
ြပည်ေထာင်စသုမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ် 

ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ် 

ဘဏ်မျာဵ၏ ဆုဳဵ ရှုဳဵနိုင်ေြြေစမီဳြေန့်ြေွမဲှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအေပါ် လမ်ဵညွှန်ြေျက် 

 ၁၃၈၂ ြေုနစှ်၊                    ၆  ရက်  

(၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊            ၂၀   ရက်) 

၁။  မမန်မာနိုင်ငဳေော်ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵမျာဵဥပေေ ပုေ်မ ၁၈၄ 

အရ ဘဏ်မျာဵလုိြ်ေနာေဆာင်ရွြ်ေရန်အေွေြ်ေ ေအာြ်ေပါလမ်ဵညဃန်ချြ်ေအာဵ ထုေ်မပန်လုိြ်ေသည်။ 

အမည်နှငဴ်သက်ဆိုင်ြြေင်ဵ   

၂။  ဤလမ်ဵညဃန်ချြေ်အာဵ ဘဏ်မျာဵ၏ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ 

အေပ္ဒ လမ်ဵ ညဃန်ချြေ် ဟု ေခ္ဒေွေင်ေစရမည်။ 

၃။  ဤလမ်ဵညဃန်ချြေ်သည် ဘဏ်မျာဵအာဵလုဳဵ နှငဴ်  သြေ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

အဓပိ္ပာယ်ဖွင်ဴဆိုြေျက် 

၄။  ဤလမ်ဵညဃန်ချြေ်ေွေင် အသုဳဵမပုေသာ ေအာြေ်ပါစြောဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်မပပါအေိုင်ဵ  

အဓပိ္ပာယ်သြေ်ေရာြေ်ေစရမည်- 

(ြေ) ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ (Risk) ဆိုသည်မှာ လြေ်ရိှနှငဴ် အနာဂေ်ေွေင် မဖစ်ေပ္ဒလာနိုငေ်မခ 

ရိှေသာ မဖစ်ရပ်မျာဵနှင်ဴ မေသချာမငမျာဵမှေစ်ဆင်ဴ ဘဏ်ေွေင် မဖစ်ေပ္ဒလာနုိင်သည်ဴ  

အေရဵပါေသာ ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵဆုိင်ရာ ဆဳုဵရငဳဵမငမျာဵြုိေဆုိသည်။ အဓိြေြေျေသာ 

ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵဆုိင်ရာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခအမျ ို ဵအစာဵ (၇) မျ ို ဵ (ေချဵေငွေ၊ ေဈဵြေွေြ်ေ၊ 

ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြူေမငစသည်) ေုိ္ဓြုိေ လမ်ဵညဃန်ချြ်ေ၏ ေနာြ်ေဆြ်ေေွေဲ (၁)    (၇) ၌ 

သေ်မှေ်ေဖာ်မပထာဵပါသည်။ 

 (ခ)  ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ် (Risk Management System) ဆိုသည်မှာ 

ဘဏ်ြေ လြ်ေခဳ   ေသာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵြုိေသေ်မှေ်မခင်ဵ  (Risk Appetite)၊ 

ဆုဳဵရငဳဵ နိုငေ်မခမျာဵအာဵ သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်မခင်ဵ  (Identifying)၊ ေိုင်ဵ ော 

စစ်ေဆဵမခင်ဵ  (Measuring)၊ ေစာငဴ် ြေပ် ြေည်ဴရငမခင်ဵ (Monitoring) နှငဴ ် စီမဳ 

ခန့်ခွေဲမခင်ဵ  (Managing) ေို္ဓအေွေြေ် မူဝါေမျာဵ၊ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴ 

ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမခင်ဵဆုိင်ရာ ဆဳုဵမဖေ်ချြ်ေမျာဵအေွေြ်ေ အုပ်ချု ပ်မငအပါအဝင်  

ဘဏ်၏ ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့ြေ ချမှေ်ထာဵသည်ဴ  ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခဆိုငရ်ာစီမဳခန့်ခွေဲမင 

မူေဘာင်ြေို ဆိုသည်။ 
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(ဂ) ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခလြေ်ခဳ   မငမေူဘာင် (Risk Appetite Framework) ဆိုသည်မှာ 

ဤလမ်ဵညဃန်ချြ်ေ၏ စာပုိေ် ၂၄ ေွေင်  အဓိပ္ပာယ်ဖွေင်ဴဆုိထာဵသည်ဴအေုိင် မဵဖစ်သည်။ 

(ဃ) ခဳနုိင်ရည်ရိှမငစမ်ဵသပ်စစ်ေဆ မဵခင်  ဵ (Stress Test) ဆုိသည်မှာ                

         ခြေ်ခဲသည်ဴအေမခအေန (Unfavourable Scenario) ေစ်ခု၌ 

မေည်ေငွေရင်ဵနှင်ဴ  ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြူေမင လဳုေလာြ်ေမငအေမခအေနမျာဵသည်  

ဆုိဵရွာဵေသာမဖစ်ေပ္ဒမင၏ သြေ်ေရာြေ်မငြေို ခဳနိုင်ရည်ရှိ/မရိှ ဘဏ်ြေ 

ေဆာင်ရွြ်ေသည်ဴ  ဆန်ဵစစ်ချြ်ေေစ်ခုြုိေ ဆုိသည်။                        

ခြေ်ခဲသည်ဴ အေမခအေန         စီဵပွောဵေရဵြေျဆင်ဵမခင်ဵ   (Recession) 

မဖစ်ေပ္ဒမင၊ ေငွေေ ြေဵေဈဵြေွေြေ်ြေေမာြေ်ြေမမဖစ်မင (Financial Market Crisis) 

သုိ္ဓမဟုေ် နိုငင်မဳခာဵေငွေလဲလှယ်နငန်ဵ (Exchange Rate) အေြေ်အြေျ 

ေမပာင်ဵလဲမငမျာဵသည်ဴြေိန်ဵရှင်ြေဲဴသို္ဓ ေမပာင်ဵလဲမခင်ဵေို္ဓ ပါဝင်ပါသည်။  

 (င) အဆင်ဴမမင်ဴစီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵ (Seinor Management) ဆိုသည်မှာ ေငွေေရဵ 

ေ ြေဵေရဵအဖွေဲ့ အစည်ဵမျာဵ ဥပေေ ပုေ်မ ၂ ၊ ပုေ်မခွေဲ (ထ) ၌ အဓပိ္ပာယ်ဖွေငဴ်ဆို 

ထာဵသည်ဴ အမငေဆာင်အရာရိှချု ပ် (Chief Executive)၊ ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအရာရိှချု ပ် 

(Chief Financial Officer) နှငဴ် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲေရဵဆိုင်ရာအရာရိှချုပ် 

(Chief Risk Management Officer) ေို္ဓ အပါအဝင် ဘဏ်၏ ေန့စဉလ်ုပ်ငန်ဵ 

ေဆာငရ်ွြေ်မငမျာဵ စီမဳခန့်ခွေဲမခင်ဵ အေွေြေ် ောဝန်ရှိသညဴ် အရာထမ်ဵ မျာဵြုိေ 

ဆိုသည်။ 

(စ)  အရာရိှ (Officers) ဆုိသည်မှာ ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵမျာဵဥပေေပုေ်မ ၂  ၏ 

သြေ်ဆိုင်ရာပုေ်မခွေဲမျာဵေွေင်  အဓပိ္ပာယ်ဖွေင်ဴဆိုထာဵသည်ဴအေိုင်ဵ မဖစ်သည်။ 

(ဆ) အမငေဆာငမ်ဟုေ်သည်ဴ သီဵမခာဵလွေေ်လပေ်သာေါရိုြေ်ော (Independent 

Non-Executive Director) ဆိုသည်မှာ မမန်မာနိုငင်ေဳော်ဗဟိုဘဏ်ြေ 

ထုေ်မပန်သည်ဴ ဘဏ်၏ေါရုိြ်ေောမျာဵဆုိင်ရာ ညဃန် ြောဵချြ်ေအမှေ် (၉/၂၀၁၉) ၌  

အဓပိ္ပာယ်ဖွေင်ဴဆိုထာဵသည်ဴအေိုင်ဵ  မဖစ်ပါသည်။ 
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ရည်ရွယ်ြေျက်မျာဵ 

၅။ ဘဏ်မျာဵအေနမဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵေဆာငရွ်ြေ်ရာ၌ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵရိှသည်ြေို သိရိှပပီဵ 

မဖစ်ေသာ်လည်ဵ အဆိပုါ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို လုေဳလာြေ်စွော စီမဳခန့်ခွေဲမခင်ဵမရှိပါြေ သိသာ 

ထင်ရှာဵေသာ ဆုဳဵရင ဳဵမငမျာဵမဖစ်ေပ္ဒနို        ၊ အမမေ်ရရှ ိနိ ုင်မငနှငဴ ် မေည်        ေငွေ         

အရင်ဵ အမမစ်မျာဵြေို ေလျာဴနည်ဵေစမခင်ဵ၊  ေငွေအပ်နှဳသူမျာဵ၏ အပ်နှဳေငွေမျာဵ ဆုဳဵရငဳဵနိုငပ်ပီဵ၊  

ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵေည်ပငိမ်မငအေပ္ဒ အန္တရာယ်ြေျေရာြ်ေေစမခင်ဵေုိ္ဓ မဖစ်ေပ္ဒေစနုိင်ပါသည်။ 

ထုိ္ဓေ ြောင်ဴ ဘဏ်မျာဵသည် ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵြုိေ သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်ရန် (Identify)၊ ေုိင်ဵော 

စစ်ေဆဵရန် (Measure)၊ ေစာင်ဴ ြေပ် ြေည်ဴရငရန် (Monitor) နှင်ဴ ထိန်ဵချု ပ်ြေွေပ်ြဲေရန် (Control)        

    အေွေြေ် ဘဏ်ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့ြေ ကြေီဵ ြေပ်ြေွေပ်ြေဲသည်ဴ မပည်ဴစုဳေသာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ 

စီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ် (Comprehensive Risk Management System) ေစ်ရပ် ချမှေ်ရန် 

လိအုပ်ပါသည်။ ခဳနိုင်ရည်ရှိမငစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမခင်ဵ  (Stress Testing) ြေို အေိုဵနငန်ဵ 

သုိ္ဓမဟုေ် နိုငင်ဳမခာဵေငွေလဲလှယ်နငန်ဵမျာဵြေဲဴသုိ္ဓ ေငွေေ ြေဵဆိုင်ရာြေိန်ဵရှငမ်ျာဵေွေင် မပင်ဵ ထန်စွော 

မဖစ်ေပ္ဒနိုင်ေမခရိှသည်ဴ မဖစ်ရပမ်ျာဵ သုိ္ဓမဟုေ် အေြေ်အြေျ ေမပာင်ဵလဲမငမျာဵ        

ဘဏ်မျာဵြေို မဖစ်ေပ္ဒေစသည်ဴ အာဵနည်ဵ မငမျာဵြေို အြေဲမဖေ်ဆန်ဵစစ်ရန်အေွေြေ် အသုဳဵမပု 

ရမည်။ ဤစနစ်၌ ေငွေေ ြေဵခဝါချမငနှငဴ်အ ြေမ်ဵဖြေ်မငြေို ေငွေေ ြေဵေထာြေ်ပဳမဴငေိုြေ်ဖျြေ်ေရဵ 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအန္တရာယ် စီမဳခန့်ခွေဲမငလည်ဵ ပါဝငရ်မည်။ 

၆။ ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵမျာဵဥပေေ၌ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငနှငဴ်ပေ်သြေ်၍ 

သေ်မှေ်ချြေ်မျာဵအာဵ ေအာြေ်ပါအေိုင်ဵ မပဌာန်ဵထာဵပါသည်- 

(ြေ)  ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵ မျာဵ ဥပေေပုေ်မ ၇၄၊ ပုေ်မခွေ ဲ(ဂ)၊ ပုေ်မခွေဲငယ်(၁) နှင်ဴ 

ပုေ်မခွေဲငယ် (၂) ၌ ေါရုိြ်ေောအဖွေဲ့ဝင်မျာဵ၏ ောဝန်နှင်ဴဝေ္တရာဵမျာဵေွေင် မပည်ဴစဳုေသာ 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်      လုပ်ငန်ဵစဉ်ချမှေ်မခင်ဵ နှငဴ် သဳုဵသပ်မခင်ဵ ၊ ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခ 

စီမဳခန့်ခွေဲ  နှင်ဴ ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြဲေမငစနစ်နှင်ဴ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ သေ်မှေ်မခင်ဵ 

နှငဴ်သဳုဵသပ်မခင်ဵေို္ဓ ပါဝင်ေစရန် မပဌာန်ဵထာဵပါသည်။ 
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(ခ)  ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵ မျာဵဥပေေ ပုေ်မ ၅၈ ၌ ေချဵေငွေအမျ ို ဵမျ ို ဵ 

ထုေ်ေချဵ မခင်ဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ လဳုေလာြ်ေေသာ    ေွေင်ဵမူဝါေမျာ ၊ဵ               

            နှင်ဴ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ ေဆာငရွ်ြေ်ရန် မပဌာန်ဵထာဵပါသည်။  

 (ဂ)  ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵ မျာဵဥပေေ ပုေ်မ ၉၆၊ ပုေမ်ခွေဲ(ြေ)၊ ပုေမ်ခွေဲငယ် 

(၁၃)အရ ဘဏ်အာဵ အပု်ချုပ်မငစွေမ်ဵရည် မမစငဴ်ေင်ရန်၊ ဘဏ်ေွေင်ဵကြေီဵ ြေပ်မခင်ဵ  

အစီအစဉ်နှငဴ် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ်မျာဵြေို ေိုဵမမစငဴ်ေဆာင်ရွြေ်ရန် 

မမန်မာနိုင်ငဳေော်ဗဟိုဘဏ်  ညဃန် ြောဵနိုင်ပါသည်။  

၇။  မမန်မာနိုင်ငဳေော်ဗဟိုဘဏ်ြေ ထုေ်မပန်ေသာ ညဃန် ြောဵချြေ်အမှေ် (၉/၂ဝ၁၉) ၌ 

ဘဏ်၏ ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့ဝငမ်ျာဵ၏ ောဝန်နှငဴ်ဝေ္တရာဵမျာဵေွေင်  ဘဏ်ြေ လြေ်ခဳ       

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ (Risk Appetite) သေ်မှေ်မခင်ဵ နှငဴ် ဘဏ်၏ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခဆိုင်ရာမူဝါေ (Risk 

Policy) နှငဴ် ဆုဳဵရငဳဵ                    (Risk Limit) ေို္ဓအေပ္ဒ  ထိန်ဵသိမ်ဵလိြုေ်        

ေစာငဴ် ြေပ် ြေည်ဴရငမခင်ဵ       သေ်မှေ်ထာဵပပီဵမဖစ်ပါသည်။  

၈။  ေငွေေ ြေဵခဝါချမခင်ဵအန္တရာယ်မျာဵြုိေ ေလျာဴပါဵေစေရဵအေွေြ်ေ ထိေရာြ်ေစွော စီမဳခန့်ခွေဲရန် 

ဌာနေွေင်ဵအစီအစဉ်မျာဵ၊ မူဝါေမျာဵ၊ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴ ကြေီဵ ြေပ်ထိန်ဵသိမ်ဵ မငမျာဵြေို 

မပဌာန်ဵမခင်ဵ၊ ထပ်မဳမဖည်ဴစွေြ်ေမပဌာန်ဵမခင်ဵနှင်ဴ အေြောင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မခင်ဵမျာဵ မပုလုပ်ရန် 

ေငွေေ ြေဵခဝါချမငေိုြေ်ဖျြေ်ေရဵဥပေေ ( ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်) ပုေ်မ ၂၈ ၌ မပဌာန်ဵထာဵပါသည်။ ထို္ဓမပင် 

မမန်မာနိုင်ငဳေော်ဗဟိုဘဏ်ြေ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၇) ရြေ်ေန့ေွေင် ထုေ်မပန်ေသာ 

ေငွေေ ြေဵခဝါချမငနှင်ဴ အ ြေမ်ဵဖြ်ေမငြုိေ ေငွေေ ြေဵေထာြ်ေပဴဳမငေုိြ်ေဖျြ်ေေရဵဆုိင်ရာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ 

အန္တရာယ်စီမဳခန့်ခွေဲမငဆိုင်ရာ လမ်ဵ ညဃန်ချြေ်၌လည်ဵ မမန်မာနိုင်ငဳေော်ဗဟိုဘဏ်၏ ေမျှော်မှန်ဵ 

ချြေ်မျာဵမဖစ်သည်ဴ ေငွေေ ြေဵခဝါချမငနှငဴ် အ ြေမ်ဵဖြေ်မငြေို ေငွေေ ြေဵေထာြေ်ပဳမဴငဆိုင်ရာဆုဳဵရငဳဵ 

နိုငေ်မခမျာဵြေို ဘဏ်မျာဵြေ မည်ြေဲဴသုိ္ဓ စီမဳခန့်ခွေဲရမည်ြေို  လမ်ဵ ညဃန်ထာဵပါသည်။ ထို္ဓမပင် 

မမန်မာနိုင်ငဳေော်ဗဟိုဘဏ်ြေ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝငဘ်ာလ (၁၅) ရြေ်ေန့ ထုေ်မပန်ေသာ 

ေငွေေ ြေဵခဝါချမငနှငဴ် အ ြေမ်ဵဖြေ်မငြေို ေငွေေ ြေဵေထာြေ်ပဳဴမငဆိုငရ်ာ ဆြေ်သွေယ်ေဆာင်ရွြ်ေသူ 

အေပ္ဒ အေလဵထာဵစိစစ်မခင်ဵ ညဃန် ြောဵချြေ်၌လည်ဵ လမ်ဵ ညဃန်ထာဵပပီဵမဖစ်ပါသည်။  
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၉။  ဘဏ်မျာဵ၏ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအေပ္ဒ လမ်ဵ ညဃန်ချြေ်၏ 

ရည်ရွယ်ချြေ်မျာဵမှာ ေအာြေပ်ါအေိုင်ဵ မဖစ်ပါသည်- 

(ြေ) သြေ်ဆိုင်ရာဘဏ်၏ လုပ်ငန်ဵသေဘာသဘာဝ (Nature)၊ လုပ်ငန်ဵအရွယ် 

အစာဵပမာဏ (Scale)နှငဴ် လုပ်ငန်ဵပိုင်ဵ ဆိုငရ်ာရငပ်ေထွေဵမင (Complexity)ေို္ဓနှင်ဴ 

လုိြ်ေေလျာညီေထွေမငရိှပပီဵ၊ မမန်မာနုိင်ငဳေော်ဗဟုိဘဏ်၏ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမင 

ဆိုင်ရာ သေ်မှေ်ချြေ်မျာဵနှငဴ်ြေိုြေ်ညီသညဴ်  ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ် 

ေစ်ရပ်အာဵ ဘဏ်မျာဵြေ ချမှေ်ထာဵရိှေစရန်၊   

(ခ)  မမန်မာနုိင်ငဳ၏ ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵစနစ် ဖွေဳ ပ့ဖိုဵ ေုိဵေြ်ေလာသည်နှင်ဴ    ဘဏ်မျာဵ၏ 

လုပ်ငန်ဵဖွေဳ့ပဖိုဵေုိဵေြ်ေေရဵအေွေြ်ေ ချမှေ်မည်ဴမဟာဗျူ ဟာနှင်ဴအစီအစဉ်မျာဵေွေင် 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ေိုဵမမစငဴ်ေစေရဵ ေွေန်ဵအာဵေပဵရန်၊  

(ဂ)  မမန်မာနုိင်ငဳေော်ဗဟုိဘဏ်၏ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခအေမခခဳေသာ ကြီေဵ ြေပ်စစ်ေဆဵမခင်ဵ 

အရ အြဲေမဖေ်ဆန်ဵစ  ရာ၌ အသဳုဵမပုသည်ဴ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ်ဆုိင်ရာ 

စသဳေ်မှေ်ချြေ်မျာဵြေို ချမှေ်နိုငေ်စရန်။ 

၁ဝ။ မမန်မာနိ ုင်ငဳေော်ဗဟိုဘဏ်၏ အဓိြေြေျေသာ စဳသေ်မှေ်ချြေ်မျာဵအာဵ         

ဤလမ်ဵညဃန်ချြေ်၌ သေ်မှေ်ထာဵပါသည်။ ထို္ဓမပင် အဓိြေြေျေသာ ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵဆိုင်ရာ 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအမျ ို ဵအစာဵမျာဵနှငဴပ်ေ်သြေ်၍ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငဆိုင်ရာ စဳသေ်မှေ်ချြေ် 

အေသဵစိေ်အာ  ဵေနာြ်ေဆြ်ေေွေဲ (၁)    (၇) ၌ ေဖာ်မပထာဵပါသည်။ မမန်မာနုိင်ငဳေော်ဗဟုိဘဏ်သည် 

ခဳနိုင်ရည်     စမ်ဵသပ်      မခင်ဵ  (Stress Test) ဆိုင်ရာလမ်ဵ ညဃန်ချြေ် အေသဵစိေ်အာဵ 

သီဵမခာဵထုေ်မပန်သွောဵပါမည်။  

ဆုဳဵ ရှုဳဵနုိင်ေြြေစမီဳြေန့်ြေွမဲှုစနစ် (Risk Management System) 

၁၁။ ဘဏ်မျာဵ၏ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ ် (Risk Management System) ၌ 

ေအာြေ်ပါအချြေ်မျာဵ    ေသချာ    ေဆာငရွ်ြေ်ထာဵ      - 

(ြေ) ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြြေ    ြပည်ဴစု ဳ   သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ြြေင်ဵ စနစ် (System of 

Comprehensive Risk Identification) ။  ဘဏ်သည် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို 

စီမဳခန့်ခွေဲရာ၌ လုပ်ငန်ဵသစ်မျာဵ ေဆာင်ရွြေ်မခင်ဵေ ြောငဴ် မဖစ်ေပ္ဒလာနိုင်ေသာ 
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ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵအပါအဝင် ဘဏ်၌ရိှေသာ အေရဵပါသညဴ် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵ 

အာဵလုဳဵ ြေို သိရိှနာဵလည်ရပါမည်။ ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခသေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်မခင်ဵ   

(Risk Idnetification) ေဆာင်ရွြေ်ရာ၌  ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအရပ်ရပ်အမပင် 

ဘဏ်နှင်ဴ ဆြ်ေသွေယ်ေဆာင်ရွြ်ေသူမျာဵ (Customers) နှင်ဴ ေဆာင်ရွြ်ေချြ်ေမျာဵ 

(Transaction) ရိှ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵ ပါဝင်ရန်လုိအပ်ပပီဵ၊ ၎င်ဵသည် စဉ်ဆြ်ေမမပေ် 

ေဆာင်ရွြ်ေရမည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ် ေစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ ထုိ္ဓေ ြောင်ဴ ဘဏ်မျာဵသည် 

ေအာြေ်ပါေို္ဓြေို သေ်မှေ်ေဖာ်ထေု်ရပါမည်- 

(၁) ဘဏ်ဝန်ေဆာငမ်ငလုပ်ငန်ဵေဆာငရ်ွြေ်မငေစ်ခုချင်ဵ စ ီ သုိ္ဓမဟုေ် ဘဏ် 

လုပ်ငန်ဵဌာန ေစ်ခုချင်ဵစီ၌ အေရဵပါေသာ လုပ်ငန်ဵသေဘာသဘာဝအရ 

ရိှေနနိုင်သညဴ်ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵ (Inherent Risk)၊ (ဥပမာအာဵမဖင်ဴ- 

ေချဵေငွေထုေ်ေချဵမခင်ဵ လုပ်ငန်ဵနှငဴ် ဆြေ်စပ်ေနသည်ဴ ေချဵေငွေဆိုင်ရာ 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ (Credit Risk) အမပင် ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြေူမင (Liquidity)၊ 

အေိုဵနငန်ဵ (Interest Rate) နှငဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာငရွ်ြေ်မငဆိုငရ်ာ ဆုဳဵရငဳဵ 

နိုငေ်မခမျာဵ (Operational Risk))၊ 

(၂) ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအမျ ို ဵအစာဵေစ်ခုချင်ဵစအီေွေြေ် ဆြေ်စပ်ေနသည်ဴ ဘဏ် 

ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵလုဳဵ (ဥပမာအာဵမဖင်ဴ- ေချဵေငွေဆိုင်ရာ 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ (Credit Risk) နှငဴ်ဆြေ်စပ်ေနသည်ဴ ြေုန်သွေယ်မင      

           ေချဵ ေငွေ (Trade Finance)နှင်ဴ နုိင်ငဳမခာဵသဳုဵေငွေလဲလှယ်သည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ (Foreign Exchange Business) နှငဴ် ေချဵေငွေမျာဵ) )။ 

 (ခ) ဆုဳဵရှုဳဵနုိင်ေြြေတိုင်ဵ တာစစ်ေဆဵြြေင်ဵ  နည်ဵ စနစ်မျာဵ (Risk Measurement 

Methodologies)။ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်ပပီဵေနာြေ်  

ယင်ဵ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵသည် ဘဏ်၏ ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအေမခအေနအေပ္ဒ 

သြ်ေေရာြ်ေနုိင်မငအလာဵအလာြုိေ ဆဳုဵမဖေ်နုိင်ရန် သင်ဴေလျာ်ေသာ နည်ဵစနစ်မျာ  ဵ

အသုဳဵမပု၍၊ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို ေိြေျမှန်ြေန်စွောနှငဴ် အချနိ်နှငဴ်ေစ်ေမပဵညီ 

ေိုင်ဵောစစ်ေဆဵရပါမည်။ ဘဏ်မျာဵသည် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ အရပ်ရပ်အမပင် 
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ဘဏ်နှင်ဴဆြ်ေသွေယ်ေဆာင်ရွြ်ေသူမျာဵ (Customers) နှင်ဴ ေဆာင်ရွြ်ေချြ်ေမျာဵ 

(Transaction) အေပ္ဒ ေိြေျမှန်ြေန်စွော ေုိင်ဵောစစ်ေဆဵနုိင်ရန် ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ 

ေိုင်ဵောစစ် ေဆဵမင နည်ဵလမ်ဵမျာဵြေို ပုဳမှန်စမ်ဵသပ်ေဆာင်ရွြေ်ရပါမည်။  

(ဂ) ဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေြြေမျာဵအာ  ဵ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုြြေင်  ဵ (Risk Monitoring)။ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခြုိေ 

ေစာငဴ် ြေပ် ြေည်ဴရငစစ်ေဆဵရာ၌ ဘဏ်ြေ လြေ်ခဳ   ေသာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ ( Risk 

Appetite) အပါအဝင် ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခအေမခအေနမျာဵနှင်ဴ ခခင်ဵချြ်ေအေနအထာဵ 

မျာဵြုိေ အချန်ိနှင်ဴေစ်ေမပဵညီ သဳုဵသပ်မခင်ဵေဆာင်ရွြ်ေနုိင်ရန် သေင်ဵအချြ်ေအလြ်ေ 

စီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ ် (Manangement Information System)  ထာဵရိှရပါမည်။ 

ေစာင်ဴ ြေပ် ြေည်ဴရငမခင်ဵအစီရင်ခဳစာမျာဵသည် အချန်ိနှင်ဴေစ်ေမပဵညီ အချြ်ေအလြ်ေ 

ေိြေျမှန်ြေန်မပည်ဴစဳုရန် လုိအပ်ပါသည်။  လုိအပ်ပါြေ အေရဵယူေဆာငရွ်ြေ်မငမျာဵ 

မပုလုပ်နိုငရ်န် အဆငဴ်မမငဴ်စီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵနှင်ဴ ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့ေို္ဓြေ ရယူ ြေည်ဴရင 

စစ်ေဆဵနိုင်ရပါမည်။  

(ဃ) ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြြေထိန်ဵြေျုပ်ကွပ်ကြဲြေင်ဵ  (Risk Control)။ ဘဏ်မျာဵသည ်

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခေလျာဴ                       ရန်အေွေြေ် ြေန့်သေ်ချြေ်မျာဵ 

နှငဴန်ည်ဵလမ်ဵမျာဵ အပါအဝင် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို သငဴ်ေလျာ်ေသာ ထိန်ဵချုပ် 

ြေွေပ်ြေမဲငမျာဵ မပုလုပ်ရပါမည်။ ဘဏ်မျာဵသည် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမခင်ဵ  

အေွေြေ် ောဝန်ဝေ္တရာဵမျာဵနှင်ဴ အခွေငဴ်အာဏာမျာဵြေို သေ်မှေ်ထာဵသည်ဴ 

မူဝါေမျာဵနှင်ဴလုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵ မျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်။  ယင်ဵ ေို္ဓ၏ ဆုဳဵရငဳဵ 

နုိင်ေမခဆုိင်ရာြေန့်သေ်ချြ်ေမျာဵ၌ ခခင်ဵချြ်ေမျာ  ဵ သုိ္ဓမဟုေ် ေမပာင်ဵလဲမခင်ဵမျာဵြုိေ 

အေညမ်ပုမခင်ဵ နှငဴ်မှေ်ေမ်ဵထာဵရှိမခင်ဵ  လုပ်ငန်ဵစဉ်ထာဵရိှရပါမည်။  

၁၂။ ဘဏ်၏ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ်မျာဵ (Risk Management Systems) ၌ 

ေငွေေ ြေဵခဝါချမငနှငဴ်အ ြေမ်ဵဖြေ်မငြေို ေငွေေ ြေဵေထာြေ်ပဳဴမငဆိုင်ရာဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခစီမဳခန့်ခွေဲမခင်ဵ   

ပါဝင်ရပါမည်။ ဘဏ်မျာဵအေနမဖင်ဴ ယင်ဵေုိ္ဓ၏ဆြ်ေသွေယ်ေဆာင်ရွြ်ေသူမျာဵ၊  ဝန်ေဆာင်မငနှင်ဴ 

ေဆာငရ်ွြေ်ချြေ်မျာဵ (Product and Services)၊  ဝန်ေဆာင်မငေပဵသညဴ် လမ်ဵ ေ ြောင်ဵ မျာဵ 

(Delivery Channels) ၎င်ဵေို္ဓနှင်ဴ ၎င်ဵေို္ဓ၏ဆြေ်သွေယ်ေဆာငရွ်ြေ်သူမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင် 

ရွြ်ေသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ ေနရာမျာဵမှ မဖစ်ေပ္ဒလာနုိင်ေသာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵြုိေ သိရိှနာဵလည်ရပါမည်။ 

ဘဏ်ြေ သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်ထာဵေသာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို လုေဳလာြေ်စွောထိန်ဵချုပ်နုိင်ရန် 
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ဘဏ်နှငဴ်ဆြေ်သွေယ်ေဆာငရွ်ြေ်မည်ဴသူအာဵ အေလဵထာဵစိစစ်မင၊ လြေ်ခဳမငနှင်ဴ ဆြေ်လြေ် 

ေစာငဴ် ြေည်ဴစစ်ေဆဵမငဆိုငရ်ာ မူဝါေမျာဵနှင်ဴ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵအာဵ ချမှေ်ေရဵဆွေဲပပီဵ 

အေြောင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်ေရပါမည်။ မမန်မာနုိင်ငဳေော်ဗဟုိဘဏ်မှ ေငွေေ ြေဵခဝါချမငနှင်ဴ 

အ ြေမ်ဵဖြ်ေမငြုိေ ေငွေေ ြေဵေထာြ်ေပဴဳမငေုိြ်ေဖျြ်ေေရဵဆုိင်ရာ ဆြ်ေသွေယ်ေဆာင်ရွြ်ေသူအေပ္ဒ 

အေလဵထာဵစိစစ်မခင်ဵ  ညဃန် ြောဵချြေ်အမှေ် (၁၈/၂၀၁၉) နှငဴ ်၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၇) 

ရြေ်ေန့ေွေင် ထုေ်မပန်ေသာ ေငွေေ ြေဵခဝါချမငနှငဴ် အ ြေမ်ဵဖြေ်မငြေို ေငွေေ ြေဵေထာြေ်ပဳဴမင 

ေိုြေ်ဖျြေ်ေရဵဆိုငရ်ာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအန္တရာယ်စီမဳခန့်ခွေဲမငဆိုင်ရာ လမ်ဵ ညဃန်ချြေ်၌ အေသဵစိေ် 

သေ်မှေ်ချြေ်မျာဵအာဵ ညဃန် ြောဵထာဵပါသည်။  

ဆုဳဵ ရှုဳဵနုိင်ေြြေအုပ်ြေျုပ်မှု (Risk Governance)။ ဒါရိုက်တာအဖဲွ့၏ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲမှု 

(Board Oversight ) 

၁၃။ ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵ မျာဵဥပ ေေ ပုေ်မ ၇၄၊ ပုေမ်ခွေဲ(ဂ)၊ ပုေမ်ခွေဲငယ် (၁)နှငဴ် 

ပုေ်မခွေဲငယ် (၂) ၊ မမန်မာနုိင်ငဳေော်ဗဟုိဘဏ်ြေ ထုေ်မပန်သည်ဴ ဘဏ်၏ ေါရုိြ်ေောမျာဵဆုိင်ရာ 

ညဃန် ြောဵချြေ်အမှေ် (၉/၂ဝ၁၉)၊ အပိုေ် ၁၂ ၌ ေဖာ်မပထာဵသည်ဴ ောဝန်ဝေ္တရာဵမျာဵအရ 

ဘဏ်၏ ေါရိုြေ်ောမျာဵသည် ေအာြေ်ပါေို္ဓြေို ေဆာင်ရွြေ်ရပါမည်- 

 (ြေ)  ဘဏ်ြေ လြေ်ခဳလို   ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမူေဘာင် (Risk Appetite Framework) 

နှငဴမ်ပည်ဴစုဳေသာ ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာ (Comprehensive Risk 

Strategy) ေစ်ရပ် ချမှေ်အေည်မပုမခင်ဵ ၊ ဥပမာ - ဘဏ်၏လုပ်ငန်ဵ 

ဝန်ေဆာင်မငဆိုငရ်ာ ချမှေ်ထာဵေသာ မဟာဗျူဟာနှင်ဴြေိုြေ်ညီေသာ ဘဏ်ြေ 

လြေ်ခဳ       ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခအမျ ို ဵအစာဵမျာဵနှငဴ် ပမာဏမျာဵ၊ 

(ခ)  ဘဏ်ြေလြေ်ခဳ   ေသာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ (Risk Appetite)၊ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခဆိုငရ်ာ 

မဟာဗျူဟာ (Risk Strategy)၊ ဘဏ်လုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာငမ်ငအစီအစဉ်နှင်ဴ  

ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခဆုိင်ရာမူဝါေမျာဵ (Risk Policies)နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ေမငမျာဵြုိေ 

စီမဳခန့်ခွေဲရန် အဆငဴ်မမငဴ်စီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵ၏ စီမဳခန့်ခွေဲမင စွေမ်ဵေဆာင်ရည်ေို္ဓြေို 

ထည်ဴသွေင်ဵစဉ်ဵစာဵထာဵသည်ဴ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ် (Risk Management 

System)၊   ဘဏ်၏ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခဆုိင်ရာ မူဝါေမျာဵနှင်ဴ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵြုိေ 

အေညမ်ပုမခင်ဵ ၊ 
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(ဂ) အဆင်ဴမမင်ဴစီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵသည် ဘဏ်၏ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵြုိေ သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်ရန် 

(Identify)၊ ေုိင်ဵော      ရန် (Measure)၊ ေစာင်ဴ ြေပ် ြေည်ဴရငရန် (Monitor) 

နှင်ဴထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြဲေရန် (Control) အေွေြ်ေ လုိအပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵအဆင်ဴဆင်ဴြုိေ 

ေဆာငရ်ွြေ်မခင်ဵနှငဴ် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခဆိုင်ရာမူဝါေမျာဵ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴ 

ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲမငေို္ဓြေို အေသအချာ ထိေရာြေ်စွော အေြောင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာငရ်ွြေ်မခင်ဵ ၊ 

(ဃ)  ေါရုိြ်ေောအဖွေဲ့သည် ဘဏ်ြေ လြ်ေခဳ      ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵ (Risk Appetite) 

နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမဖစ်ေပ္ဒေုိဵေြ်ေမငမျာဵအာဵ အြဲေမဖေ်ဆန်ဵစစ်နုိင်ရန် 

နှင်ဴအေရဵယူေဆာင်ရွြ်ေမငမျာဵြုိေ ဆဳုဵမဖေ်နုိင်ရန်  ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ၏ အရွယ်အစာဵ 

(Size) နှငဴ် သိသာထငရှ်ာဵမင (Significance) ပါဝငသ်ည်ဴ အစီရငခ်ဳစာမျာဵြေို 

ရယူေဆာင်ရွြေ်မခင်ဵ ။ 

၁၄။ ေါရုိြ်ေောအဖွေဲ့ဝင်မျာဵသည်  အချန်ိြောလအလုိြ်ေ ဖွေင်ဴလှစ်သည်ဴ ပဳုမှန်သင်ေန်ဵမျာဵြုိေ 

ေြ်ေေရာြ်ေရပါမည်။ ေါရုိြ်ေောအဖွေဲ့ေြော်မေီဝင်မျာဵအပါအဝင် ေါရုိြ်ေောမျာဵသည် ယင်ဵေုိ္ဓ၏ 

ောဝန်မျာဵအာဵ ထိေရာြေ်စွောေဆာငရွ်ြေ်နိုင်ရန်အေွေြေ် သငဴ်ေလျာ်ေသာ ြေျွမ်ဵြေျင်မငမျာဵ၊ 

အသိပညာဗဟုသုေမျာဵ မဖည်ဴဆည်ဵေပဵရန် ဘဏ်မျာဵ၌ စဉ်ဆြေ်မမပေ် အသြေ်ေမွေဵ 

ဝမ်ဵေြေျာင်ဵဆုိင်ရာ ပညာရပ်ြေျွမ်ဵြေျင်မင ဖွေဳ့ပဖိုဵေုိဵေြ်ေေရဵအစီအစဉ်မျာဵ  ေရဵဆွေဲေဆာင်ရွြ်ေ 

ထာဵရိှရပါမည်။ ယင်ဵအစီအစဉ်ေွေင် အေသဵစိေ်သဳုဵသပ်ချြ်ေနှင်ဴအဖွေဲ့အစည်ဵ၏               

သုိ္ဓမဟုေ် ဘဏ်လုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာင်မင သစ်မျာဵ၏ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမှေ်ေမ်ဵအြေျဉ်  ဵ (Risk Profile) 

နှငဴစ်ည်ဵမျဉ်ဵ၊စည်ဵ ြေမ်ဵဆိုင်ရာ မဖစ်ေပ္ဒေိုဵေြေ်မငမျာဵအရ ြောလအပုိင်ဵ အမခာဵအလိြုေ် 

ေနာြေ်ဆုဳဵအေမခအေနနှငဴ် ြေိုြေ်ညီေသာ မပင်ဆင်မဖညဴ်စွေြေ်မခင်ဵ ပါဝင်ရမည်။ ထို္ဓမပင် 

ေငွေေ ြေဵခဝါချမငနှင်ဴအ ြေမ်ဵဖြ်ေမငြုိေေငွေေ ြေဵေထာြ်ေပဴဳမငဆုိင်ရာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခလည်ဵ ပါဝင်ရမည်။  

၁၅။ ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵမျာဵဥပေေ ပုေ်မ ၇၅ ၌ မပဌာန်ဵချြ်ေအရ ေါရုိြ်ေောအဖွေဲ့သည် 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငေြော်မေီ (Risk Management Committee) အပါအဝင် သီဵသန့် 

ရည်ရွယ်ချြေ်မျာဵမဖငဴ် ေြော်မေီနှငဴ် ဆပ်ေြော်မေီမျာဵြေို ေစ်ခုမဖစ်ေစ၊ ေစ်ခုထြေပ်ို၍ 

မဖစ်ေစဖွေဲ့စည်ဵနိုင်သည်။ ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့သည် ထိေရာြေ်ေသာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ် 
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(Risk Management System) ေစ်ရပ်ေဖာ်ေဆာင်ရာ၌ ရရိှမည်ဴ အြေျ ို ဵေြေျဵဇူဵမျာဵြေို 

စဉ်ဵစာဵရမည်။ မမန်မာနုိင်ငဳေော်ဗဟုိဘဏ်သည် အထူဵသမဖင်ဴ အရွယ်အစာဵပမာဏကြီေဵမာဵေသာ 

ဘဏ်မျာဵ (Large Banks) ၌ ေါရုိြ်ေောအဖွေဲ့အေနမဖင်ဴ  ယင်ဵေြော်မေီမျာဵ ဖွေဲ့စည်ဵရန် ေမျှောမ်ှန်ဵ 

ပါသည်။ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငေြော်မေီ၏ ဥြေ္ကဌသည် အမငေဆာင်မဟုေ်သည်ဴ သီဵမခာဵ 

လွေေ်လပ်ေသာေါရိုြေ်ော မဖစ်ရမည်။  

၁၆။ ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵ မျာဵဥပေေ ပုေ်မ ၈၅ အရ သေ်မှေ်မပဌာန်ဵထာဵေသာ 

စာရင်ဵ စစ်ေြော်မေီ၏ ောဝန်၊ ဝေ္တရာဵမျာဵအမပင် အချ ို ့ေသာအေမခအေနမျာဵေွေင် ဘဏ်၏ 

ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့သည် စာရင်ဵစစ်ေြော်မေီသုိ္ဓ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵြေို 

ထပမ်ဳေဆာင်ရွြေ်ရမည်ဴ ောဝန်ဝေ္တရာဵအမဖစ်  ောဝန်ခွေဲေဝေပဵမခင်ဵ ြေ သငဴ်ေလျာ်ပါသည်။ 

ဘဏ်၏ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမခင်ဵ ောဝန်ြေို ောဝန်ယေူဆာင်ရွြေ်ေနသညဴ် သြေ်ဆိုငရ်ာ 

ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့ ေြော်မေီမျာဵသည် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငအာဵ ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့သုိ္ဓ အစီရငခဳ် 

ေငမ်ပနိုင်ရန်အေွေြေ်  အစီအစဉ်မျာဵချမှေ်ထာဵရမည်။  

ဆုဳဵ ရှုဳဵနုိင်ေြြေအုပ်ြေျုပ်မှု (Risk Governance) ။ အဆင်ဴြမင်ဴစီမဳြေန့်ြေွဲမှုအဖွဲ့၏ တာဝန် 

ဝတ္တရာဵမျာဵ (Responsibilities of Senior Manager) 

၁၇။ အဆင်ဴမမင်ဴစီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵသည် ဘဏ်၏ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ် (Risk Management 

System) ြေို အေြောငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြေ်ရန် ောဝန်ရှိပါသည်။ အဆင်ဴမမငဴ်စီမဳခန့်ခွေဲ 

သူမျာဵသည် ေါရုိြ်ေောအဖွေဲ့ြေ သေဘာေူအေည်မပုထာဵသည်ဴ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခဆုိင်ရာမူဝါေမျာဵ 

နှင်ဴလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ (Risk Policies and Procedures) အမပင် ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခလြ်ေ     မင 

မူေဘာင် (Risk Appetite Framework) ေို္ဓြေို ေသချာေစရန် ေအာြေ်ပါေို္ဓ ေဆာငရွ်ြေ် 

ရမည်-  

(ြေ) ေန့စဉလ်ုပ်ငန်ဵမျာဵေွေင် ထိေရာြေ်ေသာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမခင်ဵ အေွေြေ် 

လုပ်ငန်ဵပုိင်ဵဆုိင်ရာ မူဝါေမျာဵ၊ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအမဖစ် 

ေမပာင်ဵလဲေဆာင်ရွြေ်မခင်ဵ ၊  

(ခ)    ဘဏ်၏ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲေဆာင်ရွြ်ေေနသူမျာဵအာဵ   ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ အသိပညာ 

နှင်ဴထိေရာြ်ေေသာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမင၏  အေရဵပါမငေုိ္ဓြုိေ သိရိှမငမမစင်ဴေင်ရန် 
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အေွေြ်ေ ဘဏ်အေွေင်ဵ ထိေရာြ်ေစွော ဆြ်ေသွေယ်ေဆာင်ရွြ်ေမခင်ဵနှင်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျာ  ဵ

အေွေြေ် သငဴ်ေလျာ်ေသာသင်ေန်ဵမျာဵနှငဴ် အမခာဵ    နည်ဵ လမ်ဵ မျာဵမဖင်ဴ 

အေထာြေ်အြေူမပုေဆာငရွ်ြေ်မခင်ဵ ၊   

 (ဂ)   ြေန့်သေ်ချြေ်မျာဵြေို ချ ို ဵေဖာြေ်မငမျာဵအပါအဝင်            ေသာ 

ထူဵမခာဵချြေ်မျာဵ (Signifinance Exceptions) အာဵ သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်မခင်ဵ ၊  

အစီရင်ခဳမခင်ဵနှင်ဴ သင်ဴေလျာ်သည်ဴ အေရဵယူေဆာင်ရွြ်ေမခင်ဵမျာဵအာ  ဵဘဏ်အေွေင်  ဵ

ထိေရာြေ်စွော အေြောင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြေ်မခင်ဵ ။ 

၁၈။  အဆင်ဴမမင်ဴစီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵသည် ဘဏ်၏ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမှေ်ေမ်ဵအြေျဉ်ဵ (Risk Profile) ြုိေ 

စဉ်ဆြေ်မမပေ် သိရိှနာဵလည်ပပီဵ၊ ဘဏ်ြေလြေ်ခဳ   ေသာဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခ (Risk Appetite) 

နှငဴစ်ပ်လျဉ်ဵသည်ဴ  ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵ မဖစ်ေပ္ဒေိုဵေြေ်မငြေို ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့နှငဴ် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ 

စီမဳခန့်ခွေဲမငေြော်မေီ သုိ္ဓမဟုေ် စာရင်ဵစစ်ေြော်မေီ သုိ္ဓမဟုေ် သြ်ေဆုိင်ရာေြော်မေီမျာဵထဳသုိ္ဓ 

အေ ြောင်ဵ ြောဵရမည်။  ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့ြေ အေညမ်ပုထာဵေသာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခလြေ ်    မင 

မူေဘာင် (Risk Appetite Framework) နှငဴ ် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ        မူဝါေမျာဵနှငဴ် လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵမျာဵ၌ ေမပာင်ဵလဲမငမျာဵရိှပါြေ ယင်ဵေမပာင်ဵလဲမငမျာဵြုိေ အဆင်ဴမမင်ဴစီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵြေ 

အေြောင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြေ်ရမည်။  

၁၉။  အဆင်ဴမမင်ဴစီမဳခန့်ခွေဲမငအဖွေဲ့ဝင်မျာဵသည် ဘဏ်လုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာင်မငမျာဵမှာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ 

မဖစ်ေပ္ဒနိုင်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵမဖစ်ေ ြောင်ဵ  အသိပညာအမပည်ဴအဝ သိရှိနာဵလည်ရမည်။ 

အဆင်ဴမမင်ဴစီမဳခန့်ခွေဲမငအဖွေဲ့ဝငမ်ျာဵေွေင် ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့၏ လြေ်ခဳ      ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခနှင်ဴ 

ြေိုြေ်ညီမငရိှေစရန် ဆုဳဵရငဳနိုငေ်မခမျာဵအာဵ စီမဳခန့်ခွေဲနိုင်သညဴ် လုေဳလာြေ်ေသာ အသိပညာနှငဴ် 

ြေျွမ်ဵြေျင်မငမျာဵရှိရပါမည်။  

၂ဝ။  ေါရုိြ်ေောအဖွေဲ့နှင်ဴ အဆင်ဴမမင်ဴစီမဳခန့်ခွေသူဲမျာဵသည် ဘဏ်လုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာင်မငမျာဵရိှ 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို စီမဳခန့်ခွေဲရန်အေွေြေ် အရာထမ်ဵ ေစ်ဦဵအာဵ ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခစီမဳခန့်ခွေဲေရဵ 

ဆိုင်ရာအရာရိှချုပ် (Chief Risk Management Officer) အမဖစ် ခန့်အပ်ရမည်။ ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခ 

စီမဳခန့်ခွေဲေရဵဆုိင်ရာ အရာရိှချု ပ် (Chief Risk Management Officer) သည် ဤလမ်ဵညဃန်ချြ်ေ၌ 

ေဖာ်မပထာဵသည်ဴအေိုင်ဵ  ဘဏ်၏ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲေရဵလုပ်ငန်ဵအေွေြေ်ောဝန်ရှိပပီဵ၊ 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ မဖစ်ေပ္ဒေိုဵေြေ်မငမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍  ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့အစည်ဵအေဝဵမျာဵသုိ္ဓ 

ေြေ်ေရာြေ်၍ အစီရငခ်ဳေငမ်ပရမည်။  
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ဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေြြေအုပ်ြေျုပ်မှု (Risk  Governance)။ ဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေြြေစီမဳြေန့်ြဲွေမှုလုပ်ငန်ဵတာဝန် 

(Risk Management Function) 

၂၁။  ဘဏ်မျာဵသည် ဘဏ်လုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာငမ်ငမျာဵရှိ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို စီမဳခန့်ခွေဲရန် 

အေွေြေ် အဆင်ဴမမငဴ်စီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵမှ ောဝန်ယူေဆာင်ရွြေ်ရမည်ဴ  လုပ်ငန်ဵောဝန်ေစ်ရပ် 

ချမှေ်ရမည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာင်မငမျာဵ ေဆာင်ရွြ်ေေနသည်ဴဌာနမျာဵ အပါအဝင် ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ 

လြေ်ခဳေဆာငရ်ွြေ်ေနေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵ သုိ္ဓမဟုေ် ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် သီဵမခာဵလွေေ်လပ်သည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵောဝန်မဖစ်ရပါမည်။ ဘဏ်၏ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငအေွေြ်ေ ောဝန်ေပဵအပ်မခင်ဵခဳရသည်ဴ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵသည် ေန့စဉ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်ချြေ်ေွေင် ပါဝင်ေဆာငရ်ွြေ်ေနမငမျာဵ ရှိပါြေ 

ထိေရာြ်ေပပီ ၊ဵ သီ မဵခာဵလွေေ်လပ်မငရိှသည်ဴ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခစီမဳခန့်ခွေမဲငအေပ္ဒေွေင် ထိခုိြ်ေမငမရိှေစရန် 

ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲမငမျာဵ ချမှေ်ရပါမည်။  

၂၂။  ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငလုပ်ငန်ဵောဝန် (Risk Management Function) သည် 

ဘဏ်လုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာင်မငမျာဵရှိ လုပ်ငန်ဵသေဘာသဘာဝအရရိှေနနိုင်သညဴ် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵ 

(Inherent Risk) အာဵ စီမဳခန့်ခွေဲရာ၌ ကြီေ  ဵြေပ်ြေွေပ်ြဲေမငြုိေ အေထာြ်ေအြူေေပဵသည်ဴ ောဝန်မျာ  ဵ

မဖစ်ရမည်။ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငလုပ်ငန်ဵောဝန် (Risk Management Function) ၌ 

ေအာြေ်ပါေို္ဓ ပါဝင်ရမည်-  

(ြေ)  ေငွေေ ြေဵခဝါချမငနှင်ဴ အ ြေမ်ဵဖြ်ေမငြုိေ ေငွေေ ြေဵေထာြ်ေပဴဳမငဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ 

အပါအဝင် လြ်ေရိှမဖစ်ေပ္ဒေနေသာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵနှင်ဴ ေပ္ဒေပါြ်ေလာနုိင်သည်ဴ 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်မခင်ဵ ၊  

(ခ)  ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခအြဲေမဖေ်ဆန်ဵစစ်မခင်ဵနှင်ဴ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခေုိင်ဵော      မင စနစ်မျာ  ဵ

ဖွေဳ့ပဖိုဵေိုဵေြေ်ေအာငေ်ဆာင်ရွြေ်မခင်ဵ၊  

(ဂ)  ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို စီမဳခန့်ခွေဲရန် မူဝါေမျာဵ၊                           နှင်ဴ 

အမခာဵေသာ  ြေပ်မေ်ြေွေပ်ြေဲသည်ဴ နည်ဵ စနစ်မျာဵချမှေ်မခင်ဵ နှငဴ်  အေထာြေ် 

အြေမူပုလုပ်ငန်ဵဌာနမျာဵ ဖွေဲ့စည်ဵေည်ေထာင်မခင်ဵ၊ 

(ဃ)  အဆင်ဴမမင်ဴစီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵနှင်ဴ ေါရုိြ်ေောအဖွေဲ့ေုိ္ဓမှ အေည်မပုချြ်ေမဖင်ဴ ဘဏ်ြေ 

လြေ ်        ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခမျာဵ (Risk Appetite)နှငဴ် ြေန့်သေ်ချြေ်မျာဵနှင်ဴ 

သြေ်ဆိုင်သည်ဴမေူဘာင်အာဵ ဖွေဳ့ပဖိုဵေိုဵေြေ်ေအာင် ေဆာင်ရွြေ်မခင်ဵ ၊  
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(င)  အေညမ်ပုထာဵေသာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခြေန့်သေ်ချြေ်မျာဵနှငဴ် ဆန့်ြေျငေ်သာ 

အေမခအေနမျာဵအာဵ ေစာငဴ ်ြေပ် ြေညဴ်ရငမခင်ဵ ၊ 

(စ)  ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခေစာင်ဴ ြေပ် ြေည်ဴရငမခင်ဵ ရလေ်မျာဵအာဵ အဆင်ဴမမင်ဴစီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵ၊ 

ေါရုိြ်ေောအဖွေဲ့နှင်ဴ ေါရုိြ်ေောအဖွေဲ့နှင်ဴ သြ်ေဆုိင်   ေြော်မေီမျာဵသုိ္ဓ အစီရင်ခဳ 

     မခင်ဵ ။ 

၂၃။  ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခစီမဳခန့်ခွေဲမငလုပ်ငန်ဵောဝန် (Risk Management Function) ၌ ဘဏ် 

ေစ်ခလုုဳဵ ၏ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို စီမဳခန့်ခွေဲရန် ောဝန်ရှိပါသည်။ ထို္ဓမပင် ဘဏ်လုပ်ငန်ဵ 

ဝန်ေဆာင်မငဌာနမျာဵ (Business Units) ြေိ ု စီမဳခန့်ခွေဲေနသည်ဴ အရာထမ်ဵမျာဵသည်လည်ဵ 

၎င်ဵေို္ဓေဆာငရွ်ြေ်ချြေ်မျာဵရှိ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို အေြောင်ဵ ဆုဳဵသိရိှနာဵလည်ရန်လိအုပ်ပပီဵ၊ 

ယင်ဵ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို စီမဳခန့်ခွေဲရန်  ောဝန်ရိှပါသည်။ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငလုပ်ငန်ဵ 

ောဝန် (Risk Management Function) အရ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ သေ်မှေ်ေဖာ်ထေု်မခင်ဵ (Risk 

Identification)၊ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခေိုင်ဵောစစ်ေဆဵမခင်ဵ (Risk Measurement)၊ ေစာငဴ် ြေပ် 

 ြေည်ဴရငမခင်ဵ (Monitoring) နှင်ဴထိန်ဵချု ပ်ြေွေပ်ြဲေမခင်ဵ (Control) ေုိ္ဓနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသည်ဴ မူဝါေမျာဵနှင်ဴ 

လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ ဖွေဳ့ပဖိုဵေုိဵေြ်ေ  ရန်နှင်ဴ ထိေရာြ်ေေသာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ် 

(Effective Risk Management System) အေြောင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်ေရန် ဘဏ်လုပ်ငန်ဵ 

ဝန်ေဆာင်မငဌာန (Business Units) မျာဵရိှ အရာထမ်ဵမျာဵသည် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်ေရပါမည်။  

ဆုဳဵ ရှုဳဵနုိင်ေြြေလက်ြေ ဳ  မှုမူေဘာင် (Risk Appetite Framework) 

၂၄။  ဘဏ်မျာဵသည် ယင်ဵ ၏ မဟာဗျူဟာရည်ရွယ်ချြေ်မျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ 

ေအာင်မမင်ရန် ရယူလိေုသာ စုစုေပါင်ဵဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအဆငဴ်နှငဴ် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအမျ ို ဵအစာဵမျာဵ 

အေွေြ်ေ ယင်ဵေုိ္ဓ၏ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခအေပ္ဒ စွေမ်ဵေဆာင်နုိင်မငအေွေင်ဵ လြ်ေခဳ   ေသာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ  

(Risk Appetite) ြုိေ ကြိေုေင်ဆဳု မဵဖေ်၍ ချမှေ်ထာဵရပါမည်။ အမမေ်ရရိှေအာင် ေဆာင်ရွြ်ေရာ၌ 

မဖစ်ေပ္ဒေစနုိင်သည်ဴ ေချဵ ေငွေဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ (Credit Risk)၊ ေဈဵြေွေြ်ေဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ 

(Market Risk) နှငဴ ် ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြေူမငဆိုငရ်ာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ (Liquidity Risk) မျာဵြေဲဴသုိ္ဓ 

ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵနှင်ဴ  ဘဏ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ေမခင်ဵေ ြောင်ဴ ေပ္ဒေပါြ်ေလာနုိင်ေသာ လုပ်ငန်ဵ 

ေဆာငရ်ွြေ်မငဆိုင်ရာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ (Operational Risk) နှငဴ ် အမည်ဂုဏ်သေင်ဵ ဆိုငရ်ာ 

ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခ (Reputational Risk) မျာဵြေဲဴသုိ္ဓ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေိ ုထည်ဴသွေင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။   
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၂၅။  ဘဏ်သည်  ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခလြေ်ခဳ   မငမူေဘာင် (Risk Appetite Framework) ြုိေ 

ေအာြေ်ပါအေိုင်ဵ အောမျာဵမဖငဴ် သေ်မှေ်နိုငပ်ါသည်- 

(ြေ)  ဘဏ်ြေ ရည်မှန်ဵထာဵသည်ဴ ေချဵ ေငွေဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခအဆင်ဴသေ်မှေ်ချြ်ေ 

(Credit Risk Rating)၊ 

(ခ)  ဘဏ်ြေရယူလိုသည်ဴ အမမေ် သုိ္ဓမဟုေ် အရငဳဵေမပာင်ဵ လဲမင ပမာဏ၊ 

(ဂ)  ပုဳမှန်အေမခအေနအမပင် အ ြေပ်အေည်ဵအေမခအေနမျာဵ၌ စည်ဵ မျဉ်ဵဆိုင်ရာ 

အနည်ဵဆုဳဵ သေ်မှေ်ချြေ်မျာဵနှငဴ် ြေိုြေ်ညီမငရိှေစရန်အေွေြေ် မေည်ေငွေရင်ဵ  

လဳုေလာြ်ေမငအေပ္ဒ  အမျာဵဆဳုဵသြ်ေေရာြ်ေမင (မေည်ေငွေရင်ဵနှင်ဴ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ 

                                ရရန်ပုိင်ခွေင်ဴမျာဵအချ ို ဵမဖင်ဴ ေုိင်ဵောမင) 

သုိ္ဓမဟုေ် ဘဏ်ြေ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵလိုသည်ဴ ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြေူမငအေမခအေန၊  

၂၆။  ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငလုပ်ငန်ဵောဝန် (Risk Management Function) နှငဴ် ဘဏ်၏ 

အဆင်ဴမမင်ဴစီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵြေ သဳုဵသပ်ထာဵေသာ ဘဏ်ြေ လြေ ်    ေသာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ  (Risk 

Appetite) ြုိေ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်၊။ ထုိ္ဓမပင်ဘဏ်၏ ေါရုိြ်ေောအဖွေဲ့ြေ ယင်ဵလြ်ေခဳ   ေသာ 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ (Risk Appetite)  ြေို အနည်ဵဆုဳဵ ေစ်နှစ်လျှေငေ်စ်ကြေိမ်  မပန်လည်သဳုဵသပ် 

ရမည်။  

လဳုေလာက်ေသာ မူဝါဒမျာဵနှင်ဴ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ  

၂၇။ ေါရုိြ်ေောအဖွေဲ့နှင်ဴ အဆင်ဴမမင်ဴစီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵသည် ဘဏ်၏ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵအာဵ 

ေမဖရှင်ဵရန်အေွေြေ် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမင မူဝါေမျာဵနှငဴ်လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵအာဵ ဖွေဳ့ပဖိုဵ 

ေိုဵေြေ်ေအာင်ေဆာင်ရွြေ်မခင်ဵ နှင်ဴ အေြောင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်ေမခင်ဵေုိ္ဓြုိေ ေဆာင်ရွြ်ေ 

ရမည်။ ဘဏ်၏ မူဝါေမျာဵနှင်ဴ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵအေသဵစိေ်မျာဵသည်  ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမင 

ရည်ရွယ်ချြေ်အရ ေန့စဉ်အေြောင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်ေရန်မျာဵအေွေြ်ေ လမ်ဵညဃန်မငမျာဵ 

ေပဵရပါမည်။ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခေစ်ခုချင်ဵစီအေွေြ်ေ ေအာြေ်ပါအချြေ်မျာဵပါဝငရ်မည်-  

(ြေ) ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခလြေ်ခဳ   မငမူေဘာင် (Risk Appetite Framework)နှငဴ် အညီ 

ဘဏ်ြေရယူလိုသည်ဴ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမဖစ်ေပ္ဒေစနိုင်သညဴ် အရင်ဵအမမစ်မျာဵ 

(Sources of Risk)၊ 
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 (ခ) ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခြေိေုိုင်ဵ ောစစ်ေဆဵသည်ဴ အဓြိေနည်ဵလမ်ဵမျာဵ၊ ယူဆချြေ်မျာဵ၊ 

ြေိန်ဵဂဏန်ဵ အရင်ဵ အမမစ်မျာဵပါသည်ဴ  ဘဏ်ြေဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခြေို ေိုင်ဵော 

စစ်ေဆဵသည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵမျာဵနှငဴ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်ချြေ်အသီဵသီဵနှင်ဴ ဆုဳဵရငဳဵ 

နိုငေ်မခအသီဵသီဵအေပ္ဒ ေိုင်ဵောစစ်ေဆဵသည်ဴ စုစုေပါင်ဵဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခြုိေ 

ေိုင်ဵောသည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ၊ 

(ဂ) ေစာငဴ် ြေပ် ြေည်ဴရငရာ၌ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအဆငဴ်မျာဵ  (Monitoring Risk Levels) ၊ 

အစီရငခ်ဳေငမ်ပမခင်ဵ နှင်ဴသြေ်ဆိုင်သည်ဴ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအဆငဴ်မျာဵ (Reporting 

Risk Levels)နှငဴ် ထူဵမခာဵချြေ် (Exceptions)မျာဵ အာဵ အဆင်ဴမမငဴ်စီမဳခန့်ခွေဲ 

သူမျာဵနှင်ဴ ေါရုိြ်ေောအဖွေဲ့သုိ္ဓ အစီရင်ခဳေင်မပရန်အေွေြ်ေ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ၊  

(ဃ) ဘဏ်လုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာင်မငဌာနမျာဵ (Business Unit) ၏ ောဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင် 

ခွေငဴ်မျာဵ(Accountability and Lines of Authority)၊ 

(င) ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငောဝန် (Risk Management Function)၊ ေါရိုြေ်ော 

အဖွေဲ့ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငေြော်မေီ (Risk Management Committee) 

သုိ္ဓမဟုေ် ေါရုိြ်ေောအဖွေဲ့စာရင်ဵစစ်ေြော်မေီ (Audit Committee) မျာဵ 

အပါအဝင် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခဆိုင်ရာေြော်မေီမျာဵ (Risk Committee) နှင်ဴ 

ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့၏ အခန်ဵြေဏ္ဍနှငဴ်ောဝန်ဝေ္တရာဵမျာဵ၊ 

(စ) အာမခဳပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴအမခာဵေသာ အာမခဳစာချုပ်စာေမ်ဵမျာဵ၊ အြောအြေွေယ် 

ေပဵသည်ဴေဆာငရွ်ြေ်ချြေ်(Hedging transactions) အေပ္ဒ စီမဳခန့်ခွေဲသည်ဴ 

မူဝါေမျာ ၊ဵ  ပါဝင်ေသာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခေလျာဴနည်ဵေအာင် ေဆာင်ရွြ်ေသည်ဴမူဝါေမျာဵ 

နှငဴလ်ုပထ်ုဳဵလုပန်ည်ဵမျာဵ၊ 

(ဆ) ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခနှင်ဴသြ်ေဆုိင်ေသာ ြေန့်သေ်ချြ်ေမျာ ၊ဵ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ 

ဘဏ်ေွေင်ဵစာရင်ဵ စစ် (Internal Audit) ၏ အခန်ဵြေဏ္ဍမျာဵပါဝင်သည်ဴ 

ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခထိန်ဵချု ပ်ြေွေပ်ြဲေမခင်ဵအေွေြ်ေ ချမှေ်ထာဵသည်ဴ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာ ၊ဵ  

(ဇ) ဝန်ေဆာင်မငအသစ်မျာဵ (New Products)နှငဴ် ဘဏ်လုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာင်မငပုဳစဳ 

အသစ်မျာဵ (New Business Lines) နှငဴစ်ပ်လျဉ်ဵ၍ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအြေဲမဖေ် 

ဆန်ဵစစ်သည်ဴ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ။ 
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၂၈။ ဘဏ်၏ မူဝါေမျာဵနှငဴ် လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵ၌ေငွေေ ြေဵခဝါချမငနှငဴ် အ ြေမ်ဵဖြေ်မငြုိေ 

ေငွေေ ြေဵေထာြေ်ပဳဴမငဆိုင်ရာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေိုပါ ထညဴ်သွေင်ဵ ထာဵရှိရမည်။ အဆိပုါ လုပ်ထုဳဵ  

လုပ်နည်ဵ၌ ဆြ်ေသွေယ်ေဆာင်ရွြ်ေသူမျာဵ (Customers)နှင်ဴ ေဆာင်ရွြ်ေချြ်ေမျာ  ဵ(Transactions) ၏ 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအေပ္ဒ အြေဲမဖေ်ဆန်ဵစစ်မခင်ဵ ၊   ဆြေ်သွေယ်ေဆာင်ရွြေ်သူမျာဵအာဵ သေ်မှေ် 

ေဖာ်ထေု်မခင်ဵ (Identifications) နှငဴ် စိစစ်အေည်မပုမခင်ဵ  (Verification)၊ ဆြေ်သွေယ် 

ေဆာင်ရွြ်ေသူမျာဵအာဵ အေလဵထာဵစိစစ်မခင်ဵ (Customer Due Diligence) နည်ဵလမ်ဵမျာဵြုိေ 

အသုဳဵမပုမခင်ဵ ၊  ဘဏ်နှငဴ်ဆြေ်သွေယ်ေဆာငရ်ွြေ်သူအာဵ အေလဵထာဵစိစစ်မခင်ဵ  (Customer 

Due Diligence) နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ေရှ့ဆြ်ေလြ်ေေဆာင်ရွြ်ေမခင်ဵနှင်ဴ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမမင်ဴမာဵေသာ 

ဘဏ်နှငဴ်ဆြေ်သွေယ်ေဆာငရွ်ြေ်သူမျာဵ (High Risk Customers) အာဵ အေလဵထာဵစိစစ်မင 

ေိုဵမမစငဴ်ေဆာငရွ်ြေ်မခင်ဵ  (Enhanced Due Diligence) နည်ဵ လမ်ဵမျာဵပါဝငသ်ည်ဴ မူဝါေမျာဵ 

ပါရိှရပါမည်။ ေငွေေ ြေဵခဝါချမငနှင်ဴ အ ြေမ်ဵဖြ်ေမငြုိေ ေငွေေ ြေဵေထာြ်ေပဴဳမငေုိြ်ေဖျြ်ေေရဵဆုိင်ရာ 

ဆြ်ေသွေယ်ေဆာင်ရွြ်ေသူအေပ္ဒ အေလဵထာဵစိစစ်မခင်ဵ ညဃန် ြောဵချြ်ေအမှေ် (၁၈/၂၀၁၉) ၌ 

ေငွေေ ြေဵခဝါချမငနှင်ဴ အ ြေမ်ဵဖြ်ေမငြုိေေငွေေ ြေဵေထာြ်ေပဴဳမငဆုိင်ရာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခသေ်မှေ်ချြ်ေ 

မျာဵအာဵ အေသဵစိေ်ညဃန် ြောဵထာဵပါသည်။ 

၂၉။ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခဆုိင်ရာမူဝါေမျာဵ (Risk Policies)၊ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ (Producers) နှင်ဴ 

ြေန့်သေ်ချြ်ေမျာဵ (Limits) အာဵ မပင်ဆင်ရန် လုိအပ်ချြ်ေမျာဵရိှသည်ဴအခါေုိင်ဵ ဘဏ်လုပ်ငန်ဵ 

ဝန်ေဆာင်မင ေဆာင်ရွြေ်သည်ဴဌာနမျာဵ (Business Units) ၏ စီမဳခန့်ခွေဲမငနှငဴ် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ 

စီမဳခန့်ခွေဲမငလုပ်ငန်ဵောဝန် (Risk Management Function) မျာဵနှင်ဴအညီ ေနာြ်ေဆဳုဵအေမခအေန 

နှငဴြ်ေိုြေ်ညီေအာင် ေသချာစွောေဆာင်ရွြေ်ပပီဵ၊ ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့ြေ ယင်ဵ ေို္ဓအာဵ ပုဳမှန်မပန်လည် 

သဳုဵသပရ်မည်။ မပန်လည်မပင်ဆင်ထာဵသညဴ် မူဝါေမျာဵနှင်ဴ လုပ်ထုဳဵလုပန်ည်ဵမျာဵအာဵ 

ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့ြေ သေဘာေူအေည်မပုထာဵရှိရမည်။  

၃ဝ။ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအာဵ ေိုင်ဵော      မခင်ဵ  (Measuring)၊ ေစာငဴ် ြေပ် ြေည်ဴရငမခင်ဵ  

(Monitoring) နှငဴ ်ြေပ်မေ်ြေွေပ်ြေဲမခင်ဵ  (Controlling) ေို္ဓေဆာငရွ်ြေ်ရာ၌ အသဳုဵမပုေသာ 

ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခဆုိင်ရာမူဝါေမျာဵနှင်ဴ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ (Risk Policies and Procedures) အာဵ 

သငဴေ်လျာ်မငရိှသည်ဴ စာေမ်ဵအမှေ်အသာဵမျာဵမဖစ်ရမည်။  ယင်ဵ မပန်လည်သဳုဵသပ်ထာဵသည်ဴ 
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စာေမ်ဵအမှေ်အသာဵမျာဵအာဵ ဘဏ်လုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာင်မင ေဆာင်ရွြေ်ေနသည်ဴဌာနမျာဵ 

(Buisness Units) ၏ စီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵနှငဴ် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမင လုပ်ငန်ဵောဝန် (Risk 

Management Function) အရ  ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရိှပပီ ၊ဵ ယင်ဵမူဝါေမျာဵနှင်ဴ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵအာဵ 

ေနာြ်ေဆဳုဵအေမခအေနနှင်ဴြုိေြ်ေညီေအာင် ပဳုမှန်ေဆာင်ရွြ်ေမခင်ဵ သုိ္ဓမဟုေ် ေမပာင်ဵလဲမငရိှသည်ဴ 

အခါေိုင်ဵ မပငဆ်ငေ်ဆာငရွ်ြေ်ရမည်။  

လဳုေလာက်ေသာ ဆုဳဵ ရှုဳဵနိုင်ေြြေေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုြြေင်ဵ (Adequate Risk Monitoring) 

နှင်ဴ သတင်ဵအြေျက်အလက်စီမဳြေန့်ြေွမဲှုစနစ် (Management Information System) 

၃၁။ ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့နှငဴ် အဆငဴမ်မငဴ်စီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵသည် အေရဵပါေသာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵ 

(Material Risks) အာဵ ေစာငဴ် ြေပ် ြေည်ဴရငနိုင်ရန်နှငဴ် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမဖစ်ေပ္ဒေိုဵေြေ်မင (Risk 

Development) အာဵ လိအုပ်သလို အေရဵယူေုန့်မပန်ေဆာင်ရွြေ်နိုငရ်န်အေွေြေ် ဘဏ်၌ 

ထိေရာြေ်ေသာစနစ်မျာဵ ေသချာ   ေဆာငရ်ွြေ်ထာဵရိှရပါမည်။  

၃၂။ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခေစာငဴ် ြေပ် ြေည်ဴရငသည်ဴဘဏ်၏နည်ဵလမ်ဵအာဵ သေင်ဵအချြေ်အလြေ် 

စီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ် (Management Information System) ြေ အေထာြေ်အြေူမပုရပါမည်။ 

အဆုိပါစနစ်သည် သြ်ေဆုိင်ရာသေင်ဵအချြ်ေအလြ်ေမျာဵ ေိြေျမှန်ြေန်စွောနှင်ဴ အချန်ိြောလ 

အလုိြေ်ရရိှနိုငမ်ခင်ဵ ၊ ဆီေလျာ်စွော စုေပါင်ဵေပဵမခင်ဵ နှငဴ်  ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခဆိုငရ်ာစီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵ၊ 

အဆင်ဴမမင်ဴစီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵနှငဴ် ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့အေွေြေ် မပည်ဴစုဳေသာအစီရငခ်ဳစာမျာဵ 

(Comprehensive Reports) အာဵ မပုစုမခင်ဵ ေို္ဓ ေဆာငရ်ွြေ်ေပဵနိုင်သည်ဴစနစ် မဖစ်ရမည်။ 

ဘဏ်၏ ေန့စဉ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ေမငမျာဵြုိေ စီမဳခန့်ခွေဲေဆာင်ရွြ်ေေနသည်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအေွေြ်ေ 

မပုစုေပဵသည်ဴ အစီရငခ်ဳစာမျာဵ၌  ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို ထိေရာြေ်စွောစီမဳခန့်ခွေဲနိုငရ်န်အေွေြေ်                                                                                                                         

အေသဵစိေ်အချြေ်အလြေ်မျာဵ လုေဳလာြေ်စွောပါရိှရမည်။ အဆင်ဴမမငဴ်စီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵနှငဴ် 

ေါရုိြ်ေောအဖွေဲ့အေွေြ်ေ မပုစုေပဵသည်ဴ အစီရင်ခဳစာမျာဵ၌  ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခလြ်ေခဳ   မင (Risk Appetite) 

နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသည်ဴ အဓိြေြေျေသာမဖစ်ေပ္ဒေုိဵေြ်ေမငမျာဵ (Key Developments)၊ ြေွေလဲွေခဲျြ်ေမျာ  ဵ

(Divergence)၊ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ မဖစ်ေပ္ဒေစနုိင်သည်ဴ အဓိြေြေျေသာ အလာဵအလာ (Key Trend) 

နှငဴ ်                 ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခမျာဵြေို ထင်ရှာဵစွောေဖာ်မပထာဵရပါမည်။ 
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၃၃။ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခအစီရင်ခဳစာ၌ အေုိဵနငန်ဵမျာဵ (Interest Rates)၊ ေငွေေ ြေဵမျာဵ (Currencies)၊ 

အာမခဳစာချုပ်စာေမ်ဵမျာဵ (Securities)၏ ေဈဵြေွေြ်ေေပါြ်ေေဈဵမျာဵစသည်ေုိ္ဓ၏ အေြ်ေအြေျ 

ေမပာင်ဵလဲမငမျာဵြေဲဴသို္ဓ လုပ်ငန်ဵဝန်ဵြေျင်ရိှ ဖွေဳ့ပဖိုဵေိုဵေြေ်မငမျာဵနှငဴ် အဓြိေြေျေသာ ေမခရို 

စီဵပွောဵေရဵဆုိင်ရာဖွေဳ ပ့ဖိုဵ ေုိဵေြ်ေမငမျာဵ ပါဝင်ရမည်။ ထုိ္ဓမပင် ယင်ဵေုိ္ဓသည်  ဘဏ်၏ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵ 

အေပ္ဒ မည်ြေဲဴသုိ္ဓ အြေျ ို ဵသြေ်ေရာြေ်မည်ြေို အြေဲမဖေ်ဆန်ဵစစ်ချြေ်မျာဵ  ပါဝင်ရမည်။  

၃၄။ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခေစာငဴ် ြေပ် ြေညဴ်ရငမခင်ဵစနစ် (Risk Monitoring System) သည် 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵ (Risk Managers) အာဵ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငလုပ်ငန်ဵောဝန် 

(Risk Management Function) အပါအဝင် ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခြေန့်သေ်ချြ်ေမျာဵ (Risk Limit) အေပ္ဒ 

ချ ို ဵေဖာြေ်မငမျာဵြေို သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်မခင်ဵ နှငဴ် သငဴ်ေလျာ်သည်ဴ အေရဵယူေဆာငရွ်ြေ်မငမျာဵ 

ေုန့်မပန်ေဆာင်ရွြေ်နိုင်သည်ဴစနစ် မဖစ်ရမည်။    

ဘဏ်တွင်ဵစာရင်ဵစစ် (Internal Audit) အပါအဝင် လဳုေလာက်ေသာ    တွင်ဵထိန်ဵြေျုပ် 

ကွပ်ကမဲှုမျာဵ (Internal Control) 

၃၅။ ဘဏ်မျာဵသည် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ် (Risk Management System) ၏ 

အစိေ်အပိုင်ဵေစ်ခုအမဖစ် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအေပ္ဒ ထိေရာြေ်ေသာ ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲမငမျာဵ 

ချမှေ်ထာဵရမည်။ ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲမငမျာဵေွေင် ေအာြေပ်ါအချြေ်မျာဵ အဓိြေပါဝင်ရမည်-  

 (ြေ) စနစမ်ျာဵနှငဴ် လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵအရ  ြေန့်သေ်ချြေ်မျာဵ (Limits) အာဵ 

ထိေရာြေ်စွော  ချမှေ်ရန်အေွေြေ် ဘဏ်၏ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို ြောမိသည်ဴ 

ြေန့်သေ်ချြေ်မျာဵဆိုငရ်ာ    မပည်ဴစုဳေသာမူေဘာင် (Comprehensive 

Framework) ေစ်ရပ်အာဵ ချမှေ်အေြောငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြေ်  ၊ 

(ခ) ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမင (Risk Management)နှငဴ် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခထိန်ဵချုပ် 

ြေွေပ်ြဲေမင (Risk Controls) မျာဵအာဵ သီဵမခာဵစီေဆာင်ရွြ်ေရာ၌ အေထာြ်ေအြူေ 

မဖစ်ေစရန်အေွေြ်ေ ောဝန်ဝေ္တရာဵမျာဵနှင်ဴ အစီရင်ခဳေင်မပမင လမ်ဵေ ြောင်ဵမျာဵအာ  ဵ

ဌာနေွေင်ဵ၌ သေ်မှေ်ထာဵရမည်။ထုိသုိ္ဓသေ်မှေ်ရာ၌ ဘဏ်လုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာင်မင 

ေဆာငရ်ွြေ်ေနသညဴ် လုပ်ငန်ဵဌာနမျာဵ (Business Uints)၏ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအာဵ 

စီမဳခန့်ခွေဲရာေွေင် လွေေ်လပစ်ွောေဆာင်ရွြေ်မခင်ဵ၊ ေချဵေငွေထုေ်ေချဵမခင်ဵနှငဴ်  
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ေချဵေငွေထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲမင (Granting of Credit and Credit Control)၊ 

ေရာင်ဵဝယ်မငနှင်ဴ စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵမင (Trading and Settlement)၊ ပမာဏ 

ြေန့်သေ်ချြေ်မျာဵ (Limits) အာဵ သေ်မှေ်မခင်ဵ နှင်ဴ ေစာငဴ် ြေပ် ြေည်ဴရငမခင်ဵ  

ေို္ဓအေွေြေ် ောဝန်ခွေဲေဝသေ်မှေ်  ၊ 

(ဂ) ဝန်ေဆာင်မငအသစ်မျာဵ (New Products) သုိ္ဓမဟုေ် ဆြေ်သွေယ်ေဆာင်ရွြ်ေ 

သူမျာဵနှင်ဴဆြ်ေစပ်၍ မဖစ်ေပ္ဒလာနုိင်ေသာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာ ၊ဵ ေမခရုိစီဵပွောဵေရဵနှင်ဴ 

အမခာဵေသာဝန်ဵြေျင်ဆိုငရ်ာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵပါဝင်ေသာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

အသစ်မျာဵ (New Risks) အာဵ သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်ရန်နှင်ဴ အေရဵယူေုန့်မပန် 

ေဆာငရ်ွြေ်ရန်အေွေြေ် လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵ၊ 

(ဃ) ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခဆိုငရ်ာမူဝါေမျာဵနှငဴ် လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵ (Risk Policies and 

Procedures)နှငဴ် ဘဏ်ြေ ရယူေဆာင်ရွြေ်မညဴ် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခဆိုင်ရာဆုဳဵမဖေ် 

ချြ်ေမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ မပည်ဴစဳုစွောမပုစုထာဵသည်ဴ စာေမ်ဵအမှေ်အသာဵမျာဵ။  

၃၆။ ထို္ဓမပင် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအေပ္ဒဌာနေွေင်ဵထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲမငမျာဵနှင်ဴပေ်သြေ်၍ ဘဏ်၏ 

ေါရုိြ်ေောအဖွေဲ့ (Board of Directors) သုိ္ဓမဟုေ် စာရင်ဵစစ်ေြော်မေီ (Audit Committee) ထဳသုိ္ဓ 

ေုိြ်ေရုိြ်ေအစီရင်ခဳေင်မပ      သီ မဵခာဵလွေေ်လပ်ေသာဘဏ်ေွေင်ဵစာရင်ဵစစ် (Independence 

Internal Auditor) ြေ သငဴ်ေလျာ်သလို အြေဲမဖေ်မခင်ဵ နှင်ဴစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမခင်ဵ  ေဆာင်ရွြေ် 

ရမည်။ ေအာြေ်ေဖာ်မပပါသငဴ်ေလျာ်သည်ဴ ြေိစ္စရပ်မျာဵအာဵ အစီရငခ်ဳေငမ်ပရန် ဘဏ်ေွေင်ဵ 

စာရင်ဵစစ်ထဳ ေောင်ဵ ဆိုရမည်- 

 (ြေ) ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ် (Risk Management System) ထိေရာြေ်စွော 

လုပ်ြေိုင်ေဆာင်ရွြေ်နိုင်မခင်ဵရှိ/မရိှ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခလြေ်ခဳ   မင( Risk Appetite)  

နှင်ဴချမှေ်ထာဵေသာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငမူဝါေမျာဵနှင်ဴ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ 

နှင်ဴအညီ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵအာဵ သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်မခင်ဵ၊ ေုိင်ဵောစစ်ေဆဵမခင်ဵ၊ 

ေစာငဴ် ြေပ် ြေည်ဴရငမခင်ဵ ရှိ/မရိှ၊ 

(ခ) ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခေုိင်ဵောစစ်ေဆဵမငနှင်ဴ ေစာင်ဴ ြေပ် ြေည်ဴရငမခင်ဵေုိ္ဓ ေဆာင်ရွြ်ေရာ၌ 

အသဳု မဵပုေသာ သေင်ဵအချြ်ေအလြ်ေမျာဵ၏ မှန်ြေန်မငနှင်ဴ မပည်ဴစဳုမငေုိ္ဓ           

   သည်ဴ ဘဏ်၏ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငဆုိင်ရာ သေင်ဵအချြ်ေအလြ်ေစနစ် 

(Risk Management Information System) ၊  
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(ဂ)  ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခြေန့်သေ်ချြေ် ချ ို ဵေဖာြေ်မငမျာဵအာဵ အချနိ်နှငဴ်ေစ်ေမပဵညီ 

သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်ပပီဵ အစီရငခ်ဳ     မခင်ဵ  ရိှ/မရိှနှငဴ် ဘဏ်၏ မူဝါေမျာဵနှင်ဴ 

လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ အဆိုပါ ချ ို ဵေဖာြေ်မငမျာဵနှငဴ် ထူဵမခာဵချြေ်မျာဵ 

အေပ္ဒ အေရဵယူေုန့်မပန်ေဆာငရ်ွြေ်မခင်ဵ ရိှ/မရိှ၊  

(ဃ) ောဝန်မျာဵခွေဲမခာဵမငနှငဴ် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငလုပ်ငန်ဵောဝန် (Risk 

Management Function) ၏သီဵမခာဵလွေေ်လပ်မငေုိ္ဓ ပါဝင်သည်ဴ  ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ 

စီမဳခန့်ခွေဲမငလုပ်ငန်ဵောဝန် (Risk Management Function) အေွေြေ် 

ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့ြေ အေညမ်ပုေပဵထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှငဴ်အညီ 

           ောဝန်ခဳမငမျာဵနှငဴ် ောဝန်ယမူငမျာဵ (Accountabilities and 

Responsibilities) ရိှ/မရိှ၊  

(င)  ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငမူဝါေမျာဵနှငဴ် လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵ မျာဵ၊  အဓိြေြေျေသာ 

ဆုဳဵမဖေ်ချြေ်မျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍     ဘဏ်၏ လုဳေလာြေ်ေသာ စာေမ်ဵအမှေ် 

အသာဵမျာဵနှငဴ် မှေ်ေမ်ဵမျာဵ၊  

(စ) ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲမငနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ယခင်ြေသေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်ထာဵခဲဴေသာ 

အေရဵပါသည်ဴ အာဵနည်ဵချြေ်မျာဵအာဵ သငဴ ်    မှန်ြေန်စွောနှငဴ် အချနိြ်ောလ 

အလုိြ်ေ ေမဖရှင်ဵေဆာင်ရွြ်ေထာဵမခင်ဵရိှ/မရိှနှင်ဴ အဆုိပါ အေရဵပါသည်ဴ အာဵနည်ဵ 

ချြ်ေမျာဵအေပ္ဒ စီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵ၏ အေရဵယူေုန့်မပန်ေဆာင်ရွြ်ေမငမျာဵအာဵ 

စစ်ေဆဵအေညမ်ပု၍ မပနလ်ည်သုဳဵသပ်ထာဵမခင်ဵ    /၊မရိှ။ 

၃၇။ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ် (Risk Management System) အေပ္ဒ ဘဏ်ေွေင်ဵ  

စာရင်ဵစစ်၏ ေေွေ့ရှခိျြေ်မျာဵအာဵ ဘဏ်၏ စာရင်ဵစစ်ေြော်မေီနှငဴ် ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့ြေ 

ေစ်နှစ်လျှေင် အနည်ဵဆုဳဵေစ်ကြေိမ် မပန်လည်သဳုဵသပ်ရမည်။  

ြေဳနိင်ုရည်ရိှမှုစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵြြေင်ဵ (Stress Testing) 

၃၈။  ဘဏ်သည် လုပ်ငန်ဵအရွယ်အစာဵပမာဏ (Scale)၊ လုပ်ငန်ဵသေဘာသဘာဝ (Nature) 

နှင်ဴလုပ်ငန်ဵပုိင်ဵဆုိင်ရာရငပ်ေထွေဵမင (Complexity) ေုိ္ဓနှင်ဴလုိြ်ေေလျာညီေထွေမငရိှပပီဵ၊ အေရဵပါေသာ 

ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵနှင်ဴဆီေလျာ်မငရိှသည်ဴ ေိြေျခုိင်မာပပီ ၊ဵ ေြောင်ဵမွေန်စွောမပုစုထာဵသည်ဴ   ခဳနုိင်ရည်ရိှမင 

စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမခင်ဵမူေဘာင် (Stress Testing Framework) ြုိေ ချမှေ်အေြောင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွြ်ေရမည်။ ခဳနုိင်ရည်ရိှမငစမ်ဵသပ်စစ်ေဆ မဵခင်ဵ (Stress Testing) ြုိေ ပဳုမှန်ေဆာင်ရွြ်ေရမည်။ 
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ခဳနိုင်ရည်ရိှမငစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမခင်ဵ (Stress Testing) ၌ ဘဏ်၏ ဆုဳဵရငဳနိုင်ေမခမျာဵအာဵ 

သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်မခင်ဵ ၊ ေိုင်ဵော      မခင်ဵ နှင်ဴ ေစာငဴ် ြေပ် ြေညဴ်ရငမခင်ဵမျာဵ ပါဝင်ရမည်။ 

ဘဏ်သည် ဆဳု မဵဖေ်ချြ်ေမျာဵချမှေ်ရာေွေင် ခဳနုိင်ရည်ရိှမငစမ်ဵသပ်စစ်ေဆ မဵခင်  ဵ (Stress Testing) ြုိေ 

အသုဳဵမပုရမည်။  

၃၉။ မမန်မာနိုင်ငဳေော်ဗဟိုဘဏ်သည် ခဳနိုင်ရည်ရိှမငစမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵမခင်ဵ  (Stress Testing) 

သုိမဟုေ် စမ်ဵသပ်ေဆာငရွ်ြေ်မည်ဴ အကြေိမ်အေရအေွေြေ်နှငဴ် လုပ်ငန်ဵနယ်ပယ်မျာဵအာဵ 

သေ်မှေ်ေပဵပပီဵ၊ ဘဏ်မျာဵအာဵ ခဳနိုင်ရည်ရိှမငစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမခင်ဵ  (Stress Testing) 

ရလေ်မျာဵေငမ်ပရန် ညဃန် ြောဵသည်ဴအခါ ဘဏ်မျာဵသည် ခဳနိုင်ရည်ရိှမငစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမခင်ဵ  

(Stress Testing) ေဆာင်ရွြ်ေမည်ဴပဳုစဳနှင်ဴ ခဳနုိင်ရည်ရိှမငစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမခင်ဵ (Stress Testing) 

ရလေ်မျာဵနှငဴ်  သငဴ်ေလျာ်သည်ဴ အေရဵယူေုန့်မပန်ေဆာငရ်ွြေ်နိုငမ်ငမျာဵအာဵ ေငမ်ပရမည်။  

၄၀။ ခဳနိုင်ရည်ရိှမငစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမခင်ဵ  (Stress Testing)  အေွေြေ် သေ်မှေ်ချြေ် 

အေသဵစိေ်အာဵ မမန်မာနိုငင်ေဳော်ဗဟိုဘဏ်ြေ သီဵမခာဵလမ်ဵ ညဃန်ချြေ်မဖငဴ် ညွေန် ြောဵ       

ြပင်ပစာရင်ဵစစ် (External Audit) 

၄၁။ ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵ မျာဵဥပေေ အခန်ဵ ၁၁ နှငဴ ်မမန်မာနိုင်ငေဳော်ဗဟိုဘဏ်၏ 

ဘဏ်၏ မပငပ်စာရင်ဵ စစ်မျာဵဆိုင်ရာညဃန် ြောဵချြေ်အမှေ် (၁ဝ/၂၀၁၉) ေို္ဓ၌ မပငပ်စာရင်ဵ စစ် 

နှငဴ်သြေ်ဆိုငေ်သာ သေ်မှေ်ချြေ်မျာဵအာဵ မပဌာန်ဵထာဵပါသည်။ သြေ်ဆိုင်ရာထိန်ဵချုပ် 

ြေွေပ်ြေဲမငမျာဵ အပါအဝင် ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခစီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ် (Risk Management System) နှင်ဴ 

စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ြေိစ္စရပ်မျာဵအာဵ မပငပ်စာရင်ဵ စစ်မျာဵြေ ေဖာ်ထေု်ေငမ်ပသည်ဴအခါ ဘဏ်၏ 

ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့ (Board of Directors)၊ စာရင်ဵစစ်ေြော်မေီ (Audit Committee) နှင်ဴ 

အဆင်ဴမမင်ဴစီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵြေ ယင်ဵ ြေိစ္စရပ်မျာဵအာဵ ေမဖရှင်ဵပပီဵ၊ သငဴ်ေလျာ်ေသာ အေရဵယူ 

ေဆာငရ်ွြေ်မငမျာဵ ေဆာငရွ်ြေ်ထာဵရမည်။ အဆိုပါြေစိ္စရပ်မျာဵအာဵ မပငပ်စာရင်ဵ စစ်၏ 

စာရင်ဵစစ်အစီရင်ခဳစာ (External Auditors’ Audit Report)၊ စီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵသုိ္ဓ ေပဵပုိ္ဓသည်ဴစာ 

(Management Letter) သုိ္ဓမဟုေ် စာရင်ဵစစ်ေဆဵမငနှင်ဴဆြေ်စပ်ေနေသာ အမခာဵေသာ 

အစီရငခ်ဳစာေို္ဓ၌ ေဖာ်မပထာဵပါသည်။ ထို္ဓမပင် အဆိပုါြေိစ္စရပ်မျာဵအာဵ ဘဏ်၊ သြေ်ဆိုငရ်ာ 

ဘဏ်၏ မပငပ်စာရင်ဵ စစ်မျာဵနှငဴ် မမန်မာနိုင်ငေဳော်ဗဟိုဘဏ်ေို္ဓအ ြောဵ မပုလုပ်သည်ဴ 

အစည်ဵအေဝဵ၌  ေဆွေဵေနွေဵနိုငပ်ါသည်။ 
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မတည်ေငွရင်ဵ စီမဳြေန့်ြေွဲမှုအစီအစဉ် (Capital Management Plan) 

၄၂။  ဘဏ်မျာဵသည် မေည်ေငွေရင်ဵစီမဳခန့်ခွေဲမငအစီအစဉ် (Capital Management Plan) အာဵ 

ချမှေ်ထာဵရမည်။ ယင်ဵ အစီအစဉ်အရ ဘဏ်ြေ ရရိှနိုငေ်သာမေည်ေငွေရင်ဵ သည် ဘဏ်၏ 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအဆင်နဴှငဴ် လိြုေ်ေလျာညီေထွေ  ရှိရမည်။ ထို္ဓမပင် ဘဏ်လုပ်ငန်ဵေဆာငရ်ွြေ်သညဴ် 

ရည်ရွယ်ချြေ်မျာဵြေို မပည်ဴမေီစရန်နှငဴ် ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအဖွေဲ့ အစည်ဵမျာဵဥပေေနှင်ဴ မမန်မာ 

နိုငင်ေဳော်ဗဟိုဘဏ်၏ မေည်ေငွေရင်ဵ လုဳေလာြေ်မငဆိုင်ရာစည်ဵမျဉ်ဵ (အမိန့်ေ ြော်မငာစာ 

အမှေ် ၁၆/၂၀၁၇) ပါ သေ်မှေ်မပဌာန်ဵချြ်ေမျာဵအာဵ လုိြ်ေနာေဆာင်ရွြ်ေနုိင်ရန်အေွေြ်ေလည်ဵ 

လုေဳလာြေ်စွော ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရိှရမည်။  

၄၃။ ဘဏ်မျာဵသည် ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵနှင်ဴ       ဆြ်ေ    ေသာ မေည်ေငွေရင်ဵ 

လုိအပ်ချြ်ေမျာဵအာဵ အြေဲမဖေ်ဆန်ဵစစ်ရာ၌ မမန်မာနိုင်ငေဳော်ဗဟိုဘဏ်၏ မေည်ေငွေရင်ဵ  

လုေဳလာြေ်မငဆိုင်ရာ သေ်မှေ်ချြေ်ေွေင် ပါဝင်မခင်ဵမရှိသည်ဴ  ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵအမပင် ြေျန် 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအာဵလုဳဵြေိုလည်ဵ  ထည်ဴသွေင်ဵ စဉ်ဵစာဵရမည်။ လိအုပ်ပါြေ အနာဂေ်ေွေင် လိအုပ် 

လာနုိင်ေမခရိှသည်ဴ မေည်ေငွေရင်ဵလုိအပ်ချြ်ေမျာဵနှင်ဴ မေည်ေငွေရင်ဵအသစ် ထပ်မဳေုိဵမမစင်ဴနုိင်မင 

စွေမ်ဵေဆာင်ရည်အာဵ အြေဲမဖေ်ဆန်ဵစစ်ရမည်။ မေည်ေငွေရင်ဵ စီမဳခန့်ခွေဲမငအစီအစဉ် (Capital 

Management Plan) မျာဵေွေင် အစရှုယ်ယာရှငမ်ျာဵအာဵ အမမေ်ေဝစုခွေဲေဝေပဵမခင်ဵ ဆိုင်ရာ  

ဘဏ်၏ မူဝါေြေိုလည်ဵ ထညဴ်သွေင်ဵ စဉ်ဵစာဵရမည်။  

၄၄။ ဘဏ်၏ မေည်ေငွေရင်ဵ စီမဳခန့်ခွေဲမငအစီအစဉ် (Capital Management Plan) အာဵ 

ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့ြေ အေညမ်ပုရမည်။ 

ြမနမ်ာနုိင်ငဳေတာ်ဗဟုိဘဏ်က ကကီဵကကပ်စစေ်ဆဵြြေင်ဵ (Supervision by the Central 

Bank of Myanmar)  

၄၅။ သေ်မှေ်ထာဵေသာ စဳသေ်မှေ်ချြေ်မျာဵအေပ္ဒ ဘဏ်မျာဵြေ လိြုေ်နာေဆာငရ်ွြေ်မင 

ရိှ/မရိှ ေသချာေစရန် ဘဏ်၏လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ေမငမျာဵြုိေ  ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵမျာဵ 

ဥပေေ  ပုေ်မ ၉၃ အရ မမန်မာနိုငင်ေဳော်ဗဟိုဘဏ်ြေ ကြေီဵ ြေပ်ထိန်ဵေြေျာင်ဵရန် ောဝန်နှငဴ် 

ဝေ္တရာဵရိှပါသည်။ မမန်မာနုိင်ငဳေော်ဗဟုိဘဏ်သည် ယင်ဵဥပေေပါ ောဝန်ဝေ္တရာဵမျာဵနှငဴ်အညီ 

ေဆာငရ်ွြေ်နိုငရ်န်အေွေြေ် ဘဏ်မျာဵြေို ကြေီဵ ြေပ်စစ်ေဆဵရာေွေင် ဘဏ်မျာဵ၏ ဆုဳဵရငဳဵနုိင်ေမခ 



23 

စီမဳခန့်ခွေဲမငလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာဵ ထည်ဴသွေင်ဵစဉ်ဵစာဵထာဵသည်ဴ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခအေမခခဳေသာ ကြီေ  ဵြေပ် 

စစ်ေဆဵမခင်ဵ နည်ဵ လမ်ဵ ြေျငဴ်သဳုဵလျြေ်ရှိပါသည်။ မမန်မာနိုင်ငေဳော်ဗဟိုဘဏ်အေနမဖငဴ် 

ဘဏ်မျာဵြေ ေအာြေ်ပါေို္ဓြေို ေဆာင်ရွြေ်ထာဵရှိရန် ေမျှော်မှန်ဵပါသည်-  

 (ြေ) ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵမျာဵဥပေေ၊ မမန်မာနိ ုင်ငဳေော်ဗဟိုဘဏ် 

ညဃန် ြောဵချြ်ေမျာဵနှင်ဴ ဤလမ်ဵညဃန်ချြ်ေပါ သေ်မှေ်ချြ်ေမျာဵအေပ္ဒ လုိြ်ေနာ 

ေဆာငရ်ွြေ်မငမျာဵအပါအဝင၊် ၎င်ဵေို္ဓ၏ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငဆိုင်ရာမူဝါေ 

နှငဴလ်ုပ်ထုဳဵလုပန်ည်ဵ အေသဵစိေ်အာဵ ဘဏ်မျာဵြေ ရှင်ဵလင်ဵေင်မပမငမပုနိုင ်

ရမည်။ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ်နှငဴ်သြေ်ဆိုင်သည်ဴ စာေမ်ဵအမှေ်အသာဵ 

မိေ္တူမျာဵ မည်သည်ဴအချန်ိ၌မဆုိ ေင်မပရန် ဘဏ်သုိ္ဓ ေောင်ဵခဳနုိင်သည်။ 

ယင်ဵ ေို္ဓ၌ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငဆိုင်ရာ မူဝါေမျာဵနှင်ဴ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ၊ 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခဆိုငရ်ာ ဘဏ်ေွေင်ဵအစီရငခ်ဳစာမျာဵနှင်ဴ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမင 

နှငဴစ်ပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ဘဏ်ေွေင်ဵစာရင်ဵ စစ်အစီရငခ်ဳစာမျာဵ ပါဝင်သည်။   

(ခ)  ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵ မျာဵဥပေေ ပုေ်မ ၉၁ အရ ဘဏ်အာဵ ကြေီဵ ြေပ် 

စစ်ေဆဵရာ၌ မမန်မာနိုငင်ေဳော်ဗဟိုဘဏ်၏ ကြေီဵ ြေပ်စစ်ေဆဵသူမျာဵနှငဴ် 

မပုလုပ်သည်ဴ အစည်ဵအေဝဵမျာဵ၌ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ်နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ 

ဘဏ်၏ လြေ်ေေွေ့လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်ေနမငမျာဵေဆွေဵေနွေဵရာ၌ ဘဏ်၏ 

မူဝါေမျာဵနှင်ဴ  လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအေပ္ဒ ေမ မဵမန်ဵသည်ဴ အေသဵစိေ်ေမဵခွေန်ဵမျာဵအာဵ 

ေဆွေဵေနွေဵနိုင်ပါသည်။  

(ဂ)  ဆုဳဵရင ဳဵနိ ုင်ေမခမျာဵနှငဴ ်စပ်လျဉ်ဵ၍  လေ်ေေလာ ဆုဳဵမဖေ်ချြေ်မျာဵအရ          

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵ မည်ဴြေဲသုိ္ဓ မဖစ်ေပ္ဒ  ေ ြောင်ဵ နှငဴ် အနာဂေ်ေွေင် မည်ဴြေဲဴသို္ဓ 

ထပမ်မဳဖစ်ေပ္ဒလာနုိင်ေ ြောင်ဵြုိေ ေမဖရှင်ဵေဆာင်ရွြ်ေမငမပုနုိင်ရမည်။ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ 

ဆုိင်ရာဘဏ်ေွေင်ဵအစီရင်ခဳစာမျာဵ (Internal Risk Report) ေင်မပရန် ဘဏ်သုိ္ဓ 

ေောင်ဵ ခဳနိုင်ပါသည်။ ယင်ဵ ေို္ဓေွေင် ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့(Board of Directors) 

သုိ္ဓမဟုေ် ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငေြော်မေီ (Risk Management Committee) သုိ္ဓ 

ေငမ်ပသည်ဴ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခဆိုင်ရာအစီအရငခ်ဳစာမျာဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။  
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၄၆။ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခလြ်ေခဳ   မင (Risk Appetite)၊  ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမဟာဗျူ ဟာ (Risk Strategy) 

နှင်ဴဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ       မူဝါေမျာဵနှင်ဴ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ၌ အဓိြေြေျေသာ ေမပာင်ဵလဲမငမျာဵ 

အပါအဝင် ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ် (Risk Management System) ၌ သိသာထင်ရှာဵေသာ 

အေမပာင်ဵ အလဲမျာဵရှိပါြေ မမန်မာနိုငင်ေဳော်ဗဟိုဘဏ်သုိ္ဓ အသိေပဵေငမ်ပရမည်။ ထိုသုိ္ဓ 

ေငမ်ပရာ၌ အသစ် သုိ္ဓမဟုေ် သိသာထငရှ်ာဵစွော မပန်လည်မပငဆ်င်ထာဵေသာ စာေမ်ဵ 

အမှေ်အသာဵမျာဵအာဵ ေမပာင်ဵလဲရသညဴ် အေ ြောင်ဵအရင်ဵ ၊  သေဘာသဘာဝ ရှင်ဵလင်ဵ  

ချြေ်မျာဵနှငဴ်အေူ မမန်မာနိုငင်ေဳော်ဗဟိုဘဏ်သုိ္ဓ ေငမ်ပရမည်။ 

၄၇။ မမန်မာနိုင်ငဳေော်ဗဟိုဘဏ်သို္ဓ ပုဳမှန်အစီရငခ်ဳေငမ်ပေနသည်ဴ လြေ်ြေျန်ရှင်ဵ ေမ်ဵ 

(Balance Sheet) ၊ ဝင်ေငွေရှင်ဵေမ်ဵ (Income Statement) စသည်ေုိ္ဓအမပင် ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵ 

နှငဴစ်ပ်လျဉ်ဵသည်ဴ စာရင်ဵ အင်ဵ နှငဴ် အမခာဵေသာသေင်ဵ အချြေ်အလြေ်မျာဵအာဵ မမန်မာ 

နိုငင်ေဳော်ဗဟိုဘဏ်သုိ္ဓ ေငမ်ပရမည်။  

အေရဵယူေဆာင်ရွက်ြြေင်ဵ  

၄၈။ ဤလမ်ဵညဃန်ချြေ်အာဵ လိြုေ်နာရန်ပျြေ်ြေွေြေ်ပါြေ ဘဏ်သည် လမ်ဵ ညဃန်ချြေ်အာဵ 

ချ ို ဵေဖာြေ်သည်ဴအေွေြေ် ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵ မျာဵဥပေေပုေ်မ ၉၄ နှငဴ် ပုေ်မ ၉၆ အရ 

ဘဏ်အာဵ မပန်လည်ေည်ဴမေ်ေစရန် အေရဵယူေဆာင်ရွြ်ေမခင်ဵနှင်ဴ  အဆုိပါဥပေေ ပုေ်မ ၁၅၄ ပါ 

စီမဳခန့်ခွေဲေရဵနည်ဵ လမ်ဵ အရ အေရဵယူမခင်ဵ ခဳရမည်။  

အကျ ိုဵသက်ေရာက်ြြေင်ဵ (Effectiveness)  

၄၉။ ဤလမ်ဵညဃန်ချြေ်သည် ထုေ်မပန်သည်ဴေန့မှစ၍ ၆ လ မပည်ဴေမမာြေ်သည်ဴေန့ေွေင် 

အြေျ ို ဵသြေ်ေရာြေ်ေစရမည်။ 

အေထွေထွ  

၅၀။ မမန်မာနိုင်ငေဳော်ဗဟိုဘဏ်ြေ ထုေ်မပန်ခဲဴသည်ဴ ေချဵေငွေဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမင  

ညဃန် ြောဵချြ်ေအမှေ် (၄/၂၀၁၇) အာဵ ဤလမ်ဵညဃန်ချြ်ေ စေင်အြေျို ဵသြ်ေေရာြ်ေသည်ဴေန့ေွေင် 

ရုပ်သိမ်ဵပပီဵ ဤလမ်ဵ ညဃန်ချြေ်မဖငဴ် အစာဵထိုဵလိြုေ်သည်။ 

 

     (        ) 

(          ၊          ) 
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ေနာက်ဆက်တွဲ (၁) 

ေြေျဵေငွဆိငု်ရာဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေြြေ (Credit Risk) 

ေချဵေငွေဆိုင်ရာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ (Credit Risk) ဆိုသည်မှာ ဘဏ်ြေ ထုေ်ေချဵထာဵသည်ဴ 

ေချဵေငွေအမျ ို ဵအစာဵ ေစ်ရပ်ရပ်ြေို ေငွေေချဵယူသူ (Borrower) ြေ ၎င်ဵ၏ေပဵဆပ်ရန်ောဝန် 

မျာဵြေို ပျြေ်ြေွေြေ်မခင်ဵ ေ ြောငဴ် အရငဳဵမဖစ်ေပ္ဒေစမခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုေ် ေချဵယူသူ (Borrower)/ 

မိေ်ဖြေ်အဖွေဲ့အစည်ဵ (Counterparty) ၏ ေချဵေငွေအရည်အေသွေဵေွေင် အေမပာင်ဵ အလဲ 

ေစ်ရပ်ရပ်ရှိမခင်ဵေ ြောငဴ် ဘဏ်၏ရရန်ပိုင်ခွေငဴ်မျာဵမှ ေန်ဖိုဵေလျာဴနည်ဵမခင်ဵ မဖစ်ေပ္ဒေစသည်ဴ 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခြေိုဆိုသည်။ 

၁။ ဘဏ်မျာဵသည် ၎င်ဵေုိ္ဓ၏လုပ်ငန်ဵမျာ မဵဖစ်သည်ဴေချဵ ေငွေမျာ ၊ဵ ြုေန်သွေယ်မငနှင်ဴ   ဆုိင်ေသာ 

ေချဵ ေငွေ (Trade Finance)၊ ဘဏ္ဍာေငွေ (Treasury) နှင်ဴ နုိင်ငဳမခာဵသဳုဵေငွေလဲလှယ်ေရာင်ဵဝယ်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ (Foreign Exchange Operations) အမပင် ရင်ဵ နှီဵမမစုပ်နှဳမငမျာဵ၊ အမခာဵေသာ 

ရရန်ပုိင်ခွေင်ဴမျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵေုိ္ဓ၏ လြ်ေြေျန်ရှင်ဵေမ်ဵေွေင် မပါဝင်ေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵ၌ရိှသညဴ် 

အေရဵပါေသာေချဵ ေငွေဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ အရင်ဵအမမစ်မျာဵအာဵလဳုဵြုိေ သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်ရမည်။  

၂။ ဘဏ်မျာဵသည် အေရဵပါေသာ ေချဵေငွေဆိုငရ်ာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵအာဵ သငဴ်ေလျာ်ေသာ 

ေုိင်ဵောမငနည်ဵစနစ်မျာဵ ြေျင်ဴသဳုဵေဆာင်ရွြ်ေရမည်။ ထုိသုိ္ဓေဆာင်ရွြ်ေရာေွေင် ေအာြ်ေေဖာ်မပပါ 

နည်ဵ စနစ်မျာဵ အသဳုဵမပုရမည် - 

(ြေ) ေငွေေချဵယူသူ လူပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦဵချင်ဵစီအာဵ အြေဲမဖေ်ဆန်ဵစစ်ရန်နှငဴ် ေချဵေငွေ 

အရည်အေသွေဵအဆငဴ်မျာဵ (Credit Quality Ratings) သေ်မှေ်ရန်အေွေြ်ေ  

ေချဵေငွေပျြေ်ြေွေြေ်မငမဖစ်ေန်စွေမ်ဵ (Probability of Default)၊ ေချဵေငွေ 

ပျြေ်ြေွေြေ်မခင်ဵ ေ ြောငဴ် အရငဳဵ (Loss Given Default) စသည်ေို္ဓအမပင် ေချဵေငွေ 

သေင်ဵ အချြေ်အလြေ်ဌာန (Credit Bureau) မှရရိှသည်ဴ သေင်ဵ အချြေ် 

အလြ်ေမျာဵနှင်ဴ ြေျွမ်ဵြေျင်ပညာရှင်မျာဵ၏ သဳုဵသပ်ချြ်ေ (Expert Judgement)  

ေို္ဓပါဝင်သည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴန်ည်ဵစနစ်မျာဵ၊  
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(ခ) ေငွေေချဵယူသူ၏ ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵဆိုင်ရာ အင်အာဵခိုင်မာေောငဴ်ေင်ဵ မင 

(Borrower’s Financial Strength) နှင်ဴ မပန်လည်ေပဵဆပ်နုိင်မငအေပ္ဒ ဦဵစာဵေပဵ 

အေမခခဳ၍ ေချဵေငွေအေိုဵနငန်ဵအပါအဝင် ေချဵေငွေသြေ်ေမ်ဵမည်မျှေမဖငဴ် 

ထုေ်ေချဵ ရန် ခွေင်ဴမပုမည်/ခွေင်ဴမမပုမည်ြုိေ ဆဳု မဵဖေ်မခင်ဵမမပုမီ ေချဵ ေငွေအသစ်မျာဵေပ္ဒ၌ 

ေချဵေငွေဆိုင်ရာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအာဵ အြေဲမဖေ်ဆန်ဵစစ်မည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ၊  

(ဂ)  ေအာြ်ေပါေုိ္ဓြုိေေုိင်ဵောစစ်ေဆဵနုိင်ရန်အေွေြ်ေ ရရိှနုိင်သည်ဴ လြ်ေရိှေဈဵြေွေြ်ေ 

ေပါြ်ေေဈဵမျာဵ (Current Market Prices)နှင်ဴ ေချဵ ေငွေအဆင်ဴ သေ်မှေ်ချြ်ေမျာဵ 

(Credit Ratings) ြေိ ုအသဳုဵမပုမခင်ဵ - 

(၁) မပန်ရချြေ်နငန်ဵထာဵ ြေွောဟချြေ်မျာဵ (Credit Spreads) ြေို သေ်မှေ် 

ေဖာ်ထုေ်၍ ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမငမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ေချဵ ေငွေဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ၊  

(၂) နုိင်ငဳမခာဵသဳုဵေငွေလဲလှယ်ေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ (Foreign Exchange)၊ 

ဘဏ္ဍာေငွေလုပ်ငန်ဵမျာဵ (Treasury Business) စသည်ေို္ဓရှိ မိေ်ဖြေ် 

အဖွေဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ မငဆိုင်ရာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵ။ 

(ဃ) အရင်ဵနှင်ဴအေုိဵ ပဳုမှန်ေပဵဆပ်လျြ်ေရိှပပီဵ၊  ဆြ်ေလြ်ေေပဵဆပ်ရန်အလာဵအလာ 

ရိှေသာေချဵ ေငွေမျာဵနှင်ဴ အရင်ဵနှင်ဴအေုိဵပဳုမှန်ေပဵဆပ်ရန် ပျြ်ေြေွေြ်ေလာပပီဵ၊ ထုိသုိ္ဓ 

ပျြ်ေြေွေြ်ေရာမှ အရင်ဵနှင်ဴအေုိဵေပဵဆပ်ရန်ပျြ်ေြေွေြ်ေလာေသာ ေချဵ ေငွေမျာဵအာဵ 

ခွေဲမခာဵသေ်မှေ်မခင်ဵ၊ 

(င) ေချဵ ေငွေမျာဵနှငဴ်အမခာဵေသာ ေချဵ ေငွေအမျ ို ဵအစာဵမျာဵအေွေြ်ေ စာရင်ဵေရဵသွေင် မဵခင်ဵ 

ဆိုင်ရာ စဳသေ်မှေ်ချြေ်မျာဵနှငဴ်အညီ စာရင်ဵ ေရဵသွေင်ဵမခင်ဵ၊   

(စ) ေအာြေ်ပါေို္ဓြေို အသဳုဵမပု၍ ရင်ဵ နှီဵမမစုပ်နှဳမငအစုအေဝဵ (Portfolio) ၏ ေချဵေငွေ 

ဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခအာဵ ေုိင်ဵော      ရန်အေွေြ်ေ နည်ဵလမ်ဵမျာဵထာဵရိှမခင်  ဵ- 

(၁)  ေစ်ဦဵချင်ဵ ေငွေေချဵ ယူသူမျာ ၊ဵ စီဵပွောဵေရဵလုပ်ငန်ဵြေဏ္ဍမျာ ၊ဵ နုိင်ငဳမျာဵစသည်ဴ 

ေစ်ခုေည်ဵအေပ္ဒ                                             

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအာဵ ေိုင်ဵောစစ်ေဆဵမခင်ဵ ၊ 
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(၂) အနာဂေ်ြောလေွေင် မဖစ်ေပ္ဒလာနုိင်ေသာ ေချဵ ေငွေဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခအာ  ဵ

ကြေိုေငခ်န့်မှန်ဵ  အြေဲမဖေ်ဆန်ဵစစ်နိုင်ရန်အေွေြေ် ခဳနိုင်ရည်ရိှမငစမ်ဵသပ် 

စစ်ေဆဵမခင်ဵ မျာဵ (Stress Test)။ (မမန်မာနိုငင်ေဳော်ဗဟိုဘဏ်ြေ 

ထုေ်မပန်     ဘဏ်မျာဵြေခဳနိုင်ရည်ရိှမင စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမခင်ဵဆိုင်ရာ 

လမ်ဵ ညဃနခ်ျြေ်၌  ြေည်ဴရငရန်)  

၃။ ဘဏ်မျာဵသည် အေရဵပါေသာ ေချဵ ေငွေဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵြုိေ ေစာင်ဴ ြေပ် ြေည်ဴရငရာ၌ 

ေအာြေ်ပါေို္ဓပါဝင်ရမည်- 

(ြေ) ေငွေေချဵယူသူ လူပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦဵချင်ဵစီ၏ ေချဵေငွေမျာဵအာဵ ပုဳမှန်မပန်လည် 

သဳုဵသပ်မခင်ဵ၊ ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵဆုိင်ရာသေင်ဵအချြ်ေအလြ်ေမျာဵအာဵ အြဲေမဖေ် 

သဳုဵသပမ်ခင်ဵ နှငဴ် စီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵနှင်ဴသငဴ်ေလျာ်သလိုေေွေ့ဆုဳေဆွေဵေနွေဵမခင်ဵ ၊ 

(ခ)  အာမခဳပစ္စည်ဵ မပန်လည်ေန်ဖိုဵ သေ်မှေ်မခင်ဵ အာဵ ပုဳမှန်ေဆာငရွ်ြေ်မခင်ဵ နှင်ဴ 

အာမခဳေန်ဖိုဵေလျာဴနည်ဵမငြေို အေရဵယူေုန့်မပန်ရန် လိုအပ်ေသာပမာဏြေို 

မဖည်ဴေင်ဵ ေဆာင်ရွြေ်မခင်ဵ ၊  

(ဂ)  ေချဵေငွေအဆငဴ်သေ်မှေ်ချြေ်မျာဵ (Credit Ratings) ေမပာင်ဵလဲမငမျာဵနှငဴ် 

ရင်ဵ နှီဵမမစုပ်နှဳမငအစုအေဝဵ (Investment Portfolio) အေပ္ဒမပန်ရချြေ်နငန်ဵထာဵ 

ြေွောဟချြေ်မျာဵ (Credit Spreads) ြေိုေစာငဴ် ြေပ် ြေည်ဴရငမခင်ဵ ၊ 

(ဃ) သြ်ေေမ်ဵေစဴေရာြ်ေချန်ိ၌ ေပဵဆပ်မခင်ဵမရိှေသဵသည်ဴေချဵေငွေမျာဵ (Deliquent 

Credits) အာဵ သီဵသန့်စီမဳခန့်ခွေဲေသာဌာနသုိ္ဓ လဃဲေမပာင်ဵေပဵသည်ဴြေိစ္စရပ်မျာဵ 

အပါအဝင် အဆုိပါေချဵေငွေမျာဵအာဵ ေမဖရှင်ဵေဆာင်ရွြ်ေေပဵရန်အေွေြ်ေ လုပ်ထဳုဵ 

လုပ်နည်ဵမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရိှမခင်ဵ ၊  

(င) သြ်ေေမ်ဵေစဴေရာြ်ေချန်ိ၌ ေပဵဆပ်မခင်ဵမရိှေသဵသည်ဴ ေချဵေငွေမျာဵ (Deliquent 

Loans) အရင်ဵနှင်ဴအေုိဵေပဵဆပ်ရန်ပျြ်ေြေွေြ်ေေသာေချဵ ေငွေမျာ  ဵ(Non-performing 

Loans) ြုိေ မမန်မာနုိင်ငဳေော်ဗဟုိဘဏ်၏ ရရန်ပုိင်ခွေင်ဴအမျ ို ဵအစာဵသေ်မှေ်မခင်ဵ 

နှင်လဴျာထာဵမခင်ဵဆိုင်ရာစည်ဵ မျဉ်ဵ (အမိန့်ေ ြော်မငာစာအမှေ် ၁၇/၂ဝ၁၇) နှင်ဴ 

အညီ လျာထာမခင်ဵ ၊ 
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(စ) သေင်ဵ အချြေ်အလြေ်မျာဵစီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ် (Management Information 

Systems) မှရရိှေသာ ဘဏ်၏ ေချဵေငွေဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခဆိုင်ရာ သေင်ဵ အချြေ် 

အလြေ်မျာဵသည် ေိြေျမနှ်ြေန်မငရိှပပီဵ ေနာြေ်ဆုဳဵအေမခအေနနှငဴ် ြေိုြေ်ညီမင 

ရိှရမည်။ အဆုိပါစနစ်သည် ေူညီေသာမိေ်ဖြ်ေအဖွေဲ့အစည်ဵ (Counterparty)၊   

ဆြေ်နွေယ်ေနေသာမိေ်ဖြေ်အဖွေဲ့အစည်ဵအုပစ်ုမျာဵ (Groups of Connected 

Counterparties) နှငဴ် စီဵပွောဵေရဵလုပ်ငန်ဵြေဏ္ဍေစ်ခုချင်ဵစီသို္ဓ ထုေ်ေချဵထာဵ 

ေသာေဂြေဵပမီအမျ ို ဵအစာဵအမျ ို ဵမျ ို ဵပါဝငေ်သာ  စုစုေပါင်ဵေဂြေဵပမီ အေမခအေန 

အာဵစုစည်ဵေဖာ်မပေပဵနိုငမ်ခင်ဵ ၊  

(ဆ) ေချဵ ေငွေေြော်မေီ (Credit Committee)၊ အဆင်ဴမမင်ဴစီမဳခန့်ခွေဲသူမျာ ၊ဵ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ 

စီမဳခန့်ခွေဲမငဆိုင်ရာေြော်မေီ (Risk Management Committee)နှငဴ် ေါရိုြေ်ော 

အဖွေဲ့သုိ္ဓ ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမငအစုအေဝဵဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ (Portfolio Risk) ပါဝင်သည်ဴ 

ေချဵေငွေဆိုင်ရာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအစီရင်ခဳစာမျာဵအာဵ ပုဳမှန်အစီရငခ်ဳေငမ်ပမခင်ဵ ။  

၄။ ဘဏ်မျာဵသည် ၎င်ဵေုိ္ဓလုပ်ငန်ဵ၌ အေရဵပါေသာေချဵ ေငွေဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခအာဵလဳုဵြုိေ 

ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲရာေွေင် ေအာြေ်ပါေို္ဓြေို ေဆာင်ရွြေ်ရမည် -  

(ြေ) ေချဵေငွေဆိုင်ရာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအမျ ို ဵအစာဵမျာဵနှငဴ် အရင်ဵအမမစ်    အာဵလုဳဵ 

အပါအဝင် ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့ြေ ေချဵေငွေဆိုင်ရာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအေွေြေ် အေည်မပု 

ထာဵေသာ ဘဏ်ြေလြေ်ခဳလိ ု    ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ (Risk Appetite) နှင်ဴ 

မဟာဗျူဟာေို္ဓြေို ချမှေ်မခင်ဵ နှင်ဴ ယင်ဵ ချမှေ်ချြေ်မျာဵနှငဴ်အညီ လိုြေ်နာ 

ေဆာငရ်ွြေ်မငမျာဵအာဵ ေစာငဴ် ြေပ် ြေညဴ်ရငမခင်ဵ ၊ 

(ခ) ေအာြေ်ေွေင်ေဖာ်မပထာဵေသာ ေဂြေဵပမီမျာဵအပါအဝင် ေဂြေဵပမီမျာဵအေပ္ဒ 

ြေန့်သေ်ချြေ်မျာဵချမှေ်မခင်ဵနှငဴ် လိုြေ်နာေဆာင်ရွြေ်မငအာဵ ေစာငဴ် ြေပ် 

 ြေညဴရ်ငမခင်ဵ - 

(၁) ေချဵေငွေအမျ ို ဵအစာဵ စုစုေပါင်ဵေွေင်  စာရင်ဵပိုထုေ် ေချဵေငွေမျာဵပါဝင်မင 

အချ ို ဵအစာဵနှငဴ် လြေ်ြေျန်ရှင်ဵ ေမ်ဵေွေင်မပါဝငေ်သာ လုပ်ငန်ဵမျာဵမှ 

ေပ္ဒေပါြေ်လာသညဴ် ေဂြေဵပမီမျာဵစသည်ေို္ဓ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ် 

ချြေ်မျာဵ သုိ္ဓမဟုေ် ေချဵေငွေအမျ ို ဵအစာဵမျာဵ၊ 
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(၂) မပည်ေွေင်ဵ နှင်ဴမပည်ပရိှ အမခာဵေသာဘဏ်မျာဵနှငဴ် ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအဖွေဲ့ 

အစည်ဵမျာဵအပါအဝင် စီဵပွောဵေရဵလုပ်ငန်ဵအုပ်စုေစ်ခုခု (Single 

Counterparties) နှင်ဴ ဆြ်ေ  ယ်ေနသည်ဴ မိေ်ဖြ်ေအဖွေဲ့အစည်ဵအုပ်စုမျာဵ 

(Groups of Connected Counterparties)၊    

(၃) အမခာဵေသာနိုင်ငမဳျာဵအပါအဝင် သီဵမခာဵသေ်မှေ်ထာဵေသာစီဵပွောဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵြေဏ္ဍမျာဵနှင်ဴ ပထဝီေေသအေနအထာဵမျာ  ဵ(Geographic Regions)၊  

(၄) အာမခဳပစ္စည်ဵအမျ ို ဵအစာဵမျာဵ၊ 

(၅) ဆြေ်    ေနသူမျာဵ၊ 

(၆)   မန်ေနဂျာေစ်ဦဵချင်ဵစီြေအေည်မပုပပီဵ၊ ထုေ်ေချဵ ထာဵေသာေချဵ ေငွေမျာဵ။ 

(ဂ)  ေရွှေ့ေမပာင်ဵနိုငေ်သာ/မေရွ့ှေ ေမပာင်ဵနိုငေ်သာပစ္စည်ဵမျာဵအပါအဝင် အာမခဳမျာဵ 

ပစ္စည်ဵပုဳစဳအမျ ို ဵမျ ို ဵမဖငဴ် ရယူမခင်ဵ ၊ အာမခဳမျာဵရယူမခင်ဵ  (Guarantees) စသည်ဴ 

ေချဵေငွေဆိုင်ရာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ ေလျာဴနည်ဵေအာငေ်ဆာင်ရွြေ်ရန် နည်ဵ စနစ်မျာဵ 

ချမှေ်မခင်ဵ ၊ 

(ဃ) ေချဵေငွေေြော်မေီ (Credit Committee) ၏ ောဝန်ဝေ္တရာဵမျာဵအပါအဝင် 

ေချဵေငွေအေည်မပုမခင်ဵ နှငဴ် ေချဵေငွေထုေ်ေပဵမခင်ဵ မျာဵ (Disbursements)၊ 

အြေယ်၍ ေချဵေငွေမပန်လည်ေပဵဆပ်ရန်ပျြေ်ြေွေြေ်မခင်ဵ ေ ြောငဴ် အေပါင်ပစ္စည်ဵ 

သိမ်ဵယူမခင်ဵ မျာဵ (Foreclosures) နှငဴ ် မပန်လည်မရရိှနိုင်ေသာ ေချဵေငွေမျာဵ 

(Irrecoverable Loans) ြေိုစာရင်ဵ မှပယ်ဖျြေ်မခင်ဵ (Write-off) ေို္ဓပါဝင်ေသာ 

အမခာဵေသာေချဵေငွေဆိုင်ရာ ဆုဳဵမဖေ်ချြေ်မျာဵအေွေြေ် လုပ်ပိုင်ခွေငဴ်အာဏာ 

အဆင်ဴအဆငဴ်သေ်မှေ်မခင်ဵ၊    

(င) ေချဵေငွေမပန်လည်ေပဵဆပ်ရန် ညစိနှိုင်ဵ မပင်ဆင်သေ်မှေ်မခင်ဵ  (Restructuring)၊ 

ေချဵ ေငွေမပန်လည် ေပဵဆပ်ရန်ြောလ ေုိဵမမစင်ဴမပင်ဆင်ခွေင်ဴမပုမခင်ဵ (Rescheduling) 

သို္ဓမဟုေ် အေိုဵနငန်ဵေမပာင်ဵလဲမခင်ဵစသညဴ်မပုမပင်ေရဵ ေဆာင်ရွြေ်ချြေ်မျာဵ 

(Remedial Actions) နှင်ဴ မပန်လည်မရရိှနုိင်ေသာေချဵေငွေမျာဵ (Irrecoverable 

Loans) အာဵစာရင်ဵ ေရဵသွေင်ဵမခင်ဵ၊ ပယ်ဖျြေ်မခင်ဵ  (Write-off) မျာဵအပါအဝင်      

သြ်ေေမ်ဵေစဴေရာြ်ေချန်ိ၌ ေပဵဆပ်မခင်ဵမရိှေသဵသည်ဴ ေချဵေငွေမျာဵ (Deliquent 

Credits) အာဵ စီမဳခန့်ခွေဲရန်အေွေြေ် လုပ်ထုဳဵလုပန်ည်ဵမျာဵချမှေ်မခင်ဵ ၊ 
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(စ) ေချဵ ေငွေဆုိင်ရာ အြဲေမဖေ်ဆန်ဵစစ်မခင်  ဵ(Assessment)၊ အေည်မပ မုခင်ဵ (Approval)၊ 

ထုေ်ေပဵမခင်ဵ (Disbursement)၊ စီမဳခန့်ခွေဲမခင်ဵ (Administration) စသည်ဴ 

ောဝန်မျာဵအာဵ ခွေဲမခာဵသေ်မှေ်မခင်ဵနှင်ဴ သြ်ေေမ်ဵေစဴေရာြ်ေချန်ိ၌ ေပဵဆပ်မခင်  ဵ

မရိှေသဵသည်ဴ ေချဵေငွေမျာဵ (Deliquent Credits) အာဵ စီမဳခန့်ခွေဲရန် သီဵသန့် 

ဌာန၏ ောဝန်မျာဵနှင်ဴ အရင်ဵနှင်ဴအေုိဵ ပဳုမှန်ေပဵဆပ်ေနေသာ ေချဵ ေငွေမျာဵြုိေ စီမဳ 

ခန့်ခွေဲရန် ောဝန်မျာဵအာဵ သီဵမခာဵသေ်မှေ်မခင်ဵ ၊       

(ဆ) ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခဆုိင်ရာ စီမဳခန့်ခွေဲမငလုပ်ငန်ဵောဝန် (Risk Management Function) ၌ 

ေချဵေငွေဆိုင်ရာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခလုပ်ငန်ဵဌာန (Credit Risk Unit) ရိှ ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခ 

စီမဳခန့်ခွေဲမငဆိုင်ရာအရာရိှချုပ် (Chief Risk Management Officer) သုိ္ဓမဟုေ် 

ဘဏ်ေစ်ခုလုဳဵနှငဴ်သြေ်ဆိုင်သည်ဴ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵအေွေြေ် ောဝန်ရှိသည်ဴ 

ပုဂ္ဂိုလ်ထဳသို္ဓ အစီရငခ်ဳေငမ်ပသည်ဴစနစ်ချမှေ်မခင်ဵ၊  

(ဇ) ဘဏ်လုပ်ငန်ဵအမျ ို ဵအစာဵ ဝန်ေဆာင်မငအသစ်မျာဵနှင်ဴ လုပ်ေဆာင်ချြေ်မျာဵ 

အေွေြေ် ေချဵေငွေဆိုင်ရာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို အြေဲမဖေ်ဆန်ဵစစ်ရန်နှငဴ် အဆိပုါ 

ေချဵ ေငွေဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခသည် ဘဏ်ြေလြ်ေခဳ   ေသာ                 အေွေင်  ဵ

မဖစ်ေ ြောင်ဵေသချာေစသည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵေရဵဆွေဲမခင်ဵ ၊ 

(ဈ) ေချဵေငွေအမျ ို ဵအစာဵမျာဵ၊ အာမခဳပစ္စည်ဵရယူမခင်ဵ  (collateral arrangements) 

စသည်ေုိ္ဓနှင်ဴ လုိအပ်ပါြေ ဥပေေဆုိင်ရာအကြဳေမပုချြ်ေသည် ဥပေေေ ြောင်ဵအရ 

ေရာဵစွေဲဆုိေဆာင်ရွြ်ေနုိင်ခွေင်ဴ (Enforceability) ရိှေသာ လဳုေလာြ်ေသည်ဴစာေမ်ဵ 

အမှေ်အသာဵမျာဵ အေသအချာထာဵရိှမခင်ဵ၊  

(ည) ေချဵေငွေဆိုင်ရာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲမငမျာဵ ထိေရာြေ်မင ရိှ၊ မရိှ 

ဘဏ်ေွေင်ဵစာရင်ဵ စစ် လုပ်ငန်ဵမဖငဴ် ပုဳမှန်စစ်ေဆဵမခင်ဵ ။ 

၅။ ဘဏ်မျာဵသည် ထုေ်ေချဵလိုသည်ဴ ေချဵေငွေအမျ ို ဵအစာဵမျာဵအပါအဝင် ေချဵေငွေဆိုင်ရာ 

ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခြုိေ သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်မခင်ဵ (Identification)၊ ေုိင်ဵောစစ်ေဆဵမခင်ဵ 

(Measurement)၊ ေစာငဴ် ြေပ် ြေည်ဴရငမခင်ဵ  (Monitoring) နှငဴ် ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲမခင်ဵ  

(Controlling) နှငဴ် ရရန်ပိုင်ခွေငဴ်မျာဵြေို အမျ ို ဵအစာဵခွေဲမခာဵမခင်ဵနှင်ဴ လျာထာဵမခင်ဵ ေို္ဓအေွေြေ် 
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ချမှေ်ထာဵေသာ မူဝါေမျာဵနှငဴ် လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵြေို စာေမ်ဵအမှေ်အသာဵမျာဵမဖင်ဴ 

မှေ်ေမ်ဵေင်ထာဵရမည်။ ဘဏ်၏ မူဝါေမျာဵြေို ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့ြေ အေညမ်ပုပပီဵ 

အဆင်ဴမမင်ဴစီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵြေ ယင်ဵ ေို္ဓြေိုအေြောငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြေ်ရမည်။ ဆြေ ်  ယ ်

ေနသူမျာဵနှငဴ်သြေ်ဆိုင်ေသာေချဵေငွေ ဆိုင်ရာေဆာငရွ်ြေ်ချြေ်မျာဵ (Credit Transactions) 

သည် မမန်မာနိုင်ငေဳော်ဗဟိုဘဏ်ြေ ထုေ်မပန်ထာဵေသာ ဆြေ်နဃယ်သူမျာဵဆိုငရ်ာ 

ညဃန် ြောဵချြေ် အမှေ် (၁၁/၂ဝ၁၉) ပါသေ်မှေ်ချြေ်မျာဵအာဵ လိြုေ်နာမငရိှသည်ဴ 

မူဝါေမျာဵနှင်ဴ ထိန်ဵချုပ် ြေွေပ်ြေဲမငမျာဵ မဖစ်ရမည်။ 
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ေနာက်ဆက်တွဲ (၂)  

ေေဵကွက်ဆိငု်ရာဆဳုဵရှုဳဵနိုင်ေြြေ (Market Risk) 

ေဈဵြေွေြေ်ဆိုင်ရာဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခ (Market Risk) ဆိုသည်မှာ ေဈဵြေွေြေ်ေဈဵနငန်ဵေွေင် 

ဆုိဵရွာဵထိခုိြ်ေေစနုိင်ေသာ အေြ်ေ/အြေျမျာဵမှ ဘဏ်အေပ္ဒ မဖစ်ေပ္ဒေစနုိင်သည်ဴ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခြုိေ 

ဆုိသည်။ အထူဵသမဖင်ဴ ၎င်ဵေွေင် အေုိဵနငန်ဵမျာဵ (Interest Rates)၊ နုိင်ငဳမခာဵေငွေလဲလှယ်နငန်ဵမျာဵ 

(Foreign Exchange Rates)၊ ရှယ်ယာမျာဵ (Equity) (အမခာဵေသာစာချုပ်စာေမ်ဵမျာဵ) နှငဴ် 

ြေုန်ပစ္စည်ဵ ေဈဵနငန်ဵေမပာင်ဵ လဲမခင်ဵမျာဵပါဝငပ်ါသည်။ 

၁။ ဘဏ်မျာဵသည် ၎င်ဵေုိ္ဓ၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵမဖစ်သည်ဴ နုိင်ငဳမခာဵေငွေလဲလှယ်ေရာင်ဵဝယ်မငမျာဵ၊ 

အမခာဵေသာ နုိင်ငဳမခာဵသဳုဵေငွေလုပ်ငန်ဵမျာဵ (နုိင်ငဳမခာဵေငွေေ ြေဵမဖင်ဴအပ်   ေငွေမျာဵနှင်ဴ ေချဵေငွေမျာဵ/ 

အမခာဵရရန်ပိုငခ်ွေငဴ်မျာဵနှငဴ် ေပဵရန်ောဝန်မျာဵ)၊ ဘဏ်ြေြေိုငေ်ဆာငထ်ာဵသည်ဴ (ေရာင်ဵဝယ်မင 

မပုသညဴ်) ေစျဵြေွေြေ်ေွေင် ေရာင်ဵဝယ်နိုငေ်သာစာချုပ်စာေမ်ဵမျာဵနှငဴ် ြေုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ၌ရိှသည်ဴ 

အေရဵပါေသာေဈဵြေွေြေ်ဆိုင်ရာ ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခအရင်ဵ အမမစ်မျာဵ အာဵလုဳဵ     သေ်မှေ်ေဖာ် 

ထုေ်ရမည်။ ထို္ဓအမပင် ၎င်ဵေို္ဓ၏ ဘဏ်လုပ်ငန်ဵ၌ မဖစ်ေပ္ဒလာနိုင်သညဴ် အေိုဵနငန်ဵဆိုင်ရာ 

ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ (Interest Rate Risk)၊ ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵသေဘာေူစာချုပ်မျာဵ ေရာင်ဵဝယ်မခင်ဵ 

ဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ (Derivatives Business) ၌ မိေ်ဖြ်ေအဖွေဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ ပျြ်ေြေွေြ်ေမငမျာဵ၊ 

နုိင်ငဳမခာဵေငွေေ ြေဵမျာဵ ေရာင်ဵဝယ်မခင်ဵ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵေဆာင်ရွြ်ေမငနှငဴ် ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမငမျာဵ   

မဖစ်ေပ္ဒလာနုိင်သညဴ် ေစျဵ ြေွေြ်ေဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵြုိေလည်ဵ သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်ရမည်။    

၂။ ဘဏ်မျာဵသည် အေရဵပါေသာေဈဵြေွေြ်ေဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵအာဵ သင်ဴေလျာ်ေသာ 

ေိုင်ဵော      မငနည်ဵလမ်ဵ မျာဵနှငဴ် နည်ဵ စနစ်မျာဵ ြေျငဴ်သဳုဵေဆာင်ရွြေ်ရမည်။ ထိုသုိ္ဓ 

ေဆာငရ်ွြေ်ရာေွေင် ေအာြေ်ေဖာ်မပပါနည်ဵစနစ်မျာဵ အသဳုဵမပုရမည်- 

(ြေ) ဘဏ်မျာဵသည် အေမရိြေန် ေေ္ဒလာနှငဴ် နိုငင်ဳေြောသဳုဵေငွေေ ြေဵမျာဵအာဵလုဳဵ  

အေွေြေ် ၎င်ဵ ေို္ဓထိန်ဵသမိ်ဵထာဵရိှရမည်ဴ နိုင်ငမဳခာဵေငွေလြေ်ြေျန်အေမခအေန 

(Net Open Position) အပါအဝင် နိုင်ငမဳခာဵသဳုဵေငွေဆိုင်ရာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵ 

(Foreign Exchange Risk) နှငဴစ်ပ်လျဉ်ဵသည်ဴြေိစ္စရပ်အဝဝြေို ေိုင်ဵ ော 

စစ်ေဆဵမခင်ဵ ၊ 
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(ခ) ေဈဵြေွေြေ်အေမခအေနအေမပာင်ဵအလဲမဖစ်လာမည်ဟု ယူဆလျှေင် မဖစ်ေပ္ဒလာ 

နိုငေ်မခရှိသညဴ် အရငဳဵအာဵ ထညဴ်သွေင်ဵ ေွေြေ်ချြေ်မခင်ဵအမပင် ဘဏ်မျာဵသည် ၎င်ဵ 

ေို္ဓ၏ အစုရှယ်ယာမျာဵ၊ ေငွေေိုြေစ်ာချုပ်မျာဵနှငဴ် ြေုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ နိုငင်မဳခာဵေငွေ 

လိေုငွေမဖစ်ေပ္ဒေနသည်ဴ အေမခအေနမျာဵ (အြေယ်၍ရှိခဲဴလျှေင်) ေစျဵြေွေြေ်ေွေင် 

ေရာင်ဵဝယ်နိုငေ်သာ စာချုပ်စာေမ်ဵမျာဵ၏  ေဈဵနငန်ဵေမပာင်ဵ လဲမငအေနအထာဵ 

မျာဵအပါအဝင် ြေိစ္စရပ်အဝဝြေို ေိုင်ဵောစစ်ေဆဵမခင်ဵ ၊ 

(ဂ) မမန်မာြေျပ်ေငွေနှငဴ် မိမိ ဘဏ်၏ အဓြိေသဳုဵစွေဲသည်ဴနိုငင်မဳခာဵေငွေအမျ ို ဵအစာဵမျာဵ 

အေွေြေ် သီဵမခာဵေိုင်ဵော ေဆာငရွ်ြေ်မခင်ဵ မျာဵအမပင် သြေ်ေမ်ဵေစဴေရာြေ်မင 

မြေိုြေ်ညီမငမျာဵဆိုငရ်ာ ဆန်ဵစစ်မင (Maturity Mismatch Analysis) နှငဴ် 

မမန်မာနိုင်ငဳေော်ဗဟိုဘဏ်၏ အေိုဵနငန်ဵသေ်မှေ်ချြေ်အာဵ ထည်ဴသွေင်ဵ 

စဉ်ဵစာဵ၍ ေမပာင်ဵလဲလာနိုင်သည်ဴ အေိုဵနငန်ဵယူဆချြေ်အာဵ အသဳုဵမပုပပီဵ 

အေိုဵနငန်ဵေမပာင်ဵ လဲမခင်ဵအာဵ ေိုင်ဵောစစ်ေဆဵမခင်ဵ။ ဘဏ်သည် ေအာြေ်ပါ 

ြေိစ္စရပ်မျာဵမှ မဖစ်ေပ္ဒလာနိုင်သည်ဴ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို ေိုင်ဵောစစ်ေဆဵ 

ရမည် - 

(၁) ရရန်ပိုင်ခွေငဴ်မျာဵ၊ ေပဵရန်ောဝန်မျာဵနှငဴ်ဴ ် လြေ်ြေျန်ရငှ်ဵ ေမ်ဵေွေင် မပါ 

ဝငေ်သာရရန်ပိုငခ်ွေငဴ်နှငဴ် ေပဵရန်ောဝန်မျာဵအာဵ ေဈဵနငန်ဵမပန်လည် 

သေ်မှေ်ရာေွေင ် သြေ်ေမ်ဵေစဴေရာြေ်မင မြေိုြေ်ညီမငမျာဵ (ေဈဵနငန်ဵ 

မပန်လည်သေ်မှေ်မခင်ဵ ေ ြောငဴ် မဖစ်ေပ္ဒလာနိုင်သည်ဴ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ)၊  

(၂) သြေ်ေမ်ဵမေူေသာ ေငွေေိုြေ်စာချုပ်မျာဵ၏ အေိုဵမပန်ရချြေ်မျာဵ 

ေဖ္ဒမပသည်ဴ အေိုဵနငန်ဵဂရပ်၏ အနိမဴ်အမမင်ဴအေြေ်အြေျ ပုဳသဏ္ဌာန် 

အေမပာင်ဵ အလဲမျာဵ၊ (အေိုဵနငန်ဵမပန်ရချြေ်ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခ)၊ 

(၃) မေူညီေသာအေမခအေနမျာဵေွေင် ေဈဵြေွေြ်ေအေွေင်ဵ အေုိဵနငန်ဵေမပာင်ဵလဲ 

မငမျာဵေ ြောငဴ်မဖစ်ေပ္ဒနိုင်သည်ဴ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵအာဵ အြောအြေွေယ် 

ရရန်အေုိဵနငန်ဵမျာ မဵပန်လည်သေ်မှေ်၍ ေဆာင်ရွြ်ေထာ မဵခင်ဵ။ (Hedging 

မပုလုပ်ထာဵသည်မျာဵ၏ အချနိ်ြောလမေူညီမငမျာဵေ ြောငဴ် မဖစ်ေပ္ဒ 

လာနိုင်သည်ဴ ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခမျာဵ)၊  
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(၄) ေရာင်ဵဝယ်နုိင်ေသာစာချု ပ်စာေမ်ဵမျာဵအာ  ဵ သေ်မှေ်သည်ဴ ေဈဵနငန် မဵဖင်ဴ 

သေ်မှေ်သည်ဴေန့ရြေ်ေွေင် ဝယ်သူြေ ဝယ်ယူနိုငသ်ည်ဴ သေဘာေူ 

စာချုပ်မျာဵ သို္ဓမဟုေ် ေအာဴပ်ရှင် (options) (အြေယ်၍ရိှခဲဴလျှေင်) ၊ 

(၅) အေုိဵနငန်ဵေမပာင်ဵလဲမငမျာဵေ ြောင်ဴ ထိ     လွေယ်ေသာ အခေ ြေဵေငွေ  

(Fees) မျာဵနှငဴ ်အမခာဵေသာဝငေ်ငွေမျာဵ (Other Income)။ 

(ဃ) သီဵမခာဵေဈဵြေွေြေ်အေမခအေနေစ်ခုသို္ဓ ေူညီေသာပုစဳဳမဖင်ဴ ေုဳ္ဓမပန်နိုင်သည်ဴ 

အမျ ို ဵအစာဵမေူညီေသာ ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵစာချုပ်မျာဵအပါအဝင် ရင်ဵနီှဵမမစုပ်နဳှမင 

အစုအေဝဵ (Portfolio) ေစ်ခုေည်ဵအေပ္ဒ စုစည်ဵေဆာငရွ်ြေ်ထာဵမခင်ဵမှမဖစ် 

ေပ္ဒလာေသာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအာဵ ေိုင်ဵောမခင်ဵ အမပင်           ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခ 

(Gross Risk) သာမြေ အသာဵေငဆ်ုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခမျာဵ (Net Position) အာဵ 

ေိုင်ဵောမခင်ဵ ၊  

(င) ေဈဵြေွေြေ်ဆိုင်ရာဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခြေို သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်ရန်နှင်ဴ ေိုင်ဵောရန် 

အေွေြေ် Value-at-Risk ြေဲဴသုိ္ဓ သငဴ်ေလျာ်သည်ဴ ြေိန်ဵဂဏန်ဵအေရအေွေြေ် 

ဆိုင်ရာနည်ဵစနစ်မျာဵအာဵ အသဳုဵမပုမခင်ဵ။   

(စ)  အနာဂေ်ေွေင် ေပ္ဒေပါြေ်လာနိုငေ်မခရှိသည်ဴ ေဈဵြေွေြေ်ဆိုငရ်ာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ 

အလာဵအလာြုိေ ကြိေုေင်အြဲေမဖေ်ဆန်ဵစစ်ချြ်ေမပုလုပ်နုိင်ရန်အေွေြ်ေ ခဳနုိင်ရည် 

ရိှမငစမ်ဵသပ်စစ်ေဆ မဵခင်ဵမျာဵအာဵ အသဳုဵမပ မုခင်ဵ။ (မမန်မာနုိင်ငဳေော်ဗဟုိဘဏ်ြေ 

ထုေ်မပန်     ဘဏ်မျာဵြေ ခဳနုိင်ရည်ရိှမငစမ်ဵသပ်စစ်ေဆ မဵခင်  ဵ လမ်ဵညဃန်ချြ်ေ၌ 

 ြေညဴ်ရငရန်) 

၃။  ဘဏ်မျာဵသည် ၎င်ဵေို္ဓ၏           ေဈဵြေွေြေ်       ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခြေို 

ေစာငဴ် ြေပ် ြေည်ဴရငရာ၌ ေအာြေ်ပါေို္ဓပါဝင်ရမည် -  

(ြေ) ေစ်ခုေည်ဵအေပ္ဒ စုစည်ဵေဆာင်ရွြ်ေထာဵမခင်ဵမှ မဖစ်ေပ္ဒလာေသာ  ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ   

အပါအဝင် ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမှေ်ေမ်ဵအြေျဉ်ဵ (Risk Profile) ေွေင် မဖစ်ေပ္ဒေုိဵေြ်ေ 

မငမျာဵနှငဴ် ဘဏ်ြေ လြေ်ခဳလိုေသာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ (Risk Appetite) ၌ 

ေမပာင်ဵလဲမင လိုအပ်ချြေ်မျာဵြေို အြေဲမဖေ်ဆန်ဵစစ်နိုငရ်န်အေွေြေ် ေဈဵြေွေြေ် 

ဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသည်ဴြိေစ္စရပ် အဝဝြုိေ ပဳုမှန်မပန်လည်သဳုဵသပ်မခင် ၊ဵ  
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 (ခ) ဘဏ်၏ေဈဵြေွေြေ်ဆိုင်ရာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေိုေစာငဴ် ြေပ် ြေညဴ်ရငမခင်ဵ နှငဴ် စီမဳ 

ခန့်ခွေဲမခင်ဵ ြေိုောဝန်ယူေဆာင်ရွြေ်မည်ဴ ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့ သုိ္ဓမဟုေ် အဆင်ဴမမငဴ် 

စီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵပါဝင်ေသာ ရရန်ပုိင်ခွေင်ဴနှင်ဴေပဵရန်ောဝန်မျာဵစီမဳခန့်ခွေဲေရဵေြော်မေီ 

(Asset and Liability Management Committee) ေစ်ရပ်ဖွေဲ့စည်ဵရန် ထည်ဴသွေင်ဵ 

စဉ်ဵစာဵမခင်ဵ၊  

(ဂ) ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵသေဘာေူစာချု ပ်မျာဵ (Derivatives) အပါအဝင် ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခြုိေ 

အြောအြေွေယ်ရရန် ေဆာင်ရွြ်ေချြ်ေမျာဵ (Hedging Transaction) မှေစ်ဆင်ဴ   

ေဈဵြေွေြေ်ဆိုင်ရာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမခင်ဵ အေွေြေ် မူဝါေမျာဵနှငဴ် လုပ်ထဳုဵ 

လုပ်နည်ဵမျာဵချမှေ်မခင်ဵ ၊ 

(ဃ) သေင်ဵ အချြေ်အလြေ်မျာဵစီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ် (Management Information 

Systems) မှရရှိေသာဘဏ်၏ေဈဵြေွေြေ်ဆိုင်ရာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ 

သေင်ဵ အချြေ်အလြေ်မျာဵသည် ေိြေျမနှ်ြေန်မငရိှပပီဵ ေနာြေ်ဆုဳဵအေမခအေန 

နှငဴြ်ေိုြေ်ညီမငရှိမခင်ဵ ၊ ထို္ဓမပင် အဆိပုါစနစ်သည် လုပ်ငန်ဵအမျ ို ဵမျ ို ဵ၏ စုစုေပါင်ဵ 

ေဈဵြေွေြေ်ဆိုင်ရာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအေမခအေနအာဵ ရရိှနိုင်မခင်ဵ ၊  

(င) ေဈဵြေွေြေ်ဆိုင်ရာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်        စပ်လျဉ်ဵ၍ အဆင်ဴမမငဴ်စီမဳခန့်ခွေဲ      ၊  

ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့၏ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခဆိုင်ရာေြော်မေီအဖွေဲ့ (Board Risk 

Committee) သြ်ေဆုိင်မငရိှပါြေ ရရန်ပုိင်ခွေင်ဴနှင်ဴ ေပဵရန်ောဝန်မျာဵစီမဳခန့်ခွေဲေရဵ 

ေြော်မေီ (Asset and Liability Management Committee) မျာဵ၊ 

ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့သုိ္ဓ အစီရငခ်ဳစာမျာဵအာဵ ပုဳမှန်အစီရငခ်ဳေင်မပမခင်ဵ ။  

၄။ ဘဏ်မျာဵသည် ၎င်ဵေို္ဓ လုပ်ငန်ဵ၌ အေရဵပါေသာ ေဈဵြေွေြေ်ဆိုင်ရာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ 

အာဵလုဳဵ ြေို ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲရာေွေင် ေအာြေ်ပါေို္ဓြေိုေဆာငရွ်ြေ်ရမည် - 

(ြေ) ေဈဵြေွေြေ်ဆိုင်ရာ ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခအမျ ို ဵအစာဵမျာဵနှငဴ် အရင်ဵ အမမစ်အာဵလုဳဵ အပါ 

အဝင် ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့ြေ ေဈဵြေွေြေ်ဆိုငရ်ာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအေွေြေ် အေည်မပု 

ထာဵေသာ ဘဏ်ြေ လြေ်ခဳလို    ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခ (Risk Appetite) နှငဴ် 

မဟာဗျူဟာေို္ဓြေို ချမှေ်မခင်ဵ နှင်ဴ ယင်ဵ ချမှေ်ချြေ်မျာဵနှငဴ်အညီ လိုြေ်နာ 

ေဆာငရ်ွြေ်မငမျာဵအာဵ ေစာငဴ် ြေပ် ြေညဴ်ရင     ၊  
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(ခ)  ေငွေလဲလှယ်နငန်ဵမျာဵနှငဴ် အေိုဵနငန်ဵမျာဵ၊ ေစျဵြေွေြေ်ေွေင် ေရာင်ဵဝယ်နိုငေ်သာ 

စာချု ပ်စာေမ်ဵမျာဵ (Marketable Securities) နှင်ဴ ြုေန်ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ေဈဵနငန်ဵမျာ ၊ဵ 

(သြ်ေဆုိင်ပါြေ) စသည်ေုိ္ဓ၏ အေြ်ေ/အြေျ ေမပာင်ဵလဲမငမျာဵေ ြောင်ဴ မဖစ်ေပ္ဒ 

လာေသာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵအေပ္ဒြေန့်သေ်ချြ်ေမျာဵအပါအဝင် ေဈဵြေွေြ်ေဆုိင်ရာ 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခြေန့်သေ်ချြေ်မျာဵချမှေ်မခင်ဵ နှင်ဴ ယင်ဵ ြေန့်သေ်ချြ်ေမျာဵအေပ္ဒ 

လုိြ်ေနာေဆာင်ရွ  မငအာဵ ေစာင်ဴ ြေပ် ြေည်ဴရင      - 

(၁) ဘဏ်အေွေင်ဵ မဖစ်ေပ္ဒေသာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစုစုေပါင်ဵ နှင်ဴ  အဓိြေြေျေသာ  

လုပ်ငန်ဵမျာဵ (Significant Activites) ရိှ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵအေပ္ဒ 

ြေန့်သေ်ချြေ်မျာဵချမှေ်     ၊ 

(၂) လိအုပ်ပါြေ ေစ်ေန့ောအေွေင်ဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်ချြေ်မျာဵအေွေြေ် 

သီဵမခာဵြေန့်သေ်ချြေ်မျာဵြေို သငဴ်ေလျာ်သလိုသေ်မှေ်                 

(ဂ) ေဈဵြေွေြေ်ဆိုင်ရာဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခနှငဴစ်ပ်လျဉ်ဵသည်ဴြေိစ္စရပ်မျာဵအာဵ ေန်ဖိုဵသငဴ် 

ေွေြေ်ချြေ်ရန် မူဝါေမျာဵနှငဴလ်ုပ်ထုဳဵလုပန်ည်ဵမျာဵချမှေ်ရာေွေင် ေအာြေ်ပါေို္ဓ 

ပါဝင်ရမည်- 

(၁) ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေိုေိုင်ဵ ောစစ်ေဆဵမခင်ဵ နှင်ဴ ေစာငဴ် ြေပ် ြေညဴ်ရငမခင်ဵ  

ေဆာငရ်ွြေ်ရာေွေင် ေငွေလဲလှယ်နငန်ဵမျာဵ၊ အေိုဵနငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ေငွေေချဵ 

သြေ်ေသခဳလြေ်မှေ်မျာဵ၏ ေဈဵြေွေြေ်ေပါြေ်ေဈဵနငန်ဵမျာဵ ေရွဵချယ် 

အသုဳဵမပုမင၊ ထိုသုိ္ဓေရွဵချယ်ရာေွေင် သီဵမခာဵလွေေ်လပ်ေသာ ောဝန်ရှိ 

ပုဂ္ဂိုလ်ြေသေ်မှေ်ဆဳု မဵဖေ်ေပဵသညဴ်လြ်ေရိှေဈဵြေွေြ်ေ၌ မဖစ်ေပ္ဒေနေသာ 

ေဈဵနငန်ဵမျာဵြေိုသာ အသဳုဵမပု     ၊ 

 (၂)   မပန်လည်ေန်ဖိုဵ  သေ်မှေ်မခင်ဵ အကြေိမ်အေရအေွေြေ်။  

(ဃ) ေဈဵြေွေြေ်ဆိုင်ရာဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခအေွေြေ် ဘဏ်၏ မေူညေီသာ လုပ်ငန်ဵောဝန် 

မျာဵနှငဴ် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵအာဵ အေညမ်ပုရန်အေွေြေ် လုပ်ပိုငခ်ွေငဴ်ရိှသူအဆငဴ် 

အလုိြေ် အခန်ဵြေဏ္ဍမျာဵနှင်ဴ ောဝန်ဝေ္တရာဵမျာဵချမှေ်ရမည်။ ထိုသုိ္ဓ ချမှေ် 

ရာေွေင် ဘဏ္ဍာေငွေစီမဳခန့်ခွေဲမခင်ဵ  လုပ်ငန်ဵ၏ ောဝန်ဝေ္တရာဵနယ်ပယ်မျာဵအာဵ 

သေ်မှေ်     ၊  
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(င) အေရာင်ဵအဝယ်ေဆာင်ရွြ်ေမခင် ၊ဵ ေန်ဖုိဵသေ်မှေ်မခင် ၊ဵ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမခင်ဵနှင်ဴ 

အေည်မပုမခင် ၊ဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵမခ   ြဴဲေသုိ္ဓေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ ောဝန်မျာဵအာဵ 

သီဵမခာဵသေ်မှေ်     ၊ 

(စ) ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငဆိုင်ရာအရာရိှချုပ် (Chief Risk Management 

Officer)၊ ေဈဵြေွေြ်ေဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ    သုိ္ဓမဟုေ် ဘဏ်၏ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵ 

အေွေြေ်ောဝန်ရိှသူေို္ဓအာဵ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမင လုပ်ငန်ဵောဝန်မျာဵြေို 

အစီရငခ်ဳေင်မပသည်ဴစနစ် ထာဵ        ၊ 

(ဆ) ဘဏ်လုပ်ငန်ဵ အမျ ို ဵအစာဵဝန်ေဆာင်မငအသစ်မျာဵနှင်ဴ လုပ်ေဆာငခ်ျြေ်မျာဵ 

အေွေြေ် ေဈဵြေွေြေ်ဆိုငရ်ာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို အြေဲမဖေ်ဆန်ဵစစ်ရန်နှငဴ ်

အဆိပုါ ေဈဵြေွေြေ်ဆိုင်ရာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခသည် ဘဏ်ြေ လြေ်ခဳနိုင်ေသာ 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအေွေင်ဵ မဖစ်ေ ြောင်ဵ  ေသချာေစသည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵေရဵဆွေဲ     ၊ 

(ဇ) ေဈဵြေွေြ်ေဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵြုိေ ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြဲေမငမျာဵထိေရာြ်ေမငရိှ၊မရိှ 

ဘဏ်ေွေင်ဵစာရင်ဵ စစ်လုပ်ငန်ဵမဖငဴ် ပုဳမှန်စစ်ေဆဵ        

၅။ ဘဏ်မျာဵသည် ေဈဵြေွေြေ်ဆိုင်ရာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ လြေ်ခဳ   မငအမပင် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခြုိေ 

သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်မခင်ဵ  (Identification)၊ ေိုင်ဵောစစ်ေဆဵမခင်ဵ  (Measurement)၊ 

ေစာငဴ် ြေပ် ြေည်ဴရငမခင်ဵ  (Monitoring)နှငဴ် ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲမခင်ဵ  (Controlling) ေို္ဓအေွေြ်ေ 

ချမှေ်ထာဵေသာမူဝါေမျာဵနှင်ဴ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵြေို စာေမ်ဵအမှေ်အသာဵမျာဵမဖငဴ ်

မှေ်ေမ်ဵေင်ထာဵရမည်။ ဘဏ်၏ မူဝါေမျာဵြေို ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့ြေ အေညမ်ပုပပီဵ 

အဆင်ဴမမင်ဴစီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵြေ ယင်ဵ ေို္ဓြေို အေြောငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြေ်ရမည်။  
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ေနာက်ဆက်တွဲ (၃) 

ေငွ    လွယ်  မှု       ဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေြြေ (Liquidity Risk) 

ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြေူမင       ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ (Liquidity Risk) ဆိုသည်မှာ ဘဏ်ြေ 

ေမျှော်လငဴ်ထာဵေသာ ေငွေသာဵစီဵဆင်ဵမငလုိအပ်ချြေ်သာမြေ ေမျှော်လငဴ်မထာဵေသာ ေငွေသာဵ 

စီဵဆင်ဵမငလိုအပ်ချြေ်ြေို မပည်ဴမေီအာင ် မေဆာင်ရွြေ်နိုငမ်ခင်ဵ ေ ြောငဴ် မဖစ်ေပ္ဒလာသညဴ် 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခြေိုဆိုသည်။ 

၁။    ဘဏ်မျာဵသည် အေရဵပါေသာ ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြူေမင       ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵ ေပ္ဒေပါြ်ေ 

လာနုိင်သည်ဴ   ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခအရင်ဵအမမစ်မျာဵအာဵလဳုဵြုိေ     ေအာြ်ေပါအေုိင်  ဵ  သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်  

ရမည် - 

(ြေ) ရရန်ပိုင်ခွေငဴ်နှငဴ်ေပဵရန်ောဝန်မျာဵ၏ သြေ်ေမ်ဵေစဴေရာြေ်မငမြေိုြေ်ညီမငမျာဵ၊ 

(ခ) အလွေယ်ေြေူ ေရာင်ဵ ဝယ်နိုငသ်ည်ဴ် အစိုဵရေငွေေချဵသြေ်ေသခဳလြေ်မှေ်မျာဵ 

(Government Securities) ြဴဲေသုိ္ဓ အရည်အေသွေဵမမင်ဴမာဵေသာ ေငွေမဖစ်လွေယ်သည်ဴ 

ရရန်ပိုင်ခွေငဴ်မျာဵ (High Quality Liquid Assets) ရရိှနိုင်ရန်အြေန့်အသေ်မျာဵ၊ 

(ဂ) ဘဏ်အချင်ဵ ချင်ဵ ြောလေိုေငွေေ ြေဵမဖည်ဴေင်ဵ မင (သို္ဓမဟုေ် အမခာဵေသာ 

ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵ မျာဵနှင်ဴေဆာငရွ်ြေ်မငမျာဵ) သို္ဓမဟုေ် ေငွေပမာဏ 

        သည်ဴ အပ်နဳှသူအေရအေွေြ်ေအနည်ဵငယ်အေပ္ဒ အလွေန်အမင်ဵမီှခုိမငမျာဵ၊ 

(ဃ) ေစ်ေန့ောအေွေင် မဵဖစ်ေပ္ဒလာနုိင်ေသာ ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြူေမင       ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာ  ဵ

အပါအဝင် ေငွေေပဵေချမငစနစ်ေွေင် ပါဝင်ေဆာင်ရွြေ်မင    ၊  

(င) အာမခဳမျာဵ၊ ြေေိြေဝေ်မပုထာဵသည်ဴ ထုေ်ယူမခင်ဵ မရိှေသဵေသာေချဵေငွေမျာဵ 

ြေဲဴသုိ္ဓ ေငွေထုေ်ေပဵရန်ြေျန်ရိှေနသည်ဴ ေပဵရန်ောဝန်မျာဵမှ ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြေူမင 

လိအုပ်ချြေ်မျာဵ။ 

၂။ ဘဏ်မျာဵသည် အေရဵပါေသာ ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြူေမင       ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခအာ  ဵ သင်ဴေလျာ်ေသာ 

ေိုင်ဵောစစ်ေဆဵမငနည်ဵစနစ်မျာဵ ြေျငဴ်သဳုဵေဆာငရွ်ြေ်ရမည်။ ထိုသို္ဓ ေဆာငရ်ွြေ်ရာေွေင် 

ေအာြေ်ေဖာ်မပပါ နည်ဵစနစ်မျာဵအသဳုဵမပုရမည် -  
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(ြေ) ေငွေမဖစ်လွေယ်သည်ဴရရန်ပိုငခ်ွေငဴ်မျာဵ၊ လိအုပ်ပါြေ ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြေူမငေဈဵြေွေြေ် 

အြေန့်အသေ်မဖစ်မငြုိေ ထင်ဟပ်ေပ္ဒလွေင်ေစေသာ ေလျာဴနငန်ဵနှင်ဴေပဵရန်ောဝန်မျာ  ဵ

အ ြောဵဆြ်ေနွေယ်မငမျာဵအာ  ဵသင်ဴေလျာ်ေသာအချို ဵမျာ မဵဖင်ဴ ေုိင်ဵောစစ်ေဆ မဵခင် ၊ဵ 

(ခ) သြေ်ေမ်ဵေစဴေရာြေ်မင မြေိုြေ်ညီမင/ြေွောဟချြေ်မျာဵြေို ေလဴလာဆန်ဵစစ် 

ေွေြေ်ချြေ်ရမည်။ ထိုသုိ္ဓ ေွေြေ်ချြေ်ရာေွေင် ေောင်ဵ ခဳလျှေင် ချြေ်ချင်ဵေပဵရမညဴ် 

အပ်   ေငွေမျာဵနှင်ဴေငွေစုဘဏ်အပ်   ေငွေမျာဵ၏ သြ်ေေမ်ဵေုိဵမငနှင်ဴ ေချဵ ေငွေထုေ်ယူ 

သဳုဵစွေဲမငခန့်မှန်ဵချြေ် အေ ြောင်ဵအရာမျာဵနှင်ဴသြေ်ဆိုင်ေသာ သငဴ်ေလျာ်သည်ဴ 

ယူဆချြ်ေမျာ မဵဖင်ဴ်ဴ (အေေွေ့အကြေုဳမျာဵထည်ဴသွေင်ဵစဉ်ဵစာဵရန်) သေဘာေူစာချု ပ် 

နှငဴအ်မူအြေျငဴ်နှစ်ခုစလုဳဵအေပ္ဒ အေမခခဳ၍ ေွေြေ်ချြေ်မခင်ဵ ၊  

(ဂ) ြောလ    အသာဵေငေ်ငွေေ ြေဵ မဖည်ဴေင်ဵ မငလိုအပ်ချြေ်မျာဵအေွေြေ် ေငွေ    

စီဵဆင်ဵမငခန့်မှန်ဵချြေ်မျာဵ၊ 

(ဃ) အေရဵပါေသာ နုိင်ငဳမခာဵသဳုဵေငွေေ ြေဵမဖင်ဴ ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြူေမင       ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ 

ေိုင်ဵောစစ်ေဆဵမငမျာဵ၊  

(င) အနာဂေ်ြောလေွေင် မဖစ်ေပ္ဒလာနိုင်သည်ဴ ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြေူမင        ဆုဳဵရငဳဵ 

နိုငေ်မခအာဵ အြေဲမဖေ်ဆန်ဵစစ်ရာ၌ အထူဵသမဖင်ဴ အခြေ်အခဲမဖစ်ေပ္ဒသည်ဴ 

အေမခအေန (Stress Conditions) ေွေင် အသာဵေင ် ေငွေသာဵစီဵထွေြေ်မင၏ 

သြေ်ေရာြေ်မငအာဵ ခဳနိုငရ်ည်ရိှမင စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမခင်ဵ ၊ ထိသုို္ဓ ခဳနိုငရ်ည်ရှိမင 

စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵရာေွေင် ဘဏ်နှငဴ်ေစျဵြေွေြေ်အေမခအေနဆိုငရ်ာအခြေ်အခဲ 

မဖစ်ေပ္ဒမင (Bank and Market-wide Stresses) နှင် ဴ ေငွေေရဵေ ြေဵ    

ေဈဵြေွေြ်ေ၌ ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြူေမငမရိှမခင်ဵ အေမခအေနနှစ်ရပ်၏ သြ်ေေရာြ်ေမငမျာဵ 

ပါဝင်ရမည်။ (မမန်မာနုိင်ငဳေော်ဗဟုိဘဏ်ြေ ထုေ်မပန်     ဘဏ်မျာဵြေ 

ခဳနုိင်ရည်ရိှမင စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမခင်ဵဆိုင်ရာ လမ်ဵ ညဃန်ချြေ်၌ ြေည်ဴရငရန်) 

(စ) ေစ်ခုေည်ဵအေပ္ဒ                                      ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ    

ေုိင်ဵော      မခင်ဵ (ဥပမာ ဘဏ်အချင်ဵချင်ဵ ေငွေေ ြေဵမဖည်ဴေင်ဵမငအပါအဝင် 

ပမာဏ            ေစ်ဦဵချင်ဵ အပ်နှဳေငွေ သုိ္ဓမဟုေ် ြေုမ္ပဏီမျာဵ၊ အဖွေဲ့ 

အစည်ဵမျာဵအေပ္ဒမှီခိုမင)၊ 
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(ဆ) ဘဏ်၏ ရရန်ပိုငခ်ွေငဴ်မျာဵ အလျင်အမမန်ေိုဵလာမခင်ဵ၊ ေစ်ေနရာေည်ဵ မှ 

ေငွေေ ြေဵရန်ပဳုေငွေစုစည်ဵရယူမခင် ၊ဵ အပ်နဳှေငွေမျာဵေမျှော်လင်ဴမထာဵဘဲ စီဵထွေြ်ေမခင်ဵမျာ ၊ဵ 

ေငွေေ ြေဵရန်ပဳုေငွေ၏ ြုေန်ြေျစရိေ်မျာ  ဵ သိသာစွောေုိဵလာမခင် ၊ဵ နုိင်ငဳမခာဵသဳုဵေငွေေ ြေ  ဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵေုိဵလာမခင် ၊ဵ ရရန်ပုိင်ခွေင်ဴမျာဵ၏အရည်အေသွေဵ ယုိယွေင်ဵပျြ်ေစီ မဵခင်ဵနှင်ဴ 

ဘဏ်နှင်ဴပေ်သြ်ေသည်ဴ မေြောင်ဵသေင်ဵမျာဵ ထွေြ်ေေပ္ဒလာမခင်ဵြဴဲေသုိ္ဓေသာ 

ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြူေမင        ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ    ကြိေုေင်သေိေပဵချြ်ေမျာဵ။ 

၃။ ဘဏ်မျာဵသည် အေရဵပါေသာ ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြေူမင        ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို  

ေစာငဴ် ြေပ် ြေည်ဴရငရာေွေင ်ေအာြေ်ပါေို္ဓပါဝင်ရမည် -  

(ြေ) ေစ်ခုေည်ဵအေပ္ဒ                                       ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာ  ဵ

နှငဴဘ်ဏ်ြေ လြေ်ခဳ   ေသာဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခ (Risk Appetite) ေမပာင်ဵလဲမငမျာဵ 

အေွေြေ် လိုအပ်ချြေ်မျာဵအပါအဝင် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်   မှေ်ေမ်ဵ       (Risk 

Profile) ၏ မဖစ်ေပ္ဒေမပာင်ဵလဲမငမျာဵအာဵ အြေဲမဖေ်ဆန်ဵစစ်ရန် ဘဏ်၏ 

ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြေူမင       ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵအာဵ ပုဳမှန်မပန်လည်သုဳဵသပ်မခင်ဵ၊ 

(ခ) ဘဏ်၏ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြူေမငအာဵ ေစာင်ဴ ြေပ် ြေည်ဴရငမခင်ဵနှင်ဴ စီမဳခန့်ခွေဲမခင်ဵြုိေ 

ောဝန်ယေူဆာင်ရွြေ်မည်ဴ ရရန်ပိုင်ခွေငဴန်ှင်ဴ ေပဵရန်ောဝန်မျာဵစီမဳခန့်ခွေဲေရဵ 

ေြော်မေီ (Asset and Liability Management Committee) ေစ်ရပ် 

ဖွေဲ့စည်ဵရန် ထညဴ်သွေင်ဵစဉ်ဵစာဵမခင်ဵ၊ 

(ဂ) ေဈဵြေွေြ်ေအသဳု မဵပုရရိှနုိင်မငအာဵ ပဳုမှန်စမ်ဵသပ်စစ်ေဆ မဵခင် ၊ဵ (ဥပမာ-အမခာဵေသာ 

ဘဏ်မျာဵမှ ေချဵေငွေရယူနိုငမ်ည်ဴ်အစီအစဉ်အာဵ စေငအ်သဳုဵမပုမခင်ဵ) 

(ဃ) အမခာဵဘဏ်မျာဵ သုိ္ဓမဟုေ် မမန်မာနုိင်ငဳေော်ဗဟုိဘဏ်ထဳမှ ေချဵ ေငွေရယူရာေွေင် 

အစိုဵရေငွေေချဵသြေ်ေသခဳလြေ်မှေ်မျာဵြေဲဴသုိ္ဓ အာမခဳပစ္စည်ဵအမဖစ် အသဳုဵမပု 

နိုငေ်သာ ရရန်ပိုငခ်ွေငဴ်မျာဵ၏ ပမာဏြေိုအြေဲမဖေ်မခင်ဵ၊ 

(င) သေင်ဵအချြ်ေအလြ်ေစီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ် (Management Information Systems) မှ 

ရရိှေသာ ဘဏ်၏ ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြေူမင       သေင်ဵ အချြေ်အလြ်ေမျာဵသည် 

ေိြေျမှန်ြေန်မငရိှပပီ  ဵေနာြ်ေဆဳုဵအေမခအေနနှင်ဴြုိေြ်ေညီမငရိှ     ၊ အဆိပုါစနစ်သည် 

လြေ်ြေျန်ရှင်ဵ ေမ်ဵ၌ မပါဝင်ေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵအပါအဝင် လုပ်ငန်ဵအမျို ဵမျ ို ဵ၏ 

စုစုေပါင်ဵေငွေေ ြေဵလွေယ်ြူေမငအေမခအေနအာ  ဵရရိှနုိင်     ၊ 
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(စ) ရရန်ပိုင်ခွေငဴ်နှငဴ် ေပဵရန်ောဝန်စီမဳခန့်ခွေဲေရဵေြော်မေီ (သြေ်ဆိုင်မငရိှလျှေင်) 

အဆင်ဴမမင်ဴစီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵ၊ ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့၏ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခဆိုငရ်ာေြော်မေီ 

နှငဴ ် ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့သုိ္ဓ ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြေူမငဆိုငရ်ာ အစီရငခ်ဳစာမျာဵအာဵ ပုဳမှန် 

အစီရငခ်ဳေငမ်ပမခင်ဵ ။ 

၄။ ဘဏ်မျာဵသည် ၎င်ဵေို္ဓလုပ်ငန်ဵ၌ အေရဵပါေသာ ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြေူမင        

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအာဵလုဳဵြေို ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲရာေွေင် ေအာြေ်ပါေို္ဓြေိုေဆာင်ရွြေ်ရမည်- 

(ြေ) ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြူေမင        ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခအမျ ို ဵအစာဵမျာဵနှင်ဴ အရင်ဵအမမစ်အာဵလဳုဵ 

အပါအဝင် ေါရုိြ်ေောအဖွေဲ့ြေ ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြူေမင        ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခအေွေြ်ေ 

အေညမ်ပုထာဵေသာ ဘဏ်ြေလြေ်ခဳလို    ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခနှငဴ် မဟာဗျူဟာ 

ေုိ္ဓြုိေ ချမှေ်မခင်ဵနှင်ဴ ယင်ဵချမှေ်ချြ်ေမျာဵနှင်ဴအညီ လုိြ်ေနာေဆာင်ရွြ်ေမငမျာဵအာဵ 

ေစာငဴ် ြေပ် ြေည်ဴရငမခင်ဵ ၊ 

(ခ) ေအာြ်ေေွေင်ေဖာ်မပထာဵေသာ ြေန့်သေ်ချြ်ေမျာဵအပါအဝင် ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြူေမင 

        ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအေပ္ဒ ြေန့်သေ်ချြေ်မျာဵ ချမှေ်မခင်ဵ နှင်ဴ လိုြေ်နာ 

ေဆာငရ်ွြေ်မငအာဵ ေစာငဴ် ြေပ် ြေည်ဴရငမခင်ဵ - 

(၁) သင်ဴေလျာ်ေသာ အချန်ိအပုိင်ဵအမခာဵ/သြ်ေေမ်ဵေစဴေရာြ်ေမည်ဴ ြောလမျာ  ဵ

အလုိြေ် ပိုင်ဵ မခာဵထာဵေသာ ရရန်ပိုင်ခွေငဴ်မျာဵနှင်ဴ ေပဵရန် ောဝန်မျာဵ၏  

သြေ်ေမ်ဵေစဴေရာြေ်မငမျာဵအ ြောဵ ြေွောဟချြေ်မျာဵ၊ 

(၂) ေပဵရန်ောဝန်မျာဵအမပင် ရရန်ပိုင်ခွေငဴ်မျာဵပါေသာ ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြေူမင 

        ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခြေို                       

(ဂ) ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြူေမင       ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခအာဵ ေလျာဴ                  ရန် 

အေွေြေ် အချနိ်ပိုင်ဵအပ်   ေငွေမျာဵ ေိုဵမမစငဴ်မခင်ဵ  သို္ဓမဟုေ် ဘဏ်မျာဵအချင်ဵ ချင်ဵ 

ြောလပိုမိ ုြောမမင်ဴေသာ ေငွေေ ြေဵရန်ပုဳေငွေမဖည်ဴဆည်ဵမခင်ဵ ၊ ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြေူမင 

ဆုိင်ရာအေထာြ်ေအပဴဳမျာဵ ရရိှရန်အေွေြ်ေ အမခာဵဘဏ်မျာဵနှင်ဴ ြေေိြေဝေ်မပု 

ညစိနှိုင်ဵ မခင်ဵနှင်ဴ ေငွေမဖစ်လွေယ်ေသာ ရရန်ပိုငခ်ွေငဴ်မျာဵ ေိုဵမမစငဴ်ြေိုင်ေဆာငမ်ခင်ဵ   

စသည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵနှင်ဴ မူဝါေမျာဵ ချမှေ်မခင်ဵ ၊ 
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(ဃ) ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြူေမင        ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခအေွေြ်ေ ဘဏ်၏ မေူညီေသာ လုပ်ငန်ဵ 

ောဝန်မျာဵနှင်ဴ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵ အေည်မပုရန်အေွေြ်ေ လုပ်ပုိင်ခွေင်ဴရိှသူ အဆငဴ် 

အလုိြ်ေ အခန်ဵြေဏ္ဍမျာဵနှင်ဴ ောဝန်ဝေ္တရာဵမျာဵချမှေ်မခင် ၊ဵ ထုိသုိ္ဓ ချမှေ်ရာေွေင် 

ဘဏ္ဍာေငွေစီမဳခန့်ခွေဲမခင်ဵလုပ်ငန်ဵ၏ောဝန်ဝေ္တရာဵနယ်ပယ်မျာဵအာ  ဵသေ်မှေ်မခင်ဵ ၊ 

(င) ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငဆုိင်ရာအရာရိှချု ပ်၊ ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြူေမငဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ 

   သုိ္ဓမဟုေ် ဘဏ်၏ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵအေွေြ်ေ ောဝန်ရိှသူေုိ္ဓအာ  ဵ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ 

စီမဳခန့်ခွေဲမငလုပ်ငန်ဵောဝန်မျာဵြေို အစီရငခ်ဳေငမ်ပသည်ဴစနစထ်ာဵရှိမခင်ဵ ၊ 

(စ) ဘဏ်လုပ်ငန်ဵအမျို ဵအစာဵဝန်ေဆာင်မငအသစ်မျာဵနှင်ဴ                      မျာ  ဵ

အေွေြ်ေ ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြူေမင       ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵြုိေ အြဲေမဖေ်ရန်နှင်ဴ အဆုိပါ 

ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြူေမင       ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခသည် ဘဏ်ြေလြ်ေခဳ                       

အေွေင်ဵမဖစ်ေ ြောင်ဵ ေသချာေစသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵေရဵဆွေဲမခင်ဵ၊ 

(ဆ) ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြေူမငအခြေ်အခဲ မဖစ်ေပ္ဒသည်ဴအခါ၌ ေငွေေ ြေဵလိုအပ်ချြေ်မျာဵ 

အေွေြေ် မပညဴ်စုဳ၍ လြေ်ေေွေ့ြေျေသာ ေငွေေ ြေဵရန်ပုဳေငွေအစီအစဉ်မျာဵ ေရဵဆွေဲ 

ချမှေ်ရာေွေင ်ေအာြေ်ပါေို္ဓပါဝင်     - 

(၁) သြေ်ေမ်ဵပိုမုိ ြောမမငဴ်သည်ဴအပ်ေငွေမျာဵနှငဴ် အမခာဵဘဏ်မျာဵမှ ေချဵေငွေ 

ရယူမညဴ်အစီအစဉ်မျာဵ၊ ရှာေဖွေစုစည်ဵမခင်ဵ မျာဵ၊ ေမဖရှင်ဵရန် ေငွေေ ြေဵ 

ရန်ပုဳေငွေမဖည်ဴဆည်ဵမည်ဴ မှေ်ေမ်ဵအြေျဉ်ဵရှေိဆာငရွ်      မျာဵ၊ 

(၂) ေချဵေငွေထုေ်ေပဵမခင်ဵ နှငဴ် သြေ်ေမ်ဵေိုဵမမစငဴ်မခင်ဵ မျာဵ ဆိုင်ဵငဳဴမခင်ဵ ၊ 

စာရင်ဵပိုထေု်ေချဵေငွေမျာဵ မပန်လည်ေောင်ဵခဳမခင်ဵ စသည်ဴ ဘဏ်၏ 

ရရန်ပုိင်ခွေင်ဴမျာဵနှင်ဴဆြ်ေစပ်ေသာ အသာဵေင်ေငွေသာဵစီဵဆင်ဵမင ေုိဵေြ်ေ 

ေစရန်ေဆာင်        မျာဵ၊ 

(၃) ဘဏ်မျာဵအချင်ဵချင်ဵ သုိ္ဓမဟုေ် မမန်မာနုိင်ငဳေော်ဗဟုိဘဏ်မှ ေချဵ ေငွေမျာဵ 

ရယူရာေွေင် အာမခဳအမဖစ်အသဳု မဵပုနုိင်သည်ဴ ေငွေမဖစ်လွေယ်ေသာ ရရန်ပုိင်ခွေင်ဴ 

မျာဵြေို ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွြေ်    မျာဵ၊ 

(၄) နုိင်ငဳမခာဵသဳုဵေငွေမဖည်ဴဆည် မဵခင်ဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသည်ဴသီ မဵခာဵေဆာင်ရွ      မျာဵ။ 
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(ဇ) ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြူေမင       ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ ထိန်ဵချု ပ်ြေွေပ်ြဲေမငမျာဵ၏ထိေရာြ်ေမငမျာဵြုိေ 

ဘဏ်ေွေင်ဵစာရင်ဵ စစ်မျာဵြေ ပုဳမှန်စစ်ေဆဵမခင်ဵ ၊ ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြေူမငဆိုငရ်ာ 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲမငမျာဵ ထိေရာြေ်မငရိှ၊မရှိဘဏ်ေွေင်ဵ 

စာရင်ဵစစ်လုပ်ငန်ဵမဖငဴ်ပုဳမှန်စစ်ေဆဵမခင်ဵ ။ 

၅။ ဘဏ်မျာဵသည်ေငွေေ ြေဵလွေယ်ြေူမငဆိုင်ရာ ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခလြေ်ခဳ   မင (Risk Appetite) 

အမပင် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခြေို သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်မခင်ဵ  (Identification)၊ ေိုင်ဵောစစ်ေဆဵမခင်ဵ  

(Measurement)၊ ေစာငဴ် ြေပ် ြေညဴ်ရငမခင်ဵ  (Monitoring) နှငဴ် ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲမခင်ဵ 

(Controlling) ေို္ဓအေွေြေ် ချမှေ်ထာဵေသာ မူဝါေမျာဵနှငဴ် လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵြေို စာေမ်ဵ 

အမှေ်အသာဵမျာဵမဖငဴ်မှေ်ေမ်ဵေငထ်ာဵရမည်။ ဘဏ်၏မူဝါေမျာဵြေို ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့ြေ 

အေည်မပ ပုပီဵ အဆင်ဴမမင်ဴစီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵြေ ယင်ဵေုိ္ဓြုိေ အေြောင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်ေရမည်။ 
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ေနာက်ဆက်တွဲ  (၄ )  

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာဆဳုဵရှုဳဵနိုင်ေြြေ (Operational Risk) 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်မငဆိုငရ်ာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ (Operational Risk) ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်ဵ 

ေဆာငရ်ွြေ်မငမျာဵ ရငပ်ေထွေဵမခင်ဵ  (Complex Operation)၊    ေွေင်ဵကြေီဵ ြေပ်ြေွေပ်ြေဲမငမျာဵ 

(Internal Control)၊ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှငဴ်သေင်ဵ အချြေ်အလြေ်ဆိုငရ်ာစနစ်မျာဵ (Process 

and Information System)  လုေဳလာြေ်မငမရိှမခင်ဵ ၊ အဖွေဲ့အစည်ဵဆိုင်ရာ ေမပာင်ဵလဲမခင်ဵ 

(Organizational Changes)၊  လိမ်လည်မင (Fraud) သုိ္ဓမဟုေ် လူေို္ဓ၏ အမှာဵမျာဵ (Human 

Errors) သုိ္ဓမဟုေ် အ ြေမ်ဵဖြေ်ေိုြေ်ခိုြေ်မငမျာဵ (Terrorist Attacks) နှငဴ်သဘာဝေဘဵ 

အန္တရာယ်မျာဵ (Natural Disaster) အပါအဝင် ကြေိုေငမ်မမငန်ိုငေ်သာ ရုေ်ေရြေ်မဖစ်ပွောဵ 

နိုင်သညဴ်ြေပ်ေဘဵမျာဵ (Unforeseen Catastrophes)  ေို္ဓေ ြောငဴ်  အရငဳဵမဖစ်ေပ္ဒေစနိုင်သည်ဴ  

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခြေိ ုဆိုသည်။  

၁။   ဘဏ်မျာဵသည် လုပ်ငန်ဵေဆာငရ်ွြေ်မငဆိုင်ရာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခေပ္ဒေပါြေ်လာနိုင်သညဴ် 

အေရဵပါေသာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခအရင်ဵအမမစ်မျာဵအာဵလဳုဵြုိေ ေအာြ်ေပါအေုိင်ဵ သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ် 

ရမည် - 

 (ြေ) ဘဏ်နှငဴ်ဆြေ်သွေယ်ေဆာငရွ်ြေ်သူမျာဵမဟုေ်သည်ဴ မပငပ်လူပုဂ္ဂိုလ်မျာဵနှင်ဴ 

ဘဏ်၏ဝန်ထမ်ဵမျာဵ သုိ္ဓမဟုေ် ြေန်ထရိုြေ်ောမျာဵ၏ လိမ်လည်မင (Fraud) 

နှငဴခ်ိုဵယူမင (Theft) အပါအဝင်  ဘဏ်နှငဴ်ဆြေ်သွေယ်ေဆာင်ရွြေ်သူမျာဵ၏ 

ေငွေေ ြေဵမျာဵြေို  အလွေဲသဳုဵစာဵမငမျာဵ မဖစ်ေပ္ဒလာေစနိုငေ်သာ မပစ်မငဆိုင်ရာ 

ြေျူဵလွေန်မင၊  

(ခ) သေင်ဵ အချြေ်အလြေ်နည်ဵပညာ သုိ္ဓမဟုေ် ဆြေ်သွေယ်ေရဵစနစ်မျာဵအာဵ 

အဟန့်အောဵ မဖစ်ေပ္ဒေစမင/မပေ်ေောြေ်ေစမင၊ 

(ဂ) ေရကြေီဵမခင်ဵ၊မုန်ေိုင်ဵေိုြေ်ခေ်မခင်ဵ စသည်ဴ ရာသီဥေုအေမခအေနမျာဵ၊ အမခာဵ 

ေသာ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ၊ ရုပ်ဝေ္ထု ပစ္စည်ဵမျာဵ၏လုဳခခုဳေရဵ သုိ္ဓမဟုေ် 

ဘဏ်၏ ပိုင်ဆိုငပ်စ္စည်ဵမျာဵအာဵ ြောြေွေယ်ရန် ပျြေ်ြေွေြေ်မခင်ဵ မျာဵေ ြောငဴ် 

အေနှာြေ်အယှြေ်မဖစ်ေပ္ဒေစမင၊ 
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(ဃ) ဆိုြေ်ဘာေိုြေ်ခိုြေ်မငမျာဵြေဲဴသုိ္ဓ သေင်ဵ အချြေ်အလြေ်  နည်ဵ ပညာနှငဴ် 

ြေိန်ဵဂဏန်ဵအချြေ်အလြေ် လုခဳခုဳေရဵ ချ ို ဵေဖာြေ်မင၊ 

(င) ဘဏ်နှငဴ်ဆြေ်သွေယ်ေဆာငရွ်ြေ်သူမျာဵသုိ္ဓမဟုေ် အမခာဵေသာပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၏ 

ေစာငဴ်ထနိ်ဵရမည်ဴ ြေိန်ဵဂဏန်ဵအချြေ်အလြေ်မျာဵ ဆုဳဵရငဳဵမခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုေ် 

ဘဏ်နှငဴ်ဆြေ်သွေယ်ေဆာငရွ်ြေ်သူမျာဵ၏  ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵဆိုငရ်ာ အချြေ်အလြေ် 

မျာဵြေို ြောြေွေယ်ထိန်ဵသိမ်ဵရန် ပျြေ်ြေွေြေ်မင၊ 

(စ)  လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ေဆာင်ရွြေ်ရန် ပျြေ်ြေွေြေမ်င၊ ဥပမာအာဵမဖင်ဴ ေငွေေပဵေချမငမျာဵ 

နှငဴစ်ာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵ မငမျာဵ၊ ေချဵေငွေမျာဵထုေ်ေပဵမခင်ဵ ၊ အပ်   ေငွေမျာဵ မပန်လည် 

ထုေ်ေပဵမခင်ဵ၊ စာရင်ဵမပုစုမခင်ဵနှင်ဴ ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵဆုိင်ရာထိန်ဵချု ပ်ြေွေပ်ြဲေမင 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ၊  

 (ဆ) လူေုိ္ဓ၏အမှာဵမျာဵ-ဥပမာအာ မဵဖင်ဴ ဝန်ထမ်ဵနငေ်ထွေြ်ေမငနငန် မဵမင်ဴမာ မဵခင်ဵအပါအဝင် 

ဝန်ထမ်ဵခန့်အပ်မခင်ဵ၊ ေလဴြေျင်ဴသင် ြောဵေပဵမခင်ဵ သုိ္ဓမဟုေ် လူစွေမ်ဵအာဵ 

အရင်ဵ အမမစ် စီမဳခန့်ခွေဲမခင်ဵ  မလုဳေလာြေ်မင၊ 

(ဇ) မပင်ပမှဝန်ေဆာင်မငေပဵသူမျာဵ၊ အဆြေ်အသွေယ်ဘဏ်မျာဵစသည်ေို္ဓ၏ 

ပျြ်ေြေွေြ်ေမင   

၂။ ဘဏ်မျာဵသည် အေရဵပါေသာ လုပ်ငန်ဵေဆာငရွ်ြေ်မငဆိုငရ်ာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵအာဵ 

သင်ဴေလျာ်ေသာ ေုိင်ဵောစစ်ေဆဵမငနည်ဵစနစ်မျာဵ ြေျင်ဴသဳုဵေဆာင်ရွြ်ေရမည်။ ထုိသုိ္ဓ ေဆာင်ရွြ်ေ 

ရာေွေင် ေအာြေ်ေဖာ်မပပါ နည်ဵ စနစ်မျာဵ အသဳုဵမပုရမည်- 

 (ြေ) ဘဏ်ေွေင်ဵ ဆုဳဵရငဳဵမငြေိန်ဵဂဏန်ဵအချြေ်အလြေ်မျာဵနှင် ဴ မပင်ပမှ လုပ်ငန်ဵ 

ေဆာငရ်ွြေ်မငဆိုင်ရာ  ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ  မဖစ်ရပ်မျာဵအမပင် အလာဵေူဆုဳဵရငဳဵမငမျာဵ 

မဖစ်ေပ္ဒေစနိုင်သည်ဴ ဘဏ်၏အာဵနည်ဵချြေ်မျာဵြေို အြေဲမဖေ်ဆန်ဵစစ်ရန် 

အေွေြေ်  ြေိန်ဵဂဏန်ဵအချြေ်အလြေ်ဆုဳဵ ရငဳဵမငမဖစ်ရပ်မျာဵအာဵ အသဳုဵမပုမင၊ 

 (ခ) ဝန်ထမ်ဵအဆင်ဴအလုိြ်ေနငေ်ထွေြ်ေမငနငန်ဵ၊ ေရာင်ဵဝယ်မငေဆာင်ရွြ်ေချြ်ေ ပမာဏ 

နှင်ဴမေအာင်မမင်သည်ဴအေရအေွေြ်ေ (စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵမငမရိှသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွြ်ေချြ်ေမျာဵ)၊  သေင်ဵအချြ်ေအလြ်ေ နည်ဵပညာစနစ်မပေ်ေောြ်ေချန်ိမျာ  ဵ

အပါအဝင် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်မငဆိုငရ်ာ ညဃန်ြေ ိ  မျာဵ  

(အဓြိေြေျေသာဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခမပညဃန်ြေိန်ဵမျာဵ)၊  
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(ဂ) ေပဵေချမငြေဲဴသုိ္ဓေသာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ သုိ္ဓမဟုေ် အရငဳဵမဖစ်ေပ္ဒနိုင်မင အလာဵ 

အလာြေို အြေဲမဖေ်ဆန်ဵစစ်သည်ဴ ထိန်ဵချုပ်ြေွေပြ်ေဲမငလုပ်ငန်ဵစဉ်ေို္ဓအာဵ 

စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵမခင်ဵ ၊  

(ဃ) ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခဆိုငရ်ာထနိ်ဵချုပ်ြေွေပ်  မငအာဵ ဘဏ်မျာဵြေိုယ်ေိုင် အြေဲမဖေ် 

ဆန်ဵစစ်ချြေ် (ဘဏ်လုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာငမ်ငဌာနမျာဵြေ ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲရန် 

ပျြ်ေြေွေြ်ေေသာ အာဵနည်ဵချြ်ေမျာဵနှင်ဴပေ်သြ်ေ၍ မပုစုထာဵေသာ ေမဵခွေန်ဵလဃာ 

အေပ္ဒ ေမဖ ြောဵချြေ်မျာဵ)၊  

(င) ခဳနုိင်ရည်     စမ်ဵသပ်      ချြ်ေမျာဵနှင်ဴ သဏ္ဌာန်ေူစမ်ဵသပ်      ချြ်ေမျာဵ။ 

ဥပမာအာဵမဖင်ဴ သေင်ဵအချြ်ေအလြ်ေနည်ဵပညာ ချွေ်ယွေင်ဵမငမျာဵ  သဘာဝ 

ေဘဵအန္တရာယ်မျာဵစသည်ဴ အြေျို ဵသြ်ေေရာြ်ေမင အေပ္ဒအြဲေမဖေ်ဆန်ဵစစ်မခင် ၊ဵ 

(မမန်မာနိုင်ငေဳော်ဗဟိုဘဏ်ြေ ထုေ်မပန်     ဘဏ်မျာဵြေ ခဳနိုင်ရည်ရှိမင 

စမ်ဵသပစ်စ်ေဆဵမခင်ဵ ဆိုငရ်ာလမ်ဵ ညဃန်ချြေ်၌  ြေညဴ်ရငရန်) 

၃။ ဘဏ်မျာဵသည် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ေမငဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵြုိေ ေစာင်ဴ ြေပ် ြေည်ဴရငရာ၌ 

ေအာြေ်ပါေို္ဓပါဝင်ရမည်- 

(ြေ) ဆုဳဵရငဳဵမငဆိုငရ်ာ မပငပ်ြေိန်ဵဂဏန်ဵအချြေ်အလြေ် အာဵနည်ဵချြေ် မဖစ်ရပ်မျာဵ 

အပါအဝင်  ေပ္ဒေပါြေ်လာနိုင်သည်ဴ ဆုဳဵရငဳဵမငအလာဵအလာမျာဵြေို အြေဲမဖေ် 

ဆန်ဵစစ်မခင်ဵ ၊ ဆုဳဵရငဳဵမငမဖစ်ရပ်၏ ြေိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵစုစည်ဵမခင်ဵ နှငဴ်    အဆငဴ်မမငဴ် 

စီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵနှငဴ ်ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့သို္ဓအစီရငခ်ဳ ေငမ်ပမခင်ဵ ၊ 

(ခ) သေင်ဵ အချြေ်အလြေ်မျာဵစီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ် (Management Information 

Systems) မ ှ ရရှိေသာ ဘဏ်၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်ချြေ်မျာဵရှိလုပ်ငန်ဵ 

ေဆာငရ်ွြေ်မငဆိုင်ရာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ သေင်ဵ အချြ်ေ 

အလြေ်မျာဵသည် ေိြေျမနှ်ြေန်မငရိှပပီဵ ေနာြေ်ဆုဳဵအေမခအေနနှငဴ် ြေိုြေ်ညီမင 

ရိှမခင်ဵ၊  

၄။ ဘဏ်မျာဵသည် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ေမငဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵြုိေ ထိန်ဵချု ပ်ြေွေပ်ြဲေရာေွေင် 

ေအာြေ်ပါေို္ဓြေိုေဆာင်ရွြေ်ရမည်- 



47 

(ြေ) လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ေမငဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ဆဳုဵရငဳဵမငမျာဵအေွေြ်ေ  

ေါရုိြ်ေောအဖွေဲ့ြေ အေည်မပုထာဵေသာ ဘဏ်ြေ လြ်ေ           ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ 

(Risk Tolerance) သေ်မှေ်ေဖာ်မပချြ်ေြုိေ ဖွေဳ ပ့ဖိုဵ ေုိဵေြ်ေေအာင်ေဆာင်ရွြ်ေမခင် ၊ဵ 

(ခ)  လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်မငဆိုငရ်ာ ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ြေိစ္စရပ်မျာဵအာဵ 

ေလျာ ဴ                  ရန်အေွေြေ် မူဝါေမျာဵနှငဴ်လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵ 

ချမှေ်ရာေွေင် ေအာြေ်ပါေို္ဓ ပါဝင်     - 

(၁) လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်မငအရငဳဵမဖစ်ေပ္ဒေစေသာ အာဵနည်ဵချြေ်ရှိသည်ဟု 

သေ်မှေ်ထာဵသညဴ်နယ်ပယ်မျာဵေွေင် ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲမငမျာဵ ပို၍ 

ခိုင်မာအာဵေြောင်ဵ ေစမခင်ဵ၊ 

 (၂) ရုပ်ဝေ္ထုပစ္စည်ဵနှင်ဴ သေင်ဵ အချြေ်အလြေ်နှငဴ်နည်ဵ ပညာ လုခဳခုဳေရဵ 

ေိုဵမမစငဴ်မခင်ဵ ၊ 

(၃) ဆုဳဵရငဳဵမငမျာဵမဖစ်ေပ္ဒပါြေအရငဳဵမျာဵေလျာဴနည်ဵေစရန်အာမခဳထာဵရှိမခင်ဵ ၊  

(၄) မပငပ်မှဝန်ေဆာငမ်ငရယူမခင်ဵမျာဵြေို ရုပ်ဆိုင်ဵမခင်ဵ ၊ 

(၅) ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ စိစစ်ေရွဵချယ်မခင်ဵ ြေဲဴသုိ္ဓေသာ ဝန်ထမ်ဵခန့်အပ်မခင်ဵ  

ဆိုင်ရာ မူဝါေမျာဵနှငဴ် လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ ေိုဵမမစင်ဴမခင်ဵ၊ 

(၆) ေလဴြေျငဴ်သင ်ြောဵေပဵမငအပါအဝင် ြေျွမ်ဵြေျငဝ်န်ထမ်ဵ ဦဵေရေိုဵမမစငဴ် 

ခန့်ထာဵမခင်ဵ ၊ 

 (ဂ) ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငဆိုင်ရာ အရာရိှချုပ်၊ လုပ်ငန်ဵေဆာငရွ်ြေ်မငဆိုင်ရာ 

ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ    သုိ္ဓမဟုေ် ဘဏ်၏ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵအေွေြ်ေ ောဝန်ရိှသူေုိ္ဓအာဵ 

ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငလုပ်ငန်ဵောဝန်မျာဵြုိေ အစီရင်ခဳေငမ်ပသည်ဴ စနစ်ထာဵ 

ရိှမခင်ဵ၊ 

 (ဃ) ဘဏ်လုပ်ငန်ဵ ဝန်ေဆာင်မငအသစ်မျာဵနှင်ဴ                         အေွေြ်ေ 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်မငဆိုငရ်ာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို အြေဲမဖေ်ဆန်ဵစစ်ရန်နှငဴ် 

အဆိပုါ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်မငဆိုင်ရာ  လြေ်ခဳနိုငေ်သာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ (Risk 

Tolerance)  အေွေင်ဵ မဖစ်ေ ြောင်ဵ ေသချာေစသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵေရဵဆွေဲမခင်ဵ ၊ 
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(င) လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်မငဆိုငရ်ာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို ထိန်ဵချုပ်ြေွေပြ်ေဲမငမျာဵ 

ထိေရာြေ်မငရိှ၊မရှိ ဘဏ်ေွေင်ဵစာရင်ဵ စစ်လုပ်ငန်ဵမဖင်ဴပုဳမှန်စစ်ေဆဵမခင်ဵ ။ 

၅။ ဘဏ်မျာဵသည်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ေမငဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵနှင်ဴပေ်သြ်ေ၍ ေါရုိြ်ေော 

အဖွေဲ့ြေ အေည်မပုထာဵေသာ    လုပ်ငန်ဵ                ဆြ်ေလြ်ေေဆာင်ရွြ်ေမ    

အစီအစဉ် (Business Continuity Plan) ြုိေ အဓိြေြေျေသာ  ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲမငအမဖစ် 

ချမှေ်ထာဵရိှရမည်။  ထိုအစီအစဉ်ေွေင ်ေအာြေ်ပါေို္ဓပါဝငရ်မည်-  

(ြေ) မည်သည်ဴအေ ြောင်ဵြေိစ္စေ ြောငဴပ်ငမ်ဖစ်ေစ  အဓြိေြေျေသာ စီဵပွောဵေရဵ 

ေဆာင်ရွြ်ေမငမျာဵေွေင် အဟန့်အောဵမဖစ်ေပ္ဒပါြေ လုပ်ငန်ဵမူလအေနအထာဵသုိ္ဓ 

မပန်လည်ေရာြ်ေရိှေစရန်  အေရဵယူေဆာင်ရွြ်ေ     လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ချမှေ်မခင်ဵ ၊ 

 (ခ) ြေိန်ဵဂဏန်ဵအချြေ်အလြေ်မျာဵ ြေူဵေမပာင်ဵ အသဳုဵမပုသညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ ်

(Switching Data Processing) နှငဴအ်မခာဵေသာ ပင်မသေင်ဵအချြေ်အလြေ် 

နှငဴန်ည်ဵပညာစနစ်မျာဵနှငဴ် သုိမှီသိမ်ဵဆည်ဵထာဵေသာ ြေိန်ဵဂဏန်ဵအချြေ် 

အလြ်ေမျာဵ (Data Base) အာဵ မပန်လည်ရယူနုိင်ရန် သီဵမခာဵေနရာ၌ ထာဵရိှမခင်ဵ 

(Back-up) သုိ္ဓမဟုေ် မပင်ပမှဝန်ေဆာင်မငေပဵသူေုိ္ဓ ပါဝင်သည်ဴ အစီအစဉ်မျာဵ 

ချမှေ်ထာဵမခင်ဵ ၊ 

(ဂ)  လိအုပ်သညဴ်အခါ အစီအစဉ်မျာဵြေို စေငေ်ဆာင်ရွြေ်ရန် ောဝန်ဝေ္တရာဵမျာဵ 

ေရဵဆွေဲချမှေ်မခင်ဵ၊ 

(ဃ)  စစ်ေဆဵမခင်ဵ ရလေ်အာဵ သငဴ်ေလျာ်ေသာ ေစာငဴ် ြေပ် ြေည်ဴရငမခင်ဵ နှငဴ် ေလဴလာ 

သိရိှခဴဲေသာ သင်ခန်ဵစာမျာဵအေပ္ဒ ေုန့် မပန်ေဆာင်ရွြ်ေရန်အေွေြ်ေ အဓိြေြေျ    

ဝ                                     ဝ    ပဳုမှန်စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမခင်ဵ။ 

၆။ ဘဏ်သည် ဆိုြေ်ဘာေိုြေ်ခိုြေ်မငခဳနိုင်ရည် (Cyber – Resilience) နှငဴမ်ပငပ်မှ 

သေင်ဵ အချြေ်အလြေ်နှငဴ်နည်ဵပညာ ဝန်ေဆာငမ်ငမျာဵရယူမခင်ဵ ေ ြောငဴ် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵ 

အပါအဝင် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵစီမဳခန့်ခွေဲရန်အေွေြေ် မပည်ဴစုဳေသာ မဟာဗျူဟာေစ်ရပ်ချမှေ် 

ေဆာငရ်ွြေ်ရာေွေင် ေအာြေ်ပါေို္ဓ    ေဆာင်ရွြေ်ရမည်- 
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(ြေ)  ဝငေ်ရာြေ် ြေည်ဴရငမခင်ဵ နှငဴ် လျှေ ို ့ဝှြေ်နဳပါေ် (access and  password) စသည်ဴ 

ထိန်ဵချုပ်ြေွေြေ်ြေဲမခင်ဵ အပါအဝင ် သေင်ဵအချြေ်အလြေ်နည်ဵပညာနှငဴ်  

ြေိန်ဵဂဏန်ဵအချြေ်အလြေ် လုခဳခုဳေရဵအေွေြေ် ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့ြေ အေည်မပု 

ထာဵေသာ ထိန်ဵချုပ်    ြေဲမငဆိုငရ်ာမူေဘာင် ေစ်ရပ်ေရဵဆွေဲ ချမှေ်မခင်ဵ ၊ 

(ခ) ဆိုြေ်ဘာပခိမ်ဵေမခာြေ်မငမျာဵအာဵ ကြေိုေငေ်မျှော်မှန်ဵ၍ လိြုေ်ေလျာညီေထွေစွော 

ေဆာငရ်ွြေ်နိုငရ်န်၊ ဆိုြေ်ဘာေိုြေ်ခိုြေ်မငမျာဵအာဵ ထိန်ဵချုပ်ပပီဵ လျင်မမန်စွော 

ပဳုမှန်ေဆာင်ရွြ်ေနုိင်ရန်အေွေြ်ေ  ဆုိြ်ေဘာလဳုခခုဳေရဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသည်ဴ မပည်ဴစဳုေသာ 

နည်ဵ လမ်ဵမျာဵချမှေ်ြေျငဴ်သုဳဵမခင်ဵ ၊ 

(ဂ) အေရဵပါေသာဆိုြေ်ဘာေိုြေ်ခိုြေ်မငမျာဵြေို ြေိုင်ေွေယ်ေမဖရှင်ဵရန် မဖစ်ရပ် 

အလုိြေ် ေုန့်မပန်ေဆာင်ရွြေ်မငအစီအစဉ်ထနိ်ဵသိမ်ဵထာဵမခင်ဵ ၊ 

(ဃ)  သေင်ဵ အချြေ်အလြေ်နှငဴ် နည်ဵပညာလုဳခခုဳေရဵနှင်ဴ ခဳနိုင်ရည်ရှိမငေို္ဓအာဵ 

ောဝန်ယေူဆာင်ရွြေ်နိုင်မည်ဴ သေင်ဵ အချြေ်အလြေ် လုခဳခုဳေရဵောဝန်ခဳ 

အရာရိှချုပ်ခန့်ထာဵမခင်ဵ ။ 

၇။ ဘဏ်မျာဵသည် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်မငမဖစ်ရပ်မျာဵေ ြောငဴ် မဖစ်ေပ္ဒလာသည်ဴ ဆုဳဵရငဳဵမင 

မျာဵအာဵ လြေ်ခဳေဆာင်ရွြေ်နိုငမ်ငအမပင် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခေိုင်ဵောစစ်ေဆဵသည်ဴ နည်ဵ စနစ်မျာဵ 

(Risk Measurement Methodologies)၊ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲသည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ (Risk 

Management Tools )၊ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်မငဆိုင်ရာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသည်ဴ 

ဘဏ်ေွေင်ဵအစီရငခ်ဳေငမ်ပမင၊ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်မငဆိုငရ်ာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခရငေထာင်ဴအရ     

        ဝ                 နှငဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာငရ်ွြေ်ချြေ်အသစ်မျာဵအာဵ အြေဲမဖေ် 

ဆန်ဵစစ်မငမျာဵနှငဴ်    လုပ်ငန်ဵ                ဆြေ်လြေ်ေဆာင်ရွြေ်မ    အစီအစဉ် 

(Business Continuity Plan) အပါအဝင် လုပ်ငန်ဵေဆာငရ်ွြေ်မငဆိုင်ရာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခအေွေြ်ေ 

မူဝါေမျာဵြေို စာေမ်ဵအမေှ်အသာဵမဖငဴ် မှေ်ေမ်ဵေငထ်ာဵရမည်။ ဘဏ်၏ မူဝါေမျာဵြေို 

ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့ြေ အေည်မပုပပီဵ အဆငဴ်မမငဴ်စီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵြေ ယင်ဵ ေို္ဓြေို အေြောင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြေ်ရမည်။  
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ေနာက်ဆက်တွဲ (၅) 

 ဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှင်ဴ အမည်ဂုဏ်သတင်ဵဆိင်ုရာဆဳုဵရှုဳဵနိုင်ေြြေ  

(Legal, Regulatory and Reputational Risk) 

       ဥပေေ၊ စည်ဵ မျဉ်ဵနှငဴ်အမည်ဂုဏ်သေင်ဵ ဆိုငရ်ာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ (Legal, Regulatory and 

Reputational Risk) ဆိုသည်မှာ ဥပေေဆိုင်ရာ စိန်ေခ္ဒမငမျာဵ၊ မမန်မာနိုင်ငဳေော်ဗဟိုဘဏ်၏ 

စည်ဵမျဉ်ဵနှင်ဴ အမခာဵေသာစည်ဵမျဉ်ဵ ေမပာင်ဵလဲမငမျာဵနှငဴ် ဘဏ်၏ လုိြ်ေနာေဆာင်ရွြ်ေမငမျာ ၊ဵ 

ဘဏ်နှင်ဴဆြ်ေသွေယ်ေဆာင်ရွြ်ေသူမျာ ၊ဵ အစုရှယ်ယာရှင်မျာဵ စသည်ေုိ္ဓ၏ ေဆာင်ရွြ်ေချြ်ေမျာဵ ေ ြောင်ဴ 

ဘဏ်၏ အမည်ဂုဏ်သေင် ၊ဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ေချြ်ေနှငဴ် ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအေမခအေနမျာဵေပ္ဒေွေင် 

ဆုိဵြေျ ို ဵမျာဵသြ်ေေရာြ်ေေစပပီဵ ဘဏ်အာဵ ထိခုိြ်ေပျြ်ေစီဵေစနုိင်သညဴ်ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခြုိေ ဆုိသည်။ 

၁။ ဘဏ်မျာဵသည် ဘဏ်လုပ်ငန်ဵအေွေင်ဵ၌ အေရဵပါေသာ ဥပေေ၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှင်ဴ အမည် 

ဂုဏ်သေင်ဵဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵ ေပ္ဒေပါြ်ေလာနုိင်သည်ဴ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခအရင်ဵအမမစ်မျာဵ 

အာဵလဳုဵြုိေ ေအာြ်ေပါအေုိင်ဵ သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်ရမည်- 

(ြေ) ေချဵ ေငွေမျာဵနှင်ဴ အမခာဵချုပ်ဆုိထာဵေသာ စာချုပ်စာေမ်ဵမျာဵ၏ ဥပေေပုိင်ဵဆုိင်ရာ 

စာရွြ်ေစာေမ်ဵအေထာြ်ေအထာဵ သုိ္ဓမဟုေ် ဥပေေေရဵရာလုပ်ငန်ဵစဉ် စသည်ေုိ္ဓ 

မပည်ဴစုဳလုေဳလာြေ်မငမရှိမခင်ဵ ၊ 

(ခ) ဘဏ်၏ရရန်ပုိင်ခွေင်ဴမျာဵနှင်ဴပေ်သြ်ေ၍ ပုိင်ဆုိင်ခွေင်ဴအေပ္ဒ ဥပေေအရ ေဆာင်ရွြ်ေ 

နိုငခ်ွေငဴ်မရိှမခင်ဵ ၊  

(ဂ) အေပါင်ပစ္စည်ဵသိမ်ဵယူရန်ပျြေ်ြေွေြေ်မခင်ဵ ေ ြောငဴ် ဘဏ်ြေ အေပါင်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

အေပ္ဒ အြေျ ို ဵခဳစာဵခွေင်ဴ အမပည်ဴအဝမရရိှမခင်ဵ၊   

(ဃ) အမငင်ဵ ပွောဵမငမျာဵ/ ေရာဵ   ဆိုသည်ဴအမငမျာဵအေွေြေ် ဘဏ်ေွေင်ဵ ဥပေေေရဵရာ 

ြေျွမ်ဵြေျင်သူမျာဵ၊ မပငပ်မှ ဥပေေအကြေဳဉာဏ်မျာဵ သုိ္ဓမဟုေ် ဘဏ်ြေိုယ်စာဵမပု 

ဥပေေေရဵရာလိုြေ်ပါ ေဆာငရ်ွြေ်ေပဵမည်ဴ             ရရိှရန်အြေန့်သေ် 

ရိှမခင်ဵ၊  

(င) ေငွေေ ြေဵခဝါချမငနှင်ဴ အ ြေမ်ဵဖြ်ေမငြုိေ ေငွေေ ြေဵေထာြ်ေပဴဳမငေုိြ်ေဖျြ်ေေရဵဆုိင်ရာ 

လုိအပ်ချြ်ေမျာဵအပါအဝင် ဥပေေေရဵရာ သုိ္ဓမဟုေ် စည်ဵမျဉ်ဵဆုိင်ရာေမပာင်ဵလဲမငမျာဵ 
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သုိ္ဓမဟုေ်  ချမှေ်ထာဵေသာစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵြုိေ အေြောင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်ေရန် 

ပျြေ်ြေွေြေ်မခင်ဵ ေ ြောင်ဴ အြေျ ို ဵသြေ်ေရာြေ်မခင်ဵ ၊ 

(စ) ဘဏ်နှင်ဴဆြ်ေသွေယ်ေဆာင်ရွြ်ေမငမျာဵအေပ္ဒ ထိခုိြ်ေသွောဵေစမည်ဴ  ဥပေေ၊ စည်ဵမျဉ်  ဵ

သုိ္ဓမဟုေ်  ေရာဵရုဳဵလုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵအပါအဝင ်  ဥပေေေရဵရာစနစ်မျာဵ 

ေမပာင်ဵလဲမခင်ဵ ၊ 

(ဆ) ဘဏ်သည်   ဘဏ်နှငဴ်ဆြေ်သွေယ်ေဆာင်ရွြေ်သူမျာဵြေို  မျှေေစွောဆြေ်ဆဳရန် 

ပျြ်ေြေွေြ်ေမခင်ဵ၊ ပွေင်ဴလင်ဵမမင်သာပပီဵရှင်ဵလင်ဵမငမရိှသည်ဴ ဖွေဲ့စည်ဵေည်ေဆာြ်ေမင 

ပုဳစဳ သုိ္ဓမဟုေ်    လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်ချြေ်မျာဵနှင်ဴ   ဆီေလျာ်မငမရိှသညဴ် ရင်ဵ နှီဵ 

မမစုပ်နှဳမငမျာဵ  မပုလုပ်မခင်ဵ ေ ြောငဴ ်  အရငဳဵ  သုိ္ဓမဟုေ်  အမည်ဂုဏ်သေင်ဵ  

ထိခိုြေ်ေစသည်ဴ ေဆာင်ရွြေ်ချြေ်မျာဵြေို   လုပ်ေဆာင်မခင်ဵ၊  

(ဇ) ဘဏ်၏အမည်ဂုဏ်သေင်ဵ ထိခိုြေ်ေစသည်ဴနာမည်ေြောင်ဵ မရိှေသာ ဘဏ်နှငဴ် 

ဆြ်ေသွေယ်ေဆာင်ရွြ်ေသူမျာဵ ၊ ေါရုိြ်ေောမျာဵ နှင်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျာ ၊ဵ အစုရှယ်ယာရှင်မျာဵ နှင်ဴ 

အမခာဵအဓိြေပါဝငသ်ူမျာဵနှင်ဴ ဆြေ်နွေယ်ေဆာငရွ်ြေ်မခင်ဵ ၊ 

၂။ ဘဏ်မျာဵသည် ၎င်ဵေုိ္ဓ၏ အေရဵပါေသာ ဥပေေ၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ် အမည်ဂုဏ်သေင်ဵဆုိင်ရာ 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို သငဴ်ေလျာ်ေသာနည်ဵလမ်ဵမျာဵအသဳုဵမပု၍ ေိုင်ဵ ောစစ်ေဆဵရမည်။ 

ထိုသုိ္ဓေိုင်ဵောစစ်ေဆဵေဆာင်ရွြေ်ရာေွေင် ယင်ဵ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခသည် ြေိန်ဵဂဏန်ဵမဖငဴ် 

ေုိင်ဵောရန်ခြ်ေခဲပါသည်။ သုိ္ဓရာေွေင် ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမဖစ်ေပ္ဒေစနုိင်ေသာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ေချြ်ေ 

ေန်ဖုိဵမျာဵ၊ အမခာဵဘဏ်မျာဵေ ြောငဴ် မဖစ်ေပ္ဒေသာ အရငဳဵမျာဵအပါအဝင် ဥပေေ၊ စည်ဵ မျဉ်ဵနှင်ဴ 

အမည်ဂုဏ်သေင်ဵဆုိင်ရာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵေ ြောင်ဴ မဖစ်ေပ္ဒသည်ဴအရငဳဵမျာဵနှင်ဴ  အမခာဵေသာ 

အေိုင်ဵ အောမျာဵြေို ြေိုဵြောဵပပီဵ၊ လုပ်ငန်ဵအရွယ်အစာဵပမာဏနှငဴ် အလာဵလာရိှသည်ဴ 

           မငေို္ဓြေို အြေဲမဖေ် သဳုဵသပ်ရမည်။ ဘဏ်မျာဵသည် လုပ်ငန်ဵေဆာငရွ်ြေ်မငပုဳစဳ 

(Business Model)၊ ဘဏ်နှင်ဴဆြ်ေသွေယ်ေဆာင်ရွြ်ေသူမျာဵ၏ သေဘာသဘာဝစသညဴ်အချြ်ေမျာဵြုိေ 

စဉ်ဵစာဵ၍ ဆဳုဵရငဳဵနိုငေ်မခမျာဵ၏ သေဘာသဘာဝ (Nature) နှငဴ ်အရွယ်အစာဵပမာဏ ( Scale) 

ေို္ဓြေို အရည်အေသွေဵဆိုငရ်ာအချြေ်မျာဵမဖငဴ် ေဖာ်မပရမည်။ 

၃။ ဘဏ်မျာဵသည် ၎င်ဵေုိ္ဓ၏ အေရဵပါေသာ ဥပေေ၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှင်ဴ အမည်ဂုဏ်သေင်ဵဆုိင်ရာ 

ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခမျာဵြေို ေစာငဴ် ြေပ် ြေည်ဴရငရာ၌ ေအာြေ်ပါအချြေ်မျာဵ ပါဝင်ရမည်-   
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(ြေ) မဖစ်ေပ္ဒခဲဴေသာအရငဳဵမျာဵ သုိ္ဓမဟုေ် အမည်ဂုဏ်သေင်ဵ  ထိခိုြေ်ပျြေ်စီဵမခင်ဵ  

နှငဴ်သြေ်ဆိုငေ်သာ ြေိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵ စုေဆာင်ဵမခင်ဵ နှင်ဴ ဘဏ်၏လုပ်ငန်ဵ 

ေဆာငရ်ွြေ်မငပုဳစဳနှငဴ်ဘဏ်နှင်ဴ ဆြေ်သွေယ်ေဆာငရွ်ြေ်သူေို္ဓ၏ ေမပာင်ဵလဲမငမျာဵ၊ 

အဓြိေြေျေသာေဆာြေ်ရွြေ်ချြေ်မျာဵနှငဴ် ဘဏ်နှငဴ ် အဓိြေ ဆြေ်သွေယ် 

ေဆာငရ်ွြေ်သူမျာဵြေို သြေ်ေရာြေ်မငရိှေစေသာ အချြေ်မျာဵ စသည်ေို္ဓြေို 

ေစာငဴ် ြေပ် ြေည်ဴရငမခင်ဵ ၊ 

(ခ) သေင်ဵ အချြေ်အလြေ်စီမဳခန့်ခွေဲမငစနစ် (Management Information System) 

မှရရှိေသာ သေင်ဵ အချြေ် အလြေ်မျာဵသည် ဘဏ်ေစ်ခုလုဳဵ၏ ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခ 

ဆိုင်ရာမျာဵအေပ္ဒ ေိြေျမှန်ြေန်မငရိှမခင်ဵ ၊ သေင်ဵ အချြေ်အလြေ်မျာဵအာဵ 

ေနာြေ်ဆုဳဵအေမခအေနနှငဴ် ြေိုြေ်ညီမငရိှေစရန် ပုဳမှန်ေဆာငရွ်ြေ်မခင်ဵနှင်ဴ 

ဘဏ်လုပ်ငန်ဵ ေဆာငရွ်ြေ်ချြေ် အာဵလုဳဵ ြေို ြောမိမငရှိေစမခင်ဵ ၊  

(ဂ) ဥပေေ၊ စည်ဵ မျဉ်ဵနှင်ဴ အမည်ဂုဏ်သေင်ဵ ဆိုင်ရာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို 

အဆင်ဴမမင်ဴစီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵ၊ ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့၏ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမင 

ေြော်မေီ သုိ္ဓမဟုေ် စာရင်ဵစစ်ေြော်မေီနှင်ဴ ေါရုိြ်ေောအဖွေဲ့သုိ္ဓ ပဳုမှန်အစီရင်ခဳ 

ေငမ်ပမခင်ဵ ။ 

၄။ ဘဏ်မျာဵသည် ယင်ဵေုိ္ဓ၏အေရဵပါေသာ ဥပေေ၊စည်ဵမျဉ်ဵနှင်ဴအမည်ဂုဏ်သေင်ဵဆုိင်ရာ 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵအာဵလုဳဵြေို ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲရာ၌ ေအာြေ်ပါေို္ဓပါဝငရ်မည်-   

(ြေ) ဥပေေ၊ စည်မျဉ်ဵနှင်ဴ အမည်ဂုဏ်သေင်ဵဆုိင်ရာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခအမျ ို ဵအစာဵမျာဵနှင်ဴ 

အရင်ဵ အမမစ်မျာဵအာဵလုဳဵပါဝင်ေသာ ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့ြေ အေည်မပုထာဵသညဴ် 

ဘဏ်ြေ လြေ်ခဳနိုငေ်သာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵ (Tolerance) နှငဴအ်ညီ လိုြေ်နာ 

ေဆာငရ်ွြေ်ရန်ချမှေ်မခင်ဵနှင်ဴ ေစာငဴ် ြေပ် ြေည်ဴရင     ၊  

(ခ) ေချဵေငွေမျာဵနှငဴ် အမခာဵေသာေချဵေငွေအမျ ို ဵအစာဵမျာဵ၊ နိုငင်မဳခာဵသဳုဵေငွေလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵနှငဴ ် အာမခဳပစ္စည်ဵရယူမခင်ဵ မျာဵပါဝငေ်သာ အဓြိေြေျသည်ဴ  သေဘာေူ 

စာချုပ်စာေမ်ဵအမှေ်အသာဵမျာဵအာဵ ဥပေေေရဵရာအရ လုေဳလာြေ်မင ရိှ၊ မရှ ိ

မပန်လည်သုဳဵသပ်မငမျာဵေဆာင်ရွြေ်မခင်ဵ၊ 
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 (ဂ)  ောဝန်ဝေ္တရာဵမျာဵနှင်ဴအညီ လုိြ်ေနာေဆာင်ရွြ်ေရန် လုပ်ငန်ဵောဝန်မျာဵချမှေ်ရာ၌ 

ေအာြေ်ပါေို္ဓပါဝင ်    -  

(၁) သြ်ေဆုိင်ရာဥပေေမျာဵနှင်ဴစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ၏သြ်ေေရာြ်ေမငမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ 

ဘဏ်လုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာင်မငဌာနမျာဵ၊ အမခာဵေသာ ထိန်ဵချုပ်ြေွေပြ်ေဲမင 

လုပ်ငန်ဵောဝန်မျာဵနှင်ဴဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငေြော်မေီသုိ္ဓ  အကြဳေမပုရန်၊ 

(၂)  အဓိြေြေျေသာ ဥပေေအသစ်မျာ ၊ဵ စည်ဵမျဉ်ဵအသစ်မျာဵနှင်ဴ အမခာဵစည်ဵမျဉ်ဵ 

အသစ်မျာဵေမပာင်ဵ လဲမငအေပ္ဒ ဘဏ်ြေ လိုြေ်နာေဆာင်ရွြေ်ရမညဴ် 

အချြေ်မျာဵြေို သေ်မှေ်ေဖာ်ထေု်ရန်အေွေြေ်  မပန်လည်သုဳဵသပ်ရန်၊ 

(၃) ဘဏ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်ချြေ်အသစ်မျာဵသည် ြေျငဴ်သဳုဵလျြေ်ရိှေသာ 

ဥပေေမျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ လုိြ်ေနာမငမရိှမခင်ဵေ ြောင်ဴ မဖစ်ေပ္ဒလာ 

နိုင်သညဴ်ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေိုေလျာဴချနိုင်ရန် ဘဏ်လုပ်ငန်ဵအမျ ို ဵအစာဵ 

မျာဵနှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မငအသစ်မျာဵအာ  ဵမပန်လည်သဳုဵသပ်ရန်နှင်ဴ အေည်မပုရန်၊ 

(၄) ဘဏ်သည် ဥပေေမျာဵ၊ စည်မျဉ်ဵမျာဵနှင်ဴသြ်ေဆုိင်ရာ    ေွေင်ဵမူဝါေမျာဵ 

နှငဴအ်ညီ လိြုေ်နာေဆာငရွ်ြေ်မငမျာဵအာဵ ေစာငဴ် ြေပ် ြေညဴ်ရငရန်နှငဴ် 

အစီရငခ်ဳေငမ်ပရန်။ 

 (ဃ) မဖစ်ေပ္ဒလာနုိင်ေသာအမည်ဂုဏ်သေင်ဵ        ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခြေိုေဖာ်ထုေ်ရန် 

ဘဏ်နှငဴ်ဆြ်ေသွေယ်ေဆာင်ရွြ်ေသူအသစ်မျာဵြုိေ အြဲေမဖေ်ဆန်ဵစစ်မခင်ဵနှင်ဴ လြ်ေရိှ 

ဆြေ်သွေယ်ေဆာင်ရွြေ်လျြေ်ရှိသူမျာဵြေို ြောလအပိုင်ဵအမခာဵအလိုြေ် 

မပန်လည်သုဳဵသပ်မခင်ဵ၊ 

(င) ေအာြ်ေပါေုိ္ဓနှင်ဴသြ်ေဆုိင်ေသာ မူဝါေမျာဵနှင်ဴ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ  ချမှေ်ထာဵ မခင်ဵ- 

(၁) ဘဏ်၏ မှာဵယွေင်ဵ ေဆာငရွ်ြေ်မငေ ြောငဴ်  ဥပေေနှငဴ်အမည်ဂုဏ်သေင်ဵ   

ထိခုိြ်ေပျြ်ေစီ မဵခင်  ဵ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵြုိေေလျာဴ                   ရန်  

ဘဏ်နှင်ဴဆြ်ေသွေယ်ေဆာင်ရွြ်ေသူမျာဵ(အထူဵသမဖင်ဴ ဘဏ်နှင်ဴဆြ်ေသွေယ် 

ေဆာငရ်ွြေ်သူေစ်ဦဵချင်ဵ) အေွေြေ်မျှေေေသာ ဝန် ေဆာငမ်ငေပဵမခင်ဵ ၊ 
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(၂) ဘဏ်၏ လြ်ေေအာြ်ေခဳလုပ်ငန်ဵမျာဵထူေထာင်မခင်ဵအပါအဝင် ဆီေလျာ်မင 

မရိှသည်ဴ ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမငမျာဵေ ြောင်ဴ ဥပေေ သုိ္ဓမဟုေ် အမည်ဂုဏ်သေင်ဵ 

ဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမဖစ်ေပ္ဒနုိင်မငမျာဵြုိေေလျာ                     ။ 

(စ) ဥပေေ၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှင်ဴ အမည်ဂုဏ်သေင်ဵဆုိင်ရာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာ  ဵ မမင်ဴမာဵေစမည်ဴ 

ဘဏ်လုပ်ငန်ဵအမျ ို ဵအစာဵေဆာင်ရွြေ်ချြေ်မျာဵ၊ ဘဏ်နှငဴ်ဆြေ်သွေယ်      

ေဆာင်ရွြ်ေသူမျာဵနှင်ဴရင်ဵနီှ မဵမစုပ်နဳှမငမျာဵြုိေ အေည်မပုေပဵရန်အေွေြ်ေ အခွေင်ဴအာဏာ 

အဆင်ဴဆငဴ်ြေို သေ်မှေ်ထာဵရိှမခင်ဵ ၊ 

(ဆ)  ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခဆုိင်ရာစီမဳခန့်ခွေဲမငလုပ်ငန်ဵောဝန် (Risk Management Function) ၌ 

ဥပေေ၊ စည်ဵ မျဉ်ဵနှင်ဴ အမည်ဂုဏ်သေင်ဵ ဆိုင်ရာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခလုပ်ငန်ဵဌာန 

(Legal, Regulatory and Reputational Risk Unit) ရိှ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ 

             ဆိုင်ရာအရာရိှချုပ် (Chief Risk Management Officer) သုိ္ဓမဟုေ်  

ဘဏ်ေစ်ခုလုဳဵနှငဴ် သြေ်ဆိုင်သည်ဴ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵအေွေြေ် ောဝန်ရှိသည်ဴ 

ပုဂ္ဂိုလ်ထဳသုိ္ဓ အစီရင်ခဳေင်မပသည်ဴ စနစ်ချမှေ်မခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵောဝန်ေစ်ခုချင်ဵစီ 

အလုိြေ် သီဵမခာဵလွေေ်လပစ်ွော ေဆာင်ရွြေ်ရာ၌ ဥပေေ၊စည်ဵ မျဉ်ဵနှင်ဴ အမည် 

ဂုဏ်သေင်ဵ ဆိုငရ်ာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵ စီမဳခန့်ခွေဲမခင်ဵ အေပ္ဒ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာငရ်ွြေ်မငြေို မမစင်ဴေငရ်န်အေွေြေ် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမင (Risk 

Management) နှငဴစ်ည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ လိြုေ်နာေဆာငရွ်ြေ်ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵောဝန် 

ဝေ္တရာဵမျာဵချမှေ်မခင်ဵ ၊ 

(ဇ) စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ လုိြ်ေနာေဆာင်ရွြ်ေရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵောဝန်မျာဵေဆာင်ရွြ်ေမင အပါအဝင် 

ဥပေေ၊ စည်ဵ မျဉ်ဵနှင်ဴ အမည်ဂုဏ်သေင်ဵ ဆိုင်ရာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵအေပ္ဒ 

ထိေရာြေ်စွော ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲမငမျာဵအာဵ ဘဏ်ေွေင်ဵစာရင်ဵ စစ်လုပ်ငန်ဵ      

ပုဳမှန်စစ်ေဆဵမခင်ဵ ။ 

၅။ ဘဏ်မျာဵသည် ဥပေေ၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှင်ဴ အမည်ဂုဏ်သေင်ဵဆုိင်ရာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခလြ်ေခဳနုိင်မင 

(Risk Tolerance) အမပင် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခြေို သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်မခင်ဵ  (Identification)၊ 

ေိုင်ဵောစစ်ေဆဵမခင်ဵ  (Measurement)၊ ေစာငဴ် ြေပ် ြေည်ဴရငမခင်ဵ  (Monitoring) နှငဴ် 

ထိန်ဵချု ပ်ြေွေပ်ြဲေမခင်ဵ (Controlling) ေုိ္ဓအေွေြ်ေ ချမှေ်ထာဵေသာမူဝါေမျာဵနှင်ဴ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ 

မျာဵြေို စာေမ်ဵအမှေ်အသာဵမျာဵမဖငဴ် မှေ်ေမ်ဵေငထ်ာဵရမည်။  ဘဏ်၏ မူဝါေမျာဵြေို 

ေါရုိြ်ေောအဖွေဲ့ြေအေည်မပုပပီဵ အဆင်ဴမမင်ဴစီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵြေ ယင်ဵေုိ္ဓြုိေ အေြောင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာငရ်ွြေ်ရမည်။  
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ေနာက်ဆက်တွဲ (၆) 

မဟာဗျူဟာဆုိင်ရာဆုဳဵ ရှုဳဵနုိင်ေြြေ (Strategic Risk) 

မဟာဗျူ ဟာဆုိင်ရာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ (Strategic Risk) ဆုိသည်မှာ ေဈဵြေွေြ်ေနှင်ဴ စီဵပွောဵေရ  ဵ

လုပ်ငန်ဵဝန်ဵြေျင်၌ စိန်ေခ္ဒမငမျာဵ ကြေီဵမာဵြေျယ်မပန့်လာမခင်ဵအေပ္ဒ ဘဏ်ြေ ေုန့်မပန်နုိင်မည်ဴ 

သင်ဴေလျာ်မငရိှေသာ မဟာဗျူဟာြုိေထိန်ဵသိမ်ဵရန် ပျြ်ေြေွေြ်ေမခင်ဵေ ြောင်ဴ ဘဏ်၏လုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွြ်ေချြ်ေမျာဵနှင်ဴ ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအေမခအေနေို္ဓအေပ္ဒ ဆိုဵြေျ ို ဵသြေ်ေရာြေ်ေစသည်ဴ 

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခြေိ ုဆိုသည်။ 

၁။ ဘဏ်မျာဵသည် မဟာဗျူ ဟာြုိေေအာင်မမင်စွောအေြောင်အထည်ေဖာ်ရန်  အေရဵပါသည်ဴ 

ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵြုိေမဖစ်ေပ္ဒေစသည်ဴ အရင်ဵအမမစ်မျာဵအာဵလဳုဵြုိေ ေအာြ်ေေဖာ်မပပါအေုိင်ဵ    

သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်ရမည်-  

(ြေ) စီဵပွောဵေရဵဖွေဳ့ပဖိုဵေိုဵေြေ်မငအေပ္ဒ သို္ဓမဟုေ် အေိုဵနငန်ဵနှင်ဴ ေငွေလဲလှယ်နငန်ဵ 

မျာဵစသည်ဴ ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵဆိုင်ရာြေိန်ဵရှင်မျာဵေ ြောငဴ် ဆိုဵြေျ ို ဵ မဖစ်ေပ္ဒမင၊ 

(ခ) ဘဏ်မဟုေ်ေသာ ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ မမန်မာနိုငင်မဳပငပ်ရှိ 

ဘဏ်မျာဵဝငေ်ရာြေ်လာမငအပါအဝင် ယှဉ်ပပိုငလ်ုပ်ြေိငု်မငေိုဵပွောဵလာမင၊ 

(ဂ) မမန်မာနုိင်ငဳ သုိ္ဓမဟုေ် နုိင်ငဳေြော၌  ဥပေေမျာ ၊ဵ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှင်ဴ ြေျင်ဴသဳုဵလျြ်ေ 

ရိှေသာစာရင်ဵ ြေိုငစ်ဳမျာဵေွေင်ေမပာင်ဵလဲမငမျာဵ၊ 

(ဃ) သေင်ဵအချြ်ေအလြ်ေနှင်ဴနည်ဵပညာ၊ ပရုိဂျြ်ေစီမဳခန့်ခွေဲမင၊ စာရင်ဵြုိေင်ပညာရပ်နှင်ဴ 

အမခာဵေသာအထူဵမပုြေျွမ်ဵြေျင်မငမျာဵအပါအဝင် ြေျွမ်ဵြေျင်မငအရည်အေသွေဵမျာဵ 

မမပည်ဴမီမင  သို္ဓမဟုေ် ဝန်ထမ်ဵအငအ်ာဵ မလုဳေလာြေ်မငမျာဵ၊ 

(င) ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအရင်ဵ အမမစ်မျာဵ၊ သေင်ဵအချြေ်အလြေ်နှငဴ် နည်ဵ ပညာပိငု်ဵ  

ဆိုင်ရာစွေမ်ဵေဆာငန်ိုငမ်င  စာရင်ဵစစ်ေဆဵမခင်ဵ သုိ္ဓမဟုေ် အကြေဳေပဵမခင်ဵဆိုင်ရာ 

ဝန်ေဆာင်မငမျာဵရရိှနုိင်မငေုိ္ဓအပါအဝင် အမခာဵေသာအရင်ဵအမမစ်မျာ  ဵ အြေန့်အသေ်  

သုိ္ဓမဟုေ်  ချ ို ့ေဲဴမငမျာဵ၊ 

(စ) ဘဏ်လုပ်ငန်ဵအမျ ို ဵအစာဵမျာဵနှင်ဴဝန်ေဆာင်မငမျာဵအေပ္ဒ ဘဏ်နှငဴ်ဆြေ်သွေယ် 

ေဆာင်ရွြ်ေသူမျာဵ၏ လုိအပ်ချြ်ေမျာဵ      ေမျှော်လင်ဴ        ေမပာင်ဵလဲမငမျာ ၊ဵ 
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(ဆ)  ဝန်ေဆာင်မငေပဵေသာလမ်ဵေ ြောင်ဵမျာဵ၌ေမျှော်လင်ဴ         ေမပာင်ဵလဲမငမျာဵ၊ 

ဥပမာအာဵမဖင်ဴမိုဘိုင်ဵ ဘဏ်လုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာင်မင၊ 

 (ဇ) ဘဏ်၏မဟာဗျူဟာပိုင်ဵဆိုင်ရာ  ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်ရန် 

နှင်ဴ သင်ဴေလျာ်မငရိှသည်ဴ အေရဵယူေုန့် မပန်မငမျာဵေဆာင်ရွြ်ေရန် ပျြ်ေြေွေြ်ေမငမျာဵ။ 

 (ဈ) ဘဏ်ေွေင်ဵနှငဴ်ဘဏ်မပင်ပရိှအဓြိေပါဝင်သူမျာဵြေိုမဟာဗျူဟာနှငဴ်ပေ်သြေ်၍ 

ထိေရာြေ်စွော  ဆြေ်သွေယ်ေဆာငရွ်ြေ်ရန် ပျြေ်ြေွေြေ်မငမျာဵ။ 

(ည)  ဘဏ်၏ မဟာဗျူ ဟာဖွေဳ ပ့ဖိုဵ ေစရန်အေွေြ်ေ လုပ်ငန်ဵစဉ်မပည်ဴစဳုမငမရိှမခင်  ဵ သုိ္ဓမဟုေ်  

 ဘဏ်၏  ဖွေဲ့စည်ဵပဳု  သုိ္ဓမဟုေ် အုပ်ချု ပ်မငအာဵနည်ဵချြ်ေမျာ ၊ဵ  

(ဋ)           အဖွေဲ့   သုိ္ဓမဟုေ်   အဆင်ဴမမင်ဴစီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵြေ  မဟာဗျူဟာဆုိင်ရာ  

မပဿနာရပ်မျာဵအေပ္ဒ  အေလဵေပဵေဆာငရွ်ြေ်မငမျာဵ မလုဳေလာြေ်မင၊ (ဥပမာ 

အရင်ဵ အေိုဵေပဵဆပ်ရန် ပျြေ်ြေွေြေေ်သာ ေချဵေငွေမျာဵြေဲဴသုိ္ဓ အစဉ်အဆြေ် 

ေပ္ဒေပါြေ်ခဲဴေသာမပဿနာမျာဵြေိုေဖာ်ထုေ်ရန် လိအုပ်မခင်ဵ)            

၂။ ဘဏ်မျာဵသည်  ယင်ဵေုိ္ဓ၏ အဓိြေြေျေသာ မဟာဗျူဟာဆုိင်ရာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵြုိေ 

ေစာင်ဴ ြေပ် ြေည်ဴရငမခင်ဵနှင်ဴ ထိန်ဵချု ပ်ြေွေပ်ြဲေမခင်ဵေုိ္ဓြုိေ ေဆာင်ရွြ်ေရမည်။ ဘဏ်မျာဵသည် 

ေအာြေ်ပါြေိစ္စရပ်မျာဵအေွေြေ် ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့၏အေညမ်ပုချြေ်ရယူသည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ 

ချမှေ်ေဆာင်ရွြေ်ရမည်-   

(ြေ)  ဘဏ်၏ မဟာဗျူဟာဖွေဳ့ပဖိုဵေစမခင်ဵ နှငဴ် ြေျငဴ်သဳုဵမခင်ဵ        ေအာြေ်ပါေို္ဓ      

ေဆာငရ်ွြေ်မခင်ဵ-  

(၁) အဆင်ဴမမင်ဴစီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵနှင်ဴ ေါရုိြ်ေောအ    ၏ ောဝန်နှင်ဴ ဝေ္တရာဵမျာဵ 

    ဝ   ောဝန်နှင်ဴ ဝေ္တရာဵမျာဵသေ်မှေ်မခင်ဵ၊ 

(၂) ဘဏ်လုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာင်မငဌာနမျာဵ၊ ထိန်ဵချုပ်      မငလုပ်ငန်ဵ 

ောဝန်မျာဵ၊ စီမဳခန့်ခွေဲမငနှငဴ် လုပ်ငန်ဵပိုင်ဵ ဆိုငရ်ာ လုပ်ငန်ဵောဝန်မျာဵနှငဴ် 

ဘဏ်နှငဴ်အမခာဵေသာ အဓြိေပါဝင်သူမျာဵ    သငဴ်ေလျာ်သလုိ 

ေသချာစွောပါဝင် ေဆာင်ရွြေ်ေစမခင်ဵ၊ 
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(၃) မဟာဗျူဟာသည် ေမခရိုစီဵပွောဵေရဵအေမခအေနမျာဵ၊ စည်ဵ မျဉ်ဵမျာဵ၊ 

ယှဉ်ပပိုင်မင၊ မေည်ေငွေရင်ဵ နှငဴ် ဘဏ္ဍာေငွေေထာြေ်ပဳမဴင ရရှိနိုင်မခင်ဵ ၊ 

ဝန်ထမ်ဵခန့်အပ်မခင်ဵ၊ သေင်ဵ အချြေ်အလြေ်နှငဴန်ည်ဵပညာဆိုင်ရာ 

အရင်ဵအမမစ်မျာဵ စသည်ေုိ္ဓအေပ္ဒ လြ်ေေေွေ့ြေျေသာ ယူဆချြ်ေမျာ မဵဖင်ဴ 

အေမခခဳ    ၊ ဘဏ်ြေလြ်ေခဳလုိေသာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခနှင်ဴ ြုိေြ်ေညီမငရိှ  ရန် 

ေသချာစွောေဆာင်ရွြေ်ေစမခင်ဵ ၊     

(၄) သေဘာေူညီထာဵေသာမဟာဗျူဟာသည် ဘဏ်လုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာင်မင 

ဌာနအလိုြေ်လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ၊ ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵခန့်မှန်ဵချြေ်မျာဵ 

(ဝငေ်ငွေနှငဴ်အသဳုဵစရိေ်ဘေ်ဂျြေ်)နှငဴ် မေည်ေငွေရင်ဵ  စီမဳခန့်ခွေဲမင 

အစီအစဉ်ေုိ္ဓအေပ္ဒ ေသချာစွော ထင်ဟပ်ေပ္ဒလွေင်မငရိှမခင်ဵ၊ ဘဏ်နှငဴ် 

အဓြိေပါဝင်သူမျာဵသို္ဓ ထိေရာြေ်ေသာ ဆြေ်သွေယ်ေဆာငရွ်ြေ်ချြေ်မျာဵ 

ေသချာစွောေဆာင်ရွြေ်ေစမခင်ဵ ၊ 

(ခ) ြေျ ို ဵေ ြောင်ဵ ခိုင်လုဳမငြေို အေမခမပုထာဵေသာ ယူဆချြေ်မျာဵအပါအဝင် 

ဆြေ ်   ေနသည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵနှငဴ် မဟာဗျူဟာအာဵ အေြောင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွြေ်မငြေိေုစာငဴ် ြေပ် ြေည်ဴရငမခင်ဵ ၊ 

 (ဂ)   မဟာဗျူဟာမျာဵြုိေ ပဳုမှန်သဳုဵသပ်ရာေွေင်  ေအာြ်ေပါေုိ္ဓပါဝင်မခင်ဵ- 

 (၁) ေမခရုိစီဵပွောဵေရဵနှင်ဴေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအေမခအေနမျာဵနှင်ဴ ဆြ်ေစပ်ေနသည်ဴ 

အချြ်ေမျာ ၊ဵ ဘဏ်နှင်ဴဆြ်ေသွေယ်ေဆာင်ရွြ်ေသူမျာဵ၏ လုိအပ်ချြ်ေမျာဵနှင်ဴ 

အနာဂေ်ေွေင်ေောင်ဵဆုိလာနုိင်သည်ဴ ဘဏ်လုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာင်မငမျာ  ဵ စသည်ဴ 

အဓိြေြေျေသာခန့်မှန်ဵချြ်ေမျာဵြုိေ ပဳုမှန်စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵမခင်ဵ၊ 

(၂) ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵဆုိင်ရာလုပ်ေဆာင်ချြ်ေမျာဵအပါအဝင် ေပ္ဒ    လာေသာ 

ရလာေ်မျာဵနှငဴ် အစီအစဉ်မျာဵအ ြောဵ ြေွေဲလွေဲချြေ် မဖစ်ေပ္ဒရသည်ဴ 

အေ ြောင်ဵအရင်ဵမျာဵြုိေ အြဲေမဖေ်သဳုဵသပ်မခင်ဵ၊ 
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(၃) မဟာဗျူ ဟာေွေင်ေမပာင်ဵလဲရန်လုိအပ်ချြ်ေမျာဵအာဵသေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်မခင်ဵနှင်ဴ 

ယင်ဵအေမပာင်ဵအလဲမျာဵအေြောင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွြ်ေရန်အေွေြ်ေ 

လုိအပ်မည်ဴအချန်ိြောလသေ်မှေ်မခင်ဵ၊ 

(၄) မဟာဗျူဟာအာဵ အေြောင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်ေရန် လုိအပ်ေသာ 

အရင်ဵ အမမစ်မျာဵ  သုိ္ဓမဟုေ် ဘဏ်၏ လုပ်ငန်ဵဖွေဲ့စည်ဵပုနဳှငဴ်  အပု်ချုပ်မင  

ေုိ္ဓနှင်ဴဆြ်ေစပ်ေနသည်ဴ အရင်ဵအမမစ်မျာဵ၏ ေမပာင်ဵလဲမငမျာဵြုိေ  သေ်မှေ် 

ေဖာ်ထုေ်မခင်ဵနှငဴ် အစီအစဉ်ေရဵဆွေဲမခင်ဵ၊ 

(၅) ဘဏ်၏မဟာဗျူဟာအာဵ  ေအာင်မမင်စွော အေြောင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွြ်ေရာေွေင် မဖစ်ေပ္ဒလာနုိင်သည်ဴ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵအေပ္ဒ ဘဏ်၏ 

အြဲေမဖေ် ဆန်ဵစစ်ချြ်ေမျာဵနှင်ဴ ဆဳုဵရငဳဵနုိင် ေမခမျာဵြုိေ ေလျာဴ          

             အေရဵယူေဆာင်ရွြ်ေချြ်ေမျာဵအာဵ မပန်လည်သဳုဵသပ်မခင်ဵ 

နှင်ဴေနာြ်ေဆဳုဵ အေမခအေနနှင်ဴြုိေြ်ေညီေအာင် မပင်ဆင်ေဆာင်ရွြ်ေမခင်ဵ။ 

၃။ ဘဏ်သည်  မဟာဗျူဟာနှင်ဴသြ်ေဆုိင်ေသာ ရည်ရွယ်ချြ်ေမျာဵ၌  ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵ 

မဖစ်ေပ္ဒပါြေ သင်ဴေလျာ်ေသာအေရဵယူေဆာင်ရွြ်ေမငမျာဵေဆာင်ရွြ်ေနုိင်ရန်အေွေြ်ေ အေရဵေပ္ဒ 

အစီအစဉ်မျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရန် ထည်ဴသွေင်ဵစဉ်ဵ စာဵထာဵရမည်။  ဤအစီအစဉ်မျာဵေွေင် 

မေည်ေငွေရင်ဵ ထပ်မဳေုိဵမမစင်ဴထည်ဴဝင်မခင်ဵ၊ အထူဵမပုြေျွမ်ဵြေျင်ပညာရှင်မျာဵ ခန့်အပ်မခင်ဵ 

သုိ္ဓမဟုေ် မပင်ပမှ အကြဳေေပဵမျာဵနှင်ဴေဆာင်ရွြ်ေမခင်ဵအမပင် ေရှ့ဆြ်ေလြ်ေေဆာင်ရွြ်ေမခင်ဵ 

မမပုရန် သေ်မှေ်ထာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ေချြ်ေမျာဵ ပါဝင်ရမည်။ ဘဏ်၏ အေရဵေပ္ဒ 

အစီအစဉ်မျာဵသည် မေည်ေငွေရင်ဵစီမဳခန့်ခွေဲမခင်ဵနှင်ဴ    လုပ်ငန်ဵ                

ဆြ်ေလြ်ေေဆာင်ရွြ်ေမ    အစီအစဉ်နှင်ဴြုိေြ်ေညီမငရိှရမည်။  

၄။ ဘဏ်သည် မဟာဗျူ ဟာြုိေေအာင်မမင်စွောအေြောင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွြ်ေနုိင်ရန်အေွေြ်ေ 

မဟာဗျူ ဟာအာဵချမှေ်မခင်ဵ၊ အေြောင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်ေမခင်ဵ၊ ေစာင်ဴ ြေပ် ြေည်ဴရငမခင်ဵ၊ 

မပန်လည်သဳုဵသပ်မခင်ဵ၊ ေနာြ်ေဆဳုဵအေမခအေနနှင်ဴြုိေြ်ေညီေအာင် ေဆာင်ရွြ်ေမခင်ဵ၊ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ 

မျာဵအာဵ အြေဲမဖေ်ဆန်ဵစစ်မခင်ဵ နှင်ဴ ေလျာဴနည်ဵေအာငေ်ဆာငရ်ွြေ်မခင်ဵ  လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ 

အပါအဝင် မဟာဗျူဟာဆုိင်ရာဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခအေပ္ဒ ထိေရာြ်ေေသာ ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲမငရှိ/မရိှ 

ဘဏ်ေွေင်ဵစာရင်ဵ စစ်              ပုဳမှန်မပန်လည်သဳုဵသပ်ရမည်။ 
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ေနာက်ဆက်တွဲ (၇) 

လုပ်ငန်ဵအုပ်စုနှင်ဴ ဆက်နွှယ်  သူမျာဵဆိုင်ရာ ဆုဳဵ ရှုဳဵနိုင်ေြြေ  

(Group and Related Parties Risk) 

လုပ်ငန်ဵအုပစ်ုနှငဴ်ဆြေ်  ယ်  သူမျာဵဆိုင်ရာဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခ (Group and Relatd 

Parties Risk) ဆိုသည်    ဘဏ်ေစ်ဘဏ်ြေ ြေုမ္ပဏီအုပ်စုေစ်ခုေွေင် အဖွေဲ့ဝင်မဖစ်မခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုေ် ြေုမ္ပဏီအပု်စုနှငဴဆ်ြေ်နဃယ်  သူမျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွြေ်မခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုေ် 

ဆြ်ေနဃယ်မငရိှမခင်ဵေုိ္ဓေ ြောင်ဴ အရငဳဵ သုိ္ဓမဟုေ် အမည်ဂုဏ်သေင်ဵ ထိခုိြ်ေပျြ်ေစီဵေစမခင်ဵေ ြောင်ဴ 

မဖစ်ေပ္ဒေသာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခြေို ဆိုသည်။  

၁။ ဘဏ်မျာဵသည် အေရဵပါေသာ လုပ်ငန်ဵအုပ်စုနှင်ဴ ဆြ်ေနဃယ်  သူမျာဵ        ဆဳုဵရငဳဵ 

နုိင်ေမခအရင်ဵအမမစ်မျာဵအာဵလဳုဵြုိေ ေအာြ်ေပါအေုိင်ဵ  သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်ရမည်-   

(ြေ) ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵမျာဵဥပေေ ပုေ်မ ၆၄ နှင်ဴ မမန်မာနုိင်ငဳေော်ဗဟုိဘဏ်၏ 

ဆြေ်နဃယ်သူမျာဵဆိုငရ်ာ ညဃန် ြောဵချြေ်အမှေ် (၁၁/၂၀၁၉)  ၌ သေ်မှေ် 

ထာဵ သည်ဴအေုိင်  ဵ ဘဏ်နှင်ဴအုပ်စုေစ်ခုေည်ဵေအာြ်ေရိှေန     အမခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ  

သုိ္ဓမဟုေ် ၎င်ဵနှငဴ်ဆြေ်နဃယ်ေနသူမျာဵသုိ္ဓ ထုေ်ေချဵထာဵေသာ ေချဵေငွေမျာဵနှငဴ် 

အမခာဵေသာေချဵေငွေဆိုင်ရာဝန်ေဆာငမ်ငမျာဵ၊ 

(ခ)  အာမခဳေပ မဵခင်ဵ (Guarantees) သုိ္ဓမဟုေ် အာမခဳပစ္စည်ဵ  (Collateral) ေပဵအပ်မခင် ၊ဵ 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြေ်ချြေ် စာချုပ်စာေမ်ဵ (Performance Bonds) နှငဴ ်အမခာဵ 

ြေေိြေဝေ်မျာဵ (Other Commitments)၊ 

(ဂ)  လြ်ေေအာြ်ေခဳအဖွေဲ့အစည်ဵမျာဵ၌ ရင်ဵနီှ မဵမစုပ်ထာဵသည်ဴ ေန်ဖုိဵမျာ  ဵ ေလျာဴနည်  ဵ

ြေျဆင်ဵမခင်ဵ ၊ သုိ္ဓမဟုေ် ဘဏ်နှငဴ် အုပ်စုေစ်ခုအေွေင်ဵရိှေနေသာ အမခာဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵဆုိင်ရာ ချွေ်ယွေင်ဵအာဵနည်ဵမငမျာဵြေ ဘဏ်အေပ္ဒ  

ပျ ဳ့နှဳ္ဓေစမခင်ဵ ေ ြောငဴ် မဖစ်ေပ္ဒလာသည်ဴအရငဳဵမျာဵ၊  

 (ဃ) ဝန်ထမ်ဵေချဵေငွေအစီအစဉ်မျာဵမှ ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခမဖစ်ေပ္ဒနိုင်မငမျာဵ၊ 

 (င) ဘဏ်နှင်ဴ အုပ်စုေစ်ခုအေွေင်ဵရိှေနေသာ အမခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ သုိ္ဓမဟုေ် ၎င်ဵနှင်ဴ 

ဆြေ်နဃယ်ေနသည်ဴ အဖွေဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ စီဵပွောဵေရဵထိခိုြေ်ြေျဆင်ဵ မငေ ြောငဴ် 

ဘဏ်အေပ္ဒ သြ်ေေရာြ်ေလာေစနုိင်သည်ဴ အမည်ဂုဏ်သေင်ဵထိခုိြ်ေပျြ်ေစီဵနုိင်မင၊ 
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(စ) ဘဏ်နှငဴ်အပု်စုေစ်ခုအေွေင်ဵရှေိနေသာ အမခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ သုိ္ဓမဟုေ် ၎င်ဵနှငဴ် 

ဆြေန်ဃယ်ေနသည်ဴအဖွေဲ့အစည်ဵမျာဵသို္ဓ ဝန်ေဆာင်မငေပဵမခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုေ် 

၎င်ဵေို္ဓထဳမှ ဝန်ေဆာင်မငရယူမခင်ဵ ၊ အထူဵသမဖငဴ်ဘဏ်သည် အေရဵပါေသာ 

ဘဏ်လုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာင်မငမျာဵြေို ၎င်ဵနှငဴ်အပု်စုေူလပု်ငန်ဵမျာဵ သုိ္ဓမဟုေ် 

ဆြ်ေနဃယ်ေနသည်ဴအဖွေဲ့အစည်ဵမျာဵထဳမှ မီှခုိေနရမခင်ဵေ ြောင်ဴ မဖစ်ေပ္ဒလာနုိင်ေသာ  

ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵ၊ 

(ဆ)  ြေုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ အမိ်ခခဳေမမမျာဵနှင်ဴ ရရန်ပိုင်ခွေငဴ်မျာဵနှင်ဴပေ်သြေ်၍  ဘဏ်နှငဴ် 

အပု်စုေူလုပ်ငန်ဵမျာဵ သုိ္ဓမဟုေ် ၎င်ဵ နှင်ဴဆြေ်နဃယေ်နသညဴ်အဖွေဲ့အစည်ဵမျာဵ 

ထဳသို္ဓ ဘဏ်ြေ လဃေဲမပာင်ဵ ေပဵမခင်ဵ ၊ ေရာင်ဵချမခင်ဵနှင်ဴ ၎င်ဵေို္ဓထဳမှ လဃေဲမပာင်ဵ 

ရယူမခင်ဵ ၊ ဝယ်ယူမခင်ဵ ေို္ဓေ ြောငဴ် မဖစ်ေပ္ဒလာနိုငေ်သာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵ၊  

(ဇ)  ဘဏ်နှင်ဴအုပ်စုေူလုပ်ငန်ဵမျာ  ဵ သုိ္ဓမဟုေ် ၎င်ဵနှင်ဴဆြ်ေနဃယ်ေနသည်ဴ အဖွေဲ့အစည်ဵ 

မျာဵအေွေြ်ေ ေပဵရန်ောဝန်မျာဵေပဵေချမခင်ဵမှ မဖစ်ေပ္ဒလာနုိင်ေသာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵ။ 

၂။ ဘဏ်မျာဵသည်အေရဵပါေသာ လုပ်ငန်ဵအုပ်စုနှင်ဴဆြ်ေနဃယ်  သူမျာဵဆုိင်ရာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခ 

နှငဴစ်ပ်လျဉ်ဵ၍ ေအာြေ်ပါ          ေိုင်ဵောစစ်ေဆဵေဆာငရ်ွြေ်ရမည်- 

(ြေ) ဘဏ်မျာဵသည် အမခာဵေသာဆြ်ေနဃယ်ေနသူမျာဵအာဵလဳုဵနှင်ဴ ၎င်ဵေုိ္ဓနှင်ဴ ဆြ်ေနဃယ် 

ေနေသာ အစိေ်အပုိင်ဵအပါအဝင် ၎င်ဵေုိ္ဓနှင်ဴဆြ်ေစပ်ေနေသာ လုပ်ငန်ဵအုပ်စုမှ 

အမခာဵေသာအဖွေဲ့ဝငမ်ျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵလုဳဵြေို သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်ရန်  

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ ချမှေ်ေရဵဆွေဲထာဵရမည်။ ထိသုို္ဓေဆာင်ရွြေ်ရာေွေင်  

ယင်ဵ ေို္ဓ နှငဴ် သြေ်ဆိုငေ်သာ  ေအာြေ်ပါအချြေ်မျာဵြေို ရယူ ြေညဴ်ရငရမည်-  

(၁) ယင်ဵ လုပ်ငန်ဵအုပ်စုဖွေဲ့စည်ဵပုဳနှငဴ် ဖွေဲ့စည်ဵထာဵရိှမင (Structure and 

Organization)၊ ၎င်ဵေို္ဓ၏ အဓြိေ     အစုရှယ်ယာရှငမ်ျာဵ (Major 

Shareholders) နှငဴအ်ဆငဴမ်မငဴ်စီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵ (Senior Management) 

ေို္ဓ၏ အေသဵစိေ်အချြေ်    မျာဵ၊ 
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(၂) လုပ်ငန်ဵအုပစ်ုေစ်ခုလုဳဵ စုေပါင်ဵထာဵေသာ နှစ်ချုပ်ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵ 

ရှင်ဵေမ်ဵမျာဵ (Consolidated Annual Finanical Statements) နှငဴ ်

စာရင်ဵစစ်အစီရငခ်ဳစာ (Audit Report) မျာဵအမပင် လုပ်ငန်ဵအပု်စု 

အေွေင်ဵရိှ အဖွေဲ့ဝင်လုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ စာရင်ဵစစ်ေဆ ပဵပီဵေသာ ေငွေေရဵေ ြေဵေရ  ဵ

ရှင်ဵေမ်ဵမျာဵ (Audited Financial Statements) အပါအဝင် လုပ်ငန်ဵ 

အုပ်စုနှင်ဴအဓိြေြေျေသာ ြုေမ္ပဏီမျာဵ၏ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵဆုိင်ရာ အချြေ် 

အလြေ်မျာဵ၊ 

(၃) လုပ်ငန်ဵအုပစ်ု၏ အုပ်ချုပ်မငဆိုငရ်ာအစီအစဉ်မျာဵ (Governance 

Arrangements)၊ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမင (Risk Management) နှငဴ ်

   ေွေင်ဵထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲမငဆိုငရ်ာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ (Internal 

Control Procedures)။ 

(ခ) ဘဏ်သည်လုပ်ငန်ဵအုပ်စုေွေင် အဖွေဲ့ဝင်မဖစ်မခင်ဵနှင်ဴ အမခာဵေသာ ဆြ်ေနဃယ် 

ေနသူမျာဵနှငဴ်ပေ်သြေ်ဆြေ်နွေယ်ရာမှ မဖစ်ေပ္ဒ  နိုင်ေသာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵြေို 

အြေဲမဖေ် ဆန်ဵစစ်ရမည်။ ထုိသုိ္ဓအြဲေမဖေ်ဆန်ဵစစ်ရာ၌ လုပ်ငန်ဵအုပ်စု၏ 

ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵ အေမခအေနေပ္ဒမူေည်၍ ေချဵေငွေနှငဴ်ပိုင်ဆိုင်မငအချ ို ဵ (Debt to 

Equity Ratio) ၊ အမမေ်ရရိှနိုင်မငအချ ို ဵမျာဵ (Profitability Ratios) စသည်ဴ  

ြေိန်ဵဂဏန်ဵဆိုငရ်ာ (Quantative) စိစစ်ေလဴလာအြေဲမဖေ်မခင်ဵ၊  လိအုပ်ပါြေ 

လုပ်ငန်ဵအုပစ်ု၏စီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵနှင်ဴ ေဆွေဵေနွေဵချြေ်မျာဵအာဵ ေြောြေ်နငေ်၍ 

အရည်အေသွေဵပိုင်ဵဆိုင်ရာ (Qualitative) အြေဲမဖ                 

၃။ ဘဏ်မျာဵ သည် ယင်ဵေုိ္ဓ၏           လုပ်ငန်ဵအုပ်စု        ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵ  (Group 

Risks) ြေို ေစာငဴ် ြေပ် ြေည်ဴရငမခင်ဵ နှင်ဴ ထိန်ဵချုပ်ြေွေပြ်ေဲမခင်ဵ ေို္ဓေဆာငရ်ွြေ်ရာ၌    ေအာြေ်ပါ 

ေို္ဓြေို ေဆာင်ရွြေ်ရမည်- 

(ြေ) လုပ်ငန်ဵအုပစ်ုအေွေင်ဵ ရှိ ြေုမ္ပဏီမျာဵနှင်ဴ အမခာဵေသာဆြေ်နဃယ်ေနသူမျာဵ 

ဆိုင်ရာြေိစ္စရပ်အဝဝြေို ပုဳမှန်သုဳဵသပ်၍ အဆငဴ်မမင်ဴစီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵ (Senior 

Management) ၊ ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမငေြော်မေီ (Board 

Risk Management Committee)ေို္ဓရိှပါြေ ေြော်မေီနှငဴ်ေါရိုြေ်ော 

အဖွေဲ့ေို္ဓသုိ္ဓ အစီရင်ခဳေငမ်ပမခင်ဵ ၊ 
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(ခ) ဘဏ်နှငဴ်ဆြေ်သွေယ်ေဆာငရွ်ြေ်သူအသစ်မျာဵသည် ဘဏ်နှငဴ်ဆြေ်နဃယ်မငရိှ၊ 

မရိှအြေဲမဖေ်ရန်အေွေြေ် လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵအပါအဝင် ဘဏ်၏ လုပ်ငန်ဵ 

အုပ်စုမှအဖွေဲ့ဝင်လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ယင်ဵ၏ဆြ်ေနဃယ်ေနသူမျာဵမှဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵြုိေ 

သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်မခင်ဵ ြေို ေသချာေစမည်ဴ  ထိန်ဵချုပ်ြေွေပြ်ေဲမခင်ဵ၊ 

 (ဂ) လုပ်ငန်ဵအုပ်စုအဖွေဲ့ဝင်မျာ ၊ဵ အမခာဵေသာဆြ်ေနဃယ်ေနသူမျာဵနှင်ဴ ေဆာင်ရွြ်ေသည်ဴ 

ေချဵ ေငွေလုပ်ငန်ဵအမျ ို ဵမျ ို ဵ (Credit Facilities) နှင်ဴအမခာဵေသာေဆာင်ရွြ်ေချြ်ေ 

မျာဵသည် ေဈဵြေွေြ်ေဆုိင်ရာစည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵြေမ်ဵမျာဵအေုိင်ဵ ေဆာင်ရွြ်ေမခင်ဵနှငဴ ်

မမန်မာနိုင်ငဳေော်ဗဟိုဘဏ်ြေ ထုေ်မပန်သညဴ် ဆြေ်နဃယ်သူမျာဵဆိုငရ်ာ 

ညဃန် ြောဵချြ်ေအမှေ် (၁၁/၂၀၁၉) ပါ သေ်မှေ်ချြ်ေမျာဵအေုိင်ဵေဆာင်ရွြ်ေချြ်ေမျာဵ 

ေသချာေစရန်ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲမခင်ဵ၊ 

 (ဃ) ယင်ဵ ေို္ဓ၏ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခမျာဵ ေလျာဴနည်ဵေအာင်ေဆာင်ရွြေ်ရန် မူဝါေမျာဵနှငဴ ်

လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵ ဖွေဳ့ပဖိုဵေစ    ေအာြေ်ပါ          ေဆာငရွ်ြေ်မခင်ဵ - 

(၁)  လုပ်ငန်ဵအုပစ်ုထမဳှ  လုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာငမ်ငြေို  ရယူအသုဳဵမပုသည်ဴအေပ္ဒ        

ြေန့်သေ်ချြ်ေမျာဵအပါအဝင် ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵမျာဵဥပေေနှငဴ် 

မမန်မာနိုင်ငဳေော်ဗဟိုဘဏ်၏ သေ်မှေ်ချြေ်မျာဵနှင်ဴအညီ  ဘဏ်နှငဴ် 

လုပ်ငန်ဵအုပစ်ုမျာဵနှငဴ်   ဆြေ်နဃယ်ေနသူမျာဵ၏ အမခာဵအဖွေဲ့ဝငမ်ျာဵေို္ဓ 

နှငဴ်သြ်ေဆုိင်ေသာ ေဂြေ ပဵမီဆုိင်ရာြိေစ္စရပ်အဝဝအေပ္ဒ ြေန့်သေ်ချြ်ေမျာဵ 

ချမှေ်မခင်ဵ ၊ 

(၂) လုပ်ငန်ဵအုပစ်ုနှငဴ်ဆြေ်နဃယ်ေနသူမျာဵ၏ ေဂြေဵပမီမျာဵနှငဴစ်ပ်လျဉ်ဵ၍  

အေပါင်ပစ္စည်ဵ (Collateral) သုိ္ဓမဟုေ် အာမခဳေပ မဵခင်ဵမျာဵ (Guarantees) 

သုိ္ဓမဟုေ် ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခမျာဵေလျာဴနည်ဵေစသည်ဴ အမခာဵသေ်မှေ်ချြ်ေမျာဵ  

သေ်မှေ်မခင်ဵ ၊  

(၃)  ဘဏ်၏စာရင်ဵမျာဵနှင်ဴမှေ်ေမ်ဵမျာဵ ေွေင် လုပ်ငန်ဵအုပ်စုမှအမခာဵ  ြုေမ္ပဏီမျာဵ  

(သုိ္ဓမဟုေ် အစုရှယ်ယာရှင်မျာဵ)၏  ရရန်ပိုင်ခွေငဴ်မျာဵအာဵ  ဘဏ်၏ 

ပိုင်ဆိုင်မငမျာဵအမဖစ်စာရင်ဵ ေရဵသွေင်ဵ ထာဵမငမရိှေစရန် ေဆာင်ရွြေ်မခင်ဵ ၊ 
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(၄) လုပ်ငန်ဵအုပစ်ု၌ ထိေရာြေ်ေသာ ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခစီမဳခန့်ခွေဲမင (Risk 

Management) ြုိေ မမစင်ဴေင်ရန်အေွေြ်ေ လုပ်ငန်ဵအုပ်စု၏ စီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵ 

နှငဴပ်ူဵေပါင်ဵ ေဆာငရွ်ြေ်မခင်ဵ။ 

 (င)  လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှငဴ်ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲမငမျာဵေဆာင်ရွြေ်ရာေွေင်- 

(၁)  ဘဏ်သည်ေဆာင်ရွြ်ေချြ်ေမျာဵမမပုလုပ်မီေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵမျာဵ 

ဥပေေ၌ မပဌာန်ဵထာဵသည်ဴအေိုင်ဵ   ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့၏ အေည်မပုချြေ် 

ရယူပပီဵ၊  ယင်ဵအေည်မပုချြေ်မျာဵြေို မှေ်ေမ်ဵေင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရိှ 

ရမည်။  

(၂) ေငွေေရဵေ ြေဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵမျာဵဥပေေအရေဆာင်ရွြ်ေချြ်ေမျာဵ မမပုလုပ်မီ 

အာမခဳပစ္စည်ဵေငသ်ွေင်ဵရမည်။ ထိသိုု္ဓေဆာငရွ်ြေ်ရာ၌ လုေဳလာြေ်ေသာ 

အရည်အေသွေ မဵပည်ဴမီသည်ဴအာမခဳပစ္စည် ၊ဵ သင်ဴေလျာ်သည်ဴေန်ဖုိ မဵဖေ်မခင်  ဵ

ဆိ ုင်ရာလုပ်ထု ဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ ်  ဆီေလျာ်မငရှ ိေသာ ေရာဵဝင် 

သေဘာေူညီချြ်ေမျာဵနှင်ဴပေ်သြ်ေ၍ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှင်ဴ ထိန်ဵချု ပ်ြေွေပ်ြဲေမင 

မျာဵရိှရမည်။   

(၃) ဆြေ်နဃယ်ေနသူမျာဵသို္ဓ ထုေ်ေချဵထာဵေသာ ေဂြေဵပမီမျာဵနှငဴ် 

ေဆာငရ်ွြေ်ချြေ်မျာဵ အာဵလုဳဵြေိုဘဏ်၏ ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့သို္ဓ ေငမ်ပ 

ရမည်။ ဆြေ်နဃယ်ေနသူမျာဵ၏ ေဂြေဵ   မျာဵ စာရင်ဵပယ်ဖျြေ်မခင်ဵြေို 

ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့၏ အေည်မပုချြေ်မဖင်ဴသာ ေဆာငရွ်ြေ်ရမည်။ 

(စ) ဝန်ထမ်ဵေချဵ ေငွေမျာဵအပါအဝင် ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴသြ်ေဆုိင်ေသာ ေဆာင်ရွြ်ေချြ်ေမျာဵ 

အေွေြ်ေ မူဝါေေစ်ရပ်ချမှေ်မခင်ဵနှင်ဴ မည်သည်ဴေချဵ ေငွေထုေ်ေချဵ မခင်ဵမဆုိ ချမှေ် 

ထာဵေသာမူဝါေနှင်ဴြုိေြ်ေညီမငရိှသည်ဴ ထိန်ဵချု ပ်ြေွေပ်ြဲေမခင်ဵမျာဵထာဵရိှမခင်ဵ၊   

၄။ ဘဏ်သည် လုပ်ငန်ဵအပု်စုနှငဴ်ဆြေ်နဃယ်  သူမျာဵဆိုင်ရာ ဆုဳဵရငဳဵနိုငေ်မခမျာဵြေို 

ထိန်ဵချု ပ်ြေွေပ်ြဲေမငမျာဵ၏ ထိေရာြ်ေမငရိှ၊မရိှ ဘဏ်ေွေင်ဵစာရင်ဵစစ်                   ပဳုမှန်စစ်ေဆဵ 

သဳုဵသပ်ရမည်။  
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၅။ ဘဏ်မျာဵသည် လုပ်ငန်ဵအုပ်စုနှင်ဴဆြ်ေနဃယ်ေနသူမျာဵဆုိင်ရာ ဆဳုဵရငဳဵနုိင်ေမခလြ်ေခဳနုိင်မင 

အမပင် ဆုဳဵရငဳဵနိုင်ေမခြေို သေ်မှေ်ေဖာ်ထုေ်မခင်ဵ  (Identification)၊ ေိုင်ဵောစစ်ေဆဵမခင်ဵ  

(Measurement)၊ ေစာငဴ် ြေပ် ြေညဴ်ရငမခင်ဵ  (Monitoring) နှငဴ် ထိန်ဵချုပ်ြေွေပ်ြေဲမခင်ဵ 

(Controlling) ေို္ဓအေွေြေ် ချမှေ်ထာဵေသာမူဝါေမျာဵနှငဴ် လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵြေို စာေမ်ဵ 

အမှေ်အသာဵမျာဵမဖငဴ် မှေ်ေမ်ဵေင်ထာဵရမည်။ ဘဏ်၏ မူဝါေမျာဵြေို ေါရိုြေ်ောအဖွေဲ့ြေ 

အေညမ်ပုပပီဵ အဆငဴ်မမငဴ်စီမဳခန့်ခွေဲသူမျာဵြေ ယင်ဵ ေို္ဓြေို အေြောင် အထည်ေဖာ်ေဆာငရ်ွြေ် 

ရမည်။  


