ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုငင
် ံထတော်

ပမ္န်မ္ောနုငင
် ံထတော်ဗဟုဘဏ်

စောအမ္ှတ်၊ မ္ဗဘ/နြတ(စောရင််း)(၂၇/၂၀၂၁)
ရက်စွဲ ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်
သုို့
ဘဏ်မ္ ော်းအော်းလံု်း
မ္ုဘုင််းထငထရ်းထ က်းထရ်းဝန်ထ

ောင်မ္ထ
ှု ြ်းသညအ
် ဖွဲွဲ့အစည််းမ္ ော်းအော်းလံ်းု

MPU
အထ ကောင််းအရော။

Covid-19 ကာကွယ်ဆ ေးဝယ်ရရှိဆရေးရန်ပုံဆ ွ (Covid-19 Vaccination Fund)
သှိုံို့ လှူဒါန်ေးဆ ွအတွက် ဘဏ်ဆ ာ ်ရွက်ခ၊ ဘဏ် ဆ ွလွှဲခ က ်ေးလွတ်ခွ ်
ပပြုရန်န ် ပြန်ြာစေးပွာေးဆရေးဘဏ်၊ဆနပပည်ဆတာ်တွ ်ဖွ ်လစ်ထာေးသည်
COVID-19 Vaccination Fund သှိုံို့ လဆ
ွှဲ ပပာ ်ေးဆပေးနှိုံ ်ဆရေးကှိစစ

ရည် ညွှန််း ခ က်။

ပမ္န်မ္ောနင
ု ်ငံထတော်ဗဟုဘဏ်၏ (၆.၄.၂၀၂၀) ရက်စြ
ွဲ ါစောအမ္ှတ် မ္ဗဘ/
နြတ/ FIS (၃၉ /၂၀၂၀)

၁။

အထ ကောင််းအရောြါကစစနှငစ
် ြ်လ ဉ််း၍

COVID-19

ကောကယ်ထ

်းဝယ်ယူရရှထရ်း

ရန်ြ ံုထင (COVID-19 Vaccination Fund) က ု ပမ္န်မ္ော စီ်း ြ ော်းထရ်းဘဏ်၊ ထနပြည်ထ တော်
တ င် ဖ င ်လှစ ်

ော်းရှ သည ် န ုင်င ံပခော်းထင စောရင််း အမ္ှတ် EDC 600012 နှင ် ပမ္န်မ္ောက ြ်ထင

စောရင််း အမ္ှတ် OA 013733 တ ုို့တ င် ြါဝင်လှှူဒါန််းန ုင်ြါထ ကောင််း အသ ထြ်းထ ကညောခ က်
က ု ပမ္န်မ္ော အသံနှင ်ရုြ ်ပမ္င်သံ ကော်းနှင ် န ုင ်င ံြ ုင ်သတင််းစောမ္ ော်းမ္ှ

ုတ်ပြန်ထ ကညောခွဲ ပြီ်း

ပဖစ်ြါသည်။
၂။

ုဘဏ်စောရင််းမ္ ော်းသ ုို့ အမ္ ော်းပြည်သူမ္ ှ ပမ္န်မ္ောက ြ်ထင ပဖင ် လှှူဒါန််းလ ုြါက

ဘဏ်ထကောင်တောမ္ှတ

င်

ထင သော်းပဖင ်တ ုက်ရ ုက ်ပဖစ်ထစ၊

အပခော်းဘဏ်မ္ ော်းမ္ှတ

င်

စောရင််းထပြောင််း နည််း Account Transfer ပဖင ်ပဖစ်ထစ၊ Mobile Application မ္ှတ

င်

Mobile Payment ပဖင ်ပဖစ်ထစ၊ MPU အြါအဝင် အပခော်း Electronic Card ပဖင ်ပဖစ်ထစ
လှှူဒါန််း န ုင်ြ ါသည်။

န ုင ်င ံပခော်းထင ပဖင ်

လှှူဒါန််း လ ုြါက

န ုင ်င ံပခော်းထင ထရောင််းဝယ်

ထဖောက်ကော်းခင ်လုြ်ငန််းလ ုင ်စင်ရရှ
ထင အမ္ ်းအစော်းပဖင ်မ္
၃။

အ

ော်းထသော ADလ ုင ်စင်ရဘဏ်မ္ ော်းမ္ှတ

င ် မ္ည်သည်

ု လှှူဒါန််း န ုင် ြါသည်။

ုြါလှှူဒါန််းထငမ္ ော်းအော်း ပမ္န်မ္ောစီ်းြော်းထရ်းဘဏ်၊ ထနပြည်ထတော်တင် ဖင်လှစ်

ော်းရှ သည ် COVID-19 Vaccination Fund သုို့ လွှထ
ွဲ ပြောင််းထြ်းနင
ု ်ထရ်းကု စီမ္ံက န််း ၊
ဘဏ္ဍောထရ်းနှင ်စက်မ္ှုဝန်ကကီ်းဌောနက ယထနို့ (၈.၁.၂၀၂၁) ရက်ထ နို့တင် ပမ္န်မ္ောန ုင်င ံထ တော်
ဗဟ ုဘ ဏ်သ ုို့စောပဖင ် အထ ကောင််း ကော်းလောြါသည်။
၃။

အမ္ ော်းပြည်သူတုို့၏ အလှှူထငမ္ ော်းကု COVID-19 ကောကယ်ထ

်းဝယ်ယူရရှထရ်းတင်

အပြည်အဝအသံု်းခ နုင်ထရ်းအတက် ဘဏ်မ္ ော်း၊ AD လင
ု ်စင်ရဘဏ်မ္ ော်း၊ မ္ုဘင
ု ်း် ထငထရ်းထ က်း
ထရ်းဝန်ထ

ောင်မ္ှုထြ်းသည် အဖွဲ့ွဲ အစည််းမ္ ော်းနှင် MPU တအ
ုို့ ထနပဖင် ထငလွှွဲခထကောက်ခံပခင််း

မ္ပြ ဘွဲ ကူညထ
ီ
လှှူဒါန််းထငမ္ ော်း

ောင်ရက
ွ ်ထြ်းရန် အ

ူ်းအထလ်းထြ်းတုက်တန််းြါထ ကောင််းနှင် အမ္ ော်းပြည်သူ၏

အပြည်အဝအသံု်းပြ နင
ု ်ထရ်းအတက်

အပမ္န်စစစ်ထ

ောင်ရွကထ
် ြ်းနုငြ
် ါရန်

အထ ကောင််း ကော်းအြ်ြါသည်။
၄။

အလှှူထငမ္ ော်းကု လထ
ွဲ ပြောင််းထြ်းရောတင် ပမ္န်မ္ောနုငင
် ံထတော်ဗဟုဘဏ် ၏ CBM-NET

စနစ်ပဖတ်သန််းအသံု်းပြ ပခင််းရှြါက ပမ္န်မ္ောနုင်ငံထတော်ဗဟုဘဏ်မ္ှ CBM-NET အသံု်းပြ ခမ္ ော်း
ကု လံ်းု ဝထကောက်ခံမ္ည်မ္ဟုတ်ထ ကောင််းနှင် Event Code 1003 ကု အသံု်းပြ ထ

ောင်ရွက်ရန်

ပဖစ်ထ ကောင််း အထ ကောင််း ကော်းအြ်ြါသည်။
(ြံု)xxxxxxxxxxxxx
ဒုတယဥကကဋ္ဌ (ကုယ်စော်း)
(သန််းသန််းထ
မ္တတှူကု
စီမ္ံကန််း၊ ဘဏ္ဍောထရ်းနှငစ
် က်မ္ှုဝန်ကကီ်းဌောန
ပမ္န်မ္ောစီ်းြော်းထရ်းဘဏ်
ထငတုက်ဦ်းစီ်းဌောန
ရံု်းလက်ခံ/ထမ္ ောစောတွဲ

၊ ညွှန် ကော်းထရ်းမ္ှှူ်းခ ြ်)

