
အမ   ျိုးသောျိုးခ ေါင်ျိုးခ ောင်က  ျိုး ဗ ိုလ ်  ပ်ခအောင် န်ျိုး၏ပ ိုဖြင  ်

ခငွေစ ကူ ထိုတ်ခေမည ်

 

မြန်ြာန ိုင်ငံတ ာဗ်ဟ ိုဘဏ်သည် အြ   ျိုးသာျိုးတ ေါင်ျိုးတ ာင်က  ျိုး ဗ ိုလ်   ပတ်အာင် န်ျိုး၏ပံိုမြင ် 

တငွေစ ကူပံိုစံသစ်အြ   ျိုးြ   ျိုး  ို ထို ်တေရန်တ ာင်ရွ ်လ  ်ရ  ရာ  စ်တထာင်  ပ် န်ပံိုစံသစ် 

တငွေစ ကူ  ို ၂၀၂၀ မပည န် စ် ဇန်နေေါရ လ ၄ ရ ်တနေ့ ွေင ်စ င်ထို တ်ေပေါြည်။ 

  ဗ ိုလ်   ပ်တအာင် နျ်ိုးရိုပ်ပံိုပေါ  စ်တထာင်  ပ် န်တငွေစ ကူအရယ်ွအစာျိုးြ ာ 

အလ ာျိုး  ၁၅၀  ြ လ ြ  ာ အန ံ  ၇၀  ြ လ ြ  ာ ရ  ပေါသည်။ တငွေစ ကူသည် တပေါ်လွေင်တသာ 



အမပာတရာင်ရ  ပပ ျိုး တငွေစ ကူ၏အတပေါ်ြ  ်ွေင် "မြနြ်ာန ိုငင်ံတ ာ်ဗဟ ိုဘဏ"် စာ န်ျိုး ရ ို န်  ပ ်

ထာျိုးပေါသည်။ 

   စ်တထာင်  ပ် န်တငွေစ ကူ၏ ြ  ်န ှာစာဘ ် ွေင် အြ   ျိုးသာျိုးတ ေါင်ျိုးတ ာင်က  ျိုး 

ဗ ိုလ်   ပ်တအာင် နျ်ိုးပံို ရ ို ်န  ပ်ထာျိုးပပ ျိုး တငွေစ ကူ၏ လ ်ယာဘ ် ွေင် တငွေစ ကူ၏ န်ြ ိုျိုး  ို 

မြန်ြာစာသာျိုးမြင ် " စ်တထာင်  ပ"် ဟို တြာ်မပထာျိုးပေါသည်။ တထာင ်သံိုျိုးတထာင  ်ွေင်လည်ျိုး 

တငွေစ ကူ၏ န်ြ ိုျိုး  ို ဂဏန်ျိုးြ ာျိုးမြင ် ရ ို န်  ပ်ထာျိုးပေါသည်။ 

  တငွေစ ကူနံပေါ  ် ို မြန်ြာအ ခရာ မြနြ်ာဂဏန်ျိုးမြင ် အလ ာျိုးလ ို ်၊ အဂဂလ ပ် 

အ ခရာ အဂဂလ ပ်ဂဏန်ျိုးမြင ် တ ေါင်လ ို ်ရ ို ်န  ပ်ထာျိုးပေါသည်။ တငွေစ ကူ၏လ ်ေဲဘ ် ွေင် 

ဗ ိုလ်   ပ်တအာင် န်ျိုးပံို တရစာပေါရ  ပေါသည်။ တငွေစ ကူ ွေင် လံိုခ  ံတရျိုးက   ျိုး  ို တ ေါင်လ ို  ်

မြ ပ်န ံထည သ်ွေင်ျိုးထာျိုးပေါသည်။ တငွေစ ကူ၏ ဘယ်ညာအစွေန်ျိုးြ ာျိုး ွေင ် တြာင်ျိုးက ွေလ ိုင်ျိုး  ိုြ ာျိုး 

ရ ို ်န  ပ်ထာျိုးပေါသည်။  

 စ်တထာင်  ပ် န် တငွေစ ကူ၏ တ  ာဘ ် ွေင် လွှ ်တ ာ်အတ ာ ်အဦပံို 

ရ ို ်န  ပ်ထာျိုးပပ ျိုး အတပေါ်ပ ိုင်ျိုး၌ " Central Bank of Myanmar" စာ န်ျိုး  တအာ ပ် ိုင်ျိုး၌ "ONE 

THOUSAND KYAT" ဟူတသာ စာ န်ျိုးြ ာျိုး ရ ို ်န  ပ်ထာျိုးပေါသည်။ တထာင ်သံိုျိုးတထာင ် ွေင် 

တငွေစ ကူ၏ န်ြ ိုျိုးြ ာျိုး  ို ဂဏန်ျိုးြ ာျိုးမြင ် ရ ို န်  ပ်ထာျိုးပေါသည်။ 

  လ ်ရ  သံိုျိုးစွေဲလ  ်ရ  တသာ  စတ်ထာင ် ပ် န် တငွေစ ကူြ ာျိုးသည်လည်ျိုး 

 ရာျိုးေင်တငွေအမြစ်   ်လ ် ည်ရ  ြည်မြစ်ပေါသည်။ 

 


