
ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတေ်ာ 

ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတေ်ာဗဟ ုဘဏ် 

စောအမ္ှတ်၊ ၁၇၇၀/ ကက(၁)/၃/၆၁၄/၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ရက်စ ွဲ     ၊ ၂၀၂၁   ခုနစှ်၊  ဇူလ ုင်လ      ၇       ရက ်

သ ုို့  

 ဘဏ်မ္ ောျားအောျားလံျုား 

အထ ကောင်ျားအရော။ ဘ ဏ်ခ ွဲမ  ျား ယ ယီပိတ်ခခင ်ျား နငှ  ်စ ပ ်လ ဉ်ျား ၍ လိိုက ်န ာဆ  င ်ရ ွကရ် န ်

အဆကက  င ်ျား ကက  ျား ခခငျ်ား 

ရည်ညွှန်ျားခ က်။ ပမ္န်မ္ောန ငု်ငံထတောဗ်ဟ ုဘဏ်၏ ၂၄-၄-၂၀၂၀ ရက်စ ွဲြါ စောအမ္ှတ်၊ မ္ဗဘ/ 

နြတ(FIS)/(၄၄/၂၀၂၀)  

၁။ ပမ္န်မ္ောန ငု်ငံ၌ COVID-19 ထရောဂါစတင်ပြစ်ြ ောျားခွဲဲ့သညဲ့အ်ခ  န်တ င ် အခ   ျို့ဘဏ်ဝန ်မ္်ျား 

မ္ ောျားထရောဂါကူျားစက်ခံရပခင်ျားရှ ခွဲဲ့ထသောထ ကောငဲ့် ဘဏ်ခ ွဲအခ   ျို့ ယောယီြ တ် ောျားခ ငဲ့် တင်ပြပခင်ျားမ္ ောျား 

ရှ ခွဲဲ့သပြငဲ့် ပမ္န်မ္ောန ုင်ငထံတော်ဗဟ ုဘဏသ်ည် ဘဏ်မ္ ောျားအောျားလံျုားသ ုို့ ဘဏ်ခ ွဲမ္ ောျား ယောယီ 

ြ တ်ြါက ရည်ညွှန်ျားြါစောပြငဲ့ ် ထအောက်ြါအတ ငု်ျား တ က စ ော လ ကု်နာထ ောင်ရွက်ရမ္ညဲ့် အခ က ်

မ္ ောျားက ုညွှန် ကောျား ောျားရှ ပြျီား ပြစြ်ါသည်- 

 (က) ဘဏ်ခ ွဲြ တ် ောျားသညဲ့် စောရင်ျားနငှဲ့်အတူ ဘဏ်ခ ွဲြ တ်ရပခင်ျား၏ အထ ကောင်ျားရင်ျား၊ 

(ခ) ြ တ် ောျားသညဲ့် ဘဏ်ခ ွဲနှငဲ့် အနီျားစြ် ုံျားတ င် ြ ငဲ့်လှစ် ောျားသညဲ့် ဘဏ်လုြ်ငန်ျား 

ဝန်ထ ောင်မ္ှုရရှ န ုင်သညဲ့် ဘဏ်ခ ွဲမ္ ောျား၏ တည်ထနရောလ ြ်စောမ္ ောျား၊  က်သ ယ်ရန် 

ြုန်ျားနံြါတ်မ္ ောျား၊ ATM မ္ ောျားနှငဲ့် POS ဝန်ထ ောင်မ္ှုမ္ ောျား ရရှ န ငု်သညဲ့် တည်ထနရော 

လ ြ်စောမ္ ောျား၊  

(ဂ) ြ ငဲ့်လှစ် ောျားသညဲ့် ဘဏ်ခ ွဲထနရောလ ြ်စောမ္ ောျား၊ ြုန်ျားနံြါတမ်္ ောျား၊ ATM မ္ ောျားနှငဲ့် POS 

ဝန်ထ ောင်မ္ှုမ္ ောျား ရရှ န ငု်သညဲ့် တည်ထနရော လ ြ်စောမ္ ောျား၊  

(ဃ) သ ရှ လ ုသညဲ့် အခ က်မ္ ောျားအောျား ထပြ ကောျားရန်အတ က်  က်သ ယ်န ုင်သညဲ့် Hot 

Line ြနု်ျားနံြါတ်မ္ ောျားနှငဲ့် Call Centre နံြါတ်မ္ ောျား။ 

၂။ ယခုအခါ COVID-19 တတ ယလ ှုင်ျားသည်တစ်ြန်ပြန်လည်ပြစ်ြ ောျားလ က်ရှ ပြီျား၊ ဘဏ်ဝန် မ်္ျား 

မ္ ောျားထရောဂါကူျားစက်ခံရပခင်ျားမ္ ောျားရှ ထန၍ ဘဏ်ခ ွဲအခ   ျို့ ယောယီြ တ် ောျားခ ငဲ့်တင်ပြပခင်ျားမ္ ောျားရှ  

သည်က  ုစ စစ်ထတ ျို့ရှ ရြါသည်။ 
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၃။   ုို့သ ုို့ဘဏ်ခ ွဲမ္ ောျားယောယီြ တ်ရန် ထေသ  ုင်ရောအစ ုျားရအြ ွဲျို့မ္ ောျားနှငဲ့် ထနပြည်ထတေ်ာထကောင်စီ 

တ ုို့ကညွှန် ကောျားလောြါက ပမ္နမ်္ောန ုငင်ံထတော်ဗဟ ုဘဏ်သ ုို့တင်ပြပြီျား ဘဏ်ခ ွဲယောယီြ တခ် ငဲ့် 

တင်ပြရန်နငှဲ့် ဘဏ်ခ ွဲမ္ ောျားယောယီြ တ်ြါက ပမ္န်မ္ောန ုင်ငထံတော်ဗဟ ုဘဏ်၏ ရညည်ွှန်ျားြါစောအရ 

လ ုက်နာထ ောင်ရွက်ရမ္ညဲ့်အခ က်မ္ ောျားအောျား တ က စ ော လ ုက်နာထ ောင်ရွက်သ ောျားရန်အထ ကောင်ျား ကောျား 

ြါသည်။ 

 

(ြံု) xxxxxxxxxxxxxxx 

ေုတ ယဥကကဋ္ဌ(က ုယ်စောျား) 

(ရွဲထအောင်၊ ထခတတညွှန် ကောျားထရျားမ္ှ ျားခ  ြ်) 

မ္ တတ က ု 

 ဥကကဋ္ဌ ၊ ပမ္န်မ္ောန ငု်ငံထတော်ဗဟ ုဘဏ ်

ေုတ ယဥကကဋ္ဌ ၊ ပမ္န်မ္ောန ငု်ငံထတောဗ်ဟ ုဘဏ် 

ေုတ ယညွှန် ကောျားထရျားမှ္ ျားခ  ြ်၊ဘဏ်လုြ်ငန်ျားဥြထေစည်ျားမ္ ဉ်ျားနှငဲ့်ထင ထ ကျားခဝါခ မ္ှုတ ုက်ြ က်ထရျားဌောန 

 ရံုျားလက်ခ ံ

ထမ္ ောစောတ ွဲ 


