
ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတေ်ာ 

ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတေ်ာဗဟ ုဘဏ် 

 

စောအမ္ှတ်၊  မ္ဗဘ/နြတ/FIS/(၃၂/၂၀၂၁)  

ရက်စ ွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊  မ္တ်လ     ၅    ရက ်

သ ုို့ 

 ဘဏ်မ္ ောျားအောျားလံျုား 

အထ ကောင်ျားအရော။ ဘဏ်မ  ျားအမမန်ဆ ိုျားဖွင ်လှစ်နိိုင်ရ ျားကိစစ 

ရည်ညွှန်ျားခ က်။ (၁) ပမ္န်မ္ောန ငု်ငံထတောဗ်ဟ ုဘဏ်၏ ၁-၃-၂၀၂၁ ရက်စ ွဲြါ စောအမ္ှတ်၊ 

မ္ဗဘ/နြတ/ FIS (၂၉/၂၀၂၁)   

 (၂) န ုင်ငံထတော်စီမ္ံအုြ်ခ ျုြ်ထရျားထကောင်စီအုြ်ခ ျုြ်မ္ှုရံုျား၏ ၃-၃-၂၀၂၁ 

ရက်စ ွဲြါစောအမ္ှတ်၊၁/၈၆၈-ထကောက်နုတ်ခ က်/နစအ (၃/၂၀၂၁) 

၁။ ဘဏ်မ္ ောျားအထနပြင  ်ဘဏ်ခ ွဲမ္ ောျားအပြည ်အဝ ြ င ်လှစ်န ုင်ပခင်ျားမ္ရှ ထသျား၍ Customer မ္ ောျားမ္ှ 

ဘဏ်လုြ်ငန်ျားဝန်ထ ောငမ်္ှုမ္ ောျား ရယူရောတ င် အခက်အခွဲမ္ ောျား ပြစ်ထြေါ်ထနထ ကောင်ျား ထတ ွေ့ရှ ရသပြင ် 

န ုင်ငံအတ င်ျား ကုန်သ ယ်မ္ှုနငှ ်ကနု်စည်စျီား င်ျားမ္ှုမ္ ောျား မ္နှ်ကနပ်မ္န် န်ထစထရျားနှင  ် ပြည်တ င်ျား/ 

ပြည်ြ ကုန်သ ယ်မ္ှုလုြင်န်ျားမ္ ောျားတ င် ထနှှောင ်ထနှျား ကနိ်ု့ ကောမ္ှု အခက်အခွဲမ္ ောျားမ္ရှ ထစထရျားအတ က် 

အဓ ကမမ္ ျုွေ့ကကီျားမ္ ောျားနှင  ် နယ်စြ်ကုန်သ ယ်ထရျား ဘဏ်လုြ်ငန်ျားဝန်ထ ောင်မ္ှုမ္ ောျား ထ ောင်ရွက်ထြျားမ္ည  ်

ဘဏ်ခ ွဲအမ္ည်၊ လ ြ်စောနငှ ် တောဝန်ခံြုဂ္ ျုလ်မ္ ောျား၏ အမ္ည်၊ ရော ူျား၊  က်သ ယ်ရန ် ြုန်ျားနြံါတ်၊ 

Email လ ြ်စောတ ုို့အောျား ထြျားြ ုို့ရန် ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတေ်ာဗဟ ုဘဏ်က ရည်ညွှန်ျား(၁)ြါစောပြင ် ဘဏ်မ္ ောျားသ ုို့ 

အထ ကောင်ျား ကောျားခွဲ မြီျားပြစ်ြါသည်။  

၂။ န ုင်ငံထတေ်ာစီမံ္အုြ်ခ ျုြ်ထရျားထကောင်စီအုြ်ခ ျုြ်မ္ှုရုံျားက ရည်ညွှန်ျား (၂) ြါစောပြင ် န ုင်ငံထတေ်ာစံီမံ္ 

အုြ်ခ ျုြ်ထရျားထကောင်စီအစည်ျားအထဝျားအမှ္တ်စဉ် (၃/၂၀၂၁) ၏ အစည်ျားအထဝျားတ င် “ဘဏ်လိုပ်ငန်ျားမ  ျား 

မပန်လည်လည်ပတ်နိိုင်ရ ျားအတွက် တိိုက်တွန်ျားရဆ င် ွက် န်၊ ပိုဂ္ဂလိကဘဏ်ကက ျားမ  ျားကိို  

လ ိုခ  ြုံရ ျားရဆ င် ွက်ရပျား န်နှင ် ဘဏ်မ  ျား မပန်မဖွင ်နိိုင်ပါက အရ ျားယူရဆ င် ွက်သွ ျား န်” ဟု 

 ုံျားပြတ်ခွဲ ထ ကောင်ျား အထ ကောင်ျား ကောျားလောြါသည်။ 

 



၂ 

၃။  လက်ရှ အခ  န်တ င် အခ  ျုွေ့မမ္ ျုွေ့ကကီျားမ္ ောျား၌ ဘဏ်မ္ ောျားပြန်လည်ြ င ်လှစ်န ငု်သည ် အထပခအထန 

ရှ ထနထ ကောင်ျား ထတ ွေ့ရှ ရြါသည်။ န ုင်ငံထတေ်ာ၏ စီျားြ ောျားထရျားနှင ် ထင ထ ကျားလည်ြတ်စီျား င်ျားမ္ှု အတ က် 

ဘဏ်မ္ ောျား၏ အခန်ျားကဏ္ဍမ္ှော အထရျားကကီျားြါသပြင ် ၈-၃-၂၀၂၁ ရက်ထနို့မ္ှစ၍ ပြည်နယ်နှင ် 

တ ုင်ျားထေသကကီျားအလ ုက် လ ုအြ်ြါက လုံခခံျုထရျားအစီအစဉ်ရယူ၍ ဘဏ်ခ ွဲမ္ ောျားအပမ္န် ုံျားြ င ်လှစ်န င်ုထရျား 

စီစဉ်ထ ောင်ရွက်သ ောျားရန် အထ ကောင်ျား ကောျားြါသည်။  

၄။ ပြည်နယ်နှင ်တ ငုျ်ားထေသကကီျားအသီျားသီျားမ္ ှ မမ္ ျုွေ့နယ်အလ ကု ် မ္ မ္ တ ုို့ြ င ်လှစ်န ငု်မ္ည ် ဘဏ်ခ ွဲ 

အထရအတ က်နှင ် ထနို့စဉ်ြ င ်လှစ်ထ ောင်ရွက်မြီျားစီျားမ္ှုအထပခထနမ္ ောျားက  ုပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတေ်ာဗဟ ုဘဏ်သ ုို့ 

တင်ပြသ ောျားရန် အထ ကောင်ျား ကောျားြါသည်။ 

 

(ြံု) xxxxxxxxxxxxxx 

ဥကကဋ္ဌ (က ုယ်စောျား) 

(သန်ျားသန်ျားထ  ၊ ေုတ ယဥကကဋ္ဌ) 

မ္ တတူက ု 

 ရံုျားလက်ခံ/ထမ္ ောစောတ ွဲ 


