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ဥင

ဇဉ်
အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့် ေဟ ဗ ျူဟ

ည့် နိုံင့်ငမတ ့်အစိုံျားရက

ဦျားစျားမဆ င့်ရွက့်လ က့်ရှိ ည့်အပခ ျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားကိုံ ေ ျားစွေ အမထ က့်
အကူပြစ့်မစြါ
ပြျုစုံခွဲ

ည့်

ည့်။

ိုံို့ပြစ့်၍ အဆိြ
ုံ ါ ေဟ ဗ ျူဟ အ ျား မရျားဆွေွဲ

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်အ ျား

မ က င့်ျား မြ ပ့် ြအြ့်ြါ
အေ ျုိ ျား

ည့်။

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ

၏ ြွေဖြိျုျားေှုလေ့်ျားပြမပေြုံေ ျားပြစ့်
ခိုံင့်ဖေွဲဖြျား ဟန့်ခ က့်ညမ

အ ိအေှတ့်ပြျုြါ

ည့်

နိင
ုံ ့်ငမတ ့်အစိုံျားရ

ည့် ပေန့်ေ နိုံင့်င၏ မရရှည့်တည့်တ

ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှု စေကိန့်ျား (၂၀၁၈-၂၀၃၀) နှင့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားကဏ္

ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုေဟ ဗ ျူဟ ေ ျား (၂၀၁၅-၂၀၂၀) စ
အဆိြ
ုံ ါေဟ ဗ ျူဟ ြါ ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲေှုေ ျား

ည့်တိုံို့နင
ှ ့် ညညွေတ့်ေှုရှိြါ

ည့်။ ထိို့အ
ုံ ပြင့်

ည့် မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအ ျား

ေစ့်ဂ စ့်တယ့်စနစ့်ပြင့် မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားနှင့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားနည့်ျားြည ေ ျား ပြစ့်ထွေန့်ျားမြေါ်မြါက့်
လ မစပခင့်ျားတိုံို့ကိုံ အမထ က့်အကူပြစ့်မစဖြ ျား၊ ပေန့်ေ နိုံင့်င ၏ ေစ့်ဂ စ့်တ ယ့်စ ေ ကိန့်ျား ေ ျားနှင ့်
e-Government Master Plan တိက
ုံို့ ိုံလည့်ျား ြြိုံျားမြျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်င၏ မရရှည့်တည့်တခိုံင့်ဖေွဲဖြျားဟန့်ခ က့်ညမ

ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုစေကိန့်ျား၏

ြန့်ျားတိုံင့်နြါတ့်(၃) ပြစ့် ည့် “အလုံြ့်အကိုံင့်ြန့်တျားမရျားနှင့် ြုံဂဂလိကကဏ္ဦျားမဆ င့် ည့် ြွေွံ့ဖြိျုျား
မရျား ည့်

ဘ ဝြတ့်ဝန့်ျားက င့်အ ျား အမလျားထ ျားေှုနှင့် လူေှုမရျားဆိုံင့်ရ

တ ဝန့်ယူေှုရှိမ

က့်မရ က့်ေှုေ ျားအမြေါ်

စျားြွေ ျားမရျားြွေွံ့ဖြိျုျားေှု၏ မေ င့်ျားနှငအ
့် ျားအပြစ့် ြုံဂဂလိကကဏ္နှင့်အတူ နိုံင့်င၏

စျားြွေ ျားမရျားအတွေက့် အလုံြ့်အကိုံင့်ြန့်တျားမြျားေှုကိုံအမလျားမြျားလုံြ့်မဆ င့်ပခင့်ျား” နှင့်အည ေ ဂ စ့်တ ယ့်
စ ျားြွေ ျားမရျားအမဆ က့် အအ ုံ လ င့်ပေန့်စွေ ြွေ ွံ့ဖြိျုျားတိုံျား တက့်လ မရျားအတွေက့် အင့်တိုံက့်အ ျားတိုံက့်
မဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်

ည့်။

ေဂ စ့်တယ့်စျားြွေ ျားမရျားအမဆ က့်အအုံတွေင့်

ပခင့်ျားပြင့် အလုံြ့်အကိင
ုံ ့်မက င့်ျားေ ျားြန့်တျားမြျားေှုနှင့် အေ ျားပြည့်
မပြ င့်ျားေှုေ ျားကိုံ ပြစ့်မြေါ်မစြါ
ေ ျားအ ျား

ည့်။ နိုံငင
့် မတ ့်အစိုံျားရ

အရှိန့်အဟုံန့်ေပြတ့်မဆ င့်ရွက့်ေည့်ပြစ့်ဖြျား၊

ူအက ျုိ ျားပြျု

အ ျားလုံျားြါဝင့်မစ
ည့် အ

ွေင့်ကူျား

ည့် အ ွေငက
့် ူျားမပြ င့်ျားေှု လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်
မငွေမြျားမခ ေှုနှင့်

နိုံငင
့် မတ ့်အစိုံျားရ၏

အွေန့်လိုံငျား့် ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားအြါအဝင့် အစိုံျားရလုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်ေ ျားအ ျား ေဂ စ့်တယ့်စနစ့်ပြင့် တိုံျားပေြှင့်
မဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်

ည့်။
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မခတ့်ေ မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျား တည့်မဆ က့်ပခင့်ျားနှင့် ေဂ စ့်တယ့်မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျား
ေ ျားနှင့် ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားက ယ့်ပြနို့့်စွေ မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားတိုံို့ ည့် ေဂ စ့်တယ့်စျားြွေ ျားမရျားအမဆ က့်
အအုံတစ့်ရြ့်မြေါ်ထွေန့်ျားလ မရျားအတွေက့် လိုံအြ့်ြါ
မခတ့်ေ၍ အ ျားလျားုံ ြါဝင့်နိုံင့် ည့် အေ ျုိ ျား

ည့်။ ဤေဟ ဗ ျူဟ

ည့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငအ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုမ ျားကွေက့်တည့်မဆ က့်ရန့်နှင့် ပြျုပြင့်

မပြ င့်ျားလမ
ွဲ ရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားမဆ င့်ရွက့်ရန့်အတွေက့် မရှွံ့မဆ င့်လေ့်ျားပြပြျုနိုံငေ
့် ည့်ပြစ့်
ပေန့်ေ နိုံင့်င၏

အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ

ည့်။

ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်လ မရျားအတွေက့်

လိုံအြ့် ည့်အရင့်ျားအပေစ့်ေ ျားအ ျား ြြိုံျားမြျားေည့်ပြစ့်ဖြျား၊ နိုံငင
့် မတ မ
့် ငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ကကျား ကြ့်ေှု
မက ့်ေတနှင့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်တိေ
ုံို့ ှ ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့် ွေ ျားေည့်ပြစ့် ည့်။

ဦျိုးစျိုးဝ ်ျိုး
ပ ည်င
စမံ

်စဝန်က

ျိုး

န်ျိုး၊ ဘဏ္ဍ င ျိုးနှ ် စ

်မဝ
ှု န်က

ျိုးဌ န
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ဥင

ဇဉ်
ပေန့်ေ နိုံင့်င၏ အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့် ေဟ ဗ ျူဟ

ည့်

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုဆင
ိုံ ရ
့်

မေ ေ
့် ှန့်ျားခ က့်ေ ျားအ ျား

မြ ပ့် ြထ ျားပခင့်ျားပြစ့်ဖြျား၊ ထိမ
ုံ ေ ့်ေှန့်ျားခ က့်

ည့် နိုံငင
့် မတ ့်အစိုံျားရ၊

လူြုံဂဂိျုလ့်ေ ျားနှင့် စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအ က ျား မငွေမြျားမခ ေှုပြျုရ
တွေင့် အလက့်ထမရ နစ့်နည့်ျားလေ့်ျားအ ျားပြင့် လခုံ ချု၍ စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝ
ဖြျား၊ ကုံန့်က စရိတ့်

က့်

မ

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားနှင့်

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားအ ျား က ယ့်က ယ့်ပြနို့ပ့် ြနို့့် အ ုံျားပြျုနိုံင့်
ေည့် အ

ိုံငျား့် အဝိုံငျား့် တစ့်ခုံ မြေါ်မြါက့်လ မစရန့်ပြစ့်ြါ

ပေန့်ေ နိုံင့်ငတွေင့် ပြည့်
မခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျား
မ

အေ ျုိ ျား

ည့်။

ူေ ျား၊ စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနှင့် နိုံငင
့် မတ အ
့် စိုံျားရတိ၏
ုံို့ မငွေမြျား

ည့် စတင့်မပြ င့်ျားလွဲမနဖြပြစ့်ြါ

ည့်။ လခုံ ချု၍ စွေေ့်ျားမဆ င့်ရည့်ပြည့်ဝ

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်တစ့်ခုံ ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ပခင့်ျား

ည့် ပေန့်ေ နိုံင့်င၏ မငွေမရျား

မ ကျားမရျားကဏ္နှင့် စျားြွေ ျားမရျားြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုတိအ
ုံို့ တွေက့် အမရျားြါမ
ပြစ့်ြါ

ည့်။ လခုံ ချု၍ စွေေ့်ျားမဆ င့်ရည့်ပြည့်ဝဖြျား၊ စရိတ့်တတ့်နိုံင့်မ

လိအ
ုံ ြ့်ခ က့်

ည့် အရှိန့်အဟုံန့်ပြင့် ကကျားထွေ ျားလ က့်ရှိြါ

အခန့်ျားကဏ္တစ့်ရြ့်

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျား

ည့်။ နည့်ျားြည ေ ျား၊ စျားြွေ ျားမရျားြုံစ

ဆန့်ျား စ့်တထွေငေ
့် ှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားနှင့် မဆ င့်ရွက့် ူအ စ့်ေ ျား ြါဝင့်လ ေှုေ ျား
လိအ
ုံ ြ့်ခ က့်ေ ျားကိုံ အ ျားမက င့်ျားမစလ က့် ရှိြါ
ိပုံို့ ြစ့်ြါ၍

ည့် အဆိုံြါ

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်

ည့်

အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုနယ့်ြယ့်အ ျား

ပြည့်စုံေရ
ှု ှိမစရန့် ပြန့်လည့်ဆန့်ျားစစ့်ေှုေ ျားပြျုလုံြ့်ခွဲဖြျား၊ နိုံငင
့် မတ အ
့် စိုံျားရနှင့် ြုံဂဂလိကကဏ္ေ ျား
မဆွေျားမနွေျားညြှိနိှုင့်ျားက အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့် ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုအတွေက့် ေဟ ဗ ျူဟ တစ့်ရြ့်

ကိုံ ရှင့်ျားလင့်ျားစွေ မြ ထ
့် ုံတ့်ခွဲပခင့်ျားပြစ့်ြါ ည့်။ ေဟ ဗ ျူဟ တွေင့် မေ တွေငျား့် ြူျားမြါင့်ျား မဆ င့်ရွက့်
ေှုေ ျားနှင့် ပေန့်ေ နိုံငင
့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားကဏ္တွေင့် မဆ င့်ရွက့်ရေည့် အထူျားပြျုကဏ္အလိုံက့်
လိအ
ုံ ြ့်ခ က့်ေ ျားကိုံ ထည့် ွေင့်ျားစဉ့်ျားစ ျားမရျားဆွေွဲထ ျားြါ ည့်။
နိုံငင
့် မတ ့်အစိုံျားရ၏

ေဟ ဗ ျူဟ ရည့်ေှန့်ျားခ က့်ေ ျားတွေင့်

တစ့်ခုံအြါအဝင့်ပြစ့်မ

ေဂ စ့်တယ့်စျားြွေ ျားမရျားအမဆ က့်အအုံ ိုံို့ အ ွေငက
့် ူျားမပြ င့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှု
ေှုေ ျားစွေ

လိုံအြ့်လ က့်ရှိမ

ည့် ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲ

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားမခတ့်ေ မစေှု၊ ေ ဂ စ့်တ ယ့်မြျားမခ ေှု

နည့်ျားလေ့်ျားေ ျားနှင့် ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားအ ျား အလွေယ့်တကူရရှိနိုံင့်ေှုတိုံို့ကိုံ အမထ က့်အကူပြစ့်မစရန့်
လည့်ျားလိုံအြ့်ေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့် ည့် ေဟ ဗ ျူဟ ြါလုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်ေ ျားနှင့်
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၎င့်ျားလုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်ေ ျား၏မဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားအ ျား မစ င့် ကြ့် ကည့်ရှုေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားကိုံ အမက င့်
အထည့်မြ မ
့် ဆ င့်ရ တွေင့်

က့်ဆိုံငရ
့်
အ ဏ ြိုံငအ
့် ြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား၊ နိုံငင
့် မတ မ
့် ငွေမြျားမခ ေှု

စနစ့်ကကျား ကြ့်ေှုမက ့်ေတတိုံို့နှငအ
့် တူ ဦျားမဆ င့်ြါဝင့်ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်လ က့်ရှိြါ

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်နှင့် နိုံင့်ငမတ ့်အစိုံျားရေှ အမက င့်အထည့်မြ ေ
့် ည့် အဓိက
ေူဝါေေ ျားကိုံ လခုံ ချုေှု၊ တည့်ဖငိေ့်ေှု၊ စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝေှု၊ ယှဉ့်ဖြိျုင့်နိုံငစ
့် ွေေ့်ျားရှိေှုတိုံို့နှင့် ပြည့်စုံမ
မငွေမြျားမခ ေှုနှင့်စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျား မြေါ်မြါက့်လ မစရန့်၊ မငွေ

ျားအ ုံျားေပြျု ည့်မြျားမခ

ေှုေ ျားနှင့် မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်မြါင့်ျားစုံအပြန့်အလှန့်ခ တ
ိ ့်ဆက့်မြျားမခ နိုံင့်ေှုကိုံ ပေြှင့်တင့်ရန့်၊ မငွေမြျားမခ
ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားအ ျား ပြည့်

ူအေ ျားအ ုံျားပြျုနိုံင့်ေှုတိုံျားပေြှင့်ရန့်၊ အလျားုံ စုံြါဝင့်

ည့် မငွေမရျားမ ကျား

မရျားကဏ္ကိုံပေြှင့်တင့်ရန့်၊ မငွေမရျားမ ကျားမရျားမ ျားကွေက့်ေ ျားြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုနှင့် နိုံငင
့် ၏ စျားြွေ ျားမရျား
စနစ့်ကိုံ အမထ က့်အကူပြျုရန့် ခ ေှတ့်မဆ င့်ရွက့်ေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

ေဟ ဗ ျူဟ မရျားဆွေွဲမရျားတွေင့် နည့်ျားြည ာြြိုံျားမြျား ည့် ကေ္ ဘဏ့်ကိုံလည့်ျား လိှုက့်လှွဲစွေ
မက ျားဇျားူ တင့်ရှိြါ ည့်။ ပေန့်ေ နိုံင့်င၏ အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ

ည့် (၁) မငွေမြျားမခ

ေှုနှင့် စ ရင့်ျားရှငျား့် လင့်ျားေဆ
ှု ိုံင့်ရ အမပခခအမဆ က့်အအုံေ ျားကိုံ မခတ့်ေြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မစပခင့်ျား၊ (၂)
မငွေမြျားမခ ေှုဆိုံငရ
့် ဥြမေ၊ လုံြ့်ထုံျားလုံြ့်နည့်ျားေ ျားအ ျားမက င့်ျားခိုံင့်ေ မစပခင့်ျားနှင့် (၃) မငွေမြျားမခ
ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားနှင့် ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအ ျားမက င့်ျားမစပခင့်ျား စ

ည့် ေဟ ဗ ျူဟ က မ

နယ့်ြယ့် (၃)ခုံကိုံ အဓိကထ ျားမရျားဆွေွဲထ ျားပခင့်ျားပြစ့်ြါ ည့်။ ေဟ ဗ ျူဟ တွေင့် ရည့်ရွယ့်ခ က့်(၁၈)
ရြ့်နှင့် ရည့်ရွယခ
့် က့်(၁)ခုံခ င့်ျားအလိက
ုံ ့် မအ င့်ပေင့်ေှုရှိမစရန့် အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်
ရေည့် လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်ေ ျားကိုံ မြ ပ့် ြထ ျားြါ

ည့်။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်

ည့် မရှွံ့လ ေည့်

နှစ်မ ျားတွင် မမင်မ ျားသည်မမ ်မှန်ျားခ က်မ ျားအ ျား အမှန်လက်မတွွေ့မြစ်မ ေါ်လ မစရန် မမန်မ နိုငင
် ံ
အတွေက့် အဓိကကဏ္ေှ ဦျားမဆ င့်မဆ င့်ရွက့်

ဦျိုးင
ဥ

င
်

င
် မ

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

်

ကဋ္ဌ

ပမန်မ န ် င
ံ

ဗ
် ဟဘဏ်
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အ

င

်စ လံျိုးမ ျိုး

ACH

အလိုံအမလ က့်စ ရင့်ျားရှငျား့် လင့်ျားေှုစနစ့်

ASEAN

အမရှွံ့မတ င့်အ ရှနိုံငင
့် ေ ျားအြွေွဲွံ့

AML/CFT

မငွေမ ကျားခဝါခ ေှုနှင့်အ ကေ့်ျားြက့်မငွေမ ကျားမထ က့်ြေှုတိုံက့်ြ က့်မရျား

ATM

အလိုံအမလ က့်မငွေထုံတ့်စက့်

ATS

အလိုံအမလ က့်စ ရင့်ျားလွှမ
ွဲ ပြ င့်ျား

BCP

လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်ဆက့်ေပြတ့်မရျားစေခ က့်

CBM

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

CBM-NET

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်၏ မငွေမရျားမ ကျားမရျားကွေန့်ယက့်စနစ့်

CBS

ဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျား၏ စ ရင့်ျားဆိုံင့်ရ ကွေန့်ယက့်စနစ့်

CPMI

မငွေမြျားမခ ေှုနှင့်မ ျားကွေက့်အမပခခအမဆ က့်အအုံမက ့်ေတ

CPSS

မငွေမြျားမခ ေှုနှင့်စ ရင့်ျားရှငျား့် လင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျားမက ့်ေတ

CSD

ရင့်ျားနှျားပေြှျုြ့်နှေှုအမထ က့်အထ ျားေ ျားေှတ့်ြုံတင့်ထိန့်ျား

DEDC

ေစ့်ဂ စ့်တယ့်စျားြွေ ျားမရျားြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုမက ့်ေတ

DNS

အခ န
ိ ့်ဆိုံငျား့် အ

DR

ည့်စနစ့်

ိေ့်ျားမရျားဗဟိုံလုံြ့်ငန့်ျားအြွေွဲွံ့

ျားတင့်စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျား

ဘ ဝမဘျားအနတရ ယ့်ဆိုံင့်ရ ပြန့်လည့်ထမ
ူ ထ င့်မရျားအစအစဉ့်

DvP

ြိုံင့်ဆိုံင့်ေှုလွှွဲမပြ င့်ျားမြျားပခင့်ျားနှင့်မငွေမြျားမခ ေှုကိုံတဖြိျုင့်နက့်မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားနည့်ျားလေ့်ျား

DvPC

အ ေခြစစည့်ျားနှင့် မငွေမြျားမခ ေှုကိုံ တဖြိျုင့်နက့်မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားစနစ့်

FI Law

မငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားဥြမေ

FMI

မငွေမရျားမ ကျားမရျားမ ျားကွေက့် အမပခခအမဆ က့်အအုံ

FP

ခ က့်ခ င့်ျားမြျားမခ ေှုစနစ့်

ILF

မနို့အတွေင့်ျားမငွေမ ကျားလိအ
ုံ ြ့်ခ က့်ပြည့်ဆည့်ျားေှုအစအစဉ့်

IMF

အပြည့်ပြည့်ဆိုံင့်ရ မငွေမ ကျားရန့်ြမ
ုံ ငွေအြွေွဲွံ့

IOSCO

မငွေမ ကျား

က့်မ

ခလက့်ေှတ့်ေ ျားကကျား ကြ့်မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားဆိုံငရ
့် အပြည့်ပြည့်

ဆိုံင့်ရ အြွေွဲွံ့အစည့်ျား
JICA

ဂ ြန့်အပြည့်ပြည့်ဆိုံငရ
့် ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်မရျားမအဂ င့်စ
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KYC

ဆက့်

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်

ူအ ျား

ိရှိပခင့်ျား

MFI

အမ ျားစ ျားမငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျား

MMK

ပေန့်ေ က ြ့်မငွေ

MMQR

ပေန့်ေ ကျူအ ကုံတ့်စ

MoPFI

စေကိန့်ျား၊ ဘဏ္ မရျားနှင့် စက့်ေှုဝန့်ကကျားဌ န

MPU

ပေန့်ေ မငွေမြျားမခ ေှုအြွေွဲွံ့

MoU

န ျားလည့်ေှုစ ချွန့်လွှ

MTO

မငွေမ ကျားလမ
ွှွဲ ပြ င့်ျားေှုမဆ င့်ရွက့်

NGO

အစိုံျားရေဟုံတ့်မ

NPSF

အေ ျုိ ျား

PFMI

မငွေမရျားမ ကျားမရျားမ ျားကွေက့်အမပခခအမဆ က့်အအုံဆိုံင့်ရ အမပခခေူေ ျား

POS

အလက့်ထမရ နစ့်မြျားမခ ေှုကုံိ လက့်ခရှငျား့် လင့်ျားမြျား

PSPs

မငွေမြျားဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား

PvP

မငွေမ ကျားအေ ျုိ ျားအစ ျားနှစ့်ေ ျုိ ျားအ ျား တဖြိျုင့်နက့်မြျားမခ ေှုမဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျား

QR code

ကျူအ ကုံတ့်

RMU

ဆုံျားရှုျားနိုံငမ
့် ပခစေခနို့့်ခွေွဲေှုယူနစ့်

RSP

မငွေလွှွဲဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား

RTGS

မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားကိုံ အခ န
ိ ့်နှင့်တမပြျားည စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားမဆ င့်ရွက့်

RTRP

ြေ ဏနည့်ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားကိုံ အခ န
ိ ့်နှငတ
့် မပြျားညမဆ င့်ရွက့် ည့်စနစ့်

SECM

မငွေမခ ျား

ခလက့်ေှတ့်ေ ျား မရ င့်ျားဝယ့်

SIPS

စနစ့်တစ့်ရြ့်လုံျားဆိုံင့်ရ အဓိကက

SSS

မငွေမခ ျား

UNCDF

ကုံလ

WB

ကေ္ ဘဏ့်

WBG

ကေ္ ဘဏ့်အုံြ့်စုံ

တ့်ေှတ့်ခ က့်

ူ

အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ြိုံရေ့်

က့်မ

က့်မ

ည့်စက့်

ူေ ျား

ူ
ည့်စနစ့်

ည့်မက ့်ေရှင့်

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျား

ခလက့်ေှတ့်ေ ျားစ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျား

ည့်စနစ့်

ေဂဂရင့်ျားနှျားမငွေြွေွံ့ဖြိျုျားေှုရန့်ြုံမငွေအြွေွဲွံ့

10

အ န်ျိုး ၁

အနှစ်

်င

ပမန်မ န ် ံသည်
င ွေင ျိုးင
အ

ျိုးင ျိုး

ွေ ်ျိုး င

ဏ္ဍ၌

်ပ

င ျိုး

်
ွေ

်စျိုး ွေ ျိုးင ျိုးစနစ်သို့

သသ

် ှ ျိုးသည်

ပ ပ

အသွေ ်
င
် ပ

်ျိုးငနသည်

ျိုး် လဲမှုမ ျိုး

် ဲ ါသည်။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

် ွ

ျိုးငပ

လ

ွေ ်

ပ ျိုး ဲသည်နှစ်မ ျိုး

ည့် ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

ဥြမေအရ လုံြ့်ြိုံင့်ခွေင့်ြိုံေိုံရရှိခွဲဖြျား၊ ကူျား န့်ျားမရ င့်ျားဝယ့်မရျားဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျားကဏ္ေှ လည့်ျား လ င့်ပေန့်
စွေ ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ခွဲြါ
မ

ည့်။ မငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားဥြမေ (၂၀၁၆) အရ ဘဏ့်ေဟုံတ့်

အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားေှ မ ျားကွေက့်တွေင့် မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားမဆ င့်ရွက့်လ နိုံငြ
့် ါ

ည့်။

မငွေမရျားမ ကျားမရျားကဏ္ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲေှု ည့် ပြည့် ူေ ျား၊ စျားြွေ ျားမရျားလုံြင
့် န့်ျားေ ျားနှင့် နိုံင့်ငမတ ့်
အစိုံျားရတိ၏
ုံို့ မငွေမြျားမခ ေှုြုံစေ ျားကိုံ လ င့်ပေန့်စွေ မပြ င့်ျားလွဲမစဖြျား၊ မခတ့်ေဆန့်ျား စ့် ည့် မငွေမြျားမခ ေှု
နည့်ျားလေ့်ျားေ ျား အ ုံျားပြျု၍ စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝစွေ မဆ င့်ရွက့်နိုံင့် ည့် မငွေမြျားမခ ေှုေ ျား၏ လိုံအြ့်ခ က့်
တိုံျားပေငလ
့် က့်ရှိြါ
လံခ ံ စ

ည့်။
် ၍ စွေမ်ျိုး ည်ပ ည်ဝငသ

သည် င င
ွေ ျိုးင
လ

ျိုးင ျိုး

အမ ျိုးသ ျိုးင ွေင ျိုးင မှုစနစ်

ဏ္ဍနှ ် ပမန်မ န ် ံ၏ စျိုး ွေ ျိုးင ျိုး ွေံွံ့ပ ျိုး

ျိုး

ွေံွံ့ပ ျိုး
်မှုအ

ျိုး
ွေ

်င ျိုး

် အင ျိုး ါ

် ှ ါသည်။ မငွေမရျားမ ကျားမရျားမ ျားကွေက့် အမပခခအမဆ က့်အအုံေှ တိုံင့်ျားပြည့်၏ စျားြွေ ျားမရျား

စနစ့်အတွေင့်ျား မငွေမ ကျားလည့်ြတ့်ေှုပြစ့်မစေည့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားစနစ့်တစ့်ခလ
ုံ ုံျား၏ အမပခခအုံတ့်ပေစ့်
ပြစ့်ြါ ည့်။ စွေေျား့် ရည့်ပြည့်ဝမ

မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် မငွေမခ ျား က့်မ ခလက့်ေှတ့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှု

စနစ့်အမနပြင့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားမြျားရန့်တ ဝန့်ေ ျားအ ျား မြျားမခ ရန့် မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ပခင့်ျားနှင့် အြွေွဲွံ့
အစည့်ျားေ ျား၊ လူြုံဂဂိျုလ့်နှင့် စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအ က ျား လုံခချုစိတ့်ခ ရ ည့် မငွေလွှွဲမပြ င့်ျားပခင့်ျားတက
ိုံို့ ိုံ
မဆ င့်ရွက့်နိုံငြ
့် ါ
တိုံျားတက့်လ

ည့်။ ပေန့်ေ နိုံငင
့် ၏ စျားြွေ ျားမရျားနှင့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားကဏ္ လ င့်ပေန့်စွေ ြွေွံ့ဖြိျုျား

ည့်နှင့်အည ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်နှင့် နိုံငင
့် မတ အ
့် စိုံျားရတိုံို့ ည့် စည့်ျားေ ဉ့်ျား

ဥြမေခ ေှတ့် ူ၊ ကကျား ကြ့်ကွေြ့်ကွဲ ူအမနပြင့် မငွေမြျားမခ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့် ဆက့်လက့်တိုံျားတက့်
မစရန့် အမရျားကကျား

ည့် အခန့်ျားကဏ္ေှမဆ င့်ရွက့်ရေည့်ပြစ့်ြါ

ပမန်မ န ် င
ံ
ွေံွံ့ပ ျိုး

ျိုး

်င ျိုး

ဗ
် ဟဘဏ်နှ ် န ် င
ံ
ွေ ် အဓ

အ န်ျိုး

အ
် စျိုး

ဏ္ဍမှ ါဝ ်လ

ည့်။

ို့သည် အမ ျိုးသ ျိုးင ွေင ျိုးင မှုစနစ်
် ှ ါသည်။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

နှင့် နိုံင့်ငမတ အ
့် စိုံျားရတိုံို့ ည့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားမ ျားကွေက့်ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ရန့်နှင့် ကူျား န့်ျားမရ င့်ျား
ဝယ့်မရျားလုံြ့်ငန့်ျား
မငွေမ ကျားမခ မေွေွံ့စွေ

မဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားအ ျား

ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မစဖြျား၊

စျားြွေ ျားမရျားစနစ့်အတွေင့်ျား

လည့်ြတ့်နိုံငရ
့် န့်အတွေက့် မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှု အမပခခ

အမဆ က့်အအုံေ ျား ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မရျား

ည့် အမရျားြါမ က င့်ျား

ိရှိန ျားလည့် ကြါ

ည့်။
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အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်

ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မရျားအတွေက့်

အမပခအမနေ ျားေှ မအ က့်ြါအတိုံငျား့် ပြစ့်ြါ
•

အဓိကမဆ င့်ရွက့်ဖြျားစျားေှု

ည့် -

မငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားဥြမေ (၂၀၁၆) ကိုံ ပြဋ္ဌ န့်ျားခွဲပခင့်ျားပြင့် မငွေမြျား
မခ ေှုစနစ့်နှင့် ဆန့်ျား
မခတ့်ေ

စ့်တထွေငထ
့်
ျား

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားအတွေက့်

ည့် ဥြမေအမပခခေူေ ျားကိုံ စတင့်နိုံင့်ခွဲြါ ည့်။ ဘဏ့်ေဟုံတ့်မ

မငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွံ့ွဲ အစည့်ျားေ ျားေှလည့်ျား မငွေမြျားမခ ေှုဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျား မဆ င့်ရွက့်
နိုံငမ
့် စရန့်

လေ့်ျားြွေင့်မြျားနိုံငခ
့် ွဲြါ

ဗဟိုံဘဏ့်၏

အေ ျုိ ျား

ည့်။

အဆိုံြါဥြမေ

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်အ ျား

ည့်

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်

ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားေှုဆိုံင့်ရ

အခန့်ျားကဏ္နှင့် တ ဝန့်ဝတတရ ျားေ ျားအတွေက့် ြိုံေိုံအ ျားမက င့်ျားခိုံင့်ေ မစြါ
•

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့် ည့် အလ င့်အပေန့်ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မနမ

ည့်။

မငွေမြျားမခ

ေှုကဏ္နှင့် စျားြွေ ျားမရျားစနစ့်တစ့်ခုံလုံျား၏ လိုံအြ့်ခ က့်နှင့်အည လိုံက့်ြါမဆ င့်ရွက့်
နိုံင့်မစရန့် စည့်ျားေ ဉ့်ျားစည့်ျားကေ့်ျားေ ျားခ ေှတ့်ပခင့်ျားနှင့် ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားမြျားပခင့်ျား
ပြင့် မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ရန့် မဆ င့်ရွက့်လ က့်ရှိြါ
•

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့် ည့် (၁) ြေ ဏကကျားေ ျားမ

ည့်။

မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားအတွေက့်

ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့် (CBM-NET) ကိမ
ုံ ဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျား၊ (၂) ကတ့်မြျား
မခ ေှုစနစ့်ေ ျား အခ င့်ျားခ င့်ျားခ တ
ိ ့်ဆက့်၍ ချွင့်ျားခ က့်ေရှိ လွှွဲမပြ င့်ျားမြျားမခ နိုံင့် ည့်
အမပခခအမဆ က့်အအုံအ ျား ြွေွံ့ဖြိျုျားမစပခင့်ျားပြင့် ဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျားကဏ္ကိုံ ြြိုံျားမြျား
ပခင့်ျားနှင့် (၃) ြိုံေိုံမခတ့်ေဆန့်ျား

စ့်မ

မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနှင့် ဝန့်မဆ င့်ေှု

ေ ျားမြေါ်ထွေန့်ျားလ မစပခင့်ျားတိက
ုံို့ ိုံ မဆ င့်ရွက့်လ က့်ရှိြါ
•

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငတွေင့် မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်အဆင့်ပေြှင့်တင့်မရျားနှင့် မခတ့်ေနည့်ျားြည အ စ့်
ေ ျား ဦျားမဆ င့်ခ ေှတ့်နိုံင့်ရန့်အတွေက့် မက ့်ေတနှစ့်ခုံကိုံ ြွေွဲွံ့စည့်ျားခွဲဖြျား၊ ေစ့်ဂ စ့်တယ့်
စြွေ ျားမရျားြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုမက ့်ေတ (DEDC) ကိုံ နိုံငင
့် မတ ့်၏ ေုံတိယ

ေမတ က

န ယကအပြစ့် ကကျား ကြ့်ကွေြ့်ကွဲဖြျား၊ စေကိန့်ျား၊ ဘဏ္ မရျားနှင့် စက့်ေှုဝန့်ကကျားဌ န၊
ပြည့်မထ င့်စုံဝန့်ကကျားေှ ဥကကဋ္ဌအပြစ့် မဆ င့်ရွက့်က ြွေွဲွံ့စည့်ျားခွဲဖြျား၊ ေစ့်ဂ စ့်တယ့်
ပေန့်ေ စေကိန့်ျားအ ျား ဦျားမဆ င့် မဆ င့်ရွက့်လ က့်ရှိြါ

ည့်။ မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်

ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲေှုေ ျား ပေြှင့်တင့်မဆ င့်ရွက့်နိုံငရ
့် န့်အတွေက့် စေကိန့်ျား၊ ဘဏ္ မရျား
နှင့် စက့်ေှုဝန့်ကကျားဌ န၊ ပြည့်မထ င့်စုံဝန့်ကကျား ဥကကဋ္ဌအပြစ့် မဆ င့်ရွက့်

ည့်

နိုံင့်ငမတ ့်မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ကကျား ကြ့်ေှုမက ့်ေတကိုံ ြွေွံ့ွဲ စည့်ျားဖြျား မဆ င့်ရက
ွ ့်လ က့်
ရှိြါ

ည့်။
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န ် င
ံ
လ
ငေသ

အ
် စျိုး နှ ်

ပမန်မ န ် င
ံ

ဗ
် ဟဘဏ်

် ှငနငသ ်လည်ျိုး ပမန်မ န ် ံ၏ င ွေင ျိုးင
ွေ ျိုး် န ် မ
ံ ျိုးနှ ် နှု ျိုး်

ှဉ် ါ

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်အ ုံျားပြျုေှုေ ျားေှ
မငွေမြျားမခ ေှုနှင့်

က့်ဆိုံင့်

ငနော

ို့အငနပ

ျိုးင ျိုးင ျိုး

်

်အငပ

က

ျိုး မ်ျိုးင
ံအင

် ွ

်

အ
် အံမှ

ဲပ စ် ါသည်။ အလက့်ထမရ နစ့်

န် စ်

တွေင့်က ယ့်ေှုေရှိမ

ွေ

်

ျားြါ။ ထိို့အ
ုံ ပြင့် ကေ္ နှငအဝှ
့်
ေ့်ျားတွေင့်

ည့်နယ့်ြယ့်၌ နည့်ျားြည အ စ့်အဆန့်ျားေ ျားမ က င့် လ င့်ပေန့်စွေ

မပြ င့်ျားလွဲတိုံျားတက့်မနေှုေ ျား

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျား၊ မငွေမြျားမခ ေှုလေ့်ျားမ က င့်ျားေ ျားနှင့်

မငွေမြျားမခ ေှု ဝန့်မဆ င့်ေှုအ စ့်ေ ျားကိုံ ပြစ့်မြေါ်မစြါ ည့်။ အဆိုံြါ နိုံင့်ငတက တွေင့် ပြစ့်မြေါ်
မနေှုအမနအထ ျားေ ျား ည့် ပေန့်ေ နိုံင့်င၏ မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့် ူေ ျားနှင့် ကြ့်ေတ့်
ကွေြ့်ကွဲ ူေ ျားအတွေက့် စိန့်မခေါ်ေှုအ စ့်ေ ျားပြစ့်မြေါ်မစဖြျား၊ အခ န
ိ ့်နှင့်တမပြျားည လိအ
ုံ ြ့်
ေ ျားအမရျားယူမဆ င့်ရွက့်ရေည့်အမနအထ ျား
လ
ငအ

် ါန
•

် ှ

ိုံို့ မရ က့်ရှိလ က့်ရှိြါ

အမ ျိုးသ ျိုးင ွေင ျိုးင မှုစနစ်၏
်

်

ို့

ျိုး

်ငစ န် င

ည့်။

အငပ အငနအင ေါ်
် ွ

ည့်

န်ျိုးစစ်

်မ ျိုးအ

်သ ် ါသည် -

မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် စ ရင့်ျားရှငျား့် လင့်ျားေှုဆိုံင့်ရ ဥြမေေူမဘ င့် ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲေှုေ ျား
ဆက့်လက့်မဆ င့်ရွက့်ရေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

၂၀၁၆

ခုံနှစ့်တွေင့်

ပြဌ န့်ျားခွဲမ

မငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားဥြမေ ည့် မငွေမြျားမခ ေှုဝန့်မဆ င့်ေှုနှင့် မငွေမြျားမခ
ေှုနှင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်အမြေါ် ဥြမေအရ က ကွေယ့်မြျားနိုံငေ
့် ည့်အခ က့်
အလက့်ေ ျားမက င့်ျားေွေန့်မစရန့်နှင့် မငွေမြျားမခ ေှုမဆ င့်ရွက့် ူနှင့် ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား ူ
ေ ျား၏ ရြိုံင့်ခွေငနှ
့် င့်တ ဝန့်ဝတတရ ျားေ ျားနှင့် ဆက့်

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျားအတွေက့်

အက အကွေယ့်မြျားမရျားဆိုံင့်ရ ကိစစရြ့်ေ ျားအ ျား ရှင့်ျားလင့်ျားမစရန့် ရည့်ရွယ့်ပြဌ န့်ျား
ခမခင်ျားမြစ် ါသည်။
မူမ

ထမအဆင်အမနမြင်

ဥ မေကက ်မတ်ကွ ်ကမှုဆိုင်ရ

င်ရှိ ကွေ ဟခ က့်ေ ျား ြယ့်ရှ ျားရန့်ပြစ့်ဖြျား၊ လိအ
ုံ ြ့်မ

ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှု

ေ ျားကိုံ ဆက့်လက့်အမက င့်အထည့်မြ မ
့် ဆ င့်ရွက့်ရေည့်ပြစ့်ြါ
မခ ေှုစနစ့်ေ ျားနှင့် အလက့်ထမရ နစ့် မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျား
ပြစ့်မြေါ်လ နိုံငမ
့် ပခရှိ

ည့်။ မငွေမြျား
စ့်ေ ျားအတွေက့်

ည့် အတ ျားအဆျားေ ျားကိုံ ြယ့်ရှ ျားရန့်အတွေက့် မဆ င့်ရွက့်

ရန့်လအ
ိုံ ြ့်လ က့်ရှိြါေည့်။ နိုံငင
့် ပခ ျားြိုံငအ
့် ြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားအတွေက့် မငွေမြျားမခ ဝန့်
မဆ င့်ေှုမြျားနိုံင့်ရန့် ကနို့့် တ့်ခ က့်ေ ျားကိုံ ြယ့်ရှ ျားမစရန့်နှင့် ဘဏ့်နှင့်ဘဏ့်
ေဟုံတ့်

ည့်လုံြ့်ငန့်ျားေ ျား ယှဉ့်ဖြိျုင့်ေှုကုံိ မြ မ
့် ဆ င့်မြျားပခင့်ျားပြင့် အ

နှင့်စျားြွေ ျားမရျားစနစ့်တစ့်ခုံလုံျားအတွေက့် အက ျုိ ျားပြစ့်ထွေန့်ျားမစေည့်ပြစ့်ြါ
နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်အမနပြင့် မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် စြ့်လ ဉ့်ျား

ုံျားပြျု

ူေ ျား

ည့်။ ပေန့်ေ

ည့် ဖြျားပြည့်စုံမ
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မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ဥြမေကိုံ ပြဋ္ဌ န့်ျားနိုံငရ
့် န့် က လလတ့်ေှ က လရှည့်အတွေင့်ျား
မဆ င့်ရွက့်
•

င့်ြါ

ည့်။

ြေ ဏကကျားေ ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုအတွေက့် ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်

(CBM-NET) ေှ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှု ြိုံေိုံလ င့်ပေန့်မစရန့်နှင့်
က့်
NET

မစရန့် အမရျားကကျား

ုံျားစွေွဲေှုအမြေါ် စရိတ့်

ည့် အဂဂါရြ့်ေ ျား လိအ
ုံ ြ့်မနဆွဲပြစ့်ြါ

ည့် အလိုံအမလ က့်မဆ င့်ရွက့် ည့်စနစ့်ပြစ့်မ

့်လည့်ျား လက့်မတွေွံ့တွေင့်

ကနို့့် က ေှုပြစ့်မစ ည့် စ ရွက့်စ တေ့်ျားစနစ့်ပြင့် မဆ င့်ရွက့်
ရှိမနမ

ျားပခင့်ျားနှင့်

စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစရိတ့်ပေင့်ေ ျားမနပခင့်ျားတိုံို့

မဆ င့်ရွက့်ေှုဆိုံင့်ရ

ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခေ ျားပြစ့်မြေါ်မစနိုံင့်

ည့် လခုံ ချုပေန့်ဆန့်စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝသ

ည့်။ CBM-

ည့်အဆငေ
့် ျား
ည့်

လုံြ့်ငန့်ျား

ည့်။ CBM-NET စနစ့်

ော ြေ ဏကကျားေ ျား

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်

အပြစ့် မငွေမ ကျားမ ျားကွေက့်နှင့် အရင့်ျားအနှျားမ ျားကွေက့်ြွံ့ွေ ဖြိျုျားမစရန့်နှင့် ြေ ဏနည့်ျား
ည့် မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားအ ျား လခုံ ချုစိတ့်ခ စွေ

စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုေ ျား မဆ င့်ရွက့်

နိုံငရ
့် န့် အတွေက့် အပြည့်အဝ မဆ င့်ရွက့်မြျားနိုံင့်စွေေ့်ျားေရှိမ
မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်အ ျား
လိအ
ုံ ြ့်ြါ
•

တ့်ေှတ့်ခ န
ိ ့်အတွေင့်ျား

ျားြါ။

ိပုံို့ ြစ့်ရ လက့်ရှိ

အဆင့်ပေြှင့်တင့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်

ည့်။

ြေ ဏနည့်ျား

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားနယ့်ြယ့်တွေင့် ပြည့်စုံလုံမလ က့်မ

မငွေမြျားမခ ေှုဝန့်မဆ င့်ေှုနှင့်

နည့်ျားလေ့်ျားေ ျုိ ျားစုံမဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ပခင့်ျား

ေရှိမ ျားြါ။

လူြုံဂဂိျုလ့်နှင့် အမ ျားစ ျားနှင့်အလတ့်စ ျား စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအတွေက့် စွေေ့်ျားရည့်
ပြည့်ဝဖြျား အဆင့်မပြ ည့်မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားနှင့် မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားဥြမေ ြြိုံျား
ေမြျားနိုံင့်မ ျားြါ။ လူြုံဂဂိျုလ့်၊ စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားနှင့် နိုံင့်ငမတ ့်အစိုံျားရနှင့် ဆက့်နွေယ့်
ည့် မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားအတွေက့် တိုံက့်ရိုံက့်ဖေစ ျားနုံတ့်ယူပခင့်ျားနှင့် ဖေရှင့်မြျားမခ ပခင့်ျား
ည့် အလိုံအမလ က့်စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့် (ACH) ကွဲ

ိုံို့ အလက့်ထမရ နစ့်

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားအတွေက့် ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျား စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားမြျားနိုံင့်
ည့် အမပခခအမဆ က့်အအုံေ ျား အဆင့်မပြမခ မေွေွံ့စွေ မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ပခင့်ျားေရှိ
မသျား ါ။ သမိုို့ ြစ်ရ အီလက်ထမရ နစ်မငွမ ျားမခ မှုလို ်ငန်ျားအမ ျားစိုမှ ဘဏ့်တစ့်
ခုံထွဲ အတွေင့်ျား၌
ြါ

ဘဏ့်ခွေွဲတစ့်ခုံနှင့်တစ့်ခုံအ က ျား မဆ င့်ရွကမ
့် နမ က င့်ျား မတွေွံ့ရှိရ

ည့်။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငတွေင့် လူြုံဂဂိျုလန
့် ှင့် စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအတွေက့် မငွေမြျား

မခ မှုကိုမဆ င်ရွက်နိုငရ
် န်ကူျားသန်ျားမရ င်ျားဝယ်မရျား ဏ်မ ျားစွ တွင်
ေ ျား ြွေငလှ
့် စ့်မဆ င့်ရွက့်ေှု

ည့် လုံြ့်ရုံျားိ လုံြ့်စဉ့်တစ့်ရြ့်ကွဲ

ဏ်စ ရင့်ျား

ိုံို့ ပြစ့်မနြါ

ည့်။
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မကက မသျားမီက မမန်မ နိုငင
် မ
ံ တ ်ဗဟို

ဏ်သည်

ဏ်နှင်ဆက်သွယ်မဆ င်

ရွက် ူေ ျားေှ ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားအ က ျား မငွေမြျားမခ ေှုပြျုနိုံင့်

ည့် CBM-NET စနစ့်

အ ျား စတင့်ေိတ့်ဆက့်ခွဲဖြျားပြစ့်ြါ ည့်။ အဆိုံြါစနစ့် ည့် စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားက
အခွေန့်မငွေေ ျားမြျားမဆ င့်နိုံင့်မစရန့် ြုံမြ ့်မရျားဆွေွဲထ ျားပခင့်ျား ပြစ့်မ
ရွက့်ေှုေှ ြေ ဏအ ျားပြင့် နည့်ျားြါျားမနဆွဲပြစ့်ြါ
•

့်လည့်ျား မဆ င့်

ည့်။

လူြုံဂဂိျုလ့်နှင့် စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား၏မြျားမခ ေှုေ ျား၊ နိုံငင
့် မတ အ
့် စိုံျားရ၏ အခ ျုိ ွံ့
မြျားမခ ေှုေ ျားအတွေက့် မငွေ
အ ုံျားပြျုမနဆွဲပြစ့်မ

ျား

ည့် အဓိကမငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားတစ့်ရြ့်အပြစ့်

မ က င့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်၊ ဘဏ့်ေ ျား၊ ကုံန့် ည့်

ေ ျားနှင့် နိုံငင
့် မတ ့်အစိုံျားရအတွေက့်

ိ

ပြစ့်မြေါ်မစြါ

ည့် မြျားမခ ေှုေ ျားအနက့် ခ က့်လက့်ေှတ့်

ည့်။ မငွေ

ျားေဟုံတ့်

ထင့်ရှ ျားမ

ကုံန့်က စရိတ့်ေ ျားကိုံ

ပြင့် မြျားမခ ပခင့်ျားအ ျား နိုံင့်ငမတ အ
့် စိုံျားရေှ စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား
အဓိကအ ုံျားပြျုမနြါ

ိုံို့ မြျားမခ ေှုတွေင့်

ည့်။ ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်၏ ခ က့်လက့်ေှတ့်စ ရင့်ျား

ရှင့်ျားလင့်ျားမရျားအြွေွံ့ွဲ ည့် တစ့်နှစ့်လ င့် ခ က့်လက့်ေှတ့်မစ င့်မရ ငါျား
စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားမြျားလ က့်ရှိြါ

ည့်။ နိုံငင
့် မတ ့်အစိုံျားရေှ ြုံဂဂလိက၊ ြုံဂဂလိကေှ

နိုံငင
့် မတ ့်အစိုံျားရနှင့် စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားေှ နိုံင့်ငမတ ့်အစိုံျားရ
ကွဲ ိုံို့ အပခ ျားနိုံင့်ငမတ ့်အစိုံျားရမြျားမခ ေှုေ ျားတွေင့် မငွေ
လူြုံဂဂိျုလန
့် ှင့် အမ
တိုံျားပေင့်လ မ
အနည့်ျားငယ့်

ိန့်ျားဝန့်ျားက င့်

ိုံို့ မြျားမခ ေှုေ ျား

ျား ည့် အဓိကပြစ့်ြါ ည့်။

ျားစ ျားစျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားတွေင့် ကတ့်စနစ့်ပြင့် မြျားမခ ေှုေှ

လ
့် ည့်ျား မငွေမြျားမခ ေှုအ ျားလျားုံ နှင့် နိှုငျား့် ယှဉ့်ြါက အခ ျုိ ျားအစ ျား
ရှိမနြါ ည့်။ အမ က င့်ျားအရင့်ျားတစ့်ရြ့်ေှ

ကတ့်စနစ့်ြိုံင့်ျားဆိုံင့်ရ

အမပခခအမဆ က့်အအုံတွေင့် လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှု ေ က ခဏ ပြတ့်မတ က့်ေှု
ေ ျား ရှိမနပခင့်ျားမ က င့်ပြစ့်ြါ
စကဂ ြူနိုံင့်ငေ ျားကွဲ
ကတ့်အ

မ
ိုံို့

ည့်။ ပေန့်ေ နိုံင့်င

မေ

ည့် ဗယက့်နေ့်၊ ထိုံငျား့် နှင့်

တွေင့်ျားနိုံငင
့် ေ ျားနှင့် နိှုငျား့် ယှဉ့်ြါက တစ့်ဦျားက

ုံျားပြျုေှုအမရအတွေက့်ေှ နည့်ျားြါမနဆွဲပြစ့်ြါ

ည့်။ ထိို့ုံအပြင့် ကတ့်စနစ့်

အ ုံျားပြျုရန့်နှင့် လက့်ခရန့်မနရ ေ ျားအတွေက့် အမပခခအမဆ က့်အအုံ (ATM နှင့်
POS ) ေ ျားေှ လုံမလ က့်ေှုေရှိမ ျားြါ။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငတွေင့် အလက့်ထမရ နစ့်စနစ့်
ပြင့် မငွေလွှွဲမပြ င့်ျားမြျားမခ အ ုံျားပြျုေှု လွေန့်စွေ နည့်ျားြါျားလ က့်ရှိြါ
•

ည့်။

အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမ ကျားနှင့် ေဂ စ့်တယ့် မငွေမြျားဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားကွဲ
ဆန့်ျား

စ့်တထွေငထ
့်
ျား

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျား

နိုံငပ့် ခင့်ျားနှင့် အင့်တ နက့်

ိုံို့

ည့် ေိုံဘိုံင့်ျားြုံန့်ျားအ ုံျားပြျု

ုံျားစွေွဲနိုံင့်ေှုတိုံျားတက့်လ ပခင့်ျားမ က င့် ဖေိျုွံ့ပြလူထုံအ က ျား
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အ ုံျားပြျုေှုေ ျားပြ ျားလ ပခင့်ျားပြစ့်ြါ
ေှုေှ ၁၀၅%
ပခင့်ျားပြစ့်ြါ
ပြစ့်ြါ

ည့်။ ၂၀၁၇ ခုံနှစ့်တွေင့် ဆင့်ျားကတ့် အ ုံျားပြျု

ိုံို့ မရ က့်ရှိခွဲဖြျား၊ ယင့်ျားအနက့် ၈၀% ေှ စေတ့်ြုံန့်ျားေ ျား အ
ည့်။

မ
ိုံို့

့် မက ျားလက့်မေ

ည့်။ ထိို့ုံအပြင့် အဆိြ
ုံ ါမေ

ေ ျားတွေင့် အ ုံျားပြျုေှုနည့်ျားြါျားမနဆွဲ

ေ ျားတွေင့် မနထိုံင့်မ

ြုံန့်ျားမခေါ်ဆိုံပခင့်ျားေှအြ အပခ ျားကိစစရြ့်ေ ျားအတွေက့် ြုံန့်ျားအ
ပြစ့်ြါ
•

ုံျားပြျု

က့်ကကျားြိုံငျား့် ေှ
ုံျားပြျုေှု ေရှိ မလ က့်

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငတွေင့် မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားအတွေက့် အဓိကဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား
ဘဏ့်ေ ျားပြစ့်ြါ ည့်။

ိုံို့မ

့် အခ ျုိ ွံ့မ

ူေ ျားေှ

ဘဏ့်ေ ျားတွေင့် ဘဏ့်နှင့်ဆက့် ွေယ့် ူ

ေ ျား၏မြျားမခ ေှုကိုံ စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝစွေ မဆ င့်ရွက့်မြျားနိုံင့် ည့် အလိုံအမလ က့်
ခတ
ိ ့်ဆက့် ည့်စနစ့်ေ ျား အ ျားနည့်ျားမနဆွဲပြစ့်ြါ ည့်။ ပေန့်ေ နိုံင့်င၏ ဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျား
ကဏ္တွေင့် နိုံငင
့် ြိုံင့်ဘဏ့်ေ ျား

ည့် ဘဏ့်ခွေွဲအမရအတွေက့်အ ျားပြင့်လည့်ျားမက င့်ျား၊

ဘဏ့်နှင့်ဆက့် ွေယ့်မဆ င့်ရွက့် ူ အမရအတွေက့်အ ျားပြင့်လည့်ျားမက င့်ျား အေ ျားဆုံျား
ပြစ့်ြါ

ည့်။

ဘဏ့်တွေင့်ျား

နိုံငင
့် ြိုံင့်ဘဏ့်ေ ျားနှင့်

အခ ျုိ ွံ့ြုံဂဂလက
ိ ဘဏ့်ေ ျားတွေင့်

တင့်ျားအခ က့်အလက့်စနစ့်

၎င့်ျားတိုံို့၏

ည့် မခတ့်ေေှုေရှိမ ျားဘွဲ လူူ့စွေေ့်ျားအ ျား

အ ုံျားပြျု၍ စ ရွက့်စ တေ့်ျားစနစ့်ပြင့် လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှုေ ျားကိုံ အ ျားကိုံျားမနရ
ဆွဲပြစ့်ြါ

ည့်။ အကကျားဆုံျားနိုံင့်ငြိုံငဘ
့် ဏ့်တစ့်ခုံပြစ့်မ

ည့် မခတ့်ေ

ည့် ဘဏ့်တွေင့်ျားခ တ
ိ ့်ဆက့်ေှုစနစ့်မဆ င့်ရွက့်နိုံငေ
့် ည့် စေခ က့်

တစ့်ရြ့်ကိုံ ေ က မ
ြြိုံျားေှုပြင့်

ပေန့်ေ စျားြွေ ျားမရျားဘဏ့်

ျားေကစတင့်ခွဲြါ

ည့်။ အဆိုံြါစေခ က့်ေှ

နိုံင့်ငမတ ့်အစိုံျားရမငွေမြျားမခ ေှုေ ျားအတွေက့်

ကေ္ ဘဏ့်၏

အလက့်ထမရ နစ့်စနစ့်

နည့်ျားလေ့်ျားပြင့် မပြ င့်ျားလွဲမဆ င့်ရွက့်ေည့် အဓိကမပခလှေ့်ျားတစ့်ရြ့်ပြစ့်ြါ
•

ပေန့်ေ နိုံင့်ငလူဦျားမရ၏ အေ ျားစုံေှ ဘဏ့်နှင့် ဆက့်
မ

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်နိုံငပ့် ခင့်ျားေရှိ

ျားြါ။ ကေ္ ဘဏ့်၏ ကေ္ လျားုံ ဆိုံင့်ရ မငွေမရျားမ ကျားမရျားညွှန့်ကိန့်ျားအရ အ

၁၈ နှစ့်အထက့် အရွယ့်မရ က့်ဖြျား

ူ၏ ၂၆% ခန့်ို့

ေ ျားတွေင့် ြ ေ့်ျားေ ၅၇.၈% 1 ရှိြါ
ဖြျားခွဲ ည့်နှစ့်အတွေင့်ျား အ
ည့်။ ယင့်ျား

ိုံို့ ဘဏ့်စ ရင့်ျားအ

ည့် နိုံင့်င

ည့်။ အဆိြ
ုံ ါစ ရင့်ျားအမရအတွေက့်၏ ၁၀%

ုံျားပြျုပခင့်ျားေရှိမ

ျား

ည့် စ ရင့်ျားရှင့်ေဟုံတ့်

ုံျားပြျုေှုအ ျားနည့်ျားပခင့်ျား

က့်

ဘဏ့်စ ရင့်ျားရှိဖြျား၊ မေ

တွေင့်ျားနိုံင့်ငေ ျားတွေင့် ြ ေ့်ျားေ ၇၀.၆% ရှိဖြျား၊ အလယ့်အလတ့်ဝင့်မငွေနိေ့်က

1

ည့်။

ည့်

ူေ ျား ပြစ့်ြါ

ည့် အလက့်ထမရ နစ့်

ကမ္ောဘ
ို ရ
် ော သငွေသရုံးသ ကုံးသရုံးညန
ွှ က
် န်ုံးအချက်အလက်မျောုံး https://globalfindex.worldbank.org/
ာ့ ဏ်၏ ကမ္ောလိုုံးဆင
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မြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားနှင့် ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားကိုံ အ
မငွေ
•

ျားပြင့် မြျားမခ ေှုကိုံ ြိုံေိုံအ

ဘဏ့်ေဟုံတ့်မ

ုံျားပြျုမစြါ

ုံျားပြျုေအ
ှု ခွေင့်အလေ့်ျား အ ျားနည့်ျားဖြျား

ည့်။

မငွေမြျားမခ ေှုဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျား မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျား

ည့်

မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားတွေင့် ဘဏ့်ေ ျားနှင့်ယှဉ့်ဖြိျုင့်မဆ င့်ရွက့်ေှု တိုံျားပေြှင့်လ
ကိုံ မတွေွံ့ရှိရြါ

ည့်။ အထူျား

ည့်

ပြင့် ြုံဂဂလိကအခ င့်ျားခ င့်ျားနှင့် ြုံဂဂလိကေှ စျားြွေ ျားမရျား

လုံြ့်ငန့်ျားေ ျား

ိုံို့ မြျားမခ ေှုေ ျားပြစ့်ဖြျား၊ စိန့်မခေါ်ေှုအ စ့်၊ အခွေင့်အလေ့်ျားအ

ပြစ့်မြေါ်မစြါ

ည့်။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်

စ့်ေ ျား

ည့် ဘဏ့်ေဟုံတ့်မ

အြွေွဲွံ့

အစည့်ျားေ ျားအ ျား အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမ ကျားလုံြ့်ငန့်ျား မဆ င့်ရွက့်နိုံငရ
့် န့် ၂၀၁၆
ခုံနှစ့်၊ မငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားဥြမေအရ ခွေင့်ပြျုခွဲဖြျားပြစ့်ြါ

ည့်။ လွေန့်ခွဲ

ည့် ၂ နှစ့်အတွေင့်ျား ေဂ စ့်တယ့်မြျားမခ ေှုေ ျား၏ ြေ ဏနှငတန့်
့်
ြျားိုံ ေှ လ င့်ပေန့်စွေ
တိုံျားတက့်ခွဲမ

့်လည့်ျား ြေ ဏနည့်ျားြါျား

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားတွေင့် ြါဝင့်ေှု

အခ ျုိ ျားေှ နည့်ျားြါျားမနဆွဲပြစ့်ြါ ည့်။ ထိုံို့အပြင့် အလက့်ထမရ နစ့်မြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျား
ေ ျားအခ င့်ျားခ င့်ျား ချွငျား့် ခ က့်ေရှိ ခ တ
ိ ့်ဆက့်မြျားမခ ေှု မဆ င့်ရွက့်နိုံငပ့် ခင့်ျားေရှိမ

ျားြါ။

အပခ ျားတစ့်ြက့်တွေငလ
့် ည့်ျား ဘဏ့်အခ ျုိ ွံ့တွေင့် စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝဖြျား အ ျားလျားုံ ြါဝင့်နိုံင့်
ည့် မငွေမြျားမခ ေှုအတွေက့် FinTech ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားနှင့် မခတ့်ေနည့်ျားြည ေ ျား
အ ုံျားပြျုရန့် မနှ င့်မနှျားလ က့်ရှိြါ
•

ပေန့်ေ နိုံင့်ငတွေင့် အထူျား

ည့်။

ပြင့် မက ျားလက့်မေ

ေ ျားတွေင့် အလက့်ထမရ နစ့်မြျား

မခ ေှုနှင့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားကဏ္ ြိုံေိုံက ယ့်ပြနို့စ
့် ွေ မဆ င့်ရွက့်ရန့်အတွေက့် အပခ ျား
ဟန့်တ
ို့
ျားမန

ည့်အခ က့်ေ ျားေှ

မငွေမရျားမ ကျားမရျားအ

ိြည အဆင့်နိေ့်ြါျားပခင့်ျား၊

အင့်တ နက့်အ ုံျားပြျုေှု အကန့်ို့အ တ့်ရှိမနပခင့်ျားနှင့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျား
ေ ျားအမြေါ် ယုံ ကည့်ေှုနည့်ျားြါျားမနပခင့်ျားတိုံို့ ပြစ့်ြါ
•

ည့်။

နိုံင့်ငမတ ့်အစိုံျားရအမနပြင့် နိုံင့်ငမတ ့်အစိုံျားရမြျားမခ ေှုေ ျားအ ျား အလက့်ထမရ နစ့်
နည့်ျားလေ့်ျားပြင့် မပြ င့်ျားလွဲရန့်အတွေက့် လိုံအြ့် ည့်ေ ျား စတင့်ခ ေှတ့်မဆ င့်ရွက့်
မနဖြပြစ့်ြါ ည့်။

ပေန့်ေ စျားြွေ ျားမရျားဘဏ့်တွေင့်

အလိုံအမလ က့်စနစ့်စေခ က့်

အပြင့် နိုံငင
့် မတ အ
့် စိုံျားရအ ုံျားစရိတ့်ေ ျားနှင့် အခွေန့်မငွေမက က့်ခပခင့်ျားတိအ
ုံို့ တွေက့်
အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ပြင့် မပြ င့်ျားလွဲမဆ င့်ရွက့်ရန့် လိုံအြ့်
ေ ျား ညြှိနိှုငျား့် မဆ င့်ရွက့်လ က့်ရှိြါ
•

ည့်

ည့်။

အ ဆယစျားြွေ ျားမရျားြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှုအစအစဉ့်အရ အ ဆယမေ တွေင့်ျားစျားြွေ ျား
မရျားမြါင့်ျားစည့်ျားေှုအမနပြင့် အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်အတွေက့် ပြည့်တွေင့်ျားအ

ုံျား
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ပြျုမန

ည့်မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားနှင့်

အ ဆယနိုံငင
့် တစ့်ခုံခ င့်ျားစရှိ

အ က ျား အခ င့်ျားခ င့်ျားခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျား၊ စ
အတန့်ျား
•

တ့်ေှတ့်ပခင့်ျားစ

စနစ့်ေ ျား

တ့်ေှတ့်ပခင့်ျား၊ လခုံ ချုေှုအဆင့်

ည့် လိုံအြ့်ခ က့်ေ ျားရှိလ ေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

ည့်

အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်အ ျား

ကကျား ကြ့်

ထိန့်ျားမက င့်ျားနိုံင့်ရန့်အတွေက့် စွေေ့်ျားမဆ င့်ရည့်ပြည့်ဝရန့် လိုံအြ့်ြါ ည့်။ မငွေမြျားမခ ေှု
စနစ့် ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားမဆ င့်ရွက့်
ေှုစနစ့်နှင့် ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားနှငြ
့် တ့်

ည့် ဝန့်ထေ့်ျားေ ျား

က့်၍ နိုံငင
့် တက စ

ည့် မငွေမြျားမခ

တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျားနှင့်

အည အမက င့်အထည့်မြ ရ
့် တွေင့် အမတွေွံ့အကကျုနှင့် လက့်မတွေွံ့မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်
ေှု အ ျားနည့်ျားလ က့်ရှိြါ
နည့်ျားလေ့်ျားအ
ေဟုံတ့်မ

ည့်။ နည့်ျားြည ဆိုံငရ
့် အ စ့်အဆန့်ျားေ ျား၊ မငွေမြျားမခ ေှု

စ့်ေ ျား မြေါ်ထွေန့်ျားလ ပခင့်ျားနှင့် မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားတွေင့် ဘဏ့်
အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားြါဝင့်လ ပခင့်ျား ည့်လည့်ျား မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ကကျား ကြ့်

ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားဆိုံင့်ရ စိန့်မခေါ်ေှုေ ျားနှင့်ရှုြ့်မထွေျားေှုေ ျားကိုံ ပြစ့်မြေါ်မစြါ
ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားေူမဘ င့်အ ျား တိုံျားပေြှင့်မဆ င့်ရွက့်လ က့်ရှိြါ
•

ည့်။

ည့်။

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျား၊ ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားနှင့် မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျား ပြျုပြင့်
မပြ င့်ျားလွဲမရျားတွေင့် တ ဝန့်ရှိအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားအ က ျား ညြှိနိှုင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှုနှင့်
ြုံဂဂလိကကဏ္နှင့် ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှုေ ျား
ရွက့်ရန့် လိအ
ုံ ြ့်ြါ

ည့် အဓိကက ဖြျား၊ တိုံျားပေြှင့်မဆ င့်

ည့်။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်နှင့် နိုံငင
့် မတ ့်အစိုံျားရတိုံို့

အမနပြင့် ြုံဂဂလိကကဏ္ ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်အတွေက့် လိအ
ုံ ြ့်
မခါင့်ျားစဉ့်အလိက
ုံ ့် အြွေွဲွံ့ေ ျားြွေွဲွံ့၍ မဆ င့်ရွက့်မနမ
ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ

အမက င့်အထည့်မြ ရ
့် တွေင့်

ေ ျားအ က ျား ြူျားမြါင့်ျားမဆွေျားမနွေျားနိုံင့်
အမ ျိုးသ ျိုးင င
ွေ ျိုးင မှုစနစ်

့်လည့်ျား အေ ျုိ ျား

ွေံွံ့ပ ျိုး

ျိုး

ည့်ြုံရ
ိ ေ့်ေရှိမ

က့်ဆိုံင့်

ည့် လုံြ့်ငန့်ျား
ျားမငွေမြျားမခ
ည့်အြွေွဲွံ့အစည့်ျား

ျားြါ။

်င ျိုး မဟ ဗ ျူဟ ( ၂၀၂၀ - ၂၀၂၅ )

မမန်မ နိုင်ငတ
ံ ွင် အမ ျား ါဝင်မဆ င်ရွက်နိုင်သည် မခတ်မီမသ
မထ င်ရန့်ရည့်ရွယ့်၍ ြုံစခ ေှတ့်မရျားဆွေွဲဖြျားပြစ့်ြါ ည့်။ (အေ ျုိ ျား

မငွမ ျားမခ မှုမ ျားကွက်တည်
ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ

ိေ
ုံို့ ဟုံတ့် ေဟ ဗ ျူဟ ဟုံ မခေါ်တွေင့်ေည့်။) အဆိုံြါ ေဟ ဗ ျူဟ

ည့် နိုံငင
့် မတ ့်အစိုံျားရ၊

လူြုံဂဂိျုလန
့် ှင့် စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအ က ျား အလက့်ထမရ နစ့်စနစ့်ပြင့် မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျား
အေ ျုိ ျားေ ျုိ ျားပြင့် လခုံ ချု၍ စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝစွေ မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ေည့် အ ိုံက့်အဝန့်ျားတစ့်ခုံပြစ့်မြေါ်မစ
ေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ ၎င့်ျားတွေင့် မရှွံ့ဆက့်လက့်မဆ င့်ရွက့်ရေည့်လုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအတွေက့် အဆင့်ပေင့် ေဟ
ဗ ျူဟ က မ

လေ့်ျားညွှန့်ခ က့်ေ ျား ြါဝင့်ြါ

ည့်။ ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်နှင့် နိုံင့်ငမတ ့်
18

အစိုံျားရတိေ
ုံို့ ှ ခ ေှတ့်အမက င့်အထည့်မြ ့်

ည့် အဓိကေူဝါေေ ျား

ည့် လခုံ ချုေ၊ှု တည့်ဖငိေ့်ေှု၊

စွမ်ျားရည်မ ည်ဝမှု၊ ယှဉ်ပ ြိုငန
် ိုငစ
် ွမ်ျားရှမှုတိုို့နှင် မ ည်စံိုမသ မ ျားမခ မှုနှင် စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမှုစနစ်မ ျား
မြေါ်မြါက့်လ မစရန့်လည့်ျားမက င့်ျား၊ မငွေ

ျားေဟုံတ့်

ည့် မြျားမခ ေှုေ ျားနှင့် ေည့် ည့်မြျားမခ ေှု

လုံြ့်ငန့်ျားေဆိုံ အခ င့်ျားခ င့်ျားချွင့်ျားခ က့်ေရှိ ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ေှုကိုံ ပေြှင့်တင့်ရန့်လည့်ျားမက င့်ျား၊
မငွေမြျားမခ ေှုဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားအ ျား ပြည့်

ူအေ ျားအ ုံျားပြျုနိုံငေ
့် ှုတိုံျားပေြှငရန့်
့် လည့်ျားမက င့်ျား၊ မငွေမရျား

မ ကျားမရျားကဏ္တွေင့် အေ ျားြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ေှုကိုံ ပေြှင့်တင့်ရန့်လည့်ျားမက င့်ျား၊ မငွေမရျားမ ကျား
မရျားမ ျားကွေက့်ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုနှင့် စျားြွေ ျားမရျားစနစ့်ကိုံ အမထ က့်အကူပြျုရန့်လည့်ျားမက င့်ျား ရည့်ရွယ့်
ခ ေှတ့်ခွဲပခင့်ျားပြစ့်ြါ
ထ ျား

ည့် စ

ည့်။ နိုံငင
့် တက တွေင့်ပြစ့်မြေါ်မန

ည့် အမပခအမနေ ျားနှင့် အေ ျားစုံလက့်ခ

တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျားနှင့်အည ပေန့်ေ နိုံင့်င၏ မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်နှင့် ဝန့်မဆ င့်ေှု

လုံြ့်ငန့်ျားေ ျား မခတ့်ေဆန့်ျား

စ့်မစရန့် လိအ
ုံ ြ့်မ

ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲေှုေ ျားကိုံ မဆ င့်ရွက့်မရျား

အတွေက့် နိုံင့်ငမတ ေ
့် ှ အင့်တိုံက့်အ ျားတိုံက့်ဦျားမဆ င့်ရန့် လိအ
ုံ ြ့်ြါ

ည့်။ မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျား

ကဏ္တွေင့် ြါဝင့် ူေ ျားအမနပြင့် ေဟ ဗ ျူဟ က က ပြန့်လည့် ုံျား ြ့်ဖြျား အေ ျုိ ျား
စနစ့် မြေါ်ထွေန့်ျားလ မစရန့် စေခ က့်ခ ေှတ့်က
မဆ င့်ရွက့် ကရေည့်ပြစ့်ြါ

ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲေှုေ ျားတွေင့် တက့်ကကွေစွေ

င
် ပ

်ျိုးလဲမှု လ ေ်မ ျိုးအင ေါ် အငပ

လမှုဘဝ ွေံွံ့ပ ျိုး

ျိုး

် န်

်မ ျိုးနှ လ
် ည်ျိုး ညညွေ

ြါဝင့်

ည့်။

အမ ျိုးသ ျိုးင င
ွေ ျိုးင မှုစနစ်မဟ ဗ ျူဟ (၂၀၂၀-၂၀၂၅)သည်
ပ ပ

ျားမငွေမြျားမခ ေှု

မှ

်

ံ၍င ျိုး ွေဲ

ျိုးပ

ျိုးသည် ပမန်မ န ် င
ံ

်င

်ျိုးပ စ်ပ ျိုး၊ င ွေင ျိုးင

် ွ

် ဲသည်

ျိုးင ျိုး

ဏ္ဍနှ ်

်အစျိုး ၏ မဟ ဗ ျူဟ

ည် ွ

်

်မှု ှ ါသည်။ ေဟ ဗ ျူဟ ကိုံ ပေန့်ေ နိုံငင
့် ၏ မရရှည့်တည့်တခိုံငဖ့် ေွဲဖြျား

ဟန်ခ က်ညီမသ ြွံွေ့ပြြိုျားတိုျားတက်မှုစီမံကန်ျား(၂၀၁၈-၂၀၃၀) နှင် လက
ို ်မလ ညီမထွရှမစရန်မရျား
ဆွထ ျားဖြျား၊ မငွေမရျားမ ကျားမရျားကဏ္ြွေွံ့ဖြိျုျားတျားိုံ တက့်ေေ
ှု ဟ ဗ ျူဟ (၂၀၁၅-၂၀၂၀)နှငမငွေ
့် မရျားမ ကျားမရျား
ကဏ္တွေင့် အေ ျားြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ေှု လေ့်ျားပြမပေြုံ (၂၀၁၅-၂၀၂၀)2 3 4 တိုံို့ကိုံလည့်ျား ထည့် ွေင့်ျား
စဉ့်ျားစ ျားမရျားဆွေွဲထ ျားြါ

ည့်။ အဆိြ
ုံ ါေဟ ဗ ျူဟ တွေင့် ပေန့်ေ နိုံငင
့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားစနစ့်ြွေွံ့ဖြိျုျား

တိုံျားတက့်ေှုနှင့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားကဏ္တွေင့် အေ ျားြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ေှု တိုံျားပေြှငရန့်
့် တိုံအ
ို့ တွက်
မငွမ ျားမခ မှုစနစ်မ ြိုမ င်မမ

င်ျားလမှုမ ျားနှင်

မဆ င့်ရ ွက ့်ရန့် အမရျားကက ျားမ က င့်ျား အ
ြါဝင့်

ည့် ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲေှုေ ျား

အီလက်ထမရ နစ်မငွမ ျားမခ မှုစနစ်မ ျား
ိ အ ေှ တ ့် ပ ြျုမြ ့်ပ ြထ ျားြါ

တိုံျားခ ွဲွံ့

ည့်။ ေဟ ဗ ျူဟ တွေ င့်

ည့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားနည့်ျားြည ဆိုံငရ
့် FinTech ဝန့်မဆ င့်

2

ပမန်မာနိင
ို ်င၏ ယ

3

ယငွေယ ုံးယကကုံးယ ုံးကဏ္ ွေွံ့ဖ ိျုုံးတုံးိို တက်မမ
ှု ဟာဗ ျူဟာ ၂၀၁၅-၂၀၂၀ ကိို ကမ္ာ့်

4

ပမန်မာနိင
ို ်င၏ယငွေယ ုံးယကကုံးယ ုံးပေါဝင်မှု လမ်ုံးပပယပမပို ၂၀၁၅-၂၀၂၀ ၊ ယငွေယ ုံးယကကုံးယ ုံးကဏ္ဝင်ယ ာက်ယဆာင် က
ွ ်မှု အစီ င်ခစာ UNCDF ၊ ၂၀၁၄

ှည်တည်တခ
့် င
ိို ်ဖမဲဖပီုံး ဟန်ခ က်ညီယ ာ ွေွံ့ဖ ိျုုံးတုံးိို တက်မစ
ှု ီမကိန်ုံးကိို ၂၀၁၈ ခိုနစ
ှ ် ဩဂိုတလ
် တွေင် ပ နို့်ယဝခဲပ
့် ေါ

ည်။

ဏ်၏ ပ့်ပိုုံးိ မှုပ င့်် ယဆာင် ွက်လ က် ှိပေါ ည်။

တိို့က
ို ိို ကကည့်ပ
် ေါ။

19

မှုမ ျား၊ ေီဂ စ်တ ယ်န ည်ျား လမ်ျား မြင် မငွမ ျားမခ မှုစ နစ် တိုို့အ ျား အမထ က် အကူမ ြိုမခင်ျား မကက င်
ေီဂ စ်တယ်မမန်မ စီမံခ က်နှင် အီလက်ထမရ နစ်စနစ်မြင် မဆ င်ရွက်မည် နိုင်ငမ
ံ တ ်အစိုျားရ
ကစစဆိုင်ရ စ ေ ကိ န့်ျား တိုံ ို့ အတွေ က့် လ ည့်ျား အမထ က့် အကူပြျုြါ

ည့်။

5 6

ေဟ ဗ ျူဟ

ည့်

မေ တွေင့်ျားြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှုေ ျားနှင့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမငွေမရျားမ ကျားမရျားကဏ္တွေင့် မဆ င့်ရွက့်ရေည့်
အထူျားပြျုကဏ္အလိုံက့် လိုံအြ့်ခ က့်ေ ျားကိုံလည့်ျား ထည့် ွေင့်ျားစဉ့်ျားစ ျားမရျားဆထ
ွေွဲ ျားြါ ည့်။ 7 ထိအ
ုံို့ ပြင့်
လတ့်တမလ ပြစ့်မြေါ်မန

ည့် နိုံငင
့် တက ၏မဆ င့်ရွက့်ေှုေ ျား၊ နိုံင့်ငတက စ

တ့်ေှတ့်ခ က့်

ေ ျားနှင့် အမက င့်ျားဆုံျားလုံြ့်ထုံျားလုံြ့်နည့်ျားေ ျားကိုံလည့်ျားမလလ ၍ ေဟ ဗ ျူဟ တွေင့် ထည့် ွေငျား့်
မြ ပ့် ြထ ျားြါ

ည့်။ ေဟ ဗ ျူဟ ကိုံ ကေ္ ဘဏ့်၏အကူအညပြင့် ခ ေှတ့်မရျားဆွေွဲခွဲြါ

အမ ျိုးသ ျိုးင ွေင ျိုးင မှုစနစ်မဟ ဗ ျူဟ (၂၀၂၀-၂၀၂၅)
မဏ္ဍ ်(၉) ပ

်င

် ွ

အင

ည့်။ 8

်အ ည်င

်

ွေ ်

်သွေ ျိုးမည်ပ စ် ါသည်။ ၎င့်ျားတိုံို့ေှ (၁)ဥြမေ ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှုေူမဘ င့်

အ ျားမက င်ျားခိုင်မ မစမခင်ျား၊ (၂) မ ဏကကီျားမ ျားမသ (တန်ြိုျားမမင်မ ျားမသ ) မငွမ ျားမခ မှုမ ျားနှင်
အခ န်ကို ဦျားစ ျားမ ျားမဆ င်ရွက်ရသည် မငွမ ျားမခ မှုမ ျားအတွက်လခံို ခံြိုစတ်ခ ၍ မ ဿနာမ ျား
မမြရှင်ျားနိုင်စွမ်ျားရှမည်စနစ်မြစ်ရန် မဆ င်ရွက်မခင်ျား၊ (၃) မ ဏနည်ျားမသ မ ျားမခ မှုမ ျားအတွက်
မတွွေ့ကကံြိုနိုငမ
် ည်ဆံိုျားရံှုျားနိုငမ
် မခမ ျားကို မက င်ျားစွ စီမံခနို့်ခွ၍ အသံိုျားမ ြိုသူမ ျား၏ လိုအ ်ခ က်မ ျား
နှင်အညီ မဆ င်ရွက်နိုင်ရန်နှင် မငွမရျားမကကျားမရျားကဏ္ဍတွင် အမ ျား ါဝင်မဆ င်ရွက်နိုင်မှုကို
မမြှင်တင်ရန် အီလက်ထမရ နစ်မငွမ ျားမခ မှုနှင် ဆန်ျားသစ်တီထွငမ
် သ

မငွမ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျား

မ ျားတိုျားခ ွေ့အသံိုျားမ ြိုမခင်ျား၊ (၄) နိုငင
် မ
ံ တ ်အစိုျားရ၏ မငွမ ျားမခ မှုမ ျားအတွက် မငွသ ျားအသံိုျားမမ ြို
သည် မငွမ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျားမ ျားမြင် မမ

င်ျားလအသံိုျားမ ြိုမခင်ျား၊ (၅) နိုငင
် မံ ခ ျားမငွမကကျားမ ျားကွက်

နှင် ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားမငွေမ ကျားမ ျားကွေက့်တိုံို့အတွေက့် အမပခခအမဆ က့်အအုံေ ျားြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်
မစမခင်ျား၊ (၆) မငွမခ ျားသက်မသခံလက်မှတ်မ ျား စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမ ျားမခ မှုစနစ်မ ျားနှင် ရင်ျားနှီျား
မမြှြို ်နှံမှု အမထ က် အ ထ ျားမ ျားမှတ် ံိုတ င်ထ န်ျား သ မ်ျားမရျားဗဟိုလို ်ငန်ျား မ ျားတိုျားမမြှင်မစမခင်ျား ၊ (၇)
နိုင်ငံတ က

မငွလလို ်ငန်ျား မ ျားတွင် စရတ်သက်သ ၍ ထမရ က်မသ

နည်ျားလမ်ျား မ ျားမြင်

တိုျားမမြှငမဆ
်
င်ရွက်မခင်ျား၊ (၈) အမ ြိုျားသ ျားမငွမ ျားမခ မှုမဟ ဗ ျူဟ ၏ ထမရ က်မသ ကကျား ကြ့်

5

ေီဂ စ်တ

6

အီလက်ထယ ာနစ်အစိိုုံး အဓိကစီမခ က်ကိို အာ ှ ွံ့ွေ ဖ ိျုုံးယ ုံး

7

အထူုံး ပ င့်် ယအအီုံးစီ ၂၀၂၅ မဟာဗ ျူဟာက ယငွေယ ုံးယကကုံးယ ုံးပူုံးယပေါင်ုံးပေါဝင်မအ
ှု ယ ုံး

ပ် မန်မာမှာ ပမန်မာနိိုငင
် ယတာ်အစိိုုံး က ကမ္ာ့်

ယဆာင် က
ွ ်မှုမယ
ူ

ာင် အယ ုံး

ဏ်၏ ပ့်ပိုုံးိ မှုပ င့်် ယဆာင် က
ွ ်ယန ည့်် စီမခ က်တစ် ပ်ပ စ်ပေါ
ဏ်၏ အကူအညီပ င့်် ယဆာင် က
ွ ်လ က် ပ
ိှ ေါ

ူယဆာင် က
ွ ်ယ ုံးစီမခ က် (DIFAP) ၂၀၂၀-၂၀၂၅ နှင့််

ည်။

ည်။

ူယဆာင် က
ွ ် န်အစီအစဉ်၊ အာဆီ

ေီဂ စ်တ

် ပူုံးယပေါင်ုံး

က်ဆိိုင် ည့််မူဝေါေမ ာုံးကိို ထည့်် ွေင်ုံးစဉ်ုံးစာုံး ွောုံးမည်ပ စ်ပေါ

ည်။
8

ပမန်မာယငွေယ ုံးယကကုံးယ ုံးကဏ္

ွေွံ့ဖ ိျုုံးတုံးိို တက်မစ
ှု ီမကိန်ုံး၏ အစိတ်အပိင
ို ်ုံးတစ်ခအ
ို ယနပ င့်် ကမ္ာ့်

ယပုံးယခ မှုစနစ်ကကပ်မတ်ကပ
ွေ ်ကမ
ဲ ှုမူယ

ဏ်က ဗဟိို

ဏ် ိိုို့ ၎င်ုံး၏ ယပုံးယခ မှုစနစ်မ ာုံးနင
ှ ့််

ာင် ွေွံ့ဖ ိျုုံးတုံးိို တက် န် ကျွမ်ုံးက င်မအ
ှု ကူအညီမ ာုံး ပ့်ပိုုံးိ ယပုံး ွောုံးမည်ပ စ်ပေါ ည်။

20

ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားကိုံ အမက င့်အထည့်မြ ပ့် ခင့်ျားနှင့် (၉) မငွေမြျားမခ ေှုကဏ္တွေင့် ပြည့်တွေငျား့် နှင့်
ပြည့်ြြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှု အ ျားမက င့်ျားခိုံင့်ေ မစပခင့်ျားတိပုံို့ ြစ့်ြါ
အမ ျိုးသ ျိုးင င
ွေ ျိုးင မှုမဟ ဗ ျူဟ သည် အ
၏အ

်အလ

်မ ျိုးအင ေါ် အငပ

်

ွေ ် င

ည့်။
်ပ

ဲသည် င င
ွေ ျိုးင မှုစနစ်

ံပ ျိုး (၁) မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုဆိုံငရ
့် အမပခခ

အမဆ က့်အအုံေ ျားကိုံ မခတ့်ေြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မစပခင့်ျား၊ (၂) မငွေမြျားမခ ေှုဆိုံင့်ရ

ဥြမေနှငလ
့် ုံြ့်ထုံျား

လုံြ့်နည့်ျားေ ျား အ ျားမက င့်ျားခိုံင့်ေ မစပခင့်ျားနှင့် (၃) မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားနှင့် ဝန့်မဆ င့်ေှု
လုံြ့်ငန့်ျားေ ျား အ ျားမက င့်ျားမစပခင့်ျားစ
မဆ င့်ရွက့်ေည့်ပြစ့်ြါ

ည့် ေဟ ဗ ျူဟ က မ

ည့်။

အမ ျိုးသ ျိုးင င
ွေ ျိုးင မှုစနစ်မဟ ဗ ျူဟ (၂၀၂၀ - ၂၀၂၅)
ံ-၁

ွေ ် အ

ဉ်ျိုး

်င

်ပ

ွေ ် ါဝ ်သည်အ

ျိုး ါသည်။ ြုံ(၁)တွေင့် ေဟ ဗ ျူဟ က မ

ုံျားရြ့်ကိုံ မြ ့်ပြထ ျားြါ ည့်။ အဆိုံပြျုတင့်ပြထ ျားမ
အေ ျုိ ျား

နယ့်ြယ့်ေ ျားကိုံ အဓိကထ ျား

အရ ေ ျား

အဓိကနယ့်ြယ့်

ေဟ ဗ ျူဟ ေ ျားနှင့် လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်ေ ျား ည့်

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်၏အမပခအမနအ ျား အမ ျားစိတ့်ဆန့်ျားစစ့်က

မြ ထ
့် ုံတ့်၍ မရျားဆွေွဲထ ျားပခင့်ျားပြစ့်ြါ

ကွေ ဟခ က့်ေ ျားကိုံ

ည့်။ ယခုံ ေဟ ဗ ျူဟ တွေင့် မြ ပ့် ြထ ျား

ည့် စ ေ ကိ န့်ျား ၊ဘဏ္ မရျားနှ င့် စက့် ေှု ဝန့် ကက ျားဌ န၊ မငွေ မခ ျား

က့်မ

ည့် အမ က င့်ျား
ခ လက့် ေှတ ့်

လွဲလှယ့်မရ င့်ျားဝယ့်မရျားမက ေ
့် ရှင့်၊ ဘဏ့်ေ ျားနှင့် အပခ ျားမငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား
အဝင့် မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်တွေင့် ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်မနမ
ပြန့်လည့်ဆန့်ျားစစ့်

ုံျား

်ျိုးမ ျိုး

ူေ ျားအြါ

အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားအ ျား မတွေွံ့ဆုံမဆွေျားမနွေျားပခင့်ျား၊

ြ့်ပခင့်ျားတိုံို့ ပြျုလုံြ့်ဖြျား ပြျုစုံထ ျားပခင့်ျားပြစ့်ြါ

ည့်။
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ံ (၁) မဟ ဗ ျူဟ

ငသ အဓ

န

်

်မ ျိုးအ ျိုး အ

ဉ်ျိုး

်

်ပ ပ

်ျိုး

• မမန်မ နိုင်ငံတင
ွ ် မငွမ ျားမခ မှုနှင် စ ရင်ျားရင
ှ ်ျားလင်ျားမှုအမမခခံအမဆ က်
အအံမ
ို ျား မခတ်မီြံွေ့ွ ပြြိုျားတျားို တက်ရန်အတွက် ံ ျားို မ ျားရန်ကစစရ မ
် ျား၊

အမမခခံအမဆ က်အအံို

ဏ်အခ င်ျားခ င်ျား မ ဏကကီျားမသ မငွမ ျားမခ မှု၊ မငွ မ ဏနည်ျားမသ

အီလက်ထမရ နစ်နည်ျားလမ်ျားမြင် မငွလမမ

င်ျားမ ျားမခ မှု၊ ကတ်အသံိုျားမ ြို

မ ျားမခ မှု၊ ဆန်ျားသစ်တီထွင်ထ ျားမသ မငွမ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျားမ ျား၊ မငွမကကျား၊
အရင်ျားအနှီျားနှင် နိုင်ငံမခ ျားမငွမ ျားကွက်ြွေ့ွံ ပြြိုျားတျားို တက်မှုမ ျားနှင်
စီျား ွ ျားမရျားလို ်ငန်ျားမဆ င်ရွက်ခ က်မ ျား၊

• ဥ မေနှင် လို ်ထံိုျားလို ်နည်ျားမ ျား အ ျားမက င်ျားခင
ို ်မ မစရန် မဆ င်ရွက်

ဥ မေနှင်လို ်ထံိုျား
လို န
် ည်ျားမ ျား

ရမည်ကစစရ မ
် ျား၊ မငွမ ျားမခ မှုနှင်စ ရင်ျားရင
ှ ်ျားလင်ျားမခင်ျားဆိုင်ရ ဥ မေ

ကက ်မတ်ကွ ်ကမှုမူမ

င်မ ျား၊ အမ ျိုးသ ျိုးင င
ွေ ျိုးင မှုစနစ်အ ျား

ထမရ က်စွ ကကီျားကက ်ထန်ျားမက င်ျားနင
ို ်ရန် ဗဟို

ဏ်၏ဝန်ထမ်ျားမ ျားအ ျား

စွမ်ျားမဆ င်ရည်မမြှင်တင်မှုမ ျား၊ မငွမ ျားမခ မှုဆိုင်ရ မ ည်တွင်ျားမ ည်

ူျားမ ါင်ျား

မဆ င်ရွက်မှုအ ျား တျားို မမြှင်မဆ င်ရွက်ခ က်မ ျား၊

• အီလက်ထမရ နစ် မငွမ ျားမခ မှုတိုျားမမြှင်အသံိုျားမ ြို၍ မငွသ ျားသံိုျားစွမှုကို

နည်ျားလမ်ျားမ ျားနှင်

ဝန်မဆ င်မှုလို ်ငန်ျားမ ျား

မလ ခ မခင်ျား၊ အစိုရမ ျားမခ မှုအ ျား ေီဂ စ်တယ်စနစ်သိုို့ ကူျားမမ

မခတ်မီဆန်ျားသစ်ရန် မဆ င်ရွက်မခင်ျား၊ မငွမရျားမကကျားမရျားကဏ္ဍတွင် အ ျားလံိုျား
ါဝင်မဆ င်ရွက်မစမခင်ျား၊ မငွမရျားမကကျားမရျားဆိုင်ရ

် ွ

ည မ ျားမခင်ျား၊ စ ျားသံိုျားသူ

မ ျားအ ျား က ကွယ်မခင်ျား၊ နိုင်ငံတက မငွလလို ်ငန်ျားမ ျား တျားို တက်မစမခင်ျား၊

အမ ျိုးသ ျိုးင ွေင ျိုးင မှုစနစ် ွေံွံ့ပ ျိုး ျိုး
အ ည်င ်င

်မှုမဟ ဗ ျူဟ

အ

် (၃)

ပခင့်ျား၊

်ပ

် အင

်

်သွေ ျိုးမည်ပ စ် ါသည်။ က လတိအ
ုံ မနပြင့် လ ေည့် ၁ နှစ့်ေှ ၂ နှစ့်အတွေင့်ျား

တွေင့် ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်နှင့် ဘဏ့်ေ ျားအ က ျား ြေ ဏကကျားေ ျားမ
မဆ င့်ရွက့်

င်ျားမခင်ျား၊

မငွမ ျားမခ မှုစနစ်တွင် ေီဂ စ်တယ်နှင် မငွမရျားမကကျားမရျားဆိုင်ရ နည်ျား ည မ ျား

မြျားမခ ေှုေ ျား

ည့် CBM-NET ကွဲ ိုံို့ ြင့်ေအမပခခအမဆ က့်အအုံကိုံ မခတ့်ေမအ င့် မဆ င့်ရွက့်

ြေ ဏနည့်ျား

ည့်မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားအ ျား

အခ န
ိ ့်နှင့်တမပြျားည

မဆ င့်ရွက့်

ည့်စနစ့်

အမက င့်အထည့်မြ ့်ပခင့်ျား၊ ဖေစ ျား/ဖေရှငတ
့် ိုံက့်ရိုံက့်မြျားမခ ေှုေ ျားနှင့် အစုံလိုံကစ
့် ရင့်ျားရှင့်ျားနိုံင့်
ည့် အလိုံအမလ က့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်တည့်မဆ က့်ပခင့်ျားနှင့် တမပြျားညအ
မ

QR Code ပြင့် မြျားမခ ေှုကိုံ

ေည့်ပြစ့်ြါ

ုံျားပြျုနိုံင့်

တ့်ေှတ့်အမက င့်အထည့်မြ ပ့် ခင့်ျားတိက
ုံို့ ိုံ မဆ င့်ရွက့်

ည့်။ တဖြိျုင့်နက့်တည့်ျားတွေင့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်

ွေ ျား

ည့် မငွေမရျားမ ကျားမရျား

အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားဥြမေအရ မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား ူေ ျားနှင့် မြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားအတွေက့်
လိအ
ုံ ြ့်မ
ဆိုံင့်ရ

စည့်ျားေ ဉ့်ျားစည့်ျားကေ့်ျားေ ျား ခ ေှတ့်မဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ ဆိုံက့်ဘ လခုံ ချုေှု

ဆုံျားရှုျားနိုံငမ
့် ပခေ ျားအြါအဝင့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားနှင့် လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှုဆိုံင့်ရ

ဆုံျားရှုျား
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နိုံငမ
့် ပခေ ျား စေခန့်ခ
ို့ ွေွဲရ တွေင့် နိုံငင
့် တက စ
ေူဝါေေ ျားကိုံ မလလ မဆ င့်ရွက့်

တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျား၊ အမလအက င့်မက င့်ျားေ ျားနှင့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ ပေန့်ေ စျားြွေ ျားမရျားဘဏ့်

ည့် ၎င့်ျား၏

ဘဏ့်ခွေွဲေ ျား အခ င့်ျားခ င့်ျားအ က ျား ဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျားစနစ့်ပြင့် ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်ေှုအ ျား စတင့်ေည့်
ပြစ့်ြါ

ည့်။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်

ည့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားကဏ္တွေင့် အ ျားလုံျားြါဝင့်မဆ င့်

ရွက့်နိုံင့်ေှုကိုံ တိုံျားခ ွဲွံ့ရန့် နိုံငင
့် မတ အ
့် စိုံျားရမငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအ ျား ေစ့်ဂ စ့်တယ့်စနစ့်
မပြ င့်ျားလွဲရန့်၊ မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအ ျား ြိုံေိုံအ
တထွေငမ
့်
မ

ိုံို့

ုံျားပြျုလ နိုံငမ
့် စေည့် ဆန့်ျား

စ့်

နည့်ျားလေ့်ျားေ ျား တိုံျားပေြှငအ
့်
ုံျားပြျုရန့်အတွေက့် ဝန့်ကကျားဌ နေ ျား၊ အပခ ျားဆက့်နွေယ့်

အစိုံျားရအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား၊ ြုံဂဂလိကကဏ္တ ဝန့်ရှိအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားနှင့် ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်
ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ အဆိုံြါအခ က့်

ည့် အေ ျုိ ျား

ျားအဆင့်အ

မ ကျားမရျားအ ိြည မြျားမရျားဆိုံင့်ရ အစအစဉ့်ေ ျားကိုံ
မငွေမြျားမခ ေှုမ ျားကွေက့်၏

က့်ဆိုံင့်ရ ဦျားမဆ င့်

အမထ က့်အကူပြျုနိုံငေ
့် ည့်ပြစ့်ြါ

လလ
အစျိုး ဝန်

်အငနပ

မ်ျိုး လစ င ျိုးပ

င ွေင ျိုးင မှုမ ျိုး

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်
မဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်
ည့်။

် လ မည် ၃ နှစ်မှ ၄ နှစ်အ
ျိုး် နှ ် လမှု လံင ျိုးစ

အ ျိုးလျိုးံ အ
ည့်

ွေ

်

ပ ပ

ည့်။

ည့် အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားနှင့် ေူဝါေဆိုံငရ
့် ကိစစရြ့်

ေ ျား စဉ့်ဆက့်ေပြတ့် မဆွေျားမနွေျားညြှိနိှုင့်ျားနိုံင့်ရန့်အတွေက့် အေ ျုိ ျား
မရျားဆိုံင့်ရ ြိုံရေ့်တစ့်ခုံကိုံလည့်ျား မဆ င့်ရွက့်

ိြည ပေြှငတင့်
့်
မရျားနှင့် မငွေမရျား

်ငပ

်မ ျိုး

ွေ ်ျိုး

ည့်။ ဘဏ့်ေ ျားအ ျားလျားုံ

် ံပ

်ျိုး

အ
် စျိုး

်င ျိုးပ

်ျိုးလဲမှုမ ျိုးင

ဥြမေြိုံငျား့် ဆိုံငရ
့်

ွေ ် အ ွေန်င
် ွ

ဲသို့ န ် င
ံ

်သွေ ျိုးမည်ပ စ် ါသည်။

ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲေှုေ ျားကိုံ
ည့် ဘဏ့်နှင့်ဆက့်

ေ ျားနှင့် စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအတွေက့် မငွေမြျားမခ ေှုဆင
ိုံ ရ
့်

်ျိုး၊

အဖြျား

တ့်

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်

ူ

ဝန့်မဆ င့်ေှုမက င့်ျားေွေန့်မစရန့်

ဘဏ့်တွေင့်ျားစနစ့်ေ ျားအလိအ
ုံ မလ က့် ခ တ
ိ ့်ဆက့်ေှုစနစ့်ပြင့် မဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့် ည့် မငွေမြျားမခ ေှုကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားဆိုံင့်ရ စွေေ့်ျားရည့်ပေြှင့်တင့်
ပခင့်ျားအစအစဉ့်ေ ျားကိုံ အမက င့်အထည့်မြ ့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားနှင့် ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနှင့်ြတ့်

ည့်။ အလက့်ထမရ နစ့် မြျားမခ

က့်၍ မငွေမရျားမ ကျားမရျား အ ိြည နှင့်

ဆက့် ွေယ့်မဆ င့်ရွက့် ူဆိုံင့်ရ အ ိြည ပေြှင့်တင့်ေှုတိုံျားပေြှင့်နိုံင့်ရန့်အတွေက့် ပြည့် ူနှင့် ြုံဂဂလိက
ကဏ္အ က ျား ဆက့်လက့်ြူျားမြါင့်ျား မဆ င့်ရွက့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်
ည့် ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားမရျားေူမဘ င့်ကိုံ အ ျားမက င့်ျားမစဖြျား၊ ကကီျားကက ်ထ န်ျား မက င်ျားမှု
စနစ်ဆိုင်ရ စံသတ်မှတ်ခ က်မ ျားကိုလည်ျား ခ မှတ်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။ ပေန့်ေ နိုံင့်င၏ မငွေမရျား
မ ကျားမရျားမ ျားကွေက့်ြွံ့ွေ ဖြိျုျား တိုံျားတက့်ေှုနှင့်အည ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်

ည့် မငွေမ ကျားမ ျား

ကွေ က့် ၊ အရင့်ျား အနှ ျားမ ျားကွေ က့်န ှင ့် နိုံ င့် င ပခ ျားမငွေ မ ကျားမ ျားကွေက ့်ေ ျားကိုံ ြ ြိုံျား နိုံ င ့်

ည့် အမပခခ
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အမဆ က့် အ အ ုံ ေ ျားကိုံ တိုံျား ပေြှ င ့် မဆ င့်ရွ က့်

ွေ ျားေည့် ပြစ့်ြ ါ

ည့် ။ ေစ့်ဂ စ့်တ ယ့် မငွေမ ြျားမခ

ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားကိုံ က ယ့်က ယ့်ပြနို့့်ပြနို့့် မဆ င့်ရွက့်ေည့်ပြစ့်ြါ
လ ှည်အငနပ
လ ် န်ျိုးအမ ျိုးစ

် လ မည် ၅ နှစ်မှ ၆ နှစ်အ

ေစ်ဂ စ်

ြင့်ေစနစ့်အတွေင့်ျားရှိ

်ပ

်

မငွေမြျားမခ ေှုမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျား

ည့် မြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားကိုံ အ

မြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား အ
အကူပြျုမ
ကိုံ အဖြျား

ုံျားပြျု

ွေ ် န ် င
ံ

င ျိုးင သည်စနစ်သို့

တန့်ဘိုံျားအ ျားပြင့်လည့်ျားမက င့်ျား ေ ျားလ ေည့်ပြစ့်ြါ
အေ ျားစုံတိုံို့

ွေ ်ျိုး
ည့်

ငပ

လုံြ့်ငန့်ျားေ ျား

ြြိုံျားမဆ င့်ရွက့်

ည့်

ျိုး် လဲမည်ပ စ် ါသည်။

ြေ ဏအ ျားပြင့်လည့်ျားမက င့်ျား၊
ွေ ျားနိုံငေ
့် ည့်ပြစ့်ဖြျား၊ ေစ့်ဂ စ့်တယ့်

ည့်။ မငွေမရျားမ ကျားမရျားမ ျားကွေက့်ကိုံ အမထ က့်

စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားအတွေက့် လိုံအြ့်မ
တ့်မဆ င့်ရွက့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

အ
် စျိုး င ွေင ျိုးင မှု

ည့်။ လူဦျားမရအေ ျားစုံ၊ စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျား

ုံျားပြျုမဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲေှုေ ျား

ည့်။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့် ည့် မငွေမြျားမခ ေှု

အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားတိုံျားခ ွဲွံ့နိုံငရ
့် န့်အတွေက့်
ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်

ေူဝါေေ ျားခ ေှတ့်

အမက င့်အထည့်မြ ့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်

လ င့်ပေန့်စွေ

မပြ င့်ျားလွဲလ က့်ရှိမ

မငွေမြျားမခ ေှုမ ျားကွေက့်ြွံ့ွေ ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုတိုံအ
ို့ တွေက့် ဦျားမဆ င့်ြုံမြ ့်

ူ

အမနပြင့် ကူညြြိုံျားမြျားရန့် မဆ င့်ရွက့်ရန့်ရှိ ည့်လုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအ ျား ဆက့်လက့်တိုံျားပေြှင့် မဆ င့်ရွက့်
ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

ဤစ အ ်၏
အခန့်ျား(၂)တွေင့် အေ ျုိ ျား

ငနော

်အ န်ျိုးမ ျိုး

ငအ

် ါအ

ျိုး်

ွေဲွံ့စည်ျိုး

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့် ေဟ ဗ ျူဟ ခ ေှတ့်ရ တွေင့် အ

ေ ျား၊ အခန့်ျား(၃)တွေင့် အေ ျုိ ျား

်ပ

ျိုး ါသည်။

ုံျားပြျုေည့် နည့်ျားြည

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ ၏ ရည့်ေှန့်ျားခ က့်နှင့် ရည့်ရွယ့်ခ က့်

ေ ျား၊ မန င့်လ ေည့် ၅ နှစ့်ေှ ၆ နှစ့်က လအတွေင့်ျား ရရှိေည့် အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်၏

ွေင့်ပြင့်

လကခဏ ေ ျား၊ ေဟ ဗ ျူဟ ခ ေှတ့်အမက င့်အထည့်မြ ့်ရ ၌ အမပခခထ ျားရေည့် အမပခခစည့်ျားေ ဉ့်ျား
စည့်ျားကေ့်ျားေ ျားနှင့် ေဟ ဗ ျူဟ မအ င့်ပေင့်စွေ
မ

အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်ရ တွေင့် လိုံအြ့်

အခ က့်ေ ျား၊ အခန့်ျား(၄)တွေင့် ေဟ ဗ ျူဟ စေခ က့်ေ ျား၊ အခန့်ျား(၅)တွေင့် အမက င့်အထည့်မြ ့်

ေည့်လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်အဆင့်ဆငက
့် ိုံ မြ ပ့် ြထ ျားြါ
မြ မ
့် ဆ င့်ရွက့်ေည့် စေခ က့်အမ

ည့်။ မန က့်ဆက့်တွေွဲ(က)တွေင့် အမက င့်အထည့်

ျားစိတ့်မြ ပ့် ြခ က့်၊ မန က့်ဆက့်တွေွဲ(ခ)တွေင့် ေဟ ဗ ျူဟ

စ ရင့်ျားေ ျား၊ မန က့်ဆက့်တွေွဲ (ဃ) တွေင့် တိုံျားတက့်ေှုအဆင့်ကိုံ တိုံင့်ျားတ ေည့် ညွှန့်ျားကိန့်ျားေ ျား ြါဝင့်
ြါ

ည့်။ က န့်ရှိမ

မန က့်ဆက့်တွေွဲေ ျားတွေင့် မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်နှင့်

မငွေလွှွဲလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအတွေက့် အဓိကက မ

နိုံင့်ငတက စ တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျားြါဝင့်ြါ

ည့်။
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အ န်ျိုး ၂

အမ ျိုးသ ျိုးင ွေင ျိုးင မှုစနစ်မဟ ဗ ျူဟ

ွံ့ွေံ ပ ျိုး

ျိုး

်ပ

်ျိုး

ွေ ် အသံျိုးပ

မည်နည်ျိုး ည မ ျိုး
၁။

အမ ျိုးသ ျိုးင င
ွေ ျိုးင မှုစနစ်သည် က

အဓ

အစ

်အ

ျိုး်

စ်

ျိုးမ ျိုး

် ပ စ် ါသည်။ ၎င့်ျား

်ပ န်ို့ငသ

င င
ွေ ျိုးင

ျိုးင ျိုးစနစ်

ွေ ်

ည့် လူြုံဂဂိျုလ့်၊ အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားနှင့် စျားြွေ ျားမရျား

လုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအ က ျား မနို့စဉ့်မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား မဆ င့်ရွက့်နိုံငရ
့် န့်အတွေက့် စျားြွေ ျားမရျားစနစ့်
ကိုံ အဓိကြြိုံျားမြျား

ည့် အမပခခအမဆ က့်အအုံလေ့်ျားမ က င့်ျားေ ျား ပြစ့်ြါ

ထုံတ့်ပြျုလုံြ့်ထ ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် စ ရှငျား့် ရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်

အတည့်ျားေ ျားေှ မြေါ်မြါက့်လ မ

က့်မရ က့်ေှုေ ျားကိုံ ကန့်ို့

အက အကွေယ့်ပြျုပခင့်ျားနှင့် ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခေ ျားြါဝင့်ြါ

ခ စွေ ြုံစ

ည့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားအ ကြ့်
တ့်နိုံငဖ့် ြျား အ

ည့်။ မခတ့်ေဆန့်ျား

နှင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျားနှင့် မဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျား

ည့်။ မ

စ့်မ

ုံျားပြျု

ူေ ျားကိုံ

မငွေမြျားမခ ေှု

ည့် ကုံန့်က စရိတ့်ေ ျားကိုံ အဓိက

မလ ခ နိုံငပ့် ခင့်ျား၊ မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားမဆ င့်ရွက့်ရ တွေင့် လ င့်ပေန့်ေှုကိုံ တိုံျားပေြှငနိ
့် ုံင့်ပခင့်ျားနှင့် မငွေမရျား
မ ကျားမရျားဆိုံင့်ရ

တ ဝန့်ရှိေှုေ ျားကိုံ အထမပေ က့်နိုံင့်မစပခင့်ျားတမ
ိုံို့ က င့် စျားြွေ ျားမရျားြွေွံ့ဖြိျုျားေှုတစ့်ရြ့်

လုံျားကိုံပြစ့်ထွေနျား့် မစဖြျား၊ မငွေမရျားမ ကျားမရျားကဏ္နှင့်လူေှုမရျားလိုံအြ့်ခ က့်ေ ျားကိုံ ပြည့်ဆည့်ျားနိုံင့်ြါ ည့်။
၂။

အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်တစ့်ရြ့်တွေင့် မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် မငွေမခ ျား

မဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျား ပြျုလုံြ့်နိုံင့်
မဆ င့်ရွက့်ေှုေ ျား ြါဝင့်ြါ
အေ ျုိ ျား

ျားုံ

ည့်။ 9 မအ က့်မြ ပ့် ြြါအခ က့်ေ ျား

ူေ ျားနှင့်

၏ လိအ
ုံ ြ့်ခ က့်ကိုံ ပြည့်ဆည့်ျားမြျား

(ခ)

ည့်တိုံို့ကိုံ ြြိုံျားမြျား

ည့် မခတ့်ေဆန့်ျား

စစဉ့်
စ့်မ

ည့် -

စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားကိုံ

ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျား၊ မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် ဆက့်စြ့်မ
စ

ခလက့်ေှတ့်

ည့် အြွေွဲွံ့အစည့်ျားနှင့် အမပခခအမဆ က့်အအုံဆိုံင့်ရ

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်၏ အခ က့်အလက့်ေ ျားပြစ့်ြါ
(က) စ ျား

က့်မ

မငွေမြျားမခ ေှုဆိုံငရ
့် စ ရင့်ျားေ ျား၊
ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား၊ မ ျားကွေက့်

ည့် အေ ျုိ ျားေ ျုိ ျားမ

ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား

ည့်အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား၊ ယင့်ျားတွေင့် ဘဏ့်ေ ျား၊ ဘဏ့်ေဟုံတ့်

မ

မငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားနှင့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့ အစည့်ျားေဟုံတ့်

မ

အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား၊

တတိယအြွေွဲွံ့အစည့်ျား ဝန့်မဆ င့်ေှုြြိုံျားမြျား ူေ ျားအြါအဝင့် မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် စ ရင့်ျား
ရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျား (မငွေမြျားမခ

ည့်လုံြ့်ငန့်ျားမအ ြ
့် မရတ ေ ျား) မဆ င့်ရွက့်

ည့်အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား၊

9

ယငွေယပုံးယခ မှုနင
ှ ့်် ယ ုံးကက
ွေ ်အယပခခအယဆာက်အအယ
ို ကာ်မတီ (CPMI)၊ အမ ျုိ ုံး ာုံးယငွေယပုံးယခ မှုစနစ် ွေွံ့ဖ ိျုုံးတုံးိို တက်မှုအတွေက် အယထွေယထွေလမ်ုံးညွှန်
ခ က်မ ာုံး (၂၀၀၆) ကိို ကကည့််ပေါ။

25

(ဂ)

မငွေမြျားမခ ေှုလွှွဲမပြ င့်ျားေှုအဆင့်ေ ျားနှင့်မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမ ျားကွေက့် မဆ င့်ရွက့်
ူေ ျားအ ျား စေအုံြ့်ခ ျုြ့်နိုံငရ
့် န့်နှင့်
ေ ျားနှင့် စ ခ ျုြ့်ြါ

တ့်ေှတ့်ပြဌ န့်ျားနိုံငရ
့် န့် ဥြမေေ ျား၊ စည့်ျားေ ဉ့်ျား

မဘ တူညခ က့်ေ ျား၊

(ဃ) ဖေရှင့်လွှွဲမပြ င့်ျားပခင့်ျားေ ျား၊ တိုံက့်ရိုံက့်ဖေစ ျားပြျုပခင့်ျားေ ျား၊ မြျားမခ ေှုကတ့်ေ ျားနှငအ
့် လက့်
ထမရ နစ့် မငွေမ ကျားလုံြ့်ငန့်ျားကွဲ
(င)

ိမ
ုံို့

မြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနှင့် အစအစဉ့်ေ ျား၊

မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားကိုံ မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျား၊ မြျားမခ ေှု
တင့်ျားအခ က့်အလက့်ေ ျားအ ျား ဆက့်
အစည့်ျားေ ျားနှင့် လက့်ခရရှိ
ပခင့်ျား၊ မငွေမခ ျား
စ ရင့်ျားမရျား

က့်မ

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျား၊ မြျားမခ

ည့် အြွေွဲွံ့

ည့်အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားအ က ျား မငွေမ ကျားေ ျား လွှွဲမပြ င့်ျား

ခလက့်ေှတ့်ေ ျားအ ျား အလက့်ထမရ နစ့်နည့်ျားလေ့်ျားပြင့်

ွေငျား့် ပခင့်ျား၊ ရင့်ျားနှျားပေြှျုြ့်နှေှုအမထ က့်အထ ျားေ ျား ေှတ့်ြုံတင့်ထိန့်ျား

ိေ့်ျား

မရျားဗဟိုံလုံြ့်ငန့်ျားအြွေွဲွံ့ေှ ြုံဂဂလက
ိ နှင့် နိုံင့်ငမတ ့်အစိုံျားရ(၂)ရြ့်လျားုံ ၏ မငွေမခ ျား
က့်မ

ခလက့်ေှတ့်ြိုံင့်ဆိုံင့်ေှုလမ
ွှွဲ ပြ င့်ျားပခင့်ျားကိုံ စ ရင့်ျားပြျုစုံပခင့်ျားနှင့် ေှတ့်တေ့်ျား

တင့်ပခင့်ျား စ
(စ)

ည့် နည့်ျားြည ဆိုံင့်ရ အမဆ က့်အအုံေ ျား၊

စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုနှငမ
့် ငွေမြျားမခ ေှုဆိုံင့်ရ စည့်ျားေ ဉ့်ျားေ ျားနှင့် နည့်ျားလေ့်ျားေ ျား၊

(ဆ)

တ့်ေှတ့်ထ ျားမ

စနစ့်ေ ျား၊ အစအစဉ့်ေ ျား၊ လုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနှင့် ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်

ရွက့်ေှုအစအစဉ့်ေ ျားအြါအဝင့် ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားကိုံ တ ဝန့်ရှိ အြွေွဲွံ့အစည့်ျား
ေ ျားက ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲ၊ ကကျား ကြ့်စစ့်မဆျားပခင့်ျားမဆ င့်ရွက့်နိုံင့်
ထိန့်ျားမက င့်ျား
၃။

ည့်ေူမဘ င့်။

အမ ျိုးသ ျိုးင င
ွေ ျိုးင မှုစနစ်မဟ ဗ ျူဟ

ခ က့်ေ ျား

ည့်အခ က့်ေ ျား

ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲေှုကိုံ
ထည့်

ါဝ ်သည်အ

်မ ျိုးသည် အပ

ျိုးငသ

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ ၏ အ ျားနည့်ျား

ေ
ိုံို့ ဟုံတ့် ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲေှုအစအစဉ့်ကိုံ အမက င့်အထည့်မြ ့် မဆ င့်ရွက့်ရ တွေင့်

မနှ င့်မနှျားမန
အေ ျုိ ျား

ွေ ်

်စ ် အမှအဟဲပ ငန ါသည်။ အေ ျုိ ျား

စနစ်မ ျိုးနှ ်

ည့် ကကျား ကြ့်

ည့် အပခ ျားြါဝင့်အစိတ့်အြိုံင့်ျားေ ျားကိုံလည့်ျား မနှ င့်မနှျားမစဖြျား

အမနှ က့်အယှက့်ပြစ့်မစြါ

ည့်။

ထိို့မ
ုံ က င့်

ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲေှုနှင့်

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ ကိုံ ယင့်ျားတိအ
ုံို့ ခ င့်ျားခ င့်ျားတည့်ေှမန
ွေငျား့် စဉ့်ျားစ ျားဖြျား

အေ ျုိ ျားေ ျုိ ျားမ

စနစ့်ေ ျားနှင့်

၎င့်ျားတိ၏
ုံို့ တစ့်ခုံနှငတစ့်
့်
ခုံခ တ
ိ ့်ဆက့်အ

ည့်အခ က့်ေ ျားအ ျား

အစအစဉ့်ေ ျားအ က ျား

ုံျားပြျုနိုံင့်ေှုေ ျား၊ ြြိုံျားမြျားထ ျား

ကွေြ့်ကွဲေှုေူမဘ င့်ေ ျားနှင့် တ ဝန့်ရှိအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား၏

ခတ
ိ ့်ဆက့်ေှုေ ျား၊

ည့်ဥြမေနှင့် ကြ့်ေတ့်

ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲကကျား ကြ့်စစ့်မဆျားနိုံင့်

ည့် စွေေ့်ျားရည့်ေ ျားကိုံ အလျားုံ စုံထည့် ွေငျား့် စဉ့်ျားစ ျား၍ မပြရှင့်ျားမဆ င့်ရွက့်

င့်ြါ

ည့်။
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၄။

အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲပခင့်ျားတွေင့် ယင့်ျား ိုံို့ အလုံျားစုံမပြရှင့်ျား

မဆ င့်ရွက့်ေည့်နည့်ျားလေ့်ျားကိုံ အဓိကေဏ္ိျုင့် (၉) ရြ့်မြေါ်တွေင့် အမပခခထ ျားြါ
ေဏ္ိျုင့်ေ ျား

ည့် အေ ျုိ ျား

က ေိမစေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ အဆိုံြါ

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ ၏ အခ က့်အလက့်ေ ျားအ ျားလျားုံ ကိုံ

ည့်။ အဓိကေဏ္ိျုင့်ေ ျားကိုံ ြုံ-၂ တွေင့် ကည့်ရှုနိုံင့်ြါ

ည့်။

ံ (၂) အမ ျိုးသ ျိုးင င
ွေ ျိုးင မှုစနစ်၏ မဏ္ဍ မ
် ျိုး
I. ဥပဒေနှင့် ကြပမတြွပြဲမှုဆိုငရာ မူဒ
II. ပမာဏကြြီးမာြီးဒ
III. ပမာဏနညြီးဒ

ာင

ာ ဒငွဒပြီးဒ ျေမစ
ှု နစ

ာ ဒငွဒပြီးဒ ျေမှုစနစမျောြီး

IV. နိုငငံဒတာအစိုြီးရဒပြီးဒ ျေမှုမျောြီး

VI. ဒငွဒ ျေြီး

V.

ဏအ ျေငြီး ျေငြီးဒငွဒကြြီးဒ ြီးြွြနှင့် နိုငငံခ ာြီး

ြဒ

ံလြမှတမျောြီး ထနြီး

ိုံြီးဒငွဒ ြီးြွြ

မြီးထာြီးရှခ ငြီး၊ ဒပြီးဒ ျေစာရငြီးရှငြီးလငြီးမှုအစအစဉမျောြီး

VII. နိုငငံတြာဒငွလဲဒခပာငြီးခ ငြီး ဝနဒဆာငမှုမျောြီး အပါအဝင နယစပခတတဒြျော ဒပြီးဒ ျေမှုမျောြီး
VIII. ကြြီးကြပထနြီးဒြျောငြီးခ ငြီးမူဒ

ာင

IX. ပူြီးဒပါငြီးညနှိုငြီးခ ငြီးဆိုငရာမူဒ ာင

၂.၁

အမ ျိုးသ ျိုးင င
ွေ ျိုးင မှုစနစ်၏ ပ ပ

၅။

အမ ျိုးသ ျိုးင ွေင ျိုးင မှုစနစ်၏ ပ ပ
်လ

်င

် ွ

်မှုအငပ အငနပ

်ငပ

ျိုး် လဲင ျိုးအ

်ငပ

်ျိုးလဲင ျိုးအ

်လည်ျိုး င

် ွ

လက့်ရှိအမပခအမနအ ျားစစ့်တေ့်ျားမက က့်ယူပခင့်ျား၊ (၂) အေ ျုိ ျား

မ
် ျိုး
် (၃)

် ှပ ျိုး၊

စ် ါ

စ် ံ

ွေ ်

် ါသည်။ ြုံ - ၃ တွေင့် ကည့်ြါ။ (၁)
ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ ကိုံ

ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မစရန့်မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားနှင့် စေကိန့်ျားခ ေှတ့်ပခင့်ျား၊ လက့်ရှိအမပခအမနအ ျား စစ့်တေ့်ျား
မက က့်ယူရ တွေင့်

တ့်ေှတ့်မြ ထ
့် ုံတ့်ရရှိမ

ကွေ ဟခ က့်ေ ျားကိုံ မပြရှင့်ျားရန့်အခ က့်ေ ျား

အ ျား ဦျားစ ျားမြျားအစအစဉ့်ပြင့်ပြျုစုံပခင့်ျားနှင့် အဆိုံြါမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားကိုံ အမက င့်အထည့်
မြ ရ
့် တွေင့် ဦျားမဆ င့်ြါဝင့် ူေ ျား၏ ြြိုံျားကူညေှုကိုံ စ ရင့်ျားမြ ့်ပြပခင့်ျား၊ (၃) အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျား

မခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုစေခ က့်နှင့် မစ င့် ကြ့် ကည့်ရှု ည့်အဆင့်ေ ျား အမက င့်
အထည့်မြ ပ့် ခင့်ျား။
27

ံ (၃) အမ ျိုးသ ျိုးင င
ွေ ျိုးင မှုစနစ်မဟ ဗ ျူဟ လ ် န်ျိုးအ

အ

ုျိုးံ လု ်ထျိုးံု လု ်ေည်ျိုးမ ျိုးအရ

်မ စ
် စစ်အကဲ ြတ် က်၊

ကွေ ဟ က်၊

တု ျိုး် တ ရေ်အ

မ
် ျိုး သတ်မတ်

အမ ျိုးသ ျိုးင င
ွေ ျိုးင မှုစေစ်မဟ ဗ ျူဟ ၏

လု ် ေ်ျိုးစဉ်အ

မ
် ျိုးကု ံုမေ်အကဲ ြတ်

ေ်ျိုးစစ် က်အစီရ ် ံစ မ ျိုး၊

ံမူမ ျိုး

အဓကသွေ ်
ငအ

လ
် ကခဏ မ ျိုး၊

်မ င
် စသညအ
်
က်မ ျိုး၊

ရည်မေ်ျိုး က်န ် လု ် ေ်ျိုးစဉ်မ ျိုးသတ်မတ်
ျိုး် ၊

ဦျိုးစ ျိုးင ျိုးကဏ္ဍမ ျိုး၊ လု ် ေ်ျိုးတ ဝေ်မ ျိုးန ်
ငေ က်

ုျိုးံ င

သတ်မတ်

ျိုး် ၊

ရ
် ွေ ကရ
် မညအ
်
ေ်တက
ု ု

အမ ျိုးသ ျိုးင င
ွေ ျိုး င မှုစေစ်မဟ ဗ ျူဟ န ်

အ

်၁-လ

အ
် ထည်ငြ ်ငရျိုးစီမံ က်၊

် ှအငပ အငနအ ျိုးစစ်

မ်ျိုးင

်

ပ

လက့်ရှိအမပခအမနအ ျားစစ့်တေ့်ျားမက က့်ယူပခင့်ျား မလက င့်ခန့်ျား

မခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုအစအစဉ့်တွေင့် အဓိကက
ဤအဆင့်တွေင့်

ျိုး် န ် ငစ

က် က ်ကကညရ
် ှု

ျိုး် / ပ ီျိုးစီျိုးမှုကု
ျိုး် ၊

ျိုး် ၊

မဟ ဗ ျူဟ အ ေ်န တ
် င ျိုးညီ ြစ်ငစရေ်

င

ရ
် ွေ က်

လွေယ် ြစ်ငစ

ျိုး် တွေ ်
ျိုး် ၊

လွေယင
်

ျိုး်

တျိုးု တက်မှုအစီရ ် ံစ မ ျိုး၊

အငက

အငက

၂.၁.၁
၆။

ျိုး်

စံသတ်မတ် က်မ ျိုးထ ျိုးရ

အင

မဟ ဗ ျူဟ န ် IP

လက်ရအင အငေအ ျိုးစစ်တမ်ျိုးငက က်ယူ

ျိုး်

အငက

ရည်မေ်ျိုး က်၊ ရည်ရွေယ် က်န ် လမ်ျိုးညွှေ ်

ျိုး်

ျိုး် ၊

ရ
် ွေ က်

်

လက်ရန ု ် တ
ံ က စံသတ်မတ် က်မ ျိုးန ်

အ
် ထည်ငြ ်င

သတ ျိုး် အ က်အလက် စုင

်မ ျိုး

ျိုး်
ည့် အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျား

ည့်ြထေအဆင့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

တင့်ျားအခ က့်အလက့်ေ ျားကိုံ မက က့်ယူစုံမဆ င့်ျားဖြျား၊ နိင
ုံ ့်ငတက စ တ့်ေှတ့်

ခ က့်ေ ျားနှင့် အမက င့်ျားဆုံျားလုံြ့်ထုံျားလုံြ့်နည့်ျားေ ျားနှငဆန့်
့်
က
ို့ င့်ပခင့်ျားရှိ/ေရှိ လက့်ရှိ အေ ျုိ ျား
မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ ကိုံ ဆန့်ျားစစ့်ေည့်ပြစ့်ြါ

ျား

ည့်။ လက့်ရှိအမပခအမနအ ျား စစ့်တေ့်ျား

မက က့်ယူပခင့်ျား မလက င့်ခန့်ျားကိုံ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်၊ စေကိန့်ျား၊ ဘဏ္ မရျားနှင့် စက့်ေှု
ဝန့်ကကျားဌ န၊ မငွေမခ ျား က့်မ ခလက့်ေှတ့်ေ ျားလွဲလယ
ှ ့်မရ င့်ျားဝယ့်မရျားမက ့်ေရှင့်နှင့် ရန့်ကုံန့် စမတ
အိတ့်ခ န
ိ ့်ျားတအ
ိုံို့ ပြင့် ဘဏ့်ေ ျား၊ ပေန့်ေ နိုံငင
့် ဘဏ့်ေ ျားအ
ရွက့်မနမ

င့်ျား၊ မြျားမခ ေှုကတ့် လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်

ပြည့်တွေင့်ျားနှင့် နိုံငင
့် တက လုံြ့်ငန့်ျားေ ျား၊ အလက့်ထမရ နစ့် မငွေမ ကျားထုံတ့်မဝ

ေ ျားအစရှိ

ည့်

ပေန့်ေ နိုံငင
့် ၏

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားကိုံ

ြြိုံျားမြျား

ူ

ူေ ျားထေှ

ကေ္ ဘဏ့်၏ အကကမြျားက ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ ဂ ြန့်အပြည့်ပြည့်ဆိုံင့်ရ
ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်မရျားမအဂ င့်စ (JICA)၊ ကုံလ
အြွေွဲွံ့ (UNCDF) တိက
ုံို့ ွဲ

ိုံို့မ

ေဂဂအရင့်ျားအနှျားြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မရျားရန့်ြမ
ုံ ငွေ

နိုံငင
့် တက အလှျူရှင့်ေ ျားက အကကမြျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ စ ရင့်ျား

မက က့်ယူပခင့်ျားေှ မတွေွံ့ရှိခ က့်ေ ျားကိုံ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်နှင့် ကေ္ ဘဏ့်တိုံို့ ြူျားမြါင့်ျား
ပြျုလုံြ့်

ည့် အကကမြျားပခင့်ျားဆိုံင့်ရ

အလုံြ့်ရမ
ုံ ဆွေျားမနွေျားြွေွဲ

ိုံို့ ပြည့်

ေဟ ဗ ျူဟ တွေင့် ြါဝင့်

အလုံြ့်ရမ
ုံ ဆွေျားမနွေျားြွေွဲတစ့်ရြ့်တွေင့် မဆွေျားမနွေျားခွဲဖြျား၊ အဆိြ
ုံ ါ

ူူ့ကဏ္တ ဝန့်ရှိအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားနှင့် အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်

ည့် ြုံဂဂလက
ိ ကဏ္အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား ြါဝင့်တက့်မရ က့်ခွဲဖြျား၊ ၂၀၁၉

ခုံနှစ့်၊ ြထေ (၃) လြတ့်အတွေင့်ျား ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်ခွဲြါ

ည့်။
28

၇။

အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ (၂၀၂၀-၂၀၂၅)အ ျား ေူ ကေ့်ျားပြျုစုံရ တွေင့် အ ုံျားပြျု

ည့် နိုံငင
့် တက စ

တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျားနှင့် လေ့်ျားညွှန့်ခ က့်ေ ျားကိုံ မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားနှင့် မ ျားကွေက့်

အမပခခအမဆ က့်အအုံမက ့်ေတ (CPMI) ေှ ထုံတ့်မဝ
ကိစစရြ့်ေ ျားတွေင့် ကေ္ ဘဏ့်

ေ
ိုံို့ ဟုံတ့် မငွေမခ ျား

ည့်စေ ျားကိုံ အ ုံျားပြျုထ ျားဖြျား၊ အခ ျုိ ွံ့

က့်မ

ခလက့်ေှတ့်ေ ျားကကျား ကြ့် မဆ င့်ရွက့်

ပခင့်ျားဆိုံင့်ရ အပြည့်ပြည့်ဆိုံင့်ရ အြွေွဲွံ့အစည့်ျား (IOSCO) ၏ နည့်ျားြည ဆိုံငရ
့် မက ့်ေတတိန
ုံို့ ှင့်
မဆွေျားမနွေျားညိန
ြှ ိှုင့်ျားထ ျားြါ

ည့်။ အဓိက နိုံငင
့် တက စ တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျားနှင့် လေ့်ျားညွှန့်ခ က့်ေ ျားကိုံ

မန က့်ဆက့်တွေွဲေ ျားတွေင့် မြ ပ့် ြထ ျားြါ
၂.၁.၂

အ

် ၂ - အမ ျိုးသ ျိုးင ွေင ျိုးင မှုစနစ်

အင
၈။

အေ ျုိ ျား

ည့်။

်အ

ည်င

်င

် ွ

ွေံွံ့ပ ျိုး

်င ျိုးစမံ

ျိုး

်င ျိုးမဟ ဗ ျူဟ

မှ

်ပ

်ျိုးနှ ်

်

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့် ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မစမရျားေဟ ဗ ျူဟ ခ ေှတ့်ပခင့်ျားနှင့် အမက င့်

အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်မရျားစေခ က့်ဆိုံင့်ရ ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားတွေင့် (၁) အေ ျုိ ျား

ျား

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်အတွေက့် ေဟ ဗ ျူဟ မေ ့်ေှန့်ျားခ က့်နှင့် ရည့်ရွယ့်ခ က့်ေ ျားခ ေှတ့်ပခင့်ျား၊ (၂)
အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ ၏ အဓိက

ထုံတ့်ပခင့်ျားနှင့် အေ ျုိ ျား

ွေင့်ပြင့်လကခဏ ရြ့်ေ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်အ ျား ြုံမြ ့်ရ တွေင့် အ

တ့်ေှတ့်ပခင့်ျား၊ (၃) မအ င့်ပေင့်ေှုရရှိရေည့်အခ က့်ေ ျားကိုံ

တ့်ေှတ့်မြ ့်

ုံျားပြျုရေည့် အဓိကေူေ ျား

တ့်ေှတ့်မြ ့်ထုံတ့်ပခင့်ျား၊ (၄)

တ့်ေှတ့်

ခ က့်ေ ျားထ ျားရှိဖြျား လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်ေ ျားကိုံ အမက င့်အထည့်မြ မ
့် ဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားနှင့် (၅) ဦျားစ ျားမြျား
မဆ င့်ရွက့်ရေည့်အခ က့်ေ ျား၊
ြါဝင့်ြါ
၉။

တ ဝန့်ဝတတရ ျားေ ျားနှင့်

တ့်ေှတ့်အခ န
ိ ့်ဇယ ျားမရျားဆွေွဲပခင့်ျားတိုံို့

ည့်။

အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ ၏ ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲမရျားဆိုံငရ
့်

အတွေက့်အမက င့်အထည့်မြ မ
့် ဆ င့်ရ တွေင့်
မဆ င့်ရွက့်ရြါ

ည့်။ အေ ျုိ ျား

တိုံျားတက့်ေှုအတွေက့် အေ ျုိ ျား

လုံြ့်ငန့်ျားေ ျား

အမ က င့်ျားအခ က့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြင့်

စဉ့်ျားစ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ ၏ မရရှည့်တည့်တမ

ြွေွံ့ဖြိျုျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ ၏ အဓိကအစိတ့်အြိုံငျား့် ေ ျားပြစ့်

ည့် မ ျားကွေက့်အမပခခအမဆ က့်အအုံ၊ ဥြမေနှင့် ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှုေူမဘ င့်၊ မငွေမြျားမခ ေှု
နည့်ျားလေ့်ျားေ ျား၊ နည့်ျားြည ၊ စနစ့်ြုံစနှင့် မငွေမြျားမခ ေှုအမဆ က့်အအုံနှင့် အြွေွဲွံ့အစည့်ျားဆိုံင့်ရ
အစအစဉ့်ေ ျားအ က ျား ရှုြ့်မထွေျား
တိထ
ုံို့ ည့်

ွေင့်ျားစဉ့်ျားစ ျားရြါ

ည့် အခ င့်ျားခ င့်ျား အပြန့်အလှန့်ဆက့်

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်ေှုစ

ည့်

ည့်။ ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုဆိုံင့်ရ ကနဦျားမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားကိုံ မငွေမြျား

မခ ေှုနှင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုလိုံအြ့်ခ က့်ေ ျားနှင့် စျားြွေ ျားမရျားစနစ့်၏ စွေေ့်ျားမဆ င့်ရည့်တိုံို့အမြေါ်
ဦျားတည့်မဆ င့်ရွက့်
တ့်ေှတ့်မဆ င့်ရွက့်

င့်ဖြျား၊
င့်ြါ

ေဟ ဗ ျူဟ က က

အစအစဉ့်ခ ေှတ့်၍

ဦျားစ ျားမြျားအဆင့်ေ ျား

ည့်။
29

၁၀။

ဤအဆင့်တွေင့် မငွေမြျားမခ ေှုဆင
ိုံ ရ
့် စနစ့်အေ ျုိ ျားေ ျုိ ျားနှင့် မ ျားကွေက့်ေ ျားအ က ျား အခ င့်ျားခ င့်ျား

အပြန့်အလှန့်တည့်ရှိမနေှုနှင့် ရှုြ့်မထွေျားစွေ ဆက့်စြ့်မနေှုကိုံ
တက့်ေှုအမပခအမနေ ျားကိုံ

ိရှိမြ ့်ထုံတ့်ဖြျား၊ ၎င့်ျားတိ၏
ုံို့ ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျား

ဟဇ တပြစ့်မစရန့် မဆ င့်ရွက့်ရြါ

ကကျားေ ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားအ ျား စ ရင့်ျားရှင့်ျား

ည့်စနစ့်ပြစ့်

က့်မ

ခလက့်ေှက့်ေ ျားအ ျား အ ေခြစစည့်ျားအပြစ့်အ

ုံျားပြျု

ည့်။ ဥြေ အ ျားပြင့် ြေ ဏ
ည့် CBM-NET နှင့် မငွေမခ ျား

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်တွေင့် မငွေပြစ့်

လွေယ့်ေှုလိုံအြ့်ခ က့်အတွေက့် မငွေမြျားမခ ေှုနှင့်စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား မဆ င့်ရွက့်
စနစ့်တိအ
ုံို့ က ျား အ ျားမက င့်ျား

ည့် ခ တ
ိ ့်ဆက့်ေှုေ ျားရှိြါ

ည့်။ ထိို့ုံအပြင့် ြေ ဏနည့်ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျား၏ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုေ ျား စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝေှုနှင့် လခုံ ချုေတ
ှု ိုံို့
ခတ
ိ ့်ဆက့်ထ ျား

ည့် ြေ ဏကကျားေ ျားမ

ပြင့် မငွေြေ ဏနည့်ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်အမြေါ် ေူတည့်ြါ

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်

ည့် နိုံငင
့် ရှိ ြင့်ေြေ ဏကကျားေ ျားမ

ျားတင့်စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုြုံစပြင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားမဆ င့်ရွက့် ကြါ

၁၁။

အေ ျုိ ျား

မ ျားကွေက့်ေှဦျားမဆ င့်

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်တစ့်ခုံ
ည့်တိုံို့အ က ျား

ဘဏ့်နှင့် မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုြြိုံျားမြျား

ူေ ျား

မငွေမြျား
ည့်။

မက င့်ျားစွေ လည့်ြတ့်မဆ င့်ရွက့်နိုံငရ
့် န့်

ည့် ယှဉ့်ဖြိျုင့်ေှု၊ ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှုနှင့် အေ ျားပြည့်

မဆ င့်ရွက့်ရေည့်လုံြ့်ငန့်ျား စ

ည့် ၎င့်ျားနှင့်

ည့်။ ထျားုံ စအ ျား

မခ ေှုစနစ့်ေှ အ
ထိို့အ
ုံ ပြင့်

ည့်

ူအက ျုိ ျားအတွေက့်

င့်တင့်ေ တစွေ မဆ င့်ရွက့်ရန့် လိအ
ုံ ြ့်ြါ

ည့်။

ည့် အမပခခအမဆ က့်အအုံေ ျားကိုံ ယှဉ့်ဖြိျုင့်ေှု

ေပြျုဘွဲ ေ မဝအ ုံျားပြျုပခင့်ျားပြင့် စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝေှုနှင့် အက ျုိ ျားအပေတ့်ေ ျားကိုံ ရရှိမနမ

့်လည့်ျား

မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားတွေင့် စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနင
ှ ့် ယှဉ့်ဖြိျုင့်မဆ င့်ရွက့် င့်ြါ ည့်။ အေ ျုိ ျား

ျား

အက ျုိ ျားစျားြွေ ျားအမနပြင့် အေ ျားပြည့် ူ

ူ

ေ ျားအ က ျား

အေ ျုိ ျား

ိုံို့ မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား

ျားမငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုဆိုံင့်ရ

မဆ င့်ရွက့်ရန့် ေလိုံအြ့်

၁၂။

အေ ျုိ ျား

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်

ြွေင့်လှစ့်မြျားနိုံင့်

ူေ ျားအတွေက့် ယှဉ့်ဖြိျုင့်

ည့်။

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ စေကိန့်ျား ခ ေှတ့်နိုံငရ
့် န့်အတွေက့် အ ုံျားပြျု

CPMI ၏ လေ့်ျားညွှန့်ခ က့်ေ ျားကိုံ ဇယ ျား ၁ တွေင့် အက ဉ့်ျားခ ျုြ့် မြ ပ့် ြထ ျားြါ
လေ့်ျားညွှန့်ခ က့်အပြည့်အစုံကိုံ မန က့်ဆက့်တွေွဲ (ဂ) တွေင့် မြ ပ့် ြထ ျားြါ

10

ယှဉ့်ဖြိျုင့်

စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝေှုနှင့် အက ျုိ ျားအပေတ့်ေ ျားရရှိမစရန့် မဆ င့်

ရွက့်မနစဉ့်အတွေငျား့် မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားနှင့် ဆက့်
င့်ြါ

အမပခခအမဆ က့်အအုံကိုံ

ည့် အမပခခအမဆ က့်အအုံေ ျားကိုံ က ယ့်ပြနို့့်စွေ

ပခင့်ျားပြငေ
့် မဝပခင့်ျားေှ မြေါ်မြါက့်လ မ
မဆ င့်ရွက့်

ည့် ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်

ည့်

ည့်။ 10 CPMI ၏

ည့်။

ယငွေယပုံးယခ မှုနင
ှ ့်် ယ ုံးကက
ွေ ်အယပခခအယဆာက်အအယ
ို ကာ်မတီ (CPMI) ၏ အမ ျုိ ုံး ာုံးယငွေယပုံးယခ မှုစနစ် ွံ့ွေ ဖ ိျုုံးတုံးိို တက်မအ
ှု တွေက် အယထွေယထွေလမ်ုံးညွှန်
ခ က်မ ာုံးကိို ကကည့််ပေါ။

30

ဇ

အမ ြိုျားသ ျားမငွမ ျားမခ မှုစနစ်ြွံွေ့ပြြိုျားတျားို တက်မရျားဆင
ို ရ
် CPMI လမ်ျားညန်ခ က်မ ျား

ျိုး ၁ -

် ၃ - ရှုြ့်မထွေျားေှုေ ျားကိုံ အ ိအေှတ့်ပြျုပခင့်ျား - စေခ က့်ခ ေှတ့်ရ တွေင့် အေ ျုိ ျား

လမ်ျိုးညွှန်

ျား

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်၏ အဓိကအခ က့်ေ ျားအ ျား ပြည့်စုံစွေ န ျားလည့်ရန့်နှင့် ၎င့်ျား၏ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်
ေှုအမြေါ်

က့်မရ က့်နိုံင့်

ည့် အဓိကေူေ ျားကိုံ အမပခခ၍ခ ေှတ့်ရန့်၊

် ၄ - လိုံအြ့်ခ က့်ေ ျားအမြေါ် ဦျားတည့်မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျား - စျားြွေ ျားမရျားစနစ့်၏

လမ်ျိုးညွှန်

စွေေ့်ျားမဆ င့်ရည့်နှင့် အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်တွေင့် အ

လိအ
ုံ ြ့်ခ က့်ေ ျားကိုံ ဦျားတည့်၍

ုံျားပြျု

ူအ ျားလျားုံ ၏ မငွေမြျားမခ ေှု

တ့်ေှတ့်မြ ့်ထုံတ့် ရန့်နှင့် လေ့်ျားညွှန့်ေှုပြျုရန့်၊

် ၅ - ဦျားစ ျားမြျားအစအစဉ့် ရှင့်ျားလင့်ျားစွေ ခ ေှတ့်ပခင့်ျား - အေ ျုိ ျား

လမ်ျိုးညွှန်

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်

အ ျား ေဟ ဗ ျူဟ က က ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မစေည့် စေခ က့်နှင့် ဦျားစ ျားမြျားအဆင့်ေ ျား

တ့်ေှတ့်

ရန့်၊
် ၆ - အမက င့်အထည့်မြ မ
့် ဆ င့်ရွက့်ေှုကိုံအဓိကထ ျားပခင့်ျား - ေဟ ဗ ျူဟ

လမ်ျိုးညွှန်

စေခ က့်ေ ျားကိုံ ထိမရ က့်မ
၂.၁.၃

အ
ငစ

၁၃။

ခ စွေ အမက င့်အထည့်မြ မ
့် ဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

် ၃ - အမ ျိုးသ ျိုးင ွေင ျိုးင မှုစနစ် ွေံွံ့ပ ျိုး
်

်

ည်ရှုသည်အ

်မ ျိုး အင

အ
်

ျိုး

်င ျိုးစမံ
ည်င

်ပ

်နှ ်

ျိုး

်မှု

ျိုး်

ဤအဆင့်တွေင့် အြွေွဲွံ့အစည့်ျားဆိုံင့်ရ အစအစဉ့်ေ ျား၊ မငွေမရျားမ ကျားမရျားဇစ့်ပေစ့်ေ ျားနှင့် အစ

အစဉ့်ေ ျားအ ျား မစ င့် ကြ့် ကည့်ရှုပခင့်ျား အစအစဉ့်တိုံို့လအ
ိုံ ြ့်ဖြျား၊ အမက င့်အထည့်မြ ့် မဆ င့်
ရွက့်ေှုနည့်ျားလေ့်ျားတစ့်ရြ့်ကိုံ

မရွျားခ ယ့်ရြါေည့်။

အမက င့်အထည့်မြ ့်မရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား

နှစ့်က လေ ျားစွေ က ပေင့်နိုံင့်ဖြျား အဆင့်ေ ျားထ ျားရှိမဆ င့်ရွက့်ရေည့်ပြစ့်
ေ ျားအ ျားမစ င့် ကြ့် ကည့်ရှုပခင့်ျားနှင့် အကွဲပြတ့်

ုံျား

ည့်

ပြင့် လုံြ့်ငန့်ျားအဆင့်

ြ့်ပခင့်ျားတိေ
ုံို့ ှ အမရျားကကျားြါ

ည့်။ အေ ျုိ ျား

ျား

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ ၏ လုံြ့်ငန့်ျားမအ င့်ပေင့်ေှုေ ျားကိုံ တိုံငျား့် တ ရန့်အတွေက့် စနှုန့်ျားေ ျား
တ့်ေှတ့်မြ ့်ထုံတ့်ရန့်ေှ
တစ့်ရြ့်ပြစ့်ြါ

အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်မရျားလုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်တွေင့် အဓိကအခ က့်

ည့်။
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အ န်ျိုး (၃)

အမ ျိုးသ ျိုးင ွေင ျိုးင မှုစနစ်
အ

၃.၁
၁၄။

ည်င

ည်မှန်ျိုး
အေ ျုိ ျား

်၊ ည် ွ

် ွ
်

်င ျိုးစမံ

်နှ ် ညွှန်ျိုး

်အ

ျိုးင ျိုးစနစ်

ပ န မ
် ည် လံခ ံ စ

လခုံ ချု၍ စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝမ

စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျား၊
မ

်င ျိုးမဟ ဗ ျူဟ နှ ် အင

်

်

န်ျိုးသ

်မှ

်

်မ ျိုး

ည်ပ မ်မန
ှု ှ ် စျိုး ွေ ျိုးင ျိုး ွေံွံ့ပ ျိုး

စရိတ့်စက က့်

ျိုး

်မှု

င

် ပ ျိုး စွေမ်ျိုး ည်ပ ည်ဝသည် အ ျိုးလံျိုး ါဝ ် င

န င
် သ အမ ျိုးသ ျိုး င ွေင ျိုးင မှုစနစ်
၁၅။

ျိုး

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မရျားေဟ ဗ ျူဟ ၏ ရည့်ေှန့်ျားခ က့်ေှ

န ် ံ၏ င ွေင ျိုးင
အင

်င

ွေံွံ့ပ ျိုး

စ်

်အ ျိုး

င

စ
် ွေ
် ွ

်

် န်ပ စ် ါသည်။

မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား၊ လွဲလှယ့်ေှုစနစ့်၊ မငွေမြျားမခ ေှုနှင့်

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားအေ ျုိ ျားေ ျုိ ျား၊

လူအေ ျားဝင့်မရ က့်အ ုံျားပြျုနိုံင့်

ဖြျား စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝ ည့် မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား ည့်

စျားြွေ ျားမရျားစနစ့်အတွေင့်ျားရှိ မငွေမ ကျားကိုံ လည့်ြတ့်မစပခင့်ျား၊ မငွေမရျားမ ကျားမရျားမ ျားကွေက့်ေ ျား၏ ြွေွံ့ဖြိျုျား
တိုံျားတက့်ေှုကိုံ ပေြှင့်တင့်ပခင့်ျားနှင့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားအလုံျားစုံြါဝင့်ေှုကိုံ ပြစ့်ထွေန့်ျားမစြါ

ည့်။

၁၆။

ည့် အဓ

နိုံငင
့် မတ ့်အစိုံျားရနှင့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်တိုံက
ို့
မဆ င့်ရွက့်လိုံ

ည် ွ ်

် ေ ျားကိုံ ြုံ (၄) တွေင့် မြ ပ့် ြထ ျားြါ ည့်။

ံ (၄) အမ ျိုးသ ျိုးင င
ွေ ျိုးင မှုစနစ်မဟ ဗ ျူဟ ၏ အဓ

ည် ွ

်

်မ ျိုး

ဘဏ့်ေ ျား၊ နိုံင့်ငမတ ့်အစိုံျားရ၊ စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနှင့် လူြုံဂဂိျုလ့်အတွေက့် လ င့်ပေန့်ဖြျား
စိတ့်ခ ေှုရှိ

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျား တိုံျားပေြှငရန့်
့် ၊

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားနှင့် မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား အခ င့်ျားခ င့်ျားခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်နိုံငေ
့် ှုေှ
တစ့်ဆင့် မငွေ

ျားအ

ုံျားပြျုမြျားမခ ေှုမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျား မလ ခ ပခင့်ျားပြင့် မြျားမခ ေှုကုံန့်က

စရိတ့် မလ ခ ရန့်၊
စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝမ

အလက့်ထမရ နစ့်နည့်ျားလေ့်ျားပြင့် မြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနှင့် FinTech

ေ ျားကိုံ က ယ့်ပြန့်ို့စွေ အ

ုံျားပြျုပခင့်ျားပြင့် မငွေ

ျားအ ုံျားပြျု

ည့်ဝန့်ျားက င့်အ ျား မပြ င့်ျားလွဲမစရန့်

မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊
မငွေမ ကျားေူဝါေနှင့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားမ ျားကွေက့် ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှု အမက င့်အထည့်မြ ့်ပခင့်ျားကိုံ
ြြိုံျားနိုံင့်

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုနှင့်စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျား ရရှိရန့်၊

စျားြွေ ျားမရျားစနစ့်အတွေင့်ျား နိုံငင
့်

ုံျားမငွေမ ကျားအ

ုံျားပြျုေှု တိုံျားပေြှင့်ရန့်၊
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အန ဂတ့်က လကိုံ မရှျားရှုမေ ့်မတွေျားဖြျား၊ မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားတွေင့် နည့်ျားြည ဆိုံငရ
့်
ဆန့်ျား
မြျား

စ့်တထွေငပ့် ခင့်ျားေ ျားကိုံ ပေြှင့်တင့်ရန့်အတွေက့် ယှဉ့်ဖြိျုင့်ေှုရှိ
ူေ ျားအတွေက့် အကန့်ို့အ တ့်ေ ျားကိုံ မလ ခ ရန့် စ

ည့် မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှု

ည့်တိုံို့ကိုံ ြြိုံျားမြျားနိုံင့်

ည့် ဥြမေ

နှင့် နည့်ျားဥြမေ၊ စည့်ျားေ ဉ့်ျားေ ျား ရှိရန့်၊
ပြည့်

ူလူထုံအမနပြင့် ပေန့်ေ နိုံင့်င၏ မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားကိုံ က ယ့်က ယ့်ပြနို့့်ပြနို့့်

အ ုံျားပြျုနိုံငဖ့် ြျား မငွေမရျားမ ကျားမရျားကဏ္တွေင့် အလျားုံ စုံြါဝင့်ေှုကိုံ က ယ့်ပြန့်ို့စွေ ြြိုံျားမြျားနိုံငရ
့် န့်၊
မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် မငွေမခ ျား

က့်မ

ခလက့်ေှတ့်ေ ျား စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်၊ နည့်ျားလေ့်ျားေ ျားနှင့်

ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားအ ျား ထိမရ က့်စွေ

ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားအ ျား အမက င့်အထည့်မြ ့်

ပခင့်ျားေှတစ့်ဆင့် မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား၏ လခုံ ချုစိတ့်ခ ရေှုအ ျား တိုံျားပေြှင့်
ရန့်နှင့် ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခအ ျား မလ ခ ရန့်၊
လ င့်ပေန့်စွေ မပြ င့်ျားလွဲမနမ
မပခေ ျားကိုံ အခ န
ိ ့်ေ
ကွေြ့်ကွဲ

မငွေမြျားမခ ေှု ြတ့်ဝန့်ျားက င့်တွေင့် မြေါ်မြါက့်မနမ

ိရှိတုံနပ့်ို့ ြန့်နိုံင့်ရန့်အတွေက့် အေ ျုိ ျား

ူနှင့် ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်

၁၇။

ကြ့်ေတ့်

ူေ ျား၏ နည့်ျားြည ဆိုံငရ
့် စွေေ့်ျားရည့်တည့်မဆ က့်ရန့်၊

ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲေှုေ ျားကိုံ မဆ င့်ရွက့်ရ တွေင့် မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်အတွေငျား့် ြါဝင့်
မဆ င့်ရွက့်

ဆုံျားရှုျားနိုံင့်

ည့် ဦျားမဆ င့်

ူေ ျား အ ျားလျားုံ အ က ျား ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှုကိုံ တိုံျားပေြှငရန့်
့် ၊

မအ င့်ပေင့်ေှုေ ျားကိုံ တိုံင့်ျားတ ရန့်အတွေက့် ေဟ ဗ ျူဟ တွေင့် မအ က့်မြ ပ့် ြြါ ညွှန်

မ ျိုးနှ ် နည်ျိုး ည

်

သ

်မှ

်

်မ ျိုး ကိုံ အ ုံျားပြျုေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ ၂၀၂၅ ခုံနှစ့်၊

နှစ့်ကုံန့်တွေင့် မအ က့်မြ ပ့် ြြါ ရည့်ေှန့်ျားခ က့်ေ ျားကိုံ ရရှမ
ိ စရန့်မဆ င့်ရွက့်ေည့်ပြစ့်ြါ
•

မငွေမြျားမခ ေှု၊ မငွေမခ ျား

န်ျိုး

က့်မ

ခလက့်ေှတ့်ေ ျားနှင့် နိုံငင
့် ပခ ျား

ည့် -

ုံျားမငွေမဆ င့်ရွက့်

ခ က့်ေ ျား၏ စ ရင့်ျားရှငျား့် လင့်ျားမြျားမခ ေှုေ ျားအတွေက့် ြင့်ေစနစ့်ေ ျားအ ျား အလိုံ
အမလ က့် မဆ င့်ရွက့် ည့်စနစ့် ိုံို့ အလုံျားစုံမပြ င့်ျားလွဲမဆ င့်ရွက့်ဖြျားပြစ့်မစရန့်၊
•

မငွေမ ကျားြေ ဏ (M 2) တွေင့် မငွေ

ျားြါဝင့်ေှုအခ ျုိ ျားကိုံ ၂၀ ရ ခိုံငန
့် ှုန့်ျားမအ က့်

ိုံို့

မလ ခ ရန့်၊
•

အ

က့် ၁၈ နှစ့်နှငအထက့်
့်
လူဦျားမရတွေင့် ဘဏ့်စ ရင့်ျားအ

ုံျားပြျု၍ မဆ င့်ရွက့်

နိုံငေ
့် ှုကိုံ အနည့်ျားဆုံျားလူဦျားမရ၏ ၅၀ ရ ခိုံငန
့် ှုန့်ျားထိ ပေင့်တက့်လ မစရန့်၊
•

မက ျားလက့်မေ နှင့် အလှေ့်ျားကွေ မဝျားမ

မနရ ေ ျားတွေင့် ေစ့်ဂ စ့်တယ့်မငွေမြျားမခ

ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား၏မရ က့်ရှိေှုကိုံ တိုံျားပေြှင့်ရန့်အတွေက့် ATM/ POS/ ေိုံဘိုံင့်ျား
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မြျားမခ ေှုေ ျား/ ေိုံဘိုံင့်ျားမငွေမ ကျား ( )ိုံို့ အပခ ျားကိုံယ့်စ ျားလှယ့်ေ ျား စ
မခ ေှုမဆ င့်ရွက့်နိုံင့်
•

ည့် မငွေမြျား

ည့်မနရ ေ ျား တိုံျားခ ွဲွံ့ရန့်၊

မငွေမရျားမ ကျားမရျား၊ လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ခ က့်၊ ဆိုံက့်ဘ နှင့် မငွေမြျားမခ ေှုပြျုလြ
ုံ ့်ရ
တွေင့် မြေါ်မြါက့် ည့် အပခ ျားဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခေ ျားကိုံ စေခန့်ခ
ို့ ွေွဲရန့်အတွေက့် နိုံင့်ငတက စ
တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျား အမက င့်အထည့်မြ ရ
့် န့်၊

•

နိုံငင
့် ပခ ျား

ုံျားမငွေလုံြ့်ငန့်ျား မဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျား၌ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုဆိုံင့်ရ ဆုံျားရျားှု

နိုံငမ
့် ပခေ ျားကိုံ မလ ခ နိုံင့်ရန့် မငွေမ ကျားနှစ့်ေ ျုိ ျားမြျားမခ ေှုအ ျား တဖြိျုင့်နက့်မဆ င့်
ရွက့်ပခင့်ျား (PvP) ကိုံ မဆ င့်ရွက့်မြျားနိုံငရ
့် န့်၊
•

လက့်ရှိနှင့် အ စ့်မဆ င့်ရွက့်ရေည့် မငွေမြျားမခ ေှုစကကြံနယ့်မပေနှင့် မငွေမြျားမခ ေှု
နည့်ျားလေ့်ျားေ ျား အ ျားလျားုံ အ က ျား တစ့်ခုံနှငတစ့်
့်
ခုံ ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်နိုံငမ
့်
အရည့်အမ

•

ကူျား

ွေျားပြည့်ဝ

ည့်စနစ့်တစ့်ခုံ မဆ င့်ရွက့်မြျားနိုံငရ
့် န့်၊

န့်ျားမရ င့်ျားဝယ့်မရျားဘဏ့်ေ ျားအ ျားလျားုံ တွေင့် ထိမရ က့်မ

စ ရင့်ျားဆိုံငရ
့် ကွေန့်ယက့်စနစ့်ေ ျား အမက င့်အထည့်မြ အ
့်
•

ဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျား၏
ုံျားပြျုရန့်၊

မငွေမြျားမခ ေှုမ ျားကွေက့်တွေင့် နိုံငင
့် ပခ ျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားအတွေက့် ကန့်ို့ တ့်တ ျားဆျား
ေှုေ ျားအ ျား ြယ့်ရှ ျားရန့်၊

•

ကကခိုံင့်ဖြျား တုံနို့ပ့် ြန့်နိုံင့်စွေေ့်ျားပေငမ
့်

ဆက့်

ွေယ့်မရျား အမဆ က့်အအုံတစ့်ရြ့်

အမက င့်အထည့်မြ ့်ရန့်၊
•

နိုံငင
့်

ျားတစ့်ဦျားခ င့်ျားစအတွေက့်

ျားပခ ျားထုံတ့်မြျားထ ျားမ

စိစစ့်မရျားအေှတ့်

နည့်ျားစနစ့်တစ့်ရြ့် အမက င့်အထည့်မြ ရ
့် န့်၊
ထိို့အ
ုံ ပြင့် ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်
နိုံငေ
့် ည့် ပြစ့်နိုံင့်မပခအလ ျားအလ ေ ျားကိုံ

ည့် အဓိကညွှန့်ကိန့်ျားေ ျားအ ျား

ိေ
ုံို့ ဟုံတ့် ၆ လတစ့်ခါ ြုံေှန့်တိုံင့်ျားတ စစ့်မဆျား
ဃ တွေင့် မြ ပ့် ြထ ျားြါ

ြ့်အကွဲပြတ့်

တ့်ေှတ့်မြ ့်ထတ
ုံ ့်ရ တွေင့် အကူအည ပြစ့်မစေည့်

အလယ့်အလတ့်အဆင့် ညွှန့်ကိန့်ျားေ ျား ထ ျားရှိေည့်ပြစ့်ြါ
ခစ တွေငလ
့် ည့်ျား မြ ပ့် ြြါရှိေည့်ပြစ့်ြါ

ုံျား

ည့်။ အဆိုံြါညွှန့်ကိန့်ျားေ ျားကိုံ ၃ လ

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ဖြျား၊ မစ င့် ကြ့် ကည့်ရှုပခင့်ျား အစရင့်

ည့်။ ပြစ့်နိုံင့်မပခရှိ

ည့် ညွှန့်ကိန့်ျားေ ျားကိုံ မန က့်ဆက့်တွေွဲ

ည့်။
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၃.၂

အဓ

၁၈။

အေ ျုိ ျား

အငပ

ံမမ ျိုး

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မရျားေဟ ဗ ျူဟ တွေင့် နိုံင့်ငတက

ည့် အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားက ခ ေှတ့်ထ ျားမ
ပြစ့်ြါ
ဇ

ွေငျား့် မဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့်

ည့် (ဇယ ျား ၂ တွေင့် ကည့်ြါ)။ 11

ျိုး ၂ -

အမ ျိုးသ ျိုးင င
ွေ ျိုးင မှုစနစ် ွေံွံ့ပ ျိုး

အမ ျိုးသ ျိုးင င
ွေ ျိုးင မှုစနစ် ွေံွံ့ပ ျိုး
•

အမပခခေူေ ျားအ ျား ထည့်

စ တ့်ေှတ့်

ျိုး

ျိုး

်င ျိုးအ

မငွေမြျားမခ ေှုနှငစ
့် ရှင့်ျားရှငျား့် လင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျား

်င ျိုးအ
ွေ

် အဓ

ွေ

် အဓ

မမ ျိုး

မမ ျိုး

ည့် ပြစ့်နိုံင့်မပခရှိ

ည့် ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခေ ျားကိုံ

အနည့်ျားဆုံျားပြစ့်မစရန့်နှင့် စွေေ့်ျားရည့်ပေင့်လ မစရန့် အ ျားလုံျားနှငခ
့် တ
ိ ့်ဆက့်အ

ုံျားပြျုနိုံင့်ေည့်

ြုံစထုံတ့်ထ ျားြါ ည့်။ ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခမလ ခ ေှုနှင့် ကုံန့်က စရိတ့်ကိုံ ေ တစွေ ခ န
ိ ့်ဆရေည့်
ပြစ့်ြါ
•

အေ ျုိ ျား

ည့်။
ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်တွေင့် ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်

အတွေက့် ဥြမေမ က င့်ျားအရ တ ဝန့်ရှိေည့်ပြစ့်ြါ
•

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့် ည့် စနစ့်အတွေင့်ျားြါဝင့် ူ ြုံဂဂိျုလ့်အတွေက့်
လူေှုအ

ိုံငျား့် အဝိုံငျား့် ၏ အက ျုိ ျားစျားြွေ ျားအတွေက့် အေ ျုိ ျား

ေ ျားကိုံ တုံန့်ို့ပြန့်မပြရှငျား့် ရန့် ပြစ့်ြါ
•

ူေ ျားအမနပြင့် ဆုံျားရျားှု နိုံင့်မပခေ ျား

အေ ျုိ ျား

လ င့်ေဟုံတ့်ဘွဲ

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ရှိ ပြဿန

ည့်။

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ရှိ မငွေမ ကျားအ ျား အလွေယ့်တကူ အ

ုံျားပြျုနိုံင့်ရန့် မဆ င့်ရွက့်

ရေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေစ
ှု နစ့်အတွေင့်ျား ြါဝင့် ူေ ျား ည့် မငွေမြျား

•

မခ ရန့် အခ န
ိ ့်မစမရ က့်

ည့်အခါ မငွေမြျားမခ ေှုနှင့်စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုကိုံ မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်

ရန့်အတွေက့် လမ
ုံ လ က့်

ည့် ရန့်ြမ
ုံ ငွေေ ျားထ ျားရှိမဆ င့်ရွက့်ရန့်ပြစ့်ြါ

စနစ့်တစ့်ရြ့်လုံျားကိုံ

ည့်။

က့်မရ က့်မစလ မအ င့် အမရျားကကျား ည့် မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့် ည့်

မငွေမရျားမ ကျားမရျားမ ျားကွေက့် အမပခခအမဆ က့်အအုံအတွေက့် CPMI-IOSCO အမပခခေူေ ျား
အ ျား စနစ့်တက လိက
ုံ ့်န မဆ င့်ရွက့်ရန့်ပြစ့်ြါ
•

11

မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားကိုံ ဘဏ့်ေ ျားက

ည့်။
ခ ျုြ့်ကိုံင့်မဆ င့်ရွက့်ခွေင့်ေရှိမစရြါ။

အမ ျုိ ုံး ာုံးယငွေယပုံးယခ မှုစနစ် ွေွံ့ဖ ိျုုံးတုံးိို တက်မှုအတွေက် CPMI အယထွေယထွေလမ်ုံးညွှန်ခ က်မ ာုံး (၂၀၀၆)၊ CPMI-IOSCO PFMIs (၂၀၁၂)၊ ကမ္ာ့်
ပပည့််စိုလိုယလာက် ည့်် ပမာဏနည်ုံးယ ာယငွေယပုံးယခ မှုမဟာဗ ျူဟာတစ်ခို ွေွံ့ဖ ိျုုံးတုံးိို တက်မှုအတွေက် လမ်ုံးညွှန်ခ က်၊ ကမ္ာ့်
ယငွေယပုံးယခ မှုအစီအစဉ်မ ာုံး

ဏ်၏

ဏ်၏ နိိုင်ငယတာ်အစိိုုံး

ွေွံ့ဖ ိျုုံးတုံးိို တက်ပခင်ုံးဆိိုင် ာလမ်ုံးညန
ွှ ်ခ က် (၂၀၁၂)၊ CPMI-WB နိိုင်ငတကာယငွေလယ
ွှဲ ပပာင်ုံးမှုမ ာုံးအတွေက် ယ

ို

အယပခခ

မူမ ာုံး (၂၀၀၇)၊ CPMI-WB ယငွေယ ုံးယကကုံးယ ုံးအလိုုံးစိုပေါဝင်မှုတင
ွေ ် ယပုံးယခ မှုရှုယထာင့််မှ အစီ င်ခစာ (PAFI) (၂၀၁၆) တိို့က
ို ိို ကကည့််ပေါ။

35

•

ကုံန့်က စရိတ့် အ က့်
အရည့်အမ

ဆုံျားနှင့် ဝန့်မဆ င့်ေှုအမက င့်ျားဆုံျား ဆန့်ျား

စ့်တထွေင့်ေှုေ ျား၏

ွေျား အမက င့်ျားဆုံျားပြစ့်မစရန့် မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား

ူေ ျားအ က ျား ေ တ

ည့် ယှဉ့်ဖြိျုင့်ေှုနှင့် ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှုကိုံ မဆ င့်ရွက့်ရန့် ပြစ့်ြါ
•

ည့်။

မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအတွေက့် ခိုံင့်ေ ၍ ကကိျုတင့်ခန့်ေ
ို့ ှန့်ျားနိုံင့်စွေေ့်ျားရှိဖြျား ခွေွဲပခ ျားေှုေရှိ

ည့်

င့်မလ ့် ည့်ဥြမေနှင့် ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှုေူမဘ င့် မြေါ်မြါက့်လ မစရန့်ပြစ့်ြါ ည့်။
•

မငွေမရျားမ ကျားမရျားဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား ည့် ြွေင့်လင့်ျားပေင့်

ေှုရှိပခင့်ျား၊ ေ တေှုရှိပခင့်ျားနှင့်

ဆက့် ွေယ့်မဆ င့်ရွက့် ူအ ျား အက အကွေယ့်မြျားနိုံငပ့် ခင့်ျားရှိရေည့်ပြစ့်ြါ
•

အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့် အမပခခအမဆ က့်အအုံ ပြစ့်ထွေန့်ျားမြေါ်မြါက့်လ ေှု

ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ရေည့် တ ဝန့်တစ့်ရြ့်ပြစ့်ြါ
•

လခုံ ချုစိတ့်ခ ရ၍ အ ျားမက င့်ျားခိုံင့်ေ
လမ
ုံ လ က့်မ

၃.၃

ငအ

၁၉။

င

ည့်။

ည့်။

ည့် အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်အတွေက့် ပြည့်စုံ

ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားေှုတစ့်ရြ့် ေရှိေပြစ့်လုံိအြ့်ြါ

ပ် မ ်မှု ငစသည်အင

်ျိုးအ

်သည် ျိုးင ါ ျိုး် င

် ွ

ည့်

ည့်။

်မ ျိုး

်မှု - အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့် မအ င့်ပေင့်စွေ

အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်ရ တွေင့် နိုံင့်ငမတ အ
့် စိုံျားရနှင့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်တိုံို့
အမနပြင့် ဦျားမဆ င့်ေှုအခန့်ျားကဏ္ေှ ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်လ က့်ရှိမ
ေှုစနစ့်၏

အမပခခအမဆ က့်အအုံေ ျား

လ
့် ည့်ျား အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ

မပြ င့်ျားလွဲတိုံျားတက့်မြေါ်မြါက့်လ မရျားေှ ေူ

အပခ ျား

ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲ ူေ ျား၊ စနစ့်အေ ျုိ ျားေ ျုိ ျားတွေင့် ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်မန ူေ ျားနှင့် ဘဏ့်နှင့် ဘဏ့်ေဟုံတ့်
မ

မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား

တွေင့် ဦျားမဆ င့်ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်
မ က င့်ျား န ျားလည့်
ေ ျားမ က င့်

ူေ ျားအြါအဝင့် မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်

ူေ ျားအ ျားလျားုံ ၏ ြူျားမြါင့်ျားတ ဝန့်ယူမဆ င့်ရွက့်ရန့် လိုံအြ့်

မဘ မြါက့်ရေည့်ပြစ့်ြါ

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်တွေင့်

ည့်။ လိုံအြ့်

ည့်မပြ င့်ျားလွဲေှုေ ျား၏ ရှုြ့်မထွေျားေှု

ဦျားမဆ င့်ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျားအ ျားလျားုံ

တက့်ကကွေစွေ

ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်ဖြျား ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်နိုံငေ
့် ည့် နည့်ျားလေ့်ျားတစ့်ရြ့် ေပြစ့်ေမနလိုံအြ့်ြါ
မက င့်ျားစွေ တည့်မဆ က့်ထ ျားမ
မဆ င့်ရွက့်ေှုနှင့် အေ ျား

ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှု နည့်ျားလေ့်ျားတစ့်ရြ့်

ည့်။

ည့် ြူျားမြါင့်ျား

မဘ တူညေှုေ ျား တည့်မဆ က့်နိုံငပ့် ခင့်ျားေှတစ့်ဆင့် အက ျုိ ျားအပေတ့်

အေ ျားဆုံျားရရှိမစနိုံငရ
့် န့် အမပခခတစ့်ရြ့်ပြစ့်မစဖြျား၊ မလလ ဆန့်ျားစစ့်ေှုေ ျား ပြျုလုံြ့်ရန့် လမ
ှု ဆ ့်ေှု
မြျားနိုံငပ့် ခင့်ျားနှင့် ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှုေရ
ှ ရှိ
မခ ေှုစနစ့်ဆိုံင့်ရ ကိစစရြ့်ေ ျားတွေင့်
အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ြရ
ိုံ ေ့်

ည့် အက ျုိ ျားရလေ့်ေ ျားကိုံ ြန့်တျားနိုံင့်ြါ

အကကမြျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားတစ့်ရြ့်အပြစ့်

ည့်။ မငွေမြျား

အဆိပုံ ြျုထ ျားမ

ည့် အစိုံျားရကဏ္နှင့် ြုံဂဂလက
ိ ကဏ္ရှိ ဦျားမဆ င့်ြါဝင့်

ူေ ျား
36

အ က ျား ဆက့် ွေယ့်မရျားအဆင့်မပြမခ မေွေွံ့ရန့်နှင့် လိုံအြ့်ြါက လုံြ့်ငန့်ျားအဆင့်ေ ျား တိုံျားတက့်ေှု
ရှိမစရန့် အရှိန့်ပေြှင့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ေည့် ပြစ့်ြါ
၂၀။

စျိုး ွေ ျိုးင ျိုး ံစံမ ျိုး၊ စမံအ ်

်မှုနှ ်

ည့်။

ံျိုးရံှုျိုးန င
် ပ

ဝန်ဝ

တ

ျိုးမ ျိုး - မဟ ဗ ျူဟ ကို

အမက င်အထည်မြ ်မဆ င်ရွက်ရ တွင် စနစ်သစ်မ ျားအတွက် သင်မတ သ
် ည် စီျား ွ ျားမရျား ံိုစံ
မ ျားနှင် ကိုန်က စရတ်က မမစမည် ြွွေ့စည်ျားမှု စ
ံို ံမ ျား မြ ထ
် ိုတ်ရမည်မြစ် ါသည်။ ါဝင်မဆ င်
ရွက်သူမ ျားအမနမြင်

မ ြိုမ င်မမ

င်ျားလမှုအတွက်

ခန်မ
ို့ ှန်ျားကိုန်က စရတ်မ ျားနှင့်

နည့်ျားြည

ဆိုံင့်ရ ဆက့်စြ့်ြစစည့်ျားေ ျား၊ ဝန်ထမ်ျားမ ျား၊ သင်တန်ျားမ ျား၊ အကကံမ ျားမ ျား၊ မစ င်ကက ်ကကည်ရှုမခင်ျား
နှင် အမထ က်အ ံစသည်တအ
ိုို့ တွက် ဆက်လက်ကိုန်က မည်စရတ်မ ျားရှမည်ကို ရှင်ျားလင်ျားစွ
နာျားလည်သမ

မ ါက်ရမည်။ သင်မတ ်သည် ဆံိုျားရံှုျားနိုင်မမခစီမံခန်ခ
ို့ ွမှု မူမ

င်တစ်ရ ်သည်

ဆံိုျားရံှုျားနိုင်မမခမလ ခ မခင်ျားနှင် မ ေါ်မ ါက်လ မည် ကိုန်က စရတ်မ ျားအကက ျား မ တမှုရှမစရန်
မဆ င်ရွက်မနစဉ်အတွင်ျား မငွမ ျားမခ မှုမ ျားကွက်မ ျားရှ ဆံိုျားရံှုျားနိုင်မမခနှင် ကိုန်က စရတ်မ ျားကို
မသခ စွ မြ ထ
် ိုတ်၍ စီမံခနို့်ခွနိုငရ
် မည်မြစ် ါသည်။ လက်ရှနှငအနာဂတ်
်
က လ မငွမ ျားမခ မှု
စနစ်မ ျားအတွက် အ ျားမက င်ျားခိုင်မ သည် အို ်ခ ြို ်မှုအစီအစဉ်မ ျားအ ျား မ မဝအသံိုျားမ ြိုရသည်
အမမခခံအမဆ က်အအံိုမ ျား၏ လံခို ခံြိုမန
ှု ှင် စွမ်ျားရည်မ ည်ဝမှုကို အမထ က်အ ံမြစ်မစရန် စီမံ
ထ ျားရှရမည်မြစ် ါသည်။ မငွမ ျားမခ မှုမ ျားတွင် နည်ျား ည ဆိုငရ
်

ဆန်ျားသစ်တီထွငမ
် ှုမ ျားကို

အ ျားမ ျားမနစဉ်အတွငျား် မ ေါ်မ ါက်လ သည် ဆံိုျားရံှုျားနိုင်မမခအသစ်မ ျားကို မသခ စွ မစ င်ကက ်
ကကည်ရှုမခင်ျား၊ စစစ်အကမြတ်မခင်ျားနှင် ထန်ျားခ ြို ်မခင်ျားတိုို့ မဆ င်ရွက်ရမည် မြစ် ါသည်။
၂၁။

ဝန်ဝ

တ

မ ျိုးနှ ် ှ ျိုး် လ ်ျိုးသည်

အမက င်အထည်မြ ်မဆ င်ရွက်နိုငရ
် န်

ဝန် ှမှု - မဟ ဗ ျူဟ တစ်ခိုကို မအ င်မမင်စွ

ါဝင်မဆ င်ရွက်သူမ ျားအ ျား ၎င်ျားတိုို့ မဆ င်ရွက်ရ

မည်အခန်ျားကဏ္ဍနှင် တ ဝန်ဝတတရ ျားမ ျားကို သတ်သတ်မှတ်မှတ်တ ဝန်ခ ထ ျားမ ျားရန် လိုအ ် ါ
သည်။ မမန်မ နိုငင
် မ
ံ တ ်ဗဟို

ဏ်သည် အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ်မဟ ဗ ျူဟ ကို အမက င်

အထည်မြ ရ
် တွင် ါဝင်မဆ င်ရွက်သူမ ျားအကက ျား ူျားမ ါင်ျားမဆ င်ရွက်နိုငရ
် န်နှင် ညြှနှုင်ျား ံ ိုျား
မ ျားရန်၊ လို ်ငန်ျားအဆင်မ ျားအ ျား မစ င်ကက ်ကကည်ရှုသံိုျားသ ်ရန်တအ
ိုို့ တွက် မအ ် မရတ ၊
ကက ်မတ်ကွ ်ကသူ၊

ကကီျားကက ် ထန်ျား မက င်ျား သူနှင်

မငွမ ျားမခ မှုစနစ် မ ြိုမ င်မမ

င်ျား လမှု၏

ဆက်သွယ်မဆ င်ရွက်သူအမနမြင် အဓကအခန်ျားကဏ္ဍမှ ါဝင်မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။
စီမံကန်ျား၊

ဏ္ဍ မရျားနှင်စက်မှုဝန်ကကီျားဌ န၊ မဟ ဗ ျူဟ နှင်သက်ဆိုင်မသ

နယ် ယ်အလိုက်

ကက ်မတ်ကွ ်ကတ ဝန်ယူထ ျားသည် အမခ ျားဝန်ကကီျားဌ နမ ျားနှင် နိုငင
် မ
ံ တ အ
် စိုျားရအြွွေ့အစည်ျား
မ ျားသည် အဓကအခန်ျားကဏ္ဍမှ ါဝင်လ
မခ ေှုစနစ့်မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျား

ါသည်။ မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား

ူေ ျားနှင့် မငွေမြျား

ည့် အခ င့်ျားခ င့်ျားခ တ
ိ ့်ဆက့်ဖြျား အပြန့်အလှန့်လက့်ခမဆ င့်ရွက့်
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မြျားမခ ပခင့်ျား၊ ဆုံျားရှုျားနိုံငမ
့် ပခစေခနို့့်ခွေွဲပခင့်ျား၊ ထင့်
ပခင့်ျားေ ျားကိုံ ကတိပြျု ကဖြျား၊ အေ ျုိ ျား
အမထ က့်အကူပြျုဖြျား၊ အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ

လူ

ျားအရင့်ျားအပေစ့်ေ ျား

စေအုံြ့်ခ ျုြ့်ေှုရှိ

အမက င့်အထည့်မြ ့်ေှုကိုံ

ည့်

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်ရှိ

က့်ဆိုံင့်ရ ဦျားမဆ င့်ြါဝင့်
ည့်

ူေ ျားနှင့်

အမပခခလိုံအြ့်ခ က့်ပြစ့်ြါ

ြွွေ့စည်ျား ံို၊ တည့်မဆ က့်ေှုြုံစ၊

ည့် ဆုံျားပြတ့်

ည့်။ အဆိြ
ုံ ါပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲေှု မအ င့်ပေင့်မစရန့်အတွေက့်

အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်လ က့်ရှိ
အပခ ျား

ရှိပခင့်ျားနှင့် ခိုံင့်ေ မ

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ အရ ခ ေှတ့်ထ ျား

ခ က့်ေ ျားကိုံ လိုံက့်န ရေည့်ပြစ့်ြါ
နိုံငင
့် မတ ့်အစိုံျားရ၊

ပေင့်

ည့်။

အြွေွဲွံ့ဝင့်ေ ျား၊

ခွေွဲမဝခ ထ ျားရန့်လိုံအြ့်
အေ ျုိ ျား

ည့်

ျားမငွေမြျားမခ ေှု၏

ါဝင်မဆ င်ရွက်မည် အခန်ျားကဏ္ဍ၊ တ ဝန်ဝတတရ ျားမ ျားနှင်

ဦျားမဆ င် ါဝင်မဆ င်ရွက်သူတိုို့အကက ျားဆက့်ဆမရျားတိုံို့ ည့် မဟ ဗ ျူဟ က စီမံခ က်တစ်ခိုစီ
အတွက် သမ

တူညီမှုရယူမြ ်ထိုတ်ပ ီျား ထမရ က်စွ အသံိုျားခ ရမည် မြစ် ါသည်။

၃.၄

မဟ ဗ ျူဟ မ ျိုး၊ ည်မှန်ျိုး

၂၂။

မမန်မ နိုင်ငမ
ံ တ ်ဗဟို

်မ ျိုးနှ ် အဓ

ဏ်သည် အေ ျုိ ျား

တက စံခ န်စံညန်ျား၊ လို ်ထျားံို လို ်နည်ျားနှင် အေ ျုိ ျား
မမ ်မှန်ျားပ ီျား၊ မဆ င်ရွက်မနမသ

လ ် န်ျိုးစဉ်မ ျိုး
ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ် (၂၀၂၀-၂၀၂၅) ကို နိုငင
် ံ
ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ်၏ လကခဏ ရ ်မ ျားကို

လက်ရှ မငွမ ျားမခ မှုစနစ်အစီအမံမ ျားနှင် လက
ို ်မလ

ညီမထွမြစ်မစရန် မရျားဆွထ ျားမခင်ျားမြစ် ါသည်။ အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ်မဟ ဗ ျူဟ တွင်

ဆံိုျားရံှုျားနိုငမ
် မခနှင် စရတ်မလ ခ မခင်ျား၊ စွမ်ျားမဆ င်ရည်တိုျားတက်မစမခင်ျား၊ မခတ်မီဆန်ျားသစ်မသ
ေီဂ စ်တယ်မငွမ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျားမ ျားကို မမ
မခင်ျား၊ ထမရ က်မသ

င်ျားလအသံိုျားမ ြိုမခင်ျား၊ မငွမရျားမကကျားမရျားအလံိုျားစံို ါဝင်

ကကီျားကက ်စစ်မဆျားမှုနှင် ခိုင်မ မသ ဥ မေစည်ျားမ ဉ်ျားမူမ

င်တိုရ
ို့ ှမခင်ျား

စသည်တက
ိုို့ ို ရည်မှန်ျားခ က်ထ ျားရှ ါသည်။ နိုင်ငမ
ံ တ အ
် စိုျားရနှင် မမန်မ နိုင်ငမ
ံ တ ဗ
် ဟို

ဏ်တိုို့

၏လမ်ျားညန်မှုမြင် ဦျားမဆ င် ါဝင်သူမ ျားအ ျားလံိုျားသည် မဟ ဗ ျူဟ ကို အမက င်အထည်မြ ်
မဆ င်ရွက်ရ တွင် ူျားမ ါင်ျားမဆ င်ရွက်ကကရမည် မြစ် ါသည်။
၂၃။

အေ ျုိ ျား

ျားမငွမ ျားမခ မှုစနစ်မဟ ဗ ျူဟ ကို အဓကက သည် မဟ ဗ ျူဟ မမမ က် အခန်ျား

(၃)ခန်ျားမြင် ြွွေ့စည်ျားထ ျား ါသည်။ ၎င်ျားတမ
ိုို့ ှ

မမန်မ နိုင်ငတ
ံ ွင် (၁) မငွမကကျားနှင် အရင်ျားအနှီျား

မ ျားကွကန
် ှင် စီျား ွ ျားမရျားလို ်ငန်ျားမ ျား ြွံွေ့ပြြိုျားတိုျားတက်မှုကို အမထ က်အကူမြစ်မစမည် မခတ်မီ
ဆန်ျားသစ်မသ

မငွမ ျားမခ မှုနှင် စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမှု အမမခခံအမဆ က်အအံိုမြစ်ထွန်ျားရန်၊ (၂)

မငွမ ျားမခ မှုနှင် စ ရင်ျားရှငျား် လင်ျားမှုမ ျားအတွက် အ ျားမက င်ျားခိုင်မ မစရန်၊ (၃) စ ျားသံိုျားသူမ ျားအ ျား
အက အကွယ်မ ျားမခင်ျား၊

မငွမရျားမကကျားမရျားဆိုင်ရ

ည မ ျားမခင်ျား၊

မငွမရျားမကကျားမရျားအလံျားို စံို

ါဝင်မခင်ျား၊ မငွမ ျားမခ ဝန်မဆ င်မှုမ ျားမခင်ျားမ ျားတွင် ဆန်ျားသစ်တီထွင်ထ ျားမသ ေီဂ စ်တယ်စနစ်
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မ ျားနှင် အီလက်ထမရ နစ် မငွမ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျားမ ျားကို ိုမိုအသံိုျားမ ြိုမစမခင်ျားမြင် မငွသ ျားအသံိုျား
မ ြိုမက
ှုူ ို မလ ခ ရန်တိုို့ မြစ် ါသည်။ မဟ ဗ ျူဟ တစ်ခိုခ င်ျားစီတွင် သတ်မှတ် မြ ထ
် ိုတ်ထ ျား
သည် ရည်မှန်ျားခ က်မ ျားနှင် ရည်မှန်ျားခ က်တစ်ခိုစီတိုင်ျား မအ င်မမင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်သည်
လို ်ငန်ျားစဉ်မ ျားကို သတ်မှတ်ထ ျားရှပ ီျားမြစ် ါသည်။
၃.၄.၁

ပမန်မ န ် ံ၏ င ွေင ျိုးင မှုနှ ် စ
ွေံွံ့ပ ျိုး

ျိုး

် န် င

် ွ

်ပ

အင

ံ (၅) မဟ ဗ ျူဟ

မ ဏကကီျိုးမ ျိုးငသ

အဓ

ံအင

်အ

င မှုစေစ်မ ျိုး

• မ ဏကကီျိုးမ ျိုးပ ီျိုး အ ေ်

• စွေမ်ျိုးရည် ည၀
် ပ ီျိုး
အ

အဓကထ ျိုးင ျိုးင မှုစေစ်မ ျိုး
အ ျိုး င တ်မီငစ

NET)၊
ု ျိုး်

ု ရ
် လံု ံ မှုန ်
ံန ု ရ
် ည်ရမှုတုျိုး မြှ ် ျိုး် ၊

ျိုး် တ်

က်န ု သ
် ည်

စေစ်မ ျိုး တည်ငထ

်

(ACH, FP)၊

• မေ်မ င င
ွေ ျိုးင မှုအြွေဲွဲ့
(MPU) ၏ လု ် ေ်ျိုးင

မှု၊ အ ျိုးထ ျိုးရမှုန ် အု ်
မှုတုျိုး မြှ ် ျိုး် ၊

•

ံအင

င င
ွေ ျိုးသက်ငသ ံ

လက်မတ်စ ရ ျိုး် ရ ျိုး် လ ျိုး်
မှုစေစ်မ ျိုး

မ ဏေည်ျိုးငသ င င
ွေ ျိုးင မှု

ျိုး် (CBM-

• CBM-NET ၏ လု ် ေ်ျိုး

ျိုး်

်မ

က်အအံု

ျိုး် (၁) : အငပ

မ ဏေည်ျိုးငသ င င
ွေ ျိုး

င င
ွေ ျိုးင မှုစေစ်မ ျိုး

အ
် အံ င

ဥ ငေန လ
် ု ်ထျိုးံု လု ်ေည်ျိုးမ ျိုး

မ
် ှုလု ် ေ်ျိုးမ ျိုး

အစ

ံအင

်ျိုး

ေည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုးန ်

ဝေ်င

ျိုး် ှ ျိုး် လ ျိုး် မှုအငပ

ျိုး်

•န ု ် င
ံ တ ်အစုျိုးရန ်

နု ် ံ

ျိုးသုျိုးံ င င
ွေ ျိုးကွေက်

•ဘဏ်အ

အတွေက် င င
ွေ ျိုးသက်ငသ ံ

•န ု ် ံ

အတွေက် ု မ
် သညစ
် ေစ်မ ျိုး

ရ

ျိုး် (SSS, CSD)၊

ျိုး်

ျိုး် င င
ွေ ကကျိုး

င ျိုးကွေက်ကု ံ ုျိုးသည်
အင

လက်မတ် စ ရ ျိုး် ရ ျိုး် လ ျိုး် မှု
်

င င
ွေ ကကျိုးင ျိုးကွေက်န ်

ငက ် ုရတ်င င
ွေ ျိုးသက်ငသ
ံလက်မတ်နစ်ရ ်စလံုျိုး

ရ
် ွေ က်

အ
် အံ

ံအင

က်အအံုမ ျိုး

ြွေံွဲ့ ပြ ျိုးတုျိုးတက်ငစ

မှု

ျိုးသျိုးံု င ွေ င

ျိုး် ၊

ရ
် ွေ က်

က်မ ျိုးတွေ ် စ ရ ျိုး် ရ ျိုး် လ ျိုး်
ု ရ
်

ျိုးံု ရှုံျိုးန ု င
်

ေ ် ွေဲမှုန ် န ု ် ံ

တုျိုးတက်ရေ်၊

စီမံ

ျိုးသျိုးံု င စ
ွေ ေစ်

ျိုးံု ရှုံျိုးန ု င
် စီမံ ေ ် ွေဲမှု

အ ျိုးငက

ျိုး် ု မ
်

ျိုး် ၊
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၂၄။

အမ ြိုျားသ ျားမငွမ ျားမခ မှုစနစ်မဟ ဗ ျူဟ ၏ ဤအခန်ျားတွင် ဧရယ နယ် ယ် ၄ ခို ါဝင် ါ

သည်။ ၎င်ျားဧရယ မ ျားမှ

မ ဏကကီျားမ မသ

မငွမ ျားမခ မှုစနစ်မ ျား၊

မ ဏနည်ျားမသ မငွ

မ ျားမခ မှုစနစ်မ ျား၊ မငွမခ ျားသက်မသခံလက်မှတ်စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမှုစနစ်မ ျားနှင် မငွမကကျားမ ျားကွက်
နှင် နိုငင
် မံ ခ ျားသံိုျားမငွမ ျားကွက်မဆ င်ရွက်ခ က်မ ျားအတွက် အမရ င်ျားအဝယ်မ ြိုလို ်မခင်ျား၊ မငွမ ျား
မခ မှုနှင် စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမှုစနစ်မ ျားတိုို့ မြစ် ါသည်။ အဓကမဟ ဗ ျူဟ မ ျားကို

ံို(၅)တွင်

မြ မ် ထ ျား ါသည်။

၃.၄.၁.၁

မ ဏက
အ ျိုး စ

ျိုးမ ျိုးငသ င ွေင ျိုးင မှုမ ျိုးနှ ် အ န်အဓ
ျိုး် ှ ်ျိုးလ ်ျိုးပ

ျိုးသည် င ွေင ျိုးင မှုမ ျိုး

်ျိုး

ါဝ မ
် ှု
၂၅။

မ ဏက

ျိုးမ ျိုးငသ င ွေင ျိုးင မှုမ ျိုးနှ ် အ န်အဓ

အမ ျိုးသ ျိုးင င
ွေ ျိုးင မှုစနစ်

ွေ ်

အဓ

မဆ င်ရွက်ခ က်မ ျားမှ အစမ ြိုသည်

ပ စ် ါသည်။

ျိုးသည် င ွေင ျိုးင မှုမ ျိုးသည်

မငွမကကျားနှင်

အရင်ျားအနှီျားမ ျားကွက်

ဏ်နှင် အမခ ျားမငွမရျားမကကျားမရျားအြွွေ့အစည်ျားမ ျားအကက ျား

မ ျားမခ မှုမ ျားကို အဆို ါစနစ်မ ျားမှတစ်ဆင် စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမဆ င်ရွက် ါသည်။ ကိုမပဏီအြွွေ့
အစည်ျားမ ျားနှင် လူ ိုဂ္ြိုလ်မ ျား၏ မငွမ ျားမခ မှုသည် မငွ မ ဏကကီျားမ ျားပ ီျား အခ န်အဓကထ ျား
မဆ င်ရွက်ရ ါက

မ ဏကကီျားမ ျားမသ မငွမ ျားမခ မှုစနစ်မ ျားမှတစ်ဆင် မဆ င်ရွက် ါသည်။

အဆို ါမ ျားမခ မှုမ ျားကို စနစ်တစ်ရ ်လံိုျားဆိုင်ရ အဓကက သည် မငွမ ျားမခ မှုစနစ်မ ျား (SIPS)
ဟိုသတ်မှတ်ပ ီျား၊ ၎င်ျားတိုို့ကို မသခ စွ စီမံခန်ခ
ို့ ွမခင်ျားမမ ြို ါက မငွမရျားမကကျားမရျားကဏ္ဍသိုို့ စနစ့်
မဘ

ဘ ဝအရ အမနှာက်အယှက်မ ျား မြစ်မ ေါ်မစနိုင် ါသည်။ အက ဉ်ျားခ ြို ်အမနမြင်

မက င့်ျားစွေ ြုံစခ ထ ျားဖြျား၊ စနစ်တက စီမံခန်ခ
ို့ ွမှုရှသည်စနစ်မ ျားသည် စနစ့်ဆိုံငရ
့် ဆုံျားရှုျားနိုံငေ
့် ှုေ ျား
ကိုံ မလ ခ နိုငပ် ီျား၊ စီျား ွ ျားမရျားစနစ်အတွက် စနစ်ဆိုင်ရ မနှာက်ယှက်ဟန်ို့တ ျားမှုမ ျား၏ ကိုန်က
စရတ်မ ျားကို မလ ခ နိုင် ါသည်။
၂၆။

ကမဘ အဝှမ်ျားရှ နိုငင
် မ
ံ ျားအမနမြင်

စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမှုစနစ်ဆိုငရ
်

ဏ်အခ င်ျားခ င်ျား စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမှုလို ်ငန်ျားစဉ်တွင်

ဆံိုျားရံှုျားနိုင်မမခမ ျားကို မလ

ါျားသက်သ မစရန် မငွမ ျားမခ မှုမ ျား

ကို အခ န်နှငတမမ
်
ျားညီ စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမဆ င်ရွက်သည်စနစ် (RTGS) ကို အမက င်အထည်
မြ မ
် ဆ င်ရွက်ကက ါသည်။ ၎င်ျားစနစ်မ ျားက လို ်ငန်ျားမဆ င်ရွက်သည် မနို့တစ်မနို့အတွင်ျား
လူ ိုဂ္ြိုလ်၏ စ ရင်ျားလမမ

င်ျားမှုမ ျားအတွက် အပ ျားီ သတ်စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမ ျားမှုကို စဉ်ဆက်

မမ တ် မဆ င်ရွက်မ ျားနိုင် ါသည်။ ထို့ိုအမ င် RTGS သည် မငွမ ျားမခ မှုနှင် မငွမခ ျားသက်မသခံ
လက်မှတ်မ ျား ြိုံငဆ
့် ိုံင့်ေှုလွှွဲမပြ င့်ျားမြျားပခင့်ျားနှင့် မငွေမြျားမခ ေှုကတ
ိုံ ဖြိျုင့်နက့် မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျား
40

(DvP) နှင့် မငွေမ ကျားနှစ့်ေ ျုိ ျားမြျားမခ ေှုအ ျား တဖြိျုင့်နက့်မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျား (PvP) ေ ျား ြြိုံျားမြျားပခင့်ျား
ပြင့် နိုငင
် မံ ခ ျားသံိုျားမငွနှင် မငွမခ ျားသက်မသခံလက်မှတ်မရ င်ျားဝယ်မဆ င်ရွက်မခင်ျားမ ျားအတွက်
မ ေါ်မ ါက်နိုငသ
် ည် ဆံိုျားရံျားှု နိုင်မမခမ ျားကို မလ ခ မ ျားနိုင် ါသည်။ 12 ထို့အ
ို မ င် RTGS သည်
နှစ်ခိုထက် ိုမသ

အသ ျားတင်မ ြိုမှုကို အမမခခံပ ီျား စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမ ျားနိုငသ
် ည်

မ ဏနည်ျား

မသ စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားသည်စနစ်မ ျားကသိုို့ လံခို ခံြိုစတ်ခ ရမသ စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမှုကို မဆ င်ရွက်
မ ျား ါသည်။
၂၇။

င

င ျိုးပ ျိုး

်မသည်
န်

စ

မ ဏက
်သ

ျိုးမ ျိုးငသ

င ွေင ျိုးင မှုစနစ်မ ျိုးသည်

်သ ငစသည်နည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုး

မ်ျိုးလှမ်ျိုး

RTGS သည် မငွမကကျားလွယ်ကူမှု သက်သ မစသည် ြုံ
ါဝင်မဆ င်ရွက်သူမ ျား၏

ံျိုးရံှုျိုးန င
် ပ

ငလ

ါသည်။ ဥ မ အ ျားမြင်

ဏ္န့်ေ ျားကိုံ အသံိုျားမ ြိုလ မခင်ျားမကက င်

စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမှုလုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်အတွေက့်

လိအ
ုံ ြ့်

ည့်မငွေမ ကျားကိုံ

မလ ခ နိုင်သမြင် စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမက
ှု ိုန်က စရတ်မ ျားကိုမလ ခ နိုင် ါသည်။ စနစ်တစ်ရ ်သည်
မငွမ ျားမခ မှု မဆ င်ရွက်ခ က်မ ျားအတွက် အခ န်မရွေ့ဆိုင်ျားထ ျားသည် အသ ျားတင်စ ရင်ျားရှင်ျား
လင်ျားမှုကို မဆ င်ရွက်နိုငသ
် ည် သွငမ် င်လကခဏ ရှ ါက နှစ်ဦျားနှစ်ြက်နှင် နှစ်ဦျားထက် ိုမသ
ကန်ို့သတ်ခ က်မ ျားမ ြိုလို ်မခင်ျား၊ ဆံိုျားရံှုျားမှုခွမဝသည် သမ
မြ မ် ခင်ျား၊

ါဝင်မဆ င်ရွက်သူတစ်ဦျား

သိုို့မဟိုတ်

တူစ ခ ြို ်မ ျား အမက င်အထည်

အမ ျားကမငွမကကျားမ န်လည်မ ျားဆ ်နိုင်မှု

မရှမခင်ျား စသည်တိုို့ကို ထန်ျားသမ်ျားရန်အတွက် ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခထိန့်ျားခ ျုြ့်ေှုအစအေေ ျားရှိြါ
၎င့်ျားအစအေေ ျားတွေင့်

အ မခံ စစည်ျားမ ျား

လက်မရ က်အမ ါင်ထ ျားရှမခင်ျားနှင်

ည့်။

မငွမကကျားမ ျား

သီျားသနို့်ထ ျားရှမခင်ျားတိုို့ ါဝင် ါသည်။ စနစ်က မသ အမရျားကကီျားသည် မငွမ ျားမခ မှုနှင်စ ရင်ျားရှင်ျား
လင်ျားမစ
ှု နစ်၏ ဆံိုျားရံှုျားနိုင်မမခစီမံခနို့်ခွမှုကို အ ျားမက င်ျားခိုင်မ မစရန်အတွက် မငွမြျားမခ ေှုနှင့်
မ ျားကွေက့်အမပခခအမဆ က့်အအုံမက ေ
့် တ (CPMI) နှင် မငွေမခ ျား

က့်မ

ခလက့်ေှတ့်ေ ျား

ကကျား ကြ့်မဆ င့်ရွက့်မရျားဆိုံင့်ရ အပြည့်ပြည့်ဆိုံင့်ရ အြွေွဲွံ့အစည့်ျား (IOSCO) တိုံို့ ည့် နိုင်ငတ
ံ က
စံခ န်စံညန်ျားမြစ်သည် CPMI-IOSCO ဆိုံင့်ရ

မငွေမရျားမ ကျားမရျားမ ျားကွေက့် အမပခခအမဆ က့်

အအဆ
ုံ ိုံငရ
့် အမပခခေူေ ျား (PFMIs) ကိုံ ခ ေှတ့်ထ ျားြါ
၂၈။

န ် အ
ံ မ ျိုးအပ

ျိုး

ည့်။ (မနာက်ဆက်တွ-င ကိုကကည် ါ)

ွေ ် RTGS-ACH င ါ ်ျိုးစည်ျိုး

ပ ပ စ် ါသည်။ အဆိုံြါမြါင့်ျားစည့်ျားထ ျား
စနစ် (ATS) ဟိုမခေါ်ဆိုကကပ ီျား၊

ျိုးသညစ
် နစ်မ ျိုး

စ

အ
် သံျိုးပ ငန

ည့်စနစ့်ကိုံ အလိုအမလ က် စ ရင်ျားလမမ

မ ဏကကီျားမ ျားမသ

င်ျားသည်

အခ န်အဓကထ ျားမဆ င်ရွက်ရသည်

မငွမ ျားမခ မှုမ ျားအတွက် RTGS စနစ့်နှင် မ ဏမသျားမသ မ ျားမခ မှုမ ျားအတွက် ACH စနစ်မ ျား

12

င ွေငခ ျေးသက်ငသခံလက်မှတမ
် ျေး စ ရ ျေး် ရှ ်ျေးလ ်ျေးခခ ်ျေးစနစ်မ ျေးတွေ ် ပို ်ဆို ်မလ
ှု ွှဲငခပ

်ျေးငပျေးခခ ်ျေးနှ ် င င
ွေ ပျေးငခ မှုကို တပပြို ်နက်ငဆ

်ရက
ွ ်ခခ ်ျေး

နည်ျေးလမ်ျေးဆို ်ရ CPMI အစီရ ်ခစ
ံ ၁၉၉၂ ခိုနှစက
် ို ကကညပ
် ါ။
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ကို မဆ င့်ရွက့်ြါသည်။ RTGS နှင် ACH စနစ် နှစ့်မ ြိုျားစလံျားို ကို တပ ြိုင်နက်အသံိုျားမ ြိုနိုငရ
် န်
စီစဉ်ထ ျားမခင်ျားမကက င် မ ါင်ျားစည်ျားထ ျားသည်စနစ်သည် အသံိုျားမ ြိုသူမ ျားအ ျား စရတ်သက်သ မှု
ကို မြစ်မစ ါသည်။ ထို့ိုအမ င် စနစ်မ ျားအ ျား ထန်ျားသမ်ျားရန်လည်ျား စရတ်သက်သ မစမည်မြစ် ါ
သည်။
ပမန်မ န ် ံ၏အငပ အငန
၂၉။

ပမန်မ န ် ံ၏

ပ ည်

ည်ျိုးန ် န်

အအံ

ပမ ်

ဘဏ်အ
မ ဏက

ျိုး်

ျိုး် င ျိုး

ွေ

်နှ ်

စျိုး ွေ ျိုးင ျိုးစနစ်၏

ျိုးမ ျိုးငသ င ွေင ျိုးင မှုမ ျိုးအ

ွေ

်

လ

လအ ်

် ှအငပ

်

ံအင

်

် န်လအ ်ငန ါသည်။ မမန်မ နိုငင
် ံ၏ မ ဏကကီျားမ ျားမသ မငွမ ျားမခ မှုမ ျားမှ

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့် ဗဟိုံဘဏ့်၏ မငွေမရျားမ ကျားမရျားကွေန့်ယက့်စနစ့် (CBM-NET) မှတစ်ဆင် ခ က်
သမ
ိုို့ ဟိုတ် မငွသ ျားမြင် မဆ င်ရွက်မ ျားမခ မနကက ါသည်။ CBM-NET ကို မမန်မ နိုငင
် မ
ံ တ ်
ဗဟို

ဏ်က ိုင်ဆိုငမ
် ဆ င်ရွက်မနပ ီျား၊ ၎င်ျားသည် ပမီရှငလ
် မမ

လက်မှတ်စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမခင်ျားတအ
ိုို့ တွက်

င်ျားမှုမ ျားနှင် မငွမခ ျားသက်မသခံ

ဏ်အခ င်ျားခ င်ျားအသံိုျားမ ြိုမသ စနစ်တစ်ရ ် မြစ် ါ

သည်။ အဆို ါ စနစ်က မငွမကကျားနှင် မငွမခ ျားသက်မသခံလက်မှတ်မ ျား နှစ်ရ ်စလံိုျားကို အခ န်နှင်
တမမ ျားညီ လို ်မဆ င်ခ က်တစ်ရ ်စီအတွက် အမမခခံစ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမဆ င်ရွက်မ ျား ါသည်။
CBM-NET တွင် အစိုျားရမငွမခ ျားသက်မသခံလက်မှတ်မ ျားအတွက် CSD နှင် DvP စနစ်တိုို့ ါဝင် ါ
သည်။ အဆို ါစနစ်အ ျား ၂၀၁၆ ခိုနှစ်တွင် အမက င်အထည်မြ ခ
် ပ ီျား

ဏ်အခ င်ျားခ င်ျားမ ျားမခ

မှုမ ျားတွင် စ ရွက်စ တမ်ျားအသံိုျားမ ြို၍ လူအင်အ ျားမြင် မဆ င်ရွက်ရသည် လို ်ငန်ျားစဉ်မ ျားကို
သသ ထင်ရှ ျားစွ ရိုတ်တရက် မမ

င်ျားလက င်သံိုျားမှု မြစ်မ ေါ်မစ ါသည်။

မငွေမ ျားမခ မှုမ ျားနှင် အခ န်အဓက မဆ င်ရွက်မ ျားမခ ရမသ
မမန်မ နိုင်ငရ
ံ ှ

မ ဏကကီျားမ ျားမသ

မ ျားမခ မှုမ ျားအ ျားလံျားို အတွက်

ဏ်မ ျားအ ျားလံိုျားသည် ဤစနစ်နှငခ
် တ်ဆက်ထ ျား ါသည်။ နိုင်ငမ
ံ တ ်အစိုျားရနှင်

ကိုမပဏမ
ီ ျားသည်

ခ က်လက်မှတ်နှင်

စ ရွက်စ တမ်ျားအမမခခံမငွမ ျားအမန်ို့လက်မှတ်မ ျားကို

(နိုငင
် မ
ံ တ အ
် စိုျားရမှ နိုင်ငမ
ံ တ အ
် စိုျားရ နှင် နိုံင့်ငမတ အ
့် စိုျားရမှ စီျား ွ ျားမရျားလို ်ငန်ျားမ ျားအတွက်)
အသံိုျားမ ြိုမနကက ါသည်။ ခ က်လက်မှတ်မ ျားကို MICR အမမခမ ြိုထ ျားသည် ခ က်လက်မှတ်စ ရင်ျား
ရှင်ျားလင်ျားသည်စနစ်မြင် မမန်မ နိုင်ငမ
ံ တ ်ဗဟို
စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျား

ဏ်၏ ပမြိုွေ့ကကီျား ၃ ပမြိုွေ့တွင်ရှ ခ က့်လက့်ေှတ့်

ည့်မနရ တွေင့် စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျား ါသည်။ အဆို ါစနစ်မရှသည် ပမြိုွေ့ကကီျားမ ျားတွင်

ခ က်လက်မှတ်စ ရွက်ကို လူအင်အ ျားမြင်မဆ င်ရွက်ရသည် စ ရွက်စ တမ်ျားအမမခခံစနစ်မြင်
မဆ င်ရွက်ကကရသမြင် တခါတရံတွင် မငွလက်ခံသမ
ူ ှ ရရှရန် (၁) တ်ခန်ကို့ က မမင် ါသည်။
ခ က်လက်မှတ်မြင် မ ျားမခ မှုမ ျားအတွက် မငွသ ျားမြနို့်မဝမခင်ျားလို ်ငန်ျားသည် အထူျားသမြင် မဝျားလံ
မခါင်ြ ျားသည်အရ ်မ ျားအတွက် အလွန်မနှျားမကွျားပ ီျား စရတ်ကကီျားမမင် ါသည်။
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၃၀။

CBM-NET

ွေ ် လ င

် ွ

် သည်အ

်ျိုးမ ျိုးလည်ျိုး

ါဝ ်ငန ါသည်။ လတ်တမလ

က လတွင် CBM-NET တွင်

ဏ်မ ျား၏ ရံျားို ခ ြို ်မ ျားနှင် မမန်မ နိုင်ငံမတ ်ဗဟို

(၃)ခိုတိုို့သ

ဏ်မ ျားသည် မမန်မ နိုင်ငမ
ံ တ ဗ
် ဟို

ါဝင် ါသည်။

ဏ်၏

ဏ်၏

ဏ်ခွ

ဏ်ခွ (၃)ခိုတွင်

မငွမ ျားမခ မှုမဆ င်ရွက်ခ က်မ ျားကို မဆ င်ရွက်နိုငရ
် န် စ ရင်ျားမ ျားြွင်လှစ်ထ ျားပ ီျား တစ်မနရ မှ
တစ်မနရ သိုို့ မငွမကကျားလမမ

င်ျားမခင်ျားမ ျားကိုမဆ င်ရွက်နိုင် ါသည်။ စနစ်သည် အလိုအမလ က်

စနစ်မြစ်မသ ်လည်ျား တိုံက့်ရိုံက့်ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်

ည့်လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် (STP) ကို မဆ င်ရွက်

နိုငမ် ခင်ျားမရှမသျား ါ။ သမိုို့ ြစ်၍ မ င် စနစ်မ ျားက CBM-NET နှငလူ
် မြင်မဆ င်ရွက်ရသည်နည်ျားမြင်
လ မရ က်ခ တ်ဆက်ကကရသမြင် မနှျားမကွျားပ ီျားအမှ ျားမ ျားကို မြစ်မ ေါ်မစ ါသည်။ CBS စနစ်ရှ
မသ

ဏ်မ ျားသည် CBM-NET မှတစ်ဆင် ြိုင်ကို မ ျား ရ
ိုို့ ါသည်။ CBS မရှမသ

သည် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို
တွင် လမမ
၃၁။
လွေ

မှု

တ့်ေှတ့်ထ ျား

ည့်ကွေန့်ြ ျူတ

င်ျားမ ျားမခ မှုမ ျားအ ျား လူအင်အ ျားမြင် ထည်သွင်ျားမ ျားရ ါသည်။

ပမန်မ န ် ံင
်

ဏ်၏ လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ရန့်

ဏ်မ ျား

စမံ နို့် ွေဲပ

်ဗဟဘဏ်နှ ် ဘဏ်မ ျိုးအ
ျိုး် သည် အဓ

စန်င ေါ်မှု

ွေ

် ဘဏ်အ

စ်

်ပ စ်ငန

်ျိုး

်ျိုးင ျိုးင မှုမ ျိုး င ွေင

ဲပ စ်ပ ျိုး စ

်လည်ျိုးက

ျိုး

ျိုးပမ ်

ါသည်။ CBM-NET သည် မငွမကကျားလွယ်ကူမှုကိုန်က စရတ်မ ျားကို မလ ခ နိုငရ
် န် မငွမကကျား
လွယ်ကူမက
ှု ို သက်သ မစသည်နည်ျားစနစ်မ ျားနှင် ဗဟိုမစ င်ဆိုငျား် မှုနည်ျားစနစ်မ ျား အသံိုျားမ ြိုနိုင်
မခင်ျားမရှမသျား ါ။

ဏ်အခ င်ျားခ င်ျားကက ျား မခ ျားမငွမ ျားကွက်သည် ြွံွေ့ပြြိုျားတိုျားတက်မခင်ျားမရှမသျား

ဏ်မ ျားသည် မ ျားမခ ရန်
အနည့်ျားငယ့်

ရည်ရွယခ
် က်မြင်

ထ ျားရှကက ါသည်။

မြည်တင်ျားရန်အတွက် နည်ျားလမ်ျားမ ျားမှ

မမန်မ နိုင်ငံမတ ်ဗဟို

ဏ်တွင်

မငွေမ ကျား

ဏ်မ ျား၏ CBM-NET တွင် မငွမကကျားလွယ်ကူမှုကို
မမန်မ နိုင်ငမ
ံ တ ်ဗဟို

ဏ်၏ မခ ျားယူသည်မနို့ခ င်ျား

မငွမကကျားလိုအ ်ခ က် မြည်ဆည်ျားမှုအစီအစဉ် (ILF)၊ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့် ဗဟို
စ ရင်ျားသိုို့ မငွသ ျားမ ျားသွငျား် မခင်ျား (သိုို့မဟိုတ်)

ဏ်ရှ ၎င်ျား၏

ဏ်

ဏ်အခ င်ျားခ င်ျား မငွမခ ျားယူမခင်ျားတိုို့ မြစ် ါသည်။

ဏ်မ ျားသည် ကိုန်က စရတ်မမင်မ ျားသည် မငွသ ျားကို တစ်မနရ မှ အမခ ျားတစ်မနရ သိုို့
မမ

င်ျားမရွွေ့ရန် လိုအ ် ါသည်။ ကူျားသန်ျားမရ င်ျားဝယ်မရျား

ဏ်မ ျား၏ စ ရင်ျားအရ အဆို ါကိုန်က

စရတ်သည် မဆ င်ရွက်မှုတစ်ခိုလ င် အ မခံထ ျားရှပ ီျား ါက ၀.၇% နှင် အ မခံမထ ျားရှ ါက
၀.၂% မြစ် ါသည်။ ထိုသိုို့ စရတ်ကကီျားမမင်မခင်ျားမကက င် ဆက်သွယ်မဆ င်ရွက်သူမ ျားအတွက်
CBM-NET မှတစ်ဆင် မငွမကကျားလမမ
သတ်မှတ်စရတ်သည်

င်ျားရ တွင်

မမန်မ နိုင်ငမ
ံ တ ်ဗဟို

ဏ်မငွလခကို မ ျားမ

ျားမစပ ီျား၊

ံိုမသ

ဏ်က မ ျားမခ မှုမဆ င်ရွက်ခ က်တစ်ခိုခ င်ျားစီ

အတွက် ံိုမသသတ်မှတ်ရယူသည်စရတ်ထက် ိုကကီျားမမင် ါသည်။
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၃၂။

ါဝ င
်

အဝအသံျိုးပ ပ

် ွ

်သည်ဘဏ်မ ျိုးအ ျိုးလျိုးံ

ျိုး် မ ှငသျိုး ါ။

လ

် ှင

် ွ

်ငနသည်စနစ်

အပ ည်

ဏ်မ ျားသည် CBM-NET စနစ်အ ျား အခ င်ျားခ င်ျားကက ျား မဆ င်ရွက်

ကကသည် တစ်ဆင်ခံမ ျားကွက်တွင် မငွမခ ျားယူ/ မခ ျားငှ ျားမခင်ျား၊ ဆက်သွယ်မဆ င်ရွက်သူမ ျား၏
ပမီရှငလ
် မမ

င်ျားမ ျားမခ မခင်ျား၊ အစိုျားရမငွမခ ျားသက်မသခံ လက်မှတ်မ ျားအ ျားမူလမ ျားကွက်မဆ င်

ရွက်မခင်ျား စသည်တိုို့အတွက် ခ က်မြင်စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမခင်ျားနှင် MPU တွင် မူလစ ရင်ျားရှငျား် လင်ျား
မခင်ျားတမ
ိုို့ ှ မ ေါ်မ ါက်လ သည် အသ ျားတင်မ ျားရန်တ ဝန်ကို စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမခင်ျားနှင် ၎င်ျားတိုို့၏
စ ရင်ျားမ ျားကို မစ င်ကက ်ကကည်ရှုမခင်ျားတိုအ
ို့ တွက် အသံိုျားမ ြိုကက ါသည်။ မကက မသျားမီက မမန်မ
နိုငင
် မ
ံ တ ်ဗဟို

ဏ်သည် ဘဏ့်ေ ျားနှငဆ
့် က့်

ေ ျားမဆ င့်ရွက့်နိုံငရ
့် န့် ဆက့်
တွေင့် ေ က မ
မငွလမမ

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျား၏ အစုံလုံက
ိ ့်မငွေမြျားမခ ေှု

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျား ဖေရှင့်လမ
ွှွဲ ပြ င့်ျားပခင့်ျားစနစ့်ကိုံ CBM-NET

ျားေကေှ မဆ င့်ရွက့်မြျားနိုံငခ
့် ွဲြါ

ည့်။ လက်ရှ RTGS နှင် CCT စနစ်တတ
ိုို့ ွင်

င်ျားမ ျားမခ မခင်ျား၊ စီ ွ ျားမရျားလို ်ငန်ျားမ ျားအတွက် မငွမ ျားမခ မခင်ျားနှင် အခွန်မ ျားမဆ င်

မခင်ျားတက
ိုို့ ို မဆ င်ရွက်နိုင် ါသည်။

ဏ်လို ်ငန်ျားကဏ္ဍကို ယံိုကကည်လ မှုနှင်

ဏ်အခ င်ျားခ င်ျား

ကက ျား အီလက်ထမရ နစ်မြင် မငွမ ျားမခ မှုမ ျားအ ျား ဆက်သွယ်မဆ င်ရွက်သူမ ျားမှ မတ င်ျားဆိုမှု
မ ျား မမင်တက်လ မသ ်လည်ျား၊

ဏ်မ ျားသည် လူအင်အ ျားမြင် မဆ င်ရွက်ရမခင်ျားနှင်စရတ်

ကိုန်က မှု မမင်မ ျားလ မခင်ျား တိုို့မကက င် လက်ရှ
အသံိုျားမ ြိုမှုအစ ျား အဆက်အသွယ်
နိုငင
် မ
ံ တ ဗ
် ဟို

ဏ် အခ င်ျား ခ င်ျား အမမခခံ အမဆ က် အ အံိုကို

ဏ်မ ျားအသံိုျားမ ြိုမခင်ျားကို ိုမိုနှစ်သက်လ ကက ါသည်။ မမန်မ

ဏ်သည် စီျား ွ ျားမရျားနှငမ
် ငွမရျားမကကျားကဏ္ဍြွံွေ့ပြြိုျားတျားို တက်လ မခင်ျားနှငမ
် ေသတွင်ျား

စီျား ွ ျားမရျား ူျားမ ါင်ျားမဆ င်ရွက်မှုလို ်ငန်ျားစဉ်မ ျား13 ၏ တွန်ျားအ ျားမ ျားမှုမကက င် လံခို ခံြိုပ ီျား စွမ်ျားရည်
မ ည်ဝမသ

မ ဏကကီျားမ ျားသည်မငွမ ျားမခ မှုမ ျားနှင် မ ဏနည်ျားမသ မငွမ ျားမခ မှုမ ျားအတွက်

လအ
ို
်မမ
ှု ျားမ

ျားလ သည်ကို ထည်သွငျား် စဉ်ျားစ ျားက

ဂ န်အစိုျားရ၏ ံ ိုျားမှုမြင် စတင်ခ ါသည်။ ကမဘ

CBM-NET အ ျား အဆင်မမြှင်တင်မခင်ျားကို

ဏ်အို ်စိုက လက်ရှစနစ်နှင် မခတ်သစ် RTGS

စနစ်တ စ်ရ ်၏ မြစ်မ ေါ်လ မည် လို ်ငန်ျား မဆ င်ရွက်ခ က်မ ျားအကက ျား မြစ်မ ေါ်လ သည်
ကွ ဟခ က်မ ျားကို မငွမရျားမကကျားမရျားမ ျားကွက် အမမခခံအမဆ က်အအံို ဆိုင်ရ အမမခခံမူမ ျား
(PFMIs) CMI-IOSCO နှငအ
် ညီ စစစ်မဆ င်ရွက်ခပ ီျား အကကံမ ြိုခ က်မ ျား မ ျားခ ါသည်။ ထို့အ
ို မ င်
ဗဟို

ဏ်သည်

ဏ်မ ျားအကက ျားစနစ်နှင်စ ်လ ဉ်ျား၍ မြစ်နိုင်မမခရှမသ

သွငမ် င်လကခဏ

မ ျားနှငစ
် ်လ ဉ်ျား၍ စစ်တမ်ျားတစ်ရ ်ကို မ ြိုလို ်ခ ါသည်။ CBM-NET အဆင်မမြှင်တင်မခင်ျားအတွက်

13

အ ဆီယံပျေးငပါ ်ျေးငဆ

်ရက
ွ ်မှုအစီအစဉ်၏ အစတ်အပို ်ျေးအငနခြ ် ခမန်မ နို ် သ
ံ ည် ၎ ်ျေး၏ င င
ွေ ပျေးငခ မှုနှ ်စ ရ ်ျေးရှ ်ျေးလ ်ျေးမှုစနစ်မ ျေးကို အခခ ျေး

နို ် ံမ ျေး၏ RTGS စနစ်မ ျေးနှ ် ခ တ်ဆက်ခခ ်ျေးအပါအဝ ် ငေသအတွေ ်ျေးအခခ ျေးစနစ်မ ျေးနှ ် ခ တ်ဆက်နို ်ရန်အတွေက် ခပြိုခပ ်ငဆ

်ရွက်သွေ ျေးရန်

လိုအပ်ပါသည်။

44

JICA ၏ အဆမို ြိုခ က်အ ျား နိုင်ငမ
ံ တ ်အစိုျားရက အတည်မ ြိုခပ ီျား JICA နှင် ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်
ဗဟို

ဏ်တိုို့အကက ျား သမ

ည် ွ

်

်မ ျိုး

ည် ွ

်

်(၁)

တူညီခ က်ကို လက်မှတ်မရျားထိုျားခ ါသည်။

န ် ံ

စံသ

်မှ

်

်၊လ ်

ံျိုးလ ်နည်ျိုးမ ျိုးနှ ်အညင

စွေမ ်ျိုး ည်ပ ည ် ဝငသ အ န် အ ဓ
က
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၁)

င

် ွ

်င ျိုးင

်မလံခ ံ ပ ျိုး

သည် မ ဏ

ျိုးမ ျိုးငသ င ွေင ျိုးင မှုစနစ်မ ျိုး ှ န်၊

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့် ည့် မငွေမြျားမခ ေှုြုံစအေ ျုိ ျားေ ျုိ ျားအတွေက့် အစိတ့်
အြိုံင့်ျားေ ျားစွေ ြါရှိမ

ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျား က ျား အလိုံအမလ က့် ဗဟိုံပြျု

စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားမြျား

ည့်

CBM-NET

စနစ့်တစ့်ရြ့်ကိုံ အဆင့်ပေြှင့်တင့်

မဆ င့်ရွက့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ မငွေမ ကျားလွေယ့်ကူေှုကိုံ ထိန့်ျား
ည့်လုံြ့်မဆ င့်ခ က့် (LSF) ေ ျား

ေ
ိ ့်ျားမြျား

ည့် ြေ ဏကကျားေ ျားမ

မငွေမြျားမခ

ေှုေ ျားအတွေက့် RTGS ကိုံ အမထ က့်အကူပြျုေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ အဆို ါ

စနစ်သည် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုဆိုံင့်ရ

ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခကိုံ မလ ခ နိုံငပ့် ခင့်ျား၊

မငွမကကျားလွယ်ကူမစ
ှု ီမံခနို့်ခွမှု မက င်ျားမွန်မခင်ျား၊ မ ဏကကီျားမ ျားသည် မငွလ
မမ

င်ျားမမ
ှု ျားတွင် မမန်နှု န်ျား နှင် စွမ်ျား ရည်မမင် တက်လ မခင်ျားတန
ိုို့ ှင် မ ည်စံို

မည်မြစ် ါသည်။ ဘဏ့်ေ ျားအ က ျား တိုံက့်ရိုံက့် ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်
ေှုကိုံပြစ့်ထွေနျား့် မစြါ ည့်။ အဆင့်ပေြှင့်တင့်ဖြျားပြစ့်မ
စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျား

ည့် CBM-NET စနစ့်တွေင့် ြါဝင့်ေည့် လုံြ့်မဆ င့်ခ က့်

ေ ျားကိုံ ဇယ ျား (၃)တွေင့် မြ ့်ပြထ ျားြါ
ဇ

ျိုး ၃ -

CBM-NET စနစ်၏ လ ် န်ျိုးင

အ

်ပမြှ ်

်

•

အဆင့်ပေြှငတင့်
့်
ထ ျား

အခ န
ိ ့်နှငတ
့် မပြျားည

် ွ

်

ျိုးသည် CBM-NET စနစ်၏ လ ် န်ျိုးင

်မ ျိုး
် ွ

်

်မ ျိုး

ည့် RTGS၊ CSD နှင့် SSS စ

ည့်အစိတ့်

အြိုံင့်ျားေ ျားစွေ ပြင့် ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားအ က ျား ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်ထ ျားမ

ဗဟိုံပြျု

စုံစည့်ျား

ည့် CBM-NET စနစ့်

ည့်။

ည့်စနစ့်တစ့်ခုံပြစ့်ဖြျား၊

မဆ င့်ရွက့်နိုံငေ
့် ည့်ပြစ့်ြါ
•

မအ က့်မြ ပ့် ြြါ

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျုိ ျားေ ျုိ ျားကိုံ

ည့် -

ြေ ဏကကျားေ ျား၍ အခ န
ိ ့်ကိုံအဓိကထ ျားမဆ င့်ရွက့်ရ ည့် မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားကိုံ
အခ န်နှင်တမမ ျားညီ အမမခခံစ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမဆ င်ရွက်မြျား

ည့် RTGS ၊
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•

အလတ့်ထမရ နစ့်နည့်ျားလေ့်ျားပြင့် စ ရင့်ျားလွှွဲမပြ င့်ျားေှုေ ျားအတွေက့် အလိုံအမလ က့်
လ င့်ပေန့်စွေ
နည့်ျား

စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားမဆ င့်ရွက့်နိုံင့်

ည့် အစုံလုံိက့်မြျားမခ

ည့်စနစ့် (BRP) နှင့် ဆက့် ွေယ့်မဆ င့်ရွက့် ူ

အခ င့်ျားခ င့်ျား က ျား ခ က့်ခ င့်ျားမြျားမခ
စနစ့်

ည့်

အခွေန့်မြျား

ည့်စနစ့် (ACH) တွေင့် ြေ ဏ

ည့်စနစ့်ေ ျား ြါဝင့်ြါ ည့်။ အဆိုံြါ ACH

ွေင့်ျားပခင့်ျားနှင့် အမက က့်ခွေန့်မြျားမဆ င့်ပခင့်ျားေ ျား အြါ

အဝင့် ဆက့် ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျား၏ လိအ
ုံ ြ့်ခ က့်နှင့်အည ဖေစ ျား/ဖေရှင့်

လွှမ
ွဲ ပြ င့်ျားမြျားမခ ေှုနှစ့်ရြ့်လုံျားအပြင့် ေိုံဘိုံင့်ျားမငွေမြျားမခ ေှု မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျား

အ က ျား အခ င့်ျားခ င့်ျားအပြန့်အလှန့် ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်နိုံငမ
့် စရန့် ြြိုံျားမြျား
ေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ ၂၄ န ရ ၇ ရက့်ြတ့်လျားုံ ေက့်မဆခ ့် လွှမ
ွဲ ပြ င့်ျားမြျားြိုံို့နိုံင့်

ေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ ထိို့ပုံ ြင့် ဆက့်

ရက့်ြတ့်လုံျား မငွေလက့်ခ

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်

ူစ ရင့်ျား

ူအခ င့်ျားခ င့်ျား က ျား ၂၄ န ရ ၇

ို့ိုံ မငွေေ ျား ခ က့်ခ င့်ျားမြျားမခ နိုံင့်

ည့်စနစ့်

ACH FP၊
•

အစိုံျားရမငွေမခ ျား
တွေင့်ထန
ိ ့်ျား

•

စနစ့်

က့်မ

ိေ့်ျားထ ျားရှိ

ည့် ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်

ခလက့်ေှတ့်ေ ျားအတွေက့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်
ည့် SSS နှင့် CSD၊
ူေ ျား၏ ဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျား၏စ ရင့်ျားဆိုံငရ
့် ကွေန့်ယက့်စနစ့်

နှင့် CBM-NET တိုံို့ ခ တ
ိ ့်ဆက့်ရန့်အတွေက့် တိုံက့်ရက
ိုံ ့်ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့် ည့်လုံြ့်ငန့်ျား
စဉ့် (STP) ဝင့်မြါက့် (ဂိတ့်မဝျား) ေှတစ့်ဆင့် STP ကိုံ မဆ င့်ရွက့်နိုံငေ
့် ည့်ပြစ့်

ည့်။

စနစ့် ည့် နိုံင့်ငတက စ တ့်ေှတ့်ခ က့်ပြစ့် ည့် ISO20022 ေက့်မဆခ ့်ေ ျားကိုံ လက့်ခ
မဆ င့်ရွက့်နိုံငေ
့် ည့် ပြစ့်ြါ
•

ည့်။

STP ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားေှတစ့်ဆင့် CBM-NET

ည့် မငွေမ ကျားမ ျားကွေက့်

လုံြ့်မဆ င့်ခ က့်ေ ျားနှင့် နိုံငင
့် ပခ ျားမငွေမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားအတွေက့် မရ င့်ျားဝယ့်မြ က့်
က ျားပခင့်ျားနှင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျားစနစ့်ေ ျားနှင့်လည့်ျား ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ေည့်ပြစ့်
ပြင့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားမ ျားကွေက့်လုံြ့်မဆ င့်ခ က့်ေ ျားနှင့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်၏
လွေတ့်လြ့်မ

မ ျားကွေက့်မဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားကိုံ ြြိုံျားမြျားနိုံငေ
့် ည့်ပြစ့်ြါ

အ ဆယ+၃ နိုံငင
့် ေ ျားရှိ အပခ ျားမ
နိုံငေ
့် ည့်ပြစ့်ြါ
•

RTGS ေ ျားနှင့်လည့်ျား ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်

ည့်။

CBM-NET စနစ့်၏ RTGS အြိုံင့်ျား
လ က့်ရှိ

ည့်။ ထိို့ပုံ ြင့်

ည့် MPU ကွဲ

မ
ိုံို့

ည့် ကတ့်ပြင့် မငွေလွှွဲမပြ င့်ျားမြျားမခ ေှု မဆ င့်ရွက့်

ပေန့်ေ နိုံင့်ငရှိ အပခ ျားမ

စနစ့်ေ ျားအတွေက့် ပေန့်ေ
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နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်တွေင့်ြွေင့်လှစ့်ထ ျား
ရှင့်ျားလင့်ျားမဆ င့်ရွက့်မြျားြါ

ည့် ဘဏ့်ေ ျား၏စ ရင့်ျားပြင့် အဖြျား

တ့်စ ရင့်ျား

ည့်။ ပေန့်ေ စမတ အိတ့်ခ န
ိ ့်ျား (MSE) ၏ CSD နှင့် SSS တိုံို့

ည့်လည့်ျား RTGS နှငခ
့် တ
ိ ့်ဆက့်၍ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားမဆ င့်ရွက့်နိုံငြ
့် ါ

ည့်။ ထိုံ

ိုံို့

ခတ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်ရ တွေင့် ဗဟိုံဘဏ့်၏ အမထွေမထွေလယ့်ဂ ပြင့် အလိအ
ုံ မလ က့်
ခတ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်ေည့်ပြစ့်ြါ
•

CBM-NET စနစ့်
အ

ည့်။

ည့် ACH BRP နှင့် ACH FP တိေ
ုံို့ ှ ရလ ေည့် နှစ့်ခုံထက့်ြိုံမ

ျားတင့်ြေ ဏကိုံ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုပြျုလုံြ့်နိုံင့်မစရန့် အမြါင့်ြစစည့်ျားကိုံ မက မထ က့်

မန က့်ခထ ျား၍ အ
ကွဲ မ
ိုံို့

ျားတင့်ဖေစ ျားပြျုနိုံင့် ည့် အေ ျားဆုံျားြေ ဏ ကန့်ို့ တ့်ခ က့်ထ ျားပခင့်ျား

ဆုံျားရှုနိုံင့်မပခစေခန့်ခ
ို့ ွေွဲေှုလုံြ့်ထုံျားလုံြ့်နည့်ျားေ ျားကိုံ ြြိုံျားမြျားေည့်ပြစ့်ြါ

ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျားအ ျား

၎င့်ျားတိုံို့၏မြျားရန့်တ ဝန့်ေ ျား

လိက
ုံ ့်န မဆ င့်ရွက့်ရေည့် ရှင့်ျားလင့်ျားမ
ခ ေှတ ့် ထ ျားရှိ ရေည့်ပ ြစ့် ြါ

ည့်။

မြျားမခ ေှုပြျုလုံြ့်ရ တွေင့်

စည့်ျားေ ဉ့်ျားေ ျားနှင့် လုံြ့်ထုံျားလုံြ့်နည့်ျား ေ ျားကိုံ

ည့် ။ ြါဝင့် မဆ င့် ရွ က့်

ူ ေ ျား လိုံ အ ြ့်

ည့် အခ န
ိ ့် တ ွေင ့်

မငွေမ ကျားလွေယ့်ကူေှုအမထ က့်အြပြစ့်မစရန့် စနစ့်၏ လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်နိုံင့် ည့်
အခ န
ိ ့်နှင့် မငွေမ ကျားမ ျားကက
ွေ ့်၏ လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့် ည့်အခ န
ိ ့်တိက
ုံို့ ိုံ ကိုံက့်ညြှိ တ့်ေှတ့်
ထ ျားြါ
•

ည့်။

လက့်ရှိ CBM-NET စနစ့်တွေင့် RTGS တွေင့် ြါဝင့် ူေ ျားအ ျား ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်
၏ ILF လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်နှင့် အလိုံအမလ က့်မတ င့်ျားဆိုံေှုကုံိ ပြျုလုံြ့်မြျားြါ
ပေြှင့်ထ ျား

ည့် CBM-NET စနစ့်တွေင့် ၎င့်ျားတိ၏
ုံို့ တရ ျားဝင့်အမြါင့်ြစစည့်ျားကိုံေတ
ူ ည့်၍

ြါဝင့်

ူေ ျားအ ျား မငွေမ ကျားလအ
ိုံ ြ့်ခ က့်ကိုံ စနစ့်ေှ အလိုံအမလ က့်ပြည့်ဆည့်ျားမြျားေည့်

ပြစ့်ြါ

ည့်။ ထိို့ပုံ ြင့် အြွေွဲွံ့ဝင့်နှစ့်ဦျားနှင့် နှစ့်ဦျားထက့်ြိုံမ

မြျားရန့်ေ ျားကိုံ ခုံနှိေ့်

အြွေွဲွံ့ဝင့်ေ ျားအ က ျား

ည့်အစအစဉ့်ပြင့် မငွေမ ကျားလွေယ့်ကူေှုကိုံ ထိန့်ျား

လုံြ့်မဆ င့်ခ က့် (LSF) ကိုံလည့်ျား စနစ့်တွေင့် စတင့်မဆ င့်ရွက့်ေည့်ပြစ့်ြါ
•

CBM-NET စနစ့်တွေင့် မငွေမခ ျား
ရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျားဆိုံငရ
့်
ြြိုံျားမြျားေည့်ပြစ့်ြါ
CBM-NET စနစ့်

က့်မ

ရရန့်/

ေ
ိ ့်ျားမြျား

ည့်

ည့်။

ခလက့်ေှတ့်ေ ျားစ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားရ တွေင့် စ ရင့်ျား

ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခကိုံမလ ခ နိုံင့်ရန့်အတွေက့် DvP စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှု

နှင့် အမြါင့်ြစစည့်ျားြါဝင့်မ

•

ည့်။ အဆင့်

DvPC စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုလုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်တိက
ုံို့ ိုံ တဖြိျုင့်နက့်

ည့်။
ည့် ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်

မငွေျားမ ကျားလွေယ့်ကူေှုဆိုံင့်ရ

ထိမရ က့်မ

ူေ ျားအ ျား ဦျားစ ျားမြျားအဆင့်

တ့်ေှတ့်ပခင့်ျားနှင့်

စေခနို့့်ခွေွဲေေ
ှု ျားကိုံ ခွေင့်ပြျုပခင့်ျားပြင့်

တင့်ျား
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အခ က့်အလက့်ေ ျားကိုံ အွေန့်လိုံငျား့် ေှတစ့်ဆင့်တိုံျားပေြှင့်ြြိျားုံ မြျားနိုံင့်ေည့်ပြစ့်ြါ
စနစ့်

ည့် ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျား၊ စေခန့်ခ
ို့ ွေွဲ

အတွေက့် အစရင့်ခစ ေ ျားကိုံ ထုံတ့်မြျား
စဉ့်ဆက့်ေပြတ့်မစ င့် ကြ့် ကည့်ရှု
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၂)

ူေ ျားနှင့် ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျား

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ဖြျား ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျား

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုဆိုံငရ
့်

ည့်။ ထိို့ပုံ ြင့်
ူေ ျား
ူေှ

ည့်။

ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခေ ျားကိုံမလ ခ ရန့်

ပေန့်ေ နိုံင့်င

မတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့် ည့် RTGS စနစ့်ေှတစ့်ဆင့် မငွေမြျားမခ နိုံင့်ေည့် အနိေ့်ဆျားုံ
မငွေြေ ဏကိုံ

တ့်ေှတ့်ေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။

အတွေင့်ျား အက ျုျားဝင့်
ရ

ည့်

တ့်ေှတ့်ထ ျား ည့်မငွေြေ ဏ

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားနှင့် အခ န
ိ ့်အဓိကမဆ င့်ရွက့်

မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားအ ျားလျားုံ ကိုံ

လက့်ရှိတွေင့် ခ က့်လက့်ေှတ့်နှင့်

ဗဟိုံဘဏ့် ိုံို့ လူကိုံယ့်တိုံင့်လ မရ က့်၍ မြျားမခ မဆ င့်ရွက့်လ က့်ရှ ိရ ေှ
RTGS စနစ့် ေှ တစ့် ဆ င ့် မြျားမခ ရန့် မဆ င့်ရွက့်ေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ စနစ့်

စ့်အမက င့်အထည့်မြ ့်ဖြျားြါက RTGS စနစ့်၏ အစိတ့်အြိုံင့်ျားတစ့်ခုံ
ပြစ့်မ
ပြစ့်ြါ
မငွေ

ြုံရိြ့်ြေ့်ျားခ က့်လက့်ေှတ့်စနစ့်ပြင့် မပြ င့်ျားလွဲမဆ င့်ရွက့်ေည့်
ည့်။

ထိုံ

ိမ
ုံို့ ဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားပြင့်

အစိုံျားရမငွေမြျားမခ ေှုေ ျားတွေင့်

ျားအ ုံျားပြျုပခင့်ျားနှင့် ခ က့်လက့်ေှတ့်ပြင့်အ ုံျားပြျုပခင့်ျားတိက
ုံို့ ိုံ မလ ခ ၍

အလက့်ထမရ နစ့် စနစ့်မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားပြင့် မပြ င့်ျားလွဲအ
ပြစ့်ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၃)

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်
ခန့်ခ
ို့ ွေွဲေှု

ုံျားပြျုမစေည့်

ေူမဘ င့်တစ့်ရြ့်ကိုံ

မဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ခ က့်ေ ျားပြစ့်မ

ည့် RTGS စနစ့်အတွေက့် ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခ စေ
နိုံငင
့် တက စ
ည့်။

၎င့်ျားစနစ့်က

တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျားနှင့်အည
နိုံင့်ငတက စ တ့်ေှတ့်

CPMI-IOSCO၊ PFMIs အမပခခေူေ ျားအ ျား လိက
ုံ ့်န

မဆ င့်ရွက့်ေှု ရှ/ိ ေရှိ အခ န
ိ ့်ေှန့်စစ့်မဆျား ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၄)

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့် ည့် CBM-NET တွေင့် နိုံင့်ငတက စ တ့်ေှတ့်
ခ က့်ပြစ့်မ
ပြစ့်ြါ

ISO20022 စ တိုံမြျားြိုံို့ေှုြုံစကိုံ လိက
ုံ ့်န မဆ င့်ရွက့်ေည့်

ည့်။ ယင့်ျား

ိုံို့ မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားပြင့် နိုံငင
့် မတ အ
့် ဆင့်တွေင့် မြျားမခ

ေှုစနစ့်ေ ျားနှင့် နည့်ျားလေ့်ျားေ ျားအခ င့်ျားခ င့်ျား အပြန့်အလှန့်ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်
ရွက့်ပခင့်ျားကိုံ တိုံျားပေြှင့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့် ကွဲ ိုံို့ မေ ဆိုံင့်ရ အဆင့်၌ နှစ့်ြက့်
နှင့် ဘက့်မြါင့်ျားစုံခ တ
ိ ့်ဆက့်ေှုတိုံို့ကိုံ အန ဂတ့်တွေင့် မဆ င့်ရွက့်နိုံငေ
့် ည့်
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ပြစ့်ြါ

ည့်။ ISO20022 ကိုံ လိုံက့်န ပခင့်ျားပြင့် RTGS စနစ့်တွေင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျား

လင့်ျားေှုြိုံင့်ျားနှင့်စြ့်လ ဉ့်ျား၍

အ

ျားတင့်စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုဆိုံင့်ရ

အခ က့်

အလက့်ေ ျားကိုံ မြျားြိုံို့ဆက့် ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်မြျားနိုံင့်ေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ ထိပုံို့ ြင့်
BICFI ၊ ISIN တိက
ုံို့ ွဲ
လိက
ုံ ့်န
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၅)

ိုံို့ အပခ ျားနိုံငင
့် တက စ

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို

တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျားကိုံ ခ ေှတ့်

ည့်။
ဏ်သည်

နည်ျားဥ မေမ ျားကို ထိုတ်မ န်ပ ီျား

ရှင်ျားလင်ျားမ ည်စံိုသည်

စည်ျားမ ဉ်ျားနှင်

ါဝင်မဆ င်ရွက်သူမ ျားအ ျားလံိုျား သရှ

မစရန် မဆ င်ရွက်မည်မြစ် ါသည်။
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၆)

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

ည့် CBM-NET ၏ အြွေွဲွံ့ဝင့်ေ ျားနှင့်အတူ

မြါင့်ျားစြ့်ညြှိနိှုင့်ျားမဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ရန့်အတွေက့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်ေှ
ဦျားမဆ င့်၍ ဘဏ့်ေ ျားေှ CBM-NET တ ဝန့်ရှိ

ူေ ျားြါဝင့်

ည့် အြွေွဲွံ့

အစည့်ျားတစ့်ခုံြွံ့ွေွဲ စည့်ျား၍ မဆ င့်ရွက့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ အဆိုံြါအြွေွဲွံ့ ည့်
CBM-NET လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ရ တွေင့် မပြရှင့်ျားညြှိနိှုင့်ျားရန့် ကိစစရြ့်ေ ျားနှင့်
စြ့်လ ဉ့်ျား၍

ြုံေှန့်မတွေွံ့ဆုံမဆွေျားမနွေျားေှုေ ျား

ပြျုလုံြ့်

လိအ
ုံ ြ့်ြါက ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

ည့် ဘဏ့်ေ ျား၏ အဆင့်ပေင့်

စေခနို့့်ခွေွဲ ူေ ျားနှင့် မဆွေျားမနွေျားေှုေ ျား ပြျုလုံြ့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၇)

မငွေ

ျားကိုံင့်တွေယ့်

ုံျားစွေွဲပခင့်ျားအတွေက့် ကုံန့်က ေည့်စရိတ့်ေ ျား မလ ခ ရန့်

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်နှင့် ဘဏ့်ေ ျား
အမပြရှ

မဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့် အတူအကွေ ြူျားမြါင့်ျား

ည့်။ ထိုံ ိုံို့ မဆ င့်ရွက့်ရ တွေင့်

မငွေမရတွေက့်စက့်ပြင့် မငွေမရတွေက့်ပခင့်ျား အြါအဝင့် မငွေ
စရိတ့်မလ ခ ပခင့်ျားတိုံို့ ြါဝင့်ေ ည့်ပ ြစ့် ြ ါ

ယ့်ယူြမ
ိုံို့ ဆ င့်ေှု

ည့် ။14 အဆင ့်ပ ေြှ င ့်တ င့် မဆ င့်

ရွက ့်ေ ည ့် CBM-NET စနစ့်တွေင့် ြါဝင့်ေည့် မငွေမ ကျားလွေယ့်ကူေှု ကိုံ ထိန့်ျား ိေ့်ျား
မြျား ည့်လုံြ့်မဆ င့်ခ က့် (LSF)
မဆ င့်ရွက့်ရ တွေင့် မငွေ
မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားပြစ့်ြါ

14

ကမ္ာ့်
ဗဟိို

ည့် ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားစ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျား

ျားအ ုံျားပြျုပခင့်ျားကိုံ မလ ခ
ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငတွေင့်

ွေ ျားနိုံငရ
့် န့် ရည့်ရွယ့်

မငွေမ ကျားနှင့်အရင့်ျားအနှျား

ဏ်၏ ကျွမ်ုံးက င်မှုအကူအညီတစ် ပ်ယအာက်မှ ယငွေယကကုံးလိုပင
် န်ုံးစီမခနို့ခ
် ပွေဲ ခင်ုံးဆိိုင် ာ အယ ုံးစိတ်အစီ င်ခစာတစ် ပ်ကိို ပမန်မာနိိုင်ငယတာ်
ဏ် ိိုို့ တင်ပပခဲ့်ဖပီုံးပ စ်ပေါ

ည်။
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မ ျားကွေက့်ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှု ည့် ဘဏ့်ေ ျားအတွေက့် မငွေမ ကျားလွေယ့်ကူေှု
စေခန့်ခ
ို့ ွေွဲရန့် အခွေင့်အလေ့်ျားမက င့်ျား တစ့်ခုံပြစ့်လ ေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၈)

ဘဏ့်ေ ျား၏ မငွေ ွေင့်ျား/မငွေထုံတ့်ပြျုလုံြ့်ပခင့်ျားကိုံ CBM-NET စနစ့်ေှတစ့်ဆင့်
ဘဏ့်ေ ျား၏ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်ရှိ စ ရင့်ျားရင
ှ ့်စ ရင့်ျားပြင့် တိုံက့်ရိုံက့်
စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ြါ ည့်။ ပေန့်ေ စျားြွေ ျားမရျားဘဏ့်တွေင့် ထိန့်ျား ိေ့်ျား
ထ ျားရှိ ည့် မငွေမ

တတ လက့်က န့်စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျားကိုံ

စနစ့်နှင့် ဘဏ့်ခွေွဲေ ျားအ က ျား ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်

CBM-NET

ည့် ဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျား

၏စ ရင့်ျားဆိုံင့်ရ ကွေန့်ယက့်စနစ့်ကိုံ ုံျား၍ အလက့်ထမရ နစ့်စကကြံေှတစ့်ဆင့်
မဆ င့်ရွက့်
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၉)

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

ည့်။
ည့်

ကူျား

န့်ျားမရ င့်ျားဝယ့်မရျားဘဏ့်ေ ျားကိုံ

၎င့်ျားတ၏
ိုံို့ ဘဏ့်ခွေွဲေ ျားအ က ျား အလက့်ထမရ နစ့်စကကြံေှတစ့်ဆင့် အခ င့်ျားခ င့်ျား
ခတ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့် ည့် ဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျား၏ စ ရင့်ျားဆိုံင့်ရ

ကွေန့်ယက့်

စနစ့်ကိုံ အဆငပ့် ေင့်တင့်မဆ င့်ရွက့်ရန့် တွေန့်ျားအ ျားမြျားမဆ င့်ရွက့်
ေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ အဆင့်ပေြှင့်တင့်ထ ျား

ွေ ျား

ည့် CBM-NET စနစ့်တွေင့် အ စ့်

ထည့် ွေင့်ျားထ ျား ည့်လုံြ့်ငန့်ျားေ ျားကိုံ ဘဏ့်ေ ျားအမနပြင့် ပေန့်ဆန့်ထိမရ က့်
စွေ အပြည့်အဝရယူမဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ရန့်

ကူျား န့်ျားမရ င့်ျားဝယ့်မရျားဘဏ့်ေ ျား

အမနပြင ့် ဘဏ့် ခ ွေွဲ အ ျားလ ုံျား ကိုံ ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ေည့် မခတ့်ေ
မ

အလိုံအမလ က့်ပြစ့် ည့် ဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျား၏စ ရင့်ျားဆိုံင့်ရ ကွေန့်ယက့်

စနစ့်ကိုံ ဘဏ့်ေ ျားေှ အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်ရေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။
အဆိုံြါဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျား၏စ ရင့်ျားဆိုံင့်ရ
ခတ
ိ ့်ဆက့်ပခင့်ျားကိုံ
ရွက့်ရေည့်ပြစ့်ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၁၀)

ကွေန့်ယက့်စနစ့်နှင့် CBM-NET စနစ့်

တ့်ေှတ့်အခ န
ိ ့်အတွေင့်ျား အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်
ည့်။

ဘဏ့်ေ ျားအခ င့်ျားခ င့်ျား က ျား အလက့်ထမရ နစ့်နည့်ျားလေ့်ျားပြင့် စ ရင့်ျားလွှွဲမပြ င့်ျား
ရ တွေင့် အဆင့်မပြမစရန့်အတွေက့် ဘဏ့်ခွေွဲစ ရင့်ျား ကုံတ့်နြါတ့်ေ ျားကိုံ
ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်ေှ မြ ့်မဆ င့် တ့်ေှတ့်မြျား ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။
၎င့်ျားြုံစ

ည့် မငွေစ ရင့်ျားလွှွဲမပြ င့်ျားမြျားမခ မဆ င့်ရွက့်ရ တွေင့် အေှ ျားပြစ့်

မြေါ်ပခင့်ျားကိုံ မလ ခ နိုံင့်ေည့်အပြင့် လုံြ့်ငန့်ျားစွေေ့်ျားမဆ င့်ရည့် ပေြှင့်တင့်နိုံင့်
ေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်အမနပြင့် ဘဏ့်ခွေွဲစ ရင့်ျားနှင့်
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ကုံတ့်နြါတ့်ေ ျား စ တ့်ေှတ့်မရျားနှင့်စြ့်လ ဉ့်ျား၍ ဘဏ့်ေ ျားနှင့် မဆွေျားမနွေျားဖြျား
ပြစ့်ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၁၁)

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံ င့် င မတ ့် ဗဟိုံ ဘ ဏ့်

ည့် CBM-NET စနစ့် ၏ ဝန့်မဆ င့်ခေ ျား

မလ ခ နိုံင့်ရန့်နှင့် အခွေန့်မငွေမြျား ွေင့်ျားပခင့်ျားအတွေက့် ဝန့်မဆ င့်စရိတ့်ကင့်ျားလွေတ့်
ခွေင့်ပြျုနိုံငရ
့် န့်အတွေက့် ကကိျုျားြေ့်ျားမဆ င့်ရွက့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ ထိအ
ုံို့ ပြင့်
မငွေလက့်ခရရှိ

ည့်ဘဏ့်ေှမြျားမဆ င့်ရ

ည့် ကုံန့်က စရိတ့်ကိုံ မလ မြါ

မြျားပခင့်ျား၊ မလ ခ ပခင့်ျားတိုံို့ စဉ့်ျားစ ျားမဆ င့်ရွက့်မြျားေည့်ပြစ့်ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၁၂)

ကူျား

န့်ျားမရ င့်ျားဝယ့်မရျားဘဏ့်ေ ျားေဟုံတ့်

ည့်။

ည့် အမ ျားစ ျားမငွေမရျားမ ကျား

မရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနှင့်

အစိုံျားရမငွေမခ ျား

က့်မ

ကနဦျား မရ င့်ျားဝယ့်

ူေ ျားကွဲ

အပခ ျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားြါ စ ရင့်ျား

ိမ
ုံို့

ခလက့်ေှတ့်မ ျားကွေက့်တွေင့်

ရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျားမဆ င့်ရွက့်နိုံငရ
့် န့်အတွေက့် CBM-NET စနစ့်

ုံို့ိ တိုံက့်ရိုံက့်

ခတ
ိ ့်ဆက့်ဖြျား မဆ င့်ရွက့်နိုံငမ
့် စရန့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်ေှ စိစစ့်
အကွဲပြတ့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ပြစ့်မြေါ်နိုံင့်မ
ေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

ထိုံ ိုံို့

အကွဲပြတ့်မဆ င့်ရွက့်ရ တွေင့်

ဆုံျားရှုျားနိုံငမ
့် ပခေ ျားကိုံ ဂရုံတစိုံက့် ထည့်

ွေငျား့် စဉ့်ျားစ ျား

ွေ ျား

ည့်။ CBM-NET နှင့် ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်ရ တွေင့် ဆုံျားရှုျား

နိုံင့်မပခစေခနို့့်ခွေွဲေှု၊ ဆိုံကဘ
့် လုံခချုမရျားအြါအဝင့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်
၏ ေူဝါေေ ျားနှင့် ကိုံက့်ညြှိဖြျား စိစစ့်အကွဲပြတ့်
နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်တွေင့် ြွေင့်လှစထ
့်
ျား
ရွက့်ခွေင့်ပြျုပခင့်ျားကိုံ

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

က င့် ုံျားလ က့်ရှိ

ည့်

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်၏ လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှုအြိုံင့်ျားတွေင့် ြွေင့်လင့်ျား
ပေင့်

ေှုရှိမစရန့် လစဉ့် ( )ိုံို့ (၃)လတစ့်ကကိေ့် RTGS လုံြ့်ငန့်ျားာ မဆ င့်

ရွက့်ေှုဆိုံင့်ရ
ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၁၄)

ည့်။ ပေန့်ေ

ည့်စ ရင့်ျားနှင့် ခ က
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်

နိုံငင
့် တက ဗဟိုံဘဏ့်ေ ျားေှ

ေူဝါေေ ျားနှင့် ကိုံက့်ညြှိမဆ င့်ရွက့်
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၁၃)

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

စ ရင့်ျားအင့်ျားအခ က့်အလက့်ေ ျားကိုံ ထုံတ့်ပြန့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်

ည့်။

ြေ ဏကကျားေ ျားမ
တွေင့်

ခ က့်လက့်ေှတ့်ေ ျား စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျား မဆ င့်ရွက့်ရ

စရိတ့်ကကျားပေင့်ေှုနှင့်

စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုဆိုံင့်ရ

ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခေ ျား

မြေါ်မြါက့်နိုံင့် ပြင့် ခ က့်လက့်ေှတ့်အ ုံျားပြျုပခင့်ျားကိုံ တပြည့်ျားပြည့်ျား မလ ခ
ွေ ျားနိုံင့်ရန့်နှင့် အစိုံျားရမငွေမြျားမခ ေှုေ ျားတွေင့်ြါ ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲရန့် ြူျားမြါင့်ျား
မဆ င့်ရွက့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ မငွေြေ ဏနည့်ျားမ

ခ က့်လက့်ေှတ့်
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ေ ျားကိုံ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်ေှ မဆ င့်ရွက့်ေည့် ခ က့်လက့်ေှတ့်
စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျားစနစ့်ေှတစ့်ဆင့် စ ရင့်ျားရှငျား့် လင့်ျားေည့်ပြစ့်ြါ
ည် ွ

်

်(၂)

CBM-NET စနစ် (RTGS စနစ်) ၏ ံန ် ည်စွေမ်ျိုးအ ျိုးနှ ် လ ် န်ျိုးင
ွ

လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၁)

ည့်။

်မှု

်

လံခ ံ မှုပမြှ ်

်

် န်၊

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့် ည့် CBM-NET စနစ့် (RTGS) တွေင့် နိုံင့်င
တက စ

တ့်ေှတ့်ခ က့်နှင့်အည ပြည့်စုံရှငျား့် လင့်ျားစွေ

လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှုဆိုံငရ
့်

ျားထ ျား

ည့်

ဆုံျားရှုျားနိုံငမ
့် ပခစေခနို့့်ခွေွဲေေ
ှု ူမဘ င့်တစ့်ရြ့်ကိုံ

အမက င့် အထည့်မြ မ
့် ဆ င့်ရွက့်
မ

မရျား

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ ြေ ဏကကျားေ ျား

မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုေ ျားမဆ င့်ရွက့်ရ တွေင့် လုံြ့်ငန့်ျား

မဆ င့်ရွက့်ေှုဆိုံင့်ရ အေှ ျားေ ျားနှင့် မနှ င့်မနှျား ကနို့့် က ေှုေ ျား မလ ခ
ွေ ျားနိုံင့်ရန့် လူူ့စွေေျား့် အ ျားပြင့် မဆ င့်ရွက့်ေှုအဆင့်ေ ျားကိုံ ြယ့်ြ က့်

လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၂)

ေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

CBM-NET

စနစ့်တွေင့်

အခ က့်အလက့်အရ

ိေ့်ျားဆည့်ျားေှုကိုံ

ွေ ျား

ပြည့်စုံစွေ

မဆ င့်ရွက့်နိုံငေ
့် ည့် အစအေေ ျားအြါအဝင့် မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားကိုံ အခ န
ိ ့်နှင့်
တမပြျားည

စ ရင့်ျားရှငျား့် လင့်ျားမဆ င့်ရွက့်

ည့်စနစ့်အတွေက့်

စဉ့်ဆက့်ေပြတ့်မရျားစေခ က့် (BCP) နှင့်

ဘ ဝမဘျားအနတရ ယ့်ဆိုံင့်ရ

ပြန့်လည့် ထူမထ င့်မရျားအစအစဉ့် (DR) တိက
ုံို့ ိုံ မက င့်ျားေွေန့်စွေ
မဆ င့်ရွက့်
ရွက့်မ

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ
ဘဏ့်ေ ျားနှင့်

ဗဟိုံဘဏ့်

အပခ ျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားအမနပြင့်

လေ့်ျားညွှန့်ေှုပြျုရေည့်ပြစ့်ြါ

ည့် စနစ့်တွေင့် ပြစ့်နိုံင့်မပခရှိမ

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်

အမနှ က့်အယှက့်ေ ျား
တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျား

CPMI-IOSCO PFMIs အမပခခေူေ ျားနှင့်အည ရည့်ရွယ့်ခ က့်ေ ျား

ကိုံ ခ ေှတ့်ထ ျားရေည့်ပြစ့်ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၃)

လုံြ့်ငန့်ျား

ခ စွေ ထ ျားရှိရန့် ပေန့်ေ နိုံင့်င

အတွေက့် ကုံစ ျားေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားအ ျား နိုံငင
့် တက စ
ပြစ့်မ

တိုံျားပေြှင့်

ည့်။ CBM-NET စနစ့်နှင့် ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်

စဉ့်ဆက့်ေပြတ့်မရျားစေခ က့် (BCP) မ
မတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်ေှ

လုံြ့်ငန့်ျား

ည့်။

မငွေမရျားမ ကျားမရျားမ ျားကွေက့် အမပခခအမဆ က့်အအုံအတွေက့် ဆိုံက့်ဘ လုံခချု
မရျားဆုံျားရှုျားနိုံငမ
့် ပခစေခနို့့်ခွေွဲေှုအတွေက့် CPMI-IOSCO လေ့်ျားညွှန့်ခ က့်ေ ျားနှင့်
အည ထိန့်ျားခ ျုြ့်နိုံင့်ေည့်အစအစဉ့်တစ့်ရြ့်ကိုံ CBM-NET စနစ့်တွေင့် အမက င့်
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အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ 15 အဆိုံြါအစအစဉ့်နှင့်စြ့်လ ဉ့်ျား
ည့် ေူဝါေေ ျားနှင့် က့်ဆိုံင့်မ

နည့်ျားဗ ျူဟ ေ ျားကိုံ

အြွေွဲွံ့အစည့်ျား၊ ဝန့်ကကျားဌ နေ ျားနှင့် ညြှိနိှုငျား့် မဆ င့်ရွက့်
(ဆက့်
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၄)

ွေယ့်မရျားနှင့်

က့်ဆိုံင့်ရ အစိုံျားရ
ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

တင့်ျားအခ က့်အလက့်နည့်ျားြည ဝန့်ကကျားဌ နကွဲ

ိ)ုံို့

BCP အစအေေ ျားနှင့် DR မဆ င့်ရွက့်ခ က့်တ ိုံို့နှင ့်စြ့်လ ဉ့်ျား၍ စနစ့်အတွေင့်ျား
ခတ
ိ ့်ဆက့်ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်
ြုံေှန့်စေ့်ျား

လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၅)

ြ့်မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျားေှ ြူျားမြါင့်ျားဖြျား တစ့်နှစ့်လ င့် တစ့်ကကိေ့်
ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့် ည့်

ည့်။

က့်ဆိုံင့်ရ

အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားအ ျားလျားုံ

ြါဝင့်နိုံင့်မစရန့် မငွေမ ကျားဆိုံင့်ရ အ ကြ့်အတည့်ျားစေခနို့့်ခွေွဲေန
ှု ှင့် ဆက့် ွေယ့်
မရျားစေခ က့်ကိုံ စနစ့်တက မဆ င့်ရွက့်ထ ျားရှိေည့်ပြစ့်ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၆)

ည့်။

CBM-NET စနစ့်တွေင့် လုံြ့်ငန့်ျားမက င့်ျားေွေန့်စွေ မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်မစရန့်အတွေက့်
ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်နှင့် ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့် ည့် မငွေမရျားမ ကျား
မရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားေှတ ဝန့်ရှိ
ေည့်ပြစ့်ြါ

လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၇)

၃.၄.၁.၂

ူေ ျားကိုံ

င့်တန့်ျားမက င့်ျားေွေန့်စွေ မြျား

ွေ ျား

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်၏ ICT စွေေ့်ျားရည့်ပေြှင့်တင့်ရန့် ြည ရြ့်ြိုံင့်ျား၌ ကျွေ့်ျားကင့်
ဖြျား၊ အရည့်အခ င့်ျားပြည့်ဝမ

ကျွေ့်ျားက င့်ြည ရှင့်ေ ျား၏ အကူအည ရယူ၍

မဆ င့်ရွက့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

မ ဏနည်ျိုးငသ င င
ွေ ျိုးင မှုစနစ်မ ျိုး

ါဝ မ
် ှု
၃၃။

ြေ ဏနည့်ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျား

ည့် ြေ ဏမ

ျားငယ့်မ

မြျားမခ ေှုေ ျားနှင့်

လူြုံဂဂိျုလ့်၊ စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနှင့် နိုံင့်ငမတ ့်အစိုံျားရအ က ျား လွဲလှယ့်မဆ င့်ရွက့်မနမ
အကကိေ့်အမရအတွေက့်ေ ျားပြ ျား
ည့် အေ ျုိ ျား
စနစ့်

ည့် မြျားမခ ေှုေ ျားကိုံ မဆ င့်ရွက့် ကြါ

ည့်။ အဆိြ
ုံ ါ စနစ့်ေ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ ၏ အစိတ့်အြိုံငျား့် တစ့်ရြ့်ပြစ့်ြါ

ည့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်၏ လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားနှင့် ြေ ဏေ ျားမ

မငွေမရျားမ ကျားမရျားမ ျားကွေက့်ကိုံ ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျားမနစဉ့်အတွေင့်ျား ြေ ဏနည့်ျားမ
15

ည့်။ RTGS

CPMI နှင့်် IOSCO တိက
ို့ို
ယငွေယ ုံးယကကုံးယ ုံးယ ုံးကက
ွေ ် အယပခခအယဆာက်အအအ
ို တွေက် ဆိက
ို ်

မငွေမြျားမခ ေှု

ာခနိင
ို ် ည် ှိမဆ
ှု ိိုင် ာ လမ်ုံးညွှန်ခ က် (ဆိိုက်

ာ

လမ်ုံးညွှန်ခ က်) ကိို ၂၀၁၆ ခိုနစ
ှ ်တွေင် ထိုတ်ပပန်ခဲ့်ပေါ ည်။
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စနစ့်ေ ျားက တိုံင့်ျားပြည့်၏ စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျား၏ မန က့်ကွေယ့်တွေင့် မြျားမခ ေှု
ေ ျားစျားဆင့်ျားမစရန့်အတွေက့် အဓိကလေ့်ျားမ က င့်ျားကိုံ ြြိုံျားမြျားြါ ည့်။ အသံျိုးပ သမ ျိုးနှ ် စျိုး ွေ ျိုးင ျိုး
စနစ်အ
ပမန်

ွေ

် မ ှမပ စ်လအ ်ငသ အ

န်၍

န်

စ

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျား

် အနည်ျိုး

်မှ အ
်ပ

်င

ါ မ ဏနည်ျိုးငသ င င
ွေ ျိုးင မှုမ ျိုးသည်
် ွ

်န ်ပ ျိုး လံခ ံ မှု ှ န်ပ စ် ါသည်။ ထိို့ုံအပြင့်

ည့် မ ျားကွေက့်စျားြွေ ျားမရျားစနစ့်တစ့်ခုံအတွေင့်ျား ဆက့်

ေ ျား၏လိုံအြ့်ခ က့်ကိုံ ပြည့်ဆည့်ျားနိုံင့်ရန့်အတွေက့် က ယ့်ပြန့်ို့
မဆ င့်ရွက့်နိုံငရ
့် န့်ပြစ့်ြါ
နိုံငမ
့်
ဆန့်ျား

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်

ည့်မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားပြင့်

ည့်။ ၎င့်ျားတွေင့် ကတ့်မြျားမခ ေှုေ ျားနှင့် ဖေစ ျား၊ ဖေရှင့် တိုံက့်ရိုံက့်ပြျုလုံြ့်

အလက့်ထမရ နစ့် လွှမ
ွဲ ပြ င့်ျားေှုေ ျားအပြင့် အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမ ကျားကွဲ
စ့်

ည့် မြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားြါဝင့်ြါ

လိအ
ုံ ြ့်ခ က့်ထက့်နည့်ျားမနေှုတစ့်ရြ့်
ေှုနှုန့်ျားအမြေါ်
၃၄။

ူ

က့်မရ က့်ေှုရှိြါ

ိမ
ုံို့

ည့်။ မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျား၏ အပေင့်ဆုံျား

ည့် တိုံင့်ျားပြည့်၏ စျားြွေ ျားမရျားြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုနှင့် တိုံျားတက့်

ည့်။

မ ဏနည်ျိုးငသ င ွေင ျိုးင မှုမ ျိုး၏ စ
ံ

ည်မှု

်ျိုး ှ ်ျိုးလ ်ျိုးင ျိုးင မှုစနစ်မ ျိုးသည် ပ ည်

င ွေင

ျိုးအင ေါ် ပ ည်သမ ျိုး၏

န်ျိုးသမ်ျိုး န်၊ အသံျိုးပ သမ ျိုး၏ လအ ်

ပ ည်

ည်ျိုး န်နှ ် လံခ ံ ပ ျိုးစွေမျိုး် ည်ပ ည်ဝမှု ှ န်လအ ်သည်။ ြေ ဏနည့်ျားမ

ွေ ်ျိုး
်

မငွေမြျားမခ ေှု

စနစ့်ေ ျား ည့် လုံခချုေှုနှင့် စိတခ
့် ယုံ ကည့်ေှုအတွေက့် အပေင့်ဆုံျားစ တ့်ေှတခ
့် က့်ေ ျားကိုံ ပြည့်ဆည့်ျား
နိုံငရ
့် ေည့်ပြစ့်ဖြျား၊ စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝဖြျား လူအေ ျားအ ုံျားပြျုနိုံင့်
ြြိုံျားမြျားရြါ

ည့်။ ြေ ဏနည့်ျားမ

ည့်မ ျားနှုန့်ျားပြင့် ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျား

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျား၏ အဓိကြုံစေှ အလက့်ထမရ နစ့်

ဖေရှင့်နှင့်ဖေစ ျား မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားအတွေက့် အလိုံအမလ က့် လ င့်ပေန့်စွေ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျား
မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်
၎င့်ျား

ည့်စနစ့်ပြစ့်ြါ

ည့် ြါဝင့်

ည့်။

အပခ ျားြုံစတစ့်ေ ျုိ ျားေှ

မြျားမခ ေှုကတ့်ေ ျားပြစ့်ြါ

ည့်။

ူေ ျားနှင့် အ ုံျားပြျု ူေ ျားကိုံ ဗဟိုံခ ျုြ့်ကိုံငစ
့် ရင့်ျားရှငျား့် လင့်ျားေှုေ ျားကိုံ မလ ခ

ထ ျားမ

မ ျားနန
ှု ့်ျားပြင့် မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားပြစ့်ြါ ည့်။ ခ က့်ခ င့်ျားမြျားမခ နိုံင့် ညစ
့် နစ့်ေ ျားဟုံ မပြ ဆိုံ

မနမ

စနစ့်ေ ျား

ည့် အခ န
ိ ့်နှင့်တမပြျားည ြေ ဏနည့်ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားနှင့် နျားကြ့်စွေ

တည့်ရှိရန့်လိုံအြ့်ခ က့်ကိုံ တပုံို့ ြန့်ရန့် လက့်တမလ က လတွေင့် မြါင့်ျားစည့်ျားလ ကြါ
ယင့်ျားကွဲ

မ
ိုံို့

စနစ့်ေ ျားက မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားကိုံ ၂၄ န ရ ၇ ရက့်ြတ့်လုံျား အမရျားတကကျား

မငွေထုံတ့်မြျားရန့် မဆ င့်ရွက့်မြျားြါ

ည့်။ ထိို့ုံအပြင့် ြေ ဏနည့်ျားမ

ည့် အင့်တ နက့်နှင့် ေိုံဘိုံင့်ျားမြျားမခ ေှုကွဲ

ိမ
ုံို့

အ

စ့်တထွေငဆ
့် န့်ျား

မြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား၏ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုအတွေက့် လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်
မြျား

ည့်။

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျား
စ့်မြေါ်ထွေကလ
့်
မ
ူအပြစ့် မဆ င့်ရွက့်

ည့်အပြင့် အလက့်ထမရ နစ့်မရ င့်ျားဝယ့်ေှုမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားကိုံလည့်ျား ြြိုံျားမြျားြါ

ကုံန့်ြစစညျား့် နှင့် ဝန့်မဆ င့်ေှုမရ င့်ျားခ

ူေ ျား

ည့်။

ိုံို့ မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားကိုံ မရ က့်ရှိမစေည့် QR Code
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ခ ေှတ့် မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ပခင့်ျားက ကုံန့်က စရိတ့်ကိုံ မလ ခ မြျားဖြျား အ
မပြေှုကိုံ ပြစ့်မြေါ်မစြါ

ည့်။ ြေ ဏနည့်ျားမ

ုံျားပြျု

ူေ ျားအတွေက့် အဆင့်

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျား

ည့် စ ရင့်ျားရှငျား့် လင့်ျား

မရျားဘဏ့်ေ ျား၏ ဆုံျားရှုျားနိုံငမ
့် ပခကိုံ ြယ့်ြ က့်နိုံင့်ရန့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်၏ မငွေမ ကျား
အတွေင့်ျား

က့်ဆိုံင့်ရ RTGS စနစ့်ေ ျားေှတစ့်ဆင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျား ကြါ

ည့်။

ပမန်မ န ် ံ၏အငပ အငန
၃၅။

ပမန်မ န ် ံ၏

်ျိုးအ

်

ွေ ်

်

မ ဏနည်ျိုးငသ င ွေင ျိုးင မှုစနစ်မ ျိုးသည်

ွေံွံ့ပ ျိုး

ျိုး

်မှုအငစ

ှငန ါငသျိုးသည်။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်၏ ခ က့်စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှု

စနစ့်က ြေ ဏနည့်ျားမ

ခ က့်လက့်ေှတ့်ေ ျားအပြင့် ြေ ဏကကျားေ ျားမ

ကိုံြါ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားမြျားြါ

ခ က့်လက့်ေှတ့်ေ ျား

ည့်။ အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမ ကျားလမ
ွှွဲ ပြ င့်ျားပခင့်ျား (တိုံက့်ရိုံက့်ဖေစ ျား

ိေ
ုံို့ ဟုံတ့် ဖေရှငပ့် ြျုပခင့်ျား) လည့်ျား ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားစ ရင့်ျားရှငျား့် လင့်ျားေှုစနစ့်တွေင့် ေရှိမ
ြေ ဏနည့်ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုမ ျားကွေက့်

အ ျား အမပခခ၍ မဆ င့်ရွက့်မန ကြါ

ည့် လက့်ရှိတွေင့် ဘဏ့်ေ ျား၏ မငွေမ ကျား
ည့်။ ဘဏ့်တစ့်ခုံတည့်ျား၏ ဆက့်

အခ င့်ျားခ င့်ျားလွှွဲမပြ င့်ျားေှုေှ အေ ျားစုံပြစ့်ြါ
ေ ျား

မ
ိုံ လှ င့်ခန့်ျား

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်

ူ

ည့်။ ၎င့်ျားက စရိတ့်ေ ျားကိုံ ကကျားပေင့်မစဖြျား၊ ထိစ
ုံ ရိတ့်

ည့် မန က့်ဆုံျားတွေင့် ဘဏ့်၏ ဆက့်

လူြုံဂဂိျုလန
့် ှင့် စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား

ျားြါ။

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျားက

က ခမနရြါ

ည့်။

ည့် ဘဏ့်ေ ျားတွေင့် စ ရင့်ျားအေ ျုိ ျားေ ျုိ ျား (တစ့်ခါတစ့်ရတွေင့်

ဘဏ့် ၅ ခုံေှ ၆ ခုံတွေင့်) ြွေငလှ
့် စ့်၍ မြျားမခ ပခင့်ျားနှင့် မငွေလက့်ခပခင့်ျားကိုံ မဆ င့်ရွက့်မန ကြါ

ည့်။

ဘဏ့်ေ ျားအမနပြင့် ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားနှင့် ဘဏ့်ေ ျားအ က ျား အခ ျုိ ျား

ည့်။

ထိို့ုံအပြင့် ကူျား

ည့် ၅၀:၁ ရှိြါ

န့်ျားမရ င့်ျားဝယ့်မရျားဘဏ့်ေ ျားအနက့် တစ့်ဝက့်မက ့်ေှ ဗဟိုံခ ျုြ့်ကိုံင့်မ

လုံြ့်ငန့်ျား၏စ ရင့်ျားဆိုံင့်ရ ကွေန့်ယက့်စနစ့် ေရှိ ကြါ။ ေ က ေကေိတ့်ဆက့်ခွဲမ
ေှုေတ
ှ စ့်ဆင့် ဆက့်
ဆက့်

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်

ူ၏ မြျားမခ ေှုကိုံ မဆ င့်ရွက့်နိုံငမ
့်

ည့်။ CBM-NET

စနစ့်အ စ့်

အမ ျားစ ျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနှင့် ဆက့်

ည့်

နိုံငင
့် မတ ့်အစိုံျားရ၊

မက ့်ြိုံရိတ့်အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား၊

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့် တ
ူ စ့်ဦျားခ င့်ျားအတွေက့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားရ

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားတစ့်ရြ့်ကိုံ မဆ င့်ရွက့်နိုံငမ
့် ပခရှိြါ

၃၆။

ွေ ျိုး် အမ ျိုး

စနစ်သည် MPU ၏
ကူျားမပြ င့်ျားမြျား

CBM-NET တွေင့်

လက့်ရှိကွေ ဟေှုကိုံ တစ့်စိတ့်တစ့်ြင
ိုံ ျား့် မပြရှင့်ျားနိုံင့်

တွေင့် က ယ့်ပြန့်ို့
န ် အ
ံ

ဖေရှင့်လမ
ွှွဲ ပြ င့်ျား

ူေ ျား၏ ဖေရှငမ
့် ငွေလမ
ွှွဲ ပြ င့်ျားမြျားမခ ေှု (CCT) စနစ့်ေှ ြေ ဏနည့်ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားတွေင့် မြေါ်မြါက့်မနမ
ခွဲြါ

ဘဏ့်

ံျိုးအသံျိုးပ သည် ဘဏ်အ

ည့်။

ျိုး်

ျိုး် မ ဏနည်ျိုးငသ င ွေင ျိုးင မှု

်င ျိုးင မှုစနစ်ပ စ် ါသည်။ MPU

ည့် မြျားမခ ေှုေ ျားကိုံ အဆင့်ဆင့်

ည့်စနစ့်ပြစ့်ဖြျား၊ ပြည့်တွေင့်ျားဖေစ ျားကတ့်နှင့် ဖေရှငက
့် တ့်ေ ျားအတွေက့် ATM၊ POS
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နှင့် အလက့်ထမရ နစ့်မရ င့်ျားဝယ့်ပခင့်ျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအ ျားလျားုံ အတွေက့် တစ့်ခုံနှငတစ့်
့်
ခုံ ခ တ
ိ ့်ဆက့်
မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်

ည့်စနစ့်ကိုံ ြြိုံျားမြျားြါ

ည့်။ ၎င့်ျားက ပြည့်တွေင့်ျား POS / အလက့်ထမရ နစ့်

မရ င့်ျားဝယ့်ပခင့်ျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအတွေက့် ရယူ ိုံေှမြျား

ည့် မဆ င့်ရွက့်ခ က့်၊ ပြည့်တွေင့်ျားမြျားမခ ေှု

ကတ့်ေ ျားအတွေက့် လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်မြျားပခင့်ျားနှင့် အခ ျုိ ွံ့မ
Union Pay) ေ ျား

ိုံို့ တစ့်ခုံတည့်ျားမ

မြျားပခင့်ျားတက
ိုံို့ ိုံ မဆ င့်ရွက့်မြျားြါ

ဆက့်

ွေယ့်ေှုြွေိျုင့်ကိုံ ပြည့်တွေင့်ျားဘဏ့်ေ ျားနှင့် ခ တ
ိ ့်ဆက့်

ည့်။ MPU စနစ့်ကိုံ ၂၀၁၂ ခုံနှစ့်တွေင့် ပေန့်ေ နိုံငင
့် ရှိ ကူျား

မရ င့်ျားဝယ့်မရျားဘဏ့်ေ ျားက တည့်မထ င့်ခွဲြါ
ခတ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်နိုံငြ
့် ါ
မဆ င့်ရွက့်ေှုဆိုံင့်ရ

နိုံငင
့် တက ကတ့် (JCB နှင့်

ည့်။ လတ့်တမလ တွေင့် MPU ၌ ဘဏ့်ေ ျား

ည့်။ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုကိုံ T+1 ပြင့် မဆ င့်ရွက့်ြါ

အမနှ င့်အယှက့်ေ ျားနှင့်

မကက ခဏမြစ်မ ေါ်ပ ီျားမနာက် မငွမ ျားမခ မှုမမ
မခ ေှုမပြ င့်ျားလွဲေှုေှတစ့်ဆင့် မဆ င့်ရွက့်
POS တွေင့် မဆ င့်ရွက့်ေှုပြျုလုံြ့်

င်ျားလမှုတစ်ရ ်သည် တည်ပငမ်ခ ါသည်။ မငွမ ျား

ည့်ြေ ဏနှင့် တန့်ြိုံျားတိုံို့

ည့် အမရအတွေက့်ေှ ဖြျားခွဲ

ည့်။ ATM ေ ျားတွေင့် မဆ င့်ရွက့်ေှုပြျုလုံြ့်

၇၈၁,၃၃၃ ရှိြါ

ည့်။

ိုံို့မ

ည့် အခ က့်တစ့်ခ က့်ပြစ့်ြါ
ပြတ့်မတ က့်ေှု

ည့်။ လုံြ့်ငန့်ျား

အပခ ျားနည့်ျားြည ရြ့်ဆိုံင့်ရ ပြဿန ရြ့်ေ ျား
ည့် တိုံျားပေငလ
့်
ြါ

ည့်။

ည့် (၂)နှစ့်အတွေင့်ျား ၂၀၁၆ ခုံနှစ့်၊

ဇန့်နဝါရလတွေင့် ၁၂,၃၉၁ ရှိရ ေှ ၂၀၁၈ ခုံနှစ့်၊ မေလတွေင့် ၁၈၂,၁၀၅
ခွဲြါ

န့်ျား

ိုံို့ တဟုံန့်ထိုံျား တိုံျားတက့်

ည့်အမရအတွေက့်ေှ ၂၀၁၈ ခုံနှစ့်၊ မေလတွေင့်

့် လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှုဆင
ိုံ ရ
့် အ ျားထ ျားရေှု
ည့်။ MPU ေှ မဆ င့်ရွက့်

ည့် အဓိကစိုံျားရိေ့်ရ

ည့် လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျား

ည့် ၂၀၁၈ ခုံနှစ့်၊ မေလတွေင့် ATM ၌ ၁၉% နှင့် POS တွေင့် ၁၁ % တိုံို့ ရှိြါ

ည့်။

၂၀၁၇ ခုံနှစ့်၊ ဇူလင
ိုံ ့်လေှ စတင့်၍ MPU ၏ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုကိုံ CBM-NET တွေင့် မဆ င့်ရွက့်
ါသည်။ လက်ရှတွင် အီလက်ထမရ နစ်မငွမကကျား မဆ င်ရွက်ခ က်မ ျားသည် ဗဟိုမှခ ြို ်ကိုင်
သည်

မငွမ ျားမခ မှုမမ

င်ျား လမခင်ျား နှင်

စ ရင်ျားရှငျား် လင်ျား မခင်ျား အမမခခံအမဆ က်အအံို မ ျားနှင်

ခတ
ိ ့်ဆက့်ထ ျားပခင့်ျားေရှိ ည့်အပြင့် အ ျားလုံျားနှင့် ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့် ည့်စနစ့်လည့်ျား ေရှိ
မ

ျားြါ။ MPU

ည့် လုံြ့်မဆ င့်ခ က့်အ

စ့်ပြစ့်မ

၊ တိုံင့်ျားတ ၍ရမ

၊ မက င့်ျားေွေန့်မ

စနစ့်တစ့်ရြ့်ပြင့် ပြည့်တွေင့်ျားဖေစ ျားကတ့်ေ ျားအတွေက့် ဗဟိုံမငွေမြျားမခ မပြ င့်ျားလွဲမြျားေှုကိုံ အဆင့်
ပေြှင့်တင့်ခွဲြါ

ည့်။ ယင့်ျားစနစ့်ကိုံ ၂၀၁၈ ခုံနှစ့်၊ မေလတွေင့် စတင့်ခွဲဖြျား၊ ဘဏ့်ေ ျားတွေင့် မပြ င့်ျားမရွံ့

မဆ င့်ရွက့်ေှုကိုံ အဆင့်မပေ က့်ေ ျားစွေ ပြင့် ဘဏ့်ေ ျား၏ အဆင့်
ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ MPU ၏ အုံြ့်ခ ျုြ့်ေှုြုံစနှင့် စေခနို့့်ခွေွဲေှုဆိုံင့်ရ

လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှုကိုံ အနှုတ့်လကခဏ
ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲ

င့်ပြစ့်ေှုမြေါ်ေူတည့်၍ မဆ င့်

က့်မရ က့်ေှုရှိမ

ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခေ ျားနှင့်

စွေေ့်ျားရည့်ေပြည့်ဝေှုေ ျား

ည့်

ည့် ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်အမနပြင့် မပြရှင့်ျားရေည့်ကိစစရြ့်ေ ျားအပြစ့်

ဆက့်လက့်တည့်ရှိမနဆွဲပြစ့်ဖြျား ယမနို့အထိလည့်ျား မပြရှင့်ျားနိုံင့်ပခင့်ျားေရှိမ

ျားြါ။
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၃၇။
စ်

ပမန်မ န ် ံ
်

ျိုး

ွေ ် င

်မသည် မ ဏနည်ျိုးငသ င ွေင ျိုးင မှု အငပ

် ပ စ်င ေါ်ငစ န် လအ ်

်မ ျိုးသည် လ ပ် မန်စွေ

သည်။ ပြည့်တွေင့်ျားနှင့် နိုံငင
့် ပခ ျားေှ ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျား

ျိုး

ည့်။ ၎င့်ျား

်အအံ

်ပ စ်င ေါ်လ

် ှ ါ

ည့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငတွေင့် အလက့်

ထမရ နစ့်မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားလွေယ့်ကူမခ မေွေွံ့မစရန့် နည့်ျားြည အ
စိတ့်အ ျားထက့် န့်လ က့်ရှိြါ

ံအင

စ့်ေ ျား အ

ုံျားပြျုနိုံင့်ရန့်

ည့် မယဘုံယ အ ျားပြင့် အလက့်ထမရ နစ့် မငွေမြျား

မခ ေှုစနစ့်ေ ျားအ ျား လက့်ခပခင့်ျားပြင့် ြထေအဆင့်တွေင့် ရင့်ျားနှျားပေြှျုြ့်နှေှုေ ျားစွေ က ခမဆ င့်ရွက့်ရန့်
ေလိုံအြ့်ဘွဲ မငွေမက က့်ခစ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားမြျား ည့်စနစ့် အ ုံျားပြျုမ
မစေည့်ပြစ့်ြါ

စျားြွေ ျားမရျားြုံစ ိုံို့ မရ က့်ရှိ

ည့်။ အမရှွံ့အ ရှနိုံင့်ငေ ျားနှင့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငရှိ ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျားတွေင့်

အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားပြနို့့်နှေ
ို့ ှု ပေင့်ေ ျားလ ပခင့်ျားမ က င့် QR codes မြျားမခ ေှုစနစ့်
အ ျား

တိပြျုလ ကဖြျား၊ QR Code အမပခခ

တိုံျားတက့်လ ပခင့်ျားပြစ့်ြါ
၃၈။

ပမန်မ န ် ံ

ညင

် မှု
ံ ပ

လ ်ပမန်ငသ

စံသ

ည့် မြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား လ င့်ပေန့်စွေ ြွေွံ့ဖြိျုျား

ည့်။

ွေ ် င ွေင ျိုးင ဝန်င
် ပမန်မ န ် ံ
်မှ

်

မ
် ှုင ျိုးသမ ျိုးသည် ပမန်မ န ် င
ံ

ဗ
် ဟဘဏ်၏

ွေ ် ပမန်မ QR Code (MMQR) ဟ င ေါ်ငသ

ျိုးသည်

်စနစ်

စ်

်

အင

်အ

ည်င

န်ို့ပ န်မှု
်မည်ပ စ်

ါသည်။ MMQR ၏ နည့်ျားြည ဆိုံင့်ရ အခ က့်အလက့်ေ ျားကိုံ ပြည့်တွေင့်ျားဘဏ့်ေ ျား၊ နိုံငင
့် တက
မငွေမြျားမခ ေှုအစအစဉ့်ေ ျား၊ ပြည့်တွေငျား့် အလက့်ထမရ နစ့် မငွေမ ကျားထုံတ့်မဝ

ူေ ျားနှင့် MPU

တိက
ုံို့ အတည့်ပြျုဖြျားပြစ့်ြါ ည့်။ QR မြျားမခ ေှုမပြ င့်ျားလွဲပခင့်ျားနှင့် ထိန့်ျား ိေျား့် မရျားအမပခခအမဆ က့်
အအုံေ ျားေှ မဆွေျားမနွေျားမဆ င့်ရွက့်ဆွဲပြစ့်ြါ
ည် ွ

်

်(၃)

လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၁)

ည့်။

င ွေင ျိုးင မှုနည်ျိုးလမ်ျိုးအမ ျိုးမ ျိုး အပ န်အလှန်
ငသ စွေမ်ျိုးင

် ည်ပ ည်ဝသည်

မ ျိုး

် န်၊

ည်င

င ါ ်ျိုးစ ်

ျိုးသည်

ငပ ျိုးည င
င

်ပ

နည့်ျားမ

် ွ

်

်င

် ွ

်န ်

မ ဏနည်ျိုးငသ င င
ွေ ျိုးင မှုစနစ်

မ ဏနည်ျိုးငသ

င င
ွေ ျိုးင မှုမ ျိုး

်သည်စနစ် (RTRP)

ျိုး် ၊ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်

စ်

်အင

အ န်နှ ်
အ
်

ည်

ည့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငတွေင့် ြေ ဏ

မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားကိုံ အခ န
ိ ့်နှင့်တမပြျားည စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျား

မဆ င့်ရွက့်နိုံငေ
့် ည့်စနစ့်တစ့်ရြ့်ကိုံ အမက င့်အထည့်မြ တ
့် ည့်မထ င့်
ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

အဆိြ
ုံ ါစနစ့်ကိုံ

အမက င့်အထည့်မြ ပ့် ခင့်ျားပြင့်

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့် ည့် (၁) အခ င့်ျားခ င့်ျားအပြန့်အလှန့်ခ တ
ိ ့်ဆက့်
မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျား၊ (၂) က ယ့်ပြနို့စ
့် ွေ ရယူနိုံငပ့် ခင့်ျား၊ (၃) မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျား
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မခတ့်ေမစပခင့်ျား၊ (၄) နိုံငင
့် တက မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားနှင့် မြါင့်ျားစြ့်မဆ င့်
ရွက့်နိုံင့်ပခင့်ျားနှင့် (၅) ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားေှုခိုံငေ
့် မစပခင့်ျား စ
တိုံျားပေြှင့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်ရည့်ရွယ့်ြါ
ပခင့်ျားနှင့် ခ က့်ခ င့်ျားမြျားမခ နိုံင့်
နှင့် ထိန့်ျား

ိေ့်ျားပခင့်ျားတိုံို့ စ

ည့်တိုံို့ကိုံ

ည့်။ RTRP တွေင့် မငွေမြျားမခ မပြ င့်ျားလွဲ

ည့်စနစ့်ေ ျား၊ QR Code မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျား

ည့်အြိုံငျား့် ေ ျားြါဝင့်ြါ

ည့်။ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျား

မြျားမခ ေှု မဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားအ ျားလျားုံ အတွေက့် ရှင့်ျားလင့်ျားစွေ ြြိုံျားမြျားေည့်
RTRP
ပြစ့်ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၂)

ည့် CBM-NET ၏ RTGS အြိုံင့်ျားတွေင့် ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်ေည့်
ည့်။

ပမန်မ န ် ံ

ွေ ် ပမန်မ QR Code (MMQR) ဟ င ေါ်ငသ

လ ်ပမန်ငသ စံသ
င

်ပ

်မှ

်

ျိုးသည်

်စနစ်

ျိုး် ၊ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

စ်

်အင

န်ို့ပ န်မှု
်အ

ည်

ည့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငတွေင့် အ ုံျားပြျု

ေည့် QR Code စ

တ့်ေှတ့်ပခင့်ျားအတွေက့် စည့်ျားေ ဉ့်ျား၊ လေ့်ျားညွှန့်ခ က့်ေ ျားကိုံ

ခ ေှတ့်ေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ ပေန့်ေ နိုံငင
့် တွေင့် အ

ုံျားပြျုေည့် QR Code စ တ့်

ေှတ့်ခ က့် ည့် EMVCo စ တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျားနှင့်အည မဆ င့်ရွက့်ထ ျားပခင့်ျား
ပြစ့်ြါ ည့်။ အဆိုံြါ စ

တ့်ေှတ့်ခ က့်ကိုံ ဘဏ့်ေ ျား၊ ပြည့်တွေငျား့် /ပြည့်ြရှိ

မငွေမြျားမခ ေှု လုံ ြ့် ငန့်ျား မဆ င့်ရွ က့်

ူေ ျား၊ E-Wallet မဆ င့်ရွက့်

အ ျားလုံျားလိက
ုံ ့်န မဆ င့်ရွက့်ရေည့်ပြစ့်

ည့်။

ိုံို့ေှ

ူေ ျား

ဘဏ့်ေ ျားအ ျားလုံျား

နှင့် အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမ ကျားထုံတ့်မဝ ူေ ျားအ က ျား အခ င့်ျားခ င့်ျားအပြန့်
အလှန့်ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ေည့်ပြစ့်ဖြျား၊ စွေေ့်ျားမဆ င့်ရည့်ပြည့်ဝမ
မငွေမြျားမခ ေှုကိုံ မြ ့်မဆ င့်နိုံင့်ေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ တစ့်ခ န
ိ ့်တည့်ျားေှ ြင့် QR

Code အ ုံျားပြျုပခင့်ျားနှင့် စြ့်လ ဉ့်ျား ည့်ြည မြျားအစအစဉ့်ေ ျားကိုံ ြါဝင့်
မဆ င့်ရွက့် ူေ ျားနှင့် လုံြ့်ငန့်ျားငယ့်ေ ျားအတွေက့် စစဉ့်မဆ င့်ရွက့်မြျား

ွေ ျား

ေည့်ပြစ့်ြါ

ိေ့်ျား

ည့်။ RTRP စနစ့်တွေင့် MMQR မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျား၊ ထိန့်ျား

ပခင့်ျားနှင့် QR Code အ ုံျားပြျု၍ မငွေမြျားမခ မပြ င့်ျားလွဲပခင့်ျား အစရှိ
မဆ င့်ရွက့်နိုံငေ
့် ည့်ပြစ့်ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၃)

အလအငလ
(ACH)

်လ ်ပမန်စွေ
အင

်အ

ည့် တိ ုံ ို့ကိ ုံ

ည့်။
စ
ည်င

ျိုး် ှ ်ျိုးလ ်ျိုးင
်ပ

် ွ

်န ်သည်စနစ်

ျိုး် ၊ အဆင့်ပေြှင့်ထ ျား ည့် CBM-NET

စနစ့် စ့်နှငခ
့် တ
ိ ့်ဆက့်ဖြျား အစိတ့်အြိုံင့်ျားတစ့်ခုံအပြစ့် အလတ့်ထမရ နစ့်
နည့်ျားလေ့်ျားပြင့် စ ရင့်ျားလွှွဲမပြ င့်ျားေှုေ ျားအတွေက့် ACH တည့်မထ င့်မဆ င့်
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ရွက့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ အဆိုံြါစနစ့် ည့် မငွေ
မခ ေှုေ ျားမဆ င့်ရွက့်နိုံင့်

ည့်

ျားအ

ုံျားေပြျုဘွဲ မငွေမြျား

အြွေွဲွံ့အစည့်ျားတစ့်ရြ့်မြ ့်မဆ င့်ပခင့်ျားကိုံ

အမထ က့်အကူပြစ့်မစေည့်အပြင့် ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်လ က့်ရှိ

ည့် မငွေမရျား

မ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားအမနပြင့် ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျား ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်စွေ
မဆ င့်ရွက့်နိုံငေ
့် ည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ ACH

ည့် အလက့်ထမရ နစ့် နည့်ျားလေ့်ျား

ပြင့် မငွေလွှွဲမပြ င့်ျားေှုေ ျားကိုံ တိုံက့်ရိုံကဖ့် ေစ ျား/ဖေရှင့်ပြျု စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားမြျား
ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ အလက့်ထမရ နစ့် မငွေမ ကျားလမ
ွှွဲ ပြ င့်ျားစ ရင့်ျားရှင့်ျား
လင့်ျားေှုတွေင့် လူူ့စွေေျား့် အ ျားအ ုံျားပြျုမဆ င့်ရွက့်ရမ
ြယ့်ြ က့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ
အြိုံင့်ျားပြစ့်မ

ည့်။ ACH စနစ့်တွေင့် ြေ ဏနည့်ျား

ည့် အစုံလုံိက့်မြျား

ည့်စနစ့် (BRP) အတွေက့် အြိုံင့်ျားတစ့်ခုံလည့်ျားြါဝင့်ေည့်ပြစ့်ြါ

BRP

ရှငျား့် လင့်ျား

ျားတင့်တန့်ြိုံျားကိုံ တစ့်မနို့လ င့်နှစ့်ကကိေ့် RTGS တွေင့် စ ရင့်ျား
ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

်မ ငသ အ ်

ည့်။

်မှုနှ ်

ံျိုးရံှုျိုးန ်ငပ စမံ နို့် ွေဲမှု

စနစ်သစ်သို့ ပ ည်စံစွေ ငပ
င ျိုးပ

ည့်။

ည့် ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့် ူေ ျားအ က ျား အပြန့်အလှန့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှု

ေ ျား၏ အ

လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၄)

ည့် CBM-NET ၏ အစိတ့်

RTGS နှင့်ခ တ
ိ ့်ဆက့်၍ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျားကိုံ မဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့် ပြစ့်ြါ
မခ

ည့်။ အဆိြ
ုံ ါစနစ့်

အဆင့်ေ ျားကိုံ မလ ခ

ျိုး် လဲန ် န်အ

ွေ

ည်င

် MPU အ ျိုး

် န်နှ ်
ွေန်ျိုးအ ျိုး

ျိုး် ၊ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့် ည့် လုံြ့်ငန့်ျားေ ျား ြိုံေိုံလခုံ ချုစိတ့်ခ

စွေ မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ေည့်စနစ့် စ့် ိုံို့ တိုံျားပေြှင့်မပြ င့်ျားလွဲပခင့်ျားကိုံ ဖြျားစျားမအ င့်
မဆ င့်ရွက့်ရန့် MPU အ ျား တွေန့်ျားအ ျားမြျားရေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ တစ့်ခ န
ိ ့်တည့်ျား
ေှ ြင့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့် ည့် MPU ၏ အုံြ့်ခ ျုြ့်ေှုြိုံင့်ျားနှင့် ဆျားုံ ရျားှု
နိုံင့်မပခစေခနို့့်ခွေွဲေှုတိတ
ုံို့ ွေင့် နိုံင့်ငတက အမလအထမက င့်ျားေ ျားနှင့်အည မဆ င့်
ရွက့်ရန့် MPU နှင့် ၎င့်ျား၏ ရှယ့်ယ ရှင့်အြွေွဲွံ့ဝင့်ေ ျားအ ျား တွေန့်ျားအ ျားမြျား
ကူည
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၅)

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

င ျိုးနှုန်ျိုးသ ်မှ ်ပ

ည့်။

်ျိုး

်

နိုံငင
့် တွေင့် ြေ ဏနည့်ျားမ

မဝါေ၊ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့် ည့် ပေန့်ေ
မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားအတွေက့် ဝန့်မဆ င့်ခ

စရိတ့်ပေင့်ေ ျားမနပခင့်ျားအမြေါ် ဝန့်မဆ င့်ခစရိတ့်ေ ျားနှင့်စြ့်လ ဉ့်ျား၍ ေူဝါေ
ခ ေှတ့် မဆ င့်ရွက့်
ခ ေှတ့်ေည့်ေူဝါေ

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်ေှ

ည့် စနစ့်အတွေင့်ျား မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျားနှင့် မငွေမြျားမခ
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ဝန့်မဆ င့်ေှုြြိျားုံ မြျား
ပေင့်

ူေ ျားအ က ျား ဝန့်မဆ င့်ခနှုန့်ျားထ ျားေ ျား ြွေင့်လင့်ျား

ေှု ရှိမစရေည့်ပြစ့်ြါ

အမနပြင့် မရ င့်ျားခ
ပေင့်

မစရန့်

ည့်။ မငွေမက က့်ခရှငျား့် လင့်ျားမြျား

ူထေှ မက က့်ခ

ည့်နှုန့်ျားထ ျားေ ျားကိုံ ြွေင့်ျားလင့်ျား

မ က ပ့် င စ တေ့်ျားကိုံ

ထ ျားရှိရေည့်ပြစ့်ြါ

ည့် ဘဏ့်

ြုံစတစ့်ခုံပြင့်ပြျုစုံ၍

ည့်။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

ထုံတ့်ပြန့်

ည့် ဝန့်မဆ င့်ခ

နှုန့်ျားထ ျားေ ျားနှင့်စြ့်လ ဉ့်ျား၍ စ ရင့်ျားအင့်ျားအခ က့်အလက့်ေ ျားကိုံ မက က့်ယူ
ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်အမနပြင့် လိုံအြ့်ြါက

ဝန့်မဆ င့်ခနှုန့်ျားထ ျားေ ျား၊

မရ င့်ျားခ

ူေ ျားထေှရယူ

မလ နှုန့်ျား (MDR) နှငစ
့် ြ့်လ ဉ့်ျား၍ ကနို့့်

ည့်

မရ င့်ျားခ

ူ

တ့်ခ က့်ေ ျား မဆ င့်ရွက့်နိုံငြ
့် ါ

ည့်။ ACH ေှတစ့်ဆင့် ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

ည့် နိုံင့်ငမတ ့်

အစိုံျားရနှင့် စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအ က ျား၊ နိုံငင
့် မတ အ
့် စိုံျားရနှင့်လူြုံဂဂိျုလ့်
ေ ျားအ က ျား၊ မြျားမခ ေှုေ ျားအြါအဝင့် လူြုံဂဂိျုလ့်အခ င့်ျားခ င့်ျား၊ နိုံင့်ငမတ ့်
အစိုံျားရနှင့်စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအ က ျား မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားကိုံ အလက့်ထမရ နစ့်
နည့်ျားလေ့်ျားပြင့်မဆ င့်ရွက့်ရ တွေင့် မက က့်ခေည့် ဝန့်မဆ င့်ခနှုန့်ျားထ ျား
ေ ျားကိုံ ကနို့့်
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၆)

ဗဟဘဏ်င ွေင

တ့်ေည့်ေဝ
ူ ါေေ ျား ခ ေှတ့်မဆ င့်ရွက့်
ျိုးပ

် စ

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

်ျိုး၊ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

်ျိုး ှ ်ျိုးလ ်ျိုးပ

ည့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျားဆိုံင့်ရ ဆုံျားရှုျားနိုံငမ
့် ပခေ ျားကိုံ မလ ခ ရန့်အတွေက့်
ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်ကိုံယ့်တိုံင့်
ဗဟိ ုံဘ ဏ့် ေှ ခွေ င ့်ပြျုထ ျား

( ိေ
ုံို့ ဟုံတ)့်

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်

ည ့် ပြင့် ြ အြွေ ွဲွံ့ အစည့်ျား ေ ျားေှ မဆ င့်ရွက့်

ေည့် ပြည့်တွေငျား့် ြေ ဏနည့်ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုအ ျားလုံျားကိုံ မငွေမရျားမ ကျားမရျား

အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား၏ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်တွေင့်ထ ျားရှိ ည့် စ ရင့်ျားပြင့်

လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၇)

စ ရင့်ျားရှင့်ျား လင့်ျား မဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်

ဘဏ်လ ် န်ျိုး၏စ

ွေန်

်ျိုး

်

ည့်။

်စနစ်၊ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

နှင့် နိုံင့်ငမတ ့်အစိုံျားရ ည့် အဆင့်ပေြှင့်တင့်ထ ျား ည့် CBM-NET စနစ့် စ့်၊
RTRP စနစ့်နှင့် MPU စနစ့်တိန
ုံို့ ှင့် မခ မေွေွံ့စွေ တိုံက့်ရက
ိုံ ့်ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရက
ွ ့်
နိုံင့်ရန့် ဘဏ့်ခွေွဲေ ျားအ က ျား ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့် ည့် ကွေန့်ရက့်စနစ့်ကိုံ
အမက င့်အထည့်မြ ့်ရန့် တွေန့်ျားအ ျားမြျားမဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

မခတ့်ေဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျား၏ စ ရင့်ျားဆိုံင့်ရ ကွေန့်ယက့်စနစ့် ည့် မငွေမြျားမခ ေှု
လုံြ့်ငန့်ျားေ ျား၏ စွေေ့်ျားမဆ င့်ရည့်ကိုံ တိုံျားပေြှင့်မြျားနိုံင့် ည့်အပြင့်

ုံျားစွေွဲ ူေ ျား
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လွေယ့်ကူမခ မေွေွံ့စွေ

လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ေည့် ပြစ့်ြါ ည့်။ ထိို့ပုံ ြင့်

အွေန့်လိုံငျား့် ဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျား၊ ေိုံဘိုံင့်ျားဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျား၊ အင့်တ နက့်နှင့် ေိုံဘိုံင့်ျား
မြျားမခ ေှုေ ျားကွဲ

ိုံို့ ဆန့်ျား

မစရန့် တွေန့်ျားအ ျားမြျား

စ့်တထွေင့် ည့် မငွေမြျားမခ ေှုြုံစေ ျားတိုံျားတက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်နှင့်

နိုံင့်ငမတ ့်အစိုံျားရ ည့် ဆက့် ွေယ့်မဆ င့်ရွက့် ူေ ျားစွေ ရှိဖြျား၊ အစိျားုံ ရမြျားမခ
ေှုေ ျားကိုံ မဆ င့်ရွက့်မြျား

ည့် နိုံငင
့် ြိုံငဘ
့် ဏ့်ေ ျားနှင့်လည့်ျား ြူျားမြါင့်ျား

မဆ င့်ရွက့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ ပေန့်ေ စျားြွေ ျားမရျားဘဏ့်၏ ဘဏ့်ခွေွဲေ ျား
အ က ျား ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်

ည ့်ကွေန့်ရက့် အမက င့်အထည့်မြ ့်

ပခင့်ျားစေခ က့်ေှ မဆ င့်ရွက့်ဆွဲပြစ့်ဖြျား၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ မရျားနှစ့်တွေင့်
အဆင့် (၁) ဖြျားစျားေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ ဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျား၏စ ရင့်ျားဆိုံင့်ရ ကွေန့်ယက့်
စနစ့်အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျား ည့် ACH စနစ့် မအ င့်ပေင့်ေှု
အတွေက့် အဓိကအခန့်ျားကဏ္ေှ ြါဝင့်ြါ

ည့်။ 16ာက န့်ရှိမ

ဘဏ့်ေ ျား

ည့် ၂၀၂၀ ပြညန
့် ှစ့်တွေင့် ဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျား၏စ ရင့်ျားဆိုံင့်ရ ကွေန့်ယက့်စနစ့်
အ ျား အဖြျား တ့်အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်ရေည့်ပြစ့်ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၈)

ါဝ င
်

် ွ

်ပ

်ျိုး

်

မဝါေ၊ လက့်ရှိအခ န
ိ ့်တွေင့် ဘဏ့်ေ ျားက

ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျား ြေ ဏနည့်ျားမ
ရွက့်နိုံင ့်ြ ါ

ည့်။

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားတွေင့် ြါဝင့်မဆ င့်

ည့်။ မငွေ မြျားမခ ေှု မ ျားကွေ က့် အတွေ င့်ျား ရှိ အမ

ျားစ ျားမငွေ မရျား

မ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား (MFI)၊ အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမ ကျား ထုံတ့်မဝ ူ
ေ ျားအမနပြင့် ၎င့်ျားတိ၏
ုံို့ မြျားမခ ေှုေ ျားကိုံ မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ရန့် ဘဏ့်ေ ျားနှင့်
မဘ တူစ ခ ျုြခ
့် ျုြ့်ဆ၍
ိုံ မဆ င့်ရွကရ
့် ြါ ည့်။ MFI ေ ျား၏ အမရအတွေက့်
ည့် တိုံျားတက့်လ က့်ရှိဖြျား၊ ၂၀၁၉ ခုံနှစ့်၊ ဧဖြလကုံန့်ရှိ စ ရင့်ျားဇယ ျားေ ျား
အရ အလွှ ၁ MFI (၃၀)ခုံ၊ အလွှ ၂ MFI (၄၀)ခုံနှင့် အလွှ ၃ MFI (၁၁၁)ခုံ
အထိ ရှိြါ ည့်။ MFI အခုံ (၂၀)မက ခ
့် နို့့်ေှ

မငွေမရျားမ ကျားမရျားကဏ္

အတွေင့်ျား ၎င့်ျားတိုံို့၏ ေတည့်ရင့်ျားနှျားမငွေနှင့် မငွေမြျားမခ ေှုြေ ဏမ က င့်
ထင့်ရှ ျား

ည့် အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားအပြစ့် ရြ့်တည့်လ က့်ရှိြါ

ခုံနှစ့်ကုံန့်ထိ MFI ေ ျားတွေင့် ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်မန ူ ၃
ရှိေည့်ဟုံ ခနို့့်ေှန့်ျားရြါ

ပမန်မာ့်စီုံးပွောုံးယ ုံး

ဏ်၏

ဏ်လိုပင
် န်ုံး ယခတ်မီတိိုုံးတက်ယစပခင်ုံး စီမခ က်ကိို ကမ္ာ့်

ည်။ အဆင့်် ၁ တွေင် ပမန်မာ့်စီုံးပွောုံးယ ုံး

ဏ်၏

ည့်။ ၂၀၁၉
န့်ျားမက ခ
့် နို့့်

ည့်။ ထိို့အ
ုံ ပြင့် ေိုံဘိုံင့်ျားမငွေမြျားမခ ေှုေ ျား ည့် မရြန့်ျား

စ ျားလ ဖြျား လူြုံဂဂိျုလ့်တစ့်ဦျားေှတစ့်ဦျား
16

ိ

ိုံို့ မြျားမခ ေှုနှင့် လ ြ့်စစ့်ဓ တ့် အ ျားခ
ဏ်၏ ပ့်ပိုုံးိ မှုပ င့်် အယကာင်အထည်ယ ာ်ယဆာင် ွကလ
် က် ိပ
ှ ေါ

ဏ်ခဲကွေ ကီုံး (၈၆) ခို ပေါဝင်ပေါ ည်။
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မြျားမခ ေှု လုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအတွေက့် ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား

ည့် အလက့်ထမရ နစ့်

မငွေမ ကျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားမ ျားကွေက့်တွေင့် မြေါ်မြါက့်လ ြါ

ည့်။ အမ

ျားစ ျား

မငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား၊ အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမ ကျားထုံတ့်မဝ
ေ ျားနှင့် အပခ ျားမ

အရည့်အခ င့်ျားပြည့်ေ

ူ

ည့် ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်လိုံ ူ

ေ ျားလိုံအြ့်ခ က့်အမြေါ်အမပခပြျု၍ ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်လ နိုံင့်မစရန့် ပေန့်ေ နိုံင့်င
မတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့် ည့် ြေ ဏနည့်ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုအမပခခ အမဆ က့်အအုံ

ကိုံ ပေြှင့်တင့်မဆ င့်ရွက့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ ထိုံ ိုံို့ မဆ င့်ရွက့်ပခင့် ျား ပြင ့်
ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘ ဏ့် အ မနပြင ့် ဝန့်မ ဆ င့် ေှုစ ရိတ ့်ေ ျား

က့်

မစနိုံင့် ည့် ယှဉ့်ဖြိျုင့်ေှုစွေေ့်ျားရည့်၊ လုံြ့်ငန့်ျားထိမရ က့်ေှုစွေေ့်ျားရည့်တိက
ုံို့ ိုံ တိုံက့်ရိုံက့်
( ိုံို့)

ွေယ့်ဝိုံက့်မ

နည့်ျားလေ့်ျားပြင့် တိုံျားပေြှင့်နိုံင့်ေည့်ပြစ့်ြါ

နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်အမနပြင့် ပြစ့်နိုံင့်မပခရှိမ
ကကိျုတင့်စဉ့်ျားစ ျားရေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ ပေန့်ေ

ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခေ ျားအတွေက့်

ည့်။ ဘဏ့်ေဟုံတ့်မ

မငွေမရျားမ ကျားမရျား

အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားအမနပြင့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်၏ စနစ့်ေ ျားတွေင့်
ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်ခွေင့်ရရန့် နည့်ျားြည ြိုံင့်ျားဆိုံငရ
့် နှင့် လုံြ့်ငန့်ျားြိုံင့်ျားဆိုံငရ
့်
တွေင့် တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျားနှင့် ကိုံက့်ညေှုရှိရေည့်ပြစ့်ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၉)

စံသ ်မှ ်ပ

ည့်။

်ျိုး၊ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့် ည့် နိုံင့်ငတက နှင့် ခ တ
ိ ့်ဆက့်

မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ရန့်အတွေက့် အခ က့်အလက့်စ တိမ
ုံ ြျားြိပုံို့ ခင့်ျားဆိုံင့်ရ
ေှတ့်ခ က့်ေ ျားကိုံ အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်
ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်ေှ မဆ င့်ရွက့်

စ တ့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

ည့် CBM-NET စနစ့်တွေင့်

စ တိုံမြျားြိုံို့ပခင့်ျားြုံစကိုံ ISO 20022 နှင့်အည မဆ င့်ရွက့်ေည့်ပြစ့်ဖြျား၊ MPU ၏
လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားတွေင့် ISO8583 နှငအ
့် ည မဆ င့်ရွက့်ေည့်

လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၁၀)

ပြစ့်ြါ

ည့်။

ငေသ

်

ျိုးင ါ ်ျိုးင

် ွ

်ပ

်ျိုး၊ ပေန့်ေ နိုံငင
့် တွေင့် မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်

ေ ျားြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ရန့်မဆ င့်ရွက့်ရ တွေင့် အ ဆယစျားြွေ ျားမရျားြျားူ မြါင့်ျားမဆ င့်
ရွက့်ေှု ေူမဘ င့်မအ က့်ရှိ မေ

တွေငျား့် မငွေမြျားမခ ေှု စကကြံနယ့်မပေေ ျားနှင့်

ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားကိုံလည့်ျား ထည့် ွေင့်ျားစဉ့်ျားစ ျားမဆ င့်ရွက့်
ပြစ့်ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၁၁)

ည့်။

ွေ ်လ ျိုး် ပမ ်သ မှု ှပ
မ

ွေ ျားေည့်

ျိုး် ၊ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားနှင့်စြ့်လ ဉ့်ျား ည့်

ည့် ြေ ဏနည့်ျား

တင့်ျားအခ က့်အလက့်ေ ျား
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ကိုံ စုံမဆ င့်ျား၍ လစဉ့်နှင့်
ထုံတ့်ပြန့်
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၁၂)

်လ

ွေ ျားေည့်ပြစ့်
်မှ

်ပ

်စ

ုံျားလြတ့် တစ့်ကကိေ့် အေ ျားပြည့်

ူ ိရှိမစရန့်

ည့်။
်ျိုး ှ ်ျိုးလ ်ျိုးပ

ျိုး် ၊ အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမြျားမခ ေှု

နည့်ျားလေ့်ျားေ ျားတိုံျားပေြှင့်ပခင့်ျားနှင့် နိုံင့်ငမတ ့်အစိုံျားရမငွေမြျားမခ ေှုေ ျားကိုံ ေစ့်ဂစ့်တယ့်
စနစ့်

ုံို့ိ ပြ င့်ျားလွဲပခင့်ျားပြင့် ခ က့်လက့်ေှတ့်အ ုံျားပြျုေှုကိုံ မလ ခ နိုံင့်ြါ
မ

ည့်။ ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်
NET အ ျား အ
ကကျားေ ျားမ

ည့် အဆင့်ပေြှင့်တင့်ထ ျား

ည့် CBM-

ုံျားပြျုရန့်နှင့် ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခမလ ခ ရန့်အတွေက့် ြေ ဏ

မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားတွေင့် ခ က့်လက့်ေှတ့်အ ုံျားပြျုေှုကိုံ ြယ့်ြ က့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ အန ဂတ့်က လတွေင့် အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမြျားမခ ေှု
နည့်ျားလေ့်ျားကိုံ မဆ င့်ရွက့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ ခ က့်လက့်ေှတ့်နှင့် နိှုင့်ျားယှဉ့်
ြါက ACH နှင့် RTRP တိအ
ုံို့ ပြင့် အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမ ကျားကွဲ
စိတ့်ခ လုံခချုေှုရှိ

ည့် ဆန့်ျား

စ့်တထွေင့်မ

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျား

ပြင့် မငွေလွှမ
ွဲ ပြ င့်ျားေှုေ ျားကိုံ မဆ င့်ရွက့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။
လက့်ေှတ့်ေ ျားကိုံ ြေ ဏနည့်ျားမ

ိုံို့ ြိုံေိုံ

ိမ
ုံို့

့် ခ က့်

မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားအတွေက့် က လတိုံေှ

က လလတ့်အမတ အတွေင့်ျား ဆက့်လက့်အ ုံျားပြျု ွေ ျားေည့် ပြစ့်ြါ ည့်။
ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်၏

မဘ ထ ျားေှ

ုံျားစွေွဲ

ူေ ျားအမနပြင့်

ခ က့်လက့်ေှတ့်အြါအဝင့် မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားအေ ျုိ ျားေ ျုိ ျားကိုံ မရွျားခ ယ့် ုံျား
စွေန
ွဲ ိုံငရ
့် န့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ CBM-NET စနစ့်

စ့်တွေင့် ခ က့်လက့်ေှတ့်ြုံရိြ့် ုံျား

စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေည့်စနစ့်ကိုံ အမက င့်အထည့်မြ ေ
့် ည့်ပြစ့်ြါ
ည် ွ

်

်(၄)

မ ဏနည်ျိုးငသ
အ ျိုးင

လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၁)

ျိုး်

င ွေင ျိုးင မှုစနစ်မ ျိုး

ွေ ်

ည့်။

ံျိုးရံှုျိုးန ်ငပ စမံ နို့် ွေဲမှု

်မ ငစ န်၊

စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှု ဆိုံင့်ရ ဆျားုံ ရှုျားနိုံင့်မပခကိုံ မလ ခ နိုံငရ
့် န့်နှင့် အ ျားမက င့်ျား
ခိုံင့်ေ မစရန့် ြေ ဏနည့်ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားနှင့် စြ့်လ ဉ့်ျား

ည့်

စည့်ေ ဉ့်ျား၊ နည့်ျားဥြမေေ ျားနှင့် လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှုအစအစဉ့်တိက
ုံို့ ိုံ ပြန့်လည့်
ုံျား

ြ့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ ထိို့ပုံ ြင့် စနစ့်အတွေင့်ျား အ

မဆ င့်ရွက့်နိုံငေ
့် ှု အပေင့်ဆုံျားြေ ဏ တ့်ေှတ့်ပခင့်ျား၊

ျား

ျားတင့်ဖေစ ျား
နို့့်ရန့်ြုံမငွေထ ျား

ရှိပခင့်ျားနှင့် ြါဝင့်မဆ င့်ရက
ွ ့် ူေ ျား ိုံို့ အခ န
ိ ့်နှငတ
့် မပြျားည
အလက့်မြျားပခင့်ျားတိက
ုံို့ ိုံ ထည့်

ွေငျား့် မဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

တင့်ျားအခ က့်
ည့်။
63

လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၂)

ပေန့်ေ နိင
ုံ ့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

ည့် CBM-NET စနစ့်ကိုံ အဆင့်ပေြှင့်တင့်

မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားနှင့်အတူ BCP နှင့် DR ေ ျားကိုံြါ ြေ ဏနည့်ျားမ
မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်အတွေက့် မဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ မြ ့်ပြြါအစ

အစဉ့်ေ ျားကိုံစနစ့်တွေင့် ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့် ူေ ျားနှင့် တစ့်နှစ့်တစ့်ကကိေ့် ြုံေှန့်
စေ့်ျား

ြ့်မဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ြါက ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်
ပြည့်စုံမ
ပြစ့်ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၃)

ဆက့်

ည့်။ အ ကြ့်အတည့်ျားကကျုမတွေွံ့လ

ူေ ျားအ က ျား ဆက့်

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်နိုံငမ
့် စရန့်

ွေယ့်မရျားအစအစဉ့်ေ ျား ခ ေှတ့်မဆ င့်ရွက့်

ည့်။

MPU

ည့် လုံခချုမရျားအတွေက့် နိုံင့်ငတက စ တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျားနှင့်အည

အရစနစ့်ကိုံ တည့်မထ င့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ MPU
ကကျုမတွေွံ့လ ြါက ဆက့်

ပမန်မ န ် င
ံ
င ျိုးင

ြ့်မဆ င့်ရွက့်

်ဗဟဘဏ်မှ င

မှုစနစ်မ ျိုးသည် အင ျိုးက

်မ ျိုး

လ

မြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျား

ည့် အ ကြ့်အတည့်ျား

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ေည့် အစအေေ ျားနှင့် BCP၊

DR အစ အစဉ့် ေ ျားကိ ုံ ြုံေှန့်စေ့်ျား
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၄)

ွေ ျားေည့်

် ွ

်မည်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

မ ဏနည်ျိုးငသ

ျိုးငသ စနစ်မ ျိုးပ စ်၍ PFMI စံသ

်နော မည်ပ စ် ါသည်။ အပခ ျားြေ ဏနည့်ျားမ

င ွေ
်မှ

်

မငွေ

ည့်လည့်ျား ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်၏ ကကျား ကြ့်

စစ့်မဆျားပခင့်ျားစေ ျားကိုံ လိုံက့်န ရေည့်ပြစ့်ြါ
လည့်ြတ့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ေှုအစအေနှင့်

ည့်။ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်ဆက့်ေပြတ့်

ဘ ဝမဘျားအနတရ ယ့်ေှ ပြည့်လည့်

ထူမထ င့်မရျားအစအစဉ့်၊ နည့်ျားြည လုံခချုေှုအတွေက့်စစ့်မဆျားပခင့်ျားနှင့် စစ့်မဆျား
ဖြျားမ က င့်ျား မထ က့်ခခ က့်ထုံတ့်မြျားပခင့်ျား အြါအဝင့်ခိုံင့်ေ
နိုံင့်မပခစေခနို့့်ခွေွဲေှုေ ျားကိုံ မဆ င့်ရွက့်
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၅)

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

ဆိုံ က့် ဘ လ ုံခ ခ ျုေှု နှ င ့် လိ ေ့် လ ည့် အ တုံပ ြျုလုံြ ့် ေှု ေ ျားကိ ုံ မြ ့်ထုံတ့် ိရှိ
နိုံင့်ေည့်စနစ့်ေ ျားကိုံ ေိတ့်ဆက့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ဖြျား ြုံေှန့်စေ့်ျား
ေည့်ပြစ့်

လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၆)

ည့် ဆုံျားရှုျား

ြ့်စစ့်မဆျား

ွေ ျား

ည့်။

လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားတွေင့် က ျားပြတ့်မနှ က့်ယှက့်ပခင့်ျား၊ လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်
ရွက့်ေှုေမအ င့်ပေင့်ပခင့်ျားနှင့် မနှ င့်မနှျားေှုပြစ့်ပခင့်ျားတိရ
ုံို့ ှိြါက အဆိြ
ုံ ါအခ က့်
အလက့်ေ ျားကိုံ ဗဟိုံဘဏ့် ိုံို့ ြုံေှန့်အစရင့်ခရေည့်အပြင့်၊ အမရျားမြေါ်အမပခ
အမနေ ျားတွေင့်လည့်ျား အစရင့်ခတင့်ပြရေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ ဆိုံက့်ဘ တိုံကခ
့် ိုံက့်
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ေှုေ ျားနှင့်စြ့်လ ဉ့်ျား ည့် အစရင့်ခတင့်ပြပခင့်ျားအတွေက့် ေူဝါေေ ျားရှိလ မစရန့်
မဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

၃.၄.၁.၃ င ွေင ျိုးသ ်ငသ ံလ ်မှ ်မ ျိုး မှ ် မ်ျိုး
ပ

ျိုး် နှ ် စ

ျိုး် ှ ျိုး် လ ျိုး် ပ

်ျိုး

်

် န်ျိုးသမ်ျိုး

ျိုး ှပ

်ျိုး၊ စ

်ျိုး ှ ်ျိုးလ ျိုး်

အစအစဉ်မ ျိုး

ါဝ မ
် ှု
၃၉။

င ွေင ျိုးသ

စ် အ

ွေ

်ငသ ံလ

်မှ

်မ ျိုးင ျိုး

ွေ

်သည်

် အလွေန်အင ျိုး ါ ါသည်။ အစိုံျားရမငွေမခ ျား

ေ ျားေှထုံတ့်မဝမ

မငွေမခ ျား

က့်မ

်ျိုးပ ည်၏ င ွေင ျိုးင
က့်မ

ျိုးင ျိုး

ခလက့်ေှတ့်ေ ျားနှင့် ဗဟိုံဘဏ့်

ခလက့်ေှတ့်ေ ျားကိုံ လွေတ့်လြ့်မ

မ ျားကွေက့်မဆ င့်

ရွက့်ခ က့်ေ ျားေှတစ့်ဆင့် မငွေမ ကျားေူဝါေအမက င့်အထည့်မြ ရ
့် ၌ က ယ့်က ယ့်ပြနို့ပ့် ြနို့့်အ
ကြါ

ည့်။ SSSs နှင့် CSDs ကွဲ မ
ိုံို့

ခိုံင့်ေ ၍ စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်၀မ

မငွေမခ ျား

က့်မ

ဏ္ဍ

ုံျားပြျု

ခလက့်ေှတ့်ေ ျားအတွေက့် အ ျားမက င့်ျား

မငွေမ ကျားမ ျားကွေက့်အမဆ က့်အအုံေ ျား

ည့် မငွေမရျားမ ကျားမရျား

မ ျားကွေက့်ေ ျားတွေင့် စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်၀စွေ မဆ င့်ရွက့်နိုံငရ
့် န့်အတွေက့်၊ မငွေမြျားမခ ေှုနှင့်အပခ ျားရည့်ရွယ့်
ခ က့်ေ ျားအ ျား အ ေခေ ျား အခ န
ိ ့်ေမြျားနိုံင့်ရန့်အတွေက့်နှင့် မေ
မဆ င့်ရွက့်နိုံငရ
့် န့်အတွေက့် ေရှိေပြစ့်လိုံအြ့်မ
မငွေမခ ျား

က့်မ

အစိတ့်အြိုံင့်ျားတစ့်ခုံပြစ့်ြါ

ခလက့်ေှတ့်ေ ျား စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျား

မခ ေှုနှင့် မရ င့်ျားခ
ရှိေည့်ပြစ့်ြါ

ူေ ျားေှ မငွေမခ ျား

က့်မ

ည့်။ ထိို့မ
ုံ က င့် မငွေမခ ျား

က့်မ

ည့်။ မငွေမခ ျား

၄၀။

မငွေမခ ျား

ခလက့်ေှတ့်

ည့် တ ဝန့်နှစ့်ရြ့်

ခလက့်ေှတ့်မ ျားကွေက့် ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှု

မငွေလွှွဲမပြ င့်ျားေှုေ ျားအတွေက့် ယုံ ကည့်စိတ့်ခ ရဖြျား စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်၀မ
တွေင့် တည့်ေမနြါ
ှ

က့်မ

ခလက့်ေှတ့်ေ ျား ဝယ့်ယူ ူေ ျားေှ မငွေမြျား

ခလက့်ေှတ့်လမ
ွှွဲ ပြ င့်ျားမြျားေှု ဟူ
က့်မ

ည့်။ 17 ထိို့အ
ုံ ပြင့်

ညစ
့် နစ့် (SSSs) နှင့် မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျား

အ က ျား အခ င့်ျားခ င့်ျားအပြန့်အလှန့်အေှပြျုမနေှုေ ျားလည့်ျားရှိြါ
တစ့်ခုံလွဲမ
ွှ ပြ င့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှုတိုံငျား့် ၌ မငွေမခ ျား

တွေင့်ျားြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှုေ ျား

ည့်

အမပခခအမဆ က့်အအုံ

ည့်။
က့်မ

ကကိျုတင့်ခနို့့်ေှန့်ျားနိုံင့်

ခလက့်ေှတ့်ေ ျားအတွေက့် FMI ၏ လခုံ ချုေှု ရှိဖြျား ယုံ ကည့်စိတ့်ခ ရမ

ည့် လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ခ က့်

ည့် မခ ျားမငွေ၊ မငွေမ ကျားလွေယ့်ကူေှု၊ ယုံ ကည့်ေှု

အရ အြ့်နှေှု၊ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုနှင့် စနစ့်ဆိုံငရ
့် ဆုံျားရှုျားနိုံင့်ေှုတိုံို့ကိုံ အနည့်ျားဆုံျားပြစ့်မစရန့်အတွေက့်
ခိုံင့်ေ

ည့်

ဥြမေ ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှုဆိုံင့်ရ ေူမဘ င့်နှင့်

ကကခိုံင့်

ည့်ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခစေခနို့့်ခွေွဲေှု

နည့်ျားလေ့်ျားေ ျားမြေါ်တွေင့် တည့်ေှမနြါ ည့်။ မငွေမခ ျား က့်မ ခလက့်ေှတ့်ေ ျားအ ျား မငွေထုံတ့်မခ ျားပခင့်ျား၊
17

CPMI-IOSCO PFMI

ည် စနစ်အ

အယ ုံးကကီုံးယ

အတွေက် လိိုအပ် ည့်် အယပခခအယဆာက်အအမ
ို ာုံးကိို

ာစနစ်မ ာုံးပ စ်

ည့်် SSSs၊ CSDs နှင့်် CCPs ဆိိုင် ာယငွေယခ ုံး က်ယ

ခလက်မတ
ှ ်လိုပ်ငန်ုံးမ ာုံး

တ်မှတယ
် ာ်ထိုတ်ယပုံးပေါ ည်။
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အ ေခထ ျားပခင့်ျား၊ လွှမ
ွဲ ပြ င့်ျားပခင့်ျား၊ ကိုံငမ
့် ဆ င့်ပခင့်ျားတိက
ုံို့ ိုံ ြြိုံျားမြျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုနှင့်စြ့်လ ဉ့်ျား

ည့် ဥြမေေ ျား၊ နည့်ျားဥြမေေ ျားနှင့် လုံြ့်ထုံျားလုံြ့်နည့်ျားေ ျားကိုံ

တ့်ေှတ့်ပြဋ္ဌ န့်ျားထ ျားရေည့်

ပြစ့်ဖြျား၊ ြွေင့်လင့်ျားပေင့်
အနက့်ေှ မငွေမခ ျား

က့်မ

၏ မန က့်ဆုံျားအဖြျား
ပခင့်ျား

ေှုနှင့် ဥြမေအရ အ ဏ တည့်ေှုလည့်ျားရှိရေည့်ပြစ့်ြါ

ခလက့်ေှတ့်၏ ြိုံငဆ
့် ိုံင့်ေှုလွှွဲမပြ င့်ျားပခင့်ျားနှင့် မငွေမြျားမခ ပခင့်ျားနှစ့်ရြ့်စလုံျား

တ့်ပြစ့်မစေှုနှင့် အ ေခထ ျားရှိေှုအတွေက့် ဥြမေအရ အက အကွေယ့်မြျား

ည့် နိုံငင
့် ပခ ျားရင့်ျားနှျားပေြှျုြ့်နှေှုေ ျားကိုံ ဆွေွဲမဆ င့်လိုံ

က့်မ

ည့်။ ယင့်ျားတိုံို့

ည့် ထွေန့်ျား

စ့်စမ ျားကွေက့်ေ ျားရှိ မငွေမခ ျား

ခလက့်ေှတ့်မ ျားကွေက့် ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုအတွေက့် အဓိကအခ က့်ပြစ့်ြါ

ည့် ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခစေခနို့့်ခွေွဲေန
ှု ည့်ျားလေ့်ျားေ ျားတွေင့် မငွေမခ ျား
ထမရ နစ့်နည့်ျားလေ့်ျားပြင့် မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျား၊ မငွေမခ ျား
ကိုံ စ ရင့်ျားမရျား

က့်မ

က့်မ

ည့်။ ကကခိုံင့်

ခလက့်ေှတ့်ေ ျားအ ျား အလက့်

ခလက့်ေှတ့်ေ ျားလမ
ွှွဲ ပြ င့်ျားပခင့်ျားေ ျား

ွေင့်ျားပခင့်ျား၊ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားခ န
ိ ့်တိုံမတ င့်ျားမစပခင့်ျား၊ ြိုံင့်ဆိုံင့်ေှုလမ
ွှွဲ ပြ င့်ျားမြျားပခင့်ျားနှင့်

မငွေမြျားမခ ေှုကိုံ တဖြိျုင့်နက့်မဆ င့်ရွက့်
မငွေစ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုေ ျားအတွေက့်

ည့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုကိုံ အမက င့်အထည့်မြ ပ့် ခင့်ျား၊

လခုံ ချုစိတ့်ခ ရ

ည့်

စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှု

ရရန့်ြိုံင့်ခွေင့်ေ ျားကိုံ

အ ုံျားခ ပခင့်ျား (ဗဟိုံဘဏ့်တွေင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျား)၊ မခ ျားမငွေြြိုံျားမြျားပခင့်ျားေ ျားအတွေက့် အ ေခ
ထ ျားရှိပခင့်ျား၊ စေခနို့့်ခွေွဲေှုအစအစဉ့်ေ ျားမဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျား၊ စ
မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျား၏ ြ က့်ကွေက့်ေက
ှု ိုံ စေခနို့့်ခွေွဲရန့်အတွေက့် ရှင့်ျားလင့်ျား

နှစ့်ဦျားနှစ့်ြက့်နှင့် နှစ့်ဦျားထက့်ြိမ
ုံ
အစအစဉ့်ေ ျားရှိပခင့်ျားနှင့် မငွေမခ ျား

မခ ျားမငွေြေ ဏကနို့့်
က့်မ

ရင့်ျားပေစ့်ေ ျားခွေွဲမဝပခင့်ျားစ

ည့်တိုံို့ ြါဝင့်ြါ

ည့် စည့်ျားေ ဉ့်ျားေ ျားရှိပခင့်ျား၊

တ့်ခ က့်ေ ျားနှင့် အရှုျားကိုံေ မဝ

ည့်

ခလက့်ေှတ့်စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျားစနစ့်ေ ျား၏ ပြန့်လည့်

ထူမထ င့်ပခင့်ျားနှင့် အမရျားယူမဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားနှင့်စြ့်လ ဉ့်ျား

၄၁။

တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျားထုံတ့်ပြန့်ပခင့်ျား၊ ြါဝင့်

ည့် ရှင့်ျားလင့်ျားမ

စည့်ျားေ ဉ့်ျားေ ျားနှင့်

ည့်။

ဥြမေ ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှုဆိုံင့်ရ ေူမဘ င့်

ည့် မငွေမခ ျား

က့်မ

ခလက့်ေှတ့်ေ ျား စ ရင့်ျား

ရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျားအတွေက့် အမပခခအမဆ က့်အအုံအ ျား ကကျား ကြ့်စစ့်မဆျားပခင့်ျား၊ ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျား
ပခင့်ျားနှင့်

ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲပခင့်ျားတန
ိုံို့ ှငစ
့် ြ့်လ ဉ့်ျား၍ ရှင့်ျားလင့်ျားစွေ တ ဝန့်ခွေွဲမဝေှုရှိရြါေည့်။ CPMI-

IOSCO PFMIs တွေင့် မငွေမခ ျား

က့်မ

ခလက့်ေှတ့်မဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျား၏ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျား

လုံြ့်မဆ င့်ခ က့်ေ ျားအတွေက့် စနစ့်ေ ျားကိုံ ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျား၊ ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲ၊ ကကျား ကြ့်
စစ့်မဆျားေည့် တ ဝန့်ရှိအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားအတွေက့် တ ဝန့်၀တတရ ျားေ ျားကိုံ
ိမ
ုံို့

တ့်ေှတ့်ထ ျားြါ

ည့်။

့် တစ့်ခါတစ့်ရတွေင့် အဆိြ
ုံ ါ မငွေမရျားမ ကျားမရျားမ ျားကွေက့် အမပခခအမဆ က့်အအုံေ ျားကိုံ

ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားရ တွေင့် မငွေမခ ျား

က့်မ

ခလက့်ေှတ့် မ ျားကွေက့် ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲ

ူေ ျား

၏ မယဘုံယ ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှုနှင့် ကကျား ကြ့်စစ့်မဆျားေှုလုံြ့်ငန့်ျားတ ဝန့်ေ ျားကိုံ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျား
မြျားမခ ေှုအစအစဉ့်ေ ျားအမြေါ် အထူျားအ ရုံစိုံက့်ပခင့်ျားေပြျုဘွဲ မဆ င့်ရွက့် ကြါ

ည့်။ ထိို့မ
ုံ က င့်
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အ ဏ ြိုံငေ
့် ျားေှ အဆိုံြါ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားမြျားမခ ေှုအစအစဉ့်ေ ျားနှင့် မငွေမြျားမခ ေှုနှင့်စြ့်လ ဉ့်ျား
ည့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားမ ျားကွေက့်အမပခခအမဆ က့်အအုံေ ျားကိုံ လိက
ုံ ့်န ေှုဆိုံငရ
့်
ပခင့်ျားနှင့် ြုံေှန့်ပြန့်လည့်

ုံျား

ြ့်ပခင့်ျားကိုံ အမထ က့်အကူပြျုရန့် ရှငျား့် လင့်ျား

အကွဲပြတ့်

ည့် ဥြမေ ကြ့်ေတ့်

ကွေြ့်ကွဲေှုဆိုံင့်ရ ေူမဘ င့်နှင့် လုံြ့်ြိုံင့်ခွေင့်အြ့်နှင့်ျားေှုတစ့်ရြ့် ည့် အမရျားြါြါ ည့်။ မငွေမခ ျား က့်မ ခ
လက့်ေှတ့် ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲ ူေ ျား

ည့် စနစ့်အ

ုံျားပြျု

ူေ ျားက လိုံက့်န မဆ င့်ရွက့်

င့်

ည့်

လေ့်ျားညွှန့်ခ က့်ေ ျားထုံတ့်မဝနိုံင့်ရန့် အခွေင့်အ ဏ ရှိရြါေည့်။
၄၂။
အ

ဤ

စစ

်

ွေ ်

ျိုး ျိုးင ါ ်ျိုးင

ွ

ဗဟဘဏ်နှ ်
် ွ

်မှုအပ

် အပ

မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားနှင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျား
မဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားအတွေက့်
ူ၏

ျိုးသ

်

်ငသ ံလ
်သည်

်မှ

်

်မ

်

ွေ ်

ဲသမ ျိုး

ဝန် ှ ဂ္ လ်မ ျိုး ျိုးင ါ ျိုး် င

်

ျိုး ါသည်။ CSDs နှင့် SSSs တိ၏
ုံို့
ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှုတွေင့် ြူျားမြါင့်ျား

်မှုသည်လည်ျိုး အင ျိုးက

ကွေြ့်ကွဲ

င ွေင ျိုးသ

ည့်ဘဏ့်ေ ျားအြါအဝင့် မငွေမခ ျား

က့်မ

မငွေမ ကျားလမ
ွှွဲ ပြ င့်ျားေှုအပခခအမဆ က့်အအုံတိုံို့

က့်ဆိုံငရ
့် ေူဝါေရည့်ေှန့်ျားခ က့်ေ ျား မအ င့်ပေင့်ရန့် အမရျားြါြါ

ခလက့်ေှတ့်ေ ျား
ည့်

ကြ့်ေတ့်

ည့်။

ပမန်မ န ် ံ၏ အငပ အငန
၄၃။

ပေန့်ေ နိုံင့်င၏

မငွေမခ ျား

အစိုံျားရမငွေမခ ျား

က့်မ

အဝယ့်ပြျုလုံြ့်

ည့် မငွေမခ ျား

အစဉ့်ေ ျား ြါဝင့်ြါ
ည့်။ မငွေမခ ျား

က့်မ

ခလက့်ေှတ့်မ ျားကွေက့်

ခလက့်ေှတ့်ေ ျားအတွေက့်နှင့်
က့်မ

ရန့်ကုံန့်စမတ အိတ့်ခ န
ိ ့်ျားတွေင့်

အမရ င့်ျား

ခလက့်ေှတ့်ေ ျားအတွေက့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားမြျားမခ ေှု အစ

ည့်။ မ ျားကွေက့် ည့် မ

က့်မ

အမပခခအမဆ က့်အအုံတွေင့်

ျားငယ့်ဖြျား ြွေွံ့ဖြိျုျားေှုအမစ ဆုံျားအဆင့်တွေငြ
့် င့် ရှိမနြါ

ခလက့်ေှတ့်လွဲလှယ့်မရ င့်ျားဝယ့်မရျားဥြမေကိုံ ၂၀၁၃ ခုံနှစ့်တွေင့် ပြဌ န့်ျား

ခွဲဖြျား၊ စေကိန့်ျား၊ ဘဏ္ မရျားနှငစ
့် က့်ေှုဝန့်ကကျားဌ န၊ ေုံတိယဝန့်ကကျားက ဥကကဋ္ဌအပြစ့်မဆ င့်ရွက့်

ည့်

ပေန့်ေ မငွေမခ ျား က့်မ ခလက့်ေှတ့်လွဲလှယ့်မရ င့်ျားဝယ့်မရျားမက ့်ေရှင့်ကိုံ ၂၀၁၄ ခုံနှစ့်တွေင့် တည့်မထ င့်
ခွဲြါ

ည့်။ မငွေမခ ျား

က့်မ

ခလက့်ေှတ့်လွဲလှယ့်မရ င့်ျားဝယ့်မရျားနည့်ျားဥြမေကိုံ ၂၀၁၅ ခုံနှစ့်တွေင့်

ထုံတ့်ပြန့်ခွဲဖြျား၊ ရန့်ကုံန့်စမတ အိတ့်ခ န
ိ ့်ျား၏ လုံြ့်ငန့်ျားစတင့်ခွဲြါ

ည့်။ ပေန့်ေ မငွေမခ ျား

က့်မ

ခ

လက့်ေှတ့်လလ
ွဲ ှယ့်မရ င့်ျားဝယ့်မရျားမက ့်ေရှင့် ည့် ရန့်ကုံနစ
့် မတ အိတ့်ခ န
ိ ့်ျားနင
ှ ့် မငွေမခ ျား က့်မ ခ
လက့်ေှတ့်ကုံေပဏေ ျားအ ျား လိင
ုံ စ
့် င့်ထုံတ့်မြျားရန့်နှင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျား
မြျားရန့် တ ဝန့်ရှြ
ိ ါ
မငွေမခ ျား

က့်မ

ည့် ဘဏ့်ေ ျားမရွျားခ ယ့်

ည့်။ လက့်ရှိတွေင့် ကုံေပဏ (၅)ခုံစ ရင့်ျားဝင့်ဖြျား၊ ရန့်ကုံန့်စမတ အိတ့်ခ န
ိ ့်ျားတွေင့်

ခလက့်ေှတ့် ကုံေပဏ (၆)ခုံေှတစ့်ဆင့် အမရ င့်ျားအဝယ့်ပြျုလုံြ့်လ က့်ရှိြါ

ရန့်ကုံန့်စမတ အိတ့်ခ န
ိ ့်ျား

ည့်

ရန့်ကုံန့်စမတ အိတ့်ခ န
ိ ့်ျားတွေင့်

အမရ င့်ျားအဝယ့်ပြျုလုံြ့်

ည့်

ေတည့်ရင့်ျားနှျားမငွေထည့်ဝင့်ထ ျား

စကကြံကိုံ
ည့်

မဆ င့်ရွက့်ြါ

ဂ ြန့်အတ
ိ ့်ခ န
ိ ့်ျားအြွေွဲွံ့

ည့်။
ည့်။
ည့်
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မရ င့်ျားဝယ့်ေှုနှင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျားကိုံ ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မစရန့် ြြိုံျားကူညမြျားြါ
အမရ င့်ျားအဝယ့်ပြျုလုံြ့်

ည့် မငွေမခ ျား

ပြငအ
့် ြ့်နှပခင့်ျားနှင့် စ ရင့်ျားမရျား

က့်မ

ခလက့်ေှတ့်ေ ျားကိုံ အလက့်ထမရ နစ့်နည့်ျားလေ့်ျား

ွေင့်ျားပခင့်ျားတိုံို့ ပြျုလုံြ့်ြါ

ည့်။ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားမရျားဘဏ့် (ကမေ္ ဇ

ဘဏ့်) နှင့် ရန့်ကုံန့်စမတ အိတ့်စ့်ခ န
ိ ့်ျားတိုံို့၏ မငွေမခ ျား

က့်မ

ခလက့်ေှတ့်ဗဟိုံေှ ထိန့်ျား

ေှတစ့်ဆင့် ြိုံင့်ဆိုံငေ
့် ှုလွှွဲမပြ င့်ျားပခင့်ျားနှင့် မငွေမြျားမခ ပခင့်ျားတိုံို့ တဖြိျုင့်နက့် မဆ င့်ရွက့်
(အ

ျားတင့်-အ

ေ
ိ ့်ျားပခင့်ျား

ည့်ြုံစ(၃)

ျားတင့်အမပခခ) ပြင့်မရ င့်ျားဝယ့်ေှုပြျုလုံြ့်ဖြျား၊ (၃)ရက့်မပေ က့်မနို့တွေင့် စ ရင့်ျား

ရှင့်ျားလင့်ျားေှုကိုံ မဆ င့်ရွက့်ြါ
၄၄။

ည့်။

ပမန်မ န ် င
ံ

ည့်။

်ဗဟဘဏ်နှ ် စမံ

(၂)နှစ်၊ (၃)နှစ်၊ (၄)နှစ်၊ (၅)နှစ်သ

်

င ွေင ျိုးသ

်ငဝမှုအ

်ငသ ံလ

်မှ

်မ ျိုး

န်ျိုး၊ ဘဏ္ဍ င ျိုးနှ ် စ

်မှုဝန်က

မ်ျိုးနှ ် (၃)လ၊ (၆)လ၊ (၁၂)လသ
ွေ

် ငလလံစနစ်ပ

်င

် ွ

ျိုးဌ န
်

ို့သည်

မ်ျိုး ှ အစျိုး

်လ

် ှ ါသည်။

၂၀၁၇ ခုံနှစ့်ကုံန့်တွေင့် အစိုံျားရမငွေတိုံက့်လက့်ေှတ့်နှင့် အစိုံျားရမငွေတိုံက့်စ ခ ျုြ့်တိုံို့၏ စုံစုံမြါင့်ျား
လက့်က န့်တန့်ြိုံျား
အ ျား

ျားရှိြါ

ည့်။ မငွေမခ ျား

ည့် ပေန့်ေ က ြ့် ၁၅,၇၂၁.၃၁၇ ဘလယနှင့် ပေန့်ေ က ြ့် ၃,၇၉၇.၉၁၂ ဘလယ

ည့်။ ဝယ့်လအ
ိုံ ျားအေ ျားဆုံျားေှ (၃)လ
က့်မ

တက့်ပခင့်ျားေရှိမ ျားြါ။
ထုံတ့်မဝထိန့်ျား
စနစ့်ကိုံ ထိန့်ျား

ခလက့်ေှတ့်ေ ျား တစ့်ဆငခ
့် မရ င့်ျားဝယ့်
အစိုံျားရမငွေမခ ျား

ိေ့်ျားေှုပြျုြါ

မငွေတိုံက့်လက့်ေှတ့်နှင့်

က့်တေ့်ျားရှိ မငွေတိုံက့်လက့်ေှတ့်ေ ျားပြစ့်ြါ

က့်မ

ည့်မ ျားကွေက့်

ခလက့်ေှတ့်ေ ျားကိုံ

ည့် ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျား

အလက့်ထမရ နစ့်ြုံစပြင့်

ည့်။ ၂၀၁၅ ခုံနှစ့်ေှစ၍ ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်
အစိုံျားရမငွေတိုံက့်စ ခ ျုြ့်ေ ျားအတွေက့်

ေ
ိ ့်ျားမဆ င့်ရွက့်လ က့်ရှိြါ

ခ က့်ေ ျားနှငမ
့် ြါင့်ျားစြ့်ထ ျား

ည့် အစိုံျားရ

အလိုံအမလ က့်ေှတ့်ြုံတင့်ပခင့်ျား

ည့်။ လက့်ရှိ CBM-NET စနစ့်တွေင့် RTGS မဆ င့်ရွက့်

ည့် CSD ဆိုံငရ
့် မဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားရှိြါ

ည့်။ ဘဏ့်နှင့် မငွေမခ ျား

က့်မ ခလက့်ေှတ့်ကုံေပဏေ ျား ည့် အစိုံျားရမငွေမခ ျား က့်မ ခလက့်ေှတ့်ေ ျားကိုံ ေူလမ ျားကွေက့်
တွေင့် ြါဝင့်မရ င့်ျားဝယ့်မဆ င့်ရွက့်နိုံငြ
့် ါ
ခတ
ိ ့်ဆက့်ထ ျားပခင့်ျားေရှိမ

ျား

ည့်

ည့်။ ေူလမ ျားကွေက့်၏မလလစနစ့်ကိုံ CBM-NET နှင့်

အစိုံျားရမငွေတိုံက့်စ ခ ျုြ့်မလလစနစ့်ေှတစ့်ဆင့်

ြါ

ည့်။ မလလရလေ့်အ ျား စ ရင့်ျားရှငျား့် လင့်ျားေှုအတွေက့် CBM-NET တွေင့် ထည့်

ြါ

ည့်။

ဘဏ့်ေ ျားအ က ျား

မငွေမခ ျား

က့်မ

ခလက့်ေှတ့်ေ ျား

မဆ င့်ရွက့်
ွေငျား့် မဆ င့်ရွက့်

တစ့်ဆင့်ခမရ င့်ျားဝယ့်

ည့်

မ ျားကွေက့် မဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားကိုံ ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားနှစ့်ြက့်ညြှိနိှုင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ဖြျား CBM-NET
တွေင့် ဘဏ့်ေ ျားက ေှတ့်ြတ
ုံ င့်ြါ
စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ြါ
လိုံ

ည့်ဘဏ့်ေ ျား

ည့်။ အဆိုံြါမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားကိုံ DvP ကိုံအမပခခဖြျား

ည့်။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်၏ မခ ျားမငွေအစအစဉ့်ကိုံ ရယူ

ေ
ိုံို့ ဟုံတ့် ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျား အပြန့်အလှန့်မရ င့်ျားဝယ့်ေှုစ ခ ျုြ့်ေ ျားအတွေက့်

မငွေမခ ျား က့်မ ခလက့်ေှတ့်ေ ျား စ ရင့်ျားေှ

တ့်ေှတ့်ထ ျား ည့် အ ေခစ ရင့်ျားတစ့်ခုံ ိုံို့ မပြ င့်ျားမရွံ့
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ရြါေည့်။ ထိုံ

မ
ိုံို့ ရွံ့မပြ င့်ျားရန့် မတ င့်ျားဆိုံေက
ှု ိုံ CBM-NET ၏ အလုံြ့်ြွေင့်ရက့် လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်

ခန
ိ ့်အတွေင့်ျား စတင့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ြါ
ေွေန့်ျားလွေွဲ ၃ျား၀၀ န ရ ပြစ့်ြါ

ည့်။ CSD နှင့် SSS စနစ့်ေ ျား

လိက
ုံ ့်န မဆ င့်ရွက့်ေှုေရှိမ
က့်မ

ျားြါ။ မငွေမခ ျား

ခလက့်ေှတ့်ေ ျားကိုံ

ထ ိုံို့ မရ င့်ျားခ နိုံငြ
့် ါ
အရှိန့်ယူမနရ

ည့်။ မနို့အတွေင့်ျားမခ ျားမငွေေ ျားအတွေက့် ပြန့်လည့်မြျားမခ ေှုေှ
က့်မ

ည့် PFMI စည့်ေ ဉ့်ျားကိုံ ယခုံအခ န
ိ ့်အထိ

ခလက့်ေှတ့်ကုံေပဏေ ျား

မက င့်တ တွေငဝ
့် ယ့်ယူ

ည့်မ ျားကွေက့်တွေင့်

ည့်။ မက င့်တ တွေင့် ဝယ့်ယူ

ည့်အဆင့်တွေင့် ရှိမနြါမ

ျား

ည့်မ ျားကွေက့်

ည့် အစိုံျားရမငွေမခ ျား
ရင့်ျားနှျားပေြှျုြ့်နှ

ူေ ျား

ည့် ြွေွံ့ဖြိျုျားရန့် စတင့်

ည့်။ ဥြမေ ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှုဆိုံင့်ရ ေူမဘ င့်တွေင့်

အ ေခြစစည့်ျားေ ျားအ ျား အက အကွေယ့်မြျားေှုနှင့် မန က့်ဆုံျားစ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျားနှင့် က့်ဆိုံင့် ည့်
ပြဿန ရြ့်ေ ျားအ ျား အပြည့်အဝ ေမပြရှင့်ျားနိုံငမ
့်
ည် ွ

်

်(၅)

င ွေင ျိုးသ
မှု

လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် (၁)

်

်ငသ ံလ
်မ

်

ျားြါ။

်မှ
ွေ ်

်မ ျိုး လံခ ံ စွေ
ဲမှုမငဘ

်နှ ်

န်ျိုးသမ်ျိုးမှု၊ စ

ျိုး် ှ ျိုး် လ ျိုး်

်မ သည်စနစ်မ ျိုး ှ န်၊

အဆင့်ပေြှင့်ထ ျား ည့် CBM-NET တွေင့် အစိုံျားရမငွေမခ ျား
ေ ျားအတွေက့် အပြည့်အဝ အလိုံအမလ က့်ပြစ့်

က့်မ

ခ လက့်ေှတ့်

ည့် SSS နှင့် CSD စနစ့်

ေ ျားကိုံ အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်ေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ အဆိြ
ုံ ါစနစ့်

ည့် DvP နှင့် အ ေခထ ျားရှိပခင့်ျားကိုံ တဖြိျုင့်နက့်တည့်ျားမဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ေည့်
ပြစ့်ြါ

ည့်။ အစိုံျားရမငွေမခ ျား

နှင့် တစ့်ဆင့်ခမရ င့်ျားဝယ့်

က့်မ

ခလက့်ေှတ့်ေ ျား၏ ေူလမ ျားကွေက့်

ည့်မ ျားကွေက့်ေ ျားအတွေက့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်

ဗဟိုံဘဏ့်ေှ မရ င့်ျားဝယ့်ေှုစကကြံကိုံ လူပြင့် မဆ င့်ရွက့်ရမ

လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်

ေ ျားကိုံ မရှ င့်ရှ ျားဖြျား၊ တိုံက့်ရိုံက့်ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်

ည့်လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်

(STP) ပြင့် ခွေင့်ပြျုနိုံင့်ရန့်အတွေက့် CBM-NET နှင့် ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေည့်
ပြစ့်ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် (၂)

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

ည့်

အစိုံျားရမငွေမခ ျား

က့်မ

ခလက့်ေှတ့်

ေ ျားအ ျား ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားမရ င့်ျားဝယ့်ေှုေ ျားအတွေက့် တစ့်ဆငခ
့် မရ င့်ျား
ဝယ့်

ည့်မ ျားကွေက့်စကကြံအပြစ့် အ

ေည့်ပြစ့်ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် (၃)

ုံျားပြျုရန့် ဘဏ့်ေ ျားအ ျား တွေန့်ျားအ ျားမြျား

ည့်။

CBM-NET တွေင့် မနို့အတွေင့်ျားမငွေမ ကျားလွေယ့်ကူေှုကိုံ ပြည့်ဆည့်ျားမြျားေှုအြါ
အဝင့် မငွေမခ ျား က့်မ ခလက့်ေှတ့်ေ ျားပြင့် ပြန့်လည့်ဝယ့်ယူရန့်

မဘ တူ

စ ခ ျုြ့်အရ (Repo) လုံြ့်မဆ င့်ခ က့်ေ ျားနှင့် အပခ ျားလုံြ့်ငန့်ျားလုံြ့်မဆ င့်
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ခ က့်ေ ျားအတွေက့် နည့်ျားဥြမေ၊ စည့်ျားေ ဉ့်ျားေ ျားကိုံ ပြန့်လည့်
ြါ

ည့်။ ၎င့်ျားတိုံို့

ည့် မ ျားကွေက့်တွေင့် ြါဝင့်

ုံျား

ြ့်ေည့်ပြစ့်

ူေ ျားအတွေက့် ရှင့်ျားလင့်ျားေှုရှိ

ရန့်၊ ဖြျားပြည့်စုံရန့်နှင့် မငွေမ ကျားမ ျားကွေက့်ြွံ့ွေ ဖြိျုျားေှုကိုံအမထ က့်အကူပြျုရန့်
တိက
ုံို့ ိုံ ပေြှင့်တင့်မဆ င့်ရွက့်ေည့်ပြစ့်ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် (၄)

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့် ည့် အစိုံျားရမငွေမခ ျား က့်မ ခလက့်ေှတ့်ေ ျား
အတွေက့် SSS / CSD စနစ့်ေ ျားကိုံ PFMIs စည့်ျားေ ဉ့်ျားေ ျားနှင့် ကိုံက့်ညေှုရှိ/
ေရှိ စိစစ့်အကွဲပြတ့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ အလ ျားတူ ရန့်ကုံန့်စမတ

အိတ့်စ့်ခ န
ိ ့်ျား (YSX) ၏ SSS / CSD စနစ့်ေ ျားကိုံလည့်ျား စိစစ့်အကွဲပြတ့်ေည့်
ပြစ့်ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် (၅)

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်နှင့် SECM တိုံို့ ည့် ရန့်ကုံန့်စမတ အိတ့်စ့်ခ န
ိ ့်ျား
(YSX) ၏ မရ င့်ျားဝယ့်မ

မငွေမခ ျား

က့်မ

ခလက့်ေှတ့်လုံြ့်မဆ င့်

ခ က့်ေ ျားကိုံ နိုံငင
့် တက အမက င့်ျားဆုံျားလုံြ့်ထုံျားလုံြ့်နည့်ျားေ ျားအရ DvP
အမပခခပြင့် မဆ င့်ရွက့်
(အဆင့်ပေြှင့်တင့်ထ ျား

ွေ ျားနိုံငရ
့် န့် ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်မငွေမ ကျား

ည့် CBM-NET စနစ့်) အ

က လလတ့်ေှ က လရှည့်အတွေငျား့် စဉ့်ျားစ ျား
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် (၆)

ုံျားပြျု၍ မဆ င့်ရွက့်ရန့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်နှင့် SECM (MoPFI) တိုံို့ ည့် အေ ျားပြည့်

ူ

အတွေက့် ပေန့်ေ နိုံငင
့် တွေင့် ရင့်ျားနှျားပေြှျုြန
့် ှေှုနည့်ျားလေ့်ျားတစ့်ရြ့်အပြစ့် အစိုံျားရ
မငွေမခ ျား က့်မ ခလက့်ေှတ့်ေ ျားကိုံ ပေြှင့်တင့်မဆ င့်ရွက့်မရျားတွေင့် ြူျားမြါင့်ျား
မဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ ထိုံ ိမ
ုံို့ ဆ င့်ရွက့်ရ တွေင့် အဆင့်မပြစွေ

စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်၀ဖြျား လခုံ ချုစိတ့်ခ ရ
လိအ
ုံ ြ့်ြါ

ည့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုအစအစဉ့်ရှိရန့်

ည့်။ ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်၊ SECM နှင့် ရန့်ကုံန့်စမတ

အိတ့်စ့်ခ န
ိ ့်ျား (YSX) တိုံို့

ည့် SSS၊ CSD စနစ့်နှစ့်ရြ့်လုံျားတွေင့် အစိုံျားရမငွေမခ ျား

က့်မ ခလက့်ေှတ့်ေ ျားအတွေင့်ျား ဝယ့်ယူမဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျား၊ စ ရင့်ျားမရျား ွေင့်ျား
ပခင့်ျား၊ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားမြျားမခ ပခင့်ျားေ ျားကိုံ စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝမစရန့်အတွေက့်
နည့်ျားလေ့်ျားေ ျား မရွျားခ ယ့်မဆ င့်ရွက့်
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် (၇)

ွေ ျားေည့် ပြစ့်ြါ

ည့်။

မငွေမခ ျား က့်မ ခလက့်ေတ
ှ ့်ေ ျား စ ရင့်ျားရှငျား့် လင့်ျားမြျားမခ ေှုတွေင့် အဖြျား တ့်
စ ရင့်ျားရှင့်ျားေှုအြါအဝင့် မပြရှင့်ျားရန့်အခ က့်ေ ျားကိုံ လမ
ုံ လ က့်စွေ မပြရှင့်ျား
မဆ င့်ရွက့်ထ ျားေှုရှိ/ေရှိ မ
ေူမဘ င့်ေ ျားကိုံ ပြန့်လည့်

ခ မစရန့် ဥြမေ ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှုဆိုံင့်ရ
ုံျား

ြ့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။
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၃.၄.၁.၄ င ွေင

ျိုးင ျိုး ွေ ်နှ ် န ် ံပ ျိုးသံျိုးင ွေင ျိုး ွေ ်အ ွေ ် င

လ ်ျိုးင ျိုးင ပ

်ျိုးဝ ်ပ

်ျိုး၊ စ

်ျိုး ှ ်ျိုး

ျိုး် စနစ်မ ျိုး

ါဝ မ
် ှု
၄၅။

မငွေမ ကျားမ ျားကွေက့်နှင့် နိုံငင
့် ပခ ျား

စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားမြျားမခ ေှုတအ
ိုံို့ တွေက့်

ုံျားမငွေမ ျားကွေက့် မဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျား၏ မရ င့်ျားဝယ့်ေှု၊

စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်၀

မ ျားကွေက့်ေ ျား ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုအတွေက့် အဓိကပြစ့်ြါ
နိုံငမ
့်

ည့်

နည့်ျားဗ ျူဟ ေ ျား

ည့်

အဆိြ
ုံ ါ

ည့်။18 မက င့်ျားစွေ လည့်ြတ့်မဆ င့်ရွက့်

မငွေမ ကျားမ ျားကွေက့်ေ ျားက မငွေမ ကျားလွေယ့်ကူေှု စေခနို့့်ခွေွဲေှုနှင့် မငွေမ ကျားေူဝါေ ခ ေှတ့်

မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ရန့်အတွေက့် အမရျားကကျား ည့်အခ က့်ေ ျားကိုံ ရရှိမစဖြျား၊ ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျား အတိုံျားနှုန့်ျား
တွင်

ွင်လင်ျားမမင်သ မှုကို

တိုျားတက်မှုကို

ံ ိုျားမ ျား ါသည်။

အမထ က်အကူမ ြိုသည်

အမရျားကကီျားအစတ်အ ိုငျား် မ ျားမှ

မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်သည် မရ င်ျားဝယ်မှုစကကြံမ ျား၊
စတ်ခ ရသည် အီလက်ထမရ နစ်

ဏ်အခ င်ျားခ င်ျားမငွမကကျားမ ျားကွက်၏ ြွံွေ့ပြြိုျား
အလိုအမလ က်

မ ဏကကီျားမ ျားမသ မ ျားမခ မှုမ ျားအတွက် လံခို ခံြို

ဏ်အခ င်ျားခ င်ျားမငွမကကျားလမမ

င်ျားမှုကို မဆ င်ရွက်နိုင်

သည် စွမ်ျားရည်မ ည်၀သည် စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမ ျားမခ မှုစနစ်မ ျား၊ မငွမခ ျားသက်မသခံလက်မှတ်
မ ျား ဗဟိုမှ ထန်ျားသမ်ျားထ ျားရှမှုစနစ်မ ျားနှင် မငွမခ ျားသက်မသခံလက်မှတ်မ ျား
စ ရင်ျားမရျားသွငျား် ရန်နှင်

ိုင်ရှင်လမမ

စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမြျားမခ ေှုေ ျားအ ျား
စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျားစနစ့်ေ ျား စ
၄၆။

ိုငဆ
် ိုင်မှုကို

င်ျားမှုကို မှတ်တမ်ျားတင်ရန် မငွမခ ျားသက်မသခံလက်မှတ်
အလိုံအမလ က့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်မ

ည့်တိုံို့ ပြစ့်ြါ

အလက့်ထမရ နစ့်

ည့်။

အလ ျားတူ မက င့်ျားစွေ လည့်ြတ့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်

ည့် နိုံငင
့် ပခ ျား

ပြည့်တွေင့်ျားမငွေမ ကျားနှင့် နိုံငင
့် ပခ ျားမငွေမ ကျားနှစ့်ရြ့်စလုံျားပြင့် နိုံငင
့် ပခ ျား

ုံျားမငွေမ ျားကွေက့်

ည့်

ုံျားမငွေမရ င့်ျားဝယ့်ေှုေ ျား၏

စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားမြျားမခ ေှု အမရ င့်ျားအဝယ့်ေ ျားအတွေက့် စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်၀

ည့် နည့်ျားဗ ျူဟ ေ ျား

လိအ
ုံ ြ့်ြါ ည့်။ စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်၀ ည့် နိုံင့်ငပခ ျား ုံျားမငွေမ ျားကွေက့် ည့် နယ့်စြ့်ပြတ့်မက ့်ကုံန့် ွေယ့်
ေှုေ ျားနှင့် အေှန့်စျားြွေ ျားမရျားစနစ့်ကိုံ ြြိုံျားနိုံင့်ဖြျား၊

က့်ဆိုံင့်ရ မငွေမ ကျားေ ျားတွေင့် ၎င့်ျားတိ၏
ုံို့ မငွေပြစ့်

လွေယ့်ေှုကစ
ိုံ ေခနို့့်ခွေွဲနိုံငရ
့် န့် စျားြွေ ျားမရျားကိုံယ့်စ ျားလှယ့်ေ ျားအပြစ့်မဆ င့်ရွက့်ြါ

ည့်။ DvP နှင့် PvP

စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုအစအစဉ့်ေ ျား

ုံျားမငွေမ ျားကွေက့်တွေင့်

18

မငွေမ ကျားနင
ှ ့် မငွေမခ ျား က့်မ

ည့်

မငွေမ ကျားမ ျားကွေက့်နှင့်

ခလက့်ေတ
ှ ့်ေ ျားအတွေက့် မြျားမခ ေှုနှငစ
့် ရင့်ျားရင
ှ ့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျားနှင့် စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝမ

ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားမငွေမ ကျားမ ျားကက
ွေ ့်ကိုံ ပေြှင့်တင့်မြ ့်မဆ င့်မြျားြါ ည့်။
လုံမလ က့်ေှုေရှိြါ။ အပခ ျားမ

နိုံင့်ငပခ ျား

အခ က့်ေ ျားေှ

ဥြေ

မ
ိုံို့

- အရည့်အခ င့်ျားပြည့်ေမ

မရ င့်ျား/ဝယ့်ေှုစကကြံေ ျားက

့် ၎င့်ျားအခ က့်ေ ျားက မငွေမ ကျားမ ျားကက
ွေ ့် ြွေွံ့ဖြိျုျားတျားိုံ တက့်ေှုအတွေက့်
အ ေခြစစညျား့် ေ ျားလုံမလ က့်စွေ ရရှေ
ိ ှု၊ ဗဟိဘ
ုံ ဏ့်က ခ ေှတ့်

မဆ က့်ရက
ွ ့် ည့် မငွေမ ကျားေူဝါေလုံြင
့် န့်ျားအေ ျုိ ျားအစ ျားေ ျား၊ မငွေမ ကျားလွေယ့်ကူေအ
ှု တွေက့် စုံစုံမြါင့်ျားလိုံအြ့်ခ က့်အ ျား ဘဏ့်ေ ျားအ က ျား မငွေမ ကျား
လွေယ့်ကူေှု ပြနို့့်မဝပခင့်ျားေ ျား၊ ဗဟိဘ
ုံ ဏ့်ေှ ဘဏ္ ရန့်ြုံမငွေရရှိေက
ှု ုံနက
့် စရိတေ
့် ျား၊ အစိုံျားရ၏ေူဝါေေ ျား စ

ည့်တြ
ုံို့ိ ါဝင့် ည့်။ (အဆိုံြါအခ က့်ေ ျားေှ

ဤေဟ ဗ ျူဟ တွေင့် ြါဝင့်ပခင့်ျားေရှိြါ)
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ိ

ထင့်ရှ ျား

ြါဝင့်

ည့် ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခေ ျားကိုံ မလ ခ နိုံင့်

ည့်အခ က့်ေ ျားပြစ့်ြါ

ည့် ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခစေခနို့့်ခွေွဲေှုတွေင့် အဓိက

ည့်။

ပမန်မ န ် ံ၏အငပ အငန
၄၇။

ပမန်မ န ် ံ ှ ဘဏ်အ

ျိုး်

ျိုး် င ွေင

ျိုးင ျိုး

ွေ

်သည်

ွေံွံ့ပ ျိုး

ျိုး

်စအ

်

ွေ ်

ှ ါသည်။ ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်၏ မငွေမ ကျားေူဝါေမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားတွေင့် (၁၄)

သ

ရက့်၊ (၄)ြတ့်နှင့် (၆)ြတ့် က့်တေ့်ျားရှိ အြ့်မငွေမလလမခေါ်ယူပခင့်ျားနှင့် ဘဏ့်ေ ျားအတွေက့်
မငွေလိုံအြ့်ခ က့် (လက့်ရှိတွေင့် အြ့်မငွေ၏ ၅%
ည့်။ အတိုံျားနှုန့်ျား

ျား

ျား

နို့့်

နို့့်မငွေလအ
ိုံ ြ့်ခ က့်) ထ ျားရှိရန့်အခ က့်တိုံို့ ပြစ့်ြါ

ည့် ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်က

တ့်ေှတ့်ဖြျား ပြည့်

ူူ့ကဏ္ဘဏ္ မရျား

နှင့်ခ တ
ိ ့်ဆက့်ထ ျားြါ ည့်။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိဘ
ုံ ဏ့်နှင့် ဘဏ့်ေ ျားအ က ျား တစ့်ဆင့်ပြန့်လည့်
မရ င့်ျားခ

ည့်စ ခ ျုြ့် (REPO) လုံြ့်ငန့်ျားေ ျား လက့်ရှိတွေင့် မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားေရှိမ ျားြါ။ ပေန့်ေ နိုံင့်င

မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်၏ မငွေမ ကျားေူဝါေလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုတွေင့် နိုံင့်ငမတ ့်အစိုံျားရ၏ ကဏ္
အလိုံက့် အလယ့်အလတ့်အဆင့် ဦျားစ ျားမြျားအစအစဉ့်ေ ျားြါဝင့်မနြါ

ည့်။ (IMF ေဟ ဗ ျူဟ /

စေခ က့်ကိုံ ကည့်ြါ) အစိုံျားရမငွေမခ ျား က့်မ ခလက့်ေှတ့်မ ျားကွေက့် ည့် အစိုံျားရမငွေတိုံက့်လက့်ေှတ့်
နှင့် အစိုံျားရမငွေတိုံက့်စ ခ ျုြ့်ေ ျားအ ျား ထုံတ့်မဝဖြျား၊ ေူလမ ျားကွေက့်တွေင့် မရ င့်ျားခ ရေှုက လွေေ့်ျားေိုံျား
ထ ျား

ည့်။ တစ့်ဆင့်ခမရ င့်ျားဝယ့်

ည့်မ ျားကွေက့်ေှ ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ပခင့်ျားေရှိမ ျားြါ။ မ ျားကွေက့်

တွေင့် မငွေမ ကျားလွေယ့်ကူေှုြိုံလ ေှုေ ျားရှိမနဖြျား၊ ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျား တစ့်ဆင့်ပြန့်လည့် မရ င့်ျားခ

ည့်

စ ခ ျုြ့်မ ျားကွေက့်မြေါ်မြါက့်လ မစရန့် အခွေင့်အလေ့်ျားေ ျားရှိမစဖြျား၊ ဘဏ့်ေ ျားအတွေက့် ရင့်ျားနှျား
ပေြှျုြန
့် ှေှုအခွေင့်အလေ့်ျားေ ျား အကနို့့်အ

တ့်ပြင့်ရှိမနြါ

ည့်။ ထိို့အ
ုံ ပြင့် ဘဏ့်ေ ျား

နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်၏ အတိုံျားနှုန့်ျားနှင့်နိှုင့်ျားယှဉ့်ြါက ပေင့်ေ ျား
ေ ျားကိုံ ရယူလ က့်ရှိြါ

ည့်။ အထူျား

ပြင့် တစ့်နှစ့်ြုံမ

ည့် ပေန့်ေ

ည့် ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျား အတိုံျားနှုန့်ျား
က့်တေ့်ျားရှိ

ည့် အြ့်မငွေေ ျား ပြစ့်ြါ

ည့်။
၄၈။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

ည့် ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျား တစ့်ဆင့်ပြန့်လည့်မရ င့်ျားခ

ည့်

စ ခ ျုြ့်လုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအြါအဝင့် ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားနှင့်စြ့်လ ဉ့်ျား ည့် ညွှန့် က ျား
ခ က့်ေ ျား ထုံတ့်ပြန့်ထ ျားြါ

ည့်။ ကူျား

န့်ျားမရ င့်ျားဝယ့်မရျားဘဏ့်ေ ျားအမနပြင့် ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်

ဗဟိုံဘဏ့်၏ ခွေင့်ပြျုခ က့်ရယူရန့်ေလိုံဘွဲ (၃)လအထိ
ည့်

စ ခ ျုြ့်ေ ျားဝယ့်ယူမဆ င့်ရွက့်နိုံငြ
့် ါ

ည့်။

က့်တေ့်ျားရှိ ည့်တစ့်ဆင့်ပြန့်လည့်မရ င့်ျားခ
ကူျား

န့်ျားမရ င့်ျားဝယ့်မရျားဘဏ့်အနည့်ျားငယ့်

ည့် ၎င့်ျားတအ
ိုံို့ က ျား ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျား တစ့်ဆငပ့် ြန့်လည့်မရ င့်ျားခ
မဆ င့်ရွက့်လ က့်ရှိြါ

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

ည့်

ည့်စ ခ ျုြ့်အစအစဉ့်ေ ျား
ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားတစ့်ဆင့်
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ပြန့်လည့်မရ င့်ျားခ

ည့်စ ခ ျုြ့်လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားနှင့်

က့်ဆိုံင့် ည့် စည့်ျားေ ဉ့်ျားတစ့်ရြ့်

ကိုံထုံတ့်ပြန့်ရန့် မဆ င့်ရွက့်လ က့်ရှိဖြျား၊ အနည့်ျားဆုံျားလိုံက့်န မဆ င့်ရွက့်ရေည့်အခ က့်ေ ျားလည့်ျား
ြါဝင့်ေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။

ိုံို့မ

ေ ျား မြေါ်မြါက့်ပခင့်ျားေရှိမ

့် ယခုံအခ န
ိ ့်အထိ စ တ့်ေှတ့်ထ ျား ည့် Repo

မဘ တူစ ခ ျုြ့်

ျားြါ။ CBM-NET လေ့်ျားညွှန့်ခ က့်ေ ျားအရ ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျားကိုံ

မနို့ခ င့်ျားစ ရင့်ျားြိုံထုံတ့်ခွေင့်ကိုံ ခွေင့်ပြျုဖြျား၊ ရက့်လွေန့်(Overnight) မခ ျားမငွေကိုံ (၃) ရက့်အထိ ခွေင့်ပြျု
ထ ျားြါ

ည့်။ ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျားက ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်တွေင့် လက့်မရ က့်အမြါင့်

စ ရင့်ျားေ ျား ြွေင့်လှစ့်ထ ျားရှိရြါ ည့်။ အစိုံျားရမငွေတိုံက့်လက့်ေှတ့်နှင့် အစိုံျားရမငွေတိုံက့်စ ခ ျုြ့်ေ ျား
ခွေင့်ပြျုမ

အ ေခေ ျားပြစ့်

ည့် အြိုံမဆ င့်ျားမငွေေ ျားလည့်ျား ြါရှိရြါ

ထုံတ့်မခ ျားပခင့်ျားေ ျား၏ စ ရင့်ျားရှငျား့် လင့်ျားပခင့်ျားေ ျား
ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျား

ည့် CBM-NET ေှတစ့်ဆင့် မဆ င့်ရွက့်ြါ

ည့်။

ည့် DvP အမပခခပြင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုေပြျုနိုံငမ
့်

ျားဘွဲ

လူပြင့်မဆ င့်ရွက့်ရ

ည့် အစိတ့်အြိင
ုံ ျား့် ေ ျား ြါဝင့် ဆွဲပြစ့်ြါ

၄၉။

ွေ ် ဘဏ်အ

ပမန်မ န ် ံ

န်သွေ

်မှုင

် ွ

်

ျိုး်

ျိုး် န ် ပံ

်မ ျိုးမှ င ေါ်င ါ

လိအ
ုံ ြ့်ခ က့်အတွေက့် ဘဏ့်ေ ျား
ရြါ

ည့်။

ျိုးသံျိုးင င
ွေ ျိုး

်လ ပ

ွေ

်သည် န

်စ ်ပ

်င

်

်ျိုးပ စ် ါသည်။ နိုံင့်ငပခ ျား ုံျားမငွေမ ျားကွေက့်ကိုံ

အဓိကအ ျားပြင့် အမေရိကန့်မေေါ်လ ပြင့် မဆ င့်ရွက့်ြါ
တရ ျားေဝင့်မဆ င့်ရွက့် ကဖြျား အထူျား

ည့်။ အ ေခအမပခပြျုမငွေ

ည့်။ ကုံန့်

ပြင့် နယ့်စြ့်မေ

ွေယ့်ေှုအမပေ က့်အပေ ျားကိုံ

ေ ျားတွေင့် ပြစ့်ြါ

ည့် ဗဟိုံဘဏ့်တွေင့် နိုံငင
့် ပခ ျား

ည့်။

ျား

နို့့်ရန့်ြုံမငွေ

ုံျားမငွေအြ့်မငွေ၏ ၅% ကိုံ ထ ျားရှိ

ည့်။ ဘဏ့်ေ ျား

ည့် နိုံင့်ငပခ ျား

ုံျားမငွေမရ င့်ျားဝယ့်ေှုေ ျားအတွေက့် Thompson Reuter

စကကြံကိုံ အ ုံျားပြျု ကြါ

ည့်။ နိုံငင
့် ပခ ျား

ုံျားမငွေမရ င့်ျားဝယ့်ေှုေ ျား၏ ပြည့်တွေင့်ျားစ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှု

အြိုံင့်ျားကိုံ CBM-NET ေှတစ့်ဆင့်မဆ င့်ရွက့်ဖြျား အမေရိကန့်မေေါ်လ ပြင့် မြျားမခ ေှုေ ျားကိုံ ပေန့်ေ
နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်နှင့် ကူျား

န့်ျားမရ င့်ျားဝယ့်မရျားဘဏ့်ေ ျား၏ နိုံငင
့် ပခ ျားတွေင့်ရှိ အဆက့်အ

ဘဏ့်ေ ျားေှတစ့်ဆင့် မဆ င့်ရွက့်ြါ
ည် ွ

်

်(၆)

ဘဏ်အ

ည့်။

်ျိုး

အအံမ ျိုး ွေံွံ့ပ ျိုး
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၁)

်ျိုးင ွေင

ျိုးင ျိုး

ွေ

ျိုး

်ငစ န်၊
ျိုးင ျိုး

ဘဏ်အ

ျိုး်

ျိုး် င ွေင

အငလ

င
်

ျိုး် ဝ

ဘဏ့်

ွေယ့်

်မှုစက

ြံင

်

ွေ

ံ ျိုးင ျိုးန ်သည် အငပ

်င
် ွ

် ွ
်ပ

်

်မ ျိုး အ

ံအင

ွေ

်

် အလ

်ျိုး - ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံ

ည့် ဘဏ့်ေ ျားနှင့် အပခ ျားမငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားနှင့်

ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်၍ အ ေခရှိ

ည့် မဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားအတွေက့် DvP

အမပခခစ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုေ ျားကိုံ CBM-NET အ

စ့်ပြင့် ခ တ
ိ ့်ဆက့်ေည့်
73

(RTGS module နှင့် SSS / CSD module) ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားမငွေမ ကျား
မ ျားကွေက့်မရ င့်ျားဝယ့်ေှုေ ျားမဆ င့်ရွက့်နိုံင့် ည့် အလိုံအမလ က့် မရ င့်ျားဝယ့်
ေှုစကကြံတစ့်ခုံကိုံ အမက င့်အထည့်မြ ့်
က လတွေင့်

အမက င့်အထည့်မြ ့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ အန ဂတ့်

မဆ င့်ရွက့်ေည့်လုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအြါ

အဝင့် ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်၏ မ ျားကွေက့်လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွကခ
့် က့်
ေ ျား၊ အစိုံျားရမငွေမခ ျား က့်မ ခလက့်ေှတ့်ေ ျား (ေူလနှင့် တစ့်ဆင့်ခမရ င့်ျား
ဝယ့်

ည့်မ ျားကွေက့်) နှင့်ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားမငွေမခ ျားပခင့်ျားနှင့် အြ့်မငွေလက့်ခ

ပခင့်ျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်
စကကြံတစ့်ခုံရှိမစရန့်
မရ င့်ျားဝယ့်ေှုစကကြံ

ည့် လုံြ့်ငန့်ျားေ ျုိ ျားစုံမဆ င့်ရွက့်နိုံင့် ည့်

စဉ့်ျားစ ျားမဆ င့်ရွက့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

အဆိုံြါ

ည့် လိအ
ုံ ြ့်ခ က့်ေ ျားမြေါ်မြါက့်လ ြါက ပြည့်ဆည့်ျား

မဆ င့်ရွက့်နိုံငေ
့် ည့် နည့်ျားလေ့်ျားေ ျားကိုံ ြြိုံျားမြျားနိုံငရ
့် ြါေည့်။ CBM-NET
အ စ့်

ည့် အဆိြ
ုံ ါမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျား၏စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုကိုံစွေေ့်ျားရည့်

ပြည့်၀စွေ နှင့် လခုံ ချုစိတ့်ခ စွေ

မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်

ည့်နည့်ျားလေ့်ျားတစ့်ရြ့်ကိုံ

ြြိုံျားမြျားေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ ၎င့်ျားက ပေန့်ေ နိုံင့်ငတွေင့် အစိုံျားရမငွေတိုံက့်လက့်ေှတ့်
နှင့်

အစိုံျားရမငွေတိုံက့်စ ခ ျုြ့်

အြါအဝင့်

တစ့်ဆင့်ခမရ င့်ျားဝယ့်

ည့်မ ျားကွေက့်ေ ျား

က့်ဆိုံင့် ည့်မ ျားကွေက့်ေ ျား ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မရျားကိုံလည့်ျားမြ ့်

မဆ င့်ေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်အဆင့်တိုံင့်ျားကိုံ အလိုံအမလ က့်စနစ့်
အပြည့် အ၀မဆ င့်ရွက့်
ေ ျားကိုံ ြယ့်ြ က့်
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၂)

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ဖြျား လူပြင့် မဆ င့်ရွက့်ရ

ွေ ျားေည့် ပြစ့်ြါ

ည့်အဆင့်

ည့်။ (ေဟ ဗ ျူဟ (၁) ကိုံ ကည့်ြါ။)

ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျား မငွေမ ကျားမ ျားကွေက့်ေ ျားတွေင့် မရ င့်ျားဝယ့်ေှု၊ စ ရင့်ျားရှင့်ျား
လင့်ျားမြျားမခ ေှုအစအစဉ့်ေ ျားကိုံ ြြိုံျားမြျား

ည့် ဥြမေ ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှု

ဆိုံင့်ရ ေူမဘ င့်အ ျား ပြန့်လည့်

ွေ ျားေည့် ပြစ့်ြါ

ုံျား

ြ့်

ည့်။ ပေန့်ေ

နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့် ည့် ရှငျား့် လင့်ျားေှုေရှပိ ခင့်ျားနှင့် ကွေ ဟခ က့်ေ ျားကိုံ ြယ့်ရှ ျား
ရန့်

က့်ဆိုံင့်

ည့် စည့်ျားေ ဉ့်ျားေ ျား ခ ေှတ့်ပခင့်ျား / ပြင့်ဆင့်ပခင့်ျားကိုံ မဆ င့်

ရွက့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

အဆိြ
ုံ ါစည့်ျားေ ဉ့်ျားေ ျားကိုံ

ဗဟိုံဘဏ့်၏ ဝက့်ဘ့်ဆိုံက့်တွေင့် တင့်ပြ

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်
ည့်။
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ည် ွ

်

်(၇)

န ် ပံ

ျိုးသံျိုးင င
ွေ ျိုး

်
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၁)

န ် ံပ

ွေ

် င

ံျိုးရံှုျိုးန ်ငပ မ ျိုး
ျိုးသံျိုးင ွေင ျိုး

စမံ နို့် ပွေဲ

ွေ

်င

ှ ်ျိုးလ ်ျိုးင ျိုးင မှုမ ျိုးအ
CBM-NET စနစ့်
မ

် ွ

် ွ
ွေ

်

်မ ျိုး

ွေ ် စ

်ျိုးနှ ် စနစ်မ ျိုးအ ျိုး
်

်မ ျိုး၏ င

်စနစ်မ ျိုး

-

ျိုး် ှ ်ျိုးလ ်ျိုးမှု
ျိုး

်ျိုးဝ

်ငစ န်၊
်မှုနှ ် စ

်ျိုး

အဆငပ့် ေြှင့်တင့်ထ ျား

ည့်

ည့် နိုံငင
့် ပခ ျားမငွေလုံြ့်မဆ င့်ခ က့်ေ ျားေှ မြေါ်မြါက့်လ

ပေန့်ေ က ြ့်မငွေပြင့် စ ရင့်ျားရှငျား့် လင့်ျားေှုတွေင့် လူပြင့် မဆ င့်ရွက့်ရ
ည့် အဆင့်ေ ျားကိုံ ြယ့်ရှ ျား၍ စွေေ့်ျားရည့်ပေြှင့်တင့်နိုံငရ
့် န့် Thomson

Routers ကွဲ

ိုံို့ အမရ င့်ျားအဝယ့်စကကြံေ ျားနှင့် အလိုံအမလ က့် ခ တ
ိ ့်ဆက့်

နိုံင့် ည့် တိုံက့်ရိုံက့်ခ တ
ိ ဆ
့် က့်မဆ င့်ရွက့် ည့်လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် (STP) လုံြ့်ငန့်ျား
ေ ျားကိုံ ြြိုံျားမြျား
နိုံငင
့် ပခ ျား

ွေ ျားေည့် ပြစ့်ြါ

ည့်။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

ုံျားမငွေမရ င့်ျားဝယ့်ေှုေ ျားအတွေက့် ဗဟိုံေှမဆ င့်ရွက့်

ည့်

ည့် အလိုံ

အမလ က့် အမရ င့်ျားအဝယ့်စကကြံတစ့်ခုံ တည့်မထ င့်မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျား
ဆိုံင့်ရ

မရွျားခ ယ့်စရ နည့်ျားလေ့်ျားေ ျားကိုံ စိစစ့်အကွဲပြတ့်

ည့်။ ပြစ့်နိုံင့်မပခရှိမ

နည့်ျားလေ့်ျားတစ့်ခုံေှ

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

မငွေမ ကျားမ ျားကွေက့်မဆ င့်

ရွက့်ခ က့်ေ ျားနှင့် CBM-NET နှင့် ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားအတွေက့် အမရ င့်ျား
အဝယ့်စကကြံတွေင့် နိုံင့်ငပခ ျား
မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားပြစ့်ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၂)

ျားုံ မငွေအမရ င့်ျားအဝယ့်ေ ျား ြါဝင့်လ မစရန့်

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့် ည့် နိုံင့်ငပခ ျား ုံျားမငွေစ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှု ဆိုံင့်ရ
ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခေ ျားကိုံ မလ ခ နိုံငဖ့် ြျား PvP စ ရင့်ျားရှငျား့် လင့်ျားေှုအ ျား မ

ခ

မစရန့် အမေရိကန့်မေေါ်လ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုေ ျားအတွေက့် တည့်မထ င့်
မဆ င့်ရွက့်ေည့် ပြည့်တွေင့်ျားအစအစဉ့်ေ ျား၏ ကုံန့်က စရိတ့်နှင့် အက ျုိ ျား
အပေတ့်ရရှိေှု ညေ ပခင့်ျား ရှိ/ေရှိ မဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။
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၃.၄.၂

င င
ွေ ျိုးင မှုနှ ် စ
မငဘ

်ျိုး ှ ်ျိုးလ ်ျိုးမှု

အ
် ျိုး အ ျိုးင

ျိုး်

ို့အ

်မ ငစပ

ွေ

် ဥ ငေနှ ်လ ်

ျိုးံ လ ်နည်ျိုး

်

်ျိုး

အမမခခံအမဆ က်အအံို

နည်ျားလမ်ျားမ ျားနှင်

ဥ မေနှင်လို ်ထျားံို လို ်နည်ျားမ ျား

ဝန်မဆ င်မှုလို င
် န်ျားမ ျား

ံ (၆) မဟ ဗ ျူဟ

အဓ

အစ

ဥပဒေကြပ် မတ်ြပ
ွ ် ြမ
ဲ ှု

ျိုး် (၂) : ဥ ငေနှ လ
်
်

NPS ၏ ကြြီးကြပ် ထန်ြီးဒြ ာင်ြီး

ဆင
ို ရ
် ာမူဒ ာင်

ခြင်ြီး

•င င
ွေ ျိုးင မှုန ် စ ရ ျိုး် ရ ျိုး် လ ျိုး် မှုစေစ်

•အမ ျိုးသ ျိုးင င
ွေ ျိုးင မှုစေစ်အတွေက်

မ ျိုး၊ ေည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုးန ် ဝေ်င
မ ျိုးအတွေက်

ညစ
် ံုသည် ဥ ငေ

ကက ်မတ်ကွေ ်ကဲမှု
မူငဘ

ရ
် ရေ်၊

အ ျားမက င့်ျားခိုံင့်ေ
မက င့်ျား

မ
် ှု

ု ရ
်

နည့်ျားဗ ျူဟ

စွေမ်ျိုးရည် ည၀
် ငသ ကကီျိုးကက ်ထေ်ျိုး
ငက

ံျိုးလ ်နည်ျိုး

ပူြီးဒပေါင်ြီးဒဆာင်ရွြ်ခြင်ြီး
• တ ဝေ်ရအြွေဲွဲ့အစည်ျိုးမ ျိုးအကက ျိုး

ျိုး် မှုတစ်ရ ် ထူငထ

ရ
် ေ်၊

• နု ် တ
ံ က စံနေှု ျိုး် မ ျိုး အငက
ငြ ်ရေ်၊

အ
် ထည်

စွေမ်ျိုးရည် ည၀
် သည် ူျိုးင ေါ ျိုး် င
ရွေ က်မှုအစီအစဉ်မ ျိုးတည်ငထ

ရ
် ေ်၊

်

• ဦျိုးင

် ေါဝ သ
် မ
ူ ျိုးအ ျိုးလံုျိုးန ်
ူျိုးင ေါ ျိုး် င
ရ
် ွေ က်မှုတုျိုး မြှ ရ
် ေ်န ်

NPSF တည်ငထ

ရ
် ေ်၊

ည့် ဥြမေ ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှုဆိုံင့်ရ ေူမဘ င့်တစ့်ရြ့်နှင့် ကကျား ကြ့်ထိန့်ျား

ည့်အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား

ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲေှုကိုံ ြြိုံျားမြျား
ြါဝင့်

်အ

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှု အမပခခအမဆ က့်အအုံ
ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်၀မ

ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှု

ည့် ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲေှုေ ျားဆ ိုံို့ မရှွံ့ရှု ည့် မငွေမြျားမခ ေှုမဂဟစနစ့်တွေင့် ဦျားမဆ င့်

ူေ ျားအ ျားလျားုံ ြါဝင့်မစေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

76

၃.၄.၂.၁

င င
ွေ ျိုးင မှုနှ ် စ
ဝန်င

်ျိုး ှ ျိုး် လ ်ျိုးမှုစနစ်မ ျိုး - င ျိုးင မှုနည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုးနှ ် င ွေင ျိုးင

မ
် ှုလ ် န်ျိုးမ ျိုးအ

ွေ

် ဥ ငေ

်မ

်

ွေ ်

ဲမှု

်

မငဘ

်

စ်

်သည်

ါဝ မ
် ှု
၅၀။

အ ျိုးင

ျိုး်

်မ ပ ျိုး အ ျိုးအစ ျိုး

စွေမ်ျိုး ည်ပ ည်၀သည် NPS စနစ်
အ ျားမက င့်ျားခိုံင့်ေ မ

စ်

်အ

င့်မလ ့်

ည့်

ကွေြ့်ကွဲေဆ
ှု ိုံငရ
့် ရှုမထ င့်ေ ျုိ ျားစုံကိုံ ထည့်
အစည့်ျားေ ျားအ က ျား
ေ ျားကိုံ မပြရှငျား့် နိုံင့်

သည် ဥ ငေမငဘ
ွေ

် အငပ

်

်ပမစ် ပ စ် ါသည်။ NPS အတွေက့်

ံအ

ဥြမေေူမဘ င့်တစ့်ရြ့်ရှိမစရန့်

ွေင့်ျားစဉ့်ျားစ ျားရန့် လိအ
ုံ ြ့်ြါ

ဥြမေ ကြ့်ေတ့်

ည့်။ ၎င့်ျားတိတ
ုံို့ ွေင့် (၁) အြွေွဲွံ့

မဘ တူစ ခ ျုြ့်ေ ျားခ ျုြ့်ဆိုံပခင့်ျားနှင့် လုံြ့်ငန့်ျားြ က့်

ိေ့်ျားပခင့်ျားကွဲ ိုံို့ ကိစစရြ့်

ည့် ဥြမေနှင့်နည့်ျားဥြမေေ ျား၊ (၂) မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားနှင့်

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျား (အလက့်ထမရ နစ့်လက့်ေှတ့်မရျားထျားိုံ ပခင့်ျား၊ အ

ိေ
ုံို့ ဟုံတ့်

ျားတင့်စ ရင့်ျားရှင့်ျား

လင့်ျားပခင့်ျား၊ မန က့်ဆုံျားအဆင့်စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျားကွဲ ိုံို့ကိစစရြ့်ေ ျား) နှင့်စြ့်လ ဉ့်ျား၍
ထ ျား

်မ ပ ျိုး

ျား နို့့်ပြဌ န့်ျား

ည့် ဥြမေနှင့် နည့်ျားဥြမေေ ျား၊ (၃) မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်တစ့်ခုံတွေင့်

ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျားေှ

မဘ တူထ ျား

ည့်စည့်ျားေ ဉ့်ျားေ ျား၊ စ

တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျားနှင့် လုံြ့်ထုံျား

လုံြ့်နည့်ျားေ ျားနှင့် (၄) မငွေမြျားမခ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျားနှင့် ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအ ျား
ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားရန့်နှင့် ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲရန့်အတွေက့် ဗဟိုံဘဏ့် နှင့်/

ိေ
ုံို့ ဟုံတ့် အပခ ျား

ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား၏ လုံြ့်ငန့်ျားတ ဝန့်ေ ျားကိုံ ရှင့်ျားလင့်ျားစွေ ပြဌ န့်ျားထ ျား
ဥြမေနှင့်စည့်ျားေ ဉ့်ျားေ ျားြါဝင့်ြါ

ည့်။

ည့်

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျား၏

ည့်

ဥြမေေူမဘ င့်အ ျားမက င့်ျား

ခိုံငေ
့် ေှုကိုံ

က့်မရ က့်ေှုရှိ

က့်ဆိုံင့်ရ ဥြမေအစိတ့်အြိုံင့်ျားေ ျားနှင့် ၎င့်ျားတိုံို့

မခ ေှုဆိုံင့်ရ

အမထွေမထွေဥြမေေူမဘ င့်နှင့် ကိုံက့်ညေှုရှိမစရန့်အခ က့်ေ ျားတွေင့် မငွေမြျားမခ ေှု

နည့်ျားလေ့်ျားေ ျား၏ လခုံ ချုေှုနှင့် ြွေင့်လင့်ျားပေင့်

ေှုဆိုံင့်ရ ဥြမေ၊ မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျား

ေ ျားအ ျား ပြည့်ဆည့်ျားမြျားေှုအတွေက့် ဥြမေပြဋ္ဌ န့်ျားခ က့်၊ အ

ုံျားပြျု

ျား

ဆန့်ျား

စ့်တည့်ထင
ွေ ့်ထ ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားနှင့် လေ့်ျားမ က င့်ျားေ ျား၊ FinTech ေ ျား

မ က င့် မြေါ်မြါက့်လ မ

နည့်ျားြည မပြရှင့်ျားခ က့်ေ ျားနှင့် မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျား

ူအ

စ့်ေ ျား မြေါ်ထွေန့်ျားလ ပခင့်ျားေ ျား

ည့်တိုံို့ ြါဝင့်ြါ

ူအ ျား အက အကွေယ့်မြျားေှု

နှင့်

ြြိုံျားမြျား

နို့့်လ ျုိ ွံ့ဝှက့်ထ ျားေှုဆိုံင့်ရ ဥြမေ စ

ည့် မငွေမြျား

ည့် စ ျား

ျားုံ

ည့်။ မန က့်ဆုံျားအဆငတ
့် ွေင့်

ူအ ျား အက အကွေယ့်မြျားပခင့်ျား၊

မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား၏ လခုံ ချုေန
ှု ှင့် AML/CFT အက အကွေယ့်ေ ျားအတွေက့် ပြဌ န့်ျားခ က့်ေ ျား
ထြ့်ေလိအ
ုံ ြ့်လ ြါ

ည့်။
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င င
ွေ ျိုးင မှုန

န်င
ွ

် ွ

်စဉ်အ

ငပ

်

်

ွေ ် အင

ွေ ် ဥ ငေမ ျိုး

ွေ ျိုး်

အ ွံ့

်ျိုးလဲငနသည်

နည်ျိုးလမ်ျိုး

်
စစ

ွေ ည် ွ

ွေ ်

န
် ှ ်လ

က

ျိုး

်

စ်

်

န်ျိုးင

်

်ပ

ေ ျား၏ အ ဏ တည့်ေှုအမြေါ်

င့်မတ ့်

ည်ငစ
်င

်

စည်ျိုးမ ဉ်ျိုးမ ျိုး

ျိုး် သည် စွေမ်ျိုး ည်ပ ည်၀သည်

်ပ စ်သည်။ အပခ ျားကိစစရြ့်ေ ျားတွေင့် ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်

စ်

ဥ ငေအ ဏ

်ျိုးသမ ျိုး

်ငလ ညငစ န် မှ

မဘ တူညခ က့်ေ ျားက လမ
ုံ လ က့်ေှုရှိမ
ြါ

်

သ ်င လ င
် သ နည်ျိုးလမ်ျိုးအပ စ် သ မ န်အ ျိုးပ

မ
် ျိုး

်ဝန်ျိုး

ွေင

ူေ ျားအ က ျား

ျား

နို့့်

့်လည့်ျား အဆိုံြါအမပခအမနတွေင့် ၎င့်ျားအစအစဉ့်

ည့် ကျွေ့်ျားက င့်ေှုဆိုံင့်ရ စိစစ့်အကွဲပြတ့်ေှုေ ျား လိအ
ုံ ြ့်

ည့်။ မန က့်ဆုံျားအဆင့် မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားတွေင့် နိုံင့်ငပခ ျားတိုံင့်ျားပြည့်ေ ျား၌ ြွေွဲွံ့စည့်ျားတည့်

မထ င့်ထ ျားမ

ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျား ြါဝင့်နိုံငပ့် ခင့်ျား

မငွေမ ကျားအေ ျုိ ျားေ ျုိ ျားပြင့် မဆ င့်ရွက့်နိုံငပ့် ခင့်ျား
တိုံို့ ြါဝင့်ေည့်ပြစ့်

ိေ
ုံို့ ဟုံတ့် မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားကိုံ

ိုံို့ေဟုံတ့် နယ့်စြ့်ပြတ့်မက ့်၍ မဆ င့်ရွက့်နိုံငပ့် ခင့်ျား

ည့်။ ယင့်ျားအတွေက့်မ က င့် NPS ၏ လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ခ က့်နှင့်

ည့် စည့်ျားေ ဉ့်ျားေ ျားနှင့်

မဘ တူစ ခ ျုြ့်ေ ျား

ည့်

က့်ဆိုံင့်

က့်ဆိုံငရ
့် နယ့်ြယ့်အ ျားလျားုံ တွေင့် စနစ့်

ဆိုံင့်ရ ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့် ူ၏ လုံြ့်ငန့်ျားြ က့် ိေ့်ျားပခင့်ျားဆိုံင့်ရ ကိစစရြ့်ေ ျားကိုံ အက ျုိ ျား က့်မရ က့်ေှု
ရှိမစ

င့်ြါ

ည့်။

ပမန်မ န ် ံ၏ အငပ အငန
၅၂။

ပမန်မ န ် ံ

ွေ ် NPS အ

ပ စ် ါသည်။ NPS နှင့် က့်ဆိုံင့်

ွေ

် ဥ ငေအငပ

ံ

ျိုး

် ွေံွံ့ပ ျိုးငစ န် င

် ွ

်

ဲ

ည့် အဓိကဥြမေေ ျားေှ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်ဥြမေ

နှင့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားဥြမေ (၂၀၁၆) တိုံို့ ပြစ့်ြါ ည့်။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်
ဥြမေ

ည့် ဗဟိုံဘဏ့်၏ အဓိကလုံြ့်ငန့်ျားတ ဝန့်ေ ျားကိုံ က ယ့်က ယ့်ပြနို့့်ပြနို့့် တ့် ေှတ့်ထ ျားဖြျား၊

မငွေမြျားမခ ေှုနှင့်စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျား တိုံျားတက့်ြွေွံ့ဖြိျုျားရန့်၊ ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားရန့်နှင့် ပေြှင့်တင့်
ရန့်တိုံို့ ြါဝင့်ြါ

ည့်။ မငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားဥြမေ

နည့်ျားလေ့်ျားေ ျားကိုံ ြြိုံျား
ေိတ့်ဆက့်မြျားထ ျားြါ
ေဟုံတ့်မ
လိအ
ုံ ြ့်ြါ

ည့် မခတ့် စ့်ဥြမေအမပခခတစ့်ရြ့်၏ အဓိကအစိတ့် အြိုံင့်ျားေ ျားကိုံ
ည့်။ မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအတွေက့် မ ျားကွေက့်ကိုံ ဘဏ့်

မငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား
ည့်။ ဥြမေ

မြျားေှု၊ အ

ိုံို့ ြွေင့်မြျားခွဲဖြျား၊ ဗဟိုံဘဏ့်ေှ လိင
ုံ စ
့် င့်ရရှိရန့်

ည့် မငွေမြျားမခ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျား၏ ဥြမေအက အကွေယ့်

ျားတင့်စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုအစအစဉ့်ေ ျား၏ ဥြမေတွေင့်ြါဝင့်ေှုနှင့် မငွေမြျားမခ စ ရင့်ျား

ရှင့်ျားလင့်ျားေှုလုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်အတွေင့်ျား

အ ေခအပြစ့်တင့် ွေငျား့်

အကွေယ့်မြျားေှုတိက
ုံို့ ိုံ ေိတ့်ဆက့်မြျားထ ျားြါ
မြျားမခ ေှု) ကွဲ

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားနှင့်

မ
ိုံို့

ည့်

အ ေခြစစည့်ျားေ ျားကိုံ

အက

ည့်။ အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမ ကျားလုံြ့်ငန့်ျား (ေိုံဘိုံင့်ျား

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျား၊ မြျားမခ ေှုကတ့်ေ ျားထုံတ့်မဝပခင့်ျားနှင့် လုံြ့်ငန့်ျား
78

အဆင့်ေ ျားတွေင့် ြါဝင့်
ြါ

ည့် အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား၏ လုံြ့်ြိုံငခ
့် ွေငန
့် ှင့် တ ဝန့်ေ ျားကိုံ

တ့်ေှတ့်ထ ျား

ည့်။ အလက့်ထမရ နစ့်ဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျား၊ ေိုံဘိုံင့်ျားဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျားနှင့် အလက့်ထမရ နစ့်ခ က့်

လက့်ေှတ့်တင့်ပြပခင့်ျားလုံြ့်ငန့်ျားတိုံို့ကိုံလည့်ျား
ေ ျားဥြမေ

တ့်ေှတ့်ထ ျားြါ ည့်။ မငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျား

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေူဝါေေ ျား ခ ေှတ့်အမက င့်အထည့်မြ ့်ရန့်၊ မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်

အ ျားကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားရန့်၊ မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား

ူေ ျားအ ျား လိင
ုံ ့်စင့်ထုံတ့်မြျား ရန့်နှင့်

ကိုံယ့်တိုံင့်အမနပြင့် မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျား လည့်ြတ့်မဆ င့်ရွက့်ရန့် လုံြ့်ြိုံငခ
့် ွေင့်နှင့် တ ဝန့်
ေ ျားကိုံ

တ့်ေှတ့်မြျားထ ျား

ည့်အပြင့် ဗဟိုံဘဏ့်ဥြမေတွေင့်လည့်ျား မြ ပ့် ြထ ျားြါ

ည့်။ အပခ ျား

က့်ဆိုံငရ
့်
ဥြမေေ ျားတွေင့် မငွေမ ကျားခဝါခ ေှုနှင့် အ ကေ့်ျားြက့်အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားအ ျား မငွေမ ကျား
မထ က့်ြေှုတိုံက့်ြ က့်မရျားဥြမေ (၂၀၁၅)၊ အလက့်ထမရ နစ့်ဆက့်
(၂၀၀၄) (၂၀၁၃ တွေင့် ပြင့်ဆင့်

ည့်)၊ အစိုံျားရမငွေမခ ျား

က့်မ

ခလက့်ေှတ့်ေ ျားမရ င့်ျား ဝယ့်ေှုနှင့်

ထုံတ့်မဝေှုဆိုံငရ
့်

ဥြမေစည့်ျားေ ဉ့်ျားေ ျား၊ မငွေမခ ျား

ဥြမေ၊ နိုံငင
့် ပခ ျား

ုံျားမငွေစေခနို့့်ခွေွဲေှုဥြမေနှင့် လွှွဲမပြ င့်ျားနိုံင့်မ

ြါဝင့်ြါ
၅၃။

က့်မ

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်မရျားဥြမေ

ခလက့်ေှတ့်လွဲလှယ့်မရ င့်ျားဝယ့်မရျား
စ ခ ျုြ့်စ တေ့်ျားေ ျားဥြမေတိုံို့

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

ထ ျားမ

မငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားဥြမေမအ က့်တွေင့် ပြစ့်မြေါ်မပြ င့်ျားလွဲလ မ

မငွေမြျားမခ ေှုနှင့်
က့်ဆိုံင့်

ည့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်ဥြမေနှင့် အ စ့်ပြဌ န့်ျား

စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျား၊

နည့်ျားလေ့်ျားေ ျား၊

ည့် စည့်ျားေ ဉ့်ျားေ ျားစွေ ကိုံ ထုံတ့်မဝခွဲြါ

ထုံတ့်ပြန့်ခွဲမ

ည့်။ ၎င့်ျားတိတ
ုံို့ ွေင့် ၂၀၁၃ ခုံနှစ့်က ဘဏ့်ေ ျား

ေိုံဘိုံငျား့် ဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျားဆိုံငရ
့် စည့်ျားေ ဉ့်ျား၊

ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားကိုံ ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲ

ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနှင့်
ိုံို့

ေိုံဘိုံငျား့် အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမ ကျား

ည့် ၂၀၁၆ ခုံနှစ့်က ထုံတ့်ပြန့်ခွဲမ

ေိုံဘိုံင့်ျား

မငွေမရျားမ ကျားမရျားဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားဆိုံငရ
့် စည့်ျားေ ဉ့်ျား၊ ၂၀၁၂ ခုံနှစ့်တွေင့် ထုံတ့်ပြန့်ခွဲမ
အလက့်ထမရ နစ့်ကတ့်ပြင့်မြျားမခ ေှုဆိုံင့်ရ ညွှန့် က ျားခ က့်၊ CBM-NET ၏ operation အတွေက့်
ထုံတ့်ပြန့်ခွဲမ

မငွေမ ကျားလမ
ွှွဲ ပြ င့်ျားေှုလေ့်ျားညွှန့်ခ က့်နှင့် စ ရင့်ျားြိုံထုံတ့်မခ ျားမငွေဆိုံင့်ရ လေ့်ျားညွှန့်

ခ က့်၊ အစိုံျားရမငွေမခ ျား

က့်မ

ခလက့်ေှတ့်ေ ျားအတွေက့် CSD လေ့်ျားညွှန့်ခ က့်၊ အစိုံျားရမငွေတိုံက့်

လက့်ေှတ့်ေ ျားထုံတ့်မဝပခင့်ျားဆိုံင့်ရ အေှ စ ၊ မနို့ခ င့်ျားစ ရင့်ျားြိုံထုံတ့်မခ ျားမငွေဆိုံင့်ရ ညွှန့် က ျားခ က့်၊
ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားတစ့်ဆင့်ပြန့်လည့်မရ င့်ျားခ နိုံင့်

ည့် စ ခ ျုြ့်စ တေ့်ျားေ ျားဆိုံင့်ရ ညွှန့် က ျားခ က့်

ေ ျား၊ ပြည့်တွေင့်ျားလုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ဆိုံငရ
့် လုံြ့်ထုံျားလုံြ့်နည့်ျားတိပုံို့ ြစ့်ြါ
ရန့်ကုံန့်စမတ အိတ့်စ့်ခ န
ိ ့်ျား (YSX) က မငွေမခ ျား
မခ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျားတိန
ုံို့ ှင့် က့်ဆိုံင့်

က့်မ

ည့်။ SECM နှင့်

ခလက့်ေှတ့်ေ ျားမရ င့်ျားဝယ့်ပခင့်ျား၊ မငွေမြျား

ည့် စည့်ျားေ ဉ့်ျားေ ျားကိုံ ထုံတ့်ပြန့်ခွဲြါ

ည့်။

79

၅၄။

ပမန်မ န ် ံင

ျိုး

်ငစင ျိုးအ

အငပမ

အ
် ပမ ျိုး

အ
် စျိုး သည် င ွေင ျိုးင
ွေ

်

်မ

်

ွေ ်

ျိုးင ျိုးဝန်င

ဲမှုမငဘ

ပ်

်

မ
် ှုလ ် န်ျိုးမ ျိုး င
်ပ

်ျိုးအ ါအဝ ် င

ပ လ ် ဲ ါသည်။ ဘဏ့်ေ ျား၊ ဘဏ့်ေဟုံတ့်မ

ဆိုံင့်ရ လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ခ က့်အုံြ့်စုံေ ျားကိုံ

စေကိန့်ျား၊

ေုံတိယဝန့်ကကျားဦျားမဆ င့်၍ ဝန့်ကကျားဌ နေ ျားြါဝင့်မ

်မ ွေံွံ့ပ ျိုး
် ွ

်

်

အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားနှင့် ေူဝါေ

ဘဏ္ မရျားနှင့်

စက့်ေှုဝန့်ကကျားဌ န၊

မက ေ
့် တေ ျားြွေွဲွံ့စည့်ျားခွဲြါ

ည့်။ ၂၀၁၉

ခုံနှစ့်၊ မြမြ ့်ဝါရလတွေင့် စေကိန့်ျား၊ ဘဏ္ မရျားနှငစ
့် က့်ေဝ
ှု န့်ကကျားဌ နမအ က့်ရှိ မငွေမရျားမ ကျားမရျား
ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေဌ
ှု နက အဆိုံြါမက ့်ေတမအ က့်တွေင့် ေဂ စ့်တယ့်မငွေမရျားမ ကျားမရျားဝန့်မဆ င့်ေှု
ဆိုံင့်ရ လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်
၅၅။

င င
ွေ ျိုးင မှုမ ျိုးအ

ည့်အြွေွဲွံ့ကိုံ ြွေွဲွံ့စည့်ျားခွဲြါ
ွေ

် ဥ ငေ

်မ

်

ွေ ်

ငသျိုး ါ။ မငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားဥြမေ
ရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျားနှင့်

က့်ဆိုံင့်

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား
ဆက့်

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်

ည့်

ည့်။
ဲမှု

်

မငဘ

သ
် ည် ပ ည်စံပ

ည့် မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားနှင့် စ ရင့်ျား

ဥြမေအရအက အကွေယ့်မြျားပခင့်ျား

တိုံျားတက့်မစရန့်၊

ေ
ူ ျား၏လုံြ့်ြိုံင့်ခွေင့်နှင့်တ ဝန့်ေ ျား ရှင့်ျားလင့်ျားပြတ့်

ူအ ျား

ရ ေူမဘ င့်တွေင့် ပြစ့်မြေါ်မန

ျားေှုရှိမစရန့်နှင့်

အက အကွေယ့်မြျားပခင့်ျားဆိုံင့်ရ လုံြ့်ငန့်ျားေ ျား

ရည့်ရွယ့်၍ ပြဋ္ဌ န့်ျားခ က့်ေ ျားကိုံ ေိတ့်ဆက့်မြျားခွဲြါ

်ျိုး မ ှ

ည့်။ ၎င့်ျား

တိုံျားတက့်မစရန့်

ည့် ဥြမေ ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှုဆိုံင့်

ည့် ကွေ ဟခ က့်ေ ျားကိုံ ြယ့်ရှ ျားရန့် ြထေအဆငပ့် ြစ့်မ

့်လည့်ျား

ဆက့်လက့်အမက င့်အထည့်မြ ့်ရေည့် စည့်ျားေ ဉ့်ျားေ ျားကိုံေူ ယမနို့အထိ ဖြျားပြတ့်မအ င့်မဆ င့်
ရွက့်နိုံင့်ပခင့်ျားေရှိမ

ျားြါ။ ဥြမေအရအက အကွေယ့်မြျားပခင့်ျား နှင ့် ဆန့်ျား

စ့်မ

မငွေ မြျားမခ ေှု

နည့်ျားလေ့်ျားေ ျားနှင့် မြျားမခ ေှုစနစ့်အ စ့်ေ ျားမဆ င့်ရွက့်ရ တွေင့် ပြစ့်မြေါ်လ နိုံင့်မပခရှိမ
အဆျားေ ျားကိုံ ြယ့်ရှ ျားရန့်တအ
ိုံို့ တွေက့် ထြ့်ေကကိျုျားြေ့်ျားမဆ င့်ရွက့်ရန့်လိုံအြ့်ြါ
၅၆။

င င
ွေ ျိုးင ဝန်င

်မှုလ ် န်ျိုးမ ျိုး၏ င ျိုး

ွေ

ည့်။

်မှ အပ ည်အ၀ငပ ငလ မှုမ ှငသျိုး ါ။

လက့်ရှိဥြမေပြဋ္ဌ န့်ျားခ က့်ေ ျားအရ မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားကိုံ ြြိုံျား
ဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျားအြွေွံ့ွဲ အစည့်ျားေ ျား
ခွေင့်ရှိြါ

အတ ျား

ည့် ပေန့်ေ နိုံငင
့် တွေင့် ကနို့့်

တ့်လြ
ုံ ့်ငန့်ျားေ ျားကိုံ

ည့်။ ဥြေ အ ျားပြင့် နိုံငင
့် ပခ ျားဘဏ့်ေ ျားေှ ြေ ဏနည့်ျားမ

ဆက့်

ည့် နိုံင့်ငပခ ျား
မဆ င့်ရွက့်

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်

ူ

ေ ျားထ ိုံို့ ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျားနိုံင့်ပခင့်ျားေရှိမ ျားြါ။ မငွေမြျားမခ ေှုကတ့်လုံြ့်ငန့်ျားအတွေက့်လည့်ျား ကနို့့် တ့်
ခ က့်ေ ျားပြျုလုံြ့်ထ ျားြါ

ည့်။ ဘဏ့်ေ ျား

ည့် နိုံငင
့် တက တဆိြ့်ေ ျားပြင့် ဖေစ ျားကတ့်ေ ျားကိုံ

ထုံတ့်မဝခွေင့်ေရှိြါ။ အဆိုံြါ ကနို့့် တ့်ခ က့်ေ ျား

ည့် မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမ ျားကွေက့်တွေင့် ေ တ

ည့်ယှဉ့်ဖြိျုင့်ေှုအတွေက့် အတ ျားအဆျားေ ျားကိုံပြစ့်မြေါ်မစဖြျား၊ စ

ုံျား

ူေ ျားအတွေက့် ပေင့်ေ ျား

ည့်

ကုံန့်က စရိတ့်ေ ျား၊ စွေေ့်ျားရည့်ေပြည့်၀ေှုေ ျားနှင့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားအလုံျားစုံြါဝင့်ေှုတွေင့် အဟနို့့်အတ ျား
ေ ျားကိုံ ပြစ့်မြေါ်မစြါ

ည့်။ ကနို့့် တ့်ခ က့်ေ ျား

ည့် ဘဏ့်ေဟုံတ့်

ည့် အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား
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အတွေက့်လည့်ျားရှိမနဖြျား ဥြေ အ ျားပြင့် အမ
ပြည့်
ည် ွ

ျားစ ျားမငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား

ည့် အေ ျား

ူထေှ အြ့်မငွေလက့်ခခွေင့်ေရှြ
ိ ါ။
်

်(၈)

င ွေင ျိုးင မှုနှ ် စ

်ျိုး ှ ်ျိုးလ ်ျိုးမှုစနစ်မ ျိုး၊ င ွေင ျိုးင မှုနည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုး

နှ ်င ွေင ျိုးင ဝန်င

်မလ
ှု
် န်ျိုးမ ျိုးအ

သည် ဥ ငေ
လို ်ငန်ျားစဉ်(၁)

်မ

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို
မ ျား

ွေ ်

ဲမှု

်

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို

မငဘ

် ပ ည်စံလံငလ
်

စ်

်ပ ျိုး

်မ

် ှငစ န်၊

ဏ်သည် အီလက်ထမရ နစ်မငွမ ျားမခ မှုလို ်ငန်ျား

အသံိုျားမ ြိုမဆ င်ရွက်နိုငမ
် ည်

ကက ်မတ်ကွ ်ကမှုမူမ
လို ်ငန်ျားစဉ်(၂)

်

ွေ

နယ် ယ်တစ်ရ ်ကို ြန်တီျားနိုငရ
် န်

င်တစ်ရ ် ခ မှတ်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။
ဏ် သ ည်

ဏ်မဟိုတ်မသ

မငွမရျားမကကျားမရျား

အြွွေ့အစည်ျားမ ျားက မဆ င်ရွက်နိုငသ
် ည် မငွမ ျားမခ ဝန်မဆ င်မှုမ ျားမခင်ျား
နှငစ
် ်လ ဉ်ျား၍ မငွမရျားမကကျားမရျားအြွွေ့အစည်ျားမ ျားဥ မေအရ မဆ င်ရွက်
နိုငရ
် န် အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ်၏ ကကီျားကက ်ထန်ျားမက င်ျားမခင်ျားအမ ေါ်

စည်ျားမ ဉ်ျားတစ်ခိုမရျားဆွရမည်မြစ် ါသည်။ စည်ျားမ ဉ်ျားတွင် မငွမ ျားမခ မှုစနစ်
မအ ် မရတ မှတ် ံိုတင်မခင်ျားနှင် မငွမ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျားမ ျား ထိုတ်မဝ
မခင်ျားအတွက် လိုအ ်ခ က်မ ျားကသိုို့ အမခ ျားမသ မငွမ ျားမခ ဝန်မဆ င်ေှု
မြျား ူေ ျားအတွေက့် လက
ို ်နာရမည်အခ က်မ ျားကို

ံ ိုျားမ ျားမည်မြစ် ါသည်။

မမန်မ နိုင်ငအ
ံ တွငျား် မငွေမ ျားမခ မှုစနစ်မဆ င်ရွက်မှုလို ်ငန်ျားမ ျား၏ စည်ျားမ ဉ်ျား
မ ျားသည်
အေ ျုိ ျား

မမန်မ နိုင်ငံမတ ်ဗဟို

ဏ်မှ

ခွင်မ ြိုထ ျားပ ီျားမြစ်ရ ါမည်။

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ် ကကီျားကက ်ထန်ျားမက င်ျားမခင်ျားဆိုင်ရ စည်ျားမ ဉ်ျား

တွင် အခွင်အ ဏ နှင် လို ်ငန်ျားမဆ င်ရွက်ခ က်မ ျား၊ ကိုယ်စ ျားလှယ်
ထ ျားရှအသံိုျားမ ြိုမခင်ျားနှင် မ င်

ိုဂ္ြိုလ်မ ျားအ ျား ကိုယ်စ ျားမဆ င် ရွ က် မစ

မခင်ျား ၊ စ ျားသံိုျား သူ အ က အကွ ယ် မ ျားမခင်ျား နှ င် AML/CFT ဥ မေကို လက
ို ်နာ
မခင်ျား စသည်အခ က်မ ျား ါဝင်မည်မြစ် ါသည်။ အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမ ကျား
ထုံတ့်မဝ ူေ ျား၊ မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားကိုံ ကိုံယ့်စ ျားပြျုစုံမြါင့်ျားမဆ င့်
ရွက့် ူေ ျားနှင့် ကိုံယ့်စ ျားလှယ့်ေ ျားကွဲ ိုံို့မ
ည့် မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား
ေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ စည့်ျားေ ဉ့်ျား

ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲရန့် လိုံအြ့်

ူေ ျား လိက
ုံ ့်န ရေည့်အခ က့်ေ ျား ြါဝင့်

ည့် မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား

အတွေက့် တန့်ျားတူညေ ယှဉ့်ဖြိျုင့်ခွေငရ
့် ရှိမစေည့်ပြစ့်ြါ

ူ အ ျားလုံျား

ည့်။ ထိို့ပုံ ြင့် လုံြ့်ငန့်ျား

မဆ င့်ရွက့်ခွေင ့်ရရှိဖြ ျားြါက အပခ ျားမငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့ အစည့်ျား ေ ျား
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ိုံို့

ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားကေ့်ျားလှေ့်ျားနိုံင့်ဖြျား၊ အမ ျားစ ျားမငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျား
ေ ျား

ည့် ၎င့်ျားတိုံို့၏ လုံြ့်ငန့်ျားေ ျားတိုံျားခ ွဲွံ့မဆ င့်ရွက့်ရန့် ကိုံယ့်စ ျားလှယ့်

ကွေန့်ရက့်ေ ျားအ

ုံျားပြျုနိုံင့်

ကွဲ

ိုံို့ အပခ ျားမငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား

ဘဏ့်ေ ျား၏ ကိုံယ့်စ ျားလှယ့်အပြစ့် မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ေည့်ပြစ့်ြါ
လို ်ငန်ျားစဉ်(၃)

ူနှင့်

ည့်။

မငွမ ျားမခ မှုလို ်ငန်ျား မ ျားမဆ င်ရွက်ရန် ကိုယ်စ ျားလှယ်နှင် တစ့်ဆင ့်ခ
ကိုယ်စ ျားလှယ်မ ျားအသံိုျား မ ြိုမခင်ျား နှင်စ ်လ ဉ်ျား၍

ပြည ့်စ ုံလ ုံမလ က့်စွေ

စည့်ျားေ ဉ့်ျားေ ျားပြဌ န့်ျားရေည့်ပြစ့်ဖြျား၊ မငွမ ျားမခ ဝန်မဆ င်မှုမ ျားသူ အမ ြိုျားမ ြိုျား
ကိုလုံြ့်ကိုံငခ
့် ွင်မ ြိုမ ျားရမည်မြစ် ါသည်။ စည်ျားမ ဉ်ျားမ ျားတွင် ကိုယ်စ ျားလှယ်
အမြစ်မဆ င်ရွက်သူမ ျား ကိုက်ညီရမည် အနည်ျားဆံိုျားသတ်မှတ်ခ က်ကို
ရှင်ျားရှင်ျားလင်ျားလင်ျားမြ မ် ရမည်မြစ်ပ ီျား၊ ကိုယ်စ ျားလှယ်မ ျားအ ျား တစ်ဦျားတည်ျား
လမ်ျားမိုျားခ ြို ်ကိုင်မှုမရှမစရန် အတအလင်ျား တ ျားမမစ်ထ ျားရမည်မြစ်သည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၄)

အီလက်ထမရ နစ်မငွမကကျားဆိုင်ရ စည်ျားမ ဉ်ျားတစ်ရ ်တွင် အီလက်ထမရ နစ်
မငွမကကျားထိုတ်မဝခွင်နည်ျားလမ်ျားမ ျားအတွက်

ဆက်သွယ်မဆ င်ရွက်သူ

မ ျား၏ မငွမကကျားကိုအက အကွယ်မ ျားရန် ယံိုကကည်အ ်နှံမငွစ ရင်ျားထ ျား
ရှမခင်ျား၊ အီလက်ထမရ နစ်မငွမကကျားမြနို့်မဝမခင်ျားနှင် ထုံတ့်မြျားမခင်ျားအတွက်
ကိုယ်စ ျားလှယ်အသံိုျားမ ြိုမခင်ျား၊ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို
တင်မ မခင်ျားနှင် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်ေှ
စ

ည့်အခ က့်ေ ျားြါဝင့်မ

ဏ်သိုို့ အစီရင်ခံ

ွေ ျားမရ က့်စစ့်မဆျားနိုံငပ့် ခင့်ျား

အမမခအမနမ ျား

ံ ိုျားမ ျားမည်မြစ် ါသည်။

အဆို ါစည်ျားမ ဉ်ျားသည် လက်ရှမ ဋ္ဌ န်ျားထ ျားမသ မို
ဝန်မဆ င်မှုလို ်ငန်ျားမ ျားဆိုင်ရ စည်ျားမ ဉ်ျားနှင် မို

ိုင်ျားမငွမရျားမကကျားမရျား

ိုငျား် ဏ်လို ်ငန်ျားဆိုငရ
်

ညန်ကက ျားခ က်တက
ိုို့ ို လမ်ျားမိုျားသွ ျားမည် မြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၅)

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို ဏ်သည် အီလက်ထမရ နစ်နည်ျားလမ်ျားမြင် တိုက်ရိုက်
ပမီစ ျားမ ြိုမခင်ျားနှင် ပမီရှငမ် ြိုမခင်ျားဆိုငရ
် စ ရင်ျားလမမ

င်ျားမ ျားမခ မဆ င်ရွက်

မည်သူမ ျား၏ လို ် ိုငခ
် ွင်နှင်တ ဝန့်မ ျားကို ကက ်မတ်ကွ က
် ရန် အီလက်
ထမရ နစ်နည်ျားမြင်

မငွမကကျားလမမ

င်ျားမခင်ျားဆိုင်ရ

စည်ျားမ ဉ်ျားတစ်ရ ်

ခ မှတ်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။ အီလက်ထမရ နစ် ကူျားသန်ျားမရ င်ျားဝယ်မှု
လို ်ငန်ျားမဆ င်ရွက်ခ က်မ ျားနှင် စ ျားသံိုျားသူအက အကွယ်မ ျားမှု မမြှင်တင်
ရန်နှင် ါဝင်မဆ င်ရွက်သူမ ျား၏ လို ် ိုငခ
် ွင်နှင်တ ဝန့်မ ျားကို ရှင်ျားလင်ျား
မစရန် အီလက်ထမရ နစ် ကတ်မ ျားမခ မှုဆိုငရ
် စည်ျားမ ဉ်ျားမ ျားကို မ ြိုမ င်
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မခင်ျား၊ မ န်လည်သံိုျားသ ်မခင်ျားမြင် မငွမ ျားမခ မှုကတ်မ ျားအတွက် စည်ျားကမ်ျား
ခ က်မ ျားမ ဌ န်ျားရမည်။ ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှုဆိုံငရ
့် မူမ

င်သည် စ ျားသံိုျား

သူအက အကွယ်မ ျားမရျားကို အ ျားမက င်ျားခိုင်မ မစမည်မြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၆)

ခိုင်မ သည် ဥ မေမရျားရ အမမခခံမဏ္ဍြိုင်နှင် အီလက်ထမရ နစ်ကူျားသန်ျား
မရ င်ျားဝယ်မှုလို ်ငန်ျားမဆ င်ရွက်ခ က်မ ျားနှငစ
် ်လ ဉ်ျားသည် မငွမ ျားမခ မှု
မ ျားကိုတည်မထ င်ရန် အီလက်ထမရ နစ် ဆက်သွယ်မဆ င်ရွက်မရျား
ဥ မေကသမ
ိုို့ သ
မ င်ဆင်မခင်ျား

လက်ရှဥ မေမူမ

(သမ
ိုို့ ဟိုတ်)

င်အ ျား

မ န်လည်သံိုျားသ ်မခင်ျား၊

အီလက်ထမရ နစ်ကူျားသန်ျားမရ င်ျားဝယ်မရျား

ဥ မေကသိုို့ ဥ မေအသစ်မ ျားခ မှတ်မဆ င်ရွက်ရမည်မြစ်သည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၇)

ြေ ဏနည့်ျားမ

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား

ူေ ျားအတွေက့် နည့်ျားြည

နှင့် လံခို ခံြိုမစ
ှု ံသတ်မှတ်ခ က်မ ျားနှင် လမ်ျားညန်ခ က်မ ျားကို ထိုတ်မ န်
အမက င်အထည်မြ ် မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။ မငွေမ ျားမခ မှု
စနစ်မ ျားတွင် ဆိုက်

လံခို ခံြိုမရျားရှုမထ င်အတွက် ဆိုက်

လံခို ခံြိုမှုဥ မေ

ကို မ ဋ္ဌ န်ျားသွ ျားမည်မြစ်ပ ီျား လက်ရှတွင် မူကကမ်ျားမရျားဆွလ က်ရှ ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၈)

စီျား ွ ျားမရျားစနစ်တစ်ရ ်လံိုျားနှင် ဆက်သွယ်မဆ င်ရွက်သူမ ျား၏ အက ြိုျား
အတွက်မ တသည် ယှဉ်ပ ြိုငမ
် ှုတစ်ရ ်မြစ်မ ေါ်မစရန် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်
ဗဟို ဏ်သည် မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျားမ
( ဏ်နှင်

နင
ို င
် မံ ခ ျားအြွွေ့အစည်ျားမ ျား

ဏ်မဟိုတ်မသ အြွွေ့အစည်ျားနှစ်ခိုစလံျားို အ ါအဝင်) အတွက်

ခ မှတ်ထ ျားသည် ကနို့်သတ်ခ က်မ ျားကို က လလတ်တွင် တမြည်ျားမြည်ျား
မမြမလ သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၉)

က လလတ်မှ

က လရှည်အတွငျား်

မမန်မ နိုင်ငမ
ံ တ ဗ
် ဟို

ဏ်သည်

မငွမ ျားမခ စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမှုစနစ်မ ျား၊ နည်ျားလမ်ျားမ ျားနှင် ဝန်မဆ င်မှု
မ ျားနှငစ
် ်လ ဉ်ျား၍ အလံိုျားစံိုကိုက်ညီမှုရှမသ အမ ြိုျားသ ျားမငွမ ျားမခ မှုစနစ်
ဥ မေတစ်ရ ်မရျားဆရန်
ွ လအ
ို
်ခ က်ကို မ န်လည်သတ်မှတ်မည်မြစ်သည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၁၀)

မငွေမ ျားမခ မှုစ နစ် တ စ်ခို စီတွင်

ခို င်မ ရှ ငျား် လင်ျား၍

ရှသည် စည်ျားမ ဉ်ျားနှင် နည်ျားဥ မေမ ျားရှရန်၊ စနစ်တွင်

ွင်လင်ျားမမင်သ မှု
ါဝင်မဆ င်ရွက်

သူမ ျားအ ျား အက အကွယ်မ ျားမခင်ျားအတွက် မက င်ျားစွ သတ်မှတ်ထ ျား
သည်ကိုက်ညီမှုရှမသ မူမ

င်တစ်ရ ် ံ ိုျားမ ျားနိုငရ
် န်တအ
ိုို့ တွက် လက်ရှ
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နှငဆ
် က်လက်မဆ င်ရွက်မည်စနစ်မ ျား၏ စည်ျားမ ဉ်ျား/နည်ျားဥ မေမ ျားကို
မ န်လည်သံိုျားသ ်မ င်ဆင်ပ ီျား၊ စည်ျားမ ဉ်ျားအသစ်မ ျားထိုတ်မ န်သွ ျားမည်မြစ်
ါသည်။

ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ဗ
့် ဟို

CBM-NET

ဏ်သည်

စနစ်၏စည်ျားမ ဉ်ျားမ ျားကို

အဆငပ့် ေြှင့်တင့်ထ ျားမ

အခ န
ိ ့်ေထိုတ်မ န်သွ ျားမည်မြစ် ါ

သည်။ MPU ၏ စည်ျားမ ဉ်ျားမ ျားကို စ ရင်ျားရှငျား် လင်ျားမှုမ ျားတွင် (MPU တွင်
ါဝင်မဆ င်ရွက်သူမ ျားအ ျား မမန်မ နိုင်ငမ
ံ တ ်ဗဟို

ဏ်ကသိုို့ မနို့ခ င်ျား

မငွမကကျားလအ
ို
်ခ က် ံ ိုျားမ ျားမခင်ျား) ဆံိုျားရံှုျားနိုင်မမခစီမံခနို့်ခွမှု လကခဏ ရ ်
မ ျား ါဝင်မစရန် မ န်လည်မ င်ဆင်သွ ျားမည်မြစ်သည်။ အလ ျားတူအခ က်
မ ျားအ ျား CBM-NET စနစ့်ဆိုံငရ
့် စည်ျားမ ဉ်ျားမ ျားတွင်လည်ျား ထည်သွငျား် သွ ျား
မည်မြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၁၁)

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို

ဏ်သည် MMQR ဆိုင်ရ

စည်ျားမ ဉ်ျား/လမ်ျားညန်

ခ က်တစ်ရ ်နှင် ံိုရ ်ြမ်ျားခ က်လက်မှတ်စနစ်ဆိုင်ရ စည်ျားမ ဉ်ျားတစ်ရ ်ကို
ထိုတ်မ န်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။
လို င
် န်ျားစဉ်(၁၂)

မငွမခ ျားသက်မသခံလက်မှတ်မ ျား စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမခင်ျား (CBM-NET CSD
နှင် YSX CSD နှစ်ရ ်လျားံို ) အတွက် မငွမ ျားမခ စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမှုနှင်
သက်ဆိုင်သည် မဆ င်ရွက်ခ က်အ ျားလံိုျားစ ်လ ဉ်ျား၍ လိုအ ်လ င် ဥ မေ
ကက ်မတ်ကွ ်ကမှုဆင
ို ရ
် မူမ

င်ကို မ န်လည်သံိုျားသ ်မ င်ဆင်သွ ျားမည်

မြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၁၃)

အစိုျားရမငွမခ ျားသက်မသခံလက်မှတ်မ ျားထိုတ်မဝမခင်ျား၊

အမရ င်ျားအဝယ်

မ ြိုလို ်မခင်ျားနှင် စ ရင်ျားရှငျား် လင်ျားမ ျားမခ မခင်ျားတန
ိုို့ ှငစ
် ်လ ဉ်ျား၍ ကက ်မတ်
ကွ ်ကမရျားမူမ

င်ကိုလည်ျား မမြှင်တင်မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို

ဏ်၏

အစိုျားရမငွမခ ျားသက်မသခံလက်မှတ်မ ျား

အတွက် ေှတ့်တေ့်ျားတင့်ထန်ျားသမ်ျားထ ျားရှမခင်ျားနှင် စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမခင်ျားတိုို့
နှငစ
် ်လ ဉ်ျား၍ စည်ျားမ ဉ်ျားတစ်ရ ်ရှင်ျားလင်ျားစွ မ ဋ္ဌ န်ျားသွ ျားမည်မြစ်သည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၁၄)

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို

ဏ်သည်

မငွမ ျားမခ မှုစနစ်နှင်

နည်ျားလမ်ျားမ ျားအတွက် ၎င့်ျား ၏ဥ မေဆို င်ရ

မငွမ ျားမခ မှု

စွမ်ျားမဆ င်နိုငမ
် ှုကို ခိုငမ
်

အ ျားမက င်ျားမစရန် မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။
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၃.၄.၂.၂

င ွေင ျိုးင မှုစနစ်မ ျိုး

က

ျိုး

် န်ျိုးင

ျိုး် ပ

ျိုး်

ါဝ မ
် ှု
၅၇။

မငွေမြျားမခ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျား ကကျားထွေ ျားလ ပခင့်ျားနှင့် ဆန့်ျား

စ့်တထွေငထ
့်
ျားမ

မြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျား မြေါ်မြါက့်လ ပခင့်ျားတိမ
ုံို့ က င့် ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟို
ကကခိုံင့်မ

ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားတစ့်ရြ့် လိအ
ုံ ြ့်မနြါ

ရရှိရန့်နှင့် ပြည့်တွေငျား့် မငွေမ ကျား
မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်အ ျား
ကကျားေ ျားမ

ျားုံ စွေွဲေတ
ှု ွေင့် ယုံ ကည့်ေှုထိန့်ျား

ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျား

ည့်

ည့်။ မငွေမရျားမ ကျားမရျားတည့်ဖငိေ့်ေှု
ေ
ိ ့်ျားထ ျားရန့်တိအ
ုံို့ တွေက့် အေ ျုိ ျား

စျားြွေ ျားမရျားစနစ့်တွေင့်

လုံြ့်ငန့်ျားတ ဝန့်အစိတ့်အြိုံင့်ျားတစ့်ရြ့်ပြစ့်ြါ

လုံြ့်ငန့်ျား၏အခန့်ျားကဏ္ေှ

ဏ်အမနပြင့်
ျား

ဗဟိုံဘဏ့်၏

ည့်။ ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျား

ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခေ ျားကိုံ လုံမလ က့်စွေ အက အကွေယ့်မြျားရန့်နှင့် လူြုံဂဂိျုလ့်၊

စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနှင့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားလက့်က ျားမ ျားကွေက့်ေ ျားအ က ျား မငွေမ ကျားစျားဆင့်ျားေှု
လ င့်ပေန့်ဖြျားလုံခချုေှုရှိမစရန့်တအ
ိုံို့ တွေက့်

မ

ခ

ည့်စနစ့်တစ့်ရြ့်ရှိရန့်ပြစ့်

ည့် ၎င့်ျား၏ NPS အ ျား ပြည့်စုံလုံမလ က့်မ

ခ ေှုရှိမစရန့်အတွေက့် ြိုံေိုံအမရျားြါလ ြါ

တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျားေှ

ူ

ည့် ညညွေတ့်ရန့်၊ မရရှည့်

ည့်။ အပခ ျားမငွေမရျားမ ကျားမရျား

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားအတွေက့် နိုံငင
့် တက စ

တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျားနှင့် အမက င့်ျားဆုံျားလုံြ့်ထျားုံ လုံြ့်နည့်ျားေ ျားကိုံ မဆ င့်ရွက့် ကြါ
စ

ည့်

ည့် စျားြွေ ျားမရျားစနစ့်နှင့် ပြည့်

ေ ျားအတွေက့် စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်၀ေှုရှိမစရန့် အဆိုံြါပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲေှုေ ျား
ကဏ္ေ ျားတွေင့် ထိမရ က့်

နိုံငင
့် တစ့်ခုံ

ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲေှုတစ့်ရြ့် မဆ င့်ရွက့်

အခါ ဗဟိုံဘဏ့်၏ ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားအခန့်ျားကဏ္
တည့်တရန့်နှင့် မ

ည့်။

CPMI အစရင့်ခစ တွေင့် မြ ပ့် ြထ ျား

ည့်။ အဆိုံြါ

ည့် ဗဟိုံဘဏ့်၏ မငွေမြျားမခ

စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျားတွေင့် ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျား (၂၀၀၅) နှင့် CPMI-IOSCO PFMI
တွေင့် တ့်ေှတ့်ထ ျား ည့် FMI ေ ျားနှင့် က့်ဆိုံင့်မ
တ ဝန့် (၅) ရြ့်တိုံို့ ပြစ့်ြါ

တ ဝန့်ရှိအြွေွံ့ွဲ အစည့်ျားေ ျားအတွေက့် လုံြ့်ငန့်ျား

ည့်။ (မန က့်ဆက့်တွေွဲ (င) နှင့် (စ) တိက
ုံို့ ိုံ ကည့်ြါ)

ပမန်မ န ် ံ၏အငပ အငန
၅၈။

ပမန်မ န ် ံင

(PSD)
စ

စ်

်ဗဟဘဏ်၏ စ

ွေဲွံ့စည်ျိုး

ျိုး် လ ် န်ျိုးမ ျိုး

အဓ

ျိုး ါသည်။
ျိုးင

်ျိုးဌ န

ွေ ် င ွေင ျိုးင မှုနှ ် စ

အ န်အ
် ွ

်လ

်ျိုး ှ ်ျိုးလ ်ျိုးမှုဌ နစ

်

PSD သည် CBM-NET နှ ် ဗဟဘဏ်၏
် ှ ါသည်။ PSD

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်

ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားလုံြ့်ငန့်ျားကိုံလည့်ျား မဆ င့်ရွက့်လ က့်ရှိြါ ည့်။ ကကျား ကြ့်ထိနျား့် မက င့်ျား
ပခင့်ျားကိုံ

လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေှ

ျားပခ ျားခွေွဲထုံတ့်နိုံင့်ပခင့်ျားနှင့်

ေူမဘ င့်ကိုံ မအ င့်ပေင့်စွေ မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ပခင့်ျားတိေ
ုံို့ ရှိမ

ျားမ

ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျား

လ
့် ည့်ျား ေ က မ ျားေက ကကျား ကြ့်
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ထိန့်ျားမက င့်ျားမရျားအြွေွဲွံ့ကိုံ

ြွေွဲွံ့စည့်ျားမဆ င့်ရွက့်ခွဲဖြျားပြစ့်ြါ

ည့်။

ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျား

ဆိုံင့်ရ နယ့်ြယ့်နှင့် ဝန့်ထေ့်ျားေ ျား၏ လုံြ့်မဆ င့်နိုံငစ
့် ွေေ့်ျားရည့်ေှ အကနို့့်အ တ့်ပြင့် ရှိဆွဲပြစ့်ြါ
ည့်။ ေ က ေက PSD
ထေှ

ည့် ဘဏ့်နှင့်ဘဏ့်ေဟုံတ့်မ

တင့်ျားအခ က့်အလက့်ေ ျား စတင့်မက က့်ခခွဲြါ

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား
ည့်။ ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

ူေ ျား
ည့်

ပေန့်ေ နိုံင့်ငရှိ ဘဏ့်ေ ျားအ ျား ကကျား ကြ့်စစ့်မဆျားပခင့်ျားနှင့် ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲပခင့်ျားေ ျားအ ျား မဆ င့်
ရွက့်လ က့်ရှိြါ

ည့်။ စေကိန့်ျား၊ ဘဏ္ မရျားနှင့်စက့်ေှုဝန့်ကကျားဌ န၏ မငွေမရျားမ ကျားမရျား ကြ့်ေတ့်

ကွေြ့်ကွဲေှုဌ န (FRD) က ဘဏ့်ေဟုံတ့်မ

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား

မြျားပခင့်ျားနှင့် ခွေင့်ပြျုခ က့်ထုံတ့်မြျားပခင့်ျားတိက
ုံို့ ိုံ မဆ င့်ရွက့်ြါ
၅၉။

ူေ ျား

ိုံို့ လိုံငစ
့် င့်ထုံတ့်

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံ င့် င မတ ့် ဗဟိုံ ဘ ဏ့်ဥ ြမေနှ င ့် မငွေ မရျားမ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့ အစည့်ျား ေ ျားဥြမေတွေ င့်

ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားအတွေက့် ဥြမေအမပခခကိုံ စတင့်ခွဲဖြျားပြစ့်ြါ ပြင့် ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲ
မရျားေမ
ူ ဘ င့်ကိုံ တည့်မထ င့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်လိုံအြ့်ြါ ည့်။ NPS ၏ ထြ့်ေမရျားဆွေွဲေည့် ကကျား ကြ့်
ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားဆိုံင့်ရ စည့်ျားေ ဉ့်ျားတွေင့် မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား

ူေ ျားအတွေက့် ပေန့်ေ နိုံင့်င

မတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်၏ ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားဆိုံငရ
့် လုံြ့်ငန့်ျားတ ဝန့်ေ ျားကိုံ အမ
ပြေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားဆိုံင့်ရ

မဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျား၊ စ
ပေန့်ေ နိုံင့်ငတွေင့် အမရျားြါမ
မဆ င့်ရွက့်နိုံငပ့် ခင့်ျားေရှိမ
ည်မှန်ျိုး

်(၉)

မဘ တူမရျား

တင့်ျားထုံတ့်

ျားထ ျားရန့် လိုံအြ့်ြါ ည့်။

စနစ့်ေ ျားအတွေက့် စနစ့်တက ြုံေှန့်စိစစ့်အကွဲပြတ့်ပခင့်ျားေ ျား စတင့်
ျားြါ။

အမ ျိုးသ ျိုးင င
ွေ ျိုးင မှုစနစ်အင ေါ်
မှု

လို ်ငန်ျားစဉ်(၁)

ေူဝါေေ ျား၊ နည့်ျားလေ့်ျားေ ျား၊ လုံြ့်ငန့်ျား

တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျား၊ ဌ နတွေင့်ျားလုံြ့်ထျားုံ လုံြ့်နည့်ျားေ ျားနှင့်

ပြန့်ပခင့်ျားဆိုံင့်ရ အခ က့်ေ ျားကိုံ အမထ က့်အထ ျားပြျု

ျားစိတ့်မြ ့်

စ်

်

င

င

်ငသ က

ျိုး

်

န်ျိုးင

်ျိုး

် န်၊

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

ည့် NPS ၏ ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျား

နှငစ
့် ြ့်လ ဉ့်ျား၍ ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်၏ အခွင်အ ဏ ၊ လို ်ငန်ျား
တ ဝန်မ ျားနှင် သက်ဆိုင်သည် ဗဟိုံဘဏ့်စည့်ျားေ ဉ့်ျားနှင့်လေ့်ျားညွှန့်ခ က့်
ေ ျားအ ျား အမ
လို ်ငန်ျားစဉ်(၂)

ျားစိတ့်မရျားဆွေွဲပြဌ န့်ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်
မူဝါေမ ျား၊

ည့်

ည့်။

ကကီျားကက ်ထန်ျားမက င်ျားမခင်ျားဆိုင်ရ

န်ျားတိုင်မ ျား၊ ရည်ရွယခ
် က်မ ျား၊ ခ မှတ်ထ ျားသည် ကကီျားကက ်

ထန်ျားမက င်ျားမခင်ျားစံမ ျား၊

ကကီျားကက ်ထန်ျားမက င်ျားမခင်ျားနည်ျား လမ်ျား မ ျားနှင်
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မဆ င်ရွက်ခ က်မ ျားကို မြ ပ့် ြထ ျား
မခင်ျားမူဝါေဆိုငရ
် မူမ
လို ်ငန်ျားစဉ်(၃)

ည့် ၎င်ျား၏ ကကီျားကက ်ထန်ျားမက င်ျား

င်ကို ခ မှတ်မည်မြစ် ါသည်။

မငွေမ ျားမခ မှုစနစ်အ ျား

ကကီျားကက ်ထန်ျားမက င်ျားမခင်ျားကို

ဗဟိုံဘဏ့်၏

ေါရိုက်တ အြွွေ့နှင် အကကျားတန့်ျားစီမံခနို့်ခွသူမ ျားအ ျား ရှင်ျားလင်ျားမသခ သည်
တ ဝန်မ ျားနှ င် အစီရ င် ခံတ င်မ နို င် ရန် မငွမ ျားမခ မှု မ ျားအတွက် ဌ န
ဆိုင်ရ တ ဝန်ယူမှုမ ျားအ ျား
သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။

သီျားမခ ျားယူနစ်တစ်ခိုအမနမြင် မဆ င်ရွက်

အဆို ါယူနစ်အ ျား

မငွမ ျားမခ မှုကကီျားကက ်ထန်ျား

မက င်ျားမခင်ျား ရှုမထ င်အမ ြိုျားမ ြိုျားကို က မမစရန် လံမ
ို လ က်သည်ဝန်ထမ်ျား
မ ျားမြင် ြွွေ့စည်ျားသွ ျားမည်မြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၄)

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို

ဏ်သည် မငွေမ ျားမခ မှုကကီျားကက ်ထန်ျားမက င်ျားမခင်ျား

နှငစ
် ်လ ဉ်ျား၍ ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟို

ဏ်၏ ဌ နမ ျားအကက ျား သတင်ျား

အခ က်အလက်ြလှယ်မခင်ျားနှင် ူျားမ ါင်ျားမဆ င်ရွက်မခင်ျားတအ
ိုို့ မ င် ကကီျားကက ်
ထန်ျားမက င်ျားမခင်ျားဆိုင်ရ လို ်ထိုျားံ လို ်နည်ျားမ ျားနှင်

မဆ င်ရွက်ခ က်မ ျား

ကိုအမသျားစတ်သတ်မှတ်မြ မ် မည်မြစ်သည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၅)

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို

ဏ်သည် မငွေမ ျားမခ မှုနှင်သက်ဆိုင်သည် မူဝါေ

မ ျား၊ မငွေမ ျားမခ မှုနှင် မငွမခ ျားသက်မသခံလက်မှတ်မ ျားစ ရင်ျား ရှ ငျား် လင်ျား
မှု စ နစ် မ ျားတွ င်

ါဝင် မဆ င် ရွ က် မနသည် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗ ဟိ ုံ ဘ ဏ့်

ရှ ိ ဌ နအ

ျားအ က ျား ညြှနှုငျား် မခင်ျားနှင်

အတွက် ဗဟို

ျား

ူျားမ ါင်ျားမဆ င်ရွက်မခင်ျားတိုို့

ဏ်အတွငျား် အဆင်မမင်မငွမ ျားမခ မှုစနစ်မက ်မတီတစ်ရ ်

ြွွေ့စည်ျားတည်မထ င်မခင်ျားကို စဉ်ျားစ ျားသွ ျားမည်မြစ် ါသည်။ အဆို ါမက ်မတီ
သည် ဗဟို ဏ်၏ ေါရက
ို ်တ အြွွေ့သို့ို အစီရင်ခံတင်မ သွ ျားမည်မြစ် ါ
သည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၆)

မငွေမ ျားမခ မှုကကီျားကက ်ထန်ျားမက င်ျားမခင်ျားအတွက် ဝန်ထမ်ျားမ ျားအ ျား စွမ်ျားရည်
မမြှင်တင်မခင်ျားဆိုငရ
်
သင်တန်ျားအစီအစဉ်မ ျားကို ဗဟို

ဏ်၏ စီမံခနို့်ခွမှု

အကကီျားအကမ ျားက အတည်မ ြို၍ အမက င်အထည်မြ ်မဆ င်ရွက်မည်
မြစ် ါသည်။ သင်တန်ျားအစီအစဉ်မ ျားသည် ကကီျားကက ်ထန်ျားမက င်ျားမခင်ျားကို
စွမ်ျားရည်မ ည် အမက င်အထည်မြ ်နိုင်ရန်အတွက် လိုအ ်ခ က်မြစ်သည်
ဆံိုျားရံှုျားနိုင်မမခစီမံခနို့်ခွမှုမ ျား၊
ဆန်ျားသစ်တီထွငထ
်
ျားမသ

မငွေမ ျားမခ မှုလို ်ငန်ျား

အလ ျားအလ မ ျား၊

မငွေမ ျားမခ မှုဆိုင်ရ နည်ျားလမ်ျားအစီအစဉ်မ ျား
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နှင် နိုငင
် တ
ံ က စံမ ျားကို ြိုံေိုံန ျားလည့်မစပ ီျား

ိုင်ျားမခ ျားစတ်မြ နိုငသ
် ည်

စွမ်ျားရည်နှင် ကျွမ်ျားက င်မှုကို တိုျားတက်မစရန် ရည်ရွယ်မရျားဆွမည်မြစ် ါ
သည်။ ကကီျားကက ်ထန်ျားမက င်ျားမခင်ျားဆိုင်ရ စွမ်ျားရည်မမြှင်တင်မှုသင်တန်ျားတွင်
ဗဟို

ဏ်၏ ကကီျားကက ်ထန်ျားမက င်ျားမခင်ျားဆိုင်ရ ယူနစ်အ ျား မငွေမ ျားမခ မှု

ကကီျားကက ်ထန်ျားမက င်ျားမခင်ျား နည်ျား ည ဆိုင်ရ စွမ်ျားရည်မ ျားြွံွေ့ပြြိုျားတိုျားတက်
မစမရျားကို အမလျားမ ျားမဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။ လ င်မမန်စွ မမ

င်ျားလ

မြစ်မ ေါ်မနမသ မငွေမ ျားမခ မှုလို ်ငန်ျား နယ် ယ်မ ျားမကက င် သင်တန်ျားကို
အမမခခံအ ျားမြင် ံိုမှန်စီစဉ်မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ်သည်။ ကကီျားကက ်ထန်ျား
မက င်ျားမခင်ျားယူနစ်တွင် ဝန်ထမ်ျားမ ျားအ ျား လှည်လှည်တ ဝန်ထမ်ျားမဆ င်
မစမခင်ျားသည် ကျွမ်ျားက င်မသ

မငွမ ျားမခ မှုစနစ်ကကီျားကက ်ထန်ျားမက င်ျား

သူမ ျား မ ေါ်ထွက်လ သည်ထမအ င် အကနို့်အသတ်မြင် ရှမနမည်မြစ်
သည်။
လို င
် န်ျားစဉ်(၇)

မငွေမ ျားမခ မှုကကီျား ကက ်ထ န်ျား မက င်ျား မခင်ျား တွ င် တ ဝန်ခံမှုနှ င်

ွင် လင်ျား

မမင်သ မှု တိုျားတက်လ မစရန်နှင် နိုငင
် တ
ံ က တွင် အသံိုျားမ ြိုမနသည်
အမက င်ျားဆံိုျားလို ်ထျားံို လို ်နည်ျားမ ျားနှင်အညီ မြစ်မစရန် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်
ဗဟို

ဏ်သည် ၎င်ျား၏ဝက်

်ဆိုေ်တွင် ကကီျားကက ်ထန်ျားမက င်ျားမခင်ျား မူဝါေ

မ ျား၊ မငွေမ ျားမခ မှုစနစ့်ဆိုင်ရ သတင်ျားအခ က်အလက်မ ျားနှင် စ ရင်ျားအင်ျား
အခ က်အလက်မ ျားကို
ဗဟို

ံိုမှန်မြ မ် သွ ျားမည်မြစ်သည်။ ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်

ဏ်သည် ၎င်ျား၏ မငွေမ ျားမခ မှုကကီျား ကက ်ထ န်ျား မက င်ျား မခင်ျား မူဝါေ

ဆိုင်ရ မူမ

င်၊ မ ည်တွင်ျားမငွမ ျားမခ မှု မ ျားကွက်ြွေ့ွံ ပြြိုျားတိုျားတက်မှုမ ျား

ဆန်ျားစစ်သိုျားံ သ ်တင်မ ခ က်နှင် မငွေမ ျားမခ မှုစနစ်ဆိုင်ရ လို ်ငန်ျားမ ျားနှင်
နည်ျားလမ်ျားမ ျားအမ ေါ်တွင် လစဉ်နှင် (၃)လ တ်တစ်ကကမ် စ ရင်ျားအင်ျား
အခ က်အလက်မ ျားကိုလည်ျား ထိုတ်မ န်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၈)

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို
ဗဟို

ဏ်သည် သီျားသနို့်အစီရင်ခံစ တစ်မစ င်မြစ်မစ၊

ဏ်၏ မငွမရျားမကကျားမရျားတည်ပငမ်မှု အစီရင်ခံစ ၏ အစတ်အ ိုငျား်

တစ်ရ ်အမနမြင်မြစ်မစ မငွေမ ျားမခ မှုကကီျားကက ်ထန်ျားမက င်ျားမခင်ျား နှစ် တ်
လည်အစီရင်ခံစ ထိုတ်မ န်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။ အစီရင်ခံစ တွင် ဆံိုျားရံှုျား
နိုငမ
် မခမ ျားကို စီမံခနို့်ခွမခင်ျားနှင် ကကီျား ကက ် ထန်ျား မက င်ျား မခင်ျား စနစ်ကို စစစ်
အကမြတ်မှုမ ျားဆိုင်ရ ရလေ်မက င်ျားမ ျားကိုံ မြ ့်ပြထ ျားေည့်မြစ် ါသည်။
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ည် ွ
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်(၁၀)

က
သ

လို ်ငန်ျားစဉ်(၁)

ျိုး

်
်မှ

န်ျိုးင
်

ျိုး် ပ

်မ ျိုး

ျိုး် စနစ်နှ ် နည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုးအ

အင

အ
်

ည်င

ွေ

်န ် ံ

စံ

် န်၊

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို ဏ်သည် မငွေမ ျားမခ မှုနင
ှ ် စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမစ
ှု နစ်
မ ျားနှငန
် ည်ျားလမ်ျားမ ျားအတွက် ၎င်ျား၏ ကကီျားကက ်ထန်ျားမက င်ျားမခင်ျားစံမ ျား
ကို နိုငင
် တ
ံ က စံသတ်မှတ်ခ က်နှင် အမက င်ျားဆံိုျားလို ်ထိုျားံ လို ်နည်ျားမ ျား
နှင်အညီသတ်မှတ်မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။ ကကီျားကက ်ထန်ျားမက င်ျား
မခင်ျားအတွက် စနစ်တစ်ခိုသတ်မှတ်မခင်ျားဆိုငရ
် စံမ ျားကို အမ ျားမ ည်သူ
သရှရန် ရှင်ျားလင်ျားစွ မြ ်မ ထ ျားမည်မြစ် ါသည်။ (မငွမ ျားမခ မှုကကီျားကက ်
ထန်ျားမက င်ျားမခင်ျားမူဝါေဆိုင်ရ မူမ

လို ်ငန်ျားစဉ်(၂)

စနစ့်အရ အမရျားြါမ

င်)

FMIs ေ ျားအတွေက့် CPMI-IOSCO PFMIs ေ ျားကိုံ

စနစ့်တက ခ ေှတ့်အမက င့်အထည့်မြ ့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်
လို ်ငန်ျားစဉ်(၃)

ပေန့်ေ နိုံ င့် င မတ ့် ဗဟို

ဏ် သ ည် မ ည်တွငျား် မငွမ ျားမခ မှု ကတ်မ ျား၊

အင်တ နက်မငွမ ျားမခ မှုမ ျားအတွက်စံမ ျား၊ မို
မခ မှုမ ျားနှင်
ပမီရှငလ
် မမ

ည့်။

ိုငျား် အမမခခံမြင် မငွေမ ျား

အီ လက် ထမရ နစ်မငွမကကျားလို ် ငန်ျား မ ျားအတွ က် စံမ ျား၊
င်ျားမ ျားမှုနှင် တိုက်ရိုက်ပမီစ ျားမ ြိုမှုတိုို့အတွက် စံမ ျားကသိုမ
ို့ သ

နိုငင
် တ
ံ က စံသတ်မှတ်ခ က်မ ျားနှင် လို ်ထိုံျားလို ်နည်ျားမက င်ျားမ ျား အမြေါ်
အမမခခံ၍ မ ဏနည်ျား ါျားမသ မငွမ ျားမခ မှုစနစ်၊ မငွမ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျား
မ ျားနှင် အစီအစဉ်တိုို့အတွက် စံသတ်မှတ်မှုကို မဆ င်ရွက်မည်မြစ် ါ
သည်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို

ဏ်သည်

ဆန်ျားသစ်တီထွငထ
်
ျားမသ

မငွေမ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျားနှင် အစီအစဉ်မ ျားရှ ဆံိုျားရံှုျားနိုင်မမခမ ျားကို
အကမြတ်နိုင်ရန်

မူမ

င်တစ်ရ ်

စစစ်

ခ မှတ်မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါ

သည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၄)

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို

ဏ်သည် အစိုျားရမငွမခ ျားသက်မသခံလက်မှတ်မ ျား

အတွက် SSS / CSD နှင့် CBM-NET တအ
ိုို့ ျား စစစ်အကမြတ်မှုမ ျား
အ ါအဝင်သတ်မှတ်ထ ျားသည် ကကီျားကက ်ထန်ျားမက င်ျားမခင်ျားစံမ ျား (CPMIIOSCO PFMIs နှင် စစစ်အကမြတ်မှုဆိုင်ရ နည်ျားလမ်ျား) အ ျား လက
ို ်နာရန်
အတွက် ံိုမြ ထ
်
ျားသည် မငွေမ ျားမခ မှုနှင်စ ရင်ျား ရှငျား် လင်ျားမှုစနစ်မ ျားအ ျား
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ံိုမှန်စစစ်အကမြတ်မခင်ျားမ ျားကို မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။19 SECM
သည် (လအ
ို
် ါက ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟို

ဏ် နှ င် ူျား မ ါင်ျား ၍) ရန် ကို န်

စမတ အ တ် စ် ခ န်ျား (YSX) တွ င် မဆ င်ရွက်မနသည် SSS / CSD တိအ
ုံို့ ျား
ံိုမှန်စစစ်အကမြတ်မခင်ျားကို မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ်သည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၅)

ြုံစမြ ့်သတ်မှတ်ထ ျားမသ စနစ်မ ျားသည် နိုငင
် ံတက စံသတ်မှတ်ခ က်
(PFMIs) ကသိုို့ စနစ်၏လို ်ငန်ျားတ ဝန်မ ျားနှင် ဆံိုျားရံှုျား နိုငမ
် မခစီမံခနို့်ခွမှု
မ ျားကို ထိုတ်မြ မ
် ကကမင မှု မူမ

င်တစ်ခိုမှတစ်ဆင် အမ ျားမ ည်သူသရှ

မစရန် ထိုတ်မ န်မကကမင သွ ျားရန် လိုအ ် ါသည်။

၃.၄.၂.၃

ျိုးင ါ ျိုး် င

် ွ

်ပ

ျိုး်

ပါဝင်မှု
၆၀။

မ ျားကွက် ါဝင်သူမ ျားနှင်

ကက ်မတ်ကွ ်ကသူမ ျားအကက ျား

ကက ်မတ်ကွ ်ကသူမ ျား အခ င်ျားခ င်ျားကက ျား
အ ျားမက င်ျားခိုင်မ သည် အေ ျုိ ျား
မရှမမြစ်လိုအ ် ါသည်။
အစီအစဉ်မ ျားအ ျား

ူျားမ ါင်ျားမဆ င်ရွက်မှုနှင်

ူျားမ ါင်ျားမဆ င်ရွက်မှုတိုို့သည် စွမ်ျားရည်မ ည်၀ပ ီျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ်တစ်ရ ် ြွံွေ့ပြြိုျားတိုျားတက်လ မစရန်အတွက်

ကကီျားကက ်ထန်ျားမက င်ျားမခင်ျားနှင်

သတင်ျားအခ က်အလက်မ မဝမခင်ျား

ူျားမ ါင်ျားြွွေ့စည်ျားမခင်ျားသည် မတူညီမသ အြွွေ့အစည်ျားမ ျားအကက ျား

ူျားမ ါင်ျား

မဆ င်ရွက်ရ တွင် သတင်ျားအခ က်အလက်ြလှယ်မခင်ျားကို မနှာင်မနှျားကကနို့်ကက မစသည် သမ
ထ ျားကွလွမှုဆိုငရ
် အဟနို့်အတ ျားမ ျားကို မလ ခ နိုင် ါသည်။ ထမရ က်မသ
မက င်ျားမခင်ျားလို ်ငန်ျားတစ်ရ ်သည်

ဗဟို

ဏ်မ ျားနှင်

ကကီျားကက ်ထန်ျား

ကကီျားကက ်ထန်ျားမက င်ျားသူမ ျားအကက ျား

ညညွေတ့်ေှုရရှိရန့်နှင့် ြူျားမြါင့်ျားမဆွျားမနွျားမခင်ျားမ ျားမဆ င်ရွက်ရန် လအ
ို
် ါသည် •

မငွေမ ျားမခ မှုမ ျား၊ လို ်ငန်ျားမဆ င်ရွက်ခ က်မ ျား၊ စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမ ျားမခ မှုမ ျား၏
သက်ဆိုင်ရ ကဏ္ဍမ ျားအလိုက် ကကီျားကက ်ထန်ျားမက င်ျားမခင်ျားအတွက် ဗဟို

ဏ်

သည် ၎င်ျား၏တ ဝန်၀တတရ ျားအခ ြိုွေ့ကို အမခ ျားကက ်မတ်ကွ ်ကသူမ ျား သိုို့မဟိုတ်
ကကီျားကက ်စစ်မဆျားသူမ ျားနှင် ခွမဝမဆ င်ရွက်မည်မြစ်သည်။ အဆို ါ ကက ်မတ်
ကွ ်ကသူမ ျားသည် ဗဟို

ဏ် သမ
ိုို့ ဟိုတ် အမခ ျားမတူညီသည်အ ဏ

ိုင်အြွွေ့

အစည်ျားမ ျားအတွင်ျားမှ မြစ်ရမည်။

19

CPMI-IOSCO PFMIs, ၂၀၁၂ နှ ် CPMI-IOSCO PFMIs; ၂၀၁၂ ခိုနစ
ှ ်တွေ ်ထတ
ို ်ခပန်ထ ျေးငသ မင

်နှ စ
် စစ်အကွှဲခြတ်မှုနည်ျေးလမ်ျေး

90

•

မအ ် မရတ မ ျားနှငစ
် နစ်အတွင်ျား အဓက ါဝင်မဆ င်ရွက်သူမ ျားသည် ူျားမ ါင်ျား
မဆ င်ရွက်မှုဆိုင်ရ ြိုရမ်တစ်ခိုမှတစ်ဆင် ကကီျားကက ်ထန်ျားမက င်ျားမခင်ျားနှင်အမခ ျား
မငွမ ျားမခ ဝန်မဆ င်မှုမြျားသူမ ျားအတွက် ြုံစမြ ့် တ့်ေှတ့်မြျားရေည့်။ အဆိြ
ုံ ါ
ြိုံရေ့်တစ့်ခုံ
သမ

ည့်

ဦျားမဆ င် ါဝင်မဆ င်ရွက်သူမ ျားအကက ျား

ခိုင်မ ၍

အမ ြို

မဆ င်သည် မဆွျားမနွျားမှုမ ျားရရှမစရန် အလွန်အသံိုျားဝင်မသ နည်ျားလမ်ျား

တစ်ရ ် မြစ် ါသည်။
•

ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားဆိုံင့်ရ ေူဝါေေ ျားနှင့် စ

တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျား ြူျားမြါင့်ျား

မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားဆိုံင့်ရ ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုအတွေက့် အပခ ျားဗဟိုံဘဏ့်ေ ျားနှင့် နိုံငင
့်
တက အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား
က င့်

ုံျား က

ည့်

နိုံငင
့် တက စ

တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျားကိုံ

လိက
ုံ ့်န

ည့်။

ပမန်မ န ် ံ၏ အငပ အငန
၆၁။

မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုဌ နစိတ့်

ဌ န (FRD) ကွဲ
ြလှယ့်ပခင့်ျားနှင့်

ိုံို့ အပခ ျား ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲ

ည့် မငွေမရျားမ ကျားမရျား ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှု

ည့် အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားနှင့်

ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားတိက
ုံို့ ိုံ

မဆ င့်ရွက့်

ဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျားကကျား ကြ့်စစ့်မဆျားမရျားဌ နနှင့်လည့်ျား

တင့်ျားအခ က့်အလက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ဖြျား၊

ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်

ဗဟိုံဘဏ့်၏

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်နှင့် SECM တိုံို့

ည့် မယဘုံယ အက ျုိ ျားစျားြွေ ျားဆိုံင့်ရ ကိစစရြ့်ေ ျားနှင့်

စြ့်လ ဉ့်ျား၍ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားကိုံ

နို့့်အစည့်ျားအမဝျားေ ျားပြျုလုံြ့်ပခင့်ျားေှတစ့်ဆင့် မဆ င့်

ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

မ
ိုံို့

ျား

့် ြုံေှန့်အ ျားပြင့် ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်မရျားဆိုံင့်ရ

ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားအစအစဉ့်ေ ျားေရှိမ

ျားြါ။ မငွေမရျားမ ကျားမရျားအ ိုံင့်ျားအဝိုံငျား့်

မဆ င့်ရွက့်ေည့် ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲေှုေ ျားနှင့် စြ့်လ ဉ့်ျား၍

ကကျား ကြ့်

ည့် ဆက့်လက့်

တင့်ျားမြျားြိုံပို့ ခင့်ျားေ ျား ေရှိမ

ျားြါ။ NPS

တွေင့် ဦျားမဆ င့်ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့် ူေ ျားအ က ျား မဆွေျားမနွေျားညြှိနိှုင့်ျားပခင့်ျားနှင့် ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျား
အတွေက့် ြိုံရေ့်ေရှိမ
ည် ွ

်

်(၁၁)

ျားြါ။
ဝန် ှအ ွေဲွံ့အစည်ျိုးမ ျိုးနှ ် င ွေင ျိုးင မှုလ ် န်ျိုးမ ျိုးအ
ပ ည်၀သည် ျိုးင ါ ်ျိုးင

လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၁)

် ွ

်မှုအစအစဉ်မ ျိုး

တ ဝန့်ရှိအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားအ က ျား MoU တစ့်ရြ့်
ေ ျားြါဝင့်ြွေွဲွံ့စည့်ျားထ ျား

ည်င

ျိုး စွေမ်ျိုး ည်
် န်၊

ိေ
ုံို့ ဟုံတ့် အြွေွဲွံ့အစည့်ျား

ည့် လက့်ရှိမက ေ
့် တတစ့်ရြ့်ေှတစ့်ဆင့် မငွေမြျား

မခ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျားနှင့် မငွေမခ ျား က့်မ ခလက့်ေှတ့်ထိန့်ျား
ထ ျားရှ ိပခင့် ျား အတွေ က့် ပြည ့်စ ုံ လ ုံမ လ က့်မ

ိေ့်ျား

ြူျား မြါင့်ျား မဆ င့်ရွ က့် ေှု
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ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားေူမဘ င့်တစ့်ရြ့်

တည့်မထ င့်မဆ င့်ရွက့်

ေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ မဆ င့်ရွက့်နိုံင့် ည့်အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားနှင့် မငွေမခ ျား က့်မ ခ
လက့်ေှတ့်ေ ျားစ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျား၏ ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျား
နှငစ
့် ြ့်လ ဉ့်ျား

ည့်

ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲ

ူေ ျား၏

တ ဝန့်၀တတရ ျားေ ျားကိုံ

က့်ဆိုံငရ
့် နိုံငင
့် ၏ ဥြမေအခွေင့်အ ဏ အတွေင့်ျား ရှင့်ျားလင့်ျားစွေ
မြါင့်ျားစြ့်ညြှိနိှုင့်ျားရေည့်ပြစ့်ြါ
ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားေူမဘ င့်

ည့်။ ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်

ည့် ကကျား ကြ့်

ည့် ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားစနစ့်အတွေင့်ျား

တ ဝန့်၀တတရ ျားေ ျား ထြ့်မနပခင့်ျားကိုံ မရှ င့်ရှ ျားရန့်နှင့်
အစည့်ျားေ ျားအ ျားလုံျား
ေည့်ပြစ့်ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၂)

တ့်ေှတ့်

ညညွေတ့်မ

ခ မစရန့်

အမ

က့်ဆိုံင့်ရ အြွေွဲွံ့
ျားစိတ့်မြ ့်ပြထ ျားရ

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်နှင့် SECM တိုံို့ ည့် PFMIs နှင့်ကိုံက့်ညေှုရှိမစ
ရန့်အတွေက့် စိစစ့်အကွဲပြတ့်ထ ျား ည့် ရလေ့်ေ ျားအြါအဝင့် စနစ့်အရ
အမရျားကကျား

ည့် FMIs ေ ျားနှငစ
့် ြ့်လ ဉ့်ျား

ည့်

တင့်ျားအခ က့်အလက့်ေ ျား၊

အကကဉ ဏ့်ေ ျားနှင့် အပေင့်ေ ျားကိုံ ြုံေှန့်ေ မဝ ွေ ျားရန့် ပြစ့်ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၃)

မငွေမြျားမခ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုနှင့်စြ့်လ ဉ့်ျား

ည့်။

ည့်ကိစစရြ့်ေ ျားအမြေါ် ပေန့်ေ

နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်နှင့် မငွေမရျားမ ကျားမရျား ကြ့်ေတ့်ကွေြက
့် ွဲေှုဌ န (FRD ၊
MoPFI) တိအ
ုံို့ က ျား စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်၀
ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၄)

ည့်။

တ ဝန့်ရှိအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား
အေ ျုိ ျားေ ျုိ ျားမ

ည့်နည့်ျားလေ့်ျားေ ျား တည့်မထ င့်

ည့်

မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနှငစ
့် ြ့်လ ဉ့်ျား၍

ေဟ ဗ ျူဟ က ေိတ့်ြက့်အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားနှင့် မေ

တွေင့်ျား

နှင့် နိုံငင
့် တက ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှုေ ျားကိုံ အရှိန့်နှင့် မဆ င့်ရွက့်
ေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်

ွေ ျား

ည့် နယ့်စြ့်ပြတ့်မက ့်

မြျားမခ ေှုမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျား၏ ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားနှင့် ကကျား ကြ့်
စစ့်မဆျားပခင့်ျားတိုံို့အတွေက့်
ကွေြ့်ကွဲ

အပခ ျားစရင့်ြိုံင့်ခွေင့်ေ ျားတွေင့်ရှိ

ူေ ျားနှင့် နှစ့်ဦျားနှစ့်ြက့်နှင့် နှစ့်ဦျားထက့်ြိုံမ

ည့်

ကြ့်ေတ့်

ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်

ရွက့်မရျားအစအစဉ့်ေ ျားကိုံ ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မအ င့် မဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်

ည့်။
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၅)

NPSF တစ့်ခုံကိုံ မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားကဏ္နှင့် တ ဝန့်ရှိ ူေ ျားအ က ျား
အပေင့်ေ ျားြလှယ့်ရန့်နှင့် ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ရန့်ရှိ

ည့် ြိုံရေ့်တစ့်ခုံအမန
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ပြင့်တည့်မထ င့်မဆ င့်ရက
ွ ့် ွေ ျားေည့်ပြစ့် ည့်။ ဗဟိုံဘဏ့်၊ အပခ ျား ကြ့်ေတ့်
ကွေြ့်ကွဲ

ူေ ျား၊ ဘဏ့်နှင့် ဘဏ့်ေဟုံတ့်မ

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား

ူေ ျား၊ အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမ ကျားထုံတ့်မဝ
လုံြ့်ငန့်ျားေ ျား၊ ဆက့်
ပြျုြါဝင့်ေည့်ပြစ့်

ူေ ျား၊ အမ

ွေယ့်မရျားမအ ့်ြမရတ ေ ျား

ျားစ ျားမငွေမခ ျား

ည့် ြိုံရေ့်တွေင့် ကိုံယ့်စ ျား

ည့်။ NPSF တွေင့် မယဘုံယ အက ျုိ ျားစျားြွေ ျားနှင့်

ည့်ကိစစရြ့်ေ ျားကိုံ မပြရှင့်ျားရန့်နှင့် အေ ျုိ ျားေ ျုိ ျားမ
NET၊ RTRP နှင့် MMQR ကွဲ

က့်ဆိုံင့်

စေခ က့်ေ ျား (CBM-

)ိုံို့ အမက င့်အထည့်မြ ပ့် ခင့်ျားတွေင့် ြူျားမြါင့်ျား

မဆ င့်ရွက့်ရန့် အုံြ့်စုံငယ့်ေ ျား၊ တ ဝန့်ရှိအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား ြါဝင့်ေည့်ပြစ့်
ည့်။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်က ြိုံရေ့်အ ျား ဦျားမဆ င့်ေည့်ပြစ့်ဖြျား
အတွေင့်ျားမရျားေှျူျားရုံျား ကိုံလည့်ျား ြြိုံျားမြျားေည့်ပြစ့်
၃.၄.၃

ပမန်မ န ် ံ၏ စျိုး ွေ ျိုးင ျိုးစနစ်အ

ွေ ်ျိုး င ွေသ ျိုးအသံျိုးပ မှု

န သ
် ည် င င
ွေ ျိုးင မှုနည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုးနှ ် ဝန်င
င

် ွ

်ပ

ည့်။

်မှုမ ျိုး အင

င

်စွေ ငလ
်အ

ည်င

်

ျိုး်

အမမခခံအမဆ က်အအံို

နည်ျားလမ်ျားမ ျားနှင်

ဝန်မဆ င်မှုလို င
် န်ျားမ ျား

ဥ မေနှင်လို ်ထျားံို လို ်နည်ျားမ ျား
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ံ (၇) မဟ ဗ ျူဟ

အဓ

အစ

်အ

ျိုး် (၃): နည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုးနှ ်ဝန်င

မ
် ှုလ ် န်ျိုးမ ျိုး

င ျိုးင မှုေည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုး

နု ် င
ံ တ ်အစုျိုးရင င
ွေ ျိုးင မှုမ ျိုး

နု ် တ
ံ က င လ
ွေ င
ွှဲ ျိုး ုမှုမ ျိုး

• အီလက်ထငရ ေစ်င င
ွေ ျိုးင မှုေည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုး
အသံုျိုး မှုတုျိုး မြှ ရ
် ေ်၊

• အစုျိုးရင င
ွေ ျိုးင မှုမ ျိုးအ ျိုးလျိုးံု ကု အီလက်ထငရ ေစ်

• နု ် တ
ံ က င လ
ွေ လ
ွှဲ ု ် ေ်ျိုးမ ျိုးတွေ ် ထ သ
်
မ သ
်
ရမှုန ် စ ျိုးသုျိုးံ သူအက အကွေယင
် ျိုးမှုတျိုးု မြှ ရ
် ေ်၊

• စံနေ
ှု ျိုး် သတ်မတ်

အ ေ်အလေ် တ်
တုျိုး မြှ ရ
် ေ်၊

•ဝ င
် ရ က်င

ျိုး် န ် အ
က်င

ျိုး်

ျိုး်

ရ
် ွေ က်

င င
ွေ ျိုးင မှုေည်ျိုးလမ်ျိုး မ ျိုးသု ြစ်န ု သ
် ၍
တျိုးု ဲွဲ့င

ျိုး် ငရွှွဲ့ရေ်၊

• နု ် တ
ံ က င လ
ွေ လ
ွှဲ ု ် ေ်ျိုးမ ျိုးတွေ ် စွေမ်ျိုးင
ရည်တျိုးု မြှ ရ
် ေ်၊

•င င
ွေ ျိုးင မှုေည်ျိုးလမ်ျိုးအသစ်မ ျိုးန ် FinTech တက
ု ု

ျိုး်

ထငရ က်စွေ အသံုျိုး

နု င
် သ င င
ွေ ျိုးင မှုအစီအစဉ်

်

မ ျိုးြံွဲ့ွေ ပြ ျိုးတျိုးု တက်ငစရေ်၊
• မ ျိုး

ရ
် ွေ က်န ု သ
် ည်ငေရ မ ျိုး

ျိုးငသ လွှင
ဲ

ဝေ်င

(ATM/POS န ် ငအျိုးဂ မ
် ျိုး) ၏
အငရအတွေက်တုျိုး မြှ ရ
် ေ်၊

မ
် ှု

ျိုး် မှုစေစ်မ ျိုးန ် အသံုျိုး

ု ရ
် ငဘလ်င ျိုးင ျိုးမှုမ ျိုးတွေ ်

င သ
ွေ ျိုးမဲင ျိုးင မှုေည်ျိုးလမ်ျိုးအငက
ငြ ်ရေ်၊

•င င
ွေ ရျိုးငကကျိုးငရျိုးအလံုျိုးစံု ေါဝ မ
် ှု တုျိုး မြှ ရ
် ေ်၊

အ
် ထည်

• အသအ မ ရ
် မှု တုျိုး မြှ ရ
် ေ်၊

၆၂။

ပေန့်ေ နိုံင့်င၏

အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ ၏

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား ြြိုံျားမြျားရ တွေင့် ပြည့်
နိုံငရ
့် န့် ေဟ ဗ ျူဟ က

ည့် မပြရှင့်ျားခ က့်ေ ျားမြျားပခင့်ျားကိုံ ရည့်ရွယ့်ြါ

ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခေ ျားကိုံ ထိန့်ျားခ ျုြ့်နိုံငရ
့် န့်
ိရှိရြါေည့်။

နည့်ျားလေ့်ျားေ ျားနှင့်

ည့်အလ ျားအလ ရှိမ

မငွေမြျားမခ

စ့်တထွေင့်ေှုေ ျားကိုံ ပေြှင့်တင့်ေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ တစ့်ခ န
ိ ့်

ူေ ျားကိုံ
င့်မလ ့်

ည့် ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့် ူေ ျားနှင့်

အက အကွေယ့်မြျားရန့်

ပြစ့်မြေါ်နိုံင့်မပခရှိ

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားအေ ျုိ ျား

ုံျားပြျုေှုတိုံျားပေြှင့်ပခင့်ျား၊ နိုံင့်ငမတ အ
့် စိုံျားရမငွေမြျားမခ

ေှုေ ျားအ ျား အလက့်ထမရ နစ့်မြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျား

ိုံို့ မပြ င့်ျားမရွံ့ပခင့်ျား၊ ဝင့်မရ က့်မဆ င့်

ညမ
့် နရ ေ ျား၏ အမပခခအမဆ က့်အအုံေ ျားကိုံ တိုံျားပေြှင့်ပခင့်ျား၊ ြိုံေိုံမက င့်ျားေွေန့်

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားအတွေက့် ေစ့်ဂ စ့်တယ့်ဆန့်ျား

ိြည မြျားေှု

တိုံျားပေြှငပ့် ခင့်ျားနှင့် နိုံင့်ငတက မငွေလလ
ွှွဲ ုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနှင့် မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားတွေင့် စ ျား
ခ မစပခင့်ျား စ

ည့်

စ့်တထွေငေ
့် ှုေ ျား ပေြှင့်တင့်ပခင့်ျား၊ နိုံင့်င

တက မငွေလလ
ွှွဲ ုံြ့်ငန့်ျားေ ျားတွေင့် ကုံန့်က စရိတ့်မလ ခ ပခင့်ျား၊ မငွေမရျားမ ကျားမရျားအ
အက အကွေယ့်မြျားေှုေ ျားမ

ည့်

ည့် နည့်ျားစနစ့်ေ ျား ြန့်တျားရန့် လိအ
ုံ ြ့်မ က င့်ျား

ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားအြိုံင့်ျားတွေင့်

အစ ျားေ ျားနှင့် အလက့်ထမရ နစ့်မြျားမခ ေှု အ
ရွက့်နိုံင့်

ည့် မငွေမြျား

ိုံို့ မရ က့်ရှိဖြျား

တည့်ျားေှ ြင့် နိုံင့်ငမတ ့်အစိုံျားရနှင့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်
အ ုံျားပြျု

ည့်။ ၎င့်ျား

မနရ ေ ျား

လ င့်ပေန့်၍ အဆင့်မပြမခ မေွေွံ့ေှုတိုံျားပေြှင့်မစရန့် ကကျားေ ျား
ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားတွေင့် ေစ့်ဂ စ့်တယ့် ဆန့်ျား

ည့်

ူေ ျားကိုံ ြိုံေိုံ၍ မရွျားခ ယ့်ေှုေ ျားပြျုလုံြ့်

မခ ေှုေ ျားတွေင့် ကုံန့်က စရိတ့် မလ ခ နိုံင့်ရန့်နှင့် အလှေ့်ျားမဝျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုဝန့်မဆ င့်ေှု

၎င့်ျားအစိတ့်အြိုံင့်ျား

ည့်အခ က့်ေ ျား ြါဝင့်ြါ

ုံျား

ူ

ည့်။
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် င

နစ်င ွေင ျိုးင မှုနည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုးပမြှ ်

် န်၊

ါဝ မ
် ှု
၆၃။

င ွေသ ျိုးနှ ် စ

ွ

နည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုးသို့ ငပ

်စ

မ်ျိုးအငပ ပ နည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုးမှ အလ

်ျိုးင ွံ့ပ

ျိုး် သည် စျိုး ွေ ျိုးင ျိုးစနစ်

စ် လံျိုးအ

်
ွေ

င

နစ်င ွေင ျိုးင မှု

်အ

ျိုးပ စ်

ွေန်ျိုးငစ ါ

သည်။ ဖေစ ျား၊ ဖေရှငလ
့် ွှွဲမပြ င့်ျားပခင့်ျားေ ျားနှင့် မငွေမြျားမခ ေှုကတ့်ေ ျားကွဲ

ိုံို့ အလက့်ထမရ နစ့်

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျား

ကုံန့်က စရိတ့်ေ ျားကိုံ

မလ ခ နိုံင့်ြါ

ည့်။

တထွေငထ
့်
ျား

ည့်

လွေန့်ခွဲ

စျားြွေ ျားမရျားစနစ့်တစ့်ခုံလုံျားအတွေက့်

ည့်နှစ့်ေ ျားအတွေငျား့်

ပြစ့်ထွေန့်ျားမြေါ်မြါက့်လ မ

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားနှင့် နည့်ျားစနစ့်ေ ျား

စ့်

ည့် မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှု

ေ ျား၏ လ င့်ပေန့်ေှုနှင့် ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်နိုံငေ
့် ှုေ ျားကိုံ ကုံန့်က စရိတ့်
နိုံငြ
့် ါ

ဆန့်ျား

က့်

စွေ ပြင့် တိုံျားပေြှင့်

ည့်။ အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမ ကျား၊ အင့်တ နက့်နှင့် ေိုံဘိုံငျား့် ဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျားနှင့် ေိုံဘိုံင့်ျား

မြျားမခ ေှုေ ျား
ေ ျားကိုံအ

ည့် ြုံဂဂိျုလ့်ေှြုံဂဂိျုလ့် ိုံို့လမ
ွှွဲ ပြ င့်ျားေှုေ ျား မဘလ့်မြျားမခ ေှုေ ျားနှင့်ေူလဘဏ့်စ ရင့်ျား

ုံျားပြျုပခင့်ျား

ေဇိုံင့်ျားပြျုထ ျား

ေ
ိုံို့ ဟုံတ့် မရှျားရိုံျားလုံြင
့် န့်ျားမဆ င့်ရွက့်ခ က့် စ ရင့်ျားေ ျားေဟုံတ့်ဘွဲ မ

ခ စွေ

ည့် စ ရင့်ျားေ ျား တစ့်ခုံေဟုံတ့် တစ့်ခုံ အ ုံျားပြျု၍ မငွေအြ့်ပခင့်ျားနှင့် ထုံတ့်ယူပခင့်ျား

မဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားကွဲ
အမထ က့်အကူပြျုြါ

ိုံို့

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျား၏

အတိုံငျား့် အတ ကိုံ

တိုံျားခ ွဲွံ့ရ တွေင့်

ည့်။ အင့်တ နက့်နည့်ျားြည ေ ျားနှင့် ကိရိယ ေ ျား မခတ့်ေလ ပခင့်ျား

မငွေမြျားမခ ေှုေ ျား လက့်ခပခင့်ျား၊ စတင့်ပခင့်ျားတိမ
ုံို့ ဆ င့်ရွက့်ရ တွေင့် အ
ေ ျားတိုံျားပေြှင့်လ မစရန့် လေ့်ျားမ က င့်ျားမြျားလ က့်ရှိြါ

ုံျားပြျု

ည့် လေ့်ျားမ က င့်ျား

ည့်။ နည့်ျားြည ဆိုံင့်ရ ဆန့်ျား

နှင့် အေူအက င့်ေ ျားမပြ င့်ျားလွဲလ ပခင့်ျားတိမ
ုံို့ က င့် မငွေ

ည့်

စ့်တထွေငေ
့် ှု

ျားေွဲမြျားမခ ေှု ိုံို့ အ ွေငမ
့် ပြ င့်ျားလွဲပခင့်ျား

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားကိုံ ြိုံေိုံ၍ တစ့်ခုံေကေ ျုိ ျားစုံရရှိမစဖြျား ေစ့်ဂ စ့်တယ့်လုံြ့်ငန့်ျားကိုံ
လည့်ျား တိုံျားပေြှင့်မစြါ

ည့်။ ဆက့်

လခုံ ချုလ င့်ပေန့်၍ စဉ့်ဆက့်ေပြတ့်မ

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျား၏ လိအ
ုံ ြ့်ခ က့်ကိုံ မက နြ့်ေရ
ှု ရှိရန့်

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားအတွေက့် နယ့်နေိတ့်ေ ျားနှင့်

အခ န
ိ ့်ကနို့့်

တ့်ခ က့်ေ ျားကိုံ လစ့်လ ျူရှုပခင့်ျားပြင့် မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျား ြိုံေိုံအ

နိုံငေ
့် ည့်ပြစ့်

ည့်။ ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုေ ျားတွေင့် လခုံ ချုေှု၊ အခ က့်အလက့်ေ ျား

အခ က့်အလက့်ေ ျားအ ျားက ကွေယ့်ေှုတိုံန
ို့ ှငစ
့် ြ့်လ ဉ့်ျား

နည့်ျားလေ့်ျားေ ျား

မ က င့်

တိပြင့် မဆ င့်ရွက့်

င့်ြါ

မငွေမြျားမခ ေှု ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲပခင့်ျားနှင့် အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမြျားမခ ေှု

ိုံို့ ကူျားမပြ င့်ျားမဆ င့်ရွက့်

ည့် ြေ ဏနည့်ျားမ

န့်ျားထ ျားရှိေှုနှင့်

ည့် ပြဿန ေ ျားတိုံျားပေငလ
့်
မ

နည့်ျားြည အ စ့်ေ ျား အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်ရ တွေင့်
ည့်။ ြေ ဏနည့်ျားမ

ျား

ုံျားပြျုလ

ည့် နိုံငင
့် ေ ျားကိုံြြိုံျားရန့် ကေ္ ဘဏ့်

ည့် ပြည့်စုံ

မငွေမြျားမခ ေှုေဟ ဗ ျူဟ တစ့်ရြ့် ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ရန့်အတွေက့် ေူမဘ င့်

တစ့်ရြ့်ကိုံ မရျားဆွေွဲထ ျားြါ

ည့်။ (မန က့်ဆက့်တွေွဲ (ဆ) တွေင့် ကည့်ြါ။)
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မငွေမရျားမ ကျားမရျားအလုံျားစုံြါဝင့်ေှု

နည့်ျားလေ့်ျားေ ျားေှ ကကျားေ ျားစွေ
တစ့်ခုံပြစ့်

ည့်။ ပြည့်

ည့် ပြည့်

လွှေ့်ျားေိုံျားထ ျားမ

ူေ ျားက က ယ့်ပြနို့မ
့်

ည့် မငွေမြျားမခ ေှု

မငွေမရျားမ ကျားမရျားြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှု၏ရှုမထ င့်
မငွေမရျားမ ကျားမရျားဆိုံင့်ရ ကုံန့်စည့်နှင့် ဝန့်မဆ င့်

ေှုေ ျားကိုံ ထိမရ က့်စွေ ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်အ
ြါဝင့်ေှုကိုံ ပြစ့်မြေါ်မစြါ

ူေ ျားက မဆ င့်ရွက့်

ုံျားပြျုနိုံငပ့် ခင့်ျား

ည့် မငွေမရျားမ ကျားမရျား အလုံျားစုံ

ည့်။ လူြုံဂဂိျုလ့်နှင့် စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားတစ့်ခုံစေှ ဘဏ့်စ ရင့်ျားတစ့်ခုံနှင့်

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုတစ့်ခုံတိုံို့ ိုံို့ ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်နိုံငပ့် ခင့်ျား
စုံြါဝင့်ေှု၏ ြထေအဆင့်ပြစ့်

ည့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားအလုံျား

ည့်။ မငွေမရျားမ ကျားမရျားဆိုံင့်ရ ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျား ိုံို့ ြိုံေိုံဝင့်မရ က့်

မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ပခင့်ျား ည့် ဆင့်ျားရွဲနွေေ့်ျားြါျားေှုမလ ခ ပခင့်ျားအတွေက့် အ ျားမက င့်ျားမ
ပြစ့်

ည့်။ ြိုံေိုံက ယ့်ပြနို့့်

မ ျားနှုန့်ျား

က့်

ည့် မငွေမရျားမ ကျားမရျား အလုံျားစုံြါဝင့်ေှုရရှိပခင့်ျား

၍ ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်နိုံငမ
့်

အဆင့်မပြေှုရှိ

ကိရိယ တစ့်ခုံ

ည့် စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်၀ဖြျား

ည့် ြေ ဏနည့်ျားမ

မငွေ

မြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုနှင့် မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျား၏ ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုအမြေါ် ေူတည့်ြါ

ည့်။

အဆိြ
ုံ ါအခ က့်ေ ျားမ က င့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားအလုံျားစုံြါဝင့်ေှု

ည့် ဂ -၂၀ နှင့် ကေ္ ဘဏ့်အုံြ့်စုံ

ေ ျားအ က ျားရှိ ေူဝါေဆိုံင့်ရ အစအစဉ့်တွေင့် အဆင့်ပေင့်ဦျားစ ျားမြျားအစအစဉ့်ပြစ့်ြါ
ေူဝါေရည့်ေှန့်ျားခ က့်ေ ျားနှင့်

အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ ေ ျားရှိ

အလုံျားစုံြါဝင့်ေှုတွေင့် ဗဟိုံဘဏ့်ေ ျား ေ ျားပြ ျားစွေ ြါဝင့်လ ကြါ
လေ့်ျားညွှန့်ခ က့်ေူဝါေေ ျားကိုံ ခ ေှတ့်ထ ျားြါ

မငွေမရျားမ ကျားမရျား

ည့်။ ကေ္ ဘဏ့်

ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်၍ မငွေမရျားမ ကျားမရျားအလုံျားစုံြါဝင့်ေှုနှင့် စြ့်လ ဉ့်ျား

ည့်။ ၎င့်ျားတိုံို့၏
ည့် CPMI နှင့်

ည့်မငွေမြျားမခ ေှုအတွေက့်

ည့်။ (မန က့်ဆက့်တွေွဲ (ဇ) တွေင့် ကည့်ြါ)

ပမန်မ န ် ံ၏ အငပ အငန
၆၅။

ြေ ဏနည့်ျားမ

မြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားတွေင့် မငွေ

ျား၊ ခ က့်လက့်ေှတ့်၊ ဖေစ ျားနှင့် ဖေရှင့်

ကတ့်ေ ျား၊ ဖေရှငလ
့် မ
ွှွဲ ပြ င့်ျားပခင့်ျားနှင့် တိုံက့်ရိုံက့်ဖေစ ျားပြျုပခင့်ျားနှင့် အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမ ကျားကွဲ
ဆန့်ျား

စ့်တထွေငထ
့်
ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျား ြါဝင့်ြါ

ည့်။ ြေ ဏနည့်ျားမ

မခ ေှုေ ျားကိုံ လူြုံဂဂိျုလ့်ကပြစ့်မစ၊ အမဝျားစနစ့်ပြင့်ပြစ့်မစ မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ြါ
မ

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားအ

ုံျားပြျု

ူေ ျားကိုံ

စ ျား

အစိုံျားရအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားဟူ၍ အေ ျုိ ျားအစ ျားခွေွဲပခ ျားနိုံငြ
့် ါ
နှစ့်ေ ျုိ ျားရှိဖြျား မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားအတွေက့် မငွေမြျားမခ
ည့်။ မငွေမြျားမခ
ြုံစအေ ျုိ ျားေ ျုိ ျားခွေွဲပခ ျားနိုံင့်

ူ၊ မငွေလက့်ခ

ျားုံ

ူေ ျား၊

မငွေမြျား

ည့်။ ြေ ဏနည့်ျား

စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနှင့်

ည့်။ ၎င့်ျားတိအ
ုံို့ ျားလျားုံ တွေင့် အခန့်ျားကဏ္

ူနှင့် အပခ ျားအြိုံင့်ျားတွေင့် လက့်ခ

ူအတွေွဲမြေါ်ေူတည့်၍ ြေ ဏနည့်ျားမ

ည့်။ ပြစ့်နိုံငမ
့် ပခရှိမ

ိုံို့

ူတိုံို့ပြစ့်ြါ

မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားကိုံ

အတွေွဲေ ျားကိုံ ဇယ ျား-၁ တွေင့် မြ ပ့် ြထ ျားြါ

ည့်။
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ဇ

ျိုး ၁ -

င ွေင ျိုးင သ-င လ
ွေ

် ံသအ

ွေဲအင ေါ်အငပ

ံသည်

မ ဏနည်ျိုးငသ င ွေင ျိုး

င မှုအမ ျိုးအစ ျိုးမ ျိုး
င ွေလ

် ံသ

စ သံျိုးသ

စျိုး ွေ ျိုးင ျိုးလ ် န်ျိုး

အစျိုး အ ွေဲွံ့အစည်ျိုး

စ ျိုးသျိုးံ သ

P2P

P2B

P2G

စျိုး ွေ ျိုးင ျိုးလ ် န်ျိုး

B2P

B2B

B2G

အစျိုး အ ွေဲွံ့အစည်ျိုး

G2P

G2B

G2G

င ွေင ျိုးသ

P = စ ျား ုံျား ူ B = စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျား, G = အစိုံျားရအြွေွံ့ွဲ အစည့်ျား
ရင့်ျားပေစ့်:

ကေ္ ဘဏ့်၊ ြေ ဏနည့်ျားမ

၆၆။

ပမန်မ န ် ံ

စ် လံျိုး

ွေ ်

ွေ ် အမ ျိုး

မငွေမြျားမခ ေှုေ ျား၏ ကုံန့်က စရိတက
့် ိုံ တိင
ုံ ့်ျားတ ေှုအတွေက့် လက့်မတွေွံ့လေ့်ျားညွှန့်ခ က့် (၂၀၁၅)

င ွေသ ျိုးပ

်

င ျိုးင သည်နည်ျိုးလမ်ျိုးသည်

ံျိုးအသံျိုးပ သည်

ံစံပ စ် ါသည်။ မငွေ

င ွေင ျိုးင ဝန်င

ျားကိုံ စ ျား

ုံျား

ူေှ စ ျား

မ
် ှု
ုံျား

ူ

ိုံို့

မြျားမခ ေှုေ ျား၊ အစိုံျားရမငွေမြျားမခ ေှုေ ျားနှင့် မက က့်ခေှုေ ျား၊ အ ုံျားဝန့်မဆ င့်ေှုဆိုံင့်ရ မဘလ့်
မြျားမခ ေှုေ ျား၊ လူြုံဂဂိျုလ့်၊ အမ ျားစ ျားနှင့် အလတ့်စ ျားစျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနှင့် မက ့်ြုံရ
ိ ိတ့်ကကျား
ေ ျားေှြင့် အ

ုံျားပြျု ကြါ

ည့်။ ပေန့်ေ နိုံငင
့် တွေင့်

ည့် ပြည့်တွေင့်ျားမငွေလမ
ွှွဲ ပြ င့်ျားေှုေ ျား

ိ

မ

မငွေမြျားမခ စျားဆင့်ျားေှု ပြစ့်မြေါ်မစ

ည့် အဓိကအ ျားပြင့် မငွေ

ည့်။ အဆိြ
ုံ ါ မငွေလွှွဲလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားကိုံ စိုံက့်ြ ျုိ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေှရရှိ
ဝင့်မငွေေ ျားရှိ

ည့် မက ျားလက့်မေ

မနထိုံင့် ကြါ ည့်။) တွေင့် မနထိုံင့်မ
ရှိမနရ မပြ င့်ျားမရွွံ့လုံြ့်ကိုံင့်မနမ
ကိုံယ့်တိုံင့် အိေ့်

ပိုံို့ ြန့်မရ က့်

မြျားြန
ိုံို့ ိုံင့်
ြါ

မဆ င့်ရွက့် ကြါ

ည့် တည့်ဖငိေ့်ေေ
ှု ရှိမ

ေ ျား (ပေန့်ေ နိုံငင
့် လူဦျားမရ၏ ၇၀% ေှ မက ျားလက့်မေ တွေင့်
ေိ

ျားစုံေ ျားထ အဓိကြြိျားုံ မြျားလ က့်ရှိြါ ည့်။ ပြည့်တွေငျား့်

ပေန့်ေ နိုံင့်င
ည့်အခါ

တစ့်ဆင့် ြိုံကဆ
့် မြျားြိုံို့လ က့်ရှိြါ

ျားပြင့်

ျားေ ျား

ည့် ၎င့်ျားတိ၏
ုံို့ ေိ

ိုံို့ေဟုံတ့် မဆွေေ ျုိ ျားေ ျား

ည့်။ ၎င့်ျား

ိေ
ုံို့ ဟုံတ့်

ည့် မပြ င့်ျားမရွွံ့လုံြ့်ကိုံင့်

ျားစုံေ ျားထ ၎င့်ျားတိုံို့
ူငယ့်ခ င့်ျားေ ျားေှ

ူေ ျား၏ ြိုံကဆ
့် ြုံေှန့်

ည့်စွေေ့်ျားရည့်ကိုံ ကနို့့် တ့်လ က့်ရှိဖြျား၊ ြုံဂဂိျုလ့်မရျားဆိုံင့်ရ ဆျားုံ ရှုျားနိုံငမ
့် ပခေ ျားလည့်ျား ရှိမန

ည့်။ မငွေ

ျားအပြင့် ခ က့်လက့်ေှတ့်ေ ျားကိုံ နိုံငင
့် မတ ့်အစိုံျားရေှ အ

လုံြ့်ငန့်ျားေ ျားေှ အ ုံျားပြျုေန
ှု ည့်ျားြါျားမနြါ ည့်။

မ
ိုံို့

ုံျားပြျုမနဖြျား၊ စျားြွေ ျားမရျား

့် ခ က့်လက့်ေှတ့်ေ ျားစ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျား ည့်

ကုံန့်က စရိတ့်ေ ျားပြ ျားဖြျား အလက့်ထမရ နစ့်ဖေစ ျား၊ ဖေရှငလ
့် မ
ွှွဲ ပြ င့်ျားပခင့်ျားေ ျားနှင့် နိှုငျား့် ယှဉ့်ြါက
ဆုံျားရျားှု နိုံင့်မပခစေခနို့့်ခွေွဲရ တွေင့် ြိုံေိုံခက့်ခွဲြါ
၆၇။
ွ

ပမန်မ န ် ံ
်ပ

ွေ ် အငပ

ံင ွေင ျိုးင

ည့်။
ျိုးင ျိုးဝန်င

်မှုလ ် န်ျိုးမ ျိုးသို့ ဝ ်င

်င

်

်ျိုးသည် လွေန်စွေ နည်ျိုး ါျိုး ါသည်။ ၂၀၁၇ ခုံနှစ့်တွေင့် ပေန့်ေ နိုံင့်င၌ အရွယ့်မရ က့်လူဦျားမရ

၏ ၂၆ ရ ခိုံင့်နှုန့်ျားက

ဘဏ့်စ ရင့်ျားတစ့်ခုံရြ
ှိ ါ ည့် (လ အိုံနိုံင့်ငတွေင့် ၂၉ ရ ခိုံင့်နှုန့်ျား၊ ဗယက့်နေ့်
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နိုံငင
့် တွေင့် ၃၁ ရ ခိုံငန
့် ှုန့်ျား၊ ထိင
ုံ ျား့် နိုံင့်ငတွေင့် ၈၂ ရ ခိုံင့်နှုန့်ျား၊ ေမလျားရှ ျားနိုံငင
့် တွေင့် ၈၅ ရ ခိုံင့်နှုန့်ျား)။20
မငွေမရျားမ ကျားမရျား အလုံျားစုံြါဝင့်ေှု၏ အပခ ျားညွှန့်ကိန့်ျားေ ျား

ည့်လည့်ျား မေ တွေင့်ျား အပခ ျားစျားြွေ ျား

မရျားေ ျားနှင့် နိှုငျား့် ယှဉ့်ြါက ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်နိုံငေ
့် ှုနည့်ျားြါျားမ က င့်ျား ညွှန့်ပြလ က့်ရှိြါ
ုံ ပြင့် ဘဏ့်စ ရင့်ျားေ ျားအ
(ြုံ-၈)။ ထိို့အ
နည့်ျားြါျားလ က့်ရှိြါ
ံ (၈) င ွျိုး

ုံျားပြျုေှု

ည့်လည့်ျား တန့်ျားတူနိုံင့်ငေ ျားနှင့် နိှုငျား့် ယှဉ့်ြါက

ည့်။

်

ျိုးသည် င ွေင ျိုးင

ျိုးင ျိုးအလံျိုးစံ ါဝ ်မှုအညွှန်ျိုး

အရွယ်ရရာက်လူဦးရရ ၁၀၀၀ တွင်
ရငွစာရင်းထားရှိမှု

စင်ကာေူ
ထိုင်း
ဗီယက်နမ်

ထ

၀.၀၀

ူ
ာေ

ိုင်း

က

ရမ

ောဒ

ီးယ

န်မ
မမ

ား

ာ

ူ
ာေ

စင
်က

ိုင်း
ထ

ို
ဗီယ
က
်နမ
်
မရ
လ
းရ
ှား

လ

ာအ

ား
ီးယ

က

ရမ

ောဒ

မမ

န်မ

ာ

၀

၁၄၀
၁၂၀
၁၀၀
၈၀
၆၀
၄၀
၂၀
၀
စင
်က

၅

၃.၀၀

အရွယ်ရရာက်လူဦးရရ ၁၀၀,၀၀၀ အတွက် ATM ရှိမှု

ာအ
ို
ဗီယ
က
်နမ
်
မရ
လ
းရ
ှား

၁၀

၂.၀၀

လ

၁၅

၁.၀၀

ထ

းရ

ိုင်း

ှား

်
မရ

လ

က

်နမ

ို
ာအ

ဗီယ

လ

ီးယ

မမန်မာ

က

ရမ

ောဒ

မမ

န်မ

ာ

ား

လာအို
ကရမောဒီးယား

အရွယ်ရရာက်လူဦးရရ ၁၀၀,၀၀၀ အတွက် ကူးသန်း
ရရာင်းဝယ်ရရးဘဏ် ဘဏ်ခွဲအရရအတွက်ရှိမှု

ပ

န်ျိုးမ ျိုး

တစ်ဦးကျရငွရေးရချမှုအရရအတွက်

၂၅၀၀
၂၀၀၀
၁၅၀၀
၁၀၀၀
၅၀၀
၀

၆၈။

ည့်

င ွေင ျိုးင

ျိုးင ျိုးဝန်င

်မှုလ ် န်ျိုးမ ျိုးသို့ ဝ ်င

်ျိုးသည် င ွေသ ျိုးအသံျိုးပ မှုအင ေါ် မ ျိုးစွေ မှ ငန ပ

မ ျိုးအသံျိုးပ မှုနည်ျိုး ါျိုးပ
အမ က င့်ျားအရင့်ျားအခ ျုိ ွံ့ေှ

ျိုး် စသည်အ

်မ ျိုးင

်င

် ွ

်ျိုးနှ ် အလ ်

င

်န ်မှု အ

်နမ်

နစ်င ျိုးင မှုနည်ျိုးလမ်ျိုး

်ပ စ်သည်။ အပခ ျားအခ က့်ေ ျားအနက့်ေှ

မငွေမြျားမခ ေှုအမပခခအမဆ က့်အအုံတွေင့် စွေေ့်ျားရည့်နည့်ျားြါျားေှုေ ျားနှင့်

မငွေမရျားမ ကျားမရျားအ ိြည နည့်ျားြါျားေှုတမ
ိုံို့ က င့်ပြစ့်ြါ ည့်။ NPS ေဟ ဗ ျူဟ ၏ ြထေအစိတ့်
အြိုံင့်ျားတွေင့် မြ ့်ပြခွဲ

ည့်အတိုံငျား့် လက့်ရှိဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားစနစ့်

နှငဖ့် ေရှငတ
့် ိုံက့်ရက
ိုံ ့်လွဲမ
ွှ ပြ င့်ျားပခင့်ျားကွဲ

ိုံို့

ြေ ဏနည့်ျားမ

ကုံန့်က စရိတ့်နည့်ျားြါျားဖြျား၊ စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝမ
20

င်ုံးပမစ် : ကမ္ာ့်

လုံမလ က့်

ည့် အလက့်ထမရ နစ့် ဖေစ ျား

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားအတွေက့်
ည့် မရွျားခ ယ့်ေှုတစ့်ခုံကိုံ ြြိုံျားေမြျား

ဏ်၏ ကမ္ာလိုုံးဆိိုင် ာညွှန်ုံးကိန်ုံး (၂၀၁၇)
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နိုံငြ
့် ါ။ ပေန့်ေ နိုံငင
့် တွေင့် တိုံက့်ရိုံက့်ဖေစ ျားပြျုလွှမ
ွဲ ပြ င့်ျားပခင့်ျားေ ျားကိုံ ဘဏ့်တစ့်ခုံအတွေင့်ျားတွေင့်
မဆ င့်ရွက့်နိုံငဖ့် ြျား၊ အဆိုံြါမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားအတွေက့် ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားစ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျား
ည့်စနစ့်ေရှိမ
၆၉။

ျားြါ။

ပမန်မ န ် ံ ှဘဏ်မ ျိုးသည် ပမစ ျိုး၊ ပမ ှ ်နှ ် က

င
် ျိုး

်မ ျိုး

်ငဝ

ါ

သည်။ မငွေမရျားမ ကျားမရျားဆိုံင့်ရ ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအ ျား မပြမလ မြျားဖြျားမန က့်ြိုံငျား့် ၂၀၁၂
ခုံနှစ့်တွေင့် နိုံငင
့် တက မြျားမခ ေှုကတ့်ကုံေပဏေ ျား (Visa၊ Master၊ JCP) မ ျားကွေက့်အတွေငျား့်
ပြန့်လည့်ဝင့်မရ က့်လ ခွဲြါ
၎င့်ျားတိ၏
ုံို့ မဆ င့်ရွက့်ေှုေ ျား

ည့်။

ိမ
ုံို့

့် လက့်ရှိခ ေှတ့်ထ ျား

ည့် အကနို့့်အ

တ့်ပြင့်ရှိမနြါ

ည့်ကနို့့် တ့်ခ က့်ေ ျားမ က င့်

ည့်။ JCP နှင့် Union Pay ကတ့်

မဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားကိုံ MPU ေှတစ့်ဆင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားဖြျား၊ Visa နှင့် Master ကတ့်မဆ င့်
ရွက့်ခ က့်ေ ျားေှ အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ မပြ င့်ျားလွဲပခင့်ျားစနစ့်

အမပခအမနတွေင့် ပြည့်တွေငျား့် ဖေစ ျားကတ့်အ

ုံျားပြျု

ူ ၅

ုံို့ိ ဝင့်မရ က့်ပခင့်ျားေရှိမ ျားြါ။ လက့်ရှိ

န့်ျားခနို့့်ရှိြါ

ေှ လွေန့်စွေ နည့်ျားြါျားလ က့်ရှိဖြျား၊ အေ ျားအ ျားပြင့် နိုံင့်ငပခ ျား ခရျား
ြါ
ခွဲြါ

တစ့်

ည့်။ ATM/POS အမပခခအမဆ က့်အအုံ

ည့် တိုံျားတက့်လ က့်ရှိမ

တည့်ရှိ

ျား

ည့်။ POS နှင့် အမပခအမနပခင့်ျား

ိန့်ျားလ င့် POS ၁၃ ခုံနှုန့်ျား) POS ၆,၀၀၀ ခုံ ရှိြါ ည့်။ မငွေမြျားမခ ေှုကတ့်ေ ျားပြင့်

ျား ထုံတ့်ယူေှုေှ အေ ျားဆုံျားပြစ့်ြါ

ည့်။ ထူျားပခ ျားမ

ုံျားပြျုပခင့်ျားေရှိမ

၇၀။

်အသံျိုးပ မှု

ပမန်မ န ် ံသည် SIM

၇

ရှိြါမ

ည့်။ MPU ၏ စ ရင့်ျားအင့်ျားအခ က့်အလက့်ေ ျားအရ နိုံငင
့် အနှအပြ ျားတွေင့်

ေ ျားကိုံ ပေန့်ေ နိုံင့်ငတွေင့် စတင့်အ

န
် ှုန်ျိုးသ

ှ

မှ ၂၀၁၇ နှစ်

ွေ ် ၁၀၅

BIC နှင့် အလ ျားတူစ

တ့်ေှတ့်ခ က့်

ျားြါ။
ွေ ် လ ပ် မန်စွေ
်နှုန်ျိုး

ျိုး
ျိုး

် ဲပ ျိုး၊ ၂၀၁၂ နှစ်
် ဲပ ျိုး၊ ၈၀

ွေ ်

န
် ှုန်ျိုးမှ

် န်ျိုးအသံျိုးပ မှုပ စ် ါသည်။ SIM ကတ့်မ ျားနှုန့်ျားေ ျားေှ အမေရိကန့်မေေါ်လ ၂၀၀၀ ခနို့့်ရှိရ

ေှ အမေရိကန့်မေေါ်လ
ထူျားပခ ျားစွေ အ

ုံျားပြျုေှုေှ

၁.၅ မအ က့်ထိ တဟုံန့်ထျားိုံ က ဆင့်ျားခွဲြါ
၅၀ ရ ခိုံငန
့် ှုန့်ျားမအ က့်တွေင့်

ရှိမနြါ

နယ့်မပေတွေင့် ၂၀၁၈ ခုံနှစ့်၊ မေလ၌ ကေ္ ဘဏ့်ေှပြျုလုံြ့်ခွဲမ
စြ့်လ ဉ့်ျား
21

့်လည့်ျား အိေ့်နျားခ င့်ျား

တ့်ပြင့်ရှိဆွဲပြစ့်ဖြျား၊ အဓိကဖေိျုွံ့ကကျားေ ျားတွေင့်

န
ိ ့်ျားလ င့် ATM ၄.၃၈ ခုံနှင့် ဘဏ့်ခွေွဲ ၄.၇ ခုံ

(လူတစ့်

စမ

ုံျားပြျု က

ည့်။ IMF ၏ FAS စ ရင့်ျားဇယ ျားေ ျားအရ ၂၀၁၇ ခုံနှစ့်အထိ အရွယ့်မရ က့်လူဦျားမရ

အတူတူြင့်ပြစ့်ြါ
မငွေ

ွေ ျားလ ပခင့်ျားအတွေက့် အ

ုံျားပြျုေှု

ည့်။ နိုံငင
့် တက ကတ့်ကုံေဏ
ပ ေ ျားအ ျား ဖေရှငက
့် တ့်ထုံတ့်မဝေှုကိုံ ၂၀၁၇ ခုံနှစ့်ေှ စ၍ ခွေင့်ပြျု

နိုံငင
့် ေ ျားနှင့် နိှုငျား့် ယှဉ့်ြါက အကနို့့်အ
ြါ

ည့်။ ဖေရှင့်ကတ့်အ

ည့် ဆက့်

င်ုံးပမစ် : ကမ္ာ့်

ဏ်၊ ေီဂ စ်တ

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်
်ပမန်မာ ိှ တ

ည့်။
ည့်။

ိမ
ုံို့
21

့် SIM ကတ့်
ထိို့အ
ုံ ပြင့် ြွဲခူျား

ေိုံဘိုံငျား့် မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားနှင့်

ူေ ျား၏ အ ိအပေင့်တိုံျားတက့်ေှုအမြေါ် မလလ ခ က့်

်လီယနောအစီ င်ခစာ

99

တစ့်ရြ့်အရ ေိုံဘိုံင့်ျားြုံန့်ျားအ ုံျား ပြျုေှုေ ျားမနမ

လ
့် ည့်ျား ပြည့်

အတွေက့်

ည့်။ ေိဘေ ျားက လူေှုကွေန့်ယက့်အ

အ

ုံျားပြျုမနမ က င့်ျား မြ ပ့် ြထ ျားြါ

၎င့်ျားတိုံို့၏ ကမလျားေ ျားထေှ မလလ

ိရှိမ

အ ုံျားပြျုရန့် မဆ င့်ရွက့်နိုံငပ့် ခင့်ျားေရှိမ

ုံျားပြျုေှုကိုံ

့်လည့်ျား ေိုံဘိုံင့်ျားမြျားမခ ေှုအတွေက့် အက့်ြလမကျားရှင့်ျား
ျားြါ။ ေိုံဘိုံင့်ျားြုံန့်ျားေှတစ့်ဆင့် အင့်တ နက့်အ

အမရအတွေက့်ေှ လ င့်ပေန့်စွေ တိုံျားတက့်မနဖြျား၊ လူဦျားမရ ၄၆
မန ကြါ

ူအေ ျားက ြုံန့်ျားမခေါ်ဆိုံပခင့်ျား

ုံျားပြျု

န့်ျား၊ ၇၀ ရ ခိုံငန
့် ှုန့်ျားအထိ အ

ူ

ုံျားပြျု

ည့်။ 22

၇၁။

ေိုံဘိုံင့်ျားြုံန့်ျားအ

ုံျားပြျုေှုနှင့်

ဆန့်ျား

စ့်တထွေငထ
့်
ျားမ

အင့်တ နက့်မရ က့်ရှိေှု

ိ

စွေ ပေင့်တက့်လ ပခင့်ျား

ည့်

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားနှင့် ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားအတွေက့် အခွေင့်

အလေ့်ျားမက င့်ျားေ ျား ြန့်တျားမနြါ

ည့်။ ဘဏ်နှ ်ဘဏ်မဟ

် ငသ

င င
ွေ ျိုးင ဝန်င

မ
် ှု

င ျိုးသမ ျိုးသည် စ ျိုးသံျိုးသမှ စ ျိုးသံျိုးသ၊ အငသျိုးစ ျိုးစျိုး ွေ ျိုးင ျိုးလ ် န်ျိုးမှ စျိုး ွေ ျိုးင ျိုးလ ် န်ျိုး၊
အသံျိုးဝန်င

်မှု

န်ျိုးသစ်

်

ငဘလ်နှ ် အလ ျိုး

ွေ ်ငသ နည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုး

စ

င င
ွေ ျိုးင မှုမ ျိုးအ
်င

် ွ

ွေ

် င ွေလဲွှငပ

်ငနပ ပ စ် ါသည်။

ျိုး် မှု

ိမ
ုံို့

်

့် ြေ ဏ

ေှ အလွေန့်နည့်ျားြါျားဆွဲပြစ့်ြါ ည့်။ ဘဏ့်အနည့်ျားငယ့် ည့် အင့်တ နက့်နှင့် ေိုံဘိုံင့်ျားဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျား
ေ ျားမဆ င့်ရွက့်လ က့်ရှိြါ

ည့်။ အလ ျားတူြင့် ပြည့်စုံေှုေရှိမ

ဆိုံင့်ရ ေူမဘ င့်တစ့်ရြ့်မ က င့်
လည့်ျား အကနို့့်အ
၇၂။

လ

ဦျားမဆ င့်

်

မဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားေှ

ည့်။

ွေ ် န ် ံအ

ွေ ်ျိုး အလ

်

ည့်လုံြ့်ငန့်ျား၊ ၁၂ ခုံေှ ဘဏ့်ဦျားမဆ င့်

မငွေအိတ့်ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား
ေ ျား

အလက့်ထမရ နစ့်မရ င့်ျားဝယ့်ပခင့်ျား

တ့်ပြင့် ရှိမနြါ

ငလ

ဥြမေ ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှု

င

နစ်လ ် န်ျိုး ၁၆

ပှ ျိုး၊ ၃ ခုံေှ ေိုံဘိုံင့်ျား

ည့်လုံြ့်ငန့်ျားနှင့် ၁ ခုံေှ အလက့်ထမရ နစ့်

ည့်မအ ြ
့် မရတ ေ ျားပြစ့်ြါ

ည့်။

ဘဏ့်ေဟုံတ့်မ

အြွေွဲွံ့အစည့်ျား

ည့် အလက့်ထမရ နစ့် မငွေမ ကျားကုံန့်စည့် (အေ ျားအ ျားပြင့် ေိုံဘိုံင့်ျားမြျားမခ ေှုေ ျား) ေ ျား

ထုံတ့်မဝရန့် ခွေင့်ပြျုခ က့်ရယူရေည့်ပြစ့် ည့်။ အကကျားဆုံျားအလက့်ထမရ နစ့်မငွေမ ကျားြြိုံျား ူ ည့်
၎င့်ျား၏ ကိုံယ့်စ ျားလှယ့်ကန
ွေ ့်ယက့်ေ ျားအ ျား နိုံငင
့် အနှ ဖေိျုွံ့ကကျားေ ျားတွေင့်
တိုံျားတက့်မအ င့် မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ြါမ
ပြစ့်ြါ

ိ

ည့်။ အ ုံျားပြျု

ူအေ ျားစုံေှ

ဘဏ့်စ ရင့်ျားေရှိ

ူေ ျား

ထင့်ရှ ျားမ

လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ြေ ဏ (လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ခ က့်

အ ျားလုံျား ၏ ၉၀ ရ ခိုံငန
့် ှုန့်ျားခနို့့်)

ည့် မက င့်တ (OTC) လွှမ
ွဲ ပြ င့်ျားေှုေ ျားေှတစ့်ဆင့် မဆ င့်ရွက့်

ကြါ

ည့်။

ျား

လ င့်ပေန့်က ယ့်ပြနို့့်စွေ

ည့်။ အဆိြ
ုံ ါလုံြ့်ငန့်ျားတွေင့် ဆက့်

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်

ူ

ည့် အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမ ကျား

စ ရင့်ျားေရှိဘွဲ မငွေမ ကျားလွှမ
ွဲ ပြ င့်ျားပခင့်ျားကိုံ ကိုံယ့်စ ျားလှယ့်တစ့်ခုံေှတစ့်ခုံ
မငွေအိတ့်ဆိုံငရ
့်
22
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မဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားေှတစ့်ဆင့် မဆ င့်ရွက့် ကြါ

ိုံို့ အလက့်ထမရ နစ့်

ည့်။ လက့်ရှိအ

ုံျားပြျုမန

ဏ်

100

ည့် အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမ ကျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားေှ

တစ့်ခုံနှင့်တစ့်ခုံခ တ
ိ ့်ဆက့် မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်

ပခင့်ျားေရှိြါ။ မြစ့်ဘုံတ့်ဆိုံင့်ေ ျားေှတစ့်ဆင့် မြစ့်ဘုံတ့်နှင့် အလက့်ထမရ နစ့် မရ င့်ျားဝယ့်ပခင့်ျား
လုံြ့်ငန့်ျားေ ျားေှတစ့်ဆင့် မရျားြန့်ျားစ ျားလ မ
တက့်လ မ
၇၃။
ရှိြါ

မငွေမြျားမခ ေှုေ ျား

့်လည့်ျား အဆိုံြါမြျားမခ ေှုေ ျားကိုံ ေှတ့်

ပေန့်ေ စ တိုံက့်လုံြ့်ငန့်ျား

ျား

ည့် အလွေန့်လ င့်ပေန့်စွေ တိုံျား

ိရှိနိုံင့်ပခင့်ျားေရှိမ

ျားြါ။

ည့် မငွေမ ကျားအေိနို့့်လွှ ဝန့်မဆ င့်ေှုစနစ့်ကိုံ မဆ င့်ရွက့်လ က့်

ည့်။ လက့်ရှိတွေင့် ြိုံေိုံမက င့်ျားေွေန့်မ

ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား ြြိုံျားမြျားနိုံငရ
့် န့် ပေန့်ေ

စ တိုံက့်လုံြ့်ငန့်ျား ည့် နိုံင့်ငအနှရှိ စ တိုံက့် ၇၀၀ ေှတစ့်ဆင့် မငွေမ ကျားအေိနို့့်လွှ လွှွဲမပြ င့်ျားနိုံင့်ရန့်
အွေန့်လိုံင့်ျားကွေန့်ယက့်စနစ့်ကိုံအ
က ယ့်ပ ြနို့့် မ

ုံျားပြျုလ က့်ရှိြါ

ည့်။ အေ ျားပြည့်

လုံြ ့်င န့်ျား ကွေန ့် ယက့်ေ ျားအတွေ က့် ပေန့် ေ စ တိုံ က့် လ ုံ ြ့် ငန့်ျား

ကိုံယ့်စ ျားလှယ့်ေ ျားနှင့် ေိုံဘိုံင့်ျားမငွေမ ကျားမဆ င့်ရွက့်မြျား
မဆ င့်ရွက့်လ က့်ရှိြါ
၇၄။

ူအဆင့်မပြမစေှုနှင့် ၎င့်ျား၏

ူေ ျား၏ မငွေ

ည့် ဘဏ့် ၏

ွေင့်ျားမငွေထုံတ့်လုံြ့်ငန့်ျားေ ျား

ည့်။

ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်နိုံငေ
့် ှုတိုံျားပေြှင့်ပခင့်ျား၊ လူူ့အြွေွဲွံ့အစည့်ျားတွေင့် မငွေ

ျားအ

ုံျားပြျုေှုမလ ခ

ပခင့်ျား၊ မငွေမရျားမ ကျားမရျားအလုံျားစုံြါဝင့်ေှုမြ ့်မဆ င့်ပခင့်ျားတိအ
ုံို့ တွေက့် နိုံင့်ငမတ အ
့် စိုံျားရ၏ ေဟ
ဗ ျူဟ ေ ျား

ည့်

မငွေ

ျားအ

ုံျားေပြျု

ည့်လူူ့အြွေွဲွံ့အစည့်ျားနှင့်

မငွေမရျားမ ကျားမရျားအလစ
ုံ ုံြါဝင့်ေှု

အတွေက့် နိုံငင
့် မတ ့်အစိုံျားရ၏ ရည့်ရွယခ
့် က့်ကိုံ မအ င့်ပေင့်မအ င့် မဆ င့်ရွက့်နိုံငပ့် ခင့်ျားေရှိမ
မအ က့်မြ ့်ပြြါ ေဟ ဗ ျူဟ က လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်ေ ျား
နည့်ျားမ
ည် ွ

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားနှင့် ြေ ဏ

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျား၏ နယ့်ြယ့်ကိုံ
်

်(၁၂)

လို ်ငန်ျားစဉ်(၁)

အလ

်

င

ျားြါ။

တ့်ေှတ့်မြ ထ
့် ုံတ့်ထ ျားြါ

နစ် င င
ွေ ျိုးင မှုနည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုး

ည့်။

ျိုးပမြှ ်အသံျိုးပ

န်၊

မငွသ ျားနှငခ
် က်လက်မှတ်အစ ျား ဆန်ျားသစ်တီထင
ွ ထ
်
ျားမသ မငွေမ ျားမခ မှု
နည်ျားလမ်ျားနှင် အီလက်ထမရ နစ်မငွမကကျားလမမ

င်ျားမှုမ ျား အသံိုျားမ ြိုမှုကို

အ ျားလံိုျား ါဝင်သည် မငွမရျားမကကျားမရျားစနစ်မြ ်မဆ င်နိုငရ
် န် ဆွမဆ င်မှု
မ ျားမခင်ျားနှင် မ ည်သူလူထိုအကက ျား အသ ည မမြှင်တင်မှုမ ျားမခင်ျား စသည်
နိုငင
် မ
ံ တ ်အစိုျားရအစီအစဉ်မ ျားမှ တစ်ဆင် ပေြှင့်တင့်မဆ င်ရွက်မည်မြစ် ါ
သည်။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို

ဏ်သည် လို ်ငန်ျား မဆ င်ရွက်မှုအဆင်

မ ျားအတွက် ကိုန်က စရတ်မမင်မ ျားသမြင်
အ ျားမမ ျားမသ ်လည်ျား

ခ က်လက်မှတ်အသံိုျားမ ြိုမှုကို

ခ က်အသံိုျားမ ြိုမှုရှမနမသျား ါက ခ က်လက်မှတ်

စ ရင်ျားရှင်ျားလင်ျားမခင်ျားကို ဆက်လက်မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။
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လို ်ငန်ျားစဉ်(၂)

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို

ဏ်သည် စီမံကန်ျား၊

ဏ္ဍ မရျားနှင်စက်မှုဝန်ကကီျား

ဌ န၊ မငွမ ျားမခ ဝန်မဆ င်မှုမ ျားသူမ ျားနှင် ူျားမ ါင်ျားမဆ င်ရွက်၍ အီလက်
ထမရ နစ်မငွေမ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျားမ ျားမှတစ်ဆင် လူ ိုဂ္ြိုလ်၊ အြွွေ့အစည်ျား
မ ျားနှင် နိုံင့်ငမတ ့်အစိုျားရဌ နမ ျား၏ မကက ခဏမ ျားမခ မနရမသ မ

လ်၊

အခွန်အခ၊စရတ်နှင်အီလက်ထမရ နစ် ကူျားသန်ျားမရ င်ျားဝယ်မှု၊ မ ျားမခ မှု
လို ်ငန်ျားမ ျားအတွက် မ ဏနည်ျားမသ မငွမ ျားမခ မှုစနစ်မ ျား (CBM-NET၊
RTRP)ကိုံ အဆင်မမြှင်တင်နိုငမ
် ည်အစီအစဉ်နှင် ဝန်မဆ င်မှုမ ျားကို တိုျားမမြှင်
မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၃)

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို

ဏ်သည် မငွလက်ခံမည်အမမခခံအမဆ က်အအံို

(POS နှင် ATM ကွန်ယက်) တက
ိုို့ ို မက ျားလက်မေသမ ျားတွင် အသံိုျားမ ြိုမှု
ထျားို မြ က်မမြှင်တင်မခင်ျားအ ါအဝင် တိုျားခ ွေ့နိုငရ
် န် (မ ျားနှုန်ျားသတ်မှတ်မခင်ျား
ဆိုင်ရ မူဝါေခ မှတ်မခင်ျားကသ)ိုို့ မငွမရျားမကကျားမရျားအြွွေ့အစည်ျားမ ျားအတွက်
မူဝါေမ ျားနှင် ဆွမဆ င်မှုမ ျားမရျားအစီအစဉ်မ ျားကို မမြှင်တင်မဆ င်ရွက်
သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၄)

နိုံင့်ငမတ အ
့် စိုျားရ၏ဦျားမဆ င်မှုမြင် မမန်မ နိုငင
် မ
ံ တ ဗ
် ဟို ဏ်သည် အသံိုျား
မ ြိုသူမ ျားအတွက် စရတ်သက်သ မစရန်နှင် ြိုံေိုံအဆင်မမ မစရန်အတွက်
ဝင်မရ က်မဆ င်ရွက်နိုငသ
် ည်လမ်ျားမကက င်ျားနှင်
အသစ် မ ျား (QR Code၊ မို

မငွလက်ခံသည်

ံိုစံ

ိုင်ျား POS၊ NFC နည်ျား ည သံိုျားမငွမ ျားမခ မှု

ကတ်မ ျား၊ ရည်ရွယ်ခ က်မ ြိုျားစံိုနှင် လို ်ငန်ျားမ ြိုျားစံိုအသံိုျားမ ြိုနိုင်သည် မငွေမြျား
မခ ေှုကတ်မ ျား၊ မို

ိုငျား် ၊ အင်တ နက်နှင် FinTech ဆိုင်ရ ဝန်မဆ င်မှု

မ ျား) ကို မမြှင်တင်မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၅)

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့် ည့် အီလက်ထမရ နစ်မငွမကကျားလမမ

င်ျားမှု၊

မငွေမ ျားမခ မှုကတ်မ ျားနှင် ခ က်လက်မှတ်မ ျားအ ါအဝင် အမ ြိုျားမ ြိုျားမသ
မငွမ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျားမ ျားတွေင့် မ ျားနှုန်ျားသတ်မှတ်မှုမ တရန်နှင် ွင်လင်ျား
မမင်သ မှုရှမစရန် တွေန့်ျားအ ျားမ ျားမဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။ မငွသ ျား
မဟိုတ်သည် မငွေမ ျားမခ မှုမ ျားအသံိုျားမ ြိုမှု တိုျားမမြှင်လ မစရန်နှင် စရတ်စက
မ ျားမ

ျားစွ

မမက က်ယူနိုင်မစရန် မငွမ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျားအမ ြိုျားမ ြိုျား၏

စရတ်မက က်ယူသည် ိုံစံကို မ န်လည်မလလ သံိုျားသ ်သွ ျားမည် မြစ် ါ
သည်။
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လို ်ငန်ျားစဉ်(၆)

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို

ဏ်သည် မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်အတွင်ျား ါဝင်မဆ င်

ရွက်မနသူမ ျားအကက ျား

ူျားမ ါင်ျားမဆ င်ရွက်မှုရှမစရန် မြ မ
် ဆ င်သွ ျား

မည်မြစ် ါသည် ။ မမန် မ နို င် ငံတွ င် ဆက်သွ ယ်မဆ င်ရွ က် သူ မ ျားနှင်
ဆီမလ ်သည် အီလက်ထမရ နစ်မငွမ ျားမခ မှုလို ်ငန်ျားမ ျား တိုျားတက်လ
မစရန် နိုံင့်ငမတ ့်အစိုျားရ၊ ဗဟို

ဏ်၊

ဏ်မ ျား၊ MPU၊ နိုငင
် ံတက

မငွမ ျားမခ မှုကတ်အစီအစဉ်မ ျား၊ အီလက်ထမရ နစ် မငွမကကျားထိုတ်မဝ၊
မက က်ခံမဆ င်ရွက်သူမ ျား အမ န်အလှန်ခ တ်ဆက် မဆ င်ရွက်မှုမ ြိုနိုင်
ရန်အတွက် မ ါင်ျားစည်ျားမသ မငွမ ျားမခ မှုစကကြံနယ်မမမ မဆ င်ရွက်သူမ ျား
အကက ျား ူျားမ ါင်ျားမဆ င်ရွက်ရန်လည်ျား လိုအ ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၇)

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို ဏ်သည်

မ ဏနည်ျားမသ မငွမ ျားမခ ဝန်မဆ င်

မှုမ ျားတိုျားတက်မစရန်အတွက် မနာက်ဆံိုျားမြစ်မ ေါ်တိုျားတက်မနမသ နည်ျား
ည မ ျားနှင် ယင်ျားစနစ်မကက င် အနာဂတ်တွင်မ ေါ်လ နိုငမ
် ည်အလ ျား
အလ မ ျားအမ ေါ် သိုမတသနလို ်ငန်ျားမ ျား မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါ
သည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၈)

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို

ဏ်သည် မဆွျားမနွျား ွမ ျား၊ အလို ်ရံိုမဆွျားမနွျား ွ

မ ျားက င်ျား မခင်ျားမြင် မငွေမြျားမခ ေှုနယ့်ြယ့်တွင် မဆ င်ရွက်နိုငစ
် ွမ်ျားရည်
နှင် အသ ည မ ျားလမ
ံို လ က်မှုရှမစရန်
သည်။

အဆို ါကစစနှင်စ ်လ ဉ်ျား၍

ံ ိုျားမဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ်

စွမ်ျားရည်တည်မဆ က်မရျားဆိုင်ရ

လို ်ငန်ျားမ ျား လအ
ို
် ါက အမခ ျားနိုင်ငံမ ျားရှ မတ်ြက်အြွွေ့အစည်ျားမ ျားနှင်
မ င် ကျွမ်ျားက င်သူမ ျားထံမှ ကျွမ်ျားက င်မှုအကူအညီမ ျားရယူ မဆ င်ရွက်
သွ ျားမည်မြစ်သည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၉)

အီလက်ထမရ နစ်ကူျားသန်ျားမရ င်ျားဝယ်မရျားလို ်ငန်ျားမ ျားကို မငွေမ ျားမခ မှု
ဆိုင်ရ

ဥ မေကက ်မတ်ကွ က
် မှုဆိုငရ
် မူမ

င်အတွငျား်

ရှနိုင်သည်

လအ
ို
်ခ က်မ ျားကို မ န်လည်သံိုျားသ ်မခင်ျား၊ ြယ်ရှ ျားမ ျားမခင်ျားမြင် အ ျားမ ျား
မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၁၀)

လူမှုမရျားအက ြိုျားခံစ ျားခွင်လမမ

င်ျားမခင်ျားမ ျားအတွက် မငွထိုတ်မ ျားရ တွင်

မမန်မ စ တိုက်လို ်ငန်ျားကွန်ယက်အ ျား

အသံိုျားမ ြိုနိုင်မည်နည်ျားလမ်ျားမ ျားကို

ရှ မြွပ ျားီ မမြှင်တင်မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။ (နိုင်ငတ
ံ က မငွလ
ဝန်မဆ င်မှုဆိုင်ရ

ိုေ်မကိုကကည် ါ။)
103

ည် ွ

်

်(၁၃)

အ

်ျိုး

်ျိုး

်

်င

် ွ

်န ်ပ

်ျိုးနှ ် စံသ

်မှ

်ပ

်ျိုးအ ျိုး

ျိုးပမြှ ်

န်၊
လို ်ငန်ျားစဉ်(၁)

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို

ဏ်သည်

ေ ျားအတွေက့် နိုံင့်ငတက စ

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားနှင့် စနစ့်

တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျားနှင့် အမက င့်ျားဆုံျား လုံြ့်ထုံျား

လုံြ့်နည့်ျားေ ျားကိုံ ခ ေှတ့်မဆ င်ရွက်မခင်ျားနှင် မငွမ ျားမခ မှုနယ် ယ်တွင်
အခ င်ျားခ င်ျားခ တ်ဆက်မဆ င်ရွက်မခင်ျားနှင် စံသတ်မှတ်မခင်ျားတက
ိုို့ ို တိုျားမမြှင်
မဆ င်ရွက်သွ ျားမည် မြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၂)

အီလက်ထမရ နစ်မ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျားမ ျားအ ျား ယံိုကကည်မှုမမြှင်တင်နိုငရ
် န်
မ ဏနည်ျားမသ မငွမ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျားမ ျားတွင် လမ်လည်မှုနှင် စ ရင်ျား
အခ က် အ လက်လံိုခခံြိုမှု ဆိုင်ရ

ဆံိုျားရံျားှု နိုင်မမခမ ျားကို

စီ မံခ နို့်ခွရ တွ င်

အနမ်ဆံိုျားထ ျားရှရမည် လံခို ခံြိုမရျားစံသတ်မှတ်ခ က်မ ျားထ ျားရှ မဆ င်ရွက်
မစမခင်ျားမြင် အ ျားမက င်ျားခိုင်မ မစရန် မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၃)

ကတ်မ ျားမခ မှုမ ျား၏
ကမဘ လံျားို ဆိုင်ရ တွင်

လံိုခခံြိုစတ်ခ ရမှုမမြှင်တင်ရန်နှင်
အမခ ျားမ ျားမခ မှုစနစ်မ ျားနှင်

ရွက်နိုင်ရန် အသွင်ကူျားမမ

မေသတွင်ျားနှင်
ခ တ်ဆက်မဆ င်

င်ျားမှုစီမံခ က်တစ့်ရြ့်ကို အမက င်အထည်မြ ်

မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ်သည်။ မငွမ ျားကတ်အ ျားလံိုျား EMV (ယူရိုမ ျား၊
မ စတ ကတ်နှင် ဗီဇ ) တမ
ိုို့ ှ မငွမ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျားအတွက် နည်ျား ည
ဆိုင်ရ စံသတ်မှတ်အတိုငျား် ကိုက်ညီမစရန် မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါ
သည်။

ဏ်အခ ြိုွေ့နှင် MPU သည် EMV စနှင့်ကိုံက့်ည ည့် ကတ့်ေ ျားကိုံ

စတင့်ထိုတ်မဝမနပ ီမြစ်သည်။ မငွေမ ျားမခ မှုကတ်မ ျားတွင်

စံသတ်မှတ်

မခင်ျားသည် မ ည်တွင်ျားကတ်ကွန်ယက် (ATM၊ POS) နှင့် အ ရှမ ျားမခ မှု
ကွန်ယက် (APN) တိုံို့ ခ တ်ဆက်နိုင်မည်မြစ်ပ ီျား မ ည်တွင်ျားပမီစ ျားကတ်
ေ ျား အသံိုျားမ ြိုမှုကိုလည်ျား အ ျားမ ျားရ မရ က်မစ ါသည်။ 23
လို ်ငန်ျားစဉ်(၄)

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို

ဏ်သည် QR Code စနစ့်ကိုံ ပေန့်ေ နိုံင့်င၌ အ

ုံျား

ပြျုနိုံငရ
့် န့်နှင့် နိုင်ငတ
ံ က မှ QR Code ေ ျား လက်ခံနိုငရ
် န် မဆ င်ရွက်
လ က်ရှ ါသည်။ EMVCo မ ျား သတ်မှတ်ခ က်ကို အမမခခံမသ မရ င်ျားသူ

23

APN က အ ဆီယံအြွေွဲ့ွှဲ ဝ ်နို ် ံမ ျေး၏ ခပည်တွေ ်ျေး ATM မ ျေးကို နို ် ံခြတ်ငက င
် ပျေးငခ မှုကတ်ငဆ

်ရက
ွ ်ခ က်အဆ ်သိုို့ ငဆ

်ရွက်ခွေ ်ခပြိုပါသည်။
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အဆင် MMQR တစ်ခိုကို အမက င်အထည်မြ ရ
် န်အတွက် စီမံခ က်ကို
ကကြိုတင်မဆ င်ရွက်မနပ ီမြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၅)

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို

ဏ်သည်

ဏ်မ ျားနှင် ူျားမ ါင်ျား၍

ဏ်ခွစ ရင့်ျား

နြါတ့်ေ ျား စံသတ်မှတ်မခင်ျားဆိုင်ရ အစအစဉ့်ကိုံ အမက င်အထည်မြ ်
မည်မြစ် ါသည်။ ၎င်ျားသည်

ဏ်မ ျားရှိ

ဏ်စ ရင်ျားမ ျားကို

ိရှိနိုံင့်ရန့်

ပြစ့်ဖြျား၊ နယ့်စြ့်ပြတ့်မက ့်လမ
ွှွဲ ပြ င့်ျားမြျားမခ ေှုေ ျား မဆ င့်ရွက့်ရ တွေင့်
ဆက့်

ွေယ့်ေှုေ ျားနှင့် လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်ေ ျား၌ ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခနှငေ
့် ှ ျားယွေင့်ျားမဆ င့်

ရွက့်ခ က့်ေ ျားကိုံ မလ ခ နိုံငရ
့် န့် ြြိုံျားမြျားနိုငမ
် ည်မြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၆)

စံသတ်မှတ်မခင်ျားအမ င်

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို

ဏ်သည်

QR

Code

အ ုံျားပြျုမြျားမခ ေှုေ ျားအတွေက့် အခ င့်ျားခ င့်ျား ခ တ်ဆက်မဆ င်ရွက်နိုင်မှု
အစအစဉ့်တစ့်ရြ့်အ ျား တည့်မထ င့်ပခင့်ျား၊ ဘဏ့်ေဟုံတ့်မ
ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား

မငွေမြျားမခ

ူေ ျားအြါအဝင့် နိုံငင
့် အတွေင့်ျားရှိ မငွေမ ျားမခ မှုစနစ်ေ ျား

ိုံို့

မက င်ျားေွေန့်စွေ ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားနှင့် အီလက်ထမရ နစ်မငွမကကျား
နှင် အမခ ျားဆန်ျားသစ်တီထွင်ထ ျားမသ

ဝန်မဆ င်မှုနှင်လို ်ငန်ျားမ ျားအ ျား

ံ ိုျားမ ျားသူမ ျား လက
ို ်နာရန်လိုအ ်သည် စည်ျားမ ဉ်ျားမ ျားထိုတ်မ န်ပခင့်ျားတပိုံို့ ြင့်
မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားနှင့် စနစ့်အတွေင့်ျား တစ့်ခုံနှင့်တစ့်ခုံ ခ တ
ိ ့်ဆက့်
မဆ င့်ရ ွက ့်နိ ုံင ့်ေ ှုတ ိ ုံ ို့ကိ ုံ တိုံျား ပေြှ င ့်မ ဆ င့်ရွ က့် ေ ည့် မြစ် ါသည်။ ပေန့် ေ
နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟို

ဏ်၊

ဏ်ကကီျား(၅)ဘဏ့်၊ အီလက်ထမရ နစ် မငွမကကျား

ထိုတ်မဝသူ လိုငစ
် င်ရအြွွေ့အစည်ျား (၃)ခိုနှင် မငွေမ ျားမခ မှုကတ် လုံြ့်ငန့်ျားမ ျား
ါဝင်သည် အလွေတ့်

မဘ အြွွေ့ (၁)ခိုအ ျား မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနှင့်

မငွေ မြျားမခ ေှုန ည့်ျား လေ့်ျား ေ ျားအခ င်ျား ခ င်ျား ခ တ် ဆက်မဆ င် ရွက်နိုင် မရျား
မဆွေျားမနွေျားရန့်အတွေက့် ြွေွဲွံ့စည့်ျားထ ျား ါသည်။ အဆို ါအြွွေ့သည် NPSF
အနာဂတ်အတွေက့် အဓကဦျားမဆ င့်ေည့် အြွွေ့အစည်ျား (၁)ခို မြစ်လ ေည့်
ပြစ့် ါသည်။ (ရည်ရွယ်ခ က် (၁၁)၊ လို ်ငန်ျားစဉ်(၅) ကိုကကည် ါ။)
လို ်ငန်ျားစဉ်(၇)

နိုံငင
့် သ ျားစိစစ့်မရျားနံ ါတ်စနစ်ကို

မမန်မ နိုင်ငံ

ျားတစ့်ဦျားခ င့်ျားအတွက်

မကက မီစတင်မဆ င်ရွက်မည်မြစ် ါသည်။ ဤစီမံကန်ျားကို အလုံြ့်

ေ ျား၊

လူဝင်မှုကကီျားကက ်မရျားနှင် မ ည်သူူ့အင်အ ျားဝန်ကကီျားဌ နနှင် ူျားမ ါင်ျားမဆ င်
ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။ မဆ င့်ရွက့်ရေည့်ကိစစရြ့်ေ ျားတွေင့် နိုံငင
့်
တစ့်ဦျားခ င့်ျားအတွေက့် အဆို ါ နိုံင့်ငသ ျားစိစစ့်မရျားနံ ါတ်စနစ်

ျား

ည့် အလက့်
105

ထမရ နစ့်နည့်ျားလေ့်ျားပြင့် အတည့်ပြျုရ တွေင့် မခ မေွေွံ့ထိမရ က့်စွေ မဆ င့်
ရွက့်နိုံင့် ပြင့် AML/CFT လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်နှင့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားအလုံျားစုံြါဝင့်ေှု
ရရှမ
ိ စရန့် ြြိုံျားနိုံင့်ေည့်ပြစ့်ြါ
လို ်ငန်ျားစဉ်(၈)

ြေ ဏနည့်ျားမ

ည့်။

မငွေမ ျားမခ မှုစနစ်မ ျား၊

မ ျားအတွက် အမငင်ျား ွ ျားမှုဆိုံင့်ရ
ဖြျား ဆက့်

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်

နည်ျားလမ်ျားမ ျားနှငဝ
် န်မဆ င်မှု

စီမံခနို့်ခွမရျားလို ်ငန်ျားစဉ်မ ျားကိုခ ေှတ့်

ူေ ျား အက အကွယ်မ ျားရန်အတွက် မဆ င်

ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၉)

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို

ဏ်သည်

ွင်လင်ျားမမင်သ မှု တိုျားမမြှင်ရန်အတွက်

မမန်မ နိုင်ငအ
ံ တွငျား် မငွေမ ျားမခ မှုနည့်ျားလေ့်ျားအမ ြိုျားမ ြိုျား အသံိုျားမ ြိုမှုဆိုငရ
်
စ ရင်ျားအင်ျားအခ က်အလက်မ ျားကို

မက က်ယူမခင်ျား၊

စိုစည်ျားမခင်ျားနှင်

အမ ျားမ ည်သူ သရှမစရန် ထိုတ်မ န်မခင်ျားတက
ိုို့ ို လစဉ်၊ (၃)လ တစ်ကကမ်
ြုံေှန့်မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။
ည် ွ

်

်(၁၄)

င ွေင ျိုးင

ျိုးင ျိုးအလံျိုးစံ ါဝ မ
် ှု

မငွေမရျားမ ကျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား အ
မ ကျားမရျားကဏ္အ

ုံျားပြျု

ျိုးပမြှ ် န်၊

ည့် လူြုံဂဂိျုလ့်နှင့် လုံြ့်ငန့်ျားငယ့်ေ ျား၏ မငွေမရျား

ုံျားပြျုပခင့်ျားကိုံ တိုံျားပေြှင့်ပခင့်ျားပြင့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား

ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်နိုံငေ
့် ှု တိုံျားပေြှင့်ရန့်

ိုံို့

ည့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်အစိုံျားရ၏ မငွေမရျားမ ကျားမရျားကဏ္

ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုေဟ ဗ ျူဟ ၏ ဦျားစ ျားမြျားအစအစဉ့်တစ့်ရြ့်ပြစ့်
မငွေမရျားမ ကျားမရျားအလုံျားစုံြါဝင့်ေှု

ည့်။ 24

ည့် မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုအ

ုံျားပြျုေှုနှင့် ဝင့်မရ က့်

မဆ င့်ရွက့်နိုံငေ
့် ှုတိုံို့ကိုံ တိုံျားပေြှင့်ရန့် မအ က့်ြါလုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်ေ ျားြါဝင့်ဖြျားပြစ့်မ

ယခင့်ေဟ

ဗ ျူဟ ရည့်ရွယ့်ခ က့်ေ ျားနှင့် အဆိြ
ုံ ါရည့်ရွယ့်ခ က့်ေ ျားအ ျား တစ့်ခုံနှင့်တစ့်ခုံ ခ တ
ိ ့်ဆက့်ထ ျား
ည့် ရည့်ရွယ့်ခ က့်တစ့်ရြ့်တပိုံို့ ြစ့်ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၁)

ည့်။

မငွေမရျားမ ကျားမရျားအလုံျားစုံြါဝင့်ေှု

ည့် ဘဏ့်ေဟုံတ့်မ

မငွေမရျားမ ကျား

မရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားအ ျား မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုြြိုံျားပခင့်ျားကိုံ ခွေင့်ပြျုဖြျား၊
24

ကမ္ာ့်

ဏ်အိုပစ
် က
ို
ယထာက်ပ့် ည့်် Digital Myanmar စီမခ က်၊ UNCDF နှင့်် ဓနတိို့၏
ို
ပ့်ပိုုံးိ မှုပ င့်် ယ ုံးဆွေဲခဲ့် ည့်် ပမန်မာယငွေယ ုံးယကကုံးယ ုံး

အလိုုံးစိုပေါဝင်မှုလမ်ုံးပပယပမပိုနင
ှ ့်် နိိုင်ငယတာ်အစိိုုံး ၏ ယတာင်ုံးဆိိုခ က်အ
ဆိိုင် ာစာတမ်ုံးကဲ့် ယ
ိိုို့
ာ အယ ုံး

ူယဆာင် က
ွ ်ခ က်မ ာုံးအ

ပပျုစိုခဲ့် ည့်် အစိိုုံး ယငွေယပုံးယခ မှုမ ာုံးအတွေက် မာစတာကတ်နှင့်် ဗီဇာကတ်

ယငွေယ ုံးယကကုံးယ ုံးအလိုုံးစိုပေါဝင်မှု ည် စီုံးပွောုံးယ ုံး ွေွံ့ဖ ိျုုံးတုံးိို တက်မန
ှု ှင့်် ပမန်မာနိင
ို ်ငတွေင်

ဆင်ုံး န
ဲ ွေမ်ုံးပေါုံးမှုယလ ာ့်ခ မှုတင
ွေ ်အယ ုံးပေါယကကာင်ုံး အ ိအမှတ်ပပျုခဲ့်ကကပေါ

ည်။ FRD (MoPFI)

ည် ယငွေယ ုံးယကကုံးယ ုံးအလိုုံးစပ
ို ေါဝင်မှုလမ်ုံးပပယပမပိုအ စ်

(၂၀၁၈-၂၀၂၀) ကိို MAP ယလ့်လာမှု လေ်အယပေါ် အယပခခဖပီုံး၊ UNCDF နှင့်် ဓနတိို့န
ို င
ှ ့်် ပူုံးယပေါင်ုံးယဆာင် က
ွ ်ဖပီုံးယ ုံးဆွေဲယနပေါ ည်။ ဤလမ်ုံးပပယပမပိုအ စ်
ည် ပမန်မာနိင
ို ်ငတွေင် ယငွေယ ုံးယကကုံးယ ုံးအလိုစိုပေါဝင်မှုအာုံး ၂၀၁၈ ခိုနှစတ
် ွေင် ၄၈
အ ွ

်ယ ာက် ူမ ာုံးအတွေက် အ ည်အယ ွေုံးပပည့််ပပည့််ဝဝ ိဖှ ပီုံး၊ ထိထိယ ာက်ယ ာက်

အာုံး ၁၇ ာခိိုင်နှုန်ုံးမှ ၂၅ ာခိင
ို ်နန
ှု ်ုံးအထိ တိုံးို ပမြှင့်် န် ည် ွ

်ပေါ

ာခိိုင်နှုန်ုံးမှ ၂၀၂၂ ခိုနှစ်တင
ွေ ် ၆၀
ိန
ှ ိိုငယ
်

ာခိိုင်နှုန်ုံးအထိတိုုံးိ ပမြှင့်် န်နှင့််

ာ တစ်ခိုထက်ပိို ည့်် ယငွေယ ုံးယကကုံးယ ုံးဝန်ယဆာင်မှုမ ာုံး

ည်။
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ဆန့်ျား
မ

စ့်တထွေငေ
့် ှုေ ျားနှင့် စ ျား

ျားုံ

ူအက အကွေယ့်မြျားေှုေ ျားကိုံ ြြိုံျားမြျား

မငွေမြျားမခ ေှုဆိုံင့်ရ ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှုေူမဘ င့်အ ျား ကွေွဲပြ ျားပခ ျားန ျား

ေှုေရှိဘွဲ အခ ျုိ ျားညမစရန့်အတွေက့် ကနဦျားမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားေှတစ့်ဆင့်
မြ ့်မဆ င့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ (ရည့်ရွယ့်ခ က့်(၈)ကိုံ ကည့်ြါ)
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၂)

ကကခိုံင့်၍ လခုံ ချုမ

စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်၀စွေ မရ က့်ရှိနိုံင့်

အမပခခအမဆ က့်အုံေ ျားြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မစပခင့်ျား
အခ င့်ျားခ င့်ျားခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်မ

ည့် မငွေမြျားမခ ေှု

ည့် အထူျား

မငွေမြျားမခ ေှုကတ့် မပြ င့်ျားလွဲ

ပခင့်ျားတစ့်ရြ့်နှင့် အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမ ကျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအ ျား
ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားကိုံ အဆင့်မပြလွေယ့်ကူစွေ နှင့် အြိုံျားနှုန့်ျားခ ျုိ
မဆ င့်ရွက့်နိုံငမ
့် စြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၃)

ပြင့် ACH၊
မငွေမြျားမခ

စွေ ဝင့်မရ က့်

ည့်။ (ရည့်ရွယ့်ခ က့်(၁) ေှ (၄) ထိ ကည့်ြါ)

ATM နှင့် ကိုံယ့်စ ျားလှယ့်ေ ျားကွဲ ိုံို့ ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့် ည့် မနရ
ေ ျားတိုံျားပေြှင့်ပခင့်ျား ည့် မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအ ျား က ယ့်က ယ့်
ပြနို့့်ပြနို့့် ြါဝင့်မစြါ

လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၄)

ည့်။ (ရည့်ရွယ့်ခ က့် (၁၂) ကိုံ ကည့်ြါ)

အလ ျားတူြင့် အစိုံျားရေှ စ ျား ုံျား ူ ိုံို့ မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားကိုံ အလက့်ထမရ နစ့်
မြျားမခ ေှု လုံြ့်ငန့်ျား ေ ျားေှတ စ့်ဆင ့် မပြ င့်ျားမရ ွံ့ မဆ င့်ရွက့်မစပခင့်ျား
အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျား
နိုံင့်

ည့် အမရအတွေက့်ကိုံ တိုံျားတက့်မစြါ

ည့်

ိုံို့ ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်

ည့်။ (ရည့်ရွယ့်ခ က့် (၁၆) ကိုံ

ကည့်ြါ)
၎င့်ျား

ည့် ဝင့်မငွေနည့်ျားဖြျား မငွေမရျားမ ကျားမရျားအ ိအပေင့်နည့်ျားြါျား၍ မငွေမရျားမ ကျားမရျားအ ျား

ပြင့် ြါဝင့်ေှုေရှိမ

မက ျားလက့်မနမြျား

ေ
ူ ျား၏ လိအ
ုံ ြ့်ခ က့်နှင့် အဝင့်ခွေင့်က ပြည့်ဆည့်ျားမြျား

ရန့်အတွေက့် ကနဦျားမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားအ ျား ပြည့်စွေက့်မဆ င့်ရွက့်
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၅)

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

ွေ ျားြါ

ည့်။

ည့် အမပခခစ ရင့်ျားတစ့်ခုံ အ ုံျားပြျု

ည့်

လူဦျားမရ အမရအတွေက့်ကိုံ တိုံျားတက့်မစရန့် ကနဦျားမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျား
အ ျား ဘဏ့်ေ ျား၊ နိုံငင
့် မတ အ
့် စိုံျားရ၊ အစိုံျားရအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားနှင့် ြူျားမြါင့်ျား
အမက င့်အထည့်မြ ့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ
ထုံတ့်မဝ

ူေ ျားကွဲ

ိုံို့ ဘဏ့်ေဟုံတ့်မ

ည့်။ အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမ ကျား
မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား

ူ

ေ ျားအပြင့် ဘဏ့်ေ ျား

ည့်လည့်ျား အဆိုံြါအမပခခစ ရင့်ျားေ ျားကိုံ စတင့်

မဆ င့်ရွက့်ေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ ဘဏ့်ေ ျားနှင့်ဆက့်

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ပခင့်ျား
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ေရှိ

ည့်လူေ ျားထ

ိုံို့ မငွေ

ျားေဟုံတ့်

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျား

အ ုံျားပြျုေှုေတ
ှ စ့်ဆင့် မငွေမြျားမခ ေှုပြျုလုံြ့်ပခင့်ျားအ ျား တပြည့်ျားပြည့်တိုံျားပေင့်
လ မစနိုံငဖ့် ြျား၊ မကကွေျားဖေေ ျား၊ စုံမဆ င့်ျားမငွေေ ျားနှင့် ရင့်ျားနှျားပေြှျုြန
့် ှေ ျားကွဲ

ိုံို့

အပခ ျားမငွေမရျားမ ကျားမရျားဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအ ျား အ ုံျားပြျုလ နိုံင့်ေှုကိုံ
ခ ွဲွံ့ ထွေင ့်န ိုံ င့်ရ န့် ဂိတ ့် မဝျားတစ့်ခ ုံ အပြစ့် မဆ င့် ရွက ့်နိ ုံင ့် ေ ည့်ပ ြစ့်
ယင့်ျားကွဲ ိုံို့ အမပခခဘဏ့်စ ရင့်ျားတစ့်ခုံ ြွေင့်လှစ့်မစပခင့်ျားလုံြ့်ငန့်ျား
၏

က့်

မ

နှုန့်ျားထ ျားပြင့်

လူထုံဆ

ည့် ရည့်ေှန့်ျားထ ျား

ိုံို့ ၎င့်ျားတိ၏
ုံို့ မငွေမ ကျားတန့်ြိုံျားကိုံ လခုံ ချုစွေ

စရိတ့်ေရှိဘွဲ

ိေ
ုံို့ ဟုံတ့် ကုံန့်က စရိတ့်

က့်

လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်

ည့်။

ည့် ပြည့်

ူ

ိုံေျားှ ထ ျားရန့်နှင့် ကုံန့်က

စွေ ပြင့် မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားကိုံ

အလက့်ထမရ နစ့်နည့်ျားလေ့်ျားပြင့် ရရှိနိင
ုံ မ
့် စေည့် ပြစ့်ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၆)

ည့် ၎င့်ျား

မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ေှုရှိမစရေည့်ပြစ့်ြါ

အနိေ့်ဆုံျားအမနပြင့် အဆိုံြါစ ရင့်ျားေ ျား

ည့် ။

ည့်။

ည့်စ ရင့်ျား (Transaction Account) အမရအတွေက့်

တိုံျားြွေ ျားလ ပခင့်ျား ည့် POS နှင့် မငွေ ွေင့်ျားမငွေထုံတ့်မနရ ေ ျားကွဲ ိုံို့ ဝင့်မရ က့်
မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်
ေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်မနရ ေ ျား တိုံျားြွေ ျားလ ပခင့်ျားနှင့်အတူ မဆ င့်ရွက့်

ည့်။ အဆိုံြါကိစစနှင့်စြ့်လ ဉ့်ျား၍ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်

ည့် ဘဏ့်ေဟုံတ့်မ

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား

ေ
ူ ျားနှင့် ဘဏ့်ေ ျား

အ ျား ကိုံယ့်စ ျားလှယ့်ေ ျားတိုံျားပေြှင့်ခနို့့်ထ ျားရန့် အ ျားမြျားမဆ င့်ရွက့်
ပြစ့်ဖြျား၊ မက ျားလက့်မေ
ဆက့်
မ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၇)

နှင့် မဝျားလမ

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်မနမ

မေ

ွေ ျားေည့်

ေ ျားအတွေက့်နှင့် ဘဏ့်နှင့်

လူေ ျားအတွေက့်

ြုံစေ ျား ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မအ င့်မဆ င့်ရွက့်

ေိုံဘိုံင့်ျားြုံန့်ျားေှတစ့်ဆင့် မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားကွဲ
ကူမ

ွေ ျား

ကိုံယ့်စ ျားလှယ့်အမပခခ
ွေ ျားေည့်ပြစ့်

ည့်။

ိုံို့ မခတ့်ေဖြျား အ ုံျားပြျုရလွေယ့်

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားကိုံ ဘဏ့်ေ ျား၊ MFI ေ ျားနှင့် မငွေမြျား

မခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား

ူကိုံယ့်စ ျားလှယ့်ေ ျား၏ လက့်ရှိကွေန့်ယက့်ကိုံ အ ျားပြျု

ပခင့်ျားပြင့် အ ျားမြျားမဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်

ည့်။ ဤအခ က့်

ည့် ပေန့်ေ

နိုံငင
့် တွေင့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားအလျားုံ စုံ ြါဝင့်ေှုဆိုံငရ
့်
အပခ ျားအစအစဉ့်ေ ျား
၏ အမက င့်အထည့်မြ မ
့် ဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားနှင့် လိုံက့်မလ ညမထွေပြစ့်မစ
ရန့် မဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။
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လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၈)

လစ ၊ အ

ုံျားဝန့်မဆ င့်ေှုဆိုံင့်ရ မဘလ့်မြျားမခ ေှုနှင့် မငွေလွှွဲလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား

ကွဲ ိုံို့ ြုံေှန့်မြျားမခ မနရမ
ည့်စ ရင့်ျားအ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၉)

မငွေမြျားမခ ေှုေ ျား၌ လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်

ုံျားပြျုေှုကိုံ တိုံျားပေြှင့်မဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားမစေည့်ပြစ့်ြါ

နိုံငင
့် မတ ့်အစိုံျားရနှင့် အစိုံျားရအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား
အလက့်ထမရ နစ့်
ေ
ိုံို့ ဟုံတ့်

ည့် မငွေ

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျား

ေိုံဘိုံငျား့် စ ရင့်ျားတစ့်ခုံ ိမ
ုံို့ ြျားမခ ပခင့်ျား၊

ေ
ိုံို့ ဟုံတ့် ေိုံဘိုံင့်ျားမြျားမခ ေှုေ ျားအ

ကကိျုတင့်မြျားကတ့်ေ ျား

ုံျားပြျုပခင့်ျား) ေှတစ့်ဆင့် လစ နှင့် လူေှု

အဝင့်ခွေင့်က ပြစ့်မစ

အထည့်မြ တ
့် ိုံျားပေြှငမဆ
့်
င့်ရွက့်
ည် ွ

်

်(၁၅)

ပမန်မ ပ ည်သမ ျိုးအ

ျိုး

ေ ျားကိုံဦျားတည့်

ည့် အစအေေ ျားအ ျား အမက င့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

င ွေသ ျိုးမဲင ျိုးင မှုနည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုးအသံျိုးပ မှုနှ ်

စ ်လ ဉ်ျိုး၍ အသ ည င ျိုးအစအစဉ်မ ျိုး
လို ်ငန်ျားစဉ်(၁)

ျားေဟုံတ့်မ

(ဘဏ့်စ ရင့်ျားတစ့်ခုံ

မရျားအက ျုိ ျားခစ ျားခွေင့်ေ ျားမြျားပခင့်ျားအတွေက့် မက ျားလက့်မေ
ခ က့်ထ ျားက

အီလက်ထမရ နစ်မငွမ ျားမခ မှုမ ျားဆိုင်ရ

ျိုးပမြှ ်င

် ွ

(ေစ်ဂ စ်တယ်မမန်မ စီမံကန်ျား၊

ခိုင်ပမပ ီျား၊ ဟန်ခ က်ညီမသ

မမန်မ နိုငင
် ံ၏မရရှည်တည်တံ

ည့် နိုံငင
့် မတ အ
့် စိုံျားရ၏ အပခ ျားေဟ

မငွေမရျားမ ကျားမရျားအလံျားို စံို ါဝင်မှုအစီအစဉ်မ ျားနှင်

မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။ လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်
ပြျုေှုနှင့်

ြွံွေ့ပြြိုျားတိုျား

ြွံွေ့ပြြိုျားတိုျားတက်မှုမဟ ဗ ျူဟ ) ရရှမစရန်

ရည်ရွယခ
် က်မြင် မဆ င့်ရွက့်
ဗ ျူဟ နှင့်

် န်၊

အသ ည မမြှင်တင်မရျား အစီ

အစဉ်မ ျားကို မရရှည်တည်တံခိုင်ပမသည် အလံျားို စံို ါဝင်မသ
တက်မှု

ည့်။

မငွသ ျားမအီလက်ထမရ နစ်မငွမ ျားမခ မှု

ကိုက်ညြှ

ည့် စ ရင့်ျားအ

ုံျား

နည်ျားလမ်ျားမ ျားနှင်

စ ်လ ဉ်ျား၍ ပြည့်

ူလူထုံအ က ျား အသ ည မ ျားအစီအစဉ်မ ျားကို မငွမရျား

မကကျားမရျားဆိုင်ရ

အသ ည မ ျားမရျားအစီအစဉ်မ ျား၊

သင်တန်ျားမ ျားနှင်

လမ်ျားညန်ခ က်မ ျားမှတစ်ဆင် တိုံျားမမြှင်မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၂)

နိုံငင
့် မတ ့်အစိုျားရ၊ ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟို

ဏ်၊

ဏ်မ ျား၊ အမခ ျားမငွမ ျား

မခ ဝန်မဆ င်မှုမ ျားသူမ ျား၊ ဗဟိုနှင်မေသဆိုငရ
် အစိုျားရမ ျားနှငမ် ည်တွင်ျား
မီေယ
ီ
မ ျားနှင် ူျားမ ါင်ျား၍ ြွံွေ့ပြြိုျားတိုျားတက်မစရန် အစီအစဉ်ခ မှတ်မဆ င်
ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။ မငွမရျားမကကျားမရျား ည မ ျားမရျားနှင် မငွမရျားမကကျား
မရျားအလံျားို စံို ါဝင်မှုတိုို့အတွက် နိုငင
် တ
ံ က မှလှျူေါန်ျားသူမ ျားနှငအြွ
်
ွေ့အစည်ျား
မ ျား၏အစီအစဉ်မ ျားနှင်လည်ျား တိုျားမမြှငမဆ
်
င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ်သည်။
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လို ်ငန်ျားစဉ်(၃)

စ ျားသျားံို သူမ ျား၏ အမူအက င်နှင် ဓမလထံိုျားစံမ ျား မမ

င်ျားလရမခင်ျားကိုံ

အခ န်ယူမဆ င်ရွက်ရပ ီျား၊ စရတ်စကလည်ျား ကကီျားမမင် ါသည်။ ပ ီျားခသည်
၁၀ စိုနှစ် ၄ ခိုတ က လအတွင်ျား မမန်မ နိုငင
် ံ၌ မငွသ ျားမြင်

မြျားမခ ေှု

မဆ င်ရွက်ကက ါသည်။ စ ျားသျားံို သူမ ျားနှင် စီျား ွ ျားမရျားလို ်ငန်ျားမ ျားနှစ်ြက်
စလံျားို ကို

မငွမရျားမကကျားမရျားအသ ည မ ျားရန်

လအ
ို
လ
် က်ရှ ါသည်။

မငွမရျားမကကျားမရျား အသ ည မ ျားလို ်ငန်ျားမ ျားကို လူ ိုဂ္ြိုလန
် ှင် စီျား ွ ျားမရျား
လို ်ငန်ျားမ ျား၏ မငွေမ ျားမခ မှု အမူအက င်ကို မမ

င်ျားလနိုငမ
် စရန်အတွက်

ဦျားတည်မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။ အစအစဉ့်ေ ျားအမနပြင့်ဝန့်မဆ င့်
ေှုအ စ့်ေ ျား ည့် လူ ိုဂ္ြိုလ်အတွက် လအ
ို
်လ က်ရှသည် မငွေမ ျားမခ မှုနှင်
တန်ြိုျားသိုမီန
ှ ိုင်မှုလိုအ ်ခ က်ကို မည်သိုို့ထမရ က်စွ မြည်ဆည်ျားမ ျားနိုင် ံို
ကို ဦျားတည်ရှငျား် လင်ျားသွ ျားမည်မြစ် ါသည်။ အ ိြည မြျားအစီအစဉ်မ ျား
တွေင့် ဝန်မဆ င်မှုအသစ်မ ျားအမ ေါ် လမ်လည်မှု၊ မမ၏ ကိုယ် ိုင်သတင်ျား
အခ က်အလက်မ ျားဆံိုျားရံှုျားနိုင်မည်ဟူမသ စိုျားရမ်စတ်၊ ရှု ်မထွျားသည်စနစ်
မ ျားနှင် ဆက်သွယ်မဆ င်ရွက်မှုမမ ြိုလို ်လိုစတ်မ ျားကို မလ ခ မ ျားမစ
ရန် ဦျားတည်မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။ စီျား ွ ျားမရျားလို ်ငန်ျားမ ျားြက်
တွင် အီလက်ထမရ နစ်မငွမ ျားမခ မှုမ ျားမကက င်ရရှမည် အက ြိုျားမက ျားဇူျား
မ ျားနှင် ဝန်မဆ င်မှုအသစ်မ ျားကို လို ်ငန်ျားတွင်မည်သိုို့အသံိုျားမ ြိုရမည်ဆို
သညရ
် ှင်ျားလင်ျားမသ ညန်ကက ျားခ က်မ ျားမြင်

ံ ိုျားမ ျားရန်တိုို့လိုအ ် ါသည်။

ဥ မ အ ျားမြင် မမန်မ နိုငင
် တ
ံ ွင် စံသတ်မှတ်ထ ျားသည် QR Code အသံိုျား
မ ြိုမခင်ျားကို

ဏ်၊ လူ ိုဂ္ြိုလ်နှင် ကိုန်သည်မ ျားအကက ျား ည မ ျားမရျား အစီ

အစဉ်မ ျားမြင် မတ်ဆက်မဆ င်ရွက်သွ ျားရန်မြစ် ါသည်။ မမန်မ နိုငင
် ံ၏
ဓမလထံိုျားစံနှင်ကက
ို ်သည် ဆွမဆ င်မှုမ ျားလည်ျား ါရှမည် မြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၄)

ပမြိုွေ့မ နှင်မက ျားလက်မေသရှလူမ ျား၊ လူ ိုဂ္ြိုလ်နှင် အမသျားစ ျားနှင်အလတ်
စ ျားလို ်ငန်ျားမ ျားအ ျားလျားံို ကို အက ံြိုျားဝင်မစမည် လူထိုအသ ည မ ျားလို ်ငန်ျား
မ ျားနှင် မ

ွ၊ ပ ြိုင် ွမ ျား ါဝင်မည်မြစ် ါသည်။ မက ျားလက်မေသမနမ ည်သူ

မ ျား၊ အသက်ကကီျားသူမ ျား၊ အမ ြိုျားသမီျားမ ျား ါရှသည်အို ်စိုကို ရည်မှန်ျားထ ျား
သည် ထမရ က်သည် ည မ ျားအစီအစဉ်မ ျား၊ အလို ်ရိုမ
ံ ဆွျားမနွျား ွမ ျားကို
မဆ င့်ရွက့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

အဆိြ
ုံ ါ

ြည မြျားအစအစဉ့်ေ ျားကိုံ

မငွသ ျားမမငွမ ျားမခ မှုဆိုငရ
် ကိုန်စည်နှင် ဝန်မဆ င်မှုမ ျားဆိုငရ
် မငွ မရျား
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မကကျားမရျားအသ ည မမြှင်တင်ရန်၊ မငွသ ျားမမ ျားမခ မှုမ ျား အသံိုျားမ ြိုမှုကို
ယံိုကကည်မှုတိုျားမမြှင်မစရန်နှင် ဆံိုျားရံှုျားနိုင်မမခစီမံခနို့်ခွမှုစွမ်ျားရည် တိုျားမမင်မစ
ရန်တအ
ိုို့ တွက် ရည်ရွယ်၍ မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။ ပြည့် ူ
လူထုံအ ိြည မြျားမရျားအတွေက့် သင်ကက ျားမရျားအမထ က်အကူမ ြို စစည်ျား
မ ျားကို ရိျားုံ ရှင့်ျားလွေယ့်ကူစွေ မရျား
ေည့်ပြစ့်ြါ

ျားဖြျား ြုံေှန့်ပြင့်ဆင့်ပြည့်စွေက့်မြျား

ွေ ျားရ

ည့်။ မမန်မ နိုငင
် လ
ံ ူဦျားမရ၏ ၇၀% သည် မက ျားလက်မေသ

တွင် မနထိုင်လ က်ရှရ ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ့်ဗဟို

ဏ်နှင် နိုံင့်ငမတ ့်အစိုျားရ

တသ
ိုို့ ည် အဓကပမြိုွေ့ကကီျားမ ျား၏ မ င် မဝျားလံမခါင်ြ ျား မေသမ ျားအထ
မရ က်ရှမစရန် ည မ ျားအစီအစဉ်မ ျားကို မမြှင်တင်မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်
မြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၅)

မမန်မ နိုင်ငအ
ံ စိုျားရသည်

အပငမ်ျားစ ျားဝန်ထမ်ျားမ ျားအတွက်

ရည်ရွယ်၍

မငွသ ျားမ အီလက်ထမရ နစ်မငွမ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျားနှင် လို ်ငန်ျားမဆ င်
ရွက်သည်စ ရင်ျား အသံိုျားမ ြိုမှုမ ျားနှငစ
် ်လ ဉ်ျားပ ီျား

ည မ ျားအစီအစဉ်မ ျား

ကို အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။ အဆို ါအစီ
အစဉ်သည်

မမန်မ နိုင်င၏
ံ

(၁)သန်ျားနှငအ
် ထက်ရှမသ

အပငမ်ျားစ ျား

ဝန်ထမ်ျားဦျားမရအတွက် ရည်ရွယ်မည် မြစ် ါသည်။ အဆို ါအစီအစဉ်တွင်
အပငမ်ျားစ ျားဝန်ထမ်ျားမ ျားအတွက်

ဏ်နှင် ဆက်သွယ်မဆ င်ရွက်မခင်ျားနှင်

ဏ်စ ရင်ျားအသံိုျားမ ြိုမခင်ျားတအ
ိုို့ တွက် လွယ်ကူပ ီျား နာျားလည်လွယ်မသ
သတင်ျားအခ က်အလက် ံ ိုျားမ ျားသည်အစီအစဉ်မ ျား ါဝင် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၆)

မငွသ ျားမမ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျားမ ျားနှင်လမ်ျားမကက င်ျားမ ျားကသမ
ိုို့ သ အီလက်
ထမရ နစ်မငွမ ျားမခ မှုဆိုံင့်ရ အမမခခံအခ က်မ ျားကို မြ ့်ထုံတ့်ဖြျား၊ မေသ
ဆိုင်ရ အစိုျားရအြွွေ့အစည်ျားမ ျားအတွက်

မတ်ဆက်မြနို့်မဝထ ျားမည်မြစ်

ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၇)

စမတ်ြိုန်ျားမြငအ
် သံိုျားမ ြိုနိုငသ
် ည် အက် လီမကျားရှင်ျားမှတစ်ဆင် အီလက်
ထမရ နစ် မငွမ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျားမ ျား အသံိုျားမ ြိုမှုနှင်စ ်လ ဉ်ျား၍ ဗီေယ
ီ ို၊
ံိုနှ ်ထ ျားသည် စ ရွက်စ တမ်ျားမ ျားနှင် ဆက်သွယ်မဆ င်ရွက်သူမ ျား
အတွက်

မခေါ်ဆိုမှုစင်တ မ ျား၊

ကစ ျားနည်ျားမ ျားမြင်

အသ ည မမြှင်တင်မရျားအစီအစဉ်မ ျားကို
မည်မြစ် ါသည်။ အခ ြိုွေ့မသ

ိုဂ္လကကဏ္ဍ

တွေန့်ျားအ ျားမ ျားမဆ င်ရွက်သွ ျား

ဏ်မဟိုတ်သည် မငွမ ျားမခ ဝန်မဆ င်မှု
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မ ျားသူမ ျားသည် အဆို ါ

ည မ ျားဝန်မဆ င်မှုလို ်ငန်ျားမ ျားကို စတင်

မဆ င်ရွက်မနပ ီမြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၈)

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို
သူမ ျားသည် အေ ျုိ ျား
မက ျားဇူျား မ ျားကို

ဏ်၊ နိုံင့်ငမတ ့်အစိုျားရနှင် အမခ ျားဦျားမဆ င် ါဝင်
ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ်မဟ ဗ ျူဟ နှင် ၎င်ျား၏ အက ြိုျား

ရှ ငျား် လင်ျား မြ ်မ ထ ျားသည်

စ ရွက်စ တမ်ျား မ ျားအ ျား

မရျားသ ျားမြနို့မ
် ဝမည်မြစ် ါသည်။ မဟ ဗ ျူဟ က ရည်ရွယ်ခ က်မ ျားအ ျား
မ ည်သူမ ျားသိုို့ သတင်ျားအခ က်အလက်မြန်ို့မဝမခင်ျားနှင် ည မ ျားအစီအစဉ်
မ ျားမှတစ်ဆင် စီျား ွ ျားမရျားအြွွေ့အစည်ျားမ ျားနှင် မ ည်သူလူထိုတိုက
ို့ ို သရှ
မဆ င်ရွက်မစမည်မြစ်သည်။

၃.၄.၃.၂

န ် င
ံ

်အစျိုး င င
ွေ ျိုးင မှုမ ျိုး

ါဝ မ
် ှု
၇၅။

နိုငင
် ံ၏ မ ဏနည်ျားမသ မငွမ ျားမခ မှု အမမခခံအမဆ က်အအံိုတွင် ဆန်ျားသစ်တီထွင်မှု

နှင် ြွံွေ့ပြြိုျားတိုျားတက်မှုကို မမြှင်တင်ရ တွေင့် နိုံင့်ငမတ အ
့် စိုျားရမငွမ ျားမခ မှုမ ျား၏
အမရျား ါမှုတိုို့သည်

အဓကအခန်ျားကဏ္ဍမှ

ါဝင်လ က်ရှ ါသည်။

မ ဏနှင်

နိုံငင
့် မတ ့်အစိုျားရကဏ္ဍ

အမနမြင် အခွန်မက က်ခံမခင်ျား၊ လစ မ ျားမခင်ျား၊ လူမှုမရျားအက ြိုျားခံစ ျားခွင်မ ျားမ ျားမခ မခင်ျားနှင်
ကိုန် စစည်ျားနှင် ဝန်မဆ င်မှုဝယ်ယူမခင်ျားမ ျားအတွက် မငွေမ ျားမခ မခင်ျား စသည်မြင် မမမ က်မမ ျားစွ
မသ မ ျားမခ မှုမ ျားမဆ င်ရွက်လ က်ရှ ါသည်။ လူသ ျား ါဝင်မဆ င်ရွက်ရမသ စ ရွက်စ တမ်ျား
အမမခမ ြိုမ ျားမခ မှုမ ျားသည် နိုံငင
့် မတ ့်အစိုျားရအတွက်

ိ

ထင့်ရှ ျားမ

ကိုန်က စရတ်မ ျား

ကိုမြစ်မ ေါ်မစ ါသည်။ အစိုျားရမငွမ ျားမခ မှုမ ျားအတွက် အီလက်ထမရ နစ်မငွမ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျား
မ ျားအသံိုျားမ ြိုမှုသည် ကိုန်က စရတ်သက်သ မစမခင်ျား၊ လံခို ခံြိုေှုရှိပခင့်ျား၊ ထင့်

ပေင့်

ရှိမစပခင့်ျား

တက
ိုို့ ို မြစ်မ ေါ်မစပ ီျား၊ မငွသ ျားမအီလက်ထမရ နစ်မငွမ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျားမ ျားကို တိုျားခ ွေ့မခင်ျားမြင်
မငွမရျားမကကျားမရျားအလံိုျားစံို ါဝင်မှုကို တိုျားမမြှင်မခင်ျားကသိုို့ မ ည်သူူ့မူဝါေဆိုင်ရ ရည်မှန်ျားခ က်မ ျားကို
လက
ို ်နာမဆ င်ရွက်ရန်အတွက် ထမရ က်မသ နည်ျားလမ်ျားတစ်ခိုမြစ်လ နိုင် ါသည်။
၇၆။

မ

ျိုးင ါ ျိုး် င

25

ကမ္

မနှစ်မ ျိုး
် ွ

်ပ

ွေ ် အမ ျိုးသ ျိုးင ွေင ျိုးင မှုစနစ်၌ န ် င
ံ
ျိုး်

၍င

ဏ်၏ ၂၀၁၂ခိုနှစ်တွေ ် ထိုတင
် ဝခွှဲငသ

သည် နို ် တ
ံ က အငက

် ွ

်လ

အ
် စျိုး င ွေင ျိုးင မှုမ ျိုး

မည်ပ စ် ါသည်။25 နိုံငင
့် မတ အ
့် စိုျားရမငွမ ျား

နို ် ံငတ ်အစိုျေးရင ွေငပျေးငခ မှုအစီအစဉ်မ ျေး၏ြွေံွဲ့ပြြိုျေးတျေးို တက်မှုအတွေက် အငထွေငထွေလမ်ျေးညန်ခ က်

်ျေးဆံိုျေးလိုပ်ထံိုျေးလိုပ်နည်ျေးမ ျေးမှငပေါ်ငပါက်လ ငသ

အငက

်အထည်ငြ ်ငရျေးလိုပ် န်ျေးစဉ်တွေ ် လမ်ျေးညန်မှုခပြိုသညအ
် စီ

အစဉ်မ ျေးကို က ယ်ခပနို့်စွေ ပံပိုျေးငပျေးပါသည်။
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မခ မှုမ ျားကို အီလက်ထမရ နစ်မငွမ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျားမြင် မမ
သည်လို ်ငန်ျားမြစ်၍ အစိုျားရ၊ ဗဟို

င်ျားလမ ျားမခ မခင်ျား

ည့် ရှု ်မထွျား

ဏ်နှင် မငွမ ျားမခ မှုကဏ္ဍတစ်ရ ်လံိုျား ူျားမ ါင်ျားြါဝင့် ကကိျုျားြေ့်ျား

မဆ င်ရွက်ရန်မြစ် ါသည်။ မငွေမ ျားမခ မှုဆိုင်ရ အမမခခံအမဆ က်အအံိုတစ်ခိုတည်ျားမြင် အီလက်
ထမရ နစ်

အစိုျားရမငွမ ျားမခ မှုလို ်ငန်ျားမ ျားကို

ကကြိုတ င်လို အ ်ခ က်မ ျားမှ

ဗဟို အစိုျား ရနှ င် မေသဆို င်ရ အစိုျား ရနှစ်ခို စလံျားို တွ င် အစိုျား ရ၏

ဘတ့်ဂ က်စီမံခနို့်ခွမှုစနစ်အ ျား မ ြိုမ င်မမ
မ ျားအကက ျား

အမက င်အထည်မြ ်ရန်လိုမ
ံ လ က်မှုမရှ ါ။

င်ျားလရန်မြစ် ါသည်။ အစိုျားရတ ဝန်ရှ အြွွေ့အစည်ျား

အနျားကြ့် ူျားမ ါင်ျားမဆ င်ရွက်မှုနှင်

ဦျားမဆ င်သူမ ျား၏ခိုင်မ မသ
မခ မှုစနစ်မ ျားကို မမ

ညြှနှုင်ျားမဆ င်ရွက်မှုအမ င်

မူဝါေဆိုငရ
် ကတကဝတ်မ ျားသည်

အထက်အဆင်

နိုံငင
့် မတ ့်အစိုျားရမငွမ ျား

င်ျားလမစရန် မရှမမြစ်လိုအ ် ါသည်။

မမန်မာနိုင်ငံ၏အခမြေအခန
၇၇။

လက်ရှအခ န်တွင် နိုင်ငံမတ အ
် စိုျားရမငွမ ျားမခ မှုအမ ျားစိုကို မငွသ ျား သိုို့မဟိုတ် ခ က်

လက်မှတ်မြင် မဆ င်ရွက်မနကကပ ီျား၊ အခ ြိုွေ့ကို
ိုင်

ဏ်တစ်ခိုမြစ်မသ

အ ျား ၎င်ျား၏ နိုငင
် အ
ံ နှံအမ

မမန်မ စီျား ွ ျားမရျား
ျားရှိ

ဏ်စ ရင်ျားမှတစ်ဆင် မဆ င်ရွက် ါသည်။ နိုင်ငံ
ဏ်သည် နိုံငင
့် မတ ့်အစိုျားရ၏ မငွမ ျားမခ မှုမ ျား

ဏ်ခွ ၃၀၀ မက မ
် ှတစ်ဆင် မဆ င်ရွက်မ ျားလ က်ရှ ါသည်။

မ ည်မထ င်စိုနှင် မ ည်နယ်နှငတ
် ိုငျား် မေသကကီျား အစိုျားရမ ျား၏ အရအသံိုျားစ ရင်ျားမ ျားအ ျား အတည်
မ ြိုပ ီျားသည်နှင်

တ်ဂ က့်ဥ မေကိုမ ဋ္ဌ န်ျား ါသည်။ စီမံကန်ျား၊

ဏ္ဍ မရျားနှင်စက်မှုဝန်ကကီျားဌ န၏

ရသံိုျားမှန်ျားမမခမငွစ ရင်ျားဦျားစီျားဌ နက အစိုျားရဌ နအြွွေ့အစည်ျားမ ျားနှင် ဝန်ကကီျားဌ နမ ျား ိုံို့
အသံိုျားစရတ်ကိုခွမဝမ ျား ါသည်။ မမန်မ စီျား ွ ျားမရျား

ဏ်၏

ဏ်တွငျား် စနစ်သည် အမ ည်အ၀

အလအ
ို မလ က်စနစ်မဟိုတ်မသျားသမြင် လို ်ငန်ျားစဉ်အဆင်အမ ျားအမ
မဆ င်ရွက်မနပ ီျား၊ စီမံကန်ျား၊

တ်ဂ က်

ျားကို လက်ရှတွင် လူမြင်

ဏ္ဍ မရျားနှင်စက်မှုဝန်ကကီျားဌ န၏ မငွမရျားမကကျားမရျားဆိုင်ရ

ခန်ို့ခွ မှု သတင်ျား အခ က် အ လက် (FMIS)၊ မမန်မ စီျား ွ ျားမရျား

စီမံ

ဏ်ရှ သက် ဆိုင်ရ စနစ် မ ျားနှင်

CBM-NET စနစ်မ ျားကက ျားတွင် အလိုအမလ က်ခ တ်ဆက်ထ ျားမှုမရှမသျား ါ။
၇၈။

အစိုံျားရဝန့်ထေ့်ျားေ ျား၏ လစ နှင့်လူမှုမရျားအက ြိုျားခံစ ျားခွင်မ ျားကို လစဉ့်ထိုတ်မ ျားရ တွင်

ဝန်ကကီျားဌ နနှင် အစိုျားရအြွွေ့အစည်ျားမ ျားသည် မမန်မ စီျား ွ ျားမရျား

ဏ့်သိုို့ လအ
ို
်သည်သတင်ျား

အခ က်အလက်မ ျားနှင်အတူ ခ က်လက်မှတ်မ ျား မ ျား ရ
ိုို့ ါသည်။ ပေန့်ေ စျားြွေ ျားမရျားဘဏ့်၏
စ ရင့်ျားေှ သက်ဆိုငရ
် မငွ မ ဏကိုထိုတ်ယူပ ီျား၊ ဝန်ထမ်ျားမ ျားသိုို့ လစ နှငအ
် က ြိုျားခံစ ျားခွင်မ ျား
ထိုတ်မ ျား ါသည်။ အပငမ်ျားစ ျားဝန်ထမ်ျားမ ျား င်စင်ထိုတ်ယူမခင်ျားနှင် ဆိုမကကျားမငွထိုတ်ယူမခင်ျားမ ျား
ကိုလည်ျား ပေန့်ေ စျားြွေ ျားမရျားဘဏ့်ေှတစ့်ဆင့်မဆ င့်ရွက် ါသည်။ နိုံငင
့် မတ အ
့် စိုျားရသက
ိုို့ ိုန် စစည်ျား
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နှငဝ
် န်မဆ င်မှုမ ျားမ ျားသွင်ျားသည်ကိုမပဏီ၊ လို ်ငန်ျားမ ျားသည်လည်ျား ၎င်ျားတိုို့ရရှသည်ခ က်လက်မှတ်
မ ျားကို ပေန့်ေ စျားြွေ ျားမရျားဘဏ့်တွင် ထိုတ်ယူကက ါသည်။ ရန်ကိုန်၊ မနတမလျားနှင် မနမ ည်မတ ်ရှ
ဝန်ထမ်ျားအခ ြိုွေ့ကသ

လစ ကို

ဏ်စ ရင်ျားနှင် MPU ကတ်မှတစ်ဆင် ထိုတ်ယူကက ါသည်။

ည မရျားဝန်ကကီျားဌ နမှဝန်ထမ်ျားမ ျားသည် လစ ကို MPU ကတ်မှတစ်ဆင် စတင်ထိုတ်ယူမနပ ီ
မြစ် ါသည်။ ဝန်ထမ်ျားမ ျားသည် ပေန့်ေ စျားြွေ ျားမရျားဘဏ့်နှင်အမခ ျား

ဏ်မ ျား၏ ATM ကွန်ယက်မှ

တစ်ဆင် မငွသ ျားထိုတ်ယူနိုင် ါသည်။ လူ ိုဂ္ြိုလ်နှငလ
် ို ်ငန်ျားငယ်မ ျားသည် အခွန်မ ျားမဆ င်ရန်
ပေန့်ေ စျားြွေ ျားမရျားဘဏ့်တွင် မငွသ ျားအ ်နှံထ ျားမခင်ျားမြစ်မစ၊ CBM-NET နှင့် ဆက့် ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်
ူေ ျား

ည့် ဖေရှငလ
့် မ
ွှွဲ ပြ င့်ျားမြျားမခ ေှုလို ်ငန်ျားမှတစ်ဆင် စ ရင်ျားမမ

င်ျားမ ျားမခ မှုမြင်မြစ်မစ

မ ျားသွင်ျားနိုင် ါသည်။
၇၉။

အင်တ နက်၊ လူမှုမရျားဆိုင်ရ မီေီယ နှင် မငွေမ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျားအသစ်မ ျားအသံိုျားမ ြိုမှု

လ င်မမန်စွ တိုျားတက်လ မခင်ျားသည် နိုံင့်ငမတ ့်အစိုျားရ၏ ဝန်မဆ င်မှုလို ်ငန်ျားမ ျားနှင်

ွင်လင်ျား

မမင်သ ရှမှုတိုို့ကို တိုျားတက်မစရန် အခွင်အမရျားမ ျား ြန်တီျားမ ျားလ က်ရှ ါသည်။ မကက မသျားမီက
ပေန့်ေ စျားြွေ ျားမရျားဘဏ့်သည်
ို ဂ္ လ က

င်စင်ထိုတ်မ ျားရန်အတွက် မို

ိုငျား်

ဏ်လို ်ငန်ျားအသံိုျားမ ြိုသည်

ဏ် မ ျားနှ င ့် လ ည့် ျား မက င့် ျား ၊ အစိုျား ရမှ စ ျားသံိုျား သူ သိုို့ မငွေ မ ျားမခ မှု မ ျားအတွ က်

(Myanmar Money၊ Wave Money ကွဲ

ိုံ)ို့

အီလက်ထမရ နစ်မငွမကကျားဝန်မဆ င်မှုမ ျားသူ

တန
ိုို့ ှငလ
် ည်ျားမက င်ျား အက ြိုျားတူ ူျားမ ါင်ျား၍ မရှွေ့မမ ျားအစီအစဉ်တစ်ရ ်ကို စမ်ျားသ ်မဆ င်ရွက်ခ ါ
သည်။
၈၀။

မမန်မ နိုင်ငမ
ံ တ ်အစိုျားရသည်

မငွသ ျားအသံိုျားမ ြိုမှုမလ ခ ရန်နှင်

အစိုျားရမငွမ ျားမခ မှု

လို ်ငန်ျားမ ျားကို အီလက်ထမရ နစ်နည်ျားလမ်ျားအသံိုျားမ ြို၍မဆ င်ရွက်သွ ျားရန် စတ်အ ျားထက်သန်
လ က်ရှပ ီျား၊ မဆ င်ရွက်ခ က်အမ ျားအမ
အီလက်ထမရ နစ်ဆိုင်ရ

ျားကိုလည်ျား မဆ င်ရွက်ခ ါသည်။ နိုငင
် မ
ံ တ အ
် ဆင်

င်မစီမံခ က်တစ်ရ ်ကို

မ
ိုို့ ဆ င်မရျားနှင်ဆက်သွယ်မရျား ဝန်ကကီျားဌ န

ကမဆ င်ရွက်ခပ ီျား၊ ယင်ျားတွင် အစိုျားရအီလက်ထမရ နစ်ြွေ့ွံ ပြြိုျားတိုျားတက်မခင်ျားဆိုင်ရ လို ်ငန်ျားမ ျား
အ ျားလံိုျား ါဝင် ါသည်။
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စီမံကန်ျား၊

ဏ္ဍ မရျားနှင်စက်မှုဝန်ကကီျားဌ နက ေစ်ဂ စ်တယ်မမန်မ

မဟ ဗ ျူဟ ကို ြွံွေ့ပြြိုျားတိုျားတက်မစရန်နှင် ညြှနှုငျား် မဆ င်ရွက်နိုငရ
် န် DEDC ကို ြွွေ့စည်ျားတည်
မထ င်ခ ါသည်။
မက ်မတီမအ က်၌

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို

ဏ်သည်

နိုငင
် မ
ံ တ မ
် ငွမ ျားမခ မှုစနစ်ကကီျားကက ်မှု

ေစ်ဂ စ်တယ်မငွမရျားမကကျားမရျားဝန်မဆ င်မှုလို ်ငန်ျားမ ျားနှင်

စ ်လ ဉ်ျား၍

ဏ်လို ်ငန်ျားဆိုင်ရ အြွွေ့တစ်ခိုကို ြွွေ့စည်ျားပ ီျားဦျားစီျားမဆ င်ရွက်လ က်ရှ ါသည်။ အစိုျားရဝန်ထမ်ျား
အမ ျားအမ
26

ျား အက ြိုျားဝင်နိုငမ
် ည် အစိုျားရမှ စ ျားသံိုျားသူသိုို့ မငွေမ ျားမခ မှုအတွက် အစီအစဉ် မ ျားစွ

အီလက်ထငရ နစ်အစိုျေးရပ မ
် စီမံခ က်သည် မကက မီတွေ ် နို ် ံငတ ်သမမတက လက်မှတ်ငရျေးထိုျေးမည်ဟို ခနို့်မန
ှ ်ျေးပါသည်။
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ကို

စတင့်မဆ င်ရွက်လ က်ရှ ါသည်။

၎င်ျားတွင်

မခင်နှင်ကမလျားမစ င်မရှ က်မှုအစီအစဉ်၊

လူမှုမရျား င်စင်အစီအစဉ်၊ အစိုျားရဝန်ထမ်ျား င်စင်အစီအစဉ်နှင် ကနဦျားအဆငတ
် ွင် ဆရ မ ျား၏
လစ မ ျားဦျားစ ျားမ ျားမဆ င်ရွက်သွ ျားမည် အစိုျားရဝန်ထမ်ျား အစီအစဉ်တိုို့ ါဝင် ါသည်။ အစီအစဉ်
အ ျားလံိုျားသည် မရှွေ့မမ ျားစမ်ျားသ ်အဆင်တွင် င် ရှမန ါသည်။ မကက မီက မ ည်တွင်ျားအခွန်မ ျား
ဦျားစီျားဌ နသည် ကိုမပဏီမ ျားအခွန်မ ျားမဆ င်ရ တွင် MPU ကတ်ကိုသ

အသံိုျားမ ြိုမ ျားမဆ င်

ရမည် အွေန့်လင
ိုံ ျား့် ဂိတ့်မဝျားကို စတင်ခပ ီျား၊ အခ ြိုွေ့ကိုမပဏီမ ျားအတွက် အဆို ါ ဝန်မဆ င်မှုကို မမြစ်
မမနအသံိုျားမ ြိုရမည်မြစ် ါသည်။ ေစ်ဂ စ်တယ်မမန်မ စီမံခ က်၏ အီလက်ထမရ နစ် အစိုျားရအ ိုငျား်
တွင် အခွန်မက က်ခံမခင်ျား၊ လ စ
် စ်ဓ တ်အ ျားခမ ျားမခ မခင်ျားနှင် နိုငင
် ံ ိုင်
အမလ က်စနစ်မဆ င်ရွက်မခင်ျားကသိုို့

ဏ်မ ျားတွင် အလို

နိုံငင
့် မတ အ
့် စိုံျားရမငွေမြျားမခ ေှုေ ျား၏

ေဂ စ့်တယ့်ပြင့်

မြျားမခ နိုံငေ
့် ည့် မဆ င်ရွက်ခ က်မ ျား ါဝင် ါသည်။ မ စတ ကတ်နှင် ဗီဇ ကတ်တိုို့၏ စ တမ်ျား
မူကကမ်ျားတစ်ခိုတွင် နိုံင့်ငမတ ့်အစိုျားရမှမငွမ ျားမခ မှုမ ျားကို ေစ်ဂ စ်တယ်စနစ်မြင် မဆ င်ရွက်
ရန်အတွက် ကနဦျားအစီအစဉ်မ ျား အဆမို ြိုထ ျား ါသည်။ နိုံငင
့် မတ အ
့် စိုျားရမှ မ ျားမခ မှုမ ျားအ ျား
အီလက်ထမရ နစ်မ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျားမ ျားသိုို့ မမ

င်ျားလအသံိုျားမ ြိုရန် ကနဦျားအဆင်တွင် င်ရှမန

ပ ီျား၊ မသခ စွ မ ါင်ျားစ ်ညြှနှုင်ျားမှုမရှမသျား ါ၍ နိုင်ငမ
ံ တ အ
် စိုျားရမငွမ ျားမခ မှုမ ျားကို မငွသ ျားမြင်
မဆ င်ရွက်မှုအ ျား မလ ခ ရန်အတွက် သသသ သ တိုျားတက်မှုမရှမသျား ါ။
ည် ွ

်

်(၁၆)

န ် ံင
မ ျိုးပ

လို ်ငန်ျားစဉ်(၁)

်အစျိုး င ွေင ျိုးင မှုမ ျိုးအ ျိုး အလ ်
် ပ စ်န ်သမျှ ငပ

မမန်မ နိုင်ငမ
ံ တ ်ဗဟို

်ျိုးင ွံ့င

် ွ

် န်၊

ဏ်သည် စီမံကန်ျား၊

ဌ န၊ အမခ ျားသက်ဆိုငရ
် အြွွေ့အစည်ျားမ ျားနှင်
မတ အ
့် စိုျားရနှင်

င နစ်င ျိုးင မှုနည်ျိုးလမ်ျိုး

ဏ္ဍ မရျားနှင် စက်မှုဝန်ကကီျား
ူျားတွမဆ င်ရွက်ပ ီျား နိုံငင
့်

အစိုျားရအြွွေ့အစည်ျားမ ျားအခ င်ျားခ င်ျား

အီလက်ထမရ နစ်နည်ျားလမ်ျားမြင်

မမ

မ ျားမခ မှုမ ျားကို

င်ျားလသံိုျားစွနိုင်ရန်

မဆ င်ရွက်

လ က်ရှ ါသည်။ အစိုျားရသည် အစိုျားရမှ မငွမ ျားမခ မှုမ ျားကို မဆ င်ရွက်
ရ တွင် မခတ်မီဆန်ျားသစ်တီထွငမ
် သ နည်ျားလမ်ျားမ ျားကို ရယူအသံိုျားမ ြို
သွ ျားမည်မြစ်သည်။ မငွသ ျားမြင် မ ျားမခ မှုမ ျားကို တမြည်ျားမြည်ျား မလ ခ
သွ ျားပ ီျား မ ဏမ ျားမသ မငွမ ျားကို ခ က်လက်မှတ်မြင် မ ျားမခ မှုမ ျားကို
လည်ျားတမြည်ျားမြည်ျားမလ နည်ျားမဆ င်ရွက်သွ ျားမည်ပြစ့်
ဏ္ဍ မရျားနှငစ
် က်မှုဝန်ကကီျားဌ န၊ မမန်မ နိုင်ငမ
ံ တ ဗ
် ဟို

ည့်။ စီမံကန်ျား၊
ဏ်နှင်အီလက်

ထမရ နစ်ကူျားသန်ျားမရ င်ျားဝယ်မရျားလို ်ငန်ျားနှင် သက်ဆိုငသ
် ည် အစိုျားရ
အြွွေ့အစည်ျားမ ျားနှင် အမခ ျားသက်ဆိုင်သည် အစိုျားရအြွွေ့အစည်ျားမ ျားသည်
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ထမရ က်ပ ျားီ စွမ်ျားရည်မ ည်ဝစွေ ပြင့် လ င်မမန်မသ

အမက င်အထည်

မြ မ
် ရျားလို ်ငန်ျားစဉ်မ ျားနှင်

ရရှမစရန်အတွက်

ဏ်မ ျားနှင်

မ ည်စံိုမသ ရလေ်မ ျား

ဏ်မဟိုတ်မသ

အြွွေ့အစည်ျားမ ျားမြစ်သည် မငွမ ျားမခ

ဝန်မဆ င်မှုမ ျားသူမ ျားနှင် မဆွျားမနွျားမှုမ ျား မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါ
သည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၂)

နိုံငင
့် မတ ့်အစိုျားရမငွမ ျားမခ မှုမ ျားအတွက်
သတင်ျားအခ က်အလက်ဗဟိုစနစ်တစ်ရ ်ကို
သွ ျားမည်မြစ်သည်။ ၎င်ျားသည် စီမံကန်ျား၊

မငွမရျားမကကျားမရျားစီမံခနို့်ခွမှု
တည်မထ င်မဆ င်ရွက်
ဏ္ဍ မရျားနှင် စက်မှုဝန်ကကီျား

ဌ နအ ျား ဝန်ကကီျားဌ န၊ အစိုျားရအြွွေ့အစည်ျားမ ြိုျားမ ြိုျားတ၏
ိုို့ မငွမ ျားမခ မှုမ ျား
နှငစ
် ်လ ဉ်ျားသည် သတင်ျားအခ က်အလက်မ ျားကို အမ ည်အ၀ရရှသွ ျား
မစနိုငမ
် ည်မြစ်သည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၃)

အေ ျုိ ျား
မ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ် မ ြိုမ င်မမ
အမ ည်အဝရရှရန်

င်ျားလမှုမှရရှမည် အက ြိုျားမက ျားဇူျား

မမန်မ နိုင်ငမ
ံ တ ဗ
် ဟို

ဏ်သည်

အစိုျားရ

ဝန်ထမ်ျားမ ျားလစ နှင် လူမှုမရျားအက ြိုျားခံစ ျားခွင်ကသိုို့ အစိုျားရမ ျားမငွမ ျား
နှင် အခွန်အခ စသည် အစိုျားရမက က်ခံမငွမ ျားကို မ ျားမခ မက က်ခံရ
တွင် CBM-NET နှင် RTRP စသည် အဆင်မမြှင်တင်ထ ျားသည် မငွမ ျား
မခ မှုဆိုင်ရ အမမခခံအမဆ က်အအံိုမ ျားနှင် မ ါင်ျားစ ်မဆ င်ရွက်မ ျားနိုင်
သည် နိုငင
် မ
ံ တ အ
် စိုျားရမငွမ ျားမခ မှုမ ျားအ ျား ပေြှင့်တင့်မဆ င့်ရွက့်သွ ျား
မည်မြစ် ါသည်။ ပြည့်

ူူ့စ ရင်ျားကိုင်စနစ်တွင် မ ြိုမ င်မမ

င်ျားလမှုမ ျားကို

လည်ျား အမက င်အထည်မြ န
် ိုင်မည်မြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၄)

မမန်မ နိုင်ငမ
ံ တ ်ဗဟို

ဏ်သည်

နိုံင့်ငမတ ့်အစိုျားရ

အတွက် လက်ရှနှင် အသစ်မြစ်မသ
အအံိုမ ျားနှင်

အင်တ နက်၊

မို

မငွမ ျားမခ မှု အမမခခံအမဆ က်

ိုင်ျားမ ျားမခ မှု၊

FinTech စသည် နည်ျား ည အသစ်မ ျားမှ
ဝန်မဆ င်မှုမ ျားကို
စွမ်ျားရည်မ ည်ဝစွ

ဏ်နှင်

မငွမ ျားမခ မှုမ ျား

ကကြိုတင်မ ျားကတ်နှင်

ံ ိုျားမ ျားနိုငသ
် ည် မငွမ ျားမခ

ဏ် မဟိုတ်မသ ဝန်မဆ င်မှုမ ျားသူမ ျားမှ

အသံိုျားခ နိုငရ
် န်

အ ျားမ ျားတိုက်တွန်ျားသွ ျားမည်မြစ် ါ

သည်။ အဓကအ ျားမြင် ဘဏ့်အသံိုျားမ ြိုနိုင်မခင်ျားမရှမသ မ ည်သူမ ျားထံမှ/
သိုို့ မငွမ ျားမခ မှုမ ျားအတွက် သင်မလ မ
် သ အစီအစဉ်မ ျားနှင် နည်ျားလမ်ျား
မ ျားကို ြွံွေ့ပြြိုျားတိုျားတက်မစရန် မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။
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လို ်ငန်ျားစဉ်(၅)

မမန်မ စီျား ွ ျားမရျား
(ကမဘ

ဏ်ေှ မခတ်မီတိုျားတက်မစရန် မဆ င်ရွက်မခင်ျားတွင်

ဏ်အို ်စို၏ အမထ က်အ ံမြင် မ ည်သူူ့ကဏ္ဍ

ဏ္ဍ မရျားစီမံ

ခနို့်ခွမှုစီမံခ က်၏အစတ်အ ိုငျား် တစ်ရ ်အမနမြင်) မမန်မ စီျား ွ ျားမရျား ဏ်၊
ဏ်ခွမ ျား ခ တ်ဆက်မဆ င်ရွက်သည်

ဏ်လို ်ငန်ျား၏စ ရင်ျားဆိုင်ရ

ကွန်ယက်စနစ်မြင် ခ တ်ဆက်မဆ င်ရွက်မခင်ျားအ ျား အခ န်မီမဆ င်ရွက်
ပ ီျားစီျားရေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ စီမံကန်ျား၊

ဏ္ဍ မရျားနှင် စက်မှုဝန်ကကီျားဌ န၏

မငွမရျားမကကျားမရျားစီမံခနို့်ခွမှု သတင်ျားအခ က်အလက်စနစ်သည် မမန်မ စီျား
ွ ျားမရျား

ဏ်၊

ဏ်ခွမ ျား၏ခ တ်ဆက်မဆ င်ရွက်သည်

ဏ်လို ်ငန်ျား

စနစ်နှင် အမခ ျားသက်ဆိုငသ
် ည်စနစ်မ ျားကို အလအ
ို မလ က် မ ါင်ျားကူျား
ခ တ်ဆက်သွ ျားမည်မြစ် ါသည်။ မမန်မ စီျား ွ ျားမရျား ဏ်အမနမြင်
မတ အ
့် စိုျားရအ ျား
စီျား ွ ျားမရျား

ဏ်

နိုံငင
့်

ဏ်လို ်ငန်ျားဝန်မဆ င်မှု ံ ျားို မ ျားသူအမနမြင် မမန်မ
မခတ်မီတိုျားတက်မစရန်မဆ င်ရွက်မခင်ျားမြင်

အစိုျားရ

လို ်ငန်ျားမဆ င်ရွက်ခ က်မ ျား နှစ်ဆတိုျားမဆ င်ရွက်ရန် စဉ်ျားစ ျားနိုငမ
် ည်
မြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၆)

နိုံငင
့် မတ ့်အစိုျားရသည် အစိုျားရအီလက်ထမရ နစ်စနစ်အစီအစဉ်၏ အစတ်
အ ိုင်ျားတစ်ရ ်အမနမြင် ဝန်ကကီျားဌ န၊ အစိုျားရအြွွေ့အစည်ျားမ ျားနှင် မေသ
ဆိုင်ရ အစိုျားရမ ျား၏ မငွမ ျားမခ မှုလို ်ငန်ျား မဆ င်ရွက်ခ က်မ ျားအ ျားလျားံို ကို
အလိုအမလ က်စနစ်မြင် မဆ င်ရွက်သွ ျားနိုငရ
် န် အမက င်အထည်မြ ်
မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ်သည်။
အစီအစဉ်မ ျားအကက ျား မ ြိုမ င်မမ

အစိုျားရအြွွေ့အစည်ျားမ ြိုျားမ ြိုျားနှင်

၎င်ျားတိုို့၏

င်ျားလမှုအစီအစဉ်မ ျားတွင် အြွွေ့အစည်ျား

နှစ်ခိုမှ ထ ်တူသီျားမခ ျားစီမဆ င်ရွက်မှုမရှ င်ရှ ျားရန်နှင် စွမ်ျားရည်တိုျားမမြှင်ရန်
အတွက်

ူျားမ ါင်ျားမဆ င်ရွက်ရန် တွန်ျားအ ျားမ ျားမဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ်

သည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၇)

မငွမ ျားမခ မှုနှင်

မငွမ ျားမခ မှုဆင
ို ရ
် စည်ျားမ ဉ်ျားမ ျားကို

စ ရွက်စ တမ်ျား

အမမခခံသညမ
် ှတ်တမ်ျားတင်မှုမှ အီလက်ထမရ နစ်နည်ျားလမ်ျားမြင် မှတ်တမ်ျား
တင်မှုမ ျားသို့ို မမ
လို ်ငန်ျားစဉ်(၈)

င်ျားမရွေ့မဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ်သည်။

က လရှည်တွင် လက်ခံရရှမည်သူမ ျားအ ျားလျားံို

ါဝင်လ မစရန်အတွက်

အီလက်ထမရ နစ် နည်ျားလမ်ျားမှတစ်ဆင် လူမှုမရျားအက ြိုျားခံစ ျားခွင်မ ျား
မဆ င်ရွက်မ ျားသည်

နိုံငင
့် မတ ့်အစိုျားရ၏အစီအစဉ်မ ျားကို

မရှွေ့မမ ျား
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စမ်ျားသ ်မှုအစီအစဉ်မှ
မမ

အစီအစဉ်အမ ည်

မဆ င်ရွက်သွ ျားသည်အထ

င်ျားလမဆ င်ရွက်သွ ျားမည်မြစ်သည်။ င်စင်မ ျားမှုစနစ်မ ြိုမ င်မမ

င်ျားလ

မှုသည် စတင်အမက င်အထည်မြ ်မဆ င်ရွက်လ က်ရှပ ီျား၊ ၎င်ျားအနက်
စီမံကန်ျား၊

ဏ္ဍ မရျားနှင်စက်မှုဝန်ကကီျားဌ နရှ

င်စင်ဦျားစီျားဌ န၏ေီဂ စ်တယ်

မှတ်တမ်ျားထန်ျားသမ်ျားမခင်ျားစနစ်နှင် မမန်မ စီျား ွ ျားမရျား ဏ်နှင်ခ တ်ဆက်၍
အီလက်ထမရ နစ်နည်ျားလမ်ျားမြင် မငွမ ျားမခ မှုမ ျားကို အလိုအမလ က်
ခ တ်ဆက်မဆ င်ရွက်ရန်မြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၉)

နိုံငင
့် မတ ့်အစိုျားရ၊ မမန်မ နိုင်ငံမတ ဗ
် ဟို

ဏ်၊ ကူျားသန်ျားမရ င်ျားဝယ်မရျား

ဏ်မ ျားနှင် အမခ ျားဦျားမဆ င် ါဝင်သူမ ျားအ ျားလံျားို ၏

ူျားမ ါင်ျားကကြိုျား မ်ျား

မဆ င်ရွက်မှုမြင် မငွမ ျားမခ မှုမ ျားအ ျားလျားံို အတွက် ေီဂ စ်တယ်မငွမ ျားမခ
မှုဆိုင်ရ ဂတ်မဝျားစနစ်တစ်ခိုကို မဆ င်ရွက်မည်မြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၁၀)

နိုံငင
့် မတ ့်အစိုျားရအမနမြင် မမန်မ စီျား ွ ျားမရျား ဏ်အမ င် အမခ ျား ဏ်မ ျား၊
နိုံင့်ငမတ ့်အစိုျားရ ိုံို့

အခွန်အခမက က်ခံမခင်ျားနှင်

မငွမ ျားမခ မှုမ ျားကို

မဆ င်ရွက်ခွင်မ ြိုရန် စဉ်ျားစ ျားမည်မြစ် ါသည်။ ဤသမ
ိုို့ ဆ င်ရွက်မခင်ျားမြင်
ယှဉ်ပ ြိုင်မှုနှင် ဆန်ျားသစ်တီထင
ွ မ
် ှုကို တိုျားမမြှင်နိုင်မစမခင်ျားမကက င် စရတ်
မလ က မစပ ီျား မ ည်သူမ ျားအမနမြင်

ိုမိုမက င်ျားမွန်မသ ဝန်မဆ င်မှု

တက
ိုို့ ို ရရှနိုင်မည်မြစ် ါသည်။ မငွလက်ခံ ခံစ ျားခွင်ရှသူမ ျားအမနမြင်
၎င်ျားတိုို့ အဆင်မမ သည်

ဏ်မ ျားကို မရွျားခ ယ်၍

လှစမ် ခင်ျားကိုမဆ င်ရွက်နိုငမ
် ည်မြစ်သည်။ အဆို ါ

ဏ်စ ရင်ျားြွင်
ဏ်စ ရင်ျားမ ျားကို

နိုံင့်ငမတ ့်အစိုျားရစနစ်တွင် မှတ် ံိုတင်ထ ျားမခင်ျားမြင် အီလက်ထမရ နစ်
မငွလမမ

င်ျားမှုကို

နိုံငင
့် မတ ့်အစိုျားရ၏

အလအ
ို မလ က်

မဆ င်ရွက်နိုင်မည်မြစ်သည်။

ဦျားမဆ င်မှုနှင်

အစိုျားရအြွွေ့အစည်ျားမ ျားအကက ျား

ူျားမ ါင်ျားမဆ င်ရွက်မှုလိုအ ်ပ ီျား၊

နိုံငင
့် မတ ့်အစိုျားရ၏ မငွမရျားမကကျားမရျား

ဆိုင်ရ စည်ျားမ ဉ်ျားမ ျားကို မခတ်မီမအ င်မ ြိုလို ်မခင်ျားမ ျားမြင် ဤမူဝါေတွင်
ရှရန်လအ
ို
် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၁၁)

ထို့အ
ို မ င် နိုံငင
့် မတ အ
့် စိုျားရအခွန်အခမက က်ခံမခင်ျားနှင် မ ျားမခ မခင်ျားကို
ဏ်မဟိုတ်မသ အြွွေ့အစည်ျားမ ျားအ ါအဝင် မငွမ ျားမခ ဝန်မဆ င်မှုမ ျား
သူမ ျားအ ျားလျားံို သိုို့ တမြည်ျားမြည်ျားြွင်မ ျားသွ ျားမည်မြစ် ါသည်။ အီလက်
ထမရ နစ် မငွမကကျားလို ် ငန်ျား ၊ အင်တ နက် နှ င် မို

ိုငျား်

ဏ်လို ် ငန်ျား
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လမ်ျားမကက င်ျားမ ျားသည် စ ျားသျားံို သူမှ အစိုျားရနှင် စီျား ွ ျားမရျားလို ်ငန်ျားမ ျားမှ
အစိုျားရမ ျားမခ မှုမ ျားကို ကိုန်က စရတ်သက်သ စွ နှင် စွမ်ျားရည်မ ည်၀စွ
မဆ င်ရွက်ရန် အခွင်အလမ်ျားကကီျားမ ျားမြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၁၂)

နိုံင့်ငမတ ့်အစိုျားရသည် မ ည်သူူ့ခရီျားသွ ျားလ မရျားလို ်ငန်ျားအြွွေ့အစည်ျားမ ျား
နှင်

မငွမ ျားမခ ဝန်မဆ င်မှုမ ျားသူမ ျား ူျားမ ါင်ျား၍

လို ်ငန်ျားမ ျားအ ျားအမမခမ ြို၍ အသွင်ကူျားမမ
မည်

မ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျားမ ျားကို

မငွသ ျားမမ ျားမခ မှု

င်ျားမှုစနစ်မ ျားစွ နှင် သင်မတ ်

ရှ မြွအမက င်အထည်မြ ်မည်မြစ်

သည်။ အဆို ါ မ ျားမခ မှုနည်ျားလမ်ျားမ ျားသည် ကူျားမမ

င်ျားမဆ င်ရွက်သည်

စနစ်မ ျားအတွင်ျား အခ င်ျားခ င်ျားခ တ်ဆက်မဆ င်ရွက်နိုငရ
် မည်မြစ် ါသည်။
လို ်ငန်ျားစဉ်(၁၃)

မီတ ခမက က်ခံသည် ဝန်မဆ င်မှုလို ်ငန်ျားကိုမပဏီမ ျားနှင်
စီမံကန်ျား၊

ဏ္ဍ မရျားနှင်စက်မှုဝန်ကကီျားဌ နသည်

ူျားမ ါင်ျားပ ီျား

လ ်စစ်ဓ တ်အ ျားခမ ျား

မခ မှုမ ျားကို လက်ရှတွင်မငွသ ျားမြင်မ ျားမခ လ က်ရှရ မှ အီလက်ထမရ နစ်
နည်ျားလမ်ျားမြင် မ ျားမခ မှုမဆ င်ရွက်မည်မြစ်သည်။ မက်လံိုျားမ ျားအစီအစဉ်
မ ျားတွင် မ ျားမခ ခမခင်ျားအတွက် မ န်အမ်ျားမငွ ါဝင်မည်မြစ်သည်။ ၎င်ျားအစီ
အစဉ်ကို ဝန်မဆ င်မှုရယူသူအ ျား မဘလ်ထိုတ်မ ျားသည် အြွွေ့အစည်ျားမ ျား
၏ဝန်ထမ်ျားမ ျားနှင် မေသဆိုင်ရ တ ဝန်ရှအြွွေ့အစည်ျားမ ျားနှင် အသ ည
မ ျားအစီအစဉ်မ ျားမြင် ံ ိုျားမဆ င် ရွ က် သွ ျားမည် မြစ် သ ည် ။ မရ င်ျား ခ သူ
မ ျားနှ င် စ ျားသံိုျား သူ မ ျားအတွက် အမခ ျားမသ
မခ မှုမ ျားအတွက် အခွန်မ န်အမ်ျားမှုဆိုင်ရ
မည်မြစ် သ ည် ။
အတွက်

အီလက်ထမရ နစ်မငွမ ျား

ံ ိုျားမှုမ ျားကို ထည်သွငျား် စဉ်ျားစ ျား

အခွန်မ န် အမ်ျားမငွ စတင် အမက င် အ ထည်မြ ်မခင်ျား

ကူျားသန်ျားမရ င်ျားဝယ်မရျားဆိုငရ
် အခွန်ဥ မေကို

မ င်ဆင်မခင်ျား၊

အမဆ က်အအံိုသစ်မ ျားတွင် ရင်ျားနှီျားမမြှြို ်နှံမှုမ ျား၊ ၎င်ျားတ၏
ိုို့
အမက င်
အထည်မြ မ
် ှုအတွက် အိုင်တီစနစ်မ ျားနှင် လံိုမလ က်မသ အခ န်မ ျား
လအ
ို
်မည်မြစ် ါသည်။

၃.၄.၃.၃ န ် ံ

င ွေလင
ွှဲ ျိုး ို့ပ

်ျိုး

ပါဝင်မှု
၈၁။

ကမဘ တစ်ဝှမ်ျား

လို ်သ ျားအင်အ ျားမရွေ့မမ

င်ျားမခင်ျားနှင်

နိုင်ငမ
ံ ျားအကက ျား

လို ်သ ျားစီျားဝင်မှုမ ျားကကီျားထွ ျားလ မခင်ျားအမ င် စီျား ွ ျားမရျားစနစ်မ ျားအခ င်ျားခ င်ျား

မရွေ့မမ

င်ျား

ူျားမ ါင်ျားမဆ င်
119

ရွက်မှုတိုျားမမြှင်လ မခင်ျားတိုို့မကက င်

လူမှုအြွွေ့အစည်ျားမ ျားအတွငျား်

နိုငင
် ံတက မငွလမ ျား မိုို့ ခင်ျား

မ ျား ိုမိုမဆ င်ရွက်လ ကက ါသည်။ သမ
ိုို့ သ ် မငွလမ ျား မိုို့ ခင်ျားမ ျားသည် ဝင်မငွနည်ျား ါျားသည်
မရွေ့မမ

င်ျားလို ်သ ျားမ ျားနှင် မငွ မ ဏအနည်ျားငယ်လမခင်ျားမ ျားအတွက် စရတ်စက ကကီျားမ ျား ါ

သည်။ မရွေ့မမ

င်ျားလို ်သ ျားမ ျားအမနမြင် မေသဆိုင်ရ

သ စက ျား တတ်ကျွမ်ျားမှုမရှမခင်ျားနှင်

စ ရွက်စ တမ်ျားအမ ည်အစံိုမရှမခင်ျားတမ
ိုို့ ကက င် မငွလလို ်ငန်ျားမ ျားမှတစ်ဆင် မ ျား ရ
ိုို့ န်မလွယ်
ကူ ါ။ ထို့ိုအတူမငွမရျားမကကျားမရျား အမမခခံအမဆ က်အိုြ
ံ ွေ့ွံ ပြြိုျားတိုျားတက်မှုနည်ျားမသ

အခ ြိုွေ့နိုင်ငံ

မ ျားတွင် မ ျား လ
ိုို့
သည် မငွလမ ျားကို ထိုတ်ယူရမည်သူမ ျားအတွက်လည်ျား အခက်အခမ ျားရှ ါ
သည်။ ထို့ိုအမ င် ယှဉ်ပ ြိုငမ
် ှုအ ျားနည်ျားမခင်ျားနှင် စည်ျားမ ဉ်ျားဥ မေ အတ ျားအဆီျားမ ျားကလည်ျား မငွလ
လို ်ငန်ျားမ ျားအတွက် စရတ်ကကီျားမ ျားမှုမ ျားကို မြစ်မ ေါ်မစ ါသည်။
၈၂။

နိုငင
် တ
ံ က မငွမရျားမကကျားမရျားအြွွေ့အစည်ျားမ ျား၊ အစိုျားရမ ျားနှင် နိုင်ငတ
ံ က စံသတ်မှတ်

သည်အြွွေ့အစည်ျားမ ျားသည် မငွလလို ်ငန်ျားအတွက် ထမရ က်ပ ျားီ ၊ စွမ်ျားရည်မမြှင်မ ျားရန် အစီအစဉ်
အမမမ က်အမမ ျားကို မဆ င်ရွက်ခကက ါသည်။ ၂၀၀၇ ခိုနှစ်တွင် CPMI နှင် ကမဘ
ူျားမ ါင်ျား၍ နိုင်ငတ
ံ က မငွလလို ်ငန်ျားအတွက် မယ

ိုယ အမမခခံမူမ ျားဆိုင်ရ

ဏ်တိုို့

အစီရင်ခံစ

တစ်ရ ်ကို ထိုတ်မ န်ခ ါသည်။ (မနာက်ဆက်တွ ( ) တွင် ကကည် ါ) မငွမရျားမကကျားမရျား အမရျားယူ
မဆ င်ရွက်မရျားအြွွေ့၏

အကကံမ ြိုခ က်မ ျားနှင်အတူ

မယ

ိုယ အမမခခံမ ျားသည်

တ ဝန်ရှ

အြွွေ့အစည်ျားမ ျား၊ နိုင်ငစ
ံ ံိုအြွွေ့အစည်ျားမ ျားနှင် ဤကစစရ ်တွင် ဝန်မဆ င်မှုမ ျားသမ
ူ ျားအတွက်
လို ်ငန်ျားမဆ င်ရွက်ရ တွင် လမ်ျားညန်မှုမ ျားမ ြိုထ ျား ါသည်။ ဂ -ီ ၈ နှင် ဂ -ီ ၂၀ နိုငင
် မ
ံ ျားသည်
လ မည် (၅)နှစ်အတွငျား် မငွလလို ်ငန်ျားမ ျား၏

မ်ျားမ ကိုန်က စရတ်ကို ၅ရ ခိုင်နှုန်ျားသိုို့ မလ ခ

ရန်ရည်မှန်ျားခ က်ထ ျား ါသည်။ အဆို ါရည်မှန်ျားခ က်မကက င် မမ
၏ မသ ျားစိုမ ျားအတွက် တစ်နှစ်လ င် အမမရကန်မေေါ်လ
ခနို့်မှန်ျားထ ျား ါသည်။ ယင်ျားမငွ မ ဏသည် မရွေ့မမ

င်ျားမရွေ့လို ်သ ျားမ ျားနှင် ၎င်ျားတိုို့
၁၆

ီလီယံမလ ခ နိုငမ
် ည်ဟို

င်ျားလို ်သ ျားမ ျားအတွက် လူမနမှုအဆင်

အတန်ျား သသသ သ တိုျားမမြှင်လ မစနိုငပ် ီျား၊ ၎င်ျားတ၏
ိုို့ မူရင်ျားနိုင်ငတ
ံ ွင် ဆင်ျားရမှုမလ ခ မရျားကို
အမထ က်အကူမ ြိုမစမည်မြစ် ါသည်။ ကမဘ

ဏ်သည် အဆို ါရည်ရွယ်ခ က် အထမမမ က်

မအ င်မမင်မစရန် ကမဘ နှငအ
် ဝှမ်ျားမငွလလို ်ငန်ျားကိုန်က စရတ် မေတ မ

စ်မြင် ကကီျားကက ်

ကွ ်ကလ က်ရှ ါသည်။
မမန်မာနိုင်ငံ၏ အခမြေအခန
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၈၃။

တရ ျားဝင်အခ က်အလက်မ ျားအရ မမန်မ နိုင်ငံသ ျား ၂.၉ သန်ျားခနို့်သည် နိုင်ငမံ ခ ျားတိုင်ျားမ ည်

် မံ ခ ျား၌ တရ ျားမဝင်မရွေ့မမ
မ ျားတွင်မနထင
ို က် က ါသည်။27 နိုငင
မမ

င်ျားလို ်သ ျားလူဦျားမရထက်

သည်။ မမန်မ မရွေ့မမ

င်ျားမနသူမ ျား ါဝင် ါက အမှန်မရွေ့

လူဦျားမရ၏ ၁၀ ရ ခိုံင့်နှုန့်ျားအထိ

င်ျားလို ်သ ျားအမ ျားစိုမှ

ိုမ ျားမနမည်ဟို ခနို့်မှန်ျားရ ါ

ထင
ို ျား် နိုငင
် တ
ံ ွင် အမ ျားဆံိုျားရှမနပ ီျား ေိုတယမှ

မမလျားရှ ျားနိုင်ငတ
ံ ိုို့ မြစ် ါသည်။
၈၄။

မမန်မ နိုင်ငံသည် နိုင်ငံတက မငွလမ ျား မိုို့ ခင်ျားတွင် အသ ျားတင်လက်ခံရရှသည် နိုင်ငံ

တစ်ခိုမြစ် ါသည်။

တရ ျားဝင်မတ
ှ ်တမ်ျားမ ျားအရ

နှစ်စဉ်နိုင်ငံတက မငွလဝင်မငွစီျားဝင်မှုသည်

ဂ ေီ ီ ီ၏ ၄ ရ ခိုငန
် ှုန်ျား မအ က်ရှသည်ဟို ခနို့်မှန်ျားထ ျားမသ ်လည်ျား မမန်မ နိုငင
် ံသိုို့ တရ ျားမဝင်
လမ်ျားမကက င်ျားမှ ဝင်မရ က်လ သည်မငွမ ျားကို ထည်သွငျား် တွက်ခ က်မထ ျားသမြင် မလ ၍
ခနို့်မှန်ျားသကသမိုို့ ြစ်မန ါသည်။ မငွလမ ျား ိုမို့ ခင်ျားမ ျားသည် မမန်မ နိုင်ငံ၏ မသ ျားစိုအမ ျားအမ
အတွက် အဓကဝင်မငွရရှရ

ျား

ရင်ျားမမစ်တစ်ခိုမြစ် ါသည်။ စ ရင်ျားမ ျားအရ မငွလစီျားဝင်မှုသည်

၂၀၁၈ ခိုနှစ်တွင် အမမရကန် မေေါ်လ ၂,၇၅၄ သန်ျား (ဂ ေီ ီ ီ ၏ ၃.၉ ရ ခိုင်နှုန်ျား) ရှ ါသည်။
မမန်မ နိုင်ငံသိုို့ မငွလစရတ်သည် ၂၀၁၈ ခိုနှစ်၊ စတိုတထမလျားလ တ်တွင် မ ျား ိုသ
ို့ ည် မ ဏ၏
၁ဝ.၅၂ ရ ခိုငန
် ှုန်ျား ရှ ါသည် (ကမမဘ ေီျားယ ျားတွင် ၁၄.၃၈ ရ ခိုင်နှုန်ျား၊ လ အတ
ို ွေင့် ၁၅.၅၅
ရ ခိုငန
် ှုန်ျားနှင် ဗီယက်နမ်တွင် ၆.၉၄ ရ ခိုငန
် ှုန်ျားတိုို့နှင် နှုငျား် ယှဉ်နိုင် ါသည်။)။ ၎င်ျားသည် ကမဘ လံိုျား
ဆိုင်ရ

မ်ျားမ မငွလစရတ် ၇ ရ ခိုငန
် ှုန်ျားထက် အမတ ်အသင်မ ျားမ

စြတ်မေသ

မ်ျားမ မငွလစရတ် ၇.၃ ရ ခိုငန
် ှုန်ျား ထက်လည်ျားမ ျားမ

ျားမနပ ီျား၊ အမရှွေ့အ ရှနှင်
ျား ါသည်။28 ကိုလသမဂ္၏

ြွံွေ့ပြြိုျားတိုျားတက်မှုဆင
ို ရ
်
ရည်မှန်ျားခ က်က ၂၀၃၀ ခိုနှစ်တွင် မငွလစရတ်ကို ၃ ရ ခိုငန
် ှုန်ျားအထ
မရ က်ရှရန် ရည်မှန်ျားခ က်ထ ျား ါသည်။
၈၅။

မမန်မ နိုင်ငတ
ံ ွင် နိုငင
် မံ ခ ျားသံိုျားမငွမရ င်ျားဝယ်မြ က်က ျားသည် လင
ို စ
် င်ရရှသည်

မ ျားကသ

မငွလလို ်ငန်ျားမဆ င်ရွက်ခွင်ရှ ါသည်။ နိုငင
် တ
ံ က မငွမကကျားလမမ

ရွက်သူမ ျား (MTOs) သည်

ဏ်

င်ျားမှုမဆ င်

ဏ်မ ျားနှင် စ ်တူလို ်ငန်ျားစ ခ ြို ်မ ျားခ ြို ်ဆိုကကပ ီျား ၎င်ျားတက
ိုို့ ို မငွလ

ထိုတ်မ ျားသည်ကိုယ်စ ျားလှယ်မ ျားအမြစ် အသံိုျားမ ြိုကက ါသည်။ နိုင်ငတ
ံ က မငွလလို ်ငန်ျားမဆ င်
ရွက်သူမ ျားသည် တိုက်ရိုက်ကက ်မတ်ကွ ်ကမှုမရှသမြင် အဆို ါ စ ်တူလို ်ငန်ျား စ ခ ြို ်ခ ြို ်ဆိုမှု
မ ျားသည် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟို

ဏ်၏ ခွင်မ ြိုခ က် ရယူရ ါသည်။ အခ ြိုွေ့မသ

နိုငင
် တ
ံ က MTO မ ျားနှင် မဆ င်ရွက်နိုင်သည် သမ

27

ကိုလသမဂ္ဂနှ ် IOM ခနို့မ
် ှန်ျေးခ က်မ ျေး ၂၀၁၅ ခိုနှစ်မှ ရယပါသည်။

28

ရ ်ျေးခမစ် : ကမ္

ဏ်မ ျားသည်

တူစ ခ ြို ်မ ျား ခ ြို ဆ
် ိုမဆ င်ရွက်ကက ါ
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သည်။ မငွလထိုတ်မ ျားနိုငသ
် ည်

ဏ်ခွအမရအတွက်သည် တစ်နိုင်ငလ
ံ ျားံို တွင် ၁,၀၀၀ ခနို့်သ

ရှ၍ အလွန်နည်ျား ါျား ါသည်။
၈၆။

တည်ဆဥ မေကနို့်သတ်ခ က်မ ျား၊ သီျားသနို့်ထ ျားရှသည်သမ

မဆ င်ရွက်နိုင်သည်မနရ အကနို့်အသတ်မ ျားနှင် လက်ရှ

တူစ ခ ြို ်မ ျား၊ ဝင်မရ က်

ဏ်အခ င်ျားခ င်ျား မငွေမ ျားမခ မှုစနစ်

တွင် စွမ်ျားရည်မမ ည်၀မှုမ ျားက မငွလလို ်ငန်ျားမ ျားကွက်တွင် ယှဉ်ပ ြိုငမ
် ှုကို အကနို့်အသတ်မြင်
ရှမနပ ီျား၊ ဝန်မဆ င်မှုရယူသူမ ျားအ ျား တရ ျားမဝင်လမ်ျားမကက င်ျားမ ျားမှ မဆ င်ရွက်ရန် ြန်တီျား
သကသရ
ိုို့ ှမန ါသည်။ မငွလမ ျား မိုို့ ခင်ျားကို ကက ်မတ်ကွ ်ကမခင်ျားမရှသည် လမ်ျားမကက င်ျားမ ျားမှ
(အထူျားသမြင် ထိုငျား် နိုင်ငံမှ ) တစ်ဆင် မ ျား မ
ိုို့ န ါသည်။ အမ ျားဆံိုျားလမ်ျားမကက င်ျားမှ မသ ျားစိုနှင်
မတ်မဆွမ ျား၏ ကွန်ယက်မ ျားမှမြစ် ါသည်။ မငွလမ ျား ရ
ိုို့ တွင် မငွသ ျားသည်အဓကနည်ျားလမ်ျား
မြစ်သမြင်

ဏ်မ ျားသည် တရ ျားေဝင့်မငွေလွှွဲလုံြ့်ငန့်ျား(ဟွန်ေီ)မဆ င်ရွက်သူ လူ ိုဂ္ြိုလ်မှ အ ်နှံ

သည် မငွသ ျားအမ ျားအမ

ျားကို လက်ခံရ ါသည်။ 29 ဤလို ်ငန်ျားသည် ကက ်မတ်ကွ ်ကသူနှင်

မ ျားကွက်အတွက် သသ ထင်ရှ ျားသည် စိုျားရမ်မှုကို မ ေါ်မ ါက်မစ ါသည်။

ဏ်မ ျားသည်

မငွလ လို ်ငန်ျားကို အမမတ်ရရှသည်လို ်ငန်ျားအမြစ် မသတ်မှတ်သမြင် မငွလလို ်ငန်ျားတွင်
စတ်ဝင်စ ျားမှု မရှ ါ။ မငွလလို ်ငန်ျားလက်ခံသူမ ျားအတွက် စ ျားသံိုျားသူအက အကွယ်မ ျားမရျားနှင်
မငွမရျား မကကျားမရျားအသ ည မမြှင်တင်မှုတိုို့ကို အထူျားအမလျားမ ျားမဆ င်ရွက်ရန် လအ
ို
် ါသည်။
ည် ွ

်

်(၁၇)

န ် ံ
သမ ျိုးအ

လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၁)

င ွေလွှဲဝန်င

်မှုလ ် န်ျိုးမ ျိုး ွေ ်လ ်ျိုးပမ ်သ ငစင ျိုးနှ ် စ ျိုးသံျိုး

အ ွေ ်င ျိုးင ျိုး ျိုးပမြှ ် န်၊

နိုံ င့် င တက မငွေလ ွှွဲ ဝန့် မ ဆ င့်ေ ှုလ ုံြ ့် ငန့်ျား ေ ျားအတွေက ့် ဥြမေ ကြ့်ေတ့်
ကွေြ့်ကွဲေှုေူမဘ င့်ကိုံ အ ျားမက င့်ျားခိုံင့်ေ မစဖြျား၊ ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခအမပခပြျု
ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲမရျားဆိုံင့်ရ လိုံအြ့်ခ က့်ေ ျားကိုံ ဟန့်ခ က့်ညမဆ င့်ရွက့် ွေ ျား
ေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ ဘဏ့်ေဟုံတ့်မ

ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား

ူေ ျားကိုံတိုံက့်ရိုံက့်

ပြစ့်မစ၊ ကိုံယ့်စ ျားလှယ့်အပြစ့်ပြစ့်မစ နိုံငင
့် တက မငွေလဝ
ွှွဲ န့်မဆ င့်ေှုမြျား
ပခင့်ျားကိုံ ခွေင့်ပြျု

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ခ ျုြက
့် ိုံင့်ထ ျားနိုံင့်
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၂)

ည့်

ည့်။ ကိုံယ့်စ ျားလှယ့်အ ျား တစ့်ဦျားတည့်ျား

မဘ တူစ ခ ျုြ့်ေ ျားကိုံ တ ျားပေစ့်ေည့်ပြစ့်

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

ည့် ေည့်

ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားအ ျား မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်
တိက စွေ
29

ိနိုံင့်ရန့်

ည့်။

ည့်အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားက မငွေလွှွဲ
ည့် ဆိုံ

ည့်ကိုံ ရှင့်ျားလင့်ျား

ိေ
ုံို့ ဟုံတ့် အဓိြပါယ့်ကွေွဲလွေွဲေှုေပြစ့်မစရန့်အတွေက့် မငွေမရျား

ဟွေန်ေစ
ီ နစ်တွေ ် အြွေွှဲွဲ့အစည်ျေးတစ်ခ၏
ို ငနရ ငေသအမ ျေးအခပ ျေးတွေ ်ရှယ ာ ငအျေးဂ္ ်မ ျေးအကက ျေး ယငွေငပျေးငခ မှုမ ျေးကို အခ ်ျေးခ ်ျေး တရ ျေးမဝ ်ခပြိုလိုပ်
ကကခခ ်ျေး ပါဝ ်ပါသည်။ ပိုဂ္ဂြိုလ်ငရျေးယံိုကကည်မှုခြ ် ငဆ

်ရက
ွ ်ကကပါသည်။
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မ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားဥြမေနှင့်

နိုံငင
့် ပခ ျား

ုံျားမငွေစေခနို့့်ခွေွဲေဥ
ှု ြမေ၊

နည့်ျားဥြမေတိြ
ုံို့ ါ ဥြမေအ ုံျားအနှုန့်ျားေ ျားအ ျား ရှင့်ျားလင့်ျားစွေ အဓိြပ ယ့်ြွေင့်
ဆိုံနိုံင့်ရန့် မဆ င့်ရွက့်
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၃)

ွေ ျားေည့်ပြစ့်

မငွေလွှွဲဝန့်မဆ င့်ေှုရယူ

ည့်။

ူေ ျားအ ျား အက အကွေယ့်မြျားမရျားဆိုံင့်ရ ဥြမေ

ပြဋ္ဌ န့်ျားခ က့်ေ ျားတွေင့် မငွေလဝ
ွှွဲ န့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားြါ အက ျုျားဝင့်မစလိေ့်
ေည့်ပြစ့်

ည့်။ မငွေလဝ
ွှွဲ န့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားြြိုံျား

ူနှင့် ကကျား ကြ့်စစ့်မဆျား

ူေ ျား၏ ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲ

ူတစ့်ဦျားအမနပြင့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်

ည့် မငွေလွှွဲဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား၏ ြွေင့်လင့်ျားပေင့်

ေှု၊

တင့်ျား

အခ က့်အလက့်ထတ
ုံ ့်မြ ေ
့် ှုနှင့် မငွေလဝ
ွှွဲ န့်မဆ င့်ေှုရယူ ူေ ျားအ ျား အက
အကွေယ့်မြျားေှုတိအ
ုံို့ တွေက့် ရှင့်ျားလင့်ျားတိက
အခ က့်ေ ျားကိုံ ထူမထ င့်
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် (၄)

မငွေလွှွဲြုံို့ိေှုေ ျားဆိုံင့်ရ
နှငအ
့် ရည့်အမ

ွေ ျားေည့်ပြစ့်

ည့် လိက
ုံ ့်န မဆ င့်ရွက့်ရန့်

ည့်။

စ ရင့်ျားအင့်ျားအခ က့်အလက့်ေ ျား၏ အမရအတွေက့်

ွေျားတိုံျားတက့်မစရန့် မဆ င့်ရွက့် ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ ည့်။ ပေန့်ေ

နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့် ည့် ကိန့်ျားဂဏန့်ျားအခ က့်အလက့်ေ ျားကိုံ မက က့်ယူ
ရ တွေင့် အပြည့်အဝအ

ုံျားခ နိုံငေ
့် ည့် ြိုံေိုံမက င့်ျားေွေန့်မ

တင့်ျားအခ က့်

အလက့်ေ ျားရရှိနိုံင့်ရန့်အတွေက့် ကိန့်ျားဂဏန့်ျားအခ က့်အလက့်ဆိုံင့်ရ
မြျားြေ
ိုံို့ ှုဆိုံင့်ရ လိုံအြ့်ခ က့်ေ ျားကိုံ

မက င့်ျားေွေန့်မစရန့်

ပခင့်ျားပြင့် မငွေလွှွဲြေ
ိုံို့ ှုေ ျားဆိုံငရ
့် ြိုံေိုံတိက
ကိုံ အေ ျားပြည့်

ူ

ိုံို့ ထုံတ့်ပြန့်မြျား

ည့်

တင့်ျား

မဆ င့်ရွက့်

ွေ ျား

တင့်ျားအခ က့်အလက့်ေ ျား

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ တရ ျားေဝင့်

နည့်ျားလေ့်ျားေ ျားေှ တစ့်ဆင့်မငွေလွေွဲြိုံို့ေှုေ ျား၏ အတိုံင့်ျားအတ ကိုံ ခနို့့်ေှန့်ျားနိုံင့်ရန့်
ကွေင့်ျားဆင့်ျားမက က့်ယူေှုေ ျား
အ ုံျားပြျု
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၅)

ွေ ျားေည့်ပြစ့်

ိုံို့ေဟုံတ့် အပခ ျားအလ ျားတူနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားကိုံ

ည့်။

နိုံငင
့် တက မငွေလွှွဲဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားတွေင့် ခိုံင့်ေ မ

မငွေမ ကျားခဝါ

ခ ေှုနှင့် အ ကေ့်ျားြက့်မငွေမ ကျားမထ က့်ြေှုတိုံက့်ြ က့်မရျား ဆိုံင့်ရ အစအေ
ေ ျားနှင့် လုံြ့်ထုံျားလုံြ့်နည့်ျားေ ျားကိုံအမက င့်အထည့်မြ ့် မဆ င့်ရွက့်
ေည့်ပြစ့်ြါ
ည် ွ

်

်(၁၈)

န ် ံ

ွေ ျား

ည့်။
င ွေလဝ
ွှဲ န်င

်မှုလ ် န်ျိုးမ ျိုး စွေမ်ျိုးင

် ည်

ျိုးပမြှ ် န်၊
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လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၁)

မငွေမြျားမခ ေှုအမပခခအမဆ က့်အအုံပြစ့် ည့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်
၏အခ န
ိ ့်နှင့်တမပြျားညမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျား (CBM-NET၊ RTRP) မခတ့်ေ
ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မစမရျားစေခ က့်နှင့် မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားနှင့် နည့်ျားလေ့်ျား
ေ ျားအ ျားလုံျားခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်မစပခင့်ျားပြင့် ဘဏ့်နှင့် အပခ ျားဆက့်နွေယ့်
ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျားအ က ျား ြိုံေိုံအရည့်အမ

ွေျားပြည့်ဝ

ည့် မငွေမြျား

မခ ေှုစနစ့်တစ့်ရြ့်ကိုံပြစ့်မြေါ်မစေည့်ပြစ့်ဖြျား၊ စရိတ့်မလ ခ ေှုနှင့်ပေန့်နှုန့်ျား
ပေြှင့်တင့်ေှုကိုံ ဦျားတည့်မဆ င့်ရွက့်နိုံငေ
့် ည့်ပြစ့်
တွေင့်

လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၂)

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်အ စ့်ေ ျားနှင့်

ည့်။ မငွေလွှွဲထုံတ့်မြျားရ

အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမြျားမခ ေှု

လေ့်ျား မ က င့်ျား ေ ျားကိုံ အ

ုံျား ပြျုရန့် မငွေ လ ွှွဲဝ န့် မဆ င့် ေှုမ ြျား

တွေန့်ျားအ ျားမြျားမဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်

ူ ေ ျားအ ျား

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့် ည့် အင့်တ နက့်နှင့် ေိုံဘိုံင့်ျားေှတစ့်ဆင့် မငွေမြျား
မခ ေှုကွဲ

မ
ိုံို့

ဝန့်မဆ င့်ေှုအ

စ့်ေ ျားကိုံ အမပခပြျု၍ မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်

ေ ျားြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မစရန့် ပေြှင့်တင့်မဆ င့်ရွက့်ေည့်ပြစ့်
မတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်

ည့် မငွေလဝ
ွှွဲ န့်မဆ င့်ေှုရယူ

ည့်။ ပေန့်ေ နိုံင့်င

ူေ ျားအတွေက့် အဆင့်မပြ

မခ မေွေွံ့ေှုရှိမစရန့်နှင့် စရိတ့်မလ ခ နိုံငရ
့် န့်တိုံို့အတွေက့် နိုံငင
့် တက မငွေလွှွဲ
ဝန့်မဆ င့်ေှုဆိုံင့်ရ
နည့်ျားလေ့်ျားအ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၃)

မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနှင့် ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်၍

စ့်ေ ျားအ ျား တိုံျားပေြှင့်ရှ မြွေမြ ့်ထုံတ့်

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်
ဆန့်ျား

စ့်တထွေငထ
့်
ျား

အမပခပြျုထ ျားမ

ည့်

ည့် မငွေ

ျားအ

ွေ ျားေည့်ပြစ့်

ည့်။

ုံျားပြျုေက
ှု ိုံ မလ ခ နိုံင့်

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားအ

ည့်

စ့်ေ ျားအမြေါ်

ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအြါအဝင့် နယ့်စြ့်ပြတ့်မက ့်

မငွေလွှွဲြိုံို့ေှုေ ျားဆိုံင့်ရ အထူျားဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မစမရျား
ဘဏ့်ေ ျား ိုံို့ ဆွေွဲမဆ င့်ေှုေ ျား ြန့်တျားမြျားက
ွေ ျားေည့်ပြစ့်
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၄)

တွေန့်ျားအ ျားမြျားမဆ င့်ရွက့်

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

ည့် တရ ျားဝင့်လေ့်ျားမ က င့်ျားေှ တစ့်ဆင့်မငွေ

လွှြ
ွဲ ပိုံို့ ခင့်ျားနည့်ျားလေ့်ျားေ ျား ဆန့်ျားစစ့်အမပြရှ မဆွေျားမနွေျားနိုံင့်ရန့် မငွေလွှွဲြမ
ုံို့ိ ြျား
ည့်နိုံင့်ငေ ျား (ဥြေ - ေမလျားရှ ျား၊ စင့်က ြူ၊ ထိုံင့်ျား) ေှ ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲ
ူေ ျားနှင့် ေူဝါေြိင
ုံ ျား့် ဆိုံင့်ရ မဆွေျားမနွေျားြွေွဲပြျုလုံြ့်နိုံင့်မရျား စဉ့်ျားစ ျားမဆ င့်ရွက့်
ွေ ျားေည့်ပြစ့် ည့်။ အဆိြ
ုံ ါမဆွေျားမနွေျားြွေွဲေှ မ ျားကက
ွေ ့်အ စ့်ေ ျားြါဝင့်မဆ င့်
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ရွက့်လ နိုံင့်မ
ပြစ့်
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၅)

မရှွံ့မပြျားဆန့်ျား စ့်တထွေင့်ေှုေ ျားကိုံ ဦျားမဆ င့်လ နိုံင့်ေည့်

ည့်။

နိုံငင
့် တက မငွေလြ
ွှွဲ ေ
ိုံို့ ှုေ ျားအတွေက့် မငွေလြ
ွှွဲ ေ
ိုံို့ ှုမဆ င့်ရွက့်နိုံင့်
ေ ျားအ ျား ကွေန့်ယက့်ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်ေှု

အ ျားမက င့်ျားခိုံငေ
့် မစမရျား

မဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

မခါင့်ြ ျားမေ

ေ ျားတွေင့် မဆ င့်ရွက့်ေည့်ပြစ့်

တွေင့် ဘဏ့်ေဟုံတ့်မ

ည့်။ အထူျား

ည့် မနရ

ပြင့် မက ျားလက့်နှင့် မဝျားလ
ည့်။ ထိုံ

ိမ
ုံို့ ဆ င့်ရွက့်ရ

မငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားအ ျား မငွေလွှွဲ

ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား လုံြ့်ကိုံင့်မဆ င့်ရွက့်ရန့် ခွေင့်ပြျုပခင့်ျားေ ျားအြါအဝင့်
ပြစ့်နိုံငမ
့် ပခရှိ

ည့် မငွေလြ
ွှွဲ ေ
ိုံို့ ှုမဆ င့်ရွက့်နိုံင့်

ပြည့်၀စွေ အ

ုံျားခ နိုံငရ
့် န့် အဓိကက ြါ

ကွေန့်ယက့်ကိုံလည့်ျား

ည့်။ အေ ျုိ ျား

မငွေလထ
ွှွဲ ုံတ့်မြျားနိုံင့်

အ ုံျားပြျုနိုံငရ
့် ေည့်ပြစ့်ြါ

ည့် မနရ ေ ျားအ ျားလျားုံ ကိုံ
ည့်

ျားစ တိုံက့်လုံြ့်ငန့်ျား

စကကြံတစ့်ရြ့်အမနပြင့်

ည့်။ မငွေမြျားမခ ေှုကတ့်စနစ့်အမပခခအမဆ က့်

အအုံကိုံ က ယ့်က ယ့်ပြနို့့်ပြနို့့်တိုံျားတက့်မစရန့်နှင့် ေိုံဘိုံင့်ျားမငွေမ ကျား အြါအဝင့်
ေတူည

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားအ က ျား အခ င့်ျားခ င့်ျား ဆက့်

ွေယ့်

မဆ င့်ရွက့်ေှု တိုံျားတက့်မစရန့်တိုံို့အတွေက့် မငွေလွှွဲြေ
ိုံို့ ှုမဆ င့်ရွက့်နိုံင့်

ည့်

မနရ အမရအတွေက့်၊ မငွေလဝ
ွှွဲ န့်မဆ င့်ေှုမြျား

ည့်

ူေ ျားေှ မဆ င့်ရွက့်မန

နည့်ျားလေ့်ျားေ ျားနှင့် ဝန့်မဆ င့်ေှုအေ ျုိ ျားေ ျုိ ျားတိအ
ုံို့ ျား
ပြစ့်ြါ
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၆)

ထင့်ရှ ျားစွေ တိုံျားပေြှငရ
့် န့်

ည့်။

မရွံ့မပြ င့်ျားလုံြ့်
ျား

ိ

ျားေ ျားနှင့် ၎င့်ျားတိုံို့ေိ

ျားစုံေ ျားအတွေက့် နိုံင့်ငေှေထွေက့်ခွေ ေ

နို့့်ြည မြျားအစအစဉ့်ေ ျားတွေင့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားအ ိြည မြျားမရျား

အစအစဉ့်ေ ျားအ ျား မငွေလလ
ွှွဲ က့်ခေည့်
မြ မ
့် ဆ င့်ရွက့်ရေည့်ပြစ့်ြါ

ူေ ျားအတွေက့် အမက င့်အထည့်

ည့်။ မရွံ့မပြ င့်ျားလုံြ့်

ျားေ ျား ေိ

ျားစုံေ ျား

ထ ိုံို့ မငွေလပွှွဲ ြန့်လည့်မြျားြိရ
ုံို့ ၌လည့်ျား တရ ျားဝင့်ဝန့်မဆ င့်ေှုြြိုံျား
တစ့်ဆင့်

မဆ င့်ရွက့် ကရန့်နှင့်

အ ုံျားပြျုပခင့်ျား ပြင့်ပြစ့်မြေါ်လ နိုံင့်
ရေည့်ပြစ့်
လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်(၇)

ူေ ျားေှ

တရ ျားေဝင့်လေ့်ျားမ က င့်ျားေ ျားကိုံ

ည့်ဆုံျားရျားှု နိုံငမ
့် ပခေ ျားကိုံ အ

ိမြျားထ ျား

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့် ည့် နိုံင့်ငလုံျားဆိုံင့်ရ မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် ဝန့်မဆ င့်
ေှုြုံရ
ိ ေ့်ေှတစ့်ဆင့်

မငွေလမ
ွှွဲ ြျားြပိုံို့ ခင့်ျားနှင့်

ဆက့်စြ့်

မပြရှင့်ျားရန့်အတွေက့် ဘဏ့်ေ ျားနှင့် ဘဏ့်ေဟုံတ့်

ည့်ကိစစရြ့်ေ ျားကိုံ

ည့် မငွေလဝ
ွှွဲ န့်မဆ င့်ေှု
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မြျား

ူေ ျားနှင့်ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေည့်ပြစ့်

မခ ေှုနှင့်ဝန့်မဆ င့်ေှုြုံရ
ိ ေ့်တွေင့်

ည့်။ နိုံငင
့် လျားုံ ဆိုံငရ
့် မငွေမြျား

မငွေလွှွဲြပိုံို့ ခင့်ျားကိစစရြ့်ေ ျားကိုံ

မခ မေွေွံ့စွေ ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်နိုံငရ
့် န့် ရည့်ရွယ့်၍
ဌ နေ ျားနှင့် အစိုံျားရအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား ြါဝင့်
ြွေွဲွံ့စည့်ျားတည့်မထ င့်ေည့်ပြစ့်

အဆင့်မပြ

က့်ဆိုံင့်ရ ဝန့်ကကျား

ည့်

ျားပခ ျားအြွေွဲွံ့ခွေွဲတစ့်ရြ့်

ည့်။ အဆိုံြါအြွေွဲွံ့ခွေွဲ

ည့် မငွေလွှွဲဝန့်မဆ င့်

ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနှငစ
့် ြ့်လ ဉ့်ျား၍ လိက
ုံ ့်မလ ညမထွေပြစ့်မစေည့် ေူဝါေြိုံင့်ျား
ဆိုံင့်ရ နှင့် အမက င့်အထည့်မြ ့်ေှုအဆင့်ေ ျားြါရှိ

ည့် ေူဝါေေူမဘ င့်

တစ့်ရြ့်အ ျား ခ ေှတ့်၍ မေ အ ဏ ြိုံင့်ေ ျားနှင့် ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ရေည့်
ပြစ့်
၃.၅

အမ ျိုးသ ျိုးင ွေင ျိုးင မှုစနစ် ွေံွံ့ပ ျိုး
အ

၈၇။
အ

ည့်။

ည်င

်င

် ွ

်ပ

ျိုး

်င ျိုးမဟ ဗ ျူဟ (၂၀၂၀-၂၀၂၅) အ ျိုး အင

်ျိုး

ပမန်မ န ် ံ၏ အမ ျိုးသ ျိုးင ွေင ျိုးင မှုစနစ်
ည်င

်င

် ွ

်ပ

်ျိုး

်

အ

ွေံွံ့ပ ျိုး

မ
် ျိုး ွေဲ၍ င

ျိုး

်င ျိုးမဟ ဗ ျူဟ အင

်

်သွေ ျိုးမည်ပ စ်ပ ျိုး၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ့်ေှ

် ွ

၂၀၂၅ ခုံနှစ့်ထိ (၆)နှစ့်တ က လအတွေငျား့် ေဟ ဗ ျူဟ က အစအစဉ့်ေ ျားပြင့် အမက င့်အထည့်
မြ မ
့် ဆ င့်ရွက့်
အစအစဉ့်အရ
ေည့်ပြစ့်ြါ

ွေ ျားေည့်ပြစ့်

ည့်။ အဆင့်တိုံင့်ျားတွေင့် ဂရုံတစိုံက့်မရွျားခ ယ့်ထ ျားမ

မဘ တူထ ျားဖြျားပြစ့်

ဦျားစ ျားမြျား

ည့် ရည့်ရွယခ
့် က့်နှင့်လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်ေ ျား အမ

ျားစိတ့်ြါဝင့်

ည့်။ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်အခ ျုိ ွံ့ေှ အခ န
ိ ့်တိုံအတွေင့်ျားဖြျားစျားနိုံင့်ဖြျား၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်အခ ျုိ ွံ့ေှ ေူလ ေည့်

(၄)နှစ့်ေှ (၆)နှစ့်အတွေင့်ျားေှ

အမက င့်အထည့်မြ မ
့် ဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ြါေည့်။ ဦျားစ ျားမြျားအစ

အစဉ့်(၃)ေ ျုိ ျား အကကပြျုြါရှိြါ

ည့်။ က လတိုံ ဦျားစ ျားမြျားအစအစဉ့်ေ ျားအတွေက့် (၁)နှစ့်ေှ (၂)နှစ့်

အတွေင့်ျား မပြရှင့်ျားမဆ င့်ရွက့်နိုံငေ
့် ည့် အစအစဉ့်ေ ျား ြါဝင့်ြါ

ည့်။ ၎င့်ျားတိုံို့ထွဲေှ အဆိပုံ ြျု ပြျုပြင့်

မပြ င့်ျားလွဲမရျားအစအစဉ့်အခ ျုိ ွံ့ကိုံ စတင့်မဆ င့်ရွက့်မနဖြပြစ့်ြါ
အစအစဉ့်ေ ျား

ည့်။ က လလတ့် ဦျားစ ျားမြျား

ည့် ယခုံအခ န
ိ ့်ေှစ၍ (၃)နှစ့်ေှ (၄)နှစ့်အတွေင့်ျား မပြရှင့်ျားမဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ေည့်ဟုံ

မေ ့်လင့်ရြါ ည့်။ မန က့်ဆုံျားအဆင့်တွေင့် က လရှည့်ဦျားစ ျားမြျားအစအစဉ့်ေ ျားအတွေက့် လုံြ့်ငန့်ျား
စဉ့်ေ ျား

ည့် (၅)နှစ့်ေှ (၆)နှစ့်အတွေင့်ျား ဖြျားစျားေည့်ပြစ့်ြါ

ေှုစေခ က့်အမ
၈၈။

ည့်။ အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်

ျားစိတ့်ကိုံ မန က့်ဆက့်တွေွဲ(က) တွေင့် မြ ပ့် ြထ ျားြါ

ပမန်မ န ် င
ံ

ဗ
် ဟဘဏ်သည် သ

မ ျိုး၊ အစျိုး အ ွေဲွံ့အစည်ျိုးမ ျိုးနှ ် အ

ပ

်

်

ျိုးငသ

ည့်။

ဝန် ှအ ွေဲွံ့အစည်ျိုးမ ျိုး၊ ဝန်က
မဟ ဗ ျူဟ

င

် ွ

်

ျိုးဌ န
်မ ျိုး

အမက င့်အထည့်မြ ့်ပခင့်ျား၊ မစ င့် ကြ့် ကည့်ရှုပခင့်ျားနှင့် မြါင့်ျားစြ့်ညြှိနိှုင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားတိုံို့တွေင့်
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ဦျားမဆ င့်

ည့်အခန့်ျားကဏ္ေှ ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်

မခ ေှုနှင့်ဝန့်မဆ င့်ေှုြုံရ
ိ ေ့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်

ည့်။ အဆိုံပြျု အေ ျုိ ျား

ည့် ပြျုပြင့်မပြ င့်ျားလွဲမရျားအစအစဉ့်ေ ျား အမက င့်အထည့်မြ ့်ရ

တွေင့် ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားနှင့် မဆွေျားမနွေျားညိန
ြှ ိှုငျား့် ပခင့်ျားအတွေက့် ထိမရ က့်စွေ အ
ပြစ့်

ည့်။

ျားမငွေမြျား

ပေန့်ေ နိုံငင
့် မတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်

ည့်

ပြစ့်မြေါ်လ နိုံင့်

ည့်

ုံျားပြျု

ွေ ျားေည့်

အတ ျားအဆျားေ ျားနှင့်

မနှ င့်မနှျား ကနို့့် က ေှုေ ျားကိုံ အခ န
ိ ့်နှင့်တမပြျားည မြ ့်ထုံတ့်နိုံင့်ရန့်နှင့် မပြရှင့်ျားမဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ရန့်
တိအ
ုံို့ တွေက့်

နှစ့်စဉ့်တိုံျားတက့်မဆ င့်ရွက့်ေှု

အစရင့်ခစ ေ ျားေှတစ့်ဆင့်

အမပခအမနနှင့်ရလေ့်ေ ျားကိုံ ြုံေှန့်အကွဲပြတ့်
ေ ျားအဆိပုံ ြျု

ွေ ျားေည့်ပြစ့်

ည့်။ ပြည့်စုံ

ည့်က လလတ့် စိစစ့်အကွဲပြတ့်ခ က့်တစ့်ရြ့်ကိုံ ၂၀၂၁ ခုံနှစ့်တွေင့်

မဆ င့်ရွက့် ွေ ျားေည့်ပြစ့် ည့်။

အေ ျုိ ျား

အမက င့်အထည့်မြ ့်မရျား၏ အဖြျား
ွေ ျားေည့်ပြစ့်

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်

ည့်။ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ဗ
့် ဟိုံဘဏ့်

န်ျိုး၊ ဘဏ္ဍ င ျိုးနှ ်စ

ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မရျားေဟ ဗ ျူဟ

တ့်စိစစ့်အကွဲပြတ့်ခ က့်ကိုံ ၂၀၂၄ ခုံနှစ့်တွေင့် မဆ င့်ရွက့်

နှင့် မန က့်ဆုံျားအစရင့်ခစ ေ ျားကိုံ အစိုံျားရအြွေွဲွံ့
စမံ

ည့်။ အမရျားယူမဆ င့်ရွက့်ေှုအစအေ

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ဖြျား၊ အမက င့်အထည့်မြ ့်မရျားစေခ က့်ကိုံ အဖေွဲပြင့်ဆင့် မဆ င့်ရွက့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်

၈၉။

မဆ င့်ရွက့်ဖြျားစျားေှု

်မှုဝန်က

ည့် နှစ့်စဉ့်အကွဲပြတ့်ခ က့်ေ ျား၊ က လလတ့်
ုံို့ိ တင့်ပြ

ွေ ျားေည့်ပြစ့်

ျိုးဌ နနှ ် အပ

ေဟ ဗ ျူဟ အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်ရ တွေင့်

ည့်။

ျိုးငသ အစျိုး အ ွေဲွံ့အစည်ျိုးမ ျိုးသည်

တ ဝန့်ရှိဖြျား၊

အမရျားကကျားမ

အခန့်ျား

ကဏ္ေ ျားေှ ြါဝင့် ွေ ျားေည့်ပြစ့် ည့်။ အထူျား ပြင့် ဆက့် ွေယ့်မရျားလေ့်ျားမ က င့်ျားေ ျား၊ ယှဉ့်ဖြိျုင့်ေှု၊
စ ျား

ျားုံ

ူေ ျားအက ကွေယ့်မြျားမရျား၊

အတွေက့်

ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲ

နယ့်ြယ့်ဧရိယ ေ ျားတွေင့်

အလုံြ့်

ေ ျားနှင့်

လူေှုအြွေွဲွံ့အစည့်ျားလုံခချုေှုေ ျားစ

ည့်အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားအြါအဝင့်

ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲရန့်

အစိုံျားရအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားြါဝင့်ေည့်ပြစ့်ြါ

ေဟ ဗ ျူဟ နှင့်

တ ဝန့်၀တတရ ျားေ ျားရှိ

ည့်။ အေ ျုိ ျား

ည့်

ည့်တိုံို့

က့်ဆိုံင့်

ည့်

ဝန့်ကကျားဌ နနှင့်

ျားမငွေမြျားမခ ေှုြွံ့ွေ ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မရျားေဟ

ဗ ျူဟ အမက င့်အထည့်မြ မ
့် ဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျား၏ အမရျားကကျားအခန့်ျားကဏ္ေ ျားတွေင့် ြါဝင့်မဆ င့်
ရွက့်ေည့် အစိုံျားရအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားေှ
က င့်ထိန့်ျား

ိေ့်ျားမရျားဝန့်ကကျားဌ န၊ အလုံြ့်

ဌ န၊ ြိုံို့မဆ င့်မရျားနှင့် ဆက့်

ြည မရျားဝန့်ကကျားဌ န၊

ယဇ တနှင့် ဘ ဝြတ့်ဝန့်ျား

ေ ျား၊ လူဝန့်ေကှု ကျား ကြ့်မရျားနှင့် ပြည့်

ွေယ့်မရျားဝန့်ကကျားဌ န၊ စျားြွေ ျားမရျားနှင့် ကူျား

ဝန့်ကကျားဌ နနှင့် စေကိန့်ျား၊ ဘဏ္ မရျားနှငစ
့် က့်ေှုဝန့်ကကျားဌ နေ ျားပြစ့်ြါ
၉၀။

အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်မရျားစေခ က့်ေှ

ဌ နေ ျား၊ မအဂ င့်စေ ျားနှင့် မေ

တွေငျား့် အ ဏ ြိုံင့်ေ ျားစ

ူူ့အင့်အ ျားဝန့်ကကျား
န့်ျားမရ င့်ျားဝယ့်မရျား

ည့်။

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်နှင့်ဝန့်ကကျား
ည့် အပခ ျားအစိုံျားရအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား

ည့် အဆိုံပြျုခွဲ ည့် လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်ေ ျားကိုံ အခ န
ိ ့်ေ ထိထိမရ က့်မရ က့် အမက င့်အထည့်မြ ့်
မဆ င့်ရွက့်နိုံငရ
့် န့်အလိို့င
ုံ ှ

တ ဝန့်ခမဆ င့်ရွက့်ရေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။

ဂ္လ

ဏ္ဍလ ် န်ျိုး
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င

် ွ

သငဘ
၉၁။

်

်မ ျိုး

အမ ျိုးသ ျိုးင င
ွေ ျိုးင မှုစနစ်

ျိုးင ါ ျိုး် င

် ွ

်မှု ံစံမ ျိုးပ

် င ါ ျိုး် စ ်ညြှနှု ်ျိုးင

်င

ွေျိုးငနွေျိုးညြှနှု ်ျိုးမှုနှ ် အမ ျိုး
် ွ

်သွေ ျိုးမည်ပ စ်သည်။

ေဟ ဗ ျူဟ အမက င့်အထည့်မြ ့်ရ တွေင့် ဗဟိဘ
ုံ ဏ့်နှင့် အပခ ျားအြွေွံ့ွဲ အစည့်ျားေ ျားအတွေင့်ျား

စေခနို့့်ခွေွဲေှုယူနစ့်ကွဲ

မ
ိုံို့

မလ က့်

ျားအရင့်ျားအပေစ့်ေ ျားကိုံလည့်ျား အေ ျုိ ျား

ည့် လူ

မရျားစေခ က့်အတွေက့် အ
၉၂။

မ်၊ နှစ်

လိအ
ုံ ြ့်
ုံျားပြျု

ည့် ြွေွဲွံ့စည့်ျားြုံကခ
ိုံ ေှတ့်

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ွေ ျားေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။ ပြည့်စုံလုံ

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ပြျုပြင့် မပြ င့်ျားလွဲ

ည့်။

အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်မရျား ရန့်ြုံမငွေကိုံ အစိုံျားရဘတ့်ဂ က့်၊ နိုံငင
့် တက နှင့်

ပြည့်တွေင့်ျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားထေှ မငွေမရျားမ ကျားမရျားြြိုံျားေှုေ ျား၊ မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား
၏ ရင့်ျားနှျားပေြှျုြ့်နှေှုေ ျား၊ အပခ ျားမ
အ ုံျားပြျုေည့်ပြစ့်ြါ

နှစ့်ဘက့်

မဘ တူစ ခ ျုြ့်ေ ျား စ

ူေ ျား

ည့် အရင့်ျားအပေစ့်ေ ျားေှ

ည့်။

128

၁၂၉

်

်

ွေဲ(

) အင

အ
်

ည်င

်မှုစမံ

်

န ် ံ

် မှ
င ျိုးင

်

လ ် န်ျိုးစဉ်င

် ွ

်

်

ျိုး

်ငစ န်င

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၅

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၄

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၃

်

တ့်ေှတ့်ရန့်၊

ဗဟိုံဘဏ့်

ထုံတ့်ပြန့်ရန့်၊

CBM-NET အတွေက့် ရှင့်ျားလင့်ျား၍ ပြည့်စုံမ

မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊
နည့်ျားဥြမေ၊ စည့်ျားေ ဉ့်ျားေ ျား ဗဟိုံဘဏ့်

နိုံင့်ငတက စ တိုံမြျားြိုံို့ ည့် စ တ့်ေှတ့်ခ က့် ISO 200022 အ ျား ခ ေှတ့် ဗဟိုံဘဏ့်

မပခစေခနို့့်ခွေွဲေှုေူမဘ င့်ကိုံ CBM-NET တွေင့် အမက င့်အထည့်မြ ့်ရန့်၊

်သည်
အ ွံ့ွေဲ အစည်ျိုးမ ျိုး

သ

နိုံင့်ငတက စ တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျားနှင့်ကိုံက့်ညဖြျား၊ ပြည့်စုံ ည့် ဆုံျားရှုျားနိုံင့် ဗဟိုံဘဏ့်

မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ေည့်ြေ ဏကိုံ

် ွ

ပ်

င

်ျိုး
် ွ

်

က လတိုံ

က လတိုံ

က လတိုံ

က လတိုံ
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လ)

မည် အ န်
က လတိုံ

ည်င

်အ

(အင

ဦျိုးစ ျိုးင ျိုးအစအစဉ်

်မလံခ ံ ပ ျိုး စွေမ်ျိုး ည်ပ ည်ဝငသ အ န်အဓ

်မ ံွံ့ွေ ပ ျိုး

ျိုးမ ျိုးငသ င ွေင ျိုးင မှုစနစ်မ ျိုး ှ န်၊

ံျိုးလ ်နည်ျိုးမ ျိုးနှ ်အည င

သည် မ ဏက

်၊ လ ်

အ
် ံင

CBM-NET ၏ RTGS အစိတ့်အြိုံင့်ျားေှတစ့်ဆင့် မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားအတွေက့် ဗဟိုံဘဏ့်

စံသ

ံအင

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၂

်နှ လ
်
် န်ျိုးစဉ်မ ျိုး

်၁

်ျိုး ှ ျိုး် လ ်ျိုးမှု အငပ

CBM-NET အ ျား အဆင့်ပေြှင့်တင့်ရန့်၊

်

်

်ျိုး-၁ ပမန်မ န ် ံ၏ င င
ွေ ျိုးင မှုနှ ်စ

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁

ည် ွ

ည် ွ

အ

မအ က့်မြ ့်ပြြါဇယ ျား ည့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငတွေင့် NPS ြွေွံ့ဖြိျုျားတျားိုံ တက့်ေှုေဟ ဗ ျူဟ အမက င့်အထည့်မြ ့်ေှုစေခ က့်အတွေက့် ြုံစတစ့်ခုံကိုံြြိုံျားမြျားြါ ည့် -

ငနော

်

၁၃၀

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁၄

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁၃

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁၂

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁၁

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁၀

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၉

ုံျားပြျု၍ မငွေ

ျားစေခနို့့်ခေ
ွေွဲ ှုစနစ့်တျားိုံ ပေြှင့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

ဘဏ့်ေ ျား

ဗဟိုံဘဏ့်၊

ြါဝင့် ူေ ျား

ုံျားပြျု၍ အခွေန့်မြျားမခ ေှုေ ျားအတွေက့် ၀ ရ ခိုံင့်နှုန့်ျားအထိ ဗဟိုံဘဏ့်၊

ဘဏ့်ေ ျား

ိုံို့ တိုံက့်ရိုံက့်ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားကိုံ စဉ့်ျားစ ျားပခင့်ျားနှင့် ဗဟိုံဘဏ့်

ြေ ဏကကျားေ ျားမ

ထုံတ့်ပြန့်ရန့်၊
ခ က့်အ

ုံျားပြျုေှုအ ျား ြယ့်ြ က့်ရန့်၊

ြါဝင့် ူေ ျား

ဗဟိုံဘဏ့်၊ အစိုံျားရ၊

RTGS အတွေက့် လစဉ့်နှင့် (၃) လြတ့် စ ရင့်ျားအင့်ျားအခ က့်အလက့်ေ ျား ဗဟိုံဘဏ့်

ပြစ့်မြေါ်လ နိုံင့် ည့် ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခေ ျားကိုံ ထည့် ွေင့်ျားစဉ့်ျားစ ျားရန့်၊

CBM-NET

ေည့် ဘဏ့်စရိတ့်ေ ျားြါ မလ ခ နိင
ုံ ့်ေည့်နည့်ျားလေ့်ျားေ ျားရှ မြွေရန့်၊

ဘဏ့်စရိတ့် မလ ခ ေှုေ ျားအြါအဝင့် Customer ေ ျားထေှ မက က့်ယူ ြါဝင့် ူေ ျား

CBM-NET အ

ပခင့်ျားအ ျား အမက င့်အထည့်မြ ့်ရန့်၊

ဘဏ့်ေ ျား၏ ဘဏ့်ခွေွဲအမက င့်နြါတ့်အ ျား IBN စနစ့်ပြင့် မဆ င့်ရွက့် ဗဟိုံဘဏ့်၊

စနစ့်အ ျား မခတ့်ေြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ရန့် အ ျားမြျားရန့်၊

CBM-NET တွေင့် ြါဝင့် ူေ ျား၏ ဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျား၏ စ ရင့်ျားဆိုံင့်ရ ကွေန့်ယက့် ဗဟိုံဘဏ့်၊

အ

CBM-NET အတွေင့်ျားရှိ ဘဏ့်ေ ျားအ ျားလုံျား၏စ ရင့်ျားရှင့်စ ရင့်ျားအ ျား တိုံက့်ရိုံက့် ဗဟိုံဘဏ့်

ုံျားပြျုေှုစရိတ့်မလ ခ ရန့်၊

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၈

ျားကိုံင့်တယ
ွေ ့်အ

မငွေ

ြါဝင့် ူေ ျား

ဗဟိုံဘဏ့်၊

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၇

ုံျားပြျု ူအုံြ့်စုံ တည့်မထ င့်ရန့်၊

CBM-NET အ

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၆

က လလတ့်

က လတိုံ
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က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လတိုံ

က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လလတ့်

က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လတိုံ

၁၃၁

်

်၂
်

်

်

်

ရည့်ရွယ့်ခ က့်ေ ျားထ ျားရှိရန့်၊

မငွေမ ကျားဆိုံင့်ရ အ ကြ့်အတည့်ျားကကျုမတွေွံ့လ ြါက စနစ့်အတွေင့်ျား ခ တ
ိ ့် ဗဟိုံဘဏ့်၊ ြါဝင့် ူေ ျား၊ က လတိုံ
တက မဆ င့်ရွက့်ထ ျားရှိရန့်၊

ဆက့်ြါဝင့် ူေ ျားနှင့် ဆက့် ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်မစရန့်အတွေက့် စနစ့် အစိုံျားရ

စနစ့်ေ ျား

ခတ
ိ ့်ဆက့်ထ ျား ည့်

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၂ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၅

က လတိုံ

က လတိုံ

ဗဟိုံဘဏ့်၊ ြါဝင့် ူေ ျား၊ က လတိုံ

ြါဝင့် ူေ ျား

လ)

မည် အ န်

်
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က လတိုံ၊ က လလတ့်

ည်င

်အ

(အင

ဦျိုးစ ျိုးင ျိုးအစအစဉ်

် န်၊

BCP အစအစဉ့်အ ျား ြေ
ုံ ှနစ
့် စ့်မဆျားရန့်၊

ေှုအစအစဉ့်ေ ျား အမက င့်အထည့်မြ ့်ရန့်၊

CBM-NET ရှိ ဆိုံက့်ဘ လုံခချုေှုအစအစဉ့်အ ျား စေခနို့့်ခန
ွေွဲ ိုံင့်ေည့် ထိန့်ျားခ ျုြ့် ဗဟိုံဘဏ့်၊

တိုံင့်ျားတ ၍ရမ

ထူမထ င့်မရျားစနစ့်ေ ျား၏ ပြန့်လည့်ခ တ
ိ ့်ဆက့်မရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအတွေက့်

BCP နှင့် DR အစအစဉ့်ေ ျားထ ျားရရ
ှိ န့်၊ လုံြ့်ငန့်ျားနှင့် ပြည့်လည့်

NET စနစ့်တွေင့် ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့် ူေ ျားအ ျားလုံျားအတွေက့် မတ င့်တင့်ျား ြါဝင့် ူေ ျား

BCP နှင့် DR တိို့အ
ုံ ျား မက င့်ျားေွေနစ
့် ွေ အမက င့်အထည့်မြ ရ
့် န့်နှင့် CBM- ဗဟိုံဘဏ့်၊
ခိုံင့်ေ မ

်သည်

လံခ ံ မှုပမြှ ်

အ ွံ့ွေဲ အစည်ျိုးမ ျိုး

သ

်မှု

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၂ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၄

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၂ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၃

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၂ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၂

် ွ

် ွ

ျားထ ျား ည့် ေူမဘ င့် တစ့် ရြ့် ကိ ုံ အမက င့် ဗဟိုံဘဏ့်

အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့် ွေ ျားရန့်၊

ပြည့်စရ
ုံ ှင့်ျားလင့်ျားစွေ မရျား

လ ် န်ျိုးစဉ်င

CBM-NET စနစ် (RTGS စနစ်) ၏ ံန ် ည်စွေမ်ျိုးအ ျိုးနှ ် လ ် န်ျိုးင

်နှ ်လ ် န်ျိုးစဉ်မ ျိုး

်

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၂ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁

ည် ွ

ည် ွ

၁၃၂

်

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၃ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၅

် န်၊
်

်သည်
အ ွံ့ွေဲ အစည်ျိုးမ ျိုး

သ

ရန့်နှင့် လိုံက့်န ေှုပေြှင့်တင့်ရန့်၊

မဆ င့်ရွက့် ူတ၏
ိုံို့ စရိတေ
့် ျားကိုံ မလ ခ နိုံင့်ေညေ
့် ူဝါေတစ့်ရြ့်ကိုံ ခ ေှတ့်

က လတိုံ

ရန့်

ဆက့်လက့်မဆ င့်ရွက့်

ဗဟိုံဘဏ့်

ဗဟိုံဘဏ့်

ြါဝင့် ူေ ျား

လ)

မည် အ န်

က လလတ့်

က လတိုံ
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က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လတိုံ

က လတိုံ

ည်င

်အ

(အင

ဦျိုးစ ျိုးင ျိုးအစအစဉ်

် ည်ပ ည်ဝသည် မ ဏနည်ျိုးငသ

ဗဟိုံဘဏ့်

်န င
် သ စွေမ်ျိုးင

ကတ့်ပြင့် မြျားမခ ေှုစနစ့်တွေင့် ဆက့် ွေယ့်မဆ င့်ရွက့် ူနှင့် လုံြ့်ငန့်ျား ဗဟိုံဘဏ့်

အ ျားမြျားရန့်၊

MPU စနစ့်

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၃ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၄

်

ည်င

် ွ

စ့်အ ျား အခ န
ိ ့်နှင့်တမပြျားည မပြ င့်ျားလွဲမဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားကိုံ ဗဟိုံဘဏ့်၊ MPU တွေင့်

CBM-Net ACH အ ျား အမက င့်အထည့်မြ ့်ရန့်၊

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၃ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၃

်

MMQR အ ျား အမက င့်အထည့်မြ ့်ရန့်၊

် ွ

်င

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၃ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၂

လ ် န်ျိုးစဉ်င

င ွေင ျိုးင မှုစနစ်မ ျိုး

င ွေင ျိုးင မှုနည်ျိုးလမ်ျိုးအမ ျိုးမ ျိုး အပ န်အလှန်

်နှ ်လ ် န်ျိုးစဉ်မ ျိုး

်၃

ပေြှင့်တင့်ရန့်၊

RTRP တစ့်ရြ့်အ ျား အမက င့်အထည့်မြ ့်ရန့်၊

်

်

ြါဝင့် ူေ ျား

ဗဟိုံဘဏ့်ဝန့်ထေ့်ျားေ ျား၏ ဆက့် ွေယ့်မရျားနှင့် နည့်ျားြည စွေေျား့် ရည့်အ ျား ဗဟိုံဘဏ့်

င့်တန့်ျားမြျားရန့်၊

CBM-NET အြွေွံ့ွဲ ဝင့်ရှိ ဝန့်ထေ့်ျားေ ျားနှင့် ဗဟိုံဘဏ့်ဝန့်ထေ့်ျားေ ျားအ ျား ြုံေှန့် ဗဟိုံဘဏ့်၊

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၃ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁

ည် ွ

ည် ွ

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၂ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၇

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၂ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၆

်

၁၃၃

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၃ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁၂

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၃ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁၁

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၃ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁၀

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၃ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၉

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၃ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၈

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၃ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၇

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၃ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၆

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်

ုံို့ိ ဘဏ့်ေဟုံတ့်

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်တွေင့် နိုံင့်ငတက

စနစ့်မအ ့်ြမရတ ေ ျား

တွေင့်ျားြူျားမြါင့်ျားြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ရန့်အတွေက့် ဗဟိုံဘဏ့်

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားေှ

တင့်ျားအခ က့်အလက့်ေ ျား ဗဟိုံဘဏ့်

အမက င့်အထည့်မြ ့်ရန့်၊

ယူပခင့်ျားစနစ့်အတွေက့် ရရှေ
ိ ည့်ကုံန့်က စရိတန
့် ှင့်အက ျုိ ျားအပေတ့်ကိုံ စဉ့်ျားစ ျား ြါဝင့် ူေ ျား

ခ က့်လက့်ေတ
ှ ့်ေ ျားအတွေက့် ခ က့်လက့်ေတ
ှ ့်ြုံရိြ့်ြေ့်ျား ဗဟိုံဘဏ့်၊

အ ျား ြုံေှန့်မက က့်ယူရန့်နှင့် လစဉ့်နှင့် (၃)လြတ့်တစ့်ကကိေထ
့် ုံတ့်ပြန့်ရန့်၊
ြေ ဏနည့်ျားမ

MoPFI

တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျား ဗဟိုံဘဏ့်၊ MPU၊ အပခ ျား

အမရျားယူမဆ င့်ရွက့်ေေ
ှု ျား မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

ြေ ဏနည့်ျားမ

လိုံအြ့်မ

လ ေည့်က လတွေင့်မေ

အမက င့်အထည့်မြ ့်ရန့်၊

ြေ ဏနည့်ျားမ

ြါဝင့် ူေ ျား

ည့် အြွေွံ့ွဲ အစည့်ျား ဗဟိုံဘဏ့်၊ MPU၊

ေ ျားြါ ြါဝင့်လ မစရန့် ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ပခင့်ျားအ ျား တိျားုံ ပေြှင့်ရန့်၊

ြေ ဏနည့်ျားမ

ပေြှင့်တင့်ရန့်၊

မအ ့်ြမရတ ေ ျား
ဘဏ့် ဗဟိုံဘဏ့်၊ MPU၊

လုံြ့်ငန့်ျား၏စ ရင့်ျားဆိုံင့်ရ ကွေန့်ယက့်စနစ့်အမက င့်အထည့်မြ ့်ပခင့်ျားကိုံ

ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့် ည့်အြွေွံ့ွဲ အစည့်ျားေ ျား၏ စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝမ

အတွေင့်ျား စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

ပြည့်တင
ွေ ့်ျားမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားအ ျားလုံျားအတွေက့် ဗဟိုံဘဏ့်၏ မငွေမ ကျား ဗဟိုံဘဏ့်၊ စနစ့်

က လတိုံ

ရန့်
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ဆက့်လက့်မဆ င့်ရွက့်

က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လလတ့်

က လလတ့်

၁၃၄

်

်၄

်နှ ်လ ် န်ျိုးစဉ်မ ျိုး

်

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၄ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၅

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၄ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၄

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၄ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၃

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၄ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၂

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၄ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁

ည် ွ

ည် ွ
်

်

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားတွေင့် ပြည့်စုံ

် ွ

ွေ ်
်

ည့် ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခ MPU၊ ဗဟိုံဘဏ့်

မငွေမြျား ဗဟိုံဘဏ့်၊

အမနပြင)့် ၊ QR Switch

တင့်မရျားအစိတ့်အြိုံင့်ျား

ြ့်စစ့်မဆျားရန့်နှင့်

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားအတွေက့် ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခ ဗဟိုံဘဏ့်

ြေ
ုံ ှနစ
့် ေ့်ျား

ြေ ဏနည့်ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားတွေင့် ဆိုံက့်ဘ

ြါဝင့် ူေ ျား၊ အပခ ျား

ရွက့်ရန့်၊

လုံခချုေှုအနတရ ယ့်အ ျား စေခနို့့်ခရ
ွေွဲ န့်အတွေက့် စေခ က့်ေ ျား ခ ေှတ့်မဆ င့် မအ ့်ြမရတ ေ ျား

မဆ င့်ရွက့်မ

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်၊ MPU နှင့် အပခ ျားစနစ့်ေ ျားက လည့်ြတ့် ဗဟိုံဘဏ့်၊ MPU၊

စေခနို့့်ခေ
ွေွဲ ှု လိုံအြ့်ခ က့်ေ ျား တည့်မထ င့်ရန့်၊

အပခ ျားြေ ဏနည့်ျားမ

တည့်မထ င့်ရန့်၊

ဆက့် ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်ေှုအစအစဉ့်ေ ျားကိုံ

MPU က မဆ င့်ရွက့် ည့် BCP နှင့် DR site နှင့် အ ကြ့်အတည့်ျားက လ MPU၊ ြါဝင့် ူေ ျား

(ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၂.၄ ကိုံ ကည့်ရန့်)

မခ ေှုစနစ့်ေ ျား၏ BCP နှင့် DR အစအစဉ့်ေ ျားအ ျား ြုံေှန့် စစ့်မဆျားရန့်၊ ြါဝင့် ူေ ျား

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်ကမဆ င့်ရွက့် ည့် ြေ ဏနည့်ျားမ

မြ ့်ရန့်၊

လ)

မည် အ န်
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က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လတိုံ

ည်င

်အ

(အင

ဦျိုးစ ျိုးင ျိုးအစအစဉ်

်မ ငစ န်၊

်သည်

ျိုး်

အ ွံ့ွေဲ အစည်ျိုးမ ျိုး

သ

ံျိုးရံှုျိုးန ်ငပ စမံ နို့် ွေဲမှု အ ျိုးင

စေခနို့့်ခေ
ွေွဲ အ
ှု တွေက့် ကြ့်ေတ့်ကွေြက
့် ွဲေှုေူမဘ င့်အ ျား အမက င့်အထည့် (CBM-NET အဆင့်ပေြှင့်

ြေ ဏနည့်ျားမ

လ ် န်ျိုးစဉ်င

မ ဏနည်ျိုးငသ င ွေင ျိုးင မှုစနစ်မ ျိုး

်

၁၃၅

်

်

င ွေင ျိုးသ

်နှ လ
်
် န်ျိုးစဉ်မ ျိုး

်၅

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၅ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၃

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၅ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၂

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၅ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁

ည် ွ

ည် ွ

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၄ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၆

တင့်ျားမြျားြို့ိုံပခင့်ျားအြါအဝင့် လုံြ့်ငန့်ျား ဗဟိုံဘဏ့်၊ MPU၊

်မှ

၏

အစိတအ
့် ြိင
ုံ ့်ျားအမနပြင့်

် ွ

်

ျိုး် ှ ျိုး် လ ျိုး် မှု

်

သ

်

်

ွေ ်

ည့်

မငွေမခ ျား

က့်မ

ခလက့်ေှတ့်ေ ျား အြါအဝင့် REPO နှင့် အပခ ျားမဆ င့် ဗဟိုံဘဏ့်

ုံျားပြျုေှုကိုံ ဘဏ့်ေ ျားအ ျား YSX

က့်မ ခလက့်ေတ
ှ ့်ေ ျား ဗဟိုံဘဏ့်၊ SECM၊

နှင့် အခ န
ိ ့်နှင့်အညပြင့်ဆင့်ရန့်၊

ရွက့်ခ က့်ေ ျားအတွေက့် စည့်ျားေ ဉ့်ျား၊ နည့်ျားြည ေ ျား ပြန့်လည့် ုံျား ြ့်ရန့်

မငွေမခ ျား

တွေန့်ျားအ ျားမြျားရန့်၊

မရ င့်ျားဝယ့် ည့် တစ့်ဆင့်ခမ ျားကွေက့်စကကြံအ

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်

ေ ျားအမက င့်အထည့်မြ ့်ရန့်၊

်သည်

ဲမမ
ှု ငဘ

အ ွံ့ွေဲ အစည်ျိုးမ ျိုး

်မ

အစိုံျားရမငွေတုံက
ိ ့်စ ခ ျုြ့်ေ ျား ဗဟိုံဘဏ့်၊ MoPFI၊

်

မ ျိုး ှ န်၊

န်ျိုးသမ်ျိုးမှု၊ စ

လ ် န်ျိုးစဉ်င

်မ ျိုး လံခ ံ စွေ

တင့်ျားမြျားြို့ိုံပခင့်ျား အစအစဉ့်ေ ျား တည့်မထ င့် ေ ျား

အတွေက့် အပြည့်အ၀အလိုံအမလ က့်စနစ့်ေ ျားရှိ ည့် SSS နှင့် CSD ြါဝင့် ူေ ျား

CBM-NET

်ငသ ံလ

မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

အစရင့်ခပခင့်ျားနှင့် ြေ
ုံ ှန့်

မဆ င့်ရွက့်ရ တွေင့် မြေါ်မြါက့် ည့်ေမတ ့်တဆေှုေ ျားအ ျား အမရျားမြေါ် အပခ ျားမအ ့်ြမရတ

ဆိုံက့်ဘ တိုံက့်ခိုံက့် ူေ ျားအ ျား

်မ သည်စနစ်

လ)

မည် အ န်

က လတိုံ
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ည်င

်အ

(အင

ဦျိုးစ ျိုးင ျိုးအစအစဉ်

န
် ှ ်

က လတိုံ

်

၁၃၆

်

်၆

အစိုံျားရမငွေမခ ျား က့်မ ခလက့်ေှတ့်ေ ျားအတွေက့် ဗဟိုံဘဏ့်၊ SECM၊

ခလက့်ေတ
ှ ့်ေ ျား စ ရင့်ျားမရျား

ျိုး် င င
ွေ

ွေ

်

လ ် န်ျိုးစဉ်င

ျိုးင ျိုး

ြ့်ရန့်၊

်

်

ံအင

်

တစ့်ရြ့်အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

အမရ င့်ျား/အဝယ့်စကကြံ

်သည်
အ ွံ့ွေဲ အစည်ျိုးမ ျိုး

သ

ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားမငွေမ ကျားမစ ျားကွေက့် ဗဟိုံဘဏ့်

် ွ

ံ ျိုးင ျိုးန ်သည် အငပ

အတွေက့် အလိုံအမလ က့်လုံြ့်ငန့်ျားစုံြါဝင့်မ

CBM-Net နှင့်ခ တ
ိ ့်ဆက့်ထ ျားမ

ျိုး်

ပြန့်လည့် ုံျား

်အအံမ ျိုး ွေံွံ့ပ ျိုး

ွေင့်ျားပခင့်ျားနှင့် စ ရင့်ျား ဗဟိုံဘဏ့်၊ SECM

ရှင့်ျားလင့်ျားမြျားမခ ေှုအတွေက့် ဥြမေနှင့် ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှု ေူမဘ င့်အ ျား

က့်မ

ုံျားပြျုေှုအတွေက့်အစအစဉ့်ေ ျားတျားိုံ တက့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

အစိုံျားရမငွေမခ ျား

အ

စ ရင့်ျားမရျား ွေင့်ျားပခင့်ျားနှင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျားေ ျားတွေင့် SSSs / CSDs ြါဝင့် ူေ ျား၊

လူြုံဂဂိျုလ့်ကဝယ့်ယမ
ူ

စနစ့်တွေင့်)

နည့်ျားလေ့်ျားေ ျားအ ျားအကွဲပြတ့်ရန့်၊ (အဆင့်ပေြှင့်တင့်ထ ျား ည့် CBM-Net

ည့်

ျိုး

လ)

မည် အ န်
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ည်င

်အ

(အင

ဦျိုးစ ျိုးင ျိုးအစအစဉ်

်ငစ န်၊

က လလတ့်

က လလတ့်

က လရှည့်

က့်မ ခလက့်ေှတ့်ေ ျား စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျား

ပြျုလုံြ့်မ

မငွေမခ ျား

က လလတ့်၊

DVP ကိုံအမပခခ၍ ဗဟိုံဘဏ့်၏ မငွေမ ကျားပြင့် YSX တွေင့် အမရ င့်ျားအဝယ့် ဗဟိုံဘဏ့်၊ SECM

ရန့်၊

PFMIs နှင့်စြ့်လ ဉ့်ျား၍ SSSs / CSDs ေ ျား ိုံို့ ြေ
ုံ ှနဝ
့် င့်မရ က့်အကွဲပြတ့် ဗဟိုံဘဏ့်၊ SECM

ဘဏ်အ

်နှ ်လ ် န်ျိုးစဉ်မ ျိုး

်

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၆ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁

ည် ွ

ည် ွ

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၅ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၇

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၅ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၆

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၅ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၅

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၅ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၄

်

၁၃၇

်

်

န ် ပံ

ရန့်၊

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၇ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၂

်မ ျိုး
ျိုး
် ွ

ွေ ် စ

်

်

်ငစ န်၊

ျိုး် ှ ်ျိုးလ ်ျိုးမှု

်

်

်သည်

စမံ နို့် ွေဲပ

အ ွံ့ွေဲ အစည်ျိုးမ ျိုး

သ

ံျိုးရံှုျိုးန ်ငပ မ ျိုး

လ)

မည် အ န်

က လရှည့်

PvP ြစ
ုံ ပြင့်စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားနိုံင့်မစရန့် ပြည့်တွေင့်ျားအစအစဉ့်တစ့်ခုံ ရှ မြွေ
အ ျား မလလ ဆန့်ျားစစ့်ရန့်၊

မဆ င့်ရွက့်ထ ျားရှိမရျားနှင့်စြ့်လ ဉ့်ျား၍ ကုံန့်က စရိတ့်နှင့် အက ျုိ ျားအပေတ့်

က လလတ့်၊

နိုံင့်ငပခ ျားမငွေအမရ င့်ျား/အဝယ့်တွေင့် နိုံင့်ငပခ ျားမငွေစ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုအတွေက့် ဗဟိုံဘဏ့်

စနစ့်တစ့်ရြ့် အမက င့်အထည့်မြ ့်ရန့်၊
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ည်င

်အ

(အင

ဦျိုးစ ျိုးင ျိုးအစအစဉ်

ျိုး် နှ စ
် နစ်မ ျိုးအ ျိုး

က လရှည့်

လ ် န်ျိုးစဉ်င

်

မငွေပြင့်စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားနိုံင့်ေည့် ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားအ က ျား အလိအ
ုံ မလ က့် ြါဝင့် ူေ ျား

် ွ

က လလတ့်၊

်င

က လလတ့်

နိုံင့်ငပခ ျားမငွေမရ င့်ျားဝယ့်ေှုအ ျား CBM-NET နှင့်ခ တ
ိ ့်ဆက့်၍ ပေန့်ေ က ြ့် ဗဟိုံဘဏ့်၊

ွေ

ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျား မငွေမ ကျားမ ျားကွေက့်စည့်ျားေ ဉ့်ျားေ ျားအ ျား ပြန့်လည့် ုံျား ြ့် ဗဟိုံဘဏ့်

ျိုးသံျိုးင ွေင ျိုး

်နှ ်လ ် န်ျိုးစဉ်မ ျိုး

်၇

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၇ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁

ည် ွ

ည် ွ

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၆ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၂

်

၁၃၈

်

်၈

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၈ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၄

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၈ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၃

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၈ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၂

ို့အ

ွေ
ငစပ

ျိုး်

် ဥ ငေနှ ်လ ် ျိုးံ လ ်နည်ျိုး

်

မငဘ

ပ် ျိုး၊
လ ် န်ျိုးစဉ်င

်မ သည် ဥ ငေ
် ွ

်မ
်

်
်

ွေ ်

ဲမှု

်

မငဘ

်
်

သ

အ ွံ့ွေဲ အစည်ျိုးမ ျိုး

်သည်

် ှငစ န်၊

စ်

ုံျား ြ့်ရန့်၊

ြါဝင့် ူေ ျား

ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားမရျားဆိုံင့်ရ စည့်ေ ဉ့်ျား

အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမ ကျားဆိုံင့်ရ စည့်ျားေ ဉ့်ျား ထုံတ့်ပြန့်ရန့်၊

ည့်စည့်ျားေ ဉ့်ျားေ ျား အ ျားမက င့်ျားခိုံင့်ေ မစရန့်နှင့် ပြန့်လည့်

ုံျား ြ့်ရန့်၊
ဗဟိုံဘဏ့်

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှု ြြိုံျားမြျားရ တွေင့် ကိုံယစ
့် ျားလှယ့်ေ ျားနှင့်စြ့်လ ဉ့်ျား ဗဟိုံဘဏ့်

ထုံတ့်ပြန့်ရန့်၊

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်

ေှုေ ျားအ ျား ပြဌ န့်ျားခ က့်နှင့်စြ့်လ ဉ့်ျား၍ ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကရ
ွဲ န့်အတွေက့် အေ ျုိ ျား

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားနှင့် မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့် ဗဟိုံဘဏ့်

ေှု ေူမဘ င့်အ ျား ပြန့်လည့်

်ျိုး

မ
်

ွေ

်

လ)

မည် အ န်

က လတိုံ

က လတိုံ

က လတိုံ

138

က လတိုံ၊ က လလတ့်

ည်င

်အ

(အင

ဦျိုးစ ျိုးင ျိုးအစအစဉ်

်မှုလ ် န်ျိုးမ ျိုးအ

်အ ျိုး အ ျိုးင

်ျိုး ှ ျိုး် လ ျိုး် မှုစနစ်မ ျိုး၊ င ွေင ျိုးင မှုနည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုးနှ ် င ွေင ျိုးင ဝန်င

ျိုး် ှ ျိုး် လ ျိုး် မှု

အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားအတွေက့်ဥြမေနှင့် ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲ ဗဟိုံဘဏ့်၊ MoPFI၊

ပ ည်စံလံငလ

င ွေင ျိုးင မှုနှ ်စ

်နှ ်လ ် န်ျိုးစဉ်မ ျိုး

်

်ျိုး-၂ င ွေင ျိုးင မှုနှ ် စ

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၈ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁

ည် ွ

ည် ွ

အ

်

၁၃၉

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၈ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁၁

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၈ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁၀

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၈ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၉

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၈ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၈

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၈ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၇

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၈ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၆

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၈ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၅

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမြျား ူေ ျားအတွေက့် နည့်ျားြည

စ့်ပြဌ န့်ျားရန့်၊

တ့်ခ က့်ေ ျားကိုံ တပြည့်ျားပြည့်ျား မပြမလ မြျား

ုံျား ြ့်ပြင့်ဆင့်မရျား

ပြန့်ရန့်၊

ခ က့်လက့်ေတ
ှ ့်ြုံရိြ့်ြေ့်ျားယူပခင့်ျားအတွေက့် စည့်ျားေ ဉ့်ျားစည့်ျားကေ့်ျားေ ျား ထုံတ့် ဗဟိုံဘဏ့်

ဆွေွဲရန့်၊

MPU) အတွေက့် စည့်ျားေ ဉ့်ျားစည့်ျားကေ့်ျားေ ျား ပြန့်လည့်

တည့်ရှိဆွဲနှင့်ဆက့်လက့်မဆ င့်ရွက့်ေည့်စနစ့်ေ ျား (CBM-NET၊ RTRP၊ ဗဟိုံဘဏ့်

အစည့်ျားေ ျား

အ ဏ ြိင
ုံ ့်အြွေွံ့ွဲ

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ဥြမေ ထုံတ့်ပြန့်မရျားအတွေက့် လိုံအြ့်ခ က့် ဗဟိုံဘဏ့်၊ အပခ ျား

ေ ျားအ ျား အကွဲပြတ့်ရန့်၊

အေ ျုိ ျား

ရန့်၊

ရွက့်နိုံင့်ရန့်အတွေက့် ကနို့့်

နိုံင့်ငပခ ျားအြွေွံ့ွဲ အစည့်ျားေ ျားေှ မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေလ
ှု ုံြ့်ငန့်ျားေ ျားမဆ င့် ဗဟိုံဘဏ့်၊ အစိုံျားရ

ဗဟိုံဘဏ့်

ုံျား ြ့်ပြင့်ဆင့်ခ ေှတ့်ရန့် အပခ ျားဝန့်ကကျားဌ နေ ျား

နှင့် လုံခချုေှုစ တ့်ေှတခ
့် က့်ေ ျား၊ လေ့်ျားညွှန့်ခ က့်ေ ျားထုံတ့်ပြန့်ရန့်၊

ြေ ဏနည့်ျားမ

နှင့် ဥြမေအ

စြ့်လ ဉ့်ျား၍ တည့်ဆွဲဥြမေပြဌ န့်ျားခ က့်ကိုံ

အလက့်ထမရ နစ့်ကူျား န့်ျားမရ င့်ျားဝယ့်မရျားဆိုံင့်ရ

မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားနှင့် ဗဟိုံဘဏ့်၊ MoPFI၊

အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားအတွေက့်

စည့်ျားေ ဉ့်ျားထုံတ့်ပြန့်ရန့်၊

အေ ျုိ ျားေ ျုိ ျားမ

အလက့်ထမရ နစ့် မငွေမ ကျားလွှွဲမပြ င့်ျားေှုနှင့် မငွေမြျားမခ ေှုကတ့်ကွဲ ိုံို့ ဗဟိုံဘဏ့်
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က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လရှည့်

က လလတ့်၊

က လလတ့်

က လတိုံ

က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လတိုံ၊ က လလတ့်

၁၄၀

်

်၉

်နှ ်လ ် န်ျိုးစဉ်မ ျိုး

်

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၉ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၃

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၉ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၂

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၉ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁

ည် ွ

ည် ွ

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၈ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁၄

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၈ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁၃

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၈ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁၂

က့်မ

ခလက့်ေှတ့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျားအတွေက့် (CBM-NET ဗဟိုံဘဏ့်၊ SECM

က့်မ

ြ့်ပေြှင့်တင့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

် ွ

်

်

်ငသ က

ျိုး

်

န်ျိုးင

်

သ

ခေှုနင
ှ ့်

တင့်ျားမြျားြို့ိုံေှု ျား

နို့့်မဆ င့်ရွက့်မစရန့်၊

စနစ့်ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားယူနစ့်တစ့်ခုံကိုံတည့်မထ င့်၍ တ ဝန့်

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်၏ မငွေမြျားမခ ေှုဌ နအတွေင့်ျား မငွေမြျားမခ ေှု ဗဟိုံဘဏ့်

ေူဝါေေူမဘ င့်အ ျား ြွေွံ့ဖြိျုျားတျားိုံ တက့်မအ င့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်၏ မငွေမြျားမခ ေှုကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျား ဗဟိုံဘဏ့်

ဝတတရ ျားေ ျားကိုံ ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မအ င့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

အတွေက့် ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်၏ အခွေင့်အ ဏ နှင့် တ ဝန့်

်သည်

်

အ ွံ့ွေဲ အစည်ျိုးမ ျိုး

စ်

ျိုး် မှု

NPS ၏ ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားေမ
ူ ဘ င့် ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မစမရျား ဗဟိုံဘဏ့်

လ ် န်ျိုးစဉ်င

အမ ျိုးသ ျိုးင ွေင ျိုးင မှုစနစ်အင ေါ်

င

နယ့်ြယ့်ဧရိယ တွေင့် ဗဟိုံဘဏ့်၏ ဥြမေ ဗဟိုံဘဏ့်

ဆိုံင့်ရ စွေေ့်ျားမဆ င့်ရည့် ပေြှငတ
့် င့်ရန့်၊

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ဆိုံင့်ရ

SECM

ခလက့်ေတ
ှ ့်ေ ျားအတွေက့် ဥြမေနှင့် ကြ့်ေတ့် အစိုံျားရ၊ ဗဟိုံဘဏ့်၊

ုံျား

ကွေြက
့် ွဲေှု ေူမဘ င့်ကိုံ ပေြှင့်တင့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

အစိုံျားရမငွေမခ ျား

ေူမဘ င့်ကိုံ ပြန့်လည့်

CSD နှင့် YSX CSD နှစ့်ရြ့်စလုံျားတွေင့်) ဥြမေနှင့် ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှု

မငွေမခ ျား

င

က လတိုံ

က လတိုံ
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လ)
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ည်င

်အ

(အင

ဦျိုးစ ျိုးင ျိုးအစအစဉ်

် န်၊

က လတိုံ

က လလတ့်

က လလတ့်

်

၁၄၁

်

်

က

ျိုး

်နှ ်လ ် န်ျိုးစဉ်မ ျိုး

် ၁၀

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၀ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁

ည် ွ

ည် ွ

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၉ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၈

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၉ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၇

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၉ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၆

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၉ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၅

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၉ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၄

်

ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားဆိုံင့်ရ

ေူဝါေ

်ျိုးပ
လ ် န်ျိုးစဉ်င

် ွ

ျိုး် စနစ်နှ ် နည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုးအ
်

ွေ
်

်န ် ံ

စံသ

်မှ

်

အင
်

စ

တ့်ေှတခ
့် က့်ကိုံ ြွေွံ့ဖြိျုျားတျားိုံ တက့်မအ င့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

်သည်
အ ွံ့ွေဲ အစည်ျိုးမ ျိုး

သ

်မ ျိုး

ဗဟိုံဘဏ့်

မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်အတွေက့် ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားေှု ဗဟိုံဘဏ့်

န်ျိုးင

နှစ့်စဉ့်မငွေမြျားမခေှုကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားဆိုံင့်ရ အစရင့်ခစ ထုံတ့်ပြန့်ရန့်၊

ေူမဘ င့်ကိုံ ထုံတ့်ပြန့်ရန့်၊

အင့်ျားအခ က့်အလက့်ေ ျားနှင့်

တင့်ျားအခ က့်အလက့်ေ ျား၊ စ ရင့်ျား

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားနှင့်

ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားအတွေက့်

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်၊

ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားကိုံ ဗဟိုံဘဏ့်

ည်င

် န်၊
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လ)

မည် အ န်
က လတိုံ

ည်င

်အ

(အင

ဦျိုးစ ျိုးင ျိုးအစအစဉ်

်အ

က လလတ့်

ရန့်၊

ဆက့်လက့်မဆ င့်ရွက့်

ဆက့်လက့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

င့်တန့်ျားအစအစဉ့်ေ ျားြြိျားုံ ရန့်၊

ဆိုံင့်ရ

်

င့်တန့်ျား

က လတိုံနှင့်

က လလတ့်

က လတိုံ

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားအတွေက့် စွေေ့်ျားရည့်တိုံျားပေြှင့်မရျား ဗဟိုံဘဏ့်

တစ့်ရြ့်ထူမထ င့် မရျားစဉ့်ျားစ ျားရန့်၊

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်အတွေင့်ျား အဆငပ့် ေငမ
့် ငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်မက ့်ေတ ဗဟိုံဘဏ့်

ထိန့်ျားမက င့်ျားမရျားစနစ့်လက့်စွေွဲမရျားဆွေွဲရန့် ၊

အမ ျားစိတ့်တည့်မထ င့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊ မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့် ကကျား ကြ့်

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့် ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျား အစအစဉ့်နှင့် လုံြ့်ငန့်ျား ဗဟိုံဘဏ့်

၁၄၂

်

်

တ့်ေှတထ
့် ျားမ

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၁ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၂

် ွ

်

FMI ေ ျားနှင့်

က့်ဆိုံင့်

်

် န်၊

အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားအ က ျား

အလက့်ေ ျားအ ျား ြေ
ုံ ှနေ
့် မဝရန့်၊

စနစ့်အရ အမရျားကကျားမ

တည့်မထ င့်ရန့်၊

ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲ ည့်

လ ် န်ျိုးစဉ်င

ည်င

အပခ ျားစနစ့်ေ ျား

အေ ျား ဗဟိုံဘဏ့်၊ MPU နှင့်

်

်သည်

် ွ

ည်င
လ)

်အ
မည် အ န်

(အင

ဦျိုးစ ျိုးင ျိုးအစအစဉ်

်မှုအစအစဉ်မ ျိုး

ရန့်၊

ဆက့်လက့်မဆ င့်ရွက့်

ရန့်၊

ဆက့်လက့်မဆ င့်ရွက့်

က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လတိုံ

ည့်

ူေ ျား
တင့်ျားအခ က့် ဗဟိုံဘဏ့်၊ SECM

ကွေြက
့် ွဲ

ရန့်၊
142

ဆက့်လက့်မဆ င့်ရွက့်

မက ့်ေတတစ့်ရြ့် ဗဟိုံဘဏ့်၊ အပခ ျားကြ့်ေတ့် က လတိုံ

အ ွံ့ွေဲ အစည်ျိုးမ ျိုး

သ

ျိုး စွေမ်ျိုး ည်ပ ည်၀သည် ျိုးင ါ ျိုး် င

တ့်ေှတ့်ရန့်၊

ထုံတ့်မြ ့်မ ကည ပခင့်ျားေူမဘ င့်ကိုံ

ိရှိမစရန့် ကက ်မတ်စစ်မဆျားသည်စနစ့်အ ျား

တင့်ျားအခ က့်အလက့်

စနစ့်ေ ျား ဗဟိုံဘဏ့်၊ SECM

မငွေမြျားမခ ေှုနှင့်စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျား

လည့်ြတ့်မဆ င့်ရွက့်မ

၏ စိစစ့်အကွဲပြတ့်ပခင့်ျားကိုံ ြုံေှနမ
့် ဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

အြါအဝင့်

ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့်ဗဟိုံဘဏ့်က

ရန့်၊

တ့်ေှတ့်

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားနှင့် မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျား ဗဟိုံဘဏ့်

စနစ့်ေ ျားအတွေက့် CPMI-IOSCO PFMIs ကိုံ ဗဟိုံဘဏ့်

အတွေက့် ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားဆိုံင့်ရ စ တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျား

ြေ ဏနည့်ျားမ

ခ ေှတ့်ရန့်၊

စနစ့်အရ အမရျားြါမ

ဝန် ှအ ွေဲွံ့အစည်ျိုးမ ျိုးနှ ် င ွေင ျိုးင မှုလ ် န်ျိုးမ ျိုးအ

်နှ ်လ ် န်ျိုးစဉ်မ ျိုး

် ၁၁

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၁ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁

ည် ွ

ည် ွ

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၀ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၅

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၀ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၄

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၀ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၃

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၀ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၂

်

၁၄၃

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၁ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၅

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၁ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၄

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၁ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၃

အ က ျား NPSF တစ့်ရြ့်တည့်မထ င့်ရန့်၊

မဆ င့်ေမ
ှု ြျား ူေ ျား

မငွေမြျားမခ ဝန့်

ဘဏ့်ေဟုံတ့်မ

MPU၊ ဘဏ့်ေ ျား၊

တ ဝန့်ရှအ
ိ ဏ ြိင
ုံ ့်အြွေွံ့ွဲ အစည့်ျားေ ျားနှင့် ြုံဂဂလိကဏ္ အြွေွံ့ွဲ အစည့်ျားေ ျား ဗဟိုံဘဏ့်၊ MoPFI၊

စ ခ ျုြ့်ေ ျားအမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

143

က လတိုံ၊ က လလတ့်

ရန့်၊

၏ ကြ့်ေတ့်ကွေြက
့် ွဲ

ူေ ျားနှင့် နှစ့်နိုံင့်ငအ က ျားနှင့် နိုံင့်ငစုံ မဘ တူ

ဆက့်လက့်မဆ င့်ရွက့်

က လတိုံ

နိုံင့်ငပြတ့်မက ့် မြျားမခ ေှုမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားအတွေက့် အပခ ျားနိုံင့်ငေ ျား ဗဟိုံဘဏ့်

ရန့်၊

မဆ င့်ရွက့်မရျားအတွေက့် စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝ ည့် နည့်ျားဗ ျူဟ တည့်မထ င့်

ဗဟိုံဘဏ့်နှင့် မငွေမရျားမ ကျားမရျား ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှုဌ နတိအ
ုံို့ က ျား ြူျားမြါင့်ျား (MoPFI)

မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် က့်ဆိုံင့် ညက
့် ိစစရြ့်ေ ျားနှငစ
့် ြ့်လ ဉ့်ျား၍ ပေန့်ေ နိုံင့်ငမတ ့် ဗဟိုံဘဏ့်၊ FRD

၁၄၄

ည် ွ

်

်နှ ်လ ် န်ျိုးစဉ်မ ျိုး

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၂ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၃

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၂ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၂

်

် ၁၂

်

င

င

်င

် ွ

စ
် ွေ ငလ
်ပ

ျိုး်

် ွ

်

်

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားအ ျား အဆင့်ပေြှင့်တင့်ထ ျားမ

တွေင့် တိုံျားခ ွဲွံ့မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားအြါအဝင့် POS နှင့် ATM ဗဟိုံဘဏ့်၊ မငွေမြျားမခ

ေ ျား

မခ ဝန့်မဆ င့်ေမ
ှု ြျား ူ

ေ ျား၊ ဘဏ့်ေ ျား၊ မငွေမြျား

ူေ ျား၊ အစိုံျားရအြွေွဲွံ့အစည့်ျား

ဗဟိုံဘဏ့်၊ MPU၊ ြါဝင့်

ဆွေွဲမဆ င့်ေမ
ှု ြျားမရျားအစအစဉ့်ေ ျား ပေြှင့်တင့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

ေ ျား

ကွေန့်ယက့်တုံျားိ ခ ွဲွံ့ရန့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွံ့ွဲ အစည့်ျားေ ျားအတွေက့် ေူဝါေနှင့် ဝန့်မဆ င့်ေမ
ှု ြျား ူ

မက ျားလက့်မေ

RTRP)၊

ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားနှင့်လုံြ့်ငန့်ျားအစအစဉ့်ေ ျားတိုံျားပေြှင့်ရန့် (CBM-NET၊ MPU၊

ြေ ဏနည့်ျားမ

ုံျားပြျုေှုကမ
ိုံ လ ခ ရန့်၊

်သည်

ျား ဗဟိုံဘဏ့်၊ MoPFI

ုံျားေပြျု ည့် မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားကိုံ ေိတ့်ဆက့်ရန့်၊ ခ က့်

လက့်ေတ
ှ အ
့်

အ

်

န်၊

အ ွံ့ွေဲ အစည်ျိုးမ ျိုး

သ

ျိုးပမြှ ်အသံျိုးပ

မ
် ှုမ ျိုး

လ)

မည် အ န်
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က လတိုံ

က လတိုံ၊ က လလတ့်

ည်င

်အ

(အင

ဦျိုးစ ျိုးင ျိုးအစအစဉ်

န ်သည် င ွေင ျိုးင မှုနည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုးနှ ် ဝန်င

နစ် င ွေင ျိုးင မှုနည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုး

်အ ည်င

လ ် န်ျိုးစဉ်င

အလ

အင

ွေ ျိုး် င သ
ွေ ျိုးအသံျိုးပ မှု

နိုံင့်ငမတ ့်အစိုံျားရေှမဆ င့်ရွက့် ည့် အစအစဉ့်ေ ျားေှတစ့်ဆင့် မငွေ

ည် ွ

ျိုး် -၃ ပမန်မ န ် ံ၏ စျိုး ွေ ျိုးင ျိုးစနစ်အ

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၂ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁

အ

်

၁၄၅

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၂ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၈

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၂ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၇

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၂ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၆

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၂ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၅

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၂ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၄
မဆ င့်ရွက့်ရန့်

ဝန့်မဆ င့်ေေ
ှု ျားအတွေက့် အေ ျုိ ျားအစ ျားအ

ူေ ျားအ က ျား ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေက
ှု ိုံ ပေြှင့် ဗဟိုံဘဏ့်၊ အစိုံျားရ၊

ေှုရှိမစရန့် တွေန့်ျားအ ျား

အဓိကအြွေွံ့ွဲ တစ့်ခုံ (ြေ ဏနည့်ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှု

တိျားုံ တက့်မစမရျားြြိုံျားရန့်၊

မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားနှင့် FinTech လုံြ့်ငန့်ျားေ ျားတွေင့် ကျွေ့်ျားက င့်ေစ
ှု ွေေ့်ျားရည့်

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုမဆ င့်ရွက့် ူေ ျားေှတစ့်ဆင့်

ြေ ဏနည့်ျားမ

ဗဟိုံဘဏ့်
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မဆ င့်ရွက့်ရန့်

အစိုံျားရအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား

ေှုဆိုံင့်ရ

ုံမတ နလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားမဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

ဆက့်လက့်

မဆ င့်ရွက့်ရန့်

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေေ
ှု ျားတွေင့် FinTech လုံြ့်ငန့်ျားေ ျားြွံ့ွေ ဖြိျုျားတိုံျားတက့် ဗဟိုံဘဏ့်၊ အပခ ျား

ခ က့် ၁၁၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၅ ကိုံ ကည့်ြါ)

ဆိုံင့်ရ NPSF ၏ လက့်မအ က့်ခအြွေွဲွံ့) တည့်မထ င့်ရန့်၊ (ရည့်ရွယ့်

မခ ေှုဆိုံင့်ရ

စကကြံမဆ င့်ရွက့် ူေ ျားအ က ျား ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှုအတွေက့် မငွေမြျား

လုံြ့်ငန့်ျား၊ အလက့်ထမရ နစ့်မငွေမ ကျားြြိုံျား ူ၊ စုံမြါင့်ျားစနစ့်ေ ျား၊ မြျားမခ ေှု ြါဝင့် ူေ ျား

တင့်ရန့်၊ ဘဏ့်ေ ျား၊ ဗဟိုံဘဏ့်၊ အစိုံျားရ၊ MPU၊ နိုံင့်ငတက ကတ့် အပခ ျားဦျားမဆ င့်

ဦျားမဆ င့်ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်

မြျားမဆ င့်ရွက့်မြျားရန့်၊

မ ျားနှုန့်ျား တ့်ေှတ့်ေှုေ တရန့်နှင့် ြွေင့်လင့်ျားပေင့်

က လတိုံ၊ ဆက့်လက့်

မဆ င့်ရွက့်ရန့်

လွှွဲမပြ င့်ျားေှုေ ျားအြါအဝင့် အေ ျုိ ျားေ ျုိ ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားတွေင့်

ဆက့်လက့်

ခ က့်လက့်ေတ
ှ ့်၊ မငွေမြျားမခ ေှုကတ့်ေ ျားနှင့် အလက့်ထမရ နစ့် မငွေမ ကျား ဗဟိုံဘဏ့်

စ့်ေ ျားတျားိုံ ပေြှင့်ရန့်၊

ဆက့်လက့်

ဝင်မရ က်မဆ င်ရွက်နိုင်သည်လမ်ျားမကက င်ျား၊ နည်ျားလမ်ျားမ ျားနှင် FinTech ဗဟိုံဘဏ့်၊ အစိုံျားရ

၁၄၆

ျိုး်

်

်င
် ွ

် ွ
်

်

်န ်ပ

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၃ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၄

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၃ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၃

ျိုး် နှ ် စံသ

်မှ

်ပ

တ့်ေှတခ
့် က့်ေ ျားတည့်မထ င့်ရန့်၊

ဗဟိုံဘဏ့်၊ ြါဝင့် ူေ ျား

အ ွံ့ွေဲ အစည်ျိုးမ ျိုး

်သည်

သ

်

ျိုးပမြှ ် န်၊

ျိုး် အ ျိုး

ြါဝင့် ူေ ျား

စ တိုံက့်လုံြ့်ငန့်ျား၊

အမက င့်အထည့်မြ ့်ရန့်၊

ပေန့်ေ QR code (MMQR) ဗဟိုံဘဏ့်၊ ြါဝင့် ူေ ျား

တ့်ေှတခ
့် က့်ေ ျားအတိင
ုံ ့်ျား ကိုံက့်ညမအ င့်

နိုံင့်ငတက စ တ့်ေှတ့်ခ က့်နှင့်ကိုံက့်ညမ

မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

အတွေက့်နည့်ျားြည ဆိုံင့်ရ စ

Euro Pay၊ Master Card နှင့် Visa (EMV) တိို့ေ
ုံ ှ မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျား ဗဟိုံဘဏ့်၊ ြါဝင့် ူေ ျား

ဆုံျားထ ျားရှိရေည့် လုံခချုမရျားစ

ည့်စနစ့်မြ ့်မဆ င့်ရန့်၊

လ ် န်ျိုးစဉ်င

ျိုး်

စ့်ေ ျားရှ

မငွေမြျားမခ ေှုကတ့်ေ ျားနှင့် အပခ ျားမငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားအတွေက့် အနိေ့် ဗဟိုံဘဏ့်

အ

ည့် နည့်ျားလေ့်ျားအ

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၃ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၂

်နှ ်လ ် န်ျိုးစဉ်မ ျိုး

် ၁၃

ုံျားပြျု

အခ င့်ျားခ င့်ျားခ တ
ိ ့်ဆက့်နိုံင့်

်

်

မြွေရန့်၊

ြ့်ရန့်၊

ည့် ဗဟိုံဘဏ့်၊ အစိုံျားရ

အက ျုိ ျားခစ ျားခွေင့်ေ ျား လွှွဲမပြ င့်ျားထုံတ့်ယပူ ခင့်ျားအတွေက့် ဗဟိုံဘဏ့်၊ ပေန့်ေ

စ တိက
ုံ လ
့် ုံြ့်ငန့်ျားကွေန့်ယက့်အ ျားအ

လူေှုမရျားဆိုံင့်ရ

(ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၈၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၆ ကိုံ ကည့်ြါ)

ပြန့်လည့် ုံျား

န့်ျားမရ င့်ျားဝယ့်မရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအ ျား ြြိျားုံ

ဥြမေ ကြ့်ေတ့်ကွေြက
့် ွဲေှုဆိုံင့်ရ ေူမဘ င့်အ ျား

အလက့်ထမရ နစ့် ကူျား

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၃ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁

ည် ွ

ည် ွ

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၂ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁၀

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၂ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၉

လ)

မည် အ န်

က လတိုံ

က လလတ့်
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ရန့်၊

ဆက့်လက့်မဆ င့်ရွက့်

ည်င

်အ

(အင

ဦျိုးစ ျိုးင ျိုးအစအစဉ်

က လလတ့်

က လတိုံ၊ က လလတ့်

်

၁၄၇

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၃ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၉

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၃ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၈

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၃ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၇

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၃ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၆

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၃ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၅

မငွေမြျားမခ ေှုေ ျားတွေင့် အပငင့်ျားြွေ ျားေှုဆိုံင့်ရ

ုံျားပြျုေှုဆိုံင့်ရ စ ရင့်ျားအင့်ျားအခ က့် ဗဟိုံဘဏ့်

အလက့်ေ ျားကိုံ ြုံေှနထ
့် ုံတ့်ပြန့်ေှုမဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားအေ ျုိ ျားေ ျုိ ျား အ

စေခနို့့်ခွေွဲ ဗဟိုံဘဏ့်

ဝန့်ကကျားဌ န

ပြည့် ူူ့အင့်အ ျား

ကကျား ကြ့်မရျားနှင့်
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ဦျားစ ျားမြျား

က လတိုံ၊ က လလတ့်

ျားစိစစ့်မရျားနြါတ့်စနစ့်ကိုံ ေိတ့်ဆက့် အလုံြ့် ေ ျား၊ လူဝင့်ေှု က လလတ့်

မရျားလုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်ေ ျား အ ျားမက င့်ျားမစမရျား မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

ြေ ဏနည့်ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုအမပခခ

ိုံို့ ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားကိုံ

ူေ ျား) အ ျား ြေ ဏနည့်ျားမ

ျားေ ျားအတွေက့် နိုံင့်င

မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

ပေန့်ေ နိုံင့်င

ခွေင့်ပြျုရန့်၊

က လတိုံ

စနစ့်ကိုံ တိျားုံ ပေြှင့်မဆ င့်ရွက့် ဗဟိုံဘဏ့်၊ MPU၊ QR က လတိုံ

အြွေွံ့ွဲ အစည့်ျားေ ျား (အလက့်ထမရ နစ့် Switch

အမဆ က့်အအုံ (MPU၊ QR Switch)

မငွေမ ကျားထုံတ့်မဝ

ရန့်အတွေက့် ဘဏ့်ေဟုံတ့်မ

အခ င့်ျားခ င့်ျားခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်မ

ရန့်၊

ဏ်ခွစ ရင့်ျားနြါတ့်ေ ျား စံသတ်မှတမ် ခင်ျားကိုံ အမက င့်အထည့်မြ ့် ဗဟိုံဘဏ့်၊ ြါဝင့် ူေ ျား

၁၄၈

် ွ

်

်

ျိုးင ျိုးအလံျိုးစံ ါဝ မ
် ှု

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၄ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၆

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၄ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၅

ုံို့ိ င့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ပခင့်ျားေရှိမ
ဝ

ုံျားပြျု ဗဟိုံဘဏ့်၊ အစိုံျားရ

ူေ ျား

မခ ဝန့်မဆ င့်ေမ
ှု ြျား

ဗဟိုံဘဏ့်၊ မငွေမြျား

လူဦျားမရအေ ျားအပြ ျားရှိ ဗဟိုံဘဏ့်၊ ဘဏ့်ေ ျား၊

ေှုမြျား ူေ ျား

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်

မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

ေှုမြျား ူေ ျား

ည့်မနရ ေ ျားတွေင့် ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့် ည့်မနရ ေ ျား တိျားုံ ခ ွဲွံ့ မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်

ဘဏ့်

တိျားုံ ပေြှင့်ရန့်အတွေက့် အစအစဉ့်ေ ျား အမက င့်အထည့်မြ ့်ရန့်၊

်သည်

ုံျားပြျုပခင့်ျား ဗဟိုံဘဏ့်၊ အစိုံျားရ၊

ိုံို့ ဝင့်မရ က့်အ

အမပခခလုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့် ည့်စ ရင့်ျားေ ျား ိုံို့ ဝင့်မရ က့်အ

ပခင့်ျား တိျားုံ ပေြှင့်ရန့်၊

အလက့်ထမရ နစ့် မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေေ
ှု ျား

်

အ ွံ့ွေဲ အစည်ျိုးမ ျိုး

သ

ဗဟိုံဘဏ့်

ျိုးပမြှ ် န်၊

ည့် မငွေမြျားမခ ေှု ဗဟိုံဘဏ့်

ုံျားပြျုပခင့်ျား တိျားုံ ပေြှင့်ရန့်၊

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၄ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၄

ိုံို့ ဝင့်မရ က့်အ

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေေ
ှု ျား

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၄ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၃

အမပခခအမဆ က့်အုံေ ျား ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မစရန့်၊

စွေေျား့် ရည့်ပြည့်၀စွေ မရ က့်ရှိနုံင
ိ ့်

ကကခိုံင့်၍ လုံခချုမ

လ ် န်ျိုးစဉ်င

င ွေင ျိုးင

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၄ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၂

်နှ ်လ ် န်ျိုးစဉ်မ ျိုး

် ၁၄

မငွေမရျားမ ကျားမရျားအလုံျားစုံြါဝင့်ေှုကိုံ ပေြှင့်တင့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

်

်

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၄ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁

ည် ွ

ည် ွ

လ)

မည် အ န်

်
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က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လတိုံ၊ က လလတ့်

ည်င

်အ

(အင

ဦျိုးစ ျိုးင ျိုးအစအစဉ်

၁၄၉

ုံို့ိ ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ပခင့်ျားေရှိ ူေ ျားအတွေက့် အဆင့်မပြ ဗဟိုံဘဏ့်၊ အစိုံျားရ၊

်

် ၁၅

ုံျားပြျုေှုကိုံ ပေြှင့်တင့်ရန့်၊
ေ ျား

ဝန့်မဆ င့်ေမ
ှု ြျား ူ

ုံျားပြျု၍ လုံြ့်ငန့်ျား ဘဏ့်ေ ျား၊ မငွေမြျားမခ

က လလတ့်

က လလတ့်

် ွ

်

် ွ
်

် န်၊

မငွေမရျားမ ကျားမရျားအ

အ

်

်သည်
အ ွံ့ွေဲ အစည်ျိုးမ ျိုး

သ

ေှုမြျား ူေ ျား

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်

ိအပေင့်တျားိုံ တက့်မစရန့်အတွေက့် ဘဏ့်ေ ျား၊ အပခ ျား

ူနှင့် ဗဟိုံဘဏ့်၊ အစိုံျားရ၊

ိြည မြျားအစအစဉ့်ေ ျား တိျားုံ ပေြှင့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားနှစ့်ြက့်စလုံျား)

အလက့်ထမရ နစ့်မြျားမခ ေှု လုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနှင့်စြ့်လ ဉ့်ျား၍ (စ ျား ုံျား

လ ် န်ျိုးစဉ်င

ျိုးပမြှ ်င

လ)

မည် အ န်

်

ဦျားစ ျားမြျား
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ည်င

်အ

(အင

ဦျိုးစ ျိုးင ျိုးအစအစဉ်

ျိုး င သ
ွေ ျိုးမဲင ျိုးင မှုနည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုး အသံျိုးပ မှုနှ ်စ ်လ ဉ်ျိုး၍ အသ ည င ျိုးအစအစဉ်မ ျိုး

မဆ င့်ရွက့် ည့် စ ရင့်ျားေ ျား အ

ပမန်မ ပ ည်သမ ျိုးအ

်နှ ်လ ် န်ျိုးစဉ်မ ျိုး

်

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၅ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁

ည် ွ

ည် ွ

ေှုမြျား ူေ ျား
ုံျားဝန့်မဆ င့်ေဆ
ှု ိုံင့်ရ မဘလ့်မြျားမခ ပခင့်ျား၊ အစိုံျားရ ဗဟိုံဘဏ့်၊ အစိုံျားရ၊

မြျားမခ ေှုေ ျားနှင့် လွှွဲမပြ င့်ျားေှုေ ျားအ ျား ထိမရ က့်စွေ အ

လစ မြျားမခ ပခင့်ျား၊ အ

ေှုကိုံအ ျားမြျားရန့်၊

ေည့်စျားြွေ ျားမရျားြစ
ုံ ေ ျား (ကိုံယ့်စ ျားလှယ့်အမပခခြစ
ုံ ေ ျား) ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့် မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်

ဘဏ့်

ရည့်ရွယ့်ခ က့် (၁) ေှ (၄) ၊ ၈ ၊ ၁၂ နှင့် ၁၆ ကိုံ ကည့်ြါ။

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၄ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၈

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၄ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၇

၁၅၀

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၅ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၇

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၅ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၆

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၅ ၊ လုံြင
့် န့်ျားစဉ့် ၅

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၅ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၄

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၅ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၃

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၅ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၂
ုံျားပြျု၍ပေြှင့်တင့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

ေျားေ ျား၊ မက ျားလက့်မေ

မနလူထုံနှင့် အ

က့်အရွယ့်ကကျားပေင့် အစိုံျားရ၊ မေ ဆိုံင့်ရ

မဆ င့်ေမ
ှု ြျား ူေ ျား

ိြည မြျားအစ အပခ ျားမငွေမြျားမခ ဝန့်

ုံျားပြျု အစိုံျားရ၊ ဘဏ့်ေ ျား၊

နို့့်မဆ င့်ရွက့်

အစိုံျားရဝန့်ထေ့်ျားေ ျားအတွေက့်

ြုံဂဂလိကကဏ္ အ

မဆ င့်ေမ
ှု ြျား ူေ ျား

အပခ ျား မငွေမြျားမခ ဝန့်

မြျား ူေ ျား

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှု

ိြည မြျားအစအစဉ့်ေ ျားကိုံ အ ျားမြျားမဆ င့်ရွက့်ရန့်၊ အစိုံျားရ၊ ဗဟိုံဘဏ့်၊

မြျား ူေ ျား

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှု

အစိုံျားရ၊ ဘဏ့်ေ ျား၊

ြည မြျားအစအစဉ့်ေ ျား အစိုံျားရ၊ မေ ဆိုံင့်ရ

(MoPFI)

ည့် ြည မြျားအစ ြင့်စင့်ဦျားစျားဌ န

တ့်ေှတ့်ဖြျား အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

ျား

အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

မေ ဆိုံင့်ရ

အစဉ့်ေ ျားကိုံ

အဖငိေျား့် စ ျားဝန့်ထေ့်ျားေ ျားအတွေက့်

အစည့်ျားအမဝျားေ ျားပြျုလုံြ့်ရန့်၊

ူေ ျားအတွေက့် လူထုံအ ိြည ပေြှင့်တင့်မရျားအစအစဉ့်ေ ျား၊ မဆွေျားမနွေျားြွေွဲေ ျား၊ အစိုံျားရ၊ ဘဏ့်ေ ျား၊

အေ ျုိ ျား

အစဉ့်ေ ျားအမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

ပခင့်ျားပြင့် ရရှိေည့်အက ျုိ ျားမက ျားဇူျားေ ျားနှင့်စြ့်လ ဉ့်ျား၍ အ

လူြုံဂဂိျုလ့်၊ ကုံန့် ည့်ေ ျားနှင့် ဘဏ့်ေ ျားအတွေက့် MMQR Code အ

အစည်ျားေ ျား၏အစအစဉ့်ေ ျားကိုံ အ

နှင့်ြါတန လုံြ့်ငန့်ျားေ ျားတိုံျားပေြှင့်ရန့်၊ နိုင်ငံတက ြွွေ့ံ ပြြိုျားမှု မတ်ြက်အြွွေ့ မဆ င့်ြါဝင့် ူေ ျား၊

ပြည့် ူူ့ကဏ္နှင့် ြုံဂဂလိကလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအ က ျား ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်မရျား ဗဟိုံဘဏ့်၊ အပခ ျားဦျား
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က လလတ့်

က လလတ့်

ရန့်၊

ဆက့်လက့်မဆ င့်ရွက့်

က လတိုံ

က လတိုံ

၁၅၁

်

်

န ် င
ံ

်နှ ်လ ် န်ျိုးစဉ်မ ျိုး

် ၁၆

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၆ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၃

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၆ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၂

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၆ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁

ည် ွ

ည် ွ

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၅ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၈

် ွ

င
်

်

အဆင့်ပေြှင့်တင့်ထ ျား

ည့် ဗဟိုံဘဏ့်၊ MoPFI

မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

CBM-NET နှင့် MPU အ ုံျားပြျုေှုအ ျား တိျားုံ ပေြှင့်မရျားအစအစဉ့်ေ ျား ခ ေှတ့်

နိုံင့်ငမတ ့်အစိုံျားရမငွေမြျားမခ ေှုေ ျားအတွေက့်

အစိုံျားရ၊ ဗဟိုံဘဏ့်၊

မငွမရျားမကကျားမရျားစီမံ MoPFI

ုံျားပြျုေှုကိုံ မလ ခ ရန့်၊

ဘဏ္ မရျားနှင့်စက့်ေဝ
ှု န့်ကကျားဌ နတွေင့်

ျားအ

်သည်

ုံျားပြျုရန့်၊ အစိုံျားရမငွေမြျားမခ ေှု မေ ဆိုံင့်ရ အစိုံျားရ

ခနို့်ခမှု
ွ သတင်ျားအခ က်အလက်ဗဟိုစနစ်တစ်ရ က
် ို တည့်မထ င့်ရန့်၊

စေကိန့်ျား၊

ေ ျားတွေင့် ခ က့်လက့်ေှတ့်နှင့်မငွေ

နစ့်မငွေမြျားမခ ေှုအစအစဉ့်ကိုံ တိျားုံ တက့်အ

်

အ ွံ့ွေဲ အစည်ျိုးမ ျိုး

သ

် ပ စ်န ်သမျှ ငပ

မြျား ူေ ျား

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှု

ဘဏ့်ေ ျား၊ အပခ ျား

ိြည ပေြှင့်တင့် ဗဟိုံဘဏ့်၊ အစိုံျားရ၊

နစ်င ျိုးင မှုနည်ျိုးလမ်ျိုးမ ျိုးပ

ူူ့အ

အစိုံျားရဝန့်ထေ့်ျားေ ျားအ ျားလုံျား၏ လစ မြျားမခ ေှုအတွေက့် အလက့်ထမရ

လ ် န်ျိုးစဉ်င

်အစျိုး င ွေင ျိုးင မှုမ ျိုးအ ျိုး အလ

်

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေဟ ဗ ျူဟ ၏ ပြည့်

မရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားကိုံ တိျားုံ ပေြှင့်ရန့်၊

အေ ျုိ ျား

် ွ

် န်၊

လ)

မည် အ န်

်

က လတိုံ
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က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လလတ့်

ည်င

်အ

(အင

ဦျိုးစ ျိုးင ျိုးအစအစဉ်

်ျိုးင ွံ့င

က လတိုံ

၁၅၂

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၆ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၇

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၆ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၆

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၆ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၅

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၆ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၄

ဝန့်ကကျားဌ န

ဝန့်ကကျားဌ န၊ ြည မရျား

နှင့် ပြည့် ူူ့အင့်အ ျား

လူဝင့်ေှုကကျား ကြ့်မရျား

ဌ န၊ အလုံြ့် ေ ျား၊

အ ျားကစ ျားဝန့်ကကျား

က န့်ျားေ မရျားနှင့်

မရျားဝန့်ကကျားဌ န၊

ပြန့်လည့်မနရ ခ ထ ျား

လုံြ့်ငန့်ျားေ ျား တိျားုံ ပေြှင့်မဆ င့် ကယ့်ဆယ့်မရျားနှင့်

စ့်၊ MoPFI၊ လူေှုဝန့်ထေ့်ျား

ည့် ဌ နတွေင့်ျားစ ရွက့်စ တေ့်ျားေ ျား၊ စည့်ျားေ ဉ့်ျား ဗဟိုံဘဏ့်

ုံျား ြ့်ရန့်၊

စည့်ျားကေ့်ျားေ ျားကိုံ အခ န
ိ ့်နှင့်မပြျားညရှိမစမရျား မဆ င့်ရွက့်ရန့်နှင့် ပြန့်လည့်

မငွေမြျားမခ ေှုနှင့်စြ့်လ ဉ့်ျား

ေှုစနစ့်ေ ျား တြ့်ဆင့်ရန့်၊

အစိုံျားရဌ နေ ျားနှင့် အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားအ ျားလုံျားတွေင့် အလိုံအမလ က့်မငွေမြျားမခ ဗဟိုံဘဏ့်

ဗဟိုစနစ်နှင့် ခ တ
ိ ့်ဆက့်ပခင့်ျားကိုံ အပေန့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

စက့်ေှုဝန့်ကကျားဌ န၏ မငွမရျားမကကျားမရျားစီမခ
ံ နို့်ခမှု
ွ သတင်ျားအခ က်အလက်

စနစ့် အခ န
ိ ့်ေဖြျားစျားမအ င့်မဆ င့်ရွက့်မရျားနှင့် စေကိန့်ျား၊ ဘဏ္ မရျားနှင့်

ပေန့်ေ စျားြွေ ျားမရျားဘဏ့်တွေင့် ဘဏ့်တွေင့်ျားအလိုံအမလ က့် ဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျား MoPFI

ရွက့်ရန့်၊

FinTech ေ ျားနှင့် ဆန့်ျား စ့်တထွေင့်ထ ျားမ

လူေှုမရျားအက ျုိ ျားခစ ျားခွေင့်ေ ျားထုံတ့်မြျားပခင့်ျားအတွေက့် စျားြွေ ျားမရျားြစ
ုံ အ
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က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လလတ့်

က လတိုံ

က လလတ့်

၁၅၃

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၆ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁၂

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၆ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁၁

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၆ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁၀

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၆ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၉

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၆ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၈

ိမ
ုံို့ ငွေမြျားမခ ေှုေ ျား (P2G၊ B2G) ကိုံ on-line မြျားမခ ေှုပြင့် မဆ င့် MoPFI၊ ပြည့်တင
ွေ ့်ျား

မငွေမြျားမခ ဝန့်

အမက င့်အထည့်မြ ့်မရျားအတွေက့်

နည့်ျားလေ့်ျားေ ျား

ဝန့်မဆ င့်ေမ
ှု ြျား ေ
ူ ျား

ဌ န၊ အပခ ျားမငွေမြျားမခ

မရ င့်ျားဝယ့်မရျားဝန့်ကကျား

စျားြွေ ျားမရျားနှင့်ကူျား န့်ျား

ွေယမ
့် ရျားဝန့်ကကျားဌ န၊

ရွက့်ရန့်၊

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားေှတစ့်ဆင့် မြျားမခ ေှုေ ျားကိုံ ပေြှင့်တင့်မဆ င့်

အ ုံျားဝန့်မဆ င့်ေှုဆိုံင့်ရ မဘလ့်မြျားမခ ပခင့်ျားေ ျားအတွေက့် အလက့်ထမရ နစ့် MoPFI

ရှ မြွေရန့်၊

နည့်ျားဗ ျူဟ ေ ျား

အေ ျားပြည့် ူ ြိို့မ
ုံ ဆ င့်မရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားတွေင့် မငွေ

မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ေှု အတိင
ုံ ့်ျားအတ ကိုံ တိျားုံ ခ ွဲွံ့ရန့်၊
ျားေွဲမြျားမခ ေှုအတွေက့် ြိို့မ
ုံ ဆ င့်မရျားနှင့်ဆက့်

မငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွံ့ွဲ အစည့်ျားေ ျား၏

ဘဏ့်နှင့်

ဘဏ့်ေဟုံတ့်မ

အခွေန့်ဝင့်မငွေမက က့်ခေှုေ ျားအတွေက့် MoPFI၊ ဗဟိုံဘဏ့်

မဆ င့်ေမ
ှု ြျား ူေ ျား

မ

ဘဏ့်ေ ျား၊ ဘဏ့်ေဟုံတ့်

နိုံင့်ငအစိုံျားရမငွေမြျားမခ ေှုေ ျားနှင့်

ရန့်၊

ရွက့်နိုံင့်ရန့် အလက့်ထမရ နစ့်ဂိတ့်မဝျားတစ့်ခုံတည့်မထ င့် မဆ င့်ရွက့် အခွေန့်ေ ျားဦျားစျားဌ န၊

အစိုံျားရ

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျား အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

ိေျား့် ပခင့်ျားစနစ့်နှင့် အဖငိေ့်ျားစ ျားဝန့်ထေ့်ျားေ ျားအတွေက့် အလက့်ထမရ နစ့် မရျားဘဏ့်၊ ဘဏ့်ေ ျား

စေကိန့်ျား၊ ဘဏ္ မရျားနှင့် စက့်ေဝ
ှု န့်ကကျားဌ န၌ ေဂ စ့်တယ့်ေှတတ
့် ေ့်ျားထိန့်ျား MoPFI၊ ပေန့်ေ စျားြွေ ျား

က လလတ့်

က လလတ့်

က လရှည့်

က လလတ့်၊
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က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လရှည့်

က လလတ့်၊

၁၅၄

်

်

န ် ံ

်နှ ်လ ် န်ျိုးစဉ်မ ျိုး

် ၁၇

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၇၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၅

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၇၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၄

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၇၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၃

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၇၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၂

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၇ ၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁

ည် ွ

ည် ွ
လ ် န်ျိုးစဉ်င

် ွ

်

်

်

အြွေွံ့ွဲ အစည့်ျားေ ျား

ုံျားပြျု ူေ ျားအ ျား

ထင့်

ပေင့်

ရှိေှု၊ ဗဟိုံဘဏ့်

က့်ဆိုံင့် ည့် စ ရင့်ျားအင့်ျားဆိုံင့်ရ

လုံြ့်နည့်ျားေ ျား တိုံျားပေြှင့်အမက င့်အထည့်မြ ့်ရန့်၊

ျိုးပမြှ ် န်၊

လ)

မည် အ န်

်

က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လလတ့်

က လလတ့်

ည်င

်အ

(အင

ဦျိုးစ ျိုးင ျိုးအစအစဉ်

်င ျိုးင ျိုး
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က လတိုံ၊ က လလတ့်

က့်ဆိုံင့် က လလတ့်
ရ ဝန့်ကကျားဌ နေ ျား

အခ က့်အလက့် ဗဟိုံဘဏ့်၊

နိုံင့်ငတက မငွေလွှွဲဝန့်မဆ င့်ေေ
ှု ျားတွေင့် AML/CFT အစအစဉ့်နှင့် လုံြ့်ထုံျား ဗဟိုံဘဏ့်

ေ ျား၏ အရည့်အမ ွေျားနှင့်အမရအတွေက့် တိုံျားပေြှင့်ရန့်၊

မငွေလွှွဲလုံြ့်ငန့်ျားနှင့်

ရှင့်ျားလင့်ျား ည့်လိုံအြ့်ခ က့်ေ ျား တည့်မထ င့်ရန့်၊

တင့်ျားအခ က့်အလက့်မြ ့်ထုံတ့်ေှုနှင့် အက အကွေယ့်မြျားေှုေ ျားအတွေက့်

အ

ိရန
ှိ ိုံင့် ည့် စည့်ျားေ ဉ့်ျားေ ျား တိုံျားပေြှငမ
့် ဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

မငွေလွှွဲဝန့်မဆ င့်ေလ
ှု ုံြ့်ငန့်ျား

ရှင့်ျားလင့်ျားမ ခ စွေ

မငွေလွှဝ
ွဲ န့်မဆ င့်ေှုလြ
ုံ ့်ငန့်ျားေ ျားအ ျား ြြိုံျားမြျားနိုံင့် ည့် အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားကိုံ ဗဟိုံဘဏ့်

အ ျား မငွေလွှွဲလုံြ့်ငန့်ျားထုံတ့်မြျားပခင့်ျား မဆ င့်ရွက့်မစရန့်၊

အ ျား အ ျားမက င့်ျားခိုံင့်ေ မစရန့်၊ ဘဏ့်ေဟုံတမ
့်

ွေ

်သည်

အ

အ ွံ့ွေဲ အစည်ျိုးမ ျိုး

သ

်မှုလ ် န်ျိုးမ ျိုး ွေ ်လ ်ျိုးပမ သ
် ငစင ျိုးနှ ် စ ျိုးသံျိုးသမ ျိုးအ

နိုံင့်ငတက မငွေလွှွဲလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအတွေက့် ဥြမေ ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှုေူမဘ င့် ဗဟိုံဘဏ့်

င လ
ွေ ွှဲဝန်င

၁၅၅

်

်နှ ်လ ် န်ျိုးစဉ်မ ျိုး

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၈၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၄

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၈၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၃

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၈၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၂

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၈၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၁

ည် ွ

ည် ွ

် ၁၈

န ် ံ
လ ် န်ျိုးစဉ်င

င လ
ွေ ွှဲဝန်င
် ွ

်

်

်မှုလ ် န်ျိုးမ ျိုး စွေမ်ျိုးင
သ

်

်သည်

ျိုးပမြှ ် န်၊

အ ွံ့ွေဲ အစည်ျိုးမ ျိုး

် ည်

နှင့် ထိုံင့်ျားနိုံင့်င) ေှ ကြ့်ေတ့်ကွေြက
့် ွဲ

ူေ ျားနှင့် ေူဝါေြိင
ုံ ့်ျားဆိုံင့်ရ မဆွေျားမနွေျား

မဆွေျားမနွေျားနိုံင့်ရန့် မငွေလွှွဲမြျားြို့ိုံ ည့်နိုံင့်ငေ ျား (ဥြေ - ေမလျားရှ ျား၊ စင့်က ြူ

တရ ျားဝင့်လေ့်ျားမ က င့်ျားေှတစ့်ဆင့် မငွေလွှွဲြို့ိုံပခင့်ျားနည့်ျားလေ့်ျားေ ျား အမပြရှ

ဆွေွဲမဆ င့်ေှုေ ျား ြန့်တျားမြျားက တွေန့်ျားအ ျားမြျားရန့်၊

အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား)

ိုံို့
ဗဟိုံဘဏ့်

အထူျားဝန့်မဆ င့်ေလ
ှု ုံြ့်ငန့်ျားေ ျား ဗဟိုံဘဏ့်

ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မစမရျား ဘဏ့်ေ ျား (ဘဏ့်ေဟုံတ့်မ

နယ့်စြ့်ပြတ့်မက ့်မငွေလွှွဲြို့ိုံေှုေ ျားဆိုံင့်ရ

ေှုေ ျားကိုံ မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

ေ ျား

အစည့်ျားေ ျား၊ ြါဝင့် ူ

ေဟုံတ့် ည့်အြွေွံ့ွဲ

ေ ျား၊ မငွေမရျားမ ကျားမရျား

မ ကျားမရျားအြွေွံ့ွဲ အစည့်ျား

စ့်ေ ျားအမြေါ် အမပခပြျု၍ မငွေမြျားမခ ေှုအစ ဗဟိုံဘဏ့်

အစဉ့်ေ ျား ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုကိုံပေြှင့်တင့်ရန့်၊

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေအ
ှု

စွေေျား့် မဆ င့်ရည့် ြိေ
ုံ တ
ိုံ ိုံျားပေြှင့်ရန့်၊

ဘဏ့်ေ ျားနှင့်အပခ ျားစနစ့်ြါဝင့် ူေ ျားအ က ျား အပြန့်အလှန့် မငွေမြျားမခ ေှု ဗဟိုံဘဏ့်၊ မငွေမရျား

်

လ)

မည် အ န်

်

က လတိုံ
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က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လတိုံ၊ က လလတ့်

ည်င

်အ

(အင

ဦျိုးစ ျိုးင ျိုးအစအစဉ်

၁၅၆

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၈၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၇

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၈၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၆

ရည့်ရွယ့်ခ က့် ၁၈၊ လုံြ့်ငန့်ျားစဉ့် ၅

ျားေ ျားနှင့် ၎င့်ျားတို့၏
ိုံ ေိ

ျားစုံဝင့်ေ ျားအတွေက့်

တ့်ေှတ့်

င့်မတ ့်ဖြျား လိုံက့်မလ

ဗဟိုံဘဏ့်၊ အစိုံျားရ၊

ပြည့် ူူ့အ ဏ

ြိင
ုံ ့်အြွေွံ့ွဲ အစည့်ျားေ ျားအ က ျား NPSF ၏အုံြစ
့် ုံခွေွဲေ ျားြွံ့ွေွဲ စည့်ျားရန့်၊

အထည့်မြ ့်မဆ င့်ေှုအဆင့်နှင့်ေူဝါေတစ့်ရြ့်ခ ေှတ၍
့်

ေှုမြျား ူေ ျား

ညမထွေရှိ ည့် မြါင့်ျားစြ့်ညိြှနိှုင့်ျားမရျားေူဝါေေူမဘ င့်ကိုံရရှိမစရန့် အမက င့် မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်

နိုံင့်ငတက မငွေလွှွဲလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနှင့်စြ့်လ ဉ့်ျား၍

ွေယ့်မရျား

က့်ဆိုံင့်ရ ဝန့်ကကျား

ဝန့်ကကျားဌ န၊

မရျားနှင့်ဆက့်

ုံျား ဗဟိုံဘဏ့်၊ ြိို့မ
ုံ ဆ င့်

မငွေမရျားမ ကျားမရျားဆိုံင့်ရ ြည မြျားအစအစဉ့်ေ ျား အမက င့်အထည့် ဌ နေ ျား

မြ ့်ေှုတိုံျားပေြှင့်ရန့် ၊

ထ ျားမ

မရွံ့မပြ င့်ျားလုံြ့်

ပြျုရန့်၊

မငွေထုံတ့်မြျားေှုစကကြံအမနပြင့် နိုံင့်င၏စ တိက
ုံ ့်ကွေန့်ယက့်စနစ့်ကိုံ အ

ဦျားစ ျားမြျား
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က လတိုံ၊ က လလတ့်

က လတိုံ

က လလတ့်

ငနော
ရည့်ရွယခ
့် က့်(၁)

်

်

ည် ွ

်

်မ ျိုး

နိုံင့်ငတက စ တ့်ေှတ့်ခ က့်၊ လုံြ့်ထုံျားလုံြ့်နည့်ျားေ ျားနှင့်အည မခတ့်ေလုံခချုဖြျား
စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝမ
ကကျားေ ျားမ

ရည့်ရွယခ
့် က့်(၂)

ွေဲ( )

အခ န
ိ ့်အဓိက မဆ င့်ရွက့်မြျားမခ ရ

ည့် ြေ ဏ

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားရှိရန့်၊

CBM-NET စနစ့် (RTGS စနစ့်) ၏ခနိုံင့်ရည့်စွေေ့်ျားအ ျားနှင့် လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်
ေှုဆိုံင့်ရ လခုံ ချုေပှု ေြှင့်တင့်ရန့်၊

ရည့်ရွယခ
့် က့်(၃)

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားအေ ျုိ ျားေ ျုိ ျား
မ

စွေေ့်ျားမဆ င့်ရည့်ပြည့်ဝ

အပြန့်အလှန့်ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်

ည့် ြေ ဏနည့်ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျား

တည့်မထ င့်ရန့်၊
ရည့်ရွယခ
့် က့်(၄)

ြေ ဏနည့်ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားတွေင့်ဆုံျားရှုျားနင
ိုံ ့်မပခစေခနို့့်ခွေွဲေှု အ ျားမက င့်ျား

ခိုံင့်ေ မစရန့်၊
ရည့်ရွယခ
့် က့်(၅)

မငွေမခ ျား

က့်မ

ခလက့်ေှတ့်ေ ျား လခုံ ချုစွေ ထိန့်ျား

ဆိုံင့်ရ ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှုေူမဘ င့်နှင့် ခိုံင့်ေ
ရည့်ရွယခ
့် က့်(၆)

ိေ့်ျားေှု၊ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှု

ည့်စနစ့်ေ ျားရှိရန့်၊

ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားမငွေမ ကျားမ ျားကွေက့်ကိုံြြိုံျားမြျားနိုံင့် ည့် အမပခခအမဆ က့်အအုံ
ေ ျား ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မစရန့်၊

ရည့်ရွယခ
့် က့်(၇)

နိုံငင
့် ပခ ျား

ုံျားမငွေမ ျားကွေက့်

မဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားတွေင့်

စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှု

ဆိုံင့်ရ ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခေ ျားကိုံ စေခနို့့်ခပွေွဲ ခင့်ျားနှင့် စနစ့်ေ ျားအ ျား တိျားုံ တက့်မစရန့်၊
ရည့်ရွယခ
့် က့်(၈)

မငွေမြျားမခ ေှုနှင့်

စ ရင့်ျားရှငျား့် လင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျား၊

မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျား

နှင့်မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေလ
ှု ုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအတွေက့် ပြည့်စုံလုံမလ က့်ဖြျား ခိုံင့်ေ
ည့် ဥြမေ ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှုဆိုံငရ
့် ေူမဘ င့်တစ့်ရြ့်ရှိမစရန့်၊
ရည့်ရွယခ
့် က့်(၉)

အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်အမြေါ် ထိမရ က့်မ

ကကျား ကြ့်ထိနျား့် မက င့်ျား

ေှုတစ့်ရြ့်ကိုံ ထူမထ င့်ရန့်၊
ရည့်ရွယခ
့် က့်(၁၀)

ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားစနစ့်နှင့် နည့်ျားလေ့်ျားေ ျားအတွေက့် နိုံငင
့် တက စ
တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျားကိုံ အမက င့်အထည့်မြ ရ
့် န့်၊
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ရည့်ရွယခ
့် က့်(၁၁)

တ ဝန့်ရှိအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားနှင့် မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအ က ျား စွေေ့်ျားရည့်
ပြည့်၀

ည့် ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှုအစအစဉ့်ေ ျား တည့်မထ င့်ရန့်၊

ရည့်ရွယခ
့် က့်(၁၂)

အလက့်ထမရ နစ့် မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျား တိုံျားပေြှင့်အ

ရည့်ရွယခ
့် က့်(၁၃)

အခ င့်ျားခ င့်ျားခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ပခင့်ျားနှင့် စ တ့်ေှတ့်ပခင့်ျားအ ျား တိုံျားပေြှင့် ရန့်၊

ရည့်ရွယခ
့် က့်(၁၄)

မငွေမရျားမ ကျားမရျားအလုံျားစုံြါဝင့်ေှုတိုံျားပေြှင့်ရန့်၊

ရည့်ရွယခ
့် က့်(၁၅)

ပေန့်ေ ပြည့် ူေ ျားအ က ျား

မငွေ

ုံျားပြျုရန့်၊

ျားေွဲမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားအ ုံျားပြျုေှုနှင့်

စြ့်လ ဉ့်ျား၍ အ ိြည မြျားအစအစဉ့်ေ ျားကိုံ တိုံျားပေြှင့်မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊
ရည့်ရွယခ
့် က့်(၁၆)

နိုံင့်ငမတ ့်အစိုံျားရမငွေမြျားမခ ေှုေ ျားအ ျား
ေ ျားပြင့် ပြစ့်နိုံင့်

ရည့်ရွယခ
့် က့်(၁၇)

အလက့်ထမရ နစ့်မြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျား

ေ မပြ င့်ျားမရွံ့မဆ င့်ရွက့်ရန့်၊

နိုံင့်ငတက မငွေလွှွဲဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားြွေင့်လင့်ျားပေင့်

မစမရျားနှင့်

စ ျား ုံျား

ူေ ျားအက အကွေယ့်မြျားမရျားတိုံျားပေြှင့်ရန့်၊
ရည့်ရွယခ
့် က့်(၁၈)

နိုံငင
့် တက မငွေလဝ
ွှွဲ န့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား စွေေ့်ျားမဆ င့်ရည့်တိုံျားပေြှင့်ရန့်၊
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ငနော
(

်

်

ွေဲ (ဂ) င င
ွေ ျိုးင မှုစနစ် ွံ့ွေံ ပ ျိုး

ျိုး

်င ျိုး

်

CPMI အင ွေင ွေလမ်ျိုးညွှန်

်

) ဘဏ်လ ် န်ျိုးစနစ်

လမ်ျိုးညွှန်

ဗဟိုံဘဏ့်က ဗဟိေ
ုံ ှမဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျား : ဗဟိဘ
ုံ ဏ့် ည့် ခိုံင့်ေ မ

်၁-

တစ့်ရြ့်ပြစ့်မြေါ်ရန့် တ ဝန့်ရှိ ည့်အမလ က့် မငွေမ ကျားအ ျား ထိမရ က့်မ
နည့်ျားလေ့်ျားတစ့်ရြ့်အမနပြင့် အ
လမ်ျိုးညွှန်
မန က့်ဆုံျားအ

ခိုံင့်ေ မ

်၂-

မငွေမ ကျား
မငွေမြျားမခ ေှု

ုံျားပြျုနိုံင့်မစရန့် အဓိကအခန့်ျားကဏ္က မဆ င့်ရွက့်ရေည့်။
ဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျားစနစ့်တစ့်ရြ့်၏ အခန့်ျားကဏ္ကိုံ ပေြှင့်တင့်ပခင့်ျား :

ုံျားပြျု

ူေ ျားအတွေက့် မငွေမြျားမခ ေှုမငွေစ ရင့်ျားေ ျား၊ နည့်ျားလေ့်ျားေ ျားနှင့် ဝန့်မဆ င့်

ေှုေ ျားကိုံ ြြိုံျားမြျား

ည့် ဘဏ့်ေ ျားနှင့် အပခ ျားအလ ျားတူမငွေမရျားမ ကျားမရျားအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား ည့်

တစ့်ဦျားနှင့်တစ့်ဦျား ယှဉ့်ဖြိျုင့်ေှုေ ျားရှိမ
ပြစ့်

ည့်။

( )

စမံ

လမ်ျိုးညွှန်

်င ျိုး
်၃-

ွေဲပ

လ
့် ည့်ျား စနစ့်တစ့်ရြ့်အမနပြင့် ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ရေည့်

ျိုး်

ရှုြ့်မထွေျားေှုေ ျားရှိ

ည့်ကိုံ အ ိအေှတ့်ပြျုပခင့်ျား : စေခ က့်ခ ေှတ့်ရ တွေင့်

အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်၏ အဓိကအခ က့်ေ ျားနှင့် ၎င့်ျား၏ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုအမြေါ်

ေှုရန
ှိ ိုံင့်

ည့်အမပခခေူေ ျား အလုံျားစုံကိုံ ပြည့်စုံစွေ န ျားလည့်ေှုအမြေါ် အမပခခ၍ ခ ေှတ့်ရေည့်။

လမ်ျိုးညွှန်

်၄-

လိအ
ုံ ြ့်ခ က့်ေ ျားအမြေါ်

စွေေ့်ျားမဆ င့်ရည့်နှင့် အေ ျုိ ျား
ခ က့်ေ ျားကိုံဦျားတည့်၍
လမ်ျိုးညွှန်

်၅-

ဦျားတည့်မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်တွေင့် အ

ုံျားပြျု

:

က့်မရ က့်

စျားြွေ ျားမရျားစနစ့်၏

ူအ ျားလျားုံ ၏ မငွေမြျားမခ ေှုလအ
ိုံ ြ့်

တ့်ေှတ့်မြ ထ
့် ုံတ့်ေှုနှင့် လေ့်ျားညွှန့်ေှုပြျုရေည့်။
ဦျားစ ျားမြျားအစအစဉ့် ရှင့်ျားလင့်ျားစွေ ခ ေှတ့်ပခင့်ျား : အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်

အ ျား ေဟ ဗ ျူဟ က က ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မစေည့်စေခ က့်နှင့် ဦျားစ ျားမြျားအဆင့်ေ ျား တ့်ေှတ့်ရေည့်။
လမ်ျိုးညွှန်

်၆-

အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်ေှုကိုံအဓိကထ ျားပခင့်ျား : ေဟ ဗ ျူဟ စေ

ခ က့်ေ ျားကိုံ ထိမရ က့်မ ခ စွေ အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်မစရေည့်။
(ဂ)

ဥ ငေနှ ် လ ်

လမ်ျိုးညွှန်

်၇-

ံျိုးလ ်နည်ျိုးမ ျိုး

်

မငဘ

်

မ ျားကွေက့်ြွံ့ွေ ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုအ ျား ပေြှင့်တင့်ပခင့်ျား : မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှု

ေ ျားအတွေက့် မ ျားကွေက့်ဆိုံင့်ရ အစအစဉ့်ေ ျားအ ျား ခ ွဲွံ့ထွေငပ့် ခင့်ျားနှင့် အ ျားမက င့်ျားခိုံင့်ေ မစပခင့်ျား
ည့် အေ ျုိ ျား

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့် ဆငက
့် ွဲတိုံျားတက့်မရျား၏ အဓိကအခ က့်ပြစ့်ရေည့်။
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လမ်ျိုးညွှန်

က့်ဆိုံငရ
့် ဦျားမဆ င့်ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်

်၈-

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ရှိ

ူေ ျားအ ျား ြါဝင့်မစပခင့်ျား : အေ ျုိ ျား

က့်ဆိုံငရ
့် ဦျားမဆ င့်ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျားအ က ျား ထိမရ က့်မ

အကကမြျားမဆွေျားမနွေျားညြှိနိှုင့်ျားေှုေ ျား ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မစမရျား အ ျားမြျားရေည့်။
လမ်ျိုးညွှန်

်၉-

ထိမရ က့်မ

ကြ့်ေတ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားေှုရှိမစရန့် ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျား :

ဗဟိုံဘဏ့်က မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်အ ျား ထိမရ က့်မ

ကြ့်ေတ့်ထိနျား့် မက င့်ျားေှုရှိမစရန့် အပခ ျားမ

ကြ့်ေတ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားမရျားဆိုံင့်ရ အ ဏ ြိုံင့်အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားနှင့်ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ရန့် လိုံအြ့်ေည့်။
် ၁၀ - ဥြမေခိုံင့်ေ ေှုရှိမစရန့် ပေြှင့်တင့်ပခင့်ျား : အေ ျုိ ျား

လမ်ျိုးညွှန်ျိုး
ြွေင့်လင့်ျားပေင့်

ဖြျား ဖြျားပြည့်စုံ၍ ခိုံင့်ေ မ

(ဃ) အငပ

ံအင

လမ်ျိုးညွှန်

် ၁၁ - ြေ ဏနည့်ျားမ

ပခင့်ျား : စ ျား

ုံျား

လခုံ ချုေရ
ှု ှိမ

မငွေ

ရရှိနိုံင့်

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်အတွေက့်

ဥြမေေူမဘ င့်ကိုံ ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မစရေည့်။

်အအံ
မငွေမြျားမခ ေှုဆင
ိုံ ရ
့် ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား တိုံျားပေြှင့်

ူေ ျား၊ စျားြွေ ျားမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနှင့် အစိုံျားရတိအ
ုံို့ တွေက့် စွေေ့်ျားမဆ င့်ရည့်ပြည့်ဝဖြျား
ျားေဟုံတ့်

ည့် ြေ ဏနည့်ျားမ

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားနှင့် ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျားကိုံ မရွျားခ ယ့်
မငွေမြျားမခ ေှုဆိုံငရ
့်
အမပခခအာမဆ က့်အအုံကိုံ တိုံျားပေြှင့်မဆ င့်

ရွက့်ရေည့်။
လမ်ျိုးညွှန်

် ၁၂ - ြေ ဏေ ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ကိုံ

လုံြ့်ငန့်ျား၏

အက ျုိ ျားအပေတ့်အရ

မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျား : မငွေမရျားမ ကျားမရျားမ ျားကွေက့်၏လိအ
ုံ ြ့်ခ က့်နှင့် အခ န
ိ ့်အဓိကထ ျားမ

ဘဏ့်

အခ င့်ျားခ င့်ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျား၏ ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုအမြေါ် ေူလအ ျားပြင့် အမပခခဖြျား ြေ ဏ
ေ ျားမ
လမ်ျိုးညွှန်

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ကိုံ တည့်မထ င့်ရေည့်။
် ၁၃ - မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် မငွေမခ ျား က့်မ ခလက့်ေှတ့်ေ ျားဆိုံင့်ရ စနစ့်ေ ျား၏ ြွေွံ့ဖြိျုျား

တိုံျားတက့်ေှုကက
ိုံ ့်ညမစပခင့်ျား : မငွေမရျားမ ကျားမရျားစနစ့်အတွေင့်ျား လခုံ ချုဖြျားစွေေ့်ျားမဆ င့်ရည့်ပြည့်ဝေှုရှိ
မစရန့်အတွေက့် မငွေမခ ျား

က့်မ

ခလက့်ေှတ့်ေ ျားနှင့် ြေ ဏေ ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျား

အ ျား ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မစရန့် ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ရေည့်။
လမ်ျိုးညွှန်
က့်မ

် ၁၄ - ြေ ဏနည့်ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှု၊ ြေ ဏေ ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် မငွေမခ ျား

ခလက့်ေှတ့်ေ ျားဆိုံင့်ရ စနစ့်ေ ျား၏ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုအ ျား ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျား :

ြင့်ေစနစ့်ေ ျားအတွေက့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုလုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်ေ ျား

ည့် လုံြ့်ငန့်ျားလည့်ြတ့်ေှုအရ ယင့်ျားတိုံို့

အ က ျားရှိ မငွေပြစ့်လွေယ့်ေှုလအ
ိုံ ြ့်ခ က့်နှင့် စ ရင့်ျားရှငျား့် လင့်ျားေှုဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခေ ျားအ ျား ထိမရ က့်စွေ
စေခနို့့်ခွေွဲနိုံငရ
့် န့်အတွေက့် ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ရေည့်။
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ငနော

်

်

ညွှန်ျိုး

န်ျိုး

ွေဲ(ဃ) NPS ွေံွံ့ပ ျိုး

ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်

ျိုး

်မှု

ျိုး်

ပ

်ျိုး

်

န်ျိုးမ ျိုး30

ညွှန်ျိုး

ှ ်ျိုးလ ်ျိုး

်

ည့် ဤညွှန့်ျားကိန့်ျားတွေင့် လူဦျားမရ ၁၀၀,၀၀၀ အတွေက့် ရရှိေည့် ATM

မနရ ေ ျား

နှင့် POS အမရအတွေက့်၊ အရွယ့်မရ က့်လူဦျားမရ ၁,၀၀၀ အတွေက့်
ရရှိေည့် ဘဏ့်ခွေွဲအမရအတွေက့်၊ ကိုံယ့်စ ျားလှယ့်အမရအတွေက့်၊
ကျူအ ကုံတ့်စနစ့် လက့်ခ
မြ ပ့် ြ

ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်

ည့် မရ င့်ျားခ

ည့် ေတ့်ထရစ့် ြါဝင့်ြါ

ူအမရအတွေက့်တိုံို့ကိုံ

ည့်။

ည့် ဤညွှန့်ျားကိန့်ျားတွေင့် မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားနှင့် ဝင့်မရ က့်မဆ င့်

မနရ ေ ျား - အလှေ့်ျားကွေ မဝျားေှု

ရွက့်နိုံင့်ေှုလေ့်ျားမ က င့်ျား၏ ထိျားုံ မြ က့်ဝင့်မရ က့်ေှုကိုံ စိစစ့်အကွဲ
ပြတ့်ေည့် ေတ့်ထရစ့်တစ့်စုံြါရှိြါ
မ

ည့်။ ေတ့်ထရစ့်တွေင့် တိက

ြထဝဝင့်ဧရိယ အက ယ့်အဝန့်ျား (မေ

နှငမ
့် က ျားလက့် စ

တွေင့်ျား၊ ဖေိျုွံ့တွေင့်ျား

ည့်) အလိုံက့်လည့်ျား မြ ပ့် ြထ ျားြါ

ည့်။

မငွေမြျားမခ ေှုဆိုံငရ
့်

ဤအြိုံင့်ျားတွေင့် တစ့်ဦျားက ဝင့်မငွေအရ ဖေစ ျားကတ့်နှင့် ဖေရှငက
့် တ့်

နည့်ျားလေ့်ျားေ ျား

အမရအတွေက့်၊
လုံြ့်ငန့်ျားစ ရင့်ျားရှိ
စ ရင့်ျားရှိ
ြါ

မငွေမြျားမခ ေှုဆိုံငရ
့် နည့်ျားလေ့်ျား

အင့်တ နက့်ဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျားနှင့်

ူအခ ျုိ ျားအစ ျား၊ အလက့်ထမရ နစ့် မငွေမ ကျား

ူအမရအတွေက့်တိက
ုံို့ ိုံ မြ ပ့် ြ

မငွေမြျားမခ ေှုဆိုံင့်ရ နည့်ျားလေ့်ျားေ ျားတွေင့် မြ ့်ပြထ ျား

ည့်အတိုံင့်ျား ပြစ့်ြါ

ည့်။ ေတ့်ထရစ့်တွေင့် တိက မ

ဧရိယ အက ယ့်အဝန့်ျား (မေ
စ

ည့် ေတ့်ထရစ့် ြါဝင့်

ည့်။

အထက့်ြါ

ေ ျား - အလှေ့်ျားကွေ မဝျားေှု

ေိုံဘိုံင့်ျားဘဏ့်

ြထဝဝင့်

တွေင့်ျား၊ ဖေိျုွံ့တွေင့်ျားနှင့် မက ျားလက့်

ည့်) အလိက
ုံ ့်လည့်ျား မြ ပ့် ြထ ျားြါ

ည့်။

မငွေမြျားမခ ေှုဆိုံငရ
့် နည့်ျားလေ့်ျား

ဤညွှန့်ကိန့်ျားတွေင့် POS နှင့် ATM ပြင့် မဆ င့်ရွက့်

ေ ျား၏ အ

ြေ ဏနှင့်အမရအတွေက့်။ ATM တွေင့် ထုံတ့်ယူ

ုံျားဝင့်ေှု

ည့်မငွေ

ည့်မငွေြေ ဏ၊

ဖေစ ျားကတ့် / ဖေရှင့်ကတ့်ေ ျားပြင့် မဆ င့်ရွက့် ည့်အမရအတွေက့်၊
စ ရင့်ျားြိုံင့်ရှင့်ေ ျားတွေင့် အင့်တ နက့်ဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျား နှင/့်

ိေ
ုံို့ ဟုံတ့်

ေိုံဘိုံင့်ျားဘဏ့်လုံြ့်ငန့်ျားအ ျား အနည့်ျားဆုံျား တစ့်လတစ့်ကကိေ့် အ ုံျားပြျု
ည့် စ ရင့်ျားြိုံင့်ရှငအ
့် ခ ျုိ ျားအစ ျား၊ အလက့်ထမရ နစ့် မငွေမ ကျား
မဆ င့်ရွက့်ေှုြေ ဏနှင့်
30

အမ ျုိ ုံး ာုံးယငွေယပုံးယခ မှုစနစ် ွေွံ့ဖ ိျုုံးတုံးိို တက်မှုဆိိုင် ာ တိင
ို ်ုံးတာပခင်ုံးအတွေက် ကမ္ာ့်

အမရအတွေက့်၊

အလက့်ထမရ နစ့်

ဏ်ညွှန်ုံးကိန်ုံးမ ာုံးကိို ကကည့််ပေါ။
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မငွေမ ကျားအ ျား တစ့်လလ င့် အနည့်ျားဆျားုံ တစ့်ကကိေ့်အ ုံျားပြျု၍ မငွေမြျား
မခ ေှုမဆ င့်ရွက့် ည့်စ ရင့်ျားြိုံင့်ရှင့်အမရအတွေက့်၊ အလက့်ထမရ
နစ့်မြျားမခ ေှုနှင့် မငွေ

မငွေမြျားမခ ေှုဆိုံငရ
့် နည့်ျားလေ့်ျား

အထက့်ြါ

မငွေမြျားမခ ေှုဆိုံင့်ရ နည့်ျားလေ့်ျားေ ျားတွေင့် မြ ့်ပြထ ျား

ည့်အတိုံင့်ျား ပြစ့်ြါ
စ

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်

၏အ

ုံျားစရိတ့်

ူေ ျား

ည့် အခ ျုိ ျားအစ ျားတိုံို့

ည့် ေတ့်ထရစ့် ြါဝင့်ြါ

ည့်။

ည့်။ ေတ့်ထရစ့်တွေင့် တိက မ

ဧရိယ အက ယ့်အဝန့်ျား (မေ

ဆက့်

ုံျားပြျု

ကိုံ မြ ပ့် ြ

ေ ျား၏အ ုံျားဝင့်ေှု - အလှေ့်ျားကွေ
မဝျားေှု

ျားမြျားမခ ေှုအ

ြထဝဝင့်

တွေင့်ျား၊ ဖေိျုွံ့တွေင့်ျားနှင့် မက ျားလက့်

ည့်) အလိက
ုံ ့်လည့်ျား မြ ပ့် ြထ ျားြါ

ည့်။

ဤညွှန့်ျားကိန့်ျား ည့် စ ျား ုံျား ူေ ျား၏မငွေမြျားမခ ေှုအတွေက့်ကုံန့်က
စရိတ့် / တိုံက့်ရိုံက့်ဖေစ ျား လွှမ
ွဲ ပြ င့်ျားေှုေ ျား၊ မငွေမြျားမခ ေှုကတ့်ေ ျား
(ဖေျားစ ျားနှင့် ဖေရှင့်)၊ အပခ ျား မငွေ

ျားေွဲမငွေမြျားမခ ေှုနည့်ျားလေ့်ျားေ ျားနှင့်

ဖေရှငလ
့် မ
ွှွဲ ပြ င့်ျားေှု ပြျုလုံြ့်ပခင့်ျားတိအ
ုံို့ တွေက့် စုံစုံမြါင့်ျားကုံန့်က စရိတ့်
မပြ င့်ျားလွဲပြစ့်မြေါ်ေှုကိုံ တိုံင့်ျားတ နိုံင့်ရန့် ရည့်ရွယ့်ြါ

ည့်။
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ငနော

်

်

ွေဲ ( ) င ွေင ျိုးင

ျိုးင ျိုးင ျိုး

ွေ

် အငပ

IOSCO အငပ
အင
အငပ

ွေင

်အအံမ ျိုး

်

CPMI-

ံမမ ျိုး

ွေ ွေဲွံ့စည်ျိုး ံ

ံမ ၁ : ဥ ငေအငပ

FMI တစ့်ရြ့်

ည့်

ံ

က့်ဆိုံင့်ရ နယ့်ြယ့်အ ျားလျားုံ တွေင့် ၎င့်ျားတိုံို့၏မဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျား၏ ရှုမထ င့်

တစ့်ခုံစအတွေက့် အမပခခမက င့်ျားမ
ရှိရေည့်ပြစ့်
အငပ

ံအင

ရှင့်ျားလင့်ျားပေင့်

ဖြျား အ ဏ တည့်

ည့် ဥြမေအမပခခ

ည့်။

ံမ ၂ : အ ်

FMI တစ့်ရြ့်

် ံ

ည့် ၎င့်ျား၏ လခုံ ချုေှုနှငစ
့် ွေေ့်ျားမဆ င့်ရည့်တိုံျားပေြှငပခင့်
့် ျားနှင့် က ယ့်ပြနို့မ
့်

မ ကျားမရျားစနစ့်တည့်ဖငိေ့်ေှု၊ အပခ ျား

က့်ဆိုံင့်

ည့် ပြည့်

ူူ့အက ျုိ ျားပြျုထည့်

မငွေမရျား

ွေင့်ျားစဉ့်ျားစ ျားေှုေ ျားနှင့်

က့်ဆိုံငရ
့် ဦျားမဆ င့်ြါဝင့် ူေ ျား၏ ရည့်ေှန့်ျားခ က့်ေ ျားကိုံ ြြိုံျားမြျားပခင့်ျားတိအ
ုံို့ တွေက့် စ
ရှငျား့် လင့်ျား၍ပေင့်

ေှုရှိမ

အငပ

ံျိုးရံှုျိုးန ်ငပ မ ျိုးအ

ံမ ၃ :

အုံြ့်ခ ျုြ့်ေအ
ှု စအေေ ျား ရှိရေည့်ပြစ့်
ွေ

ည့်

ည့်။

် ပ ျိုးပ ည်စံသည် စမံ န်ို့ ွေဲမှုမငဘ

်

FMI တစ့်ရြ့်တွေင့် ဥြမေ၊ မခ ျားမငွေ၊ မငွေမ ကျားလွေယ့်ကူေှု၊ လုံြ့်ငန့်ျားြိုံင့်ျားဆိုံငရ
့် နှင့် အပခ ျားဆုံျားရှုျား
နိုံငမ
့် ပခေ ျားအတွေက့် ဖြျားပြည့်စုံ
ေည့်ပြစ့်

ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခစေခန့်ခ
ို့ ွေွဲေှု ေူမဘ င့်တစ့်ရြ့်ရှိရ

ည့်။

င ျိုးင ွေနှ ်င ွေင
အငပ

ည့် ခိုံင့်ေ မ

ျိုးလွေ

ံမ ၄ : င ျိုးင ွေ

်

မှု

ျိုးံ ရံှုျိုးန ်ငပ စမံ န်ို့ ွေဲမှု

ံျိုးရံှုျိုးန ်ငပ

FMI တစ့်ရြ့်တွေင့် ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်
ေ ျားေှမြေါ်မြါက့်လ မ

ူေ ျား

ိုံို့ ၎င့်ျား၏မငွေမြျားမခ ေှု၊ စ ရင့်ျားရှငျား့် လင့်ျားေှုလုံြ့်ငန့်ျားစဉ့်

မခ ျားမငွေဆုံျားရှုျားနိုံငမ
့် ပခကိုံ ထိမရ က့်စွေ

ကည့်ရှုရန့်နှင့် စေခန့်ခ
ို့ ွေွဲရန့် လိအ
ုံ ြ့်ြါ

ည့်။ FMI တစ့်ရြ့်တွေင့် ြါဝင့်

အဝရှိမစရန့် ၎င့်ျား၏ မခ ျားမငွေဆျားုံ ရှုျားနိုံင့်မပခကိုံ က ေိမ
ည့်။ ထိို့ုံအပြင့် ြိုံေိုံရှုြ့်မထွေျား
အ ျား

လည့်ျား အကကျားေ ျားဆုံျားစုံြုံလ

ူတိုံငျား့် ယုံ ကည့်ေှုအပြည့်

မငွေမ ကျားအရင့်ျားအပေစ့်ေ ျား ရှိရေည့်ပြစ့်

ည့် ဆုံျားရှုျားနိုံငမ
့် ပခေ ျားရှိမ

ျားတွေင့် စနစ့်အရအမရျားြါမ

တိုံင့်ျားတ ရန့်၊ မစ င့် ကြ့်

ိေ
ုံို့ ဟုံတ့် စရင့်ြိုံငခ
့် ွေင့်နယ့်ြယ့်

CCP တစ့်ခုံတွေင့် မ ျားကွေက့်အမပခအမနြုံေှန့်ရှိမနမ

ည့် မကကွေျားဖေေ ျားကိုံပြစ့်မစနိုံင့်မ

ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်

၎င့်ျား၏လက့်မဝခေ ျားေှ မကကွေျားဖေေမြျားဆြ့်နိုံင့်ေှုကိုံ က ေိမစရန့် လုံမလ က့်မ

့်

ူနှစ့်ဦျားနှင့်

မငွေမရျားမ ကျားမရျား
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အရင့်ျားအပေစ့်ေ ျား ထိန့်ျား

ေ
ိ ့်ျားရေည့်ပြစ့်

ြုံေှန့်ရှိမနမ

လ
့် ည့်ျား

အကကျားေ ျားဆုံျားစုံြုံလ

မဆ င့်ရွက့်

ူနှစ့်ဦျားနှင့်

လမ
ုံ လ က့်မ
အငပ

ည့်။ အပခ ျား CCP အ ျားလုံျားတွေင့် မ ျားကွေက့်အမပခအမန
ည့်

မကကွေျားဖေေ ျားကိုံပြစ့်မစနိုံငမ
့်

၎င့်ျား၏လက့်မဝခေ ျားေှ

မကကွေျားဖေေမြျားဆြ့်နိုံငေ
့် ှုကိုံ

မငွေမရျားမ ကျားမရျားအရင့်ျားအပေစ့်ေ ျား ထိန့်ျား

ေ
ိ ့်ျားရေည့်ပြစ့်

ြါဝင့်
က ေိမစရန့်

ည့်။

ံမ ၅ : အ မ ံ စစည်ျိုး

FMI တစ့်ရြ့်

ည့် ၎င့်ျား၏

ေ
ိုံို့ ဟုံတ့် ၎င့်ျားတွေင့်ြါဝင့်

ူေ ျား၏ မခ ျားမငွေေ ျားအတွေက့် ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခကိုံ

စေခန့်ခ
ို့ ွေွဲရန့် မခ ျားမငွေ၊ မငွေမ ကျားလွေယ့်ကူေန
ှု ှင့် မ ျားကွေက့်ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခ အနည့်ျားဆုံျားပြစ့်မစရန့်
အတွေက့် အ ေခြစစည့်ျား ရယူရေည့်ပြစ့်

ည့်။ FMI တစ့်ရြ့်

ည့်

င့်မလ ့်

ပခင့်ျားနှင့် အကနို့့်အ တ့်ေ ျားထ ျားရှိပခင့်ျားတိက
ုံို့ ိုံ ခ ေှတ့်မဆ င့်ရွက့်ရေည့်ပြစ့်
အငပ

ံမ ၆ : န

်သ

ုံျား

ြ့်မ

အငပ

ံမ ၇ : င ွေင

FMI တစ့်ရြ့်

ည့်။

်မ ဉ်ျိုး

CCP တစ့်ခုံတွေင့် ၎င့်ျားတင
ွေ ြ
့် ါဝင့် ူေ ျားက မဆ င့်ရွက့်
ြုံေှန့်

ည့်တန့်ြိုံျားမလ

ထိမရ က့်
ျိုးလွေ

ည့် မခ ျားမငွေဆုံျားရှုျားနိုံငမ
့် ပခကိုံ အမပခခဖြျား

ည့် နယ့် တ့်ေ ဉ့်ျားစနစ့်တစ့်ရြ့်ထ ျားရှိရန့် လိအ
ုံ ြ့်ေည့်ပြစ့်
်

မှု

ည့်။

ျိုးံ ရံှုျိုးန ်ငပ

ည့် ၎င့်ျား၏မငွေမ ကျားလွေယ့်ကူေဆ
ှု ုံျားရျားှု နိုံင့်မပခအ ျား ထိမရ က့်စွေ တိုံင့်ျားတ မစ င့် ကြ့်

ကည့်ရှုဖြျား စေခန့်ခ
ို့ ွေွဲရေည့်ပြစ့်ြါ
လည့်ျား အကကျားေ ျားဆုံျားစုံြုံလ

ည့်။ FMI တစ့်ရြ့်

ည့် မ ျားကွေက့်အမပခအမန ြုံေှန့်ရှိမနမ

ည့်မကကွေျားဖေေ ျားကိုံပြစ့်မစနိုံငမ
့်

ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်

့်

ူနှစ့်ဦျားနှင့်

၎င့်ျား၏လက့်မဝခေ ျားေှ မကကွေျားဖေေမြျားဆြ့်နိုံငေ
့် ှုကိုံ က ေိမစရန့် မနို့ခ င့်ျားနှင့် အပခ ျားမနို့ေ ျား၏
မြျားမခ ေှုတ ဝန့်ကိုံ
လမ
ုံ လ က့်မ
စ

ပြည့်ဆည့်ျားရန့်အတွေက့်

က့်ဆိုံငရ
့် မငွေမ ကျားအေ ျုိ ျားအစ ျားအ ျားလျားုံ တွေင့်

မငွေမ ကျားလွေယ့်ကူေှုအရင့်ျားအပေစ့်ေ ျား ထိန့်ျား

ိေ့်ျားရေည့်ပြစ့်

ည့်။

ျိုး် ှ ်ျိုးလ ်ျိုးမှု

အငပ

ံမ ၈ : အပ ျိုးသ

FMI တစ့်ရြ့်
ည့် အဖြျား

်စ

ျိုး် ှ ်ျိုးလ ်ျိုးပ

ည့် မန က့်ဆုံျားတန့်ြိုံျား

ျိုး်

င့်ရေည့်မနို့ရက့် (Value Date) တွေင့် ရှင့်ျားလင့်ျားဖြျား မ

တ့်အဆင့်စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်ကိုံ ြြိုံျားမြျားရေည့်ပြစ့်

တွေင့် FMI တစ့်ရြ့်

ည့် မနို့ခ င့်ျား

ြြိုံျားမြျားရေည့်ပြစ့်

ည့်။

ည့်။ လိအ
ုံ ြ့်

ခ

ည့်အခ န
ိ ့်

ေ
ိုံို့ ဟုံတ့် အခ န
ိ ့်နှင့်တမပြျားည အဖြျား တ့်စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျားကိုံ
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အငပ

ံမ ၉ : င င
ွေ

FMI တစ့်ရြ့်

ျိုးစ

ျိုး် ှ ်ျိုးလ ်ျိုးပ

ျိုး်

ည့် ယင့်ျား၏ မငွေမ ကျားစ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျားကိုံ ဗဟိုံဘဏ့်၏ မငွေမ ကျားပြင့် လိုံအြ့်

ည့်အခ န
ိ ့်တွေင့် မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ရေည့်။ ဗဟိုံဘဏ့်၏ မငွေမ ကျားကိုံ အ
ကူျား

ုံျားေပြျုြါက FMI

ည့်

န့်ျားမရ င့်ျားဝယ့်မရျားဘဏ့်ေ ျား၏ မငွေမ ကျားကိုံ အ ုံျားပြျုရ ေှ မြေါ်မြါက့်လ ေည့် မခ ျားမငွေနှင့်

မငွေမ ကျားလွေယ့်ကူေဆ
ှု ုံျားရျားှု နိုံင့်မပခကိုံ မလ ခ ရေည့်ပြစ့်ဖြျား တင့်ျား ကြ့်စွေ ထိန့်ျားခ ျုြရ
့် ေည့်ပြစ့်
အငပ

ံမ ၁၀ : လ

FMI တစ့်ရြ့်

်င

ပ် န်ို့ငဝပ

ည့်။

်ျိုး

ည့် လက့်မရ က့်လုံြ့်ငန့်ျားေ ျား

ိေ
ုံို့ ဟုံတ့် ကုံန့်စည့်ေ ျားပြန့်ို့မဝပခင့်ျား နှငစ
့် ြ့်လ ဉ့်ျား

ည့် ၎င့်ျား၏တ ဝန့်ဝတတရ ျားေ ျားကိုံ ရှငျား့် လင့်ျားစွေ မြ ့်ပြထ ျားရေည့်ပြစ့်ဖြျား၊ လက့်မရ က့်ပြနို့မ
့် ဝေှု
နှင့် က့်ဆင
ိုံ ့်မ
င ွေင ျိုးသ

ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခေ ျားကိုံ

်ငသ ံလ

်မှ

တ့်ေှတ့်မြ ့်ထုံတ့်မစ င့် ကည့်၍ စေခနို့့်ခွေွဲရေည့်ပြစ့် ည့်။

်မ ျိုး ဗဟမှ

န်ျိုးသမ်ျိုးပ

်ျိုးနှ ်

န် ျိုး လှ

်ပ

ျိုး်

်

စ

်ျိုး

ှ ်ျိုးလ ်ျိုးမှုစနစ်မ ျိုး
အငပ

ံမ ၁၁ : င ွေင ျိုးသ

်ငသ ံလ

CSD တစ့်ခုံ ည့် ထုံတ့်မဝထ ျားမ
ကိုံ မ

ခ မစရန့်၊ မငွေမခ ျား

တိေ
ုံို့ ှ မြေါ်မြါက့်လ

က့်မ

်မှ

်မ ျိုး ဗဟမှ

မငွေမခ ျား

က့်မ

န်ျိုးသမ်ျိုးပ

ခလက့်ေှတ့်ေ ျား၏ ပြည့်စုံ မက င့်ျားေွေန့်ေှု

ခလက့်ေှတ့်ေ ျား လခုံ ချုစွေ ထိန့်ျား

ံမ ၁၂ :

FMI တစ့်ရြ့်

ိေ့်ျားပခင့်ျားနှင့် လွှမ
ွဲ ပြ င့်ျားပခင့်ျား

ည့် ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခေ ျားကိုံ အနည့်ျားဆုံျားပြစ့်မစရန့်နှင့် စေခန့်ခ
ို့ ွေွဲရန့်

ည့်စည့်ျားေ ဉ့်ျားလုံြ့်ထျားုံ လုံြ့်နည့်ျားေ ျား ခ ေှတ့်ထ ျားရေည့်ပြစ့်
အငပ

်ျိုး

န် ျိုး လှ

်ပ

်ျိုး

်

စ

င့်မလ ့်

ည့်။

ျိုး် ှ ်ျိုးလ ်ျိုးမှုစနစ်မ ျိုး

ည့် စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျားတ ဝန့်နှစ့်ရြ့်ကိုံ ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်ြါက (ဥြေ

အ ျားပြင့် မငွေမခ ျား

က့်မ

ခလက့်ေှတ့်ေ ျား

ိေ
ုံို့ ဟုံတ့် နိုံငင
့် ပခ ျား

ုံျားမငွေမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျား)

အဖြျား တ့်စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျားကိုံ တစ့်ခုံဖြျားေှတစ့်ခုံ မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားပြင့် ေူလတန့်ြိုံျားဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခ
ကိုံ ြယ့်ရှ ျားရေည့်ပြစ့်

ည့်။

င

်

အငပ

ွေျိုးပမင ျိုး
ံမ ၁၃ :

် န်

ွေ

်မှု

ါဝ သ
် မ ျိုး၏ င

စမံ န်ို့ ွေဲမှု
ွေျိုးပမင ျိုး

် န်

်

ွေ

်မှုအ

ွေ

် စည်ျိုးမ ဉ်ျိုးနှ ် လ ်

ံျိုး

လ ်နည်ျိုးမ ျိုး
FMI တစ့်ရြ့်

ည့် ြါဝင့် ူ၏ မကကွေျားဖေမြျားဆြ့်ရန့်ြ က့်ကွေက့်ေှုကိုံ စေခန့်ို့ခွေွဲရန့် စည့်ျားေ ဉ့်ျားနှင့်

လုံြ့်ထုံျားလုံြ့်နည့်ျားေ ျား ရှင့်ျားလင့်ျားစွေ

တ့်ေှတ့်ထ ျားရေည့်။ အဆိြ
ုံ ါစည့်ျားေ ဉ့်ျားနှင့်လုံြ့်ထျားုံ လုံြ့်နည့်ျား
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ေ ျား

ည့် FMI က အရျားှု ေ ျားကိုံ အနည့်ျားဆုံျားပြစ့်မစရန့်နှင့် မငွေမ ကျားလွေယ့်ကူေှုရရှိမစရန့်အတွေက့်

၎င့်ျား၏တ ဝန့်ဝတတရ ျားေ ျားကိုံ မက ြွေန့်မစရန့် အခ န
ိ ့်နှင့်တမပြျားည အမရျားယူမဆ င့်ရွက့်နိုံင့်
ြုံစေ ျား မရျားဆွေွဲထ ျားရေည့်ပြစ့်
အငပ

ံမ ၁၄ :

ွေဲပ

ည့်။

ျိုးန မ
် ှုနှ ် အလွေ

်

သ

CCP တွေင့် ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့် ူေှ ဆက့်
အလွေယ့်တကူ
နိုံင့်

အငပ

်င

်န မ
် ှု

ွေယ့်မဆ င့်ရွက့်

ူေ ျား

ည့် စည့်ျားေ ဉ့်ျားနှင့်လုံြ့်ထုံျားလုံြန
့် ည့်ျားေ ျားရှိရေည့်ပြစ့်
် ွ

ံမ ၁၅ : စျိုး ွေ ျိုးင ျိုး

FMI တစ့်ရြ့်

ိုံို့ အ ေခြစစည့်ျား ခွေွဲပခ ျားနိုံငေ
့် ှုနှင့်

ယ့်မဆ င့်နိုံင့်ေှုအမပခအမနနှင့် ထိအ
ုံ မပခအမနနှင့်စြ့်လ ဉ့်ျား၍ CCP

စျိုး ွေ ျိုးင ျိုးနှ ် လ ် န်ျိုးင

ည့်

်မှု
်

်

အင

အင
ွေင

ွေ

ွေင

ိုံို့ ြြိုံျားမြျား

ည့်။

ွေ

ံျိုးရံှုျိုးန င
် ပ စမံ န်ို့ ွေဲမှု

ံျိုးရံှုျိုးန ်ငပ

ည့် ၎င့်ျား၏ စျားြွေ ျားမရျားဆိုံင့်ရ အမထွေမထွေဆုံျားရှုျားနိုံငမ
့် ပခေ ျားကိုံ

တ့်ေှတ့်မြ ့်ထုံတ့်

ရန့်၊ မစ င့် ကြ့် ကည့်ရှုရန့်နှင့် စေခန့်ခ
ို့ ွေွဲရန့် မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ရေည့်ပြစ့်ဖြျား၊ ဆုံျားရှုျားေှုြေ ဏကကျားေ ျား
လ င့် လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားနှင့် ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျား ဆက့်လက့်ရြ့်တည့်မစနိုံင့်ရန့်အတွေက့်
အလ ျားအလ ရှိ
လမ
ုံ လ က့်မ

ည့် စျားြွေ ျားမရျားဆိုံင့်ရ အမထွေမထွေဆျားုံ ရှုျားေှုကိုံ က ေိမစရန့် ေတည့်ရင့်ျားနှျားမငွေေှ
မငွေမ ကျားလွေယ့်ကူေှု

အ

ျားတင့်ရြိုံင့်ခွေင့်ေ ျားကိုံ

ည့်။ ထိို့ုံအပြင့် စျားြွေ ျားမရျားက ဆင့်ျားမနမ
ဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျား

အဓိကက

ပြန့်လည့်မက င့်ျားေွေန့်လ မစရန့်

အ ျား အစဉ့်အဖေွဲ လမ
ုံ လ က့်ေှုရှိမစရေည့် ပြစ့်
အငပ

ံမ ၁၆ :

FMI တစ့်ရြ့်

ံ

ည်အ ်နှံပ

်ျိုးနှ ်

ကိုံင့်မဆ င့်ထ ျားရေည့်ပြစ့်

ည့် လုံြ့်ငန့်ျားမဆ င့်ရွက့်ခ က့်ေ ျားနှင့်

မငွေမ ကျားလွေယ့်ကူေှုအ

ျားတင့်ရြိုံငခ
့် ွေင့်ေ ျား

ည့်။

ျိုး် နှျိုးပမြှ ်နှံမှု

ည့် ဆုံျားရှုျားနိုံင့်ေှုနှင့် ရရန့်ြိုံငခ
့် ွေင့်ေ ျား

်

ျိုးံ ရံှုျိုးန ်ငပ မ ျိုး

က ပေင့်ေှုတိုံို့ကိုံ အနည့်ျားဆုံျားပြစ့်မစရန့်

၎င့်ျားကိုံယ့်ြိုံင့်နှင့် ၎င့်ျားတွေငြ
့် ါဝင့် ူေ ျား၏ ရရန့်ြိုံငခ
့် ွေင့်ေ ျားကိုံ လခုံ ချုစိတ့်ခ ေှုရှိမစရန့် မဆ င့်ရွက့်
ရေည့်ပြစ့်

ည့်။ FMI တစ့်ရြ့်၏ ရင့်ျားနှျားပေြှျုြ့်နှေှုေ ျား

ည့် မခ ျားမငွေ၊ မ ျားကွေက့်နှင့် မငွေမ ကျား

လွေယ့်ကူေှုဆျားုံ ရှုျားနိုံင့်မပခေ ျား အနည့်ျားဆုံျားပြစ့်မစေည့် နည့်ျားလေ့်ျားေ ျား ရှိရေည့်ပြစ့်
အငပ

ံမ ၁၇ : လ ် န်ျိုး

FMI တစ့်ရြ့်
ကိုံအ

ည့်

င့်မတ ့်

်

ည့်။

ျိုးံ ရံှုျိုးန ်ငပ
ည့်စနစ့်ေ ျား၊ ေူဝါေေ ျား၊ လုံြ့်ထုံျားလုံြ့်နည့်ျားေ ျား နှင့် ထိန့်ျားခ ျုြ့်ေှုေ ျား

ုံျားပြျုပခင့်ျားေှတဆင့် ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခကိုံ မလ နည့်ျားမစရန့် စနစ့်အတွေင့်ျားနှင့် စနစ့်ပြင့်ြတွေင့်
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မြေါ်မြါက့်လ နိုံင့်
ရေည့်ပြစ့်
ဝ င
်
အငပ

ည့် လုံြ့်ငန့်ျားဆိုံငရ
့်
ဆုံျားရှုျားနိုံငမ
့် ပခအရင့်ျားအပေစ့်ေ ျားကိုံ

တ့်ေှတ့်မြ ့်ထုံတ့်

ည့်။
်င

် ွ

်န မ
် ှု

ံမ ၁၈ : ဝ င
်

်င

် ွ

်န မ
် န
ှု ှ ် ါဝ င
်

် ွ

်မှု

FMI တစ့်ရြ့် ည့် ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့် ူေ ျားအတွေက့် ရည့်ေှန့်ျားခ က့်နှင့်
ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်နိုံငမ
့်
ထ ျား

ည့် စ

အငပ

ံမ ၁၉ : အ

FMI တစ့်ရြ့်

်

်အလ

် ါဝ င
်

ူ

ိရှိမစရန့် မ ကပင

ည့်။
် ွ

်မှုအစအစဉ်မ ျိုး

ည့် အဆင့်အလိက
ုံ ့် ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်ေှုအစအစဉ့်ေ ျားေှ FMI တွေင့် မြေါ်မြါက့်လ

ည့် ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခေ ျားကိုံ မြ ထ
့် ုံတ့်၍ မစ င့် ကြ့် ကည့်ရှုဖြျား စေခန့်ခ
ို့ ွေွဲရေည့်ပြစ့်
အငပ

်မ ျိုး

င့်မလ ့်ဖြျား အလွေယ့်တကူ

ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခကိုံအမပခခဖြျား အေ ျားပြည့်

တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျား ရှိရေည့်ပြစ့်

လအ ်

ံမ ၂၀ : FMI နှ ်

်

ည့်။

်မှုမ ျိုး

FMI တစ့်ရြ့် ( ေ
ိုံို့ ဟုံတ့်) တစ့်ရြ့်ထက့်ြိုံ၍ ခ တ
ိ ့်ဆက့်ထ ျား
ခတ
ိ ့်ဆက့်ရ ေှ မြေါ်မြါက့်လ နိုံင့်

ည့် ဆက့်နွေယ့်မနမ

မစ င့် ကြ့် ကည့်ရှုဖြျား စေခန့်ခ
ို့ ွေွဲရေည့်ပြစ့်

ည့် FMI တစ့်ရြ့်

ည့် ယင့်ျား

ိုံို့

ဆုံျားရျားှု နိုံင့်မပခေ ျားကိုံ မြ ့်ထုံတ့်၍

ည့်။

စွေမ်ျိုး ည်ပ ည်ဝမှု
အငပ

ံမ ၂၁ : စွေမ်ျိုး ည်ပ ည်ဝမှုနှ ်

FMI တစ့်ရြ့်

င

်မှု

ည့် ြါဝင့် ူေ ျားနှင့် မ ျားကွေက့်၏ လိုံအြ့်ခ က့်ေ ျားကိုံ ပြည့်ဆည့်ျားရန့်အတွေက့်

စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝေှုနှင့် ထိမရ က့်ေရ
ှု ှိရေည့် ပြစ့်ဖြျား၊ ၎င့်ျားကိုံယ့်တိုံငမ
့် ဆ င့်ရွက့်ရေည့် ပြစ့်
အငပ

ံမ ၂၂ :

FMI တစ့်ရြ့်

်သွေ

်င ျိုး

ည့် စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝ

်

လ ်

ျိုးံ လ ်နည်ျိုးမ ျိုးနှ ် စံမ ျိုး

ည့် မငွေမြျားမခ ပခင့်ျား၊ စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားပခင့်ျားနှင့် ေှတ့်တေ့်ျားတင့်

ပခင့်ျားတိက
ုံို့ ိုံအမထ က့်အကူပြျုရန့် အနည့်ျားဆုံျားရှိရေည့် လိုံက့်မလ ညမထွေပြစ့်
မ

နိုံငင
့် တက အ

အ ျား အ

ုံျားပြျုရေည့်ပြစ့်

ည့်။

ိအေှတ့်ပြျုဆက့်

ွေယ့်မရျားလုံြ့်ထုံျားလုံြ့်နည့်ျားေ ျားနှင့် စ

ည့်

င့်မလ ့်

တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျား

ည့်။
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်သ ပမ ်သ
အငပ

ှမှု

ံမ ၂၃ : စည်ျိုးမ ဉ်ျိုးမ ျိုး၊ အဓ
်င

င
်

ပ

FMI တစ့်ရြ့်

ပ

လ ်

ျိုးံ လ ်နည်ျိုးမ ျိုး နှ ် င ျိုး

ည့် ရှင့်ျားလင့်ျားဖြျား ပြည့်စုံ

လမ
ုံ လ က့်မ

ိရှိန ျားလည့်မစရန့် ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်

စ်
ွေ

် ံ

်အ

န် ျိုးသ

်အလ

်မှ

်သည် သငဘ

်မ ျိုးအ ျိုး

ည့်

်င

င
်

စ

်င

ည ပ

တိက ေှန့်ကန့် ည့်

တင့်ျားအခ က့်အလက့်ေ ျားကိုံ အခ န
ိ ့်နှင့်တမပြျားည

ျိုးင ျိုးင ျိုး
်

ွေ ်

ွေ

် အငပ

ဲသမ ျိုးနှ ် အပ

ျိုး် ဝ

်မှုမှ

်

မ်ျိုး

မဘ တူစ ခ ျုြ့် မရ င့်ျားဝယ့်ေှုေှတ့်တေ့်ျားဌ နတစ့်ခုံ

အြွေွဲွံ့အစည့်ျားထ ြြိုံျားမြျားရေည့်ပြစ့်ဖြျား

က့်ဆိုံင့်

ိုံို့

်ျိုး

တ့်ေှတ့်

ိရှိမစရန့် မဆ င့်ရွက့်ရေည့် ပြစ့်

ူေ ျား

ည့်။

တစ့်ဆင့်ခ တန့်ြိုံျား

်မ

်မ ျိုး

ည့် ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခေ ျား၊ အခမ ကျားမငွေ

တင့်ျားအခ က့်အလက့်ေ ျားကိုံ ြြိုံျားမြျားရေည့် ပြစ့်

ံမ ၂၄ :

င ွေင ျိုးင

်အလ

ည့် စည့်ျားေ ဉ့်ျားေ ျားနှင့်လုံြ့်ထျားုံ လုံြ့်နည့်ျားေ ျား ရှိရေည့်

ေ ျားနှင့် အပခ ျားစရိတ့်ေ အ ျား အေှန့်တကယ့်

ဌ နမ ျိုး၏ င ျိုး

်အ

်ျိုး

ပြစ့်ဖြျား၊ FMI တွေင့် ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားပြင့် ပြစ့်မြေါ်လ

အငပ

ွေ

ည့်

က့်ဆိုံင့်ရ အ ဏ ြိုံင့်

ည့်လိုံအြ့်ခ က့်ေ ျားနှင့်အည အေ ျားပြည့်

ူ

ည့်။
ံအင
ျိုးသ

်အအံမ ျိုးအ

်

်

အ ဏ

ွေ

် ဗဟဘဏ်မ ျိုး၊ င ျိုး

်အ ွေဲွံ့အစည်ျိုးမ ျိုး၏

ဝန်ဝ

ွေ
တ

်
ျိုး

မ ျိုး
ဝန်ဝ

တ

န်ျိုးင

ျိုး(
ျိုး် ပ

FMI ေ ျား
ေ ျား၏

) : FMI မ ျိုးအ ျိုး

်မ

ျိုး်

်

ဲပ

်ျိုး၊ က

ည့် ဗဟိုံဘဏ့်ေ ျား၊ မ ျားကွေက့် ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲ

တ

ျိုး

်စစ်င

ျိုးပ

ျိုး် နှ ် က

ျိုး

်

ျိုး( ) :

်မ

အ ွေ အ
် ဏ နှ ်

်

ွေ ်

ည့်။
ဲပ

ျိုး် ၊ က

ျိုး

်စစ်င

ျိုးပ

ျိုး် နှ ် က

ျိုး

်

န်ျိုးင

်ျိုး

ျိုး် ပမစ်မ ျိုး

ဗဟိုံဘဏ့်ေ ျား၊ မ ျားကွေက့် ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲ
FMI ေ ျားအ ျား

ူနှင့် အပခ ျားတ ဝန့်ရှိ အြွေွဲွံ့အစည့်ျား

ည့် ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲပခင့်ျား၊ ကကျား ကြ့်စစ့်မဆျားပခင့်ျားနှင့် ကကျား ကြ့်

ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားတိုံို့ ကိုံ ခယူရေည့်ပြစ့်

ပ

ွေ ်

ျိုး်

င့်မလ ဖ့် ြျား ထိမရ က့်

ဝန်ဝ

်

ူေ ျားနှင့် အပခ ျားအ ဏ ြိုံင့်အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား

ည့်

ကြ့်ေတ့်ကွေြက
့် ွဲပခင့်ျား၊ ကကျား ကြ့်စစ့်မဆျားပခင့်ျားနှင့် ကကျား ကြ့်ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျား
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တိတ
ုံို့ ွေင့် ၎င့်ျားတ၏
ိုံို့
တ ဝန့်ဝတတရ ျားေ ျားကိုံ ထိမရ က့်စွေ
အရင့်ျားအပေစ့်ေ ျား ရှိရေည့်ပြစ့်
ဝန်ဝ
င

ပ

တ

ပ

မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ရန့် အခွေငအ
့် ဏ နှင့်

ည့်။

ျိုး(ဂ) : FMI မ ျိုးနှ စ
် ်လ ဉ်ျိုး၍

ည်မှန်ျိုး

်မ ျိုးနှ ် မဝါေမ ျိုး

်င

်

ျိုး်

ဗဟိုံဘဏ့်ေ ျား၊ မ ျားကွေက့် ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲ

ူေ ျားနှင့် အပခ ျားအ ဏ ြိုံင့်အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား

ည့်

FMI ေ ျားနှငစြ့်
့် လ ဉ့်ျား၍ ၎င့်ျားတ၏
ိုံို့
ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲပခင့်ျား၊ ကကျား ကြ့်စစ့်မဆျားပခင့်ျားနှင့် ကကျား ကြ့်
ထိန့်ျားမက င့်ျားပခင့်ျားဆိုံင့်ရ ေူဝါေေ ျားကိုံ ရှင့်ျားလင့်ျားစွေ ထုံတ့်မြ မ
့် ကပင ရေည့် ပြစ့်
ဝန်ဝ

တ

ျိုး(ဃ) : FMI မ ျိုးအ

ွေ

် အငပ

ဗဟိုံဘဏ့်ေ ျား၊ မ ျားကွေက့် ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲ
FMI ေ ျားအတွေက့် နိုံင့်ငတက အ
ခ ရေည့်ပြစ့်
ဝန်ဝ

ံမမ ျိုးအသံျိုးပ ပ

ည့်။

ျိုး်

ူေ ျားနှင့် အပခ ျားအ ဏ ြိုံင့်အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား

ိအေှတ့်ပြျုအမပခခေူေ ျား ခ ေှတ့်ဖြျား၊

င့်မလ ့်

လိုံ အ

ည့်
ုံျား

ည့်။
တ

ျိုး( ) : အပ

ျိုးအ ဏ

်အ ွေဲွံ့အစည်ျိုးမ ျိုးနှ ် ျိုးင ါ ျိုး် င

ဗဟိုံဘဏ့်ေ ျား၊ မ ျားကွေက့် ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲ

် ွ

်ပ

ျိုး်

ူေ ျားနှင့် အပခ ျားအ ဏ ြိုံင့် အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား

ည့်

FMI ေ ျား၏ လခုံ ချုေှုနှင့် စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝေှုကိုံ ပေြှငတင့်
့်
ရန့် ပြည့်တွေင့်ျားပြည့်ြအြါအဝင့် အြွေွဲွံ့အစည့်ျား
ေ ျားအခ င့်ျားခ င့်ျား ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ရေည့်ပြစ့်

ည့်။
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ငနော
၁။

်

်

ွေဲ (စ)

င

်သည်

်မ

်

ွေ ်

ဲမှု

်

CPMI အငပ

ံမမ ျိုး

ဗဟိုံဘဏ့်ေ ျား ည့် ေူဝါေလိုံအြ့်ခ က့်ေ ျား ( ိုံို့ေဟုံတ့်) စ တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျားြါဝင့်မ
ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှုေူဝါေေ ျားနှင့်စနစ့်ေ ျားကိုံ အ ုံျားပြျုရ တွေင့် ဆုံျားပြတ့်ရန့်ေူေ ျားကိုံ ပြည့် ူေ ျား
ိရှိမစရန့် ခ ေှတ့်ရေည့်။

၂။

၃။

ဗဟိုံဘဏ့်ေ ျား

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုနှင့်စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျားအတွေက့်

နိုံငင
့် တက အ

ိအေှတ့်ပြျုစ

င့်မလ ့်

ည့်

တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျားအ ျား ခ ေှတ့်ရေည့်။

ဗဟိုံဘဏ့်ေ ျား ည့် ၎င့်ျား၏ ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲမရျားလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအ ျား ထိမရ က့်စွေ တ ဝန့်ယူ
မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ရန့် အခွေင့်အ ဏ နှင့် စွေေ့်ျားမဆ င့်ရည့်ရှိရေည့်။

၄။

ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲမရျားဆိုံင့်ရ စ

တ့်ေှတ့်ခ က့်ေ ျားကိုံ ဗဟိုံဘဏ့်ေှ မဆ င့်ရွက့်မ

ေ ျားအြါအဝင့် မငွေမြျားမခ ေှုနှင့် စ ရင့်ျားရှငျား့် လင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျား

စနစ့်

ိုံို့ တစ့်ညတစ့်ညွေတ့်တည့်ျား

ခ ေှတ့်မဆ င့်ရွက့်ရေည့်။
၅။

ဗဟိုံဘဏ့်ေ ျား ည့်

မငွေမြျားမခ ေှုနှင့်စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျား၏

စွေေ့်ျားမဆ င့်ရည့်ရှိေှုတိုံို့ကိုံ ပေြှင့်တင့်ရ တွေင့် အပခ ျား

လုံခချုစိတ့်ခ ရေှုနှင့်

က့်ဆိုံငရ
့်
ဗဟိုံဘဏ့်ေ ျား၊ အ ဏ ြိုံင့်

အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားနှင့် ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ရေည့်။
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ငနော

်

်

ွေဲ(

)

မ ဏနည်ျိုးငသ င င
ွေ ျိုးင မှုဗ ျူဟ စနစ်
်င ျိုး

ကေ္ ဘဏ့်

ည့် ပြည့်စုံ

်

မ္ ဘဏ်၏ လမ်ျိုးညွှန်

ည့်ြေ ဏနည့်ျားမ

စ်

် ပ ည်စံစွေ

ည့် ကေ္ ဘဏ့်က မဆ င့်ရွက့်ခွဲ

ျိုး

်မ ျိုး

မငွေမြျားမခ ေှုဗ ျူဟ စနစ့်တစ့်ရြ့် ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်

ရန့်အတွေက့် နိုံငင
့် အေ ျားက အ ုံျားပြျုနိုံငရ
့် န့် ေူမဘ င့်တစ့်ရြ့်ကိုံ မရျားဆွေွဲထ ျားြါ
ေူမဘ င့်

ွေံွံ့ပ ျိုး

ည့်။ အဆိြ
ုံ ါ

ည့်မလလ ေှုေ ျား၊ CPMI နှင့် အပခ ျားနိုံင့်ငတက နှင့်

အစိုံျားရအြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျားအပြင့် ကေ္ ဘဏ့်နိုံင့်ငမြါင့်ျား ၁၀၀ မက တ
့် ွေင့် မငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ပြျုပြင့်
မပြ င့်ျားလွဲေှုေ ျားမဆ င့်ရွက့်ရ တွေင့် နိုံငင
့် တက မတွေွံ့ကကျုရ
မရျားဆွေွဲထ ျားပခင့်ျားပြစ့်ြါ
အဆိြ
ုံ ါေူမဘ င့်

ည့် အမတွေွံ့အကကျုေ ျားကိုံ မြါင့်ျားစြ့်၍

ည့်။

ည့် အေ ျုိ ျား

ေ ျားေှ ြေ ဏနည့်ျားမ

ျားမငွေမြျားမခ ေှုစနစ့်ေ ျားနှင့် ဆက့်စြ့်လွှေ့်ျားခချုမနမ

မငွေမြျားမခ ေှုတိုံို့နှငစ
့် ြ့်လ ဉ့်ျား

က ယ့်ပြနို့စ
့် ွေ မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ရန့်အတွေက့်

ည့် ပြည့်

အမပခအမနတစ့်ရြ့်ကိုံ

ရည့်ေှန့်ျားခ က့်

ူူ့ေူဝါေရည့်ေှန့်ျားခ က့်ေ ျားအထိ
တည့်မဆ က့်ထ ျားပခင့်ျားပြစ့်ြါ

ည့်။ အဆိုံြါ ပြည့် ူူ့ေူဝါေရည့်ေှန့်ျားခ က့်ေ ျားေှ -

မငွေမြျားမခ ဝန့်မဆ င့်ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအ ျား

က့်

မ

နှုန့်ျားထ ျားပြင့် အလွေယ့်တကူ ရယူ

မဆ င့်ရွက့်နိုံငေ
့် ှုကိုံ တိုံျားပေြှင့်ရန့်၊
-

မငွေမြျားမခ ေှုဆိုံငရ
့် နည့်ျားလေ့်ျားေ ျား ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မစမရျားနှင့် ြေ ဏနည့်ျားမ
မခ ေှုလိုံအြ့်ခ က့်ေ ျားကိုံ ပြည့်ဆည့်ျားနိုံင့်မ
စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝမ

-

မငွေမြျား

နည့်ျားဗ ျူဟ ေ ျား ြြိုံျားမြျားနိုံငမ
့် ရျားတိအ
ုံို့ တွေက့်

အမပခခအမဆ က့်အအုံြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်ေှုကိုံ တိုံျားပေြှငရန့်
့် နှင့်၊

မငွေမြျားမခ ေှုဆိုံငရ
့် နည့်ျားလေ့်ျားေ ျားအ ျား

က ယ့်က ယ့်ပြနို့ပ့် ြနို့့်အ

ုံျားပြျုနိုံငမ
့် ရျား

တိုံျားပေြှင့်

မဆ င့်ရွက့်ရန့်။
အဆိြ
ုံ ါ ပြည့် ူူ့ေူဝါေရည့်ေှန့်ျားခ က့်ေ ျားရရှိနိုံင့်ရန့် မအ က့်မြ ပ့် ြြါလေ့်ျားညွှန့်ခ က့်ေ ျားကိုံ လိုံက့်န
ရေည့်ပြစ့်ြါ
လမ်ျိုးညွှန်
မခ

ည့် ် ၁ - ြေ ဏနည့်ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုမ ျားကွေက့် ည့် ထင့်

ပေင့်

ရှိဖြျား မငွေမြျား

ူနှင့် မငွေလက့်ခ ူတ၏
ိုံို့
အက ျုိ ျားစျားြွေ ျားကိုံ အပြည့်အဝက ကွေယ့်မြျားနိုံငေ
့် ည့်အပြင့် စရိတ့်

အနည့်ျားဆုံျားပြင့် မဆ င့်ရွက့်နိုံငရ
့် ေည့်။
လမ်ျိုးညွှန်

် ၂ - ြေ ဏနည့်ျားမ

မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား ည့် မငွေမရျားမ ကျားမရျား၊ ဆက့် ွေယ့်

မဆ င့်ရွက့်မရျားနှင့် အပခ ျားအမပခခအမဆ က့်အအုံေ ျားဆိုံင့်ရ လိုံအြ့်ခ က့်ေ ျားပြည့်စုံရေည့်ပြစ့်
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ဖြျား၊ အဆိြ
ုံ ါအမပခခအမဆ က့်အအုံေ ျား
မခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားကိုံ

ည့် စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝ

ည့် ြေ ဏနည့်ျားမ

မငွေမြျား

တိုံျားပေြှင့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ရေည့်။ အဆိြ
ုံ ါအမပခခအမဆ က့်အအုံေ ျားတွေင့်

ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားအလက့်ထမရ နစ့်ပြင့် မငွေလွှွဲမပြ င့်ျားေှုစနစ့်၊ ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျား ကတ့်ပြင့်မငွေမြျား
မခ ေှုစနစ့်၊ မခ ျားမငွေ

တင့်ျားအခ က့်အလက့်ဌ နနှင့် မခ ျားမငွေ တင့်ျားအခ က့်အလက့်အစရင့်ခပခင့်ျား

စနစ့်၊ ကိန့်ျားဂဏန့်ျားအခ က့်အလက့်ေ ျားပြနို့့်မဝပခင့်ျား၊ ဘဏ့်အခ င့်ျားခ င့်ျားြေ ဏေ ျားမ
စ ရင့်ျားရှင့်ျားလင့်ျားေှုစနစ့်ေ ျား၊ ယုံ ကည့်စိတ့်ခ ရမ
အေ ျုိ ျား
လမ်ျိုးညွှန်

ွေယ့်မရျား အမပခခအမဆ က့်အအုံ နှင့်

ျားေှတ့်ြုံတင့်ပခင့်ျားဆိုံင့်ရ အမပခခအမဆ က့်အအုံတိုံို့ ြါဝင့်ြါ
် ၃ - ြေ ဏနည့်ျားမ

တမပြျားညပြစ့်မ
လမ်ျိုးညွှန်

ဆက့်

မငွေမြျားမခ

ည့်။

မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားကိုံ ခိုံင့်ေ ဖြျား လွှေ့်ျားခချုေှုရှိ ည့်

ဥြမေနှင့် ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှုေူမဘ င့်တိပုံို့ ြင့် ြြိုံျားထ ျားရေည့်။

် ၄ - ယှဉ့်ဖြိျုင့်ေှုရှိ

ည့်မ ျားကွေက့်အမပခအမနေ ျား

ည့် ြေ ဏနည့်ျားမ

မငွေမြျား

မခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားတွေင့် ြူျားမြါင့်ျားမဆ င့်ရွက့်ေှုနှင့် ယှဉ့်ဖြိျုင့်ေှုတိုံို့အ က ျား ေ တေှုရှိမစရေည့်။
လမ်ျိုးညွှန်

် ၅ - ြေ ဏနည့်ျားမ

လုံြ့်နည့်ျားေ ျားနှင့်
လမ်ျိုးညွှန်

င့်မတ ့်

မငွေမြျားမခ ေှုလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားကိုံ ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခစေခန့်ို့ခွေွဲေှု လုံြ့်ထုံျား

ည့် အုံြ့်ခ ျုြ့်ေှုေမ
ူ ဘ င့်ေ ျားပြင့် ြြိုံျားထ ျားရေည့်။

် ၆ - ပြည့် ူူ့မရျားရ စေခနို့့်ခွေွဲ ူေ ျား ည့် ြေ ဏနည့်ျားမ

ေ ျားအမြေါ် ထိမရ က့်

ည့်

ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှုပြျုရေည့်ပြစ့်ဖြျား လိအ
ုံ ြ့်

မငွေမြျားမခ ေှုမ ျားကွေက့်
ည့်ဟုံ ယူဆြါက

တိုံက့်ရိုံက့်ဝင့်မရ က့်စွေက့်ြက့်ပခင့်ျားေ ျား မဆ င့်ရွက့်နိုံငရ
့် ေည့်။
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ငနော

်

်

ွေဲ (ဇ) င ွေင ျိုးင မှုရှုငေါ ်အ င ွေင ျိုးင
World Bank ၏ အင

လမ်ျိုးညွှန်အငပ

ံမ (၁) - ပ ည်သူ့

ွေင

ျိုးင ျိုးအလံျိုးစံ ါဝ မ
် ှု

ဏ္ဍ၏ ဦျိုးင

က ယ့်ပြန့်ို့မစရန့်

် ါဝ မ
် ှု

ပြည့် ူူ့ကဏ္နှင့်

ြုံဂဂလက
ိ ကဏ္

အြွေွဲွံ့အစည့်ျားေ ျား၏ ဦျားမဆ င့်ြါဝင့်ေှုေှ ပြည့်စုံခိုံငေ
့် ဖြျား မရရှည့်တည့်တရေည့်ပြစ့်
လမ်ျိုးညွှန်အငပ

ံမ (၂) - ဥ ငေနှ ်

်မ

ဥြမေနှင့် ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲမရျားေူမဘ င့်

်

ွေ ်

CPMI-

ွေ လမ်ျိုးညွှန်မှု

ဏ္ဍနှ ် ဂ္လ

မငွေမရျားမ ကျားမရျားအလုံျားစုံြါဝင့်ေှုကိုံ

်

ဲင ျိုးမငဘ

ည့်။

်

ည့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားအလုံျားစုံြါဝင့်ေှုကိုံ က မရ က့်နိုံင့်မပခ

ရှိ ည့်ဆုံျားရှုျားနိုံင့်မပခေ ျားကိုံ ထိမရ က့်စွေ မပြရှင့်ျားပခင့်ျား၊ စ ျား ုံျား ူေ ျားကိုံ အက အကွေယ့်မြျားနိုံင့်ပခင့်ျား
တိန
ုံို့ ှငအ
့် တူ ဆန့်ျား
ပြစ့်

စ့်ေှုေ ျားနှင့် ယှဉ့်ဖြိျုင့်ေှုေ ျားကိုံလည့်ျား အ ျားမြျားပခင့်ျားပြင့် မထ က့်ြမြျားရေည့်

ည့်။

လမ်ျိုးညွှန်အငပ

ံမ (၃) - င ွေင ျိုးင

ျိုးင ျိုးနှ ် ICT အငပ

ံအင

ကကခိုံင၊့် လခုံ ချု၊ ထိမရ က့်ဖြျား က ယ့်ပြန့်ို့စွေ မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်
အမဆ က့်အအုံေ ျား

ည့်

်အအံမ ျိုး

ည့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားနှင့် ICT အမပခခ

ဘဏ့်စ ရင့်ျားစ ရင့်ျားလွှမ
ွဲ ပြ င့်ျားေှုကိုံ

ထိမရ က့်ေှုရမ
ှိ စဖြျား

မ ကျားမရျားဝန့်မဆ င့်ေှုေ ျား က ယ့်ပြန့်ို့စွေ ရရှိနိုံင့်ေှုကိုံလည့်ျား ြြိုံျားမြျားရေည့်ပြစ့်
လမ်ျိုးညွှန်အငပ

ံမ (၄) - စ

ျိုး် လင
ွှဲ ပ

မငွေမရျား

ည့်။

်ျိုးမှု နှ ် င င
ွေ ျိုးင မှု စံ
ံ

စ ရင့်ျားလွှွဲမပြ င့်ျားေန
ှု ှင့် မြျားမခ ေှုြုံစ ည့် ရည့်ေှန့်ျားထ ျား ည့် လူဦျားမရအုံြ့်စုံထ ိုံို့ စ ရင့်ျားလွှမ
ွဲ ပြ င့်ျား
ေှုလိုံအြ့်ခ က့်ြေ ဏေ ျားကိုံ စရိတ့်အနည့်ျားဆျားုံ ( ေ
ိုံို့ ဟုံတ)့် စရိတ့်ေရှိဘွဲ ထိမရ က့်စွေ ပြည့်ဆည့်ျား
မြျားနိုံငရ
့် န့် မဆ င့်ရွက့်မြျားရေည့်ပြစ့်
လမ်ျိုးညွှန်အငပ

ံမ (၅) - ဝ င
်

ည့်။
်င

် ွ

် န် အလွေ

်

ှန ်သည် ငန

မ ျိုး

အခ င့်ျားခ င့်ျားအပြန့်အလှန့် ခ တ
ိ ့်ဆက့်မဆ င့်ရွက့်ေှု လေ့်ျားမ က င့်ျားအေ ျုိ ျားေ ျုိ ျားကိုံ လက့်ခပခင့်ျားနှင့်
မေ ဆိုံင့်ရ ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်မ

မနရ ေ ျားကိုံ က ယ့်ပြနို့့်မစပခင့်ျားပြင့် စ ရင့်ျားလွှွဲမပြ င့်ျားေှု

ေ ျားတိုံျားပေြှင့်အ

ုံျားပြျုေှုကိုံ တိုံျားတက့်ေ ျားပြ ျားမစရေည့်ပြစ့်

လမ်ျိုးညွှန်အငပ

ံမ (၆) - င ွေင ျိုးင

လူြုံဂဂိျုလတ
့် စ့်ဦျားခ င့်ျားက
လွှမ
ွဲ ပြ င့်ျားေှု အ

ျိုးင ျိုးအသအပမ ် ှမှု

မငွေမရျားမ ကျားမရျားအ ိအပေင့်ရှိေှု

ုံျားပြျုေှုဆိုံင့်ရ အ

ည့်။

ိြည ဗဟုံ

အစအစဉ့်ေ ျားေှတစ့်ဆင့်

ုံတေ ျား တိုံျားတက့်ရရှိမစရေည့်ပြစ့်

စ ရင့်ျား

ည့်။
173

လမ်ျိုးညွှန်အငပ

ံမ (၇) -

မ ဏက

ျိုးမ ျိုးငသ ၊ က

မငွေလွှွဲမြျားြိုံို့ေှုေ ျားအြါအဝင့် ြေ ဏကကျားေ ျားမ

မ် န်မ ျိုးသည် င ွေင ျိုးင မှုမ ျိုး
၊ ကကိေ့်ြန့်ေ ျား

ည့် မငွေမြျားမခ ေှုေ ျား

ည့်

စ ရင့်ျားလမ
ွှွဲ ပြ င့်ျားေှုြေ ဏတိုံျားပေြှင့်ပခင့်ျားနှင့် အဆိုံြါစ ရင့်ျားေ ျားကိုံ အကကိေ့်ကကိေ့်အ ုံျားပြျုပခင့်ျားတိုံို့
ပြင့် မငွေမရျားမ ကျားမရျားအလျားုံ စုံြါဝင့်ေှု ရည့်ေှန့်ျားခ က့်ေ ျားကိုံ တိုံျားတက့်ရရှိမစရေည့်ပြစ့်ြါ

ည့်။
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ငနော

်

်

ွေဲ ( ) န ် ံ

မယဘုံယ အမပခခေူေ ျား

မငွေလွှွဲလုံြ့်ငန့်ျားမ ျားကွေက့်ေ ျား

ည့်

ဘ

ံမ (၁) : မငွေလွှွဲလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားအတွေက့် မ ျားကွေက့်
ုံျား

င င
ွေ ျိုးင မှုစနစ်အငပ
ဘ

ွေ

ည့်။ အဆိြ
ုံ ါ
ထင့်

်င ျိုးင ျိုး

ူအက အကွေယ့်မြျားေှုေ ျား ရှိရေည့်ပြစ့်
ံအင

ံမမ ျိုး

ည့်။

ှမှုနှ ် စ ျိုးသံျိုးသအ

ည့် စ ျား

အ

အငပ

ယှဉ့်ဖြိျုင့်နိုံငစ
့် ွေေ့်ျားရှိဖြျား

်သ ပမ ်သ
အငပ

ဘ

နိုံင့်ငတက မငွေလလ
ွှွဲ ုံြ့်ငန့်ျားေ ျား

ရှိ၍ ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်နိုံငေ
့် ှုနှင့် ခိုံင့်ေ ေှု ရှိရေည့်ပြစ့်

လမ
ုံ လ က့်

င

CPMI-WB င

ူူ့ကဏ္ေူဝါေရည့်ေှန့်ျားခ က့်ေ ျား ခ ေှတ့်နိုံငရ
့် န့် ရည့်ရွယ့်ြါ

ရည့်ရွယခ
့် က့်ေ ျားရရှိရန့်

င

်

ည့် လခုံ ချု၍ စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝမ

မအ င့်ပေင့်မစရန့် ပြည့်
ပေင့်

င လ
ွေ ွှဲလ ် န်ျိုးမ ျိုး

ည့် ထင့်

ပေင့်

ရှိဖြျား

ည့်။

်အအံ

ံမ (၂) : မငွေလွဲွှလုံြ့်ငန့်ျားေ ျား၏ စွေေ့်ျားရည့်ပြည့်ဝေှုတိုံျားပေြှင့်မစရန့် မငွေမြျားမခ ေှု

အငပ

စနစ့်အမပခခအမဆ က့်အအုံ

ြွေွံ့ဖြိျုျားတိုံျားတက့်မစပခင့်ျားကိုံ

တွေန့်ျားအ ျားမြျားမဆ င့်ရွက့်ရေည့်ပြစ့်

ည့်။
ဥ ငေနှ ်
င

်မ

ဘ

အငပ

်

ွေ ်

ဲမှု

ံမ (၃)

:

မငွေလွှွဲလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားကိုံ

လွှေ့်ျားခချုေှုရှိ ည့် တမပြျားညပြစ့်မ
ေည့်ပြစ့်
င ျိုး
င

ဘ

အအုံ

ွေ

ဥြမေနှင့် ကြ့်ေတ့်ကွေြ့်ကွဲေှုေူမဘ င့်ပြင့် မထ က့်ြထ ျားရ

ည့်။
်

ည်င
အငပ

်မှု စံ
ံ နှ ်

ှဉ်ပ

မ
် ှု

ံမ (၄) : မငွေလွှွဲလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားတွေင့် ပြည့်တွေငျား့် မငွေမြျားမခ ေှု အမပခခအမဆ က့်

ိုံို့ ဝင့်မရ က့်မဆ င့်ရွက့်နိုံင့်ပခင့်ျားအြါအဝင့် ယှဉ့်ဖြိျုင့်နိုံငစ
့် ွေေ့်ျားရှိ

ေ ျားအ ျား တွေန့်ျားအ ျားမြျားမဆ င့်ရွက့်ရေည့်ပြစ့်
အ ်
င

်မှုနှ ်
ဘ

က့်ဆိုံင့်ရ နယ့်ြယ့်အလိက
ုံ ့် ခိုံင့်ေ ဖြျား

အငပ

ံျိုးရံှုျိုးန ်ငပ စမံ န်ို့ ွေဲပ

ည့် မ ျားကွေက့်အမပခအမန

ည့်။

်ျိုး

ံမ (၅) : မငွေလွှွဲလုံြ့်ငန့်ျားေ ျားကိုံ

င့်မလ ့်

စေခန့်ခ
ို့ ွေွဲေှုလုံြ့်ထျားုံ လုံြ့်နည့်ျားေ ျား မထ က့်ြမြျားထ ျားရေည့်ပြစ့်

ည့် အုံြ့်ခ ျုြေ
့် ှုနှင့် ဆုံျားရှုျားနိုံငမ
့် ပခ
ည့်။
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င ွေလဲွှလ ် န်ျိုး ံ ျိုးသမ ျိုးနှ ် ပ ည်သူ့င ျိုး

စမံ နို့် ွေဲသမ ျိုး၏ အ န်ျိုး

ဏ္ဍ

. မငွေလွှွဲလုံြ့်ငန့်ျားြြိုံျား ူေ ျား၏ အခန့်ျားကဏ္ : မငွေလွှွဲလုံြ့်ငန့်ျားြြိုံျား ူေ ျား ည့် မယဘုံယ အမပခခ
ေူေ ျား အမက င့်အထည့်မြ ့်ေှုတွေင့် တက့်ကကွေစွေ ြါဝင့်မဆ င့်ရွက့်
.

င့်

ည့်။

ပြည့် ူူ့မရျားရ စေခနို့့်ခွေွဲ ူေ ျား၏အခန့်ျားကဏ္ : ပြည့် ူမရျားရ စေခနို့့်ခွေွဲ ူေ ျား ည့် မယဘုံယ

အမပခခေူေ ျား

အမက င့်အထည့်မြ ့်မဆ င့်ရွက့်ပခင့်ျားပြင့်

မအ င့်ပေင့်မစရန့် ေည့်

ည့်အမရျားယူေှုေ ျားမဆ င့်ရွက့်ရေည့်ကိုံ

ပြည့် ူူ့ေူဝါေရည့်ေှန့်ျားခ က့်ေ ျား
ုံျား

ြ့်အကွဲပြတ့်

င့်

ည့်။
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