ပယ်ဖျက်ခွင့်ြပု ပီးသည့်အလပ်သမား/အလပ်ရှင်အဖွဲ ့အစည်းများစာရင်း
အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်းများ
အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပစ
် ာ

မှတ်ပတင်အမှတ်

Giant (ဧရာမ) သရည်ကျိုစက်ရ အ ြခခအလပ်သမား

မှာ်ဘ/ီ

အဖွဲ ့အစည်း၊ဖရဲကင်းသရည်ကျိုစက်မဇန်၊ ြမာင်းတကာ

သရည်ကျို/

စဉ်
၁။

ကျးရွာ၊ မှာ်ဘီ မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး
၂။

ရာရှင်း သမဏိသရည်ကျိုစက်ရ အ ြခခအလပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်-၂၁၀/၂၃၇၊

ြမာင်းတကာစက်မ

ဇန်၊ မှာ်ဘီ မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး
၃။

နတဆိပ်ဓါတ်ခဲ

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ပယ်ဖျက်မိန် ့
ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၁၃-၁၂-၂၀၁၂

အ ြခခ(၂၂၅/၂၀၁၂)
မှာ်ဘ/ီ

၃-၉-၂၀၁၃

သရည်ကျို/
အ ြခခ(၁၀၃/၂၀၁၂)
ြပည် ကီးတခွန/်

၃-၉-၂၀၁၃

E-9/A၊ ပန်းြခလမ်း၊ ြပည် ကီးတခွန် မို ့နယ်၊ မန္တ လး လူသးကန်(ဓါ တ်ခဲ)/
တိင်း ဒသ ကီး

အ ြခခ(၁၆၇/၂၀၁၂)

၄။ ၉၉၉ သနန်းဆွဲစက်ရ အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊
အမရပူရ မို ့နယ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး

အမရပူရ/

၁၀-၁-၂၀၁၄

သနန်းဆွဲ/
အ ြခခ(၁၂/၂၀၁၂)

၅။

ဆွီးတီးဟမ်းစပရိန် မွ ယာစက်
့
ရ အ ြခခအလပ်သမား

ြပည် ကီးတခွန/်

အဖွဲ ့အစည်း၊ H-77,78 ၊ ၆၇x ၆၈လမ်း ကား၊ ဖိးရာဇာ

လူသးကန်( မွ ယာ)/
့

၁၀-၁-၂၀၁၄

လမ်းနှင့် က နာင်မင်းသား ကီးလမ်း ကား၊ ြပည် ကီး အ ြခခ(၁၆၉/၂၀၁၂)
တခွန် မို ့နယ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး
၆။

လပ်သားအားမာန်

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

အမှတ်(၂)စီးကရက်စက်ရ၊ပခက္က ူ မို ့နယ်၊မန္တ လးတိင်း
ဒသ ကီး

ပခက္က ူ/

၁၀-၁-၂၀၁၄

စား သာက်ကန်
(စီးကရက်)/
အ ြခခ(၁၈၈/၂၀၁၂)

၇။

ကန်တင်ကန်ချ

အ ြခခအလပ်သမား

အမှတ်(၄၀၉၉)၊ (၂၁)လမ်း၊

အဖွဲ ့အစည်း၊

အာင်စည်သာရပ်ကက
ွ ၊်

ပါင်း လာင်း(၃)၊ ရာဇဌာနီတိးချဲ ့၊ ပဗ္ဗသရ
ီ ိ မို ့နယ်၊

ပဗ္ဗသရ
ီ ိ(၂၁-လမ်း)/

၁-၁-၂၀၁၄

ကန်တင်ကန်ချ/
အ ြခခ(၄၉/၂၀၁၃)

နြပည် တာ်
၈။

MICO ရပ်ြပပန်းချီ အ ြခခအလပ်သမား အဖွဲ ့အစည်း၊

ရန်ကင်း/

အမှတ် W -1၊ တတိယထပ်၊ ရန်ကင်းပန်းြခအ ဆာက်

လက်မအနပညာ

အဦး၊ဆရာစလမ်း၊ ရန်ကင်း မိုနယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ

(ပန်းချီ)/

ကီး
၉။

၂၈-၁-၂၀၁၄

အ ြခခ(၂၂၇/၂၀၁၂)

လီကျန် ့ ဇာပန်းထိးစက်ရ အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့

အင်းစိန်/

အစည်း၊အမှတ်(၅၅၈)၊ရွာသစ် ရှ ့ အာက်ဒလမ်းမ ကီး၊

အထည်ချုပ်

အင်းစိန် မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး

(ဇာပန်းထိး)/
အ ြခခ(၁၀၀/၂၀၁၂)

၁၂-၈-၂၀၁၄

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

၁၀။ ဆိပက
် မ်းကန်တင်ကန်ချ
အစည်း(ဘရင့် နာင်)၊

မှတ်ပတင်အမှတ်

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့
အမှတ်(၂၁၁)၊

အာင်သခ(၃)

လမ်း၊ရှမ်း ချာင်းရပ်ကက
ွ ်၊လင်သာယာ မို ့နယ်၊ရန်ကန်

လင်သာယာ/

ပယ်ဖျက်မိန် ့
ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၈-၉-၂၀၁၄

ကန်တင်ကန်ချ/
အ ြခခ(၄၃/၂၀၁၂)

တိင်း ဒသ ကီး
၁၁။ သ ဘာကျင်းအ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊အာရဏ်

မဂလာ တာင်ညွန် ့/

၈-၁၂-၂၀၁၄

ဦးဝင်း၊ ကူးတိ ့ဆိပ်ရပ်ကွက်၊ မဂလာ တာင်ညွန် ့မို ့နယ်၊ သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင် ရး
ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး

(သ ဘာကျင်း)/
အ ြခခ(၁၀၅/၂၀၁၂)

၁၂။

အာင်ယူနီဗာဆယ် သရည်ကျို အ ြခခအလပ်သမား

မှာ်ဘ/ီ

အဖွဲ ့အစည်း၊အမှတ်-၁၇၅/၁၇၆၊ ြမာင်းတကာစက်မဇန်၊

သရည်ကျို/

မှာ်ဘီ မို ့နယ်၊ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး
၁၃။

၈-၁၂-၂၀၁၄

အ ြခခ(၃၁/၂၀၁၂)

ဈး ကီးဌာနခွဲ ကန်တင်ကန်ချ အ ြခခအလပ်သမား

ကည့်ြမင်တိင်/

အဖွဲ ့အစည်း၊ ဈး ကီးဆိပက
် မ်း၊ မကျည်းတန်း( တာင်)

ကန်တင်ကန်ချ/

အ နာက်ရပ်ကွက်၊ ကည်ြ့ မင်တင်
ိ မိုနယ်
့ ၊ ရန်ကန်တင်
ိ း

အ ြခခ(၇၂/၂၀၁၂)

၉-၃-၂၀၁၅

ဒသကီး
၁၄။ ရသာ ကာင်း ချိုချဉ်အမျိုးမျိုးနှင့်ပီ ကစက်ရ အ ြခခ
အလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

အမှတ်-ဇ/၁၅၊

ြပည် ကီးတခွန်/

ရတနာပ

စား သာက်ကန်

တက္က သိလ်လမ်း၊ ထိန်ကန်းရပ်၊ ြပည် ကီးတခွန် မို ့နယ်၊

(ချိုချဉ်၊ပီ က)/

မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး
၁၅။ ရှူးစီးတီးဖိနပ်စက်ရ

၁၇-၃-၂၀၁၅

အ ြခခ(၁၆၁/၂၀၁၂)

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

လင်သာယာ/

၂၂-၅-၂၀၁၅

အမှတ-် ၂၁၃၊ဦး အာင်သလ
ူ မ်း၊စက်မဇန်(၂)၊ လင်သာယာ လူသးကန် (ဖိနပ်)/
မိုနယ်၊ ရန်ကန် တိင်း ဒသ ကီး။

အ ြခခ(၂၉၀/၂၀၁၂)

၁၆။ Popular အထည်ချုပ်စက်ရ အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့

လင်သာယာ/

အစည်း၊အမှတ-် ၂၉၊ဗန်း မာ်အတွငး် ဝန်လမ်း၊ စက်မဇန်

အထည်ချုပ်/

(၃)၊ လင်သာယာ မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး

အ ြခခ(၁၂၃/၂၀၁၂)

၁၇။ တိင်ရီဖိနပ်စက်ရ အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း(၂)၊

လင်သာယာ/

အမှတ်(၇၉/၈၁)၊ဖန်ချက်ဝန်ဦး ရအိးလမ်း၊စက်မဇန်(၃)၊
လင်သာယာ မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး
၁၈။ တခွန်ပျဉ်းပင်

တာင်သူလယ်သမားနှင့်

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

၇-၇-၂၀၁၅

လူသးကန်(ဖိနပ်)/
အ ြခခ(၁၂၂/၂၀၁၂)

စိက်ပျိုး ရး

ငါ့သ ရာက်

အမှတ်(၂)ရပ်ကက
ွ ၊်

(ပျဉ်းပင်)/

ပျဉ်းပင် ကျးရွာ၊ငါ့သ ရာက် မို ့နယ်၊မန္တ လးတိင်း ဒသ
ကီး

၂၂-၅-၂၀၁၅

စိက်ပျိုး ရး(ယာ)/
အ ြခခ(၄၇၃/၂၀၁၄)

၇-၇-၂၀၁၅

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပစ
် ာ

၁၉။ အာင် ကျာ် ကာဇလပ်ငန်း

မှတ်ပတင်အမှတ်

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့

အစည်း၊အမှတ(် ၁၇/၁၈)၊ြမဝတီမင်း ကီးလမ်း၊ ရြပည်သာ
စက်မဇန်(၄)၊အင်းစိန် မို နယ်
့ ၊ ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး
၂၀။ မ.ထ.သ အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း (၄)၊ အမှတ်
(၆၅)၊ လး ထာင့်ကန်လမ်း၊ မာန် အာင်ရပ်ကွက်၊ တာ မွ
မို ့နယ်၊ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး
၂၁။

ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၇-၇-၂၀၁၅

စား သာက်ကန်/
အ ြခခ(၂၉/၂၀၁၂)
တာ မွ/

၇-၇-၂၀၁၅

သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်/
အ ြခခ(၂၈၈/၂၀၁၂)

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊

အင်းစိန/်

ပယ်ဖျက်မိန် ့

ကျုဒိး ချာင်းဖျား ကျးရွာ၊

ကာ့ကရိတ်

၇-၇-၂၀၁၅

ကာ့ကရိတ် (ကျုဒိး ချာင်းဖျား)/

မို ့နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်

စိက်ပျိုး ရး(လယ်)
အ ြခခ(၂၄၇/၂၀၁၃)

၂၂။ Myamar Brilliant Star အမျိုးသမီးစီး ဖိနပ်စက်ရ

လင်သာယာ/

၈-၁၀-၂၀၁၅

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊အမှတ်(၁၀၅)၊ဝက်မစွပ် လူသးကန် (ဖိနပ်)/
ဝန် ထာက်လမ်း၊

စက်မဇန်(၄)၊

လင်သာယာ မို ့နယ်၊ အ ြခခ(၁၀၇/၂၀၁၂)

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး
၂၃။ အာရှသစ်အ ချာထည်စက်ရ

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့

အစည်း၊အမှတ(် ၂၄)၊ ြမဝတီမင်း ကီးလမ်း၊ စက်မဇန်(၄)၊
လင်သာယာ မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး

လင်သာယာ/

၈-၁၀-၂၀၁၅

ဆာက်လပ် ရး
ပစ္စည်း
(သစ်အ ချာထည်)/
အ ြခခ(၂၈၉/၂၀၁၂)

၂၄။ စပယ်ပွင့် အထည်ချုပ်စက်ရ အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့

လင်သာယာ/

အစည်း၊အမှတ(် ၃၄)၊မင်း ကီးမဟာမင်း ခါင်လမ်း၊စက်မ

အထည်ချုပ်/

ဇန်(၄)၊ လင်သာယာ မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး
၂၅။ မ.ထ.သ အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း (၃)၊ အမှတ်

၁၂-၁၀-၂၀၁၅

အ ြခခ(၂၃၄/၂၀၁၂)
တာ မွ/

၁၀-၁၂-၂၀၁၅

(၆၅)၊ လး ထာင့်ကန်လမ်း၊မာန် အာင်ရပ်ကွက်၊တာ မွ သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင် ရး/
မို ့နယ်၊ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး
၂၆။ ဘိဆန်း (PVC) ပိက်စက်ရ အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့
အစည်း(၂)၊ အမှတ်(၇၈)၊

လှအတွင်းဝန်ဦးချိန်လမ်း၊

အ ြခခ(၂၈၇/၂၀၁၂)
လင်သာယာ/

၂၉-၁-၂၀၁၆

လူသးကန်(ပိက်)/

စက်မဇန်(၂)၊လင်သာယာ မို ့နယ်၊ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး အ ြခခ(၂၅၉/၂၀၁၃)
၂၇။ ချယ်ရ(ီ ၂) အထည်ချုပ်စက်ရ အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့

လင်သာယာ/

အစည်း၊အမှတ(် ၂၈၂/၂၈၃)၊ဦးတရတ် ကီးလမ်းနှင့်မင်း ကီး

အထည်ချုပ်/

မဟာမင်း ခါင်လမ်း ထာင်၊့ ရလင်ပန်းစက်မဇန်၊ လင်သာ အ ြခခ(၄၇၇/၂၀၁၃)
ယာ မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး

၂၉-၁-၂၀၁၆

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပစ
် ာ

မှတ်ပတင်အမှတ်

၂၈။ ရပ်ြပပန်းချီ အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်
(၁၅၅)၊

အ နာက် ရဂတိင်လမ်း၊

အ နာက် ရဂတိင်

ရပ်ကက
ွ ၊် ဗဟန်း မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး

ဗဟန်း/

ပယ်ဖျက်မိန် ့
ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၂၉-၃-၂၀၁၆

လက်မအနပညာ
(ပန်းချီ)/
အ ြခခ(၂၇၄/၂၀၁၂)

၂၉။ ြမန်မာမာမီးဒါဘယ်ဒက်ကာလီမိတက်အသင့်စား ခါက်ဆွဲ

မဂလာဒ/

ြခာက်စက်ရအ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊အမှတ(် ၄၁)၊

စား သာက်ကန်

အမှတ(် ၃)လမ်းမ ကီး၊ပျဉ်းမပင်စက်မဇန်၊မဂလာဒ မို ့နယ်၊

( ခါက်ဆွဲ ြခာက်)/

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး
၃၀။ အအက်(စ်) က

၂၀-၆-၂၀၁၆

အ ြခခ(၃၉၂/၂၀၁၃)

အက်ဒမန်လမ
ီ တ
ိ က်

ရထွကပ
် စ္စည်း

လပ်ငန်း အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အင်း လး မိုင်
စက်မဇန်၊ မိတ် မို ့နယ်၊ တနသာရီတိင်း ဒသ ကီး

မိတ်/

၁၇-၈-၂၀၁၆

စား သာက်ကန်
( ရထွက်ပစ္စည်း)/
အ ြခခ(၁၅၁/၂၀၁၂)

၃၁။ အာရှနှင်းဆီ အထည်ချုပ်စက်ရ အ ြခခအလပ်သမား

လင်သာယာ/

အဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်(၈၁)၊ ဒီပဲရင်းဝန် ထာက်ဦး မဲလမ်း၊

အထည်ချုပ်/

၁၇-၈-၂၀၁၆

စက်မဇန်(၄)၊လင်သာယာ မို ့နယ်၊ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး အ ြခခ(၂၂၈/၂၀၁၂)
၃၂။ EVA အမိးသွပ်ြပားစက်ရ

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့

လင်သာယာ/

အစည်း၊ အမှတ်(၂၂/၂၃)၊ ဒီပဲရင်းဝန် ထာက်ဦး မဲလမ်း၊

ဆာက်လပ် ရး

စက်မဇန်(၃)၊ လင်သာယာ မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ

ပစ္စည်း

ကီး

၁၇-၁၁-၂၀၁၆

(အမိးသွပြ် ပား)/
အ ြခခ(၅၃၇/၂၀၁၄)

၃၃။

ငွက့ ကာ်အထည်ချုပ်စက်ရ

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့

လင်သာယာ/

အစည်း၊အမှတ(် ၁၆၁/၁၆၂)၊ အ နာ်ရထာလမ်း၊ စက်မဇန်

အထည်ချုပ်/

(၅)၊လင်သာယာ မို ့နယ်၊ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး
၃၄။ ပီအမ်ဂျီ သာက် ရသန် ့လပ်ငန်း(ရးချုပ်)
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊အမှတ်(၁)၊

အ ြခခအလပ်

ဇာတိကလမ်းနှင့် ဘရင့်

၁၇-၁၁-၂၀၁၆

အ ြခခ(၉၉/၂၀၁၃)
ကမာရွတ/်

၁၇-၁၁-၂၀၁၆

စား သာက်ကန်

နာင်လမ်း ထာင့်၊ရပ်ကွက(် ၄)၊ ကမာရွတ် မို ့နယ်၊ရန်ကန် ( သာက် ရသန် ့)/
တိင်း ဒသ ကီး။
၃၅။

အ ြခခ(၁၇၅/၂၀၁၂)

တာ်ဝင်မိသားစ (ကန် ချာ) အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့
အစည်း၊

ဝါးတရာစက်မဇန်(ြပင်ပ)၊

သစ်အ ြခခစက်မ

နယ် ြမ၊ ရြပည်သာ မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး

ရြပည်သာ/
ဆာက်လပ် ရး
ပစ္စညး်
(သစ်အ ချာထည်)/
အ ြခခ(၃၂၅/၂၀၁၂)

၁၇-၁၁-၂၀၁၆

စဉ်
၃၆။

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပစ
် ာ
တာ်ဝင်မိသားစ(ပရိ ဘာဂ)
အစည်း၊

မှတ်ပတင်အမှတ်

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့

ဝါးတရာစက်မဇန်(ြပင်ပ)၊

သစ်အ ြခခစက်မ

နယ် ြမ၊ ရြပည်သာ မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး

ရြပည်သာ/

ပယ်ဖျက်မိန် ့
ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၁၇-၁၁-၂၀၁၆

ဆာက်လပ် ရး
ပစ္စညး်
(သစ်အ ချာထည်)/
အ ြခခ(၃၂၇/၂၀၁၂)

၃၇။ Good Family အထည်ချုပ်စက်ရ အ ြခခအလပ်သမား

ရြပည်သာ/

အဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်(၄၂/ ၁၀၃-က)၊ က နာင်မင်းသား

အထည်ချုပ်/

၂၀-၁-၂၀၁၇

ကီး(၄)လမ်း၊ စက်မဇန်(၁)၊ ရြပည်သာ မို ့နယ်၊ ရန်ကန် အ ြခခ(၁၃၀/၂၀၁၂)
တိင်း ဒသ ကီး
၃၈။ Royal Cupid

ပရိ ဘာဂစက်ရ အ ြခခအလပ်သမား ဒဂ မို ့သစ်ဆိပ်ကမ်း/

အဖွဲ ့အစည်း၊အမှတ်(၃)၊ကျန်စစ်သားလမ်း၊ စက်မဇန်(၂)၊
ဒဂ မို ့သစ် (ဆိပက
် မ်း) မို နယ်
့ ၊ ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး

၂၀-၁-၂၀၁၇

လူသးကန်
(ပရိ ဘာဂ)/
အ ြခခ(၂၅၂/၂၀၁၅)

၃၉။ ရဲတခွန် သဘာဝဓါတ် ငွ ့ ပိက်လိင်းြပုြပင် ထိနး် သိမး် ရး ရြဖူ(အန်းပင်ကင
ွ း် )/
ကန်ထရိက်အလပ်သမားများ

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့

တွင်းထွက်ပစ္စည်း

အစည်း၊ပီအိစီ-ပီစြီ မန်မာ( ဟာင် ကာင်)ကမ္ပဏလ
ီ မ
ီ တ
ိ က်၊

(သဘာဝဓါတ် ငွ )/့

အန်းပင်ကွင်း ကျးရွာ၊

က ပါက် ဒသ၊

၂၀-၁-၂၀၁၇

ရြဖူ မို ့နယ်၊ အ ြခခ(၄၉၂/၂၀၁၄)

တနသာရီတင်
ိ း ဒသ ကီး။
၄၀။ ဗားဂရာဌာနခွဲ ကန်တင်ကန်ချ အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့

ကည့်ြမင်တိင်/

အစည်း၊ဗားဂရာဆိပက
် မ်း၊ အိးဘိရပ်ကက
ွ ၊် ကည်ြ့ မင်တင်
ိ

ကန်တင်ကန်ချ

မို နယ်
့ ၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး

၂၀-၁-၂၀၁၇

(ဗားဂရာဌာနခွဲ)/
အ ြခခ(၇၄/၂၀၁၂)

၄၁။ အာရဏ်ဦး

ပီနအိတစ
် က်ရ

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့

လင်သာယာ/

အစည်း၊အမှတ(် ၁၈၈၊၁၈၉)၊ က နာင်မင်းသား ကီးလမ်း၊

လူသးကန်

ရလင်ပန်းစက်မဇန်၊ လင်သာယာမိုနယ်
့ ၊ ရန်ကန်တင်
ိ း

(ပီနအိတ)် /

ဒသကီး

အ ြခခ(၃၅၆/၂၀၁၂)

၄၂။ ြမန်မာစိးစဝင်း ဖိနပ်စက်ရ အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့
အစည်း၊ အမှတ်(၁၄၆)၊ ဆိပက
် မ်းသာလမ်း၊

ရဥက္က

ကျးရွာ၊ လင်သာယာ မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး

လင်သာယာ/

၂၀-၁-၂၀၁၇

လူသးကန် (ဖိနပ်)/
အ ြခခ(၂၆၈/၂၀၁၃)

၄၃။ ြမန်မာ့ပလဲ အထည်ချုပ်စက်ရ အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့

လင်သာယာ/

အစည်း၊ ဘရားလမ်း၊ စက်မဇန်(၄၊ လင်သာယာ မို ့နယ်၊

အထည်ချုပ်/

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး။

၂၀-၁-၂၀၁၇

အ ြခခ(၁၁၉/၂၀၁၂)

၂၀-၁-၂၀၁၇

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပစ
် ာ

မှတ်ပတင်အမှတ်

၄၄။ တိးြမတ် အာင် (ဇာပန်းထိးဟွာ ဝး၊ သတိ ့သမီးဂါဝန်

လင်သာယာ/

ဌာနခွ)ဲ အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်(၁၉၇)၊

အထည်ချုပ်/

အ နာ်ရထာလမ်း၊

စက်မဇန်(၅)၊

လင်သာယာမိုနယ်
့ ၊

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသကီး

ပယ်ဖျက်မိန် ့
ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၂၀-၁-၂၀၁၇

အ ြခခ
(၁၁၄/၂၀၁၅)

၄၅။ Myanmar Teak Wood (Ply Mill Factory) အ ြခခ ဒဂ မို ့သစ်ဆပ
ိ က
် မ်း/
အလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်(၁၇၁)၊ ကမ်းနားလမ်း၊
ဒဂ မို ့သစ် ဆိပက
် မ်း မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး

၂၀-၁-၂၀၁၇

ဆာက်လပ် ရး
ပစ္စညး်
(သစ်အ ချာထည်)/
အ ြခခ(၂၂၄/၂၀၁၅)

၄၆။ လင်းဝင်း သစ်အ ချာထည်စက်ရ အ ြခခအလပ်သမား ဒဂ မို ့သစ်ဆိပ်ကမ်း
အဖွဲ ့အစည်း(၁)၊

အမှတ်(၈/၉)၊

က နာင်မင်းသား ကီး

လမ်းနှငသ
့် ခိတာလမ်း ထာင်၊့ ဒဂ မို သစ်
့ ဆပ
ိ က
် မ်း မို ့နယ်၊
ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး

၂၀-၁-၂၀၁၇

ဆာက်လပ် ရး
ပစ္စညး်
(သစ်အ ချာထည်)/
အ ြခခ (၆၃/၂၀၁၃)

၄၇။ Hi-Star

ဖာ့ဘးူ စက်ရ အ ြခခ အလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဒဂ မို ့သစ်ဆပ
ိ က
် မ်း/

၂၀-၁-၂၀၁၇

အမှတ(် ၁၃၂/ခ)၊ ကျာ် ခါင်ဗလလမ်း ၊ ၁၆၈ ရပ်ကက
ွ ၊် ဒဂ လူသးကန်( ဖာ့ဘးူ )/
မိုသစ်
့ ဆိပ်ကမ်း မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး

အ ြခခ(၂၄၃/၂၀၁၅)

၄၈။ H-K ပလပ်စတစ်စက်ရ အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဒဂ မို ့သစ်ဆိပ်ကမ်း/
အမှတ(် ၉၂၈)၊ က နာင်မင်းသား ကီးလမ်း၊(၈၉)ရပ်ကက
ွ ၊် ဒဂ

၂၀-၁-၂၀၁၇

လူသးကန်
(ပလပ်စတစ်)/

မို သစ်
့ ဆပ
ိ က
် မ်း မိုနယ်
့ ၊ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသကီး

အ ြခခ(၂၂၁/၂၀၁၂)
၄၉။ Ford Glory အထည်ချုပ်စက်ရ အ ြခခအလပ်သမား

ရြပည်သာ/

အဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်(၄၂/၁၃၂)၊ စက်မ(၇)လမ်း၊ စက်မ

အထည်ချုပ်/

ဇန်(၁)၊ ရြပည်သာ မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး
၅၀။ U.M.H

အထည်ချုပ်စက်ရ

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့

အစည်း၊ အမှတ်-၅၃၈(A)၂၈(C)၊

ရတခါးလမ်း၊ အမှတ်

၂၀-၁-၂၀၁၇

အ ြခခ(၃၉၇/၂၀၁၄)
ရြပည်သာ/

၂၀-၁-၂၀၁၇

အထည်ချုပ်/

(၄)အ ဝး ြပးလမ်းမ ကီး၊ ရြပည်သာ မို နယ်
့ ၊ရန်ကန်တင်
ိ း အ ြခခ(၁၁၂/၂၀၁၂)
ဒသ ကီး
၅၁။ (၆) ရပ်ကွက်
အစည်း၊

အ နှးယာဉ် အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့

ရညာ မာင်ဂိတ်၊ (၆)ရပ်ကက
ွ ၊်

မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး

ရြပည်သာ

ရြပည်သာ
(၆- ရပ်ကက
ွ ်)/
သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင် ရး
(အ နှးယာဉ်)/
အ ြခခ(၂၅၈/၂၀၁၂)

၂၀-၁-၂၀၁၇

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပစ
် ာ

မှတ်ပတင်အမှတ်

၅၂။ စန္ဒာ မာ် တာ်ကားစက်ရအ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ရြပည်သာ/

ပယ်ဖျက်မိန် ့
ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၂၀-၁-၂၀၁၇

ရ ကျးလမ်း၊ ကျာင်းကန်း(န)ရပ်ကက
ွ ၊် ရြပည်သာ မိုနယ်
့ ၊ မာ် တာ်ကားစက်ရ/
ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး

အ ြခခ(၄၂/၂၀၁၂)

၅၃။ အဆင့်ြမင့်မဂလာ စျးဌာနခွဲ(၃) ကန်တင်ကန်ချအ ြခခ မဂလာ တာင်ညန
ွ ် ့/
အလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

မဂလာ စျးဝင်း၊

မဂလာ

၂၀-၁-၂၀၁၇

ကန်တင်ကန်ချ

တာင်ညန
ွ ်မ
့ ုိ နယ်
့ ၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး

(အဆင့်ြမင့်မဂလာ
စျးဌာနခွ-ဲ ၃)/
အ ြခခ(၆၁/၂၀၁၂)

၅၄။ FAMOSO အထည်ချုပ် အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

မဂလာဒ/

မဂလာဒစက်မဇန်(A.7.1)၊ မဂလာဒ မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တင်
ိ း

၂၀-၁-၂၀၁၇

အထည်ချုပ်/

ဒသ ကီး

အ ြခခ(၁၉၂/၂၀၁၂)

၅၅။ မနီရန်ကန်လီမီတက် အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း

မှာ်ဘ/ီ လူသးကန်

၂၀-၁-၂၀၁၇

(၂)၊အမှတ(် ၆၃၀)၊ ြပည်လမ်း၊ လှည်းငပ် ချာင်း ကျးရွာ၊ ( ဆးနှင့် ဆးပစ္စည်း/
မှာ်ဘီ မို ့နယ်၊ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး
၅၆။

အ ြခခ (၂၅၇/၂၀၁၂)

တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှငစ
့် က်
ိ ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်(၈၈)၊

မ ာ်လင်(့ ၁)၊

မာ်လ မိုင်

ရ မိုင်သရ
ီ ိ

၂၀-၁-၂၀၁၇

( ရ မိုင်သီရိ)/

ရပ်ကက
ွ ၊် မာ်လ မိုင် မို ့နယ်၊ မွနြ် ပည်နယ်

စိက်ပျိုး ရး(လယ်)
အ ြခခ(၁၅၉/၂၀၁၄)

၅၇။ ချင်းတွငး် တခွန် အထည်ချုပ်စက်ရ အ ြခခအလပ်သမား

ရြပည်သာ/

အဖွဲ ့အစည်း၊အမှတ်(၄၂/၁၀၃-ခ)၊ က နာင်မင်းသား ကီး

အထည်ချုပ်/

၂၀-၁-၂၀၁၇

လမ်း၊စက်မဇန်-၁၊ ရြပည်သာ မို ့နယ်၊ရန်ကန်တိင်း ဒသ အ ြခခ(၂၇၃/၂၀၁၃)၊
ကီး
၅၈။ အိ က ကာဇစက်ရ

အ ြခခအလပ်သမား

အဖွဲ ့အစည်း၊

ရြပည်သာ/

၂၀-၁-၂၀၁၇

အမှတ(် ၃၉/၉၅)၊ ဦးဖိးလင်လမ်း၊စက်မဇန်(၂)၊ ရြပည်သာ စား သာက်ကန်/
မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး
၅၉။ Hanjen

အထည်ချုပ်စက်ရ

အ ြခခ(၂၈/၂၀၁၂)
အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့

ရြပည်သာ/

အစည်း၊အမှတ(် ၄၂/၃၀၆-ခ)၊ အမှတ်(၄)လမ်းမ ကီး၊စက်မ

အထည်ချုပ်/

ဇန်(၁)၊ ရြပည်သာ မို နယ်
့ ၊ ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး
၆၀။

တာ်ဝင်သစ်အ ချာထည်စက်ရ

အ ြခခအလပ်သမား

အဖွဲ ့အစည်း၊အမှတ်(၉/၃/၃၉၃)၊ ပန်းြခ(၁၀/၉)ရပ်ကွက်၊
ရြပည်သာ မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး

၂၀-၁-၂၀၁၇

အ ြခခ(၁၅၇/၂၀၁၅)
ရြပည်သာ/
ဆာက်လပ် ရး
ပစ္စညး်
(သစ်အ ချာထည်)/
အ ြခခ(၂၆၀/၂၀၁၂)

၂၀-၁-၂၀၁၇

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပစ
် ာ

မှတ်ပတင်အမှတ်

၆၁။ Great World Wide အထည်ချုပ်စက်ရ အ ြခခအလပ်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ြပည်လမ်း၊

ကိးလးကွင်း ကျးရွာ၊

မှာ်ဘီ မို ့နယ်၊ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး
၆၂။ New General Co., Ltd; ရန်ကန်ဆပ်ြပာစက်ရ

မှာဘ
် /ီ

ပယ်ဖျက်မိန် ့
ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၂၀-၁-၂၀၁၇

အထည်ချုပ်/
အ ြခခ(၂၂၃/၂၀၁၂)

ရဝါ

လင်/

ဆပ်ြပာ အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ (၁၅၂/၂၀၁၂)၊

လူသးကန်

အတ်ကျင်း၊ အမှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်၊ လင် မို ့နယ်၊ ရန်ကန်

(ဆပ်ြပာ)/

တိင်း ဒသ ကီး

၂၀-၁-၂၀၁၇

အ ြခခ(၁၅၂/၂၀၁၂)

၆၃။ အာရှနဂါး (MMM) အထည်ချုပ်စက်ရ အ ြခခအလပ် ဒဂ မို ့သစ်ဆိပ်ကမ်း/
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ် (၁၇၁/က)၊ ဘာဂလမ်း၊ ၈၇

အထည်ချုပ်/

ရပ်ကွက်၊ဒဂ မို ့သစ်ဆိပ်ကမ်း မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ

အ ြခခ(၇၇/၂၀၁၂)

၂၀-၁-၂၀၁၇

ကီး
၆၄။ မို ့မကန်တင်ကန်ချ

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ဟမ္မလင်း

ကမ်းနားလမ်း၊ နာက်ပကျစ်ရပ်ကွက်၊ ဟမ္မလင်း မို ့နယ်၊

( နာင်ပကျစ်)/

စစ်ကိင်းတိင်း ဒသ ကီး

ကန်တင်ကန်ချ/

၇-၃-၂၀၁၇

အ ြခခ(၅၁၁/၂၀၁၃)
၆၅။ စက်ဘးီ စက်ရ အ ြခခအလပ်သမား အဖွဲ ့အစည်း၊ စက်ဘးီ

ကျာက်ဆည်/

၇-၃-၂၀၁၇

စက်ရ၊စက်ရများနယ် ြမ၊ ကျာက်ဆည် မိုနယ်
့ ၊မန္တ လးတိင်း လူသးကန်(စက်ဘီး)/
ဒသကီး
၆၆။ တခွန်က ကာင်းြခင်းရတနာ အထပ်သားစက်ရ အ ြခခ
အလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဘယ်လင် ကျးရွာ၊ စဉ့်ကိင်
မို ့နယ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး

အ ြခခ(၃၆၅/၂၀၁၄)
စဉ့်ကိင်/

၇-၃-၂၀၁၇

ဆာက်လပ် ရး
ပစ္စည်း(အထပ်သား)/
အ ြခခ(၂၆၀/၂၀၁၃)

၆၇။ Cap-1 ဦးထပ်စက်ရ အ ြခခအလပ်သမား အဖွဲ ့အစည်း၊

ပဲခူး/

၇-၃-၂၀၁၇

အမှတ်(၁၇၄)၊ သနပ်ပင်လမ်း၊ ဗိလ်ကန်းရပ်ကွက်၊ ပဲခူး လူသးကန်(ဦးထပ်)/
မို ့နယ်၊ ပဲခးူ တိင်း ဒသ ကီး

အ ြခခ(၂၈၄/၂၀၁၂)

၆၈။ Asia World Myanmar Paper Mill အ ြခခအလပ် ဒဂ မို ့သစ် တာင်ပင်
ိ း/

၁၄-၃-၂၀၁၇

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ် (၁၂၅/ ၁၂၆)၊ (၂၃) ရပ်ကက
ွ ၊် လူသးကန်(စက္က ူ)/
မူဆယ်လမ်း၊စက်မဇန်(၁)၊ ဒဂ မို ့သစ် တာင်ပိင်း မို ့နယ်၊ အ ြခခ(၁၅၇/၂၀၁၂)
ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး
၆၉။ အမရ အာင်ယက္က န်း အ ြခခအလပ်သမား အဖွဲ ့အစည်း၊ အမရပူရ(ကျန်တန်း)/
ကျန်တန်းရပ်ကွက်၊အမရပူရ မို ့နယ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ အထည်ချုပ်(ယက္ကန်း/
ကီး

အ ြခခ(၉၃/၂၀၁၃)

၁၄-၃-၂၀၁၇

စဉ်
၇၀။

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပစ
် ာ

မှတ်ပတင်အမှတ်

တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှငစ
့် က်
ိ ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား မာ်လ မိုင်(သီရိ မိုင်)/
အဖွဲ ့အစည်း၊ သီရိ မိုင်ရပ်ကွက်၊

ပယ်ဖျက်မိန် ့
ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၁၇-၅-၂၀၁၇

မာ်လ မိုင် မို ့နယ်၊ မွန် စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၃၃၂/၂၀၁၄)

ြပည်နယ်
၇၁။ ဥယျာဉ်ြခစိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား အဖွဲ ့အစည်း၊

ရး(ဒူးယား)/

ဒူးယားရွာ၊ ရး မို ့နယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

၁၇-၅-၂၀၁၇

စိက်ပျိုး ရး
(ဥယျာဉ်ြခ)/
အ ြခခ(၃၃၅/၂၀၁၂)

၇၂။ AAA ဘိလပ် ြမစက်ရအ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း

ပသိမ် ကီး/

(၂)၊ က ဲနဖားရွာ၊ ပသိမ် ကီး မို ့နယ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ

၁၇-၅-၂၀၁၇

ဆာက်လပ် ရး

ကီး

ပစ္စညး် (ဘိလပ် ြမ)/
အ ြခခ(၁၁၆/၂၀၁၂)

၇၃။ အမှတ်(၃)

ဆးဝါးစက်ရ(စစ်ကင်
ိ း) အ ြခခအလပ်သမား

စစ်ကင်
ိ း/

အဖွဲ ့အစည်း၊ စစ်ကင်
ိ း မို ့နယ်၊ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသ ကီး

၁၂-၇-၂၀၁၇

လူသးကန်( ဆးဝါး)/
အ ြခခ(၄၇၁/၂၀၁၄)

၇၄။ တခွန် အာင်းကန်း

တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှင့် စိက်ပျိုး ရး

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

လယ် ဝး

အာင်းကန်း ကျးရွာ၊

၁၂-၇-၂၀၁၇

( အာင်းကန်း/

အာင်းကန်း ကျးရွာအပ်စ၊လယ် ဝး မို နယ်
့ ၊ နြပည် တာ် စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
ကာင်စီနယ် ြမ

အ ြခခ(၅၂၄/၂၀၁၄)

၇၅။ ပီအယ်လစ
် တ
ီ တယ်
ိ
အးီ အင်ပီ
ထတ်လပ် ရး၊

ြမန်မာရှသ
ိ ဘာဝ

ကန်ထရိက်

ဓါတ် ငွ ့

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့

အစည်း၊ အန်းပင်ကင
ွ ်း ကျးရွာ၊ က ပါက် ဒသ၊

ရြဖူ/

၂၅-၇-၂၀၁၇

တွငး် ထွကပ
် စ္စညး်

ရြဖူ (သဘာဝဓါတ် ငွ )့

မို ့နယ်၊ တနသာရီတိင်း ဒသ ကီး
၇၆။ ဆန်နီရှူးစက်ရအ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်
(၂၄၇-ဘီ)၊ ဦးထွနး် ညိုလမ်း၊ စက်မဇန်(၂)၊ လင်သာယာ
မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး
၇၇။ ြမန်မာ့ဝိင်နှင့်အ ဖျာ်ယမကာလပ်ငန်းအ ြခခအလပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊အမှတ၇
် ၅(ခ)၅/၆၊ပတ္တ ြမားလမ်း၊ ရြပည်သာ
မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး

အ ြခခ(၃၉၃/၂၀၁၄)
လင်သာယာ/

၂၉-၈-၂၀၁၇

လူသးကန်(ဖိနပ်)/
အ ြခခ(၁၀၈/၂၀၁၂)
အင်းစိန/်

၂၈-၉-၂၀၁၇

စား သာက်ကန်
လပ်ငန်း/
အ ြခခ(၃၅/၂၀၁၂)

၇၈။ Costec ချည်မ င်နှင့် အထည်ချုပ်စက်ရ အ ြခခအလပ်

ရြပည်သာ/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊အမှတ-် ၂၈၆(က)၊စိနစ
် ဂ
ီ ဏ် ရာင်လမ်း၊

အထည်ချုပ်/

(၉)ရပ်ကက
ွ ၊် ရြပည်သာ မိုနယ်
့ ၊ ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး

အ ြခခ(၉၈/၂၀၁၃)

၂၈-၉-၂၀၁၇

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပစ
် ာ

မှတ်ပတင်အမှတ်

၇၉။ ရန်ကန်ဘူတာ ကီးဌာနခွဲ(၂)ကန်တင်ကန်ချ အ ြခခအလပ် မဂလာ တာင်ညန
ွ ် ့/
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ရန်ကန်ဘူတာ ကီးဌာနခွ(ဲ ၂)၊ ပါဆယ်
ဝင်း၊ မဂလာ တာင်ညွန် ့မို ့နယ်၊ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး

ပယ်ဖျက်မိန် ့
ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၂၈-၉-၂၀၁၇

ကန်တင်ကန်ချ
(ရန်ကန်ဘူတာ ကီး
ဌာနခွဲ-၂)/
အ ြခခ(၆၀/၂၀၁၂)

၈၀။ ဟန်ဇးဟန်ဒရက် အထည်ချုပ်စက်ရ အ ြခခအလပ်သမား

လင်သာယာ/

အဖွဲ ့အစည်း၊အမှတ်(၃၄၉)၊ကင်းဝန်မင်း ကီးလမ်း၊ ရလင်

အထည်ချုပ်/

ပန်းစက်မဇန်၊လင်သာယာ မို ့နယ်၊ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး

အ ြခခ(၆၄/၂၀၁၅)

၈၁။ ြမန်မာဂလိဂွန် အထည်ချုပ်စက်ရ အ ြခခအလပ်သမား ဒဂ မို ့သစ်ဆပ
ိ က
် မ်း/
အဖွဲ ့အစည်း၊ PLOT No. 90-91၊ ဒဂဆိပက
် မ်းစက်မဇန်
(၁)၊ ဒဂ မိုသစ်
့ ဆိပ်ကမ်း မို ့နယ်၊ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး
၈၂။ Myanmar Veneer & Plywood Private ကမ္ပဏီ

၁၃-၁၂-၂၀၁၇

အထည်ချုပ်/
အ ြခခ(၈၃/၂၀၁၂)
စစ်ကိင်း/

သစ်အ ချာထည်စက်ရအ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း

ဆာက်လပ် ရး

(၁)၊ ပတ္တ ြမားရပ်ကွက်၊ စစ်ကိင်း မို ့နယ်၊ စစ်ကိင်းတိင်း

ပစ္စည်း

ဒသ ကီး

၁၇-၁၀-၂၀၁၇

၁၃-၁၂-၂၀၁၇

(သစ်အ ချာထည်)/
အ ြခခ(၁၅၃/၂၀၁၅)

၈၃။ Myanmar Veneer & Plywood ကမ္ပဏီသစ်အ ချာ

စစ်ကိင်း/

ထည်စက်ရအ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း(၂)၊ ပတ္တ ြမား

ဆာက်လပ် ရး

ရပ်ကက
ွ ၊် ပတ္တ ြမားစက်မဇန်၊ စစ်ကင်
ိ း မို နယ်
့ ၊ စစ်ကင်
ိ းတိင်း

ပစ္စညး်

ဒသ ကီး

၁၃-၁၂-၂၀၁၇

(သစ်အ ချာထည်)/
အ ြခခ(၃၄၉/၂၀၁၅)

၈၄။ အ နှးယာဉ်လပ်သား အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊
နဝရတ် စျးထိပ်၊ (၇/၈)ရပ်ကွက်၊

ရြပည်သာ မို ့နယ်၊

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး

ရြပည်သာ(၇/၈)

ဘ၁၃-၁၂-၂၀၁၇

ရပ်ကက
ွ ်/
သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင် ရး
(အ နှးယာဉ်)/
အ ြခခ(၅၆/၂၀၁၂)

၈၅။ ကမ္ဘာဝ
့ တ်စားဆင်ယင်မအထည်ချုပ်စက်ရ အ ြခခအလပ်

ရြပည်သာ/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊အမှတ(် ၃၉/၈၄)၊သချပ်ဝန်ဦးညွန် ့လမ်း၊

အထည်ချုပ်/

၁၃-၁၂-၂၀၁၇

စက်မဇန်(၂)၊ ရြပည်သာ မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး။ အ ြခခ(၁၃၃/၂၀၁၂)
၈၆။ စည်းလး သာကန်တင်ကန်ချ
အစည်း၊
ဒသ ကီး

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့ တမူး( စျးတန်း)/

စျးတန်းရပ်ကက
ွ ၊် တမူး မို ့နယ်၊ စစ်ကိင်းတိင်း

ကန်တင်ကန်ချ
အ ြခခ(၁၇၉/၂၀၁၅)

၁၃-၁၂-၂၀၁၇

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပစ
် ာ

၈၇။ နန်းဖါလကန်တင်ကန်ချအ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊
နန်းဖါလ-၁၃ရပ်ကွက်၊ တမူး မို ့နယ်၊ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသ
ကီး

မှတ်ပတင်အမှတ်
တမူး

ပယ်ဖျက်မိန် ့
ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၁၃-၁၂-၂၀၁၇

(နန်းဖါလ ၁၃
ရပ်ကက
ွ ်)/
ကန်တင်ကန်ချ
အ ြခခ(၁၈၀/၂၀၁၅)

၈၈။ စက်ဆန်းဆိဒ်ဒင်ဌာနခွဲ(၅)ကန်တင်ကန်ချအ ြခခအလပ်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ စက်ဆန်းကန်ရဝင်း၊မဂလာ တာင်ညန
ွ ့်
မို နယ်
့ ၊ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး

မဂလာ တာင်ညန
ွ ် ့/

၂၆-၁-၂၀၁၈

ကန်တင်ကန်ချ
( စက်ဆန်းဆိဒ်ဒင်
ဌာနခွ-ဲ ၅)/
အ ြခခ(၆၆/၂၀၁၂)

၈၉။ ရန်ကန်ဘတ
ူ ာ ကီးဌာနခွ(ဲ ၁)

ကန်တင်ကန်ချအ ြခခအလပ် မဂလာ တာင်ညန
ွ ် ့/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်(၁)စ ကန်ထပ
ိ ၊် ရန်ကန်ဘူတာ

၂၆-၁-၂၀၁၈

ကန်တင်ကန်ချ/

ကီးဝင်း၊ မဂလာ တာင်ညွန် ့မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ အ ြခခ(၈၂/၂၀၁၂)
ကီး
၉၀။ ရလပ်သား အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ပတ္တ ြမား

လက်ပတန်း

၂၆-၁-၂၀၁၈

ရပ်ကက
ွ ၊် ကလား ချာင်း ကျးရွာ၊သာရ ဝါ ကျးရွာအပ်စ၊ (ကလား ချာင်း)/
လက်ပတန်း မို ့နယ်၊ ပဲခးူ တိင်း ဒသ ကီး

ရလပ်ငန်း/
အ ြခခ(၄၄၆/၂၀၁၃)

၉၁။ တခွန်လွန် ကာင်း

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

လွန် ကာင်း ကျးရွာ၊

ြပင်ဦးလွင်

၂၆-၁-၂၀၁၈

(လွန် ကာင်း)/

လွန် ကာင်း ကျးရွာအပ်စ၊ ြပင်ဦးလွင် မိုနယ်
့ ၊ မန္တ လးတိင်း စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
ဒသကီး။

အ ြခခ(၃၃၃/၂၀၁၄)

၉၂။ Eco Max တာယာကွန် ပါင်းြပန် ကိတစ
် က်ရအ ြခခအလပ်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဒဒ-၂၃/၆၆၊(ဆ)ရပ်ကက
ွ ၊် ြပည် ကီးတခွန်
မို နယ်
့ ၊မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး

ြပည် ကီးတခွန်/

၂၆-၁-၂၀၁၈

လူသးကန်(တာယာ
ကွန် ပါင်းြပန် ကိတ်)/
အ ြခခ(၂၉၁/၂၀၁၅)

၉၃။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှငစ
့် က်
ိ ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား

ရး(မာန် အာင်)/

အဖွဲ ့အစည်း၊ မာန် အာင် ကျးရွာ၊ ကိးမိင် ကျးရွာအပ်စ၊

စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/

ရး မို ့နယ်၊ မွန်ြပည်နယ်
၉၄။

အ ြခခ(၁၂၆/၂၀၁၆)

ရး မို ့နယ် ကန်တင်ကန်ချ အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့ ရး(ရန် ကီး အာင်)/
အစည်း၊ အမှတ်(၂-က)၊

၂၆-၁-၂၀၁၈

ြမကွက်အမှတ်(၂)၊ ဗိလ်ချုပ်

လမ်း၊ ရန် ကီး အာင်ရပ်ကက
ွ ၊် ရး မို ့၊ မွန်ြပည်နယ်

ကန်တင်ကန်ချ/
အ ြခခ(၂၆၆/၂၀၁၂)

၁၄-၂-၂၀၁၈

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပစ
် ာ

မှတ်ပတင်အမှတ်

၉၅။ လင်းဝင်း သစ်အ ချာထည်စက်ရ အ ြခခအလပ်သမား ဒဂ မို ့သစ် တာင်ပင်
ိ း/
အဖွဲ ့အစည်း(၂)၊ အမှတ်(၈၆)၊

တာင် ကီးလမ်း၊စက်မ

ဇန်(၁)၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး

ပယ်ဖျက်မိန် ့
ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၁၄-၂-၂၀၁၈

ဆာက်လပ် ရး
ပစ္စည်း
(သစ်အ ချာထည်)/
အ ြခခ(၆၄/၂၀၁၃)

၉၆။ AAA ဘိလပ် ြမစက်ရ အ ြခခအလပ်သမား အဖွဲ ့အစည်း
(၂)၊ ကျာက် ချာ ကျးရွာ၊က န
ဲ ဖား တာင်ကင
ွ း် ၊ပသိမ် ကီး
မို ့နယ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး

ပသိမ် ကီး/

၁၄-၂-၂၀၁၈

ဆာက်လပ် ရး
ပစ္စညး် (ဘိလပ် ြမ)/
အ ြခခ(၂၅၂/၂၀၁၃)

၉၇။ ကန်တင်ကန်ချအ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ကျုဒိး
မို ့၊ ကာ့ကရိတ် မို ့နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်

ကျုဒိး/

၁၄-၂-၂၀၁၈

ကန်တင်ကန်ချ/
အ ြခခ(၁၄၈/၂၀၁၄)

၉၈။ တခွန်စိးမိး(၅)အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အိတ်ချ်-

ြပည် ကီးတခွန/်

၂၂၉/၂၃၀၊ က နာင်မင်းသား ကီးလမ်း၊ SMI ပီနအိတ်

လူသးကန်

စက်ရ၊ ြပည် ကီးတခွန် မို ့နယ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး

(ပီနအိတ)် /

၁၄-၂-၂၀၁၈

အ ြခခ(၂၀၉/၂၀၁၄)
၉၉။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှင့် စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား

သြဖူ

အဖွဲ ့အစည်း၊ ကွမ်သတ် ကျးရွာ၊ သြဖူဇရပ် မို ့နယ်၊ မွန်

ဇရပ်(ကွမသ
် တ်)/

ြပည်နယ်

၁၄-၂-၂၀၁၈

စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၅၂၉/၂၀၁၄)

၁၀၀။ ရာြပည့်ဂျပ်ပးစက္က ူစက်ရအ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊
ညည-(၁၈)၊အိမအ
် မှတ် (၅၀)၊ ၅၈လမ်း၊စိန်ပ ဒသာ နာက်
ကျာကပ်လမ်း၊

သင်ပန်းကန်းရပ်ကက
ွ ၊်

ြပည် ကီးတခွန်

မို ့နယ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး
၁၀၁။ တခွန် ရသ ရာက်ကန်း တာင်သူလယ်သမားနှင့် စိက်ပျိုး

ြပည် ကီးတခွန/်

၁၄-၂-၂၀၁၈

လူသးကန်
(ဂျပ်ပးစက္က ူ)/
အ ြခခ(၂၂၉/၂၀၁၇)
ြပင်ဦးလွင်

၄-၄-၂၀၁၈

ရး အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း အမှတ်(၇၂)၊ ရသ ( ရသ ရာက်ကန်း)/
ရာက်ကန်း ကျးရွာ၊ ြပင်ဦးလွင် မို ့နယ်၊ မန္တ လးတိင်း စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
ဒသ ကီး
၁၀၂။ တခွနစ
် းမိ
ိ း(၄) အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း အိတခ
် ျ်-

အ ြခခ(၂၃၆/၂၀၁၃)
ြပည် ကီးတခွန/်

၂၂၉/၂၃၀၊ က နာင်မင်းသား ကီးလမ်း၊SMI ပီနအိတစ
် က်ရ၊

လူသးကန်

ြပည် ကီးတခွန် မို ့နယ်၊မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး။

(ပီနအိတ)် /
အ ြခခ(၂၀၈/၂၀၁၄)

၄-၄-၂၀၁၈

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပစ
် ာ

မှတ်ပတင်အမှတ်

၁၀၃။ တနယ်တခွန် တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရးအ ြခခ တန် ့ဆည်(တနယ်)/

ပယ်ဖျက်မိန် ့
ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၄-၄-၂၀၁၈

အလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ တနယ် ကျးရွာ၊ ခ ပါင်း ကိုင် စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
ကျးရွာအပ်စ၊တန် ့ဆည် မို ့နယ်၊စစ်ကိင်းတိင်း ဒသ ကီး
၁၀၄။ ခ ပါင်း ကိုင်တခွန်(၁)

အ ြခခ(၅၄၆/၂၀၁၄)

တာင်သူလယ်သမားနှင့် စိက်ပျိုး

တန် ့ဆည်

ရးအ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ခ ပါင်း ကိုင် ကျးရွာ၊

၄-၄-၂၀၁၈

(ခ ပါင်း ကိုင်)/

တန် ့ဆည် မို ့နယ်၊ စစ်ကင်
ိ းတိင်း ဒသ ကီး

စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၅၄၈/၂၀၁၄)

၁၀၅။ ခ ပါင်း ကိုင်တခွန်(၂)

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး

ရးအ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

တန် ့ဆည်

ခ ပါင်း ကိုင်

၄-၄-၂၀၁၈

(ခ ပါင်း ကိုင်)/

ကျးရွာ၊ တန် ့ဆည် မို ့နယ်၊ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသ ကီး

စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၅၄၉/၂၀၁၄)

၁၀၆။ ထူးြခားဆင်ြဖူ တာ် ကွနက
် ရစ်စက်ရ အ ြခခအလပ်သမား

ြပည် ကီးတခွန်

အဖွဲ ့အစည်း၊အကွက်အမှတC
် 1+B၊ စက်မ-၁ပန်းြခလမ်း၊

၄-၄-၂၀၁၈

(စက်မ-၁ပန်းြခ)/

ြပည် ကီးတခွန် မို ့နယ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး

ဆာက်လပ် ရး
ပစ္စည်း(ကွန်ကရစ်)/
အ ြခခ(၂၈၄/၂၀၁၆)

၁၀၇။ ဆင်နှစ် ကာင် ပီနန်အိတ်စက်ရ အ ြခခအလပ်သမား ပသိမ် ကီး(ကျီကန်း)/
အဖွဲ ့အစည်း၊ကျီကန်း ကျးရွာ၊ ဆင်နှစ် ကာင်ပီနန်အိတ်

၄-၄-၂၀၁၈

လူသးကန်

စက်ရ၊ ပသိမ် ကီး မို ့နယ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး

(ပီနန်အိတ်)/
အ ြခခ(၃၈၇/၂၀၁၆)

၁၀၈။ တခွန်ဓနသိဒ္ဓိ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရးအ ြခခ ပသိမ် ကီး(ဓနသိဒိ)္ဓ /

၂၇-၄-၂၀၁၈

အလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ဓနသိဒ္ဓိ ကျးရွာ၊ ပသိမ် ကီး မို ့ စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
နယ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး
၁၀၉။ တခွန် ရ တာင်(၁)လမ်းစီမကိနး် အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့

အ ြခခ(၂၈၂/၂၀၁၃)
စစ်ကိင်း

၂၇-၄-၂၀၁၈

အစည်း၊ ညာင်ပင်ဝန်း ကျးရွာ၊ စစ်ကိင်း မို ့နယ်၊ စစ်ကိင်း ( ညာင်ပင်ဝန်း)/
တိင်း ဒသ ကီး

ဝန် ဆာင်မ
(လမ်းစီမကိန်း)/
အ ြခခ(၂၈၆/၂၀၁၃)

၁၁၀။ Y.I.G.I လယ်ယာသးစက်ကိရိယာထတ်လပ် ရးစက်ရ၊
အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ (၉) မိင်၊ ြပည်လမ်း၊
မရမ်းကန်း မို ့နယ်၊ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး

မရမ်းကန်း
လူသးကန်ပစ္စညး်
(လယ်ယာသး
စက်ကရ
ိ ယ
ိ ာ)/
အ ြခခ(၃၆၆/၂၀၁၃)

၂၇-၄-၂၀၁၈

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပစ
် ာ

မှတ်ပတင်အမှတ်

၁၁၁။ တခွန်(၃) CP စိန် ရြမ ကက်သား ဖာက်စက်ရ၊ အ ြခခ
အလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ဂျီ(၄/ အ)၊ပန်းြခလမ်း၊ြပည် ကီး
တခွန် မို ့နယ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး

ြပည် ကီးတခွန/်

ပယ်ဖျက်အမိန် ့
ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၂၇-၄-၂၀၁၈

မွးြမူ ရး
(CP ကက်)/
အ ြခခ(၂၁၇/၂၀၁၄)

၁၁၂။

တာင်သူလယ်သမားနှင့် စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်

ကာအင်းဆိပ် ကီး

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ က မာ့ ကျးရွာ၊ ကာအင်းဆိပ် ကီး

(က မာ့)/

မို ့နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်

၂၇-၄-၂၀၁၈

စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၂၃၂/၂၀၁၄)

၁၁၃။

ရလီနန်းပီနန်အတ
ိ ်စက်ရ

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့

အစည်း၊သစ်ချိုကန်း ကျးရွာ၊ပသိမ် ကီး မို ့နယ်၊မန္တ လး
တိင်း ဒသ ကီး

ပသိမ် ကီး

၂၇-၄-၂၀၁၈

(သစ်ချိုကန်း)/
လူသးကန်
(ပီနန်အိတ်)
အ ြခခ(၆/၂၀၁၆)

၁၁၄။ မဟာလဝန်း

တာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိက်ပျိုး ရး

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့ အစည်း တာင်က န်း ကျးရွာ၊
ြပင်ဦးလွင် မို ့နယ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး

ြပင်ဦးလွင်

၂၇-၄-၂၀၁၈

( တာင်က န်း)/
စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ (၆၀/၂၀၁၆)

၁၁၅။ လယ်တီးတခွန်

တာင်သူလယ်သမားနှင့်

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိက်ပျုိ း ရး တန် ့ဆည်(လယ်တးီ )/

လယ်တးီ ကျးရွာ၊

၂၇-၄-၂၀၁၈

စိက်ပျိုး ရး(ယာ)/

လယ်တီး ကျးရွာအပ်စ၊တန် ့ဆည် မို ့နယ်၊ စစ်ကိင်းတိင်း အ ြခခ(၇၆/၂၀၁၆)
ဒသ ကီး
၁၁၆။ SGS ပိ ့ကန်သင
ွ း် ကန်စစ် ဆး ရး အ ြခခအလပ်သမား ဒဂ မို ့သစ် တာင်ပင်
ိ း/
အဖွဲ ့အစည်း၊အမှတ်(၆၉၇)၊ြမရတနာလမ်း၊ ၂၄ ရပ်ကက
ွ ၊်
ဒဂ မို ့သစ် တာင်ပိင်း မို နယ်
့ ၊ ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး

၁၈-၆-၂၀၁၈

ဝန် ဆာင်မ
(စစ် ဆး ရး)/
အ ြခခ(၅၄/၂၀၁၂)

၁၁၇။ ကန်ထမ်း/လူထမ်း

အ ြခခအလပ်သမား အဖွဲ ့အစည်း၊

ကင်မန
ွ း် ချာင်း ကျးရွာ၊ ကျိုက်ထိ မို ့နယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

ကျိုက်ထိ

၁၈-၆-၂၀၁၈

(ကင်မွန်း ချာင်း)
ကန်တင်ကန်ချ/
အ ြခခ(၁၂၆/၂၀၁၂)

၁၁၈။ အမရ အာင် ြမယက္က န်းလပ်ငန်း
အဖွဲ ့အစည်း၊

အ ြခခအလပ်သမား

ကျန်တန်းရပ်ကွက်၊

မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး

အမရပူရ မို ့နယ်၊

အမရပူရ/
အထည်ချုပ်
(ယက္က န်း)/
အ ြခခ(၂၈၈/၂၀၁၃)

၁၈-၆-၂၀၁၈

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပစ
် ာ

မှတ်ပတင်အမှတ်

က လး
အဖွဲ ့အစည်း၊စခန်း ကီးစြပ ကျးရွာ၊က လး မို ့နယ်၊စစ်ကင်
ိ း (စခန်း ကီးစြပ)/
စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
တိင်း ဒသ ကီး
အ ြခခ(၃၇၉/၂၀၁၄)
တာင်သာ
၁၂၀။ တခွန-် တမိက်သာ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး
(တစ်မိက်သာ)/
အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ တမိက်သာ ကျးရွာ၊
ြမင်းြခခရိင်၊ တာင်သာ မို နယ်
့ ၊မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၅၆၉/၂၀၁၄)
လယ် ဝး/
၁၂၁။ ဂယ်လာရီဝန် ဆာင်မ အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊
ဝန် ဆာင်မ
ရယကရးအနီး၊အမှတ်(၅/၆၄)၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ဈး
(ဟိတယ်)/
အ ရှ ဘက်
့
(၂)လမ်း၊ လယ် ဝး မို ့နယ်၊ ြပည် ထာင်စ
အ ြခခ(၃၁/၂၀၁၈)
နယ် ြမ
အမရပူရ/
၁၂၂။ ပ ဖာ်စက်ရ (က န်း) အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊
အမှတ်(၂-ခ)၊မှနတ
် န်းရပ်ကက
ွ ၊် အမရပူရ မို ့နယ်၊မန္တ လး ပ ဖာ်စက်ရ(က န်း)/
အ ြခခ(၁၁/၂၀၁၂)
တိင်း ဒသ ကီး
၁၁၉။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရးအ ြခခအလပ်သမား

၁၂၃။ သီရက
ိ န်တင်ကန်ချအ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ သီရိ
မဂလာ ဈး၊ လင် မို နယ်
့ ၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး
၁၂၄။ အ ထွ ထွဌာနခွဲ ကန်တင်ကန်ချ အ ြခခအလပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊

အမှတ်(၅၁)၊

ထားဝယ်တတားလမ်း၊

မရမ်းကန်းရပ်ကွက်၊ မာ်လ မိုင် မို နယ်
့ ၊ မွနြ် ပည်နယ်
၁၂၅။

တာင်သူလယ်သမားနှင့် စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ြမနန္ဒာရပ်ကက
ွ ၊်

မိင်း နာင် ကျးရွာ၊

မိးညင်း မိုနယ်
့ ၊ ကချင်ြပည်နယ်
၁၂၆။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှငစ
့် က်
ိ ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊ကျခန်းဒပ် ကျးရွာ၊ မိး မာက် မို ့နယ်၊ ကချင်
ြပည်နယ်

၁၂၇။ ဥယျာဉ်ြခစိက်ပျိုး ရး

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

နန်းဖာ ဖာ့ ကျးရွာ၊ ကာအင်းဆိပ် ကီး မို ့နယ်၊ ကရင်
ြပည်နယ်

လင်/
ကန်တင်ကန်ချ(သီရိ)/
အ ြခခ(၄၆/၂၀၁၂)
မာ်လ မိုင်/
ကန်တင်ကန်ချ
(အ ထွ ထွဌာနခွ)ဲ /
အ ြခခ(၁၃၈/၂၀၁၂)
မိးညင်း
(မိင်း နာင်၊ြမနန္ဒာ)/
စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၃၀၁/၂၀၁၃)
မိး မာက်
(ကျခန်းဒပ်)/
စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၅၀/၂၀၁၄)
ကာအင်းဆိပ် ကီး
(နန်းဖာ ဖာ့)/
စိက်ပျိုး ရး
(ဥယျာဉ်ြခ)/
အ ြခခ(၆၁/၂၀၁၄)

ပယ်ဖျက်အမိန် ့
ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၁၈-၆-၂၀၁၈

၁၈-၆-၂၀၁၈

၁၈-၆-၂၀၁၈

၃-၈-၂၀၁၈

၃-၈-၂၀၁၈

၃-၈-၂၀၁၈

၃-၈-၂၀၁၈

၃-၈-၂၀၁၈

၃-၈-၂၀၁၈

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပစ
် ာ

မှတ်ပတင်အမှတ်

၁၂၈။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရးအ ြခခအလပ်သမား

မိး မာက်

အဖွဲ ့အစည်း၊ နာင် ပါင်း ကျးရွာ၊ မိး မာက် မိုနယ်
့ ၊ ကချင်

( နာင် ပါင်း)/

ြပည်နယ်

ပယ်ဖျက်အမိန် ့
ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၃-၈-၂၀၁၈

စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၁၇၃/၂၀၁၄)

၁၂၉။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှငစ
့် က်
ိ ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊ မပ ကျးရွာ၊ မိး မာက် မိုနယ်
့ ၊ကချင်ြပည်နယ်

မိး မာက်(မပ)/

၃-၈-၂၀၁၈

စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၁၇၄/၂၀၁၄)

၁၃၀။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား မိး မာက်(လဂျာ)/

၃-၈-၂၀၁၈

အဖွဲ ့အစည်း၊လဂျာ ကျးရွာ၊မိး မာက် မိုနယ်
့ ၊ကချင်ြပည်နယ် စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၂၂၅/၂၀၁၄)
၁၃၁။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှငစ
့် က်
ိ ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊ထန်း ချာင်း ကျးရွာ၊မကျီးကန်း ကျးရွာအပ်စ၊
ဆိပြ် ဖူမိုနယ်
့ ၊ မ ကွးတိင်း ဒသကီး

ဆိပ်ြဖူ

၃-၈-၂၀၁၈

(ထန်း ချာင်း)/
စိက်ပျိုး ရး(ယာ)/
အ ြခခ(၂၅၉/၂၀၁၄)

၁၃၂။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊ မပ ကျးရွာ၊ မိး မာက် မိုနယ်
့ ၊ ကချင်ြပည်နယ်

မိး မာက်(မပ)/

၃-၈-၂၀၁၈

စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၃၅၄/၂၀၁၄)

၁၃၃။ တခွန်- ချာင်းခွ

တာင်သူလယ်သမားနှင့်

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

စိက်ပျိုး ရး တာင်သာ( ချာင်းခွ)/

ချာင်းခွ ကျးရွာ၊ စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/

တာင်သာမိုနယ်
့ ၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး
၁၃၄။

၃-၈-၂၀၁၈

တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှင့် စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊ကန်းတိန် ကျးရွာ၊မန်စီ မိုနယ်
့ ၊ကချင်ြပည်နယ်

အ ြခခ(၅၅၈/၂၀၁၄)
မန်စီ(ကန်းတိန်)/

၃-၈-၂၀၁၈

စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၂/၂၀၁၅)

၁၃၅။ အမှတ(် ၁)သမဏိစက်ရ အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ြမင်းြခ/

၃-၈-၂၀၁၈

ဝန်ထမ်းအိမရ
် ာ(၆/၁၁)၊ အမှတ်(၁)သမဏိစက်ရ(ြမင်းြခ)ဝင်း၊ သရည်ကျို(သမဏိ)/
ြမင်းြခ မို ့နယ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး

အ ြခခ(၂၃/၂၀၁၅)

၁၃၆။ တာင်သူလယ်သမားနှင့် စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊

နာင်ချို ကီး ကျးရွာ၊

နာင်ချို မိုနယ်
့ ၊ ရှမး်

ြပည်နယ်

နာင်ချို

၃-၈-၂၀၁၈

( နာင်ချို ကီး)/
စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၆၈/၂၀၁၅)

၁၃၇။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှင့် စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား

မိး မာက်

အဖွဲ ့အစည်း၊ လဂျာကန်း ကျးရွာ၊ မိး မာက် မိုနယ်
့ ၊ ကချင်

(လဂျာကန်း)/

ြပည်နယ်

စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၂၃၄/၂၀၁၅)

၃-၈-၂၀၁၈

စဉ်
၁၃၈။

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပစ
် ာ

မှတ်ပတင်အမှတ်

တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှငစ
့် က်
ိ ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား မိးညင်း(မိင်း နာင်)/

ပယ်ဖျက်အမိန် ့
ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၃-၈-၂၀၁၈

အဖွဲ ့အစည်း၊မိင်း နာင် ကျးရွာ၊ ဆင်ြဖူကန်းရပ်ကက
ွ ်(၂)၊ စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အင်း တာ် ကီး ဒသ၊ မိးညင်း မိုနယ်
့ ၊ကချင်ြပည်နယ်

အ ြခခ(၂၆၇/၂၀၁၅)

၁၃၉။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမားမိးညင်း(ရွာသစ် ကီး)/
အဖွဲ ့အစည်း၊

၃-၈-၂၀၁၈

ရွာသစ် ကီး ကျးရွာ၊ မိးညင်း မိုနယ်
့ ၊ ကချင် စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၂၆၈/၂၀၁၅)

ြပည်နယ်

၁၄၀။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား မိးညင်း(လးတ)/
အဖွဲ ့အစည်း၊ လးတ ကျးရွာ၊ အင်း တာ် ကီး ဒသ၊ မိးညင်း
မို နယ်
့
၊ ကချငြ် ပည်နယ်
၁၄၁။ တခွန(် အင်းယား)

၃-၈-၂၀၁၈

ရလပ်ငန်း/
အ ြခခ(၂၆၉/၂၀၁၅)

တာင်သူလယ်သမားနှင့် စိက်ပျိုး ရး

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ြပင်ဦးလွင်

၃-၈-၂၀၁၈

(အင်းယား)/

အင်းယား ကျးရွာ၊

ြပင်ဦးလွင် မိုနယ်
့ ၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး

စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၃၈၅/၂၀၁၅)

၁၄၂။ ကန်တင်ကန်ချ အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း(၁)၊ ရပျ
လး ကျးရွာ၊ တာကန်း ကျးရွာအပ်စ၊ ရကူ မို ့နယ်၊ကချင်
ြပည်နယ်
ရပျ

လး ကျးရွာ၊ တာကန်း ကျးရွာအပ်စ၊ ရကူ မိုနယ်
့ ၊ကချင်
ြပည်နယ်

၁၄၅။

ကန်တင်ကန်ချ/
ရကူ ( ရပျ လး)/

၃-၈-၂၀၁၈

ကန်တင်ကန်ချ/
အ ြခခ(၃၆၈/၂၀၁၆)

တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှင့် စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊

၃-၈-၂၀၁၈

အ ြခခ(၃၆၇/၂၀၁၆)

၁၄၃။ ကန်တင်ကန်ချ အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း(၂)၊

၁၄၄။

ရကူ( ရပျ လး)/

ရကူ( ရပ ဒသာ)/

ရပ ဒသာ ကျးရွာ၊

ရ ချာင်းသာ ကျးရွာ စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/

အပ်စ၊ ရကူ မိုနယ်
့ ၊ကချင်ြပည်နယ်

အ ြခခ(၃၇၀/၂၀၁၆)

တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှငစ
့် က်
ိ ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား

မိး မာက်

၃-၈-၂၀၁၈

၃-၈-၂၀၁၈

အဖွဲ ့အစည်း၊အထက်ဆားကန်း ကျးရွာ၊ ဒါ့ဖန်းယန် မိုနယ်
့
(အထက်ဆားက န်း)/
ခွ၊ဲ မိး မာက် မိုနယ်
့ ၊ ကချင်ြပည်နယ်

စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၃၇၅/၂၀၁၆)

၁၄၆။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှင့် စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊ မဟာနဒီ ကျးရွာ၊

၃-၈-၂၀၁၈

ရ ချာင်းသာ ကျးရွာ စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/

အပ်စ၊ ရကူ မို ့နယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်
၁၄၇။ ကန်စမ
ိ း် ဌာနခွဲ ကန်တင်ကန်ချ အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့
အစည်း၊ အမှတ်(၂)၊ စည်ပင်သာယာ ဈး၊ ဖက်တန်းရပ်၊
မာ်လ မိုင် မို ့ နယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

ရကူ(မဟာနဒီ)/
အ ြခခ(၆/၂၀၁၇)
မာ်လ မိုင်/
ကန်တင်ကန်ချ
(ကန်စမ
ိ း် ဌာနခွဲ)/
အ ြခခ(၁၃၇/၂၀၁၂)

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပစ
် ာ

မှတ်ပတင်အမှတ်

ပယ်ဖျက်အမိန် ့
ထတ်သည့်ရက်စွဲ

၁၄၈။ တခွန်( မ ာ့ တာ)

တာင်သူလယ်သမားနှင့် စိက်ပျိုး ရး

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ မ ာ့ တာရွာ၊ြပင်ဦးလွင်
မို ့နယ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး

ြပင်ဦးလွင်/

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

( မာ့ တာ)/
စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၃၁၉/၂၀၁၂)

၁၄၉။ ဥယျာဉ်ြခစိက်ပျိုး ရး

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ကိးမိင် ကျးရွာ၊ ရး မို နယ်
့ ၊ မွနြ် ပည်နယ်

ရး(ကိးမိင်)/

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

စိက်ပျိုး ရး
(ဥယျာဉ်ြခ)
အ ြခခ(၃၄၀/၂၀၁၂)

၁၅၀။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား ကျာက်မဲ(လဝယ်)/

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

အဖွဲ ့အစည်း၊ လဝယ် ကျးရွာ၊ ကျာက်မဲ မို ့နယ်၊ ရှမး် ြပည် စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
နယ်

အ ြခခ(၁၂၃/၂၀၁၃)

၁၅၁။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား ကျာက်မဲ( ပိန်းနင်အဖွဲ ့အစည်း၊ ပိနး် နင်(၁)ရပ်ကက
ွ ၊်

ကျာက်မဲ မို ့နယ်၊ ရှမး်

ြပည်နယ်

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

၁ ရပ်ကက
ွ ်)/
စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၁၂၅/၂၀၁၃)

၁၅၂။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊ စခန်းသာ ကျးရွာ၊

ကျာက်မဲ မို ့နယ်၊ ရှမး်

ြပည်နယ်

ကျာက်မဲ

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(စခန်းသာ)/
စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၁၂၆/၂၀၁၃)

၁၅၃။ တခွန(် မိး ကိုးပစ်)

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

မိး ကိုးပစ် ကျးရွာ၊

ြပင်ဦးလွင် မိုနယ်
့ ၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး

ြပင်ဦးလွင်

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(မိး ကိုးပစ်)/
စိက်ပျိုး ရ(လယ်)/
အ ြခခ(၁၄၄/၂၀၁၃)

၁၅၄။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား နာင်ချို( နာင်ဖာ)/
အဖွဲ ့အစည်း၊

နာင်ဖာ ကျးရွာ၊

ြပည်နယ်

နာင်ချို မို ့နယ်၊

ရှမ်း စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၁၅၄/၂၀၁၃)

၁၅၅။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား နာင်ချို(သ ြပဝန်း)/
အဖွဲ ့အစည်း၊ သ ြပဝန်း ကျးရွာ၊
ြပည်နယ်

ြပည်နယ်

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

နာင်ချို မို ့နယ်၊ ရှမ်း စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၁၆၄/၂၀၁၃)

၁၅၆။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား ကျာက်မဲ(က က
ဲ န်း)/
အဖွဲ ့အစည်း၊ က က
ဲ န်း ကျးရွာ၊

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

ကျာက်မဲ မို ့နယ်၊ ရှမး် စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၁၉၃/၂၀၁၃)

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပစ
် ာ

မှတ်ပတင်အမှတ်

၁၅၇။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊

ခိအန် ကျးရွာ၊

ကျာက်မဲ မို ့နယ်၊

ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၁၃-၁၁-၂၀၁၈

ရှမး် စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/

ြပည်နယ်
၁၅၈။ ဒိ ့ တာင်သူတခွန်

ကျာက်မ(ဲ ခိအန်)/

ပယ်ဖျက်အမိန် ့

အ ြခခ(၁၉၄/၂၀၁၃)
တာင်သူလယ်သမားနှင့် စိက်ပျိုး ရး

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ က ကီးကန်း ကျးရွာ၊

ပသိမ် ကီး

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(က ကီးကန်း)/

ဇီးအပ် ကျးရွာအပ်စ၊ ပသိမ် ကီး မို ့နယ်၊ မန္တ လးတိင်း စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
ဒသ ကီး
၁၅၉။

အ ြခခ(၂၂၁/၂၀၁၃)

ကာ် ဇာပစ္စည်းစက်ရအ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊
မင်းနန္ဒာလမ်းမ ကီး၊ နွယ် အးရပ်ကက
ွ ၊်

အ ြခခ(၂၇၂/၂၀၁၃)

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

ဒါပ မို ့နယ်၊ ( ကာ် ဇာပစ္စည်း)/

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး
၁၆၀။ မဟာ ရလည်ညီးစ

ဒါပ/လူသးကန်

ရလည်ညးီ စ ကျးရွာ၊

ချာက် မို ့ နယ်၊ မ ကွးတိင်း ဒသ ကီး

ချာက်

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

( ရလည်ညီးစ)/
စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၃၀၆/၂၀၁၃)

၁၆၁။ မဟာချမ်း ငိမ်းသာ

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ချမ်း ငိမ်းသာ ကျးရွာ၊

ြမစ်သား

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(ချမ်း ငိမး် သာ)/

ဒိင်း ကျးရွာအပ်စ၊ ြမစ်သား မိုနယ်
့ ၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၃၂၈/၂၀၁၃)
၁၆၂။ မဟာမကျီး စာက်အ ရှ ့ ကျးရွာ

တာင်သူလယ်သမားနှင့်

ချာက်

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

စိက်ပျိုး ရးအ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊မကျီး စာက် (မကျီး စာက်အ ရှ )/့
အ ရှ ့ ကျးရွာ၊ ချာက် မို ့နယ်၊ မ ကွးတိင်း ဒသ ကီး

စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၃၄၉/၂၀၁၃)

၁၆၃။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား

နာင်ချို( ရြဖူ)/

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

အဖွဲ ့အစည်း၊ ရြဖူ ကျးရွာ၊ နာင်ချို မို ့နယ်၊ ရှမး် ြပည်နယ် စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၃၅၆/၂၀၁၃)
၁၆၄။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊ ဉာဏ် တာ ကျးရွာ၊
ြပည်နယ်

နာင်ချို မို ့နယ်၊ ရှမ်း

နာင်ချို

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(ဉာဏ် တာ)/
စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၃၅၈/၂၀၁၃)

၁၆၅။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား သထ(ဘင်လင်)/
အဖွဲ ့အစည်း၊ဘင်လင်ရပ်ကွက(် ထန်း တာစ)၊သထ မို ့နယ်၊ စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
မွန်ြပည်နယ်

အ ြခခ(၃၇၈/၂၀၁၃)

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပစ
် ာ

၁၆၆။ တခွန(် ကန်း ဘာ) တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး
အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်(၄၁)၊ ကန်း ဘာ
ကျးရွာ၊ ြပင်ဦးလွင် မိုနယ်
့ ၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး

မှတ်ပတင်အမှတ်
ြပင်ဦးလွင်

ပယ်ဖျက်အမိန် ့
ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(ကန်း ဘာ)/
စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၅၀၄/၂၀၁၃)

၁၆၇။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှငစ
့် က်
ိ ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား

နာင်ချို

အဖွဲ ့အစည်း၊ ကျာက် တာ ကျးရွာ၊ နာင်ချို မို ့နယ်၊ ရှမး်

( ကျာက် တာ)/

ြပည်နယ်

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၃၉/၂၀၁၄)

၁၆၈။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှငစ
့် က်
ိ ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊ ငတ်ခ လး ကျးရွာ၊

နာင်ချို မို ့နယ်၊ ရှမ်း

ြပည်နယ်။

နာင်ချို

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(ငတ်ခ လး)/
စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၄၀/၂၀၁၄)

၁၆၉။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊ နား ပိနး် ကျးရွာ၊

ကျာက်မဲ မို ့နယ်၊ ရှမး်

ြပည်နယ်

ကျာက်မဲ

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(နား ပိန်း)/
စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၄၂/၂၀၁၄)

၁၇၀။

ရစပါးနှ ဆိင်ကယ်သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင် ရး အ ြခခအလပ်
သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ချာင်းဆ

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

ချာင်းဆအ ရှ ပိ့ င်းရပ်ကွက်၊ ( ချာင်းဆအ ရှ ပိ့ င်း)/

ချာင်းဆ မို ့နယ်၊ မွနြ် ပည်နယ်

သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင် ရး
(ဆိင်ကယ်)/
အ ြခခ(၈၆/၂၀၁၄)

၁၇၁။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှငစ
့် က်
ိ ပျိုး ရး

အ ြခခအလပ်သမား

ကျာက်မဲ

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

အဖွဲ ့အစည်း၊ ပါက်အင်း လး ကျးရွာ၊ ကျာက်မဲ မို ့နယ်၊ ( ပါက်အင်း လး)/
ရှမ်းြပည်နယ်

စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၂၆၁/၂၀၁၄)

၁၇၂။ တခွန-် ဒဟတ္တ န်း

တာင်သူလယ်သမားနှင့် စိက်ပျိုး ရး

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ဒဟတ္တ န်း ကျးရွာ၊

တာင်သာ မို ့ နယ်၊ ြမင်းြခခရိင်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး

တာင်သာ

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(ဒဟတ္တ န်း)/
စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၅၅၀/၂၀၁၄)

၁၇၃။ တခွန်-ပဒါတ်စာကန်း

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး

တာင်သာ

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ ပဒါတ်စာကန်း ကျးရွာ၊ (ပဒါတ်စာကန်း)/
တာင်သာ မိုနယ်
့ ၊ြမင်းြခခရိင်၊မန္တ လးတိင်း ဒသကီး

စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၅၅၁/၂၀၁၄)

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပစ
် ာ

မှတ်ပတင်အမှတ်

၁၇၄။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှင့် စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား

ကျာက်မဲ

အဖွဲ ့အစည်း၊ ပန် မာင် ကျးရွာ၊ ကျာက်မဲ မို ့နယ်၊ ရှမး်

(ပန် မာင်)/

ြပည်နယ်

ပယ်ဖျက်အမိန် ့
ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၁၃-၁၁-၂၀၁၈

စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၅၆၁/၂၀၁၄)

၁၇၅။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှင့် စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊

ညာင်ပင်သာ ကျးရွာ၊

က ကီး ကျးရွာ

အပ်စ၊ နာင်ချို မို ့နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်

နာင်ချို

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

( ညာင်ပင်သာ)/
စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၄၉/၂၀၁၅)

၁၇၆။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှင့် စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား

နာင်ချို

အဖွဲ ့အစည်း၊ သရက်ကန်း ကျးရွာ၊ က ကီး ကျးရွာအပ်စ၊

(သရက်ကန်း)/

နာင်ချို မို ့နယ်၊ရှမး် ြပည်နယ်

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
အ ြခခ(၅၀/၂၀၁၅)

၁၇၇။ အမှတ်(၇) အထည်စက်ရ(ြမစ်သား) အ ြခခအလပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊ ပါ မာ ကျးရွာ၊ ြမစ်သား မို ့နယ်၊ မန္တ လး
တိင်း ဒသ ကီး

ြမစ်သား/

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

အထည်ချုပ်/
အ ြခခ(၁၅၄/၂၀၁၅)

၁၇၈။ အမှတ(် ၁၆)သ ကားစက်ရအ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း
၊ ကျာက် တာ် မို ့နယ်၊ ရခိင်ြပည်နယ်

ကျာက် တာ် /

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

စား သာက်ကန်
(သ ကား)/
အ ြခခ(၂၈၂/၂၀၁၅)

၁၇၉။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊

ြမင်းြဖူ ကျးရွာ၊

လဝယ် ကျးရွာအပ်စ၊

နာင်ချို မို ့နယ်၊ ရှမး် ြပည်နယ်
၁၈၀။ တခွန်သဖန်းသာ

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

စိက်ပျိုး ရး(ယာ)/
အ ြခခ(၃၃/၂၀၁၇)

တာင်သူလယ်သမားနှင့် စိက်ပျိုး ရး

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

နာင်ချို(ြမင်းြဖူ)/

သဖန်းသာ ကျးရွာ၊

ငါန်းဇွန်

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(သဖန်းသာ)/

ငါန်းြမာ ကီး ကျးရွာအပ်စ၊ ငါန်းဇွန် မို နယ်
့ ၊ မန္တ လးတိင်း စိက်ပျိုး ရး(ကိင်း)/
ဒသ ကီး

အ ြခခ(၃၄/၂၀၁၇)

၁၈၁။ တခွန် အာင်မဂလာ တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှင့် စိက်ပျိုး ရး
အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

အာင်မဂလာ ကျးရွာ၊

ငါန်းဇွန်
( အာင်မဂလာ)/

ငါန်းြမာကီး ကျးရွာအပ်စ၊ ငါန်းဇွန် မို ့နယ်၊ မန္တ လးတိင်း စိက်ပျိုး ရး(ကိင်း)/
ဒသ ကီး

အ ြခခ(၃၅/၂၀၁၇)

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပစ
် ာ

၁၈၂။ တခွနဘ
် ရင့် နာင်

မှတ်ပတင်အမှတ်

တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှင့် စိက်ပျိုး ရး ငါန်းဇွန(် ဘရင့် နာင်)/

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ပယ်ဖျက်အမိန် ့
ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၁၃-၁၁-၂၀၁၈

ဘရင့် နာင် ကျးရွာ၊ စိက်ပျိုး ရး(ကိင်း)/

ငါန်းြမာ ကီး ကျးရွာအပ်စ၊ ငါန်းဇွန် မို ့နယ်၊ မန္တ လးတိင်း အ ြခခ(၃၆/၂၀၁၇)
ဒသ ကီး
၁၈၃။ တခွန် တာင်ရွာ

တာင်သူလယ်သမားနှင့် စိက်ပျိုး ရး ငါန်းဇွန်( တာင်ရာွ )/

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

တာင်ရာွ ကျးရွာ၊

စိက်ပျိုး ရး(ကိင်း)/

ငန်းြမာ ကီး ကျးရွာအပ်စ၊ ငါန်းဇွန် မို ့နယ်၊ မန္တ လးတိင်း

အ ြခခ(၃၇/၂၀၁၇)

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

ဒသ ကီး
၁၈၄။ တခွနအ
် ြခခ တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှငစ
့် က်
ိ ပျိုး ရး အ ြခခ ငါန်းဇွန(် အ ြခခ)/
အလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

အ ြခခ ကျးရွာ၊

ငါန်းြမာကီး စိက်ပျိုး ရး(ကိင်း)/

ကျးရွာအပ်စ၊ ငါန်းဇွန် မို ့နယ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး
၁၈၅။ တခွနစ
် ည်သာ(၂)

တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှင့် စိက်ပျိုး ရး

အ ြခခအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

အ ြခခ(၃၈/၂၀၁၇)
ငါန်းဇွန်(စည်သာ)/

စည်သာ ကျးရွာ၊

စိက်ပျိုး ရး(ကိင်း)/

ငါန်းြမာ ကီး ကျးရွာအပ်စ၊ ငါန်းဇွန် မို နယ်
့ ၊ မန္တ လးတိင်း

အ ြခခ(၄၀/၂၀၁၇)

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

ဒသ ကီး
၁၈၆။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိက်ပျိုး ရး အ ြခခအလပ်သမား

နာင်ချို(ပါဟဲ)/

အဖွဲ ့အစည်း၊ ပါဟဲ ကျးရွာ၊ ကန်း ကီးရွာမ ကျးရွာအပ်စ၊ စိက်ပျိုး ရး(လယ်)/
နာင်ချို မို ့နယ်၊ရှမး် ြပည်နယ်

အ ြခခ(၆၉/၂၀၁၇)

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

မို ့နယ်အလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်းများ

စဉ်
၁။

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပစ
် ာ
အထည်ချုပ်လပ်ငန်း

မို ့နယ်အလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊

ရြပည်သာ/

အမှတ်(၃၉/၈၄)၊ သချက်ဝန်ဦးညွန် ့လမ်း၊ စက်မဇန် (၂)၊

အထည်ချုပ်/

ရြပည်သာ မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး။
၂။

မှတ်ပတင်အမှတ်

ကန်တင်ကန်ချ မို ့နယ်အလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ မို ့မ
(၁၃)ရပ်ကွက်၊ တမူး မို ့နယ်၊ စစ်ကင်
ိ းတိင်း ဒသ ကီး

ပယ်ဖျက်အမိန် ့
ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၂၀-၁-၂၀၁၇

မို ့နယ်(၁၀/၂၀၁၄)
တမူး/

၁၃-၁၂-၂၀၁၇

ကန်တင်ကန်ချ/
မို ့နယ်(၂၂/၂၀၁၆)

၃။

သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး (အ နှးယာဉ်) မို ့နယ်အလပ်သမား

ရြပည်သာ/

အဖွဲ ့အစည်း၊ နဝရတ် စျးအ နှးယာဉ်ဂိတ်၊ (၈)ရပ်ကက
ွ ၊်

သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင် ရး

ရြပည်သာ မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး
၄။

ဥယျာဉ်ြခစိက်ပျိုး ရး မို ့နယ်အလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊
ရး မို ့နယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

၁၃-၁၂-၂၀၁၇

မို ့နယ်(၃၀/၂၀၁၄)
ရး/

၄-၄-၂၀၁၈

စိက်ပျိုး ရး/
မို ့နယ်(၂၈/၂၀၁၄)

၅။

တာင်သလ
ူ ယ်သမားနှငစ
့် က်
ိ ပျိုး ရး မိုနယ်
့ အလပ်သမား
အဖွဲ ့အစည်း၊ မန်စီ မိုနယ်
့ ၊ ကချင်ြပည်နယ်

မန်စီ/

၃-၈-၂၀၁၈

စိက်ပျိုး ရး/
မို ့နယ် (၃၁/၂၀၁၅)

၆။

ကန်တင်ကန်ချ မို ့နယ်အလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်
(၅၁)၊

ထား၀ယ်တတားလမ်း၊

မရမ်းကန်းရပ်ကွက်၊

မာ်လ မိုင် မို ့နယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

မာ်လ မိုင်/

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

ကန်တင်ကန်ချ/
မို ့နယ်(၂/၂၀၁၃)

တိင်း ဒသ ကီးအလပ်သမားအဖွဲ ့အစည်း
စဉ်

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/ လိပစ
် ာ

မှတ်ပတင်အမှတ်

၁။

သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးနှင့်ဝန် ဆာင်မ တိင်း ဒသ ကီးအလပ်

တာ မွ/

သမားအဖွဲ ့အစည်း၊ အမှတ်(၈၆)၊ ၁၆၄ လမ်း၊ တာ မွ ကီး သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး
(ခ)ရပ်ကွက်၊ တာ မွ မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး

နှငဝ
့် န် ဆာင်မ/
တိင်း ဒသ ကီး
(၅/၂၀၁၆)

ပယ်ဖျက်အမိန် ့
ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၃-၈-၂၀၁၈

အ ြခခအလပ်ရှင်အဖွဲ ့အစည်းများ
စဉ်
၁။

အဖွဲ ့အစည်းအမည်/လိပ်စာ

မှတ်ပတင်အမှတ်

ြပည်တွင်းအလပ်အကိင်ရှာ ဖွ ရး အ ြခခအလပ်ရှင်အဖွဲ ့ မဂလာ တာင်ညွန် ့/
အစည်း၊ အမှတ်(၁၃၀)၊ ပထမထပ်၊ (၉၄)လမ်း၊ ကန် ရှ ့

ဝန် ဆာင်မ

ရပ်ကက
ွ ၊် မဂလာ တာင်ညွန် ့မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ

(အလပ်အကိင်

ကီး

ပယ်ဖျက်အမိန် ့
ထတ်သည့်ရက်စွဲ
၁၆-၂-၂၀၁၇

ရှာ ဖွ ရး)/
အ ြခခ(၁/၂၀၁၄)

၂။

ရဲတခွန် ရာ်ဘာလပ်ငန်း အ ြခခအလပ်ရှင်အဖွဲ ့အစည်း၊
ရဲတခွနစ
် ခန်း ကီး ကျးရွာအပ်စ၊
ြပည်နယ်

သြဖူဇရပ်

သြဖူဇရပ် မို ့နယ်၊ မွန် (ရဲတခွန်စခန်း ကီး)/
စိက်ပျိုး ရး(ြခ)/
အ ြခခ(၄/၂၀၁၄)

၃-၈-၂၀၁၈

