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- ဒါရ ိုက်တာနငှ  ်အလညှ ်ကျ ဒါရ ိုက်တာ တာဝန်မှ နှုတထ်က်ွခြင််း 

- ဒါရ ိုက်တာနငှ  ်အလညှ ်ကျ ဒါရ ိုက်တာ တာဝန်ြန  ်အပ်ခြင််း 

ဖတ်(စ်)မြနြ်ာအငဖ်က်(စ်)ြ ဲ့(န)် အြ ာျားနငှဲ့သ်က်ဆိိုငသ်ညဲ့် ကိုြပဏလီီြိတက် (“ကိုမပဏီ”) ဒါရိိုက်တာအဖ  ွဲ့သည် အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျား 

အာျား အအာက်ပါအတိိုငျ်ား အသအိပျားအ ကမငာအပ်ပါသည်၊၊ 

ဒါရ ိုက်တာနငှ  ်အလညှ ်ကျ ဒါရ ိုက်တာ တာဝန်မှ နှုတထ်က်ွခြင််း 

Ayala အကာ်ပိိုအ ျားရှငျ်ားြှ အဆိိုမပြုခ ဲ့သညဲ့် အြှုအဆာငြ်ဟိုတ်အသာ ဒါရိိုက်တာမဖစ်သူ Mr. Cezar Peralta Consing သည် ၂၀၂၃ခိုနစ်ှ၊ 

အဖအဖာ်ဝါ ီလ၊ ၂၇ က ် ြှ စတင၍် ကိုြပဏ၏ီဒါရိိုက်တာအဖ  ွဲ့ ြှ နှုတ်ထ က်ခ ဲ့ပပီျားမဖစပ်ါသည်၊၊ အဆိိုပါ နှုတ်ထ က်ြှုနငှဲ့အ်တူ 

၎ငျ်ား၏ကိိုယ်စာျား အလှညဲ့်က  ဒါရိိုက်တာအမဖစ် တာဝနယ်ူထာျားသညဲ့် Mr. Alberto Macapinlac de Larrazabal သည်လည်ျား 

၂၀၂၃ခိုနစ်ှ၊ အဖအဖာ်ဝါ ီလ၊ ၂၇ က် ြှ စတင၍် တာဝနြှ် နှုတ်ထ က်ခ ဲ့ပပီျားမဖစ်ပါသည်၊ 

Mr. Cezar Peralta Consing နငှဲ့ ် Mr. Alberto Macapinlac de Larrazabal တိို ဲ့အာျား ဒါရိိုက်တာအဖ  ွဲ့ဝငြ် ာျားအမဖစ် တာဝန ်

ထြ်ျားအဆာငခ် ဲ့အသာ အခ ိနက်ာလအတ ငျ်ား တနဖိ်ိုျားြမဖတ်နိိုငအ်သာ လိုပ်အဆာငြ်ှုြ ာျားအတ က် အထူျားအက ျားဇူျားတငရ်ှိအ ကာငျ်ား 

ဒါရိိုက်တာအဖ  ွဲ့ ြှ ြှတ်တြ်ျားတင ်အဖာ်မပအပ်ပါသည်၊၊  

ဒါရ ိုက်တာနငှ  ်အလညှ ်ကျ ဒါရ ိုက်တာ တာဝန်ြန  ်အပ်ခြင််း 

Ayala အကာ်ပိိုအ ျားရှငျ်ားြှ Mr. Jaime Alfonso Antonio Eder Zobel de Ayala အာျား ဒါရိိုက်တာအဖ  ွဲ့၏ အြှုအဆာငြ်ဟိုတ်အသာ 

ဒါရိိုက်တာအသစ်အမဖစ် အဆိိုမပြု ာ ဒါရိိုက်တာအဖ  ွဲ့ဝငအ်သစ်အာျား ၂၀၂၃ခိုနစ်ှ၊ အဖအဖာ်ဝါ ီလ၊ ၂၇ က် ြှ စတင၍် 

ခန ဲ့အ်ပ်ြည်မဖစ်ပါသည်၊၊ အဆိိုပါ တာဝနခ်န် ဲ့အပ်ြှု နငှဲ့အ်တူ Mr. Alberto Macapinlac de Larrazabal အာျား Mr. Jaime Alfonso 

Zobel de Ayala ြှ လိုပ်ငနျ်ားတာဝနြ် ာျား ြအဆာင ် က်နိိုငသ်ညဲ့် အခ ိနအ်ခါတ င ် ကိိုယ်စာျားအဆာင ် က ်န ် အလှညဲ့်က  

ဒါရိိုက်တာအမဖစ် တာဝနခ်န ဲ့အ်ပ်ြည် မဖစ်ပါသည်၊၊ 

Mr. Jaime Alfonso Zobel de Ayala နငှဲ့ ် Mr. Alberto Macapinlac de Larrazabal တိို ဲ့အာျား အဖ  ွဲ့ဝငအ်သစ်ြ ာျားအမဖစ် 

ဒါရိိုက်တာအဖ  ွဲ့က ကကိြုဆိိုလက်ခံခ ဲ့ပါသည်၊၊ကိုြပဏအီအနနငှဲ့ ် Mr. Jaime Alfonso Zobel de Ayala အာျား တာဝနခ်န ဲ့အ်ပ်ြှုနငှဲ့ ်

စပ်လ ဥ်ျား၍ အနာငလ်ာြညဲ့် အအထ အထ အစည်ျားအအဝျားတ င ်အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာျား၏ အတည်မပြုခ က ် ယူြည်မဖစ်ပါသည်၊၊ 

အထက်ပါအတိိုငျ်ား အမပာငျ်ားလ ခန ဲ့အ်ပ်ပပီျားအနာက် ကိုြပဏ၏ီ ဒါရိိုက်တာအဖ  ွဲ့သည် အအာက်ပါအတိိုငျ်ား တာဝန ် ထြ်ျားအဆာင ်ကြည် 

မဖစ်အ ကာငျ်ား အသအိပျားအပ်ပါသည်၊၊ 

ဒါရ ိုက်တာအဖွ ွဲ့ 

ဦျားသြ်ိျားအဝ     အြှုအဆာင ်ဥကက ဌ 

ဦျားထ နျ်ားထ နျ်ား အြှုအဆာငဒ်ါရိိုက်တာ နငှဲ့ ်လိုပ်ငနျ်ားလည်ပတ်ြှုဆိိုင ်ာ  အြှုအဆာငအ် ာရှိခ ြုပ် 

ပါအြာကခ အဒါက်တာ အအာငထ် နျ်ားသက်  လ တ်လပ်သညဲ့် အြှုအဆာငြ်ဟိုတ်အသာ ဒါရိိုက်တာ   

ဦျားသနျ်ားအအာင ်    အြှုအဆာငြ်ဟိုတ်အသာ ဒါရိိုက်တာ   

ဦျား ကည်အအျား    အြှုအဆာငြ်ဟိုတ်အသာ ဒါရိိုက်တာ  

ဦျားလငျ်ားပြိြုင ်    အြှုအဆာငြ်ဟိုတ်အသာ ဒါရိိုက်တာ  

Mr. Jaime Alfonso Zobel de Ayala  အြှုအဆာငြ်ဟိုတ်အသာ ဒါရိိုက်တာ  

Mr. Alberto Macapinlac de Larrazabal Mr. Jaime Alfonso Zobel de Ayala ကိိုယ်စာျား အလှညဲ့်က  ဒါရိိုက်တာ 
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ဒါရ ိုက်တာအဖွ ွဲ့၏ အမ န  ်အရ 

 

 

ထ နျ်ားထ နျ်ား 

အြှုအဆာငဒ်ါရိိုက်တာ 

၂၀၂၃ ခိုနစ်ှ၊ ြတလ်၊ ( ၁ )  က ်
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