
ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတေ်ာ 

ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတေ်ာဗဟ ုဘဏ် 

  စောအမ္ှတ်၊ မ္ဗဘ/နြတ/FIS/(၂၈ /၂၀၂၁) 

ရက်စ ွဲ ၊  ၂၀၂၁ ခုနစှ် ၊  မ္တ်လ      ၁   ရက်   

အထ ကောင််းအရော။ င ွေသ ားစီမံခန ့်ခွေွဲမှုငခ  ငမွေွေ့အဆ ့်င ြေငစငရားလ ိုက့်နာငဆ  ့်ရွက့်ရန့်က စစ 

၁။ ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတေ်ာဗဟ ုဘဏ်သည် န ုင်ငံထတေ်ာအစ ု်းရ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်စ ်းြ ော်းထရ်း အထ ောက် 

အအုံသ ုို့ အသ င်က ်းထပြောင််းထ ောင်ရွက်မ္ှုလုြ်ငန််းစဉ်မ္ျော်းအော်း အရှ န်အဟုန်မ္ပြတ် ထ ောင်ရွက်န ုင် 

ထစရန်၊ ထင ထြ်းထချမ္ှုစနစ်မ္ျော်းြ ုမ္ ု  ထရောက်စ ော အထကောင်အ ည်ထ ောန် ုင်ရန ် အစဉ်တစ ုက ်

ကက  ်းြမ္််းလျက်ရှ ရော အ လက် ထရောနစထ်င ထြ်းထချမ္ှုနည််းလမ္််းမ္ျော်းနငှ ် ဝန်ထ ောင်မ္ှုမ္ျော်းက  ု

ဘဏ်မ္ျော်းနှင ် ဘဏ်မ္ဟုတ်သည ် ထင ထရ်းထ က်း ထရ်းအ  ွဲွဲ့အစည််းမ္ျော်းက ု ခ င ်ပြ ထြ်းခွဲ ပြ ်း ပ စ်ြါသည်။ 

အစ ု်းရအ  ွဲွဲ့အစည််းမ္ျော်းနှင  ် အမ္ျော်းပြည်သ တ ုို့မ္ှ ထင သော်းသုံ်းစ ွဲမ္ှုက ု ထလ ော ချပြ ်း အစ ု်းရဌောနမ္ျော်း၊ 

လ ြုဂ္  လ်နှင  ် စ ်းြ ော်းထရ်းလုြ်ငန််းမ္ျော်းအ ကော်း ထင ထြ်းထချမ္ှုပြ ရောတ င ် ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ပ င ် 

တ ု်းပမ္ြှင ်ထ ောင်ရကွ်သ ော်းရန် လ အုြ်လျကရ်ှ ြါသည်။  

၂။ ဘဏ်မ္ျော်းနှင ် ဘဏ်မ္ဟုတ်သည ်ထင ထရ်းထ က်း ထရ်းအ  ွဲွဲ့အစည််းမ္ျော်း၏ ထင သော်းစ မံ္ခနိ်ု့ခ ွဲမ္ှု 

ြ ုမ္ ထုကောင််းမ္ န်ထစရန်အတ က် ဘဏ်မ္ျော်းအထနပ င ်  ထအောက်ထ ေ်ာပြြါသတ်မှ္တ်ချက်မ္ျော်းက ု ၁-၃-၂၀၂၁ 

ရက်ထနို့မှ္စ၍ ယောယ  လ ုက်နာထ ောင်ရွက်သ ော်းရန် ညွှန် ကော်းလ ကု်သည်- 

(က) အ လက် ထရောနစ်နည််းလမ်္်းပ င ် ထင ထြ်းထချပခင််း/ စောရင််းထပြောင််းနည််းပ င ် ထြ်းထချပခင််း 

တ ုို့က ု ဦ်းစော်းထြ်းထ ောင်ရွက်သ ော်းရန်ပ စ်ြါသည်။ 

(ခ) ထင သော်း ုတ်ယ ပခင််းအတ က် ထင စောရင််းအမ္ျ   ်းအစော်းအလ ုက် ကနိ်ု့သတ်ချက်မ္ျော်းက ု 

ထအောက်ြါအတ ငု််း ထ ောင်ရကွ်ရန် ပ စ်ြါသည်- 

(၁) ATM/POS (Card Less Withdraw အြါအဝင်) မှ္ ထင သော်း  ုတ်ယ မ္ှုက ု 

တစ်ရက်လ င် အမ္ျော်း ုံ်း ကျြ ်(၅)သ န််း၊ 

(၂) ဘဏ်ထင စောရင််းအသ ်းသ ်းမှ္ ထင သော်း ုတ်ယ ပခင််းက ု လ ြုဂ္  လ်တစ်ဦ်းချင််း 

အတ က် တစ်ြတ်လ င် အမ္ျော်း ုံ်း ကျြ်သ န််း (၂၀) နှင  ်ကုမ္ပဏ /အ  ွဲွဲ့အစည််းမ္ျော်း 

အတ က် တစ်ြတ်လ င် အမ္ျော်း ုံ်း ကျြ်သ န််း (၂၀၀)။ 

(ဂ) Time Deposit ထင စောရင််း သက်တမ်္်းထစ ထရောက်ြါက  ြ်မံ္အြ်နံှပခင််း (သ ုို့မ္ဟုတ်) 

Saving AC / Call AC/ Current AC နစှ်သက်ရောသ ုို့ စောရင််းထပြောင််း  ည ်သ င််း 

ထြ်းပြ ်းထနာက် ထင သော်း ုတယ် လ ုြါက အြ ုဒ် (ခ) ြါ သတ်မ္ှတ်ချက်မ္ျော်းအတ ုင််း 

ထ ောင်ရွက်ထြ်းရန်ပ စ်သည်။ 

 



၂ 

(ဃ) အစ ု်းရဌောနမ္ျော်းနှင ် စ ်းြ ောထရ်းလုြ်ငန််းကက ်းမ္ျော်း၏ လကုန်ရက်တ င် လုြ်ခ/လစော 

ထြ်းထချမ္ှုမ္ျော်းအတ က ် လ အုြ်ချက်အထြေါ်မ္ တည်၍ ဘဏ်မ္ျော်းအထနပ င  ်

မ္ မ္ ၏ ထင ထ က်းလက်ကျန် အထပခအထနအရ စ စစ် ုတ်ထြ်းရန်နှင ် လ ုအြ်ြါက 

ဗဟ ုဘဏ်သ ုို့ တင်ပြထ ောင်ရကွ်သ ော်းရန် ပ စ်ြါသည။်  

၃၊၊ အစ ု်းရဌောန  ုင်ရောမ္ျော်း၏ ထင ထြ်းထချမ္ှုမ္ျော်းက  ု ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတေ်ာဗဟ ုဘဏ်မှ္ အထကောင် 

အ ည်ထ ေ်ာထ ောင်ရွက်ထနထသော CBM-NET System က  ု အသုံ်းပြ ၍ ဘဏ်ရှ စောရင််းမ္ျော်းမ္ ှ

တစ် င ် ထင ထြ်းထချသည ် နည််းလမ္််းမ္ျော်း၊ ဗဟ ုဘဏ်မ္ှ ခ င ်ပြ ချက်ရရှ  ော်းထသော ဘဏ်နှင ် 

ဘဏ်မ္ဟုတ်သည ် ထင ထရ်းထ က်းထရ်းအ  ွဲွဲ့အစည််းမ္ျော်းမှ္ ထ ောင်ရွက်ထနထသော အ လက် ထရောနစ် 

ထင ထြ်းထချမ္ှု နည််းလမ်္်းမ္ျော်း၊ မ္ ုဘ ုင််းထင ထြ်းထချမ္ှုနည််းလမ်္်းမ္ျော်း၊ Cheque/ PO မ္ျော်းက  ု ဦ်းစော်းထြ်း 

ထ ောင်ရွက်ရန်နှင ် မ္ မ္ တ ုို့ဌောနနှင ် သက်  ုင်ရောအ  ွဲွဲ့အစည််းမ္ျော်းအ ကော်း ထင သော်းသုံ်းစ ွဲမ္ှုထလ ော ချထရ်းက  ု

အဓ ကဦ်းစော်းထြ်းထ ောင်ရကွ်ရန ်လ အုြ်ြါသည်။ 

၄။ အ က်အြ ုဒ် (၂) ြါ ထင သော်း ုတ်ယ မ္ှုကနိ်ု့သတ်ချက်မ္ျော်းအော်း ပြင် င်ထပြောင််းလွဲမ္ှုမ္ျော်း 

ပြ လုြ်ရန် လ ုအြ်သည ်အချ  န်အခါတ င်  ြ်မံ္အထ ကောင််း ကော်းသ ော်းမ္ည် ပ စ်ြါသည်။ 

 

  

 

(ြံု) xxxxxxxxxxxx 

ဥကကဋ္ဌ (က ုယ်စော်း) 

(သန််းသန််းထ  ၊ ဒုတ ယဥကကဋ္ဌ) 

ပ နိ်ု့ထဝပခင််း 

ဘဏ်မ္ျော်းအော်းလံ်ုး 

မ္ တတူက ု 

စ မ္ံက န််း၊ ဘဏ္ဍောထရ်းနှင စ်က်မ္ှုဝန်ကက ်းဌောန -  

  

 ဒုတ ယဥကကဋ္ဌမ္ျော်း၊ ပမ္န်မ္ောန ုင်ငထံတော်ဗဟ ဘုဏ် 

ညွှန် ကော်းထရ်းမ္ှူ်းချ ြ်မ္ျော်း၊ ပမ္န်မ္ောန ုငင်ံထတော်ဗဟ ုဘဏ် 

ဒုတ ယညွှန် ကော်းထရ်းမ္ှူ်းချ ြ်မ္ျော်း၊  ပမ္န်မ္ောန ငု်ငံထတော်ဗဟ ုဘဏ ်

အစ ု်းရဌောနမ္ျော်းသ ု ို့ လ ုအြ်သလ ု                                                           

လမ္််းညွှန်မ္ှုပြ န ုင်ရနထ်ြ်းြ ုို့အြ်ြါသည်။ 


