
မြနြ်ာန ိုငင်တံ ာဗ်ဟ ိုဘဏ်၊ တငွေတ  ြေးြဝူါဒတ ာြ် ီအစည်ြေးအတဝြေး(၉/၂၀၂၂)၏ ဆံိုြေးမြ ်ချ ်ြျာြေး 

 တငွေတ  ြေးြူဝါဒတ ာြ် ီအစည်ြေးအတဝြေး(၉/၂၀၂၂)  ို (၂၈.၉.၂၀၂၂)ရ ်တနေ့ ွေင်  ျငြ်ေးပခ ဲ့ပါ 

သည်။ အစည်ြေးအတဝြေးဆံိုြေးမြ ်ချ ်ြျာြေးြ ာ တအာ ်ပါအ  ိုငြ်ေးမြစ်ပါသည် - 

(၁) မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ်သည် မြန်ြာန ိုင်ငံတ ာဗ်ဟ ိုဘဏ်ဥပတဒ အခန်ြေး(၇) 

တငွေတ  ြေး ည်ငင ြ်တရြေးဆ ိုငရ်ာလိုပ်ငန်ြေးတဆာင်ရွ ်မခင်ြေးပါ မပဋ္ဌာန်ြေးချ ်ြျာြေးန ငဲ့အ်ညီ 

ြ ြ ၏တငွေတ  ြေး ည်ငင ြ်တရြေးရည်ြ န်ြေးချ ်ရရ  တစရန် တငွေတ  ြေးြူဝါဒနည်ြေးလြ်ြေးမြစ်သညဲ့် 

အ  ိုြေးနှုန်ြေးြူဝါဒချြ  ်တဆာင်ရွ ်မခငြ်ေး၊ အနည်ြေးဆံိုြေးသီြေးသနေ့်တငွေလ ိုအပ်ချ ်သ ်ြ  ် 

တဆာငရ်ွ ်မခငြ်ေးန ငဲ့် လွေ ်လပ်တသာတ ြေး ွေ ်လိုပ်တဆာင်ြှုြျာြေးတဆာင်ရွ ်မခငြ်ေး  ိုေ့  ို 

အသံိုြေးမပြုတဆာငရ်ွ ်လျ ်ရ  ပါသည်။  

(၂)  ြ္ာဲ့န ိုင်ငြံျာြေးနည်ြေး ူ မြန်ြာန ိုင်င ံွေင်လည်ြေး ရိုရ ာြေး-ယူ ရ န်ြေးစစ်ပွေ  အ ျ ြုြေးဆ ် 

တ  ာငဲ့ ် တလာင်စာဆီတ ြေးနှုန်ြေးမြငဲ့်  ်မခငြ်ေးန ငဲ့် န ိုငင်မံခာြေးတငွေလ လ ယ်နှုန်ြေးမြငဲ့်  ် 

မခငြ်ေး  ိုေ့တ  ာငဲ့် အစာြေးအစာန ငဲ့ ် အမခာြေး ိုန်စည်တ ြေးနှုန်ြေးြျာြေးမြငဲ့်  ်မခင်ြေးြ  စ်ဆငဲ့် 

တငွေတ  ြေးတြာငြ်ေးပွေြှုနှုန်ြေးမြငဲ့်  ်ြှုန ငဲ့်ရငဆ် ိုင်ရလျ ်ရ  ပါသည်။  

(၃) အဆ ိုပါ တငွေတ  ြေးတြာင်ြေးပွေြှုနှုန်ြေးမြငဲ့်  ်မခငြ်ေးအာြေး သ ်သာတလျာဲ့ပါြေးတစရန် အ  ိုြေးနှုန်ြေး 

မြြှငဲ့် ငရ်န်သငဲ့်/ြသငဲ့် ထညဲ့်သွေငြ်ေးစဉ်ြေးစာြေးရာ ွေင် န ိုငင်၏ံစီြေးပွောြေးတရြေး  ိုြေး  ်ြှုနှုန်ြေး 

သည် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာတရြေးန စ် ွေင် ၂.၄ ရာခ ိုင်နှုန်ြေးရ  ခ ဲ့ငပီြေး၊ ရညြ် န်ြေးချ ်(၃.၇) 

ရာခ ိုငန်ှုန်ြေးတအာ တ်လျာဲ့နညြ်ေးတနမခင်ြေး၊ စီြေးပွောြေးတရြေးစနစ်အ ွေင်ြေးရ   စိုစိုတပါင်ြေးတငွေတ  ြေး 

ပြာဏသည်ရည်ြ န်ြေးချ ်တအာ ်တလျာဲ့နည်ြေးတနမခင်ြေး၊ ဘဏ်ြျာြေး၏အပ်တငွေအနည်ြေးငယ် 

 ျဆင်ြေးလျ ်ရ  မခငြ်ေး၊ တချြေးတငွေ  ိုြေးမြြှငဲ့်ထို ်တချြေးြှု (Credit Expansion) ြမပြုန ိုင်တသြေး 

မခငြ်ေး၊ ဘဏ်လိုပ်ငန်ြေး ဏ္ဍ၏တငွေတ  ြေးလည်ပ ်ြှုအတမခအတနတ ာင်ြေးြွေန်စရ  တသြေးမခင်ြေး 

စသညဲ့်အတမခအတနြျာြေးအရလ ် တလာ ွေင် အ  ိုြေးနှုန်ြေးမြြှငဲ့် င်မခငြ်ေးြမပြုတသြေးသငဲ့် 

တ  ာငြ်ေး၊ (၃၀.၅.၂၀၂၂)ရ ်တနေ့ ွေင် ျငြ်ေးပခ ဲ့သညဲ့် တငွေတ  ြေးြူဝါဒတ ာြ် ီ(၅/၂၀၂၂) 

ြ ဆံိုြေးမြ ်ခ ဲ့ပါသည်။  

(၄) သ ိုေ့ရာ ွေင ် လ ်ရ  တငွေတ  ြေးတြာင်ြေးပွေြှုနှုန်ြေးမြငဲ့်  ်တနမခငြ်ေးအာြေး တလ ာဲ့ချန ိုငရ်န်  ျန် 

နညြ်ေးလြ်ြေး(၂)ခိုအန ် အနည်ြေးဆံိုြေးသီြေးသနေ့်တငွေလ ိုအပ်ချ ်အချ  ြုြေး (MRR)   ိုမြြှငဲ့် င်ရန် 

မြစ်တသာ်လည်ြေး ဘဏ်လိုပ်ငန်ြေး ဏ္ဍ၏လိုပ်သာ  ိုင်သာရ  ြှုအာြေး ထညဲ့်သွေင်ြေးစဉ်ြေးစာြေး 

ငပီြေး၊ လက်ရ ှိမြန်ြာက ျပ် ငငွေမြင ် အနည််းဆ ို်း သ ်း သ န ်ငငွေလှိို အပ်ချက် အချ ှိ ်း ၃ ရာခှိိုငန်ှုန််း  
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သတ ်ြ တ်မခ င််း အာ်းြငမပ ာင််းလဲဘဲ  အန ည််းဆ ို်း သ ်း သန ်ငငွေ လှိိုအ ပ်ချက် အချ ှိ ်း ( MR R ) တ ွေ င်  

ဘဏ်ြျ ာ်း၏ ဗဟှိိုဘဏ်ရ ှိ အပ်ငငွေစ ာရင််း (CAB ) န င  ် ဘဏ် ြျ ာ်းလက် ဝယ်ရ ှိငငွေ သ ာ ်း  

(Cash) န စ် ြျ ှိ ်း အနက်ြ  CAB  မြင ်ထာ်းရ  ှိရြ ည ် အချ ှိ ်း ၂.၂၅ ရ ာခှိိုင်နှုန််း အာ်း ၂.၅ ၀  

ရာခှိိုငန်ှုန််းသှိို တ ှိို်းမြြှ င ်ပပ ်း၊ Cash မြင ်ထ ာ်းရ ှိရြ ည ် အချ ှိ ်းအ ာ်း ၀.၇၅ ရာခှိိုင် နှုန််းြ  ၀.၅၀  

ရာခှိိုငန်ှုန််းသှိို  ငလ ာ ချ သတ ်ြ တ် ရန်ဆ ို်းမြတ ်ခဲ ပ ါသ ည်။ ထှိို သှိို ငဆ ာင်ရွ က်မခ င််း မ ြ င ်  

ဘဏ်ြျ ာ်းလက် ဝယ်ရ ှိင ငွေ သာ်းြ ျာ်း အာ်း ဗဟှိိုဘ ဏ်ရ ှိအပ်င ငွေစာရ င််း သှိို  ဝ ငင်ရာက် လ ာ  

ငစမခ င််းမ ြင ် လ ည ် လ ည် သ ို်းစွေဲငငွေ(C IC)ငလ ျာ န ည််း ငစပပ ်း၊  ငငွေင က်း ငြာင််း ပွေြှုနှုန််းအာ ်း  

အထှိိုက် အငလ ျာ က်ထှိန််း ငကျာ င််းန ှိိုင် ြ ည်မြစ်ပ ါသ ည်။  

(၅) ထှိို အမပ င ် လတ်တ င လာ တ ွေင် ဘဏ်ြ ျာ်းလ က်ဝ ယ်ရ ှိငငွေ သာ်းြ ျာ်း မြ င ်တ က်လျက်ရ ှိရ ာ  

ဘဏ်ြျ ာ်း Cre di t  Expansio n ြလိုပ်နှိိုင်င သ်း သ ည ်အငမခ အငနတ ွေင် ဘဏ်ြျ ာ်းက 

မြန်ြာကျပ်င ငွေမြင ်ထ ာ်းရ ှိ ရြည  ် အနည််းဆ ို်းသ ်းသန ်ငငွေလှိို အပ်ခ ျက် ထ က်ပှိို သ ည ် ပျ ြ််းြ  

ပှိိုလ  သ ်းသန ်င ငွေပြ ာဏ  (Aver age  Ex cess C AB ) အငပေါ်တွေင် အတှိို ်းန ှုန််းတ စ်ရပ်  

သတ ်ြ တ်ငပ်း ရန ်ဆ ို်းမြ တ ်ခဲ ပါသည်။ ထှိို သှိို ငဆ ာင်ရွက်မခင််းမ ြ င ် Mo ney  Ma rke t  ကှိို  

အငမခ ခ  သ ည ် အတှိို်းန ှု န််း ငဘ ာင်( Int e re st Rat e  Co rri do r) တ ည် ငဆာက်ရ န်  

ကနဦ ်းအဆင ် စတ ငင် ဆ ာင်ရွက်နှိို ငြ် ည်မြစ်ပါ သ ည်။   

(၆) ဆ ်လ ်၍ တငွေတ  ြေးတြာငြ်ေးပွေြှု   ို ထ န်ြေးတ ျာငြ်ေးရန် Monetary policy instrument 

 စ်ခိုမြစ်သညဲ့်ဗဟ ိုဘဏ်တငွေတချြေးသ ်တသခံလ ်ြ  ် (CBM Bill) ထို ်တဝတရာင်ြေးချ 

တရြေးအာြေး တနော  ်စ်ဆငဲ့်အတနမြငဲ့်တဆာငရ်ွ ်သွောြေးရန်တဆွေြေးတနွေြေးခ ဲ့  ပါသည်။ CBM 

Bill ထို ်တဝတရြေးန ငဲ့်စပ်လျဉ်ြေး၍ ထညဲ့်သွေင်ြေးစဉ်ြေးစာြေးသငဲ့်သညဲ့်အချ ြ်ျာြေး၊ အ ျ  ြုြေး 

တ ျြေးဇူြေးြျာြေး၊ ထို ်တဝချ  န် ွေင်တဆာငရ်ွ ်ရြညဲ့် လိုပင်န်ြေးစဉ်ြျာြေးမြစ်သညဲ့် ထို ်တဝ 

တရာင်ြေးချြညဲ့်နည်ြေးလြ်ြေး၊ Face Value သ ်ြ  ်မခငြ်ေး၊  အ  ိုြေးနှုန်ြေးသ ်ြ  ်မခငြ်ေး၊ 

ထို ်တဝြညဲ့်သ ် ြ်ြေးန ငဲ့ ် အက  ြ်အတရအ ွေ ်၊ ထို ်တဝြှုအြျ  ြုြေးအစာြေး၊ တပြေးတချြှု 

နညြ်ေးလြ်ြေး  ိုေ့အာြေးတဆွေြေးတနွေြေးဆံိုြေးမြ ်ခ ဲ့  ငပီြေး လ ိုအပ်တသာ က  ြု ငမ်ပင်ဆင်ြှုြျာြေး 

တဆာငရ်ွ ်သွောြေးရန် ဆံိုြေးမြ ်ခ ဲ့ပါသည်။ 

(၇) မြန်ြာန ိုင်ငတံ ာ်ဗဟ ိုဘဏ်သည် တငွေလ လ ယ်နှုန်ြေး ည်ငင ြ်တရြေးအ ွေ ် န ိုင်ငံမခာြေးသံိုြေးတငွေ 

က ီြေး  ပ်ြှုတ ာ်ြ ီ၏ ဦြေးတဆာင်ြှုမြငဲ့် ဘဏ်ြျာြေးသ ိုေ့ FX Swap Bank to Bank Facility 

အရ စ ်သံိုြေးဆီ င်သွေင်ြေးသူြျာြေးအာြေး အတြရ  န်တဒေါ်လာ တခ တထို ်တချြေးတပြေးမခင်ြေး၊ 
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ပံိုြ န် ိုန်သွေယ်တရြေးြ  သ ်ြ  ်ရ ်အ ွေင်ြေး ပ ိုေ့ ိုန်ရတငွေအတြရ  န်တဒေါ်လာြျာြေး 

ဝငတ်ရာ တ်စရန်န ငဲ့် နယ်စပ် ိုန်သွေယ်တရြေးြ  ယွေြ်၊ ထ ိုငြ်ေးဘ ်တငွေြျာြေးမပန်လည် 

ဝငတ်ရာ တ်စရန်  ပ်ြ ်တဆာင်ရွ ်မခငြ်ေး၊ အဓ  ြမြစ်ြတန  ငသ်ွေငြ်ေးရြညဲ့် 

သွေင်ြေး ိုန်ြျာြေးအ ွေ ် အတြရ  န်တဒေါ်လာဦြေးစာြေးတပြေးတရာင်ြေးချတပြေးမခငြ်ေး၊ အစ ိုြေးရချငြ်ေး 

ပ ိုေ့ ိုန် ငပ် ိုေ့ြှုြျာြေး ွေင်လ ိုအပ်တသာ Export Financing တပြေးန ိုငတ်ရြေးအ ွေ ် 

လ ိုအပ်သညဲ့်ညြှ န ှုင်ြေးြှုြျာြေး မပြုလိုပ်တပြေးမခငြ်ေး၊ သွေင်ြေး ိုန်ြျာြေး  ို အတြရ  န်တဒေါ်လာအမပင် 

အမခာြေးတငွေတ  ြေး (ဥပြာ- ယွေြ၊် ထ ိုငြ်ေးဘ ်) ြျာြေးမြငဲ့်တပြေးတချန ိုငတ်ရြေးအ ွေ ် သွေင်ြေး ိုန် 

လိုပ်ငန်ြေးရ င်ြျာြေးအာြေးညြှ န ှုငြ်ေးတစမခင်ြေး၊ FX Inflow/ Outflow အတမခအတနြျာြေးအာြေး 

တလဲ့လာသံိုြေးသပ်လျ ် လ ိုအပ်တသာြူဝါဒဆ ိုင်ရာ ိုနေ့မ်ပန်ြှုြျာြေး  ို ဆ ်စပ်ဝန်က ီြေး 

ဌာနြျာြေးမြငဲ့ ်ပူြေးတပါငြ်ေးတဆာင်ရွ ်လျ ်ရ  ပါသည်။  


