
ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတေ်ာ 

ပမ္န်မ္ောန င်ုငံထတေ်ာဗဟ ုဘဏ် 

   စောအမ္ှတ်၊ မ္ဗဘ/ နြတ/ (စောရင််း)(၅၉၁ /၂၀၂၁) 

    ရက်စ ွဲ     ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်  ၊  ထမ္လ     ၂၄         ရက ်

သ ုို့ 

 ဘဏ်မ္ ော်းအော်းလံ်ုး 

အထ ကောင််းအရော။ CBM-NET လုပ်ငန််းမ ော်းပ မုှန်ဆ ောင်ရကွ်ရန်ကိစ္စ 

ရည ်ညွှန််း ခ က်။ (၁) ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတေ်ာဗဟ ုဘဏ်၏ ညွှန် ကော်းခ က်အမှ္တ် (၆/၂၀၂၁) 

 (၂) ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတေ်ာဗဟ ုဘဏ်၏ ညွှန် ကော်းခ က်အမှ္တ် (၇/၂၀၂၁) 

၁။ ပမ္န်မ္ောန ငု်ငံထတောဗ်ဟ ုဘဏ်သည် Digital စ ်းြ ော်းထရ်းအထ ောက်အအံုသ ုို့ အသ င်က ်း 

ထပြောင််းထ ောင်ရွက်မ္ှုလုြ်ငန််းစဉ်မ္ ော်းအော်း အရှ န်အဟုန်ပြင ်ထ ောင်ရွက်န ုင်ရန်နှင  ် ထင ထြ်းထခ မ္ှုစနစ် 

မ္ ော်းြ ုမ္ ု  ထရောက်စ ောအထကောင်အ ည်ထြော်န ုင်ရန် ကက  ်းြမ္််းထ ောင်ရွက်လ က်ရှ ရော အစ ု်းရအြ ွဲွဲ့ 

အစည််းမ္ ော်းနှင  ် အမ္ ော်းပြည်သ တ ုို့မှ္ ထင သော်းသုံ်းစ ွဲမ္ှုက ုထလ ော ခ ပြ ်း ၊ အစ ု်းရဌောနမ္ ော်း ၊ လ ြုဂ္  လ်နှင  ်

စ ်းြ ော်းထရ်းလုြ်ငန််းမ္ ော်းအ ကော်း ထင ထြ်းထခ မ္ှုပြ ရောတ င် Digital နည််းလမ်္်းက  ု အမ္ ော်း ုံ်းအသုံ်းပြ ၍ 

ထ ောင်ရွက်သ ော်းရန် တ န််းအော်းထြ်းစ စဉ်ထ ောင်ရွက်လ က်ရှ ြါသည်။ 

၂။   ုို့ပြင် လတ်တထလောအထပခအထနအရ ဘဏ်မ္ ော်း၏ ထင ထ က်းလ ယ်က မ္ှုက ု အထ ောက် 

အက ပြစ်ထစရန်အတ က် ပမ္န်မ္ောက ြ်ထင ပြင ် ော်းရှ ရမ္ည ် အနည််း ုံ်းသ ်းသနိ်ု့ထင  လ အုြ်ခ က် 

ယောယ ပြင် င်ထလ ော ခ သတ်မ္ှတ်ပခင််းက ု ရည်ညွှန််း (၁) ပြင ်လည််းထကောင််း ၊ ထင ထ က်းလ ယ်က မ္ှု 

အခ   ်းတ က်ခ က်သည ြ်ံုစံအော်း ယောယ ပြင ်င်သတ်မ္ှတ်ပခင််းက ု ရည်ညွှန််း (၂) ပြင လ်ည််းထကောင််း 

ညွှန် ကော်းခ က် တု်ပြန် ော်းပြ ်းပြစြ်ါသည်။ 

၃။ ဘဏ်မ္ ော်းအထနပြင ် လတ်တထလောအထပခအထနတ င် CBM-NET အသုံ်းပြ  ဘဏ် 

ဝန်ထ ောင်မ္ှုအခ   ွဲ့က ု ြ တ်ြင် ော်းပခင််း၊ CBM-NET အသုံ်းပြ ၍ ထင လွှွဲမ္ ော်း ြ တြ်င် ော်းပခင််း၊ 

Cheque စောရင််းလင််းမ္ှုမ္ထ ောင်ရွက်ပခင််းနှင ် PO ထရောင််းခ ထြ်းမ္ှုြ တ်ြင် ော်းပခင််းတ ုို့ထ ကောင ် 

ထင ထြ်းထခ မ္ှုနှင ် စောရင််းရှင််းလင််းမ္ှု  ုင်ရောက စစရြ်မ္ ော်း လ ယ်က ထခ ောထမ္ ွဲ့မ္ှုမ္ရှ ဘွဲ အမ္ ော်းပြည်သ ၏ 

ဘဏ်ဝန်ထ ောင်မ္ှုလြု်ငန််း အထြေါ် ယုံ ကည်မ္ှု (Trust) ထလ ော နည််းထစမ္ည်ပြစြ်ါသည်။   ိုု့အပြင် 

ဘဏ်လမ္််းထ ကောင််းမ္ှထသ ြယ်၍ ထင ထ က်းဝန်ထ ောင်မ္ှု ထမ္ှောင်ခ ုထ ်းက ကက် ု တ န််းအော်းထြ်းရော 

ထရောက်ထစန ုင်ြါသည်။ 
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၄။ သ ုို့ပြစ်ြါ၍ ဘဏ်မ္ ော်းအထနပြင ် CBM-NET အသုံ်းပြ ဘဏဝ်န်ထ ောငမ်္ှုလြု်ငန််းမ္ ော်းက ု 

ြုံမှ္န်အတ ုင််းပြန်လည်ထ ောင်ရွက်ထြ်းရန်နှင ် (၂၄.၅.၂၀၂၁) ရက်ထနို့မှ္စ၍ ဘဏ်မ္ ော်းမှ္ ထ ောင်ရွက် 

န ုင်သည ် CBM-NET Operation Hour က ု နံနက် (၉) နာရ မ္ှ ညထန (၄) နာရ အ   (လစော 

 ုတ်ရက်မ္ ော်းတ င် နံနက် (၉) နာရ မ္ှ ညထန (၃)နာရ အ  ) ြံုမ္ှန်အခ  န်အတ ုင််း ပြန်လည် 

ထ ောင်ရွက်န ငု်ပြ ပြစ်ထ ကောင််း အထ ကောင််း ကော်းအြ်ြါသည်။  

၅။ ဘဏ်မ္ှ ဝနထ် ောင်မ္ှုမ္ ော်းအော်း ြ တ်ြင် ော်းြါက ြ တ်ြင်မ္ှုပြ  ော်းသည ် ဘဏ်ခ ွဲအော်း 

စ မ္ံခနိ်ု့ခ ွဲထရ်း  ုင်ရောနည််းလမ္််းအရ အထရ်းယ သ ော်းမ္ည်ပြစ်ြါသည်။ 

 

 

(ြံု)xxxxxxxxxxxxx 

ဒုတ ယဥကကဋ္ဌ (က ုယ်စော်း) 

(ခ ုင်ထရွှေဝါ ၊ ညွှန် ကော်းထရ်းမ္ှ ်းခ  ြ်) 

မ္ တတ က ု 

 ဒုတ ယဥကကဋ္ဌမ္ ော်း ၊ ပမ္န်မ္ောန ုငင်ံထတော်ဗဟ ဘုဏ် - သ ရှ န ုင်ြါရန် တင်ပြအြ်ြါသည်။ 

 ညွှန် ကော်းထရ်းမ္ှ ်းခ  ြ်မ္ ော်း ၊ 

 ပမ္န်မ္ောန ငု်ငံထတောဗ်ဟ ုဘဏ ်  

 CBM-NET Application Team       -     Time Setting ခ  န်ည  ထြ်းရန်၊ 

 ရံု်းလက်ခံ/ထမ္ ောစောတ ွဲ 


