အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်းဥပဒေအရ ဖွဲ ့စည်းထားဒသာ
အလုပ်သမားအဖွဲ ့ချုပ်၊ အလုပ်ရှငအ
် ဖွဲ ့ချုပ်၊ မမို ့နယ်အလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊ အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊
အဒခခခံအလုပ်ရှင်အဖွဲ ့အစည်း(၂၀၁၈)
အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်းများ

စဉ်
၁။

အသိအမှတ်

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

ဦးဒရ

၁၉.၁.၂၀၁၈

၃၉

၁၉.၁.၂၀၁၈

၅၉

၁၉.၁.၂၀၁၈

၃၅

၁၉.၁.၂၀၁၈

၄၀

၁၉.၁.၂၀၁၈

၃၆

စိုက်ပျိုးဒရး ဒလးမျက်နာှ (ခမင်းကုနး် )/ ၁၉.၁.၂၀၁၈

၆၁

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ
ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး

ဒခမနီကုနး် ဒကျးရွာ၊

မှတ်ပုံတင်အမှတ်
အဒခခခံအလုပ်
ဒခမနီကုနး်

အဒခခခံအလုပ်

သထု(ံ ကတိုက်ကကီး)/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ကတိုက်ကကီးဒကျးရွာ၊ ကတိုက်ကကီး

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံ(၂/၂၀၁၈)

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု သထုံမမို ့နယ်၊ မွန်ခပည်နယ်
၃။

ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

၄။

၅။

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်

ဆိပ်ကျွန်းဒကျးရွာ၊

ဆိပ်ကျွန်း

သထု(ံ ဆိပ်ကျွန်း)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု သထုံမမို ့နယ်၊ မွန်ခပည်နယ်

အဒခခခံ(၃/၂၀၁၈)

ကန်ဆယ
ွ ် ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့် စိုက်ပျိုးဒရး အဒခခခံ

ပွင့်ခဖူ(ကန်ဆွယ်)/

အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ကန်ဆွယ်ဒကျးရွာ၊ ကန်ဆွယ်

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပွင့်ခဖူမမို ့နယ်၊မဒကွးတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၄/၂၀၁၈)

ဆံခဖူခင် ဒတာင်သူလယ်သမားနှင်စ
့ ိုက်ပျိုးဒရး အဒခခခံ

ပွင့်ခဖူ(ဆံခဖူခင်)/

အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ဆံခဖူခင်ဒကျးရွာ၊

ရွာသစ်

ကုန်းဒကျးရွာအုပ်စု၊ပွငခ့် ဖူမမို ့နယ်၊မဒကွးတိုင်းဒေသကကီး
၆။

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၁/၂၀၁၈)

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု သထုံမမို ့နယ်၊ မွန်ခပည်နယ်
၂။

သထု(ံ မ ြေနီကုန်း)/

ဒတာင်သူကကီး

ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၅/၂၀၁၈)

အဒခခခံ အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ခမင်းကုနး် ဒကျးရွာ၊

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ကကီးဒပါက်ကုနး် ဒကျးရွာအုပ်စု၊ ဒလးမျက်နာှ မမို ့နယ်၊ ဧရာ

အဒခခခံ(၆/၂၀၁၈)

ဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၇။

ဒနလ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့် စိုက်ပျိုးဒရး အဒခခခံ

ဒလးမျက်နာှ

အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ပန်းဒတာကကီးဒကျးရွာ၊ ပန်း

(ပန်းဒတာကကီး)/

ဒတာကကီးဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဒလးမျက်နာှ မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီ

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

တိုင်းဒေသကကီး
၈။

စိုက်ပျိုးဒရး အဒခခခံအလုပ်

ဒပါင်းဒလာင်တိန(် အဒရှ )ဒကျးရွ
့
ာ၊

ေိးု ဒသာင်ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဒတာင်ငမူ မို ့နယ်၊ပဲခးူ တိုင်းဒေသ
ကကီး

၅၀

၂၂.၁.၂၀၁၈

၃၅

အဒခခခံ(၇/၂၀၁၈)

ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

၁၉.၁.၂၀၁၈

ဒတာင်ငူ
(ဒပါင်းဒလာင်းတိန်အဒရှ )/့
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၈/၂၀၁၈)

အသိအမှတ်

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

ဦးဒရ

၂၂.၁.၂၀၁၈

၃၅

၂၂.၁.၂၀၁၈

၃၅

၂၃.၁.၂၀၁၈

၃၆

၁၂။ ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဒချာင်း ပန်းတမနာ်(မ ျောင်းဖျေား)/ ၂၃.၁.၂၀၁၈

၄၁

စဉ်
၉။

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ
ဒတာင်သူလယ်သမားနှင်စ
့ ိုက်ပျိုးဒရး

မှတ်ပုံတင်အမှတ်
အဒခခခံအလုပ် ဒကျာက်ကကီး(လပါတ်)/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊လပါတ်ဒကျးရွာ၊မအူပင်ဆပ
ိ ်ဒကျးရွာ
အုပ်စု၊ ဒကျာက်ကကီးမမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး
၁၀။

ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၉/၂၀၁၈)

စိုက်ပျိုးဒရး အဒခခခံအလုပ်

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ သဲခဖူဒချာင်းဝဒကျးရွာ၊ ေိးု ဒသာင်
ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဒတာင်ငမူ မို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

ဒတာင်ငူ
(သဲခဖူဒချာင်းဝ)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၁၀/၂၀၁၈)

၁၁။

ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး အဒခခခံအလုပ်

အုတဖ
် (ို ကင်မွန်းခခုံ)/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဒချာင်းနားစုဒကျးရွာ၊ ကင်မွန်းခခုံ

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု အုတဖ
် မို မို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၁၁/၂၀၁၈)

ဖျားဒကျးရွာ၊ အင်းမဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်းတဒနာ်မမို ့နယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၂/၂၀၁၈)

၁၃။ ဒရလုပသ
် ားအဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ရှားဒတာ ြေိးု ညို(ရှားမတာကျွန်း)/
ကျွန်းဒကျးရွာ၊

ရှားဒတာကျွန်းဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု

မိးု ညို

မမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

ဧရာဒကျးရွာအုပ်စု၊

ဘိုကဒလးမမို ့နယ်၊

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၁၅။

ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

၅၅

၂၄.၁.၂၀၁၈

၃၁

၂၆.၁.၂၀၁၈

၄၄

၂၆.၁.၂၀၁၈

၇၅

၂၆.၁.၂၀၁၈

၄၁

၂၆.၁.၂၀၁၈

၄၅

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၃/၂၀၁၈)

၁၄။ ဧရာ ကုနတ
် င်ကုနခ
် ျ အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊
ဧရာဒကျးရွာ၊

၂၃.၁.၂၀၁၈

ဘိုကဒလး (ဧရာ)/
ကုန်တင်ကုနခ
် ျ/
အဒခခခံ(၁၄/၂၀၁၈)

စိုက်ပျိုးဒရး အဒခခခံအလုပ်

စီဘီဒသာင်ဒကျးရွာ၊

ကဿဝင်

ပန်းတဒနာ်
(စီဘီဒသာင်)/

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်းတဒနာ်မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသ

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ကကီး

အဒခခခံ(၁၅/၂၀၁၈)

၁၆။ ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဘုရား
ကုန်းဒကျးရွာ၊ ဒပပင်ဒခမာက်ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်းတဒနာ်
မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

ပန်းတမနာ်
(ဘုရားကုနး် )/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၆/၂၀၁၈)

၁၇။ ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဒချာင်း ပန်းတမနာ်(မ ျောင်းကကီး)/
ကကီးဒကျးရွာ၊ ခပလင်းဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်းတဒနာ်မမို ့နယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၁၈။ ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဒပပင်
ဒတာင်ဒကျးရွာ၊ဒပပင်ဒတာင်ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်းတဒနာ်
မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၇/၂၀၁၈)
ပန်းတမနာ်
(မပပင်မတာင်)/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၈/၂၀၁၈)

စဉ်
၁၉။

၂၀။

၂၁။

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ
ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

စိုက်ပျိုးဒရး အဒခခခံအလုပ်

မရနံမ ျောင်း

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဒညာင်ပင်ကားဒကျးရွာ၊ စခန်းကန်

(မညာင်ပင်ကား)/

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဒရနံဒချာင်းမမို ့နယ်၊မဒကွးတိုင်းဒေသကကီး

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး အဒခခခံအလုပ်

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

ဦးဒရ

၂၆.၁.၂၀၁၈

၆၀

၂၆.၁.၂၀၁၈

၄၉

၂၉.၁.၂၀၁၈

၃၇

၂၉.၁.၂၀၁၈

၃၅

၂၉.၁.၂၀၁၈

၃၁

၃၀.၁.၂၀၁၈

၃၀

၃၀.၁.၂၀၁၈

၄၄

၃၀.၁.၂၀၁၈

၄၃

၃၀.၁.၂၀၁၈

၃၁

အဒခခခံ(၁၉/၂၀၁၈)
အုတဖ
် (ို ကန်သာယာ)/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ကန်သာယာဒကျးရွာ၊ ကန်သာယာ

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု အုတဖ
် မို မို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၂၀/၂၀၁၈)

သစ်ပါးလွှာနှင့် သစ်ခစ
ွဲ က်ရုံ အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့

အသိအမှတ်

ဒဂုဆ
ံ ပ
ိ က
် ြေ်း/

် ရးပစ္စည်း
အစည်း၊ CO 2 SOLUTIONS Co.Ltd PlyWood ဒဆာက်လုပဒ
Factory ၊ အမှတ် (၁၆၀)၊ ဦးတရုတ်ကကီးလမ်း၊ စက်မဇ
ှု ုန်

အဒခခခံ(၂၁/၂၀၁၈)

(၂)၊ ေဂုဆ
ံ ပ
ိ က
် မ်းမမို ့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး
၂၂။

(သစ်ပါးလွှာ)/

Four Ocean ပီနန်အိတ်စက်ရံု အဒခခခံအလုပသ
် မား

လှိုငသ
် ာယာ/

အဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်(၁၈၈/၁၈၉)၊သံချပ်ဝန်ဦးညွနလ
့် မ်း၊ လူသးုံ ကုန်(ပီနန်အိတ်)/
ဒရွှလင်ပန်းစက်မဇ
ှု ုန၊် လှိုငသ
် ာယာမမို ့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

အဒခခခံ(၂၂/၂၀၁၈)

ဒေသကကီး
၂၃။ ဒရလုပသ
် ား

အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊

ဖလံ

ဒချာင်းဒကျးရွာ၊ဖလံဒချာင်းဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု မိးု ညိုမမို ့နယ်၊

ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး အဒခခခံအလုပ်

ကန်ကကီးမောင့်

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ကွငး် ယားစာခဖူစုဒကျးရွာ၊ကွငး် ယား

(ကွငး် ယားစာ ဖူစု)/

အဒရှ ဒကျးရွ
့
ာအုပစ
် ၊ု ကန်ကကီးဒထာင့်မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီ

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၂၄/၂၀၁၈)

တိုင်းဒေသကကီး
၂၅။

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၂၃/၂၀၁၈)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး
၂၄။

ြေိးု ညို(ဖလံမ ျောင်း)/

ဖက်သလက်

ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး မရကကည်(ဖက်သလက်)/

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဖက်သလက်ဒကျးရွာ၊

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ဖက်သလက်ဒကျးရွာအုပ်စု၊ ဒရကကည်မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီ

အဒခခခံ(၂၅/၂၀၁၈)

တိုင်းဒေသကကီး
၂၆။ ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ကဇင်း

ပန်းတမနာ်

ဒတာဒကျာင်းစုဒကျးရွာ၊ ကဿဝင်ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်း (ကဇင်းမတာမကျောင်းစု)/
ဒရလုပင
် န်း/
တဒနာ်မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
အဒခခခံ(၂၆/၂၀၁၈)

၂၇။ ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဒသာင်

ပန်းတမနာ်

ကဇင်းဒတာဒကျးရွာ၊ ဒရဒဘာ်ကကီးဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်း (မသာင်ကဇင်းမတာ)/
ဒရလုပင
် န်း/
တဒနာ်မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
အဒခခခံ(၂၇/၂၀၁၈)

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

၂၈။ ထန်းကျွန်းဆိပ်သာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ဒရလုပသ
် ားအဒခခခံအလုပ်သမား

အဖွဲ ့အစည်း၊ဆိပသ
် ာဒကျးရွာ၊

ထန်းကျွန်းဆိပသ
် ာဒကျး

ရွာအုပစ
် ၊ု ဒရကကည်မမို ့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၂၉။

ဒေါင်းဒလာင်း

အထည်ချုပ်စက်ရံု

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

ဦးဒရ

၃၀.၁.၂၀၁၈

၄၃

၂.၂.၂၀၁၈

၁၈၀

၂.၂.၂၀၁၈

၃၆

၂.၂.၂၀၁၈

၄၀

၂.၂.၂၀၁၈

၃၆

၂.၂.၂၀၁၈

၄၉

၂.၂.၂၀၁၈

၃၇

၂.၂.၂၀၁၈

၄၇

၉.၂.၂၀၁၈

၃၀

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၂၈/၂၀၁၈)

အဒခခခံအလုပ်

အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်၊

မရကကည်(ဆိပသ
် ာ)/

အသိအမှတ်

ကင်မလင်း

ကျွန်း၊ စက်မဇ
ှု ုန၊် ပုသမ
ိ ်မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၃၀။ ဗဟိုအဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဗဟိုပိုက် (PVC)

ပုသြေ
ိ ်/
အထည်ချုပ်/
အဒခခခံ(၂၉/၂၀၁၈)
ပည်ကကီးတံ န
ွ ်/

စက်ရုံ၊ အမှတ်F.8(က)၊ ၆၂ လမ်း×ပန်းခခံလမ်း၊ ခပည်ကကီး

လူသးုံ ကုန်(ပိက
ု )် /

တံခန
ွ ်မမို ့နယ်၊ မန္တဒလးတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၃၀/၂၀၁၈)

၃၁။ ဂယ်လာရီဝန်ဒဆာင်မအ
ှု ဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

လယ်မေး/

အမှတ်၊(၅/၆၄)၊ အမှတ(် ၅)ရပ်ကွက်၊(၂)လမ်း၊ ဒစျးအဒရှ ့ ဝန်ဒဆာင်မှု(ဟိုတယ်)/
ဘက်၊ ရယကရုံးအနီး၊ လယ်ဒဝးမမို ့နယ်၊ ခပည်ဒထာင်စု

အဒခခခံ(၃၁/၂၀၁၈)

နယ်ဒခမ
၃၂။ တံခန
ွ ်အင်းသာယာ

သစ်သီးဝလံနင
ှ ဟ
့် င်းသီးဟင်းရွက် ကမလာ(အင်းသာယာ)/

စိုက်ပျိုးဒရး အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊ အင်းသာ

စိုက်ပျိုးဒရး

ယာဒကျးရွာ၊ ဟဲဟိုးဒကျးရွာအုပ်စု၊ ကဒလာမမို ့နယ်၊ ရှမ်း

(သစ်သီးဝလံနင
ှ ့်

ခပည်နယ်

ဟင်းသီးဟင်းရွက်)/
အဒခခခံ(၃၂/၂၀၁၈)

၃၃။

ဒရလုပ်သား အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊ ကတိုင် သာယာေတီ(ကတိုင်စိန)် /
စိန်ဒကျးရွာ၊ဇီးပွဒ
ဲ ကျးရွာအုပ်စု၊ သာယာဝတီမမို ့နယ်၊ ပဲခးူ
တိုင်းဒေသကကီး

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၃၃/၂၀၁၈)

၃၄။ ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ တက်ဆွဲ
ဒကျးရွာ၊တက်ဆဲဒ
ွ ကျးရွာအုပစ
် ၊ု အုတ်ဖုမိ မို ့နယ်၊ပဲခးူ တိုင်း
ဒေသကကီး

အုတဖ
် (ို တက်ဆဲ)ွ /
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၃၄/၂၀၁၈)

၃၅။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်
ဒခမာက်

(ဒခမာက်လုပက
် ုန်း)/

လုပက
် ုန်းဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု မိးု ညိုမမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသ

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ကကီး

အဒခခခံ(၃၅/၂၀၁၈)

၃၆။ ကံကဒလး
အစည်း၊

ဒခမာက်လုပက
် ုန်းဒကျးရွာ၊

မိးု ညို

ဒရလုပသ
် ား

အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့

ဒလှေါးဒချာင်ဒကျးရွာ၊

ကံကဒလးဒကျးရွာ

အုပ်စု၊ ဒကျာင်းကုနး် မမို ့နယ်၊ ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကကီး

မကျောင်းကုနး်
(ကံကမလး)/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၃၆/၂၀၁၈)

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

၃၇။ Huabo

Times

အထည်ချုပ်စက်ရုံ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်
အဒခခခံအလုပ်

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊အမှတ်(၅)စီးပွားဇုန၊် ကင်မလင်းကျွန်း၊
ပုသမ
ိ ်စက်မဇ
ှု ုန၊် ပုသမ
ိ ်မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

ပုသြေ
ိ ်/

အသုတ်မမို ့၊ ဒရကကည်မမို ့နယ်၊ ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကကီး
၃၉။ ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဗျင်းဘွဲ ့
ဒကျးရွာ၊ ဗျင်းဘွဲ ့ဒကျးရွာအုပ်စု၊ ဓနုခဖူမမို ့နယ်၊ ဧရာ၀တီ
တိုင်းဒေသကကီး
၄၀။ ဒရလုပသ
် ားအဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊နတ်ဆည်
ဒကျး ရွာ၊ ကညင်ကုနး် ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်းတဒနာ်မမို ့နယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၄၁။ သကကန်းဒချာင်းအင်း
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ဒရလုပသ
် ားများ
ဒရတာကကီးဒကျးရွာ၊

ခပုရက်စွဲ

ဦးဒရ

၉.၂.၂၀၁၈

၅၇

၉.၂.၂၀၁၈

၆၂

၉.၂.၂၀၁၈

၆၄

၉.၂.၂၀၁၈

၆၅

၉.၂.၂၀၁၈

၆၈

၅.၃.၂၀၁၈

၄၂

၉.၃.၂၀၁၈

၄၃

၉.၃.၂၀၁၈

၇၀

၉.၃.၂၀၁၈

၄၆

၉.၃.၂၀၁၈

၄၃

အဒခခခံ(၃၇/၂၀၁၈)

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၃၈/၂၀၁၈)
ဓနုခဖူ(ဗျင်းဘွဲ ့)/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၃၉/၂၀၁၈)
ပန်းတဒနာ်(နတ်ဆည်)/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၄၀/၂၀၁၈)

အဒခခခံအလုပ်

ဒကျာင်းကုနး်

ဒရတာကကီး

(ဒရတာကကီး)/

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဒကျာင်းကုနး် မမို ့နယ်၊ ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသ

အဖွဲ ့ဝင်

အထည်ချုပ်/

၃၈။ အမှတ(် ၂) ဒေါင့်ကကီး ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပ်သမား မရကကည်(မဒါင့်ကကီး)/
အဖွဲ ့အစည်း၊နန်းဦးဒေါင့်ကကီးဒကျးရွာ၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊

အသိအမှတ်

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၄၁/၂၀၁၈)

ကကီး
၄၂။ ဧရာခမင့်မိုရ်

ဒရလုပသ
် ား

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့ အဂကပ(ူ ဒရလဲဒအာက်စု)/

အစည်း၊ ဒရလဲဒအာက်စုဒကျးရွာ၊ ပန်းတင်ဒကျးရွာ အုပ်စု၊
အဂကပူမမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၄၃။ ဒရလုပသ
် ား

အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊

နံဂါတ်

ဒကျးရွာ၊ဒတာဒကျာင်းဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်းတဒနာ်မမို ့နယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၄၄။ ဒရလုပသ
် ား

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၄၂/၂၀၁၈)
ပန်းတဒနာ်
(ဒတာဒကျာင်း)/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၄၃/၂၀၁၈)

စိန်တုံး

ပန်းတဒနာ်

သာယာဒအးဒကျးရွာ၊ ဘဝိုင်းဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်းတဒနာ် (စိန်တုံးသာယာဒအး)/
ဒရလုပင
် န်း/
မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
အဒခခခံ(၄၄/၂၀၁၈)
၄၅။ ဒရလုပသ
် ား

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ဒမွ ပင်
့

ဒကျးရွာ၊ ကညင်ငဒ
ူ ကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်းတဒနာ်မမို ့နယ်၊ ဧရာ
ဝတီတိုင်း ဒေသကကီး
၄၆။ ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ရာဇဓမ္မ
ကွက်သစ်ဒကျးရွာ၊ ကဿဝင်ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်းတဒနာ်
မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

ပန်းတဒနာ်(ဒမွ ပင်
့ )/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၄၅/၂၀၁၈)
ပန်းတဒနာ်
(ရာဇဓမ္မကွက်သစ်)/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၄၆/၂၀၁၈)

စဉ်
၄၇။

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ဒရလုပ်သားအဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊ဒအးရွာ
ဒကျးရွာ၊မိမဒ
္မ ခပးဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်းတဒနာ်မမို ့နယ်၊ ဧရာ
ဝတီတိုင်းဒေသကကီး

၄၈။ ဒရာင်ခခည်ဦး

အစည်း၊ အမှတ်(၁၄/၁၅၉)၊ နဝင်းတိုးချဲ ့(၂)၊ (၁၀)လမ်း၊

သယ်ယူပုိ ့ဒဆာင်ဒရး

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်

အုပ်စု၊ မိးု ညိုမမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

အစည်း၊ အိမ်အမှတ်(၈၂၁)၊ (၉၀)ရပ်ကွက်၊ ယင်းမာပင်
လမ်း၊ေဂုံမမို ့သစ်ဆိပ်ကမ်းမမို ့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး
သစ်အဒချာထည်လုပင
် န်း

၉.၃.၂၀၁၈

၄၁

၉.၃.၂၀၁၈

၄၁

၉.၃.၂၀၁၈

၄၈

၁၄.၃.၂၀၁၈

၁၀၄

၁၄.၃.၂၀၁၈

၃၄

၁၆.၃.၂၀၁၈

၄၈

၁၆.၃.၂၀၁၈

၃၀

၁၆.၃.၂၀၁၈

၃၃

၁၆.၃.၂၀၁၈

၃၀

၁၆.၃.၂၀၁၈

၃၀

(အဒနှးယာဉ်)/ အဒခခခံ
မိးု ညို(ဒကျာက်ဝ)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၄၉/၂၀၁၈)

အထည်ချုပ်စက်ရုံ အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့ ဒဂုံမြေို ့သစ်ဆိပ်ကြေ်း/

၅၁။ ခမန်မာဒမဒကာင်း

ဦးဒရ

(၄၈/၂၀၁၈)

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊သိမက
် ုနး် ဒကျးရွာ၊ဒကျာက်ဝဒကျးရွာ

KGG

ခပုရက်စွဲ

အဒခခခံ(၄၇/၂၀၁၈)
ခပည်(နဝင်းရပ်ကွက်)/

၄၉။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

အဖွဲ ့ဝင်

ဒရလုပင
် န်း/

အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့

အဒနှးယာဉ်

နဝင်းရပ်ကွက်၊ ခပည်မမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

၅၀။

ပန်းတဒနာ်(ဒအးရွာ)/

အသိအမှတ်

အဒခခခံ

အထည်ချုပ်/
အဒခခခံ(၅၀/၂၀၁၈)
ပည်ကကီးတံ န
ွ ်/

် ရးပစ္စည်း
အလုပ်သမား အဖွဲ ့အစည်း၊ အိမ်အမှတ် (ဓဓ ၂/၂၉)၊ ဒဆာက်လုပဒ
(အထပ်သား)/
ဒအးသုခလမ်းနှင့် စက်မပ
ှု န်းခခံလမ်းဆုံအနီး၊ ခပည်ကကီး
အဒခခခံ(၅၁/၂၀၁၈)
တံခန
ွ ်မမို ့နယ်၊မန္တဒလးတိုင်းဒေသကကီး
၅၂။ ဒရွှခမန်မာအဒအးခန်းစက်ရုံ

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့

အစည်း၊ အမှတ(် ၉၂) ဦးဖိုးလှိုငလ
် မ်း၊ စက်မဇ
ှု ုန(် ၂)၊ ေဂုံ

ေဂုံမမို ့သစ်ဆိပ်ကမ်း/
အဒအးခန်း(သား၊ငါး)/
အဒခခခံ(၅၂/၂၀၁၈)

မမို ့သစ်ဆပ
ိ ်ကမ်း မမို ့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး
၅၃။ ဒရလုပသ
် ား

အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊ဇီးဒတာ

ဒကျးရွာ၊ဦးဂဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ရမ်းမဗဲမမို ့နယ်၊ ရခိုင်ခပည်နယ်
၅၄။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ သခပုချိနဒ
် ကျးရွာ၊ ဒကျာင်းမပိနဒ
် ကျး

ရမ်းမဗဲ(ဇီးဒတာ)/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၅၃/၂၀၁၈)
ရမ်းမဗဲ(သခပုချိန)် /
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၅၄/၂၀၁၈)

ရွာအုပစ
် ၊ု ရမ်းမဗဲမမို ့နယ်၊ရခိုငခ် ပည်နယ်
၅၅။

ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး

ရပတင်ဒကျးရွာ၊

အဒခခခံအလုပ်

ရမ်းမဗဲ(ရပတင်)/

ဆည်ခုံဒကျးရွာ

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

အဒခခခံအလုပ်

ရမ်းမဗဲ(ဆည်ခ)ံု /

ဆည်ခုံဒကျးရွာ

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

အုပ်စု၊ ရမ်းမဗဲမမို ့နယ်၊ ရခိုင်ခပည်နယ်
၅၆။

ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး

ဆည်ခုံဒကျးရွာ၊

အုပ်စု၊ ရမ်းမဗဲမမို ့နယ်၊ ရခိုင်ခပည်နယ်

အဒခခခံ(၅၅/၂၀၁၈)

အဒခခခံ(၅၆/၂၀၁၈)

စဉ်
၅၇။

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ
ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

စိုက်ပျိုးဒရး

ဦးဂဒကျးရွာ၊

အဒခခခံအလုပ်

ဦးဂဒကျးရွာအုပ်စု၊

ရမ်းမဗဲမမို ့နယ်၊ ရခိုင်ခပည်နယ်
၅၈။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

ရမ်းမဗဲ(ဦးဂ)/

အသိအမှတ်

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

ဦးဒရ

၁၆.၃.၂၀၁၈

၃၄

၁၆.၃.၂၀၁၈

၃၀

၁၆.၃.၂၀၁၈

၃၇

၂၀.၃.၂၀၁၈

၃၇

၂၀.၃.၂၀၁၈

၅၄

၂၂.၃.၂၀၁၈

၄၅

၂၃.၃.၂၀၁၈

၃၅

၂၃.၃.၂၀၁၈

၄၅

၂၃.၃.၂၀၁၈

၃၀

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၅၇/၂၀၁၈)

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ် ရမ်းမဗဲ(ဒကျာက်ဒချာင်း

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ဒကျာက်ဒချာင်းခပင်ဒကျးရွာ၊ဒကျာင်း
မပိန်ဒကျးရွာ အုပ်စု၊ ရမ်းမဗဲမမို ့နယ်၊ ရခိုင်ခပည်နယ်

ခပင်)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၅၈/၂၀၁၈)

၅၉။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ် ရမ်းမဗဲ(ဒခမခပားဒတာင်)

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဒခမခပားဒတာင်ဒကျးရွာ၊ ဦးဂဒကျးရွာ / စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အုပ်စု၊ ရမ်းမဗဲမမို ့နယ်၊ ရခိုင်ခပည်နယ်
၆၀။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

အဒခခခံ(၅၉/၂၀၁၈)
အဒခခခံအလုပ်

ဒတာင်တွငး် ကကီး

ကိုးပင်ဒကျးရွာ

(ဇွဲဒတာ)/

စိုက်ပျိုးဒရး

ဇွဲဒတာဒကျးရွာ၊

အုပ်စု၊ ဒတာင်တွငး် ကကီးမမို ့နယ်၊ မဒကွးတိုင်းဒေသကကီး

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၆၀/၂၀၁၈)

၆၁။ တံခန
ွ ်စံခပဒတာင်သူလယ်သမားနှင်စ
့ ိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံ

လယ်ဒဝး(စံခပ)/

အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ စံခပဒကျးရွာ၊ ကုန်းသာဒကျး

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ရွာအုပစ
် ၊ု လယ်ဒဝးမမို ့နယ်၊ ခပည်ဒထာင်စုနယ်ဒခမ

အဒခခခံ(၆၁/၂၀၁၈)

၆၂။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်

မမို ့သစ်(သဒခပပင်)/

သဒခပပင်ဒကျးရွာ၊

နွားလှဒကျးရွာ

စိုက်ပျိုးဒရး(ယာ)/

အုပ်စု၊ မမို ့သစ်မမို ့နယ်၊ မဒကွးတိုင်းဒေသကကီး
၆၃။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံ(၆၂/၂၀၁၈)

အဒခခခံအလုပ် အုတဖ
် (ို လမ်းမဒတာ်)/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ လမ်းမဒတာ်ရပ်ကွက်၊ အိုးသည်ကုန်း

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

မမို ့၊ အုတ်ဖုမိ မို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၆၃/၂၀၁၈)

၆၄။ Very Impressive Prospect Co.Ltd အားကစား

အင်းစိန်/လူသးုံ ကုန်

ပစ္စည်းစက်ရုံ အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်

(အားကစားပစ္စည်း)/

(၁၄၇/၁၄၈)၊

အဒခခခံ(၆၄/၂၀၁၈)

ခပင်စည်မင်းသားကကီးလမ်း၊

ဒရွှခပည်သာ

စက်မဇ
ှု ုန(် ၃)၊အင်းစိန်မမို ့နယ်၊ ရန်ကုနတ
် ိုင်းဒေသကကီး
၆၅။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ဒအာင်စီခပင်ဒကျးရွာ၊စွန်ပန်းဒချာင်း
ဒကျးရွာ အုပစ
် ၊ု မာန်ဒအာင်မမို ့နယ်၊ ရခိုင်ခပည်နယ်

မာန်ဒအာင်
(ဒအာင်စီခပင်)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၆၅/၂၀၁၈)

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

၆၆။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး

မှတ်ပုံတင်အမှတ်
အဒခခခံအလုပ်

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊မကျည်းကုန်းဒကျးရွာ၊ စွန်ပန်းဒချာင်း
ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု မာန်ဒအာင်မမို ့နယ်၊ ရခိုင်ခပည်နယ်
၆၇။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး

စွန်ပန်း

ဒချာင်းဒကျးရွာအုပ်စု၊ မာန်ဒအာင်မမို ့နယ်၊ ရခိုင်ခပည်နယ်
၆၈။

ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ကွမး် သီးဒတာဒကျးရွာ၊ သစ်ပဒ
ုံ ကျး
ရွာအုပစ
် ၊ု မာန်ဒအာင်မမို ့နယ်၊ ရခိုင်ခပည်နယ်
၆၉။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဒတာင်ရင်းဒကျးရွာ၊

၂၃.၃.၂၀၁၈

၃၅

၂၃.၃.၂၀၁၈

၃၅

၂၃.၃.၂၀၁၈

၃၀

၂၃.၃.၂၀၁၈

၃၅

၂၆.၃.၂၀၁၈

၈၀

၂၆.၃.၂၀၁၈

၄၁

၂၆.၃.၂၀၁၈

၄၄

၂၆.၃.၂၀၁၈

၄၅

၂၆.၃.၂၀၁၈

၃၉

၂၆.၃.၂၀၁၈

၁၂၁

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
မာန်ဒအာင်
(စွန်ပန်းဒချာင်း)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၆၇/၂၀၁၈)
မာန်ဒအာင်
(ကွမး် သီးဒတာ)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
မာန်ဒအာင်

အိုးဝဒကျးရွာ

(ဒတာင်ရင်း)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၆၉/၂၀၁၈)

ဒကျးရွာ၊ ဆုက
ံ ုန်းဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု မိးု ညိုမမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း

မိးု ညို(ဆုက
ံ ုနး် )/
ဒရလုပသ
် ား/
အဒခခခံ(၇၀/၂၀၁၈)

ဒေသကကီး
အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့

ဒလးမျက်နာှ

အစည်း၊ ရွာသာကုနး် ဒကျးရွာ၊ လဟာကကီးဒကျးရွာအုပ်စု၊

(လဟာကကီး)/

ဒရလုပသ
် ား

ဒလးမျက်နာှ မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

ာဒကျးရွာ၊ ကဿဝင်ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်းတဒနာ် မမို ့နယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
သူဒေး

ကုန်းဒကျးရွာ၊ကဿဝင်ဒကျးရွာအုပ်စု၊ပန်းတဒနာ်မမို ့နယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်

အုပ်စု၊ အဂကပူမမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံ အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ကွမး် ခခံကုန်းဒကျးရွာ၊

ဝတီတိုင်းဒေသကကီး

(ကျွန်းသာယာ)/
ဒရလုပသ
် ား/
ပန်းတဒနာ်
(သူဒေးကုနး် )/
ဒရလုပသ
် ား/
အဒခခခံ(၇၃/၂၀၁၈)

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊သုံးကွငး် ဆိင
ု ်ဒကျးရွာ၊ကျီကကီးဒကျးရွာ

ကွမ်းခခံကုန်းဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု

ပန်းတဒနာ်

အဒခခခံ(၇၂/၂၀၁၈)

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

၇၄။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

ဒရလုပသ
် ား/
အဒခခခံ(၇၁/၂၀၁၈)

၇၂။ ဒရလုပသ
် ားအဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ကျွန်းသာယ

၇၅။ အားမာန်သစ်

ဦးဒရ

(မကျည်းကုနး် )/

အဒခခခံအလုပ်

၇၀။ ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဆုက
ံ ုနး်

၇၃။ ဒရလုပသ
် ား

ခပုရက်စွဲ

အဒခခခံ(၆၈/၂၀၁၈)

အုပ်စု၊ မာန်ဒအာင်မမို ့နယ်၊ ရခိင
ု ်ခပည်နယ်

၇၁။ ဒမာ်ကွန်းသစ်

အဖွဲ ့ဝင်

အဒခခခံ(၆၆/၂၀၁၈)

အဒခခခံအလုပ်

စွန်ပန်းဒချာင်းဒကျးရွာ၊

မာန်ဒအာင်

အသိအမှတ်

ဒလးမျက်နာှ မမို ့နယ်၊

ဧရာ

အဂကပ(ူ သုံးကွငး် ဆိုင်)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၇၄/၂၀၁၈)
ဒလးမျက်နာှ
(ကွမး် ခခံကုန်း)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၇၅/၂၀၁၈)

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၇၆။ ဒရလုပသ
် ားအဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ကဿဝင်
ရွာမဒကျးရွာ၊

ကဿဝင်ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု

ပန်းတဒနာ်

ပန်းတဒနာ်

အသိအမှတ်

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

ဦးဒရ

၂၆.၃.၂၀၁၈

၄၀

၂၆.၃.၂၀၁၈

၄၂

၂၆.၃.၂၀၁၈

၅၄

၂၆.၃.၂၀၁၈

၄၆

၂၆.၃.၂၀၁၈

၄၂

၂၆.၃.၂၀၁၈

၃၀

၂၆.၃.၂၀၁၈

၃၃

၃၀.၃.၂၀၁၈

၆၀

၃၀.၃.၂၀၁၈

၃၃

(ကဿဝင်ရွာမ)/
ဒရလုပင
် န်း/

မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၇၆/၂၀၁၈)
၇၇။ ဒရလုပသ
် ား

အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊

သရက်

ဒတာဒကျးရွာ၊ ဒေါဝါးဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်းတဒနာ်မမို ့နယ်၊

ပန်းတဒနာ်
(သရက်ဒတာ)/
ဒရလုပင
် န်း/

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၇၇/၂၀၁၈)
၇၈။ ဒရလုပသ
် ားအဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ကျုံဒဖာင်
ကကီးဒကျးရွာ၊

ကျုံတိုင်းကကီးဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု

ပန်းတဒနာ်

ပန်းတဒနာ်
(ကျုံဒဖာင်ကကီး)/
ဒရလုပင
် န်း/

မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၇၈/၂၀၁၈)
၇၉။ ဒရလုပသ
် ားအဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိန်ဂျွန်း ပန်းတဒနာ် (စိန်ဂျွန်း)/

ဒကျးရွာ၊ကဇင်းငူဒကျးရွာအုပ်စု၊ ပန်းတဒနာ်မမို ့နယ်၊ ဧရာ
ဝတီတိုင်းဒေသကကီး

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၇၉/၂၀၁၈)

၈၀။ ဒရလုပသ
် ားအဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

လက်ပန်

ဇင်ဒကျးရွာ၊ မိမ္မဒခပးဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်းတဒနာ်မမို ့နယ်၊

ပန်းတဒနာ်
(လက်ပန်ဇင်)/
ဒရလုပင
် န်း/

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၈၀/၂၀၁၈)
၈၁။ လူစီးတွဲနှင်က
့ ုနတ
် ွဲစက်ရံခု မစ်ငယ်(အဖွဲ ့-၂)အဒခခခံအလုပ်

အမရပူရ/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ လူစီးတွဲနှင်က
့ ုန်တွဲစက်ရုံ (ခမစ်ငယ်)၊ သယ်ယူပုိ ့ဒဆာင်ဒရး
(မီးရထား)/

အမရပူရမမို ့နယ်၊ မန္တဒလးတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၈၁/၂၀၁၈)
၈၂။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်

မိးု ညို(ဒပါက်ကုန်း)/

ဒပါက်ကုန်း

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ဒပါက်ကုန်းဒကျးရွာ၊

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု မိးု ညိုမမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး
၈၃။ ဒတာင်ကကီးတက္က သိုလ် ဆရာ၊ဆရာမများ အဒခခခံအလုပ်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ဒတာင်ကကီးတက္က သိုလ်ဝန်း၊

အဒနာက်

အဒခခခံ(၈၂/၂၀၁၈)
ဒတာင်ကကီး
(ဒကျာင်းကကီးစု)/

မမို ့ပတ်လမ်း၊ ဒကျာင်းကကီးစုရပ်ကွက်၊ ဒတာင်ကကီးမမို ့နယ်၊ ဝန်ဒဆာင်မှု(ပညာဒရး)/
အဒခခခံ(၈၃/၂၀၁၈)
ရှမ်းခပည်နယ်
၈၄။ ဒရလုပသ
် ားအဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

အသဒရာ်

သာယာဝတီ

ဒကျးရွာ၊ အသဒရာ်ဒကျးရွာအုပ်စု၊ သာယာဝတီမမို ့နယ်၊

(အသဒရာ်)/

ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၈၄/၂၀၁၈)

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၈၅။ ဒရလုပသ
် ားအဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ထန်းကုန်း

ကကို ့ပင်ဒကာက်

ဒကျးရွာ၊ဒကျာက်ဝဒကျးရွာအုပ်စု၊ ကကို ့ပင်ဒကာက်မမို ့နယ်၊

(ဒကျာက်ဝ)/

ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

ဒရလုပင
် န်း/

အသိအမှတ်

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

ဦးဒရ

၃၀.၃.၂၀၁၈

၃၅

၃၀.၃.၂၀၁၈

၃၅

၃၀.၃.၂၀၁၈

၃၅

၃၀.၃.၂၀၁၈

၃၅

၃၀.၃.၂၀၁၈

၃၄

၆.၄.၂၀၁၈

၃၀

၆.၄.၂၀၁၈

၃၅

၆.၄.၂၀၁၈

၃၅

၉.၄.၂၀၁၈

၃၁

အဒခခခံ(၈၅/၂၀၁၈)
၈၆။ ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဖိးု ဒခါင် သာယာဝတီ(ဖိးု ဒခါင်)/
ဒကျးရွာ၊ ဖိးု ဒခါင်ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု သာယာ၀တီမမို ့နယ်၊ ပဲခးူ

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၈၆/၂၀၁၈)

တိုင်းဒေသကကီး
၈၇။ ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ သာယာ
ကုန်းဒကျးရွာ၊ ဒေါဝိဒကျးရွာအုပ်စု၊ သာယာဝတီမမို ့နယ်၊

သာယာဝတီ
(သာယာကုနး် )/
ဒရလုပင
် န်း/

ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၈၇/၂၀၁၈)
၈၈။ ဒရလုပသ
် ား

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ဒညာင်

ကုန်းစံခပဒကျးရွာ၊ ပဒတ္တ ာ်ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု မိးု ညိုမမို ့နယ်၊

အဒခခခံ

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၈၈/၂၀၁၈)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး
၈၉။ ရှမ်းဒတာင်သူ

မိးု ညို(ပဒတ္တ ာ်)/

ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး ခပင်ဦးလွင်(ဒရငယ်)/

ဒရငယ်ဒကျးရွာ၊

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ဒရငယ်ဒကျးရွာအုပ်စု၊ ခပင်ဦးလွငမ် မို ့နယ်၊ မန္တဒလးတိုင်း

အဒခခခံ(၈၉/၂၀၁၈)

ဒေသကကီး
၉၀။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင်စ
့ ိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ် ဒကျာက်ကကီး(တုံးဒတာ)/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊တုံးဒတာဒကျးရွာ၊မုနး် ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ဒကျာက်ကကီးမမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၉၀/၂၀၁၈)

၉၁။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်

ဒကျာက်ကကီး

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ မုန်းမမို ့၊ ဒကျာက် (အမှတ-် ၄ ရပ်ကွက်)/
ကကီးမမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၉၁/၂၀၁၈)

၉၂။ ဒရလုပသ
် ား
ဒကျးရွာ၊

အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊
ခမပဲခးူ ဒကျးရွာအုပ်စု၊ခဖူးမမို ့နယ်၊

ခမပဲခူး

ခဖူး(ခမပဲခူး)/

ပဲခူးတိုင်း

ဒရလုပင
် န်း/

ဒေသ ကကီး
၉၃။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

အဒခခခံ(၉၂/၂၀၁၈)
စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ကကို ့ပင်သာဒကျးရွာ၊ သိုင်းဝဒကျးရွာ
အုပ်စု၊ ဒရတာရှည်မမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

ဒရတာရှည်
(ကကို ့ပင်သာ)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၉၃/၂၀၁၈)

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၉၄။ ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ငှက်ဒပျာ
ကျွန်းဒကျးရွာ၊ ငှက်ဒပျာကျွန်းဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဒညာင်တုနး်
မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၉၅။ ဒရလုပသ
် ား

ဒညာင်တုနး်

ပသွယ်

ဒကျးရွာ၊ ပသွယ်ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်းတဒနာ်မမို ့နယ်၊ ဧရာ
ဝတီတိုင်းဒေသကကီး

ဒကျးရွာ၊ ဖက်သလက်ဒကျးရွာအုပ်စု၊ ဒရကကည်မမို ့နယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၉၇။ ကုန်တင်ကုနခ
် ျအဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊ဒရွှအင်ေံု
ဒကျးရွာ(ေိင
ု ်နယ်)၊ ဥသျှစ်ကုန်းလမ်း၊ (အမက) မူလွန်
စာသင်ဒကျာင်းအနီး၊ ေိက
ု ်ဦးမမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

အုပ်စု၊ ဒရနံဒချာင်းမမို ့နယ်၊ မဒကွးတိုင်းဒေသကကီး
၉၉။ ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ သာယာ
ကုန်းဒကျးရွာ၊ သဒခပလဟာဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ခဖူးမမို ့နယ်၊
ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

ပန်းတဒနာ်(ပသွယ)် /

၁၂.၄.၂၀၁၈

၄၈

၁၂.၄.၂၀၁၈

၄၁

၁၂.၄.၂၀၁၈

၄၃

၂၄.၄.၂၀၁၈

၅၃

၂၇.၄.၂၀၁၈

၃၅

၂၇.၄.၂၀၁၈

၄၀

၂၇.၄.၂၀၁၈

၄၄

၂၇.၄.၂၀၁၈

၁၄၁

၂၇.၄.၂၀၁၈

၂၀၉

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၉၆/၂၀၁၈)
ေိက
ု ်ဦး(ဒရွှအင်ေံ)ု /
ကုန်တင်ကုနခ
် ျ/
အဒခခခံ(၉၇/၂၀၁၈)

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၉၈/၂၀၁၈)
ခဖူး(သာယာကုနး် )/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၉၉/၂၀၁၈)

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ မန်ကျီးကုန်းဒကျးရွာ၊ ဆင်ဒဂွဒကျးရွာ

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

အုပ်စု၊ ဒရတာရှည်မမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး
စိုက်ပျိုးဒရး

၆၆

အဒခခခံ(၉၅/၂၀၁၈)

ဒရတာရှည်(ဆင်ဒဂွ)/

၁၀၁။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

၁၂.၄.၂၀၁၈

ဒရလုပင
် န်း/

အဒခခခံအလုပ်

စိုက်ပျိုးဒရး

ဦးဒရ

ဒရလုပင
် န်း/

အဒခခခံအလုပ် ဒရနံဒချာင်း(ကျွဲဘုတ်)/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ကျွဲဘုတ်ဒကျးရွာ၊ ကုက္ကိုကွဒကျးရွာ

၁၀၀။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

ခပုရက်စွဲ

(ငှက်ဒပျာကျွန်း)/

၉၆။ ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊ စည်ပင် ဒရကကည်(ဖက်သလက်)/

စိုက်ပျိုးဒရး

အဖွဲ ့ဝင်

အဒခခခံ(၉၄/၂၀၁၈)

အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊

၉၈။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

အသိအမှတ်

အဒခခခံအလုပ်

အဒခခခံ(၁၀၀/၂၀၁၈)
ပန်းတဒနာ်

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အဒနာက်မရင်းတုနး် ဒကျးရွာ၊ ဒတာ (အဒနာက်မရင်းတုနး် )/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
ဒကျာင်းဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်းတဒနာ်မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း
အဒခခခံ(၁၀၁/၂၀၁၈)
ဒေသကကီး
၁၀၂။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး

် ုန်း)/
အဒခခခံအလုပ် ပန်းတဒနာ်(ထိနက

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ထိနက
် ုနး် ဒကျးရွာ၊ဒတာဒကျာင်းဒကျး
ရွာအုပစ
် ၊ု ပန်းတဒနာ်မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၁၀၃။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဒတာဒကျာင်းဒကျးရွာ၊ ဒတာဒကျာင်း
ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်းတဒနာ်မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေကကီး

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၁၀၂/၂၀၁၈)
ပန်းတဒနာ်
(ဒတာဒကျာင်း)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၁၀၃/၂၀၁၈)

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

၁၀၄။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး

မှတ်ပုံတင်အမှတ်
အဒခခခံအလုပ်

ပန်းတဒနာ်

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊မင်းသားကျွန်းဒကျးရွာ၊ဒတာဒကျာင်း

(မင်းသားကျွန်း)/

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်းတဒနာ်မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသ

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ကကီး

အဒခခခံ(၁၀၄/၂၀၁၈)

၁၀၅။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်

ပန်းတဒနာ်

အသိအမှတ်

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

ဦးဒရ

၂၇.၄.၂၀၁၈

၈၀

၂၇.၄.၂၀၁၈

၁၉၄

၂၇.၄.၂၀၁၈

၄၀

၂၇.၄.၂၀၁၈

၅၄

၂၇.၄.၂၀၁၈

၃၈

၂၇.၄.၂၀၁၈

၉၇

၂၇.၄.၂၀၁၈

၁၂၄

၂၇.၄.၂၀၁၈

၄၁

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဒေါင့်ကကီးကွက်သစ်ဒကျးရွာ၊ ဒတာ (ဒေါင့်ကကီးကွက်သစ်)/
ဒကျာင်းဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်းတဒနာ်မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ဒေသကကီး

အဒခခခံ(၁၀၅/၂၀၁၈)

၁၀၆။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်

ပန်းတဒနာ်

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ မရမ်းဒတာဒကျးရွာ၊ ဒတာဒကျာင်း

(မရမ်းဒတာ)/

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်းတဒနာ်မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသ

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ကကီး

အဒခခခံ(၁၀၆/၂၀၁၈)

၁၀၇။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်

အဒရှ မရင်
့
းတုနး် ဒကျးရွာ၊

ပန်းတဒနာ်

ဒတာ

(အဒရှ မရင်
့
းတုနး် )/

ဒကျာင်းဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်းတဒနာ်မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ဒေသကကီး

အဒခခခံ(၁၀၇/၂၀၁၈)

၁၀၈။ မိးု ဆန်းပန်း ဒတာင်သူလယ်သမားနှင်စ
့ ိုက်ပျိုးဒရး အဒခခခံ

ဒလးမျက်နာှ

အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဂျို ့ကုနး် ဒကျးရွာ၊ ဘဲ့ခပားကုနး်

(ဘဲ့ခပားကုနး် )/

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဒလးမျက်နာှ မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသ

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ကကီး

အဒခခခံ(၁၀၈/၂၀၁၈)

၁၀၉။ ဦးကကီးများ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင်စ
့ ိုက်ပျိုးဒရး အဒခခခံ အဂကပ(ူ ကကခတ်ကွင်း)/
အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ဒညာင်ပင်သာဒကျးရွာ၊

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ကကခတ်ကွငး် ဒကျးရွာအုပ်စု၊ အဂကပူမမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း အဒခခခံ (၁၀၉/၂၀၁၈)
ဒေသကကီး
၁၁၀။ တို ့ဒတာင်သူဒတာင်သူလယ်သမားနှင်စ
့ ိုက်ပျိုးဒရးအဒခခခံ
အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ကန်ရွာဒကျးရွာ၊

မှတ်တိုင်

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု အဂကပူမမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကကီး

အဂကပ(ူ မှတ်တိုင်)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ (၁၁၀/၂၀၁၈

၁၁၁။ ဒရာင်နဦ
ီ း ဒတာင်သူလယ်သမားနှင်စ
့ ိုက်ပျိုးဒရး အဒခခခံ

ဒလးမျက်နာှ

အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ဒရခဖူဒကျးရွာ၊ ချင်းကုနး် ဒကျး

(ချင်းကုနး် )/

ရွာအုပစ
် ၊ု ဒလးမျက်နာှ မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ (၁၁၁/၂၀၁၈)

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၁၁၂။ တံခန
ီ တာင်)/
ွ ်ဒချာ်နီဒတာင် သစ်သီးဝလံနင
ှ ့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ကဒလာ(ဒချာ်နဒ
စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

အသိအမှတ်

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

ဦးဒရ

၄.၅.၂၀၁၈

၃၄

၄.၅.၂၀၁၈

၃၅

၄.၅.၂၀၁၈

၄၂

၄.၅.၂၀၁၈

၅၀

၄.၅.၂၀၁၈

၄၅

၄.၅.၂၀၁၈

၅၀

၄.၅.၂၀၁၈

၄၅

၄.၅.၂၀၁၈

၃၈

ဒချာ်နီ စိုက်ပျိုးဒရး(သစ်သီးဝလံ

ဒတာင်ဒကျးရွာ၊ ဒဘာ်နင်းဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ကဒလာမမို ့နယ်၊ နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်)/
အဒခခခံ(၁၁၂/၂၀၁၈)
ရှမ်းခပည်နယ်
၁၁၃။ တံခန
ွ ်ဒကျာက်ငှက်သစ်သီးဝလံနင
ှ ဟ
့် င်းသီးဟင်းရွက်စိုက်
ပျိုးဒရး အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဒကျာက်ငက
ှ ်
ဒကျးရွာ၊

လက်ဒမာင်းဒကွးဒကျးရွာအုပ်စု၊

ဒညာင်ဒရွှ
(ဒကျာက်ငက
ှ ်)/

ဒညာင်ရွ စိုက်ပျိုးဒရး(သစ်သီးဝလံ

မမို ့နယ်၊ ရှမ်းခပည်နယ်

နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်)/
အဒခခခံ(၁၁၃/၂၀၁၈)

၁၁၄။ တံခန
ွ ်မိုးမခ သစ်သီးဝလံနင
ှ ့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုး
ဒရး

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ကဒလာ(မိးု မခ)/

မိးု မခဒကျးရွာ၊ စိုက်ပျိုးဒရး(သစ်သီးဝလံ

ဒဘာ်နင်းဒကျးရွာအုပ်စု၊ ကဒလာမမို ့နယ်၊ ရှမ်းခပည်နယ်

နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်)/
အဒခခခံ(၁၁၄/၂၀၁၈)

၁၁၅။ ဒရလုပသ
် ား

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

သတိ

ဒညာင်တုနး်

ဒကျးရွာ၊ ဒကျာင်းစုဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဒညာင်တုနး် မမို ့နယ်၊

(ဒကျာင်းစု)/

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၁၅/၂၀၁၈)

၁၁၆။ ဒရလုပသ
် ား

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

အင်းမ

ရွာဒလးဒကျးရွာ၊အင်းမဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဒညာင်တုနး် မမို ့နယ်
၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

ဒညာင်တုနး်
(အင်းမရွာဒလး)/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၁၆/၂၀၁၈)

၁၁၇။ ဒရလုပသ
် ား

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ဒတာ် ဓနုခဖူ (ဒတာ်ဒလာင်)/

ဒလာင်ဒကျးရွာ၊ ငနီဒကျးရွာအုပ်စု၊ ဓနုခဖူမမို ့နယ်၊ ဧရာ
ဝတီတိုင်းဒေသ ကကီး

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၁၇/၂၀၁၈)

၁၁၈။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ခမင်းစုဒကျးရွာ၊ ဒရဒဝဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု
ဒတာင်တွငး် ကကီးမမို ့နယ်၊ မဒကွးတိုင်းဒေသကကီး

ဒတာင်တွငး် ကကီး
(ခမင်းစု)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၁၁၈/၂၀၁၈)

၁၁၉။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး

ဒဗာဓိကုန်းဒကျးရွာ၊

အဒခခခံအလုပ်
တလုပက
် ုန်း

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု အုတတ
် ွငး် မမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

အုတတ
် ွငး်
(ဒဗာဓိကုနး် )/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၁၁၉/၂၀၁၈)

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၁၂၀။ ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊
ညာဒကျးရွာ၊

အိပ်လဟာဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု

အင်းပုံ

သာယာဝတီ

သာယာဝတီ

(အင်းပုံညာ)/

အသိအမှတ်

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

ဦးဒရ

၈.၅.၂၀၁၈

၃၅

၈.၅.၂၀၁၈

၃၄

၈.၅.၂၀၁၈

၃၅

၈.၅.၂၀၁၈

၃၁

၈.၅.၂၀၁၈

၄၈

၁၄.၅.၂၀၁၈

၄၅

၁၈.၅.၂၀၁၈

၆၂

၁၈.၅.၂၀၁၈

၅၀

၁၈.၅.၂၀၁၈

၁၉၇

ဒရလုပင
် န်း/

မမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၁၂၀/၂၀၁၈)
၁၂၁။ ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဒကျာင်း
ကုန်းဒကျးရွာ၊

အိပ်လဟာဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု

သာယာဝတီ

သာယာဝတီ
(ဒကျာင်းကုနး် )/
ဒရလုပင
် န်း/

မမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၁၂၁/၂၀၁၈)
၁၂၂။ ဒရလုပသ
် ား

အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊

အယ်

(လ်)မဒလာ့ဒကျးရွာ၊ အိပ်လဟာဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု သာယာ
ဝတီမမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

(အယ်(လ်)မဒလာ့)/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၂၂/၂၀၁၈)

၁၂၃။ ဒရလုပသ
် ားအဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ဒရမီးနင်း
ဒကျးရွာ၊ လက်ပံခန
ု ်ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု သာယာဝတီမမို ့နယ်၊
ပဲခူးတိုင်းဒေသ ကကီး

သာယာဝတီ(ဒရမီးနင်း)/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၂၃/၂၀၁၈)

၁၂၄။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ နွားလှဒကျးရွာ၊ နွားလှဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု
မမို ့သစ်မမို ့နယ်၊ မဒကွးတိုင်းဒေသကကီး
၁၂၅။ NGI

သာယာဝတီ

ပလပ်စတစ်စက်ရုံ

မမို ့သစ်(နွားလှ)/
စိုက်ပျိုးဒရး(ယာ)/
အဒခခခံ(၁၂၄/၂၀၁၈)

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့

ဒမှာ်ဘီ/

အစည်း၊ New General Industry Co.Ltd ၊ ဒညာင်ပင်

လူသးုံ ကုန်

သာယာဒကျးရွာ၊ အင်ကကင်းကုန်းဒကျးရွာအုပ်စု၊ ဒမှာ်ဘီ

(ပလပ်စတစ်)/
အဒခခခံ(၁၂၅/၂၀၁၈)

မမို ့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး
၁၂၆။ အိပ်လဟာဒရလုပသ
် ားအဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊

သာယာဝတီ

အိပ်လဟာဒကျးရွာ၊ အိပ်လဟာဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု သာယာ

(အိပ်လဟာ)/

ဝတီမမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၂၆/၂၀၁၈)

၁၂၇။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ကျွန်းဒတာကုနး် ဒကျးရွာ၊

ပီတူးဒကျး

ရွာအုပစ
် ၊ု ဒရတာရှည်မမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

ဒရတာရှည်
(ကျွန်းဒတာကုနး် )/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၁၂၇/၂၀၁၈)

၁၂၈။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်

ခဖူး(ဇီးခဖူခင်)/

ဇီးခဖူခင်ဒကျးရွာ၊

ဒညာင်ပင်သာ

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ခဖူးမမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၁၂၈/၂၀၁၈)

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

၁၂၉။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး

မှတ်ပုံတင်အမှတ်
အဒခခခံအလုပ် ခဖူး(ဂုးံ တဲ-ဒခမာက်)/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ဂုံးတဲ(ဒခမာက်)ဒကျးရွာ၊ဒညာင်ပင်သာ

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ခဖူးမမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၁၂၉/၂၀၁၈)

၁၃၀။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်

ဘနဒ့် ဘွးကုနး် ဒကျးရွာ၊

ဘနဒ့် ဘွး

အုတတ
် ွငး်

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၁၃၀/၂၀၁၈)
စိုက်ပျိုးဒရး

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ လက်ျားဒကျးရွာ၊

အဒခခခံအလုပ် ပန်းတဒနာ်(လက်ျား)/
ကဇင်းငူဒကျးရွာ

အုပ်စု၊ ပန်းတဒနာ်မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

ကျုံတုနး် ကဒလးဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု

ပန်းတဒနာ်

မမို ့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၁၃၃။ Rhino
Electric

ဦးဒရ

၂၁.၅.၂၀၁၈

၉၁

၂၁.၅.၂၀၁၈

၃၅

၂၅.၅.၂၀၁၈

၇၀

၂၅.၅.၂၀၁၈

၅၂

၂၅.၅.၂၀၁၈

၃၁

၂၅.၅.၂၀၁၈

၄၁

၂၅.၅.၂၀၁၈

၆၇

၂၈.၅.၂၀၁၈

၃၅

၁.၆.၂၀၁၈

၆၃

အဒခခခံ(၁၃၁/၂၀၁၈)

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၃၂/၂၀၁၈)

အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊
Co.Ltd၊

ကဒနာင်မင်းသားကကီး

ခပုရက်စွဲ

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

၁၃၂။ ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အစုကကီး ပန်းတဒနာ်(အစုကကီး)/
ဒကျးရွာ၊

အဖွဲ ့ဝင်

(ဘနဒ့် ဘွးကုနး် )/

ကုန်းဒကျးရွာအုပ်စု၊အုတ်တွငး် မမို ့နယ်၊

၁၃၁။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

အသိအမှတ်

Rhino

အမှတ်(၂၂၆)B၊
လမ်း၊

စက်မဇ
ှု ုန(် ၂)၊

လှိုငသ
် ာယာမမို ့နယ်၊ ရန်ကုနတ
် ိုင်း ဒေသကကီး
၁၃၄။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့် စိုက်ပျိုးဒရး အလုပသ
် မားအဖွဲ ့
အစည်း၊ ငှက်ဒပျာကန်ဒကျးရွာ၊ မကကီးကန်ဒကျးရွာအုပ်စု၊
ဒရနံဒချာင်း မမို ့နယ်၊ မဒကွးတိုင်းဒေသကကီး

လှိုငသ
် ာယာ/
လူသးုံ ကုန်
(လျှပ်စစ်ပစ္စည်း)/
အဒခခခံ(၁၃၃/၂၀၁၈)
ဒရနံဒချာင်း
(ငှက်ဒပျာကန်)/
စိုက်ပျိုးဒရး(ယာ)/
အဒခခခံ(၁၃၄/၂၀၁၈)

၁၃၅။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့် စိုက်ပျိုးဒရး အလုပသ
် မားအဖွဲ ့ ဒရနံဒချာင်း(ဒနှာကန်)/
အစည်း၊

ဒနှာကန်ဒကျးရွာ၊

ဖိးု ကိုးဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု

ဒရနံဒချာင်းမမို ့နယ်၊ မဒကွးတိုင်းဒေသကကီး

စိုက်ပျိုးဒရး(ယာ)/
အဒခခခံ(၁၃၅/၂၀၁၈)

၁၃၆။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့် စိုက်ပျိုးဒရး အလုပသ
် မားအဖွဲ ့ သဲကုနး် (မိးု တိမခ် ပင်)/
အစည်း၊

ဘူဒခပာဒကျးရွာ၊

မိးု တိမခ် ပင်ဒကျးရွာအုပစ
် ု၊

သဲကုနး် မမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၁၃၆/၂၀၁၈)

၁၃၇။ Hand in Hand အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ Best

လှိုငသ
် ာယာ/

A Garment Co.Ltd၊ အမှတ(် ၄၀၃)၊ ခမဒတာင်ဝန်ကကီး

အထည်ချုပ်/

ဦးမှိုလမ်း၊

ဒရွှလင်ပန်းစက်မဇ
ှု ုန၊်

ရန်ကုနတ
် ိုင်းဒေသကကီး

လှိုငသ
် ာယာမမို ့နယ်၊ အဒခခခံ(၁၃၇/၂၀၁၈)

အသိအမှတ်

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

ဦးဒရ

၅.၆.၂၀၁၈

၄၀

၈.၆.၂၀၁၈

၃၁

၈.၆.၂၀၁၈

၃၂

၈.၆.၂၀၁၈

၄၉

၈.၆.၂၀၁၈

၈၂

၁၅.၆.၂၀၁၈

၄၇

၁၄၄။ ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဒတာကကီး သာယာဝတီ(ဒတာကကီး)/ ၁၅.၆.၂၀၁၈

၇၀

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၁၃၈။ မန္တဒလး Ve Ve အချိုရည်စက်ရံု အဒခခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊အိမအ
် မှတ်(ဓဓ၂/၂၉)၊ဒအးသုခလမ်း၊

စက်မှု

ပန်းခခံလမ်းဆုံအနီး၊ ခပည်ကကီးတံခန
ွ ်မမို ့နယ်၊ မန္တဒလးတိုင်း
ဒေသကကီး
၁၃၉။ Textile

Handiworks

အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

အထည်ချုပ်စက်ရံု
Textile

ခပည်ကကီးတံခန
ွ ်/
စားဒသာက်ကုန်
(အချိုရည်)/
အဒခခခံ(၁၃၈/၂၀၁၈)

အဒခခခံ

လှိုငသ
် ာယာ/

Handiworks

အထည်ချုပ်/

Co.Ltd၊ အမှတ်(၁၂၂)၊ မင်းဧရာလမ်းနှင့် သံလွငလ
် မ်း

အဒခခခံ(၁၃၉/၂၀၁၈)

ဒထာင့်၊ ဒရွှသံလွငစ
် က်မဇ
ှု ုန၊် လှိုငသ
် ာယာမမို ့နယ်၊ ရန်ကုန်
တိုင်းဒေသကကီး
၁၄၀။ Eusebio ဒကျာပိုးအိတ်စက်ရံု အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့
အစည်း၊

Eusebio Sporting (Myanmar) Co.Ltd၊

အမှတ(် ၂၀၂)၊

ကဒနာင်မင်းသားကကီးလမ်း၊

ဒရွှလင်ပန်း

စက်မဇ
ှု ုန၊် လှိုငသ
် ာယာမမို ့နယ်၊ ရန်ကုနတ
် ိုင်းဒေသကကီး
၁၄၁။ လင်းဒရာင်ခခည် ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့
အစည်း၊

ဒရဒကျာ်ဒကျးရွာ၊

ခပသာဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု

လှိုငသ
် ာယာ/
လူသးုံ ကုန်
(ဒကျာပိုးအိတ်)/
အဒခခခံ(၁၄၀/၂၀၁၈)
ဟသကာတ(ဒရဒကျာ်)/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၄၁/၂၀၁၈)

ဟသကာတမမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၁၄၂။ ပန်းသဇင် ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့် စိုက်ပျိုးဒရး အဒခခခံ

ဒလးမျက်နာှ

ပန်းဒတာဒပါက်ဒကျးရွာ၊

(ကကီးဒပါက်ကုနး် )/

ကကီးဒပါက်ကုနး် ဒကျးရွာအုပ်စု၊ ဒလးမျက်နာှ မမို ့နယ်၊ ဧရာ

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊
ဝတီတိုင်းဒေသကကီး

၁၄၃။ ဒရလုပသ
် ားအဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

သဒခပပင် မိးု ညို(သာယာကုနး် )/

ဒကျးရွာ၊ သာယာကုနး် ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု မိးု ညိုမမို ့နယ်၊ ပဲခးူ

ဒကျးရွာ၊ဇီးပွဒ
ဲ ကျးရွာအုပစ
် ၊ု သာယာဝတီမမို ့နယ်၊ပဲခးူ တိုင်း

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၄၄/၂၀၁၈)

ဒေသကကီး
၁၄၅။ ဒရလုပသ
် ားအဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

လိမက
် ုနး် သာယာဝတီ(လိမက
် ုနး် )/ ၁၅.၆.၂၀၁၈

ဒကျးရွာ၊ ဇီးပွဒ
ဲ ကျးရွာအုပစ
် ၊ု သာယာဝတီမမို ့နယ်၊ ပဲခးူ

၄၂

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၄၅/၂၀၁၈)

တိုင်းဒေသကကီး
အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ဇီးပွဲ

သာယာဝတီ(ဇီးပွ)ဲ /

၁၅.၆.၂၀၁၈

၄၃

ခမစ်ရိုးဒညာင်တုနး် (ခမစ်ရိုးတန်း) ၁၈.၆.၂၀၁၈

၄၀

ဒကျးရွာ၊ဇီးပွဒ
ဲ ကျးရွာအုပစ
် ၊ု သာယာဝတီမမို ့နယ်၊ပဲခးူ တိုင်း

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၄၆/၂၀၁၈)

ဒေသကကီး
၁၄၇။ ဒရလုပသ
် ား

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၄၃/၂၀၁၈)

တိုင်းဒေသကကီး

၁၄၆။ ဒရလုပသ
် ား

အဒခခခံ(၁၄၂/၂၀၁၈)

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

တန်းဒကျးရွာ၊ အင်းမဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဒညာင်တုနး် မမို ့နယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

/ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၄၇/၂၀၁၈)

စဉ်

အသိအမှတ်

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

ဦးဒရ

၁၈.၆.၂၀၁၈

၄၇

၁၈.၆.၂၀၁၈

၄၆

ထိနတ
် ပင် ဒညာင်တုနး် (ထိနတ
် ပင်)/ ၁၈.၆.၂၀၁၈

၅၆

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

၁၄၈။ ဒရလုပသ
် ား

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ကကိမပ
် င်

ဆယ်ဒကျးရွာ၊ ဆင်ထုံးဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဒညာင်တုနး် မမို ့နယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

ဒညာင်တုနး်
(ကကိမပ
် င်ဆယ်)/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၄၈/၂၀၁၈)

၁၄၉။ ဒရလုပသ
် ား

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ကျွန်းဒကျးရွာ၊

စွန်တနီးဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု

ခမစိမး်

ဒညာင်တုနး်

မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကကီး

ဒညာင်တုနး်
(ခမစိမး် ကျွန်း)/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၄၉/၂၀၁၈)

၁၅၀။ ဒရလုပသ
် ားအဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊
ဒကျးရွာ၊

စွန်တနီးဒကျးရွာအုပ်စု၊

ဒညာင်တုနး် မမို ့နယ်၊

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၁၅၁။ ဒရလုပသ
် ား

အဒခခခံ(၁၅၀/၂၀၁၈)

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

တဒပ

ကုလားဒကျးရွာ၊ဒအာက်ဆယ်ဒကျးရွာအုပ်စု၊ဒညာင်တုနး်

ဒညာင်တုနး်

၁၈.၆.၂၀၁၈

၄၆

၁၈.၆.၂၀၁၈

၅၁

ဒညာင်တုနး် (ပဒေါဒေါင့)် / ၁၈.၆.၂၀၁၈

၄၅

(တဒပကုလား)/
ဒရလုပင
် န်း/

မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၁၅၂။ ဒရလုပသ
် ား

ဒရလုပင
် န်း/

အဒခခခံ(၁၅၁/၂၀၁၈)

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

အင်းမ

ရွာကကီးဒကျးရွာ၊အင်းမဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဒညာင်တုနး် မမို ့နယ်၊
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကကီး

ဒညာင်တုနး်
(အင်းမရွာကကီး)/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၅၂/၂၀၁၈)

၁၅၃။ ဒရလုပသ
် ားအဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ပဒေါဒေါင့်
ဒကျးရွာ၊

စွန်တနီးဒကျးရွာအုပ်စု၊

ဒညာင်တုနး် မမို ့နယ်၊

ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကကီး
၁၅၄။ ဒရလုပသ
် ား

အဒခခခံ(၁၅၃/၂၀၁၈)

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

အင်းမ ဒညာင်တုနး် (အင်းမ)/

ဒကျးရွာ၊ ကျိနဒ
် ချာင်းဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဒညာင်တုနး် မမို ့နယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

၁၈.၆.၂၀၁၈

၄၆

၁၈.၆.၂၀၁၈

၄၆

၁၉.၆.၂၀၁၈

၄၂

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၅၄/၂၀၁၈)

၁၅၅။ ဒရလုပသ
် ားအဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဒချာင်းကကီး
ဒကျးရွာ၊

ဒရလုပင
် န်း/

မဲဇလီေလဒကျးရွာအုပ်စု၊ဒညာင်တုနး် မမို ့နယ်၊

ဧရာ ဝတီတိုင်း ဒေသကကီး

ဒညာင်တုနး်
(ဒချာင်းကကီး)/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၅၅/၂၀၁၈)

၁၅၆။ ဒရွှဆင်မင်း
အစည်း၊

ဒရလုပသ
် ား
ဆင်မင်းဒကျးရွာ၊

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့

ဒတာင်သာ(ဆင်မင်း)/

ငါးပင်စင်ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု

ဒရလုပင
် န်း/

ဒတာင်သာမမို ့နယ်၊ မန္တဒလးတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၁၅၆/၂၀၁၈)

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

၁၅၇။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး

အုန်းတွဲဒကျးရွာ၊

မှတ်ပုံတင်အမှတ်
အဒခခခံအလုပ်

မဒကွး(အုန်းတွ)ဲ /

အုန်းတွဲဒကျးရွာ

စိုက်ပျိုးဒရး(ယာ)/

အုပ်စု၊ မဒကွးမမို ့နယ်၊ မဒကွးတိုင်းဒေသကကီး
၁၅၈။ ဧရာဝတီလူငယ်

အသိအမှတ်

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

ဦးဒရ

၂၂.၆.၂၀၁၈

၅၅

၂၆.၆.၂၀၁၈

၃၀

၂၆.၆.၂၀၁၈

၃၀

၂၆.၆.၂၀၁၈

၃၅

၂၆.၆.၂၀၁၈

၃၅

၂၉.၆.၂၀၁၈

၃၉

၂၉.၆.၂၀၁၈

၄၃

၂၉.၆.၂၀၁၈

၉၉

၂၉.၆.၂၀၁၈

၄၆

၂၉.၆.၂၀၁၈

၄၃

အဒခခခံ(၁၅၇/၂၀၁၈)

ဒတာင်သူလယ်သမားနှင်စ
့ ိုက်ပျိုးဒရး

ဟသကာတ(ဆင်မဒသ)/

အဒခခခံ အလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဆင်မဒသဒကျးရွာ၊

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ဓမ္ဘဆ
ီ င်မဒသ ဒကျးရွာအုပ်စု၊ ဟသကာတမမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီ

အဒခခခံ(၁၅၈/၂၀၁၈)

တိုင်းဒေသကကီး
၁၅၉။ မဒနာဒခမ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင်စ
့ ိုက်ပျိုးဒရး အဒခခခံ

ဟသကာတ(နွယ်ဒခွ)/

အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ နွယ်ဒခွဒကျးရွာ၊ နွယ်ဒခွဒကျး

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ရွာအုပစ
် ၊ု ဟသကာတမမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၁၅၉/၂၀၁၈)

၁၆၀။ မငိမ်းချမ်းဒရး ဒတာင်သူလယ်သမားနှင်စ
့ ိုက်ပျိုးဒရးအဒခခခံ

အဂကပူ

အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဒပါက်သာကုနး် ဒကျးရွာ၊ ကွငး်

(ဒပါက်သာကုနး် )/

ဒကာက်(ဒတာင်)ဒကျးရွာအုပ်စု၊ အဂကပူမမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီ

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

တိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၁၆၀/၂၀၁၈)

၁၆၁။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး

ဘွက်ဒကျးရွာ၊

အဒခခခံအလုပ်

ဘွက်ဒကျးရွာအုပ်စု၊

အဂကပူမမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၁၆၂။ လင်းလက်သာ

ဒရလုပသ
် ား

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့ အဂကပ(ူ ထန်းပင်ကုနး် )/

၊ အဂကပူမမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
အိုးဘို ဒကျးရွာ၊ ကျုံတွမဒ
် ကျးရွာအုပ်စု၊ နတ်ဒမာ်တိုက်နယ်၊
ဟသကာတမမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
စိုက်ပျိုးဒရး

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၆၂/၂၀၁၈)

ဒရလုပသ
် ားအဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊

၁၆၄။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၁၆၁/၂၀၁၈)

အစည်း၊ထန်းပင်ကုန်းဒကျးရွာ၊ေယ်ပတ
ု ်ကွင်းဒကျးရွာအုပစ
် ု
၁၆၃။ ဒငွဗျိုင်း

အဂကပူ(ဘွက်)/

ဟသကာတ(ကျုံတွမ်)/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၆၃/၂၀၁၈)

အဒခခခံအလုပ်

ခဖူး

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဒညာင်ပင်သာရွာမဒကျးရွာ၊ ဒညာင်

(ဒညာင်ပင်သာရွာမ)/

ပင်သာဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ခဖူးမမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၁၆၄/၂၀၁၈)

၁၆၅။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင်စ
့ ိုက်ပျိုးဒရးအဒခခခံအလုပသ
် မား
အဖွဲ ့အစည်း၊

ဒရနီဒကျးရွာ၊

ဒတာပုဒကျးရွာအုပ်စု၊

အုတတ
် ွငး် မမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး
၁၆၆။ ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဂုမ
ံ င်း
အဒနာက်ဒကျးရွာ၊

ဒရွှဒကျာင်းဒခမာက်ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု

ပန်းတဒနာ်မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

အုတတ
် ွငး် (ဒရနီ)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၁၆၅/၂၀၁၈)
ပန်းတဒနာ်
(ဂုမ
ံ င်းအဒနာက်)/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၆၆/၂၀၁၈)

စဥ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

၁၆၇။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင်စ
့ ိုက်ပျိုးဒရးအဒခခခံအလုပသ
် မား
အဖွဲ ့အစည်း၊

ဂျိုးခဖူဒသာင်ဒကျးရွာ၊

အသိအမှတ်

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

ဦးဒရ

၂၉.၆.၂၀၁၈

၅၃

၂၉.၆.၂၀၁၈

၁၂၃

၂၉.၆.၂၀၁၈

၁၀၆

၆.၇.၂၀၁၈

၃၂

၆.၇.၂၀၁၈

၁၀၆

၆.၇.၂၀၁၈

၆၄

၆.၇.၂၀၁၈

၂၃၅

၁၃.၇.၂၀၁၈

၃၃

သာယာဝတီ(ခမစ်ကျိုး)/ ၁၆.၇.၂၀၁၈

၅၄

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ကဿဝင်ဒကျးရွာ

အုပ်စု၊ ပန်းတဒနာ်မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

ပန်းတဒနာ်
(ဂျိုးခဖူဒသာင်)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၁၆၇/၂၀၁၈)

၁၆၈။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင်စ
့ ိုက်ပျိုးဒရးအဒခခခံအလုပသ
် မား
အဖွဲ ့အစည်း၊

ဒေါင့်ကကီးဒကျးရွာ၊

ဒရဒဘာ်ကကီးဒကျးရွာ

ပန်းတဒနာ်(ဒေါင့်ကကီး)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

အုပ်စု၊ ပန်းတဒနာ်မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၁၆၈/၂၀၁၈)

၁၆၉။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင်စ
့ ိုက်ပျိုးဒရးအဒခခခံအလုပသ
် မား

ပန်းတဒနာ်(ကဇင်းငူ)/

အဖွဲ ့အစည်း၊

ကဇင်းငူဒကျးရွာ၊

ကဇင်းငူဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု

ပန်းတဒနာ် မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၁၇၀။ လူငယ့အ
် ားမာန်
အစည်း၊

ဒရလုပသ
် ား

အဒခခခံ(၁၆၉/၂၀၁၈)

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့ ဒကျာင်းကုနး် (သဲကုန်း)/

ကညင်ကုန်းဒကျးရွာ၊

သဲကုနး် ဒကျးရွာအုပ်စု၊

ဒကျာင်းကုနး် မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၁၇၁။ အဒရှ ဒချာင်
့
း
အစည်း၊

ဒရလုပသ
် ား

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

အဒခခခံ(၁၇၀/၂၀၁၈)

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့

အဒရှ ဒချာင်
့
းဒကျးရွာ၊

ဒရလုပင
် န်း/

အဒရှ ဒချာင်
့
းဒကျးရွာ

အုပ်စု၊ ဒကျာင်းကုနး် မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

ဒကျာင်းကုနး်
(အဒရှ ဒချာင်
့
း)/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၇၁/၂၀၁၈)

၁၇၂။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်

ဒကျာက်တိုင်ဒကျးရွာ၊

သစ်ပတ်

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ခဖူးမမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး
၁၇၃။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့် စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်

ခဖူး(ဒကျာက်တိုင်)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၁၇၂/၂၀၁၈)
ခဖူး(ဆိပ်ဖးူ ခင်)/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဆိပ်ဖးူ ခင်ဒကျးရွာ၊ ဒကျာ်လှဒကျးရွာ

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

အုပ်စု၊ ခဖူးမမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၁၇၃/၂၀၁၈)

၁၇၄။ Handa

အဒခခခံအလုပ်

လှိုငသ
် ာယာ/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ Handa Yangon Garment Co.Ltd

အထည်ချုပ်/

Yangon

အထည်ချုပ်စက်ရုံ

-2၊အမှတ်(၁၃/၁၄/၁၅)၊

ဦးခမူးလမ်း၊

ဒရွှလင်ပန်း

အဒခခခံ(၁၇၄/၂၀၁၈)

စက်မဇ
ှု ုန၊် လှိုငသ
် ာယာမမို ့နယ်၊ ရန်ကုနတ
် ိုင်းဒေသကကီး
၁၇၅။ ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊ ခမစ်ကျိုး
ဒကျးရွာ၊

ခမစ်ကျိုးဒကျးရွာအုပ်စု၊

ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

သာယာဝတီမမို ့နယ်၊

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၇၅/၂၀၁၈)

စဉ်

အသိအမှတ်

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

ဦးဒရ

၁၇.၇.၂၀၁၈

၇၃

၁၇.၇.၂၀၁၈

၃၇

၁၇.၇.၂၀၁၈

၄၂

၂၄.၇.၂၀၁၈

၃၇

၂၄.၇.၂၀၁၈

၄၀

၂၆.၇.၂၀၁၈

၅၅

၃၀.၇.၂၀၁၈

၈၄

၃.၈.၂၀၁၈

၃၆

အဒခခခံအလုပ်သမား အမရပူရ (ဒတာင်သမန်)/ ၂၄.၈.၂၀၁၈

၈၇

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၁၇၆။ အဒခခခံပညာပညာဒရးလုပသ
် ားများ အဒခခခံအလုပ်သမား

ကျိုက်လတ်

အဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်(၁၂၃)၊ ၁၃ × ၁၄ လမ်းမဒတာ်လမ်း၊

(၅ ရပ်ကွက်)/

အမှတ(် ၅) ရပ်ကွက်၊ ကျိုက်လတ်မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း ပညာဒရး(ဝန်ဒဆာင်မ)ှု /
အဒခခခံ(၁၇၆/၂၀၁၈)
ဒေသကကီး
၁၇၇။ အဒခခခံပညာဒရးဝန်ထမ်းများ

အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့

အစည်း၊အမှတ်(၁၇၄)၊ ၁၂×၁၃လမ်းမဒတာ်လမ်း၊ အမှတ်

(၅ ရပ်ကွက်)/

ကျိုက်လတ်မမို ့နယ်၊ ပညာဒရး(ဝန်ဒဆာင်မ)ှု /
အဒခခခံ(၁၇၇/၂၀၁၈)

(၅)ရပ်ကွက်၊
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၁၇၈။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

ကျိုက်လတ်

အဒခခခံအလုပ်

ဒနာင်ချို(ဘနဒ့် ဘွး)/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဘနဒ့် ဘွးဒကျးရွာ၊ ဘနဒ့် ဘွးဒကျးရွာ

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

အုပ်စု၊ ဒနာင်ချိုမမို ့နယ်၊ ရှမး် ခပည်နယ်

အဒခခခံ(၁၇၈/၂၀၁၈)

၁၇၉။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်

ဒညာင်ဒလးပင်

အင်ဝင
ို ်း

(ဒရကကည်ဒချာင်း)/

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု မဂကလာဒအးဘုနး် ကကီးဒကျာင်းအနီး၊ ဒညာင်

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ဒရကကည်ဒချာင်းဒကျးရွာ၊

အဒခခခံ(၁၇၉/၂၀၁၈)

ဒလးပင်မမို ့နယ်၊ပဲခးူ တိုင်းဒေသကကီး
၁၈၀။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်

မိးု ကုတ်(စိန်ကုနး် )/

စိန်ကုနး် ဒကျးရွာ၊

ဒရွှဒညာင်ပင်

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု မိးု ကုတ်မမို ့နယ်၊ မန္တဒလးတိုင်းဒေသကကီး
၁၈၁။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး

သဒခပစမ်းဒကျးရွာ၊

အဒခခခံ(၁၈၀/၂၀၁၈)

အဒခခခံအလုပ်

ဒရနံဒချာင်း

ချိုင်းဒကျးရွာ

(သဒခပစမ်း)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

အုပ်စု၊ ဒရနံဒချာင်းမမို ့နယ်၊ မဒကွးတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၁၈၁/၂၀၁၈)
၁၈၂။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး

ရဒသ့ဆပ
ိ ်ဒကျးရွာ၊

ိ )် /
အဒခခခံအလုပ် ဒရတာရှည်(ရဒသ့ဆပ
ဘုရားကုနး်

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဒရတာရှည်မမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး
၁၈၃။ ဒခတ်သစ် ဒတာင်သူလယ်သမားနှင်စ
့ ိုက်ပျိုးဒရး အဒခခခံ
အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ကွမ်းခခံကုန်းဒကျးရွာ၊

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၁၈၂/၂၀၁၈)
အဂကပူ

ကွင်း (ကွငး် ဒကာက်ဒခမာက်)/

ဒကာက်(ဒခမာက်) ဒကျးရွာအုပ်စု၊ အဂကပူမမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီ စိုက်ပျိုးဒရး (လယ်)/
အဒခခခံ (၁၈၃/၂၀၁၈)
တိုင်းဒေသကကီး
၁၈၄။ ရတနာပုံတက္က သိုလ်

ဝန်ထမ်းများ

အဖွဲ ့အစည်း(၁)၊ ရတနာပုံတက္က သိုလ၊် ဒတာင်သမန်ဒကျးရွာ၊ ဝန်ဒဆာင်မှု(ပညာဒရး)/
ရတနာပုံတက္ကသိုလ်၊ အမရပူရမမိုနယ်
့ ၊ မန္တဒလးတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၁၈၄/၂၀၁၈)

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

၁၈၅။ ရတနာပုံတက္က သိုလ်

ဝန်ထမ်းများ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

အသိအမှတ်

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

ဦးဒရ

အဒခခခံအလုပ်သမား အမရပူရ (ဒတာင်သမန်)/ ၂၄.၈.၂၀၁၈

၈၅

အဖွဲ ့အစည်း(၂)၊ ရတနာပုံတက္က သိုလ်၊ ဒတာင်သမန်ဒကျးရွာ၊ ဝန်ဒဆာင်မှု(ပညာဒရး)/
အဒခခခံ(၁၈၅/၂၀၁၈)
ရတနာပုံတက္ကသိုလ်၊ အမရပူရမမို ့နယ်၊ မန္တဒလးတိုင်းဒေသ
ကကီး
၁၈၆။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျိုးဒရး

၃၁.၈.၂၀၁၈

၃၁

၂၆.၉.၂၀၁၈

၆၉

အဒခခခံအလုပ်သမား ဒရနံဒချာင်း(ဆားတိုင်)/ ၂၆.၉.၂၀၁၈

၆၅

အဒခခခံအလုပ်သမား

အဖွဲ ့အစည်း၊ ဥယျာဉ်စုဒကျးရွာ၊ လက်ပံပင်စုဒကျးရွာအုပ်စ၊ု
နတ္တ လင်းမမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး
အဒခခခံအလုပ်သမား

မန်ကျည်းကုန်းဒကျးရွာ၊

ဒချာင်းဆုံဒကျးရွာ

အုပ်စု၊ ဒရနံဒချာင်းမမို နယ်
့ ၊ မဒကွးတိုင်းဒေသကကီး
၁၈၈။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျိုးဒရး

ဒရနံဒချာင်းမမို ့နယ်၊ မဒကွးတိုင်းဒေသကကီး
၁၈၉။ ဒရလုပ်သား အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဒတာင်ယာ
ဒတာဒကျးရွာ၊ ဒတာင်ယာဒတာဒကျးရွာအုပ်စု၊ နတ္တ လင်း
မမို ့နယ်၊ပဲခူးတိုင်း ဒေသကကီး

ဒရနံဒချာင်း
(မန်ကျည်းကုနး် )/
စိုက်ပျိုးဒရး(ယာ)/

စိုက်ပျိုးဒရး(ယာ)/
အဒခခခံ(၁၈၈/၂၀၁၈)
နတ္တ လင်း

၂၆.၉.၂၀၁၈

၃၅

၂၈-၉-၂၀၁၈

၃၆

၂၈-၉-၂၀၁၈

၆၅

၂၈-၉-၂၀၁၈

၄၂

၂၈-၉-၂၀၁၈

၄၅

(ဒတာင်ယာဒတာ)/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၈၉/၂၀၁၈)

ကုနတ
် င်ကုနခ
် ျ

အဒခခခံအလုပသ
် မား

အဖွဲ ့အစည်း၊ အကွက်(၂၂၀)၊ ၂၆ လမ်းနှင့် ၉၃လမ်းကကား၊
မမို ့ဒတာ်ဥယျာဉ်ဒခမာက်ဘက်၊

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

အဒခခခံ(၁၈၇/၂၀၁၈)

အဖွဲ ့အစည်း၊ ဆားတိုင်ဒကျးရွာ၊ ဆားတိုင်ဒကျးရွာအုပ်စု၊

၁၉၀။ မရမ်းခခံဆပ
ိ ်ကမ်း

(လက်ပပ
ံ င်စ)ု /
အဒခခခံ (၁၈၆/၂၀၁၈)

၁၈၇။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျိုးဒရး
အဖွဲ ့အစည်း၊

နတ္တ လင်း

မရမ်းခခံရပ်ကွက်၊

ဒအာင်

ဒအာင်ဒခမသာစံ
(မရမ်းခခံ)/
ကုန်တင်ကုနခ
် ျ/
အဒခခခံ(၁၉၀/၂၀၁၈)

ဒခမသာစံမမို ့နယ်၊ မန္တဒလးတိုင်းဒေသကကီး
၁၉၁။ ညီညွတ်ဒသာဒရွှမိုင်းတွင်းအဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊
ဒရွှဒညာင်ဒထာက်ရပ်ကွက်၊
ပင်ရိုးဒကျးရွာအုပ်စု၊

စဉ့်ကူး(ကံဒတာင်)/

ဒရှာက် တွငး် ထွက်ပစ္စည်း(ဒရွှ)/
အဒခခခံ (၁၉၁/၂၀၁၈)
မန္တဒလးတိုင်း

ကံဒတာင်ဒကျးရွာ၊

စဉ့်ကူးမမို ့နယ်၊

ဒေသကကီး
၁၉၂။ ဒရလုပသ
် ားအဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊အလန်းအုပ်
ဒကျးရွာ၊ မလက်တိုဒကျးရွာအုပ်စု၊ မအူပင်မမို ့နယ်၊ ဧရာ
ဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၁၉၃။ ဒရလုပသ
် ား

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

တလုပ်

ဒထာ်ကုန်းဒကျးရွာ၊ ဒအာက်ဆယ်ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဒညာင်
တုနး် မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

မအူပင်(အလန်းအုပ)် /
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၉၂/၂၀၁၈)
ဒညာင်တုနး်
(တလုပဒ
် ထာ်ကုန်း)/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၉၃/၂၀၁၈)

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

၁၉၄။ ရန်ကင်းစံရာရွာမ ဒရလုပသ
် ား အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့
အစည်း၊ ရန်ကင်းစံရာရွာမဒကျးရွာ၊ ရန်ကင်းစံရာဒကျးရွာ
အုပ်စု၊ ဒညာင်တုနး် မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

မှတ်ပုံတင်အမှတ်
ဒညာင်တုနး်

အသိအမှတ်

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

ဦးဒရ

၂၈-၉-၂၀၁၈

၄၂

၂၈-၉-၂၀၁၈

၄၃၆

၂၈-၉-၂၀၁၈

၄၀

၂၈-၉-၂၀၁၈

၃၆

၂၈-၉-၂၀၁၈

၃၄

၂၈-၉-၂၀၁၈

၄၃

၂၈-၉-၂၀၁၈

၄၁

၂၈-၉-၂၀၁၈

၃၆

၂၈-၉-၂၀၁၈

၅၆

၂၈-၉-၂၀၁၈

၅၂

(ရန်ကင်းစံရာရွာမ)/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၁၉၄/၂၀၁၈)

၁၉၅။ ခမန်မာနိုငင
် ံလယ်ယာစီးပွားဒရး

အများပိုင်ဒကာ်ပုဒ
ိ ရးရှငး် ဒခမာင်းခမ(မုဆိုးကွငး် )/

လီမတ
ိ က် (MAPCO Co.,Ltd) အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့
အစည်း၊ ဒခမာင်းခမဂုန်နီစက်ရုံ၊ မုဆိုးကွငး် ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု

လူသးုံ ကုန်
(ဂုန်နအ
ီ ိတ)် /
အဒခခခံ(၁၉၅/၂၀၁၈)

ဒခမာင်းခမမမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၁၉၆။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျိုးဒရး
အဖွဲ ့အစည်း၊

ဥယျာဉ်စုဒကျးရွာ၊

အဒခခခံအလုပ်သမား

ဒရနံဒချာင်း

သုံးဆယ့်ဒခခာက်ဒကျးရွာ

(ဥယျာဉ်စု)/

အုပ်စု၊ ဒရနံဒချာင်းမမို ့နယ်၊ မဒကွးတိုင်းဒေသကကီး
၁၉၇။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျိုးဒရး
အဖွဲ ့အစည်း၊

အဒခခခံအလုပ်သမား

ဒဇာင်ဂျမ်းကုန်းဒကျးရွာ၊

သုံးဆယ့်ဒခခာက်

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဒရနံဒချာင်း မမို ့နယ်၊ မဒကွးတိုင်းဒေသကကီး
၁၉၈။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်သမား

အဖွဲ ့အစည်း၊ သုံးဆယ်ဒခခာက်ဒကျးရွာ၊ သုံးဆယ့်ဒခခာက်
ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဒရနံဒချာင်းမမို ့နယ်၊ မဒကွးတိုင်းဒေသကကီး
၁၉၉။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျိုးဒရး

စိုက်ပျိုးဒရး(ယာ)/
အဒခခခံ (၁၉၆/၂၀၁၈)
ဒရနံဒချာင်း
(ဒဇာင်ဂျမ်းကုန်း)/
စိုက်ပျိုးဒရး(ယာ)/
အဒခခခံ(၁၉၇/၂၀၁၈)
ဒရနံဒချာင်း
(သုံးဆယ့်ဒခခာက်)/
စိုက်ပျိုးဒရး(ယာ)/
အဒခခခံ(၁၉၈/၂၀၁၈)

အဒခခခံအလုပ်သမား

ဒရနံဒချာင်း(စာဂီ)/

အဖွဲ ့အစည်း၊ စာဂီဒကျးရွာ၊ ကန်ကကီးဒကျးရွာအုပ်စု၊ ဒရနံ

စိုက်ပျိုးဒရး(ယာ)/

ဒချာင်း မမို ့နယ်၊ မဒကွးတိုင်းဒေသကကီး
၂၀၀။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျိုးဒရး
အဖွဲ ့အစည်း၊

စမ်းကကီးဒကျးရွာ၊

အဒခခခံအလုပ်သမား ဒရနံဒချာင်း(စမ်းကကီး)/

အဒရှ ကု
့ န်းဒကျးရွာအုပ်စု၊

ဒရနံဒချာင်းမမို ့နယ်၊ မဒကွးတိုင်းဒေသကကီး
၂၀၁။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
အဖွဲ ့အစည်း၊

သစ်ဆိမ့်ကုန်းဒကျးရွာ

အုပ်စု၊ မိုးမိတ်မမို နယ်
့ ၊ ရှမ်းခပည်နယ်၊

အဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရးအဒခခခံအလုပ်သမား

ဒအာင်ဒခမဒကျးရွာ၊

သစ်ဆိမ့်ကုန်းဒကျးရွာ

အုပ်စု၊ မိုးမိတ်မမို နယ်
့ ၊ ရှမ်းခပည်နယ်၊
၂၀၃။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး(ယာ)/
အဒခခခံ(၂၀၀/၂၀၁၈)

စိုက်ပျိုးဒရးအဒခခခံအလုပ်သမား မိးု မိတ်(ကင်းဒချာင်း)/

ကင်းဒချာင်းဒကျးရွာ၊

၂၀၂။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

အဒခခခံ(၁၉၉/၂၀၁၈)

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၂၀၁/၂၀၁၈)
မိးု မိတ်(ဒအာင်ဒခမ)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၂၀၂/၂၀၁၈)

စိုက်ပျိုးဒရးအဒခခခံအလုပ်သမား မိးု မိတ်(ဝဲဒပါင်းလီဆူ)/

အဖွဲ ့အစည်း၊ ဝဲဒပါင်းလီဆူဒကျးရွာ၊ သစ်ဆိမ့်ကုန်းဒကျးရွာ

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

အုပ်စု၊ မိုးမိတ်မမို နယ်
့ ၊ ရှမ်းခပည်နယ်၊

အဒခခခံ(၂၀၃/၂၀၁၈)

အသိအမှတ်

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

ဦးဒရ

၂-၁၀-၂၀၁၈

၃၂

၂-၁၀-၂၀၁၈

၃၁

၂-၁၀-၂၀၁၈

၅၃

ဒရလုပ်သားအဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဒရကကည်(ဘုရားကုနး် )/ ၂-၁၀-၂၀၁၈

၄၁

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

၂၀၄။ ဧရာနေီဒရလုပ်သား

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ဂျို ့ကုန်းဒကျးရွာ၊

သမ္ဘရာတိုင်းဒကျးရွာအုပ်စု၊

ဟသကာတ

မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

ဟသကာတ
(သမ္ဘရာတိုင်း)/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၂၀၄/၂၀၁၈)

၂၀၅။ ရာဇာလင်း ဒရလုပသ
် ားအဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊
ရွာကန် ့လန် ့ဒကျးရွာ၊ နန်းဒတာ်ကျွန်းဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဇလွန်
မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၂၀၆။ ဘဝသစ်

ခမစ်ဝဒကျးရွာအုပ်စု၊

ဇလွန်မမို ့နယ်၊

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၂၀၇။ ဘုရားကုန်း

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၂၀၅/၂၀၁၈)

ဒရလုပသ
် ားအဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊

ထန်းတပင်ဒကျးရွာ၊

ဇလွန(် ရွာကနလ
့် န)့် /

ဇလွန(် ထန်းတပင်)/
ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၂၀၆/၂၀၁၈)

ဘုရားကုန်းဒကျးရွာ၊ ဘုရားကုန်းဒကျးရွာအုပ်စု၊ ဒရကကည်
မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကကီး

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၂၀၇/၂၀၁၈)

၂၀၈။ ကကက် လယ်စစ်အ င်း ဒရလုပ်သား အဒခခခံအလုပ ်သမား

သာဒပါင်း

၂-၁၀-၂၀၁၈

၃၂

ကန်ကကီးဒထာင့်(ေါးက)/ ၂-၁၀-၂၀၁၈

၃၅

အဖွ ဲ အ
့ စည်း၊ ဒနာက်ဒဖးဒချာင်းဒကျးရွာ၊ စစ်ပင်ကကီးဒကျးရွာ (ဒနာက်ဒဖးဒချာင်း)/
အုပ်စု၊ သာဒပါင်းမမို နယ်
့ ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၂၀၈/၂၀၁၈)

၂၀၉။ ကကိမ်ဒချာင်းဒရလုပ်သားအဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊
ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာ၊ ေါးကဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ကန်ကကီးဒထာင့်
မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၂၁၀။ လူငယ်စွမ်းအား
အစည်း၊

ဒရလုပ်သား

ကျွန်းဒလးဒကျးရွာ၊

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၂၀၉/၂၀၁၈)

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ဒကျာင်
့
းကုနး် (သဲကုန်း)/
သဲကုနး် ဒကျးရွာအုပ်စု၊

ဒကျာင်းကုနး် မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၂၁၁။ မန္တဒလးအဒဝးသင်တက္က သိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမများ အဒခခခံ

၂-၁၀-၂၀၁၈

၅၇

၉.၁၁.၂၀၁၈

၄၉

၁၄.၁၁.၂၀၁၈

၃၈

၁၅.၁၁.၂၀၁၈

၃၅

ဒရလုပင
် န်း/
အဒခခခံ(၂၁၀/၂၀၁၈)
ချမ်းဒအးသာစံ/

အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ မန္တဒလးအဒဝးသင်တက္က သိုလ်၊လမ်း ဝန်ဒဆာင်မှု(ပညာဒရး)
(၈၀)၊ ၃၄x၃၅ လမ်း၊ ချမ်းဒအးသာစံမမို ့နယ်၊ မန္တဒလး / အဒခခခံ(၂၁၁/၂၀၁၈)
တိုင်းဒေသကကီး
၂၁၂။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခခခံအလုပ်သမား

အဖွဲ ့အစည်း၊မိအူဒအာင်ဒကျးရွာ၊ မိအူဒအာင် ဒကျးရွာအုပ်စု၊
ဒတာင်တွင်းကကီးမမို ့နယ်၊ မဒကွး တိုင်းဒေသကကီး

ဒတာင်တွငး် ကကီး
(မိအူဒအာင်)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၂၁၂/၂၀၁၈)

၂၁၃။ ခမန်မာ့မီးရထား

(စက်မှု/လျှပ်စစ်)

ဒကာလင်းအဒခခခံ

အလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊ တိုင်းအမှတ်(၂)၊
နယ်၊ ကသာခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကကီး

ဒကာလင်း/

ဒကာလင်းမမို ့ သယ်ယူပုိ ့ဒဆာင်ဒရး
(မီးရထား)/
အဒခခခံ(၂၁၃/၂၀၁၈)

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

၂၁၄။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျိုးဒရး
အဖွဲ ့အစည်း၊ ဒချာင်းခပန် ့ဒကျးရွာ၊

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

အဒခခခံအလုပ်သမား ဘီးလင်း(ဒချာင်းခပန)့် /

အသိအမှတ်
ခပုရက်စွဲ
၁၆.၁၁.၂၀၁၈

၆၅

၁၆.၁၁.၂၀၁၈

၃၇

၂၃.၁၁.၂၀၁၈

၆၉

၂၃.၁၁.၂၀၁၈

၃၅

၂၆.၁၁.၂၀၁၈

၃၃

၁၁.၁၂.၂၀၁၈

၄၇

၂၁.၁၂.၂၀၁၈

၃၆

၂၁.၁၂.၂၀၁၈

၃၀

၂၁.၁၂.၂၀၁၈

၃၂

ကဇိုင်းဒကျးရွာအုပ်စု၊ စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ဘီးလင်းမမို ့နယ်၊ မွန်ခပည်နယ်

အဒခခခံ(၂၁၄/၂၀၁၈)

၂၁၅။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့စ
် ိုက်ပျိုးဒရး အဒခခခံအလုပသ
် မား
အဖွဲ ့အစည်း၊ အုတ်ရှစ်ကုန်းဒကျးရွာ၊ အုတ်ရှစ်ကုန်းဒကျးရွာ
အုပ်စု၊ ဒရနံဒချာင်းမမို နယ်
့ ၊ မဒကွးတိုင်းဒေသကကီး

ဒရနံဒချာင်း
(အုတရ
် ှစ်ကုန်း)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၂၁၅/၂၀၁၈)

၂၁၆။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့စ
် ိုက်ပျိုးဒရး အဒခခခံအလုပ်သမား

အုတတ
် ွငး် (ဒရသိုး)/

အဖွဲ ့အစည်း၊ ဒရသိုးဒကျးရွာ၊ ငှက်ဒပျာဒတာဒကျးရွာအုပ်စု၊

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

အုတတ
် ွငး် မမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၂၁၆/၂၀၁၈)

၂၁၇။ ဆိင
ု ်ကယ်(ကယ်ရီ)

အဒနှးယာဉ်

သယ်ယူပုိ ့ဒဆာင်ဒရး

ခဖူး(ဒစျးရပ်ကွက်)/

အဒခခခံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊အမှတ်(၃၅၆)ဒစျးရပ်ကွက်၊

သယ်ယူပုိ ့ဒဆာင်ဒရး

ပဲခူးလမ်းမကကီး၊ ခမန်မာ့မီးရထားဘူတာရုအ
ံ နီး၊ ခဖူးမမို ့နယ်၊

(ဆိင
ု ်ကယ်)/

ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံ(၂၁၇/၂၀၁၈)

၂၁၈။ ကုန်တင်ကုန်ချ အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်(၁)
ရပ်ကွက်၊ စိုက်ပျိုးဒရးရုံးအနီး၊

ဒရတာရှည်မမို ့နယ်၊

ဒရတာရှည်

ပဲခးူ ( အမှတ်- ၁ ရပ်ကွက်)/

တိုင်းဒေသကကီး

ကုန်တင်ကုနခ
် ျ/
အဒခခခံ(၂၁၈/၂၀၁၈)

၂၁၉။ စကျင်ဒကျာက်ခပားစက်ရုံ

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စကျင်ဒကျးရွာ၊ မတ္တ ရာမမို ့နယ်၊ မန္တဒလးတိုင်းဒေသကကီး

မတ္တ ရာ(စကျင်)/
ဒဆာက်လုပဒ
် ရးပစ္စည်း
(ဒကျာက်ခပား)/
အဒခခခံ(၂၁၉/၂၀၁၈)

၂၂၀။ ဒဆာက်လုပ်ဒရး
ဆိပ်ဒကျးရွာ၊

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ဖိုးနီ ဒတာင်ငူ (ဖိးု နီဆိပ)် /

ကင်းဆိပ်ဒကျးရွာအုပ်စု၊ ဒတာင်ငူမမို ့နယ်၊

ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

ဒဆာက်လုပဒ
် ရး
(လက်သမား၊ပန်းရံ)/
အဒခခခံ(၂၂၀/၂၀၁၈)

၂၂၁။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျိုးဒရး
အဖွဲ ့အစည်း၊

ရုံးကုန်းဒကျးရွာ၊

အဒခခခံအလုပ်သမား ဒရနံဒချာင်း(ရုံးကုနး် )/
ရုံးကုနး် ဒကျးရွာအုပ်စု၊

ဒရနံဒချာင်းမမို ့နယ်၊ မဒကွးတိုင်းဒေသကကီး

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခခခံ(၂၂၁/၂၀၁၈)

၂၂၂။ ကတုတ်ဒချာင်းကမ်းနား ကုန်တင်ကုနခ
် ျ အဒခခခံအလုပ် ေိက
ု ်ဦး(ဒပါက်တပင်)/
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ဒပါက်တပင်ဒကျးရွာ၊

ဒပါက်တပင်

ကုန်တင်ကုနခ
် ျ/

ဒကျးရွာအုပ်စု၊ ကတုတ်ဒချာင်းတံတားအနီး၊ ေိက
ု ်ဦးမမို ့နယ်၊ အဒခခခံ(၂၂၂/၂၀၁၈)
ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၂၂၃။ Hong Tex အထည်ချုပ်စက်ရံု အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့
အစည်းအမှတ်(၄၅၆/၄၇၀)၊

ဒယာအတွင်းဝန်ဦးဘိုးလှိုင်

လှိုငသ
် ာယာ/

အသိအမှတ်

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

ဦးဒရ

၂၁.၁၂.၂၀၁၈

၇၀

၂၁.၁၂.၂၀၁၈

၄၂

၂၁.၁၂.၂၀၁၈

၁၃၆

အသိအမှတ်

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

ဦးဒရ

၇.၉.၂၀၁၈

၃၆

အထည်ချုပ်/

လမ်း၊ ဒရွှလင်ဗန်းစက်မဇ
ှု ုန၊် လှိုငသ
် ာယာမမို ့နယ်၊ ရန်ကုန် အဒခခခံ(၂၂၃/၂၀၁၈)
တိုင်းဒေသကကီး
၂၂၄။ CNFC

အဒအးခန်းစက်ရုံ

အဒခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ ့

အစည်း၊အမှတ(် ၃၂)၊ဗန်းဒမာ်အတွင်းဝန်လမ်း၊

စက်မဇ
ှု ုန်

(၃)၊ လှိုငသ
် ာယာမမို ့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကကီး
၂၂၅။ Harvey

Hand

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

Bags

အိတစ
် က်ရုံ

အဒခခခံအလုပ်

အမှတ(် ၂၀)-k1(A+B)၊

ခမစိမ်းဒရာင်

လှိုငသ
် ာယာ/
အဒအးခန်း(ငါး)/
အဒခခခံ(၂၂၄/၂၀၁၈)
လှိုငသ
် ာယာ/
လူသးုံ ကုန်(အိတ်)/

ဘုရားလမ်း၊ အဒနာ်ရထာစက်မှုဇုန၊် လှိုငသ
် ာယာမမို ့နယ်၊ အဒခခခံ(၂၂၅/၂၀၁၈)
ရန်ကုနတ
် ိုင်းဒေသကကီး

အဒခခခံအလုပ်ရှင်အဖွဲ ့အစည်း
စဉ်
၁။

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ
ေီဒရဒတာစိုက်ပျိုးထိနး် သိမး် ခခင်းနှင့်
ဒမွးခမူဒရး

မှတ်ပုံတင်အမှတ်
ဒရငန်ငါးပုဇွန်

အဒခခခံအလုပ်ရှင်အဖွဲ ့အစည်း၊

တန်းဒကျးရွာ၊

ဘဝသစ်ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု

ဖျာပုံမမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

ဒထာင်ကကီး

အမာမမို ့နယ်ခွဲ၊

ဖျာပု(ံ ဒထာင်ကကီးတန်း)/
ဒမွးခမူဒရး(ငါး/ပုဇွန်)/
အဒခခခံ(၁/၂၀၁၈)

မမို ့နယ်အလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း

စဉ်
၁။

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ
ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့စ
် ိုက်ပျိုးဒရး မမို ့နယ်အလုပ်

ဇီးကုနး် /

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ဒဆးဒကျာင်း(၁) လမ်း၊ အမှတ်

စိုက်ပျိုးဒရး/

(၅) ရပ်ကွက်၊ ဇီးကုနး် မမို ့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး
၂။

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

အသိအမှတ်
ခပုရက်စွဲ

အဖွဲ ့အစည်း
အဒရ
အတွက်

၂-၂-၂၀၁၈

၁၀

၁၂-၄-၂၀၁၈

၇

၁၂-၄-၂၀၁၈

၇

၁၂.၄.၂၀၁၈

၂

၂၉-၆-၂၀၁၈

၂

၁၄-၉-၂၀၁၈

၄

၂၈-၉-၂၀၁၈

၅

၁၈.၁၂.၂၀၁၈

၁၁

မမို ့နယ်(၁/၂၀၁၈)

ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့စ
် ိုက်ပျိုးဒရး မမို ့နယ်အလုပ်

ဒရွှဒတာင်/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ(် ၆၂)၊ ပဒေသာဒကျးရွာ၊

စိုက်ပျိုးဒရး/

ကျွန်းကဒလးဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဒရွှဒတာင်မမို ့နယ်၊ ပဲခးူ

မမို ့နယ်(၂/၂၀၁၈)

တိုင်းဒေသကကီး
၃။

ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့စ
် ိုက်ပျိုးဒရး မမို ့နယ်အလုပ်

ပန်းဒတာင်း/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး/

အမှတ်(၂၈)၊

ဗိလ
ု ်ချုပ်လမ်း၊

ဒတာင်(၂)ရပ်ကွက်၊ ထုံးဘိုမမို ့၊ ပန်းဒတာင်းမမို ့နယ်၊

မမို ့နယ်(၃/၂၀၁၈)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကကီး
၄။

ခမန်မာ့မီးရထား

မမို ့နယ်အလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊

ချမ်းဒအးသာစံ/

၇၈ လမ်း၊ ၃၂ × ၃၄ လမ်းကကား၊ ေီဇယ်စက်ဒခါင်း သယ်ယူပုိ ့ဒဆာင်ဒရး
စက်ရ(ုံ မန္တဒလး)၊ ချမ်းဒအးသာစံမမို ့နယ်၊ မန္တဒလး
တိုင်းဒေသကကီး
၅။

အထည်ချုပ်

မမို ့နယ်(၄/၂၀၁၈)
မမို ့နယ်

အလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊

အိမ်အမှတ် (၂၉၂)၊ ဖွံ ့မဖိုးဒရးလမ်း၊ မမိုင်သာယာစံခပ
ဒကျးရွာ၊ ဒမှာ်ဘီမမို ့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး
၆။

(မီးရထား)/

မမို ့နယ်ကုန်တင်ကုနခ
် ျ

အလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊

ဒမှာ်ဘီ/
အထည်ချုပ်/
မမို ့နယ်(၅/၂၀၁၈)
ဘားအံ/

အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ မမို နယ်
့ ကုန်တင်

ကုန်တင်ကုနခ
် ျ/

ကုန်ချအလုပ်သမားရုံး၊ ဘားအံမမို နယ်
့ ၊ ကရင်ခပည်

မမို ့နယ် (၆/၂၀၁၈)

နယ်
၇။

မမို ့နယ်ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျိုးဒရးအလုပ်

ဒခမာင်းခမ/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အိမ်အမှတ်(၉၄)၊ ပုလမုဒရဒကျာ်

စိုက်ပျိုးဒရး/ မမို ့နယ်

ဒကျးရွာ၊ ကွင်းဒပါက်ကဒလးဒကျးရွာအုပ်စု၊ ဒခမာင်း

(၇/၂၀၁၈)

ခမမမို နယ်
့ ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၈။

မမို ့နယ်ဒရလုပသ
် ား
အမှတ်(၁)ရက်ကွက်၊

အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊
ောနာလမ်း၊

မမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး

ဒကျာင်းကုနး်

ဒကျာင်းကုနး် /
ဒရလုပင
် န်း/
မမို ့နယ်(၈/၂၀၁၈)

တိုင်းဒေသကကီး/ခပည်နယ်အလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

အသိအမှတ်

အဖွဲ ့အစည်း

ခပုရက်စွဲ

အဒရ
အတွက်

၁။

ကုန်ထုတ်နင
ှ ့် စက်မလ
ှု က်မှု တိုင်းဒေသကကီးအလုပ်

ပဲခးူ /ကုနထ
် ုတ်နင
ှ ့်

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ် (၁၉၃)၊ ဗိလ
ု ်မင်းသိမး်

စက်မလ
ှု က်မ/ှု

(၃)လမ်း၊

တိုင်းဒေသကကီး

ဟံသာဝတီရပ်ကွက်၊

ပဲခူးမမို ့နယ်၊

ပဲခူးတိုင်း ဒေသကကီး
၂။

လုပင
် န်းဆိုင်ရာ

၂

၃၁.၇.၂၀၁၈

၄

(၁/၂၀၁၈)

ဒတာင်သူလယ်သမား စိုက်ပျိုးဒရးနှင့် စားဒသာက်
ကုန်ထုတ်

၄.၄.၂၀၁၈

တိုင်းဒေသကကီးအလုပ်

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ပဲခးူ -သနပ်ပင်လမ်း၊ ကမာနတ်
ဒကျးရွာ၊ ပဲခူးမမို ့နယ်၊ပဲခးူ တိုင်းဒေသကကီး

ပဲခးူ /စိုက်ပျိုးဒရး/
တိုင်းဒေသကကီး
(၂/၂၀၁၈)

