အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားဒသာ
အဒခြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ မမို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ တိုင်းဒေသကြီးအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊
အလုပ်သမားအဖွဲ့ြေျုပ် (၂၀၁၉)
အဒခြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ
စဉ်
၁။

အဖွဲ့အစည်းအမည်/လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ကုန်တင်ကုန်ချအ ခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ မုန်တိုင်

ကညွတ်ကွင်း/

(၂)လမ်း၊ ကွင်း နာက်ရပ်ကွက၊် ကညွတ်ကွင်းမမို့၊ ခဖူး

ကုန်တင်ကုနခ
် ျ/

မမို့နယ်၊ ပဲခးူ တိုင်း ေသကကီး
၂။

ရယာဉ်စုအင်ဂျင်နီယာ

(ဧရာ)

ဌာနခွဲ

အ ခခခံအလုပ်

၄။

သယ်ယူပို့ ောင် ရး

လမ်း၊ ရတနာပုံသ ဘောကျင်း၊ မဟာ အာင် ခမမမို့နယ်၊

( ရယာဉ်)/

အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊

လှိုင်သာယာ/
လူသုံးကုန(် ဖိနပ်)/

မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေသကကီး

အ ခခခံ(၃/၂၀၁၉)

ရီဗားဖိနပ်စက်ရုံ အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အမှတ်
အာက်မဂေလာေုံလမ်း၊

ဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊

အင်းစိန်မမို့နယ်၊ ရန်ကုနတ
် ိုင်း ေသကကီး

အမှတ်

(၂၁၇-၂၁၈-၂၁၉-၂၂၀)၊

အင်းစိန်/

၂-၁-၂၀၁၉

၅၈

၃-၁-၂၀၁၉

၁၀၅

၇-၁-၂၀၁၉

၁၀၇

၈-၁-၂၀၁၉

၅၄

၁၀-၁-၂၀၁၉

၉၂

၁၁-၁-၂၀၁၉

၅၂

၁၁- ၁-၂၀၁၉

၁၃၇

၁၁-၁-၂၀၁၉

၃၅

၁၉-၁-၂၀၁၉

၃၂

လူသုံးကုန(် ဖိနပ်)/

ရသန့်နှင့်

မဂေလာေုံ/

အစည်း၊

စား သာက်ကုန်

အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွ့ဲ

ရန်ကုနစ
် က်မှုဇုန်၊

ဦးဒရ

အ ခခခံ(၄/၂၀၁၉)

Myanmar Consumer Beverages Limited
အချုရည်
ိ
စက်ရုံ

ခပုရြ်စွဲ

အ ခခခံ(၂/၂၀၁၉)

အမှတ် (x-3-x-6)၊ ေိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ အ နာ်ရထာစက်

၄၂/၄၃၊
၅။

မဟာ အာင် ခမ/

သမားအဖွဲ့အစည်း၊ ၄၁ လမ်း အ နာက်ထိပ်၊ ကမ်းနား

ချန်းရီဖန
ိ ပ်စက်ရုံ

အဖွဲ့ဝင်

အ ခခခံ(၁/၂၀၁၉)

မန္တ လးတိုင်း ေသကကီး
၃။

အသိအမှတ်

ဇကမ္ဘာ

(၁၁)လမ်း၊ ( ရသန့်နှင့်အချုရည်
ိ
)/

မဂေလာေုံမမို့နယ်၊

ရန်ကုန်

အ ခခခံ(၅/၂၀၁၉)

တိုင်း ေသကကီး
၆။

ကွန်း ကာ့သစ်စက်ရုံ အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊

လှိုင်/

လှိုင်ခမစ်လမ်း၊အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်

ောက်လုပ် ရးပစ္စည်း

တိုင်း ေသကကီး
၇။

SMK

Mingaladon

(သစ်)/ အ ခခခံ(၆/၂၀၁၉)
အထည်ချုပ်စက်ရုံ

အ ခခခံ

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ ရွှေနံ့သာ (၁၂) လမ်း၊ အမှတ် (၁၂)
ရပ်ကွက်၊ မဂေလာေုံမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေသကကီး
၈။

Chen’s

Myanmar

သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊

ဖိနပ်စက်ရုံ
အမှတ်(၃၁/၃၂)၊

အ ခခခံအလုပ်

မဂေလာေုံ/
အထည်ချုပ်/ အ ခခခံ
(၇/၂၀၁၉)
ပဲခးူ /

ညာင်အင်း

လူသုံးကုန(် ဖိနပ်)/

စက်မှုဇုန်လမ်း၊(၉) ရပ်ကွက်၊ ဥဿာမမို့သစ်၊ ပဲခးူ မမို့နယ်၊

အ ခခခံ(၈/၂၀၁၉)

ပဲခးူ တိုင်း ေသကကီး
၉။

Golden

Fashion

အထည်ချုပ်

အ ခခခံအလုပ်

ရွှေခပည်သာ/

သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ အမှတ် ၄၂/၇၈၊ က နာင် (၃)လမ်း၊

အထည်ချုပ်/

စက်မှုဇုန(် ၁)၊ ရွှေခပည်သာမမို့နယ်၊ ရန်ကုနတ
် ိုင်း ေသကကီး

အ ခခခံ(၉/၂၀၁၉)
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စဉ်
၁၀။

အဖွဲ့အစည်းအမည်/လိပ်စာ
တာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊

စိုကပ
် ျုးိ ရး

မှတ်ပုံတင်အမှတ်
အ ခခခံအလုပ်

နား မတ္တာရပ်ကွက်၊

ဇီးခဖူကုန်း

ကျးရွာအုပ်စု၊ ခန္တီးမမို့နယ်၊ စစ်ကုင
ိ ်းတိုင်း ေသကကီး
၊

က နာင်မင်းသားကကီးလမ်း၊

စက်မှုဇုန်

(၁)၊

ရွှေခပည်သာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေသကကီး
၁၂။

စိုင်း အာင်ော
အဖွဲ့အစည်း၊

ပီနံအိတ်စက်ရုံ
အမှတ်

မွးခမူ ရးဇုန်(၅)၊

(၁၉)၊

အဖွဲ့ဝင်

ခပုရြ်စွဲ

ဦးဒရ

၂၁-၁-၂၀၁၉

၅၂

၂၅-၁-၂၀၁၉

၁၀၀

၂၅-၁-၂၀၁၉

၇၆

၂၅-၁-၂၀၁၉

၆၀

၂၅-၁-၂၀၁၉

၃၇

၂၅-၁-၂၀၁၉

၃၅

၂၅-၁-၂၀၁၉

၅၁

၂၅-၁-၂၀၁၉

၁၉၆

၂၅-၁-၂၀၁၉

၆၁

၂၈-၁-၂၀၁၉

၁၂၈

၂၈-၁-၂၀၁၉

၄၃

စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/
အ ခခခံ(၁၀/၂၀၁၉)

၁၁။ Union Star အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ အမှတ်
၅၃(B)

ခန္တးီ (နား မတ္တာ)/

အသိအမှတ်

ရွှေခပည်သာ/
အထည်ချုပ်/
အ ခခခံ(၁၁/၂၀၁၉)

အ ခခခံအလုပ်သမား

လှိုင်သာယာ/

ရွှေရင် အး ကျာင်းလမ်း၊ လူသုံးကုန(် ပီနန်အတ
ိ ်)/

လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊

ရန်ကုန်တိုင်း

အ ခခခံ(၁၂/၂၀၁၉)

အထည်ချုပ်စက်ရုံ

အ ခခခံအလုပ်

လှိုင်သာယာ/

ဝက်မစွပ်ဝန် ထာက်

အထည်ချုပ်/

ေသကကီး
၁၃။ Tailor

Garment

သမားအဖွဲ့အစည်း၊အမှတ်(၁၀၃)၊

လမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၄)၊ လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

အ ခခခံ(၁၃/၂၀၁၉)

ေသကကီး
၁၄။ Asdet

Myanmar

Garment

အထည်ချုပ်

စက်ရုံ

လှိုင်သာယာ/

အမှတ်

(၄၅၈)၊

အထည်ချုပ်/

အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊
မီးသတ်ကန်လမ်း၊

ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊

လှိုင်သာယာ

အ ခခခံ(၁၄/၂၀၁၉)

မမို့နယ်၊ ရန်ကုနတ
် ိုင်း ေသကကီး
၁၅။ Spring

Moon

အစည်း၊

Garment

အမှတ်(၁၂၃/A)၊

အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့

လှိုင်သာယာ/

ဝက်မစွပ်ဝန် ထာက်လမ်း၊

အထည်ချုပ်/

စက်မှုဇုန(် ၄)၊ လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုနတ
် ိုင်း ေသကကီး
၁၆။

Leader

Paper

အဖွဲ့အစည်း၊

စက္ကူဘူးစက်ရုံ

အမှတ်(၂၅၀-ABC)၊

အ ခခခံအလုပ်သမား

လှိုင်သာယာ/

ေိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ လူသုံးကုန(် စက္ကူဘူး)/

စက်မှုဇုန်(၂)၊ လှိုင်သာယာ မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေသကကီး
၁၇။ တက္ကသိုလ်ေရာ/ေရာမများ

အ ခခခံ(၁၅/၂၀၁၉)

အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွ့ဲ

အ ခခခံ(၁၆/၂၀၁၉)
ဘားအံ/

အစည်း၊ အ ောင် G 2၊ အခန်း ၂၀၄၊ ေရာများအ ောင်၊ ဝန် ောင်မှု(ပညာ ရး)/
ဘားအံတက္ကသိုလ်၊ ဘားအံမမို့နယ်၊ ကရင်ခပည်နယ်

အ ခခခံ(၁၇/၂၀၁၉)

၁၈။ အီလန်ေပ်ခပာ အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အမှတ်
(၃၀)၊

ဗန်း မာ်အတွင်းဝန်လမ်း၊

စက်မှုဇုန်

(၃)၊

လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေသကကီး
၁၉။ Oumi

Fashion

သမားအဖွဲ့အစည်း၊
ဦးထွန်းညိုလမ်း၊

ဇုန်(၁)၊

လူသုံးကုန(် ေပ်ခပာ)/
အ ခခခံ(၁၈/၂၀၁၉)

အထည်ချုပ်စက်ရုံအ ခခခံအလုပ်
အမှတ်(၁၅၃)၊

လှိုင်သာယာ/

တွင်းသင်းတိုက်

လှိုင်သာယာ/
အထည်ချုပ်/

လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊

ရန်ကုန်

အ ခခခံ(၁၉/၂၀၁၉)

အထည်ချုပ်စက်ရုံ

အ ခခခံ

လှိုင်သာယာ/

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အမှတ် (၈၇) ၊ ဧရာဝတီလမ်း၊

အထည်ချုပ်/

တိုင်း ေသကကီး
၂၀။

San

Yaun

Myanmar

ရွှေသံလွင်စက်မှုဇုန်၊
ေသကကီး

လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊

ရန်ကုန်တိုင်း

အ ခခခံ(၂၀/၂၀၁၉)
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စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၂၁။

Great Way ချည်လုံးနှင့် ေးေိုးပန်းရိုက်စက်ရုံ အ ခခခံ

လှိုင်သာယာ/

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊
ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊

အမှတ်(၄၁၆/B)၊

လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊

လှသိဂီလမ်း၊

ခပုရြ်စွဲ

ဦးဒရ

၂၈-၁-၂၀၁၉

၃၆

၂၈-၁-၂၀၁၉

၃၉

၂၉-၁-၂၀၁၉

၅၄

၂၉-၁-၂၀၁၉

၈၄

၂၉-၁-၂၀၁၉

၃၂

၂၉-၁-၂၀၁၉

၄၆

၁-၂-၂၀၁၉

၃၁

၄-၂-၂၀၁၉

၃၆

၈-၂-၂၀၁၉

၄၅

၈-၂-၂၀၁၉

၃၃

လူသုံးကုန(် ချည်လုံး
အ ခခခံ(၂၁/၂၀၁၉)

Unitedtex

အ ခခခံအလုပ်

လှိုင်သာယာ/

သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အမှတ်(၁၇၇)၊ ပန်းပဲ ခါင်း မာင်ခက်

အထည်ချုပ်/

လမ်း၊

အဖွဲ့ဝင်

ရန်ကုန်တိုင်း နှင့် ေးေိုးပန်းရိုက)် /

ေသကကီး
၂၂။

အသိအမှတ်

Overseas

စက်မှုဇုန်(၁)၊

Garment

လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊

ရန်ကုန်

အ ခခခံ (၂၂/၂၀၁၉)

တိုင်း ေသကကီး
၂၃။

ကျင်ကျန်

အထည်ချုပ်စက်ရုံ

အ ခခခံအလုပ်သမား

လှိုင်သာယာ/

အမှတ်(၁၈၆)၊

မက္ခရာမင်းသားကကီး

အထည်ချုပ်/

စက်မှုဇုန(် ၂)၊

လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊

အ ခခခံ(၂၃/၂၀၁၉)

အ ခခခံအလုပ်သမား

လှိုင်သာယာ/

အဖွဲ့အစည်း၊ အမှတ်(၅၂)၊ တွင်းသင်းတိုက်ဝန်ဦးထွန်းညို

အထည်ချုပ်/

အဖွဲ့အစည်း၊
မာင်ပျုးလမ်
ိ
း၊

ရန်ကုနတ
် ိုင်း ေသကကီး
၂၄။

AMG-1

အထည်ချုပ်စက်ရုံ

လမ်း၊

ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊

လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊

အ ခခခံ(၂၄/၂၀၁၉)

ရန်ကုနတ
် ိုင်း ေသကကီး
၂၅။

Wan Gee

ေးေိုးပန်းရိုက်စက်ရုံ အ ခခခံအလုပ်သမား လှိုင်သာယာ/လူသုံးကုန်

အဖွဲ့အစည်း၊

အမှတ်(၉၄)၊

မက္ခရာမင်းသားကကီး မာင်ပျုးိ

လမ်း၊ ဇုန်(၂)၊ လှိုင်သာယာ မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေသကကီး
၂၆။

M.H.Q

Washing

( ေးေိုးပန်းရိုက်)/
အ ခခခံ(၂၅/၂၀၁၉)

အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

လှိုင်သာယာ/

အမှတ်(၂၁)၊ လှသင်းအတွင်းဝန်ဦးချန်ိ လမ်း၊ စက်မှုဇုန် (၂)၊

ဝန် ောင်မှု

လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေသကကီး

(အထည်ချုပ် ရ လျှော်)/
အ ခခခံ(၂၆/၂၀၁၉)

၂၇။

GN

Garment

Factory

လှိုင်သာယာ/

အထည်ချုပ်စက်ရုံအ ခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အမှတ်

အထည်ချုပ်/

(၂၉/၃၀)၊

&

Silkscreen

မင်းသိေ္ဓိ ကျာ်စွာလမ်း၊

Printing

ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊

အ ခခခံ(၂၇/၂၀၁၉)

လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေသကကီး
၂၈။

Sumec Win Win အထည်ချုပ် အ ခခခံအလုပ်သမား

အင်းစိန်/

အဖွဲ့အစည်း၊ အမှတ်(၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆)၊ ကင်းဝန်မင်းကကီးလမ်း၊

အထည်ချုပ်/

စက်မှုဇုန်(၄)၊ အင်းစိန်မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေသကကီး
၂၉။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး အ ခခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊

မကကီးတန်း(အ ရှ့) ကျးရွာ၊

လယ်ယား

ကျးရွာအုပ်စု၊ မ ကွးမမို့နယ်၊ မ ကွးတိုင်း ေသကကီး

အ ခခခံ(၂၈/၂၀၁၉)
မ ကွး
(မကကီးတန်း-အ ရှ့)/
စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/
အ ခခခံ(၂၉/၂၀၁၉)

၃၀။ SOGO

Steel

Industry

အ ခခခံကုန်ထုတ်ဝန်ထမ်း

မှာ်ဘီ/

အင်အားစုအလုပ် သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အမှတ် (၈၃၊၈၄၊၈၅)၊

လူသုံးကုန(် စတီး)/

စက်မှု(၂)လမ်း၊

အ ခခခံ(၃၀/၂၀၁၉)

ခမာင်းတကာစက်မှုဇုန်၊

ရန်ကုန်တိုင်း ေသကကီး

မှာ်ဘီမမို့နယ်၊
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စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/လိပ်စာ

၃၁။ Y.B.P.D

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

ထာက်ကကန့် မမို့ ရှာင်လမ်း၊

အမှတ(် ၇)၊

မှာ်ဘီမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

ေသကကီး

မှာ်ဘီ/

အသိအမှတ်

အဖွဲ့ဝင်

ခပုရြ်စွဲ

ဦးဒရ

၈-၂-၂၀၁၉

၁၉၁

၈-၂-၂၀၁၉

၃၆

၈-၂-၂၀၁၉

၃၆

၈-၂-၂၀၁၉

၃၆

၈-၂-၂၀၁၉

၃၆

၈-၂-၂၀၁၉

၃၆

၈-၂-၂၀၁၉

၃၅

၈-၂-၂၀၁၉

၃၀

၈-၂-၂၀၁၉

၃၆

၈-၂-၂၀၁၉

၃၆

၈-၂-၂၀၁၉

၃၆

သယ်ယူပို့ ောင် ရး
( မာ် တာ်ယာဉ်)/
အ ခခခံ (၃၁/၂၀၁၉)

၃၂။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး အ ခခခံအလုပ်သမား ကျာက်ခဖူ(ဇင် ချာင်း)/
အဖွဲ့အစည်း၊

၃၃။

ကုန် ဘာင်ကကီး ကျးရွာ၊

အ ခခခံ(၃၂/၂၀၁၉)

တာင်သူလယ်သမားနှင့်

ကျာက်ခဖူ(တဘက်)/

စိုကပ
် ျုးိ ရး

အ ခခခံအလုပ်

ချာင်းဖျား ကျးရွာ၊

တဘက်

အ ခခခံ(၃၃/၂၀၁၉)

တာင်သူလယ်သမားနှင့်

ကျာက်ခဖူ( ချာင်းဝ)/

စိုကပ
် ျုးိ ရး

အ ခခခံအလုပ်

ကုလာဘာ ကျးရွာ၊

ချာင်းဝ

ကျးရွာအုပ်စု၊ ကျာက်ခဖူမမို့နယ်၊ ရခိုင်ခပည်နယ်
တာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊

စိုကပ
် ျုးိ ရး

အ ခခခံအလုပ် ကျာက်ခဖူ(လိပ်ခ မာ်)/

မလကျွန်း ကျးရွာ၊

၃၇။

၃၈။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/
အ ခခခံ(၃၄/၂၀၁၉)

လိပ်ခ မာ်

ကျးရွာအုပ်စု၊ ကျာက်ခဖူ မမို့နယ်၊ ရခိုင်ခပည်နယ်
၃၆။

စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/

ကျးရွာအုပ်စု၊ ကျာက်ခဖူမမို့နယ်၊ ရခိုင်ခပည်နယ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊
၃၅။

စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/

ကျးရွာအုပ်စု၊ ကျာက်ခဖူမမို့နယ်၊ ရခိုင်ခပည်နယ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊
၃၄။

ဇင် ချာင်း

အ ခခခံ(၃၅/၂၀၁၉)

အ ခခခံအလုပ်

ကျာက်ခဖူ(ကန္ဒီး)/

သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ နှမ်းဖဲ တာင် ကျးရွာ၊ ကန္ဒီး ကျးရွာ

စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/

အုပ်စု၊ ကျာက်ခဖူမမို့နယ်၊ ရခိင
ု ်ခပည်နယ်

အ ခခခံ(၃၆/၂၀၁၉)

တာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုကပ
် ျုးိ ရး

စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/

စိုကပ
် ျုးိ ရး

အ ခခခံအလုပ်

ကျာက်ခဖူ(ကပ်သ ခပ)/

သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ပျားတဲ ကျးရွာ၊ ကပ်သ ခပ ကျးရွာ

စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/

အုပ်စု၊ ကျာက်ခဖူမမို့နယ်၊ ရခိင
ု ်ခပည်နယ်

အ ခခခံ(၃၇/၂၀၁၉)

တာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ့အစည်း၊

စိုက်ပျုးိ ရး

အ ခခခံအလုပ်

သိုင်း ချာင်း ကျးရွာ၊

သိုင်း ချာင်း

ကျးရွာအုပ်စု၊ ကျာက်ခဖူမမို့နယ်၊ ရခိုင်ခပည်နယ်

ကျာက်ခဖူ
(သိုင်း ချာင်း)/
စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/
အ ခခခံ(၃၈/၂၀၁၉)

၃၉။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊

စိုကပ
် ျုးိ ရး

ဦးကင်း ကျးရွာ၊

အ ခခခံအလုပ်

ကျာက်ခဖူ(ဦးကင်း)/

ဦးကင်း ကျးရွာ

စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/

အုပ်စု၊ ကျာက်ခဖူ မမို့နယ်၊ ရခိုင်ခပည်နယ်
၄၀။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊

စိုကပ
် ျုးိ ရး

အ ခခခံ(၃၉/၂၀၁၉)
အ ခခခံအလုပ်

ကျာက် ခပာက် ကျးရွာ၊

ကျာက်ခဖူ

ကျာက်

( ကျာက် ခပာက်)/

ခပာက် ကျးရွာအုပ်စု၊ ကျာက်ခဖူမမို့နယ်၊ ရခိုင်ခပည်နယ်

စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/
အ ခခခံ(၄၀/၂၀၁၉)

၄၁။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊

စိုကပ
် ျုးိ ရး

အ ခခခံအလုပ်

မပိုင်း စ့ က ကျးရွာ၊

အုန်း တာ

ကျးရွာအုပ်စု၊ ကျာက်ခဖူမမို့နယ်၊ ရခိုင်ခပည်နယ်

ကျာက်ခဖူ(အုန်း တာ)/
စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/
အ ခခခံ(၄၁/၂၀၁၉)
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စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၄၂။

ရွှေယာဉ်လုပ်သား မာင်အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

မဂေလာေုံ/

အာင်မဂေလာ

(၁)လမ်း၊

သ္ေန်းကျွန်းကကီးရပ်ကွက်၊

မဂေလာေုံမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေသကကီး

အသိအမှတ်

အဖွဲ့ဝင်

ခပုရြ်စွဲ

ဦးဒရ

၈-၂-၂၀၁၉

၄၂

၈-၂-၂၀၁၉

၅၅

၈-၂-၂၀၁၉

၃၈

၈-၂-၂၀၁၉

၄၀

၈-၂-၂၀၁၉

၄၈

၈-၂-၂၀၁၉

၄၀

၈-၂-၂၀၁၉

၄၅

၈-၂-၂၀၁၉

၃၈

၁၅-၃-၂၀၁၉

၃၉

၁၅-၃-၂၀၁၉

၃၁

၁၅-၃-၂၀၁၉

၄၀

သယ်ယူပို့ ောင် ရး
( မာ် တာ်ယာဉ်)/
အ ခခခံ(၄၂/၂၀၁၉)

၄၃။

ခမာင်းခမပညာ ရး ကာလိပ် ေရာ၊ေရာမများ အ ခခခံ
အလုပ်သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊

ခမာင်းခမပညာ ရး ကာလိပ် ဝန် ောင်မှု(ပညာ ရး)/

ဝင်း၊ ခမာင်းခမမမို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း ေသကကီး
၄၄။ ကုန်တင်ကုနခ
် ျ

အ ခခခံ(၄၃/၂၀၁၉)

အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ မအူပင်(ငါးဖယ် ချာင်း)/

ငါးဖယ် ချာင်း ကျးရွာ၊ အချန် ကျးရွာအုပ်စု၊ မအူပင်မမို့
နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း ေသကကီး
၄၅။ ပျ ံလွှားစက္ကူစက်ရံု

ခမာင်းခမ/

ကုန်တင်ကုနခ
် ျ/
အ ခခခံ(၄၄/၂၀၁၉)

အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊

လှိုင်သာယာ/

အမှတ် (၁၁၇၊ ၁၁၈၊ ၁၁၉) ဦးတရုတ်ကကီးလမ်း၊ စက်မှုဇုန်

လူသုံးကုန(် စက္ကူ)/

(၄) ၊ လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုနတ
် ိုင်း ေသကကီး

အ ခခခံ(၄၅/၂၀၁၉)

၄၆။ Global Electric (လျှေပ်စစ်ပစ္စည်း) အ ခခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့ အစည်း၊ အမှတ်(၂၃၅)၊ က နာင်မင်းသားကကီးလမ်း၊
စက်မှုဇုန်(၂)၊ လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေသကကီး

လှိုင်သာယာ/
လူသုံးကုန်
(လျှေပ်စစ်ပစ္စည်း)/
အ ခခခံ (၄၆/၂၀၁၉)

၄၇။

Jabp

Jiawei

Myanmar

Garment

အ ခခခံ

လှိုင်သာယာ/

အလုပ်သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ အမှတ် ၉၂/၉၃၊ မက္ခရာ

အထည်ချုပ်/

မင်းသားကကီး မာင်ပျုးလမ်
ိ
း၊စက်မှုဇုန်(၂)၊ လှိုင်သာသာ

အ ခခခံ(၄၇/၂၀၁၉)

မမို့နယ်၊ ရန်ကုနတ
် ိုင်း ေသကကီး
၄၈။

ကကယ်နဂါး (မဂေလာဝတ်စုံ) အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့

လှိုင်သာယာ/

အစည်း၊ အမှတ် ၁၈၀၊ နှင်းေီလမ်းနှင့် ငုဝါလမ်း

အထည်ချုပ်/

ထာင့်၊ စက်မှုဇုန် (၅)၊ လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်

အ ခခခံ(၄၈/၂၀၁၉)

တိုင်း ေသကကီး
၄၉။

တာင်သူလယ်သမားနှင့် စိုကပ
် ျုးိ ရး အ ခခခံအလုပ်

ကျာက်ကကီး

သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ မုန်း ကျးရွာအုပ်စု၊

(၂-ရပ်ကွက်)/

ကျာက်ကကီးမမို့နယ်၊ ပဲခးူ တိုင်း ေသကကီး

စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/
အ ခခခံ(၄၉/၂၀၁၉)

၅၀။

Myanmar Apparel အထည်ချုပ် အ ခခခံအလုပ်သမား

လှိုင်သာယာ/

အဖွဲ့အစည်း၊ အမှတ်(၁၅၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ စက်မှု

အထည်ချုပ်/

ဇုန(် ၄)၊ လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုနတ
် ိုင်း ေသကကီး
၅၁။

အ ခခခံ(၅၀/၂၀၁၉)

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး အ ခခခံအလုပ်သမား

တာင်တွင်းကကီး

အဖွဲ့အစည်း၊ သ ခပ လးပင် ကျးရွာ၊ ဝက္က သး ကျးရွာ

(သ ခပ လးပင်)/

အုပ်စု၊ တာင်တွင်းကကီး မမို့နယ်၊ မ ကွးတိုင်း ေသကကီး
၅၂။ BSK ကျာပိုးအိတ်
အမှတ်-၂၅၁(A)၊

စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/
အ ခခခံ(၅၁/၂၀၁၉)

အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ လှိုင်သာယာ/လူသုံးကုန်
ေိပ်ကမ်းသာလမ်း၊

လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေသကကီး

စက်မှုဇုန်(၃)၊

( ကျာပိုးအိတ်)/
အ ခခခံ (၅၂/၂၀၁၉)
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စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၅၃။

ရလုပ်သား အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ အင်းပွား

မိုးညို(ရွာသာယာ)/

ကကီး ကျးရွာ၊ ရွာသာယာ ကျးရွာအုပ်စု၊

မိုးညိုမမို့နယ်၊

အဖွဲ့ဝင်

ခပုရြ်စွဲ

ဦးဒရ

၁၅-၃-၂၀၁၉

၄၈

၁၉-၃-၂၀၁၉

၂၀၇

၂၂-၃-၂၀၁၉

၄၂

၂၂-၃-၂၀၁၉

၇၁

၂၉-၃-၂၀၁၉

၃၅

၂၉-၃-၂၀၁၉

၄၅

၂၉-၃-၂၀၁၉

၅၂

၂၉-၃-၂၀၁၉

၃၂

၂၉-၃-၂၀၁၉

၅၀

ရလုပ်ငန်း/
အ ခခခံ(၅၃/၂၀၁၉)

ပဲခးူ တိုင်း ေသကကီး
၅၄။ ထျန်းယွီ

အသိအမှတ်

အခပည်ခပည်ေိုင်ရာ

(ဖိနပ်စက်ရ)ုံ

အ ခခခံ

လှိုင်သာယာ/

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အမှတ်(၄၉၄)၊ ပိ တာက်လမ်း၊

လူသုံးကုန(် ဖိနပ်)/

ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

အ ခခခံ(၅၄/၂၀၁၉)

ေသကကီး
၅၅။

ကာင်းပိတ်ေဲလ် အထည်ချုပ် အ ခခခံအ လုပ်သမားအဖွဲ့
အစည်း၊ အမှတ် (၁၀၉)၊ ဗိုလ် အာင် ကျာ်လမ်း၊
လွင်စက်မှုဇုန်၊

လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊

ရွှေသံ

ရန်ကုန်တိုင်း

လှိုင်သာယာ/
အထည်ချုပ်/
အ ခခခံ(၅၅/၂၀၁၉)

ေသကကီး
၅၆။ Trinity

Apparels

အထည်ချုပ်

အ ခခခံအလုပ်သမား

လှိုင်သာယာ/

အဖွဲ့အစည်း၊ အမှတ် (၁၆၉)၊ ဦးတရုတ်ကကီးလမ်း၊ စက်မှု

အထည်ချုပ်/
အ ခခခံ(၅၆/၂၀၁၉)

ဇုန(် ၄)၊ လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေသကကီး
၅၇။ ဇွဲအားမာန်
အစည်း၊

ရလုပ်သား

အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွ့ဲ

ကျွန်း ချာင်း ကျးရွာ၊

လှကလ
ွဲ ဟာ ကျးရွာ

အုပ်စု၊ ကျာင်းကုန်းမမို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း ေသကကီး
၅၈။ ပုလဲသွယ် ရလုပ်သား အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊
စာခဖူစု ကျးရွာ၊

လှကလ
ွဲ ဟာ ကျးရွာအုပ်စု၊

ကျာင်း

တို့ညီ နာင်
အစည်း၊ (၄)

ရလုပ်သား

အ ခခခံ(၅၇/၂၀၁၉)
ကျာင်းကုန်း(စာခဖူစု)/
ရလုပ်ငန်း/

လးမျက်နှာ

ရပ်ကွက်၊ ယင်းေယ်အုပ်စု၊ လးမျက်နှာ

(၄ ရပ်ကွက်)/

တာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊

စိုကပ
် ျုးိ ရး

၆၁။ Myanmar Juice

ရလုပ်ငန်း/
အ ခခခံ(၅၉/၂၀၁၉)

အ ခခခံအလုပ်

စမ်းမမိုင်လယ် ကျးရွာ၊

မကကီးကန်

ကျးရွာအုပ်စု၊ ရနံ ချာင်းမမို့နယ်၊ မ ကွးတိုင်း ေသကကီး
ရသန့်နှင့်အချုရည်
ိ
အ ခခခံအလုပ်

သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ အမှတ်(၄၀)၊ အမှတ်(၃)လမ်းမကကီး၊
ပျဉ်းမပင်စက်မှုဇုန်၊ မဂေလာေုံမမို့နယ်၊ ရန်ကုနတ
် ိုင်း ေသ
ကကီး

ရလုပ်ငန်း/

အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွ့ဲ

မမို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း ေသကကီး
၆၀။

(ကျွန်း ချာင်း)/

အ ခခခံ(၅၈/၂၀၁၉)

ကုန်းမမို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း ေသကကီး
၅၉။

ကျာင်းကုန်း

ရနံ ချာင်း
(စမ်းမမိုင်လယ်)/
စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/
အ ခခခံ(၆၀/၂၀၁၉)
မဂေလာေုံ/
စား သာက်ကုန်
( ရသန့်နှင့်အချုရည်
ိ
)/
အ ခခခံ(၆၁/၂၀၁၉)
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စဉ်
၆၂။

အသိအမှတ်

အဖွဲ့ဝင်

ခပုရြ်စွဲ

ဦးဒရ

၂၉-၃-၂၀၁၉

၄၈

၂၉-၃-၂၀၁၉

၁၁၂

၂၉-၃-၂၀၁၉

၃၀

၂၉-၃-၂၀၁၉

၄၃

၂၉-၃-၂၀၁၉

၄၄

၂၉-၃-၂၀၁၉

၄၃

အ ခခခံအလုပ် ရနံ ချာင်း(အလယ်ကုန်း) ၂၉-၃-၂၀၁၉

၅၀

အဖွဲ့အစည်းအမည်/လိပ်စာ
MCE

ေပ်ခပာစက်ရုံ

ဦးခမူလမ်းနှင့်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ ေဂုံမမို့သစ်(ေိပ်ကမ်း)/

ဦးမခိမ့်လမ်း ထာင့်၊

စက်မှုဇုန(် ၁)၊

ေဂုံမမို့သစ် (ေိပ်ကမ်း) မမို့နယ်၊ ရန်ကုနတ
် ိုင်း ေသကကီး

လူသုံးကုန(် ေပ်ခပာ)/
အ ခခခံ(၆၂/၂၀၁၉)

၆၃။ GAT အထည်ချုပ်စက်ရုံ အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ ေဂုံမမို့သစ် တာင်ပိုင်း/
အမှတ(် ၄၂)၊ (၁၄၃) ရပ်ကွက်၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ တိုးချဲ့
စက်မှုဇုန်၊

ေဂုံမမို့သစ် တာင်ပိုင်းမမို့နယ်၊

ရန်ကုန်တိုင်း

အထည်ချုပ်/
အ ခခခံ(၆၃/၂၀၁၉)

ေသကကီး
၆၄။ ေတ်သွားဘူတာ ကုန်တင်/ကုန်ချ အ ခခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊ ေတ်သွားဘူတာ၊ ဘူတာလမ်း၊

တာင်တွင်း

Ning

Myanmar

ကုန်တင်ကုနခ
် ျ/
အ ခခခံ(၆၄/၂၀၁၉)

ကကီးမမို့နယ်၊ မ ကွးတိုင်း ေသကကီး
၆၅။ Rui

တာင်တွင်းကကီး/

အထည်ချုပ်

အ ခခခံအလုပ်

သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ အမှတ်(၃၇)၊ အလယ်လမ်း၊

ငွပင်

လှိုင်သာယာ/
အထည်ချုပ်/
အ ခခခံ(၆၅/၂၀၁၉)

လယ်စက်မှုဇုန်၊လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ရန်ကုနတ
် ိုင်း
ေသကကီး
၆၆။ Myan Mode အထည်ချုပ် အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွ့ဲ
အစည်း၊ အမှတ် (၅၀၄)၊ ဦးဖိုးလှိုင်လမ်း၊

ရွှေလင်ဗန်း

စက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုနတ
် ိုင်း ေသကကီး
၆၇။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စုက
ိ ်ပျုးိ ရး
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊
ကျးရွာအုပ်စု၊

အ ခခခံအလုပ်

မကကီးကန် ကျးရွာ၊

လှိုင်သာယာ/
အထည်ချုပ်/
အ ခခခံ(၆၆/၂၀၁၉)
ရနံ ချာင်း(မကကီးကန်)/

မကကီးကန်

စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/

ရနံ ချာင်းမမို့နယ်၊မ ကွးတိုင်း ေသ

အ ခခခံ(၆၇/၂၀၁၉)

ကကီး
၆၈။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စုက
ိ ်ပျုးိ ရး
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊
ကျးရွာအုပ်စု၊

အလယ်ကုနး် ကျးရွာ၊
ရနံ ချာင်းမမို့နယ်၊

မကကီးကန်
မ ကွးတိုင်း

/ စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/
အ ခခခံ(၆၈/၂၀၁၉)

ေသကကီး
၆၉။ Cixing

Knitting

သိုး မွှးစက်ရုံ

အ ခခခံအလုပ်သမား

အဖွဲ့အစည်း၊ အမှတ်(၃၅၃)၊ကင်းဝန်မင်းကကီးလမ်း၊

ရွှေလင်

ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေသကကီး
၇၀။

လှိုင်သာယာ/

၄၀

၂၉-၃-၂၀၁၉

၄၀

လူသုံးကုန(် သိုး မွှး)/
အ ခခခံ(၆၉/၂၀၁၉)

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး အ ခခခံအလုပ်သမား

လားရှိုး(ခါးသျှေ)/ိ

အဖွဲ့အစည်း၊ ခါးသျှေ ိ ကျးရွာ၊ ခါးသျှေ ိ ကျးရွာအုပ်စု၊ လားရှိုး

စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/

မမို့နယ်၊ ရှမး် ခပည်နယ်

၂၉-၃-၂၀၁၉

အ ခခခံ(၇၀/၂၀၁၉)
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စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၇၁။ Han Son အထည်ချုပ် အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊

လှိုင်သာယာ/

အမှတ်(၃၃၉)၊ ယာအတွင်းဝန်ဦးဖိုးလှိုင်လမ်း၊ ရွှေလင်ဗန်း

အထည်ချုပ်/

စက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုနတ
် ိုင်း ေသကကီး
၇၂။

လုံရှင်း

ောက်လုပ် ရးပစ္စည်းစက်ရုံ

အ ခခခံအလုပ်

သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ အမှတ်(၄၁-က)၊ စက်မှုဇုန(် ၁)၊ ဥဿ
မမို့သစ်(၉)ရပ်ကွက်၊ ပဲခးူ မမို့နယ်၊ ပဲခးူ တိုင်း ေသကကီး
၇၃။ အာရာအိုအထည်ချုပ်လုပ်ငန်း
အစည်း၊

ခမကွက်အမှတ်

ခမတိုင်းရပ်ကွက်

အမှတ်(၁၇၅)၊ ကျစုီ စက်မှုဇုန်၊ က နာင်မင်းသားကကီးလမ်း၊

အဖွဲ့ဝင်

ခပုရြ်စွဲ

ဦးဒရ

၂၉-၃-၂၀၁၉

၅၃

၂၉-၃-၂၀၁၉

၄၉

၆-၅-၂၀၁၉

၃၃၂

၁၄-၅-၂၀၁၉

၃၅

၁၄-၅-၂၀၁၉

၄၇

၁၇-၅-၂၀၁၉

၅၀

၁၇-၅-၂၀၁၉

၄၁

၁၇-၅-၂၀၁၉

၃၀

၁၇-၅-၂၀၁၉

၃၀

အ ခခခံ(၇၁/၂၀၁၉)
ပဲခးူ /
ောက်လုပ် ရးပစ္စည်း/
အ ခခခံ(၇၂/၂၀၁၉)

အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့ ေဂုံမမို့သစ်(ေိပ်ကမ်း)/
(B-2)၊

အသိအမှတ်

အထည်ချုပ်/
အ ခခခံ(၇၃/၂၀၁၉)

ေဂုံမမို့သစ်(ေိပ်ကမ်း)မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေသကကီး
၇၄။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုကပ
် ျုးိ ရး

အ ခခခံအလုပ်

ရကကည်(ဘုတ် ချာင်း)/

သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ ဘုတ် ချာင်း ကျးရွာ၊ ဘုတ် ချာင်း

စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/

ကျးရွာအုပ်စု၊ ရကကည်မမို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း ေသကကီး

အ ခခခံ(၇၄/၂၀၁၉)

၇၅။ EAC ကုန်တင်/ကုန်ချ ၆၆ ဂို ေါင် အ ခခခံအလုပ်သမား

ခပည်ကကီးတံခန
ွ ်/

အဖွဲ့အစည်း၊ ဓဓ-၂/ ၂၉၊ အးသုခလမ်း၊ စက်မ-ှု ၁၊ ခပည်ကကီး

ကုန်တင်ကုနခ
် ျ/
အ ခခခံ(၇၅/၂၀၁၉)

တံခွန်မမို့နယ်၊ မန္တ လးတိုင်း ေသကကီး
၇၆။ တံခွန်သဲခဖူ

၇၇။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး အ ခခခံ

ငပု တာ(သဲခဖူ)/

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ သဲခဖူ ကျးရွာ၊ သဲခဖူ ကျးရွာ

စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/

အုပ်စု၊ ငပု တာမမို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း ေသကကီး

အ ခခခံ (၇၆/၂၀၁၉)

စတနာရှင်
အစည်း၊

ရလုပ်သား

အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွ့ဲ

လှကွဲလဟာ ကျးရွာ၊

လှကွဲလဟာ ကျးရွာ

အုပ်စု၊ ကျာင်းကုန်းမမို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း ေသကကီး

ကျာင်းကုန်း
( လှကလ
ွဲ ဟာ)/
ရလုပ်ငန်း/
အ ခခခံ(၇၇/၂၀၁၉)

၇၈။ စစ်ပင်ကကီးရွာ

ရလုပ်သားများ

အ ခခခံအလုပ်သမား သာ ပါင်း(စစ်ပင်ကကီး)/

အဖွဲ့အစည်း၊ စစ်ပင်ကကီး ကျးရွာ၊ စစ်ပင်ကကီး ကျးရွာအုပ်စု၊
သာ ပါင်းမမို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း ေသကကီး
၇၉။ စစ်ပင်ကကီးအထက်ပိုင်းအင်း
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊
ကကီး ကျးရွာအုပ်စု၊
ေသကကီး

အ ခခခံ(၇၈/၂၀၁၉)

ရလုပ်သားများ

အ ခခခံ သာ ပါင်း( ကျာင်းပိုင်း)

ကျာင်းပိုင်း ကျးရွာ၊ စစ်ပင်

သာ ပါင်းမမို့နယ်၊

ရလုပ်ငန်း/

ဧရာဝတီတိုင်း

/ ရလုပ်ငန်း/
အ ခခခံ(၇၉/၂၀၁၉)
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စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/လိပ်စာ

၈၀။ Dishang

Garment

အဖွဲ့ဝင်

ခပုရြ်စွဲ

ဦးဒရ

၁၇-၅-၂၀၁၉

၃၄

၂၀-၅-၂၀၁၉

၄၉၁

၂၄-၅-၂၀၁၉

၃၉

၂၄-၅-၂၀၁၉

၄၀

၂၇-၅-၂၀၁၉

၃၃

၃၁-၅-၂၀၁၉

၃၅

၃၁-၅-၂၀၁၉

၁၁၁

၃၁-၅-၂၀၁၉

၃၆

ရွှေ တာင်( ကျာင်းကုန်း) ၃၁-၅-၂၀၁၉

၃၅

အ ခခခံအလုပ်သမား

လှိုင်သာယာ/

အဖွဲ့အစည်း၊ အမှတ် (၉၆)၊ တိုးချဲ့မင်းကကီးမဟာမင်း ခါင်

အထည်ချုပ်/

လမ်း၊

Fashion

အသိအမှတ်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ရွှေသံလွင်စက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်

အ ခခခံ(၈၀/၂၀၁၉)

တိုင်း ေသကကီး
၈၁။ ညီညွတ်မျှေတ ကျာက်စိမ်းသမဂ္ဂ

အ ခခခံအလုပ်သမား ေဂုံမမို့သစ်( တာင်ပိုင်း)/

အဖွဲ့အစည်း၊ ကျာက်စိမ်းဖိနပ်စက်ရုံ၊ အမှတ်(၃၇)၊ ခမဝတီ

လူသုံးကုန(် ဖိနပ်)/

မင်းကကီးလမ်း၊(၁၄၄)ရပ်ကွက်၊ ေဂုံမမို့သစ် ( တာင်ပိုင်း)

အ ခခခံ(၈၁/၂၀၁၉)

မမို့နယ်၊ ရန်ကုနတ
် ိုင်း ေသကကီး
၈၂။

ခမန်မာ ရွှေနဂါး

(စိုကပ
် ျုးိ ရးပစ္စည်း)

အ ခခခံအလုပ်

လှိုင်သာယာ/

အမှတ်-၄၀၂၊

ယာအတွင်းဝန်

ဓါတု ဗေပစ္စည်း

ဦးဖိုးလှိုင်လမ်း၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊

လှိုင်သာယာ

သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊

မမို့နယ်၊ ရန်ကုနတ
် ိုင်း ေသကကီး
၈၃။

အ ခခခံ(၈၂/၂၀၁၉)

တာင်သူလယ်သမားနှင့် စိုက်ပျုးိ ရး အ ခခခံအလုပ်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊
အုပ်စု၊

၈၄။ Power

ေည် ကျးရွာ၊

ရုံးကုန်း ကျးရွာ

ရနံ ချာင်းမမို့နယ်၊ မ ကွးတိုင်း ေသကကီး
Garment

Union

(စိုကပ
် ျုးိ ရးပစ္စည်း)/

အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့

အစည်း၊ အမှတ်-၈၁(က)၊ စဉ့်ငူရပ်ကွက်၊ အာက်မဂေလာေုံ
လမ်း၊ အင်းစိန်မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေသကကီး

ရနံ ချာင်း(ေည်)/
စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/
အ ခခခံ (၈၃/၂၀၁၉)
အင်းစိန်/
အထည်ချုပ်/
အ ခခခံ(၈၄/၂၀၁၉)

၈၅။ Thin Zar Kyaw Production ကုမ္ပဏီအ ခခခံအလုပ် မဂေလာေုံ/စား သာက်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊

ဇကမ္ဘာ (၁၁) လမ်း၊ အမှတ်(၂၀၃/

၂၀၄)၊ မဂေလာေုံမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေသကကီး
၈၆။ Seinus

Cliq

Fashion

အထည်ချုပ်

အ ခခခံအလုပ်

သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အမှတ်(၂၁)၊(၂)လမ်း၊ ရန်ကုန်စက်မှုဇုန်၊
မဂေလာေုံမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေသကကီး
၈၇။

တံပူစား ကျးရွာ၊

တာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊

မဂေလာေုံ/
အထည်ချုပ်/

အ ခခခံအလုပ်

ရွှေ တာင်(တံပူစား)/

တံပူစား ကျးရွာ

စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/

အုပ်စု၊ ရွှေ တာင်မမို့နယ်၊ ပဲခးူ တိုင်း ေသကကီး
၈၈။

အ ခခခံ(၈၅/၂၀၁၉)

အ ခခခံ(၈၆/၂၀၁၉)

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး
သမားအဖွဲ့အစည်း၊

ကုန် ( ကာ်ဖီမစ်)/

စိုကပ
် ျုးိ ရး

ကျာင်းကုန်း ကျးရွာ၊

အ ခခခံ (၈၇/၂၀၁၉)

အ ခခခံအလုပ်
ကျာင်းကုန်း

ကျးရွာအုပ်စု၊ ရွှေ တာင်မမို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း ေသကကီး

/ စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/
အ ခခခံ(၈၈/၂၀၁၉)
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စဉ်
၈၉။

အဖွဲ့အစည်းအမည်/လိပ်စာ
ရလုပ်သား

အ ခခခံ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

မမို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း ေသကကီး

ခပုရြ်စွဲ

ဦးဒရ
၅၄

ရလုပ်ငန်း/
အ ခခခံ(၈၉/၂၀၁၉)

တာင်သူလယ်သမားနှင့် စိုက်ပျုးိ ရး အ ခခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊

အဖွဲ့ဝင်

ထုံး ပန်းတ နာ်(ထုံးက လာ)/ ၃၁-၅-၂၀၁၉

က လာ ကျးရွာ၊ တူး ချာင်း ကျးရွာအုပ်စု၊ ပန်းတ နာ်

၉၀။

အသိအမှတ်

ကကက်ရိုးပင်(အ နာက်) ကျးရွာ၊

အုတ်တွင်း

၃၁-၅-၂၀၁၉

၃၅

၃၁-၅-၂၀၁၉

၉၅

၃၁-၅-၂၀၁၉

၃၅

၃၁-၅-၂၀၁၉

၃၀

၃၁-၅-၂၀၁၉

၃၉

၃၁-၅-၂၀၁၉

၃၃

၃၁-၅-၂၀၁၉

၃၀

၃၁-၅-၂၀၁၉

၈၈

တာပု (ကကက်ရးို ပင်အ နာက်)/

ကျးရွာအုပ်စု၊ အုတ်တွင်းမမို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း ေသကကီး

စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/
အ ခခခံ (၉၀/၂၀၁၉)

၉၁။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ့အစည်း၊

၉၂။

၉၃။

စိုက်ပျုးိ ရး

အ ခခခံအလုပ်

ခဖူး(ကျွဲနွယ်ဂုတ်)/

ညာင်ပင်သာ

စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/

ကျွဲနွယ်ဂုတ် ကျးရွာ၊

ကျးရွာအုပ်စု၊ ခဖူးမမို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း ေသကကီး

အ ခခခံ(၉၁/၂၀၁၉)

တာင်သူလယ်သမားနှင့်

အ ခခခံအလုပ်

အုတ်ဖ(ို ကျွန်းကုန်း)/

သမားအဖွဲ့အစည်း၊ ကျွန်းကုန်း ကျးရွာ၊ ကျွန်းကုန်း ကျးရွာ

စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/

အုပ်စု၊ အုတ်ဖိုမမို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း ေသကကီး

အ ခခခံ(၉၂/၂၀၁၉)

စိုက်ပျုးိ ရး

ရလုပ်သား အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ ချုာင်းနက်
ကျးရွာ၊

ထန်းပင်ကုန်း ကျးရွာအုပ်စု၊

မင်းလှမမို့နယ်၊

ပဲခူးတိုင်း ေသကကီး
၉၄။

မင်းလှ( ချာင်းနက်)/
ရလုပ်ငန်း/
အ ခခခံ(၉၃/၂၀၁၉)

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ခခခံအလုပ်သမား

မိုးညို( လးအိမ်တန်း)/

အဖွဲ့အစည်း၊ လးအိမ်တန်း ကျးရွာ၊ ေုံကုန်း ကျးရွာအုပ်စု၊

စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/

မိုးညိုမမို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း ေသကကီး

အ ခခခံ(၉၄/၂၀၁၉)

၉၅။ ရန်ကုန်နိုင်ငံခခားဘာသာတက္ကသိုလ်
အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

ေရာ/ေရာမများ

ကမာရွတ်/

အမှတ်(၁၁၉/၁၃၁)၊ ဝန် ောင်မှု(ပညာ ရး)/

တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မမို့နယ်၊

အ ခခခံ (၉၅/၂၀၁၉)

ရန်ကုန်တိုင်း ေသကကီး
၉၆။ လင်းဘရားသား
အဖွဲ့အစည်း၊

ကုန်တင်ကုန်ချ
စျး ခမာက်

အ ခခခံအလုပ်သမား

(၆)လမ်း၊ကွင်း ရှ့(၂)ရပ်ကွက်၊

ကညွတ်ကွင်းမမို့၊ ခဖူးမမို့နယ်၊ ၊ ပဲခူးတိုင်း ေသကကီး

ခဖူး(ကွင်း ရှ့-၂
ရပ်ကွက်)/
ကုန်တင်ကုနခ
် ျ/
အ ခခခံ(၉၆/၂၀၁၉)

၉၇။ ထက်ရည်လင်း
အစည်း၊

ကုမ္ပဏီအုပ်စု

ကံ တာင် ကျးရွာ၊

အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့

စဉ့်ကူး(ကံ တာင်)/

ရှာက်ပင်ရိုး ကျးရွာအုပ်စု၊ တွင်းထွက်ပစ္စည်း( ရွှေ)/

စဉ့်ကူးမမို့နယ်၊ မန္တ လးတိုင်း ေသကကီး

အ ခခခံ(၉၇/၂၀၁၉)
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စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

အသိအမှတ်

အဖွဲ့ဝင်

ခပုရြ်စွဲ

ဦးဒရ

၉၈။ Hua Meng အထည်ချုပ်စက်ရုံ အ ခခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့ ကံကကီး ထာင့်(အမှတ်-၄)/ ၃၁-၅-၂၀၁၉
အစည်း၊ ကွင်းအမှတ် (184-B)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၁၇/၂၊ ၁၈/၁)၊
အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ကန်ကကီး ထာင့်မမို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း
ေသကကီး
၉၉။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး
အဖွဲ့အစည်း၊ ချင်းကုန်း ကျးရွာ၊

အထည်ချုပ်/
အ ခခခံ(၉၈/၂၀၁၉)

အ ခခခံအလုပ်သမား အုတ်တွင်း(ချင်းကုန်း)/
တလုတ်ကုန်း ကျးရွာ

အုပ်စု၊ အုတ်တွင်းမမို့နယ်၊ ပဲခးူ တိုင်း ေသကကီး
၁၀၀။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး

၄၈

၃၁-၅-၂၀၁၉

၃၀

၃၁-၅-၂၀၁၉

၃၀

စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/
အ ခခခံ(၉၉/၂၀၁၉)

အ ခခခံအလုပ်သမား အုတ်တွင်း(ပုဏ္ဏားစု)/

အဖွဲ့အစည်း၊ ပုဏ္ဏားစု ကျးရွာ၊ နတ်စင်ကုန်း ကျးရွာအုပ်စု၊

စိုကပ
် ျုးိ ရး(လယ်)/

အုတ်တွင်းမမို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း ေသကကီး

အ ခခခံ(၁၀၀/၂၀၁၉)

မမို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း
စဉ်
၁။

၂။

အဖွဲ့အစည်းအမည်/လိပ်စာ
မမို့နယ်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ရလုပ်သားအလုပ်သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊

လာင်းလုံး/

အိမ်အမှတ်(၇/၁၄၈)၊ ရွာလယ်လမ်း၊ ပန်းတင်အင်း

ရလုပ်ငန်း/

ကျးရွာ၊ လာင်းလုံးမမို့နယ်၊ တနသောရီတိုင်း ေသကကီး

မမို့နယ်(၁/၂၀၁၉)

ောက်လုပ် ရး မမို့နယ်အလုပ်သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊
၄/၆၀၀(္)၊(၉) ရပ်ကွက်၊ မ ကွးလမ်း၊ လှိုင်သာယာ
မမို့နယ်၊ ရန်ကုနတ
် ိုင်း ေသကကီး

၃။

အဖွဲ့အစည်း

ခပုရြ်စွဲ

အဒရ အတွြ်

၅-၁-၂၀၁၉

၃ ဖွဲ့

၁၅-၃-၂၀၁၉

၂ ဖွဲ့

၃၁-၅-၂၀၁၉

၅ ဖွဲ့

၃၁-၅-၂၀၁၉

၃ ဖွဲ့

၃၁-၅-၂၀၁၉

၃၉ ဖွဲ့

ောက်လုပ် ရး/
မမို့နယ်(၂/၂၀၁၉)

မမို့နယ် တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး
သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ အိမ်အမှတ်(၃၂)၊

လှိုင်သာယာ/

အသိအမှတ်

အလုပ် ရမ်းမဗဲ/ စိုက်ပျုးိ ရး/

ကျာက်ခပင်

မမို့နယ်(၃/၂၀၁၉)

ကျးရွာ၊ ရမ်းမဗဲမမို့နယ်၊ ရခိုင်ခပည်နယ်
၄။

မမို့နယ် တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး

အလုပ်

မာန် အာင်/

သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ အိမ်အမှတ်(၉)၊ စွန်ပန်း ချာင်း

စိုကပ
် ျုးိ ရး/

ကျးရွာ၊ မာန် အာင်မမို့နယ်၊ ရခိုင်ခပည်နယ်
၅။

မမို့နယ်(၄/၂၀၁၉)

ပန်းတ နာ်မမို့နယ် ရလုပ်သားများ မမို့နယ်အလုပ်

ပန်းတ နာ်/

သမားအဖွ့ဲ အစည်း၊ အမှတ် (၁၆၄)၊ ကမ်းနားလမ်း၊

ရလုပ်ငန်း/

မမို့ကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ ပန်းတ နာ်မမို့နယ်၊ ဧရာဝတီ

မမို့နယ်(၅/၂၀၁၉)

တိုင်း ေသကကီး
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တိုင်းဒေသကြီးအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း
စဉ်
၁။

အဖွဲ့အစည်းအမည်/လိပ်စာ
ရွှေငါးတိုင်း ေသကကီး
အမှတ်(၇၈၈)၊
ရပ်ကွက်၊

ရလုပ်သား

အဖွဲ့အစည်း၊ ဧရာဝတီ/ ရလုပ်ငန်း/

ဣစ္ဆာသယလမ်း၊

ဟသောတမမို့နယ်၊

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

သုံးပင်ကွင်း

ဧရာဝတီတိုင်း ေသ

အသိအမှတ်

အဖွဲ့အစည်း

ခပုရြ်စွဲ

အဒရ အတွြ်

၁၉.၃.၂၀၁၉

၂ ဖွဲ့

အသိအမှတ်

အဖွဲ့အစည်း

ခပုရြ်စွဲ

အဒရ အတွြ်

၂၉.၃.၂၀၁၉

၂ ဖွဲ့

တိုင်း ေသကကီး
(၁/၂၀၁၉)

ကကီး

အလုပ်သမားအဖွဲ့ြေျုပ်
စဉ်
၁။

အဖွဲ့အစည်းအမည်/လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ခမန်မာနိုင်ငံကုန်ထုတ်နှင့်စက်မှုလက်မှု အလုပ်သမား

ေဂုံမမို့သစ်

များ အဖွဲ့ချုပ် Industrial Worker’s Federation of

(အ ရှ့ပိင
ု ်း)/

Myanmar (IWFM)၊ အမှတ်(၃၈၄)၊ စံပယ်လမ်းနှင့်

ကုန်ထုတ်နှင့်စက်မှု

ကုန်း ဘာင်လမ်း ထာင့်၊

(၁၅)

ရပ်ကွက်၊

ေဂုံ

မမို့သစ်(အ ရှ့ပိင
ု ်း)မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေသကကီး

လက်မှု/ အဖွဲ့ချုပ်
(၁/၂၀၁၉)

