
သတငး်ထုတ်ြြန်ချက် ( ၁ / ၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ  ၂၈  ရက် 

၁။ ကိုဗစ်-၁၉ က ကာင့် ြြစ်ကြါ်လာနိုင်သည့် စီးြွားကရးသကက်ရာက်မှုများအကြါ် 

ကုစားကရး လုြ်ငန်းကကာ်မတီ၏ အစည်းအကဝး အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၂) ဆုံးြြတ်ချက်အရ         ၊ 

   ၊     ၊                                                                  

                                              /                         

               /          (၁၁၆)               -၁၉                                           ။ 

 ၂။                                                                           

                                                                           ၍         

                        ၌                                                  

                                               ။ 

    

   ကိုဗစ်-၁၉ က ကာင့် ြြစ်ကြါ်လာနိုင်သည့် စီးြွားကရး 

သက်ကရာက်မှုများအကြါ် ကုစားကရး လုြ်ငန်းကကာ်မတီ 

 

ြြည်ထောငစ်ုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငထံတာ်အစိုးရ 

ကိုဗစ်-၁၉ ထ ကာင့် ြြစ်ထြါ်လာနိုင်သည့် စီးြွားထရးသက်ထရာက်မှုများအထြါ် 

ကုစားထရးလုြ်ငန်းထကာ်မတီ  

 



ပူဵတွဲ

စဉ် ကုမ္ပဏီ/ လပ်ုငနး် အမည် လပ်ိစာ

၁ ေဖာ်အဗဲာဵဂရု(ပ်) ကုမ္ပဏီ လမိီတက် ြမနမ်ာေရဒီယိုနင်ဴှ တယလ်ေီဗဵရှင်ဵ ကွနေ်ပါင်ဵ၊ 

ဟဳသာဝတနီင်ဴှ ြပညလ်မ်ဵေထာင်ဴ၊ ကမာရွတမ်မို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၂ မဂေလာ ကုမ္ပဏီ လမိီတက် အမှတ်(၃၀)၊ အင်ဵယာဵမမိုင်လမ်ဵ၊ ေရွှေေတာင်ကကာဵ(၂)ရပ်ကွက်၊ 

ဗဟန်ဵ မမို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၃ ထူဵ ကူဵသန်ဵ  ေရာင်ဵဝယေ်ရဵ ကုမ္ပဏီလမိီတက် အမှတ်(ေအ-၂)၊ မင်ဵဓမ္မရိပ်သာ၊ မင်ဵဓမ္မလမ်ဵ၊ မရမ်ဵကုန်ဵ မမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၄ ရိုင်ရယ ်ေအမီဴဂါ  ကုမ္ပဏီ လမီီတက် (Royal Ace 

Mega Co., Ltd.)

အခန်ဵ (ဘ)ီ ၅လွှာ ခရစစ်တယတ်ာဝါ၊ ကမာရွတမ်မို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၅ ေဖာ်ကျူဵ ရပ်ုသဳလွှင်ဴ ကုမ္ပဏီ လမိီတက် တိုက်အမှတ်-(၁၂)၊  MICT Park ၊ လှိုင်တက္ကသုိလ၊် 

လှိုင်မမို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၆ မွန်ဵ ြမနမ်ာမီဒီယာ ကုမ္ပဏီ လမိီတက် အမှတ်-(၅၁/ဘ)ီ၊ အေရှ့ မျဉ်ဵ မပိုင်ကွင်ဵလမ်ဵ၊ တာေမွမမို့နယ၊် 

ေရွှေထဋွတ်င်ဝန်ဵ ၊ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၇ ပါရာဒုိင်ဆိုစီဵ နီဵ မာဵ(စ)် ကုမ္ပဏီ လမိီတက် 

(Paradiso Cinemas  Co., Ltd.)

အမှတ ်(၂၀)၊ ပုလလဲမ်ဵ၊ ေရွှေေတာင်ကကာဵရပ်၊ ဗဟန်ဵ မမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၈ အင်(န)်တဂီရယ်(လ်) အင်တာေနရှင်နယ ်လမိီတက် တိုက်အမှတ ်(၁၄)၊ ေြမညထီပ်၊ MICT Park ၊ လှိုင်တက္ကသုိလ၊် 

လှိုင်မမို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၉ မန္တေလဵေကကာ်ြငာ လပ်ုငန်ဵ  ကုမ္ပဏီ လမိီတက် အမှတ်-၅၃၊ တိုက်(ေအ)၊ အခန်ဵ (၄၀၄)၊ ဖ့ုိေြမရပ်ကွက်၊ 

ြမနမ်ာဴဂဏ်ုရညလ်မ်ဵ၊ ေရွှေြမယာအမ်ိယာ၊ မဂေလာေတာင်ညနွ့မ်မို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၀ ဘိုဘိုအနတ်ာတနိ်ဵ မန့ ်ြမနမ်ာ ဂရ(ုပ်) ကုမ္ပဏီ 

လမိီတက်

အမှတ်(၂၂/၂၄)၊ (၁၀၁)လမ်ဵ၊ ဖ့ုိေြမရပ်ကွက်၊ မဂေလာေတာင်ညနွ့မ်မို့နယ၊်

 ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၁ မုိင်မာတမီီဒီယာဂရု(ပ်) ကုမ္ပဏီ လမိီတက် အမှတ်(၈၈၆/၈၈၈)၊ ၉ မုိင်၊ ြပညလ်မ်ဵ၊ မရမ်ဵကုန်ဵ မမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၂ စနိေ်ဌဵရပ်ုရှင်နင်ဴှဗီဒီယို ထတုလ်ပ်ုေရဵ အမှတ်(၃၁၁)၊ အခန်ဵ (၁၁/၁၂)၊ ဗုိလခ်ျုပ်ေအာင်ဆန်ဵ လမ်ဵ၊ (၂)ရပ်ကွက်၊

 ေကျာက်တတဳာဵမမို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၃ ခေရြဖူရပ်ုရှင် ထတုလ်ပ်ုေရဵ အမှတ်(၂၁၂)၊ ကဴဳေကာ်ရိပ်သာ(၁)၊ မဂေလာဒဳုဥယျာဉမ်မို့ေတာ်၊ 

ေဇကမ္ဘာဝန်ဵ ၊ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၄ နယိျာယနခရီေယဵတစ ်ကွနတ်င်ဴ ကုမ္ပဏီ လမိီတက်

 (NIYYAYANA CREATIVE CONTENT Co., Ltd.)

အမှတ်-(၆)၊ ချမ်ဵေြမဴသီတာလမ်ဵ၊ ေစာ်ဘာွဵကကီဵကုန်ဵ ၊ အင်ဵစနိမ်မို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၅ ေတာ်၀င်ြမင်ဴမုိရ် ကုမ္ပဏီ လမီီတက် (Taw Win 

Myint Mo Co., Ltd.)

အမှတ ်(၁၆၆)၊ ၃၂ လမ်ဵ (အလယ်)၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ ပန်ဵ ပဲတန်ဵ မမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၆ နစှသ်စဦ်ဵ ကုမ္ပဏီလမီီတက် (Hnit Thit Oo Co., 

Ltd.)

အမှတ ်(၂၇-ေအ)၊ ြမေတာင်၀နက်ကီဵဦဵမှိုလမ်ဵ၊ အေရှ့ ဒဂုဳစက်မူဇနု၊် 

ပဳုနှိပ်လပ်ုငန်ဵ

၁၇ ရက်(ဒ်)ေရဵဒီဵယန့ ်စတဒီူယို ကုမ္ပဏီလမိီတက် အမှတ ်(၃၀၅)၊ တိုက် (၄)၊ ကျေီတာ်အမ်ိရာ၊ မဂေလာေတာင်ညနွမ်မို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၈ မီဒီယာေမာ ကုမ္ပဏီလမီီတက် (Media Mall Co., 

Ltd.)

အမှတ်-(၃၀-စ)ီ၊ သီရိမဂေလာလမ်ဵ၊ လညှ်ဵ တန်ဵ ၊ ကမာရွတမ်မို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

ရပ်ုရင်ှ၊ ဂတီ၊ သဘင်၊ စာနယဇ်င်းနင့်ှ မီဒီယာများအား ဘဏ္ဍာေရးဆိုင်ရာ အကူအညေီပးအပ်နိုင်ေရးအတက်ွ ကုိဗစ်-၁၉ ရနပံု်ေငွမှ 

ပထမအသုတ ်ေချးေငွ ခွင့်ြပုေပးရန ်စစိစအ်တညြ်ပုသည့် ကုမ္ပဏီ/ လပ်ုငနး်များ
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စဉ် ကုမ္ပဏီ/ လပ်ုငနး် အမည် လပ်ိစာ

၁၉ အမ်-ေပါပ်ဴြမနမ်ာကုမ္ပဏီ အမှတ်(၃၅)၊ ေဘာ်စင်လမ်ဵ၊ (၂) သုဝဏ္ဏ၊ သကေန်ဵ ကျွန်ဵ မမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၂၀ ဒက်ဒီဟုမ်ဵဗီွဒီယို ထတုလ်ပ်ု ြဖန့ခ်ျေီရဵ အမှတ်-၂၀၀/၂၀၀၊ (၃၅) လမ်ဵ၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တတဳာဵမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၂၁ ပါဝါနိုင်ဵဗီဒီယို ထတုလ်ပ်ုေရဵ အမှတ်-၂၄၂ (ပထပ်)၊ ၃၅ လမ်ဵ(အထက်)၊ ေကျာက်တတဳာဵမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၂၂ ေကျာ်နင်ှဵဆ ီဗီဒီယို တည်ဵ ြဖတလ်ပ်ုငန်ဵ အမှတ်၃၀၂/၃၊ ကသစမ်မိုင်လမ်ဵ၊ ၂၅ ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ္ဏမမို့၊ 

သဃေန်ဵ ကျွန်ဵ မမို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၂၃ ရင်ဵမ်လိုက်(ဖ်)စတိုင် ကုမ္ပဏီလမိီတက် အမှတ်-(၅)၊ ကေမ္ဘာဇလမ်ဵ၊ ေရွှေေတာင်ကကာဵ (၁) ရပ်ကွက်၊ 

ဗဟန်ဵ မမို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၂၄ ဧရာအဆင်ဴြမင်ဴရပ်ုရှင်ရုဳ အမှတ ်(၂) အမှတ်(၇) မမို့သစရ်ပ်ကွက်၊ ြမစက်ကီဵနာဵ၊ ကချင်ြပညန်ယ်

၂၅ မီကီေဝဵ မီဒီယာ (Milky Way မီဒီယာ) အမှတ်-(၅၀)၊ သစယ်ာပင်လမ်ဵ၊ ၂၃ ရပ်ကွက်၊ သကေန်ဵ ကျွန်ဵ မမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၂၆ ြမနမ်ာတယလ် ီေအဵပက်(စ)် ကုမ္ပဏီ လမိီတက် အမှတ်-(၂၆)၊ အခန်ဵ (၉-ဘ)ီ၊ နင်ှဵဆကုီန်ဵ လမ်ဵ၊ အလုဳမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၂၇ ေရွှေြပညဴ်စုဳရပ်ုရှင် ရိုက်ကူဵေရဵ (Shwe Pyi Sone 

Film Production)

အမှတ ်(၂၁၄)၊ ၃လွှာ (ခ)၊ ၃၅ လမ်ဵ (အထက်)၊ ေကျာက်တတဳာဵမမို့နယ၊်

 ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၂၈ ရှမ်ဵေလဵ ဗီဒီယိုထတုလ်ပ်ုေရဵ အမှတ်-၂၄၂(ပထပ်)၊ ၃၅လမ်ဵ၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တတဳာဵမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၂၉ ေရွှေြပညေ်တာ် အဆင်ဴြမင်ဴရပ်ုရှင်ရုဳ မင်ဵကကီဵလမ်ဵနင်ဴှ ဘတူာရုဳလမ်ဵေထာင်ဴ၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မမို့၊ 

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ

၃၀ ရတနာေကျာ်စိုဵ  ရပ်ုရှင်ထတုလ်ပ်ုေရဵ အမှတ်-(၂၄၄)၊ ၃၆လမ်ဵ (အထက်)၊ ေကျာက်တတဳာဵမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၃၁ အပ်ိမက်တစေ်ထာင် (ေတဵစီဵ ရီဵရိုက်ကူဵ၊ 

တည်ဵ ြဖတ၊် ထတုလ်ပ်ု၊ ြဖန့ခ်ျေီရဵ)

အမှတ်-(၇)၊ ရနက်ကီဵေအာင်လမ်ဵ၊ ဆင်ြဖူရှင်ရပ်ကွက်၊ ပုဗ္ဗသီရိမမို့နယ၊် 

ေနြပညေ်တာ်

၃၂ ဆိုလူဵ ရှင်ဵပလပ် ကုမ္ပဏီ လမိီတက် MICT Park ၊ တိုက်အမှတ်(၆)၊ ေြမညထီပ်၊ အခန်ဵ (၃)၊ လှိုင်မမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၃၃ ဟနရ်ိုဵ မ ကုမ္ပဏီလမိီတက် တိုက်အမှတ်-(၁၂)၊ MICT Park ၊ လှိုင်တက္ကသုိလ၊် လှိုင်မမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၃၄ အိုင်စဗီီဒီယို ရိုက်ကူဵေရဵ ၃၂ × ၃၃ ကကာဵ၊ ၇၂ × ၇၃ ကကာဵ၊ ချမ်ဵေအဵသာစမဳမို့နယ၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

၃၅ ဂင်လွှမ်ဵကုမ္ပဏီလမိီတက် ေရွှေဂုဳတိုင်လမ်ဵ၊ တိုက်(၉)၊ အခန်ဵ (၁၀၈)၊ ေအာင်ချမ်ဵသာအမ်ိရာ၊ 

အေရှ့ ေရွှေဂုဳတိုင်၊ ဗဟန်ဵ မမို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၃၆ ေရွှေပင်ဆင်ဴ ရပ်ုရှင်/ ဗီဒီယို ထတုလ်ပ်ုေရဵ အမှတ်-(၆/၀၀၁)၊ ဗုိလခ်ျ ိုလမ်ဵ၊ အင်ကကင်ဵမမိုင်အမ်ိယာ၊ ဗဟန်ဵ မမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၃၇ သညဂ်ရိတဘ်ိုဵ စနိ ်အင်တာတနိ်ဵ မန့ကု်မ္ပဏီ အမှတ်-၁၃/၁၊ ကေမ္ဘာဇလမ်ဵ၊ ေရွှေေတာင်ကကာဵ (၂)ရပ်ကွက်၊ 

ဗဟန်ဵ မမို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၃၈ Pyonn ရပ်ုရှင်ရိုက်ကူဵ ထတုလ်ပ်ုေရဵ အမှတ်-(၂၁၅)၊ (၃၅) လမ်ဵ အထက်၊ ေကျာက်တတဳာဵမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၃၉ မဂေလာေတဵသဳသွင်ဵနင်ဴှ ဗီဒီယိုရိုက်ကူဵေရဵ 

(Mingalar Recording and Video)

၇-စ၊ီ ေအဵသာယာလမ်ဵ၊ မာနေ်အာင်ရပ်၊ တာေမွမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၄၀ သုခချမ်ဵသာ ရပ်ုရှင်နင်ဴှ ဗီွဒီယိုြဖန့ခ်ျေီရဵလပ်ုငန်ဵ အမှတ်-၄၁၊ ေြမနလုမ်ဵ၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်၊ ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ
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စဉ် ကုမ္ပဏီ/ လပ်ုငနး် အမည် လပ်ိစာ

၄၁ ေရွှေအင်ဵသာဵမီဒီယာနင်ဴှ ဓါတပဳု်ဗီဒီယိုရိုက်ကူဵေရဵ အမှတ်-(၂၀၂)၊ အေနာ်ရထာလမ်ဵ၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ စြဳပရပ်ုရှင်ရုဳ 

ေြမညထီပ်၊ လမ်ဵမေတာ်မမို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၄၂ စင်ေရာ်ေဖျာ်ေြဖေရဵ လပ်ုငန်ဵ  ကုမ္ပဏီလမိီတက် အမှတ်(၆/ေအ)၊ ဗာဵကရာလမ်ဵ၊ စမ်ဵေချာင်ဵမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၄၃ ြမတသု်ခ ရပ်ုရှင်ထတုလ်ပ်ုေရဵ အမှတ်-၁၀၀၊ ေြမညထီပ်၊ ၁၅၅လမ်ဵ၊ တာေမွမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၄၄ ထူဵ အလင်ဵ ဗီဒီယိုတည်ဵ ြဖတ၊် ဓါတပဳု်၊ မိတ္တ အမှတ်-၆၃၄(က)၊ မဟာမမိုင်လမ်ဵမကကီဵ၊ ၉/၂/၂ ၊ ေရွှေြပညသ်ာမမို့၊ 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၄၅ ပါဖက် ရပ်ုရှင် ထတုလ်ပ်ုေရဵ လပ်ုငန်ဵ အမှတ်-(၅၇၂-စ)ီ၊ ေရွှေနင်ှဵဆီ(၇)လမ်ဵ၊ မရမ်ဵကုန်ဵ မမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၄၆ Golden Spider ရိုက်ကူဵေရဵ အမှတ်-၂၃၄(ေြမညထီပ်) ၃၅ လမ်ဵ(အထက်)၊ ေကျာက်တတဳာဵမမို့နယ၊်

 ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၄၇ ေအာင်ြပညဴ်စုဳ အမှတ်(၂၃၉)၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ၃၅ လမ်ဵ၊ ေကျာက်တတဳာဵမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၄၈ နိုင်ဵစစ ်ေတဵထတုလ်ပ်ု ြဖန့ခ်ျေီရဵ (Nine Six Music

 Production)

အမှတ်-၅၆(ခ)၊ ငုဝါလမ်ဵ၊ ေစာရနပုိ်င်ေတာင်ရပ်ကွက်၊ အလုဳမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၄၉ ေရွှေသဳစဉရ်ပ်ုရှင် ထတုလ်ပ်ုေရဵ အမှတ်-၂၃၅(ပထမထပ်)၊ (၃၅) လမ်ဵအထက်၊ ေကျာက်တတဳာဵမမို့နယ၊်

 ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၅၀ ေခတသ်စအ်ရဏ်ုဦဵ ရပ်ုရှင် ထတုလ်ပ်ုေရဵ အမှတ်-အီဵ (၃)၊ စမ်ိဵလဲဴရိပ်သာအမ်ိယာ၊ စမ်ိဵလဲဴရိပ်သာလမ်ဵ၊ 

ဗဟန်ဵ မမို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၅၁ သစ္စာမဏိ္ဏ င် ဗီဒီယို ထတုလ်ပ်ုြဖန့ခ်ျေီရဵ အမှတ်-(၁၅၉)ေြမည၊ီ ၃၆လမ်ဵ၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တတဳာဵမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၅၂ မီဵမီဵေရွှေြခူဵ ရပ်ုရှင် ထတုလ်ပ်ုေရဵကုမ္ပဏီ အမှတ်-၁(ခ)၊ သာယာေရွှေြပညရိ်ပ်မွနအ်မ်ိယာ၊ ေဘာက်ေထာ်၊ 

ရနက်င်ဵမမို့၊ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၅၃ အလင်ဵေရာင် ရပ်ုရှင် ဗီဒီယို ထတုလ်ပ်ုြဖန့ခ်ျေီရဵ အမှတ်-(၂၀၃)၊ ြမတေ်လဵနယွလ်မ်ဵ၊ နယွေ်အဵရပ်ကွက်၊ ေဒါပဳုမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၅၄ လရူယရ်ပ်ုရှင်နင်ဴှ ဗီဒီယို ထတုလ်ပ်ုေရဵ (Laurel 

ရပ်ုရှင်နင်ဴှ Video ထတုလ်ပ်ုေရဵ)

၁/၅(စ)ီ ပုလဥဲယျာဉအ်မ်ိယာ၊ ဆရာစလဳမ်ဵ၊ ဗဟန်ဵ မမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၅၅ ရတဒ်စဂ်ျစတ်ယ ်စီဵ နီဵ မာဵနက်(ထ်)၀(ခ်) 

ကုမ္ပဏီလမိီတက်

အမှတ ်(၃၀၅)၊ တိုက် (၄)၊ ကျေီတာ်အမ်ိရာ၊ အထက်ပုဇနွေ်တာင်လမ်ဵ၊ 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၅၆ ေြမာက်ပုိင်ဵြမှာဵ ေဆာက်လပ်ုေရဵ အပ်ုစ ုကုမ္ပဏီ 

လမိီတက် (Northern Arrow)

အမှတ်(၆၁)၊ ကျွန်ဵ ေတာလမ်ဵ၊ စမ်ဵေချာင်ဵမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၅၇ ေရွှေေရာင်ေမျှော်လင်ဴချက် ရပ်ုရှင်ထတုလ်ပ်ုေရဵ ၅၇၊ ကကာပဒုမ္မာလမ်ဵ၊ ၃ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက္ကလာပမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၅၈ Hla Myint Zu Production အမှတ ်(၈၅)၊ ဦဵချစေ်မာင်လမ်ဵ၊ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၅၉ သီတာေအာင် သတင်ဵမီဒီယာ လပ်ုငန်ဵ အမှတ်(၁၈) မင်ဵေကျာင်ဵလမ်ဵ၊ အေနာက်ပုိင်ဵရပ်ကွက် 

ေကျာက်တန်ဵ မမို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၆၀ အိုင်ဒီယာ ဓာတပဳု်ရိုက်ကူဵေရဵ (Idea Photo Studio) ေအဵြမကကညသ်ာလင်ဵရပ်၊ ေကျာက်ဆညမ်မို့နယ၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

၆၁ JLX မီဒီယာ (ရပ်ုရှင်လပ်ုငန်ဵ ) အမှတ်-(၃၀၀)၊ မဟာဗန္ဓ လပန်ဵ ခခဳလမ်ဵ၊ ေကျာက်တတဳာဵမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၆၂ ေအာင်သီရိ ရပ်ုရှင် ထတုလ်ပ်ုေရဵ အမှတ်-၂၅၂ (ပထမထပ်)၊ ၃၅ လမ်ဵ (အထက်)၊ ေကျာက်တတဳာဵမမို့ 

နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ
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စဉ် ကုမ္ပဏီ/ လပ်ုငနး် အမည် လပ်ိစာ

၆၃ ေအာ(လ်)အင်ဝမ်ဵ ကုမ္ပဏီ လမိီတက် အမှတ်-(၈၇)၊ ဓမ္မာရုဳလမ်ဵ၊ (၁၃)လမ်ဵ၊ ရနက်င်ဵမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၆၄ Guitar Eleven (ဂတီတရိူယာ ေရာင်ဵချြခင်ဵ 

လပ်ုငန်ဵ )

အခန်ဵ အမှတ ်(၀၀၂)၊ အမှတ ်(၄) လပ်ိကနလ်မ်ဵ၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ 

ပုဇနွေ်တာင်မမို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၆၅ ေအစတီအီသဳချဲ့ စက်နင်ဴှ ရှို ဆလိုက်မီဵ ပစ္စည်ဵ  

ေရာင်ဵဝယေ်ရဵ

အမှတ်-၁၇၄၊ (၃၄)လမ်ဵ၊ အထက် ၂ ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တတဳာဵမမို့နယ၊်

 ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၆၆ ဦဵရာဇာထနွ်ဵ  (အက်စအ်မ် ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ ်

ေအာ်ဒီယို)

အမှတ်-(၃၇၆)၊ နတေ်မာ်လမ်ဵ၊ ရွာသာကုန်ဵ ရပ်၊ ဟသောတမမို့၊ 

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ

၆၇ ြမနမ်ာ ေအာ်ဒီယိုလိုက် (Myanmar Audio Light) 

တီဵ ဝုိင်ဵစက်ပစ္စည်ဵ  အငှာဵလပ်ုငန်ဵ

အမှတ ်(၆၀၇)၊ သီတာေရစင်လမ်ဵ၊ (၁၆/၄)၊ သဃေန်ဵ ကျွန်ဵ မမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၆၈ Double Win Entertainment အမှတ ်(၅၇-ဘ၃ီ)၊ ပါရမီလမ်ဵမကကီဵ၊ ၁၆ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၆၉ ဦဵဝင်ဵေကျာ်အနပုညာ ဝနေ်ဆာင်မှုလပ်ုငန်ဵ  (ယမင်ဵ

 Entertainment Group)

အမှတ ်(၂၂၆)၊ ကူဵတိ့ုဆပ်ိလမ်ဵ၊ ယမဳုနာ (၁)၊ ေဒါပဳုမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၇၀ မက်ရို စတဒီူရိုနင်ဴှ ြမူဵစစဘ်င် (Macro Studio & 

Music Band)

အမှတ ်(၁၈၈-၂ဘ)ီ၊ မုဒိတာအမ်ိရာ ၂၊ ဖနခ်ျက်စက်ရုဳလမ်ဵ၊ 

ရွာမအေနာက်၊ အင်ဵစနိမ်မို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၇၁ စန္ဒရာဵကွန်ဵ ေဇာ် ေတဵဂတီ အဖဲွ့ တိုက် (၆၀)၊ သစ္စာရိပ်သာလမ်ဵသွယ၊် ကာယသုခလမ်ဵ၊ ၁၂ ရပ်ကွက်၊ 

ရနက်င်ဵမမို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၇၂ (ေစာင်ဵ) သက်ေဝ ြမနမ်ာမှုနင်ဴှ ေခတေ်ပါ်ေတဵ အမှတ ်(၂၅)၊ ၅ လွှာ၊ သီရိလမ်ဵ၊ သီရိေခမာရပ်ကွက်၊ စမ်ဵေချာင်ဵမမို့နယ၊်

 ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၇၃ အင်မုိတယ ်စတဒီူယိုဘင် (Immortal Studio & 

Band)

တိုက် (၂)၊ အခန်ဵ  (၂၀၄)၊ သာယာေရွှေြပညအ်မ်ိယာ၊ ေဘာက်ေထာ်၊ 

ရနက်င်ဵမမို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၇၄ ပီေပါ် (လိုက်)ြမူဵဇစ ်ပရိုဓါတရှ်င်ဵ PEE Paw (Live)

 Music Production

တိုက် (၁၀)၊ အခန်ဵ  (၂၄)၊ ေရွှေအနု်ဵ ပင်အမ်ိရာ (၁)၊ ရနက်င်ဵမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၇၅ လရူွှေင်ေတာ်အသင်ဵ (ရနကု်န်) အခန်ဵ  (၂၀၃)၊ တိုက် (၈၈)၊ သုဓမ္မာလမ်ဵမကကီဵ၊ (င) ရပ်ကွက်၊ 

ေြမာက်ဥက္ကလာပမမို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၇၆ ဟက်ပီဵကာလာ ပဳုနှိပ်လပ်ုငန်ဵ အမှတ်-၂၁၊ ရနေ်ြပ (၁၂) လမ်ဵ၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ သာေကတမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၇၇ ဝင်ဵေမတ္တာပဳုနှိပ်တိုက် (Win Metta Printing 

House)

အမှတ်-၃၉/ခ၊ စပဳယ ်(၁) လမ်ဵ၊ (၅/၆) ရပ်ကွက်၊ ေရွှေြပညသ်ာမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၇၈ "ေအာင်သေြပ" ပဳုနှိပ်တိုက် ၃၄ × ၈၆ လမ်ဵေထာင်ဴ၊ ေအာင်နန်ဵ ရပ်ကွက်၊ ချမ်ဵေအဵသာစမဳမို့နယ၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

၇၉ "ေမာင်ေမာင်ေြပ" ပဳုနှိပ် + စာေပ ၂၇ လမ်ဵ၊ ၇၅ × ၇၆ ကကာဵ၊ စတိ္တရမဟီရပ်ကွက်၊ ချမ်ဵေအဵသာစမဳမို့နယ၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

၈၀ ေရွှေသစ္စာဦဵစာေပ ထတုေ်ဝေရဵနင်ဴှ ေရွှေသစ္စာ 

စာေပြဖန့ခ်ျေိရဵ

တိုက် (၄၇၂)၊ အခန်ဵ  (၂၀၂)၊ ရာဇာဓရိာဇအ်မ်ိယာ၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ 

ဗုိလတ်ေထာင်မမို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၈၁ ပန်ဵ အပ်ိမက် မဂ္ဂဇင်ဵ ထတုေ်ဝေရဵ လပ်ုငန်ဵ အမှတ်-၁၅၊ ဗုိလခ်ျုပ်လမ်ဵ၊ ေချာင်ဵဝရပ်ကွက်၊ အမ်ိမဲမမို့၊ 

ဧရာဝတတီိုင်ဵေဒသကကီဵ

၈၂ "မဟာ" ပဳုနှိပ်တိုက် ၈၅ လမ်ဵ၊ ၃၄ × ၃၅ လမ်ဵကကာဵ၊ ချမ်ဵေအဵသာစမဳမို့နယ၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

၈၃ "ေအာင်သူကကီဵ" ပဳုနှိပ်တိုက် ၃၂ လမ်ဵ၊ ၆၆ × ၆၂ ကကာဵ၊ ချမ်ဵေအဵသာစမဳမို့နယ၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

၈၄ "တိုင်ဵကေမ္ဘာဇ" ပဳုနှိပ် ၂၉ × ၃၀ ၊ ၈၆ × ၈၇ ကကာဵ၊ ချမ်ဵ/ေနာက်၊ ချမ်ဵေအဵသာစမဳမို့နယ၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ
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၈၅ "စနိပ်ါရမီ" ပဳုနှိပ်တိုက် ၃၂  × ၃၃ ကကာဵ၊ ၉၀ × ၉၁ ကကာဵ၊ ချမ်ဵေအဵသာစမဳမို့နယ၊် 

မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ

၈၆ ပွင်ဴြဖူပဳုနှိပ်တိုက်နင်ဴှ စာေရဵကိရိယာ (Pwint Phyu 

Printing House & Stationary Products)

၃/ခ၊ ပန်ဵ ခခဳေကျာင်ဵလမ်ဵ၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၈၇ ဦဵဥတ္တမ စာေပ အမှတ်-(၃၃၆)၊ (၇)လမ်ဵ၊ ငမုိဵရိပ်ရပ်ကွက်၊ သကေန်ဵ ကျွန်ဵ မမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၈၈ ေအဇက် စာေပ ထတုေ်ဝေရဵနင်ဴှ ပဳုနှိပ်လပ်ုငန်ဵ အမှတ်-(၁၁၈)၊ ၄လမ်ဵ၊ ပုသိမ်ေြမရပ်ကွက်၊ ေဒါပဳုမမို့နယန်င်ဴှ 

အမှတ်-(၁၂၉-ခ)၊ ၃၆လမ်ဵ၊ ေကျာက်တတဳာဵမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၈၉ ြမနမ်ာနယူဵ ဝိ(ခ်) ဂျာနယ ်(Myanmar News Week

 Journal)

အမှတ ်၁၉၈၊ ေလဵထပ်၊ ပန်ဵ ဆိုဵ တန်ဵ လမ်ဵအလယဘ်ေလာက်၊ 

ေကျာက်တတဳာဵမမို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၉၀ အိုင်အမ်ေအ ေရာင်ဵဝယေ်ရဵ ကုမ္ပဏီလမိီတက် အမှတ်-(၃၇၅)၊ ဗုိလခ်ျုပ်ေအာင်ဆန်ဵ လမ်ဵ၊ ပန်ဵ ဘတဲန်ဵ မမို့နယ၊် 

ရနကု်န််တိုင်ဵေဒသကကီဵ

၉၁ ချမ်ဵသာပဳုနှိပ်တိုက်နင်ဴှ စာအပ်ုချုပ် လပ်ုငန်ဵ အမှတ်-(၅၃)၊ အခန်ဵ -(၅/၆)၊ ၅၅ လမ်ဵ၊ ပုဇနွေ်တာင်မမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၉၂ စနိပ်န်ဵ ြပာ မီဒီယာနင်ဴှ ေကကာ်ြငာ လပ်ုငန်ဵ  ကုမ္ပဏီ

 လမိီတက်

အမှတ်-၂၈(ခ)၊ အခန်ဵ (၆၀၁)၊ Sky View ကွနဒုိ်၊ ေကျာက်ကုန်ဵ လမ်ဵ၊ 

ရနက်င်ဵမမို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၉၃ နည်ဵ သစစ်ာအပ်ုတိုက် (New Way Library) အမှတ်-၂၂၈၊ ကျ ိုက္ကဆလဳမ်ဵ၊ ေကျာက်ေြမာင်ဵ၊ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၉၄ ကလိုဆာ မဂ္ဂဇင်ဵ (Closer) အမှတ်-(၅၄)၊ ၅ လွှာ(ေအ)၊ သမာဓလိမ်ဵ၊ ေမတ္တာညနွ့ရ်ပ်ကွက်၊ 

တာေမွမမို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၉၅ သူငယခ်ျင်ဵသဳုဵေဖာ် ပဳုနှိပ်လပ်ုငန်ဵ  (Three Friends 

Printing)

အမှတ်(၁၉)၊ ပုဂဳ၀နေ်ထာက် ဦဵတင်လမ်ဵ၊ ၁၄၄ ရပ်ကွက် 

ဒဂုဳမမို့သစေ်တာင်ပုိင်ဵ၊ ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၉၆ ၃၆၀ ပင်တလယ ်ကုမ္ပဏီလမိီတက် (360 PIN TA 

Le' Co., Ltd.)

အမှတ်-၅၂၊ တိုက်(ေအ)၊ အခန်ဵ (၄၀၄)၊ ဖ့ုိေြမရပ်ကွက်၊ 

ြမနမ်ာဴဂဏ်ုရညလ်မ်ဵ၊ ေရွှေြမယာအမ်ိယာ၊ မဂေလာေတာင်ညနွ့မ်မို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၉၇ ဖုိဵသကကာဵ ပဳုနှိပ်တိုက်လပ်ုငန်ဵ  (Bo Thikar 

Printing House)

အမှတ်(၁၈၄)၊ (၅၁) လမ်ဵ၊ (၁၀)ရပ်ကွက် ပုဇနွေ်တာင်မမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၉၈ သုခေဝ ပဳုနှိပ်တိုက်လပ်ုငန်ဵ  (Thukha Wai Printing

 House)

အမှတ်(၂၈)၊ ငုဝါလမ်ဵ၊ ၂၉ ရပ်ကွက်၊ သု၀ဏ္ဏ၊ သဃေန်ဵ ကျွန်ဵ မမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၉၉ လာဘမုိ်ဵေစ ွစာေပ  ထတုေ်ဝေရဵ အမှတ်-(၂၇)၊ (၅၂) လမ်ဵ(ေအာက်)၊ ၅ ရပ်ကွက်၊ 

ဗုိလတ်စေ်ထာင်မမို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၀၀ FAB GUIDE စာေပ အမှတ်(၁၄၄)၊ ြမနမ်ာဴဂဏ်ုရညလ်မ်ဵ၊ ကန်/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ 

မဂေလာေတာင်ညနွ့မ်မို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၀၁ ကွနပ်ျူတာ ဂျာနယ် ၁၁ (ေအ)၊ ၁၈၅-၁၉၅၊ ပန်ဵ ဆိုဵ တန်ဵ ၊ ေကျာက်တတဳာဵမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၀၂ လပ်ကီဵစမုိင်ဵ ရပ်ုရှင် ထတုလ်ပ်ုေရဵ အမှတ်-(၇၁)၊ လှိုင်ြမင်ဴမုိရ် (၂) လမ်ဵ၊ လှိုင်မမို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၀၃ သတင်ဵနဂါဵ သတင်ဵစုဳဂျာနယ် ၁၅၇၉/က-ခ၊ ကျနစ်စသ်ာဵလမ်ဵ၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၀၄ ြမနမ်ာသဳေတာ်ဆင်ဴ သတင်ဵဂျာနယ ်(Myanmar 

Herald News Journal)

အမှတ်(၂၁)၊ ဗုိလေ်တဇလမ်ဵ၊ ဗုိလထ်နွ်ဵ ဇရဳပ်၊  ေဒါပဳုမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ
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၁၀၅ မုိဵေကျာ် ပဳုနှိပ်လပ်ုငန်ဵ အမှတ ်(၆၉)၊ ေဇယျသုခလမ်ဵ၊ သနလ်ျင်မမို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၀၆ စမတစ်ာေပ (၃၈)လမ်ဵ၊ ပလာဇာ၊ ၄လွှာ၊ ဆပ်ိကမ်ဵသာလမ်ဵ(အေပါ်)၊ 

ေကျာက်တတဳာဵမမို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၀၇ ရှုေထာင်ဴမူခင်ဵနင်ဴှ သတင်ဵ ဂျာနယ်/ မဂ္ဂဇင်ဵ အမှတ်-၉၆၊ မဟာသုခလမ်ဵ၊ ကျေီတာ်ရပ်ကွက်၊ 

မဂေလာေတာင်ညနွ့မ်မို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၀၈ ေရွှေကူေမနင်ှဵ စာအပ်ုအေရာင်ဵဆိုင် အမှတ်-(၄၂/၆)၊ ြပညရိ်ပ်မွန၊် ကမာရွတမ်မို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၀၉ ေဈဵေရာင်ဵေဈဵဝယ ်လမ်ဵညွှန် အမှတ်(၂၈/၃၀)၊ ဗညာဵဒလလမ်ဵ၊ သေြပကုန်ဵ ရပ်ကွက်၊ 

မဂေလာေတာင်ညနွ့မ်မို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၁၀ မိန်ဵ  ပဳုနှိပ်လပ်ုငန်ဵ အမှတ်-၁၉၁၊ ၃၉ လမ်ဵ (အလယ်)၊ ေကျာက်တတဳာဵမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၁၁ ကာဵဂျာနယ် အမှတ်-၈၁၊ ၂ ခန်ဵ တွဲလမ်ဵ၊ အ.မ.က (၂၉) ေနာက်၊ စဉဴ်ငူ၊ 

အင်ဵစနိမ်မို့နယ၊် ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၁၂ ဨကာသ စာေပထတုေ်ဝ ြဖန့ခ်ျေိရဵ အမှတ်-၄၇၊ ၁၀၈လမ်ဵ၊ မဂေလာေတာင်ညနွ့မ်မို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၁၃ စိုဵ နိုင် စာေပ အမှတ်-(၁၉)၊ ပထမထပ်၊ အေဆာင်(၃)၊ သိမ်ကကီဵေဈဵ(စရီုဳ)၊ 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၁၄ နိုင်ငဴဳဂဏ်ုရည ်စာေပတိုက် အမှတ ်(၂၁၁)၊ ၃၉ လမ်ဵ၊ ေကျာက်တတဳာဵမမို့နယ၊် 

ရနကု်နတ်ိုင်ဵေဒသကကီဵ

၁၁၅ ပီဵပဲမီဒီယာ People Media သုခေတာ်ဝင်အမ်ိယာ၊ ဇမ္ဗ သီရိမမို့နယ၊် ေနြပညေ်တာ်

၁၁၆ နနဳက်ခင်ဵ သတင်ဵဂျာနယ် အမှတ်-၈(ဃ)/၁၁၈)၊ နန္ဒာလမ်ဵ၊ ရပ်ကွက်ကကီဵ (၆) ၊ ကနေ်တာ်ေလဵ၊ 

ြပင်ဦဵလင်ွမမို့နယ၊် မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ


