
 

 
 

 
အမႈေဆ ာင္ မဟုုုုတင္ေသ  ဒါရ ုုုုကင္တ တစင္္ ဦး အန ီးယျူ ာင္ီး 
 
 
ဖတင္(စင္)ျမနင္မ အာင္္ကင္(စင္)မ ဲ့ (နင္) အမ  ီးနွာင္ဲ့ သကင္ဆ ုုုုာင္သညင္ဲ့ ကုုမၸဏဥလဥမ တကင္ (“ကုုမၸဏဥ” ႏွွာင္ဲ့ ၎၏လကင္ေအ ကင္ ခကုုမၸဏဥ ခ မ  ီး 

စုုေပါာင္ီး၍ “ကုုမၸဏဥအုုပင္စုု”) ဒါ႐ို ုုကင္တ အဖခ ႕သညင္ ေအ ကင္ပါ ဒါရ ုုကင္တ အဖခ ႕ဝာင္မ  ီးေျပ ာင္ီးလ ျ ာင္ီးက ုု အစုုရွယင္ယ ရွာင္မ  ီးအ ီး 

အသ ေပီးအပင္ပါသညင္္။ အဆ ုုပါေျပ ာင္ီးလ မႈမ  ီးသညင္ ၂ဝ၁၉ ုုႏွွစင္္ ေ  မလ (၂၁) ရ ကေ္နနမွစတာင္ အက   ီးသကင္ေရ ကင္မညင္ျဖစင္ ပါသညင္္။ 

 

အမႈေဆ ာင္မဟုုတင္ေသ  ဒါရ ုုကင္တ  ေဒါကင္တ ေက  င္ရာင္လ ႈာင္ တ ဝနင္မ ွအန ီးယျူ ာင္ီး 

 

ေဒါကင္တ  ေက  င္ရာင္လ ႈာင္သညင္ ကုုမၸဏဥ တခာင္ အမႈေဆ ာင္မဟုုုုတင္ေသ  ဒါရ ုုုုကင္တ  ( Non-Executive Director) အျဖစင္ ကုုမၸဏဥ 

ဒါရ ုုုုကင္တ အဖခ နနွာင္ဲ့ အမညင္စ ရာင္ီး တာင္သခာင္ီးေရီး ေက င္မတဥတခာင္   (၃) နွစင္ၾက တ ဝနင္ထမင္ီးေဆ ာင္  ဲ့ျပဦးေန ကင္  

အန ီးယူသခ ီး  ဲ့ျပဥ ျဖစင္ပါသညင္္။ ဒါ႐ိုုု ကင္တ အဖ ခ႕ြာင္အျဖစင္ႏွွာင္ဲ့ အမညင္စ ရာင္ီးတာင္သခာင္ီးေရီးေက င္မတဥ၏ အဖခ ႕ြာင္ 

အျဖစင္တ ြနင္ထမင္ီးေဆ ာင္  ဲ့စ္င္က လအတခာင္ီး ကုုမၸဏဥ လုုုုပင္ာနင္ီးတ ုုုုီးတကင္ေအ ာင္ျမာင္ေရီးအတခကင္ အေရီးပါသညင္ဲ့ 

အ နင္ီးကကမ  ီးတခာင္ တ ဝနင္ထမင္ီးေဆ ာင္  ဲ့သညင္က ုုုု ဒါရ ုုုုကင္တ  အဖခ နက မွတင္တမင္ီးတာင္ ပါေၾက ာင္ီး ေဖ င္ျပအပင္ပါသညင္္။ 

 

အထကင္ပါအတ ုုာင္ီး အေျပ ာင္ီးအလ ျဖစင္ ပဦးေန ကင္တခာင္ ကုုမၸဏဥ၏ ဒါ႐ို ုုကင္တ အဖခ ႕ ႏွွာင္ဲ့ ေက င္မတဥအဖခ ႕မ  ီးသညင္ ေအ ကင္ပါအတ ုုာင္ီး 

တ ြနင္ထမင္ီးေဆ ာင္ၾကမညင္ျဖစင္ေၾက ာင္ီး အသ ေပီးအပင္ပါသညင္္။  

ဒါ႐ို ုုကင္တ အဖခ႕   

္ဦးသ မင္ီးေြ     (အမႈေဆ ာင္္ကကၠ႒) 

္ဦးျမတင္သာင္ီးေအ ာင္    (အမႈေဆ ာင္မဟုုတင္ေသ  ဒုုုု-္ကကၠ႒) 

္ဦးထခနင္ီးထခနင္ီး    (အမႈေဆ ာင္ဒါ႐ိုုု ကင္တ ) 

ေဒဒၚ ျ ညင္တာင္    (အမႈေဆ ာင္ ဒါရ ုုုုကင္တ ) 

္ဦးသနင္ီးေအ ာင္     (အမႈေဆ ာင္မဟုုတင္ေသ ဒါ႐ို ုုကင္တ ) 

 
ပါေမ ကကေဒါကင္တ ရဥရဥျမာင္ဲ့    (အမႈေဆ ာင္မဟုုတင္ေသ ဒါ႐ို ုုကင္တ )  

 

္ဦးလာင္ီး မ  ာင္    (အမႈေဆ ာင္မဟုုတင္ေသ ဒါ႐ို ုုကင္တ ) 

ပါေမ ကကေဒါကင္တ ေအ ာင္ထခနင္ီးသကင္  (အမႈေဆ ာင္မဟုုတင္ေသ ဒါ႐ို ုုကင္တ ) 



 ္ဦးၾကညင္ေအီး    (အမႈေဆ ာင္မဟုုတင္ေသ ဒါ႐ို ုုကင္တ ) 

 

စ ရာင္ီးစစင္နာွင္ဲ့ ဆခုုုုရႈခီးန ုုုုာင္ေျ  စဥမခ နင္န ခ မႈ ေက င္မတဥ  

္ဦးၾကညင္ေအီး     (္ကကၠ႒)  

ပါေမ ကကေဒါကင္တ ရဥရဥျမာဲ့င္   (အဖခ နဝာင္) 

 ္ဦးသနင္ီးေအ ာင္    (အဖခ နဝာင္) 

 

အမညင္စ ရာင္ီးတာင္သခာင္ီးေရီးေက င္မတဥ  

ပါေမ ကကေဒါကင္တ ေအ ာင္ထခနင္ီးသကင္   (္ကကၠ႒)  

္ဦးသနင္ီးေအ ာင္     (အဖခ နဝာင္) 

 

လုုပင္အ ီး ႏွွာင္ဲ့  ဦးျမ ာင္ဲ့ောခသတင္မတွင္ေရီးေက င္မတဥ  

္ဦးျမတင္သာင္ီးေအ ာင္     (္ကကၠ႒)  

ပါေမ ကကေဒါကင္တ ရဥရဥျမာင္ဲ့    (အဖခ နဝာင္) 

္ဥၾကညင္ေအီး     (အဖခ နဝာင္) 

 

 

ဒါရ  ိုက္တာအဖ  ြဲ႕၏ အ  န ္႔အရ 
 

ထ န ္းထ န ္း 

အ ႈေ ဆာာ္ဒ ါရ  ိုက္တာ  

၂ ဝ ၁ ၉  ခ ိုုွႏစ ္္၊ ေ  မလ (၂၁) ရ က္ 
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