ပယ်ဖျက်ခွင့်ပပုပပီးသည့်အလုပ်သမား/အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများစာရင်း
အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

Giant (ဧရာမ) သံရည်ကျုစက်
ိ
ရုံ အ ပခခံအလုပ်သမား

မမှော်ဘီ/

စဉ်
၁။

အဖွဲ့အစည်း၊

ဖရဲကင်းသံရည်ကျုစက်
ိ
မှုဇုန်၊

မ မာင်းတ

ကာမကျးရွာ၊ မမှော်ဘီမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး
၂။

၃။

၁၃-၁၂-၂၀၁၂

အမ ြေြေံ(၂၂၅/၂၀၁၂)
မမှော်ဘီ/

အဖွဲ့အစည်း၊အမှေတ်-၂၁၀/၂၃၇၊မ မာင်းတကာစက်မှုဇုန်၊

သံရည်ကျု/ိ

၃-၉-၂၀၁၃

အမ ြေြေံ(၁၀၃/၂၀၁၂)

နတံဆိပ်ဓါတ်ခဲ အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ E9/A၊ ပန်းခြေံလမ်း၊

ထုတ်သည့်ရက်စွဲ

သံရည်ကျု/ိ

ရာရှငး် သံမဏိသံ ရည်ကျုစက်
ိ
ရုံ အ ပခခံအလုပ်သမား
မမှော်ဘီမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

ပယ်ဖျက်မိန့်

ပည်ကကီးတံြေွန်မမို့နယ်၊ မန္တမလး

တိုင်းမေသကကီး

ပည်ကကီးတံြေွန်/

၃-၉-၂၀၁၃

လူသုံးကုန်(ဓါတ်ြေဲ)/
အမ ြေြေံ(၁၆၇/၂၀၁၂)

၄။ ၉၉၉သံနန်းဆွဲစက်ရုံအ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊အ
မရပူရမမို့နယ်၊မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး

အမရပူရ/

၁၀-၁-၂၀၁၄

သံနန်းဆွဲ/
အမ ြေြေံ(၁၂/၂၀၁၂)

၅။

ဆွီးတီးဟုမ်းစပရိန် မွ့ယာစက်ရုံအ ပခခံအလုပ်သမား

ပည်ကကီးတံြေွန်/

အဖွဲ့အစည်း၊ H-77,78၊ ၆၇x ၆၈လမ်းကကား၊ ဖိုးရာဇာ

လူသုံးကုန်(မမွ့ယာ)/

လမ်းနှေင့်ကမနာင်မင်းသားကကီးလမ်းကကား၊

အမ ြေြေံ(၁၆၉/၂၀၁၂)

ပည်ကကီး

၁၀-၁-၂၀၁၄

တံြေွန်မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး
၆။

လုပ်သားအားမာန်

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

အမှေတ်(၂)စီးကရက်စက်ရုံ၊ပြေုက္ကူမမို့နယ်၊မန္တမလးတိုင်းမ
မ သကကီး

ပြေုက္ကူ/

၁၀-၁-၂၀၁၄

စားမသာက်ကုန်
(စီးကရက်)/
အမ ြေြေံ(၁၈၈/၂၀၁၂)

၇။

ကုန်တင်ကုန်ချအ ပခခံအလုပ်သမား

အဖွဲ့အစည်း၊

အမှေတ်(၄၀၉၉)၊ (၂၁)လမ်း၊ မအာင်စည်သာရပ်ကွက်၊
မပါင်းမလာင်း(၃)၊

ရာဇဌာနီတိုးြေျဲ့၊

ပုဗသ
္ဗ ီရိမမို့နယ်၊

ပုဗ္ဗသီရိ(၂၁-လမ်း)/

၁-၁-၂၀၁၄

ကုန်တင်ကုန်ြေျ/
အမ ြေြေံ(၄၉/၂၀၁၃)

မန ပည်မတာ်
၈။

MICO ရုပ်ပပပန်းချ ီ အ ပခခံအလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း၊

ရန်ကင်း/

အမှေတ် W -1၊ တတိယထပ်၊ ရန်ကင်းပန်းခြေံအမဆာက်

လက်မှုအနုပညာ

အဦး၊ဆရာစံလမ်း၊ ရန်ကင်းမမိုနယ်၊ ရန်ကုန်တိုငး် မေသ

(ပန်းြေျ)/ီ

ကကီး
၉။

အမ ြေြေံ(၂၂၇/၂၀၁၂)

လီကျန့် ဇာပန်းထိးု စက်ရုံ အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့ အင်းစိန်/အထည်ြေျုပ်
အစည်း၊အမှေတ်(၅၅၈)၊ရွာသစ်မရှေ့မအာက်ေုံလမ်းမကကီး၊
အင်းစိန်မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

၂၈-၁-၂၀၁၄

(ဇာပန်းထိးု )/
အမ ြေြေံ(၁၀၀/၂၀၁၂)

၁၂-၈-၂၀၁၄

စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

၁၀။ ဆိပ်ကမ်း

ကုန်တင်ကုန်ချ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့

အစည်း (ဘုရင့် နာင်)၊ အမှေတ်(၂၁၁)၊ မအာင်သုြေ(၃)
လမ်း၊ရှေမ်းမြေျာင်းရပ်ကွက်၊လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ရန်ကုန်

လှိုင်သာယာ/

ပယ်ဖျက်မိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၈-၉-၂၀၁၄

ကုန်တင်ကုန်ြေျ/
အမ ြေြေံ(၄၃/၂၀၁၂)

တိုင်းမေသကကီး
၁၁။ သ ဘောကျင်းအ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊အာရုဏ်
ဦးဝင်း၊ကူးတို့ဆိပ်ရပ်ကွက်၊မ္ဂလာမတာင်ညွန့်မမို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုငး် မေသကကီး

မ္ဂလာမတာင်ညွန့်/

၈-၁၂-၂၀၁၄

သယ်ယူပမ
ို့ ဆာင်မရး
(သမဘဂာကျင်း)/
အမ ြေြေံ(၁၀၅/၂၀၁၂)

၁၂။

အာင်ယူနီဗာဆယ် သံရည်ကျု ိ အ ပခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊အမှေတ်-

မမှော်ဘီ/

၈-၁၂-၂၀၁၄

သံရည်ကျု/ိ

၁၇၅/၁၇၆၊မ မာင်းတကာစက်မှုဇုန်၊

မမှော်ဘီမမို့နယ်၊

အမ ြေြေံ(၃၁/၂၀၁၂)

ရန်ကုန်တိုငး် မေသကကီး
၁၃။

ေးကကီးဌာနခွဲ ကုန်တင်ကုန်ချ အ ပခခံအလုပ်သမား

ကကည့် မင်တိုင်/

အဖွဲ့အစည်း၊မေးကကီးဆိပ်ကမ်း၊ မကျည်းတန်း(မတာင်)

ကုန်တင်ကုန်ြေျ/

အမနာက်ရပ်ကွက်၊ ကကည့် မင်တိုင်မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

အမ ြေြေံ(၇၂/၂၀၁၂)

၉-၃-၂၀၁၅

မေသကကီး
၁၄။ ရသာ ကာင်းချုချဉ်
ိ အမျုးမျ
ိ ုးနှ
ိ င့ပ
် ီ ကစက်ရုံအမ ြေြေံအလု

ပည်ကကီးတံြေွန်/

ပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အမှေတ-် ဇ/၁၅၊ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်

စားမသာက်ကုန်

လမ်း၊ ထိန်ကုန်းရပ်၊

ပည်ကကီးတံြေွန်မမို့နယ်၊ မန္တမလး

တိုင်းမေသကကီး

၁၇-၃-၂၀၁၅

(ြေျုြေျဉ်
ိ ၊ပီမက)/
အမ ြေြေံ(၁၆၁/၂၀၁၂)

၁၅။ ရှူးစီးတီးဖိနပ်စက်ရုံအ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊
အမှေတ်-

လှိုင်သာယာ/

၂၂-၅-၂၀၁၅

လူသုံးကုန် (ဖိနပ်)/

၂၁၃၊ဦးမအာင်သူလမ်း၊စက်မှုဇုန်(၂)၊လှိုင်သာယာမမိုနယ်၊

အမ ြေြေံ(၂၉၀/၂၀၁၂)

ရန်ကုန် တိုင်းမေသကကီး။
၁၆။ Popular အထည်ချုပ်စက်ရုံ အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့

လှိုင်သာယာ/

အစည်း၊ အမှေတ်-၂၉၊ ဗန်းမမာ်အတွငး် ဝန်လမ်း၊ စက်မှု

အထည်ြေျုပ်/

ဇုန်(၃)၊ လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး
၁၇။ တိုင်ရဖ
ီ ိနပ်စက်ရုံ

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း(၂)၊

အမ ြေြေံ(၁၂၃/၂၀၁၂)
လှိုင်သာယာ/

အမှေတ်(၇၉/၈၁)၊ဖန်ြေျက်ဝန်ဦးမရွှေအိုးလမ်း၊စက်မှုဇုန်(၃)၊

လူသုံးကုန်(ဖိနပ်)/

လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

အမ ြေြေံ(၁၂၂/၂၀၁၂)

၁၈။ တံခွန်ပျဉ်းပင်

တာင်သူလယ်သမားနှင့်

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

စိုက်ပျုးိ ရး

ငါ့သမရာက်

အမှေတ်(၂)ရပ်ကွက်၊

(ပျဉ်းပင်)/

ပျဉ်းပင်မကျးရွာ၊ငါ့သမရာက်မမို့နယ်၊မန္တမလးတိုင်းမေသ
ကကီး

၂၂-၅-၂၀၁၅

စိုက်ပျုးမရး(ယာ)/
ိ
အမ ြေြေံ(၄၇၃/၂၀၁၄)

၇-၇-၂၀၁၅

၇-၇-၂၀၁၅

စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၁၉။

အာင် ကျာ်ကကာဇံလုပ်ငန်းအ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစ

အင်းစိန်/

ပယ်ဖျက်မိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၇-၇-၂၀၁၅

ည်း၊အမှေတ်(၁၇/၁၈)၊ မဝတီမင်းကကီးလမ်း၊မရွှေ ပည်သာစက်မှု စားမသာက်ကုန်/
ဇုန်(၄)၊အင်းစိန်မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

အမ ြေြေံ(၂၉/၂၀၁၂)

၂၀။ မ.ထ.သအ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း(၄)၊အမှေတ်(၆၅)၊
မလးမထာင့်ကန်လမ်း၊

အမ ြေြေံ(၂၈၈/၂၀၁၂)

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊

၇-၇-၂၀၁၅

မာန်မအာင်ရပ်ကွက်၊ သယ်ယူပမ
ို့ ဆာင်/

တာမမွမမို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး
၂၁။

တာမမွ/

ကျုံေိုးမြေျာင်းဖျားမကျးရွာ၊

မကာ့ကရိတ်

၇-၇-၂၀၁၅

မကာ့ကရိတ် (ကျုံေိုးမြေျာင်းဖျား)/

မမို့နယ်၊ ကရင် ပည်နယ်

စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)
အမ ြေြေံ(၂၄၇/၂၀၁၃)

၂၂။

Myamar

Brilliant

Star

အမျုးသမီ
ိ
းစီးဖိနပ်စက်ရုံ

လှိုင်သာယာ/

၈-၁၀-၂၀၁၅

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊အမှေတ်(၁၀၅)၊ဝက်မစွပ် လူသုံးကုန် (ဖိနပ်)/
ဝန်မထာက်လမ်း၊

စက်မှုဇုန်(၄)၊

လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ အမ ြေြေံ(၁၀၇/၂၀၁၂)

ရန်ကုန်တိုငး် မေသကကီး
၂၃။

အာရှသစ်အ ချာထည်စက်ရုံအ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့
အစည်း၊အမှေတ်(၂၄)၊ မဝတီမင်းကကီးလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၄)၊
လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

လှိုင်သာယာ/

၈-၁၀-၂၀၁၅

မဆာက်လုပ်မရး
ပစ္စည်း
(သစ်အမြေျာထည်)/
အမ ြေြေံ(၂၈၉/၂၀၁၂)

၂၄။

၂၅။

စံပယ်ပွင့်

အထည်ချုပ်စက်ရုံ

အ ပခခံအလုပ်သမား

လှိုင်သာယာ/

အဖွဲ့အစည်း၊ အမှေတ်(၃၄)၊ မင်းကကီးမဟာမင်းမြေါင်လမ်း၊

အထည်ြေျုပ်/

စက်မှုဇုန်(၄)၊ လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

အမ ြေြေံ(၂၃၄/၂၀၁၂)

မ.ထ.သ အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း (၃)၊ အမှေတ်
(၆၅)၊

မလးမထာင့်ကန်လမ်း၊

ဘိုဆန်း (PVC) ပိုကစ
် က်ရုံ အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့
အစည်း(၂)၊

အမှေတ်(၇၈)၊

မလှေအတွင်းဝန်ဦးြေျန်ိ လမ်း၊

စက်မှုဇုန်(၂)၊လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး
၂၇။ ချယ်ရီ(၂)
အစည်း၊

အမ ြေြေံ(၂၈၇/၂၀၁၂)
လှိုင်သာယာ/
အမ ြေြေံ(၂၅၉/၂၀၁၃)

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့

လှိုင်သာယာ/

အမှေတ်(၂၈၂/၂၈၃)၊

ဦးတရုတ်ကကီးလမ်းနှေင့်မင်း

အထည်ြေျုပ်/

မရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊ အမ ြေြေံ(၄၇၇/၂၀၁၃)

လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

၂၉-၁-၂၀၁၆

လူသုံးကုန်(ပိုက်)/

အထည်ချုပ်စက်ရုံ

ကကီးမဟာမင်းမြေါင်လမ်းမထာင်၊့

၁၀-၁၂-၂၀၁၅

မာန်မအာင်ရပ်ကွက်၊ သယ်ယူပမ
ို့ ဆာင်မရး/

တာမမွမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး
၂၆။

တာမမွ/

၁၂-၁၀-၂၀၁၅

၂၉-၁-၂၀၁၆

စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၂၈။

ရုပ်ပပပန်းချအ
ီ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊အမှေတ်(၁၅

ဗဟန်း/

ပယ်ဖျက်မိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၂၉-၃-၂၀၁၆

၅)၊ အမနာက်မရွှေ္ုံတိုင်လမ်း၊ အမနာက်မရွှေ္ုံတိုငရ
် ပ်ကွက်၊ လက်မှုအနုပညာ
ဗဟန်းမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

(ပန်းြေျ)/ီ
အမ ြေြေံ(၂၇၄/၂၀၁၂)

၂၉။ ပမန်မာမာမီးဒါဘယ်ဒက်ကာလီမိတက်အသင့်စား ခါက်ဆွဲ
ပခာက်စက်ရုံအ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊အမှေတ်(၄၁)၊

၃၀။

မ္ဂလာေုံ/
စားမသာက်ကုန်

အမှေတ်(၃)လမ်းမကကီး၊ပျဉ်းမပင်စက်မှုဇုန်၊မ္ဂလာေုံမမို့နယ်၊

(မြေါက်ဆွဲမ ြောက်)/

ရန်ကုန်တိုငး် မေသကကီး

အမ ြေြေံ(၃၉၂/၂၀၁၃)

အအက် (စ်)

ကအက်ဒမန်လီမိတက်

ရထွက်ပစ္စည်း

လုပ်ငန်းအ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အင်းမလးမမိုင်
စက်မှုဇုန်၊ မမိတ်မမို့နယ်၊ တနသဂာရီတိုင်းမေသကကီး

၂၀-၆-၂၀၁၆

မမိတ်/

၁၇-၈-၂၀၁၆

စားမသာက်ကုန်
(မရထွက်ပစ္စည်း)/
အမ ြေြေံ(၁၅၁/၂၀၁၂)

၃၁။ အာရှနှငး် ဆီ

၃၂။

အ ပခခံအလုပ်သမား

လှိုင်သာယာ/

အဖွဲ့အစည်း၊ အမှေတ်(၈၁)၊ ေီပရ
ဲ င်းဝန်မထာက်ဦးမမဲလမ်း၊

အထည်ြေျုပ်/

စက်မှုဇုန်(၄)၊လှိုငသ
် ာယာမမို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

အမ ြေြေံ(၂၂၈/၂၀၁၂)

EVA

အထည်ချုပ်စက်ရုံ

အမိုးသွပ်ပပားစက်ရုံ

အဖွဲ့အစည်း၊

အမှေတ်(၂၂/၂၃)၊

အ ပခခံအလုပ်သမား
ေီပရ
ဲ င်းဝန်မထာက်ဦးမမဲ

လမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၃)၊ လှိုငသ
် ာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း
မေသကကီး

လှိုင်သာယာ/

၁၇-၈-၂၀၁၆

၁၇-၁၁-၂၀၁၆

မဆာက်လုပ်မရး
ပစ္စည်း
(အမိုးသွပ် ပား)/
အမ ြေြေံ(၅၃၇/၂၀၁၄)

၃၃။

ငွကံ့ ကာ်အထည်ချုပ်စက်ရုံ အ ပခခံ အလုပ်သမားအဖွဲ့

လှိုင်သာယာ/

အစည်း၊ အမှေတ်(၁၆၁/၁၆၂)၊ အမနာ်ရထာလမ်း၊ စက်မှု

အထည်ြေျုပ်/

ဇုန်(၅)၊ လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး
၃၄။ ပီအမ်ဂျ ီ သာက် ရသန့်လုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)

အ ပခခံအလုပ်

သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အမှေတ်(၁)၊ မဇာတိကလမ်းနှေင့်ဘုရင့်
မနာင်လမ်းမထာင့်၊ရပ်ကွက်(၄)၊ကမာရွတ်မမို့နယ်၊ရန်ကုန်
တိုင်းမေသကကီး။
၃၅။

ဝါးတရာစက်မှုဇုန်( ပင်ပ)၊

အမ ြေြေံ(၉၉/၂၀၁၃)
ကမာရွတ်/

၁၇-၁၁-၂၀၁၆

စားမသာက်ကုန်
(မသာက်မရသန့်)/
အမ ြေြေံ(၁၇၅/၂၀၁၂)

တာ်ဝင်မိသားစု (ကုန် ချာ) အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့
အစည်း၊

၁၇-၁၁-၂၀၁၆

သစ်အမ ြေြေံစက်မှု

နယ်မ မ၊ မရွှေ ပည်သာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

မရွှေ ပည်သာ/
မဆာက်လုပ်မရး
ပစ္စည်း
(သစ်အမြေျာထည်)/
အမ ြေြေံ(၃၂၅/၂၀၁၂)

၁၇-၁၁-၂၀၁၆

စဉ်
၃၆။

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

တာ်ဝင်မိသားစု(ပရိ ဘာဂ)အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အ
စည်း၊

ဝါးတရာစက်မှုဇုန်( ပင်ပ)၊

သစ်အမ ြေြေံစက်မှု

နယ်မ မ၊ မရွှေ ပည်သာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

မရွှေ ပည်သာ/

ပယ်ဖျက်မိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၁၇-၁၁-၂၀၁၆

မဆာက်လုပ်မရး
ပစ္စည်း
(သစ်အမြေျာထည်)/
အမ ြေြေံ(၃၂၇/၂၀၁၂)

၃၇။ Good Family အထည်ချုပ်စက်ရုံ အ ပခခံအလုပ်သမား

မရွှေ ပည်သာ/

အဖွဲ့အစည်း၊အမှေတ်(၄၂/၁၀၃-က)၊ ကမနာင်မင်းသားကကီး

အထည်ြေျုပ်/

၂၀-၁-၂၀၁၇

(၄)လမ်း၊စက်မှုဇုန်(၁)၊ မရွှေ ပည်သာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း အမ ြေြေံ(၁၃၀/၂၀၁၂)
မေသကကီး
၃၈။ Royal Cupid

ပရိ ဘာဂစက်ရုံ အ ပခခံအလုပ်သမား ေ္ုံမမို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

အဖွဲ့အစည်း၊အမှေတ်(၃)၊ကျန်စစ်သားလမ်း၊

စက်မှုဇုန်(၂)၊

ေ္ုံမမို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း)မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

၂၀-၁-၂၀၁၇

/လူသုံးကုန်
(ပရိမဘာ္)/
အမ ြေြေံ(၂၅၂/၂၀၁၅)

၃၉။ ရဲတံခွန် သဘာဝဓါတ် ငွ့ ပိုက်လင
ို း် ပပုပပင် ထိန်းသိမ်း ရး မရ ဖူ(အုန်းပင်ကွင်း)/
ကန်ထရိုက်

အလုပ်သမားများအ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့

၂၀-၁-၂၀၁၇

တွင်းထွက်ပစ္စည်း

အစည်း၊ပီအုစ
ိ ီ-ပီစီ မန်မာ(မဟာင်မကာင်)ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ (သဘာဝဓါတ်မငွ့)/
အုန်းပင်ကွင်းမကျးရွာ၊

ကံမပါက်မေသ၊

မရ ဖူမမို့နယ်၊ အမ ြေြေံ(၄၉၂/၂၀၁၄)

တနသဂာရီတိုင်းမေသကကီး။
၄၀။ ဗားဂရာဌာနခွဲ ကုန်တင်ကုန်ချ အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့

ကကည့် မင်တိုင်/

အစည်း၊ ဗား္ရာဆိပ်ကမ်း၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ ကကည့် မင်

ကုန်တင်ကုန်ြေျ

တိုင်မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

၂၀-၁-၂၀၁၇

(ဗား္ရာဌာနြေွဲ)/
အမ ြေြေံ(၇၄/၂၀၁၂)

၄၁။ အာရုဏ်ဦး

ပီနံအိတ်စက်ရုံ

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့

အစည်း၊ အမှေတ်(၁၈၈၊၁၈၉)၊ ကမနာင်မင်းသားကကီးလမ်း၊

လူသုံးကုန်

မရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊

(ပီနံအိတ်)/

လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊

ရန်ကုန်တိုင်း

မေသကကီး
၄၂။

လှိုင်သာယာ/

ပမန်မာစိုးစံဝင်း

၂၀-၁-၂၀၁၇

အမ ြေြေံ(၃၅၆/၂၀၁၂)
ဖိနပ်စက်ရုံ

အစည်း၊ အမှေတ်(၁၄၆)၊

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့

ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊

လှိုင်သာယာ/

မရဥက္ကံ လူသုံးကုန် (ဖိနပ်)/

မကျးရွာ၊ လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

အမ ြေြေံ(၂၆၈/၂၀၁၃)

၄၃။ ပမန်မာ့ပုလဲအထည်ချုပ်စက်ရုံ အ ပခခံ အလုပ်သမားအဖွဲ့

လှိုင်သာယာ/

အစည်း၊ ဘုရားလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၄၊ လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊

အထည်ြေျုပ်/

ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး။

၂၀-၁-၂၀၁၇

အမ ြေြေံ(၁၁၉/၂၀၁၂)

၂၀-၁-၂၀၁၇

စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

၄၄။ တိုးပမတ် အာင်

(ဇာပန်းထိးု ဟွာ ဝး၊

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

သတို့သမီးဂါဝန်

လှိုင်သာယာ/

ဌာနခွဲ) အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အမှေတ်(၁၉၇)၊

အထည်ြေျုပ်/

အမနာ်ရထာလမ်း၊

စက်မှုဇုန်(၅)၊

လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊

ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး
၄၅။ Myanmar

Teak

ပယ်ဖျက်မိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၂၀-၁-၂၀၁၇

အမ ြေြေံ
(၁၁၄/၂၀၁၅)

Wood

(Ply

Mill

Factory) ေ္ုံမမို့သစ်ဆိပ်ကမ်း/

၂၀-၁-၂၀၁၇

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အမှေတ်(၁၇၁)၊ ကမ်း မဆာက်လုပ်မရးပစ္စည်း
နားလမ်း၊

ေ္ုံမမို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမမို့နယ်၊

ရန်ကုန်တိုင်း

မေသကကီး

(သစ်အမြေျာထည်)/
အမ ြေြေံ(၂၂၄/၂၀၁၅)

၄၆။ လင်းဝင်းသစ်အ ချာထည်စက်ရုံအ ပခခံအလုပ်သမားအ

ေ္ုံမမို့သစ်ဆိပ်ကမ်

၂၀-၁-၂၀၁၇

ဖွဲ့အစည်း(၁)၊ အမှေတ်(၈/၉)၊ ကမနာင်မင်းသားကကီးလမ်း မဆာက်လုပ်မရးပစ္စည်
နှေင့်သုြေိတာလမ်းမထာင့်၊

ေ္ုံမမို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမမို့နယ်၊

ရန်ကုန်တိုငး် မေသကကီး

း
(သစ်အမြေျာထည်)/
အမ ြေြေံ (၆၃/၂၀၁၃)

၄၇။ Hi-Star

ဖာ့ဘူးစက်ရုံ အ ပခခံ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ ေ္ုံမမို့သစ်ဆိပ်ကမ်း/

အမှေတ်(၁၃၂/ြေ)၊

၂၀-၁-၂၀၁၇

မကျာ်မြေါင်ဗလလမ်း၊၁၆၈ရပ်ကွက်၊ လူသုံးကုန်(မဖာ့ဘူး)/

ေ္ုံမမို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

အမ ြေြေံ(၂၄၃/၂၀၁၅)

၄၈။ H-K ပလပ်စတစ်စက်ရုံ အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ ေ္ုံမမို့သစ်ဆိပ်ကမ်း
အမှေတ်(၉၂၈)၊ကမနာင်မင်းသားကကီးလမ်း၊(၈၉)ရပ်ကွက်၊

ေ္ုံ

မမို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

၂၀-၁-၂၀၁၇

/ လူသုံးကုန်
(ပလပ်စတစ်)/
အမ ြေြေံ(၂၂၁/၂၀၁၂)

၄၉။ Ford Glory အထည်ချုပ်စက်ရုံ အ ပခခံအလုပ်သမား

မရွှေ ပည်သာ/

အဖွဲ့အစည်း၊ အမှေတ်(၄၂/၁၃၂)၊ စက်မှု(၇)လမ်း၊ စက်မှုဇုန်

အထည်ြေျုပ်/

(၁)၊ မရွှေ ပည်သာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုငး် မေသကကီး
၅၀။ U.M.H

အထည်ချုပ်စက်ရုံ

၂၀-၁-၂၀၁၇

အမ ြေြေံ(၃၉၇/၂၀၁၄)

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့

မရွှေ ပည်သာ/

၂၀-၁-၂၀၁၇

အစည်း၊ အမှေတ်-၅၃၈(A)၂၈(C)၊ မရွှေတံြေါးလမ်း၊ အမှေတ် (၄) အထည်ြေျုပ်/အမ ြေြေံ
အမဝးမ ပးလမ်းမကကီး၊

မရွှေ ပည်သာမမို့နယ်၊

ရန်ကုန်

(၁၁၂/၂၀၁၂)

အ နှးယာဉ် အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့

မရွှေ ပည်သာ

တိုင်းမေသကကီး
၅၁။ (၆) ရပ်ကွက်

အစည်း၊ မရွှေညာမမာင်္ိတ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ မရွှေ ပည်သာ
မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုငး် မေသကကီး

(၆- ရပ်ကွက်)/
သယ်ယူပမ
ို့ ဆာင်မရး
(အမနှေးယာဉ်)/
အမ ြေြေံ(၂၅၈/၂၀၁၂)

၂၀-၁-၂၀၁၇

စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၅၂။ စန္ဒာ မာ် တာ်ကားစက်ရုံအ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

မရွှေ ပည်သာ/

ပယ်ဖျက်မိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၂၀-၁-၂၀၁၇

မရွှေမကျးလမ်း၊မကျာင်းကုန်း(န)ရပ်ကွက်၊မရွှေ ပည်သာမမို့နယ်၊ မမာ်မတာ်ကားစက်ရုံ/
ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

အမ ြေြေံ(၄၂/၂၀၁၂)

၅၃။ အဆင့်ပမင့် မဂေလာ စျးဌာနခွဲ(၃) ကုန်တင်ကုန်ချအ ပခခံ
အလုပ်သမားအဖွဲ့

အစည်း၊မ္ဂလာမစျးဝင်း၊

မ္ဂလာ

မတာင်ညွန့်မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

မ္ဂလာမတာင်ညွန့်

၂၀-၁-၂၀၁၇

/ ကုန်တင်ကုန်ြေျ
(အဆင့် မင့်မ္ဂလာ
မစျးဌာနြေွဲ-၃)/
အမ ြေြေံ(၆၁/၂၀၁၂)

၅၄။ FAMOSO

အထည်ချုပ်အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

မ္ဂလာေုံစက်မှုဇုန်(A.7.1)၊ မ္ဂလာေုံမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း
မေသကကီး

မ္ဂလာေုံ/

၂၀-၁-၂၀၁၇

အထည်ြေျုပ်/
အမ ြေြေံ(၁၉၂/၂၀၁၂)

၅၅။ မနီရန်ကုန်လီမီတက် အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း မမှော်ဘီ/ လူသုံးကုန်

၂၀-၁-၂၀၁၇

(၂)၊အမှေတ်(၆၃၀)၊ ပည်လမ်း၊ လှေည်းငုပ်မြေျာင်းမကျးရွာ၊ (မဆးနှေင့်မဆးပစ္စည်း/
မမှော်ဘီမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး
၅၆။

အမ ြေြေံ (၂၅၇/၂၀၁၂)

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊အမှေတ်(၈၈)၊မမျှော်လင့်(၁)၊မရွှေမမိုင်သီရိရပ်ကွ
က်၊ မမာ်လမမိုင်မမို့နယ်၊ မွန် ပည်နယ်

မမာ်လမမိုင်

၂၀-၁-၂၀၁၇

(မရွှေမမိုင်သီရိ)/
စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)
အမ ြေြေံ(၁၅၉/၂၀၁၄)

၅၇။ ချင်းတွင်းတံခွန် အထည်ချုပ်စက်ရုံ အ ပခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊

အမှေတ်(၄၂/၁၀၃-ြေ)၊

ကမနာင်မင်းသား

မရွှေ ပည်သာ/

၂၀-၁-၂၀၁၇

အထည်ြေျုပ်/

ကကီးလမ်း၊ စက်မှုဇုန်-၁၊မရွှေ ပည်သာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း အမ ြေြေံ(၂၇၃/၂၀၁၃)၊
မေသကကီး
၅၈။ အို ကကကာဇံစက်ရုံ

အ ပခခံအလုပ်သမား

အမှေတ်(၃၉/၉၅)၊ဦးဖိုးလှိုငလ
် မ်း၊စက်မှုဇုန်(၂)၊

အဖွဲ့အစည်း၊

အစည်း၊

အထည်ချုပ်စက်ရုံ
အမှေတ်(၄၂/၃၀၆-ြေ)၊

အမ ြေြေံ(၂၈/၂၀၁၂)
အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့

မရွှေ ပည်သာ/

အမှေတ်(၄)လမ်းမကကီး၊

အထည်ြေျုပ်/

စက်မှုဇုန်(၁)၊ မရွှေ ပည်သာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး
၆၀။

တာ်ဝင်သစ်အ ချာထည်စက်ရုံ
အဖွဲ့အစည်း၊

၂၀-၁-၂၀၁၇

မရွှေ ပည်သာ စားမသာက်ကုန်/

မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုငး် မေသကကီး
၅၉။ Hanjen

မရွှေ ပည်သာ/

အ ပခခံအလုပ်သမား

အမှေတ်(၉/၃/၃၉၃)၊

ပန်းခြေံ(၁၀/၉)

ရပ်ကွက်၊ မရွှေ ပည်သာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

၂၀-၁-၂၀၁၇

အမ ြေြေံ(၁၅၇/၂၀၁၅)
မရွှေ ပည်သာ/
မဆာက်လုပ်မရး
ပစ္စည်း
(သစ်အမြေျာထည်)/
အမ ြေြေံ(၂၆၀/၂၀၁၂)

၂၀-၁-၂၀၁၇

စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

၆၁။ Great

World

Wide

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

အထည်ချုပ်စက်ရုံ

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ ပည်လမ်း၊ကိုးလုးံ ကွင်း
မကျးရွာ၊ မမှော်ဘီမမို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုငး် မေသကကီး

၂၀-၁-၂၀၁၇

အထည်ြေျုပ်/

ရွှေဝါ

လှိုင်/

(၁၅၂/၂၀၁၂)၊

လူသုံးကုန်

အုတ်ကျင်း၊ အမှေတ်(၁၅)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်

(ဆပ် ပာ)/

တိုင်းမေသကကီး

၂၀-၁-၂၀၁၇

အမ ြေြေံ(၁၅၂/၂၀၁၂)

၆၃။ အာရှနဂါး (MMM) အထည်ချုပ်စက်ရုံ အ ပခခံအလုပ် ေ္ုံမမို့သစ်ဆိပ်ကမ်း
သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အမှေတ် (၁၇၁/က)၊ မဘာ္လမ်း၊ ၈၇
ရပ်ကွက်၊

ထုတ်သည့်ရက်စွဲ

အမ ြေြေံ(၂၂၃/၂၀၁၂)

၆၂။ New General Co., Ltd; ရန်ကုန်ဆပ်ပပာစက်ရုံ
ဆပ်ပပာအ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

မမှော်ဘီ/

ပယ်ဖျက်မိန့်

ေ္ုံမမို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမမို့နယ်၊

ရန်ကုန်တိုင်း

၂၀-၁-၂၀၁၇

/ အထည်ြေျုပ်/
အမ ြေြေံ(၇၇/၂၀၁၂)

မေသကကီး
၆၄။ ပမို့မကုန်တင်ကုန်ချ

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

ကမ်းနားလမ်း၊မနာက်ပကျစ်ရပ်ကွက်၊

ဟုမ္မလင်းမမို့နယ်၊

စစ်ကိုင်းတိုင်းမေသကကီး

ဟုမ္မလင်း

၇-၃-၂၀၁၇

(မနာင်ပကျစ်)/
ကုန်တင်ကုန်ြေျ/
အမ ြေြေံ(၅၁၁/၂၀၁၃)

၆၅။ စက်ဘီးစက်ရုံ အ ပခခံအလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း၊ စက်ဘီး

မကျာက်ဆည်/

၇-၃-၂၀၁၇

စက်ရုံ၊စက်ရုံများနယ်မ မ၊မကျာက်ဆည်မမို့နယ်၊မန္တမလးတိုင်း လူသုံးကုန်(စက်ဘီး)/
မေသကကီး

အမ ြေြေံ(၃၆၅/၂၀၁၄)

၆၆။ တံခွန်ကံ ကာင်းပခင်းရတနာ အထပ်သားစက်ရုံ အ ပခခံ
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ ဘယ်လင်မကျးရွာ၊ စဉ့်ကင
ို ်
မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုငး် မေသကကီး

စဉ့်ကင
ို ်/

၇-၃-၂၀၁၇

မဆာက်လုပ်မရး
ပစ္စည်း(အထပ်သား)/
အမ ြေြေံ(၂၆၀/၂၀၁၃)

၆၇။ Cap-1 ဦးထုပစ
် က်ရုံ အ ပခခံအလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း၊
အမှေတ်(၁၇၄)၊

သနပ်ပင်လမ်း၊

World

Myanmar

၇-၃-၂၀၁၇

ဗိုလ်ကုန်းရပ်ကွက်၊ လူသုံးကုန်(ဦးထုပ်)/

ပဲြေူးမမို့နယ်၊ ပဲြေူးတိုင်းမေသကကီး
၆၈။ Asia

ပဲြေူး/
အမ ြေြေံ(၂၈၄/၂၀၁၂)

Paper

Mill

အ ပခခံေ္ုံမမို့သစ်မတာင်ပိုင်း/

၁၄-၃-၂၀၁၇

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အမှေတ် (၁၂၅/ ၁၂၆)၊ (၂၃) လူသုံးကုန်(စက္ကူ)/
ရပ်ကွက်၊

မူဆယ်လမ်း၊

စက်မှုဇုန်(၁)၊

ေ္ုံမမို့သစ် အမ ြေြေံ(၁၅၇/၂၀၁၂)

မတာင်ပိုင်းမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး
၆၉။ အမရ အာင်ယက္ကန်း အ ပခခံအလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း၊ အမရပူရ(ကျန်တန်း)/
ကျန်တန်းရပ်ကွက်၊အမရပူရမမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုငး် မေသ အထည်ြေျုပ်(ယက္ကန်း/
ကကီး

အမ ြေြေံ(၉၃/၂၀၁၃)

၁၄-၃-၂၀၁၇

စဉ်
၇၀။

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး အ ပခခံအလုပ်သမား မမာ်လမမိုင်(သီရိမမိုင်)/
အဖွဲ့အစည်း၊

သီရိမမိုင်ရပ်ကွက်၊

ပယ်ဖျက်မိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၁၇-၅-၂၀၁၇

မမာ်လမမိုင်မမို့နယ်၊ စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/

မွန် ပည်နယ်

အမ ြေြေံ(၃၃၂/၂၀၁၄)

၇၁။ ဥယျာဉ်ခခံစိုက်ပျုးိ ရး အ ပခခံအလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း၊
ေူးယားရွာ၊ မရးမမို့နယ်၊ မွန် ပည်နယ်

မရး(ေူးယား)/

၁၇-၅-၂၀၁၇

စိုက်ပျုးမရး
ိ
(ဥယျာဉ်ခြေံ)/
အမ ြေြေံ(၃၃၅/၂၀၁၂)

၇၂။

AAA

ဘိလပ် ပမစက်ရုံ

အစည်း(၂)၊

ကျွဲနဖားရွာ၊

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့
ပုသိမ်ကကီးမမို့နယ်၊

မန္တမလး

တိုင်းမေသကကီး

ပုသိမ်ကကီး/

၁၇-၅-၂၀၁၇

မဆာက်လုပ်မရး
ပစ္စည်း(ဘိလပ်မ မ)/
အမ ြေြေံ(၁၁၆/၂၀၁၂)

၇၃။ အမှတ်(၃)

ဆးဝါးစက်ရုံ(စစ်ကိုင်း) အမ ြေြေံအလုပ်သမား

အဖွဲ့အစည်း၊ စစ်ကိုင်းမမို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုငး် မေသကကီး

စစ်ကိုင်း/

၁၂-၇-၂၀၁၇

လူသုံးကုန်(မဆးဝါး)/
အမ ြေြေံ(၄၇၁/၂၀၁၄)

၇၄။ တံခွန် အာင်းကုန်း

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး လယ်မဝး(မအာင်းကု

အမ ြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

မအာင်းကုန်းမကျးရွာ၊

၁၂-၇-၂၀၁၇

န်း/

မအာင်းကုန်းမကျးရွာအုပ်စု၊လယ်မဝးမမို့နယ်၊မန ပည်မတာ် စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
မကာင်စီနယ်မ မ

အမ ြေြေံ(၅၂၄/၂၀၁၄)

၇၅။ ပီအယ်လ်စီတိုတယ်အီးအင်ပီပမန်မာရှိ
ထုတ်လုပ် ရး၊

ကန်ထရိုက်

သဘာဝဓါတ် ငွ့

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့

မရ ဖူ/

၂၅-၇-၂၀၁၇

တွင်းထွက်ပစ္စည်း

အစည်း၊ အုန်းပင်ကွငး် မကျးရွာ၊ ကံမပါက်မေသ၊ မရ ဖူ (သဘာဝဓါတ်မငွ့)
မမို့နယ်၊ တနသဂာရီတိုင်းမေသကကီး

အမ ြေြေံ(၃၉၃/၂၀၁၄)

၇၆။ ဆန်နီရှူးစက်ရုံအ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊အမှေတ(်
၂၄၇-ဘီ)၊ ဦးထွန်းညိုလမ်း၊

စက်မှုဇုန်(၂)၊ လှိုင်သာယာ

မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုငး် မေသကကီး

လှိုင်သာယာ/
လူသုံးကုန်(ဖိနပ်)/
အမ ြေြေံ(၁၀၈/၂၀၁၂)

၇၇။ ပမန်မာ့ဝိုင်နှင့်အ ဖျာ်ယမကာလုပ်ငန်း အ ပခခံအလုပ်သမား အင်းစိန/် စားမသာက်
အဖွဲ့အစည်း၊ အမှေတ်၇၅(ြေ)၅/၆၊ပတ္တ မားလမ်း၊မရွှေ ပည်သာ
မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုငး် မေသကကီး
အမှေတ်-၂၈၆(က)၊

ကုန်လုပ်ငန်း/

စိန်စီ္ုဏ်မရာင်

မရွှေ ပည်သာ/
အထည်ြေျုပ်/

လမ်း၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ မရွှေ ပည်သာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း အမ ြေြေံ(၉၈/၂၀၁၃)
မေသကကီး

၂၈-၉-၂၀၁၇

အမ ြေြေံ(၃၅/၂၀၁၂)

၇၈။ Costec ချည်မျှငန
် ှင့် အထည်ချုပ်စက်ရုံ အ ပခခံအလုပ်
သမားအဖွဲ့အစည်း၊

၂၉-၈-၂၀၁၇

၂၈-၉-၂၀၁၇

စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၇၉။ ရန်ကုန်ဘူတာကကီးဌာနခွဲ(၂)ကုန်တင်ကုန်ချအ ပခခံအလုပ်
သမားအဖွဲ့အစည်း၊ရန်ကုန်ဘူတာကကီးဌာနြေွဲ(၂)၊ပါဆယ်ဝင်း
၊မ္ဂလာမတာင်ညွန့်မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

မ္ဂလာမတာင်ညွန့်

ပယ်ဖျက်မိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၂၈-၉-၂၀၁၇

/ ကုန်တင်ကုန်ြေျ
(ရန်ကုန်ဘူတာကကီး
ဌာနြေွဲ-၂)/
အမ ြေြေံ(၆၀/၂၀၁၂)

၈၀။ ဟန်ဇုံးဟန်ဒရက် အထည်ချုပ်စက်ရုံ အ ပခခံအလုပ်သမား

လှိုင်သာယာ/

အဖွဲ့အစည်း၊အမှေတ်(၃၄၉)၊ကင်းဝန်မင်းကကီးလမ်း၊မရွှေလင်

အထည်ြေျုပ်/

ပန်းစက်မှုဇုန်၊လှိုင်သာယာမမို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

အမ ြေြေံ(၆၄/၂၀၁၅)

၈၁။ ပမန်မာဂလိုဂွန် အထည်ချုပ်စက်ရုံ အ ပခခံအလုပ်သမား ေ္ုံမမို့သစ်ဆိပ်ကမ်း/

၈၂။

အဖွဲ့အစည်း၊ PLOT No. 90-91၊ ေ္ုံဆိပ်ကမ်းစက်မှု

အထည်ြေျုပ်/

ဇုန်(၁)၊ေ္ုံမမို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမမို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

အမ ြေြေံ(၈၃/၂၀၁၂)

Myanmar Veneer & Plywood Private ကုမ္ပဏီ

စစ်ကိုင်း/

၁၇-၁၀-၂၀၁၇

၁၃-၁၂-၂၀၁၇

၁၃-၁၂-၂၀၁၇

သစ်အ ချာထည်စက်ရုံအ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း မဆာက်လုပ်မရးပစ္စည်
(၁)၊ပတ္တ မားရပ်ကွက်၊စစ်ကိုင်းမမို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုငး်
မေသကကီး

း
(သစ်အမြေျာထည်)/
အမ ြေြေံ(၁၅၃/၂၀၁၅)

၈၃။ Myanmar Veneer & Plywood ကုမ္ပဏီသစ်အ ချာ

စစ်ကိုင်း/

၁၃-၁၂-၂၀၁၇

ထည်စက်ရုံအ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း(၂)၊ ပတ္တ မား မဆာက်လုပ်မရးပစ္စည်
ရပ်ကွက်၊ပတ္တ မားစက်မှုဇုန်၊စစ်ကိုင်းမမို့နယ်၊

စစ်ကိုင်းတိုငး်

မေသကကီး

း
(သစ်အမြေျာထည်)/
အမ ြေြေံ(၃၄၉/၂၀၁၅)

၈၄။ အ နှးယာဉ်လုပ်သား အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊
နဝရတ်မစျးထိပ်၊ (၇/၈)ရပ်ကွက်၊ မရွှေ ပည်သာမမို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုငး် မေသကကီး

မရွှေ ပည်သာ(၇/၈)

ဘ၁၃-၁၂-၂၀၁၇

ရပ်ကွက်/
သယ်ယူပို့မဆာင်မရး
(အမနှေးယာဉ်)/
အမ ြေြေံ(၅၆/၂၀၁၂)

၈၅။ ကမ္ဘာ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုအထည်ချုပ်စက်ရုံ အ ပခခံအလုပ်

မရွှေ ပည်သာ/

သမားအဖွဲ့အစည်း၊အမှေတ်(၃၉/၈၄)၊သံြေျပ်ဝန်ဦးညွန့်လမ်း၊

အထည်ြေျုပ်/

စက်မှုဇုန(် ၂)၊ မရွှေ ပည်သာမမို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး။

အမ ြေြေံ(၁၃၃/၂၀၁၂)

၈၆။ စည်းလုံး သာ

ကုန်တင်ကုန်ချ

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့ တမူး(မစျးတန်း)/

အစည်း၊ မစျးတန်းရပ်ကွက်၊ တမူးမမို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း
မေသကကီး

ကုန်တင်ကုန်ြေျ
အမ ြေြေံ(၁၇၉/၂၀၁၅)

၁၃-၁၂-၂၀၁၇

၁၃-၁၂-၂၀၁၇

စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၈၇။ နန်းဖါလုံကုန်တင်ကုန်ချအ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

တမူး(နန်းဖါလုံ

နန်းဖါလုံ-၁၃ရပ်ကွက်၊ တမူးမမို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းမေသ

၁၃ရပ်ကွက်)/

ကကီး

ကုန်တင်ကုန်ြေျ

ပယ်ဖျက်မိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၁၃-၁၂-၂၀၁၇

အမ ြေြေံ(၁၈၀/၂၀၁၅)
၈၈။ စက်ဆန်းဆိုဒ်ဒင်ဌာနခွဲ(၅)ကုန်တင်ကုန်ချအ ပခခံအလုပ်
သမားအဖွဲ့အစည်း၊

စက်ဆန်းကုန်ရုံဝင်း၊

မ္ဂလာမတာင်

ညွန့်မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

မ္ဂလာမတာင်ညွန့်

၂၆-၁-၂၀၁၈

/ ကုန်တင်ကုန်ြေျ
(စက်ဆန်းဆိုေ်ေင်
ဌာနြေွဲ-၅)/ အမ ြေြေံ
(၆၆/၂၀၁၂)

၈၉။ ရန်ကုန်ဘူတာကကီးဌာနခွဲ(၁)ကုန်တင်ကုန်ချအ ပခခံအလုပ်သ မ္ဂလာမတာင်ညွန့်
မားအဖွဲ့အစည်း၊

၂၆-၁-၂၀၁၈

အမှေတ်(၁)စကကဂန်ထိပ၊် / ကုန်တင်ကုန်ြေျ/

ရန်ကုန်ဘူတာကကီးဝင်း၊မ္ဂလာမတာင်ညွန့်မမို့နယ်၊ရန်ကုန်

အမ ြေြေံ(၈၂/၂၀၁၂)

တိုင်းမေသ ကကီး
၉၀။

ရလုပ်သား အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ ပတ္တ မား

လက်ပံတန်း

၂၆-၁-၂၀၁၈

ရပ်ကွက်၊ကုလားမြေျာင်းမကျးရွာ၊ သာရမဝါမကျးရွာအုပ်စု၊ (ကုလားမြေျာင်း)/
လက်ပံတန်းမမို့နယ်၊ ပဲြေူးတိုင်းမေသကကီး

မရလုပ်ငန်း/
အမ ြေြေံ(၄၄၆/၂၀၁၃)

၉၁။ တံခွန်လွန် ကာင်း တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး
အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

လွန်မကာင်းမကျးရွာ၊

ပင်ဦးလွင်

၂၆-၁-၂၀၁၈

(လွန်မကာင်း)/

လွန်မကာင်းမကျးရွာအုပ်စု၊ ပင်ဦးလွင်မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုင်း စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
မေသကကီး။
၉၂။ Eco

Max

အမ ြေြေံ(၃၃၃/၂၀၁၄)
တာယာကွန် ပါင်းပပန်ကကိတ်စက်ရုံ

အ ပခခံ

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ေေ-၂၃/၆၆၊(ဆ)ရပ်ကွက်၊ ပည်ကကီး
တံြေွန်မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုငး် မေသကကီး

ပည်ကကီးတံြေွန်/

၂၆-၁-၂၀၁၈

လူသုံးကုန်(တာယာ
ကွန်မပါင်း ပန်ကကိတ်)/
အမ ြေြေံ(၂၉၁/၂၀၁၅)

၉၃။

၉၄။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား

မရး(မာန်မအာင်)/

အဖွဲ့အစည်း၊ မာန်မအာင်မကျးရွာ၊ ကိုးမိုင်မကျးရွာအုပ်စု၊

စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/

မရးမမို့နယ်၊ မွန် ပည်နယ်

အမ ြေြေံ(၁၂၆/၂၀၁၆)

ရးပမို့နယ် ကုန်တင်ကုန်ချ အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့ မရး(ရန်ကကီးမအာင်)/
အစည်း၊ အမှေတ်(၂-က)၊ မ မကွက်အမှေတ်(၂)၊ ဗိုလ်ြေျုပ်
လမ်း၊ ရန်ကကီးမအာင်ရပ်ကွက်၊ မရးမမို့၊ မွန် ပည်နယ်

ကုန်တင်ကုန်ြေျ/
အမ ြေြေံ(၂၆၆/၂၀၁၂)

၂၆-၁-၂၀၁၈

၁၄-၂-၂၀၁၈

စဉ်
၉၅။

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ
လင်းဝင်းသစ်အ ချာထည်စက်ရုံ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

အ ပခခံအလုပ်သမားေ္ုံမမို့သစ်မတာင်ပိုင်း/

ပယ်ဖျက်မိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၁၄-၂-၂၀၁၈

အဖွဲ့အစည်း(၂)၊ အမှေတ်(၈၆)၊ မတာင်ကကီးလမ်း၊ စက်မမဆာက်
ှု
လုပ်မရးပစ္စည်း
ဇုန်(၁)၊ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

(သစ်အမြေျာထည်)/
အမ ြေြေံ(၆၄/၂၀၁၃)

၉၆။ AAA ဘိလပ် ပမစက်ရုံ အ ပခခံအလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း (၂)၊

ပုသိမ်ကကီး/

မကျာက်မြေျာမကျးရွာ၊ကျွဲနဖားမတာင်ကွငး် ၊ပုသိမ်ကကီး

မဆာက်လုပ်မရး

မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုငး် မေသကကီး

၁၄-၂-၂၀၁၈

ပစ္စည်း(ဘိလပ်မ မ)/
အမ ြေြေံ(၂၅၂/၂၀၁၃)

၉၇။

ကုန်တင်ကုန်ြေျ

အမ ြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

ကျုံေိုးမမို့၊ မကာ့ကရိတ်မမို့နယ်၊ ကရင် ပည်နယ်

ကျုံေိုး/

၁၄-၂-၂၀၁၈

ကုန်တင်ကုန်ြေျ/
အမ ြေြေံ(၁၄၈/၂၀၁၄)

၉၈။ တံခွန်စိုးမိုး(၅)အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊အိတ်ြေျ်-

ပည်ကကီးတံြေွန်/

၂၂၉/၂၃၀၊ ကမနာင်မင်းသားကကီးလမ်း၊SMI ပီနံအိတ် စက်ရုံ၊

လူသုံးကုန်

ပည်ကကီးတံြေွန်မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး

(ပီနံအိတ်)/

၁၄-၂-၂၀၁၈

အမ ြေြေံ(၂၀၉/၂၀၁၄)
၉၉။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး အ ပခခံအလုပ်သမား

သံ ဖူ

အဖွဲ့အစည်း၊ကွမ်သတ်မကျးရွာ၊ သံ ဖူဇရပ်မမို့နယ်၊ မွန်

ဇရပ်(ကွမ်သတ်)/

ပည်နယ်

၁၄-၂-၂၀၁၈

စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၅၂၉/၂၀၁၄)

၁၀၀။ ရာပပည့်ဂျပ်ပုံးစက္ကူစက်ရုံအ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

ပည်ကကီးတံြေွန်/

ညည-(၁၈)၊အိမ်အမှေတ် (၅၀)၊ ၅၈လမ်း၊စိန်ပမေသာမနာက်

လူသုံးကုန်

မကျာကပ်လမ်း၊ သင်ပန်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ပည်ကကီးတံြေွန်မမို့

(္ျပ်ပးုံ စက္ကူ)/

နယ်၊ မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး
၁၀၁။ တံခွန် ရသ ရာက်ကုန်း

၁၄-၂-၂၀၁၈

အမ ြေြေံ(၂၂၉/၂၀၁၇)
တာင်သူလယ်သမားနှင့်

ပင်ဦးလွင်

၄-၄-၂၀၁၈

စိုက်ပျုးိ ရး အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအမှေတ်(၇၂)၊ (မရသမရာက်ကုန်း)/
မရသမရာက်ကုန်းမကျးရွာ၊

ပင်ဦးလွင်မမို့နယ်၊ မန္တမလး စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/

တိုင်းမေသကကီး
၁၀၂။ တံခွန်စိုးမိုး(၄)

အမ ြေြေံ(၂၃၆/၂၀၁၃)
အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအိတ်ြေျ်-

ပည်ကကီးတံြေွန်/

၄-၄-၂၀၁၈

၂၂၉/၂၃၀၊ ကမနာင်မင်းသားကကီးလမ်း၊ SMIပီနံအိတ်စက်ရုံ၊ လူသုံးကုန်(ပီနံအိတ)်
ပည်ကကီးတံြေွန်မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး။

/အမ ြေြေံ(၂၀၈/၂၀၁၄)

၁၀၃။ တနယ်တံခွန် တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံ တန့်ဆည်(တနယ်)/
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ တနယ်မကျးရွာ၊ ြေမပါင်းကကိုင် စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
မကျးရွာအုပ်စု၊တန့်ဆည်မမို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုငး် မေသကကီး

အမ ြေြေံ(၅၄၆/၂၀၁၄)

၄-၄-၂၀၁၈

စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

၁၀၄။ ခ ပါင်းကကိုင်တံခွန် (၁)

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ

ရး အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ ြေမပါင်းကကိုင်မကျး
ရွာ၊ တန့်ဆည်မမို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းမေသကကီး

မှတ်ပုံတင်အမှတ်
တန့်ဆည်

ပယ်ဖျက်မိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၄-၄-၂၀၁၈

(ြေမပါင်းကကိုင်)/
စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၅၄၈/၂၀၁၄)

၁၀၅။ ခ ပါင်းကကိုင်တံခွန်(၂)

တာင်သူလယ်သမားနှင့် စိုက်ပျုးိ

ရးအ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ ြေမပါင်းကကိုင်မကျး
ရွာ၊ တန့်ဆည်မမို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းမေသကကီး

တန့်ဆည်

၄-၄-၂၀၁၈

(ြေမပါင်းကကိုင်)/
စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၅၄၉/၂၀၁၄)

၁၀၆။ ထူးပခားဆင်ပဖူ တာ် ကွန်ကရစ်စက်ရုံ အ ပခခံအလုပ်သမား

ပည်ကကီးတံြေွန်

အဖွဲ့အစည်း၊ အကွက်အမှေတ်C1+B၊ စက်မှု-၁ပန်းခြေံ လမ်း၊

(စက်မှု-၁ပန်းခြေံ)/

ပည်ကကီးတံြေွန်မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး

မဆာက်လုပ်မရး

၄-၄-၂၀၁၈

ပစ္စည်း(ကွန်ကရစ်)/
အမ ြေြေံ(၂၈၄/၂၀၁၆)
၁၀၇။ ဆင်နှစ် ကာင် ပီနန်အိတ်စက်ရုံ အ ပခခံအလုပ်သမား ပုသိမ်ကကီး(ကျကု
ီ န်း)/
အဖွဲ့အစည်း၊ကျကု
ီ န်းမကျးရွာ၊ ဆင်နှေစ်မကာင်ပီနန်အိတ်
စက်ရုံ၊ ပုသိမ်ကကီးမမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး

၄-၄-၂၀၁၈

လူသုံးကုန်
(ပီနန်အိတ်)/
အမ ြေြေံ(၃၈၇/၂၀၁၆)

၁၀၈။ တံခွန်ဓနသိဒ္ဓိ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံ ပုသိမ်ကကီး(ဓနသိေ္ဓိ)/

၂၇-၄-၂၀၁၈

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ ဓနသိေ္ဓိမကျးရွာ၊ ပုသိမ်ကကီးမမို့ စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
နယ်၊ မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး
၁၀၉။ တံခွန် ရွှေ တာင်(၁)လမ်းစီမံကိန်းအ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့

အမ ြေြေံ(၂၈၂/၂၀၁၃)
စစ်ကိုင်း(မညာင်ပင်

၂၇-၄-၂၀၁၈

အစည်း၊မညာင်ပင်ဝန်းမကျးရွာ၊ စစ်ကိုင်းမမို့နယ်၊ စစ်ကိုင်း ဝန်း)/ဝန်မဆာင်မှု
တိုင်းမေသကကီး

(လမ်းစီမံကန
ိ ်း)/
အမ ြေြေံ(၂၈၆/၂၀၁၃)

၁၁၀။ Y.I.G.I

လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာထုတ်လုပ် ရးစက်ရုံ၊

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ (၉) မိုင်၊ ပည်လမ်း၊
မရမ်းကုန်းမမို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

မရမ်းကုန်း

၂၇-၄-၂၀၁၈

လူသုံးကုန်ပစ္စည်း
(လယ်ယာသုံး
စက်ကိရိယာ)/အမ ြေ
ြေံ(၃၆၆/၂၀၁၃)

၁၁၁။ တံခွန်(၃) CP စိန် ရွှေပမကကက်သား ဖာက်စက်ရုံ၊ အ ပခခံ ပည်ကကီးတံြေွန်/မမွး
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊္ျ(၄/မအ)၊ပန်
ီ
းခြေံလမ်း၊ ပည်ကကီး
တံြေွန်မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး

မူမရး
(CP ကကက်)/
အမ ြေြေံ(၂၁၇/၂၀၁၄)

၂၇-၄-၂၀၁၈

စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၁၁၂။

တာင်သူလယ်သမားနှင့် စိုက်ပျုးိ ရး အ ပခခံအလုပ်

ကကာအင်းဆိပ်ကကီး

သမားအဖွဲ့အစည်း၊ ကမမာ့မကျးရွာ၊ ကကာအင်းဆိပ်ကကီး

(ကမမာ့)/

မမို့နယ်၊ ကရင် ပည်နယ်

ပယ်ဖျက်အမိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၂၇-၄-၂၀၁၈

စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၂၃၂/၂၀၁၄)

၁၁၃။

ရွှေလီနန်းပီနန်အိတ်စက်ရုံ

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့

အစည်း၊သစ်ြေျုကု
ိ န်းမကျးရွာ၊ပုသိမ်ကကီးမမို့နယ်၊မန္တမလး
တိုင်းမေသကကီး

ပုသိမ်ကကီး

၂၇-၄-၂၀၁၈

(သစ်ြေျုကု
ိ န်း)/
လူသုံးကုန်(ပီနန်အိတ)်
အမ ြေြေံ(၆/၂၀၁၆)

၁၁၄။ မဟာလဝန်း

တာင်သူလယ်သမားနှင့်

စိုက်ပျုးိ ရး

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်း မတာင်ကျွန်းမကျးရွာ၊
ပင်ဦးလွင် မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး

ပင်ဦးလွင်

၂၇-၄-၂၀၁၈

(မတာင်ကျွန်း)/
စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ (၆၀/၂၀၁၆)

၁၁၅။ လယ်တီးတံခွန်

တာင်သူလယ်သမားနှင့် တန့်ဆည်(လယ်တီး)

၂၇-၄-၂၀၁၈

စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊လယ်တီးမကျး / စိုက်ပျုးမရး(ယာ)/
ိ
ရွာ၊

လယ်တီးမကျးရွာအုပ်စု၊တန့်ဆည်မမို့နယ်၊ အမ ြေြေံ(၇၆/၂၀၁၆)

စစ်ကိုင်းတိုင်း မေသကကီး
၁၁၆။ SGS ပို့ကုန်သွင်းကုန်စစ် ဆး ရး အ ပခခံအလုပ်သမား ေ္ုံမမို့သစ်မတာင်ပိုင်း/
အဖွဲ့အစည်း၊အမှေတ်(၆၉၇)၊ မရတနာလမ်း၊၂၄ရပ်ကွက်၊
ေ္ုံမမို့သစ်မတာင်ပိုင်းမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

၁၈-၆-၂၀၁၈

ဝန်မဆာင်မှု
(စစ်မဆးမရး)/
အမ ြေြေံ(၅၄/၂၀၁၂)

၁၁၇။ ကုန်ထမ်း/လူထမ်း

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

ကင်မွန်းမြေျာင်းမကျးရွာ၊ကျုက်
ိ ထုမိ မို့နယ်၊ မွန် ပည်နယ်

ကျုက်
ိ ထို

၁၈-၆-၂၀၁၈

(ကင်မွန်းမြေျာင်း)
ကုန်တင်ကုန်ြေျ/
အမ ြေြေံ(၁၂၆/၂၀၁၂)

၁၁၈။ အမရ အာင် ပမယက္ကန်းလုပ်ငန်းအ ပခခံအလုပ်သမားအ
ဖွဲ့အစည်း၊

ကျန်တန်းရပ်ကက
ွ ်၊

မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး

အမရပူရမမို့နယ်၊

အမရပူရ/

၁၈-၆-၂၀၁၈

အထည်ြေျုပ်
(ယက္ကန်း)/

အမ ြေြေံ(၂၈၈/၂၀၁၃)
ကမလး
၁၁၉။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊စြေန်းကကီးစံ ပမကျးရွာ၊ကမလးမမို့နယ်၊စစ်ကိုင်း (စြေန်းကကီးစံ ပ)/
စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
တိုင်းမေသကကီး
အမ ြေြေံ(၃၇၉/၂၀၁၄)

၁၈-၆-၂၀၁၈

စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

မတာင်သာ
(တစ်မက
ို ်သာ)/
အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊တမိုက်သာမကျးရွာ၊
စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
မင်းခြေံြေရိုင၊် မတာင်သာမမို့နယ်၊မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး
အမ ြေြေံ(၅၆၉/၂၀၁၄)
လယ်မဝး/
၁၂၁။ ဂယ်လာရီဝန် ဆာင်မှုအ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊
ဝန်မဆာင်မှု
ရယကရုံးအနီး၊အမှေတ်(၅/၆၄)၊
အမှေတ်(၅)ရပ်ကွက်၊
(ဟိုတယ်)/
မေးအမရှေ့ဘက်(၂)လမ်း၊ လယ်မဝးမမို့နယ်၊ ပည်မထာင်စု
အမ ြေြေံ(၃၁/၂၀၁၈)
နယ်မ မ
၁၂၀။ တံခွန်-တမိုက်သာ တာင်သူလယ်သမားနှင့စ
် ိုက်ပျုးိ ရး

၁၂၂။

၁၈-၆-၂၀၁၈

လှိုင်/
ကုန်တင်ကုန်ြေျ(သီရိ)/
အမ ြေြေံ(၄၆/၂၀၁၂)
မမာ်လမမိုင်/
ကုန်တင်ကုန်ြေျ
(အမထွမထွဌာနြေွဲ)/
အမ ြေြေံ(၁၃၈/၂၀၁၂)
မိုးညှငး်
(မိုင်းမနာင်၊ မနန္ဒာ)/
စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၃၀၁/၂၀၁၃)
မိုးမမာက်(ကျြေန်းေ
ပ်)/
စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၅၀/၂၀၁၄)
ကကာအင်းဆိပ်ကကီး
(နန်းဖာမဖာ့)/
စိုက်ပျုးမရး
ိ
(ဥယျာဉ်ခြေံ)/
အမ ြေြေံ(၆၁/၂၀၁၄)

၃-၈-၂၀၁၈

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား

မိုးမမာက်

၃-၈-၂၀၁၈

အဖွဲ့အစည်း၊ မနာင်မပါင်းမကျးရွာ၊ မိုးမမာက်မမို့နယ်၊ ကြေျင်

(မနာင်မပါင်း)/

မှေန်တန်းရပ်ကွက်၊

၁၂၃။ သီရိကုန်တင်ကုန်ချ

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

သီရိမ္ဂလာမေး၊ လှိုင်မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး
၁၂၄။ အ ထွ ထွဌာနခွဲ ကုန်တင်ကုန်ချ အ ပခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊

အမှေတ်(၅၁)၊

ထားဝယ်တံတားလမ်း၊

မရမ်းကုန်းရပ်ကွက်၊ မမာ်လမမိုင်မမို့နယ်၊ မွန် ပည်နယ်
တာင်သူလယ်သမားနှင့် စိုက်ပျုးိ ရး အ ပခခံအလုပ်
သမားအဖွဲ့အစည်း၊

မနန္ဒာရပ်ကွက်၊

မိုင်းမနာင်မကျးရွာ၊

မိုးညှင်းမမို့နယ်၊ ကြေျင် ပည်နယ်
တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊ကျြေန်းေပ်မကျးရွာ၊ မိုးမမာက်မမို့နယ်၊ ကြေျင်
ပည်နယ်
၁၂၇။ ဥယျာဉ်ခခံစိုက်ပျုးိ ရး

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

နန်းဖာမဖာ့မကျးရွာ၊ ကကာအင်းဆိပ်ကကီးမမို့နယ်၊ ကရင်
ပည်နယ်

၁၂၈။

၁၈-၆-၂၀၁၈

၃-၈-၂၀၁၈

မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး

၁၂၆။

ထုတ်သည့်ရက်စွဲ

အမရပူရ/
အမရပူရမမို့နယ်၊ ပုံမဖာ်စက်ရုံ(ကျွန်း)/
အမ ြေြေံ(၁၁/၂၀၁၂)

ပုံ ဖာ်စက်ရုံ (ကျွန်း) အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊
အမှေတ်(၂-ြေ)၊

၁၂၅။

ပယ်ဖျက်အမိန့်

ပည်နယ်

စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၁၇၃/၂၀၁၄)

၃-၈-၂၀၁၈

၃-၈-၂၀၁၈

၃-၈-၂၀၁၈

၃-၈-၂၀၁၈

စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၁၂၉။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမားအ

မိုးမမာက်(မံပ)ုံ /

ဖွဲ့အစည်း၊ မံပုံမကျးရွာ၊ မိုးမမာက်မမို့နယ်၊ကြေျင် ပည်နယ်

ပယ်ဖျက်အမိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၃-၈-၂၀၁၈

စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၁၇၄/၂၀၁၄)

၁၃၀။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား

မိုးမမာက်(လု္
ံ ျာ)/

၃-၈-၂၀၁၈

အဖွဲ့အစည်း၊လု္
ံ ျာမကျးရွာ၊မိုးမမာက်မမို့နယ်၊ကြေျင် ပည်နယ် စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၂၂၅/၂၀၁၄)
၁၃၁။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား

ဆိပ် ဖူ

အဖွဲ့အစည်း၊ထန်းမြေျာင်းမကျးရွာ၊မကျးကု
ီ န်းမကျးရွာအုပ်စု၊

(ထန်းမြေျာင်း)/

ဆိပ် ဖူမမို့နယ်၊ မမကွးတိုင်းမေသကကီး

၃-၈-၂၀၁၈

စိုက်ပျုးမရး(ယာ)/
ိ
အမ ြေြေံ(၂၅၉/၂၀၁၄)

၁၃၂။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး အ ပခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊ မံပုံမကျးရွာ၊ မိုးမမာက်မမို့နယ်၊ ကြေျင် ပည်နယ်

မိုးမမာက်(မံပ)ုံ /

၃-၈-၂၀၁၈

စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၃၅၄/၂၀၁၄)

၁၃၃။ တံခွန်- ချာင်းခွ

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးမတာင်သာ(မြေျာင်းြေွ)/

၃-၈-၂၀၁၈

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ မြေျာင်းြေွမကျးရွာ၊ မတာင် စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
သာမမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး
၁၃၄။

အမ ြေြေံ(၅၅၈/၂၀၁၄)

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး အ ပခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊ကုန်းတိန်မကျးရွာ၊မန်စီမမို့နယ်၊ကြေျင် ပည်နယ်

မန်စီ(ကုန်းတိန်)/

၃-၈-၂၀၁၈

စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၂/၂၀၁၅)

၁၃၅။ အမှတ်(၁)သံမဏိစက်ရုံ အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၆/၁၁)၊အမှေတ်(၁)သံမဏိစက်ရ(ုံ မင်းခြေံ)ဝင်း၊
မင်းခြေံမမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး

မင်းခြေံ/

၃-၈-၂၀၁၈

သံရည်ကျု(သံ
ိ မဏိ)/
အမ ြေြေံ(၂၃/၂၀၁၅)

၁၃၆။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး အ ပခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊မနာင်ြေျုကကီ
ိ းမကျးရွာ၊ မနာင်ြေျုမမိ
ိ ု့နယ်၊ ရှေမ်း ပည်
နယ်

မနာင်ြေျု ိ

၃-၈-၂၀၁၈

(မနာင်ြေျုကကီ
ိ း)/
စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၆၈/၂၀၁၅)

၁၃၇။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊

လုံ္ျာကုန်းမကျးရွာ၊

၃-၈-၂၀၁၈

မိုးမမာက်မမို့နယ်၊ / စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/

ကြေျင် ပည်နယ်
၁၃၈။

မိုးမမာက်(လု္
ံ ျာကုန်း)
အမ ြေြေံ(၂၃၄/၂၀၁၅)

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား

မိုးညှငး် (မိုင်းမနာင်)/

အဖွဲ့အစည်း၊မိုင်းမနာင်မကျးရွာ၊ဆင် ဖူကုန်းရပ်ကွက်(၂)၊

စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/

အင်းမတာ်ကကီးမေသ၊ မိုးညှင်းမမို့နယ်၊ကြေျင် ပည်နယ်

အမ ြေြေံ(၂၆၇/၂၀၁၅)

၃-၈-၂၀၁၈

စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၁၃၉။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား မိုးညှငး် (ရွာသစ်ကကီး)/
အဖွဲ့အစည်း၊

ရွာသစ်ကကီးမကျးရွာ၊

မိုးညှင်းမမို့နယ်၊

ပယ်ဖျက်အမိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၃-၈-၂၀၁၈

ကြေျင် စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/

ပည်နယ်

အမ ြေြေံ(၂၆၈/၂၀၁၅)

၁၄၀။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား

မိုးညှငး် (လုးံ တုံ)/

အဖွဲ့အစည်း၊ လုံးတုံမကျးရွာ၊ အင်းမတာ်ကကီးမေသ၊ မိုးညှင်းမမို့

၃-၈-၂၀၁၈

မရလုပ်ငန်း/

နယ်၊ ကြေျင် ပည်နယ်

အမ ြေြေံ(၂၆၉/၂၀၁၅)

၁၄၁။ တံခွန်(အင်းယား)

တာင်သူလယ်သမားနှင့် စိုက်ပျုးိ ရး ပင်ဦးလွင်(အင်းယား)/

၃-၈-၂၀၁၈

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊အင်းယားမကျးရွာ၊ ပင်ဦး စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
လွင်မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး
၁၄၂။ ကုန်တင်ကုန်ချ

အမ ြေြေံ(၃၈၅/၂၀၁၅)

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း(၁)၊ မရွှေကူ(မရပျ ံမလး)/

မရပျ ံမလးမကျးရွာ၊မတာကုန်းမကျးရွာအုပ်စု၊မရွှေကူမမို့နယ်၊က

ကုန်တင်ကုန်ြေျ/

ြေျင် ပည်နယ်

အမ ြေြေံ(၃၆၇/၂၀၁၆)

၁၄၃။ ကုန်တင်ကုန်ချ အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း(၂)၊ မရပျ ံ မရွှေကူ (မရပျ ံမလး)/
မလးမကျးရွာ၊

မတာကုန်းမကျးရွာအုပ်စု၊

မရွှေကူမမို့နယ်၊

၃-၈-၂၀၁၈

ကုန်တင်ကုန်ြေျ/

ကြေျင် ပည်နယ်
၁၄၄။

၃-၈-၂၀၁၈

အမ ြေြေံ(၃၆၈/၂၀၁၆)

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား

မရွှေကူ(မရွှေပမေသာ)/

၃-၈-၂၀၁၈

အဖွဲ့အစည်း၊ မရွှေပမေသာမကျးရွာ၊ မရွှေမြေျာင်းသာမကျးရွာ စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အုပ်စု၊ မရွှေကူမမို့နယ်၊ ကြေျင် ပည်နယ်
၁၄၅။

အမ ြေြေံ(၃၇၀/၂၀၁၆)

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး အ ပခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊

မိုးမမာက်

အထက်ဆားကျွန်းမကျးရွာ၊

မေါ့ဖုန်းယန် (အထက်ဆားကျွန်း)/

မမို့နယ်ြေွဲ၊ မိုးမမာက်မမို့နယ်၊ ကြေျင် ပည်နယ်

စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/

၃-၈-၂၀၁၈

အမ ြေြေံ(၃၇၅/၂၀၁၆)
၁၄၆။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား

မရွှေကူ(မဟာနေီ)/

အဖွဲ့အစည်း၊ မဟာနေီမကျးရွာ၊ မရွှေမြေျာင်းသာမကျးရွာ

စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/

အုပ်စု၊ မရွှေကူမမို့နယ်၊ ကြေျင် ပည်နယ်
၁၄၇။ ကုန်စိမ်းဌာနခွဲကုန်တင်ကုန်ချ

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့

အစည်း၊ အမှေတ်(၂)၊ စည်ပင်သာယာမေး၊ ဖက်တန်းရပ်၊
မမာ်လမမိုင်မမို့ နယ်၊ မွန် ပည်နယ်

၃-၈-၂၀၁၈

အမ ြေြေံ(၆/၂၀၁၇)
မမာ်လမမိုင်/

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

ကုန်တင်ကုန်ြေျ
(ကုန်စိမ်းဌာနြေွဲ)/
အမ ြေြေံ(၁၃၇/၂၀၁၂)

၁၄၈။ တံခွန်( မျှာ့ တာ)

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး

ပင်ဦးလွင်/

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊မမျှောမ
့ တာရွာ၊ ပင်ဦးလွင်

(မမျှော့မတာ)/

မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုငး် မေသကကီး

စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၃၁၉/၂၀၁၂)

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ပယ်ဖျက်အမိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ

၁၄၉။ ဥယျာဉ်ခခံစိုက်ပျုးိ ရး

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

ကိုးမိုင်မကျးရွာ၊ မရးမမို့နယ်၊ မွန် ပည်နယ်

မရး(ကိုးမိုင်)/

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

စိုက်ပျုးမရး
ိ
(ဥယျာဉ်ခြေံ)
အမ ြေြေံ(၃၄၀/၂၀၁၂)

၁၅၀။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား မကျာက်မဲ(လုဝ
ံ ယ်)/

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

အဖွဲ့အစည်း၊ လုဝ
ံ ယ်မကျးရွာ၊ မကျာက်မဲမမို့နယ်၊ ရှေမ်း ပည် စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
နယ်

အမ ြေြေံ(၁၂၃/၂၀၁၃)

၁၅၁။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား မကျာက်မဲ(မပိန်းနင်အဖွဲ့အစည်း၊ မပိန်းနင်(၁)ရပ်ကွက်၊ မကျာက်မဲမမို့နယ်၊ ရှေမ်း
ပည်နယ်

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

၁ ရပ်ကွက်)/
စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၁၂၅/၂၀၁၃)

၁၅၂။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊စြေန်းသာမကျးရွာ၊

မကျာက်မဲမမို့နယ်၊

ရှေမ်း

ပည်နယ်

မကျာက်မဲ

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(စြေန်းသာ)/
စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၁၂၆/၂၀၁၃)

၁၅၃။ တံခွန်(မိုးကကိုးပစ်)

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

မိုးကကိုးပစ်မကျးရွာ၊

ပင်ဦးလွင်မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး

ပင်ဦးလွင်

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(မိုးကကိုးပစ်)/
စိုက်ပျုးမရ(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၁၄၄/၂၀၁၃)

၁၅၄။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား မနာင်ြေျု(မနာင်
ိ
ဖာ)/

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

အဖွဲ့အစည်း၊မနာင်ဖာမကျးရွာ၊ မနာင်ြေျုမမိ
ိ ု့နယ်၊ ရှေမ်း ပည် စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
နယ်

အမ ြေြေံ(၁၅၄/၂၀၁၃)

၁၅၅။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား မနာင်ြေျု(သမ
ိ
ပဝန်း)/

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

အဖွဲ့အစည်း၊ သမ ပဝန်းမကျးရွာ၊ မနာင်ြေျုမမိ
ိ ု့နယ်၊ ရှေမ်း ပည် စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
နယ်

အမ ြေြေံ(၁၆၄/၂၀၁၃)

၁၅၆။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား မကျာက်မဲ(ကျွဲကုန်း)/

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

အဖွဲ့အစည်း၊ ကျွဲကုန်းမကျးရွာ၊ မကျာက်မဲမမို့နယ်၊ ရှေမ်း စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
ပည်နယ်

အမ ြေြေံ(၁၉၃/၂၀၁၃)

၁၅၇။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊
ပည်နယ်

ြေိုအုနမ
် ကျးရွာ၊

မကျာက်မဲမမို့နယ်၊

မကျာက်မဲ(ြေိုအုန်)/

ရှေမ်း စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၁၉၄/၂၀၁၃)

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

၁၅၈။ ဒို့ တာင်သူတံခွန်

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး ပုသိမ်ကကီး(ကံကကီးကု

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

၁၅၉။

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ကံကကီးကုန်းမကျးရွာ၊

ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၁၃-၁၁-၂၀၁၈

န်း)/

ဇီးအုပ်မကျးရွာအုပ်စု၊ပုသိမ်ကကီးမမို့နယ်၊မန္တမလးတိုင်း

စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/

မေသကကီး

အမ ြေြေံ(၂၂၁/၂၀၁၃)

ကာ် ဇာပစ္စည်းစက်ရုံအ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း

ပယ်ဖျက်အမိန့်

မေါပုံ/လူသုံးကုန်

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

၊ မင်းနန္ဒာလမ်းမကကီး၊ နွယမ
် အးရပ်ကွက်၊ မေါပုံမမို့နယ်၊ (မကာ်မဇာပစ္စည်း)/
ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး
၁၆၀။ မဟာ ရလည်ညီးစု တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး
အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊မရလည်ညီးစုမကျးရွာ၊
မြေျာက်မမို့ နယ်၊ မမကွးတိုင်းမေသကကီး

အမ ြေြေံ(၂၇၂/၂၀၁၃)
မြေျာက်

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(မရလည်ညီးစု)/
စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၃၀၆/၂၀၁၃)

၁၆၁။ မဟာချမ်းပငိမ်းသာ တာင်သူလယ်သမားနှင့စ
် ိုက်ပျုးိ ရး
အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ြေျမ်းမငိမ်းသာမကျးရွာ၊
ေိုင်းမကျးရွာအုပ်စု၊ မစ်သားမမို့နယ်၊မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး

မစ်သား

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(ြေျမ်းမငိမ်းသာ)/
စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၃၂၈/၂၀၁၃)

၁၆၂။ မဟာမကျးီ စာက်အ ရှ့ ကျးရွာ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စို

မြေျာက်

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

က်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊မကျးမစာက်
ီ
(မကျးမစာက်
ီ
အမရှေ့)/
အမရှေ့မကျးရွာ၊ မြေျာက်မမို့နယ်၊ မမကွးတိုင်းမေသကကီး

စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၃၄၉/၂၀၁၃)

၁၆၃။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊မရ ဖူမကျးရွာ၊မနာင်ြေျုမမိ
ိ ု့နယ်၊ ရှေမ်း ပည်နယ်

မနာင်ြေျု(မရ
ိ
ဖူ)/

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၃၅၆/၂၀၁၃)

၁၆၄။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊ဉာဏ်မတာမကျးရွာ၊မနာင်ြေျုမမိ
ိ ု့နယ်၊ရှေမ်း ပည်
နယ်

မနာင်ြေျု ိ

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(ဉာဏ်မတာ)/
စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၃၅၈/၂၀၁၃)

၁၆၅။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား

သထုံ(ဘင်လင
ှို ်)/

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

အဖွဲ့အစည်း၊ဘင်လှိုင်ရပ်ကွက်(ထန်းမတာစု)၊သထုမံ မို့နယ်၊ စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
မွန် ပည်နယ်
၁၆၆။ တံခွန်(ကုန်း ဘာ)

အမ ြေြေံ(၃၇၈/၂၀၁၃)
တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အမှေတ်(၄၁)၊ ကုန်းမဘာ
မကျးရွာ၊ ပင်ဦးလွင်မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး

ပင်ဦးလွင်
(ကုန်းမဘာ)/
စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၅၀၄/၂၀၁၃)

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

စဉ်
၁၆၇။

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမားအ
ဖွဲ့အစည်း၊မကျာက်မတာမကျးရွာ၊

မနာင်ြေျုမမိ
ိ ု့နယ်၊

ရှေမ်း

ပည်နယ်

မနာင်ြေျု ိ

ပယ်ဖျက်အမိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(မကျာက်မတာ)/
စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၃၉/၂၀၁၄)

၁၆၈။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား

မနာင်ြေျု ိ

အဖွဲ့အစည်း၊ ငုတ်ြေမလးမကျးရွာ၊ မနာင်ြေျုမမိ
ိ ု့နယ်၊ ရှေမ်း

(ငုတ်ြေမလး)/

ပည်နယ်။

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၄၀/၂၀၁၄)

၁၆၉။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊နားမပိန်းမကျးရွာ၊ မကျာက်မဲမမို့နယ်၊ ရှေမ်း ပည်
နယ်

မကျာက်မဲ

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(နားမပိန်း)/
စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၄၂/၂၀၁၄)

၁၇၀။

ရွှေစပါးနှံ ဆိုင်ကယ်သယ်ယူပို့ ဆာင် ရး အ ပခခံအလုပ်

မြေျာင်းဆုံ

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

သမားအဖွဲ့အစည်း၊မြေျာင်းဆုံအမရှေ့ပိုင်းရပ်ကွက်၊ မြေျာင်း (မြေျာင်းဆုံအမရှေ့ပိုင်း)/
ဆုံမမို့နယ်၊ မွန် ပည်နယ်

သယ်ယူပို့မဆာင်မရး
(ဆိုင်ကယ်)/
အမ ြေြေံ(၈၆/၂၀၁၄)

၁၇၁။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမားအ
ဖွဲ့အစည်း၊မပါက်အင်းမလးမကျးရွာ၊မကျာက်မဲမမို့နယ်၊ရှေမ်း
ည်နယ်

မကျာက်မဲ

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(မပါက်အင်းမလး)/
စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၂၆၁/၂၀၁၄)

၁၇၂။ တံခွန်-ဒဟတ္တန်း တာင်သူလယ်သမားနှင့်
အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

စိုက်ပျုးိ ရး

မတာင်သာ

ေဟတ္တန်းမကျးရွာ၊

(ေဟတ္တန်း)/

မတာင်သာမမို့ နယ်၊ မင်းခြေံြေရိုင်၊ မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၅၅၀/၂၀၁၄)

၁၇၃။ တံခွန်-ပုဒါတ်စာကုန်း တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး

မတာင်သာ

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ပုေါတ်စာကုန်းမကျးရွာ၊မ

(ပုေါတ်စာကုန်း)/

မ ာင်သာမမို့နယ်၊ မင်းခြေံြေရိုင်၊မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး

စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

အမ ြေြေံ(၅၅၁/၂၀၁၄)
၁၇၄။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား

မကျာက်မဲ

အဖွဲ့အစည်း၊ ပန်မမာင်မကျးရွာ၊ မကျာက်မဲမမို့နယ်၊ ရှေမ်း

(ပန်မမာင်)/

ပည်နယ်

စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၅၆၁/၂၀၁၄)

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၁၇၅။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား

မနာင်ြေျု ိ

အဖွဲ့အစည်း၊

မညာင်ပင်သာမကျးရွာ၊

ကံကကီးမကျးရွာအုပ်စု၊ မနာင်ြေျုမမိ
ိ ု့နယ်၊ ရှေမ်း ပည်နယ်

ပယ်ဖျက်အမိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(မညာင်ပင်သာ)/
စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၄၉/၂၀၁၅)

၁၇၆။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား

မနာင်ြေျု ိ

အဖွဲ့အစည်း၊သရက်ကုန်းမကျးရွာ၊ ကံကကီးမကျးရွာအုပ်စု၊

(သရက်ကုန်း)/

မနာင်ြေျုမမိ
ိ ု့နယ်၊ရှေမ်း ပည်နယ်

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၅၀/၂၀၁၅)

၁၇၇။ အမှတ်(၇)အထည်စက်ရုံ(ပမစ်သား)အ ပခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊မပါမမာမကျးရွာ၊ မစ်သားမမို့နယ်၊

မန္တမလး

တိုင်းမေသကကီး

မစ်သား/

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

အထည်ြေျုပ်/
အမ ြေြေံ(၁၅၄/၂၀၁၅)

၁၇၈။ အမှတ်(၁၆)သကကားစက်ရုံအ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊
မကျာက်မတာ်မမို့နယ်၊ ရြေိုင် ပည်နယ်

မကျာက်မတာ် /

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

စားမသာက်ကုန်
(သကကား)/
အမ ြေြေံ(၂၈၂/၂၀၁၅)

၁၇၉။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊

မင်း ဖူမကျးရွာ၊

လုံဝယ်မကျးရွာအုပ်စု၊

မနာင်ြေျုမမိ
ိ ု့နယ်၊ ရှေမ်း ပည်နယ်

စိုက်ပျုးမရး(ယာ)/
ိ

စိုက်ပျုးိ ရး

သဖန်းသာမကျးရွာ၊

ငါန်းဇွန်
စိုက်ပျုးမရး(ကိ
ိ
ုင်း)/

မေသကကီး

အမ ြေြေံ(၃၄/၂၀၁၇)
တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

မအာင်မ္ဂလာမကျးရွာ၊

ငါန်း မာကကီးမကျးရွာအုပ်စု၊ ငါန်းဇွန်မမို့နယ်၊
မေသကကီး

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(မအာင်မ္ဂလာ)/
စိုက်ပျုးမရး(ကိ
ိ
ုင်း)/

စိုက်ပျုးိ ရး ငါန်းဇွန်(ဘုရင့်မနာင်)

ဘုရင့်မနာင်မကျးရွာ၊ / စိုက်ပျုးမရး(ကိ
ိ
ုင်း)/

ငါန်း မာကကီးမကျးရွာအုပ်စု၊ငါန်းဇွန်မမို့နယ်၊
မေသကကီး

ငါန်းဇွန်

အမ ြေြေံ(၃၅/၂၀၁၇)

၁၈၂။ တံခွန်ဘုရင့် နာင် တာင်သူလယ်သမားနှင့်
အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

မန္တမလးတိုင်း

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(သဖန်းသာ)/

ငါန်း မာကကီးမကျးရွာအုပ်စု၊ ငါန်းဇွန်မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုင်း
၁၈၁။ တံခွန် အာင်မဂေလာ

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

အမ ြေြေံ(၃၃/၂၀၁၇)

၁၈၀။ တံခွန်သဖန်းသာ တာင်သူလယ်သမားနှင့်
အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

မနာင်ြေျု(ိ မင်း ဖူ)/

မန္တမလးတိုင်း အမ ြေြေံ(၃၆/၂၀၁၇)

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

၁၈၃။ တံခွန် တာင်ရွာ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး
အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

ငါန်းဇွန်(မတာင်ရွာ)/

မတာင်ရွာမကျးရွာ၊

စိုက်ပျုးမရး(ကိ
ိ
ုင်း)/

ငန်း မာကကီးမကျးရွာအုပ်စု၊ ငါန်းဇွန်မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုင်း

အမ ြေြေံ(၃၇/၂၀၁၇)

ပယ်ဖျက်အမိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၁၃-၁၁-၂၀၁၈

မေသကကီး
၁၈၄။ တံခွန်အ ပခခံ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအ

ငါန်းဇွန်(အမ ြေြေံ)/

လုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊အမ ြေြေံမကျးရွာ၊ ငါန်း မာကကီး

စိုက်ပျုးမရး(ကိ
ိ
ုင်း)/

မကျးရွာ အုပ်စု၊ ငါန်းဇွန်မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး

အမ ြေြေံ(၃၈/၂၀၁၇)

၁၈၅။ တံခွန်စည်သာ(၂)

တာင်သူလယ်သမားနှင့် စိုက်ပျုးိ ရး

အ ပခခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

ငါန်းဇွန်(စည်သာ)/

စည်သာမကျးရွာ၊

စိုက်ပျုးမရး(ကိ
ိ
ုင်း)/

ငါန်း မာကကီးမကျးရွာအုပ်စု၊ ငါန်းဇွန်မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုင်း

အမ ြေြေံ(၄၀/၂၀၁၇)

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

မေသကကီး
၁၈၆။ တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရးအ ပခခံအလုပ်သမား

မနာင်ြေျု(ပါဟဲ
ိ
)/

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

အဖွဲ့အစည်း၊ ပါဟဲမကျးရွာ၊ ကုန်းကကီးရွာမမကျးရွာအုပ်စု၊ စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
မနာင်ြေျုမမိ
ိ ု့နယ်၊ရှေမ်း ပည်နယ်

အမ ြေြေံ(၆၉/၂၀၁၇)

၁၈၇။ ကုန်တင်ကုန်ြေျ အမ ြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ဘူတာ

မမာ်လမမိုင်/

ဌာနြေွဲ၊ မမာ်လမမိုင်ဘူတာကကီး၊ မမာ်လမမိုင်မမို့နယ်၊ မွန်

ကုန်တင်ကုန်ြေျ

ပည်နယ်

(ဘူတာဌာနြေွဲ)/

၁၆-၅-၂၀၁၉

အမ ြေြေံ(၁၃၆/၂၀၁၂)
၁၈၈။ MWDC

အရက်ြေျက်စက်ရုံ

အမ ြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ့

ပည်ကကီးတံြေွန်/

၁၆-၅-၂၀၁၉

အစည်း၊ လလ-၆၃/၂၃+၂၄၊ ကမနာင်လမ်းမကကီး (၅၂×၅၃) (အမဖျာ်ယမကာ)/
လမ်းကကား၊

ပည်ကကီးတံြေွန်မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုငး် မေသ အမ ြေြေံ(၂၆၄/၂၀၁၂)

ကကီး
၁၈၉။ SOGO

မီးြေလုတ်စက်ရုံ

အမ ြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ့ ေ္ုံမမို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

အစည်း၊ မယာအတွင်းဝန်ဦးဘိုးလှိုင်လမ်းနှေင့် မလှေသင်း

/ လူသုံးကုန်

အတွင်းဝန် ဦးမြေိတ်လမ်းမထာင့်၊ ေ္ုံဆိပ်ကမ်းစက်မှုဇုန်

ပစ္စည်း(လျှေပ်စစ်)

(၁)၊ ေ္ုံမမို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုငး် မေသကကီး

အမ ြေြေံ (၅၇/၂၀၁၃)

၁၉၀။ မတာင်သူလယ်သမားနှေင့်စိုက်ပျုးမရး
ိ
သမားအဖွဲ့အစည်း၊

အမ ြေြေံအလုပ်

နမ့်လင်းြေမ်မကျးရွာ၊

မကျးရွာအုပ်စု၊ မနာင်ြေျုမမိ
ိ ု့နယ်၊ ရှေမ်း ပည်နယ်

ကကိမ်္နိုင်

မနာင်ြေျု ိ
(နမ့်လင်းြေမ်)/
စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၆၆/၂၀၁၃)

၁၆-၅-၂၀၁၉

၁၆-၅-၂၀၁၉

စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

၁၉၁။ မတာင်သူလယ်သမားနှေင့်စိုက်ပျုးမရး
ိ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

အမ ြေြေံအလုပ် မနာင်ြေျု(အင်
ိ
းဝိုငး် )/

ပယ်ဖျက်အမိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၁၆-၅-၂၀၁၉

သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အင်းဝိုင်းမကျးရွာ၊ မနာင်ြေျုမမိ
ိ ု့နယ်၊ စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
ရှေမ်း ပည်နယ်

အမ ြေြေံ(၁၅၃/၂၀၁၃)

၁၉၂။ မရွှေမတာင်တန်း မတာင်သူလယ်သမားနှေင့် စိုက်ပျုးမရး
ိ
အ ြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ မန်မကာင်းမူးမကျးရွာ၊
မကျာက်မဲမမို့နယ်၊ ရှေမ်း ပည်နယ်

မကျာက်မဲ

၁၆-၅-၂၀၁၉

(မန်မကာင်းမူး)/
စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၁၆၈/၂၀၁၃)

၁၉၃။ တံြေွန် (ကကိမ်္နိုင်) မတာင်သူလယ်သမားနှေင့်စိုက်ပျုးမရး
ိ
မနာင်ြေျု(ကကိ
ိ
မ်္နိုင်)
အမ ြေြေံ

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

ကကိမ်္နိုငမ
် ကျးရွာ၊

မနာင်ြေျုမမိ
ိ ု့နယ်၊ ရှေမ်း ပည်နယ်

၁၆-၅-၂၀၁၉

/စိုက်ပျုးမရး
ိ
(လယ်)/ အမ ြေြေံ
(၁၉၈/၂၀၁၃)

၁၉၄။ ကုန်တင်ကုန်ြေျ အမ ြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ တ/
၅၄

မ္ဂလာရပ်ကွက်၊

နမ့်ဆန်မမို့နယ်၊

ရှေမ်း ပည်နယ်

(မ မာက်ပိုင်း)

နမ့်ဆန်(မ္ဂလာ)/

၁၆-၅-၂၀၁၉

ကုန်တင်ကုန်ြေျ/
အမ ြေြေံ(၁၄၀/၂၀၁၄)

၁၉၅။ မရွှေစပါးနှေံ ဆိုင်ကယ်ြေရီးသည် အမ ြေြေံအလုပ်သမား၊ သိမ်

မမာ်လမမိုင်

ကုန်းရပ်ကွက်၊ မမာ်လမမိုင်မမို့နယ်၊ မွန် ပည်နယ်

(သိမ်ကန
ု ်း)/

၁၆-၅-၂၀၁၉

သယ်ယူပို့မဆာင်မရး
(ဆိုင်ကယ်)/အမ ြေြေံ
(၁၄၂/၂၀၁၄)
၁၉၆။ မတာင်သူလယ်သမားနှေင့်စိုက်ပျုးမရးအမ
ိ
ြေြေံအလုပ်သမား

သဲကုန်း(မရ ပာ)/

၁၆-၅-၂၀၁၉

ိ
(လယ်)/
တံြေွန်တိုင်မကျးရွာအုပ်စု၊ စိုက်ပျုးမရး
အမ ြေြေံ(၂၉၆/၂၀၁၄)
သဲကုန်းမမို့နယ်၊ ပည်ြေရိုင၊် ပဲြေူးတိုင်းမေသကကီး
အဖွဲ့အစည်း၊ မရ ပာမကျးရွာ၊

၁၉၇။ မတာင်သူလယ်သမားနှေင့်စိုက်ပျုးမရး
ိ

အမ ြေြေံအလုပ်

သဲကုန်း(အင်းမ-၁)/

သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အင်းမမကျးရွာအုပ်စု(၁)၊ သဲကုန်း

စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/

မမို့နယ်၊ ပည်ြေရိုင၊် ပဲြေူးတိုင်းမေသကကီး
၁၉၈။ မတာင်သူလယ်သမားနှေင့်စိုက်ပျုးမရး
ိ

၁၆-၅-၂၀၁၉

အမ ြေြေံ(၂၉၈/၂၀၁၄)

အမ ြေြေံအလုပ် သဲကုန်း (အင်းမ-၂)/

၁၆-၅-၂၀၁၉

ိ
)/
သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အင်းမမကျးရွာအုပ်စု(၂)၊ သဲကုန်းမမို့ စိုက်ပျုးမရး(လယ်
အမ ြေြေံ(၂၉၉/၂၀၁၄)
နယ်၊ ပည်ြေရိုင၊် ပဲြေူးတိုငး် မေသကကီး
၁၉၉။ မတာင်သူလယ်သမားနှေင့်စိုက်ပျုးမရးအမ
ိ
ြေြေံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊ ရွာမထာင်ကုန်းမကျးရွာ၊ တံြေွန်တိုင်မကျး
ရွာအုပ်စု၊
ကကီး

သဲကုန်း
(ရွာမထာင်ကုန်း)/

သဲကုန်းမမို့နယ်၊ ပည်ြေရိုင်၊ ပဲြေူးတိုင်းမေသ စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၃၀၀/၂၀၁၄)

၁၆-၅-၂၀၁၉

စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

၂၀၀။ မတာင်သူလယ်သမားနှေင့်စိုက်ပျုးမရး
ိ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်
အမ ြေြေံအလုပ် သဲကုန်း(အင်းမ-၃)/

ပယ်ဖျက်အမိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၁၆-၅-၂၀၁၉

သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အင်းမမကျးရွာအုပ်စု(၃)၊ သဲကုန်းမမို့ စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
နယ်၊ ပည်ြေရိုင်၊ ပဲြေူးတိုင်းမေသကကီး၊

အမ ြေြေံ(၃၀၁/၂၀၁၄)

၂၀၁။ သစ္စာတံြေွန် မတာင်သူလယ်သမားနှေင့်စိုက်ပျုးမရး
ိ
အမ ြေြေံ
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ လက်ပံကုန်းမကျးရွာ၊ လက်ပံ
ကုန်းမကျးရွာအုပ်စု၊

ကကာညှပ်တိုက်နယ်၊

၁၆-၅-၂၀၁၉

(လက်ပံကုန်း)/

သပိတ်ကျင်း စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/

မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုငး် မေသကကီး
၂၀၂။

သပိတ်ကျင်း

အမ ြေြေံ(၄၉၁/၂၀၁၄)

မတာင်သူလယ်သမားနှေင့်စိုက်ပျုးမရး
ိ

အမ ြေြေံအလုပ်

လားရှိုး(ဟူးမွန်)/

၁၆-၅-၂၀၁၉

သမားအဖွဲ့အစည်း၊ ဟူးမွန်မကျးရွာအုပ်စု၊ လားရှိုးမမို့နယ်၊ စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
ရှေမ်း ပည်နယ်

အမ ြေြေံ(၅၁၁/၂၀၁၄)

၂၀၃။ မတာင်သူလယ်သမားနှေင့်စိုက်ပျုးမရး
ိ
သမားအဖွဲ့အစည်း၊

အမ ြေြေံအလုပ်

မိုငး် ပိုငမ
် ကျးရွာ၊

၁၆-၅-၂၀၁၉

မိုင်းပိုင်မကျးရွာ စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/

အုပ်စု၊ လားရှိုးမမို့နယ်၊ ရှေမ်း ပည်နယ်

အမ ြေြေံ(၁၆/၂၀၁၅)

၂၀၄။ တံြေွန်ပင်လိန် အမရှေ့မတာင်သူလယ်သမားနှေင့် စိုက်ပျုးိ
မရး

လားရှိုး(မိုင်းပိုင်)/

အမ ြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

ပင်ဦးလွင်

၁၆-၅-၂၀၁၉

တံြေွန်ပင်လိန် (တံြေွန်ပင်လိန်အမရှေ့)

အမရှေ့မကျးရွာ၊ ပင်ဦးလွင်မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုင်းမေသ စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
ကကီး

အမ ြေြေံ(၁၁၈/၂၀၁၅)

၂၀၅။ မတာင်သူလယ်သမားနှေင့်စိုက်ပျုးမရးအမ
ိ
ြေြေံအလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၊ လက်ပံကွင်းမကျးရွာအုပ်စု၊

မန်မအာင်

မမို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းမေသကကီး

မန်မအာင်

၁၆-၅-၂၀၁၉

(လက်ပံကွင်း)/
စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၁၃၃/၂၀၁၅

၂၀၆။ Four Village မတာင်သူလယ်သမားနှေင့် စိုက်ပျုးမရး
ိ
အမ ြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊
လက်ြေုပ်မကျးရွာအုပ်စု၊

ပွင့် ဖူ(လက်ြေုပ်)/

၁၆-၅-၂၀၁၉

လက်ြေုပ်မကျးရွာ၊ စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/

ပွင့် ဖူမမို့နယ်၊

မမကွးတိုင်း အမ ြေြေံ(၁၂၃/၂၀၁၆)

မေသကကီး
၂၀၇။ မတာင်သူလယ်သမားနှေင့်စိုက်ပျုးမရး
ိ

၂၀၈။

အမ ြေြေံအလုပ် မိုးညှငး် (မပျာ်ဘွယ်)/

သမားအဖွဲ့အစည်း၊ မပျာ်ဘွယ်မကျးရွာ၊ ဟဲလမ
ုံ ကျးရွာ

စိုက်ပျုးမရး(လယ်
ိ
)/

အုပ်စု၊ မိုးညှင်းမမို့နယ်၊ ကြေျင် ပည်နယ်

အမ ြေြေံ(၁၃၁/၂၀၁၆)

မန်မာခပုံးပန်းတစ်ရာ အထည်ြေျုပ်စက်ရုံအ ြေြေံ အလုပ်

ေ္ုံမမို့သစ်

သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အမှေတ်(၁၀၃)၊ ဟားြေါးလမ်း၊ စက်မှု

(မတာင်ပိုင်း)

ဇုန်(၁)၊ ေ္ုံမမို့သစ် (မတာင်ပိုင်း) မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

အထည်ြေျုပ်/

မေသကကီး

အမ ြေြေံ(၃၉၄/၂၀၁၆)

၁၆-၅-၂၀၁၉

၁၆-၅-၂၀၁၉

စဉ်

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

၂၀၉။ ကံမကာင်း ြေင်း ရတနာသစ်အမြေျာထည်စက်ရုံ အမ ြေြေံ
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ မတာင်ရင်းမကျးရွာ ၊ စဉ့်ကင
ို ်
မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး

မှတ်ပုံတင်အမှတ်
စဉ့်ကင
ို ်

ပယ်ဖျက်အမိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၁၆-၅-၂၀၁၉

(မတာင်ရင်း)
မဆာက်လုပ်မရးပစ္စည်း
(သစ်အမြေျာထည်)/
အမ ြေြေံ (၂/၂၀၁၇)

၂၁၀။ Lotus

အထပ်သားစက်ရုံ

အမ ြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ့

အစည်း၊ မမို့သာစက်မှုဇုန်၊ ငါးဇွန်မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုင်း
မေသကကီး

ငါးဇွန်/မဆာက်လပ
ု ်

၁၆-၅-၂၀၁၉

မရးပစ္စညး်
(အထပ်သား)/
အမ ြေြေံ(၂၀၁/၂၀၁၇)

၂၁၁။ ဗဟိုအမ ြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ ဗဟိုပုိက် (PVC)
စက်ရုံ၊ အမှေတ် F.8 (က)၊ ၆၂× ပန်းခြေံလမ်း၊ ပည်ကကီး
တံြေွန် မမို့နယ်၊ မန္တမလးတိုင်းမေသကကီး
၂၁၂။

ပည်ကကီးတံြေွန်/
လူသုံးကုန်(ပိုက်)/
အမ ြေြေံ(၃၀/၂၀၁၈)

ကွန်းမကာ့ သစ်စက်ရုံ အမ ြေြေံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

လှိုင်/

လှိုင် မစ်လမ်း၊ အမှေတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်

မဆာက်လုပ်မရး

တိုင်းမေသကကီး

၁၆-၅-၂၀၁၉

ပစ္စည်း (သစ်)
အမ ြေြေံ(၆/၂၀၁၉)

၁၆-၅-၂၀၁၉

ပမို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ
စဉ်
၁။

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း ပမို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊

မရွှေ ပည်သာ/

အမှေတ်(၃၉/၈၄)၊ သံြေျက်ဝန်ဦးညွန့်လမ်း၊ စက်မှုဇုန် (၂)၊

အထည်ြေျုပ်/

မရွှေ ပည်သာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး။
၂။

ကုန်တင်ကုန်ချ ပမို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ မမို့မ
(၁၃) ရပ်ကွက်၊ တမူးမမို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုငး် မေသကကီး

ပယ်ဖျက်အမိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၂၀-၁-၂၀၁၇

မမို့နယ်(၁၀/၂၀၁၄)
တမူး/

၁၃-၁၂-၂၀၁၇

ကုန်တင်ကုန်ြေျ/
မမို့နယ်(၂၂/၂၀၁၆)

၃။

သယ်ယူပို့ ဆာင် ရး (အ နှးယာဉ်) ပမို့နယ်အလုပ်သမား

မရွှေ ပည်သာ/

အဖွဲ့အစည်း၊ နဝရတ်မစျးအမနှေးယာဉ်္ိတ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊

သယ်ယူပမ
ို့ ဆာင်မရး

မရွှေ ပည်သာမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး
၄။

၁၃-၁၂-၂၀၁၇

မမို့နယ်(၃၀/၂၀၁၄)

ဥယျာဉ်ခခံစိုက်ပျုးိ ရးပမို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊
မရးမမို့နယ်၊ မွန် ပည်နယ်

မရး/

၄-၄-၂၀၁၈

စိုက်ပျုးမရး/
ိ
မမို့နယ်(၂၈/၂၀၁၄)

၅။

တာင်သူလယ်သမားနှင့်စိုက်ပျုးိ ရး ပမို့နယ်အလုပ်သမား
အဖွဲ့ အစည်း၊ မန်စီမမို့နယ်၊ ကြေျင် ပည်နယ်

မန်စီ/

၃-၈-၂၀၁၈

စိုက်ပျုးမရး/
ိ
မမို့နယ် (၃၁/၂၀၁၅)

၆။

ကုန်တင်ကုန်ချပမို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ အမှေတ်
(၅၁)၊

ထား၀ယ်တံတားလမ်း၊

မရမ်းကုန်းရပ်ကွက်၊

မမာ်လမမိုင်မမို့နယ်၊ မွန် ပည်နယ်
၇။

မတာင်သူလယ်သမားနှေင့်စိုက်ပျုးမရး
ိ

မမို့နယ်အလုပ်

ရပ်ကွက်၊ သဲကုန်းမမို့နယ်၊ ပဲြေူးတိုင်းမေသကကီး

ကုန်တင်ကုန်ြေျ/
သဲကုန်း/

မရနံနှေင့်သဘာဝဓါတ်မငွ့လုပ်ငန်း၊ဖလံရုံမကျးရွာ၊ မင်းဘူး

၁၆-၅-၂၀၁၉

စိုက်ပျုးမရး/
ိ
မမို့နယ်(၁၈/၂၀၁၅)

နမ္မေါစွမ်းအင် မမို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ မန်မာ့ မင်းဘူး/ တွင်းထွက်
မမို့နယ်၊ မမကွးတိုင်းမေသကကီး

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

မမို့နယ်(၂/၂၀၁၃)

သမားအဖွဲ့အစည်း၊ ရန်ကုန်- ပည်လမ်းမဘး၊ မရ ပာတိုးြေျဲ့
၈။

မမာ်လမမိုင်/

ပစ္စည်း/ (မရနံ/
သဘာဝဓါတ်မငွ့)/
မမို့နယ်(၁၂/၂၀၁၆)

၁၆-၅-၂၀၁၉

တိုင်း ဒသကကီးအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း
စဉ်
၁။

အဖွဲ့အစည်းအမည်/ လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

သယ်ယူပို့ ဆာင် ရးနှင့်ဝန် ဆာင်မှုတိုငး် ဒသကကီးအလုပ်

တာမမွ/

သမားအဖွဲ့အစည်း၊

ပယ်ဖျက်အမိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၃-၈-၂၀၁၈

သယ်ယူပို့မဆာင်မရး

အမှေတ်(၈၆)၊၁၆၄လမ်း၊တာမမွကကီး(ြေ)ရပ်ကွက်၊

နှေင့်ဝန်မဆာင်မှု/

တာမမွမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမေသကကီး

တိုင်းမေသကကီး
(၅/၂၀၁၆)

အ ပခခံအလုပ်ရှငအ
် ဖွဲ့အစည်းများ
စဉ်
၁။

၂။

အဖွဲ့အစည်းအမည်/လိပ်စာ

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ပပည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာ ဖွ ရး

မ္ဂလာမတာင်ညွန့်/

အ ပခခံအလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်း၊အမှေတ်(၁၃၀)၊ပထမထပ်၊(၉

ဝန်မဆာင်မှု(အလုပ်

၄)လမ်း၊ကန်မရှေ့ရပ်ကွက်၊မ္ဂလာမတာင်ညွန့်မမို့နယ်၊ရန်

အကိင
ု ်ရှောမဖွမရး)/

ကုန်တိုင်းမေသကကီး

အမ ြေြေံ(၁/၂၀၁၄)

ရဲတံခွန် ရာ်ဘာလုပ်ငန်း အ ပခခံအလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်း၊
ရဲတံြေွန်စြေန်းကကီးမကျးရွာအုပ်စု၊
မွန် ပည်နယ်

သံ ဖူဇရပ်

သံ ဖူဇရပ်မမို့နယ်၊ (ရဲတံြေွန်စြေန်းကကီး)/
စိုက်ပျုးမရး(ခြေံ
ိ
)/
အမ ြေြေံ(၄/၂၀၁၄)

ပယ်ဖျက်အမိန့်
ထုတ်သည့်ရက်စွဲ
၁၆-၂-၂၀၁၇

၃-၈-၂၀၁၈

