ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ မတ်လ (၃၀) ရက်ေနတွင် ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ေသာ
အမအကိမ်ေြမာက်ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝး၌ အတည်ြပခဲ့သည့် ဆံုးြဖတ်ချက်များအား
အသိေပးေကညာြခင်း
ြမန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက် ဟိုးဒင်းပက်ဘလစ် အများှင်သ
့ က်ဆိုင်ေသာကုမဏီလီမိတက်၏ ဒါိုက်
တာအဖွဲသည် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ မတ်လ (၁) ရက်ေနစွဲြဖင့် ထုတ်ြပန်ထားေသာ အမအကိမေ
် ြမာက် ှစ်ပတ်
လည် အေထွေထွအစည်းအေဝးတွင် ေဆာင်ရက်မည့်ကိစများ အသိေပးေကညာချက်တွင် ထည့်သွင်းေဖာ်
ြပထားသည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဆံုးြဖတ်ချက်များအား ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ မတ်လ (၃၀) ရက်ေနတင
ွ ် ြပလုပခ
် ဲ့ ေသာ
ကုမဏ
 ီ၏

ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝးတွင်

အစုရှယ်ယာရှင်များမှ

သေဘာတူဆံုးြဖတ်ခဲ့

ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
သာမန်ဆံုးြဖတ်ချက်များ
၁။

ကုမဏီ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်အတွက် ဘာေရးရှင်းတမ်းှင့် ဒါိုကတ
် ာအဖွဲ

ရလာဒ်
အတည်ြပသည်။

အစီရင်ခံစာအား အတည်ြပရန်။
၂။

ကုမဏ
 ီ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်အတွက် ကုမဏ
 ီမအ
ှ ဆိုြပထားေသာ

အတည်ြပသည်။

အြမတ်ေဝစုအား အတည်ြပရန်။
၃။

ကုမဏီ၏ ဒါိုကတ
် ာအဖွဲအတွက် ဒါိုကတ
် ာအဖွဲဝင်များအား

အတည်ြပသည်။

ေရးချယ်ခန်အပ်ရန်င
ှ ့် ဒါိက
ု တ
် ာအဖွဲမှ ခန်အပ်ရန်အဆိုြပထားသည့်
လွတ်လပ်ေသာဒါိက
ု ်တာများကို အတည်ြပရန်။
ေရးချယ်ြခင်းခံရသည့် ဒါိုကတ
် ာများမှာ ဦးသိမ်းေဝ၊ ဦးြမင့ေ
် ဇာ်၊ ဦးသူရိန်ေအာင်၊ ေဒေအးေအးေအာင်
ခန်အပ်ြခင်းခံရသည့် လွတလ
် ပ်ေသာ ဒါိုကတ
် ာများမှာ ပါေမာက ေဒါက်တာေအာင်ထွန်းသက်၊ ဦးေအာင်ွန် ၊ ဦးတိုးေအာင်ြမင့်
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘာေရးှစ်အတွက် တာဝန်ယူမည့် ဒါိုကတ
် ာအဖွဲဝင်များမှာ ၁။ ဦးဝင်းေအာင်
၂။ ဦးသိမ်းေဝ
၃။ ဦးခင်ေမာင်ေအး
၄။ ပါေမာကေဒါက်တာေအာင်ထွန်းသက်
၅။ ဦးေအာင်ွန်
၆။ ဦးတိုးေအာင်ြမင့်
၇။ ဦးထွန်းလွင်
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၈။ ေဒါက်တာာဏ်သစ်လင
ိ ်
၉။ ဦးတင်ေမာင်လိင်
၁၀။ ဦးြမင့ေ
် ဇာ်
၁၁။ ဦးသူရိန်ေအာင်
၁၂။ ဦးမင်းဦး
၁၃။ေဒေအးေအးေအာင်
၄။

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘာှစအ
် တွက် ကုမဏ
 ီ၏ ြပင်ပစာရင်းစစ်အြဖစ်

အတည်ြပသည်။

ဝင်းသင်ှငအ
့် ဖွဲစာရင်းစစ်များအား စာရင်းစစ်အြဖစ်ြပန်လည်ခန်အပ်ြခင်းှင့်
အခေကးေငွများအား အတည်ြပရန်။
၅။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်အတွက် ဒါိုက်တာအဖွဲဆုေကးအား အသားတင်

အတည်ြပသည်။

အြမတ်၏ (၁) ရာခိင
ု ်န်းကို ကုမဏီ၏ ဒါိုကတ
် ာအဖွဲဝင်များအားခွေ
ဲ ဝေပးရန်။

ှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်းအေဝးအပီး တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ၃၀-၃-၂၀၂၁ ရက်ေနတွင် ကျင်းပခဲ့
သည့် ကုမဏ
 ီ၏ ဒါိုက်တာအဖွဲ (၁/၂၀၂၁-၂၀၂၂) ၏ အစည်းအေဝးဆံုးြဖတ်ချက်အရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
ဒါိုက်တာများအား ပူးတွဲပါ ရာထူးများအတိုငး် တာဝန်ေပးအပ်ခဲ့ပါသည်(က)

ဦးဝင်းေအာင်

ဥက

(ခ)

ဦးသိမ်းေဝ

ဒုတိယဥက

(ဂ)

ဦးခင်ေမာင်ေအး

ဒုတိယဥက

(ဃ)

ပါေမာကေဒါက်တာေအာင်ထွန်းသက်

လွတ်လပ်ေသာဒါိုကတ
် ာ

(င)

ဦးေအာင်ွန်

လွတ်လပ်ေသာဒါိုကတ
် ာ

(စ)

ဦးတိုးေအာင်ြမင့်

လွတလ
် ပ်ေသာဒါိုကတ
် ာ

(ဆ)

ဦးထွန်းလွင်

ဒါိုကတ
် ာ/Board Secretary

(ဇ)

ေဒါက်တာာဏ်သစ်လိင်

ဒါိုက်တာ

(ဈ)

ဦးတင်ေမာင်လိင်

ဒါိုကတ
် ာ

(ည)

ဦးြမင့်ေဇာ်

မန်ေနးဂျင်းဒါိုက်တာ

(ဋ)

ဦးသူရိန်ေအာင်

ဒါိုက်တာ
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(ဌ)

ဦးမင်းဦး

ဒါိုက်တာ

(ဍ)

ေဒေအးေအးေအာင်

ဒါိုက်တာ

ြမန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက်ဟုးိ ဒင်းပက်ဘလစ် အများှင့်သက်ဆိုင်ေသာကုမဏီလီမိတက်သည် ှစ်
ပတ်လည် အေထွေထွအစည်းအေဝးကီး၌ အစုရှယ်ယာရှင်များက အတည်ြပခဲ့သည့်အတိုငး် အစုရှယ်ယာ
တစ်စုလင် အြမတ်ေဝစု (၁၈၀) ကျပ်အား ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပီလ (၇) ရက်ေနမှ စတင်၍ အစုရှယ်ယာရှင်များ
သို ထုတ်ေဝေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည်။
လိုင်စင်ရေငွေချး သက်ေသခံလက်မှတ်ကုမဏီတွင် စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားေသာ အစုရှယ်ယာရှင်များအေနြဖင့်
အဆိုပါ အြမတ်ေဝစုကုိ မိမိတိုစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသည့် ေငွေချးသက်ေသခံကုမဏီများထံမှ တဆင့်လက်ခံ
ရရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေငွေချး သက်ေသခံ လက်မတ
ှ ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားြခင်းမရှိေသးသည့် အစုရှယ်ယာရှင်
များကို မိမိတိုအြမတ်ေဝစုများအား သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်ခွဲအသီးသီးများမှတဆင့် Pay-Order Cheque “P.O.
Cheque" ြဖင့်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထုတ်ယူရမည့် ဘဏ်ခွဲများစာရင်းကို ထပ်မံေကညာေပးသွား မည်
ြဖစ်ပါသည်။

ထွန်းလွင်
Board Secretary
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