
 

     

    သတင်ဵ ထုတ်ပြန်ချက် (၄/၂၀၂၀) 

   ၂၀၂၀ပြညဴ်နှစ်၊ ေေလ ၂၂ ရက် 

၁။ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ေ ကာင်ဴ ပြစ်ေြါ်လာနိုင်သညဴ် စီဵြွာဵေရဵ 

သက်ေရာက်ေှုေျာဵအေြါ် ကုစာဵေရဵလုြ်ငန်ဵေကာ်ေတီ အစည်ဵအေဝဵ (၅/၂၀၂၀) ဆုဳဵပြတ်ချက် 

အရ ေချဵေငေွလျှောက်ထာဵသည်ဴ လုြ်ငန်ဵေျာဵအနက် စတုတ္ထအသုတ်အပြစ် ြူဵတွဲြါ လုြ်ငန်ဵ 

(၄၁၇) ခသ့ုို ခွင်ဴပြုေငွ ြောဏ ကျြ် (၁၅.၀၇ ၉) ဘီလီယဳကို COVID-19 Fund ေ ှ ေချဵေငွ 

ထုတ်ယူခွင်ပဴြုလိကု်ြါသည်။  

၂။ အဆိြုါ ေချဵေငထွုတ်ယူခွင်ဴ ရရိှသူေျာဵအာဵ ဘဏ်လုြ်ထဳုဵ လုြ်နည်ဵေျာဵနှငဴ်အညီ 

စိစစ်၍                                ၌                                      

ေချဵေငေွျာဵ ထုတ်ေြဵေ                 နှင်ဴ ကျန်ရှိသညဴ် ေလျှောက်လွှာေျာဵအာဵ ေချဵ ေငွေျာဵ 

ဆက်လက်ထုတ်ေြဵနုိင်ေရဵ စိစစ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှြါေ ကာင်ဵ သတင်ဵထုတ်ပြန်အြ်ြါသည်။ 

 

ပြည်ထောငစ်ုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငထံတာ်အစိုးရ 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ထ ြောင့် ပြစ်ထြါ်လာနုိင်သည့် 

စီးြွားထရးသြေ်ထရာြေ်မှုများအထြါ် ြေုစားထရးလုြ်ငန်းထြော်မတီ 



ပူဵတဲ်

စဉ်
ကုမ္ပဏ/ီ လပ်ုငနး် 

အမည်
လပ်ိစာ

၁ ေရွှေစကာဵကုမ္ပဏလီမိီတက့ အမျတ့-၁၈/၁၉၊ ထည့ခးုပ့စက့ရုဳ၊ အလမ့်ဵဆတ့် ေကးဵရာွအနီဵ ၊ 

သနလ့းင့မမို့

၂ TZK Hotel & Tours Co., Ltd.

"VICTORIA CLIFT HOTEL & 

RESORT"

အမျတ့-(၂၈၁) ပိေတာက့လမ့ဵ၊ အဏ္ဏဝါရပ့က်က့၊

ေကာဴေသာင့ဵမမို့

၃ ဗာရာဏသီ ဟုိတယ့ အမျတ့-၅၀၊ ဗုိလင့ေမာက့လမ့ဵ၊

အစိုဵ ရရပ့က်က့၊ ေကးာက့္ဖူမမို့

၄ Summit ေသာက့ေရ

သန့လ့ပ့ုငန့ဵ

အမျတ့- ၂၆၆၃-၅၊ ဘုရင့ဴေနာင့လမ့ဵ၊ မဇင့ဵရပ့က်က့၊ 

ပဲခူဵ မမို့

၅ ဖုိဵလ္ပည့ဴ ကုမ္ပဏလီ ီမိတက့ 

ပီယအဳခး ိုရည့လပ့ုငန့ဵ

အမျတ့ ၂၁၊ စစေ့တာင့ဵလမ့ဵ၊ သစဆ့မ့ဴိကုန့့

ရပ့က်က့၊ မဂေလာဒဳု

၆ Bay View Beach Hotel အမျတ့(၂၀၅)၊ ဌက့ေပးာေခးာင့ဵ

လင့ဵသာရပ့က်က့၊ ငပလမီမို့

၇ Dagon Seikkan Garment 

Industry Co.,Ltd

Makayarminthargyi Street, No.(137/B), Dagon Seikkan, 

Yangon.

၈ ေတာ့ဝင့ဟသော

ဟုိတယ့

အမျတ့ ၄၃၊ မမို့ေရျာင့လမ့ဵ၊ ေ္မနကုီန့ဵ ရပ့က်က့၊

ေမာ့လမမိုင့မမို့၊ မ်န့္ ပည့နယ။့

၉ Sunny Paradise Resort ေင်ေဆာင့ ကမ့ဵေ္ခ ၊ ပုသိမ့မမို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ ေဒသကကီဵ

၁၀ Grand Amara Hotel No.11, Hotel Zone, Yarzarthingaha No. (5,6) Jade Villla, 

Dakkhina Thiri Tsp, Nay Pyi Taw

၁၁ Sky Blue ပီနအဳတ့ိ ထတ့ု လပ့ုငန့ဵ မုန့ေ့ပါင့ဵ ေကးဵရာွ ေကးာက့ဆည့မမို့

၁၂ စမ့ိဵလဲဴတင့ Resort မုိင့တုိင့အမျတ့(၁၀၄) ဘုိက္ကာဵေကးဵရာွ၊ ကး ိုက့ထိုမမို့နယ့

မ်န့္ ပည့နယ။့

၁၃ ဟုိတယေ့ရွှေ ပည့သာ အမျတ့(ဘီ-၈)၊ ကနေ့ကာက့ရပ့က်က့

၃၁နျင့ဴ ၃၂ လမ့ဵကကာဵ၊

ခးမ့ဵေအဵသာစမဳမို့နယ့
၁၄ Adventure Myanmar Tours & 

Incentives Co,.Ltd

အမျတ့-၂၇၊ အင့ဵယာဵ မမိုင့လမ့ဵ၊ 

ေရွှေေတာင့ကကာဵ (၁)ရပ့က်က့၊ ဗဟန့ဵ

Covid-19 Fund မှ ခချေးခငွေ ခွေင့်ပပုခပးရန ်စစိစအ်တည်ပပုသည့် ကုမ္ပဏီ/ လပ်ုငနး်မျေားစာရင်း



၁၅ Green Nature Manufacturing

Company Limited

အမျတ့ (၂၉/၃၀)၊ မင့ဵသိဒ္ိဓ ေကးာ့စာ်လမ့ဵ၊ ေရွှေလင့ပန့ဵ စက့မှုဇနု၊့

 လှိုင့သာယာမမို့နယ၊့ 

ရနကု့န။့
၁၆ Sein & Mya 

Mattress

Industry Co., Ltd

အမျတ့ (၁၄၄)၊ ၃၄ လမ့ဵ၊ ၈၀-၈၁ လမ့ဵကကာဵ၊ မန္တေလဵ

၁၇ မ္န္ဇရကုီမ္ပဏလီမီီတက့/မ္န္ဇရအီထ

ည့ခးုပ့စက့ရုဳ

အမျတ့ (၅၃/၅၄) ကေနာင့

မင့ဵသာဵကကီဵလမ့ဵ၊ 

ေရွှေေပါက့ကဳစက့မှုဇနု့
၁၈ ေရွှေဆည့ဵဆာအထည့ခးုပ့ (HTM

 အထည့ခးုပ့)

အမျတ့-၃၆၈၊ စက့မှုေဒသလမ့ဵ၊ 

၁၂ ရပ့က်က့၊ ေရွှေ ပည့သာမမို့

၁၉ TRI-SEA Company Limited အမျတ့ (၄၁၄-၄၂၂)၊ ကမ့ဵနာဵလမ့ဵ၊ လသာမမို့နယ၊့

ရနကု့န။့

၂၀ Myanmar Eugenia 

Manufacturing Co.,Ltd

Sa-718, Ruby Industrial Zone, 

3rd Street, Shwe Min Won Ward, Sagaing.

၂၁ ေရွှေပုဇန်အ့ထည့ခးုပ့ (၆)၊(၄)လမ့ဵေတာင့၊အေရျ့ ကကို့ကုန့ဵ ၊ အင့ဵစနိမ့မို့နယ၊့ ရနကု့န။့

၂၂ JOY HOTEL (Nyaung Shwe) No. (208), ေဈဵေလျဆိုက့လမ့ဵ၊ ကဳသာရပ့၊ေညာင့ေရွှေ၊ 

ရျမ့ဵ္ပည့ေတာင့ပုိင့ဵ။

၂၃ KYAUK PHYU PALACE HOTEL ဦဵပုိင့အမျတ့- (၉၄)၊ မင့ဵ္ပင့လမ့ဵ၊ ေဈတီယး ေကးဵရာွ၊ 

ေကးာက့္ဖူမမို့

၂၄ ပုဂသဳဳတဲဟုိတယအ့ပ့ုစကုုမ္ပဏ ီ

လမိီတက့

Thande Beach Hotel (Ngapali)

ငပလေီရွှေဝါခး ိုင့ကမ့ဵေ္ခ၊ ္မ္ပင့ရပ့က်က့၊ ငပလမီမို့

၂၅ Excellent Myanmar Co,.Ltd အမျတ့ (OSS/53-A2)

အမျတ့ ၄ ရပ့က်က့၊ ္မဝတီမမို့

၂၆ Business Alliance Hotel Co., 

Ltd

အမျတ့ (၁၂၆/A)၊ ဓမ္မေစတီလမ့ဵ၊ အေနာက့ေရွှေဂုဳတုိင့ရပ့က်က့၊ 

ဗဟန့ဵ မမို့နယ၊့ ရနကု့န့

၂၇ ေရွှေပဒုမ္မာဟုိတယ့ အမျတ့-၆၁၄/၆၁၅၊ ၅၈၀၊ ၅၈၁၊ ဗန့ဵ ေမာ့အတ်င့ဵဝနလ့မ့ဵ၊ 

လှိုင့သာယာမမို့နယ့

၂၈ Aquarius Inn အမျတ့(၂)၊ ေဖာင့ေတာ့္ပနလ့မ့ဵ၊ နန့ဵ ပနရ့ပ့၊ ေညာင့ေရွှေမမို့

၂၉ POWER PALACE 

INTERNATIONAL HOTEL & 

TRADE

အမျတ့-၁၆၊ ္ပည့သာယာလမ့ဵ၊ ၁၆ ရပ့က်က့၊ ရနက့င့ဵမမို့နယ့



၃၀ Royal Reward Resort Hotel အမျတ့(၅၃)၊ မမို့ပတ့လမ့ဵ၊ ရပ့က်က့ကကီဵ(၅)၊ ္ပင့ဦဵလင့်မမို့၊ 

မန္တေလဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ။

၃၁ လမင့ဵအမ့ိတည့ဵခိုခန့ဵ အမျတ့-၂၉၀၊ မင့ဵကကီဵလမ့ဵ၊ ရာွမအေရျ့ ၊ အင့ဵစနိ့

၃၂ Coral Hotel နျင့ဴဆင့စခန့ဵ ေခးာင့ဵသာ၊ ေကးာက့ေမာင့နျမ၊ 

အမျတ့ (၃) ရပ့က်က့၊ ေရွှေေသာင့ယမဳမို့

၃၃ Silver Beach Hotel (Ngapali) က်င့ဵအမျတ့ (၂၀၅ က) ၊ ဌက့ေပးာေခးာင့ဵ၊လင့ဵသာရပ့က်က့၊ 

သဳတဲ်မမို့၊ ရခိုင့္ပည့နယ။့

၃၄ ေအဵ္မစန္ဒာမုိတယ့ အမျတ့(၇)၊ ဘူတာပတ့လမ့ဵ၊ အနု့ဵ ေတာ (၁) ရပ့က်က့၊ 

ေတာင့တ်င့ဵကကီဵမမို့

၃၅ Ocean Paradise Resort 

(ေင်ေဆာင့ကမ့ဵေ္ခ)

အမျတ့ (၃) ရပ့က်က့၊ ေင်ေဆာင့ မမို့မလမ့ဵ၊ ေင်ေဆာင့မမို့နယခ့်ဲ၊

 ဧရာဝတီတုိင့ဵေဒသကကီဵ

၃၆ Nga Laik Kan Tha Eco Resort 

Co., Ltd

ကျွရဲျင့ဵေကးဵရာွအပ့ုစ၊ု ငလိုက့ဆည့၊ ဥတ္တရသီရမိမို့နယ၊့ 

ေန္ပည့ေတာ့

၃၇ Naung Yoe Royal Motel အမျတ့ (၈၀-၁) စနိေ့တာင့ကကာဵလမ့ဵ၊ ဆင့စရုပ့၊ ္ပည့မမို့၊ 

ပဲခူဵ တုိင့ဵေဒသကကီဵ

၃၈ ေရွှေ ပည့သာမုိတယ့ အမျတ့-၁၇၀+၁၇၁+၁၇၂၊ သစ္စာပန့ဵ ခခလဳမ့ဵ၊ ေရွှေ ပည့သာမမို့နယ့

၃၉ ေရွှေေတာ့ဝင့ခရီဵ သ်ာဵ လာေရဵ 

ကုမ္ပဏလီမိီတက့

အမျတ့(၄)၊ ေ္မညီထပ့၊ (၁၄၇) လမ့ဵ၊တာေမ်မမို့နယ၊့ ရနကု့န။့

၄၀ မင့ဵကးနစ့စခ့ရီဵ သ်ာဵလပ့ုငန့ဵ ကုမ္ပ

ဏီ

အမျတ့(၁၀)/က ၊ ္ပည့သာယာလမ့ဵ၊ 

သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ မမို့နယ၊့ ရနကု့န။့

၄၁ Goody Café' 

Coffee & Bakery

အမျတ့(၄၈)၊ သဲက်င့ဵ ၃ လမ့ဵ၊ ကနက့ကီဵရပ့၊မမိတ့မမို့။

၄၂ ပုလဧဲကရစီာဵေသာက့ဆိုင့ ၅၇၂၊ ရရဲပ့ိသာလမ့ဵ၊ ေ္မာက့ရာွရပ့၊ ထာဵဝယမ့မို့။

၄၃ Oake Khaung Travels & Tours အမျတ့(၄၈)၊ ေ္မညီထပ့၊ ေရေကးာ့လမ့ဵ၊ 

ပုဇန်ေ့တာင့ မမို့နယ၊့ ရနကု့န့

၄၄ ပုလကဲကယ ့စာဵေသာက့

ဆိုင့

အမျတ့ ၄၄/၄၆ ဗုိလေ့အာင့ေကးာ့လမ့ဵ၊ 

ဗုိလတ့စေ့ထာင့မမို့နယ၊့ ရနကု့နမ့မို့

၄၅ ေကာင့ဵ္မတ့ စာဵေသာက့ဆိုင့ အမျတ့(၁၁၀)၊ (၉)လမ့ဵ၊ လသာမမို့နယ၊့ ရနကု့နမ့မို့

၄၆ ဂးနိ့ဵ ေဖာေ္မ ကခးင့ရိုဵ ရာ 

စာဵေသာက့ဆိုင့

အမျတ့ ၄၊ စ၊ီ ကျွန့ဵ ေတာလမ့ဵ၊ ကျွန့ဵ ေတာင့ရပ့၊ 

စမ့ဵေခးာင့ဵမမို့နယ၊့ ရနကု့န့

၄၇ Ever Smile အမျတ့(၉၄၂)၊ ၄၂ ရပ့က်က့၊ ဗုိလမ့င့ဵေရာင့လမ့ဵ၊ 

ေ္မာက့ဒဂုဳမမို့နယ၊့ ရနကု့နမ့မို့။

၄၈ ေရွှေသုခ စာဵေသာက့ဆိုင့ အေနာ့ရထာလမ့ဵမေဘဵ၊ ရခိုင့ရိုဵ ကကီဵေကးဵရာွ၊ ထန့ဵ တပင့



၄၉ Eagle PVC တဳခါဵမးက့နျာ 

ကးက့လပ့ုငန့ဵ

အမျတ့ (၁)၊ ကးနစ့စသ့ာဵ လမ့ဵ(၁၄၃)ရပ့က်က့၊ ကးနစ့စ ့

သာဵစက့မှုဇုဳ၊ ဒဂုဳမမို့သစ ့အေရျ့ ပုိင့ဵ၊ ရနကု့နမ့မို့

၅၀ ဦဵဘရည့ပလတ့စတစ ့

အတ့ိေပးာဴလပ့ုငန့ဵ

၁၈၀၊ ေအာင့မဂေလာလမ့ဵ၊ ပလရရပ့က်က့၊ မဂေလာဒဳုမမို့နယ့

၅၁ ဝင့ဵ္မင့ဴေဆာင့ အထည့ခးုပ့ A-3 ကးနစ့စသ့ာဵလမ့ဵ၊ ထီဵ လှိုင့ရျင့အမ့ိယာ၊ လှိုင့သာယာ

၅၂ ကတိရတနာ 

အမ့ိသဳုဵပလပ့စတစလ့ပ့ုငန့ဵ

အမျတ့ ၆၄/ ၁၆၂၊ မင့ဵကကီဵမဟာမင့ဵေခါင့လမ့ဵ၊ ေရွှေ ပည့သာဇုဳ 

(၃)၊ ရနကု့နမ့မို့

၅၃ ေနလေရာင့ အထည့ခးုပ့

လပ့ုငန့ဵ

(၄) ရပ့က်က့၊ ငါဵဆေူတာင့ေကးဵရာွ၊ လျည့ဵကူဵမမို့နယ၊့

ရနကု့န။့

၅၄ ေနာင့ရိုဵ ဆနစ့က့ ဆူဵ ဂဏန့ဵ ေကးဵရာွ၊ ကး ိုက့လတ့ မမို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ။

၅၅ ေတာ့ဝင့ထပ့ိတန့ဵ  

အထည့ခးုပ့လပ့ုငန့ဵ

အမျတ့ (၄၇၈)၊မာနေ့္ပ(၁၁)လမ့ဵ၊ ၃ မာနေ့္ပရပ့က်က့၊ 

သာေကတမမို့နယ၊့ ရနကု့နမ့မို့

၅၆ HA စင့ကကယသဳ့ဘရပ့(ရျ့) လပ့ုငန့ဵ အမျတ့ (၄၀၅) (ခ)၊ ္မေခမာ (၄) လမ့ဵ၊၁၂၅ ရပ့က်က့၊ ဒဂုဳမမို့သစ့

 အေရျ့ ပုိင့ဵမမို့နယ၊့ ရနကု့န။့

၅၇ ေရွှေေမတ္တာဆနစ့က့ သစန့ဂါဵလမ့ဵ၊ (၃) ရပ့က်က့၊ ဇီဵ ကုန့ဵ မမို့၊ ပဲခူဵ (အေနာက့)

၅၈ ဓနသိဒ္ိဓအထည့ခးုပ့

လပ့ုငန့ဵ

(၂၃/၂၄)၊ အေနာ့ရထာလမ့ဵ၊ ေရွှေေပါ က္ဳက (၂၂) ရပ့က်က့၊ 

မ/ဥက္ကလာပ

၅၉ မဂေလာနျင့ဵဆစီက္က စက့ရုဳ အမျတ့(၁၀၈၀+၁၀၈၁+၁၀၈၂) - ေရွှေေတာင့ကကာဵ(၅) လမ့ဵနျင့ဴ 

ခးင့ဵတ်င့ဵလမ့ဵေထာင့ဴ၊ (၆၃) ရပ့က်က့၊စက့မှုဇနု့(၂)၊ 

ေတာင့ဒဂုဳမမို့နယ၊့ ရနကု့န။့
၆၀ ပလတ့စတစလ့သဳုူဵ

ကုနပ့စ္စည့ဵ ထတ့ုလပ့ု္ခင့ဵလပ့ုငန့ဵ

အမျတ့- ၁၂၃၊ စနိရ့တီလမ့ဵ၊ ရတနာကျွန့ဵ ရပ့ိသာ၊ 

ေ္မာက့ဥက္ကလာပ

၆၁ ္မ္မမုိဵခးည့ထိုဵ ပန့ဵ ထိုဵ အမျတ့ (၁၆၇)၊ မမို့လယ ့ဓမ္မာရုဳလမ့ဵ၊ (၄)ရပ့က်က့၊ 

ခရမ့ဵမမို့နယေ့တာင့ပုိင့ဵခရိုင့၊ ရနကု့နမ့မို့။

၆၂ လမင့ဵသာအထည့ခးုပ့

လပ့ုငန့ဵ

အမျတ့ ၂၈၂-က၊ မမို့မလမ့ဵ၊ ၁၀/၃၄ ရပ့က်က့၊

ေရွှေ ပည့သာမမို့နယ၊့ ရနကု့န။့

၆၃ Melody အထည့ခးုပ့နျင့ဴ 

ပန့ဵ ထိုဵ လပ့ုငန့ဵ

အမျတ့(၁၅၈)၊ ခိုင့သဇင့လမ့ဵသ်ယ၊့ ပုလ ဲ(၃)ရပ့က်က့၊ 

မဂေလာဒဳုမမို့နယ၊့ ရနကု့နမ့မို့

၆၄ ဟနန့ဖိီနပ့လပ့ုငန့ဵ အမျတ့ (၂၂)၊ သခင့ဗစနိလ့မ့ဵ၊ (၃၀) ရပ့က်က့၊ ေ္မာက့ဒဂုဳမမို့နယ၊့

 ရနကု့နမ့မို့။

၆၅ စာဵမမိနယ့ိုစုဳ အမျတ့(၈)၊ အေနာ့ရထာလမ့ဵ (၁) ရပ့က်က့၊ အေရျ့ ဒဂုဳမမို့နယ့

၆၆ စမ့်ဵ-ယိုစုဳ စခန့ဵ ကကီဵေကးဵရာွ၊ လျည့ဵကူဵမမို့နယ့

၆၇ Golden Water ေသာက့ေရသန့့ အမျတ့ (၁၂၈) တေကာင့ဵ(၈)၊လမ့ဵ၊ (၅) ရပ့က်က့၊ ေတာင့ဥက္ကလာ



၆၈ Goal Seasoning Powder

စာဵဖုိမှု ကကက့သာဵမှုန့့

2924-2925 ေတာင့ဒဂုဳစက့မှုဇနု၊့ စက့မှုဇနု့(၂)၊ စက့မှုလမ့ဵ၊ (၆၃)

 ရပ့က်က့၊ ေတာင့ဒဂုဳမမို့နယ၊့

ရနကု့န။့
၆၉ မုိဵနတ့သူဇာယိုစုဳလပ့ုငန့ဵ အမျတ့(၃၃/ခ)၊ ဥယးာဉလ့မ့ဵ၊ ငါဵထပ့ကကီဵေတာင့ ရပ့က်က့၊ 

ဗဟန့ဵ မမို့နယ၊့ ရနကု့နမ့မို့။

၇၀ စနိရ့တနာဆနစ့က့ ္မကုိင့ဵေကးဵရာွ၊ ေကးာက့တန့ဵ မမို့

၇၁ ္ပည့ဴဝယိုစုဳ အမျတ့ (၆၈၉)၊ ဆရာစဳ(၁) လမ့ဵ၊ (၁၁၉) ရပ့က်က့၊

အေရျ့ ဒဂုဳမမို့နယ၊့ ရနကု့န။့

၇၂ Htoo Mar & Pop Pop Co., Ltd အမျတ့ (၁၁၂၉) ၊ သုမန (၃) လမ့ဵ၊ ၁၆/၄ ရပ့က်က့၊ 

သဃေန့ဵ ကျွန့ဵ မမို့နယ့

၇၃ Aqua Holding 

ေသာက့ေရသန့လ့ပ့ုငန့ဵ

အမျတ့-၁၂၄၆၊ ေ္မတုိင့ဵ ၂၆၊ ေရွှေရတနာလမ့ဵ၊ ေရွှေလင့ဗန့ဵ ၊ 

လှိုင့သာယာမမို့နယ့

၇၄ ေရနတ့သာဵေသာက့ေရသန့လ့ပ့ုင

န့ဵ

အမျတ့ ၁ ၊ ဥဇ္ဇာနာ-ေမတ္တာေပါင့ဵကူဵလမ့ဵ (ဋ)ရပ့က်က့၊ 

မ/ဥက္ကလာပမမို့နယ့

၇၅ Win Together Group Co.,Ltd အမျတ့ (၉၅၈/၉၅၉)၊ ေရွှေေတာင့ကကာဵ (၄) လမ့ဵ၊

ေတာင့ဒဂုဳစက့မှုဇနု ့(၂)၊ ရနကု့န။့

၇၆ Thidar Lwin Nursery 

(သီတာလင့်ပး ိုဵ

ဥယးာဉ့)

အမျတ့(၁)၊ ရျမ့ဵစနုျင့ဴ ပးဉ့ဵ မပင့ကကာဵ၊ ရနကု့န့-္ပည့လမ့ဵေဘဵ၊ 

မဂေလာဒဳုမမို့နယ၊့ ရနကု့နမ့မို့

၇၇ ေဒ္ဒစန္ဒာေထ်ဵ အထည့ခးုပ့

လပ့ုငန့ဵ

138, ဘုရင့ဴေနာင့လမ့ဵ၊ ေဆဵစက့ရပ့က်က့၊ ေဒါပဳုမမို့နယ၊့ 

ရနကု့နမ့မို့။

၇၈ ေဒ္ဒေမမုိဵ္ဖူ @ မမ္န္ဇ

Zu Zu Collection

အမျတ့ (၃၈) C , အင့ဵယာဵလမ့ဵ၊ ကမာရတ့ွမမို့နယ၊့

ရနကု့န။့

၇၉ TK tea & Food Center အမျတ့ ၁၂၂၉၊ ဦဵဝိစာရလမ့ဵ၊

(၄၂) ရပ့က်က့၊ ေ္မာက့ဒဂုဳမမို့နယ၊့

ရနကု့န။့
၈၀ Htike Htike Co.,Ltd အမျတ့(၃၀)၊ သစ္စာလမ့ဵ၊ (၆) ရပ့က်က့၊ 

ေတာင့ဥက္ကလာပမမို့နယ၊့ ရနကု့န။့

၈၁ ZIN 9 Co.,Ltd အမျတ့(၂၉)၊ ေရွှေပိေတာက့ရပ့ိမ်နအ့မ့ိယာ၊

ေအာက့ဘုရင့ဴေနာင့လမ့ဵမကကီဵ၊ ကမာရတ့ွမမို့နယ၊့

ရနကု့န။့
၈၂ ပုလဧဲကရဟုိီတယ့ ၅၇၂၊ ရရဲပ့ိသာလမ့ဵ၊ ေ္မာက့ရာွရပ့၊ ထာဵဝယမ့မို့။

၈၃ ပန့ဵ ခးယရ့တီည့ဵခိုရပ့ိသာ ငါဵမးက့နာရပ့ အမျတ့(၅) ရပ့က်က့ေညာင့ဦဵမမို့

၈၄ Spring Lodge Inle ၇၆/၇၈၊ နန့ဵ ပနရ့ပ့က်က့၊ ေညာင့ေရွှေမမို့၊

ရျမ့ဵ္ပည့နယ(့ေတာင့ပုိင့ဵ)



၈၅ Inle Lake View Resort ေခါင့တုိင့ေကးဵရာွအပ့ုစ၊ု ေညာင့ေရွှေမမို့နယ၊့ ရျမ့ဵ္ပည့ေတာင့ပုိင့ဵ

၈၆ Diamond Crown Hotel အမျတ့(၆၅၁)။ ေရဵလမ့ဵ၊ ေ္မာက့ရာွရပ့၊ ပိန္ဲနေတာ 

ရပ့က်က့၊ထာဵဝယမ့မို့

၈၇ အမ့ိ္ဖူေတာ့

ဟုိတယ့

အမျတ့(၄၂)၊ ကနဖ့းာဵလမ့ဵမကကီဵ၊ ကနဖ့းာဵရပ့က်က့၊ မမိတ့မမို့

၈၈ DDPC Resort ထနိသ့စတုိ့ဵခးဲ့ ရပ့က်က့၊ 

ဆမ့ိဵကမ့ဵသာလမ့ဵနျင့ဴကေ္မာကင့ဵလမ့ဵေထာင့ဴ ၊ ထာဵဝယမ့မို့

၈၉ White Sand Guest Villa အမျတ့(၁၄/၄)၊ က်င့ဵအမျတ့(၂၀၁)၊ က်မ့ဵခခက်ဳင့ဵ

ဇီဵ ္ဖူကုန့ဵ ရပ့က်က့၊ ငပလမီမို့

၉၀ New Light 

(tea and food)

၁/က၊ ၆ လမ့ဵ၊ ၁၁ ရပ့က်က့၊ ဖးာပဳုမမို့နယ၊့ ဧရာဝတီတုိင့ဵ

၉၁ Golden Trogon Industry 

Company Limited

 No.(42/99) Kanaungminthargyi Street Shwe Pyi Thar 

Industrial Zone (1), SPT 

၉၂ Hotel Mya Yar Pin အမျတ့(၁၇၃)၊ သီတာလမ့ဵ၊ ရပ့က်က့ (၁၀)၊ ကေလာမမို့

၉၃ ဟုိတယေ့ရွှေ ပည့ေတာ့ ရာဇသဂေဟလမ့ဵ၊ ဟုိတယဇ့နု့

ဒကိ္ခဏသီရမိမို့နယ၊့ေန္ပည့ေတာ့

၉၄ Hotel Lux @ Ngwe Saung အမျတ့(၄၂)၊မမို့မလမ့ဵ၊ေင်ေဆာင့ မမို့၊ ဧရာဝတီတုိင့ဵေဒသကကီဵ

၉၅ River Top Lodge Ngapali ဦဵပုိင့အမျတ့-၁၉၂၊ ္မ္ပင့က်င့ဵ၊ က်င့ဵအမျတ့-၂၀၇၊ ္မ္ပင့ေကးဵရာွ

 အပ့ုစ၊ု သဳတဲ်၊ ရခိုင့္ပည့နယ့

၉၆ Hotel 99 အမျတ့ ၁၇၂/ခ၊ စကာဵဝါလမ့ဵ၊ ရပ့က်က့ကကီဵ (၁)၊

္ပင့ဦဵလင့်မမို့၊ မန္တေလဵတုိင့ဵ။

၉၇ New Power Hotel အက်က့အမျတ့(၂၈/အိုဵ လပ့ု)၊ ကေ္မာကင့ဵလမ့ဵနျင့ဴ 

ပဳုကျွန့ဵ လမ့ဵေထာင့ဴ၊ ထာဵဝယမ့မို့နယ၊့ တနသောရီ

၉၈ Sonic Star Company အမျတ့(၂)၊ မုိဵေကာင့ဵလမ့ဵ၊

ရနက့င့ဵမမို့နယ့

၉၉ Minami Tours Company အမျတ့(၁၂/က)၊ တတိယထပ့

အေနာ့ရထာအမ့ိရာ၊ ္ပည့လမ့ဵ

ကမာရတ့ွမမို့နယ့
၁၀၀ Orient Travel Company

Limited

အမျတ့(၅၆၁)၊ အခန့ဵ  (၇၀)၊ MAC Towerကုနသ့ည့လမ့ဵ၊ 

ေကးာက့တဳတာဵမမို့နယ့

၁၀၁ River Front 

စာဵေသာက့ဆိုင့

အမျတ့(၂)။ သီရပိစ္စယာ (၁၅) 

ရပ့က်က့ပဳုဂမဳမို့သစ၊့ေညာင့ဦဵမမို့နယ့

၁၀၂ Taw Win Oasis Restaurant အမျတ့(၉) ရပ့က်က့၊ မေဟာ့ဂနလီမ့ဵ၊ ဘာဵအမဳမို့



၁၀၃ Seven Diamond Express 

Travels

အမျတ့(၉၃)၊ ေ္မညီထပ့၊ သိမ့္ဖူလမ့ဵဗုိလတ့စေ့ထာင့ မမို့နယ၊့ 

ရနကု့နမ့မို့

၁၀၄ IT Food Villa အမျတ့ - ၁၀၊ ဘုိခခ၊ဳ ရနကု့န ့- ္ပည့လမ့ဵ၊ ရျမ့ဵစရုပ့က်က့၊ 

မဂေလာဒဳုမမို့နယ့

၁၀၅ Sein Mie Mie Restaurant

Sein Mie Mie Food Court

7/က/ခ၊ ောာင့ေပ္ဒစာဵေသာက့ ဆိုင့တန့ဵ ၊ မမို့မေဈဵ၊ 

ေန္ပည့ေတာ့

S-223၊ ေရွှေသစ္စာလမ့ဵ၊ ရာဇသဂေဟ၊ ဇမ္မ သီရ၊ိ သေ္ပကုန့ဵ ၊ 

ေန္ပည့ေတာ့
၁၀၆ Tummour ထိုင့ဵစာဵေသာက့ဆိုင့ Kuay Teaw by Tummour City Mall, JunctionSquare, 

Market Place, 6 1/2 mile,Dagon

Township,Yangon.
၁၀၇ P P K အထည့ခးုပ့ အမျတ့ (၃) ၊ ခတ္တာလမ့ဵ၊ (၁၁၀)ရပ့က်က့၊

ဒဂုဳအေရျ့ ပုိင့ဵမမို့နယ၊့ ရနကု့န။့

၁၀၈ ေဒ္ဒသင့ဵသင့ဵေအဵ T.T.A 

(အထည့ခးုပ့)

အမျတ့ (၁၃၄/က)၊ မမို့ပတ့လမ့ဵ၊ ေဝဘာဂ ီ(၄) ရပ့က်က့၊

ေ္မာက့ဥက္ကလာပမမို့နယ၊့ ရနကု့န။့

၁၀၉ ေဒ္ဒကကည့ေအဵ၊ မူလတုိီင့

ထတ့ုလပ့ု္ခင့ဵလပ့ုငန့ဵ

အမျတ့(၁၀၃၃/၁၀၃၅)၊ ေရွှေေတာင့ကကာဵ၊ (၆)လမ့ဵ၊ ဇနု(့၂)

၆၃ ရပ့က်က့၊ ဒဂုဳေတာင့

၁၁၀ Top One Bakery အမျတ့ (၇၁၃) (က)ရပ့က်က့၊ နယ်သ့ာကီ (၁)လမ့ဵ

၁၁၁ A 2 M ေသာက့ေရသန့လ့ပ့ုငန့ဵ အမျတ့(၁၄၂)၊သနလ့းင့-ေကးာက့တန့ဵ  လမ့ဵ၊ ေကးာက့ေရတ်င့ဵ၊

 ဘုရာဵကုန့ဵ ၊ သနလ့းင့မမို့

၁၁၂ ေပါက့ပ်င့ဴ လက့ဖက့ရည့နျင့ဴ 

စာဵဖ်ယစ့ုဳ လပ့ုငန့ဵ

အမျတ့ (၂၆၈)၊ ပင့လုဳလမ့ဵ၊

 ၃၀ ရပ့က်က့

၁၁၃ ေရွှေရည့စ ဳ(ေရသန့စ့က့) အမျတ့ (၇)၊ ဦဵဘခင့လမ့ဵ၊ ကးုဳတနီဵ ေကးဵရာွ၊ ကးုဳေပးာ့မမို့နယ့

၁၁၄ မး ိုဵ္မနမ့ာေသာက့ေရ သန့လ့ပ့ုငန့ဵ အမျတ့ (၉၇၄/B)၊ ရနေ့္ပ ၄လမ့ဵ၊ အေနာက့ ၂/ ေတာင့ရပ့က်က့၊

 သာေကတ

၁၁၅ ေတာ့ဝင့လကကယ့

အထည့ခးုပ့ ထတ့ုလပ့ုမှုကုမ္ပဏီ

လမိီတက့

881/16၊ ေညာင့ရမ့ဵလမ့ဵ၊ ေရွှေေပါက္ဳကမမို့သစ၊့ ရနကု့နမ့မို့။

၁၁၆ ေအဵ္မင့ဴမုိရဟုိ့တယ့ ဈ / ၃၆၊ မင့ဵရနေ့အာင့ (၁) လမ့ဵ၊ မ/ဥက္ကလာပမမို့

၁၁၇ Two Two Five Hotel ၂၉/ ၃၊ နတ့ေမာက့ရပ့ိသာလမ့ဵ နတ့ေမာက့ရပ့က်က့၊ 

တာေမ်မမို့နယ၊့ ရနကု့နမ့မို့

၁၁၈ Queen Hotel ေခါင့တုိင့လမ့ဵ၊ ဝင့ဵရပ့က်က့၊ ေညာင့ေရွှေမမို့

၁၁၉ Attran Hotel မန္တေလဵရပ့၊ ေမာ့လမမိုင့၊ မ်န့္ ပည့နယ့

၁၂၀ Sky Chinatown Motel No . 58/60, Sinh O Dan Street, Latha Township, Yangon



၁၂၁ ္မစည့ဵစမ့ိ ဟုိတယ့ တလိုင့ဵစရုပ့၊ ကမ့ဵနာဵလမ့ဵ၊ မမိတ့မမို့၊တနသောရတုိီင့ဵ။

၁၂၂ Pan Asia Way Travel & Tour အမျတ့(၆၅)၊ (FG)၊ ကန့္ မင့ဴမုိရက့်နဒုိ့၊ 

လှိုင့္မင့ဴမုိရ ့(၂) လမ့ဵ၊ (၁၀) ရပ့က်က့၊

လှိုင့မမို့နယ၊့ ရနကု့န။့
၁၂၃ "မဖိုဵ" ပဳုနျိပ့နျင့ဴ စာအပ့ုခးုပ့လပ့ုငန့ဵ အမျတ့- ၁၂၀၊ ပန့ဵ ေလာင့ဵလမ့ဵ၊ ၆၄ ရပ့က်က့၊ ဒဂုဳမမို့သစ ့

(ေတာင့ပုိင့ဵ)

၁၂၄ Conqueror Hotel ေရွှေဥမင့ဘုရာဵလမ့ဵ၊ ပင့ဵတယမမို့၊ ရျမ့ဵေတာင့

၁၂၅ Royal Dagon Motel အမျတ့ (၂)၊ ရက့ွလျလမ့ဵ၊ (၁၈/ဃ) ရပ့က်က့၊ 

ဒဂုဳမမို့သစေ့တာင့ပုိင့ဵ မမို့နယ၊့ ရနကု့န။့

၁၂၆ Song of Travel Hotel ေအာင့ခးမ့ဵသာလမ့ဵ၊ နန္ဒဝန ့(၆) ရပ့က်က့၊ ေညာင့ေရွှေမမို့၊ 

ရျမ့ဵ္ပည့နယ(့ေတာင့ပုိင့ဵ)

၁၂၇ Nandar Thiri Hotel No.9, Yarzathingaha Road, Zone Two, Nay Pyi Taw

၁၂၈ Hotel Brilliant အမျတ့ ၁၈/၅၊ ရုဳဵ ကကီဵလမ့ဵ၊ စိုက့ပး ိုဵေကးဵရာွအပ့ုစ၊ု ေညာင့ေရွှေမမို့။

၁၂၉ Rainbow Star Motel အမျတ့ ၁၂၂၊ နာ်ဵလပုိဵေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ုေမာ့ခး ီဵစစုည့ဵရပ့၊ 

လ်ို င့ေကာ့မမို့၊ကယာဵ္ပည့နယ့

၁၃၀ Shwe Ywet Hla Manufacturing 

Co.,Ltd

တုိက့ (7 + 1) D၊ အခန့ဵ  (305)၊ (၁၆)ရပ့က်က့၊ ပါရမီက်နဒုိ့၊ 

လှိုင့မမို့နယ၊့ ရနကု့နမ့မို့။

၁၃၁ Grand Sports Int'l Ltd No.53 B, 42 Quarter,Shwepyithar Industrail Zone 

(1),Shwepyithar Township, Yangon.

၁၃၂ Paramount Inle Resort အင့ဵေလဵငါဵဖယေ့ခးာင့ဵေကးဵရာွ၊ေညာင့ေရွှေမမို့၊ 

ရျမ့ဵ္ပည့နယ(့ေတာင့)

၁၃၃ Hotel Amazing Nyaung Shwe အမျတ့ (၉၁)၊ ရုဳဵ ကကီဵလမ့ဵ၊ သာစည့ရပ့၊ေညာင့ေရွှေမမို့နယ၊့ 

ရျမ့ဵ္ပည့နယ(့ေတာင့ပုိင့ဵ)

၁၃၄ Smart Guest House အမျတ့(၁၂၀)၊ (၄)ရပ့က်က့၊ ပေလာင့ေဈဵတန့ဵ လမ့ဵ။ ကေလာမမို့

၁၃၅ Bagan View Hotel ဦဵပုိင့အမျတ့ (၂၆/၂၇)၊ က်င့ဵအမျတ့(၃)၊ ေရွှေေလာင့ဵရပ့၊ 

ကးနစ့စသ့ာဵရပ့က်က့၊ ပုဂမဳမို့သစ၊့ ေညာင့ဦဵမမို့၊ မန္တေလဵတုိင့ဵ

၁၃၆ Beyond Taste စာဵေသာက့ဆိုင့ 

(Tour)

ေကးာက့တုိင့က်င့ဵ၊ ဝင့ဵရပ့၊ ေမာင့ေတာ့္ပနလ့မ့ဵ၊ ေညာင့ေရွှေ

၁၃၇ Royal Taste Restaurant အမျတ့-(၂၈)၊ သ်န့ဵ ဘုရာဵလမ့ဵ၊ သ်န့ဵ ဘုရာဵရပ့က်က့၊ ပဲခူဵ တုိင့ဵ

၁၃၈ Green Eyes Restaurant ရုဳဵ လမ့ဵ၊ ဆပ့ိငယရ့ပ့၊ မမိတ့မမို့

တနသောရတုိီင့ဵေဒသကကီဵ



၁၃၉ Parrot Bakery and Food 

Centre

ဗုိလခ့းုပ့လမ့ဵနျင့ဴနျင့ဵဆလီမ့ဵ

ေထာင့ဴ၊ ကဴဳေကာ့ရပ့က်က့၊

ကး ိုက့ထိုမမို့။
၁၄၀ Precious Time Co.,Ltd အမျတ့(၁၉၉)၊ ဒုတိယထပ့၊

ဘရဏလီမ့ဵ၊ ေတာင့ဥက္ကလာပမမို့နယ့

၁၄၁ Myanmar National Heritage 

Travel and 

Tours

အမျတ့(၄၂၉)၊ အခန့ဵ  ၂ အီဵ

ပထမထပ့၊ ကုနသ့ည့လမ့ဵေထာင့ဴ

ဗုိလတ့စေ့ထာင့မမို့နယ့
၁၄၂ Global Asia Myanmar 

Travels and Tours

အမျတ့(၂၄၃)။ ပထမထပ့၊ ဗုိလေ့အာင့ေကးာ့လမ့ဵ

ေကးာက့တဳတာဵမမို့နယ့

၁၄၃ Exotic Myanmar Travels and 

Tours

အမျတ့(၂၂၅)၊ အခန့ဵ  (၁၅၀၄)၊ အိုလပဳစတ့ာဝါ၊ ဗုိလေ့အာင့ေကးာ့

လမ့ဵ၊ ေကးာက့တဳတာဵမမို့နယ့

၁၄၄ Rubyland Tourism Serviecs 

Co., Ltd

အမျတ့(၃၉)ဘီ၊ ဖုိဵစနိလ့မ့ဵ၊ ဗုိလခ့း ို(၂)ရပ့က်က့၊ ဗဟန့ဵ မမို့နယ့

၁၄၅ An Bwae Oo Travels

and Tours Company

An Bwae Oo Travel & Tours

အမျတ့(၅၄၈)၊ ၄ လွှာ၊ ကမ့ဵနာဵလမ့ဵ၊ ေဆဵရိုဵ တန့ဵ ၊ 

မငိမ့ဵခးမ့ဵေရဵရပ့က်က့၊ ကကည့္မင့တုိင့မမို့နယ့

၁၄၆ ေရွှေညီကုိ

စာဵေသာက့ဆိုင့

ကး ိုက့ထီဵ ရိုဵ ဘုရာဵလမ့ဵ၊ ေဇယးာမ်နရ့ပ့က်က့၊ ကး ိုက့ထိုမမို့

၁၄၇ ASTONS Specialities 

Restaurant

302 B, 3rd Flr, Myanmar Plaza

05-0009, 5th Flr, Junction City

၁၄၈ 443 Restaurant (၈၅) ဆပ့ိကမ့ဵသာလမ့ဵ

သေဘောဆပ့ိထာဵ၀ယမ့မို

၁၄၉ ပန့ဵ ဝတီ စာဵေသာက့ဆိုင့ မမို့ေရျာင့လမ့ဵ၊ (၆) ရပ့က်က့၊  မအပူင့မမို့။

၁၅၀ Feel Gold Restaurant အမျတ့(၄၈၄)၊ ဗုိလမ့ျူ ဵဗထူဵ လမ့ဵ၊ (၄၅)ရပ့က်က့၊ 

ေ္မာက့ဒဂုဳမမို့နယ၊့ ရနကု့နမ့မို့။

၁၅၁ ဟနန့ေီကကဵအိုဵ / ဆခီးက့ဆိုင့ ္မနမ့ာဴမီဵရထာဵ၊သက့သာဆိုင့ခန့ဵ ၊ 

နဳ့သာကုန့ဵ ရပ့က်က့၊အင့ဵစနိေ့ဘာလုဳဵ  က်င့ဵေရျ့ ၊ ဗဟုိလမ့ဵ၊ 

ရနကု့နမ့မို့။
၁၅၂ ေတာ့ဝင့နျင့ဵဆ ီစာဵေသာက့ဆိုင့ အမျတ့(၂၂၃)၊ ေရွှေဂုဳတုိင့လမ့ဵ၊ ဗဟန့ဵ

၁၅၃ La La Lah Grill & Pot (25/9), Yadanar Road, Thingangyun Township, Yangon.

၁၅၄ သင့ဴစတ့ိကကိုက့ စာဵဖ်ယစ့ုဳ ၂၆/၂၈၊ ဒဂုဳသီရလိမ့ဵ၊ ေကးာက့ေ္မာင့ဵ၊ တာေမ်မမို့နယ၊့ 

ရနကု့နမ့မို့



၁၅၅ Happy Country - 2 စာဵဥယးာဉ၊့

 သဳလးင့မမို့

ကး ိုက့ေခါက့ဘုရာဵကကီဵအနီဵ ၊ ကး ိုက့ေခါက့ဘုရာဵလမ့ဵ၊ 

သဳလးင့မမို့

၁၅၆ အိုေအစစ ့စာဵေသာက့ဆိုင့ ၁၁၅ မုိင့၊ ယာဉရ့ပ့နာဵစခန့ဵ ၊ ္ဖူဵ

၁၅၇ KCK RESTAURANT အမျတ့ (၇၇၆)၊ ဗုိလခ့းုပ့လမ့ဵ၊ (၉) ရပ့က်က့၊ 

လမ့ဵမေတာ့မမို့နယ၊့ ရနကု့နမ့မို့။

၁၅၈ ဇမ္ဗ စိုဵ အေသဵစာဵစက့မှုလက့မှုလု

ပ့ငန့ဵ

အမျတ့( ၁)စက့မှု(၁)လမ့ဵေမတာ္ပန်.့

စက့မှုရပ့က်က့။

၁၅၉ ေကးာ့ကကာဵသဳ္ဖူလပ့ုငန့ဵ

နျင့ဴ ထမင့ဵေပါင့ဵအိုဵ ၊ လပ့ုငန့ဵ သဳုဵ၊

 လဘက့ရည့ 

ဆိုင့သဳုဵမီဵဖုိအမး ိုဵမး ိုဵထတ့ုလပ့ုေရ

ာာင့ဵ ဝယေ့ရဵ

ရနက့ကီဵေအာင့လမ့ဵ၊ ၂ ရပ့က်က့၊ ဇနု ့(၇)၊ လှိုင့သာယာ၊ ရနကု့န့

၁၆၀ Ok ပူတင့ဵေပါင့မုန့န့ျင့ဴ မုန့မ့း ိုဵစုဳ အမျတ့(၈၀၂)၊ ေအာင့ရတနာလမ့ဵ၊

 ၇၉ ရပ့က်က့၊ ဒဂုဳဆပ့ိကမ့ဵ

၁၆၁ ေဌဵေဌဵအဆင့ဴ္မင့ဴ 

စာဵေသာက့ကုန့

၁၂၇ (က) ေရတာရျည့လမ့ဵေဟာင့ဵ၊ ဗဟန့ဵ မမို့နယ့

၁၆၂ ဝင့ဵ (နို္ဓေအဵေခးာင့ဵ) No (489) B ဆင့ပဳု ေကးဵရာွ၊ လျည့ဵကူဵ

၁၆၃ ဒဂုဳ-မန့ဵ  အမှုန့က့ကိတ့စက့ ၈/၂၁ - မစိုဵ ရမ့ိရပ့ (၄)လမ့ဵ၊ ေရွှေခးအီပ့ုစ၊ု ပးဉ့ဵ မနာဵမမို့။

၁၆၄ ေခတ့ေရစီဵ  ကုမ္ပဏလီမိီတက့ အမျတ့(၁၁)၊ ရတနာ ပဳု(၇)လမ့ဵ၊ (၉)ရပ့က်က့၊ 

သာေကတမမို့နယ၊့ ရနကု့နမ့မို့။

၁၆၅ ထနဇ့ယကု့မ္ပဏီ ၆၁,၆၂/ ၇၅,၇၆ ၊ ၆၆ လမ့ဵနျင့ဴ ၆၇ လမ့ဵကကာဵ၊ (၃၂)ရပ့က်က့၊ 

္ပည့ကကီဵ တဳခန်။့

၁၆၆ Hotel ThanLwin Paradise ေရွှေကင့ဵ(၄)လမ့ဵအမျတ့(၈) ရပ့က်က့၊ ဘာဵအမဳမို့။

၁၆၇ HLA သီဟုိဆလဳပ့ုငန့ဵ ကေ္မာကကီဵ စာကကည့ဴတုိက့နေဳဘဵ

ကဘူရာွ၊ေလာင့ဵလုဳမမို့နယ၊့ ထာဵဝယမ့မို့။

၁၆၈ ေမကမ့ဵေဇာ့ဆ ီ

ထတ့ုလပ့ုေရဵလပ့ုငန့ဵ

အမျတ့(၁)တနသောရလီမ့ဵမကကီဵ၊ ေတာရေကးာင့ဵရပ့၊ မမိတ့မမို့။

၁၆၉ ေရွှေကမ္ဘာဴဆနစ့က့ ေညာင့ပင့သာရာွ၊ ေရတာရျည့မမို့နယ၊့ပဲခူဵ တုိင့ဵ။

၁၇၀ ္မေတာင့သာဵ 

စာဵေသာက့ကုနလ့ပ့ုငန့ဵ  

(သကကာဵ စက့)

စစကုိ့င့ဵတုိင့ဵေဒသကကီဵ၊ ထီဵ ခး ိုင့ဴမမို့နယ၊့ ္မေတာင့ရာွ

၁၇၁ ေရွှေလမင့ဵ ဆနစ့က့ အိုဵ ဘုိစစကုိ့င့ဵေဒါင့ဴရပ့၊ ေကးာင့ဵကုန့ဵ မမို့

၁၇၂ King Island Virgin Coconut Oil

 ထတ့ုလပ့ုေရဵ

အမျတ့ ၂၀၆၊ န၀ရတ့လမ့ဵ အထက့ေရပုန့ဵ ရပ့၊ မမိတ့ မမို့။

၁၇၃ King Bridge Hotel & Resort နယေ့္မ(၁၀)၊ မင့ဵတဳတာဵ ရပ့က်က့၊ မုိဵကုတ့မမို့၊

၁၇၄ Perfect Hotel ၅၉လမ့ဵ၊ သိပ္ဳပလမ့ဵေထာင့ဴ၊ မဟာေအာင့ေ္မမမို့နယ၊့ မန္တေလဵ



၁၇၅ ္မနမ့ာ္ပည့ဟိန့ဵ မ်န ့

အ္ပည့္ပည့ဆိုင့ရာ ကုမ္ပဏီ

အမျတ့(၂၄၂)၊ ေအာက့လမ့ဵမကကီဵ

ေရွှေေတာင့ရပ့၊ ေမာ့လမမိုင့မမို့

၁၇၆ ေရွှေကးာဵ ယက္ကန့ဵ လပ့ုငန့ဵ ကးာဵမေသာက့ေကးဵရာွ၊ 

စစေ့တ်မမို့နယ။့

၁၇၇ ပင့လယေ့လေ္ပတည့ဵခို

ရပ့ိသာ

(၁)ရပ့က်က့၊ ေအာင့မဂေလာကျွန့ဵ ဆင့ဵ လမ့ဵ၊ေခးာင့ဵသာေကးဵရာွ

၁၇၈ သန့စ့င့နျမ့ဵေလျာ့လပ့ုငန့ဵ အမျတ့ ၇၈/၇၉၊ အေဝရာလမ့ဵ၊ မေက်ဵမမို့

၁၇၉ ေရွှေမန္တေလဵလက့ဘက့ရည့ဆိုင့ နန-၉/၁၁၊ ၆၂ လမ့ဵ၊ စဳ္ ပ 

လမ့ဵနျင့ဴမဂေလာလမ့ဵကကာဵ၊ စက့မှုဇနု့(၁) ္ပည့ကကီဵ တဳခန်မ့မို့နယ့

၁၈၀ Aung Myint Mo Hotel ရနကု့န-့မန္တေလဵလမ့ဵနျင့ဴ ကျွဆဲည့ကနက့ာဵဝင့ဵ 

ေထာင့ဴ္ပည့ကကီဵတဳခန့်

မမို့နယ့
၁၈၁ Victoria Hotel အမျတ့(၁၇၆)၊ ၃၁ လမ့ဵ၊ 

၈၂ နျင့ဴ၈၃ ကကာဵ၊ ခးမ့ဵေအဵသာစမဳမို့နယ့

၁၈၂ D & T Myanmar Travels

Company Limited

အခန့ဵ (ဒီ-၁၀၄/ေအ)၊ ေရွှေ ဖူပလာဇာ၊ ပထမထပ့၊ ၇၇ နျင့ဴ ၇၈ 

ကကာဵ၊ ၃၂ နျင့ဴ ၃၃ ကကာဵ မန္တေလဵမမို့။

၁၈၃ ေကးာက့ဆူဵ

ေသာက့ေရသန့့

အမျတ့ (၁၈၃) ကနဖ့းာဵ လမ့ဵမကကီဵ၊ ကဳဖးာဵရပ့က်က့ မမိတ့မမို့

၁၈၄ Strar light ေသာက့ေရသန့့ အမျတ့ MNS စက့မှုရပ့က်က့ ္မစက့ကီဵနာဵမမို့

၁၈၅ ေအဗ်န ့အထည့ခးုပ့လပ့ုငန့ဵ အမျတ့ (၂၅၀)၊ (၉) လမ့ဵ၊ ရနမ့း ိုဵနိုင့ရပ့၊ မေက်ဵမမို့။

၁၈၆ ေရွှေသဇင့ဟုိတယ့ အမျတ့ ၂၅၀၊ လမ့ဵမကကီဵ၊ ေကးဵပင့ကကီဵ ရပ့က်က့၊ စစေ့တ်မမို့။

၁၈၇ Ayarwaddy  River View Hotel ၂၂ x ၂၆လမ့ဵကကာဵ၊ မမို့ပတ့ကမ့ဵနာဵ လမ့ဵ၊ 

ေအာင့ေ္မသာစမဳမို့နယ၊့ မန္တေလဵ

၁၈၈ Pepper Garden Resort Hotel အမျတ့(၁၇၆-က)၊ ဇ ရပ့က်က့

ကင့ဵပ်န့ဵ ေခးာင့ဵေကးဵရာွ

ကး ိုက့ထိုမမို့နယ့
၁၈၉ Sun Shine Hotel အမျတ့(၃၁/က)၊ မမို့ေရျာင့လမ့ဵ

ေ္မနကုီန့ဵ ရပ့၊ ေမာ့လမမိုင့မမို့။

၁၉၀ ကုိ္ပန့်ဝ့င့ဵ ဆာဵလပ့ုငန့ဵ ေရွှေထီဵ ေကးဵရာွ၊ ေဒဵဒလေူကးဵရာွအပ့ုစ၊ု ဖးာပဳုမမို့နယ။့

၁၉၁ ဦဵဖုိဵနိုင့ ေင်ဟသော

ပဲ်ရုဳ၊ နျမ့ဵအခ်ဳချွတ့၊ နျမ့ဵ ကာလာခ်ဲ

အမျတ့ (၈၁)၊ အထက (၁) လမ့ဵ၊ ရနေ့အာင့ရပ့၊ ေအာင့ေဇယးာ

 အမျတ့ A (5), A (6), B (5), B (6)

၁၉၂ ေတာ့ဝင့အထည့စက့ ရာွသစရ့ာွ၊ ရာွတန့ဵ အပ့ုစ၊ု ဝမ့ဵတ်င့ဵမမို့

၁၉၃  Amara orchid အမျတ့(ေအ-၅၂၂)၊ ကေ္မာကမ့ဵလမ့ဵနျင့ဴ

မမို့သစ ့၇ လမ့ဵေထာင့ဴ ၊ ထနိသ့စရ့ပ့ထာဵဝယမ့မို့။



၁၉၄ Sun Flower Tissue ေင်ပုလစဲက့မှုဇနု၊့ မမိတ့မမို့။

၁၉၅ သိန့ဵ ရတနာ

ဆနစ့က့

သလပ့ခာ်ေကးဵရာွ၊ပုသိမ့မမို့။

ေင်ေဆာင့

၁၉၆ ေတာင့ေပ္ဒသာဵလက့ဖက့ေ္ခာက့ အမျတ့ (၁၄၈)၊ သီတာမမိုင့လမ့ဵ၊ ၆၈&၆၉လမ့ဵကကာဵ၊ 

မဟာေအာင့ေ္မမမို့နယ၊့ မန္တေလဵ

၁၉၇ ေအာင့မိသာဵစ ုဝါကကိတ့စက့နျင့ဴ 

သီဵနျဳစုဳ ပဲ်ရုဳ

ေတာင့တ်င့ဵကကီဵ-နတ့ေမာက့လမ့ဵ၊ ေမာင့ဵတုိင့ (၂) ရပ့က်က့၊ 

ေတာင့တ်င့ဵကကီဵမမို့

၁၉၈ ဦဵစိုဵ ္ပန့် ့ေ္မပဲခ်ဲစက့ အမျတ့ (၃၅၆၆)၊ ေအာင့ေစတနာ (င) ၊ (၇) လမ့ဵ၊ မေက်ဵ

၁၉၉ ေအဵကကက့သ်နေ့ကကာ့

လပ့ုငန့ဵ

ဆင့စလယ်ေ့ကးဵရာွ၊ ္မင့ဵကန ့အပ့ုစ၊ု မမို့သစရ့ပ့၊ မိတ္ီထလာမမို့

၂၀၀ ေဒ္ဒေအဵ Mother City အမျတ့(၁၄၃၅)၊ သေ္ပကုန့ဵ  ေကးဵရာွ အပ့ုစ၊ု တပ့ကုန့ဵ မမို့

၂၀၁ Paragon Hotel အမျတ့(စ-၄)၊ ခိုင့ေရွှေဝါ လမ့ဵနျင့ဴ ဇလပ့ဝါလမ့ဵ၊ ၆၅နျင့ ၆၆ ကကာဵ၊

 ခးမ့ဵ္မသာစည့မမို့နယ့

၂၀၂ Golden City Light Hotel အမျတ့(၅၀)၊ ၇၇ လမ့ဵ၊ ၃၄ နျင့ဴ ၃၅ ကကာဵ၊ က္န္စနမ 

ဟီရပ့က်က့၊ခးမ့ဵေအဵ သာစမဳမို့နယ့

၂၀၃ Hotel 8 အမျတ့(၅၉၂)၊ ၂၉ လမ့ဵ၊ 

၈၂ နျင့ဴ ၈၃ ကကာဵ ခးမ့ဵေအဵသာဇမဳမို့နယ့

၂၀၄ Gold Yadanar Hotel အမျတ့(၁၁၁)၊ ၃၄ လမ့ဵ၊ 

၇၇ နျင့ဴ ၇၈ ကကာဵ၊ ခးမ့ဵေအဵသာစမဳမို့နယ့

၂၀၅ ေရွှေနျင့ဵဆဟုိီတယ့ ၅၈နျင့ဴ ၅၉ လမ့ဵကကာဵ၊ 

ရမ်ဲနေ့တာင့ရပ့က်က့၊ မဟာေအာင့ေ္မ မမို့နယ့

၂၀၆ ္ပည့ဟိန့ဵ ေကးာ့ ေ္မပဲခ်ဲစက့ အမျတ့ (၄၅၈)၊ ရနေ့အာင့ (၁၆) လမ့ဵ၊ မေက်ဵမမို့။

၂၀၇ ရတနာမဖိုဵ ဝါစက့လပ့ုငန့ဵ အမျတ့ (၂) ရပ့က်က့၊ ေကးာက့တဳခါဵလမ့ဵ၊ မင့ဵဘူဵမမို့။

၂၀၈ ေအာင့ အထည့ခးုပ့လပ့ုငန့ဵ ပုလဲ္ ဖူလမ့ဵ၊ အမျတ့(၂) ရပ့က်က့

္မဝတီမမို့။

၂၀၉ Shin Thant Distribution အမျတ့(၅၈)၊ မမို့တ်င့ဵလမ့ဵ၊ အေနာက့ရပ့၊ထာဵဝယမ့မို့။

၂၁၀ "ေတာ့ဝင့ရတနာ"

ဟုိတယ့

အမျတ့(၁၁)၊ ေဒါနလမ့ဵ၊ ၃ ရက့က်က့၊ ဘာဵအမဳမို့

၂၁၁ "သီတာစန့ဵ " FAMILY

အထည့ခးုပ့လပ့ုငန့ဵ

္ပည့သာယာ(၂)လမ့ဵ၊

(၄)ရက့က်က့၊ ္မဝတီမမို့

၂၁၂ ္မဝတီ ဟုိတယ့ (၄)ရက့က်က့၊ ဘုရင့ဴေနာင့လမ့ဵ၊ ္မဝတီမမို့

၂၁၃ ခိုင့ေရွှေဝါ ေ္မပဲခ်ဲစက့ အမျတ့ (၄၉)၊ (၅) လမ့ဵ၊ ရနက့င့ဵရပ့က်က့၊မေက်ဵမမို့

၂၁၄ ေမ္မတ့နိုဵ  ေ္မပဲခ်ဲစက့ အမျတ့ (၄၅၁)၊ ရနေ့အာင့ (၁၆) လမ့ဵ၊ မေက်ဵမမို့။

၂၁၅ Bunny၊ အတ့ိနျင့ဴအထည့

ခးုပ့လပ့ုငန့ဵ

၂၆ လမ့ဵ၊ ၈၆နျင့ဴ ၈၇ ကကာဵ

ေအာင့ေ္မသာစမဳမို့နယ။့



၂၁၆ Group 6, BBQ and Resturant အမျတ့(ဒ-၆/၃၁)၊ မဟာမမိုင့(၂) ရပ့က်က့၊ ၆၃ လမ့ဵ၊ ၃၈နျင့ဴ ၃၉

 ကကာဵ၊မဟာေအာင့ေ္မမမို့နယ့

၂၁၇ ဂးစက့ာဵ ဖိနပ့လပ့ုငန့ဵ ဓမ္မာရုဳလမ့ဵ၊ အမျတ့ (၁၂) ပခကု္က မမို့

၂၁၈ Hotel Iceland အမျတ့(၄၁)၊ ၂၂ လမ့ဵ၊ 

၈၉ နျင့ဴ ၉၀ ကကာဵ၊ ေအာင့ေ္မသာစမဳမို့နယ့

၂၁၉ ေမခဟုိတယ့ အမျတ့(၇၄၅)၊ ၇၂ လမ့ဵ၊ ၃၁ နျင့ဴ ၃၂ ကကာဵ၊ ရနမ့း ိုဵလုဳရပ့က်က့

ခးမ့ဵေအဵသာစမဳမို့နယ့

၂၂၀ Shwe Ye Men Hotel ၅၃ လမ့ဵ၊ ၃၈နျင့ဴ ၃၉ ကကာဵ

ရမ်ဲနေ့တာင့၊ မဟာ ေအာင့ေ္မမမို့နယ့

၂၂၁ လင့ဵနျင့ဴေမာင့ ကုမ္ပဏီ အခန့ဵ (၇စ၊ီ ) ၇ လွှာ၊  ၆၇ လမ့ဵနျင့ဴ၄၃ လမ့ဵေထာင့ဴ

မဟာေအာင့ေ္မမမို့နယ့

၂၂၂ ပုလကဲမ္ဘာမုန့တုိ့က့ အမျတ့ (၈၇) စကာဵဝါလမ့ဵ

ကနေ့ခါင့ရပ့ မမိတ့မမို့

၂၂၃ ပန့ဵ သဇင့ကယာဵ 

ရိုဵ ရာယက့ကန့ဵ  လပ့ုငန့ဵ

အမ့ိအမျတ့ - နရ ၃၀၄ GTC လမ့ဵ၊ နတ့ေဘာ့ဝမ့ဵ(ရျမ့ဵ) 

ရပ့က်က့၊ လ်ို င့ေကာ့မမို့

၂၂၄ ေင်္ပည့ဟိန့ဵ  အထည့စက့ အမျတ့ (၁၇/၂၆)၊ ေတာင့ကင့ဵရပ့၊ ပလပ့ိ အပ့ုစ၊ု စဉဴ့ကုိင့ဵမမို့နယ။့

၂၂၅ ေကးဵမင့ဵပဲ်ရုဳနျင့ဴ ္ပည့ဴစုဳေအာင့  

ဆစီက့လပ့ုငန့ဵ

အမျတ့ (၆၁/၁၇၂)၊ (၇) လမ့ဵ၊ ရနက့င့ဵရပ့က်က့၊ မေက်ဵမမို့။

၂၂၆ ဦဵေဇာ့လတ့ ဆကီကိတ့ လပ့ုငန့ဵ အမျတ့ (၂)၊ ေကးာက့တဳခါဵလမ့ဵ၊ မင့ဵဘူဵမမို့။

၂၂၇ ေင်ဇင့ေယာ့ ဆစီက့လပ့ုငန့ဵ အမျတ့ (၁၂၇၊ ၁၂၉၊ ၁၈၆) ၊ ( ၁၀ x ၁၁) လမ့ဵကကာဵ၊ 

ရနေ့အာင့ရပ့၊ မေက်ဵမမို့

၂၂၈ ္မတဳခန် ့K - One အမျတ့ (၂၉၄)၊ အထက (၁) လမ့ဵ၊ ရနမ့း ိုဵနိုင့ရပ့၊ မေက်ဵမမို့။

၂၂၉ ေဒဵေဒဵ "Day Day" ကယာဵရိုဵ ရာ

 ရက့ကန့ဵ လပ့ုငန့ဵ

ဒ-၂၂၊ ေတာင့ထပ့ိပန့ဵ

လမ့ဵ၊ ေဒါနိုဵ ကူဵရပ့က်က့၊ လ်ို င့ေကာ့မမို့။

၂၃၀ မငိမ့ဵခးမ့ဵေကာင့ဵကင့ပဳုနျိပ့နျင့ဴ 

စာအပ့ုခးုပ့လပ့ုငန့ဵ

၈၈လမ့ဵ၊ ၃၁ x ၃၂ ကကာဵ၊ ္ပည့ကကီဵ ေပးာ့ဘ်ယအ့ ေနာက့၊ 

ခးမ့ဵေအဵ သာစမဳမို့နယ၊့ မန္တေလဵ

၂၃၁ Chancellor 5 

ခရီဵ သ်ာဵလပ့ုငန့ဵ နျင့ဴ 

စာဵေသာက့ဆိုင့

အမျတ့(၅၄)၊ တုိဵခးဲ့ ကမ့ဵနာဵလမ့ဵ

ဘုိကုန့ဵ ရပ့က်က့၊ ေမာ့လမမိုင့မမို့။

၂၃၂ HE ဆနစ့က့ ဘုန့ဵ ဘဲ့်ေကးဵရာွ၊ ေရွှေဘုိမမို့နယ။့

၂၃၃ ေရွှေ ပည့စုဳဟုိတယ့ အမျတ့(၄/ခ)၊ အိုဵ တန့ဵ ေလဵလမ့ဵ

မင့ဵလမ့ဵရပ့က်က့၊ စစကုိ့င့ဵမမို့



၂၃၄ Relax စာဵေသာက့ဆိုင့ ကကို့သဳုဵပင့-၃ ရပ့က်က့၊ ကေလဵမမို့

၂၃၅ စနိရ့တီကကာဇစဳက့ ကကဃ-လမ့ဵ၊ စက့မှုဇနု၊့ မဳုရာွမမို့။

၂၃၆ စိုဵ စမဳက့မန့ဵ နျင့ဴသစသီ့ဵယိုစုဳ အမျတ့(၅၂)၊လာဘလမ့ဵ

္မမာလာရပ့္ပင့ဦဵလင်

၂၃၇ MaMa Quest House အမျတ့(၅/ဘီ)၊ လမ့ဵ(၆၀)၊ ၂၅ နျင့ဴ ၂၆ ကကာဵ၊ မဟာေဇယးာဘဳုရပ့

ေအာင့ေ္မသာစမဳမို့နယ။့

၂၃၈ Glaxy Motel (၂)ရက့က်က့၊ သစ္စာလမ့ဵနျင့ဴသီတာလမ့ဵေထာင့ဴ

ဘာဵအမဳမို့

၂၃၉ "ပုိင့" သဳပန့ဵ တဳခါဵ

အလမီူနယီမ့

လပ့ုငန့ဵ

ဗုိလခ့းုပ့လမ့ဵ၊ (၅)

ရက့က်က့၊ ္မဝတီမမို့

၂၄၀ ေအာင့ခးမ့ဵသာ ေ္မပဲခ်ဲစက့ သနေ့တာကုန့ဵ ေကးဵရာွ၊ မေက်ဵမမို့။

၂၄၁ ္ပည့ဴ့လျှ ဳမဖိုဵ ဆကီကိတ့လပ့ုငန့ဵ ပခကု္က ခရိုင့၊ ္မစေ့္ခမမို့

တုိဵခးဲ့  (၂) ရပ့ ။

၂၄၂ မင့ဵထက့ေကးာ့ ေ္မပဲခ်ဲစက့ အမျတ့ (၄၈၈) ၊ (၁၇) လမ့ဵ၊ ရနေ့အာင့ရပ့၊ မေက်ဵမမို့။

၂၄၃  ေဒ္ဒစပဳယ့္ ဖူ စက့ယက္ကန့ဵ အမျတ့ လ - ၇၃၊ ေလဵစရုပ့က်က့၊ အမရပူရ။

၂၄၄ MA အတ့ုလပ့ုငန့ဵ အိုဵ ေတာ့၊ ပန့ဵ ခးရီပ့၊ အမရပူရမမို့၊ အပ- ၅၃

၂၄၅ Family World Motel အမျတ့(၈၄)၊ ကကာညိုလမ့ဵသ်ယ ့(၂)၊ ကကာကနရ့ပ့က်က့၊ 

သဳ္ဖူဇရပ့မမို့နယ့

၂၄၆ တိတ့ဝမ့ ဆနစ့က့ ္မင့ဵကဆပ့ိ၊ ကနက့ကီဵေထာငဴ့

၂၄၇ ခင့သက့ေဝ၊ အနု့ဵ သီဵ

အလျဆင့လပ့ုငန့ဵ

အမျတ့(၂)ရပ့က်က့၊ ပုသိမ့- ေခးာင့ဵသာလမ့ဵမကကီဵ

ေခးာင့ဵသာမမို့နယ။့

၂၄၈ ဦဵေအာင့္မင့ဴထန့်ဵ

Sanctuary Hotel

အက်က့အမျတ့ (၆၄၈) ဦဵပုိင့အမျတ့ (၂-ဃ+၃) ၊ ၇၈ လမ့ဵ၊ ၃၆ x

 ၃၇ ကကာဵ၊ ေဟမမာလာေ္မာက့ရပ့က်က့၊ 

မဟာေအာင့ေ္မမမို့နယ့
၂၄၉ "ဝင့ဵ" တည့ဵခိုရပ့ိသာ ေရွှေကင့ဵ(၄)လမ့ဵ၊ (၈) ရပ့က်က့၊ ဘာဵအမဳမို့

၂၅၀ ေအာင့္ပည့ဴမဖိုဵ ေ္မပဲခ်ဲစက့ အမျတ့ (၅၂၃)၊ (၁၈) လမ့ဵ၊ ရနေ့အာင့ရပ့၊ မေက်ဵမမို့။

၂၅၁ လျဝင့ဵေမာ့ 

ဆုဳဆကီကိတ့လပ့ုငန့ဵ

ကမ္ဘာေအဵရပ့က်က့၊ ္မစေ့္ခ၊ ပခကု္က မမို့နယ။့

၂၅၂ ေကးာ့ အထည့ခးုပ့လပ့ုငန့ဵ အမျတ့(၄)ရပ့က်က့၊ ္မဝတီမမို့။

၂၅၃ ဦဵကုိေလဵ (ကာဵ၊ ဆိုင့ကယ ့အမုိဵ

 အကာ) လပ့ုငန့ဵ

အ/၈-၉၊ အေဝရာလမ့ဵ၊ ရနေ့ဝဵရပ့က်က့၊ မေက်ဵမမို့။

၂၅၄ ဆဝုိုင့ဵ (Canteen) FULL Tex Co., Ltd သုိဵေမွှ စက့ရုဳ၊ 

ေတာင့ကေလဵ၊ဘာဵအဳ



၂၅၅ ေအာင့ေအာင့ ေခါက့ဆ်ဲနျငဴ့

မုန့့မး ိုဵစုဳလပ့ုငန့ဵ

မမိတ့ အမျတ့ (၃၆) ဘုရာဵကုိဵဆ ူ၁ လမ့ဵ ကကဳေတာက်က့ သစရ့ပ့

၂၅၆ မုိဵဆန့ဵ ပန့ဵ  အမ့ိတ်င့ဵမှု

လပ့ုငန့ဵ

အမျတ့ (၈၆)၊ စပဳယလ့မ့ဵ၊ ေရွှေေတာင့ရပ့က်က့၊ လ်ို င့ေကာ့မမို့။

၂၅၇ ရျမ့ဵရိုဵ မ စာဵေသာက့ဆိုင့ အမ့ိအမျတ့-နခ/၉(၁၅၆) 

မမို့သစက့ကီဵ၊ ရျမ့ဵရာွ၊ 

္မစက့ကီဵနာဵ။
၂၅၈ ဦဵေစာတင့မုန့ဟ့င့ဵခါဵဖတ့လပ့ုငန့

ာဵ

အမျတ့ (၁၄၀)၊ အမျတ့ (၃) လမ့ဵမကကီဵ၊ ေဒါဥခ ူရပ့က်က့၊ 

လ်ို င့ေကာ့။

၂၅၉ Princess Power Manufacturing အမျတ(့၁၈/၂၁၂) ကေနာငမ့င့ဵ သာဵကကီဵလမ့ဵ၊

ေရွှေေပါက့ကဳစက့မှုဇနု၊့ ေ္မာက့ဥက္ကလာပမမို့

၂၆၀ Delous Co., Ltd အမျတ(့၁၁၀၁,၁၁၀၂,၁၁၀၃) ၊ေရွှေေတာငက့ကာဵလမ့ဵ၊၆၃ ရပ့က်က့ ၊ 

စက့မှုဇနု ့၂ ၊ ေတာငဒ့ဂုဳ

၂၆၁ Heritage Bagan Hotel က်င့ဵ အမျတ ့(၁၅၁၃) ေ္မနေဲလဵ ေကးဵရာွအပ့ုစ၊ု ေညာငဦ့ဵမမို့နယ၊့ 

မန္တေလဵတိုင့ဵ ေဒသကကီဵ

၂၆၂ Ngapali Paradise Hotel ဇီဵ ္ဖူကုန့ဵ ရပ့က်က့၊ ငပလီမမို့၊ သဳတ်ဲခရိုင၊့ ရခိုင့္ ပည့နယ့

၂၆၃ 360 Kalaw Hotel (၁၈/၁၅၂)၊ (၉) ရပ့က်က့၊ ကေလာမမို့၊ရျမ့ဵ(ေတာင)့။

၂၆၄ ေတာ့ဝငထ့်န့ဵ

စတာဵ ဘုရာဵဖူဵ လုပ့ငန့ဵ

အမျတ-့၅၆/ဘီ၊ ေအာငသု့ခလမ့ဵ၊ ေဇယးာသီရရိပ့က်က့၊ ေဒါပဳုမမို့နယ၊့

 ရနကု့နမ့မို့

၂၆၅ ထူဵ ဂးပနစ့ာဵေသာက့ဆုိင့ ကမ့ဵနာဵလမ့ဵ၊ ေရပုန့ဵ ရပ့က်က့၊ မမိတမ့မို့၊ 

တနသောရတီိုင့ဵ ။

၂၆၆ ေဇာ့ရနဲိုင ့ဘုရာဵဖူဵခရီဵ သ်ာဵလုပ့ငန့ဵ အမျတ ့(၈၅၃)၊ ၄ လွှာ၊ သမာဓိလမ့ဵ၊ေမတ္တာ္ပန့် ့ရပ့က်က့၊ 

တာေမ်မမို့နယ၊့ ရနကု့န။့

၂၆၇ Thousand Sceneries Tour Co; Ltd ၈၈၉/ A, (၁)လမ့ဵ-ေ္မာက့၊ မဟာသုခတိာလမ့ဵမ၊ အေရျ့ ကကို့ကုန့ဵ ၊ 

အင့ဵ စနိမ့မို့နယ၊့ရနကု့နမ့မို့

၂၆၈ Colour Stone Restaurant အမျတ(့၃၄)၊ ေလဵေထာငဴ့ ကနလ့မ့ဵ၊ တာေမ်ေလဵ ရပ့က်က့၊  

တာေမ်မမို့နယ့

၂၆၉ ေလေ္ပ Bar & Restaurant အမျတ(့၁၆)၊ ဦဵေအာင ့္မတလ့မ့ဵ၊ သေ္ပကုန့ဵ

ရပ့က်က့၊ မဂေလာေတာင့္ပန့်မ့မို့နယ့

၂၇၀ ္မတသု့ခ ဆာဵကကိတလု့ပ့ငန့ဵ  အမျတ ့၁၊ေရွှေဥေဒါင့ဵ လမ့ဵ၊ ကန္နာဵအေနာက့ရပ့က်က့၊ အင့ဵ စနိ့

၂၇၁ ေရွှေကဴဳေကာ့လက့ဖက့ရည့ဆုိင့ ဂန္ဓမာဟုိဵေစဵဝင့ဵ ၊ ဂန္ဓမာ လမ့ဵ၊ (၈)ရပ့က်က့၊ မရမ့ဵ ကုန့ဵ မမို့နယ၊့ 

ရနကု့နမ့မို့

၂၇၂ Myanmar Luxury Group Co.,Ltd အမျတ(့၉၀/၄၂)၊ စက့မှုလမ့ဵ၊ ေရွှေ ပည့သာစက့မှုဇနု ့(၁)၊ 

ေရွှေ ပည့သာမမို့နယ၊့ ရနကု့နမ့မို့။

၂၇၃ Royal Platinum Hotel အမျတ(့၁၄၃)၊ေတာ့ဝငရ့ပ့ိသာလမ့ဵ၊ ေရတာရျည့ရပ့က်က့၊ 

ဗဟန့ဵ မမို့နယ၊့ ရနကု့န့

၂၇၄ Golden Cave Hotel ေရွှေဥမငဘု့ရာဵလမ့ဵ၊ ဆငေ့ခါင့ဵ ရပ့က်က့၊

ပင့ဵ တယမမို့၊ ရျမ့ဵ္ပည့ေတာငပုိ့င့ဵ



၂၇၅ ဟုိတယ ့ဖုိဵစနိ့ အမျတ ့(၆၇) ဘီ၊ ဖုိဵစနိလ့မ့ဵ၊ ဗဟန့ဵ မမို့နယ့

၂၇၆ Azura Beach Resort 1D, ေတာ့ဝငဆ့ငမ့င့ဵ က်နဒ့ို၊ အလဳုမမို့နယ၊့ ရနကု့န့

၂၇၇ ေနာငတ့ုဳဟုိတယ ့ကုမ္ပဏီလီမိတက့ အမျတ ့(၉၆)၊ ဓမ္မာရုဳလမ့ဵ၊ (၁၁) ရပ့က်က့၊လှိုငမ့မို့နယ၊့ ရနကု့န။့

၂၇၈ မုိဵကုတအ့ငတ့ာပရိုက့(စ)့လီမီတက့ အမျတ-့၁၂၊ကုိယမ့င့ဵ ကုိယခ့းင့ဵ

လမ့ဵ၊ ဗုိလ့ခး ို ၁ ရပ့က်က့၊ ဗဟန့ဵ မမို့နယ့

၂၇၉ သဳေယာဇဉ ့(INN) ဦဵပုိငအ့မျတ ့(၂၂၃/၁၊ ၂၂၃/၃) 

အက်က့အမျတ(့၁၁၅)၊ေညာငေ့ရွှေေကးဵရာွ၊ ေပးာ့ဘ်ယ၊့ 

ရမည့ဵသင့ဵ ခရိုင၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵ ေဒသကကီဵ

၂၈၀ NOBLE HOTEL အမျတ(့၂၅၀/၄၅) လမ့ဵမကကီဵ၊ ေမာလိပ့ရပ့က်က့၊ စစေ့တ်မမို့

၂၈၁ PERFECT DAYS TRAVEL AND 

TOUR COMPANY LIMITED 

အမျတ(့၂၆)၊နယ်န့လီမ့ဵ၊ ပထမထပ့

အလဳုမမို့နယ့

၂၈၂ EASY GO TRAVELS & TOURS 

COMPANY LIMITED

အမျတ(့၁၁၃/၁၁၅)၊ ၁ လမ့ဵ၊ ဗုိလ့္မတထ့်န့ဵ နျငဴ့ ဗုိလ့ခးုပ့လမ့ဵ၊ 

ဗုိလ့တစေ့ထာငမ့မို့နယ့

၂၈၃ Htoo Travels Company အမျတ(့၄၀၅)၊ ၄ လွှာ၊ တိုက့(ဘီ)၊ ပုလဲက်နဒ့ို ဗဟန့ဵ မမို့နယ့

၂၈၄ မး ိူ ဵ္မနမ့ာမင့ဵ ကုမ္ပဏီ အမျတ၁့၀၈၀၊ ၄၁ ရပ့က်က့၊ ဦဵခပုဳဵခး ိုလမ့ဵ ေ္မာက့ဒဂုဳမမို့နယ့

၂၈၅ Thai Pot BBQ Buffet 

Restaurant

အမျတ(့၂၅၀)၊ အေရျ့ ္မင့ဵ မပိုငက့်င့ဵ လမ့ဵ၊

တာေမ်မမို့နယ့

၂၈၆ Mann Irrawaddy Future 

Company Limited

အမျတ(့၁၇/၁၉)၊ ေ္မညီထပ့၊ သမာဓိလမ့ဵ ။ ဗး ိုင့ဵ ရာွမရပ့က်က့၊ 

ေကးာက့ေ္မာင့ဵ ၊ တာေမ်မမို့

၂၈၇ ခငန့န္ဒာ ခရီဵ သ်ာဵလုပ့ငန့ဵ

ကုမ္ပဏီ

အခန့ဵ အမျတ(့ဂး/ီ၀၂)၊ က်နဒ့ို(အီဵ )၊ ကေမ္ဘာေအဵဗီလာအမ့ိရာ၊ (၈) မုိင၊့ 

မရမ့ဵကုန့ဵ မမို့နယ၊့ ရနကု့န။့

၂၈၈ Zain Travels & Tours Co.,Ltd အမျတ ့(၂၂၅)၊ အေနာ့မာ(၅) လမ့ဵ၊(၁) ရပ့က်က့၊

သာေကတမမို့နယ၊့ ရနကု့န။့

၂၈၉ TAUNG CHUNE RESTAURANT အမျတ(့၈/၁၆)၊ ေရထ်က့ဦဵလမ့ဵ၊ 

ေရေအဵက်င့ဵ ရပ့က်က့၊ ေတာငက့ကီဵမမို့။

၂၉၀ စနိ ့- ၃၊ စာဵေသာက််ဆုိင့ ဆ/၅၄၊ သမုိင့ဵ ဘူတာ ရုဳလမ့ဵ၊ ၂ ရပ့က်က့၊ မရမ့ဵကုန့ဵ  မမို့နယ၊့ ရနကု့န့

၂၉၁ 9 Generation Force Co.,Ltd အမျတ ့(၁၈၅)၊ သီဟလမ့ဵ၊ ေဒါတမရပ့က်က့၊

လိ်ုငေ့ကာ့မမို့။

၂၉၂ နန့ဵ ထုိက့

ရျမ့ဵေခါက့ဆဲ်ဆုိင့

အမျတ ့(၁၄၅-၁၄၇), (၄၆-၄၇) လမ့ဵကကာဵ၊ ဗုိလ့ခးုပ့လမ့ဵ၊ 

ဗုိလ့တေထာငမ့မို့နယ၊့ ရနကု့န့

၂၉၃ Akkhaya Tea House

(အခရာ)၊ လက့ဖက့ ရည့ဆုိငလု့ပ့ငန့ဵ

အမျတ ့၁၃၄(က)၊ေအာငေ့ဇယးလမ့ဵ၊ 

(၁၄)ရပ့က်က့၊ ရနက့င့ဵ မမို့နယ၊့ ရနကု့န။့

၂၉၄ ဆရာေဌဵ ရျပ့၊ တိုက့ပဳု 

အထည့ခးုပ့လုပ့ငန့ဵ

အမျတ ့၁၀၃၈၊ ခးင့ဵ တင့်ဵ ္မစလ့မ့ဵ၊ (၉၁) ရပ့က်က့၊ ဒဂုဳဆိပ့ကမ့ဵမမို့နယ့



၂၉၅ လင့ဵ ေရာငဇ့င ့အမ့ိတင့်ဵ စက့ခးုပ့

လုပ့ငန့ဵ

အမျတ ့(၁၀၀၉)၊ ဝဇရီာ(၇) လမ့ဵ၊ င/ရပ့က်က့၊ေ္မာက့ဥက္ကလာပ

မမို့နယ၊့ ရနကု့န။့

၂၉၆ သ်န့ဵ နဒ ီအထည့ခးုပ့

လုပ့ငန့ဵ

အမျတ(့၅၃၆)၊ ေစာမဟာလမ့ဵ၊ 

၁၂ ရပ့က်က့၊ ဒဂုဳ အေရျ့ ပုိင့ဵ

၂၉၇ ဦဵေကးာ့မငမ့ိဵ (ခ)

ဦဵေကးာ့လ်င့

အမျတ(့၄၈)၊ စက့မှုလမ့ဵ၊ ေအာငမ့ဂေလာအေဝဵေ္ပဵဝင့ဵ ၊ 

မဂေလာဒုဳမမို့နယ၊့ ရနကု့နမ့မို့။

၂၉၈ စပယ့္ ဖူအထည့ခးုပ့နျငဴ့ က်နပ့းူတာ

 ပန့ဵ ထုိဵလုပ့ငန့ဵ

အမျတ(့၅၈၇)၊ စက့မှု (၁၀)လမ့ဵ၊ ၁၄၄၊ အသဳအနဳ့ဇနု၊့ ေတာငဒ့ဂုဳမမို့နယ့

၂၉၉ Winny Handmade Bag အမျတ(့၁၂)၊ ပထမထပ့၊  ဖးာပဳုလမ့ဵ၊ စမ့ဵေခးာင့ဵ မမို့နယ၊့ 

ရနကု့နမ့မို့(၃၈ - ၆လွှာB, မုိဵမခလမ့ဵ အငျာဵ)

၃၀၀ ပန့ဵ ပိေတာက့အမ့ိတင့်ဵ  

အထည့ခးုပ့လုပ့ငန့ဵ

အမျတ ့၂၀၂၊ ္မရတနာ (၆) လမ့ဵ၊ ခ/ရပ့က်က့၊

ေ္မာက့ဥက္ကလာပမမို့နယ၊့ ရနကု့န။့

၃၀၁ ေကာင့ဵ ္မတအ့ထည့ခးုပ့ အမျတ ့(ခ/၅၁၃)၊ သီရမိဂေလာလမ့ဵ၊ ေအာငခ့းမ့ဵသာ(၂)ရပ့က်က့၊ 

သနလ့းငမ့မို့ေတာငပုိ့င့ဵ ခရိုင။့

၃၀၂ ေရွှေသီရ ိ(Golden Glory) အမျတ ့(၂၇)၊ ္မရတနာလမ့ဵ၊ (၂) ရပ့က်က့၊ မရမ့ဵကုန့ဵ မမို့နယ့

၃၀၃ K.H.H အထည့စက့ မိတ္ီထလာမမို့နယ၊့ ကနသ့ာအပ့ုစစုက့မှုဇနု့

၃၀၄ Pro-Best Garment အမျတ ့(၄၂၀)၊ အဒ်ေတ္တာလမ့ဵ၊ ေရွှေေပးာက့ေကးဵရာွ၊ 

ေကးာက့တန့ဵ မမို့နယ၊့ ရနကု့န။့

၃၀၅ ဂန္ဓမာေသာက့ေရသန့့ အမျတ(့၅+၇)၊စာသငေ့ကးာင့ဵ လမ့ဵ၊ ေသာက့ေတာ့က်င့ဵ ရပ့က်က့၊ 

သနလ့ျှင့

၃၀၆ ထ်န့ဵ ေတာက့နိုငကု့န့

ထုတလု့ပ့မှုကုမ္ပဏီ လီမိတက့

အမျတ(့၁၀၂)၊ ဦဵထ်န့ဵ ညိုလမ့ဵ၊ စက့မှုဇနု့(၁)၊ လှိုငသ့ာယာ မမို့နယ၊့ 

ရနကု့နမ့မို့။

၃၀၇ ေအာငဇ့မ္ဗ ဆနဆ့က့ ပုတ္တလုတေ့ကးဵရာွ၊ ေကးာက့တန့ဵ မမို့နယ၊့ 

ရနကု့နတ့ိုင့ဵ ေဒသကကီဵ

၃၀၈ ေဒ္ဒဖ်ာဵေမ(မုန့ဟ့င့ဵ ခါဵ) 

စာဵေသာက့ကုန ့လုပ့ငန့ဵ

အမျတ ့(၂၇)၊ သုမနလမ့ဵ၊ ၃ / ရနေ့္ပ ရပ့က်က့သာေကတ။

၃၀၉ ေမေဆာငယ့ိုစုဳ

လုပ့ငန့ဵ

၁၃၁၁၊ သရဖီလမ့ဵ (၃၄) ရပ့က်က့၊ ေ္မာက့ဒဂုဳ၊ ရနကု့နမ့မို့

၃၁၀ ဦဵေဇာ့ဝင့ဵ ေဝဖာ မုန့မ့း ိုဵစုဳလုပ့ငန့ဵ အမျတ(့၈၆၃)၊ ေခးာင့ဵ သာလမ့ဵ၊ ၆၃ ရပ့က်က့၊ ဒဂုဳေတာငမ့မို့နယ့

၃၁၁ City Light ရန-့မန့ဵ လမ့ဵေဘဵ၊ ဗုိလ့မင့ဵ ေရာငရ့ပ့က်က့၊ တပ့ကုန့ဵ မမို့၊ 

ေန္ပည့ေတာ့

၃၁၂ UCH ေမ်ဵ္မူေရဵ 

အစာဵအစာေရာင့ဵ ဝယေ့ရဵ

ရန-့မန့ဵ လမ့ဵေဘဵ၊ ဘုရငဴ့ေနာငရ့ပ့က်က့၊ တပ့ကုန့ဵ မမို့၊ ေန္ပည့ေတာ့

၃၁၃ ရက့ွနေုဝလက့ဖက့နျငဴ့ 

စာဵေသာက့ကုနလု့ပ့ငန့ဵ

အက်က့(၄၂၈)သဳ/ေရျ့ ၊အမျတ့(၁၀)ရစဲခန့ဵ ခးမ့ဵ္မသာစည့မမို့နယ၊့ 

မန္တေလဵမမို့



၃၁၄ Gusto ေကာ့ဖီမှုန့ထု့တ့

လုပ့ငန့ဵ

အမျတ(့၃၀) ဋ/၁၃ ၇၃*

၇၄လမ့ဵကကာဵ၊ေဇာ့ဂးလီမ့ဵနျငဴ့ကးနစ့စသ့ာဵလမ့ဵကကာဵ၊္ပည့ကကီဵတခဳန်မ့မို

ာနဴယ၊့မန္တေလဵမမို့

၃၁၅ လင့ဵ ထက့အထည့ခးုပ့နျငဴ့ 

အထည့ေရာင့ဵ ဝယေ့ရဵ

၅၄လမ့ဵနျငဴ့ ၁၀၉လမ့ဵေထာငဴ့ ၊ ထ်နတ့ုဳဵ ရပ့က်က့၊ 

ခးမ့ဵ္မသာစည့မမို့နယ၊့ မန္တေလဵ

၃၁၆ ္မ္မေအဵ မက့မန့ဵ နျငဴ့ 

သစသီ့ဵယိုစုဳလုပ့ငန့ဵ

အမျတ(့၂၀၆)နဝရတလ့မ့ဵ၊ပေဒသာမမို့သစ၊့္ပငဦ့ဵလ်ငမ့မို့၊မန္တေလဵတိုင့ဵ

ေဒသကကီဵ

၃၁၇ ဝင့ဵ ရှိုင့ဵ  အထည့စက့ စာေတာ့ေကးဵရာွ၊အမရပူရမမို့နယ၊့မန္တေလဵတိုင့ဵ ေဒသကကီဵ

၃၁၈ ေရွှေမဖိုဵေအာင ့ေရွှေေတာငေ့ခါက့ဆဲ်ဆုိင့ ၃၃ လမ့ဵနျငဴ့ ၆၂-၆၃ကကာဵ၊ ခးမ့ဵေအဵသာစမဳမို့နယ၊့

မန္တေလဵမမို့

၃၁၉ ေအာငေ့ကာင့ဵ ္မတ ့ဆနပဲ့်ရုဳ အမျတ(့၄)၊ ၃၆ လမ့ဵ ၊ ၃၁ X ၃၂ လမ့ဵကကာဵ၊ ခးမ့ဵေအဵသာ စမဳမို့နယ၊့ 

မန္တေလဵမမို့

၃၂၀ ေရွှေလိပ့္ပာ ဟုိတယ့ ကသဲေကးဵရာွအပ့ုစတုင့်ဵ ၊ ကကပ့္ပငအ့ကကာဵ၊ မုိဵကုတမ့မို့

၃၂၁ ဦဵ္မတမ့င့ဵ ခ မုိဵမခစက္က စက့ လလ၇၆/၇၈+၇၉+၈၀၊၄၆လမ့ဵနျငဴ့တပငေ့ရွှေထီဵလမ့ဵေထာငဴ့၊ 

ဈရပ့က်က့၊ စက့မှုဇနု ့(၂)၊ ္ပည့ကကီဵတခဳန်မ့မို့နယ၊့ မန္တေလဵ

၃၂၂ စပယ့္ ဖူ

ဆ်ယတ့ာလုပ့ငန့ဵ

နပဳါတ(့၅၃)၊ေရွှေဘဳုသာလမ့ဵ၊

ရကက (၃)္ပငဦ့ဵလ်င့

၃၂၃ ဦဵတငေ့အာငမုိ့ဵ

မုိဵသစ္စာ ေကာက့ပဲသီဵနျဳ 

ေရာင့ဵ ဝယေ့ရဵ

အမရပူရမမို့နယ၊့ နတေ့ရကန ့ေကးဵရာွစ၊ု စယ်ေ့တာ့ပဲ်ရုဳလုပ့ငန့ဵ

၃၂၄ ေဒ္ဒရငေ့မဦဵ

ကုိဵသဳုဵလဳုဵ ရာဘာဝါရျာ

ဃ-၁/၅၄၊ ၆၄-၆၅ ကကာဵ၊ မေနာ့ေဟရလီမ့ဵ၊ ေတာငဘ့က့၊ မန္တေလဵ

၃၂၅ ဦဵေကးာ့သူေအာင ့ေကာင့ဵ ေကးာ့

ကေဖဵ ေဟာ့တယ ့(ေဆာက့လုပ့ဆဲ)

၃၆လမ့ဵ၊ ၈၂လမ့ဵေထာငဴ့၊ မဟာေအာငေ့္မမမို့နယ၊့ မန္တေလဵ။

၃၂၆ ဦဵလင့ဵ ဦဵ ေပ္ဒ္ပူလာ

ေသာက့ေရသန့့

အမျတ(့၁)၊ စာတိုက့ေဟာင့ဵ အနီဵ  သာယာဝတီဵ ရပ့ (န)၊ ေညာငဦ့ဵမမို့

၃၂၇ Yangon Sushi House ၅၈လမ့ဵ ၂၂-၂၃ကကာဵမန္တေလဵမမို့

၃၂၈ MR. SAI COMPANY LIMITED အမျတ(့၁၇၃)၊ ၃၁လမ့ဵ၊ ၈၀-၈၁ ကကာဵ၊ ခးမ့ဵေအဵသာစမဳမို့နယ၊့ 

မန္တေလဵမမို့

၃၂၉ မင့ဵ သီဟပဲကိတ့

လုပ့ငန့ဵ

အက်က့(၇၉၈)၊ မဟာေဇယးာ ဘဳုရပ့က်က့၊ (၂၆)လမ့ဵ၊ 

၅၈-၅၉ကကာဵ၊ေအာငေ့္မသာစမဳမို့နယ့

၃၃၀ ေရွှေေမာင့ဵ ဖိနပ့

လုပ့ငန့ဵ

၅၂၈ ရပ့က်က့၊ ၃၈x၃၉ နျငဴ့ ၈၁ x ၈၂ ကကာဵ၊ မးက့ဝင့ဵ ရပ့၊ 

မဟာေအာငေ့္မမမို့နယ၊့ မန္တေလဵမမို့

၃၃၁ ေရွှေပုိဵ ပုိဵထည့၊ ခးည့ထည့နျငဴ့ 

ရည့မ်နက့်နပ့းူတာစက့ပန့ဵ ထုိဵ 

လုပ့ငန့

၄စ၊ အက်က့(၈၇၀)၊ခးမ့ဵ/ေတာင၊့ ခးမ့ဵ္မသာစည့မမို့နယ၊့ မန္တေလဵမမို့၊



၃၃၂  ေကးာ့ကကာဵ သစသီ့ဵယိုစုဳ လုပ့ငန့ဵ ၁၂လမ့ဵ၊ ၈၆x၈၇လမ့ဵ၊ ္ပည့ကကီဵ ရနလဳု့ရပ့၊ေအာငေ့္မသာစမဳမို့နယ၊့ 

မန္တေလဵမမို့၊

၃၃၃ ေအာငေ့ရသန့ေ့ရခစဲက့ လုပ့ငန့ဵ အမျတ(့၄)၊အက်က့ ၁၂၉၊ ေအာငေ့္မသာဇမဳမို့နယ၊့ မန္တေလဵမမို့

၃၃၄ သင့ဵ သင့ဵ နယ် ့က်နပ့းူတာ 

စက့ပန့ဵ ထုိဵလုပ့ငန့ဵ

အမျတ(့၉၂) တိုဵ ခးဲ့  (၃) ရပ့က်က့၊ မျနတ့န့ဵ ရပ့က်က့၊ အမရပူရမမို့နယ၊့ 

မန္တေလဵမမို့

၃၃၅ မသီတာ အထည့ခးုပ့

လုပ့ငန့ဵ နျငဴ့အေရာင့ဵ အဝယ့

ဘုန့ဵ ေတာ့တိုဵ ရပ့က်က့၊အက်က့(၄၃ေအာငေ့္မသာစမဳမို့နယ၊့ မန္တေလဵ

၃၃၆ ဆငေ့္ခာက့ေကာငဖိ့နပ့ လုပ့ငန့ဵ ၂၉လမ့ဵ၊၈၀x၈၁လမ့ဵကကာဵ၊ မန္တေလဵမမို့

၃၃၇ စိုေ္ပဝင့ဵ  ဆနေ့ရာင့ဵ ဝယေ့ရဵ ေကးာက့ဆည့မမို့၊ မန္တေလဵတိုင့ဵ ၊

၃၃၈ စတာဵပရေိဘာဂလုပ့ငန့ဵ ဧရာဝတလီမ့ဵ၊ မမို့မ ၄ ရပ့က်က့၊ မိတ္ီထလာမမို့၊

၃၃၉ ေရွှေဂဘီဲစကစန့ျငဴ့ 

ေဒ္ဒလာမုန့က့ကပ့

၃၁လမ့ဵ၊၉၀x၉၁ကကာဵ 

ေပးာ့/ေနာက့အက်က့(၂၆၂)၊ ခးမ့ဵေအဵသာစမဳမို့နယ၊့ မန္တေလဵ

၃၄၀ ေင်စန့ဵ ေရာင့

ကုမ္ပဏီလီမိတက့

အက်က့(၂၃၇)၊သီရေိဟမာအေနာက့ရပ့က်က့၊ ၉၁လမ့ဵ၊ 

၂၇x၂၈လမ့ဵကကာဵ၊ ခးမ့ဵေအဵသာစမဳမို့နယ၊့ မန္တေလဵ

၃၄၁ ကကာညိုသင့ဵ

မုန့လု့ပ့ငန့ဵ

ေပါက့ေခးာင့ဵ က်က့သစ၊့ ရပ့ိသာရပ့၊ ္မနမ့ာဴအာမခရဳုဳဵ ေရျ့ ၊ မိတ္ီထလာမမို့

၃၄၂ Hotel Wonderland ၆၈ x ၆၉ လမ့ဵကကာဵ၊ ေရွှေနျင့ဵ ဆီလမ့ဵ၊ ခးမ့ဵ္မသာစည့မမို့နယ၊့ မန္တေလဵ

၃၄၃ YH ေဖာဴပဳုဵစက့ရုဳ ေရွှေဥမငက့နရ့ပ့ိသာလမ့ဵ၊ ဆည့ရာွအပ့ုစု

စဉကုိ့ငမ့မို့နယ၊့မန္တေလဵတိုင့ဵ

၃၄၄ ဇန်ပ့်ငဴ့ယိုမး ိုဵစုဳ လုပ့ငန့ဵ အမျတ(့၁၀၈)၊ (၃)လမ့ဵ၊ ရပ့က်က့ကကီဵ(၄)

္ပငဦ့ဵလ်ငမ့မို့

၃၄၅ ဦဵေအာငမ့င့ဵ ဟန့

ေရနခဳးက့ဖုိလုပ့ငန့ဵ

ေကးာက္ကာ(ေ္မာက့)ရာွ၊ မဳုရာွမမို့နယ၊့

၃၄၆ Golden Fish Motel ဝင့ဵ ရပ့(၄)ရပ့က်က့၊ ေညာငေ့ရွှေမမို့၊ ရျမ့ဵ္ပည့ေတာငပုိ့င့ဵ

၃၄၇ Essence Motel အမျတ(့၁၉၆)၊ ပန့ဵ ဝါလမ့ဵ၊ ရပ့က်က့ (၇)၊ကေလာမမို့

၃၄၈ 81 Central Hotel အမျတ(့၇၂/၇၃)၊ မမို့လည့ရပ့က်က့၊ ေညာငေ့ရွှေမမို့

၃၄၉ ္မစဖ့းာဵေဇာ့ဂး ီ

ဟုိတယ့

ဈ/၁၀၆၊ မဟာဗန္ဓ လလမ့ဵ၊ ေဈဵတန့ဵ ရပ့ ပင့ဵ တယမမို့

၃၅၀ Good Will Hotel အမျတ(့၄၆)၊စဝ့စထ်ဳန့ဵ လမ့ဵ၊ ကနသ့ာရပ့၊ ေညာငေ့ရွှေမမို့

၃၅၁ My House Restaurant အမျတ(့မ-၄၇)၊ ဗုိလ့ခးုပ့လမ့ဵ၊ ေကးာင့ဵ ကကီဵစရုပ့၊  ေတာငက့ကီဵမမို့

၃၅၂ Y Garden အပန့ဵ ေ္ဖဥယးဉ့ နယေ့္မ (၂) ေအာငန့န့ဵ ရပ့က်က့၊ ္မစက့ကီဵနာဵမမို့၊ ကခးင့္ ပည့နယ့

၃၅၃ ဆဳုမျတ ့ထမင့ဵ ဆုိင့ ဗုိလ့ေနဝင့ဵ လမ့ဵ၊ ဝယသ့်နေ့ခးာငေ့ကးဵရာွ၊သဳ္ဖူဇရပ့မမို့

၃၅၄ ေဒ္ဒခငရ့-ီ ေနလျန့ဵ ဆာဵ 

ထုတလု့ပ့ငန့ဵ

ပငေကးဵရာွ၊ သဳ္ဖူဇရပ့မမို့နယ၊့ မ်န့္ ပည့နယ့

၃၅၅ Golden Sunrise Hotel ကင့ဵ မ်န့ဵ စခန့ဵ ၊ ကး ိုက့ထီဵရိုဵ  ကး ိုက့ထုိမမိုနယ့



၃၅၆ "ေအာငသု့ခ" ဆီစက့ ေဆဵရုဳလမ့ဵ၊ ဖက္ကလိပ့လမ့ဵ၊ ကး ိုက့ထုိမမို့

၃၅၇ ဦဵေကးာ့တငဦ့ဵ ေနလျန့ဵ ဆာဵ 

ကကမ့ဵထုတလု့ပ့ေရဵ လုပ့ငန့ဵ

ဝကဲေလာငေ့ကးဵရာွ၊သဳ္ဖူဇရပ့မမို့နယ၊့ မ်န့္ ပည့နယ့

၃၅၈ ဓန က်နပ့းူတာစက့

ပန့ဵ ထုိဵနျငဴ့ရိုဵ ရာ

ပစ္စည့ဵ ေရာင့ဵ ဝယ ့ေရဵ လုပ့ငန့ဵ

ရုဳအမျတ-့(၂၀၅)၊ ေရွှေမမို့ေတာ့-(၂)လမ့ဵ၊ ေမာ့လမမိုငစ့က့မှုဇနု့

၃၅၉ ဦဵစိုဵ သီဟ ခရမ့ဴရာဘာ

စက့ရုဳ

အမျတ(့၁၃၈-က)၊ အင့ဵ တေရာ့အေရျ့ ေ္မာက့ ရပ့က်က့၊ 

ကး ိုက့ထုိမမို့နယ့

၃၆၀ အာရျရတနာမုိတယ့ အမျတ(့L-15)၊ငန့ဵ ေတဵလမ့ဵ၊ ေ္မနကုီန့ဵ ရပ့က်က့၊

ေမာ့လမမိုငမ့မို့

၃၆၁ ေရွှေေတာငက့ကာဵ ဟုိတယ့ အမျတ(့၁၁၂/ည)၊ ဗုိလ့ခးုပ့လမ့ဵ၊ ေအာငသု့ခရပ့က်က့၊

ေရဵမမို့

၃၆၂ ဦဵေအာငေ့ကးာ့မုိဵ "္ပည့ဴစုဳ"

စတီဵ လ့၊ အလူမီနယီမ့လုပ့ငန့ဵ

အမျတ(့၂၄)၊ ေရွှေဗး ိုင့ဵ ္ဖူ ဘုရာဵလမ့ဵ၊ဘုိကုန့ဵ ရပ့၊

ေမာ့လမမိုငမ့မို့

၃၆၃ ေဒ္ဒလျလျေဌဵ "နဝရတ"့ မုန့တ့ိုက့ အမျတ(့၁၀၄)၊မမို့ေရျာငလ့မ့ဵ၊ လှိုငရ့ပ့က်က့၊ ေမာ့လမမိုငမ့မို့

၃၆၄ လူဝကကီဵ မုိတယ့ အမျတ(့၆)၊ မင့ဵ လမ့ဵ၊ ေတာဝုိင့ဵ ရပ့၊ မုတ္တမ၊

သထဳုခရိုင၊့ ေပါငမ့မို့နယ့

၃၆၅ ရာမည ဟုိတယ့ အမျတ(့၉၂)၊ ငန့ဵ ေတဵလမ့ဵ၊ ေဈဵကကိုရပ့က်က့၊

ေမာ့လမမိုငမ့မို့

၃၆၆ ေင်မုိဵ ဟုိတယ့ အမျတ ့(၃၈၃)၊ ကး ိုက့သုတဘု့ရာဵလမ့ဵနျငဴ့ကမ့ဵနာဵလမ့ဵ

ေထာငဴ့၊မရမ့ဵကုန့ဵ ရပ့၊ ေမာ့လမမိုငမ့မို့

၃၆၇ We- Mon Garment

အထည့ခးုပ့စက့ရုဳ

အမျတ(့၁၃၂)၊ ေရွှေမမို့ေတာ့(၂)

လမ့ဵ၊ စက့မှုဇနု၊့ ေမာ့လမမိုင့

၃၆၈ "ပုိငသုိ့က့" အထည့ထုတလု့ပ့

ေရဵလုပ့ငန့ဵ

အမျတ(့၁၁၈)၊ ခေရလမ့ဵ၊

ငန့ဵ ေတဵရပ့၊ေမာ့လမမိုငမ့မို့

၃၆၉ "ေအာငန့ိုငသူ့" ရာဘာကကိတ့

လုပ့ငန့ဵ

ကးုဳက့မေရာေကးဵရာွ၊ ေကးဵရာွဵေ္မာက့က်င့ဵ

၃၇၀ JJY မှိုစိုက့ပး ိုဵေရဵ နျငဴ့မှို အေ္ခခသ်ဳင့ဵ

 ကုနအ့စာဵထုိဵ လုပ့ငန့ဵ

အမျတ(့၁၂၄)၊ေအာငမ့ဂေလာ

(၁)လမ့ဵ၊ ေခးာင့ဵ ေစာက့၊ ေနာငခ့ရီဵ ေကးဵရာွအပ့ုစ၊ု

ေမာ့လမမိုငမ့မို့

၃၇၁ Point Resturant အမျတ ့၁၄/၁၆)၊ မမိုငသ့ာယာ(၁)လမ့ဵ၊ ေမာ့လမမိုငမ့မို့

၃၇၂ ဦဵသန့ဵ  ေရွှေဟသောဆာဵ

ကကိတစ့က့

ရာွလယပုိ့င့ဵ  ပင ေကးဵရာွ၊

သဳ္ဖူဇရပ့မမို့နယ့

၃၇၃ Golden Bliss Hotel အမျတ(့၂၉)၊ ဗုိလ့ခးုပ့လမ့ဵ၊ ဖက္ကလိပ့ေကးဵရာွအပ့ုစ၊ု

ကး ိုက့ထုိမမို့

၃၇၄ ေတာ့ဝငဟ့သော ဟုိတယ့ အမျတ(့၇၄)၊ မမို့ေရျာငလ့မ့ဵ၊ ေ္မနကုီန့ဵ ရပ့က်က့၊

ေမာ့လမမိုငမ့မို့



၃၇၅ Happy Guest House အမျတ(့၃၉)၊ ဗုိလ့ခးုပ့လမ့ဵ၊ ေတာငသူ့စရုပ့က်က့၊

ကး ိုက့ထုိမမို့

၃၇၆ CC1 အထည့ ခးုပ်် လုပ့ငန့ဵ မ-၁၅၊ ယဇုနလမ့ဵ၊ ကကဳခိုငေ့ရဵ

ရပ့က်က့၊ သဳ္ဖူဇရပ့မမို့နယ့

၃၇၇ 21 Paradise Hotel စက့စကဲမ့ဵေ္ခ၊ စက့စေဲကးဵရာွအပ့ုစ၊ုသဳ္ဖူဇရပ့မမို့

၃၇၈ Hotel Perfect ေထာငဝိ့ေ္မာက့က်င့ဵ ၊ ဘာဵအဳ-

ထဳုဵအိုငလ့မ့ဵ၊ အမျတ ့(၇) ရက့က်က့ ၊ ဘာဵအမဳမို့

၃၇၉ ေရွှေထဳုေမာင ့ကဖီနျငဴ့ အေအဵစုဳ အ.ထ.က (၁) ေကးာင့ဵ လမ့ဵ၊ (၁)ရက့က်က့၊

ဘာဵအမဳမို့

၃၈၀ Royal Chinthe Co., Ltd No.46, Zezawar Garden, Than Thu Mar St, Ward No.15, South 

Okkalapa Tsp, Yangon

၃၈၁ Dream World Co.,Ltd အမျတ ့၂၄၅/၂၄၇ ္မခာ်ညိုလမ့ဵ၊ သာေကတစက့မှုဇနု၊့ 

သာေကတမမို့နယ့

၃၈၂ Nature Land Hotel ၁၁၂၉၊ အမျတ ့(၆) ရပ့က်က့၊ သာယာကုန့ဵ ၊ ကေလာမမို့

၃၈၃ ေအာငေ့ခတစ့ဳ

ကုမ္ပဏီလီမိတက့

လမ့ဵမေတာ့လမ့ဵ၊ ပရကိ္ခရာရပ့၊ ဆင့္ ဖူကျွန့ဵ  မမို့၊ စလင့ဵ မမို့နယ့

၃၈၄ ATM Textile Company Limited A7, ဘုရငဴ့ေနာငလ့မ့ဵ၊ ေရွှေပငလဳု့အမ့ိရာ၊ ၂၇ ရပ့က်က့၊ ေ္မာက့ဒဂုဳ

၃၈၅ Nawaday Hotel မင့ဵ  (၂၆)၊ နဝေဒဵလမ့ဵ၊ မင့ဵ စရုပ့၊ လိ်ုငေ့ကာ့မမို့

၃၈၆ Golden Dream Hotel အမျတ ့(၅) ရုဳဵ ကကီဵလမ့ဵ၊ ဝင့ဵ ရပ့က်က့၊ေညာငေ့ရွှေမမို့၊ 

ရျမ့ဵ္ပည့ေတာငပုိ့င့ဵ

၃၈၇ MK မိဘေမတ္တာ ေကးာက့ခ်ဲစက့ ေတာငသ့က့ရျည့က်င့ဵ ၊ သစဆိ့မ့ဴပငအ့ပ့ုစ၊ု တပ့ကုန့ဵ

၃၈၈ ေဘာဂဗလ ဆနစ့က့ ေပါင့ဵ တည့လမ့ဵ၊ ဆငမ့မီဵဆဲ်မမို့၊ သဲကုန့ဵ မမို့နယ့

ပဲခူဵ တိုင့ဵ ေဒသကကီဵ

၃၈၉ ေနဝန့ဵ နေီကးာက့ခ်ဲစက့ ေရနေဳခးာင့ဵ လမ့ဵ၊ ဘူတာရပ့က်က့၊ ေကးာက့ပန့ဵ ေတာင့ဵ မမို့

၃၉၀ လှိုင့ဵ မင့ဵ ေသာက့ ေရသန့့ န ၅/၅၉, ၆၃x၆၄, ၄၁x၄၂ မဟာမမိုင၊့ မန္တေလဵမမို့

၃၉၁ ကကယတ့ခဳန်ပ့ရေိဘာဂလုပ့ငန့ဵ အမျတ ့၄ ရပ့က်က့ ေဘာဂ ဗလရပ့က်က့၊ ကခးင ့္ပည့နယ၊့ ေရွှေကူမမို့

၃၉၂ သာထက့စ ဳ

သဳဇကာလုပ့ငန့ဵ

နန-၅/၄၂ ၆၅နျငဴ့၆၆ ကကာဵ၊ ္ပည့ကကီဵ တခဳန်မ့မို့နယ၊့ မန္တေလဵမမို့

၃၉၃ ေအာငသု့ခ ေကးာက့ခ်ဲစက့ ကုလာဵေခးာင့ဵ ေကးဵရာွ၊ ေကးာက့ဆည့မမို့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵ

၃၉၄ Blessing က်နပ့းူတာ စက့ပန့ဵ ထုိဵ ေအာငမ့ဂေလာ(၁)ရပ့က်က့၊ ေဘာလဳုဵက်င့ဵ ေရျ့ ဆက့လမ့ဵ၊ 

ပုသိမ့ကကီဵမမို့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵ

၃၉၅ ေင်ဇငေ့ယာ့အထည့စက့ အမျတ(့၁)၊ ေညာငပ့ငရ့ပ့၊ ဝမ့ဵတင့်ဵ မမို့၊ မန္တေလဵတိုင့ဵ

၃၉၆ စယ်ေ့တာ့အထည့စက့ မမို့မရပ့၊ သဲေတာ၊ ဝမ့ဵတင့်ဵ မမို့၊ မန္တေလဵတိုင့ဵ

၃၉၇ အာရျသာဵဆီစက့ အမျတ(့၇၉၃)၊ ၈၁ လမ့ဵ၊ ၄၅နျငဴ့ ၄၆ ကကာဵ၊ ခးမ့ဵ္မသာစည့မမို့နယ၊့ 

မန္တေလဵတိုင့ဵ

၃၉၈ နန့ဵ ေတာ့ဝငအ့ထည့စက့ရုဳ ေရွှေကကက့ယက့ေကးဵရာွ၊ အမရပူရမမို့နယ၊့ မန္တေလဵတိုင့ဵ



၃၉၉ သေဌဵမင့ဵ ဆနစ့က့ ၁၆နျငဴ့ ၁၇ ကကာဵ၊ ၈၆ လမ့ဵ၊ ထဳုဵဘုိ ေတာငရ့ာွ၊ အမရပူရမမို့နယ၊့ 

မန္တေလဵတိုင့ဵ

၄၀၀ Royal Gold Myanmar အမျတ(့၁၂၁/၁၈)၊ ၁၉နျငဴ့ ၂၀ ကကာဵ၊ ၆၃နျငဴ့ ၆၄ ကကာဵ၊ အနျိပ့ေတာ့ရပ့၊

 ေအာငေ့္မသာဇမဳမို့နယ၊့ မန္တေလဵ

၄၀၁ Mandalay IN Bloom အမျတ(့၅၉/၉)၊ ေရွှေဝတမ့ှုနလ့မ့ဵ၊ ၅၈ လမ့ဵ၊ ၄၀နျင့ဴ ၄၁ ကကာဵ၊ 

ရမ်ဲနေ့တာငရ့ပ့က်က့၊ မန္တေလဵ

၄၀၂ ဘုန့ဵ တိုဵ ခန့ ့က်နပ့းူတာ စက့ပန့ဵ ထုိဵ သိမ့ကကီဵရပ့လမ့ဵ၊ အိုဵ ေတာ့ရပ့က်က့၊ အမရပူရမမို့၊ မန္တေလဵ

၄၀၃ Aurora Wine နျငဴ့ သစသီ့ဵယိုစုဳ အမျတ ့(၄၆၃)၊ ရပ့က်က့ကကီဵ (၉) မန့ဵ -လာဵရှို လမ့ဵ၊ ္ပငဦ့ဵလ်ငမ့မို့

၄၀၄ မလိခက်နက့ရစ့

ေဖးာ့စက့လုပ့ငန့ဵ

လလ-၈၃/၁၀၊ စက့မှုဇနု ့(၂) ၊ ္ပည့ကကီဵတခဳန်မ့မို့နယ့

၄၀၅ ္မတ ့ေကာ့ခတုစ့က့ အမျတ ့(၉၆)၊ နဂါဵရပ့က်က့၊ ေတာငမ့မို့၊ အမရပူရမမို့နယ့

၄၀၆ ေရွှေလာစာဵေသာက့ဆုိင့ အမျတ ့(၁၀)၊ စစကုိ့င့ဵ လမ့ဵခ်ဲ၊ ခးမ့ဵ္မသာစည့၊ ကျွန့ဵ လဳုဵ၊ ၅၀၃ 

ရပ့က်က့၊ မန္တေလဵ

၄၀၇ ခိုငသ့ဇငပုိ့ဵထည့စက့ရုဳ ပိန့ဵ တန့ဵ ၊ ေဈဵခး ိုရပ့၊ အမရပူရ။

၄၀၈ The Black Bamboo

စာဵေသာက့ဆုိင့

အမျတ ့(၁၄၇)၊ အမျတ ့(၄)

သီရပိစ္စယာရပ့၊ ေညာငဦ့ဵမမို့။

၄၀၉ ဟုိတယရ့တနာပဳု (မန္တေလဵ) No. 125, 31st, Ext 76x77, Chan Aye Thar Zan Twn, Mandalay

၄၁၀ ေရွှေမုိဵ လက့ဘက့၊ ပဲေကကာ့နျင့ဴ 

ပဲေလျာ့

ေဈဵအေရျ့ ပတ့လမ့ဵ၊ ေဈဵအေရျ့ ္ပင့ရပ့၊ မိတ္ီထလာမမို့နယ့

၄၁၁ ထူဵ စက့ယက့ကန့ဵ လုပ့ငန့ဵ ေရွှေေညာငပ့င ့(၁၁) ရပ့က်က့၊ ္မစက့ကီဵနာဵမမို့၊ ကခးင့္ ပည့နယ့

၄၁၂ မဖိုဵေဝေဝ၊ စက္က နျငဴ့စာအပ့ုထုတ့ အမျတ ့၁၀၈၊ စက့မှုရပ့က်က့၊ ္မစက့ကီဵနာဵမမို့၊ ကခးင့္ ပည့နယ့

၄၁၃ ထ်န့ဵ ထ်န့ဵ ေဇာ့ ဆနစ့က့လုပ့ငန့ဵ ကးာဵရဲ္ ပငေ့ကးဵရာွ၊ င/ေဝ ေကးဵရာွအပ့ုစ၊ု မင့ဵ ္ပာဵမမို့နယ့

၄၁၄ Dream Home Modern Furniture အမျတ ့(၇/၃၈၅)၊ကကဴဳခိုငေ့ရဵလမ့ဵ၊ ရတနာသီရရိပ့က်က့၊ 

ေတာငက့ကီဵမမို့နယ့

၄၁၅ ေင်ေတာငဆီ့စက့ အမျတ(့၁/၄) ဗဟုိလမ့ဵ၊ နယေ့္မ-၁၊ ေအဵသာယာမမို့၊

၄၁၆ CCT အထည့ခးုပ့လုပ့ငန့ဵ အမျတ(့၃၅/၈၉) နယေ့္မ(၁)၊ အမျတ(့၅)၊ရပ့က်က့၊ ေအဵသာယာမမို့၊

၄၁၇ Linn's Kitchen စာဵေသာက့ဆိုင့ အမျတ(့၄၈/၁၁၄) ေတာငက့ကီဵမမို့အေရျ့ မမို့ပတလ့မ့ဵသစေ့တာရပ့က်က့၊


