အလုပ်သမားအဖွ့ဲ အစည်းဥပဒေအရ ဖွ့ဲ စည်းထားဒသာ
အလုပ်သမားအဖွ့ဲ ချုပ်၊ အလုပ်ရှင်အဖွ့ဲ ချုပ်၊ မိမုုနယ််အလုပ်သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ အဒခ
ေ ခံအလုပ်သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊
အဒခ
ေ ခံအလုပရ
် ှင်အဖွ့ဲ အစည်း(၂၀၁၈)
အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်းများ

စဥ်
၁။

၂။

၃။

၄။

၅။

၆။

၇။

၈။

၉။

အသုအမှတ်
မေပုရ််စွဲ
၁၉.၁.၂၀၁၈

အဖွ့ဲ ဝင်
ဦးဒရ
၃၉

သထု(ံ ကတိက
ု ် ြကီး)/
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၂/၂၀၁၈)

၁၉.၁.၂၀၁၈

၅၉

သထု(ံ ဆိပက
် ျွန်း)/
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၃/၂၀၁၈)

၁၉.၁.၂၀၁၈

၃၅

ပွင့်ေဖူ(်ယ်ဆ်
ွ ်)/
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၄/၂၀၁၈)

၁၉.၁.၂၀၁၈

၄၀

ပွင့်ေဖူ(ဆံေဖူခင်)/
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၅/၂၀၁၈)

၁၉.၁.၂၀၁၈

၃၆

ဒလးမျ််နာှ (မေမင်း်ုယး် )/ ၁၉.၁.၂၀၁၈
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၆/၂၀၁၈)

၆၁

အဖွ့ဲ အစည်းအမည်/လုပ်စာ

မှတ်ပတ
ုံ င်အမှတ်

ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဒမ
ေ ယီ်ုယး် ဒ်ျးရွာ၊ ဒမ
ေ ယီ်ုယး်
ဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ သထုံိမုုနယ််၊ မွယ်ေပည်ယ််
ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ်တု်
ု ် ြ်ီးဒ်ျးရွာ၊ ်တု်
ု ် ြ်ီး
ဒ်ျးရွာအုပ်စု၊သထုံိမုုနယ််၊ မွယ်ေပည်ယ််
ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဆုပ်
် ျွယ်းဒ်ျးရွာ၊ ဆုပ်
် ျွယ်း
ဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ သထုံိမုုနယ််၊ မွယ်ေပည်ယ််
်ယ်ဆ်
ွ ် ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံ
အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊်ယ်ဆ်
ွ ်ဒ်ျးရွာ၊ ်ယ်ဆ်
ွ ်
ဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ ပွင့်ေဖူမ
ိ ုုနယ််၊မဒ်ွးတုုင်းဒေသ်
ြ ီး
ဆံေဖူခင် ဒတာင်သူလ််သမားနှငစ့် ု််ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံ
အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဆံေဖူခင်ဒ်ျးရွာ၊ ရွာသစ်
်ုယး် ဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊ပွင့်ေဖူမ
ိ ုုနယ််၊မဒ်ွးတုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
ဒတာင်သူ ြ်ီး ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး
အဒခ
ေ ခံ အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ မေမင်း်ုယး် ဒ်ျးရွာ၊
မြ်ီးဒပက်််ုယး် ဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ ဒလးမျ််နာှ ိမုုနယ််၊ ဧရာ
ဝတီတုင်းဒေသ်
ြ ီး
ဒယလ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံ
အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ပယ်းဒတာ်
ြ ီးဒ်ျးရွာ၊ ပယ်း
ဒတာ်
ြ ီးဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ ဒလးမျ််နာှ ိမုုနယ််၊ ဧရာဝတီ
တုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဒပကင်းဒလာင်တုယ(် အဒရှ့)ဒ်ျးရွာ၊
ေုးု ဒသာင်ဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊ဒတာင်ငူိမုုနယ််၊ပဲခူးတုုင်းဒေသ
မြ်ီး

သထု(ံ မြ
ေ နီကုန်း)/
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၁/၂၀၁၈)

ဒလးမျ််နာှ
(ပယ်းဒတာ်
ြ ီး)/
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၇/၂၀၁၈)
ဒတာင်ငူ
(ဒပကင်းဒလာင်းတုယ်အဒရှ့)/
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၈/၂၀၁၈)
ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ် ဒ်ျာ်် ြ်ီး(လပကတ်)/
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊လပကတ်ဒ်ျးရွာ၊မအူပင်ဆပု ်ဒ်ျးရွာ စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အုပစ် ု၊ ဒ်ျာ်် ြ်ီးိမုုနယ််၊ ပဲခူးတုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၉/၂၀၁၈)

၁၉.၁.၂၀၁၈

၅၀

၂၂.၁.၂၀၁၈

၃၅

၂၂.၁.၂၀၁၈

၃၅

စဥ်

အဖွ့ဲ အစည်းအမည်/လုပ်စာ

မှတ်ပတ
ုံ င်အမှတ်

ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
ဒတာင်ငူ
၁၀။ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ သဲေဖူဒချာင်းဝဒ်ျးရွာ၊ ေုးု ဒသာင် (သဲေဖူဒချာင်းဝ)/
ဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ ဒတာင်ငူိမုုနယ််၊ ပဲခူးတုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၁၀/၂၀၁၈)
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ် အုတ်ဖု(်င်မွယ်းိခုံ)/
၁၁။ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဒချာင်းယားစုဒ်ျးရွာ၊ ်င်မွယး် ိခုံ စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
ဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ အုတ်ဖုိမုုနယ််၊ ပဲခူးတုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၁၁/၂၀၁၈)
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဒချာင်း ပန်းတမနာ်(မျောင်းဖေား)/
၁၂။ ဒရလုပသ
ဖျားဒ်ျးရွာ၊ အင်းမဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ ပယ်းတဒယာ်ိမုုနယ််၊
ဒရလုပင် ယ်း/
ဧရာဝတီတငု ်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၁၂/၂၀၁၈)
် ားအဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ရှားဒတာ ြိးု ညို(ရှားမတာကျွန်း)/
၁၃။ ဒရလုပသ
်ျွယ်းဒ်ျးရွာ၊ ရှားဒတာ်ျွယ်းဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ မုးု ညုု
ဒရလုပင် ယ်း/
မိမုုနယ််၊ ပဲခူးတုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၁၃/၂၀၁၈)
် င််ုယ်ချ အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဘု်
ု ဒလး (ဧရာ)/
၁၄။ ဧရာ ်ုယတ
ဧရာဒ်ျးရွာ၊ ဧရာဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊ ဘု်
ု ဒလးမ
ိ ုုနယ််၊
်ုယတ
် င််ုယခ် ျ/
ဧရာဝတီတငု ်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၁၄/၂၀၁၈)
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
ပယ်းတဒယာ်
၁၅။ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ စီဘီဒသာင်ဒ်ျးရွာ၊ ်ဿဝင်
(စီဘီဒသာင်)/
ဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ ပယ်းတဒယာ်ိမုုနယ််၊ ဧရာဝတီတငု ်းဒေသ စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
မြ်ီး
အဒခ
ေ ခံ(၁၅/၂၀၁၈)
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဘုရား
ပန်းတမနာ်
၁၆။ ဒရလုပသ
်ုယး် ဒ်ျးရွာ၊ ဒပပင်ဒေမာ််ဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊ ပယ်းတဒယာ်
(ဘုရားကုနး် )/
မိမုုနယ််၊ ဧရာဝတီတုင်းဒေသ်
ြ ီး
ဒရလုပင် ယ်း/
အဒခ
ေ ခံ(၁၆/၂၀၁၈)
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဒချာင်း ပန်းတမနာ်(မျောင်း ြကီး)/
၁၇။ ဒရလုပသ
မြ်ီးဒ်ျးရွာ၊ မေပလင်းဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ ပယ်းတဒယာ်ိမုုနယ််၊
ဒရလုပင် ယ်း/
ဧရာဝတီတငု ်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၁၇/၂၀၁၈)
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဒပပင်
ပန်းတမနာ်
၁၈။ ဒရလုပသ
ဒတာင်ဒ်ျးရွာ၊ဒပပင်ဒတာင်ဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ ပယ်းတဒယာ်
(မပပင်မတာင်)/
မိမုုနယ််၊ ဧရာဝတီတုင်းဒေသ်
ြ ီး
ဒရလုပင် ယ်း/
အဒခ
ေ ခံ(၁၈/၂၀၁၈)
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
၁၉။ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
မရနံမျောင်း
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဒညာင်ပင််ားဒ်ျးရွာ၊ စခယ်း်ယ် (မညာင်ပင်ကား)/
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
ဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ဒရယံဒချာင်းိမုုနယ််၊မဒ်ွးတုုင်းဒေသ်
ြ ီး စု်
အဒခ
ေ ခံ(၁၉/၂၀၁၈)
၂၀။ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ် အုတ်ဖ(ို ကန်သာယာ)/
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ်ယ်သာ်ာဒ်ျးရွာ၊ ်ယ်သာ်ာ စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
ဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ အုတ်ဖုိမုုနယ််၊ ပဲခူးတုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၂၀/၂၀၁၈)

အသုအမှတ်
မေပုရ််စွဲ
၂၂.၁.၂၀၁၈

အဖွ့ဲ ဝင်
ဦးဒရ
၃၅

၂၃.၁.၂၀၁၈

၃၆

၂၃.၁.၂၀၁၈

၄၁

၂၃.၁.၂၀၁၈

၅၅

၂၄.၁.၂၀၁၈

၃၁

၂၆.၁.၂၀၁၈

၄၄

၂၆.၁.၂၀၁၈

၇၅

၂၆.၁.၂၀၁၈

၄၁

၂၆.၁.၂၀၁၈

၄၅

၂၆.၁.၂၀၁၈

၆၀

၂၆.၁.၂၀၁၈

၄၉

စဥ်

အဖွ့ဲ အစည်းအမည်/လုပ်စာ

၂၁။ သစ်ပကးလွှာနှင့် သစ်ခဲွစ််ရံု အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ
အစည်း၊ CO 2 SOLUTIONS Co.Ltd PlyWood
Factory ၊ အမှတ် (၁၆၀)၊ ဦးတရုတ် ြ်ီးလမ်း၊ စ််မဇှု ုယ်
(၂)၊ ေဂုံဆပု ််မ်းိမုုနယ််၊ ရယ််ုယတ
် ငု ်းဒေသ်
ြ ီး
၂၂။ Four Ocean ပီယယ်အုတ်စ််ရုံ အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မား
အဖွ့ဲ အစည်း၊ အမှတ်(၁၈၈/၁၈၉)၊သံချပ်ဝယ်ဦးညွယနလ
် မ်း၊
ဒရွှလင်ပယ်းစ််မဇှု ုယ၊် လုငှု ်သာ်ာမ
ိ ုုနယ််၊ ရယ််ုယတ
် ငု ်း
ဒေသ်
ြ ီး
၂၃။ ဒရလုပသ
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဖလံ
ဒချာင်းဒ်ျးရွာ၊ဖလံဒချာင်းဒ်ျးရွာအုပ်စု၊မုးု ညုုိမုုနယ််၊
ပဲခူးတုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
၂၄။ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊်ွင်း်ားစာဖ
ေ ူစုဒ်ျးရွာ၊်ွင်း်ား
အဒရှ့ဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ ်ယ် ြ်ီးဒထာင့်ိမုုနယ််၊ ဧရာဝတီ
တုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
ု ်ပျုုးဒရး
၂၅။ ဖ််သလ်် ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွဲ့အစည်း၊ ဖ််သလ််ဒ်ျးရွာ၊
ဖ််သလ််ဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ ဒရ်
ြ ည်ိမုုနယ််၊ ဧရာဝတီ
တုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ်ဇင်း
၂၆။ ဒရလုပသ
ဒတာဒ်ျာင်းစုဒ်ျးရွာ၊ ်ဿဝင်ဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊ ပယ်း
တဒယာ်ိမုုနယ််၊ ဧရာဝတီတုင်းဒေသ်
ြ ီး
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဒသာင်
၂၇။ ဒရလုပသ
်ဇင်းဒတာဒ်ျးရွာ၊ ဒရဒဘာ် ြ်ီးဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ ပယ်း
တဒယာ်ိမုုနယ််၊ ဧရာဝတီတုင်းဒေသ်
ြ ီး
် ားအဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မား
၂၈။ ထယ်း်ျွယ်းဆုပ်သာ ဒရလုပသ
အဖွ့ဲ အစည်း၊ဆုပသ
် ာဒ်ျးရွာ၊ ထယ်း်ျွယ်းဆုပသ
် ာဒ်ျး
ရွာအုပစ် ု၊ ဒရ်
ြ ည်ိမုုနယ််၊ဧရာဝတီတငု ်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံအလုပ်
၂၉။ ဒေကင်းဒလာင်း အထည်ချုပ်စ််ရုံ
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ အမှတ်(၁၃)ရပ််ွ််၊ ်င်မလင်း
်ျွယ်း၊ စ််မဇှု ုယ၊် ပုသုမ်ိမုုနယ််၊ ဧရာဝတီတငု ်းဒေသ်
ြ ီး
ု ဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဗဟုပု ု်် (PVC)
၃၀။ ဗဟုအ
စ််ရ၊ုံ အမှတF် .8(်)၊ ၆၂ လမ်း×ပယ်းိခံလမ်း၊ မေပည် ြ်ီး
တံခယွ ်ိမုုနယ််၊ မန္တဒလးတုငု ်းဒေသ်
ြ ီး

မှတ်ပတ
ုံ င်အမှတ်
ဒဂုံဆပိ ်ကြ်း/
ဒဆာ််လုပဒ် ရးပစ္စည်း
(သစ်ပကးလွှာ)/
အဒခ
ေ ခံ(၂၁/၂၀၁၈)

အသုအမှတ်
မေပုရ််စွဲ
၂၉.၁.၂၀၁၈

လိငု ်သာယာ/
၂၉.၁.၂၀၁၈
လူသုံး်ုယ(် ပီယယ်အုတ်)/
အဒခ
ေ ခံ(၂၂/၂၀၁၈)

အဖွ့ဲ ဝင်
ဦးဒရ
၃၇

၃၅

ြိးု ညို(ဖလံမျောင်း)/
ဒရလုပင် ယ်း/
အဒခ
ေ ခံ(၂၃/၂၀၁၈)

၂၉.၁.၂၀၁၈

၃၁

ကန် ြကီးမောင့်
(ကွင်းယားစာဖ
ေ ူစု)/
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၂၄/၂၀၁၈)

၃၀.၁.၂၀၁၈

၃၀

မရက
ြ ည်(ဖက်သလက်)/ ၃၀.၁.၂၀၁၈
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၂၅/၂၀၁၈)

၄၄

ပန်းတမနာ်
(ကဇင်းမတာမကောင်းစု)/
ဒရလုပင် ယ်း/
အဒခ
ေ ခံ(၂၆/၂၀၁၈)
ပန်းတမနာ်
(မသာင်ကဇင်းမတာ)/
ဒရလုပင် ယ်း/
အဒခ
ေ ခံ(၂၇/၂၀၁၈)
မရက
ြ ည်(ဆိပသ
် ာ)/
ဒရလုပင် ယ်း/
အဒခ
ေ ခံ(၂၈/၂၀၁၈)
ပုသိြ်/
အထည်ချုပ်/
အဒခ
ေ ခံ(၂၉/၂၀၁၈)
ေပည် ြကီးတံျနွ ်/
လူသုံး်ုယ(် ပု်
ု ်)/
အဒခ
ေ ခံ(၃၀/၂၀၁၈)

၃၀.၁.၂၀၁၈

၄၃

၃၀.၁.၂၀၁၈

၃၁

၃၀.၁.၂၀၁၈

၄၃

၂.၂.၂၀၁၈

၁၈၀

၂.၂.၂၀၁၈

၃၆

စဥ်

အဖွ့ဲ အစည်းအမည်/လုပ်စာ

၃၁။ ဂ််လာရီဝယ်ဒဆာင်မအ
ှု ဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊
အမှတ်၊(၅/၆၄)၊ အမှတ်(၅)ရပ််ွ််၊(၂)လမ်း၊ ဒစျးအဒရှ့
ဘ််၊ ရ််ရုးံ အယီး၊ လ််ဒဝးမ
ိ ုုနယ််၊ မေပည်ဒထာင်စု
ယ််ဒေမ
၃၂။ တံခယွ ်အင်းသာ်ာ သစ်သီးဝလံနငှ ဟ
့် င်းသီးဟင်းရွ််
စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ အင်းသာ
်ာဒ်ျးရွာ၊ ဟဲဟးု ဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊ ်ဒလာမ
ိ ုုနယ််၊ ရှမ်း
မေပည်ယ််
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ်တုငု ်
၃၃။ ဒရလုပသ
စုယဒ် ်ျးရွာ၊ဇီးပွဒဲ ်ျးရွာအုပ်စု၊ သာ်ာဝတီိမုုနယ််၊ ပဲခူး
တုငု ်းဒေသ်
ြ ီး

မှတ်ပတ
ုံ င်အမှတ်
လယ်မေး/
ဝယ်ဒဆာင်မှု(ဟုတ
ု ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၃၁/၂၀၁၈)

အသုအမှတ်
မေပုရ််စွဲ
၂.၂.၂၀၁၈

ကမလာ(အင်းသာယာ)/ ၂.၂.၂၀၁၈
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(သစ်သီးဝလံ
နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၃၂/၂၀၁၈)
သာယာေတီ(ကတိငု ်စိန)် / ၂.၂.၂၀၁၈
ဒရလုပင် ယ်း/
အဒခ
ေ ခံ(၃၃/၂၀၁၈)
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ တ််ဆဲွ
၃၄။ ဒရလုပသ
အုတ်ဖ(ို တက်ဆဲ)ွ /
၂.၂.၂၀၁၈
ဒ်ျးရွာ၊တ််ဆဲဒွ ်ျးရွာအုပ်စု၊ အုတ်ဖုိမုုနယ််၊ပဲခူးတုငု ်း
ဒရလုပင် ယ်း/
ဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၃၄/၂၀၁၈)

အဖွ့ဲ ဝင်
ဦးဒရ
၄၀

၃၆

၄၉

၃၇

မိမုုနယ််အလုပ်သမားအဖွ့ဲ အစည်း
စဥ်

၁။

အဖွ့ဲ အစည်းအမည်/လုပ်စာ

မှတ်ပတ
ုံ င်အမှတ်

အသုအမှတ်
မေပုရ််စွဲ

ဒတာင်သူလ််သမားနှငစ့် ု််ပျုုးဒရး မိမုုနယ််အလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဒဆးဒ်ျာင်း(၁) လမ်း၊ အမှတ်
(၅) ရပ််ွ််၊ ဇီး်ုယး် ိမုုနယ််၊ ပဲခူးတုုင်းဒေသ်
ြ ီး

ဇီး်ုယး် /
စု်
ု ်ပျုုးဒရး/
မိမုုနယ််(၁/၂၀၁၈)

၂-၂-၂၀၁၈

အဖွ့ဲ အစည်း
အဒရ
အတွ််
၁၀

