မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ဒလျှောြ်ထားမှုအဒြခအဒန
စဉ်
၁

တိုင်းဒဒသကြီး

ြုမ္ပဏီအမည်၊အ

အမည်

ဖွဲ့အစည်း

ကချင်ြြည်နယ်

ကချင်စတား

ဥယျာဉ်ခခံ

ကုမ္ပဏီ

သီးနှံအုြ်စု

သီးနှံအမည်

မျုိ းအမည်
ြါရှီးငှက်ပြျာ

လီမိတက်
၂

ကချင်ြြည်နယ်

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်မည့်ဒဒသ
ဝိုင်းပမာ်မမို့နယ်၊

ဧြ
၂၅၀

မှတ်ချြ်
လိုင်စင်

မိုင်းနားပကျးရွာ၊

ထုတ်ပြး

ကွင်းအမှတ်-မပကာက်ယန်

မြီး

ဆြ်သွယ်ရန်
ဖုန်းနံပါတ်
ဦးဆိုင်းပနာ်
၀၉-၄၅၁၇၈၂၅၇၅
ဖက်(စ်)-၀၇၄-၅၅၂၀၀၂၉

Green

ဥယျာဉ်ခခံ

ခရမ်းပရာင်

(03)
ဝိုင်းပမာ်မမို့နယ်၊

Mountain

သီးနှံအုြ်စု

နဂါးပမာက်

မိုင်းနားပကျးရွာ၊

ထုတ်ပြး

၀၉-၄၅၁၇၈၂၅၇၅

ကွင်းအမှတ်-ပဝပရာင်ကွင်း

မြီး

ဖက်(စ်)-၀၇၄-၅၅၂၀၀၂၉

Stream Co.,Ltd

ဦးြိုင်အမှတ်-၀၅၅

၅၀ လိုင်စင်

ဦးဆိုင်းပနာ်

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ဒလျှောြ်ထားမှုအဒြခအဒန
စဉ်
၁

၂

တိုင်းဒဒသကြီး

ြုမ္ပဏီအမည်၊

အမည်

အဖွဲ့အစည်း

ရန်ကုန်

ရန်ကုန်

Aventine Limited

ေဒါ်ခင်ထာဵထာဵ

သီးနှံအမည်

မျုိ းအမည်

ပဲတီစိမ်ဵ

စပါဵ

ေရဆင်ဵ-၁၁၊

ခရမ်ဵမမို့နယ်၊

ေရဆင်ဵ-၁၄

'ဒို့လယ်သမာဵ

စပါဵ

မျေုိ ဵသန့်စိုက်ပျေုိ ဵ
ရန်ကုန်

ဆြ်သွယ်ရန်

လိုင်စင်

ေဒါ်ေအဵစန္ဒာလွင်

ေောင်ပင်ကွင်ဵေကျေဵရွာအုပ်စု၊

ထုတ်ေပဵ

၀၉-၂၀၀၆၄၉၄၊

ေောင်ပင်ကွင်ဵ

မပီဵ

၀၉၅၁၀၁၅၆၁

ေကျေဵရွာ၊ကွင်ဵအမှတ်(၇၉၇

ayesandarlwin

ေအ၊၇၈၂)၊ဦဵပိုင်အမှတ်၊၂၅၊

@gmail.com

၁၀၀/၁၊၁၀၀/၂

ds.htayhyayyee

(Hitomebore)

ငှက်သိုက်ေကျေဵရွာအုပ်စု၊

ထုတ်ေပဵ

အပပင်သဲပဖူ၊

မပီဵ

သဳပုရာကုန်ဵေကျေဵရွာ၊
ဆင်ဵသုခ၊ေပါ်ဆန်ဵ ထန်ဵတပင်မမို့နယ်၊
ေေဵကကာဵ

၅

၂၃

လိုင်စင်

ထုတ်ေပဵ

တစ်ဆယ်ေကျေဵရွာ၊

မပီဵ

သခွာဵေမွှေဵ

SERU-A x SERU-B လှေ်ဵကူဵမမို့နယ်၊

ကုမ္ပဏီလီမိတက်

မိေမျေုိ ဵလိုင်ဵ

SIKA-A x SIKA-B

ကကက်ဟင်ဵခါဵမိ

SAME-A xSAME-B စခန်ဵကကီဵေကျေဵရွာ၊

စခန်ဵကကီဵေကျေဵရွာအုပ်စု
ကွင်ဵအမှတ်၉၉၁-A
ဦဵပိုင်အမှတ်၅၁/၁၊၃၈/၁၊၅၈

၃

@gmail.com

လိုင်စင်

ေပခာက်ေကျေဵရွာအုပ်စု၊

ပမန်မာယေအဵ

ေမျေ ိုဵလိုင်ဵ

၂၀၀

ထန်ဵတပင်မမို့နယ်၊

ထုတ်လုပ်သူမျောဵအဖွဲ့''
၄

မှတ်ချြ်

ဂျေပန်စပါဵ

Co.,Ltd.
ရန်ကုန်

ဧြ

ဖုန်းနံပါတ်

U-net International

၃

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်မည့်ဒဒသ

လိုင်စင်

ေဒါ်လွင်လွင်သက်

ထုတ်ေပဵ

၀၉၄၂၀၀၁၈၀၀၃

မပီဵ

၅

ရန်ကုန်

Lwin and Swan

ေရာ်ော

ပုလဲ၂၀၀၁၊

ေမှာ်ေီမမို့နယ်၊

၆၀

လိုင်စင်

Industries

ပုလဲ၂၀၀၂၊

ဖူဵကကီဵေကျေဵရွာအုပ်စု

ထုတ်ေပဵ

Co., Ltd

ပုလဲ၂၀၀၉

ဖူဵကကီဵေကျေဵရွာ၊

မပီဵ

ပုလဲ၂၀၀၆၊

ကွင်ဵအမှတ်လူသတ်အင်ဵ

ပုလဲ၂၀၂၃၊

ကွင်ဵ၆၉၀၁၊

ပုလဲ၂၀၂၄

ဦဵပိုင်အမှတ်N

ပုလဲ၂၀၂၅၊
ပုလဲ၂၀၂၆၊ပုလဲ
၂၀၂၇၊ပုလဲ
၃၉/၃၅၊ပုလဲ၃၅၀
၆

ရန်ကုန်

ပမန်မာယေအဵ

ေကျောက်ဖရုဳ

KUMA-A x

လှေ်ဵကူဵမမို့နယ်၊

ကုမ္ပဏီလီမိတက်

မိေမျေုိ ဵလိုင်ဵ

KUMA-B

၃

လိုင်စင်

ေဒါ်လွင်လွင်သက်

စခန်ဵကကီဵေကျေဵရွာအုပ်စု

ထုတ်ေပဵ

၀၉၄၂၀၀၁၈၀၀၃

(ဥယျောဉ်ခခဳသီဵနှဳအု

စခန်ဵကကီဵေကျေဵရွာ၊

မပီဵ

ပ်စ)ု

ကွင်ဵအမှတ်၉၉၁-A
ဦဵပိုင်အမှတ်၅၁/၁၊၃၈/၁၊၅၈

၇

ရန်ကုန်

Dagon International

စပါဵ

ဒဂုန်(၁)၊

ဒဂုဳမမို့သစ်အေရှ့ပိုင်ဵမမို့နယ်၊ရွာ ၅၀၀

လိုင်စင်

ဉီဵေကျော်ေဇာေအာင်

ဒဂုန်(၂)၊

သာကကီဵေကျေဵရွာ၊

ထုတ်ေပဵ

၀၉၅၅၂၂၀၅၅

ဒဂုန်(၃)

ကွင်ဵအမှတ်၁၁၇၀၊

မပီဵ

ပမန်မာဴေကာင်ဵမှန်လုပ်ငန်ဵစု လယ်ယာသီဵနှဳအု ဆင်ဵသုခ

ဦဵပိုင်အမှတ်၁
တိုက်ကကီဵမမို့နယ်၊ဖလုဳေကျေဵရွာ ၈.၅

လိုင်စင်

ဦဵကဳပမင်ဴ

ကုမ္ပဏီလီမိတက်

အုပ်စု၊ဖလုဳေကျေဵရွာ၊ကွင်ဵအမှ

ထုတ်ေပဵ

၀၉၇၇၅၅၃၄၅၄

တ်၈၀၃

မပီဵ

Limited

၈

ရန်ကုန်

ပ်စု

၉

ရန်ကုန်

ခရမ်ဵ၊သုဳဵခွေတာင်သူ

လယ်ယာသီဵနှဳအု ပဲတီစိမ်ဵ(ေရဆင်ဵ၁ သုဳဵခွမမို့နယ်၊ပတုပ်ေကျေဵရွာ

ဖွဳ့မဖိုဵေရဵအဖွဲ့

ပ်စု

လိုင်စင်

ဦဵသိန်ဵေဇာ်

ေရဆင်ဵ၉၊ေရဆင်ဵ အုပ်စု၊ေကျောင်ဵစုပတုပ်ေကျေဵ

ထုတ်ေပဵ

၀၉-၈၆၄၆၁၈၃

၁၄)

မပီဵ

ရွာ၊ကွင်ဵအမှတ်၈၂၃A၊ဦဵပိုင်
အမှတ်ဖုဳဵေဖာဴထိုဵကွင်ဵ

၅၀

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ဒလျှောြ်ထားမှုအဒြခအဒန
စဉ်
၁

တိုင်းဒဒသကြီး

ြုမ္ပဏီအမည်၊

အမည်

အဖွဲ့အစည်း

ရှမ်းပြည်နယ်

Charoen Pokphand

သီးနှံအမည်
ပပြာင်း

မျုိ းအမည်

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်မည့်
ဒဒသ

CP 888,

ပရွှေပညာင်မမို့နယ်၊

Produce Myanmar

CP301,

ပောင်ကြီး၊

Co.,Ltd.

CP 111, CP201,

သံေဲေိုြ်နယ်ပြျေးရွာအုြ်စု

ဧြ
၁၅၀

မှတ်ချြ်

ဆြ်သွယ်ရန်
ဖုန်းနံပါတ်

လိုင်စင်
ထုေ်ပြးမြီး

CP 888 3G,
၂

ရှမ်းပြည်နယ်

Seeds Energy Agro

ပပြာင်း

CP 808
Sing 007,

Group Co.,Ltd.

(စြ်မျေ ိုး)

SM 2278

လိုင်စင်
ထုေ်ပြးမြီး

Rich 135,
SM 2678
၃

၄

ရှမ်းပြည်နယ်

ရှမ်းပြည်နယ်

Nong Woo Seed

PU 103 (OP)
ဟင်းသီးဟင်းရွြ်မိ သခွား၊ ခရမ်းချေဉ်၊

Myanmar

ဘမျေုိ း

ငရုေ်၊

Co., Ltd

လိုင်းမျေား

ဖရဲ၊ Rootstock

Aventine Limited

potato

Atlantic

ပနာင်ချေုိ မမို့နယ်

လိုင်စင်
ထုေ်ပြးမြီး

ရှမ်းပြည်နယ်ပောင်ြိုင်း

လိုင်စင်

၀၉၂၀၀၆၄၉၄၊

(ဟဲဟိုး၊သိမ်ြုန်း၊

ထုေ်ပြးမြီး

၀၉၅၁၀၁၅၆၁

ပနာင်ေရား)

ပေါ်ပအးစန္ဒာလွင်၊
ပေါ်ပေးပေးရီ

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ဒလျှောြ်ထားမှုအဒြခအဒန
စဉ်
၁

တိုင်းဒဒသကြီး

ြုမ္ပဏီအမည်၊

အမည်

အဖွဲ့အစည်း

စစ်ကိုင်ဵ

မျုိ ဵေစဴထုတ်ေတာင်သူ

သီးနှံအမည်
စပါဵ

ညီမင်ဵစိုဵမျ ိုဵေစဴလုပ်ငန်ဵ

မျုိ းအမည်

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်မည့်ဒဒသ

ေပါ်ဆန်ဵေဘဵ

ခင်ဦဵမမို့နယ်၊

ကကာဵ၊

ကဳသစ်ေကျဵရွာအုပ်စု၊

ဧြ
၁၀၀

မေနာသုခ၊ ဧရာမင်ဵ ကွင်ဵအမှတ်(၂၄၁၃)၊

မှတ်ချြ်

ဆြ်သွယ်ရန်
ဖုန်းနံပါတ်

လိုင်စင်

ဦဵမင်ဵကို

ထုတ်

၀၉၉၆၆၂၂၆၁၀၆

ေပဵမပီဵ

ဦဵပိုင်အမှတ်၊ N ၁၈ က/၅
၂

စစ်ကိုင်ဵ

အစိမ်ဵေရာင်သန်ဵေသာ

ကုလာဵပဲ

ေရဆင်ဵကုလာဵပဲ-၃ ဘုတလင်မမို့နယ်၊

၁၅၂

လိုင်စင်

ဦဵစိုဵလင်ဵေအာင်

စစ်ကိုင်ဵေြမကုမ္ပဏီ

ေရဆင်ဵကုလာဵပဲ-၄ ြဗဟ္မဒက်ေကျဵရွာအုပ်စု

ထုတ်

၀၉၇၉၄၃၃၇၅၁၆

လီမိတက်

ေရဆင်ဵကုလာဵပဲ-၆ ြဗဟ္မဒက်ေကျဵရွာ

ေပဵမပီဵ

၀၉၉၇၈၄၄၃၄၃၅

လိုင်စင်

ဦဵစိုဵလင်ဵေအာင်

ေရဆင်ဵကုလာဵပဲ-၈
ေရဆင်ဵကုလာဵပဲ-၁
၁
ေရဆင်ဵကုလာဵပဲ-၁
၂

၃

စစ်ကိုင်ဵ

Pan Pwint Phyu Seed

ကုလာဵပဲ

ေရဆင်ဵကုလာဵပဲ-၈ ေချာင်ဵဉီဵမမို့နယ်၊

၁၀

Production and

ေရဆင်ဵကုလာဵပဲ-၁ ဘူတာေကျဵရွာအုပ်စု၊

ထုတ်

၀၉၇၉၄၃၃၇၅၁၆

Distribution Family group

၁

ေပဵမပီဵ

၀၉၉၇၈၄၄၃၄၃၅

ပဲြပစ်ေတာေကျဵရွာ၊
ကွင်ဵအမှတ် ၂၀၀၀
ဦဵပိုင်အမှတ် ၇၀

Distribution Family group

စပါဵ

ေပါ်ဆန်ဵေဘဵ

ဒီပဲယင်ဵမမို့နယ်၊

ကကာဵ၊

၁၅

လိုင်စင်

ဦဵစိုဵလင်ဵေအာင်

ေပျာ်ဘွယ်ေကျဵရွာအုပ်စု

ထုတ်

၀၉၇၉၄၃၃၇၅၁၆

ြပည်ေတာ်ရင်၊

မစိုဵရိမ်၊ရွာရှည်ေကျဵရွာ၊

ေပဵမပီဵ

၀၉၉၇၈၄၄၃၄၃၅

ဧရာမင်ဵ

ကွင်ဵအမှတ်သစ်
ေတာေချာင်ဵကွင်ဵ၊
ဦဵပိုင်အမှတ်၁၄ C

၄

စစ်ကိုင်ဵ

ေငွစန်ဵရတနာ

လယ်ယာသီဵနှဳ ေပါ်ဆန်ဵေဘဵ

ေရွှေဘိုမမို့နယ်၊မင်ဵတုန်ဵကွ ၅၅

လိုင်စင်

ဦဵစိုဵတင်ဴ

မျုိ ဵသန့်စပါဵစိုက်

အုပ်စု

င်ဵ

ထုတ်

၀၉၅၂၇၅၆၈၅

ပျုိ ဵထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵေရဵလုပ်င

ေကျဵရွာအုပ်စု၊ကွင်ဵအမှတ်

ေပဵမပီဵ

န်ဵ

၂၉၈၆

ကကာဵ

ဦဵပိုင်အမှတ် ၆၉
သုဳဵရာသီေရွှေစပါဵမျ ိုဵသန့်

လယ်ယာသီဵနှဳ စပါဵ(ေပါ်ဆန်ဵ)

လိုင်စင်

ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵေရဵ

အုပ်စု

ထုတ်

ေရွှေဘိုမမို့နယ်၊ချပ
ီ ါေကျဵရွာ
အုပ်စု၊ခ

၅ စစ်ကိုင်ဵ

၆၅

ေပဵမပီဵ

လယ်ယာသီဵနှဳ

လိုင်စင်

အုပ်စု

ထုတ်

စပါဵ(မေနာသုခ)၊ကု

ဦဵေအာင်ြမင်ဴထွန်ဵ
၀၉-၄၀၀၄၃၃၄၅၀
၀၉၄၀၀၄၁၂၄၁၂

ေပဵမပီဵ

လာဵပဲ(ေရဆင်ဵ-၁၁၊
ေရဆင်ဵ-၆)၊ေြမပဲ(

၆ စစ်ကိုင်ဵ

ကန်ေတာ်မျ ိုဵေစဴထုတ်လုပ်ေရဵ

ဆင်ဵ

သမ

ပေဒသာ-၇၊မေကွဵ

ဝါယမအသင်ဵလီမိတက်

၁၆)

ဦဵဝင်ဵစိုဵ
ြမင်ဵမူမမို့နယ်၊

၄၅

၀၉-၇၈၁၁၂၀၅၂၀

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ဒလျှောြ်ထားမှုအဒြခအဒန
စဉ်
၁

တိုင်းဒဒသကြီး

ြုမ္ပဏီအမည်၊

အမည်

အဖွဲ့အစည်း

ေေပြည်ေော်

Myanmar New Aye Yar

သီးနှံအမည်
စြါဵ

Agri Co.,Ltd.

မျုိ းအမည်

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်မည့်ဒဒသ

ဧြ

မှတ်ချြ်

ဆြ်သွယ်ရန်
ဖုန်းနံပါတ်

ဆင်ဵသုခ

ဒြ္ခိဏသီရိမမို့ေယ်၊ေရွှေကြာြ ၉၀၀

လိုင်စင်

ဉီဵစိုဵလင်ဵထွေ်ဵ

ဧရာမင်ဵ

င်ေြျေဵရွာအုြ်စု၊

ထုေ်ေြဵမြီဵ

၀၉-၉၇၆၀၁၄၀၃၃

ေြါ်ဆေ်ဵေေဵကြာဵ

ထေ်ဵေြင်ေြျေဵရွာ
ြွင်ဵအမှေ်(၁၈၁၃)၊

၂

ေေပြည်ေော်

Asia agriculture

စြါဵ

ဧရာေမွှေဵ

Co.,Ltd.

၃

ေေပြည်ေော်

Advanced Agricultural

စြါဵ

ဧရာမင်ဵ

Engineering Co.,Ltd.

(၁၈၁၆)၊(၁၈၁၄)
လယ်ေဝဵမမို့ေယ်၊

၃၀၀၀- လိုင်စင်

၀၉၅၁၅၇၈၁၀

ရုဳဵြင်ကြီဵေြျေဵရွာအုြ်စု၊

၅၀၀၀

ထုေ်ေြဵမြီဵ

၀၉၇၃၀၉၇၁၁၃

ဒြ္ခိဏသီရိမမို့ေယ်၊

၅၀

လိုင်စင်

ဦဵကြည်စိေ်

ထုေ်ေြဵမြီဵ

၀၁-၅၀၅၇၉၆

လိုင်စင်

ေဒါ်ေရွှေရည်ဝင်ဵ

ထုေ်ေြဵမြီဵ

၀၉၂၅၄၄၄၁၃၃၁

လိုင်စင်

ေဒါ်ေရွှေရည်ဝင်ဵ

ထုေ်ေြဵမြီဵ

၀၉၂၅၄၄၄၁၃၃၁

ချေ ိုင်ဵေြျေဵရွာအုြ်စု၊
မဲထီဵေြျေဵရွာ၊
ြွင်ဵအမှေ်(၁၆၇၁)၊

၄

ေေပြည်ေော်

Tropical Biology

မေ်ြဲ

ဆဖ(လ်)၅

Limited

ဦဵြိုင်အမှေ်-၉
ေေပြည်ေော်၊

၅၀၀၀

သေပြြုေ်ဵေြျေဵရွာအုြ်စု
သေပြြုေ်ဵေြျေဵရွာ၊
ြွင်ဵအမှေ်၁၆၄၃၊
နှမ်ဵပဖူ

Sesame

ေေပြည်ေော်၊

White

သေပြြုေ်ဵေြျေဵရွာအုြ်စု
သေပြြုေ်ဵေြျေဵရွာ၊
ြွင်ဵအမှေ်၁၆၄၃၊

၁၀၀

ေေကြာ

Suryakiran

ေေပြည်ေော်၊

၂၀၀

သေပြြုေ်ဵေြျေဵရွာအုြ်စု

လိုင်စင်

ေဒါ်ေရွှေရည်ဝင်ဵ

ထုေ်ေြဵမြီဵ

၀၉၂၅၄၄၄၁၃၃၁

လိုင်စင်

ေဒါ်ေရွှေရည်ဝင်ဵ

ထုေ်ေြဵမြီဵ

၀၉၂၅၄၄၄၁၃၃၁

လိုင်စင်

ေဒါ်ေရွှေရည်ဝင်ဵ

ထုေ်ေြဵမြီဵ

၀၉၂၅၄၄၄၁၃၃၁

လိုင်စင်

ဉီဵစိုဵလင်ဵထွေ်ဵ

ထုေ်ေြဵမြီဵ

၀၉-၉၇၆၀၁၄၀၃၃

လိုင်စင်

ဉီဵစိုဵလင်ဵထွေ်ဵ

ထုေ်ေြဵမြီဵ

၀၉-၉၇၆၀၁၄၀၃၃

သေပြြုေ်ဵေြျေဵရွာ၊
ြွင်ဵအမှေ်၁၆၄၃၊
ချေည်မျှင်ရှည်ဝါRAKA 666

ေေပြည်ေော်၊

၅၀၀

သေပြြုေ်ဵေြျေဵရွာအုြ်စု
သေပြြုေ်ဵေြျေဵရွာ၊
ြွင်ဵအမှေ်၁၆၄၃၊
ြဲေီစိမ်ဵ

SAFAL 11A

ေေပြည်ေော်၊

SAFAL 21A

သေပြြုေ်ဵေြျေဵရွာအုြ်စု

၅၀၀၀

သေပြြုေ်ဵေြျေဵရွာ၊
ြွင်ဵအမှေ်၁၆၄၃၊
၅

ေေပြည်ေော်

ပမေ်မာေယူဵဧရာြုမ္ပဏီ

စြါဵ

လီမိေြ်

ဆင်ဵသုခ

ဒြ္ခိဏသီရိမမို့ေယ်၊

ဧရာမင်ဵ

ေရွှေကြာြင်ေြျေဵရွာအုြ်စု၊

ေြါ်ဆေ်ဵေေဵကြာဵ

ထေ်ဵေြင်ေြျေဵရွာ၊

၁၀၀၀

ြွင်ဵအမှေ်၁၈၁၃၊ ၁၈၁၄၊
၁၈၁၆
၆

ေေပြည်ေော်

အမ်ေအဝိုင်အယ်ြီ

စြါဵ

ဆင်ဵသုခ

ဒြ္ခိဏသီရိမမို့ေယ်၊

အဂရီြာဵချောဵ

ဧရာမင်ဵ

ေရွှေကြာြင်ေြျေဵရွာအုြ်စု၊

ြုမ္ပဏီလီမိေြ်

ေြါ်ဆေ်ဵေေဵကြာဵ

ထေ်ဵေြင်ေြျေဵရွာ၊
ြွင်ဵအမှေ်၁၈၁၃၊ ၁၈၁၄၊
၁၈၁၆

၁၀၀၀

၇

ေေပြည်ေော်

MAPCO Limited

စြါဵ

ဆင်ဵသွယ်လေ်

ေေပြည်ေော်၊

ဆင်သုခ

လိုင်စင်

ဦဵေအာင်ဝင်ဵ

ထုေ်ေြဵမြီဵ

၀၉၅၁၁၄၁၁၄

လိုင်စင်

ဦဵေမာင်သင်

ထုေ်ေြဵမြီဵ

၀၉၂၁၇၃၈၃၈

လိုင်စင်

ဦဵစိုဵလင်ဵထွေ်ဵ

ထုေ်ေြဵမြီဵ

၀၉-၉၇၆၀၁၄၀၃၃

လိုင်စင်

Mr.Marut Nonthawoong

ထုေ်ေြဵမြီဵ

09-768601437

လိုင်စင်

Mr.Marut Nonthawoong

ထုေ်ေြဵမြီဵ

09-768601437

လိုင်စင်

Mr.Chen Long

ထုေ်ေြဵမြီဵ

Chen@Thomas Chen

ေမှာ်ေီ-၂
၈

ေေပြည်ေော်

(မျေုိ ဵေစဴထုေ်ေောင်သူ)

စြါဵ

ဆင်ဵသုခ

ေြ်ြုေ်ဵမမို့ေယ်၊

၅၅

ေညာင်လွေ်ေြျေဵရွာအုြ်စု
ေညာင်လွေ့်ေြျေဵရွာ၊
ြွင်ဵအမှေ်၁၂၇၀(ြ)
ဦဵြိုင်အမှေ်၅၅
၉

၁၀

ေေပြည်ေော်

ေေပြည်ေော်

Ayeyar Long Paing

New Ayeyar-1

ဒြ္ခိဏသီရိမမို့ေယ်၊

Agriculture

New Ayeyar-2

ရွာမရွာအုြ်စု၊

Co.,Ltd

New Ayeyar-3

ြျောဵြူဵေြျေဵရွာ၊

Agro Great Co.,Ltd

စြါဵ

ဥယျောဉ်ခခဳသီဵ ခရမ်ဵချေဉ်၊
နှဳ

၂၅၀၀

ြွင်ဵအမှေ်၁၆၇၂
လယ်ေဝဵမမို့ေယ်

သခွာဵ..

အုြ်စု(မိေမျေ ိ
ုုဵလိုင်ဵမျောဵ)
လယ်ယာသီဵ ေပြာင်ဵေစဵ
နှဳအုြ်စု

လယ်ေဝဵမမို့ေယ်

မိေလိုင်ဵ

(မိေမျေုိ ဵလိုင်
ုဵ
၁၁

ေေပြည်ေော်

Gold Sun Land Co.,Ltd

မျောဵ)
လယ်ယာသီဵ စြါဵ
နှဳအုြ်စု
(မိေမျေုိ ဵလိုင်

မိေမျေ ိုဵလိုင်ဵ

လယ်ေဝဵမမို့ေယ်၊
ရေိေ်ဵေြျေဵရွာအုြ်စု
ေရပြာေြျေဵရွာ၊

ုဵ

ြွင်ဵအမှေ်၁၈၀၀၊

မျောဵ)

ဉီဵြိုင်အမှေ် ၈ြ/၁

၂.၉၅

09-9555111555

၁၂

ေေပြည်ေော်

Great Wall Co.,Ltd

စြါဵ

GW1

ြျေဉ်ဵမောဵမမို့ေယ်၊

၅၀၀

လိုင်စင်

U Tun Tun Win

ထုေ်ေြဵမြီဵ

09-2111136/02-4033996

လယ်ေဝဵမမို့ေယ်၊

လိုင်စင်

Mr. Marut Nonthawong

သရြ်ြုေ်ဵေြျေဵရွာ

ထုေ်ေြဵမြီဵ

09-768601437

အလျေင်လိုေြျေဵရွာအုြ်စု
အလျေင်လိုေြျေဵရွာ၊
၁၃

ေေပြည်ေော်

Agro Great Co.,Ltd

ဥယျောဉ်ခခဳသီဵ ခရမ်ဵချေဉ်မိေလိုင်ဵ၊
နှဳအုြ်စု

သခွာဵမိေလိုင်ဵ

(မိေမျေုိ ဵလိုင်

အုြ်စု၊ သရြ်ြုေ်ဵေြျေဵရွာ၊

ုဵ

ြွင်ဵအမှေ်-၁၇၈၉၊

မျောဵ)
လယ်ယာသီဵ ေပြာင်ဵေစဵ
နှဳအုြ်စု

phawai 2012@gmail.com

ဦဵြိုင်အမှေ်-၄၁

မိေလိုင်ဵ

(မိေမျေုိ ဵလိုင်
၁၄

ေေပြည်ေော်

Ayeyar Long Paing
Agriculture Co.,Ltd

ုဵ)
လယ်ယာသီဵ စြါဵ

ဒြ္ခိဏသီရိမမို့ေယ်၊

နှဳ

ရွာမေြျေဵရွာအုြ်စု၊

အုြ်စု

ြျောဵြူဵေြျေဵရွာ၊

၂၅၀၀

လိုင်စင်

ဦဵစိုဵလင်ဵထွေ်ဵ

ထုေ်ေြဵမြီဵ

09-976014033
soelintunsg@gmail.com

ြွင်ဵအမှေ်-၁၆၇၂
၁၅

ေေပြည်ေော်

ရေောစြါဵမျေ ိုဵေြာင်ဵ
မျေုိ ဵသေ့်ထုေ်လုြ်ေရဵ

လယ်ယာသီဵ စြါဵ(ဆင်ဵသုခ၊

ေြ်ြုေ်ဵမမို့ေယ်၊

နှဳ

မေောသုခ၊

အေော်ရထာ

အုြ်စု

ဧရာမင်ဵ)

ေြျေဵရွာအုြ်စု၊

၁၀၀

လိုင်စင်

ေဒါ်လွင်လွင်မိုဵ

ထုေ်ေြဵမြီဵ

၀၉-၇၉၇၃၄၃၂၂၁

လိုင်စင်

ေဒါ်မီမီနွယ်

ထုေ်ေြဵမြီဵ

၀၉-၉၇၂၃၀၆၈၃၀

ြွင်ဵအမှေ်၁၄၁၆၊
ဦဵြိုင်အမှေ် ၁၇/၂
၁၆

ေေပြည်ေော်

နွယ်မင်ဵလေ်ြုမ္ပဏီလီမိ
ေြ်

လယ်ယာသီဵ
နှဳ
အုြ်စု

မေ်ြဲ(ေရဆင်ဵ-၇)

ြျေဉ်ဵမောဵမမို့ေယ်၊
ြူဵေို့ဆိြ်ေြျေဵရွာအုြ်စု၊

ြဲေီစိမ်ဵ(ေရဆင်ဵ-၂၊ရ ေရွှေပြည်သာေြျေဵရွာ၊
ေုဆင်ဵ-၉၊ေရဆင်ဵ- ြွင်ဵအမှေ်၃၊
၁၁၊ေရဆင်ဵ-၁၄)

ဦဵြိုင်အမှေ်၅

၅၀

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ဒလျှောြ်ထားမှုအဒြခအဒန
စဉ်
၁

တိုင်းဒဒသကြီး

ြုမ္ပဏီအမည်၊

အမည်

အဖွဲ့အစည်း

ဧရာဝတီ

ြဉ္စဏြျွန်ဵသာ

သီးနှံအမည်
စပါဵ

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

မျုိ းအမည်

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်မည့်ဒဒသ

ဆင်ဵသွယ်လတ်

ဓနုြဖူမ ို့နယ်၊

၊ေ ှာ်ဘီ(၂)

အုန်ဵပင်ြျင်ဵေြျဵရွာအုပ်စု၊

ဧြ
၂၀၀

မှတ်ချြ်
လိုင်စင်

ဆြ်သွယ်ရန်
ဖုန်းနံပါတ်
ဦဵဝဏ္ဏ ိုင်

ထုတ်ေပဵ မပီဵ 01505676

ရ ်ဵေ ျာင်ဵေြျဵရွာ၊
ြွင်ဵအ ှတ်(၂၁)၊
၂

ဧရာဝတီ
တိုင်ဵေဒသကြီဵ

စပါဵ

ဆင်ဵသု

Good Brothers' Co.,Ltd.

ဦဵပိုင်အ ှတ်(၂၈)၊
ေြျာင်ဵြုန်ဵမ ို့နယ်၊ (ြ)

၁၅၀

ြဳကြီဵြုန်ဵေြျဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

ဦဵလှဦဵ

ထုတ်ေပဵ မပီဵ ၀၉

ြုလာဵစု၊
င်ဵ နိုင်ေြျဵရွာ၊
ြွင်ဵအ ှတ်(၃၆၂)၊
ဦဵပိုင်အ ှတ်-၈၂၊ ၃.၄၂၊
၃

ဧရာဝတီ

ဦဵေအဵကြယ်၊

စပါဵ

ျုိ ဵေစဴထုတ်ေတာင်သူ

၄

၅

ေြပာင်ဵ ျ ို

ဆင်ဵသု

၇.၉၂၊ ၂
ပုသိ ်မ ို့နယ်၊

ေပါ်ဆန်ဵေ ွှေဵ

ပျဉ်ဵြတိုဵေြျဵရွာအုပ်စု၊

ေပါ်ဆန်ဵေဘဵကြာဵ

ြွင်ဵအ ှတ် (၅၄)၊

ပ ်ဵေရွှေဝါ
Sugar King 6090,

ဦဵပိုင်အ ှတ်(၄၈/၅)

ဧရာဝတီ

East West Seeds(

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

Myanmar)

Sugar Queen,

Co.,Ltd.

Golden Cob 806,

ဧရာဝတီ

ဧရာပုသိ ်ဖွဳ့မဖိုဵ ှု

Iggi,
ဆင်ဵသု

ပုသိ ်မ ို့နယ်၊

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

အ ျာဵနှင်ဴသြ်ဆိုင်

ဆင်ဵသွယ်လတ်

ေပါြ်ြုန်ဵေြျဵရွာအုပ်စု၊

ေသာြု ္ပဏီ

ဧရာ င်ဵ

ေြျာြ်ေ ျာင်ဵကြီဵေြျဵရွာအုပ်

ေပါ်ဆန်ဵေဘဵကြာဵ

စု

စပါဵ

၂၀

လိုင်စင်

၉၄၂၂၄၇၀၃၈၂

ထုတ်ေပဵမပီဵ

လိုင်စင်
ထုတ်ေပဵမပီဵ

၁၇၅

လိုင်စင်

ဦဵဝင်ဵြ င်ဴလှိုင်

ထုတ်ေပဵမပီဵ ၀၉၈၅၅၀၇၉၈

၆

ဧရာဝတီ

MAPCO Limited

စပါဵ

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

ဆင်ဵသု

ဖျာပုဳ၊ ေဒဵဒရဲ၊ ြျုိ ြ်လြ်၊

လိုင်စင်

ဆင်ဵသွယ်လတ်

သုဳဵ ွ၊ တွဳ့ေတဵ၊ ေနြပည်ေတာ်

ထုတ်ေပဵမပီဵ

အိ ် ဲမ ို့နယ်၊

လိုင်စင်

ပွဲစာဵဂုန်ညင်ဵတန်ဵ

ထုတ်ေပဵမပီဵ ၀၉၇၆၆၆၆၇၇၆၄

ေပါ်ဆန်ဵေဘဵကြာဵ
ေ ှာ်ဘီ-၂
၇

ဧရာဝတီ

Water Stone Co., Ltd

စပါဵ

ပုလဲသွယ်-၄

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

ေဒါ်ဝင်ဵဝင်ဵညွန့်

ေြျဵရွာအုပ်စု၊
ဂုန်ညင်ဵတန်ဵေြျဵရွာ၊
ြွင်ဵအ ှတ်-၁၅၅၄၊
၈

ပဲယင်ဵနီ

ဆင်ဵသု

ဦဵပိုင်အ ှတ်-၁၄၇
ဟသောတမ ို့နယ်၊

ဧရာဝတီ

Diamond Arrow

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

General

ဟသောတေြျဵရွာ၊

Trading Co.,Ltd

ပဲကြီဵြုန်ဵ၊ လြ်ပဳလှေြျဵရွာ၊

၅၀၀

လိုင်စင်

ဉီဵဟဳဝင်ဵ

ထုတ်ေပဵမပီဵ ၀၁-၂၂၈၈၄၇

ြွင်ဵအ ှတ်- ၁၃၃၈၊
ဦဵပိုင်အ ှတ်-၁၅
၉

ဧရာဝတီ
တိုင်ဵေဒသကြီဵ

ျုိ ဵေစဴထုတ်ေတာင်သူ

လယ်ယာ

ေပါ်ဆန်ဵ

ြျ ိုြ်လတ်မ ို့နယ်၊

(ြျုိ ြ်လတ် ျုိ ဵသန့်ထုတ် သီဵနှဳအုပ်စု

ေဘဵကြာဵ၊

လှည်ဵဆိပ်ေြျဵရွာအုပ်စု၊

လုပ်ေရဵ

သီဵထပ်ရင်၊

ြညင်တဲေြျဵရွာ၊

၀၉-၇၆၇၇၆၇၀၀၀

ဆင်ဵသု

ြွင်ဵအ ှတ်-၉၉/ဘီ၊

၀၉-၂၅၇၂၀၅၈၂၆

(စပါဵ)

ဦဵပိုင်အ ှတ်-၂၀/၁

၇၀

လိုင်စင်

ဦဵေအဵသန်ဵ ( )

ထုတ်ေပဵမပီဵ ဦဵေအဵ င်ဵထွန်ဵ

၁၀

ဧရာဝတီ
တိုင်ဵေဒသကြီဵ

ုတ်သုဳေြျဵလတ်

လယ်ယာ

ဆင်ဵသု

ေြျာင်ဵြုန်ဵမ ို့နယ်၊

၃၅

လိုင်စင်

ဦဵထွန်ဵရီ

ေဒသဖွဳ့မဖိုဵေရဵ

သီဵနှဳအုပ်စု

ေြာြ်ကြီဵြုန်ဵေြျဵရွာ၊

ထုတ်ေပဵမပီဵ ၀၉-၄၄၈၀၅၀၇၄၃

လုပ်ငန်ဵ

(စပါဵ)

ြုလာဵစု၊ ဝါဵေတာြွင်ဵ

tunyee19@

ေြျဵရွာ၊

gmail.com

ြွင်ဵအ ှတ်-၃၆၂၊
ဦဵပိုင်အ ှတ်-၁၃/၁၊ ၁၉/၂၊
၁၂/၃၊ ၁၃/၂၊ ၁၂/၁
၁၁

ဧရာဝတီ

ေဝယဳစပါဵ ျုိ ဵသန့်ထုတ်လုပလယ်
်ေရဵ ယာ

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

ေပါ်ဆန်ဵရင်၊

ပုသိ ်မ ို့နယ်၊

သီဵနှဳအုပ်စု

ေပါ်ဆန်ဵေဘဵကြာဵ၊

ြွင်ဵအ ှတ်-၈၅ B၊

(စပါဵ)

ဆင်ဵသု ၊

ဦဵပိုင်အ ှတ်- ၃/၆

၃၀

လိုင်စင်

ဦဵေြျာ်သူရ

ထုတ်ေပဵမပီဵ ၀၉- ၅၂၀၈၁၀၄

သီဵထပ်ရင်၊
၁၂

ဧရာဝတီ

ရတနာထွန်ဵ ျုိ ဵသန့်ထုတ်လလယ်
ုပ်ေရဵယာ

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

သီဵနှဳအုပ်စု

ပ န်ဵေရွှေဝါ
ေပါ်ဆန်ဵ၊ ဧရာ င်ဵ၊

ပုသိ ်မ ို့နယ်၊

ဆင်ဵသု

သစ်ပုတ်ြုန်ဵေြျဵရွာ

(စပါဵ)

၁၀

လိုင်စင်

ဦဵစဳထွန်ဵ

ထုတ်ေပဵမပီဵ ၀၉- ၄၂၈၅၆၈၄၉၈

တိုြ်ကြီဵြုန်ဵ
ြွင်ဵအ ှတ်- ၈၅/

၁၃

ဧရာဝတီ

ေဂဵလ ို ျုိ ဵသန့်ထုတ်လုပ်ေလယ်
ရဵ ယာ

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

သီဵနှဳအုပ်စု

ဧရာ င်ဵ၊ပ န်ဵေရွှေဝါ၊
ေပါ်ဆန်ဵ

(စပါဵ)
၁၄

ဧရာဝတီ
တိုင်ဵေဒသကြီဵ

ေနစိုဵ ျ ိုဵသန့်

- ၈၅/ဃ
ဵို ြုတ်မ ို့နယ်၊

၁၄

ြွင်ဵအ ှတ်-၁၄

လိုင်စင်

ဦဵေစာ်ေဂဵလ ို

ထုတ်ေပဵမပီဵ ၀၉-၂၆၀၂၄၉၅၁၇

ဦဵပိုင်အ ှတ်-၁၇/၂

လယ်ယာ

ေပါ်ဆန်ဵရင်၊

ြန်ကြီဵေထာင်ဴမ ို့နယ်၊

သီဵနှဳအုပ်စု

ေပါ်ဆန်ဵေဘဵကြာဵ၊

ဝါဵဒူဵေြျဵရွာအုပ်စု၊

(စပါဵ)

ဆင်ဵသု ၊

အေနာြ်စုေြျဵရွာ၊

သီဵထပ်ရင်၊

ြွင်ဵအ ှတ၁၅၃ ဘီ

ပ န်ဵေရွှေဝါ

ဦဵပိုင်အ ှတ် ၂/၃

၂၂

လိုင်စင်

ဦဵေနစိုဵ

ထုတ်ေပဵမပီဵ ၀၉-၂၅၀၇၅၄၁၀၁

၁၅

ဧရာဝတီ

သိန်ဵစိုဵစပါဵ ျုိ ဵသန့်ထုတ် လယ်ယာ

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

လုပ်ေရဵ

သီဵနှဳအုပ်စု

သီဵထပ်ရင်၊ေရြ ှပ်
ဳ၊ဆင်ဵသု

ြန်ကြီဵေထာင်ဴမ ို့နယ်

၁၁

(စပါဵ)

ြ စ်ြဆိပ်ေြျဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

ဦဵသိန်ဵစိုဵ

ထုတ်ေပဵမပီဵ ၀၉-၇၉၄၄၉၉၆၁၅

ြ စ်ြဆိပ်ေြျဵရွာ၊ြွင်ဵ
အ ှတ်၁၄၇/င၊ဦဵပိုင်အ ှတ်
၆/၃

၁၆

ဧရာဝတီ

ပတ္တြ ာဵေငွေဆာင် ျုိ ဵေစဴ လယ်ယာ

ေပါ်ဆန်ဵ၊ပ န်ဵေရွှေ



တိုင်ဵေဒသကြီဵ

ထုတ်

သီဵနှဳအုပ်စု

ဝါ၊သီဵထပ်ရင်

ေငွေဆာင်မ ို့နယ်၊ကြြ်တူေရွဵ

လုပ်ေရဵအဖွဲ့(ေစာေ ာင်

(စပါဵ)

လိုင်စင်

ဦဵေစာေ ာင်ဆဲ

ထုတ်ေပဵမပီဵ ၀၉၇၇၀၈၀၆၂၃၅

ေြျဵရွာအုပ်စု၊လာေရာင်ေြျဵရွ

ဆဲ)
၁၇

၂၂

ာာ၊ြွင်ဵအ ှတ်၆၃၉/ ၊ဦဵပိုင်အ

ဧရာဝတီ

ေစာပီတာ ျုိ ဵသန့်ထုတ်

လယ်ယာ

ေပါ်ဆန်ဵ၊ဧရာ င်ဵ၊

ှတ်၃၈/၂
ပုသိ ်မ ို့နယ်၊ထိန်ေလဵ

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

လုပ်ေရဵ

သီဵနှဳအုပ်စု

သီဵထပ်ရင်

ပင်ေြျဵရွာအုပ်စု၊ြရင်

(စပါဵ)

၁၀

လိုင်စင်

ဦဵေစာပီတာ

ထုတ်ေပဵမပီဵ ၀၉-၄၅၁၂၃၇၈၈၉

လင်ဵဝင်ဵကြီဵေြျဵရွာ၊
ြွင်ဵအ ှတ်၉၀/ေအ၊

၁၈

ဧရာဝတီ
တိုင်ဵေဒသကြီဵ

သီဵထပ်ရင်၊ဆင်ဵ

ဦဵပိုင်အ ှတ်၁၁/၂
ပုသိ ်မ ို့နယ်၊ငြွေြျဵ

သီဵနှဳအုပ်စု

သု ၊ပ န်ဵေရွှေဝါ၊

ရွာအုပ်စု၊ြျ ီဵပင်ြုန်ဵ

(စပါဵ)

ေပါ်ဆန်ဵ

ေြျဵရွာ၊ြွင်ဵအ ှတ်

သာဆန်ဵ ျ ိုဵသန့်ထုတ်လုပ်ေလယ်
ရဵ ယာ

၆၂၅၊ဦဵပိုင်အ ှတ်၁၆/၁

၁၀

လိုင်စင်

ဦဵသာဆန်ဵ

ထုတ်ေပဵမပီဵ ၀၉-၇၇၁၈၀၉၄၂၆

၁၉

ဧရာဝတီ

စိ ်ဵလန်ဵေြ

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

ထုတ်လုပ်ေရဵ

ျုိ ဵသန့်

လယ်ယာ

သီဵထပ်ရင်၊ဆင်ဵ

ေြျာင်ဵြုန်ဵမ ို့နယ်၊

သီဵနှဳအုပ်စု

သု ၊ပ န်ဵေရွှေဝါ၊

ေြာြ်ကြီဵြုန်ဵေြျဵရွာ၊

(စပါဵ)

၁၀

လိုင်စင်

ဦဵသန့်ဇင်ေထွဵ

ထုတ်ေပဵမပီဵ ၀၉-၇၇၂၁၆၉၆၅၅

ြုလာဵစု၊ ဝါဵေတာြွင်ဵ
ေြျဵရွာ၊
ေြျာင်ဵြုန်ဵမ ို့နယ်၊
စပါယ်ရုဳေြျဵရွာအုပ်စု
စပါယ်ရုဳေြျဵရွာ၊ြွင်ဵ
အ ှတ်၄၃၁ ေအ၊ဦဵပိုင်အ ှတ်
၇/၄

၂၀

ဧရာဝတီ

ပတ္တြ ာဵေငွေဆာင် ျုိ ဵေစဴ လယ်ယာ

ေပါ်ဆန်ဵ၊ပ န်ဵေရွှေ

ေငွေဆာင်မ ို့နယ်၊

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

ထုတ်

ဝါ၊သီဵထပ်ရင်

ငြွေြျဵရွာ အုပ်စု၊

သီဵနှဳအုပ်စု

လုပ်ေရဵအဖွဲ့(ေစာသဂယ် (စပါဵ)

သရြ်ဝ ်ဵပူေြျဵရွာ၊

စိုဵ)

၆၂၇-ေတာင်နေ ာင်ဵ

၂၉

လိုင်စင်

ဦဵေစာသဂယ်စိုဵ

ထုတ်ေပဵမပီဵ ၀၉-၇၇၈၁၄၂၈၁၆

တွင်ဵ၊ဦဵပိုင်အ ှတ်၃၉၊
၂၁

၂၂

ဧရာဝတီ

ရတနာထွန်ဵ ျုိ ဵသန့်ထုတ် လယ်ယာ

ေပါ်ဆန်ဵ၊ဧရာ င်ဵ၊

ပုသိ ်မ ို့နယ်၊သစ်ပုတ်

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

လုပ်ေရဵ

ဆင်ဵသု

ြုန်ဵေြျဵရွာအုပ်စု၊

သီဵနှဳအုပ်စု
(စပါဵ)

တိုြ်ကြီဵြုန်ဵေြျဵရွာ၊
ြွင်ဵအ ှတ်၈၅/ ၊၈၅/ဃ
ြန်ကြီဵေထာင်ဴမ ို့နယ်၊ြ စ်ြ

ဧရာဝတီ

ပါလကြည် ျုိ ဵသန့်ထုတ်

လယ်ယာ

သီဵထပ်ရင်၊ဆင်ဵသု

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

လုပ်ေရဵ

သီဵနှဳအုပ်စု

ဆိပ်ေြျဵရွာ

(စပါဵ)

စာြဖူစုေြျဵရွာ၊ြွင်ဵအ ှတ်၁၄
၇/B၊

၁၀

လိုင်စင်

ဦဵစဳထွန်ဵ

ထုတ်ေပဵမပီဵ ၀၉- ၄၂၈၅၆၈၄၉၈

၁၀

လိုင်စင်

ဦဵပါလကြည်

ထုတ်ေပဵမပီဵ ၀၉-၄၂၂၅၄၂၅၀၂

၂၃

ဧရာဝတီ

ပတ္တြ ာဵေငွေဆာင် ျုိ ဵေစဴ လယ်ယာ

သီဵထပ်ရင်၊ဆင်ဵသု

ေငွေဆာင်မ ို့နယ်၊ ေဒါဴ

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

ထုတ်

သီဵနှဳအုပ်စု

ြုန်ဵေြျဵရွာအုပ်စု၊

အဖွဲ့

(စပါဵ)

ကြြ်တူေရွဵေြျဵရွာ

၁၅

လိုင်စင်

ဦဵြျင်သန်ဵ

ထုတ်ေပဵမပီဵ ၀၉-၇၈၅၅၇၉၈၃၃

ြွင်ဵအ ှတ်၆၃၂၊ဦဵပိုင်
၂၄

ဧရာဝတီ

ေဝယဳစပါဵ ျုိ ဵသန့်ထုတ်လုပလယ်
်ေရဵ ယာ

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

သီဵနှဳအုပ်စု
(စပါဵ)

၂၅

ဧရာဝတီ

ေအာင်နှဳေဝ ျုိ ဵသန့်ထုတ်လလယ်
ုပ်ေရဵယာ

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

၂၆

သီဵနှဳအုပ်စု

ေပါ်ဆန်ဵေဘဵကြာဵ၊

အ ှတ် ၂/၇
ပုသိ ်မ ို့နယ်၊သစ်ပုတ်

ေပါ်ဆန်ဵရင်၊ဆင်ဵသု

ြုန်ဵေြျဵရွာအုပ်စု၊

၊သီဵထပ်ရင်၊ပ န်ဵ

ြွင်ဵအ ှတ်၈၅/B၊ဦဵ

ေပါ်ဆန်ဵ၊ပ န်ဵေရွှေဝါ

ပိုင်အ တ
ှ ် ၃/၆
ပုသိ ်မ ုိ ့နယ်၊ ေဒါဴြုန်ဵ

ဆင်ဵသု

ေြျဵရွာအုပ်စု၊ရွာသစ်ေြျဵ

(စပါဵ)

ရွာ၊ြွင်ဵအ ှတ်၆၃၃၊ဦဵပိုင်

လယ်ယာ

အ ှတ်၂၂/၁
ဘိုြေလဵ/ေ ာ်ြျွန်ဵမ ို့

ဧရာဝတီ



တိုင်ဵေဒသကြီဵ

ေရွှေေ တ်အာဵ ာန် ျုိ ဵသန့် သီဵနှဳအုပ်စု

နယ်၊ြျွန်ဵညိုကြီဵေြျဵရွာအုပ်စု၊

စိုြ်ပျုိ ဵ

ြွ ်ဵသီဵေ ျာင်ဵေြျဵရွာ၊ြွင်ဵအ

(စပါဵ)

ထုတ်လုပ်ေရဵအဖွဲ့

လိုင်စင်

ဦဵေြျာ်သူရ

ထုတ်ေပဵမပီဵ ၀၉- ၅၂၀၈၁၀၄

သစ်ပုတ်ြုန်ဵေြျဵရွာ၊

ေရွှေဝါ

ေပါ်ဆန်ဵရင်၊

၃၀

၁၆

လိုင်စင်

ဦဵ ျ ိုဵြ င်ဴေအာင်

ထုတ်ေပဵမပီဵ ၀၉-၇၆၃၄၁၇၅၆၆

၁၀၀

လိုင်စင်

ဦဵဝင်ဵလှိုင်

ထုတ်ေပဵမပီဵ ၀၉-၄၂၁၆၄၁၁၁၈

ှတ်၇၆၂၊ဦဵပိုင်အ ှတ်၇၄

ဧရာဝတီ

လယ်ယာ

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

သီဵနှဳအုပ်စု
(စပါဵ၊ တ်ပဲ၊ပဲ
တီစိ ်ဵ)

လိုင်စင်

တ်ပဲ(ေရဆင်ဵ-၂၊ေရ

ထုတ်ေပဵမပီဵ

ဆင်ဵ-၄၊ေရဆင်ဵ၃၊ပုလဲ
ထွန်ဵ)၊ပဲတီစိ ်ဵ(ေရဆ
င်ဵ၁၁၊ေရဆင်ဵ၁၄)၊စပါဵ အူပင်မ ို့နယ်၊ငါဵကြီဵဂရပ်
(ဆင်ဵသု ၊သီဵထပ်ရင်၊ ေြျဵရွာအုပ်စု၊ရွာသစ်ြုန်ဵေြျဵ

၂၇

ပန်ဵသတင်ဵ ျုိ ဵေစဴထုတ်

ေရအနဲလို(၇)၊ြပည်ေတ ရွာ၊ြွင်ဵအ ှတ်

လုပ်ြဖန့်

ာာ်ရင်၊ဧရာ င်ဵ၊ေပါ်ဆ ၇၅၄၊ဦဵပိုင်အ ှတ်

ြဖူဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

န်ဵ၊ထွန်ဵသီရိ)

၃၆/၁

ေဒါ်သူဇာလှိုင်
၃၀

၀၉-၇၇၅၁၅၆၇၁၄

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ဒလျှောြ်ထားမှုအဒြခအဒန
စဉ်

တိုင်းဒဒသကြီး

ြုမ္ပဏီအမည်၊
အဖွဲ့အစည်း

အမည်
၁

ပဲခူဵတိုင်ဵ

"ဟိန်ဵဟိန်ဵစပါဵမျုိ ဵ

သီးနှံအမည် မျုိ းအမည်
စပါဵ

ရတနာတိုဵ

သန့်"

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်မည့်ဒဒသ

ဧြ

မှတ်ချြ်

ြပည်မမို့နယ်၊ ရွာမေကျဵရွာအုပ်စု၊
ေခွဵရဲေကျဵရွာ၊ ကွင်ဵအမှတ်
(၇၂၂/၇၂၅)၊ ဦဵပိုင်အမှတ် ၄၁၆၊ ၁၃၃၊

ဆြ်သွယ်ရန်
ဖုန်းနံပါတ်
ဦဵေအာင်နိုင်ဦဵ

၁၅

လိုင်စင်

၀၉၅၃၁၀၈၆၂

ထုတ်ေပဵမပီဵ ၀၉၅၃၁၂၆၆၁

၁၁၅၇၊ ၁၂၉၃
၂

ပဲခူဵတိုင်ဵ

"ေကျာ်စပါဵမျ ိုဵသန့်"

စပါဵ

ရတနာတိုဵ

ေပါင်ဵတည်မမို့နယ်၊ေပါင်ဵတည်

ဦဵေကျာ်ေရွှေ

ေမှာ်ဘီ(၂)

ေကျဵရွာအုပ်စု၊ အုတ်ဖို(၁)ေကျဵရွာ၊

၀၉၇၈၁၂၃၂၀၅၀

ကွင်ဵအမှတ် (၃၃၊B )၊ဦဵပိုင်အမှတ်
၃၇၆၊၃၈၃၊၃၈၅၊၃၈၂၊၃၈၁၊၃၈၆၊

၁၅

၃၇၉၊၃၇၄၊၇၁၈-၂၊၃၈၆/၂၊ ၄၁၉၊၄၁၆

၃

ပဲခူဵတိုင်ဵ

မျုိ ဵေစဴထုတ်ေတာင်သူ

စပါဵ

ရတနာတိုဵ

"စဳထာဵစပါဵမျ ိုဵသန့်"

လိုင်စင်
ထုတ်ေပဵမပီဵ

နတ်တလင်ဵမမို့နယ်၊ ရှာဵြဖူကုန်ဵ

ဦဵမျ ိုဵြမင်ဴေဇာ်

ေကျဵရွာအုပ်စု၊ ကျွန်ဵေတာေကျဵရွာ၊

၀၉၄၂၃၆၈၇၈၈၈

ကွင်ဵအမှတ် (၂၅၂/၂၅၃ )၊ဦဵပိုင်
အမှတ် ၃၃၇/၁၀၊ ၃၀/၃၊ ၃၆/၄၊

၁၀

လိုင်စင်

၀၉၄၃၁၆၆၂၁၈

ထုတ်ေပဵမပီဵ

၃၇/၉၊ ၃၇/၆၊ ၃၀/၅၊ ၆၇
၄

ပဲခူဵတိုင်ဵ

ြပည်ဴဟိန်ဵသာ ကုမ္ပဏီ

စပါဵ

ဆင်ဵသုခ၊

ဇီဵကုန်ဵမမို့နယ်၊ ကန္တလီေကျဵရွာ

ရတနာတိုဵ

အုပ်စု၊
သစ်နဖာဵေကျဵရွာကွင်ဵအမှတ် (၁W)၊
ဦဵပိုင်အမှတ်၊ ၂၄၄ င

ေဒါ်ြမင်ဴြမင်ဴေသာင်ဵ
၁၂၀

လိုင်စင်
ထုတ်ေပဵမပီဵ

၀၉၅၁၁၆၈၀၂

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ဒလျှောြ်ထားမှုအဒြခအဒန
စဉ်

တိုင်းဒဒသကြီး
အမည်

၅

ပဲခူဵတိုင်ဵ

ြုမ္ပဏီအမည်၊
အဖွဲ့အစည်း
"သူေေဵသမီဵစပါဵ

သီးနှံအမည် မျုိ းအမည်
စပါဵ

မျုိ ဵသန့်"

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်မည့်ဒဒသ

ရတနာတိုဵ၊

ြပည်မမို့နယ်၊

ဧရာမင်ဵ

ေပါင်ဵတလည်ေကျဵရွာအုပ်စု၊

ေပါ်ဆန်ဵေမွဵ

ေပါင်ဵတလည်ေကျဵရွာ

ဧြ

၇

ပဲခူဵတိုင်ဵ

ပဲခူဵတိုင်ဵ

မျုိ ဵေစဴထုတ်ေတာင်သူ

Aung Trating Group

စပါဵ

နှမ်ဵ

ေမှာ်ဘီ(၂)၊

ြပည်မမို့နယ်၊ ငါဵရွာေကျဵရွာအုပ်စု၊

ေပါ်ဆန်ဵ

ထန်ဵေပါက်ေကျဵရွာ၊ကွင်ဵအမှတ်

ေဘဵကကာဵ
မေကွဵ ၂/၂၁၊

(၇၄၃ ဘီ)၊ ဦဵပိုင်အမှတ်-၁၅၄/၂၊
သဲကုန်ဵမမို့နယ်၊ နှစ်ရက်ကွက်

ဆင်ဵရတနာ(၂)

ေကျဵရွာအုပ်စု၊ တည်သီဵြပင်ေတာင်
ကွင်ဵေကျဵရွာ၊ ကွင်ဵအမှတ် (၈၈၆)၊

၃၀

၅၀

ပဲခူဵတိုင်ဵ

Aung Trating Group

မတ်ပဲ

ေရဆင်ဵ-၂၊

သဲကုန်ဵမမို့နယ်၊ မင်ဵလှေကျဵရွာ

ေရဆင်ဵ-၅

အုပ်စု၊ ကျာဵစုကုန်ဵေကျဵရွာ

၄

၅

ကွင်ဵအမှတ်(၇၆၅)
၉

ပဲခူဵတိုင်ဵ

Aung Trating Group

စပါဵ

ေခတ္တရာဟသောကုမ္ပဏီ

စပါဵ

၀၉၂၅၀၈၇၇၀၇၇

ထုတ်ေပဵမပီဵ

လိုင်စင်
ထုတ်ေပဵမပီဵ

ဦဵြမင်ဴေရွှေ
၀၉၂၆၄၄၄၀၆၉၀

လိုင်စင်

၀၉၇၈၇၁၈၅၈၄၈

ထုတ်ေပဵ မပီဵ

လိုင်စင်
ထုတ်ေပဵ မပီဵ

ဦဵေကျာ်သူရေအာင်
၀၉၇၈၇၁၈၅၈၄၈

သဲကုန်ဵမမို့နယ်၊ နှစ်ရက်ကွက်

ဦဵေကျာ်သူရေအာင်

ဆင်ဵသွယ်လတ်

ေကျဵရွာအုပ်စု၊ တည်သီဵြပင်ေတာင်

၀၉၇၈၇၁၈၅၈၄၈

ဦဵပိုင်အမှတ်(၁၃၃/၄)

ပဲခူဵတိုင်ဵ

လိုင်စင်

ရတနာတိုဵ၊

ကွင်ဵေကျဵရွာ၊ ကွင်ဵအမှတ်(၈၈၆)၊

၁၀

ဖုန်းနံပါတ်

ဦဵေကျာ်သူရေအာင်

ဦဵပိုင်အမှတ်(၁၄၀/၃)
၈

ဆြ်သွယ်ရန်

ဦဵေဇာ်မင်ဵေအာင်

ကွင်ဵအမှတ်(၈၁၂ A၊ ၈၁၉ A၊၁၂၀)၊
၆

မှတ်ချြ်

ဧရာမင်ဵ၊

ြပည်မမို့နယ်၊ဇီဵအုပ်ေကျဵရွာအုပ်စု၊

ဆင်ဵသွယ်လတ်

ကွင်ဵအမှတ်(၃၇၂ ေအ)၊

၂၀

၆၀

လိုင်စင်
ထုတ်ေပဵမပီဵ

လိုင်စင်

ဦဵစီမှုဳ

ထုတ်ေပဵမပီဵ ၀၉၅၃၆၈၃၆၃

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ဒလျှောြ်ထားမှုအဒြခအဒန
စဉ်
၁

တိုင်းဒဒသကြီး

ြုမ္ပဏီအမည်၊

အမည်

အဖွဲ့အစည်း

မေကွဵတိုင်ဵ

၂

မေကွဵတိုင်ဵ

၃

မေကွဵတိုင်ဵ

မုန်ဵသီတာမျ ိုဵေေဴ

သီးနှံအမည်

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်

ဧြ

မည့်ဒဒသ

ဆြ်သွယ်ရန်
ဖုန်းနံပါတ်

ပွင်ဴြဖူမမို့နယ်၊

ထုတ်လုပ်ေရဵ

ဧရာမင်ဵ၊

သရက်အုပ်ေကျဵရွာအုပ်ေု၊

ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ေပါ်ဆန်ဵေမွှေဵ၊

ေဳြပေကျဵရွာ၊ ကွင်ဵအမှတ်

ဖူဵပွင်ဴမျုိ ဵသန့်

ရတနာတိုဵ
မေနာသုခ၊

၉၀၈၊ ၉၀၉၊ ၉၁၁
ပွင်ဴြဖူမမို့နယ်၊

ေိုက်ပျုိ ဵေရဵနှင်ဴ

ဧရာမင်ဵ၊

သရက်အုပ်ေကျဵရွာ

အေထွေထွလုပ်ငန်ဵ

ေပါ်ဆန်ဵေမွှေဵ၊

အုပ်ေု၊ေဳြပေကျဵရွာ၊

သမဝါယမအသင်ဵ

ရတနာတိုဵ

ကွင်ဵအမှတ်

Atlatic

၉၀၈၊ ၉၀၉၊ ၉၁၁
မေကွဵတိုင်ဵ၊

လုပ်ငန်ဵလိုင်ေင် ၀၉၂၀၀၆၄၉၄၊ ၀၉၅၁၀၁၅၆၁

ဆင်ြဖူကျွန်ဵမမို့နယ်

ထုတ်ေပဵမပီဵ

ေပါဵ

အာလူဵ

လီမိတက်

၃၅၀

မှတ်ချြ်

မေနာသုခ၊

အာဗင်ဵတင်ဵ

ေပါဵ

မျုိ းအမည်

လုပ်ငန်ဵလိုင်ေင် ၀၉၂၅၆၁၄၇၈၀၅
ထုတ်ေပဵမပီဵ

၃၅၀

ဦဵေကျာ်မိုဵခိုင်

လုပ်ငန်ဵလိုင်ေင် ၀၉၇၉၄၄၇၃၅၆၆
ထုတ်ေပဵမပီဵ

ဦဵေေဵရှိန်

ေဒါ်ေအဵေန္ဒာလွင်၊
ေဒါ်ေေဵေေဵရီ

၄

မေကွဵတိုင်ဵ

၅

မေကွဵတိုင်ဵ

တိုင်ဵေတာင်သူဖွဳ့မဖိုဵေရဵ

လယ်ယာသီဵ မေကွဵနှမ်ဵနက် မေကွဵမမို့နယ်၊

အဖွဲ့ (မေကွဵ)

နှဳ

တိုင်ဵေတာင်သူဖွဳ့မဖိုဵေရဵ
အဖွဲ့ (မေကွဵ)

(၁/၁၃)၊

၁၀၀

ေောင်ကန်ေကျဵရွာအုပ်ေု၊

လုပ်ငန်ဵလိုင်ေင် ဦဵဟန်ညွန့်
ထုတ်ေပဵမပီဵ

တိုင်ဵေတာင်သူဖွဳ့မဖိုဵေရဵအဖွဲ့

အုပ်ေု(ေြမပဲ၊ မေကွဵ-၁၇

ရွာသေ်ကကီဵေကျဵရွာ၊

(မေကွဵ)

နှမ်ဵ)

ကွင်ဵအမှတ်-၂၉၃၉/၁၊

၀၉-၂၅၉၁၅၂၀၁

ပဲတီေိမ်ဵ

ေရဆင်ဵ၁၀၊

ဦဵပိုင်အမှတ်-၅၁
မင်ဵဘူဵမမို့နယ်၊

ေရဆင်ဵ၁၁၊

သီဵကုန်ဵေကျဵရွာအုပ်ေု

ပဲတီေရွှေဝါ၊

သီဵကုန်ဵေကျဵရွာ၊

(မေကွဵ)

ေရဆင်ဵ၉

ကွင်ဵအမှတ်၁၃၇၈၊

၀၉-၂၅၉၁၅၂၀၁

ဦဵပိုင်အမှတ်-၁၃/၁

rfdamagway@gmail.com

၅၀

rfdamagway@gmail.com
လုပ်ငန်ဵလိုင်ေင် ဦဵဟန်ညွန့်
ထုတ်ေပဵမပီဵ

တိုင်ဵေတာင်သူဖွဳ့မဖိုဵေရဵအဖွဲ့

၆

မေကွဵတိုင်ဵ

Myanmar Japan obacco ေက်မှုသီဵနှဳ
Co.,Ltd

ေဆဵရွက်ကကီဵ

အုပ်ေု

ေတာင်သာမမို့နယ်၊

၇၀

ကုန်ဵပထိုဵေကျဵ

လုပ်ငန်ဵလိုင်ေင် Mr.Yeow Chong Ong
ထုတ်ေပဵမပီဵ

01-9253352

လိုင်ေင်ထုတ်

ဦဵခင်ေမာင်ြမင်ဴ

ေပဵမပီဵ

၀၉၂၅၆၂၀၆၃၆၀

လိုင်ေင်

ဦဵတင်လှ

ထုတ်ေပဵ မပီဵ

၀၉၂၅၈၀၅၀၁၈၈

ရွာအုပ်ေု၊
ကင်ပွန်ဵခါဵေကျဵရွာ၊
ကွင်ဵအမှတ်
၈၀၅/၈၀၆/၃၈၀၊
၇

မေကွဵတိုင်ဵ

ေိမ်ဵလန်ဵေဝမျုိ ဵေေဴထုတ်လု လယ်ယာသီဵ ဧရာမင်ဵ

ဉီဵပိုင်အမှတ် ၈၂၁၈၃/၉၂
ေလင်ဵမမို့နယ်၊

ပ်ေရဵသမဝါယမ

မကျ ီဵပင်ေကျဵရွာအုပ်ေု၊

နှဳအုပ်ေု

အသင်ဵလီမိတက်

၅၀

ပပန်သုဳဵလုဳဵေကျဵရွာ၊
ကွင်ဵအမှတ် ၆၀၆(က)၊

၈

မေကွဵတိုင်ဵ

ေယာအာဵမာန်မျုိ ဵေေဴ

လယ်ယာသီဵ ဆင်ဵသုခ

ဦဵပိုင်အမှတ် ၈၂/၁
ဂန့်ေဂါမမို့နယ်၊ေရွှေဘိုေကျဵရွာ ၅၀

ထုတ်လုပ်ေရဵ

နှဳအုပ်ေု

အုပ်ေု၊ေရွှေဘိုေကျဵရွာ၊ကွင်ဵ
အမှတ်
၂၈၊ဦဵပိုင်အမှတ်၅၆/၄

၉

မေကွဵတိုင်ဵ

နမ္မဒါမျုိ ဵေေဴထုတ်လုပ်ေရဵ

လယ်ယာသီဵ ဆင်ဵသုခ၊

မင်ဵဘူဵမမို့နယ်၊ေရွှေေချာင်ဵကျ ၁၄၀

လိုင်ေင်

ဦဵေကျာ်မင်ဵ

သမဝါယမအသင်ဵ

နှဳအုပ်ေု

မေနာသုခ၊

ေးဵ

ထုတ်ေပဵ မပီဵ

၀၉၂၅၆၄၀၀၆၈၅

ဧရာမင်ဵ၊

ရွာအုပ်ေုမုတ်ခဲေကျဵရွာ၊ကွင်ဵ

ရတနာတိုဵ

အ

လီမိတက်

မှတ်၁၁၆၂၊ဦဵပိုင်အမှတ်-၄၂/
၁

၁၀ မေကွဵတိုင်ဵ

သီဵကုန်ဵပဲတီေိမ်ဵမျုိ ဵေေဴထု

လယ်ယာသီဵ ပဲတီေိမ်ဵ

မင်ဵဘူဵမမို့နယ်၊

တ်လုပ်ေရဵသမဝါယမလီမိ

နှဳအုပ်ေု

သီဵကုန်ဵေကျဵရွာ၊

(ေရဆင်ဵ၁၄)

တက်

၃.၅

လိုင်ေင်

ဦဵတင်ေအာင်မိုဵ

ထုတ်ေပဵ မပီဵ

၀၉၄၄၀၃၉၅၁၈၄

လိုင်ေင်

ဉီဵညွန့်ေရွှေ

ထုတ်ေပဵ မပီဵ

၀၉၅၃၆၈၄၉၆

ကွင်ဵအမှတ်၁၃၇၄/ခ၊
ဦဵပိုင်အမှတ်-၁၁၉

၁၁ မေကွဵတိုင်ဵ

မိုဵြမင်ဴေဳမျ ိုဵေေဴထုတ်လုပ်

လယ်ယာသီဵ ေပါဵ၊ မတ်ပဲ၊

ေရဵသမဝါယမအသင်ဵ

နှဳအုပ်ေု

လီမိတက်

ကဳမမမို့နယ်၊

ပဲတီေိမ်ဵ၊ ေြမပဲ ေြခာက်ပင်ေကျဵ
ရွာအုပ်ေု၊ ေ ွဵမိေကျဵရွာ၊
ကွင်ဵအမှတ် ၁၃၇/၁၃၈က၊
ဉီဵပိုင်အမှတ် ၄၃၇

၁၀၀

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ဒလျှောြ်ထားမှုအဒြခအဒန
စဉ်
၁

၂

တိုင်းဒဒသကြီး

ြုမ္ပဏီအမည်၊

အမည်

အဖွဲ့အစည်း

မန္တေလဵ

မန္တေလဵ

Green Growth

သီးနှံအမည်

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်မည့်ဒဒသ

ဆင်ဵသုခ

ပုသိမ်ကြီဵမမို့ေယ်၊

Generation

မေောသုခ

ရင်ေော်ြုေ်ဵ ေြျေဵရွာအုပ်စု၊

Co.,Ltd

ဧရာမင်ဵ

ေ ွေဵကြီဵြုေ်ဵေြျေဵရွာ

ေပါ်ဆေ်ဵေေဵ

ြွေင်ဵအမှေ် ၅၁၀/၅၄၃ (ြ)

ကြာဵ
ဧရာမင်ဵ

ေြျောြ်ဆည်မမို့ေယ်၊

ပွေင်ဴဦဵပေေသာမျေုိ ဵေစဴထုေ်

စပါဵ

မျုိ းအမည်

စပါဵ

လုပ်ေရဵ

ဧြ
၃၅၄

မှတ်ချြ်
လိုင်စင်

ဆြ်သွယ်ရန်
ဖုန်းနံပါတ်
မေေခခည်ေထွေဵ

ထုေ်ေပဵ မပီဵ 092030120

၅၂

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵေင်ဝင်ဵသိေ်ဵ

အေောြ်သာ ရေြျေဵရွာ

လိုင်စင်

၀၉၄၄၄၀၀၇၆၆၄

အုပ်စု၊ အေောြ်သာ ရ

ထုေ်ေပဵမပီဵ

ေြျေဵရွာ၊ ြွေင်ဵအမှေ်
၃

မန္တေလဵ

မျေုိ ဵေစဴထုေ်ေောင်သူ

စပါဵ

မန္တေလဵ

မေောသု

လုပ်ငေ်ဵ

ေေါ်ေအဵေအဵသေ့်

အုေ်ဵပင်ခခဳေြျေဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

၀၉၃၃၃၂၅၉၃၅

မျေုိ ဵသေ့်စပါဵထုေ်လုပ်

ြသဲစုေြျေဵရွာ၊ ြွေင်ဵအမှေ်

ထုေ်ေပဵမပီဵ ၀၉၉၁၀၃၂၀၂၅

ေရဵ''
Myanmar Shwe Power

ေခပာင်ဵ

SP 101 SP 202

(၉၆)၊ ဦဵပိုင်အမှေ်၂၃/၈
ဝမ်ဵေွေင်ဵမမို့ေယ်၊

Agri-tech Co.,Ltd.

(စပ်မျေ ိုဵ)

SP 303

ြိုင်ဵေြျေဵရွာအုပ်စု၊

'ေစာဝေ်မှုေ်အဆင်ဴခမှင်ဴ

၄

ဧရာမင်ဵ၊ ဆင်ဵသုခ၊

၃၂၅/ြ၊ ဦဵပိုင်အမှေ် ၃၆ ခု
စဉ်ဴြိုင်မမို့ေယ်၊

၂၀

၂၂၀

လိုင်စင်

ဦဵခမင်ဴနိုင်၊

ထုေ်ေပဵ မပီဵ

ြိုင်ဵေြျေဵရွာ၊
ြွေင်ဵအမှေ် (၁၁၄၀၊ ၁၁၄၁၊
၅

မန္တေလဵ

သီရိသုခေရွှေေ်ဵေော်
ြုမ္ပဏီ

စပါဵ

ဆင်ဵသုခ

၁၁၆၀၊)
ခမစ်သာဵမမို့ေယ်၊

မေောသုခ

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵခမင်ဴထူဵ

ရသီလင်ေြျေဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

၀၉၂၀၃၉၇၄၆

ဧရာမင်ဵ

ခန္တီဵေလဵေြျေဵရွာ၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ ၀၉၇၉၈၆၉၀၉၂၁

ေရွှေမေော်

ြွေင်ဵအမှေ် (၄၅၆)၊

ေပါ်ဆေ်ဵေေဵကြာဵ

၂၀၀

၆

မန္တေလဵ

လင်ဵေရာင်ခခည်စပါဵ

စပါဵ

မျေုိ ဵေြာင်ဵမျေုိ ဵသေ့်

ဧရာမင်ဵ၊

ခမစ်သာဵမမို့ေယ်၊

မေောသုခ

ခြေ့်ချေေီ ရဵ

၁၅

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵေိုေမွေဵ၊

မိုင်ဵလမ်ဵေြျေဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

၀၉၂၀၃၃၅၇၉

မိုင်ဵလမ်ဵေြျေဵရွာ၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ

ြွေင်ဵအမှေ်(၅၀၁၈)၊
၇

၈

မန္တေလဵ

မန္တေလဵ

မေေသုခ၊

ဦဵပိုင်အမှေ်၊ ၃၉/၄၀/၄၁
ပုသိမ်ကြီဵမမို့ေယ်၊

ေရွှေဝါပင်စပါဵမျေုိ ဵေြာင်ဵမျေုိ ဵ

ဧရာမင်ဵ၊

သေ့်ထုေ်လုပ်

မျေုိ ဵေစဴထုေ်ေောင်သူ

ခြေ့်ခြူဵေရဵ
မျေုိ ဵေစဴြမ္ဘာြုမ္ပဏီ

စပါဵ

စပါဵ

၆၀

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵခင်ေမာင်ဝင်ဵ

ေပါြ်မမိုင်ေြျေဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

၀၉၄၄၄၀၁၆၄၀၆

ဆင်ဵသုခ

ေပါြ်မမိုင်ေြျေဵရွာ

ထုေ်ေပဵမပီဵ

ဆင်ဵသုခ

ြွေင်ဵအမှေ်၊ (၄၂၂၊ ၄၂၃)
မန္တေလဵမမို့ေယ်၊

ဧရာမင်ဵ

၁၀၀

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵြိုြို

ကြာေီြေ်ေြျေဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

၀၉၂၅၄၁၄၈၅၇၅

ကြာေီြေ်ေြျေဵရွာ၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ

ြွေင်ဵအမှေ်(၄၅၇ ြ)၊
၉

မန္တေလဵ

မျေုိ ဵေစဴထုေ်ေောင်သူ

စပါဵ

ဆင်ဵသုခ

ဦဵပိုင်အမှေ် (၁၀)
ပုသိမ်ကြီဵမမို့ေယ်၊

မေောသုခ
ဧရာမင်ဵ

၃၀

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵဝင်ဵေေဵ

မငိမ်ဵချေမ်ဵသာဇဳ ေြျေဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

၀၉၉၁၀၂၅၃၁၁

နွေယ်ေီေြျေဵရွာ၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ

ြွေင်ဵအမှေ် ၄၄၈(ြ)
၁၀

မန္တေလဵ

မျေုိ ဵေစဴထုေ်ေောင်သူ

စပါဵ

ေပါ်ဆေ်ဵေေဵကြာဵ

ခမစ်သာဵမမို့ေယ်၊

''ေြာင်ဵသေ့်မျေုိ ဵေစဴ

မေောသုခ

လုပ်ငေ်ဵ''

ဧရာမင်ဵ

၅၀

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵမျေ ိုဵခမင်ဴေမာင်

သေခပေောင်ဵေြျေဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

၀၉၃၆၃၃၄၄၃၀

သေခပေောင်ဵေြျေဵရွာ၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ

ြွေင်ဵအမှေ်(၅၃၆/ခ)၊
၁၁

မန္တေလဵ

'ရေ်ြင်ဵေအာင်
စပါဵမျေ ိုဵသေ့်ထုေ်လုပ်
ေရဵ''

စပါဵ

ဧရာမင်ဵ၊

ဦဵပိုင်အမှေ် ၅၀-င
ပုသိမ်ကြီဵမမို့ေယ်၊

မေောသုခ

လုပ်ငေ်ဵ

ေေါ်ချေစ်သေ်ဵ

ရေ်ြင်ဵေောင်ေြျေဵရွာ၊

လိုင်စင်

၀၉၉၁၀၂၅၆၀၆

ြွေင်ဵအမှေ်(၅၀၃)

ထုေ်ေပဵမပီဵ ၀၉၆၅၀၀၈၅၆

ဦဵပိုင်အမှေ် ၂၀၆

၂၀

၁၂

မန္တေလဵ

"မာေ်" မျေုိ ဵေစဴထုေ်လုပ်ေရဵ စပါဵ

ဆင်ဵသုခ

စဉ်ဴြိုင်မမို့ေယ်၊

မေောသုခ
ဧရာမင်ဵ

၄၀

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵခိုင်

အုေ်ဵပင်ခခဳေြျေဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

၀၉၂၀၅၅၈၄၄

ြသဲစုေြျေဵရွာ

ထုေ်ေပဵမပီဵ

ြွေင်ဵအမှေ်(၉၅)၊
၁၃

မန္တေလဵ

ဆင်ဵသုခ

ဦဵပိုင်အမှေ် ၁၀၁
ေြျောြ်ဆည်မမို့ေယ်၊

"ခမစ်ဧရာမျေုိ ဵေစဴ

မေောသုခ

ထုေ်လုပ်ေရဵ"

ဧရာမင်ဵ

မျေုိ ဵေစဴထုေ်ေောင်သူ

စပါဵ

၂၀၈

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵခမင်ဴလွေင်

ဟဳခမင်ဴမိုရ်ေြျေဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

၀၉၄၄၄၀၂၁၅၇၀

လယ်ကြီဵေြျေဵရွာ၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ

ြွေင်ဵ အမှေ်၂၈၉၊
၁၄

မန္တေလဵ

Asia agriculture

ေခပာင်ဵ

Co.,Ltd.

TP 1, TP 2, TP 3

ဦဵပိုင်အမှေ် ၂၆/၂
ေြျောြ်ဆည်မမို့ေယ်၊

၃၀၀၀

လုပ်ငေ်ဵ

၀၉၅၁၅၇၈၁၀

TP Super,

ရဲေော်ကြီဵေြျေဵရွာအုပ်စု၊

-၅၀၀၀

လိုင်စင်

၀၉၇၃၀၉၇၁၁၃

ေရွှေေခမ ၁၀၊ ေရွှေေခမ ၁၁၊ စဉ်ဴြိုင်ရွာပိုဵေြျေဵရွာ၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ

TP 3P
၁၅

မန္တေလဵ

မငိမ်ဵချေမ်ဵခပည်ဴစုဳ

စပါဵ

ေမှာ်ေီ-၂

ြုမ္ပဏီလီမိေြ်
၁၆

၁၇

မန္တေလဵ

မန္တေလဵ

နွောဵမယဳေြျေဵရွာအုပ်စု၊

၄၉

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵရဲဝင်ဵ

ြွေင်ဵအမှေ်-၄၁၀၊

လိုင်စင်

၀၉၅၃၀၀၇၇၄

ဦဵပိုင်အမှေ်-၁၁

ထုေ်ေပဵမပီဵ

ခပည်ဴခပည်ဴဝဝြုမ္ပဏီ

ြရဲ(မိေ

ဴLF88-3733X x

မေ္တရာမမို့ေယ်၊

လီမိေြ်

မျေုိ ဵလိုင်ဵ)

LF883733Y

ေြျောြ်ေဳောဵ၊

လိုင်စင်

သခွောဵ(မိေ

SF82-1205X x

ခမြဳသာ၊ ပွေဲစာဵြုေ်ဵေြျေဵရွာ

ထုေ်ေပဵမပီဵ

မျေုိ ဵလိုင်ဵ)
ြိုဵသုဳဵလုဳဵမဟာသမာဓိြု နှမ်ဵ

SF821205Y
ဆင်ဵရေော-၁၂

ခမင်ဵခခဳမမို့ေယ်၊

မ္ပဏီလီမိေြ်

ဆင်ဵရေော-၁၄
ပဲစဉ်ဵငုဳ

ြျွဲခခဳေရွှေေ ေါဵ

၁၀၀

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵေအာင်ေြျော်ေြျော်

ေလုပ်ေြျေဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

၀၉၂၀၂၉၉၆၉

ြွေင်ဵအမှေ် ၁၀၆၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ

ခမင်ဵခခဳမမို့ေယ်၊

၁၀

လုပ်ငေ်ဵ

၁၀

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵေအာင်ေြျော်ေြျော်

ေလုပ်ေြျေဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

၀၉၂၀၂၉၉၆၉

ြွေင်ဵအမှေ် ၁၀၆၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ

ေခမပဲ

ြုလာဵပဲ

ဆင်ဵပေေသာ-၁၁

ေရဆင်ဵြုလာဵပဲ-၈၊
ေရဆင်ဵြုလာဵပဲ-၁၂

ပဲေီစိမ်ဵ

၁၈

မန္တေလဵ

Vigor Seed Co.,Ltd

ခမင်ဵခခဳမမို့ေယ်၊

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵေအာင်ေြျော်ေြျော်

သစ်ရုဳေြျေဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

၀၉၂၀၂၉၉၆၉

သစ်ရုဳေြျေဵရွာ၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ

ြွေင်ဵအမှေ် ၂၆၉ (ြ)၊
ခမင်ဵခခဳမမို့ေယ်၊

၅၀

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵေအာင်ေြျော်ေြျော်

ေလုပ်ေြျေဵရွာအုပ်စု

လိုင်စင်

၀၉၂၀၂၉၉၆၉

ြွေင်ဵအမှေ် ၁၀၇၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ

ေရဆင်ဵပဲေီစိမ်ဵ

ခမင်ဵခခဳမမို့ေယ်၊

-၁၁

၅၀

၅၀

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵေအာင်ေြျော်ေြျော်

ဆီမီဵခုဳေြျေဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

၀၉၂၀၂၉၉၆၉

ေရဆင်ဵပဲေီစိမ်ဵ

ငါဵေေ်ဵေြျေဵရွာ၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ

သေေော

-၁၄
Z106 x Z238

ြွေင်ဵအမှေ်-၂၆၉(ြ)
မန္တေလဵမမို့ေယ်၊

မိေမျေ ိုဵလိုင်ဵ

(PA666)

၅၀၀

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵထွေေ်ဵထွေေ်ဵေအာင်

-၁၀၀၀

လိုင်စင်

၀၉၄၂၅၃၂၇၄၄၈

ထုေ်ေပဵမပီဵ
၁၉

မန္တေလဵ

ေရွှေပိုဵေြာင်ထရိေ်ေင်ဵြု ဥယျောဉ်ခခဳ
မ္ပဏီလီမိေြ်

၂၀

မန္တေလဵ

မယ်ရီ ိုဵ ၀၂

ခပင်ဦဵလွေင်မမို့ေယ်၊

၀.၄

လိုင်စင်

သီဵနှဳအုပ်စု

ဝါဵပိုဵေရေြျေဵရွာအုပ်စု

ထုေ်ေပဵရေ်

(ချေစ်ေီဵပေ်ဵ)

ြွေင်ဵအမှေ်၁

ခပင်ဆင်ေေဆဲ

ခမခမင်ဴမိုရ်မျေ ိုဵစပါဵထုေ်

လယ်ယာသီဵနှဳ စပါဵ

ပုသိမ်ကြီဵမမို့ေယ်၊

လုပ်ေရဵ

အုပ်စု

သမ္မေောေြျေဵရွာ

ထုေ်ေပဵရေ်

ြွေင်ဵအမှေ်၅၃၀၊

ခပင်ဆင်ေေဆဲ

၅၀

လိုင်စင်

ဦဵပိုင်အမှေ်
၂၁

မန္တေလဵ

Myanmar DOR

စြ်မှုသီဵနှဳ

Co.,Ltd

အုပ်စု

stevia

၄၅၊ ၆၉၊ ၃၄/၂၊ ၃၉/၁
ခပင်ဦဵလွေင်မမို့ေယ်၊

၁၀၀၀၀

လိုင်စင်

ကြီဵြိုင်ဵေြျေဵရွာအုပ်စု၊

ေြျော်

ထုေ်ေပဵရေ်
ခပင်ဆင်ေေဆဲ

၂၂

မန္တေလဵ

Myanmar Shwe

လယ်ယာသီဵနှဳ စပါဵ

ေြျောြ်မဲမမို့ေယ်၊

Ayeyar Co.,Ltd

အုပ်စု

၅၀

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵေအာင်ဝင်ဵ

မိုင်ဵသင်ဵေြျေဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

၀၉-၇၀၄၂၇၇၈၈၀

မင်ဵြုေ်ဵ၊ေောင်ပိေ်ေြျေဵရွာ၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ aye899@126.com

ြွေင်ဵအမှေ်-၅၀၃၊
၂၃

မန္တေလဵ

Honda Myanmar

စြ်မှုသီဵနှဳ

အကြီဵခမေ်

International Co.,Ltd

အုပ်စု

ယူြလစ်

ဦဵပိုင်အမှေ်-ြ-၁/၃၁
မန္တေလဵေိုင်ဵေေသကြီဵ

၁၆၀၀၀- လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵထွေေ်ဵထွေေ်ဵဝင်ဵ

၂၀၀၀၀

လိုင်စင်

၀၉-၂၁၁၁၁၃၆

ခေ့်

ထုေ်ေပဵမပီဵ ြြ်(စ်)-၀၂-၄၀၃၃၉၉၆
ttw@gwmym.com

၂၄

မန္တေလဵ

Myanmar Japan

စြ်မှုသီဵနှဳ

Virginia

ပခုြ္ကူမမို့ေယ်၊ ေောင်သာမမို့၊ ၇၀

လုပ်ငေ်ဵ

Mr.Yeow Chong Ong

Tobacco Co.,Ltd

အုပ်စု

Tobacco

Kone Pa Htoe

လိုင်စင်

01-9253352

ေြျေဵရွာအုပ်စု၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ ြြ်(စ်)-01-9253363

Kin mon khar ေြျေဵရွာ၊

yeowchong.ong@

ြွေင်ဵအမှေ်-၈၀၅/ ၈၀၆

jit.com

/ ၃၈၀
ဦဵပိုင်အမှေ်-၈၂၁၈၃/ ၉၂
၂၅

မန္တေလဵ

Nongwoo Seed

ဥယျောဉ်ခခဳ

NW-02521

Myanmar Co.,Ltd

သီဵနှဳအုပ်စု
(Rootstock)

ေောင်ချေုိ မမို့ေယ်

လုပ်ငေ်ဵ

Mr.Park Cha Soo

(RSKO 21 x

လိုင်စင်

09-766657135

RSKO 99)

ထုေ်ေပဵမပီဵ ြြ်(စ်)-01-2306170
habookpark@
nongwoobio.co.ka

၂၆

မန္တေလဵ

Myanmar D'OR

စြ်မှုသီဵနှဳ

Co.,Ltd

အုပ်စု
(Stevia)

sweet left

ခပင်ဦဵလွေင်မမို့ေယ်၊

၁၀၀၀၀

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵေဇာ်ဝင်ဵ

ေရချေမ်ဵအိုဵေြျေဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

၀၉-၄၀၂၅၇၇၆၀

ေရချေမ်ဵအိုဵေြျေဵရွာ၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ zawwinmdy@

ြွေင်ဵအမှေ်-သစ်ေော

gamil.com

အေွေြ်၂၁/၂၂
၂၇

မန္တေလဵ

ေိုဵေြ်ေအာင်မျေုိ ဵသေ့်

လယ်ယာ

ခပည်ေော်ရင်၊

ေခမြွေြ်အမှေ် ၁/၂
မေ္တရာမမို့ေယ်၊

မျေုိ ဵေစဴစပါဵထုေ်လုပ်

သီဵနှဳအုပ်စု

မေောသုခ၊

ေရဵ

(စပါဵ)

၃၀.

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵေမာင်ေမာင်

လေြ္ကာင်ဵကြီဵေြျေဵရွာ၊

လိုင်စင်

၀၉-၄၄၄၀၂၄၁၁

ဧရာမင်ဵ၊

လေြ္ကာင်ဵေလဵေြျေဵရွာ၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ ၀၉-၇၉၇၇၇၀၅၉၉

ရေောေိုဵ

ြွေင်ဵအမှေ်-၂၃၂/၂၂၅၊
ဦဵပိုင်အမှေ်-၃၃/၁၊ ၆၄/၂၊

၂၈

မန္တေလဵ

ေရွှေေရာင်လွေင်ခပင်မျေုိ ဵေစဴထု လယ်ယာ

ဧရာမင်ဵ၊

၃၅/၅၊ ၃၄/၂
အမရပူရမမို့ေယ်၊

ေ်လုပ်ငေ်ဵ

သီဵနှဳအုပ်စု

ေရွှေသွေယ်ရင်၊

(စပါဵ)

မေောသုခ

၁၀၀

လုပ်ငေ်ဵ

ေေါ်ေေေီဦဵ

ေမုေ်ဆိုဵေြျေဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

၀၉-၇၉၇၇၈၂၆၂၁

ေမုေ်ဆိုဵေြျေဵရွာ၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ

ြွေင်ဵအမှေ်-၅၇၀၊
ဦဵပိုင်အမှေ်-၂၀
၂၉

မန္တေလဵ

ရိုဵမေရဆင်ဵ

ဥယျောဉ်ခခဳ

VTM903

မုဳရွာမမို့ေယ်၊

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵေြျော်ဇင်၊

ြုမ္ပဏီလီမိေြ်

သီဵနှဳအုပ်စု

(VTM 03 FG x

ြျွေ်ဵြွေင်ဵေြျေဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

၀၉-၂၀၃၁၉၀၀

(ခရမ်ဵချေဉ)်

VTM 192G)

ထေ်ဵေလဵပင်ေြျေဵရွာ၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ ၀၉-၇၇၂၀၃၁၉၀၀
kyawzin1971@
gamil.com

၃၀

မန္တေလဵ

Know-You Seed

ဥယျောဉ်ခခဳ

SF 84-1722,

စဉ်ဴြိုင်မမို့ေယ်၊

Myanmar Co.,Ltd

သီဵနှဳအုပ်စု

SF 91-2950,

(ြရဲ၊

၅၀၀

လုပ်ငေ်ဵ

MR. KUO KUN SHIH

ဆည်ရွာေြျေဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

01-666110

F 82-1885,

ြမာြုေ်ဵေြျေဵရွာ၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ ြြ် (စ်)-၀၁-၆၅၁၈၃၅

သခွောဵေမွှေဵ၊

F 92-2040,

ြွေင်ဵအမှေ်-၁၂၊

pyaepyaewawaco.,

ပေ်ဵသခွောဵ

F 84-1270,

ဦဵပိုင်အမှေ်-၂၁/ ၁၈/ ၁၉

ltd@gmail.com

ေမွှေဵ၊ ကြြ်ဟင်ဵ F 77-455,
ခါဵ၊ သခွောဵ၊

FS 100-1512

ြရုဳသခွောဵ၊
ခရမ်ဵချေဉ)်
၃၁

မန္တေလဵ

ခပည်ဴခပည်ဴဝဝြုမ္ပဏီ

ဥယျောဉ်ခခဳ

F 84-602,

စဉ်ဴြိုင်မမို့ေယ်၊

လီမိေြ်

သီဵနှဳအုပ်စု

F 76-390,

(ကြြ်ဟင်ဵ
ခါဵ၊ သခွောဵ၊

လုပ်ငေ်ဵ

ေေါ်အစွေိ

ေေါင်ဵကြီဵေြျေဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

၀၁-၆၆၆၁၁၀

F 76-157,

ေြျောြ်ေေ်ဵေြျေဵရွာ၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ ြြ်(စ်)-၀၁-၆၅၁၈၃၅

FS 88-252

ြွေင်ဵအမှေ်-၃၉ ခ၊

pyaepyaewawaco.,

ဦဵပိုင်အမှေ်-၆၃/၁၊ ၆၃/၂

ltd@gmail.com

ြရုဳသခွောဵ၊

၂၀၀

ခရမ်ဵချေဉ)်
၃၂

မန္တေလဵ

GAC (Myanmar)

ဥယျောဉ်ခခဳ

GACU 70,

ခပင်ဦဵလွေင်မမို့ေယ်၊

Limited

သီဵနှဳအုပ်စု

GATO 47,

(သခွောဵ၊
ခရမ်ဵချေဉ်၊

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵေဇာ်လှမင်ဵ

သြ္ကဳချေုိ င်ေြျေဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

၀၉-၅၀၆၂၂၈၃

GABG 60,

မိုဵကြိုဵပစ်ေြျေဵရွာ၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ zhimin55@gmail

GAPE 65,

ြွေင်ဵအမှေ်-၆၈၉၊

ကြြ်ဟင်ဵ ခါဵ၊ GALE 49
ငရုေ်၊
ဆလပ်)

ဦဵပိုင်အမှေ်-၁၃၁ ဇ

၂၃

.com

၃၃

မန္တေလဵ

ေို့ေောင်သူစပါဵမျေုိ ဵသေ့်

လယ်ယာ

ခပည်ေော်ရင်၊

မေ္တရာမမို့ေယ်၊လြ်ေြာင်

ေရာင်ဵဝယ်ေရဵ

သီဵနှဳအုပ်စု

မေောသုခ၊

(စပါဵ)

၃၀

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵေြျော်ေဆွေ

ကြီဵေြွေ့ေောေြျေဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

၀၉၇၉၄၂၀၆၂၆၄

ဧရာမင်ဵ၊

လြ်ေြာင်ဵေလဵ/ဗိဿနိုဵ

ထုေ်ေပဵမပီဵ ၀၉၄၄၄၀၄၆၀၀၉

ရေောေိုဵ

ေြျေဵရွာ၊
ြွေင်ဵအမှေ်၂၃၂/၂၄၄၊
ဦဵပိုင်အမှေ်
၁၉/၂၊၂၅/၂၊၂၄၄ ၇၇ဃ/၃၊၂၄၄

၃၄

မန္တေလဵ

ဧရာမင်ဵ

၈၁ြ/၁
ခမစ်သာဵမမို့ေယ်၊

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵသေ်ဵထွေေ်ဵ
၀၉၄၀၁၈၉၂၈၁၈

ထွေေ်ဵလင်ဵေောြ်

လယ်ယာ

စိုြ်ပျေုိ ဵေရဵနှင်ဴ

သီဵနှဳအုပ်စု

ငါဵဆူေြျေဵရွာအုပ်စု၊

လိုင်စင်

အေထွေေထွေလုပ်ငေ်ဵ

(စပါဵ)

ငါဵဆူေြျေဵရွာ၊ ြွေင်ဵအမှေ်

ထုေ်ေပဵမပီဵ

၄၆၆/၄၉၆/၄၉၃၊
၃၅

မန္တေလဵ

ဝင်ဵသီောစပါဵမျေုိ ဵသေ့်

လယ်ယာ

ဦဵပိုင်အမှေ်၉၉/၅၀/၁
ဧရာမင်ဵ၊ေပါ်ဆေ်ဵေေဵ ပုသိမ်ကြီဵမမို့ေယ်၊ ေေရဉ္စ

ထုေ်လုပ်ေရဵ

သီဵနှဳအုပ်စု

ကြာဵ၊

(စပါဵ)

ရြ်-၉၀၊ဆင်ဵသုခ၊မေ ေေ်စိမ်ဵေြျေဵရွာ၊
ောာသုခ

ယျေေြျေဵရွာအုပ်စု၊

၁၈

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵဝင်ဵြို

လိုင်စင်

၀၉၂၀၃၂၆၂၁

ထုေ်ေပဵမပီဵ

ြွေင်ဵအမှေ် ၄၅၃၊
ဦဵပိုင်အမှေ် ၁၁၄

၃၆

မန္တေလဵ

"ေရွှေမေ်ဵစပါဵ"စပါဵမျေုိ ဵ

လယ်ယာ

ေြာင်ဵမျေုိ ဵသေ့်ထုေ်လုပ်ခြ သီဵနှဳအုပ်စု
ေ့်ခြူဵေရဵ

(စပါဵ)

ေမှာ်ေီ-၃၊ဆင်ဵ

/၁၁၉/၁၂၀/၁၂၅
ပုသိမ်ကြီဵမမို့ေယ်၊

ဧြရီ-၃

ေပါြ်မမိုင်ေြျေဵ

လိုင်စင်

ရွာအုပ်စု၊ ေပါြ်မမိုင်ေြျေဵရွာ၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ

ြွေင်ဵအမှေ် ၄၂၁-ြ၊၄၂၂

၂၀-၁၀၀ လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵလွေင်မြိုဵေြျော်
၀၉-၄၃၀၃၆၉၈၈

၃၇

မန္တေလဵ

ေရွှေေရာင်ဝင်ဵမျေ ိုဵေစဴထုေ်

လယ်ယာ

စပါဵ

မေ္တရာမမို့ေယ်၊

သမဝါယမအသင်ဵ

သီဵနှဳအုပ်စု

(ခပည်ေော်ရင်၊

၅၇

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵခမငဴ်လွေင်

စည်ေိုင်ဵြေ်ေြျေဵရွာ

လိုင်စင်

၀၉-၇၉၇၃၂၉၇၁၄

(စပါဵ၊နှမ်ဵ၊ပဲေီစိ ဧရာမင်ဵ)

အုပ်စု၊ ြဳလည်ခုဳေြျေဵရွာ၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ

မ်ဵ၊ြုလာဵပဲ)

ပဲေီစိမ်ဵ

ြွေင်ဵအမှေ်၂၁၈၊၂၁၉၊၂၂၀၊

(ဆင်ဵရေော

ဦဵပိုင်အမှေ်၅၊ ၆၊ ၇၊၊

၁၄)

၇၇-၇၇/၁၊ ၈၈-၇၇/၂

ြုလာဵပဲ
(ေရဆင်ဵ-၆၊
ေရဆင်ဵ-၈၊
၃၈

မန္တေလဵ

ေရွှေေဳ့သာမျေုိ ဵေစဴထုေ်လုပ်ရ လယ်ယာ

ေရဆင်ဵ-၁၄
စပါဵ

မေ္တရာမမို့ေယ်၊

ောဵသမဝါယမအသင်ဵ

သီဵနှဳအုပ်စု

(ခပည်ေော်ရင်၊

လီမိေြ်

(စပါဵ၊ နှမ်ဵ၊

ဧရာမင်ဵ၊

ပဲေီစိမ်ဵ၊ ေခမပဲ) ေရွှေေဳ့သာေပါ်ဆေ်ဵ)
ပဲေီစိမ်ဵ
(ေရဆင်ဵ-၁၁၊
ေရဆင်ဵ-၁၄)
နှမ်ဵ
(ဆင်ဵရေော-၁၄)
ေခမပဲ
(ဆင်ဵပေေသာ-၇၊
ဆင်ဵပေေသာ-၁၁

လုပ်ငေ်ဵ

ဦဵေဇာ်လင်ဵေအာင်

ေရေဳ့သာေြျေဵရွာအုပ်စု

လိုင်စင်

၀၉-၇၉၈၅၄၃၁၅၅

ေရေဳ့သာေြျေဵရွာ၊

ထုေ်ေပဵမပီဵ

ြွေင်ဵအမှေ်၁၅၅၊
ဦဵပိုင်အမှေ် ၂၉/၃၀

၁၇၈

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ဒလျှောြ်ထားမှုအဒြခအဒန
စဉ်

တိုင်းဒဒသကြီး
အမည်

၁၁

ပဲခူဵတိုင်ဵ

ြုမ္ပဏီအမည်၊
အဖွဲ့အစည်း
လယ်ေတာ်ကကီဵမျုိ ဵေစဴထု

သီးနှံအမည် မျုိ းအမည်
စပါဵ

တ်လုပ်ေရဵနှင်ဴလယ်ယာ

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်မည့်ဒဒသ

ရတနာတိုဵ၊

ြပည်မမို့နယ်၊ ငါဵရွာေကျဵရွာအုပ်စု၊

ေမှာ်ဘီ-၂

လယ်ေတာ်ကကီဵေကျဵရွာ၊

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ

ကွင်ဵအမှတ်(၇၄၆ ေအ၊ ၇၄၂)၊

ဧြ

ပဲခူဵတိုင်ဵ

လူငယဴ်အာဵမာန်စိုက်ပျ ိုဵ

စပါဵ

ဆင်ဵသုခ၊

ြဖူဵမမို့နယ်၊ ကျဵီ မန်ဵေကျဵရွာအုပ်စု၊

ေရဵနှင်ဴငါဵလုပ်ငန်ဵ

ရတနာ

လူငယ်အာဵမာန်ေကျဵရွာ

သမဝါယမအသင်ဵ

တိုဵ၊ေပါ်ဆန်ဵ

ကွင်ဵအမှတ်(၈၀၇ ခ)

၈၂

၁၃

ပဲခူဵတိုင်ဵ

Happy Limited

စပါဵ

ဒိုက်ဦဵမမို့နယ်၊

ဆင်ဵသုခ

ကုက္ကိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စု၊
ေကျဵေတာစုေကျဵရွာ

၇၀

ပဲခူဵတိုင်ဵ

Aventine Limited

စပါဵ

လိုင်စင်

၀၉၉၅၅၃၁၁၄၀၂

ထုတ်ေပဵ မပီဵ

လိုင်စင်

၀၉၉၇၄၀၇၃၆၅၅

ထုတ်ေပဵ မပီဵ

ဦဵထွန်ဵတင်
၁၅၀

ကွင်ဵအမှတ်(၁၃၂၀)၊ ဦဵပိုင်အမှတ်၊
၁၅

ဖုန်းနံပါတ်

ဦဵဝင်ဵနိုင်

ေဘဵကကာဵ
ငကျွဲေတာင်ပျ ဳ
ဧရာမင်ဵ၊

ဆြ်သွယ်ရန်

ဦဵလှမိုဵ (ခ)ဦဵထိုင်ထိုင်

ဦဵပိုင်အမှတ်-၅၁/၁၊ ၁၀၉
၁၂

မှတ်ချြ်

လိုင်စင်

၀၉၇၈၆၂၅၈၅၁၇

ထုတ်ေပဵ မပီဵ

ေပါ်ဆန်ဵေမွှေဵ၊

၁/၂/၃/၄
မင်ဵလှမမို့နယ်၊ နှစ်ေကျဵရွာအုပ်စု၊

ေဒါ်ေအဵစန္ဒာလွင်

ဆင်ဵသုခ

လှည်ဵြပင်တင်ေကျဵရွာ၊

၀၉-၂၀၀၆၄၉၄၊

အုတ်တွင်ဵေကျဵရွာ၊
ကွင်ဵအမှတ်(၇၅၈၊ ၇၅၉၊ ၉၃၂)၊
ဦဵပိုင်အမှတ်၊ ၁/၃၊ ၃၊ ၁/၂

၂၀၀

လိုင်စင်
ထုတ်ေပဵမပီဵ

၀၉၅၁၀၁၅၆၁
ayesandarlwin
@gmail.com
ds.htayhyayyee
@gmail.com

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ဒလျှောြ်ထားမှုအဒြခအဒန
စဉ်

ြုမ္ပဏီအမည်၊

တိုင်းဒဒသကြီး

အဖွဲ့အစည်း

အမည်
၁၇

ပဲခူဵတိုင်ဵ

မျုိ ဵေစဴထုတ်ေတာင်သူ

သီးနှံအမည် မျုိ းအမည်
စပါဵ

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်မည့်ဒဒသ

၊ကွင်ဵအမှတ်(၉၇၄)
ပဲခူဵတိုင်ဵ

ေကတုမတီေတာင်သူ

စပါဵ

ဆင်ဵသုခ၊

ေတာင်ငူမမို့နယ်၊ မိုဵေကာင်ဵေကျဵရွာ

အကျုိ ဵြပုစိုက်ပျုိ ဵေမွဵြမူ

ရတနာတိုဵ

အုပ်စု၊မိုဵေကာင်ဵေကျဵရွာ၊

ကုန်ထုတ်သမ

ြပည်ေတာ်ရင်

ကွင်ဵအမှတ်(၄၈၂ က)၊ ဦဵပိုင်အမှတ်

ပဲခူဵတိုင်ဵ



စပါဵ
ေရွှေဆယ်ထွန်ဵသမဝါယ

ဆြ်သွယ်ရန်
ဖုန်းနံပါတ်
ဦဵလှတိုဵ

၅၀

လိုင်စင်

၀၉-၂၅၄၉၁၀၂၃၅

ထုတ်ေပဵမပီဵ
ဦဵေစာစိန်ဝင်ဵ

၅၀

၄၆/၁
၁၉

မှတ်ချြ်

ေမှာ်ဘီ-၂၊ ဧရာမင်ဵ သဲကုန်ဵမမို့နယ်၊ချာဵလျှာဵေကျဵရွာအု
ပ်စု၊

၁၈

ဧြ

လိုင်စင်
ထုတ်ေပဵမပီဵ

၀၉-၂၅၄၆၂၄၂၇၃
၀၉-၇၇၈၉၃၀၄၈၃

ရတနာတိုဵ၊

သာယာဝတီမမို့နယ်၊

ဦဵြမင်ဴေရွှေ

ဆင်ဵသုခ

ေချာင်ဵသုဳဵခွေကျဵရွာအုပ်စု၊

၀၉၂၅၀၁၁၅၇၁၁

မ
ကုမ္ပဏီ

ထိပ်စုကုန်ဵေကျဵရွာ၊ကွင်ဵအမှတ်(၁၁

၅၀

လိုင်စင်
ထုတ်ေပဵမပီဵ

၉၈)
၂၀

ပဲခူဵတိုင်ဵ

ဦဵဝင်ဵသူေအာင်၊မျ ိုဵေစဴ
ထုတ်ေတာင်သူ

စပါဵ

ဆင်ဵသုခ

၊ ဦဵပိုင်အမှတ် ၁၀/၂
ေဝါမမို့နယ်၊

ရတနာတိုဵ

အေရှ့ဘက်ကမ်ဵေကျဵရွာအုပ်စု၊

"ထူဵေကျာ်စပါဵမျုိ ဵသန့်

ကေဝါေကျဵရွာ၊ ကွင်ဵအမှတ်(၇၉၈)

ထုတ်လုပ်ေရဵ"

၊ ဦဵပိုင်အမှတ် ၃/၈

ဦဵဝင်ဵသူေအာင်
၁၅

လိုင်စင်
ထုတ်ေပဵမပီဵ

၀၉၇၉၈၀၃၀၆၁၁
၀၅၂၇၅၆၁၁

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ဒလျှောြ်ထားမှုအဒြခအဒန
စဉ်

ြုမ္ပဏီအမည်၊

တိုင်းဒဒသကြီး

အဖွဲ့အစည်း

အမည်
၂၁

ပဲခူဵတိုင်ဵ

သီးနှံအမည် မျုိ းအမည်

Mudon Maung Maung Co.,Ltd.
စပါဵ

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်မည့်ဒဒသ

ဧြ

ဧရာမင်ဵ၊ဆင်ဵသုခ ေဝါမမို့နယ်၊ ကျ ိုက်လတ်ေကျဵရွာ၊
ရတနာတိုဵ

၁၀၀

ရိုဵကွင်ဵ၊ရန်ကုန်-ေမာ်လမမိုင်
ပဲခူဵတိုင်ဵ

ယုန်ဵေမာက်ကုမ္ပဏီ

စပါဵ

ဆင်ဵသုခ

ကာဵလမ်ဵေဘဵ
ေဝါမမို့နယ်၊

ရတနာတိုဵ

ကျ ိုက်လတ်/ကဳြမင်ဴေကျဵရွာ၊
ကွင်ဵအမှတ်(၆၈၇)

၂၃

ပဲခူဵတိုင်ဵ

ေကာင်ဵခန့်ချုိ ကုမ္ပဏီ

စပါဵ

ရတနာတိုဵ

က၊ ဦဵပိုင်အမှတ် ၃/၇
ကကို့ပင်ေကာက်မမို့နယ်၊

ဆင်ဵသုခ

ဥက္ကဳေကျဵရွာအုပ်စု၊
ကုန်ဵြမင်ဴေကျဵရွာ၊ ကွင်ဵအမှတ်(၅၆၂)

ပဲခူဵတိုင်ဵ



စပါဵ
ေရွှေဝါေရာင်စိုက်ပျ ိုဵထုတ်

၂၅

ပဲခူဵတိုင်ဵ

ဆင်ဵသုခ

သာယာဝတီမမို့နယ်၊

ရတနာတိုဵ

ေြမာက်ပန်ဵစွဲေကျဵရွာအုပ်စု၊

လုပ်

ရွာသစ်ေကျဵရွာ၊

ေရဵကုမ္ပဏီ

ကွင်ဵအမှတ်(၁၂၄၂)၊ဦဵပိုင်အမှတ် ၂/၂

မျုိ ဵေစဴဘုရင်

စပါဵ

ရတနာတိုဵ၊ဆင်ဵ

လက်ပတန်ဵမမို့နယ်၊မင်ဵရပ်ေကျဵရွာ

သုခ

အုပ်စု

ေမှာ်ဘီ-၂

ကွင်ဵအမှတ် 3N၊ဉီဵပိုင်အမှတ် ၅ခ/၂

ဖုန်းနံပါတ်

လိုင်စင်
ထုတ်ေပဵ မပီဵ

၀၉-၅၀၂၁၂၆၂
၀၉-၄၄၈၅၃၅၅၅၄

ဦဵထွန်ဵေနဝင်ဵ
၁၅

လိုင်စင်

၀၉-၄၂၁၀၄၆၁၇၉

ထုတ်ေပဵမပီဵ
ဦဵြမင်ဴသိန်ဵ

၅၀

၊ ဦဵပိုင်အမှတ် ၁၉/၁
၂၄

ဆြ်သွယ်ရန်

ဦဵမျ ိုဵလွင်ဦဵ

ကွင်ဵအမှတ်(၆၈၅)
ခ၊ ဧကရာဇ်၊ဦဵပိုင်အမှတ်

၂၂

မှတ်ချြ်

၁၂၅

လိုင်စင်

၀၉၅၃၇၄၂၆၀

ထုတ်ေပဵမပီဵ

လိုင်စင်
ထုတ်ေပဵမပီဵ

ဉီဵမျ ိုဵဝင်ဵေကျာ်
၇

လိုင်စင်
ထုတ်ေပဵမပီဵ

၀၉၄၃၁၄၂၀၈၈

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ဒလျှောြ်ထားမှုအဒြခအဒန
စဉ်

တိုင်းဒဒသကြီး

ြုမ္ပဏီအမည်၊
အဖွဲ့အစည်း

အမည်
၂၆

ပဲခူဵတိုင်ဵ

ဥဿေရှ့ေဆာင်မျ ိုဵေစဴ
ထုတ်

သီးနှံအမည် မျုိ းအမည်
လယ်ယာသီဵနှဳ ဆင်ဵသုခ
အုပ်စု

၂၇

ပဲခူဵတိုင်ဵ

ထုတ်အသင်ဵ

၂၈

ပဲခူဵတိုင်ဵ

တည်ရတနာမျုိ ဵေစဴ
ထုတ်လုပ်ေရဵသမဝါယ

၂၉

ပဲခူဵတိုင်ဵ

အမှတ်၇/၁-ခ

ပဲခူဵတိုင်ဵ

အုပ်စု

ေရွှေြပည်ေေဵ

ကွင်ဵအမှတ်၁၈၈၈/၁၈၈ဃ၊ဦဵပိုင်အမှ

ရတနာတိုဵ

တ် ၁၀/၂-၁၇/၃-၆/၁-၂၂/ ၁-၂၇/၄

လယ်ယာသီဵနှဳ ရတနာတိုဵ၊
အုပ်စု

ေမှာ်ဘီ-၂

၁၁၅

လိုင်စင်

လက်ပတန်ဵမမို့နယ်၊မအူတုန်ေကျဵ

လုပ်ေရဵသမဝါယမ

ဆင်ဵသုခ၊

ရွာအုပ်စုကန်ကကီဵလမ်ဵေကျဵရွာ၊ကွင်ဵ

ေမှာ်ဘီ-၂၊ဒဂုဳ

အမှတ် ၁၀၊ဉီဵပိုင်အမှတ်၂

အုပ်စု

၁၊ဒဂုဳ ၂
အုတ်ဖိုမမို့နယ်မျုိ ဵေစဴထု လယ်ယာသီဵနှဳ ရတနာတိုဵ၊ဆင်ဵ

အုတ်ဖိုမမို့နယ်၊မေတာင်ဴတေကျဵ

တ်သမ

ရွာ၊ကွင်ဵအမှတ်၈၄၆၊ဦဵပိုင်အမှတ်

အုပ်စု

သုခ

၁၄/၃

၀၉၅၃၀၂၆၂၃

ဦဵေအာင်ြမင်ဴ
၀၉၅၂၀၀၇၂၅
၃၀၇

လိုင်စင်
ထုတ်ေပဵမပီဵ

ဦဵေေဵစိုဵ

ေကျဵရွာအုပ်စု၊လုဳဵလှေကျဵရွာ၊

လက်ပဳတန်ဵမျုိ ဵေစဴထုတ် လယ်ယာသီဵနှဳ ရတနာတိုဵ၊

ဖုန်းနံပါတ်

ထုတ်ေပဵ မပီဵ

ေပါင်ဵတည်မမို့နယ်၊ဆင်လူဵ
ကွင်ဵအမှတ်၁၁၃၁၊ဦဵပိုင်အမှတ်၈၇

ဆြ်သွယ်ရန်

ဦဵေကျာ်ဇင်မိုဵ

ောာ်ရင်၊ဧရာမင်ဵ၊ အုပ်စု၊ကွင်ဵေနာက်ေကျဵရွာ

မ အသင်ဵလီမိတက်

ဝါယမအသင်ဵလီမိတက်

မှတ်ချြ်

လယ်ယာသီဵနှဳ ဆင်ဵသုခ၊ြပည်တ ြဖူဵမမို့နယ်၊ ကညွတ်ကွင်ဵေကျဵရွာ

အသင်ဵလီမိတက်
၃၀

ဧြ

ပဲခူဵမမို့နယ်၊စိုင်တီေကျဵရွာ
အုပ်စု၊ကွင်ဵအမှတ်၆၃၀၊ဦဵပိုင်

လုပ်ေရဵသမဝါယမအသ
င်ဵလီမိတက်
ေရွှေကွင်ဵေအာင်မျ ိုဵေစဴ

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်မည့်ဒဒသ

၂၀၆

၆၄

လိုင်စင်

၀၉၆၉၁၅၁၆၆၃၁

ထုတ်ေပဵမပီဵ

လိုင်စင်
ထုတ်ေပဵမပီဵ ဦဵေအဵသွင်
၀၉၄၂၁၁၃၃၇၀၄
ဦဵသက်တင်

၂၅၀

လိုင်စင်
ထုတ်ေပဵ မပီဵ

၀၉-၇၇၇၉၁၁၆၉၉

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ဒလျှောြ်ထားမှုအဒြခအဒန
စဉ်

ြုမ္ပဏီအမည်၊

တိုင်းဒဒသကြီး

အဖွဲ့အစည်း

အမည်
၃၁

ပဲခူဵတိုင်ဵ

Sun and Moon Co.,
Ltd

ပဲခူဵတိုင်ဵ

အုတ်တွင်ဵမျုိ ဵေစဴ
ထုတ်လုပ်ေရဵသမဝါယ
မအသင်ဵလီမိတက်

၃၂

သီးနှံအမည် မျုိ းအမည်
လယ်ယာသီဵနှဳ Red Bean
အုပ်စု

ေဝါမမို့နယ်၊ေညာင်ဵခါဵ
ရှည်ေကျဵရွာအုပ်စု၊

လယ်ယာသီဵနှဳ ဆင်ဵသုခ၊
အုပ်စု

မျုိ းဒစ့ထုတ်လုပ်မည့်ဒဒသ

မှတ်ချြ်

၁၀၀

လိုင်စင်

ဆြ်သွယ်ရန်
ဖုန်းနံပါတ်


ထုတ်ေပဵမပီဵ ေဒါ်ေနာ်ေအာ်ဂတ်စတ

ေညာင်ခါဵရှည်ေကျဵရွာ

င်ဵ

အုတ်တွင်ဵမမို့နယ်၊မဲကုန်ဵေကျဵရွာ

၀၉၇၈၂၅၁၈၃၆၉
ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ

ြပည်ေတာ်ရင်၊

ကွင်ဵအမှတ်၃၈၂၊ဦဵပိုင်အမှတ် ၅၂၊

ဆင်ဵသွယ်လတ်

၅၃၊၅၄၊၁၂၉/၁၊၁၃၁/၂

ရတနာတိုဵ

ဧြ

လိုင်စင်

ထုတ်ေပဵမပီဵ ၀၉-၇၈၄၂၉၇၉၂၇
၀၅၃-၄၆၁၈၅

