


မာတိကာ

ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ု

ဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ

၂၀၁၉

၀၁ | အနာာဂတ်် ရေ�ရှှည််တ်ည််တ့်�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ု 
        အတ်က်ွ် က်ွန်ု်�ပ််တု်�၏ က်တု်က်ဝတ််

၀၂ | ရေ�ရှှည််တ်ည််တ့်�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုအတ်က်ွ်
        က်ွန်ု်�ပ််တု်�၏�ဟာာဗျူ�ူဟာာနှ်ုင်�် 
         ခို�ဥ််း�က်ပ််�ု

၀၃ | တ်ာဝနာယူ်ူ�ုရုှှရေ�ာ လု�ပ််င်နာ�်           
         ရေ�ာင််�ွက််�ုအတ်က်ွ် 
         က်ွန်ု်�ပ််တု်�၏ က်တု်က်ဝတ််��ာ�

.   ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုအတက်ွ် ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့၏ တင််ပြ�ခိုျက််

.   ဤအစီီ�င််ခ့ိုစီာအရေ�က်ာင််�

.   uab အရေ�် ပြခ့ို�င့်�သ့ုံး��သုံး�်ခိုျက််

.   က်ွန်ု်��်တု�၏ �ည််�ွယ််ခိုျက််၊ လု��်င်န်း�်စီဥ််နှ်ုင်�် တန်းဖု်ွဲ့���ျာ�

.   က်ွန်ု်��်တု�၏ လု��်င်န်း�်ရေဆိုာင််�ွက််�ု�့�စ့ီ
.  အဖဲ့ွဲ့အစီည််�အ��်ခိုျ��်�ု�့�စ့ီ
.  ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််ရေပြခိုစီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု

.  ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲရေ��အတက်ွ် 
   ခိုျဉ််း�က်�်�ု�့�စ့ီ
    .  တာဝန်းယူ််�ုရုှှရေသုံးာ ဘုဏ််
    .  တာဝန်းယူ််�ုရုှှရေသုံးာ ဘုဏ်ာ ာ ရေ��လု��်ရေဆိုာင််�ု

.  တာဝန်းယူ််�ုရုှှရေသုံးာ အဖဲ့ွဲ့အစီည််�၏ အဖဲ့ွဲ့ဝင််
   .  သုံးဘုာ၀�တ်၀န်း�်က်ျင််ဆုို�င််�ာ၊ လု�ုူရေ��ဆုို�င််�ာ
      နှ်ုင်�် အဖဲ့ွဲ့အစီည််� အ��်ခိုျ��်�ု
   .  အခွိုန်းစ်ီည််��က်�်�ုအရေ�် လုု�က််န်းာ
      ရေဆိုာင််�ွက််ပြခိုင််�
   .  လုု�က််န်းာရေဆိုာင််�ွက််ပြခိုင််�

.  ရေ�ရှှည််တည််တ့�ရေသုံးာန်းည််�လု�်�ပြဖွဲ့င်�် �ှန်းက််န်းရ်ေသုံးာ
   လု��်ရေဆိုာင််�ု
.  က်ွန်ု်��်တု�၏�ဟာာဗျူျူဟာာနှ်ုင်�် ခိုျဥ််�က်�်�ုအရေ�် ရေလု�လုာ
   ဆိုန်း�်စီစ်ီခိုျက််
.  အရေပြခိုခ့ိုသုံးရေဘုာသုံးဘုာဝ အရေ�် သ့ုံး��သုံး�်�ု နှ်ုင်�်
   အတု�င််�အတာ
.  ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲရေ��ဆုို�င််�ာ ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��တု��တက််�ု
   �န်း�်တု�င်် (၄) ခို�

.  SDG �ည််�ှန်း�်ခိုျက််�ျာ�နှ်ုင်�် ရေစီာင်�်�က်ည်�်ရေလု�လုာပြခိုင််�

၀၁ | uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ www.uab.com.mm



၀၄ | က်ွန်ု်�ပ််တု်�  ၏ဝနာထ်�်���ာ�နှ်ုင်�် 
        ယူဉ််ရေက်����ူ�ာ�

၀၅ | ပွ်င်�်လုင််�မြ�င််�ာ�ု

.  �တညီူ်ရေသုံးာကဲွ်ပြ�ာ�ပြခိုင််��ျာ�နှ်ုင်�် �ါဝင််�တ်သုံးက််�ု�ျာ�

.  လု��်င်န်း�်ခွိုင််နှ်ုင်�်ကု်�ယ််�ု�င််ဘုဝ�ှတ�ု

.  က်ျန်း�်�ာရေ��နှ်ုင်�် လ့ု�ပြခ့ို�ရေ��

.  အလု��်သုံး�ာ�အတက်ွ် ��ု�င််ခွိုင်�်�ျာ�

.  ခိုျ�ီပြ�ှင်�်ပြခိုင််�ခ့ို�ရေသုံးာ ဂု�ဏ််ပြ��ဆို��ျာ�

.  အခိုျက််အလုက််�ျာ�အရေ�်သ့ုံး��သုံး�်ခိုျက််

.  GRI အရေ�က်ာင််�အ�ာညွှနှ်း�်ကု်န်း�်

.  SASB အရေ�က်ာင််�အ�ာ အညွှနှ်း�်ကု်န်း�်
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၁။ အနာာဂတ် ရေ�ရှှည်တ်ည်တ့်�ခိို�င််မြဲမဲမုအတွက် ကွန််ု�ပ််တိ�၏ ကတိကဝတ်

၁.၁ ရေ�ရှှည်တ်ည်တ့်�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုအတွက်် ဘု�တ်အဖွဲ့့ဲ၏ ရေ�က်ည်ာခိုျက်််

 ၁.၂ ဤအစီီ�င််ခ့ိုစီာအရေ�က်ာင််�

ဤ ၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီ uab ဘုဏ်် ၏ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ
အစီီ�င််ခ့ိုစီာသုံးည်် ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့် ရုှှ ရေင်ရွေ��ရေ�က်�ရေ��ဆုို�င််�ာ အဖဲ့ွဲ့
အစီည််� �ျာ�အန်းက်် ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ု စွီ�်�ရေဆိုာင််�ည််ကု်�
အကဲ်ပြဖွဲ့တ်မြဲ�ီ� ထု�တ်ပြ�န်းခဲ်ို�ရေသုံးာ �ထု�ဦး�ဆ့ို�� အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ
အပြဖွဲ့စ်ီ သုံးတ်�ှတ်န်ုု�င််�ါသုံးည််။ ဤအစီီ�င််ခ့ိုစီာ သုံးည်် က်ွန်ု်��်တု�
၏အစီ�ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�ကု်� uab  �ှသုံးတ်�ှတ်ထုာ�ရေသုံးာ ရေ�ရှှည််
တည််တ့��ု စွီ�်�ရေဆိုာင််�ည်် �န်း�်တု�င််�ျာ� နှ်ုင်�် ရေအာင််ပြ�င််�ု�ျာ�
ကု်� သုုံးရုှှန်းာ�လုည််ရေစီ�န်း ် ဆိုက််သွုံးယ််ရေ�� လု�်�ရေ�က်ာင််� တစ်ီခို�
အပြဖွဲ့စ်ီ �ည််�ွယ််ထုာ�ရုှှ�ါသုံးည််။ ဤအစီီအ�င််ခ့ိုစီာသုံးည်် ကြီးကီ်��ာ�
တု��တက်် လုာသုံးည်�် uab ၏ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲရေသုံးာ အန်းာဂုတ်
နှ်ုင်�် �ု��ု�ရေက်ာင််��ွန်းရ်ေသုံးာ ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့်ဆီိုသုုံး�  ရေ�ာက််ရုှှန်ုု�င််�န်း ်က်ွန်ု်��်
တု�၏ အာ�သွုံးန်းခွ်ိုန်းစု်ီ�က်် ကြီးကု်��စီာ�လု��်ကု်�င််ရေန်း�ုကု်� ရေဖွဲ့ာ်ပြ��ါသုံးည််။ 
ဤအစီီ�င််ခ့ိုစီာတင်ွ် ၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီ�ှ က်ွန်ု်��်တု�၏
ရေင်ရွေ��ရေ�က်�ရေ��နှ်ုင်�် �သုံးက််ဆုို�င််ရေသုံးာ စွီ�်�ရေဆိုာင််�ည််�ျာ�
စီီ��ွာ�ရေ��၊ လု�ုူရေ��အ�ါအဝင််၊ ၂၀၁၈ခို�နှ်ုစ်ီ ရေအာက််တု�ဘုာ ၁
 �က််ရေန်း ��ှ ၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာလု ၃၀ �က််ရေန်း �အထုု သုံးတင််�

နှ်ုင်�်အရေ�က်ာင််�အ�ာ အခိုျက််အလုက််�ျာ�ရေ�် အရေပြခိုခ့ို၍ ဘုဏ််၏ 
အ��်ခိုျ��်�ုဆုို�င််�ာ အခိုန်း�်က်ဏ္ဍာ�ျာ�နှ်ုင်�် �တ်သုံးတ်မြဲ�ီ� က်ွန်ု်��်တု�  ၏
ရေ�ရှှည််တည််တ့�ရေသုံးာ �ည််�ှန်း�်ခိုျက််�ျာ� �ါဝင််သုံးည််။ 

ဤအစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၏အဆ့ို��တင်ွ် GRI ( Global Reporting initia- 

tive standards) စ့ီနှ်ု�န်း�်�ျာ� နှ်ုင်�အ်ညီ် ပြ�င််ဆိုင်် ထုာ�ရေသုံးာ
အခိုျက််အလုက််�ျာ�၊ စီီ��ွာ�ရေ��ဘုဏ််�ျာ�နှ်ုင်�စ်ီ�်လုျဉ််း�သုံးည်�ထ်ု�တ် 
ရေဖွဲ့ာ်ခိုျက််�ျာ�နှ်ုင်�်အတ ူ Sustainability Accounting Stan- 

dards Board (SASB) ၏ စ့ီခိုျနု်းစ့်ီနှ်ု�န်း�်�ျာ�နှ်ုင်�်အညီ် ပြ�င််ဆိုင််
ရေဖွဲ့ာ်ပြ� ထုာ��ါသုံးည််။ 

ဤအစီီ�င််ခ့ိုစီာတင်ွ် ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာရေသုံးာ ၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီ
ဆုို�သုံးည််�ှာ ၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာလု ၃၀ �က််ရေန်း �ခွဲတွင််က်�န်းဆ့်ို��
သုံးည်�် ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီကု်��ည််ညွှနှ်း�်မြဲ�ီ� ၂၀၂၀ ခို�နှ်ုစ်ီ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီ
သုံးည်် ၂၀၂၀ ခို�နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာလု ၃၀ �က််ရေန်း �ခွဲတွင််က်�န်းဆ့်ို��သုံးည်�် 
ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီကု်��ည််ညွှနှ်း�်�ါသုံးည််။

ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့သုံးည်် ဘုဏ််လု��်င်န်း�်အတက်ွ် တာဝန်းခ့်ို�ု တာဝန်းယူ််�ု 
အပြ�ည်�ပ်ြဖွဲ့င်�ထ်ု�်�ရေဆိုာင််ရေန်းမြဲ�ီ� ထုု�ကဲ်�သုုံး� ရေသုံးာ တာဝန်းယူ််�ု�ျာ�သုံးည််  
ဘုဏ််၏ ရေ�ရှှည််ရေအာင််ပြ�င််�ုကု်� အဆ့ို��အပြဖွဲ့တ်ရေ���န်း ်ခိုျဥ််�က်�်�ု  
တစ်ီခို�ပြဖွဲ့စ်ီ�ါသုံးည််။ 

က်ွန်ု်��်တု�၏ လု��်င်န်း�်လုည််�တ်�ုသုံးည်် စီီ��ွာ�ရေ��၊ သုံးဘုာဝ
�တ်ဝန်း�်က်ျင်် နှ်ုင်�် လု�ုူ�တ်ဝန်း�်က်ျင််၊ �ာသီုံးဥ်တ�ရေပြ�ာင််�လဲု�ု
နှ်ုင်�် လ့ုအခွိုင်�်အရေ���ျာ� အ�ါအဝင်် စီသုံးည်�်ကု်စီစ��်�ျာ� နှ်ုင်�်
ခိုျတ်ုဆိုက််ရေန်း�ါသုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် က်ွန်ု်��်တု�၏ စီီ��ွာ�ရေ�� 
လု��်င်န်း�်အတက်ွ် အန်ုတ�ာယ််�ျာ�ကု်� အကဲ်ပြဖွဲ့တ်�န်း၊် ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ုနှ်ုင်�်
 ထု�တ်က်�န်း�်ျာ�ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��မြဲ�ီ� စီီ��ွာ�ရေ��အခွိုင်�်အလု�်��ျာ�ကု်� လုု�က််န်းာ
�န်း၊် က်ွန်ု်��်တု�၏လု��်င်န်း�်လုည််�တ်�ုနှ်ုင်�် ရေထုာက််�့�ရေ��ရေ��ရေန်း�ာ
�ျာ�ကု်� သုံးင်�်ရေလုျာ်စွီာစီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွိုန်ုု�င််�န်းနှ််ုင်�် �တကဲွူ်ပြ�ာ�ရေသုံးာက်ွန်ု်��်

တု�  အစီ�ရှှယ််ယ်ာဝင််�ျာ�၏ ရေ�ှာ်လုင်�်ခိုျက််�ျာ�ကု်� ပြဖွဲ့ည်�်ဆိုည််��န်း ်
စီရေသုံးာ အ�ာ�ျာ�ကု်� �ူ�ရေ�ါင််�ရေဆိုာင််�ွက််ပြခိုင််�ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။
က်ွန်ု်��်တု�သုံးည််ရေ�သုံးဆုို�င််�ာ၊ န်ုု�င််င့်တက်ာနှ်ုင်�် ရေ�သုံး�တ်ဝန်း�်က်ျင််
ဆုို�င််�ာ၊ က်ွန်ု်��်တု�  လု��်င်န်း�်လုည််�တ်�ုနှ်ုင်�် ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု�ျာ�အရေ�် 
လု�ုူစ့ီခိုျနု်းစ့်ီညွှနှ်း�်�ျာ�နှ်ုင်�် ကု်�က််ညီ်�ုရုှှရေစီ�န်းအ်ပြ�င်် က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် 
UN Global Compact, United Nations Guiding Principles 

on Business and Human Rights, Commitment by Finan-

cial Institutions on Sustainable Development, UNEP 
အစီီ�င််ခ့ိုစီာ၊ Equator Principal နှ်ုင်�်အပြခိုာ�သုံးက််ဆုို�င််ရေသုံးာ
 သူုံးတု�၏ စ့ီခိုျနု်းစ့်ီညွှနှ်း�်�ျာ�နှ်ုင်�် ကု်�က််ညီ်ရေအာင်် က်တုက်ဝတ်ပြ��
ထုာ��ါသုံးည််။ ထုု� အပြ�င်် က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် က်�လုသုံး�ဂုဂ၏  ရေ�ရှှည််
တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲရေသုံးာ ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��ရေ��ကု်� သုံးရေဘုာရေ�ါက််ပြခိုင််�နှ်ုင်�် �န်း�်တု�င််
�ျာ�ကု်� အရေထုာက််အကူ်ပြ���န်း�်ည််�ွယ််�ါသုံးည််။
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၁။ အနာာဂတ် ရေ�ရှှည်တ်ည်တ့်�ခိို�င််မြဲမဲမုအတွက် ကွန််ု�ပ််တိ�၏ ကတိကဝတ်

၁.၁ ရေ�ရှှည်တ်ည်တ့်�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုအတွက်် ဘု�တ်အဖွဲ့့ဲ၏ ရေ�က်ည်ာခိုျက်််

 ၁.၂ ဤအစီီ�င််ခ့ိုစီာအရေ�က်ာင််�

uab အရေ�် ခြုံခ့ို�င့်�သ့ုံး��သုံး�်ခိုျက်််််််််

uab bank သုံးည်် ပြ�န်း�်ာ�ဘုဏ််လု��်င်န်း�်က်ဏ္ဍာတင်ွ် ရေအာင််ပြ�င််
ရေသုံးာ ရေပြ�ာင််�လဲု�ု�ျာ�နှ်ုင်�် ရေခိုါင််�ရေဆိုာင််�ု�့�စ့ီရေက်ာင််� တု� ရေ�က်ာင်�်
ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့် တင်ွ် ဦး�ရေဆိုာင််ရေန်းရေသုံးာဘုဏ််လု��်င်န်း�်တစ်ီခို�အပြဖွဲ့စ်ီ
အသုုံး�ှတ်ပြ��ခ့ိုထုာ���ါသုံးည််။ ၂၀၁၀ ခို�နှ်ုစ်ီ�ှစီ၍ မြဲ�ု�န်းယ်် ၄၇ 
မြဲ�ု�န်းယ််၌ ဘုဏ််ခဲွို ၇၈ ခို�ကု်� ဖွွဲ့င်�်လှုစ်ီတည််ရေထုာင််ခဲို�မြဲ�ီ� တစ်ီန်ုု�င််င့်

လ့ု���ှ customer �ျာ�ကု်� ရေင်ရွေ�က်�ဆုို�င််�ာဝန်းရ်ေဆိုာင််�ုအ�ျ�ု��ျ�ု� 

ရေ��လုျက််ရုှှ�ါသုံးည််။ uab ဘုဏ််တင်ွ်       အဓုိက်စီီ��ွာ�ရေ��အခိုန်း�်  က်ဏ္ဍာ 
၆ ခို�ရုှှ�ါသုံးည််။ ၎င််�တု� �ှာ  လုက််လီုနှ်ုင်�် အရေသုံး�စီာ�အလုတ်စီာ�
လု��်င်န်း�်�ျာ�အတက်ွ် ဘုဏ််ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု�ျာ�၊ ရေက်ာ်�ု��ုတ်ဘုဏ််

လု��်င်န်း�် (Corporate Banking)၊  ရေင်တုွ�က််ဦး�စီီ�ဌာာန်းနှ်ုင်�် ရေင်ရွေ�က်�
ဆုို�င််�ာအဖဲ့ွဲ့အစီည််��ျာ� (Treasury & FI)၊  က်�န်းသွ်ုံးယ််ရေ��ဆုို�င််�ာ

ဘုဏ််လု��်င်န်း�် (Trade Finance)၊ Securities Trading နှ်ုင်��်င််�နှ်ု�ီ 

ပြ��ှ�်နှ်ု�ု့ဘုဏ််လု��်င်န်း�် (Investment Banking) တု� ဖြပြဖွဲ့စ်ီ�ါသုံးည််။

uab ဘုဏ််သုံးည်် တာဝန်းယူ််�ုရုှှသုံးည်�်အဖဲ့ွဲ့အစီည််�၏ အဖဲ့ွဲ့ဝင််အပြဖွဲ့စ်ီ 

လုည််�ရေက်ာင််�၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲရေသုံးာ အန်းာဂုတ်ကု်�တည််ရေဆိုာက််

န်ုု�င််�န်းရ်ေက်ာင််��ွန်းရ်ေသုံးာရေ�ရှှည််အက်ျ�ု�သုံးက််ရေ�ာက််�ု�ျာ�ကု်�ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင်် 

�ာတင်ွ်အရေ���ါရေသုံးာ အခိုန်း�်က်ဏ္ဍာ�ှ �ါဝင််ရေဆိုာင််�ွက််ခဲို�ပြခိုင််��ျာ� 

အာ� စီတင််တည််ရေထုာင််ခိုျနု်း�ှ်စီ၍ အသုုံးအ�ှတ်ပြ��ခဲို� သုံးည််။ uab ဘုဏ်် 

သုံးည်် ဘုဏ််၏ စီီ��ွာ�ရေ��လုည််�တ်�ုနှ်ုင်�် ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု�ျာ�အာ�ရေ�သုံး

တင်ွ်�၊ န်ုု�င််င့်တင်ွ်�နှ်ုင်�် အပြ�ည််ပြ�ည််ဆုို�င််�ာ�တ်ဝန်း�်က်ျင််၊ လု�ုူရေ��

စ့ီနှ်ု�န်း�်�ျာ�နှ်ုင်�်အညီ် အဆိုင်�်အတန်း�်�ီှရေစီ�န်း ် က်တုက်ဝတ်ပြ��ထုာ�မြဲ�ီ�

ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။  uab တင်ွ် က်ွန်ု်��်တု�  ၏ customer �ျာ�၊ ဝန်းထ်ု�်��ျာ� 

နှ်ုင်� ်က်ွန်ု်��်တု� နှ်ုင်� ်ဆိုက််စီ�်ရေန်းရေသုံးာ လု�ုူအသုုံး�င််�အဝု�င််�၏ရေက်ာင််�က်ျ�ု� 

�ျာ�နှ်ုင်�်ကြီးကီ်��ွာ�ခိုျ�်�သုံးာ�ုသုံးည်် အဓုိက်ဦး�စီာ�ရေ��ပြဖွဲ့စ်ီ�ါသုံးည််။ လု�ုူ 
ရေ��ဆုို�င််�ာ ရေက်ာင််�က်ျ�ု�သုံးက််ရေ�ာက််�ု�ျာ�ကု်� ဖွဲ့န်းတီ်�ပြခိုင််�သုံးည်် 

uab ၏လု��်င်န်း�်ရေဆိုာင််တာ အာ�လ့ု��ကု်� မြဲ�ီ�ပြ�ည်�်စ့ီ�ရေစီမြဲ�ီ� ၎င််�
သုံးည််တာဝန်းရုှ်ှရေသုံးာ ရေက်ာ်�ု��ုတ်န်ုု�င််င့်သုံးာ�ပြဖွဲ့စ်ီလုာန်ုု�င််�န်း ်ကြီးကု်����်�
�ုတင်ွ် အလုနွ်းအ်ရေ���ါရေသုံးာ အဓုိက် အစုီတ်အ�ု�င််�ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။

MMK ‘Million 2015 
Apr-Mar

2016 
Apr-Mar

2017 
Apr-Mar

2018 
Apr-Mar

 2018*
 Oct -Sept

2019
Oct- Sept

Operating Profit 2,496 5,657 504 2,478 9,070 18,124

Net Profit After Tax 1,872 4,243 378 960 6,801 13,635

Net Customer Loans 252,903 348,037 530,834 616,342 651,064 734,133

Customer Deposits 508,439 595,464 781,835 920,993 910,747 1,009,486

Total Assets 570,197 661,876 853,974 1,012,279 1,047,209 1,188,286

Shareholders’ Equity 44,700 44,983 49,355 50,301 65,526 81,698

*Change in financial year ending from March to September 

No. of 
Branches

79

Employees

2,000

Total Income

MMK 49 
billion

Total 
Assets Over 

MMK 1 
trillion

Profit After Tax

MMK 14.6 
billion

ROE

19.0%

at a Glance

uab ဘဏ််လီီမိတက်၏ ၅ နှ်ုစ််တာကာလီအတွင််� ဘဏ္ဍာာ ရေ��ဆိို�င််�ာ  ရေ�ာပ်ြပ်ခိုျက်
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ဘုဏ််သုံးည်် ၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာလု ၃၀�က််ရေန်း �ခွဲ၌ က်�န်းဆ့်ို��
ရေသုံးာ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ် ၎င််� ၏ ၁၀ နှ်ုစ်ီတာ သုံး�ု�င််�တစ်ီရေလုှာက််
၏ အပြ�တ်စ့ီခိုျနု်းကု််�ရေက်ျာ်လုနွ်း၍် အသုံးာ�တင််အပြ�တ်ရေင်ကွ်ျ�် ၁၃.၆  
ဘီုလီုယ့်နှ်ုင်�် �ု�င််ဆုို�င််ရေသုံးာ ��ု�င််ခွိုင်�်စီ�စီ�ရေ�ါင််� ရေင်ကွ်ျ�် ၁.၁၈ ထု�ီ
လီုယ့် အထုု�ရုှှရေအာင်် စွီ�်�ရေဆိုာင််န်ုု�င််ခဲို�သုံးည််။ 
ထုု�သုုံး�  အသုံးာ�တင််အပြ�တ်ရေင်�ွျာ� တု��ပြ�င်�လ်ုာသုံးည်�အ်ရေလုျာက််
ထုုန်း�်သုုံး�်�ထုာ�ရုှှပြခိုင််�နှ်ုင်�အ်တ ူအစီ�ရှှယ််ယ်ာရှှင်် �ျာ�၏�င််�နှ်ု�ီရေင်�ွျာ� 
သုံးည််လုည််� �နှ်ုစ်ီက်ထုက််တု���ွာ�လုာခဲို�မြဲ�ီ� ၂၀၁၉ စီက််တင််ဘုာလု  
၃၀ �က််ရေန်း �ခွဲတွင်် ပြ�န်း�်ာက်ျ�်ရေင် ွ၈၁.၆၉ ဘီုလီုယ့်အထုု ရုှှခဲို�သုံးည််။ 
ရေအာက််တင်ွ် ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�သုံးည်�် ဘုဏ်် ၏ ဘုဏ်ာ ာရေ��လု��်ရေဆိုာင်် 
ခိုျက််အခိုျ�ု��ျာ�တင်ွ် ဘုဏ််၏ တစ်ီနှ်ုစ်ီထုက််တစ်ီနှ်ုစ်ီတု��တတ်�ု

�ျာ�အာ�ဆိုက််လုက််ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ��ာ ၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာလု 
၃၀ �က််ရေန်း �ခွဲတွင်် အ�င််�အနှ်ု�ီအရေ�်အက်ျ�ု�အပြ�တ် (Return on 

equity) ၁၈.၅% ရုှှရေ�က်ာင််�နှ်ုင်�် စီ�ုတ်နှ်ုင်�် ဝင််ရေင်အွခိုျ�ု� (Cost to 

income ratio) �ှာ ၅၁.၅% အထုု တု��တက််ရေန်းရေ�က်ာင််�ရေတဖ့ြိုးပြ�င််
န်ုု�င််သုံးည််။ဘုဏ္ဍာာရေ��ဆုို�င််�ာ စွီ�်�ရေဆိုာင််�ည််�ျာ�သုံးည်် ရေ�ရှှည်် 
တည််တ့�ရေသုံးာစီီ�ွာ�ရေ��အတက်ွ်ခုို�င််�ာရေသုံးာအ�တ်ပြ�စ်ီတည််ရေဆိုာက်် 
ပြခိုင််� ၏ တု��တက််လုာ�ုကု်� ညွှနှ်းပ်ြ�ရေန်းမြဲ�ီ� က်ွန်ု်��်တု�  ၏ဝန်းထ်ု�်��ျာ�၊ 
အစီ�ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ� ၏ အက်ျ�ု� စီီ��ွာ��ျာ�၊ စီီ��ွာ�ရေ��လု��်ရေဖွဲ့ာ် 
ကု်�င််ဖွဲ့က််�ျာ�နှ်ုင်� ် က်ွန်ု်��်တု�ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ုရေ��ရေန်းရေသုံးာလု�ုူအသုုံး�င််�ဝု�င််� 
�ျာ�ကု်� ဆိုက််လုက််၍ ရေစီာင်�်ရေရှှာက််န်ုု�င််စွီ�်��ျာ��င််ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။

Cost to Income Ratio

Return on Equity

Customers Loan to Deposits Ratio

Return on Assets

2015 2016 2017 2018
(MAR)

2018
(SEP)

2019

49.7%

58.5%
67.9% 66.9%

71.5% 72.7%

2015 2016 2017 2018
(MAR)

2018
(SEP)

2019

4.5%

9.5%

0.8%
1.9%

11.8%

18.5%

+6.7%

2015 2016 2017 2018
(MAR)

2018
(SEP)

2019

0.4%

0.7%

0.0%
0.1%

0.7%

1.2%

+0.5%

+1.2%

2015 2016 2017 2018
(MAR)

2018
(SEP)

2019

82.6%

72.2%

97.2%
909%

706%

515%

-19.1%

uab ဘုဏ််၏ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ရေသုံးာ အန်းာဂုတ်ဆီိုသုုံး� ရေ�ာက််
ရုှှ�န်း ် က်တုက်ဝတ်ပြ���ု�ျာ�သုံးည်် လုက််ရေတဘ့ုဝ၏ အက်ျ�ု�
သုံးက််ရေ�ာက််�ု�ျာ�နှ်ုင်�် �လု�်�ျာ�ကု်�ပြဖွဲ့စ်ီရေ�်ရေစီသုံးည််။ uab ကု်� 
၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီတင်ွ် Euromoney�ှ ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့် ၏အရေက်ာင််�ဆ့ို��
ဘုဏ််အပြဖွဲ့စ်ီသုံးတ်�ှတ်ထုာ�ရုှှပြခိုင််�ပြဖွဲ့င်�်လုည််�ရေက်ာင််�၊ Global 

banking and finance �ှ ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့်၌ အဖဲ့ွဲ့အစီည််� အ��်ခိုျ��်
�ုအရေက်ာင််�ဆ့ို��ဘုဏ််အပြဖွဲ့စ်ီလုည််�ရေက်ာင််� Asian Bank-

ing and Finance �ှ ၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီအတက်ွ် အရေက်ာင််�ဆ့ို��

အလုတ်စီာ� ပြ�ည််တင်ွ်�လုက််လီုဘုဏ််အပြဖွဲ့စ်ီ အသုုံးအ�ှတ်ပြ��ပြခိုင််�
ခ့ို��ါသုံးည််။ ထုု� အပြ�င်် ပြ�န်း�်ာ�စီီ��ွာ� ရေ��က်ဏ္ဍာတာဝန်းယူ််�ု�ရုှှရေ��
အရေထုာက််အကူ်ပြ��ဌာာန်း (MCRB) �ှထု�တ်ပြ�န်းခဲ်ို�ရေသုံးာ �ွင်�်သုံးစ်ီစီ
အစီီ�င််ခ့ိုစီာ (TiME)တင်ွ် အဖဲ့ွဲ့အစီည််� အ��်ခိုျ��်�ုဆုို�င််�ာ
ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်�ု (Corporate Government Disclosure) တင်ွ်
 ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့်ရုှှ ဘုဏ််�ျာ�အန်းက်် uab bank ကု်� အဆိုင်�် “၁” နှ်ုင်�် 
ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့်ရုှှက်��ပဏီ်�ျာ�အန်းက်် အဆိုင်�် “၅” အပြဖွဲ့စ်ီသုံးတ်�ှတ်
ထုာ�ရုှှခဲို�သုံးည််။

၀၅ | uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ www.uab.com.mm



uab ဘုဏ်် ၏�ည််�ွယ််ခိုျက််၊ လု��်င်န်း�်စီဥ််နှ်ုင်�် တန်းဖု်ွဲ့���ျာ� ထု�တ်ပြ�န်းရ်ေ�က်ပြင်ာခိုျက််�ျာ�သုံးည်် ရေ�ရှှည််တည််တ့�ပြခိုင််� အယူ်အဆို�ျာ�ကု်� 
ထုည်�်သွုံးင််�ထုာ�မြဲ�ီ� Connect. Create. Change ဟာရူေသုံးာ စီက်ာ�လ့ု��သ့ုံး��လ့ု��ကု်� �ဏု္ဍာ�င််ပြ��ထုာ��ါသုံးည််။

၁.၄. က်ွန််ု��်တု�၏ �ည်�ွ်ယ််ခိုျက််၊ လု��်င်န်း�်စီဥ််နှ်ုင်�် တန်းဖု်ွဲ့���ျာ�

ကွန််ု�ပ််တိ�၏ �ည်�ွ်ယ််ခိုျက်

ကွန််ု�ပ််တိ�၏လီ�ပ််င်နာ�်စ်ဥ််

က်ွန်ု်��်တု�၏ �ည််�ွယ််ခိုျက််သုံးည်် �ု��ု� ရေက်ာင််��ွန်း ်ရေသုံးာ ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့်ဆီိုသုုံး�  ဦး�တည််သွုံးာ��န်း၊် လ့ုအက်ျ�ု�ပြ�� ဘုဏ််လု��်င်န်း�်ကု်�လု��် ရေဆိုာင််�န်း၊် 
ပြ�ည််သူုံး�ျာ�နှ်ုင်�် ခိုျတ်ုဆိုက််  ရေဆိုာင််�ွက််�န်း၊် အခွိုင်�်အလု�်� ရေက်ာင််��ျာ� ဖွဲ့န်းတီ်� ရေ���န်းနှ််ုင်�် �ု��ု� ရေက်ာင််��ွန်း ်ရေသုံးာ ဘုဝ�ျာ�ဆီိုသုုံး� ရေပြ�ာင််�လဲု
ရေ���န်း ်ပြဖွဲ့စ်ီ�ါသုံးည််။

.        က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ဘုဏ္ဍာာ ရေ��ဝန်း ်ရေဆိုာင််�ု အ ရေပြ�ာင််�အလဲု�ျာ�ကု်� ဦး� ရေဆိုာင််မြဲ�ီ� ခုို�င််�ာ ရေသုံးာ အ  ရေပြခိုခ့ို�ူ�ျာ�နှ်ုင်�်  ရေက်ာင််��ွန်း ်ရေသုံးာ အ��်ခိုျ��်   �ု 
    အ ရေ�်တင်ွ် တည်် ရေဆိုာက််ထုာ� ရေသုံးာအဖဲ့ွဲ့အစီည််�ပြဖွဲ့စ်ီ ရေစီ�န်း။်
. က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ဘုဏ််လု��်င်န်း�်ကု်� နှ်ုလ့ု��သုံးာ�ပြဖွဲ့င်�် ဝန်း ်ရေဆိုာင််�ု ရေ��မြဲ�ီ� က်ွန်ု်��်တု�  ရေန်းထုု�င်် ရေသုံးာ အသုုံး�င််�အဝု�င််�ရုှှ ပြ�ည််သူုံးလုထူု�ကု်��ါ
    ဂု��စုီ�က််�န်း။်
.   က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ပြ�ည််သူုံးလုထူု�နှ်ုင်�် ခိုျတ်ုဆိုက််၍ ��်�ွာစုီတ်ဓိါတ်ပြဖွဲ့င်�် ခုို�င််�ာ ရေသုံးာ ဆိုက််ဆ့ို ရေ��ကု်�တည်် ရေဆိုာက််�န်း။်
.   က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ဝန်းထ်ု�်��ျာ�နှ်ုင်�် customer �ျာ�အတက်ွ်  ရေက်ာင််��ွန်း ်ရေသုံးာ အန်းာဂုတ်နှ်ုင်�် အခွိုင်�်အလု�်� �ျာ�ကု်�ဖွဲ့န်းတီ်� ရေ���န်း။်
.   က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် �တ်ဝန်း�်က်ျင််ရုှှ လု�ုူအဖဲ့ွဲ့အစီည််�ကု်� စွီ�်��ည််ပြ�ငှ်�်တင်် ရေ���ည်�် အ ရေပြ�ာင််�အလဲုပြဖွဲ့စ်ီသုံးည်�် အပြ�င်် က်ွန်ု်��်တု� နှ်ုင်�် ထုုစီ�်   
     ရေန်းသူုံး�ျာ�၏ ဘုဝ�ျာ�ကု်��ါ တု��တက််ပြ�င်�်�ာ�လုာ ရေစီ�န်း။်

ကွန််ု�ပ််တိ�၏ တနာ�ိ်��မျာ�

ခိုျတ်ုဆက််လုု�သုံးည်�ဆ်န်ုဒ
က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ခိုျစ်ီခိုင််�ရေသုံးာ uabian �ျာ�၊  က်ွန်ု်��်တု�  ၏ customer �ျာ�၊ က်ွန်ု်��်တု� ရေန်းထုု�င််ရေသုံးာ လု�ုူအသုုံး�င််�အဝု�င််��ျာ� နှ်ုင်�်
က်ွန်ု်��်တု� ဖြ�က်ာ�ဆိုက််သွုံးယ််ထုာ�သုံးည်�် ခုို�င််�ာမြဲ�ီ�အဓုိ�ပာယ််ပြ�ည်�်ဝရေသုံးာ ဆိုက််ဆ့ိုရေ��၏ စွီ�်�အာ�ကု်� ယ့်��က်ည််�ါသုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�သုံးည််
တစ်ီဦး�နှ်ုင်�် တစ်ီဦး� ၏ �ါဝင််အ�က့်ပြ��ရေဆွို�ရေန်ု�ွပြခိုင််�နှ်ုင်�် ထုင််ပြ�င််ခိုျက််�ျာ�ကု်� ရေလု�စီာ�တန်းဖု်ွဲ့��ထုာ�မြဲ�ီ� �ရုှှလုာရေသုံးာ �ူ�ရေ�ါင််�ရေဆိုာင််�ွက််
ပြခိုင််�ပြဖွဲ့င်�် ရေအာင််ပြ�င််�ု�ျာ��ရုှှ�န်း ်ကြီးကု်����်�ရေဆိုာင််�ွက်် �ါသုံးည််။

ဖွဲ့န်းတီ်��န်းစု်ီတ်အာ�ထက််သုံးန်း�ု်
က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် တု��တက််�ု�ျာ�၊ ပြ�ဿန်းာ�ျာ�ကု်�ရေပြဖွဲ့ရှှင််�ခိုျက််�ျာ� ၊ �ု� �ရှှင််�လုယ်ွ်ကူ်ရေသုံးာ ဘုဏ််လု��်င်န်း�်ပြဖွဲ့စ်ီရေစီ�န်း ် လုက််ရေတက့်ျစွီာ
ရှှာရေဖွွဲ့ရေန်းသုံးည်�်န်းည််�လု�်��ျာ� ကဲ်�သုုံး� ရေသုံးာ တီထွုင််ဖွဲ့န်းတီ်��ု�ျာ�ကု်� တန်းဖု်ွဲ့��ထုာ��ါသုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ရေစီျ�ကွ်က််နှ်ုင်�် customer �ျာ�
အတက်ွ် အရေတ�ွအရေခို်သုံးစ်ီ�ျာ�နှ်ုင်�် အခွိုင်�်အလု�်��ျာ�ကု်� ဖွဲ့န်းတီ်�ရေ��ရေသုံးာ ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့်တင်ွ် ဆိုန်း�်သုံးစ်ီတီထွုင််ရေသုံးာ ဘုဏ််လု��်င်န်း�်
အပြဖွဲ့စ်ီ ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင််န်ုု�င််�န်း ်�ည််�ွယ််�ါသုံးည််။

ရေခြုံ�ာင််�လဲု�ုကု်� ဦး� ရေဆာင််လု�်�ခြုံ��န်းသ်ုံးတုိ
ရေပြ�ာင််�လဲု�ု�ျာ�၏ရေန်းာက််တင်ွ် အရေနှ်ုာက််အယှ်က််�ျာ�ရုှှရေန်းရေသုံး�သုံးည််ကု်� က်ွန်ု်��်တု�သုံးတုပြ���ုရေသုံးာ်လုည််� က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ရေပြ�ာင််�လဲု�ု
ကု်�ဦး�ရေဆိုာင််လု�်�ပြ��န်း ် လ့ု�ရေလုာက််ရေသုံးာသုံးတတ ု�ျာ�ရုှှ�ါသုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ကု်�ယ််�ု�င််အရေတ�ွအရေခို်�ျာ�အရေ�်��်တည််က်ာ အန်းာ
ဂုါတ်ကု်�ရေရှှ�ရှုံး�ုမြဲ�ီ� လုက််ရုှှ�စီစ��ပန်းကု််� စုီန်းရ်ေခို် န်ုု�င််သူုံး�ျာ�ကု်� အလုု�ရုှှ�ါသုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် သုံး�ာဓုိ ရုှှ�ု၊ အဖဲ့ွဲ့အစီည််�အာ� ကြီးကီ်��က်�်
အ��်ခိုျ��်ပြခိုင််�၏ အရေ���ါ�ုနှ်ုင်�် က်ွန်ု်��်တု�၏ လု�ူျာ�နှ်ုင်�် တု�င််�ပြ�ည််အတက်ွ် ရေ�ရှှည််တည််တ့�ရေသုံးာ အန်းာဂုါတ် တည််ရေဆိုာက််ရေ���ုတု�
အရေ�် အရေပြခိုခ့ိုရေသုံးာ စွီ�်�ရေဆိုာင််�ည််�ျာ�အရေ�်တင်ွ် ယ့်��က်ည််ခိုျက််ရုှှ�ါသုံးည််။
အထုက််�ါ အရေ�က်ာင််�အ�ာ�ျာ�အန်းက်် က်ွန်ု်��်တု�  ၏တန်းဖု်ွဲ့���ျာ�သုံးည်် အရေပြ�ာင််�အလဲုကု်�ဦး�ရေဆိုာင််န်ုု�င််�ုနှ်ုင်�် လ့ုအက်ျ�ု�ပြ��ဘုဏ််လု��်င်န်း�်
ဆီိုသုုံး�  ဦး�တည််ထုာ�ရုှှရေသုံးာ က်ွန်ု်��်တု�၏ က်တုက်ဝတ်ကု်� ရေဖွဲ့ာ်ပြ�သုံးည််။
�ါ��ီရုှှရေသုံးာ၊ က်တုတည််မြဲ�ီ� တာဝန်းယူ််�ုရုှှသူုံး�ျာ�သုံးည်် က်ွန်ု်��်တု�အတက်ွ် အရေ��ကြီးကီ်�မြဲ�ီ� ၎င််�တု�အာ� ရေက်ာင််�စွီာ တန်းဖု်ွဲ့��ထုာ��ါသုံးည််။  
ထုု�သူုံးတု�သုံးည်် က်ွန်ု်��်တု�၏တန်းဖု်ွဲ့���ျာ�ကု်� ပြဖွဲ့ည်�်ဆိုည််��န်းနှ််ုင်�် က်ွန်ု်��်တု�  ၏ လု��်င်န်း�်ရေဆိုာင််တာ တာဝန်း�်ျာ�ကု်� မြဲ�ီ�ရေပြ�ာက််ရေစီ�န်း ် �ရုှှ
�ပြဖွဲ့စ်ီလုု�အ�်သုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�၏ တန်းဖု်ွဲ့���ျာ�သုံးည်် ဝန်းထ်ု�်��ျာ�အာ� �ည််ကဲ်�သုုံး�  ခိုန်း �ထ်ုာ�ပြခိုင််�၊ တု��တက််ရေစီပြခိုင််�၊ အကဲ်ပြဖွဲ့တ်ပြခိုင််�နှ်ုင််� 
ခိုျ�ီပြ�ငှ်�်ပြခိုင််��ျာ�၏ အဓုိက်အစုီတ်အ�ု�င််�တစ်ီခို�ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။

 uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ | ၀၆www.uab.com.mm



၁.၅. က်ွန်းရ်ေတာတု်�  ၏စီီ��ွာ�ရေ�� ရေဆာင််�ွက််�ု�့�စ့ီ

၂။   ရေ�ရှှည်တ်ည်တ့်�ခိို�င််မြဲမဲမုအတွက် ကွန််ု�ပ််တိ�၏မဟာာဗျူျူဟာာနှ်ုင်�် ခိုျဥ််�ကပ််မုမျာ�

က်ွန်ု်��်တု�၏ စီီ��ွာ�ရေ�� ရေဆိုာင််�ွက််�ု�့�စ့ီသုံးည်် က်ွန်ု်��်တု�၏
အစီ�ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�အတက်ွ် က်ွန်ု်��်တု�  ၏ အ�င််�အပြ�စ်ီ �ျာ�ကု်�
အရေက်ာင််�ဆ့ို��အသ့ုံး��ခိုျမြဲ�ီ� ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲရေသုံးာတန်းဖု်ွဲ့��ကု်�
ဖွဲ့န်းတီ်��န်းအ်တက်ွ် သ့ုံးန်ုိဌုာာန်းခ်ိုျထုာ��ါသုံးည််။ တ့� ဖြပြ�န်းခ်ိုျက််�ျာ�၊ အစီ� 
ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�နှ်ုင်�် တက််ကြွက်စွီာ ဆိုက််သွုံးယ််�ုတု�သုံးည်် က်ွန်ု်��်တု�၏
တန်းဖု်ွဲ့��ဖွဲ့န်းတီ်��ု လု��်င်န်း�်စီဉ််းနှ်ုင်�် ထုု�တန်းဖု်ွဲ့��ဖွဲ့န်းတီ်��ုတင်ွ် က်ွန်ု်��်တု�    
စီီ��ွာ�ရေ���့�စ့ီ ၏ အက်ျ�ု�သုံးက််ရေ�ာက််�ုရုှှရေစီ�န်း ် ထု�်�့ကူ်ညီ်

ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့်တင်ွ် ဦး� ရေဆိုာင်် ရေန်း ရေသုံးာ  ရေင် ွရေ�� ရေ�က်� ရေ��အဖဲ့ွဲ့အစီည််�
တစ်ီခို�အ ရေန်းပြဖွဲ့င်�် “က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် �ု��ု� ရေက်ာင််��ွန်း ်ရေသုံးာ ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့်
ဆီိုသုုံး�  ဦး� ရေဆိုာင်် ရေ��ပြခိုင််�၊ လုသူုံးာ�ဆိုန်း ်ရေသုံးာ ဘုဏ််လု��်င်န်း�်၊ ပြ�ည််
သူုံး�ျာ�အာ�ဆိုက််သွုံးယ်် ရေ��ပြခိုင််�၊ အခွိုင်�်အလု�်��ျာ� ဖွဲ့န်းတီ်� ရေ��
ပြခိုင််�၊ လု�ုူဘုဝ�ျာ�အာ� ရေပြ�ာင််�လဲု ရေ��ပြခိုင််� တု�အ ရေ�်တင်ွ် အ ရေလု� 

ရေ��သုံးည််။ 
က်ာလုတု�အက်ျ�ု�အပြ�တ်�ျာ�သုံးည်် ရေ�ရှှည််တင်ွ် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ
�ည်် �ဟာ�တ်ရေသုံးာရေ�က်ာင်�် က်ွန်ု်��်တု�၏ စီီ�ွာ�ရေ���့�စ့ီသုံးည်် က်ာလု
တု�၊ အလုယ််အလုတ်နှ်ုင်�် ရေ�ရှှည်် �ည််�ှန်း�်ခိုျက််�န်း�်တု�င််�ျာ�ကု်�
 ဟာန်းခ်ိုျက််ညီ်ညီ် ထုုန်း�်ည်ှုရေ��န်ုု�င််�န်း ်  လုု�အ�်ခိုျက််�ျာ�ကု်� စီဉ််း�စီာ�
သ့ုံး��သုံး�်သုံးည််။

ထုာ� ရေဆိုာင််�ွက်် လုျက််ရုှှ�ါသုံးည််။”
က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် “ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲပြခိုင််�” ဟာ ူ ရေသုံးာ  ရေဝါဟာာ�ကု်�
အ ရေပြခိုခ့ိုက်ာအန်းာဂုတ်�ျ�ု�ဆိုက််�ျာ�၏ လုု�အ�်ခိုျက််�ျာ�ကု်�ပြဖွဲ့ည်�် 
ဆိုည််� ရေ��န်ုု�င််သုံးည်�အ်ပြ�င်် လုက််ရုှှလုု�အ�်ခိုျက််�ျာ�ကု်��ါ ပြဖွဲ့ည်�ဆ်ိုည််� 
ရေ��န်ုု�င််သုံးည်�စီ်ီ��ွာ� ရေ�� လု��် ရေဆိုာင််ခိုျက််�ျာ�ကု်� ရေဆိုာင််�ွက််�ါသုံးည််။ 

၀၇ | uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ www.uab.com.mm



၂.၁ ရေ�ရှှည်တ်ည်တ့်�ရေသုံးာန်းည်�်လု�်�ခြုံဖွဲ့င်�် �ှန်းက််န်းရ်ေသုံးာလု��်ရေဆာင််�ု

၂.၂ က်ွန််ု��်တု�၏�ဟာာဗျူျူဟာာနှ်ုင်�် ခိုျဥ််�က်�်�ုအရေ�် ရေလု�လုာဆန်း�်စီစ်ီခိုျက််

ဘုဏ််လု��်င်န်း�်သုံးည်် စီီ��ွာ� ရေ��ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��တု��တက််�ုနှ်ုင်�်တစ်ီက်�ာာလ့ု�� 
ဆုို�င််�ာ က်�န်းသွ်ုံးယ််�ု�ျာ�တင်ွ် အ ရေ���ါ ရေသုံးာ အခိုန်း�်က်ဏ္ဍာ�ှ 
�ါဝင်် ရေန်းမြဲ�ီ� ထုု�ဘုဏ််လု��်င်န်း�်သုံးည်် စီီ��ွာ� ရေ��ဆုို�င််�ာ ကု်စီစ��်�ျာ�
သုံးာ�က် လု�ုူ ရေ��နှ်ုင်�် �တ်ဝန်း�်က်ျင််ဆုို�င််�ာ ကု်စီစ��်�ျာ�အတက်ွ်

uab ဘုဏ််တင်ွ် က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲရေစီရေသုံးာ
န်းည််�လု�်��ျာ�ပြဖွဲ့င်�် �ှန်းက််န်းရ်ေသုံးာလု��်ရေဆိုာင််�ု�ျာ� ကု်� လု��်ရေဆိုာင််
ရေန်းသုံးည််ဟာ� ယ့်��က်ည််�ါသုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် သုံးဘုာဝ
�တ်ဝန်း�်က်ျင််၊ လု�ူရူေ��နှ်ုင်�် အ��်ခိုျ��်�ု�ျာ� စုီန်းရ်ေခို်�ု�ျာ�နှ်ုင်�်
�င််ဆုို�င််�ပြခိုင််�သုံးည်် အစီ�ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�အာ�လ့ု��အတက်ွ်တန်းဖု်ွဲ့�� 
တစ်ီခို� ဖွဲ့န်းတီ်�ပြခိုင််�ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််ဟာ�ယ့်��က်ည််�ါသုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�သုံးည််  
ဥ်�ရေ�နှ်ုင်�အ်ညီ် လုု�က််န်းာရေဆိုာင််�ွက််ပြခိုင််�နှ်ုင်� ် ဥ်�ရေ�နှ်ုင်��်ကု်�က််ညီ် 
ရေသုံးာ သုုံး� �ဟာ�တ် ဆိုန်း �က််ျင််ရေသုံးာ ကု်စီစ��်�ျာ�ကု်� သုုံးသုုံးသုံးာသုံးာ
ရေသုံးာ်လုည််�ရေက်ာင််�၊ သုံးတုထုာ��ု၍ရေသုံးာ်လုည််�ရေက်ာင််��ည််သုံးည်�်  
စီီ��ွာ�ရေ��ဆ့ို�� ပြဖွဲ့တ်ခိုျက််�ှ�ခိုျပြခိုင််�တု� အရေ�်ဂု�ဏ််ယူ်�ါသုံးည််။  
ခုို�င််�ာရေသုံးာ ဌာာန်းတင်ွ်�ထုုန်း�်ခိုျ��်�ု�ျာ�နှ်ုင်� ်အ��်ခိုျ��်�ုအရေလု�အက်ျင်�် 
�ျာ�က် က်ွန်ု်��်တု�အာ� ဥ်�ရေ�ကု်�တုက်ျစွီာလုု�က််န်းာန်ုု�င််ပြခိုင််�ကု်� ရေသုံးခိုျာ 
ရေစီ�ါသုံးည််။
က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် က်ွန်ု်��်တု�၏ စီီ��ွာ�ရေ��လု�်�ရေ�က်ာင််�ကု်�သုံးက််ရေ�ာက်် 
ရေစီရေသုံးာ ��က့်�ဖူွဲ့�ရေသုံးာ သုံးဘုာဝ�ါတ်ဝန်း�်က်ျင််နှ်ုင်�်လု�ုူရေ��ဆုို�င််�ာ
စုီန်းရ်ေခို်�ု�ျာ�ကု်� �င််ဆုို�င််ရေန်း��ါသုံးည််။က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ထုု�လု�ူရူေ��၊  
စီီ��ွာ�ရေ��နှ်ုင်�် �တ်ဝန်း�်က်ျင််ဆုို�င််�ာ စုီန်းရ်ေခို်�ု�ျာ�ကု်� �င််ဆုို�င််ရေပြဖွဲ့

  ရေပြ�ာင််�လဲု�ုနှ်ုင်�် ကြီးကီ်��ာ� ရေသုံးာ အပြ�� သုံးရေဘုာ သုံးက်် ရေ�ာက််�ုကု်� 
ဖွဲ့န်းတီ်��န်း ် အစွီ�်�ထုက်် ရေသုံးာ အင််အာ�တစ်ီခို�ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််ဟာ� က်ွန်ု်��်
တု�  ခုို�င််�ာစွီာ ယ့်��က်ည််�ါသုံးည််။

ရှှင််��န်း ် စ့ီနှ်ု�န်း�်�ျာ�ခိုျ�ှတ်ပြခိုင််� နှ်ုင်�် ရေပြဖွဲ့ရှှင််�န်းည််��ျာ�ကု်� တု��ပြ�ငှ်�်
ပြခိုင််��ျာ� ပြ��လု��်�န်း ် က်တုက်ဝတ်ပြ��ထုာ��ါသုံးည််။ စုီန်းရ်ေခို်�ု�ျာ�
ကု်�ရေပြဖွဲ့ရှှင််��န်း ် တက််ကြွက်ရေသုံးာခိုျဉ််း�က်�်�ုအပြဖွဲ့စ်ီ ESG �ူဝါ��ျာ�
အရေက်ာင််ထုည််ရေဖွဲ့ာ်�န်း ် နှ်ုင်�်ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��တု��တက််�န်း ် အတက်ွ် WWF 
နှ်ုင်�် န်းာ�လုည််�ုစီာခိုွန်းလ်ုာှကု်�လုက််�ှတ်ရေ��ထုု��ခဲို�သုံးည််။ က်ွန်ု်��်
တု�သုံးည်် တာဝန်းယူ််�ုရုှှရေသုံးာ ဘုဏ််လု��်င်န်း�်ပြဖွဲ့စ်ီရေစီ�န်း ်က်�လုသုံး�ဂုဂ
�ှခိုျ�ှတ်ထုာ�ရေသုံးာ�ူဝါ��ျာ�နှ်ုင်�် က်�လုသုံး�ဂုဂ ၏ စီီ��ွာ�ရေ��နှ်ုင်�်လ့ု
အခွိုင်�်အရေ��ဆုို�င််�ာ လု�်�ညွှနှ်းခ်ိုျက်် �ျာ�ကု်�လုည််� အရေလု�ထုာ�
ရေဆိုာင််�ွက််�ါသုံးည််။ ဘုဏ္ဍာာရေ��ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ုရေ��ရေသုံးာ က်ွန်ု်��်တု� နှ်ုင်�် 
က်ွန်ု်��်တု�  ၏ အစီ�ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�အာ� ၎င််�တု� နှ်ုင်� ် သုံးက််ဆုို�င််ရေသုံးာ 
အရေ�က်ာင််�ကု်စီစ�ျာ�ကု်� ခဲွိုပြခို�်�စုီတ်ပြဖွဲ့ာမြဲ�ီ� က်ွန်ု်��်တု�၏ �ထု�ဆ့ို�� 
ပြဖွဲ့စ်ီရေသုံးာ�စီစည််��ျာ�အသ့ုံး��ပြ���ုအတက်ွ်ဆိုန်း�်စီစ်ီခိုျက််ကု်� ၂၀၁၉ခို�
နှ်ုစ်ီတင်ွ်  မြဲ�ီ�ရေပြ�ာက််ခဲို��ါသုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�ကု်�ယ််တု�င််လုည််�  က်�လုသုံး�ဂုဂ 
 ၏ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုကု်� တု��တက််ရေစီရေသုံးာ �ည််�ွယ််ခိုျက််�ျာ� 
(SDGs) �ှ အဓုိက်အခိုန်း�်က်ဏ္ဍာ�ျာ�နှ်ုင်�် ခိုျနု်းည််ှုလု��်ရေဆိုာင််လုျက််
ရုှှ�ါသုံးည််။

က်ွန်ု်��်တု�သုံးည််စီီ��ွာ�ရေ��၊ လ့ုအဖဲ့ွဲ့အစီည််�နှ်ုင်�် �တ်ဝန်း�်က်ျင််
အရေ�်အက်ျ�ု�သုံးက််ရေ�ာက််�ု အ�ျာ�ဆ့ို��ရုှှရေသုံးာ ကု်စီစ�ျာ�ကု်�
ဦး�စီာ�ရေ��ရေဆိုာင််�ွက််မြဲ�ီ� တစ်ီခိုျနု်းထဲ်ု�ှာ�င်် အစီ�ရှှယ််ယ်ာရှှင််
�ျာ� ၏ အစီ�ရှှယ််ယ်ာအ�ျာ�စီ�အာ� �ထု�ဆ့ို��တ�ာ�ဝင်် �စီစည််�
ခဲွိုပြခို�်�စုီတ်ပြဖွဲ့ာပြခိုင််�ကု်� ၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာလုတင်ွ်ပြ��လု��်
ခဲို�သုံးည််။ အကဲ်ပြဖွဲ့တ်ပြခိုင််�သုံးည်် က်ွန်ု်��်တု�  ၏ အရေလု�အက်ျင်�်�ျာ�
နှ်ုင်�်လု��်င်န်း�်စီဉ််း�ျာ�ရေ�် �ူတည််၍ AA1000 Stakeholder En-

gagement Standards နှ်ုင်�် Global Reporting Initiative 

Framework ကဲ်�သုုံး�  ပြ�င််�စ့ီအ�ှတ်�ျာ�ပြဖွဲ့င်�်လုည််� ပြ�န်းလ်ုည််
သ့ုံး��သုံး�်ခဲို�သုံးည််။ အဆုို��ါအကဲ်ပြဖွဲ့တ်ပြခိုင််�သုံးည်် ESG ကြီးကု်����်��ု
ကု်� ရေ�်လုင်ွ်ရေစီမြဲ�ီ� က်ွန်းရ်ေတာ်တု�  ၏ လု��်င်န်း�်စီဉ််းတု��တက််�ုအာ�
ကူ်ညီ်�န်း ်�ည််�ွယ််�ါသုံးည််။
ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�နှ်ုင်�် စီဥ််ဆိုက််�ပြ�တ်  ရေတဆ့့ို� ရေဆွို� ရေန်ု�ွ ရေ��သုံးည််
 တာဝန်းယူ််�ုနှ်ုင်�်  ရေ�ရှှည််တည််တ့��န်း ်�ည််�ွယ်် ရေသုံးာ �ည််သုံးည်�်အဖဲ့ွဲ့
အစီည််�အတက်ွ်�ဆုို� အ ရေ���ါသုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�  ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�
�ျာ�၏  ရေ�ှာ်လုင်�်ခိုျက််�ျာ�နှ်ုင်�် အက်ျ�ု�စီီ��ွာ�သုံးည်် တစ်ီခိုါတစ်ီ
�့သုံး ရေဘုာထုာ�ကဲွ်လုွဲ�ု ပြဖွဲ့စ်ီ�ွာ� ရေန်းလုှင််�င်် သုံးက််ဆုို�င််သူုံး�ျာ�နှ်ုင်�် 
�ွင်�်လုင််� ရေသုံးာ  ရေတဆ့့ို� ရေဆွို� ရေန်ု�ွတု� ကု်� က်ွန်ု်��်တု�တန်းဖု်ွဲ့��ထုာ�သုံးည််။  

က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် �တကဲွူ်ပြ�ာ�ပြခိုာ�န်းာ��ု�ျာ�ကု်� �ှတစွီာ ရေပြဖွဲ့ရှှင််��န်း်
နှ်ုင်�် က်ွန်ု်��်တု�၏ လု��် ရေဆိုာင််�ု�ျာ�ကု်� လုက််ခ့ို�န်းက်ြီးကု်��စီာ�သုံးည််။
 က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီ တစ်ီရေလုှာက််လ့ု�� ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�
�ျာ�နှ်ုင်�် တ့� ဖြပြ�န်းခ်ိုျက််�ျာ�အတက်ွ်  ရေစီ�စီ�် ရေဆွို� ရေန်ု�ွည်ှုနှ်ု�ုင််�ခဲို�သုံးည််။
 ရေအာက််�ါ အ ရေပြခိုအ ရေန်းနှ်ုစ်ီခို�နှ်ုင်�် ကု်�က််ညီ် ရေသုံးာကု်စီစ��်သုံးည်် uab 
ဘုဏ််အတက်ွ် အ ရေ���ါအသ့ုံး��ဝင််သုံးည််။ 
• က်ွန်ု်��်တု�၏စီီ��ွာ� ရေ��ကု်� တု��တက််ရေစီ�ု၊ က်�န်းက််ျစီ�ုတ်၊  
ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််  ရေပြခို သုုံး� �ဟာ�တ် ယ့်��က်ည််�ု အ� အက်ျ�ု�သုံးက်် ရေ�ာက်် ရေစီ
ပြခိုင််�
• က်ွန်ု်��်တု�၏ လု�ုူ�တ်ဝန်း�်က်ျင််၊ customer ၊ ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�၊  
စီည််�က်�်�ထုုန်း�်သုုံး�်�သူုံး�ျာ�၊ ဝန်းထ်ု�်��ျာ�၊ အစုီ����ဟာ�တ်
ရေသုံးာ အဖဲ့ွဲ့အစီည််��ျာ�နှ်ုင်�် စီီ��ွာ� ရေ��လု��် ရေဖွဲ့ာ်ကု်�င််ဖွဲ့က််�ျာ�ပြဖွဲ့စ်ီ
သုံးည်�်အတက်ွ် အ ရေ��ကြီးကီ်�သုံးည််။
  ကု်စီစ��်တစ်ီခို�သုံးည်် အ ရေ���ါသုံးည်�်အ�ာ ဟာ�တ်�ဟာ�တ်ဆ့ို��ပြဖွဲ့တ်
�ာတင်ွ် က်ွန်ု်��်တု�၏ �ည််�ွယ််ခိုျက််၊ အ�ှတ်တ့ဆုို�် �့�စ့ီ၊ �ထုဝီအ
ရေန်းအထုာ�နှ်ုင်�်  ရေပြ�ာင််�လဲု�ု�ျာ� စီသုံးည်�် က်ွန်ု်��်တု�အ ရေ�် အက်ျ�ု�
သုံးက်် ရေ�ာက််န်ုု�င််သုံးည်�် အတု�င််�အတာနှ်ုင်�် အရေ�်�ူတည််၍ စီဥ််�စီာ�
ဆ့ို��ပြဖွဲ့တ်�ါသုံးည််။
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က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် အ�ျ�ု��ျ�ု�ရေသုံးာ အစီ�ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�နှ်ုင်�် ရေတဆ့့ို�
၍၎င််�တု� နှ်ုင်�် သုံးက််ဆုို�င််ရေသုံးာ သုံးတ်�ှတ်ထုာ�သုံးည်�် ရေ�ရှှည််
တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ ကု်စီစ��်�ျာ�ကု်� န်းာ�လုည််န်ုု�င််ရေစီ�န်း်
အတက်ွ်  ရေစီ�စီ�် ရေဆွို� ရေန်ု�ွည်ှုနှ်ု�ုင််�ခဲို�သုံးည််။ �စီစည််� ခဲွိုပြခို�်�စုီတ်ပြဖွဲ့ာ

�ုသုံးည်် န်ုု�င််င့်တက်ာ CSR စ့ီခိုျနု်းစ့်ီညွှနှ်း�် လုု�က််န်းာ�ုတု��ါဝင််သုံးည်�်  
စီဥ််ဆိုက််�ပြ�တ်လု��်င်န်း�်စီဥ်် အ ရေ�် အ  ရေပြခိုခ့ိုသုံးည််။
  ရေအာက်် ရေဖွဲ့ာ်ပြ��ါ ဇယ်ာ�တင်ွ် က်ွန်ု်��်တု�၏ အစီ�ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�
အာ� �ည််ကဲ်�သုုံး�   ရေစီ�စီ�် ရေဆွို� ရေန်ု�ွည်ှုနှ်ု�ုင််�သုံးည််ကု်�  ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�သုံးည််။ 

က်ွန်ု်�ပ််တု်�ဘယ်ူ�ူ
ရေတ်နွာဲ �ခို�တ်ု်�က်် 

ရေ�ာင််�ွက််ရေနာကြက်လဲု

က်ွန်ု်�ပ််တု်�ဘယ်ူလုု�
ခို�တ်ု်�က််

ရေ�ာင််�ွက််ရေနာကြက်လဲု

အကြိကု်�်ရေ� ခို�တ်ု်�က််ရေ�ာင််�ွက််ရေ�ာ
အရေကြက်ာင််�အ�ာ��ာ�

တ်ာဝနာယူ်ူ ရေ�ာင််�ွက််
ရေပ်��ူ

ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ� .  အစီည််�အရေဝ��ျာ�
.  Email �ျာ�
.  စီာ�ျာ�
.  သုံးတင််��ီ�ီယ်ာ�ျာ�
.  ဝက််ဘ်ုဆုို��်

၃လုတစ်ီ
ကြီးကု်�်နှ်ုင်�်
လုု�အ�်ခိုျက််
 အရေ�်
�ူတည််၍

.   ဘုဏ္ဍာာရေ���လု�်�ျာ�

.   အပြ�တ်ရေင်ခဲွွိုရေဝ�ုနှ်ုင်�်��ု�င််ခွိုင်�်�ျာ�

.   ဘုဏ််အတက်ွ်�ဟာာဗျူျ�ဟာာ
    ခိုျ�ှတ်ပြခိုင််�
.   ရှှယ််ယ်ာနှ်ုင်�်သုံးက််ဆုို�င််ရေသုံးာ
    ကု်စီစ��်�ျာ�
.   အပြ�တ်ရေင်ခဲွွိုရေဝလုှဲရေပြ�ာင််�ပြခိုင််�

Legal & 

Secretariat Team

Customer �ျာ�နှ်ုင်�် 
ရေဖွဲ့ာက််သုံးည််�ျာ�

.  တစ်ီဦး�ပြခိုင််�စီီ     
   အပြ�န်းအ်လှုန်း်
   ဆိုက််သွုံးယ််�ု
.  စီစ်ီတ�်��ျာ�
.  Call Centre

.  လု�ုူကွ်န်း�်က််

.  ဝက််ဘ်ုဆုို��်

စီဥ််ဆိုက််
�ပြ�တ်နှ်ုင်�် 

လုု�အ�်ခိုျက််
 အရေ�်
�ူတည််၍

.   Customer ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု 
    အ�ည််အရေသွုံး��ျာ�
.   �င််�နှ်ု�ီပြ�ှ��်နှ်ု�ု့�ှ 
    အက်ျ�ု�အပြ�တ်�ျာ�
.   ထု�တ်က်�န်း�်ျာ�၏ အခိုျက််အလုက််
    �ျာ�နှ်ုင်�် အက်ျ�ု�ခ့ိုစီာ�ခွိုင်�်�ျာ�
.   ဘုဏ််လု��်င်န်း�်အရေတအ့�က့်�နှ်ုင်�်  
    ဆုို�င််ရေသုံးာ န်းည််��ည်ာဆုို�င််�ာ 
    interface �ျာ�

ဆိုက််ဆ့ိုရေ�� �န်းရ်ေန်းဂုျာ�ျာ�၊
 ဘုဏ််ခဲွို�ျာ��ှဝန်းထ်ု�်��ျာ�၊ 
�့� �ခိုျ��်�ှ ဝန်းထ်ု�်��ျာ�
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က်ွန်ု်�ပ််တု်�ဘယ်ူ�ူ
ရေတ်နွာဲ �ခို�တ်ု်�က်် 

ရေ�ာင််�ွက််ရေနာကြက်လဲု

က်ွန်ု်�ပ််တု်�ဘယ်ူလုု�
ခို�တ်ု်�က််

ရေ�ာင််�ွက််ရေနာကြက်လဲု

အကြိကု်�်ရေ� ခို�တ်ု်�က််ရေ�ာင််�ွက််ရေ�ာ
အရေကြက်ာင််�အ�ာ��ာ�

တ်ာဝနာယူ်ူ ရေ�ာင််�ွက််
ရေပ်��ူ

ဝန်းထ်ု�်��ျာ� .  Town Hall �ျာ�
.  ဝန်းထ်ု�်��ျာ�၏စုီတ်ရေက်ျ 
   န်း�်�ုဆုို�င််�ာ စီစ်ီတ�်��ျာ�
.  ဝန်းထ်ု�်��ျာ ရေစီတန်းာ� 
   ဝန်းထ်ု�်�ပြ��လု��်�န်း ်
   က်�က်ထုပြ��ပြခိုင််�
.  ဝန်းထ်ု�်��ျာ�၏ န်းစ်ီန်းာ 
   ခိုျက််အတက်ွ်ရေပြဖွဲ့ရှှင််�
   ရေ���ု
.  E-mail �ျာ�

စီဥ််ဆိုက််
�ပြ�တ်နှ်ုင်�် 
လုု�အ�်ခိုျက််
 အရေ�်
�ူတည််၍

.  က်��ပဏီ်၏ �ူဝါ�နှ်ုင်�် လု��်ထ့ု��
   လု��်န်းည််��ျာ�
.  ဝန်းထ်ု�်��ျာ�သုံးက််သုံးာ
   ရေခိုျာင််ခိုျရုေ�� ကု်စီစ��်�ျာ�
.   စွီ�်�ရေဆိုာင််�ည်် အကဲ်ပြဖွဲ့တ်ပြခိုင််�
    နှ်ုင်�် ဆို�ခိုျ�ီပြ�ှင်�်ပြခိုင််�
.   သုံးင််တန်း�်�ျာ��ု� ခိုျပြခိုင််�နှ်ုင်�်      
    အသုံးက််ရေ�ွ�ဝ�်�ရေ�က်ာင််�
    ဆုို�င််�ာတု��တက််�ု�ျာ�
.   လု��်င်န်း�်ခွိုင််က်ျန်း�်�ာရေ��၊ အန်ုတ�ာယ်် 
    က်င််�ရေ��နှ်ုင်�် လ့ု�ပြခ့ို�ရေ��
.   ��်�ွာတု��တက််ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��ရေ��နှ်ုင်�် 
    ဝန်းထ်ု�်��ျာ� ရေစီတန်းာ�ဝန်းထ်ု�်�
    အပြဖွဲ့စ်ီရေဆိုာင််�ွက််ပြခိုင််�

လ့ုစွစွီ�်�အာ�အ�င််�အပြ�စ်ီ
အဖဲ့ွဲ့၊ ဌာာန်းအကြီးကီ်�အကဲ်�ျာ� 
နှ်ုင်�် ဘုဏ််ခဲွို�န်းရ်ေန်းဂုျာ�ျာ�

အစုီ���နှ်ုင်�် စီည််�က်�်�
ထုုန်း�်သုုံး�်�ရေ��အဖဲ့ွဲ့
�ျာ�

.  က်��ပဏီ်၏စီည််��ျဥ််��့�စ့ီ

.  လုု�က််န်းာပြခိုင််�ဆုို�င််�ာ
   ရေ�က်ည်ာခိုျက််�ျာ�
.  အစီည််�အရေဝ��ျာ�
.  စီာ�ျာ�
.  Email �ျာ�

စီည််��ျဥ််�
လုု�အ�်ခိုျက််
�ျာ�အ�နှ်ုင်�်

အပြခိုာ�
လုု�အ�် 
ခိုျက််အရေ�်
�ူတည််၍

.  လုု�င််စီင််ရေလုှာက််ထုာ�ပြခိုင််�နှ်ုင်�်  
   သုံးက််တ�်�တု��ပြခိုင််�
.  စီည််��ျဥ််�သုံးတ်�ှတ်ခိုျက််�ျာ�ကု်�  
   လုု�က််န်းာရေဆိုာင််�ွက််ပြခိုင််�
.  အစုီ���၏ ဘုဏ္ဍာာရေ��က်ဏ္ဍာ 
   စီီ�့ကု်န်း�်�ျာ�နှ်ုင်�် အစီီအစီဥ််�ျာ�
   တင်ွ် �ါဝင်် ရေဆိုာင််�ွက််ပြခိုင််�

လုု�က််န်းာရေဆိုာင််�ွက််ရေ��
အဖဲ့ွဲ့၊ ဘုဏ္ဍာာရေ��အဖဲ့ွဲ့
 နှ်ုင်�် န်းယ််�ယ််အသီုံး�သီုံး��ှ
က်ွ�်�က်ျင််သူုံး�ျာ�အဖဲ့ွဲ့ 

ရေ�ာင််�သူုံး�ျာ� .  အစီည််�အရေဝ��ျာ�
.  Email �ျာ�
.  စီာ�ျာ�
.  စွီ�်�ရေဆိုာင််�ည််သ့ုံး��သုံး�်
   ခိုျက််�ျာ�

စီဥ််ဆိုက််
�ပြ�တ်နှ်ုင်�် 
လုု�အ�်ခိုျက််
 အရေ�်
�ူတည််၍

.  ထု�တ်က်�န်း/်ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု�ျာ�၏   
   အ�ည််အရေသွုံး�နှ်ုင်�် �့��ု���ု�ျာ�
.  စီာခိုျ��်စီည််�က်�်�နှ်ုင်�် သုံးတ်�ှတ်
   ခိုျက််�ျာ�
.  အန်း�ု�်ဆ့ို�� လု��်ခို ရေ��ရေခိုျ�ု
.  ရေ�ာင််�သူုံး�ျာ�၏ ပြ�ဌာာန်း�်
   လုု�က််န်းာ�ု�ျာ�

ရေ�ာင််�သူုံး�ျာ�နှ်ုင်�် ဆိုက််ဆ့ို
�ရေသုံးာ သုံးက််ဆုို�င််�ာ၍ဌာာန်း
�ျာ�၊ စီီ��ွာ�ရေ��ဆုို�င််�ာ နှ်ုင်�် 
အဝယ််ရေတာ်�ျာ�

��်�ွာနှ်ုင်�် အစုီ���
�ဟာ�တ်ရေသုံးာအဖဲ့ွဲ့
အစီည််��ျာ�

��်�ွာတု��တက််ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��ရေ�� 
က်�က်ထုပြ��ပြခိုင််�
အဆုို�တင််သွုံးင််�ပြခိုင််��ျာ�
အစီ�ျ�ု��ု�ျာ�နှ်ုင်�်/ �န်း�့်�ရေင်ွ
ရေလုှာက််ထုာ�ပြခိုင််�

လုု�အ�်ခိုျက််
အရေ�်
�ူတည််၍

��်�ွာလုု�အ�်ခိုျက််�ျာ�
ဘုဏ္ဍာာရေ��/ အရေပြခိုခ့ိုအ�တ်ပြ�စ်ီ/
လုစွူီ�်�အာ�/ အဖဲ့ွဲ့အစီည််�ဆုို�င််�ာ �့��ု��
�ု�ျာ�

Corporate Branding နှ်ုင်�်
 ဆိုက််ဆ့ိုရေ��ဆုို�င််�ာအဖဲ့ွဲ့
အစီည််�

�ီ�ီယ်ာ သုံးတင််�စီာရှှင််�လုင််��ဲွ�ျာ�
ရေ�က်ာ်ပြင်ာ�ျာ�
�ီ�ီယ်ာ�ျာ�နှ်ုင်�်
အပြ�န်းအ်လှုန်းဆ်ိုက််ဆ့ိုပြခိုင််�
/အင််တာဗျူျ���ျာ�
အစီည််�အရေဝ��ျာ�
Email �ျာ�

စီဥ််ဆိုက််
�ပြ�တ်နှ်ုင်�် 
လုု�အ�်ခိုျက််
 အရေ�်
�ူတည််၍

ရေစီျ�ကွ်က််ရှှာရေဖွွဲ့ရေ��နှ်ုင်�်ရေ�က်ာ်ပြင်ာပြခိုင််�
ဆုို�င််�ာလု��်င်န်း�်စီဥ််�ျာ�
�ီ�ီယ်ာ�ျာ��ှတစ်ီဆိုင်�်သုံးတင််�
အခိုျက််အလုက််�ျာ�ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ပြခိုင််�
န်းယ််�ယ််နှ်ုင်�် က်��ပဏီ်၏ဆိုက််စီ�်ရေသုံးာ
 အခွိုင်�်အလု�်��ျာ�နှ်ုင်�်ကု်စီစ��်�ျာ�
အရေ�်ရှုံး�ုရေထုာင်�်�ျာ�

ရေစီျ�ကွ်က််ရှှာရေဖွွဲ့ရေ��အဖဲ့ွဲ့
နှ်ုင်�် အဖဲ့ွဲ့အစီည််��ျာ�နှ်ုင်�်
 ဆိုက််ဆ့ိုလု��်ကု်�င််�ရေသုံးာ
အဖဲ့ွဲ့
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ရေအာက််�ါအခိုျက်် (၆) ခိုျက််အာ� အ�ျ�ု�အစီာ�ခဲွိုပြခိုာ�သုံးတ်�ှတ်�ာတင်ွ် ထုည်�်သွုံးင််�စီဥ််�စီာ�သုံးည််။

၂.၃ အရေခြုံခိုခ့ိုသုံးရေဘုာသုံးဘုာဝအရေ�် သ့ုံး��သုံး�်�ုအတု�င််�အတာ 
သုံးတ်�ှတ်ထုာ�ရေသုံးာကု်စီစ��်�ျာ�သုံးည်် ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�၏အက်ျ�ု� 
စီီ��ွာ�ကု်� စီီ��ွာ�ရေ��အက်ျ�ု� သုံးက််ရေ�ာက််�ု�ျာ� နှ်ုင်�် နှ်ု�ုင််�ယှ်ဥ််မြဲ�ီ�
၎င််�တု�၏အရေန်းအထုာ�ကု်� ရေအာက််�ါ သ့ုံး��သုံး�်�ုအတု�င််�အတာနှ်ုင်�်  
ကွ်န်း�်က််တင်ွ် ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�သုံးည််။ ဤ�လု�်သုံးည်် က်ွန်ု်��်တု�၏ စီီ��ွာ�ရေ�� 
နှ်ုင်��်င််ဆုို�င််ရေန်း�ရေသုံးာ ကု်စီစ��်�ျာ�ကု်�ကု်�ယ််စီာ�ပြ��သုံးည််။သုံးတုပြ��� 
�ည်�အ်ခိုျက််�ှာ သ့ုံး��သုံး�်�ုအတု�င််�အတာကွ်န်း�်က််ရေ�်တင်ွ် ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ� 
ရေသုံးာကု်စီစ��်အာ�လ့ု��သုံးည်် �ည််သုံးည်�ရ်ေန်း�ာ၌ က်ျရေ�ာက််သုံးည််ပြဖွဲ့စ်ီရေစီ 

ဘုဏ််နှ်ုင်�်သုံးက််ဆုို�င််သုံးည််။ ရှှင််�လုင််�ပြ�တ်သုံးာ��ုအတက်ွ်က်ွန်ု်��်
တု�သုံးည်် ကု်စီစ��်�ျာ�အာ�ရေအာက််�ါအတု�င််�အ��်စီ�ခဲွိုထုာ�သုံးည််။ 
.  အ��်ခိုျ��်ရေ��
.  လု�ုူရေ��
.  သုံးဘုာဝ�တ်ဝန်း�်က်ျင််
.  လု�ူ�ဂုဂု�လ်ု
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၁.  Legal Risks - ဥ်� ရေ�ဆုို�င််�ာဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််ရေပြခို�ျာ�၊ 

၂.  Importance to key stake holders - အဓုိက်
      ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�အတက်ွ် အရေ���ါရေသုံးာအခိုျက််�ျာ�၊ 

၃.   Alignment to uab’s mission - uab ၏  
      လု��်င်န်း�်စီဥ််�ျာ�နှ်ုင်�် ကု်�က််ည်ှု�ု၊ 

၄.  Impact on the business performance - 
      စီီ��ွာ�ရေ��စွီ�်�ရေဆိုာင််ခိုျက််�ျာ�အရေ�် အက်ျ�ု�
      သုံးက််ရေ�ာက််�ု၊ 

၅.  CSR materiality - လု�ုူအဖဲ့ွဲ့အစီည််�ဆုို�င််�ာ  
      အက်ျ�ု�ပြ��လု��်ရေဆိုာင််�ုဆုို�င််�ာ�ျာ�၊ 

၆.  Impact on the bank’s reputation - ဘုဏ််၏ 
      ဂု�ဏ််သုံးတင််�ရေက်ာင််��ွန်း�ု်အရေ�်အက်ျ�ု�သုံးက််ရေ�ာက််�ု
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က်�လုသုံး�ဂုဂ၏ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲရေ��ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��တု��တက််�ု�န်း�်တု�င်် 
၁၇ ခို�အန်းက််�ှ က်ွန်ု်��်တု�၏ �စီစည််��ျာ� အကဲ်ပြဖွဲ့တ်�ုနှ်ုင်�်အတူ
လုသူုံးာ�အာ�လ့ု��၏ ရေက်ာင််�က်ျ�ု�အတက်ွ်ရေသုံးခိုျာရေစီ�န်း�်ည််�ွယ််
၍ က်ွန်ု်��်တု�အရေန်းပြဖွဲ့င်�် အဓုိ�ပာယ််ရုှှစွီာ အရေထုာက််အကူ်ပြ��န်ုု�င််
မြဲ�ီ� အက်ျ�ု�သုံးက််ရေ�ာက််�ု အ�ျာ�ဆ့ို��ပြဖွဲ့စ်ီရေစီ�ည်�် (၄) ခိုျက််ကု်�
 uab ဘုဏ်် �ှ ရေ�ွ�ခိုျယ််ခဲို�သုံးည််။ အဆုို��ါ အခိုျက်် (၄) ခိုျက််သုံးည််
�စီစည််��ျာ�အကဲ်ပြဖွဲ့တ်ပြခိုင််�အရေ�်�ူတည််၍ ဘုဏ္ဍာာရေ��ဆုို�င််�ာ
ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ုရေ��သူုံးအရေန်းပြဖွဲ့င်�် က်ွန်ု်��်တု�၏ အဓုိက်စီီ��ွာ� ရေ��
လု��်င်န်း�်�ျာ��က်ာ� ရေ�ါင််�စီည််�ညီ်ညွှတ်ွ�ု၊ လုသူုံးာ��ျာ�၏
လုု�အ�်ခိုျက််နှ်ုင်�် ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့်၏စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်�ျာ�ကု်� �က်ည်�်
ပြခိုင််�အာ�ပြဖွဲ့င်�် ထု�တ်ပြ�န်းခဲ်ို�ပြခိုင််�ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။ အာ�့� စုီ�က််ထုာ�ရေသုံးာ
ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲရေ�� ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��တု��တက််�ု�န်း�်တု�င်် တစ်ီခို�ခိုျင််� 

         အ�ပ််ခိုျ�ပ််မုစ်နာစ််

အမျ�ိ�အစ်ာ�မျာ� - ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုရေက်ာ်�တီနှ်ုင်� ်ဝန်းထ်ု�်��ျာ�
၏�တကဲွူ်ပြ�ာ�ရေသုံးာအ�ည််အရေသွုံး�ကု်� တု��တက််ရေစီ�န်း ်အာ�ထု�တ်�ု
�ျာ��ါဝင််သုံးည််။

ဆ့ို��ရှုံး�့ု�နိ်ု�င််ရေပြခိုစီ်မ့ခိုနာ �ခ်ွဲခဲွိုမုနှ်ုင်� ် ဆ့ို��ရှုံး�့ု�နိ်ု�င််ရေပြခိုယ်ဥ််ရေကျ�မု - ၎င််�တင်ွ်
လု��်င်န်း�်နှ်ုင်�တ်စ်ီဦး�တစ်ီရေယ်ာက််ခိုျင််�စီီ၏ စီီ��ွာ�ရေ��ယူ်န်းစ်ီ�ျာ�၊ ထု�တ် 
က်�န်း�်ျာ�၊ ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု�ျာ�နှ်ုင်� ် အရေ�ာင််�အဝယ််�ျာ�အာ�လ့ု��အရေ�်
တင်ွ် အကဲ်ပြဖွဲ့တ် ပြခိုင််�နှ်ုင်� ် စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုတု�အတက်ွ် uab၏ ပြခ့ို�င့်�ခိုျဥ််� 
က်�်�ုတု��ါဝင််�ါသုံးည််။ 

နာည်�်ပ်ည်ာအန်ုတ�ာယ််နှ်ုင်�် သတင််�အခိုျက်အလီက်မျာ�လ့ီ�ပြခ့ို�ရေ��
- က်ွန်ု်��်တု� နှ်ုင်�အ်တ ူ သုံးတင််�အခိုျက််အလုက််�ျာ�ကု်� ပြ�င််��ှ�
လုု�အ�်ရေသုံးာ က်ျူ�ရေက်ျာ်ဝင််ရေ�ာက််ပြခိုင််��ျာ��ှ လ့ု�ပြခ့ို�စွီာထုာ�ပြခိုင််�ကု်�
 ဆုို�လုု�သုံးည််။
ဘဏ္ဍာာရေ��နှ်ုင်� ်ဆိုနာ �က်ျင််ရေသာပြပ်စ််မု - ရေင်ရွေ�က်�ခိုဝါခိုျ�ုတု�က််ဖွဲ့ျက််
ရေ��နှ်ုင်� ် အ�က်�်�ဖွဲ့က််�ု�ျာ�အာ� ရေင်ရွေ�က်�ရေထုာက််�့��ု တု�က််ဖွဲ့ျက််
ရေ��လု��်င်န်း�်�ျာ�ကု်� ဆုို�လုု�သုံးည််။

          လူီမုအ�့ဲအစ်ည်�်

ဘဏ္ဍာာရေ��ပ်ါဝင််မု - ၎င််�တင်ွ် unbanked နှ်ုင်� ် under bank 
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�အတက်ွ် ဘုဏ္ဍာာရေ�� ထု�တ်က်�န်း�်ျာ�နှ်ုင်�ဝ်န်းရ်ေဆိုာင်် 
�ု�ျာ�ကု်�တု��ပြ�ငှ်��်ရုှှပြခိုင််�နှ်ုင်� ်တု��တက််�ုတု��ါဝင််သုံးည််။ 

လ့ီအခွိုင်�အ်ရေ�� - ၎င််�တင်ွ် လ့ုအခွိုင်�အ်ရေ��ကု်စီစ�ျာ�သုုံး�  ဘုဏ််၏ ခိုျဥ််� 
က်�်�ု�ျာ��ါဝင််သုံးည််။  

လူီမုရေ���င််�နီှ်ု�ပြမ�ပ််န့ှ်ုမု - ၎င််�တင်ွ်�ု��ု�အာ�ရေက်ာင််�မြဲ�ီ� �ျာ�ပြ�ာ�
ရေသုံးာ လ့ုအဖဲ့ွဲ့အစီည််��ျာ�တည််ရေဆိုာက််ပြခိုင််� �ါဝင်် သုံးည််။
Customer မျာ�စိ်တ်ရေကျနာပ််မု - ၎င််�တင်ွ် န်းစ်ီန်းာ�ု�ျာ�ကု်� ရေပြဖွဲ့ရှှင််�
�န်း ် ဘုဏ််၏ခိုျဥ််�က်�်�ုနှ်ုင်� ် customer �ျာ�၏ စုီတ်ရေက်ျန်း�်�ုကု်�
တု�င််�တာပြခိုင််�တု��ါဝင််သုံးည််။

အရေသ�စ်ာ�နှ်ုင်�အ်လီတ်စ်ာ�စီ်�ပွ်ာ�ရေ��လီ�ပ််င်နာ�်မျာ�အတွက်
ရေင်ွရေ�က�ရေ�ာက်ပ့်�ပြခိုင််�နှ်ုင်�်အလီ�ပ််အကိ�င််မျာ��နာတီ်�ရေပ်�ပြခိုင််�-
၎င််�တင်ွ် အရေသုံး�စီာ�နှ်ုင်�အ်လုတ်စီာ� စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်�ျာ�
အတက်ွ် ရေင်ရွေ�က်�ရေထုာက််�့��ုနှ်ုင်� ် ရေ�သုံးခ့ိုစီီ��ွာ�ရေ���ျာ�အတက်ွ်
အလု��်အကု်�င််ဖွဲ့န်းတီ်�ရေ��အရေ�  ် ရေန်းာက််ဆိုက််တွအဲက်ျ�ု�သုံးက််ရေ�ာက်် 
�ု�ျာ��ါဝင််သုံးည််။ 

        ပ်တ်ဝနာ�်ကျင််

�င််�နီှ်ု�ပြမု�ပ််န့ှ်ုမုအရေပ်် သက်ရေ�ာက်ပြခိုင််� - ၎င််�တင်ွ်ရေ�ရှှည််တည််တ့�
ခုို�င််မြဲ�ဲရေသုံးာ ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��ရေ�� �ည််�ှန်း�်ခိုျက််�ျာ�ကု်� အရေထုာက််အကူ်ပြ��
ရေသုံးာအ�ု�င််�က်ဏ္ဍာ�ျာ� �ါဝင််သုံးည််။ 

�ာသီဥ်တ�ရေပြပ်ာင််�လဲီမု - ၎င််�တင်ွ် သုံးန်း �ရှ်ှင််�မြဲ�ီ� ပြ�န်းလ်ုည််�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာ
 စွီ�်�အင််စီီ�့ကု်န်း�်�ျာ�အတက်ွ် ရေင်ရွေ�က်� ရေထုာက််�့�ပြခိုင််��ျာ� �ါဝင််
သုံးည််။ 

သဘာဝပ်တ်ဝနာ�်ကျင််နှ်ုင်� ်လူီမုဘဝဆိို�င််�ာ ဆ့ို��ရှုံး�့ု�နိ်ု�င််ရေပြခိုအန်ုတ�ာယ်် 
(ES Risk) - ၎င််�တင်ွ် သုံးဘုာဝ�တ်ဝန်း�်က်ျင််၊ လု�ုူရေ��နှ်ုင်� ်အ��်ခိုျ��်
ရေ��တု�ကု်� ဦး�ရေဆိုာင််လု�်ုရှှာ� ရေ�ါင််�စီည််�ဖွဲ့ယ််ထု�တ်စီာ�င််� (Exclu-
sion list) ဖွဲ့န်းတီ်�ပြခိုင််��ျာ� �ါဝင််သုံးည််။

        လူီမျာ�

ဝနာ�်မ်�ကတိကဝတ်နှ်ုင်� ် ပ်င််ကိ�အ�ည်အ်ခိုျင််�စီ်မ့ခိုနာ �ခ်ွဲခဲွိုမု - ၎င််�
တင်ွ် ထုု�်တန်း�်�င််ကု်� အ�ည််အခိုျင််�ကု်� ဆဲွိုရေဆိုာင််ထုုန်း�်သုုံး�်��န်းနှ််ုင်�်
 ဝန်းထ်ု�်��ျာ�၏ စုီတ်ရေက်ျန်း�်�ုကု်� တု��ပြ�ငှ်�ရ်ေ��သုံးည်� ်ဘုဏ််၏ စွီ�်�
�ည််�ျာ��ါဝင််သုံးည််။ 

ဝနာ�်မ်�ရေလီ�ကျင်�ရ်ေ�� - ၎င််�တင်ွ် ESG ကု်စီစ��်�ျာ�နှ်ုင်� ်�တ်သုံးတ်

၍ ဝန်းထ်ု�်��ျာ�ကု်� ဆိုက််သွုံးယ််ရေ��နှ်ုင်� ်ရေလု�က်ျင်� ်ရေ��တု�  �ါဝင််သုံးည််။ 

၂.၄.  ရေ�ရှှည်တ်ည်တ့်�ခုို�င််မြဲ�ဲရေ��ဆု�င််�ာ ဖွဲ့့့ ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��တု��တက််�ု�န်း�်တု�င်် (၄) ခို�

အတက်ွ် ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့�ှ သုံးတ်�ှတ်ထုာ�ရေသုံးာ ရေ�ရှှည််၊ ရေ�တု�
�ည််�ှန်း�်ခိုျက််�ျာ�ရုှှသုံးည််။ သုုံး� ဖြပြဖွဲ့စ်ီ၍ထုု�လု��်င်န်း�်စီဥ််�ျာ�အရေ�် 
သုုံးသုံးာထုင််ရှှာ�ရေသုံးာ အ�င််�အနှ်ု�ီ�ျာ�အာ� �င််�နှ်ု�ီပြ��ှ�်နှ်ု ့ ထုာ�မြဲ�ီ�
ရေအာင််ပြ�င််ရေစီ�န်း ် ရေဆိုာင််�ွက််သွုံးာ��ည််ဟာ� က်တုက်ဝတ်ပြ��ထုာ�
�ါသုံးည််။
အက်ျ�ု�သုံးက််ရေ�ာက််�ုရုှှရေစီ�န်းသ်ုံးတ်�ှတ်ထုာ�ရေသုံးာ ဧ�ုယ်ာ (၄) ခို�
�ှာ -
(၁).   ဘုဏ္ဍာာရေ�� �ါဝင််�ု 
(၂).  အလု��်အကု်�င််အခွိုင်�်အလု�်��ျာ�ဖွဲ့န်းတီ်�ရေ��ပြခိုင််�နှ်ုင်�် 
         စီီ��ွာ�ရေ��ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��တု��တက််�ု 
(၃).   ဝန်းထ်ု�်�ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��တု��တက််�ုနှ်ုင်�် ရေလု�က်ျင်�်�ု
(၄).   Customer �ျာ�၏ စုီတ်ရေက်ျန်း�်�ု
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ရေအာက််ရေဖွဲ့ာ်ပြ��ါအရေ�က်ာင််�အ�ာ�ျာ�သုံးည်် ၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီ၊ စီက််တင််ဘုာလု ၃၀ �က််ရေန်း �ခွဲတွင််က်�န်းဆ့်ို�� ရေသုံးာ (၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီ)  
အတင်ွ်� အရေက်ာင််အထုည််ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင််�ွက််ခဲို�ရေသုံးာ အာ�ထု�တ်�ု�ျာ� ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။

Financial Inclusion

uab focus areas:

• Enabling home 
ownership

• Providing digital 
solutions 

• Financial literacy

Job Creation and 
Enterprise
Development
 
uab focus areas:

• Financing to SME
• Developing products 

 and solution for  
cash flow 
management

Employee 
Development and 
Training
  
uab focus areas:

• Offering motivating 
working conditions 

• Regular employee 
trainings

Customer Satisfaction 
  
uab focus areas:

• Appropriate and 
suitable products

• Transparency

က်�လုသုံး�ဂုဂ၏ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲရေ�� 
ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��တု��တက််�ု�န်း�်တု�င််�ျာ�

uab ၏ အာ�့� စုီ�က််ထုာ�ရေသုံးာ
 ဧ�ုယ်ာ�ျာ�

၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီ အတင်ွ်� 
အရေက်ာင််အထုည််ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင််�ွက််ခဲို��ု�ျာ�

SDG အ�ှတ် (၈)

သုံးင််�ရေတာ်ရေသုံးာ အလု��်နှ်ုင််� စီီ��ွာ�ရေ��ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��
တု��တက််�ု

ဘဏ္ဍာာရေ��ပ်ါဝင််မု

	 အု��အု�်�ု�င််ဆုို�င််�ု
 အခွိုင်�်အလု�်��ျာ�ဖွွဲ့င်�်
ရေ��ပြခိုင််�

	 �ီဂုျစ်ီတယ််န်းည််�ပြဖွဲ့င်�်
 ရေပြဖွဲ့ရှှင််�န်းည််��ျာ�ရေ��
ပြခိုင််�

	 ဘုဏ္ဍာာရေ���ည်ာ��်
ဗျူဟာ�သုံး�တ�ျာ�

	 uab ဘုဏ််သုံးည်် ၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာလု 
၃၀ �က််ရေန်း �ခွဲတွင်် က်�န်းဆ့်ို��ရေသုံးာ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီ
 အတင်ွ်� အု�်ရေထုာင််စီ� ၃၉ စီ�အာ� အု��အု�်
�ု�င််ဆုို�င််�ုအခွိုင်�်အလု�်� ကု်�ရေ��ခဲို�သုံးည််။ 

	 ဘုဏ္ဍာာရေ���ါဝင််�ု တု��ပြ�ှင်�်�န်း ်အတက်ွ် သုံးစ်ီ
ဆိုန်း�်ရေသုံးာ �ီဂုျစ်ီတယ်် ထု�တ်က်�န်းအ်သုံးစ်ီ�ျာ�
ကု်� �ုတ်ဆိုက််န်ုု�င််�န်း ်ပြ�င််ဆိုင််လုျက််ရုှှ သုံးည််။

       (uab mobile banking, SaiSai Pay Digital 

Wallet, uab pay Digital Wallet နှ်ုင်�် uab 

pay merchant app တု� ကု်� ၂၀၂၀ ခို�နှ်ုစ်ီ 
ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ် �ုတ်ဆိုက််ခဲို� သုံးည််။)

	 အ�ျ�ု��ျ�ု�ရေသုံးာ ဘုဏ္ဍာာရေ���ည်ာ��်
ဗျူဟာ�သုံး�တ�ျာ�ဆုို�င််�ာ �ဏ်ာ�ရေပြခိုလှု�်��ျာ�
ပြဖွဲ့စ်ီရေသုံးာ ပြ�ည််တင်ွ်�နှ်ုင်�်ပြ�ည််��ှ ရေက်ျာင််�သုံးာ�
အဖဲ့ွဲ့အစီည််��ျာ� အတက်ွ် webinar �ျာ� 
ပြ��လု��်ရေ��ပြခိုင််�၊ စုီ�က််�ျ�ု�ရေ��က်ဏ္ဍာ�ှ ��ဂုဂု�လ်ု
�ျာ�နှ်ုင်�် နှ်ု�ီရေနှ်ုာဖွဲ့လှုယ််�ဲွ�ျာ� ပြ��လု��်ပြခိုင််�တု�  
ပြ��လု��် ခဲို�သုံးည််။
၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီအတင်ွ်� က်ွန်ု်��်
တု�၏ အ�ျ�ု��ျ�ု�ရေသုံးာ ဘုဏ္ဍာာရေ���ည်ာ��်
ဗျူဟာ�သုံး�တ�ျာ�ဆုို�င််�ာ �ဏ်ာ� ရေပြခိုလှု�်��ျာ�
တင်ွ် �ူ�ရေ�ါင််��ါဝင်် ခဲို�သူုံး ၁,၃၆၆ ဦး�ရုှှခဲို�သုံးည််။
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က်�လုသုံး�ဂုဂ၏ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲရေ�� 
ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��တု��တက််�ု�န်း�်တု�င််�ျာ�

uab ၏ အာ�့� စုီ�က််ထုာ�ရေသုံးာ
 ဧ�ုယ်ာ�ျာ�

၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီ အတင်ွ်� 
အရေက်ာင််အထုည််ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင််�ွက််ခဲို��ု�ျာ�

SDG အ�ှတ် (၈)

သုံးင််�ရေတာ်ရေသုံးာ အလု��်နှ်ုင််� စီီ��ွာ�ရေ��ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��
တု��တက််�ု

ဘဏ္ဍာာရေ��ပ်ါဝင််မု

	 အု��အု�်�ု�င််ဆုို�င််�ု
 အခွိုင်�်အလု�်��ျာ�ဖွွဲ့င်�်
ရေ��ပြခိုင််�

	 �ီဂုျစ်ီတယ််န်းည််�ပြဖွဲ့င်�်
 ရေပြဖွဲ့ရှှင််� န်းည််��ျာ�ရေ��
ပြခိုင််�

	 ဘုဏ္ဍာာရေ���ည်ာ��်
ဗျူဟာ�သုံး�တ�ျာ�

	 ထုု� အပြ�င်် တက်က သုုံး�လ်ုရေက်ျာင််� သုံးာ�/
ရေက်ျာင််�သူုံး �ျာ�အတက်ွ် အလု��်သုံးင််
အခွိုင်�်အရေ���ျာ�ကု်�လဲုက်ွန်ု်��်တု� �ှဖွဲ့န်းတီ်�
ရေ��ခဲို�သုံးည််။ ၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ်
 အလု��်သုံးင််ရေက်ျာင််�သုံးာ�/ ရေက်ျာင််�သူုံး ၆ ဦး�
ရုှှခဲို�မြဲ�ီ� ၂၀၂၀ ခို�နှ်ုစ်ီ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ် အ
ရေယ်ာက်် ၄၀ အထုု အစီီအစီဥ်် အာ�တု��ခိုျ�ဲခဲို�
သုံးည််။

	 (၄၆) ကြီးကု်�်ရေပြ�ာက်် အရေရှှ�ရေတာင်် အာရှှနှ်ုင်�်
 ဂုျ�န်းလ်ုငူ်ယ််�ျာ� သုံးရေဘုာာခို�ီ�စီဥ်် (46th 

SSEAYP) တင်ွ် ပြ�န်း�်ာရေက်ျာင််�သုံးာ�/သူုံး  
၂၈ ဦး�အာ�ရေထုာက််�့�ခဲို�သုံးည််။

SDG အ�ှတ် (၉)

န်းယ််�ယ််��်ဆုို�င််�ာ ဆိုန်း�်သုံးစ်ီတီထွုင််�ုနှ်ုင်�် 
အရေပြခိုခ့ိုအ�တ်ပြ�စ်ီ

အလီ�ပ််အကိ�င််�နာတီ်�ပြခိုင််�နှ်ုင်�်
 စီ်�ပွ်ာ�ရေ��လီ�ပ််င်နာ�်မျာ� �့့ ဖြိုးမြဲ�ိ��
တိ��တက်ရေ��

	 အရေသုံး�စီာ�အလုတ်စီာ�
စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်�ျာ�
အာ�ရေင်ရွေ�က်�ရေထုာက််�့�
ပြခိုင််�

	 ထု�တ်က်�န်း�်ျာ�၏
တု��တက််�ုနှ်ုင်�် ရေင်ရွေ�က်�
စီီ�ဆိုင််��ုစီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွိုပြခိုင််� 
အတက်ွ် အရေပြဖွဲ့ရှှာပြခိုင််�

	 စွ်မ်�ရေဆိုာင််�ည်အ်ရေပြခိုပြပ်� အပိ်�ဆို�ရေ�က�ရေင်ွ
 (စွီ�်�ရေဆိုာင်် �ည်် အရေပြခိုပြ�� အ�ု�ဆို�ရေ�က်�
ရေင်အွပြဖွဲ့စ်ီ ယ်ခိုင််နှ်ုစ်ီ က် က်ျ�်သုံးန်း�်ရေ�ါင််�
 ၂.၂၂ သုံးန်း�် ရေ��ခဲို�ရေသုံးာ်လုည််� ဝန်းထ်ု�်��ျာ�
 ၏ တု��တက််လုာရေသုံးာ စွီ�်�ရေဆိုာင််�ည််�ျာ�
ကု်� အသုုံးအ�ှတ်ပြ��သုံးည်� ်အရေန်းပြဖွဲ့င်� ်၂၀၁၉ 
ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ် က်ျ�်သုံးန်း�်ရေ�ါင််� ၃.၀၁ သုံးန်း�်
ကု်� ခိုျ�ီပြ�ငှ်�ခဲ်ို�သုံးည််။

	 ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာ ရေ��နှ်ုစ််အတွင််� ညု်နှိ်ု�ိင််�အလီ�ပ််
ခိုျနိာအ်ာ� စ်မ်�သပ်် စ်တင််ခဲို�သည်။် 
(uab Tower သုုံး� ရေပြ�ာင််�ရေ�ှ�မြဲ�ီ�ရေန်းာက်် ၂၀၂၀
 ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ် ဝန်းထ်ု�်��ျာ� အာ� ၎င််�တု�
၏ လု��်င်န်း�်သုံးဘုာဝ အရေ�်�ူတည််၍ အလု��်
ခိုျနု်းအ်ာ� ည်ှနှု်ု�ုင််�ခ့ိုစီာ�ခွိုင်�ပ်ြ��ထုာ�သုံးည််။)

	 ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ််တွင်် သင််�ကာ�ရေ�� 
အစီ်အစ်ဥ််မျာ�အာ� နာာ�ီ ရေပ်ါင််� ၉,၁၀၆ နာာ�ီစ်ာ
 ပိ်�ခိုျရေပ်�ခဲို�မြဲပီ်� ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ််တွင်် နာာ�ီ
ရေပ်ါင််� ၁၅,၀၀၀ အ�ိ ရေမ်ာမှ်နာ�်�ာ�သည်။်

	 Webinar ပြ�င်� ်သင််�ကာ�ပိ်�ခိုျပြခိုင််�  
(၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာရေ��န်ုစ်ှီတင်ွ် Microsoft Office 

365 တင်ွ်�င််�နှ်ု�ီပြ��ှ�်နှ်ု�့န်း ်ဆ့ို��ပြဖွဲ့တ်ခဲို��က်မြဲ�ီ�
 ၂၀၂၀ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ် ဝန်းထ်ု�်��ျာ�
 အာ�Videoconferencing ပြဖွဲ့င်� ်ဆိုက််သွုံးယ််
သုံးင််�က်ာ��ု� ခိုျပြခိုင််�ကု်� တု��ပြ�ှင်�လ်ုာမြဲ�ီ� ဝန်းထ်ု�်�
�ျာ�နှ်ုင်� ်ဆိုက််ဆ့ိုရေ��လုယ်ွ်ကူ်တု��တက််လုာ�ည််
ဟာ�ယ့်��က်ည််�ါသုံးည််။ ထုု�အက်ျ�ု�သုံးက််ရေ�ာက််�ု
အာ� ၂၀၂၀ခို�နှ်ုစ်ီ ရေ�ရှှည််တည််တ့�  ခုို�င််မြဲ�ဲရေ��

 uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ | ၁၄www.uab.com.mm



က်�လုသုံး�ဂုဂ၏ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲရေ�� 
ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��တု��တက််�ု�န်း�်တု�င််�ျာ�

uab ၏ အာ�့� စုီ�က််ထုာ�ရေသုံးာ
 ဧ�ုယ်ာ�ျာ�

၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီ အတင်ွ်� 
အရေက်ာင််အထုည််ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင််�ွက််ခဲို��ု�ျာ�

SDG အ�ှတ် (၉)

န်းယ််�ယ််��်ဆုို�င််�ာ ဆိုန်း�်သုံးစ်ီတီထွုင််�ုနှ်ုင်�် 
အရေပြခိုခ့ိုအ�တ်ပြ�စ်ီ

အလီ�ပ််အကိ�င််�နာတီ်�ပြခိုင််�နှ်ုင်�်
 စီ်�ပွ်ာ�ရေ��လီ�ပ််င်နာ�်မျာ� �့့ ဖြိုးမြဲ�ိ��
တိ��တက်ရေ��

	 အရေသုံး�စီာ�အလုတ်စီာ�
စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်�ျာ�
အာ�ရေင်ရွေ�က်�ရေထုာက််�့�
ပြခိုင််�

	 ထု�တ်က်�န်း�်ျာ�၏
တု��တက််�ုနှ်ုင်�် ရေင်ရွေ�က်�
စီီ�ဆိုင််��ုစီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွိုပြခိုင််� 
အတက်ွ် အရေပြဖွဲ့ရှှာပြခိုင််�

        အစီီ�င််ခ့ိုစီာတင်ွ် တင််ပြ� သွုံးာ��ည််ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။
		ဝနာ�်မ်�မျာ�နှ်ုင်�ခ်ိုျတ်ိဆိုက်ရေ��  

အစီ်အစ်ဥ််မျာ�  ၎င််�တင်ွ် တစ်ီကု်�ယ််�ည်် ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��
တု��တက််�ုနှ်ုင်� ်CEO နှ်ုင်� ်အကြီးကီ်�တန်း�်အ��်ခိုျ��်
�ု အဖဲ့ွဲ့�ှ ကြီးကီ်��က်�်လု�်�ညွှနှ်းသ်ုံးင််�က်ာ�ရေ��ပြခိုင််�
တု��ါဝင််သုံးည််။)

 ခွိုင်��်က်မျာ�အာ�ပြခ့ို�င့်�၍လီစ်ာပြ�တ်ရေသာခွိုင်�မူ်
ဝါဒ (wrap-around leave policy) အာ�
ပြ�တ်သိမ်�ပြခိုင််�

        လု��်သုံးက််ခွိုင်�အ်ာ� �့��ဖွွဲ့င်��်က််�ျာ� �ှသုံးာ န်ု�တ်
သွုံးာ��ည််ပြဖွဲ့စ်ီမြဲ�ီ� (စီရေန်း၊ တန်းဂုာရေန်ု ွနှ်ုင်� ်အစုီ���
�့���ုတ်�က််�ျာ�ကု်��ါထုည်� ်သွုံးင််�ပြခိုင််��ပြ��ရေတာ�
�ါ)။ ၎င််�သုံးည်် ဝန်းထ်ု�်��ျာ�အတက်ွ် အ�န်း�်ရေပြဖွဲ့
အန်းာ�ယူ်�န်းနှ််ုင်� ်�ုသုံးာ�စီ�အတက်ွ်အခိုျနု်း�ု်��န်ုု�င််
�န်း ်အခွိုင်�အ်ရေ��ကု်�ဖွဲ့န်းတီ်�ရေ��ပြခိုင််� ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။)

SDG အ�ှတ် (၃)

က်ျန်း�်�ာပြခိုင််�နှ်ုင်�် သုံး�ခိုခိုျ�်�သုံးာ

Customer မျာ�၏ စိ်တ်

ရေကျနာပ််မု

	 သုံးင်�်ရေလုျာ်ကု်�က််ညီ်
ရေသုံးာ ထု�တ်က်�န်း�်ျာ�

	 �ွင်�်လုင််�ပြ�င််သုံးာ�ု

	 ဇီီး�ကွက်အရေကာင်�် - ၎င််�သုံးည်် ရေန်း �စီဥ််ရေင်ွ
လုက််က်ျန်းအ်ရေ�်တင်ွ်အတု��တက်ွ်၍ရေ��ရေသုံးာ 
ထု�တ်က်�န်းတ်စ်ီခို�ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။ ဤထု�တ်က်�န်းသ်ုံးည််
 customer �ျာ�အတက်ွ် �ှတရေသုံးာ အတု��
နှ်ု�န်း�်တက်ွ်ခိုျက််ရေသုံးာ စီန်းစ်ီပြဖွဲ့င်�် ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု
ရေ��ထုာ�မြဲ�ီ� အရေသုံး�စီာ�အလုတ်စီာ�ဝင််ရေင်ွ
 စီ�ရေဆိုာင််�သူုံး�ျာ�ပြဖွဲ့စ်ီရေသုံးာလုက််လီုက်ဏ္ဍာကု်� 
�ည််�ွည််သုံးည််။

	 Customer Hotline (number/ တု�င််�က်ာ�
ခိုျက််�ျာ� ရေပြဖွဲ့ရှှင််�ပြခိုင််�) ၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီ
တင်ွ် Call Centre အာ� ၂၄ န်းာ�ီဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု
 ရေ��ခဲို�မြဲ�ီ� facebook messenger �ှတစ်ီဆိုင်�်
လဲု ဆိုက််သွုံးယ််န်ုု�င််သုံးည််။ 

	 ၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီအတက်ွ် နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််
အစီီ�င််ခ့ိုစီာအာ� စီာ�င််�စီစ်ီထုာ�ရေသုံးာ
 ဘုဏ္ဍာာရေ�� ဆုို�င််�ာအခိုျက််အလုက််�ျာ�၊
 အ��်ခိုျ��်�ု စီာတ�်�၊ ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််ရေပြခိုစီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို
�ု အစီီ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င်် မြဲ�ဲရေ��
စီာတ�်��ျာ�ပြဖွဲ့င်�် အပြ�ည််� အဝထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ခဲို�
သုံးည််။

	 န်ုု�င််င့်တက်ာ�ှလုက််ခ့ိုထုာ�ရေသုံးာ စ့ီခိုျနု်းစ့်ီညွှနှ်း�်
�ျာ�နှ်ုင်�် အညီ် ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�အာ� �ွင်�်လုင််�
ပြ�င််သုံးာ�ုရုှှရေစီ�န်း ်၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ်
 GRI, SASB နှ်ုင်� ်AA1000 တု� ကု်� က်ျင်�်သ့ုံး��ခဲို�
သုံးည််။

၁၅ | uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ www.uab.com.mm



၂.၅. SDG �ည်�ှ်န်း�်ခိုျက််�ျာ�နှ်ုင်�် ရေစီာင်�်�က်ည်�ရ်ေလု�လုာခြုံခိုင််�

ရေအာက််�ါဇယ်ာ�တင်ွ် က်ွန်ု်��်တု�၏ ရေ�ရှှည်် �ဟာာဗျူျူဟာာ�ျာ�၊ က်ွန်ု်��်တု�၏ SDG �ည််�ှန်း�်ခိုျက််�န်း�်တု�င်် (၄) ခို�နှ်ုင်�် ၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာ ရေ��
နှ်ုစ်ီ၏ ရေအာင််ပြ�င််�ု�ျာ�ကု်�ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�သုံးည််။

က်�လုသုံး�ဂုဂ၏ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲရေ�� 
ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��တု��တက််�ု�န်း�်တု�င််�ျာ�

uab ၏ အာ�့� စုီ�က််ထုာ�ရေသုံးာ
 ဧ�ုယ်ာ�ျာ�

၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီ အတင်ွ်� 
အရေက်ာင််အထုည််ရေဖွဲ့ာ် ရေဆိုာင််�ွက််ခဲို��ု�ျာ�

SDG အ�ှတ် (၃)

က်ျန်း�်�ာပြခိုင််�နှ်ုင်�် သုံး�ခိုခိုျ�်�သုံးာ

Customer မျာ�၏ စိ်တ်

ရေကျနာပ််မု

	 သုံးင်�်ရေလုျာ်ကု်�က််ညီ်
ရေသုံးာ ထု�တ်က်�န်း�်ျာ�

	 �ွင်�်လုင််�ပြ�င််သုံးာ�ု

	 ၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ်
 ပြ�န်း�်ာ�စီီ��ွာ�ရေ��က်ဏ္ဍာတာဝန်းယူ််�ုရုှှရေ��
 အရေထုာက််အကူ်ပြ��ဌာာန်း �ှ ထု�တ်ပြ�န်းရ်ေသုံးာ
 �ွင်�်သုံးစ်ီစီအစီီ�င််ခ့ိုစီာတင်ွ် အဆိုင်�် (၅) 
ရေန်း�ာကု်��ရုှှခဲို�မြဲ�ီ� အဖဲ့ွဲ့အစီည််�အ��်ခိုျ��်ရေ��
ရေဖွဲ့ာ်ထု�တ်�ုတင်ွ် အပြ�င်�်ဆ့ို��အပြဖွဲ့စ်ီသုံးတ်�ှတ်
ပြခိုင််�ခ့ိုခဲို��သုံးည််။

အ�ျ�ု�အစီာ� �ည််�ှန်း�်ခိုျက်် ရေအာင််ပြ�င််�ု�ျာ� 
 (စီက််တင််ဘုာ ၂၀၁၉)

ရေအာင််ပြ�င််�ု�ျာ�  
(၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာလု)

အု�်ယ်ာ�ု�င််ဆုို�င််�ု စီ�စီ�ရေ�ါင််�ရေခိုျ�ရေင်အွစီ�စီ�၏ ၁၀.၅ % ၂၀၂၄ ခို�နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာလု
 ၃၀�က််

စီ�စီ�ရေ�ါင််�ရေခိုျ�ရေင်အွစီ�စီ�၏ ၁.၃ %

�စ်ီဂုျစ်ီတယ််ရေပြဖွဲ့ရှှင််�န်းည််�
�ျာ�

Customer �ျာ�အာ� လုက််ထဲုရုှှ 
ကု်�ုယ်ာ�ျာ��ှတစ်ီဆိုင်�် အရေက်ာင်�်
ဖွွဲ့င်�်လှုစ်ီန်ုု�င််ရေစီပြခိုင််�

၂၀၂၀ ခို�နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာလု
 ၃၀�က််

uab Mobile ကု်� ၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာရေ�� 
နှ်ုစ်ီတင်ွ် စီတင််�ုတ်ဆိုက််ခဲို�သုံးည််၊
စီဉ််းဆိုက််�ပြ�တ်နှ်ုင်�်အတသူုံးာလုနွ်း်
ရေက်ာင််��ွန်း၍် လ့ု�ပြခ့ို�ရေသုံးာ �ု�ဘုု�င််�
ဘုဏ််လု��်င်န်း�်အရေတအ့�က့်�အတက်ွ် 

Biometric Log-in၊ Mobile TopUp၊ 

Bill Payment နှ်ုင်�်အပြခိုာ�အ�ာ�ျာ�
 စီရေသုံးာတု��တက််�ု�ျာ�ကု်�ပြ��လု��်ခဲို�
သုံးည််။

လုက််လီုရေ�ာင််�ဝယ််�ုက်ဏ္ဍာအတက်ွ် 
ရေင်ပွြဖွဲ့ည်�်ပြခိုင််�နှ်ုင်�် အခို�ဲ� ရေင်လွုှဲပြခိုင််� ၀န်း်
ရေဆိုာင််�ုကု်� ၀ယ််ယူ်သူုံး�ျာ�အတက်ွ်  ၄% 

အထုု ရေလုှာ�ရေစီျ�ရေ��ခဲို�သုံးည််။

အနွ်းလု်ု�င််��ှ ဘုဏ််စီာ�င််� အရေက်ာင်�်
ဖွွဲ့င်�်�ုကု်� ၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ်
 ပြ�င််ဆိုင််ခဲို�မြဲ�ီ� ၂၀၂၀ ဧမြဲ�ီလုတင်ွ်
 လု��်င်န်း�်စီဉ််းကု်� ရေအာင််ပြ�င််စွီာ စီတင််
န်ုု�င််ခဲို�သုံးည််။ ၂၀၁၉ ဘုဏ်ာ ာရေ��နှ်ုစ်ီ
တင်ွ်  Digital wallet လု��်င်န်း�်စီဉ်််း
အတက်ွ် ပြ�င််ဆိုင််ပြခိုင််�နှ်ုင်�်အရေပြခိုခ့ို�ျာ�
ကု်�ပြ��လု��်ခဲို�သုံးည််။
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အ�ျ�ု�အစီာ� �ည််�ှန်း�်ခိုျက်် ရေအာင််ပြ�င််�ု�ျာ�  
(စီက််တင််ဘုာ ၂၀၁၉)

ရေအာင််ပြ�င််�ု�ျာ�  
(၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာလု)

ဘုဏ္ဍာာရေ��ဆုို�င််�ာ 
တတ်ရေပြ�ာက််�ု

ဘုဏ််လု��်င်န်း�်�ဟာ�တ်ရေသုံးာ
လု��်င်န်း�်၊ ဘုဏ််လု��်င်န်း�်နှ်ုင်�်
 အပြခိုာ�အသီုံး�သီုံး�ရေသုံးာလု��်င်န်း�်
တစ်ီခို�ခိုျင််�စီီသုုံး�  ဘုဏ္ဍာာရေ��
ဆုို�င််�ာ တတ်ရေပြ�ာက််�ုသုံးင််တန်း�် 
၁၂ခို��ု� ခိုျရေ��ခဲို�သုံးည််။

၂၀၂၁ ခို�နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာလု
 ၃၀�က််

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီအတင်ွ်�
 ဘုဏ််လု��်င်န်း�်�ဟာ�တ်ရေသုံးာလု��်င်န်း�်
၊ ဘုဏ််လု��်င်န်း�်နှ်ုင်�် အပြခိုာ�အသီုံး�သီုံး�
ရေသုံးာလု��်င်န်း�်တစ်ီခို�ခိုျင််�စီီ�ှ cus-

tomer ၁,၃၆၆ ရေယ်ာက််အတက်ွ်
  ရေင်ရွေ�က်�ရေဆွို�ရေန်ု�ွ�ဲွ�ျာ�အစီ�ျ�ု��ု
တင်ွ် �ါ၀င််ခဲို�သုံးည််။

အရေသုံး�စီာ�နှ်ုင်�်အလုတ်စီာ�
ရေင်ရွေ�က်�ရေထုာက််�့��ု

စီ�စီ�ရေ�ါင််�ရေခိုျ�ရေင်အွစီ�စီ�၏ ၂၆% ၂၀၂၄ ခို�နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာလု
 ၃၀�က်် 

၂၀၁၉ဘုဏ္ဍာာနှ်ုစ်ီအတက်ွ် စီ�စီ�ရေ�ါင််�
ရေခိုျ�ရေင် ွအစီ�စီ�၏ ၁၀.၁%

ဝန်းထ်ု�်��ျာ�အတက်ွ်
 သုံးင််တန်း�်

၂၀၂၁ ခို�နှ်ုစ်ီ၊ စီက််တင််ဘုာလု ၃၀
 �က််ရေန်း �ခွဲတွင််  အဆ့ို��သုံးတ်�ည်�်
 ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီအတက်ွ် သုံးင််တန်း�်
ခိုျနု်း ်၁၅၀၀၀ ခိုန်း � ်အခိုျနု်းယူ််��ည််
ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။  

၂၀၂၁ ခို�နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာလု
 ၃၀�က််

၂၀၁၉ စီက််တင််ဘုာ ၃၀ �က််က်�န်းဆ့်ို��
ရေသုံးာဘုဏ္ဍာာ ရေ��နှ်ုစ်ီအတင်ွ်� လုူ
ရေ�ါင််� ၉,၁၀၆ ရေယ်ာက််အာ� ရေလု�က်ျင်�်
�ုရေ��ခဲို�သုံးည််။

ESG �ူဝါ�ရေ��ဆဲွိုပြခိုင််�
နှ်ုင်�်အရေက်ာင််အထုည််ရေဖွဲ့ာ်
ပြခိုင််�

ESG �ူဝါ�ကု်�ရေ��ဆဲွိုမြဲ�ီ�
အရေက်ာင််အထုည််ရေဖွဲ့ာ်�န်း်

၂၀၂၁ ခို�နှ်ုစ်ီ �တ်လုတင်ွ် �ူ
ဝါ�ရေ��ဆဲွိုပြခိုင််�နှ်ုင်�်၊ ၂၀၂၄ ခို�
နှ်ုစ်ီ �တ်လု တင်ွ် အပြ�ည်�်အဝ
အရေက်ာင််အထုည််ရေဖွဲ့ာ်ပြခိုင််�။

�ူဝါ�ရေ��ဆဲွိုပြခိုင််�နှ်ုင်�အ်ရေက်ာင််အထုည်် 
ရေဖွဲ့ာ်ပြခိုင််�အာ� န်းည််��ည်ာ�့��ု���ု
အတက်ွ် WWF နှ်ုင်�် န်းာ�လုည််�ုစီာခိုွန်း်
လုာှ ကု်� ၂၀၂၀ခို�နှ်ုစ်ီ ရေဖွဲ့ရေဖွဲ့ာ်ဝါ�ီလု
တင်ွ် လုက််�ှတ်ရေ��ထုု��ခဲို�သုံးည််။

စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု�ျာ� ၀န်းထ်ု�်��ျာ�အာ��ွ�်��့
သုံးင််တန်း�်�ျာ�/ရှှင််�လုင််��ဲွ�ျာ�
 ပြ��လု��်၍ ၀န်းထ်ု�်�လုု�်လုည််
�ု နှ်ုင်�် အပြ��အ�ူအ�ှာ��ျာ�ကု်� 
လုက််သုံးင်�်�ခ့ိုပြခိုင််�။ 

၂၀၂၀ ခို�နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာလု ၀န်းထ်ု�်�အသုံးစ်ီ�ျာ�အာ� ၎င််�တု�၏
�ုတ်ဆိုက််�ဲွအတင်ွ်�တင်ွ် က်ျင်�်၀တ်
ဆုို�င််�ာ လုု�က််န်းာ��ည်�်အခိုျက််
�ျာ�နှ်ုင်�် အပြခိုာ�က်ျင်�်၀တ်�ျာ�အာ�
ရှှင််�လုင််�တင််ပြ�ခဲို�သုံးည််။ လုက််ရုှှ၀န်း်
ထု�်� ၂၃၄ ရေယ်ာက််အာ�ရေင်ရွေ�က်�
ခို၀ါခိုျပြခိုင််�၊ လုာဘ်ုရေ��လုာဘ်ုယူ်
�ုတု�က််ဖွဲ့ျက််ရေ��၊ က်ျင်�်၀တ်ဥ်�ရေ�
နှ်ုင်�် ၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီအတင်ွ်�
အပြခိုာ�က်ျင်�်ဝတ်နှ်ုင်�် �တ်သုံးက််
သုံးည်�်သုံးင််တန်း�်�ျာ�ရေ��ခဲို�သုံးည််။
 ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််ရေပြခိုဆုို�င််�ာသုံးတင််�လုာှ
 (၄) ခို�ကု်��့�နှ်ု�်ုထု�တ်ရေဝခဲို�မြဲ�ီ� ၀န်း်
ထု�်��ျာ�အာ�လ့ု��နှ်ုင်�် ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့ဝင််
�ျာ�အာ�ပြဖွဲ့န်း �ရ်ေဝခဲို�မြဲ�ီ� စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု၏
အရေ���ါ�ု�ျာ�နှ်ုင်�် ဘုဏ််၏ ဆ့ို��ရှုံး�့ု�
န်ုု�င််ရေပြခိုအရေလု�အထု�ျာ�ကု်� ၂၀၁၉
 ဘုဏ္ဍာာနှ်ုစ်ီအတင်ွ်� အရေလု�ထုာ�
ရေဆိုာင််�ွက််�န်း ်တု�က််တနွ်း�်ခဲို�သုံးည််။
၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ် စီည််�က်�်�
ထုုန်း�်သုုံး�်��ု (၂၅) �ုပြဖွဲ့စ်ီ�ွာ�ခဲို�သုံးည််။
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၃။  တာဝနာယူ််မုရိှှရေသာ လီ�ပ််င်နာ�်ရေဆိုာင််�ွက်မုအတွက် ကွန််ု�ပ််တိ�၏ကတိကဝတ်မျာ� 
၃.၁. အဖွဲ့့ဲအစီည်�်အ��်ခိုျ��်�ု�့�စ့ီ

အဖဲ့ွဲ့အစီည််�အ��်ခိုျ��်�ု�့�စ့ီကု်� ရေအာက််�ါဇယ်ာ�တင်ွ် ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ��ါသုံးည််။

ရေက်ာင််��ွန်းရ်ေသုံးာ အဖဲ့ွဲ့အစီည််�အ��်ခိုျ��်�ုအရေပြခိုခ့ို�ူကု်� အရေက်ာင်် 
အထုည််ရေဖွဲ့ာ်�န်းအ်တက်ွ် ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့စွတွင်် ဆို�်ရေက်ာ်�တီ (၅) ခို��ါ
 ၀င််သုံးည််။
၁။ ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့အ�က့်ရေ��နှ်ုင်�်  �ဟာာဗျူျူဟာာရေက်ာ်�တီ
၂။ ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််ရေပြခိုစီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုရေက်ာ်�တီ
 ၃။ ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့ရေကြွက်�မြဲ�ီရေက်ာ်�တီ

 ၄။ ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့စီာ�င််�စီစ်ီရေက်ာ်�တီ
၅။ ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့အ�ည််စီာ�င််�နှ်ုင်�်လု��်ခိုရေက်ာ်�တီ

ဆို�်ရေက်ာ်�တီတစ်ီခို�စီီတင်ွ် လု��်�ု�င််ခွိုင်�သ်ုံးတ်�ှတ်ခိုျက််�ျာ�ရုှှ��ည်် 
ပြဖွဲ့စ်ီမြဲ�ီ� ဆို�်ရေက်ာ်�တီတစ်ီခို�စီီ၏ �ည််ညွှနှ်း�်ခိုျက်် �ျာ�ကု်� ရေအာက််
�ါအတု�င််�ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�သုံးည််။

Board Committees

Board Advisory & Strategy Committee

Board Credit Committee

Board Audit Committee

Board Nomination and Remuneration
Committee

s

Board Risk Committee

အ�ျ�ု�အစီာ� �ည််�ှန်း�်ခိုျက်် ရေအာင််ပြ�င််�ု�ျာ� 
 (စီက််တင််ဘုာ ၂၀၁၉)

ရေအာင််ပြ�င််�ု�ျာ� 
 (၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာလု)

�ွင်�်လုင််�ပြ�င််သုံးာ�ု GRI အညွှနှ်း�်ကု်န်း�်နှ်ုင်�် SASB 

အညွှနှ်း�်ကု်န်း�်ထု�တ်ရေ���န်း်
၂၀၂၀ခို�နှ်ုစ်ီ ရေ�လု ဤအစီီ�င််ခ့ိုစီာ၏အဆ့ို��တင်ွ် GRI 

အညွှနှ်း�်ကု်န်း�်နှ်ုင်�် SASB အညွှနှ်း�်ကု်�
�က်ည်�်ရှုံး�ုန်ုု�င််သုံးည််။ 
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အ��်ခိုျ��်�ု�့�စ့ီကု်�ရေထုာက််�့��န်းနှ််ုင်� ်ဌာာန်းတင်ွ်��ု�င််�ထုုန်း�်ခိုျ��်�ုကု်�တု��ပြ�ငှ်�် 
ရေစီ�န်းအ်တက်ွ် ဘုဏ််သုံးည်် ရေအာက််ရေဖွဲ့ာ်ပြ��ါ အခိုျက််�ျာ��ါဝင်် 
ရေသုံးာက်ာကွ်ယ််ရေ��ဖဲ့ွဲ့စီည််�တည််ရေဆိုာက််�့�(၃)ခို�ကု်�ဖဲ့ွဲ့စီည််�ထုာ�သုံးည််။ 

ပ်�မ ကာကွယ််ရေ��စ်ည်�်မျဥ််� - စီီ��ွာ�ရေ��ယူ်န်းစ်ီ�ျာ�၊ ဌာာန်း�ျာ�
နှ်ုင်�် ဘုဏ််ခဲွို�ျာ�၊ ၄င််�တု�သုံးည်် ရေန်း �စီဉ််းလု��်င်န်း�် ရေဆိုာင််တာ�ျာ�တင်ွ် 
ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််ရေပြခို�ျာ�ကု်� လုက််ဝယ််ထုာ�ရုှှမြဲ�ီ� စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွိုသုံးည််။

ဒ�တိယ် ကာကွယ််ရေ��စ်ည်�်မျဥ််� - လုတ်ွလု�်ရေသုံးာ ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််ရေပြခို

စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု၏ လု��်ရေဆိုာင််ခိုျက််�ျာ�တင်ွ်  ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််ရေပြခိုစီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို
�ုနှ်ုင်�် ရေလု�စီာ�လုု�က််န်းာပြခိုင််�ဌာာန်း အ�ါအဝင်် ဘုဏ္ဍာာရေ��ဌာာန်းနှ်ုင်�်
ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််ရေပြခို�ျာ�ကု်� ကြီးကီ်��က်�်သုံးည်�် အပြခိုာ�လု��်င်န်း�်ရေဆိုာင််တာ
�ျာ� စီသုံးည််တု�လုည််��ါဝင််သုံးည််။ 

တတိယ် ကာကွယ််ရေ��စ်ည်�်မျဥ််� - ဌာာန်းတင်ွ်�စီာ�င််�စီစ်ီ၊ ပြ�င််
�စီာ�င််�စီစ်ီနှ်ုင်�် လုတ်ွလု�်ရေသုံးာအာ�ခ့ိုခိုျက််ရေ��သုံးည်�် အပြခိုာ�
�က်ာ�ခ့ိုအဖဲ့ွဲ့အစီည််��ျာ��ါဝင််သုံးည််။ 
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ထုုရေ�ာက််ရေသုံးာဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််ရေပြခိုစီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုသုံးည််ဘုဏ််၏စီီ��ွာ�ရေ��
ရေအာင််ပြ�င််�ုအတက်ွ်အဓုိက်က်ျသုံးည််။ ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််ရေပြခိုစီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု
အတက်ွ် ဘုဏ််၏အကြီးကီ်�တန်း�်စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု ရေက်ာ်�တီ�ျာ��ှ ခိုျ�ှတ်
မြဲ�ီ�ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့နှ်ုင်�် သုုံး� �ဟာ�တ် ယ်င််�၏  ရေက်ာ်�တီ�ျာ�က် အတည််ပြ��
က်ာ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု ရေသုံးခိုျာရေစီ�န်း ်လု��်ရေဆိုာင််သုံးည််။ ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််ရေပြခိုစီီ�့

ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့က် ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််ရေပြခို�ျာ�ကု်� ထုုရေ�ာက််စွီာရေလုျာ�ခိုျ�န်းယ််န်ုတ�ာ��ျာ� ရုှှ�ရုှှရေသုံးခိုျာလု��်ရေဆိုာင််သုံးည််။ သုံးက််ဆုို�င််�ာရေက်ာ်�တီ�ျာ�နှ်ုင်�်
အတ ူထုု�ကဲ်�သုုံး� ရေသုံးာ ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််ရေပြခို�ျာ�ကု်� စီီ�့�န်း ်သုံးင်�်ရေလုျာ်ရေသုံးာ �ူဝါ��ျာ�၊ လု��်ထ့ု��လု��်န်းည််��ျာ�နှ်ုင်�် ထုုန်း�်ခိုျ��်�ု�ျာ�ရုှှ�ရုှှ ရေသုံးခိုျာ
ရေစီ�န်း ်လု��်ရေဆိုာင််သုံးည််

၃.၂. ဆ့��ရှုံး�့ု�နု်ု�င််ရေခြုံခိုစီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု

ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု �ည််�ှန်း�်ခိုျက််�ျာ�သုံးည်် ဘုဏ််၏အစုီတ်အ�ု�င််�အာ�လ့ု��
၏ ညီ်ညွှတ်ွ�ုရုှှရေစီ�န်း ် ဘုဏ််၏�ဟာာဗျူျူဟာာ�ျာ�နှ်ုင်�် စီီ��ွာ� ရေ��
အစီီအစီဉ််း�ျာ�နှ်ုင်�် ကု်�က််ညီ်သုံးည််။ ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််ရေပြခိုစီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု�ူ
ရေဘုာင််သုံးည်် ရေအာက််ရေဖွဲ့ာ်ပြ��ါ�့�အတု�င််� ဘုဏ််အတင်ွ်�ရုှှ ဆ့ို��ရှုံး�့ု�
န်ုု�င််ရေပြခို�ျာ�ကု်� စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွိုသုံးည််။ 
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၃.၃. ရေ�ရှှည်တ်ည်တ့်�ခုို�င််မြဲ�ဲရေ��အတွက်် ရေ�ရှှည်ခ်ိုျဉ််း�က်�်�ု

က်ွန်ု်��်တု�၏ ရေ�ရှှည််ရေအာင််ပြ�င််�ုသုံးည်် ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့်၏ တည််မြဲငု်�်
�ုနှ်ုင်�် သုံး�ခိုခိုျ�်�သုံးာ�ုအရေ�်�ူတည််ရေန်းရေ�က်ာင််� န်းာ�လုည််သုံးရေဘုာ 
ရေ�ါက််�ါသုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�၏ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲရေစီ�န်း ်ခိုျဥ််�က်�် 
�ုသုံးည်် ဘုဏ္ဍာာရေ�� ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု ရေ��သူုံးတာဝန်း�်ျာ�အရေ�်
�ူတည််ရေန်းရေ�က်ာင််� က်ျယ််ပြ�န်း �ခ်ွဲစွီာ န်းာ�လုည််ထုာ�မြဲ�ီ� အလု��်ရှှင််
တစ်ီဦး�၏ အခိုန်း�်က်ဏ္ဍာအရေန်းပြဖွဲ့င်� ် က်ွန်ု်��်တု�၏�တ်ဝန်း�်က်ျင််နှ်ုင်�်
အသုုံး�င််�အဝု�င််�အရေ�်တာဝန်းယူ််�ု�ျာ�အရေ�်တင်ွ် တည််ရေထုာင်် ထုာ� 
သုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�၏ တန်းဖု်ွဲ့���ျာ�ပြဖွဲ့စ်ီရေသုံးာ Connect ၊ Create 

နှ်ုင်�် Change တု�သုံးည်် ရေ�ရှှည််တည််တ့� ခုို�င််မြဲ�ဲရေသုံးာ ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��ရေ��
�ည််�ှန်း�်ခိုျက််�ျာ�နှ်ုင်�် ဤအရေပြခိုခ့ိုအခိုျက််�ျာ�အရေ�် �ူတည််မြဲ�ီ�
ထု�်တကူ်ျသုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲရေစီ�န်း ်
ရေအာက််�ါအခိုျက်် (၃) ခိုျက််ကု်�ရေဖွဲ့ာ်ပြ�သုံးည််။ 
၁။ တာဝန်းသု်ုံးဘုဏ််
၂။ တာဝန်းသု်ုံးဘုဏ္ဍာာရေ�� 
၃။ တာဝန်းသု်ုံး ရေက်ာ်�ု��ုတ်န်ုု�င််င့်သုံးာ�
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၃.၃.၁. တာဝန်းယူ််�ုရုှှရေသုံးာ ဘုဏ််

တာ၀န်းယူ််�ုရုှှရေသုံးာ စီီ��ွာ�ရေ��တစ်ီခို�အပြဖွဲ့စ်ီ �ည််�ှန်း�်ခိုျက််ရေအာင််ပြ�င််�န်းအ်တက်ွ် သုံးက််ရေ�ာက််�ုရေလု�ခို�အရေ�် အကဲ်ပြဖွဲ့တ်ထုာ��ုကု်�
 ရေအာက််တင်ွ် ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�သုံးည််။ 

(၁) ဘဏ္ဍာာရေ��ပ်ါ၀င််မု

၂၀၁၉ ဘုဏ်ာ ာရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ် လုတုူ�င််�အု�်�ု�င််ဆုို�င််�ုရုှှရေစီ�န်း်
�ည််�ွယ််ခိုျက််နှ်ုင်�်အတ ူ ဘုဏ််သုံးည်် လု ူ (၃၉)ဦး�ကု်� အု�်�ာ
ရေခိုျ�ရေင်အွသုံးစ်ီရေထုာက််�့�ရေ��ခဲို�သုံးည််။ ၎င််�သုံးည်် ဘုဏ််၏ရေခိုျ�ရေင်ွ
စီ�စီ�ရေ�ါင််�၏ ၁.၃% ပြဖွဲ့စ်ီမြဲ�ီ� ၂၀၂၄ ခို�နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာ ၃၀ တင်ွ်
 ၁၀.၅% အထုုပြဖွဲ့စ်ီလုာရေစီ�န်း ် �ည််�ှန်း�်ထုာ�သုံးည််။ ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့်
တင်ွ် ဘုဏ္ဍာာရေ���ါဝင််�ု က်ျယ််ပြ�န်း �ရ်ေစီ�န်း ် �ီဂုျစ်ီတယ််ဆိုက််သွုံးယ််
ရေ���ျာ� အသ့ုံး��ပြ��ပြခိုင််�သုံးည်် �ရုှှ�ပြဖွဲ့စ်ီ လုု�အ�်သုံးည််ကု်� က်ွန်ု်��်တု�
 ယ့်��က်ည််ထုာ�သုံးည််။ ��က်ာရေသုံး�ခိုင််က်�င်် �ု�ဘုု�င််�ဘုဏ််လု��်င်န်း�်
နှ်ုင်�် အင််တာန်းက််ဘုဏ််လု��်င်န်း�်ကု်� တည််ရေထုာင််ခဲို�သုံးည််။ custom- 
er �ျာ�အရေန်းပြဖွဲ့င်�် လုက််ရေခိုျာင််�က်ရေလု�လု�်ု�့��ှပြဖွဲ့င်�် အရေက်ာင်�်ဖွွဲ့င်�်
န်ုု�င််�န်း ်ရေဆိုာင််�ွက််ရေန်း�ါသုံးည််။ 
က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ပြ�ည််တင်ွ်�နှ်ုင်�်ပြ�ည််�ရုှှ ရေက်ျာင််�သုံးာ�အသုံးင််�အဖဲ့ွဲ့
�ျာ�နှ်ုင်�်   ရေဟာာရေပြ�ာ�ဲွ�ျာ�စီီစီဉ််းရေ��ပြခိုင််�၊ စုီ�က််�ျ�ု�ရေ��ဆုို�င််�ာ
လ့ုအဖဲ့ွဲ့အစီည််��ျာ�နှ်ုင်�် ရေဆွို�ရေန်ု�ွ�ဲွတစ်ီခို�ပြ��လု��်မြဲ�ီ� တက်က သုုံး�လ်ု
ရေက်ျာင််�သုံးာ��ျာ�အတက်ွ် အလု��်သုံးင််အခွိုင်�်အလု�်��ျာ�ရေ��ပြခိုင််�
စီသုံးည်�် အ�ျ�ု�အ�ျ�ု�ရေသုံးာ ဘုဏ္ဍာာရေ��အသုုံး�ည်ာနှ်ုင်�်ဆုို�င််ရေသုံးာ
 အစီီအစီဥ်် �ျာ�ကု်�ပြ��လု��်ခဲို��ါသုံးည််။ ၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ် 
တက်က သုုံး�လ်ုရေက်ျာင််�သုံးာ� ၆ ဦး�အာ� အလု��်သုံးင််အပြဖွဲ့စ်ီ ခိုန်း �ထ်ုာ�ခဲို�
�ါသုံးည််။ ထုု� အပြ�င်် uab သုံးည်် နှ်ုစ်ီစီဉ််းလုငူ်ယ််ယ်ဥ််ရေက်ျ��ုဖွဲ့လှုယ််
ရေ��အစီီအစီဉ််းတစ်ီခို�ပြဖွဲ့စ်ီရေသုံးာ အရေရှှ�ရေတာင််အာရှှနှ်ုင်�်ဂုျ�န်း်
လုငူ်ယ််�ျာ�သုံးရေဘုာာခို�ီ�စီဥ်် (SSEAYP) တင်ွ် �ါ၀င််ရေသုံးာ ပြ�န်း�်ာ
ရေက်ျာင််�သုံးာ� ၂၈ ဦး� ကု်� ရေထုာက််�့�ကူ်ညီ်ခဲို�သုံးည််။ 

(၂) အလီ�ပ််အကိ�င််�နာတီ်�မုနှ်ုင်�် စီ်�ပွ်ာ�ရေ���့့ ဖြိုးမြဲ�ိ��တိ��တက်မု

၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ် အရေသုံး�စီာ�နှ်ုင်�်အလုတ်စီာ�စီီ��ွာ�ရေ��
လု��်င်န်း�် (၈၄၄) ခို�အာ� ၎င််�တု�၏လု��်င်န်း�် ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��တု��တက််�ုအတက်ွ်
(�င််�နှ်ု�ီပြ��ှ�်နှ်ု�ု့��ာဏ် က်ျ�် ၇၄ ဘီုလီုယ့်ရေက်ျာ်) ရေင်ရွေ�က်� 
ရေထုာက််�့��ု�ျာ�ရေ��ခဲို�သုံးည််။ ထုု� အပြ�င်် အရေသုံး�စီာ�နှ်ုင်�်အလုတ်စီာ� 
စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်�ျာ� လုု�အ�်ခိုျက််နှ်ုင်�်ကု်�က််ညီ်သုံးည်�် ရေင်သွုံးာ�
စီီ�ဆိုင််��ု အရေ��အယူ်�ျာ�နှ်ုင်�် လုည််�တ်ရေင်အွ�င််�အနှ်ု�ီဆုို�င််�ာ
စုီန်းရ်ေခို်�ု�ျာ� အစီရုှှသုံးည််တု�ကု်� အရေထုာက််အ�့�ရေ��န်ုု�င််ရေသုံးာ
ဘုဏ္ဍာာရေ�� ထု�တ်က်�န်း�်ျာ�သုံးည်် စီဉ််းဆိုက််�ပြ�တ်ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��လုျက််ရုှှ
သုံးည််။

(၃) Customer မျာ�၏စိ်တ်ရေကျနာပ််မု

က်ွန်ု်��်တု�၏  ရေအာင််ပြ�င််�ုသုံးည်် က်ွန်ု်��်တု� နှ်ုင်�် သုံးက််ဆုို�င််သူုံး�ျာ�

အာ�လ့ု��၏ ယ့်��က်ည််�ုအရေ�်တင်ွ် �ူတည််သုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�၏ 
စီီ��ွာ� ရေ��ကု်� �ှတမြဲ�ီ�တာဝန်းယူ််�ုရုှှစွီာပြဖွဲ့င်�် ရေစီျ�နှ်ု�န်း�်နှ်ုင်�်ဝန်းရ်ေဆိုာင်် 
�ုအ�ည််အရေသွုံး�ကု်� သုံးင်�်တင်�်ရေသုံးာ��ာဏ်ပြဖွဲ့င်�်ရေဆိုာင််�ွက််ရေ�� 
ပြခိုင််�ပြဖွဲ့င်� ်လုထူု�အက်ျ�ု�ပြ��ဘုဏ််ပြဖွဲ့စ်ီရေစီ�န်းက်ြီးကု်��စီာ�သုံးည််။ ဘုဏ္ဍာာရေ�� 

နှ်ုင်�် ဘုဏ္ဍာာရေ���ဟာ�တ်ရေသုံးာကု်စီစ��်�ျာ�တင်ွ် �ွင်�်လုင််�ပြ�င််သုံးာ�ု
ရုှှပြခိုင််�သုံးည်် ယ့်��က်ည််�ုတည််ရေဆိုာက််�ာတင်ွ် အရေ���ါသုံးည််။ 
ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့်တင်ွ် ဘုဏ်ာ ာ  ရေ���ဟာ�တ်ရေသုံးာ ကု်စီစ��်�ျာ� ခိုျဥ််�က်�်
သုံးည်�်အရေန်းပြဖွဲ့င်�် ၂၀၂၀ခို�နှ်ုစ်ီတင်ွ် Index-Core option နှ်ုင်�်
 SASB-Index Option ကု်�အသ့ုံး��ပြ��ခဲို�သုံးည််။ ထုု� အပြ�င်် က်ွန်ု်��်
တု�၏က်ျင်�်၀တ်စီည််��ျဉ််း�နှ်ုင်�် က်ွန်ု်��်တု�၏က်တုက်ဝတ်�ျာ� 
အရေ�် �ွင်�်လုင််�ပြ�င််သုံးာ�ုသုံးည်် က်ွန်ု်��်တု�အတက်ွ် တန်းဖု်ွဲ့��ရုှှရေသုံးာ 
customer �ျာ��ရုှှန်ုု�င််ပြခိုင််�၏ အဓုိက်ရေသုံးာ�ခိုျက််ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။ 
က်ွန်ု်��်တု�၏ က်ျင်�်၀တ်စီည််�က်�်��ျာ�ကု်� က်ွန်ု်��်တု�၏ဝက််ဘ်ု
ဆုို�က််ပြဖွဲ့စ်ီရေသုံးာ www.uab.com.mm တင်ွ် ဖွဲ့တ်�ု န်ုု�င််သုံးည််။ 
uab ဘုဏ််တင်ွ် က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် က်�န်း�်စီစည််�တစ်ီခို� သုုံး� �ဟာ�တ် ၀န်း်
ရေဆိုာင််�ုသုံးည်် customer တစ်ီဦး�ခိုျင််�စီီ အတက်ွ် သုံးင်�်ရေလုျာ်�ုရုှှ
ရေ�က်ာင််� ဘုဏ််၏ရေက်ျန်း�်�ုရုှှ�ှသုံးာ လု��်င်န်း�်�ျာ�ကု်� ရေဆိုာင််�ွက််
သုံးည််။ ထု�တ်က်�န်းဆု်ို�င််�ာ တာ၀န်းယူ််�ု ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််စီာတ�်�ကု်�
က်ွန်ု်��်တု�၏ ၀က််ဘ်ုဆုို�က််ပြဖွဲ့စ်ီရေသုံးာ www.uab.com.mm 
တင်ွ်ဝင််ရေ�ာက််ဖွဲ့တ်�ုန်ုု�င််သုံးည််။ ထုု� အပြ�င််ဘုဏ််၏ �ည််သုံးည်�်
က်န်း �သ်ုံးတ်ဖ့ွဲ့��ကွ်ယ််ခိုျက််�ှ�ရုှှရေသုံးာ သုံးတင််�အခိုျက််အလုက််
�ျာ�ကု်� နှ်ုစ်ီ�တ်လုည်် အစီီ�င််ခ့ိုစီာ�ျာ�၊ ဝက််ဘ်ုဆုို�က််၊ ဆုို�ရှှယ််
�ီ�ီယ်ာဆုို��်�ျာ�၊ သုံးရေဘုာတညီူ်ခိုျက််�ျာ�၊ ပြ�ဌာာန်း�်ထုာ�ရေသုံးာ 
အစီီ�င််ခ့ိုစီာ�ျာ�နှ်ုင်�် လုက််က်�်�စီာရေစီာင််�ျာ�နှ်ုင်�် ဖွွဲ့င်�်ဟာထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်
ထုာ�မြဲ�ီ� customers �ျာ�အ�ါအဝင်် ရေင်ရွေ�က်�အ�်နှ်ုသူ့ုံး�ျာ� 
အာ�လ့ု��သုံးည််  လုု�အ�်ခိုျက််�ျာ�နှ်ုင်�် အညီ် ဆ့ို��ပြဖွဲ့တ်န်ုု�င််�န်းအ်တက်ွ် 
သုံးက််ဆုို�င််�ာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််�ျာ�ကု်� �ယူ်န်ုု�င််သုံးည််။ 

Percentage of SME Loan to Total Loan 
Portfolio

10%

90%

SME Loan

Others
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ထုု� အပြ�င်် ရေကြွက်�ရှှင််�ျာ�၏အခွိုင်�်အရေ���ျာ�ကု်� နှ်ုစ်ီဖွဲ့က််
စီလ့ု���ှခိုျ��်ဆုို�ထုာ�ရေသုံးာ စီာခိုျ��်�ျာ�တင်ွ်�ါ၀င််မြဲ�ီ� နှ်ုစ်ီဖွဲ့က််
 စီလ့ု��အတက်ွ် ဆ့ို��ရှုံး�့ု��ုသုုံး� �ဟာ�တ် အဆိုင််�ရေပြ��ု�ျာ� ပြဖွဲ့စ်ီရေ�်
ရေစီန်ုု�င််သုံးည်�် ရေနှ်ုာင်�်ရေနှ်ု��ု�ျာ�ကု်� ရေရှှာင််ရှှာ��န်း ် အတက်ွ် ဘုဏ််နှ်ုင်�်
စီာခိုျ��်လုု�က််န်းာ�ုနှ်ုင်�် တာ၀န်း၀်တတ �ာ��ျာ�ကု်� အခိုျနု်းနှ််ုင်�်တရေပြ��
ညီ်ရေဆိုာင််�ွက််ပြခိုင််�တု� ကု်� နှ်ုစ်ီဖွဲ့က််စီလ့ု��က် ပြ��လု��်ထုာ�ရေသုံးာ
သုံးရေဘုာတညီူ်ခိုျက််�ျာ�တင်ွ် ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�သုံးည််။ ဘုဏ််အရေန်းပြဖွဲ့င်�် 
ရေကြွက်�ရှှင််၏အခွိုင်�်အရေ���ျာ�ကု်� ပြ�ည်�်စ့ီ�ရေစီ�န်း ် ရေသုံးခိုျာစွီာဂု��စုီ�က််
မြဲ�ီ� ယ့်��က်ည််�ုကု်� ဆိုက််လုက််ထုုန်း�်သုုံး�်�ထုာ�သုံးည််။ Customer 
�ျာ�နှ်ုင်�် အပြခိုာ�ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�ထ့ု�ှ တု�င််�က်ာ��ု�ျာ�ကု်�ကု်�င််တယ်ွ်
�န်း ် Operational Incident Reporting ယ်န်ုတ�ာ�တစ်ီခို�ကု်�
 တည််ရေထုာင််ခဲို�သုံးည််။ 

(၄) ဝနာ�်မ်��့့ ဖြိုးမြဲ�ိ��တိ��တက်မုနှ်ုင်�် ရေလီ�ကျင်�် ရေ�� 

လုသူုံးာ��ျာ�သုံးည််  uab bank နှ်ုင်�် က်ွန်ု်��်တု�၏ ဝန်းထ်ု�်��ျာ�
အတက်ွ် ဆိုက််လုက််�င််�နှ်ု�ီပြ��်ှနှ်ု�ု့၏ အခိုျက််အခိုျာပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။
 က်ွန်ု်��်တု�  ဝန်းထ်ု�်��ျာ�အာ� စီီ�့အ��်ခိုျ��်�ုအဖဲ့ွဲ့နှ်ုင်�် လ့ုစွစွီ�်�အာ�
အ�င််�အပြ�စ်ီဌာာန်း�ှ လု��်ရေဖွဲ့ာ်ကု်�င််ဖွဲ့က််�ျာ�က် လု��်င်န်း�်ဆုို�င််�ာ

က်ွ�်�က်ျင််�ုအတက်ွ်သုံးာ�က် ��ဂုဂု�လ်ုရေ���ာတု��တက််�ု�ျာ�
အတက်ွ်�ါ �့��ု��ရေ��မြဲ�ီ� အလု��်အကု်�င််ရေန်း�ာ�ျာ�အာ� အလှုည်�်က်ျ
 ရေ�ှ�ရေပြ�ာင််� လု��်ကု်�င််ရေစီပြခိုင််�၊ သုံးင််တန်း�်�ျာ��ု� ခိုျရေ��ပြခိုင််�ပြဖွဲ့င်�်
  ဘုဏ္ဍာာရေ��ဆုို�င််�ာဗျူဟာ�သုံး�တ�ျာ�ကု်� တု��တက််ရေစီသုံးည််။ က်ွန်ု်��်
တု�သုံးည်် လုအူ�ျာ�လုျင််ပြ�န်းစွ်ီာရေပြ�ာင််�လဲုရေန်းရေသုံးာ �စ်ီဂုျစ်ီတယ််
နှ်ုင်�် တု���ွာ�လုာရေသုံးာ စီည််��ျဥ််�စီည််�က်�်��ျာ�၊ လုု�အ�်ခိုျက််�ျာ�
ကု်� ပြဖွဲ့ည်�်ဆိုည််��န်း၊် က်ွန်ု်��်တု�၏ ဝန်းထ်ု�်��ျာ�အာ� စီဥ််ဆိုက််�ပြ�တ်
သုံးင််ယူ်ပြခိုင််�နှ်ုင်�် ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့���ုကု်�အာ�ရေ���ါသုံးည််။ ၂၀၁၉ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီ
တင်ွ် ဝန်းထ်ု�်�ရေ�ါင််� ၉၈၅ ဦး�အာ� စီ�စီ�ရေ�ါင််� ၉,၁၀၆ န်းာ�ီ�က်ာ
သုံးင််တန်း�်�ျာ��ု� ခိုျရေ��ခဲို��ါသုံးည််။ ၂၀၂၁ ခို�နှ်ုစ်ီ၊ စီက််တင််ဘုာ
 ၃၀ �က််က်�န်းဆ့်ို���ည်�် ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ် သုံးင််�က်ာ��ုန်းာ�ီရေ�ါင််� 
၁၅၀၀၀ အထုုတု��ပြ�ငှ်�်န်ုု�င််လုု��်�ည််ဟာ� ရေ�ှာ်လုင်�် ထုာ�သုံးည််။
သုံးင််�က်ာ��ု� ခိုျ�ု�ည််�ွယ််ခိုျက််�ျာ�ကု်� အရေက်ာင််အထုည််ရေဖွဲ့ာ်န်ုု�င််
�န်းအ်တက်ွ်  Times City ရုှှ uab Tower ၏ ၂၃ ထု�် တင်ွ် ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��
တု��တက််�ု၏ တစ်ီစုီတ်တစ်ီ�ု�င််�အရေန်းပြဖွဲ့င်�် လုဦူး�ရေ� ၂၅၀ အထုု
တစ်ီမြဲ�ု�င််န်းက်် ရေလု�က်ျင်�်သုံးင််�က်ာ�ရေ��န်ုု�င််စွီ�်�ရုှှရေသုံးာ သုံးင််တန်း�်
ခိုန်း�်�တစ်ီခို�ကု်� တည််ရေထုာင််ခဲို�သုံးည််။

၃.၃.၂. တာဝန်းယူ််�ုရုှှရေသုံးာ ဘုဏ္ဍာာရေ��လု��်ရေဆာင််�ု 

က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် တာဝန်းယူ််�ုရုှှရေသုံးာ ဘုဏ္ဍာာရေ��ပြဖွဲ့စ်ီရေစီ�န်း်
က်တုက်ဝတ်ပြ���ာ၌ ရေခိုျ�ရေင်နှွ်ုင်�်�တ်သုံးတ်၍ စီဥ််�စီာ��ာတင်ွ်
ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုင်�် �သုံးက််ဆုို�င််ရေသုံးာ အခိုျက််�ျာ�ကု်��ါ ထုည်�်သွုံးင််�စီဥ််� 
စီာ��သုံးည််။ uab bank တင်ွ် ရေခိုျ�ရေင် ွ နှ်ုင်�် ရေင်ရွေ�က်�ရေထုာက််�့��ု
အတက်ွ် သ့ုံး��သုံး�်လု��်ရေဆိုာင််ရေသုံးာ ရေခိုျ� ရေင်ရွေက်ာ်�တီ�ျာ�အာ�လ့ု��
သုံးည်် uab ၏ customer �ျာ�နှ်ုင်�်  ရေင်ရွေ�က်�လု��်ရေဆိုာင််ခိုျက််
အရေ�် ပြ�န်းလ်ုည််သ့ုံး��သုံး�်�ု လု��်င်န်း�်စီဥ််နှ်ုင်�် စီီ�့ကု်န်း�်�ျာ�၏
ရေ�ရှှည််တည််တ့� ရေသုံးခိုျာရေစီ�န်း ် ခွိုင်�်ပြ��ခိုျက််လု��်င်န်း�်စီဥ််�ျာ�
လုု�အ�်သုံးည််။ ရေအာက််တင်ွ် သုံးက််ဆုို�င််�ာ က်ဏ္ဍာ�ျာ�ကု်� ရေဖွဲ့ာ်ပြ�
ထုာ�သုံးည််။ 

(၁) သဘာဝပ်တ်ဝနာ�်ကျင််

က်ွန်ု်��်တု�၏ customer �ျာ�အရေန်းပြဖွဲ့င်�် ၎င််�တု�၏ လု��်ရေဆိုာင််

�ု�ျာ�သုံးည်် �တ်ဝန်း�်က်ျင််အရေ�် အက်ျ�ု�သုံးက်် ရေ�ာက်် �ု�ျာ�ကု်�
ထုည်�်သွုံးင််�စီဥ််�စီာ�က်ာ  ရေရှှာင််ရှှာ���ည််ပြဖွဲ့စ်ီမြဲ�ီ� ရေရှှာင််ရှှာ��န်း�်
ပြဖွဲ့စ်ီန်ုု�င််�ါက် သုံးက််ရေ�ာက််�ုကု်� အန်းည််�ဆ့ို�� ပြဖွဲ့စ်ီရေစီ�န်း ် ကြီးကု်��စီာ�
��ည််။ တုက်ျရေသုံးာ စီီ�့ကု်န်း�်�ျာ�အတက်ွ် ဘုဏ််�ှ�န်း�့်�ရေင်ရှွှာရေဖွွဲ့
ရေသုံးာ က်��ပဏီ်ကြီးကီ်��ျာ�တင်ွ် ၎င််�တု�အရေန်းပြဖွဲ့င်�် �တ်ဝန်း�်က်ျင််အရေ�်
ဆုို��က်ျ�ု�သုံးက်် ရေ�ာက််�ုကု်� က်ာကွ်ယ််�န်းနှ််ုင်�် ရေလုှာ�ခိုျန်ုု�င််�န်း ် ဤ
စီီ�့ကု်န်း�်�ျာ� အတက်ွ် သုံးင်�်ရေတာ်ရေသုံးာ �ူဝါ��ျာ�နှ်ုင်�် အစီီအစီဥ််
�ျာ�ရုှှလုု��်�ည််ဟာ� ရေ�ှာ်လုင်�်�သုံးည််။ 

uab bank ၏ အခိုျက််အလုက််�ျာ�နှ်ုင်�် �ကု်�က််ညီ်ရေသုံးာ cus-
tomer �ျာ�၏က်ဏ္ဍာ သုုံး� �ဟာ�တ် အ�ျ�ု�အစီာ��ျာ�ကု်� သုံးတ်�ှတ်
ထုာ�သုံးည်�် စီာ�င််�ကု်�သီုံး�သုံးန်း � ် ထု�တ်ပြ�န်းထ်ုာ�သုံးည််။ ရေအာက််
ရေဖွဲ့ာ်ပြ��ါ လု�်ုရှှာ��ု�ျာ�တင်ွ် �ါဝင််ရေန်းရေသုံးာ အဖဲ့ွဲ့အစီည််��ျာ�အာ�
ရေင်ရွေ�က်�ရေထုာက််�့��ုကု်� က်ွန်ု်��်အရေန်းပြဖွဲ့င်�် ရေဆိုာင််�ွက််ရေ���ည််

၂၃ | uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ www.uab.com.mm



၃.၃.၃ တာဝန်းယူ််�ုရုှှရေသုံးာ အဖွဲ့့ဲအစီည်�်၏ အဖွဲ့့ဲဝင််

တာဝန်းယူ််�ုရုှှရေသုံးာ ရေက်ာ်�ု��ုတ်န်ုု�င််င့်သုံးာ� ဆုို�သုံးည််�ှာ လု�ုူရေ��၊
 �တ်၀န်း�်က်ျင််နှ်ုင်�် စီီ��ွာ�ရေ��အတက်ွ် ရေက်ာင််��ွန်း ် ရေသုံးာ အက်ျ�ု�
သုံးက််ရေ�ာက််�ု�ရေစီ�န်း ်စီီ��ွာ�ရေ��အ� ခိုျဥ််�က်�်�ုကု်� ဆုို�လုု�သုံးည််။ 

က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် သုံး�ာဓုိရုှှ�ု၊ စီီ��ွာ�ရေ��က်ျင်�်၀တ်�ျာ�နှ်ုင်�် တာ၀န်း်

 �ဟာ�တ်�ါ။ 

.   လုက််န်းက််နှ်ုင်�်ခဲိုယ်�်��ီ�ရေက်ျာက််�ျာ�ထု�တ်လု��်ပြခိုင််�၊ က်�န်းသွ်ုံးယ်် 
    ပြခိုင််�နှ်ုင်�် ပြ��ပြ�င််ထုုန်း�်သုုံး�်�ပြခိုင််�
.   ရေတာ�ု� င််�တုရရှုံးစီာာန်း ်သုုံး� �ဟာ�တ် ရေတာ�ု� င််�တုရရှုံးစီာာန်းထ်ု�တ်က်�န်း�်ျာ� 
    ကု်� ခွိုင်�်ပြ��ခိုျက််�ရုှှဘဲု ဖွဲ့�်�ဆီို�ရေ�ာင််�ခိုျပြခိုင််�
.   ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့်ဥ်�ရေ��ျာ�၊ စီည််��ျဥ််�စီည််�က်�်��ျာ�၊ အပြ�ည််ပြ�ည််     
      ဆုို�င််�ာ သုံးရေဘုာတညီူ်ခိုျက််�ျာ�နှ်ုင်�် က်�ာာ�န်ုု�င််င့်�ျာ�၏သုံးရေဘုာတူ
  ညီ်ခိုျက််�ျာ�အ� တ�ာ��၀င််ဟာ� ယူ်ဆိုရေသုံးာ က်�န်း�်စီစည််� (သုုံး� )  
  လု��်ရေဆိုာင််�ု (သုုံး� ) ရေဆို�၀ါ�၊ �ု��သုံးတ်ရေဆို�၊ ရေ�ါင််�သုံးတ်ရေဆို� 
    �ျာ�၊ အု�ဇ�န်း�်လုာှ�ျက််စီီ�ရေစီရေသုံးာ ၀တု��ျာ�
.   အဏ်ာ ၀ါန်ုု� တု�က််သုံးတတ ၀ါ�ျာ�နှ်ုင်�် င်ါ��န်း�်ရေတာင််�ျာ� အာ�ဖွဲ့�်�ဆီို�
    ပြခိုင််�
•       င်ါ�ဖွဲ့�်�လု��်င်န်း�်လု��်ကု်�င််�ာတင်ွ် �ု�င််�န်း�ု�က််နှ်ုင်�် အဆုို�်ကု်� အသ့ုံး�� 
   ပြ��ပြခိုင််�
.   အတင််�အ�က်�်ခုို�င််�ရေစီသုံးည်�လ်ု��်အာ�ရေ��ရေစီခုို�င််��ု (သုုံး� )အန်ုတ�ာယ်် 
     ရုှှရေသုံးာ က်ရေလု�အလု��်သုံး�ာ��ျာ� �ါ၀င််ရေသုံးာ လု�်ုရှှာ��ု�ျာ�
•     လုရူေ�ှာင််ခုို�ပြခိုင််� အစီရုှှရေသုံးာ လု�်ုရှှာ��ု�ျာ�

(၂) အရေသ�စ်ာ�နှ်ုင်�် အလီတ်စ်ာ� စီ်�ပွ်ာ�ရေ��လီ�ပ််င်နာ�်မျာ�
အတွက် ရေင်ရွေ�က�ရေ�ာက်ပ့်�ပြခိုင််�

အရေသုံး�စီာ�နှ်ုင်�် အလုတ်စီာ� စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်�ျာ�သုံးည််
ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့်၏ စီီ��ွာ�ရေ��တင်ွ် အရေ��ကြီးကီ်�ဆ့ို��ရေသုံးာ ယ်န်ုတ�ာ��ျာ�
ထဲု�ှ တစ်ီခို�ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််နှ်ုင်�်အညီ် uab bank သုံးည်် သုံးင်�်ရေတာ်မြဲ�ီ�
တတ်န်ုု�င််စွီ�်�ရုှှရေသုံးာ၊ အ�ည််အခိုျင််� ပြ�ည်�်�ီရေသုံးာ ရေင်ရွေ�က်�၀န်း်
ရေဆိုာင််�ု�ျာ�ကု်� �ု��ု��ရုှှ�န်း ်ရေထုာက််�့�ရေ��သုံးည််။

uab သုံးည်် JICA SME နှ်ုစ်ီဆိုင်�်ရေခိုျ�ရေင်စီွီ�့ကု်န်း�် အတက်ွ် ၄င််�၏ 
လုျာထုာ�ခိုျက််ကု်� ရေက်ျာ်လုနွ်း�်ရုှှခဲို�သုံးည််။ ၄င််� JICA SME အစီီ
အစီဥ််သုံးည်် အရေသုံး�စီာ�နှ်ုင်�် အလုတ်စီာ� စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်�ျာ�
အတက်ွ် အတု��နှ်ု�န်း�် န်းည််�စွီာပြဖွဲ့င်�် �ရုှှန်ုု�င်် �န်း ် �့��ု��ရေ��မြဲ�ီ� က်ွန်ု်��်
တု�သုံးည်် အရေသုံး�စီာ�နှ်ုင်�် အလုတ်စီာ� စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်�ျာ�
ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��တု��တက််လုာရေစီ�န်း ် ဤအစီီအစီဥ််ကု်� ဆိုက််လုက််�့��ု��သွုံးာ�
�ည််ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။ 

၂၀၂၄ စီက််တင််ဘုာ ၃၀ �က််ရေန်း �ခွဲတွင်် ဘုဏ််သုံးည်် အရေသုံး�စီာ�နှ်ုင်�်
 အလုတ်စီာ� စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်�ျာ�အတက်ွ် ရေင်ရွေ�က်�ရေထုာက််�့�
ပြခိုင််�ကု်� ၄င််�ရေခိုျ�ရေင်စွီ�စီ�ရေ�ါင််�၏ ၂၆% ထုု တု��ပြ�ငှ်�်သွုံးာ��ည််ဟာ�
လုျာထုာ�သုံးည််။

(၃) လ့ီအခွိုင်�်အရေ��

Customer �ျာ�အာ�လ့ု��သုံးည်် သူုံးတု�၏ စီီ��ွာ�ရေ��ဆုို�င််�ာ
ဆ့ို��ပြဖွဲ့တ်ခိုျက််�ျာ�တင်ွ် က်�လုသုံး�ဂုဂလုအူခွိုင်�်အရေ�� ရေ�က်ပြင်ာ
စီာတ�်�တင်ွ် ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�သုံးည်�်အတု�င််� လ့ုအခွိုင်�်အရေ���ျာ�ကု်�
ရေလု�စီာ�ပြ�ငှ်�်တင််သွုံးာ��န်း ် ရေ�ှာ်လုင်�်�မြဲ�ီ� ၄င််�တု�၏ ရေ��သွုံးင််�
သူုံး (supplier) �ျာ�အာ�လုည််� ထုု�ကဲ်�သုုံး� �င်် ပြ��လု��်န်ုု�င််ရေစီ�န်း်
 ရေ�ှာ်လုင်�်�သုံးည််။   ရေရှှာင််လုှဲ၍ ��ရေသုံးာ ဆုို��က်ျ�ု�သုံးက််ရေ�ာက််�ု
�ျာ�အတက်ွ် ၄င််�တု�သုံးည်် တ�ာ�၀င််လု��်င်န်း�်စီဥ််�ျာ��ှ တစ်ီဆိုင်�်
 ပြ�န်းလ်ုည်် ထူုရေထုာင််ရေ��အတက်ွ် �့��ု��ရေ��လုု��်�ည််ဟာ� ရေ�ှာ်လုင်�်
�သုံးည််။ 

(၄) ၀နာ�်မ်�ဆိို�င််�ာ စ့်သတ်မှတ်ခိုျက်မျာ�

အလု��်ခွိုင််၏ အရေပြခိုခ့ို�ူ�ျာ�နှ်ုင်�် အခွိုင်�်အရေ���ျာ�ဆုို�င််�ာအပြ�ည််
ပြ�ည််ဆုို�င််�ာ အလု��်သုံး�ာ�အဖဲ့ွဲ့အစီည််�၏ ရေ�က်ပြင်ာ စီာတ�်�နှ်ုင်�်
ဆိုက််စီ�်ရေသုံးာအစီည််�အ  ရေဝ�ကြီးကီ်��ျာ�တင်ွ် ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�သုံးည်�်
စ့ီခိုျနု်းစ့်ီညွှနှ်း�်�ျာ�အတု�င််� customer �ျာ� သုံးည်် အလု��်သုံး�ာ�
�ျာ�အာ� ရေလု�စီာ�မြဲ�ီ� လု��်သုံးာ�စ့ီနှ်ု�န်း�်�ျာ�ကု်� ပြ�ငှ်�်တင််ရေ���န်း်
ရေ�ှာ်လုင်�်သုံးည််။ ၄င််�တု� ကု်�ယ််�ု�င်် လု��်ရေဆိုာင််�ု�ျာ�တင်ွ် ပြ��လု��်
�န်းနှ််ုင်�် ၄င််�တု�၏ ရေ��သွုံးင််�သူုံး (supplier) �ျာ�အာ� လု�်ှ��ု���ုကု်� 
အသ့ုံး��ပြ��မြဲ�ီ� အလုာ�တပူြ��လု��်�န်း ်ရေ�ှာ်လုင်�်�သုံးည််။ ရေရှှာင််လုှဲ��
ရေသုံးာ ဆုို��က်ျ�ု�သုံးက််ရေ�ာက််�ု�ျာ�အတက်ွ် ၄င််�တု�သုံးည်် တ�ာ�၀င််
လု��်င်န်း�်စီဥ််�ျာ��ှ တစ်ီဆိုင်�် ပြ�န်းလ်ုည််ထူုရေထုာင််ရေ��အတက်ွ် �့��ု��
ရေ��လုု��်�ည််ဟာ� ရေ�ှာ်လုင်�်�သုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် က်ွန်ု်��်တု�၏
စီီ��ွာ�ရေ��အပြ�င််ဘုက််တင်ွ်လုည််� ၀န်းထ်ု�်�နှ်ုင်�် လု��်သုံးာ�ဆုို�င််�ာ
 အခွိုင်�်အရေ���ျာ�အာ� လုု�က််န်းာက်ျင်�်သ့ုံး��ပြခိုင််�ကု်� အာ�ရေ��မြဲ�ီ� ခုို�င််
ခုို�င််�ာ�ာက်ျင်�်သ့ုံး��သုံးည််။

ယူ်အ��်ခိုျ��်�ု ရုှှပြခိုင််�ကု်� တာ၀န်းယူ််�ုရုှှရေသုံးာ န်ုု�င််င့်ကြီးကီ်�သုံးာ�ဟာ� 
ယ့်��က်ည််ထုာ�သုံးည််။ လု��်င်န်း�်၏ �ည််သုံးည်�်ရေန်း�ာတင်ွ်�ဆုို� က်ွန်ု်��်
တု�၏ ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�၏ အက်ျ�ု�စီီ��ွာ�ရေ��အတက်ွ် �ွင်�်လုင််�
ပြ�င််သုံးာ�ုနှ်ုင်�် တာ၀န်းခ့်ို�ုကု်� သုံး�ာသုံး�တ်က်ျက်ျ လု��်ရေဆိုာင််ပြခိုင််�
ပြဖွဲ့င်�် စီတင််သုံးည််။ 
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က်ွန်ု်��်တု� နှ်ုင်�် က်ွန်ု်��်တု�၏ ၀န်းထ်ု�်��ျာ�သုံးည်် အခွိုန်း�်ှတစွီာ
 အတတူကွ်ရေ��ရေဆိုာင််ပြခိုင််�အာ�ပြဖွဲ့င်�် က်ွန်ု်��်တု�၏ လု�ုူအသုုံး�င််�
အ၀န်း�်သုုံး�  စီီ��ွာ�ရေ���့��ု���ု�ျာ� ပြ��လု��်�န်း ် က်တုက်၀တ်ပြ��
ထုာ��ါသုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ၂၀၁၈/ ၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီ
အတက်ွ် က်�န်းသွ်ုံးယ််လု��်င်န်း�်ခွိုန်းအ်ပြဖွဲ့စ်ီ ပြ�န်း�်ာက်ျ�် ၄.၃ ဘီုလီုယ့် 
ရေ��ရေဆိုာင််ခဲို�သုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�၏ ��ဟုာတလု�်ုရှှာ��ု�ျာ��ှ
လုည််�၂၀၁၈/ ၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီအတင်ွ်� အသုံးာ�တင််
စီ�စီ�ရေ�ါင််� ပြ�န်း�်ာက်ျ�် ၁၇.၁ �ီလီုယ့်ကု်� လု�ူါန်း�်မြဲ�ီ�ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။ 

ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုအရေ�်  က်ွန်ု်��်တု�၏လု�်ှ��ု���ုကု်� တု��ခိုျ�ဲ
န်ုု�င််�န်းအ်တက်ွ် ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ�နှ်ုင်�် က်န်းထ်ု�ု�က််တာ�ျာ� အ�ါ
အ၀င်် က်ွန်ု်��်တု�၏ ရေထုာက််�့� ရေ��ကု်� �ု��ု�ရေသုံးခိုျာရေစီ�န်း ် ၄င််�တု�
၏ စီီ��ွာ� ရေ��လု��်င်န်း�်�ျာ�ကု်� အလုာ�တ ူ တာ၀န်းယူ််�ုရုှှရေစီ�န်း်
 လု��်ရေဆိုာင််သုံးည််။ အလုာ�တစွူီာ က်ွန်ု်��်တု�  customer �ျာ�၏ 
လု��်င်န်း�်လုည််�တ်�့�သုံးည်် သုုံးသုံးာထုင််ရှှာ�ရေသုံးာ သုံးဘုာ၀�တ်၀န်း�်
က်ျင််နှ်ုင်�် လု�ုူရေ��ဆုို�င််�ာ အက်ျ�ု�သုံးက််ရေ�ာက််�ု�ျာ� ပြဖွဲ့စ်ီရေ�်ရေစီ
န်ုု�င််သုံးည်�်  အရေပြခိုအရေန်း�ျာ� ရုှှသုံးည််ကု်� က်ွန်ု်��်တု� သုုံးရုှှထုာ�သုံးည််။ 

ဤသုုံး� ရေသုံးာ အရေပြခိုအရေန်း�ျာ�တင်ွ် ၄င််�တု�အရေ�်တင်ွ် က်ွန်ု်��်တု�၏ 
လု�်ှ��ု���ုကု်� ရေလုှာ�ခိုျစီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�န်း ်ကြီးကု်��စီာ�သုံးည််။
ထုု� အပြ�င််လုည််� သုံးဘုာ၀�တ်၀န်း�်က်ျင််ဆုို�င််�ာ၊ လု�ုူရေ��ဆုို�င််�ာ
နှ်ုင်�် အ��်ခိုျ��်ရေ��ဆုို�င််�ာ စွီန်း �စ်ီာ��ုအန်ုတ�ာယ််ကု်� စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�န်းW်WF
 နှ်ုင်�် န်းာ�လုည််�ုစီာခိုှန်းလ်ုာှ လုက််�ှတ်ရေ��ထုု��မြဲ�ီ� သုံးဘုာ၀�တ်၀န်း�်
က်ျင််ဆုို�င််�ာ၊ လု�ုူရေ��ဆုို�င််�ာနှ်ုင်�် အ��်ခိုျ��်ရေ��ဆုို�င််�ာ�ူ၀ါ��ျာ� 
ခိုျ�ှတ်မြဲ�ီ� ကြီးကု်�တင််ရေဆိုာင််�ွက််ပြခိုင််��ျာ�ကု်� လု��်ရေဆိုာင််သုံးည််။

(၁) ပ်�ဟိာတလီ�ပ််င်နာ�်မျာ� လီ�ပ််ရေဆိုာင််ပြခိုင််�

ရေင်ရွေ�က်�၀န်းရ်ေဆိုာင််�ု�ျာ� �့��ု��ရေ��သူုံးတစ်ီရေယ်ာက််အရေန်းနှ်ုင်�် က်ွန်ု်��်
တု�သုံးည်် လုရူေထုာင််ရေ�ါင််��ျာ�စွီာ၏ဘု၀�ျာ�ကု်� �့��ှန်းထု်ုရေတရ့ေန်း
�မြဲ�ီ� အာ�လ့ု��အတက်ွ် တန်းဖု်ွဲ့��ရေ��ရေဆိုာင််မြဲ�ီ� လု�ုူရေ��အက်ျ�ု�
သုံးက််ရေ�ာက််�ု�ျာ� သုုံးသုုံးသုံးာသုံးာ ရေလု�န်းက််တု���ွာ�လုာရေစီ�န်း�ှ်ာ 
က်ွန်ု်��်တု�၏ တာ၀န်းပ်ြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။ အလု�ူျာ� လု�ူါန်း�်ပြခိုင််�၊ စီီ��ွာ�ဖွဲ့က််
�ျာ�ဖဲ့ွဲ့ဖြိုးပြခိုင််�နှ်ုင်�်  ၀န်းထ်ု�်��ျာ� �ါ၀င််ပြခိုင််��ှတဆိုင်�် လု�ုူအဖဲ့ွဲ့အစီည််�
�ျာ�ကု်� အင််တု�က််အာ�တု�က်် �ါ၀င််ကူ်ညီ်�န်း ် ကြီးကု်��စီာ�သုံးည််။  
က်ွန်ု်��်တု�၏ လု�ုူဦး�ရေဆိုာင််�ု�ျာ� ပြ��လု��်�န်းနှ််ုင်�် ထုင််ရှှာ�ရေသုံးာ 
လု�ုူရေ��ပြ�ဿန်းာ�ျာ�ကု်� အာ�့� စုီ�က််န်ုု�င််�န်း ်ဦး�စီာ�ရေ�� ဧ�ုယ်ာ (၃) 
ခို�ကု်�ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�သုံးည််။

(၂) အရေပြခိုခ့ို လိီ�အပ််ခိုျက်မျာ� 

၂၀၁၇ခို�နှ်ုစ်ီ �ီဇင််ဘုာလုတင်ွ် uab သုံးည်် “Be the Change 
Myanmar” ဟာရူေသုံးာ�ဏ်ာ�ရေပြခိုလှု�်�ကု်� စီတင််ခဲို�သုံးည််။ ၄င််�
သုံးည််က်ရေလု�သူုံးင်ယ််�ျာ�နှ်ုင်�် အ�ျ�ု�သုံး�ီ��ျာ�အာ� အက်ျ�ု�ပြ��ရေစီ
�န်း ်အဓုိက်ထုာ�ရေဆိုာင််�ွက််မြဲ�ီ� လု�ုူဘု၀�ျာ� ကု်�လုည််� တု��တက််

လုာရေစီ�န်းအ်တက်ွ် အရေပြခိုခ့ို လုု�အ�်ခိုျက််�ျာ�ကု်� ဦး�စီာ�ရေ��ပြခိုင််�
ပြဖွဲ့င်�်�ု��ု�ရေက်ာင််��ွန်းရ်ေသုံးာ ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့်အတက်ွ် အရေပြ�ာင််�အလဲုကု်� 
 တနွ်း�်�ု� �န်း ်�ည််ညွှနှ်း�်သုံးည််။ 

က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့်�ှ လုငူ်ယ််�ျာ�ကု်� ကူ်ညီ်ရေထုာက််�့�
ပြခိုင််�နှ်ုင်�် ဆိုင််��ဲန်ု�်ွ��ါ�စီသုံးာ က်ရေလု�သူုံးင်ယ််�ျာ�ကု်� �့��ှန်းလ်ု�ူါန်း�်
ရေထုာက််�့�ပြခိုင််�အစီရုှှရေသုံးာ �ျာ�စွီာရေသုံးာလုငူ်ယ််�ျာ�ကု်� အက်ျ�ု�ပြ��
ရေသုံးာ�ရေ�ာဂုျက််�ျာ�နှ်ုင်�် လု�်ုရှှာ��ု �ျာ�ကု်� လု��်ရေဆိုာင််သုံးည််။

(၃) မတူကဲွပြပ်ာ�ရေသာလ်ီည်�် ည်ညွီွတ်မုရိှှရေသာ လီ�ပ််သာ�
အင််အာ�စ်�
uab ဘုဏ်် တင်ွ် က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် �တကဲွူ်ပြ�ာ�ရေသုံးာ်လုည််� ညီ်ညွှတ်ွ
�ုရုှှရေသုံးာ လု��်သုံးာ�အင််အာ�စီ�သုံးည်် ဆ့ို��ပြဖွဲ့တ်ခိုျက််�ျာ� ခိုျ�ှတ်
ပြခိုင််�၊ ၀န်းထ်ု�်��ျာ� အခိုျင််�ခိုျင််�ခိုျတ်ုဆိုက််ပြခိုင််�နှ်ုင်�် ပြ�ဿန်းာ�ျာ�
ရေပြဖွဲ့ရှှင််�ပြခိုင််�တင်ွ် အရေ���ါသုံးည််ကု်� န်းာ�လုည််သုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�
၏ လု�ုူ�ဏ်ာ�ရေပြခိုလှု�်��ျာ�အတက်ွ် အဓုိက်န်းယ််�ယ်် (၂) ခို�ကု်�
ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�သုံးည််။ 

အလု��်သုံးင်် အခွိုင်�်အရေ���ျာ� - က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ၂၀၂၀ခို�
နှ်ုစ်ီ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ် ဘဲ့ု��ရေသုံး�ရေသုံးာ ရေက်ျာင််�သုံးာ�
ရေက်ျာင််�သူုံး အရေယ်ာက်် (၄၀) အထုု အလု��်သုံးင်် ရေလု�က်ျင်�်
ပြခိုင််��ျာ�ကု်� တု��ပြ�ငှ်�်ရေဆိုာင််�ွက်် န်ုု�င််�န်း ် ၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ 
ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ် စီတင််ပြ�ငှ်�်တင််ခဲို�သုံးည််။ 

လုငူ်ယ််�ျာ�အာ� အလု��်အကု်�င််အခွိုင်�်အလု�်��ျာ�ရေ��ပြခိုင််� 
၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ် က်ွန်ု်��်တု�  လု��်သုံးာ�
အင််အာ�၏ ၄၆% သုံးည်် အသုံးက်် ၃၀ နှ်ုစ်ီ ရေအာက််�ျာ�
ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။

(၄) အိမ်�ာ အခွိုင်�်အရေ��မျာ�

အု�်�ာ�ု�င််ဆုို� င််န်ုု�င််�န်း်အတွက််ရေင်ွရေ�က်�အရေထုာက််အ�့�ယူ်န်ုု�င််
ပြခိုင််�သုံးည်် က်ွန်ု်��်တု�၏ လု�ုူအဖဲ့ွဲ့အစီည််�တင်ွ် ထုင််ရှှာ�ရေသုံးာ
 အခိုက််အခဲိုတစ်ီခို� ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။ ၀င််ရေင်နွ်းည််��ါ�ရေသုံးာ နှ်ုင်�် ၀င််ရေင်ွ
အလုယ််အလုတ်�ရုှှရေသုံးာ တစ်ီဦး� တစ်ီရေယ်ာက််ခိုျင််�စီီနှ်ုင်�် �ုသုံးာ�စီ�
�ျာ� အု�်�ာ�ု�င််ဆုို�င််�ု�ျာ��ရုှှန်ုု�င််�န်း ် က်ွန်ု်��်တု�က် ရေင်ရွေ�က်��ျာ�
�ရုှှ�န်း ်ရေထုာက််�့� ရေ��သုံးည််။ ဘုဏ််သုံးည်် ၀န်းထ်ု�်��ျာ�အာ�လုည််�
အု�်�ာ�ု�င််ဆုို�င််�ု�ရုှှ�န်း ် အာ�ရေ��မြဲ�ီ� ၀န်းထ်ု�်��ျာ�အာ� အု�်�ာ 
ရေခိုျ�ရေင်�ွျာ�ကု်� ရေထုာက််�့�ရေ��သုံးည််။ 

၂၅ | uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ www.uab.com.mm



ဤအစီီအစီဥ််သုံးည်် uab ဘုဏ််အာ� လု�ုူ�တ်ဝန်း�်က်ျင််နှ်ုင်�်
ဆိုက််စီ�်မြဲ�ီ� တု��တက််ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့���ုကု်�ရေဆိုာင််�ွက််�န်း ် �ည််�ွယ််ခိုျက််
ပြဖွဲ့င်�်ပြ��လု��်ခဲို�သုံးည််�ှာ ၃ နှ်ုစ်ီဆိုက််တု�က််ရုှှလုာခဲို�မြဲ�ီ� က်ရေလု�သူုံးင်ယ််
�ျာ�၊ လုငူ်ယ််�ျာ�နှ်ုင်�် အ�ျ�ု�သုံး�ီ� �ျာ�အတက်ွ် အထူု�အရေလု�ရေ��
ရေဆိုာင််�ွက််�ျာ�အပြ�င်် လု�ုူ�တ်၀န်း�်က်ျင််ရုှှဆိုင််��ဲန်ု�်ွ��ါ�သူုံး�ျာ�၊  
�သုံးန်းစွ်ီ�်�သူုံး�ျာ� နှ်ုင်�် �စ်ီ�ယ််ခ့ိုထုာ��သူုံး�ျာ�အတက်ွ် အဓုိက်
ကူ်ညီ်လု��်ရေဆိုာင််ရေ��ရေန်းသုံးည််။

(၁) အာ�ကစ်ာ�နာယ််ပ်ယ််မှ လူီင်ယ််မျာ�

အဓုိက် သီုံး�သုံးန်း � ် ကူ်ညီ်ရေထုာက််�့�ရေ��အရေန်းနှ်ုင်�် uab ဘုဏ််သုံးည််
ပြ�န်း�်ာ��က်က််ရေတာင််အာ�က်စီာ� အရေက်ျာ်အရေ�ာ် ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည်�်
 သုံးက််ထုာ�သူုံးဇာ အာ� သူုံး�၏အု�်�က််ပြဖွဲ့စ်ီရေသုံးာ ဂုျ�န်း,် တု�က်ျ�ု
တင်ွ် က်ျင််��ရေသုံးာ ၂၀၂၀ အု�လ့ု�စ်ီတင်ွ် �ါ၀င််ယှ်ဥ််မြဲ�ု�င််န်ုု�င််�န်း ်

အရေက်ာင််အထုည််ရေဖွဲ့ာ်န်ုု�င််ရေ��အတက်ွ် ကူ်ညီ်ရေဆိုာင််�ွက််ရေ��သုံးည််။ 

(၂) ဆိုင််��ဲနွ်ုမ်�ပ်ါ�ရေသာ ကရေလီ�သူင်ယ််မျာ�
 ၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ် ခို၀ဲပြခ့ို�ျက််�ပြ�င််ရေက်ျာင််�
နှ်ုင်�် �က်ည်�်ပြ�င််တု�င််�ျက််�ပြ�င််ရေက်ျာင််�တု� တွတွင်် က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် 
ရေင်ရွေ�က်��ျာ�၊ ခို�တင််အု�်�ာ�ျာ�၊ ကွ်န်း�်ျူတာ�ျာ�၊ ပြခိုင််ရေထုာင််�ျာ�
၊ ရေန်း �လုည််စီာ�ျာ�၊ ည်ခိုင််�စီာ�ျာ�ကု်� လု�ူါန်း�်မြဲ�ီ� ရေက်ျာင််��ှက်ရေလု�
င်ယ််�ျာ�နှ်ုင်�် အတ ူတစ်ီ�က််တာကု်� က်�န်းဆ့်ို��ရေစီခဲို�သုံးည််။“ဆိုန်ုဒ�ျာ�
အ�ှန်းတ်က်ယ််ပြဖွဲ့စ်ီလုာ��ည််” အ�ည််ရေ��ထုာ�ရေသုံးာအစီီအစီဥ််�ှ
တဆိုင်�် လု�ူျာ�သုံးည်် ၄င််�တု�အာ� ဂု��စုီ�က််သုံးည််ဟာရူေသုံးာ အသုုံးကု်�
ရေ��န်ုု�င််�န်း ် က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ဆိုင််��ဲန်ု�်ွ��ါ�ရေသုံးာ က်ရေလု�သူုံးင်ယ််
�ျာ�အရေယ်ာက်် (၁,၀၀၀) ၏  ဆိုန်ုဒ�ျာ�ကု်� ပြဖွဲ့ည်�်ဆိုည််�ရေ��န်ုု�င််
�န်း ် �ည််�ွယ််ထုာ�သုံးည််။ စီတင််တည််ရေထုာင််ခဲို�သုံးည်�် ၂၀၁၇ခို�
နှ်ုစ်ီ �ီဇင််ဘုာ�ှစီ၍ Be the Change Myanmar သုံးည််
 �ုဘု�ဲ�ရေက်ျာင််��ျာ�၊ အပြ�င််အာ�့�ခိုျ�ုတဲ�သူုံး�ျာ�ရေက်ျာင််��ျာ�၊ 

၃.၃.၃.၁. Be The Change 

အစုီ���အရေပြခိုခ့ိုရေက်ျာင််��ျာ�၊ ရေဆို��့��ျာ��ှ က်ရေလု�သူုံးင်ယ််�ျာ�
နှ်ုင်�် က်ရေလု�လု��်သုံးာ��ျာ�၏ ဆိုန်ုဒ (၄၀၀)ရေက်ျာ်ကု်� ပြဖွဲ့ည်�်ဆိုည််�ရေ��
မြဲ�ီ�ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။

(၃) ၄၆ ကြိကိမ်ရေပြမာက် အရေရှှ�ရေတာင််အာရှှနှ်ုင်�် ဂျပ်နာလူ်ီင်ယ််မျာ�
သရေဘာာခို�ီ�စ်ဥ်် 

အဓုိက် ကူ်ညီ်ရေထုာက််�့�ရေ��အရေန်းနှ်ုင်�် uab ဘုဏ်် သုံးည်် နှ်ုစ်ီစီဥ််
လုငူ်ယ််နှ်ု�ီရေနှ်ုာဖွဲ့လှုယ််သုံးည်�် အစီီအစီဥ််ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည်� ် ၄၆ ကြီးကု်�်ရေပြ�ာက််
အရေရှှ�ရေတာင််အာရှှနှ်ုင်� ် ဂုျ�န်းလ်ုငူ်ယ််�ျာ�သုံးရေဘုာာခို�ီ�စီဥ််၏ ရေင်ရွေ�က်� 
လုု�အ�်ခိုျက််�ျာ�ကု်� ကူ်ညီ် ရေဆိုာင််�ွက််ရေ��ခဲို�သုံးည််။ ၄င််�အစီီအစီဥ််
သုံးည်် ပြ�န်း�်ာ�ယ်ဥ််ရေက်ျ��ုနှ်ုင်�် ထ့ု��တ�်�စီဥ််လုာ�ျာ�ကု်�အပြခိုာ�ရေသုံးာ
အာဆီိုယ့် န်ုု�င််င့်�ျာ�နှ်ုင်�် ဂုျ�န်းန််ုု�င််င့်အာ� တင််ပြ��န်းကု််�ယ််စီာ�ပြ��
သုံးည်�် အ�ျ�ု�သုံးာ�ရေခိုါင််�ရေဆိုာင််တစ်ီဦး�နှ်ုင်�် လုငူ်ယ်် ၂၈ ရေယ်ာက််နှ်ုင်�် 

ဖဲ့ွဲ့စီည််�ထုာ�သုံးည်�် ကု်�ယ််စီာ�ပြ��တ�်ဖဲ့ွဲ့တခို� ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။

က်ွန်ု်��်တု�၏ လု��်င်န်း�်ရေဆိုာင််တာ�ျာ�ကု်� က်ျင်�၀်တ်နှ်ုင်�အ်ညီ်ရေဆိုာင််�ွက်် 
ပြခိုင််� သုံးဘုာ၀�တ်၀န်း�်က်ျင််အာ� အက်ျ�ု�ပြ��ပြခိုင််�နှ်ုင်�် လု��်ကု်�င်် 
ရေဆိုာင််�ွက််�န်းနှ််ုင်�် လု�ုူအဖဲ့ွဲ့အစီည််�၏ဘု၀အ�ည််အရေသွုံး��ျာ�
ကု်� ပြ�ငှ်�်တင််လုု�ပြခိုင််�အာ� ရေရှှ�ရှှ သုံးည်�်လု��်င်န်း�်�ျာ�အာ� စီဥ််ဆိုက်် 
�ပြ�တ်လု��်ရေဆိုာင််�န်း�်ည််�ွယ််ခိုျက််ပြဖွဲ့င်� ်က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် uab ဘုဏ်် 
လု��်င်န်း�်စီ�၏ ��ဟုာတအစီီအစီဥ််အာ�လ့ု��ကု်�အရေက်ာင််အထုည််ရေဖွဲ့ာ်  
ရေဆိုာင််�ွက််�ည်�် ရေဖွဲ့ာင်် ရေ��ရှှင််�တစ်ီခို�ကု်� တည််ရေထုာင်် ရေန်းသုံးည််။
uab ရေဖွဲ့ာင််ရေ��ရှှင််�ဟာရူေသုံးာ အ�ည််ရေအာက််တင်ွ် က်ွန်ု်��်တု�သုံးည််
 ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့်�ှ လု�့ူအဖဲ့ွဲ့အစီည််��ျာ�အတက်ွ် တာ၀န်းထ်ု�်�ရေဆိုာင််
ရေ��ရေန်းရေသုံးာ အစီီအစီဥ််လု�်�ညွှနှ်းခ်ိုျက််�ျာ��ှတဆိုင်�် လုျာထုာ�
ပြခိုင််�ခ့ိုထုာ��ရေသုံးာ �ထုု�က််ရေသုံးာ တစ်ီဦး�တစ်ီရေယ်ာက််ခိုျင််�စီီနှ်ုင်�် 
သုံးင်�်�ရ်ေလုျာ်ရေသုံးာ အဖဲ့ွဲ့အစီည််��ျာ�ကု်� ရေင်ရွေ�က်�ရေထုာက််�့�ပြခိုင််�နှ်ုင်�် 
ကူ်ညီ်ရေထုာက််�့� ပြခိုင််��ျာ�ကု်� လု��်ရေဆိုာင််�န်း ်�ည််�ွယ််သုံးည််။

 uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ | ၂၆www.uab.com.mm



၃.၄.  သုံးဘုာ၀�တ်၀န်း�်က်ျင််ဆု�င််�ာ၊ လူု�ုရေ��ဆု�င််�ာနှ်ုင်�် အဖွဲ့့ဲအစီည်�် အ��်ခိုျ��်�ု

အထုက််တင်ွ် ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�ရေသုံးာ ဘုဏ််၏ �ည််�ွယ််ခိုျက််နှ်ုင်�်
�ူ၀ါ��ျာ�ကု်� �ု� ရေဆိုာင််ရေ��ပြခိုင််�၏ အစုီတ်အ�ု�င််� တစ်ီခို�အပြဖွဲ့စ်ီ
က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်းစ်ီန်းာန်ုု�င််ရေပြခိုအန်ုတ�ာယ််ကု်� စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွိုပြခိုင််�၏
အရေ��ကြီးကီ်��ုကု်� န်းာ�လုည််သုုံးရုှှထုာ�မြဲ�ီ� တ�ာ��ှတ၍က်ျင်�၀်တ်
နှ်ုင်�ညီ််ရေသုံးာ စီီ��ွာ�ရေ��အရေလု�အက်ျင်��်ျာ��ှတဆိုင်�တ်ာ၀န်းယူ််
�ုရုှှရေသုံးာ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ရေသုံးာ ကြီးကီ်��ွာ�တု��တက််�ုကု်��ရုှှ
�န်းရ်ေဆိုာင််�ွက််သုံးည််။ ထုု� ရေ�က်ာင်� ် က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် သုံး�ာ�ု��က်ျ
ရှုံး�ုရေထုာင်� ် တစ်ီခို��ှ ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်းစ်ီန်းာန်ုု�င််ရေပြခိုအန်ုတ�ာယ််�ျာ� (ရေခိုျ�ရေင်ွ
ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်းစ်ီန်းာန်ုု�င််ရေပြခို အန်ုတ�ာယ််၊ ရေစီျ�ကွ်က်် ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်းစ်ီန်းာန်ုု�င််ရေပြခို
အန်ုတ�ာယ််) �ျာ�ကု်�သုံးာ�က် သုံးဘုာ၀�တ်၀န်း�်က်ျင်် ဆုို�င််�ာ၊
 လု�ုူရေ��ဆုို�င််�ာနှ်ုင်� ် အဖဲ့ွဲ့အစီည််� အ��်ခိုျ��်�ု ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်းစ်ီန်းာ န်ုု�င််ရေပြခို
အန်ုတ�ာယ််�ျာ�ကု်��ါ ထုည်�သွ်ုံးင််�စီဥ််�စီာ���ည််။ က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် 
ထု�တ်က်�န်းတ်စ်ီခို� (သုုံး� ) ၀န်းရ်ေဆိုာင််�ု�ျာ�ကု်� စီတင််ရေန်းစီဥ်် အစီဥ််အမြဲ�ဲ 
သုံးဘုာ၀�တ်၀န်း�်က်ျင်် ဆုို�င််�ာ၊ လု�ုူရေ��ဆုို�င််�ာနှ်ုင်� ် အဖဲ့ွဲ့အစီည််�
အ��်ခိုျ��်�ု ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်းစ်ီန်းာ န်ုု�င််ရေပြခိုအန်ုတ�ာယ််ကု်� ထုည်�သွ်ုံးင််���ည််။
က်ွန်ု်��်တု�၏ လု��်ရေဆိုာင််ခိုျက််ကု်� သုံးဘုာ၀�တ်၀န်း�်က်ျင်် ဆုို�င််�ာ၊  
လု�ုူရေ��ဆုို�င််�ာနှ်ုင်� ် အဖဲ့ွဲ့အစီည််� အ��်ခိုျ��်�ု �ူရေဘုာင််၏ဖ့ွွဲ့မြဲဖုွဲ့��
တု��တက််�ုနှ်ုင်� ် အရေက်ာင််အထုည််ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင််�ွက််�ုအတက်ွ်WWF 
နှ်ုင်� ်န်းာ�လုည််�ုစီာခိုှန်းလ်ုာှကု်� ��က်ာရေသုံး��ီက် လုက််�ှတ်ရေ��ထုု��ပြခိုင််�
က် ထုင််ရှှာ�ရေစီသုံးည််။ 
က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ဖွဲ့ယ််ထု�တ်စီာ�င််� (exclusion list) ကု်�စီတင််ပြခိုင််� 
နှ်ုင်� ် အရေက်ာင််အထုည််ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင််�ွက််ပြခိုင််�၏ ကြီးကု်�တင််ရေဆိုာင််�ွက််
သုံးည််။ ၄င််�စီာ�င််�တင်ွ် uab bank ၏အခိုျက််အလုက််�ျာ�နှ်ုင်� ် �
ကု်�က််ညီ်ရေသုံးာ customers �ျာ��၏ က်ဏ္ဍာ (သုုံး� ) အ�ျ�ု�အစီာ��ျာ�
ကု်� ထု�တ်ပြ�န်းထ်ုာ�သုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�အရေန်းပြဖွဲ့င်� ် ၄င််�ဖွဲ့ယ််ထု�တ်စီာ�င််�
တင်ွ် သုံးတ်�ှတ်ထုာ�ရေသုံးာ လု�်ုရှှာ��ု�ျာ�တင်ွ် �ါ၀င််ရေန်းရေသုံးာ အဖဲ့ွဲ့
အစီည််��ျာ�အာ� ရေဆိုာင််�ွက််ရေ���ည်် �ဟာ�တ်�ါ။
(၁) ဒစ််ဂျစ််တယ််နှ်ုင်� ်နာည်�်ပ်ည်ာတွင်် �င််�နီှ်ု�ပြမ�ပ််န့ှ်ုပြခိုင််�
uab တင်ွ် �စ်ီဂုျစ်ီတယ််တု��တက််ပြခိုင််�နှ်ုင်� ်တီထွုင််ပြခိုင််�သုံးည်် က်ွန်ု်��်
တု�၏ အန်းာဂုတ်ယှ်ဥ််မြဲ�ု�င််န်ုု�င််စွီ�်�နှ်ုင်� ် က်ျယ််ပြ�န်း � ် ရေသုံးာ စီီ��ွာ�ရေ��
လု��်င်န်း�် အသွုံးင််ရေပြ�ာင််�လဲု�ု�ျာ�အတက်ွ် အဓုိက်ရေသုံးာ�ခိုျက််ပြဖွဲ့စ်ီ�့�
သုံးာ�က် ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�အာ� ထု�်တု��တန်းဖု်ွဲ့���ျာ�ပြဖွဲ့န်း � ် ရေဝ�ာတင်ွ် 
အရေထုာက််အကူ်ပြ��ရေသုံးာ အခိုန်း�်က်ဏ္ဍာတင်ွ်လုည််� �ါ၀င််မြဲ�ီ� လုသူုံးာ�
အက်ျ�ု�ပြ�� ဘုဏ််လု��်င်န်း�် (Humanising Bank) နှ်ုင်� ် ဘုဏ္ဍာာ ရေ��
ဆုို�င််�ာ �ါ၀င််�ု (financial inclusion) ကဲ်�သုုံး�  န်းယု်ာ��ျာ� ကု်�
လုည််� လုု�က််န်းာသုံးည််။ �စ်ီဂုျစ်ီတယ််နှ်ုင်� ်န်းည််��ည်ာတင်ွ် �င််�နှ်ု�ီပြ���်
နှ်ုပ့ြခိုင််�သုံးည်် က်ွန်ု်��်တု�  အသုုံး�င််�အ၀န်း�်၏ ဘုဏ္ဍာာ ရေ��ဆုို�င််�ာ �ါ၀င််�ု 
(financial inclusion) ကု်� �ါ၀င််အာ�ပြဖွဲ့ည်�လ်ုျက််ရုှှသုံးည််။
၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာ ရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ် က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ရေအာက််ရေဖွဲ့ာ်ပြ��ါအတု�င််� 
�စ်ီဂုျစ်ီတယ််အစီီအစီဥ််�ျာ�ကု်� စီတင်် လု��်ရေဆိုာင််ရေန်းသုံးည််။ 
•  ၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာ ရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ် uab Mobile ကု်�စီတင််ရေဆိုာင််�ွက််
ခဲို�သုံးည််။ လုက်် ရေဗွျူရေလုာ�အင််စီန်းစ်ီ (Biometriclog-in) ဖွဲ့�န်း�်ရေင်ွ

ပြဖွဲ့ည်�ပ်ြခိုင််� (Mobile Top-Up)၊ ဘီုလ်ုရေဆိုာင််ပြခိုင််�(Bill Pay-
ment) နှ်ုင်� ် အပြခိုာ� လု��်ရေဆိုာင််ခိုျက််အ�ျာ�အပြ�ာ�ပြဖွဲ့င်�စ်ီဥ််
ဆိုက််�ပြ�တ်တု��ပြ�ငှ်�လ်ုျက််ရုှှမြဲ�ီ� သုံးာလုနွ်းရ်ေက်ာင််��ွန်းလ့်ု�ပြခ့ို�ရေသုံးာ  
�ု�ဘုု�င််�ဘုဏ််လု��်င်န်း�်အရေတအ့�က့်�ကု်� ရေ��ရေဆိုာင််လုျက််ရုှှသုံးည််။ 
.   Fintech န်းည််��ည်ာတီထွုင််�ု�ျာ�ကု်� ၂၀၂၀ ဘုဏ္ဍာာ ရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ် 
�ုတ်ဆိုက််န်ုု�င််�န်း ်စီီစီဥ််ရေဆိုာင််�ွက််လုျက််ရုှှ မြဲ�ီ� ၄င််�တု�သုံးည်် အရေပြခိုခ့ို
အာ�ပြဖွဲ့င်� ်Digital Wallet �ျာ�နှ်ုင်� ်က်�န်းသ်ုံးည််�ျာ�အတက်ွ် အ�်�လီု
ရေက်�ရှှင််��ျာ� ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။
•  လု��်င်န်း�်ဆုို�င််�ာ ပြ�န်းလ်ုည််ပြ�င််ဆိုင််ပြခိုင််�သုံးည်် ရေရှှ�တန်း�်လု��်င်န်း�် 
ခွိုင််တငင်် customer အရေတအ့�က့်��ျာ�ရေက်ာင််��ွန်းလ်ုာမြဲ�ီ�ရေန်းာက််တန်း�် 
လု��်င်န်း�်စီဥ််ကု်�လုည််� �ု��ရှှင််�ရေစီ�န်းစ်ီဥ််ဆိုက််�ပြ�တ်လု��်ရေဆိုာင််� 
�ည်� ် လု��်င်န်း�်စီဥ််တစ်ီခို� ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။ ဘုဏ််ခဲွိုရုှှ စီာ�ွက််စီာတ�်� 
ရေလုှာက််လုာှ�ျာ�ကု်�လုည််� ပြ�န်းလ်ုည််ဆိုန်း�်စီစ်ီမြဲ�ီ� ရေလုှာက််လုာှ
အ�ျ�ု�အစီာ�ရေ�ါင််� (၅၀) ရေက်ျာ်ကု်�ရေ�ါင််�စီည််�ပြခိုင််��ျာ�ပြ��လု��်ခဲို� 
သုံးည််။  ၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာ ရေ�� နှ်ုစ်ီတင်ွ် စီတင််ခဲို�ရေသုံးာ တု��တက််ရေပြ�ာင််� 
လဲု�ုကု်� ၃ နှ်ုစ်ီ�က်ာဆိုက််လုက််လု��်ရေဆိုာင််သွုံးာ��န်း ်�ည််�ွယ််မြဲ�ီ� ၄င််�
တင်ွ် �စ်ီဂုျစ်ီတယ််ရေတ�ွရေခို်�ုနှ်ုင်� ်၀န်းထ်ု�်��ျာ�၏ လု��်င်န်း�်န်းည််�လု�်�
အသုံးစ်ီ�ျာ�ပြဖွဲ့င်� ်စွီ�်�ရေဆိုာင််�ည်် တု��ပြ�ငှ်�ရ်ေစီပြခိုင််�တု�  �ါ၀င််သုံးည််။ 
• ဗျူျူဟာာရေပြ�ာက်် စီီ��ွာ�ဖွဲ့က််ထူုရေထုာင််ပြခိုင််�နှ်ုင်� ် အ�ျ�ု��ျ ုူ �ရေသုံးာ 
စီီ��ွာ�ဖွဲ့က််�ျာ�နှ်ုင်� ်စီ�ရေ�ါင််�ည်ှနှု်ု�ုင််� ရေဆိုာင်် �ွက််�ု အက်ျ�ု��လု�်ကု်�
 ဖွဲ့န်းတီ်�ပြခိုင််�သုံးည်် �ါ၀င််သူုံး�ျာ�အာ�လ့ု��အတက်ွ် ရေအာင််ပြ�င််�ု�ျာ��
ရေစီရေသုံးာ အရေပြခိုအရေန်း�ျာ� ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။

(၂)  က�နာပ််စ်စည်�်လီည်ပ််တ်စီ်�ဆိုင််�မု စီ်မ့ခိုနာ �ခ်ွဲခဲွိုပြခိုင််�
uab ဘုဏ််၏  ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ� က်ျင်�၀်တ်စီည််�က်�်��ျာ�တင်ွ်
ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ� �ည််ကဲ်�သုုံး�  လု��်င်န်း�်�ျာ� ရေဆိုာင််�ွက််��ည််ဆုို�ရေသုံးာ
ဘုဏ််၏ လုု�လုာ�ခိုျက််�ျာ� �ါ၀င််သုံးည််။ ထု�တ်က်�န်း�်ျာ�(နှ်ုင်�/်သုုံး� ) ၀န်း်
ရေဆိုာင််�ု�ျာ�ရေ��ရေသုံးာ ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ�အာ�လ့ု��(တစ်ီဆိုင်�ခ့်ို�ျာ�
အ�ါအဝင််)ကု်� လ့ုအခွိုင်�အ် ရေ��ဥ်�ရေ��ျာ�၊သုံးဘုာ၀�တ်၀န်း�်က်ျင််
ဆုို�င််�ာ ဥ်�ရေ��ျာ�၊ အက်ျင်��်ျက််ပြခိုစီာ��ုနှ်ုင်� ် လုာဘ်ုရေ��လုာဘ်ုယူ်
�ုဥ်�ရေ��ျာ�နှ်ုင်� ် အညီ်လု��်ရေဆိုာင််�န်း ် ရေ�ှာ်လုင်�ထ်ုာ�သုံးည််။ uab 
ဘုဏ််သုံးည်် ထု�တ်က်�န်း�်ျာ�နှ်ုင်� ်၀န်းရ်ေဆိုာင််�ု�ျာ� �ယူ်�န်း ်�ရေ�ွ�ခိုျယ််�ီ 
လုျာထုာ�ရေသုံးာ ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ�သုံးည်် က်ွန်ု်��်တု�၏ က်ျင်�၀်တ်
စီည််�က်�်��ျာ� နှ်ုင်� ် ကု်�က််ညီ်က်ျင်�သ့်ုံး��ပြခိုင််�ရုှှ/�ရုှှကု်� ရေသုံးခိုျာစွီာ
 အကဲ်ပြဖွဲ့တ်သုံးည််။  ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ� က်ျင်�၀်တ်စီည််�က်�်� �ျာ�သုံးည််
ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ�အတက်ွ် ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲပြခိုင််�ကု်� �ရုှှ�န်း်
ရေ�ှာ်လုင်�ခ်ိုျက််ကု်� ရေဖွဲ့ာ်ထု�တ်ထုာ�ပြခိုင််�ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုသုံးည််
ရေထုာက််�့��ုကွ်င််�ဆိုက််ကု်� တု�သွုံးာ�ရေစီ�ည်� ် အဆိုင်��်ျာ�ကု်� လုည််�
ရှှာရေဖွွဲ့ရေန်းသုံးည််။ ၄င််�တု� တွတွင်် ထု�တ်လု��်သူုံး�ျာ� အက်ျ�ု�အပြ�တ်�ျာ�
�ရုှှရေစီ�န်း ် ၄င််�တု� နှ်ုင်� ် တု�က််�ု�က်် ဆိုက််ဆ့ိုရေ��တည််ရေဆိုာက််ပြခိုင််�တု�
 �ါ၀င််သုံးည််။
ဘုဏ််၏ “အရေပြခိုခ့ို၀ယ််ယူ်ပြခိုင််�လု�်�ညွှနှ်းခ်ိုျက််�ျာ�” တင်ွ် ၀ယ််ယူ်�

၂၇ | uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ www.uab.com.mm



�ည်� ် ရေအာ်�ါထု�တ်�န်း ် လုု�အ�်လုာသုံးည်�အ်ခိုါ ရေ�ာင််�ခိုျသူုံးရေ�ွ�ခိုျယ််
�န်းအ်တက်ွ် လု��်င်န်း�်စီဥ််�ျာ� ခိုျ�ှတ်ထုာ�သုံးည််။ ၄င််�သုံးည်် ရေအာ်�ါ
တစ်ီခို�ခိုျင််�စီီပြ��လု��်�ာတင်ွ် ကြီးကု်�တင််ဂု��စုီ�က််�ု�ျာ�ကု်� ပြ��လု��်ပြခိုင််�
ပြဖွဲ့င်� ်ဘုဏ််၏ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုကု်� တုက်ျရေသုံးခိုျာရေစီသုံးည််။
ထုု�ကဲ်�သုုံး�  ရေဆိုာင််�ွက််ရေလု�ရုှှရေသုံးာအရေလု�အက်ျင်��်ျာ�ရေ�က်ာင်� ် ဘုဏ််
၏�င််�က်�န်းက််ျစီ�ုတ်၏ အဓုိက်အ�ု�င််�သုံးည်် �ျာ�စွီာ ရေပြ�ာင််�လဲု
ပြခိုင််��ရုှှ�ဲတည််မြဲငု်�်ရေန်းသုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ပြ�ည််တင်ွ်�ထု�တ်က်�န်း်
�ျာ�ကု်� အရေလု�ထုာ�မြဲ�ီ� အရေသုံး�စီာ�နှ်ုင်� ် အလုတ်စီာ�လု��်င်န်း�်�ျာ�
ကု်� အာ�ရေ��သုံးည််။ ၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာလု ၃၀ �က််ရေန်း �အထုု
 က်ွန်ု်��်တု�  နှ်ုင်� ်ဆိုက််သွုံးယ််ရေဆိုာင််�ွက်် ရေန်းရေသုံးာ ရေ�ာင််�ခိုျသူုံးရေ�ါင််�
 ၁၄၀ ခိုန်း �ရုှ်ှ�ာ ၄င််�တု�၏ ၉၀% သုံးည်် အရေသုံး�စီာ� (သုုံး� ) အလုတ်စီာ�
လု��်င်န်း�်�ျာ�ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။ 

(၃) အ�င််�အပြမစ််မျာ�အာ� တိ��ပွ်ာ�ရေအာင််ရေဆိုာင််�ွက်ပြခိုင််�
က်ျယ််ပြ�န်း �ရ်ေသုံးာ ရေ�ာက််ရုှှ�ုရုှှရေသုံးာ ဘုဏ််တစ်ီခို�အပြဖွဲ့စ်ီ က်ွန်ု်��်တု�  
သုံးည်် တာ၀န်းယူ််�ုရုှှရေသုံးာ စီာ�သ့ုံး��သူုံးနှ်ုင်� ် ရေက်ာ်�ု��ုတ်န်ုု�င််င့်ကြီးကီ်�သုံးာ� 
ပြဖွဲ့စ်ီ��ည််ဟာ� လုက််ခ့ိုထုာ�သုံးည််။ ထုု� ရေ�က်ာင်� ်က်ွန်ု်��်တု�သုံးည််အ�င််� 
အပြ�စ်ီ�ျာ�အာ� တု���ွာ�ရေအာင််လု��်ပြခိုင််�နှ်ုင်� ် လု��်င်န်း�်ဆုို�င််�ာအ�ည်် 
အရေသွုံး�ပြ�ည်�၀်ပြခိုင််��ှ က်ွန်ု်��်တု�၏ သုံးဘုာ၀�တ်၀န်း�်က်ျင််ဆုို�င််�ာ 
ထုုခုို�က််�ု�ျာ�ကု်� န်းည််�န်ုု�င််သုံး�ှ န်းည််�ရေအာင်် ရေဆိုာင််�ွက််သုံးည််။ 
၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာလု ၃၀ �က််ရေန်း �ခွဲတွင််က်�န်းဆ့်ို��ရေသုံးာဘုဏ္ဍာာ 
ရေ��နှ်ုစ်ီအတက်ွ် သုံးဘုာ၀�တ်၀န်း�်က်ျင််ဆုို�င််�ာ အခိုျက််အလုက််�ျာ�
ကု်� ရေအာက််ရေဖွဲ့ာ်ပြ��ါ ဇယ်ာ�တင်ွ် ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�သုံးည််။

သုံးဘုာ၀�တ်၀န်း�်က်ျင််ဆုို�င််�ာ အခိုျက််အလုက််�ျာ� (၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာ ရေ��နှ်ုစ်ီ ကု်န်း�်ဂုဏ်န်း�်�ျာ�)

ရေ� (ပြ�န်း�်ာက်ျ�်) ၃,၂၉၄,၃၅၀

လုှ�်စီစ်ီစွီ�်�အင်် (ပြ�န်း�်ာက်ျ�်) ၂၅၈,၈၅၈,၁၀၁

.     က်�ာာကြီးကီ်��ူရေန်ု�ွလုာ�ုရေလုှာ�န်းည််�လုာရေစီ�န်း်
 ဗျူဟုာ��ှ ထုုန်း�်ခိုျ��်မြဲ�ီ�အ�ူခိုျနု်းထု်ုန်း�်ည်ှုန်ုု�င််ရေသုံးာ
 ရေသုံးာရေလုရေအ�ရေ��စီက််စီန်းစ်ီကု်� uab Tower 
တင်ွ်အရေက်ာင််အထုည််ရေဖွဲ့ာ်ထုာ�သုံးည််။

.    အသ့ုံး���လုု�ရေသုံးာလုှ�်စီစ်ီ�ီ��ျာ��ုတ်ပြခိုင််�
နှ်ုင်�် �တ်၀န်း�်က်ျင််ရေဂုဟာစီန်းစ်ီနှ်ုင်�် �င််�နှ်ု�ီ
ရေသုံးာ ရေ�အု�်�ျာ�စီသုံးည်�် ရေက်ာင််��ွန်းရ်ေသုံးာ
 အရေလု�အက်ျင်�်�ျာ�ကု်�လုည််�ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင််
ထုာ�သုံးည််

ရေလုာင််စီာစွီ�်�အင်် (ပြ�န်း�်ာက်ျ�်) ၃၂၀,၇၄၇,၀၆၃

. ရေလုာင််စီာအသ့ုံး��ပြ��ပြခိုင််�နှ်ုင်�် စီ�်လုျဥ််�၍ က်ွန်ု်��်
တု�သုံးည်် ယ်ာဥ််အု�ယ်ာဥ်် ရေဟာာင််��ျာ�အစီာ� �ု��ု�
စွီ�်�အင််ပြ�ည်�်�ီ၍ �တ်၀န်း�်က်ျင််ရေဂုဟာစီန်းစ်ီနှ်ုင်�် 
�င််�နှ်ု�ီရေသုံးာယ်ာဥ််�ျာ�ကု်� အစီာ�ထုု��သုံးည်�် �ူ၀ါ�
ကု်� လုက််ခ့ိုက်ျင်�်သ့ုံး��သုံးည််။

က်ာဗွျူန်း ်(�က််ထု�စ်ီတန်း)် ၂,၃၉၂

. က်ာဗွျူန်းအ်သ့ုံး��ပြ���ုကု်� ရေလုှာ�ခိုျ�န်း ်အင််တာန်းက််
 �ှတဆိုင်�် အခိုျင််�ခိုျင််�ဆိုက််သွုံးယ််န်ုု�င််ရေသုံးာဖွဲ့�န်း�်
�ျာ�၊ အင််တာန်းက််ကွ်န်း�်က််၊ ကြီးကု်���ဲ���ု�ဂုျက််တာ
�ျာ�ကု်� အသ့ုံး��ပြ��သုံးည််။ 

စွီန်း ��်စ်ီ�စီစည််� (�က််ထု�စ်ီတန်း)်
ရေဆိုာင််�ွက််ရေသုံးာအ�ျ�ု�အစီာ�

ကဲွ်ပြ�ာ�ရေ�က်ာင်�် ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ပြခိုင််��ပြ��န်ုု�င််�ါ။

. သုံး�ာ�ု� �က်ျစီာ�ွက််�ျာ�အာ� သုုံး�်�ဆိုည််�ပြခိုင််�
နှ်ုင်�်အတ ူCloud-based storage ကု်��ါ
အသ့ုံး��ပြ�� ပြခိုင််�

. ရေခိုျ�ရေင်ရွေလုှာက််ထုာ�ပြခိုင််�၊ ဘုတ်ဂုျက််�ျာ�
နှ်ုင်�် ခွိုင်�်ယူ်ပြခိုင််��ျာ� အ�ါအ၀င်် �့� �ခိုျ��်တင်ွ်
 သုံးရေဘုာတညီူ်ခိုျက််ရေတာင််�ခ့ိုပြခိုင််��ျာ�အတက်ွ် 
အီလုက််ထုရေ�ာန်းစ်ီစီန်းစ်ီပြဖွဲ့င်�် လု��်ပြခိုင််� 

. အရေလုအလုငွ်�်သုံးက််သုံးာရေစီ�န်း ်ဗျူဟုာ�ထုုန်း�်ခိုျ��်
ထုာ�ရေသုံးာ �့�နှ်ု�်ုပြခိုင််�နှ်ုင်�် အီလုက််ထုရေ�ာန်းစ်ီ
စီန်းစ်ီ ဖွဲ့က််စ်ီ�ု� ဖြပြခိုင််� 
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၃.၅  အခွိုန်းစ်ီည်�်�က်�်�ုအရေ�် လုု�က််န်းာရေဆာင််�ွက််ခြုံခိုင််�

၃.၆.  လုု�က််န်းာရေဆာင််�ွက််ခြုံခိုင််�

က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် သုံးင်�တ်င်��်ှတရေသုံးာအခွိုန်းရ်ေဆိုာင််�ာတင်ွ် ဝန်းထ်ု�်�
�ျာ�ထ့ု�ှလုည််� �ပြဖွဲ့စ်ီ�ရေန်းရေက်ာက််ခ့ို၍ အခွိုန်း ်ရေဆိုာင််ပြခိုင််�ပြဖွဲ့င်� ်လု�ုူ
အက်ျ�ု�စီီ��ွာ�ကု်� ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင််ရေ��လုျက််ရုှှ�ါသုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�သုံးည််
 ထုု�်တန်း�်က်��ပဏီ်ကြီးကီ်� �ျာ�နှ်ုင်�မ်ြဲ�ု�ပြ�လုအူဖဲ့ွဲ့အစီည််��ျာ�၊ �င််�နှ်ု�ီ
ပြ�ှ��်နှ်ုသူ့ုံး�ျာ�၊ န်ုု�င််င့်တက်ာအဖဲ့ွဲ့အစီည််��ျာ�နှ်ုင်� ် ပြ��လု��်ထုာ�သုံးည်�် 
the B team Responsible tax principle ကု်� ရေထုာက််ခ့ိုသုံးည််။

(၁) ကွန််ု�ပ််တိ� ၏ အခွိုနာစ််ည်�်�ကပ််မုအရေပ်် လိီ�က်နာာရေဆိုာင််�ွက်
ပြခိုင််�
က်ွန်ု်��်တု�  အခွိုန်းရ်ေက်ာက််ပြခိုင််�န်းည််�ဗျူျူဟာာအာ� ရေအာက််�ါအခိုျက််
�ျာ�အရေ�် အရေပြခိုခ့ိုထုာ��ါသုံးည််။

.    က်ွန်ု်��်တု�ရေ��ရေဆိုာင််��ည်� ်�ှတသုံးည်�အ်ခွိုန်းထ်ု�်�ပြခိုင််�

. အခွိုန်းအ်ာဏ်ာ�ု�င််�ျာ�နှ်ုင်� ် ထုုရေ�ာက််ရေသုံးာအပြ�န်းအ်လှုန်းဆ်ိုက််
     သွုံးယ််�ု�ျာ�ရုှှပြခိုင််�

.    က်ွန်ု်��်တု�  ၏ အခွိုန်းကု််စီစ�ျာ�နှ်ုင်��်က််သုံးက််၍ �ွင်�လ်ုင််�ပြ�င််သုံးာ�ူ
      ရုှှပြခိုင််�တု�  ပြဖွဲ့စ်ီ�ါသုံးည််။

.    က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီ ၏ ဝင််ရေင်အွ�ပြ�န်း�်ာက်ျ�်   
        ၄.၂၉ သုံးန်း�်အာ� အခွိုန်းအ်ပြဖွဲ့စ်ီ ထု�်�ရေဆိုာင််ခဲို��ါသုံးည််။

uab ဘုဏ်် သုံးည်် ရေင်ရွေ��ရေ�က်�ရေ��ဆုို�င််�ာအဖဲ့ွဲ့အစီည််��ျာ�ဥ်�ရေ�
နှ်ုင်� ် ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့်ရေတာ်ဗျူဟုာ�ဘုဏ််�ှ ထု�တ်ပြ�န်းရ်ေသုံးာ ညွှနှ်း�်က်ာ�ခိုျက််
�ျာ�အတု�င််� ရေလုျာ်ညီ်ရေစီ�န်း ် ကြီးကု်����်�လုျက််ရုှှ�ါသုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�
စီီ��ွာ�ရေ�� ၏ သုံးဘုာဝသုံးည်် ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ� ၏ ယ့်��က်ည််�ုအရေ�်
�ီှခုို�ရေန်းသုံးည်�အ်ပြ�င်် ပြ�ည််သူုံးလုထူု� ၏ ယ့်��က်ည််ခိုျက််သုံးည််လုည််�
စီီ��ွာ�ရေ�� အာ�တု�က််�ု�က််သုံးက််ရေ�ာက််�ု ပြဖွဲ့စ်ီရေစီန်ုု�င််ရေသုံးာအခိုျက််
ပြဖွဲ့စ်ီ�ါသုံးည််။ ထုု� ရေ�က်ာင်� ် က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် စီာ�ုတတ နှ်ုင်� ် ရေပြဖွဲ့ာင်��်တ်
�ှန်းက််န်းပ်ြခိုင််�အရေ�် အထူု�အရေလု�ထုာ��ါသုံးည််။ ဤလုု�က််န်းာ
ရေဆိုာင််�ွက််�ု�ျာ�ကု်� ဘုဏ််လု��်င်န်း�်စီဉ််း �ျာ�တင်ွ်သုံးာ�က် က်ွန်ု်��်
တု�  ၏လု�်ုရှှာ��ု�ျာ�ကု်��ါ က်ာကွ်ယ််�န်းအ်တက်ွ်လုည််� ရေဆိုာင််�ွက််
သုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�  ၏ အ��်ခိုျ��်�ုနှ်ုင်�ရ်ေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ု ၏ �ပြဖွဲ့စ်ီ
�ရေန်းလုု�အ�်ရေသုံးာအခိုျက််�ှာ က်ွန်ု်��်တု�  ၏�ှန်းက််န်းရ်ေသုံးာတန်းဖု်ွဲ့���ျာ�
ကု်� လှုစ်ီဟာပြ�သုံးည်� ်ရေ�်လုစီီ�ျာ�ကု်� ထု�တ်ပြ�န်းပ်ြခိုင််��င််ပြဖွဲ့စ်ီ�ါသုံးည််။
ဗျူဟုာ�ဘုဏ််�ှ စီစ်ီရေဆို��ု�ျာ�ကု်�လုည််� လုု�က််န်းာမြဲ�ီ� စီစ်ီရေဆို�ရေတ့
ရုှှခိုျက််အာ�လ့ု��ကု်� အ��်ခိုျ��်�ုအဖဲ့ွဲ့ ၏ တ့� ဖြပြ�န်းခ်ိုျက်် �ျာ�နှ်ုင်�အ်တူ
အဆိုင်�ဆ်ိုင်�စု်ီစီစ်ီ�န်း ် ဘုဏ်် ၏ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့သုုံး� တင််ပြ�သုံးည််။ ဘုဏ််
၏ ရေန်း �စီဉ််း၊ အ�တ်စီဉ််း၊ လုစီဉ််း၊ ၃ လု၊ ၆လု နှ်ုင်� ် နှ်ုစ်ီစီဉ််းရေင်ရွေ�က်�
စီာ�င််�အင််��ျာ�ကု်� ဗျူဟုာ�ဘုဏ််သုုံး� တင််ပြ�ပြခိုင််�ပြဖွဲ့င်� ် လုု�က််န်းာ

(၂) ကွန််ု�ပ််တိ� ၏ အခွိုနာရ်ေဆိုာင််ပြခိုင််�နာယိ်ာမ

 .     လိီ�က်နာာမု
က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် သုံးက််ဆုို�င််�ာဥ်�ရေ��ျာ�နှ်ုင်�အ်ညီ် အမြဲ�ဲလုု�က််န်းာ
ရေဆိုာင််�ွက််သုံးည််။

 
.      ပွ်င်�လ်ီင််�ပြမင််သာမု

က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် အခွိုန်းရ်ေဆိုာင််ပြခိုင််�နှ်ုင်��်က််သုံးက််၍လုည််�န်းာ�လုည်် 
လုယ်ွ်သုံးည်� ်�ွင်�လ်ုင််�ပြ�င််သုံးာ�ုရုှှရေသုံးာ စီ�စီ�ရေ�ါင််�အခွိုန်းရ်ေ��ရေဆိုာင်် 
�ု�ျာ�အာ� အခိုျနု်းနှ််ုင်�တ်ရေပြ��ညီ် ရေဖွဲ့ာ်ပြ�သုံးည််။

 .      �့ဲစ်ည်�်ပ့်�
က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် အခွိုန်းရ်ေရှှာင််ပြခိုင််�ကု်�ဦး�တည််သုံးည်� ် �့��ှန်း�်ဟာ�တ်
ရေသုံးာအခွိုန်းဖဲ့်ွဲ့စီည််��့��ျာ�ကု်� ရေဆိုာင််�ွက််ပြခိုင််� �ရုှှရေ�က်ာင််� ရေဖွဲ့ာ်ပြ� 
သုံးည််။

.      အစိ်���၊ အခွိုနာအ်ာဏ်ာပိ်�င််မျာ�နှ်ုင်� ်ပ်က်သက်ဆိုက်နွ်ုယ််မု
က်ွန်ု်��်တု� နှ်ုင်� ်အစုီ���၊ အခွိုန်းအ်ာဏ်ာ�ု�င််�ျာ� လုုက်ု်လဲှုရေသုံးာ�က််
သုံးက််ဆိုက််န်ုယ်ွ်�ုကု်� ထုုန်း�်သုုံး�်�ထုာ�လုျက်် ရုှှသုံးည််။

ရေဆိုာင််�ွက််�ုအဆိုင်�ကု််� ရေဖွဲ့ာ်ပြ� သုံးည််။
လုု�က််န်းာရေဆိုာင််�ွက််ပြခိုင််�နှ်ုင်� ် �တ်သုံးတ်၍ ဘုဏ််�ှရေစီာင်��်က်ည်�်
ထုုန်း�်ခိုျ��်�ာတင်ွ် ခိုျ�ှတ်ထုာ�ရေသုံးာ �ူဝါ��ျာ�အာ� လုု�က််န်းာ
ရေဆိုာင််�ွက််ပြခိုင််��ရုှှရေသုံးာ ကု်စီစ��်�ျာ�အာ� တည််ရေထုာင််ထုာ�
ရေသုံးာ Operational Incident Reporting ယ်န်ုတ�ာ��ှတစ်ီဆိုင်�်
 အစီီ�င််ခ့ိုသုံးည််။ 

၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ် uab ဘုဏ််သုံးည်် ပြ�န်း�်ာစီီ��ွာ�ရေ��
က်ဏ္ဍာ တာဝန်းယူ််�ု�ရုှှရေ��အရေထုာက််အကူ်ပြ��ဌာာန်း ၏ �ွင်�သ်ုံးစ်ီစီ
အစီီ�င််ခ့ိုစီာ တင်ွ် ရေက်ာ်�ု��ုတ်အ��်ခိုျ��်�ုအဆိုင်�က််ဏ္ဍာ�ှဝင််ရေ�ာက််
ယှ်ဉ််းမြဲ�ု�င််ခဲို�မြဲ�ီ� ပြ�န်း�်ာတစ်ီန်ုု�င််င့်လ့ု��ရုှှ က်��ပဏီ်�ျာ�အန်းက်် အဆိုင်� ် ၅ 
ရေန်း�ာကု်� �ရုှှခဲို�သုံးည််။

၂၉ | uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ www.uab.com.mm



၄.၁. �တူည်ရီေသုံးာကဲွ်ခြုံ�ာ�ခြုံခိုင််��ျာ�နှ်ုင်�် �ါဝင််�က််သုံးက််�ု�ျာ�

uab ဘုဏ််သုံးည်် ဝန်းထ်ု�်��ျာ�ကု်� လု��်င်န်း�် ၏အရေ��အ�ါဆ့ို��
ရေသုံးာက်ဏ္ဍာ�ျာ��ှတစ်ီခို�အပြဖွဲ့စ်ီ သုံးတ်�ှတ်ထုာ�သုံးည််။ ဝန်းထ်ု�်�
�ျာ�သုံးည််�တူညီ်ရေသုံးာန်းယ််�ယ််�ျာ��ှသုံးင််ယူ်ရေလု�လုာန်ုု�င််သုံးည်�်
အခွိုင်�်အရေ���န်း၊် လု��်င်န်း�်ခွိုင််နှ်ုင်�် ကု်�ယ််�ု�င်် ဘုဝကု်� သုံးင်�်တင်�်
�ှတစွီာထုုန်း�်န်ုု�င််ရေစီ�န်း ် စီသုံးည်�်အခွိုင်�်အရေ���ျာ�ကု်��ရုှှန်ုု�င််မြဲ�ီ�
ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ� ၏ လု��်�ု�င််ခွိုင်�်�ျာ� ကု်�လုည််� ရေလု�စီာ��ုရုှှရေစီ
�ါသုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် uabians �ျာ�အတက်ွ် သုံးင်�်တင်�်�ှတ

ကဲွ်ပြ�ာ�ပြခိုာ�န်းာ�ပြခိုင််�ဟာ�ူာတင်ွ် က်ျာ�/� လုုင််ကဲွ်ပြ�ာ�ပြခိုင််�နှ်ုင်�်
လု�ူျ�ု�ကဲွ်ပြ�ာ�ပြခိုင််��ဟာ�တ်ဘဲု လု�ူျာ� ၏ အ�ျ�ု��ျ�ု�ရေသုံးာ ရေန်းာက််ခ့ို
အပြ�င််နှ်ုင်�်ရေတ�ွရေခို် �့��ျာ�ကူု် ဆုို�လုု�ပြခိုင််�ပြဖွဲ့စ်ီ�ါသုံးည််။ အသုံးင််�တစ်ီ
ခို�အာ� �တညီူ်ရေသုံးာအရေတအ့�က့်��ျာ�၊ �တညီူ်ရေသုံးာ�ည်ာ�ျာ�၊ 
�တညီူ်ရေသုံးာယ်ဉ််းရေက်ျ��ု�ျာ�ရုှှသုံးည်�် က်ွ�်�က်ျင််�ည်ာရှှင််�ျာ�
စီ�စီည််�၍ ဖဲ့ွဲ့စီည််�ပြခိုင််�ပြဖွဲ့င်�် အလုနွ်း�်ျာ�ပြ�ာ�က်ျယ််ပြ�န်း �ရ်ေသုံးာသုံးတင််�
အခိုျက််အလုက််�ျာ�နှ်ုင်�်အ�င််�အပြ�စ်ီ�ျာ� �ု��ု�ထွုက််ရေ�်လုာန်ုု�င််
�ါသုံးည််။
ထုု� ရေ�က်ာင်�် uab ဘုဏ််သုံးည်် ကဲွ်ပြ�ာ�ပြခိုာ�န်းာ��ု�ျာ� ၏ အရေ���ါ�့�
ကု်� လုက််ခ့ိုန်းာ�လုည််မြဲ�ီ� ဆ့ို��ပြဖွဲ့တ်ခိုျက််ခိုျပြခိုင််��ျာ�၊ ဝန်းထ်ု�်��ျာ�
၏ က်တုက်ဝတ်�ျာ�နှ်ုင်�် ပြ�သုံးန်းာရေပြဖွဲ့ရှှင််�ပြခိုင််��ျာ�တင်ွ် လုအူ�ျာ�
�ါဝင််သုံးည်�်အင််အာ�ကု်� လုက််ခ့ိုသုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် uabians 
�ျာ�ကု်� ဘုဝတု��တက််ရေ�ျာ်�ှင််ရေစီရေ��အစီီအစီဉ််း�ျာ��ှတစ်ီဆိုင်�် 
ဂု��စုီ�က််၍ ရေလု�စီာ��ု ထုာ�ရုှှ�ါသုံးည််။
.  အလီ�ပ််သင််အခွိုင်�်အလီမ်�မျာ� - နှ်ုစ်ီစီဉ််းနှ်ုစ်ီတု�င််� က်ွန်ု်��်တု�သုံးည််
တက်က သုုံး�လ်ုရေန်းာက််ဆ့ို��နှ်ုစ်ီ ရေက်ျာင််�သုံးာ��ျာ�ကု်� အလု��်သုံးင််
အခွိုင်�်အရေ��ရေ��သုံးည််။ ၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီ၌ က်ွန်ု်��်တု� တွတွင်် 
အလု��်သုံးင်် ရေက်ျာင််�သုံးာ� ၆ ရေယ်ာက််ရုှှခဲို�မြဲ�ီ� ၂၀၂၀ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီ
တင်ွ် �ု��ု�ရေက်ာင််��ွန်းရ်ေသုံးာအခွိုင်�်အလု�်��ျာ�ပြဖွဲ့င်�် uab Tower, 
Times City တင်ွ် အလု��်သုံးင််အရေယ်ာက်် ၄၀ ထုု တု��ပြ�ငှ်�်

၄။ ကွန််ု�ပ််တိ�  ၏ဝနာ�်မ်�မျာ�နှ်ုင်�် ယ်ဉ််ရေကျ�မူမျာ�

ရေသုံးာ �တ်ဝန်း�်က်ျင််ရေက်ာင််�တစ်ီခို�ဖွဲ့န်းတီ်��န်း ် ကြီးကု်����်�လုျက််ရုှှ
မြဲ�ီ� လု��်င်န်း�်ခွိုင််တင်ွ်သုံးာ�က် ကု်�ယ််�ု�င််ဘုဝတင်ွ်�ါ အပြ�ည်�်အဝ 
တု��တက််ရေစီ�န်း ် ကူ်ညီ်ရေ��လုျက််ရုှှ�ါသုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�  ၏
�ည််�ွယ််ခိုျက််�ှာ ဝန်းထ်ု�်��ျာ�အာ� လု��်င်န်း�်ခွိုင််တင်ွ် စုီတ်အာ�
တတ်ကြွက်ရေစီ�န်း ် လု့့ရေဆိုာ်ရေ��ပြခိုင််�ပြဖွဲ့င်�် စုီန်းရ်ေခို်�ု�ျာ�ကု်��င််ဆုို�င််
ရေပြဖွဲ့ရှှင််�မြဲ�ီ� ၎င််�တု�အလုု�ဆိုန်ုဒ�ျာ�ကု်� ပြဖွဲ့ည်�်ဆိုည််� ရေ��လုု�ပြခိုင််�
ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။ 

အခွိုင်�်အရေ��ရေ��န်ုု�င််ခဲို��ါသုံးည််။
. လူီင်ယ််မျာ�အတွက်အလီ�ပ််အကိ�င််အခွိုင်�်အလီမ်�မျာ� - uab 
ဘုဏ််တင်ွ် လုငူ်ယ််�ျာ� ၏ လု��်�ု�င််ခွိုင်�် အခွိုင်�်အလု�်��ျာ�သုံးည််
က်��ပဏီ်အင််အာ�အတက်ွ်လုည််�ရေက်ာင််�၊ အစီဉ််းအမြဲ�ဲလုျင််ပြ�န်း်
စွီာရေပြ�ာင််�လဲုရေန်းရေသုံးာ ဘုဏ််လု��်င်န်း�်အတက်ွ်လုည််�ရေက်ာင််�
အရေ��ကြီးကီ်�ရေသုံးာ�ဏု္ဍာ�င််တစ်ီခို� ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််ဟာ� ယ့်��က်ည််�ါသုံးည််။
က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် အလုာ�အလုာရုှှသုံးည်�် င်ယ််�ွယ််ရေသုံးာလုငူ်ယ််�ျာ�
အတက်ွ် အလု��်အကု်�င်် အခွိုင်�်အလု�်��ျာ�ကု်�လဲု �့��ု��ရေ���ါသုံးည််။  
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ် လု��်င်န်း�် တင်ွ်�ဝန်းထ်ု�်�အင််အာ� ၏ 
၄၆ �ာခုို�င််နှ်ု�န်း�်�ှာ အသုံးက်် ၃၀ ရေအာက််လုငူ်ယ််�ျာ��င််ပြဖွဲ့စ်ီ�ါသုံးည််။ 

၄.၂. �ှတရေသုံးာလု��်င်န်း�်ခွိုင််ဘုဝ

uabians �ျာ�သုံးည်် လု��်င်န်း�်ခွိုင််တင်ွ်��ှာသုံးာ�က် လု��်င်န်း�်ပြ�င််�
တင်ွ်လုည််� သုံးင်�်တင်�်�ှတစွီာ ရေအာင််ပြ�င််ရေသုံးာ ဘုဝတင်ွ်ရေန်းထုု�င််�
�ည််ပြဖွဲ့စ်ီ�ါသုံးည််။ ယ်ရေန်း �ရေခိုတ်တင်ွ် ဝန်းထ်ု�်��ျာ�သုံးည်် လု��်င်န်း�်ခွိုင််
တင်ွ် အခိုျနု်းအ်�ျာ�ဆ့ို�� ရေ��ထုာ��သုံးည်�်အတက်ွ် က်��ပဏီ်သုံးည််
သုံးင်�်ရေတာ်ရေသုံးာလု��်င်န်း�်�တ်ဝန်း�်က်ျင််နှ်ုင်�် အရေပြခိုအရေန်း�ျာ�ကု်� �့��ု��
ရေ�� သုံးည််။ ဝန်းထ်ု�်��ျာ�ကု်� လု��်င်န်း�်နှ်ုင်�်ဘုဝသုံးင်�်တင်�်�ှတရေစီပြခိုင််�၊  
အလှုည်�်က်ျအလု��်�ျာ�ကု်� စီီစီဉ််းရေ��ပြခိုင််�၊ ဝန်းထ်ု�်� အခွိုင်�်အရေ��

 uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ | ၃၀www.uab.com.mm



ဝန်းထ်ု�်��ျာ� ၏ အဓုိက်လု��်ရေဆိုာင််ခိုျက််�ျာ�

၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာနှ်ုစ်ီ ၏�လု�်�ျာ� တု��တက််ရေပြ�ာင််�လဲု�ု�ျာ�နှ်ုင်� ်�ည််�ှန်း�်ခိုျက််�ျာ�

ဝန်းထ်ု�်� ၏ ရေဆိုာင််�ွက််ခိုျက််�ျာ�

(ဝန်းထ်ု�်�တစ်ီဦး�စီီ�ှ�ရုှှရေသုံးာ

အပြ�တ်�ျာ�)

ဝန်းထ်ု�်�တစ်ီဦး��ှ အခွိုန်း�်ရေဆိုာင််�ီ �ရုှှရေသုံးာ
အ��်စီ�အပြ�တ်ဝင််ရေင်�ှွာ ၁၀.၅ သနာ�်ကျပ်် 
ပြဖွဲ့စ်ီ�ါသုံးည််။

�ှတ်ခိုျက််: ၂၀၂၀ခို�နှ်ုစ်ီ ဇူလုု�င််လု တင်ွ်ဝန်းထ်ု�်�
�ျာ�၏စုီတ်ရေက်ျန်း�်�ုစီစ်ီတ�်�ကု်� ရေက်ာက််ယူ်
ခဲို�မြဲ�ီ� ၂၀၂၀ ခို�နှ်ုစ်ီ �သုံးဂု�တ်လု ၁၄�က််ရေန်း �ခွဲတွင််
 �ရုှှရေသုံးာ �လုာ�်�ှာ ရေအာက််�ါအတု�င််� ပြဖွဲ့စ်ီ
�ါသုံးည််:

ရေပြဖွဲ့�က်ာ�ရေသုံးာ လုဦူး�ရေ� -၁,၁၅၅ ဦး�
(white collar အလု��်အင််အာ� ၏ ၈၂.၅
 �ာခုို�င််နှ်ု�န်း�်)

၇ �ှတ် အ�ှတ်ရေ��စီန်းစ်ီတင်ွ် ၅.၇ �ရုှှပြခိုင််� 
(၈၁.၄ �ာခုို�င််နှ်ု�န်း�်)

ဝန်းထ်ု�်�တစ်ီဦး�စီီ ၏တု��တက််�ု�ျာ�ကု်� ထုင််ဟာ�်
ရေစီသုံးည်�် အခွိုန်း�်ရေဆိုာင််�ီ�ရုှှရေသုံးာအပြ�တ်�ှာ
ယ်ခိုင်် ၁၂ လုတင်ွ် ၄.၆ သနာ�်ကျပ််သုံးာရုှှ ခဲို��ာ 
၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာလု ၃၀ �က််ရေန်း �ခွဲတွင်် 
၁၀.၅ သနာ�်ကျပ််အထုု တု��တက််လုာခဲို�ပြခိုင််�ကု်� 
ဂု�ဏ််ယူ်စွီာ �ှတ်တ�်�တင််အ�်�ါသုံးည််။

လုည််�တ်�ုနှ်ု�န်း�် (�ာခုို�င််နှ်ု�န်း�်ပြဖွဲ့င်�်) ဝန်းထ်ု�်�လုည််�တ်�ုနှ်ု�န်း�်(%): ၁၉ %

ကြီးကီ်��က်�်သူုံး�ျာ� - လုက််ရေထုာက်် �န်းရ်ေန်းဂုျာ
နှ်ုင်�်အထုက််: ၅ %

ကြီးကီ်��က်�်သူုံး�ဟာ�တ်သူုံး�ျာ� - ကြီးကီ်��က်�်ရေ���ု�
နှ်ုင်�်ရေအာက််: ၁၄ %

လု��်င်န်း�်တင်ွ်�အသ့ုံး��ပြ��သုံးည်�် ရေင်ရွေ�က်���ာဏ်
သုံးည်် အသုံးက်် ၆၀ တင်ွ်အမြဲငု်�်�စီာ�ယူ်�ု�ျာ�နှ်ုင်�်
ဘုဏ််�ှ အခိုျ�ု�အစီာ�ခိုျ�ှတ်�ု�ှန်းက််န်းပ်ြခိုင််��ျာ�
ရေ�က်ာင်�် ရေ�ှာ်�ှန်း�်ထုာ�သုံးည်�် ၁၅% ထုက်် �ျာ�
ရေန်း�ါသုံးည််။

ခွိုင်�်�ဲ��ျက််ကွ်က််ပြခိုင််� ��ာဏ်  
(�ာခုို�င််နှ်ု�န်း�်ပြဖွဲ့င်�်)

ခွိုင်�်�ဲ��ျက််ကွ်က််ပြခိုင််� ��ာဏ်

 (�ာခုို�င််နှ်ု�န်း�်ပြဖွဲ့င်�်): ၂.၂ ၂ %

၂၀၁၈ခို�နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာလု ၃၀ �က််ရေန်း � တင်ွ်
ခွိုင်�်�ဲ��ျက််ကွ်က််ပြခိုင််� �ာခုို�င််နှ်ု�န်း�်�ှာ ၂.၉၆ % ရုှှ
ခဲို�သုံးည််။

၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာလု ၃၀ �က််ရေန်း � တင်ွ် 
ခွိုင်�်�ဲ��ျက််ကွ်က််ပြခိုင််� �ာခုို�င််နှ်ု�န်း�်�ှာ ၂.၂၂ % 
အထုု ရေလုျာ�က်ျ ခဲို�မြဲ�ီ� ၎င််�သုံးည်် �ု��ု�
ရေက်ာင််��ွန်းရ်ေသုံးာ ဝန်းထ်ု�်��လု�်ကု်� ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ရေန်း
�ါသုံးည််။

�ျာ�ကု်� အပြ�ည်�်အဝရေ��ပြခိုင််��ျာ�ပြဖွဲ့င်�် �ု��ု�တု��တက််ရေစီရေသုံးာ
အခွိုင်�်အလု�်��ျာ�ကု်� ဖွဲ့န်းတီ်�ရေ���ါသုံးည််။

ဝန်းထ်ု�်��ျာ� ၏ ရေဆိုာင််�ွက််ခိုျက််�ျာ�ကု်� အဓုိ�ပာယ််ရုှှရေစီရေသုံးာ
�န်း�်တု�င််တစ်ီခို�လုု�အ�်ရေ�က်ာင််� က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ရေက်ာင််�စွီာသုံးရေဘုာ 
ရေ�ါက််န်းာ�လုည််�ါသုံးည််။ ထုု� ရေ�က်ာင်�် အ��်ခိုျ��်�ုအဖဲ့ွဲ့နှ်ုင်�် ၎င််�တု�  ၏ 
ဝန်း်ထု�်�ရေ���ာလု��်ရေဖွဲ့ာ်ကု်�င််ဖွဲ့က််�ျာ�အကူ်အညီ်�ျာ�ပြဖွဲ့င်�်ဘုဏ်် 
တင်ွ်လု��်ကု်�င််ရေန်းသုံးည်�်အခိုျနု်းတ်င်ွ်က်ွ�်�က်ျင််စွီာတု��တက််ရေပြ�ာင််�လဲု 
ရေစီ�ါသုံးည််။အလှုည်�်က်ျအလု��်�ျာ�ကု်� စီီစီဉ််းရေ��ပြခိုင််�အာ�ပြဖွဲ့င်�်
ဘုဏ္ဍာာရေ��ဆုို�င််�ာဗျူဟာ�သုံး�တ�ျာ�ကု်� ကြွက်ယ််ဝတု��တက််ရေစီ�ည််ဟာ�

၃၁ | uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ www.uab.com.mm

ယ့်��က်ည််ထုာ��ါသုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် စီဉ််းဆိုက််�ပြ�တ်လု��်င်န်း�်
လုည််�တ်ပြခိုင််��ျာ�ကု်� ဖွဲ့န်းတီ်�ပြခိုင််�ပြဖွဲ့င်�် က်ွန်ု်��်တု�ဝန်းထ်ု�်��ျာ�
လုျင််ပြ�န်းစွ်ီာ တု��တက််ရေပြ�ာင််�လဲုရေစီပြခိုင််�၊ �စ်ီဂုျစ်ီတယ််နှ်ုင်�် �င််�နှ်ု�ီ 
ရေစီပြခိုင််�၊ စီည််��ျဉ််း� �ျာ��ု��ု�သုုံးရုှှပြခိုင််��ျာ� ပြဖွဲ့စ်ီရေ�်ရေစီ�ါသုံးည််။

ထုု� အပြ�င်် သုံးာ�န်းအ်လု��်ခိုျနု်း�်ျာ�အာ� အရေ�က်ာင််�အ�ျ�ု��ျ�ု�ပြဖွဲ့င်�်  
လုာရေ�ာက််�န်းအ်ဆိုင််�ရေပြ�သူုံး�ျာ�အတက်ွ်လုည််� လုု�က််ရေလုျာ ညီ် 
ရေထွုစွီာရေပြ�ာင််�လဲုန်ုု�င််ရေသုံးာအလု��်ခိုျနု်းကု််� စီီစီဉ််းထုာ�ရုှှရေ���ါသုံးည််။ 
အခိုျနု်း�ု်�င််�အလု��် လု��်ကု်�င််လုု�သူုံး�ျာ� အတက်ွ်လုည််� စီီစီဉ််းရေ��
ထုာ�လုျက််ရုှှ�ါသုံးည််။



ဝန်းထ်ု�်��ျာ� ၏ အဓုိက်လု��်ရေဆိုာင််ခိုျက််�ျာ�

�သုံးန်းစွ်ီ�်�သူုံး�ျာ� 

(အရေ�အတက်ွ်ပြဖွဲ့င်�်)

၁ ဦး� ဘုဏ််သုံးည်် ခိုျ�ုယွ်င််�ခိုျက််ရုှှသူုံး�ျာ� အရေ�် 
ခဲွိုပြခိုာ��ု�ရုှှရေစီ�န်းနှ််ုင်�် အ�ျာ�နှ်ုင်�်တန်း�်တလူု��်င်န်း�်
အခွိုင်�်အရေ����န်း ်�ူဝါ��ျာ� တင််�က်ျ�်ထုာ�ရုှှ
သုံးည််။  uab သုံးည်် ခိုျ�ုယွ်င််�ခိုျက်် ရုှှသူုံး�ျာ�အာ�
လုည််� ကု်�က််ညီ် သုံးင်�်ရေတာ်�ါက်အလု��်ခိုန်း �ထ်ုာ�
ရုှှသုံးည််။

ရေသုံးဆ့ို���ုနှ်ု�န်း�် (�ာခုို�င််နှ်ု�န်း�်ပြဖွဲ့င်�်)  ၀ �ာခိို�င််နှ်ု�နာ�် ၃၀ �က််၊ စီက််တင််ဘုာ ၂၀၁၉ တင်ွ် ရေ�ှာ်�ှန်း�်
ထုာ�သုံးည်�်အတု�င််� ရေသဆ့ို��မု �ာခိို�င််နှ်ု�နာ�်မ
ရိှှရေပ်။ ၎င််�ကု်��က်ည်�်ပြခိုင််� အာ�ပြဖွဲ့င်�် ဘုဏ််
သုံးည်် ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ုရေ�� သုံးည်�် လု��်င်န်း�်ပြဖွဲ့စ်ီ၍
စီက််�ုလုက််�ု ထု�တ်လု��်ပြခိုင််�လု��်င်န်း�်�ဟာ�တ်
သုံးည်�်အတက်ွ် �ရေတာ်တဆိုပြဖွဲ့စ်ီနှ်ု�န်း�်�ှာ အလုနွ်း ်
န်းည််��ါ�ရေ�က်ာင််� ရေတရုှ့ှ��ါသုံးည််။

�ရေတာ်တဆိုပြဖွဲ့စ်ီ�ွာ��ုကြီးကု်�်နှ်ု�န်း�်

 (အရေ�အတက်ွ်ပြဖွဲ့င်�်)

uab ဘုဏ််�ှ ယ်ာဉ််းရေ�ာင််��ျာ� ရေ�ါ �ဆို�ုပြဖွဲ့င်�်
ယ်ာဉ််း�ရေတာ်တဆိုပြဖွဲ့စ်ီ�ွာ��ု�ှာ ၁၉ ကြိကိမ်ရိှှခဲို�
ပ်ါသည်။် (�ိခိို�က်ဒဏ််�ာ မ�ရိှှပ်ါ)

သုံးင်္ဃာန်း�်က်ွန်း�်ဘုဏ််ခဲွို�ှ လ့ု�ပြခ့ို�ရေ��တစ်ီဦး�
သုံးည်် �ီ�စီက်် ၏ အင််ဂုျင််အရေအ�ခ့ို�န်း ်ရေ�
ပြဖွဲ့ည်�်�ာတင်ွ် လုက််အ�ူရေလုာင််ခဲို��ါသုံးည််။

 ရေသုံးဆ့ို��န်ုု�င််ရေလုာက််သုံးည်�် ထုုခုို�က််�ဏ််�ာ�ျာ�
 �ရုှှခဲို�ရေ�။

�ရေတာ်တဆို�ုရေ�က်ာင်�် �ရုှှခဲို�သုံးည်�် Lost Time 

Injury Frequency Rate (LTIFR) သုံးည်် ၂၀၁၉ ခို�
နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာလု ၃၀ �က််ရေန်း �ခွဲတွင်် ၀.၂၆ သုံးာ
ရုှှခဲို�သုံးည််။

(လု��်င်န်း�်ခိုျနု်း ်၁ �ီလီုယ့်န်းာ�ီအတင်ွ်�
 �ရေတာ်တဆို�ုအာ� တက်ွ်ခိုျက််ထုာ� သုံးည်�်
 နှ်ု�န်း�်ထုာ�ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််)

သုံးင််�က်ာ��ု� ခိုျ�ု�ျာ�

(အရေ�အတက်ွ်ပြဖွဲ့င်�်)

စီ�စီ�ရေ�ါင််��ု� ခိုျ�ုရေ��ခဲို�သုံးည်�် ဝန်းထ်ု�်�
အရေ�အတက်ွ်: ၉၈၅ ဦး�

စီ�စီ�ရေ�ါင််� သုံးင််�က်ာ��ု� ခိုျခိုျနု်း:် ၉,၁၀၆ နာာ�ီ

ရေ�ှာ်�ှန်း�်ထုာ�သုံးည်�် စီ�စီ�ရေ�ါင််� သုံးင််�က်ာ��ု� ခိုျ
ခိုျနု်း�ှ်ာ နာာ�ီရေပ်ါင််� ၁၀,၀၀၀ ပြဖွဲ့စ်ီ၍ ၂၀၂၁ ခို�နှ်ုစ်ီ
စီက််တင််ဘုာလု ၃၀ တင်ွ် စီ�စီ�ရေ�ါင််�သုံးင််�က်ာ�
�ု� ခိုျခိုျနု်းအ်ာ� နာာ�ီရေပ်ါင််� ၁၅,၀၀၀အထုု တု��ပြ�ငှ်�်
န်ုု�င််�န်း ်စီီစီဉ််းထုာ��ါသုံးည််။

အသုံးက််ရေ�ွ�ဝ�်�ရေ�က်ာင််�ဆုို�င််�ာ 
ဖ့ွွဲ့မြဲဖုွဲ့��တု��တက််�ု/အကဲ်ပြဖွဲ့တ်�ု

(အရေ�အတက်ွ်ပြဖွဲ့င်�်)

က်ွန်ု်��်တု� ရေ�ှာ်�ှန်း�်ထုာ�သုံးည်�် ၁ နှ်ုစ်ီလုှင်် ၂ 
ကြီးကု်�် အကဲ်ပြဖွဲ့တ်�ုအတု�င််� ၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီ ၏
ဧမြဲ�ီလုနှ်ုင်�် စီက််တင််ဘုာလုတင်ွ် ဝန်းထ်ု�်�
�ျာ�အာ� ရေအာင််ပြ�င််စွီာအကဲ်ပြဖွဲ့တ်ခဲို�သုံးည််။
အသုံးက််ရေ�ွ�ဝ�်�ရေ�က်ာင််�ဆုို�င််�ာ တု��တက််�ု
နှ်ုင်�် ရေအာင််ပြ�င််�ုရေ�ှာ်�ှန်း�်ခိုျက််အ�  ၂၀၁၉ ခို�
နှ်ုစ်် စ်က်တင််ဘာလီ ၃၀ တွင််  ဝနာ�်မ်� ၄၃၅ 
ဦး�အာ� �ာ�ူ�တိ��ရေပ်�နိ်ု�င််ခဲို�သည်။်

အသုံးက််ရေ�ွ�ဝ�်�ရေ�က်ာင််�ဆုို�င််�ာ ဖ့ွွဲ့မြဲဖုွဲ့��
တု��တက််�ု/အကဲ်ပြဖွဲ့တ်�ု�ျာ�အာ� ရေထုာက််�့�ရေ��
�န်းအ်တက်ွ် ဝန်း�်ထု�်��ျာ�သုံးည်် သုံးက််ဆုို�င််�ာ
ကြီးကီ်��က်�်သူုံး�ျာ�နှ်ုင်�် ၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီ ၏ ဧမြဲ�ီလုနှ်ုင်�်
စီက််တင််ဘုာလုတင်ွ် တုက်ျရေသုံးာအကဲ်ပြဖွဲ့တ်
�ုက်ာလုအာ� ပြ��လု��်�သုံးည််။ ယ်ခို�နှ်ုစ်ီသုံးည််
 ဤသုုံး� အကဲ်ပြဖွဲ့တ်�ုက်ာလုပြ��လု��်ရေသုံးာ တတုယ်
ရေပြ�ာက််နှ်ုစ်ီပြဖွဲ့စ်ီ�ါသုံးည််။
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၄.၃. က်ျန်း�်�ာရေ��နှ်ုင်�် လ့ု�ခြုံခ့ို�ရေ��

၄.၄. အလု��်သုံး�ာ�အတွက်် ��ု�င််ခွိုင်�်�ျာ�

က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ဝန်းထ်ု�်��ျာ�၊ က်န်းထ်ု�ု�က််�ျာ�၊ customer �ျာ�
နှ်ုင်�် ဘုဏ််အာ�လုာရေ�ာက််သူုံး�ျာ�ကု်� က်ျန်း�်�ာ၍ လ့ု�ပြခ့ို�စုီတ်ခိုျ�
ရေသုံးာ�တ်ဝန်း�်က်ျင််ပြဖွဲ့စ်ီရေစီ�န်း ် အစီဉ််းဂု��စုီ�က််�ါသုံးည််။ ထုု� အပြ�င််
ဝန်းထ်ု�်��ျာ�သုံးည်် ၎င််�တု� ကု်�ယ််�ု�င်် လ့ု�ပြခ့ို�ရေ��အတက်ွ်လုည််�
တာဝန်းယူ််�မြဲ�ီ� �ည််သုံးည်�်ကု်စီစ��်�ျ�ု��ဆုို�လုည််� တင််ပြ�န်ုု�င််
�ါသုံးည််။
က်ွန်ု်��်တု�  ၏ က်ျန်း�်�ာ၍လ့ု�ပြခ့ို�စုီတ်ခိုျ�ရေသုံးာ�တ်ဝန်း�်က်ျင််အာ�
ဆိုက််လုက််ထုုန်း�်သုုံး�်��န်း ် ရေဆိုာင််�ွက််လုျက််ရုှှမြဲ�ီ� ရေအာက််�ါ
အခိုျက််�ျာ�ကု်� တာဝန်းယူ််�ါသုံးည်် -  
.        ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�နှ်ုင်�်ဝန်းထ်ု�်��ျာ�သုံးည်် �ု�ုကု်�ယ််ကု်�ယ််သုံးာ�က်

အပြခိုာ�သူုံး�ျာ� ၏ က်ျန်း�်�ာ၍ လ့ု�ပြခ့ို�စုီတ်ခိုျ�ပြခိုင််�ကု်� တာဝန်း်
ယူ်တတ်ရေသုံးာ အရေလု�အက်ျင်�်အာ� �ျ�ု�ရေထုာင််ရေ���ါသုံးည််။ 

.    က်ွန်ု်��်တု�  ၏ က်တုက်ဝတ်�ျာ�နှ်ုင်�် ကု်�က််ညီ်ရေစီ�န်း ်လ့ု�ရေလုာက််
သုံးင်�်တင်�်ရေသုံးာ အ�င််�အပြ�စ်ီ�ျာ�ကု်� ရေထုာက််�့�ရေ��ထုာ�မြဲ�ီ�
လု��်င်န်း�်ခွိုင််�ှပြဖွဲ့စ်ီရေ�်လုာန်ုု�င််ရေသုံးာ က်ျန်း�်�ာရေ��နှ်ုင်�်လ့ု�ပြခ့ို�ရေ��
ဆုို�င််�ာ အန်ုတ�ာယ််�ျာ� အာ� ထုုန်း�်ခိုျ��်ရေဆိုာင််�ွက််�ါသုံးည််။

.   uab ဘုဏ််အတင်ွ်�တင်ွ် �ရေတာ်တဆို�ု�ျာ�နှ်ုင်�် လု��်င်န်း�်ခွိုင််
ရေ�က်ာင်�်န်းာ�က်ျန်း�်ပြဖွဲ့စ်ီပြခိုင််��ျာ�ကု်� ရေလုှာ�ခိုျ�န်း ် အန်ုတ�ာယ််
�ျာ�အာ�ထုုရေ�ာက််စွီာရေဖွဲ့ာ်ပြ�၍ စီီ�့န်ုု�င််�န်း ် သုံးန်း �ရှ်ှင််�ရေသုံးာ
အ�ူအက်ျင်�်�ျာ� ရေလု�က်ျင်�်ရေ��ပြခိုင််�၊ ရေခိုျာရေန်းသုံးည်�်�က်�်�ပြ�င််
ကဲ်�သုုံး�  အန်ုတ�ာယ််အာ�ရေဖွဲ့ာ်ပြ�န်ုု�င််ရေသုံးာ ရေ�ာင််ပြ�န်း�်ျာ�
အ�ှတ်အသုံးာ��ျာ� ထုာ�ရုှှ ရေဆိုာင််�ွက််ရေ��ပြခိုင််�တု� ကု်�ပြ��လု��်
ရေ��ထုာ��ါသုံးည််။

.   ဝန်းထ်ု�်��ျာ�အာ�လ့ု��ကု်� အ�ျ�ု�သုံးာ�လု�ုူဖူွဲ့လုု့ရေ��အစီီအစီဉ််း 
တင်ွ် စီာ�င််�ရေ��သွုံးင််�ထုာ�ပြခိုင််�ပြဖွဲ့င်�် က်ျန်း�်�ာ ရေ��နှ်ုင်�်လ့ု�ပြခ့ို�ရေ��
ဆုို�င််�ာအက်ျ�ု�အပြ�တ်�ျာ� �ရုှှရေစီ�ါသုံးည််။

. သုံးင်�်ရေလုျာ်ရေသုံးာရေလု�က်ျင်�်�ု�ျာ�၊ လု�်�ညွှနှ်း�်ျာ�၊ အခိုျက်် 

လုသူုံးာ�အခွိုင်�်အရေ��ကု်� ရေလု�စီာ�ရေသုံးာအာ�ပြဖွဲ့င်�် uab ဘုဏ််သုံးည်် 
‘က်ာကွ်ယ််၊ ရေလု�စီာ�၊ က်�သုံး’ ဟာရူေသုံးာ က်�လုသုံး�ဂုဂ၏လ့ုအခွိုင်�် 
အရေ�� ရေ�က်ပြင်ာခိုျက်် �ဏု္ဍာ�င်် (၃)��်အာ� လုက််ခ့ိုထုာ��ါသုံးည််။

မဏိ္ဍာ�င််ကြိကီ� ၃ �ပ််မှာ- 

ကာကွယ််ပြခိုင််� - လု��်င်န်း�်အ�ါအဝင်် Third parties �ျာ��ှ လ့ု
အခွိုင်�်အရေ��ခိုျ�ု�ရေဖွဲ့ာက််�ု�ျာ�ကု်� ရေ�်လုစီီ�ျာ�၊ လု��်ထ့ု��လု��်န်းည််�

အလုက််�ျာ�အာ� �ု� ခိုျရေ��ထုာ��ါသုံးည််။

. ဝန်းထ်ု�်��ျာ�အာ� လ့ု�ပြခ့ို�ရေ��ကု်စီစ��်�ျာ�ကု်� သုံးတုရုှှရေစီ�န်း ်
တု�က််တနွ်း�်�ါသုံးည််။

၂၀၁၉ ဘုဏ္ဍာာနှ်ုစ်ီ ၏ ရေသုံးဆ့ို���ုအကြီးကု်�်ရေ�နှ်ုင်�် နှ်ု�န်း�်ထုာ�ကု်�
အထုက််�ါဇယ်ာ�တင်ွ် ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခဲို�မြဲ�ီ�ပြဖွဲ့စ်ီ�ါသုံးည််။ Admin ဌာာန်း
သုံးည််နှ်ုစ်ီစီဉ််း ဘုဏ််ခဲွို�ျာ� ၏ပြ��ပြ�င််ရေပြ�ာင််�လဲု�န်း ်လုု�အ�်ခိုျက််�ျာ�
ကု်� စီစ်ီတ�်�ရေက်ာက််ယူ်၍ အ��်ခိုျ��်�ုအဖဲ့ွဲ့သုုံး�  အ�က့်ပြ��ခိုျက််�ျာ�
နှ်ုင်�်အတ ူတု��တက််ရေစီ�န်း ်တင််ပြ�သုံးည််။

Times City ရုှှ uab Towerတင်ွ် ဘုဏ်် ၏ Facility အဖဲ့ွဲ့နှ်ုင်�်
 ဘုဏ််တင်ွ်�စီာ�င််�စီစ်ီအဖဲ့ွဲ့ �ူ�ရေ�ါင််�၍ HSE in-house စီစ်ီရေဆို�
ပြခိုင််�နှ်ုင်�် က်ျန်း�်�ာရေ��စီစ်ီရေဆို��ု�ျာ�ကု်� ၂၀၂၀ ခို�နှ်ုစ်ီ �တ်လုတင်ွ်
စီတင််ခဲို��ါသုံးည််။ Times City ဝင််�အတင်ွ်�တင်ွ်လုည််� �ီ�ရေဘု�
အန်ုတ�ာယ််ကြီးကု်�တင််ပြ�င််ဆိုင််ရေလု�က်ျင်��ု်�ျာ� ရေဆိုာင််�ွက််ထုာ��ါသုံးည််။ 

ဝန်းထ်ု�်��ျာ�အတက်ွ် ရေအာက််�ါက်ျန်း�်�ာရေ��အက်ျ�ု�အပြ�တ်�ျာ�
အာ� စီီစီဉ််းရေဆိုာင််�ွက််ရေ��ထုာ��ါသုံးည််။
.      အကြီးကီ်�စီာ�ခဲွိုစုီတ်�ု�ျာ�အတက်ွ် အရေထွုရေထွုစီာ��ုတ် 

၁၀၀,၀၀၀ က်ျ�်
 

.           န်းာတာရှှည််ရေ�ာဂုါ�ျာ�အတက်ွ် ၆ လုအထုု လုစီာပြဖွဲ့င်�ခွ်ိုင်�ရ်ေ��ပြခိုင််� 

.           �က်် ၃၀ ထုု လုစီာပြဖွဲ့င်�် က်ျန်း�်�ာရေ��ခွိုင်�်ရေ��ပြခိုင််� လု��်င်န်း�်ခွိုင််နှ်ုင်�် 
ကု်�ယ််�ု�င််ဘုဝအာ� �ှတပြခိုင််� - လုု�က််ရေလုျာညီ်ရေထွုရေပြ�ာင််�လဲု
န်ုု�င််ရေသုံးာအလု��်ခိုျနု်း�်ျာ�၊ ဥ်��သ်ုံးခွိုင်�်�ျာ�၊ �ီ�ဖွွဲ့ာ�ခွိုင်�်�ျာ� 
စီသုံးည််ပြဖွဲ့င်�် တု��ပြ�ငှ်�်ရေဆိုာင််�ွက််ရေ��ပြခိုင််�။

�ျာ�၊ ဆ့ို��ပြဖွဲ့တ်ခိုျက််�ျာ�ပြဖွဲ့င်�် က်ာကွ်ယ််ရေ��ပြခိုင််�ပြဖွဲ့စ်ီ�ါသုံးည််။
 
ရေလီ�စ်ာ�မုရိှှပြခိုင််� - အပြခိုာ�သူုံး�ျာ� ၏အခွိုင်�်အရေ��ရေဖွဲ့ာက််ဖွဲ့ျက််�ု
�ျာ�ကု်� ရေရှှာင််ရှှာ�၍ လ့ုအခွိုင်�်အရေ��ကု်� ရေလု�စီာ��ုရုှှ�န်း�ှ်ာ ရေက်ာ်
�ု��ုတ် ၏ တာဝန်း�်င််ပြဖွဲ့စ်ီ�ါသုံးည််။

က�သပြခိုင််� - လု��်င်န်း�်သုံးည်် တ�ာ�ရေ��အ�ပြဖွဲ့စ်ီရေစီ တ�ာ�ရေ��
အ��ဟာ�တ်သုံးည််ပြဖွဲ့စ်ီရေစီ  ထုုခုို�က််ဆ့ို��ရှုံး�့ု�သူုံး ၏ အခွိုင်�်အရေ���ု��ရေစီ
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၅.၁.  ခိုျ�ီခြုံ�ှင်�်ဂု�ဏ််ခြုံ��ခ့ို�ရေသုံးာ ဆ��ျာ�

�န်းတ်ာဝန်းယူ််��ည််။
ထုု� အပြ�င်် က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် လု��်င်န်း�်ခွိုင််တင်ွ်�နှ်ုင်�် လု��်င်န်း�်ဆိုက််စီ�်
ရေန်း�ာ�ျာ�တင်ွ်လုည််� န်ုု�င််င့်တက်ာအလု��်သုံး�ာ� အခွိုင်�်အရေ��နှ်ုင်�်
အရေပြခိုခ့ိုစီည််��ျဉ််း��ျာ�ကု်� ရေလု�စီာ�လုု�က််န်းာက်ျင်�်သ့ုံး���ါသုံးည််။

(၁) ဝနာ�်မ်�မျာ�အတွက် ခွိုင်�်�က်မျာ�အာ� တိ��ပြမုင်�်ပြခိုင််�

ဝန်းထ်ု�်��ျာ� ၏ ကြီးကု်����်��ု�ျာ�အာ� အသုုံးအ�ှတ်ပြ��၍ ၂၀၁၉ ခို�
နှ်ုစ်ီ ရေ�လု ၁ �က််ရေန်း �ခွဲတွင််က်ျရေ�ာက််သုံးည်�် အလု��်သုံး�ာ�ရေန်း �အာ� 

ဂု�ဏ််ပြ��ပြခိုင််�အာ�ပြဖွဲ့င်�် ဧမြဲ�ီလု ၃၀ �က််ရေန်း �ခွဲတွင်် uab ဘုဏ်် ၏ ခွိုင်�်
�က််�ူဝါ�အာ� ရေပြ�ာင််�လဲု ရေ�က်ပြင်ာခဲို�သုံးည််။ ၎င််��ူဝါ�၌ ခွိုင်�်ယူ်�ာ
သုံးည်�်�က််သုံးည်် အစုီ����့� ��ုတ်�က််�ျာ�၊  စီရေန်းတန်းဂုာရေန်ု ွ�ုတ်�က််
�ျာ� နှ်ုင်�် က်�်လုျက််ရုှှရေန်းလုှင်် ၎င််��့� ��ုတ်�က််�ျာ�အာ� ခွိုင်�်�က််
ဟာ�သုံးတ်�ှတ်ပြခိုင််�ကု်� တ�ာ�ဝင််�ယ််ဖွဲ့ျက််ရေ�က်ာင််� ရေ�က်ပြင်ာထုာ�
�ါသုံးည််။

ထုု� ရေ�က်ာင်�် တစ်ီနှ်ုစ်ီတာအတင်ွ်� �ရုှှသုံးည်�် တ�ာ�ဝင််ခွိုင်�်�က််�ျာ�
ကု်� ဝန်းထ်ု�်��ျာ�သုံးည်် အပြ�ည်�်အဝခ့ိုစီာ�ခွိုင်�်��ည််ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။

၅။  ပွ်င်�်လီင််�ပြမင််သာမု

Myanmar’s Best Bank 2019 
Euromoney 

Domestic Retail Bank of 
The Year 2019  
Asian Banking & Finance

#1 in Corporate Governance 
Disclosure
#1 for Disclosure amongst 
banks in 
Myanmar
Pwint Thit Sa Report 2019 
Myanmar Centre for Respon-
sible Business

Best Office Interior Design &  
Special Recognition for Bank  
Facility 
Property Guru Myanmar 
Property Awards 2019 

Best Banking CEO Myanmar 2019 
Global Banking & Finance Review

Best Banking CEO & Most  
Innovative CEO of The Year 2019 
International Business Magazine

Banking CEO of The Year  
Myanmar 2019
Business Worldwide 
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၅.၂. အခိုျက််အလုက််�ျာ�အရေ�်သ့ုံး��သုံး�်ခိုျက််

အ�ျ�ု�အစီာ� သုံးက််ရေ�ာက််ရေသုံးာ ဧ�ုယ်ာ စ့ီနှ်ု�န်း�် ၂၀၁၉ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီ�ှ 
အခိုျက််အလုက််�ျာ�

လုူ ၀န်းထ်ု�်� ဦး�ရေ� ဦး�ရေ� ၁၈၄၈

အ�ျ�ု�သုံး�ီ�ဝန်းထ်ု�်�ဦး�ရေ� ဦး�ရေ� ၉၄၁

အ�ျ�ု�သုံးာ�ဝန်းထ်ု�်�ဦး�ရေ� ဦး�ရေ� ၉၀၇

အ�ျ�ု�သုံး�ီ�နှ်ုင်�်အ�ျ�ု�သုံးာ�အခိုျ�ု�အစီာ� = ၅၁�၄၉

အသုံးက််၁၈နှ်ုစ်ီ�ှ၃၀�က်ာ�ရုှှဝန်းထ်ု�်�ဦး�ရေ� ဦး�ရေ� ၈၅၆

အသုံးက််၃၁နှ်ုစ်ီ�ှ၄၀�က်ာ�ရုှှဝန်းထ်ု�်�ဦး�ရေ� ဦး�ရေ� ၆၅၆

အသုံးက််၄၁နှ်ုစ်ီ�ှ၅၀�က်ာ�ရုှှဝန်းထ်ု�်�ဦး�ရေ� ဦး�ရေ� ၂၅၃

အသုံးက််၅၁နှ်ုစ်ီ�ှ၆၀�က်ာ�ရုှှဝန်းထ်ု�်�ဦး�ရေ� ဦး�ရေ� ၇၂

အသုံးက််၆၀အထုက််ဝန်းထ်ု�်�ဦး�ရေ� ဦး�ရေ� ၁၁

အသုံးက်် ၁၈နှ်ုစ်ီ�ှ၃၀ �က်ာ�ရုှှဝန်းထ်ု�်�ဦး�ရေ�= စီ�စီ�ရေ�ါင််�ဝန်းထ်ု�်�ဦး�ရေ�၏၄၆%

အကြီးကီ်�တန်း�်စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု�ာထူု�ရုှှရေသုံးာ 
အ�ျ�ု�သုံး�ီ�ဦး�ရေ�

ဦး�ရေ� ၄၄

အကြီးကီ်�တန်း�်စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု�ာထူု�ရုှှရေသုံးာ 
အ�ျ�ု�သုံးာ�ဦး�ရေ�

ဦး�ရေ� ၃၀

ရေလု�က်ျင်�်သုံးင််�က်ာ�ထုာ�ရေ��ရေသုံးာဝန်းထ်ု�်�
ဦး�ရေ�

ဦး�ရေ� ၉၈၅

ရေလု�က်ျင်�်သုံးင််�က်ာ�ရေ��ပြခိုင််�န်းာ�ီ
အရေ�အတက်ွ်

န်းာ�ီ ၉,၁၀၆

�ာထူု�တု��ရေသုံးာလုဦူး�ရေ� အရေ�အတက်ွ် ဦး�ရေ� ၄၃၅

�ာထူု�တု��ရေသုံးာ  
အ�ျ�ု�သုံး�ီ�ဦး�ရေ�

ဦး�ရေ� ၂၇၃

�ာထူု�တု��ရေသုံးာ  
အ�ျ�ု�သုံးာ�ဦး�ရေ�

ဦး�ရေ� ၁၆၂

လုည််�တ်�ုနှ်ု�န်း�် �ာခုို�င််နှ်ု�န်း�် ၁၉%

�ျက််ကွ်က််�ုနှ်ု�န်း�် �ာခုို�င််နှ်ု�န်း�် ၂.၂၂%

�သုံးန်းစွ်ီ�်�သူုံး�ျာ�အရေ�အတက်ွ် ဦး�ရေ� ၁

�ရေတာ်တဆို�ုအရေ�အတက်ွ် အရေ�အတက်ွ် ၂၀

ရေသုံးဆ့ို���ုနှ်ု�န်း�် �ာခုို�င််နှ်ု�န်း�် ၀
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အ�ျ�ု�အစီာ� သုံးက််ရေ�ာက််ရေသုံးာ ဧ�ုယ်ာ စ့ီနှ်ု�န်း�် ၂၀၁၉ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီ�ှ 
အခိုျက််အလုက််�ျာ�

ကြီးကု်�်နှ်ု�န်း�် လုတူစ်ီဦး�

အလု��်လု��်ခိုျနု်း်

တစ်ီသုံးန်း�်လုှင််

ထုုခုို�က််�ုရေ�က်ာင်�်

အခိုျနု်းဆ့်ို��ရှုံး�့ု��ုနှ်ု�န်း�်

၀.၂၆

လု�ုူအဖဲ့ွဲ့အစီည််� လု�ူါန်း�်�ု�ျာ� ပြ�န်း�်ာက်ျ�်် ၁၇.၁ �ီလီုယ့်

ရေက်ာ်�ု��ုတ်အခွိုန်းအ်ခို ပြ�န်း�်ာက်ျ�် ၄.၃ ဘီုလီုယ့်

လု�ူါန်း�်ခဲို�ရေသုံးာ��ဟုာတအဖဲ့ွဲ့အစီည််�
အရေ�အတက်ွ်

အရေ�အတက်ွ် ၅

တု�င််�က်ာ��ု�ျာ�၊ က်ျင်�်၀တ်စီည််��ျဉ််း�

စီည််�က်�်��ျာ�နှ်ုင်�် အပြခိုာ�ဘုဏ််�ူဝါ�

�ျာ�အာ�ခိုျ�ု�ရေဖွဲ့ာက််ပြခိုင််��ှ စီည််�က်�်�

ထုုန်း�်သုုံး�်�ရေ��အရေ��ယူ်�ု�ျာ�ပြဖွဲ့စ်ီ�ွာ��ု

အရေ�အတက်ွ်

အရေ�အတက်ွ် ၂၅

သုံးဘုာဝ�တ်၀န်း�်က်ျင်် ရေ� ပြ�န်း�်ာက်ျ�် ၃,၂၉၄,၃၅၀

လုှ�်စီစ်ီစွီ�်�အင်် ပြ�န်း�်ာက်ျ�် ၂၅၈,၈၅၈,၁၀၁

ဓိာတ်ဆီိုစွီ�်�အင်် ပြ�န်း�်ာက်ျ�် ၃၂၀,၇၄၇,၀၆၃

က်ာဗွျူန်း် တန်း် ၂,၃၉၂

၅.၃. GRI အရေ�က်ာင််�အ�ာညှွှန်း�်ကု်န်း�်

GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ခိုျက််ပြ�ရေခိုါင််�စီဥ်် အစီီအ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််�/ တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

အ�့ဲအစ်ည်�်ဆိို�င််�ာအခိုျက်အလီက်

၁၀၂-၁ အဖဲ့ွဲ့အစီည််�အ�ည်် ယူ်ရေအဘီုဘုဏ််လီု�ုတက််

၁၀၂-၂ လု�်ုရှှာ��ု�ျာ�,အ�ှတ်တ့ဆုို�်�ျာ�, 
ထု�တ်က်�န်း�်ျာ�, ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု�ျာ�

2019 နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီ�င််ခ့ိုစီာ, က်ွန်ု်��်တု�  ဘုယ််သူုံး
ပြဖွဲ့စ်ီရေ�က်ာင််�၊ က်ွန်ု်��်တု�  ဘုာလု��်ရေန်း ရေ�က်ာင််�ပြခ့ို�င့်�သ့ုံး��သုံး�်
ခိုျက််စီာ�ျက််နှ်ုာ ၉ �ှ ၁၄။

ရေအာက််�ါလုင််�ခ်ိုတင်ွ်�က်ည်�်ရှုံး�ုန်ုု�င််�ါသုံးည််။
https://www.uab.com.mm/
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GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ခိုျက််ပြ�ရေခိုါင််�စီဥ်် အစီီအ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််�/ တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

အ�့ဲအစ်ည်�်ဆိို�င််�ာအခိုျက်အလီက်

၁၀၂-၃ �့� �ခိုျ��်၏တည််ရေန်း�ာ �န်းက််�န်း၊် ပြ�န်း�်ာ။

၁၀၂-၄ လု��်င်န်း�်လု��်ရေဆိုာင််�ာ

ရေန်း�ာ�ျာ�၏တည််ရေန်း�ာ

ပြ�န်း�်ာ

ရေအာက််�ါလုင််�ခ်ိုတင်ွ်�က်ည်�်ရှုံး�ုန်ုု�င််�ါသုံးည််။
https://www.uab.com.mm/location/branches/

၁၀၂-၅ �ု�င််ဆုို�င််�ုနှ်ုင််� ဥ်�ရေ�ဆုို�င််�ာ�့�စ့ီ အစီ�ရှှယ််ယ်ာ�ျာ�ပြဖွဲ့င််�ဖဲ့ွဲ့စီည််�ထုာ�ရေသုံးာ��ဂုဂလုုက်က်��ပဏီ်

၁၀၂-၆ ရေစီျ�ကွ်က််ဆုို�င််�ာဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု �ထုဝီဝင််အရေန်းအထုာ�ပြ�န်း�်ာ�က်ဏ္ဍာ - ဖွဲ့ယ််ထု�တ်ထုာ�

ရေသုံးာcustomerစီာ�င််��ျာ�၏အရေ�က်ာင််�အ�ာ ကု်စီစ�ျာ�
 - ဖွဲ့ယ််ထု�တ်ထုာ� ရေသုံးာစီာ�င််��ျာ�၏  အရေ�က်ာင််�အ�ာ

၁၀၂-၇ အဖဲ့ွဲ့အစီည််�၏အတု�င််�အတာ 2019 နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီ�င််ခ့ိုစီာ, က်ွန်ု်��်တု�  ဘုယ််သူုံး
ပြဖွဲ့စ်ီရေ�က်ာင််�၊ က်ွန်ု်��်တု�  ဘုာလု��်ရေန်း ရေ�က်ာင််�ပြခ့ို�င့်�သ့ုံး��သုံး�်
ခိုျက််စီာ�ျက််နှ်ုာ ၉ �ှ ၁၂။

ရေအာက််�ါလုင််�ခ်ိုတင်ွ်�က်ည်�်ရှုံး�ုန်ုု�င််�ါသုံးည််။
https://www.uab.com.mm/content/uab-annual-
report-2019/

၁၀၂-၈ ဝန်းထ်ု�်��ျာ�နှ်ုင််�အပြခိုာ�

အလု��်သုံး�ာ�

�ျာ�၏အခိုျက််အလုက််

ဝန်းထ်ု�်�စီ�စီ�ရေ�ါင််�(အမြဲ�ဲတ�်�ဝန်းထ်ု�်�):၁၈၄၈
က်ျာ�:၉၀၇  
�:၉၄၁ 
ဝန်းထ်ု�်�အသုံးစ်ီသွုံးင််�ပြခိုင််�: ၂၃၂ 
နှ်ု�တ်ထွုက််�ု: ၄၁၄ 
အထုက််ရေဖွဲ့ာ်ပြ��ါစီာ�င််��ှာ ၁နှ်ုစ်ီသုံးက််တ�်�တု�� 
စီာခိုျ��်�ျာ�ရုှှသုံးည််� လ့ု�ပြခ့ို�ရေ��ဝန်းထ်ု�်��ျာ�နှ်ုင််� 

ပြ��ပြ�င််ထုုန်း�်သုုံး�်�ရေ��ဝန်းထ်ု�်��ျာ��ါဝင််သုံးည််။

၁၀၂-၉ က်�န်း�်စီစည််�လုည််�တ်�ု က်�န်း�်စီစည််��ဟာ�တ်

၁၀၂-၁၀ အဖဲ့ွဲ့အစီည််�နှ်ုင််�၎င််�၏ က်�န်း�်စီစည််�
လုည််�တ်�ုတင်ွ်သုုံးသုံးာရေသုံးာ
ရေပြ�ာင််�လဲု�ု�ျာ�

�့� �ခိုျ��်ကု်� က်ွန်း�်ရေတာလု�်�၊က်�ာ�ွတ်မြဲ�ု�န်းယ််၊

�န်းက််�န်းမ်ြဲ�ု�ရုှှ Times City၊ uab Tower 

၂၁လုာှသုုံး�  ရေပြ�ာင််�ရေ�ှ�ခဲို�သုံးည််။

၁၀၂-၁၁ ကြီးကု်�တင််က်ာကွ်ယ််ရေ��အရေပြခိုခ့ို�ူဝါ� 
သုုံး� �ဟာ�တ် ခိုျဥ််�က်�်�ု

က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် �တ်ဝန်း�်က်ျင််နှ်ုင််� လု�ုူရေ��ဆုို�င််�ာ
 အန်ုတ�ာယ််�ျာ�ကု်�ကြီးကု်�တင််က်ာကွ်ယ််�န်း၊် ရေလုှာ�ခိုျန်ုု�င််�န်း ်နှ်ုင််�
 ရေရှှာင််ရှှာ��န်းလ်ု��်ရေဆိုာင််ရေ��ရေသုံးာ �တ်ဝန်း�်က်ျင််နှ်ုင််� လု�ုူ
ဆုို�င််�ာအန်ုတ�ာယ်် စီီ�့ခိုန်း် �ခွဲခဲွို�ု က်ာကွ်ယ််ရေ��န်းည််�လု�်��ျာ�
ကု်�က်ျင််�သ့ုံး���ါသုံးည််။
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GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ခိုျက််ပြ�ရေခိုါင််�စီဥ်် အစီီအ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််�/ တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

အ�့ဲအစ်ည်�်ဆိို�င််�ာအခိုျက်အလီက်

၁၀၂-၁၂ ပြ�င််�ရုှှ�ဏ်ာ�ရေပြခိုလှု�်� ရေစီတန်းာပြဖွဲ့င််�အစီပြ���ု�ျာ��ှာ

(က်) အတင်ွ်��ု�င််�ဖွဲ့ယ််ထု�တ်ထုာ��ုစီာ�င််�
https://www.uab.com.mm/responsible-business/
esg/   

(ခို) သုံးဘုာဝ�တ်ဝန်း�်က်ျင််ဆုို�င််�ာ၊ လု�ုူဆုို�င််�ာနှ်ုင််� 

အ��်ခိုျ��်ရေ��ဆုို�င််�ာ�ူဝါ��ျာ�ရေ��ဆဲွို�န်း ်အစီပြ��သုံးည််။ 

(ဂု)  ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ� က်ျင်�်၀တ်စီည််�က်�်�

(င်္ဃ) လ့ုအခွိုင််�အရေ���ျာ�အရေ�်ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််

၁၀၂-၁၃ အသုံးင််�အဖဲ့ွဲ့ဝင််�ျာ�၏အဖဲ့ွဲ့အစီည််� uab ဘုဏ််သုံးည််ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့်ဘုဏ််�ျာ�အသုံးင််�၊ ပြ�န်း�်ာ� 
စီီ��ွာ�ရေ��ဖုွဲ့���်၊ UMFCCI စီသုံးည်�်ရေင်ရွေ�က်�ဆုို�င််�ာ
လု��်င်န်း�်�ျာ�ကု်�ကု်�ယ််စီာ�ပြ��သုံးည်�်လု��်င်န်း�်ဆုို�င််�ာ
အသုံးင််�အဖဲ့ွဲ့�ျာ�တင်ွ်�ါ၀င််သုံးည််။

နာည်�်ဗျူျူဟာာ

၁၀၂-၁၄ ဆ့ို��ပြဖွဲ့တ်ခိုျက််ခိုျသူုံး�ျာ�၏ 

ထု�တ်ပြ�န်းခ်ိုျက််

၂၀၁၉နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ

�ုစီာတ�်�၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုအရေ�်ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့ရေဖွဲ့ာ်ပြ�

ခိုျက််၊ ၂၀၁၉နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာရုှှ စီာ�ျက််နှ်ုာ၈၉၊  

အဖဲ့ွဲ့အစီည််�အ��်ခိုျ��်�ုပြခ့ို�င့်�သ့ုံး��သုံး�်ခိုျက််နှ်ုင််� ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ 

စီာ�ျက််နှ်ုာ ၄၉�ှ၆၄အထုု

၁၀၂-၁၅ အဓုိက်သုံးက််ရေ�ာက််�ု�ျာ�၊
အန်ုတ�ာယ််�ျာ�နှ်ုင််�
အခွိုင််�အလု�်��ျာ�

၂၀၁၉နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ု
အရေ�်ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊

�စီစည််��ျာ�အသ့ုံး��ပြ���ုဆိုန်း�်စီစ်ီခိုျက််၊ ၂၀၁၉နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််
အစီီအ�င််ခ့ိုစီာရုှှစီာ�ျက််နှ်ုာ ၉၀ �ှ ၉၃ အထုု၊ ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င်် ရေပြခို
ဆုို�င််�ာစီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၇၂ �ှ ၈၀
 အထုု။

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/strategy/materialit-

yassessment/ 

 https://www.uab.com.mm/content/uab-annual-

report-2019/
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GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ခိုျက််ပြ�ရေခိုါင််�စီဥ်် အစီီအ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််�/ တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

ကျင်�်ဝတ်နှ်ုင်�်သမာသမတ်ရိှှပြခိုင််�

၁၀၂-၁၆ တန်းဖု်ွဲ့���ျာ�၊�ူဝါ��ျာ�၊စ့ီနှ်ု�န်း�်�ျာ�နှ်ုင််�
 အပြ��အ�ူ�ျာ�၏စ့ီသုံးတ်�ှတ်ခိုျက််
�ျာ�

က်ွန်ု်��်တု�၏ တန်းဖု်ွဲ့���ျာ�နှ်ုင််� ယ့်��က်ည််�ု�ျာ�သုံးည််

က်ွန်း�််တု�၏ရေန်းထုု�င််ပြ���ူ�ု�ျာ�ကု်�ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ရေ��ရေန်း�ါသုံးည််။  

၎င််�တု�သုံးည်် က်ွန်း�််တု�အာ�အတတ်န်ုု�င််ဆ့ို��
သုံး�ာသုံး�တ်ရုှှစွီာစီီ��ွာ�ရေ��လု��်ကု်�င််ရေစီ�န်း၊် အစီ�ရှှယ််ယ်ာ
ရှှင််�ျာ�အတက်ွ်ရေ�ရှှည််တန်းဖု်ွဲ့��ကု်�ဖွဲ့န်းတီ်��န်းနှ််ုင််� အရေက်ာင််�
ဆ့ို��စွီ�်��ည််�ျာ�ပြဖွဲ့စ်ီရေ�်လုာရေစီ�န်းကူ််ညီ်ရေ���ါသုံးည််။

က်ွန်ု်��်တု�၏customer�ျာ�အာ�ထုုရေ�ာက််စွီာဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု
ရေ��န်ုု�င််ရေစီ�န်း�်ရေသွုံး�တု�်�အာ�့� စုီ�က််ထုာ��ါသုံးည််။

တစ်ီခိုျနု်းတ်ည််��ှာ�င်် က်ွန်ု်��်တု�၏လု��်င်န်း�်ရေဆိုာင််တာ�ျာ�
ကု်� စီဥ််ဆိုက််�ပြ�တ်တု��တက််ရေစီ�န်းနှ််ုင််� တာဝန်းခ့်ိုယူ်ပြခိုင််�ရုှှ
ရေသုံးာစီီ��ွာ�ရေ��စွီ�်�ရေဆိုာင််�ုကု်�တု��တက််ရေစီ�န်းအ်ာ�ရေ���ု
�ျာ�ကု်�ပြ��လု��်�ါသုံးည််။ 

ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ� က်ျင်�်၀တ်စီည််�က်�်� 

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််
https://www.uab.com.mm/responsiblebusiness/

compliance/ 

 https://www.uab.com.mm/strategy/stakehol-

derengagement/

၁၀၂-၁၇ က်ျင််�ဝတ်နှ်ုင််��တ်သုံးတ်ရေသုံးာ
အ�က့်ပြ��ခိုျက််နှ်ုင််�စုီ���ု�်�ူ�န်း�ု်
အတက်ွ်လု��်ထ့ု��လု��်န်းည််�

က်ျင်�်ဝတ်စီည််�က်�်�
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GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ခိုျက််ပြ�ရေခိုါင််�စီဥ်် အစီီအ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််�/ တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

အ�ပ််ခိုျ�ပ််မုပိ်�င််� 

၁၀၂-၁၈ အ��်ခိုျ��်�ု�့�စ့ီ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုရေက်ာ်�တီသုံးည််က်��ပဏီ်အာ�စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�န်းတ်ာဝန်း ်
ရုှှသုံးည််။ ၎င််�၏အဖဲ့ွဲ့ဝင််�ျာ�က်��ပဏီ်၏စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုအတက်ွ်
�ူ�တွဲတာဝန်းခ့်ို�ျာ�ပြဖွဲ့စ်ီ�က်သုံးည််။စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုရေက်ာ်�တီ၌
အဓုိက်တာ၀န်းယူ််�ု၊ uab ဘုဏ််၏�ဟာာဗျူျူဟာာစီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု၊
အ�င််�အပြ�စ်ီ�ျာ�ခဲွိုရေဝခိုျထုာ��ု၊ ဘုဏ္ဍာာရေ��ရေင်စွီာ�င််��ျာ�
နှ်ုင်�်အစီီ�င််ခ့ိုပြခိုင််�၊ ဆ့ို��ရှုံး�့ု��ုဆုို�င််�ာစီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုနှ်ုင်�်ရေက်ာ်�ု�
�ုတ်ထုုန်း�်ခိုျ��်�ု စီသုံးည်�်က်ဏ္ဍာ�ျာ�ရုှှသုံးည််။ ၎င််�တင်ွ်CEO 
အပြဖွဲ့စ်ီ Mr Christopher Loh နှ်ုင်�အ်ဖဲ့ွဲ့ဝင််(၉)ဦး��ါ၀င််သုံးည််။ 

�ါ�ု�က််တာဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့သုံးည််စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုရေက်ာ်�တီကု်�ခိုန်း �အ်�်
ပြခိုင််�၊ ကြီးကီ်��က်�်ကွ်�်ကဲ်ပြခိုင််�နှ်ုင်�်အ�က့်ဥ်ာဏ််ရေ��ပြခိုင််�တု�  
အပြ�င်် ဘုဏ််၏အရေပြခိုခ့ိုက်ျရေသုံးာအရေ��ကြီးကီ်�သုံးည်�်ဆ့ို��ပြဖွဲ့တ်  
ခိုျက််�ျာ�တင်ွ်တု�က််�ု�က််�ါ၀င််�တ်သုံးက််သုံးည််။ ၎င််�သုံးည်် 
�ူ�ရေ�ါင််�ရေဆိုာင််�ွက််�ုဆုို�င််�ာယ့်��က်ည််�ုနှ်ုင်�်က်��ပဏီ်၏
အက်ျ�ု�အတက်ွ်စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုရေက်ာ်�တီနှ်ုင်�်အန်း�ီက်�်အလု��်
လု��်�ါသုံးည််။

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််
https://www.uab.com.mm/about-us/board-ofdi-

rectors/ 
https://www.uab.com.mm/about-us/seniorman-

agement/ 
https://www.uab.com.mm/governance/corporat 

e-governance/

၁၀၂-၁၉ အခွိုင်�်အာဏ်ာလုှဲအ�်ပြခိုင််� �ါ�ု�က််တာဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့သုံးည်် ဘုဏ််၌�က့်�ရေတ�့ရေသုံးာ
စီီ��ွာ�ရေ��၊ သုံးဘုာဝ�တ်ဝန်း�်က်ျင််နှ်ုင်�်လု�ုူရေ��ပြ�ဿန်းာ
�ျာ�ကု်�ကြီးကီ်��က်�်ကွ်�်ကဲ်�န်းအ်တက်ွ်စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုရေက်ာ်�တီသုုံး�
အခွိုင်�်အာဏ်ာလုှဲအ�်ထုာ��သုံးည််။

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/governance/corporat 

e-governance/

၁၀၂-၂၀ စီီ��ွာ�ရေ��၊ သုံးဘုာဝ�တ်ဝန်း�်က်ျင််
နှ်ုင်�်လု�ုူရေ��အရေ�က်ာင််�အ�ာ�ျာ�
အတက်ွ်အလု��်အ�ုရေဆိုာင််တာ၀န်း်
ယူ်�ုအဆိုင်�်

လ့ုစွစွီ�်�အာ�အ�င််�အပြ�စ်ီဌာာန်း�ှ �ါ�ု�က််တာ ပြဖွဲ့စ်ီသူုံး
သုံးည်် ရေ�ရှှည််ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��တု��တက််�ုဆုို�င််�ာ အ�ာရုှှ အပြဖွဲ့စ်ီ
လုည််�ရေဆိုာင််�ွက််မြဲ�ီ�စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုရေက်ာ်�တီသုုံး� အစီီအ�င််ခ့ို
တင််ပြ�သုံးည််။
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GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ခိုျက််ပြ�ရေခိုါင််�စီဥ်် အစီီအ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််�/ တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

အ�ပ််ခိုျ�ပ််မုပိ်�င််�

၁၀၂-၂၁  ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�ကု်�စီီ��ွာ�ရေ��၊
 သုံးဘုာဝ�တ်ဝန်း�်က်ျင််နှ်ုင်�်လု�ုူရေ��
အရေ�က်ာင််�အ�ာ�ျာ�ရေဆွို�ရေန်ု�ွ
အ�က့်ရေ��ပြခိုင််�

က်ွန်ု်��်တု�၏တန်းဖု်ွဲ့��ကွ်င််�ဆိုက််တင်ွ် အ�ျ�ု��ျ�ု�ရေသုံးာ
ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�အ�ါအ၀င်် ရေဖွဲ့ာက််သုံးည််�ျာ�၊ �င််�နှ်ု�ီပြ���်
နှ်ုသူ့ုံး�ျာ�၊ ၀န်းထ်ု�်��ျာ�နှ်ုင်�် ရေထုာက််�့�ရေ��သူုံး�ျာ�၊ အစုီ���
နှ်ုင်�်စီည််�က်�်�ထုုန်း�်သုုံး�်�ရေ���ျာ�၊ အသုုံး�င််�အဝု�င််��ျာ�၊
အစုီ����ဟာ�တ်ရေသုံးာအဖဲ့ွဲ့အစီည််��ျာ� (NGO) �ျာ�အ�ါ၀င််
�ီ�ီယ်ာနှ်ုင်�် အ��်ဘုက််လ့ုအဖဲ့ွဲ့အစီည််��ျာ� �ါ၀င််ဖဲ့ွဲ့စီည််�
ထုာ�သုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�သုံးည််သူုံးတု� နှ်ုင်�်�့��ှန်းထု်ုရေတဆ့ိုက််ဆ့ို
မြဲ�ီ� က်ွန်ု်��်တု�၏ဆ့ို��ပြဖွဲ့တ်ခိုျက််�ျာ�အဆိုင််ရေပြ�ရေစီ�န်း ်၎င််�
တု�၏အ�က့်ရေ��ခိုျက််�ျာ�ကု်� န်းာ�ရေထုာင််သုံးည််။

၁၀၂-၂၂ အ��်ခိုျ��်ရေ��အဖဲ့ွဲ့နှ်ုင်�် ၎င််�၏
ရေက်ာ်�တီ�ျာ�၏ ဖဲ့ွဲ့စီည််��ု 

�ါ�ု�က််တာဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့စွတွင်် သီုံး�ပြခိုာ�လုတ်ွလု�် ရေသုံးာ
အ�ုရေဆိုာင််�ဟာ�တ်သုံးည်�် �ါ�ု�က််တာအ�ါအ၀င်် အဖဲ့ွဲ့၀င်် 
(၇) ဦး��ါ၀င််သုံးည််။ ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့သုံးည််ရေအာက််�ါအမြဲ�ဲတ�်�
ရေက်ာ်�တီ (၅)ခို�ကု်�ဖဲ့ွဲ့စီည််�ခဲို�သုံးည််။ 

အ�က့်ရေ��နှ်ုင််� �ဟာာဗျူျူဟာာဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့ရေက်ာ်�တီ၊
စီာ�င််�စီစ်ီဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့ရေက်ာ်�တီ၊ ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််ရေပြခိုစီီ�့ခိုန်း် �ခွဲခဲွို�ု
ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့ရေက်ာ်�တီ၊ ရေကြွက်�မြဲ�ီဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့ရေက်ာ်�တီ၊ အ�ည််
စီာ�င််�တင််သွုံးင််�ပြခိုင််�နှ်ုင််� လု��်ခိုဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့ရေက်ာ်�တီ။

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််
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၁၀၂-၂၃ အ��်ခိုျ��်�ုအဖဲ့ွဲ့၏ ဥ်က်က ဌာ �ါ�ု�က််တာဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့၏ ဥ်က်က ဌာ�ှာ ဦး�ရေန်းရေအာင််ပြဖွဲ့စ်ီမြဲ�ီ� သူုံး
သုံးည်် အ�ုရေဆိုာင််�ဟာ�တ်သုံးည််� �ါ�ု�က််တာပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။

၁၀၂-၂၄ အ��်ခိုျ��်�ုအဖဲ့ွဲ့ကု်�အဆုို�ပြ��ပြခိုင််� နှ်ုင််� 
ရေ�ွ�ခိုျယ််တင််ရေပြ�ာှက််ပြခိုင််�

က်ွန်ု်��်တု�၏ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့သုံးည်် ဗျူဟာ�သုံး�တကြွက်ယ််ဝရေသုံးာ၊
 အရေတအ့�က့်�ရုှှရေသုံးာ၊ ဘုဏ္ဍာာရေ��ဆုို�င််�ာဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု�ျာ�
အတက်ွ်က်ျယ််ပြ�န်း် �ရေသုံးာအပြ�င််ရုှှက်ာ ရေခိုါင််�ရေဆိုာင််�ုအ�ု�င််�
တင်ွ်က်ွ�်�က်ျင််သုံးည််��ါ�ု�က််တာ�ျာ�ကု်�ရှှာရေဖွွဲ့�ါသုံးည််။
ထုု� ဖြပြ�င်် ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့�ှခိုန်း် �အ�်သူုံးအာ�လ့ု��သုံးည်် ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့်
ဗျူဟုာ�ဘုဏ််�ှအတည််ပြ��ထုာ�ရေသုံးာ “Fit &Proper” 
စီစ်ီရေဆို��ုကု်�ရေအာင််ပြ�င််ထုာ��န်းလု်ု�အ�်�ါသုံးည််။

၁၀၂-၂၅ အက်ျ�ု�စီီ��ွာ�၏�ဋုိ�က်ခ uab ဘုဏ််၏အက်ျ�ု�စီီ��ွာ�ဆုို�င််�ာ�ဋုိ�က်ခ�ူဝါ�သုံးည်် 
ဝန်းထ်ု�်��ျာ�နှ်ုင််� စီီ�့ခိုန်း် �ခွဲခဲွို�ု အက်ျ�ု�စီီ��ွာ�၏�ဋုိ�က်ခအရေ�်
လု�်�ညွှနှ်းထ်ုာ��ါသုံးည််။

၁၀၂-၂၆ �ည််�ွယ််ခိုျက််၊ တန်းဖု်ွဲ့���ျာ�နှ်ုင််�
�ဟာာဗျူျူဟာာ�ျာ�ခိုျ�ှတ်�ာတင်ွ် 
အ��်ခိုျ��်�ုအဖဲ့ွဲ့၏အခိုန်း�်က်ဏ္ဍာ

�ါ�ု�က််တာဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့သုံးည််သုံးဘုာဝ�တ်ဝန်း�်က်ျင််လု�ုူရေ��
နှ်ုင်�်အ��်ခိုျ��်ရေ���ူဝါ�၏အတည််ပြ��ခိုျက််နှ်ုင်�်ဘုဏ််၏
က်ျင်�်၀တ်စီည််��ျဉ််း��ျာ�ကု်� �့��ှန်းပ်ြ�န်းလ်ုည်် သ့ုံး��သုံး�် �န်း်
တာဝန်းရုှ်ှသုံးည််။

၄၁ | uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ www.uab.com.mm



GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ခိုျက််ပြ�ရေခိုါင််�စီဥ်် အစီီအ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််�/ တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

အ�ပ််ခိုျ�ပ််မုပိ်�င််�

၁၀၂-၂၇ အ��်ခိုျ��်ရေ��အဖဲ့ွဲ့၏အသုုံး�ည်ာ
 နှ်ုင််� ပြ�ဿန်းာ�ျာ� အရေ�်ရေလု�လုာ
 သ့ုံး��သုံး�်�ု

�ါ�ု�က််တာ�ျာ�သုံးည်် ဘုဏ််၌�က့်�ရေတ�့ရေသုံးာ �တ်ဝန်း�်က်ျင််၊ 
လု�ုူရေ��နှ်ုင််� အ��်ခိုျ��်ရေ���ု�င််ဆုို�င််�ာ ပြ�ဿန်းာ�ျာ�ကု်��့��ှန်း ်
သ့ုံး��သုံး�် ရေလု�လုာသုံးည််။ 

၁၀၂-၂၈ အပြ�င််�ဆ့ို��အ��်ခိုျ��်ရေ��အဖဲ့ွဲ့၏
 စွီ�်�ရေဆိုာင််�ည််�ျာ�ကု်� အကဲ်ပြဖွဲ့တ်
တက်ွ်ခိုျက််ပြခိုင််�

ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့သုံးည်် ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့တစ်ီဖဲ့ွဲ့လ့ု��နှ်ုင််� ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့
ရေက်ာ်�တီ�ျာ�၏စွီ�်�ရေဆိုာင််ခိုျက််�ျာ�ကု်� နှ်ုစ်ီစီဥ််ပြ�န်းလ်ုည််
သ့ုံး��သုံး�်�က်သုံးည််။ အ�ုရေဆိုာင််�ဟာ�တ်ရေသုံးာ သီုံး�ပြခိုာ�
လုတ်ွလု�်သုံးည််�အကြီးကီ်�တန်း�်�ါ�ု�က််တာ၏ဦး�ရေဆိုာင််�ုပြဖွဲ့င််�
အ�ုရေဆိုာင််�ဟာ�တ်ရေသုံးာ�ါ�ု�က််တာ�ျာ��ှ ထုု�သ့ုံး��သုံး�်�ုကု်�
ပြ��လု��်သုံးည််။ 

၁၀၂-၂၉ စီီ��ွာ�ရေ��၊ သုံးဘုာဝ�တ်ဝန်း�်က်ျင််နှ်ုင််�  
လုရူေန်း�ုဆုို�င််�ာသုံးက််ရေ�ာက််�ု�ျာ�
အာ� ခဲွိုပြခိုာ�ရေဖွဲ့ာ်ထု�တ်ပြခိုင််�နှ်ုင််� စီီ�့ 
ခိုန်း် �ခွဲခဲွိုပြခိုင််�

သုံးဘုာဝ�တ်ဝန်း�်က်ျင််ဆုို�င််�ာလု�ုူရေ��နှ်ုင််� အ��်ခိုျ��်�ု
ဆုို�င််�ာ�ူဝါ��ျာ�ကု်� WWF၏အကူ်အညီ်ပြဖွဲ့င််�ရေ��ဆဲွိုလုျက်် 
ရုှှသုံးည််။ ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်းင်ု်ရေပြခိုစီီ�့ခိုန်း် �ခွဲခဲွို�ုဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့ရေက်ာ်�တီသုံးည််
အ��်ခိုျ��်�ုနှ်ုင််� ဘု�တ်�ါ�ု�က််တာအဖဲ့ွဲ့ကု်�ယ််စီာ� ဆ့ို��ရှုံး�့ု��ု
အန်ုတ�ာယ််�ျာ�စီီ�့ခိုန်း် �ခွဲခဲွို�ုည်�ုှနှ်ု�ုင််�ရေဆိုာင််�ွက််�ုရေသုံးခိုျာရေစီ
�န်း ်တာဝန်းရုှ်ှသုံးည််။ 

၁၀၂-၃၀ ဆ့ို��ရှုံး�့ု��ုအန်ုတ�ာယ််စီီ�့ခိုန်း် �ခွဲခဲွို�ု
လု��်င်န်း�်စီဥ််�ျာ�၏ထုုရေ�ာက််�ု

၂၀၁၉နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််ရေပြခိုစီီ�့ 
ခိုန်း် �ခွဲခဲွို�ုနှ်ုင််��တ်သုံးတ်ရေသုံးာရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််နှ်ုင််� လု��်င်န်း�်တင်ွ်�
ထုုန်း�်ခိုျ��်�ုနှ်ုင််� ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််ရေပြခိုဆုို�င််�ာ စီီ�့ခိုန်း် �ခွဲခဲွို�ုအစီီ 
အ�င််ခ့ိုစီာ 

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/governance/corporat 
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၁၀၂-၃၁ စီီ��ွာ�ရေ��၊ သုံးဘုာဝ�တ်ဝန်း�်က်ျင််နှ်ု
င််� လု�ုူရေ��အရေ�က်ာင််�အ�ာ�ျာ�ကု်�
ပြ�န်းလ်ုည််သ့ုံး��သုံး�်ပြခိုင််�

ESG�ူဝါ�၏ (၂)နှ်ုစ်ီ တစ်ီကြီးကု်�် ပြ�န်းလ်ုည်် သ့ုံး��သုံး�်ပြခိုင််�
 နှ်ုင််� အတည််ပြ��ပြခိုင််�အတက်ွ် �ါ�ု�က််တာဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့စွတွင််
 တာဝန်းရုှ်ှသုံးည််။ 

၁၀၂-၃၂ ရေ�ရှှည််တည််တ့��ုအစီီအ�င််ခ့ိုပြခိုင််�
အတက်ွ် အပြ�င််�ဆ့ို��အ��်ခိုျ��်�ုအဖဲ့ွဲ့
၏အခိုန်း�်က်ဏ္ဍာ

ရေင်ရွေ�က်�ဘုဏ္ဍာာရေ���ဟာ�တ်ရေသုံးာအစီီအ�င််ခ့ိုစီာကု်�
 ဘုဏ္ဍာာရေ��ဌာာန်း�ှ �ါ�ု�က််တာနှ်ုင််� စီီ�့ခိုန်း် �ခွဲခဲွို�ုရေက်ာ်�တီ
�ှပြ�န်းလ်ုည််သ့ုံး��သုံး�်သုံးည််။ ရေန်းာက််ဆ့ို��တာဝန်းယူ််�ု�ှာ 
�ါ�ု�က််တာဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့စွတွင်် �ူတည််သုံးည််။

၁၀၂-၃၃ အရေ��ကြီးကီ်�ရေသုံးာ စုီ���ု�်�ူ�န်း�ု်�ျာ�
ကု်�ရှှင််�လုင််�ပြခိုင််�

�ါ�ု�က််တာဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့သုံးည်် ဘုဏ််�ှ�င််ဆုို�င််ရေန်း�ရေသုံးာ ESG 

ပြ�ဿန်းာ�ျာ�ရေ�်ရေ�ါက််လုာခိုျနု်းတ်င်ွ် အသုုံးရေ���သုံးည််။ 

၁၀၂-၃၄ ရေဝဖွဲ့န်းရ်ေ��ဆုို�င််�ာ ကု်စီစ��်�ျာ� လုနွ်းခဲ်ို�ရေသုံးာဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီတင်ွ် အဆုို��ါ ဆိုက််စီ�်ရေသုံးာကု်စီစ
�ျ�ု��ရုှှခဲို��ါ။

 uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ | ၄၂www.uab.com.mm



GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ခိုျက််ပြ�ရေခိုါင််�စီဥ်် အစီီအ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််�/ တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

အ�ပ််ခိုျ�ပ််မုပိ်�င််�

၁၀၂-၃၅ လု��်ခိုလုစီာရေ��ပြခိုင််��ူဝါ��ျာ� uabဘုဏ််သုံးည်် Total Rewards �့�စ့ီကု်�အသ့ုံး��ပြ��သုံးည််။

.       အရေပြခိုခ့ိုလုစီာနှ်ုင််�ခွိုင််�ပြ��ထုာ�ရေသုံးာ�့�ရေသုံးလုစီာကု်� 
တသုံး�တ်တည််�ရေ��သုံးည််။

.       ဘုဏ််၏စွီ�်�ရေဆိုာင််�ည််၊ စီီ��ွာ�ရေ��
လု��်င်န်း�်ရေဆိုာင််တာ�ျာ�နှ်ုင််� ဝန်းထ်ု�်�တစ်ီဦး�ခိုျင််�စီီ၏
စွီ�်�ရေဆိုာင််�ည််အရေ�်�ူတည််၍ ဝန်းထ်ု�်��ျာ�အာ�
 ထုု�က််သုံးင််� ရေလုှာက််�တ်ရေသုံးာ အ�ု�ဆို�ရေ�က်�ရေင်အွာ� 
ခိုျ�ီပြ�ှင််�သုံးည််။

၁၀၂-၃၆ လု��်ခိုလုစီာရေ���ုဆ့ို��ပြဖွဲ့တ်�န်း ်
အတက်ွ် လု��်င်န်း�်စီဥ််

လု��်ခိုလုစီာတင်ွ် အရေပြခိုခ့ိုဆုို�င််�ာနှ်ုင််� စွီ�်�ရေဆိုာင််�ည််
အရေပြခိုပြ��ဆို��ျာ�ခိုျ�ီပြ�ှင််�ပြခိုင််��ျာ��ါဝင််သုံးည််။ စွီ�်�ရေဆိုာင််
�ည််အရေ�်အရေပြခိုခ့ိုသုံးည််�ဆို�တင်ွ် ဘုဏ််၏စွီ�်�ရေဆိုာင််
�ည််၊ ဝန်းထ်ု�်�၏စွီ�်�ရေဆိုာင််�ု၊ သုုံးသုံးာရေသုံးာရေအာင််ပြ�င််�ု
�လု�်နှ်ုင််� uab၏တန်းဖု်ွဲ့��ကု်� ထုုန်း�်သုုံး�်��ု  အစီရုှှသုံးည််တု�
တင်ွ်�ူတည််သုံးည််။ လု��်ခိုလုစီာဆ့ို��ပြဖွဲ့တ်ခိုျက််တင်ွ် ပြ�င််��ှ
အ�က့်ရေ��ခိုျက်် �ျာ��ရုှှ�ါ။ 

၁၀၂-၃၇ လု��်ခိုလုစီာရေ���ုတင်ွ် ရှှယ််ယ်ာရှှင််
�ျာ�၏�ါဝင််�တ်သုံးတ်�ု 

သုံးက််ဆုို�င််�ာရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�သုံးည်် လု��်ခိုလုစီာ ရေ��ပြခိုင််��ူ
ဝါ�ရေ��ဆဲွိုပြခိုင််�နှ်ုင််�ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��တု��တက််ရေ��တင်ွ်�ါဝင််သုံးည််။  
လု��်ခိုလုစီာရေ���ုဆုို�င််�ာလု��်ထ့ု��လု��်န်းည််��ျာ�သုံးည််
လုှ�ုဝှက််ထုာ��ရေသုံးာရေ�က်ာင််� အပြခိုာ�ပြ�င််��ှ အဖဲ့ွဲ့အစီည််� 
�ျာ�နှ်ုင််�တု�င််�င််ထုာ�ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

 

၁၀၂-၃၈ နှ်ုစ်ီစီဥ််စီ�စီ�ရေ�ါင််�ရေလုျာ်ရေ�က်�
အခိုျ�ု�အစီာ�

လုှ�ုဝှက််က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ျာ� တ�ာ�ဥ်�ရေ�ဆုို�င််�ာ
�ျာ�၊ �ဋုိည်ာဥ််ဆုို�င််�ာ
 သုံးရေဘုာတညီူ်�ုနှ်ုင််�
 ယှ်ဥ််မြဲ�ု�င််�ုဆုို�င််�ာအာ�
သုံးာခိုျက််�ျာ� စီသုံးည််�
အရေ�က်ာင််�ပြ�ခိုျက််�ျာ�
ရေ�က်ာင််� ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ရေပြ�ာ
ပြခိုင််��ပြ���ါ။

အစ်�ရှှယ််ယ်ာရှှင််မျာ�နှ်ုင်�်�ိရေတဆ့ိုက်ဆ့ိုမုမျာ�

၁၀၂-၄၀ အစီ�ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�အ��်စီ�၏
စီာ�င််�

ဝန်းထ်ု�်��ျာ�၊ အလု��်သုံးင််�ျာ�၊ customer�ျာ�၊ �ါ�ု�က််တာ
ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့ဝင််�ျာ�၊ ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ�၊ က်န်းထ်ု�ု�က််တာ�ျာ�၊ 
အတု�င််�င််အ�က့်ရေ��သူုံး�ျာ� စီသုံးည််�

၁၀၂-၄၁ စီ�ရေ�ါင််�ည်ှုနှ်ု�ုင််�သုံးရေဘုာတညီူ်ခိုျက်် သုံးက််ဆုို�င််�ု�ရုှှ�ါ။ 

၄၃ | uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ www.uab.com.mm



GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ခိုျက််ပြ�ရေခိုါင််�စီဥ်် အစီီအ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််�/ တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

အစ်�ရှှယ််ယ်ာရှှင််မျာ�နှ်ုင်�်�ိရေတဆ့ိုက်ဆ့ိုမုမျာ�

၁၀၂-၄၂ ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ��ျာ�ခဲွိုပြခိုာ�ပြခိုင််�နှ်ုင််� 
ရေ�ွ�ခိုျယ််ပြခိုင််�

အ�ျ�ု��ျ�ု�ရေသုံးာရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�နှ်ုင််�ဘုဏ််သုံးည််ရေစီ�စီ�်
ည်ှုနှ်ု�ုင််�ခဲို�သုံးည််။

၁၀၂-၄၃ ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�နှ်ုင််�ထုုရေတစ့ွ�ု�ျာ�ကု်�
ခိုျဥ််�က်�်ပြခိုင််�

uabဘုဏ််သုံးည််၎င််�၏ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ� နှ်ုင််� ထုုရေတ ့
ဆိုက််ဆ့ို�န်းအ်တက်ွ် Forum �ျာ�၊ အခို�်�အန်းာ��ျာ�၊ 
Working Group �ျာ�တင်ွ်ပြ��လု��်ရေလု�ရုှှ�က်သုံးည််။
ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�၊ ရေဖွဲ့ာက််သုံးည််�ျာ�၊ ဝန်းထ်ု�်��ျာ�နှ်ုင််�
အရေထွုရေထွုလု�ုူရေ��အက်ျ�ု�စီီ��ွာ�ကု်စီစ�ျာ�သုံးည်် �ဋုိ�က်ခ
ပြဖွဲ့စ်ီန်ုု�င််သုံးည််ကု်�က်ွန်ု်��်တု� �ှသုံးတုထုာ��မြဲ�ီ� ထုု��ဋုိ�က်ခနှ်ုင််�
အက်ျ�ု�စီီ��ွာ�ကု်စီစ��်�ျာ�ကု်� က်ွန်ု်��်တု�  �ှ �က်ာ�ဝင််ရေစီ�စီ�်
ရေ���န်းလု်ု�အ�်ရေ�သုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�သုံးည်် ရှှယ််ယ်ာရှှင််�ျာ�
ရေဝဖွဲ့န်း�ု်ကု်� �ွင််��ွင််� လုင််�လုင််�ထုာ�ရုှှမြဲ�ီ� လ့ု�လုဝီ�ုယ်ရုှှရုှှ
လု��်ရေဆိုာင််ပြခိုင််� နှ်ုင််� ရေ�ရှှည််တည််တ့�ရေသုံးာတု��တက််�ုကု်� 
တု��တက််ရေစီ �န်း ်အတက်ွ် ယ်ခို�အခိုျက််ကု်� အရေလု�ထုာ�  
ထုည််�သွုံးင််� စီဥ််�စီာ��ါသုံးည််။ 

၁၀၂-၄၄ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ�ျာ�နှ်ုင််� 
စုီ���ု�်�ု�ျာ�ရေ�်ထွုက််လုာ�ု

ဘုဏ္ဍာာရေ��ဆုို�င််�ာ�ါဝင််�ု၊ customer�ျာ�၏ စုီတ်ရေက်ျ
န်း�်�ု၊ အလု��်အကု်�င််ဖွဲ့န်းတီ်�ရေ��ပြခိုင််�နှ်ုင််� စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်
ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��တု��တက််�ု၊ ဝန်းထ်ု�်��ျာ� တု��တက််�ုနှ်ုင််�ရေလု�က်ျင််�
ရေ��စီသုံးည််.......

အစီ်�င််ခ့ိုစ်ာမူ၀ါဒမျာ�

၁၀၂-၄၅ လ့ု��ရေ�ါင််�ရေင်ရွေ�က်�ဆုို�င််�ာတင််ပြ�
ခိုျက််တင်ွ် �ါဝင််ရေသုံးာအဖဲ့ွဲ့အစီည််�
�ျာ�

uab securities Limited အညွှနှ်း�်ကု်န်း�်အတု�င််�အတာuab

 ဘုဏ််လီု�ုတက််

၁၀၂-၄၆ အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ �ာတုက်ာနှ်ုင််�
 အရေ�က်ာင််�အ�ာသုံးတ်�ှတ်�ု�ျာ� 
အန်းက််အဓုိ�ပါယ််ဖွွဲ့င််�ပြခိုင််�

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/reports/gri-index/

၁၀၂-၄၇ �စီစည််�အရေ�က်ာင််�အ�ာ�ျာ�စီာ�င််� ၂၀၁၉နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့ခုို�င််မြဲ�ဲ
�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၉၂ �ှ ၉၃ အထုု။ 

ထုု� အပြ�င််�ှာရေအာက််ရေဖွဲ့ာ်ပြ��ါလုင်�်၌�က်ည်�်ရှုံး�ုန်ုု�င််�ါသုံးည််။

https://www.uab.com.mm/strategy/materialit-

yassessment/

၁၀၂-၄၈ သုံးတင််�အခိုျက််အလုက််�ျာ�
ပြ�န်းလ်ုည််ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််

သုံးက််ဆုို�င််�ု�ရုှှ�ါ။

၁၀၂-၄၉ အစီီ�င််ခ့ိုပြခိုင််�၌ရေပြ�ာင််�လဲု�ု�ျာ� သုံးက််ဆုို�င််�ု�ရုှှ�ါ။

 uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ | ၄၄www.uab.com.mm



GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ခိုျက််ပြ�ရေခိုါင််�စီဥ်် အစီီအ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််�/ တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

အစီ်�င််ခ့ိုစ်ာမူ၀ါဒမျာ�

၁၀၂-၅၀ အစီီအ�င််ခ့ိုက်ာလု ၂၀၁၈ ခို�နှ်ုစ်ီ ရေအာက််တု�ဘုာလု ၁�က်် �ှ ၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီ 
စီက််တင််ဘုာလု ၃၀�က်် အထုု

၁၀၂-၅၁ ��က်ာ�ီရေသုံး�ခိုင််က်တင််ပြ�ခဲို�ရေသုံးာအ
စီီအ�င််ခ့ိုစီာ�က််စဲွီ

၂၀၂၀ 

၁၀၂-၅၂ အစီီအ�င််ခ့ိုတင််ပြ�ပြခိုင််�က်ာလု�့�စ့ီ နှ်ုစ်ီနှ်ုစ်ီလုှင််တစ်ီကြီးကု်�် 

၁၀၂-၅၃ အစီီအ�င််ခ့ိုစီာနှ်ုင််��တ်သုံးတ်ရေသုံးာ
ရေ��ခွိုန်း�်�ျာ�အတက်ွ် ဆိုက််သွုံးယ််
�န်း်

၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာတင်ွ် �ါရုှှရေသုံးာ
 ရေ�ရှှည််တည််တ့ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််နှ်ုင််��တ်သုံးတ်ရေသုံးာ
 ရေ��ခွိုန်း�်�ျာ�ကု်� george.koshy@uab.com.mm သုုံး� ဆိုက််
သွုံးယ််ရေ��ပြ�န်း�်န်ုု�င််သုံးည််။ 

၁၀၂-၅၄ GRIစ့ီနှ်ု�န်း�်�ျာ�နှ်ုင််�အညီ် အစီီအ�င်် 
ခ့ို�န်းရ်ေ�က်ာင််�ရေပြ�ာဆုို�ခိုျက််

ဤအစီီအ�င််ခ့ိုစီာသုံးည််GRIစ့ီခိုျနု်းစ့်ီညွှနှ်း�်�ျာ�အဓုိက်
ရေ�ွ�ခိုျယ််က်ာပြ�င််ဆိုင််ထုာ�သုံးည််။ 

၁၀၂-၅၅ GRI အရေ�က်ာင််�အ�ာညွှနှ်း�်ကု်န်း�် �ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/reports/gri-index/

ပြပ်င််ပ်အာမခ့ို 

၁၀၂-၅၆ ပြ�င််�အာ�ခ့ို ဤအစီီအ�င််ခ့ိုစီာတင်ွ်�ါဝင််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််
�ျာ�သုံးည်် ပြ�င််�၌အာ�ခ့ို�ု�ရုှှ�ါ။ (လုတ်ွလု�်ရေသုံးာအာ�ခ့ို
�ုထု�တ်ပြ�န်းခ်ိုျက််)

သုံးတ်�ှတ်ထာ�ရေသုံးာ စ့ီနှ်ု�န်း�်�ျာ�

GRI 200: စီီ��ွာ�ရေ��ဆု�င််�ာ အရေ�က်ာင််�အ�ာ�ျာ�

GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ခိုျက််ပြ�ရေခိုါင််�စီဥ်် အစီီအ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််�/ တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 201: စီ်�ပွ်ာ�ရေ��ဆိို�င််�ာစွ်မ်�ရေဆိုာင််ခိုျက်

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ
�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/strategy/materialityas-

sessment/

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း် �ခွဲခဲွို�ုခိုျဥ််�က်�်�့�နှ်ုင််� ၎င််�၏
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/strategy/

၄၅ | uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ www.uab.com.mm



GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ခိုျက််ပြ�ရေခိုါင််�စီဥ်် အစီီအ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််�/ တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 201: စီ်�ပွ်ာ�ရေ��ဆိို�င််�ာစွ်မ်�ရေဆိုာင််ခိုျက်

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း် �ခွဲခဲွို�ုခိုျဥ််�က်�်�့�ကု်�အကဲ်ပြဖွဲ့တ်
ပြခိုင််�  

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/strategy/

၂၀၁-၁ ထု�တ်လု��်ပြဖွဲ့န်း် �ရေဝရေသုံးာစီီ��ွာ�ရေ��
၏ တု�က််�ု�က််တန်းဖု်ွဲ့��

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊

၂၀၁၉ ခို�နှ်ုစ်ီအတက်ွ်အထူု�ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််�ျာ�၊ ဘုဏ္ဍာာရေ��
အထူု�ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််�ျာ�၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၂၀�ှ ၂၂အထုု 

၂၀၁-၂ �ာသီုံးဥ်တ�ရေပြ�ာင််�လဲု�ုရေ�က်ာင််�
 ဘုဏ္ဍာာရေ��ဆုို�င််�ာဂုယ်က််�ု�က််�ု
�ျာ�နှ်ုင််� အပြခိုာ�အန်ုတ�ာယ််�ျာ�နှ်ုင််�အ
ခွိုင််�အလု�်��ျာ�

ရေင်ရွေခိုျ�လု��်င်န်း�်�ျာ�အရေ�်အရေက်ာင််အထုည််ရေဖွဲ့ာ်ပြခိုင််�
နှ်ုင််� ESG �ူဝါ�အရေက်ာင််အထုည််ရေဖွဲ့ာ်ပြခိုင််�လု��်င်န်း�်�ျာ�
အရေ�် အက်ျ�ု�သုံးက််ရေ�ာက််ရေစီ�န်းဘ်ုဏ််�ှကြီးကု်�တင််ရေ�ှာ်�ှန်း�်
ထုာ�သုံးည််။

၂၀၁-၃ သုံးတ်�ှတ်ထုာ�ရေသုံးာ အက်ျ�ု�ခ့ိုစီာ�
ခွိုင််�ဆုို�င််�ာဝတတ �ာ��ျာ�နှ်ုင််� အပြခိုာ�
အမြဲငု်�်�စီာ�ယူ်�ုအစီီအစီဥ််�ျာ�  

သုံးက််ဆုို�င််�ု�ရုှှ�ါ။

၂၀၁-၄ အစုီ���ထ့ု�ှရေင်ရွေ�က်�ရေထုာက််�့��ု
�ျာ��ယူ်�ု

uabဘုဏ််သုံးည်် ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့်ရေတာ်အစုီ����ှတု�က််�ု�က််အ�င််�
အနှ်ု�ု သုုံး� �ဟာ�တ် ရေင်ထွု�တ်ရေခိုျ�ပြခိုင််�ဆုို�င််�ာရေထုာက််�့�ု�ျာ�
 �ယူ်ခဲို�ပြခိုင််��ျာ��ရုှှ�ါ။

GRI 202: ရေ��ကွက်တည်ရိှ်ှမု

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/strategy/materialityas-
sessment/

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း် �ခွဲခဲွို�ုခိုျဥ််�က်�်�့�နှ်ုင််� ၎င််�၏
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

၂၀၁ခို�၉နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/people/employeede-
velopment/

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း် �ခွဲခဲွို�ုခိုျဥ််�က်�်�့�ကု်�အကဲ်ပြဖွဲ့တ်
ပြခိုင််�  

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/people/employeede-
velopment/

 uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ | ၄၆www.uab.com.mm



GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ခိုျက််ပြ�ရေခိုါင််�စီဥ်် အစီီအ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််�/ တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 202: ရေ��ကွက်တည်ရိှ်ှမု

၂၀၂-၁ ရေ�သုံးတင်ွ်�အန်း�ု�်ဆ့ို��လု��်ခိုနှ်ုင်�်
နှ်ု�ုင််�ယှ်ဉ််းလုှင််က်ျာ��အလုု�က််စ့ီ
သုံးတ်�ှတ်ခိုျက််အ�လု��်အာ�ခို
အခိုျ�ု�

လုှ�ုဝှက််က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ျာ� တ�ာ�ဥ်�ရေ�ဆုို�င််�ာ
�ျာ�၊ �ဋုိည်ာဥ််ဆုို�င််�ာ
 သုံးရေဘုာတညီူ်�ုနှ်ုင််�
 ယှ်ဥ််မြဲ�ု�င််�ုဆုို�င််�ာအာ�
သုံးာခိုျက််�ျာ� စီသုံးည််�
အရေ�က်ာင််�ပြ�ခိုျက််�ျာ�
ရေ�က်ာင််� ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ရေပြ�ာ
ပြခိုင််��ပြ���ါ။

၂၀၂-၂ ခိုန်း �အ်�်ထုာ�ရေသုံးာအကြီးကီ်�တန်း�်စီီ�့
ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုတင်ွ် ရေ�သုံးခ့ိုအသုုံး�င််�အ၀ု�င််�
�ျာ��ါ၀င််�ုအခိုျ�ု�အစီာ�

၅၆%

GRI 203: သွယ််၀ိ�က်ရေသာစီ်�ပွ်ာ�ရေ��သက် ရေ�ာက်မုမျာ�

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/strategy/materialit-

yassessment/

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ုနှ်ုင်�်၎င််�
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု ခိုျဉ််း�က်�်�ု၏
 အကဲ်ပြဖွဲ့တ်

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။

၂၀၃-၁ အရေပြခိုခ့ိုအရေဆိုာက်် အအ့�
�င််�နှ်ု�ီပြ�ှ��်နှ်ု�ု့နှ်ုင်�်ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု�ျာ�
ကု်� ရေထုာက််�့�ခဲို�ပြခိုင််�

အု�်�ု�င််ဆုို�င််�ု; အရေသုံး�စီာ�နှ်ုင်�် အလုတ်စီာ�စီီ��ွာ�ရေ��
လု��်င်န်း�်�ျာ� 
စီသုံးည််ပြဖွဲ့င်�်

၂၀၃-၂ သုုံးသုံးာထုင််ရှှာ�ရေသုံးာသွုံးယ််ဝု�က််
စီီ��ွာ�ရေ��သုံးက််ရေ�ာက််�ု�ျာ�

အရေ�အတက်ွ်သုုံး� �ဟာ�တ်အ�ည််အရေသွုံး�အကဲ်ပြဖွဲ့တ်ထု�တ်ယူ်
န်ုု�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။

၄၇ | uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ www.uab.com.mm



GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ခိုျက််ပြ�ရေခိုါင််�စီဥ်် အစီီအ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််�/ တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 204: ဝယ််ယူ်မုအရေလီ�အကျင်�်

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/strategy/materialit-

yassessment/

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ုနှ်ုင်�်၎င််�
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

 ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ� က်ျင်�်၀တ်စီည််�က်�်�

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု ခိုျဉ််း�က်�်�ု၏
 အကဲ်ပြဖွဲ့တ်

 ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ� က်ျင်�်၀တ်စီည််�က်�်�

၂၀၄-၁ ရေ�သုံးထွုက််ထု�တ်က်�န်း�်ျာ�အရေ�်
အသ့ုံး��စီ�ုတ်၏အခိုျ�ု�အစီာ�

ရေထုာက််�့�ရေ��၏ သုုံးသုံးာထုင််ရှှာ�ရေသုံးာ �ာခုို�င််နှ်ု�န်း�်ကု်� ရေ�သုံး
အလုု�က်် �ရုှှ�ါသုံးည််။

GRI 205: အဂတိလိီ�က်စ်ာ�မုတိ�က်�ျက်ရေ��

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/strategy/materialit-

yassessment/

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ုနှ်ုင်�်၎င််�
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

AML �ူဝါ�နှ်ုင်�်လု��်ထ့ု��လု��်န်းည််�

လုာဘ်ုရေ��လုာဘ်ုယူ်�ုတု�က််ဖွဲ့ျက််ရေ���ူဝါ�

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ု၏
အကဲ်ပြဖွဲ့တ်

AML �ူဝါ�နှ်ုင်�်လု��်ထ့ု��လု��်န်းည််�

လုာဘ်ုရေ��လုာဘ်ုယူ်�ုတု�က််ဖွဲ့ျက််ရေ���ူဝါ�

၂၀၅-၁ အက်ျင်�်�ျက််ပြခိုစီာ��ုနှ်ုင်�်ဆိုက််စီ�်
ရေသုံးာအန်ုတ�ာယ််�ျာ�အတက်ွ်
အကဲ်ပြဖွဲ့တ်ပြခိုင််�

အက်ျင်�်�ျက််ပြခိုစီာ��ုကု်�ရှှာရေဖွွဲ့�န်း၊် ခဲွိုပြခို�်�စုီတ်ပြဖွဲ့ာ�န်းနှ််ုင်�်က်ာ
ကွ်ယ််�န်းအ်တက်ွ်လု��်င်န်း�်စီဉ််း�ျာ�စွီာရုှှသုံးည််။

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ, ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််ရေပြခိုစီီ�့
ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုနှ်ုင်�် ဌာာန်းတင်ွ်�ထုုန်း�်ခိုျ��်�ုအစီီ�င််ခ့ိုစီာစီာတ�်�၊
 စီာ�ျက််နှ်ုာ ၆၅ �ှ ၈၀  

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/governance/risk-

management/

 uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ | ၄၈www.uab.com.mm



GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််� / တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 205: အဂတိလိီ�က်စ်ာ�မုတိ�က်�ျက်ရေ��

၂၀၅-၂ အဂုတုလုု�က််စီာ��ုတု�က််ဖွဲ့ျက််ရေ��
�ူဝါ�နှ်ုင်�်လု��်ထ့ု��လု��်န်းည််��ျာ�နှ်ုင်�်
 �တ်သုံးက််၍ ဆိုက််သွုံးယ််ရေ��နှ်ုင်�်
သုံးင််တန်း�်�ျာ�

၀န်းထ်ု�်��ျာ�အာ�လ့ု��အတက်ွ် �ူဝါ�ကု်� �့� �တင်ွ်�၌သုံးာ
 ပြ�ဌာာန်း�်ထုာ�သုံးည််။ �ူဝါ�နှ်ုင်�်�တ်သုံးက််ရေသုံးာ ရေလု�က်ျင်�်�ု
�ါ၀င််သုံးည်�် က်ျင်�်၀တ်က်ျင်�်ထ့ု��ဥ်�ရေ�ကု်� ရေလု�က်ျင်�်သုံးင််�က်ာ�
ရေ��ပြခိုင််�သုံးည်် ၀န်းထ်ု�်�အာ�လ့ု�� အတက်ွ်လုု�အ�်သုံးည််။

၂၀၅-၃ အတည််ပြ��အက်ျင်�်�ျက််ပြခိုစီာ��ု
�ျာ�နှ်ုင်�်အရေ��ယူ်ရေဆိုာင််�ွက််�ု၏
အတည််ပြ��ပြဖွဲ့စ်ီ��်�ျာ�

�ရုှှ

GRI 207:အခွိုနာ်

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�
ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/strategy/ma-
terialityassessment/

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ုနှ်ုင်�်၎င််�၏
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

ဘုဏ််၏ခိုျဉ််း�က်�်�့�သုံးည််အဓုိက်�ည််�ွယ််ခိုျက််�ျာ�သ့ုံး����်
အရေ�်အရေပြခိုခ့ိုသုံးည်် - 

. က်ွန်းရ်ေတာ်တု�သုံးည််�ှတရေသုံးာအခွိုန်းအ်ာ�ရေဝ�ှ
ရေ��ရေဆိုာင််ပြခိုင််�

. အခွိုန်းအ်ာဏ်ာ�ု�င််�ျာ�နှ်ုင်�်ထုုရေ�ာက််ရေသုံးာ
အပြ�န်းအ်လှုန်းဆ်ိုက််သွုံးယ််�ု

. က်ွန်ု်��်တု�၏အခွိုန်းကု််စီစ��်�ျာ�နှ်ုင်�် �တ်သုံးက််၍ 
�ွင်�်လုင််�ပြ�င််သုံးာ�ုရုှှပြခိုင််�

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ု၏
အကဲ်ပြဖွဲ့တ်

စီာ�င််�စီစ်ီ�ျာ�သုံးည််ဘုဏ််�ှရေ��ရေသုံးာအခွိုန်း�်ျာ�ကု်�
အကဲ်ပြဖွဲ့တ်သုံးည််။

၂၀၇-၁ အခွိုန်းရ်ေက်ာက််�န်းခ်ိုျဉ််း�က်�်�ု ဘုဏ််၏ခိုျဉ််း�က်�်�့�သုံးည််အဓုိက်�ည််�ွယ််ခိုျက််�ျာ�သ့ုံး����်
အရေ�်အရေပြခိုခ့ိုသုံးည်် - 

. က်ွန်းရ်ေတာ်တု�သုံးည််�ှတရေသုံးာအခွိုန်းအ်ာ�ရေဝ�ှ
ရေ��ရေဆိုာင််ပြခိုင််�

. အခွိုန်းအ်ာဏ်ာ�ု�င််�ျာ�နှ်ုင်�်ထုုရေ�ာက််ရေသုံးာ
အပြ�န်းအ်လှုန်းဆ်ိုက််သွုံးယ််�ု

က်ွန်ု်��်တု�၏အခွိုန်းကု််စီစ��်�ျာ�နှ်ုင်�် �တ်သုံးက််၍ �ွင်�်လုင််�
ပြ�င််သုံးာ�ုရုှှပြခိုင််�

၂၀၇-၂ အခွိုန်းစီ်ီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု၊ ထုုန်း�်ခိုျ��်�ုနှ်ုင်�်
အန်ုတ�ာယ််စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု

ဘုဏ္ဍာာရေ��ဌာာန်းသုံးည််အခွိုန်းဆု်ို�င််�ာကု်စီစ��်�ျာ�ကု်�
ကြီးကီ်��က်�်သုံးည််။

၄၉ | uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ www.uab.com.mm



GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််� / တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 207:အခွိုနာ်

၂၀၇-၃ အခွိုန်းနှ််ုင်�်သုံးက််ဆုို�င််ရေသုံးာသုံးက််ဆုို�င််
သူုံး�ျာ�၏ �ါဝင််�တ်သုံးက််�ုနှ်ုင်�်
 စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု

ထုုခုို�က််လုယ်ွ်ရေသုံးာကု်စီစ��်ပြဖွဲ့စ်ီသုံးပြဖွဲ့င်�် �ရုှှ�ါ။

၂၀၇-၄ န်ုု�င််င့်အလုု�က််သုံးတင််��ု� ဖြပြခိုင််� သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

GRI 300: ပ်တ်ဝနာ�်ကျင််ဆိို�င််�ာအရေ�ကာင််�အ�ာမျာ�

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/strategy/materialit-

yassessment/

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ုနှ်ုင်�်၎င််�၏
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ု၏
အကဲ်ပြဖွဲ့တ်

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

၃၀၁-၁ အရေလု�ခိုျနု်းသု်ုံး� �ဟာ�တ်ထု�ထုည််
အာ�ပြဖွဲ့င်�်အသ့ုံး��ပြ���စီစည််�

အရေလု�ခိုျနု်း ်(သုုံး� ) ထု�ထုည််ပြဖွဲ့င်�်အသ့ုံး��ပြ��ရေသုံးာ �စီစည််��ျာ�ကု်� 
ဘုဏ််�ှ �ှတ်တ�်�တင််ထုာ�ပြခိုင််��ရုှှ�ါ

၃၀၁-၂ Input �စီစည််��ျာ�ကု်� ပြ�န်းလ်ုည််
အသ့ုံး��ပြ��ပြခိုင််�

ပြ��လု��်ထုာ�ရေသုံးာအ�ျ�ု�အစီာ�အ�သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။

၃၀၁-၃ ပြ�န်းလ်ုည််ထု�တ်က်�န်း�်ျာ�နှ်ုင်�်၎င််�တု�
၏ထု��်�ု���စီစည််��ျာ�

ပြ��လု��်ထုာ�ရေသုံးာအ�ျ�ု�အစီာ�အ�သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

GRI 302: စွ်မ်�အင််

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/strategy/materialit-

yassessment/

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ုနှ်ုင်�်၎င််�၏
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

 uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ | ၅၀www.uab.com.mm



GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််� / တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 302: စွ်မ်�အင််

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ု၏
အကဲ်ပြဖွဲ့တ်

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

၃၀၂-၁ အဖဲ့ွဲ့အစီည််�အတင်ွ်�စွီ�်�အင််သ့ုံး��စဲွီ
�ု

https://www.uab.com.mm/responsible-busi-

ness/esg/

၃၀၂-၂ အဖဲ့ွဲ့အစီည််�ပြ�င််�တင်ွ်စွီ�်�အင််
သ့ုံး��စဲွီ�ု

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၃၀၂-၃ စွီ�်�အင််ပြ�င််�ထုန်း�ု် သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၃၀၂-၄ စွီ�်�အင််သ့ုံး��စဲွီ�ုရေလုှာ�ခိုျပြခိုင််� အဆုို��ါအရေက်ာင််အထုည််ရေဖွဲ့ာ်ရေဆိုာင််�ွက််�ု�ျာ�နှ်ုင်�်�ရုှှ
ရေသုံးာအက်ျ�ု�သုံးက််ရေ�ာက််�ုကု်� တုက်ျစွီာခဲွိုပြခို�်�စုီတ်ပြဖွဲ့ာ�ု�
�ရုှှန်ုု�င််�ါ။

၃၀၂-၅ ထု�တ်က်�န်း�်ျာ�နှ်ုင်�် ၀န်းရ်ေဆိုာင််�ု
�ျာ�၏ စွီ�်�အင််လုု�အ�်ခိုျက််ကု်� 
ရေလုှာ�ခိုျပြခိုင််�

ပြ��လု��်ထုာ�ရေသုံးာအ�ျ�ု�အစီာ�အ�သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။

GRI 303: ရေ�နှ်ုင်�်အကျ�ိ�သက်ရေ�ာက်မု

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/strategy/materialit-

yassessment/

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ုနှ်ုင်�်၎င််�၏
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ု၏
အကဲ်ပြဖွဲ့တ်

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

၃၀၃-၁ ရေ�အ�င််�အပြ�စ်ီအပြဖွဲ့စ်ီရေ�နှ်ုင်�်
အပြ�န်းအ်လှုန်းအ်က်ျ�ု�သုံးက််ရေ�ာက််
�ု

အစုီ���သုံးည််ရေ�ရေ��ရေဝရေ��အတက်ွ်တာဝန်းရုှ်ှသုံးည််။

၃၀၃-၂ ရေ�ထု�တ်လုတ်ှ�ုနှ်ုင်�်သုံးက််ဆုို�င််
ရေသုံးာသုံးက််ရေ�ာက််�ု�ျာ�ကု်�စီီ�့
ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွိုပြခိုင််�

ပြ��လု��်ထုာ�ရေသုံးာအ�ျ�ု�အစီာ�အ�သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။

၅၁ | uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ www.uab.com.mm



GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််� / တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 303: ရေ�နှ်ုင်�်အကျ�ိ�သက်ရေ�ာက်မု

၃၀၃-၃ ရေ�ထု�တ်ယူ်ပြခိုင််� �က်ာ�ခ့ိုအဖဲ့ွဲ့အစီည််��ှ ရေ�

https://www.uab.com.mm/responsible-busi-

ness/esg/

၃၀၃-၄ ရေ�စွီန်း ��်စ်ီ�ု ပြ��လု��်ထုာ�ရေသုံးာအ�ျ�ု�အစီာ�အ�သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။

၃၀၃-၅ ရေ�သ့ုံး��စဲွီ�ု https://www.uab.com.mm/responsible-busi-

ness/esg/

GRI 304: ဇီီးဝရေဗျူဒ

 ၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ုနှ်ုင်�်၎င််�၏
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ု၏
အကဲ်ပြဖွဲ့တ်

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၃၀၄-၁ �ု�င််ဆုို�င််သုံးည်�်၊ င်ာှ���်�ပြခိုင််�၊ စီီ�့
ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွိုပြခိုင််�သုုံး� �ဟာ�တ်က်�်လုျက််ရုှှ
သုံးည်�်က်ာကွ်ယ််ထုာ�ရေသုံးာand�ု
ယ်ာ�ျာ�နှ်ုင်�်က်ာကွ်ယ််ထုာ�ရေသုံးာ
ဧ�ုယ်ာပြ�င််�ရုှှဇီ ၀ �ျ�ု�ကဲွ်�ျာ�
တန်းဖု်ွဲ့��ပြ�င်�်ဧ�ုယ်ာ�ျာ�။

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၃၀၄-၂ ထု�တ်က်�န်း�်ျာ�နှ်ုင်�် ၀န်းရ်ေဆိုာင််�ု�ျာ�
၏ဇီ၀ �ျ�ု�ကဲွ်�ျာ�အရေ�် သုုံးသုံးာ
ထုင််ရှှာ�ရေသုံးာ သုံးက််ရေ�ာက််�ု

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၃၀၃-၃ က်ျက််စီာ��ာရေန်း�ာ�ျာ�အာ�
အက်ာအကွ်ယ်် ရေ��၍ သုုံး� �ဟာ�တ်
ပြ�န်းလ်ုည််ထုည်�်သွုံးင််�ထုာ�သုံးည််

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၃၀၄-၄ IUCN Red သုံးည်် �ျ�ု�စုီတ်
�ျာ�နှ်ုင်�် လု��်င်န်း�်လုည််�တ်�ု
ရေ�က်ာင်�် ထုုခုို�က််ရေသုံးာရေ�သုံး
�ျာ�ရုှှအ�ျ�ု�သုံးာ�ထုုန်း�်သုုံး�်�
ရေစီာင်�်ရေရှှာက််�ုစီာ�င််�ကု်� ရေဖွဲ့ာ်ပြ�
ထုာ�သုံးည််

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 
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GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််� / တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 305: ��တ်လှီတ်မု

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ုနှ်ုင်�်၎င််�၏
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ု၏
အကဲ်ပြဖွဲ့တ်

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၃၀၅-၁ တု�က််�ု�က်် (Scope 1) GHG 
ထု�တ်လုတ်ှ�ု

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၃၀၅-၂ သွုံးယ််ဝု�က််ရေသုံးာစွီ�်�အင်် (Scope 
2) GHG ထု�တ်လုတ်ှ�ု

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၃၀၅-၃ အပြခိုာ�သွုံးယ််ဝု�က်် (Scope 3) 
GHG ထု�တ်လုတ်ှ�ု

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၃၀၅-၄ ဖွဲ့န်းလ့်ု�အု�်ဓိာတ်ရေင်ထ့ု�တ်လုတ်ှ�ု
ပြ�င််�ထုန်း�ု်

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၃၀၅-၅ ဖွဲ့န်းလ့်ု�အု�်ဓိာတ်ရေင်ထ့ု�တ်လုတ်ှ�ု
ရေလုှာ�ခိုျပြခိုင််�

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၃၀၅-၆ အု�ဇ�န်း�်လုာှ�ျာ��ျက််စီီ�ရေစီရေသုံးာ
အ�ာ�ျာ�ကု်�ထု�တ်လုတ်ှပြခိုင််�

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၃၀၅-၇ န်ုု�က််ထု�ု�ဂုျင််ရေအာက််ဆုို��်၊ ဆိုာလ်ု
ဖွဲ့ာရေအာက််ဆုို��်နှ်ုင်�်အပြခိုာ�သုုံးသုံးာ
ထုင််ရှှာ�ရေသုံးာထု�တ်လုတ်ှ�ု

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

GRI 306: အကျ�ိ�သက်ရေ�ာက်မုမျာ�နှ်ုင်�်စွ်နာ �ပ််စ််ပ်စ်စည်�်

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ုနှ်ုင်�်၎င််�၏
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ု၏
အကဲ်ပြဖွဲ့တ်

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၅၃ | uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ www.uab.com.mm



GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််� / တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 306: အကျ�ိ�သက်ရေ�ာက်မုမျာ�နှ်ုင်�်စွ်နာ �ပ််စ််ပ်စ်စည်�်

၃၀၆-၁ ယှ်ဉ််းမြဲ�ု�င််�ုဆိုန်း �က််ျင််ရေ��အတက်ွ်
 ဥ်�ရေ�ရေ���ာ ရေဆိုာင််�ွက််ခိုျက််
�ျာ�

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၃၀၆-၂ အ�ျ�ု�အစီာ�နှ်ုင်�်စွီန်း ��်စ်ီပြခိုင််�န်းည််�
လု�်��ျာ�အ�ကဲွ်ပြ�ာ�ရေသုံးာစွီန်း ��်စ်ီ
�စီစည််��ျာ�

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၃၀၆-၃ သုုံးသုံးာထုင််ရှှာ�ရေသုံးာယု်�ဖုွဲ့တ်�ု သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၃၀၆-၄ ဖွဲ့န်းလ့်ု�အု�်ဓိာတ်ရေင်ထ့ု�တ်လုတ်ှ�ု
ပြ�င််�ထုန်း�ု်

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

၃၀၆-၅ စွီန်း ��်စ်ီရေ�/ရေ��ု�ရေ�လုျ ့စီီ�ဆိုင််�
�ုရေ�က်ာင်�် ပြဖွဲ့စ်ီရေ�်လုာရေသုံးာ ရေ�
�ျက််စီီ��ု

သုံးက််ဆုို�င််ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ 

GRI 307: ပ်တ်ဝနာ�်ကျင််ဆိို�င််�ာလိီ�က်နာာမု

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/strategy/materialit-

yassessment/

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ုနှ်ုင်�်၎င််�၏
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ု၏
အကဲ်ပြဖွဲ့တ်

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

၃၀၇-၁ �တ်ဝန်း�်က်ျင််ဆုို�င််�ာဥ်�ရေ��ျာ�
နှ်ုင်�်စီည််��ျဉ််း��ျာ�ကု်�လုု�က််န်းာ�ု�
ရုှှပြခိုင််�

ဘုဏ််သုံးည်် �ည််သုံးည်�်အရေ��ယူ်�ဏ််ခိုတ်�ုခ့ို�ပြခိုင််��ှ�ရုှှခဲို�
�ါ။

GRI308: ရေ�ာက်ပ့်�သူပ်တ်ဝနာ�်ကျင််ဆိို�င််�ာအကဲပြ�တ်ပြခိုင််�

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/strategy/materialit-

yassessment/

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ုနှ်ုင်�်၎င််�၏
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

 ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ� က်ျင်�်၀တ်စီည််�က်�်� 

 uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ | ၅၄www.uab.com.mm



GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််� / တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI308: ရေ�ာက်ပ့်�သူပ်တ်ဝနာ�်ကျင််ဆိို�င််�ာအကဲပြ�တ်ပြခိုင််�

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ု၏
အကဲ်ပြဖွဲ့တ်

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

 ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ� က်ျင်�်၀တ်စီည််�က်�်� 

၃၀၈-၁ သုံးဘုာဝ�တ်ဝန်း�်က်ျင််စ့ီသုံးတ်�ှတ်
ခိုျက််�ျာ�ကု်� အသ့ုံး��ပြ��၍ စီစ်ီရေဆို�
ရေသုံးာ ရေထုာက််�့�ရေ��သူုံးအသုံးစ်ီ
�ျာ�။

�စီစည််��ဟာ�တ်�ါ။

၃၀၈-၂ ရေထုာက််�့�ရေ��လု�်ုရှှာ��ုတင်ွ်
 သုံးဘုာဝ�တ်ဝန်း�်က်ျင််အရေ�်
 ဆုို��က်ျ�ု�သုံးက််ရေ�ာက််�ု�ျာ�နှ်ုင်�် 
ရေဆိုာင််�ွက််ခိုျက််�ျာ�

ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ�က် ရေ��ရေသုံးာ ၀န်းရ်ေဆိုာင််�ုအ�ျ�ု�အစီာ�ပြဖွဲ့စ်ီ
ရေသုံးာရေ�က်ာင်�် �စီစည််��ဟာ�တ်�ါ။

GRI 400: လူီမုရေ��ရေခိုါင််�စ်ဉ််မျာ�

GRI 401: အလီ�ပ််အကိ�င််

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/strategy/materialit-

yassessment/

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ုနှ်ုင်�်၎င််�၏
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၏ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၏ လ့ုစွစွီ�်�အာ�
အ�င််�အပြ�စ်ီအစီီ�င််ခ့ိုစီာ၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၁ �ှ ၈၆ အထုု

https://www.uab.com.mm/people

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ု၏
အကဲ်ပြဖွဲ့တ်

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၏ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၏ လ့ုစွစွီ�်�အာ�
အ�င််�အပြ�စ်ီအစီီ�င််ခ့ိုစီာ၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၁ �ှ ၈၆ အထုု

https://www.uab.com.mm/people

၅၅ | uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ www.uab.com.mm



GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််� / တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 401: အလီ�ပ််အကိ�င််

၄၀၁-၁ ဝန်းထ်ု�်�အသုံးစ်ီရေခို်ယူ်ပြခိုင််�နှ်ုင်�်
 ဝန်းထ်ု�်��ျာ� ရေပြ�ာင််�လဲုရေန်း�ာ
ခိုျထုာ��ု

ဝန်းထ်ု�်�အသုံးစ်ီ ရေခို်ယူ်�ု - ၂၃၂

ဝန်းထ်ု�်�ရေပြ�ာင််�လဲုရေန်း�ာခိုျထုာ��ု - ၄၁၄

၄၀၁-၂ ယ်ာယီ် သုုံး� �ဟာ�တ် အခိုျနု်း�ု်�င််� ၀န်း်
ထု�်��ျာ��ဟာ�တ်ရေသုံးာ အခိုျနု်းပ်ြ�ည်�်
 ဝန်းထ်ု�်��ျာ�အာ� ရေ��ထုာ�ရေသုံးာ 
အက်ျ�ု�ရေက်ျ�ဇူ��ျာ�။

လု�ုူဖူွဲ့လ့ု�ရေ��ရေထုာက််�့�ရေ�က်��ျာ�  (လုက််ထု�်ထုု�်�ပြ�ာ�
ပြခိုင််�၊ က်ရေလု�ရေ�ွ�ဖွွဲ့ာ�ပြခိုင််�၊ ခဲွိုစုီတ်က်�သုံးပြခိုင််�၊ န်းာရေ��) 
ရေခိုျ�ရေင်�ွျာ�

၄၀၁-၃ �ုသုံးာ�စီ�ခွိုင်�် �ုသုံးာ�စီ�ခွိုင်�်ယူ်ထုာ�ရေသုံးာ ဝန်းထ်ု�်�အရေ�အတက်ွ်- 

ရေယ်ာက််ျာ� - �ရုှှ

အ�ျ�ု�သုံး�ီ� - ၂၇

GRI 402 : အလီ�ပ််သမာ� / စီ်မ့ခိုနာ �ခ်ွဲခဲွိုမုဆိို�င််�ာဆိုက်ဆ့ိုရေ��

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/strategy/materialit-

yassessment/

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ုနှ်ုင်�်၎င််�၏
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

Statement on employee relation

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ု၏
အကဲ်ပြဖွဲ့တ်

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

၄၀၂-၁ လု��်င်န်း�်လုည််�တ်�ု
အရေပြ�ာင််�အလဲုနှ်ုင်�် �တ်သုံးက််၍ 
အန်းည််�ဆ့ို��အသုုံးရေ��ခိုျက််က်ာလု

အဖဲ့ွဲ့အစီည််�ရေပြ�ာင််�လဲု�ုနှ်ုင်�်စီ�်လုျဉ််း�၍ ကြီးကု်�တင််အသုုံးရေ��
အရေ�က်ာင််��က်ာ��န်း ်အန်းည််�ဆ့ို��က်ာလုကု်� ဘုဏ််က် 
သုံးတ်�ှတ်ထုာ�ပြခိုင််��ရုှှရေသုံး��ါ။

GRI 403: အလီ�ပ််အကိ�င််ကျနာ�်မာရေ��နှ်ုင်�် လ့ီ�ပြခ့ို�မုစီ်မ့ခိုနာ �ခ်ွဲခဲွိုမု ခိုျဉ််�ကပ််မု��တ်ရေ�ာမု်မျာ�

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/strategy/materialit-

yassessment/
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GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််� / တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 403: အလီ�ပ််အကိ�င််ကျနာ�်မာရေ��နှ်ုင်�် လ့ီ�ပြခ့ို�မုစီ်မ့ခိုနာ �ခ်ွဲခဲွိုမု ခိုျဉ််�ကပ််မု��တ်ရေ�ာမု်မျာ�

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ုနှ်ုင်�်၎င််�၏
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

https://www.uab.com.mm/people/

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ု၏
အကဲ်ပြဖွဲ့တ်

https://www.uab.com.mm/people/

၄၀၃-၁ အလု��်အကု်�င််က်ျန်း�်�ာရေ��နှ်ုင်�်
ရေဘု�က်င််�လ့ု�ပြခ့ို�ရေ��စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု
စီန်းစ်ီ

လု��်ရေဆိုာင််�ုအ�ျ�ု�အစီာ�ရေ�က်ာင်�် န်းည််�လု�်�က်ျရေသုံးာ
 က်ျန်း�်�ာရေ��နှ်ုင်�် စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုစီန်းစ်ီ�ရုှှ�ါ။ သုုံး� �ာတင်ွ်
က်ျန်း�်�ာရေ��နှ်ုင်�် ရေဘု�က်င််�ရေ��ဆုို�င််�ာ ကု်စီစ��်�ျာ�အာ�
 အပြဖွဲ့စ်ီအ�ျက််�ျာ�အစီီ�င််ခ့ိုစီာတင်ွ်ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�မြဲ�ီ� Risk & 
Compliance ဌာာန်း�ှသုံးင်�်ရေလုျာ်စွီာကု်�င််တယ်ွ်သုံးည််။

၄၀၃-၂ ရေဘု�အန်ုတ�ာယ််ကု်�ရေဖွဲ့ာ်ထု�တ်ပြခိုင််�၊ 
အန်ုတ�ာယ််အကဲ်ပြဖွဲ့တ်ပြခိုင််�နှ်ုင်�် 
အပြဖွဲ့စ်ီအ�ျက််စ့ီ�စီ�်�စီစ်ီရေဆို�ပြခိုင််�

လု��်ရေဆိုာင််�ုအ�ျ�ု�အစီာ�ရေ�က်ာင်�် န်းည််�လု�်�က်ျရေသုံးာ
 က်ျန်း�်�ာရေ��နှ်ုင်�် စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုစီန်းစ်ီ�ရုှှ�ါ။ သုုံး� �ာတင်ွ်
က်ျန်း�်�ာရေ��နှ်ုင်�် ရေဘု�က်င််�ရေ��ဆုို�င််�ာ ကု်စီစ��်�ျာ�အာ�
 အပြဖွဲ့စ်ီအ�ျက််�ျာ�အစီီ�င််ခ့ိုစီာတင်ွ်ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�မြဲ�ီ� Risk & 
Compliance ဌာာန်း�ှသုံးင်�်ရေလုျာ်စွီာကု်�င််တယ်ွ်သုံးည််။

၄၀၃-၄ အလု��်အကု်�င််က်ျန်း�်�ာရေ��
ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု�ျာ�

လု��်င်န်း�်ခွိုင််က်ျန်း�်�ာရေ�� ၀န်းရ်ေဆိုာင််�ုလု��်င်န်း�် လု��်ရေဆိုာင််
ပြခိုင််��ရုှှရေသုံး��ါ။

၄၀၃-၄ လု��်င်န်း�်ခွိုင််က်ျန်း�်�ာရေ��နှ်ုင်�်
လ့ု�ပြခ့ို�ရေ��အတက်ွ်အလု��်သုံး�ာ�
�ါ၀င််�ု၊ တု�င််�င််ရေဆွို�ရေန်ု�ွ�ုနှ်ုင်�်
 ဆိုက််သွုံးယ််�ု

န်းည််�လု�်�က်ျရေသုံးာက်ျန်း�်�ာရေ��နှ်ုင်�် စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုစီန်းစ်ီ �ရုှှ
ရေသုံး��ါ။

၄၀၃-၅ လု��်င်န်း�်ခွိုင််က်ျန်း�်�ာရေ��နှ်ုင်�် ရေဘု�
က်င််�ရေ��အတက်ွ် အလု��်သုံး�ာ�
သုံးင််တန်း�်�ု� ခိုျရေ��ပြခိုင််�

က်ျန်း�်�ာရေ��နှ်ုင်�်လ့ု�ပြခ့ို��ုနှ်ုင်�် သုံးက််ဆုို�င််သုံးည်�်ပြ�ဌာာန်း�်ခိုျက််
အာ� ၀န်းထ်ု�်�တု�င််�၏ လု��်င်န်း�်ရေဆိုာင််ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််တင်ွ်
 ထုည်�်သွုံးင််�ထုာ�သုံးည််။

၄၀၃-၆ အလု��်သုံး�ာ�က်ျန်း�်�ာရေ��ပြ�ငှ်�်
တင််ပြခိုင််�

က်ျန်း�်�ာရေ��နှ်ုင်�်လ့ု�ပြခ့ို��ုနှ်ုင်�် သုံးက််ဆုို�င််သုံးည်�်ပြ�ဌာာန်း�်ခိုျက််
အာ� ၀န်းထ်ု�်�တု�င််�၏ လု��်င်န်း�်ရေဆိုာင််တာရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််တင်ွ်
 ထုည်�်သွုံးင််�ထုာ�သုံးည််။

၄၀၃-၇ စီီ��ွာ�ရေ��ဆုို�င််�ာဆိုက််န်ုယ်ွ်�ု�ျာ�
နှ်ုင်�် တု�က််�ု�က််ဆိုက််န်ုယ်ွ်ရေသုံးာ
 လု��်င်န်း�်ခွိုင််က်ျန်း�်�ာရေ��နှ်ုင်�် ရေဘု�
က်င််�ရေ��ဆုို�င််�ာသုံးက််ရေ�ာက််�ု
�ျာ� က်ာကွ်ယ််ပြခိုင််�နှ်ုင်�်ရေလုျာ��ါ�
ရေစီ�န်း်

က်ျန်း�်�ာရေ��နှ်ုင်�်လ့ု�ပြခ့ို��ုဆုို�င််�ာပြ�ဌာာန်း�်ခိုျက််အာ� ၀န်းထ်ု�်�
တု�င််�၏ လု��်င်န်း�်ရေဆိုာင််တာရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််တင်ွ် ရေဖွဲ့ာ်ပြ�
ထုာ�သုံးည််။

၅၇ | uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ www.uab.com.mm



GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််� / တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 403: အလီ�ပ််အကိ�င််ကျနာ�်မာရေ��နှ်ုင်�် လ့ီ�ပြခ့ို�မုစီ်မ့ခိုနာ �ခ်ွဲခဲွိုမု ခိုျဉ််�ကပ််မု��တ်ရေ�ာမု်မျာ�

၄၀၃-၈ လု��်င်န်း�်ခွိုင််က်ျန်း�်�ာရေ��နှ်ုင်�်
 လ့ု�ပြခ့ို�ရေ��စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုစီန်းစ်ီပြဖွဲ့င်�်
 အလု��်လု��်ရေသုံးာ အလု��်သုံး�ာ�
�ျာ�

ဘုဏ််၌ လု��်ရေဆိုာင််�ုအ�ျ�ု�အစီာ�ရေ�က်ာင်�် က်ျန်း�်�ာရေ��နှ်ုင်�် 
လ့ု�ပြခ့ို��ုစီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုစီန်းစ်ီ�ရုှှ�ါ။

၄၀၃-၉ အလု��်နှ်ုင်�်ဆုို�င််ရေသုံးာ�ဏ််�ာ�ျာ� �ရုှှ

၄၀၃-၁၀ အလု��်နှ်ုင်�်ဆိုက််စီ�်ရေသုံးာရေန်း�
ရေက်ာင််�ပြဖွဲ့စ်ီပြခိုင််�

�ရုှှ

GRI 404: သင််တနာ�်နှ်ုင်�်ပ်ည်ာရေ��

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/strategy/materialit-

yassessment/

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ုနှ်ုင်�်၎င််�၏
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၏ ရေ�ရှှည််တည််တ့�
ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၏ လ့ုစွစွီ�်�အာ�
အ�င််�အပြ�စ်ီအစီီ�င််ခ့ိုစီာ၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၁ �ှ ၈၆ အထုု

https://www.uab.com.mm/people/employ-

ee-development/

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ု၏
အကဲ်ပြဖွဲ့တ်

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၏ ရေ�ရှှည််တည််တ့�
ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၏ လ့ုစွစွီ�်�အာ�
အ�င််�အပြ�စ်ီအစီီ�င််ခ့ိုစီာ၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၁ �ှ ၈၆ အထုု

https://www.uab.com.mm/people/employ-

ee-development/

၄၀၄-၁ ဝန်းထ်ု�်�တစ်ီဦး�အတက်ွ် တစ်ီနှ်ုစ်ီ
လုျင်် �ျ�်��ှသုံးင််တန်း�်�ု� ခိုျ�ုန်းာ�ီ

ဝန်းထ်ု�်�တစ်ီဦး�လုှင်် ၉.၂၅ န်းာ�ီ

၄၀၄-၂ ၀န်းထ်ု�်��ျာ�၏ က်ွ�်�က်ျင််�ုနှ်ုင်�်
 အကူ်�အရေပြ�ာင််�အစီီအစီဉ််း�ျာ�ကု်�
 အဆိုင်�်ပြ�ငှ်�်တင်် ကူ်ညီ်�န်းအ်တက်ွ်
အစီီအစီဉ််း�ျာ�

uab ဘုဏ််သုံးည်် က်ွ�်�က်ျင််�ုစီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုနှ်ုင်�် တစ်ီသုံးက််
တာသုံးင််ယူ်�ု�ျာ�အတက်ွ် အစီီအစီဉ််း�ျာ�ကု်� က်�်�လှု�်�
မြဲ�ီ� ၄င််�တု�၏ အလု��်အကု်�င််�ျာ�သုံးည်် သူုံးတု�၏
 အသုံးက််ရေ�ွ�ဝ�်�ရေက်ျာင််�အလု��် ပြဖွဲ့စ်ီရေစီ�န်း ်ကူ်ညီ်�့��ု��
ရေ��သုံးည််။

 uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ | ၅၈www.uab.com.mm



GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််� / တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 404: သင််တနာ�်နှ်ုင်�်ပ်ည်ာရေ��

၄၀၄-၃ �့��ှန်းစွ်ီ�်�ရေဆိုာင််�ည််နှ်ုင်�်
 အသုံးက််ရေ�ွ�ဝ�်�ရေ�က်ာင််� ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��
�ုပြ�န်းလ်ုည််သ့ုံး��သုံး�်ပြခိုင််�ကု်�
 လုက််ခ့ို�ရုှှရေသုံးာ ၀န်းထ်ု�်��ျာ�၏
 �ာခုို�င််နှ်ု�န်း�်

�့��ှန်းစွ်ီ�်�ရေဆိုာင််�ည််နှ်ုင်�်အသုံးက််ရေ�ွ�ဝ�်�ရေ�က်ာင််�ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့���ု
ကု်�ပြ�န်းလ်ုည််သ့ုံး��သုံး�်ပြခိုင််�ကု်� ၀န်းထ်ု�်��ျာ�၏ ၁၀၀% က်
 လုက််ခ့ို�ရုှှသုံးည််။

GRI 405: မတူကဲွပြပ်ာ�ပြခိုင််�နှ်ုင်�်တနာ�်တူအခွိုင်�်အရေ��

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/strategy/materialit-

yassessment/

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ုနှ်ုင်�်၎င််�၏
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၏ ရေ�ရှှည််တည််တ့�
ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၏ လ့ုစွစွီ�်�အာ�
အ�င််�အပြ�စ်ီအစီီ�င််ခ့ိုစီာ၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၁ �ှ ၈၆ အထုု

https://www.uab.com.mm/people/employ-

ee-development/

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ု၏
အကဲ်ပြဖွဲ့တ်

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၏ ရေ�ရှှည််တည််တ့�
ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၏ လ့ုစွစွီ�်�အာ�
အ�င််�အပြ�စ်ီအစီီ�င််ခ့ိုစီာ၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၁ �ှ ၈၆ အထုု

https://www.uab.com.mm/people/employ-

ee-development/

၄၀၅-၁ အ��်ခိုျ��်ရေ��အဖဲ့ွဲ့နှ်ုင်�် ၀န်းထ်ု�်��ျာ�
၏�တကဲွူ်ပြ�ာ�ပြခိုင််�

အ�ပ််ခိုျ�ပ််ရေ��အ�့ဲ:

က်ျာ�/ �-  (က်ျာ�) ၇၁% ၊  (�) ၂၉% 

အသုံးက်် - ၄၃% (၃၀နှ်ုစ်ီ -၅၀ နှ်ုစ်ီ )၊  ၅၇% (၅၀ နှ်ုစ်ီနှ်ုင်�အ်ထုက််)  

၀နာ�်မ်�မျာ�:

က်ျာ�/ �- (က်ျာ�) ၄၉% (�), ၅၁% 
အသုံးက်် (�)- ၃၇% (အသုံးက်် ၃၀ ရေအာက််)၊ ၆၀% (၃၀နှ်ုစ်ီ
 -၅၀နှ်ုစ်ီ ) နှ်ုင်�် ၃% (၅၀ နှ်ုစ််ီ ရေက်ျာ်)

အသုံးက်် (က်ျာ�)- ၄၂% (အသုံးက်် ၃၀ နှ်ုစ်ီ ရေအာက််)၊ ၅၂% 
(၃၀နှ်ုစ်ီ - ၅၀နှ်ုစ်ီ ) နှ်ုင်�် ၆% (၅၀နှ်ုစ်ီ ရေက်ျာ်)

၅၉ | uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ www.uab.com.mm



GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််� / တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 405: မတူကဲွပြပ်ာ�ပြခိုင််�နှ်ုင်�်တနာ�်တူအခွိုင်�်အရေ��

၄၀၅-၂ အ�ျ�ု�သုံးာ�အရေပြခိုခ့ိုလုစီာနှ်ုင််� 
အ�ျ�ု�သုံး�ီ�၏လု��်ခို၏
အခိုျ�ု�အစီာ�

အ�ျ�ု�သုံး�ီ��ျာ�နှ်ုင်�်အ�ျ�ု�သုံးာ��ျာ�အတက်ွ်အရေပြခိုခ့ိုလုစီာ
နှ်ုင်�်လု��်ခိုသုံးည််အတတူပူြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။ ဘုဏ််သုံးည်် တညီူ်ရေသုံးာ
 အလု��်သုံးရေဘုာတ�ာ�နှ်ုင်�် ညီ်�ှရေသုံးာလုစီာရေ��ပြခိုင််�ကု်�
 က်ျင်�်သ့ုံး��သုံးည််။

GRI 406: ခဲွိုပြခိုာ�ဆိုက်ဆ့ိုမုမရိှှပြခိုင််�

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/strategy/materialit-

yassessment/

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ုနှ်ုင်�်၎င််�၏
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၏ ရေ�ရှှည််တည််တ့�
ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၏ လ့ုစွစွီ�်�အာ�
အ�င််�အပြ�စ်ီအစီီ�င််ခ့ိုစီာ၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၁ �ှ ၈၆ အထုု

https://www.uab.com.mm/people/employ-

ee-development/

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ု၏
အကဲ်ပြဖွဲ့တ်

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၏ ရေ�ရှှည််တည််တ့
ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၏ လ့ုစွစွီ�်�အာ�
အ�င််�အပြ�စ်ီအစီီ�င််ခ့ိုစီာ၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၁ �ှ ၈၆ အထုု

https://www.uab.com.mm/people/employ-

ee-development/

၄၀၆-၁ ခဲွိုပြခိုာ�ဆိုက််ဆ့ို�ု�ျာ�နှ်ုင်�် �ှန်းက််န်း်
ရေသုံးာအရေ��ယူ်ပြခိုင််��ျာ� ပြဖွဲ့စ်ီ�ွာ�
�ု

တင််ပြ�ခဲို�ပြခိုင််� �ရုှှ�ါ။ ခဲွိုပြခိုာ�ဆိုက််ဆ့ိုပြခိုင််�ပြဖွဲ့စ်ီစီဉ််း�ျာ�
�ရုှှရေစီ�န်း ်က်ွန်ု်��်တု�၏ �့��ှန်းလု်ု�က််န်းာရေသုံးာစီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု 
လု��်ထ့ု��လု��်န်းည််��ျာ�ပြဖွဲ့င်�် အ��်ခိုျ��်ထုာ��ါသုံးည််။

GRI 407: အသင််�အ�့ဲစ်ည်�်နှ်ုင်�် စ်�ရေပ်ါင််�၍ စ်ည်�်ကမ်�ခိုျက်မျာ�လွီတ်လီပ််ခွိုင်�်

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

�စီစည််��ဟာ�တ်�ါ။

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ုနှ်ုင်�်၎င််�၏
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

�စီစည််��ဟာ�တ်�ါ။

 uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ | ၆၀www.uab.com.mm



GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််� / တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 407: အသင််�အ�့ဲစ်ည်�်နှ်ုင်�် စ်�ရေပ်ါင််�၍ စ်ည်�်ကမ်�ခိုျက်မျာ�လွီတ်လီပ််ခွိုင်�်

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ု၏
အကဲ်ပြဖွဲ့တ်

�စီစည််��ဟာ�တ်�ါ။

၄၀၇-၁ လုတ်ွလု�်စွီာအသုံးင််�အ�င််�
ဖဲ့ွဲ့စီည််�ခွိုင်�်နှ်ုင်�်စီ�ရေ�ါင််�ည်ှုနှ်ု�ုင််�ခွိုင်�်
ကု်�လု��်ရေဆိုာင််သုံးည်�် လု��်င်န်း�်�ျာ�
နှ်ုင်�် ရေထုာက််�့�သူုံး�ျာ�အတက်ွ် 
အန်ုတ�ာယ််ရုှှန်ုု�င််ပြခိုင််�

�စီစည််��ဟာ�တ်�ါ။

GRI 408: ကရေလီ�အလီ�ပ််သမာ�

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/strategy/materialit-

yassessment/

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ုနှ်ုင်�်၎င််�၏
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

https://www.uab.com.mm/responsible-busi-

ness/compliance/ Vendor Code of Conduct

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ု၏
အကဲ်ပြဖွဲ့တ်

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

https://www.uab.com.mm/responsible-busi-

ness/compliance/ Vendor Code of Conduct

၄၀၈-၁ က်ရေလု�အလု��်သုံး�ာ�ပြဖွဲ့စ်ီစီဉ််း
�ျာ�အတက်ွ် သုုံးသုံးာထုင််ရှှာ�
သုံးည်�် အန်ုတ�ာယ််ရုှှသုံးည်�် လု��်င်န်း�်
လုည််�တ်ပြခိုင််��ျာ�နှ်ုင်�် ရေထုာက််�့�
သူုံး�ျာ�

�စီစည််��ဟာ�တ်�ါ။

GRI 409: အတင််�အကျပ်် သိ�မဟာ�တ် မလီ�ပ််မရေနာ�အလီ�ပ််သမာ�

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

�ရုှှန်ုု�င််ရေသုံးာသုံးတင််�အခိုျက််အလုက််

https://www.uab.com.mm/strategy/material-

ityassessment/

၆၁ | uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ www.uab.com.mm



GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််� / တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 409: အတင််�အကျပ်် သိ�မဟာ�တ် မလီ�ပ််မရေနာ�အလီ�ပ််သမာ�

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ုနှ်ုင်�်၎င််�၏
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

https://www.uab.com.mm/responsible-busi-

ness/compliance/ Vendor Code of Conduct

 ၁၀၃-၃

၄၀၉-၁

စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုအာ�အကဲ်ပြဖွဲ့တ်ခိုျဥ််�က်�်
ရေဆိုာင််�ွက််�ု

အလု��်သုံး�ာ��ျာ�အာ�
 အတင််�အ�က်�်ခုို�င််�ရေစီ�ု�ျာ�
အတက်ွ် သုုံးသုံးာထုင််ရှှာ�သုံးည်�်
 အန်ုတ�ာယ််ရုှှသုံးည်�် Operations 
နှ်ုင်�် Suppliers �ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

https://www.uab.com.mm//responsible-busi-

ness/compliance/

ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ� က်ျင်�်၀တ်စီည််�က်�်� 

�စီစည််��ဟာ�တ်�ါ။

GRI 410: သဘာဝပ်တ်ဝနာ�်ကျင််ဆိို�င််�ာ အကဲပြ�တ်ရေဆိုာင််�ွက်ခိုျက်

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

https://www.uab.com.mm/strategy/materiali-

ty-assessment/ 

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်�ုနှ်ုင်�်၎င််�၏
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

https://www.uab.com.mm/people/la-

bour-rights/

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုအာ�အကဲ်ပြဖွဲ့တ်ခိုျဥ််�က်�်
ရေဆိုာင််�ွက််�ု

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

https://www.uab.com.mm/people/la-

bour-rights/

 uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ | ၆၂ www.uab.com.mm



GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််� / တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 410: သဘာဝပ်တ်ဝနာ�်ကျင််ဆိို�င််�ာ အကဲပြ�တ်ရေဆိုာင််�ွက်ခိုျက်

၄၁၀-၁ လ့ု�ပြခ့ို�ရေ�� ဝန်းထ်ု�်�ဆုို�င််�ာ
 လ့ုအခွိုင်�်အရေ���ူဝါ��ျာ�နှ်ုင်�် 
လု��်ထ့ု��လု��်န်းည််��ျာ�

လ့ုအခွိုင်�်အရေ��ဆုို�င််�ာရေ�က်ည်ာခိုျက််သုံးည်် လ့ု�ပြခ့ို�ရေ��
ဝန်းထ်ု�်��ျာ�အ�ါအဝင်် ဘုဏ််ဝန်းထ်ု�်��ျာ�အာ�လ့ု��နှ်ုင်�်
 ဆိုက််စီ�်ရေန်း�ါသုံးည််။

GRI 411: တိ�င််��င််�သာ�မျာ�၏အခွိုင်�်အရေ��မျာ�

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

https://www.uab.com.mm/strategy/materiali-

ty-assessment/ 

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု ခိုျဉ််း�က်�်ပြခိုင််�နှ်ုင်�်

၎င််�၏အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

https://www.uab.com.mm/our-commitment/ 

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု ခိုျဉ််း�က်�်ပြခိုင််�ကု်�

ခိုျင်�်ခိုျနု်းသ့်ုံး��သုံး�်ပြခိုင််�

https://www.uab.com.mm/our-commitment/

၄၁၁-၁   ရေ�သုံးခ့ိုတု�င််��င််�သုံးာ��ျာ�၏
အခွိုင်�်အရေ���ျာ�အာ� 

ခိုျ ုူ �ရေဖွဲ့ာက််သုံးည်�် ပြဖွဲ့စ်ီ��်�ျာ�

�ရုှှ

GRI 412: လ့ီအခွိုင်�်အရေ��နှ်ုင်�်ပ်တ်သတ်၍ခိုျင်�်ခိုျနိာအ်ကဲပြ�တ်မုမျာ�

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

https://www.uab.com.mm/strategy/materiali-

ty-assessment/ 

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်ပြခိုင််�နှ်ုင်�်၎င််�၏
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

 ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ� က်ျင်�်၀တ်စီည််�က်�်� လ့ုအခွိုင်�်အရေ���ျာ�
၏ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််�ျာ�

၁၀၃-၃ စီီ�့န်း �ခ်ွဲခဲွို�ု ခိုျဉ််း�က်�်ပြခိုင််�ကု်� ခိုျင်�်ခိုျနု်း်
သ့ုံး��သုံး�်ပြခိုင််�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

 ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ� က်ျင်�်၀တ်စီည််�က်�်� လ့ုအခွိုင်�်အရေ���ျာ�
၏ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််�ျာ�

၆၃ | uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ www.uab.com.mm



GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််� / တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 412: လ့ီအခွိုင်�်အရေ��နှ်ုင်�်ပ်တ်သတ်၍ခိုျင်�်ခိုျနိာအ်ကဲပြ�တ်မုမျာ�

၄၁၂-၁ လ့ုအခွိုင်�်အရေ��ပြ�န်းလ်ုည််ဆိုန်း�်စီစ်ီ
ပြခိုင််�နှ်ုင်�် အက်ျ�ု�သုံးက််ရေ�ာက််�ု
ခိုျင်�်ခိုျနု်းသ့်ုံး��သုံး�်ပြခိုင််�ဆုို�င််�ာ

ရေဆိုာင််�ွက််ခိုျက််�ျာ�

�ရုှှ

၄၁၂-၂ အလု��်သုံး�ာ��ျာ�အာ�လ့ု
အခွိုင်�်အရေ���ူဝါ��ျာ�နှ်ုင်�်

လု��်ထ့ု��လု��်န်းည််��ျာ�
သုံးင််တန်း�်ရေ��ပြခိုင််�

�ရုှှ

၄၁၂-၃ လ့ုအခွိုင်�်အရေ���ျာ�ကု်�က်ာ
ကွ်ယ််ရေ��သုံးည်�်လ့ုအခွိုင်�်အရေ��
စီက်ာ���်�ျာ��ါဝင််ရေသုံးာ
စီာခိုျ��်စီာတ�်�
�ျာ�နှ်ုင်�်သုုံးသုံးာထုင််ရှှာ�ရေသုံးာ�င််�နှ်ု�ီ
ပြ���်နှ်ု�ု့စီာခိုျ��်စီာတ�်��ျာ�

လ့ုအခွိုင်�်အရေ��လုက်ခဏ်ာသွုံးင််ပြ�င််�ါဝင်် ရေသုံးာလ့ု
အခွိုင်�်အရေ��ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််�ျာ�၏�ုတတ ူ�ျာ�အာ�
အလု��်သုံး�ာ�အာ�လ့ု��သုုံး� ရေ��ထုာ�သုံးည််။ ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ�
နှ်ုင်�်�တ်သုံးတ်ရေသုံးာ က်ျင်�်ဝတ်�ျာ�အာ� Suppliers �ျာ�
ထ့ုသုုံး�  ရေ���ု� ဖြမြဲ�ီ�ပြဖွဲ့စ်ီ�ါသုံးည််။

GRI 413:  ပြပ်ည်တွ်င််�ပူ်�ရေပ်ါင််�ရေဆိုာင််�ွက်မုမျာ�

၁၀၃-၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊  
ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ 
စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

https://www.uab.com.mm/strategy/

materiality-assessment/ 

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်ပြခိုင််�နှ်ုင်�်၎င််�၏
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ 
ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ 
စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

https://www.uab.com.mm/strategy/

stakeholder-engagement/  

 ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ� က်ျင်�်၀တ်စီည််�က်�်�

၁၀၃ - ၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်ပြခိုင််�ကု်� 
ခိုျင်�်ခိုျနု်းသ့်ုံး��သုံး�်ပြခိုင််�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ 
ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ 
စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

https://www.uab.com.mm/strategy/

stakeholder-engagement/  

 uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ | ၆၄ www.uab.com.mm



GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််� / တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 413:  ပြပ်ည်တွ်င််�ပူ်�ရေပ်ါင််�ရေဆိုာင််�ွက်မုမျာ�

၄၁၃-၁ ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��တု��တက််�ုအစီီအစီဉ််း�ျာ�
,အက်ျ�ု�သုံးက််ရေ�ာက််�ုခိုျင်�်ခိုျနု်း်
ဆ့ို��ပြဖွဲ့တ်ခိုျက််�ျာ�

နှ်ုင်�်ပြ�ည််တင်ွ်��ူ�ရေ�ါင််��ုဆုို�င််�ာ
ရေဆိုာင််�ွက််ခိုျက််�ျာ�

uabဘုဏ််    သုံးည််ဖ့ွွဲ့မြဲဖုွဲ့��တု��တက််�ုကု်� အာ�ရေ�� 
�န်းနှ််ုင်�်ပြ�ည််တွင််��ူ�ရေ�ါင််��ု�ျာ�တွင််�ါဝင််�ု
အတွက််�ည််�ွယ််ရေသုံးာအစီီအစီဉ််း�ျာ�,�ုဘု�ဲ�
က်ရေလု��ျာ�အတက်ွ် အရေဆိုာက််အအ့��ျာ�
ရေဆိုာက််လု��်ရေ��အတွက််အဖဲ့ွဲ့အစီည််��ျာ�ကု်� 
ကူ်ညီ်ပြခိုင််�နှ်ုင်�် စီရေက်ာလုာ�ရှှစ်ီ �ျာ�ကု်� လုု�အ�်
ရေသုံးာသူုံး�ျာ�အတက်ွ်ရေ��လုျက််ရုှှ�ါသုံးည််။

၄၁၃ -၂ ပြ�ည််တင်ွ်��ူ�ရေ�ါင််�ရေဆိုာင််�ွက််�ု
�ျာ�တင်ွ်သုုံးသုံးာထုင််ရှှာ�၍ဆုို��ဝါ�
ရေသုံးာအက်ျ ုူ �သုံးက််ရေ�ာက််�ု�ျာ�
နှ်ုင်�်�တ်သုံးတ်ရေသုံးာရေဆိုာင််�ွက််
ခိုျက််�ျာ�

�ရုှှ

GRI 414 : လူီမုရေ�ာက်ပ့်�မုခိုျင်�်ခိုျနိာသ့်��သပ််ခိုျက်မျာ�

၁၀၃ - ၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ 
ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ 
စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

https://www.uab.com.mm/strate-

gy/materiality-assessment/ 

၁၀၃ -၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်ပြခိုင််�နှ်ုင်�်၎င််�၏ 
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ 
ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ 
စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

 ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ� က်ျင်�်၀တ်စီည််�က်�်�

၁၀၃ - ၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်ပြခိုင််�၏ 
ခိုျင်�်ခိုျနု်းသ့်ုံး��သုံး�်ခိုျက််�ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ 
ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ 
စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

 

ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ� က်ျင်�်၀တ်စီည််�က်�်�

၄၁၄ - ၁ လု�ုူစ့ီသုံးတ်�ှတ်ခိုျက််�ျာ�ကု်�
အသ့ုံး��ပြ��၍

ရေထုာက််�့��ုအသုံးစ်ီ�ျာ�

ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ� က်ျင်�်၀တ်စီည််�က်�်� တင်ွ်
 ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�ရေသုံးာ စ့ီနှ်ု�န်း�်ျာ�နှ်ုင်�် ကု်�က််ညီ်�ု
ရုှှ�ရုှှအာ� Vendors �ျာ�အာ� စီစ်ီရေဆို��ု
ပြ��လု��်ပြခိုင််�။

၆၅ | uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ www.uab.com.mm



GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််� / တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 414 : လူီမုရေ�ာက်ပ့်�မုခိုျင်�်ခိုျနိာသ့်��သပ််ခိုျက်မျာ�

၄၁၄ - ၂ ရေထုာက််�့��ု�ျာ�တင်ွ် ဆုို��ဝါ�ရေသုံးာ
 လု�ုူရေ��အက်ျ ုူ �သုံးက််ရေ�ာက််�ုနှ်ုင်�် 
အရေ��ယူ်ပြခိုင််�

က်ွန်ု်��်တု�သုံးည််ရေထုာက််�့��ု�ျာ�တင်ွ်အ�ှန်း်
တက်ယ််သုုံးသုံးာထုင််ရှှာ�၍အလုာ�အလုာရုှှ
ရေသုံးာလ့ုအခွိုင်�်အရေ��အက်ျ�ု�သုံးက််ရေ�ာက််�ု
နှ်ုင်�် အရေ��ယူ်ပြခိုင််��ျာ�ကု်� အစီီ�င််�ခ့ို�ါ။

က်ွန်ု်��်တု�သုံးည််ဆုို���ွာ�ရေသုံးာလ့ုအခွိုင်�်အရေ��
အက်ျ ုူ �သုံးက််ရေ�ာက််�ုရုှှရေသုံးာရေ�ာင််�သူုံး�ျာ�
နှ်ုင်�်လု��်င်န်း�်သုံးရေဘုာတညီူ်�ု�ျာ��လု��်�ု
ရေအာင်် ကြီးကု်��စီာ�လု��်ရေဆိုာင််�ါသုံးည််။

GRI 415 : လူီအမျာ�နှ်ုင်�်ဆိို�င််ရေသာမူဝါဒ

၁၀၃ - ၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ 
ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ 
စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

https://www.uab.com.mm/strate-

gy/materiality-assessment/ 

၁၀၃ - ၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်ပြခိုင််�နှ်ုင်�် ၎င််�၏ 
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ 
ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ 
စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

အလုရူေင်နှွ်ုင််�က်�သုုံး�လ်ုပြဖွဲ့စ်ီ�့��ု���ု�ျာ�အရေ�်
ထု�တ်ပြ�န်းရ်ေ�က်ည်ာခိုျက်် 

၁၀၃ - ၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်ပြခိုင််�၏ 
ခိုျင်�်ခိုျနု်းသ့်ုံး��သုံး�်ခိုျက််�ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ 
ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ 
စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 
အလုရူေင်နှွ်ုင််�က်�သုုံး�လ်ုပြဖွဲ့စ်ီ�့��ု���ု�ျာ�အရေ�်
ထု�တ်ပြ�န်းရ်ေ�က်ည်ာခိုျက််

၄၁၅ - ၁ န်ုု�င််င့်ရေ��နှ်ုင်�်�တ်သုံးတ်၍ �့�ု��
ရေဆိုာင််�ွက််�ု�ျာ�

၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီအ� န်ုု�င််င့်ရေ��
နှ်ုင်�်�တ်သုံးတ်၍ ရေင်ရွေ�က်�(သုုံး� �ဟာ�တ်)�ည််
သုံးည်�်�့��ု���ု�ျာ��ှ�ရုှှ�ါ။

GRI 416 :  Customer မျာ�၏ကျနာ�်မာရေ��နှ်ုင်�်လ့ီ�ပြခ့ို�မုမျာ�

၁၀၃ - ၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််
�ူရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ 
ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ 
စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

https://www.uab.com.mm/strate-

gy/materiality-assessment/ 
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GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််� / တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 416 :  Customer မျာ�၏ကျနာ�်မာရေ��နှ်ုင်�်လ့ီ�ပြခ့ို�မုမျာ�

၁၀၃ - ၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်ပြခိုင််�နှ်ုင်�် ၎င််�၏ 
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

https://www.uab.com.mm/people/

work-life-balance/

၁၀၃ - ၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်ပြခိုင််�၏ 
ခိုျင်�်ခိုျနု်းသ့်ုံး��သုံး�်ခိုျက််�ျာ�

https://www.uab.com.mm/people/

work-life-balance/

၄၁၆ - ၁ က်ျန်း�်�ာရေ��နှ်ုင်�် လ့ု�ပြခ့ို�ရေ�� အက်ျ�ု�
သုံးက််ရေ�ာက််�ု ပြဖွဲ့စ်ီရေစီရေသုံးာ
ထု�တ်က်�န်း�်ျာ�နှ်ုင်�်ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု
ဆုို�င််�ာ လုု�က််န်းာ�ုရေဆိုာင််�ွက််�ု�ရုှှ
သုံးည်�် ပြဖွဲ့စ်ီ��်�ျာ�

�ရုှှ�ါ

GRI 417 : Marketing နှ်ုင်�်  အမှတ်တ့ဆိိုပ််ဆိို�င််�ာမျာ�

၁၀၃ - ၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််�ူ
ရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

https://www.uab.com.

mm/strategy/materiali-

ty-assessment/ 

၁၀၃ - ၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်ပြခိုင််�နှ်ုင်�် ၎င််�၏ 
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

 ထု�တ်က်�န်း�်ျာ�အရေ�်တာဝန်းယူ််
�ုစီာတ�်�

၁၀၃ - ၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်ပြခိုင််�၏ ခိုျင်�်ခိုျနု်း်
သ့ုံး��သုံး�်ခိုျက််�ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််
မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

 

ထု�တ်က်�န်း�်ျာ�အရေ�်တာ 
ဝန်းယူ််�ုစီာတန်း�်

၄၁၇ - ၁ အ�ှတ်တ့ဆုို�်, ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု သုံးတင််�
အခိုျက််အလုက််�ျာ�နှ်ုင််�ထု�တ်က်�န်း်
�ျာ�အတက်ွ် လုု�အ�်ခိုျက််�ျာ�

က်ွန်ု်��်တု�သုံးည််ထု�တ်က်�န်း်
လုည််�တ်�ု ခိုျင်�်ခိုျနု်းသ့်ုံး��သုံး�်
�ုအတက်ွ်�တ်ဝန်း�်က်ျင််နှ်ုင်�်
 လု�ုူရေ��အက်ျ�ု�သုံးက််ရေ�ာက််�ု
�ျာ�ကု်� စီစ်ီထု�တ်ပြခိုင််��ပြ���ါ။

၄၁၇ - ၂ ထု�တ်က်�န်းနှ််ုင်�်ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု သုံးတင််�
အခိုျက််အလုက််နှ်ုင်�် အ�ှတ်တ့ဆုို�်
ဆုို�င််�ာ လုု�က််န်းာရေဆိုာင််�ွက််�ု�ရုှှ
သုံးည်�် ပြဖွဲ့စ်ီ��်�ျာ�

�ရုှှ�ါ
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GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််� / တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 417 : Marketing နှ်ုင်�်  အမှတ်တ့ဆိိုပ််ဆိို�င််�ာမျာ�

၄၁၇ - ၃ ရေ��ကွ်က််ရှှာရေဖွွဲ့�ုနှ်ုင်�် ဆိုက််သွုံးယ််�ု
ဆုို�င််�ာ�ျာ�နှ်ုင်�်�တ်သုံးတ်၍ လုု�က််န်းာ
ရေဆိုာင််�ွက််�ု�ရုှှပြခိုင််�

�ရုှှ�ါ

GRI 418 :  Customer ၏ကိ�ယ််ရေ��ကိ�ယ််တာအခိုျက်အလီက်မျာ�

၁၀၃ - ၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််�ူ
ရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ
၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ 
စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

https://www.uab.com.mm/strate-

gy/materiality-assessment/ 

၁၀၃ - ၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်ပြခိုင််�နှ်ုင်�် ၎င််�၏ 
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

Statement on Privacy

၁၀၃ - ၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်ပြခိုင််�၏ ခိုျင်�်ခိုျနု်း်
သ့ုံး��သုံး�်ခိုျက််�ျာ�

Statement on Privacy

၄၁၈ - ၁ ဝယ််သူုံး�ျာ�၏သုံးတင််�
အခိုျက််အလုက််နှ်ုင်�် ၎င််�တု�၏
လုှ�ုဝှက််ခိုျက််�ျာ�ခိုျ�ု�ရေဖွဲ့ာက််�ုနှ်ုင်�်
�တ်သုံးတ်၍တု�င််တန်း�်ခိုျက််�ျာ�

�တင််ပြ��ရေသုံး��ါ။

GRI 419 : လူီမုစီ်�ပွ်ာ�ရေ��ဆိို�င််�ာလိီ�က်နာာရေဆိုာင််�ွက်မုမျာ�

၁၀၃ - ၁ အဓုိက်အရေ�က်ာင််�အ�ာ
ရှှင််�လုင််�ခိုျက််နှ်ုင်�် က်န်း် �သုံးတ်ခိုျက််�ူ
ရေဘုာင််

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ
၊ ရေ�ရှှည််တည််တ့ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ 
စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

https://www.uab.com.mm/strat-

egy/materiality-assessment/ 

၁၀၃-၂ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုဆုို�င််�ာခိုျဥ််�က်�်
ရေဆိုာင််�ွက််�ုနှ်ုင်�်၎င််�၏အစုီတ်အ�ု�င််�
�ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊  
ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ 
စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုအဖဲ့ွဲ့၏ခိုျဥ််�က်�်ရေဆိုာင််�ွက််
ပြခိုင််�သုံးည််ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့၏ကု်�င််တယ်ွ်ရေပြဖွဲ့
ရှှင််�လု��်ကု်�င််န်းည််�နှ်ုင်�်တစ်ီထု�်တည််��င််
ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။

https://www.uab.com.mm/gov-

ernance/corporate-governance/

https://www.uab.com.mm/re-

sponsible-business/ 
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GRI စ့ီနှ်ု�န်း�်
�ျာ�

ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််� / တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

GRI 419 : လူီမုစီ်�ပွ်ာ�ရေ��ဆိို�င််�ာလိီ�က်နာာရေဆိုာင််�ွက်မုမျာ�

၁၀၃-၃ စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုခိုျဉ််း�က်�်ပြခိုင််�နှ်ုင်�် ၎င််�၏ 
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ�

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီအ�င််ခ့ိုစီာ၊  
ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််၊ 
စီာ�ျက််နှ်ုာ ၈၇ �ှ ၁၀၄ အထုု။ 

စီီ�့ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ုအဖဲ့ွဲ့၏ခိုျဥ််�က်�်ရေဆိုာင််�ွက််
ပြခိုင််�သုံးည််ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့၏ကု်�င််တယ်ွ်ရေပြဖွဲ့
ရှှင််�လု��်ကု်�င််န်းည််�နှ်ုင်�်တစ်ီထု�်တည််��င််
ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။

https://www.uab.com.mm/gov-

ernance/corporate-governance/

https://www.uab.com.mm/re-

sponsible-business/ 

၄၁၉-၁ လု�ုူရေ��နှ်ုင်�် စီီ��ွာ�ရေ��န်းယ််�ယ််ရုှှ
 ဥ်�ရေ��ျာ�၊

စီည််��ျဉ််း��ျာ�ကု်� လုု�က််န်းာ�ု�ရုှှပြခိုင််�

�ရုှှ�ါ

ထ�တ်က်�န်းနှ််ုင်�်ဝန်းရ်ေဆာင််�ု၏ အက်ျ�ု�သုံးက််ရေ�ာက််�ုအ�ု�င််�

အဆိုင်�်�ျာ� ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ခိုျက််ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််�/ တု�က််�ု�က််ပြ�န်း�်က်ာ�ခိုျက်် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

ဘဏ္ဍာာရေ��ဝနာရ်ေဆိုာင််မုကဏ္ဍာ စီ်မ့ခိုနာ �ခ်ွဲခဲွိုမုလီ�ပ််ကိ�င််နာည်�် အရေသ�စိ်တ်��တ်ရေ�ာခ်ိုျက်

FS1 စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်�ျာ�နှ်ုင်�်သုံးက််ဆုို�င််
ရေသုံးာသုံးဘုာဝ�တ်ဝန်း�်က်ျင််နှ်ုင်�်လု�ုူရေ��
အစုီတ်အ�ု�င််��ျာ��ါဝင််ရေသုံးာ �ူဝါ�ါ
�ျာ�

https://www.uab.com.mm/governance/

governing-policies/ 

https://www.uab.com.mm/responsi-

ble-business/compliance/ 

FS2 စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်�ျာ�အတက်ွ်သုံးဘုာ
ဝ�တ်ဝန်း�်က်ျင််နှ်ုင်�် လု�ုူရေ��ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််
ရေခိုျ�ျာ�ကု်�အကဲ်ပြဖွဲ့တ်ပြခိုင််�နှ်ုင်�်စုီစီစ်ီ
ပြခိုင််� လု��်ထ့ု��လု��်န်းည််��ျာ�

https://www.uab.com.mm/governance/

governing-policies/ 

https://www.uab.com.mm/responsi-

ble-business/compliance/ 

ESG �ူဝါ�ကု်� WWF၏ အကူ်အညီ်ပြဖွဲ့င်�် ရေ��ဆဲွိုရေန်း
�ါသုံးည််။
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အဆိုင်�်�ျာ� ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ခိုျက််ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််� / တု�က််�ု�က််တ့� ဖြပြ�န်း�ု် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

ဘဏ္ဍာာရေ��ဝနာရ်ေဆိုာင််မုကဏ္ဍာ စီ်မ့ခိုနာ �ခ်ွဲခဲွိုမုလီ�ပ််ကိ�င််နာည်�် အရေသ�စိ်တ်��တ်ရေ�ာခ်ိုျက်

FS3 လု��်င်န်း�်အ�်နှ်ုသူ့ုံး�ှ အရေ�ာင််�အဝယ််
ကု်စီစ နှ်ုင်�် သုံးရေဘုာတညီူ်ခိုျက််�ျာ�တင်ွ်
 �ါဝင််သုံးည်�် အတု�င််� �တ်ဝန်း�်က်ျင််နှ်ုင်�်
 လု�ုူရေ�� လုု�အ�်ခိုျက််�ျာ�ကု်� ရေလု�စီာ�
လုု�က််န်းာရေဆိုာင််�ွက််ပြခိုင််�အာ� ရေစီာင်�်
�က်ည်�်�ုလု��်င်န်း�်စီဉ််း�ျာ�

လုတ်တရေလုာလု��်ရေဆိုာင််ရေန်းရေသုံးာ လု��်င်န်း�်စီဉ််း�ရုှှ
�ါ။ 

ESG �ူဝါ�ါကု်� ရေ��ဆဲွိုမြဲ�ီ� အရေက်ာင်် အထုည််ရေဖွဲ့ာ်
ရေဆိုာင််�ွက််�န်း ်ရုှှ�ါသုံးည််။

FS4 စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်�ျာ�တင်ွ်သ့ုံး��သုံးည်�်
သုံးဘုာ၀နှ်ုင်�်လု�ုူရေ��ဆုို�င််�ာ�ူဝါ�
�ျာ�နှ်ုင်�်လု��်ထ့ု��လု��်န်းည််��ျာ�ကု်�
အရေက်ာင််အထုည််ရေဖွဲ့ာ်ရေ��အတက်ွ်
ဝန်းထ်ု�်��ျာ�၏အ�ည််အခိုျင််�ကု်�ပြ�ငှ်�်
တင််�န်းလ်ု��်င်န်း�်စီဉ််း(�ျာ�)

ဘုဏ််တင်ွ်ဝန်းထ်ု�်��ျာ�အတက်ွ်ရေက်ာင််��ွန်းရ်ေသုံးာ
ရေလု�က်ျင်�်သုံးင််�က်ာ�ပြခိုင််�နှ်ုင်�်အသုုံး�ည်ာရေ��ပြခိုင််�
အစီီအစီဉ််း�ျာ� ရုှှ�ါသုံးည််။ESG�ူဝါ�ကု်�အရေက်ာင််
အထုည််ရေဖွဲ့ာ်မြဲ�ီ�သုံးည််နှ်ုင်�်တစ်ီမြဲ�ု�င််န်းက််သုံးက််ဆုို�င််�ာ
ဝန်းထ်ု�်��ျာ�ကု်�ရေလု�က်ျင်�်ရေ���ည််ပြဖွဲ့စ်ီ�ါသုံးည််။

FS5 သုံးဘုာ၀�တ်ဝန်း�်က်ျင််နှ်ုင်�်လု�ုူရေ��
ဆုို�င််�ာဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််ရေပြခို�ျာ�၊
 အခွိုင်�်အလု�်��ျာ�နှ်ုင်�်စီ�်လုျဉ််း�၍
လု��်င်န်း�်အ�်နှ်ုသူ့ုံး�ျာ�/�င််�နှ်ု�ီပြ��ှ�်နှ်ု့
သူုံး�ျာ�/စီီ��ွာ�ရေ��လု��်ရေဖွဲ့ာ်ကု်�င််ဖွဲ့က််
�ျာ�နှ်ုင်�် အပြ�န်းအ်လှုန်းအ်က်ျ�ု�ပြ��ပြခိုင််�

၂၀၂၀ခို�နှ်ုစ်ီတင်ွ်uabဘုဏ််သုံးည်် ESG�ူဝါ�ဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့�� 
တု��တက််ရေ��နှ်ုင်�် အရေက်ာင််အထုည််ရေဖွဲ့ာ်ရေ��
အတက်ွ် WWFနှ်ုင်�် န်းာ�လုည််�ုစီာခိုွန်းလ်ုာှ �ူ�က်�်�
ကု်� လုက််�ှတ်ရေ��ထုု��ခဲို��ါသုံးည််။ ဘုဏ််သုံးည််
 ရေ�ာင််�ခိုျသူုံး�ျာ� က်ျင်�်၀တ်စီည််�က်�်�ကု်�ရေဖွဲ့ာ်ထု�တ်
န်ုု�င််ခဲို��ါသုံးည််။

ဘဏ္ဍာာရေ��ဝနာရ်ေဆိုာင််မုကဏ္ဍာအ�ူ�လီ�ပ််ရေဆိုာင််ခိုျက်အညှွနာ�်

FS6 စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်�ျာ�အတက်ွ်
အရေသုံး�စုီတ်တုက်ျရေသုံးာရေ�သုံး၊
အ�ွယ််အစီာ�(ဥ်��ာ-အရေသုံး�စီာ�၊
အလုတ်စီာ�၊အကြီးကီ်�စီာ�)နှ်ုင်�် က်ဏ္ဍာ
အလုု�က််ကု်�ယ််�ု�င််�င််�နှ်ု�ီပြ��ှ�်နှ်ု�ု့အစီ�
�ာခုို�င််နှ်ု�န်း�်

ရေင်အွ�်နှ်ုသူ့ုံး
ရေက်ာ်�ု��ုတ်ရေခိုျ�ရေင် ွ၇၁.၀၇%

စီီ��ွာ�ရေ��ရေခိုျ�ရေင် ွ၁၅.၄၃%

အရေသုံး�စီာ�နှ်ုင်�်အလုတ်စီာ� ၁၀.၁၂%

သ့ုံး��စဲွီသူုံးရေခိုျ�ရေင် ွ၃.၂၄%

ဝန်းထ်ု�်�ရေခိုျ�ရေင် ွ၀.၁၄%

အခိုန်း�်က်ဏ္ဍာ
စုီ�က််�ျ�ု�ရေ��  .၁၁%

ရေ�ွ�ပြ�ူရေ��   .၀၄%

က်�န်းထ်ု�တ်လု��်�ု ၁၀.၆၂%

က်�န်းသွ်ုံးယ််ရေ�� ၃၉.၄၄%

သုံးယ််ယူ်�ု� ရေဆိုာင််ရေ�� .၃၄%

ရေဆိုာက််လု��်ရေ��  ၂၁.၃၉%

ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု ၁၇.၄၀%

အု��အု�် ၄.၁၈%

အပြခိုာ� ၆.၄၈%
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အဆိုင်�်�ျာ� ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ခိုျက််ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််�/ တု�က််�ု�က််ပြ�န်း�်က်ာ�ခိုျက်် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

ဘဏ္ဍာာရေ��ဝနာရ်ေဆိုာင််မုကဏ္ဍာအ�ူ�လီ�ပ််ရေဆိုာင််ခိုျက်အညှွနာ�်

FS7 မြဲ�ု�ကဲွ်ရေန်းရေသုံးာစီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်တစ်ီ
ခို�ခိုျင််�စီီအတက်ွ်သုံးတ်သုံးတ်�ှတ်�ှတ်
လု�ုူရေ��အက်ျ�ု�ရေက်ျ�ဇူ�ရေ��အ�်
�န်းစီ်ီစီဉ််းထုာ�သုံးည်�်ထု�တ်က်�န်း�်ျာ�နှ်ုင်�်
ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု�ျာ�၏ရေင်ရွေ�က်�တန်းဖု်ွဲ့��

ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�ပြခိုင််��ရုှှ�ါ

FS8 မြဲ�ု�ကဲွ်ရေန်းရေသုံးာစီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်တစ်ီ
ခို�ခိုျင််�စီီအတက်ွ်သုံးတ်သုံးတ်�ှတ်�ှတ်
သုံးဘုာဝ�တ်ဝန်း�်က်ျင််အက်ျ�ု�ရေက်ျ�ဇူ�
ရေ��အ�်�န်းစီ်ီစီဉ််းထုာ�သုံးည်�်ထု�တ်က်�န်း်
�ျာ�နှ်ုင်�်ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု�ျာ�၏ရေင်ရွေ�က်�
တန်းဖု်ွဲ့��

ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�ပြခိုင််��ရုှှ�ါ

FS9 �တ်ဝန်း�်က်ျင််နှ်ုင်�်လု�ုူရေ��ဆုို�င််�ာ
ရေ�်လုစီီနှ်ုင်�်ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််ရေခို�အကဲ်ပြဖွဲ့တ်
ပြခိုင််�လု��်ထ့ု��လု��်န်းည််��ျာ�ကု်�
အရေက်ာင််အထုည််ရေဖွဲ့ာ်�ာ၌စီာ�င််�စီစ်ီ
�ျာ�၏�ါဝင််�ုနှ်ုင်�်အကြီးကု်�်နှ်ု�န်း�်

ဘုဏ််တင်ွ်�စီာ�င််�စီစ်ီသုံးည််ဘုဏ််၏အတင်ွ်�
�ု�င််��ူဝါ��ျာ�အ�ါအဝင််ရေ�သုံးဆုို�င််�ာသုံးဘုာဝ
�တ်ဝန်း�်က်ျင််နှ်ုင်�်လု�ုူရေ��ဆုို�င််�ာဥ်�ရေ��ျာ�နှ်ုင်�်
ကု်�က််ညီ်�ုကု်�နှ်ုစ်ီစီဉ််းပြ�န်းလ်ုည််သ့ုံး��သုံး�်သုံးည််။

FS10 အစီီ�င််ခ့ိုတင််ပြ�ရေသုံးာအဖဲ့ွဲ့အစီည််�
၏သုံးဘုာဝ�တ်ဝန်း�်က်ျင််နှ်ုင်�်လု�ုူရေ��
ဆုို�င််�ာကု်စီစ��်�ျာ�နှ်ုင်�်အပြ�န်းအ်လှုန်း်
အက်ျ�ု�သုံးက််ရေ�ာက််�ုရုှှရေသုံးာအဖဲ့ွဲ့
အစီည််�၏အစီ�ရှှယ််ယ်ာတင်ွ်�ါဝင််
သုံးည်�်က်��ပဏီ်အရေ�အတက်ွ်နှ်ုင်�်
�ာခုို�င််နှ်ု�န်း�်

ဘုဏ််�ှ က်��ပဏီ်အရေ�အတက်ွ်ကု်� �ှတ်တ�်�တင််
ထုာ�ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။ ဘုဏ််သုံးည််ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ���ည်�်
စီာ�င််�ကု်�တင််�တင််��က်�်�က်�်မြဲ�ီ�ရေပြ�ာက််ရေအာင််
ရေဆိုာင််�ွက််မြဲ�ီ�လုု�အ�်သုံးလုု�ရေလုျာ�ရေ�ါ �ရေ����ည်�်
အတု�င််�အတာ�ျာ�ကု် Customer �ျာ�အာ�
 ရေ��ပြ�န်း�်�ါသုံးည််။

FS11 သုံးဘုာဝ�တ်ဝန်း�်က်ျင််ရေ�်တင်ွ်
 အပြ��သုံးရေဘုာနှ်ုင်�်အ�ျက််သုံးရေဘုာ
ရေဆိုာင််ရေသုံးာ�ု�င််ဆုို�င််�ု�ာခုို�င််နှ်ု�န်း�် 
သုုံး� �ဟာ�တ် လု�ုူရေ��ဆုို�င််�ာစုီစီစ်ီပြခိုင််�

ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။

FS12 ရှှယ််ယ်ာ�ျာ�အတက်ွ်သုံးဘုာဝ
�တ်ဝန်း�်က်ျင််သုုံး� �ဟာ�တ်လု�ုူရေ��
ဆုို�င််�ာကု်စီစ��်�ျာ�တင်ွ်သ့ုံး��ရေသုံးာ
ရေ�်လုစီီ�ျာ�ကု်��ဲရေ��ပြခိုင််�နှ်ုင်�်
�တ်သုံးက််၍အစီီ�င််ခ့ိုရေသုံးာအဖဲ့ွဲ့
အစီည််�တင်ွ်ရှှယ််ယ်ာ�ျာ�အတက်ွ်
�ဲရေ��ပြခိုင််�နှ်ုင်�်�ဲရေ��ပြခိုင််�အရေ�်
အ�က့်ရေ��ပြခိုင််�အတက်ွ်လု��်�ု�င််ခွိုင်�်ရုှှ
သုံးည််

ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။
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အဆိုင်�်�ျာ� ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ခိုျက််ရေခိုါင််�စီဉ််း အစီီ�င််ခ့ိုစီာအ�ု�င််�/ တု�က််�ု�က််ပြ�န်း�်က်ာ�ခိုျက် ခိုျန်းလှ်ု�်ထုာ�ခိုျက််

��တ်က�နာနှ််ုင်�်လ့ီအ�့ဲအစ်ည်�်တာဝနာအ်ညှွနာ�်အတွက်သီ�သနာ �ရ်ေင်ရွေ�က�ဆိို�င််�ာဝနာရ်ေဆိုာင််မုကဏ္ဍာ

FS13 လုဦူး�ရေ�က်ျ�ဲါ�ရေသုံးာသုုံး� �ဟာ�တ်
စီီ��ွာ�ရေ��ခိုျ�ုတဲ�ရေသုံးာရေန်း�ာ�ျာ�အ�ျ�ု�
အစီာ�အလုု�က််အကဲ်ပြဖွဲ့တ်�ု

လုဦူး�ရေ�က်ျ�ဲါ�ရေသုံးာရေ�သုံး�ျာ�နှ်ုင်�် စီီ��ွာ�ရေ��
ခိုျ�ုတဲ�ရေသုံးာအ��်စီ��ျာ�အတက်ွ်ရေင်ရွေ�က်�ရေထုာက််�့�
ရေ��ရေသုံးာအရေသုံး�စီာ�ဘုဏ္ဍာာရေ��လု��်င်န်း�်နှ်ုင်�်ဘုဏ််
�ဟာ�တ်ရေသုံးာရေင်ရွေ�က်�အဖဲ့ွဲ့အစီည််��ျာ�အာ�ဘုဏ််�ှ
ရေခိုျ�ရေင်�ွျာ�ထု�တ်ရေ��သုံးည််။

FS14 ခိုျ�ုတဲ�သူုံး�ျာ�အတက်ွ်ဘုဏ္ဍာာရေ��
ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု�ျာ�ကု်�လုက််လှု�်��ီရေစီ�န်း်
တု��တက််�ုအစီ�ျ�ု�ပြခိုင််�

ခိုျ�ုတဲ�သူုံး�ျာ�၏ဘုဏ္ဍာာရေ��တင်ွ်�ါဝင််�ုကု်�ရေသုံးခိုျာ
ရေစီ�န်းဘ်ုဏ််သုံးည််က်�န်း�်စီစည််��ျာ�နှ်ုင်�်ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု
�ျာ�ကု်��ီဂုျစ်ီတယ််ပြ��လု��်ရေန်းသုံးည််။

ဘဏ္ဍာာရေ��ဝနာရ်ေဆိုာင််မုကဏ္ဍာစီ်မ့ခိုနာ �ခ်ွဲခဲွိုမုလီ�ပ််ကိ�င််နာည်�်၏သီ�သနာ ��်�တ်ရေ�ာခ်ိုျက်

FS15 ဘုဏ္ဍာာရေ��ထု�တ်က်�န်း�်ျာ�နှ်ုင်�်
ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု�ျာ�၏�ှတရေသုံးာ�ီဇု�င််�နှ်ုင်�်
ရေ�ာင််�ခိုျ�ုအတက်ွ်ရေ�်လုစီီ�ျာ�

က်�န်း�်စီစည််� တာ၀န်းယူ််�ုရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််

ဘဏ္ဍာာရေ��ကဏ္ဍာသီ�သနာ ��်�တ်က�နာတ်ာဝနာလ်ီ�ပ််ရေဆိုာင််ခိုျက်အညှွနာ�်

FS16 အက်ျ�ု�ခ့ိုစီာ�ခွိုင်�်အ�ျ�ု�အစီာ�အာ�ပြဖွဲ့င်�်
ရေင်ရွေ�က်�ဆုို�င််�ာသုုံးတတ်န်းာ�လုည််�ု
တု��ပြ�ငှ်�်�န်းအ်စီ�ျ�ု�ပြခိုင််��ျာ�

ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�ပြခိုင််��ရုှှ�ါ။

၅.၄. SASB အရေ�က်ာင််�အ�ာအညှွှန်း�်

ဤအစီီ�င််ခ့ိုစီာသုံးည်် ရေ�ရှှည််တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲရေသုံးာ စီာ�င််�ကု်�င််ဘု�တ်အဖဲ့ွဲ့ (SASB)၏ စ့ီခိုျနု်းစ့်ီညွှနှ်း�်�ျာ�အ� က်ွန်ု်��်တု�  �ထု�ဆ့ို��အကြီးကု်�် 
အစီီ�င််ခ့ိုတင််ပြ�ပြခိုင််�ပြဖွဲ့စ်ီသုံးည််။ က်ွန်ု်��်တု�သုံးည််စီီ��ွာ�ရေ��ဘုဏ််�ျာ�နှ်ုင်�်�တ်သုံးက််၍ ရေအာက််�ါ ထု�တ်ရေဖွဲ့ာ်ခိုျက််�ျာ�ကု်� ထုည်�်သွုံးင််�ထုာ�
�ါသုံးည််။ ဤအညွှနှ်း�်တင်ွ် ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ထုာ�ရေသုံးာ အခိုျက််အလုက််�ျာ� အာ�လ့ု��သုံးည်် �့� �ခိုျ��်နှ်ုင်�် ပြ�န်း�်ာန်ုု�င််င့်တစ်ီဝှ�်�ရုှှဘုဏ််ခဲွို ၇၈ ခို�တု�၏ 
၂၀၁၈ခို�နှ်ုစ်ီ ရေအာက််တု�ဘုာလု ၁ �က််�ှ ၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ စီက််တင််ဘုာ ၃၀ အတင်ွ်� လု��်င်န်း�်�ျာ�နှ်ုင်�်သုံးက််ဆုို�င််သုံးည််။
 

ရေခိုါင််�စီဉ််း စီာ�င််�ကု်�င််�က််ထု�စ်ီ အ�ျ�ု�အစီာ� က်��် ပြ�န်း�်က်ာ�ခိုျက််

အခိုျက််အလုက််
လ့ု�ပြခ့ို�ရေ��

၁။အခိုျက််အလုက််ရေဖွဲ့ာက််ဖွဲ့ျက််�ု
အရေ�အတက်ွ်

၂။��ဂုဂု�လ်ုရေ��အ�ရေဖွဲ့ာ်ထု�တ်န်ုု�င််ရေသုံးာ
သုံးတင််�အခိုျက််အလုက််�ါဝင််�ု
�ာခုို�င််နှ်ု�န်း�်

၃။ထုုခုို�က််ခဲို�ရေသုံးာအရေက်ာင်�်�ု�င််ရှှင််
အရေ�အတက်ွ်

အရေ�အတက်ွ်အ� FN-CB-

230a.

တု�က််�ု�က််ပြ�န်း�်က်ာ�ခိုျက််

၁။�ရုှှ

၂။�သုံးက််ဆုို�င််

၃။�သုံးက််ဆုို�င််

အခိုျက််အလုက််လ့ု�ပြခ့ို�ရေ��ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််ရေခိုျ
�ျာ�ကု်�ရေဖွဲ့ာ်ထု�တ်ရှှင််�လုင််��န်းခ်ိုျဉ််း�က်�်
လု��်ကု်�င််န်းည််�ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််

ရေဆွို�ရေန်ု�ွပြခိုင််�နှ်ုင်�်
ခဲွိုပြခို�်�စုီတ်ပြဖွဲ့ာပြခိုင််�
အ�

FN-CB-

230a.2

တု�က််�ု�က််ပြ�န်း�်က်ာ�ခိုျက်် - လုှ�ုဝှက််
ခိုျက််ရေ�က်ည်ာစီာတ�်�
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ရေခိုါင််�စီဉ််း စီာ�င််�ကု်�င််�က််ထု�စ်ီ အ�ျ�ု�အစီာ� က်��် ပြ�န်း�်က်ာ�ခိုျက််

ရေင်ရွေ�က်�ဆုို�င််�ာ
�ါဝင််ပြခိုင််�နှ်ုင်�်
လု��်န်ုု�င််စွီ�်�
တည််ရေဆိုာက််
ပြခိုင််�

အရေသုံး�စီာ�စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်�ျာ�နှ်ုင်�်
��်�ွာဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��တု��တက််ရေ��ကု်�ပြ�ငှ်�်တင််�န်း်
�ည််�ွယ််သုံးည်�်အစီီအစီဉ််း�ျာ�အတက်ွ်
�ရုှှရေသုံးာရေခိုျ�ရေင်�ွျာ�၏

၁။အရေ�အတက်ွ်နှ်ုင်�်

၂။��ာဏ်

အရေ�အတက်ွ်အ� FN-CB-

240a.1

တု�က််�ု�က််ပြ�န်း�်က်ာ�ခိုျက််-၁.၈၁၂၂

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီစီက််တင််ဘုာလု၃၀�က််
ရေန်း �ခွဲ၌ဘုဏ််အရေန်းပြဖွဲ့င်�်အရေသုံး�စီာ�
နှ်ုင်�်အလုတ်စီာ�စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်
အ�ျ�ု�အစီာ�ရှှင််�လုင််�ခိုျက််
တင်ွ်၇၂.၂၀၄ဘီုလီုယ်�်�ရုှှခဲို�
သုံးည််။အရေသုံး�စီာ�နှ်ုင်�်အလုတ်စီာ�
စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်�ျာ�သုုံး� ရေခိုျ�ရေင်ွ
�ျာ�အတက်ွ်ရေခိုျ�ရေင်အွရေသုံး�စုီတ်
သုံးည်် အ�ျ�ု�အစီာ�ကဲွ်ပြ�ာ� 
ရေသုံးာရေ�က်ာင်�် ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ပြခိုင််� �ပြ��န်ုု�င််�ါ 

အရေသုံး�စီာ�စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်�ျာ�နှ်ုင်�်
��်�ွာဖ့့ွဲ့ဖြိုးမြဲဖုွဲ့��တု��တက််ရေ��ကု်�ပြ�ငှ်�်တင််�န်း်
�ည််�ွယ််သုံးည်�်အစီီအစီဉ််း�ျာ�အတက်ွ်
ယ်ခိုင််က်ရေ��ခဲို�မြဲ�ီ��တု���ွာ�သုံးည်�်ရေခိုျ�ရေင်ွ
�ျာ��ရုှှပြခိုင််�၏

၁။အရေ�အတက်ွ်နှ်ုင်�်

၂.��ာဏ်

အရေ�အတက်ွ်အ� FN-CB-

240a.2

တု�က််�ု�က််ပြ�န်း�်က်ာ�ခိုျက််-၁.၂၄၂

၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီစီက််တင််ဘုာ၃၀�က််
တင်ွ်အရေသုံး�စီာ�နှ်ုင်�်အလုတ်စီာ�
စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်အ�ျ�ု�အစီာ�အ�
ယ်ခိုင််က်�ရုှှခဲို�မြဲ�ီ��တု���ွာ�ရေသုံးာ
ရေခိုျ�ရေင်�ွ�ာဏ်သုံးည်် ပြ�န်း�်ာက်ျ�် 
၆.၄၈၂ဘီုလီုယ်�်ရုှှသုံးည််။

ယ်ခိုင််အရေက်ာင်�်�ရုှှရေသုံးာသုုံး� �ဟာ�တ်
ဘုဏ််တင်ွ်အ�်ရေန်းက်ျ�ဟာ�တ်ရေသုံးာ
ရေင်အွ�်နှ်ုသူ့ုံး�ျာ�ထ့ုရေ��ရေသုံးာ
က်�န်းက််ျစီ�ုတ်�ရုှှသုံးည်�်လုက််လီုအရေက်ာ
င်�်အရေ�အတက်ွ်

အရေ�အတက်ွ်အ� FN-CB-

240a.3

တု�က််�ု�က််ပြ�န်း�်က်ာ�ခိုျက််-၁၆၇၁

အထုက််ရေဖွဲ့ာ်ပြ��ါ�့�စ့ီ�ျာ�သုံးည််
စီစ်ီရေဆို�ပြခိုင််�အရေက်ာင်�်အတက်ွ်
သုံးာပြဖွဲ့စ်ီမြဲ�ီ�အပြခိုာ�အရေက်ာင်�်အ�ျ�ု�
အစီာ��ျာ���ါဝင််�ါ။

ယ်ခိုင််အရေက်ာင်�်�ရုှှရေသုံးာ၊ဘုဏ််တင်ွ်
အ�်ရေန်းက်ျ�ဟာ�တ်ရေသုံးာသုုံး� �ဟာ�တ်�
ပြ�ည်�်စ့ီ�ရေသုံးာရေင်အွ�်နှ်ုသူ့ုံး�ျာ�အတက်ွ်
ရေင်ရွေ�က်�ဆုို�င််�ာသုုံးတတ်န်းာ�လုည််�ုတု��
ပြ�ငှ်�်�န်းအ်စီ�ျ�ု�ပြခိုင််��ျာ�တင်ွ်�ါဝင််သူုံး
အရေ�အတက်ွ်

အရေ�အတက်ွ်အ� FN-CB-

240a.4

တု�က််�ု�က််ပြ�န်း�်က်ာ�ခိုျက််-

ဘုဏ္ဍာာရေ��နှ်ုစ်ီ၂၀၁၈-၁၉၌ ယ်ခိုင််
အရေက်ာင်�်�ရုှှရေသုံးာ၊ဘုဏ််တင်ွ်
အ�်ရေန်းက်ျ�ဟာ�တ်ရေသုံးာသုုံး� �ဟာ�တ်
�ပြ�ည်�်စ့ီ�ရေသုံးာရေင်အွ�်နှ်ုသူ့ုံး�ျာ�
အတက်ွ်ရေင်ရွေ�က်�ဆုို�င််�ာသုုံးတတ်
န်းာ�လုည််�ုတု��ပြ�ှင်�်�န်းအ်စီ�ျ�ု�ပြခိုင််�
�ျာ�တင်ွ်၁၃၆၆ရေယ်ာက််�ါဝင််ခဲို�
�ါသုံးည််

၇၃ | uab ၏ ရေ�ရှှည်် တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ုဆုို�င််�ာ အစီီ�င််ခ့ိုစီာ ၂၀၁၉ www.uab.com.mm
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ရေခိုျ�ရေင်ွ
ခဲွိုပြခို�်�စုီတ်ပြဖွဲ့ာ
�ုတင်ွ်သုံးဘုာဝ
�တ်ဝန်း�်က်ျင််
ဆုို�င််�ာ၊လု�ုူရေ��
ဆုို�င််�ာနှ်ုင်�်
အ��်ခိုျ��်�ု
အခိုျက််အလုက််
�ျာ�ကု်�ထုည်�်သွုံးင််�
ပြခိုင််�

FN-CB-

410a.1

တု�က််�ု�က််ပြ�န်း�်က်ာ�ခိုျက််-စီီ��ွာ�ပြဖွဲ့စ်ီ
ရေခိုျ�ရေင်�ွျာ�နှ်ုင်�်က်ဏ္ဍာအလုု�က််ရေခိုျ�
ယူ်�ု�ျာ��ှရေခိုျ�ရေင်�ွရုှှ�ု

က်�န်းထ်ု�တ်လု��်�ု-၁၀.၆% 

က်�န်းသွ်ုံးယ််�ု-၃၉.၄၄%

တည််ရေဆိုာက််ရေ��-၂၁.၃၉%

ဝန်းရ်ေဆိုာင််�ု-၁၇.၄၀%

ရေ�ွ�ပြ�ူရေ��-၄.၁၈%

FN-CB-

410a.2

တု�က််�ု�က််ပြ�န်း�်က်ာ�ခိုျက််-

ဘုဏ််၏�့��ု�်နှ်ုင်�်�ကု်�က််ညီ်ရေသုံးာ
က်ဏ္ဍာ�ျာ�ကု်�စီာ�င််�ပြ��စီ�ထုာ�မြဲ�ီ�
ခိုျန်းလှ်ု�်စီာ�င််�ကု်�ဘုဏ််တစ်ီခို�
လ့ု��တင်ွ်အရေက်ာင််အထုည််ရေဖွဲ့ာ်
ခဲို�သုံးည််။စီာ�င််�ကု်�၂၀၁၉ခို�နှ်ုစ်ီ
နှ်ုစ်ီ�တ်လုည််အစီီ�င််ခ့ိုစီာ၏ရေ�ရှှည််
တည််တ့�ခုို�င််မြဲ�ဲ�ု ရေ�က်ည်ာခိုျက််
စီာ�ျက််နှ်ုာ၉၅�ှ၉၆တင်ွ်�က်ည်�်
န်ုု�င််သုံးည််

https://www.uab.com.mm/

responsible-business/esg/

စီီ��ွာ�ရေ��
က်ျင်�်ဝတ်

FN-CB-

510a.1

တု�က််�ု�က််ပြ�န်း�်က်ာ�ခိုျက််-

ဘုဏ််သုံးည််ရေင်ရွေ�က်�ဆ့ို��ရှုံး�့ု��ု��ာဏ်
အာ�ပြဖွဲ့င်�၈်၀၀�ီလီုယ်�်ဆ့ို��ရှုံး�့ု�ခဲို�သုံးည််။
ဘုဏ််သုံးည််ပြ�န်းလ်ုည််ထူုရေထုာင််ရေ��
အတက်ွ်တ�ာ�ဝင််ရေဆိုာင််�ွက််�ုကု်�
စီတင််ခဲို�မြဲ�ီ�လ့ု�ရေလုာက််ရေသုံးာပြ�င််ဆိုင််
�ု�ျာ�ပြ��လု��်ခဲို�သုံးည််

သုံးတင််�ရေ��ရေ�်လုစီီနှ်ုင်�်
လု��်ထ့ု��လု��်န်းည််�ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ခိုျက််

ရေဆွို�ရေန်ု�ွပြခိုင််�နှ်ုင်�်
ခဲွိုပြခို�်�စုီတ်ပြဖွဲ့ာပြခိုင််�
အ�

FN-CB-

510a.2

သုံးတင််�ရေ��က်ာကွ်ယ််ရေ�� ရေ�်လုစီီ
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စီန်းစ်ီက်ျရေသုံးာ
 ဆ့ို��ရှုံး�့ု�န်ုု�င််ရေပြခိုစီီ�့
ခိုန်း �ခ်ွဲခဲွို�ု

က်�ာာလ့ု��ဆုို�င််�ာစီန်းစ်ီတက်ျအရေ��ကြီးကီ်�
ရေသုံးာဘုဏ််��ှတ်အ�ျ�ု�အစီာ�အလုု�က််

အရေ�အတက်ွ်အ� FN-CB-

550a.1

တု�က််�ု�က််ပြ�န်း�်က်ာ�ခိုျက််-၃

ဘုဏ််သုံးည််၎င််�၏GSIB��ှတ်ကု်�
�တက်ွ်ခိုျက််�ရေသုံး�သုံးည်�်အရေ�က်ာ
င််��ှာ-

(က်)ရေသုံး�င်ယ််ရေသုံးာအ�ွယ််အစီာ�
ရေ�က်ာင်�်

(ခို)အပြခိုာ�သူုံး�ျာ�အ�က်ာ�အပြ�န်း ်
အလှုန်းဆ်ိုက််သွုံးယ််ပြခိုင််�၊ ရှုံး�ု�်ရေထွု�
ပြခိုင််�နှ်ုင်�်ဆိုန်း �က််ျင််တ�ာ�စီီ�င််�ု�ရုှှ
ပြခိုင််�

�ပြဖွဲ့စ်ီ�ရေန်းနှ်ုင်�် ဆိုန်ုဒအရေလုျာက်် ဖုွဲ့အာ�
စီစ်ီရေဆို�ပြခိုင််� �လု�်�ျာ�ကု်� အ�င််�အနှ်ု�ီ
လ့ု�ရေလုာက််စွီာစီီ�့ပြခိုင််�၊ရေ�ရှှည််
ရေက်ာ်�ု�ရေ��ရှှင််��ဟာာဗျူျူဟာာနှ်ုင်�်အပြခိုာ�
စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်�ျာ�တင်ွ်ထုည်�်သွုံးင််�
ပြခိုင််�တု�လု��်ကု်�င််န်းည််�ကု်�ရေဖွဲ့ာ်ပြ�ပြခိုင််�

ရေဆွို�ရေန်ု�ွပြခိုင််�နှ်ုင်�်
ခဲွိုပြခို�်�စုီတ်ပြဖွဲ့ာပြခိုင််�
အ�

FN-CB-
550a.2

က်ွန်ု်��်တု�သုံးည််အတင်ွ်��ု�င််�ဆိုန်ုဒ
အရေလုျာက််ဖုွဲ့အာ�စီစ်ီရေဆို�ပြခိုင််�
နှ်ုင်�်အပြခိုာ��ဟာာဗျူျူဟာာ�ျာ�/
လု��်ရေဆိုာင််�ု�ျာ�ကု်�စီီ��ွာ�ရေ��နှ်ုင်�်
ဘုဏ္ဍာာရေ��ဖုွဲ့စီီ��ုက်ာလုအတင်ွ်�
အ�င််�အနှ်ု�ီစီီ�့ကု်န်း�်ရေ��ဆဲွိုပြခိုင််�
လု��်င်န်း�်စီဉ််းနှ်ုင်�်လု��်ရေဆိုာင််�ု�ျာ�ကု်�
ဆိုက််လုက််လုည််�တ်န်ုု�င််�န်းခွ်ိုင်�်ပြ��
ထုာ�သုံးည််။

 လု��်ရေဆိုာင််�ု Matrix အ�ျ�ု�အစီာ� က်��် ပြ�န်း�်က်ာ�ခိုျက််

(က်) ကု်�ယ််ရေ��ကု်�ယ််တာနှ်ုင်�်

(ခို) အရေသုံး�စီာ�စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်�ျာ�ကု်�

အ�ု�င််�အလုု�က််စီစ်ီရေဆို�ပြခိုင််�နှ်ုင်�်ရေင်စွီ�စီာ�င််�
အရေက်ာင်�်�ျာ�၏

၁။ အရေ�အတက်ွ်နှ်ုင်�်

၂။ တန်းဖု်ွဲ့��

အရေ�အတက်ွ်
 အ�

FN-CB-000.A တု�က််�ု�က််ပြ�န်း�်က်ာ�ခိုျက််-

၁။အရေ�အတက်ွ်

ကု်�ယ််ရေ��ကု်�ယ််တာ-၃၅၂၀၀၆

အရေသုံး�စီာ�စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်-၁၉၃၆

၂။ပြ�န်း�်ာက်ျ�်ရေင်ဘီွုလီုယ်�်အာ�ပြဖွဲ့င်�်တန်းဖု်ွဲ့��

ကု်�ယ််ရေ��ကု်�ယ််တာ-၃၃၉.၄၀

အရေသုံး�စီာ�စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်-၈.၈၀
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လု��်ရေဆိုာင််�ု Matrix အ�ျ�ု�အစီာ� က်��် ပြ�န်း�်က်ာ�ခိုျက််

(က်) ကု်�ယ််ရေ��ကု်�ယ််တာ

(ခို)အရေသုံး�စီာ�စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်နှ်ုင်�်

(ဂု) ရေက်ာ်�ု��ုတ်လု��်င်န်း�်တု�၏

ရေခိုျ�ရေင်အွ�ု�င််�အလုု�က််

၁။ အရေ�အတက်ွ်

၂။ တန်းဖု်ွဲ့��

အရေ�အတက်ွ်
 အ�

FN-CB-000.B တု�က််�ု�က််ပြ�န်း�်က်ာ�ခိုျက််-

၁။အရေ�အတက်ွ်အ�

ကု်�ယ််ရေ��ကု်�ယ််တာ-၄၃၈၃

အရေသုံး�စီာ�စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်-၈၁၂

ရေက်ာ်�ု��ုတ်လု��်င်န်း�်-၂၄၃

ပြ�န်း�်ာက်ျ�်ဘီုလီုယ်�်အာ�ပြဖွဲ့င်�်တန်းဖု်ွဲ့��

ကု်�ယ််ရေ��ကု်�ယ််တာ-၂၃.၁၅၄

အရေသုံး�စီာ�စီီ��ွာ�ရေ��လု��်င်န်း�်-၇၂.၂၀၄

ရေက်ာ်�ု��ုတ်လု��်င်န်း�်-၅၀၇.၃၂၈
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