ပထမပုဂလိကဘဏ်လီမိတက်၏အကိမ(် ၃၀) မာက်
ှစ်ပတ်လည်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး
ကျင်းပရန်
အစုရှယ်ယာရှင်များသိုအသိ ပးအ ကာင်းကား ခင်း
၁။

လးစားအပ်ပါ သာအစုရှယ်ယာရှင်များခင်ဗျား
ပထမပုဂလိကဘဏ်လီမိတက်၏

အစည်းအ ဝးကီ:ကို

၂၀၂၁ခု ှစ်

၂၀၂၀-၂၀၂၁

ဘာ ရးှစ်အတွက်

အကိမ်(၃၀) မာက်ှစ်ပတ်လည်

ဒီဇင်ဘာလတွင်ကျင်းပရန်စီစ်လျက်ရှိပါသည်။

ဘဏ်၏သင်းဖွဲစည်းမျ်းသင်းဖွဲမှတ်တမ်းှင့်အညီ
ဒါိုက်တာ(၃)ဦးအလှည့်ကျတ်ထွက်မည် ဖစ်ပီး

ကျင်းပ ပလုပ်မည် ဖစ်သ ဖင့်

အဆိုပါအစည်းအ ဝးအား

သင်းဖွဲ စည်းမျ်းအပိုဒ်(၈၁)အရ

ကွယ်လွန်သွားခဲ့ သာဒါိုက်တာ၂ဦးအပါအဝင်

လစ်လပ်သွားမည့်

ဒါိုက်တာစုစု ပါင်း(၅)ဦး၏ နရာတွင် အစားထိုး ပန်လည် ရွးချယ်တင် မာက်ရပါမည်။
၂။

ဒါိုက်တာအ ဖစ်အ ရွးခံရန်စိတ်ဝင်စားသူရှယ်ယာရှင်များထံမှ လာက်လာ ခယူ ခင်း
ပထမပုဂလိကဘဏ်၏

ရှယ်ယာရှင်များအနက်

သင်းဖွဲစည်းမျ်းအရ

ဒါိုက်တာအ ဖစ်ဝင် ရာက်အ ရွးခံရန်

အဖွဲအစည်းများဥပ ဒအခန်း(၁၀)

ပုဒမ
် (၇၆)

ပုဒ်မခွ(ဲ ခ)

ဒါိုက်တာအ ဖစ်အ ရွးခံရန်အရည်အချင်း ပည့်မီသူ
စိတ်ဝင်စားသူများသည်
အပိုဒ(် ၁)မှ

အပိုဒ(် ၈)

ငွ ရး ကး ရး
အထိ ဖာ် ပထား သာ

အရည်အချင်းများှင့်ကိုက်ညီသူ ဖစ်လင် အာက်ပါအတိုင်း လာက်လာတင်သွင်းိုင်ပါသည်။
(က)

ရန်ကုန်မိတွင် နထိုင်သူများသည်

ပထမပုဂလိကဘဏ်ုံးချပ်အမှတ်၆၁၉/၆၂၁

ကုန်သည်လမ်းှင့်

ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း ဒါင့်ပန်းဘဲတန်းမိနယ်ရှိပထမပုဂလိကဘဏ်ုံးချပ်ရှယ်ယာဌာနတွင် ဒါိုက်တာ လာက်လာများကို
ိုင်ငံသားစီစစ် ရးကဒ် ပားှင့် အစုရှင် ဖစ် ကာင်းရှယ်ယာလက်မှတ(် သိုမဟုတ်) Security Account Holder ဖစ်လင် ID
နံပါတ်တိုကို ပသ၍ ဒါိုက်တာ လာက်လာများထုတ်ယူိုင်ပါသည်။
(ခ)

နယ်မိများတွင် နထိုင်သူ အစုရှယ်ယာရှင်များသည် မိမိတိုှင့်အနီးဆုံး

ပထမပုဂလိကဘဏ်၏

ဘဏ်ခွဲများရှိ ရှယယ
် ာဌာန(သိုမဟုတ်) ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံထံတွင် မိမိ၏ိုင်ငံသားစီစစ် ရးကဒ် ပားှင့်အစုရှင် ဖစ် ကာင်း
ရှယ်ယာလက်မှတ် (သိုမဟုတ)် Security Account Holder ဖစ်လင် ID နံပါတ်တိုကို ပသ၍ ဒါိုက်တာ လာက်လာများ
ထုတ်ယူိုင်ပါသည်။

-၂-

(ဂ)

ရန်ကုန်ဘဏ်ုံးချပ်၊

သိုမဟုတ် နယ်ဘဏ်ခွဲများသိုသွား ရာက်၍

လာက်လာထုတ်ရန်အဆင်မ ပသူများ

အ န ဖင့်ဒါိုက်တာအ ရွးခံရန် လာက်လာှင့်ဗဟိုဘဏ်၏ကိုယ် ရးဆိုင်ရာထုတ် ဖာ် ကညာချက် လာက်လာပုံစံများ
ရယူရန်

download linkကို ပထမပုဂလိကဘဏ်၏website ( https://www.firstprivatebank.com.mm/wp-

content/uploads/2021/10/FPB_Directive_Application_Form_2021.pdf ) တွင်ဝင် ရာက်ပီး

လာက်လာှင့်

ဗဟိုဘဏ်၏ ကိုယ် ရးဆိုင်ရာထုတ် ဖာ် ကညာချက်ပုံစံများကို ရယူိုင်ပါသည်။
(ဃ)

ဒါိုက်တာအ ရွးခံမည့် လာက်လာများကို ရန်ကန
ု ်ဘဏ်းံု ချပ်ှငန
့် ယ်ဘဏ်ခဲွများတွင် ၁- ၁၁- ၂၀၂၁

စတင်ထုတ်ယူင်ပီး ၈-၁၁-၂၀၂၁ရက် န့ ည န ၃ နာရီ နာက်ဆံုးထားပီး
အ ထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများကို
သည်။

လာက်လာများကို

ပးပို လာက်ထားိုင်ပါသည်။

email

လာက်လာများှင့်လိုအပ် သာပုံစံများှင့်

မိမိ လာက်လာထုတ်ယူခဲ့သည့်ဘဏ်တွင်
address

fpbho.ygn@gmail.com

မ ပည့်စုံ သာ လာက်လာများှင့်

န့မှ

၈-၁၁-၂၀၂၁

ပန်လည် ပးပို လာက်ထားိုငပ
် ါ
သို
န့ည န

softcopy

ဖင့်လည်း

၃နာရီထက် နာက်ကျ၍

လာက်ထား သာ လာက်လာများအား လက်ခံခွင့် ပမည်မဟုတ်ပါ။
အကိမ(် ၃၀) မာက်ှစ်ပတ်လည်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး

ကျင်းပမည့် နရာ၊

အချန
ိ ်ှင့်အစီအစ်များကို

ထပ်မံ ကညာမည် ဖစ်ပါသည်။ ထပ်မံသိရှိလိုသည့်အချက်များရှိပါက ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၃၇၆၄၅၁ ှင့် ၀၁-၃၇၆၄၅၂ တိုသို
ဆက်သွယ် မး မန်းိုင်ပါသည်။ (ဤ ကညာစာှင့်အတူ

ငွ ရး ကး ရးအဖွဲအစည်းများဥပ ဒအခန်း (၁၀)ပုဒ်မ (၇၆)

ပုဒ်မခွဲ (ခ) အပိုဒ် (၁) မှ အပိုဒ(် ၈) ကို လ့လာသိရှိင
ုိ ရ
် န် ပူးတွဲ ဖာ် ပထားပါသည်။)

အမိန့်အရ

အတွငး် ရးမှး
ဒါိုက်တာအဖွဲ

ပူးတွဲ-၁
ငွ ရး ကး ရးအဖွဲအစည်းများဥပ ဒ
ပုဒ်မ ၇၆။

(ခ) ဤဥပ ဒအရရာထူးတာဝန်ှင့် သင့် မတ် လျာ်ကန်သူဟုတ်မဟုတ်ဆုံး ဖတ်ရာတွင် ဗဟိုဘဏ်က

သတ်မှတ် ိုင်သည့်အ ခားကိစရပ်များအ ပင် အာက်ပါအချက်များကိုထည့်သွင်းစ်းစားရမည်။
(၁)

ငွ ကးှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ စီမံခန့်ခွဲမ၊ စီးပွား ရးလုပ်ငန်း သိုမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာကတစ်ခုခုတွင်
ပညာအရည်အချင်း သိုမဟုတ် အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းှင့်ဆိုင် သာအရည်အချင်းများ သိုမဟုတ်
ထိ ရာက်သည့အ
်
တွအ ကံများ၊

(၂)

အဆိုပါပုဂိလ်သည်လိမ်လည်လှည့် ဖားမ၊ မိုးမ ဖာင့်မသိုမဟုတ်အ ခားမ လျာ်မကန်မ ပမူ ကာင်း ကပ်မတ်
ကွပ်ကသ
ဲ ည့်အဖွဲ အစည်းက ဖစ် စ၊ ပည်တွင်း ပည်ပတွင်ဖွဲစည်းထားသည့်အ ခားအဖွဲအစည်းတစ်ခုခုက ဖစ် စ
စုံစမ်း မး မန်း ခင်းသိုမဟုတ် စုံစမ်းစစ် ဆးခံရ ခင်း၊

(၃)

အဆိုပါပုဂိလ်သည် ငွ ရး ကး ရးစီမံခန့်ခွဲမှင့်စပ်လျ်း၍ ပည်တွင်း ပည်ပရှိတရားုံးတစ်ခုခုက ပစ်ဒဏ်
ချမှတ် ခင်းခံရ ခင်းရှ/ိ မရှိ ၊

(၄)

အဆိုပါပုဂိလ်သည် ပည်တွင်းတွင် ဖစ် စ၊ ပည်ပတွင် ဖစ် စလူမွဲစာရင်းခံယူသူအ ဖစ် ကညာခံရ ခင်းရှ/ိ မရှိ

(၅)

အဆိုပါပုဂိလ်သည် ကမီ ပန်လည် ပးဆပ်မအပါအဝင် ပည်တွင်းတွင် ဖစ် စ၊ ပည်ပတွင် ဖစ် စ တရားုံး
တစ်ခုခု၏ဆုံး ဖတ်ချက်သိုမဟုတ်အမိန့်တစ်ခုခုကိုလိုက်နာ ဆာင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်သူဟုတ/် မဟုတ် ၊

(၆)

အဆိုပါပုဂိလ်သည် ပည်တွင်းတွင် ဖစ် စ၊ ပည်ပတွင် ဖစ် စတရားုံးတစ်ခုခုက သာ်လည်း ကာင်း၊ိုင်ငံ တာ်တွင်
အစိုးရ ဆးဘုတ်အဖွဲက သာ်လည်း ကာင်း၊ စိတ်မှံသူ ဖစ်သည်ဟု ကညာထား ခင်းခံရသူဟုတ/် မဟုတ် ၊

(၇)

အဆိုပါပုဂိလ်သည် ပည်တွင်းတွင် ဖစ် စ၊ ပည်ပတွင် ဖစ် စကပ်မတ်ကွပ်ကဲ ခင်းစည်းမျ်းအရ အ ရးယူ ခင်း
ကာင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ ဗဟိုဘဏ်က သာ်လည်း ကာင်း၊ ငွ ရး ကး ရးအဖွဲအစည်းသိုမဟုတ် ဥပ ဒအရ
ဖွဲစည်းသည့်အဖွဲအစည်းတစ်ခုခုတွင် ဒါိုက်တာသိုမဟုတ် အရာရှိအ ဖစ်ထမ်း ဆာင် ခင်းမှ ထုတ်ပယ် ခင်း
သိုမဟုတ်ရာထူးရပ်ဆိုင်း ခင်းခံရသူဟုတ/် မဟုတ် ၊

(၈)

အဆိုပါပုဂိလ်သည်ိုင်ငံ တာ်တွင် ဖစ် စ၊ အရပ် ဒသတစ်ခုခုတွင် ဖစ် စ၊ လိုင်စင်အား ခတရပ်စဲ ခင်း သိုမဟုတ်
ရပ်စဲ ခင်းခံထားရသည့် ငွ ရး ကး ရးအဖွဲအစည်းတစ်ခုခု၏ အဓိကအစုရှယ်ယာရှင်၊ ဒါိုက်တာ၊
အမ ဆာင်အရာရှိချပ်တစ်ဦးဟုတ်/မဟုတ် ၊

