
အမ်  ်ဳိးသး်ဳိးက်န်္ဳိးမးာေ ်ဳိးအးမာမခံႏ ္ွ င့္ ်ပ်္ဳိးသ်္ွ အာေ ်ဳိးႀက ်ဳိးာေသးအာေေကး ်္ဳိးေကး်ဳိး း 

 
１အးမာမာေေက်ဳိးမံႏး ယာ ခ္ံႏ  ္ ့ း သ်္ွ ဝ ာ္ေ  ာေငပမမူ ်္္၍ သူမ္ံူႏ သ္်။္ သူမ္ံူႏ ္္ း်ဳိးသ်္ွ 
အးမာမာေေက်ဳိးမံႏး မင်ကမ္က က ္မာေင်ဳိးာေဆး ္္၍မ ငပ။ 

 (ပငမး) ※ အး်ဳိး့မုး်ဳိးမံႏး 39ခံႏ ခ္ံႏ ္ွာေအးက ္ျ  ာ္ေသးအာပ 

ယာ ခ္ံႏ  ္ဝ ာ္ေ   0 ယန်္ဳိး … ူ ခ္ံႏ အ္  ူက ္ာေင်ဳိးာော် မ်္ွ အးမာမာေေက်ဳိးာေ  ငမးမာဏ 16,000 ယန်္ဳိး ( ဧၿင ့  

~ာေနး ခ္ံႏ  ္မူ့္ ) 

        ယာ ခ္ံႏ  ္ဝ ာ္ေ   1,200,000 ယန်္ဳိး … ူ ခ္ံႏ အ္  ူက ္ာေင်ဳိးာော် မ်္ွ အးမာမာေေက်ဳိးာေ  ငမးမာဏ 47,000 ယန်္ဳိး 

       ယာ ခ္ံႏ  ္ဝ ာ္ေ   1,600,000 ယန်္ဳိး … ူ ခ္ံႏ အ္  ူက ္ာေင်ဳိးာော် မ်္ွ အးမာမာေေက်ဳိးာေ  ငမးမာဏ 110,000 ယန်္ဳိး 

ဂ်ငနသ္ုး  ာေ းကာ္ပ ခံႏ စ္္၏ အးမာမာေေက်ဳိးမံႏး သကသ္းာေသး့္််္ဳိး အ့ုးင့္ ုးင္္၍ ့ း  သ်္ွ ဝ ာ္ေ   ံႏ ့ ံ်ႏ   ္

့းမ်္ွ ဘးာေ ်ဳိးခံႏ  ္ စ္၏ အးမာမာေေက်ဳိးမံႏး ူုး ်ဳိး့းငပမ်။္ ာေန္ုး  ာ္ နမ္ံႏး့််္ဳိး အူမင ျ္  သ္်။္ ဂ်ငနသ္ုး   

 ာေ းကာ္ပ ခံႏ  ္အ  ူ ်္ဳိးမံႏင  ့္းမ်္ွခံႏ ္ူ    ္အးမာမာေေက်ဳိး ာေင်ဳိးာေဆး ခ္ုး   ္န ္ျင ဆ္ ္္ း်ဳိးေကငပ ုး  ။ 

 

2 အးမာမာေေက်ဳိးမံႏး  မာဏအ္ာေကး ္ွမံႏ ာေ  ့လႊျာ ်္ဳိး(ခုူး ္ယမျာ ်္ဳိး) မံႏး အာေျာာမ ််္ဳိးမ်ပ်္ဳိးျ  သ္်။္ 
ာေင်ဳိးာေဆး  ္နာ္ေမာွေ့်းျွာ ်္ဳိးမ ံႏ ာေ  နအ္  ူက္ ခုူး ယ္မ မ်္ွ  မာဏအ္ာေကး ္ွမံႏး ့ း သ်္ူ ုး   ့လႊသ  ်္ဳိးမ်္ွ 

 မာဏအ္ာေကး ္ွကုး  မံူႏ င္မုးူ င္ပ။ အးမာမာေေက်ဳိးမံႏး ့ကုးန ္က္ူ    ္ခုူး ယ္မမ်။္ 
 
3 အးမာမာေေက်ဳိးမံႏး ာေင်ဳိးာေဆး  ္နသ္ူမ္ံူႏ က္း့ာေနးကဆ္မုး်ဳိး္း်ဳိးၿင ်ဳိး မာေင်ဳိးာော့်ံ်ႏ  ္န န္းမႈမ်း်ဳိး ျ  ာ္ေငပ 
ငပမ်။္ 
① ့ း၊ မာဏအ္ငာ္ေ    သ်္ွ ငုး  ဆ္ုး  မ္ႈ  ာ္ေဆ်ဳိးျာ ်္ဳိး၊ ္ န်္ဳိးသ မ်္ဳိးမႈ ျင ့ုးငျ္ာ ်္ဳိး ② ့ုးင ္န်္ဳိးာ  ္ူ    ္ ဝန္္ ုူး ဝ္နင္ုး ်ဳိး 

ျ  ာ္ေ ျာ ်္ဳိး ( ၿမ  ႕နယ ္မုး်ဳိးမံႏ  မုး မ်္ဳိး  ာ္ေဆ်ဳိးမႈအာေငပ ာေျ ဆုး ျာ ်္ဳိး၊ ္ န်္ဳိးသ မ်္ဳိး နအ္  ူက ့္ုး အငသ့္ုး  ့ုးငာ္ေဆး  ္န ္

ပငာေဒအ  ူးဝန ္ံႏ ျာ ်္ဳိး)  ③ ာေဆ်ဳိး မုး၊ာေဆ်ဳိးာန်္ဳိး  ူ  ္ ာေင်ဳိးာေဆး  ္မ်္ွ ကုးသမႈ   ူ မ္ံႏး 100% ျ  ျ္ာ ်္ဳိး 

(ကုးသမႈ   ူ  ္ အး်ဳိး့မုး်ဳိးကုး  မ မ  းသး ူ ့္ မုး်ဳိးူ ာ္ႊူ််္ဳိး ာေင်ဳိးာေဆး  ္ျာ ်္ဳိး) ④ အးမာမကူျ္ငး်ဳိးစ္၏ 

အက်မ ်ဳိးဝ သ္်္ွ ကး့ ူုး သ း်ဳိးျာ ်္ဳိး ⑤ာေန္ုး  ာ္  ္ွအမ်  ်ဳိးအ း်ဳိး ာေျငး ်္ဳိး ႊ့ျာ ်္ဳိး၊ ာေန္ုး  ာ္  ္ွ သက္ူ မ်္ဳိးူုး ်ဳိးမႈ 

ာ  ္ွမျင ျာ ်္ဳိး ူုး   ျ  ာ္ေ့ ွံႏ ငပသ်။္ 

※ာေန္ုး  ာ္  ္ွအမ်  ်ဳိးအ း်ဳိး ာေျငး ်္ဳိး ႊ့ျာ ်္ဳိး၊ ာေန္ုး  ာ္  ္ွသက္ူ မ်္ဳိးူုး ်ဳိးျာ ်္ဳိး ျင ့ုးငာ္် န္ူ    ္ အးမာမာေေက်ဳိး 

 ာေင်ဳိးာေဆး ၿ္င ်ဳိးာေေကး ်္ဳိး အာေ္းကအ္္း်ဳိး း  က ့္ုး အငသ္်္ွအာပ့််္ဳိး  ံႏ သ်။္ 

 

４ အ့ုးငမ့္ုးငာ္ေသးသမ၊့ း သ်္ွ ဝ ာ္ေ  န််္ဳိးငပ်ဳိးသမမ်း်ဳိး့််္ဳိး မင်ကမ္က က ္ဝ ာ္ေ  ကုး  ာေေက်းငပ။ 
ဝ ာ္ေ  မာေေက်းငပက ယာ ခ္ံႏ ဝ္ ာ္ေ  မံႏး သူမ္ံူႏ ္္ း်ဳိးသ်္ွ အာေျာာမ မခႈန်္ဳိး ာေအးကျ္  ့္ ံ်ႏ  ့္ ််္ဳိး 

အးမာမာေေက်ဳိး ာေ့ံ်ႏးာွ်မာမ ျာ ်္ဳိး၊ ငမးမာဏမ်း်ဳိးျငး်ဳိးာေသး ကုးသမႈ   ူ  ္ စ္၏ မ မ  းသးာေင်ဳိးာေဆး  ္မ်္ွ 

ကန္ သူင္မးမာဏမံႏး အျမ ္ွဆမုး်ဳိး သူမ္ံူႏ င္မးမာဏ အျ   ္သူမ္ံူႏ ာ္မ ျာ ်္ဳိး (ကန္ သူင္မးမာဏ ျမ ္ွူကျ္ာ ်္ဳိး )  သ်္ွ 



အာပမ်း်ဳိး့််္ဳိး  ံႏ ငပသ်။္  

 

◎ ့ုးင ္န်္ဳိးာ   ္ ံႏ  က်န်္ဳိးမးာေ ်ဳိးအးမာမ  သ်္ူ ုး   ူ  ္ဝ ္္ း်ဳိးငပ့ံ်ႏ  ္မ မ ကုး ယ္ူ ုး   ္အမ်  ်ဳိးသး်ဳိးက်န်္ဳိးမးာေ ်ဳိးအးမာမ 

ကုး   ငန္း်ဳိး န့္ ုးင ္န်္ဳိး ပက္ုး  ျင ့ုးငင္ပ။ 
 
≪ အမ်  ်ဳိးသး်ဳိးက်န္်ဳိးမးာေ ်ဳိးအးမာမစ္၏ အာေသ်ဳိး  ူ့္မ်္ဳိးနလနာ္်က္မံႏး ဒ ာေန းမံႏ ≫  

ုူး  ံႏ မၿမ  ႕နယ္ Homepage 

  
 

 

အမ်  ်ဳိးသး်ဳိးက်န်္ဳိးမးာေ ်ဳိးအးမာမခံႏ ္ွ င့္ ်ပ်္ဳိး္၍ နး်ဳိးမ့်သ္်္ွအာေေကး ်္ဳိးအ းမ်း်ဳိး ံႏ ငပက ဆကသ္ ယင္ပ။  

ာေမ်ဳိးာ န်္ဳိး အမ်  ်ဳိးသး်ဳိးက်န်္ဳိးမးာေ ်ဳိးအးမာမခးန အ ်အ္ာ် ်္ဳိး၊အးမာမာေေက်ဳိး အ  ႊ႕ Ph 03-4566-2377 

 


