ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုု
ဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ

၂၀၁၉

မာတိကာ

၀၁ | အနာာဂတ်် ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုု

. SDG ရည််မှှန်း�း ချျက််များ�း�နှှင့််� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာခြ�င်းး�

အတွွက်် ကျွွန်ု�ပ်
ု ် တို့့�၏ ကတိိကဝတ််
. ရေ�ရှှ ည်တ
် ည််တံ့့ခို
� ု�င်မြဲ် �ဲမှုအ
ု တွွက်် ဘုုတ််အဖွဲ့့�၏ တင််ပြ�ချျက််
. ဤအစီီရင််ခံံစာာအကြော��ာင်းး�

. uab အပေါ်�် ခြုံ�ံ�ငုံံ�သုံးး��သပ်် ချျက််

. ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််၊ လုုပ်် ငန်းး�စဥ််နှှင့််� တန််ဖိုးး��များ�း�
. ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ လုုပ်် ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုပုံံ�စံံ

၀၂ | ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုအတွွက််
ကျွွန်ု�ပ်
ု ် တို့့�၏မဟာာဗျူ�ူဟာာနှှင့််�
ချျဥ်းး�ကပ်် မှုု

. ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့သော�
�
ာနည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� မှှန်ကန်
်
သော�
်
ာ
လုုပ်် ဆော�ာင််မှုု

. ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏မဟာာဗျူ�ူဟာာနှှင့််� ချျဥ်းး�ကပ်် မှုုအပေါ်�် လေ့�့လာာ
ဆန်း�း စစ််ချျက််

. အခြေ�ေခံံသဘော�ာသဘာာဝ အပေါ်�် သုံးး��သပ်် မှုု နှှင့််�

၀၃ | တာာဝန််ယူူမှုုရှိိ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအတွွက််

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏ ကတိိကဝတ််များ�း�
. အဖွဲ့့�အစည်းး�အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုုပုံံ�စံံ
. ဆုံးး��ရှုံး�း��နိုုင်
� ်ခြေ�ေစီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု

. ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲရေး�းအတွွက််
ချျဉ်းး�ကပ်် မှုုပုံံ�စံံ

. တာာဝန််ယူူမှုုရှိိ�သော�ာ ဘဏ််

. တာာဝန််ယူူမှုုရှိိ�သော�ာ ဘဏ္ဏာာ�ရေး�းလုုပ်် ဆော�ာင််မှုု
. တာာဝန််ယူူမှုုရှိိ�သော�ာ အဖွဲ့့�အစည်းး�၏ အဖွဲ့့�ဝင််

. သဘာာ၀ပတ််၀န်း�း ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ၊ လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ
နှှင့််� အဖွဲ့့�အစည်းး� အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုု

အတိုုင်းး
� �အတာာ

. အခွွ န်စည်းး
်
�ကြ�ပ်် မှုုအပေါ်�် လိုုက်
� ်နာာ

ပန်း�း တိုုင်
� ် (၄) ခုု

. လိုုက်
� ်နာာဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�

. ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��တိုးး��တက််မှုု

၀၁ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
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၀၄ | ကျွွန်ု�ပ်
ု ် တို့့�၏ဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့််�
ယဉ်် ကျေး�း�မှူူများ�း�

. မတူူညီီသော�ာကွဲဲ�ပြား�း�ခြ�င်းး�များ�း�နှှင့််� ပါါဝင််ပတ််သက််မှုုများ�း�
. လုုပ်် ငန်း�း ခွွ င််နှှင့််�ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဘဝမျှှတမှုု
. ကျျန်း�း မာာရေး�းနှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ �ရေး�း

၀၅ | ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
. ချီးး��မြှ�င့််�ခြ�င်းး
�ခံံရသော�ာ ဂုုဏ််ပြု�ုဆုုများ�း�
ှ

. အချျက််အလက််များ�း�အပေါ်�်သုံးး��သပ်် ချျက််
. GRI အကြော��ာင်းး�အရာာညွှှန်း�း ကိိန်း�း

. SASB အကြော��ာင်းး�အရာာ အညွှှန်း�း ကိိန်း�း

. အလုုပ်် သမား�းအတွွက်် ရပိုု�င််ခွွင့််�များ�း�

www.uab.com.mm

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၀၂

၁။ အနာာဂတ်် ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့�ခို�ု င််မြဲ�ဲ မှုုအတွွက်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� ၏ ကတိိ ကဝတ််
၁.၁ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့�ခို�ု င််မြဲ�ဲမှုုအတွွက်် ဘုုတ််အဖွဲ့့�၏ ကြေ��ညာာချျက်် ်

ဘုုတ််အဖွဲ့့�သည်် ဘဏ််လုုပ်် ငန်း�း အတွွက်် တာာဝန််ခံံမှုု တာာဝန််ယူူမှုု

တို့့� အစုုရှှ ယ််ယာာဝင််များ�း�၏ မျှော်�်��လင့််�ချျက််များ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ရန််

ဘဏ််၏ ရေ�ရှှ ည်အော�
်
ာင််မြ�င််မှုကို
ု ု� အဆုံးး��အဖြ�တ််ပေး�းရန်် ချျဥ်းး�ကပ်် မှုု

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည််ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ၊ နိုုင်
� ်ငံံတကာာနှှင့််� ဒေ�သပတ််ဝန်း�း ကျျင််

အပြ�ည့််�ဖြ�င့််�ထမ်းး�ဆော�ာင််နေေပြီး�း� ထိုုကဲ့့
� သို့့
� � သော�ာ တာာဝန််ယူမှု
ူ များ�း
ု �သည််
တစ််ခုုဖြ�စ််ပါါသည််။
ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏

ပတ််ဝန်း�း ကျျင််

လုုပ်် ငန်း�း လည််ပတ််မှုုသည််
နှှင့််�

လူူမှုုပတ််ဝန်း�း ကျျင််၊

စီးး�ပွား��းရေး�း၊

သဘာာဝ

စသော�ာ အရာာများ�း�ကိုု� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

ဆိုု�င််ရာာ၊ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့� လုုပ်် ငန်း�း လည််ပတ််မှုုနှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�အပေါ်�်
လူူမှုုစံံချိိ�န်စံံ
် ညွှှန်း�း များ�း�နှှင့််� ကိုု�က််ညီီမှုုရှိိ�စေ�ရန်အ
် ပြ�င်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည််

UN Global Compact, United Nations Guiding Principles

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

on Business and Human Rights, Commitment by Financ-

ချိိ�တ််ဆက််နေေပါါသည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ စီးး�ပွား��းရေး�း

အစီီ ရင််ခံံစာာ၊ Equator Principal နှှင့််�အခြား�း�သက််ဆိုု�င််သော�ာ

ထုုတ််ကုုန်များ�း
် �ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��ပြီး�း� စီးး�ပွား��းရေး�းအခွွ င့််�အလမ်းး�များ�း�ကိုု� လိုုက်
� ်နာာ

ထားး�ပါါသည််။ ထို့့�အပြ�င်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ ရေ�ရှှ ည််

နှှင့််� လူ့့ အခွွ င့််�အရေး�းများ�း� အပါါအဝင်် စသည့််�ကိိစ္စစရပ််များ�း� နှှင့််�

cial Institutions on Sustainable Development, UNEP

လုုပ်် ငန်း�း အတွွက်် အန္တတရာာယ််များ�း�ကိုု� အကဲဲဖြ�တ််ရန်၊် ဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့််�

သူူတို့့�၏ စံံချိိ�န််စံံ ညွှှန်း�း များ�း�နှှင့််� ကိုု�က််ညီီအော�ာင်် ကတိိကဝတ််ပြု�ု

ရန််၊ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏လုုပ်် ငန်း�း လည််ပတ််မှုုနှှင့််� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းရေး�းနေေရာာ
များ�း�ကိုု� သင့််�လျော်�်��စွာာ�စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�နိုင်
�ု ်ရန်နှ
် င့််�
ှ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာကျွွန်ုပ်
�ု ်

တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲသော�ာ ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��ရေး�းကိုု� သဘော�ာပေါ�ါက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပန်း�း တိုုင်
� ်
များ�း�ကိုု� အထော�ာက််အကူူပြု�ုရန််ရည််ရွွယ််ပါါသည််။

၁.၂ ဤအစီီ ရင််ခံံစာာအကြော��ာင်းး�
ဤ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် uab ဘဏ််၏ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ

နှှင့််�အကြော��ာင်းး�အရာာ အချျက််အလက််များ�း�ပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍ ဘဏ််၏

အစည်းး�များ�း�အနက်် ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုု စွွမ်းး �ဆော�ာင််ရည််ကိုု�

ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့သော�
�
ာ ရည််မှှန်း�း ချျက််များ�း� ပါါဝင််သည််။

အစီီရင််ခံံစာာသည်် မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံရှိိ� ငွေ�ေရေး�းကြေး��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့�
အကဲဲဖြ�တ််ပြီး�း�

ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့� သော�ာ

ပထမဦးးဆုံးး��

အစီီအရင််ခံံစာာ

အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုုဆိုု�င််ရာာ အခန်း�း ကဏ္ဍများ�း�နှှင့််� ပတ််သတ််ပြီး�း� ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏

အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််နိုင်
�ု ်ပါါသည််။ ဤအစီီရင််ခံံစာာသည်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�

ဤအစီီရင််ခံံစာာ၏အဆုံးး��တွွင်် GRI ( Global Reporting initia-

တည််တံ့့မှု
� ု စွွမ်းး �ဆော�ာင််ရည်် ပန်း�း တိုုင်
� ်များ�း� နှှင့််� အော�ာင််မြ�င််မှုုများ�း�

အချျက််အလက််များ�း�၊ စီးး�ပွား��းရေး�းဘဏ််များ�း�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််�ထုုတ််

အဖြ�စ်် ရည််ရွွယ််ထားး�ရှိိ�ပါါသည််။ ဤအစီီအရင််ခံံစာာသည်် ကြီး�း�မား�း

dards Board (SASB) ၏ စံံချိိ�န််စံံနှုု�န်း�း များ�း�နှှင့််�အညီီ ပြ�င််ဆင််

၏အစုုရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�ကိုု� uab မှှသတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ရေ�ရှှ ည််
ကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််စေ�ရန် ် ဆက််သွွယ််ရေး�း လမ်းး�ကြော��ာင်းး� တစ်် ခုု

တိုးး��တက်် လာာသည့််� uab ၏ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲသော�ာ အနာာဂတ််

နှှင့််� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန်သော�
်
ာ မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံဆီီသို့့� ရော�ာက််ရှိိ�နိုင်
�ု ်ရန် ် ကျွွန်ုပ်
�ု ်

tive

standards) စံံနှုု�န်း�း များ�း� နှှင့််�အညီီ ပြ�င််ဆင်် ထားး�သော�ာ

ဖော်�်�ချျက််များ�း�နှှင့််�အတူူ Sustainability Accounting Stanဖော်�်�ပြ� ထားး�ပါါသည််။

တို့့� ၏ အားး�သွွန်ခွ
် ွ န်စို
် ု�က်် ကြိုး�း��စား�းလုုပ်် ကိုု�င််နေေမှုုကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါသည််။

ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထာာသော�ာ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််

ငွေ�ေရေး�းကြေး��းရေး�းနှှင့််�

သည့််� ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််ကိုု�ရည််ညွှန်း
ှ �း ပြီး�း� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််

ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင််

၂၀၁၉

ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််မှှ

မသက််ဆိုု�င််သော�ာ

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏

စွွမ်းး �ဆော�ာင််ရည််များ�း�

စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းအပါါအဝင််၊ ၂၀၁၈ခုုနှှစ်် အော�ာက််တိုုဘာ
� ာ ၁
ရက််နေ့့မှှ� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလ ၃၀ ရက််နေ့့အထိိ
�
သတင်းး�

ဆိုု�သည််မှာာ� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလ ၃၀ ရက််နေ့့တွ�ွ
� င််ကုုန်ဆုံးး
် ��
သည်် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလ ၃၀ ရက််နေ့့တွ�ွ
� င််ကုုန်ဆုံးး
် ��သည့််�
ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််ကိုု�ရည််ညွှန်း
ှ �း ပါါသည််။

၀၃ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉
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uab အပေါ်�် ခြုံ�ံ �ငုံံ�သုံး�း�သပ်် ချျက်် သပ််
ချျက််
Profit After Tax

MMK 14.6
billion
Total
Assets Over

Total Income

MMK 49
billion

MMK 1
trillion

at a Glance
ROE

Employees

19.0%

2,000
No. of
Branches

79

uab bank သည်် မြ�န််မာ့့ဘ
� ဏ််လုုပ်် ငန်း�း ကဏ္ဍတွွင်် အော�ာင််မြ�င််

သော�ာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�နှှင့််� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုပုံံ�စံံကော�ာင်းး� တို့့� ကြော��ာင့််�
မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံတွင်
ွ ်

ဦးးဆော�ာင််နေေသော�ာဘဏ််လုုပ်် ငန်း�း တစ်် ခုု အဖြ�စ််

အသိိမှှတ််ပြု�ုခံံထားး�ရပါါသည််။ ၂၀၁၀ ခုုနှှစ််မှှစ၍ မြို့�့�နယ်် ၄၇
မြို့�့�နယ််၌ ဘဏ််ခွဲဲ� ၇၈ ခုုကိုု� ဖွွင့််�လှှစ််တည််ထော�ာင််ခဲ့့� ပြီး�း� တစ်် နိုင်
�ု ်ငံံ

လုံးး��မှှ customer များ�း�ကိုု� ငွေ�ေကြေး��းဆိုု�င််ရာာဝန််ဆော�ာင််မှုုအမျိုး�း��မျိုး�း��
ပေး�းလျျက််ရှိိ�ပါါသည််။uabဘဏ််တွင်
ွ ် အဓိိကစီးး�ပွား��းရေး�းအခန်း�း ကဏ္ဍ

နိုုင်
� ရန်
် ကော�
်
ာင်းး�မွွန်သော�
်
ာရေ�ရှှ ည်အ
် ကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�ကိုုဖော်�်�ဆော�
�
ာင််
ရာာတွွင််အရေး�းပါါသော�ာ အခန်း�း ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့� ခြ�င်းး�များ�း�
အားး� စတင််တည််ထော�ာင််ချိိ�န်မှ
် ှစ၍ အသိိအမှှတ််ပြု�ုခဲ့့� သည််။ uab ဘဏ််
သည်် ဘဏ််၏ စီးး�ပွား��းရေး�းလည််ပတ််မှုုနှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�အားး�ဒေ�သ
တွွင်းး�၊ နိုုင်
� ်ငံံတွင်းး
ွ �နှှင့််� အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာပတ််ဝန်း�း ကျျင််၊ လူူမှုုရေး�း
စံံနှုု�န်း�း များ�း�နှှင့််�အညီီ အဆင့််�အတန်း�း မှီီ�စေ�ရန်် ကတိိကဝတ််ပြု�ုထားး�ပြီး�း�

၆ ခုုရှိိ�ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့� မှာာ� လက််လီီနှှင့််� အသေး�းစား�းအလတ််စား�း

ဖြ�စ်် သည််။ uab တွွင်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ customer များ�း�၊ ဝန််ထမ်းး �များ�း�

လုုပ်် ငန်း�း (Corporate Banking)၊ ငွေ�ေတိုုက်
� ်ဦးးစီးး�ဌာာနနှှင့််� ငွေ�ေကြေး��း

များ�း�နှှင့််�ကြီး�း�ပွား��းချျမ်းး�သာာမှုုသည်် အဓိိကဦးးစား�းပေး�းဖြ�စ်် ပါါသည််။ လူူမှုု

ဘဏ််လုုပ်် ငန်း�း (Trade Finance)၊ Securities Trading နှှင့််�ရင်းး�နှီးး��

uab ၏လုုပ်် ငန်း�း ဆော�ာင််တာာ အားး�လုံးး��ကိုု� ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံ�စေ�ပြီး�း� ၎င်းး�

လုုပ်် ငန်း�း များ�း�အတွွက်် ဘဏ််ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�၊ ကော်�်�ပိုု�ရိိတ််ဘဏ််

နှှင့််� ကျွွန်ုုပ်
� ်တို့့�နှှင့််� ဆက််စပ််နေေသော�ာ လူူမှုအ
ု သိုုင်းး
� �အဝိုုင်းး
� �၏ကော�ာင်းး�ကျိုးး���

ဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း� (Treasury & FI)၊ ကုုန််သွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ

ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကော�ာင်းး�ကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�ကိုု� ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�သည််

မြှု��ု ပ််နှံံ�မှုဘ
ု ဏ််လု ုပ််ငန်းး� (Investment Banking) တို့့� ဖြ��စ်ပါ
် ါသည််။
uab ဘဏ််သည်် တာာဝန််ယူူမှုုရှိိ�သည့််�အဖွဲ့့�အစည်းး�၏ အဖွဲ့့�ဝင််အဖြ�စ််

သည််တာာဝန််ရှိိ�သော�ာ ကော်�်�ပိုု�ရိိတ််နိုင်
�ု ်ငံံသားး�ဖြ�စ််လာာနိုုင်
� ်ရန် ် ကြိုး�း��ပမ်းး�
မှုုတွင်
ွ ် အလွွန်အ
် ရေး�းပါါသော�ာ အဓိိက အစိိတ််အပိုု�င်းး�ဖြ�စ်် သည််။

လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ရေ�ရှှ ည်တ
် ည််တံ့့ခို
� ု�င်မြဲ် �ဲသော�ာ အနာာဂတ််ကိုုတ
� ည််ဆော�ာက််
uab ဘဏ်် လီီမိိတက်် ၏ ၅ နှှစ််တာာကာာလအတွွင်းး� ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဖော်�်�ပြ�ချျက််

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
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uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၀၄

ဘဏ််သည်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလ ၃၀ရက််နေ့့၌�� ကုုန််ဆုံးး��

များ�း�အားး�ဆက််လက််ဖော်�်� ပြ�ထားး�ရာာ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလ

၏ အမြ�တ််စံံချိိ�န်ကို
် ု�ကျော်�်��လွန်
ွ ၍
် အသားး�တင််အမြ�တ််ငွေ�ေကျျပ်် ၁၃.၆

equity) ၁၈.၅% ရှိိ�ကြော��ာင်းး�နှှင့််� စရိိတ််နှှင့််� ဝင််ငွေ�ေအချိုး�း�� (Cost to

သော�ာ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ် ၎င်းး�၏ ၁၀ နှှစ််တာာ သမိုု�င်းး�တစ်် လျှော�ာ�က််

၃၀ ရက််နေ့့တွ�ွ
� င်် အရင်းး�အနှီးး��အပေါ်�်အကျိုးး���အမြ�တ်် (Return on

ဘီီ လီီယံံနှှင့််� ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ ရပိုု�င််ခွွင့််�စုုစုုပေါ�ါင်းး� ငွေ�ေကျျပ်် ၁.၁၈ ထရီီ

income ratio) မှာာ� ၅၁.၅% အထိိ တိုးး��တက််နေေကြော��ာင်းး�တွေ့�့မြ��င််

ထိုုသို့့
� �

တည််တံ့့သော�
�
ာစီီပွား��းရေး�းအတွွက််ခိုု�င််မာာသော�ာအုုတ််မြ�စ်် တည််ဆော�ာက််

လီီယံံ အထိိရရှိိ�အော�ာင်် စွွမ်းး �ဆော�ာင််နိုင်
�ု ်ခဲ့့� သည််။
အသားး�တင််အမြ�တ််ငွေ�ေများ�း�

တိုးး��မြ�င့််�လာာသည့််�အလျော�ာ�က််

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််�အတူူ အစုုရှှ ယ်ယာ
် ာရှှ င်် များ�း�၏ရင်းး�နှီးး��ငွေ�ေများ�း�

သည််လည်းး� မနှှစ််ကထက််တိုးး�� ပွား��းလာာခဲ့့� ပြီး�း� ၂၀၁၉ စက််တင််ဘာာလ
၃၀ ရက််နေ့့တွ�ွ
� င်် မြ�န််မာာကျျပ်် ငွေ�ေ ၈၁.၆၉ ဘီီ လီီယံံအထိိ ရှိိ�ခဲ့့� သည််။
အော�ာက််တွင်
ွ ် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ဘဏ််၏ ဘဏ္ဏာာ�ရေး�းလုုပ်် ဆော�ာင််

ချျက််အချိုး�း��များ�း�တွွင်် ဘဏ််၏ တစ်် နှစ်
ှ ်ထက််တစ််နှှစ််တိုးး�� တတ််မှုု

Cost to Income Ratio

နိုုင်
� ်သည််။ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ စွွမ်းး �ဆော�ာင််ရည််များ�း�သည်် ရေ�ရှှ ည််
ခြ�င်းး�၏ တိုးး��တက််လာာမှုုကိုု� ညွှှန်ပြ် �နေေပြီး�း� ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ဝန််ထမ်းး �များ�း�၊
အစုုရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�၏ အကျိုးး��� စီးး�ပွား��းများ�း�၊ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ဖော်�်�

ကိုုင်
� ဖ
် က််များ�း�နှှင့််� ကျွွန်ုုပ်
� တို့့
် � ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး
ု �းနေေသော�ာလူူမှုအ
ု သိုုင်းး
� �ဝိုုင်းး
� �
များ�း�ကိုု� ဆက််လက််၍ စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််နိုင်
�ု ်စွွမ်းး �များ�း�ပင််ဖြ�စ််သည််။

Customers Loan to Deposits Ratio
-19.1%

97.2%

+1.2%

909%

82.6%

66.9%

2017

2018
(MAR)

71.5%

72.7%

2018
(SEP)

2019

58.5%

706%

72.2%

67.9%

49.7%
515%

2015

2016

2017

2018
(MAR)

2018
(SEP)

2019

2015

Return on Equity

2016

Return on Assets
+6.7%

+0.5%

18.5%

1.2%

11.8%
9.5%
0.4%

4.5%
1.9%

0.8%

2015

2016

2017

2018
(MAR)

2018
(SEP)

2019

2015

2016

2017

0.1%

2018
(MAR)

2018
(SEP)

2019

အလတ််စား�း ပြ�ည််တွင်းး
ွ �လက််လီီဘဏ််အဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�

သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�နှှင့််� ရလဒ််များ�း�ကိုု�ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည််။ uab ကိုု�

အထော�ာက််အကူူပြု�ုဌာာန (MCRB) မှှထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့� သော�ာ ပွွင့််�သစ််စ

ရှိိ�ရန််

ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့သော�
�
ာ

0.0%

အနာာဂတ််ဆီီသို့့�ရော�ာက််

uab

ဘဏ််၏

0.7%

0.7%

ကတိိကဝတ််ပြု�ုမှုုများ�း�သည််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််တွင်
ွ ်

Euromoneyမှှ

လက််တွေ့�ဘ
့ ဝ၏

အကျိုးး���

မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံ၏အကော�ာင်းး�ဆုံးး��

ဘဏ််အဖြ�စ််သတ််မှှတ််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊

Global

banking and finance မှှ မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံ၌ အဖွဲ့့�အစည်းး� အုုပ်် ချုု�ပ််

မှုုအကော�ာင်းး�ဆုံးး��ဘဏ််အဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး�

Asian

Banki-

ing and Finance မှှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််အတွွက်် အကော�ာင်းး�ဆုံးး��

ခံံရပါါသည််။ ထို့့�အပြ�င်် မြ�န််မာ့့စီးး
� �ပွား��းရေး�းကဏ္ဍတာာဝန််ယူူမှုုရရှိိ�ရေး�း
အစီီ ရင််ခံံစာာ

(TiME)တွွင််

အဖွဲ့့�အစည်းး�

အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုုဆိုု�င််ရာာ

ထုုတ််ဖော်�်�မှုု (Corporate Government Disclosure) တွွင််
မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံရှိိ� ဘဏ််များ�း�အနက်် uab bank ကိုု� အဆင့််� “၁” နှှင့််�

မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံရှိိ�ကုုမ္ပပဏီီများ�း�အနက်် အဆင့််� “၅” အဖြ�စ််သတ််မှှတ််
ထားး�ရှိိ�ခဲ့့� သည််။

၀၅ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉

www.uab.com.mm

၁.၄. ကျွွန်ု�ုပ််တို့့�၏ ရည််ရွွယ််ချျက်် ၊ လုုပ်် ငန်း�း စဥ််နှှင့််� တန််ဖိုးး��များ�း�
uab ဘဏ်် ၏ရည််ရွွယ််ချျက််၊ လုုပ်် ငန်း�း စဥ််နှင့််�
ှ တန််ဖိုးး��များ�း� ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ငြာ�ာချျက််များ�း�သည်် ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခြ�င်းး
�
� အယူူအဆများ�း�ကိုု�
ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ပြီး�း� Connect. Create. Change ဟူူသော�ာ စကားး�လုံးး��သုံးး��လုံးး��ကိုု� မဏ္ဍိုု�င််ပြု�ုထားး�ပါါသည််။

ကျွွန်ု�ုပ််တို့့� ၏ ရည််ရွွယ််ချျက််
ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််သည်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန်သော�
်
ာ မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံဆီီသို့့� ဦးးတည််သွားး��ရန််၊ လူ့့ အကျိုးး���ပြု�ု ဘဏ််လုုပ်် ငန်း�း ကိုု�လုုပ်် ဆော�ာင််ရန်၊်
ပြ�ည််သူူများ�း�နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်၊် အခွွ င့််�အလမ်းး�ကော�ာင်းး�များ�း� ဖန််တီးး�ပေး�းရန််နှင့််�
ှ ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန်သော�
်
ာ ဘဝများ�း�ဆီီ သို့့�ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ပေး�းရန်် ဖြ�စ်် ပါါသည််။

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� ၏လုုပ်် ငန်းး�စဥ််
. ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ဘဏ္ဍာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုု အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�ကိုု� ဦးးဆော�ာင််ပြီး�း� ခိုု� င််မာာသော�ာ အခြေ�ေခံံမူူများ�း�နှှင့််� ကော�ာင်းး�မွွန်သော�
်
ာ အုုပ်် ချုု�ပ််မှုု
အပေါ်�်တွွင်် တည််ဆော�ာက််ထားး�သော�ာအဖွဲ့့�အစည်းး�ဖြ�စ်် စေ�ရန်။်

. ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ဘဏ််လုုပ်် ငန်း�း ကိုု� နှှလုံးး�� သားး�ဖြ�င့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းပြီး�း� ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�နေေထိုု�င််သော�ာ အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�ရှိိ� ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ုကိုု�ပါါ
ဂရုုစိုု�က််ရန်။်

. ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ုနှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််၍ ရပ်် ရွာာ�စိိတ််ဓါါတ််ဖြ�င့််� ခိုု� င််မာာသော�ာ ဆက််ဆံံရေး�းကိုု�တည််ဆော�ာက််ရန်။်

. ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ဝန််ထမ်းး �များ�း�နှှင့််� customer များ�း�အတွွက်် ကော�ာင်းး�မွွန်သော�
်
ာ အနာာဂတ််နှှင့််� အခွွ င့််�အလမ်းး� များ�း�ကိုု�ဖန်တီးး
် �ပေး�းရန််။

. ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ပတ််ဝန်း�း ကျျင််ရှိိ� လူူမှုုအဖွဲ့့�အစည်းး�ကိုု� စွွမ်းး �ရည််မြှ�င့််�
�ု ် တို့့�နှှင့််� ထိိစပ််
ှ တင််ပေး�းမည့််� အပြော��ာင်းး�အလဲဲဖြ�စ််သည့််� အပြ�င်် ကျွွန်ုပ်
နေေသူူများ�း�၏ ဘဝများ�း�ကိုု�ပါါ တိုးး��တက််မြ�င့််�မား�းလာာစေ�ရန််။

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� ၏ တန််ဖိုးး� �များ�း�
ချိိ�တ််ဆက်် လို�ုသည့််�ဆန္ဒဒ

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ချျစ််ခင််ရသော�ာ uabian များ�း�၊ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ customer များ�း�၊ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�နေေထိုု�င််သော�ာ လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ�း� နှှင့််�

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�ကြား��း�ဆက််သွွယ််ထားး�သည့််� ခိုု� င််မာာပြီး�း�အဓိိပ္ပာာ�ယ််ပြ�ည့််�ဝသော�ာ ဆက််ဆံံရေး�း၏ စွွမ်းး �အားး�ကိုု� ယုံံ�ကြ�ည််ပါါသည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည််

တစ််ဦးးနှှင့််� တစ််ဦးး၏ ပါါဝင််အကြံ�ံပြု�ုဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�နှှင့််� ထင််မြ�င််ချျက််များ�း�ကိုု� လေး�းစား�းတန််ဖိုးး��ထားး�ပြီး�း� ရရှိိ�လာာသော�ာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််
ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အော�ာင််မြ�င််မှုုများ�း�ရရှိိ�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက်် ပါါသည််။

ဖန််တီးး�ရန််စိိတ််အားး�ထက်် သန်မှု
် ု

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် တိုးး��တက််မှုုများ�း�၊ ပြ�ဿနာာများ�း�ကိုု�ဖြေ�ေရှှ င်းး�ချျက််များ�း� ၊ ရိုးး� �ရှှ င်းး�လွွယ််ကူူသော�ာ ဘဏ််လုုပ်် ငန်း�း ဖြ�စ််စေ�ရန် ် လက််တွေ့�ကျ
့ ျစွာာ�
ရှာာ�ဖွေ�ေနေေသည့််�နည်းး�လမ်းး�များ�း� ကဲ့့�သို့့�သော�ာ တီီထွွင််ဖန်တီးး
် �မှုုများ�း�ကိုု� တန််ဖိုးး��ထားး�ပါါသည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် စျေး�း�ကွွက််နှှင့််� customer များ�း�

အတွွက်် အတွေး�း�အခေါ်�်သစ််များ�း�နှှင့််� အခွွ င့််�အလမ်းး�များ�း�ကိုု� ဖန််တီးး�ပေး�းသော�ာ မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံတွင်
ွ ် ဆန်း�း သစ်် တီီထွွင််သော�ာ ဘဏ််လုုပ်် ငန်း�း
အဖြ�စ်် ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုင်
�ု ်ရန် ် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။

ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� ဦးးဆော�ာင််လမ်းး �ပြ�ရန််သတ္တိိ�

ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�၏နော�ာက််တွင်
ွ ် အနှော�ာ�က််အယှှက််များ�း�ရှိိ�နေေသေး�းသည််ကိုု� ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သတိိပြု�ုမိိသော်�်�လည်းး� ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

ကိုု�ဦးးဆော�ာင််လမ်းး �ပြ�ရန်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာသတ္တိိ�များ�း�ရှိိ�ပါါသည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အတွေး�း�အခေါ်�်များ�း�အပေါ်�်ရပ်် တည််ကာာ အနာာ
ဂါါတ််ကိုု�ရှေး�း �ရှု�ုပြီး�း� လက််ရှိိ�ပစ္စုု�ပ္ပပန်ကို
် ု� စိိန််ခေါ်�် နိုုင်
� ်သူူများ�း�ကိုု� အလိုုရှိိ�ပါ
� ါသည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် သမာာဓိိရှိိ�မှုု၊ အဖွဲ့့�အစည်းး�အားး� ကြီး�း�ကြ�ပ််

အုုပ်် ချုု�ပ်် ခြ�င်းး�၏ အရေး�းပါါမှုုနှင့််�
ှ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ လူူများ�း�နှှင့််� တိုုင်းး
� �ပြ�ည််အတွွက်် ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့သော�
�
ာ အနာာဂါါတ်် တည််ဆော�ာက််ပေး�းမှုုတို့့�
အပေါ်�် အခြေ�ေခံံသော�ာ စွွမ်းး �ဆော�ာင််ရည််များ�း�အပေါ်�်တွွင်် ယုံံ�ကြ�ည််ချျက််ရှိိ�ပါါသည််။

အထက််ပါါ အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�အနက်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏တန််ဖိုးး��များ�း�သည်် အပြော��ာင်းး�အလဲဲကိုု�ဦးးဆော�ာင််နိုင်
�ု ်မှုုနှင့််�
ှ လူ့့ အကျိုးး���ပြု�ုဘဏ််လုုပ်် ငန်း�း
ဆီီ သို့့� ဦးးတည််ထားး�ရှိိ�သော�ာ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ ကတိိကဝတ််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည််။

ပါါရမီီ ရှိိ�သော�ာ၊ ကတိိတည််ပြီး�း� တာာဝန််ယူူမှုုရှိိ�သူူများ�း�သည်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�အတွွက်် အရေး�းကြီး�း�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့� အားး� ကော�ာင်းး�စွာာ� တန််ဖိုးး��ထားး�ပါါသည််။
ထိုု�သူူတို့့�သည်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏တန််ဖိုးး��များ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ရန််နှှင့််� ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ လုုပ်် ငန်း�း ဆော�ာင််တာာ တာာဝန််များ�း�ကိုု� ပြီး�း�မြော��ာက််စေ�ရန် ် မရှိိ�

မဖြ�စ််လိုုအ
� ပ်် သည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ တန််ဖိုးး��များ�း�သည်် ဝန််ထမ်းး �များ�း�အားး� မည််ကဲ့့�သို့့� ခန့််�ထားး�ခြ�င်းး�၊ တိုးး��တက််စေ�ခြ�င်းး�၊ အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�နှှင့့်�
ချီးး��မြှ�င့််�ခြ�င်းး
�များ�း�၏ အဓိိကအစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ်် ခုုဖြ�စ််သည််။
ှ
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၁.၅. ကျွွန််တော်�်�တို့့�၏စီးး�ပွား��းရေး�း ဆော�ာင််ရွွက်် မှုုပုံံ�စံံ

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏

စီးး�ပွား��းရေး�း

ဆော�ာင််ရွွက််မှုုပုံံ�စံံသည််

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏

အစုုရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�အတွွက်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�ကိုု�
အကော�ာင်းး�ဆုံးး��အသုံးး��ချျပြီး�း�

ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲသော�ာတန််ဖိုးး��ကိုု�

ဖန််တီးး�ရန််အတွွက်် သံံန္ဓိိဌာ
� ာန််ချျထားး�ပါါသည််။ တုံ့့� ပြ��န််ချျက််များ�း�၊ အစုု

ရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�နှှင့််� တက််ကြွ�စွာာ� ဆက််သွွယ််မှုုတို့့�သည်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏
တန််ဖိုးး��ဖန််တီးး�မှုု လုုပ်် ငန်း�း စဉ််နှှင့််� ထိုု�တန််ဖိုးး��ဖန််တီးး�မှုုတွင်
ွ ် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�
စီးး�ပွား��းရေး�းပုံံ�စံံ၏

၂။

အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�စေ�ရန် ်

ထပ်် မံံကူူညီီ

ပေး�းသည််။

ကာာလတိုုအ
� ကျိုးး���အမြ�တ််များ�း�သည်် ရေ�ရှှ ည််တွင်
ွ ် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲ
မည်် မဟုုတ််သော�ာကြော��ာင့််� ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ စီီပွား��းရေး�းပုံံ�စံံသည်် ကာာလ
တိုု၊� အလယ််အလတ််နှှင့််� ရေ�ရှှ ည်် ရည််မှှန်း�း ချျက််ပန်း�း တိုုင်
� ်များ�း�ကိုု�

ဟန််ချျက််ညီီညီီ ထိိန်း�း ညှိိ�ပေး�းနိုုင်
� ်ရန် ် လိုုအ
� ပ်် ချျက််များ�း�ကိုု� စဉ်းး�စား�း

သုံးး��သပ်် သည််။

ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့�ခို�ု င််မြဲ�ဲ မှုုအတွွက်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� ၏မဟာာဗျူ�ူဟာာနှှင့််� ချျဥ်းး�ကပ်် မှုုများ�း�

မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံတွင်
ွ ် ဦးးဆော�ာင််နေေသော�ာ ငွေ�ေရေး�းကြေး��းရေး�းအဖွဲ့့�အစည်းး�

ထားး�ဆော�ာင််ရွွက်် လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။”

ဆီီ သို့့� ဦးးဆော�ာင််ပေး�းခြ�င်းး�၊ လူူသားး�ဆန််သော�ာ ဘဏ််လုုပ်် ငန်း�း ၊ ပြ�ည််

အခြေ�ေခံံကာာအနာာဂတ််မျိုး�း��ဆက််များ�း�၏ လိုုအ
� ပ်် ချျက််များ�း�ကိုု�ဖြ�ည့််�

တစ််ခုု အနေေဖြ�င့််� “ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန်သော�
်
ာ မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံ

သူူများ�း�အားး�ဆက််သွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ အခွွ င့််�အလမ်းး�များ�း� ဖန််တီးး�ပေး�း
ခြ�င်းး�၊ လူူမှုုဘဝများ�း�အားး�ပြော��ာင်းး�လဲဲပေး�းခြ�င်းး� တို့့� အပေါ်�်တွွင်် အလေး�း

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် “ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲခြ�င်းး�” ဟူူသော�ာ ဝေါ�ါဟာာရကိုု�

ဆည်းး�ပေး�းနိုုင်
� သည့််�
်
အပြ�င်် လက််ရှိိ�လိုအ
ု� ပ််ချျက််များ�း�ကိုုပါ
� ါ ဖြ�ည့််�ဆည်းး�
ပေး�းနိုုင်
� သည့််�စီးး
်
�ပွား��းရေး�း လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ�း�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက်ပါ
် ါသည််။
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ဘဏ််လုုပ်် ငန်း�း သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့�ဖြိုး��း ��တိုးး��တက််မှုုနှှင့််�တစ်် ကမ္ဘာာ�လုံးး��
ဆိုု�င််ရာာ

ကုုန််သွွယ််မှုုများ�း�တွွင််

အရေး�းပါါသော�ာ

အခန်း�း ကဏ္ဍမှှ

ပါါဝင််နေေပြီး�း� ထိုု�ဘဏ််လုုပ်် ငန်း�း သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ�း�
သာာမက လူူမှုုရေး�းနှှင့််� ပတ််ဝန်း�း ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ�း�အတွွက််

ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့််� ကြီး�း�မား�းသော�ာ အပြု�ု သဘော�ာ သက််ရော�ာက််မှုုကိုု�

ဖန််တီးး�ရန်် အစွွမ်းး �ထက််သော�ာ အင််အားး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််ဟုု ကျွွန်ုပ်
�ု ်
တို့့� ခိုု� င််မာာစွာာ� ယုံံ�ကြ�ည််ပါါသည််။

၂.၁ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့�သော�ာနည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� မှှန်ကန်
်
သော�
်
ာလုုပ်် ဆော�ာင််မှုု
uab ဘဏ််တွင်
ွ ် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲစေ�သော�ာ

ရှှ င်းး�ရန်် စံံနှုု�န်း�း များ�း�ချျမှှတ််ခြ�င်းး� နှှင့််� ဖြေ�ေရှှ င်းး�နည်းး�များ�း�ကိုု� တိုးး��မြှ�င့််�
ှ

နေေသည််ဟုု

ကိုု�ဖြေ�ေရှှ င်းး�ရန်် တက််ကြွ�သော�ာချျဉ်းး�ကပ်် မှုုအဖြ�စ်် ESG မူူဝါါဒများ�း�

နည်းး�လမ်းး�များ�း�ဖြ�င့််� မှှန်ကန်
်
သော�
်
ာလုုပ်် ဆော�ာင််မှုုများ�း� ကိုု� လုုပ်် ဆော�ာင််
ပတ််ဝန်း�း ကျျင််၊

ယုံံ�ကြ�ည််ပါါသည််။
လူူမှူရေး
ူ �းနှှင့််�

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည််

သဘာာဝ

အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုုများ�း�စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�နှှင့််�

ခြ�င်းး�များ�း� ပြု�ုလုုပ်် ရန် ် ကတိိကဝတ််ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�
အကော�ာင််ထည််ဖော်�်�ရန် ် နှှင့််�ဖွံ့�့ဖြိုး��း ��တိုးး��တက််ရန် ် အတွွက်် WWF

ရင််ဆိုု�င််ရခြ�င်းး�သည်် အစုုရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�အားး�လုံးး��အတွွက််တန််ဖိုးး��

နှှင့််�

ဥပဒေ�နှှင့််�အညီီ လိုုက်
� ်နာာဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဥပဒေ�နှှင့််�မကိုုက်
� ်ညီီ

မှှချျမှှတ််ထားး�သော�ာမူူဝါါဒများ�း�နှှင့််� ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််�လူ့့

တစ််ခုု ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််ဟုုယုံံကြ�
� ည််ပါါသည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�သည််

သော�ာ သို့့�မဟုုတ်် ဆန့််�ကျျင််သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု� သိိသိိသာာသာာ
သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ သတိိထားး�မိိ၍သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�မည််သည့််�

စီးး�ပွား��းရေး�းဆုံးး�� ဖြ�တ်် ချျက်် မှှ မချျခြ�င်းး�တို့့� အပေါ်�်ဂုု ဏ်် ယူူ ပါါသည်် ။
ခိုု�င်မာ
် ာသော�ာ ဌာာနတွွင်းး�ထိိန်း�း ချုု�ပ််မှုများ�း
ု �နှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််မှုအ
ု လေ့�့အကျျင့််�

များ�း�က ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�အားး� ဥပဒေ�ကိုုတိိကျ
�
ျစွာာ�လိုုက်
� ်နာာနိုုင်
� ခြ�င်းး
် �ကိုု� သေ�ချာ�ာ
စေ�ပါါသည််။

နား�းလည််မှုုစာာချွွန််လွှာာ�ကိုု�လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့� သည််။

ကျွွန်ုပ်
�ု ်

တို့့� သည်် တာာဝန််ယူူမှုုရှိိ�သော�ာ ဘဏ််လုုပ်် ငန်း�း ဖြ�စ်် စေ�ရန် ် ကုုလသမဂ္ဂဂ

အခွွ င့််�အရေး�းဆိုု�င််ရာာ လမ်းး�ညွှှန်ချ
် ျက်် များ�း�ကိုု�လည်းး� အလေး�းထားး�
ဆော�ာင််ရွွက််ပါါသည််။ ဘဏ္ဍာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုပေး
ု �းသော�ာ ကျွွန်ုုပ်
� ်တို့့�နှှင့််�

ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�၏ အစုုရှှ ယ်ယာ
် ာရှှ င်များ�း
် �အားး� ၎င်းး�တို့့� နှှင့််� သက််ဆိုုင်
� သော�
်
ာ

အကြော��ာင်းး�ကိိစ္စစများ�း�ကိုု� ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာပြီး�း� ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ ပထမဆုံးး��
ဖြ�စ််သော�ာပစ္စစည်းး�များ�း�အသုံးး��ပြု�ုမှုုအတွွက််ဆန်း�း စစ််ချျက််ကိုု� ၂၀၁၉ခုု

နှှစ်တွ
် င်
ွ ် ပြီး��း မြော��ာက််ခဲ့့ပါ
� ါသည််။ ကျွွန်ုုပ်
� တို့့
် � ကိုယ်
ု� တို
် င်
ု � လည်းး
်
� ကုုလသမဂ္ဂဂ

ကျွွန်ုုပ်
� တို့့
် � သည်် ကျွွန်ုုပ်
� တို့့
် � ၏ စီးး�ပွား��းရေး�းလမ်းး�ကြော��ာင်းး�ကိုုသ
� က််ရော�ာက််

၏ရေ�ရှှ ည်တ
် ည််တံ့့ခို
� ု�င်မြဲ် �ဲမှုကို
ု ု� တိုးး��တက််စေ�သော�ာ ရည််ရွွယ်ချ
် ျက််များ�း�

စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�ကိုု� ရင််ဆိုု�င််နေေရပါါသည််။ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ထိုု�လူမှူ
ူ ရေး
ူ �း၊

ရှိိ�ပါါသည််။

စေ�သော�ာ မကြုံ�ံ�ဖူးး�သော�ာ သဘာာဝပါါတ််ဝန်း�း ကျျင််နှှင့််�လူမှု
ူ ုရေး�းဆိုု�င််ရာာ

စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� ပတ််ဝန်း�း ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�ကိုု� ရင််ဆိုု�င််ဖြေ�ေ

(SDGs) မှှ အဓိိကအခန်း�း ကဏ္ဍများ�း�နှှင့််� ချိိ�န််ညှိိ�လုုပ်် ဆော�ာင််လျျက််

၂.၂ ကျွွန်ု�ုပ််တို့့�၏မဟာာဗျူ�ူဟာာနှှင့််� ချျဥ်းး�ကပ်် မှုုအပေါ်�် လေ့�့လာာဆန်း�း စစ်် ချျက််
ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည််စီးး�ပွား��းရေး�း၊

အပေါ်�်အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု
ဦးးစား�းပေး�းဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း�

လူ့့ အဖွဲ့့�အစည်းး�နှှင့််�

ပတ််ဝန်း�း ကျျင််

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုုများ�း�ကိုု� မျှှတစွာာ�ဖြေ�ေရှှ င်းး�ရန််

အစုုရှှ ယ််ယာာရှှ င််

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် တစ််လျှော�ာ�က််လုံးး�� ရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�

အများ�း�ဆုံးး��ရှိိ�သော�ာ

တစ််ချိိ�န်ထဲ
် ဲမှာာ�ပင််

ကိိစ္စစများ�း�ကိုု�

နှှင့််� ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ လုုပ်် ဆော�ာင််မှုုများ�း�ကိုု� လက််ခံံရန်ကြိုး�း
် ��စား�းသည််။

များ�း�၏ အစုုရှှ ယ််ယာာအများ�း�စုုအားး� ပထမဆုံးး��တရား�းဝင်် ပစ္စစည်းး�

များ�း�နှှင့််� တုံ့့� ပြ��န််ချျက််များ�း�အတွွက်် စေ့�့စပ်် ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုု��င်းး�ခဲ့့� သည််။

ခဲ့့� သည််။ အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�သည်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ အလေ့�့အကျျင့််�များ�း�

ဘဏ််အတွွက်် အရေး�းပါါအသုံးး��ဝင််သည််။

ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာခြ�င်းး�ကိုု� ၂၀၁၉ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလတွွင််ပြု�ုလုုပ််

နှှင့််�လုုပ်် ငန်း�း စဉ််များ�း�ပေါ်�် မူူတည််၍ AA1000 Stakeholder Eng-

အော�ာက််ပါါ အခြေ�ေအနေေနှှစ််ခုုနှင့််�
ှ ကိုု�က််ညီီသော�ာကိိစ္စစရပ််သည်် uab
•

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏စီးး�ပွား��းရေး�းကိုု�

တိုးး��တက််စေ�မှုု၊

ကုုန််ကျျစရိိတ််၊

gagement Standards နှှင့််� Global Reporting Initiative

ဆုံးး��ရှုံး�း��နိုုင်
� ်ခြေ�ေ သို့့�မဟုုတ်် ယုံံ�ကြ�ည််မှုု အရ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််စေ�

သုံးး��သပ်် ခဲ့့� သည််။ အဆိုု�ပါါအကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�သည်် ESG ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုု

• ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ လူူမှုုပတ််ဝန်း�း ကျျင််၊ customer ၊ ရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�၊

Framework

ကဲ့့�သို့့�

ပြ�င််ပစံံ အမှှတ််များ�း�ဖြ�င့််�လည်းး�

ပြ�န််လည််

ကိုု� ပေါ်�်လွွင််စေ�ပြီး�း� ကျွွန််တော်�်�တို့့�၏ လုုပ်် ငန်း�း စဉ််တိုးး�� တက််မှုုအားး�
ကူူညီီရန် ် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။

ရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�နှှင့််� စဥ််ဆက််မပြ�တ်် တွေ့�့ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�ရေး�းသည််
တာာဝန််ယူူမှုုနှှင့််� ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ရန်
� ် ရည််ရွွယ််သော�ာ မည််သည့််�အဖွဲ့့�

ခြ�င်းး�

စည်းး�ကမ်းး�ထိိန်း�း သိိမ်းး�သူူများ�း�၊

ဝန််ထမ်းး �များ�း�၊

အစိုးး��ရမဟုုတ််

သော�ာ အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ဖော်�်�ကိုု�င််ဖက််များ�း�ဖြ�စ််
သည့််�အတွွက်် အရေး�းကြီး�း�သည််။

ကိိစ္စစရပ််တစ်် ခုုသည်် အရေး�းပါါသည့််�အရာာ ဟုုတ််မဟုုတ််ဆုံးး��ဖြ�တ််

အစည်းး�အတွွက််မဆိုု� အရေး�းပါါသည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့� ရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�

ရာာတွွင်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််၊ အမှှတ််တံံဆိိပ်် ပုံံ�စံံ၊ ပထဝီီအ

ရံံသဘော�ာထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုု ဖြ�စ််ပွား��းနေေလျှှင််ပင်် သက််ဆိုု�င််သူူများ�း�နှှင့််�

သက််ရော�ာက််နိုင်
�ု ်သည့််� အတိုုင်းး
� �အတာာနှှင့််� အပေါ်�်မူူတည််၍ စဥ်းး�စား�း

များ�း�၏ မျှော်�်��လင့််�ချျက််များ�း�နှှင့််� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းသည်် တစ်် ခါါတစ််

ပွွင့််�လင်းး�သော�ာ တွေ့�့ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�တို့့� ကိုု� ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�တန််ဖိုးး��ထားး�သည််။

www.uab.com.mm

နေေအထားး�နှှင့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� စသည့််� ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�အပေါ်�် အကျိုးး���
ဆုံးး��ဖြ�တ််ပါါသည််။

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၀၈

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် အမျိုး�း��မျိုး�း��သော�ာ အစုုရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�နှှင့််� တွေ့�့ဆုံံ�

မှုုသည်် နိုုင်
� ်ငံံတကာာ CSR စံံချိိ�န််စံံ ညွှှန်း�း လိုုက်
� ်နာာမှုုတို့့�ပါါဝင််သည့််�

တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ

အော�ာက််ဖော်�်� ပြ�ပါါ ဇယားး�တွွင်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ အစုုရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�

၍၎င်းး�တို့့� နှှင့််�

သက််ဆိုု�င််သော�ာ

သတ််မှှတ််ထားး�သည့််�

ကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု�

ရေ�ရှှ ည််

နား�းလည််နိုင်
�ု ်စေ�ရန် ်

အတွွက်် စေ့�့စပ်် ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုု��င်းး�ခဲ့့� သည််။ ပစ္စစည်းး� ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာ
ကျွွန်ု�ပ်
ု ် တို့့�ဘယ််သူူ

ကျွွန်ု�ပ်
ု ် တို့့�ဘယ််လိုု�

ဆော�ာင််ရွွက််နေေကြ�လဲဲ

ဆော�ာင််ရွွက််နေေကြ�လဲဲ

တွေ�ေနဲ့့ချိိ�
� တ််ဆက််

ရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�

ချိိ�တ််ဆက််

စဥ််ဆက််မပြ�တ််လုုပ်် ငန်း�း စဥ်် အပေါ်�် အခြေ�ေခံံသည််။

အားး� မည််ကဲ့့�သို့့� စေ့�့စပ်် ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုု��င်းး�သည််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

အကြိ�ိမ််ရေ�

ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ
အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�

. အစည်းး�အဝေး�းများ�း�

၃လတစ််

. ဘဏ္ဍာာရေး�းရလဒ််များ�း�

. စာာများ�း�

လိုုအ
� ပ်် ချျက််

. ဘဏ််အတွွက််မဟာာဗျုု�ဟာာ

. Email များ�း�

. သတင်းး�မီီ ဒီီယာာများ�း�
. ဝက််ဘ််ဆိုု�ဒ််

ကြိ�ိမ်် နှှင့််�
အပေါ်�်

မူူတည််၍

. အမြ�တ််ငွေ�ေခွဲဲ�ဝေ�မှုုနှှင့််�ရပိုု�င််ခွွင့််�များ�း�

တာာဝန််ယူူ ဆော�ာင််ရွွက််
ပေး�းသူူ

Legal &
Secretariat Team

ချျမှှတ််ခြ�င်းး�

. ရှှ ယ််ယာာနှှင့််�သက််ဆိုု�င််သော�ာ
ကိိစ္စစရပ််များ�း�

. အမြ�တ််ငွေ�ေခွဲဲ�ဝေ�လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�

Customer များ�း�နှှင့််�

ဖော�ာက််သည််များ�း�

. တစ််ဦးးခြ�င်းး�စီီ

အပြ�န််အလှှန် ်
ဆက််သွွယ််မှုု

. စစ်် တမ်းး�များ�း�

. Call Centre

. လူူမှုုကွွန်ရ
် က််
. ဝက််ဘ််ဆိုု�ဒ််

စဥ််ဆက််

. Customer ဝန််ဆော�ာင််မှုု

ဆက််ဆံံရေး�း မန််နေေဂျာ�ာများ�း�၊

လိုုအ
� ပ်် ချျက််

. ရင်းး�နှီးး��မြှု��ု ပ်် နှံံ�မှုုမှှ

ရုံးး� �ချုု�ပ်် မှှ ဝန််ထမ်းး �များ�း�

မူူတည််၍

. ထုုတ််ကုုန်များ�း
် �၏ အချျက််အလက််

မပြ�တ််နှှင့််�
အပေါ်�်

အရည််အသွေး�း�များ�း�

အကျိုးး���အမြ�တ််များ�း�

ဘဏ််ခွဲဲ�များ�း�မှှဝန််ထမ်းး �များ�း�၊

များ�း�နှှင့််� အကျိုးး���ခံံစား�းခွွ င့််�များ�း�

. ဘဏ််လုုပ်် ငန်း�း အတွေ့�့အကြုံ�ံ�နှှင့််�
ဆိုု�င််သော�ာ နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ

interface များ�း�

၀၉ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉

www.uab.com.mm

ကျွွန်ု�ပ်
ု ် တို့့�ဘယ််သူူ

ကျွွန်ု�ပ်
ု ် တို့့�ဘယ််လိုု�

ဆော�ာင််ရွွက််နေေကြ�လဲဲ

ဆော�ာင််ရွွက််နေေကြ�လဲဲ

တွေ�ေနဲ့့ချိိ�
� တ််ဆက််

ဝန််ထမ်းး �များ�း�

ချိိ�တ််ဆက််

. Town Hall များ�း�

. ဝန််ထမ်းး �များ�း�၏စိိတ််ကျေ�ေ
နပ််မှုဆို
ု ုင်
� ရာ
် ာ စစ််တမ်းး�များ�း�

. ဝန််ထမ်းး �မျာ�ာ စေ�တနာ့့�
ဝန််ထမ်းး �ပြု�ုလုုပ်် ရန် ်
ကမကထပြု�ုခြ�င်းး�

အကြိ�ိမ််ရေ�

ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ
အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�

တာာဝန််ယူူ ဆော�ာင််ရွွက််
ပေး�းသူူ

စဥ််ဆက််

. ကုုမ္ပပဏီီ၏ မူူဝါါဒနှှင့််� လုုပ်် ထုံးး��

လူ့့ စွ�မ်းး
ွ �အားး�အရင်းး�အမြ�စ််

လိုုအ
� ပ်် ချျက််

. ဝန််ထမ်းး �များ�း�သက််သာာ

နှှင့််� ဘဏ််ခွဲဲ�မန်နေေဂျာ�
်
ာများ�း�

မူူတည််၍

. စွွမ်းး �ဆော�ာင််ရည်် အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�

မပြ�တ််နှင့််�
ှ
အပေါ်�်

လုုပ်် နည်းး�များ�း�

ချော�ာ�င််ချိိ�ရေး�း ကိိစ္စစရပ််များ�း�

အဖွဲ့့�၊ ဌာာနအကြီး�း�အကဲဲများ�း�

နှှင့််� ဆုုချီးး��မြှ�င့််�ခြ�င်းး
�
ှ

. ဝန််ထမ်းး �များ�း�၏ နစ််နာာ

. သင််တန်း�း များ�း�ပို့့� ချျခြ�င်းး�နှှင့််�

ချျက််အတွွက််ဖြေ�ေရှှ င်းး�

အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး�

ပေး�းမှုု

ဆိုု�င််ရာာတိုးး��တက််မှုုများ�း�

. E-mail များ�း�

. လုုပ်် ငန်း�း ခွွ င််ကျျန်း�း မာာရေး�း၊ အန္တတရာာယ််
ကင်းး�ရေး�းနှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ �ရေး�း

. ရပ်် ရွာာ�တိုးး�� တက််ဖွံ့�့ဖြိုး��း ��ရေး�းနှှင့််�

ဝန််ထမ်းး �များ�း� စေ�တနာ့့�ဝန််ထမ်းး �
အဖြ�စ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�

အစိုးး��ရနှှင့််� စည်းး�ကမ်းး�
ထိိန်း�း သိိမ်းး�ရေး�းအဖွဲ့့�
များ�း�

. ကုုမ္ပပဏီီ၏စည်းး�မျျဥ်းး�ပုံံ�စံံ
. လိုုက်
� ်နာာခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ကြေ��ညာာချျက််များ�း�

. အစည်းး�အဝေး�းများ�း�
. စာာများ�း�

. Email များ�း�

ရော�ာင်းး�သူူများ�း�

. အစည်းး�အဝေး�းများ�း�
. Email များ�း�

. စာာများ�း�

. စွွမ်းး �ဆော�ာင််ရည််သုံးး��သပ််
ချျက််များ�း�

စည်းး�မျျဥ်းး�

. လိုုင်
� ်စင််လျှော�ာ�က််ထားး�ခြ�င်းး�နှှင့််�

များ�း�အရနှှင့််�

. စည်းး�မျျဥ်းး�သတ််မှှတ််ချျက််များ�း�ကိုု�

လိုုအ
� ပ််

. အစိုးး��ရ၏ ဘဏ္ဍာာရေး�းကဏ္ဍ

လိုုအ
� ပ်် ချျက််
အခြား�း�

သက််တမ်းး�တိုးး��ခြ�င်းး�

လိုုက်
� ်နာာဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�

လိုုက်
� ်နာာဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း
အဖွဲ့့�၊ ဘဏ္ဍာာရေး�းအဖွဲ့့�

နှှင့််� နယ််ပယ််အသီးး�သီးး�မှှ

ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ�း�အဖွဲ့့�

စီီမံံကိိန်း�း များ�း�နှှင့််� အစီီအစဥ််များ�း�

ချျက််အပေါ်�်

တွွင်် ပါါဝင်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�

မူူတည််၍
စဥ််ဆက််

မပြ�တ််နှင့််�
ှ
လိုုအ
� ပ်် ချျက််
အပေါ်�်

မူူတည််၍

. ထုုတ််ကုုန်/် ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�၏

ရော�ာင်းး�သူူများ�း�နှှင့််� ဆက််ဆံံ

. စာာချုု�ပ်် စည်းး�ကမ်းး�နှှင့််� သတ််မှှတ််

များ�း�၊ စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ နှှင့််�

အရည််အသွေး�း�နှှင့််� ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ�း�
ချျက််များ�း�

. အနိိမ့််�ဆုံးး�� လုုပ်် ခ ပေး�းချေ�ေမှုု

ရသော�ာ သက််ဆိုု�င််ရာာ၍ဌာာန
အဝယ််တော်�်�များ�း�

. ရော�ာင်းး�သူူများ�း�၏ ပြ�ဌာာန်း�း
လိုုက်
� ်နာာမှုုများ�း�

ရပ်် ရွာာ�နှှင့််� အစိုးး��ရ

ရပ်် ရွာာ�တိုးး�� တက််ဖွံ့�့ဖြိုး��း ��ရေး�း

လိုုအ
� ပ်် ချျက််

ရပ်် ရွာာ�လိုုအ
� ပ်် ချျက််များ�း�

အစည်းး�များ�း�

အဆိုု�တင််သွွင်းး�ခြ�င်းး�များ�း�

မူူတည််၍

လူူစွွမ်းး �အားး�/ အဖွဲ့့�အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပံ့့�ပိုးး�� အစည်းး�

မဟုုတ််သော�ာအဖွဲ့့�

ကမကထပြု�ုခြ�င်းး�

အစပျိုး�း��မှုုများ�း�နှှင့််�/ ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ

အပေါ်�်

သတင်းး�စာာရှှ င်းး�လင်းး�ပွဲဲ�များ�း�

စဥ််ဆက််

စျေး�း�ကွွက််ရှာာ�ဖွေ�ေရေး�းနှှင့််�ကြော်��်�ငြာ�ာခြ�င်းး�

စျေး�း�ကွွက််ရှာာ�ဖွေ�ေရေး�းအဖွဲ့့�

မီီ ဒီီယာာများ�း�နှှင့််�

လိုုအ
� ပ်် ချျက််

မီီ ဒီီယာာများ�း�မှှတစ််ဆင့််�သတင်းး�

ဆက််ဆံံ လုုပ်် ကိုု�င််ရသော�ာ

ကြော်��်�ငြာ�ာများ�း�

အပြ�န််အလှှန်ဆ
် က််ဆံံခြ�င်းး�
/အင််တာာဗျုး�း�များ�း�

အစည်းး�အဝေး�းများ�း�
Email များ�း�

www.uab.com.mm

ဆက််ဆံံရေး�းဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့�

မှုုများ�း�

လျှော�ာ�က််ထားး�ခြ�င်းး�
မီီ ဒီီယာာ

ဘဏ္ဍာာရေး�း/ အခြေ�ေခံံအုုတ််မြ�စ်် /

Corporate Branding နှှင့််�

မပြ�တ််နှင့််�
ှ
အပေါ်�်

မူူတည််၍

ဆိုု�င််ရာာလုုပ်် ငန်း�း စဥ််များ�း�

အချျက််အလက််များ�း�ထုုတ််ဖော်�်�ခြ�င်းး�

နယ််ပယ််နှှင့််� ကုုမ္ပပဏီီ၏ဆက််စပ််သော�ာ

နှှင့််� အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�နှှင့််�
အဖွဲ့့�

အခွွ င့််�အလမ်းး�များ�း�နှှင့််�ကိိစ္စစရပ််များ�း�

အပေါ်�်ရှု�ုထော�ာင့််�များ�း�

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၁၀

အော�ာက််ပါါအချျက်် (၆) ချျက််အားး� အမျိုး�း��အစား�းခွဲဲ�ခြား�း�သတ််မှှတ််ရာာတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�စဥ်းး�စား�းသည််။
၁. Legal Risks - ဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာဆုံးး��ရှုံး�း��နိုုင်
� ်ခြေ�ေများ�း�၊
၂. Importance to key stake holders - အဓိိက

ရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�အတွွက်် အရေး�းပါါသော�ာအချျက််များ�း�၊

၃. Alignment to uab’s mission - uab ၏
လုုပ်် ငန်း�း စဥ််များ�း�နှှင့််� ကိုု�က််ညှိိ�မှုု၊

၄. Impact on the business performance စီးး�ပွား��းရေး�းစွွမ်းး �ဆော�ာင််ချျက််များ�း�အပေါ်�် အကျိုးး���
သက််ရော�ာက််မှုု၊

၅. CSR materiality - လူူမှုုအဖွဲ့့�အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ
အကျိုးး���ပြု�ုလုုပ်် ဆော�ာင််မှုုဆိုု�င််ရာာများ�း�၊

၆. Impact on the bank’s reputation - ဘဏ််၏

ဂုုဏ််သတင်းး�ကော�ာင်းး�မွွန်မှု
် ုအပေါ်�်အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု

၂.၃ အခြေ�ေခံံသဘော�ာသဘာာဝအပေါ်�် သုံး�း�သပ်် မှုုအတိုု�င်းး�အတာာ
သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာကိိစ္စစရပ််များ�း�သည်် ရှှ ယ်ယာ
် ာရှှ င်များ�း
် �၏အကျိုးး���

ဘဏ််နှှင့််�သက််ဆိုု�င််သည််။

၎င်းး�တို့့� ၏အနေေအထားး�ကိုု� အော�ာက််ပါါ သုံးး��သပ်် မှုုအတိုုင်းး
� �အတာာနှှင့််�

. အုုပ်် ချုု�ပ်် ရေး�း

စီးး�ပွား��းကိုု� စီးး�ပွား��းရေး�းအကျိုးး��� သက််ရော�ာက််မှုုများ�း� နှှင့််� နှိုု��င်းး�ယှှဥ််ပြီး�း�
ကွွန် ်ရက််တွင်
ွ ် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ဤရလဒ််သည်် ကျွွန်ုုပ်
� တို့့
် � ၏ စီးး�ပွား��းရေး�း

နှှင့််�ရင််ဆိုုင်
� နေေရသော�
်
ာ ကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုုကို
� ုယ်
� စား�းပြု
်
�ုသည််။သတိိပြု�ုရ
မည့််�အချျက််မှာာ� သုံးး�� သပ််မှုအ
ု တိုုင်းး
� �အတာာကွွန်ရ
် က််ပေါ်�်တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�

သော�ာကိိစ္စစရပ်အားး
် �လုံးး��သည်် မည််သည့််�နေေရာာ၌ ကျျရော�ာက််သည််ဖြ�စ်စေ�
်

ရှှ င်းး�လင်းး�ပြ�တ််သားး�မှုုအတွွက််ကျွွန်ုပ်
�ု ်

တို့့� သည်် ကိိစ္စစရပ််များ�း�အားး�အော�ာက််ပါါအတိုုင်းး
� �အုုပ်် စုုခွဲဲ�ထားး�သည််။
. လူူမှုုရေး�း

. သဘာာဝပတ််ဝန်း�း ကျျင််
. လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််

Highly Material

High

Issues
Customer Satisfaction

IMPORTANCE TO STAKE HOLDERS

Important
Financial Inclusion

Topics

Job Creation and Enterprise
Development
Employee Development &Training

Technology Risk
Information Security

Risk Management

Impact Investment

Climate Change

Anti Financial Crime
Risk Cluture

Social
Investment
Human Rights

ES Risk

Low
Low

Employee Commitment
Diversity

SIGNIFICANCE TO uab’s BUSINESS SUCCESS

၁၁ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉

Talent Management

High
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အုုပ််ချုု�ပ််မှုုစနစ််
အမျိုး�း��အစား�းများ�း� - ဘုုတ််အဖွဲ့့�စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုကော်�်�မတီ
ု
ီနှင့််�
ှ ဝန််ထမ်းး�များ�း�

အသေး�းစား�းနှှင့််�အလတ််စား�းစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက််

များ�း�ပါါဝင််သည််။

၎င်းး�တွွင််

၏မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာအရည််အသွေး�း�ကိုု� တိုးး��တက််စေ�ရန် ် အားး�ထုုတ််မှုု
ဆုံးး��ရှုံး��း� နိုု�င်ခြေ�ေစီ
်
ီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုနှှင့််� ဆုံးး��ရှုံး��း� နိုု�င်ခြေ�ေယ
်
ဥ််ကျေး�း�မှုု - ၎င်းး�တွွင််
လုုပ််ငန်းး�နှှင့််�တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််ချျင်းး�စီီ၏ စီးး�ပွား��းရေး�းယူူနစ်များ�း
် �၊ ထုုတ််

ကုုန််များ�း�၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း
ု �နှှင့််� အရော�ာင်းး�အဝယ််များ�း�အားး�လုံးး��အပေါ်�်
တွွင်် အကဲဲဖြ�တ်် ခြ�င်းး�နှှင့််� စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုတို့့
ု � အတွွက်် uab၏ ခြုံ�ံ�ငုံံ�ချျဥ်းး�
ကပ််မှုတို့့
ု � ပါါဝင််ပါါသည််။

နည်းး�ပညာာအန္တတရာာယ််နှှင့််�

သတင်းး�အချျက်် အလက်် များ�း�လုံံ�ခြုံ�ံ �ရေး�း

- ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�နှှင့််�အတူူ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ပြ�င််ပမှမ
ှ
လိုုအ
� ပ််သော�ာ ကျူးး��ကျော်�်��ဝင််ရော�ာက််ခြ�င်းး�များ�း�မှှ လုံံ�ခြုံ�ံ�စွာာ�ထားး�ခြ�င်းး�ကိုု�
ဆိုုလို
� သ
ု� ည််။

ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့််� ဆန့််�ကျျင််သော�ာပြ�စ််မှုု - ငွေ�ေကြေး��းခဝါါချျမှုုတိုုက်
� ်ဖျျက််
ရေး�းနှှင့််� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုများ�း
ု �အားး� ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက််ပံ့့မှု
� ု တိုုက်
� ်ဖျျက််
ရေး�းလုုပ််ငန်း�း များ�း�ကိုု� ဆိုုလို
� သ
ု� ည််။

ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက်် ပံ့့�ခြ�င်းး�နှှ င့််�အလုုပ်် အကိုု� င််များ�း�ဖန််တီးး �ပေး�းခြ�င်းး�အသေး�းစား�းနှှင့််�အလတ််စား�း

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�

အတွွက်် ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက််ပံ့့မှု
� နှ
ု င့််�
ှ ဒေ�သခံံစီးး�ပွား��းရေး�းများ�း�အတွွက််
အလုုပ််အကိုုင်
� ဖန်
် တီးး
် �ရေး�းအပေါ်�် နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�အကျိုးး���သက််ရော�ာက််
မှုုများ�း�ပါါဝင််သည််။

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််
ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုအပေါ်�် သက််ရော�ာက််ခြ�င်းး� - ၎င်းး�တွွင်ရေ
် �ရှှ ည်တ
် ည််တံ့့�
ခိုု�င်မြဲ် �ဲသော�ာ ဖွံ့့�ဖြိုး��း��ရေး�း ရည််မှှန်း�း ချျက််များ�း�ကိုု� အထော�ာက််အကူူပြု�ု
သော�ာအပိုုင်းး
� �ကဏ္ဍများ�း� ပါါဝင််သည််။

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု - ၎င်းး�တွွင်် သန့််�ရှှ င်းး�ပြီး�း� ပြ�န််လည််ရရှိိ�နိုင်
�ု သော�
်
ာ
စွွမ်းး�အင််စီီမံံကိိန်း�း များ�း�အတွွက်် ငွေ�ေကြေး��း ထော�ာက််ပံ့့ခြ�င်းး
� �များ�း� ပါါဝင််

သည််။

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််� လူူ မှုုဘဝဆိုု�င်ရာ
် ာ ဆုံးး��ရှုံး��း� နိုု�င်ခြေ�ေ
်
အန္တတရာာယ််
(ES Risk) - ၎င်းး�တွွင်် သဘာာဝပတ််ဝန်း�း ကျျင််၊ လူူမှုရေး
ု �းနှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််

လူူ မှုုအဖွဲ့့�အစည်းး�
ဘဏ္ဍာာရေး�းပါါဝင််မှုု - ၎င်းး�တွွင်် unbanked နှှင့််� under bank
အစိိတ််အပိုုင်းး
� �များ�း�အတွွက်် ဘဏ္ဍာာရေး�း ထုုတ််ကုုန်များ�း
် �နှှင့််�ဝန််ဆော�ာင််
မှုုများ�း�ကိုုတိုးး
� �� မြှ�င့််�ရရှိိ�ခြ�င်းး
�နှှင့််� တိုးး��တက််မှုတို့့
ု � ပါါဝင််သည််။
ှ

ရေး�းတို့့� ကိုု� ဦးးဆော�ာင််လှုပ်
ု ်ရှား��း ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ဖယ််ထုုတ််စာာရင်းး� (Exclussion list) ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�များ�း� ပါါဝင််သည််။
လူူ များ�း�

လူ့့အခွွင့််�အရေး�း - ၎င်းး�တွွင်် လူ့့အခွွင့််�အရေး�းကိိစ္စစများ�း�သို့့� ဘဏ််၏ ချျဥ်းး�

ဝန််ထမ်းး�ကတိိကဝတ််နှှင့််� ပင််ကိုု�အရည််အချျင်းး�စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု - ၎င်းး�

လူူ မှုုရေး�းရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�မှုု - ၎င်းး�တွွင်ပို
် ုမို
� ုအားး
� �ကော�ာင်းး�ပြီး�း� များ�း�ပြား�း�

ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ စိိတ််ကျေ�ေနပ််မှုကို
ု ု� တိုးး��မြှ�င့််�ပေး
ှ �းသည့််� ဘဏ််၏ စွွမ်းး�

ကပ််မှုများ�း
ု �ပါါဝင််သည််။

တွွင်် ထိိပ််တန်း�း ပင််ကိုု� အရည််အချျင်းး�ကိုု� ဆွဲဲ�ဆော�ာင််ထိိန်း�း သိိမ်းး�ရန််နှင့််�
ှ

သော�ာ လူ့့အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး� ပါါဝင်် သည််။

ရည််များ�း�ပါါဝင််သည််။

ရန်် ဘဏ််၏ချျဥ်းး�ကပ််မှုနှ
ု င့််�
ှ customer များ�း�၏ စိိတ််ကျေ�ေနပ််မှုကို
ု ု�

၍ ဝန််ထမ်းး�များ�း�ကိုု� ဆက််သွယ်
ွ ရေး
် �းနှှင့််� လေ့�့ကျျင့််� ရေး�းတို့့� ပါါဝင််သည််။

Customer များ�း�စိိတ််ကျေ�ေနပ််မှုု - ၎င်းး�တွွင်် နစ််နာာမှုုများ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှ င်းး�
တိုုင်းး
� �တာာခြ�င်းး�တို့့� ပါါဝင််သည််။

ဝန််ထမ်းး�လေ့�့ကျျင့််�ရေး�း - ၎င်းး�တွွင်် ESG ကိိစ္စစရပ််များ�း�နှှင့််� ပတ််သတ််

၂.၄. ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့�ခို�ု င််မြဲ�ဲရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��တိုးး��တက်် မှုုပန်း�း တိုု�င်် (၄) ခုု
ဘုုတ််အဖွဲ့့�မှှ

ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲရေး�းဖွံ့့�ဖြိုး��း��တိုးး��တက်် မှုုပန်းး�တိုု င်
� ်

အတွွက််

လူူသားး�အားး�လုံးး��၏ ကော�ာင်းး�ကျိုးး���အတွွက််သေ�ချာ�ာစေ�ရန််ရည််ရွွယ််

သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာ အရင်းး�အနှီးး��များ�း�အားး� ရင်းး�နှီးး��မြှု��ု ပ်် နှံံ� ထားး�ပြီး�း�

၁၇ ခုုအနက််မှှ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ ပစ္စစည်းး�များ�း� အကဲဲဖြ�တ််မှုုနှှင့််�အတူူ
၍ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�အနေေဖြ�င့််� အဓိိပ္ပာာ�ယ််ရှိိ�စွာာ� အထော�ာက််အကူူပြု�ုနိုုင်
� ်
ပြီး�း� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု အများ�း�ဆုံးး��ဖြ�စ််စေ�မည့််� (၄) ချျက််ကိုု�
uab ဘဏ်် မှှ ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့� သည််။ အဆိုု�ပါါ အချျက်် (၄) ချျက််သည််

ပစ္စစည်းး�များ�း�အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�အပေါ်�်မူူတည််၍
ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းသူူအနေေဖြ�င့််�
လုုပ်် ငန်း�း များ�း�ကြား�း�

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏

ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ

ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ညီီညွတ်
ွ ်မှုု၊

အဓိိကစီးး�ပွား��းရေး�း

လူူသားး�များ�း�၏

လိုုအ
� ပ်် ချျက််နှှင့််� မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံ၏စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်း�း များ�း�ကိုု� ကြ�ည့််�
ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််�

ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့� ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

အာာရုံံ� စိုု�က််ထားး�သော�ာ

ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲရေး�း ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��တိုးး��တက််မှုုပန်း�း တိုုင်
� ် တစ်် ခုုချျင်းး�

www.uab.com.mm

သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ

ရည််မှှန်း�း ချျက််များ�း�ရှိိ�သည််။

ရေ�ရှှ ည််၊

ရေ�တိုု �

သို့့�ဖြ��စ််၍ထိုု�လုုပ်် ငန်း�း စဥ််များ�း�အပေါ်�်

အော�ာင််မြ�င််စေ�ရန် ် ဆော�ာင််ရွွက််သွားး��မည််ဟုု ကတိိကဝတ််ပြု�ုထားး�
ပါါသည််။

အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�စေ�ရန်သတ်
်
်မှှတ််ထားး�သော�ာ ဧရိိယာာ (၄) ခုု

မှာာ� -

(၁). ဘဏ္ဍာာရေး�း ပါါဝင််မှုု

(၂). အလုုပ်် အကိုု�င််အခွွ င့််�အလမ်းး�များ�း�ဖန််တီးး�ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််�
စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့�ဖြိုး��း ��တိုးး��တက််မှုု

(၃). ဝန််ထမ်းး �ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��တိုးး��တက််မှုုနှှင့််� လေ့�့ကျျင့််�မှုု
(၄). Customer များ�း�၏ စိိတ််ကျေ�ေနပ််မှုု

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၁၂

Financial Inclusion

Job Creation and
Enterprise
Development

Employee
Development and
Training

Customer Satisfaction

uab focus areas:

uab focus areas:

uab focus areas:

•

•

•
•

•

•

•
•

Enabling home
ownership
Providing digital
solutions
Financial literacy

Financing to SME
Developing products
and solution for
cash flow
management

•

Offering motivating
working conditions
Regular employee
trainings

uab focus areas:
Appropriate and
suitable products
Transparency

အော�ာက််ဖော်�်� ပြ�ပါါအကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�သည်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််၊ စက််တင််ဘာာလ ၃၀ ရက််နေ့့တွ�ွ
� င််ကုုန်ဆုံးး
် �� သော�ာ (၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််)
အတွွင်းး� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့� သော�ာ အားး�ထုုတ််မှုုများ�း� ဖြ�စ်် သည််။
ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲရေး�း
ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��တိုးး��တက််မှုုပန်း�း တိုုင်
� ်များ�း�

SDG အမှှတ်် (၈)

သင့့်�တော်�်�သော�ာ အလုုပ်် နှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့�ဖြိုး��း ��

uab ၏ အာာရုံံ� စိုု�က််ထားး�သော�ာ

ဧရိိယာာများ�း�

ဘဏ္ဍာာရေး�းပါါဝင််မှုု


တိုးး��တက််မှုု

၂၀၁၉ ခုုနှှစ််ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ်် အတွွင်းး�

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့� မှုုများ�း�


၃၀ ရက််နေ့့တွ�ွ
� င်် ကုုန််ဆုံးး��သော�ာ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််

အိုးး��အိိမ်် ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု

အတွွင်းး� အိိမ်် ထော�ာင််စုု ၃၉ စုုအားး� အိုးး��အိိမ််

အခွွ င့််�အလမ်းး�များ�း�ဖွွင့််�

ပေး�းခြ�င်းး�


ဒီီဂျျစ််တယ််နည်းး�ဖြ�င့််�

ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုအခွွ င့််�အလမ်းး� ကိုု�ပေး�းခဲ့့� သည််။


ဘဏ္ဍာာရေး�းပါါဝင််မှုု တိုးး��မြှ�င့််�ရန်
် အတွွက်် သစ််
ှ

ဆန်း�း သော�ာ ဒီီဂျျစ််တယ်် ထုုတ််ကုုန်အ
် သစ်် များ�း�

ဖြေ�ေရှှ င်းး�နည်းး�များ�း�ပေး�း

ကိုု� မိိတ််ဆက််နိုင်
�ု ်ရန် ် ပြ�င််ဆင််လျျက််ရှိိ� သည််။

ခြ�င်းး�


uab ဘဏ််သည်် ၂၀၁၉ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလ

(uab mobile banking, SaiSai Pay Digital

ဘဏ္ဍာာရေး�းပညာာရပ််

Wallet, uab pay Digital Wallet နှှင့််� uab

ဗဟုုသုုတများ�း�

pay merchant app တို့့� ကိုု� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််

ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ် မိိတ််ဆက််ခဲ့့� သည််။)


အမျိုး�း��မျိုး�း��သော�ာ ဘဏ္ဍာာရေး�းပညာာရပ််

ဗဟုုသုုတများ�း�ဆိုု�င််ရာာ ပဏာာမခြေ�ေလှှမ်းး �များ�း�

ဖြ�စ်် သော�ာ ပြ�ည််တွင်းး
ွ �နှှင့််�ပြ�ည််ပမှှ ကျော�ာ�င်းး�သားး�
အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း� အတွွက်် webinar များ�း�

ပြု�ုလုုပ်် ပေး�းခြ�င်းး�၊ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းကဏ္ဍမှှ ပုုဂ္ဂိုု��လ််
များ�း�နှှင့််� နှီးး��နှော�ာ�ဖလှှယ််ပွဲဲ�များ�း� ပြု�ုလုုပ်် ခြ�င်းး�တို့့�
ပြု�ုလုုပ်် ခဲ့့� သည််။

၂၀၁၉ ခုုနှှစ််ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််အတွွင်းး� ကျွွန်ုပ်
�ု ်

တို့့� ၏ အမျိုး�း��မျိုး�း��သော�ာ ဘဏ္ဍာာရေး�းပညာာရပ််

ဗဟုုသုုတများ�း�ဆိုု�င််ရာာ ပဏာာမ ခြေ�ေလှှမ်းး �များ�း�
တွွင်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင်် ခဲ့့�သူူ ၁,၃၆၆ ဦးးရှိိ�ခဲ့့�သည််။

၁၃ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉

www.uab.com.mm

ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲရေး�း
ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��တိုးး��တက််မှုုပန်း�း တိုုင်
� ်များ�း�

SDG အမှှတ်် (၈)

သင့့်�တော်�်�သော�ာ အလုုပ်် နှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့�ဖြိုး��း ��

uab ၏ အာာရုံံ� စိုု�က််ထားး�သော�ာ

ဧရိိယာာများ�း�

ဘဏ္ဍာာရေး�းပါါဝင််မှုု


တိုးး��တက််မှုု

၂၀၁၉ ခုုနှှစ််ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ်် အတွွင်းး�

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့� မှုုများ�း�


ကျော�ာ�င်းး�သူူ များ�း�အတွွက်် အလုုပ်် သင််

အိုးး��အိိမ်် ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု

အခွွ င့််�အရေး�းများ�း�ကိုု�လဲဲကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�မှှဖန်တီးး
် �

အခွွ င့််�အလမ်းး�များ�း�ဖွွင့််�

ပေး�းခဲ့့� သည််။ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ်

ပေး�းခြ�င်းး�


အလုုပ်် သင််ကျော�ာ�င်းး�သားး�/ ကျော�ာ�င်းး�သူူ ၆ ဦးး

ဒီီဂျျစ််တယ််နည်းး�ဖြ�င့််�

ရှိိ�ခဲ့့� ပြီး�း� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ်အ

ဖြေ�ေရှှ င်းး� နည်းး�များ�း�ပေး�း

ယော�ာက်် ၄၀ အထိိ အစီီအစဥ်် အားး�တိုးး��ချဲ့့��ခဲ့့�

ခြ�င်းး�


သည််။

ဘဏ္ဍာာရေး�းပညာာရပ််
ဗဟုုသုုတများ�း�

ထို့့�အပြ�င်် တက္ကကသိုု�လ််ကျော�ာ�င်းး� သားး�/



(၄၆) ကြိ�ိမ်် မြော��ာက်် အရှေ့�့�တော�ာင်် အာာရှှ နှှင့််�
ဂျျပန််လူင
ူ ယ််များ�း� သင်္ဘော�ာ�ခရီးး �စဥ်် (46th

SSEAYP) တွွင်် မြ�န််မာာကျော�ာ�င်းး�သားး�/သူူ

၂၈ ဦးးအားး�ထော�ာက််ပံ့့�ခဲ့့� သည််။
SDG အမှှတ်် (၉)

နယ််ပယ််ရပ််ဆိုု�င််ရာာ ဆန်းး�သစ်် တီီထွွင််မှုုနှှင့််�
အခြေ�ေခံံအုုတ််မြ�စ််

အလုုပ်် အကိုု�င််ဖန်တီးး
် �ခြ�င်းး�နှှင့််�



စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်းး�များ�း� ဖွံ့့�ဖြိုး��း��

(စွွမ်းး�ဆော�ာင်် ရည်် အခြေ�ေပြု�ု အပိုုဆုုကြေး
�
��း

တိုးး��တက်် ရေး�း


ငွေ�ေအဖြ�စ်် ယခင််နှစ်
ှ ် က ကျျပ််သန်း�း ပေါ�ါင်းး�

၂.၂၂ သန်း�း ပေး�းခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ဝန််ထမ်းး�များ�း�

အသေး�းစား�းအလတ််စား�း

၏ တိုးး��တက််လာာသော�ာ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််များ�း�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်း�း များ�း�

ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည့််� အနေေဖြ�င့််� ၂၀၁၉

အားး�ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက််ပံ့့�

ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ် ကျျပ််သန်း�း ပေါ�ါင်းး� ၃.၀၁ သန်းး�

ခြ�င်းး�


ထုုတ််ကုုန်များ�း
် �၏

တိုးး��တက််မှုုနှင့််�
ှ ငွေ�ေကြေး��း

စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််အခြေ�ေပြု�ု အပိုု�ဆုုကြေး��းငွေ�ေ

ကိုု� ချီးး��မြှ�င့််�ခဲ့့
ှ �သည််။


၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာ ရေး�းနှှစ််အတွွင်းး� ညှိိ�နှိုု��င်းး�အလုုပ််
ချိိ�န််အားး� စမ်းး�သပ်် စတင််ခဲ့့� သည််။

စီးး�ဆင်းး�မှုုစီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�ခြ�င်းး�

(uab Tower သို့့�ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�ပြီး�း�နော�ာက်် ၂၀၂၀

အတွွက်် အဖြေ�ေရှာာ�ခြ�င်းး�

ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ် ဝန််ထမ်းး�များ�း� အားး� ၎င်းး�တို့့�

၏ လုုပ််ငန်း�း သဘာာဝ အပေါ်�်မူူတည််၍ အလုုပ််
ချိိ�န််အားး� ညှိိ�နှိုု��င်းး�ခံံစား�းခွွင့််�ပြု�ုထားး�သည််။)


၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ် သင််ကြား�း�ရေး�း

အစီီအစဥ််များ�း�အားး� နာာရီီ ပေါ�ါင်းး� ၉,၁၀၆ နာာရီီ စာာ

ပို့့�ချျပေး�းခဲ့့� ပြီး�း� ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ် နာာရီီ

ပေါ�ါင်းး� ၁၅,၀၀၀ အထိိ မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�သည််။


Webinar ဖြ�င့််� သင််ကြား�း�ပို့့�ချျခြ�င်းး�

(၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ် Microsoft Office
365 တွွင်ရင်းး
် �နှီးး��မြှု��ု ပ််နှံံ�ရန် ် ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း�

၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ် ဝန််ထမ်းး�များ�း�

အားး�Videoconferencing ဖြ�င့််� ဆက််သွယ်
ွ ်

သင််ကြား�း�ပို့့�ချျခြ�င်းး�ကိုု� တိုးး��မြှ�င့််�လာ
ာပြီး�း� ဝန််ထမ်းး�
ှ

များ�း�နှှင့််� ဆက််ဆံံရေး�းလွွယ်ကူ
် တိုးး
ူ �� တက််လာာမည််
ဟုုယုံံ�ကြ�ည််ပါါသည််။ ထိုုအ
� ကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု
အားး� ၂၀၂၀ခုုနှှစ်် ရေ�ရှှ ည်တ
် ည််တံ့့� ခိုု�င်မြဲ် �ဲရေး�း

www.uab.com.mm

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၁၄

ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲရေး�း
ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��တိုးး��တက််မှုုပန်း�း တိုုင်
� ်များ�း�

SDG အမှှတ်် (၉)

နယ််ပယ််ရပ််ဆိုု�င််ရာာ ဆန်းး�သစ်် တီီထွွင််မှုုနှှင့််�
အခြေ�ေခံံအုုတ််မြ�စ််

uab ၏ အာာရုံံ� စိုု�က််ထားး�သော�ာ

ဧရိိယာာများ�း�

အလုုပ်် အကိုု�င််ဖန်တီးး
် �ခြ�င်းး�နှှင့််�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်းး�များ�း� ဖွံ့့�ဖြိုး��း��

တိုးး��တက်် ရေး�း


၂၀၁၉ ခုုနှှစ််ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ်် အတွွင်းး�

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့� မှုုများ�း�
အစီီရင််ခံံစာာတွွင်် တင််ပြ� သွားး��မည််ဖြ�စ််သည််။

  ဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့််�ချိိ�တ််ဆက််ရေး�း

အစီီအစဥ််များ�း� ၎င်းး�တွွင်် တစ််ကိုုယ်
� ရ
် ည်် ဖွံ့့�ဖြိုး��း��
တိုးး��တက််မှုနှ
ု င့််�
ှ CEO နှှင့််� အကြီး�း�တန်း�း အုုပ််ချုု�ပ််

အသေး�းစား�းအလတ််စား�း

မှုု အဖွဲ့့�မှှ ကြီး�း�ကြ�ပ််လမ်းး�ညွှှန်သ
် င််ကြား�း�ပေး�းခြ�င်းး�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်း�း များ�း�

အားး�ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက််ပံ့့�
ခြ�င်းး�


တို့့� ပါါဝင််သည််။)

	ခွွင့််�ရက််များ�း�အားး�ခြုံ�ံ�ငုံံ�၍လစာာဖြ�တ််သော�ာခွွင့််�မူူ
ဝါါဒ (wrap-around leave policy) အားး�

ထုုတ််ကုုန်များ�း
် �၏

ဖြ�တ််သိမ်းး
ိ �ခြ�င်းး�

တိုးး��တက််မှုုနှှင့််� ငွေ�ေကြေး��း

လုုပ််သက််ခွွင့််�အားး� ရုံးး��ဖွွင့််�ရက််များ�း� မှှသာာ နုုတ််

စီးး�ဆင်းး�မှုုစီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�ခြ�င်းး�

သွားး��မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� (စနေေ၊ တနင်္ဂဂနွေ�ေ နှှင့််� အစိုးး��ရ

အတွွက်် အဖြေ�ေရှာာ�ခြ�င်းး�

ရုံးး��ပိိတ််ရက််များ�း�ကိုုပါ
� ါထည့််� သွွင်းး�ခြ�င်းး�မပြု�ုတော့�့�

ပါါ)။ ၎င်းး�သည်် ဝန််ထမ်းး�များ�း�အတွွက်် အပန်းး�ဖြေ�ေ
အနား�းယူူရန်နှ
် င့််�
ှ မိိသားး�စုုအတွွက််အချိိ�န််ပိုုရနို
� င်
�ု ်

ရန်် အခွွင့််�အရေး�းကိုုဖန်
� တီးး
် �ပေး�းခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။)
SDG အမှှတ်် (၃)

Customer များ�း�၏ စိိ တ််



လက််ကျျန််အပေါ်�်တွွင််အတိုးး��တွွက််၍ပေး�းသော�ာ

ကျေ�ေနပ်် မှုု

ကျျန်း�း မာာခြ�င်းး�နှှင့််� သုုခချျမ်းး�သာာ


ထုုတ််ကုုန်တ
် စ်် ခုုဖြ�စ််သည််။ ဤထုုတ််ကုုန်သ
် ည််

သင့််�လျော်�်��ကိုု�က််ညီီ

customer များ�း�အတွွက်် မျှှတသော�ာ အတိုးး��

သော�ာ ထုုတ််ကုုန်များ�း
် �


ဇီးး�ကွွက််အကော�ာင့််� - ၎င်းး�သည်် နေ့့စဥ််
� ငွေ�ေ

နှုု�န်း�း တွွက််ချျက််သော�ာ စနစ်် ဖြ�င့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု

ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

ပေး�းထားး�ပြီး�း� အသေး�းစား�းအလတ််စား�းဝင််ငွေ�ေ

စုုဆော�ာင်းး�သူူများ�း�ဖြ�စ််သော�ာလက််လီီကဏ္ဍကိုု�

ရည််ရွွည််သည််။


Customer Hotline (number/ တိုုင်
� ်ကြား�း�

ချျက််များ�း� ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး�) ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််
တွွင်် Call Centre အားး� ၂၄ နာာရီီ ဝန််ဆော�ာင််မှုု

ပေး�းခဲ့့� ပြီး�း� facebook messenger မှှတစ်် ဆင့််�

လဲဲ ဆက််သွွယ််နိုင်
�ု ်သည််။


၂၀၁၉ ခုုနှှစ််အတွွက်် နှှစ််ပတ််လည််

အစီီရင််ခံံစာာအားး� စာာရင်းး�စစ််ထားး�သော�ာ

ဘဏ္ဍာာရေး�း ဆိုု�င််ရာာအချျက််အလက််များ�း�၊

အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုု စာာတမ်းး�၊ ဆုံးး��ရှုံး�း��နိုုင်
� ်ခြေ�ေစီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�

မှုု အစီီရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င်် မြဲ�ဲရေး�း
စာာတမ်းး�များ�း�ဖြ�င့််� အပြ�ည့့်� အဝထုုတ််ဖော်�်�ခဲ့့�
သည််။


နိုုင်
� ်ငံံတကာာမှှလက််ခံံထားး�သော�ာ စံံချိိ�န််စံံညွှှန်း�း

များ�း�နှှင့််� အညီီ ရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�အားး� ပွွင့််�လင်းး�

မြ�င််သာာမှုုရှိိ�စေ�ရန် ် ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ်
GRI, SASB နှှင့််� AA1000 တို့့� ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ခဲ့့�

သည််။

၁၅ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉

www.uab.com.mm

ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲရေး�း
ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��တိုးး��တက််မှုုပန်း�း တိုုင်
� ်များ�း�

uab ၏ အာာရုံံ� စိုု�က််ထားး�သော�ာ

ဧရိိယာာများ�း�

Customer များ�း�၏ စိိ တ််

SDG အမှှတ်် (၃)

၂၀၁၉ ခုုနှှစ််ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ်် အတွွင်းး�

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့� မှုုများ�း�


ကျေ�ေနပ်် မှုု

ကျျန်း�း မာာခြ�င်းး�နှှင့််� သုုခချျမ်းး�သာာ


သင့််�လျော်�်��ကိုု�က််ညီီ

သော�ာ ထုုတ််ကုုန်များ�း
် �


ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ်

မြ�န််မာ့့စီးး
� �ပွား��းရေး�းကဏ္ဍတာာဝန််ယူူမှုုရှိိ�ရေး�း

အထော�ာက််အကူူပြု�ုဌာာန မှှ ထုုတ််ပြ�န််သော�ာ
ပွွင့််�သစ််စအစီီရင််ခံံစာာတွွင်် အဆင့််� (၅)

နေေရာာကိုု�ရရှိိ�ခဲ့့� ပြီး�း� အဖွဲ့့�အစည်းး�အုုပ်် ချုု�ပ်် ရေး�း

ဖော်�်�ထုုတ််မှုုတွင်
ွ ် အမြ�င့််�ဆုံးး��အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််
ခြ�င်းး�ခံံခဲ့့� ရသည််။

၂.၅. SDG ရည််မှှန်း�း ချျက်် များ�း�နှှင့််� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာခြ�င်းး�
အော�ာက််ပါါဇယားး�တွွင်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ ရေ�ရှှ ည်် မဟာာဗျူ�ူဟာာများ�း�၊ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ SDG ရည််မှှန်း�း ချျက််ပန်း�း တိုုင်
� ် (၄) ခုုနှှင့််� ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာ ရေး�း
နှှစ််၏ အော�ာင််မြ�င််မှုုများ�း�ကိုု�ဖော်�်� ပြ�ထားး�သည််။
အမျိုး�း��အစား�း

ရည််မှှန်း�း ချျက််

အော�ာင််မြ�င််မှုုများ�း�

(စက််တင််ဘာာ ၂၀၁၉)

အော�ာင််မြ�င််မှုုများ�း�

(၂၀၁၉ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလ)

အိိမ်် ယာာပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု

စုုစုုပေါ�ါင်းး�ချေး�း�ငွေ�ေအစုုစုု၏၁၀.၅% ၂၀၂၄ ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလ

စုုစုုပေါ�ါင်းး�ချေး�း�ငွေ�ေအစုုစုု၏ ၁.၃ %

ဒစ််ဂျျစ််တယ််ဖြေ�ေရှှ င်းး�နည်းး�

Customer များ�း�အားး� လက််ထဲဲရှိိ�

uab Mobile ကိုု� ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာရေး�း

များ�း�

၃၀ရက််

ကိိရိိယာာများ�း�မှှတစ်် ဆင့််� အကော�ာင့််�
ဖွွင့််�လှှစ််နိုင်
�ု ်စေ�ခြ�င်းး�

၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလ
၃၀ရက််

နှှစ််တွင်
ွ ် စတင််မိိတ််ဆက််ခဲ့့� သည််၊

စဉ််ဆက််မပြ�တ််နှင့််�
ှ အတူူသာာလွွန် ်

ကော�ာင်းး�မွွန်၍
် လုံံ�ခြုံ�ံ �သော�ာ မိုု�ဘိုု�င်းး�

ဘဏ််လုုပ်် ငန်း�း အတွေ့�့အကြုံ�ံ�အတွွက််
Biometric Log-in၊ Mobile TopUp၊
Bill Payment နှှင့််�အခြား�း�အရာာများ�း�

စသော�ာတိုးး��တက််မှုုများ�း�ကိုု�ပြု�ုလုုပ်် ခဲ့့�

သည််။

လက််လီီရော�ာင်းး�ဝယ််မှုုကဏ္ဍအတွွက််

ငွေ�ေဖြ�ည့််�ခြ�င်းး�နှှင့််� အခမဲ့့� ငွေ�ေလွှဲဲ�ခြ�င်းး� ၀န််
ဆော�ာင််မှုုကိုု�၀ယ််ယူသူ
ူ ူများ�း�အတွွက်် ၄%
အထိိ လျှော့�့��စျေး�း�ပေး�းခဲ့့� သည််။

အွွန်လို
် ုင်းး
� �မှှ ဘဏ််စာာရင်းး� အကော�ာင့််�
ဖွွင့််�မှုုကိုု� ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ်
ပြ�င််ဆင််ခဲ့့� ပြီး�း� ၂၀၂၀ ဧပြီ�ီလတွင်
ွ ်

လုုပ်် ငန်း�း စဉ််ကိုု� အော�ာင််မြ�င််စွာာ� စတင််

နိုုင်
� ်ခဲ့့� သည််။ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဏာာ�ရေး�းနှှစ််

တွွင်် Digital wallet လုုပ်် ငန်း�း စဉ်််�

အတွွက်် ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�နှှင့််�အခြေ�ေခံံများ�း�
ကိုု�ပြု�ုလုုပ်် ခဲ့့� သည််။

www.uab.com.mm
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အမျိုး�း��အစား�း
ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ
တတ််မြော��ာက််မှုု

ရည််မှှန်း�း ချျက််
ဘဏ််လုုပ်် ငန်းး�မဟုုတ််သော�ာ

လုုပ်် ငန်းး�၊ ဘဏ််လုုပ်် ငန်းး�နှှင့််�

အခြား�း�အသီးး�သီးး�သော�ာလုုပ်် ငန်း�း

အော�ာင််မြ�င််မှုုများ�း�

(စက််တင််ဘာာ ၂၀၁၉)
၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလ
၃၀ရက််

တစ်် ခုုချျင်းး�စီီ သို့့� ဘဏ္ဍာာရေး�း

အော�ာင််မြ�င််မှုုများ�း�

(၂၀၁၉ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််အတွွင်းး�
ဘဏ််လုုပ်် ငန်း�း မဟုုတ််သော�ာလုုပ်် ငန်း�း

၊ ဘဏ််လုုပ်် ငန်း�း နှှင့််� အခြား�း�အသီးး�သီးး�
သော�ာလုုပ်် ငန်း�း တစ်် ခုုချျင်းး�စီီမှှ cust-

ဆိုု�င််ရာာ တတ််မြော��ာက််မှုုသင််တန်း�း

tomer ၁,၃၆၆ ယော�ာက််အတွွက််

၁၂ခုုပို့့� ချျပေး�းခဲ့့� သည််။

ငွေ�ေကြေး��းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ�း�အစပျိုး�း��မှုု

တွွင်် ပါါ၀င််ခဲ့့� သည််။

အသေး�းစား�းနှှင့််�အလတ််စား�း စုုစုုပေါ�ါင်းး�ချေး�း�ငွေ�ေအစုုစုု၏ ၂၆%

၂၀၂၄ ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလ

၂၀၁၉ဘဏ္ဍာာနှှစ််အတွွက်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�

ဝန််ထမ်းး �များ�း�အတွွက််

၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလ

၂၀၁၉ စက််တင််ဘာာ ၃၀ ရက််ကုုန်ဆုံးး
် ��

ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက််ပံ့့�မှုု
သင််တန်း�း

၂၀၂၁ ခုုနှှစ််၊ စက််တင််ဘာာလ ၃၀
ရက််နေ့့တွ�ွ
� င်် အဆုံးး��သတ််မည့််�

ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််အတွွက်် သင််တန်း�း

၃၀ရက််
၃၀ရက််

ချိိ�န်် ၁၅၀၀၀ ခန့််� အချိိ�န််ယူူရမည််

နှှင့််�အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�
ခြ�င်းး�

စီီ မံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုများ�း�

ESG မူူဝါါဒကိုု�ရေး�းဆွဲဲ�ပြီး�း �

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရန် ်

သင််တန်းး�များ�း�/ရှှ င်းး�လင်းး�ပွဲဲ�များ�း�

ပေါ�ါင်းး� ၉,၁၀၆ ယော�ာက််အားး� လေ့�့ကျျင့််�

၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် မတ််လတွင်
ွ ် မူူ

မူူဝါါဒရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််�အကော�ာင််အထည််

နှှစ်် မတ််လ တွွင်် အပြ�ည့််�အဝ

အတွွက်် WWF နှှင့််� နား�းလည််မှုုစာာချွွန််

ဝါါဒရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််�၊ ၂၀၂၄ ခုု
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�။

၀န််ထမ်းး �များ�း�အားး�မွွမ်းး �မံံ

သော�ာဘဏ္ဍာာ ရေး�းနှှစ််အတွွင်းး� လူူ
မှုုပေး�းခဲ့့� သည််။

ဖြ�စ်် သည််။
ESG မူူဝါါဒရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�

ချေး�း�ငွေ�ေ အစုုစုု၏ ၁၀.၁%

၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလ

ပြု�ုလုုပ်် ၍ ၀န််ထမ်းး �လိိမ်် လည််

မှုု နှှင့််� အပြု�ုအမူူအမှား��းများ�း�ကိုု�
လက််သင့််�မခံံခြ�င်းး�။

ဖော်�်�ခြ�င်းး�အားး� နည်းး�ပညာာပံ့့�ပိုးး��မှုု

လွှာာ� ကိုု� ၂၀၂၀ခုုနှှစ်် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ လ
တွွင်် လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့� သည််။

၀န််ထမ်းး �အသစ််များ�း�အားး� ၎င်းး�တို့့� ၏
မိိတ််ဆက််ပွဲဲ� အတွွင်းး�တွွင်် ကျျင့််�၀တ််
ဆိုု�င််ရာာ လိုုက်
� ်နာာရမည့််�အချျက််

များ�း�နှှင့််� အခြား�း�ကျျင့််�၀တ််များ�း�အားး�

ရှှ င်းး�လင်းး�တင််ပြ�ခဲ့့� သည််။ လက််ရှိိ� ၀န််
ထမ်းး� ၂၃၄ ယော�ာက််အားး�ငွေ�ေကြေး��း
ခ၀ါါချျခြ�င်းး�၊ လာာဘ်် ပေး�းလာာဘ်် ယူူ

မှုုတိုုက်
� ်ဖျျက််ရေး�း၊ ကျျင့််�၀တ််ဥပဒေ�
နှှင့််� ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််အတွွင်းး�
အခြား�း�ကျျင့််�ဝတ််နှှင့််� ပတ််သက််

သည့််�သင််တန်း�း များ�း�ပေး�းခဲ့့� သည််။

ဆုံးး��ရှုံး�း��နိုုင်
� ်ခြေ�ေဆိုု�င််ရာာသတင်းး�လွှာာ�
(၄) ခုုကိုု�ပုံံ�နှိိ�ပ််ထုုတ််ဝေ�ခဲ့့� ပြီး�း� ၀န််

ထမ်းး�များ�း�အားး�လုံးး��နှှင့််� ဘုုတ််အဖွဲ့့�ဝင််
များ�း�အားး�ဖြ�န့််�ဝေ�ခဲ့့� ပြီး�း� စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု၏

အရေး�းပါါမှုုများ�း�နှှင့််� ဘဏ််၏ ဆုံးး��ရှုံး�း��
နိုုင်
� ်ခြေ�ေအလေ့�့အထများ�း�ကိုု� ၂၀၁၉
ဘဏ္ဍာာနှှစ််အတွွင်းး� အလေး�းထားး�

ဆော�ာင််ရွွက််ရန် ် တိုုက်
� ်တွန်း
ွ �း ခဲ့့� သည််။

၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ် စည်းး�ကမ်းး�
ထိိန်း�း သိိမ်းး�မှုု (၂၅) မှုုဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့� သည််။

၁၇ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉
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အမျိုး�း��အစား�း
ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

ရည််မှှန်း�း ချျက််
GRI အညွှှန်း�း ကိိန်းး�နှှင့််� SASB

အညွှှန်း�း ကိိန်းး�ထုုတ််ပေး�းရန််

အော�ာင််မြ�င််မှုုများ�း�

အော�ာင််မြ�င််မှုုများ�း�

(စက််တင််ဘာာ ၂၀၁၉)
၂၀၂၀ခုုနှှစ်် မေ�လ

(၂၀၁၉ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလ)
ဤအစီီရင််ခံံစာာ၏အဆုံးး��တွွင်် GRI

အညွှှန်း�း ကိိန်း�း နှှင့််� SASB အညွှှန်း�း ကိုု�
ကြ�ည့််�ရှု�ုနိုင်
�ု ်သည််။

၃။ တာာဝန််ယူူမှုုရှိိ�သော�ာ လုုပ်် ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက်် မှုုအတွွက်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� ၏ကတိိ ကဝတ်် များ�း�
၃.၁. အဖွဲ့့�အစည်းး�အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုုပုံံ�စံံ
Board Committees
Board Advisory & Strategy Committee
Board Audit Committee
Board Credit Committee
Board Risk Committee
Board Nomination and Remuneration
Committee

s

အဖွဲ့့�အစည်းး�အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုုပုံံ�စံံကိုု� အော�ာက််ပါါဇယားး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
ကော�ာင်းး�မွွန်သော�
်
ာ အဖွဲ့့�အစည်းး�အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုုအခြေ�ေခံံမူူကိုု� အကော�ာင််

အထည််ဖော်�်�ရန်အ
် တွွက်် ဘုုတ််အဖွဲ့့�တွ�ွင်် ဆပ်် ကော်�်�မတီီ (၅) ခုုပါါ
၀င််သည််။

၄။ ဘုုတ််အဖွဲ့့�စာာရင်းး�စစ််ကော်�်�မတီီ

၅။ ဘုုတ််အဖွဲ့့�အမည််စာာရင်းး�နှှင့််�လုုပ်် ခကော်�်�မတီီ

၁။ ဘုုတ််အဖွဲ့့�အကြံ�ံပေး�းနှှင့််� မဟာာဗျူ�ူဟာာကော်�်�မတီီ

ဆပ််ကော်�်�မတီီတစ််ခုုစီီတွင်
ွ ် လုုပ််ပိုုင်
� ခွ
် ွင့််�သတ််မှတ်
ှ ်ချျက််များ�း�ရှိိ�ရမည််

၃။ ဘုုတ််အဖွဲ့့�ကြွေး��းမြီ�ီ ကော်�်�မတီီ

ပါါအတိုုင်းး
� �ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

၂။ ဘုုတ််အဖွဲ့့�ဆုံးး��ရှုံး��း� နိုုင်
� ်ခြေ�ေစီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုကော်�်�မတီီ

www.uab.com.mm

ဖြ�စ််ပြီး�း� ဆပ်် ကော်�်�မတီီတစ််ခုု စီီ ၏ ရည််ညွှန်း
ှ �း ချျက်် များ�း�ကိုု� အော�ာက််

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၁၈

အုုပ််ချုု�ပ််မှုပုံံ
ု စံံကို
�
ထော�
ု�
ာက််ပံ့ရန်
့� နှ
် င့််�
ှ ဌာာနတွွင်းး�ပိုုင်းး
� �ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုကို
ု တိုးး
ု� �� မြှ�င့််�
ှ

စီီ မံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု၏ လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််များ�း�တွွင််

သော�ာကာာကွွယ်ရေး
် �းဖွဲ့့�စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံ(� ၃)ခုုကိုုဖွဲ့
� �စည်းး
့
�ထားး�သည််။

ဆုံးး��ရှုံး�း��နိုုင်
� ်ခြေ�ေများ�း�ကိုု� ကြီး�း�ကြ�ပ်် သည့််� အခြား�း�လုုပ်် ငန်း�း ဆော�ာင််တာာ

စေ�ရန််အတွွက်် ဘဏ််သည်် အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ အချျက််များ�း�ပါါဝင််

ပထမ ကာာကွွယ််ရေး�းစည်းး�မျျဥ်းး� - စီးး�ပွား��းရေး�းယူူနစ််များ�း�၊ ဌာာနများ�း�

နှှင့််� ဘဏ််ခွဲဲ�များ�း�၊ ၄င်းး�တို့့� သည်် နေ့့စဉ််
� လုုပ်် ငန်း�း ဆော�ာင််တာာများ�း�တွွင််
ဆုံးး��ရှုံး�း��နိုုင်
� ်ခြေ�ေများ�း�ကိုု� လက််ဝယ််ထားး�ရှိိ�ပြီး�း� စီီ မံံခန့််�ခွဲ�ဲ�သည််။

ဒုုတိိ ယ ကာာကွွယ််ရေး�းစည်းး�မျျဥ်းး� - လွွတ််လပ််သော�ာ ဆုံးး��ရှုံး�း��နိုုင်
� ်ခြေ�ေ

ဆုံးး��ရှုံး�း��နိုုင်
� ်ခြေ�ေစီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�

မှုုနှင့််�
ှ လေး�းစား�းလိုုက်
� ်နာာခြ�င်းး�ဌာာန အပါါအဝင်် ဘဏ္ဍာာရေး�းဌာာနနှှင့််�
များ�း� စသည််တို့့�လည်းး�ပါါဝင််သည််။

တတိိ ယ ကာာကွွယ််ရေး�းစည်းး�မျျဥ်းး� - ဌာာနတွွင်းး�စာာရင်းး�စစ််၊ ပြ�င််
ပစာာရင်းး�စစ််နှှင့််�

လွွတ််လပ််သော�ာအာာမခံံချျက််ပေး�းသည့််�

ကြား�း�ခံံအဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�ပါါဝင််သည််။
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၃.၂. ဆုံးး��ရှုံး�း��နိုု�င််ခြေ�ေစီီ မံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု
ထိိရော�ာက်် သော�ာဆုံးး��ရှုံး�း��နိုု�င််ခြေ�ေစီီ မံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုသည်် ဘဏ်် ၏စီးး�ပွား��းရေး�း

ခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု ရည််မှှန်း�း ချျက််များ�း�သည်် ဘဏ််၏အစိိတ််အပိုု�င်းး�အားး�လုံးး��

အတွွက်် ဘဏ််၏အကြီး�း�တန်း�း စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု ကော်�်�မတီီများ�း�မှှ ချျမှှတ််

အစီီ အစဉ််များ�း�နှှင့််�

အော�ာင််မြ�င််မှုုအတွွက််အဓိိကကျျသည််။

ဆုံးး��ရှုံး��း� နိုုင်
� ်ခြေ�ေစီီ မံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု

ပြီး�း�ဘုုတ််အဖွဲ့့�နှှင့််� သို့့�မဟုုတ်် ယင်းး�၏ ကော်�်�မတီီများ�း�က အတည််ပြု�ု
ကာာ စီီ မံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု သေ�ချာ�ာစေ�ရန်် လုုပ်် ဆော�ာင််သည််။ ဆုံးး��ရှုံး��း� နိုုင်
� ်ခြေ�ေစီီ မံံ

၏ ညီီညွတ်
ွ ်မှုုရှိိ�စေ�ရန် ် ဘဏ််၏မဟာာဗျူ�ူဟာာများ�း�နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း
ကိုု�က််ညီီသည််။

ဆုံးး��ရှုံး�း��နိုုင်
� ်ခြေ�ေစီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုမူူ

ဘော�ာင််သည်် အော�ာက််ဖော်�်� ပြ�ပါါပုံံ�အတိုုင်းး
� � ဘဏ််အတွွင်းး�ရှိိ� ဆုံးး��ရှုံး��း�
နိုုင်
� ်ခြေ�ေများ�း�ကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�သည််။

Risk Governance and Oversight

Risk Appetite

Risk Management Process

Risk
Identification

Risk
Measurement

Risk
Control

Risk
Monitoring

Risk Analytics
and Reporting

Risk Documentation

Risk Infrastructure

Risk Culture

ဘုုတ််အဖွဲ့့�က ဆုံးး��ရှုံး��း� နိုုင်
� ်ခြေ�ေများ�း�ကိုု� ထိိရော�ာက််စွာာ�လျော့�့�ချ
� ျရန််ယန္တရား�းများ�း
တ
� ရှိိ�မရှိိ�သေ�ချာ�ာလုုပ်် ဆော�ာင််သည််။ သက််ဆိုု�င််ရာာကော်�်�မတီီများ�း�နှှင့််�

အတူူ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ဆုံးး��ရှုံး��း� နိုုင်
� ်ခြေ�ေများ�း�ကိုု� စီီမံံရန် ် သင့််�လျော်�်��သော�ာ မူူဝါါဒများ�း�၊ လုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�များ�း�နှှင့််� ထိိန်း�း ချုု�ပ်် မှုုများ�း�ရှိိ�မရှိိ� သေ�ချာ�ာ
စေ�ရန်် လုုပ်် ဆော�ာင််သည််
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4

Independent risk
management, compliance and audit
functions

BOARD

1

Oversight by Board and
Board Committees

2

Management and Operations of the
Bank by Senior Leadership Teams,
complemented by various
committees

3

Working Committees with specific
focus and task

BOARD
COMMITTEES

MANAGEMENT

MANAGEMENT
COMMITTEES

AD-HOC WORKING
COMMITTEES

BUSINESS & FUNCTIONAL UNITS

၃.၃. ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့�ခို�ု င််မြဲ�ဲရေး�းအတွွက်် ရေ�ရှှ ည််ချျဉ်းး�ကပ်် မှုု
ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ရေ�ရှှ ည််အော�ာင််မြ�င််မှုုသည်် မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံ၏ တည််ငြိ�ိမ််

နှှင့််� Change တို့့� သည်် ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့� ခိုု� င််မြဲ�ဲသော�ာ ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��ရေး�း

ပေါ�ါက််ပါါသည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�၏ ရေ�ရှှ ည်တ
် ည််တံ့့ခို
� ု�င်မြဲ် �ဲစေ�ရန် ် ချျဥ်းး�ကပ််

ထပ်် တူကျ
ူ ျသည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲစေ�ရန် ်

မှုုနှှင့််� သုုခချျမ်းး�သာာမှုုအပေါ်�်မူူတည််နေေကြော��ာင်းး� နား�းလည််သဘော�ာ
မှုုသည််

ဘဏ္ဍာာရေး�း

ဝန််ဆော�ာင််မှုု

ပေး�းသူူတာာဝန််များ�း�အပေါ်�်

မူူတည််နေေကြော��ာင်းး� ကျျယ််ပြ�န့််�စွာ�ာ� နား�းလည််ထားး�ပြီး�း� အလုုပ်် ရှှင််
တစ််ဦးး၏

အခန်း�း ကဏ္ဍအနေေဖြ�င့််�

ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�၏ပတ််ဝန်း�း ကျျင််နှင့််�
ှ

အသိုုင်းး
� �အဝိုုင်းး
� �အပေါ်�်တာာဝန််ယူမှု
ူ များ�း
ု �အပေါ်�်တွွင်် တည််ထော�ာင်် ထားး�
သည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ တန််ဖိုးး��များ�း�ဖြ�စ်် သော�ာ Connect ၊ Create

ရည််မှှန်း�း ချျက််များ�း�နှှင့််� ဤအခြေ�ေခံံအချျက််များ�း�အပေါ်�် မူူတည််ပြီး�း�
အော�ာက််ပါါအချျက်် (၃) ချျက််ကိုု�ဖော်�်� ပြ�သည််။
၁။ တာာဝန််သိိဘဏ််

၂။ တာာဝန််သိိဘဏ္ဍာာရေး�း

၃။ တာာဝန််သိိ ကော်�်�ပိုု�ရိိတ််နိုင်
�ု ်ငံံသားး�
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၃.၃.၁. တာာဝန််ယူူမှုုရှိိ�သော�ာ ဘဏ််
တာာ၀န််ယူူမှုုရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းတစ်် ခုု အဖြ�စ်် ရည််မှှန်း�း ချျက််အော�ာင််မြ�င််ရန်အ
် တွွက်် သက််ရော�ာက််မှုုလေး�းခုု အပေါ်�် အကဲဲဖြ�တ််ထားး�မှုုကိုု�
အော�ာက််တွင်
ွ ် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

(၁) ဘဏ္ဍာာရေး�းပါါ၀င််မှုု
၂၀၁၉

အားး�လုံးး��၏ ယုံံ�ကြ�ည််မှုုအပေါ်�်တွွင်် မူူတည််သည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏

ဘဏ္ဏာာ�ရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ်

ရည််ရွွယ််ချျက််နှှင့််�အတူူ

လူူတိုုင်းး
� �အိိမ်် ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုရှိိ�စေ�ရန် ်

ဘဏ််သည််

လူူ

(၃၉)ဦးးကိုု�

အိိမ်် ရာာ

ချေး�း�ငွေ�ေအသစ််ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းခဲ့့� သည််။ ၎င်းး�သည်် ဘဏ််၏ချေး�း�ငွေ�ေ
စုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ၁.၃% ဖြ�စ််ပြီး�း� ၂၀၂၄ ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာ ၃၀ တွွင််
၁၀.၅% အထိိဖြ�စ်် လာာစေ�ရန်် ရည််မှှန်း�း ထားး�သည််။ မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံ

တွွင်် ဘဏ္ဍာာရေး�းပါါဝင််မှုု ကျျယ််ပြ�န့််�စေ�ရန်် ဒီီဂျျစ််တယ််ဆက််သွွယ််

စီးး�ပွား��းရေး�းကိုု� မျှှတပြီး�း�တာာဝန််ယူူမှုုရှိိ�စွာာ�ဖြ�င့််� စျေး�း�နှုု�န်း�း နှှင့််�ဝန််ဆော�ာင််
မှုုအရည််အသွေး�း�ကိုု�

သင့််�တင့််�သော�ာပမာာဏဖြ�င့််�ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�း

ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လူူထုအ
ု ကျိုးး���ပြု�ုဘဏ််ဖြ�စ်စေ�ရန်
်
ကြိုး�း
် ��စား�းသည််။ ဘဏ္ဍာာရေး�း

Percentage of SME Loan to Total Loan
Portfolio

ရေး�းများ�း� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် မရှိိ�မဖြ�စ်် လိုုအ
� ပ်် သည််ကိုု� ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�

10%

ယုံံ�ကြ�ည််ထားး�သည််။ မကြာ�ာသေး�းခင််ကပင်် မိုု�ဘိုု�င်းး�ဘဏ််လုုပ်် ငန်း�း

နှှင့််� အင််တာာနက််ဘဏ််လုုပ်် ငန်း�း ကိုု� တည််ထော�ာင််ခဲ့့� သည််။ customer များ�း�အနေေဖြ�င့််� လက််ချော�ာ�င်းး�ကလေး�းလှုုပ််ရုံံ� မျှှဖြ�င့််� အကော�ာင့််�ဖွွင့််�
နိုုင်
� ်ရန် ် ဆော�ာင််ရွွက််နေေပါါသည််။

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ပြ�ည််တွင်းး
ွ �နှှင့််�ပြ�ည််ပရှိိ� ကျော�ာ�င်းး�သားး�အသင်းး�အဖွဲ့့�
များ�း�နှှင့််�

ဟော�ာပြော��ာပွဲဲ�များ�း�စီီ စဉ််ပေး�းခြ�င်းး�၊

SME Loan
90%

Others

စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ

လူ့့ အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�တစ်် ခုုပြု�ုလုုပ်် ပြီး�း� တက္ကကသိုု�လ််
ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ�း�အတွွက်် အလုုပ်် သင််အခွွ င့််�အလမ်းး�များ�း�ပေး�းခြ�င်းး�
စသည့််� အမျိုး�း��အမျိုး�း��သော�ာ ဘဏ္ဍာာရေး�းအသိိပညာာနှှင့််�ဆိုု�င််သော�ာ

နှှင့််� ဘဏ္ဍာာရေး�းမဟုုတ််သော�ာကိိစ္စစရပ််များ�း�တွွင်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

တက္ကကသိုု�လ််ကျော�ာ�င်းး�သားး� ၆ ဦးးအားး� အလုုပ်် သင််အဖြ�စ်် ခန့််�ထားး�ခဲ့့�

မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံတွင်
ွ ် ဘဏ္ဏာာ�ရေး�းမဟုုတ််သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ�း� ချျဥ်းး�ကပ််

အစီီအစဥ်် များ�း�ကိုု�ပြု�ုလုုပ်် ခဲ့့� ပါါသည််။ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ်

ပါါသည််။ ထို့့�အပြ�င်် uab သည်် နှှစ််စဉ််လူင
ူ ယ််ယဥ််ကျေး�း�မှုုဖလှှယ််
ရေး�းအစီီအစဉ််တစ်် ခုုဖြ�စ််သော�ာ

အရှေ့�့�တော�ာင််အာာရှှ နှှင့််�ဂျျပန််

လူူငယ််များ�း�သင်္ဘော�ာ�ခရီးး �စဥ်် (SSEAYP) တွွင်် ပါါ၀င််သော�ာ မြ�န််မာာ
ကျော�ာ�င်းး�သားး� ၂၈ ဦးး ကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီခဲ့့� သည််။

လုုပ်် ငန်း�း (၈၄၄) ခုုအားး� ၎င်းး�တို့့� ၏လုုပ်် ငန်း�း ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��တိုးး��တက််မှုုအတွွက််
၇၄ ဘီီ လီီယံံကျော်�်�� ) ငွေ�ေကြေး��း

ထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ�း�ပေး�းခဲ့့� သည််။ ထို့့�အပြ�င်် အသေး�းစား�းနှှင့််�အလတ််စား�း
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်း�း များ�း� လိုုအ
� ပ်် ချျက််နှင့််�ကို
ှ
ု�က််ညီီသည့််� ငွေ�ေသားး�

စီးး�ဆင်းး�မှုု အပေး�းအယူူများ�း�နှှင့််� လည််ပတ််ငွေ�ေအရင်းး�အနှီးး��ဆိုု�င််ရာာ
အစရှိိ�သည််တို့့�ကိုု�

အထော�ာက််အပံ့့�ပေး�းနိုုင်
� ်သော�ာ

ဘဏ္ဍာာရေး�း ထုုတ််ကုုန်များ�း
် �သည်် စဉ််ဆက််မပြ�တ််ဖွံ့�့ဖြိုး��း ��လျျက််ရှိိ�
သည််။

SASB-Index Option ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့� သည််။ ထို့့�အပြ�င်် ကျွွန်ုပ်
�ု ်

တို့့� ၏ကျျင့််�၀တ််စည်းး�မျျဉ်းး�နှှင့််�

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ကတိိကဝတ််များ�း�

အပေါ်�် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုသည်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�အတွွက်် တန််ဖိုးး��ရှိိ�သော�ာ
ကျျင့််�၀တ််စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု�

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ဝက််ဘ််

ဆိုု�က််ဖြ�စ််သော�ာ www.uab.com.mm တွွင်် ဖတ််ရှုု နိုုင်
� ်သည််။

uab ဘဏ််တွင်
ွ ် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ကုုန််ပစ္စစည်းး�တစ််ခုု သို့့�မဟုုတ်် ၀န််
ဆော�ာင််မှုုသည်် customer တစ်် ဦးးချျင်းး�စီီ အတွွက်် သင့််�လျော်�်��မှုုရှိိ�

ကြော��ာင်းး� ဘဏ််၏ကျေ�ေနပ်် မှုုရှိိ�မှှသာာ လုုပ်် ငန်း�း များ�း�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််
သည််။ ထုုတ််ကုုန်ဆို
် ု�င််ရာာ တာာ၀န််ယူူမှုု ဖော်�်�ပြ�ချျက််စာာတမ်းး�ကိုု�
ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏

၀က််ဘ််ဆိုု�က််ဖြ�စ််သော�ာ

တွွင််ဝင််ရော�ာက််ဖတ််ရှုုနိုင်
�ု ်သည််။

ကန့််�သတ််ဖုံးး��ကွွယ််ချျက််မှှမရှိိ�သော�ာ

www.uab.com.mm

ထို့့�အပြ�င််ဘဏ််၏

မည််သည့််�

သတင်းး�အချျက််အလက််

များ�း�ကိုု� နှှစ််ပတ််လည်် အစီီရင််ခံံစာာများ�း�၊ ဝက််ဘ််ဆိုု�က််၊ ဆိုု�ရှှယ််
မီီ ဒီီယာာဆိုု�ဒ််များ�း�၊

သဘော�ာတူူညီီချျက််များ�း�၊

ပြ�ဌာာန်း�း ထားး�သော�ာ

အစီီ ရင််ခံံစာာများ�း�နှှင့််� လက််ကမ်းး �စာာစော�ာင််များ�း�နှှင့််� ဖွွင့််�ဟထုုတ််ဖော်�်�

(၃) Customer များ�း�၏စိိ တ််ကျေ�ေနပ်် မှုု

ထားး�ပြီး�း�

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ အော�ာင််မြ�င််မှုုသည်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သူူများ�း�

www.uab.com.mm

အရေး�းပါါသည််။

သည့််�အနေေဖြ�င့််� ၂၀၂၀ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် Index-Core option နှှင့််�

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏

၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ် အသေး�းစား�းနှှင့််�အလတ််စား�းစီးး �ပွား��းရေး�း

စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�

ယုံံ�ကြ�ည််မှုုတည််ဆော�ာက််ရာာတွွင််

customer များ�း�ရရှိိ�နိုုင်
� ်ခြ�င်းး�၏ အဓိိကသော့�့�ချျက််ဖြ�စ််သည််။

(၂) အလုုပ်် အကိုု�င််ဖန်တီးး
် �မှုု နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့�ဖြိုး��း ��တိုးး��တက်် မှုု

(ရင်းး�နှီးး��မြှု��ု ပ်် နှံံ�မှုုပမာာဏ ကျျပ််

ရှိိ�ခြ�င်းး�သည််

customers များ�း�အပါါအဝင်် ငွေ�ေကြေး��းအပ်် နှံံ�သူူများ�း�

အားး�လုံးး��သည်် လိုုအ
� ပ်် ချျက််များ�း�နှှင့််� အညီီ ဆုံးး��ဖြ�တ််နိုင်
�ု ်ရန်အ
် တွွက််
သက််ဆိုု�င််ရာာသတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ရယူူနိုင်
�ု ်သည််။

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၂၂

ထို့့�အပြ�င််

ကြွေး��းရှှ င််များ�း�၏အခွွ င့််�အရေး�းများ�း�ကိုု�

စလုံးး��မှှချုု�ပ်် ဆိုု�ထားး�သော�ာ

စာာချုု�ပ်် များ�း�တွွင််ပါါ၀င််ပြီး�း�

နှှစ််ဖက််
နှှစ််ဖက််

စလုံးး��အတွွက်် ဆုံးး��ရှုံး�း��မှုုသို့့�မဟုုတ်် အဆင််မပြေ�ေမှုုများ�း� ဖြ�စ်် ပေါ်�်

စေ�နိုုင်
� ်သည့််� နှော�ာ�င့််�နှေး�း�မှုုများ�း�ကိုု� ရှော�ာ�င််ရှား��းရန် ် အတွွက်် ဘဏ််နှှင့််�
စာာချုု�ပ်် လိုုက်
� ်နာာမှုုနှှင့််�

တာာ၀န််၀တ္တတရား�းများ�း�ကိုု�

ညီီဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့� ကိုု�

နှှစ််ဖက််စလုံးး�� က

သဘော�ာတူူညီီချျက််များ�း�တွွင််ဖော်�်� ပြ�ထားး�သည််။

ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုအတွွက််သာာမက

ပုုဂ္ဂိုု��လ််ရေး�းရာာတိုးး��တက််မှုုများ�း�

အတွွက််ပါါ ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းပြီး�း� အလုုပ်် အကိုု�င််နေေရာာများ�း�အားး� အလှှည့််�ကျျ
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� လုုပ်် ကိုု�င််စေ�ခြ�င်းး�၊ သင််တန်း�း များ�း�ပို့့� ချျပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာဗဟုုသုုတများ�း�ကိုု� တိုးး��တက််စေ�သည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ်

အချိိ�န််နှှင့််�တပြေး��း

တို့့� သည်် လူူအများ�း�လျျင််မြ�န််စွာာ�ပြော��ာင်းး�လဲဲနေေသော�ာ ဒစ််ဂျျစ််တယ််

ဘဏ််အနေေဖြ�င့််�

ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ရန််၊ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ ဝန််ထမ်းး �များ�း�အားး� စဥ််ဆက််မပြ�တ််

ပြု�ုလုုပ်် ထားး�သော�ာ

ကြွေး��းရှှ င််၏အခွွ င့််�အရေး�းများ�း�ကိုု� ပြ�ည့််�စုံံ�စေ�ရန် ် သေ�ချာ�ာစွာာ�ဂရုုစိုု�က််
ပြီး�း� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုကိုု� ဆက််လက််ထိိန်း�း သိိမ်းး�ထားး�သည််။ Customer

များ�း�နှှင့််� အခြား�း�ရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�ထံံမှှ တိုုင်
� ်ကြား�း�မှုုများ�း�ကိုု�ကိုု�င််တွယ်
ွ ်
ရန်် Operational Incident Reporting ယန္တတရား�းတစ်် ခုုကိုု�

နှှင့််� တိုးး��ပွား��းလာာသော�ာ စည်းး�မျျဥ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�၊ လိုုအ
� ပ်် ချျက််များ�း�
သင််ယူူခြ�င်းး�နှှင့််� ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��မှုုကိုု�အားး�ပေး�းပါါသည််။ ၂၀၁၉ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််
တွွင်် ဝန််ထမ်းး �ပေါ�ါင်းး� ၉၈၅ ဦးးအားး� စုုစုုပေါ�ါင်းး� ၉,၁၀၆ နာာရီီ ကြာ�ာ
သင််တန်း�း များ�း�ပို့့� ချျပေး�းခဲ့့� ပါါသည််။

၂၀၂၁

ခုုနှှစ််၊

စက််တင််ဘာာ

၃၀ ရက််ကုုန်ဆုံးး
် ��မည့််� ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ် သင််ကြား�း�မှုုနာာရီီ ပေါ�ါင်းး�

တည််ထော�ာင််ခဲ့့� သည််။

၁၅၀၀၀ အထိိတိုးး��မြှ�င့််�နို
�ု ်လိိမ့််�မည််ဟုု မျှော်�်��လင့််� ထားး�သည််။
ှ င်

(၄) ဝန််ထမ်းး �ဖွံ့့�ဖြိုး��း��တိုးး��တက်် မှုုနှှင့််� လေ့�့ကျျင့််�ရေး�း

ရန််အတွွက်် Times City ရှိိ� uab Tower ၏ ၂၃ ထပ်် တွွင်် ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��

လူူသားး�များ�း�သည််

သင််ကြား�း�ပို့့� ချျမှုုရည််ရွွယ််ချျက််များ�း�ကိုု�

uab bank နှှင့််� ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ ဝန််ထမ်းး �များ�း�

အတွွက်် ဆက််လက််ရင်းး�နှီးး��မြှ�ပ်
ှ ် နှံံ�မှုု၏ အချျက််အချာ�ာဖြ�စ်် သည််။
ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့� ဝန််ထမ်းး �များ�း�အားး� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ်် မှုုအဖွဲ့့�နှှင့််� လူ့့ စွ�မ်းး
ွ �အားး�

အရင်းး�အမြ�စ််ဌာာနမှှ

လုုပ်် ဖော်�်�ကိုု�င််ဖက််များ�း�က

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�နိုင်
�ု ်

တိုးး��တက််မှုု၏ တစ််စိိတ််တစ်် ပိုု�င်းး�အနေေဖြ�င့််� လူူဦးးရေ� ၂၅၀ အထိိ

တစ်် ပြို�ု�င််နက်် လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ပေး�းနိုုင်
� ်စွွမ်းး �ရှိိ�သော�ာ သင််တန်း�း
ခန်း�း မတစ််ခုုကိုု� တည််ထော�ာင််ခဲ့့� သည််။

လုုပ်် ငန်း�း ဆိုု�င််ရာာ

၃.၃.၂. တာာဝန််ယူူမှုုရှိိ�သော�ာ ဘဏ္ဍာာရေး�းလုုပ်် ဆော�ာင််မှုု
ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည််

တာာဝန််ယူူမှုုရှိိ�သော�ာ

ဘဏ္ဍာာရေး�းဖြ�စ်် စေ�ရန် ်

မှုုများ�း�သည်် ပတ််ဝန်း�း ကျျင််အပေါ်�် အကျိုးး���သက််ရော�ာက်် မှုုများ�း�ကိုု�

ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့််� မသက််ဆိုု�င််သော�ာ အချျက််များ�း�ကိုု�ပါါ ထည့််�သွွင်းး�စဥ်းး�

ဖြ�စ််နိုင်
�ု ်ပါါက သက််ရော�ာက််မှုုကိုု� အနည်းး�ဆုံးး�� ဖြ�စ်် စေ�ရန် ် ကြိုး�း��စား�း

ကတိိကဝတ််ပြု�ုရာာ၌

ချေး�း�ငွေ�ေနှှင့််�ပတ််သတ််၍

စဥ်းး�စား�းရာာတွွင််

စား�းရသည််။ uab bank တွွင်် ချေး�း�ငွေ�ေ နှှင့််� ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက််ပံ့့�မှုု
အတွွက်် သုံးး��သပ်် လုုပ်် ဆော�ာင််သော�ာ ချေး�း�ငွေ�ေကော်�်�မတီီများ�း�အားး�လုံးး��
သည်် uab ၏ customer များ�း�နှှင့််� ငွေ�ေကြေး��းလုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််
အပေါ်�် ပြ�န််လည််သုံးး��သပ်် မှုု
ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့�

လုုပ်် ငန်း�း စဥ််နှှင့််�

သေ�ချာ�ာစေ�ရန််

စီီ မံံကိိန်း�း များ�း�၏

ခွွ င့််�ပြု�ုချျက််လုုပ်် ငန်း�း စဥ််များ�း�

လိုုအ
� ပ်် သည််။ အော�ာက််တွင်
ွ ် သက််ဆိုု�င််ရာာ ကဏ္ဍများ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�

ထည့််�သွွင်းး�စဥ်းး�စား�းကာာ

ရှော�ာ�င််ရှား��းရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း�

ရှော�ာ�င််ရှား��းရန်မ
်

ရမည််။ တိိကျျသော�ာ စီီမံံကိိန်း�း များ�း�အတွွက်် ဘဏ််မှှရန်ပုံံ
် �ငွေ�ေရှာာ�ဖွေ�ေ

သော�ာ ကုုမ္ပပဏီီကြီး�း�များ�း�တွွင်် ၎င်းး�တို့့� အနေေဖြ�င့််� ပတ််ဝန်း�း ကျျင််အပေါ်�်

ဆိုးး��ကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုကိုု� ကာာကွွယ််ရန်နှ
် ှင့််� လျှော့�့��ချျနိုုင်
� ်ရန် ် ဤ
စီီ မံံကိိန်း�း များ�း� အတွွက်် သင့််�တော်�်�သော�ာ မူူဝါါဒများ�း�နှှင့််� အစီီအစဥ််
များ�း�ရှိိ�လိိမ့််�မည််ဟုု မျှော်�်��လင့််�ရသည််။

ထားး�သည််။

uab bank ၏ အချျက််အလက််များ�း�နှှင့််� မကိုု�က််ညီီသော�ာ cust-

(၁) သဘာာဝပတ်် ဝန်းး�ကျျင််

ထားး�သည့််�

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ customer များ�း�အနေေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့� ၏ လုုပ်် ဆော�ာင််

tomer များ�း�၏ကဏ္ဍ သို့့�မဟုုတ်် အမျိုး�း��အစား�းများ�း�ကိုု� သတ််မှှတ််
စာာရင်းး�ကိုု�သီးး�သန့််�

ထုုတ််ပြ�န််ထားး�သည််။

အော�ာက််

ဖော်�်�ပြ�ပါါ လှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း�တွွင်် ပါါဝင််နေေသော�ာ အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�အားး�
ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက််ပံ့့�မှုုကိုု�

၂၃ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉

ကျွွန်ုပ်
�ု ် အနေေဖြ�င့််�

ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းမည််

www.uab.com.mm

မဟုုတ််ပါါ။

၂၀၂၄ စက််တင််ဘာာ ၃၀ ရက််နေ့့တွ�ွ
� င်် ဘဏ််သည်် အသေး�းစား�းနှှင့််�

. လက််နက််နှှင့််�ခဲဲယမ်းး �မီးး�ကျော�ာ�က််များ�း�ထုုတ််လုုပ်် ခြ�င်းး�၊ ကုုန််သွွယ််

ခြ�င်းး�ကိုု� ၄င်းး�ချေး�း�ငွေ�ေစုုစုုပေါ�ါင်းး�၏ ၂၆% ထိိ တိုးး��မြှ�င့််�သွားး�
�မည််ဟုု
ှ

ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြု�ုပြ�င််ထိိန်း�း သိိမ်းး�ခြ�င်းး�

. တော�ာရိုု� င်းး�တိိရစ္ဆာ�ာ�န် ် သို့့�မဟုုတ်် တော�ာရိုု� င်းး�တိိရစ္ဆာ�ာ�န်ထု
် ုတ််ကုုန်များ�း
် �

အလတ််စား�း စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်း�း များ�း�အတွွက်် ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက််ပံ့့�

လျာာ�ထားး�သည််။

ကိုု� ခွွ င့််�ပြု�ုချျက််မရှိိ�ဘဲဲ ဖမ်းး�ဆီးး�ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး�

(၃) လူ့့အခွွ င့််�အရေး�း

ဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာတူူညီီချျက််များ�း�နှှင့််� ကမ္ဘာ့့��နိုင်
�ု ်ငံံများ�း�၏သဘော�ာတူူ

Customer

လုုပ်် ဆော�ာင််မှုု (သို့့�) ဆေး�း၀ါးး�၊ ပိုးး��သတ််ဆေး�း၊ ပေါ�ါင်းး�သတ််ဆေး�း

စာာတမ်းး�တွွင််

. မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံဥပဒေ�များ�း�၊ စည်းး�မျျဥ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�၊ အပြ�ည််ပြ�ည််

များ�း�အားး�လုံးး��သည််

သူူတို့့�၏

စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ

ညီီချျက််များ�း�အရ တရား�းမ၀င််ဟုု ယူူဆသော�ာ ကုုန််ပစ္စစည်းး� (သို့့�)

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�တွွင််

များ�း�၊ အိုု ဇုု
� န်း�း လွှာာ�ပျျက််စီးး �စေ�သော�ာ ၀တ္ထုု�များ�း�

လေး�းစား�းမြှ�ှင့််�တင််သွားး��ရန်် မျှော်�်��လင့််�ရပြီး�း� ၄င်းး�တို့့� ၏ ပေး�းသွွင်းး�

. အဏ္ဏဏ၀ါါနို့့�တိုုက်
� ်သတ္တတ၀ါါများ�း�နှှင့််� ငါးး�မန်း�း တော�ာင််များ�း� အားး�ဖမ်းး�ဆီးး�
ခြ�င်းး�

ကုုလသမဂ္ဂဂလူအ
ူ ခွွ င့််�အရေး�း

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုုင်းး
� �

ကြေ��ငြာ�ာ

လူ့့ အခွွ င့််�အရေး�းများ�း�ကိုု�

သူူ (supplier) များ�း�အားး�လည်းး� ထိုု�ကဲ့့�သို့့�ပင်် ပြု�ုလုုပ်် နိုင်
�ု ်စေ�ရန် ်
မျှော်�်��လင့််�ရသည််။ ရှော�ာ�င််လွှဲဲ�၍ မရသော�ာ ဆိုးး��ကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု

• ငါးး�ဖမ်းး�လုုပ်် ငန်း�း လုုပ်် ကိုု�င််ရာာတွွင်် ဒိုုင်းး
� �နမိုု�က််နှှင့််� အဆိိပ်် ကိုု� အသုံးး��

များ�း�အတွွက်် ၄င်းး�တို့့� သည်် တရား�း၀င််လုုပ်် ငန်း�း စဥ််များ�း�မှှ တစ််ဆင့််�

. အတင်းး�အကြ�ပ််ခိုုင်းး
� �စေ�သည့််�လုုပ််အားး�ပေး�းစေ�ခိုုင်းး
� �မှုု (သို့့�)အန္တတရာာယ််

ရသည််။

ပြု�ုခြ�င်းး�

•

ရှိိ�သော�ာ ကလေး�းအလုုပ််သမား�းများ�း� ပါါ၀င််သော�ာ လှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း�

(၄) ၀န််ထမ်းး �ဆိုု� င််ရာာ စံံသတ်် မှှတ််ချျက်် များ�း�

လူူမှော�ာ�င််ခိုု�ခြ�င်းး� အစရှိိ�သော�ာ လှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း�

(၂)

အသေး�းစား�းနှှင့််�

အလတ်် စား�း

အတွွက်် ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက်် ပံ့့�ခြ�င်းး�
အသေး�းစား�းနှှင့််�

အလတ််စား�း

ပြ�န််လည်် ထူူထော�ာင််ရေး�းအတွွက်် ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းလိိမ့််�မည််ဟုု မျှော်�်��လင့််�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်းး�များ�း�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်း�း များ�း�သည််

မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံ၏ စီးး�ပွား��းရေး�းတွွင်် အရေး�းကြီး�း�ဆုံးး��သော�ာ ယန္တတရား�းများ�း�

ထဲဲမှှ တစ််ခုုဖြ�စ််သည််နှင့််�
ှ အညီီ uab bank သည်် သင့််�တော်�်�ပြီး�း�

တတ််နိုင်
�ု ်စွွမ်းး �ရှိိ�သော�ာ၊ အရည််အချျင်းး� ပြ�ည့််�မီီ သော�ာ ငွေ�ေကြေး��း၀န််
ဆော�ာင််မှုုများ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�ရရှိိ�ရန် ် ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းသည််။

uab သည်် JICA SME နှှစ််ဆင့််�ချေး�း�ငွေ�ေစီီမံံကိိန်း�း အတွွက်် ၄င်းး�၏
လျာာ�ထားး�ချျက််ကိုု� ကျော်�်��လွွန်ရရှိိ�ခဲ့့
်
� သည််။ ၄င်းး� JICA SME အစီီ

အစဥ််သည်် အသေး�းစား�းနှှင့််� အလတ််စား�း စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်း�း များ�း�
အတွွက်် အတိုးး��နှုု�န်း�း နည်းး�စွာာ�ဖြ�င့််� ရရှိိ�နိုုင်
� ် ရန်် ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းပြီး�း� ကျွွန်ုပ်
�ု ်

တို့့� သည်် အသေး�းစား�းနှှင့််� အလတ််စား�း စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်း�း များ�း�
ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��တိုးး��တက််လာာစေ�ရန်် ဤအစီီအစဥ််ကိုု� ဆက််လက််ပံ့့�ပိုးး��သွားး��

အလုုပ်် ခွွင််၏ အခြေ�ေခံံမူူများ�း�နှှင့််� အခွွ င့််�အရေး�းများ�း�ဆိုု�င််ရာာအပြ�ည််
ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ အလုုပ်် သမား�းအဖွဲ့့�အစည်းး�၏ ကြေ��ငြာ�ာ စာာတမ်းး�နှှင့််�
ဆက််စပ််သော�ာအစည်းး�အဝေး�းကြီး�း�များ�း�တွွင််

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�

စံံချိိ�န််စံံညွှှန်း�း များ�း�အတိုုင်းး
� � customer များ�း� သည်် အလုုပ်် သမား�း

များ�း�အားး� လေး�းစား�းပြီး�း� လုုပ်် သားး�စံံနှုု�န်း�း များ�း�ကိုု� မြှ�င့််�
ှ တင််ပေး�းရန််
မျှော်�်��လင့််�သည််။ ၄င်းး�တို့့� ကိုု�ယ််ပိုု�င်် လုုပ်် ဆော�ာင််မှုုများ�း�တွွင်် ပြု�ုလုုပ််

ရန််နှင့််�
ှ ၄င်းး�တို့့� ၏ ပေး�းသွွင်းး�သူူ (supplier) များ�း�အားး� လွှှမ်းး �မိုးး��မှုုကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� အလားး�တူူပြု�ုလုုပ်် ရန် ် မျှော်�်��လင့််�ရသည််။ ရှော�ာ�င််လွှဲဲ�မရ
သော�ာ ဆိုးး��ကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�အတွွက်် ၄င်းး�တို့့� သည်် တရား�း၀င််

လုုပ်် ငန်း�း စဥ််များ�း�မှှ တစ်် ဆင့််� ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�းအတွွက်် ပံ့့�ပိုးး��

ပေး�းလိိမ့််�မည််ဟုု မျှော်�်��လင့််�ရသည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏
စီးး�ပွား��းရေး�းအပြ�င််ဘက််တွင်
ွ ်လည်းး� ၀န််ထမ်းး �နှှင့််� လုုပ်် သားး�ဆိုု�င််ရာာ

အခွွ င့််�အရေး�းများ�း�အားး� လိုုက်
� ်နာာကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု� အားး�ပေး�းပြီး�း� ခိုု� င််

ခိုု� င််မာာမာာကျျင့််�သုံးး��သည််။

မည််ဖြ�စ််သည််။

၃.၃.၃ တာာဝန််ယူူမှုုရှိိ�သော�ာ အဖွဲ့့�အစည်းး�၏ အဖွဲ့့�ဝင််
တာာဝန််ယူူမှုုရှိိ�သော�ာ ကော်�်�ပိုု�ရိိတ််နိုင်
�ု ်ငံံသားး� ဆိုု�သည််မှာာ� လူူမှုုရေး�း၊

ယူူအုုပ််ချုု�ပ်် မှုု ရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု� တာာ၀န််ယူူမှုုရှိိ�သော�ာ နိုုင်
� ်ငံံကြီး�း�သားး�ဟုု

သက််ရော�ာက််မှုုရစေ�ရန် ် စီးး�ပွား��းရေး�းအရ ချျဥ်းး�ကပ်် မှုုကိုု� ဆိုု�လိုုသ
� ည််။

တို့့� ၏ ရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းရေး�းအတွွက်် ပွွင့််�လင်းး�

ပတ််၀န်း�း ကျျင််နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းအတွွက်် ကော�ာင်းး�မွွန် ် သော�ာ အကျိုးး���

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် သမာာဓိိရှိိ�မှုု၊ စီးး�ပွား��းရေး�းကျျင့််�၀တ််များ�း�နှှင့််� တာာ၀န််

www.uab.com.mm

ယုံံ�ကြ�ည််ထားး�သည််။ လုုပ်် ငန်း�း ၏ မည််သည့််�နေေရာာတွွင််မဆိုု� ကျွွန်ုပ်
�ု ်
မြ�င််သာာမှုုနှှင့််� တာာ၀န််ခံံမှုုကိုု� သမာာသမတ််ကျျကျျ လုုပ်် ဆော�ာင််ခြ�င်းး�
ဖြ�င့််� စတင််သည််။

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၂၄

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�နှှင့််�

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏

၀န််ထမ်းး �များ�း�သည််

အခွွ န်မျှ
် ှတစွာာ�

အတူူတကွွပေး�းဆော�ာင််ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ လူူမှုုအသိုု�င်းး�

အ၀န်း�း သို့့�

စီးး�ပွား��းရေး�းပံ့့�ပိုးး��မှုုများ�း�

ပြု�ုလုုပ်် ရန် ်

ကတိိက၀တ််ပြု�ု

ထားး�ပါါသည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ၂၀၁၈/ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််

လာာစေ�ရန််အတွွက်် အခြေ�ေခံံ လိုုအ
� ပ်် ချျက််များ�း�ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းခြ�င်းး�
ဖြ�င့််�ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန်သော�
်
ာ မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံအတွွက်် အပြော��ာင်းး�အလဲဲကိုု�
တွွန်း�း ပို့့� ရန်် ရည််ညွှန်း
ှ �း သည််။

အတွွက်် ကုုန််သွွယ််လုုပ်် ငန်း�း ခွွ န်အ
် ဖြ�စ်် မြ�န််မာာကျျပ်် ၄.၃ ဘီီ လီီယံံ

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံမှှ လူူငယ််များ�း�ကိုု� ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�

လည်းး�၂၀၁၈/

ထော�ာက််ပံ့့�ခြ�င်းး�အစရှိိ�သော�ာ များ�း�စွာာ�သော�ာလူူငယ််များ�း�ကိုု� အကျိုးး���ပြု�ု

ပေး�းဆော�ာင််ခဲ့့� သည််။

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏

၂၀၁၉

ပရဟိိတလှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း�မှှ

ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််အတွွင်းး�

အသားး�တင််

စုုစုုပေါ�ါင်းး� မြ�န််မာာကျျပ်် ၁၇.၁ မီီ လီီယံံကိုု� လှူူဒါါန်း�း ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။
ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုအပေါ်�်

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏လွှှမ်းး �မိုးး��မှုုကိုု� တိုးး��ချဲ့့��

ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆင်းး�ရဲဲ နွမ်းး
ွ �ပါးး�စသာာ ကလေး�းသူူငယ််များ�း�ကိုု� ပုံံ�မှှန်လှူ
် ဒါ
ူ ါန်း�း
သော�ာပရော�ာဂျျက််များ�း�နှှင့််� လှုုပ််ရှား��းမှုု များ�း�ကိုု� လုုပ်် ဆော�ာင််သည််။

(၃)

မတူူ ကွဲဲ�ပြား�း�သော်�်�လည်းး�

ညီီညွွတ််မှုုရှိိ�သော�ာ

လုုပ်် သားး�

နိုုင်
� ်ရန်အ
် တွွက်် ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း�နှှင့််� ကန််ထရို� ု က််တာာများ�း� အပါါ

အင််အားး�စုု

၏ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်း�း များ�း�ကိုု� အလားး�တူူ တာာ၀န််ယူူမှုုရှိိ�စေ�ရန် ်

မှုုရှိိ�သော�ာ လုုပ်် သားး�အင််အားး�စုုသည်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း� ချျမှှတ််

အ၀င်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ ထော�ာက််ပံ့့�ရေး�းကိုု� ပိုု�မိုု�သေ�ချာ�ာစေ�ရန်် ၄င်းး�တို့့�

လုုပ်် ဆော�ာင််သည််။ အလားး�တူူစွာာ� ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့� customer များ�း�၏

လုုပ်် ငန်း�း လည််ပတ််ပုံံ�သည်် သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာ သဘာာ၀ပတ််၀န်း�း
ကျျင််နှှင့််� လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ�း� ဖြ�စ်် ပေါ်�်စေ�

နိုုင်
� ်သည့််� အခြေ�ေအနေေများ�း� ရှိိ�သည််ကိုု� ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သိိရှိိ�ထားး�သည််။

uab ဘဏ်် တွွင်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော်�်�လည်းး� ညီီညွတ်
ွ ်

ခြ�င်းး�၊ ၀န််ထမ်းး �များ�း� အချျင်းး�ချျင်းး�ချိိ�တ််ဆက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�ဿနာာများ�း�
ဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး�တွွင်် အရေး�းပါါသည််ကိုု� နား�းလည််သည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�

၏ လူူမှုုပဏာာမခြေ�ေလှှမ်းး �များ�း�အတွွက်် အဓိိကနယ််ပယ်် (၂) ခုုကိုု�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

ဤသို့့�သော�ာ အခြေ�ေအနေေများ�း�တွွင်် ၄င်းး�တို့့� အပေါ်�်တွွင်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏

အလုုပ်် သင်် အခွွ င့််�အရေး�းများ�း� - ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ၂၀၂၀ခုု

ထို့့�အပြ�င််လည်းး� သဘာာ၀ပတ််၀န်း�း ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ၊ လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ

ကျော�ာ�င်းး�သူူ အယော�ာက်် (၄၀) အထိိ အလုုပ်် သင်် လေ့�့ကျျင့််�

နှှစ်် ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ် ဘွဲ့့�မရသေး�းသော�ာ ကျော�ာ�င်းး�သားး�

လွှှမ်းး �မိုးး��မှုုကိုု� လျှော့�့��ချျစီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�ရန် ် ကြိုး�း��စား�းသည််။

နှှင့််� အုုပ်် ချုု�ပ်် ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စွွန့််�စား�းမှုုအန္တတရာာယ််ကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�ရန်W
် WF

ခြ�င်းး�များ�း�ကိုု�

နှှင့််� နား�းလည််မှုုစာာချွှှန််လွှာာ� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ပြီး�း� သဘာာ၀ပတ််၀န်း�း

တိုးး��မြှ�င့််�ဆော�
ာင််ရွွက််
ှ

နိုုင်
� ်ရန် ်

၂၀၁၉ခုုနှှစ််

ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ် စတင််မြှ�င့််�
ှ တင််ခဲ့့� သည််။

ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ၊ လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာနှှင့််� အုုပ်် ချုု�ပ်် ရေး�းဆိုု�င််ရာာမူူ၀ါါဒများ�း�
ချျမှှတ််ပြီး�း� ကြို�ု�တင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�များ�း�ကိုု� လုုပ်် ဆော�ာင််သည််။

လူူငယ််များ�း�အားး� အလုုပ်် အကိုု�င််အခွွ င့််�အလမ်းး�များ�း�ပေး�းခြ�င်းး�

(၁) ပရဟိိတလုုပ်် ငန်းး�များ�း� လုုပ်် ဆော�ာင််ခြ�င်းး�

အင််အားး�၏ ၄၆% သည်် အသက်် ၃၀ နှှစ််အော�ာက််များ�း�

ငွေ�ေကြေး��း၀န််ဆော�ာင််မှုုများ�း� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသူူတစ််ယော�ာက််အနေေနှှင့််� ကျွွန်ုပ်
�ု ်

၂၀၁၉ခုုနှှစ််

ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ်

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�

လုုပ်် သားး�

ဖြ�စ််သည််။

တို့့� သည်် လူူထော�ာင််ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�၏ဘ၀များ�း�ကိုု� ပုံံ�မှှန်ထိိတွေ့�
်
နေေ
့

(၄) အိိမ််ရာာ အခွွ င့််�အရေး�းများ�း�

သက််ရော�ာက််မှုုများ�း� သိိသိိသာာသာာ လေး�းနက််တိုးး�� ပွား��းလာာစေ�ရန််မှာာ�

အိိမ်် ရာာပိုု� င်် ဆိုု� င်် နို�ု င်် ရန် ်အ တွွ က်် ငွေ�ေကြေး��းအထော�ာက်် အ ပံံရယူူ နို�ု င််

များ�း�ဖွဲ့့�ခြ��င်းး�နှှင့််� ၀န််ထမ်းး �များ�း� ပါါ၀င််ခြ�င်းး�မှှတဆင့််� လူူမှုုအဖွဲ့့�အစည်းး�

အခက််အခဲဲ တစ်် ခုု ဖြ�စ််သည််။ ၀င််ငွေ�ေနည်းး�ပါးး�သော�ာ နှှင့််� ၀င််ငွေ�ေ

ရပြီး�း� အားး�လုံးး��အတွွက်် တန််ဖိုးး��ပေး�းဆော�ာင််ပြီး�း� လူူမှုုရေး�းအကျိုးး���
ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ တာာ၀န််ဖြ�စ််သည််။ အလှူူများ�း� လှူူဒါါန်း�း ခြ�င်းး�၊ စီးး�ပွား��းဖက််
များ�း�ကိုု�

အင််တိုုက်
� ်အားး�တိုုက်
� ်

ပါါ၀င််ကူူညီီရန် ်

ခြ�င်းး�သည််

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏

လူူမှုုအဖွဲ့့�အစည်းး�တွွင််

ထင််ရှား��းသော�ာ

ကြိုး�း��စား�းသည််။

အလယ််အလတ််ရရှိိ�သော�ာ တစ်် ဦးး တစ််ယော�ာက််ချျင်းး�စီီ နှှင့််� မိိသားး�စုု

လူူမှုုရေး�းပြ�ဿနာာများ�း�ကိုု� အာာရုံံ� စိုု�က််နိုင်
�ု ်ရန် ် ဦးးစား�းပေး�း ဧရိိယာာ (၃)

ရရှိိ�ရန်် ထော�ာက််ပံ့့� ပေး�းသည််။ ဘဏ််သည်် ၀န််ထမ်းး �များ�း�အားး�လည်းး�

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ လူူမှုုဦးးဆော�ာင််မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ်် ရန်နှ
် ှင့််� ထင််ရှား��းသော�ာ
ခုုကိုု�ဖော်�်� ပြ�ထားး�သည််။

(၂) အခြေ�ေခံံ လိုု�အပ်် ချျက်် များ�း�

များ�း� အိိမ်် ရာာပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုများ�း�ရရှိိ�နိုုင်
� ်ရန် ် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�က ငွေ�ေကြေး��းများ�း�

အိိမ်် ရာာပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုရရှိိ�ရန် ် အားး�ပေး�းပြီး�း� ၀န််ထမ်းး �များ�း�အားး� အိိမ်် ရာာ
ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�ကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းသည််။

၂၀၁၇ခုုနှှစ်် ဒီီဇင််ဘာာလတွွင်် uab သည်် “Be the Change
Myanmar” ဟူူသော�ာပဏာာမခြေ�ေလှှမ်းး �ကိုု� စတင််ခဲ့့� သည််။ ၄င်းး�

သည််ကလေး�းသူူငယ််များ�း�နှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�အားး� အကျိုးး���ပြု�ုစေ�
ရန်် အဓိိကထားး�ဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း� လူူမှုုဘ၀များ�း� ကိုု�လည်းး� တိုးး��တက််

၂၅ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉

www.uab.com.mm

၃.၃.၃.၁. Be The Change
ဤအစီီအစဥ််သည််

uab

ဘဏ််အားး�

လူူမှုုပတ််ဝန်း�း ကျျင််နှှင့််�

ဆက််စပ််ပြီး�း� တိုးး��တက််ဖွံ့�့ဖြိုး��း ��မှုုကိုု�ဆော�ာင််ရွွက််ရန် ် ရည််ရွွယ််ချျက််

ဖြ�င့််�ပြု�ုလုုပ်် ခဲ့့� သည််မှာာ� ၃ နှှစ််ဆက််တိုုက်
� ်ရှိိ�လာာခဲ့့� ပြီး�း� ကလေး�းသူူငယ််

များ�း�၊ လူူငယ််များ�း�နှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး� များ�း�အတွွက်် အထူးး�အလေး�းပေး�း

ဆော�ာင််ရွွက််များ�း�အပြ�င်် လူူမှုုပတ််၀န်း�း ကျျင််ရှိိ�ဆင်းး�ရဲဲ နွမ်းး
ွ �ပါးး�သူူများ�း�၊
မသန််စွွမ်းး �သူူများ�း� နှှင့််� ပစ််ပယ််ခံံထားး�ရသူူများ�း�အတွွက်် အဓိိက
ကူူညီီလုုပ်် ဆော�ာင််ပေး�းနေေသည််။

နှှင့််� ကလေး�းလုုပ်် သားး�များ�း�၏ ဆန္ဒဒ (၄၀၀)ကျော်�်��ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�း
ပြီး�း�ဖြ�စ်် သည််။

(၃) ၄၆ ကြိ�ိ မ််မြော��ာက်် အရှေ့�့ �တော�ာင််အာာရှှ နှှင့််� ဂျျပန််လူူငယ််များ�း�
သင်္ဘော�ာ�ခရီးး �စဥ််

အဓိိက ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းအနေေနှှင့််� uab ဘဏ်် သည်် နှှစ််စဥ််

(၁) အားး�ကစား�းနယ််ပယ််မှှ လူူ ငယ််များ�း�

လူူငယ််နှီးး��နှော�ာ�ဖလှှယ််သည့််� အစီီအစဥ််ဖြ�စ်သည့််�
်
၄၆ ကြိ�ိမ််မြော��ာက််

အဓိိက သီးး�သန့််� ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းအနေေနှှင့််� uab ဘဏ််သည််
မြ�န််မာ့့ကြ�
� က််တော�ာင််အားး�ကစား�း

အစိုးး��ရအခြေ�ေခံံကျော�ာ�င်းး�များ�း�၊ ဆေး�းရုံံ� များ�း�မှှ ကလေး�းသူူငယ််များ�း�

အကျော်�်��အမော်�်�

ဖြ�စ်် သည့််�

သက််ထားး�သူူဇာာ အားး� သူူမ၏အိိပ်် မက််ဖြ�စ််သော�ာ ဂျျပန််, တိုုကျိုု�
� �

တွွင်် ကျျင်းး�ပသော�ာ ၂၀၂၀ အိုု လံံပစ်
�
်တွင်
ွ ် ပါါ၀င််ယှှဥ််ပြို�ု�င််နိုင်
�ု ်ရန် ်

အရှေ့�့�တော�ာင််အာာရှှ နှင့််�
ှ ဂျျပန််လူင
ူ ယ််များ�း�သင်္ဘော�ာ�ခရီးး�စဥ််၏ ငွေ�ေကြေး��း
လိုုအ
� ပ်် ချျက််များ�း�ကိုု� ကူူညီီ ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းခဲ့့� သည််။ ၄င်းး�အစီီအစဥ််

သည်် မြ�န််မာ့့ယ
� ဥ််ကျေး�း�မှုုနှှင့််� ထုံးး��တမ်းး�စဥ််လာာများ�း�ကိုု�အခြား�း�သော�ာ
အာာဆီီ ယံံ နိုုင်
� ်ငံံများ�း�နှှင့််� ဂျျပန််နိုင်
�ု ်ငံံအားး� တင််ပြ�ရန််ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
သည့််� အမျိုး�း��သားး�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််တစ်် ဦးးနှှင့််� လူူငယ်် ၂၈ ယော�ာက််နှှင့််�

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�နိုင်
�ု ရေး
် �းအတွွက်် ကူူညီဆော�
ီ
ာင််ရွွက််ပေး�းသည််။

ဖွဲ့့�စည်းး�ထားး�သည့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုတပ်် ဖွဲ့�့တခုု ဖြ�စ်် သည််။

(၂) ဆင်းး�ရဲဲ နွွမ်းး �ပါး�းသော�ာ ကလေး�းသူူ ငယ််များ�း�

ကျွွန်ုုပ်
� တို့့
် � ၏ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ�း�ကိုု� ကျျင့််�၀တ််နှင့််�
ှ အညီီဆော�ာင််ရွွက််

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ် ခ၀ဲဲခြံ�ံမျျက််မမြ�င််ကျော�ာ�င်းး�

နှှင့််�

ကြ�ည့််�မြ�င််တိုုင်
� ်မျျက််မမြ�င််ကျော�ာ�င်းး�တို့့� တွ�ွင််

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည််

ငွေ�ေကြေး��းများ�း�၊ ခုုတင််အိိပ််ရာာများ�း�၊ ကွွန်ပျူ�
် ူတာာများ�း�၊ ခြ�င််ထော�ာင််များ�း�

၊ နေ့့လည််
�
စာာများ�း�၊ ညခင်းး�စာာများ�း�ကိုု� လှူူဒါါန်း�း ပြီး�း� ကျော�ာ�င်းး�မှှကလေး�း
ငယ််များ�း�နှှင့််� အတူူ တစ််ရက််တာာကိုု� ကုုန််ဆုံးး��စေ�ခဲ့့� သည််။“ဆန္ဒဒများ�း�
အမှှန်တ
် ကယ််ဖြ�စ််လာာရမည််” အမည််ပေး�းထားး�သော�ာအစီီ အစဥ််မှှ
တဆင့််� လူူများ�း�သည်် ၄င်းး�တို့့� အားး� ဂရုုစိုု�က််သည််ဟူသော�
ူ
ာ အသိိကိုု�
ပေး�းနိုုင်
� ်ရန် ် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ဆင်းး�ရဲဲ နွမ်းး
ွ �ပါးး�သော�ာ ကလေး�းသူူငယ််
များ�း�အယော�ာက်် (၁,၀၀၀) ၏

ဆန္ဒဒများ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းနိုုင်
� ်

ရန်် ရည််ရွွယ််ထားး�သည််။ စတင််တည််ထော�ာင််ခဲ့့� သည့််� ၂၀၁၇ခုု

နှှစ်် ဒီီဇင််ဘာာမှှစ၍ Be the Change Myanmar သည််
မိိဘမဲ့့�ကျော�ာ�င်းး�များ�း�၊
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အမြ�င််အာာရုံံ� ချို့�့�တဲ့့�သူူများ�း�ကျော�ာ�င်းး�များ�း�၊

ခြ�င်းး� သဘာာ၀ပတ််၀န်း�း ကျျင််အားး� အကျိုးး���ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� လုုပ်် ကိုု�င််
ဆော�ာင််ရွွက််ရန်နှ
် ှင့််�

လူူမှုုအဖွဲ့့�အစည်းး�၏ဘ၀အရည််အသွေး�း�များ�း�

ကိုု� မြှ�င့််�
�
�အားး� ရှေး�း�ရှှ သည့််�လုုပ်် ငန်း�း များ�း�အားး� စဥ််ဆက််
ှ တင််လိုုခြ�င်းး

မပြ�တ််လု ုပ််ဆော�ာင််ရန်ရ
် ည််ရွွယ်ချ
် ျက််ဖြ�င့််� ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�သည်် uab ဘဏ််
လုုပ််ငန်း�း စုု၏ ပရဟိိတအစီီအစဥ််အားး�လုံးး��ကိုုအ
� ကော�ာင််အထည််ဖော်�်�
ဆော�ာင််ရွွက််မည့််� ဖော�ာင််ဒေး�းရှှ င်းး�တစ်် ခုုကိုု� တည််ထော�ာင်် နေေသည််။

uab ဖော�ာင််ဒေး�းရှှ င်းး�ဟူူသော�ာ အမည််အော�ာက််တွင်
ွ ် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည််
မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံမှှ လူူမှု့့အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�အတွွက်် တာာ၀န််ထမ်းး �ဆော�ာင််

ပေး�းနေေသော�ာ

အစီီ အစဥ််လမ်းး �ညွှှန်ချ
် ျက််များ�း�မှှတဆင့််�

လျာာ�ထားး�

ခြ�င်းး�ခံံထားး�ရသော�ာ ရထိုု�က််သော�ာ တစ်် ဦးးတစ်် ယော�ာက််ချျင်းး�စီီနှှင့််�
သင့်််���လျော်�်��သော�ာ အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�ကိုု� ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက််ပံ့့�ခြ�င်းး�နှှင့််�
ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့� ခြ�င်းး�များ�း�ကိုု� လုုပ်် ဆော�ာင််ရန် ် ရည််ရွွယ််သည််။

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၂၆

၃.၄. သဘာာ၀ပတ််၀န်း�း ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ၊ လူူ မှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာနှှင့််� အဖွဲ့့�အစည်းး� အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုု
အထက််တွင်
ွ ်

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ

ဘဏ််၏

ရည််ရွွယ်ချ
် ျက််နှင့််�
ှ

မူူ၀ါါဒများ�း�ကိုု� ပို့့�ဆော�ာင််ပေး�းခြ�င်းး�၏ အစိိတ််အပိုုင်းး
� � တစ််ခုုအဖြ�စ််

ဖြ�ည့််�ခြ�င်းး� (Mobile Top-Up)၊ ဘီီလ်ဆော�
်
ာင််ခြ�င်းး�(Bill Paymment)

နှှင့််�

အခြား�း�

လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််အများ�း�အပြား�း�ဖြ�င့််�စဥ််

ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�သည်် ဆုံးး��ရှုံး��း� နစ််နာာနိုုင်
� ခြေ�ေ
် အန္တတရာာယ််ကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�ခြ�င်းး�၏

ဆက််မပြ�တ််တိုးး�� မြှ�င့််�လျ
ျက််ရှိိ�ပြီး�း�
ှ

နှှင့််�ညီသော�
ီ
ာ

.

အရေး�းကြီး�း�မှုုကိုု�

နား�းလည််သိိရှိိ�ထားး�ပြီး�း�

စီးး�ပွား��းရေး�းအလေ့�့အကျျင့််�များ�း�မှှတဆင့််�တာာ၀န််ယူူ

မှုုရှိိ�သော�ာ

ရေ�ရှှ ည််

ရှု�ထော�
ု
ာင့််�

တစ််ခုုမှှ

ရန််ဆော�ာင််ရွွက််သည််။
ဆုံးး��ရှုံး��း� နစ််နာာနိုုင်
� ခြေ�ေ
်
အန္တတရာာယ််)

တရား�းမျှှတ၍ကျျင့််�၀တ််

တည််တံ့့သော�
�
ာ
ထို့့�ကြော��ာင့််�

ကြီး�း�ပွား��းတိုးး��တက််မှုကို
ု ုရရှိိ�
�

ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�သည််

သမာာရိုးး��ကျျ

ဆုံးး��ရှုံး��း� နစ််နာာနိုုင်
� ခြေ�ေ
် အန္တတရာာယ််များ�း�

အန္တတရာာယ််၊

များ�း�ကိုုသာ
� ာမက

စျေး�း�ကွွက််

(ချေး�း�ငွေ�ေ

ဆုံးး��ရှုံး��း� နစ််နာာနိုုင်
� ခြေ�ေ
်

သဘာာ၀ပတ််၀န်း�း ကျျင််

ထည့််�သွွင်းး�စဥ်းး�စား�းရမည််။

ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််ကိုု� သဘာာ၀ပတ််၀န်း�း ကျျင်် ဆိုုင်
� ရာ
် ာ၊
တိုးး��တက််မှုနှ
ု င့််�
ှ

ကေး�းရှှ င်းး�များ�း� ဖြ�စ််သည််။

လုုပ််ငန်း�း ဆိုုင်
� ရာ
် ာ ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�သည်် ရှေ့�့�တန်းး�လုုပ််ငန်းး�

•

မည့််� လုုပ််ငန်း�း စဥ််တစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ ဘဏ််ခွဲဲ�ရှိိ� စာာရွွ က််စာာတမ်းး�

အုုပ််ချုု�ပ််မှုု ဆုံးး��ရှုံး��း� နစ််နာာ နိုုင်
� ခြေ�ေ
် အန္တတရာာယ််ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ရမည််။
အုုပ််ချုု�ပ််မှုု

အားး�ဖြ�င့််� Digital Wallet များ�း�နှှင့််� ကုုန််သည််များ�း�အတွွက်် အပ််ပလီီ

ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�သည််

သဘာာ၀ပတ််၀န်း�း ကျျင်် ဆိုုင်
� ရာ
် ာ၊ လူူမှုရေး
ု �းဆိုုင်
� ရာ
် ာနှှင့််� အဖွဲ့့�အစည်းး�

အဖွဲ့့�အစည်းး�

မိိတ််ဆက််နိုင်
�ု ရန်
် ် စီီစဥ််ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ� ပြီး�း� ၄င်းး�တို့့� သည်် အခြေ�ေခံံ

ခွွင်တ္င
် င်
် ာပြီး��း နော�ာက််တန်းး�
င ် customer အတွေ့�့အကြုံ�ံ�များ�း�ကော�ာင်းး�မွွန်လာ

ထုုတ််ကုုန်တ
် စ််ခုု (သို့့�) ၀န််ဆော�ာင််မှုများ�း
ု �ကိုု� စတင််နေေစဥ်် အစဥ််အမြဲ�ဲ

လူူမှုရေး
ု �းဆိုုင်
� ရာ
် ာနှှင့််�

Fintech နည်းး�ပညာာတီီထွင်
ွ မှု
် များ�း
ု �ကိုု� ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ်

ဆိုုင်
� ရာ
် ာ၊

လူူမှုရေး
ု �းဆိုုင်
� ရာ
် ာနှှင့််� အဖွဲ့့�အစည်းး� အုုပ််ချုု�ပ််မှုု ဆုံးး��ရှုံး��း� နစ််နာာ နိုုင်
� ခြေ�ေ
်

အန္တတရာာယ််များ�း�ကိုုပါ
� ါ

သာာလွွန်ကော�
်
ာင်းး�မွွန်လုံံ
် ခြုံ�ံ
� �သော�ာ

မိုုဘို
� ုင်းး
� �ဘဏ််လုုပ််ငန်း�း အတွေ့�့အကြုံ�ံ�ကိုု� ပေး�းဆော�ာင််လျျက််ရှိိ�သည််။

မူူဘော�ာင််၏ဖွံံ�ဖြိုး�း��

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက်မှု
် အ
ု တွွက်W
် WF

နှှင့််� နား�းလည််မှုစာ
ု ာချွှှန််လွှာာ�ကိုု� မကြာ�ာသေး�းမီီက လက််မှတ်
ှ ်ရေး�းထိုးး��ခြ�င်းး�
က ထင််ရှား��းစေ�သည််။

ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�သည်် ဖယ််ထုုတ််စာာရင်းး� (exclusion list) ကိုုစ
� တင််ခြ�င်းး�

လုုပ််ငန်း�း စဥ််ကိုုလည်းး
�
�

ရိုးး��ရှှ င်းး�စေ�ရန််စဥ််ဆက််မပြ�တ််လု ုပ််ဆော�ာင််ရ

လျှော�ာ�က််လွှာာ�များ�း�ကိုုလည်းး
�
�

ပြ�န််လည််ဆန်း�း စစ််ပြီး�း�

လျှော�ာ�က််လွှာာ�

အမျိုး�း��အစား�းပေါ�ါင်းး� (၅၀) ကျော်�်��ကိုုပေါ
� �ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�များ�း�ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�

သည််။ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာရေး�း နှှစ််တွင်
ွ ် စတင််ခဲ့့�သော�ာ တိုးး��တက််ပြော��ာင်းး�

လဲဲမှုကို
ု ု� ၃ နှှစ််ကြာ�ာဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််သွားး��ရန်် ရည််ရွွယ်ပြီး် �း� ၄င်းး�
တွွင်် ဒစ််ဂျျစ််တယ််တွေး�း�ခေါ်�်မှုုနှင့််�
ှ ၀န််ထမ်းး�များ�း�၏ လုုပ််ငန်း�း နည်းး�လမ်းး�
အသစ််များ�း�ဖြ�င့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် တိုးး��မြှ�င့််�စေ�ခြ�င်းး
�တို့့� ပါါ၀င််သည််။
ှ

• ဗျူ�ူဟာာမြော��ာက်် စီးး�ပွား��းဖက််ထူထော�
ူ
ာင််ခြ�င်းး�နှှင့််� အမျိုး�း��မျိူး�း��သော�ာ

စီးး�ပွား��းဖက််များ�း�နှှင့််� စုုပေါ�ါင်းး�ညှိိ�နှိုု��င်းး� ဆော�ာင်် ရွွ က််မှုု အကျိုးး���ရလဒ််ကိုု�

ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�သည်် ပါါ၀င််သူူများ�း�အားး�လုံးး��အတွွက်် အော�ာင််မြ�င််မှုများ�း
ု �ရ

နှှင့််� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၏ ကြို�ု�တင််ဆော�ာင််ရွွက််

စေ�သော�ာ အခြေ�ေအနေေများ�း� ဖြ�စ််သည််။

ကိုုက်
� ်ညီသော�
ီ
ာ customers များး��း�၏ ကဏ္ဍ (သို့့�) အမျိုး�း��အစား�းများ�း�

(၂) ကုုန််ပစ္စစည်းး�လည််ပတ််စီးး�ဆင်းး�မှုု စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�ခြ�င်းး�

တွွင်် သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ လှုုပ််ရှား��းမှုများ�း
ု �တွွင်် ပါါ၀င််နေေသော�ာ အဖွဲ့့�

ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း� မည််ကဲ့့သို့့
� � လုုပ််ငန်း�း များ�း� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််ဆိုုသော�
�
ာ

(၁) ဒစ််ဂျျစ််တယ််နှှင့််� နည်းး�ပညာာတွွင်် ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�ခြ�င်းး�

ဆော�ာင််မှုများ�း
ု �ပေး�းသော�ာ

သည််။ ၄င်းး�စာာရင်းး�တွွင်် uab bank ၏အချျက််အလက််များ�း�နှှင့််� မ

ကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ထားး�သည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�အနေေဖြ�င့််� ၄င်းး�ဖယ််ထုုတ််စာာရင်းး�
အစည်းး�များ�း�အားး� ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းမည်် မဟုုတ််ပါါ။

uab တွွင်် ဒစ််ဂျျစ််တယ််တိုးး�� တက််ခြ�င်းး�နှှင့််� တီီထွင်
ွ ခြ�င်းး
် �သည်် ကျွွန်ုပ်
�ု ်
တို့့� ၏ အနာာဂတ််ယှဥ်
ှ ်ပြို�ု�င််နိုင်
�ု စွ
် မ်းး
ွ �နှှင့််� ကျျယ််ပြ�န့််� သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်း�း အသွွင်ပြော�
် �ာင်းး�လဲဲမှုများ�း
ု �အတွွက်် အဓိိကသော့�့�ချျက််ဖြ�စ််ရုံံ�

သာာမက ရှှ ယ်ယာ
် ာရှှ င်များ�း
် �အားး� ထပ််တိုးး�� တန််ဖိုးး�� များ�း�ဖြ�န့််�ဝေ�ရာာတွွင််
အထော�ာက််အကူူပြု�ုသော�ာ အခန်း�း ကဏ္ဍတွွင်လည်းး
်
� ပါါ၀င််ပြီး�း� လူူသားး�

အကျိုးး���ပြု�ု ဘဏ််လု ုပ််ငန်း�း (Humanising Bank) နှှင့််� ဘဏ္ဍာာရေး�း
ဆိုုင်
� ရာ
် ာ ပါါ၀င််မှုု (financial inclusion) ကဲ့့�သို့့� နိိယာာမများ�း� ကိုု�

uab

ဘဏ််၏

ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း�

ကျျင့််�၀တ််စည်းး�ကမ်းး�များ�း�တွွင််

ဘဏ််၏ လိုုလားး
�
�ချျက််များ�း� ပါါ၀င််သည််။ ထုုတ််ကုုန်များ�း
် �(နှှင့််�/သို့့�) ၀န််
အပါါအဝင််)ကိုု�

ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း�အားး�လုံးး��(တစ််ဆင့််�ခံံများ�း�

လူ့့ အခွွင့််�အရေး�းဥပဒေ�များ�း�၊သဘာာ၀ပတ််၀န်းး�ကျျင််

ဆိုုင်
� ရာ
် ာ ဥပဒေ�များ�း�၊ အကျျင့််�ပျျက််ခြ�စား�းမှုနှ
ု င့််�
ှ လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူ

မှုုဥပဒေ�များ�း�နှှင့််� အညီီလုုပ််ဆော�ာင််ရန် ် မျှော်�်��လင့််�ထားး�သည််။ uab

ဘဏ််သည်် ထုုတ််ကုုန်များ�း
် �နှှင့််� ၀န််ဆော�ာင််မှုများ�း
ု � ရယူူရန် ် မရွေး�း �ချျယ််မီီ
လျာာ�ထားး�သော�ာ

ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း�သည််

ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�၏

ကျျင့််�၀တ််

စည်းး�ကမ်းး�များ�း� နှှင့််� ကိုုက်
� ်ညီကျ
ီ ျင့််�သုံးး�� ခြ�င်းး�ရှိိ�/မရှိိ�ကိုု� သေ�ချာ�ာစွာာ�
အကဲဲဖြ�တ််သည််။ ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း� ကျျင့််�၀တ််စည်းး�ကမ်းး� များ�း�သည််
ရေ�ရှှ ည်တ
် ည််တံ့့ခို
� ု�င်မြဲ် �ဲခြ�င်းး�ကိုု�

လည်းး� လိုုက်
� ်နာာသည််။ ဒစ််ဂျျစ််တယ််နှင့််�
ှ နည်းး�ပညာာတွွင်် ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််

ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း�အတွွက််

(financial inclusion) ကိုု� ပါါ၀င််အားး�ဖြ�ည့််�လျျက််ရှိိ�သည််။

ထော�ာက််ပံ့့မှု
� ကွ
ု င်းး
ွ �ဆက််ကိုု� တိုုသွားး�
�
�စေ�မည့််� အဆင့််�များ�း�ကိုု� လည်းး�

နှံံ�ခြ�င်းး�သည်် ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့� အသိုုင်းး
� �အ၀န်း�း ၏ ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုုင်
� ရာ
် ာ ပါါ၀င််မှုု
၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ် ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�သည်် အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါအတိုုင်းး
� �
ဒစ််ဂျျစ််တယ််အစီီအစဥ််များ�း�ကိုု� စတင်် လုုပ််ဆော�ာင််နေေသည််။

• ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ် uab Mobile ကိုုစ
� တင််ဆော�ာင််ရွွက််

ခဲ့့�သည််။ လက််ဗွေ�ေလော့�့အ
� င််စနစ်် (Biometriclog-in) ဖုုန်း�း ငွေ�ေ

ရရှိိ�ရန််

မျှော်�်��လင့််�ချျက််ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုသ
ု ည််

ရှာာ�ဖွေ�ေနေေသည််။ ၄င်းး�တို့့� တွ�င်
ွ ် ထုုတ််လု ုပ််သူများ�း
ူ � အကျိုးး���အမြ�တ််များ�း�
ရရှိိ�စေ�ရန်် ၄င်းး�တို့့� နှှင့််� တိုုက်
� ်ရို� ုက်် ဆက််ဆံံရေး�းတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�တို့့�
ပါါ၀င််သည််။

ဘဏ််၏ “အခြေ�ေခံံ၀ယ််ယူခြ�င်းး
ူ �လမ်းး�ညွှှန်ချ
် ျက််များ�း�” တွွင်် ၀ယ််ယူရ
ူ

၂၇ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉

www.uab.com.mm

မည့််� အော်�်�ဒါါထုုတ််ရန် ် လိုုအ
� ပ််လာာသည့််�အခါါ ရော�ာင်းး�ချျသူူရွေး�း�ချျယ််

(၃) အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�အားး� တိုးး��ပွား��းအော�ာင််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�

တစ််ခုုချျင်းး�စီီပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် ကြို�ု�တင််ဂရုုစိုုက်
� ်မှုများ�း
ု �ကိုု� ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�

သည်် တာာ၀န််ယူမှု
ူ ရှိိ�သော�
ု
ာ စား�းသုံး�း� သူူနှင့််�
ှ ကော်�်�ပိုုရိိတ်
�
်နိုင်
�ု ငံံ
် ကြီး�း�သားး�

ရန််အတွွက်် လုုပ််ငန်း�း စဥ််များ�း� ချျမှှတ််ထားး�သည််။ ၄င်းး�သည်် အော်�်�ဒါါ
ဖြ�င့််� ဘဏ််၏ စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုကို
ု ု� တိိကျျသေ�ချာ�ာစေ�သည််။

ထိုုကဲ့့
� သို့့
� � ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�သော�ာအလေ့�့အကျျင့််�များ�း�ကြော��ာင့််�

ဘဏ််

၏ပင််မကုုန်ကျ
် ျစရိိတ််၏ အဓိိကအပိုုင်းး
� �သည်် များ�း�စွာာ� ပြော��ာင်းး�လဲဲ

ခြ�င်းး�မရှိိ�ပဲဲတည််ငြိ�ိမ််နေေသည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�သည်် ပြ�ည််တွင်းး
ွ �ထုုတ််ကုုန် ်
များ�း�ကိုု� အလေး�းထားး�ပြီး�း� အသေး�းစား�းနှှင့််� အလတ််စား�းလုုပ််ငန်း�း များ�း�
ကိုု� အားး�ပေး�းသည််။ ၂၀၁၉ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလ ၃၀ ရက််နေ့့အထိိ
�

ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့� နှှင့််� ဆက််သွယ်
ွ ဆော�
်
ာင််ရွွက်် နေေသော�ာ ရော�ာင်းး�ချျသူူပေါ�ါင်းး�

၁၄၀ ခန့််�ရှိိ�ရာာ ၄င်းး�တို့့� ၏ ၉၀% သည်် အသေး�းစား�း (သို့့�) အလတ််စား�း

ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ရော�ာက််ရှိိ�မှုရှိိ�သော�
ု
ာ ဘဏ််တစ််ခုုအဖြ�စ်် ကျွွန်ုုပ်
� ်တို့့�

ဖြ�စ််ရမည််ဟုု လက််ခံံထားး�သည််။ ထို့့�ကြော��ာင့််� ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�သည််အရင်းး�
အမြ�စ််များ�း�အားး� တိုးး��ပွား��းအော�ာင််လု ုပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� လုုပ််ငန်း�း ဆိုုင်
� ရာ
် ာအရည််

အသွေး�း�ပြ�ည့််�၀ခြ�င်းး�မှှ ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�၏ သဘာာ၀ပတ််၀န်း�း ကျျင််ဆိုုင်
� ရာ
် ာ
ထိိခိုု�က််မှုများ�း
ု �ကိုု� နည်းး�နိုုင်
� သမျှ
်
ှ နည်းး�အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််သည််။

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလ ၃၀ ရက််နေ့့တွ�ွ
� င်ကုုန်
်
ဆုံးး
် �� သော�ာဘဏ္ဍာာ
ရေး�းနှှစ််အတွွက်် သဘာာ၀ပတ််၀န်း�း ကျျင််ဆိုုင်
� ရာ
် ာ အချျက််အလက််များ�း�
ကိုု� အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ ဇယားး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

လုုပ််ငန်း�း များ�း�ဖြ�စ််သည််။

သဘာာ၀ပတ််၀န်း�း ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််များ�း� (၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ်် ကိိန်း�း ဂဏန်း�း များ�း�)
ရေ� (မြ�န််မာာကျျပ်် )

၃,၂၉၄,၃၅၀
.

ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�ပူူနွေး�း�လာာမှုုလျှော့�့�နည်းး
�
�လာာစေ�ရန််

ဗဟိုုမှ
� ှ ထိိန်း�း ချုု�ပ်် ပြီး�း�အပူူချိိ�န်ထိိ
် န်း�း ညှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာ

သော�ာလေ�အေး�းပေး�းစက််စနစ််ကိုု� uab Tower

တွွင််အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ထားး�သည််။
လျှှပ်် စစ််စွွမ်းး �အင်် (မြ�န််မာာကျျပ်် )

၂၅၈,၈၅၈,၁၀၁

.

အသုံးး��မလိုုသော�
�
ာလျှှပ်် စစ််မီးး �များ�း�ပိိတ််ခြ�င်းး�

နှှင့််� ပတ််၀န်း�း ကျျင််ဂေ�ဟစနစ််နှှင့််� ရင်းး�နှီးး��

သော�ာ ရေ�အိိမ်် များ�း�စသည့််� ကော�ာင်းး�မွွန်သော�
်
ာ
အလေ့�့အကျျင့််�များ�း�ကိုု�လည်းး�ဖော်�်�ဆော�ာင််

ထားး�သည််

.	လော�ာင််စာာအသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� စပ်် လျျဥ်းး�၍ ကျွွန်ုပ်
�ု ်
လော�ာင််စာာစွွမ်းး �အင်် (မြ�န််မာာကျျပ်် )

တို့့� သည်် ယာာဥ််အိုုယာ
� ာဥ််ဟော�ာင်းး�များ�း�အစား�း ပိုု�မိုု�

စွွမ်းး �အင််ပြ�ည့််�မီီ ၍ ပတ််၀န်း�း ကျျင််ဂေ�ဟစနစ််နှှင့််�

၃၂၀,၇၄၇,၀၆၃

ရင်းး�နှီးး��သော�ာယာာဥ််များ�း�ကိုု� အစား�းထိုးး��သည့််� မူူ၀ါါဒ
ကိုု� လက််ခံံကျျင့််�သုံးး��သည််။

.	ကာာဗွွန်အ
် သုံးး��ပြု�ုမှုုကိုု� လျှော့�့��ချျရန်် အင််တာာနက််
ကာာဗွွန် ် (မက််ထရစ််တန််)

မှှတဆင့််� အချျင်းး�ချျင်းး�ဆက််သွွယ််နိုင်
�ု ်သော�ာဖုုန်း�း

၂,၃၉၂

များ�း�၊ အင််တာာနက််ကွွန်ရ
် က််၊ ကြိုး�း��မဲ့့�ပရို� ု ဂျျက််တာာ
များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည််။

.	သမာာရိုးး� �ကျျစာာရွွ က််များ�း�အားး� သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�
နှှင့််�အတူူ Cloud-based storage ကိုု�ပါါ
အသုံးး��ပြု�ု ခြ�င်းး�

စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� (မက််ထရစ််တန််)

ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာအမျိုး�း��အစား�း

.	ချေး�း�ငွေ�ေလျှော�ာ�က််ထားး�ခြ�င်းး�၊ ဘတ််ဂျျက််များ�း�

နှှင့််� ခွွ င့််�ယူူခြ�င်းး�များ�း� အပါါအ၀င်် ရုံးး� �ချုု�ပ်် တွင်
ွ ်

သဘော�ာတူူညီီချျက််တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး�များ�း�အတွွက််

ကွဲဲ�ပြား�း�ကြော��ာင့််� ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�မပြု�ုနိုုင်
� ်ပါါ။

အီီ လက််ထရော�ာနစ််စနစ််ဖြ�င့််� လုုပ်် ခြ�င်းး�
.

အလေ�အလွွင့််�သက််သာာစေ�ရန်် ဗဟိုုထိိ
� န်း�း ချုု�ပ််
ထားး�သော�ာ ပုံံ�နှိိ�ပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အီီ လက််ထရော�ာနစ််
စနစ်် ဖက််စ််ပို့့� ခြ��င်းး�

www.uab.com.mm

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၂၈

၃.၅ အခွွ န်စည်းး
်
�ကြ�ပ်် မှုုအပေါ်�် လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက်် ခြ�င်းး�
ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�သည်် သင့််�တင့််�မျှှတသော�ာအခွွန်ဆော�
်
ာင််ရာာတွွင်် ဝန််ထမ်းး�

(၂) ကျွွန်ု�ပ်
ု ်တို့့�၏ အခွွန်ဆော�
်
ာင််ခြ�င်းး�နိိယာာမ

အကျိုးး���စီးး�ပွား��းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းလျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�သည််

.

များ�း�ထံံမှှလည်းး� မဖြ�စ််မနေေကော�ာက််ခံံ၍ အခွွန် ် ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လူူမှုု

ထိိပ််တန်း�း ကုုမ္ပပဏီကြီးီ �း� များ�း�နှှင့််�မြို့�့�ပြ�လူူအဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�၊ ရင်းး�နှီးး��

ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�သည်် သက််ဆိုုင်
� ရာ
် ာဥပဒေ�များ�း�နှှင့််�အညီီ အမြဲ�ဲလိုက်
ု� ်နာာ

မြှု��ု ပ််နှံံ�သူများ�း
ူ �၊ နိုုင်
� ငံံ
် တကာာအဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�နှှင့််� ပြု�ုလုုပ််ထားး�သည့််�
the B team Responsible tax principle ကိုု� ထော�ာက််ခံံသည််။

လိုု�က််နာာမှုု

ဆော�ာင််ရွွက််သည််။
ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

.

(၁) ကျွွန်ု�ပ်
ု ်တို့့�၏ အခွွန်စည်းး
်
�ကြ�ပ််မှုုအပေါ်�် လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််

ကျွွန်ုုပ်
� တို့့
် � သည်် အခွွန် ်ဆော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့််�ပက််သက််၍လည်းး�နား�းလည််

ခြ�င်းး�

လွွယ်သည့််�
်
ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�သော�ာ စုုစုုပေါ�ါင်းး�အခွွန်ပေး
် �းဆော�ာင််

ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့� အခွွန်ကော�
်
ာက််ခြ�င်းး�နည်းး�ဗျူ�ူဟာာအားး� အော�ာက််ပါါအချျက််

မှုုများ�း�အားး� အချိိ�န််နှင့််�
ှ တပြေး��းညီီ ဖော်�်�ပြ�သည််။

များ�း�အပေါ်�် အခြေ�ေခံံထားး�ပါါသည််။

.

ဖွဲ့့�စည်းး�ပုံံ�

. ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�ပေး�းဆော�ာင််ရမည့််� မျှှတသည့််�အခွွန်ထမ်းး
်
�ခြ�င်းး�

ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�သည်် အခွွန်ရှော�ာ�
်
င််ခြ�င်းး�ကိုုဦး
� းတည််သည့််� ပုံံ�မှှန်မဟုုတ်
်
်

. အခွွန်အာ
် ာဏာာပိုုင်
� များ�း
် �နှှင့််�

သည််။

သွွယ်မှု
် များ�း
ု �ရှိိ�ခြ�င်းး�

သော�ာအခွွန်ဖွဲ့
် �စည်းး
့
�ပုံံ�များ�း�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� မရှိိ�ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�

ထိိရော�ာက််သော�ာအပြ�န််အလှှန်ဆ
် က််

အစိုးး��ရ၊ အခွွန်အာ
် ာဏာာပိုု�င်များ�း
် �နှှင့််� ပက််သက််ဆက််နွယ်
ွ မှု
် ု

.

. ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�၏ အခွွန်ကိိစ္စ
်
များ�း
စ �နှှင့််�ပက််သက််၍ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှူူ

ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�နှှင့််� အစိုးး��ရ၊ အခွွန်အာ
် ာဏာာပိုုင်
� များ�း
် � လှိုုက်
� ်လှဲဲ�သော�ာပက််

ရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့� ဖြ�စ််ပါါသည််။

သက််ဆက််နွယ်
ွ မှု
် ကို
ု ု� ထိိန်း�း သိိမ်းး�ထားး�လျျက်် ရှိိ�သည််။

. ကျွွန်ုုပ်
� တို့့
် � သည်် ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ်၏
် ဝင််ငွေ�ေအရမြ�န််မာာကျျပ််
၄.၂၉ သန်း�း အားး� အခွွန်အ
် ဖြ�စ်် ထမ်းး�ဆော�ာင််ခဲ့့�ပါါသည််။

၃.၆. လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက်် ခြ�င်းး�
uab ဘဏ်် သည်် ငွေ�ေရေး�းကြေး��းရေး�းဆိုုင်
� ရာ
် ာအဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�ဥပဒေ�

ဆော�ာင််ရွွက််မှုအ
ု ဆင့််�ကိုု� ဖော်�်�ပြ� သည််။

များ�း�အတိုုင်းး
� � လျော်�်��ညီီစေ�ရန် ် ကြိုး�း��ပမ်းး�လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�

ထိိန်း�း ချုု�ပ််ရာာတွွင််

နှှင့််� မြ�န််မာာနိုုင်
� ငံံတော်�်�ဗဟို
်
ုဘ
� ဏ််မှှ ထုုတ််ပြ�န််သော�ာ ညွှှန်ကြား�း
်
�ချျက််

စီးး�ပွား��းရေး�း၏ သဘာာဝသည်် ရှှ ယ်ယာ
် ာရှှ င်များ�း
် �၏ ယုံံ�ကြ�ည််မှုအ
ု ပေါ်�်
မှီီ�ခိုု�နေေသည့််�အပြ�င််

ပြ�ည််သူူလူထု
ူ ၏
ု

ယုံံ�ကြ�ည််ချျက််သည််လည်းး�

စီးး�ပွား��းရေး�း အားး�တိုုက်
� ်ရို� ုက််သက််ရော�ာက််မှုု ဖြ�စ််စေ�နိုင်
�ု သော�
်
ာအချျက််
ဖြ�စ််ပါါသည််။ ထို့့�ကြော��ာင့််� ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�သည်် စာာရိိတ္တတနှှင့််� ဖြော��ာင့််�မတ််
မှှန်ကန်
်
ခြ�င်းး
် �အပေါ်�်

အထူးး�အလေး�းထားး�ပါါသည််။

ဤလိုုက်
� ်နာာ

ဆော�ာင််ရွွက််မှုများ�း
ု �ကိုု� ဘဏ််လု ုပ််ငန်း�း စဉ်် များ�း�တွွင်သာ
် ာမက ကျွွန်ုပ်
�ု ်
တို့့� ၏လှုုပ််ရှား��းမှုများ�း
ု �ကိုုပါ
� ါ ကာာကွွယ်ရန်
် အ
် တွွက််လည်းး� ဆော�ာင််ရွွက််
သည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�၏ အုုပ််ချုု�ပ််မှုနှ
ု င့််�
ှ ရေ�ရှှ ည်တ
် ည််တံ့့ခို
� ု�င်မြဲ် �ဲမှု၏
ု မဖြ�စ််
မနေေလိုုအ
� ပ််သော�ာအချျက််မှာာ�

ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့့�၏မှှန်ကန်
်
သော�
်
ာတန််ဖိုးး�� များ�း�

ကိုု� လှှစ််ဟပြ�သည့််� ပေါ်�်လစီီများ�း�ကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််ပါါသည််။

လိုုက်
� ်နာာဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််�

ပတ််သတ််၍

ချျမှှတ််ထားး�သော�ာ

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�မရှိိ�သော�ာ

ဘဏ််မှစော�
ှ ာင့််�ကြ�ည့််�

မူူဝါါဒများ�း�အားး�

ကိိစ္စစရပ််များ�း�အားး�

လိုုက်
� ်နာာ

တည််ထော�ာင််ထားး�

သော�ာ Operational Incident Reporting ယန္တတရား�းမှှတစ််ဆင့််�
အစီီရင််ခံံသည််။

၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ် uab ဘဏ််သည်် မြ�န််မာာစီးး�ပွား��းရေး�း
ကဏ္ဍ

တာာဝန််ယူမှု
ူ ရရှိိ�ရေး
ု
�းအထော�ာက််အကူူပြု�ုဌာာန၏

အစီီရင််ခံံစာာတွွင််

ပွွင့််�သစ််စ

ကော်�်�ပိုုရိိတ်
�
်အုုပ််ချုု�ပ််မှုအ
ု ဆင့််�ကဏ္ဍမှှဝင််ရော�ာက််

ယှှဉ််ပြို�ု�င််ခဲ့့�ပြီး�း� မြ�န််မာာတစ််နိုင်
�ု ငံံလုံးး
်
�� ရှိိ� ကုုမ္ပပဏီများ�း
ီ �အနက်် အဆင့််� ၅
နေေရာာကိုု� ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။

ဗဟိုုဘ
� ဏ််မှှ စစ််ဆေး�းမှုများ�း
ု �ကိုုလည်းး
�
� လိုုက်
� ်နာာပြီး�း� စစ််ဆေး�းတွေ့�့
ရှိိ�ချျက််အားး�လုံးး��ကိုု� အုုပ််ချုု�ပ််မှုအ
ု ဖွဲ့့�၏ တုံ့့� ပြ��န််ချျက်် များ�း�နှှင့််�အတူူ
အဆင့််�ဆင့််�စိိစစ််ရန် ်

ဘဏ််၏ဘုုတ််အဖွဲ့့�သို့့�တင််ပြ�သည််။

ဘဏ််

၏ နေ့့စဉ််
� ၊ အပတ််စဉ််၊ လစဉ််၊ ၃ လ၊ ၆လ နှှင့််� နှှစ််စဉ််ငွေ�ေကြေး��း
စာာရင်းး�အင်းး�များ�း�ကိုု�

ဗဟိုုဘ
� ဏ််သို့့�တင််ပြ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

လိုုက်
� ်နာာ

၂၉ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉
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၄။ ကျွွန်ု�ုပ််တို့့� ၏ဝန််ထမ်းး �များ�း�နှှင့််� ယဉ်် ကျေး�း�မှူူများ�း�
uab ဘဏ််သည်် ဝန််ထမ်းး �များ�း�ကိုု� လုုပ်် ငန်း�း ၏အရေး�းအပါါဆုံးး��

သော�ာ

များ�း�သည်် မတူူ ညီီ သော�ာနယ်် ပ ယ်် များ�း�မှှ သ င်် ယူူ လေ့�့လာာနိုု� င်် သည့််�

တိုးး��တက််စေ�ရန် ်

သော�ာကဏ္ဍများ�း�မှှတစ််ခုု အဖြ�စ််

သတ််မှှတ််ထားး�သည််။

ဝန််ထမ်းး �

အခွွ င့််�အရေး�းရန််၊ လုုပ်် ငန်း�း ခွွ င််နှင့််�
ှ
ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ဘဝကိုု� သင့််�တင့််�
မျှှတစွာာ�ထိိန်း�း နိုုင်
� ်စေ�ရန် ်

စသည့််�အခွွ င့််�အရေး�းများ�း�ကိုု�ရရှိိ�နိုင်
�ု ်ပြီး�း�

ရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�၏ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့််�များ�း� ကိုု�လည်းး� လေး�းစား�းမှုုရှိိ�စေ�
ပါါသည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် uabians များ�း�အတွွက်် သင့််�တင့််�မျှှတ

ပတ််ဝန်း�း ကျျင််ကော�ာင်းး�တစ််ခုုဖန်တီးး
် �ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�လျျက််ရှိိ�

ပြီး�း� လုုပ်် ငန်း�း ခွွ င််တွင်
ွ ်သာာမက ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဘဝတွွင််ပါါ အပြ�ည့််�အဝ
ကူူညီီပေး�းလျျက််ရှိိ�ပါါသည််။

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏

ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� ဝန််ထမ်းး �များ�း�အားး� လုုပ်် ငန်း�း ခွွ င််တွင်
ွ ် စိိတ််အားး�
တတ််ကြွ�စေ�ရန် ်

လှုံ့့�ဆော်�်�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�ကိုု�ရင််ဆိုု�င််

ဖြေ�ေရှှ င်းး�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့� အလိုုဆန္ဒ
�
များ�း
�
�
ဒ �ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး� ပေး�းလိုုခြ�င်းး
ဖြ�စ််သည််။

၄.၁. မတူူညီသော�
ီ
ာကွဲဲ�ပြား�း�ခြ�င်းး�များ�း�နှှင့််� ပါါဝင််ပက်် သက်် မှုုများ�း�
ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းခြ�င်းး�ဟူူရာာတွွင််

ကျားး��/မ

လိိင််ကွဲဲ�ပြား�း�ခြ�င်းး�နှှင့််�

လူူမျိုး�း��ကွဲဲ�ပြား�း�ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ လူူများ�း�၏ အမျိုး�း��မျိုး�း��သော�ာ နော�ာက််ခံံ

အမြ�င််နှှင့််�တွေး�း�ခေါ်�် ပုံံ�များ�း�ကိူူ� ဆိုု�လိုုခြ�င်းး
�
�ဖြ�စ်် ပါါသည််။ အသင်းး�တစ််

ခုုအားး� မတူူညီီသော�ာအတွေ့�့အကြုံ�ံ�များ�း�၊ မတူူညီီသော�ာပညာာများ�း�၊
မတူူညီီသော�ာယဉ််ကျေး�း�မှုုများ�း�ရှိိ�သည့််�

ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှ င််များ�း�

စုုစည်းး�၍ ဖွဲ့့�စည်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အလွွန်များ�း
် �ပြား�း�ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာသတင်းး�
အချျက််အလက််များ�း�နှှင့််�အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�
ပါါသည််။

ပိုု�မိုု�ထွွက််ပေါ်�်လာာနိုုင်
� ်

ထို့့�ကြော��ာင့််� uab ဘဏ််သည်် ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုုများ�း�၏ အရေး�းပါါပုံံ�

ကိုု� လက််ခံံနား�းလည််ပြီး�း� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျခြ�င်းး�များ�း�၊ ဝန််ထမ်းး �များ�း�

၏ ကတိိကဝတ််များ�း�နှှင့််� ပြ�သနာာဖြေ�ေရှှ င်းး�ခြ�င်းး�များ�း�တွွင်် လူူအများ�း�

အခွွ င့််�အရေး�းပေး�းနိုုင်
� ်ခဲ့့� ပါါသည််။

. လူူ ငယ််များ�း�အတွွက််အလုုပ်် အကိုု�င််အခွွ င့််�အလမ်းး�များ�း� - uab
ဘဏ််တွင်
ွ ် လူူငယ််များ�း�၏ လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့််� အခွွ င့််�အလမ်းး�များ�း�သည််
ကုုမ္ပပဏီီအင််အားး�အတွွက််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
စွာာ�ပြော��ာင်းး�လဲဲနေေသော�ာ

အစဉ််အမြဲ�ဲလျျင််မြ�န််

ဘဏ််လုုပ်် ငန်း�း အတွွက််လည်းး�ကော�ာင်းး�

အရေး�းကြီး�း�သော�ာမဏ္ဍိုု�င််တစ််ခုု

ဖြ�စ်် သည််ဟုု

ယုံံ�ကြ�ည််ပါါသည််။

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် အလားး�အလာာရှိိ�သည့််� ငယ််ရွွယ််သော�ာလူူငယ််များ�း�
အတွွက်် အလုုပ်် အကိုု�င်် အခွွ င့််�အလမ်းး�များ�း�ကိုု�လဲဲ ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းပါါသည််။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ်တွ
် င်
ွ ် လုုပ််ငန်းး�တွွင်းး�ဝန််ထမ်းး�အင််အားး�၏

၄၆ ရာာခိုု� င််နှုု�န်း�း မှာာ� အသက်် ၃၀ အော�ာက််လူင
ူ ယ််များ�း�ပင််ဖြ�စ််ပါါသည််။

ပါါဝင််သည့််�အင််အားး�ကိုု� လက််ခံံသည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် uabians

၄.၂. မျှှတသော�ာလုုပ်် ငန်း�း ခွွ င််ဘဝ

ဂရုုစိုု�က််၍ လေး�းစား�းမှုု ထားး�ရှိိ�ပါါသည််။

uabians များ�း�သည်် လုုပ်် ငန်း�း ခွွ င််တွင်းး
ွ �မှာာ�သာာမက လုုပ်် ငန်း�း ပြ�င််ပ

များ�း�ကိုု�

ဘဝတိုးး��တက််ပျော်�်��ရွှှ င််စေ�ရေး�းအစီီအစဉ််များ�း�မှှတစ်် ဆင့််�

. အလုုပ်် သင််အခွွ င့််�အလမ်းး�များ�း� - နှှစ််စဉ််နှှစ််တိုုင်းး
� � ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည််
တက္ကကသိုု�လ််နော�ာက််ဆုံးး��နှှစ််

ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ�း�ကိုု�

အလုုပ်် သင််

အခွွ င့််�အရေး�းပေး�းသည််။ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််၌ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�တွ�ွင််

အလုုပ်် သင်် ကျော�ာ�င်းး�သားး� ၆ ယော�ာက််ရှိိ�ခဲ့့� ပြီး�း� ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််

တွွင်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန်သော�
်
ာအခွွ င့််�အလမ်းး�များ�း�ဖြ�င့််� uab Tower,
Times City တွွင်် အလုုပ်် သင််အယော�ာက်် ၄၀ ထိိ တိုးး��မြှ�င့််�
ှ
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တွွင််လည်းး� သင့််�တင့််�မျှှတစွာာ� အော�ာင််မြ�င််သော�ာ ဘဝတွွင််နေေထိုု�င််ရ

မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယနေ့့ခေ�တ််
�
တွင်
ွ ် ဝန််ထမ်းး �များ�း�သည်် လုုပ်် ငန်း�း ခွွ င််
တွွင်် အချိိ�န််အများ�း�ဆုံးး�� ပေး�းထားး�ရသည့််�အတွွက်် ကုုမ္ပပဏီီသည််

သင့််�တော်�်�သော�ာလုုပ်် ငန်း�း ပတ််ဝန်း�း ကျျင််နှှင့််� အခြေ�ေအနေေများ�း�ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��

ပေး�း သည််။ ဝန််ထမ်းး �များ�း�ကိုု� လုုပ်် ငန်း�း နှှင့််�ဘဝသင့််�တင့််�မျှှတစေ�ခြ�င်းး�၊
အလှှည့််�ကျျအလုုပ်် များ�း�ကိုု� စီီ စဉ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ ဝန််ထမ်းး � အခွွ င့််�အရေး�း

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၃၀

များ�း�ကိုု�

အပြ�ည့််�အဝပေး�းခြ�င်းး�များ�း�ဖြ�င့််�

အခွွ င့််�အလမ်းး�များ�း�ကိုု� ဖန််တီးး�ပေး�းပါါသည််။
ဝန််ထမ်းး �များ�း�၏

ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ�း�ကိုု�

ပိုု�မိုု�တိုးး�� တက််စေ�သော�ာ

အဓိိပ္ပာာ�ယ််ရှိိ�စေ�သော�ာ

ပန်း�း တိုုင်
� ်တစ်် ခုုလိုုအ
� ပ်် ကြော��ာင်းး� ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ကော�ာင်းး�စွာာ�သဘော�ာ

ယုံံ�ကြ�ည််ထားး�ပါါသည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် စဉ််ဆက််မပြ�တ််လုုပ်် ငန်း�း
လည််ပတ််ခြ�င်းး�များ�း�ကိုု�

ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�ဝန််ထမ်းး �များ�း�

လျျင််မြ�န််စွာာ� တိုးး��တက််ပြော��ာင်းး�လဲဲစေ�ခြ�င်းး�၊ ဒစ််ဂျျစ်် တယ််နှှင့််� ရင်းး�နှီးး��
စေ�ခြ�င်းး�၊ စည်းး�မျျဉ်းး� များ�း�ပိုု�မိုု�သိိရှိိ�ခြ�င်းး�များ�း� ဖြ�စ်် ပေါ်�်စေ�ပါါသည််။

ပေါ�ါက််နား�းလည််ပါါသည််။ ထို့့�ကြော��ာင့််� အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုုအဖွဲ့့�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့� ၏

ထို့့�အပြ�င်် သာာမန််အလုုပ်် ချိိ�န်များ�း
် �အားး� အကြော��ာင်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််�

တွွင််လုုပ်် ကိုု�င််နေေသည့််�အချိိ�န််တွင်
ွ ်ကျွွမ်းး�ကျျင််စွာာ�တိုးး�� တက််ပြော��ာင်းး�လဲဲ

ထွေ�ေစွာာ�ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုင်
�ု ်သော�ာအလုုပ်် ချိိ�န်ကို
် ု� စီီစဉ််ထားး�ရှိိ�ပေး�းပါါသည််။

ဝန််ထမ်းး �ရေး�းရာာလုုပ်် ဖော်�်�ကိုု� င်် ဖ က်် များ�း�အကူူ အ ညီီ များ�း�ဖြ�င့််�ဘဏ််
စေ�ပါါသည််။အလှှည့််�ကျျအလုုပ်် များ�း�ကိုု�

စီီစဉ််ပေး�းခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််�

ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာဗဟုုသုုတများ�း�ကိုု� ကြွ�ယ််ဝတိုးး��တက််စေ�မည််ဟုု

လာာရော�ာက််ရန်အ
် ဆင််မပြေ�ေသူူများ�း�အတွွက််လည်းး� လိုုက်
� ်လျော�ာ� ညီီ

အချိိ�န််ပိုု�င်းး�အလုုပ်် လုုပ်် ကိုု�င််လိုုသူ
� ူများ�း� အတွွက််လည်းး� စီီ စဉ််ပေး�း
ထားး�လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။

ဝန််ထမ်းး �များ�း�၏ အဓိိကလုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််များ�း�
၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာနှှစ််၏ရလဒ််များ�း�
ဝန််ထမ်းး �၏ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ�း�
(ဝန််ထမ်းး �တစ််ဦးးစီီမှှရရှိိ�သော�ာ
အမြ�တ််များ�း�)

တိုးး��တက််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုများ�း
ု �နှှင့််� ရည််မှှန်း�း ချျက််များ�း�

ဝန််ထမ်းး �တစ်် ဦးးမှှ အခွွ န်မဆော�
်
ာင််မီီ ရရှိိ�သော�ာ

ဝန််ထမ်းး �တစ််ဦးးစီီ၏တိုးး��တက််မှုုများ�း�ကိုု� ထင််ဟပ််

ဖြ�စ်် ပါါသည််။

ယခင်် ၁၂ လတွွင်် ၄.၆ သန်းး�ကျျပ်် သာာရှိိ� ခဲ့့� ရာာ

အုုပ်် စုုအမြ�တ််ဝင််ငွေ�ေမှာာ� ၁၀.၅ သန်းး�ကျျပ််

မှှတ််ချျက််: ၂၀၂၀ခုုနှှစ်် ဇူူလိုုင်
� ်လ တွွင််ဝန််ထမ်းး �
များ�း�၏စိိတ််ကျေ�ေနပ််မှုုစစ််တမ်းး�ကိုု� ကော�ာက််ယူူ

ခဲ့့� ပြီး�း� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် သြ�ဂုုတ််လ ၁၄ရက််နေ့့တွ�ွ
� င််

စေ�သည့််� အခွွ န်မဆော�
်
ာင််မီီရရှိိ�သော�ာအမြ�တ််မှာာ�
၂၀၁၉ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလ ၃၀ ရက််နေ့့တွ�ွ
� င််

၁၀.၅ သန်းး�ကျျပ်် အထိိ တိုးး��တက််လာာခဲ့့� ခြ�င်းး�ကိုု�
ဂုုဏ််ယူူစွာာ� မှှတ််တမ်းး�တင််အပ်် ပါါသည််။

ရရှိိ�သော�ာ ရလာာဒ််မှာာ� အော�ာက််ပါါအတိုုင်းး
� � ဖြ�စ််

ပါါသည််:

ဖြေ�ေကြား�း�သော�ာ လူူဦးးရေ� -၁,၁၅၅ ဦးး

(white collar အလုုပ်် အင််အားး�၏ ၈၂.၅
ရာာခိုု� င််နှုု�န်းး�)

၇ မှှတ်် အမှှတ််ပေး�းစနစ််တွင်
ွ ် ၅.၇ ရရှိိ�ခြ�င်းး�
(၈၁.၄ ရာာခိုု� င််နှုု�န်း�း )
လည််ပတ််မှုုနှုု�န်း�း (ရာာခိုု� င််နှုု�န်းး�ဖြ�င့််�)

ဝန််ထမ်းး �လည််ပတ််မှုုနှုု�န်း�း (%): ၁၉ %
ကြီး�း�ကြ�ပ်် သူူများ�း� - လက််ထော�ာက်် မန််နေေဂျာ�ာ
နှှင့််�အထက််: ၅ %

ကြီး�း�ကြ�ပ်် သူူမဟုုတ််သူူများ�း� - ကြီး�း�ကြ�ပ်် ရေး�းမှုးး�
နှှင့််�အော�ာက််: ၁၄ %
ခွွ င့််�မဲ့့�ပျျက််ကွွက််ခြ�င်းး� ပမာာဏ
(ရာာခိုု� င််နှုု�န်း�း ဖြ�င့််�)

ခွွ င့််�မဲ့့�ပျျက််ကွွက််ခြ�င်းး� ပမာာဏ
(ရာာခိုု� င််နှုု�န်းး�ဖြ�င့််�): ၂.၂ ၂ %

လုုပ်် ငန်း�း တွွင်းး�အသုံးး��ပြု�ုသည့််� ငွေ�ေကြေး��းပမာာဏ

သည်် အသက်် ၆၀ တွွင််အငြိ�ိမ်းး�စား�းယူူမှုုများ�း�နှှင့််�
ဘဏ််မှှ အချိုး�း��အစား�းချျမှှတ််မှုုမှှန်ကန်
်
ခြ�င်းး
်
�များ�း�
ကြော��ာင့််� မျှော်�်��မှှန်း�း ထားး�သည့််� ၁၅% ထက်် များ�း�
နေေပါါသည််။

၂၀၁၈ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလ ၃၀ ရက််နေ့့ တွွ
� င််

ခွွ င့််�မဲ့့�ပျျက််ကွွက််ခြ�င်းး� ရာာခိုု� င််နှုု�န်း�း မှာာ� ၂.၉၆ % ရှိိ�
ခဲ့့� သည််။

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလ ၃၀ ရက််နေ့့ တွွ
� င််
ခွွ င့််�မဲ့့�ပျျက််ကွွက််ခြ�င်းး� ရာာခိုု� င််နှုု�န်း�း မှာာ� ၂.၂၂ %
အထိိ လျော့�့��ကျျ ခဲ့့� ပြီး�း� ၎င်းး�သည်် ပိုု�မိုု�

ကော�ာင်းး�မွွန်သော�
်
ာ ဝန််ထမ်းး �ရလဒ််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�နေေ
ပါါသည််။

၃၁ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉
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ဝန််ထမ်းး �များ�း�၏ အဓိိကလုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််များ�း�
မသန််စွွမ်းး �သူူများ�း�

၁ ဦးး

ဘဏ််သည်် ချို့�့�ယွွင်းး�ချျက််ရှိိ�သူူများ�း� အပေါ်�်

ခွဲဲ�ခြား�း�မှုုမရှိိ�စေ�ရန်နှ
် ှင့််� အများ�း�နှှင့််�တန်း�း တူူလုုပ်် ငန်း�း

(အရေ�အတွွက််ဖြ�င့််�)

အခွွ င့််�အရေး�းရရန်် မူူဝါါဒများ�း� တင်းး�ကျျပ်် ထားး�ရှိိ�

သည််။ uab သည်် ချို့�့�ယွွင်းး�ချျက်် ရှိိ�သူူများ�း�အားး�
လည်းး� ကိုု�က််ညီီ သင့််�တော်�်�ပါါကအလုုပ်် ခန့််�ထားး�
ရှိိ�သည််။
သေ�ဆုံးး��မှုုနှုု�န်း�း (ရာာခိုု� င််နှုု�န်းး�ဖြ�င့််�)

၀ ရာာခိုု� င််နှုု�န်းး�

၃၀ ရက််၊ စက််တင််ဘာာ ၂၀၁၉ တွွင်် မျှော်�်��မှှန်း�း
ထားး�သည့််�အတိုုင်းး
� � သေ�ဆုံးး� �မှုု ရာာခို�ု င််နှုု�န်းး�မ
ရှိိ�ပေ�။ ၎င်းး�ကိုု�ကြ�ည့််�ခြ�င်းး� အားး�ဖြ�င့််� ဘဏ််

သည်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�း သည့််� လုုပ်် ငန်း�း ဖြ�စ််၍

စက််မှုုလက််မှုု ထုုတ််လုုပ်် ခြ�င်းး�လုုပ်် ငန်း�း မဟုုတ််

သည့််�အတွွက်် မတော်�်�တဆဖြ�စ််နှုု�န်း�း မှာာ� အလွွန် ်
နည်းး�ပါးး�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့ရှိိ�ရပါါသည််။
မတော်�်�တဆဖြ�စ်် ပွား��းမှုုကြိ�ိမ််နှုု�န်းး�
(အရေ�အတွွက််ဖြ�င့််�)

uab ဘဏ််မှှ ယာာဉ််မော�ာင်းး�များ�း� ပေါ့�့ �ဆမှုုဖြ�င့််�

မတော်�်�တဆမှုုကြော��ာင့််� ရရှိိ�ခဲ့့� သည့််� Lost Time

ပါါသည််။ (ထိိ ခို�ု က််ဒဏ်် ရာာ မရရှိိ�ပါါ)

နှှစ်် စက််တင််ဘာာလ ၃၀ ရက််နေ့့တွ�ွ
� င်် ၀.၂၆ သာာ

ယာာဉ််မတော်�်� တဆဖြ�စ််ပွား��းမှုုမှာာ� ၁၉ ကြိ�ိ မ််ရှိိ�ခဲ့့�
သင်္ဃဃန်း�း ကျွွန်းး�ဘဏ််ခွဲဲ�မှှ လုံံ�ခြုံ�ံ �ရေး�းတစ််ဦးး

သည်် မီးး�စက််၏ အင််ဂျျင််အအေး�းခံံရန်် ရေ�
ဖြ�ည့််�ရာာတွွင်် လက််အပူူလော�ာင််ခဲ့့� ပါါသည််။

သေ�ဆုံးး��နိုုင်
� ်လော�ာက််သည့််� ထိိခိုု� က််ဒဏ််ရာာများ�း�

Injury Frequency Rate (LTIFR) သည်် ၂၀၁၉ ခုု

ရှိိ�ခဲ့့� သည််။

(လုုပ်် ငန်း�း ချိိ�န်် ၁ မီီ လီီယံံနာာရီီ အတွွင်းး�

မတော်�်�တဆမှုုအားး� တွွက််ချျက််ထားး� သည့််�
နှုု�န်း�း ထားး�ဖြ�စ််သည််)

မရှိိ�ခဲ့့� ပေ�။

စုုစုုပေါ�ါင်းး�ပို့့� ချျမှုုပေး�းခဲ့့� သည့််� ဝန််ထမ်းး �
သင််ကြား�း�ပို့့� ချျမှုုများ�း�

အရေ�အတွွက််: ၉၈၅ ဦးး

(အရေ�အတွွက််ဖြ�င့််�)

စုုစုုပေါ�ါင်းး� သင််ကြား�း�ပို့့� ချျချိိ�န််: ၉,၁၀၆ နာာရီီ

မျှော်�်��မှှန်း�း ထားး�သည့််� စုုစုုပေါ�ါင်းး� သင််ကြား�း�ပို့့� ချျ

ချိိ�န််မှာာ� နာာရီီ ပေါ�ါင်းး� ၁၀,၀၀၀ ဖြ�စ််၍ ၂၀၂၁ ခုုနှှစ််
စက််တင််ဘာာလ ၃၀ တွွင်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�သင််ကြား�း�

ပို့့� ချျချိိ�န််အားး� နာာရီီ ပေါ�ါင်းး� ၁၅,၀၀၀အထိိ တိုးး��မြှ�င့််�
ှ
နိုုင်
� ်ရန် ် စီီစဉ််ထားး�ပါါသည််။

အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ဖွံံ�ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု/အကဲဲဖြ�တ််မှုု
(အရေ�အတွွက််ဖြ�င့််�)

ကျွွန်ုုပ်
� ် တို့့�မျှော်�်��မှှန်း�း ထားး�သည့််� ၁ နှှစ််လျှှင်် ၂

အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဖွံံ�ဖြိုး�း��

ဧပြီ�ီလနှှင့််� စက််တင််ဘာာလတွွင်် ဝန််ထမ်းး �

ရန််အတွွက်် ဝန်း�း ထမ်းး�များ�း�သည်် သက််ဆိုု�င််ရာာ

ကြိ�ိမ်် အကဲဲဖြ�တ််မှုုအတိုုင်းး
� � ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််၏

များ�း�အားး� အော�ာင််မြ�င််စွာာ�အကဲဲဖြ�တ််ခဲ့့� သည််။

အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာ တိုးး��တက််မှုု

နှှင့််� အော�ာင််မြ�င််မှုုမျှော်�်��မှှန်း�း ချျက််အရ ၂၀၁၉ ခုု
နှှစ်် စက်် တင််ဘာာလ ၃၀ တွွင်် ဝန််ထမ်းး � ၄၃၅
ဦးးအားး� ရာာထူးး�တိုးး��ပေး�းနိုု�င််ခဲ့့� သည််။
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တိုးး��တက််မှုု/အကဲဲဖြ�တ််မှုုများ�း�အားး� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�း
ကြီး�း�ကြ�ပ်် သူူများ�း�နှှင့််� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််၏ ဧပြီ�ီလနှှင့််�
စက််တင််ဘာာလတွွင်် တိိကျျသော�ာအကဲဲဖြ�တ််

မှုုကာာလအားး� ပြု�ုလုုပ်် ရသည််။ ယခုုနှှစ််သည််

ဤသို့့�အကဲဲဖြ�တ််မှုုကာာလပြု�ုလုုပ်် သော�ာ တတိိယ

မြော��ာက််နှှစ််ဖြ�စ််ပါါသည််။

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၃၂

၄.၃. ကျျန်း�း မာာရေး�းနှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ �ရေး�း
ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ဝန််ထမ်းး �များ�း�၊ ကန််ထရို� ု က််များ�း�၊ customer များ�း�

နှှင့််� ဘဏ််အားး�လာာရော�ာက််သူူများ�း�ကိုု� ကျျန်း�း မာာ၍ လုံံ�ခြုံ�ံ �စိိတ််ချျရ
သော�ာပတ််ဝန်း�း ကျျင််ဖြ�စ််စေ�ရန် ် အစဉ််ဂရုုစိုု�က််ပါါသည််။ ထို့့�အပြ�င််
ဝန််ထမ်းး �များ�း�သည််
တာာဝန််ယူူရပြီး�း�
ပါါသည််။

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏

၎င်းး�တို့့� ကိုု�ယ််ပိုု�င််

တင််ပြ�နိုုင်
� ်

ကျျန်း�း မာာ၍လုံံ�ခြုံ�ံ �စိိတ််ချျရသော�ာပတ််ဝန်း�း ကျျင််အားး�
ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�ပြီး�း�

အော�ာက််ပါါ

အချျက််များ�း�ကိုု� တာာဝန််ယူူပါါသည်် .

ရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�နှှင့််�ဝန််ထမ်းး �များ�း�သည်် မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု�ယ််သာာမက

အခြား�း�သူူများ�း�၏ ကျျန်း�း မာာ၍ လုံံ�ခြုံ�ံ �စိိတ််ချျရခြ�င်းး�ကိုု� တာာဝန််

.

၂၀၁၉

သေ�ဆုံးး��မှုုအကြိ�ိမ်် ရေ�နှှင့််�

နှုု�န်း�း ထားး�ကိုု�

အထက််ပါါဇယားး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့� ပြီး�း�ဖြ�စ်် ပါါသည််။ Admin ဌာာန
သည််နှှစ််စဉ်် ဘဏ််ခွဲဲ�များ�း�၏ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန် ် လိုုအ
� ပ်် ချျက််များ�း�

ကိုု� စစ်် တမ်းး�ကော�ာက််ယူူ၍ အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုုအဖွဲ့့�သို့့� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�
နှှင့််�အတူူ တိုးး��တက််စေ�ရန် ် တင််ပြ�သည််။

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ ကတိိကဝတ််များ�း�နှှင့််� ကိုု�က််ညီီစေ�ရန် ် လုံံ�လော�ာက််

ခြ�င်းး�နှှင့််� ကျျန်း�း မာာရေး�းစစ်် ဆေး�းမှုုများ�း�ကိုု� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် မတ််လတွင်
ွ ်

လုုပ်် ငန်း�း ခွွ င််မှှဖြ�စ််ပေါ်�်လာာနိုုင်
� ်သော�ာ ကျျန်း�း မာာရေး�းနှှင့််�လုံံခြုံ�ံ
� �ရေး�း

အန္တတရာာယ််ကြို��ု တင််ပြ�င််ဆင််လေ့�့ကျျင့််�မှုုများ�း� ဆော�ာင််ရွွက်ထားး
် �ပါါသည််။

uab ဘဏ််အတွွင်းး�တွွင်် မတော်�်�တဆမှုုများ�း�နှှင့််� လုုပ်် ငန်း�း ခွွ င််

ကြော��ာင့််�နာာမကျျန်း�း ဖြ�စ်် ခြ�င်းး�များ�း�ကိုု�
များ�း�အားး�ထိိရော�ာက််စွာာ�ဖော်�်� ပြ�၍

လျှော့�့��ချျရန််

စီီ မံံနိုင်
�ု ်ရန် ်

အန္တတရာာယ််

ကဲ့့�သို့့�

အန္တတရာာယ််အားး�ဖော်�်�ပြ�နိုုင်
� ်သော�ာ

ဘဏ််တွင်းး
ွ �စာာရင်းး�စစ်် အဖွဲ့့� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ HSE in-house စစ်် ဆေး�း

စတင််ခဲ့့� ပါါသည််။ Times City ဝင်းး�အတွွင်းး�တွွင််လည်းး� မီးး�ဘေး�း

ဝန််ထမ်းး �များ�း�အတွွက်် အော�ာက််ပါါကျျန်း�း မာာရေး�းအကျိုးး���အမြ�တ််များ�း�
အားး� စီီ စဉ််ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းထားး�ပါါသည််။
.

သန့််�ရှှ င်းး�သော�ာ

အမူူအကျျင့််�များ�း� လေ့�့ကျျင့််�ပေး�းခြ�င်းး�၊ ချော�ာ�နေေသည့််�ကြ�မ်းး�ပြ�င််

ရော�ာင််ပြ�န််များ�း�

အမှှတ််အသားး�များ�း� ထားး�ရှိိ� ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့� ကိုု�ပြု�ုလုုပ််
ပေး�းထားး�ပါါသည််။

.

နာာတာာရှှ ည်ရော
် �ာဂါါများ�း�အတွွက်် ၆ လအထိိ လစာာဖြ�င့််�ခွွင့််�ပေး�းခြ�င်းး�

.

ရက်် ၃၀ ထိိ လစာာဖြ�င့််� ကျျန်း�း မာာရေး�းခွွ င့််�ပေး�းခြ�င်းး� လုုပ်် ငန်း�း ခွွ င််နှှင့််�

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဘဝအားး� မျှှတခြ�င်းး� - လိုုက်
� ်လျော�ာ�ညီီထွေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲ

ဝန််ထမ်းး �များ�း�အားး�လုံးး��ကိုု� အမျိုး�း��သားး�လူူမှုုဖူူလှုံံ�ရေး�းအစီီ အစဉ််

နိုုင်
� ်သော�ာအလုုပ်် ချိိ�န်များ�း
် �၊

လမ်းး�ညွှှန်များ�း
် �၊

ဥပုုသ််ခွွင့််�များ�း�၊

စသည််ဖြ�င့််� တိုးး��မြှ�င့််�ဆော�
ာင််ရွွက််ပေး�းခြ�င်းး�။
ှ

ဆိုု�င််ရာာအကျိုးး���အမြ�တ််များ�း� ရရှိိ�စေ�ပါါသည််။
သင့််�လျော်�်��သော�ာလေ့�့ကျျင့််�မှုုများ�း�၊

အကြီး�း�စား�းခွဲဲ�စိိတ််မှုုများ�း�အတွွက်် အထွေ�ေထွေ�ေစား�းရိိတ််
၁၀၀,၀၀၀ ကျျပ််

တွွင်် စာာရင်းး�ပေး�းသွွင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ကျျန်း�း မာာ ရေး�းနှှင့််�လုံံခြုံ�ံ
� �ရေး�း

.

ဘဏ္ဍာာနှှစ််၏

သတိိရှိိ�စေ�ရန််

Times City ရှိိ� uab Towerတွွင်် ဘဏ််၏ Facility အဖွဲ့့�နှှင့််�

ဆိုု�င််ရာာ အန္တတရာာယ််များ�း� အားး� ထိိန်း�း ချုု�ပ်် ဆော�ာင််ရွွက််ပါါသည််။

.

တိုုက်
� ်တွန်း
ွ �း ပါါသည််။

လုံံ�ခြုံ�ံ �ရေး�းကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု�

ယူူတတ််သော�ာ အလေ့�့အကျျင့််�အားး� ပျိုး�း��ထော�ာင််ပေး�းပါါသည််။

သင့််�တင့််�သော�ာ အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းထားး�ပြီး�း�

.

ဝန််ထမ်းး �များ�း�အားး�

.

လုံံ�ခြုံ�ံ �ရေး�းအတွွက််လည်းး�

မည််သည့််�ကိိစ္စစရပ််မျိုး�း��မဆိုု�လည်းး�

ဆက််လက််ထိိန်း�း သိိမ်းး�ရန််

အလက််များ�း�အားး� ပို့့� ချျပေး�းထားး�ပါါသည််။

မီးး�ဖွား��းခွွ င့််�များ�း�

အချျက််

၄.၄. အလုုပ်် သမား�းအတွွက်် ရပိုု�င််ခွွင့််�များ�း�
လူူသားး�အခွွ င့််�အရေး�းကိုု� လေး�းစား�းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� uab ဘဏ််သည််

များ�း�၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�ဖြ�င့််� ကာာကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။

အရေး�းကြေ��ငြာ�ာချျက်် မဏ္ဍိုု�င်် (၃)ရပ်် အားး� လက််ခံံထားး�ပါါသည််။

လေး�းစား�းမှုု ရှိိ�ခြ�င်းး� - အခြား�း�သူူများ�း�၏အခွွ င့််�အရေး�းဖော�ာက််ဖျျက််မှုု

မဏ္ဍိုု�င််ကြီး�း � ၃ ရပ်် မှာာ�-

ပိုု�ရိိတ််၏ တာာဝန််ပင််ဖြ�စ််ပါါသည််။

‘ကာာကွွယ််၊ လေး�းစား�း၊ ကုုသ’ ဟူူသော�ာ ကုုလသမဂ္ဂဂ၏လူ့့ အခွွ င့််�

ကာာကွွယ််ခြ�င်းး� - လုုပ်် ငန်း�း အပါါအဝင်် Third parties များ�း�မှှ လူ့့

အခွွ င့််�အရေး�းချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ�း�ကိုု� ပေါ်�်လစီီ များ�း�၊ လုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�

များ�း�ကိုု� ရှော�ာ�င််ရှား��း၍ လူ့့ အခွွ င့််�အရေး�းကိုု� လေး�းစား�းမှုုရှိိ�ရန်မှာာ�
်
ကော်�်�

ကုုသခြ�င်းး� - လုုပ်် ငန်း�း သည်် တရား�းရေး�းအရဖြ�စ််စေ� တရား�းရေး�း

အရမဟုုတ််သည််ဖြ�စ််စေ� ထိိခိုု� က််ဆုံးး��ရှုံး�း��သူူ၏ အခွွ င့််�အရေး�းပိုု�ရစေ�

၃၃ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉

www.uab.com.mm

ရန််တာာဝန််ယူူရမည််။

ဂုုဏ််ပြု�ုခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ဧပြီ�ီလ ၃၀ ရက််နေ့့တွ�ွ
� င်် uab ဘဏ််၏ ခွွ င့််�

နေေရာာများ�း�တွွင််လည်းး� နိုုင်
� ်ငံံတကာာအလုုပ်် သမား�း အခွွ င့််�အရေး�းနှှင့််�

သည့််�ရက််သည်် အစိုးး��ရရုံးး� �ပိိတ််ရက််များ�း�၊ စနေေတနင်္ဂဂနွေ�ေ ပိိတ််ရက််

ထို့့�အပြ�င်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် လုုပ်် ငန်း�း ခွွ င််တွင်းး
ွ �နှှင့််� လုုပ်် ငန်း�း ဆက််စပ််
အခြေ�ေခံံစည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�ကိုု� လေး�းစား�းလိုုက်
� ်နာာကျျင့််�သုံးး��ပါါသည််။

ရက််မူူဝါါဒအားး� ပြော��ာင်းး�လဲဲ ကြေ��ငြာ�ာခဲ့့� သည််။ ၎င်းး�မူူဝါါဒ၌ ခွွ င့််�ယူူရာာ
များ�း� နှှင့််� ကပ်် လျျက််ရှိိ�နေေလျှှင်် ၎င်းး�ရုံးး� �ပိိတ််ရက််များ�း�အားး� ခွွ င့််�ရက််

ဟုုသတ််မှှတ််ခြ�င်းး�ကိုု� တရား�းဝင််ပယ််ဖျျက််ကြော��ာင်းး� ကြေ��ငြာ�ာထားး�

(၁) ဝန််ထမ်းး �များ�း�အတွွက်် ခွွ င့််�ရက််များ�း�အားး� တိုးး��မြှ�ှင့််�ခြ�င်းး�

ပါါသည််။

ဝန််ထမ်းး �များ�း�၏ ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ�း�အားး� အသိိအမှှတ််ပြု�ု၍ ၂၀၁၉ ခုု

နှှစ်် မေ�လ ၁ ရက််နေ့့တွ�ွ
� င််ကျျရော�ာက််သည့််� အလုုပ်် သမား�းနေ့့အားး�
�

ထို့့�ကြော��ာင့််� တစ််နှှစ််တာာအတွွင်းး� ရရှိိ�သည့််� တရား�းဝင််ခွွင့််�ရက််များ�း�
ကိုု� ဝန််ထမ်းး �များ�း�သည်် အပြ�ည့််�အဝခံံစား�းခွွ င့််�ရမည််ဖြ�စ််သည််။

၅။ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
၅.၁. ချီးး��မြှ�ှင့််�ဂုုဏ််ပြု�ုခံံရသော�ာ ဆုုများ�း�

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 Responsible 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

www.uab.com.mm

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. အချျက်် အလက်် များ�း�အပေါ်�်သုံး�း�သပ်် ချျက််
အမျိုး�း��အစား�း
လူူ

သက််ရော�ာက််သော�ာ ဧရိိယာာ

စံံနှုု�န်း�း

၂၀၁၉ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််မှှ
အချျက််အလက််များ�း�

၀န််ထမ်းး � ဦးးရေ�

ဦးးရေ�

၁၈၄၈

အမျိုး�း��သမီးး�ဝန််ထမ်းး �ဦးးရေ�

ဦးးရေ�

၉၄၁

အမျိုး�း��သားး�ဝန််ထမ်းး �ဦးးရေ�

ဦးးရေ�

၉၀၇

အမျိုး�း��သမီးး�နှှင့််�အမျိုး�း��သားး�အချိုး�း��အစား�း = ၅၁းး၄၉
အသက််၁၈နှှစ််မှှ၃၀ကြား�း�ရှိိ�ဝန််ထမ်းး �ဦးးရေ�

ဦးးရေ�

၈၅၆

အသက််၃၁နှှစ််မှှ၄၀ကြား�း�ရှိိ�ဝန််ထမ်းး �ဦးးရေ�

ဦးးရေ�

၆၅၆

အသက််၄၁နှှစ််မှှ၅၀ကြား�း�ရှိိ�ဝန််ထမ်းး �ဦးးရေ�

ဦးးရေ�

၂၅၃

အသက််၅၁နှှစ််မှှ၆၀ကြား�း�ရှိိ�ဝန််ထမ်းး �ဦးးရေ�

ဦးးရေ�

၇၂

အသက််၆၀အထက််ဝန််ထမ်းး �ဦးးရေ�

ဦးးရေ�

၁၁

အသက်် ၁၈နှှစ််မှှ၃၀ ကြား�း�ရှိိ�ဝန််ထမ်းး �ဦးးရေ�= စုုစုုပေါ�ါင်းး�ဝန််ထမ်းး �ဦးးရေ�၏၄၆%
အကြီး�း�တန်းး�စီီ မံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုရာာထူးး�ရှိိ�သော�ာ

ဦးးရေ�

၄၄

အကြီး�း�တန်းး�စီီ မံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုရာာထူးး�ရှိိ�သော�ာ

ဦးးရေ�

၃၀

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ထားး�ပေး�းသော�ာဝန််ထမ်းး �

ဦးးရေ�

၉၈၅

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ပေး�းခြ�င်းး�နာာရီီ

နာာရီီ

၉,၁၀၆

ရာာထူးး�တိုးး��သော�ာလူူဦးးရေ� အရေ�အတွွက််

ဦးးရေ�

၄၃၅

ရာာထူးး�တိုးး��သော�ာ

ဦးးရေ�

၂၇၃

ရာာထူးး�တိုးး��သော�ာ

ဦးးရေ�

၁၆၂

လည််ပတ််မှုုနှုု�န်းး�

ရာာခိုု� င််နှုု�န်း�း

၁၉%

ပျျက််ကွွက််မှုုနှုု�န်းး�

ရာာခိုု� င််နှုု�န်း�း

၂.၂၂%

မသန််စွွမ်းး �သူူများ�း�အရေ�အတွွက််

ဦးးရေ�

၁

မတော်�်�တဆမှုုအရေ�အတွွက််

အရေ�အတွွက််

၂၀

သေ�ဆုံးး��မှုုနှုု�န်းး�

ရာာခိုု� င််နှုု�န်း�း

၀

အမျိုး�း��သမီးး�ဦးးရေ�

အမျိုး�း��သားး�ဦးးရေ�

ဦးးရေ�

အရေ�အတွွက််

အမျိုး�း��သမီးး�ဦးးရေ�

အမျိုး�း��သားး�ဦးးရေ�
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အမျိုး�း��အစား�း

သက််ရော�ာက််သော�ာ ဧရိိယာာ

ကြိ�ိမ်် နှုု�န်းး�

စံံနှုု�န်း�း

လူူတစ််ဦးး

၂၀၁၉ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််မှှ
အချျက််အလက််များ�း�
၀.၂၆

အလုုပ်် လု ုပ်် ချိိ�န် ်
တစ််သန်း�း လျှှင််
ထိိခိုု� က််မှုုကြော��ာင့််�
အချိိ�န််ဆုံးး��ရှုံး�း��မှုုနှုု�န်း�း
လူူမှုုအဖွဲ့့�အစည်းး�

လှူူဒါါန်းး�မှုုများ�း�

မြ�န််မာာကျျပ်််�

၁၇.၁ မီီ လီီယံံ

ကော်�်�ပိုု�ရိိတ််အခွွ န်အ
် ခ

မြ�န််မာာကျျပ််

၄.၃ ဘီီ လီီယံံ

လှူူဒါါန်းး�ခဲ့့� သော�ာပရဟိိတအဖွဲ့့�အစည်းး�

အရေ�အတွွက််

၅

တိုုင်
� ်ကြား�း�မှုုများ�း�၊ ကျျင့််�၀တ််စည်းး�မျျဉ်းး�

အရေ�အတွွက််

၂၅

ရေ�

မြ�န််မာာကျျပ််

၃,၂၉၄,၃၅၀

လျှှပ်် စစ််စွွမ်းး �အင််

မြ�န််မာာကျျပ််

၂၅၈,၈၅၈,၁၀၁

ဓာာတ််ဆီီစွွမ်းး �အင််

မြ�န််မာာကျျပ််

၃၂၀,၇၄၇,၀၆၃

ကာာဗွွန် ်

တန််

၂,၃၉၂

အရေ�အတွွက််

စည်းး�ကမ်းး�များ�း�နှှင့််� အခြား�း�ဘဏ််မူူဝါါဒ
များ�း�အားး�ချိုး�း��ဖော�ာက််ခြ�င်းး�မှှ စည်းး�ကမ်းး�
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�းအရေး�းယူူမှုုများ�း�ဖြ�စ််ပွား��းမှုု
အရေ�အတွွက််

သဘာာဝပတ််၀န်း�း ကျျင််

၅.၃. GRI အကြော��ာင်းး�အရာာညွှှန်း�း ကိိန်း�း
GRI စံံနှုု�န်း�း

များ�း�

ထုုတ််ဖော်�်�ချျက််ပြ�ခေါ�ါင်းး�စဥ််

အစီီ အရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး�/ တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

အဖွဲ့့�အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာအချျက်် အလက််
၁၀၂-၁

အဖွဲ့့�အစည်းး�အမည််

ယူူအေ�ဘီီဘဏ််လီီမိိ တက််

၁၀၂-၂

လှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း�,အမှှတ််တံံဆိိပ််များ�း�,

2019 နှှစ််ပတ််လည််အစီီ ရင််ခံံစာာ, ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့� ဘယ််သူူ

ထုုတ််ကုုန်များ�း
် �, ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�

ဖြ�စ်် ကြော��ာင်းး�၊ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့� ဘာာလုုပ်် နေေ ကြော��ာင်းး�ခြုံ�ံ�ငုံံ�သုံးး��သပ််
ချျက််စာာမျျက််နှာာ� ၉ မှှ ၁၄။

အော�ာက််ပါါလင့့်�ခ််တွင်
ွ ်ကြ�ည့််�ရှု�ုနိုင်
�ု ်ပါါသည််။
https://www.uab.com.mm/

www.uab.com.mm
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GRI စံံနှုု�န်း�း

များ�း�

ထုုတ််ဖော်�်�ချျက််ပြ�ခေါ�ါင်းး�စဥ််

အစီီအရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး�/ တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

အဖွဲ့့�အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာအချျက်် အလက််
၁၀၂-၃

ရုံးး� �ချုု�ပ်် ၏တည််နေေရာာ

ရန််ကုုန်၊် မြ�န််မာာ။

၁၀၂-၄

လုုပ်် ငန်း�း လုုပ်် ဆော�ာင််ရာာ

မြ�န််မာာ

နေေရာာများ�း�၏တည််နေေရာာ

အော�ာက််ပါါလင့့်�ခ််တွင်
ွ ်ကြ�ည့််�ရှု�ုနိုင်
�ု ်ပါါသည််။
https://www.uab.com.mm/location/branches/

၁၀၂-၅

ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုနှှင့့်� ဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာပုံံ�စံံ

အစုုရှှ ယ််ယာာများ�း�ဖြ�င့့်�ဖွဲ့�စည်းး
့
�ထားး�သော�ာပုုဂ္ဂဂလိိကကုုမ္ပပဏီီ

၁၀၂-၆

စျေး�း�ကွွက််ဆိုု�င််ရာာဝန််ဆော�ာင််မှုု

ပထဝီီဝင််အနေေအထားး�မြ�န််မာ့့ကဏ္ဍ
�
- ဖယ််ထုုတ််ထားး�
သော�ာcustomerစာာရင်းး�များ�း�၏အကြော��ာင်းး�အရာာ ကိိစ္စစများ�း�
- ဖယ််ထုုတ််ထားး� သော�ာစာာရင်းး�များ�း�၏ အကြော��ာင်းး�အရာာ

၁၀၂-၇

အဖွဲ့့�အစည်းး�၏အတိုုင်းး
� �အတာာ

2019 နှှစ််ပတ််လည််အစီီရင််ခံံစာာ, ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့� ဘယ််သူူ

ဖြ�စ်် ကြော��ာင်းး�၊ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့� ဘာာလုုပ်် နေေ ကြော��ာင်းး�ခြုံ�ံ�ငုံံ�သုံးး��သပ််
ချျက််စာာမျျက််နှာာ� ၉ မှှ ၁၂။

အော�ာက််ပါါလင့့်�ခ််တွင်
ွ ်ကြ�ည့််�ရှု�ုနိုင်
�ု ်ပါါသည််။
https://www.uab.com.mm/content/uab-annualreport-2019/

၁၀၂-၈

ဝန််ထမ်းး �များ�း�နှှင့့်အ
� ခြား�း�

ဝန််ထမ်းး �စုုစုုပေါ�ါင်းး�(အမြဲ�ဲတမ်းး�ဝန််ထမ်းး �):၁၈၄၈

များ�း�၏အချျက််အလက််

မ:၉၄၁

အလုုပ်် သမား�း

ကျားး��:၉၀၇

ဝန််ထမ်းး �အသစ််သွွင်းး�ခြ�င်းး�: ၂၃၂
နှုု�တ််ထွွက််မှုု: ၄၁၄

အထက််ဖော်�်� ပြ�ပါါစာာရင်းး�မှာာ� ၁နှှစ််သက််တမ်းး�တိုးး��
စာာချုု�ပ်် များ�း�ရှိိ�သည့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ �ရေး�းဝန််ထမ်းး �များ�း�နှှင့့်�

ပြု�ုပြ�င််ထိိန်း�း သိိမ်းး�ရေး�းဝန််ထမ်းး �များ�း�ပါါဝင််သည််။
၁၀၂-၉

ကုုန််ပစ္စစည်းး�လည််ပတ််မှုု

ကုုန််ပစ္စစည်းး�မဟုုတ််

၁၀၂-၁၀

အဖွဲ့့�အစည်းး�နှှင့့်၎
� င်းး�၏ ကုုန််ပစ္စစည်းး�

ရုံးး� �ချုု�ပ်် ကိုု� ကျွွန်း�း တော�ာလမ်းး�၊ကမာာရွွ တ််မြို့�့�နယ််၊

လည််ပတ််မှုုတွင်
ွ ်သိိသာာသော�ာ
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�

၁၀၂-၁၁

ရန််ကုုန်မြို့် �့�ရှိိ� Times City၊ uab Tower
၂၁လွှာာ�သို့့� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�ခဲ့့� သည််။

ကြို�ု�တင််ကာာကွွယ််ရေး�းအခြေ�ေခံံမူူဝါါဒ ကျွွန်ုုပ်
� ် တို့့�သည်် ပတ််ဝန်း�း ကျျင််နှှင့့်� လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ
သို့့�မဟုုတ်် ချျဥ်းး�ကပ်် မှုု

အန္တတရာာယ််များ�း�ကိုု�ကြို�ု�တင််ကာာကွွယ််ရန်၊် လျှော့�့��ချျနိုုင်
� ်ရန် ် နှှင့့်�
ရှော�ာ�င််ရှား��းရန်လု
် ုပ်် ဆော�ာင််ပေး�းသော�ာ ပတ််ဝန်း�း ကျျင််နှှင့့်� လူူမှုု

ဆိုု�င််ရာာအန္တတရာာယ်် စီီမံံခန့့်ခွဲ�ဲ�မှု
� ု ကာာကွွယ််ရေး�းနည်းး�လမ်းး�များ�း�
ကိုု�ကျျင့့်�သုံးး��ပါါသည််။

၃၇ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉
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GRI စံံနှုု�န်း�း

များ�း�

ထုုတ််ဖော်�်�ချျက််ပြ�ခေါ�ါင်းး�စဥ််

အစီီအရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး�/ တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

အဖွဲ့့�အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာအချျက်် အလက််
၁၀၂-၁၂

ပြ�င််ပရှိိ�ပဏာာမခြေ�ေလှှမ်းး �

စေ�တနာာဖြ�င့့်�အစပြု�ုမှုုများ�း�မှာာ�

(က) အတွွင်းး�ပိုု�င်းး�ဖယ််ထုုတ််ထားး�မှုုစာာရင်းး�
https://www.uab.com.mm/responsible-business/
esg/

(ခ) သဘာာဝပတ််ဝန်း�း ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ၊ လူူမှုုဆိုု�င််ရာာနှှင့့်�

အုုပ်် ချုု�ပ်် ရေး�းဆိုု�င််ရာာမူူဝါါဒများ�း�ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် အစပြု�ုသည််။
(ဂ) ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း� ကျျင့််�၀တ််စည်းး�ကမ်းး�

(ဃ) လူ့့ အခွွ င့့်အ
� ရေး�းများ�း�အပေါ်�်ဖော်�်�ပြ�ချျက််

၁၀၂-၁၃

အသင်းး�အဖွဲ့့�ဝင််များ�း�၏အဖွဲ့့�အစည်းး�

uab ဘဏ််သည််မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံဘဏ််များ�း�အသင်းး�၊ မြ�န််မာ့့�

စီးး�ပွား��းရေး�းဖိုု�ရမ််၊ UMFCCI စသည့််�ငွေ�ေကြေး��းဆိုု�င််ရာာ
လုုပ်် ငန်း�း များ�း�ကိုု�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့််�လုုပ်် ငန်း�း ဆိုု�င််ရာာ
အသင်းး�အဖွဲ့့�များ�း�တွွင််ပါါ၀င််သည််။

နည်းး�ဗျူ�ူဟာာ
၁၀၂-၁၄

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျသူူများ�း�၏
ထုုတ််ပြ�န််ချျက််

၂၀၁၉နှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲ
မှုုစာာတမ်းး�၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုအပေါ်�်ဘုုတ််အဖွဲ့့�ဖော်�်� ပြ�

ချျက််၊ ၂၀၁၉နှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာရှိိ� စာာမျျက််နှာာ�၈၉၊
အဖွဲ့့�အစည်းး�အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုုခြုံ�ံ �ငုံံ�သုံးး��သပ်် ချျက််နှှင့့်� ဖော်�်�ပြ�ချျက််၊
စာာမျျက််နှာာ� ၄၉မှှ၆၄အထိိ

၁၀၂-၁၅

အဓိိကသက််ရော�ာက််မှုုများ�း�၊
အန္တတရာာယ််များ�း�နှှင့့်�

အခွွ င့့်အ
� လမ်းး�များ�း�

၂၀၁၉နှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံံမှုု
အပေါ်�်ဘုုတ််အဖွဲ့့�ဖော်�်� ပြ�ချျက််၊

ပစ္စစည်းး�များ�း�အသုံးး��ပြု�ုမှုုဆန်း�း စစ််ချျက််၊ ၂၀၁၉နှှစ််ပတ််လည််

အစီီ အရင််ခံံစာာရှိိ�စာာမျျက််နှာာ� ၉၀ မှှ ၉၃ အထိိ၊ ဆုံးး��ရှုံး�း��နိုုင်
� ်ခြေ�ေ
ဆိုု�င််ရာာစီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု အစီီအရင််ခံံစာာ၊ စာာမျျက််နှာာ� ၇၂ မှှ ၈၀
အထိိ။

ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/strategy/materialityassessment/
https://www.uab.com.mm/content/uab-annualreport-2019/
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GRI စံံနှုု�န်း�း

ထုုတ််ဖော်�်�ချျက််ပြ�ခေါ�ါင်းး�စဥ််

များ�း�

အစီီအရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး�/ တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

ကျျင့််�ဝတ်် နှှင့််�သမာာသမတ်် ရှိိ�ခြ�င်းး�
၁၀၂-၁၆

တန််ဖိုးး��များ�း�၊မူူဝါါဒများ�း�၊စံံနှုု�န်းး�များ�း�နှှင့့်� ကျွွန်ုုပ်
� ် တို့့�၏ တန််ဖိုးး��များ�း�နှှင့့်� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုများ�း�သည််

အပြု�ုအမူူများ�း�၏စံံသတ််မှှတ််ချျက်် ကျွွန််ပ််တို့့�၏နေေထိုု�င််ပြု�ုမူူမှုုများ�း�ကိုု�ဖော်�်� ပြ�ပေး�းနေေပါါသည််။

များ�း�

၎င်းး�တို့့� သည်် ကျွွန််ပ််တို့့�အားး�အတတ််နိုင်
�ု ်ဆုံးး��

သမာာသမတ််ရှိိ�စွာာ�စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ကိုု�င််စေ�ရန်၊် အစုုရှှ ယ််ယာာ

ရှှ င််များ�း�အတွွက််ရေ�ရှှ ည််တန််ဖိုးး��ကိုု�ဖန်တီးး
် �ရန််နှင့့်
ှ � အကော�ာင်းး�
ဆုံးး��စွွမ်းး �ရည််များ�း�ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာစေ�ရန််ကူူညီီပေး�းပါါသည််။

ကျွွန်ုုပ်
� ် တို့့�၏customerများ�း�အားး�ထိိရော�ာက််စွာာ�ဝန််ဆော�ာင််မှုု
ပေး�းနိုုင်
� ်စေ�ရန်မသွေ�ေမတိိမ်းး
်
�အာာရုံံ� စိုု�က််ထားး�ပါါသည််။

တစ််ချိိ�န်တ
် ည်းး�မှာာ�ပင်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏လုုပ်် ငန်း�း ဆော�ာင််တာာများ�း�
ကိုု� စဥ််ဆက််မပြ�တ််တိုးး�� တက််စေ�ရန်နှ
် င့့်
ှ � တာာဝန််ခံံယူူခြ�င်းး�ရှိိ�

သော�ာစီးး�ပွား��းရေး�းစွွမ်းး �ဆော�ာင််မှုုကိုု�တိုးး�� တက််စေ�ရန်အားး
် �ပေး�းမှုု
များ�း�ကိုု�ပြု�ုလုုပ်် ပါါသည််။

ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း� ကျျင့််�၀တ််စည်းး�ကမ်းး�
ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/responsiblebusiness/
compliance/
https://www.uab.com.mm/strategy/stakeholderengagement/

၁၀၂-၁၇

ကျျင့့်�ဝတ််နှှင့့်ပတ်
�
်သတ််သော�ာ

အကြံ�ံပြု�ုချျက််နှှင့့်စိုးး
� ��ရိိမ်် ပူူပန်မှု
် ု

ကျျင့််�ဝတ််စည်းး�ကမ်းး�

အတွွက််လုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�

၃၉ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉
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GRI စံံနှုု�န်း�း

ထုုတ််ဖော်�်�ချျက််ပြ�ခေါ�ါင်းး�စဥ််

များ�း�

အစီီအရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး�/ တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုုပိုု� င်းး�
၁၀၂-၁၈

အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုုပုံံ�စံံ

စီီ မံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုကော်�်�မတီီသည််ကုုမ္ပပဏီီအားး�စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�ရန်တာ
် ာဝန််

ရှိိ�သည််။ ၎င်းး�၏အဖွဲ့့�ဝင််များ�း�ကုုမ္ပပဏီီ၏စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုအတွွက််
ပူးး�တွဲဲ�တာာဝန််ခံံများ�း�ဖြ�စ််ကြ�သည််။စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုကော်�်�မတီီ၌

အဓိိကတာာ၀န််ယူူမှုု၊ uab ဘဏ််၏မဟာာဗျူ�ူဟာာစီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု၊

အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�ခွဲဲ�ဝေ�ချျထားး�မှုု၊ ဘဏ္ဍာာရေး�းငွေ�ေစာာရင်းး�များ�း�
နှှင့််�အစီီရင််ခံံခြ�င်းး�၊ ဆုံးး��ရှုံး�း��မှုုဆိုု�င််ရာာစီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုနှင့််�ကော်�်�ပို
ှ
ု�

ရိိတ််ထိိန်း�း ချုု�ပ်် မှုု စသည့််�ကဏ္ဍများ�း�ရှိိ�သည််။ ၎င်းး�တွွင််CEO

အဖြ�စ်် Mr Christopher Loh နှှင့််�အဖွဲ့့�ဝင််(၉)ဦးးပါါ၀င််သည််။
ဒါါရိုု� က််တာာဘုုတ််အဖွဲ့့�သည််စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုကော်�်�မတီီကိုု�ခန့််�အပ််
ခြ�င်းး�၊ ကြီး�း�ကြ�ပ်် ကွွပ််ကဲဲခြ�င်းး�နှှင့််�အကြံ�ံဥာာဏ််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့�

အပြ�င်် ဘဏ််၏အခြေ�ေခံံကျျသော�ာအရေး�းကြီး�း�သည့််�ဆုံးး��ဖြ�တ််
ချျက််များ�း�တွွင််တိုုက်
� ်ရို� ု က််ပါါ၀င််ပတ််သက််သည််။ ၎င်းး�သည််
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုဆိုု�င််ရာာယုံံ�ကြ�ည််မှုုနှှင့််�ကုုမ္ပပဏီီ၏

အကျိုးး���အတွွက််စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုကော်�်�မတီီနှှင့််�အနီးး�ကပ်် အလုုပ််
လုုပ်် ပါါသည််။

ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/about-us/board-ofdirectors/
https://www.uab.com.mm/about-us/seniormanagement/
https://www.uab.com.mm/governance/corporat
e-governance/

၁၀၂-၁၉

အခွွ င့််�အာာဏာာလွှဲဲ�အပ်် ခြ�င်းး�

ဒါါရိုု� က််တာာဘုုတ််အဖွဲ့့�သည်် ဘဏ််၌ကြုံ�ံ�တွေ့�့ရသော�ာ

စီးး�ပွား��းရေး�း၊ သဘာာဝပတ််ဝန်း�း ကျျင််နှှင့််�လူမှု
ူ ုရေး�းပြ�ဿနာာ

များ�း�ကိုု�ကြီး�း�ကြ�ပ်် ကွွပ််ကဲဲရန်အ
် တွွက််စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုကော်�်�မတီီသို့့�
အခွွ င့််�အာာဏာာလွှဲဲ�အပ်် ထားး�ရသည််။

ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/governance/corporat
e-governance/

၁၀၂-၂၀

စီးး�ပွား��းရေး�း၊ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််

လူ့့ စွ�မ်းး
ွ �အားး�အရင်းး�အမြ�စ််ဌာာနမှှ ဒါါရိုု� က််တာာ ဖြ�စ်် သူူ

အတွွက််အလုုပ်် အမှုုဆော�ာင််တာာ၀န််

လည်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း�စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုကော်�်�မတီီသို့့�အစီီအရင််ခံံ

နှှင့််�လူမှု
ူ ုရေး�းအကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�
ယူူမှုုအဆင့််�

www.uab.com.mm

သည်် ရေ�ရှှ ည််ဖွံ့�့ဖြိုး��း ��တိုးး��တက််မှုုဆိုု�င််ရာာ အရာာရှိိ� အဖြ�စ််
တင််ပြ�သည််။

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၄၀

GRI စံံနှုု�န်း�း

ထုုတ််ဖော်�်�ချျက််ပြ�ခေါ�ါင်းး�စဥ််

များ�း�

အစီီအရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး�/ တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုုပိုု� င်းး�
၁၀၂-၂၁

ရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�ကိုု�စီးး�ပွား��းရေး�း၊

ကျွွန်ုုပ်
� ် တို့့�၏တန််ဖိုးး��ကွွင်းး�ဆက််တွင်
ွ ် အမျိုး�း��မျိုး�း��သော�ာ

အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ဆွေး�း�နွေး�း�

နှံံ�သူူများ�း�၊ ၀န််ထမ်းး �များ�း�နှှင့််� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းသူူများ�း�၊ အစိုးး��ရ

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််�လူမှု
ူ ုရေး�း

အကြံ�ံပေး�းခြ�င်းး�

ရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�အပါါအ၀င်် ဖော�ာက််သည််များ�း�၊ ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််
နှှင့််�စည်းး�ကမ်းး�ထိိန်း�း သိိမ်းး�ရေး�းများ�း�၊ အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ�း�၊

အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာအဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း� (NGO) များ�း�အပါါ၀င််
မီီ ဒီီယာာနှှင့််� အရပ်် ဘက််လူ့့အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း� ပါါ၀င််ဖွဲ့�စည်းး
့
�

ထားး�သည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည််သူူတို့့�နှှင့််�ပုံံ�မှှန်ထိိတွေ့�
်
ဆ
့ က််ဆံံ
ပြီး�း� ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�အဆင််ပြေ�ေစေ�ရန် ် ၎င်းး�
တို့့� ၏အကြံ�ံပေး�းချျက််များ�း�ကိုု� နား�းထော�ာင််သည််။
၁၀၂-၂၂

အုုပ်် ချုု�ပ်် ရေး�းအဖွဲ့့�နှှင့််� ၎င်းး�၏
ကော်�်�မတီီများ�း�၏ ဖွဲ့့�စည်းး�မှုု

ဒါါရိုု� က််တာာဘုုတ််အဖွဲ့့�တွ�ွင်် သီးး�ခြား�း�လွွတ််လပ််သော�ာ

အမှုုဆော�ာင််မဟုုတ််သည့််� ဒါါရိုု� က််တာာအပါါအ၀င်် အဖွဲ့့�၀င််

(၇) ဦးးပါါ၀င််သည််။ ဘုုတ််အဖွဲ့့�သည််အော�ာက််ပါါအမြဲ�ဲတမ်းး�
ကော်�်�မတီီ (၅)ခုုကိုု�ဖွဲ့�စည်းး
့
�ခဲ့့� သည််။

အကြံ�ံပေး�းနှှင့့်� မဟာာဗျူ�ူဟာာဘုုတ််အဖွဲ့့�ကော်�်�မတီီ၊

စာာရင်းး�စစ််ဘုုတ််အဖွဲ့့�ကော်�်�မတီီ၊ ဆုံးး��ရှုံး�း��နိုုင်
� ်ခြေ�ေစီီမံံခန့့်ခွဲ�ဲ�မှု
� ု

ဘုုတ််အဖွဲ့့�ကော်�်�မတီီ၊ ကြွေး��းမြီ�ီ ဘုုတ််အဖွဲ့့�ကော်�်�မတီီ၊ အမည််
စာာရင်းး�တင််သွွင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့့်� လုုပ်် ခဘုုတ််အဖွဲ့့�ကော်�်�မတီီ။
ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/governance/corporat
e-governance/

၁၀၂-၂၃

အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုုအဖွဲ့့�၏ ဥက္ကကဌ

ဒါါရိုု� က််တာာဘုုတ််အဖွဲ့့�၏ ဥက္ကကဌမှာာ� ဦးးနေေအော�ာင််ဖြ�စ််ပြီး�း� သူူ

၁၀၂-၂၄

အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုုအဖွဲ့့�ကိုု�အဆိုု�ပြု�ုခြ�င်းး� နှှင့့်�

ကျွွန်ုုပ်
� ် တို့့�၏ဘုုတ််အဖွဲ့့�သည်် ဗဟုုသုုတကြွ�ယ််ဝသော�ာ၊

ရွေး�း�ချျယ််တင််မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး�

သည်် အမှုုဆော�ာင််မဟုုတ််သည့့်� ဒါါရိုု� က််တာာဖြ�စ်် သည််။

အတွေ့�့အကြုံ�ံ�ရှိိ�သော�ာ၊ ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�

အတွွက််ကျျယ််ပြ�န့့်သော�ာအမြ�င််
�
ရှိိ�ကာာ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုအပိုု�င်းး�
တွွင််ကျွွမ်းး�ကျျင််သည့့်�ဒါါရိုု� က််တာာများ�း�ကိုု�ရှာာ�ဖွေ�ေပါါသည််။

ထို့့�ပြ��င်် ဘုုတ််အဖွဲ့့�မှှခန့့်အပ််
� သူူအားး�လုံးး��သည်် မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံ
ဗဟိုုဘ
� ဏ််မှှအတည််ပြု�ုထားး�သော�ာ “Fit &Proper”
စစ်် ဆေး�းမှုုကိုု�အော�ာင််မြ�င််ထားး�ရန််လိုုအ
� ပ်် ပါါသည််။
၁၀၂-၂၅

အကျိုးး���စီးး�ပွား��း၏ပဋိိပက္ခခ

uab ဘဏ််၏အကျိုးး���စီးး�ပွား��းဆိုု�င််ရာာပဋိိပက္ခခမူူဝါါဒသည််

ဝန််ထမ်းး �များ�း�နှှင့့်� စီီမံံခန့့်ခွဲ�ဲ�မှု
� ု အကျိုးး���စီးး�ပွား��း၏ပဋိိပက္ခခအပေါ်�်
လမ်းး�ညွှှန်ထားး
်
�ပါါသည််။

၁၀၂-၂၆

ရည််ရွွယ််ချျက််၊ တန််ဖိုးး��များ�း�နှှင့့်�

ဒါါရိုု� က််တာာဘုုတ််အဖွဲ့့�သည််သဘာာဝပတ််ဝန်း�း ကျျင််လူမှု
ူ ုရေး�း

အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုုအဖွဲ့့�၏အခန်းး�ကဏ္ဍ

ကျျင့််�၀တ််စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�ကိုု� ပုံံ�မှှန်ပြ် �န််လည်် သုံးး��သပ်် ရန််

မဟာာဗျူ�ူဟာာများ�း�ချျမှှတ််ရာာတွွင််

နှှင့််�အုုပ််ချုု�ပ်် ရေး�းမူူဝါါဒ၏အတည််ပြု�ုချျက််နှှင့််�ဘဏ််၏
တာာဝန််ရှိိ�သည််။

၄၁ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉

www.uab.com.mm

GRI စံံနှုု�န်း�း

ထုုတ််ဖော်�်�ချျက််ပြ�ခေါ�ါင်းး�စဥ််

များ�း�

အစီီအရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး�/ တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုုပိုု� င်းး�
၁၀၂-၂၇

၁၀၂-၂၈

အုုပ်် ချုု�ပ်် ရေး�းအဖွဲ့့�၏အသိိပညာာ

ဒါါရိုု�က််တာာများ�း�သည်် ဘဏ််၌ကြုံ�ံ�တွေ့�့ရသော�ာ ပတ််ဝန်း�း ကျျင််၊

သုံးး��သပ်် မှုု

သုံးး��သပ်် လေ့�့လာာသည််။

နှှင့့်� ပြ�ဿနာာများ�း� အပေါ်�်လေ့�့လာာ

လူူမှုုရေး�းနှှင့့်� အုုပ်် ချုု�ပ်် ရေး�းပိုု�င််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဿနာာများ�း�ကိုု�ပုံံ�မှှန် ်

အမြ�င့့်�ဆုံးး��အုုပ်် ချုု�ပ်် ရေး�းအဖွဲ့့�၏

ဘုုတ််အဖွဲ့့�သည်် ဘုုတ််အဖွဲ့့�တစ််ဖွဲ့�လုံးး
့ �� နှှင့့်� ဘုုတ််အဖွဲ့့�

တွွက််ချျက််ခြ�င်းး�

သုံးး��သပ်် ကြ�သည််။ အမှုုဆော�ာင််မဟုုတ််သော�ာ သီးး�ခြား�း�

စွွမ်းး �ဆော�ာင််ရည််များ�း�ကိုု� အကဲဲဖြ�တ််

ကော်�်�မတီီများ�း�၏စွွမ်းး �ဆော�ာင််ချျက််များ�း�ကိုု� နှှစ််စဥ််ပြ�န််လည််
လွွတ််လပ််သည့့်�အကြီး�း�တန်း�း ဒါါရိုု� က််တာာ၏ဦးးဆော�ာင််မှုုဖြ�င့့်�

အမှုုဆော�ာင််မဟုုတ််သော�ာဒါါရိုု� က််တာာများ�း�မှှ ထိုု�သုံးး��သပ်် မှုုကိုု�
ပြု�ုလုုပ်် သည််။
၁၀၂-၂၉

စီးး�ပွား��းရေး�း၊ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှင့့်
ှ �

သဘာာဝပတ််ဝန်း�း ကျျင််ဆိုု�င််ရာာလူူမှုုရေး�းနှှင့့်� အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုု

အားး� ခွဲဲ�ခြား�း�ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� စီီ မံံ

ရှိိ�သည််။ ဆုံးး��ရှုံး�း��နိိင််ခြေ�ေစီီမံံခန့့်ခွဲ�ဲ�မှု
� ုဘုုတ််အဖွဲ့့�ကော်�်�မတီီသည််

လူူနေေမှုုဆိုု�င််ရာာသက််ရော�ာက််မှုုများ�း�
ခန့့်ခွဲ�ဲ�ခြ�င်းး
�
�

ဆိုု�င််ရာာမူူဝါါဒများ�း�ကိုု� WWF၏အကူူအညီီဖြ�င့့်ရေး
� �းဆွဲဲ�လျျက််
အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုုနှှင့့်� ဘုုတ််ဒါါရိုု� က််တာာအဖွဲ့့�ကိုု�ယ််စား�း ဆုံးး��ရှုံး�း��မှုု

အန္တတရာာယ််များ�း�စီီမံံခန့့်ခွဲ�ဲ�မှု
� ုညှိုု��နှိုု��င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုသေ�ချာ�ာစေ�
ရန်် တာာဝန််ရှိိ�သည််။

၁၀၂-၃၀

ဆုံးး��ရှုံး�း��မှုုအန္တတရာာယ််စီီမံံခန့့်ခွဲ�ဲ�မှု
� ု

လုုပ်် ငန်း�း စဥ််များ�း�၏ထိိရော�ာက််မှုု

၂၀၁၉နှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ဆုံးး��ရှုံး�း��နိုုင်
� ်ခြေ�ေစီီမံံ

ခန့့်ခွဲ�ဲ�မှု
� ုနှှင့့်ပတ်
�
်သတ််သော�ာဖော်�်�ပြ�ချျက််နှှင့့်� လုုပ်် ငန်း�း တွွင်းး�
ထိိန်းး�ချုု�ပ်် မှုုနှှင့့်� ဆုံးး��ရှုံး�း��နိုုင်
� ်ခြေ�ေဆိုု�င််ရာာ စီီမံံခန့့်ခွဲ�ဲ�မှု
� ုအစီီ
အရင််ခံံစာာ

ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/governance/corporat
e-governance/

၁၀၂-၃၁

၁၀၂-၃၂

စီးး�ပွား��းရေး�း၊ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှ

ESGမူူဝါါဒ၏ (၂)နှှစ်် တစ်် ကြိ�ိမ်် ပြ�န််လည်် သုံးး��သပ်် ခြ�င်းး�

ပြ�န််လည််သုံးး��သပ်် ခြ�င်းး�

တာာဝန််ရှိိ�သည််။

င့့်� လူူမှုုရေး�းအကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ကိုု�

နှှင့့်� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�အတွွက်် ဒါါရိုု� က််တာာဘုုတ််အဖွဲ့့�တွ�ွင််

ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့မှု
� ုအစီီ အရင််ခံံခြ�င်းး�

ငွေ�ေကြေး��းဘဏ္ဍာာရေး�းမဟုုတ််သော�ာအစီီအရင််ခံံစာာကိုု�

၏အခန်းး�ကဏ္ဍ

မှှပြ�န််လည််သုံးး��သပ်် သည််။ နော�ာက််ဆုံးး��တာာဝန််ယူူမှုုမှာာ�

၁၀၂-၃၃

အရေး�းကြီး�း�သော�ာ စိုးး��ရိိမ်် ပူူပန်မှု
် ုများ�း�

ဒါါရိုု� က််တာာဘုုတ််အဖွဲ့့�သည်် ဘဏ််မှှရင််ဆိုု�င််နေေရသော�ာ ESG

၁၀၂-၃၄

ဝေ�ဖန််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ�း�

လွွန်ခဲ့့
် � သော�ာဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွင်
ွ ် အဆိုု�ပါါ ဆက််စပ််သော�ာကိိစ္စစ

အတွွက်် အမြ�င့့်�ဆုံးး��အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုုအဖွဲ့့�

ကိုု�ရှှင်းး�လင်းး�ခြ�င်းး�

www.uab.com.mm

ဘဏ္ဍာာရေး�းဌာာနမှှ ဒါါရိုု� က််တာာနှှင့့်� စီီမံံခန့့်ခွဲ�ဲ�မှု
� ုကော်�်�မတီီ

ဒါါရိုု� က််တာာဘုုတ််အဖွဲ့့�တွ�ွင်် မူူတည််သည််။

ပြ�ဿနာာများ�း�ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာချိိ�န််တွင်
ွ ် အသိိပေး�းရသည််။

မျိုး�း��မရှိိ�ခဲ့့� ပါါ။

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၄၂

GRI စံံနှုု�န်း�း

ထုုတ််ဖော်�်�ချျက််ပြ�ခေါ�ါင်းး�စဥ််

များ�း�

အစီီအရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး�/ တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုုပိုု� င်းး�
၁၀၂-၃၅

လုုပ်် ခလစာာပေး�းခြ�င်းး�မူူဝါါဒများ�း�

uabဘဏ််သည်် Total Rewards ပုံံ�စံံကိုု�အသုံးး��ပြု�ုသည််။

.

အခြေ�ေခံံလစာာနှှင့့်ခွ
� ွ င့့်ပြု� �ုထားး�သော�ာပုံံ�သေ�လစာာကိုု�
တသမတ််တည်းး�ပေး�းသည််။

.

ဘဏ််၏စွွမ်းး �ဆော�ာင််ရည််၊ စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ်် ငန်း�း ဆော�ာင််တာာများ�း�နှှင့့်� ဝန််ထမ်းး �တစ််ဦးးချျင်းး�စီီ၏
စွွမ်းး �ဆော�ာင််ရည််အပေါ်�်မူူတည််၍ ဝန််ထမ်းး �များ�း�အားး�

ထိုု�က််သင့့်� လျှော�ာ�က််ပတ််သော�ာ အပိုု�ဆုုကြေး��းငွေ�ေအားး�

ချီးး��မြှ�င့့်
� ည််။
ှ သ

၁၀၂-၃၆

လုုပ်် ခလစာာပေး�းမှုုဆုံးး��ဖြ�တ််ရန် ်
အတွွက်် လုုပ်် ငန်းး�စဥ််

လုုပ်် ခလစာာတွွင်် အခြေ�ေခံံဆိုု�င််ရာာနှှင့့်� စွွမ်းး �ဆော�ာင််ရည််

အခြေ�ေပြု�ုဆုုများ�း�ချီးး��မြှ�င့့်
�
�များ�း�ပါါဝင််သည််။ စွွမ်းး �ဆော�ာင််
ှ ခြ�င်းး
ရည််အပေါ်�်အခြေ�ေခံံသည့့်�ဆုုတွင်
ွ ် ဘဏ််၏စွွမ်းး �ဆော�ာင််

ရည််၊ ဝန််ထမ်းး �၏စွွမ်းး �ဆော�ာင််မှုု၊ သိိသာာသော�ာအော�ာင််မြ�င််မှုု
ရလဒ််နှှင့့်� uab၏တန််ဖိုးး��ကိုု� ထိိန်း�း သိိမ်းး�မှုု အစရှိိ�သည််တို့့�

တွွင််မူူတည််သည််။ လုုပ်် ခလစာာဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််တွင်
ွ ် ပြ�င််ပမှှ
အကြံ�ံပေး�းချျက်် များ�း�မရှိိ�ပါါ။
၁၀၂-၃၇

လုုပ်် ခလစာာပေး�းမှုုတွင်
ွ ် ရှှ ယ််ယာာရှှ င််
များ�း�၏ပါါဝင််ပတ််သတ််မှုု

သက််ဆိုု�င််ရာာရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�သည်် လုုပ်် ခလစာာ ပေး�းခြ�င်းး�မူူ
ဝါါဒရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့့်ဖွံ့
� �့ဖြိုး��း ��တိုးး��တက််ရေး�းတွွင််ပါါဝင််သည််။
လုုပ်် ခလစာာပေး�းမှုုဆိုု�င််ရာာလုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�များ�း�သည််

လျှို့့��ဝှှက််ထားး�ရသော�ာကြော��ာင့့်� အခြား�း�ပြ�င််ပမှှ အဖွဲ့့�အစည်းး�
များ�း�နှှင့့်တို
� ုင်
� ်ပင််ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။
၁၀၂-၃၈

နှှစ််စဥ််စုုစုုပေါ�ါင်းး�လျော်�်��ကြေး��း

လျှို့့��ဝှှက််ကန့့်သတ််
�
ချျက််

အချိုး�း��အစား�း

များ�း� တရား�းဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ
များ�း�၊ ပဋိိညာာဥ််ဆိုု�င််ရာာ
သဘော�ာတူူညီီမှုုနှှင့့်�

ယှှဥ််ပြို�ု�င််မှုုဆိုု�င််ရာာအားး�

သာာချျက််များ�း� စသည့့်�

အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််များ�း�

ကြော��ာင့့်� ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာ
ခြ�င်းး�မပြု�ုပါါ။
အစုုရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�နှှင့််�ထိိတွေ့�ဆက်
့
် ဆံံမှုုများ�း�
၁၀၂-၄၀

၁၀၂-၄၁

အစုုရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�အုုပ်် စုု၏
စာာရင်းး�

စုုပေါ�ါင်းး�ညှိိ�နှိုု��င်းး�သဘော�ာတူူညီီချျက််

ဝန််ထမ်းး �များ�း�၊ အလုုပ်် သင််များ�း�၊ customerများ�း�၊ ဒါါရိုု� က််တာာ
ဘုုတ််အဖွဲ့့�ဝင််များ�း�၊ ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း�၊ ကန််ထရို� ု က််တာာများ�း�၊
အတိုုင်
� ်ပင််အကြံ�ံပေး�းသူူများ�း� စသည့့်�
သက််ဆိုု�င််မှုုမရှိိ�ပါါ။

၄၃ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉
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GRI စံံနှုု�န်း�း

ထုုတ််ဖော်�်�ချျက််ပြ�ခေါ�ါင်းး�စဥ််

များ�း�

အစီီအရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး�/ တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

အစုုရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�နှှင့််�ထိိတွေ့�ဆက်
့
် ဆံံမှုုများ�း�
၁၀၂-၄၂

ရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�များ�း�ခွဲဲ�ခြား�း�ခြ�င်းး�နှှင့့်�

အမျိုး�း��မျိုး�း��သော�ာရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�နှှင့့်ဘ
� ဏ််သည််စေ့�့စပ််

၁၀၂-၄၃

ရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�နှှင့့်ထိိတွေ့�
�
မှု့ �ုများ�း�ကိုု�

uabဘဏ််သည််၎င်းး�၏ရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း� နှှင့့်� ထိိတွေ့�့

ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�

ချျဥ်းး�ကပ်် ခြ�င်းး�

ညှိိ�နှိုု��င်းး�ခဲ့့� သည််။

ဆက််ဆံံရန်အ
် တွွက်် Forum များ�း�၊ အခမ်းး�အနား�းများ�း�၊
Working Group များ�း�တွွင််ပြု�ုလုုပ်် လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။

ရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�၊ ဖော�ာက််သည််များ�း�၊ ဝန််ထမ်းး �များ�း�နှှင့့်�

အထွေ�ေထွေ�ေလူူမှုုရေး�းအကျိုးး���စီးး�ပွား��းကိိစ္စစများ�း�သည်် ပဋိိပက္ခခ
ဖြ�စ်် နိုင်
�ု ်သည််ကိုု�ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�မှှသတိိထားး�ရပြီး�း� ထိုု�ပဋိိပက္ခခနှှင့့်�

အကျိုးး���စီးး�ပွား��းကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု� ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့� မှှ ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််
ပေး�းရန််လိုုအ
� ပ်် ပေ�သည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည်် ရှှ ယ််ယာာရှှ င််များ�း�
ဝေ�ဖန််မှုုကိုု� ပွွင့့်ပွ
� ွင့့်� လင်းး�လင်းး�ထားး�ရှိိ�ပြီး�း� လုံ့့� လဝီီရိိယရှိိ�ရှိိ�

လုုပ်် ဆော�ာင််ခြ�င်းး� နှှင့့်� ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့သော�
�
ာတိုးး��တက််မှုုကိုု�
တိုးး��တက််စေ� ရန်် အတွွက်် ယခုုအချျက််ကိုု� အလေး�းထားး�
ထည့့်�သွွင်းး� စဥ်းး�စား�းပါါသည််။
၁၀၂-၄၄

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�နှှင့့်�
စိုးး��ရိိမ်် မှုုများ�း�ပေါ်�်ထွွက််လာာမှုု

ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာပါါဝင််မှုု၊ customerများ�း�၏ စိိတ််ကျေ�ေ

နပ်် မှုု၊ အလုုပ်် အကိုု�င််ဖန်တီးး
် �ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်း�း
ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��တိုးး��တက််မှုု၊ ဝန််ထမ်းး �များ�း� တိုးး��တက််မှုုနှှင့့်လေ့�့ကျ
�
ျင့့်�
ရေး�းစသည််.......

အစီီ ရင််ခံံစာာမူူ ၀ါါဒများ�း�
၁၀၂-၄၅

လုံးး��ပေါ�ါင်းး�ငွေ�ေကြေး��းဆိုု�င််ရာာတင််ပြ�

ချျက််တွင်
ွ ် ပါါဝင််သော�ာအဖွဲ့့�အစည်းး�
များ�း�

၁၀၂-၄၆

အစီီအရင််ခံံစာာ မာာတိိကာာနှှင့့်�

အကြော��ာင်းး�အရာာသတ််မှှတ််မှုုများ�း�

အနက််အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့့်ခြ�င်းး
�
�
၁၀၂-၄၇

ပစ္စစည်းး�အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�စာာရင်းး�

uab securities Limited အညွှှန်း�း ကိိန်း�း အတိုုင်းး
� �အတာာuab

ဘဏ််လီီမိိ တက််

ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/reports/gri-index/

၂၀၁၉နှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံံခိုု� င််မြဲ�ဲ
မှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၉၂ မှှ ၉၃ အထိိ။

ထို့့�အပြ�င််မှာာ�အော�ာက််ဖော်�်� ပြ�ပါါလင့််�၌ကြ�ည့််�ရှု�ုနိုင်
�ု ်ပါါသည််။
https://www.uab.com.mm/strategy/materialityassessment/

၁၀၂-၄၈

သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�

သက််ဆိုု�င််မှုုမရှိိ�ပါါ။

၁၀၂-၄၉

အစီီရင််ခံံခြ�င်းး�၌ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�

သက််ဆိုု�င််မှုုမရှိိ�ပါါ။

ပြ�န််လည််ဖော်�်� ပြ�ချျက််

www.uab.com.mm

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၄၄

GRI စံံနှုု�န်း�း

ထုုတ််ဖော်�်�ချျက််ပြ�ခေါ�ါင်းး�စဥ််

များ�း�

အစီီအရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး�/ တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

အစီီ ရင််ခံံစာာမူူ ၀ါါဒများ�း�
၁၀၂-၅၀

အစီီအရင််ခံံကာာလ

၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် အော�ာက််တိုုဘာ
� ာလ ၁ရက်် မှှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််

၁၀၂-၅၁

မကြာ�ာမီီ သေး�းခင််ကတင််ပြ�ခဲ့့� သော�ာအ

၂၀၂၀

၁၀၂-၅၂

အစီီအရင််ခံံ တင််ပြ�ခြ�င်းး�ကာာလပုံံ�စံံ

နှှစ််နှှစ််လျှှင််တစ််ကြိ�ိမ််

၁၀၂-၅၃

အစီီအရင််ခံံစာာနှှင့့်ပတ်
�
်သတ််သော�ာ

၂၀၁၉ ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာတွွင်် ပါါရှိိ�သော�ာ

ရန််

မေး�းခွွ န်း�း များ�း�ကိုု� george.koshy@uab.com.mm သို့့�ဆက််

စီီအရင််ခံံစာာရက််စွဲဲ�

မေး�းခွွ န်း�း များ�း�အတွွက်် ဆက််သွွယ််

စက််တင််ဘာာလ ၃၀ရက်် အထိိ

ရေ�ရှှ ည််တည််တံံခိုု� င််မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််နှှင့့်ပတ်
�
်သတ််သော�ာ

သွွယ််မေး�းမြ�န်း�း နိုုင်
� ်သည််။

၁၀၂-၅၄

GRIစံံနှုု�န်းး�များ�း�နှှင့့်အ
� ညီီ အစီီ အရင််

ဤအစီီအရင််ခံံစာာသည််GRIစံံချိိ�န််စံံညွှှန်း�း များ�း�အဓိိက

၁၀၂-၅၅

GRI အကြော��ာင်းး�အရာာညွှှန်း�း ကိိန်းး�

ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််

ခံံရန််ကြော��ာင်းး�ပြော��ာဆိုု�ချျက််

ရွေး�း �ချျယ််ကာာပြ�င််ဆင််ထားး�သည််။

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

ပြ�င််ပအာာမခံံ
၁၀၂-၅၆

ပြ�င််ပအာာမခံံ

ဤအစီီအရင််ခံံစာာတွွင််ပါါဝင််သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
များ�း�သည်် ပြ�င််ပ၌အာာမခံံမှုုမရှိိ�ပါါ။ (လွွတ််လပ််သော�ာအာာမခံံ
မှုုထုုတ််ပြ�န််ချျက််)

သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ စံံနှုု�န်း�း များ�း�
GRI 200:
GRI စံံနှုု�န်း�း

များ�း�

စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�
ထုုတ််ဖော်�်�ချျက််ပြ�ခေါ�ါင်းး�စဥ််

အစီီအရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး�/ တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 201: စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု� င််ရာာစွွမ်းး �ဆော�ာင််ချျက််

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

၂၀၁၉နှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲ

မူူဘော�ာင််

ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််

မှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

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

၁၀၃-၂

စီီမံံခန့့်ခွဲ�ဲ�မှု
� ုချျဥ်းး�ကပ်် ပုံံ�နှင့့်
ှ � ၎င်းး�၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/strategy/

၄၅ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉

www.uab.com.mm

GRI စံံနှုု�န်း�း

များ�း�

ထုုတ််ဖော်�်�ချျက််ပြ�ခေါ�ါင်းး�စဥ််

အစီီအရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး�/ တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 201: စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု� င််ရာာစွွမ်းး �ဆော�ာင််ချျက််

၁၀၃-၃

၂၀၁-၁

စီီမံံခန့့်ခွဲ�ဲ�မှု
� ုချျဥ်းး�ကပ်် ပုံံ�ကိုု�အကဲဲဖြ�တ််
ခြ�င်းး�

ထုုတ််လုုပ်် ဖြ�န့့်ဝေ�သော�ာစီးး�ပွား��းရေး�း
�
၏ တိုုက်
� ်ရို� ု က််တန််ဖိုးး��

ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/strategy/

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊
၂၀၁၉ ခုုနှှစ််အတွွက််အထူးး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ�း�၊ ဘဏ္ဍာာရေး�း
အထူးး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ�း�၊ စာာမျျက််နှာာ� ၂၀မှှ ၂၂အထိိ

၂၀၁-၂

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကြော��ာင့့်�

ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာဂယက််ရို� ု က််မှုု

ငွေ�ေချေး�း�လုုပ်် ငန်း�း များ�း�အပေါ်�်အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�

နှှင့့်� ESG မူူဝါါဒအကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�လုုပ်် ငန်း�း များ�း�

များ�း�နှှင့့်� အခြား�း�အန္တတရာာယ််များ�း�နှှင့့်အ
�
အပေါ်�် အကျိုးး���သက််ရော�ာက််စေ�ရန်ဘ
် ဏ််မှှကြို�ု�တင််မျှော်�်��မှှန်း�း

၂၀၁-၃

ခွွ င့့်အ
� လမ်းး�များ�း�

ထားး�သည််။

သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ အကျိုးး���ခံံစား�း

သက််ဆိုု�င််မှုုမရှိိ�ပါါ။

ခွွ င့့်ဆို
� ု�င််ရာာဝတ္တတရား�းများ�း�နှှင့့်� အခြား�း�
အငြိ�ိမ်းး�စား�းယူူမှုုအစီီ အစဥ််များ�း�

၂၀၁-၄

အစိုးး��ရထံံမှှငွေ�ေကြေး��းထော�ာက််ပံ့့�မှုု
များ�း�ရယူူမှုု

uabဘဏ််သည်် မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံတော်�်� အစိုးး��ရမှှတိုုက်
� ်ရို� ု က််အရင်းး�

အနှိးး�� သို့့�မဟုုတ်် ငွေ�ေထုုတ််ချေး�း�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာထော�ာက််ပံံမှုုများ�း�
ရယူူခဲ့့� ခြ�င်းး�များ�း�မရှိိ�ပါါ။

GRI 202: ဈေး�းကွွက််တည််ရှိိ�မှုု

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််
မူူဘော�ာင််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/strategy/materialityassessment/

၁၀၃-၂

စီီမံံခန့့်ခွဲ�ဲ�မှု
� ုချျဥ်းး�ကပ်် ပုံံ�နှင့့်
ှ � ၎င်းး�၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

၂၀၁ခုု၉နှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/people/employeedevelopment/

၁၀၃-၃

စီီမံံခန့့်ခွဲ�ဲ�မှု
� ုချျဥ်းး�ကပ်် ပုံံ�ကိုု�အကဲဲဖြ�တ််
ခြ�င်းး�

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/people/employeedevelopment/

www.uab.com.mm

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၄၆

GRI စံံနှုု�န်း�း

များ�း�

ထုုတ််ဖော်�်�ချျက််ပြ�ခေါ�ါင်းး�စဥ််

အစီီအရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး�/ တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 202: ဈေး�းကွွက််တည််ရှိိ�မှုု

၂၀၂-၁

ဒေ�သတွွင်းး�အနိိမ့််�ဆုံးး��လုုပ်် ခနှှင့််�

လျှို့့��ဝှှက််ကန့့်သတ််
�
ချျက််

သတ််မှှတ််ချျက််အရလုုပ်် အားး�ခ

များ�း�၊ ပဋိိညာာဥ််ဆိုု�င််ရာာ

နှိုု��င်းး�ယှှဉ််လျှှင််ကျားး��မအလိုုက်
� ်စံံ

များ�း� တရား�းဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ

အချိုး�း��

သဘော�ာတူူညီီမှုုနှှင့့်�

ယှှဥ််ပြို�ု�င််မှုုဆိုု�င််ရာာအားး�

သာာချျက််များ�း� စသည့့်�

အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််များ�း�

ကြော��ာင့့်� ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာ
ခြ�င်းး�မပြု�ုပါါ။

၂၀၂-၂

ခန့််�အပ်် ထားး�သော�ာအကြီး�း�တန်းး�စီီ မံံ

ခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုတွင်
ွ ် ဒေ�သခံံအသိုု�င်းး�အ၀ိုု�င်းး�

၅၆%

များ�း�ပါါ၀င််မှုုအချိုး�း��အစား�း

GRI 203: သွွယ််၀ိုု�က််သော�ာစီးး�ပွား��းရေး�းသက်် ရော�ာက်် မှုုများ�း�

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််
မူူဘော�ာင််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/strategy/materialityassessment/

၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုုနှှင့််�၎င်းး�

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််

၁၀၃-၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု ချျဉ်းး�ကပ်် မှုု၏

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််

၂၀၃-၁

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက်် အအုံံ�

အိိမ်် ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု; အသေး�းစား�းနှှင့််� အလတ််စား�းစီးး�ပွား��းရေး�း

ကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�ခဲ့့� ခြ�င်းး�

စသည််ဖြ�င့််�

၂၀၃-၂

အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

အကဲဲဖြ�တ််

ရင်းး�နှီးး��မြှု��ု ပ်် နှံံ�မှုုနှှင့််�ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�

သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာသွွယ််ဝိုု�က််
စီးး�ပွား��းရေး�းသက််ရော�ာက််မှုုများ�း�

မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

လုုပ်် ငန်း�း များ�း�

အရေ�အတွွက််သို့့�မဟုုတ််အရည််အသွေး�း�အကဲဲဖြ�တ််ထုုတ််ယူူ
နိုုင်
� ်ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

၄၇ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉

www.uab.com.mm

GRI စံံနှုု�န်း�း

များ�း�

ထုုတ််ဖော်�်�ချျက််ပြ�ခေါ�ါင်းး�စဥ််

အစီီအရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး�/ တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 204: ဝယ််ယူူမှုုအလေ့�့အကျျင့််�

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််
မူူဘော�ာင််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/strategy/materialityassessment/

၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုုနှှင့််�၎င်းး�

ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း� ကျျင့််�၀တ််စည်းး�ကမ်းး�

၁၀၃-၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု ချျဉ်းး�ကပ်် မှုု၏

ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း� ကျျင့််�၀တ််စည်းး�ကမ်းး�

၂၀၄-၁

ဒေ�သထွွက််ထုုတ််ကုုန်များ�း
် �အပေါ်�်

ထော�ာက််ပံ့့�ရေး�း၏ သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာ ရာာခိုု� င််နှုု�န်း�း ကိုု� ဒေ�သ

အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

အကဲဲဖြ�တ််

အသုံးး��စရိိတ််၏အချိုး�း��အစား�း

အလိုုက်
� ် ရရှိိ�ပါါသည််။

GRI 205: အဂတိိ လိုု�က််စား�းမှုုတိုု�က််ဖျျက်် ရေး�း

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််
မူူဘော�ာင််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/strategy/materialityassessment/

၁၀၃-၂

၁၀၃-၂

၂၀၅-၁

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုုနှှင့််�၎င်းး�
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုု၏
အကဲဲဖြ�တ််

အကျျင့််�ပျျက််ခြ�စား�းမှုုနှှင့််�ဆက််စပ််
သော�ာအန္တတရာာယ််များ�း�အတွွက််
အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�

AML မူူဝါါဒနှှင့််�လုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�
လာာဘ်် ပေး�းလာာဘ်် ယူူမှုုတိုုက်
� ်ဖျျက််ရေး�းမူူဝါါဒ
AML မူူဝါါဒနှှင့််�လုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�
လာာဘ်် ပေး�းလာာဘ်် ယူူမှုုတိုုက်
� ်ဖျျက််ရေး�းမူူဝါါဒ
အကျျင့််�ပျျက််ခြ�စား�းမှုုကိုု�ရှာာ�ဖွေ�ေရန်၊် ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာရန််နှှင့််�ကာာ
ကွွယ််ရန်အ
် တွွက််လုုပ်် ငန်း�း စဉ််များ�း�စွာာ�ရှိိ�သည််။

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ, ဆုံးး��ရှုံး�း��နိုုင်
� ်ခြေ�ေစီီမံံ
ခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုနှှင့််� ဌာာနတွွင်းး�ထိိန်း�း ချုု�ပ်် မှုုအစီီ ရင််ခံံစာာစာာတမ်းး�၊
စာာမျျက််နှာာ� ၆၅ မှှ ၈၀

ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/governance/riskmanagement/
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uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၄၈

GRI စံံနှုု�န်း�း

ထုုတ််ဖော်�်�ခေါ�ါင်းး�စဉ််

များ�း�

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး� / တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 205: အဂတိိ လိုု�က််စား�းမှုုတိုု�က််ဖျျက်် ရေး�း

၂၀၅-၂

အဂတိိလိုုက်
� ်စား�းမှုုတိုုက်
� ်ဖျျက််ရေး�း

၀န််ထမ်းး �များ�း�အားး�လုံးး��အတွွက်် မူူဝါါဒကိုု� ရုံးး� �တွွင်းး�၌သာာ

ပတ််သက််၍ ဆက််သွွယ််ရေး�းနှှင့််�

ပါါ၀င််သည့််� ကျျင့််�၀တ််ကျျင့််�ထုံးး��ဥပဒေ�ကိုု� လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�

အတည််ပြု�ုအကျျင့််�ပျျက််ခြ�စား�းမှုု

မရှိိ�

မူူဝါါဒနှှင့််�လုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�များ�း�နှှင့််�
သင််တန်းး�များ�း�

၂၀၅-၃

များ�း�နှှင့််�အရေး�းယူူဆော�ာင််ရွွက််မှုု၏

ပြ�ဌာာန်း�း ထားး�သည််။ မူူဝါါဒနှှင့််�ပတ််သက််သော�ာ လေ့�့ကျျင့််�မှုု

ပေး�းခြ�င်းး�သည်် ၀န််ထမ်းး �အားး�လုံးး�� အတွွက််လိုုအ
� ပ်် သည််။

အတည််ပြု�ုဖြ�စ်် ရပ််များ�း�
GRI 207:အခွွ န် ်

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််
မူူဘော�ာင််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့�
ခိုု� င််မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််

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

၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုုနှှင့််�၎င်းး�၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

ဘဏ််၏ချျဉ်းး�ကပ်် ပုံံ�သည််အဓိိကရည််ရွွယ််ချျက််များ�း�သုံးး��ရပ််
အပေါ်�်အခြေ�ေခံံသည်် .
.
.

ကျွွန််တော်�်�တို့့�သည််မျှှတသော�ာအခွွ န်အားး
် �ဝေ�မျှှ
ပေး�းဆော�ာင််ခြ�င်းး�

အခွွ န်အာ
် ာဏာာပိုု�င််များ�း�နှှင့််�ထိိရော�ာက််သော�ာ
အပြ�န််အလှှန်ဆ
် က််သွွယ််မှုု

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏အခွွ န်ကိိစ္စ
်
စရပ််များ�း�နှှင့််� ပတ််သက််၍
ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�ခြ�င်းး�

၁၀၃-၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုု၏

စာာရင်းး�စစ်် များ�း�သည််ဘဏ််မှှပေး�းသော�ာအခွွ န်များ�း
် �ကိုု�

၂၀၇-၁

အခွွ န်ကော�
်
ာက််ရန်ချ
် ျဉ်းး�ကပ်် မှုု

ဘဏ််၏ချျဉ်းး�ကပ်် ပုံံ�သည််အဓိိကရည််ရွွယ််ချျက််များ�း�သုံးး��ရပ််

အကဲဲဖြ�တ််

အကဲဲဖြ�တ််သည််။

အပေါ်�်အခြေ�ေခံံသည်် .
.

ကျွွန််တော်�်�တို့့�သည််မျှှတသော�ာအခွွ န်အားး
် �ဝေ�မျှှ
ပေး�းဆော�ာင််ခြ�င်းး�

အခွွ န်အာ
် ာဏာာပိုု�င််များ�း�နှှင့််�ထိိရော�ာက််သော�ာ
အပြ�န််အလှှန်ဆ
် က််သွွယ််မှုု

ကျွွန်ုုပ်
� ် တို့့�၏အခွွ န်ကိိစ္စ
်
စရပ််များ�း�နှှင့််� ပတ််သက််၍ ပွွင့််�လင်းး�
မြ�င််သာာမှုုရှိိ�ခြ�င်းး�
၂၀၇-၂

အခွွ န်စီ
် ီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု၊ ထိိန်းး�ချုု�ပ်် မှုုနှှင့််�
အန္တတရာာယ််စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု

ဘဏ္ဍာာရေး�းဌာာနသည််အခွွ န်ဆို
် ု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု�
ကြီး�း�ကြ�ပ်် သည််။

၄၉ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉

www.uab.com.mm

GRI စံံနှုု�န်း�း

ထုုတ််ဖော်�်�ခေါ�ါင်းး�စဉ််

များ�း�

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး� / တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 207:အခွွ န် ်

၂၀၇-၃

အခွွ န်နှ
် င့််�သ
ှ
က််ဆိုု�င််သော�ာသက််ဆိုု�င်် ထိိခိုု� က််လွယ်
ွ ်သော�ာကိိစ္စစရပ််ဖြ�စ််သဖြ�င့််� မရှိိ�ပါါ။
သူူများ�း�၏ ပါါဝင််ပတ််သက််မှုုနှှင့််�
စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု

၂၀၇-၄

နိုုင်
� ်ငံံအလိုုက်
� ်သတင်းး�ပို့့� ခြ��င်းး�

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

GRI 300: ပတ်် ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာအကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််
မူူဘော�ာင််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံံခိုု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/strategy/materialityassessment/

၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုုနှှင့််�၎င်းး�၏

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််

၁၀၃-၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုု၏

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််

၃၀၁-၁

အလေး�းချိိ�န််သို့့�မဟုုတ််ထုုထည််

အလေး�းချိိ�န်် (သို့့�) ထုုထည််ဖြ�င့််�အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု�

၃၀၁-၂

Input ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� ပြ�န််လည််

ပြု�ုလုုပ်် ထားး�သော�ာအမျိုး�း��အစား�းအရသက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

၃၀၁-၃

ပြ�န််လည််ထုုတ််ကုုန်များ�း
် �နှှင့််�၎င်းး�တို့့�

ပြု�ုလုုပ်် ထားး�သော�ာအမျိုး�း��အစား�းအရသက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

အကဲဲဖြ�တ််

အားး�ဖြ�င့််�အသုံးး��ပြု�ုပစ္စစည်းး�

အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�

၏ထုုပ်် ပိုးး��ပစ္စစည်းး�များ�း�

မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

ဘဏ််မှှ မှှတ််တမ်းး�တင််ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ

GRI 302: စွွမ်းး �အင််

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််
မူူဘော�ာင််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/strategy/materialityassessment/

၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုုနှှင့််�၎င်းး�၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

www.uab.com.mm

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၅၀

GRI စံံနှုု�န်း�း

ထုုတ််ဖော်�်�ခေါ�ါင်းး�စဉ််

များ�း�

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး� / တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 302: စွွမ်းး �အင််

၁၀၃-၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုု၏

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််

၃၀၂-၁

အဖွဲ့့�အစည်းး�အတွွင်းး�စွွမ်းး �အင််သုံးး��စွဲဲ�

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

မှုု

ness/esg/

၃၀၂-၂

အဖွဲ့့�အစည်းး�ပြ�င််ပတွင်
ွ ်စွွမ်းး �အင််

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

၃၀၂-၃

စွွမ်းး �အင််ပြ�င်းး�ထန််မှုု

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

၃၀၂-၄

စွွမ်းး �အင််သုံးး��စွဲဲ�မှုုလျှော့�့�ချ
� ျခြ�င်းး�

အဆိုု�ပါါအကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�နှှင့််�ရရှိိ�

အကဲဲဖြ�တ််

သုံးး��စွဲဲ�မှုု

မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

သော�ာအကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုကိုု� တိိကျျစွာာ�ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာမှုုမ
ရရှိိ�နိုုင်
� ်ပါါ။

၃၀၂-၅

ထုုတ််ကုုန်များ�း
် �နှှင့််� ၀န််ဆော�ာင််မှုု

များ�း�၏ စွွမ်းး �အင််လိုုအ
� ပ်် ချျက််ကိုု�

ပြု�ုလုုပ်် ထားး�သော�ာအမျိုး�း��အစား�းအရသက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�

GRI 303: ရေ�နှှင့််�အကျိုးး���သက်် ရော�ာက်် မှုု

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််
မူူဘော�ာင််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/strategy/materialityassessment/

၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုုနှှင့််�၎င်းး�၏

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််

၁၀၃-၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုု၏

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််

၃၀၃-၁

ရေ�အရင်းး�အမြ�စ်် အဖြ�စ်် ရေ�နှှင့််�

အစိုးး��ရသည််ရေ�ပေး�းဝေ�ရေး�းအတွွက််တာာဝန််ရှိိ�သည််။

အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

အကဲဲဖြ�တ််

အပြ�န််အလှှန်အ
် ကျိုးး���သက််ရော�ာက််

မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

မှုု
၃၀၃-၂

ရေ�ထုုတ််လွှတ်
ှ ်မှုုနှှင့််�သက််ဆိုု�င််

သော�ာသက််ရော�ာက််မှုုများ�း�ကိုု�စီီမံံ

ပြု�ုလုုပ်် ထားး�သော�ာအမျိုး�း��အစား�းအရသက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

ခန့််�ခွဲ�ဲ�ခြ�င်းး�

၅၁ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉

www.uab.com.mm

GRI စံံနှုု�န်း�း

ထုုတ််ဖော်�်�ခေါ�ါင်းး�စဉ််

များ�း�

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး� / တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 303: ရေ�နှှင့််�အကျိုးး���သက်် ရော�ာက်် မှုု

၃၀၃-၃

ရေ�ထုုတ််ယူူခြ�င်းး�

ကြား�း�ခံံအဖွဲ့့�အစည်းး�မှှရေ�
https://www.uab.com.mm/responsible-business/esg/

၃၀၃-၄

ရေ�စွွန့််�ပစ််မှုု

ပြု�ုလုုပ်် ထားး�သော�ာအမျိုး�း��အစား�းအရသက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

၃၀၃-၅

ရေ�သုံးး��စွဲဲ�မှုု

https://www.uab.com.mm/responsible-business/esg/

GRI 304: ဇီီ ဝဗေ�ဒ

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

မူူဘော�ာင််
၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုုနှှင့််�၎င်းး�၏

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

၁၀၃-၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုု၏

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

၃၀၄-၁

ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့််�၊ ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�၊ စီီ မံံ

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�
အကဲဲဖြ�တ််

ခန့််�ခွဲ�ဲ�ခြ�င်းး�သို့့�မဟုုတ််ကပ််လျျက််ရှိိ�
သည့််�ကာာကွွယ််ထားး�သော�ာandရိိ
ယာာများ�း�နှှင့််�ကာာကွွယ််ထားး�သော�ာ
ဧရိိယာာပြ�င််ပရှိိ�ဇီီ ၀ မျိုး�း��ကွဲဲ�များ�း�
တန််ဖိုးး��မြ�င့််�ဧရိိယာာများ�း�။

၃၀၄-၂

ထုုတ််ကုုန်များ�း
် �နှှင့််� ၀န််ဆော�ာင််မှုုများ�း�
၏ဇီီ ၀ မျိုး�း��ကွဲဲ�များ�း�အပေါ်�် သိိသာာ

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

ထင််ရှား��းသော�ာ သက််ရော�ာက််မှုု
၃၀၃-၃

ကျျက််စား�းရာာနေေရာာများ�း�အားး�

အကာာအကွွယ်် ပေး�း၍ သို့့�မဟုုတ််

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

ပြ�န််လည််ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သည််
၃၀၄-၄

IUCN Red သည်် မျိုး�း��စိိတ််

များ�း�နှှင့််� လုုပ်် ငန်းး�လည််ပတ််မှုု

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

ကြော��ာင့််� ထိိခိုု� က််သော�ာဒေ�သ

များ�း�ရှိိ�အမျိုး�း��သားး�ထိိန်းး�သိိမ်းး�

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုစာာရင်းး�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သည််

www.uab.com.mm

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၅၂

GRI စံံနှုု�န်း�း

များ�း�

ထုုတ််ဖော်�်�ခေါ�ါင်းး�စဉ််

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး� / တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 305: ထုုတ်် လွှှတ််မှုု

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

မူူဘော�ာင််
၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုုနှှင့််�၎င်းး�၏

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

၁၀၃-၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုု၏

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

၃၀၅-၁

တိုုက်
� ်ရို� ု က်် (Scope 1) GHG

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

၃၀၅-၂

သွွယ််ဝိုု�က််သော�ာစွွမ်းး �အင်် (Scope

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

၃၀၅-၃

အခြား�း�သွွယ််ဝိုု�က်် (Scope 3)

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

၃၀၅-၄

ဖန််လုံံအိိမ်
�
် ဓာာတ််ငွေ့�ထု
့ ုတ််လွှတ်
ှ ်မှုု

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

၃၀၅-၅

ဖန််လုံံအိိမ်
�
် ဓာာတ််ငွေ့�ထု
့ ုတ််လွှတ်
ှ ်မှုု

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

၃၀၅-၆

အိုု ဇုု
� န်း�း လွှာာ�များ�း�ပျျက််စီးး �စေ�သော�ာ

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

၃၀၅-၇

နိုုက်
� ်ထရို� ု ဂျျင််အော�ာက််ဆိုု�ဒ််၊ ဆာာလ််

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

အကဲဲဖြ�တ််

ထုုတ််လွှတ်
ှ ်မှုု

2) GHG ထုုတ််လွှတ်
ှ ်မှုု

GHG ထုုတ််လွှတ်
ှ ်မှုု

ပြ�င်းး�ထန််မှုု

လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�

အရာာများ�း�ကိုု�ထုုတ််လွှတ်
ှ ်ခြ�င်းး�

ဖာာအော�ာက််ဆိုု�ဒ််နှှင့််�အခြား�း�သိိသာာ
ထင််ရှား��းသော�ာထုုတ််လွှတ်
ှ ်မှုု

GRI 306: အကျိုးး���သက်် ရော�ာက်် မှုုများ�း�နှှင့််�စွွန့််�ပစ်် ပစ္စစည်းး�

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

မူူဘော�ာင််
၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုုနှှင့််�၎င်းး�၏

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

၁၀၃-၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုု၏

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

အကဲဲဖြ�တ််

၅၃ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉
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GRI စံံနှုု�န်း�း

ထုုတ််ဖော်�်�ခေါ�ါင်းး�စဉ််

များ�း�

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး� / တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 306: အကျိုးး���သက်် ရော�ာက်် မှုုများ�း�နှှင့််�စွွန့််�ပစ်် ပစ္စစည်းး�

၃၀၆-၁

ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုဆန့််�ကျျင််ရေး�းအတွွက််
ဥပဒေ�ရေး�းရာာ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

များ�း�
၃၀၆-၂

အမျိုး�း��အစား�းနှှင့််�စွွန့််�ပစ််ခြ�င်းး�နည်းး�

လမ်းး�များ�း�အရကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာစွွန့််�ပစ််

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

ပစ္စစည်းး�များ�း�
၃၀၆-၃

သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာယိုု�ဖိိတ််မှုု

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

၃၀၆-၄

ဖန််လုံံအိိမ်
�
် ဓာာတ််ငွေ့�ထု
့ ုတ််လွှတ်
ှ ်မှုု

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

၃၀၆-၅

စွွန့််�ပစ််ရေ�/ရေ�ပိုု�ရေ�လျံံ� စီးး�ဆင်းး�

သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

ပြ�င်းး�ထန််မှုု

မှုုကြော��ာင့််� ဖြ�စ်် ပေါ်�်လာာသော�ာ ရေ�
ပျျက််စီးး �မှုု

GRI 307: ပတ်် ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာလိုု�က််နာာမှုု

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််
မူူဘော�ာင််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/strategy/materialityassessment/

၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုုနှှင့််�၎င်းး�၏

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််

၁၀၃-၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုု၏

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််

၃၀၇-၁

ပတ််ဝန်း�း ကျျင််ဆိုု�င််ရာာဥပဒေ�များ�း�

ဘဏ််သည်် မည််သည့််�အရေး�းယူူဒဏ််ခတ််မှုုခံံရခြ�င်းး�မှှမရှိိ�ခဲ့့�

အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�
အကဲဲဖြ�တ််

နှှင့််�စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�ကိုု�လိုုက်
� ်နာာမှုုမ
ရှိိ�ခြ�င်းး�

မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ပါါ။

GRI308: ထော�ာက်် ပံ့့�သူူပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာအကဲဲ ဖြ�တ်် ခြ�င်းး�

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််
မူူဘော�ာင််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/strategy/materialityassessment/

၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုုနှှင့််�၎င်းး�၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း� ကျျင့််�၀တ််စည်းး�ကမ်းး�

www.uab.com.mm

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၅၄

GRI စံံနှုု�န်း�း

ထုုတ််ဖော်�်�ခေါ�ါင်းး�စဉ််

များ�း�

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး� / တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI308: ထော�ာက်် ပံ့့�သူူပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာအကဲဲ ဖြ�တ်် ခြ�င်းး�

၁၀၃-၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုု၏
အကဲဲဖြ�တ််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း� ကျျင့််�၀တ််စည်းး�ကမ်းး�

၃၀၈-၁

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််စံံသတ််မှှတ််
ချျက််များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ စစ််ဆေး�း

ပစ္စစည်းး�မဟုုတ််ပါါ။

သော�ာ ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းသူူအသစ််
များ�း�။
၃၀၈-၂

ထော�ာက််ပံ့့�ရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုုတွင်
ွ ်

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််အပေါ်�်

ဆိုးး��ကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�နှှင့််�

ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း�က ပေး�းသော�ာ ၀န််ဆော�ာင််မှုုအမျိုး�း��အစား�းဖြ�စ််
သော�ာကြော��ာင့််� ပစ္စစည်းး�မဟုုတ််ပါါ။

ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ�း�
GRI 400: လူူ မှုုရေး�းခေါ�ါင်းး�စဉ်် များ�း�
GRI 401: အလုုပ်် အကိုု�င််

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််
မူူဘော�ာင််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/strategy/materialityassessment/

၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုုနှှင့််�၎င်းး�၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၏ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၏ လူ့့ စွ�မ်းး
ွ �အားး�

အရင်းး�အမြ�စ််အစီီရင််ခံံစာာ၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၁ မှှ ၈၆ အထိိ
https://www.uab.com.mm/people

၁၀၃-၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုု၏
အကဲဲဖြ�တ််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၏ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၏ လူ့့ စွ�မ်းး
ွ �အားး�

အရင်းး�အမြ�စ််အစီီရင််ခံံစာာ၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၁ မှှ ၈၆ အထိိ
https://www.uab.com.mm/people

၅၅ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉

www.uab.com.mm

GRI စံံနှုု�န်း�း

များ�း�

ထုုတ််ဖော်�်�ခေါ�ါင်းး�စဉ််

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး� / တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 401: အလုုပ်် အကိုု�င််

၄၀၁-၁

ဝန််ထမ်းး �အသစ်် ခေါ်�်ယူူခြ�င်းး�နှှင့််�
ဝန််ထမ်းး �များ�း� ပြော��ာင်းး�လဲဲနေေရာာ

ချျထားး�မှုု
၄၀၁-၂

ဝန််ထမ်းး �ပြော��ာင်းး�လဲဲနေေရာာချျထားး�မှုု - ၄၁၄

ယာာယီီ သို့့�မဟုုတ်် အချိိ�န််ပိုု�င်းး� ၀န််

လူူမှုုဖူူလုံံရေး
� �းထော�ာက််ပံ့့�ကြေး��းများ�း� (လက််ထပ််ထိိမ်းး �မြား�း�

ဝန််ထမ်းး �များ�း�အားး� ပေး�းထားး�သော�ာ

ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�

မိိသားး�စုုခွွ င့််�

မိိသားး�စုုခွွ င့််�ယူူထားး�သော�ာ ဝန််ထမ်းး �အရေ�အတွွက််-

ထမ်းး�များ�း�မဟုုတ််သော�ာ အချိိ�န််ပြ�ည့််� ခြ�င်းး�၊ ကလေး�းမွေး�း�ဖွား��းခြ�င်းး�၊ ခွဲဲ�စိိတ််ကုုသခြ�င်းး�၊ နာာရေး�း)
အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း�။

၄၀၁-၃

ဝန််ထမ်းး �အသစ်် ခေါ်�်ယူူမှုု - ၂၃၂

ယော�ာက်ျားး��� - မရှိိ�
အမျိုး�း��သမီးး� - ၂၇
GRI 402 : အလုုပ်် သမား�း / စီီ မံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုဆိုု�င််ရာာဆက်် ဆံံရေး�း

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််
မူူဘော�ာင််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/strategy/materialityassessment/

၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုုနှှင့််�၎င်းး�၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
Statement on employee relation

၁၀၃-၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုု၏

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််

၄၀၂-၁

လုုပ်် ငန်း�း လည််ပတ််မှုု

အဖွဲ့့�အစည်းး�ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ကြို�ု�တင််အသိိပေး�း

အနည်းး�ဆုံးး��အသိိပေး�းချျက််ကာာလ

သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သေး�းပါါ။

အကဲဲဖြ�တ််

အပြော��ာင်းး�အလဲဲနှှင့််� ပတ််သက််၍

မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

အကြော��ာင်းး�ကြား�း�ရန်် အနည်းး�ဆုံးး��ကာာလကိုု� ဘဏ််က

GRI 403: အလုုပ်် အကိုု�င််ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ �မှုု စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု ချျဉ်းး �ကပ်် မှုုထုုတ််ဖော်�်�မှုု များ�း�

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််
မူူဘော�ာင််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/strategy/materialityassessment/
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uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၅၆

GRI စံံနှုု�န်း�း

ထုုတ််ဖော်�်�ခေါ�ါင်းး�စဉ််

များ�း�

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး� / တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 403: အလုုပ်် အကိုု�င််ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ �မှုု စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု ချျဉ်းး �ကပ်် မှုုထုုတ််ဖော်�်�မှုု များ�း�

၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုုနှှင့််�၎င်းး�၏

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

၁၀၃-၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုု၏

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

၄၀၃-၁

အလုုပ်် အကိုု�င််ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််�

လုုပ်် ဆော�ာင််မှုုအမျိုး�း��အစား�းကြော��ာင့််� နည်းး�လမ်းး�ကျျသော�ာ

စနစ််

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� ဘေး�းကင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ�း�အားး�

အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

အကဲဲဖြ�တ််

ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ �ရေး�းစီီ မံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုစနစ််မရှိိ�ပါါ။ သို့့�ရာာတွွင််

အဖြ�စ််အပျျက််များ�း�အစီီရင််ခံံစာာတွွင််ဖော်�်� ပြ�ထားး�ပြီး�း� Risk &

Compliance ဌာာနမှှသင့််�လျော်�်��စွာာ�ကိုု�င််တွယ်
ွ ်သည််။
၄၀၃-၂

ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကိုု�ဖော်�်� ထုုတ််ခြ�င်းး�၊

လုုပ်် ဆော�ာင််မှုုအမျိုး�း��အစား�းကြော��ာင့််� နည်းး�လမ်းး�ကျျသော�ာ

အဖြ�စ််အပျျက််စုံံ�စမ်းး �စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� ဘေး�းကင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ�း�အားး�

အန္တတရာာယ််အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�နှှင့််�

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုစနစ််မရှိိ�ပါါ။ သို့့�ရာာတွွင််

အဖြ�စ််အပျျက််များ�း�အစီီရင််ခံံစာာတွွင််ဖော်�်� ပြ�ထားး�ပြီး�း� Risk &

Compliance ဌာာနမှှသင့််�လျော်�်��စွာာ�ကိုု�င််တွယ်
ွ ်သည််။
၄၀၃-၄

အလုုပ်် အကိုု�င််ကျျန်းး�မာာရေး�း

လုုပ်် ငန်း�း ခွွ င််ကျျန်း�း မာာရေး�း ၀န််ဆော�ာင််မှုုလုုပ်် ငန်း�း လုုပ်် ဆော�ာင််

၄၀၃-၄

လုုပ်် ငန်း�း ခွွ င််ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််�

နည်းး�လမ်းး�ကျျသော�ာကျျန်း�း မာာရေး�းနှှင့််� စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုစနစ်် မရှိိ�

ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�

လုံံ�ခြုံ�ံ �ရေး�းအတွွက််အလုုပ်် သမား�း
ပါါ၀င််မှုု၊ တိုုင်
� ်ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုနှှင့််�

ခြ�င်းး�မရှိိ�သေး�းပါါ။

သေး�းပါါ။

ဆက််သွွယ််မှုု

၄၀၃-၅

၄၀၃-၆

၄၀၃-၇

လုုပ်် ငန်း�း ခွွ င််ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� ဘေး�း

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််�လုံံခြုံ�ံ
� �မှုုနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််�ပြ�ဌာာန်း�း ချျက််

သင််တန်းး�ပို့့� ချျပေး�းခြ�င်းး�

ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သည််။

ကင်းး�ရေး�းအတွွက်် အလုုပ်် သမား�း

အလုုပ်် သမား�းကျျန်းး�မာာရေး�းမြှ�ှင့််�
တင််ခြ�င်းး�

အားး� ၀န််ထမ်းး �တိုုင်းး
� �၏ လုုပ်် ငန်း�း ဆော�ာင််ဖော်�်� ပြ�ချျက််တွင်
ွ ်

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််�လုံံခြုံ�ံ
� �မှုုနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််�ပြ�ဌာာန်း�း ချျက််

အားး� ၀န််ထမ်းး �တိုုင်းး
� �၏ လုုပ်် ငန်း�း ဆော�ာင််တာာဖော်�်�ပြ�ချျက််တွင်
ွ ်
ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သည််။

စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာဆက််နွယ်
ွ ်မှုုများ�း�

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််�လုံံခြုံ�ံ
� �မှုုဆိုု�င််ရာာပြ�ဌာာန်း�း ချျက််အားး� ၀န််ထမ်းး �

လုုပ်် ငန်းး�ခွွ င််ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� ဘေး�း

ထားး�သည််။

နှှင့််� တိုုက်
� ်ရို� ု က််ဆက််နွယ်
ွ ်သော�ာ

ကင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာသက််ရော�ာက််မှုု

တိုုင်းး
� �၏ လုုပ်် ငန်း�း ဆော�ာင််တာာဖော်�်�ပြ�ချျက််တွင်
ွ ် ဖော်�်�ပြ�

များ�း� ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�နှှင့််�လျော့�့�ပါးး
� �
စေ�ရန််

၅၇ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉

www.uab.com.mm

GRI စံံနှုု�န်း�း

ထုုတ််ဖော်�်�ခေါ�ါင်းး�စဉ််

များ�း�

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး� / တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 403: အလုုပ်် အကိုု�င််ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ �မှုု စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု ချျဉ်းး �ကပ်် မှုုထုုတ််ဖော်�်�မှုု များ�း�

၄၀၃-၈

လုုပ်် ငန်း�း ခွွ င််ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််�

လုံံ�ခြုံ�ံ �ရေး�းစီီ မံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုစနစ််ဖြ�င့််�

အလုုပ်် လုုပ်် သော�ာ အလုုပ်် သမား�း

ဘဏ််၌ လုုပ်် ဆော�ာင််မှုုအမျိုး�း��အစား�းကြော��ာင့််� ကျျန်း�း မာာရေး�းနှှင့််�
လုံံ�ခြုံ�ံ �မှုုစီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုစနစ််မရှိိ�ပါါ။

များ�း�
၄၀၃-၉

အလုုပ်် နှှင့််�ဆိုု�င််သော�ာဒဏ််ရာာများ�း�

မရှိိ�

၄၀၃-၁၀

အလုုပ်် နှှင့််�ဆက််စပ််သော�ာနေေမ

မရှိိ�

ကော�ာင်းး�ဖြ�စ်် ခြ�င်းး�

GRI 404: သင််တန်းး�နှှင့််�ပညာာရေး�း

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််
မူူဘော�ာင််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/strategy/materialityassessment/

၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုုနှှင့််�၎င်းး�၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၏ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့�
ခိုု� င််မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၏ လူ့့ စွ�မ်းး
ွ �အားး�

အရင်းး�အမြ�စ််အစီီရင််ခံံစာာ၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၁ မှှ ၈၆ အထိိ
https://www.uab.com.mm/people/employee-development/
၁၀၃-၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုု၏
အကဲဲဖြ�တ််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၏ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့�
ခိုု� င််မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၏ လူ့့ စွ�မ်းး
ွ �အားး�

အရင်းး�အမြ�စ််အစီီရင််ခံံစာာ၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၁ မှှ ၈၆ အထိိ
https://www.uab.com.mm/people/employee-development/
၄၀၄-၁

ဝန််ထမ်းး �တစ််ဦးးအတွွက်် တစ်် နှှစ််

ဝန််ထမ်းး �တစ််ဦးးလျှှင်် ၉.၂၅ နာာရီီ

၄၀၄-၂

၀န််ထမ်းး �များ�း�၏ ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုနှှင့််�

uab ဘဏ််သည်် ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုစီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုနှင့််�
ှ တစ််သက််

အဆင့််�မြှ�ှင့််�တင်် ကူူညီီရန်အ
် တွွက််

ပြီး�း� ၄င်းး�တို့့� ၏ အလုုပ်် အကိုု�င််များ�း�သည်် သူူတို့့�၏

လျျင်် ပျျမ်းး�မျှှသင််တန်းး�ပို့့� ချျမှုုနာာရီီ

အကူးး�အပြော��ာင်းး�အစီီ အစဉ််များ�း�ကိုု� တာာသင််ယူူမှုုများ�း�အတွွက်် အစီီ အစဉ််များ�း�ကိုု� ကမ်းး�လှှမ်းး �

အစီီအစဉ််များ�း�

www.uab.com.mm

အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�အလုုပ်် ဖြ�စ်် စေ�ရန် ် ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��

ပေး�းသည််။

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၅၈

GRI စံံနှုု�န်း�း

များ�း�

ထုုတ််ဖော်�်�ခေါ�ါင်းး�စဉ််

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး� / တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 404: သင််တန်းး�နှှင့််�ပညာာရေး�း

၄၀၄-၃

ပုံံ�မှှန်စွ
် ွမ်းး �ဆော�ာင််ရည််နှှင့််�

ပုံံ�မှှန်စွ
် ွမ်းး �ဆော�ာင််ရည််နှင့််�
ှ အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး�ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��မှုု

မှုုပြ�န််လည််သုံးး��သပ်် ခြ�င်းး�ကိုု�

လက််ခံံရရှိိ�သည််။

အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး� ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��
လက််ခံံရရှိိ�သော�ာ ၀န််ထမ်းး �များ�း�၏

ကိုု�ပြ�န််လည််သုံးး��သပ်် ခြ�င်းး�ကိုု� ၀န််ထမ်းး �များ�း�၏ ၁၀၀% က

ရာာခိုု� င််နှုု�န်းး�

GRI 405: မတူူ ကွဲဲ�ပြား�း�ခြ�င်းး�နှှင့််�တန်းး�တူူ အခွွ င့််�အရေး�း

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််
မူူဘော�ာင််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/strategy/materialityassessment/

၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုုနှှင့််�၎င်းး�၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၏ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့�
ခိုု� င််မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၏ လူ့့ စွ�မ်းး
ွ �အားး�

အရင်းး�အမြ�စ််အစီီရင််ခံံစာာ၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၁ မှှ ၈၆ အထိိ
https://www.uab.com.mm/people/employee-development/
၁၀၃-၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုု၏
အကဲဲဖြ�တ််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၏ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့�
ခိုု� င််မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၏ လူ့့ စွ�မ်းး
ွ �အားး�

အရင်းး�အမြ�စ််အစီီရင််ခံံစာာ၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၁ မှှ ၈၆ အထိိ
https://www.uab.com.mm/people/employee-development/
၄၀၅-၁

အုုပ်် ချုု�ပ်် ရေး�းအဖွဲ့့�နှှင့််� ၀န််ထမ်းး �များ�း�
၏မတူူကွဲဲ�ပြား�း�ခြ�င်းး�

အုုပ်် ချုု�ပ်် ရေး�းအဖွဲ့့�:
ကျားး��/ မ- (ကျားး��) ၇၁% ၊ (မ) ၂၉%
အသက်် - ၄၃% (၃၀နှှစ်် -၅၀ နှှစ်် )၊ ၅၇% (၅၀ နှှစ်နှ
် င့််�
ှ အထက််)
၀န််ထမ်းး �များ�း�:
ကျားး��/ မ- (ကျားး��) ၄၉% (မ), ၅၁%

အသက်် (မ)- ၃၇% (အသက်် ၃၀ အော�ာက််)၊ ၆၀% (၃၀နှှစ််
-၅၀နှှစ်် ) နှှင့််� ၃% (၅၀ နှှစ်််� ကျော်�်��)

အသက်် (ကျားး��)- ၄၂% (အသက်် ၃၀ နှှစ်် အော�ာက််)၊ ၅၂%
(၃၀နှှစ်် - ၅၀နှှစ်် ) နှှင့််� ၆% (၅၀နှှစ်် ကျော်�်��)

၅၉ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉

www.uab.com.mm

GRI စံံနှုု�န်း�း

ထုုတ််ဖော်�်�ခေါ�ါင်းး�စဉ််

များ�း�

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး� / တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 405: မတူူ ကွဲဲ�ပြား�း�ခြ�င်းး�နှှင့််�တန်းး�တူူ အခွွ င့််�အရေး�း

၄၀၅-၂

အမျိုး�း��သားး�အခြေ�ေခံံလစာာနှှင့့်�

အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�နှှင့််�အမျိုး�း��သားး�များ�း�အတွွက််အခြေ�ေခံံလစာာ

အချိုး�း��အစား�း

အလုုပ်် သဘော�ာတရား�းနှှင့််� ညီီမျှှသော�ာလစာာပေး�းခြ�င်းး�ကိုု�

အမျိုး�း��သမီးး�၏လုုပ်် ခ၏

နှှင့််�လုုပ်် ခသည််အတူူတူဖြ�စ်
ူ
်သည််။ ဘဏ််သည်် တူူညီီသော�ာ
ကျျင့််�သုံးး��သည််။

GRI 406: ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက်် ဆံံမှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််
မူူဘော�ာင််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/strategy/materialityassessment/

၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုုနှှင့််�၎င်းး�၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၏ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့�
ခိုု� င််မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၏ လူ့့ စွ�မ်းး
ွ �အားး�

အရင်းး�အမြ�စ််အစီီရင််ခံံစာာ၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၁ မှှ ၈၆ အထိိ
https://www.uab.com.mm/people/employee-development/
၁၀၃-၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုု၏
အကဲဲဖြ�တ််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၏ ရေ�ရှှ ည််တည််တံံ
ခိုု� င််မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၏ လူ့့ စွ�မ်းး
ွ �အားး�

အရင်းး�အမြ�စ််အစီီရင််ခံံစာာ၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၁ မှှ ၈၆ အထိိ
https://www.uab.com.mm/people/employee-development/
၄၀၆-၁

ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုုများ�း�နှှင့််� မှှန်ကန်
်
်

တင််ပြ�ခဲ့့� ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ�း�

မှုု

လုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�များ�း�ဖြ�င့််� အုုပ်် ချုု�ပ်် ထားး�ပါါသည််။

သော�ာအရေး�းယူူခြ�င်းး�များ�း� ဖြ�စ််ပွား��း

မရှိိ�စေ�ရန်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏ ပုံံ�မှှန်လို
် ုက်
� ်နာာသော�ာစီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု

GRI 407: အသင်းး�အဖွဲ့့�စည်းး�နှှင့််� စုုပေါ�ါင်းး�၍ စည်းး�ကမ်းး�ချျက်် များ�း�လွွတ််လပ်် ခွွင့််�

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််

ပစ္စစည်းး�မဟုုတ််ပါါ။

မူူဘော�ာင််
၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုုနှှင့််�၎င်းး�၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

www.uab.com.mm

ပစ္စစည်းး�မဟုုတ််ပါါ။

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၆၀

GRI စံံနှုု�န်း�း

ထုုတ််ဖော်�်�ခေါ�ါင်းး�စဉ််

များ�း�

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး� / တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 407: အသင်းး�အဖွဲ့့�စည်းး�နှှင့််� စုုပေါ�ါင်းး�၍ စည်းး�ကမ်းး�ချျက်် များ�း�လွွတ််လပ်် ခွွင့််�

၁၀၃-၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုု၏

ပစ္စစည်းး�မဟုုတ််ပါါ။

၄၀၇-၁

လွွတ််လပ််စွာာ�အသင်းး�အပင်းး�

ပစ္စစည်းး�မဟုုတ််ပါါ။

အကဲဲဖြ�တ််

ဖွဲ့့�စည်းး�ခွွ င့််�နှင့််�စုုပေါ
ှ
�ါင်းး�ညှိိ�နှိုု��င်းး�ခွွ င့််�

ကိုု�လုုပ်် ဆော�ာင််သည့််� လုုပ်် ငန်းး�များ�း�
နှှင့််� ထော�ာက််ပံ့့�သူူများ�း�အတွွက််
အန္တတရာာယ််ရှိိ�နိုင်
�ု ်ခြ�င်းး�
GRI 408: ကလေး�းအလုုပ်် သမား�း

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််
မူူဘော�ာင််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/strategy/materialityassessment/

၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုုနှှင့််�၎င်းး�၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

https://www.uab.com.mm/responsible-business/compliance/ Vendor Code of Conduct
၁၀၃-၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုု၏
အကဲဲဖြ�တ််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

https://www.uab.com.mm/responsible-business/compliance/ Vendor Code of Conduct
၄၀၈-၁

ကလေး�းအလုုပ်် သမား�းဖြ�စ််စဉ််
များ�း�အတွွက်် သိိသာာထင််ရှား��း

ပစ္စစည်းး�မဟုုတ််ပါါ။

သည့််� အန္တတရာာယ််ရှိိ�သည့််� လုုပ်် ငန်းး�

လည််ပတ််ခြ�င်းး�များ�း�နှှင့််� ထော�ာက််ပံ့့�
သူူများ�း�

GRI 409: အတင်းး�အကျျပ်် သို့့� မဟုုတ်် မလုုပ်် မနေေရအလုုပ်် သမား�း

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််
မူူဘော�ာင််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််
https://www.uab.com.mm/strategy/materialityassessment/

၆၁ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉

www.uab.com.mm

GRI စံံနှုု�န်း�း

များ�း�

ထုုတ််ဖော်�်�ခေါ�ါင်းး�စဉ််

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး� / တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 409: အတင်းး�အကျျပ်် သို့့� မဟုုတ်် မလုုပ်် မနေေရအလုုပ်် သမား�း

၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုုနှှင့််�၎င်းး�၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

https://www.uab.com.mm/responsible-business/compliance/ Vendor Code of Conduct
၁၀၃-၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုအားး�အကဲဲဖြ�တ််ချျဥ်းး�ကပ်် ၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံံခိုု� င််
ဆော�ာင််ရွွက််မှုု

မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

https://www.uab.com.mm//responsible-business/compliance/
ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း� ကျျင့််�၀တ််စည်းး�ကမ်းး�

၄၀၉-၁

အလုုပ်် သမား�းများ�း�အားး�

ပစ္စစည်းး�မဟုုတ််ပါါ။

အတင်းး�အကြ�ပ်် ခိုု�င်းး�စေ�မှုုများ�း�

အတွွက်် သိိသာာထင််ရှား��းသည့််�

အန္တတရာာယ််ရှိိ�သည့််� Operations

နှှင့််� Suppliers များ�း�

GRI 410: သဘာာဝပတ်် ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ အကဲဲ ဖြ�တ်် ဆော�ာင််ရွွက်် ချျက််

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််

မူူဘော�ာင််

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

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််

မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

ty-assessment/

၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် မှုုနှှင့််�၎င်းး�၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

https://www.uab.com.mm/people/labour-rights/

၁၀၃-၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုအားး�အကဲဲဖြ�တ််ချျဥ်းး�ကပ်် ၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
ဆော�ာင််ရွွက််မှုု

မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

https://www.uab.com.mm/people/labour-rights/

www.uab.com.mm

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၆၂

GRI စံံနှုု�န်း�း

များ�း�

ထုုတ််ဖော်�်�ခေါ�ါင်းး�စဉ််

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး� / တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 410: သဘာာဝပတ်် ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ အကဲဲ ဖြ�တ်် ဆော�ာင််ရွွက်် ချျက််

၄၁၀-၁

လုံံ�ခြုံ�ံ �ရေး�း ဝန််ထမ်းး �ဆိုု�င််ရာာ

လူ့့ အခွွ င့််�အရေး�းဆိုု�င််ရာာကြေ��ညာာချျက််သည်် လုံံ�ခြုံ�ံ �ရေး�း

လုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�များ�း�

ဆက််စပ််နေေပါါသည််။

လူ့့ အခွွ င့််�အရေး�းမူူဝါါဒများ�း�နှှင့််�

ဝန််ထမ်းး �များ�း�အပါါအဝင်် ဘဏ််ဝန််ထမ်းး �များ�း�အားး�လုံးး��နှှင့််�

GRI 411: တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ�း�၏အခွွ င့််�အရေး�းများ�း�

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််

မူူဘော�ာင််

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

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််

မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

ty-assessment/
၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု ချျဉ်းး�ကပ်် ခြ�င်းး�နှှင့််�

https://www.uab.com.mm/our-commitment/

၎င်းး�၏အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�
၁၀၃-၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု ချျဉ်းး�ကပ်် ခြ�င်းး�ကိုု�

https://www.uab.com.mm/our-commitment/

ချျင့််�ချိိ�န််သုံးး��သပ်် ခြ�င်းး�
၄၁၁-၁

ဒေ�သခံံတိုုင်းး
� �ရင်းး�သားး�များ�း�၏
အခွွ င့််�အရေး�းများ�း�အားး�

မရှိိ�

ချိူး�း��ဖော�ာက််သည့််� ဖြ�စ်် ရပ််များ�း�
GRI 412: လူ့့အခွွ င့််�အရေး�းနှှင့််�ပတ််သတ်် ၍ချျင့််�ချိိ�န််အကဲဲ ဖြ�တ်် မှုုများ�း�

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််

မူူဘော�ာင််

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

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််

မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

ty-assessment/
၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် ခြ�င်းး�နှှင့််�၎င်းး�၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း� ကျျင့််�၀တ််စည်းး�ကမ်းး� လူ့့ အခွွ င့််�အရေး�းများ�း�
၏ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ�း�
၁၀၃-၃

စီီမံံန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု ချျဉ်းး�ကပ်် ခြ�င်းး�ကိုု� ချျင့််�ချိိ�န််
သုံးး��သပ်် ခြ�င်းး�

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း� ကျျင့််�၀တ််စည်းး�ကမ်းး� လူ့့ အခွွ င့််�အရေး�းများ�း�
၏ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ�း�

၆၃ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉
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GRI စံံနှုု�န်း�း

များ�း�

ထုုတ််ဖော်�်�ခေါ�ါင်းး�စဉ််

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး� / တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 412: လူ့့အခွွ င့််�အရေး�းနှှင့််�ပတ််သတ်် ၍ချျင့််�ချိိ�န််အကဲဲ ဖြ�တ်် မှုုများ�း�

၄၁၂-၁

လူ့့ အခွွ င့််�အရေး�းပြ�န််လည််ဆန်းး�စစ််
ခြ�င်းး�နှှင့််� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု

မရှိိ�

ချျင့််�ချိိ�န််သုံးး��သပ်် ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ�း�
၄၁၂-၂

အလုုပ်် သမား�းများ�း�အားး�လူ့့

အခွွ င့််�အရေး�းမူူဝါါဒများ�း�နှှင့််�

မရှိိ�

လုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�များ�း�
သင််တန်းး�ပေး�းခြ�င်းး�
၄၁၂-၃

လူ့့ အခွွ င့််�အရေး�းများ�း�ကိုု�ကာာ

လူ့့ အခွွ င့််�အရေး�းလက္ခခဏာာသွွင််ပြ�င််ပါါဝင််သော�ာလူ့့

စကားး�ရပ်် များ�း�ပါါဝင််သော�ာ

အလုုပ်် သမား�းအားး�လုံးး��သို့့�ပေး�းထားး�သည််။ ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း�

ကွွယ််ပေး�းသည့််�လူ့့ အခွွ င့််�အရေး�း
စာာချုု�ပ်် စာာတမ်းး�

အခွွ င့််�အရေး�းဖော်�်�ပြ�ချျက််များ�း�၏မိိတ္တူူ�များ�း�အားး�

နှှင့််�ပတ််သတ််သော�ာ ကျျင့််�ဝတ််များ�း�အားး� Suppliers များ�း�

များ�း�နှှင့််�သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာရင်းး�နှီးး�� ထံံသို့့� ပေး�းပို့့� ပြီး��း�ဖြ�စ်် ပါါသည််။
မြု�ုပ်် နှံံ�မှုုစာာချုု�ပ်် စာာတမ်းး�များ�း�

GRI 413: ပြ�ည််တွွင်းး�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်် မှုုများ�း�

၁၀၃-၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊

မူူဘော�ာင််

စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််

ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊

https://www.uab.com.mm/strategy/
materiality-assessment/
၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် ခြ�င်းး�နှှင့််�၎င်းး�၏ ၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊
စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

https://www.uab.com.mm/strategy/
stakeholder-engagement/
ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း� ကျျင့််�၀တ််စည်းး�ကမ်းး�
၁၀၃ - ၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် ခြ�င်းး�ကိုု�
ချျင့််�ချိိ�န််သုံးး��သပ်် ခြ�င်းး�

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊
ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊
စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

https://www.uab.com.mm/strategy/
stakeholder-engagement/

www.uab.com.mm

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၆၄

GRI စံံနှုု�န်း�း

များ�း�

ထုုတ််ဖော်�်�ခေါ�ါင်းး�စဉ််

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး� / တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 413: ပြ�ည််တွွင်းး�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်် မှုုများ�း�

၄၁၃-၁

ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��တိုးး��တက််မှုုအစီီ အစဉ််များ�း�

uabဘဏ်် သည််ဖွံံ�ဖြိုး�း ��တိုးး��တက််မှုုကိုု� အားး�ပေး�း

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�

အတွွက််ရည်် ရွွယ်် သော�ာအစီီ အစဉ်် များ�း�,မိိဘမဲ့့�

,အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုချျင့််�ချိိ�န််

နှှင့််�ပြ�ည််တွင်းး
ွ �ပူးး�ပေါ�ါင်းး�မှုုဆိုု�င််ရာာ
ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ�း�

ရန််နှှ င့််� ပြ�ည်် တွွင်းး�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�မှုု များ�း�တွွင်် ပါါဝင်် မှုု
ကလေး�းများ�း�အတွွက််

အဆော�ာက််အအုံံ�များ�း�

ဆော�ာက်် လုုပ်် ရေး�းအတွွက််အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�ကိုု�
ကူူညီီခြ�င်းး�နှှင့််� စကော�ာလားး�ရှှ စ်် များ�း�ကိုု� လိုုအ
� ပ််
သော�ာသူူများ�း�အတွွက််ပေး�းလျျက််ရှိိ�ပါါသည််။

၄၁၃ -၂

ပြ�ည််တွင်းး
ွ �ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု

များ�း�တွွင််သိိသာာထင််ရှား��း၍ဆိုးး��ဝါးး�

မရှိိ�

သော�ာအကျိူးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�
နှှင့််�ပတ််သတ််သော�ာဆော�ာင််ရွွက််
ချျက််များ�း�

GRI 414 : လူူ မှုုထော�ာက်် ပံ့့�မှုုချျင့််�ချိိ�န််သုံးး��သပ်် ချျက်် များ�း�

၁၀၃ - ၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊

မူူဘော�ာင််

စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််

ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊

https://www.uab.com.mm/strategy/materiality-assessment/
၁၀၃ -၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် ခြ�င်းး�နှှင့််�၎င်းး�၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊
ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊
စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း� ကျျင့််�၀တ််စည်းး�ကမ်းး�
၁၀၃ - ၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် ခြ�င်းး�၏
ချျင့််�ချိိ�န််သုံးး��သပ်် ချျက််များ�း�

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊
ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊
စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း� ကျျင့််�၀တ််စည်းး�ကမ်းး�

၄၁၄ - ၁

လူူမှုုစံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ု၍

ထော�ာက််ပံ့့�မှုုအသစ်် များ�း�

ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း� ကျျင့််�၀တ််စည်းး�ကမ်းး� တွွင််
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ စံံနှုု�န််များ�း�နှှင့််� ကိုု�က််ညီီမှုု

ရှိိ�မရှိိ�အားး� Vendors များ�း�အားး� စစ််ဆေး�းမှုု
ပြု�ုလုုပ်် ခြ�င်းး�။

၆၅ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉
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GRI စံံနှုု�န်း�း

များ�း�

ထုုတ််ဖော်�်�ခေါ�ါင်းး�စဉ််

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး� / တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 414 : လူူ မှုုထော�ာက်် ပံ့့�မှုုချျင့််�ချိိ�န််သုံးး��သပ်် ချျက်် များ�း�

၄၁၄ - ၂

ထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ�း�တွွင်် ဆိုးး��ဝါးး�သော�ာ

ကျွွန်ုုပ်
� ် တို့့�သည််ထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ�း�တွွင််အမှှန် ်

အရေး�းယူူခြ�င်းး�

သော�ာလူ့့ အခွွ င့််�အရေး�းအကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု

လူူမှုုရေး�းအကျိူးး���သက််ရော�ာက််မှုုနှှင့််� တကယ််သိိသာာထင််ရှား��း၍အလားး�အလာာရှိိ�
နှှင့််� အရေး�းယူူခြ�င်းး�များ�း�ကိုု� အစီီရင််မခံံပါါ။

ကျွွန်ုုပ်
� ် တို့့�သည််ဆိုးး��ရွား��းသော�ာလူ့့ အခွွ င့််�အရေး�း

အကျိူးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သော�ာရော�ာင်းး�သူူများ�း�
နှှင့််�လုုပ်် ငန်း�း သဘော�ာတူူညီီမှုုများ�း�မလုုပ်် မိိ
အော�ာင်် ကြိုး�း��စား�းလုုပ်် ဆော�ာင််ပါါသည််။
GRI 415 : လူူ အများ�း�နှှင့််�ဆိုု� င််သော�ာမူူ ဝါါဒ

၁၀၃ - ၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊

မူူဘော�ာင််

စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််

ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊

https://www.uab.com.mm/strategy/materiality-assessment/
၁၀၃ - ၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် ခြ�င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�၏ ၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊
စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

အလှူူငွေ�ေနှင့့်
ှ ကုုသို
�
ု�လ််ဖြ�စ််ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ�း�အပေါ်�်
ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ညာာချျက််
၁၀၃ - ၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် ခြ�င်းး�၏
ချျင့််�ချိိ�န််သုံးး��သပ်် ချျက််များ�း�

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊
ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊
စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

အလှူူငွေ�ေနှင့့်
ှ ကုုသို
�
ု�လ််ဖြ�စ််ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ�း�အပေါ်�်
ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ညာာချျက််
၄၁၅ - ၁

နိုုင်
� ်ငံံရေး�းနှှင့််�ပတ််သတ််၍ ပံံပိုးး��
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််အရ နိုုင်
� ်ငံံရေး�း
နှှင့််�ပတ််သတ််၍ ငွေ�ေကြေး��း(သို့့�မဟုုတ််)မည််
သည့််�ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ�း�မှှမရှိိ�ပါါ။

GRI 416 : Customer များ�း�၏ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််�လုံံ�ခြုံ�ံ �မှုု များ�း�

၁၀၃ - ၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊

မူူဘော�ာင််

စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််

ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊

https://www.uab.com.mm/strategy/materiality-assessment/

www.uab.com.mm
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GRI စံံနှုု�န်း�း

ထုုတ််ဖော်�်�ခေါ�ါင်းး�စဉ််

များ�း�

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး� / တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 416 : Customer များ�း�၏ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််�လုံံ�ခြုံ�ံ �မှုု များ�း�

၁၀၃ - ၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် ခြ�င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�၏

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

၁၀၃ - ၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် ခြ�င်းး�၏

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

ချျင့််�ချိိ�န််သုံးး��သပ်် ချျက််များ�း�

work-life-balance/

၄၁၆ - ၁

ကျျန်း�း မာာရေး�းနှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ �ရေး�း အကျိုးး���

မရှိိ�ပါါ

အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

သက််ရော�ာက််မှုု ဖြ�စ်် စေ�သော�ာ

work-life-balance/

ထုုတ််ကုုန်များ�း
် �နှှင့််�ဝန််ဆော�ာင််မှုု

ဆိုု�င််ရာာ လိုုက်
� ်နာာမှုုဆော�ာင််ရွွက််မှုုမရှိိ�
သည့််� ဖြ�စ်် ရပ််များ�း�

GRI 417 : Marketing နှှင့််� အမှှ တ််တံံဆိိပ််ဆိုု�င််ရာာများ�း�

၁၀၃ - ၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံံခိုု� င််

ဘော�ာင််

https://www.uab.com.

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််မူူ

မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

mm/strategy/materiality-assessment/
၁၀၃ - ၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် ခြ�င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံံခိုု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။
ထုုတ််ကုုန်များ�း
် �အပေါ်�်တာာဝန််ယူူ

မှုုစာာတမ်းး�
၁၀၃ - ၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် ခြ�င်းး�၏ ချျင့််�ချိိ�န််
သုံးး��သပ်် ချျက််များ�း�

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််
မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊ စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

ထုုတ််ကုုန်များ�း
် �အပေါ်�်တာာ
ဝန််ယူူမှုုစာာတန်း�း
၄၁၇ - ၁

အမှှတ််တံံဆိိပ််, ဝန််ဆော�ာင််မှုု သတင်းး�

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည််ထုုတ််ကုုန် ်

များ�း�အတွွက်် လိုုအ
� ပ်် ချျက််များ�း�

မှုုအတွွက််ပတ််ဝန်း�း ကျျင််နှှင့််�

အချျက််အလက််များ�း�နှှင့့်ထု
� ုတ််ကုုန် ်

လည််ပတ််မှုု ချျင့််�ချိိ�န််သုံးး��သပ််
လူူမှုုရေး�းအကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု

များ�း�ကိုု� စစ််ထုုတ််ခြ�င်းး�မပြု�ုပါါ။
၄၁၇ - ၂

ထုုတ််ကုုန်နှ
် ှင့််�ဝန််ဆော�ာင််မှုု သတင်းး�

အချျက််အလက််နှှင့််� အမှှတ််တံံဆိိပ််

မရှိိ�ပါါ

ဆိုု�င််ရာာ လိုုက်
� ်နာာဆော�ာင််ရွွက််မှုုမရှိိ�
သည့််� ဖြ�စ်် ရပ််များ�း�

၆၇ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉

www.uab.com.mm

GRI စံံနှုု�န်း�း

ထုုတ််ဖော်�်�ခေါ�ါင်းး�စဉ််

များ�း�

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး� / တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 417 : Marketing နှှင့််� အမှှ တ််တံံဆိိပ််ဆိုု�င််ရာာများ�း�

၄၁၇ - ၃

ဈေး�းကွွက််ရှာာ�ဖွေ�ေမှုုနှှင့််� ဆက််သွွယ််မှုု

ဆိုု�င််ရာာများ�း�နှှင့််�ပတ််သတ််၍ လိုုက်
� ်နာာ

မရှိိ�ပါါ

ဆော�ာင််ရွွက််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�

GRI 418 : Customer ၏ကိုု�ယ််ရေး�းကိုု�ယ််တာာအချျက်် အလက်် များ�း�

၁၀၃ - ၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ

ဘော�ာင််

စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််မူူ

၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊

https://www.uab.com.mm/strategy/materiality-assessment/
၁၀၃ - ၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် ခြ�င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�၏

Statement on Privacy

၁၀၃ - ၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် ခြ�င်းး�၏ ချျင့််�ချိိ�န််

Statement on Privacy

၄၁၈ - ၁

ဝယ််သူူများ�း�၏သတင်းး�

မတင််ပြ�ရသေး�းပါါ။

အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�
သုံးး��သပ်် ချျက််များ�း�

အချျက််အလက််နှှင့််� ၎င်းး�တို့့� ၏

လျှို့့��ဝှှက််ချျက််များ�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုနှှင့််�
ပတ််သတ််၍တိုုင်
� ်တန်းး�ချျက််များ�း�

GRI 419 : လူူ မှုုစီးး �ပွား��းရေး�းဆိုု� င််ရာာလိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက်် မှုုများ�း�

၁၀၃ - ၁

အဓိိကအကြော��ာင်းး�အရာာ

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ

ဘော�ာင််

စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

ရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့််� ကန့့်သတ််
�
ချျက််မူူ

၊ ရေ�ရှှ ည််တည််တံံခိုု� င််မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊

https://www.uab.com.mm/strategy/materiality-assessment/
၁၀၃-၂

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုဆိုု�င််ရာာချျဥ်းး�ကပ််

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊

များ�း�

စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့််�၎င်းး�၏အစိိတ််အပိုု�င်းး� ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊

စီီ မံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုအဖွဲ့့�၏ချျဥ်းး�ကပ်် ဆော�ာင််ရွွက််
ခြ�င်းး�သည််ဘုုတ််အဖွဲ့့�၏ကိုု�င််တွယ်
ွ ်ဖြေ�ေ

ရှှ င်းး�လုုပ်် ကိုု�င််နည်းး�နှှင့််�တစ််ထပ််တည်းး�ပင််
ဖြ�စ််သည််။

https://www.uab.com.mm/governance/corporate-governance/
https://www.uab.com.mm/responsible-business/
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GRI စံံနှုု�န်း�း

ထုုတ််ဖော်�်�ခေါ�ါင်းး�စဉ််

များ�း�

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး� / တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

GRI 419 : လူူ မှုုစီးး �ပွား��းရေး�းဆိုု� င််ရာာလိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက်် မှုုများ�း�

၁၀၃-၃

စီီမံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုချျဉ်းး�ကပ်် ခြ�င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�

၂၀၁၉ခုုနှှစ််ပတ််လည််အစီီအရင််ခံံစာာ၊
ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််၊
စာာမျျက််နှာာ� ၈၇ မှှ ၁၀၄ အထိိ။

စီီ မံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုအဖွဲ့့�၏ချျဥ်းး�ကပ်် ဆော�ာင််ရွွက််
ခြ�င်းး�သည််ဘုုတ််အဖွဲ့့�၏ကိုု�င််တွယ်
ွ ်ဖြေ�ေ

ရှှ င်းး�လုုပ်် ကိုု�င််နည်းး�နှှင့််�တစ််ထပ််တည်းး�ပင််
ဖြ�စ််သည််။

https://www.uab.com.mm/governance/corporate-governance/
https://www.uab.com.mm/responsible-business/

၄၁၉-၁

လူူမှုုရေး�းနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းနယ််ပယ််ရှိိ�
ဥပဒေ�များ�း�၊

မရှိိ�ပါါ

စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�ကိုု� လိုုက်
� ်နာာမှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�

ထုုတ််ကုုန်နှ
် ှင့််�ဝန််ဆော�ာင််မှုု၏ အကျိုးး���သက်် ရော�ာက်် မှုုအပိုု�င်းး�
အဆင့််�များ�း�

ထုုတ််ဖော်�်�ချျက််ခေါ�ါင်းး�စဉ််

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး�/ တိုုက်
� ်ရို� ု က််ပြ�န််ကြား�း�ချျက််

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

ဘဏ္ဍာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုကဏ္ဍ စီီ မံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုလုုပ်် ကိုု�င််နည်းး� အသေး�းစိိ တ််ထုုတ််ဖော်�်�ချျက််

FS1

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်းး�များ�း�နှှင့််�သက််ဆိုု�င််

သော�ာသဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှင့််�လူ
ှ
မှု
ူ ုရေး�း
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�ပါါဝင််သော�ာ မူူဝါါဒါါ
များ�း�

FS2

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်းး�များ�း�အတွွက််သဘာာ
ဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််� လူူမှုုရေး�းဆုံးး��ရှုံး�း��နိုုင်
� ်
ချေ�ေများ�း�ကိုု�အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�နှှင့််�စိိစစ််
ခြ�င်းး� လုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�များ�း�

https://www.uab.com.mm/governance/
governing-policies/
https://www.uab.com.mm/responsible-business/compliance/

https://www.uab.com.mm/governance/
governing-policies/
https://www.uab.com.mm/responsible-business/compliance/
ESG မူူဝါါဒကိုု� WWF၏ အကူူအညီီဖြ�င့််� ရေး�းဆွဲဲ�နေေ
ပါါသည််။

၆၉ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
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အဆင့််�များ�း�

ထုုတ််ဖော်�်�ချျက််ခေါ�ါင်းး�စဉ််

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး� / တိုုက်
� ်ရို� ု က််တုံ့့�ပြ��န််မှုု

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

ဘဏ္ဍာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုကဏ္ဍ စီီ မံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုလုုပ်် ကိုု�င််နည်းး� အသေး�းစိိ တ််ထုုတ််ဖော်�်�ချျက််

FS3

လုုပ်် ငန်းး�အပ်် နှံံ�သူူမှှ အရော�ာင်းး�အဝယ််

ကိိစ္စစ နှှင့််� သဘော�ာတူူညီီချျက််များ�း�တွွင််

ပါါဝင််သည့််� အတိုုင်းး
� � ပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််�

လူူမှုုရေး�း လိုုအ
� ပ်် ချျက််များ�း�ကိုု� လေး�းစား�း

လိုုက်
� ်နာာဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�အားး� စော�ာင့််�

လတ််တလော�ာလုုပ်် ဆော�ာင််နေေသော�ာ လုုပ်် ငန်း�း စဉ််မရှိိ�
ပါါ။

ESG မူူဝါါဒါါကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ပြီး�း� အကော�ာင်် အထည််ဖော်�်�
ဆော�ာင််ရွွက််ရန် ် ရှိိ�ပါါသည််။

ကြ�ည့််�မှုုလုုပ်် ငန်းး�စဉ််များ�း�

FS4

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်းး�များ�း�တွွင််သုံးး��သည့််�

ဘဏ််တွင်
ွ ်ဝန််ထမ်းး �များ�း�အတွွက််ကော�ာင်းး�မွွန်သော�
်
ာ

များ�း�နှှင့််�လုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�များ�း�ကိုု�

အစီီအစဉ််များ�း� ရှိိ�ပါါသည််။ESGမူူဝါါဒကိုု�အကော�ာင််

သဘာာ၀နှှင့််�လူမှု
ူ ုရေး�းဆိုု�င််ရာာမူူဝါါဒ

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�းအတွွက််

ဝန််ထမ်းး �များ�း�၏အရည််အချျင်းး�ကိုု�မြှ�င့််�
ှ
တင််ရန်လု
် ုပ်် ငန်းး�စဉ််(များ�း�)

FS5

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ခြ�င်းး�နှှင့််�အသိိပညာာပေး�းခြ�င်းး�

အထည််ဖော်�်�ပြီး�း�သည််နှှင့််�တစ််ပြို�ု�င််နက််သက််ဆိုု�င််ရာာ
ဝန််ထမ်းး �များ�း�ကိုု�လေ့�့ကျျင့််�ပေး�းမည််ဖြ�စ််ပါါသည််။

သဘာာ၀ပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််�လူမှု
ူ ုရေး�း

၂၀၂၀ခုုနှှစ််တွင်
ွ ်uabဘဏ််သည်် ESGမူူဝါါဒဖွံ့့�ဖြိုး��း ��

အခွွ င့််�အလမ်းး�များ�း�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍

အတွွက်် WWFနှှင့််� နား�းလည််မှုုစာာချွွန််လွှာာ� မူူကြ�မ်းး �

ဆိုု�င််ရာာဆုံးး��ရှုံး��း� နိုုင်
� ်ခြေ�ေများ�း�၊

လုုပ်် ငန်းး�အပ်် နှံံ�သူူများ�း�/ရင်းး�နှီးး��မြှု��ု ပ်် နှံံ�

သူူများ�း�/စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ဖော်�်�ကိုု�င််ဖက််

များ�း�နှှင့််� အပြ�န််အလှှန်အ
် ကျိုးး���ပြု�ုခြ�င်းး�

တိုးး��တက််ရေး�းနှှင့််� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�း

ကိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့� ပါါသည််။ ဘဏ််သည််

ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း� ကျျင့််�၀တ််စည်းး�ကမ်းး�ကိုု�ဖော်�်� ထုုတ််

နိုုင်
� ်ခဲ့့� ပါါသည််။

ဘဏ္ဍာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုကဏ္ဍအထူးး�လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက်် အညွှှန်းး�

FS6

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်းး�များ�း�အတွွက််

ငွေ�ေအပ်် နှံံ�သူူ

အရွွ ယ််အစား�း(ဥပမာာ-အသေး�းစား�း၊

စီးး�ပွား��းရေး�းချေး�း�ငွေ�ေ ၁၅.၄၃%

အသေး�းစိိတ််တိိကျျသော�ာဒေ�သ၊

အလတ််စား�း၊အကြီး�း�စား�း)နှှင့််� ကဏ္ဍ

အလိုုက်
� ်ကိုု�ယ််ပိုု�င််ရင်းး�နှီးး��မြှု��ု ပ်် နှံံ�မှုုအစုု
ရာာခိုု� င််နှုု�န်းး�

ကော်�်�ပိုု�ရိိတ််ချေး�း�ငွေ�ေ ၇၁.၀၇%
အသေး�းစား�းနှှင့််�အလတ််စား�း ၁၀.၁၂%
သုံးး��စွဲဲ�သူူချေး�း�ငွေ�ေ ၃.၂၄%

ဝန််ထမ်းး �ချေး�း�ငွေ�ေ ၀.၁၄%
အခန်း�း ကဏ္ဍ

စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း .၁၁%
မွေး�း�မြူ�ူရေး�း .၀၄%

ကုုန််ထုုတ််လုုပ်် မှုု ၁၀.၆၂%
ကုုန််သွွယ််ရေး�း ၃၉.၄၄%

သယ််ယူူပို့့� ဆော�ာင််ရေး�း .၃၄%
ဆော�ာက််လုုပ်် ရေး�း ၂၁.၃၉%
ဝန််ဆော�ာင််မှုု ၁၇.၄၀%
အိုးး��အိိမ်် ၄.၁၈%
အခြား�း� ၆.၄၈%
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uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၇၀

အဆင့််�များ�း�

ထုုတ််ဖော်�်�ချျက််ခေါ�ါင်းး�စဉ််

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး�/ တိုုက်
� ်ရို� ု က််ပြ�န််ကြား�း�ချျက််

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

ဘဏ္ဍာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုကဏ္ဍအထူးး�လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက်် အညွှှန်းး�

FS7

ပြို�ု�ကွဲဲ�နေေသော�ာစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်းး�တစ််
ခုုချျင်းး�စီီ အတွွက််သတ််သတ််မှှတ််မှှတ််

ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ

လူူမှုုရေး�းအကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�ပေး�းအပ််

ရန််စီီစဉ််ထားး�သည့််�ထုုတ််ကုုန်များ�း
် �နှှင့််�
ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�၏ငွေ�ေကြေး��းတန််ဖိုးး��
FS8

ပြို�ု�ကွဲဲ�နေေသော�ာစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်းး�တစ််
ခုုချျင်းး�စီီ အတွွက််သတ််သတ််မှှတ််မှှတ််

ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�
ပေး�းအပ်် ရန်စီ
် ီ စဉ််ထားး�သည့််�ထုုတ််ကုုန် ်
များ�း�နှှင့််�ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�၏ငွေ�ေကြေး��း
တန််ဖိုးး��
FS9

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််�လူမှု
ူ ုရေး�းဆိုု�င််ရာာ

ဘဏ််တွင်းး
ွ �စာာရင်းး�စစ််သည််ဘဏ််၏အတွွင်းး�

ခြ�င်းး�လုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�များ�း�ကိုု�

ပတ််ဝန်း�း ကျျင််နှှင့််�လူမှု
ူ ုရေး�းဆိုု�င််ရာာဥပဒေ�များ�း�နှှင့််�

ပေါ်�်လစီီ နှှင့််�ဆုံးး��ရှုံး�း��နိုုင်
� ်ခေု�ု အကဲဲဖြ�တ််
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာ၌စာာရင်းး�စစ််
များ�း�၏ပါါဝင််မှုုနှှင့််�အကြိ�ိမ်် နှုု�န်းး�

FS10

ကိုု�က််ညီီမှုုကိုု�နှှစ််စဉ််ပြ�န််လည််သုံးး��သပ်် သည််။

အစီီ ရင််ခံံ တင််ပြ�သော�ာအဖွဲ့့�အစည်းး�

ဘဏ််မှှ ကုုမ္ပပဏီီအရေ�အတွွက််ကိုု� မှှတ််တမ်းး�တင််

ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ�း�နှှင့််�အပြ�န််အလှှန် ်

စာာရင်းး�ကိုု�တင်းး�တင်းး�ကြ�ပ်် ကြ�ပ််ပြီး�း�မြော��ာက််အော�ာင််

၏သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််�လူမှု
ူ ုရေး�း
အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သော�ာအဖွဲ့့�

အစည်းး�၏အစုုရှှ ယ််ယာာတွွင််ပါါဝင််
သည့််�ကုုမ္ပပဏီီအရေ�အတွွက််နှင့််�
ှ
ရာာခိုု� င််နှုု�န်းး�
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ပိုု�င်းး�မူူဝါါဒများ�း�အပါါအဝင််ဒေ�သဆိုု�င််ရာာသဘာာဝ

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ပေါ်�်တွွင််

အပြု�ုသဘော�ာနှှင့််�အပျျက််သဘော�ာ

ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ ဘဏ််သည််ချျန််လှှပ််ထားး�ရမည့််�
ဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း�လိုုအ
� ပ်် သလိုုလျော့�့�
�
ပေါ့
� �့ �ပေး�းရမည့််�
အတိုုင်းး
� �အတာာများ�း�ကိိ Customer များ�း�အားး�
မေး�းမြ�န်း�း ပါါသည််။

ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

ဆော�ာင််သော�ာပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုရာာခိုု� င််နှုု�န်းး�

သို့့�မဟုုတ်် လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာစိိစစ််ခြ�င်းး�
FS12

ရှှ ယ််ယာာများ�း�အတွွက််သဘာာဝ

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််သို့့�မဟုုတ််လူမှု
ူ ုရေး�း

ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ�း�တွွင််သုံးး��သော�ာ
ပေါ်�်လစီီ များ�း�ကိုု�မဲဲပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််�

ပတ််သက််၍အစီီရင််ခံံသော�ာအဖွဲ့့�

အစည်းး�တွွင််ရှှယ််ယာာများ�း�အတွွက််
မဲဲ ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််�မဲဲပေး�းခြ�င်းး�အပေါ်�်

အကြံ�ံပေး�းခြ�င်းး�အတွွက််လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�
သည််

၇၁ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉

www.uab.com.mm

အဆင့််�များ�း�

ထုုတ််ဖော်�်�ချျက််ခေါ�ါင်းး�စဉ််

အစီီရင််ခံံစာာအပိုု�င်းး�/ တိုုက်
� ်ရို� ု က််ပြ�န််ကြား�း�ချျက

ချျန််လှှပ််ထားး�ချျက််

ထုုတ်် ကုုန်နှ
် ှင့််�လူ့့အဖွဲ့့�အစည်းး�တာာဝန််အညွှှန်းး�အတွွက််သီးး�သန့််�ငွေ�ေကြေး��းဆိုု�င််ရာာဝန််ဆော�ာင််မှုုကဏ္ဍ
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လူူဦးးရေ�ကျဲဲ�ပါးး�သော�ာသို့့�မဟုုတ််

လူူဦးးရေ�ကျဲဲ�ပါးး�သော�ာဒေ�သများ�း�နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း

အစား�းအလိုုက်
� ်အကဲဲဖြ�တ််မှုု

ပေး�းသော�ာအသေး�းစား�းဘဏ္ဍာာရေး�းလုုပ်် ငန်း�း နှှင့််�ဘဏ််

စီးး�ပွား��းရေး�းချို့�့�တဲ့့�သော�ာနေေရာာများ�း�အမျိုး�း��

ချို့�့�တဲ့့�သော�ာအုုပ်် စုုများ�း�အတွွက််ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက််ပံ့့�

မဟုုတ််သော�ာငွေ�ေကြေး��းအဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�အားး�ဘဏ််မှှ
ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�ထုုတ််ပေး�းသည််။
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ချို့�့�တဲ့့�သူူများ�း�အတွွက််ဘဏ္ဍာာရေး�း

ချို့�့�တဲ့့�သူူများ�း�၏ဘဏ္ဍာာရေး�းတွွင််ပါါဝင််မှုုကိုု�သေ�ချာ�ာ

တိုးး��တက််မှုုအစပျိုး�း��ခြ�င်းး�

များ�း�ကိုု�ဒီီဂျျစ််တယ််ပြု�ုလုုပ်် နေေသည််။

ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�ကိုု�လက််လှှမ်းး �မီီ စေ�ရန် ်

စေ�ရန််ဘဏ််သည််ကုုန်ပစ္စ
် စည်းး�များ�း�နှှင့််�ဝန််ဆော�ာင််မှုု

ဘဏ္ဍာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုကဏ္ဍစီီ မံံခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုုလုုပ်် ကိုု�င််နည်းး�၏သီးး�သန့််�ထုုတ်် ဖော်�်�ချျက််
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ဘဏ္ဍာာရေး�းထုုတ််ကုုန်များ�း
် �နှှင့််�

ကုုန််ပစ္စစည်းး� တာာ၀န််ယူူမှုုဖော်�်� ပြ�ချျက််

ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�၏မျှှတသော�ာဒီီဇိုု�င်းး�နှှင့််�
ရော�ာင်းး�ချျမှုုအတွွက််ပေါ်�်လစီီ များ�း�

ဘဏ္ဍာာရေး�းကဏ္ဍသီးး�သန့််�ထုုတ်် ကုုန်တာ
် ာဝန််လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက်် အညွှှန်းး�
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အကျိုးး���ခံံစား�းခွွ င့််�အမျိုး�း��အစား�းအားး�ဖြ�င့််�
ငွေ�ေကြေး��းဆိုု�င််ရာာသိိတတ််နား�းလည််မှုု

ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

တိုးး��မြှ�င့််�ရန်
အ
် စပျိုး�း��ခြ�င်းး�များ�း�
ှ

၅.၄. SASB အကြော��ာင်းး�အရာာအညွှှန်း�း
ဤအစီီရင််ခံံစာာသည်် ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲသော�ာ စာာရင်းး�ကိုု�င််ဘုုတ််အဖွဲ့့� (SASB)၏ စံံချိိ�န််စံံ ညွှှန်း�း များ�း�အရ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့� ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ််

အစီီရင််ခံံ တင််ပြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည််စီးး �ပွား��းရေး�းဘဏ််များ�း�နှှင့််�ပတ််သက််၍ အော�ာက််ပါါ ထုုတ််ဖော်�်�ချျက််များ�း�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�

ပါါသည််။ ဤအညွှှန်း�း တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ အချျက််အလက််များ�း� အားး�လုံးး��သည်် ရုံးး� �ချုု�ပ်် နှှင့််� မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံတစ်် ဝှှမ်းး �ရှိိ�ဘဏ််ခွဲဲ� ၇၈ ခုုတို့့� ၏
၂၀၁၈ခုုနှှစ်် အော�ာက််တိုုဘာ
� ာလ ၁ ရက််မှှ ၂၀၁၉ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာ ၃၀ အတွွင်းး� လုုပ်် ငန်း�း များ�း�နှှင့််�သက််ဆိုု�င််သည််။
ခေါ�ါင်းး�စဉ််
အချျက််အလက််
လုံံ�ခြုံ�ံ �ရေး�း

စာာရင်းး�ကိုု�င််မက််ထရစ််
၁။အချျက််အလက််ဖော�ာက််ဖျျက််မှုု
အရေ�အတွွက််

အမျိုး�း��အစား�း
အရေ�အတွွက််အရ

ကုုဒ််
FN-CB230a.

၂။ပုုဂ္ဂိုု��လ််ရေး�းအရဖော်�်�ထုုတ််နိုင်
�ု ်သော�ာ

ပြ�န််ကြား�း�ချျက််
တိုုက်
� ်ရို� ု က််ပြ�န််ကြား�း�ချျက််
၁။မရှိိ�
၂။မသက််ဆိုု�င််

သတင်းး�အချျက််အလက််ပါါဝင််မှုု
ရာာခိုု� င််နှုု�န်းး�

၃။မသက််ဆိုု�င််

၃။ထိိခိုု� က််ခဲ့့� သော�ာအကော�ာင့််�ပိုု�င််ရှှင််
အရေ�အတွွက််

အချျက််အလက််လုံံခြုံ�ံ
� �ရေး�းဆုံးး��ရှုံး�း��နိုုင်
� ်ချေ�ေ
များ�း�ကိုု�ဖော်�်� ထုုတ််ရှှင်းး�လင်းး�ရန််ချျဉ်းး�ကပ််
လုုပ်် ကိုု�င််နည်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််

www.uab.com.mm

ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�နှှင့််�

ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာခြ�င်းး�
အရ

FN-CB230a.2

တိုုက်
� ်ရို� ု က််ပြ�န််ကြား�း�ချျက်် - လျှို့့��ဝှှက််
ချျက််ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၇၂

ခေါ�ါင်းး�စဉ််
ငွေ�ေကြေး��းဆိုု�င််ရာာ
ပါါဝင််ခြ�င်းး�နှှင့််�
လုုပ်် နိုင်
�ု ်စွွမ်းး �

တည််ဆော�ာက််
ခြ�င်းး�

စာာရင်းး�ကိုု�င််မက််ထရစ််
အသေး�းစား�းစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်းး�များ�း�နှှင့််�

ရပ်် ရွာာ�ဖွံ့�့ဖြိုး��း ��တိုးး��တက််ရေး�းကိုု�မြှ�င့််�
ှ တင််ရန် ်

အမျိုး�း��အစား�း
အရေ�အတွွက််အရ

ကုုဒ််
FN-CB240a.1

ရည််ရွွယ််သည့််�အစီီ အစဉ််များ�း�အတွွက််

ပြ�န််ကြား�း�ချျက််
တိုုက်
� ်ရို� ု က််ပြ�န််ကြား�း�ချျက််-၁.၈၁၂၂
၂၀၁၉ခုုနှှစ််စက််တင််ဘာာလ၃၀ရက််
နေ့့၌�ဘဏ််
�
အနေေဖြ�င့််�အသေး�းစား�း

ရရှိိ�သော�ာချေး�း�ငွေ�ေများ�း�၏

နှှင့််�အလတ််စား�းစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်း�း

၁။အရေ�အတွွက််နှှင့််�

အမျိုး�း��အစား�းရှှ င်းး�လင်းး�ချျက််

တွွင််၇၂.၂၀၄ဘီီ လီီယမ််ရရှိိ�ခဲ့့�

၂။ပမာာဏ

သည််။အသေး�းစား�းနှှင့််�အလတ််စား�း

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်း�း များ�း�သို့့�ချေး�း�ငွေ�ေ
များ�း�အတွွက််ချေး�း�ငွေ�ေအသေး�းစိိတ််
သည်် အမျိုး�း��အစား�းကွဲဲ�ပြား�း�

သော�ာကြော��ာင့််� ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး� မပြု�ုနိုုင်
� ်ပါါ

အသေး�းစား�းစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်းး�များ�း�နှှင့််�

ရပ်် ရွာာ�ဖွံ့�့ဖြိုး��း ��တိုးး��တက််ရေး�းကိုု�မြှ�င့််�
ှ တင််ရန် ်

အရေ�အတွွက််အရ

FN-CB240a.2

ရည််ရွွယ််သည့််�အစီီ အစဉ််များ�း�အတွွက််

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်း�း အမျိုး�း��အစား�းအရ

များ�း�ရရှိိ�ခြ�င်းး�၏

ယခင််ကရရှိိ�ခဲ့့� ပြီး�း�မတိုးး��ပွား��းသော�ာ

၁။အရေ�အတွွက််နှှင့််�

ချေး�း�ငွေ�ေပမာာဏသည်် မြ�န််မာာကျျပ််
၆.၄၈၂ဘီီ လီီယမ််ရှိိ�သည််။

၂.ပမာာဏ

ဘဏ််တွင်
ွ ်အပ်် နေေကျျမဟုုတ််သော�ာ

အရေ�အတွွက််အရ

FN-CB240a.3

ငွေ�ေအပ်် နှံံ�သူူများ�း�ထံံပေး�းသော�ာ

အထက််ဖော်�်� ပြ�ပါါပုံံ�စံံများ�း�သည််

သာာဖြ�စ််ပြီး�း�အခြား�း�အကော�ာင့််�အမျိုး�း��

င့််�အရေ�အတွွက််

အပ်် နေေကျျမဟုုတ််သော�ာသို့့�မဟုုတ််မ

တိုုက်
� ်ရို� ု က််ပြ�န််ကြား�း�ချျက််-၁၆၇၁
စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�အကော�ာင့််�အတွွက််

ကုုန််ကျျစရိိတ််မရှိိ�သည့််�လက််လီီအကော�ာ

ယခင််အကော�ာင့််�မရှိိ�သော�ာ၊ဘဏ််တွင်
ွ ်

၂၀၁၉ခုုနှှစ််စက််တင််ဘာာ၃၀ရက််
တွွင််အသေး�းစား�းနှှင့််�အလတ််စား�း

ယခင််ကပေး�းခဲ့့� ပြီး�း�မတိုးး��ပွား��းသည့််�ချေး�း�ငွေ�ေ

ယခင််အကော�ာင့််�မရှိိ�သော�ာသို့့�မဟုုတ််

တိုုက်
� ်ရို� ု က််ပြ�န််ကြား�း�ချျက််-၁.၂၄၂

အစား�းများ�း�မပါါဝင််ပါါ။

အရေ�အတွွက််အရ

ပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာငွေ�ေအပ်် နှံံ�သူူများ�း�အတွွက််

ငွေ�ေကြေး��းဆိုု�င််ရာာသိိတတ််နား�းလည််မှုုတိုးး��
မြှ�င့််�ရန်
အ
် စပျိုး�း��ခြ�င်းး�များ�း�တွွင််ပါါဝင််သူူ
ှ
အရေ�အတွွက််

FN-CB240a.4

တိုုက်
� ်ရို� ု က််ပြ�န််ကြား�း�ချျက််-

ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််၂၀၁၈-၁၉၌ ယခင််
အကော�ာင့််�မရှိိ�သော�ာ၊ဘဏ််တွင်
ွ ်

အပ်် နေေကျျမဟုုတ််သော�ာသို့့�မဟုုတ််
မပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာငွေ�ေအပ်် နှံံ�သူူများ�း�

အတွွက််ငွေ�ေကြေး��းဆိုု�င််ရာာသိိတတ််

နား�းလည််မှုုတိုးး�� မြှ�င့််�ရန်
အ
် စပျိုး�း��ခြ�င်းး�
ှ
များ�း�တွွင််၁၃၆၆ယော�ာက််ပါါဝင််ခဲ့့�
ပါါသည််

၇၃ | uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉

www.uab.com.mm

ခေါ�ါင်းး�စဉ််

စာာရင်းး�ကိုု�င််မက််ထရစ််

အမျိုး�း��အစား�း

ချေး�း�ငွေ�ေ

ကုုဒ််
FN-CB-

ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာ

410a.1

မှုုတွင်
ွ ်သဘာာဝ
ပတ််ဝန်း�း ကျျင််

ပြ�န််ကြား�း�ချျက််
တိုုက်
� ်ရို� ု က််ပြ�န််ကြား�း�ချျက််-စီးး�ပွား��းဖြ�စ််
ချေး�း�ငွေ�ေများ�း�နှှင့််�ကဏ္ဍအလိုုက်
� ်ချေး�း�
ယူူမှုုများ�း�မှှချေး�း�ငွေ�ေရရှိိ�မှုု

ကုုန််ထုုတ််လု ုပ်် မှုု-၁၀.၆%

ဆိုု�င််ရာာ၊လူူမှုုရေး�း
ဆိုု�င််ရာာနှှင့််�

ကုုန််သွွယ််မှုု-၃၉.၄၄%

အုုပ်် ချုု�ပ်် မှုု

တည််ဆော�ာက််ရေး�း-၂၁.၃၉%

အချျက််အလက််

များ�း�ကိုု�ထည့််�သွွင်းး�

ဝန််ဆော�ာင််မှုု-၁၇.၄၀%

ခြ�င်းး�

မွေး�း�မြူ�ူရေး�း-၄.၁၈%

FN-CB410a.2

တိုုက်
� ်ရို� ု က််ပြ�န််ကြား�း�ချျက််ဘဏ််၏ပုံံ�ရိိပ််နှှင့််�မကိုု�က််ညီီသော�ာ
ကဏ္ဍများ�း�ကိုု�စာာရင်းး�ပြု�ုစုုထားး�ပြီး�း�
ချျန််လှှပ််စာာရင်းး�ကိုု�ဘဏ််တစ််ခုု

လုံးး��တွွင််အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�
ခဲ့့� သည််။စာာရင်းး�ကိုု�၂၀၁၉ခုုနှှစ််

နှှစ််ပတ််လည််အစီီရင််ခံံစာာ၏ရေ�ရှှ ည််
တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုု ကြေ��ညာာချျက််
စာာမျျက််နှာာ�၉၅မှှ၉၆တွွင််ကြ�ည့််�
နိုုင်
� ်သည််

https://www.uab.com.mm/
responsible-business/esg/

စီးး�ပွား��းရေး�း

FN-CB-

ကျျင့််�ဝတ််

510a.1

တိုုက်
� ်ရို� ု က််ပြ�န််ကြား�း�ချျက််ဘဏ််သည််ငွေ�ေကြေး��းဆုံးး��ရှုံး�း��မှုုပမာာဏ
အားး�ဖြ�င့််�၈၀၀မီီလီယမ်
ီ
ဆုံးး
် �� ရှုံး��း� ခဲ့့�သည််။
ဘဏ််သည််ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�း
အတွွက််တရား�းဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု�

စတင််ခဲ့့� ပြီး�း�လုံံ�လော�ာက််သော�ာပြ�င််ဆင််
မှုုများ�း�ပြု�ုလုုပ်် ခဲ့့� သည််

သတင်းး�ပေး�းပေါ်�်လစီီ နှင့််�
ှ

လုုပ်် ထုံးး��လုုပ်် နည်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််

www.uab.com.mm

ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�နှှင့််�

ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာခြ�င်းး�
အရ

FN-CB-

သတင်းး�ပေး�းကာာကွွယ််ရေး�း ပေါ်�်လစီီ

510a.2

uab ၏ ရေ�ရှှ ည်် တည််တံ့့ခို
� ု� င််မြဲ�ဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီ ရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ | ၇၄

ခေါ�ါင်းး�စဉ််
စနစ််ကျျသော�ာ

ဆုံးး��ရှုံး�း��နိုုင်
� ်ခြေ�ေစီီမံံ

ခန့််�ခွဲ�ဲ�မှုု

စာာရင်းး�ကိုု�င််မက််ထရစ််
ကမ္ဘာာ�လုံးး�� ဆိုု�င််ရာာစနစ်် တကျျအရေး�းကြီး�း�

သော�ာဘဏ််ရမှှတ််အမျိုး�း��အစား�းအလိုုက်
� ်

အမျိုး�း��အစား�း
အရေ�အတွွက််အရ

ကုုဒ််
FN-CB550a.1

ပြ�န််ကြား�း�ချျက််
တိုုက်
� ်ရို� ု က််ပြ�န််ကြား�း�ချျက််-၃
ဘဏ််သည််၎င်းး�၏GSIBရမှှတ််ကိုု�
မတွွက််ချျက််ရသေး�းသည့််�အကြော��ာ
င်းး�မှာာ�-

(က)သေး�းငယ််သော�ာအရွွ ယ််အစား�း
ကြော��ာင့််�

(ခ)အခြား�း�သူူများ�း�အကြား�း�အပြ�န််

အလှှန်ဆ
် က််သွွယ််ခြ�င်းး�၊ ရှု�ုပ််ထွေး�း�

ခြ�င်းး�နှှင့််�ဆန့််�ကျျင််တရား�းစီီရင််မှုုမရှိိ�
ခြ�င်းး�
မဖြ�စ်် မနေေနှှင့််� ဆန္ဒဒအလျော�ာ�က်် ဖိိအားး�

ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�နှှင့််�

လုံံ�လော�ာက််စွာာ�စီီ မံံခြ�င်းး�၊ရေ�ရှှ ည််

အရ

စစ်် ဆေး�းခြ�င်းး� ရလဒ််များ�း�ကိုု� အရင်းး�အနှီးး��
ကော်�်�ပိုု�ရေး�းရှှ င်းး�မဟာာဗျူ�ူဟာာနှှင့််�အခြား�း�

ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာခြ�င်းး�

FN-CB550a.2

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�သည််အတွွင်းး�ပိုု�င်းး�ဆန္ဒဒ
အလျော�ာ�က််ဖိိအားး�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�
နှှင့််�အခြား�း�မဟာာဗျူ�ူဟာာများ�း�/

လုုပ်် ဆော�ာင််မှုုများ�း�ကိုု�စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်းး�များ�း�တွွင််ထည့််�သွွင်းး�

ဘဏ္ဍာာရေး�းဖိိစီးး�မှုုကာာလအတွွင်းး�

ခြ�င်းး�တို့့� လုုပ်် ကိုု�င််နည်းး�ကိုု�ဖော်�်� ပြ�ခြ�င်းး�

အရင်းး�အနှီးး��စီီမံံကိိန်း�း ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�

လုုပ်် ငန်း�း စဉ််နှှင့််�လုုပ်် ဆော�ာင််မှုုများ�း�ကိုု�
ဆက််လက််လည််ပတ််နိုင်
�ု ်ရန်ခွ
် ွ င့််�ပြု�ု
ထားး�သည််။

လုုပ််ဆော�ာင််မှုု Matrix
(က) ကိုု�ယ််ရေး�းကိုု�ယ််တာာနှှင့််�
(ခ) အသေး�းစား�းစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်းး�များ�း�ကိုု�

အမျိုး�း��အစား�း
အရေ�အတွွက််
အရ

ကုုဒ််
FN-CB-000.A

အပိုု�င်းး�အလိုုက်
� ်စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�နှှင့််�ငွေ�ေစုုစာာရင်းး�
အကော�ာင့််�များ�း�၏

၁။ အရေ�အတွွက််နှှင့််�
၂။ တန််ဖိုးး��

ပြ�န််ကြား�း�ချျက််
တိုုက်
� ်ရို� ု က််ပြ�န််ကြား�း�ချျက််၁။အရေ�အတွွက််
ကိုု�ယ််ရေး�းကိုု�ယ််တာာ-၃၅၂၀၀၆
အသေး�းစား�းစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်း�း -၁၉၃၆
၂။မြ�န််မာာကျျပ်် ငွေ�ေဘီီလီီယမ််အားး�ဖြ�င့််�တန််ဖိုးး��
ကိုု�ယ််ရေး�းကိုု�ယ််တာာ-၃၃၉.၄၀
အသေး�းစား�းစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်း�း -၈.၈၀
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လုုပ်် ဆော�ာင််မှုု Matrix
(က) ကိုု�ယ််ရေး�းကိုု�ယ််တာာ
(ခ)အသေး�းစား�းစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်းး�နှှင့််�

အမျိုး�း��အစား�း
အရေ�အတွွက််
အရ

ကုုဒ််
FN-CB-000.B

ပြ�န််ကြား�း�ချျက််
တိုုက်
� ်ရို� ု က််ပြ�န််ကြား�း�ချျက််၁။အရေ�အတွွက််အရ

(ဂ) ကော်�်�ပိုု�ရိိတ််လုုပ်် ငန်းး�တို့့� ၏

ကိုု�ယ််ရေး�းကိုု�ယ််တာာ-၄၃၈၃

ချေး�း�ငွေ�ေအပိုု�င်းး�အလိုုက်
� ်

အသေး�းစား�းစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်း�း -၈၁၂

၁။ အရေ�အတွွက််

ကော်�်�ပိုု�ရိိတ််လု ုပ်် ငန်း�း -၂၄၃

၂။ တန််ဖိုးး��

မြ�န််မာာကျျပ်် ဘီီလီီယမ််အားး�ဖြ�င့််�တန််ဖိုးး��
ကိုု�ယ််ရေး�းကိုု�ယ််တာာ-၂၃.၁၅၄
အသေး�းစား�းစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်် ငန်း�း -၇၂.၂၀၄
ကော်�်�ပိုု�ရိိတ််လု ုပ်် ငန်း�း -၅၀၇.၃၂၈
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