
အိ ယိ ိုင်ငံရိှ The Reserve Bank of India မှ ပီူး (၅၀၀) တန် င့်ှ ပူးီ (၁၀၀၀) တန်များ င့်ှ 

ပတ်သက်၍ ေဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များအား ထုတ်ပြ န်ေကညာခ့ဲခြ င်း 

 

 တရားမဝငေ်ငေွ ကးများအဖြ စ် ေ ကညာခ့ဲေသာ ပူးီ (၅၀၀) တန် ငှ့် (၁၀၀၀) 

တနမ်ျား ငှ့် ပတသ်က်၍ လိုက်နာရန် အချကမ်ျားအား အိ ယိ ိုငင်ံ၊ The Reserve Bank of 

India (RBI) မှ ေအာက်ပါအတိုငး် ထတု်ပြ နခ်ဲ့ပါသည်- 

 

(၁) လက်ရှအိသုံးပြ လျက်ရိှေသာ ပူးီ    (၅၀၀) တန် ငှ့် (၁၀၀၀) တနမ်ျားအား (၉-၁၁-၂၀၁၆) 

ရကေ်နမှစတင၍် တရားမဝင် ေငေွကးများအဖြ စ် သတမ်ှတလိ်ကု်သည။် 

(၂) (၁၀-၁၁-၂၀၁၆) ရကေ်နမှ စတင၍် ပူးီ (၅၀၀) ငှ့် ပူးီ (၂၀၀၀) တန် ပုစံံသစမ်ျားအား 

စတင်ဖြ န်ေဝသာွးမည်ဖြ စ်သည။် 

(၃) ATM စက်များမှ ေငထွတုယ်ူခြ ငး်ကို (၉-၁၁-၂၀၁၆) ရကေ်နမှ စတငရ်ပဆ်ိငုး်ထားမည် 

 ဖြ စ်ပးီ အချိ ေနရာများတငွ် (၁၀-၁၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမှစတင၍် ရပဆ်ိုငး်သွားမည်ဖြ စ်သည။် 

(၄) တရားမဝငေ်ငေွ ကးအဖြ စ်သတ်မှတ်ပးီဖြ စေ်သာ ပူးီ (၅၀၀) တနမ်ျား ငှ့် (၁၀၀၀) တန် 

အေဟာငး်များအား (၁၀-၁၁-၂၀၁၆) ရကေ်နမှ (၃၀-၁၂-၂၀၁၆) ရကေ်နအထိ သကဆ်ိုင်ရာ 

ဘဏမ်ျားတငွ ်ဖငွ့်လှစထ်ားေသာ ေငစွာရငး်များသို   ပြ နလ်ညေ်ပးသငွး် ိုငသ်ည။် 

(၅) လက်ခံ ိုငေ်သာ အေ ကာငး်ပြ ချက်အချိ ေကာင့် ေနာကဆ်ုံးလဲလယှ်ရန် သတမ်ှတထ်ားေသာ 

(၃၀-၁၂-၂၀၁၆) ရကေ်နအထိ လလဲှယ် ိငု်ခြ ငး်မရှခဲိသ့ည့် ေငေွကးကိုငေ်ဆာငသူ်များအေနဖြ င့် 

၎ငး်တို၏ ID ကတ်ပြ ားများ အားပြ သ၍ (၃၁-၃-၂၀၁၇) ရကေ်နအထိ လဲလှယ် ိုငသ်ည။် 

(၆) ပူးီ (၅၀၀) တန် ငှ့် ပူးီ (၁၀၀၀) တနမ်ျားအေဟာငး်များအား တနဖ်ိုးမဲ့ ေငစွက များအဖြ စ် 

သတမ်ှတသ်ည။် 

(၇) ဘဏ်များအားလုံးကုိ (၉-၁၁-၂၀၁၆) ရကေ်နတငွ် ပတိထ်ားမည်ဖြ စသ်ည။် 

(၈)စာတိုက်များအားလုံးကိုလည်း (၉-၁၁-၂၀၁၆) ရကေ်နတွင် ပတိထ်ားမည်။ 

(၉) ေငစွက အသုံးပြ ခြ ငး်မရှိေသာ ေငေွကးအသုံးပြ မ (ဥပမာ - Credit Card၊ Debit Card၊ 

Cheque၊ DD Form) များ ငှ့်အသံုးပြ မကို ယခုေကညာချက်အရ သက်ေရာကမ်မရှိပါ။ 



(၁၀) အစိးုရေဆး ုံများတွင် ေငေွကးအသုံးပြ ရန ် လိုအပ်သမူျားအတွကမူ် (၁၁-၁၁-၂၀၁၆) 

ရကေ်န၊ ည (၁၂း၀၀) နာရီအထိ ပူးီ (၅၀၀) ငှ့် (၁၀၀၀) တနမ်ျားအသုံးပြ မကို ခငွ့်ပြ ေပး 

မည်ဖြ စသ်ည်။ 

(၁၁) အချိ ေသာ ကျနး်မာေရးဆိုငရ်ာ အသုံး ပြ မများအတကွမ် ကငး်လွတခ်ငွ်ရ့ရှိ ုိငရ်န ်

ေဆာငရွ်ကေ်ပးမည်ဖြ စ်သည။် 

(၁၂) ဘဏမ်ျားမှ (၅၀၀) ငှ့် (၁၀၀၀) တနမ်ျားအစားထိုး လလှဲယ၍် ေငသွားထတုယူ်ခြ ငး်ကုိ 

တစပ်တလ် င ် ပူးီ (၂၀၀၀၀) အထိ ခငွ့်ပြ သည်။ 

 

(အလတွသ်ေဘာဘာသာပြ နဆ်ိုချက်) 



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 


