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ကမ္ ဘောဇဘဏလ် ီ္ိတက်   

ဒါရိိုက်တောအဖ   ွဲ့၏အစရီင ်ခံစော  

ရက်စ ွဲ ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက် 
 

(က) ကမ ဘ္ာဇဘဏ်လီ္ိတက်သည် ဘဏ်၏ဌာနအာလ ုုံးတ င် လုပ်ငန်ုံးပုိင်ုံးဆုိင်ရာ္ူဝါဒ္ ာုံး လုပ်ငန်ုံးစ နှုနု်ံး 

သတ်္ှတ်ခ က်္  ာုံး ခ ္ှတထ်ာုံးရှိပပီုံး ဘဏ်အာုံး နိုင်င တကာအဆင ် အုပ်ခ ျုပမ်ရုံးယနတရာုံး (Corporate 

Governance) သုိို့ တိုုံးတက်မ ြ္ှင ်တင်မမပာင်ုံးလွဲရန ် ခ ္ှတထ်ာုံးမသာ ္ူဝါဒ္ ာုံးကိ ု အမကာငအ်ထညမ် ာ် 

မဆာင်ရွကလ် က်ရိှပါသည်။   

 KBZ Bank has laid down business policies, standardizations for all functions, and has been 

implementing them for better development of its corporate governance.  

(ခ)  ဘဏ်၏ထည ်ဝင်ပပီုံး ္တညမ်င ရင်ုံးအာုံး မ္န်္ ာနိုငင် မတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ လ္်ုံးညွှန်ခ ကန်ှင အ်ညီ မ္န်္ ာက ပ် 

ဘီလီယ (၇၀) ကို (၃၀.၉.၂၀၁၉)မနို့ ္တိငု်္ ီတိုုံးမ္ြှင ်ထည ်ဝင်ပပီုံးမ စပ်ါသည်။ မ္န်္ ာနိငု်င မတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ 

ညွှန်ကကာုံးခ က်္ ာုံးအတိငု်ုံး ္တည်ရင်ုံးနှုီံး မင  ထပ်  ္မ ည တ်င်ုံးမခင်ုံးကိုလည်ုံး ဆက်လက်မဆာင်ရွကသ် ာုံး 

ပါ္ည်။  

 The Bank has contributed MMK 70 billion before 30th Sep 2019 in accordance with the 

guidelines of the CBM. We will continue to replenish Bank’s capital as per instructions of CBM.  

(ဂ) ယခုပပီုံးခွဲ သည ် ၂၀၂၀-ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရကမ်နို့တ င် ကုန်ဆ ုုံးမသာ ဘဏ္ဍာမရုံးနှစ် စာရင်ုံးပိတ်ခ နိ် 

တ င် အသာုံးတင်အမ္တမ်င အာုံး အစုရယှ်ယာရငှ်္ ာုံးအာုံး အစုမပေါ်အမ္တမ်င ခ ွဲမဝထုတ်မပုံးမခင်ုံး္မပျုပါ 

မကကာင်ုံးနငှ်  အမ္တမ်ဝစအုာုံး ၂၀၂၃-ခုနစှ်အထိ ခ ွဲမဝမခင်ုံး ္မပျုလုပ်ကကရန ်အစုရယှယ်ာရငှ်္  ာုံး္ှ သမဘာတူ 

ထာုံးကကပါသည်။  

 The dividend shall not be made for Financial Year end on 30th September 2020 and the 

shareholders have agreed not to share in the dividends until 2023.  

(ဃ)  ကမ ဘ္ာဇဘဏ်၏ Operating and Governance Structure တိုုံးတက်မကာငု်ံး  ္န်မစရန်အတ က ်

က ဘ္ာ အဆင ်္ဘီဏ်္ ာုံး၏ စ သတ်္ှတ်ခ က်  ွဲွဲ့စည်ုံးပ ုနငှ ် စီ္  ခနို့်ခ ွဲအုပ်ခ ျုပ်ပ ုအတိုင်ုံး မအာက်ပါလုပ်ငန်ုံးစဉ် 

္ ာုံးကိ ုလုပ်မဆာင်ထာုံးပပီုံးမ စ်ပါသည်။  

 In order to improve the operating and governance structure KBZ Bank, the following 

procedures have been implemented in according with the standard structure and 

management of world class banks.  

 (၁) မခ ုံးမင ထတုမ်ခ ုံးမခင်ုံး္ ာုံး ဆ ုုံးမ တ်ပိုင်ခ င ်အာုံး   ွဲွဲ့စည်ုံးထာုံးပပုီံးမသာ Management Credit 

Committee (“MCC”) နငှ ် Board Credit Committee (“BCC”) တိုိ္ု့ ှ မခ ုံးမင ဆိငု်ရာ မလ ာက်ထာုံးခ က် 
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မလ ာက်လွှာ္ ာုံးကို မ္န်္ ာနိငု်င မတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ညွှနက်ကာုံးခ ကမ်ပေါ်တ င် အမမခခ ထာုံးမသာ မကာ်္တီ 

္ ာုံး၏ သတ်္ှတခ် က်နငှ် အညီ ဆ ုုံးမ တမ်ဆာင်ရွကလ် ကရ်ှပိါသည်။  

 The Management Credit Committee (“MCC”) and the Board Credit Committee (“BCC”), which 

have authority to decide on loans, are deciding on business credit applications in accordance 

with the requirements of Committees based on the directives of the CBM.  

(၂)   ထုိို့မပင် မင မကကုံးနငှ ် လုပ်ငန်ုံးလည်ပတ် ှ္ုဆုိင်ရာ စီ  ္ခနို့်ခ ွဲ ှ္ုအကက မပျုခ က်္ ာုံးကို  Board Audit and 

Risk Committee (“BARC”)္ှ မဆာင်ရွကမ်နပပုီံး မ္န်္ ာနိုင်င မတာ်ဗဟိုဘဏ်ထ သုိို့ ပ ု္ ှန်တင်မပအစီရင်ခ  

လ က်ရိှပါသည်။  

In addition, the Board Audit and Risk Committee (“BARC”) is performing on financial and 

operational management recommendations and reporting it to the CBM regularly. 

(၃)  ကမ ဘ္ာဇဘဏ်၏ Board of Directors အစည်ုံးအမဝုံး္ ာုံးကိုလည်ုံး မ္န်္ ာနိုငင် မတာဗ်ဟိုဘဏ် 

ညွှန်ကကာုံးခ က်နငှ အ်ညီ တစန်ှစ်လ င် အနည်ုံးဆ ုုံး (၁၂)ကကိ္် က င်ုံးပလ က်ရိှပပီုံး  ဘုတ်အ  ွဲွဲ့၏ တာဝန ်

ဝတတရာုံး္ ာုံးနငှ ် လုပ်ငန်ုံးမဆာငတ်ာ္ ာုံးအာုံး  အစဥတ်စိကု် အမလုံးထာုံးမဆာင်ရွကလ် က်ရိှပါသည်။  

The Board of Directors meetings are also held at least 12 times a year in accordance with the 

directives of the CBM and the Board’s responsibilities and duties have been focused.  

(၄) ကမ ဘ္ာဇဘဏ်၏ ဝနထ်္်ုံး္ ာုံးဆုိင်ရာ ္ူဝါဒ္ ာုံးကို အမကာင်အထည်မ ာ်ရာတ င်လညု်ံးမကာင်ုံး၊ 

အရာထ္်ုံး/ဝနထ်္်ုံး္ ာုံးအာုံးလ ုုံး သိရိှလုိကန်ာရ္ည အ်ခ က်္ ာုံးကို awareness အမနမ င  ် မပုံးရာတ င် 

လည်ုံးမကာင်ုံး၊ လူူ့စ ္်ုံးအာုံးအရင်ုံးအမ္စဌ်ာနမအာကတ် င်ရှိမသာ Learning and Development Centre 

္ှတဆင ် E-learning system မ င  ်အရာထ္်ုံး/ဝနထ်္်ုံး္ ာုံးအာုံးလ ုုံးဆီသုိို့ တိုကရ်ိုကမ်ရာက်ရှိမစရနအ်လုိို့ငာှ 

မဆာင်ရွကလ် က်ရိှပါသည်။ 

In implementing KBZ Bank staff’s policies and raising awareness of what all the staff/officers 

should follow, the E-learning system is being provided directly to all staff/officers through the 

learning and development centre under the Human Resources Department.  

 (၅)   ကမ ဘ္ာဇဘဏ်၏ မရုံးဆ ွဲထာုံးခွဲ ပပုီံးမသာ Target Operating Models (“TOMs”) နငှ ် Standard 

Operating Procedures (“SOPs”) ္  ာုံးအတိုင်ုံး ဘဏ်၏လုပ်ငန်ုံးမဆာငတ်ာ္ ာုံးကို အမကာင်အထည်မ ာ် 

မဆာင်ရွကလ် က်ရိှပါသည်။  

 The Bank has been operating Bank’s business in alignment with Target Operating Models 

(“TOMs”) and Standard Operating Procedures (“SOPs”). 

(င) ကမ ဘ္ာဇဘဏ်အမနမ င  ် ဌာနတ င်ုံးထိန်ုံးခ ျုပ်က ပ်ကွဲ ှ္ုစနစ် (Internal Control System) အာုံး စနစ်တက  

မ စမ်အာင် အမလုံးထာုံးမဆာင်ရွကရ်ာ၌ -  
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 As for the Bank focuses on the systematic internal control system: 

 (၁) ဘဏ်၏ စီ  ္ခနို့်ခ ွဲအုပ်ခ ျုပ် ှ္ုနငှ ် ထိန်ုံးခ ျုပ် ှ္ုပုိ္ုိမကာင်ုံး  ္နလ်ာမစရန် Chief Risk Officer အမနမ င ် 

အဘက်ဘက်္ှမ စမ်ပေါ်လာနိငု်သည ် မဘုံးအနတရာယ်စီ  ္ခနို့်ခ ွဲ ှ္ုလုပ်ငန်ုံး္ ာုံးကို မဆာင်ရွကလ် က်ရိှမခင်ုံး၊ 

လက်ရိှမ စ်မပေါ်မနမသာ Covid-19 ကာလတ င် ဝနထ်္်ုံး္ ာုံးနှင ် ဘဏ်၏ customers ္ ာုံးကိ ု မရာဂါ 

ကူုံးစက် ှ္ု္ှ ကာက ယ်ရနန်ငှ ် WHO နှင ် က န်ုံး္ာမရုံးဝနက်ကီုံးဌာန၏ ္ူဝါဒအ္ ာုံးအတိငု်ုံး လုိကန်ာ 

မဆာင်ရွကန်ိငု်ရန ်ဘဏ်အမနမ င ် Covid-19 Crisis Committee (“CCC”)   ွဲွဲ့စည်ုံးကာ အခ နိ်နှင တ်မမပုံးညီ 

လ္်ုံးညွှန် ှ္ု္ ာုံးမပုံးနိုင်ရန် စီစဥ်မဆာင်ရကွ်လ က်ရိှပါသည်။  

 In order to improve management and controls of the bank, the Chief Risk Officer has been 

performing risk management in all aspects. During the Covid-19 period, the Bank has 

established the Covid-19 Crisis Committee (“CCC”) to provide timely guidance to protect 

Bank’s employees and customers from infection and to comply with the policies of the WHO 

and the Ministry of Health.  

 (၂) လက်ရိှမ စ်မပေါ်မနမသာအမမခအမန္ ာုံးမကကာင ် ဘဏ်ခ ွ္ဲ  ာုံး၏ မင သာုံးအဝင်အထ က်စီစစ်မခင်ုံး၊ 

မင သာုံးစီုံးဆင်ုံး ှ္ုကိထိုန်ုံးသိ္်ုံးမခင်ုံးစသည  ်Cash Liquidity Management ္ ာုံး မဆာငရ်ကွ်နိငု်ရန်အတ က် 

Asset Liability Committee (“ALCO”) ္ှ လ္်ုံးညွှန်ခ က်္  ာုံးခ ္ှတ်၍ အစဥတ်စိုကအ်မလုံးထာုံး 

မဆာင်ရွကလ် က်ရိှပါသည်။  

 Regarding the cash inflows and outflows of the branches due to current situations, the Asset 

Liability Committee has set guidelines for cash liquidity management and duly performed 

accordingly.  

(စ)  ဘဏ်နှင ် ဘဏ်၏ customers ္ ာုံး အဆငမ်မပမစရနအ်လုိို့ငှာ ရရန်ရိှမသာမခ ုံးမင  (Non-Performing 

Loans) ္ ာုံးကို မပနလ်ညရ်ရိှမရုံးအတ က ် မခ ုံးမင ္ ာုံးမပနလ်ည်မကာက်ခ မခင်ုံး၊ မခ ုံးမင အ္ ျိုုံးအစာုံး 

မပနလ်ည်မပင်ဆင်သတ်္တှ်မခင်ုံး (Restructuring)၊ မပနလ်ည်မစ စပ်ညြှိနိှုင်ုံးမခင်ုံး (Renegotiation) စမသာ 

ကိစစရပ်္ ာုံးကိ ု စနစတ်က  မဆာင်ရွကလ် က်ရိှပါသည်။  

 For the facilitation of the Bank and its customers, collections of loans to recover non-

performing loans; restructuring of loan types, renegotiation with customers are being 

systematically implemented.   

(ဆ)  မ္န်္ ာနိုငင် ၏ ဘဏ်စနစ်မင မကကုံးကဏ္ဍသည် Digital Banking စနစ်သုိို့ ကူုံးမမပာင်ုံးလ က်ရိှရာ 

္ုိဘုိင်ုံး ုန်ုံး္ ာုံးတ င် အသ ုုံးမပျုနိုင်မသာ KBZPay Application ္ှတစ်ဆင ် ဘဏ်နငှ  ် မင မရုံးမကကုံးမရုံး 

ဝနမ်ဆာင်္ှုလုပ်ငန်ုံး္ ာုံးတ င ် မပည်သူအာုံးလ ုုံး ပါဝင်အသ ုုံးမပျုနိုင်္ည  ် Digital Banking စနစ ် မ စထ် န်ုံးလာ 

မစရနန်ငှ ် မ္န်္ ာနိုငင် ၏ ဒဂီ စ်တယမ်င မရုံးမကကုံးမရုံးကဏ္ဍ၌ ဦုံးမဆာင်္ှုတစ်ရပ်မ စလ်ာမစရန် အလုိို့ငှာ 

မ္န်္ ာနိုငင် မတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ညွှန်ကကာုံးခ က်နှင  ်အညီ မဆာင်ရွကလ် က်ရိှပါသည်။   
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 As Myanmar banking system is transforming into digital banking system, the Bank makes the 

efforts to develop in digital banking system that is accessible to all people in banking and 

financial services through the KBZPay mobile application and to become a leader in digital 

financial sector in Myanmar in accordance with the directives of the CBM.  

(ဇ)  ကမ ဘ္ာဇဘဏ်သည် လူ ှ္ုဝနု်ံးက င်အမထာက်အကူမပျုတာဝန်ဝတတရာုံး (Corporate Social Responsibility) 

အမနမ င ် ္ိ္ိတိုို့၏ ဘဏ်ဝန်ထ္်ုံး္ ာုံးအတ က်လည်ုံး ယခုလက်ရိှအခ နိတ် င် မ စမ်ပေါ်မနမသာ Covid-19 

အမမခအမန္ ာုံးကို အခ နိန်ငှ ်တမမပုံးညီ သတင်ုံးအခ ကအ်လက်္ ာုံးမပုံးပုိို့ရ  ု သာ္က Covid-19 နငှ ် 

ပတ်သကမ်သာ အသိပညာ္ ာုံး၊ မဆာင်ရန်မရာှင်ရန်္ ာုံးကိ ုသိရိှနိုင်ရန်အတ က ်သက်ဆုိင်ရာ မဆုံးပညာရငှ် 

္ ာုံးနှင ် မဆ ုံးမန ုံးပ ွဲ္ ာုံးကိုလည်ုံး အခါအာုံးမလ ာ်စ ာ မပျုလုပ်မပုံးမနသည ်အမပင်  ဝနထ်္်ုံး္ ာုံးတ င်  Covid-19 

အမမခအမနမ စမ်ပေါ်လာပါက သုိိ္ု့ ဟုတ် Covid မ စပ် ာုံးပါက ္ိ္ိတိုို့၏ ဘဏ်ဝန်ထ္်ုံး္ ာုံး္ှ မဆုံးပညာရငှ် 

္ ာုံးနှင ် တယ်လီ ုန်ုံး္ှတဆင ် လ ယက်ူစ ာ တိငု်ပငမ်ဆ ုံးမန ုံးနိုင်ရန ် (teleconsultation) စီစဥ်ထာုံးရှမိပုံး 

ထာုံးပါသည်။ ဝနထ်္်ုံး္ ာုံးအာုံးလ ုုံးအတ က် ကာက ယမ်ဆုံးထုိုံးနှ မပုံးမခင်ုံး အစီအစဥက်ိုလည်ုံး အထူုံးအမလုံး 

ထာုံးကာ မဆာင်ရွကလ် က်ရိှပါသည်။ ္ သန်စ ္်ုံးသူ္ ာုံးအာုံး ္ ိ္ိတိုို့၏ ပတ်ဝန်ုံးက င်တ င် အသိအ္တှ်မပျုမပုံး 

သည  ် နိုင်င တကာရပ်ဝန်ုံးတစ်ခမု စမ်သာ Valuable 500 Programme တ င် အ  ွဲွဲ့ဝငတ်စ်ဦုံးအမ စ ်

ပါဝင်ထာုံးပပုီံး CSR အမနမ င ် ္သန်စ ္်ုံးသူ္ ာုံးအာုံး အမထာကအ်ကူမပျုနိငု်ရန်နငှ ် အကူအညမီပုံးနိုင်ရန် 

အတ က်လည်ုံး မဆာင်ရွကလ် က်ရိှပါသည်။  

 As for the corporate social responsibility (“CSR”), the Bank has not only been providing Covid-

19 updates in a timely manner but also hosting conferences occasionally with relevant medical 

professionals. In the events of a Covid incident, the Bank provides a teleconsultation with 

medical experts for all employees. Special emphasis is also being placed on vaccinating all 

staff. The Bank is a member of the Valuable 500 Program which is an international community 

that recognizes people with disabilities in their community, and the Bank provides support 

and assistance to people with disabilities as CSR. 

(ဈ) နိုင်င တကာအဆင ် အုပ်ခ ျုပမ်ရုံးယနတရာုံး (Corporate Governance) သုိို့ မရာကမ်အာင် အမကာငအ်ထည ်

မ ာမ်ဆာင်ရွကရ်ာတ င် ဘဏ်ဝနထ်္်ုံး္ ာုံးအမနမ င ် ္မ စ်္ မနလုိကန်ာရ္ည ် မအာက်ပါ္ူဝါဒ္ ာုံးကိ ု

လုိအပ်ခ ကန်ှင အ်ညီ မပနလ်ည်မပင်ဆငမ်ခင်ုံး အသစမ်ရုံးဆ ွဲမခင်ုံး္ ာုံးအမနမ င ် မဆာင်ရကွ်ထာုံးရှိပါသည် -  

 The following policies which are mandatory for bank employees to follow in implementing the 

corporate governance mechanism, have been amended as required: 

 (၁) လာဘ်မပုံးလာဘ်ယူ ှ္ုနငှ ်အဂတိလုိကစ်ာုံး ှ္ုတိုက ် က်မရုံး္ူဝါဒ မပင်ဆင်မခင်ုံး 

  Amendment of Anti-Bribery and Corruption Policy  

 (၂) Whistleblowing ္ူဝါဒ မပငဆ်င်မရုံးဆ ွဲမခင်ုံး 



 
 

           

 

 

No.615/1, Pyay Road, Kamayut Township, 

Yangon, Myanmar. Ph: 09 95101 8555  

www.kbzbank.com 

 

  Amendment of Whistleblowing Policy 

 (၃)  လက်မဆာင်ပစစညု်ံးနငှ ်ပတသ်တ်မသာ္ူဝါဒ မပင်ဆင်မခင်ုံး  

  Amendment of No Gift Policy 

 (၄) ကိုယ်က ျိုုံးစုီံးပ ာုံးနှင ်ပဋိပကခမ စ် ှ္ုဆုိင်ရာ ္ူဝါဒ အသစမ်ရုံးဆ ွဲမခင်ုံး 

  Development of Conflicts of Interest Policy 

(ည) ္ိ္ိတိုို့ ကမ ဘ္ာဇဘဏ်သည် ယခုမ စမ်ပေါ်မနမသာအမမခအမနအတ င်ုံးတ င် ဘဏ်၏ လုပ်ငန်ုံးမဆာငတ်ာ္ ာုံး 

မကာင်ုံး  ္န်စ ာလည်ပတန်ိုင်ရန်အတ က် ဘုတ်အ  ွဲွဲ့နှင ်အတ ူအကကီုံးတန်ုံးစီ  ္ခနို့်ခ ွဲသူ္ ာုံးက မ္န်္ ာနိုင်င မတာ် 

ဗဟိုဘဏ်၏ ညွှန်ကကာုံးခ ကန်ှင ်အညီ ဘဏ်၏ အမမခအမနအရပ်ရပ်ကို စီ  ္အုပ်ခ ျုပ် မဆာင်ရကွ်လ က ်

ရှိပါသည်။  

 The board of directors and senior management have been managing the situations to ensure 

the proper operation of the Bank in accordance with the instructions of the CBM.  

   

        ဦုံးမ္သန်ုံး 

        ဥကကဋ္ဌ 

        ကမ ဘ္ာဇဘဏ်လီ္ိတက ်

         

 


