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

အသုအမှတ်
မေပုရ််စွဲ
၂.၂.၂၀၁၈

အဖွ့ဲ ဝင်
ဦးဒရ
၄၀

၂.၂.၂၀၁၈

၃၆

၂.၂.၂၀၁၈

၄၉

၂.၂.၂၀၁၈

၃၇

၂.၂.၂၀၁၈

၄၇

၉.၂.၂၀၁၈

၃၀

၉.၂.၂၀၁၈

၅၇

၉.၂.၂၀၁၈

၆၂

၉.၂.၂၀၁၈

၆၄

၄၀။ ဒရလုပသ
် ားအဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ယတ်ဆည် ပယ်းတဒယာ်(ယတ်ဆည်)/ ၉.၂.၂၀၁၈
ဒရလုပင် ယ်း/
ဒ်ျး ရွာ၊ ်ညင််ုယ်းဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊ ပယ်းတဒယာ်ိမုုနယ််၊
အဒခ
ေ ခံ(၄၀/၂၀၁၈)
ဧရာဝတီတငု ်းဒေသ်
ြ ီး

၆၅

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၊ ဟဲဟုးဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ ်ဒလာမ
ိ ုုနယ််၊ ရှမ်း
မေပည်ယ််
၃၃။

၃၄။

၃၅။

၃၆။

၃၇။

၃၈။

၃၉။

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

ကမလာ(အင်းသာယာ)/
စု်
ု ်ပျုုးဒရး
(သစ်သီးဝလံနငှ ့်
ဟင်းသီးဟင်းရွ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၃၂/၂၀၁၈)
ဒရလုပသ
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ်တုငု ် သာယာေတီ(ကတိငု ်စိန)် /
စုယဒ် ်ျးရွာ၊ဇီးပွဒဲ ်ျးရွာအုပ်စု၊ သာ်ာဝတီိမုုနယ််၊ ပဲခူး
ဒရလုပင် ယ်း/
တုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၃၃/၂၀၁၈)
ဒရလုပသ
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ တ််ဆွဲ အုတ်ဖ(ို တက်ဆဲ)ွ /
ဒ်ျးရွာ၊တ််ဆဲဒွ ်ျးရွာအုပ်စု၊ အုတ်ဖုိမုုနယ််၊ပဲခူးတုုင်း
ဒရလုပင် ယ်း/
ဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၃၄/၂၀၁၈)
ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
မုးု ညုု
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဒမ
ေ ာ််လုပ််ုယး် ဒ်ျးရွာ၊ ဒမ
ေ ာ်် (ဒမ
ေ ာ််လုပ်
် ုယး် )/
လုပ်
် ုယး် ဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ မုးု ညုုိမုုနယ််၊ ပဲခူးတုငု ်းဒေသ စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
မြ်ီး
အဒခ
ေ ခံ(၃၅/၂၀၁၈)
မကောင်းကုန်း
်ံ်ဒလး ဒရလုပသ
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ
(ကံကမလး)/
အစည်း၊ ဒလှေကးဒချာင်ဒ်ျးရွာ၊ ်ံ်ဒလးဒ်ျးရွာ
ဒရလုပင် ယ်း/
အုပစ် ု၊ ဒ်ျာင်း်ုယး် ိမုုနယ််၊ ဧရာ၀တီတငု ်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၃၆/၂၀၁၈)
ပုသိြ်/
Huabo Times အထည်ချုပ်စ််ရုံ အဒခ
ေ ခံအလုပ်
အထည်ချုပ်/
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊အမှတ်(၅)စီးပွားဇုယ၊် ်င်မလင်း်ျွယ်း၊
အဒခ
ေ ခံ(၃၇/၂၀၁၈)
ပုသုမစ် ််မဇှု ုယ၊် ပုသုမ်ိမုုနယ််၊ ဧရာဝတီတငု ်းဒေသ်
ြ ီး
ြ ည်(မဒါင့် ြကီး)/
အမှတ်(၂) ဒေကင့် ြ်ီး ဒရလုပသ
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မား မရက
ဒရလုပင် ယ်း/
အဖွ့ဲ အစည်း၊ယယ်းဦးဒေကင့် ြ်ီးဒ်ျးရွာ၊အမှတ်(၂)ရပ််ွ််၊
အဒခ
ေ ခံ(၃၈/၂၀၁၈)
အသုတ်ိမုုန၊ ဒရ်
ြ ည်ိမုုနယ််၊ ဧရာ၀တီတငု ်းဒေသ်
ြ ီး
ဒရလုပသ
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဗျင်းဘွဲ့ ဓနုေဖူ(ဗျင်းဘွ့ဲ )/
ဒရလုပင် ယ်း/
ဒ်ျးရွာ၊ ဗျင်းဘွ့ဲ ဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ ဓနုေဖူမ
ိ ုုနယ််၊ ဧရာ၀တီ
အဒခ
ေ ခံ(၃၉/၂၀၁၈)
တုငု ်းဒေသ်
ြ ီး

စဥ်

အဖွ့ဲ အစည်းအမည်/လုပ်စာ

မှတ်ပတ
ုံ င်အမှတ်

ဒ်ျာင်း်ုယ်း
၄၁။ သ်ယ်င်္ းဒချာင်းအင်း ဒရလုပသ
် ားများ အဒခ
ေ ခံအလုပ်
(ဒရတာ်
ြ ီး)/
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဒရတာ်
ြ ီးဒ်ျးရွာ၊ ဒရတာ်
ြ ီး
ဒရလုပင် ယ်း/
ဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ ဒ်ျာင်း်ုယး် ိမုုနယ််၊ ဧရာ၀တီတုင်းဒေသ
အဒခ
ေ ခံ(၄၁/၂၀၁၈)
မြ်ီး
င်္ (ဒရလဲဒအာ််စု)/
၄၂။ ဧရာမ
ေ င့်မုရ် ဒရလုပသ
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အဂပူ
ဒရလုပင် ယ်း/
အစည်း၊ ဒရလဲဒအာ််စဒု ်ျးရွာ၊ ပယ်းတင်ဒ်ျးရွာ
အဒခ
ေ ခံ(၄၂/၂၀၁၈)
အုပစ် ု၊ အဂပူ
င်္ ိမုုနယ််၊ ဧရာဝတီတငု ်းဒေသ်
ြ ီး
ပယ်းတဒယာ်
၄၃။ ဒရလုပသ
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ယံဂကတ်
(ဒတာဒ်ျာင်း)/
ဒ်ျးရွာ၊ဒတာဒ်ျာင်းဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊ ပယ်းတဒယာ်ိမုုနယ််၊
ဒရလုပင် ယ်း/
ဧရာဝတီတငု ်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၄၃/၂၀၁၈)
ပယ်းတဒယာ်
၄၄။ ဒရလုပသ
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ စုယတ
် းုံ
် းုံ သာ်ာဒအး)/
သာ်ာဒအးဒ်ျးရွာ၊ ဘဝုငု ်းဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ ပယ်းတဒယာ် (စုယတ
ဒရလုပင် ယ်း/
မိမုုနယ််၊ ဧရာဝတီတုင်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၄၄/၂၀၁၈)
၄၅။ ဒရလုပသ
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဒမွ့ပင် ပယ်းတဒယာ်(ဒမွ့ပင်)/
ဒ်ျးရွာ၊ ်ညင်ငူဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ ပယ်းတဒယာ်ိမုုနယ််၊ ဧရာ
ဒရလုပင် ယ်း/
ဝတီတုင်း ဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၄၅/၂၀၁၈)
၄၆။ ဒရလုပသ
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ရာဇ
ပယ်းတဒယာ်
ဓမ္မ်ွ််သစ်ဒ်ျးရွာ၊
်ဿဝင်ဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊ (ရာဇဓမ္မ်ွ််သစ်)/
ပယ်းတဒယာ်ိမုုနယ််၊ ဧရာဝတီတငု ်းဒေသ်
ြ ီး
ဒရလုပင် ယ်း/
အဒခ
ေ ခံ(၄၆/၂၀၁၈)
၄၇။ ဒရလုပသ
် ားအဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ဒအးရွာ ပယ်းတဒယာ်(ဒအးရွာ)/
ဒရလုပင် ယ်း/
ဒ်ျးရွာ၊မုမ္မဒေပးဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ပယ်းတဒယာ်ိမုုနယ််၊ ဧရာ
အဒခ
ေ ခံ(၄၇/၂၀၁၈)
ဝတီတုင်းဒေသ်
ြ ီး
၄၈။ ဒရာင်ေခည်ဦး အဒနှး်ာဉ် အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ မေပည်(ယဝင်းရပ််ွ််)/
အစည်း၊ အမှတ်(၁၄/၁၅၉)၊ ယဝင်းတုးု ချဲ့(၂)၊ (၁၀)လမ်း၊ သ်််ူပုနဒဆာင်ဒရး
(အဒနှး်ာဉ်)/
ယဝင်းရပ််ွ််၊ မေပည်ိမုုနယ််၊ ပဲခူးတုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ (၄၈/၂၀၁၈)
၄၉။ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ် မုးု ညုု(ဒ်ျာ််ဝ)/
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊သုမ်
် ုယး် ဒ်ျးရွာ၊ဒ်ျာ််ဝဒ်ျးရွာ စု်
အဒခ
ေ ခံ(၄၉/၂၀၁၈)
အုပစ် ု၊ မုးု ညုုိမုုနယ််၊ ပဲခူးတုုင်းဒေသ်
ြ ီး
၅၀။ KGG အထည်ချုပ်စ််ရုံ အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ ဒဂုံြြို့သစ်ဆပိ ်ကြ်း/
အထည်ချုပ်/
အစည်း၊ အုမအ
် မှတ်(၈၂၁)၊ (၉၀)ရပ််ွ််၊ ်င်းမာပင်
ေ ခံ(၅၀/၂၀၁၈)
လမ်း၊ေဂုံိမုုနသစ်ဆပု ််မ်းိမုုနယ််၊ရယ််ုယ်တုငး် ဒေသ်
ြ ီး အဒခ

အသုအမှတ်
မေပုရ််စွဲ
၉.၂.၂၀၁၈

အဖွ့ဲ ဝင်
ဦးဒရ
၆၈

၅.၃.၂၀၁၈

၄၂

၉.၃.၂၀၁၈

၄၃

၉.၃.၂၀၁၈

၇၀

၉.၃.၂၀၁၈

၄၆

၉.၃.၂၀၁၈

၄၃

၉.၃.၂၀၁၈

၄၁

၉.၃.၂၀၁၈

၄၁

၉.၃.၂၀၁၈

၄၈

၁၄.၃.၂၀၁၈

၁၀၄

စဥ်

အဖွ့ဲ အစည်းအမည်/လုပ်စာ

မှတ်ပတ
ုံ င်အမှတ်

အသုအမှတ်
မေပုရ််စွဲ
၁၄.၃.၂၀၁၈

၅၁။ မေမယ်မာဒမဒ်ာင်း သစ်အဒချာထည်လုပင် ယ်း အဒခ
ေ ခံ
ေပည် ြကီးတံျနွ ်/
အလုပသ
် မား အဖွ့ဲ အစည်း၊ အုမအ
် မှတ် (ဓဓ ၂/၂၉)၊ ဒဆာ််လုပဒ် ရးပစ္စည်း
(အထပ်သား)/
ဒအးသုခလမ်းနှင့် စ််မပှု ယ်းိခံလမ်းဆုံအယီး၊ မေပည် ြ်ီး
အဒခ
ေ ခံ(၅၁/၂၀၁၈)
တံခယွ ်ိမုုနယ််၊မန္တဒလးတုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
၅၂။ ဒရွှေမယ်မာအဒအးခယ်းစ််ရုံ အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ ေဂုံိမုုနသစ်ဆပု ််မ်း/ ၁၆.၃.၂၀၁၈
အစည်း၊ အမှတ်(၉၂) ဦးဖုုးလုငှု ်လမ်း၊ စ််မဇှု ုယ်(၂)၊ ေဂုံ အဒအးခယ်း(သား၊ငကး)/
အဒခ
ေ ခံ(၅၂/၂၀၁၈)
မိမုုနသစ်ဆပု ််မ်း မိမုုနယ််၊ ရယ််ုယတ
် ငု ်းဒေသ်
ြ ီး

အဖွ့ဲ ဝင်
ဦးဒရ
၃၄

၄၈

ရမ်းိဗဲ(ဇီးဒတာ)/
ဒရလုပင် ယ်း/
ဒ်ျးရွာ၊ဦးဂဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ရမ်းိဗဲိမုုနယ််၊ ရခုုင်ေပည်ယ််
အဒခ
ေ ခံ(၅၃/၂၀၁၈)
ေ ုချုယ်)/
၅၄။ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ် ရမ်းိဗဲ(သပ
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ သပ
ေ ုချုယဒ် ်ျးရွာ၊ ဒ်ျာင်းိပုယဒ် ်ျး စု်
အဒခ
ေ ခံ(၅၄/၂၀၁၈)
ရွာအုပစ် ု၊ ရမ်းိဗဲိမုုနယ််၊ရခုုင်ပ
ေ ည်ယ််

၁၆.၃.၂၀၁၈

၃၀

၁၆.၃.၂၀၁၈

၃၃

ရမ်းိဗဲ(ရပတင်)/
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၅၅/၂၀၁၈)

၁၆.၃.၂၀၁၈

၃၀

ရမ်းိဗဲ(ဆည်ခံု)/
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၅၆/၂၀၁၈)
ရမ်းိဗဲ(ဦးဂ)/
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၅၇/၂၀၁၈)
ရမ်းိဗဲ(ဒ်ျာ််ဒချာင်း
မေပင်)/
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၅၈/၂၀၁၈)
ရမ်းိဗဲ(ဒမ
ေ ေပားဒတာင်)
/ စု်
ု ပ် ျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၅၉/၂၀၁၈)
ဒတာင်တွင်း ြ်ီး
(ဇွဒဲ တာ)/
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၆၀/၂၀၁၈)

၁၆.၃.၂၀၁၈

၃၀

၁၆.၃.၂၀၁၈

၃၄

၁၆.၃.၂၀၁၈

၃၀

၁၆.၃.၂၀၁၈

၃၇

၂၀.၃.၂၀၁၈

၃၇

၅၃။ ဒရလုပသ
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ဇီးဒတာ

၅၅။ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ရပတင်ဒ်ျးရွာ၊ ဆည်ခံုဒ်ျးရွာ
အုပစ် ု၊ ရမ်းိဗဲိမုုနယ််၊ ရခုုင်ေပည်ယ််
၅၆။ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဆည်ခံုဒ်ျးရွာ၊ ဆည်ခံုဒ်ျးရွာ
အုပစ် ု၊ ရမ်းိဗဲိမုုနယ််၊ ရခုုင်ေပည်ယ််
၅၇။ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဦးဂဒ်ျးရွာ၊ ဦးဂဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊
ရမ်းိဗဲိမုုနယ််၊ ရခုုင်ေပည်ယ််
၅၈။ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ဒ်ျာ််ဒချာင်းေပင်ဒ်ျးရွာ၊ဒ်ျာင်း
မိပုယဒ် ်ျးရွာ အုပစ် ု၊ ရမ်းိဗဲိမုုနယ််၊ ရခုုင်ေပည်ယ််
၅၉။ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဒမ
ေ ေပားဒတာင်ဒ်ျးရွာ၊ ဦးဂဒ်ျးရွာ
အုပစ် ု၊ ရမ်းိဗဲိမုုနယ််၊ ရခုုင်ေပည်ယ််
၆၀။ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဇွဒဲ တာဒ်ျးရွာ၊ ်ုးု ပင်ဒ်ျးရွာ
အုပစ် ု၊ ဒတာင်တွင်း ြ်ီးိမုုနယ််၊ မဒ်ွးတုုင်းဒေသ်
ြ ီး

စဥ်

အဖွ့ဲ အစည်းအမည်/လုပ်စာ

မှတ်ပတ
ုံ င်အမှတ်

အသုအမှတ်
မေပုရ််စွဲ
၂၀.၃.၂၀၁၈

အဖွ့ဲ ဝင်
ဦးဒရ
၅၄

၆၁။ တံခယွ ်စံေပဒတာင်သူလ််သမားနှငစ့် ု််ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံ
အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ စံေပဒ်ျးရွာ၊ ်ုယး် သာဒ်ျး
ရွာအုပစ် ု၊ လ််ဒဝးမ
ိ ုုနယ််၊ မေပည်ဒထာင်စယု ််ဒေမ
၆၂။ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ သဒပ
ေ ပင်ဒ်ျးရွာ၊ နွားလှဒ်ျးရွာ
အုပစ် ု၊ မိမုုနသစ်ိမုုနယ််၊ မဒ်ွးတုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
၆၃။ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ လမ်းမဒတာ်ရပ််ွ််၊ အုးု သည််ုယး်
မိမုုန၊ အုတ်ဖုိမုုနယ််၊ ပဲခူးတုုင်းဒေသ်
ြ ီး
၆၄။ Very Impressive Prospect Co.Ltd အား်စား
ပစ္စည်းစ််ရုံ အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ အမှတ်
(၁၄၇/၁၄၈)၊ မေပင်စည်မင်းသား်
ြ ီးလမ်း၊ ဒရွှေပည်သာ
စ််မဇှု ုယ(် ၃)၊အင်းစုယ်ိမုုနယ််၊ ရယ််ုယ်တုငး် ဒေသ်
ြ ီး
၆၅။ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ဒအာင်စီေပင်ဒ်ျးရွာ၊စွယပ် ယ်းဒချာင်း
ဒ်ျးရွာ အုပစ် ု၊ မာယ်ဒအာင်ိမုုနယ််၊ ရခုုင်ေပည်ယ််

လ််ဒဝး(စံေပ)/
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၆၁/၂၀၁၈)
မိမုုနသစ်(သဒပ
ေ ပင်)/ ၂၂.၃.၂၀၁၈
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(်ာ)/
အဒခ
ေ ခံ(၆၂/၂၀၁၈)
အုတ်ဖု(လမ်းမဒတာ်)/ ၂၃.၃.၂၀၁၈
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၆၃/၂၀၁၈)
အင်းစိန/် လူသးုံ ်ုယ် ၂၃.၃.၂၀၁၈
(အား်စားပစ္စည်း)/
အဒခ
ေ ခံ(၆၄/၂၀၁၈)
၂၃.၃.၂၀၁၈

၃၀

၆၆။ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊မ်ျညး် ်ုယး် ဒ်ျးရွာ၊ စွယပ် ယ်းဒချာင်း
ဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ မာယ်ဒအာင်ိမုုနယ််၊ ရခုုင်ေပည်ယ််

၂၃.၃.၂၀၁၈

၃၅

၂၃.၃.၂၀၁၈

၃၅

၂၃.၃.၂၀၁၈

၃၀

၂၃.၃.၂၀၁၈

၃၅

၆၇။ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ စွယပ် ယ်းဒချာင်းဒ်ျးရွာ၊ စွယပ် ယ်း
ဒချာင်းဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊ မာယ်ဒအာင်ိမုုနယ််၊ ရခုုင်ေပည်ယ််
၆၈။ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ်ွမး် သီးဒတာဒ်ျးရွာ၊ သစ်ပဒုံ ်ျး
ရွာအုပစ် ု၊ မာယ်ဒအာင်ိမုုနယ််၊ ရခုုင်ေပည်ယ််
၆၉။ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဒတာင်ရင်းဒ်ျးရွာ၊ အုးု ဝဒ်ျးရွာ
အုပစ် ု၊ မာယ်ဒအာင်ိမုုနယ််၊ ရခုုင်ေပည်ယ််

မာယ်ဒအာင်
(ဒအာင်စီေပင်)/
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၆၅/၂၀၁၈)
မာယ်ဒအာင်
(မ်ျည်း်ုယ်း)/
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၆၆/၂၀၁၈)
မာယ်ဒအာင်
(စွယပ် ယ်းဒချာင်း)/
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၆၇/၂၀၁၈)
မာယ်ဒအာင်
(်ွမး် သီးဒတာ)/
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၆၈/၂၀၁၈)
မာယ်ဒအာင်
(ဒတာင်ရင်း)/
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၆၉/၂၀၁၈)

၄၅

၃၅

၄၅

စဥ်

အဖွ့ဲ အစည်းအမည်/လုပ်စာ

မှတ်ပတ
ုံ င်အမှတ်

် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဆု်
ံ ုယ်း
မုးု ညုု(ဆု်
ံ ုယး် )/
၇၀။ ဒရလုပသ
ဒ်ျးရွာ၊ ဆု်
ံ ုယး် ဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊ မုးု ညုုိမုုနယ််၊ ပဲခူးတုုင်း
ဒရလုပသ
် ား/
ဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၇၀/၂၀၁၈)
ဒလးမျ််နာှ
၇၁။ ဒမာ််ွယ်းသစ် ဒရလုပသ
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ
(လဟာ်
ြ ီး)/
အစည်း၊ ရွာသာ်ုယး် ဒ်ျးရွာ၊ လဟာ်
ြ ီးဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊
ဒရလုပသ
် ား/
ဒလးမျ််နာှ ိမုုနယ််၊ ဧရာဝတီတငု ်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၇၁/၂၀၁၈)
ပယ်းတဒယာ်
၇၂။ ဒရလုပသ
် ားအဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊်ျွယ်းသာ
(်ျွယ်းသာ်ာ)/
်ာဒ်ျးရွာ၊ ်ဿဝင်ဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ ပယ်းတဒယာ်
ဒရလုပသ
် ား/
မိမုုနယ််၊ ဧရာဝတီတုင်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၇၂/၂၀၁၈)
ပယ်းတဒယာ်
၇၃။ ဒရလုပသ
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ သူဒေး
(သူဒေး်ုယ်း)/
်ုယး် ဒ်ျးရွာ၊်ဿဝင်ဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊ပယ်းတဒယာ်ိမုုနယ််၊
ဒရလုပသ
် ား/
ဧရာဝတီတငု ်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၇၃/၂၀၁၈)
င်္ (သုးံ ်ွင်းဆုုင်)/
၇၄။ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ် အဂပူ
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊သုးံ ်ွင်းဆုငု ်ဒ်ျးရွာ၊်ျီ ြ်ီးဒ်ျးရွာ စု်
အဒခ
ေ ခံ(၇၄/၂၀၁၈)
အုပစ် ု၊ အဂပူ
င်္ ိမုုနယ််၊ ဧရာဝတီတငု ်းဒေသ်
ြ ီး
ဒလးမျ််နာှ
၇၅။ အားမာယ်သစ် ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး
(်ွမး် ိခံ်ုယ်း)/
အဒခ
ေ ခံ အလုပသ
် မားအဖွဲ့အစည်း၊ ်ွမး် ိခံ်ုယး် ဒ်ျးရွာ၊
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
်ွမး် ိခံ်ုယး် ဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊ ဒလးမျ်န် ှာိမုုနယ််၊ ဧရာ စု်
အဒခ
ေ ခံ(၇၅/၂၀၁၈)
ဝတီတုင်းဒေသ်
ြ ီး
ပယ်းတဒယာ်
၇၆။ ဒရလုပသ
် ားအဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊်ဿဝင်
ရွာမဒ်ျးရွာ၊ ်ဿဝင်ဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ ပယ်းတဒယာ် (်ဿဝင်ရွာမ)/
ဒရလုပင် ယ်း/
မိမုုနယ််၊ ဧရာဝတီတုင်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၇၆/၂၀၁၈)
ပယ်းတဒယာ်
၇၇။ ဒရလုပသ
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ သရ််
(သရ််ဒတာ)/
ဒတာဒ်ျးရွာ၊ ဒေကဝကးဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊ ပယ်းတဒယာ်ိမုုနယ််၊
ဒရလုပင် ယ်း/
ဧရာဝတီတငု ်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၇၇/၂၀၁၈)
ပယ်းတဒယာ်
၇၈။ ဒရလုပသ
် ားအဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊်ျုံဒဖာင်
(်ျုံဒဖာင် ြ်ီး)/
မြ်ီးဒ်ျးရွာ၊ ်ျုံတုင်း ြ်ီးဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ ပယ်းတဒယာ်
ဒရလုပင် ယ်း/
မိမုုနယ််၊ ဧရာဝတီတုင်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၇၈/၂၀၁၈)
၇၉။ ဒရလုပသ
် ားအဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ စုယဂ် ျွယ်း ပယ်းတဒယာ် (စုယဂ် ျွယ်း)/
ဒ်ျးရွာ၊်ဇင်းငူဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊ ပယ်းတဒယာ်ိမုုနယ််၊ ဧရာ
ဒရလုပင် ယ်း/
ဝတီတုင်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၇၉/၂၀၁၈)

အသုအမှတ်
မေပုရ််စွဲ
၂၆.၃.၂၀၁၈

အဖွ့ဲ ဝင်
ဦးဒရ
၈၀

၂၆.၃.၂၀၁၈

၄၁

၂၆.၃.၂၀၁၈

၄၄

၂၆.၃.၂၀၁၈

၄၅

၂၆.၃.၂၀၁၈

၃၉

၂၆.၃.၂၀၁၈

၁၂၁

၂၆.၃.၂၀၁၈

၄၀

၂၆.၃.၂၀၁၈

၄၂

၂၆.၃.၂၀၁၈

၅၄

၂၆.၃.၂၀၁၈

၄၆

စဥ်

အဖွ့ဲ အစည်းအမည်/လုပ်စာ

မှတ်ပတ
ုံ င်အမှတ်

ပယ်းတဒယာ်
(လ််ပယ်ဇင်)/
ဒရလုပင် ယ်း/
အဒခ
ေ ခံ(၈၀/၂၀၁၈)
အမရပူရ/
လူစးီ တွနဲ ှင်
့် ုယတ
် စွဲ ််ရုံေမစ်င််(အဖွ့ဲ -၂)အဒခ
ေ ခံအလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ လူစးီ တွနဲ ှင်
့် ုယတ
် စွဲ ််ရုံ (မေမစ်င််)၊ သ်််ူပုနဒဆာင်ဒရး
(မီးရထား)/
အမရပူရိမုုနယ််၊ မန္တဒလးတုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၈၁/၂၀၁၈)
ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ် မုးု ညုု(ဒပက်််ုယး် )/
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဒပက်််ုယး် ဒ်ျးရွာ၊ ဒပက်််ုယး် စု်
အဒခ
ေ ခံ(၈၂/၂၀၁၈)
ဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ မုးု ညုုိမုုနယ််၊ ပဲခူးတုုင်းဒေသ်
ြ ီး
ဒတာင် ြ်ီး
ဒတာင် ြ်ီးတ်္က သလ
ု ် ဆရာ၊ဆရာမများ အဒခ
ေ ခံအလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ဒတာင် ြ်ီးတ်္က သလ
ု ်ဝယ်း၊ အဒယာ်် (ဒ်ျာင်း ြ်ီးစု)/
မိမုုနပတ်လမ်း၊ ဒ်ျာင်း ြ်ီးစုရပ််ွ််၊ ဒတာင် ြ်ီးိမုုနယ််၊ ဝယ်ဒဆာင်မှု(ပညာဒရး)/
အဒခ
ေ ခံ(၈၃/၂၀၁၈)
ရှမ်းေပည်ယ််
သာ်ာဝတီ
ဒရလုပသ
် ားအဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ အသဒရာ်
(အသဒရာ်)/
ဒ်ျးရွာ၊ အသဒရာ်ဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ သာ်ာဝတီိမုုနယ််၊
ဒရလုပင် ယ်း/
ပဲခူးတုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၈၄/၂၀၁၈)
မြ်ုုနပင်ဒ်ာ််
ဒရလုပသ
် ားအဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ထယ်း်ုယး်
(ဒ်ျာ််ဝ)/
ဒ်ျးရွာ၊ဒ်ျာ််ဝဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊ မြ်ုုနပင်ဒ်ာ််ိမုုနယ််၊
ဒရလုပင် ယ်း/
ပဲခူးတုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၈၅/၂၀၁၈)
ဒရလုပသ
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဖုးု ဒခကင် သာ်ာဝတီ(ဖုးု ဒခကင်)/
ဒရလုပင် ယ်း/
ဒ်ျးရွာ၊ ဖုးု ဒခကင်ဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊ သာ်ာ၀တီိမုုနယ််၊ ပဲခူး
အဒခ
ေ ခံ(၈၆/၂၀၁၈)
တုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
သာ်ာဝတီ
ဒရလုပသ
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ သာ်ာ
(သာ်ာ်ုယး် )/
်ုယး် ဒ်ျးရွာ၊ ဒေကဝုဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊ သာ်ာဝတီိမုုနယ််၊
ဒရလုပင် ယ်း/
ပဲခူးတုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၈၇/၂၀၁၈)
မုးု ညုု(ပဒတ္တ ာ်)/
ဒရလုပသ
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဒညာင်
ဒရလုပင် ယ်း/
်ုယး် စံေပဒ်ျးရွာ၊ ပဒတ္တ ာ်ဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ မုးု ညုုိမုုနယ််၊
အဒခ
ေ ခံ(၈၈/၂၀၁၈)
ပဲခူးတုငု ်းဒေသ်
ြ ီး

၈၀။ ဒရလုပသ
် ားအဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ လ််ပယ်
ဇင်ဒ်ျးရွာ၊ မုမ္မဒေပးဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ ပယ်းတဒယာ်ိမုုနယ််၊
ဧရာဝတီတငု ်းဒေသ်
ြ ီး
၈၁။

၈၂။

၈၃။

၈၄။

၈၅။

၈၆။

၈၇။

၈၈။

၈၉။ ရှမ်းဒတာင်သူ ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး မေပင်ဦးလွင်(ဒရင််)/
အဒခ
ေ ခံ အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဒရင််ဒ်ျးရွာ၊ စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
ဒရင််ဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊ မေပင်ဦးလွင်ိမုုနယ််၊ မန္တဒလးတုငု ်း အဒခ
ေ ခံ(၈၉/၂၀၁၈)
ဒေသ်
ြ ီး

အသုအမှတ်
မေပုရ််စွဲ
၂၆.၃.၂၀၁၈

အဖွ့ဲ ဝင်
ဦးဒရ
၄၂

၂၆.၃.၂၀၁၈

၃၀

၂၆.၃.၂၀၁၈

၃၃

၃၀.၃.၂၀၁၈

၆၀

၃၀.၃.၂၀၁၈

၃၃

၃၀.၃.၂၀၁၈

၃၅

၃၀.၃.၂၀၁၈

၃၅

၃၀.၃.၂၀၁၈

၃၅

၃၀.၃.၂၀၁၈

၃၅

၃၀.၃.၂၀၁၈

၃၄

စဥ်
၉၀။

၉၁။

၉၂။

၉၃။

၉၄။

၉၅။

၉၆။

၉၇။

အသုအမှတ်
မေပုရ််စွဲ
ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ် ဒ်ျာ်် ြ်ီး(တုးံ ဒတာ)/ ၆.၄.၂၀၁၈
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊တုးံ ဒတာဒ်ျးရွာ၊မုယး် ဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
ဒ်ျာ်် ြ်ီးိမုုနယ််၊ ပဲခူးတုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၉၀/၂၀၁၈)
၆.၄.၂၀၁၈
ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
ဒ်ျာ်် ြ်ီး
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ အမှတ်(၄)ရပ််ွ််၊ မုယး် ိမုုန၊ ဒ်ျာ်် (အမှတ်- ၄ ရပ််ွ််)/
မြ်ီးိမုုနယ််၊ ပဲခူးတုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၉၁/၂၀၁၈)
၆.၄.၂၀၁၈
ဒရလုပသ
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ မေမပဲခးူ
မေဖူး(မေမပဲခူး)/
ဒ်ျးရွာ၊ မေမပဲခူးဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊ေဖူးမ
ိ ုုနယ််၊ ပဲခူးတုုင်းဒေသ
ဒရလုပင် ယ်း/
မြ်ီး
အဒခ
ေ ခံ(၉၂/၂၀၁၈)
၉.၄.၂၀၁၈
ဒတာင်သူလ််သမားနှင့် စု်
ု ်ပျုုးဒရး အဒခ
ေ ခံအလုပ်
ဒရတာရှည်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ မြ်ုုနပင်သာဒ်ျးရွာ၊ သုငု ်းဝဒ်ျးရွာ
(မြ်ုုနပင်သာ)/
အုပစ် ု၊ ဒရတာရှည်ိမုုနယ််၊ ပဲခူးတုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
စု်
ု ်ပျုုးဒရး(လ််)/
အဒခ
ေ ခံ(၉၃/၂၀၁၈)
ဒရလုပသ
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ငှ််ဒပျာ
ဒညာင်တုယး်
၁၂.၄.၂၀၁၈
်ျွယ်းဒ်ျးရွာ၊ ငှ််ဒပျာ်ျွယ်းဒ်ျးရွာအုပ်စု၊ ဒညာင်တုယ်း (ငှ််ဒပျာ်ျွယ်း)/
မိမုုနယ််၊ ဧရာဝတီတုင်းဒေသ်
ြ ီး
ဒရလုပင် ယ်း/
အဒခ
ေ ခံ(၉၄/၂၀၁၈)
ဒရလုပသ
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ပသွ်် ပယ်းတဒယာ်(ပသွ််)/ ၁၂.၄.၂၀၁၈
ဒ်ျးရွာ၊ ပသွ််ဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊ ပယ်းတဒယာ်ိမုုနယ််၊ ဧရာ
ဒရလုပင် ယ်း/
ဝတီတုင်းဒေသ မြ်ီး
အဒခ
ေ ခံ(၉၅/၂၀၁၈)
ဒရလုပသ
် ား အဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ စည်ပင် ဒရ်
ြ ည်(ဖ််သလ််)/ ၁၂.၄.၂၀၁၈
ဒ်ျးရွာ၊ ဖ််သလ််ဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊ ဒရ်
ြ ည်ိမုုနယ််၊
ဒရလုပင် ယ်း/
ဧရာဝတီတငု ်းဒေသ်
ြ ီး
အဒခ
ေ ခံ(၉၆/၂၀၁၈)
၁၂.၄.၂၀၁၈
်ုယတ
် င််ုယခ် ျအဒခ
ေ ခံအလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊ဒရွှအင် ေု်
ု ်ဦး(ဒရွှအင်ေုံ)/
ေုဒံ ်ျးရွာ(ေုငု ်ယ််)၊ ဥသျှစ််ုယး် လမ်း၊ (အမ်) မူလွယ် ်ုယတ
် င််ုယခ် ျ/
စာသင်ဒ်ျာင်းအယီး၊ ေု်
ု ်ဦးမ
ိ ုုနယ််၊ ပဲခူးတုငု ်းဒေသ်
ြ ီး အဒခ
ေ ခံ(၉၇/၂၀၁၈)
အဖွ့ဲ အစည်းအမည်/လုပ်စာ

မှတ်ပတ
ုံ င်အမှတ်

အဖွ့ဲ ဝင်
ဦးဒရ
၃၀

၃၅

၃၅

၃၁

၆၆

၄၈

၄၁

၄၃

မိမုုနယ််အလုပ်သမားအဖွ့ဲ အစည်း
စဥ်

၁။

အဖွ့ဲ အစည်းအမည်/လုပ်စာ

မှတ်ပတ
ုံ င်အမှတ်

အသုအမှတ်
မေပုရ််စွဲ

ဒတာင်သူလ််သမားနှငစ့် ု််ပျုုးဒရး မိမုုနယ််အလုပ်

ဇီး်ုယး် /
စု်
ု ်ပျုုးဒရး/
မိမုုနယ််(၁/၂၀၁၈)

၂-၂-၂၀၁၈

အဖွ့ဲ အစည်း
အဒရ
အတွ််
၁၀

ဒရွှဒတာင်/
စု်
ု ်ပျုုးဒရး/
မိမုုနယ််(၂/၂၀၁၈)

၁၂-၄-၂၀၁၈

၇

ပယ်းဒတာင်း/
စု်
ု ်ပျုုးဒရး/
မိမုုနယ််(၃/၂၀၁၈)

၁၂-၄-၂၀၁၈

၇

၁၂.၄.၂၀၁၈

၂

သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဒဆးဒ်ျာင်း(၁) လမ်း၊ အမှတ်
(၅) ရပ််ွ််၊ ဇီး်ုယး် ိမုုနယ််၊ ပဲခူးတုုင်းဒေသ်
ြ ီး
၂။

ဒတာင်သူလ််သမားနှငစ့် ု််ပျုုးဒရး မိမုုနယ််အလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ အမှတ်(၆၂)၊ ပဒေသာဒ်ျးရွာ၊
်ျွယ်း်ဒလးဒ်ျးရွာအုပစ် ု၊ ဒရွှဒတာင်ိမုုနယ််၊ ပဲခူး
တုငု ်းဒေသ်
ြ ီး

၃။

၄။

ဒတာင်သူလ််သမားနှငစ့် ု််ပျုုးဒရး မိမုုနယ််အလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ အမှတ်(၂၈)၊ ဗုလ
ု ်ချုပ်လမ်း၊
ဒတာင်(၂)ရပ််ွ််၊ ထုံးဘုုိမုုန၊ ပယ်းဒတာင်းိမုုနယ််၊
ပဲခူးတုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
မေမယ်မာ့မးီ ရထား မိမုုနယ််အလုပသ
် မားအဖွ့ဲ အစည်း၊

ချမ်းဒအးသာစံ/
၇၈ လမ်း၊ ၃၂ × ၃၄ လမ်း ြ်ား၊ ေီဇ််စ််ဒခကင်း သ်််ူပုနဒဆာင်ဒရး
(မီးရထား)/
စ််ရုံ(မန္တဒလး)၊ ချမ်းဒအးသာစံိမုုနယ််၊ မန္တဒလး
မိမုုနယ််(၄/၂၀၁၈)
တုငု ်းဒေသ်
ြ ီး

တုငု ်းဒေသ်
ြ ီး/မေပည်ယ််အလုပ်သမားအဖွ့ဲ အစည်း
စဥ်

၁။

အဖွ့ဲ အစည်းအမည်/လုပ်စာ

မှတ်ပတ
ုံ င်အမှတ်

အသုအမှတ်
မေပုရ််စွဲ

်ုယထ
် ုတ်နငှ ့် စ််မလ
ှု ််မှု တုငု ်းဒေသ်
ြ ီးအလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ အမှတ် (၁၉၃)၊ ဗုလ
ု ်မင်းသုမး်
(၃)လမ်း၊ ဟံသာဝတီရပ််ွ််၊ ပဲခူးိမုုနယ််၊ ပဲခူးတုုင်း
ဒေသ်
ြ ီး

ပဲခူး/်ုယထ
် ုတ်နှင့်
စ််မလ
ှု ််မ/ှု
တုငု ်းဒေသ်
ြ ီး
(၁/၂၀၁၈)

၄.၄.၂၀၁၈

အဖွ့ဲ အစည်း
အဒရ
အတွ််
၂

