အိ ိယ ိုင်ငံရှိ The Reserve Bank of India မှ ူပီး (၅၀၀) တန် ှင့် ူပီး (၁၀၀၀) တန်များ ှင့်
ပတ်သက်၍ ေဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များအား ထုတ်ြပန်ေ ကညာခဲ့ြခင်း

တရားမဝင်ေငွေ ကးများအဖ
ြ စ် ေ ကညာခဲ့ေသာ ပူ ီး (၅၀၀) တန် ှင့် (၁၀၀၀)
တန်များ ှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာရန် အချက်များအား အိ ိယ ုငိ ်ငံ၊ The Reserve Bank of
India (RBI) မှ ေအာက်ပါအတိုင်း ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်-

(၁) လက်ရှိအသုံးြပ လျက်ရှိေသာ ူပီး (၅၀၀) တန် ှင့် (၁၀၀၀) တန်များအား (၉-၁၁-၂၀၁၆)
ရက်ေနမှစတင်၍ တရားမဝင် ေငွေ ကးများအဖ
ြ စ် သတ်မှတ်လိုက်သည်။
(၂) (၁၀-၁၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ စတင်၍ ူပီး (၅၀၀) ှင့် ူပီး (၂၀၀၀) တန် ပုံစံသစ်များအား
စတင်ြဖန် ေဝသွားမည် ြဖစ်သည်။
(၃) ATM စက်များမှ ေငွထုတ်ယူြခင်းကို (၉-၁၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ စတင်ရပ်ဆိုင်းထားမည်
ြဖစ်ပီး အချိ ေနရာများတွင် (၁၀-၁၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမှစတင်၍ ရပ်ဆိုင်းသွားမည်ြဖစ်သည်။
(၄) တရားမဝင်ေငွေ ကးအဖ
ြ စ်သတ်မှတ် ပီးြဖစ်ေသာ ူပီး (၅၀၀) တန်များ ှင့် (၁၀၀၀) တန်
အေဟာင်းများအား (၁၀-၁၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ (၃၀-၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနအထိ သက်ဆိုင်ရာ
ဘဏ်များတွင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ေငွစာရင်းများသို ြပန်လည်ေပးသွင်း ိုင်သည်။
(၅) လက်ခံ ိုင်ေသာ အေ ကာင်း ြပချက်အချိ ေကာင့် ေနာက်ဆုံးလဲလှယ်ရန် သတ်မှတ်ထားေသာ
(၃၀-၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနအထိ လဲလှယ် ိုင်ြခင်းမရှိခဲ့သည့် ေငွေ ကးကိုင်ေဆာင်သူများအေနဖ
ြ င့်
၎င်းတို ၏ ID ကတ်ြပားများ အားပ
ြ သ၍ (၃၁-၃-၂၀၁၇) ရက်ေနအထိ လဲလှယ် ိုင်သည်။
(၆) ူပီး (၅၀၀) တန် ှင့် ူပီး (၁၀၀၀) တန်များအေဟာင်းများအား တန်ဖိုးမဲ့ ေငွစက များအဖ
ြ စ်
သတ်မှတ်သည်။
(၇) ဘဏ်များအားလုံးကို (၉-၁၁-၂၀၁၆) ရက်ေနတွင် ပိတ်ထားမည်ြဖစ်သည်။
(၈)စာတိုက်များအားလုံးကိုလည်း (၉-၁၁-၂၀၁၆) ရက်ေနတွင် ပိတ်ထားမည်။
(၉) ေငွစက အသုံး ြပ ြခင်းမရှေိ သာ ေငွေ ကးအသုံး ြပ မ (ဥပမာ - Credit Card၊ Debit Card၊
Cheque၊ DD Form) များ ှင့်အသုံး ြပ မကို ယခုေ ကညာချက်အရ သက်ေရာက်မမရှိပါ။

(၁၀) အစိုးရေဆး ုံများတွင် ေငွေ ကးအသုံး ြပ ရန် လိုအပ်သူများအတွက်မူ (၁၁-၁၁-၂၀၁၆)
ရက်ေန၊ ည (၁၂း၀၀) နာရီအထိ ူပီး (၅၀၀) ှင့် (၁၀၀၀) တန်များအသုံးြပ မကို ခွင့်ြပ ေပး
မည်ဖ
ြ စ်သည်။
(၁၁) အချိ ေသာ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အသုံး ြပ မများအတွက်မ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိ ုိင်ရန်
ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ်သည်။
(၁၂) ဘဏ်များမှ (၅၀၀) ှင့် (၁၀၀၀) တန်များအစားထိုး လဲလှယ်၍ ေငွသားထုတ်ယူ ြခင်းကို
တစ်ပတ်လ င် ူပီး (၂၀၀၀၀) အထိ ခွင့်ြပ သည်။

(အလွတ်သေဘာဘာသာပ
ြ န်ဆိုချက်)

Here What You Can Do With Old Rs 500, Rs 1000 Currency Notes:1. Currency notes of Rs 500 and Rs 1000 denominations will not be legal
beginning November 9
2. New notes of Rs 500 and Rs 2,000 would be released and circulated from
November 10
3. ATMs will not work on November 9, and at some places on November 10 as
well
4. People can deposit notes of Rs 1000 and Rs 500 in their banks from
November 10 till December 30, 2016
5. Those unable to deposit Rs 1000, Rs 500 notes by December 30 for some
reason, can change them till March 31, 2017 by furnishing ID proof
6. Currency notes of Rs 1000 and Rs 500 will be just paper with no value
7. Banks will remain closed on 9th November
8. All banks and post offices will remain shut tomorrow
9. Cashless fund transfer won't be affected by this
10. Respite for people for the initial 72 hours, Govt hospitals will accept old Rs
500 and 1000 notes till 11 November midnight
11. Some medical facilities will be exempted from this for the time being
12. Rs 20,000 weekly cap on exchange of Rs 500 & Rs 1,000 notes

