ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငထ
ံ တော်

ပမ္န်မ္ောနင
ု ်ငံထတော်ဗဟုဘဏ်
စောအမ္ှတ်၊ မ္ဗဘ/ နြတ/ (စောရင််း)(၅၉၁ /၂၀၂၁)
ရက်စွဲ

၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ ထမ္လ

၂၄

ရက်

သုို့
ဘဏ်မ္ ော်းအော်းလံ်းု
အထ ကောင််းအရော။

CBM-NET လုပ်ငန််းမ ော်းပမ
ု ှန်ဆ

ောင်ရက
ွ ်ရန်ကိစ္စ

ရည် ညွှန််း ခ က်။

(၁) ပမ္န်မ္ောနုင်ငံထတော်ဗဟုဘဏ်၏ ညွှန် ကော်းခ က်အမ္ှတ် (၆/၂၀၂၁)
(၂) ပမ္န်မ္ောနုင်ငံထတော်ဗဟုဘဏ်၏ ညွှန် ကော်းခ က်အမ္ှတ် (၇/၂၀၂၁)

၁။

ပမ္န်မ္ောနင
ု ်ငံထတော်ဗဟုဘဏ်သည် Digital စ်းြော်းထရ်းအထ

ထပြောင််းထ

ောင်ရက
ွ ်မ္ှုလုြင
် န််းစဉ်မ္ ော်းအော်း အရှန်အဟုန်ပြင်ထ

မ္ ော်းြုမ္ု

ထရောက်စောအထကောင်အ

ောက်အအံုသုို့ အသင်က်း

ောင်ရွကန
် ုင်ရန်နှင် ထငထြ်းထခ မ္ှုစနစ်

ည်ထြော်နုင်ရန် ကက ်းြမ္််းထ

ောင်ရွက်လ က်ရှရော အစု်းရအြွဲွဲ့

အစည််းမ္ ော်းနှင် အမ္ ော်းပြည်သတမ္
ုို့ ှ ထငသော်းသံု်းစွဲမ္ှုကုထလ ောခ ပြ်း ၊ အစု်းရဌောနမ္ ော်း ၊ လြုဂ္ လ်နင
ှ ်
စ်းြော်းထရ်းလုြ်ငန််းမ္ ော်းအ ကော်း ထငထြ်းထခ မ္ှုပြ ရောတင် Digital နည််းလမ္််းကု အမ္ ော်း ံု်းအသံု်းပြ ၍
ထ

ောင်ရွက်သော်းရန် တန််းအော်းထြ်းစစဉ်ထ ောင်ရွက်လ က်ရြါသည်
ှ
။

၂။

ပုို့ ြင် လတ်တထလောအထပခအထနအရ ဘဏ်မ္ ော်း၏ ထငထ က်းလယ်ကမ္ှုကု အထ

အကပြစ်ထစရန်အတက် ပမ္န်မ္ောက ြ်ထငပြင်
ယောယပြင်

ညွှန် ကော်းခ က်

ဝန်ထ

ံု်းသ်းသနို့်ထင လအ
ု ြ်ခ က်

င်ထလ ောခ သတ်မ္ှတ်ပခင််းကု ရည်ညွှန််း (၁) ပြင်လည််းထကောင််း ၊ ထငထ က်းလယ်ကမ္ှု

အခ ်းတက်ခ က်သညြ
် ံုစံအော်း ယောယပြင်

၃။

ော်းရှရမ္ည် အနည််း

ောက်

တ
ု ်ပြန်

င်သတ်မ္ှတ်ပခင််းကု ရည်ညွှန််း (၂) ပြငလ
် ည််းထကောင််း

ော်းပြ်းပြစ်ြါသည်။

ဘဏ်မ္ ော်းအထနပြင်
ောင်မ္ှုအခ ွဲ့ကု ြတ်ြင်

Cheque စောရင််းလင််းမ္ှုမ္ထ

လတ်တထလောအထပခအထနတင်

CBM-NET

အသံု်းပြ

ဘဏ်

ော်းပခင််း၊ CBM-NET အသံု်းပြ ၍ ထငလွှွဲမ္ ော်း ြတ်ြင်

ော်းပခင််း၊

ောင်ရွက်ပခင််းနှင် PO ထရောင််းခ ထြ်းမ္ှုြတ်ြင်

ထငထြ်းထခ မ္ှုနှင် စောရင််းရှင််းလင််းမ္ှု

ော်းပခင််းတထ
ုို့ ကောင်

ုင်ရောကစစရြ်မ္ ော်း လယ်ကထခ ောထမ္ွဲ့မ္ှုမ္ရှဘွဲ အမ္ ော်းပြည်သ၏

ဘဏ်ဝန်ထ ောင်မ္ှုလြ
ု ်ငန််း အထြေါ် ယံု ကည်မ္ှု (Trust) ထလ ောနည််းထစမ္ည်ပြစ်ြါသည်။
ဘဏ်လမ္််းထ ကောင််းမ္ှထသြယ်၍ ထငထ က်းဝန်ထ
ထရောက်ထစနုင်ြါသည်။

ို့အ
ု ပြင်

ောင်မ္ှု ထမ္ှောင်ခုထ ်းကက်ကု တန််းအော်းထြ်းရော

2
၄။

သပုို့ ြစ်ြါ၍ ဘဏ်မ္ ော်းအထနပြင် CBM-NET အသံု်းပြ ဘဏ်ဝန်ထ

ောင်မ္ှုလြ
ု ်ငန််းမ္ ော်းကု

ြံုမ္ှန်အတုင််းပြန်လည်ထ ောင်ရွက်ထြ်းရန်နှင် (၂၄.၅.၂၀၂၁) ရက်ထနို့မ္ှစ၍ ဘဏ်မ္ ော်းမ္ှ ထ ောင်ရွက်
န ုင ်သည ် CBM-NET Operation Hour က ု နံနက် (၉) နာရ မ္ှ ညထန (၄) နာရ အ
ုတ်ရက်မ္ ော်းတ င် နံနက် (၉) နာရ မ္ှ ညထန (၃)နာရ အ
ထ

(လစော

) ြံုမ္ ှန်အခ န်အတ ုင ််း ပြန်လည်

ောင်ရွက်နင
ု ်ပြပြစ်ထ ကောင််း အထ ကောင််း ကော်းအြ်ြါသည်။

၅။

ဘဏ်မ္ှ ဝန်ထ

စမ္ံခနို့်ခွဲထရ်း

ောင်မ္ှုမ္ ော်းအော်း ြတ်ြင်

ော်းြါက ြတ်ြင်မ္ပှု ြ

ော်းသည် ဘဏ်ခွဲအော်း

ုင်ရောနည််းလမ္််းအရ အထရ်းယသော်းမ္ည်ပြစ်ြါသည်။

(ြံု)xxxxxxxxxxxxx
ဒုတယဥကကဋ္ဌ (ကုယ်စော်း)
(ခုင်ထရွှေဝါ ၊ ညွှန် ကော်းထရ်းမ္ှ ်းခ ြ်)
မ္တတ ကု
ဒုတယဥကကဋ္ဌမ္ ော်း ၊ ပမ္န်မ္ောနုငင
် ံထတော်ဗဟဘ
ု ဏ် -

သရှနုင်ြါရန် တင်ပြအြ်ြါသည်။

ညွှန် ကော်းထရ်းမ္ှ ်းခ ြ်မ္ ော်း ၊
ပမ္န်မ္ောနင
ု ်ငံထတော်ဗဟုဘဏ်
CBM-NET Application Team
ရံု်းလက်ခံ/ထမ္ ောစောတွဲ

-

Time Setting ခ န်ညထြ်းရန်၊

