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ဆဌမ အကမိ် ြမာက် အစရှယ်ယာရှင်များ၏ နစှ်ပတ်လည်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး 

အ ကာင်းကားစာ 
 
၁။ MMID အများပိင်ကမ္ပဏီလီမိတက်၏ ဆဌမ အကိမ် ြမာက် အစရှယ်ယာရှင်များ၏ 

နှစ်ပတ်လည်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးကိ (၁၅-၃-၂၀၂၀) ရက် နတ့ငွ် ကျင်းပရန် စီစဉ်ဖိတ်ကားခဲ့ ပီး 

ကျန်းမာ ရးနှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန၏ (၂၈-၂-၂၀၂၀) ရက်စွဲပါ အမိန ့အ်မှတ် (၁၉/၂၀၂၀) အရ 

ရဆ့ိင်းခဲ့ရပါသြဖင့် အဆိပါ ဆဌမ အကိမ် ြမာက် အစရှယ်ယာရှင်များ၏ နှစ်ပတ်လည်အ ထွ ထ ွ

အစည်းအ ဝးကိ Covid-19 ကးူစက် ရာဂါတားဆးီကာကွယ် ရးဆင်ိရာ ကျန်းမာ ရးနှင့် အားကစား 

ဝန်ကီးဌာန၏ ထတ်ြပန်ထား သာ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အည ီ အာက်ပါအစီအစဉအ်တိင်း ကျင်းပြပု 

လပ်မည်ြဖစ်ပါ၍ တက် ရာက် ချီးြမင့် ပးပါရန် လးစားစာွြဖင့် ဖိတ်ကားအပ်ပါသည် - 
 
 ကျင်းပမည့် နရ့က ်   -   ၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၀) ရက ်(စ န န)့ 

 ကျင်းပမည့်အချိန ်   -   နနက် (၁၀) နာရီမ ှ(၁၂) နာရီထိ  

 ကျင်းပမည့်ပစ    -   Zoom Webinar Meeting 
   
 
၂။ ရှယ်ယာရှင်များအ နြဖင့် အစည်းအ ဝးတက် ရာက်ရန် Registration ြပုလပ် ရးအတွက ်

MMID Public Co., Ltd ၏ Email ြဖစ် သာ info@mmidproject.com သိမ့ဟတ်                

09-883108720 သိ ့Viber သိမ့ဟတ် SMS ြဖင့ ် ရှယ်ယာရှင်အမည်၊ မှတ်ပတင်အမှတ်၊ ရှယ်ယာရှင် 

လက်မှတ်အမှတ်စဉ်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်မိဘိင်းဖန်းနပါတ်တိက့ိ (၂၇-၁-၂၀၂၁) ရက် န ့ နာက်ဆးထား၍ 

ပးပိပ့ါရန် မတ္တ ာရပ်ခအပ်ပါသည်။ နှစ်ပတ်လည်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးဖိတ်စာနှင့် အစည်းအ ဝး 

ဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ကမ္ပဏ၏ီ Website: http://www.mmidproject.com တွင ်

အချိန်နှင့်တ ြပးညီတင်ြပ ပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 

ဆက်သွယ်ရန်  

မန္တ လးရးချုပ် -  အမှတ် (၅၁၄/၈)၊ ၂၆ လမး်၊ ၅၉×၆၀ လမး်ကား၊ အာင် ြမသာစမို န့ယ်၊မန္တ လး မို  ့

     ဖန်း - ၀၉−၄၀၄၀၉၀၅၈၃ ၊ ၀၉-၄၀၄၀၉၀၅၈၉၊  ၀၉−၇၈၄၉၆၃၃၂၆ 
 
 
         အမ ဆာင်ဒါရိက်တာအဖွဲ  ့

         MMID Public Co., Ltd 
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အစရှယ်ယာရှင်များသိရှိရန်လိအပသ်ည့်အချက်များ 

 
၁။ နှစ်ပတလ်ည် အ ထွ ထွ အစည်းအ ဝးဖိတ်စာနှင့် အစည်းအ ဝး ဆိင်ရာ သတငး် အချက် 

 အလက်များကိ အစရှယ်ယာရှင်များ ဖတ်ရနိင်ရန်အတွက် ကမ္ပဏ၏ီ Website: 

 http://www.mmidproject.com  တွင ် အချိန်နငှ့်တ ြပးည ီ တင်ထားပါသည်။ 

၂။ ရှယ်ယာရှင်များအ နြဖင့် အစည်းအ ဝးတက် ရာက်ရန် Registration ြပုလပ် ရးအတွက ်

 MMID Public Co., Ltd ၏ Email ြဖစ် သာ info@mmidproject.com သိမ့ဟတ်                 

 ဖနး်နပါတ် 09-883108720 သိ ့ Viber သိမ့ဟတ် SMS ြဖင့ ် ရှယ်ယာရှင်အမည်၊ မှတ်ပတင် 

 အမှတ်၊ ရှယ်ယာရှင် လက်မှတ် အမှတ်စဉ်နှင့် ဆက်သွယ်ရန် မိဘိင်းဖန်းနပါတ်တိကိ့                 

 (၂၇-၁-၂၀၂၁)  ရက် န ့ နာက်ဆးထား၍ ပးပိမ့ှတ်ပတင်နိင်ပါသည်။  

၃။ အစည်းအ ဝးတက် ရာက်ရမည့် Zoom Webinar Meeting Link ကိ အစရှယ်ယာရှငမ်ျားက 

 MMID Public Co., Ltd သိ ့ ပးပိထ့ား သာ အစရှယ်ယာရှင်များ၏ အီး မးလ် 

 သိမ့ဟတ် ဖန်းနပါတ်သိ ့ ြပန်လည် ပးပိမ့ည်ြဖစ်ပါသည်။ အစည်းအ ဝးတက် ရာက်ရန် Zoom 

 Webinar Meeting Link ကိ အစညး်အ ဝးမစတင်မီ မိနစ ် (၃၀) အတွင်းကို တင်၍ ဝင် ပး 

 ထားရပါမည်။ 

၄။ Online အစညး်အ ဝးသိ ့ကိယ်တိင်တက် ရာက်နိင်ြခင်းမရှိပါက ကိယ်စားအစည်းအ ဝးတက် 

 ရာက်ရန် ကိယ်စားလှယ်လဲစာ  (Proxy Form for Annual General Meeting) တွင ်

 လိအပ် သာ အချက်အလက်များကိ ြပည့်စစွာ ြဖည့်စွက်၍ (၂၇-၁-၂၀၂၁) ရက် နည့ န (၅)နာရ ီ

 မတိင်မီ  MMID Public Co., Ltd   မန္တ လးရးချုပ်သိ ့  စာတိက်မှြဖစ် စ ကမ္ပဏီ  အီး မးလ်  

 လိပ်စာသိြ့ဖစ် စ ကိုတင် ပးပိထ့ားရန်လိအပ်ပါသည်။ 

၅။ အစရှယ်ယာရှင်များအ နြဖင့် မးြမန်းအကြပုလိသည့် အချက်အလက်များရှိပါက MMID 

 Public Co., Ltd ၏ အီး မးလ် info@mmidproject.com သိ ့အီး မးလ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ 

 09-883108720 သိ ့ Viber သိမ့ဟတ် SMS ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ စာတိက်မှတဆင့် မန္တ လး 

 ရးချုပ်သိ ့ သာ်လည်း ကာင်း (၂၇-၁-၂၀၂၁) ရက် န ့ည န (၅) နာရီ နာက်ဆးထား၍ ပးပိ ့

 ရနလိ်အပ်ပါသည။် 

၆။ အွန်လိင်းစနစ်ြဖင့် မဲ ပးရန်အတွက် အစရှယ်ယာရှင် အသးြပုမည့် Computer, Laptop, 

 မိဘိင်းဖန်းတင်ွ Unicode Font ရှရိန်လိအပ်ပါသည။် 
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နှစ်ပတ်လည် အ ထွ ထ ွအစည်းအ ဝးတက် ရာက်ရန ်ကိယ်စားလှယလ်ဲစာပစ 
 
ကန်ပ် ------------------------- မန္တ လး-မို သ့ာစက်မဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအများပိင်ကမ္ပဏီလီမိတက၏်  

အစရှင်တစ်ဦးြဖစ်သူ နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်အမှတ် ------------------------------------------- သည ်

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၀) ရက် န ့ (စ န န)့ နနက် (၁၀) နာရီတွင် ကျင်းပြပုလပ်မည့် ဆဌမ 

အကိမ် ြမာက်နစ်ှပတ်လည်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတွင် မဲဆန္ဒ ပးခွင့်ရှိသူ၊ ကိယ်စားလှယ်လဲအပ်ြခင်း 

ခရသူအြဖစ် အာက် ဖာ်ြပပါပဂ္ဂုလအ်ား ရွးချယ်ခန ့အ်ပပ်ါသည် - 
 
အကွက်အတွင်း အမှန်ြခစ်၍ ရွးချယ်ပါ။ 

အာက်ပါပဂ္ဂုလ ်(၃) ဦးမှ တစဦ်းဦး (သိမ့ဟတ)် အြခား သာ ပဂ္ိုဂ လ်အား ရွးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ 
 
   ဦး အာင်ဝင်းခိင် (ဥက္က )    အြခားပဂ္ဂ လ်ြဖစ်လင် 

  

   ဦးထွန်းထွန်း အာင်  (အပ်ချုပ်မဒါရိက်တာ)  အမည ်

        ---------------------------------- 

   ဦးသန်းဦး (ဒါရိက်တာ)    နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်အမှတ် 

        ---------------------------------- 

        အစရှယ်ယာလကမှ်တအ်မှတ်       

        ---------------------------------- 
 

------------------      ------------------ 

ရက်စွဲ        လက်မှတ် 
         
မတှခ်ျက။် 

၁။ အစည်းအ ဝးသိတ့က် ရာက်မဲ ပးခွင့်ရိှ သာ အစရှယ်ယာရှင်သည ်မိမိကိယ်တိင်မတက် ရာက် 

 နိင်ပါက ကိယ်စားလှယ်ခန ့အ်ပ်၍ မိမိကိယ်စားတက် ရာက်မဲ ပးခွင့်ရိှသည်။ 

၂။ ကိယ်စားလှယ်သည် အစရှယ်ယာရှင်ြဖစ်ရန်လိအပ်ပါသည်။ 

၃။ အစရှယ်ယာတစခ်ကိ တစ်ဦးထက်ပိ၍ အမည်တစ်ခနှင့်အတူ ပူးတွဲမှတ်ပတင်ထား သာ အစ 

 ရှယ်ယာရှင်များအ နနှင့် ရှ တွ့င် ဖာ်ြပထား သာ အစရှယ်ယာရှင်၏ မဲသာလင် အတည ်

 ြဖစ်သည။် 

၄။ ဤကိယ်စားလှယ်လဲစာကိ (၂၇-၁-၂၀၂၁) ရက် န ့ (ဗဒ္ဓဟူး န)့ နလ့ည် (၂) နာရီ နာက်ဆး 

 ထား၍ ကမ္ပဏီရးသိ ့အ ရာက်ပိ ့ ပးပါရန်။ 
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MMID Public Co., Ltd ၏ ဆဌမ အကိမ် ြမာက်နှစ်ပတလ်ည်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝး 

တွင ် ဆာင်ရွက်မည့်ကိစ္စရပ်များ 
  
အစည်းအ ဝးတွင် အာကပ်ါကိစ္စရပ်များကိ ဆွး နွးဆးြဖတ်မည်ြဖစ်ပါသည ်- 

၁။ ၂၀၁၈−၂၀၁၉ ဘ ာ ရးနှစ်၏ စာရင်းစစ် ဆး ပီး နှစ်စဉ်ဘ ာ ရးဆိင်ရာအစီရင်ခစာ၊ 

 ၂၀၁၉  ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက် န ့ကန်ဆး သာ (၆) လ ကာလအတကွ ်စာရငး်စစ် 

 ဆးပီး ဘ ာ ရးဆိင်ရာအစီရင်ခစာ၊ ဒါရိက်တာများ၏ အစီရင်ခစာများနှင့် စာရင်းစစ် 

 အစီရငခ်စာများကိ တင်ြပ ဆွး နွးြခင်းနှင့် အတည်ြပုချက်ရယူြခင်း၊ 

၂။ ဒါရိက်တာအဖဲွဝ့ငမ်ျား အလှည့်ကျ တာဝန်ထမ်း ဆာင်ြခင်းနှင့် ခန ့အ်ပ်ြခင်း၊ ဒါရိက်တာများ၏ 

 အခ ကး ငွသတ်မှတ်ြခင်းကိ အတည်ြပုြခင်း၊ 

၃။ W& Associates Ltd. လက်မှတ်ရ ြပည်သူစ့ာရင်းကိင်များအား စာရင်းစစ်ခန ့်အပ်မကိ 

 အတည်ြပုြခင်း၊ 

၄။ ကာ်မတီအဖွဲ ဝ့င်များ ြပာင်းလဲခန ့်ထားမကိ တင်ြပြခင်းနှင့် အတည်ြပုချက်ရယူြခင်း၊ 

၅။ လက်ရှိအသးြပုလျက်ရှိ သာ သငး်ဖွဲ မ့တ်ှတမ်းနှင့် သင်းဖွဲ စ့ည်းမျဉ်း အစား ြမန်မာနိင်ငကမ္ပဏီ 

 များဥပ ဒ ၂၀၁၇ နှင့်အည ီ ရးဆွဲထား သာ ကမ္ပဏ၏ီ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းအသစ်အား

 ကျင့်သးနင်ိ ရးအတွက် ရှင်းလင်းတင်ြပြခငး်နှင့ ် အထူးဆးြဖတ်ချက်ြဖင့် အတည်ြပုချက ်

 ရယြူခင်း၊ 

၆။ အစရှယ်ယာရှင်များက မးြမန်းသည့် မးခွန်းများကိ ဒါရိက်တာအဖဲွဝ့ငမ်ျားနင့်ှ တာဝန်ရှိသူ 

 များမှ ရှင်းလင်း ြဖကားြခင်း။ 

 

 

         အမ ဆာင်ဒါရိက်တာအဖွဲ  ့

         MMID Public Co., Ltd 
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Mandalay Myotha Industrial Development Public Company 

Limited 

သင်းဖွဲ မ့တ်ှတမ်းနင့်ှ သင်းဖွဲ စ့ည်းမျဉ်း ပဒ်မ ၈၄။ 

ဒါရိက်တာများ အလှည့်ကျ ဆာင်ရွက်ြခင်း 
 

MMID Public Company Limited ၏ သင်းဖွဲ မှ့တ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ စ့ည်းမျဉ်းအရ ဒါရိက်တာ 

များသည ်ကမ္ပဏ၏ီ သာမန်နှစ်ပတ်လည်အ ထွ ထွအစည်းအ ဝးတိင်းတွင် ယင်းကာလ၌ ဆာင်ရွက် 

န သာ ဒါရိက်တာများ၏ သးပတစ်ပ (သိ)့ အ ရအတွက်သည် သးဦးမဟတ်လင် (သိ)့ သးနှင့်စား၍ 

မြပတ် သာ ဒါရိက်တာများအ ရအတွက်သည် နတ်ထွက် ပးရမည်။ Corporate Governance 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ  ဒါရိက်တာအဖဲွဝ့ငခ်န ့အ်ပ်ရာတင်ွ Nomination Committee ၏ အရည် 

အချင်း စိစစ်သက်မှတ်ြခင်းကိ ခယူရန်လိအပ်ပါသည်။ 
 

ဒါရိက်တာအဖွဲ ဝ့င်(၃) ဦးြဖစ်သည့်  

(၁) ဦး ကျာ် ဇယျ  (ဒါရိက်တာ) 

(၂) ဦး အးဟန်  (ဒါရိက်တာ) 

(၃) ဦးြမတ်ထဋွ်  (ဒါရိက်တာ) 
 

တိသ့ည်  သင်းဖွဲ စ့ည်းမျဉ်းအရ  နှစ်ပတ်လည်အစည်းအ ဝးတွင် အလှည့်ကျနတ်ထွက် ပးရမည့်သူများ 

ြဖစ်ပါသည်။  
 

အထက် ဖာ်ြပပါ ဒါရိက်တာ (၃) ဦး နရာတွင် အစားထိးခန ့်ထားနိင်ရန်အတွက် ယှဉ် ပို င်အ ရွးခမည့် 

ပဂ္ဂိုလ်များအ နြဖင့် ယှဉ် ပို င်အ ရွးခရန်အတွက် ပူးတွပဲါ လိအပ်သည့်ပစများတွင် ြဖည့်စွက်၍       

(၂၇-၁-၂၀၂၁) ရက် န ့ (ဗဒ္ဓဟူး န)့ နလ့ည ် (၂) နာရီ နာက်ဆးထား၍ ြပန်လည် ပးပိပ့ါရန် မတ္တ ာ 

ရပ်ခအပ်ပါသည်။ 
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သိ	့
 Nomination Committee 
 Mandalay Myotha Industrial Development Public Co., Ltd    

ရက်စွဲ၊  ၂၀၂၁ ခနစ်ှ၊        လ       ရက် 
 

ဒါရိက်တာအဖွဲ ဝ့င်အြဖစ် ပါဝင်အ ရွးခရန် အဆိြပုလာ 

လူ ကီးမင်းခင်ဗျား 

Mandalay Myotha Industrial Development Public Co., Ltd ၏ သင်းဖွဲ မှ့တတ်မ်းနငှ့် သင်းဖွဲ  ့

စည်းမျဉ်းများကိ လိက်နာလျက် ဒါရိက်တာအဖဲွဝ့ငအ်သစ်များ ြပန်လည ် ရွးချယ် ခန ့အ်ပ်ရာတွင် 

ဒါရိက်တာအဖွဲ ဝ့င်တစ်ဦးအြဖစ် ပါဝင်အ ရွးချယ်ခလိပါ ကာင်း အဆိြပုပါသည်။ 

     အဆိြပုသူလက်မှတ် ---------------------------------------- 

     အဆိြပုသူအမည် ---------------------------------------- 

     မှတ်ပတင်အမတ်ှ ---------------------------------------- 

     နရပလိ်ပ်စာ  ---------------------------------------- 

        ----------------------------------------  

     အစရှယ်ယာလက်မှတ်အမတ်ှနှင့်   ----------------------------- 

     ပိင်ဆိင်သည့်အစအ ရအတွက်      ---------------------------- 

     ဖနး်        ----------------------------- 
 

ဒါရိက်တာအြဖစ်အ ရွးခရန် အဆိြပုနိင်သည့် အစရှယ်ယာရှင်၏ 
အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်နှင့် စည်းကမ်းချကမ်ျား 

 
၁။ အဆိြပုသူသည ် (၃၁-၁၂-၂၀၂၀) နတ့င်ွ အစရှယ်ယာအ ရအတွက် ၅၀၀၀၀ စ အနည်းဆး 

 ပိင်ဆိင်ရပါမည်။ 

၂။ ကမ္ပဏ၏ီ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခစည်းမျဉ်းတွင် ြပဌာန်းထားသည့် ဒါရိက်တာအရည်အချင်းနှင့် 

 ြပည့်မီ၍ သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လိက်နာနိင်သူြဖစ်ရမည်။  

၃။ အဆိြပုလာနှင့်အတူ မှတ်ပတင်မိတ္တ ူ၊ သန်း ခါငစ်ာရင်းမိတ္တ ူ၊ ဓာတ်ပ (၂) ပ ပါရိှရမည်။ 

၄။ ပူးတွပဲါ ကိယ် ရးမှတ်တမ်းအကျဉ်းတွင် ြပည့်စစွာြဖည့်စွက်၍ ြပန်လည် ပးပိရ့မည်။ 

၅။ (၂၂-၁-၂၀၂၁) ရက် န ့( သာကာ န)့ ည န (၄:၃၀) နာရီထက် နာက်မကျဘ ဲMMID Public 

 Co., Ltd ၏ အီး မးလ် info@mmidproject.com သိ ့ ပးပိ ့ ပးရန်နှင့် ၎င်းအချိနထ်က် 

 ကျာ်လွန်ပါက အတည်ြပုလက်ခမည်မဟတ် တာ့ပါ။ 



(၁) ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား

(၂) မိသားစု၀င္စာရင္း

အမည္

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္အမွတ္ ေမြးသကၠရာဇ္

ပညာအရည္အခ်င္း လူမ်ိဳး / ဘာသာ

အဖအမည္ အမိအမည္

ေနရပ္လိပ္စာ အိမ္အမွတ္ - လမ္း - ရပ္ကြက္ -

ျမိဳ႕နယ္ - ျမိဳ႕ -

ဖုန္း ရံုး - အိမ္ - ဖက္ (စ္) -

လက္ကုိင္ဖုန္း -

အီးေမးလ္

ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔တံဆိပ္မ်ား

ႏွင့္ရရွိခဲသည့္ခုႏွစ္

စဥ္ အမည္ ေတာ္စပ္ပုံ လိပစာ အလုပအကငို ္ ရွယ္ယာအေရအတြက္



လက္မွတ္ -----------------------------------------

အမည္ --------------------------------------------

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကိုယ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ကိုယ္တိုင္ မွန္ကန္စြာျဖည့္စြက္ထားေၾကာင္း လက္မွတ္္ေရးထိုးပါသည္။

ရကစြဲ္ - ခုႏွစ္၊ လ၊ ( ) ရက္။

(၃) လြန္ခဲ့သည့္ (၅)ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခဲ့မႈမ်ား

(၄) လြန္ခဲ့သည့္ (၅)ႏွစ္အတြင္း လူမႈေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအဖ႔အြဲ စည္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

စဥ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔

အစည္းအမည္

ရာထူး ရက္စြဲ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား

မွ ထိ

စဥ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔

အစည္းအမည္

ရာထူး ရက္စြဲ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား

မွ ထိ



ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္း


