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NOTICE (AGENDA) OF ANNUAL GENERAL MEETING (“AGM”) 

OF 

KANBAWZA BANK LIMITED 

ကမ္ဘောဇဘဏ်လီ္ိတက်၏ 

နှစ်ပတ်လည်အမ ွေမ ွေအစည််းအမ ်းအစီအစဥ ်
 

Venue      - Kanbawza Bank Limited (Head Office) 

No. (615/1), Pyay Road, Kamayut 

Township, Yangon.  

ကျင့််းပမည ့်နေရာ    - ကနမဘာဇဘဏ့်လီမိတက့် (ရ  ်းချျုပ့်) 

       အမတှ့်(၆၁၅/၁)၊ ပပည့်လမ့််း၊ ကမာရတွ့်မမျိုြို့ေယ့်၊ 

       ရေ့်က ေ့်မမိျုြို့။ 

Date & Time     - 30th September 2021  

အစည့််းအန ်းကျင့််းပမည ့်နေေ့ရက့်နှင ့်အချေိ့်  - ၂၀၂၁ ခ နှစ့်၊ စက့်တင့်ဘာလ (၃၀)ရက့် 
 

The Chairman of the Board of Directors, U Mya Than, was elected as the Chairman of the meeting.  

အစည့််းအန ်းတငွ့် သဘာပတိအပြစ့် ကနမဘာဇဘဏ့်လီမိတက့်၏ဘ တ့်အြွ ြို့မှ ဥကကဋ္ဌဦ်းပမသေ့််းက န ာင့်ရွက့် 

မည့်ပြစ့်ပါသည့်။ 

 

Agenda (1) Announcing the Commencement of the meeting.    

အစီအစဥ့်(၁) အစည့််းအန ်းအထနပမာက့်န ကာင့််းနငှ ့် အစည့််းအန ်းစတင့်န ကာင့််း န ကညာပခင့််း။ 

 

Agenda (2) Opening Remarks by the Chairman 

အစီအစဥ့်(၂) သဘာပတိမှ အြငွ ့်အမှာစကာ်း နပပာ ကာ်းပခင့််း။ 
 

Agenda (3)  Presentation of theBoardofDirectors’Reportand the End of the Year Audit from 

October 2019 to September 2020 for the Financial Year (2019-2020). 

အစီအစဥ့် (၃) ၂၀၁၉ ခ နှစ့်၊ နအာက့်တိ ဘာလ မှ ၂၀၂၀ ခ နှစ့်၊ စက့်တင့်ဘာလထိ (၁)နှစ့်တာ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) 

ဘဏ္ဍာနှစ့်ကာလအတွက့် ဒါရိ က့်တာအြွ ြို့၏ အစီရင့်ခ စာနှင ့် နှစ့်ချျုပ့်စာရင့််းမျာ်းကိ  ြတ့် ကာ်း 

တင့်သငွ့််းပခင့််း။ 
 

Agenda (4) Approval of Year End Audit and Financial Statements from October 2019 to 

September 2020 for the Financial Year (2019-2020) 
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အစီအစဥ့်(၄) ၂၀၁၉ ခ နှစ့်၊ နအာက့်တိ ဘာလ မှ ၂၀၂၀ ခ နှစ့်၊ စက့်တင့်ဘာလထိ (၁)နစှ့်တာ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) 

ဘဏ္ဍာနှစ့်ကာလအတွက့် နှစ့်ချျုပ့်စာရင့််းနငှ ့် ဘဏ္ဍာနရ်းရငှ့််းတမ့််းမျာ်းကိ  အတည့်ပပျုပခင့််း။ 

Agenda (5)  Presentation of the External Audit Report for the Financial Year (2019-2020) 

အစီအစဥ့်(၅) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ့် ပပင့်ပစာရင့််းစစ့်အစီရင့်ခ စာကိ  ြတ့် ကာ်းအတည့်ပပျုပခင့််း။ 

 

Agenda (6) Re-election of the members of the Board of Directors 

အစီအစဥ့်(၆) ဒါရိ က့်တာအြွ ြို့၏ ဒါရိ က့်တာအြွ ြို့၀င့်မျာ်း ပပေ့်လည့်နရ်ွးချယ့်ပခင့််း။ 

 

Agenda (7) Election of Audit Committee of the Bank 

အစီအစဥ့် (၇) က မပဏီ၏ စာရင့််းစစ့်နကာ့်မတီကိ  နရ်ွးချယ့်ပခင့််း။ 

 

Agenda (8) Announcement of the list of new members of the Board of Directors and Audit 

Committee 

အစီအစဥ့် (၈) ဒါရိ က့်တာအသစ့်မျာ်းနငှ ့် စာရင့််းစစ့်နကာ့်မတီ၀င့်မျာ်း၏ အမည့်စာရင့််းကိ  န ကညာပခင့််း။ 

 

Agenda (9) Appointment of External Auditor in accordance with the Myanmar Companies Law 

and the Financial Institutions Law.  

အစီအစဥ့် (၉) က မပဏီဥပနဒနှင ့် နငွနရ်းန က်းနရ်းအြွ ြို့အစည့််းမျာ်း ဥပနဒအရ ပပင့်ပစာရင့််းစစ့်ခေေ့့်ထာ်းပခင့််း။ 

 

Agenda (10) Approval of dividend of shares.  

အစီအစဥ့် (၁၀) အပမတ့်န စ ခွ န မှု အတည့်ပပျုပခင့််း။ 

 

Agenda (11) Closing remarks by the Chairman.  

အစီအစဥ့် (၁၁) သဘာပတိမှ ေိဂ  ်းချျုပ့် အမာှစကာ်းနပပာ ကာ်းပခင့််း။ 

 

Agenda (12) Closing the meeting.  

အစီအစဥ့်(၁၂) အစည့််းအန ်းမပ်ီး   ်းန ကာင့််း န ကညာပခင့််း။ 

 

By order of the Board 

 

Board of Director Office 

31st August 2021 

 

ဒါရ  ိုကတ် ာ ဘိုတ ်အဖ  ွဲ့ ဝင်မျာ ျား၏ညွှန်ကကာ ျားချက်အရ 

၂၀၂၁  ခိုနှစ ်ဩဂိုတ ်လ ၃၁  ရက်န နေ့    


