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၂၀၂၀ခုနစှ ်၊ ဒဇီငဘ်ာလ (၂၀)ရကန် ေ့တငွ ်ကျင််းပပပြုလပ်ုခ ေ့န ာ စတတုထ အကကြိမ်နပမာက ်

နစှပ်တလ်ညအ်န နွ အွစည််းအန ်းတငွ ်အတညပ်ပြုခ ေ့ ညေ့  ်ဆ ်ုးပြတခ်ျကမ်ျာ်းအာ်း အ ြိနပ်းန ကပငာပခင််း 

တီအမ်အတိ်ခ တ်ယ်လီကွန််းအမ ော်းနငှ သ်က်ဆိိုငသ်သော ကိုမပဏလီီမိတက်၏ ဒါရိိုက်တောအဖွ ွဲ့သည ် ၂၀၂၀ခိုနစ်ှ ၊ နိို၀ငဘ်ောလ 

(၂၀)ရက်သန  စွ ဖဖင  ် ထိုတ်ဖြနထ်ော်းသသော စတိုတထ အကကိမ် နစ်ှြတ်လည ် အသထသွထအွစည််းအသ ်းတွင ် သဆောငရွ်က်ရမည ် 

ကိစစမ ော်း အသသိြ်းသ ကဖငောခ က်တွင ် ထည သ်ွင််းသဖော်ဖြထော်းသည  ် သအောက်သဖော်ဖြြါ ဆ ို်းဖဖတ်ခ က်မ ော်းအော်း ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ ၊ 

ဒဇီငဘ်ောလ (၂၀)ရက်သန  တွင ် ဖြြုလိုြ်ခ  သသော ကိုမပဏ၏ီ နစ်ှြတ်လညအ်သထသွထအွစည််းအသ ်းတွင ် အစိုရှယ်ယောရှငမ် ော်းမှ 

သသဘောတူ ဆ ို်းဖဖတ်ခ  သ ကောင််း အသသိြ်းသ ကဖငောအြ်ြါသည။် 

စဉ် ဆ ်ုးပြတခ်ျကမ်ျာ်း ရလဒ ်

၁ ၂၀၁၉  mini budget ဘဏ္ဍာန ှစ ် န ှင ် ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ဘ ဏ္ဍာရ ေး န ှစ ်၏  န ှစ ်ခ ျုပ်စ ာ င် ေး  

န ှင ်ဘဏ္ဍ ာရ ေး  ှ င်ေးတမ်ေး  မ ာေးက  ို အတည်ပပ ျု န ်။ 

အတညဖ်ြြုသည် 

၂ ၂၀၁၉  mini budget ဘဏ္ဍ ာန ှစ ်  န ှင ် ၂၀ ၁၉ - ၂၀၂၀  ဘဏ္ဍ ာရ ေး န ှစ ်၏  

ဒါ ရ ိုက်တ ာ အဖ  ွဲ့အစ ီ အ ငခ်ံစ ာ  က  ိုအတည်ပပ ျု န ်။ 

အတညဖ်ြြုသည် 

 

၃ 

(၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ )ဘ ဏ္ဍာန ှစ ်အ တ က်  ဒါ ရ ိုက်တ ာ အဖ  ွဲ့ဝ င်  ဦီေးရ အာ င်သန ်ေး  အ ာေး  

အလှည ်က တ ာဝန ်ထမ်ေး  ရ ာင် ပ ခင်ေး  န ှင ် ပပန ်လည်ရ  ေး ခ ယ်ခန  ် အ ပ်မ ှု  က  ို အတည်ပပျု န ်။ 
အတညဖ်ြြုသည် 

(၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ )ဘ ဏ္ဍာန ှစ ်အ တ က်  ဒါ ရ ိုက်တ ာအဖ  ွဲ့ဝင်  ဦီေးသ န ်ေး ရ  ာ် အ ာေး  
အလှည ်က တ ာဝန ်ထမ်ေး  ရ ာင် ပ ခင်ေး  န ှင ် ပပန ်လည်ရ  ေး ခ ယ်ခန  ် အ ပ်မ ှု  က  ို အတည်ပပျု န ်။ 

အတညဖ်ြြုသည် 

(၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ )ဘ ဏ္ဍာန ှစ ်အ တ က်  ဒါ ရ ိုက်တ ာ အဖ  ွဲ့ဝ င်  ရ ဒေါ်  ဥမမ ာလ င် အ ာေး  

အလှည ်က တ ာဝန ်ထမ်ေး  ရ ာင် ပ ခင်ေး  န ှင ် ပပန ်လည်ရ  ေး ခ ယ်ခန  ် အ ပ်မ ှု  က  ို အတည်ပပျု န ်။ 

အတညဖ်ြြုသည် 

၄ က ိုမပဏီ၏  ဖ  ွဲ့စ ည ်ေးပ ံိုစည ်ေးမ  ဉ်ေး  ပ ါ  အခန ်ေး  (၁၁ ) ၊ အပ ို ဒ် (၇၈ )  အာေး ပပန ်လည်ပပ င် င်မှုက  ို  

အတည်ပပ ျု န ်။ 
အတညဖ်ြြုသည် 

၅ U Tin Latt and Associates အ ာေး  ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍ ာန ှစ ်အတ က ်   

ပပငပ်စ ာ င်ေးစ စ ်အပဖစ ်ခန  ်အပ်မ ှု က  ို  အတည်ပပျု န ်။ 

အတညဖ်ြြုသည် 

 

ဒါရိိုက်တောအဖွ ွဲ့၏ အမိန  အ်ရ 

 

ဦ်းသဟီလွင ်

အိုြ်ခ ြုြ်မှုဒါရိိုက်တော 

၂၀၂၀ခိုနစ်ှ ၊ ဒဇီငဘ်ောလ (၂၁)ရက်။ 
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Resolutions Passed at the 4th  Annual General Meeting held on 20th of December 2020 

The Board of Directors of TMH Telecom Public Company Limited wishes to announce that the following 

resolutions, which were specified in the Notice of the Annual General Meeting dated 20th  of November 

2020 were duly passed at the Company’s AGM held on 20th of December 2020. 

No. Resolutions Result 

1. 
To approve the Audited Financial Statement of 2019 Mini Budget Financial 

year and 2019-2020 Financial year 
Passed 

2. 
To approve the Directors’ report of 2019 Mini Budget Financial year and 2019-
2020 Financial year  

Passed 

3. 

To approve the re-election of U Aung Than for financial year 2020-2021.  Passed 

To approve the re-election of U Thein Zaw for financial year 2020-2021.  Passed 

To approve the re-election of Daw Ohnmar Lwin for financial year 2020-2021.  Passed 

4. 
To approve the amendment of Company’s constitution _ Chapter 11, section 

78. 
Passed 

5. 
To approve U Tin Latt and Associates as the Independent audit firm for 
financial year 2020-2021. 

Passed 

 

 

By order of the Board, 

 

Thiha Lwin 

Managing Director 

21st  December, 2020 

 


