အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်းဥပဒေအရ ဖွဲ ့စည်းထားဒသာ
အဒခြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ မမို ့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း (၂၀၁၉)
အဒခြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်းများ
စဉ်
၁။

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ကုန်တင်ကုန်ြေျအဒခြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ မုန်တိုင်

ကညွတ်ကွင်း/

(၂)လမ်း၊ ကွငး် ဒနာက်ရပ်ကွက်၊ ကညွတ်ကွင်းမမို ့၊ ခဖူး

ကုန်တင်ကုနြေ
် ျ/

မမို ့နယ်၊ ပဲြေူးတိုင်းဒေသကကီး
၂။

ဒရယာဉ်စုအင်ဂျင်နီယာ

(ဧရာ)

ဌာနြေွဲ

အဒခြေြေံအလုပ်

၄။

သယ်ယူပုိ ့ဒောင်ဒရး

လမ်း၊ ရတနာပုံသဒဘောကျင်း၊ မဟာဒအာင်ဒခမမမို ့နယ်၊

(ဒရယာဉ်)/

အဒခြေြေံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊

လှိုငသ
် ာယာ/
လူသးုံ ကုန(် ဖိနပ်)/

မှုဇုန၊် လှိုငသ
် ာယာမမို ့နယ်၊ ရန်ကုနတ
် ိုင်းဒေသကကီး

အဒခြေြေံ(၃/၂၀၁၉)

ရီဗားဖိနပ်စက်ရုံ အဒခြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်
ဒအာက်မဂေလာေုံလမ်း၊

ဒဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊

အင်းစိနမ် မို ့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး
Myanmar

Consumer

ဒရသန် ့နှင့်

အြေျိုရည်စက်ရံု

အစည်း၊

အမှတ်

ခပုရက်စွဲ

ဦးဒရ

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

အဒခြေြေံ(၂/၂၀၁၉)

အမှတ် (x-3-x-6)၊ ေိပက
် မ်းသာလမ်း၊ အဒနာ်ရထာစက်

၄၂/၄၃၊
၅။

မဟာဒအာင်ဒခမ/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ၄၁ လမ်း အဒနာက်ထိပ၊် ကမ်းနား

ြေျန်းရီဖိနပ်စက်ရုံ

အဖွဲ ့ဝင်

အဒခြေြေံ(၁/၂၀၁၉)

မန္တဒလးတိုင်းဒေသကကီး
၃။

အသိအမှတ်

အင်းစိန်/
လူသးုံ ကုန(် ဖိနပ်)/
အဒခြေြေံ(၄/၂၀၁၉)

Beverages

Limited

အဒခြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ ့

(၂၁၇-၂၁၈-၂၁၉-၂၂၀)၊

မဂေလာေုံ/
စားဒသာက်ကုန်

ဒဇကမ္ဘာ (ဒရသနန့် င
ှ အ
့် ြေျိုရည်)/

(၁၁)လမ်း၊ ရန်ကုနစ
် က်မဇ
ှု ုန၊် မဂေလာေုံမမို ့နယ်၊ ရန်ကုန်

အဒခြေြေံ(၅/၂၀၁၉)

တိုင်းဒေသကကီး
၆။

ကွန်းဒကာ့သစ်စက်ရံု အဒခြေြေံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊

လှိုင/်

လှိုငခ် မစ်လမ်း၊အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ လှိုငမ် မို ့နယ်၊ ရန်ကုန် ဒောက်လုပဒ
် ရးပစ္စည်း
တိုင်းဒေသကကီး
၇။

(သစ်)/ အဒခြေြေံ(၆/၂၀၁၉)

SMK Mingaladon အထည်ြေျုပ်စက်ရုံ

အဒခြေြေံ

အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဒရွှေနသာ
ံ့
(၁၂) လမ်း၊ အမှတ်
(၁၂) ရပ်ကွက်၊ မဂေလာေုံမမို နယ်
့ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး
၈။

Chen’s

Myanmar

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ဖိနပ်စက်ရံု
အမှတ်(၃၁/၃၂)၊

အဒခြေြေံအလုပ်

မဂေလာေုံ/
အထည်ြေျုပ်/ အဒခြေြေံ
(၇/၂၀၁၉)
ပဲြေးူ /

ဒညာင်အင်း

လူသးုံ ကုန(် ဖိနပ်)/

စက်မှုဇုန်လမ်း၊(၉) ရပ်ကွက်၊ ဥဿာမမို သစ်
့ ၊ ပဲြေးူ မမို ့နယ်၊

အဒခြေြေံ(၈/၂၀၁၉)

ပဲြေူးတိုင်းဒေသကကီး
၉။

Golden

Fashion

အထည်ြေျုပ်

အဒခြေြေံအလုပ်

ဒရွှေခပည်သာ/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ် ၄၂/၇၈၊ ကဒနာင် (၃)လမ်း၊

အထည်ြေျုပ်/

စက်မဇ
ှု ုန(် ၁)၊ ဒရွှေခပည်သာမမို ့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး

အဒခြေြေံ(၉/၂၀၁၉)

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

၁၀။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး

မှတ်ပုံတင်အမှတ်
အဒခြေြေံအလုပ်

နားဒမတ္တ ာရပ်ကွက်၊

ဇီးခဖူကုနး်

ြေန္တးီ (နားဒမတ္တ ာ)/
အဒခြေြေံ(၁၀/၂၀၁၉)

၁၁။ Union Star အဒခြေြေံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်

ဒရွှေခပည်သာ/

၊ ကဒနာင်မင်းသားကကီးလမ်း၊ စက်မှုဇုန် (၁)၊

ဒရွှေခပည်သာမမို ့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး
၁၂။ စိုင်းဒအာင်ော
အဖွဲ ့အစည်း၊

ပီနံအိတ်စက်ရုံ
အမှတ်

ဒမွးခမူဒရးဇုန်(၅)၊

(၁၉)၊

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

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

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ြေန္တီးမမို ့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကကီး
၅၃(B)

အသိအမှတ်

အထည်ြေျုပ်/
အဒခြေြေံ(၁၁/၂၀၁၉)

အဒခြေြေံအလုပ်သမား

လှိုငသ
် ာယာ/

ဒရွှေရင်ဒအးဒကျာင်းလမ်း၊ လူသးုံ ကုန(် ပီနန်အိတ်)/

လှိုင်သာယာမမို ့နယ်၊

ရန်ကုန်တိုင်း

အဒခြေြေံ(၁၂/၂၀၁၉)

ဒေသကကီး
၁၃။ Tailor Garment အထည်ြေျုပ်စက်ရုံ အဒခြေြေံအလုပ်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊အမှတ်(၁၀၃)၊

ဝက်မစွပ်ဝန်ဒထာက်

လမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၄)၊ လှိုင်သာယာမမို ့နယ်၊ ရန်ကုနတ
် ိုင်း

လှိုငသ
် ာယာ/
အထည်ြေျုပ်/
အဒခြေြေံ(၁၃/၂၀၁၉)

ဒေသကကီး
၁၄။ Asdet Myanmar Garment အထည်ြေျုပ်
အဒခြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

အမှတ်

မီးသတ်ကန်လမ်း၊ ဒရွှေလင်ပန်းစက်မဇ
ှု ုန၊်

စက်ရုံ

လှိုငသ
် ာယာ/

(၄၅၈)၊

အထည်ြေျုပ်/

လှိုငသ
် ာယာ

အဒခြေြေံ(၁၄/၂၀၁၉)

မမို ့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး
၁၅။ Spring

Moon

Garment

အဒခြေြေံအလုပ်သမား

လှိုငသ
် ာယာ/

အဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ် (၁၂၃/A)၊ ဝက်မစွပဝ
် န်ဒထာက်

အထည်ြေျုပ်/

လမ်း၊ စက်မဇ
ှု ုန(် ၄)၊ လှိုငသ
် ာယာမမို ့နယ်၊ ရန်ကုနတ
် ိုင်း

အဒခြေြေံ(၁၅/၂၀၁၉)

ဒေသကကီး
၁၆။

Leader Paper
အဖွဲ ့အစည်း၊

စက္ကူဘူးစက်ရုံ အဒခြေြေံအလုပ်သမား

အမှတ်(၂၅၀-ABC)၊

ေိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ လူသးုံ ကုန(် စက္က ူဘူး)/

စက်မှုဇုန်(၂)၊ လှိုင်သာယာ မမို ့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး
၁၇။ တက္က သိုလ်ေရာ/ေရာမများ

လှိုငသ
် ာယာ/

အဒခြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ ့

အဒခြေြေံ(၁၆/၂၀၁၉)
ဘားအံ/

အစည်း၊ အဒောင် G 2၊ အြေန်း ၂၀၄၊ ေရာများအဒောင်၊ ဝန်ဒောင်မ(ှု ပညာဒရး)/
ဘားအံတက္ကသိုလ်၊ ဘားအံမမို ့နယ်၊ ကရင်ခပည်နယ်

အဒခြေြေံ(၁၇/၂၀၁၉)

၁၈။ အီလန်ေပ်ခပာ အဒခြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်
(၃၀)၊

ဗန်းဒမာ်အတွင်းဝန်လမ်း၊

စက်မှုဇုန်

(၃)၊

လှိုင်သာယာမမို နယ်
့ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး
၁၉။ Oumi

Fashion

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

လူသးုံ ကုန(် ေပ်ခပာ)/
အဒခြေြေံ(၁၈/၂၀၁၉)

အထည်ြေျုပ်စက်ရုံအဒခြေြေံအလုပ်
အမှတ်(၁၅၃)၊

လှိုငသ
် ာယာ/

တွင်းသင်းတိုက်

ဦးထွန်းညိုလမ်း၊ ဇုန်(၁)၊ လှိုင်သာယာမမို နယ်
့ ၊ ရန်ကုန်

လှိုငသ
် ာယာ/
အထည်ြေျုပ်/
အဒခြေြေံ(၁၉/၂၀၁၉)

တိုင်းဒေသကကီး
၂၀။ San

Yaun

အဒခြေြေံ

လှိုငသ
် ာယာ/

အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ် (၈၇) ၊ ဧရာဝတီလမ်း၊

အထည်ြေျုပ်/

ဒရွှေသံလွင်စက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာ မမို ့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

အဒခြေြေံ(၂၀/၂၀၁၉)

ဒေသကကီး

Myanmar

အထည်ြေျုပ်စက်ရုံ

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၂၁။ Great Way ြေျည်လုံးနှင့်ဒေးေိုးပန်းရိုက်စက်ရုံ အဒခြေြေံ
အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်(၄၁၆/B)၊ လှသိဂီလမ်း၊

လှိုငသ
် ာယာ/

အသိအမှတ်

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

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

လူသးုံ ကုန်

ဒရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမမို ့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း (ြေျည်လုံးနှင်ဒ
့ ေးေိုးပန်း
ဒေသကကီး

ရိုက်)/ အဒခြေြေံ(၂၁/၂၀၁၉)

၂၂။ Unitedtex

အဒခြေြေံအလုပ်

လှိုငသ
် ာယာ/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်(၁၇၇)၊ ပန်းပဲဒြေါင်းဒမာင်ြေက်

အထည်ြေျုပ်/

လမ်း၊

Overseas

စက်မှုဇုန်(၁)၊

Garment

လှိုင်သာယာမမို နယ်
့ ၊

ရန်ကုန်

အဒခြေြေံ (၂၂/၂၀၁၉)

တိုင်းဒေသကကီး
၂၃။ ကျင်ကျန်

အထည်ြေျုပ်စက်ရံု

အဒခြေြေံအလုပ်သမား

လှိုငသ
် ာယာ/

အမှတ်(၁၈၆)၊

မက္ခရာမင်းသားကကီး

အထည်ြေျုပ်/

စက်မှုဇုန(် ၂)၊

လှိုငသ
် ာယာမမို ့နယ်၊

အဒခြေြေံ(၂၃/၂၀၁၉)

အဒခြေြေံအလုပ်သမား

လှိုငသ
် ာယာ/

အဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်(၅၂)၊ တွင်းသင်းတိုက်ဝန်ဦးထွန်းညို

အထည်ြေျုပ်/

အဖွဲ ့အစည်း၊
ဒမာင်ပျိုးလမ်း၊

ရန်ကုနတ
် ိုင်းဒေသကကီး
၂၄။ AMG-1
လမ်း၊

အထည်ြေျုပ်စက်ရုံ
ဒရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊

လှိုင်သာယာမမို ့နယ်၊

အဒခြေြေံ(၂၄/၂၀၁၉)

ရန်ကုနတ
် ိုင်းဒေသကကီး
၂၅။ Wan Gee ဒေးေိုးပန်းရိုက်စက်ရုံ အဒခြေြေံအလုပ်သမား လှိုငသ
် ာယာ/လူသးုံ ကုန်
အဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်(၉၄)၊ မက္ခရာမင်းသားကကီးဒမာင်ပျိုး

(ဒေးေိုးပန်းရိုက်)/

လမ်း၊ ဇုန်(၂)၊ လှိုင်သာယာ မမို ့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး

အဒခြေြေံ(၂၅/၂၀၁၉)

၂၆။ M.H.Q

Washing

အမှတ်(၂၁)၊

အဒခြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ဒလှသင်းအတွင်းဝန်ဦးြေျိန်လမ်း၊

စက်မှုဇုန်

(၂)၊ လှိုင်သာယာမမို ့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး

လှိုငသ
် ာယာ/
ဝန်ဒောင်မှု
(အထည်ြေျုပ်ဒရဒလျှော်)/
အဒခြေြေံ(၂၆/၂၀၁၉)

၂၇။ GN Garment & Silkscreen Printing Factory

လှိုငသ
် ာယာ/

အထည်ြေျုပ်စက်ရုံအဒခြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်

အထည်ြေျုပ်/

(၂၉/၃၀)၊

မင်းသိေ္ဓိဒကျာ်စွာလမ်း၊

ဒရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊

အဒခြေြေံ(၂၇/၂၀၁၉)

လှိုင်သာယာမမို နယ်
့ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး
၂၈။ Sumec Win Win အထည်ြေျုပ် အဒခြေြေံအလုပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်(၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆)၊ ကင်းဝန်မင်းကကီးလမ်း၊

အင်းစိန်/
အထည်ြေျုပ်/

စက်မှုဇုန်(၄)၊ အင်းစိန်မမို ့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး

အဒခြေြေံ(၂၈/၂၀၁၉)

၂၉။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျိုးဒရး အဒခြေြေံအလုပ်သမား

မဒကွး

အဖွဲ ့အစည်း၊

မကကီးတန်း(အဒရှ )ဒကျးရွ
့
ာ၊

လယ်ယား

ဒကျးရွာအုပ်စု၊ မဒကွးမမို နယ်
့ ၊ မဒကွးတိုင်းဒေသကကီး

(မကကီးတန်း-အဒရှ )/့
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခြေြေံ(၂၉/၂၀၁၉)

၃၀။ SOGO

Steel

Industry

အဒခြေြေံကုန်ထုတ်ဝန်ထမ်း

ဒမှာ်ဘီ/

အင်အားစုအလုပ် သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ် (၈၃၊၈၄၊၈၅)၊

လူသးုံ ကုန(် စတီး)/

စက်မှု(၂)လမ်း၊

အဒခြေြေံ(၃၀/၂၀၁၉)

ဒခမာင်းတကာစက်မှုဇုန်၊

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး

ဒမှာ်ဘီမမို နယ်
့ ၊

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၃၁။ Y.B.P.D အဒခြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်(၇)၊
ဒထာက်ကကန် ့ မမိုဒရှ
့ ာင်လမ်း၊ ဒမှာ်ဘီမမို နယ်
့ ၊ ရန်ကုန်တိုင်း
ဒေသကကီး

ဒမှာ်ဘီ/

အသိအမှတ်

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

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

သယ်ယူပုိ ့ဒောင်ဒရး
(ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်)/
အဒခြေြေံ (၃၁/၂၀၁၉)

၃၂။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျိုးဒရး အဒခြေြေံအလုပ်သမား ဒကျာက်ခဖူ(ဇင်ဒြေျာင်း)/
အဖွဲ ့အစည်း၊

ကုန်ဒဘာင်ကကီးဒကျးရွာ၊

ဇင်ဒြေျာင်း

ဒကျးရွာအုပ်စု၊ ဒကျာက်ခဖူမမို ့နယ်၊ ရြေိုင်ခပည်နယ်
၃၃။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခြေြေံ(၃၂/၂၀၁၉)

အဒခြေြေံအလုပ် ဒကျာက်ခဖူ(တဘက်)/

ဒြေျာင်းဖျားဒကျးရွာ၊

တဘက်

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဒကျာက်ခဖူမမို ့နယ်၊ ရြေိုင်ခပည်နယ်
၃၄။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး

ဒြေျာင်းဝ

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဒကျာက်ခဖူမမို ့နယ်၊ ရြေိုင်ခပည်နယ်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး

လိပြေ
် ဒမာ်

ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဒကျာက်ခဖူ မမို ့နယ်၊ ရြေိုင်ခပည်နယ်

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခြေြေံ(၃၄/၂၀၁၉)
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခြေြေံ(၃၅/၂၀၁၉)

အဒခြေြေံအလုပ်

ဒကျာက်ခဖူ(ကန္ဒီး)/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ နှမ်းဖဲဒတာင်ဒကျးရွာ၊ ကန္ဒီးဒကျးရွာ

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

အုပ်စု၊ ဒကျာက်ခဖူမမို ့နယ်၊ ရြေိုင်ခပည်နယ်

အဒခြေြေံ(၃၆/၂၀၁၉)

၃၇။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခြေြေံ(၃၃/၂၀၁၉)

အဒခြေြေံအလုပ် ဒကျာက်ခဖူ(လိပြေ
် ဒမာ်)/

မလကျွန်းဒကျးရွာ၊

၃၆။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

အဒခြေြေံအလုပ် ဒကျာက်ခဖူ(ဒြေျာင်းဝ)/

ကုလာဘာဒကျးရွာ၊

၃၅။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခြေြေံအလုပ် ဒကျာက်ခဖူ(ကပ်သဒခပ)/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ပျားတဲဒကျးရွာ၊ ကပ်သဒခပဒကျးရွာ

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

အုပ်စု၊ ဒကျာက်ခဖူမမို ့နယ်၊ ရြေိုင်ခပည်နယ်

အဒခြေြေံ(၃၇/၂၀၁၉)

၃၈။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခြေြေံအလုပ်

သိုင်းဒြေျာင်းဒကျးရွာ၊

သိုင်းဒြေျာင်း

ဒကျးရွာအုပ်စု၊ ဒကျာက်ခဖူမမို ့နယ်၊ ရြေိုင်ခပည်နယ်

ဒကျာက်ခဖူ
(သိုင်းဒြေျာင်း)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခြေြေံ(၃၈/၂၀၁၉)

၃၉။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခြေြေံအလုပ်

ဒကျာက်ခဖူ(ဦးကင်း)/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဦးကင်းဒကျးရွာ၊ ဦးကင်းဒကျးရွာ

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/

အုပ်စု၊ ဒကျာက်ခဖူ မမို ့နယ်၊ ရြေိုင်ခပည်နယ်

အဒခြေြေံ(၃၉/၂၀၁၉)

၄၀။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခြေြေံအလုပ်

ဒကျာက်ခဖူ

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဒကျာက်ဒခပာက်ဒကျးရွာ၊ ဒကျာက်

(ဒကျာက်ဒခပာက်)/

ဒခပာက်ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဒကျာက်ခဖူမမို ့နယ်၊ ရြေိုင်ခပည်နယ်

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခြေြေံ(၄၀/၂၀၁၉)

၄၁။ ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိုက်ပျိုးဒရး

အဒခြေြေံအလုပ် ဒကျာက်ခဖူ(အုန်းဒတာ)/

မပိုင်းဒစ့ဒကဒကျးရွာ၊

အုန်းဒတာ

ဒကျးရွာအုပ်စု၊ ဒကျာက်ခဖူမမို ့နယ်၊ ရြေိုင်ခပည်နယ်

စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခြေြေံ(၄၁/၂၀၁၉)

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၄၂။ ဒရွှေယာဉ်လုပ်သားဒမာင်အဒခြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊
ဒအာင်မဂေလာ

(၁)လမ်း၊

သ္ေန်းကျွန်းကကီးရပ်ကွက်၊

မဂေလာေုံမမို ့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး

မဂေလာေုံ/

အသိအမှတ်

အဖွဲ ့ဝင်

ခပုရက်စွဲ

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

သယ်ယူပုိ ့ဒောင်ဒရး
(ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်)/
အဒခြေြေံ(၄၂/၂၀၁၉)

၄၃။ ဒခမာင်းခမပညာဒရးဒကာလိပ် ေရာ၊ေရာမများ အဒခြေြေံ
အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ဒခမာင်းခမပညာဒရးဒကာလိပ် ဝန်ဒောင်မ(ှု ပညာဒရး)/

ဝင်း၊ ဒခမာင်းခမမမို ့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကီး
၄၄။ ကုန်တင်ကုနြေ
် ျ

အဒခြေြေံ(၄၃/၂၀၁၉)

အဒခြေြေံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊ မအူပင်(ငါးဖယ်ဒြေျာင်း)/

ငါးဖယ်ဒြေျာင်းဒကျးရွာ၊ အြေျန်ဒကျးရွာအုပစ
် ၊ု မအူပင်မမို ့
နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသ ကကီး
၄၅။ ပျံလွှေားစက္က ူစက်ရုံ

ဒခမာင်းခမ/

ကုန်တင်ကုနြေ
် ျ/
အဒခြေြေံ(၄၄/၂၀၁၉)

အဒခြေြေံအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊

လှိုငသ
် ာယာ/

အမှတ် (၁၁၇၊ ၁၁၈၊ ၁၁၉) ဦးတရုတ်ကကီးလမ်း၊ စက်မဇ
ှု ုန်

လူသးုံ ကုန(် စက္က ူ)/

(၄) ၊ လှိုငသ
် ာယာမမို ့နယ်၊ ရန်ကုနတ
် ိုင်းဒေသကကီး

အဒခြေြေံ(၄၅/၂၀၁၉)

၄၆။ Global Electric (လျှေပ်စစ်ပစ္စည်း) အဒခြေြေံအလုပ်သမား

လှိုငသ
် ာယာ/

အဖွဲ ့ အစည်း၊ အမှတ်(၂၃၅)၊ ကဒနာင်မင်းသားကကီးလမ်း၊ လူသးုံ ကုန(် လျှေပ်စစ်ပစ္စ
စက်မှုဇုန်(၂)၊ လှိုင်သာယာမမို ့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး

ည်း)/ အဒခြေြေံ
(၄၆/၂၀၁၉)

၄၇။

Jabp

Jiawei

Myanmar

Garment

အဒခြေြေံ

လှိုငသ
် ာယာ/

အလုပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ် ၉၂/၉၃၊ မက္ခရာ

အထည်ြေျုပ်/

မင်းသားကကီးဒမာင်ပျိုးလမ်း၊စက်မဇ
ှု ုန်(၂)၊ လှိုငသ
် ာသာ

အဒခြေြေံ(၄၇/၂၀၁၉)

မမို ့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကီး
၄၈။

ကကယ်နဂါး (မဂေလာဝတ်စုံ) အဒခြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ ့

လှိုငသ
် ာယာ/

အစည်း၊ အမှတ် ၁၈၀၊ နှင်းေီလမ်းနှင့် ငုဝါလမ်း

အထည်ြေျုပ်/

ဒထာင့်၊ စက်မဇ
ှု ုန် (၅)၊ လှိုငသ
် ာယာမမို ့နယ်၊ ရန်ကုန်

အဒခြေြေံ(၄၈/၂၀၁၉)

တိုင်းဒေသကကီး
၄၉။

ဒတာင်သူလယ်သမားနှင့် စိုက်ပျိုးဒရး အဒခြေြေံအလုပ်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ မုန်းဒကျးရွာအုပ်စု၊
ဒကျာက်ကကီးမမို ့နယ်၊ ပဲြေူးတိုင်းဒေသကကီး

ဒကျာက်ကကီး
(၂-ရပ်ကွက်)/
စိုက်ပျိုးဒရး(လယ်)/
အဒခြေြေံ(၄၉/၂၀၁၉)

မမို ့နယ်အလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း

စဉ်
၁။

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပစ
် ာ
မမို ့နယ်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ဒရလုပသ
် ားအလုပသ
် မားအဖွဲ ့အစည်း၊

ဒလာင်းလုံး/

အိမ်အမှတ(် ၇/၁၄၈)၊ ရွာလယ်လမ်း၊ ပန်းတင်အင်း

ဒရလုပင
် န်း/

ဒကျးရွာ၊ ဒလာင်းလုံးမမိုနယ်
့ ၊ တနသောရီတိုင်းဒေသကကီး

မမို ့နယ်(၁/၂၀၁၉)

အသိအမှတ်
ခပုရက်စွဲ
၅-၁-၂၀၁၉

အဖွဲ ့အစည်း
အဒရ
အတွက်
၃ ဖွဲ ့

