


၅ဝဝဝ/ိ- တန် နှင့် ၁၀၀၀ဝိ/-တန်ေငွစကူပုံစံအသစ်နှင့် အေဟာင်းတို၏့ သွင်ြပင်လကဏာများ  

၅၀၀ဝိ/- RWE ၅၀၀ဝိ/- RWE N 

(က)၅၀၀၀ ကျပ်တန်ေငွစကူ သည် ေယဘုယျ 

အားြဖင့် အနီေရာင် ြဖစ်ပါသည်။ 

-၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ (၁) ရက်ေန ့

တွင် ပုံစံအေဟာင်း ၅၀၀ဝိ/-တန် ေငစွကူ 

ကုိစတင်ထုတ်ေဝခ့ဲပါသည်။ အရွယ်အစား 

အားြဖင့် အလျား ၁၅၀မီလီမီတာ နင့်ှ အနံ 

၇၀ မီလီမီတာ ရှိပါသည်။ 

(ခ) ေငွစကူ၊ ေဆးသားနှင့်ရုိက်နိှပ်မစနစ် 

(Paper, Color, Printing Method) 

-ေငွစကူေဆးသားရုိက်နိှပ်ရာတွင် ေဖာင်းက 

ပံုနိှပ်နည်းစနစ်ြဖင့် ရိုက်နှိပ် ထားသည့် 

အတွက် ေငွစကူ၏ အမျိုးအစား၊ ရုပ်ပံု 

အမှတ်အသားများနင့်ှ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ် 

ဗဟုိဘဏ်စသည့် ေနရာများသည် လက်ြဖင့် 

စမ်းသပ်ကည့်ပါက ကမ်းတမ်းမ ရိှေကာင်း 

ေတွရ့ပါသည်။  

(ဂ) ေရစာအမှတ်အသား(Water Mark) 

-အလင်းေရာင်တွင် ေထာင် ကည့်ပါက 

ဆင်ြဖူေတာ်ပံုအားမျက်နှာချင်းဆုိင် ပံုရိပ်နှင့် 

ေငွစကူအမျို းအစား “၅ဝဝဝ” ဟု ရှင်းလင်း 

ြပတ်သားစွာ ြမင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။  

(ဃ) အနုစိတ်စာသားများ(Mocro-Print) 

-ေငွစကူမျက်နှာြပင်ေပ တွင် ရုိက်နိှပ်ထား 

ေသာ အနုစိတ်စာလံုးများစွာပါရိှပါသည်။  

(က) ၅၀၀ဝိ/-တန်ေငစွကူ (ပုံစံအသစ်) သည် 

ေယဘုယျအားြဖင့် အနီေရာင် ြဖစ်ပါသည်။ 

-၂၀၁၄ ခနှုစ၊် ေအာက်တုိဘာလ (၁)ရက် 

ေနတွ့င်ပုံစံသစ ် ၅၀၀ဝိ/-တန် ကုိစတင် 

ထုတ်ေဝခဲ့ပါသည်။ အရွယ်အစားအားြဖင့် 

အလျား ၁၅၀ မီလီမီတာနှင့်အနံ ၇၀ မီလီ 

မီတာရှိပါသည်။ 

(ခ) ေငွစကူ၊ ေဆးသားနှင့်ရုိက်နိှပ်မစနစ် 

(Paper, Color, Printing Method) 

-ေငွစကူေဆးသားရုိက်နိှပ်ရာတွင် ေဖာင်းက 

ပံုနိှပ်နည်းစနစ်ြဖင့် ရိုက်နှိပ် ထားသည့် 

အတွက် ေငွစကူ၏ အမျို းအစား၊ ရုပ်ပံု 

အမှတ်အသားများနှင့် ြမန်မာနိုင်ငံေတာ် 

ဗဟုိဘဏ်စသည့် ေနရာများသည် လက်ြဖင့် 

စမ်းသပ်ကည့်ပါက ကမ်းတမ်းမ ရိှေကာင်း 

ေတွရ့ပါသည်။ 

(ဂ) ေရစာအမှတ်အသား(Water Mark) 

-အလင်းေရာင်တွင် ေထာင် ကည့်ပါက 

ဆင်ြဖူေတာ်ပံုအား မျက်နှာမူရာ ပံုရိပ်အတုိင်း 

နှင့် ေငစွကူအမျိုးအစား “၅၀၀၀”ဟု 

ရှင်းလင်းြပတ်သားစွာ ြမင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဃ) အနုစိတ်စာသားများ(Mocro-Print) 

-ေငွစကူမျက်နှာြပင်ေပ တွင် ရုိက်နိှပ်ထား 

ေသာ အနုစိတ်စာလံုးများစွာပါရိှပါသည်။ 
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 (င) လံုြခုံ ေရးကိုး(Security Thread) 

-လံုြခုံ ေရးကိုးအား တစ်ဝက်ဖံုး တစ်ဝက် 

ေပ  ေဒါင်လုိက်ြမှုပ်ထား၍ ေငွေရာင်ကိုး 

မ င်သည် အလင်းေရာင်တွင် ေထာင်ကည့် 

ပါ က K5000 ဟူ၍ အြပန်အလှန် ရုိက် 

ထားသည်ကုိ တစ်ဆက်တည်း ြမင်ေတွ ့

ရမည် ြဖစ်ပါသည်။  

 

 

 

  

(စ) လံုြခုံ မအမှတ်အသား(Security Mark) 

-ေငွစကူ၏လက်ဝဲဘက်ေထာင့်ရိှ အနီေရာင် 

ကွက်လပ်ေနရာအား ၄၅ ဒီဂရီ ေစာင်းင့ဲ/ 

တိမ်းေစာင်း ကည့်ြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ 

အလင်းမီးြဖင့် ဒီဂရီေစာင်း၍ ထုိးကည့် 

ြခင်းြဖင့် လည်းေကာင်း CBM, ၅၀၀၀ 

ဟူေသာ စာလံုးများ (Latent Images) 

များအား ြမင်ေတွရ့မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဆ) မီးေချာင်းက့ဲသုိလ့င်းလက်ေသာအရာများ 

(Fluorescence) 

-ေငွစကူများကုိ အေမှာင်တွင် ခရမ်းလွန် 

ဥပမာ-၅၀၀ဝိ/-တန်စာသား အတွင်းတွင် 

“CBM”ဟူ၍လည်းေကာင်း၊ ေငွစကူ 

အနားလုိင်းများတွင် 

SECURITYPRINTINGWAZICBM 

ဟူေသာ ထင်ရှားြပတ်သားေသာ စာလံုး 

ငယ် များကုိ ရုိက်နိှပ်ထားပါသည်။ 

 (င) လံုြခုံ ေရးကိုး(Security Thread) 

-လံုြခုံ ေရးကိုးအား တစ်ဝက်ဖံုး တစ်ဝက် 

ေပ ေဒါင်လုိက်ြမှုပ်ထား၍ အေရာင်ေြပာင်း 

နုိင်ေသာ ေရေရာင်မှင်စာြဖင့် ေတွရိှ့ရ ပီး 

အလင်းေရာင်တွင်ေထာင်ကည့်ပါက SPW 

MYANMAR CBM ဟူေသာ စာတမ်း 

အား အြပန်အလှန်ရုိက်ထားသည်ကုိ တစ် 

ဆက်တည်း ြမင်ေတွရ့မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ေငွစကူအား တည့်တည့်ကည့်ပါက လံုြခုံ  

ေရး ကိုးမှာ ေရဝါေရာင် ြမင်ရ ပီး ေစာင်းင့ဲ 

ကည့်ပါက အစိမ်းေရာင် ြမင်ေတွရ့ပါမည်။ 

(စ) လံုြခုံ မအမှတ်အသား(Security Mark) 

-ေငွစကူ လက်ဝဲဘက် ေထာင့်ရိှအနီေရာင် 

ကွက်လပ်ေနရာအား ၄၅ ဒီဂရီေစာင်းင့ဲ/ 

တိမ်း ေစာင်းကည့်ြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ 

အလင်းမီးြဖင့် ဒီဂရီေစာင်း၍ထုိးကည့်ြခင်း 

ြဖင့်လည်းေကာင်း CBM, ၅၀၀၀ ဟူေသာ 

စာလံုးများ (Latent Images) များအား 

ြမင်ေတွရ့မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဆ) မီးေချာင်းက့ဲသုိလ့င်းလက်ေသာအရာများ 

(Fluorescence) 

-ေငွစကူများကုိ အေမှာင်တွင် ခရမ်းလွန် 
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ေရာင်ြခည် (Ultra-violet)ြဖင့်ကည့်ပါက 

ေငွစကူ၏ မျက်နှာြပင်တွင် မီးေချာင်းက့ဲသုိ ့

ေသာ အလင်းတန်းငယ်များကုိ ြမင်ေတွ ့

နုိင် ပီး လံုြခုံ ေရးကိုးမှာ အြပာေရာင်နှင့် 

အနီေရာင် အဆစ်ပုိင်းများ ပါရိှသည်ကုိ 

ြမင်ေတွရ့မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

  

ေရာင် ြခည်(Ultra-violet)ြဖင့်ကည့်ပါက 

ေငွစကူ၏ မျက်နှာြပင်တွင် မီးေချာင်းက့ဲသုိ ့

ေသာ အလင်းတန်းငယ်များကုိ ြမင်ေတွ ့

နုိင် ပီး လံုြခုံ ေရးကိုးမှာ အေရာင်ြပန်မ မရိှ 

ေကာင်း ြမင်ေတွရ့မည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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  ၁၀၀၀ဝိ/- RWE    ၁၀၀၀ဝိ/- RWE N 

(က) ၁၀၀၀ဝိ/-တန်ေငွစကူ (ပံုစံအေဟာင်း) 

သည် ေယဘုယျအားြဖင့် အြပာေရာင် ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

-၂၀၁၂ခုနှစ် ဇွန်လ(၁၅)ရက်ေနတွ့င် ၁၀၀၀၀ 

ပံုစံအေဟာင်း ၁၀၀၀၀/-တန် ေငွစကူကုိ 

စတငထု်တ်ေဝခဲ့ပါသည်။ အရွယ်အစား 

အားြဖင့် အလျား ၁၅၀ မီလီမီတာ နှင့် 

အနံ ၇၀ မီလီမီတာ ရိှပါသည။်  

(ခ) ေငွစကူ၊ ေဆးသားနှင့် ရုိက်နိှပ်မစနစ် 

(Paper, Color, Printing Method) 

-ေငွစကူေဆးသားရုိက်နိှပ်ရာတွင် ေဖာင်းက 

ပံုနိှပ်နည်းစနစ်ြဖင့် ရိုက်နှိပ် ထားသည့် 

အတွက် ေငွစကူ၏ အမျို းအစား အမှတ် 

အသားများ၊ ြမန်မာနုိင်ငံေတာ် ဗဟုိဘဏ် 

စသည့်ေနရာများသည် ပီြပင် ထင်ရှားသည့် 

အြပင် လက်ြဖင့်စမ်းသပ် ကည့်ပါက 

ကမ်းတမ်းမရိှေကာင်း ေတွရိှ့ရ ပါသည်။      

(ဂ) ေရစာအမှတ်အသား(Water Mark) 

-အလင်းေရာင်တွင် ေထာင် ကည့်ပါက 

ကာပန်းပံုနှင့် ေငွစကူ အမျိုးအစား 

၁၀၀၀၀ အား ပကတိအတုိင်း ရှင်းလင်းစွာ 

ေတွ ့ြမင်နုိင်ပါသည်။  

(ဃ) အနုစိတ်စာသားများ(Mocro-Print) 

-ေငွစကူမျက်နှာြပင်ေပ တွင် ရုိက်နိှပ် ထား 

ေသာ အနုစိတ်စာလံုးများစွာ ပါရိှမည် ြဖစ်ပါ 

သည်။ ဥပမာ- ေငွစကူ ၁ဝဝဝဝိ/-တန် 

(က) ၁၀၀၀ဝိ/-တန်ေငွစကူ (ပံုစံအသစ်)သည် 

ေယဘုယျအားြဖင့် အြပာေရာင် ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

-၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁)ရက်ေနတ့ွင် 

ပုံစံသစ ်၁၀၀၀၀/-တန်ေငွစကူကို စတင် 

ထုတ်ေဝခဲ့ပါသည်။ အရွယ်အစားအားြဖင့် 

အလျား ၁၅၀ မီလီမီတာနှင့် အနံ ၇၀ မီလီ 

မီတာရှိပါသည်။ 

(ခ) ေငွစကူ၊ ေဆးသားနှင့် ရုိက်နိှပ်မစနစ် 

(Paper, Color, Printing Method) 

-ေငွစကူေဆးသားရုိက်နိှပ်ရာတွင် ေဖာင်းက 

ပံုနိှပ်နည်းစနစ်ြဖင့် ရုိက်နိှပ် ထားသည့် 

အတွက် ေငွစကူ၏ အမျို းအစားနှင့် အမှတ် 

အသားများ၊ ြမန်မာနုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

စသည့် ေနရာများသည် ပီြပင် ထင်ရှား 

သည့်အြပင် လက်ြဖင့်စမ်းသပ် ကည့်ပါက 

ကမ်းတမ်းမရိှေကာင်း ေတွရိှ့ရ ပါသည်။      

(ဂ) ေရစာအမှတ်အသား(Water Mark) 

-အလင်းေရာင်တွင် ေထာင်ကည့်ပါက အလင်း 

ေရာင်ြဖာထွက်ေနေသာ ကာပန်းပံု နှင့် 

ေငွစကူအမျို းအစား ၁၀၀၀၀ အား ပကတိ 

အတိုင်းရှင်းလင်းစွာေတွ ့ြမင်နိုင်ပါသည်။ 

(ဃ) အနုစိတ်စာသားများ(Mocro-Print) 

-ေငွစကူမျက်နှာြပင်ေပ တွင် ရုိက်နိှပ်ထား 

ေသာ အနုစိတ်စာလံုးများစွာ ပါရိှမည် ြဖစ်ပါ 

သည်။ ဥပမာ-ေငွစကူ ၁၀၀၀ဝိ/-တန် 
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စာသား အတွင်းတွင် "SPW" ဟူေသာ 

ထင်ရှားြပတ်သားေသာ စာလံုးငယ် များကုိ 

ရုိက်နိှပ်ထားပါသည်။ 

(င) လံုြခုံ ေရးကိုး(Security Thread) 

-လံုြခုံ ေရးကိုးအား တစ်ဝက်ဖံုးတစ်ဝက်ေပ  

ေဒါင်လုိက်ြမှုပ်ထား ပီး ေရှတ့ည့် တည့်မှ 

ကည့်ပါက ပန်းခရမ်းေရာင် ြမင်ရကာ 

အလင်းေရာင်တွင် ေထာင်ကည့်ပါက 

MYANMAR SPw
 ကုိ အြပန်အလှန် 

ရုိက်ထားသည်ကုိ တစ်ဆက်တည်း ြမင်ေတွ ့

ရပါသည်။ ေငွစကူတွင်ပါဝင်ေသာ လံုြခုံ  

ေရးကိုးတွင် ပန်းခရမ်းေရာင်သည် အထက် 

နှင့်ေအာက် တိမ်းေစာင်း၍ ကည့်ပါက 

အစိမ်းေရာင်သုိေ့ြပာင်းလဲနုိင်ေကာင်း ေတွ ့

ရိှ ရပါသည်။ 

 (စ) လံုြခုံ မအမှတ်အသားများ(Secret Mark) 

-လက်ဝဲဘက်အနားရိှ အညိုေရာင် ဧရိယာ 

အား ၄၅ ဒီဂရီတိမ်းေစာင်း ကည့်ပါက 

အဂလိပ်စာလံုး “CBM” ဟု ြမင်ေတွနုိ့င် 

ပါသည်။  

(ဆ) မီးေချာင်းက့ဲသုိလ့င်းလက်ေသာအရာများ 

(Fluorescence) 

-ေငွစကူကုိ အေမှာင်တွင် ခရမ်းလွန်ေရာင် 

ြခည်(Ultra-violet) ြဖင့် ကည့်ပါက 

ေငွစကူ၏ မျက်နှာြပင်တွင် မီးေချာင်း 

က့ဲသုိ ့အလင်းတန်းငယ်များ၊ လင်းေနေသာ 

နုိင်ငံေတာ်တံဆိပ်နှင့် ကနုတ် စာသားများကုိ 

ြမင်ေတွနုိ့င်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

စာသားအတွင်းတွင် “SPW” ဟူေသာ 

ထင်ရှား ြပတ်သားေသာ စာလံုးငယ်များကုိ 

ရုိက်နိှပ် ထားပါသည်။ 

(င) လံုြခုံ ေရးကိုး(Security Thread) 

-လုံြခံု ေရးကို းအား တစ်ဝက်ဖံုးတစ်ဝက် 

ေပ  ေဒါင်လုိက်ြမှုပ်ထား ပီး ေရှတ့ည့်တည့် 

မှ ကည့်ပါက ပန်းခရမ်းေရာင်ြမင်ရကာ 

အလင်းေရာင်တွင် ေထာင်ကည့်ပါက  

MYANMAR SPW ကုိ အြပန်အလှန် 

ရုိက်ထားသည်ကုိ တစ်ဆက်တည်းြမင်ေတွ ့

ရပါသည်။ ေငွစကူတွင်ပါဝင်ေသာ လံုြခုံ  

ေရးကိုးတွင် ပန်းခရမ်းေရာင်သည် အထက် 

နှင့် ေအာက် တိမ်းေစာင်း၍ ကည့်ပါက 

အစိမ်းေရာင်သုိ ့ေြပာင်းလဲနုိင်ေကာင်း ေတွ ့

ရိှ ရပါသည်။ 

(စ) လံုြခုံ မအမှတ်အသားများ(Secret Mark) 

-လက်ဝဲဘက်အနားရိှ အညိုေရာင် ဧရိယာ 

အား ၄၅ ဒီဂရီ တိမ်းေစာင်းကည့်ပါ က 

အဂလိပ်စာလံုး “CBM” ဟု ြမင်ေတွနုိ့င် 

ပါသည်။  

(ဆ) မီးေချာင်းက့ဲသုိလ့င်းလက်ေသာအရာများ 

(Fluorescence) 

-ေငွစကူကုိအေမှာင်တွင် ခရမ်းလွန်ေရာင် 

ြခည်(Ultra-violet) ြဖင့် ကည့်ပါက 

ေငွစကူ၏ မျက်နှာြပင်တွင် မီးေချာင်း 

ကဲ့သို ့ အလင်းတန်းငယ်များ၊ လငး်ေန 

ေသာ နုိင်ငံေတာ်တံဆိပ်၊ ၁၀၀၀၀ ဟူ 

ေသာ Emerald Number နှင့် ကနုတ် 
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  စာသားများကုိ ြမင်ေတွန့ိုင်မည် ြဖစ်ပါ 

သည်။  

(ဇ) သိသာထင်ရှားသည့်အမှတ်အသား 

-၁၀၀၀ဝိ/-တန်ေငွစကူ(ပံုစံသစ်)၏သိသာ 
ထင်ရှားသည့် အမှတ်အသားမှာ ေတာက်ပ 
ေသာ ြမစိမ်းေရာင်ဂဏန်းပံုစံ (၁၀၀၀၀) 
ပါရိှမည်ြဖစ် ပီး တိမ်းေစာင်းကည့်ပါက 
အစိမ်းေရာင် ေရာင်ေြပးကုိ ြမင်ေတွရ့ 
ပါသည်။ 
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