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၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂတ္လ (၅)ရက္ေ နတြ
တ ္ က်ြ္းပ ပပလပ္ခေ
ခဲ သာ ဒတိယအၾကိမေ
္ မာက္
ုႏွစပ
္ တ္လ္္အေအတေအတအစ္္းအေ၀းတတြ္ အတ္္ ပပခခသ
ဲ ္္ဲ ဆံး တ္ခ်က္မ်ားအား အသိေပးေၾက္ာ ခြ္း
တီအမ္အိတ္ခ်္တယ္လီကတ ္းအမ်ားုႏွြ္ဲသက္ဆိြ္ေသာ

ကမၸဏီလီမိတက္၏

ဒါရိက္တာအ နသ
တခ ္္

၂၀၁၈ခုႏွစ္

၊

ဇူလိြ္လ

(၁၃)ရက္ေ နစတခ ြ္ဲ အတ္ ပ အ
္ ားေသာ ဒတိယအၾကိမ္ ုႏွစ္ပတ္လ္္ အေအတေအတအစ္္းအေ၀းတတြ္္ေဆာြ္ရတက္ရမ္္ဲ ကိစၥမ်ား
အသိေပးေၾက္ာခ်က္တတြ္

အ္္ဲသတြ္းေ ာ္ ပအားသ္္ဲ္ေအာက္ေ ာ္ ပပါ

(၅)ရက္ေ နတတြ္္ ပပလပ္ခခဲေသာ

ကမၸဏီ၏

ဆံး တ္ခ်က္မ်ားအား

ုႏွစ္ပတ္လ္္အေအတေအတအစ္္းအေ၀းတတြ္

၂၀၁၈

ခုႏွစ္

အစရွယ္ယာရွြ္မ်ားမွ

၊

ၾသဂတ္လ
သေဘာတူ

ဆံး တ္ခခဲေၾကာြ္း အသိေပးေၾက္ာအပ္ပါသ္္ည္။

စဥ္

ဆံး တ္ခ်က္မ်ား

ရလဒ္

1

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးုႏွစ္၏ ုႏွစ္ခ်ပပ္စာရြ္းုႏွြဲဘ
္ ႑ာေရးရွြး္ တမ္းမ်ားကိအတ္္ ပပရ ္

အတ္္ ပပသ္္

2.

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးုႏွစ္၏ ဒါရိက္တာအ ႕တခ အစီအရြ္ခံစာ ကိအတ္္ ပပရ ္

အတ္္ ပပသ္္

3.

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးုႏွွစ္အတတက္အဆိ ပပအားသ္္္ဲအ မတ္ေ၀စကိအတ္္ ပပရ ္

အတ္္ ပပသ္္

4.

ဒါရိက္တာအ ႕တခ ၀ြ္မ်ား အလွ္ဲက
္ ်တာ၀ ္အမ္းေဆာြ္ ခြ္း ွြဲ္္ ပ ္လ္္ေရတးခ်ယ္ခ နအ
္ ပ္မခကိ

အတ္္ ပပသ္္

အတ္္ ပပရ ္
ပ ္လ္္ေရတးခ်ယ္အားေသာ ဒါရိက္တာမ်ား - ဦး မြ္ဲလတြ္ ၊္ေဒဒခြ္ုႏွြ္းလတြ္ ၊ ဦးေက်ာ္စတာလတြ္
5.

ဦးစိ ္၀ြ္း အား လတပ္လပ္ေသာဒါရိက္တာအ ႕တခ ၀ြ္အသစ္ စ္ခ နအ
္ ပ္မခုႏွြ္ဲ Nomination

အတ္္ ပပသ္္

Committee ဥကၠ႒အ စ္ခ နအ
္ ပ္မခကိ အတ္္ ပပရ ္
6.

ဦးေဒးးစ္အိလီးာေအဘယ္ အားTMH Telecom Public Co.,Ltd ၏ ဒတိယဥကၠ႒

အတ္္ ပပသ္္

အ စ္ခ နအ
္ ပ္မခကိ အတ္္ ပပရ ္
7.

U

Tin

Latt

and

Associates

အား

၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာုႏွစ္အတတက္

အတ္္ ပပသ္္

ပြ္ပစာရြ္းစစ္အ စ္ခ နအ
္ ပ္မက
ခ ိ အတ္္ ပပရ ္

Address : No. 54, Eastern Business Centre,Level 4&5, Lay Daung Kan Road, Thingangyun T/S, Yangon, Myanmar
Phone

: +951 8550348, +951 8550936

Website: www.tmhtelecom.com
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YSX CODE

တီအမ္အိတ္ခ်္

တယ္လီကတ ္းအမ်ားုႏွြ္ဲ

သက္ဆိြ္ေသာ

ကမၸဏီသ္္

00005

ုႏွစ္ပတ္လ္္အေအတေအတအစ္္းအေ၀းၾကီး၌

အစရွယ္ယာရွြ္မ်ားက အတ္္ ပပခခဲသ္္ဲအတိြ္း အစရွယ္ယာတစ္စလွ်ြ္ အ မတ္ေ၀စက်ပ္ေြတ ၂၀၀က်ပ္ အား ၂၀၁၈ခုႏွစ္
ၾသဂတ္လ (၁၀)ရက္ေ နမွ စတြ္၍ အစရွယ္ယာရွြ္မ်ားသိန အတ္ေ၀ေပးမ္္ စ္ေၾကာြ္း အသိေပးေၾက္ာအပ္ပါသ္္ည္။
လိြ္စြ္ရေြတေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကမၸဏီတတြ္
အ မတ္ေ၀စကိ

မိမိတနိ

စာရြ္း တြ္ဲလွစ္အားေသာ

အစရွယ္ယာရွြ္မ်ားအေ

စာရြ္း တြဲလ
္ ွစ္အားသ္္ဲ္ေြတေခ်းသက္ေသခံကမၸဏီမ်ား

မ္္ စ္ပါသ္္ည္။္ေြတေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္စာရြ္း

တြ္ဲလွစ္အား ခြ္းမရွိေသးသ္္ဲ

အံမွတဆြ္ဲ

ြ္ဲ

အဆိပါ
လက္ခံရရွိ

အစရွယ္ယာရွြ္မ်ားကိ

မိမိတိန

အ မတ္ေ၀စမ်ားအား ကမၸဏီုႏွြ္ဲတိက္ရိက္ဆက္သတယ္၍ အတ္ယူုႏိြ္ပါသ္္ည္။
ဒါရိက္တာအ န၏
တခ အမိ ္နအရ

ဦးသီဟလတြ္
အပ္ခ်ပပ္မခဒါရိက္တာ
၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂတ္လ (၆)ရက္ည္။

Address : No. 54, Eastern Business Centre,Level 4&5, Lay Daung Kan Road, Thingangyun T/S, Yangon, Myanmar
Phone

: +951 8550348, +951 8550936

Website: www.tmhtelecom.com

