
ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုငင်ံထတေ်ာ 

ပမ္န်မ္ောန ုငင်ံထတေ်ာဗဟ ုဘဏ ်

 စောအမ္ှတ်၊မ္ဗဘ/နြတ (စောရင််း) (၉၁၇/၂၀၂၁) 

 ရက်စ ွဲ    ၊ ၂၀၂၁  ခုနှစ်၊  ဇ န်လ      ၂၅     ရက် 

အထ ကောင််းအရော။ Digital Payment ဖြင ့်  ရရောင့််းရရငွေ အရ ေါ်တွေင့်  ရငွေ သော်းထုတ့် ယူရန့် ရတောင့် ်းခံ 

ဖခင့််းအတွေက့်  လ ုက့်နာရ ောင့်ရ ွက ့်ရ န ့်က  စ္ စ  

ရည် ညွှန််း ချက် ။ ပမ္န်မ္ောန ငု်ငံထတောဗ်ဟ ုဘဏ်၏ (၁၆.၆.၂၀၂၁) ရက်စ ွဲြါစောအမ္တှ်၊ မ္ဗဘ/ 

နြတ/FIS (၁၀၅/၂၀၂၁) 

၁။ အထ ကောင််းအရောြါက စစနှင့််စြ်လျဉ််း၍ ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတေ်ာဗဟ ုဘဏ်မှ္ ထင ထြ်းထချရောတ င် 

A/C Transfer၊ Digital Payment မ္ျော်းပြင့် ်ြ ုမ္ ုထြ်းထချထရ်းက ု ဘဏ်မ္ျော်းမှ္ Target  ော်းထ ောင်ရွက် 

ရန်နှင့် ် ဘဏ်နှင့်် က်သ ယ်သူ Merchants မ္ျော်း၏ Digital Payment (Pay / Wallet / Cards / 

Account Transfer) မ္ျော်းထြေါ်တ င် တစ်လအတ င််း ထရောင််းချမ္ှုြမ္ောဏ၏ (အမ္ျော်း ုံ်း) ၅၀ ရောခ ုင်နှုန််း 

အ  သော ထင သော်း ုတ်ယူခ င့််က ု (၁)လလျှင် (၂)ကက မ်္ (သ ုို့မ္ဟုတ်) (၃)ကက မ်္ခနိ်ု့   စ စစ်ခ င့််ပြြုရန် 

ရည်ညွှန််းချက်ြါစောပြင့်် လမ်္်းညွှန် ော်းပြ ်းပြစ်ြါသည်။ သ ုို့ပြစ်၍ Digital Payment ပြင့် ် လက်ခံ 

ထရောင််းချ ော်းသည့််ထင ြမ္ောဏ၏ အမ္ျော်း ံု်း ၅၀ ရောခ ုင်နှုန််းက ု  ထတောင််းခံရောတ င် ဘဏ်မ္ျော်းနှင့်် 

Merchants မ္ျော်း မှ္ ထအောက်ြါအတ ုင််း ထ ောင်ရွက်သ ော်းရန်ပြစ်သည် -  

 (က)  Merchant မ္ျော်းမှ္ Digital Payment ပြင့်် လက်ခံထ ောင်ရွက်လျက်ရှ ထသော 

ထရောင််းရထင ၏ ၅၀ ရောခ ုင်နှုန််းအော်း ထင သော်း ုတ်ထြ်းန ုင်ရန်အတ က် သက်  ုင်ရော 

ဘဏ်သ ုို့ ထတောင််းခံရောတ င် ြူ်းတ ွဲ(၁)ြါအတ ုင််း ပြည့််စုံစ ောပြည့််စ က်၍ တင်ပြထတောင််းခံ 

ထစရန်ပြစ်ပြ ်း Merchant မ္ျော်းမှ္ တင်ပြလောထသော ြူ်းတ ွဲ(၁) ြါစောရင််းအော်း ဘဏ်မှ္ 

ပမ္န်မ္ောန င်ုငံထတေ်ာဗဟ ုဘဏ်၊စောရင််းဌောန(အ ်းထမ္်းလ်-nptpssdept@gmail.com) 

သ ုို့ထြ်းြ ုို့ရန် ပြစ်ြါသည်။ 

 (ခ)  ဘဏ်မ္ျော်းမှ္ Digital Payment ပြင့်် လက်ခံထ ောင်ရွက်လျက်ရှ ထသော Merchants 

မ္ျော်း ထရောင််းရထင ၏အမ္ျော်း ုံ်း ၅၀ ရောခ ုင်နှုန််းအော်း ထင သော်း ုတ်ထြ်းန ုင်ရန်အတ က် 

ပမ္န်မ္ောန င်ုငံထတေ်ာဗဟ ုဘဏ်သ ုို့ ထတောင််းခံရောတ င် ြူ်းတ ွဲ (၂), (၃), (၄) နှင့် ်(၅) ြါ 
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အတ ုင််းပြည့််စုံစ ောစ စစ်ပြည့််စ က်၍ ထြ်းြ ုို့ြါရန်နှင့် ်ထြ်းြ ုို့သည့််စောရင််းမ္ျော်းအထြေါ် 

တောဝန်ယူထ ောင်ရွက်မ္ည့်် ဘဏ်တောဝန်ခံအမ္ည်နှင့််ရော ူ်းတ ုို့က  ု ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတေ်ာ  

ဗဟ ဘုဏ်သ ုို့ ကက ြုတင်ထြ်းြ ုို့ ော်းရန်ပြစ်ြါသည်။ 

၂။ ပမ္န်မ္ောန င်ုငံထတေ်ာဗဟ ုဘဏ်သည် Acquiring ပြြုလုြ်ထြ်းခွဲ့်သည့်် ဘဏ်မ္ျော်းမှ္ တင်ပြ 

ထတောင််းခံလောသည့်် Digital Sale မ္ျော်းက ု Issuing ဘဏ်မ္ျော်းမှ္ စောရင််းမ္ျော်း၊ MPU ၊VISA၊ Master 

Card ၊JCB UPIတ ုို့မှ္ဘဏ်အလ ုက် Acquiring ထ ောင်ရွက်မ္ှုစောရင််းမ္ျော်း၊ Merchant ဘဏ်ရှင််းတမ်္်း 

မ္ျော်းနှင့််တ က်ု  ုင်စစ်ထ ်းပြ ်းမှ္န်ကန်ြါက ခ င့််ပြြုသ ော်းမ္ည်ပြစ်ြါသည်။  

(ြံု)xxxxxxxxxxxxx 

ဒုတ ယဥကကဋ္ဌ (က ုယ်စော်း) 

(ခ ုင်ထရွှေဝါ၊ ညွှန် ကော်းထရ်းမ္ှ ်းချြုြ်) 

ဖြန  ့်ရေဖခင ့််း 

ဘဏ်မ္ျော်းအော်းလံ်ုး 

မ္ တတ က ု 

 ဥကကဋ္ဌရံ်ုး၊ ပမ္န်မ္ောန ုငင်ံထတော်ဗဟ ုဘဏ် 

 ဒုတ ယဥကကဋ္ဌမ္ျော်း၊ ပမ္န်မ္ောန ုင်ငထံတော်ဗဟ ဘုဏ် 

 ရံု်းလက်ခံ/ထမ္ျှောစောတ ွဲ 



Me rchant မှ Digital Sale ဖြင ့် ရရောင့််းချသည ့် 50 % အော်း ရငွေသော်းရတ ောင့််းခံရောတွေင့် ဘဏ့်သ ု တင့်ဖ ရမည ့် ံစု္ံ 

  

 ူ်းတွေွဲ - ၁ 

 Digital Sale Summary for ……. Bank as ……. ,20 21 

Categories  of Digital Payment  Number of Transaction  Total Amount(Kyat in Million) 

MPU     

Visa     

Master     

UPI     

JCB     

Mobile Pay     

QR     

Account Transfer     

Total     
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ဘဏ့်မှ Digital Sale ဖြင ့် ရရောင့််းချသည ့် Me rchant ၏ 50% အော်း ရငွေသော်း ထုတ့်ရ ်းရ န့်အတွေက့် ဗဟ ုဘဏ့်သ ု  ရတောင့််းခံရမည ့် ံုစ္ံ 

 
 ူ်းတွေွဲ - ၂ 

  

………..Bank 's Merchant Dat a Su mmary as of … ….,20 21 

Total merchant   

Total Transaction   

Total Sale Volume (Kyat in Million)   

50% of Total Sale Volume (Kyat in Million)   

…….လအတ င််းအသုံ်းပြြုခွဲ့်ထသော Total Merchant   
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ဘဏ့်မှ Digital Sale ဖြင ့် ရရောင့််းချသည ့် Me rchant ၏ 50% အော်း ရငွေသော်း ထုတ့်ရ ်းရ န့်အတွေက့် ဗဟ ုဘဏ့်သ ု  ရတောင့််းခံရမည ့် ံုစ္ံ 

 ူ်းတွေွဲ - ၃ 

………… Bank's Tot al Merchant Sale Volume Summary as of …… …. , 20 21 

Categories Number of Transaction  Total Amount 

Total Sale Volume with  MPU Card ( Kyat in Million)     

Total Sale Volume with Visa Card (Kyat in Million)     

Total Sale Volume with  MasterCard (Kyat in Million)     

Total Sale Volume with  UPI Card (Kyat in Million)     

Total Sale Volume with JCB (Kyat in Million)     

Total Sale Volume with Bank's Pay by  POS ( Kyat in Million)     

Total Sale Volume with Bank's Pay by QR (Kyat in Million )     

Total Sale Volume with Bank's Account Trasfer (Kyat in Million )     

50% of Total Sale Volume (Kyat in Million)     
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ဘဏ့်မှ Digital Sale ဖြင ့် ရရောင့််းချသည ့် Me rchant ၏ 50% အော်း ရငွေသော်း ထုတ့်ရ ်းရ န့်အတွေက့် ဗဟ ုဘဏ့်သ ု  ရတောင့််းခံရမည ့် ံုစ္ံ 

     
 ူ်းတွေွဲ - ၄ 

Me rchants' Digital Sale Volume as of …… ……,20 21 

No. 
Merchant 

Name 
Total Transaction 

Total Sale 

Volume (MMK) 

50% of sale 

volume (MMK) 
Ban k Statement(Bal an c e of … … ..,2021 

            

            

            

            

            

            

Total   
        

 



 
ဘဏ့်မှ Digital Sale ဖြင ့် ရရောင့််းချသည ့် Me rchant ၏ 50% အော်း ရငွေသော်း ထုတ့်ရ ်းရ န့်အတွေက့် ဗဟ ုဘဏ့်သ ု  ရတောင့််းခံရမည ့် ံုစ္ံ 

 
 ူ်းတွေွဲ - ၅ 

………… Bank's Tot al Merchant Sale Volume Summary as of …… …. , 20 21 

No. Merchant Name Currency Transaction Type 
May-21 

Number of Transaction Total Amount 

            

           

            

            

            

            

            

            

 

 

 

  


