
 

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည် ဈးကွက်အ ြခခ သာ ရည်ညန်း ငွလဲလှယ်နန်းကိ ၂၀၁၉ 

ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ (၅) ရက် နမ့ ှ စတင်ထတြ်ပနမ်ည်ြဖစ် ပးီ ယငး်မာှ နတ့စ် နအ့တွက် 

အဆိပါ နတ့ွင ် ဈးကွက်အတငွ်း ြဖစ် ပ န သာ ငွလဲလှယ်နန်းများမ ှ ရယူသတ်မှတ်ြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည ် ယခအခါတွင် ရည်ညန်း ငွလဲလှယ်နန်းကိ အ ရာင်း/အဝယ် 

နှစမ်ျိုး ြပုလပ် သာ နိင်ငြခား ငွ လလ ဈးကွက ် (two-way auction) မှ cut-off rate ြဖင့် 

အ ြခခသတ်မှတ်ြခင်းကိ ကျင့်သး န ပီး ယင်းစနစ်မှာ ၂၀၁၂ ခနှစ်က နိင်ငြခား ငွ ကး ဈးကွက် 

တိးတက်မအတွက် ပ့ပိး ပးရန် စတင်ကျင့်သးခဲ့ သာစနစ် ြဖစ်ပါသည်။ ယငး် လလစနစသ်ည် 

နိင်ငြခား ငွ ကး ဈးကွက်ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မနှင့် ဈးနန်းသတ်မှတ် ပးမတိက့ိ ဆာင်ရွက်နိင် 

ခ့ဲပါသည်။ ဘဏ်အချင်းချင်း (Interbank) ဈးကွက်၌ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင ်

အ မရိကန် ဒ လာ ၀.၀၁ ဘီလျမသာ အ ရာင်းအဝယ်ရိှခ့ဲရာမှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ်တွင ်

အ မရိကန် ဒ လာ ၂ ဘီလျသိ ့တိးတက်ခ့ဲ ပီး ဆက်လက်၍လည်း တိးတက်လျက်ရိှပါသည် (ပ ၁ 

ကိ ကည့်ပါ)။ ထိ ့ ကာင့် ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်အ နြဖင့် နိငင်ြခား ငွ ကး ဈးကွက် 

ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မအဆင့်ြမင့်တင် ရးအတွက် နိင်ငတကာဗဟိဘဏ်များ ကျင့်သးသည့်စနစ်နှင့်အညီ 

ဈးကွက်ကိအ ြခခ၍ပျမ်းမအ လး ပးတွက်ချက် သာရည်ညန်း ငွလဲလှယ်နနး်သတမှ်တ်ရန ်

ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်သည်။ 

Figure 1: Interbank Foreign Exchange Market volume by financial years 

 

အ မရိကန် ဒ လာနှင့် ြမန်မာကျပ် ငွလဲလှယ်သည့် ရည်ညန်း ငွလဲလှယ်နန်းအား တစ် နတ့ာ 

အတွင်း ဘဏ်အချင်းချင်းနှင့် ဘဏ်နှင့် ယင်း၏ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သူများအကား အ ရာင်း/ 

အဝယ်ြဖစ်သည့်ပမာဏအ ပ တွင် ပျမ်းမအ လး ပးတွက်ချက်မြဖင့် တွက်ချက်သတ်မှတ်မည် 
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ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည်ရည်ညန်း ငွလဲလှယ်နန်း ထတ်ြပန်သည့်အချိန်ကိလည်း န ့

တစ် နအ့တွက ် အချက်အလက်အားလးရရှိနိင်သည့်အချိန် ည န(၄:၀၀)နာရီသိ ့ ြပာင်းလဲ 

ထတ်ြပန်ပါမည်။ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်က နနက်ပိင်းထတ်ြပန် သာ ရည်ညန်း ငွလဲလှယ်နန်း 

အတွက် လက်ရိှကျင့်သး န သာစနစ်မှာ ယခင်လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်သည့် န၏့ ပျမ်းမအ လး ပး 

တွက်ချက်ထားသည့်နန်းကိ အသးြပုထားရာ အထူးသြဖင့် ပိတ်ရက်ရှည်များ သိမ့ဟတ် သီတင်း 

ပတ်၏ အလပ်ပိတ်ရက်များ ကန်ဆး ပီး နာက် နမ့ျားတွင် လက်ရှိ ဈးကွက် ငွလဲလှယ်နန်းနငှ့် 

လိက် လျာညီ ထွမရိှြခင်းတိကိ့ ြဖစ် ပ စပါသည်။ ယခ ြပာင်းလဲအသးြပုမည့်စနစ်မှာ တူညီ သာ 

နမှ့ာပင် ရည်ညန်း ငွလဲလှယ်နန်းကိ ထတ်ြပန်မည်ြဖစ်သည့်အတွက် ထိသိလ့ိက် လျာညီ ထွ 

မရိှမက ိ ရှာင်ရှားနိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည် အများြပည်သူထ သတင်းအချက်အလက်ြဖန် ့ ဝနိင်ရန် ဗဟိဘဏ် 

website ၏ ပထမစာမျက်နှာတွင ်ဘဏ်အချင်းချင်းအကားနှင့် ဘဏ်နှင့် ယငး်၏ ဆက်သွယ် 

ဆာင်ရွက်သူများအကား ငွလဲလှယ်နန်းများအား ပျမ်းမအ လး ပးတွက်ချက်၍ ရရိှထားသည့် 

ဈးကွက် ငွလဲလှယ်နန်း (ရည်ညန်း ငွလဲလှယ်နန်း) ကိ ရည်ညန်း ငွလဲလှယ်နန်း ထတ်ြပန် 

သာပစြဖင့် ြပာင်းလဲ ဖာ်ြပသွားမည်ြဖစ်သည်။ (ဇယား ၁ ကိ ကည့်ပါ) 

ဇယား ၁။  ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်၏ website ပထမစာမျက်နှာတငွ ် ရည်ညန်း င ွ

လဲလှယ်နန်း ထတ်ြပန်သည့် နမူနာပစ။ 

Weighted-average (WA) Market Exchange Rate 
MMK per USD - Date: 29thJan 2019   

Reference Exchange Rate  
(WA market rate) 

1521.9 
  

  

Interbank  Market  WA Rate  1521.7   

Bank-customers  Market WA Rate 1522.3 

 ြမန်မာနိင်င တာဗ်ဟိဘဏ်က နစ့ဉ်ရညည်နး် ငွလလဲယ်ှနန်းကိ နနက် ၉:၀၀ နာရီနှင့် နလ့ယ ်၃:၀၀ နာရီ အကား 

ရာင်းဝယ်မများအ ပ  အ ြခခ၍ ဘဏ်ဖွင့်ရက်တိင်း ည န ၄:၀၀ နာရီတွင ်ထတ်ြပန် ကညာမည်ြဖစ်သည်။  

 ဈးကွက် ငွလဲလှယ်နန်းကိ ပျမ်းမအ လး ပးတွက်ချက်သတ်မှတ်သည့် နည်းစနစ်မှာ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ၏် 

website တွင် တွနိ့င်ပါသည်။ 

 ြမန်မာကျပ် ငွြဖင့် အြခားနိင်ငြခားသး ငွ ကးများ၏ ရည်ညန်း ငွလဲလှယ်နန်းများကိ forex.cbm.gov.mm တွင ်

ကည့်ရနိင်ပါသည်။ 
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ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည ် ြမန်မာကျပ် ငွြဖင် ့ အြခား နိင်ငြခားသး ငွ ကးများ၏ 

လဲလှယ်နန်းများကိလည်း သတ်မှတ်မည်ြဖစ် ပီး ယင်းသိတွ့က်ချက်ြခင်းကိ နိင်ငတကာ 

ဈးကွက်များတွင ် ြဖစ် ပ န သာ လဲလှယန်န်းများအရ သိမ့ဟတ် အဆိပါ ငွ ကး ထတ် ဝ 

သာ နိင်ငအတွင်း ဘဏ်အချင်းချင်းအကား ငွ ကး ဈးကွကတွ်င် cross-currency လဲလှယ ်

သည့်နန်းများအ ပ  အ ြခခသတ်မှတ်ြခငး်ြဖစ်သည်။ 

ဤ နရာတွင်သတိြပုရမည့်အချက်မှာ ရည်ညန်း ငွလဲလှယ်နန်းသည် ရညည်နး်ကိန်း တစ်ခသာ 

ြဖစ်၍ မြဖစ်မ နအသးြပုရမည် ့ နန်းထားတစ်ခမဟတ်ြခင်းပင်ြဖစ်သည။် နိင်ငြခား ငွ ကး 

ဈးကွက်အတွင်း လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်သူများအ နြဖင့် ယင်းတိ၏့ နိငင်ြခား ငွ ကးလဲလှယ ်

လဲ ြပာင်းသည့်လပင်န်းများတွင် ရည်ညန်း ငွလဲလှယ်နန်းကိ မြဖစ်မ နအသးြပုရန ် မလိအပ ်

ပါ။ အ ကာက်ခွန်ဆိင်ရာ စာရင်းရှင်းလင်းချက်များ၊ စာရင်း ရးသွင်းမများနှင့် စာရင်းအင်း 

အချက်အလက်ြပုစရန ် ကိစ္စရပ်များအတွက်မူ ယခင် နရ့ည်ညန်း ငွလဲလှယ်နနး်ကိ အသးြပု 

နိင်သည်။ 

အများြပည်သူအတွက ် အချက်အလက်များတိးြမင့်ရရှိနိင်ရန ် ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်သည ်

နစ့ဉ်တွက်ချက်ရရှိ သာ Nominal Effective Exchange Rate (NEER) နငှ့် 

လစဉ်တွက်ချက်ရရိှ သာ Real Effective Exchange Rate (REER) အချက်အလက်များကိ 

ပမှန်ထတ်ြပန်သွားမည်ြဖစ်သည်။  

ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ်၏ နိင်ငြခားသး ငွဆိင်ရာ ရည်မှန်းချက်တစ်ခမှာ  အချိန်တိအတွင်း 

ငွလဲလှယ်နန်း တက်ြခင်း/ကျြခင်း ကီး ကီးမားမား မြဖစ် စရန်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပါ ရည်ရွယ်ချက် 

ကိ အာင်ြမင် စရန် ဗဟိဘဏ်အ နြဖင့် အဆင့်ဆင့်တိးြမင့် ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ် ပီး ဈးကွက် 

အတွင်း ငွလဲလှယ်နန်း တက်ြခင်း/ကျြခင်း ကီးမားစွာြဖစ် ပ ပါက ဗဟိဘဏ်က ထိအ ြပာင်း 

အလဲကီးြခင်းကိ လျာ့ပါး စရန ် ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်သည်။ ယင်းသိ ့ ဆာင်ရွက်သွားမည့် 

ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိဘဏ်အ နြဖင် ့လိအပ်သလိ ထပ်မအသိ ပးထတ်ြပန်သွားမည်ြဖစ်သည်။  


