
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 

                 ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ် 

 

ရက်စွဲ၊ ၂ဝ၁၉ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ  ၄   ရက ်

ညန်ကားချက်အမှတ် ( ၅ /၂၀၁၉)       

အ ကာင်းအရာ။ ဈးကွက်အ ြခခ ရည်ညန်း ငွလဲလှယ်နန်း သတ်မှတ်ထတ်ြပန်ြခင်းကစိ္စ  

၁။ ြမနမ်ာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၅၅ နင့်ှ နိင်ငြခားသး ငွစီမခန်ခ့ွဲမဥပ ဒ ပဒမ်  

၃(ခ) တိအ့ရ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည ် အ မရိကန်တစ် ဒ လာနှင့်ညီမသည့် ြမန်မာ 

ကျပ် ငွ၏ ရည်ညန်း ငွလဲလှယ်နန်းကိ ထတ်ြပန် ကညာရပါမည်။ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ် 

သည ် ယင်း ရည်ညန်း ငွလဲလှယ်နန်းကိ နိင်ငြခား ငွ ဈး ပို င် လလ (Foreign Exchange 

Auction) စနစ်အရ သတ်မှတ်ခဲ့ ပီး (၅-၂-၂၀၁၉) ရက် နမ့ှစတင်၍ နိင်ငြခား ငွ ကး ဈးကွက် 

ရှိ ရာင်း/ဝယ်မများအား အ ြခခ၍ တွကခ်ျက်ထတ်ြပန်မည် ြဖစ်သည်။ 

၂။ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည် ဘဏ်ဖွင့်ရက်တိင်းတွင် နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် 

ဖာက်ကားသည့်လပ်ငန်းလိင်စင် (Authorized Dealer License-AD) ရ ဘဏ်များအချင်းချင်း 

ရာင်း/ဝယ်မများနှင့် AD ဘဏ်များနှင့် ၎င်းတိ၏့ Customer များအကား ရာင်း/ဝယ်မများ၏ 

ပျမ်းမလဲလှယ်နန်းများအား အ လး ပးတွက်ချက် ပီး ရညည်န်း ငွလဲလှယ်နန်းကိ သတ်မှတ် 

မည်ြဖစ်သည်။ ယင်းတွကခ်ျက်မများတွင ် AD ဘဏ်များ၏ နိင်ငြခား ငွ ကး ဈးကွက်တွင် 

၀၉:၀၀ နာရမီ ှ ၁၅:၀၀ နာရီအထ ိ Spot အ ရာင်း/အဝယ်များ ပါဝင်မည်ြဖစ်သည်။ ဤကဲ့သိ ့

တွက်ချက်ရရိှသည့် ြမန်မာကျပ် ငွြဖင့် အ မရိကန် ဒ လာ၏ ရည်ညန်း ငွလဲလှယ်နန်းနှင့် ြမန်မာ 

ကျပ် ငွြဖင့် အြခားနိင်ငြခားသး ငွများ၏  ရည်ညန်း ငွလဲလှယ်နန်းများကိ   တွက်ချက်သည့် န၏့  

၁၆:၀၀ နာရီတွင် ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်၏ web page ၌ ထတ်ြပန်မည်ြဖစ်သည်။ 

၃။ ဈးကွက်အ ြခခသတ်မှတ်သည့် ရည်ညန်း ငွလဲလှယ်နန်းသည် ဈးကွက် ရာင်း/ဝယ်မ 

များကိ  အ ြခခတွက်ချက်ထားသည့် ရည်ညန်းချက်တစ်ရပ်သာြဖစ် ပီး ြပည်တွင်းနိင်ငြခား 

ငွ ကး ဈးကွက်တွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက်သူများအ နြဖင့် ၎င်းတိ၏့ ရာင်း/ဝယ်မများတွင် မြဖစ်မ န 

အသးြပုရန်မလိအပ်ဘဲ အ ကာက်ခွန်ဆိင်ရာ စာရင်းရှင်းလင်းချက်များ၊ စာရင်း ရးသွင်းမများနှင့် 

စာရင်းအင်းအချက်အလကြ်ပုစရန် ကိစ္စရပမ်ျားအတွက် ယခင် နရ့ည်ညန်း ငွလဲလှယ်နန်းကိ 

အသးြပုနိင်သည်။ 



- 2 - 
 
၄။ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်က ရည်ညန်း ငွလဲလှယ်နန်းကိ တွက်ချက်ထတ်ြပန်နိင် ရး 

အတွက် ဘဏ်များအ နြဖင် ့ အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်သည-် 

(က) AD ဘဏ်များသည် နိင်ငြခား ငွ ကး စျးကွက်တွင ် နစ့ဉ ် AD ဘဏ်များ 

အချင်းချင်း အ ရာင်း/အဝယ်ြဖစ်မ (interbank trade) နှင့် AD ဘဏ်များနှင့် 

၎င်းတိ၏့ customer များအကား အ ရာင်း/အဝယ်ြဖစ်မ (bank-customer 

trade) တိအ့ား တစ် နလ့င ် (၄) ကမ်ိ ၁၀:၀၀ နာရီ ၊ ၁၂:၀၀ နာရီ ၊ ၁၄:၀၀ 

နာရီနှင့် ၁၅:၀၀ နာရီတိတ့ွင် သတင်း ပးပိရ့န၊် 

 ( ခ ) သတင်း ပးပိြ့ခင်းက ိ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်၊ နိင်ငြခားသး ငွစီမခန်ခ့ွဲမ 

ဌာနသိ ့ Electronic Reporting System (ERS) အသးြပု၍ လညး် ကာငး်၊ 

email ြဖင့် လည်း ကာင်း အ ရာင်း/အဝယ် ြဖစ်မ (executed trades) တိင်း 

အား အပိဒ် (က) ပါ  သတ်မှတ်ချိန်များ၏ (၃၀) မိနစ်ထက် နာက်မကျ စဘဲ 

မပျက်မကွက် ပးပိရ့န်၊  

၅။ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည ် နိင်ငြခား ငွ ကး စျးကွက်တွင် ဆီ လျာ်မ မရိှသည့် 

ရာင်း/ဝယ်မများ၊ တူညီ သာပမာဏနှင့် ဈးနန်းြဖင့် ဘဏ်အချင်းချင်းအကား ထပ်တလဲလဲ 

ရာင်း/ဝယ်မများ (Round-tripping trades) အား ရည်ညန်း ငွလဲလှယ်နန်း တွက်ချက်ရာတွင် 

ဖယ်ထတ်မည်ြဖစ်သည်။  

၆။ AD ဘဏမ်ျားက နိင်ငြခား ငွ ရာင်း/ဝယ်သည့်အခါတွင ် စျးကွက်ကိြခယ်လှယ် 

လမ်းမိးမများ (manipulation) သိမ့ဟတ် Round-tripping ရာင်းဝယ်မ ဆာင်ရွက် ကာင်း 

သိမ့ဟတ် အထက်အပိဒ် ၄(ခ) ပါအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်းမရှိ ကာင်း စိစစ် တွရ့ှိရပါက 

ယင်းဘဏ်များသည် တည်ဆဲဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ ညန်ကားချက်များအရ အ ရးယူြခင်း 

ခရမည်ြဖစ်သည်။  

          xxxxxxxxxx 

ဥက္က  ( ကိယ်စား ) 

( ဘိဘိငယ် ၊ ဒတိယဥက္က  ) 

ြဖန် ့ ဝြခင်း 

နိင်ငြခားသး ငွများ ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားသည့် လပ်ငန်းလိင်စင် (Authorized Dealer 

License) ရ ဘဏ်များအားလး 

မိတ္တ ူက ိ

 ရးလက်ခ/ မာစာတွဲ 


