
၂၀၂၂ခုစှ၊် သဂတ်ုလ (၁၇) ရကေ်န�တင်ွ ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ေသာ 

ဆဌမအကမ်ိေြမာက် ှစပ်တ်လည ်အေထွေထွ အစည်းအေဝး၌ 

အတည်ြပခ့ဲသည့် ဆံုးြဖတ်ချကမ်ျားှင့် ေကညာချက်များ 

ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၂၂ ခုစ်ှ၊ သဂုတလ် (  ၂၃ )ရက်။                                                                                                                                                                                

                                                                                      

ြမနမ်ာ အက်ဂို အတ်ိ(စ်)ချနိး် အများှင့် သက်ဆုိငေ်သာ ကမုဏီလီမိတက၏် ဒါုိကတ်ာအဖဲွသည် ၂၀၂၂ခုစ်ှ၊ဇလုိူငလ် 

(၂၀)ရက် ေန�စဲွြဖင့် ထုတ်ြပနထ်ားေသာ ဆဌမအကမ်ိေြမာက် စှပ်တ်လည ် အေထွေထွ အစည်းအေဝးတင်ွ 

ေဆာင်ရ�က်မည့်ကိစများ အသိေပးေကညာချက်တင်ွ ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားသည့် ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ဆံုးြဖတ်ချက်များအား 

၂၀၂၂ခုစှ၊် သဂတ်ုလ (၁၇) ရက်ေန�တွင် ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ေသာ ကမုဏီ၏ ဆဌမအကမ်ိေြမာက် စှပ်တ်လည ်အေထွေထွ 

အစည်းအေဝးတွင် အစရုယ်ှယာရှငမ်ျားမှ အတည်ြပသေဘာတူ ဆံုးြဖတ်ချကမ်ျားှင ် ေကညာချက်များမှာ 

ေအာက်ပါအတုိငး်ြဖစ်ပါသည။် 

စဉ်  ေကညာချက်င့်ှဆံုးြဖတခ်ျက်များ  ရလဒ် 
၁။  ၂၀၂၁ ခုစ်ှ၊ စက်တင်ဘာလ(၃၀)ရက်ေန� ကနုဆံု်းေသာ ဘာစှ်င့်ှ ၂၀၂၂ ခုစှမ်တ်လ 

(၃၁) ရက်ေန�တွင ် ကုနဆံု်းေသာ ဘာစှမ်ျားအတကွ ် ဒါိုက်တာအဖဲွ၏ အစီရငခံ်စာ၊ 
ဘာေရးရှင်းတမ်းငှ့် စာရငး်စစ်အစီရငခ်စံာများအား စှပ်တ်လညအ်ေထွေထွ အစညး် 
အေဝး တက်ေရာက်သူများမှ အတည်ြပမဲ အစရှုယယ်ာအေရအတွက် (၁၇,၇၆၉,၈၃၀) စ ု ၊ 
ရယ်ှယာပုိင်ဆုိငမ် ရာခုိင်နး် (၉၉.၉၉၈%) မှ သေဘာတူအတည်ြပ ဆံုးြဖတ်ခဲ့ကပါသည။်  
 

 အတည်ြပသည ်

၂။  ၂၀၂၂ ခုစှ ် မတ်လ (၃၁) ရက်ေန�တွငက်န်ုဆံုးေသာ ဘာစှ ် ရင်ှးတမ်းအရ ၂၀၂၂ခုစှ ်
ဇနွလ် (၁၉)ရက်ေန�တွင် ကျင်းပခ့ဲသည့် MAEX ၏(၂/ ၂၀၂၁-၂၀၂၂) BOD 
အစည်းအေဝးဆံုးြဖတ်ချက်မှ   အြမတ်ေဝစအုြဖစ် အစရှုယ်ယာရင်ှ များပုိငဆုိ်ငသ်ည့် 
(၁၀၀၀) ကျပ်တနအ်စုရယ်ှယာတစ်စုလင ် (၁၂၀)ကျပ်ခွဲေဝေပးရန် ဆံုးြဖတ်ခဲ့ြခင်းအေပ 
အစရှုယ်ယာ ရင်ှ များ အား အသိေပးေကညာခ့ဲပါသည။် 
 

  

၃။  ကုမဏီ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ငှ့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘာေရးှစ် အြမတ်ေငွ၏ (၁.၅%)ြဖစေ်သာ 
ကျပ်သိနး် (၄၂၀) အား ဒါိုက်တာ အဖဲွဝင် (၁၅)ဦးသုိ ဒါိုကတ်ာဆုေကး အြဖစ် 
ခဲွေဝေပးရန် ဆံုးြဖတ်ခ့ဲြခင်းအေပ ှစပ်တလ်ည်အေထွေထွအစည်းအေဝး တက်ေရာကသူ် 
များမှ အတည်ြပမဲ အစုရယ်ှယာအေရအတွက ် (၁၇,၇၆၅,၄၈၀) စ၊ု ရယ်ှယာပုိင်ဆုိငမ် 
ရာခုိင်နး် (၉၉.၉၇%) မှ သေဘာတူအတည်ြပ ဆံုးြဖတ်ခဲ့ကပါသည။်  
 
 
 
 
 
 

 အတည်ြပသည ်



၄။  ကုမဏီ၏ ဒါိုက်တာအဖဲွအတွက် ဒါုိကတ်ာအဖဲွဝငမ်ျားအား ေရ�းချယ်ခန�အ်ပ်ရန်င့်ှ 
လွတ်လပ်ေသာ ဒါိုက်တာများ ခန�အ်ပ်ရန်။ 
 

  

 (က) ြမနမ်ာိုငငံ် ကုမဏီများဉပေဒပုဒ်မ ၁၇၃(ခ)အရ ဒါိုက်တာ(၄)ဦး တ်ထွက်ခဲ့ပီး 
ဒါိုက်တာအဆုိြပေလာက်ထားသူမှာ အဆုိပါ ဒါိုက်တာ(၄)ဦး သာ ရိှပါ၍ Online Voting 
ြပလုပ်ရန် မလုိအပ်ပါ။ 

 တ်ထွက်ဒါိုက်တာှင့် ဒါုိက်တာအဖဲွဝင်သစ(်၄)ဦးစာရငး်မှာ- 
       ၁။ ဦးစစ်လွင ်

၂။ ဦးမင်းစိန ်
၃။ ဦးဘုနး်ဘုနး်ုိင ်
၄။ ေဒေအးေအးေအာင်တုိြဖစပ်ါသည။် 

 

  

 (ခ) ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုစ်ှအတွက် ြမနမ်ာအက်ဂိုအတ်ိ(စ်)ချနိး်အများင့်ှသကဆုိ်ငေ်သာ 
ကုမဏီလီမိတက်၏ဒါိုက်တာအဖဲွဝင်များစာရင်းအားဖတ်ကားေကညာြခင်း။ 

      ဒါုိက်တာများမှာ- 
(၁)   ဦးဝင်းေအာင် 
 (၂)  ေဒရန်လင်း   
 (၃)  ဦးသူရနိေ်အာင် 
 (၄)  ဦးရဲဘုနး်လင် 
 (၅)  ဦးစုိငး်ထွန်းဝငး်   
 (၆)  ဦးေကျာ်တင်ြမင့်(ခ)ဦးတင်ြမင့် 
 (၇)  ဦးစစ်လွင် 
 (၈)  ဦးမင်းစိန ်
 (၉)  ဦးဘုနး်ဘုနး်ုိင ်
(၁၀)  ေဒေအးေအးေအာင်    တိုြဖစ်ပီး။ 

  

 (ဂ) ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုစှအ်တွက် လွတ်လပ်ေသာ ဒါုိကတ်ာအဖဲွဝင်(၂)ဦးြဖစ်ေသာ 
ဦးေအာင်ွန�်ငှ့်ေဒါက်တာေဇာ်ဦး ဆက်လက် ခန�်ထားြခငး်အား စှပ်တလ်ည်အေထွေထွ 
အစည်းအေဝး တက်ေရာက်သူ များမှ အတည်ြပမဲ အစုရယ်ှယာအေရအတွက ်
(၁၇,၇၆၉,၁၃၀) စ၊ု ရယ်ှယာပုိငဆုိ်ငမ် ရာခိုင်နး် (၉၉.၉၉%) မှ သေဘာတူအတညြ်ပ 
ဆံုးြဖတ်ခ့ဲကပါသည်။ 

 

 အတည်ြပသည ်
 

 (ဃ) ရန်ကုန်မိေတာ် စညပ်င်သာယာေရး ကိုယ်စားြပ ဒါိုက်တာမှာ- 
        ၁။ ဦးေသာင်းတင် (န်ကားေရးမှး၊ ေဈးများှင့် ကနုစ်ည်ပဲွုံများဌာန) 

 ြဖစပ်ါသည။် 
 
 
 
 
 

  



၅။  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာစှအ်တွက် ကုမဏီ၏ ြပင်ပစာရင်းစစ ် အဖဲွအြဖစ် Win Thin & 
Associates Audit Firm အား ခန�ထ်ားြခင်း င့်ှ စာရင်းစစ်အခေကးေငွကို ဒါိုကတ်ာအဖဲွမှ 
စစီစသ်တ်မှတ်ရန ် ဆံုးြဖတ်ချက်အား စှပ်တ်လညအ်ေထွေထွ အစည်းအေဝး 
တက်ေရာက်သူ များမှ အတည်ြပမဲ အစုရယ်ှယာအေရအတွက် (၁၇,၇၇၀,၁၃၀) စ ု
ရယ်ှယာပုိင်ဆုိငမ် ရာခုိင်နး် (၁၀၀%) မှ သေဘာတူအတညြ်ပ ဆံုးြဖတ်ခဲ့ကပါသည။် 

 

 အတည်ြပသည ်
 

 

 

 

 
ေဒရန်လင်း  

အတွငး်ေရးမှး 
ဒါိုက်တာအဖဲွ 


