
 

                         ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်အစုရှင်မျာဵသ့ုိ ေမတ္တာရပ်ခဳပနက်ကာဵချက် 

၂၀၂၀ ခုနစ်ှ၊ နိုဝင်ဘာလ(၃ )ရက် 

၁။ နှစ်စဉ်ပဳုမှနန်ှစ်ပတ်လည်အေထွေေထွေအစည်ဵေဝဵကို Covid-19 ေရာဂါပျ ဳ့ န့ဳှမှုေ ကာငဴ် (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် 

အတွေက ် ပဳုမှန်အတုိင်ဵကျင်ဵပရန်မဖဖစန်ိုင်ေတာဴပါ။ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနမှ လူဦဵေရ(၃၀)ထက်ပုိေသာ 

လူစုလူေဝဵမဖပုလုပ်ရန် အမနိ့်စာထုတ်ဖပန်ထာဵပါသည်။    

၂။ (၂၉)ကကိမ်ေ မာက်နှစ်ပတ်လည်အေထွေေထွေအစည်ဵအေဝဵကို အစုရှင်မျာဵတက်ေရာက်ေသာ အစည်ဵအေဝဵအစာဵ 

(Video Conference)ဗွေီဒီယိုကွေန်ဖရန့်ဖဖငဴ်ဖပုလုပ်ရန ် စီစဉလ်ျှက်ရိှပါသည်။  ဗွေီဒီယိုကွေန်ဖရန့်(Video Conference)ကုိ 

အထေဖမာက်ေအာင်ဖမင်စွောကျင်ဵပနုိင်ရန် အစုရှင်အာဵလဳုဵ၏ (၃၀%) (Quorum) ဖပည်ဴမီရန်နှင်ဴ ပါဝင်ေဆွေဵေနွေဵရန် 

လုိအပ်ပါသည်။  

၃။  သ့ုိပါ၍ အစုရှင်မျာဵမှ မိမိတို့ကကို ကန်ှစ်သက်ရာ အဖခာဵအစုရှင်တစ်ဦဵဦဵကုိ မိမိကိယု်စာဵပါဝင်ေဆွေဵေနွေဵေစပပီဵ 

လုိအပ်ေသာဆဳုဵဖဖတ်ချက်မျာဵချမှတ်နိငု်ရန်အတွေက ် ကုိယ်စာဵလှယ်(Proxy) လွှဲအပ်ရန်လုိအပ်ပါသည်။ (သာဓကအေနဖဖင်ဴ 

လက်ရှိဒါရုိကတ်ာအဖွေဲ့ဝင်တစ်ဦဵ၊ ဘဏ်ခွေဲကကီဵ ကပေ်ရဵေကာ်မတီဥက္ကဌ/အတွေင်ဵေရဵမှူဵနှငဴ် မိမိတို့နှငဴ်နီဵစပ်ရာဘဏ်ခွေဲ 

မန်ေနဂျာအသီဵသီဵအာဵဆက်သွေယ်၍ ကုိယ်စာဵလှယ်လွှဲအပ်နိငု်ပါသည်။)  ကိုယ်စာဵလှယ်(Proxy)  လွှဲအပ်သညဴ်ပဳုစကဳို သိရှ ိ

လုိကန်ာနိုင်ရန် ဘဏ်ခွေမဲန်ေနဂျာမျာဵထဳတွေင်၎င်ဵ၊ ရန်ကုန်စေတာဴအိပ်ချနိ်ဵ၏Website “https://ysx-mm.com နှင်ဴ 

ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ် website www.firstprivatebank.com.mm” တ့ုိတွေင်၎င်ဵ တင်ဖပထာဵပါသည်။) 

၄။ (Video Conference)  ဗွေီဒီယုိကွေန်ဖရန့်ကို ( ၂၀၂၀ခုနှစ ် ဒီဇင်ဘာလ  ၂၇ရက်  )တွေင် ကျင်ဵပဖပုလုပ်နိင်ုရန် ရည်မှန်ဵ 

ထာဵ၍ (၂၀၂၀ခုနှစ၊်ဒီဇင်ဘာလ-၂၀ရက်)ကိုေနာက်ဆဳုဵထာဵ၍ ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲအပ်ဖခင်ဵကို စာ ဖငဴလ်ည်ဵေကာင်ဵ၊            

(E-mail/Fax)ဖဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵေပဵပ့ုိ ကပါရန် အထူဵေမတ္တာရပ်ခဳအပ်ပါသည်။ 

၅။  (Video Conference) ဗွေီဒီယုိကွေန်ဖရန့် ထေဖမာက်ေအာင်ဖမင်စွောကျင်ဵပနုိင်ရန်အတွေက် လုိအပ်ေသာ 

အစုရှင်အာဵလဳုဵ၏(၃၀%)(Quorum)ဖပည်ဴမီပါမှသာ နှစ်ပတ်လည်အစည်ဵေဝဵထေဖမာက်ေအာင်ဖမင်မည်ဖဖစ်သဖဖင်ဴ မဖဖစမ်ေန 

ကိုယ်စာဵလှယ်လွှအဲပရ်န် အသိေပဵအေ ကာင်ဵ ကာဵအပ်ပါသည်။ 

၆။ ဒါရိုက်တာအဖွေဲ့ဝင်အဖဖစ် ဝင်ေရာက်အေရွေဵခဳမညဴ်ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵသည် ဖမနမ်ာနိုင်ငဳေတာ်ေငွေေရဵေ ကဵေရဵ 

အဖွေဲ့အစည်ဵမျာဵဥပေဒ အခန်ဵ(၁၀)၊ ပုဒ်မ(၇၆)၊ ပုဒ်မခွေဲ(ခ)၊ ပုဒ်မခွေငဲယ်(၁)မှ(၈) အထိတွေင် ေဖါ်ဖပထာဵသည်ဴ 

အရည်အချင်ဵမျာဵနှငဴ်ကိုက်ညီရမည်ဖဖစ်ပါသည်။ (ဒါရုိကတ်ာအဖွေဲ့ဝင်ေလျှာက်လွှာမျာဵကို “https://ysx-mm.com နှင်ဴ 

ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ် website www.firstprivatebank.com.mm” တို့တွေင် download ရယူဖဖည်ဴစွေက်ပပီဵ  

(၁၆.၁၁.၂၀၂၀)ရက်ေန့ ေနာက်ဆဳုဵထာဵ၍ ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်(ရုဳဵချုပ်)နှငဴ် နီဵစပ်ရာဘဏ်ခွေဲမျာဵသ့ုိ  

ေပဵပ့ုိေလျှာကထ်ာဵနိုင်ပါသည်)။ 

 

                    အမနိ့်အရ 

                       ( ဖမင်ဴေဇာ ်) 

               တွေဲဘက်အတွေင်ဵေရဵမှူဵ 

                    ဒါရိုက်တာအဖွေဲ့ 

            

https://ysx-mm.com/
http://www.firstprivatebank.com.mm/
https://ysx-mm.com/
http://www.firstprivatebank.com.mm/


 

 

ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက် 

ကုိယ်စာဵမဲေပဵရန်ခန့်အပ်လွှာ 

 
ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်၏အစုရှင် ကျွနု်ပ်  ဦဵ/ေဒါ် _____________________သည် ကျွနု်ပ်ကိယ်ုစာဵ                    

ဦဵ/ေဒါ် ---------------------------   နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကဒ်  ----------------------------------အာဵ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ 

ဒီဇင်ဘာလ (၂၇)ရက် နှငဴ် အခခာဵေရွှေ့ဆိင်ုဵေသာ မည်သညဴ်အစည်ဵအေဝဵမျာဵတွင်မဆုိ တက်ေရာက်ရန်နှငဴ် ဆန္ဒမဲေပဵရန် 

ခန့်အပလုိ်ကပ်ါသည်။ 

မှတ်ချက် - ကိုယ်စာဵလှယ်ခန့်အပခ်ဳရသူသည် (၃၀-၉-၂၀၂၀)ေန့တွင် ဘဏ်အစုရှယ်ယာ ပုိင်ဆုိင်ထာဵ သည်ဴ 

အစုရှင်ခဖစ်ရပါမည်။ 

 - ကိုယ်စာဵမေဲပဵရန်ခန့်အပ်လွှာကုိ(၁၈-၁၂-၂၀၂၀)ရက်ထက်ေနာက်မကျဘဲ ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်  ရဳုဵချုပ် 

(သ့ုိမဟုတ်) နီဵစပ်ရာဘဏ်ခွဲမျာဵသ့ုိ ေပဵပ့ုိရပါမည်။ 

 - အစည်ဵအေဝဵအထေခမာက်ေစရန်အတွက် အစည်ဵအေဝဵမတက်ေရာက်နုိင်ပါက မပျက်မကွက် 

ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲေပဵပါရန်။ 

  လက်မှတ်  ---------------------------------------------------------------------- 

  အမည် ------------------------------------------------------------------------- 

  နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကဒ်အမှတ် ----------------------------------------------------- 

  လိပ်စာ ------------------------------------------------------------------------ 

  Special Code (သ့ုိ) Security No. ------------------------------------------------- 

ပုိင်ဆုိင်သည်ဴအစုအေရအတွက် (                     ) 

  ေန့စဲွ။  ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊   လ၊              ရက်။ 

 မှတ်ချက်။ ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲစာတရာဵဝင်ေစရန်အတွက် အခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵ ၅ဝိ/-(ငါဵဆယ်ကျပ်) 

ကပ်ရပါမည်။ 

 

 

 

 

 

 



 

                     

(၂၉)                                                                  

                                   

 

၁။  အမည ်    ----------------------------------------------------------- 

၂။  အဘအမည ်    ----------------------------------------------------------- 

၃။  လူမျ ိဵ/ဘာသာ   ----------------------------------------------------------- 

၄။  ေမွေဵေန /အသက ်   ----------------------------------------------------------- 

၅။  နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကဒ်အမှတ်  ----------------------------------------------------------- 

၆။  ပညာအရည်အ ျင်ဵ   ----------------------------------------------------------- 

၇။  လက်ရိှအလုပ်အကိင်ု   ----------------------------------------------------------- 

၈။  ဇနီဵ/ င်ပွေန်ဵအမည/်အလုပ်အကိုင်  ---------------------------------------------------- 

၉။  ကိုယ်ပုိင်စီဵပွောဵေရဵလုပ်ငန်ဵ(မရှိပ ကမရှိေ ကာင်ဵေဖာ် ပရန်) 

 (က)လုပ်ငန်ဵအမည်   --------------------------------------------------- 

 ( )ရာထူဵ    --------------------------------------------------- 

 (ဂ)လုပ်ငန်ဵတည်ေနရာလိပ်စာ/ဖုန်ဵ --------------------------------------------------- 

၁၀။ ဘ ်(သုိ )ေငွေေရဵေ ကဵေရဵအဖွေဲ အစည်ဵတွေင်တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ဖူဵပ က 

 (က)ဘ ်(သုိ )ေငွေေရဵေ ကဵေရဵအဖွေဲ အစည်ဵအမည် -------------------------------------------- 

 ( )အ မင်ဴဆဳုဵထမ်ဵေဆာင် ဲဴသညဴ်ရာထူဵ/လုပ်သက် --------------------------------------------- 

၁၁။  တရာဵမဝင်ေသာနည်ဵလမ်ဵမရှရိှသညဴ်ေငွေေ ကဵ ဝ  ျမ ကင်ဵရှင်ဵေ ကာင်ဵကုိယ်တုိင်ကတိ ဝဳန ်ျက် 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

၁၂။  ဆက်သွေယ်ရန်လိပ်စာ   ---------------------------------------------------------------------- 

၁၃။ ပုိင်ဆုိင်သည်ဴအစုရှယ်ယာအေရအတွေက်နင်ဴှ 

       အစုရှယ်ယာအမတ်ှ(သုိ ) IDနဳပ တ်  -------------------------------------------------- 

 

      လက်မှတ်------------------------------------------ 

      အမည် -------------------------------------------- 

         - ဒ  ိုက်တာအ ဖစ်ဝင်ေရာက်အေရ ဵ ဳလုိပ က  ေလ ာက်လ ာကို(၁၆-၁၁-၂၀၂၀)ေန ထက်ေနာက်မကျဘဲ 

ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ် ုဳဵ ျ ပ် အမတ်ှ(၆၁၉/၆၂၁)ကုန်သည်လမ်ဵနှငဴ်ဗုိလ်ဆွေန်ပက်လမ်ဵေဒ င်ဴ၊ ပန်ဵဘဲတန်ဵ မ ိ နယ်သုိ  

 အေရာက်ေပဵပုိ ပ ရန်။ 

               -ဒ  ိုက်တာအ ဖစ်အေရ ဵ ဳလုိပ က(၃၀-၉-၂၀၂၀)ေန တွေင်အစုရှယ်ယာအနည်ဵဆဳုဵ(၁၀၀)စုပုိင်ဆုိင်ရန်  

လုိအပ်ပ သည်။ 

 



 

 

 

(ပူဵတွေဲ) 

 

 ဒ  ိုက်တာအ ဖစ်အေရ ဵ ျယ် ဳရန်အဆုိ ပ သူမျာဵအာဵ  မနမ်ာနိုင်ငဳေတာ် ေငွေေရဵေ ကဵေရဵအဖွေဲ အစည်ဵမျာဵ 

ဥပေဒ အခန်ဵ(၁၀)၊ ပုဒ်မ(၇၆)၊ ပုဒ်မခွေဲ(ခ)၊ ပုဒ်မခွေဲငယ်(၁)မှ(၈) အရ ရာထူဵတာဝနန်ှငဴ် သငဴ်ဖမတ်ေလျာ်ကန်မှု ရှိ/မရိှကုိ 

ဖမနမ်ာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ေအာက်ပါအချက်မျာဵကို ထညဴ်သွေင်ဵစဉ်ဵစာဵမည်ဖဖစ်ပါသည်။ 

(၁) ေငွေေ ကဵနှင်ဴဘဏ်လုပ်ငန်ဵ၊ စီမဳခန့်ခွေမဲှု၊ စီဵပွောဵေရဵလုပ်ငန်ဵ(သ့ုိမဟုတ်) သက်ဆုိင်ရာကဏ္ဍတစ်ခခုုတွေင် 

ပညာအရည်အချင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) အသက်ေမွေဵဝမ်ဵေကျာင်ဵနှင်ဴဆုိင်ေသာ အရည်အချင်ဵမျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) 

ထိေရာက်သညဴ် အေတွေ့အကကုဳမျာဵ။ 

(၂) အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည် လိမ်လည်လှညဴ်ဖျာဵမှု၊ မရိုဵမေဖဖာငဴ်မှု(သ့ုိမဟုတ်) အဖခာဵမေလျာ်မကန်မှုဖပုမူေ ကာင်ဵ 

 ကပ်မတ်ကွေပ်ကဲသညဴ် အဖွေဲ့အစည်ဵကဖဖစ်ေစ၊ ဖပည်တွေင်ဵဖပည်ပတွေင်ဖွေဲ့စည်ဵထာဵသညဴ် အဖခာဵအဖွေဲ့အစည်ဵတစ်ခခုုက 

ဖဖစေ်စ စဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵဖခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵခဳရဖခင်ဵ။ 

(၃) အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည ် ေငွေေရဵေ ကဵေရဵ စီမဳခန့်ခွေဲမှုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဖပည်တွေင်ဵဖပည်ပရိှ တရာဵရဳုဵတစ်ခခုုက 

ဖပစဒ်ဏခ်ျမှတ်ဖခင်ဵခဳရဖခင်ဵ ရိှ/မရှိ။ 

(၄) အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည ်ဖပည်တွေင်ဵတွေင်ဖဖစေ်စ၊ ဖပည်ပတွေင်ဖဖစေ်စ၊ လူမွေဲစာရင်ဵခဳရသူအဖဖစ် ေ ကညာခဳရဖခင်ဵ ရှိ/မရှိ။ 

(၅) အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည ် ေ ကဵပမီဖပန်လည်ေပဵဆပ်မှုအပါအဝင် ဖပည်တွေင်ဵတွေင်ဖဖစ်ေစ၊ ဖပည်ပတွေင်ဖဖစေ်စ၊ တရာဵရဳုဵ 

တစ်ခခုု၏ ဆဳုဵဖဖတ်ချက် (သို့မဟုတ်) အမိန့်တစ်ခခုုကုိ လုိက်နာေဆာင်ရွေက်ရန် ပျက်ကွေက်သူ ဟုတ်/မဟုတ်။ 

(၆) အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည် ဖပည်တွေင်ဵတွေင်ဖဖစ်ေစ၊ ဖပည်ပတွေင်ဖဖစေ်စ၊ တရာဵရုဳဵတစ်ခခုုကေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

နိုင်ငဳေတာ်တွေင် အစိုဵရေဆဵဘုတ်အဖွေဲ့ကေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ စိတ်မနှဳ့သူဖဖစ်သည်ဟုေ ကညာထာဵဖခင်ဵခဳရသူ 

ဟုတ်/မဟုတ်။ 

(၇) အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည် ဖပည်တွေင်ဵတွေင်ဖဖစ်ေစ၊ ဖပည်ပတွေင်ဖဖစေ်စ  ကပ်မတ်ကွေပ်ကဲဖခင်ဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵအရအေရဵယူဖခင်ဵ 

ေ ကာင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဗဟိုဘဏ်ကေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေငွေေရဵေ ကဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) ဥပေဒအရ 

ဖွေဲ့စည်ဵသညဴ် အဖွေဲ့အစည်ဵတစ်ခခုုတွေင် ဒါရိုက်တာ (သ့ုိမဟုတ်) အရာရိှအဖဖစ်ထမ်ဵေဆာင်ဖခင်ဵမ ှ ထုတ်ပါယ်ဖခင်ဵ 

(သ့ုိမဟုတ်) ရာထူဵရပ်ဆုိင်ဵဖခင်ဵခဳရသ ူဟုတ်/မဟုတ်။ 

(၈) အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည် နိုင်ငဳေတာ်တွေင်ဖဖစ်ေစ၊ အရပ်ေဒသတစ်ခခုုတွေင်ဖဖစေ်စ လုိင်စင်အာဵ ေခတ္တရပစဲ်ဖခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) 

ရပ်စဖဲခင်ဵခဳထာဵရသည်ဴ ေငွေေရဵေ ကဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵတစ်ခခုု၏ အဓိကအစုရှယ်ယာရှင်၊ ဒါရိုက်တာ၊ 

အမှုေဆာင်အရာရိှချုပ်တစ်ဦဵ ဟုတ်/မဟုတ်။ 

 

 

 

 


