ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုငင
် ံထတော်

ပမ္န်မ္ောနုငင
် ံထတော်ဗဟုဘဏ်
စောအမ္ှတ်၊ မ္ဗဘ/နြတ(စောရင််း)(၃၈၈/၂၀၂၁)
ရက်စွဲ

၊

၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ ဧပြြီလ ၂၇ ရက်

သုို့
ဘဏ်မ္ ော်းအော်းလံ်းု
အက

ြောင်းအရြော။

၁။

CBM-NET System အသုံးပ ြုပြငုံးကစ္
ိ စ

ပမ္န်မ္ောနင
ု ်ငံထတော်ဗဟုဘဏ်နှင် ဘဏ်မ္ ော်းအကကော်း ထ

ောင်ရက
ွ ်လ က်ရှသည် CBM-

NET System အသံု်းပြြု၍ ပမ္န်မ္ောနုငင
် ံထတော်ဗဟုဘဏ်မ္ှ ဘဏ်မ္ ော်းသုို့ ထနို့စဉ်ထငသင််း/ထင

တ
ု ်

ုင်ရော ကစစရြ်မ္ ော်း ၊ Cheque/PO ပြင် စောရင််းရှင််းလင််းပခင််းကစစရြ်မ္ ော်းကုလည််း အခ န်နှင်
တထပြ်းညြီ လက်ခံထ
၂။

ောင်ရွက်ထြ်းလ က်ရြါသည်
ှ
။

Cheque/PO နှင် CBM-NET မ္ ော်းပြင် စောရင််းလွဲထပြောင််းပခင််းကု တင်က ယ်စော

စောရင််းရှင်း် လင််းမ္ှုထ

ောင်ရက
ွ ်နင
ု ်ြါက ထငထြ်းထခ မ္ှုထ

ောင်ရွက်ရောတင် ထငသော်းအသံု်းပြြုထ

ရွက်ပခင််း ထလ ောက ထစမ္ည်ပြစ်ြါသည်။ ဤကစစရြ်သည် မ္မ္ဘဏ်၏ြံုရြ်ကု
ဘဏ်မ္ ော်းအထနပြင် ဘဏ်ဝန်ထ
ထ

ောင်မ္ှုမ္ ော်းကု ြံုမ္ှန်အတင
ု ််းဝန်ထ

ောင်

ခုက်နုင်သပြင်

ောင်မ္ှုထြ်းနုင်ရန်အတက် ကကြု်းြမ္််း

ောင်ရွက်ရန် လအ
ု ြ်ြါသည်။

၃။

သပုို့ ြစ်ြါ၍ ဘဏ်မ္ ော်းအထနပြင် Customer မ္ ော်းအော်း ဘဏ်လုြ်ငန််းဝန်ထ

ထြ်းရောတင် CBM-NET System ကု အသံု်းပြြု၍ ထငသင််း/ထင

ောင်မ္ှုမ္ ော်း

တ
ု ် ၊ ထငလလ
ွဲ ုြ်ငန််းမ္ ော်း ၊

Cheque/PO ပြင် စောရင််းရှင််းလင််းပခင််းလုြ်ငန််းမ္ ောကု လက်ခံထ

ောင်ရက
ွ ်မ္ညဘ
် ဏ်ခွဲမ္ ော်းကု

အမ္ ော်းပြည်သူသုို့ မ္မ္တုို့၏ Website နှင် အပခော်းသင်ထလ ော်ရော နည််းလမ္််းမ္ ော်းပြင် အသထြ်း
ထ

ောင်ရွက်ထြ်းြါရန်နှင် အမ္ ော်းပြည်သူ (Individual) နှင် ကုမ္ပဏြီအြွဲွဲ့အစည််းမ္ ော်းအော်း သြီ်းပခော်း

Service Counter ြင်၍ အော်း

ုတ်ကကြု်းြမ္််း ထ

ောင်ရက
ွ ်ထြ်းြါရန်

ြ်မ္ံနှု်းထ

ော် အထကကောင််း

ကကော်းြါသည်။
၄။

ဘဏ်မ္ ော်းအထနပြင် ဗဟုဘဏ်၏ ညန်ကကော်းမ္ှုအတုင််း Customer မ္ ော်းသုို့ ဘဏ်လုြ်

ငန််း ဝန်ထ
စြီမ္ံခနို့်ခွဲထရ်း

ောင်မ္မ္
ှု ော်း အပြည်အဝမ္ထြ်းသည်ကု စစစ်ထတွဲ့ရှရြါက ပမ္န်မ္ောနင
ု ်ငံထတော်ဗဟုဘဏ်မ္ှ
ုင်ရောနည််းလမ္််းပြင် အထရ်းယူထ

ောင်ရွက်သော်းမ္ည်ပြစ်ြါသည်။

ို့ပု ြင် Account

Transferထ ောင်ရက
ွ ်ထြ်းမ္ှုနှင် Cheque/PO စောရင််းရှင်း် လင််းမ္ှု အထပခအထနမ္ ော်းအော်း ပမ္န်မ္ောနုင်ငထ
ံ တော်

-2-

ဗဟုဘဏ်ရှ Transaction Record နှငက
် ုက်ညနင
ု ်ရန်အတက် ြုန််း-၀၁-၈၆၀၅၀၉၃ နှင် emailcbmnet.ft@gmail.com တသ
ုို့ ုို့ ြူ်းတွဲြါဇယော်းတင် ပြညစ
် က်၍ ထနို့စဉ် ညထန (၄:၀၀) နာရြီ
အထရောက်ထြ်းြြ
ုို့ ါရန် အထကကောင််းကကော်းြါသည်။

(ြံု)xxxxxxxxxxxxx
ဒုတယဥကကဋ္ဌ (ကုယ်စော်း)
(ခုင်ထရွှေဝါ ၊ ညန်ကကော်းထရ်းမ္ှ ်းခ ြုြ်)
မ္တတ ကု
ရံု်းလက်ခံ/ထမ္ ောစောတွဲ

(

စ္ဉ

) ရကန ေ့ရိ၊ -------------------------------------ဘဏ၏ မိမိ Customer အတွက န ေ့စ္ဉလ င ုံး န

BBT
Tran:

ACH

CCT
Amount

Tran:

Amount

Faster
Tran:

Amount

CTS(Cheque/PO)

Bulk
Tran:

ောငရွကမှုအနပြအန

Amount

Volume

Amount

MCH(Cheque/PO)
Volume

Amount

တောဝ ြအရောရိ
လကမတ

-

……………………………………

အမည

-

……………………………………

ရောထုံး

-

……………………………………

ဌော

-

…………………………………….

