




 

MTSH ၏ အဋ္ဌမအကြိမ်မ မာြ် နှစ်ပတ်လည ်အမထွေမထွေအစညး်အမဝးတွေင်  

မဆာင်ရွြ်မည့်ြိစ္စရပ်များ 

 

၁။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ကုေ်ဆုံးနသာ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ၏ 

နှစ်ြတ်လည်အစီရငခ်ံစာနှင့် အတညပ်ြုဘဏ္ဍာနရးရှင်းတမ်းကုိ န ကညာပခင်း။ 

၂။ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အပမတန်ဝစုခွဲနဝပခင်းကုိ န ကညာပခင်း။ 

၃။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ၏ အတညပ်ြုဆုန ကးတင်ပြပခင်းကုိ  န ကညာပခင်း။ 

၄။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဝင်များ နရွေးချယ်ခေ့်အြ်ပခင်းနှင့် နရွေးချယ်ခံရနသာ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း 

အား န ကညာပခင်း။ 

၅။ လွတ်လြ်နသာ ဒါရိုက်တာ (၂) ဦး၏ အမည်စာရင်းအား န ကညာပခင်း။ 

၆။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခနုှစ်အတွက် ပြင်ြစာရင်းစစ်ခေ့်အြ်ပခင်းကုိ န ကညာပခင်း။ 

 

Agenda of MTSH 8th Annual General Meeting 

 

1. Announcement of Approved Directors’ Report and Financial Statements of FY 2019-2020 ended 

30th September 2020.  

2. Announcement of Shareholders’ Dividend. 

3. Announcement of Approved Directors’ Bonus.  

4. Appointment of Members of the Board and announcement of Approved BOD Members. 

5. Announcement of Approved (2) Independent Directors. 

6. Announcement of Approved External Audit Firm for the Year 2021-2022. 

 

အစုရှယ်ယာရှင်များအမေ ြင့် မမး မေ်းအကြံ ပုလိုသည်များရိှပါြ  ( ၂၅-၃-၂၀၂၁) ရြ်မေ့ ညမေ (၄:၃၀) မောြ်ဆံုးထား၍ 

မပးပ့ုိနိုင်ပါသည်။ 

“For any questions or suggestions, please kindly send them by 4:30 pm on 25th Mar 2021.” 

   

                      ဒါရိုက်တာအဖွဲ့   

       ပမေ်မာသီလဝါအက်(စ)်အီးဇက်ဟိုးဒင်းြတ်ဘလစ် 

                                အများနှင့်သက်ဆိုင်နသာ ကုမ္ပဏီလီမတိက် 

 



 

အ မတ်ေဝစု ခွေဲေဝမညဴ်စေစ်အာဵ ရှင်ဵလင်ဵတင် ပ ခင်ဵ 

 

ပမန်မာသီလဝါ အက(်စ)်အီဵဇက်ဟိုဵဒင်ဵ ပတ်ဘလစ် အမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုငေ်သာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ၂၀၂၀ ပပညဴ်နှစ်၊ 

စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်ေန့တွင ် ကုန်ဆုဳဵခဲဴသညဴ ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် စာရင်ဵ ရှင်ဵတမ်ဵ အရ ဒါရိုကတ်ာအဖွဲ့ 

သည ် ရရှိလာသည်ဴ အပမတ်ေငွမျာဵအေပါ်အေပခခဳ၍ ၃၀-၃-၂၀၂၁ ေန့တွင ် ကျင်ဵပမည်ဴ အဋ္ဌမအကကိမ်ေပမာက ် နှစ် 

ပတလ်ည်အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵတွင် တက်ေရာက်လာသညဴ် အစုရယှ်ယာရှင်မျာဵအာဵ အစုရယှ်ယာရှင်မျာဵ ပိုင် 

ဆိငု်သညဴ ် အစုရယှ်ယာတစ်စုလျှင် ကျပ ် (၁၈၀) တိတိအာဵ ခွဲေဝေပဵမညပ်ဖစ်ေ ကာင်ဵ ေ ကညာေပဵရနအ်တွက်           

၂၀-၁-၂၀၂၁ ေန့တွင ် ကျင်ဵပပပုလုပ်သည်ဴ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစည်ဵအေဝဵအမှတ်စဉ် (၆/၂၀၂၀-၂၀၂၁) ၌ ေဆွဵေနွဵ 

ဆုဳဵ ပဖတခ်ဲဴပါသည်။  

 

သို့ပဖစ်ပါ၍ အစုရယှ်ယာရှင်မျာဵသို ့ ခွဲေဝေပဵမညဴ် အပမတ်ေဝစုတန်ဖိုဵကို အစုရှယ်ယာရှင်မျာဵအာဵ စနစ်တကျထုတ် 

ေပဵနိုင်ရန်အတွက် ၅-၂-၂၀၂၁ ေန့အထိ အေရာင်ဵအဝယ်ပပုလုပ်ခဲပဴပီဵ အစုရှယ်ယာရှငမ်ှတ်တမ်ဵတငွ် ၁၀-၂-၂၀၂၁ 

ေန့၌ ပါရှမိညဴ်အစုရှယ်ယာရှင် တစ်ဦဵချင်ဵစကီ အစုရယှ်ယာဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ေသာ အေရအတွက်အတိုင်ဵ ရယူခွငဴရ်ှ ိ

မည်ပဖစ်သည်။  

 

အပမတ်ေဝစုမျာဵထုတေ်ဝေပဵရာတွင် - 

Securities ကုမ္ပဏီမျာဵပဖစ်ေသာ KBZSC Securities, MSEC Securities, AYAtrust Securities, CB Securities, 

KTZRH Securities နှငဴ ် UAB Securities ကုမ္ပဏီတိုတ့ွင ် Securities Account ဖွငဴ်လှစ်ထာဵပပီဵပဖစ်သညဴ် အစုရှယ် 

ယာရှင်မျာဵအတွက ် အပမတ်ေဝစုကို မိမိတို့ဖငွဴ်လှစ်ခဲဴသညဴ် Securities ကုမ္ပဏီမျာဵသို့ ထညဴ်သွင်ဵေပဵမည ် ပဖစ်ပါ၍ 

Securities ကုမ္ပဏီနှငဴ ်ဆက်သွယ်ေဆာငရ်ွေက ်ကရပါမည်။ ထညဴ်သွင်ဵေပဵမညဴ်ရကက်ို ထပ်မဳေ ကညာပါမည။် 

 

Securities Account မဖွငဴ်လှစ်ရေသဵေသာ အစုရယှ်ယာရှင်မျာဵအတွက် ထုတ်ယူရမညဴ်ဘဏ်ခွဲနှငဴ ်ရက်စွအဲာဵ ဆက် 

လက်ေ ကညာေပဵသွာဵမည်ပဖစ်ပါသည။်  

 

 

 

 

 

                  ဒါရိုကတ်ာအဖွဲ့ 

                                                                                    ပမန်မာသီလဝါအက်(စ)်အီဵဇက်ဟိုဵဒင်ဵပတဘ်လစ် 

                                    အမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် 

 

 



 

အ မတ်ေဝစုထုတ်ယူရေ် ြျေ်ရှိသညဴ် အစုရှယ်ယာရှင်မျာဵြို  

အသိေပဵအေကြာင်ဵကြာဵ ခင်ဵ 

 

၂၀၁၄-၁၅၊ ၂၀၁၅-၁၆၊ ၂၀၁၆-၁၇၊ ၂၀၁၇-၁၈၊ ၂၀၁၈-၁၉၊ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တို့အတကွ် ပမန်မာသီလဝါ                

အက်(စ်)အီဵ ဇက် ဟိုဵဒင်ဵပတဘ်လစ်အမျာဵနှငဴ်သက်ဆိငု်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်က ခွဲေဝေပဵသညဴ ် အပမတ်ေဝစုကို 

အေ ကာင်ဵေ ကာင်ဵ ေ ကာငဴ် လာေရာက်မထုတယ်ူေသဵသညဴ် အစုရယှ်ယာရှငမ်ျာဵအေနပဖငဴ် ေအာက်တွငေ်ဖာ်ပပထာဵ 

သညဴ်အတိငု်ဵ ဆက်သွယ်၍  အပမတ်ေဝစုထုတယ်ူနိုင်ပါသည်။  

 

ဆက်သွယ်ရမညဴ်လိပစ်ာ - ပမန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီဵ ဇက် ဟိုဵဒင်ဵပတ်ဘလစ်အမျာဵနှငဴ်    

    သက်ဆိုငေ်သာ ကုမ္ပဏီလီမိတက ်(MTSH ၊ အစုရယှ်ယာဌာန၊ 

    ေရွှေဇဗ္ူဗ ေရဵဗာဵဗျူဵကွန်ဵပလပ်(စ)်၊ ၂၃ ဂျ-ီ၁၊ အမှတ ်၃-ဘီ၊                                

   တာဝါ (ေအ)၊ (၉) ထပ ်(အေပါ်ဆုဳဵထပ်)၊ကမ်ဵ နာဵလမ်ဵ၊      

   အလုဳပမို့နယ်၊ ရန်ကုန်ပမို့။ 

ဆက်သွယ်ရမညဴ်ဖုန်ဵနဳပါတ် - ၀၁-၂၃၀၁၇၇၂၊ ၂၃၀၁၇၇၃၊ ၂၃၀၁၈၅၃၊ ၂၃၀၁၈၅၄၊ ၂၃၀၁၈၈၅၊                                       

၀၉ ၉၆ ၉၉၉ ၇၈၁၇၊  

အီဵေမဵလ် -  IR@mtshmyanmar.com 

 

                                    ဒါရိုကတ်ာအဖွဲ့ 

                                                                                ပမန်မာသီလဝါအက(်စ်)အီဵဇက်ဟိုဵဒင်ဵပတဘ်လစ် 

                                                                                  အမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမတိက် 

 

အသိေပဵေကြညာချြ ်

 

ပမန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီဵဇက် ဟိုဵဒင်ဵပတ်ဘလစ် အမျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမတိက်၏ ဒါရိကု်တာ 

အဖွဲ့ကအဋ္ဌမအကကိမ်ေပမာက် နှစ်ပတ်လည်အေထွေထအွစည်ဵ ေဝဵတွင် တင်ပပမညဴ်နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခဳစာ  စာအုပ် 

ကိ၁ု-၃-၂၀၂၁ ေန့မှစတင၍် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခဳစာအာဵ MTSH၏ Websiteပဖစ်သညဴ်www.mtshmyanmar.com 

တွင ်တင်ထာဵမည်ပဖစ်ပါေ ကာင်ဵ ေလဵစာဵစွာပဖငဴ် အသိေပဵအပ်ပါသည်။  

 

 

                                                                                                          ဒါရိုကတ်ာအဖွဲ့ 

       ပမန်မာသီလဝါအက(်စ)်အီဵဇက်ဟိုဵဒင်ဵပတဘ်လစ် 

                                            အမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်  

 

mailto:IR@mtshmyanmar.com
http://www.mtshmyanmar.com/


 

သ့ုိ 

 မမန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီဵဇက် ဟုိဵဒင်ဵပတ်ဘလစ်အမျာဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမတိက် 

  ရက်စွဲ။         ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊  (        ) လ   (         ) ရက်။ 

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဝင်အဖဖစ် ပါဝင်အ ရွေးခံရန် အဆိုဖပုလွှာ 

လူကကီဵမင်ဵခင်ဗျာဵ  ...... 

 မမန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီဵဇက် ဟုိဵဒင်ဵပတ်ဘလစ်အမျာဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမတိက်တွင် 

ယင်ဵကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့ စည်ဵပုဳအေမခခဳစည်ဵမျဉ်ဵကို လိုက်နာလျက ် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဝင်သစ်မျာဵ ေရွေဵချယ်ခန့်အပ်ရာ 

တွင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦဵအမဖစ် ပါဝင်အေရွေဵချယ်ခဳလိုေ ကာင်ဵ အဆိုမပုပါသည။် 

 

       အဆုိမပုသူ လကမ်ှတ်  -------------------------- 

       အဆုိမပုသူ အမည်        --------------------------- 

       မှတ်ပုဳတင်အမှတ်         --------------------------- 

       ေနရပ်လိပ်စာ            --------------------------- 

 

ဒါရိုက်တာအဖဖစ်အ ရွေးခံနိုင်ရန် အဆိုဖပုနိုင်သည့် အစုရှယ်ယာရှင်၏  

အရညအ်ချင်းသတ်မှတခ်ျက်နှင့် စည်းကမ်းချက်များ 

၁။ အစုရှယ်ယာအ ေရအတွက် (၁၀,၀၀၀) နှင်ဴ အထက်ပိင်ုဆိုင်ရမည်။  

၂။ ကုမ္ပဏီ၏ ဖဲွ့စည်ဵပုအဳေမခခဳစည်ဵမျဉ်ဵတွင် မပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် ဒါရိုက်တာအရညအ်ချင်ဵနှင်ဴ မပညဴ်မ၍ီ သတ် 

မှတ် စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵအာဵ လိုက်နာနိင်ုသူမဖစ်ရမည်။  

၃။ အဆိုမပုလွှာနှင်ဴအတူ မှတ်ပဳုတင်မိတ္တူ၊ သန်ဵေခါင်ဵစာရင်ဵမိတ္တူ၊ ဓာတ်ပု ဳ(၂) ပု ဳပါရှိရမည။် 

၄။ ပူဵတွပဲါ ကိုယ်ေရဵမှတ်တမ်ဵ အကျဉ်ဵတွင် မပည်ဴစုဳစွာမဖည်ဴစွက်၍ မပန်လည်ေပဵပို့ရမည်။ 

၅။ ၁၈-၃-၂၀၂၁ ရက် ( ကာသပေတဵေန့) ညေန (၄:၃၀) နာရီထက်ေနာက်မကျဘဲ MTSH ၏ Email မဖစ်သညဴ် 

info@mtshmyanmar.com သ့ုိ ေပဵပို့ေပဵရန်နှင်ဴ ၄င်ဵအချနိ်ထကေ်ကျာ်လွန်ပါက အတညမ်ပု လက်ခဳမည် 

မဟုတေ်တာဴပါ။ 
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ဖမန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက် ဟုိးဒင်းပတဘ်လစ်အများနှင့် သက်ဆိုင် သာ ကုမ္ပဏီလီမတိက် 

ဒါရိုက်တာအမဖစ် ပါဝင်အေရွေဵခဳလိုသူ၏  

ကုိယ်ေရဵမှတ်တမ်ဵအကျဉ်ဵ 

 

 

 

၁။  အမည်      - ----------------------------------  

၂။  နိုင်ငဳသာဵမှတ်ပဳုတင်အမှတ်    - ---------------------------------- 

၃။  ေမွဵသက္ကရာဇ်     - ---------------------------------- 

၄။  ပညာအရညအ်ချင်ဵ     - ---------------------------------- 

၅။  လူမျ ို ဵနှငဴ်ကိုဵကွယ်သညဴ်ဘာသာ  - ---------------------------------- 

၆။  မိဘအမည်၊ ကုိဵကွယ်သညဴ်ဘာသာ   - ---------------------------------- 

၇။  လကရ်ှိေနရပ်လိပ်စာ    - ----------------------------------  

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

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

၈။  ဆက်သွယ်ရန်ဖနု်ဵနပဳါတ်   - ---------------------------------- 

အီဵေမဵလ်      ---------------------------------- 

၉။  ဝယ်ယူထာဵသညဴ် အစုရှယ်ယာလကမ်ှတ်  - ---------------------------------- 

  အမှတ်နှင်ဴ အေရအတွက်     ---------------------------------- 

၁၀။ ကုမ္ပဏီလုပင်န်ဵအေတွ့အကကုဳ   - ---------------------------------- 

  (ေနာက်ဆက်တွဲမဖင်ဴ ေဖာ်မပနိင်ုပါသည။်)  ----------------------------------  

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

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

၁၁။ အမခာဵလုပ်ငန်ဵအေတွ့အကကုဳ   - ----------------------------------  

  (ေနာက်ဆက်တွဲမဖင်ဴေဖာ်မပနိုင်ပါသည။်)   ---------------------------------- 

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

၁၂။   အထကေ်ဖာ်မပပါ အေ ကာင်ဵအရာမျာဵမှာ မှန်ကန်ပါေ ကာင်ဵနှင်ဴ ဒါရိုက်တာအမဖစ် ေရွေဵချယ်ခဳရပါက 

လကခ်ဳေဆာင်ရွေက်မညမ်ဖစ်ေ ကာင်ဵ ဝန်ခဳကတိမပုပါသည။် 

         အဆုိမပုသူ အစုရှယ်ယာရှင်၏လက်မတှ် 

 

 

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



 

အစုရှယ်ယာရှင်မျာဵအာဵ အသိေပဵ ခင်ဵ 

 

၁။  ပမန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီဵဇက် ဟိုဵဒင်ဵပတဘ်လစ်အမျာဵနှငဴ်သက်ဆိငု်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ 

အဋ္ဌမအကကိမ်ေပမာက် နှစ်ပတ်လည်အေထွေထွအစည်ဵ ေဝဵကိ ု ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ထုတ် 

ပပန်ထာဵေသာ လမ်ဵညွှန်ချက်နှငဴ်အညီ အွန်လိုင်ဵအသုဳဵပပု၍ ၃၀-၃-၂၀၂၁ ရက်ေန့၊ နဳနက် (၁၀:၀၀) နာရတီွင် 

ကျင်ဵပပပုလုပမ်ည်ပဖစ်ပါသည်။ 

၂။  ဒါရိုကတ်ာအဖွဲ့၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် နှစ်ပတ်လည် အစီရငခ်ဳစာကို ၁-၃-၂၀၂၁ ရက်ေန့တွင် 

www.mtshmyanmar.com ၌ တင်ေပဵထာဵမည်ပဖစ်ပါသည်။ 

၃။  အစုရယှ်ယာရှင်မျာဵ၏ အကကဳပပုချက်/ေမဵပမန်ဵချက်မျာဵကို ၂၅-၃-၂၀၂၁ ရက်ေန့ ညေန (၄:၃၀) 

ေနာကဆ်ုဳဵ ထာဵ၍ ဒါရိုကတ်ာအဖွဲ့ထဳသို့လိပ်မပူပီဵ info@mtshmyanmar.com သို့ေပဵပို့နိုင်ပါသည်။ 

၄။  ဒါရိုကတ်ာအဖွဲ့ဝင်အပဖစ် ပါဝင်ေရွေဵချယ်ခဳရန် အစုရှယ်ယာအေရအတွက် (၁၀,၀၀၀) နှငဴအ်ထက်ပိငု် 

ဆိငုသ်ူ ပဖစ်ရပါမည်။ ဒါရိုကတ်ာအဖွဲ့ဝင်အပဖစ်  ေရွေဵချယ်ခဳလိုသူမျာဵသည် MTSH Website ပဖစ်ေသာ 

www.mtshmyanmar.com သို့ ဝင်ေရာက်၍ သတ်မှတထ်ာဵသညဴ် Form ပုစဳဳအာဵ Download ပပုလုပ်ပဖညဴ ်

စွက်ပပီဵ ေလျာက်ထာဵနိုင်ပါသည်။ 

၅။  အစုရယှ်ယာရှင်မျာဵ၏ ဆန္ဒမပဲဖငဴ ် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်သစ်မျာဵကို ေရွေဵချယ်နိုငရ်န် Online Register 

ပပုလုပ်ရမည်ပဖစ်ပပီဵ မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵကို ၁၈-၃-၂၀၂၁ ညေန (၄:၃၀)အချနိ်ထက်ေနာက်မကျဘဲ  MTSH Website 

ပဖစ်ေသာ www.mtshmyanmar.com တွင ်ဝင်ေရာက်ေဆာင်ရွေက်နိုငပ်ါသည်။ 

၆။  Online Registration ပပုလုပ်ရန်အခက်အခဲရိှသညဴ် အစုရယှ်ယာရှင်မျာဵအေနပဖငဴ် MTSH Investor 

Relations Department၏ Viber ဖုန်ဵ နဳပါတ် ၀၉-၉၆၉ ၉၉၇ ၈၀၈၊ ၀၉-၉၆၉ ၉၉၇ ၈၁၇ သို့ အစု 

ရှယယ်ာရှင်၏ မှတ်ပုဳတင်မူရင်ဵ ကို ေရှ့ေနာက်ဓာတ်ပုရဳိုက်၍ အမည်၊ မှတ်ပုတဳင်အမှတ်နှငဴ ် မိဘုိုင်ဵ ဖုန်ဵနဳပါတ် 

တစ်ခုပဖငဴသ်ာ အစုရယှ်ယာရှင်ကိုယ်တိုင်စာရင်ဵေပဵသွင်ဵ ေဆာင်ရွေကန်ိုင်ပါသည။် 

၇။  ပမန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီဵဇက် ဟုိဵဒင်ဵပတ်ဘလစ်အမျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမတိက်၏ 

အဋ္ဌမအကကိမ်ေပမာက ်နှစ်ပတ်လညအ်ေထွေထွအစည်ဵေဝဵကို အွန်လိုင်ဵအသုဳဵပပု၍ ၃၀-၃-၂၀၂၁ ရကေ်န့ နဳနက် 

(၁၀:၀၀)နာရအီချနိ်တွင ် ကျင်ဵပပပုလုပမ်ည်ပဖစ်ပါသည်။ အစည်ဵ အေဝဵကျင်ဵပသညဴ်ေန့တွင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ 

ဝင်ေရွေဵချယ်ပခင်ဵကို ပပုလုပ်သွာဵမညပ်ဖစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့ စည်ဵပုဳအေပခခဳစည်ဵမျဉ်ဵအရ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် 

အပဖစ် ေရွေဵချယ်ခဳလိုသူသည် အစုရယှ်ယာအေရအတွက ် (၁၀,၀၀၀) နှငဴအ်ထက် ပိငု်ဆိုင်သူပဖစ်ရန်လိုအပ်ပပီဵ 

MTSH Website ပဖစ်ေသာ www.mtshmyanmar.com သို့ ဝင်ေရာက၍် သတ်မတှ်ထာဵသညဴ် Form ပုစဳဳအာဵ 

Download ပပုလုပ်ပဖညဴ်စွက်ပပီဵ  ေလျာက်ထာဵနိုင်ပါသည်။ ဒါရိုကတ်ာအဖွဲ့ဝင်အပဖစ် ေရွေဵချယ်ခဳလိုသူမျာဵ အေန 

ပဖငဴ ် ၁၈-၃-၂၀၂၁ ရက် ( ကာသပေတဵေန့) ညေန (၄:၃၀) နာရ ီ ထက်ေနာက်မကျဘဲ MTSH ၏ Email ပဖစ ်

သညဴ် info@mtshmyanmar.com သိုေ့ပဵပို့ရပါမည်။ သတ်မှတ်အချနိ်ထက်ေကျာ်လွန်ပါက အတညပ်ပုလက်ခဳ 

မည်မဟတု်ေတာဴပါ။ 
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