
 COVID-19 က ူးစကပ်ြန် ့်ြ  ူးမှု အရ ှိန်လ   ့်ြ ူး၍ ရြ်ဆှိိုငူ်းသ  ူးလစရန် ထှိလရ ကလ်သ  

ကကှိြိုတငက် က ယမ်ှုအစီအမံတစ်ခိုအလနပြင့်် ရန်ကိုန်တှိိုငူ်းဒသကကူီးအတ ငူ်းရ ှိဘဏ်ခ ွဲမ  ူးကှိို လ   ့်ခ ြ င့် ် စ်ပြီူး 

ဘဏ် ိုြ်ငန်ူး၀န်လဆ ငမ်ှုမ  ူးလဆ ငရ် ကပ်ခငူ်း န င့်ြ် တသ်က၍် ဧရ ဝတဘီဏ်၏ Customer မ  ူးန င့် ်

မှိဘပြည်သ မ  ူးသှိို ့် အသှိလြူးပခငူ်း 

၁။ ဧရာ၀တီဘဏသ်ည် ကျန််းမာရရ်းနငှ အ်ာ်းကစာ်း၀နက်ကီ်းဌာန၏ ထတု်ပြနထ်ာ်းရသာ လမ််းညွှနခ်ျက်မျာ်းနငှ အ်ညီ 

ရရာဂါကာကွယ်တာ်းဆ်ီးထနိ််းချျုြ်ရရ်းတို  အတွက် အစီအစဥ်မျာ်း သတ်မှတ် ရရ်းဆွွဲ၍ ကိုဗစ်ကာလ စတငက်ာလကြင ်

အထ်ူးကကိျု်းစာ်း ရဆာငရွ်က်ခွဲ ြါသည်။ ပြည်သူမျာ်း နငှ  ် ဧရာ၀တီဘဏ၀်နထ်မ််းမျာ်း၏ ကျန််းမာရရ်းလ ုပခ ျုစိတ်ချရရ်းသည် 

ဧရာ၀တီဘဏ၏် အဓိက ဦ်းစာ်းရြ်း ပြစ်ြါသည်။ 

၂။        ပြည်သူ  ကျန််းမာရရ်းနငှ က်ုသရရ်းတာ၀နခ် မျာ်းမှ ကျန််းမာရရ်းနငှ က်ြ်ရရာဂါရဗဒရှုရထာင မှ် သ ု်းသြ်ချက်မျာ်း 

နငှ အ်ညီ တစ်ဦ်းနငှ တ်စ်ဦ်း (၆)ရြအကွာ ရနထိုငပ်ခင််း ( social distancing )၊ မိမိရနအမ်ိတွငရ်နထိုငပ်ခင််းနငှ  ်

အစုိ်းရမှထတု်ပြနထ်ာ်းသည ် လမ််းညွှနခ်ျက်မျာ်းကို လိုက်နာပခင််းသည် ရရာဂါပြန  ြွ်ာ်းမှုထိန််းချျုြ်ရရ်းအတွက် အရထာက် 

အကူပြျုဆ ု်း နည််းလမ််း ပြစ်ြါသည်။ ဧရာ၀တီဘဏ်အရနပြင်  COVID-19 ကူ်းစက်ပြန်  ြွာ်းမှု အရှိနရ်လျာ ြါ်း၍ 

ရြ်ဆိုင််းသွာ်းရစရန ် ထရိရာက်ရသာ ကကိျုတငက်ာကွယ်မှု အစီအမ တစ်ခုအရနပြင်  ပမနမ်ာနိငုင် ရတာ် ဗဟိုဘဏ်၏ 

ခွင ပ်ြျုချက်အရ ရနက်ုနတ်ိုင််းအတွင််းရှိ ဘဏခ်ွွဲ (၁၂၁) ခု အနက်မှ (၅၇)ခု ကို (၂၁-၉-၂၀၂၀) တွင ်စတင ်ရလျာ ချြွင လ်ှစ်ပြီ်း 

ဘဏ၀်န ်ရဆာငမ်ှုမျာ်း ရြ်းလျက်ရှိြါသည်။ 

၃။   ဧရာဝတီဘဏ၏် Customer မျာ်းအရနပြင်   Digital Banking ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာ်းပြစ်ရသာ Internet Banking, 

Mobile Banking 2.0 နငှ်  AYA Pay တို  ကိ ု အသ ု်းပြျုပြီ်း ဘဏဝ်နရ်ဆာငမ်ှုမျာ်းကို ရယူနိငုသ်ကွဲ သို   န်ီးစြ်ရာ ATM 

မျာ်းမှလည််း ရငသွာ်းထတု်ယူနိငုရ် ကာင််း အသရိြ်းအြ်ြါသည်။ ြွင် လှစ်ထာ်းရသာ အပခာ်းန်ီးစြ်ရာ ဘဏခ်ွွဲမျာ်း တွငလ်ည််း 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာ်းကို ြ ုမှနအ်တိုင််းရြ်းလျက်ရှိြါသည်။ COVID-19 စတငပ်ြစ်ြွာ်းစဥ် ကာလမှြင ်

ဆက်သွယ်ဆက်ဆ ရနရသာ Customerမျာ်း စုိ်းရိမ်ရ ကာင  ်ကမှု မပြစ်ရစရန ် ဘဏ၀်နထ်မ််းမျာ်းအာ်းလ ု်းအာ်း facemask ၊ 

face shield၊ gloves မျာ်း၀တ်ဆငရ်စပြီ်း နငှ  ်counter shield မျာ်းကိုလည််း တြ်ဆငထ်ာ်း ပြီ်းပြစ်ြါသည။်  

၄။ ယခုဆက်လက်ြွင လ်ှစ်ထာ်းရသာ ဧရာ၀တီဘဏခ်ွွဲမျာ်း၏ လိြ်စာမျာ်းသရိှိလိုြါက (https://bit.ly/3ijCHx6) တွင ်

၀ငရ်ရာက် ကည ်ရှနိငုြ်ါသည်။ ဧရာ၀တီဘဏလ်ုြ်ငန််းနငှ  ် ဆကစ်ြ် သည ် အချက်အလက်မျာ်းကို ဧရာဝတီဘဏ်၏ 

Contact Centre 01-2317777 နငှ  ် info@ayabank.com သို   ဆက်သွယ်ရမ်းပမန််းနိငုြ်ါသည်။ ယခုကွဲ သို   COVID-19 

ရရာဂါြုိ်းပြစ်ြွာ်းချိနတ်ွင ် ဧရာ၀တီဘဏအ်ရနပြင  ်  မိမိတို  ၏ Customers မျာ်းနငှ  ် ဘဏ်ဝနထ်မ််းမျာ်း၏ ကျန််းမာရရ်းကို 

အဓိက ဦ်းစာ်းရြ်းအပြစ် ထာ်းရှိသွာ်းမည်ပြစ်ပြီ်း ပမနမ်ာနိငုင် ၏ COVID-19 ရရာဂါတိုက်ြျက်ရရ်းကိုလည််း 

နိငုင် ရတာ်အစုိ်းရ၊ ပြည်သူလူထုနငှ အ်တူ ဝုိင််းဝန််း အာ်းပြည ် ြ  ြုိ်းရြ်းသွာ်းမည ်ပြစ်ြါသည်။  

သတင််းထတု်ပြနရ်ရ်းရကာ်မတီ 

ဧရာဝတီဘဏ ်လီမိတက် 

ရက်စွွဲ၊ ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ၊ စက်တငဘ်ာလ ၂၂  ရက်။ 
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Notice of Precautionary closure of designated AYA Bank branches in Yangon as part of 

effective measures to slow down and stop the spread of the COVID-19 pandemic. 

To our Valued AYA Customers and the General Public, 

1. As part of the activation of infection prevention and control measures and Business 

Continuity Plan (BCP), AYA Bank is closely monitoring the Coronavirus Pandemic (COVID-19) 

outbreak. AYA Bank has implemented the guidelines and recommendations of the Ministry of 

Health and Sports. The continued health and safety of our employees and our customers is our 

highest priority. 

2.        Public healthcare officials, particularly epidemiologists, continue to advise that social 

distancing and self-isolation (stay at home) are the most effective way to prevent the rapid 

spread of COVID-19, the MOHS guidelines also state the same. Accordingly, starting from 21st 

September 2020, with the consent of the Central Bank of Myanmar, (57) out of (121) Branches in 

Yangon Region are closed for banking operations. 

3. AYA Bank encourages our customers to visit our other branches in Yangon or to use the 

Mobile Banking 2.0, Internet Banking, AYA Pay and ATM services. All AYA Bank branches are 

equipped with counter-shields, disinfected regularly, and staff wear masks, face shields and 

gloves, to ensure that our customers also feel safe, secure and comfortable.  

4. AYA Bank is continuously monitoring the situation to for the safety of all our 

stakeholders. For further information, please call our Contact Centre at 01-2317777, email to 

info@ayabank.com or visit (https://bit.ly/3ijCHx6).  AYA Bank, together with government and 

the public, is fully dedicated to support Myanmar’s fight against the COVID-19 for the well-

being of our communities, customers and employees as the utmost priority. 

Information Committee 

AYA Bank Limited 

September 22nd, 2020. 
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