ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်
နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့
THE UNION OF MYANMAR
THE STATE LAW AND ORDER RESTORATION COUNCIL

ငွစဘဏ်လပ်ငန်းဥပ ဒ
THE SAVINGS BANKS LAW

၁၃၅၄ ခနှစ်၊ နယန်လဆန်း ၁၁ ရက်
(11 th June, 1992)

ငွစဘဏ်လပ်ငန်းဥပ ဒ
THE SAVINGS BANKS LAW

နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့
ငွစဘဏ်လပ်ငန်းဥပ ဒ
(နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့ ဥပ ဒအမှတ် ၅/၉၂)
၁၃၅၄ ခနှစ်၊ နယန်လဆန်း ၁၁ ရက်
(၁၉၉၂ ခနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက်)

နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့သည်

အာက်ပါ

ဥပ ဒကိ ြပ ာန်းလိက်သည်။

အခန်း(၁)
အမည်နင
ှ ့် အဓိပာ္ပ ယ် ဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပ ဒကိ ငွစဘဏ်လပ်ငန်းဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။

၂။

ဤဥပ ဒတွင်ပါရှိ သာ

အာက်ပါစကားရပ်များသည်

ဖာ်ြပပါ

အတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည်
(က) ငွစဘဏ်
ြခင်းနှင့်

ဆိသည်မှာ
ငွစလက်မှတ်

ငွစဘဏ်စာရင်း

ဖွင့်လှစ် ပး

ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်းများကိ

လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်သည့် နိင်ငပိင်

ငွ ရး ကး ရး အဖွဲ ့

အစည်းကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင်
ငွစဘဏ်ရးခွဲတိ ့လည်း ပါဝင်သည်၊

ငွစဘဏ်ခွဲနှင့်
ပ၊စ၊လ/၁၅၅၉/၉၂/စီးပွား ရးဘဏ်/၁၀၀၀၀+၂၅/၉၂/မနလစ။

The State Law and Order Restoration Council
Savings Banks Law
(The State Law and Order Restoration Council Law
No. 5/92)
The 11 th Waxing Day of Nayon, 1354 M. E.
(11 th June, 1992)

The State Law and Order Restoration Council
hereby enacts the following Law:

CHAPTER I
Title and Definition
1.

This Law shall be called the Savings Banks Law.

2.

The following expressions contained in this Law

shall have the meanings given hereunder:
(a)

Savings Bank means a State-owned Financial
Institution which operates the work of opening
savings bank accounts and selling savings
certificates.

This

expression

also

includes

branches and sub-offices of a Savings Bank;

(ခ)

ငွစသူ

ဆိသည်မှာ

ဤဥပ ဒအရ

ဖွင့်လှစ် စ ဆာင်းသူ သိ ့မဟတ်

ငွစဘဏ်စာရင်း

ငွစလက်မှတ် ဝယ်ယူ

စ ဆာင်းသူကိ ဆိသည်၊
(ဂ) စ ငွ ဆိသည်မှာ

ငွစဘဏ်စာရင်းသိ ့

ပးသွင်းအပ်နှ ငွ

သိ ့မဟတ် ငွစလက်မှတ် ဝယ်ယူစ ဆာင်း ငွကိ ဆိသည်၊
(ဃ)

ငွစမှတတ
် မ်း ဆိသည်မှာ
အပ်နှ ငွနှင့်

ငွစဘဏ်စာရင်းသိ ့ ပးသွင်း

စပ်လျဉ်း၍

ထတ် ပးထား သာ

စာအပ်၊

ငွစသူအား

ငွစဘဏ်က

လက်မှတ်

သိ ့မဟတ်

ကတ်ြပားကိ ဆိသည်၊
(င) အရွယ်မ ရာက် သးသူ

ဆိသည်မှာ

အသက်

၁၈

နှစ်

မြပည့် သးသူကိ ဆိသည်၊
(စ) ဝန် ကီးဌာန ဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စအစိးရ ဘ

ာ ရး

ဝန် ကီးဌာနကိ ဆိသည်။

36. Existing rules, procedures, regulations, bye-laws,
orders and directives relating to the Savings Bank may
be applied in so far as they are not inconsistent with the
provisions of this Law.
37. For the purpose of carrying out the provisions of
this Law:
(a)
the Ministry may, with the approval of the
Government issue rules and procedures;
(b)
the Ministry and the Savings Bank may issue
such orders and directives as may be necessary.
38. The following Acts are hereby repealed:
(a)
The Government Savings Banks Act, 1873;
(b)
The Savings Certificates Act, 1947;

အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်
၃။

ငွစဘဏ်လပ်ငန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ

အာက်ပါအတိင်း

ြဖစ်သည်
(က)

ြပည်သူများ၏

ခ တာစ ဆာင်းြခင်း

အ လ့အထကိ

ြပုစပျိုး ထာင်ရန်၊
(ခ)
(ဂ)

(Sd.) Than Shwe
General
Chairman
The State Law and Order Restoration Council

လြခုစိတ်ချရ သာ ငွစနည်းြဖင့် စ ဆာင်း က စရန်၊
ငွအရင်းအနှးီ စ ဆာင်းြခင်း အ လ့အထ တိးတက်
စရန်၊

(ဃ)

ြပည်သူများ၏ စားဝတ် န ရး အဆင့်အတန်း တိးတက်
ြမင့မ
် ားလာ စရန်။
၂
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၃၆။

(b)

ငွစဘဏ်နှင့် သက်ဆိင် သာ တည်ဆဲနည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထး

by opening a savings bank account or by pur-

လပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန် ့များနှင့် ညန် ကား
ချက်များကိ

ဤဥပ ဒပါ

ြပ ာန်းချက်များနှင့်

chasing savings certificates under this Law;

မဆန် ့ကျင်သ ရွ ့

(c)

ကျင့်သးနိင်သည်။
၃၇။

(ခ)

ဝန် ကီးဌာနသည်

နည်းဥပ ဒများ၊

savings certificates;

လပ်ထးလပ်နည်း

(d)

Savings Record means a book, certificate or

များကိ အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတူညခ
ီ ျက်ြဖင့် ထတ်ြပန်

card issued by the Savings Bank to a depositor

နိင်သည်၊

in respect of money deposited in a savings bank

ဝန် ကီးဌာနနှင့်

ငွစဘဏ်သည်

account;

လိအပ် သာအမိန် ့နှင့်

(e)

ညန် ကားချက်များကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။
၃၈။

Deposit means money deposited in a savings
bank account or money saved by purchasing

ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်
(က)

Depositor means a person who deposits money

the age of 18 years;

အာက်ပါအက်ဥပ ဒများကိ ဤဥပ ဒြဖင့် ရပ်သိမ်းလိက်သည်(က)

The Government Savings Banks Act, 1873.

(ခ)

The Savings Certificates Act, 1947.

(f)

Aim
The aims of a Savings Bank are as follows:
(a)

ဗိလ်ချုပ် ကီး
ဥက္က
နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့

Ministry means the Ministry of Finance.
CHAPTER II

3.

(ပ) သန်း ရ

Minor means a person who has not attained

to cultivate the practice of thrift among the
people;

(b) to cause savings to be made by a secure method
of saving;
(c)

to

promote

the

mobilization

of

financial

resources;
(d) to raise the standard of living of the people.

၁၂

2

၄။

အခန်း(၃)

CHAPTER VII

ငွစဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ ငွစလက်မှတ် ဝယ်ယူြခင်း

Miscellaneous

အရွယ် ရာက်သူ

မည်သူမဆိ

မိမအ
ိ တွက်

ငွစဘဏ်စာရင်း

ဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ ငွစလက်မှတ် ဝယ်ယူြခင်း ြပုနိင်သည်။
၅။

အရွယ် ရာက်သူသည် အရွယ်မ ရာက် သးသူအတွက်
(က) ငွစဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်နိင်သည်၊
(ခ)

ငွစလက်မှတ် ဝယ်ယူနိင်သည်။ သိ ့ရာတွင်

ငွစလက်မတ
ှ ်

တစ်ခ ဝယ်ယူရာတွင် အရွယ်မ ရာက် သးသူ နှစ်ဦးထက်
မပိ စရ။
၆။

နှစ်ဦးသိ ့မဟတ်

နှစ်ဦးထက်ပိ သာ

အရွယ် ရာက်သူများသည်

တွဲဖက်၍ ငွစ ဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ ငွစ လက်မှတ် ဝယ်ယူြခင်း
ြပုနိင်သည်။
၇။

အာက်ပ ါအဖွ ဲ ့အစည်းများသည်

ငွစဘဏ် စာရင်း ဖွင့်လှစ်ြခင်း၊

မိမိတိ ့ပိ င်

ရန်ပ ငွများကိ

ငွစလက်မှတ် ဝယ်ယူစ ဆာင်းြခင်း

ြပုနိင်သည်
(က) ခ တာစ ဆာင်း ရးနှင့်

သက်သာ ချာင်ချိ ရးအတွက်

ဖွဲ ့စည်းထား သာ အဖွဲ ့အစည်းများ၊
(ဂ) ဘာသာ ရးအဖွဲ ့အစည်းများ၊
ငွစ ငွ ချးသမဝါယမအသင်းများ၊

(င) အသင်းအဖွဲ ့များ၊ လူမ ရးအသင်းအဖွဲ ့များ၊
(စ) တပ်ရင်း၊ တပ်ဖွဲ ့များ၊
(ဆ) ဝန် ကီ း ဌာနက

အခါအား လျာ် စ ွ ာ

31. Withdrawals from savings bank accounts of encashment of savings certificates shall be exempted from
Stamp Duty. Provided that this provision shall not
apply to withdrawals from savings bank accounts by
the use of cheques.
32. The Savings
abrogated.

Banks

Law

shall

be

33. Interest accrued on a savings bank account and
savings certificates shall not be liable to Income Tax or
Profit Tax. Nor shall such proceeds of interest be taken
into account for the purpose of reckoning the assessable
total income.

ခွ င ့ ် ြ ပု သာ

35. Savings bank accounts opened and savings certificates
purchased under the Laws repealed by this Law shall be
deemed to be savings bank accounts opened and savings
certificates purchased under this Law.

အဖွဲ ့အစည်းများ။
၃

Section-32

34. The balance of the Dead Account of the Savings Bank
shall not be transferred to the income account of the
Bank.

(ခ) စာ ကည့တ
် ိက်များ၊
(ဃ)

30. The provisions of this Law shall apply only to the
Savings Banks operated by the State-owned Financial
Institutions.
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CHAPTER III

အခန်း(၇)
အ ထွ ထွ

Opening of Savings Bank Accounts and Purchasing

၃၀။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များသည် နိင်ငပိင်
အဖွဲ ့အစည်းများက လပ်ကိင်

ဆာင်ရွက်သည့်

ငွ ရး ကး ရး

ငွစဘဏ်များနှင့်သာ

ငွစဘဏ်စာရင်းမှ

များကိ

4.

ငွထတ်ယူရာတွင် ြဖစ် စ၊

ငွစလက်မှတ်

ငွအြဖစ် လဲယူရာတွင်ြဖစ် စ တဆိပ် ခါင်းခွန် ကင်းလွတခ
် င
ွ ့်

himself.
5.

(a) open a savings bank account;
(b) purchase savings certificate. Provided that in

ငွထတ်ယူြခင်းနှင့် မသက်ဆိင် စရ။
၃၂။

ငွစဘဏ်လပ်ငန်းဥပ ဒပဒ်မ ၃၂ ကိ ပယ်ဖျက်ရမည်။

၃၃။

ငွစဘဏ်စာရင်းနှင့် ငွစလက်မှတမ
် ှ ရရှိသည်အ
့ တိး ငွ ပ တွင်

ဝင် ငွခွန် သာ်လည်း ကာင်း၊ အြမတ်ခန
ွ ် သာ်လည်း ကာင်း ကာက်ခ
ြခင်း မြပုရ။ ထိ ့အြပင် ယင်းအတိးရ ငွကိ အခွန်စည်း ကပ်ထိက်သည့်
စစ ပါင်းဝင် ငွ တွက်ချက်ရာတွင်လည်း ထည်သ
့ ွင်းြခင်း မြပုရ။
ငွစဘဏ်စာရင်း သ၏ လက်ကျန် ငွကိ ဘဏ်၏ဝင် ငွအြဖစ်

သတ်မှတ်၍ စာရင်း ြပာင်းလဲြခင်း မြပုရ ။
၃၅။

ဤဥပ ဒြဖင့် ရပ်သိမ်းလိက်သည့် ဥပ ဒများအရ ဖွင့်လှစ်ထား

သည့် ငွစဘဏ်စာရင်းများ၊ ဝယ်ယူထားသည့် ငွစလက်မှတ်များသည်
ဤဥပ ဒအရ ဖွင့်လှစ်ထားသည့်

A person who has attained majority may, on behalf

of a minor:

ရှိ စရမည်။ သိ ့ရာတွင် ချက်လက်မှတ်ကိ အသးြပု၍ ငွစဘဏ်စာရင်းမှ

၃၄။

Any person who has attained majority may open a

savings bank account or purchase savings certificates for

သက်ဆိင် စရမည်။
၃၁။

of Savings Certificates

ငွစဘဏ်စာရင်းများ၊ ဝယ်ယူထား

သည့် ငွစလက်မှတ်များ ြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယူရမည်။

purchasing a savings certificate, it shall be for
not more than two minors.
6.

Two or more persons who have attained majority

may open a joint savings bank account and purchase joint
savings certificates.
7.

The following organizations may open savings bank

accounts

and

purchase

savings

certificates

with

their

own funds:
(a)

organizations formed for savings and welfare;

(b) libraries;
(c)

religious organizations;

(d) co-operative credit societies;
(e)

associations, social associations;

(f)

regiment and forces;

(g) organizations which are permitted from time to
time by the Ministry.
၁၁
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၈။

အာမခတင်သွင်းရန် တာဝန်ရှိသူသ ည် သက်ဆိ င်ရာ အာမခ

တာင်းဆိသည့ဌ
် ာန သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်း၏ ခွငြ့် ပုချက်ြဖင့် အာမခ
တင်သင
ွ း် ရမည့် ငွအတွက် ငွစဘဏ်စာရင်းဖွငလ
့် စ
ှ ြ် ခင်း၊ ငွစလက်မတ
ှ ်
ဝယ်ယြူ ခင်း ြပုနိင်သည်။
၉။

မည်သူမ နိင်င တာ်ပိင်

ငွ ကးြဖင့် ြဖစ် စ၊ နိင်င တာ်က

ငွ ကးထည့ဝ
် င်ထား သာ အဖွဲ ့အစည်းပိင်

ငွြဖင့်ြဖစ် စ၊

ငွစဘဏ်

စာရင်းဖွင့်လှစ်ခွင့် သိ ့မဟတ် ငွစလက်မှတ် ဝယ်ယူခွင့် မရှိ စရ။
အခန်း(၄)
ငွစသူသည်
(က) ငွစဘဏ်က အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်သည့် အတိး
ငွများ ရပိင်ခွင့်ရှိသည်၊
(ခ) သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

ငွစဘဏ်စာရင်းကိ ြဖစ် စ၊

ငွစလက်မှတက
် ိြဖစ် စ အြခား ငွစဘဏ်ရးခွဲ တစ်ခခသိ ့
ြပာင်း ရ ခွ့ င့်ရှိသည်။
(ဂ) အရွယမ
် ရာက် သးသူအတွက်

25. No official of the Savings Bank shall, without the
consent under the law disclose or publish the depositor’s
name, account number, deposit, withdrawals and the
amount of balance of the deposit or allow such information to be seen or examined by another person.
26. No one shall fraudulently withdraw any deposit or
attempt, abet or conspire in such withdrawal.

ငွစသူ၏ ရပိင်ခွင့်နှင့်တာဝန်များ
၁၀။

24. No one shall, without the consent of the Savings
Bank transfer a savings record or a savings certificate in
any manner.

ဝယ်ယထ
ူ ား သာ

ငွစ

လက်မှတ်မှ တစ်ပါး အြခား သာ ငွစလက် မှတ် ကိ
ဝယ်ယူ ပီး ၁ နှစ်ြပည့်သည့်အခါ အြခားသူ တစ်ဦးဦးသိ ့
ဘဏ်၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် လဲ ြပာင်း ပးခွင့်ရှသ
ိ ည်၊
(ဃ) ငွ စ လက် မ ှ တ ် က ိ ဝယ်ယ ူ ပီ း ၁ နှစ ် ြ ပည့ ် သည့ ် အခါ
ငွထတ်ယူခွင့်ရှသ
ိ ည်၊

27. Whoever violates the provision of section 23 or
section 24 shall, on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with
fine or with both.
28. A Savings Bank official who violates the provision
of section 25 shall, on conviction be punished with
imprisonment for a term which may extend to 3 years
or with fine or with both.
29. Whoever violates the provision of section 26 shall,
on conviction be punished with imprisonment for a term
which may extend from a minimum of 5 years to a
maximum of 10 years. In addition, the exhibit money
and property shall also be liable to confiscation.

(င) အရွယ်မ ရာက် သးသူြဖစ်ပါက မိမိအတွက်စ ငွကိ မိမိ
အရွယ် ရာက်သည့် န ့မှစ၍ ကိယ်တိင်
ရှိသည်၊

၄

ငွထတ်ယူပိင်ခွင့်
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၂၄။

မည်သူမ

ြဖစ် စ၊

ငွစဘဏ်၏ ခွင့်ြပုချက်မရရှိဘဲ

ငွစမှတ်တမ်းကိ

ငွစလက်မှတ်ကိြဖစ် စ တစ်နည်းနည်းြဖင့် လဲ ြပာင်းြခင်း

မြပုရ။
၂၅။

မည်သည့် ငွစဘဏ်ဝန်ထမ်းမဆိ ငွစသူ၏အမည်၊ စာရင်းအမှတ၊်

8.

A person who is responsible for furnishing a

security deposit may, with the consent of the department
or organization demanding security, open a savings
bank account or purchase savings certificates for the
amount of money to be furnished as security.

စ ငွ၊ ထတ် ငွ၊ စ ငွလက်ကျန်ပမာဏတိ ့ကိ ဥပ ဒအရ ခွငြ့် ပုချက်မရှဘ
ိ ဲ

9.

ထတ် ဖာ် ြပာဆိြခင်း၊

account or to purchase savings certificates with State-

ကည့်ရ စြခင်း၊

စစ် ဆး စြခင်း

သိ ့မဟတ်

ကြငာြခင်းမြပုရ။
၂၆။

မည်သူမ စ ငွတစ်စတစ်ရာကိ လိမ်လည်ထတ်ယူြခင်း၊ ယင်းသိ ့

ထတ်ယူရန်

ကိုးစားအားထတ်ြခင်း၊

အား ပးကူညီြခင်း၊

owned

No one shall have the right to open a savings bank
finances

ပူး ပါင်း

မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၂၃ သိ ့မဟတ် ပဒ်မ ၂၄ ပါ

ထာင်ဒဏ် ၃ နှစ်အထိြဖစ် စ၊

ြပ ာန်းချက်ကိ

ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လး ြဖစ် စ

ချမှတရ
် မည်။

to

an

CHAPTER IV
10.

A depositor has the right to:
(a)

receive interest prescribed from time to time
by the Savings Bank;

(b) transfer the savings bank account or the

ငွ စ ဘဏ် ဝန် ထမ်း သည် ပဒ်မ ၂၅ ပါ ြပ

ာန်း ချက် ကိ

ထာင်ဒဏ် ၃ နှစ်အထိြဖစ် စ၊

Savings Bank;
(c)

မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၂၆ ပါ ြပ ာန်းချက်ကိ

behalf of a minor to any other person on

ထာင်ဒဏ် ၅ နှစ်မှ အများဆး

completion of one year from the date of purchase,

ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်

ကာင်း ြပစ်မထင်ရာှ း စီ ရင် ြခင်း ခ ရ လ င် ထိသူအား အနည်းဆး
ထာင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်အထိ

ချမှတ်

ရမည်။ ထိ ့ြပင် သက် သခ ငွနှင့် ပစ္စည်းများကိလည်း ြပည်သူ ့ ဘ

ာ

transfer any other savings certificates with the
exception of savings certificates purchased on

ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လး

ြဖစ် စ ချမှတရ
် မည်။
၂၉။

belonging

savings certificate to any other branch of the

ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရာှ းစီရင်ြခင်းခရလ င် ထိဝန်ထမ်း
အား

money

Rights and Duties of a Depositor

ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူအား

၂၈။

with

organization in which the State has subscribed funds.

ကစည်ြခင်းမြပုရ။
၂၇။

or

with the consent of the Savings Bank;
(d) encash the savings certificates on completion
of one year from the date of purchase;
(e)

in the case of a minor, personally make withdrawals of his deposits from the date he attains

အြဖစ် သိမ်းဆည်းရမည်။

majority;
၁၀
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(စ) ပဒ်မ ၆ အရ တွဖ
ဲ က်၍
သိ ့မဟတ်
တစ်ဦးဦး

ငွစဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားြခင်း

ငွစလက်မှတ်

ဝယ်ယူထားြခင်း

ြဖစ်ပါက

သဆးလ င် ကျန်တစ်ဦးဦး သိ ့မဟတ် ကျန်ရှိ

သူများက ငွထတ်ယူခွင့်ရှိသည်၊
(ဆ)

ငွစမှတ်တမ်း
သိ ့မဟတ်

သိ ့မဟတ်

ငွစလက်မတ
ှ ်

ပျက်စီးသွားြခင်းအတွက်

နည်းလမ်းများနှင့်အညီ အခ ကး

ပျာက်ဆး

သတ်မှတ်ထား သာ
ငွ

ပး

ဆာင် ကာ

အသစ်ထတ် ပးရန် တာင်းခခွင့်ရှိသည်။
၁၁။

ငွစသူသည်

ငွစဘဏ်စာရင်းဖွငလ
့် စ
ှ ်သည့အ
် ခါ သိ ့မဟတ်

ငွစ

လက်မှတ် ဝယ်ယူသည့်အခါ မိမိ၏စ ငွနှင့် အတိးခစားခွင့်များကိ မိမိလဲ
ြပာင်းလိသည့်ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သိ ့မဟတ် တစ်ဦးထက်ပသည်
ိ
့ ပဂ္ဂုိ လ်များ
အား အကျိုးခစားခွင့် လဲအပ်ထားနိင်သည်။
၁၂။

ငွစသူသည် မိမိအကျိုးခစားခွင့် လဲအပ်ထားြခင်းခရသူများ၏

အမည်စာရင်းကိ ြပင်ဆင်လပါက
ိ
သတ်မှတခ
် ျက်များနှငအ
့် ညီ သက်ဆင်
ိ ရာ
ငွစဘဏ်သိ ့ တင်ြပ လ ာက်ထားနိင်သည်။
၁၃။

ငွစသူသည်
(က) ငွစမှတတ
် မ်းနှင့်

ငွစလက်မှတ်တိ ့ကိ လြခုစွာထိနး် သိမး်

ရန် တာဝန်ရှိသည်။

ငွစမှတတ
် မ်းကိြဖစ် စ၊
ပါ့ လျာ့စာွ

(f)

permit a minor to personally withdraw the
deposit on his attaining majority, if the minor
so claims.

19. Payments made by the Savings Bank under section
18 shall be a full discharge from all further liability.
20. The Savings Bank shall be responsible for pecuniary
losses incurred by the depositor due to the negligence
of the Bank.
21. The Savings Bank shall not refuse or suspend payment
to the depositor or his nominee except in cases of temporary injunction according to law.
22. If the depositor fails to refund to the Bank any
overpayment made in any manner in respect of the deposit
the Savings Bank may make deductions in any manner
or may recover the amount as if it were an arrears of
land revenue.

ပျာက်ဆးပါက ဘဏ်သိ ့ အြမန်ဆး

အ ကာင်း ကားရမည်။
(ခ)

unsound mind or while on active service is
officially reported to be missing;

ငွစလက်မတ
ှ က
် ြဖစ်
ိ
စ

ထားရှိြခင်း ကာင့်

မိမက
ိ

တစ်ဦးတစ် ယာက်

သာသူက ရရှိ ပီး လိမ်လည် ငွထတ်ယူသွားြခင်းအတွက်
မိမိတင
ွ ်သာ တာဝန်ရသ
ှိ ည်ဟ မှတယ
် ူရမည်၊

၅

CHAPTER VI
Prohibitions and Penalties
23. No one shall make alteration or addition to any
valid entry of the Bank contained in the savings record.
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တာင်းခလ င်ြဖစ် စ

စ ငွလက်ကျန်နှင့်

(f)

ကျသင့် သာ

account or purchase of joint savings certificates

အတိး ငွများ ထတ် ပးရမည်၊
(စ)

under section 6, make withdrawals of the money

အရွယ်မ ရာက် သးသူက မိမိအတွက်စ ငွကိ ကိယ်တိင်
ငွထတ်ယူလိ ကာင်း

by any survivor or survivors on the death of any

တာင်းဆိခဲ့ပါက ထိသူ အရွယ်

holder;

ရာက်သည့် န ့မှစ၍ ငွထတ်ယူခွင့်ြပုရမည်။
၁၉။

ပဒ်မ ၁၈ အရ

(g) in the case of loss or damage of a savings record
or savings certificate, claim a new record or

ငွထတ် ပး ပီးသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍

certificate in the manner prescribed and on

ငွစဘဏ်တွင် နာက်ထပ်တာဝန်မရှိ စရ။
၂၀။
ပ

ငွစဘဏ်သည် မိ မိ ၏ ပါ့ လျာ့ မ
ပါက် ရ သာ

ကာင့် ငွ စ သူ တွင်

ငွ ကးနစ် န ာ ဆ းရ းမများအတွ က ် တာဝန် ရ ှ ိ စ

ရမည် ။
၂၁။

ငွစ ဘဏ်သည် ဥပ ဒနှင့်အညီ ယာယီတားြမစ်ထားသည့် ကိစ္စ

ရပ်များမှတစ်ပါး ငွစ သူ သိ ့မဟတ် အကျိုးခစားခွင့် လဲအပ်ထားြခင်း
ခရသူအား ငွထ တ် ပးရန် ြငင်းဆိ ြခင်း၊ ဆိ င်းင့ြခင်း မြပုရ။
၂၂။

ငွစ ဘဏ်သည် စ ငွနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်နည်းနည်းြဖင့် ပိ မိ

ထတ် ပးခဲ့ သာ ငွများကိ ငွစ သူက ြပန်လည် ပးအပ်ရန် ပျက်ကွက်
ခဲ့လ င် ယင်း ငွများကိ တစ်နည်းနည်းြဖင့် ခနှိမ်ရယူြခင်း သိ ့မဟတ်
ြမခွန်မ ြပ ကျန် ငွြဖစ်ဘိသကဲ့သိ ့ အရ ကာက်ခ ြခင်းြပုနိ င်သည်။

ငွစ မှတ်တမ်းတွင်ပါရှိ သာ

၉

A depositor may, in opening a savings bank account

or in purchasing

a savings certificates, nominate his

beneficiaries for the deposits and interests to one or more
persons as self desire.
12.

If the depositor is desirous of altering to the nomination

list of his beneficiaries, he can apply in accordance with the
stipulations to the respective savings bank.
13.

The depositor:
(a)

has the responsibility of keeping the savings
record and savings certificate safely and securely.
In the case of loss of a savings record and savings

(b) shall presume that only he shall be responsible for

ဘဏ်၏

တရားဝင်

ရးသွင်းချက် တစ်စ တစ်ရာကိ ြပင်ဆင် ြပာင်းလဲြခင်း၊ ြဖည့်စွက်ြခင်း
မြပုရ။

11.

possible.

တားြမစ်ချက်နှင့် ြပစ်ဒဏ်များ
မည်သူမ

payment of the fees prescribed.

certificate must inform to Bank as soon as

အခန်း(၆)

၂၃။

in the case of opening of a joint savings bank

any loss caused through his negligence, if any
person obtains possession of the savings record
or savings certificate and fraudulently encashes it;
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(ဂ)

စ ငွနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဘဏ်က တစ်နည်းနည်းြဖင့် ပိမိထတ်
ပးခဲ့ သာ ငွကိ ဘဏ်သိ ့ မပျက်မကွက် ြပန်လည် ပး
အပ်ရန် တာဝန်ရိှသည်၊

(ဃ)

18.

The Savings Bank shall:
(a)

recognize the name of the holder of a savings record
and savings certificates as the owner of the deposit.
Only such owner shall be allowed to draw the
deposit;

(b)

make payment of deposit to the nominee on the death
of the depositor. No objections shall be considered in
connection with this matter;

(c)

make payment of the balance of the deposit to the
wife, husband, child, legal adoptive child or if they
are not alive, grandchild or if the grandchild is not
alive, parent, brother, sister who can submit the
necessary document without presenting the Letter of
Administration or Succession Certificate after
scrutiny on the death of a depositor who has not made
any nomination of a beneficiary.

(d)

make payment of the deposit to the lawful guardian or
administrator in the manner prescribed, if the
depositor becomes of unsound mind or incapable of
managing his affairs;

(e)

shall pay the deposit together with the interest
accrued, on requisition to the Committee of
Adjustment if the person is an officer or to the
Commanding Officer if the person is not an
officer, when a person subject to the Defence
Services Act, 1959 dies, deserts from the service,
is ascertained in the prescribed manner to be of

ငွစမှတ်တမ်းတွင် ပါရှိ သာ ဘဏ်၏ တရားဝင် ရးသွင်း
ချက်

တစ်စတစ်ရာ

မှားယွင်း န ကာင်း

တွ ရှ့ ိရပါက

ဘဏ်သိ ့ အြမန်ဆး သတင်းပိ ့ရမည်။
အခန်း(၅)
ငွစဘဏ်၏တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များ
၁၄။

ငွစဘဏ်သည် လ လာက် သာ အ ကာင်းရှပ
ိ ါက
(က)

ငွစဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ် ပးရန် သိ ့မဟတ် ငွစလက်မတ
ှ ်
ဝယ်ယူခွင့်ြပုရန် ြငင်းပယ်နိင်သည်၊

(ခ)

ဖွင့်လှစ်ထား ပီး သာ
သိ ့မဟတ်

ငွစဘဏ်စာရင်းကိ

ရာင်းချထား ပီး သာ

ပိတ်ြခင်း

ငွစလက်မှတ်ကိ

ငွြပန်အမ်းြခင်းြပုနိင်သည်။
ငွစဘဏ်သည်

၁၅။

ငွစဘဏ်စာရင်း

ဖွင့်လှစ်စ ဆာင်း ငွအ ပ

ပးမည့်အတိးနန်းနှင့် တွကခ
် ျက်သည့် နည်းလမ်းများ၊ ဝယ်ယူ ပီး ၁ နှစ်
ြပည့်တိင်း ငွစလက်မှတ်အမျိုးအစား တစ်ခစီအတွက် ပးမည့်အတိး ငွ
ပါဝင် သာ တိးရင်းဇယားတိ ့ကိ အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ် ကြငာ
ရမည်။
၁၆။

ငွစဘဏ်သည်

အာက်ပါတိ ့ကိ အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်

နိင်သည်
(က)

ငွစဘဏ်စာရင်းတွင် အနည်းဆးနှင့် အများဆး ထားနိင်
ခွင့်ရှိသည့် လက်ကျန် ငွပမာဏ၊
၆
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၁၈။

ငွစဘဏ်သည်
(က)

(c)

ငွစမှတတ
် မ်းနှင့်

ငွစလက်မတ
ှ တ
် ိ ့တွင်

အမည် ပါက်

any overpayment made by the Bank in any

သူ က ိ သာ စ ငွ ပ ိ င် အ ြဖစ် အသိ အမှတ ် ြပုရမည် ။ ယင်း

manner, in respect of the deposit;

စ ငွပင်
ိ ရင
ှ က
် သာ
ိ
ငွထတ်ယခ
ူ င
ွ ြ့် ပုရမည်၊
(ခ)

(d)

ငွစသူ သဆးသည်အ
့ ခါ အကျိုးခစားခွင့် လဲအပ်ထားြခင်း
ခရသူအား

အကျိုးခစားခွင့် လဲအပ်ထားြခင်းမရှိ သာ ငွစသူ

shall inform the Bank as soon as possible, if any
errors have been found in the valid entry of the

ငွထတ် ပးရမည်။ ယင်းကိစန
္စ င
ှ ့် စပ်လျဉ်း၍

Bank contained in the savings record.

မည်သည်က
့ န် ့ကွကခ
် ျက်ကမ
ိ လက်ခစဉ်းစားြခင်း မြပုရ၊
(ဂ)

has the responsibility of refunding without fail

သဆး

CHAPTER V

ပါကစ ငွလက်ကျန်ကိ အ မွထန
ိ း် စာလက်မတ
ှ ် သိ ့မဟတ်
အ မွဆက်ခခွငလ
့် က်မတ
ှ ်

တင်ြပရန်မလိဘဲ

Duties and Powers of the Savings Bank

ငွစဘဏ်မှ

သတ်မတ
ှ ်ထားသည့် လိအပ်သည်စ
့ ာရွကစ
် ာတမ်းများ တင်ြပ
နိင်သူ ဇနီး၊ ခင်ပန
ွ း် ၊ သားသမီး၊ တရားဝင် မွးစားထား သာ

14.

(a)

သားသမီး သိ ့မဟတ် ယင်းတိ ့မရှလ
ိ င် ြမး သိ ့မဟတ် ယင်းတိ ့

close an existing savings bank account or refund
the value of the savings certificate which has

ဆာင်ရွက်

နိ င်စွမ်း မရှိသည့်အခါတွင်ြဖစ် စ ၎င်းအား တ ရား ဝင်

(င)

(b)

ငွစသူတစ်ဦး ရူးသွပသ
် ာွ းသည်အ
့ ခါတွငြ် ဖစ် စ၊ အ ကာင်း
တစ်စတစ်ရာ ကာင့် မိမိ၏ အမကိစ္စများကိ

refuse to open a savings bank account or to
allow the purchase of a savings certificate;

မရှလ
ိ င် မိဘ၊ ညီအစ်ကိ မာင်နမ
ှ အား ထတ် ပးရမည်။
(ဃ)

The Savings Bank may, for sufficient reason:

been sold.

အပ် ထိန်း သူ သိ ့မဟတ် အပ်ချုပ်သက
ူ ိ သတ်မတ
ှ သ
် ည့်

15.

နည်းလမ်းများအတိင်း စ ငွ ထတ် ပးရမည်၊

rate of interest payable on the savings bank deposit and

ငွစသူသည် ၁၉၅၉ ခနှစ်၊ တပ်မ တာ် အက်ဥပ ဒကိ
လိက်နာရ သာ

စစ်မထမ်းြဖစ်ပါက

၎င်း သဆးသည့်

အခါ

သိ ့မဟတ် တပ်မှထွက် ြပးသည့်အခါ သိ ့မဟတ်

အမှန်

ရူးသွပ်သည်ဟ

အတိင်း

သတ်မှတ်ထားသည့်

စစမ်းသိရှိရသည့်အခါ

စစ်မထမ်းချိနတ
် င
ွ ်

သိ ့မဟတ်

ပျာက်ဆး နသည်ဟ

ကားြခင်းခရသည့်အခါ

နည်းလမ်း
တန်းြပည့်
အ ကာင်း

အဆိပါစစ်မထမ်းသည်

ြဖစ်ပါက သက်ဆိင်ရာစီမခန် ့ခွဲမအဖွဲ ့က

အရာရှိ

တာင်း ခ လ င်

The Savings Bank shall notify from time to time the

the methods of computation and the table of principal
and interest including interest payable on each denomination
of certificate after each completed year of retention.
16.

The Savings Bank may, from time to time determine

the following:
(a)

the minimum and maximum limits of the
balance of the savings bank account;

ြဖစ် စ၊ အရာရှိမဟတ်လ င် သက်ဆိင်ရာ တပ် ရင်း မှူး က
၈
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(ခ)

ပဂ္ဂုိ လ်တစ်ဦး သိ ့မဟတ် အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခက အများဆး

(b)

the maximum permissible holding of savings
certificates for a person or an organization;

(c)

the denominations and tenure of savings certificates.

ဝယ်ယူခွင့်ရှိ သာ ငွစလက်မှတပ
် မာဏ၊
(ဂ)
၁၇။

ငွစလက်မှတ်အမျိုးအစားနှင့် သက်တမ်း။

ငွစဘဏ်သည်

သး သာ်လည်း

ငွစလက်မှတ်များကိ ဝယ်ယူ ပီး ၁ နှစ် မြပည့်

အာက်ပါအ ြခအ နများ

ပ

ပါက် လာ သည့်

အခါ အတိးမဲ့ ငွထတ် ပးနိင်သည်
(က)

ငွစသူ သဆး၍ အကျိုးခစားခွင့် လဲအပ်ြခင်း ခရသူက
တာင်းဆိသည်အ
့ ခါ၊

(ခ)

အများဆးဝယ်ယန
ူ င်
ိ ခင
ွ ့် ကန် ့သတ်ချက်ထက်

ကျာ်လန
ွ ်

17. The Savings Bank may encash without interest
savings certificates before the completion of one year
in the following circumstances:
(a)

when a claim is made by the beneficiary on the
death of the depositor;

(b)

on demand by the Bank when the amoun t
exceeds the maxi mu m li mit;

(c)

in respect of savings certificates which are
furnished as security, when the certificates are
released from the security by those concerned
or when claim is made by those concerned on
a breach of security;

(d)

when a public servant depositor retires from
service;

(e)

when the depositor is about to go abroad for
good;

(f)

when a claim is made by any person under an
order of a Court;

(g)

when the depositor applies for refund due to a
natural disaster or unavoidable circumstance.

သြဖင့် ငွစဘဏ်က ြပန်လည်ထတ်ယူ စသည့်အခါ၊
(ဂ)

အာမခတင်သင
ွ း် ထား သာ

ငွစလက်မတ
ှ န
် င
ှ စ
့် ပ်လျဉ်း၍

သက်ဆင်
ိ ရာမှအာမခကင်းလွတခ
် င
ွ ြ့် ပုသည်အ
့ ခါ သိ ့မဟတ်
အာမခ ဖာက်ဖျက်၍

သက်ဆိင်ရာမှ

တာင်းဆိသည့်

အခါ ၊
(ဃ)

ငွစသူ ြပည်သူ ့ ဝန်ထမ်း အ ငိမ်းစားယူသည့်အခါ၊

(င)

ငွစသူ နိင်ငရပ်ြခားသိ ့ အ ပီးအပိင် ထွကခ
် ွာသွားမည်
ြဖစ်သည့်အခါ၊

(စ)

တစ်ဦးတစ် ယာက် သာသူက တရားရး၏အမိန် ့အရ ငွ
ထတ် ပးရန် တာင်းဆိသည့်အခါ၊

(ဆ)

ငွစသူအ နြဖင့်

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်တစ်ခခ ကာင့်

သိ ့မဟတ် မလဲ မ ရှ ာ င် သ ာ သာ အ

ကာင် း တစ် ခခ

ကာင့် ြပန်လည်ထတ် ပးရန် လ ာက်ထားသည့်အခါ။
၇
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