ရက်စွဲ။

အစုရှယ်ယာရှငမ
် ာျားသ ု အသ
ပ ျားအပက
ို့
၁။

ပြန်ြာနိင
ို င
် သ
ံ ာားြ ာားဘဏ်လီြိတက်၏

နှစ်ြတ်လည် အမ

မ

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၂၀၂၀ ပြည်နစ
ှ ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၁ ) ရက်

ာင်ျားက

ာျားခြင်ျား

ဘဏ္ဍာနှစ်အတက်

(၂၈)

ကကိြ်မပြာက်

အစည်ားအမ ားကကီားကိို (၂၀.၁၂.၂၀၂၀) ရက်မနတင် Zoom Online Webinar ဖြင့်

ကျင့််းပဖပြုလုပခ
့် ပါသည့်။
(၁)

ဒါရိိုက်တာြ ာားအဖွဲွဲ့ အစီရင်ခံစာနှင် နှစ်ခ ျုြ်စာရင်ားြ ာား အတည်ပြျုပခင်ား။

(၂)

ပြန်ြာနိင
ို င
် သ
ံ ာားြ ာားဘဏ်၏

ပြင်ြစာရင်ားစစ်အဖွဲွဲ့ ပဖစ်မသာ

င်ားသင်နင
ှ အ
် ဖွဲွဲ့

စာရင်ားစစ်ြ ာားြှ စာရင်ားစစ်အစီရင်ခံစာ ဖတ်ကကာားတင်သင်ားပခင်ားကိို အတည်ပြျုပခင်ား။
(၃)

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာမရားနှစ် ပြင်ြစာရင်ားစစ်အသစ် ခနအ
် ြ်ပခင်ား၊
(က)

(၄)

“ င်ားသင်နင
ှ အ
် ဖွဲွဲ့ စာရင်ားစစ်ြ ာား”

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ဒါရိိုက်တာအဖွဲွဲ့ င်ြ ာား နှုတ်

က်ပခင်ားနှင် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်

အတက် ဒါရိိုက်တာအဖွဲွဲ့အသစ် မရားခ ယ်ရာတင် ဘဏ်၏ လက်ရှိ သင်ားဖွဲွဲ့စည်ားြ ဉား၊ သင်ားဖွဲွဲ့
ြှတ်တြ်ားအရ သတ်ြှတ်

ာားမသာ ဒါရိိုက်တာ (၁၀) ဦားအနက် အဆိိုပြျုသူ (၁၀) ဦားပဖစ်ြါ၍

အဆိိုြါ (၁၀) ဦားနှင် သီားပခာားလတ်လြ်မသာ ဒါရိိုက်တာ (၁) ဦား တင်မပြာက်ပခင်ားကိို
အတည်ပြျုပခင်ား။
ဒါရု

်တာ (၁၀) ဦျား

(က)

ဦားမင့််းမင့််း

(ခ)

ဦ်းတု်းအ

(ဂ)

ဦားစိိုားနိင
ို ် (ခ) ဦားကိိုကကိို ကီား

ောင့်ဖမင့်

(ဃ)

ဦားလှဦား

(င)

ဦား

(စ)

ဦားအိုနား် ဆိိုင်

(ဆ)

ဦားမဇယ သူရြန်

(ဇ)

ဦားရန်ြိိုငစ
် ိိုားဦား

(ဈ)

ဦားမအာင်မအာင်

(ည)

Daw Cherry Trivedi

န်ားလင်

သျားခြာျားလွတလ
်
်ပသာ ဒါရု
(က)
၂။

နှစ့်ပတ့်လည့်

ဦ်းအ ောင့်စု်း
အ

ွေအ

ဖမတ့်အ စုခွေအ ဖခင့််း
ရရန့်မအသချောအသော
(Total

Loan)

တ
် ာ (၁) ဦျား

ွေ

စည့််း အ ်းကက်းတွေင့် တင့်ဖပခသည့်

ညွှနက့် ကော်းချက့် မှတ့်

(၅/၂၀၁၇)၊

တင
ု ်း့် ဖမန့်မောနင
ု င
့် ဗ
ံ ဟဘ
ု ဏ့်၏

ပုဒ့် ၂(ခ)ပါ

သော်းတင့်အချ်းအငွေ (Net Non-Performing Loan) နှင့် စုစုအပါင့််း အချ်းအငွေ
ချြု်းသည့်

၅%

အ ောက့်ရှဖခင့််း”

ဟူသည့်အြော့်ဖပချက့်နင
ှ ့်

ဖမန့်မောနင
ု င
့် သ
ံ ော်းမျော်းဘဏ့်၏ “ရလမ့််းမရှအသောနှင့် ရရန့်မအသချောအသော
Non-Performing Loan) နှင့် စုစုအပါင့််း အချ်းအငွေ (Total Loan)
အနသည့်

တွေက့်

“ရလမ့််းမရှအသောနှင့်

(၂၈)

ကကမ့်အဖမောက့်

ဖမတ့်အ စုခွေအ ရန့် မရှပါအကကောင့််း

နှစ့်ပတ့်လည့်

သအပ်းအကကညော

မကုက့်ညဘ

သော်းတင့်အချ်းအငွေ (Net

ချြု်းမှော ၅%
အ

ွေအ

ွေ

က့်အကျော့်လွေန့်
စည့််း အ ်းတွေင့်

ပ့်ပါသည့်။

ဒါရိိုက်တာအဖွဲွဲ့

Date: 21st December 2020

Announcement to Shareholders
1.

The 28th Annual General Meeting (2019-2020 FY) of Myanmar Citizens Bank Ltd., was
successfully held as Online Webinar on Zoom on 20th December 2020.
(1)

Board of Directors’ Report and Annual Reports were approved.

(2)

Audit Report by the external audit unit, “Win Thin & Associates”, of Myanmar
Citizens Bank was read and approved.

(3)

External audit unit for 2020-2021 FY was appointed.
(a)

(4)

“Win Thin & Associates”

Resignation of members of BOD (2019-2020) and election of new members
for BOD (2020-2021) were approved. All 10 proposed directors were
approved and 1 independent director was elected in accord with current
Memorandum of Association and Articles of Association of the bank.
10 Directors
(a)

U Minn Minn

(b)

U Toe Aung Myint

(c)

U Soe Naing @ U Ko Ko Gyi

(d)

U Hla Oo

(e)

U Tun Lwin

(f)

U Ohn Saing

(g)

U Zeya Thura Mon

(h)

U Yan Paing Soe Oo

(i)

U Aung Aung

(j)

Daw Cherry Trivedi

1 Independent Director
(a)

U Aung Soe

2.

We hereby announce that no dividend shall be paid as reported and approved at the
28th Annual General Meeting as the ratio of Net Non-performing Loan and Total Loan
at Myanmar Citizens Bank is exceeding 5%, in opposition to the provision “Having
the ratio of Net Non-performing Loan and Total Loan under 5%”, in Clause 2(b) of
Directive on Dividend Payment (5/2017) by the Central Bank of Myanmar.

Board of Directors

