
ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတေ်ာ 

ပမ္န်မ္ောန င်ုငံထတေ်ာဗဟ ုဘဏ် 

စောအမ္ှတ်၊မ္ဗဘ/နြတ/စောရင််း( ၆၄၁ /၂၀၂၁ ) 

   ရက်စ ွဲ  ၊  ၂၀၂၁ ခုနစှ်     ၊  ဇ န်လ      ၁     ရက ်

 

သ ုို့ 

 ဘဏ်မ္ ော်းအော်းလံ်ုး  

အထ ကောင််းအရော။ ငငွေ သျောားစီမံခန ့် ခွေွဲမှု ငခ ျောငမွေွေ့အဆင့် င ြေငစင ားလ ိုက့်နာငဆျောင့် ွက့် န့်က စစ 

ရည်ညွှန််းခ က်။ (၁) ပမ္န်မ္ောန ငု်ငံထတောဗ်ဟ ုဘဏ်၏ (၁.၃.၂၀၂၁) ရက်စ ွဲြါစောအမ္ှတ် ၊ 

မ္ဗဘ/နြတ/FIS/(၂၈/၂၀၂၁) 

 (၂) ပမ္န်မ္ောန ငု်ငံထတောဗ်ဟ ုဘဏ်၏ (၃.၃.၂၀၂၁) ရက်စ ွဲ ြါစောအမ္ှတ်၊ 

မ္ဗဘ/နြတ (စောရင််း) (၁၉၂/၂၀၂၁) 

၁။ ပမ္န်မ္ောန င်ုငံထတေ်ာဗဟ ုဘဏ်သည် ဘဏ်မ္ ော်းနှင ဘ်ဏ်မ္ဟုတ်ထသောထင ထရ်းထ က်းထရ်းအဖ ွဲွဲ့ 

အစည််းမ္ ော်းအထနပဖင  ် ထင သော်းစီမ္ံခနိ်ု့ခ ွဲမ္ှုြ ုမ္ ုထကောင််းမ္ နထ်စရန်အတ က် ယောယီလ ကု်နာထ ောင် 

ရွက်သ ော်းရန်က စစရြ်မ္ ော်းက ု ရည်ညွှန််း (၁) ြါစောပဖင ်လည််းထကောင််း ၊ မ္ ုဘ ုင််းထင ထရ်းထ က်းထရ်း 

ဝန်ထ ောင်မ္ှုထြ်းသူမ္ ော်းအထနပဖင ် ထင သော်းစီမ္ံခနိ်ု့ခ ွဲမ္ှုထကောင််းမ္ န်စ ော ထ ောင်ရွက်န ုင်ရန်အတ က် 

ယောယီလ ုက်နာထ ောင်ရွက်သ ော်းရန်က စစရြ်မ္ ော်းက ု ရည်ညွှန််း (၂) ြါစောပဖင ်လည််းထကောင််း 

အထ ကောင််း ကော်းခွဲ ြါသည်။ 

၂။ ဘဏ်မ္ ော်းအထနပဖင ် အမ္ ော်းပြည်သူသ ုို့ ထင သော်း ုတ်ထြ်းရောတ င် အ င်ထပြထစရန်အတ က် 

စီမံ္ခနိ်ု့ခ ွဲမ္ှုမ္ ော်းပဖင ်ထ ောင်ရွက်ထနရထသေ်ာလည််း မ္ ုဘ ုင််းထင ထရ်းထ က်းထရ်းဝန်ထ ောင်မ္ှုထြ်းသူမ္ ော်းသည် 

အမ္ ော်းပြည်သူမ္ ော်းအော်း ဘဏ်မ္ ော်းကွဲ သ ုို့ဝန်ထ ောင်မ္ှုထြ်းထနရပြီ်း Payroll Service မ္ ော်းလည််း  

ထ ောင်ရွက်ထနရြါသည်။ သ ုို့ပဖစ်ြါ၍ ဘဏ်မ္ ော်းအထနပဖင ် မ္ ုဘ ုင််းထင ထရ်းထ က်းထရ်းဝန်ထ ောင်မ္ှုထြ်း 

သူမ္ ော်းသ ုို့ ထင သော်း ုတ်ထြ်းရောတ င် ထအောက်ြါအတ ုင််းထ ောင်ရွက်န ုင်ရန် ညွှန် ကော်းအြ်ြါသည်- 

 (က) ဘဏ်မ္ှထင ထ က်းဝန်ထ ောင်မ္ှုထြ်းသူမ္ ော်း (MFSP)သ ုို့ ထင သော်း ုတ်ထြ်းရောတ င် 

တစ်ြတ်လျှင် က ြ်သ န််း (၂၀၀~၅၀၀)    ဘဏ်၏ထင သော်းလက်က န်ထြေါ်မူ္တည် 

၍ည  န ှုင််းထ ောင်ရွက်ရန်။ 



 (ခ) ဘဏ်မှ္ထင ထ က်းဝန်ထ ောင်မ္ှုထြ်းသူမ္ ော်း၏ Distributor/Agent မ္ ော်းသ ုို့ ထင သော်း ုတ် 

ထြ်းရောတ င် MFSP မ္ ော်းမှ္ထြ်းြ ုို့ ော်းသည  ် Distributor/Agent Lists နှင ်တ က်ု  ုင် 

စစ်ထ ်းပြီ်း၊ Distributor/Agent မ္ ော်းမှ္ Customer မ္ ော်းသ ုို့ အမှ္န်တကယ် ထင  ုတ် 

ထြ်းမ္ှုအထ ောက်အ ော်းမ္ ော်းက ုစ စစ်၍ တစ်ြတ်လျှင် က ြ်သ န််း(၂၀~၁၀၀)အတ င််း 

ဘဏ်၏ထင သော်းလက်က န်က ုစ စစ်၍ ည  န ှုင််းထ ောင်ရွက်ရန်။ 

 (ဂ) ထင ထ က်းဝန်ထ ောင်မ္ှုထြ်းသူမ္ ော်းအတ က် ထင ထ က်းလ ယ်ကူမ္ှုရှ ထစရန် ဘဏ်အခ င််းခ င််း 

အ ကော်းစောရင််းထပြောင််းနည််း (Interbank Fund Transfer) ပဖင်  အ င်ထပြစ ော 

ထ ောင်ရွက်ထြ်းရန်။ 

(ြံု)xxxxxxxxxxxxx 

ဒုတ ယဥကကဋ္ဌ(က ုယ်စော်း) 

(ခ ုင်ထရွှေဝါ၊ ညွှန် ကော်းထရ်းမှ္ ်းခ ျုြ်) 

မ္ တတ က ု 

 မ္ ုဘ ုင််းထင ထရ်းထ က်းထရ်းဝန်ထ ောင်မ္ှုထြ်းသူမ္ ော်း 

 ရုံ်းလက်ခံ/ထမ္ ောစောတ ွဲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


