
 

ဧရာဝတီဘဏလ်ီမတိ က ် 

က ုမပဏမှီတ်ပ ု တင်အမှ တ်: ၁၁၀၃၁၂ ၁၅၆ 
 

အက  ြောင ်းအရြော။ ဧရာဝတီဘဏလ်ီမတိ က ်၏ နှစပ်တလ်ည ်အထ ွေထ ွေ အစည််းအထဝ်း (Annual 

General Meeting-AGM)က ျ င််းပမည ်ကိစစ 
 

၁။ ဧရြောဝတဘီဏ လီမိတ  ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍြောကရ်းနှစ ခ ျုပ ၊ နှစ ပတ လည အက ွေက ွေအစည ်း 

အကဝ်း ိို ၂၉-၁၀-၂၀၂၁ ရ  က ေ့ (  ြောသပကတ်းက ေ့)၊  ံ    ၁၀  ာရီတွေင  ဧရြောဝတဘီဏ လီမိတ   

(ရံို်းခ ျုပ )(ROWE)၊ ပိုသိမ ခ  ်းမ၌ ဗွေီဒယီိို ွေ  ဖရင  ဖဖင     င ်းပမည  ဖဖစ ပါသည ။  
 

 

၂။ အစည ်းအကဝ်း ိို ကအြော  ကဖြော ဖပပါ လိုပ င  ်းစဉ မ ြော်းဖဖင     င ်းပမည ဖဖစ ပပီ်း အစည ်းအကဝ်း 

ဖိတ စြောအြော်း ဤအက  ြောင ်း  ြော်းစြောနှင  အတ ူ အစိုရှယ ယြောဝင မ ြော်းနငှ   ဘိုတ အဖွေ ွဲ့ဝင  ဒါရိို  တြော 

တစ ဦ်းခ င ်းစီအြော်း Zoom Link နှင  အတ ူကပ်းပိိုေ့အပ ပါသည ။ တ  ကရြော  နိိုင ဖခင ်းရှမိရှိအြော်း ဖိတ စြောတွေင  

ပါရှသိည   RSVP ဖို  ်း ံပါတ မ ြော်းသိိုေ့ ဖပ    ြော်းကပ်းပါရ  လည ်း တစ ဆ  တည ်းကဖြော ဖပအပ ပါသည - 

 

စီ်းပွော်းထရ ်းဆိုင်ရာ လုပ် ငန််းစဉ်မျာ်း 

 (၁)  ို  ဆံို်းခ  ကသြော ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍြောကရ်းနှစ အတွေ   ဘဏ္ဍြောကရ်းရငှ ်းတမ ်းနှင   စြောရင ်းစစ အစီရင  

ခံစြောမ ြော်း ရှင ်းလင ်းတင ဖပဖခင ်း၊ 

 (၂) ဒါရိို  တြောအဖွေ ွဲ့ဝင မ ြော်း ခ ေ့ အပ ဖခင ်း (ယင ်းနှင  စပ လ ဉ ်း၍ ဒါရိို  တြောအဖွေ ွဲ့ဝင အသစ ခ ေ့ အပ ရ   

အမည စြောရင ်းတင သွေင ်းသည   ိစစ သိိုေ့မဟိုတ  ဒါရိို  တြောအဖွေ ွဲ့ဝင အဖဖစ မှ  ိုတ ပယ မည   

 ိစစအတွေ   မည သည   အက  ြောင ်း  ြော်းမှုမ ျို်းအြော်း လ  ခံရရှဖိခင ်း မရှိပါသဖဖင   ဒါရိို  တြော 

အဖွေ ွဲ့ဝင အသစ  ကဖပြောင ်းလ ခ ေ့ အပ ဖခင ်းမရှိပါ) 

 (၃) ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍြောကရ်းနှစ အတွေ   ဖပင ပစြောရင ်းစစ အြော်း ဖပင ပစြောရင ်းစစ အဖွေ ွဲ့ဖဖစ သည   

WinThin & Associates ၏ လ  ရှိကဆြောင ရွ  လ   ရှိသည   စြောရင ်းစစ အစြော်း အဖခြော်းတစ ဦ်း 

ကဖပြောင ်းလ ခ ေ့ အပ ရ  ၊ (စြောရင ်းစစ ၏ အမည စြောရင ်းအြော်း ဗဟိိုဘဏ သိိုေ့ တင ဖပ အတည ဖပျုခ    

ရယူပပီ်းဖဖစ ပါသည ) 

 (၄) ကငွေကရ်းက  ်းကရ်းအဖွေ ွဲ့အစည ်းမ ြော်း ဥပကဒနငှ   Corporate Governance နှင  အည ီ စြောရင ်းစစ  

က ြော မတအီပါအဝင  လ  ရှိဖွေ ွဲ့စည ်း ြော်းသည   က ြော မတမီ ြော်းအြော်း ဆ  လ  တြောဝ   

 မ ်းကဆြောင ရ   ခ ေ့ အပ ဖခင ်း၊ 

 (၅) ဘိုတ အဖွေ ွဲ့ဝင ဒါရိို  တြော(၄)ဦ်း၏ ရြော ူ်းအကခေါ်အကဝေါ်မ ြော်း ဖပင ဆင သတ မှတ ဖခင ်း၊  

 ( )ဦ်းက ြော က ြော အြော်း တည က ြောင သူနှင  ဥ ကဋ္ဌ ရြော ူ်းသိိုေ့လည ်းက ြောင ်း၊ 

 (ခ)ကဒေါ်ခင ကစြောဦ်းအြော်း အမှုကဆြောင ဥ ကဋ္ဌ ရြော ူ်းသိိုေ့လည ်းက ြောင ်း၊ 

 (ဂ)ဦ်းသ  ်းက ြော အြော်း ဒိုတိယဥ ကဋ္ဌ ရြော ူ်းသိိုေ့လည ်းက ြောင ်း၊ 

 (ဃ)ကဒေါ်က ်းက ်းခိိုင အြော်း ဒိုတိယဥ ကဋ္ဌ ရြော ်ူးသိိုေ့လည ်းက ြောင ်း၊ 
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အဓိကက ျ သည ် ဆ ု်းဖြတခ်ျ က ်

(၆) ကအြော  ပါအခ   အြော်း အစည ်းအကဝ်း၏ အဓိ   သည  ဆံို်းဖဖတ ခ   အဖဖစ  အတည ဖပျုမည  

ဖဖစ ပါသည - 

၂၀၂၀ ဖပည  နှစ ၊ ဒီ င ဘြောလ ၂၃ ရ  က ေ့တွေင  ဖမ  မြောနိိုင ငံကတြော ဗဟိိုဘဏ မှ အတည ဖပျုပပီ်း 

ဖဖစ သည   ဧရြောဝတီဘဏ လီမိတ  ၏ ဖွေ ွဲ့စည ်းပံိုအကဖခခံဥပကဒအသစ အြော်း အစိုရှယ ယြောရှင  

မ ြော်းနငှ   ဒါရိို  တြောမ ြော်းမှအတည ဖပျုဖခင ်း၊ 

 

 

 

ဒါရိို  တြောအဖွေ ွဲ့၏ညွှ    ြော်းမှုအရ 

 

 
          (ကအြောင မ ျို်းကစြော) 

ဒါရိို  တြောအဖွေ ွဲ့အတွေင ်းကရ်းမ ှ်း 

 

ရ  စွေ ၊ ၂၀၂၁ ခိုနှစ ၊  သဂိုတ လ ၂၇ ရ   

 

 

 

 

 

 

 


