
ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္၏ နုိင္ငံျခားသုံးေငြဆုိင္ရာ  ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေျဖေလ်ာ့ေပးခ့ဲသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

၁။ နိုင္ငံျခားေငြမ်ား ၀ယ္ယူေရာင္းခ်လလွဲယ္ေပးခြင့္လိုင္စင္ (Money Changer Licence) မ်ားအား ပုဂၢလိက 

ဘဏ္အသီးသီးသုိ ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ေပးခ့ဲပါသည္ - 

(က) ၂၉.၉.၂၀၁၁   ပုဂၢလိကဘဏ္ (၆)ဘဏ္ 

( ခ ) ၂၄.၁၀.၂၀၁၁ ပုဂၢလိကဘဏ္ (၁၁)ဘဏ္ 

( ဂ ) ၉.၁၁.၂၀၁၂    ပုဂၢလိကဘဏ္ (၁)ဘဏ္ 

(ဃ) ၁၇.၁၀.၂၀၁၃   ပုဂၢလိကဘဏ္ (၁)ဘဏ္ 

( င ) ၂၆.၁၁.၂၀၁၃ ပုဂၢလိကဘဏ္ (၁)ဘဏ္ 

( စ ) ၂.၁၂.၂၀၁၃ ပုဂၢလိကဘဏ္ (၁)ဘဏ္ 

 စုစုေပါင္း ပုဂၢလိကဘဏ္ (၂၁)ဘဏ္ 

၂။ (၃၁.၁၂.၂၀၁၃) ရက္ေန ့အထိ ပုဂၢလိကဘဏ္ (၂၁)ဘဏ္မွ ႏုိင္ငံျခားေငြလ ဲ ေကာင္တာ (၂၅၄) ခုသည္ 

ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ နုိင္ငံျခားေငြ ေရာင္း၀ယ္လဲလွယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

၃။ ထုိ႔အျပင္ ဘဏ္မဟုတ္သည့္ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ နုိင္ငံျခားေငြမ်ား ၀ယ္ယူေရာင္းခ် လလွဲယ္ 

ေပးခြင့္လိုင္စင္ (Money Changer Licence) ကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ထုတ္ေပးခဲ့ရာ (၃၁.၁၂.၂၀၁၃) 

ရက္ေန ့အထိ ကုမၸဏီေပါင္း (၁၃၆) ခုမွ ႏိင္ုငံျခားေငြလဲေကာင္တာ (၁၅၀) ခုသည္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ 

ျမ၀တီ၊ ပုဂံေညာင္ဦးစသည့္ ႏုိင္ငံ၏ေနရာအႏံွ႔အျပားတြင္ ေငြလဲေကာင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

၄။ ယခင္က ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသည့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ (Authorized Dealer Licence) 

အား ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္နွင့္ ျမန္မာ့ရင္းနီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္သာ ထုတ္ေပးခ့ဲ 

ပါသည္။ (၂၅.၁၁.၂၀၁၁) မွစ၍ ပုဂၢလိကဘဏ္ (၁၁) ဘဏ္အား လည္းေကာင္း၊ (၂၄.၈.၂၀၁၂) တြင္ ပုဂၢလိကဘဏ္ 

(၃)ဘဏ္အားလည္းေကာင္း၊ (၇.၃.၂၀၁၃)တြင္ ပုဂၢလိကဘဏ္ (၁) ဘဏ္အားလည္းေကာင္း၊ A.D လိုင္စင္ 

ထုတ္ေပးခ့ဲသျဖင့္ နိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားအား ပုဂၢလိကဘဏ္ (၁၅) ဘဏ္မွ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

၅။ အဆိုပါ ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 

ဗဟုိဘဏ္ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ (၆.၂.၂၀၁၂) ေန႔မွ စတင္၍ ျပည္တြင္းရိွ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဟုိတယ္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္း ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း 

ပိုင္ရွင္မ်ား၏ စာရွင္းရိွ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ားကုိ ဘဏ္စာရင္းေျပာင္းနည္း (Account Transfer) ျဖင့္ ေရာင္းဝယ္လ်က္ 

ရွိပါသည္။  

၆။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ႏို္င္ငံျခားသုံးေငြမ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသည့္ လုပ္ငန္း 

လုိင္စင္ ရရွိထားေသာ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအနက္ သမဝါယမဘဏ္၊ ကေမာၻဇဘဏ္၊ ဧရာဝတီဘဏ္၊ အာရွစိမ္းလန္းမႈ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္တုိ႔သည္ စကၤာပူႏိုင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံတုိ႔ရွိ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 

မိသားစုမ်ားထံ ေငြလႊပဲို႔သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္အား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အဆုိပါဘဏ္မ်ား အပါအဝင္ 
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ျမန္မာအေရွ႕တုိင္းဘဏ္၊ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းဘဏ္၊ 

ယူႏိုက္တက္အမရဘဏ္၊ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၊ ကမာၻ႕ရတနာဘဏ္တုိ႔သည္ ျပည္ပရွိ ခ်ိတ္ဆက္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ 

Western Union, Xpress Money(Dubei), Money Gram (England), IME (Malaysia) စသည့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 

ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏိုင္ငံျခားေငြလႊလုဲပ္ငန္းအား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

 ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းစနစ္ေျပာင္းလဲျခင္း 

၇။ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္းစနစ္တြင္ ၁၉၇၇ခုႏွစ္မွ စတင္က်င့္သုံးခ့ဲေသာ SDR ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ စနစ္ကုိ 

ပယ္ဖ်က္ၿပီး (၁.၄.၂၀၁၂) ရက္ေန႔မ ွ စတင္၍ ထိန္းေက်ာင္းမႈရွိသည့္ ႏႈန္းရွင္ေငြလဲႏႈန္းစနစ္ (Managed Floating 

Exchange Rate Regime) ကုိ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးခ့ဲပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ မွ ေန့စဥ္ Exchange Rate 

(Reference Rate) အား Web Site မွ ေၾကညာ၍ ၎ Reference Rate အား မူတည္ၿပီး အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီး 

ႏွင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္း/ဝယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ပါသည္။ 

၈။ ဘဏ္မ်ားရိွ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္းမ်ားမွ လက္က်န္မ်ားကုိ သြင္းကုန္တင္သြင္းျခင္း အပါအဝင္ လြတ္လပ္စြာ 

သုံးစြဲခြင့္ျပဳေၾကာင္း၊ ဘဏ္စာရင္းအတြင္းမွ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနအတြက္ အခြန္အခမ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း 

ကုိလည္း (၁.၅.၂၀၁၂) ရက္ေန႔မွစ၍ ရပ္ဆိုင္းရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၂၄.၄.၂၀၁၂) ရက္စြဲပါ ၫႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ 

(၉/၂၀၁၂) ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ ဘဏ္မ်ား အား အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ 

၉။ ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ(၂၀၁၂) IMF Article VIII ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သာမန္စာရင္းပုိင္းဆုိင္ 

ရာ လႊေဲျပာင္းေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္ အက်ံဳးဝင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ လုပ္နည္း 

စနစ္မ်ားကုိ (၈.၁၁.၂၀၁၂) ရက္ေန႔မွစ၍ ႏုိင္ငံပုိင္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ A.D လုိင္စင္ရ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသုိ႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ 

ထုတ္ျပန္ၿပီး ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့သည္။ ဤေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္းမ်ားအရ ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ 

ရွိသည့္ ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံပုိင/္ ပုဂၢလိက) တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး ျပည္ပမွ 

ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဝယ္ယူျခင္းအတြက္ ေပးေခ ျ်ခင္းမ်ားကုိ ဘဏ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ တုိးတက္ 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၾကပါသည္။ 

၁၀။ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းေပါင္းစည္းျခင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အရ ႏိုင္ငံျခားေငြဆုိင္ရာ ေျဖေလ်ာ့ျခင္း မ်ားကုိ 

ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္ - 

- ေဆးကုသစရိတ္မ်ားအတြက္ က်ိဳးေၾကာင္းညီၫြတ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပပါက သင့္ေလ်ာ္ 

သည့္ ပမာဏကုိ ျပည္ပသုိ႔ ယူေဆာင္ခြင့္ျပဳသည္။ ဘဏ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္ပသုိ႔ ေငြလႊပဲို႔ႏိုင္သည္။ 

- ပညာေရးကိစၥအတြက္ အေထာက္အထားမ်ား ခိုင္လံုစြာတင္ျပပါက သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပမာဏကုိ ျပည္ပ 

သုိ႔ ယူေဆာင္ခြင့္ျပဳသည္။ ဘဏ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္ပသုိ႔ ေငြလႊပုိဲ႔ႏိုင္သည္။ 

- ေငြလေဲကာင္တာမ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ျပသ႐ုံျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀,၀၀၀ အထိႏွင့္ ၎ႏွင့္ 

တန္ဖိုးတူညီသည့္ ယူ႐ို၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ စကၤာပူေဒၚလာမ်ား ေရာင္းဝယ္ လလွဲယ္ႏိုင္သည္။ 
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- ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀,၀၀၀ အထိ 

သုိ႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ ေငြထက္မပုိေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားကို ျပည္တြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိသည့္ 

အခါတြင္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသုိ႔ ေၾကညာျခင္းမျပဳဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသုိ႔ ယူေဆာင္ခြင့္ျပဳသည္။ 

- ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပသုိ႔ အေၾကာင္းအမ်ဳ ိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သြားေရာက္ရာတြင္ အသုံးျပဳရန္ 

အတြက္ ႏိင္ုငံကူးလက္မွတ္ (Passport) ၊ ဗီဇာ (Visa) ၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္ စသည္တုိ႔ကုိ တင္ျပႏိုင္ 

ပါက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀,၀၀၀/- အထိ သို႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ ေငြထက္မပိုေသာ ႏိုင္ငံျခား 

ေငြမ်ားကုိ ဘဏ္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ဘဏ္စာရင္းမွ ေငြမ်ားထုတ္ယူႏိုင္သည္။ 

- ႏုိင္ငံပုိင္ဘဏ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္လည္း တန္းတူညီမွ်စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ ွ

စတင္၍ ခြင့္ျပဳထားသည္။ 

၁၁။ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံပိုင္/ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား (A.D Licence ရ 

ဘဏ္မ်ား) တြင္ ျပည္ပေနထုိင္သူမ်ား၏ နိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ စာရင္းရွင္အပ္ေငြစာရင္း (Current FC A/C) နွင့္ ျပည္ပတြင္ 

ေနထုိင္သူမ်ား၏ က်ပ္ေငြစာရင္း (Non – Resident Kyat A/C) တုိ႔ကို (၄.၇.၂၀၁၂) ရက္ေန႔ မွစ၍ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ 

ပါသည္။ 

၁၂။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ကနဦးလုိင္စင္ေၾကး၊ သက္တမ္းတုိးေၾကးႏွင့္ သက္တမ္း 

တုိးေနာက္က် ဒဏ္ေၾကးမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြ (အေမရိကန္ေဒၚလာ)ျဖင့္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိရာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသား 

မ်ားပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေကာက္ခံသည့္ က်ပ္ေငြႏႈန္းထားမ်ား အတုိင္း သတ္မွတ္ေကာက္ခံ 

ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ 

၁၃။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားက တာဝန္ေပးခန္႔အပ္ထားေသာ သံရံုးဝန္ထမ္းမ်ား၊ သံတမန္အဖြဲ႔ဝင္ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ သံရံုးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ စာရင္းရွင္အပ္ေငြစာရင္း (Current FC A/C) ႏွင့္ ျပည္ပတြင္ 

ေနထုိင္သူမ်ား၏ က်ပ္ေငြစာရင္း (non-resident kyat A/C) တို႔ကို ႏိုင္ငံပုိင္ဘဏ္မ်ား တြင္သာမက ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ 

ဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ရွိေသာဘဏ္မ်ား (A.D Licence ရဘဏ္မ်ား) အားလုံးတြင္ (၁၁.၁၂.၂၀၁၂) ရက္ေန႔မွ 

စတင၍္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 

၁၄။ ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနမွ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးထားေသာ ႏုိင္ငံျခားသုံးေငြလိုင္စင္မ်ားအား လက္ရွိ 

ေကာက္ခံေနေသာ လုိင္စင္ေၾကး ႏႈန္းထားမ်ားအတုိင္း ေကာက္ခံ၍ ႏွစ္စဥ္ သက္တမ္းတုိးျခင္းစနစ္အစား (၅)ႏွစ္ 

တစ္ႀကိမ္ သက္တမ္းတုိးျခင္းအား ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ အစျဖစ္ေသာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁) ရက္ 

ေန႔မွစတင္၍ ေျပာင္းလကဲ်င့္သုံးခ့ဲသည္။ 

 

 

 

 


