ကန့်သတ့်
ဆ
စဉ်

ပို့ချသူအမည်

ပို့ချသညရ
် က်စွဲ

၁

ဦးလင့်းဝေဝ ောင့်

၅-၉-၂၀၁၇

ွေးဆ ွေးပို့ချမှုမျ ွေး (၂၀၁၇) ခ ှစ်
သင်တန်ွေးအမည်

ဌ န

ဦွေးဆရ

ောထမ့်းဝလောင့်း ဝ ြေြေံသင့်တန့်း၊ ဗဟိုေန့်ထမ့်းတကကသိုလ့်
ြည့်သူ့ ေန့်ထမ့်းစီမြေ
ံ န့်ြေွဲမှု

ညွှနက့် ကေားဝ းမ း

( ထက့် မန့်မော ြည့်)

ဘွဲ့ွဲ လန့်ဒီြလိုမောသင့်တန့်း
မတ့်စဉ့်(၂)

ဆ
စဉ်

ပို့ချသူအမည်

ွေးဆ ွေးပို့ချမှုမျ ွေး (၂၀၁၈) ခ ှစ်

ပို့ချသည်

သင်တန်ွေးအမည်

ဌ န

ဦွေးဆရ

ရက်စွဲ
၁

ဦးဝ ော့်ေင့်း

၇-၂-၂၀၁၈

ဆင့် မင့်

သင့်တန့်း မတ့်စဉ့်(၂)

ဖွဲွဲ့ေင့်
၂

ဝဒေါ်ြေင့်မိုးဝဆ

ောထမ့်းစီမံြေန့်ြေွဲမှု ဗဟိုေန့်ထမ့်းတကကသိုလ့်

၁၆-၂-၂၀၁၈

ောထမ့်းဝလောင့်း ဝ ြေြေံ
သင့်တန့်း၊ ြည့်သူ့ေန့်ထမ့်း

ညွှနက့် ကေားဝ းမ း

(၄၅) ဦး

( ထက့် မန့်မော ြည့်)
ဗဟိုေန့်ထမ့်းတကကသိုလ့် (၁၃၇) ဦး
( ထက့် မန့်မော ြည့်)

စီမံြေန့်ြေွဲမှု ဘွဲ့ွဲ လန့်ဒီြလိုမော
သင့်တန့်း မတ့်စဉ့်(၃)

၃

ဦးဟန့်ညန့်

၁၂-၃-၂၀၁၈

ဖွဲွဲ့ေင့်

ဝဆောက့်လြ
ို ့်ဝ းေန့်ကကီးဌောန၏

ဝဆောက့်လြ
ို ့်ဝ း

(၄)လြတ့်ညနှုင့်း စည့်း ဝေး

ေန့်ကကီးဌောန

(၃၉၀) ဦး

တင့် ဂတလက
ို ့်စေားမှု ကင့်း င့်း
ဝစဝ းနင့်ြတ့်သက့်သည့် မေါဒ
နင့် စည့်းမျဉ့်း စည့်းကမ့်းမျေား
ဝြေါင့်းစဉ့် ေား ဝဟောဝ ြောဝဆးဝနး
ြေင့်း
၄

ဦးဝ ော့်ေင့်း

၁၃-၆-၂၀၁၈

ဦးဝ ော့်ေင့်း
ဖွဲွဲ့ေင့်

ောထမ့်းစီမံြေန့်ြေွဲမှု ဗဟိုေန့်ထမ့်းတကကသိုလ့်

သင့်တန့်း မတ့်စဉ့်(၃)

ဖွဲွဲ့ေင့်
၅

ဆင့် မင့်

၆-၇-၂၀၁၈

ဆင့် မင့်

( ထက့် မန့်မော ြည့်)

ောထမ့်းစီမံြေန့်ြေွဲမှု ဗဟိုေန့်ထမ့်းတကကသိုလ့်

သင့်တန့်း မတ့်စဉ့်(၁၁)

(၄၅) ဦး

(၄၃) ဦး

(ဝ ောက့် မန့်မော ြည့်)

ကန့်သတ့်
Discussion(1)

ကနို့်သတ်
2
စဉ်

ပို့ချသူအမည်

ပို့ချသည်

သင်တန်ွေးအမည်

ဌ န

ဦွေးဆရ

ရက်စွဲ
၆

ဦးထန့်းထန့်းေင့်း

၁၁-၇-၂၀၁၈

လယ့် လတ့် ဆင့်

ဗဟိုေန့်ထမ့်းတကကသိုလ့် (၁၅၀) ဦး

ောထမ့်းစီမံြေန့်ြေမ
ွဲ ှု သင့်တန့်း၊

ညွှနက့် ကေားဝ းမ း

(ဝ ောက့် မန့်မော ြည့်)

ြည့်သူ့ေန့်ထမ့်းစီမံြေန့်ြေွဲမှု
ဆင့် မင့်ဒီြလိုမောသင့်တန့်း
မတ့်စဉ့်(၁)

၇

ဦးဟန့်ညန့်

၁၇-၇-၂၀၁၈

ဂတလိုက့်စေားမှုတိုက့်ဖျက့်ဝ း
ဥြဝဒ နည့်းဥြဝဒဆိုင့် ောမျေား

ဖွဲွဲ့ေင့်

လျှြ့်စစ့်နင့် စမ့်း င့်

(၂၅၀) ဦး

ေန့်ကကီးဌောန

မန့်ညွှနက့် ကေားြေျက့်မျေား၊
ဂတလိုကစ
့် ေားမှုတိုက့်ဖျက့်
ဝ းလိုြ့်ငန့်းစဉ့်မျေား

သြညော

ဝြးဝဟောဝ ြောဝဆးဝနးမှု
၈

ဦးဟန့်ညန့်

၃-၈-၂၀၁၈

ေန့်ထမ့်း ဖွဲွဲ့ စည့်း ကကီး
မ းစီမံြေန့်ြေွဲမသ
ှု င့်တန့်း

ဖွဲွဲ့ေင့်
၉

ဝဒေါ်ြေင့်မိုးဝဆ

ဗဟိုေန့်ထမ့်းတကကသိုလ့်

(၂၄) ဦး

( ထက့် မန့်မော ြည့်)

မတ့်စဉ့်(၅)
၁၅-၈-၂၀၁၈

ဒိုတယမမျုွဲ့နယ့် ိုြ့်ြေျျုြ့်ဝ းမ း၊
ဦးစီး

ညွှနက့် ကေားဝ းမ း

ော မျေား လိုြင
့် န့်း

ြ
ို ့်ြေျျုြ့်ဝ းြညော

(၁၃၂) ဦး

ဖံွဲ့မဖျုးမှုသင့်တန့်း

စမ့်းဝဆောင့် ည့် မင့်မေားဝ း

ဝကျောင့်း၊ န့်ကိုနတ
့် ိုင့်း

သင့်တန့်း မတ့်စဉ့်(၁/ ၂၀၁၈)

ဝဒသကကီး၊ မဂဂလောဒံို
မမျုွဲ့နယ့်၊

ဝထဝထ

ြ
ို ့်ြေျျုြ့်ဝ းဦးစီးဌောန၊
ြည့်ထွဲဝ းေန့်ကကီးဌောန

၁၀ ဦးဝ ော့်ေင့်း

၁၄-၉-၂၀၁၈

ဝန်ထမ််းအဖွဲ့အစည််းအက
အမ ်းစမံခန်ခမှုသင်တန််း၊

ဖွဲွဲ့ေင့်
၁၁ ဦးဝ ော့်ေင့်း
ဖွဲွဲ့ေင့်

်း

ဗဟိုေန့်ထမ့်းတကကသိုလ့်

(၂၀) ဦး

(ဝ ောက့် မန့်မော ြည့်)

အမတ်စဉ်(၂)
၂၁-၉-၂၀၁၈

အဂတိလိုိ
နင် ပတ်သ
ရ

စ
် ်းမှုတိို

်ဖျ

်ရ ်း

်၍ အသိပည ရပ်း

မန့်မော ောမြေံလိုြ့်ငန့်း

(၁၅၀) ဦး

(ရံးို ြေျျုြ့်) န့်ကိုန့်

ရ ပ မှု
ကနို့်သတ်
Kmk./ Deskstoop/website /D/ Discussion(2)

ကနို့်သတ်
3
စဉ်

ပို့ချသူအမည်

ပို့ချသည်

သင်တန်ွေးအမည်

ဌ န

ဦွေးဆရ

ရက်စွဲ
၁၂ ဦးလင့်းဝေဝ ောင့်
ညွှနက့် ကေားဝ းမ း

၁-၁၀-၂၀၁၈
မ ၂-၁၀-

UNODC နင် A2JI တိိုပ်းရပေါင်း်

န့်ကိုန့်

(၃၀) ဦး

မနတဝလး

(၂၅) ဦး

သံရိုးံ ဒိုတယ ကကီး ကွဲ

နင
ို င
့် ံ ြေေားဝ းေန့်ကကီး

(၁၃) ဦး

သင့်တန့်း မတ့်စဉ့် (၁/ ၂၀၁၈)

ဌောန၊ ဝန ြည့်ဝတော့်

ဖင်လစ်သည် အဂတိလိုိ

၂၀၁၈ ထ

တိို

ဖ
် ျ

ပတ်သ
၁၃ ဦးထန့်းထန့်းေင့်း
ညွှနက့် ကေားဝ းမ း

၄-၁၀-၂၀၁၈
မ ၅-၁၀-

UNODC နင် A2JI တိိုပ်းရပေါင်း်
ဖင်လစ်သည် အဂတိလိုိ

၂၀၁၈ ထ
၁၁-၁၀-၂၀၁၈

ဝကော့်မ င့်ဥကကဋ္ဌ

်ရ ်းနင်

်သည် သင်တန််း

တိို

ဖ
် ျ

ပတ်သ
၁၄ ဦးဝ ောင့်ကကည့်

စ
် ်းမှု

တင့်

စ
် ်းမှု

်ရ ်းနင်

်သည် သင်တန််း

ဂတလိုကစ
့် ေားမှုတိုက့်

ဖျက့်ဝ းဥြဝဒ ေား

ဝကောင့်

ထည့်ဝဖော့်ဝဆောင့် ွကဝ
့် နမှု
မျေားနင့် စြ့်လျဉ့်း၍ ဝဆးဝနး
ြိုြေျ ြေင့်း
၁၅ ဦးသနဝ
့် ော့်

၂၈-၁၀-၂၀၁၈

သံရိုးံ ဒိုတယ ကကီး ကွဲ

ြည့်ဝထောင့်စိုစော င့်း

ဒို-ညွှနက့် ကေားဝ း

သင့်တန့်း မတ့်စဉ့် (၁/ ၂၀၁၈)

စစ့်ြေျျုြ့်ရိုးံ ၊ န့်ကိုန့်

မ းြေျျုြ့်

တင့်

ဦးထန့်းထန့်းေင့်း

ဖျက့်ဝ းဥြဝဒ ေား

ညွှနက့် ကေားဝ းမ း

ဂတလိုကစ
့် ေားမ တိုက့်

သင့်တန့်းဝကျောင့်းြေန့်းမ

ဝကောင့်

၁/ ၁၉၊ သြေင့် မြန့်းခြေံ၊

ထည့်ဝဖော့်ဝဆောင့် ွကဝ
့် နမှု

လံိုမမျုွဲ့နယ့်၊ န့်ကိုန့်

မျေားနင့် စြ့်လျဉ့်း၍ ဝဆးဝနး

(၂၀၀) ဦး

တိုင့်းဝဒသကကီး

ြိုြေျ ြေင့်း
၁၆ ဦးဟန့်ညန့်
ဖွဲွဲ့ေင့်

၃၁-၁၀-၂၀၁၈

ဆင့် မင့်

ောထမ့်းစီမံြေန့်ြေွဲမှု ဗဟိုေန့်ထမ့်းတကကသိုလ့်

သင့်တန့်း

မတ့်စဉ့်(၄)

၁၇ ဦးဝ းမင့်းဝသောင့်း ၃၁-၁၀-၂၀၁၈ ဒိုတယမမျုွဲ့နယ့် ိုြ့်ြေျျုြ့်ဝ းမ း၊
လ/ထညွှန့်ကကေား
ဝ းမ း

ဦးစီး

ော မျေား လိုြင
့် န့်း

(၃၂) ဦး

( ထက့် မန့်မော ြည့်)
ြ
ို ့်ြေျျုြ့်ဝ းြညော

(၁၃၃) ဦး

ဖံွဲ့မဖျုးမှုသင့်တန့်းဝကျောင့်း၊

စမ့်းဝဆောင့် ည့် မင့်မေားဝ း

န့်ကိုနတ
့် ိုင့်းဝဒသကကီး၊

သင့်တန့်း မတ့်စဉ့်(၂/ ၂၀၁၈)

မဂဂလောဒံိုမမျုွဲ့နယ့်၊
ဝထဝထ ိုြ့်ြေျျုြဝ
့် း

ကနို့်သတ်
Kmk./ Deskstoop/website /D/ Discussion(3)

ကနို့်သတ်
4
စဉ်

ပို့ချသူအမည်

ပို့ချသည်

သင်တန်ွေးအမည်

ဌ န

ဦွေးဆရ

ရက်စွဲ
ဦးစီးဌောန၊
ြည့်ထွဲဝ းေန့်ကကီးဌောန
၁၈ ဦးသနဝ
့် ော့်

၂၉-၁၁-၂၀၁၈

ဒို-ညွှနက့် ကေားဝ း
မ းြေျျုြ့်

ြေရိုင့် ိုြ့်ြေျျုြ့်ဝ းမ း၊

ြ
ို ့်ြေျျုြ့်ဝ းြညော

ညွှနက့် ကေားဝ :မ းမျေား

ဖံွဲ့မဖျုးမှုသင့်တန့်းဝကျောင့်း၊

လိုြ့်ငန့်းစမ့်းဝဆောင့် ည့်

န့်ကိုနတ
့် ိုင့်းဝဒသကကီး၊

မင့်မေားဝ း သင့်တန့်း

မဂဂလောဒံိုမမျုွဲ့နယ့်၊

မတ့်စဉ့်(၁/ ၂၀၁၈)

(၆၀) ဦး

ဝထဝထ ိုြ့်ြေျျုြဝ
့် း
ဦးစီးဌောန၊ ြည့်ထွဲဝ း
ေန့်ကကီးဌောန

၁၉ ဦးဟန့်ညန့်

၃-၁၂-၂၀၁၈

ဖွဲွဲ့ေင့်

၁

ပို့ချသူအမည်
ဝဒေါ်ြေင့်မိုးဝဆ

ောထမ့်းစီမံြေန့်ြေွဲမှု ဗဟိုေန့်ထမ့်းတကကသိုလ့်

သင့်တန့်း မတ့်စဉ့်(၁၂)

ဆ

စဉ်

ဆင့် မင့်

ပို့ချသည်
ရက်စွဲ
၁၇-၁-၂၀၁၉

ညွှနက့် ကေားဝ းမ း

(၃၆) ဦး

(ဝ ောက့် မန့်မော ြည့်)

ွေးဆ ွေးပို့ချမှုမျ ွေး (၂၁၀၉) ခ ှစ်

သင်တန်ွေးအမည်
ြေရင
ို ့် ိုြ့်ြေျျုြ့်ဝ းမ း/
ညွှနက့် ကေားဝ းမ းမျေား
လိုြ့်ငန့်းစမ့်းဝဆောင့် ည့်
မင့်မေားဝ းသင့်တန့်း
မတ့်စဉ့်(၁/၂၀၁၉)

ဌ န

ဦွေးဆရ

ိုြ့်ြေျျုြ့်ဝ းြညောဖံွဲ့မဖျုးမှု
သင့်တန့်းဝကျောင့်း၊

(၆၀) ဦး

န့်ကိုန့်တိုင့်းဝဒသကကီး၊
မဂဂလောဒံိုမမျုွဲ့နယ့်၊
ဝထဝထ ိုြ့်ြေျျုြ့်ဝ းဦးစီးဌောန၊
ြည့်ဝထောင့်စို စးို

ဖွဲွဲ့ရံိုး

ေန့်ကကီးဌောန
၂

ဦးဝ ော့်ေင့်း
ဖွဲွဲ့ေင့်

၂၁-၁-၂၀၁၉

ဆင့် မင့်

ောထမ့်းစီမံ

ြေန့်ြေွဲမှုသင့်တန့်း
မတ့်စဉ့်(၅)

ဗဟိုေန့်ထမ့်းတကကသိုလ့်

(၃၄) ဦး

( ထက့် မန့်မော ြည့်)

ကနို့်သတ်
Kmk./ Deskstoop/website /D/ Discussion(4)

ကနို့်သတ်
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စဉ်
၃

ပို့ချသူအမည်
ဝဒေါ်ြေင့်မိုးဝဆ

ပို့ချသည်
ရက်စွဲ
၂၁-၁-၂၀၁၉

ညွှနက့် ကေားဝ းမ း

၄

ဝဒေါ်ြေင့်မိုးဝဆ

သင်တန်ွေးအမည်
ြိုကိုနသ
့် င့်းကိုန့် လိုြ့်ထံိုး
လိုြ့်နည့်း သင့်တန့်း
မတ့်စဉ့်(၃/၂၀၁၈)

၂၈-၁-၂၀၁၉

ညွှန့်ကကေားဝ းမ း

တိုငး့် ဝဒသကကီး/ ြည့်နယ့်၊
ြေရင
ို ့်၊မမျုွဲ့နယ့်စီမံကန့်း
ဦးစီးရံိုးမျေားမ

ောထမ့်း

ဌ န

ဦွေးဆရ

စီးြေားဝ းနင့်ကးသန့်း

(၃၅ ) ဦး

ဝ ောင့်းေယ့်ဝ းေန့်ကကီးဌောန
ကိုန့်သယ့်ဝ းဦးစီးဌောန
စီမံကန့်းနင့်ဘဏ္ဍောဝ းေန့်ကကီး (၁၀၈)ဦး
ဌောန ၊မံကန့်းဝ းဆွဲဝ းဦးစီးဌောန

မျေားလိုြ့်ငန့်းစမ့်းဝဆောင့်
ည့် မင့်တင့်ဝ းသင့်တန့်း
မတ့်စဉ့်(၃/၂၀၁၈-၂၀၁၉)
၅

ဦးထန့်းထန့်းေင့်း

၁၁-၂-၂၀၁၉

ညွှန့်ကကေားဝ းမ း

တိုငး့် ဝဒသကကီး/ ြည့်နယ့်/
ြေရင
ို ့်၊ မမျုွဲ့နယ့်စီမံကန့်း
ဦးစီးရံိုးမျေားမ
ောထမ့်းမျေားလိုြ့်ငန့်းစမ့်း

စီမံကန့်းနင့်ဘဏ္ဍောဝ းေန့်ကကီး

(၉၀)ဦး

ဌောန ၊ စီမံကန့်းဝ းဆွဲဝ း
ဦးစီးဌောန

ဝဆောင့် ည့် မင့်တင့်ဝ း
သင့်တန့်း မတ့်စဉ့်
(၄/၂၀၁၈-၂၀၁၉)
၆

ဝဒေါ်ြေင့်မိုးဝဆ

၁၄-၂-၂၀၁၉

ဒိုတယမမျုွဲ့နယ့် ိုြ့်ြေျျုြ့်ဝ း
မ း/ ဦးစီး

ညွှန့်ကကေားဝ းမ း

ော မျေား

လိုြ့်ငန့်းစမ့်းဝဆောင့် ည့်
မင့်တင့်ဝ းသင့်တန့်း
မတ့်စဉ့် (၁/ ၂၀၁၉)

ိုြ့်ြေျျုြ့်ဝ းြညောဖံွဲ့မဖျုးမှု

(၁၃၃)ဦး

သင့်တန့်းဝကျောင့်း၊
န့်ကိုန့်တိုင့်းဝဒသကကီး၊
မဂဂလောဒံိုမမျုွဲ့နယ့်၊
ဝထဝထ ိုြ့်ြေျျုြ့်ဝ းဦးစီးဌောန၊
ြည့်ဝထောင့်စို စးို

ဖွဲွဲ့ရံိုး

ေန့်ကကီးဌောန
၇

ဦးဝ ော့်ေင့်း
ဝကော့်မ င့် ဖွဲွဲ့ေင့်

၁၅-၂-၂၀၁၉

ဆင့် မင့်

ောထမ့်းစီမံ

ြေန့်ြေွဲမှုသင့်တန့်း

မတ့်စဉ့်

ဗဟိုေန့်ထမ့်းတကကသိုလ့်

(၃၇)ဦး

(ဝ ောက့် မန့်မော ြည့်)

(၁၃)

ကနို့်သတ်
Kmk./ Deskstoop/website /D/ Discussion(5)

ကနို့်သတ်
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စဉ်
၈

ပို့ချသူအမည်
ဝဒေါ်ြေင့်မိုးဝဆ

ပို့ချသည်
ရက်စွဲ
၂၅-၂-၂၀၁၉

ညွှနက့် ကေားဝ းမ း

သင်တန်ွေးအမည်
ောထမ့်းမျေားလိုြ့်ငန့်း

ဌ န

ဦွေးဆရ

စီမံကန့်းနင့်ဘဏ္ဍောဝ းေန့်ကကီး

(၉၀)ဦး

စမ့်းဝဆောင့် ည့်

ဌောန ၊ စီမံကန့်းဝ းဆွဲဝ း

မင့်တင့်ဝ းသင့်တန့်း

ဦးစီးဌောန

မတ့်စဉ့် (၅/၂၀၁၈-၂၀၁၉)
၉

ဦးဟန့်ညန့်

၇-၃-၂၀၁၉

ဝကော့်မ င့် ဖွဲွဲ့ေင့်

ဂတလိုက့်စေားမှု
တေားဆီးကောကယ့်ဝ း
နည့်းြညောဆိုင့် ောဆင့်ြေား
သင့်တန့်း (၁/၂၀၁၉)

၁၀ ဦးထန့်းထန့်းေင့်း

၁၃-၃-၂၀၁၉

ညွှနက့် ကေားဝ းမ း

လယ့် လတ့် ဆင့်
ောထမ့်းစီမံြေန့်ြေွဲမှု

ြိုဝဆောင့်ဝ းနင့်

(၉၉) ဦး

ဆက့်သယ့်ဝ းေန့်ကကီးဌောန၊
ြည့်ဝထောင့်စေ
ို န့်ကကီးရံးို
(ဆက့်သယ့်ဝ း)
ဗဟိုေန့်ထမ့်းတကကသိုလ့်

(၆၁)ဦး

(ဝ ောက့် မန့်မော ြည့်)

သင့်တန့်း၊ ြည့်သူ့
ေန့်ထမ့်းစီမံြေန့်ြေွဲမှု
ဆင့် မင့်ဒီြလိုမော
သင့်တန့်း မတ့်စဉ့်(၂)
၁၁ ဦးဝ ော့်ေင့်း

၁၅-၅-၂၀၁၉

ဝကော့်မ င့် ဖွဲွဲ့ေင့်

ဂတလိုက့်စေားမှုတိုက့်ဖျက့်
ဝ း ဥြဝဒ၊ CPU ဖွဲွဲ့စည့်း

ဦးဟန့်ညန့်

ြေင့်း၏ ည့် ွယ့်ြေျက့်မျေား

သယံ ောတနင့်သဘောေ

(၃၀၀)ဦး

ြတ့်ေန့်းကျင့်
ထန့်းသမ့်းဝ းေန့်ကကီးဌောန

ဝကော့်မ င့် ဖွဲွဲ့ေင့်
၁၂ ဦးထန့်းထန့်းေင့်း

၂၇-၅-၂၀၁၉

ြည့် ြည့်ဆိုင့် ော
ကိုန့်သယ့်မှု ဝ ြေြေံ

ညွှနက့် ကေားဝ းမ း

သင့်တန့်း

မတ့်စဉ့်(၁၂)

စီးြေားဝ းနင့်ကးသန့်း

(၅၀)ဦး

ဝ ောင့်းေယ့်ဝ းေန့်ကကီးဌောန
ကိုန့်သယ့်ဝ းဦးစီးဌောန၊
န့်ကိုန့်

၁၃ ဦးထန့်းထန့်းေင့်း

၂၉-၅-၂၀၁၉

ဂတလိုက့်စေားမှု
တိုက့်ဖျက့်ဝ းဥြဝဒ၊

ညွှနက့် ကေားဝ းမ း

နည့်းဥြဝဒနင့်လြ
ို ့်ထံိုးလိုြ့်
နည့်းမျေား ဘောသော ြ့်

၁၄ ဦးထန့်းထန့်းေင့်း

၁၈-၆-၂၀၁၉

စီမံြေန့်ြေွဲဝ းေန့်ထမ့်း ဆင့်
(၁)၊ လိုြ့်ငန့်းြေင့်ေင့်

Unilever EAC Myanmar
Co/Ltd
န့်ကိုန့်မမျုွဲ့
ိုြ့်ြေျျုြ့်ဝ းြညောဖံွဲ့မဖျုးမှု

(၁၆၂)ဦး

သင့်တန့်းဝကျောင့်း၊

ကနို့်သတ်
Kmk./ Deskstoop/website /D/ Discussion(6)
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စဉ်

ပို့ချသူအမည်

ပို့ချသည်
ရက်စွဲ

ညွှနက့် ကေားဝ းမ း

သင်တန်ွေးအမည်

ဌ န

သင့်တန့်း မတ့်စဉ့်

ဦွေးဆရ

န့်ကိုန့်တိုင့်းဝဒသကကီး၊

(၁/၂၀၁၉)

မဂဂလောဒံိုမမျုွဲ့နယ့်၊
ဝထဝထ ိုြ့်ြေျျုြ့်ဝ းဦးစီးဌောန၊
ြည့်ဝထောင့်စို စးို

ဖွဲွဲ့ရံိုး

ေန့်ကကီးဌောန
၁၅ ဦးဝ ော့်ေင့်း

၂၇-၆-၂၀၁၉

ဝကော့်မ င့် ဖွဲွဲ့ေင့်

ေန့်ထမ့်း ဖွဲွဲ့ စည့်း

ဗဟိုေန့်ထမ့်းတကကသိုလ့်

ဒိုတယ ကကီး မ း

(ဝ ောက့် မန့်မော ြည့်)

စီမံြေန့်ြေွဲမှုသင့်တန့်း

(၁၈)ဦး

မတ့်စဉ့်(၃)
၁၆ ဉီးဝ ောင့်သန့်း မင့်

၂၈-၆-၂၀၁၉

ဝကော့်မ င့် ဖွဲွဲ့ေင့်

ေန့်ထမ့်း ဖွဲွဲ့ စည့်း

ဗဟိုေန့်ထမ့်းတကကသိုလ့်

ဒိုတယ ကကီး မ း

( ထက့် မန့်မော ြည့်)

စီမံြေန့်ြေွဲမှုသင့်တန့်း

(၂၀ )ဦး

မတ့်စဉ့်(၆)
၁၇ ဦးထန့်းထန့်းေင့်း

၂၁-၇-၂၀၁၉

ညွှနက့် ကေားဝ းမ း

၃၈ ဦးထန့်းထန့်းေင့်း

၂၈-၈-၂၀၁၉

ညွှနက့် ကေားဝ းမ း

ကိုန့်သယ့်မှု ဝ ြေြေံ

ကိုန့်သယ့်ဝ းဦးစီးဌောန

သင့်တန့်း မတ့်စဉ့်(၉)

ြိုကိုနသ
့် င့်းကိုန့်ရံိုး(မနတဝလး)

ဂတလိုကစ
့် ေားမှုတိုက့်

မန့်မောနင
ို င
့် ံ င့်ဂျင့်နီယော

ဖျက့်ဝ းဝကော့်မ င့်၏

ဝကောင့်စီရံိုး

လိုြ့်ငန့်း ြ့်မျေားဆိုင့် ော

န့်ကိုနမ့် မျုွဲ့

(၆၅)ဦး

(၆၀)ဦး

င့်းလင့်းြိုြေျ ြေင့်း
၁၈ ဦးထန့်းထန့်းေင့်း

၂၀-၉-၂၀၁၉

ညွှနက့် ကေားဝ းမ း

လယ့် လတ့် ဆင့်

ော

ထမ့်းစီမံြေန့်ြေွဲမှုသင့်တန့်း၊

ဗဟိုေန့်ထမ့်းတကကသိုလ့်

( ၆၅ )ဦး

(ဝ ောက့် မန့်မော ြည့်)

ြည့်သူ့ေန့်ထမ့်းစီမံြေန့်ြေွဲမှု
ဆင့် မင့်ဒီြလိုမော သင့်တန့်း
မတ့်စဉ့်(၃)
၁၉ ဦးထန့်းထန့်းေင့်း
ညွှနက့် ကေားဝ းမ း

၂-၁၀-၂၀၁၉

မမျုွဲ့ ိုြ့်ြေျျုြ့်ဝ းမ းမျေား
လိုြ့်ငန့်းစမ့်းဝဆောင့် ည့်

ိုြ့်ြေျျုြ့်ဝ းြညောဖံွဲ့မဖျုးမှု

(၁၄၇)ဦး

သင့်တန့်းဝကျောင့်း (မဂဂလောဒံို)

မင့်မေားဝ းသင့်တန့်း
မတ့်စဉ့် (၁/၂၀၁၉)

ကနို့်သတ်
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စဉ်

ပို့ချသူအမည်

၂၀ ဦးမျျုးလင့်ဦး

ပို့ချသည်

သင်တန်ွေးအမည်

ရက်စွဲ
၇-၁၀-၂၀၁၉

ဒို-ညွှန့်ကကေားဝ းမ း

ဝ ြေြေံရိုးံ လိုြ့်ငန့်း
ကျွမး့် ကျင့်မှုသင့်တန့်း
မတ့်စဉ့်(၃)

ဌ န

ဦွေးဆရ

ဝန ြည့်ဝတော့်စည့်ြင့်သောယော

(၄၄)ဦး

ဝ း ဝကော့်မတီ
မမျုွဲ့ဝတော့်ြေန့်းမ၊
စေား ြ့်သောသင့်တန့်းြေန့်းမ

၂၁

ဦးဝ ောင့်လင့်

၁၆-၁၀-၂၀၁၉

ဝကော့်မ င့် ဖွဲွဲ့ေင့်

ဆင့် မင့်

ောထမ့်း

စီမံြေန့်ြေွဲမှုသင့်တန့်း

ဗဟိုေန့်ထမ့်းတကကသိုလ့်

(၄၁)ဦး

(ဝ ောက့် မန့်မော ြည့်)

မတ့်စဉ့်(၁၄)
၂၂

ဦးထန့်းထန့်းေင့်း

၇-၁၁-၂၀၁၉

လိုြ့်ရံိုဝဆးဝနးြွဲ

ညွှနက့် ကေားဝ းမ း
၂၃

ဦးဝ ောင့်သန့်း မင့်

Pullman Yangon Centre
Point Hotel

၁၉-၁၁-၂၀၁၉

ဝကော့်မ င့် ဖွဲွဲ့ေင့်

ဆင့် မင့်

ောထမ့်း

စီမံြေန့်ြေွဲမှုသင့်တန့်း

ဗဟိုေန့်ထမ့်းတကကသိုလ့်

(၄၂)ဦး

( ထက့် မန့်မော ြည့်)

မတ့်စဉ့်(၆)
၂၄

ဦးဝ းမင့်းဝသောင့်း

၁၃-၁၂-၂၀၁၉

ဒို-ညွှနက့် ကေားဝ းမ း

မမျုွဲ့နယ့် ိုြ့်ြေျျုြ့်ဝ းမ းမျေား
လိုြ့်ငန့်းစမ့်းဝဆောင့် ည့်

ိုြ့်ြေျျုြ့်ဝ းြညောဖံွဲ့မဖျုးမှု

(၁၁၀) ဦး

သင့်တန့်းဝကျောင့်း (မဂဂလောဒံို)

မင့်မေားဝ းသင့်တန့်း
မတ့်စဉ့်(၁/၂၀၁၉)
၂၅ ဦးစန့်တင့်

၃၀-၁၂-၂၀၁၉ ဦးစီး

ညွှန့်ကကေားဝ းမ း

ော (စံစ
ို မ့်းဝ း)

မျေား မမ့်းမံ သင့်တန့်း
မတ့်စဉ့်(၁/၂၀၁၉)

ဆ

စဉ်
၁

ပို့ချသူအမည်
ဦးမျျုးလင့်ဦး
ဒိုတယ

ပို့ချသည်
ရက်စွဲ
၁၂-၁-၂၀၂၀

ထးစံိုစမ့်းစစ့်ဝဆးဝ းဦးစီး

(၃၀) ဦး

ဌောန၊ သင့်တန့်းဝကျောင့်း
(ဝတောင့်င)

ွေးဆ ွေးပို့ချမှုမျ ွေး (၂၀၂၀) ခ ှစ်

သင်တန်ွေးအမည်

ဌ န

ဦွေးဆရ

ကိုန့်သယ့်မှု ဝ ြေြေံ

ကိုန့်သယ့်ဝ းဦးစီးဌောန

(၆၉) ဦး

သင့်တန့်း မတ့်စဉ့်(၁၀)

ြိုကိုန့်သင့်းကိုန့်ရံိုး(မနတဝလး)

ညွှနက့် ကေားဝ းမ း
ကနို့်သတ်
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စဉ်
၂

ပို့ချသူအမည်
ဦးထန့်းထန့်းေင့်း

ပို့ချသည်
ရက်စွဲ
၂၃-၁-၂၀၂၀

ညွှနက့် ကေားဝ းမ း

သင်တန်ွေးအမည်
မမျုွဲ့နယ့် ိုြ့်ြေျျုြ့်ဝ းမ း
လိုြ့်ငန့်းစမ့်းဝဆောင့် ည့်

ဌ န
ြ
ို ့်ြေျျုြ့်ဝ းြညောဖွဲ့ံ မဖျုးမှု

ဦွေးဆရ
(၁၁၀) ဦး

သင့်တန့်းဝကျောင့်း (မဂဂလောဒံို)

မင့်မေားဝ းသင့်တန့်း
မတ့်စဉ့်(၁/၂၀၂၀)
၃

ဦးထန့်းထန့်းေင့်း
ညွှနက့် ကေားဝ းမ း

၁၀-၂-၂၀၂၀

မီးသတ့်စြေန့်းမ းသင့်တန့်း

မီးသတ့်ဦးစီးဌောန၊

( မျျုးသေား)

မန့်မောနင
ို င
့် မ
ံ ီးသတ့်

မတ့်စဉ့်(၁၆/၂၀၂၀)

(၁၀၀) ဦး

တြ့်ဖွဲွဲ့ဌောနြေျျုြ့်၊
ဝလကျင့်ဝ းဌောနစို( န့်ကိုန)့်

ကနို့်သတ်
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