ပူးတွဲ
Covid-19 Fund မှ ေချးေငွ ခွင့်ြပေပးရန် စိစစ်အတည်ြပသည့် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်းများစာရင်း

စဉ်
၁

၂

ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း

လိပ်စာ

အမည်
GOLDEN-5 GARMENT

အမှတ(် ၁၂/၁၄)၊ ကံေ
့ ကာ်လမ်း၊ ေရေပါက်ကံစက်မဇုန်။

MANUFACTURING COMPANY

ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

LIMITED
KPH Manufacturing Co., Ltd.

အမှတ(် ၇/၈)၊ အင်းဝလမ်း၊ စက်မဇ
 န
ု ရ
် ပ်ကက
ွ ၊်
ေရေပါက်ကံ စက်မဇ
 န
ု ၊် ေြမာက်ဥကလာပ မိနယ်၊

၃

ေတာ်ဝင် ဆန်စက်

ရန်ကုန်မိ
စက်အမှတ် (၁၂၉၅)၊ ေဒါနလမ်း (ေတာ်တနီးရွာမလမ်း)၊
ေတာ်တနီးေကျးရွာ၊ ေဒးဒရဲမိနယ်၊ ဖျာပုခ
ံ ိင
ု ၊်

၄
၅

၆

A.S.W. ဆီစက်

ဧရာဝတီတုင
ိ ်းေဒသကီး။
No.(134/2), Corner of Myo Chaung Street and
University of Health Street, Magwe

ေရသီရိရတနာကုမဏီ၊

အမှတ(် ၂၁/ဘီ)၊ခေရလမ်း၊ဘုရင့်ေနာင်ပွဲုံတန်း၊

ြပည့်စုံေအာင်ြမင်အဆင့်ြမင့်

မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

ေပါင်းဆန်စက်
Supreme Services Team

Plesant View Resort, MyaPyin Main Street,

Hotel Company Limited/

MyaPyin, Ngapali, Thandwe, Rakhine

၇

Pleasant View Resort
ချင်းတွငး် တံခန
ွ ် ကုမဏီလီမီတက် ရန်ကုန-် မေလးမိ ေရှာင်လမ်း၊ ပျဉ်းမနား၊ ေနြပည်ေတာ်

၈

ေရထမုံ ကုမဏီလီမိတက်

အမှတ် ၄၄/၄၀၉၊ ြပည်လမ်း၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ်

RHINO ကံတ
့ ဆ
ံ ပ
ိ ်

အမှတ-် (၁၆၂)A၊ မင်းကီးမဟာမင်းေခါင်လမ်း၊

ပလပ်စတစ်လုပ်ငန်း

ေရြပည်သာဇုန် (၃)

၉
၁၀

Aung Moe Khine

အမှတ(် ၆/က)၊ ဦးလူနီလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊

Manufacturing Company
၁၁
၁၂

Limited
"ထွန်းအာကာ"ေမွးြမေရး
လုပ်ငန်း

ဘုရားေလးေကျးရွာ၊ ရန်ကန
ု ်-မေလး၊ ပဲခူးမိ၊

ေရစင်နန်းေတာ် ေရာင်းဝယ်ေရး

၁၄ လမ်း၊ ၈၆ x ၈၇ လမ်း၊ အမှတ် (၇၀) ၊ ြပည်ကီးရန်လ၊ံု

ကုမဏီ လီမိတက်

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မေလး

၁၃
၁၄
၁၅
၁၆
၁၇
၁၈
၁၉
၂၀
၂၁
၂၂
၂၃

MYIT SHWE WAH INDUSTRY

အမှတ် (၁၂၄)၊ ဟားခါးလမ်း၊ ၂၃ ရပ်ကွက်၊ စက်မဇ
 န
ု ် (၁)၊

COMPANY LIMITED

ေတာင်ဒဂုံ

Serene Valley Hotel

Green Heaven Hotel

၂၅
၂၆

၂၇
၂၈
၂၉
၃၀

ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

အမှတ် (၁၀) ရပ်ကွက်၊ ေရဥမင်ဘရ
ု ားလမ်း၊ ကေလာမိ၊
ရှမ်းြပည်ေတာင်ပိုင်း

ေရကန်းေြမ- ေရေမတာ-

အမှတ် (၁၆၉ A+F) ကျန်စစ်သားလမ်းမကီးှင့်

ေရနံ့သာ စားေသာက်ဆင
ုိ ်

မေလးေထာင့်၊ လင်သာယာမိနယ်

My Dream Hotel

အမှတ် (၂၂/A)၊ ြပည်သာယာလမ်း၊ ေဘာက်ေထာ်၊
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

ပုဂံြမ (Villa Bagan) ဟိုတယ်

ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊ သမုဒရ
 ာဇ်၊ ပုဂံမိသစ်

Hotel Yankin

၁၈၆၊ လူငယ်သစာလမ်း၊ ၁၂ ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိ နယ်

SPT ေရြပည်သစ်အထည်ချပ်
လုပ်ငန်း

Agro 24 Co., Ltd.

Nilar Win Co., Ltd.

ရန်ကန
ု ် မိ

အမှတ-် ၈၄၂၊ ၂၈ လမ်း၊ ေရနံ့သာရပ်ကက
ွ ၊် မဂလာဒုံ
No.116, Avenue 3rd Street, Migyaungkan Ward (1),
Thingangyun Township, Yangon.

အမှတ(် ၂၁၀/၂၂၇)၊ ဗိုလ်ေတဇလမ်း၊ ေရေပါက်ကံ
စက်မဇ
 န
ု ၊် ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

217 (Linn Htat) အထည်ချပ်ှင့် အမှတ် (၁၇၅) သိဂ (၅) လမ်းေထာင့်၊ (၅) ရပ်ကွက်၊
အဝတ် အထည်ထုတ်လုပ်

၂၄

75 (A), တကသလ
ုိ ရ
် ပ
ိ သ
် ာလမ်း၊ ေရေတာင်ကား (၁)

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ၊် အထည်ချပ်

ြဖန့ခ
် ျေရး
ိ
ဦးသန်းေအး (ဒန်ရည်ကျလု
ိ ပ်ငန်း) အမှတ-် ၂၃၂-ဃ ၊ မကရာမင်းသားကီးလမ်း၊ ၁၈
ပန်းဖိနပ်
Myanmar Voyages

ရပ်ကွက်၊ ေရေပါက်ကံစက်မဇုန်

အမှတ် (၉)၊ ကိးစက်လ
ံု မ်း၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊
သဃနး် ကန်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

အမှတ် - ၄၄၊ ကျက်
ိ ဝင
ုိ း် ဘုရားလမ်း၊ မိင်ေဟဝန်အိမ်ယာ၊

International Tourism Co.,

၈ မိုင်၊ မရမ်းကုန်း

Ltd.
U M H Co.,Ltd

ေြမကွက်အမှတ် (၂၈)၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၅၃၈

ေအာင်သေြပဟိုတယ် (၃)
နန်းထိက
ု သ
် က
ူ မ
ု ဏ
 လ
ီ မ
ီ တ
ိ က်
(နန်းထိက
ု သ
် ူ ဟိုတယ် မေကွး)

သီရဘ
ိ ားအံ ဟိုတယ်

-က)၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ်

ု း် ဘူတာုလ
ံ မ်း၊(၂) ရပ်ကွက်၊
ဦးပိုင်အမှတ် (၂/၆)၊ သမိင
မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

၂/၄၊ ရှငေ
် စာပုဘရ
ု ားလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ်
အမှတ(် ၈)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံ-ထုံးအိုင် လမ်းမကီး၊
ဘားအံမိ။

၃၁
၃၂

သန်းကယ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်
ပဲေလ့(စ်) ဟိုတယ် (ပဲခူး)

၉၂၅၊ ငမိုးရိပ(် ၁)လမ်း၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊
သဃနး် ကန်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

ပဲေလ့(စ်) ဟိုတယ်၊ အင်းတေကာ်၊ ပဲခူးမိနယ်
၁၀ မိင
ု က
် န
ု း် ေကျးရွာ၊ အင်းတေကာ်ေကျးရွာအုပ်စု၊

၃၃
၃၄

ေအာင်မဂလာ ဆန်စက်

ပဲခူးမိ။
လက်ပက
ံ ျးေကျးရွ
ိ
ာ၊ သုးံ ခွမိနယ်။

ြမင့်ြမတ်မိုးေြမကုမဏီလီမိတက်

အမှတ(် ၁၀၁)၊ တိုက် (ေအ-၅)၊ ေရကမာ(၃)လမ်း၊
ေရကမာအိမ်ရာ၊ မင်းဓမလမ်း၊ အမှတ(် ၃) ရပ်ကွက်၊

၃၅
၃၆
၃၇
၃၈
၃၉

၄၀
၄၁
၄၂
၄၃
၄၄

DTS Plastic Factory
ထေနာင်းရိပ် အထည်ချပ်
The LOFT Hotel
ေရေကာင်းကင် စားေသာက်ဆင
ုိ ်

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ
အမှတ-် (၁၅၃-၁၅၄)၊ (၁၈) ရပ်ကွက်၊ ကေနာင်(၁၃)လမ်း၊
ေရေပါက်ကံစက်မဇုံ၊ ရန်ကန
ု ် မိ

အမှတ-် ၁၈/ ေအ၊ ေတာ်ဝင်လမ်း၊ ၁၁၀ ရပ်ကွက်၊
ဒဂုံအေရှပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ်

အမှတ် (၃၃)၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ ေယာမင်းကီးရပ်ကက
ွ ၊်
ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ်

အမှတ် ၂၄၇၊ ၉ ရပ်ကွက်၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊
ေကျာက်တံတားမိနယ်

Beyond Food Production Co., No.69/70, Pyin Si Min Thar Gyi Street, Hlaingtharya
Ltd.

Industrial Zone (4), Hlaing Tharya Township,

Forward To Myanmar

Yangon
အမှတ-် ၁၂၅ ၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ၁၄ ရပ်ကွက်၊

(Garment Factory)

ေတာင်ဥကလာပမိနယ်

ေရမန်းကိတ်ေခါက်ဆွဲ

D16 Bakery
Jade City Hotel
ေရနန်းေြမပဲဆားေလှာ်

အမှတ် (၁၂ / ၆၄) ၊ ြမသီတာလမ်း ၊ မကျးီ ေတာ ရပ်၊

ပျဉ်းမနားမိ

သံလွင်ရိပ်မွန်၊ အေရှမိပတ်လမ်း၊
ေရးေအးကွင်းရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ
အကွက် အမှတ် (၁)၊ ဥတ ရ သီ ရိ မိ

ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း နတ်လူထိပ်ပန်ရပ်ကွက်၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊

ထုတ်လုပ်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း စစ်ကိုင်းတိုင်း
၄၅
၄၆
၄၇

ရကိတကုမဏီ
မိးု မခ ကုလားပဲမန
 ့လ
် ုပ်ငန်း
My Cup Café

NO.119, 4th Floor, 39th Street, Kyauktada
Township, Yangon Division, Myanmar

ပန်းဘဲတန်းရပ်ကက
ွ ၊် စစ်ကင
ုိ း် မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် ခိင
ု ၊်

စစ်ကိုင်းတိုင်း

၅၇ (က)၊ ေြမညီထပ်၊ မဂလာလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊
ကမာရွတ်

၄၈
၄၉
၅၀
၅၁

နန်းေတာ်သူ စားေသာက်ဆင
ုိ ်
ေဘာဂဝတီ ဆန်စက်
Power- 9

၁၈/၆၇၊ရန်ကန
ု ်-မေလးလမ်း၊ ဥဿမိသစ်၆ရပ်ကက
ွ ၊်
ပဲခူး

အမှတ် (၈၀၄)၊ ေဘာဂဝတီဆန်စက်၊ ရန်ကန
ု ်-

ြပည်လမ်း၊ မိုင် တိုင် ၉၀ ၊ လက် ပံ တန်း

အမှတ် ( ၁၇ , ၁၈) ၊ ဘူ တာ လမ်း ၊ ေအာင် ေမ တာ ရပ် ၊
မ ေကွး မိ

Myanma Flowers Restaurant

ဘူတာလမ်း။ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်၊ ကေလာမိ၊

and Bakery

ရှမ်းြပည်ေတာင်ပိုင်း

၅၃

ဦးေရဘှင့် ညီမများ ေြမပဲခွဲစက်

၄၇၄၊ ၁၇ လမ်း၊ ရန် ေအာင် ရပ် ၊ မ ေ ကွး မိ

၅၄

ကရဝိတစ
် ားေသာက်ဆင
ုိ လ
် ပ
ု င
် န်း အမှတ် (၆/၁၃) ၊ ဗိုလ် ေတာက် ထိန် လမ်း၊ ြမင်း ရ တ နာ

၅၂

၅၅
၅၆
၅၇
၅၈
၅၉
၆၀
၆၁
၆၂
၆၃
၆၄
၆၅
၆၆

Ok Salt Factory

Vesper Restaurants
လမင်းေသာ်တာ (၂)
အမန့်ကိတ်စက်လုပ်ငန်း

213,Mya Khwar Nyo Street, Thaketa Industrial Zone

မီး ပွိင့် အနီး ၊ ရန် ေအာင် (၂) ၊ ပျဉ်းမနား မိ

သီး ကုနး် ှင့် မုန် တိုင်း ကား မိတီလာ -

ေကျာက်ပန်းေတာင်း လမ်းမကီး ၊ မိ တီ လာ
ဆိင
ု ် ၃၉၊ စက်မဇ
 န
ု ် ြမင်း ခံမိ၊ ြမင်း ခံခိင
ု ်

ေရေတာင်လက်ဖက်ေြခာက်

မုနး် ဝန်၊ံု မိမေဈး ကီး၊ လားးမိ

Tiger Hotel & Restaurant

အမှတ် ၂၆၆-စီ၊ စာလမ်း၊ ရပ်ကက
ွ ် ကီး (၆)၊ ကွကြ် ပင်

Interconnection Travels
Co.,Ltd

အိုင်းဒီးရက်ကန်းအိမ်
ဦးေကျာ်ဆန်း

(၆) ၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး

24-26,37th Street, Ground Floor, Kyauktada
Township, Yangon

အမှတ် ၁၄၂၊ မတူပလ
ီ မ်း၊ ေဈး သစ်ရပ်ကက
ွ ၊် ဟားခါး၊

ချင်းြပည်နယ်

အမှတ် ၇၄၊ ၉ လမ်း၊ ရန်ကင်းရပ်၊

ရန်ကင်းေြမပဲခစ
ဲွ က်၊ မေကွးမိ

ေအာင်မဂလာရပ်ကွက်။ မေကွးမိ

Tours Co., Ltd

တာေမွ

Best Friend Forever Travels & No 65/70, သံသမ
ု ာလမ်း၊ ေငွချမ်းသာကွနဒ
် ုိ ၊ # 05 - 12
တိုမိုစားေသာက်ကုန်လုပ်ငန်း
စိနစ
် ထ
ီ ွနး် ပရိေဘာဂလုပ်ငန်း

အမှတ် ၄၀၆၊ စက်မ (၁) လမ်း၊ ၁၄၄ - ရပ် ကွက၊် ေတာင်
ဒ ဂုံ တိုး ချဲ စက် မ ဇုံ

အမှတ(် ၄)ရပ်ကွက်၊ ေရကူမိ၊ ကချင်ြပည်နယ်။

မိင
ု ဆ
် န
ွ ် ေအးသာယာတည်းခိခ
ု န်း ဦးပိင
ု အ
် မှတ် (၇၅) (၅၄ / စု ေပါင်းုံး ) ၃ ရပ်ကွက်၊
Ann Heritage Co., Ltd

ေအးသာယာ

ကွင်းအမှတ် (၆၁)၊ ေရမဲပင်ရွာကွင်း၊ ေြမနီကန
ု း် ေကျးရွာ၊
ကန်းကီးရွာအုပ်စ၊ု ေညာင်ေရမိ၊
ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပုင
ိ ်း။

၆၇

UCT Hotel Taunggyi

အမှတ် (၄) ၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ေတာင်ကီးမိ

၆၈

ဆန်းလစာဆန်စက်

ပါရမီ ေထာင်ေကျးရွာ၊ အိမ် မဲ မိ နယ်

စိန်ကယ်စင်

ပဲကတိုးရပ်ကွက်၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်၊ စစ်ကင
ုိ း် မိနယ်၊

၆၉
၇၀
၇၁
၇၂

ဟိနး် ကမာအဆင်ြမင့မ
် န
ု ့မ
် ျးစု
ိ ံ
ထုတ်လုပ်ြဖန့်ချေရး
ီ
ဟိုတယ်မင်းတပ်

JUM JEL သဘာဝဇီးှင့်

စစ်ကိုင်းတိုင်း

မိ ဘ ဂု ဏ် ေရာင် လမ်း၊ န  ဝန် ရပ် ၊ မုံ ရွာ မိ
ဦးပိုင်အမှတ(် ၂၆၇)၊ အကွက်အမှတ(် ၂၈)၊ ကွင်းအမှတ(် ၄)၊
အေရှြပင်ရပ်ကွက်၊မင်းတပ်မိ။

အမှတ် - ၁၄၊ ကွကသ
် စ်ရပ်၊ စေလ မိ၊ မေကွးတိုင်း

မန်ကျည်းအှစ် ေဖျာ်ရည်လုပ်ငန်း ေဒသကီး
၇၃

၇၄
၇၅
၇၆

ေရြပည်စရ
ံ ာတည်းခိရ
ု ပ
ိ သ
် ာ

ဦးပိုင်အမှတ်၃၃၊ ကျင်းအမှတ် ၂၀၂၄၊ ေတာင်ြပင်ကွင်း၊

(မိုတယ်)

အုန်းေတာ ၂ ရပ်ကွက်၊ ြပည်လမ်း၊

ေရပုလဲ လဘက်ရည်ှင့်

ေတာင်တွင်းကီးမိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး
အမှတ-် ၅၄၊ ကွကြ် ပင်(၃)၊ မိပတ်လမ်း၊ရကက-၆၊

မုန့မ
် ျးစု
ိ လ
ံ ပ
ု င
် န်း

ြပင်ဉးီ လွင် မိနယ်

ေကာင်းလွန်းဟိုတယ် (၁) + (၂)

အမှတ် (၅၉)၊ ြမန်ကန်သာလမ်း၊ ကန်ေရှရပ်၊

ဘိးု သိနး် လက်ဖက်လပ
ု င
် န်း

အမှတ် ၄၅၊ နယ်ေြမ ၁၁၊ တ ေကာင်း ရပ် ၊ စစ် ကိုင်း မိ

ေတာင်ကီးမိ။
အမှတ် (၈၁)၊ B5၊ ကေမာဇလမ်း၊ သစ်ေတာရပ်၊
၇၇

Universal King Hotel

ေတာင်ကီးမိ
အမှတ် (၁၇၆) ၈၂ လမ်း ၊ ြပည် ကီး ကျက် သေရ အေရှ
ရပ် ကွက၊် ေအာင် ေြမ သာ စံမိနယ်၊

၇၈

ပူတာအိဆ
ု န်းမစ် ေရသန့စ
် က်ံု

မေလးတိုင်းေဒသကီး
စက်ံု (၁)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၁၆၆)၊
ေညာင်လန့်ေကျးရွာအုပ်စု၊ တပ်ကုန်းမိနယ်၊
ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်။
စက်ံု (၂) - မိုင်တိုင် (၃၂၆)၊ ြပင်စည်စြံ ပေကျးရွာ၊

၇၉
၈၀
၈၁

ေတာ်ဝင်ဂါးဒင်းဟိုတယ်

ွားထိုးကီးမိနယ်၊မေလးတိုင်းေဒသကီး။
အမှတ် (၄၅)၊ ြပည်လမ်း၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

နီလာဒံေပါက်ှင့် အေအး

ပင်ရင်း အမှတ် (၂၁၆)၊ အေနာ်ရထာဆိုင်ခွဲ၊

ေရဂုံတိုင်ဟိုတယ်(ရန်ကန
ု ်)

ပန်းဘဲတန်းမိနယ်

အမှတ် (၂၇၃ - က)၊ အလယ်ေရဂုံတိုင်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊
ရန်ကန
ု တ
် င
ုိ း် ေဒသကီး။

၈၂

ပန်းသဇင်စားေသာက်ဆင
ုိ ်

၄၃၁၊ သစာလမ်း၊ ၁၀ ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊

၈၃

Mountain OASIS Resort (1)

ချင်းြပည်နယ်၊ ကန်ပက်လက်မိ၊ မိမ(၂)ရပ်ကွက်

မင်းသီဟဆီစက် လုပ်ငန်း

အမှတ် (မ/၇၆၉)၊ မီးရထားလမ်း၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်ရပ်၊

၈၄
၈၅
၈၆
၈၇
၈၈
၈၉
၉၀
၉၁
၉၂
၉၃
၉၄
၉၅
၉၆
၉၇
၉၈

Hotel Aroma
Dawei Panorama Co.,Ltd
Shwe See Seim Motel
"ပွင့်ခေရ"မိုတယ်
ဇဗထွနး် ဆန်စက်

တပ်ကန
ု း် မိ

အမှတသ
် းီ သန့(် ၅)၊ရန်ကန
ု ်- မေလးလမ်းမကီး၊
ကန်းသယာရပ်ကက
ွ ၊် ပဲခူးမိ၊

အမှတ် (၂၂၂)၊ အထက (၄) လမ်း၊
ထိနသ
် စ်ရပ်ကက
ွ ၊် ထားဝယ်

အမှတ(် ၃၅၄)၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင် လမ်းသွယ်(၅)၊
ဥဿာမိသစ်

အမှတ(် ၅၈)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ဥဿာမိသစ်၊

ပဲခူးမိ။

ဂုည
ံ င်းတန်းေကျးရွာအုပ်စ၊ု လပွတာမိနယ်၊

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ခန့ထ
် ည်ဝါ အထည်ဆင
ုိ ်

ေရထွကဦ
် းလမ်း၊ ကန်ေရှရပ်၊ ေတာင်ကီးမိ

စိနန
် ီ အေကာ်စုံေရာင်းဝယ်ေရး

လက်မပင်ရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၁၀၄)၊ ေအာင်ပန်းမိ၊

ေအာင်တခ
ံ န
ွ ဆ
် န်စက်င
ှ ့်

ကေလာမိနယ်

ရန်ကန
ု ်-ြပည်လမ်း၊ ဂုမ
ံ င်းေြမာင်ေကျးရွာ၊

ဆန်စပါးေရာင်းဝယ်ေရး

သာယာ၀တီမိနယ်၊ သာယာ၀တီခိင
ု ၊်

အဆင့်ြမင့်ေဘာ်ဒါေဆာင်

ေတာင်ကီးမိ

ကိတ်မုန့်ှင့် မုန့မ
် ျးစု
ိ လ
ံ ပ
ု င
် န်း

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ေဒနန်းမိမ
ု သ
ုိ တ
ီ ာ

စူပါ ေရခဲစက်၊ ေရခဲမုန့်၊
စိနပ
် န်းမိင် HOTEL

ေကျာ်ေအာင်လင်းေြမပဲခွဲစက်
ေအာင်ညီေနာင် ေြမပဲခွဲစက်၊
ဆီစက်

Great Hotel

အမှတ(် ၁၀၀)၊ ဝန်ကီးလမ်း၊ သစ်ေတာရပ်ကွက်၊
အမှတ(် ၅)ရပ်ကွက်၊ ုးံ ကီးေရှ၊ လမ်းမေတာ်၊ ကသာမိ၊
ပိးု တန်းရပ်၊သုဓမာလမ်း၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အမှတ(် စီ-၅+၆+၇).ေအာင်ေဇယျာအထူးရပ်၊

မိပတ်လမ်း၊ မေကွးမိ

အမှတ(် ၃၁၁/၃၁၂)၊(၂၆)လမ်း၊ ရန်ိုင်ရပ်၊မေကွးမိ၊
ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ မုံရွာေတာင်ရပ်၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၉၉

Bulaeinn Villas Resort

၁၀၀ ေငွတံခါး ရိပ်သာလုပ်ငန်း

(၁၁၃၇ေအ)၊ဓမဒူတ ဘုနး် ကီးေကျာင်းလမ်း၊
ဘူးလယ်အင်းေကျးရွာ၊(၁၀)မိုင်၊ ပဲခူးမိ

အမှတ(် ၆)၊ ေရဘိုမိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၁၀၁ Lokikaw City စားေသာက်ဆင
ုိ ်

ကရဝတီလမ်းှင့် ချကယ်
ိ
လမ်းေထာင့်၊ စာတိက
ု ဝ
် င
ုိ း်
အနီး၊ ေနာင်ယား(ခ) ရပ်ကွက်၊ လွိင်ေကာ်မိ။

၁၀၂ Oway Grand Hotel
(ဦးေကျာ်ထင်လတ်)

၁၀၃ ရှမ်းမင်းသားဟိတ
ု ယ်
၁၀၄ 81. Hotel Inlay

၁၀၅ မိဘဂုဏဆ
် န်စက်(၁/၂)

၁၀၆ Mother's Love ဆန်စက်

၁၀၇ ေကာင်းဆုစံ ဆန်စက်

၁၀၈ ငိမး် သီရိ ဟိုတယ်

၁၀၉ သစ်ဆန်းမိးု ဆန်စက်
၁၁၀ စိးု မိးု ိင
ု ် ဆန်စက်
၁၁၁ စာေအာင် စားေသာက်ဆင
ုိ ်

(31)စီ/၂၃၊ ၇၈လမ်း/၃၀-၃၁ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိ နယ်
မေလးမိ

(၈/၁၇၀)၊ကားလမ်း၊ ေတာင်ငူမိ
ဦးပိုင်အမှတ် ၅၀၊ မိလယ်ရပ်ကွက်၊ ေညာင်ေရမိ။
ပွတစ
် ေ
ု ကျးရွာ၊ နတ်တလင်း မိ
ကွတက
် င
ွ း် မိ၊ေရြပာ ေကျးရွာ၊ပဲခူးတိုင်း
စဉ့က
် င
ုိ ် မိ၊ မိမရပ်ကက
ွ ်
နန်းဦးမိသစ်ရပ်ကွက်၊ စစ်ကင
ုိ း် ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း
ေဒသကီး။

မူးခတွင်းေကျးရွာ၊ ဒီပဲယင်းမိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

တမံကီးေကျးရွာ၊ ဆဆပ်တင
ွ း် ေကျးရွာအုပစ
် ု

ေရကည်မိနယ်။

ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ မုံရွာေတာင်ရပ်၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
၁၁၂ ပွင့်ကမာ ဆန်စက်၊ ေရခဲစက်
၁၁၃ ေဒေအးေအးြမင့်
စက်ယကနး် လုပင
် န်း

၁၁၄ အာယုဝဎုန တိုင်းရင်းေဆးဝါး
ထုတ်လုပ်ေရး

၁၁၅ သီရေ
ိ ဒါန စားေသာက်ဆင
ုိ ်
၁၁၆ ပဲခူးမနီ(ပင်ရင်း)ငါးချဉ်၊
ပုဇန
ွ ခ
် ျဉ်ြမန်မာ စားေသာက်ကန
ု ်
လုပ်ငန်း
၁၁၇ Sagaing Golden World Hotel

စက်အမှတ် (၉၈၈)၊ ေညာင်ေချာင်းရပ်၊ သေဘာကျဉ်း၊
ပုသိမ်မိ

ကျန်တန်းရပ်ကွက်၊ေပါက်ေပါက်တန်းရပ်၊အမရပူရမိ
မုဒိတာလမ်း၊ ြမဝတီရပ်ကက
ွ ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

မိင
ု း် -၁၇/၈၊ ြမစိမ်းေရာင် လမ်း၊ မိင
ု း် လုးံ ရပ်ကက
ွ ၊်

လွိင်ေကာ်မိ။

ရပ်ကက
ွ ် ကီး(၂)၊စံရိပ်ငိမ်လမ်းအမှတ(် ၃၀)၊ ၊ဥဿ မိသစ်၊
ပဲခူးမိ။
ဦးပိုင်အမှတ(် ၇၃/က)၊ကွင်းအမှတ် (၉/၂၃)၊
ပန်းေတာလမ်း၊ တေကာင်းရပ်ကွက်၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊

၁၁၈ ေကာင်းသန်း-မုန့မ
် ျးစု
ိ လ
ံ ပ
ု င
် န်း
၁၁၉ Happy Time စားေသာက်ဆင
ုိ ်

စစ်ကုင
ိ ်းတိုင်း ေဒသကီး။
အမှတ(် ၆)မင်းတဲရပ်ကွက်၊(၈)လမ်း၊အိမ်အမှတ(် ၈၅)၊ဒိုက်ဦ
း

အမှတ(် ၄)၊ နဝန်ရပ်ကက
ွ ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း
ေဒသကီး။

၁၂၀ DD လကာချ ိ
အထည်ချပ်လုပ်ငန်း

ဒါးပိနစ
် လ
ု မ်းမကီး၊ဖေအာင်ဝရ
ဲ ပ်ကက
ွ ၊် ဒိက
ု ဦ
် းမိ၊

၁၂၁ Royal Village စားေသာက်ဆင
ုိ ်

အမှတ် (၄၃၄)၊ နမ့ေ
် ဘာ်ဝမ် (ရှမ်း)ရပ်ကွက်၊လွိင်ေကာ်မိ။

၁၂၂ စားေသာက်ဆင
ုိ (် Top Star)

အမှတ(် ၁)၊ ေရေစတီလမ်းှင့် ကမ်းနားလမ်းေထာင့၊်

၁၂၃ မခင်သီတာြမင့-် ဆန်စက်၊

ပုသိမ်မိ။

ဒရယ်မီးရပ်ကက
ွ ၊် ဥသစ်ကန
ု း် လမ်း၊ဒိက
ု ဦ
် းမိ။

ဆန်စပါးှင့် ပဲမျးစု
ိ ံ
ေရာင်းဝယ်ေရး
၁၂၄ ကေမာဇဟသာဟိုတယ်

၁၂၅ ခင်မးုိ သူ မုန့်တိုက်

အမှတ(် ေအ)၊ ဗထူးလမ်း၊ ဥဿာမိသစ်၊ ပဲခူးမိ။
အမှတ(် ၄)၊ စိင
ု ြ် ပင်မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၁၂၆ အနဂုဏ်ရှင် ဆန်စက်

ကုနး် သာေကျးရွာ၊ ေရဦးမိနယ်၊စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၁၂၇ သဇင်ြမင့် ဆန်စက်လုပ်ငန်း

မရကန်ရာွ ၊ ဒီပဲယင်းမိနယ်၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၁၂၈ အုပ်စိုး စားေသာက်ဆင
ုိ ်
၁၂၉ ေငွကမာဆန်စက်

၁၃၀ သက်စမ်းေရ ေသာက်ေရသန့်
စက်ံု

၁၃၁ ေကာင်းသန့ဆ
် စ
ီ က်လပ
ု င
် န်း

၁၃၂ ြပည်ငိမး် ေအာင်စက်မလက်မ

၁၃၃ ေရြမင့်မိုရ် ကေဖး၊ အေအးှင့်
စားေသာက်ဆင
ုိ ်

၁၃၄ လြခမ်းေြမ ဆန်စက်လုပ်ငန်း
၁၃၅ "စက်ဝင
ုိ း် "ဆန်စက်င
ှ ့်
ဆန်စပါးေရာင်းဝယ်ေရး

၁၃၆ Ok တည်းခိခ
ု န်းှင့် စက်သးံု ဆီ

ေအာင်ချမ်းသာရပ်၊ ကန်ပတ်လမ်း၊မုံရွာမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း
ေဒသကီး။

(၂၇၉)၊ ရပ်ေစာက်သာွ းလမ်း၊ လငဘ
် သ
ံု ာ (၁)လမ်း၊
ေရေညာင်

SM ၉၀ စက်မဇ
 န
ု ၊် ြမစ်ကီးနားမိ။
ရန်ပယ်(၂၇)လမ်း၊မေကွးတိုင်းေဒသကီး
ဘူတာလမ်း၊သကလမိ
ေမတာမိင်ရပ်ကွက်၊ တန်ဆည်မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ဝက်မင
 း် ေကျးရွာ၊ ကစပနဒီတံတား

အနီး၊ေကျာက်ေတာ်မိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။

မိမ(၅)လမ်း၊ေညာင်ပင်သာမိ၊ြဖးမိနယ်၊ပဲခးူ တိင
ု း် ၊
ဘူတာလမ်းှင့် စာေရးတန်းလမ်းေထာင့၊် ုးံ ကီးရပ်ကက
ွ ၊်
မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၁၃၇ "ဦးထွနး် ြမင့စ
် းုိ " ဆန်စက်လုပ်ငန်း ပိေတာက်ေရဝါရပ်-ပိန်းဇလုပ်မိ၊ ေညာင်ေလးပင်မိနယ်၊
ပဲခူးမိ၊

၁၃၈ The Hotel Emperor Mandalay အမှတ်၅၄၊၂၆-၂၇လမ်းကား၊၇၄လမ်း၊ချမ်းေအးသာစံမိန
၁၃၉ ပရီမးီ ယား(၂)
စားေသာက်ဆင
ုိ လ
် ပ
ု င
် န်း

၁၄၀ ဦးာဏ်လင်း ကာဇံလပ
ု င
် န်း

ယ်၊ မေလး

အမှတ(် ၄)ေကျာ်တိုက်ရပ်၊ မိပတ်လမ်း၊ဂန့်ေဂါမိ
စက်မဇန
ု ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၁၄၁ ရှန်တက် ဆန်စက်
၁၄၂ ေရနန်းစံ စားေသာက်ဆင
ုိ ်

(၁၉) လမ်း၊ စက်မဇ
 န
ု (် ၂)၊ နဝန်ရပ်၊
မုံရွာမိ၊စစ်ကိုင်းတိုင်း ေဒသကီး

၇၆ လမ်း၊ ၁၀-၁၁ လမ်းကား၊ ေအာင်ေြမသာစံ

ဦးချမ်းသာ
၁၄၃ ေရငါးေရခဲစက်
၁၄၄ ေစတနာမျးိ ဆန်စက်

၁၄၅ စိနပ
် န်းမိင် ဆန်စက်လုပ်ငန်း
၁၄၆ ေရလီေခါက်ဆွဲစက် ဦးေဇာ်ထွန်း
၁၄၇ AT ဆန်စက်င
ှ ့် အသခယာ
ေသာက်ေရသန့်

၁၄၈ Shwe Yamin Hotel

၁၄၉ ရန်မျးေအာင်
ိ
ဆန်စက်င
ှ ့်

ငပိန်လမ်း၊ ရွာကီးေတာင်ရပ်ကက
ွ ၊်
စစ်ေတွမိ၊ရခိုင်ြပည်နယ်။

ကဲ ခံရာွ ၊ဇီးကုနး် မိနယ်၊ ပဲခးူ တိင
ု း် ေဒသကီး၊

ရန်ကန
ု -် ြပည်လမ်း၊ ဝက်ပတ
ု ေ
် ကျးရွာ၊ ကိပင်သာအုပ်စ၊ု
သဲကန
ု း် မိနယ်။

ဇီဇဝါလမ်း၊ အမှတ(် ၃၀)၊ အမှတ် (၃၃)၊ ၄၂ လမ်း၊
စက်မဇ
 န
ု ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
ပတြမားစက်မဇုန်၊ နီလာရပ်၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ေချာင်းသာ၊ေရေသာင်းယံမိနယ်ခွဲ၊ပုသိမ် ။
ေဇာင်ချမ်းကုန်းေကျးရွာ၊ေကျာင်းေတာ်ရာအုပ်စု၊ပွင့်ြဖမိ၊

ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရး

၁၅၀ Sweet Dreams House Holding ကန်ေကာက်ေဟာင်းရပ်ကွက်၊အေရှမိပတ်လမ်း၊၂၆-၃၀
Supply & Garment
(ေဒြဖြဖြမင့)်
၁၅၁ "ကယ်စင်လင်း"
ငါးအေရခွံေကာ်ှင့်
စားေသာက်ကုန်လုပ်ငန်း
၁၅၂ 27 စားေသာက်ဆင
ုိ ်
၁၅၃ ဝိင
ု း် ဝိင
ု း် လည် မာလာရှမ်းေကာ
စားေသာက်ဆင
ုိ ်

၁၅၄ ေကာင်းဆန်းသန့် မိုတယ်

ကား
အမှတ(် ၅၉၈)၊ကလျာဏီ(၁)လမ်း၊ကလျာဏီရပ်ကွက်၊ပဲခူး
မိ၊
အမှတ(် ၃၁၊၃၂)၊ သေြပညိလမ်း၊ (၂၉၃၀) လမ်းကား၊
နာဝန်စက်မဇ
 န
ု ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
အမှတ(် ၄၇)၊ နန်းေတာ်ရာရပ်၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ဒီ-၃၀၊သစာလမ်း၊ကန်သာရပ်၊ မေကွးမိ

၁၅၅ ေအာင်ချမ်းငိမ်း မုန့မ
် ျးစု
ိ လ
ံ ပ
ု င
် န်း မိးု ေကာင်းလမ်း၊ သလာ(၉)၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊
၁၅၆ ဦးခင်ေမာင်ေရ ဆန်စက်
၁၅၇ ေငွဇင် မုန့လ
် ပ
ု င
် န်း

၁၅၈ Tokyo ေသာက်ေရသန့်

၁၅၉ ZONE EXPRESS TOURS
CO.,LTD

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ေရှာက်ပင် ခံေကျးရွာ၊ ေကာလင်းမိ၊ ကသာခိင
ု ၊်

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

စက်မဇန
ု ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
အမှတ် (၃၁၆)၊ ေြမြမင့်ရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးနားမိ။

၆၈လမ်း၊၂၆X၂၇ကား၊ ချမ်းေအးသာဇံမိနယ်၊ Mandalay

၁၆၀ "လမင်းညီေနာင်" ေြမပဲခွဲစက်

အမှတ(် ၄၂)၊(၁၀)လမ်း၊ေအာင်ေဘာဂရပ်ကွက်၊မေကွးမိ

၁၆၁ တင်စိုးေလး မုန့မ
် ျးစု
ိ လ
ံ ပ
ု င
် န်း

လမ်းသွယ် (၁၄)၊ အိမ်အမှတ် (၂၁၃)၊ ေခမာသီရပ်ကက
ွ ၊်

၁၆၂ လန်းဆန်းလုပ်ငန်းစု
၁၆၃ Lat Sat စားဖွယမ
် ျးစု
ိ လ
ံ ပ
ု င
် န်း
၁၆၄ Hotel United
၁၆၅ ေအာင်ေဘာဂ ဆန်စက်လုပ်ငန်း
၁၆၆ စိးု ထွနး် ေကျာ်ကမ
ု ဏလ
ီ ီမိတက်
၁၆၇ စိန်လုံေတာင်တန်း ဦးဆုပန်

ြမစ်ကီးနားမိ။

အမှတ(် ၁၆၇) ေမှာ်ကန် (၁)လမ်း၊ လိပ်ြပာကန်ရပ်ကက
ွ ၊်

ပဲခူးမိ။

အမှတ(် ၁၉)၊ သီဟလမ်း၊ သီရိ မိင်ရပ်ကက
ွ ၊် ေမာ်လမိင်မိ

အမှတ(် ၆၀)၊ ၁၉ _၆၄လမ်းေထာင့်၊ အှိပ်ေတာ်ရပ်ကွက်၊
ေအာင်ေြမသာစံ

ခင်ဦး-ေရဦး ကားလမ်းေဘး၊ ခင်ဦးမိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အေနာက်ပင
ုိ း် ရပ်ကက
ွ ၊် ဆိပ်ြဖမိ၊ ဆိပ်ြဖမိနယ်၊

ပခုက ခိင
ု ်

မိသစ်ေကျးရွာ၊ေစတီကန
ု း် ရပ်၊ နမ့ဆ
် န်မိနယ်

၁၆၈ ြမန်မာ့အလှဟိုတယ်

ေပါက်လှကီးလမ်းသွယ်၊မင်းကီးညိရပ်ကွက်၊ ေတာင်ငူမိ၊

၁၆၉ "ေရေကာင်းကင်"ဆန်စက်

ဒဂု-ံ မန်းလမ်း၊ေြမာက်ပင
ုိ း် ရပ်ကက
ွ ၊် ေတာကဲအင်း(ခ)
ေအာင်ြမင်မိ၊ ေကျာက်တံခါးမိနယ်

၁၇၀ ေရရံေြမ အဆင့ြ် မင့ဆ
် န်စက်
၁၇၁ ဝမ်စမ
ိ း်

တင်းတိမရ
် စ
ံ ြံ ပေကျးရွာ၊ ေရဦးမိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

(၁/၈၀)၊ ခတာလမ်း၊ ေအးသာယာစက်မဇန
ု ၊် ေတာင်ကီး။

၁၇၂ ေရဟသာ ေသာက်ေရသန့် စက်ုံ အမှတ(် ၁၂၂၉)၊ သစ်ထတ
ု က
် ားလမ်း၊ (၆) ရပ်ကွက်၊
၁၇၃ KCT ဆန်စက်လုပ်ငန်း
၁၇၄ ပွင့်ေဝဖိး ဆန်စက်င
ှ ့် ဆန်စပါး
ေရာင်းဝယ်ေရး

အင်ေတာမိ၊ ရပ်ေစာက်မိနယ်

ရန်ကန
ု -် ြပည်လမ်း၊ဝက်ပုတေ
် ကျးရွာ၊ ကိပင်သာအုပ်စ၊ု
သဲကန
ု း် မိနယ်

မှတ်တိုင်ရွာ၊ ေပါင်းတည် မိနယ်၊ ြပည်ခိင
ု ်

၁၇၅ သီသီေအာင်ေြမပဲခွဲစက်လုပ်ငန်း

အမှတ(် ၄၈၇)၊(၁၇)လမ်း၊ရန်ေအာင်ရပ်၊မေကွးမိ

၁၇၆ ေအာင်ရတနာဆန်စက်

(၁၃)လမ်း၊မင်းကွက(် ၁) ရပ်ကွက်၊ ေပါင်းတည်မိ။

၁၇၇ ဦးတည်မင်းထွဋ် ဆားလုပင
် န်း

၁၇၈ HOTAL BAGO

ေချာင်းဝေကျးရွာ၊ ဟိင
ု း် ကီးကန်းမိနယ်ခ၊ဲွ
ငပုေတာမိနယ်

အမှတ(် ၈၃၀)၊ ေရရွက်ေလှလမ်းသွယ်၊ ေြမတိုင်း (၂၄)၊
ရပ်ကွက် (၈)၊ ဥဿာမိသစ်၊ ပဲခူးမိ

၁၇၉ စည်းစိမ်စပ
ံ 
ဲွ 
ံု င
ှ ့် ေြမပဲခွဲစက်

အမှတ(် စီ/၅၅၊၅၆၊၅၇)၊ရန်ကင်းေဈး၊(၇)လမ်း၊ မေကွးမိ

၁၈၀ "ထူးြမတ်"ဆန်စက်

နန်းဦးေကျာင်းလမ်း၊မင်းကွက(် ၁)ရပ်၊ ေပါင်းတည်မိနယ်၊

၁၈၁ ေတာင်တန်းနီ လက်ဖက်အခါး
ေြခာက်စက်

၁၈၂ ြမသဇင်ဆန်စက်

၁၈၃ လင်း ပီေလာပီနံ ကိတစ
် က်
၁၈၄ Grace - 40 ေသာက်ေရသန့်

၁၈၅ ဦးကိုကိုလွင် ေအာင်ြမင်သူ
Trading

၁၈၆ ဦးမိးု သူလွင် ေရထွက်ပစည်း
ေရာင်းဝယ်ေရး

၁၈၇ Pole Star မုန့မ
် ျးစု
ိ လ
ံ ပ
ု င
် န်း
၁၈၈ ဦးေကျာ်မင်း မိဘေမတာ

ပဲခးူ တိင
ု း်

ထင်းရှးကုနး် ေကျးရွာ၊ ေတာင်ေပကီးေကျးရွာအုပ်စု၊
ပင်းတယမိ

ဗိလ
ု တ
် လ
ဲ မ်း၊မင်းတဲရပ်၊ဒိုက်ဦးမိနယ်

ေကျာင်းကုနး် ေကျးရွာ၊ပိနအ
် င်းအုပ်စ၊ု
ေလးမျက်ာှ မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း

GD 8/A, စီတာပူ၊ ြမစ်ကီးနားမိ၊ ကချင်ြပည်နယ်
အိမ်အမှတ(် ၁၈၉)၂၇လမ်း၊ ၈၇x၈၈လမ်း၊
သီရိေဟမာရပ်ကွက်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မေလးမိ
အမှတ်၂ရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ စခန်းသစ်ေကျးရွာ၊မိတ်
ြမဝတီရပ်၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး
၄၉x ၅၀ ကား၊ Gလမ်း၊ စက်မဇ
 န
ု (် ၂)၊
ြပည်ကီးတံခန
ွ ် မိနယ်

၁၈၉ ရှန
ိ း် မာန် ဆန်စက်

ေဝါလမ်း၊ အမှတ(် ၃)ရပ်ကွက်၊ ဘုရားကီးမိ၊ ပဲခူးမိနယ်။

၁၉၀ "စံထား"ဆန်စက်

ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ရွာမရပ်ကွက်၊နတ်တလင်းမိ

၁၉၁ ေရအိုးအဆင့်ြမင့်

(၁၁)ရပ်ကွက်၊ကင်းဆိပ်လမ်း၊ေတာင်ငူမိ

ဆန်စက်င
ှ ဆ
့် န် ေရာင်းဝယ်ေရး
၁၉၂ သေြပလွင် တည်ခခ
ုိ န်း

နမ (၁၂)၊ ဘူတာလမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်၊ ေရေညာင်မိ

၁၉၃ ေဒမိုးမိုးေအး ကက်ေမွးြမေရး ခံ တိေလာေကျးရွာ၊ ေတာင်ေြခေကျးရွာအုပ်စု၊
၁၉၄ ထက်ေအာင်ဝင်းဆန်စက်

၁၉၅ ေအာင်ေဇယျာ ဆန်စက်

ယိုငူရွာ၊ပုဏားကန်း၊စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။
အုပ်ရစ
ှ ် ကီးေကျးရွာ၊ အရာေတာ်မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၁၉၆ ဧရာတံခွန် ဆန်စက်

မီးေသွးဖိလ
ု မ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊ လပွတာမိနယ်၊လပတာခိုင်

၁၉၇ ဂာဝင် ဟိုတယ်

ေကျာကာလမ်း၊ ချမ်းြမဝတီရပ်ကက
ွ ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၁၉၈ "ဟိနး် ထက်"ဆန်စက်င
ှ ့်
ဆန်ထက
ွ ပ
် စညး် ေရာင်းဝယ်ေရး
၁၉၉ ပိုတင်ရှယ်ေသာက်ေရသန့်
၂၀၀ စိနခ
် ျမ်းသာ ဆန်စက်

၂၀၁ မိဘေမတာဆန်စက်လုပ်ငန်း
၂၀၂ စံတင် ဟိုတယ်
၂၀၃ ခင်းသာ စားေသာက်ဆင
ုိ ်

ေရကက်ယက်လမ်း(၆)ရပ်ကွက်၊ ေရတာရှည်မိ၊
ေတာင်ငူခိုင်
အမှတ(် ၂၇၈)၊ တာိးု ကီးလမ်း၊ နဝန်ရပ်ကက
ွ ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကိုင်းတိုင်း ေဒသကီး

ေဖါင်ိုးဆိတ်ေကျးရွာ၊ကျက်
ိ လတ်မိနယ်၊ဖျာပုံခိုင်

မိတွငး် အုပ်စ၊ု အလယ်ကုန်းေကျးရွာ၊
ကိပင်ေကာက်မိနယ်။ ပဲခးူ တိင
ု း် ေဒသကီး

အမှတ(် ၁၀)၊ သူဇာရပ်၊ ေရဘိုမိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
ကန်သာယာကန်ပတ်လမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကက
ွ ၊်

မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၂၀၄ ေဒသန်းသန်းေအး ငါးပုဆ
ံ န်စက် ချဉ်ြပည့စ
် ရ
ံု ာွ ၊ ေကာလင်းမိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
၂၀၅ ေရစင်ဝင်းဆန်စက်
၂၀၆ ယုဇနေအာင်မိုတယ်လုပ်ငန်း
၂၀၇ ဆု-ေဆးမန်ကျည်း
စားေသာက်ကန
ု လ
် ုပ်ငန်း

၂၀၈ River View Restaurant
စားေသာက်ဆင
ုိ ်

၂၀၉ ဦးကံဝင်း

မိဘဂုဏ်ရည်ေြမပဲခွဲစက်

၂၁၀ MSW ပွ
ဲ လ
ံု ပ
ု င
် န်းစု ကွမ်းသီး/
သီဟုိ

၂၁၁ ဦးဖိးု ေသာင်း ချည်မင်စက်
၂၁၂ အင်ကင်းဟိုတယ်
(ဟိုတယ်ရတနာပုံ ပုဂ)ံ

၂၁၃ ေရဝါထွန်းဟိုတယ်

၂၁၄ စိနဇ
် းီ ခွစ
ဲ က်လုပ်ငန်း
၂၁၅ YBG Construction Co.,Ltd

လကမမ၂၁၂၊ ေကျာက်ရစ်ေကေကျးရွာ၊ ေြမာက်ဦးမိ၊
ရခိုင်ြပည်နယ်။

အမှတ်(၂၂၅/က)ငပိနလ
် မ်း၊ူပေြမာက်ရပ်ကက
ွ ၊်

စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။

အမှတ(် ခ/၃၈)၊ ပါရမီလမ်း၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ဘုရားကီးကုနး် ၊မဟာေစတီလမ်း ပုသိမ်မိ
အမှတ(် ၄၈၁)၊(၁၇)လမ်း၊ရန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊မေကွးမိ၊
အမှတ် (၂၂) က၊ေရးလမ်း။ထိနသ
် စ်ရပ်ကက
ွ ် ထားဝယ်မိ
အကွက(် ၂၄)၊ ၁၈ လမ်း၊ သစာလမ်းကား၊ စက်မဇ
 န
ု ၊်
မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ြမတ်ေလးလမ်း၊ပုဂံ မိသစ် ၊မေလး ။
အမှတ(် ၁၆၁)၊ ရန်ကန
ု ်-ေတာင်ငူလမ်း၊ ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊
ပဲခူးမိ

ေအးရိပသ
် ာလမ်းှင့် ၄၃ လမ်းေထာင့်၊ စက်မဇ
 န
ု (် ၁)၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ြဖစင်ေမတာလမ်း၊ ကာအင်းေြမာက်ပင
ုိ း် ၊ ေမာ်လမိင်မိ

၂၁၆ ေရဂုံတိုင်ဟိုတယ် (ေနြပည်ေတာ်) အမှတ် (၁၄)၊ ပုဗသီရိမိပတ်လမ်း၊ ေနြပည်ေတာ်၊
၂၁၇ The Manhattan Fish Market

ဟိုတယ်ဇု(ံ ဥတရ)၊ ပုဗသီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်

No. 44/ 56, Kannar Road, MMG Tower, Botahtaung

Restaurant

Tsp, Yangon

(ဂျံေခါက်ဆ+ွဲ

နီလာ စက်မဇ
 ၊ံု စစ်ကင
ုိ း် မိ

၂၁၈ ၇၄၇ စားေသာက်ကန
ုိ း် မိ၊ ဋ - ၁၄ က ၊ ၁၅ က၊
ု ် လုပ်ငန်းစု ဂ / ၂၃၊ ပါရမီရပ်ကွက်၊ စစ်ကင
် င်းခါးေြခာက်)
မုန့ဟ
၂၁၉ Pine Wood Villa

၂၂၀ ဖူးပွငလ
့် ာ ထမင်းဝါဆိုင်
၂၂၁ Tang Tea (ထန်းတီး)

ထန်းလျက်ခဲှင့် မန်ကျည်းှစ်

ချင်းြပည်နယ်၊ ကန်ပက်လက်မိ၊ မိမ(၂)ရပ်ကွက်
အမှတ် - ၁၃၊ ေဒါနလမ်း၊ ရပ်ကွက် (၂) လားမိ
အမှတ် - ၁၆၊ ေရဟသာလမ်း ၊ လင်မိနယ်၊ (၁) ရပ်ကွက်၊
ရန်ကန
ု ် မိ

ထုတ်လုပြ် ခင်း လုပ်ငန်း
၂၂၂ ေဒဟန် ကက်အူေချာင်း

အမှတ(် ၂)၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ လက်သမားရပ်၊ ဟဿတမိ။

၂၂၃ Seafood Village/Vesper Food

D 1 - C2 အေနာက်ကန်တင်း၊ ရတနာပုံတကသိုလ် ၊

Center

၂၂၄ Myanmar Golden Horizon

အမရပူရမိနယ်၊ မေလး

No. 143, 47th St, Upper Block, Botahtaung

Travel & Tours Co.,ltd

Township, Yangon

လုပ်ငန်း

Region.

၂၂၅ ေကေဇာ် မုန့်ဟင်းခါးေြခာက်
၂၂၆ လမင်းစတား စားေသာက်ဆင
ုိ ်
၂၂၇ ေရေတာင်တန်း (ေလာက်ူး)

Pabedan Quarter, (8) Block, Sagaing , Sagaing
No (527), ရန်ေအာင် (၁၈)လမ်း ှင့် မိပတ်လမ်းေထာင့်၊
ရန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊ မေကွးမိ

Kan Palet,Myo Ma (1)Quarter, Chin State.

၂၂၈ SMART

အမှတ(် ၁၂၀)၊ ၄ရပ်ကွက်၊ ပေလာင်ေဈးတန်း၊ကေလာမိ။

၂၂၉ ေရလီ

 ၊ံု
အမှတ် - ၃၀၊ ဇီဇဝါလမ်း/ အမှတ် -၃၃ ၊ ၄၂လမ်း၊ စက်မဇ

၂၃၀ BBB Restaurant & Café City
Restaurant

မုရ
ံ ာွ မိ

အမှတ် (၂၉၂/ က) ၇၆ လမ်း ၊ ၂၆ & ၂၇ လမ်းကား ၊
ချမ်းေအးသာဇံမိနယ်၊
၆၆ လမ်း၊ ၂၀ & ၂၁ လမ်း ကား ေအာင်ေြမသာဇံမိနယ် ၊

၂၃၁ Green Circle Co., Ltd.

မေလး
အမှတ် ( ၄၂/၁၁၆ ေအ-၂ )၊ ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်း၊
စက်မဇ
 ံု (၁)၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

၂၃၂ မန်းမိေတာ် မုန့မ
် ျးစု
ိ လ
ံ ပ
ု င
် န်း

အမှတ၁
် ၁၉/ခ၊ ဒီပဲယင်းဝန်ေထာက်ဦးမဲလမ်း၊ ဇုန်(၄)၊
လင်သာယာ၊ ရန်ကန
ု ။်

၂၃၃ ပဥပ တွင်ခုံှင့်
အင်ဂျင်ဟက်လုပ်ငန်း

၂၃၄ ေဒါင်တီးေဟာက်စ်

၂၃၅ Mergui Paradise Co., Ltd.
၂၃၆ ေရယာေြမ ေြမပဲဆီသန့်

၂၃၇ Flamingo Nest Co., Ltd.
၂၃၈ Nay La Guest House

၂၃၉ Global Ways Travel & Tours
Co., Ltd.

၂၄၀ ဝင်းေရဝါ ဆီစက်

၂၄၁ S.S.T Tourism Co., Ltd.

အမှတ(် ၂၃၂/၃) ၊ ပွစ
ဲ ားတန်းလမ်း၊ နတ်ေချာင်းရပ်ကွက်၊
တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

အမှတ် ၂၂ ၊ သစ် ရာ ပင် လမ်း ၊ ၂၃ ရပ် ကွက၊် သု ဝ ဏ ၊
သဃနး် ကွ ျန်း မိ နယ် ၊ ရန် ကုန် မိ

Seiknge Jetty Street, Seiknge Qr, Myeik
ပိုး အ ေရှ ရပ်၊ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ ဆင် ြဖ ကန်း မိ ၊
စလင်း မိနယ် ၊ မင်း ဘူး ခ ိုင်၊ မ ေကွး တိုင်း

108, ပ ထပ် ၊ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ၇ ရပ်ကွက်၊
ဗိုလ်တစ်ေထာင်

No . 135, Main Road, Maw Late Ward, Sittwe

Arther Wady Road, No (Da/31825-B) Dakhina Thiri
Township, Naypyitaw

အမှတ(် ၁၈၁/၁၈၄)၊စက်မရပ်ကွက်၊လွိင်ေကာ်မိ။
Jyophyu 6th st, Aungsan Stadium,

Mingalartaungnyunt Tsp, Yangon

၂၄၂ ေကျာ်ေနလဆန်စက်

ဝင်း ရပ် ကွက၊် ေညာင်ေရမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း

၂၄၃ Grand Cosmos Co., Ltd.

၈ / ၂၆၇ ၊ ကျ ီ ေတာ် ကုနး် ရပ်၊ မိ တီ လာ မိ

၂၄၄ ငး် မရ ကဖီးှင့် စားေသာက်ဆင
ုိ ် အမှတ် ၂ ၊ မိပတ်လမ်း၊ ရန်ကင်း၊
၂၄၅ လင်းေရခဲစက်
၂၄၆ ေအာင်ေနလင်းထွနး် ကုမဏီ
လီမိတက် (Genius Coffee)

၂၄၇ City View

၂၄၈ Dingdi Bottled Spring Water

ေအာင်မဂလာရပ်ကွက်၊ မေကွး

NO.(210), Damhma Thukha Street, (7) Quarter,
Hlaing Tsp, Yangon.

အမှတ် 455၊ ရတနာလမ်း၊ ၁၂ ရပ်ကွက်၊

ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ်

No.14/12, Yan Gyi Aung Street, Yay Aye Kwin Ward,

Taungyi, Shan State.

179 Matupi Rd, Hakha Chin State

Shwe Pyi Hein Co., Ltd.
၂၄၉ သရဖူ လက်ဖက်လုပ်ငန်း

ပင်လုံလမ်း (၈) ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်မဲမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၂၅၀ Silver Moon ေသာက်ေရသန့်

အမှတ် - ၆၅(က/၂) ၊ ေဈး ရွာ ၊ ပုနး် ညက်ေကျးရွာ အုပ်စု၊

လုပ်ငန်း

ေကျာက်ဆည်

၂၅၁ ဝါဝါဝင်း ပဲခွဲအမန့်ကိတ် လုပ်ငန်း အမှတ် - ၁၁၊ လမေတာ်၊ ေရနံေချာင်း၊ စက်မဇ
 န
ု ်
၂၅၂ Mountain OASIS Resort (2)

ချင်းြပည်နယ်၊ မင်းတပ်မိ၊ အေရှြပင်ရပ်ကွက်

၂၅၃ စိန်တစ်လုံးဖေယာင်းတိုင်
ထုတ်လုပ်ေရးစက်ုံှင့်
ြဖန့ြ် ဖးေရာင်းချေရးလုပ်ငန်း
၂၅၄ Ananta Inle Resort

၉/ ၁၉၊ နေဝေဒးဥယျာဉ်အိမ်ယာ၊ လင်သာယာ မိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်း
ကွင်းအမှတ-် ၃၈၊ ဦးပိုင်အမှတ-် ၃၈/၃၉၊

ု း် ေသာက်ေကျးရွာအုပ်စ၊ု ေညာင်ေရ (ရှမ်းေတာင်)
(Adventure Myanmar Tours & မိင
Incentives Co., Ltd.)
၂၅၅ Jewel Ko Lay Co.,Ltd (Royal
flower Painting & jkl
Packaging)
၂၅၆ နန်းဦးလင် (ြပည်တွငး် ဘုရားဖူး
ပိုေဆာင်ေရး)
၂၅၇ Star Diamond International
Co., Ltd.

၂၅၈ ြမတ်သရဖူ အထည်ချပ်
၂၅၉ ANANDA TRAVELS (YANGON)
LIMITED

၂၆၀ ေရကံ့ေကာ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်
၂၆၁ Dora ေသာက်ေရသန့်
၂၆၂ ေဒလှဝင်းယဉ် အထည်ချပ်

အမှတ် (၂၁)၊ ၁၄ လမ်း၊ (၆) ရပ်ကွက်၊
လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်
(၁)အမှတ် (၄၂)၊ လမ်းမေတာ်၊ သံလျင်မိ။
(၂) ၂၅၃/ ၂၅၅၊ အထက်ပန်းဆိးု တန်း၊ ရန်ကန
ု ် မိ
Ph: 09-254340569
အမှတ(် ၄၅)၊ ၂၂ လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။
Ph: 09-5017032

ခံအမှတ-် 3/C၊ စံပါယ်လမ်း၊ ၁၁၀ ရပ်ကွက်၊

အေရှဒဂုံမိနယ်

အမှတ် (F-3) ၊ ြမတ်ေလးလမ်း၊ ေတာ်ဝင်အိမ်ရာ၊ ၄၁
တိးု ချဲ ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ-် ၆၁၅၊ မဟာဗလ လမ်း၊ ၇ ရပ်ကွက်၊ လသာ

မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

အမှတ် (၁)၊ ေထာ်ပိုင်းလမ်း ှငဗ
့် လ
ုိ ခ
် ျလမ်
ိ
းေထာင့၊်

(၉)ရပ်ကွက်၊ ေညာင်တုန်းမိ။

အမှတ် ၄၉၁/ခ၊ ဌာနလမ်း၊ ေဈးရပ်ကက
ွ ၊်

လုပ်ငန်း

တိက
ု ် ကီးမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

Services Co., Ltd.

လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

၂၆၃ Long Pan International
၂၆၄ PYU Garment

၂၆၅ ေရရင်ခမ် စားေသာက်ဆင
ုိ ်

၂၆၆ Grand Century Co., Ltd.
၂၆၇ စာအထည်ချပ်

အမှတ် ၇၈၊ ေြမညီထပ်၊ လမ်းသစ်လမ်း၊
အမှတ် (၁၈၇) ှင်းဆီလမ်းသွယ် ၂၊ (၄) ရပ်ကွက်၊
ေရြပည်သာမိနယ်

B.1 B.2 သေြပကုနး် ေဈး၊ ေနြပည်ေတာ်
အမှတ(် ၄၂)၊ သီရလ
ိ မ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊
ရန်ကန
ု ် မိ

အမှတ် (A-25), ဦးဝိရစာရ လမ်း၊ (၃၄)

ရပ်ကွက်၊ေြမာက်ဒဂုံစက်မဇုန်၊ ဒဂုံ မိသစ်ေြမာက်ပင
ုိ း်
၂၆၈ Grand Glory Co., Ltd.

မိနယ်၊ရန်ကုန်။
အမှတ် (၂၃)၊သီရရ
ိ တနာရိပသ
် ာ၊
ေအာင်သုခလမ်းသွယ(် ၁)၊ သဃနး် ကန်းမိနယ်၊
ရန်ကုန်မိ။

၂၆၉ Kaung Ko Group Co., Ltd.
၂၇၀ GEWARZOE COMPANY
LIMITED ဂျဝါးဇိ
ီ ုးကုမဏီ
လီမိတက်
၂၇၁ My Hotel (Yangon)
၂၇၂ Zarchi Ain
စားေသာက်ဆင
ုိ လ
် ပ
ု င
် န်း

၂၇၃ Green Triangle Group
၂၇၄ ပါဝါေမာရှမ်း

၂၇၅ S.S East Asia Co., Ltd.
၂၇၆ ြမတ်သုခ
၂၇၇ ေမးေတာင်ကီး
စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အုပ်စု

No.10, Mya Wut Yee Lane 2, Parame Avenue,
Mayangone Township, Yangon.
တိုက-် E, အခန်း -၄၀၆၊

ဆင်မလိက
ု အ
် ေဝးေြပးဝန်းအိမယ
် ာ၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊
ရန်ကုန်
အမှတ(် ၂၇၅)၊ ဗားကရာလမ်း၊ ေြမနီကန
ု း် ၊
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

အမှတ-် ၁၀ ြမတ်ေလးလမ်း၊ နရသခရပ်ကက
ွ ၊် ပုဂံ
အမှတ် (၁၂)၊ သီတာလမ်း၊ မိမေတာင်ရပ်ကွက်၊
သန်လျင်မိ။

အမှတ် (၃၄၀)၊ ေဗဒါလမ်း၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ် (၃၈၅)၊ ဆားမေလာက်- ေညာင်တန
ု း် လမ်း၊
သခွတေ
် ချာင်းေကျးရွာ၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်

အမှတ် ၅၆၊ စစ်ေတာင်း မုပလင်လမ်းေဟာင်း၊

စစ်ေတာင်းေကျးရွာ၊ ကျက်
ိ ထုိ မိ၊ မွနြ် ပည်နယ်။

၁၀၅-၁၂၃ လမ်း၊ဒုတိယထပ်၊ မဂလာေတာင်ွန့်၊ ၂၃

ဦးေအာင်ြမတ်လမ်းှင့် ၁၂၃ လမ်း

ေရာင်းဝယ်ေရး ကုမဏီလီမိတက်
၂၇၈ MILLENNIUM FOOD
PRODUCTION COMPANY
LIMITED
၂၇၉ Classic Tea and Food Center
၂၈၀ Suzuki Thai Food

No.52, Myawaddy Min Gyi Sstreet, Hlaingthaya
Industrial Zone (4), Ygn
အမှတ် (၁၈၆)၊ ေရဂုံတိုင်လမ်း၊ ေရတာရှည်ရပ်ကွက်၊
ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ(် ၁၇၄)၊ ဆူးေလဘုရားလမ်း၊ ေကျာက်တံတား
မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

၂၈၁ Nice Style Group of Company No.(106/2),Thityaspin St, Thuwanna VIP(1) ,
၂၈၂

Limited

ဦးေအာင်ေကျာ် (အထည်ချပ်)

Thangangyun T/Sp

အမှတ(် ၆၇၂)၊ သုခသာယာလမ်း၊
ဇီးကုနး် ေြမာက်ရပ်ကက
ွ ၊် ေရြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

၂၈၃ သာေအာင်

၁၃၁၊ လမ်း ၈၀၊ ၂၇x၂၈၊ ချမ်းေအးသာဇံမိနယ်၊ မေလး

၂၈၄ CLOUD 10 Inn

အမှတ် (၁၀)၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်ြပတိက
ု လ
် မ်း၊ ဗိလ
ု ခ
် ျ(၂)ရပ်
ိ
ကွက်၊
ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

၂၈၅ လှြမန်မာထမင်းဆိုင်
၂၈၆ Ice Cream Corner

၂၈၇ ြပည်ေရသိဃဟိုတယ် (Pyi
Shwe Theingha Hotel)

၂၈၈ RIVER NMAI HKA TRAVEL &
TOUR LOGISTIC SERVICE
COMPANY LIMITED
၂၈၉ Breeze Hotel
၂၉၀ Golden Pearl
ေရပုလစ
ဲ ားေသာက်ဆင
ုိ ်

၂၉၁ ေလးခင်ခင် စားေသာက်ဆင
ုိ ်
၂၉၂ ေအာင်စည်စတိုး၊
ေရလေရာင်စားေသာက်ဆင
ုိ ်
၂၉၃ ေဒြဖြဖေရ
၂၉၄ ဦးဂျးဇက်
ိ
+ ေဒအနားမာလ်
၂၉၅ Pearal Rose Restaurant &
Reception

၂၉၆ မိးု မိးု စံ (အထည်ချပ်)

၂၉၇ ေဒဝါဝါ ပံး 63 Restaurant

၂၉၈ ြပည်လးံု ချမ်းသာေရာင်းဝယ်ေရး

အမှတ် (၂၇)၊ အေနာက် ေရဂုံတိုင် (၅) လမ်း၊
ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

ြပည်သ့ူ ရင်ြပင်ပန်း ခံ၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်
ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ အမှတ် ၇၊ ေရဘိုမိ
အမှတ-် (၂၆၃)၊ (၄၅) လမ်း၊ အခန်း (၅၀၆) ၊ Yangon,
YMCA ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ်
ေချာင်းသာကမ်းေြခ၊ ပုသိမ်မိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

G-22, တိုက် (B) ၊ ပုလဲကန
ွ ဒ
် ၊ုိ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊
ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ-် ၃၇၃၊ ေဝဘာကီ ၈ ရပ်ကွက်၊ / က ရပ်ကွက်၊

ေြမာက်ဥကလာ

အမှတ-် ၂၁၆ ၊ ေအာင်သုခ (၂) လမ်း၊ ၂၀ ရပ်ကွက်၊ မ/ဒဂုံ
အမှတ-် ၈၂ ၊ ဗိလ
ု မ
် း ဗထူး လမ်း၊ ၄၃ ရပ်ကွက် မ/ဒဂုံ
ရွာသစ်ကန
ု း် (၂)လမ်း၊ ေြမာင်းတကာေကျးရွာ၊
ေမှာ်ဘီမိနယ်

A-102, A 119.A-120 ၊ ေညာင်ှစ်ပင်အထူးဇု(ံ ၁)၊

ေညာင်ှစ်ပင် ရပ်ကွက်၊ C3 ေကျးရွာ၊ ေမှာ်ဘီမိ

အမှတ(် ၁က/၁ခ/၂က)၊ လမ်းသစ် ၁၁ လမ်း၊ အေနာ်
မာ(၁)ရပ်ကွက်၊ သာေကတ။

အမှတ် (၁၄၆) သမိနဗ
် ရမ်း၊ ၃ ရပ်ကွက်၊ လင်သာယာ
အြမန်လမ်း၊ ပွဲ ကီးရပ်ကက
ွ ၊် ဒိက
ု ဦ
် းမိ
အမှတ-် ၁၆၀၊ တွင်းသင်း တိက
ု ဝ
် န်၊ ဦးညိလမ်း၊

ကုမဏီလီမိတက်

ေရြပည်သာစက်မဇန
ု ် (၃)

Ltd.

ရန်ကန
ု ။်

Hotel

(၁)ရပ်ကွက်၊ သဃနး် ကန်း၊ ရန်ကန
ု ၊်

၂၉၉ BLESSING INTERTRADE Co.,
၃၀၀ Ibis Styles Yangon Stadium
၃၀၁ OK ေပါင်မုန့်လုပ်ငန်း
၃၀၂ Amara Mountain Resort

၅၁/၂၄၊ ြမလမ်း၊ သာဓုကန် စက်မဇ
 ၊ံု ေရြပည်သာမိနယ်၊
အမှတ် (၃၆၉)၊ ေလးေထာင့် ကန်လမ်း၊ မိေချာင်းကန်

အမှတ(် ၇၅၇)၊မဟာဗလလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊

လမ်းမေတာ် မိနယ်

ုိ က
် န
ု း် ရပ်၊
အမှတ် (၁၀/၁၈၂)၊ သီတာလမ်း၊ အေနာက်ဗလ
ကေလာမိ။

၃၀၃ မင်းနာဂါးဒင်း တည်းခိုရိပ်သာ

အမှတ် ၁၈၊ ချမ်းေြမ့ရပ
ိ ် ငိမ်လမ်း၊
ေသာက်ေတာ်တွင်းရပ်ကွက်၊ သံလျင်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

၃၀၄ Aung Mingalar Hotel

၃၀၅ Mya Sabai Motel

နဝန်ရပ်၊ ေညာင်ေရမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း
No. 1/91-92, Pyi Taung Su Rd , Kalaw

၃၀၆ Happy Café & Noodles

၁၀၄(ဘီ)၊ အင်းယားလမ်း၊ ၉ ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မိနယ်

၃၀၇ ေရြပည်စံရာဟိုတယ်

အမှတ(် ၂၉၅/၂၉၆)၊ ဗိလ
ု မ
် င်းေရာင်လမ်း၊ (၂/ခ) ရပ်ကွက်၊

၃၀၈ Sky Lale Inle Resort
၃၀၉ WH Hotel
(ေတာင်တန်းြဖဟိုတယ်)

၃၁၀ MYANMAR MYAT CHERRY

မဂလာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း၊ ေညာင်ေရအင်းေလးေဒသ၊
မိုင်းေသာက်အင်း

အမှတ(် ၁၈)၊ ကျက်
ိ ေခါက် ဘုရားလမ်း၊ ဘုရားကုနး်
ေကျးရွာအုပ်စု၊သန်လျင်မိနယ်

၁၂၂/ ၁၂၄၊ ကျက
ိ ဆလ
ံ မ်း၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

TRAVEL & TOUR COMPANY
LIMITED
၃၁၁ Myanmar Taing Yin Thar Co.,

အမှတ် (၂/ က)၊ သစာလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊

Ltd.

ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

အာရှသားတိုအ ပံးဟိုတယ်

သဃနး် ကန်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

၃၁၂ Asian Smile Hotel

အမှတ် ၃၂၄၊ သံသမ
ု ာလမ်း၊ (၂၃) ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ၊

၃၁၃ Akariz Resort Hotel (Ambo II) ေချာင်းသာကမ်းေြခ၊ ပုသိမ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်း
Chaungtha Beach

၃၁၄ Sky Apparel Group Co., Ltd.
၃၁၅ King & Queen Hotel
၃၁၆ A.D. Premium Food Co., Ltd.

၃၁၇ ေရြပည်စးုိ ေမွးြမေရးအစာှင့်
ေဆးဝါးေရာင်းဝယ်ေရး

၃၁၈ ေရကံ့ေကာ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်

အမှတ(် ၇)၊ ဆန်စက်လမ်း၊ ရွာမအေနာက်၊
အင်းစိန် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

ေကျာကာလမ်း၊ ရန်ကင်းရပ်ကက
ွ ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး

R. 5 ေရအင်ကင်းရိပ်မွန်၊ သဃနး် ကန်းမိနယ်

၄၉/၉၊ ဝါးတရာလမ်း (ခ)
ဌက်ေပျာ်ေတာ်ဘန
ု း် ကီးေကျာင်းလမ်း၊ ဝါးတရာစက်မဇ
 န
ု ၊်
ေရြပည်သာမိနယ်
အမှတ(် ၁၄၀)၊ ြမန်မာဂုဏ်ရည် လမ်း၊
ကန်ေနာက်ရပ်ကက
ွ ၊် မဂလာေတာင်ွန့် မိနယ်၊

၃၁၉ ေအာင်ေကာင်းစံ အဆင့ြ် မင့်
လက်ဖက်ရည်ှင့်စားဖွယ်

ရန်ကုန်မိ
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ သေြပညိလမ်း၊ အမှတ် ၁၅၇၊
အလုလ
ံ မ်း၊ ဌာနရပ်ကက
ွ ၊် အလုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

၃၂၀ ေရကံ့ေကာ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်
၃၂၁ Hotel Mindhama

အမှတ-် (၃၉)၊ ေခမာသီလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊
ေြမာက်ဥကလာ မိနယ်

အမှတ် (၂၂. A) ပိေတာက်လမ်း ေတာ်ဝင်ချယ်ရီအိမ်ယာ
(မင်းဓမလမ်း) မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

၃၂၂ 'ထက်'' စက်သးံု ဆီဆင
ုိ 
် င
ှ ့်
"စမ်ေချာင်းဝယ်" တည်းခိခ
ု န်း

၃၂၃ ေရြပည်ေအး- အေအးဆိုင်
၃၂၄ Eastern Paradise Hotel

၃၂၅ East Hotel

၃၂၆ Cosmopolitan Travel
Services Co., Ltd.

၃၂၇ Myanmar International
Business Alliance Co., Ltd.

၃၂၈ ေကျာ်မျးဦးဆန်
ိ
စက် လုပ်ငန်း
၃၂၉ ြမသီရခ
ိ င
ုိ ် ကာဇံစက်
၃၃၀ ထူးြမတ်ဝင်းဆန်စက်

၃၃၁ ေတာ်ဝင်နန်း ဟိုတယ်

၃၃၂ ေဒြမင့်ြမင့်ခိုင် ဆန်စက်လုပ်ငန်း

၃၃၃ ဝင်းေဇယျာဆန်စက်

ရန်ကန
ု ်- ေမာ်လမိင်ကား လမ်းမကီး၊ ညာဘက်ေဘး၊
ကျက်
ိ ထိုမိအထွက်

အမှတ် ၃ ၊ အ.ထ.က - ၁ လမ်း၊ ြမစ်ငယ်ရပ်၊ မိတ် မိ။

၅/ ၆၁ သီရိမဂလာလမ်း၊ ကေလာမိ။
အမှတ် ၂၃၄-၂၄၀၊ ဆူးေလ ဘုရားလမ်း၊ ေကျာက်တံတား၊
ရန်ကန
ု ် မိ

No. 36,/38, Rm. (502), Royal Myaynu, Condo,
Myaynu Street, Sanchaung T/S, Yangon

အမှတ် (1A/၆၈)၊ သီဟသူလမ်း၊ ြမသီတာအိမ်ရာ၊
(၁၁)ဘေလာက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ်

ရန်ကန
ု -် ြပည်လမ်း၊ဝက်ပုတေ
် ကျးရွာ၊ကိပင်သာအုပ်စ၊ု
သဲကန
ု း် မိနယ်

ဗိလ
ု ေ
် တဇလမ်း၊ စက်မဇ
 န
ု (် ၁)၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

မယင်းေကျးရွာ၊ဇီးကုနး် မိ၊ပဲခးူ တိင
ု း် ေဒသကီး။

အမှတ(် ၇)၊ တပ်မလမ်း၊ ပခုက မိ၊ မေကွးတိုင်း
ငေပွးေလးရပ်၊ ေကာလင်းမိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
ဝင်းေဇယျာဆန်စက်၊ ရွာမရပ်ကွက်၊တာပွန်လမ်း
(အေနာက်)၊ နတ်တလင်းမိ၊

၃၃၄ ေရြပည်ေြမ ပဲခစ
ဲွ က်င
ှ ဆ
့် စ
ီ က်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး(အေနာက်)
အမှတ(် ၁၉၆/၁၉၇)၊ ရန်င
ုိ ်(၂၂)လမ်း)၊ မေကွးမိ

၃၃၅ Thanlwin Ayar ေသာက်ေရသန့် ရပ်ကက
ွ ် ကီး(၈)၊ ဥဿမိသစ်၊ ေအာက်ကျင်းပိုင်း၊
လုပ်ငန်း

၃၃၆ Kiss Guest House
၃၃၇ Yangon Food Villa
၃၃၈ ဦးထွန်းဝင်း
ပီေလာပီနံအမန့်ကိတ်

ပဲခူးမိ။

အမှတ(် ၁၄၅)၊ ူပေတာင်လမ်းမကီး၊ စစ်ေတွမိ၊
ရခိုင်ြပည်နယ်။

အမှတ(် ၁၈၃)၊ ၃၃လမ်း၊ ၇၆-၇၇ လမ်းကား၊
ချမ်းေအးသာစံမိနယ်

ေကျာင်းကုနး် ေကျးရွာ၊ ပိနး် အင်းအုပစ
် ၊ု
ေလးမျက်ှာမိနယ်

၃၃၉ ဦးေအးလင်ေြမပဲ ခွဲစက်
၃၄၀ "တက်ေနဝန်း" ပဲခစ
ဲွ က်င
ှ ့်
ပဲေကာ်ပဲေလှာ်၊ ပဲမန့်လုပ်ငန်း

၃၄၁ "ထီးလငရ
် င
ှ ်" ဆန်စက် လုပ်ငန်း
၃၄၂ အနေမတာဆန်စက်

အမှတ(် ဘီ-၄၁)၊ (၃)လမ်းှင့် ဇီဇဝါလမ်းေထာင့၊်
ရန်ကင်းရပ်၊ မေကွးမိ

တည်ကုန်းေတာင်ပိုင်း၊ ကာနီကန်ရပ်ကက
ွ ၊် ေရေတာင်မိ
ရတနာပုလ
ံ မ်း၊ ေရထည်(၁)ရပ်ကွက်၊ ေပါင်းတည် မိ၊
ပဲခးူ တိင
ု း်

ေပါင်းတည်မိနယ်၊ ကေတာကန်အုပ်စု၊ နတ်ပတ
ု းီ ရွာ၊

ြပည်ခိင
ု ်

၃၄၃ ြပည့် ဖိးြမတ် ဆန်စက်လုပ်ငန်း

ဖူးိးု ကုနး် ရွာ၊ ဒီပဲယင်းမိနယ်၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး

၃၄၄ ေကျာ်ြမင့် ေြမပဲခွဲစက်

အမှတ(် ၄၀)၊ (၉)လမ်း၊ ေအာင်ေဇယျာရပ်၊ မေကွးမိ

၃၄၅ အိုေက တည်းခိခ
ု န်း

၃၄၆ ေအာင်သာေြမပဲဆသ
ီ န့်
၃၄၇ ဩဘာွန့် ေြမပဲခွဲစက်

၃၄၈ ေအာင်ဇဗေြမပဲခွဲစက်လုပ်ငန်း
၃၄၉ ေအာင် ေြမပဲဆီသန့် လုပ်ငန်း

၃၅၀ ေကတုမတီ

မင်းလမ်း၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
ေအာင်သာေကျးရွာ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
အမှတ(် ၄၈၂)၊ (၁၇)လမ်း၊ ရန်ေအာင်ရပ်၊ မေကွးမိ
အမှတ(် ၆၀)၊ (၆)လမ်း၊ ရန်ကင်းရပ်၊ မေကွးမိ
ကုနး် ရွာ(၁)၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
ရန်ကန
ု -် မေလးလမ်း (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ငူ မိ။

စားေသာက်ဆင
ုိ လ
် ပ
ု င
် န်း

၃၅၁ နီလာဆန်စက်င
ှ ဆ
့် န်စပါးေရာင်း နီလာဆန်စက်၊ သဲကန
ု း် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ်-ြပည်လမ်း၊
ဝယ်ေရး

၃၅၂ ဦးစိးု ဝင်း ချမ်းေြမ့ မိသားစု

ဝက်ပုတ်၊ ပဲခးူ တိင
ု း်

ရန်ကန
ု ်-မေလး အိမ်ေြခေလးဆယ်၊ ဒိုက်ဦးမိနယ်။

ဆန်စက်င
ှ ့် စားေသာက်ေရး
ဆိုငရ
် ာလုပ်ငန်း
၃၅၃ ေဒြမင့ြ် မင့စ
် န
ိ ် ဆန်စက်
၃၅၄ ေရပီတိေထာပတ်
မုန့် ကပ်င
ှ မ
့် န
ု ့မ
် ျးစု
ိ ံ

ကိးကာဝင်းရပ်၊ ဝန်းသို မိ၊ ကသာခိင
ု ၊်
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အမှတ(် ၁၅၉၀)၊ (၇)လမ်း၊ ေအာင်ေမတာ(ခ)ရပ်၊ မေကွးမိ

၃၅၅ တက်ဖိးေအာင် ဆန်စက်

လက်ခအုပ်စု (ကဲ ခံရာွ )၊ ရန်ကန
ု ်-ြပည်ေဘး၊ ဇီးကုနး် မိ။

၃၅၆ ေကာင်းဆက်ပင
ုိ ်

မိသစ်ရပ်၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

တည်းခိရ
ု ပ်သာလုပ်ငန်း

၃၅၇ ေရစံအိမ်

၃၅၈ ေငွေတာင်တန်းတည်းခိခ
ု န်း

၃၅၉ လက်ေရွးစင် ဆန်စက်လုပ်ငန်း
၃၆၀ Pindaya Inle Inn

လမ်းမေတာ်(၂)လမ်း၊ ေအာင်သိဒိရပ်၊ ေညာင်ဦးမိ
ေရေဘးလမ်း၊ စနဝတ်ေကျးရွာ ၊ မိတ် မိ။
အေဝရာရပ်ကက
ွ ၊် ေအာင်ြမင်မိ၊ ေကျာက်တံခါးမိနယ်
မဟာဗလလမ်း၊ ပင်းတယမိ။ ရှမ်း(ေတာင်)

၃၆၁ ေရေတာ မုန့တ
် က
ုိ ်

၃၆၂ ငိမ့် ကေဖးှင့် အေအး

၃၆၃ ချင်းတွငး် လမ်း(၂)
စားေသာက်ဆင
ုိ ်

၃၆၄ ေရဧရာ ဆန်စက်

၃၆၅ ပညာသည် ေကာ်အေဟာင်း
ြဖတ်စက်လပ
ု င
် န်း

၃၆၆ ေအာင်တံခွန်ေရခဲေချာင်းစက်
၃၆၇ ေငွကံ့ေကာ် ပဲခစ
ဲွ က်

၃၆၈ Hotel Juno ဟိုတယ်

၃၆၉ ေအးချမ်းသာ ဆီခစ
ဲွ က်

မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
ေကျာကာလမ်း၊ နာဝန်ရပ်ကက
ွ ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ဘုရားနီလမ်းသွယ၊် အလယ်ရပ်၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အမှတ် (၉၅၅) ၊ြမင်းကကုနး် ေကျးရွာ၊ ေဒးဒရဲမိ။

အမှတ(် ၉)၊ ဘေလာက်(၄)၊ ဆတ်းုိ ကျ စက်မဇ
 န
ု ၊်
စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။

ေရဂုံတိုင(် ၂) လမ်း၊ ေြမာင်းြမ။

သလာအမှတ(် ၁)၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
မိမလမ်း၊ အမှတ(် ၁၅) ရပ်ကွက်၊ ပခုက မိ။
အင်ကင်းလမ်း၊ စက်မဇ
 န
ု (် ၂)၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၃၇၀ ေအာင်ချမ်းသာဆန်စပါးပဲမ
ှ း် ေရာ (၁၅)လမ်း၊ မင်းကွက(် ၂)ရပ်ကွက်၊ ေပါင်းတည်မိ၊
င်းဝယ်ေရး

၃၇၁ Hotel Mariner
၃၇၂ ေရလင်းယုနဆ
် န်စက်င
ှ ့်
ဆန်စပါးေရာင်းဝယ်ေရး

၃၇၃ စူပါမုန့်တိုက်

၃၇၄ ေရငါး ေရပုစွန် ေြခာက်ှင့်
ေရထွက် ပစညး် များ

ထုတ်လုပြ် ခင်း
၃၇၅ Hotel Queen Mandalay
(ေဒခွန်လ)ီ

ပဲခးူ တိင
ု း်

အမှတ(် ၃၃၀)၊ ေရေမာ်ေဓါ ဘုရားလမ်း၊
ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမိ။

တက်ေနမင်းလမ်း၊ တာပွန်မိ၊ နတလင်းမိနယ်၊
သာယာဝတီခိင
ု ်

အမှတ(် ၁)ရပ်ကွက်၊ ဗဟိုလမ်း၊ ပေလာက်မိ၊ မိတ်
အမှတ(် ၁၄၉)၊ ေရသာလမ်း၊ အိးု တန်းရပ်ကက
ွ ၊်
စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။
No 456, 81st Between 32 &33 Mandalay

၃၇၆ ေရသစ်ပင်ဟိုတယ် (ုးံ ေရ)

၄၁ လမ်း၊ ၆၄-၆၅လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမ၊ မေလး

၃၇၇ ေရြပည်မးုိ ကေဖး

၆၆လမ်း၊ ၂၇-၂၆လမ်းကား၊ ၃၅လမ်း၊ ၆၅-၆၆လမ်းကား၊
၃၃-၇၅လမ်းေထာင့်၊ မေလးမိ

၃၇၈ Snow Diamond (Hotel United) 9/18(A), Adipadi Road, Hpa-an
၃၇၉ ဦးစိးု ွန့် မွနး် လိက
ု အ
် ထည်စက် ဈပ- ၁၀၅၊ ေဈးချရပ်
ိ ကက
ွ ပ
် ိနး် တန်းရပ်၊ အမရပူရမိနယ်
၃၈၀ "လြပည့ဝ
် န်း"ဆန်စက်င
ှ ဆ
့် န်ထွ ကရင်ေချာင်လမ်း၊ နတ်စင်ကန
ု း် ရွာ၊ ေရတာရှည်မိ၊
က်ပစည်းေရာင်းဝယ်ေရး

၃၈၁ KS ေြမပဲခွဲစက်

ပဲခးူ တိင
ု း်

အမှတ(် ၃၇၁)၊ ရန်ပယ်(၂၇)လမ်း၊ မေကွးမိ

၃၈၂ ပခုကဟိုတယ်

၃၈၃ Jade Garden Hotel
၃၈၄ မိးု ေကျာ်ေအာင်ဆန်စက်
၃၈၅ ဦးရန်ေနာင်ဝင်း အိပ်မက်ချချ
ိ ိ
စားေသာက်ဆင
ုိ ်

၃၈၆ Happy Hotel

၃၈၇ Royal Land Hotel
၃၈၈ ဦးလှမျးေအာင်
ိ
ေရဥေဒါင်း
ယကနး် လုပ်ငန်း

၃၈၉ ကံတိုင်းေအာင်မိသားစု
၃၉၀ Red Dynasty Restaurant

အမှတ(် ၁၂)၊ မိမလမ်း၊ ပခုက မိ
အမှတ(် ၃၆၄)၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊
ဥဿမိသစ်၊ ပဲခူးမိ

ပန်းကုနး် ကီးရွာ၊ ပွငြ့် ဖမိနယ်၊ မင်းဘူးခိင
ု ၊်
မေကွးတိင
ု း် ေဒသကီး

ဈ/၂/၁၃၊ လမ်း ၆၀ ှင့် ငုေရဝါလမ်းေထာင့်၊
ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မေလး

အိးု တန်းကေလးလမ်း၊ မင်းလမ်းရပ်ကက
ွ ၊် စစ်ကင
ုိ း် မိ၊

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အမှတ(် ၁၄၈/၁)ကွင်းအမှတ(် ၁၁၅၅)၊ရပ်ကွက်ကီး(၉)၊
ပဲခူးမိ၊ ပဲခးူ တိင
ု း် ေဒသကီး

B 12/5 (၅)လမ်း၊ စက်မဇ
 န
ု ၊် မိတီလာမိ
အမှတ(် ၁၄၉)၊ြဖတ်လမ်း(၅)၊ ြမစ်နားတန်းရပ်ကက
ွ ၊်
ေကျာက်ြဖမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။

အမှတ(် ၁၃)၊ ကန်ပတ်လမ်း၊ ေနာင်ယား(ခ)ရပ်ကွက်၊
လွိင်ေကာ်မိ။

၃၉၁ ကင်း ေကတုမတီ ဂါးမင့် ကုမဏီ အမှတ(် ၂၉၁/၂၉၂/၂၈၈)၊ မင်းကီးေဆွရပ်ကက
ွ ၊်
လီမိတက်

ေကတုမတီမိသစ်၊ ေတာင်ငူ

၃၉၂ နန်းထိက
ု သ
် က
ူ မ
ု ဏ
 လ
ီ မ
ီ တ
ိ က်(နန် အမှတ(် ၂/၄)၊ ရှငေ
် စာပုဘရ
ု ားလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်
းထိက
ု သ
် ူ ဟိုတယ်)

၃၉၃ Prince Hotel

၃၉၄ ကိရ
ု မ
ှ း် ဆန်စက်
၃၉၅ ေဒသူဇာလွင်
ဓနရှန
ိ ် Co., Ltd.
၃၉၆ ေရြမင့်မိုရ် ဆန်စက်

အမှတ(် ၁)၊ ေြမာင်ေဘွလမ်း၊ အလယ်ေဈးရပ်ကွက်၊
ေြမာက်ဦးမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။

ဥယျာဉ်ေတာေကျးရွာ၊ ဥယျာဉ်ေတာအုပ်စု ၊

အုတ်တွင်းမိ၊ ေတာင်ငူခိုင်

အမှတ် (၃၀) ဠ/၁၃၊ ၇၃-၇၄ လမ်းကား၊ ေဇာ်ဂျလမ်
ီ းှင့်
ကျန်စစ်သားလမ်းကား၊ ြပည်ကီးတံခန
ွ ် မိနယ်
ဆူးတပ်ေကျးရွာ၊ ဒီပဲယင်းမိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၃၉၇ သဟာေဆွ(၂) သီးှေ
ံ ရာင်းဝယ်ရး မ/၁၃၊ ေမာ်ချးစု
ီ စည်းရွာ၊ ွားလဝိးု ေကျးရွာအုပစ
် ၊ု
၃၉၈ ေရေချာင်းသာ ဧည့်ရိပ်သာ
၃၉၉ ဦးဝင်းိင
ု ် ပီေလာပီနံ ကိတမ
် န့်

လွိင်ေကာ်မိ။

အမှတ(် ၃)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ-် ေချာင်းသာလမ်းမကီးေဘး

ကာအင်းေကျးရွာ၊ ဝါးုေ
ံ ချာင်းအုပ်စ၊ု ေလးမျက်ာှ
မိနယ်

၄၀၀ ေရြပည့် ဖိးကုန်

ထုတ်လုပ်ငန်း အမှတ(် ၄၆၆)၊ အမှတ(် ၂၂/က)၊ စက်မ ပတ်လမ်း၊

၄၀၁ မာမာဝင်း "အိးု မန့"်
စက်-ံု ဓါတ်ေြမဩဇာ

၄၀၂ ေဒရတနာထွနး် ထွနး် ဦး
သီရေ
ိ သာက်ေရသန့်

၄၀၃ ဦးေအာင်ကည်ြမင့်

အြပည်ြပည်ဆင
ုိ ရ
် ာ
ကုမဏီလီမိတက်
၄၀၄ ေရြမင့်မိုရ်ဦး ဆန်စက်

၄၀၅ မိုတယ် ကယ်စင်

၄၀၆ Apex Business Channel
Co.,Ltd.

စက်မစ
 းီ ပွားရပ်ကက
ွ ၊် စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။
အမှတ် (၂၇၆)၊ ေရမိေတာ်(၂) လမ်း၊ စက်မဇ
 န
ု ၊်
ေမာ်လမိင်

အမှတ် (၈၇)၊ ၁၄ ထုးံ ဘိ၊ု ေရေညာင်ပင်လမ်း၊ ြပင်ဦးလွင်

NO.6, Myayni Road, Kanphyar Quarter, Myeik
Township, Myeik District, Taninthayi Region
ခွနေ
် တာင်ကီးရွာ၊ ေရဘိုမိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
အမှတ(် ခ/၂၇)၊ (ခ/၂၈)၊ ဘူတာလမ်း၊ ေဈးရပ်ကက
ွ ၊်
သာယာဝတီမိ၊ ပဲခးူ တိင
ု း် ေဒသကီး
ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ အလယ်ရပ်၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၄၀၇ Mergui Sakura Travels & Tours အမှတ(် ၉)၊ ကန်ဖျားလမ်းမကီး၊ ကန်ဖျားရပ်၊ မိတ် မိ။
၄၀၈ ေရိုးရာ စားေသာက်ဆင
ုိ ်
၄၀၉ ဟိတ
ု ယ်စစ်ကင
ုိ း်

ေအးရိပ်သာလမ်း၊ စက်မဇ
 န
ု ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ကားကီးဝင်းအေနာက်နယ်ေြမ(၁၀)၊ စိနက
် န
ု း် ရပ်ကက
ွ ၊်
စစ်ကင
ုိ း် မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၄၁၀ ေဒတင်တင်လင်
ဆန်စက်လုပ်ငန်း

၄၁၁ M.O.T ေသာက်ေရသန့လ
် ပ
ု င
် န်း
၄၁၂ နဝရတ်တည်းခိုခန်း
၄၁၃ ေအာင်ချမ်းသာ
ကက်စာကိတလ
် ပ
ု င
် န်း

၄၁၄ စိနသ
် ရဖူဆန်စက်

၄၁၅ ြပည့် ဖိးဓနဆန်စက်

လက်ပံကီးေတာအုပ်စု၊ ဝန်းသို မိ၊ စိနလ
် ယ်
ရပ်ကက
ွ ၊် စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အလယ်ေဈးတံတားအနီး၊ အလယ်ေဈးရပ်ကွက်၊
ေြမာက်ဦးမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။

အမှတ(် 31,B)၊ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း လမ်း၊ (၃) ရပ်ကွက်၊
ဘိက
ု ေလးမိ။

ေတာင်ညိရွာ၊ ေကျာကာအုပ်စု၊ စစ်ကင
ုိ း် မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အမှတ(် ၁၀၂/က)၊ တိးု ချဲမိင်သာယာရပ်ကက
ွ ၊်

ေမာ်လမိင်မိ။

ဂုးံ လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဇီးကုနး် မိနယ်

၄၁၆ ရဲထွနး် ဆန်စက်၊ ဆီစက်လပ
ု င
် န်း ဒဂု-ံ မန်းလမ်း၊ ေအာင်စးုိ မိးု ရပ်ကက
ွ ၊် ဒိုက်ဦးမိ။
၄၁၇ ဇာမဏီ ဆန်စက်
၄၁၈ ေရကယ်စင်

စားေသာက်ကန
ု လ
် ုပ်ငန်း

မိမ (၁) လမ်း၊ တုးံ လေ
ဲ ချာင်း၊ ေမာ်လမိင်ကန်း။
ချမ်းြမဝတီရပ်၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၄၁၉ သိဒစ
ိ ဆ
ံ စ
ီ က်

၄၂၀ သီရရ
ိ တနာဆန်စက်
၄၂၁ ဆန်းြပည့ေ
် အာင်
ဆန်စက်လုပ်ငန်း

၄၂၂ ဦးခင်ေကျာ် Smart Garden
Restaurant

ရန်ကန
ု -် မေလးလမ်း၊ အမှတ် (၁)ရပ်၊ လယ်ေဝး
ဒဂုေ
ံ ရမန်းလမ်း၊ ကွငး် ေနာက်ရပ်ကက
ွ ၊် ေကျာက်တံခါးမိ။
ရန်ကန
ု ်-ြပည်လမ်း၊ ဝက်ပတ
ု ေ
် ကျးရွာ၊ ကိပင်သာအုပ်စ၊ု
သဲကန
ု း် မိနယ်။

သံ/ေတာင်၊ ကန်ေတာ်ကီးပတ်လမ်း၊
ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မေလး

၄၂၃ ေရငါးမုန့ထ
် တ
ု လ
် ပ
ု င
် န်း

ေရမင်းဂံဆင်းလမ်း၊ ဆတ်းုိ ကျရပ်ကက
ွ ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

၄၂၄ ပဒုမာယကန်း လုပ်ငန်း

ပဒုမာ ယကနး် ၊ ေညာင်ေရမိနယ်၊ အင်းေပါခုံ၊ အင်းေလး။

၄၂၅ ဟိဏ်းမိုလ်တယ်

အမှတ်(၆)၊ (၁)လမ်း၊ မင်းတဲရပ်ကွက်၊ ဒိုက်ဦးမိ။

၄၂၆ ေရပါရမီ ဆန်စက်
၄၂၇ ချမ်းသာ ဆန်စက်င
ှ ့်
ဆန်းေရွးလုပ်ငန်း

၄၂၈ မျးချစ်
ိ
ဆန်စက်လုပ်ငန်း

၄၂၉ ပန်းသခင် တည်းခိခ
ု န်း

၄၃၀ ပန်းစွယ်ေတာ်ဟိုတယ်
၄၃၁ အဏဝါ အသင်စ
့ ား
စားေသာက်ကန
ု ်

ကုလားကီးဝဲေကျးရွာ၊ ေအာက်လှဲဆိပ်အုပ်စု၊
ဘိက
ု ေလးမိ

စက်မဇ
 န
ု ၊် ေရဘိုမိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
ကမ်းနားလမ်း၊ အမှတ် (၇) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ။
မလမ်း၊ ၁၃ ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်
(၈/၁၆)၊ ရန်ကန
ု မ
် ေလးလမ်း၊ ေတာင်ငူမိ
ေကျာင်းေြမာက်၊ ေအာင်မဂလာရပ်ကွက်၊
သမိနေ
် ထာကုလားကုနး် ေကျးရွာ၊ ဖျာပု။ံ

၄၃၂ သီရသ
ိ ခ
ု အဆင့ြ် မင့် တည်းခိခ
ု န်း

မင်းလမ်းရပ်၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၄၃၃ ြမန်မာ့ကးုိ ဟိုတယ်

အမှတ် (၃၅), အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ မဟာဗလလမ်း၊

၄၃၄ စိနန
် ဂါးပဲခစ
ဲွ က် ဦးမျးလွ
ိ င်

ပုသိမ်မိ

အကွက်(၃၀၉) ြပည်ကီးေပျာ်ဘွယ်အေနာက်၊
ချမ်းေအးသာစံမိနယ်

၄၃၅ ေအာင်ချမ်းသာ ဆန်စက်လုပ်ငန်း ေညာင်လရ
ှ ာွ ၊ ဒီပဲယင်းမိနယ်၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
၄၃၆ ြမရတီမိုတယ် ေဒြမြမဝင်း
၄၃၇ စိနသ
် ရဖူဆန်စက်

၄၃၈ ေရစံအိမ် မုန့်တိုက်
၄၃၉ ေဟဝန်နန်း အဆင့ြ် မင့်
၄၄၀

တည်းခိခ
ု န်း

ေငွဇင်ေယာ် (၂) ဆန်စက်

အမှတ်၇၆၊ ရန်-မန်း လမ်းမကီးေဘး၊ ြပည်သာယာ (က)၊
မိတလ
ီ ာ။

ု း်
ေရေကျာ်ရပ်ကက
ွ ၊် သနပ်ပင်မိနယ်၊ ပဲခးူ တိင
ထန်းေတာ၊ ေအာင်လံရပ်၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

တေကာင်းရပ်ကွက်၊ မေလး-မုံရွာ လမ်း၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။၏

ကိင
ု း် ေချာင်းေကျးရွာ၊ ကျက်
ိ လတ်မိ

၄၄၁ ေရစံေကာင်း ဆန်စက်
၄၄၂ ဦးစိးု ေရ ေြမပဲခွဲစက်

တုနလ
် ေ
ဲှ ချာင်း ေကျးရွာ၊ မိမ (၈) ရပ်ကွက်၊
ေမာ်လမိင်ကန်း

ရွာေတာင်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်လံမိ၊ မေကွးတိင
ု း် ေဒသကီး

၄၄၃ သိနး် ထိက
ု ဦ
် း ဆန်စက်

ခွနေ
် တာင်းကီးရွာ၊ ေရဘိုမိနယ်၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၄၄၄ ြမင်ြ့ မင်င
့ ါးမုန့် လပ
ု င
် န်း

ဇရပ်လမ်း၊ တလမ်းရပ်၊ ထား၀ယ်မိ

၄၄၅ ဟပ်ပီး တည်းခိခ
ု န်း

ဘူတာလမ်း၊ ုးံ ကီးရပ်၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၄၄၆ ချမ်းေြမ့ဟဏ
ိ း် ဆန်စက်

ေပါက်ေတာေလးရွာ၊ ဇီးကုန် မိနယ်။ ပဲခးူ တိင
ု း် ေဒသကီး။

၄၄၇ ေတာ်ဝင်စံ-ဆန်စက်

အမှတ(် ၃)ရပ်၊ သစ်နဖါးလမ်း၊ ဇီးကုန် မိ။

၄၄၈ ေဇာ်ဂျဆန်
ီ စက်င
ှ ့်

ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရး

၄၄၉ Forward Guest House

ေရသရဖူလမ်းှင့် ေအာင်ဗဟိုလမ်းေထာင့်၊ စက်မဇ
 န
ု ၊်
ေရဘိုမိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အမှတ(် ၁၉၀-၈)၊ ဆည်ေြမာင်းလမ်းှင့်
ဘုရင့်ေနာင်လမ်းေထာင့်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ရပ်ကက
ွ ် ကီး(ဋ)၊

၄၅၀ ဦးကိုကိုဦး သုခသစာဆန်စက်
၄၅၁ မိဘေမတာ ဆန်စက်
၄၅၂ ဇင်ေယာ်မိုတယ်

၄၅၃ GREAT NATION TRAVELS &
TOURS COMPANY LIMITED,

ဥဿမိသစ်၊ ပဲခူးမိ
အမှတ(် ၉၉)ခွါညိလမ်း၊ တုပ်စုရပ်ကွက် ၊
စဉ့က
် င
ုိ ် မိနယ်၊ မေလးတိုင်း

အပင်စ
ှ ဆ
် ယ်၊ ကန်ကီးေထာင့်
အမှတ(် ၄၇၀)၊ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊ မေကွး

အမှတ(် ၉)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ေကးပင်ကီးရပ်ကက
ွ ၊်
စစ်ေတွမိ

STRAND HOTEL (SITTWE)
၄၅၄ ဦးစိးု ြမင့် သိနး် သန်းေဌး

ဦးဘချလမ်
ိ
းှင့် ဦးဘဝင်းလမ်းေဒါင့၊်

ဆန်စက်င
ှ ဆ
့် န်စပါး

ေအာင်ေဇယျရပ်ကွက်၊ တပ်ကန
ု း် မိ။

ေရာင်းဝယ်ေရး
၄၅၅ ဧည့်ရိပ်သာ (COC) တည်းခိခ
ု န်း
၄၅၆ ေရွနဂါးတည်းခိခ
ု န်း

၄၅၇ နန်းေရြပည့် မုန့တ
် က
ုိ ်
၄၅၈ Mother's Love Bakery
ေရတိုက်မုန့်တိုက်
၄၅၉ မိဘေမတာဆန်စက်

(၁)ရပ်ကွက်၊ ေရေသာင်ယံမိနယ်၊ ေချာင်းသာ
(၁၃၁)၊ ကံေ
့ ကာ်လမ်း၊ ဘုေမာ်ရပ်၊ ထားဝယ်မိ၊
တနသာရီတင
ုိ း် ေဒသကီး။

လမ်းသွယ(် ၁၉)၊ နဝန်ရပ်ကက
ွ ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အမှတ-် ၈/၉၆/၉လမ်း၊ ေအာင်ေမတာ၊
အမှတ-် က/၉/ေကျာင်းလမ်း၊ ေအာင်ေစတနာ၊ မေကွးမိ
အမှတ(် ၁/၄၅)၊ ဘုရားလမ်း၊ ဆွာမိ

၄၆၀ သုခေအာင်ဆန်စက်

အဂါတ်လက်ပန်ေကျးရွာ၊ ေပေတာအုပ်စု၊ ဝါးခယ်မမိနယ်

၄၆၁ Heart Hom Hotel

အမှတ(် ၉/က)၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊

၄၆၂ ေရသံလွင် ဆန်စက်င
ှ ့် ဆန်
ထွက်ပစည်း ေရာင်းဝယ်ေရး

၄၆၃ Magway City Star Motel
၄၆၄ စံပယ်ြဖ စားေသာက်ဆင
ုိ ်

၄၆၅ Mr. Lin Café & Restaurant
၄၆၆ စိနရ
် တနာ ငါးပုဆ
ံ န်စက်

ြပည်ေတာ်သာရပ်၊ ေတာင်ကီးမိ

အမှတ် (၈၉)၊ ဘိးု ေတာ်ကန
ု း် ရပ်ကက
ွ ၊် ရန်ကန
ု ်မေလးလမ်း၊ ေရတာရှည်မိနယ်။

အမှတ(် ၁၈၈)၊ (၂၂)လမ်းှင့် မိပတ်လမ်းေထာင့၊်
ရန်ိုင်ရပ်၊ မေကွးမိ

အမှတ် (၁၈၈)၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ ေငွေဆာင်မိ

နန်းေတာ်ကန
ု း် ရပ်၊ ြပည်သ့ူ ေဆးုေ
ံ ရှ၊ မိတီလာမိ
ဥတိေ
ု ကျးရွာ၊ ပုသိမ်မိနယ်

၄၆၇ ေတာ်ဝင်ဗိဿိုး ဟိုတယ်

နတ်စင်ကုန်း၊ ေညာင်ပင်လှေကျးရွာ၊ ေတာင်တင
ွ း် ကီးမိ

၄၆၈ Mawlamyaing Strand Hotel

အမှတ(် ၃၇)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ဖက်တန်းရပ်၊ ေမာ်လမိင်မိ

၄၆၉ ဦးေအာင်ြပည့်ဖိး ကန်းစု

အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ ကန်းစု မိ

ေသာက်ေရသန့်လပ
ု င
် န်း

၄၇၀ ဇွက
ဲ ပင် သဘာဝဥယျာဉ်ဟိုတယ် ဘားအံ-ဒုရ
ံ င်းလမ်း၊ ကေမာ့ကစင်ရာွ အနီး၊ ဘားအံမိ။
၄၇၁ ဇွဲစံေတာ် ဆန်စက်

တည်ေတာရွာ၊ ဒီပဲယင်းမိနယ်၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၄၇၂ EASY RAY Restaurant

၇၃လမ်း၊ ၃၄-၃၅လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊

၄၇၃ ဆင်ြဖေတာ်ဆန်စက်

၄၇၄ "မန်းြမန်မာ" လက်ဖက်ရည်ဆိုင်

၄၇၅ အမှတ် (၂၉) ဝဲပျ ံဆန်စက်

၄၇၆ ေယာေရအိုး အထည်စက်ုံ

၄၇၇ Top အထည်လုပ်ငန်း
၄၇၈ Hotel Memory

၄၇၉ သုခေရစင်၊ ေရဝါဝင်း ဆန်စက်
၄၈၀ Hotel Sakura Princess

၄၈၁ EASTERN PALACE COMPANY
LIMITED

မေလး

ဒဂု-ံ မန်းလမ်း၊မက်ကင
ွ း် ရပ်ကက
ွ ၊် ဒိုက်ဦးမိ။
မရှီကေထာင်ရက်ကွက်၊ ဖားကန့်မိ နယ်၊

ကချင်ြပည်နယ်။

ကျက်
ိ လတ်ရာွ ၊ ကန်ကီးေထာင်။့
အမှတ် ၅၀၊ ေတာင်ကီးရပ်ကွက်၊ အမရပူရမိ ၊ Mandalay

စက်မဇုန်၊ မိတီလာမိ၊ မေလးတိုင်း။
အက(၁၉)၊ အေကာက်လ
ံု မ်း၊ ေကျးပင်ကီးရပ်၊
စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။

ဒါးက ကိမေ
် ချာင်း၊ ကန်ကီးေထာင်။့
အမှတ(် ၇+၈-ခ)၊ ၆၇လမ်း၊ ၃၂-၃၃လမ်းကား၊
ချမ်းေအးသာစံမိ နယ်၊ မေလးမိ

အမှတ(် ၆၆)ေအ၊ အကွက်အမှတ် ၄၁၇၊ ၁၉လမ်း၊

၅၇-၅၈ကား၊ ေဒါနဘွားရပ်၊ မေလးမိ။

၄၈၂ ေအာင်သမာဓိ (ဆန်/ဆီ)

ဘုရားလမ်း၊ ချမ်းသာကီးရပ်ကက
ွ ၊် လယ်ေဝးမိ၊
ေနြပည်ေတာ်။

၄၈၃ ေရနန်းေတာ် မုန့တ
် က
ုိ ်

ေကွကီးရပ်ကက
ွ ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၄၈၄ ဥတရဟိုတယ်

(၃)မိုင်၊ပခုက-မုံရွာ လမ်းမကီး၊ ပခုက မိ၊ မေကွးတိင
ု း် ။

၄၈၅ သိနး် သိနး် ေအာင်

ဇ-၃ ၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ မိမေဈး၊ ၈/၆ ၊

ကုနမ
် ျးစု
ိ ေ
ံ ရာင်းဝယ်ေရး

၄၈၆ ေအာင်စည်ဖိး ကုနစ
် ဆ
ံု င
ုိ ်

၄၈၇ သရဖူ

ေအာင်ေြမမာန်ဘရ
ု ားကီး၊ ကေလးမိ

တမူးမိ၊ မိမေဈး C ုံ ၊ ၄၉+၇၀

အမှတ် - ၁၄၀၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ တံခန
ွ တ
် င
ုိ း် ေကျးရွာ၊

၄၈၈ စွမ်းအင်ြပည့လ
်  ံ ကုမဏီ (

ေကျာက်မဲမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

ပလန (၄) ၊ ယု ဇ န မိင် ေကျးရွာ၊ ြမစ် ကီး နား ၊ က ချင်
ြပည် နယ်

Myanmar Charcoal)

၄၈၉ စိန်နဂါးပွဲုံ

အမှတ် ၉၃၊ ၁၀ လမ်း၊ ရန်ေအာင်ရပ်၊ မေကွးမိ

၄၉၀ သဇင်စားေသာက်ဆင
ုိ ်

ဈ / ၆၅ ၊ သီတာလမ်း ၊ ေဈးပိင
ု း် ရပ်ကက
ွ ် ၊ လွိ င်ေကာ်မိ

၄၉၁ မိဘအရိပ် ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရး

အမှတ် ၂၉၅၊ မဲထီးလမ်း၊ ရန်ေဝးရပ်၊ မေကွးမိ.

၄၉၂ Lin Win Co., Ltd

၈၉ ၊ ှင်း ဆီ ကုနး် လမ်း၊ အ လုံ မိ နယ်၊ရန် ကုန် မိ

၄၉၃ မသက်ဇွန် ကက်အစာချက်

အမှတ်ေက(၂)၊ ဘီအန်စဝ
ီ င်း၊

လုပ်ငန်း

ကူးတိဆ
ု ပ
ိ ရ
် ပ်ကက
ွ /် ကူးတိးု ဆိပ်လမ်း၊
မဂလာေတာင်ွန့် မိနယ်။
ဥယျာဉ်စရ
ု ာွ ၊ ေရနံေချာင်းမိ၊ မေကွးတိုင်း

၄၉၄ ကိုေမာ်ကီး
အုတ်ိုက်စက်လုပ်ငန်း

၄၉၅ ိးု ရာဟန် လက်ယကနး် လုပင
် န်း

No.(248), Seiktathuka Street, (6) Quarter, Ka Thar,
Kachin Region.

၄၉၆ မိဘဂုဏ် တွင်ခုံှင့်

အမှတ် - ၁၂၊ လမေတာ်၊ ေရနံေချာင်း၊ စက်မဇ
 ံု

စက်အမျးမျ
ိ းထု
ိ တ်လုပ်ေရး

၄၉၇ ပိင
ု သ
် ူ ကုမဏီလီမိတက်
အထည်ချပ်စက်ုံ

နတ်ေရကန်လမ်းသွယ် (၅)၊ ရပ်ကွက် (၁)၊ နယ်ေြမ (၉)၊
လားးမိ

၄၉၈ ေွမးုိ ေဆာင် သားေရနယ်လုပ်ငန်း အမှတ် ၅ / ၂၃၅၊ ြမင်း ခံမိ
၄၉၉ ဧရာဝတီ ကားေဘာ်ဒီလုပ်ငန်း

ေရနံေချာင်း။

၅၀၀ G7 ေဒေထွးရီ
သံဘရပ်/စတီးဘရပ်

အမှတ(် ၈၇/ခ)၊ ဧရာဝတီကားေဘာ်ဒလ
ီ ပ
ု င
် န်း၊ စက်မဇ
 န
ု ၊်
အမှတ် - ၁၈၁၊ နဝရတ်လမ်း၊ ၃၃ တိုးချဲရပ်ကွက်၊

လုပ်ငန်း

ဒဂုံေြမာက် ရန်ကန
ု ် မိ။

၅၀၁ ေွေွဦး ပရိေဘာဂလုပ်ငန်း

No.(1), Khone Khan Quarter, Shwe Ku , Kachin
State.

၅၀၂ ဦးချစ်ရ
ံ င
ှ ့် သားများ
စက်မလ
 ပ
ု င
် န်း

ယ/ ၁၊ ေဘာဂသီရက
ိ ားဝင်းအတွင်း၊ ပျဉ်းမနားမိနယ်၊
ေနြပည်ေတာ် ေကာင်စီနယ်ေြမ။

၅၀၃ HI-TECH FOREST INDUSTRIES A 1-2, ၆၂လမ်း၊ စက်မဇ
 န
ု ၊် မေလးမိ
Co., Ltd.

၅၀၄ A-Mon

အမှတ် ၆၂၊ ငဝန်လမ်း၊ ၆၄ရပ်ကက
ွ ၊် ဒဂုံ ေတာင် မိနယ်

၅၀၅ ေအးငိမ်းသီတာ

အခန်း (၁) တိုက် (၁) စက် ုံ လမ်း ှင့် ေအာင် သ ေြပ

ေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရးကုမဏီ
လိမိတက်
၅၀၆ Advanced Diagnostic
Products Trading Co.,ltd

၅၀၇ SMART သစ်ခစ
ဲွ က်င
ှ ့်
ပရိေဘာဂလုပ်ငန်း

၅၀၈ မေလးဘိလပ်ေြမ
စက်မလ
 ပ
ု င
် န်း ကုမဏီ

လမ်း ေထာင့် ၊ မဂ လာ ေတာင် ွန့် မိ နယ်၊ ရန် ကုန်
မိ။
No.34, Thatepan Street,Alone Township, Yangon
နယ်ေြမ (၁) ၊ ေရ ဗံးေတာင်လမ်း၊ ရပ်ကွက် (၉) ၊ လား း
မိ

မေလးတိုင်း၊ ေကျာက်ဆည်မိနယ်၊
ေတာင်ေတာ်ေကျးရွာအုပ်စု

လီမိတက်
Mandalay Cement Industries
Co., Ltd
၅၀၉ မီလ ံနာ
၅၁၀ Sense Capital Co.,ltd
၅၁၁ ေရငုးံ မင်းဖိနပ်ထတ
ု ်
လုပ်ြဖန့်ချေရး
ီ
-ေရြမန်မာ

အမှတ(် ၄)၊ ေဝဟင်လမ်း၊ ေဝဘာဂီ(မိသစ်)ရပ်ကွက်၊
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။

အခန်းအမှတ(် ၅)၊ ြမန်မာဆိပ်ကမ်းအာဏာပိင
ု ဝ
် န်း၊
ေအာက်ကည့ြ် မင်တင
ုိ လ
် မ်း၊ အလုံမိနယ်၊ရန်ကုန်။

မိမေဈး၊ ေရြမန်မာ/ ရပ်ကွက် (၁)၊ နယ်ေြမ (၅)၊
လားးေြမာက်ပင
ုိ း် ။

ီ က်ကား
ဖိနပ်လက်လလ
၅၁၂ ငိမး် ဆုကန
ု မ
် ျးစု
ိ ံ ေရာင်းဝယ်ေရး

နန်း ဖာ လုံ နယ် စပ် ေဈး ၊ တမူး မိ

၅၁၃ OYC ASIA CO.,LTD

No.(173), Min Gyi Mahar Min Gaung Street, Dagon

၅၁၄ ေရကျးပွ
ီ ဲုံ
၅၁၅ Well Being Co.,ltd

Seikkan Industrial (1), Yangon Region

အမှတ်(၃၄)၊ ေညာင်ပင်ကီးလမ်း၊ ဘုေမာ်ရပ်၊

ထားဝယ်မိ၊ တနဿရီတိုင်းေဒသကီး

5/F, Meggin Kyaung Street, 4th Floor of BK Condo,

Room No. 501 , Bogone , Insein Township, Yangon,
Myanmar

၅၁၆ မိးု ဝင်း

၆၇ x ၆၈ လမ်းကား, စွယ်ေတာ်ဘုရား အနီး၊
အမရပူရမိနယ် ၊ ေဖျာက်ဆတ
ိ က
် န
ု း် ၊ သံရည်ကိရပ်ကက
ွ ်

၅၁၇ Royal Motor Co.,Ltd

၊ဖဆက - ၄၇၃
No.A1, 11-05, Bo Myat Tun Tower, Maharbandoola
Road, Botahtaung Township, Yangon, Yangon

၅၁၈ ေရလင်ထွန်း ေဖါ့ပုံးလုပ်ငန်း
၅၁၉ ဖိးေဝထွနး် သီးှေ
ံ ရာင်းဝယ်ေရး
၅၂၀ Great Alpha Logistics Co.,ltd
၅၂၁ ရတနာထွနး်

region, Myanmar 11162
လလ-၄၄/၄၀၊ ၅၉*၆၀ လမ်း၊ မကရာလမ်း၊
ြပည်ကီးတံခန
ွ ် မိနယ်၊ Mandalay.

ဘူတာလမ်း၊ ဆူးေလကုနး် ရပ်၊ မုရ
ံ ာွ မိ
Sizon Street, Bldg No. 23, Room (7/A), Seventh

Floor, Sanchaung Tsp, Yangon

အမှတ် (၂၃) ၈ ရပ်ကွက်၊ လှည်းတန်းလမ်းမ၊

ကမာရွတ်မိနယ်၊ လှည်းတန်းစင်တာေဘး၊ ရန်ကန
ု ်
၅၂၂ Myanmar Golden Produce
Co.,ltd

ိ ်အခန်း)
(ကိုယ်ပုင
Corner of V4 Street and A Stree, No R.28/29, 10
West, Dekkhinathiri Industrial Zone, Dekkhinathiri

ြမန်မာေရသစ်သးီ ဝလံ ကုမဏီ
၅၂၃ Lucky Cow ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

Tsp.
ေရမဂလာလမ်းထိပ်၊ ြမကန်းသာအိမရ
် ာ၊ ပုသိမ်မိ

၅၂၄ SLN Myanmar Co.,ltd

အမှတ(် ၇၀)၊ သံတံတားလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ်

၅၂၅ Zabuzaw Co., Ltd

No.167, Thingangyung Street, Tamwelay Qtr,

၅၂၆ ဦးေကျာ်ဖိးလွင်

Tamwe Tsp, Yangon.

No.216, Sayyone Street, Kankaung Qtr, Myeik.

အသားတိးု ွားှင့် ိစ
ု ားွား
ေမွးြမေရး လုပ်ငန်း
၅၂၇ May Distribution
၅၂၈ မျးှ
ိ ငမ
့် းုိ နည်းပညာ ကုမဏီ
လီမိတက်

၅၂၉ ေွမးုိ ေဆာင်း - တည်းခိခ
ု န်း

ြပည်သာယာ (၆) လမ်း၊ မိတီလာမိ၊
မေလးတိုင်းေဒသကီး

Building C, No 107-108, Ground Floor, Upper Baho
Road, Mayangone Tsp, Yangon

စစ်ကင
ုိ း် -မုံရွာ လမ်းမကီးေဘး၊ တပ်မ(၃၃)အနီး၊

ြပကံရပ်ကက
ွ ၊် စစ်ကင
ုိ း် မိ

၅၃၀ Sky View Restaurant Monywa ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ မုံရွာေတာင်ရပ်ကွက်၊ မုရ
ံ ာွ မိ။
၅၃၁ ဖူးဧည့်ရိပ်မွန် တည်းခိခ
ု န်း

(ေတာ်ဝင်ေကျာက်စိမ်းဟိုတယ်အနီး)

မ ၀/၁၉၊ ြပည်ေထာင်စလ
ု မ်း၊ မန်ဝန
ိ း် ရပ်ကက
ွ ၊် မူဆယ်မိ၊
ရှမ်း/ေြမာက်။

၅၃၂ Manipura Travels & Tours
Co., Ltd.

၅၃၃ "သိမ်း" ကက်စာစက်ံု ှင့်
ကက်ဥေရာင်းဝယ် ေရးလုပင
် န်း
၅၃၄ Lucky Star Restaurant
၅၃၅ Café'20
၅၃၆ ေတာ်ဝင်ထိုက် ပရီမီယမ်တီး
ေဟာက်(စ်)
၅၃၇ ကိုငယ်ေလး ကက်, ဘဲ
အရှင်ေရာင်းဝယ်ေရး

No 84, 5 B , Kyauk Myaung Street, Tarmwe
Township, Yangon, Myanmar

အကွက်အမှတ် (၅၉/၆၀) ဆီဆေ
ံု ကျးရွာ ၊ ပလိပ် မိ ၊
စဉ်က
့ င
ုိ ် မိ နယ်၊ ေကျာက်ဆည်ခိင
ု ၊် မေလး
Lucky Star, သဲကျင်းစားေသာက်ဆင
ုိ တ
် န်း၊
ကမ်းနားလမ်း၊ ေရပုန်းရပ်၊ မိတ် မိ။
အမှတ် ၈၂/၁၃ ၊ ေရဂုံတိုင်လမ်း၊

အလယ်ေရဂုံတိုင်ရပ်ကွက် ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ် - ၂၄/E ၊ ေမသူအိမ်ရာ၊ ေအာင်ေြမသာစည်လမ်း၊ ၁
ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မိနယ်
ဇ/၁၀/ည ၁၇+၁၈၊ ဂိုေဒါင်၊ ကက်ဘေ
ဲ ဈး၊
မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်
အမှတ-် ၂၂၆၊ ၅ ရပ်ကွက်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊

၅၃၈ Royal Jaggery
ထန်းလျက်လုပ်ငန်း

၅၃၉ Golden Gong Carton Box
Factory
၅၄၀ ြမင့ြ် မတ် အထူးကုေဆးခန်း

လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ရန်ကုန်
286 A, Yone Gyi St, Yesagyo Tsp, Magway, Myanmar
အမှတ် (၁၈/၃) မကရာမင်းသားကီးလမ်း၊ှင့်
အင်းဝလမ်းေဒါင့်၊ ေရေပါက်ကံစက်မဇုန်၊ ေြမာက်ဥကလာ။
K (63) A, မဂလာ (၃) လမ်း၊ FMI City,
လင်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

၅၄၁ ဘုနး် ရာဇာ ပလတ်စတစ်လုပ်ငန်း အမှတ် (၂၂၃)၊ မကရာမင်းသား ကီးလမ်း၊ (၁၉/၁)
ရပ်ကွက်၊ ေရေပါက်ကံစက်မဇုန်၊
၅၄၂ ပလပ်စတစ် ေကာ်ဆလ
ဲွ ပ
ု င
် န်း
(ဦးေကျာ်ဟိန်း )

၅၄၃ H & K Printing
၅၄၄ ပိုလိုပုံှိပ်တိုက်

၅၄၅ Htoo Kaung San Co., Ltd
၅၄၆ ေငွရှန်စတိုး

၅၄၇ ဦးသိန်းလွင် (စားသုးံ ဆီေရာင်း)

ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
အမှတ် ၉၂၃/A, ၁၃၂ ရပ်ကွက်၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊
ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်

264/268, ေအာက်ကည့ြ် မင်တင
ုိ လ
် မ်း၊ ကရင် ခံရပ်ကက
ွ ၊်
အလုံမိနယ်

ခံအမှတ(် ၁၈)၊ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊(ခ)ရပ်ကက
ွ ၊် သဃနး် က
န်းမိနယ်၊ရန်ကန
ု ။်

အမှတ(် ၃၄)၊ ပန်းပဲေခါင်းေမာင်ခတ်လမ်း၊ စက်မဇ
 (ံု ၄)၊
ေရြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

အမှတ် (၇၉) မဂလာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်

အမှတ(် ၈၄၃/ခ)၊ (၂) လမ်း၊ (၁) ရပ်ကွက်၊
မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

၅၄၈ ကည်ကည်ဝင်း အိးု ဝဲ

၅၄၉ ဦးြမင့သ
် န
ိ း် သံနန်းဆွမ
ဲ လ
ူ ီ

အမှတ် (၃၅၆/ခ) စက်မဇ
 ၊ံု ေမာ်လမိင်မိ
ရန်ကန
ု တ
် င
ုိ း် ေဒသကီး၊ လှညး် ကူးမိနယ်၊

ကျင်တွယ်လုပ်ငန်း

ဒါးပိန်ေတာင်စက်မဇုန်။

ဟင်းရည် အေြခာက်လပ
ု င
် န်း

ရန်ကင်းမိနယ်

Co.,Ltd

Township, Yangon

၅၅၀ ေမေမေခတ် မုန့ဟ
် င်းခါးှင့်
၅၅၁ Shwe Taung World Trading
၅၅၂ ရှယ်အရသာ

၅၅၃ ကုေဋကယ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်
၅၅၄ Super Mega Engineering
Co.,Ltd

၅၅၅ မျးသာကီ
ိ
ကမ
ု ဏ
 လ
ီ မ
ီ တ
ိ က်
၅၅၆ ေရပင်ေငွပင်
ဦးသန်းထွနး် ပရိေဘာဂတိက
ု ်

၅၅၇ ေအာင်ဖိုင်ဘာပစည်း

အမှတ-် (၁)၊ တိုက် ၂၂၀၊ မဂငလ
် မ်း၊ ၁ ရပ်ကွက်၊
No.(4/B),Ground Floor, 147th Street, Tamwe
အမှတ် (၁၃၅/၁) ၄ ရပ်ကွက်၊ သစာလမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်

အမှတ(် ၄၅၃)၊ ကုနသ
် ည်လမ်းှငဗ
့် လ
ုိ က
် ေလးေဈး
လမ်းေဒါင့်၊ ဗိုလ်တစ်ေထာင်မိနယ်

အမှတ(် ၁၉၃/၁၉၇)၊ ူခင်းသာလမ်း၊ ေြမာက်ဥကလာ
စက်မဇ
 န
ု ၊် ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။

၄၊ ေအာင်ချမ်းသာ ၃ လမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကက
ွ ၊်

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ် (၁၆၆)၊ မဟာဗလလမ်း၊ ၅၃ ှင့် ၅၄ လမ်းထိပ်၊
ပုဇွန်ေတာင်မိနယ် (၂) ရပ်ကွက်

အမှတ(် ၉/၁၃)၊ ဇဗသေြပလမ်း၊ ဇဗသီရိ မိ၊

ေရာင်းဝယ်ေရး ကုမဏီလီမိတက် ေနြပည်ေတာ်
၅၅၈ Hein Sett Trading Co.,Ltd

No.157, 45th Street, Botahtaung T/S, YGN-No.9/17,
2 floor, Anawratha Road, Pazuntaung Ts. Yangon

၅၅၉ စိန
် င
ှ ့် ြမေမရာ (ေကျာက်ေြမာင်း) အမှတ် (၂၂)၊ စိတသခ
ု လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊
၅၆၀ San May Trading Co.,Ltd

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ် (၇၃၀)၊ အခန်း (၇၀၃)၊/အမှတ် (၇၉၀)၊ အခန်း
(၇၀၃)၊ ဝါးတန်းလမ်းှင့် ဗိုလ်ချပ်လမ်းေထာင့်၊

၅၆၁ ဝိသာခါ သပိတလ
် ပ
ု င
် န်း

၅၆၂ သူရန
ိ ် အေထွေထွ ဝန်ေဆာင်မ
ကုမဏီ လီမိတက်

၅၆၃ Always Perfect Co.,ltd
၅၆၄ Supreme Enterprise Limited

လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်။
အမှတ် ၄၆၂ ၊ ပုဂံလမ်း၊ ေရေပါကံ၊ ေြမာက်ဥကလာပ
အမှတ် ၈၁/ခ-၂ လမ်း၊ လမ်းသွယ်(၂)၊ မရမ်းကုန်း မိနယ်၊
ရန်ကန
ု ် မိ။

အမှတ် (၅၂၂/A) အေဝရာ (၄)လမ်း၊ နံ့သာကုနး် ရပ်ကက
ွ ၊်
အင်းစိန်

အမှတ(် ၈၇/၈၈)၊ ဗဟိုစည်အိမ်ရာ၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်
ဆန်းလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

၅၆၅ ေရညီကို အထည်ချပ်ှင့်
စက်ြပင်/ စက်ချပ်သင်တန်း
၅၆၆ Morning Pearl Co,.Ltd

အမှတ-် ၁၈-၁၉-၂၀၊ A/C ဘုရ
ံ ည
ှ က
် န
ု း် ေကျးရွာ၊
ေရြပည်သာ
No.(S.6)၊ ဦးချစ်ေမာင်အိမ်ယာ၊ ဦးချစ်ေမာင်လမ်း၊
တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

၅၆၇ အာကာထွန်း အထည်ချပ်လုပ်ငန်း ၄၈၈၊ မိးု ကုတလ
် မ်း၊ စက်မဇ
 ံု ၁၊ ေတာင်ဒဂုံ၊
ရန်ကန
ု တ
် င
ုိ း် ေဒသကီး

၅၆၈ ေမာဥေသာင် အြပည်ြပည်ဆင
ုိ ရ
် ာ 182/194, 3(E,F) 3 လာ၊ ှငး် ဆီကန
ွ ဒ
် ၊ုိ
ကုမဏီလီမိတက်
၅၆၉ "ေရေတာင်" စားေသာက်ကန
ု ်
လုပ်ငန်း

၅၇၀ ေရေတာ်ဝင်

ဗိုလ်တေထာင်ဘုရားလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်
အမှတ် ၅၆ ကင်ပန
ွ း် ခံလမ်း၊ ၁၀ ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်။
အမှတ-် ၆၊ နံ့သာကုနး် -၂ လမ်း၊
ေသာက်ေတာ်တွင်းရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ။

၅၇၁ "ဝင်းညီေနာင်" အထည်ချပ်စက်ုံ အမှတ် ၈၄ / ခ ၊ ေခမာလမ်း၊ ကမ်းနားအလယ်ရပ်ကက
ွ ၊်
၅၇၂ K . Z အထည်ချပ်၊

အင်းစိန် မိနယ်။

အမှတ-် ၄၃/ ခ ၊ ၇ လမ်း၊ ချစ်တးီ ကုနး် ရပ်ကက
ွ ၊်

အထည်အလိပ် ေရာင်းဝယ်ေရး

မဂလာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

ြမက်တမ
ံ ျက်စည်းလုပ်ငန်း

(၃)ရပ်ကွက်၊ ေရြပည်သာ

ပိုေဆာင်ေရး

မဂလာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

၅၇၃ Thanks & Grace Co., Ltd

၅၇၄ အာကာမင်း အဆင့ြ် မင့ခ
် ရီးသည်

၅၇၅ ေကာင်းစံေအာင် ပုဂလိက

အမှတ(် ၅၁၃/၅၁၇)၊ ေတာ်ဝင်လမ်းသွယ်၊ (၁၀)လမ်း၊
ဋA (၁၀)၊ ေမာ်လမိင်လမ်း၊ ေအာင်မဂလာအေဝးေြပး၊

အမှတ် (၁၉၆၆) ကျန်စစ်သားလမ်း၊ အမှတ် (၆၃၉/ဃ)

အေထွေထွ ေရာဂါကုေဆးခန်း

ေရဥကံ၊ လင်သာယာ။

ကုန်စည်ပိုေဆာင်ေရး

မရမ်းကုန်း၊ ရန်ကန
ု ၊် အမှတ် ၁၆-၁၇ ၊ စွယ်ေတာ် လမ်းှင့်

၅၇၆ ထွန်းပေဒသာ

် န်းလမ်း၊ဘုရင့် ေနာင်ပ
ဲွ တ
ံု န်း၊ ၁ ရပ်ကွက်၊
စ/၆၄၊ စိနပ
သေြပလမ်းေထာင့် ၃ ရပ်ကွက်၊ ေအးသာယာ၊
ေတာင်ကီး။

၅၇၇ Grace ဆန်င
ှ က
့် န
ု စ
် ပ
ံု 
ဲွ ံု

သာယာကုနး် လမ်း၊ နယ်ေြမ(၂)၊ ရပ်ကွက(် ၁)၊ လားးမိ။

၅၇၈ မာန်သစ်ကမ
ု ဏ
 ီ လီမိတက်

No.(75), Pyay Chan Thar 1st Street, (48) Quarterf,

၅၇၉ Htet Kyaw Yan Co.,Ltd

North Dagon Township, Yangon.

အမှတ(် ၂၁၀/၅B)၊ ြမတ်စမ
ု ွနက
် န
ွ ဒ
် ၊ုိ ၉ ရပ်ကွက်၊
မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

၅၈၀ K GLOBAL COMPANY LIMITED No. 90(A/B), Kabar Aye Pagoda Road,Bahan
၅၈၁ ြမန်စမ
ွ ်းထက်ကမ
ု ဏီ

Township, Yangon.

No. 144, ေရရင်ေအး (၂) လမ်း၊ လင်သာယာ စက်မဇ
 ံု (5)

ငါးပုဇွန်အစာေတာင့် ထုတ်လုပ်
ြဖန့ခ
် ျေရး
ီ
၅၈၂ ေရထွက်တိုးကုမဏီလီမိတက်

အမှတ(် ၁၉၄၄)၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်းှင့် ပီမိုးှင်း လမ်းေထာင့်၊
ရန်ကန
ု ်-ပုသိမ် အေဝးေြပး လမ်းမကီးေဘး၊

လင်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ
၅၈၃ Spicy Sticks တုတ်ထိုး Hot Pot အမှတ-် ၃၅၊ ပထမထပ်၊ လှည်းတန်းလမ်းမ၊
၅၈၄ ZEP အီလက်ထေရာနစ်စက်ုံ
၅၈၅ ေအာင်စည်ေတာ်
၅၈၆ InyaLand Co., Ltd.
၅၈၇ Nature Link Travels & Tour
Co., Ltd.

၅၈၈ နယူးလိက
ု ် ဆန်စက်

ကမာရွတ်မိနယ်။

အမှတ် (၂၁)၊ ဒီပဲယင်း ဝန်ေထာက် ဦးမဲလမ်း၊

ဒဂုံအေရှစက်မဇုံ

အမှတ်-၂၂၁၊ ရာဇသကန် ၅ လမ်း၊ ၁၁ ရပ်ကွက်၊

ေတာင်ဥကလာပ

30-C, Thanlwin & Inya Road, Bahan Tsp; Yangon

အိုလံပစ်ဟိုတယ်၊ အမျးသားေရကူ
ိ
းကန်ဝန်းအတွင်း၊
ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

ြပည်ေတာ်သာရပ်ကက
ွ ၊် ဘူတာအနီး၊

ေအာင်ြမင်(ခ)ေတာကဲအင်း၊ ေကျာက်တံခါးမိနယ်၊
၅၈၉ Excel International Trading
Co.,Ltd

၅၉၀ ေကာင်းထက်သာ အမှတ်တရ
အထည်ချပ်လုပ်ငန်း
၅၉၁ ေဒတင်တင်ေဝ အမှတ်တရ
အထည်ချပ်လုပ်ငန်း

၅၉၂ R ကာအုတ်လုပ်ငန်း
(ဦးေကျာ်ေဌး)

၅၉၃ စမ်းေမတာ ပွ
ဲ 
ံု င
ှ ့်
အမတ်ကိတ်စက်

ပဲခူးတိုင်း။
BLK -79, (B3-B3) 101, Bahan T/S Yangon
အမှတ(် ၁၈၂၆)၊ သေြပကုနး် (၂)လမ်း၊ မဇင်းရပ်ကွက်၊
ပဲခူးမိ။
အမှတ(် ၁၈၂၅)၊သေြပကုနး် ဘိးု ဘွားရိပ်သာ(၂)လမ်း၊မဇင်းရ
ပ်၊ ပဲခူးမိ

လမ်း ၈၀ ၊ မိပတ်လမ်းေဘး ဌာနီေရှ၊ မေလး ။
အမှတ(် ၂)၊ပျဉ်ေစျးေတာင်၊ေရဘိုမိ၊စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီ
း။

၅၉၄ ပန်းဝတ်ရည် ယက်ကန်းလုပင
် န်း စိနက
် န
ု း် ရပ်ကက
ွ ၊် စစ်ကင
ုိ း် မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
၅၉၅ Money Plastic စက်ုံ

အမှတ(် ၁/ထ)၅၂-၅၃ကား၊ ၂၇-၂၈ကား၊
ကန်ေကာက်ရက်ကက
ွ ၊် ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၅၉၆ ေရခု ဖိနပ်လပ
ု င
် န်း

(၁၆၆) ေဗာဓိမိင်(၃)လမ်း အမှတ(် ၈)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ

၅၉၇ ေချာင်းသာ- ခု ကု ကမာ

ပုသိမ-် ေချာင်းသာလမ်းမကီး (၂)ရပ်ကွက်၊ ေချာင်းသာမိ

အလှဆင်

၅၉၈ ေစတမန် စက်မလက်မလုပ်ငန်း
၅၉၉ ဦးဝင်းက ေရနံချက်လုပ်ငန်း
၆၀၀ HWY သတမိုးဗဲဒယ်ှင့်
စက်ေလှပန်ကာ လုပ်ငန်း

၆၀၁ ဦးေကျာ်စိုး

အုနး် ဆံကိးကျစ်လုပ်ငန်း

၆၀၂ ေကာင်းစစ်သည် ကိုယ်ပိုင်
အထက်တန်းေကျာင်း

၆၀၃ ကယ်စင်စားေသာက် ဆိင
ု 
် င
ှ ့်
မဂလာခန်းမ၊

၆၀၄ ဟံသာဝတီ စားေသာက်ဆင
ုိ ်

၆၀၅ လင် သစ်အေြခခံ

ေသတာခွံလုပ်ငန်း

၆၀၆ ြမေရစင် အဝတ်စစက်လုပ်ငန်း
၆၀၇ ေဒချချ
ိ  ိ ပံး သစ်အေြခခံ
ပရိေဘာဂ လုပ်ငန်း

မေလးတိုင်း၊ေကျာက်ဆည်ခိုင်၊ တံတားဦးမိ၊
အမှတ(် ၃)ရပ်ကွက်

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

(၃/၂၈၈)၊ မဂငလ
် မ်း၊ သြပေကျးရွာ၊ က၀မိ၊
အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းေတာင်၊ ပုသိမ် မိ
တဲကီးကုန်း၊ ပုသိမ်မိ
အမှတ(် ၉)(ခ)၊ ရန်ကန
ု ်- ြပည်လမ်း၊ ေရေဝ ရပ်ကွက်၊
သာယာဝတီမိ။

အမှတ(် ၁၉၂)၊ ဟသာလမ်း၊ ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမိ

အမှတ် (၁၅၂)၊ ၈ လမ်း၊ နမ (၁)၊ ေအးသာယာစက်မဇန
ု ။်
အမှတ(် ၂၈)၊ ၄၂ လမ်း၊ စက်မဇ
 န
ု (် ၁)၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ု ်
(၂/၁၆၅)၊ (၉) လမ်း၊ နယ်ေြမ(၁)၊ ေအးသာယာစက်မဇန

၆၀၈ ေကာင်းထက်စံ စက်ယကန်း

ေရေညာင်ပင်ရပ်ကွက်၊ ြမစ်ကီးနားမိ။

၆၀၉ လိုရာြပည့်အေမးတိုင်

အမှတ(် ၈)၊သုခဝတီရပ်၊ ေရစကိမိ။

ေဒသီသီေအာင်
၆၁၀ မိေတာ်စံ

၆၁၁ ေရအုပ်ေဆာင်း Amber Health
& Beauty

၆၁၂ ြမြမင်မ
့ ရ
ုိ ် ဆန်စက်
၆၁၃ လမင်းသဇင် ကုမဏီ

၆၁၄ Global Conquered King Co.,
Ltd.

မိေဟာင်းရပ်ကက်၊ ေအာင်ပန်းမိ၊ ကေလာမိနယ်။
အမှတ် (၁၃၆)၊ ေနာင်ခမ်းရှမး် ရွာလမ်း၊
မိသစ်ကီးရပ်ကက
ွ ၊် ြမစ်ကီးနားမိ။

အမံကီးေကျးရွာ၊ ဆင်ကင
ွ း် ေကျးရွာအုပစ
် ၊ု ေရကည်

မိနယ်

NO(3), ၂၃လမ်း၊ ၈၀-၈၁လမ်းကား၊ ေအာင်ေြမသာစံ၊
Bagyoke St, No-99, Word no-13, Myinchan Tsp

၆၁၅ ဖိးု ပုဆန်ဆင
ုိ ် ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရး 108, ဧရာမင်း (၃) လမ်း၊ ဖိးု ပု ဆန်ဆင
ုိ ၊် ပုသိမ်မိ
၆၁၆ မိသားစုသစ်ခွဲ စက်လပ
ု င
် န်း

ဘုရားကီးကွကသ
် စ်၊ အမှတ် (၅)ရပ်ကွက်၊ ဇီးကုန် မိ။

၆၁၇ ဇမေအး၊ အချရည်
ိ
မျးစု
ိ ံ

အမှတ-် (၁/၃၉)၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ ေတာင်သူစုရပ်ကွက်၊

ေရာင်းဝယ်ေရး

ကျက်
ိ ထုိ မိ၊ မွနြ် ပည်နယ်။

ေရာင်းဝယ်ေရး

ရခိုင်ြပည်နယ်။

၆၁၈ ဘိေ
ု ကျာ် ဖိနပ် ထုတ်လုပ်ေရး ှင့် ုံအမှတ(် င)၊အမှတ(် ၉၆)မိမေဈး၊ စစ်ေတွမိ၊
၆၁၉ ေအာင်ေကျာ်ထွနး် ချည်ဖွလုပ်ငန်း အုန်းေတာေကျးရွာ၊ စစ်ကင
ုိ း် မိနယ်၊
၆၂၀ ြမရိပ်ညိ ပရိေဘာဂလုပ်ငန်း
၆၂၁ ACT GROUP
ကက်စာကိတလ
် ပ
ု င
် န်း

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ေရဦးမိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ေကျာက်တာအုပ်စု၊ စစ်ကင
ုိ း် မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး

၆၂၂ (ေရဆန်လွင်) ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရး ဥမာ ဒလ
ီ မ်း၊ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ။
၆၂၃ ဝင်းြမင့် သစ်အေချာထည်င
ှ ့်
ပရိေဘာဂလုပ်ငန်း

၆၂၄ ဦးေကျာ်ဆန်း

သစ်အေြခခံပရိေဘာဂလုပင
် န်း

၆၂၅ ဦးေကျာ်သူေဌး သစ်လးံု ခွစ
ဲ က်၊
သစ်ခသ
ဲွ ား အေရာင်းဆိုင်ှင့်
ေသတာခွံလုပ်ငန်း
၆၂၆ ဝင်းြမန်မာ စက်ယကနး်

ေဈးတန်း(၁၂)၊ တမူးမိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
ပင်လည်ဘူးမိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
အမှတ(် ၆၄၆)၊ေအးေမတာလမ်း၊ ေအးသာယာမိ၊
စံပယ်လမ်း (၁၃) လမ်း၊ ေအးသာယာ စက်မဇ
 န
ု ။်
၇-စ ၄၃၊ စာတိက
ု တ
် န်းလမ်း၊ အမရပူရ။

ေဒလဲ့လဲ့ဝင်း
၆၂၇ ြပည့် ဖိးပိင
ု ် ပွ
ဲ လ
ံု ပ
ု င
် န်း
၆၂၈ ေဒြဖြဖဝင်း

ဆန်င
ှ က
့် န
ု မ
် ျးစု
ိ ဆ
ံ င
ုိ ်

၆၂၉ ဦးသိန်းေဇာ် ေြမပဲခွဲစက်

၆၃၀ ေအာင်သိဒိေရဆိုင်း
ဦးသိနး် သန်းထွဋ်
၆၃၁ ြမတ်ဟန်သာ

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်လိုင်း

မိဝင်လမ်း၊ဒိက
ု ဦ
် းမိ
(၁၁၄)၊ ေရးလမ်း၊ ပိဲေတာရပ်၊ ထားဝယ်။
အမှတ(် ၁၁၉)၊ (၆)လမ်း၊ ရန်ကင်းရပ်၊ မေကွးမိ
လ-၂(၇၄/၆၉)ေဝသာလီ၊ ဘုရားလမ်း၊ (114 st)၊
၇၃-၇၄ကား ၊ မေလး
အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ ေရေသာင်ယံမိ၊ ပုသိမ်ခိုင်

၆၃၂

ဦးတင်ေမာင်လတ် (ေဖွးေဖွး)

၂၁၄၃၊ စကားဝါလမ်း၊ ပုသိမ်မိ

ဆန်ဆင
ုိ 
် င
ှ စ
့် ပါး
ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း
၆၃၃ အိမွန်ေကျာ် သင်ဖျာလုပ်ငန်း
၆၃၄ ဦးစိးု နီ

လမ်းခင်းေကျာက်ထုတ်လုပ်ေရး
လုပ်ငန်း
၆၃၅ ဦးတင်ထွန်း သင်ဖျာလုပ်ငန်း

၆၃၆ ေရဝတ်မံ ဆန် ေရာင်းဝယ်ေရး

၆၃၇ T.S ဆန်စက် ဆန်စပါး
ပဲမျးစု
ိ ံေရာင်းဝယ်ေရး

၆၃၈ ပန်းပွင့်ြဖ စပါးမျးေစ့
ိ င
ှ ့်
ေရွးေစ့လုပ်ငန်း

၆၃၉ စိန်ရတီ စက်ယကနး် လုပင
် န်း

၆၄၀ ဦးဆန်းဦး လ ံတက် ဇီးခွစ
ဲ က်
၆၄၁ တက်ေနဝင်း သီမ
ံှ ျးစု
ိ ံ
ေရာင်းဝယ်ေရး

၆၄၂ ဦးေဇာ်ေအာင်

ေမွးြမေရးအစာကုန်
ကမ်းေရာင်းဝယ်ေရး
၆၄၃ Fuji Myanmar Plastics

ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ ပန်းတေနာ်
ကွင်းအမှတ် (၈၉၆) ၊ ကျံကေကျးရွာ ေြမာက်ကင
ွ း် ၊
ေပါင်မိနယ်
အမှတ် (၄၆)၊ ဘုရင့ေ
် နာင်လမ်း၊ ပန်းတေနာ်
မကျးပင်
ီ တန်းလမ်း၊ အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ။
ရွာမလမ်း၊ဒရယ်မီးရပ်ကွက်၊ဒိုက်ဦးမိ
ဘိုတဲရပ်၊ ေချာင်းဦးမိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
လယ်ကန
ု ရ
် ပ်ကက
ွ ၊် ြမစ်ကီးနားမိ၊ ကချင်ြပည်နယ်။
ြပည်ေတာ်သာ ရပ်ကွက်၊ ပုပါးလမ်းထွက်၊
ေကျာက်ပန်းေတာင်း

အမှတ် (၂၄)၊ ၁၃ လမ်း ၊ ေအာင်ေဇယျာ ၊ မေကွးမိ
အမှတ(် ၆၈)၊ သုတလမ်း၊ ေမတာမွန်ရပ်၊ မုတမ၊
ေပါင်မိနယ်။
နန-၂၆/၆+၇+၁၂+၁၃၊ ၅၉လမ်း၊ စံြပလမ်းှင့်
မဂလာလမ်းကား၊ ြပည်ကီးတံခန
ွ ် မိနယ်၊ မေလးမိ

၆၄၄ ဦးသူရ သွားတုလုပ်ငန်း
၆၄၅ ကံရာဇာ ေြမပဲခစ
ဲွ က်င
ှ ပ
့် 
ဲွ ံု
၆၄၆ ငုဝါကားလက်မှတ် အေရာင်းှင့်
ကွန်ပျတာ မိတ လုပ်ငန်း

အမှတ် ၁/ဇ၇ ၊ လမ်း ၃၀၊ ၆၇ ှင့် ၆၈ ကား၊
ပါတ်ကုန်းေပျာ်ဘွယ်ရပ်၊ ချမ်းေအးသာဇံ၊ မေလးမိ

ချမ်းေြမ့သာယာ ေဂါက်ကွင်းအနီး၊ နံကပ်ကန်းေကျးရွာ၊

မေကွးမိ

အမှတ် A16+17၊ လမ်း (၃၀) ၊ ၇၀ -၇၁ ကား၊
ချမ်းေအးသာဇံ၊ မေလး

ေဒမိုးသီတာ
၆၄၇ "ဖိးု လြပည့"် ဆန်င
ှ ပ
့် 
ဲ မ
ှ း် ပွ
ဲ ံု
၆၄၈ "ေရမန်း"

အခန်း(၅/၆/၇/၈)၊ရန်ပါယ်(၂၄)လမ်း၊မေကွးမိ
အမှတ(် ၆)၊(၇)လမ်းှင့်ယုဇနလမ်းေထာင့်၊ရန်ကင်းရပ်၊

ပွ
ဲ သ
ံု းီ ှမ
ံ ျးစု
ိ ေ
ံ ရာင်းဝယ်ေရး

မေကွးမိ

အဝတ်စဖတ်လုပ်ငန်း

မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၆၄၉ ဦးေအာင်ိုင်

အကွက(် ၇၀)၊ ေအးရိပသ
် ာလမ်းှင့် (၃၉) လမ်းေထာင့်၊

၆၅၀ ဦးေကျာ်မျးေအာင်
ိ
ဆန်စပါးေရာင်းဝယ်ေရးှငပ
့် 
ဲွ ံု

၆၅၁ ေဒရီရီတင့် ေရနံချက်လုပ်ငန်း
၆၅၂ ြမန်မာ့ကးုိ ဖိနပ်ဆင
ုိ ်

၆၅၃ ဦးဝင်းထွန်း+မဝင်းရီ ပွဲုံလုပ်ငန်း
၆၅၄ ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရး လုပ်ငန်း
ဦးရဲလင်းိင
ု ်

၆၅၅ သေြပွန့် ဆပ်ြပာလုပ်ငန်း
၆၅၆ ချချ
ိ  ိ မဆလာှင့်ဟင်းခပ်အေမး
အကိင် လုပ်ငန်း

ရန်ကန
ု ်-ြပည်လမ်း၊ေရေညာင်ပင်ရပ်ကွက်၊
ကိပင်သာအုပ်စ၊ု သဲကန
ု း် မိနယ်

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၁၄၄၊ ေရေစတီလမ်း၊ ပုသိမ်မိ
အမှတ(် ၁၂၁)၊ သုစတ
ိ ာလမ်း၊ ရန်ပယ်ရပ်၊ မေကွးမိ

ေတာင်ကေလးေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်။
၄၄/၄၆၊ ဇီဇဝါလမ်း၊ နဝန်စက်မဇန
ု ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ရသ(၁၂၃)၊ ေရသာလမ်း၊ မိဇံရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊
ရခိုင်ြပည်နယ်

၆၅၇ ေဒလုံးလုံး ဂွမ်းဖက်စက်လပ
ု င
် န်း မုေ
ံ ရွးေကျးရွာ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
၆၅၈ ဦးေမာင်ေမာင်ေအး
သင်ဖျာလုပ်ငန်း

ပန်းတေနာ်မိ
၀၉-၇၈၇၅၄၁၂၆၇

၆၅၉ ဦးေအာင်လင်း ေရနံချက်လုပ်ငန်း ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
၆၆၀ သုးံ သုးံ လုးံ ဆီစက်

၆၆၁ "ပန်းတမာ"ဆန်ပွဲုံ
၆၆၂ လင်းလက် ေခါင်းအုံး၊ ေမွယာ၊

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

သာစည်လမ်း၊ ေတာမ-ေညာင်ပင်သာ၊ မိတီလာမိ
အမှတ(် ၁၉၀၊၁၉၁)၊ (၇)လမ်း၊ မိမအိးု ဘိရ
ု ပ်၊ မေကွးမိ

မုံေရွးေကျးရွာ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ေစာင်ှင့် ဂွမ်းဖက်စက်လပ
ု င
် န်း
၆၆၃ ေဒသန်းေထွး စားေသာက်ကန
ု ်
လက်လလ
ီ က်ကား

အမှတ(် ၈၉/B) နီလာလမ်း၊ ရတနာထွနး် ပွ
ဲ ၊ံု ေဈးကိရပ်၊
ေမာ်လမိင်မိ

ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း
၆၆၄ ဖုနး် ဟန်းဆက်

ပန်း ခံေကျာင်းလမ်း၊ ရန်မျးေအာင်
ိ
ရပ်ကွက်၊ ေရးမိနယ်

ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်းှင့်
ေဇာ်သန
ိ း် စိးု (ေကာင်းရှင်း) ကား၊
ဆိုင်ကယ်ေရေဆး၊
ဆီထုးိ လုပ်ငန်း
၆၆၅ စိန
် င
ှ ြ့် မ သကနး် တိက
ု ်
(ေဒေဌးေဌးယဉ်)

အမှတ်၁၄၂၊ ၃၄လမ်း၊ ၈၀-၈၁ကား၊ မေလးမိ ၊
ချမ်းေအးသာဇံ မိနယ်

၆၆၆ ကိုလွင် မိသားစု
စတိးု ဆိင
ု လ
် ပ
ု င
် န်း

၆၆၇ ထွန်း အဝတ်စဖတ်လုပ်ငန်း

(၁၁-ေအ)၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ ရန်မျးေအာင်
ိ
ရပ်ကွက်၊ ေရးမိ
အမှတ် (၃၅/၃၇)၊ စွယ်ေတာ်လမ်း၊ စက်မဇ
 န
ု (် ၁)၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၆၆၈ ြပည့ဝ
် စက်သးံု ဆီ ေရာင်းဝယ်ေရး ေကျာက်ေရတွင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ဘီးလင်းမိနယ်၊
၆၆၉ စူပါဘိက
ု ာချ ီ သဘာဝ
ေြမေဆွးကွနေ
် ပါင်းေြမဩ ဇာ

၆၇၀ ဦးတင်ဝင်း မိုးပုလဲ

၆၇၁ ေကာင်းြပည့သ
် ာေြမပဲခစ
ဲွ က်င
ှ ့်
သီးှေ
ံ ရာင်းဝယ်ေရးဂ

၆၇၂ ကိုေနာ်မိုင်ှင့် အဖွဲ

မွနြ် ပည်နယ်၊ မုတမ - ရန်ကန
ု ် အေဝးေြပးလမ်းမကီး
အမှတ(် ၄၇၈)ဗိလ
ု မ
် းုိ ညိလမ်း ေအာင်ေဇယျရပ်ကွက်၊
တပ်ကန
ု း် မိ

အမှတ်၂၉၇ ၊ ၃၂လမ်း၊ ၈၄-၈၅ကား၊ ချမ်းေအးသာဇံ

အမှတ(် ၂၅၅)၊ မဲတီးလမ်း၊ ရန်ပယ်ရပ်၊ မေကွးမိ
အမှတ် (၅၇)၊ ဧရာ၊ ကေမာဇဘဏ် (၂)ေရှ၊ ြမစ်ကီးနားမိ။

တံဆပ
ိ ်က
ုိ 
် င
ှ ့် ဗီင
ုိ း် ပု
ံ ပ
ိှ ်
ဝန်ေဆာင်မ
၆၇၃ သုခသစာ ေရာဂါရှာေဖွေရးှင့်
အထူးကုေဆးခန်း

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ရတနာဂစ်တာ

အမှတ(် ၈၀)၊ စိနက
် န
ု း် ရပ်၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

စစ်ကင
ုိ တ
် င
ုိ း် ေဒသကီး။

၆၇၄ ခိုင်ေမတာေဆးုံ

၆၇၅

နဝန် ေြမာက်လမ်း၊ နဝန်ရပ်ကက
ွ ၊် စစ်ကင
ုိ း် မိ၊
အမှတ်၂/၄၀၉၊ ြပည်ေထာင်စလ
ု မ်း၊ နမ့စ
် န်မိ

၆၇၆ ေဒအမာစိန် ေရနံချက်လုပ်ငန်း

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၆၇၇ ေဒတင်တင်ေအး

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊

ေရနံချက်လုပ်ငန်း

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၆၇၈ လမင်းကမာသတဒယ်စုံလုပ်ငန်း (၄/၅၈၃)၊ စီမံကိန်းလမ်း၊ သြပေကျးရွာ၊ က၀မိနယ်
၆၇၉ သမာဓိ သစ်စက်

နန်းဦးမိသစ်ရပ်၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၆၈၀ Best Friend စားေသာက်ဆင
ုိ ်

မေလး-မတရာမိပတ်လမ်း၊ ကုနး် တန်းရပ်ကက
ွ ၊်

၆၈၁ ေဒချမာဦး
ိ
သုးံ ြပန်စတ
ိ ်
စက်ငယ်လုပ်ငန်း

၆၈၂ ဦးေဇာ်ေဇာ်ဦး

ပုသိမ်ကီးမိနယ်

အမှတ(် ၃/၆)၊ ြပည်ေထာင်စလ
ု မ်း၊ ေအာင်သေြပရပ်ကွက်၊
ေရေညာင်မိ

ေစာ်ဘာွ း(၁၁)၊ တမူးမိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

သစ်အေချာထည်င
ှ ့်
ပရိေဘာဂလုပ်ငန်း
၆၈၃ ဓနေအာင်

(၂၅/၃)၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ေရေအးကွင်းရပ်၊
ေတာင်ကီးမိ

၆၈၄ Chindwin View စားေသာက်ဆင
ုိ ် မုရ
ံ ာွ -ယာကီး-ကေလးဝ လမ်း၊ ေအာင်ေဇယျမိသစ်၊
ယင်းမာပင်မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
၆၈၅ သီဟစံပွဲုံ

၆၈၆ ေရဝါကိတစ
် က်လပ
ု င
် န်း

၆၈၇ ဦးညိလင်း ေရနံချက်လုပ်ငန်း
၆၈၈ စိမ်းကမာပရိေဘာဂ ဦးအုနး် လင်

အမှတ် (၉၆)၊ ဘုရားလမ်း၊ ဆုရ
ံ ပ်ကက
ွ ၊် မေကွးမိ
အေဝးေြပးလမ်းမကီး၊ စက်မဇ
 န
ု (် ၁)၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

လမ်းသွယ(် ၄)၊ ဗိုလ်ေတဇလမ်း၊ နဝန်ရပ်ကက
ွ ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

စံပယ်လမ်း၊ တစီးရှင်ရပ်ကွက်၊ တံတားဦးမိ၊ မေလး

၆၈၉ ေဒေအးာဝင်း ေရနံချက်လုပ်ငန်း ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
၆၉၀ ေအာင်ကျန်းမာ ေဆးဂွမး် လိပ်၊
အရက်ြပန်လုပ်ငန်း

၆၉၁ ဦးသိနး် ထွနး် သစ်အေချာထည်
ှင့် ပရိေဘာဂလုပ်ငန်း

၆၉၂ ေယာနသံ ချည်မင်စက်

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ဘူတာလမ်း၊ ဆူးေလကုနး် ရပ်၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
မိမ(၁၂/ခ)၊ တမူးမိ၊ စစ်ကင
အမှတ(် ၂၂-၂၄)၊ သမစိတလမ်း၊ ၄၂ လမ်းှင့်
ဇီဇဝါလမ်းကား၊ စက်မဇ
 (ံု ၁)၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊

၆၉၃ ချင်းတွငး် ေြမစားေသာက်ဆင
ုိ ်
၆၉၄ ဒီဇင်ဘာှငး်

စစ်ကုင
ိ ်းတိုင်းေဒသကီး။
မိပတ်လမ်း၊ ထန်းေတာရပ်၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၁။ မိပတ်လမ်း၊ ေရဇလုပ်ရပ်ကွက်၊

အပန်းေြဖဥယျာဉ်င
ှ ့် အထင်ကရ ၂။ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာ ရပ်ကွက်၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊
အဆင့ြ် မင့် စားေသာက်ဆင
ုိ ်
၆၉၅ ဦးစိးု ပရိေဘာဂလုပ်ငန်း

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
ေမာေတာင်ပရိေဘာဂ စုေပါင်းအလုပ်ုံလမ်း၊
ဗလရပ်ကွက်၊ တနသာရီမိနယ်။

၆၉၆ ဦးသန်းေမာင် ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရး ေဈးအေရှလမ်း၊ ေဈးပိင
ု း် ရပ်ကက
ွ ၊် ဒိက
ု ဦ
် းမိ
၆၉၇ ကိေ
ု ကျာ် စားေသာက်ဆိုင်
၆၉၈ ဆင်မင်း ဆိပ်ခန
ွ လ
် ခ
ံု ျည်
စက်ယကနး် လုပင
် န်း

ပုလဲေငွေတာင်ဟိုတယ်ေရှ၊ ကိေ
ု ကျာ် စားေသာက်ဆင
ုိ ၊်
ပုသိမ်မိ

အမှတ် (၃/၁၅) ချမ်းသာလမ်း၊ ဆိပ်ခန
ွ ရ
် ာွ ၊ ေရဘိုမိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၆၉၉ ဦးေနမျးိ ေရနံချက်လုပ်ငန်း

ေကျာကာေြမာက်ရွ၊မုံရွာမိနယ်၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၇၀၀ ဇွစ
ဲ ည်သူ ေရပိုက်ေပျာ့

စိမ်းရတနမွန်ေြမာက် (၈) လမ်း၊ မိးု ညငး် မိ၊

ထုတ်လုပ်ေရး စက်ံု

ကချင်ြပည်နယ်။

၇၀၁ ြပည့်ေစ စက်မလ
 က်မ လုပ်ငန်း
၇၀၂ RAIN TREE ပရိေဘာဂလုပ်ငန်း

အမှတ် (၂၉)၊ ရှစမ
် ျက်ာှ ဘုရားလမ်း၊ မင်းပိင
ု ရ
် ပ်ကက
ွ ၊်
ဝါးခယ်မမိ

အမှတ-် မ/၁၂၂၊ ေရြပည်ေအးလမ်း၊ မိမ (ခ) ရပ်ကွက်၊

ဒီးေမာ့ဆုိ မိနယ်

၇၀၃ ဦးေဇာ်င
ုိ ထ
် န
ွ း် သစ်အေချာထည် ေဈးတန်း(၁၂)၊ တမူးမိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
ှင့် ပရိေဘာဂလုပ်ငန်း
၇၀၄ ဦးတင်ဝင်းေကျာ်
အဝတ်စဖတ်လုပ်ငန်း
၇၀၅ Venus ကွန်ပျတာ ပန်းထိးု
ေဒခင်စးုိ သန်း
၇၀၆ ဦးေဌးလွင် ပရိေဘာ
၇၀၇ ေရဝတီ စားေသာက်ဆင
ုိ ်
၇၀၈ ေရအရိပ်ဆန်စက်ှင့် ပဲမျးစု
ိ ံ
ေရာင်းဝယ်ေရး

၇၀၉ စည်းစိမ် ေဆးလိပ်လုပ်ငန်း
၇၁၀ မေနာစီးတီး ကချင်းုိ ရာ
စက်ယကနး် /
လက်ယကနး် လုပ်ငန်း
၇၁၁ ပန်သစာ ပိးု ထည် ချည်ထည်ှင့်

နယ်ေြမ(၆)၊ အကွက်အမှတ် (၈၄)၊ ွယ်သာကီလမ်း - ၄၂
လမ်းေထာင့်၊ စက်မဇ
 န
ု ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
ေအာင်နန်းအေနာက်၊ ၃၂ လမ်း၊ ၈၅ - ၈၆ ကား၊
ချမ်းေအးသာစံ
ေမာေတာင်မိ၊ ြပည်ေထာင်စု (၁)လမ်း၊
အမှတ(် ၃)ရပ်ကွက်၊ မိတ်

မုရ
ံ ာွ ေတာင်၊ ကူးတိက
ု န
ု း် ရပ်ကက
ွ ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အမှတ(် ၇)၊ စက်ကင
ွ း် ရပ်ကွက်၊ မိဝင်လမ်း၊ ဒိုက်ဦးမိ။
အမှတ် (၅၂၅/၅၂၇)၊ ကည်ေတာ်ကန
ု း် (က) (၁)လမ်း၊
ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမိ။

နယ်ေြမ (၉)၊ အိမ်အမှတ် (၇၃၇)၊ ရမ်ပူရပ်ကွက်၊
ြမစ်ကီးနားမိ
ကွမ်းဆွဲရပ်၊ ေဈးချရပ်
ိ ကက
ွ ၊် အမရပူရမိ။

ဖဲပိုးချည် အေရာင်းဆိုင်
၇၁၂ စိမ်းလဲေ
့ ရေြမ Co., Ltd

၇၁၃ ေတာ်ဝင်ပန်း စားေသာက်ဆင
ုိ ်
၇၁၄ ေအာင်မ တွင်သံဂေဟှင့်
သံပန်းသံတခ
ံ ါးလုပင
် န်း

၇၁၅ ပွိင့် စာအုပ်ချပ်လပ
ု င
် န်း
၇၁၆ ရင်ြမးသာပဲမျးစု
ိ ေ
ံ ရာင်းဝယ်ေရး
(ဦးချမ်းငိမ်းေအာင်)

၇၁၇ ေဒေအးစမ်း

ဆန်စပါးေရာင်းဝယ်ေရး

(၄၃)၊ ေရဖီလမ်း၊ ရပ်ကွက(် ၃)၊ ပင်လံု မိ။
အမှတ(် ၁၈)မိမလမ်း၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ ေငွေဆာင်မိ။
ဆိပ်ခန
ွ ေ
် ကျးရွာ၊ ေရဘိုမိနယ်၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
၁၂ လမ်း၊ ည ၆၄-၆၅ လမ်းကား၊ စစစဝင်း၊ ေအာင်/စံ၊
မေလး။

၂၇လမ်း၊ ၉၁-၉၂ကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မေလး
မိတွငး် ရွာ၊ ေခမံအုပ်စု၊ ေပါင်းတည်မိ

၇၁၈ ဦးသိနး် ထွနး်
Longmen Co., Ltd.

၇၁၉ ဦးခိင
ု စ
် းုိ သစ်အေချာထည် ှင့်

နံပါတ် ၂၈၇၊ ၃၄-၃၅၊ ၈၇-၈၈ လမ်း၊ ချမ်းေအးသာစံ၊
မေလးမိ

ေဈးတန်း(၁၂)၊ တမူးမိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ပရိေဘာဂ လုပ်ငန်း

၇၂၀ ေဒလှလှေမာ် အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်း ေညာင်လိန်အုပ်စု၊ ဓနိေချာင်ေကျးရွာ၊ လပွတာ မိ
၇၂၁ ခန့် ဆန်စပါးှင့်
ပဲှမ်းေရာင်းဝယ်ေရး

၇၂၂ ေငွပုစွန် ဝါကိတ်စက်ှင့်
ဝါေစ့ဆစ
ီ က်

၇၂၃ "ဖိးြပည့ေ
် အာင်"

အေရှလမ်း၊ ွယ်ချ(၁)
ိ ေပါင်းတည်မိ။
အကွက(် ၃၁)၊၄၂လမ်း၊ စက်မဇ
 န
ု ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အမှတ(် ၃၉၀)၊ ရန်ပါယ်(၂၇)လမ်း၊ မေကွးမိ

သီးှမ
ံ ျးစု
ိ ေ
ံ ရာင်းဝယ်ေရးှင့်
ွဲ က်လုပ်ငန်း
ပဲခစ
၇၂၄ ဦးစိင
ု း် ထွနး် ေကျာ် Gold
၇၂၅ ေရသိနး် စားေသာက်ဆင
ုိ 
် င
ှ ့်
ေရခဲမုန့်လုပ်ငန်း

၇၂၆ စိးု စံ စက်သးံု ဆီေရာင်းဝယ်ေရး
၇၂၇ ေဒစန်းစန်းဝင်းဆန်စပါး
ေရာင်းဝယ်ေရး

၇၂၈ MJT Group of Agricultural
Machinery Co., Ltd.

၇၂၉ "ြမတ်"စက်သးံု ဆီအေရာင်းဆိင
ု ်

၇၃၀ ေကျာ်ှင့်သန်းကုမဏီလီမိတက်
၇၃၁ ေဒစန်းစန်းု ေရနံချက်လုပ်ငန်း
၇၃၂ ေဒုုလွင်အုတ်ထုတ်လုပ်
ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

၇၃၃ ေရလေရာင်

အမှတ(် ၂/၁၁၈)၊ (၁၁၂)လမ်း၊ ၅၂x၅၃လမ်းကား၊
ထွန်တုံးရပ်၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မေလး

ေရေမာ်ေဓါဘုရားလမ်း၊တိင
ု း် အားကာဝင်း၊မိုးနတ်မယ်ဓါတ်
ပုံဆိုင်ေရှ၊ ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမိနယ်
ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

(ဘီ-၄)၊ (၂)လမ်း၊ မင်းကွက(် ၃)၊ ေပါင်းတည်မိ။
အမှတ(် ၁၈၅)၊ သနပင်လမ်းမတန်း၊ ဗိလ
ု က
် န
ု း်
(၁၈)ရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမိ။

လှပြခင်းရွာ၊ လှပြခင်းအုပ်စု၊ နတ်တလင်းမိ
မှတ(် ၄)၊ မင်းဘူး-အမ်းလမ်း၊ မေကွးမိ
ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အမှတ(် ၃)ရပ်ကွက်၊ ေအးသိဒလ
ိ မ်း၊ ဇီးကုနး် မိ၊ ပဲခးူ တိင
ု း် ။
အမှတ(် ၁၈၁)၊ မကျးစဉ်
ီ ရပ်၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊

ကိမပ
် ရိေဘာဂလုပ်ငန်း

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

လုပ်ငန်း

မေလးမိ

၇၃၄ ဦးဖုန်းေကျာ် တွင်စက်မလက်မ
၇၃၅ ေဒထွားလင် ေရနံချက်လုပ်ငန်း

လလ ၉၂-၂၅+၁၈ စက်မ( ၂) ြပည်ကီးတံခန
ွ ် မိနယ်၊

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၇၃၆ ေကာင်းစံ ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်ှင့်
ေကာ်သပိတလ
် ပ
ု င
် န်း

၇၃၇ ဦးဘိဝ
ု င်း ေရနံချက်လုပ်ငန်း
၇၃၈ ဦးခင်ေမာင်ညိ

အဝတ်စဖတ်လုပ်ငန်း
(ဆင်ြဖေတာ်)
၇၃၉ ဦးအုနး် ဟန်
ပီေလာပီနံအမန့်ကိတ်

၇၄၀ "လင်းထက်င
ုိ "် ဆန်၊စပါး၊ပဲ၊
ှမ်းေရာင်းဝယ်ေရး

၇၄၁ ယာနဒီ ဆန်စပါးေရာင်းဝယ်ေရး
၇၄၂ ဦးိင
ု ဝ
် င်းေဇာ်
ေကျာက်ထုတ်လုပ်ငန်း

၇၄၃ "ေရြပည်အိမ"် ဆန်၊စပါးှင့်
ပဲမျးစု
ိ ံေရာင်းဝယ်ေရး

၇၄၄ ဦးစိနလ
် ှေကျာ်(UPVC) ြပတင်း/
တံခါး လုပ်ငန်း

၇၄၅ ဦးထွန်းြမင့် ပဲ၊ ဆန်စပါး
ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

၇၄၆ ေဇာတိကဆန်စက်
၇၄၇ ဦးတင်ထွန်း

လယ်ယာသုးံ စက်ပစညး်

အမှတ(် ၅၀)၊ ၂၄x၂၆ လမ်းေထာင့်၊ ပတြမားရပ်ကွက်၊
စက်မဇ
 န
ု ၊် စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

သလာဝတီရပ်၊မုံရွာမိ၊စစ်ကိုင်းတိုင်း ေဒသကီး။
အမှတ(် ၂၃)၊ (၅)လမ်း၊ ရန်ကင်းရပ်ကက
ွ ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
ေကျာင်းကုနး် ေကျးရွာ၊ ပိနး် အင်းအုပစ
် ၊ု
ေလးမျက်ာှ မိနယ်။

ွယ်ချ ိ (၁) ရပ်ကွက်၊ အေနာက်လမ်း၊ ေပါင်းတည်မိ၊
ပဲခူးမိ

အမှတ(် ၁၅/၁၈)၊ သမိနဗ
် ရမ်းလမ်း၊ (၆) ရပ်ကွက်၊

ဥဿာမိသစ်၊ ပဲခူးမိ

ေရး-ထားဝယ် ကားလမ်း၊ ဥဿရံေကျးရွာ၊ ေရြဖမိနယ်၊
ထားဝယ်ခိင
ု ။်

ွယ်ချ ိ (၁) ရပ်ကွက်၊ လမ်း(၂၀)၊ ေပါင်းတည်မိ၊ ပဲခူးမိ
ကန်ေတာ်ကီးရပ်ကက
ွ (် ၂)၊ အေဝးေြပးကားဂိတအ
် နီး၊
စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။

ေတာင်ရာွ မလမ်း၊ ရွာမေတာင်ရပ်ကက
ွ ၊် ပဲခူး။
ဗလလမ်း၊ စက်ကန
ု း် ပိင
ု း် ရပ်ကက
ွ ၊် သနပ်ပင်မိ၊
ပဲခးူ ခိင
ု ်

သာယာဝတီခိင
ု ၊် အုတ်ဖိုမိ၊ မိးု ညိတန်းရပ်ကက
ွ ၊်
မိုးညိတမ်းလမ်း

ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း
၇၄၈ ဆန်းမီ ယိုစုံ

၁၁ လမ်း၊ ၈၆ လမ်း-၈၇ လမ်း၊ ေအာင်ေြမသာဇံမိနယ်

၇၄၉ ကမ်းေဝးငါးဖမ်း(ေငွဝင်းစိးု )

စံြပေကျးရွာ ဟိင
ု း် ကီးကန်းမိနယ်

၇၅၀ DAHLIA PRODUCTS COMPANY နံပါတ်(၉၄)၊ဘီ ကန်ေတာ်ကီးအေရှဘက် ၈၆လမ်း၊
LIMITED (ဦးေကျာ်သ)ူ
၇၅၁ SY ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

၇၅၂ ဦးလှြမင့် ေရထွက်ပစည်း
ြပြပင်ထတ
ု လ
် ပ
ု မ
် 

၇၅၃ ထက် သီးှပ
ံ 
ဲွ ံု

၇၅၄ ေရမဆန်စက်

ကန်ပတ်လမ်း၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မေလးမိ
အုန်းေတာ၊ စစ်ကင
ုိ း် မိနယ်
အလန်းေကျးရွာ၊ မအူပင်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ြပည်ေထာင်စလ
ု မ်း၊ ထန်းေတာရပ်၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အမှတ(် ၁၃၅) ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ ဓုြဖ ၊ မအူပင်ခိုင်

၇၅၅ ြပည်ေကျာ်လင်း
ေြမဆီထုတ်လုပ်မ

၇၅၆ "တက်ေနဝန်း"ဆန်စက်င
ှ ့်
ဆန်ထက
ွ ပ
် စညး် ေရာင်းဝယ်ေရး
၇၅၇ ေအးချမ်းသာ စားေသာက်ဆင
ုိ ်

၇၅၈ ေဒခင်မာြမင့်ဦး

လမ်းမေတာ်၊ ရတနာအိုင်ရပ်၊ ေချာက်မိ
ကရင်ေချာင်လမ်း၊ နတ်စင်ကန
ု း် ရွာ၊ ေရတာရှည်မိ၊
ပဲခးူ တိင
ု း် ေဒသကီး
ေပျာ့ရာွ ၊ ြမင်းမူမိနယ်၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး
ေဈးတန်း(၁၂)၊ တမူးမိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

သစ်အေချာထည်င
ှ ့်
ပရိေဘာဂလုပ်ငန်း
၇၅၉ ရတနာမိင်
ဂွမ်းဖက်စေရာင်းဝယ်ေရး

၇၆၀ ပိုင် သံပန်း၊ သံတခ
ံ ါးလုပင
် န်း
၇၆၁ ေဒုုေအး ေရနံချက်ဖို

အကွက(် ၄၀)၊ (၃၈)လမ်း၊ စက်မဇ
 န
ု ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ထုးံ ဘိလ
ု မ်း၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
ေကျာကာ (ေြမာက်) ရွာ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး

၇၆၂ ဦးေဆွတင် ဝါကိတ်စက် လုပ်ငန်း အေဝးေြပးလမ်းှင့် ေအးရိပသ
် ာလမ်းေထာင့၊် (၄၂) လမ်း၊
၇၆၃ ေဇာ်ပျ ံ အဝတ်စကိတ်လုပ်ငန်း
၇၆၄ ဦးလှမျးဦး
ိ
သတအရည်ကျလု
ိ ပ်ငန်း

၇၆၅ ဦးရန်ိုင်ေအး သုခမိင်

၇၆၆ ေအာင်မဂလာသန်း သစ်ခစ
ဲွ က်
၇၆၇ ေအာင်ေကျာ်သသ
ူ စ်စက်

မုရ
ံ ာွ မိ

အကွက(် ၅၅)၊ လမ်း(၄၀)၊ စက်မဇ
 န
ု ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အမှတ် (၂/၂၃)၊ ေကျာင်းလမ်း၊ သြပေကျးရွာ၊ ကဝမိနယ်။
အမှတ် (၄၁၄)၊ ၃၂ x ၆၄ ေထာင့်၊ ြပည်ကီးမျက်ရင
ှ ်
ရပ်ကွက်၊ မေလး

အမှတ် (၁၀)၊ မင်းတုနး် ေချာင်လမ်း၊ ပုသိမ်။

လလ ၇၁၊၄၇၊ ၄၆-၄၇ ကား၊
ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်းှငမ
့် ကရာလမ်းကား၊

၇၆၈ ေအာင်စက်မလက်မလ
 ပ
ု င
် န်း
၇၆၉ Enjoy Palace Co,ltd
၇၇၀ ဦးလှစးုိ ၊ ဦးဝင်းိင
ု ်
ကားေဘာ်ဒလ
ီ ပ
ု င
် န်း

၇၇၁ သိနး် ထိက
ု စ
် ံ စက်သးံု ဆီ၊

စက်မဇုံ(၁) မေလးမိ
ဘုရားကီးလမ်း၊ ချမ်းေြမ့သာယာရပ်ကက
ွ ၊် ပုတးီ ကုနး် မိ၊
သဲကန
ု း် မိနယ်

ေသာ်ကမာလာလမ်း၊ သာယာေအးရပ်ကက
ွ ်၊
ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိ

မ ၂၁/ ၂ က၊ ၄၃ လမ်း၊ ၆၃-၆၄ ကား၊ မဟာေအာင်ေြမ
မိနယ်

အင်ဒိုင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ တမူးမိနယ်၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ။

ဦးေအာင်ဝင်းထွနး်
၇၇၂ မိးု နတ်ရင
ှ ပ
် ရိေဘာဂ
ထုတ်လုပ်မ့လုပ်ငန်း

အမှတ(် ၁၁၅၅)၊ ကမာနတ်ေကျးရွာ၊ နယ်ေြမ(၁၀)၊ ပဲခူးမိ

၇၇၃ ဟံသာမင်းကွနက
် ရစ် လုပ်ငန်း

အမှတ(် ၉၁၂)၊ မိေရှာင်လမ်း၊ ဥဿ(၈)ရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမိ

၇၇၄ ြမင့ြ် မတ် ဘိလပ်ေြမအုတ်၊

အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်၊ ကရင်ေချာင်းလမ်း၊ ေရတာရှည်မိ

ေြမအုတ်၊ ကွနစ
် ရစ်
ေကျာက်တုင
ိ ်လုပ်ငန်း
၇၇၅ ဦးမျးသန်
ိ
းဦး ေရနံချက်လုပ်ငန်း
၇၇၆ ေအး-ေရေွးခရားှင့်

ကွင်းအမှတ် (၁၃၂၇)၊ ဦးပိုင်၄၁၊ ၂ စကားအင်းကွငး် ၊
တံတားဦးမိနယ်၊ မေလး။

အမှတ(် ၃/၂၈၄)၊မဟာေဘာဂလမ်း၊သြပေကျးရွာ၊

DK-သတဒယ်လုပ်ငန်း

က၀မိနယ်

ဗလာစာအုပထ
် တ
ု လ
် ပ
ု ြ် ဖန့ခ
် ျေရး
ီ

ြပည်ကီးတံခန
ွ ်

၇၇၇ Max

၇၇၈ ဟန်သာထူး ခု ကု ကမာ

၇၇၉ ေဒစန်းတင် စန်းမိသားစု
၇၈၀ ဦးြမင့သ
် န်း (ြမင့သ
် န်း

လလ ၂၅၊ အကွက(် ၇၆)၊ ၆၀-၆၁၊ မကရာ၊ ကေနာင်ကား၊

(၁) ရပ်ကွက်၊ ေချာင်းသာ၊ ေရေသာင်ယံ
ချမ်းေအးသာဇံမိနယ်၊ ချမ်းေအးအလယ်ရပ်ကွက် ၊ ၈၃
လမ်း၊ ၂၇-၂၈ ကား၊ အမှတ် (၅၈၉)

ရန်ကန
ု ်/မန်းေလးလမ်း(ေကျာက်စိမ်း ဘုရားအနီး)

ဓာတ်ပုံဗီဒီယ)ို

၇၈၁ ဦးသိနး် ေဇာ်ထန
ွ း် KMM ကိုယ်ပိုင် အမှတ(် ၉-က+၁၆)အကွက် ၈၇၁၊ ချမ်း/ေတာင်၊
၇၈၂ ေဒဝါဝါ Smart Car star

၇၈၃ ေဒဝင်းဝင်းလင်

ေရပန်းစိုင်ေရဆိုင်း

၇၈၄ ဦးနီတွတ် ြဖရတနာငါးေြခာက်
ပွ
ဲ ံု

၇၈၅ ရတနာဂုဏ်ရည်
အဝတ်စကိတ်စက်လုပ်ငန်း

၇၈၆ သရဖူဆန်စက်

၇၈၇ ဦးေအာင်မင်း

(ဖိး)ေရနံချက်လုပ်ငန်း

၇၈၈ ဦးြမင့ေ
် ကျာ် ေရနံချက်လုပ်ငန်း
၇၈၉ ဦးစိန်မင်းေအာင်

ချမ်းြမသာစည်
ြပင်ဦးလွင်

၃၆-၃၇ ှင့် ၇၈-၇၉ကား၊ (၆၄၇)အကွက်
၊မဟာေအာင်ေြမ

ဗဟိေ
ု ဈးကီး၊ ငါးေြခာက်တန်း၊ မိတီလာမိ
အမှတ(် ၃၂)၊ လမ်း(၄၀)၊ စက်မဇ
 န
ု (် ၁)၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ တ
် င
ုိ း် ေဒသကီး။

ဥသစ်ကန
ု း် လမ်း၊ ဒရယ်မီးရပ်ကွက်၊ ဒိုက်ဦးမိ။

ေကျာကာေြမာက်ရ၊ွ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

မိမ(၁၂/ခ)၊ တမူးမိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

သစ်အေချာထည်င
ှ ့်
ပရိေဘာဂလုပ်ငန်း
၇၉၀ မိဘေမတာ ဆန်စက်လုပ်ငန်း
(ဦးေဇာ်ေအးချ)ိ

ယင်ေကျးရွာ၊ ဒီပဲယင်းမိနယ်၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၇၉၁ ေကာင်းခန့် ဆန်စက်
၇၉၂ ဦးသန့်ဇင် ေရနံချက်လုပ်ငန်း
၇၉၃ ေရစွန်ညိ အဝတ်စဖတ်လုပ်ငန်း
၇၉၄ ဒုးံ ပျ ံ ဆန်စက်င
ှ ပ
့် 
ဲွ ံု
၇၉၅ ဦးဝင်းလင် ဆန်စပါး၊ ပဲှမ်း

ေအာင်ေဇယျ(၁)ရက်ကက
ွ ၊် ေအာင်ြမင်မိ၊
ေကျာက်တံခါးမိနယ်။

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အကွက(် ၃၂)၊ (၃၈)လမ်း၊ စက်မဇ
 န
ု (် ၁)၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

တပင်ေကာင်းေကျးရွာ၊ ခင်ဦးမိနယ်၊ ေရဘိုခိုင်၊

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

မင်းကွက(် ၃)၊ ေရေတာင်လမ်း၊ ပဲခူး

ေရာင်းဝယ်ေရး၊ ပိုေဆာင်ေရး
လုပ်ငန်း
၇၉၆ ြမသုခုပရ
် င
ှ 
် ံု

၇၉၇ ဦးထွနး် လင်းေအာင်
ေရဇမပိုးထည်ချည်ထည်
ေရာင်းဝယ်ေရး
၇၉၈ ေမာကကုမဏီ (ဦးသန့်ဇင်ဦး)

ဗိလ
ု ခ
် ျပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ မိမရပ်၊ ေတာင်ကီးမိ
အမှတ် (၃၅) အိုးေတာ်ရပ် စစ်ကင
ုိ း် -မေလးလမ်းမကီး၊
အမရပူရ
မေလး

၇၉၉ သူဇာကားပစညး် ေရာင်းဝယ်ေရး ၃၃လမ်း၊ ၈၄-၈၅ လမ်းကား၊ မေလးမိ
(ဦးေအာင်ေကျာ်ြမင့)်
၈၀၀ ဦးေကျာ်ဆန်းဝင်း
ေရနံချက်လုပ်ငန်း

၈၀၁ ဦးေကျာ်ြမင့်ိုင်

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
ြပည်ကီးတံခန
ွ ် မိနယ်၊ စက်မဇ
 ၊ံု မေလးတိုင်းေဒသကီး

ေကာင်းထက်ေကျာ်
သံမဏိပုံေလာင်း
၈၀၂ ဦးေကျာ်စာွ ဝင်း ေရနံချက်လုပ်ငန်း ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
၈၀၃ ဦးစိးု မင်းိင
ု ် ေရနံချက်လုပ်ငန်း
၈၀၄ ခိင
ု ခ
် န့် မဲ ကုမဏီ

၈၀၅ ထွန်းအလူမီနီယမ် လုပ်ငန်း
၈၀၆ တံခွန်စက်မလက်မ

၈၀၇ ဦးချစ်ေဆွ ြမသရဖူသစ်စက်
၈၀၈ ဦးစန်းေအာင်

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

မိသစ်ကီး (၃၅၆)၊ နယ်ေြမ (၁၅)၊ ြမစ်ကီးနာမိ။
အမှတ(် ၈၉)၊ထုးံ တန်းလမ်း၊ ဇိုင်းေတာင်
အမှတ(် ၁၀၀)၊ ေဈးလမ်း၊ ေအာင်ြမင်မိ၊ ပဲခးူ တိင
ု း် ။
၁၂ လမ်း၊ ၈၇-၈၈ လမ်းကား၊ ေအာင်ေြမသာစံ မိနယ်၊
အကွက် (၄၁၅/s)

အကွက် -င ၊( ၃-၆ )၅၈ လမ်း၊ ကဲဆည်ကန်၊

ွ ် မိနယ်။
ြမင့သ
် ဇင်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပင
် န်း ချမ်းြမသာယာရပ်၊ ြပည်ကီးတံခန

၈၀၉ ေအာင်သံပန်း သံတခါးလုပ်ငန်း

ဇဇ ၁၃/၆၃၊ဇဇ ၁၆/၇၀ /၄၇-၄၈လမ်းကား၊
ချမ်းသာလမ်းထွနတ
် းံု ရပ်ကက
ွ ၊် ချမ်းြမသာစည်ကွက်၊

၈၁၀ ပိုင်သစ်ဦး ပရိေဘာဂလုပ်ငန်း
၈၁၁ မိဘေမတာ

၈၁၂ ဟိနး် - ၁ ေဆာက်လုပ်ေရး
ကုမဏီ လီမိတက်

၈၁၃ နဂါးေမာက်ဆီ အေရာင်းဆိင
ု ်

၈၁၄ အကယ်ဒမီ ကားြပြပင်ေရးှင့်

မေလးမိ
မဟာေစတီလမ်း၊ ပုသိမ်
နမ(၇၆)၊ ရပ်ကွက(် ၁၁)၊ အမှတ(် ၇၅)၊ သရဖီလမ်း၊
ေအးသာယာမိ

(၇/၃၆)၊ နီလာလမ်း၊ ရတနာသီရ၊ိ ေတာင်ကီး။
နမ်းယူးေကျးရွာ၊ ပလီလင်း
အမှတ(် ဠ-၇)၊ ေဘာလုးံ ကွငး် အေနာက်ဖက်တန်း၊

ကားအပိပ
ု စည်းေရာင်းဝယ်ေရး

သစ်ေတာရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ

ေရာင်းဝယ်ေရး

၇၈လမ်းေထာင့်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်

၈၁၅ ေကာင်း ေကျာက်မျက်ရတနာ
၈၁၆ ေအာင်ြပည့်ဖိး ချန်ိ းလိတ်င
ှ ့်
သံဇကာလုပင
် န်း

၈၁၇ ေရထွနး် ဓန အုပ်စု ကုမဏီ
လီမိတက်

၈၁၈ ေဟမာန် ေကျာက်စိမ်းအေချာ

အခန်း(A-64/65)၊ ဒုတိယထပ်၊ ရတနာပုံစူပါစင်တာ၊ ၃၄ -

(၅/၁၉)၊ ကံေ
့ ကာ်လမ်း၊ (၁၄x၁၅)လမ်းကား၊ စက်မဇ
 န
ု ၊်
ေတာင်ကီးမိ

အေရှမိပတ်လမ်း၊ သစ်ေတာရပ်၊ ေတာင်ကီးမိ
ဆင်ေြမရွာ၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ထည်လုပ်ငန်း

၈၁၉ ေဒသီတာေအး ေရနံချက်လုပ်ငန်း ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
၈၂၀ ြပည်စ
့ ေ
ံု ကျာ် ဆန်စက်

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
ေမာ်လမိင်ကန်း

၈၂၁ ဦးဝင်းသန်း ေရနံချက်လုပ်ငန်း

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၈၂၂ ေအာင်ဇမ ေလာင်စာေတာင့်

နီလာရပ်ကက
ွ ၊် စက်မဇ
 န
ု ၊် စစ်ကင
ုိ း် မိ၊

လုပ်ငန်း

၈၂၃ သစာဆန်စက်င
ှ ့် ဆန်ေရွးစက်
၈၂၄ KAUNG MYAT CARPET &
FLOORING TRADING
COMPANY LIMITED
၈၂၅ ေအာင်ြပည့်ဖိး
ဂက်စ်အေရာင်းဆိုင်

၈၂၆ ေရြမတ်ချယ်ဆန်စက်
၈၂၇ ေရလဝန်း ဆန်စက်

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ရှားေတာေကျးရွာ၊ ေရဘိုမိနယ်၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

(၂၃၂)၊ အေရှမိပတ်လမ်း၊ ကန်ေရှရပ်ကွက်၊
ေတာင်ကီးမိ
အမှတ(် ၁၉၃)၊ ရတနာသီရိရပ်ကွက်၊
အေနာက်မိပတ်လမ်း၊ ေတာင်ကီးမိ

ရန်ကန
ု ် - ြပည်လမ်း၊ ဂုမ
ံ င်းေြမာင်ရပ်ကက
ွ ၊်
သာယာဝတီခိင
ု ၊် ပဲခးူ တိင
ု း် ဒသကီး

ေဈးေညာင်ပင်၊ ေအာင်စည်တီးအေရှ၊ ပဲခူးမိ

၈၂၈ သေြပလင် ဟာလာဆန်စက်

အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ ရတနာသီရလ
ိ မ်း၊ ဇီကန
ု း် မိ၊
ပဲခးူ တိင
ု း် ေဒသကီး

၈၂၉ စွမ်းမဟာ ေဆးဖက်ဝင် ယာကွန်း (၆၀)၊ ခတာလမ်း၊ ေနာင်တရားမိ၊ ပင်ေလာင်မိနယ်
ထုတ်လုပ်ြဖန့်ချေရး
ိ

၈၃၀ ြမတ်ပွငခ
့် င
ုိ ဆ
် န်စက်င
ှ ့်
ဆန်ေရွးစက်

၈၃၁ နီလာဝင်းဆန်ှင့်အေထွေထွ
ေရာင်းဝယ်ေရး

၈၃၂ ကံေကာ်ေအာင်
ေရနံချက်လုပ်ငန်းှင့်
စက်သးုံ ဆီဆိုင်
၈၃၃ ချစ်ကမာ ဂစ်တာလုပင
် န်း
၈၃၄ ဦးလှေဌး ေရနံချက်လုပ်ငန်း
၈၃၅ ဦးစန်းဝင်းေမာင်၊ Next Point
Engineering Co., Ltd.

ဇီးကုနး် ေလးရွာ၊ ေရဘိုမိနယ်၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
အမှတ(် ၂၄၃)၊ (၁၂)လမ်း၊ ရန်ေအာင်ရပ်၊ မေကွးမိ
ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး
စိနက
် န
ု း် ရပ်ကက
ွ ၊် ေရဝန်ေကျာင်းအနီး၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အမှတ် ၇၀၊ ၆၉ လမ်း၊ ၃၅ ှင့် ၃၆ လမ်းကား၊
မဟာေအာင်ေြမ မိနယ်၊ မေလး

၈၃၆ ဦးေကျာ်ေအာင် ေရနံချက်လုပ်ငန်း ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၈၃၇ ေဒေဆွေဆွဦး ဓမစကာေရဆိင
ု း် အမှတ၆
် ၃/၁၆၊ ၃၅ x ၃၆ ှင့် ၇၇x၇၈ ကား ၊မျက်ပါးရပ်၊
၈၃၈ ေအာင်ရတနာေမွးြမေရး
ဦးေကျာ်ိုင်ထွန်း

၈၃၉ IRIS SLOON & SPA

မေလး

၈၆ လမ်း၊ ၄၂ X ၄၃ လမ်းကား၊ အကွက် (၄၃၃)၊
မဟာေအာင်ေြမမိနယ်

အမှတ(် ၉)၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ ြပည်ေတာ်သာရပ်၊

ေတာင်ကီး။ အမှတ(် ၅၅)၊ ုးံ ကီးလမ်း၊ ၀င်းရပ်(၁)၊
၈၄၀ ေဒခင်ထွား ေရနံချက်လုပ်ငန်း

ေညာင်ေရ
ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၈၄၁ ေဒတင်မျးသိ
ိ န်း ေရရည်နန်းေတာ် B-55၊ ၃၃x၃၄ ကား၊ ၇၇x၇၈ ကား၊ မေလး
၈၄၂ Thar Sue Co., Ltd

၈၄၃ ဦးေမာင်ေမာင်သန်း
မေလးကံေကာ်
ိ ်ေကျာင်း
ကိုယ်ပုင
၈၄၄ ဒိုဗမာ ပရိေဘာဂ လုပ်ငန်း
(ဦးေအာင်ေကျာ့ဘန
ု း် )

၄/၇၆၃၊ ဘီးေရှာက
့ န
ု း် ၊ ဘားအံမိ
၆၆/င-၁၉လမ်း၊ ၅၇-သံလမ်းကား၊ ေဒါနဘွားရပ်ကွက်၊
ေအာင်ေြမသာဇံမိနယ်၊ မေလးမိ။
၂၆လမ်း၊ ၅၈x၆၀ လမ်းကား၊ ေအာင်ေြမ သာစံမိနယ်၊
မေလးမိ

၈၄၅ ငုဝါ အထည်ဆိုင်၊ အထည်ချပ်ှင့် မာဃလမ်း၊ ေအာင်မဂလာရပ်ကွက်၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊
တံဆပ
ိ ်က
ုိ ်

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

(ဦးထွနး် ိင
ု ဦ
် း)

မေလးတိုင်း

၈၄၆ ိးု မေြမဩဇာေရာင်းဝယ်ေရး
၈၄၇ ေတာင်ဝင်တူး စတိုး
၈၄၈ ေရစင်မင်း ေရသန့်ှင့် အချရည်
ိ
ေရာင်းဝယ်ေရး

၈၄၉ မင်းသစာ ေြမပဲခွဲစက်လုပ်ငန်း
၈၅၀ ေပျာ်ဘွယ်သား

လစဉ်တန်းရပ်၊အမှတ(် ၃)ရပ်ကွက်၊တံတားဦး၊
(၂/၄၇၁)၊ ပန်းတင်လမ်းမကီး၊ ဘုရားြဖရပ်၊
ေတာင်ကီးမိ

အမှတ် (၅၂၇)၊ မင်းလမ်း၊ လိပ်ြပာကန်ရပ်ကက
ွ ၊် ပဲခူးမိ။
မုံရွာေတာင်၊ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊မုံရွာမိ၊စစ်ကုင
ိ ်းတိုင်းေဒသကီး
။

အမှတ(် ၁၃၅)ဝိဇယျလမ်း၊ ရှမ်းပွဲရပ်၊ ေပျာ်ဘွယ်မိ

ေဆာက်လုပ်ေရးကုမဏီ
လီမိတက်
၈၅၁ ေဒေစာကလျာေဆွ-၁
ေရနံချက်လုပ်ငန်း

၈၅၂ ကံ ြမန်မာအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ပ-၄/၄၁၊ ၆၁-၆၂လမ်းကား၊ ၄၁-၄၂လမ်းကား၊
ပန်းကဗျာလမ်းသွယ၊် မဟာမိင်(၂)၊

၈၅၃ စိနဆ
် င်မင်း ခန်းမှင့် ပုံှိပ်တိုက်
၈၅၄ ေဒဉမာတင် ေရနံချက်လုပ်ငန်း
၈၅၅ Aung Global

မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မေလး
အမှတ် ၄၂၅၊ ေဝဘူလမ်း၊ စုကီးထန်းေတာရပ်၊
ေကျာက်ဆည်မိ၊ မေလး

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
အ/၈/၇၄၊လမ်းသွယ(် ၈)၊

စတီး၊သံပန်း၊သံတခါး၊သံချည်၊သံ

ေဇာ်ဂျ၊ှ
ီ ငက
့် သ
ု လ
ုိ ေ
် တာ်လမ်းကား၊ ၆၄-၆၅လမ်းကား၊

ေကွးလုပ်ငန်း (ဦးေနမျးေအာင်
ိ
)

ြပည်ကီးတံခန
ွ ၊် မေလး

၈၅၆ မေကျာ့ပးုိ ထည်ဆင
ုိ ်

ေလးစုတက
ုိ န
် ယ်၊ ေလးစုရပ်ကွက်၊ အမှတ(် ၁၀၃)၊
အမရပူရမိ

၈၅၇ ေဒှင်းေအးြဖ ေရနံချက်လုပ်ငန်း ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
၈၅၈ မွယ်ွယ်လွင် Lady Palace

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၆၃ လမ်း၊ ၂၆ -၂၇ ကား၊ ြပည်ကီးမျက်မှန်၊

beauty spa

ချမ်းေအးသာဇံမိနယ်

အိမ်ေဆာက်ပစညး် ဆိင
ု ်

ပဲခူး

၈၅၉ ရတနာမိးု မင်း
၈၆၀ ကိုကိုးသေြပလွင်

အမှတ(် ၅၀၈/ခ)၊ ရန်ကန
ု ်-မေလးလမ်း၊ ဥဿမိသစ်၊
ေတာင်ေလးလုံး၊ သံတဲလမ်း၊ ေရေွးရွာအေကျာ်၊

ေတာင်ကီးမိ

၈၆၁ ေရလမင်း ချန်ိ းလိတ်င
ှ ့် သံဇကာ အမှတ် ၁၁/၄ (ဂ) ဓမေစတီလမ်းသွယ၊် ဥဿာမိသစ်၊
၈၆၂ ဧရာဝတီြမင့်မိုရ်အဆင့်ြမင့်မူကိ
(ေဒလွင်လွင်မာ)

၈၆၃ ဦးထွနး် ထွနး် ဝင်းေငွ
ေရနံချက်လုပ်ငန်း

၈၆၄ အိုင-် မေလးကုမဏီလီမီတက်

ပဲခူးမိ။

အမှတ(် ၇)၊ ၁၄လမ်း၊ ၈၀-၈၁ကား၊
ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မေလးမိ

ရန်ကင်းရပ်ကက
ွ ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
ဓ-၇/၃၊ ၄၂ လမ်း၊ ၆၇-၆၈ ကား၊ မဟာေအာင်ေြမ မိနယ်
၊ မေလး။

၈၆၅ ေအာင်ဖိးကားဝပ်ေရှာ့ လုပ်ငန်း

အမှတ(် ၁၀၅)၊ (၂)လမ်း၊ မိမ(င)ရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမိ

၈၆၆ ေရစင်အေထွေထွစက်မလုပ်ငန်း

အမှတ(် ၃၄)၊ ေဇယျာမင်းလွငလ
် မ်း၊ မိမ(၄)၊

၈၆၇ ဦးသက်င
ုိ စ
် းုိ

ေညာင်ေလးပင်မိ

အမှတ(် ၂၅၁)၊ ၈၄ လမ်း၊ ၃၃ လမ်းှင့် ၃၄ လမ်းကား၊

MMAS Mobile Services Center ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မေလးတိင
ု း် ေဒသကီး။
၈၆၈ မင်းထက်ေအာင်

နန်းစု၊ ရွာေထာင်ရပ်၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ေကးြပားကိတ
် င
ှ ့်
ေကးထည်လုပ်ငန်း
၈၆၉ ရာဇာ စွမ်းအားစုစကစက်

အကွက(် ၁၅)၊ မင်းဂံရပ်ကက
ွ ၊် စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။

၈၇၀ New Union ေကာ်ပးံု အမျးမျ
ိ းိ

(၆) ရပ်ကွက်၊ ေရတာရှည်မိနယ်၊ ဆွာမိ

ထုတ်လုပ်ေရးှင့် ဘကရီမိုးေရ
အက်ဆစ် ေရာင်းဝယ်ေရး
၈၇၁ နယားတံဆိပ်ေရဆိုင်း
၈၇၂ ယဉ်ု-စာပု
ံ ပ
ိှ တ
် က
ုိ ်

၃၅-၃၆လမ်း၊ ၇၈-၇၉လမ်း၊ အမှတ(် ၆၄၄)၊
မျက်ပါးရပ်၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မေလးမိ

၅၀၁၊ ေကျာင်းစုရပ်၊ လမ်းေတာ်၊ အမှတ(် ၂)ရပ်ကွက်၊

(ဦးမျးမင်
ိ းိင
ု )်

ေညာင်ဦးမိနယ်

ေဆးပစည်းှင့် မျးေစ့
ိ ပ
ဲွ ံု

သဲကန
ု း် မိနယ်

၈၇၃ ေြမလတ်ရာဇာစိက
ု ပ
် ျးိ ေရး
၈၇၄ တင်ထွန်းေအာင်

ေရနံချက်လုပ်ငန်း

၈၇၅ ဦးြမတ်ေဇာ်လင်း

ေရနံချက်လုပ်ငန်း

၈၇၆ T Work System Co.,ltd
(ဦးေနသူဝင်း)

ရန်ကန
ု ်-ြပည်လမ်း၊ ဝက်ပတ
ု ေ
် ကျးရွာ၊ ကိပင်သာအုပ်စ၊ု
ံ ာွ မိနယ်၊
ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
အမှတ(် ၁၄/၁)၊ ၇၉ လမ်း၊ ၃၉-၄၀ကား မဟာေအာင်ေြမ၊
မေလးမိ

၈၇၇ ေဒမိုးခိုင်ဦး
သဇင်ယ
ွ ် ပိးု ထည် ချည်ထည်
၈၇၈ ေအတီ-အားသစ်
မေလးကုမဏီလီမိတက်

ပန်းပဲတန်းရပ်၊ ဆင်စယ
ွ ပ
် ဝ
ွ ရ
် ပ်ကက
ွ ၊် အမရပူရမိ၊
မေလးတိုင်းေဒသကီး
ဒ-၄/၂၂ (ေရဘိုလမ်း)၆၂-၆၃ကားမဟာမိင်(၂)၊
မဟာေအာင်ေြမ၊ မေလး

(ဦးေအာင်သူဝင်း)
၈၇၉ ဦးေအာင်စံ ေရနံချက်လုပ်ငန်း

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၈၈၀ ဦးဝင်းေမာင် ေရကမာဝင်း

ဈ-ရပ်ကွက်၊လလ-၉၄ အမှတ(် ၄၃X၄၄)

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး

၈၈၁ ထူးရတနာ Computer Sales
and Service

၈၈၂ ိင
ု ဝ
် င်း ကွန်ပျတာမိတ
ပု
ံ ပ
ိှ လ
် ပ
ု င
် န်း

ြပည်ကီးတံခန
ွ ် မိနယ်၊ မေလး

အမှတ် (412) ေအာက်လမ်းမကီး၊ မရမ်းကုနး် ရပ်၊
ေမာ်လမိင်

အမှတ(် ၁၅၄)၊ ကျက
ိ မီလမ်း၊ ိးု ဂိးု ေကျးရွာ၊ ေမာ်လမိင်မိ

၈၈၃ Zenith Tech Group Co., Ltd

အမှတ(် ၆၇၇)၊ ေမှာ်ကန်(၄)လမ်း၊ လိပ်ြပာကန်ရပ်၊ ပဲခူးမိ

၈၈၄ ေဒုုလင် သုခမိနက
် ယ
ုိ ပ
် င
ုိ ်

အမှတ် (၁)၊ ၈၉လမ်း၊ ၃၃-၃၄လမ်းကား၊ မေလး။

အထက်တန်းေကျာင်း

၈၈၅ ဝင်း အထူးကုေဆးခန်း
၈၈၆ ေဒေအးေအးခိုင်
ထွန်းဓန အလူမီနီယံလုပ်ငန်း

၈၈၇ MR Phyo fashion & Store
(ဦးြပည့် ဖိးထွနး် )

၈၈၈ ဦးလင်းကိုကိုေအာင် (ခ)
စိုင်းေလာင်၊ ပတြမား
ေကျာက်မျက် ရတနာဆိုင်
၈၈၉ ကံထူးပညာ့ရပ
ိ မ
် န
ွ ေ
် ဘာ်ဒါ

အမှတ(် ၂)၊ ဆည်ေတာ်ရွာ၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်

အမှတ် (၄၅)၊ မိမ(၃) ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ ေညာင်ေလးပင်မိ။

အမှတ(် ၃/၃၉၈)၊ ကိယ
ု ပ
် င
ုိ လ
် မ်း၊ ဘုရားြဖရပ်ကက
ွ ၊်
ေတာင်ကီးမိနယ်

မတရာ မိမေဈးအေရှဘက်၊ မတရာမိ
အမှတ် (၈)၊ ယုဇန D ု၊ံ တတိယထပ်၊ ေဈးချ၊ိ
ချမ်းေအးသာဇံမိနယ်၊ မေလး
(၂၃၅)၊၃၁လမ်း၊ ေရြပည်ရန်ေအာင်ရပ်ကွက်၊ ေပျာ်ဘွယ်မိ

(ေဒဥမာေအာင်)

၈၉၀ ေဒစိမး် ုလတ် City Love Gems ြမန်မာေကျာက်မျက်ရတနာြပတိက
ု ၊် ေနြပည်ေတာ်
& Jewelery

၈၉၁ ြပည့စ
် ေ
ံု ကာင်း
လက်ဖက်ေြခာက်လုပ်ငန်း

၈၉၂ ေငွဝင်းဝင်း ေဆးပစည်းစတိုး

အမှတ် (၉/၂၆)၊ ဓမပါလ(၂)လမ်း၊ အမှတ် (၉)ရပ်ကွက်၊
ကေလာမိနယ်

ေရလဲကေလးေကျးရွာအုပ်စု၊ ေရလဲေကျးရွာ၊

ကမ်းနားလမ်း၊ မအူပင်မိ

၈၉၃ ြမမင်းအလူမန
ီ ယ
ီ တ
ံ ပ်ဆင်ြခင်းလု အမှတ(် ၂၂၇)၊ လမ်းမကီး၊ ူပေြမာက်ရပ်ကွက်၊
ပ်ငန်းှငအ
့် ေရာင်းဆိင
ု ်

စစ်ေတွမိ။

Electric 2013

ေမာ်လမိင်မိ

၈၉၄ "Aung" Mobile, Camera and

အမှတ(် ၄၇၂)၊ ေအာက်လမ်းမကီး၊ ပန်းပဲတန်းရပ်ကက
ွ ၊်

၈၉၅ မွနး် ငး် ေကျာက်ခွဲစက်လုပ်ငန်း
၈၉၆ ေဒြမြမပိုင် Future Rays

ေအာင်သေြပသာေကျးရွာ၊ ဝက်လက်မိ၊ ေရဘိုခိုင်၊
စစ်ကိုင်းတိုင်း ေဒသကီး။

အမှတ(် ထ/၁၇၆)၈၆လမ်း၊ ကန်ေတာ်ကီးလမ်းှင့်

ကိုယ်ပိုင် အထက်တန်းေကျာင်း

ဗိလ
ု အ
် မ
ိ လ
် မ်းကား၊ မေလး

ကုမဏီလိမိတက်

ေမာ်လမိင်မိ

၈၉၇ သမိနဗ
် ရမ်းဝန်ေဆာင်မ

၈၉၈ ဦးေဇာ်မျးိ
ိ င
ု ် သင်ဖျာလုပ်ငန်း
၈၉၉ ဦးသိန်းလွင် ေရနံချက်လုပ်ငန်း
၉၀၀ သစ်ဆန်းစတီး+သံပန်း+သံတံခါး

အမှတ(် ၄၁)၊ အထက်လမ်းမကီး၊ စစ်ကက
ဲ န
ု း် ရပ်ကက
ွ ၊်
ေပါက်ေတာေကျးရွာ၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အမှတ(် ၆)မင်းတဲရပ်ကွက်၊ (၉)လမ်း၊ အိမ်အမှတ(် ၂၉)၊

လုပ်ငန်း

ဒိက
ု ဦ
် းမိ

ပု
ံ ပ
ိှ လ
် ပ
ု င
် န်း

မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မေလးမိ

၉၀၁ ဦးကိုကိုတင် ယမင်း ဖိတ်စာှင့်
၉၀၂ လင်းြမန်မာ

ေငွထည်ေကးထည်လုပ်ငန်း

၉၀၃ ေအာင်ေမတာ ဆန်စက်င
ှ ့် ဆန်
ထွက်ပစည်းေရာင်းဝယ်ေရး
၉၀၄ "အားသစ်"ဂျံေခါက်ဆွဲေြခာက်စ
က်ံု

အမှတ(် ၇၁)၊ ၄၁လမ်း၊ ၈၃x၈၄လမ်း၊
ရွာေထာင်ရပ်ကွက်၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
စိက
ု ပ
် ျးေရးေြမာက်
ိ
၊ ဘိးု ေတာ်ကန
ု း် ေကျးရွာ၊
ေရတာရှည်မိနယ်။
ေအးသာယာလမ်း၊ အမှတ(် ၁)ရပ်ကွက်၊ မိလှမိ၊
ေရတာရှည်မိနယ်၊ ပဲခးူ တိင
ု း် ။

၉၀၅ ေငွနန်းစံ တံဆပ
ိ ်က
ုိ ်

ေချာင်းသာ 09425792147

၉၀၆ ဦးှင်းတိုး ေရပန်းတိမ်

A-5,40၊ ေအာင်ေြမမလာ၊ ိင
ု င
် ဝ
ံ န်ထမ်းအိမ်ယာ၊

၉၀၇ ေအာင်ချမ်းသာ ကိုယ်ပိုင်
အထက်တန်းေကျာင်း

၉၀၈ Winn General Electric

ပုသိမ်ကီးမိနယ်၊ မေလးမိ။

ခူ/၃၀(ခ)၊ ေဝါလမ်း(ခ)၊ ငုေရဝါလမ်း၊ ေဒါဥခူရပ်ကွက်၊
လွိင်ေကာ်မိ။

ဈ/၂၁/၂၃၊ ဂမာလမ်း၊ ၆၅-၆၆လမ်းကား၊
ေယာမင်းကီးလမ်း ှငဖ
့် းုိ ရာဇာလမ်းကား၊ဇု(ံ ၁)၊

၉၀၉ ေဒသန်းသန်းေအး ေငွသဇင်
ကိုယ်ပိုင်ေကျာင်း

၉၁၀ CONQUEROR
၉၁၁ ေအာင်ခန်

ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းေကျာင်း

၉၁၂ နယူးဝမ်း သုးံ ဘီး

အေရာင်းဆိုင်ှင့် အပိုပစည်း

ြပည်ကီးတံခန
ွ ၊် မေလး။
ေအာင်သခ
ု လမ်း၊ ရန်မျးေအာင်
ိ
ရပ်ကွက်၊ မိတီလာမိနယ်၊
မေလးတိင
ု း် ေဒသကီး။

အမှတ-် ၂၂၆၊ မက်စုရပ်၊ အိုးေတာ်ရပ်ကွက်
ပက-၄၈၊ ပန်ကန်းရွာ၊ လွိင်ေကာ်မိ။
မင်းသမီးလမ်း၊ အမှတ(် ၂)၊ ေရဘိုမိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၉၁၃ ေရရှနစ
် တိးု ဆိင
ု ်
၉၁၄ လင်းလင်းထိက
ု ် ဂိမ်းအပို

ထားဝယ်
09 769284660

အမှတ် (၁၀၃)၊ ေအာက်လမ်းမကီး ဖက်တမ်းရပ်ကွက်၊

ပစည်းေရာင်းဝယ်ေရး

ေမာ်လမိင်မိ

ဖိတ်စာလုပ်ငန်း

ေမာ်လမိင်မိ။

Ltd.

အေရှကိကုနး် ၊ အင်းစိန် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

၉၁၅ ဝင်းဝါ-ကွနပ
် ျတာစာစီစာိက
ု 
် င
ှ ့် အမှတ(် ၁/ဘီ)၊ ုးံ ကီးလမ်း၊ ပန်းပဲတန်းရပ်ကက
ွ ၊်
၉၁၆ Myanmar Mass Marketing Co., အမှတ(် ၅၉)၊မဟာသုခိတာ ၈ လမ်းေထာင့်၊
၉၁၇ ဦးသိန်းဇံ ပု
ံ ပ
ိှ လ
် ပ
ု င
် န်းှင့်
အိတ်လုပ်ငန်း

၉၁၈ ေရစင် ေရနံချက်လုပ်ငန်း
၉၁၉ "ြမတ်လုလင်"

ဟသာတ။ ၀၉ ၄၂၂၄၅၅၂၂၄

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ဘားအံ၊ ထုးံ အိင
ု လ
် မ်း၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမိ။

အိမ်ေဆာက်ပစည်း
ေရာင်းဝယ်ေရး
၉၂၀ ဦးြမင့်ေရ ေရနံချက်လုပ်ငန်း
၉၂၁ ေအာင်ြမန်မာ
ေကျာက်မျက်အေရာင်း ဆိင
ု ်
ိ
်ေအာင်)
(ဦးမျးြမင့
၉၂၂ ဦးေဇာ်မင်းထက်

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အမှတ် ၁၆၊ ခဈ ၊ မိသစ်(၃)၊
မေနာ်ဟရီလမ်းှငခ
့် င
ုိ ေ
် ရဝါလမ်းကား၊ ၅၉-၆၀ကား၊
မေလးမိ
ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊

ေရနံချက်လုပ်ငန်း

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

LIMITED

ဥဿာမိသစ်

၉၂၃ ZAY YAR NANN COMPANY
၉၂၄ ဦးေကျာ်စးုိ မိးု သတလုပ်ငန်း
၉၂၅ ေဒနန်းမွနး်

အမှတ(် ၁၅၂) ဗိလ
ု လ
် ေရာင်လမ်း၊ ရပ်ကက
ွ ် ကီး (၇/၂)
အမှတ(် ၄/၆၂၄)၊ လင်းေရာင်ြခည် (၁)လမ်း၊

သေြပေကျးရွာ၊ ကဝမိ။

အမှတ(် ခ/၅၆)၊ ေဘာလုးံ ကွနး် တိက
ု တ
် န်း၊ သစ်ေတာ၊

ထွန်းဓန ဗီင
ုိ း် ၊ မိတ၊ ကွန်ပျတာ သစ်ေတာရပ်ကွက်၊ ရှမ်းြပည် (ေတာင်ပိုင်း)
၉၂၆ "ကိေ
ု ကျာ်စာွ ေထွး+
မိေအးေအးခိုင"် စက်အပိုပစည်း

မင်းလမ်း၊ ခေလာက်အင်းရပ်ကွက်၊ ဇင်းကျက်
ိ မိ၊
ေပါင်မိနယ်။

ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း
၉၂၇ ဇွထ
ဲ က်သာ
ေကျာက်ခစ
ဲွ က်လုပ်ငန်း

၉၂၈ ြပည်သာယာ

ဗွ
ီ င
ုိ း် ှငပ
့် န
ံု ပ
ိ လ
် ပ
ု င
် န်း

ေရြဖေကျးရွာ၊ ၊ဝက်လက်မိနယ်၊ ေရဘိုခိုင်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အမှတ် (၉)၊ ဦးြမတ်ေလးလမ်းမကီး၊ မိသစ်ရပ်၊ မိတ် မိ။

၉၂၉ ဦးေဇာ်မျးထက်
ိ
ေရနံချက်လုပ်ငန်း ြမတ်ေလးလမ်း၊ စက်မဇ
 န
ု ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊
၉၃၀ စိန် ဖိးလ ံ အိမ်

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
၉၇၊ စက်မဇ
 ၊ံု ပုသိမ်။

ေဆာက်ပစည်းေရာင်းဝယ်ေရး

၉၃၁ "ဆန်းသစ်သူ"တံဆပ
ိ ်က
ုိ လ
် ပ
ု င
် န်း ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ ေချာင်းသာ၊ ပုသိမ်။
၉၃၂ ရတနာထွနး်

အမှတ(် ၁၉၆/၁၉၈)၊ (၂၂)လမ်း၊ ရန်ပယ်ရပ်၊ မေကွးမိ

အိမ်ေဆာက်ပစညး် မျးစု
ိ 
ံ င
ှ ့်
အေထွေထွေရာင်းဝယ်ေရး
၉၃၃ ဦးေအာင်သွင် ေရနံချက်လုပ်ငန်း
၉၃၄ ဦးအန်ေဂျလို ဆွတ်
ပိုက်အုတ်ဘေလာက်

၉၃၅ SSS ကက်သန
ွ ပ
် 
ဲွ ံု

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ေဈးကုနး် ရပ်၊ ဒီေမာ့ဆိုမိ။
ဓနသုခလမ်း၊ ရန်ကင်းရပ်၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၉၃၆ TEA, MCG Computer Training ေကျာကာလမ်း၊ ချမ်းြမသာစည်ရပ်၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊
Center.

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

NOYAR Computer Sale &
Service
၉၃၇ ဦးေမာင်ိုင် သစ်အေြခခံ
ေသတာခွံ လုပ်ငန်း

၉၃၈ ေဒေဌး

ကပ်ဝါးေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

၉၃၉ မင်းရာဇာ Auto Service

၉၄၀ ယွန်းေရရည် တည်းခိုရိပ်သာ
၉၄၁ SSL Private School
၉၄၂ ဦးေအာင်ေကျာ်စိုး
ေရနံချက်လုပ်ငန်း

၉၄၃ ေရမံ ဆံပင်ေရာင်းဝယ်ေရး

၉၄၄ ေဒမာမာေထွး Double Flash

၉၄၅ ဦးလှြမင့် ေကျာက်ခွဲလုပ်ငန်း

အမှတ(် ၄၈)၊ ရပ်ကွက(် ၁၀)၊ ေအးသာယာ စက်မဇ
 န
ု ်
ေအာင်သစာလမ်း၊ ရန်ကင်းရပ်ကွက်၊မုံရွာမိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အမှတ် (၃)၊ မဟာေစတီလမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ
အမှတ(် ၅၃) ၊ဗိလ
ု ခ
် ျပ်ေအာင်ဆန်းလမ်းသွယ၊်
(၄/၁၄)ရပ်ကွက်၊ ဥဿမိသစ်၊ ပဲခူးမိ။

မဟာစည်ရိပ်သာလမ်း၊၃၆-၃၇ကား စိတ်ပန်း၊

ယဉ်ပုံရပ်ကွက်၊ မေလးမိ

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ေစျးရပ်တန်း၊ ရကအ(၃)၊ ပုသိမ်
အမှတ(် ၇) ၊အကွက်(၁၆၄)၊ ေအာင်ေြမသာဇံမိနယ်
ကန်းေတာေကျးရွာ၊ ကျက်
ိ ထုိ မိ။

၉၄၆ ေငွနန်းထိက
ု ် တံဆိပ်ိုက်လုပ်ငန်း အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ ေချာင်းသာ

၉၄၇ ြမင့မ
် ဟာေကျာ် ကုမဏီလီမိတက် အမှတ(် ၇၄)၊ ေဒါင်းမင်းလမ်း၊ ဖက်တန်းရပ်ကွက်၊
ေမာ်လမိင်မိ

၉၄၈ ဦးေအာင်ိုင်ဦး
MIN Naing Khant Co., Ltd.

၉၄၉ ဟန်နစ
ီ းုီ

နန၉၂ ၊၄၂ လမ်း၊ ၆၂-၆၃ ကား ၊မဟာေအာင်ေြမမိနယ်။
အမှတ် (၈၆)၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ ဆိပ်ငယ်ရပ်ကွက်၊ မိတ် မိ။

အလှြပင်ဆိုင်ှင့်အလှကုန်ေရာင်း
ဝယ်ေရး
၉၅၀ ကမာသစ်ေဆာက်လုပ်ေရးပစညး် အမှတ် အိတ်ချ်-၂၂၃/၈၀၊ ကေနာင် မင်းသားလမ်း၊
ှင့် စက်မက
 န
ု ် ကမ်းပစညး်

၅၂-၅၃ကား၊ ဈ ရပ်ကွက်၊ ြပည်ကီးတံခန
ွ ်

ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း
(ဦးေမာင်ေမာင်ဦး)
၉၅၁ IT CITY
နည်းပညာဝန်ေဆာင်မလ
 ပ
ု င
် န်း
၉၅၂ ေငွစာအားကစားပစညး် ဆိင
ု ်

၉၅၃ ခင်စန
ိ သ
် န်း ဆန်ဆိုင်
၉၅၄ "ြမစ်ကျး"
ိ အပ်ချည်

ကယ်သးီ အေရာင်းဆိင
ု ်

၉၅၅ ဦးဝင်းြမင့်ေအာင် ဗလ
ကုနမ
် ာေဆာက်လပ
ု ေ
် ရးပစညး်
၉၅၆ ဦးေနဝင်း ၊ Mann Standard

သာစည်လမ်း၊ ဆူးေလကုနး် ရပ်ကက
ွ ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
အုပ
ဲ င်လမ်း၊ ေအးသာယာရပ်ကက
ွ ၊် မုရ
ံ ာွ မိ
အမှတ(် ၁၂၀၈)၊ ေဝဠ၀န်(၁) လမ်း၊ ပုသိမ်မိ။
အမှတ(် ၁၅၆)၊ မိမ (၂) ထပ်ေဈး၊ ပဲခူးမိ
အမှတ်၁၀၀၊၂၅လမ်း၊ ၈၃-၈၄လမ်းကား၊
ေအာင်ေြမသာဇံမိနယ်
လလ-၇/၁၁+၁၂၊ ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်းှင့် ၆၁

Machinery Co., Ltd.

လမ်းေထာင့်၊ မေလး

ပညာေရးဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း

09 694098077

(ဦးသက်ဦးေမာင်)

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မ ေလးမိ။

၉၅၇ Six D

၉၅၈ Sein Brother Electronic
၉၅၉ ေရသမင်ပလတ်စတစ်

ထားဝယ်

နံပါတ်(၂၇၀)/၈၊ ၈၃လမ်း(၂၈-၂၉) လမ်းကား၊
အမှတ(် ၃၂၉)၊ ၂၈ လမ်း ၈၄-၈၅ လမ်းကား၊

(ဦးေနလင်းေအာင်)

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မေလးမိ

ေရာင်းဝယ်ေရး

၀၉၅၀၅၀၈၈၇

၉၆၀ ေဒဥမာေအာင် ေရထွက်ပစည်း
၉၆၁ ေရသိန်း ေြမဆီင
ှ သ
့် းီ ှံ
ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

၉၆၂ ေရမိသားစု

၉၆၃ AKT Cosmetic Store &
Distribution Service
၉၆၄ "ပညာေမာ်ကန
ွ း် "
ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းေကျာင်း

မိတ်

ကမ်းနားလမ်း၊ ေအးသာယာရပ်၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

နမ(၁၁)၊ ေကျာင်းကီးစုရပ်ကက
ွ ၊် ေတာင်ကီးမိ
ွ ၊်
အမှတ် (၃၇၂)၊ ေအာက်လမ်းမကီး၊ မရမ်းကုနး် ရပ်ကက
ေမာ်လမိင်မိ။ အမှတ်၉၃)၊ စွနး် လွနး် လမ်း၊ ေဈးကိရပ်၊
ေမာ်လမိင်မိ
ရန်ကန
ု ြ် ပည်လမ်း၊ ဇီးကုနး် မိ၊
ပဲခးူ တိင
ု း် ေဒသကီး(အေနာက်) ၊သာယာ၀တီခိင
ု ်

၉၆၅ ြပည်ေကျာ်သဇင်

အမှတ(် ၄၄)၊ လမ်း(၄၀)၊ နယ်ေြမ(၄)၊ စက်မဇ
 န
ု (် ၁)၊

အဝတ်စကိတ်လုပ်ငန်း

မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

Education

စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။

၉၆၆ Winner International

အမှတ(် ၉)၊ ေမာင်ေရလုံးလမ်း၊ မိသူကီးရပ်ကက
ွ ၊်

၉၆၇ "လင်းလုလင်" ကွနက
် ရစ်လုပ်ငန်း ဘားအံ-ထုးံ အိင
ု လ
် မ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမိ
၉၆၈ Ok အမရ

စစ်ကင
ုိ း် -မန်းေလးလမ်း ကန်ပတ်လမ်းဆုံ

စက်သးံု ဆီအေရာင်းဆိင
ု ်

ေကျာက်တိုင်မှတ်တိုင-် ငယ်တိုးေကျးရွာ အမရပူရမိ။

(မသင်ဇာဦး)

မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မေလး။

၉၆၉ ေရိုင်ငံေရဆိုင်းလုပ်ငန်း
၉၇၀ ဇွဲ ဓါတ်ပုံှင့်ိုင်ငံြခား
ဖိနပ်ေရာင်းဝယ်ေရး

၉၇၁ ဒိုက်ဦးဝင်း အထူးကုေဆးခန်း
၉၇၂ စာ စတိုးဆိုင်
၉၇၃ ဟသာ စတိုး
၉၇၄ စိန်ပန်းရိပ်
အမျးသမီ
ိ
းေဘာ်ဒါေဆာင်

၉၇၅ "စန်းတင့"် ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရး

၉၇၆ သုရီေတာ်ဝင် ေဆာက်လုပ်ေရး
ကုမဏီ လီမိတက်
၉၇၇ တပ်ေရှ(စိန်ေရေငွ)
ဝပ်ေရှာလ
့ ုပ်ငန်း

အကွက(် ၆၄၄)၊၃၅-၃၆ကား ၇၈-၇၉လမ်းကား

ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ နာရီစင်အနီး၊ ဘားအံမိ
ဒိုက်ဦးမိ၊အမှတ(် ၁)ရပ်ကွက်၊ မင်းလမ်း၊
ပဲခးူ တိင
ု း် ေဒသကီး

အမှတ(် ၉၅၉)၊ မင်းလမ်း၊ ေမတာမွန်ရပ်၊ မုတမ၊

ေပါင်မိနယ်။

အမှတ(် ၈) ၊မင်းလမ်း၊ ဇိင
ု း် ဂိင
ု း် ေတာင်ပင
ုိ း် ၊ ပဲခူးမိ၊

ပဲခးူ တိင
ု း်

(၆/၂၂၁) (၃)လမ်း၊ ေတာင်ငူမိ။
ေကျာက်ငူ၊ ပုသိမ်
အမှတ(် ၁/၂)၊ ြပည်ေထာင်စလ
ု မ်းမကီး၊ ေကျာင်းကီးစု
ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ။
ဝါးခယ်မ၊ ထန်းပင်စု

၉၇၈ မျးသန့
ိ
် သီးှစ
ံ ံု

အမှတ(် ၂၉၄-၂၉၅)၊ ၂၄ လမ်း၊ ရန်ပယ်ရပ်ကွက်၊ မေကွးမိ

၉၇၉ ဦးဝင်းစိးု "စိန်" သီးှပ
ံ 
ဲွ ံု

အမှတ် ၂၆၀၊ မိပတ်လမ်းှင့် ၂၄ လမ်းေထာင့်၊ ရန်ိုင်ရပ်၊
မေကွး။

၉၈၀ ေဒဇင်မာဦး၊ ဖိးု သကန် ဆန်စက် မေလးတိင
ု း် ၊ စဉ့က
် င
ုိ ် မိနယ်၊ အုနး် ပင် ခံ ရပ်ကွက်
၉၈၁ ေအာင်ချမ်းသာ

စိင
ု တ
် လ
ီ မ်းမ၊ ကတွငး် ခံေကျးရွာထိပ်၊ ပဲခူးမိ

အုတ်သဲေကျာက်ေရာင်းဝယ်ေရး
၉၈၂ "ြမန်မာ့အလှ" ဆိင
ု း် ဘုတ၊်
စတစ်ကာအလှဆင်လုပ်ငန်း

ေတာင်ကေလးေကျးရွာ၊ ကျက်
ိ မေရာမိနယ်

၉၈၃ ဒွန်း ဆန်စက်၊
စပါးပဲစေ
ံု ရာင်းဝယ်ေရး

၉၈၄ ဝင်းရတနာ ေရဆိုင်

၉၈၅ ဦးေစာဖလိစ
ု းုိ ဝင်း

ေကျာက်ထုတ်လုပ် ငန်း

၉၈၆ ေဒဝင်းဝင်းလင် ဂွမ်းဂွမး်
ိေ
ု ြခာက်င
ှ ့်
ိုေြခာက်လိပ်လုပ်ငန်း
၉၈၇ သိနး် မင်း/စားဖိမ
ု ှ း
အမန့်ကိတ်လုပ်ငန်း

ရွာမလမ်း၊ ဒရယ်မီးရပ်ကွက်၊ ဒိုက်ဦးမိ။
အမှတ် ၆၀၊ လမ်းမေတာ်လမ်း၊ မေကွးမိ။
အမှတ် ၂၉၉၊ (၅) လမ်း၊ ဝဲကန်းထိနသ
် စ်၊ ထားဝယ်
အကွက၆
် ၃၉၊ N0-188/19, 34-35 ကား၊ ၇၈-၇၉ကား၊
ချမ်းေအးသာဇံမိနယ်
အကွက(် ၁၄)၊ မင်းဂံရပ်ကက
ွ ၊် စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။

၉၈၈ ရာမညေရြဖ ကုမဏီ လီမိတက်

မယ်တိုေကျးရွာ၊ ကျက
ိ ေရာမိနယ်

၉၈၉ ဦးေမာင်သန်း ေနဇွန်ဝင်းစတား

အမှတ် (၁,၂,၃,၄,၅)၊ ၃၆ x ၈၃ လမ်းေထာင့်၊

၉၉၀ "ဦးေကျာ်ေအး"ြမတ်စေ
ု ဝ
သီးှမ
ံ ျးစု
ိ ေ
ံ ရာင်း ဝယ်ေရး

၉၉၁ Linn Htike Phyo Co.,Ltd.

မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မေလးတိုင်း

အမှတ် (၁၉၄)၊ ၂၂ လမ်း၊ ရန်ိုင်ရပ်၊ မေကွး
ရာြပည့လ
် မ်း၊ ေဂွကီးရပ်ကက
ွ ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၉၉၂ ဦးသန့်ဇင် ေရနံချက်လုပ်ငန်း

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၉၉၃ စိနမ
် းုိ ေကျာက်မျက် ရတနာဆိင
ု ်

အမှတ(် ၇၅) ၁၀လမ်း၊

(ေဒသီတာေရွ)
၉၉၄ "ေအာင်စာေပ"
စာအုပ်ေရာင်းဝယ် ြဖန့်ချေရး
ီ

၉၉၅ ေရြပည်ထန
ွ း် ဆန်စက်
၉၉၆ ေကာင်းကင်သစ်

အိမ်ေဆာက်ပစညး် ဆိင
ု ်

၈၀-၈၁လမ်းကားေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မေလးမိ
အမှတ် (၁၈)၊ နိဗာလမ်း၊ မိတွင်းရပ်၊ ထားဝယ်
အမှတ(် ၁)ရပ်ကွက်၊ သခင်ဖးုိ လှကီးလမ်း၊ ဇီးကုနး်
ေအးသာယာရပ်၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၉၉၇ အဏဝါြမန်မာေရာင်းဝယ်ေရး

၁၅/၁၁ ေဈးသစ်ရပ်၊ ပလိပရ
် ာွ မလမ်း၊

ကုမဏီ (ဦးတိုင်းေကျာ်)

ပလိပ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ စဉ့က
် င
ုိ ် မိနယ်

၉၉၈ ဂုဏ်ရည် ေြမဩဇာှင့်

အုနး် တပင်ေကျးရွာ၊ ဘားအံမိနယ်၊ ဘားအံမိ

စိက
ု ပ
် ျးေရးပစ
ိ
ညး် ေရာင်းဝယ်ေရး
၉၉၉ "Sun" Mobile and Electronic
၁၀၀၀ ဦးြမင့ထ
် းူ ေရနံချက်လုပ်ငန်း

ပုသိမ်
09 790163023

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၁၀၀၁ ေဒကည်ကည်ြမင့် သမာဓိ
ကိုယ်ပိုင် အထက်တန်းေကျာင်း

၁၀၀၂ ဦးမျးေဇာ်
ိ
ေအာင်

အမှတ် (၂၈၈)၊ ြပည်သာယာလမ်း (၅) လမ်း၊ မိတီလာ
ဖ-၁၉/၅၂ + ၅၉၊ ထွနတ
် းံု ရွာလည်လမ်း၊

Kaung San O.A & Engineering ၅၄-၅၅လမ်းကား၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်
Co., Ltd
၁၀၀၃ ပါရဂူ ကိုယ်ပိုင်ထက်ဆင့်
သင်ေကျာင်း

အမှတ(် ၄၁)၊ ငပိနလ
် မ်း၊ ူပေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊
ရခိုင်ြပည်နယ်။

၁၀၀၄ ေအာင်ရတနာသိန်း စက်ပပ
် ည်လမ်း၊ေမာလိပ် ရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊
ုိ စညး် ကုနသ
အေရာင်းဆိုင်
၁၀၀၅ ေကာင်းြမတ်
ေရပိုက်ပစည်းေရာင်းဝယ်ေရး
် ir con Service
ှင့A
၁၀၀၆ THANE LCDC THANE
Preschool
၁၀၀၇ ICBC-Infostar Computer &

ရခိုငြ် ပည်နယ်။
အမှတ(် မဘ-၄/၁၅၅)၊မင်းဘာကီးလမ်း၊ေအာင်မဂလာရပ်
ကွက်၊စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။
အမှတ(် ၁၂၄)၊ ဗဟိလ
ု မ်း၊ပန်းပဲတန်းရပ်ကက
ွ ၊်
ေမာ်လမိင်မိ
L-1၊ မိေရှာင်လမ်း၊ ေြမနီကန
ု း် ရပ်ကက
ွ ၊် ေမာ်လမိင်မိ

Business Center
သင်တန်းေကျာင်းှင့်
မူကိေကျာင်းလုပင
် န်း
၁၀၀၈ ေြမလတ်ဂျာနယ်

အမှတ(် ၅)၊ ဟိ ဆိင
ု တ
် န်း၊ ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊ ရွာသစ်၊
မေကွးမိ

၁၀၀၉ ေရစံအိမ်အထည်

အပိုင်း(၄)၊ ပထမထပ်၊ M-၉၅၊ မိမေဈး၊ ေတာင်ကီးမိ

၁၀၁၀ "မိုးယံေငွေသာ်တာ" ထီဆင
ုိ ် ကီး

G ု၊ံ ဆိင
ု ခ
် န်းနံပါတ်(၁၂)၊ မိမေဈးကီးေတာင်ကီးမိ

၁၀၁၁ Shwe Thandar Htun Co., Ltd.

D-120/6၊ မိသစ်၊ ထိနသ
် စ်ရပ်ကက
ွ ၊် ထားဝယ်မိ

၁၀၁၂ ဦးေကျာ်ဝင်း ဝပ်ေရှာလ
့ ုပ်ငန်း

(၁၅၈) အလယ်လမ်း၊ သေဘာဆိပရ
် ပ်ကက
ွ ၊် ထားဝယ်မိ

၁၀၁၃ ဦးထွနး် ထွနး် ဦး EROS

အမှတ် (၁၄၀)၊ ၃၂-၃၃၊ ၇၇-၇၈ကား၊ မေလး

Computer Training Services &
Networking
၁၀၁၄ "New Light" အဆင့ြ် မင့်
ကိုယ်ပိုင် မူလတန်းေကျာင်းှင့်
ေဘာ်ဒါေဆာင်

(ည/၃၅)၊ဦးကီးခမ်းေလာ် လမ်း၊ေညာင်ြဖစခန်းရပ်ကက
ွ ၊်
ေတာင်ကီး

၁၀၁၅ ေအာင်သာ သီးှပ
ံ 
ဲွ ံု

အမှတ(် ၆)လမ်း၊ေအးသာယာ ရပ်ကွက်၊မုံရွာမိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၁၀၁၆ "ေဒေစာွန့"်
ကုန်စုံေရာင်းဝယ်ေရး
၁၀၁၇ ဆန်းင်း ဒီဇယ်ပန့်

ဖလပ်ေဈးေဟာင်း၊ဖလပ်ရပ်ကွက်၊ ဇင်းကျက်
ိ မိ၊
ေပါင်မိနယ်
အမှတ် (၅၅)၊ ကမ်းသာယာလမ်း၊ ေဒါင်းငူ၊ ထားဝယ်မိ

ေနာ်ဇယ်ြပြပင်ေရးလုပင
် န်း
၁၀၁၈ ကယ်သးံု လုးံ အိမ်ေဆာက်
ပစည်းေရာင်းဝယ်ေရး

၁၀၁၉ "ေြပမင်းသီဟ"

မင
ှ ဆ
့် က်စပ်ပစညး်
ေရာင်းဝယ်ေရး လုပ်ငန်း
၁၀၂၀ ေကာင်းစုံ ရာဘာ
ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း
၁၀၂၁ Mahura Energy (Magway)
Mining Co., Ltd

၁၀၂၂ ေအာင်လဝန်း သစ်အေရာင်းှင့်
ပရိေဘာဂလုပ်ငန်း

၁၀၂၃ မေလးသံပန်း သံတံခါး

ကရင်ေချာင်းလမ်း၊ ေရတာရှည်မိ။
အမှတ(် ၈၉/C)၊ နီလာလမ်း၊ ေဈးကိရပ်ကက
ွ ၊်
ေမာ်လမိင်မိ
အမှတ(် ၁)၊ တနသာရီလမ်းမကီး၊ သီရိေခမာရပ်ကွက်၊
ေရးမိနယ်
No. 81, No.1 S.H.S Road Yan Aung Quarter, Magway
အမှတ(် ၇၃၄က)၊ရန်ကန
ု ်-မေလးလမ်း၊ဥဿမိသစ်(၇)
ရပ်ကွက်၊ပဲခူးတိုင်း၊

၂/၁၆၁၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ ေအးသာယာစက်မဇန
ု ၊်
ေတာင်ကီးမိ

၁၀၂၄ ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး

ရဲတပ်ရင်း(၁၄)ေရှ၊ေလယာဉ်ကွင်းလမ်းမေပ၊ပလိပ်မိ

ေအာင်ြပည့စ
် သ
ံု ဘာဝ
ေြမဩဇာထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း
၁၀၂၅ Aung Network Technologies
Company Limited
၁၀၂၆ ဆိဖ
ု က
ူ မ
ု ဏ
 ီ
၁၀၂၇ S.T.M ဆန်စပါးှငပ
့် မ
ဲ ျးစု
ိ ံ
ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

အမှတ(် ၁၉) တိုက်အမှတ(် ၁) ၈-မိင
ု လ
် မ်းဆု၊ံ
ြပည်လမ်းမကီး၊ မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ
No(9/32)Building(A),Cornor of 76th & 27th street
Chanayetharzan,Mandalay

အမှတ(် ၈)၊ဒဂုမ
ံ န်းလမ်း၊ ရွာတန်းရှည်၊ဒိုက်ဦးမိ၊

၁၀၂၈ လင်းထက်ကိုယ်ပိုင်ေကျာင်း

ff 165/166 နဝရတ်လမ်း၊ ရကက(၁၀)၊ ပေဒသာမိသစ်၊
ြပင်ဦးလွင်

၁၀၂၉ စိမ်းမဟာြမတ်(၁)
(ဦးဝင်းြမင့ေ
် ဆွ)

၁၀၃၀ ေဒေအးစာ ငါးေြခာက်
လက်ကားဆိင
ု ်

၃၈လမ်း၊၈၆-၈၇လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်
အမှတ် (၉)၊ ဖေအာင်ဝဲ ရပ်ကွက်၊ ဒါးပိနစ
် ၊ု ဒိုက်ဦးမိ။

၁၀၃၁ ဟန်သစ် ဆန်စက်

ဗိုလ်ေအာင်ေဇယျရပ်၊ ေရဦးမိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၁၀၃၂ ဆုမွနြ် မန်မာ အင်ဂျင်နီယာရင်း

အမှတ(် ၅၀၅ -ခ)၊ စကားဝါလမ်း၊ပုသမ
ိ ် မိ

ကုမဏီ လီမိတက်

၁၀၃၃ ြမတ်သစာ ကွန်ပျတာှင့်
ေကာြငာလုပင
် န်း
၁၀၃၄ G & G ေကျာက်မျက်ရတနာ
(ဦးေကျာ်စာွ ထွနး် )

၁၀၃၅ Family World

D-6၊ ေဆာက်လုပ်ေရး တိက
ု တ
် န်း၊ ဧရာရပ်ကက
ွ ၊်
ြမစ်ကီးနားမိ။
နံပါတ်(စီ)၇၈လမ်း၊၃၃-၃၄လမ်းကား၊ချမ်းေအးသာ
စံမိနယ် ၊မေလးမိ

ေမတာမွန်(၂)လမ်း၊ မုတမမိ၊ ေပါင်မိနယ်

ေခတ်မီကစားကွငး် ှင့်
အပန်းေြဖဥယျာဉ်
၁၀၃၆ DM အထည်ဆိုင်

အခန်းအမှတ(် ၂၄၊၂၅၊၂၆)၊ မိမေဈး
ေတာင်ဖက်တိုက်တန်း၊ ေတာင်ကီး

၁၀၃၇ ေဆွဆက် ကုနစ
် လ
ံု ပ
ု င
် န်း

ရှမး် စုရပ်ကက
ွ ၊် လွိင်ေကာ်မိ။

၁၀၃၈ ဦးမျးလွ
ိ င် ေရနံချက်လုပ်ငန်း

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၁၀၃၉ ဦးေကျာ်ရဲသူ
BRIGHT ဆံပင်မိတ်ကပ်

အမှတ်၂၆၂၊လမ်း၃၀၊ ၉၀-၉၁ကား၊
ြပည်ကီးေပျာ်အေနာက် ရပ်ကွက်၊ ချမ်းေအးသာဇံမိနယ်။

အလှြပြပင်ေရး
၁၀၄၀ ေအာင်မဂလာုပ်ရှင်ုံ

အမှတ(် ၄၃)၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်းအေနာက်ရပ်၊ ထားဝယ်

၁၀၄၁ ဦးြမင့်ဦး အေထွေထွ

လငး် ဘွဲ မိနယ်၊ ေရဂွနး် ရွာထိပ်

စက်မလ
 က်မလုပ်ငန်း

၁၀၄၂ "ဝင့ဝ
် ါ Mobile

နားခါေတာင်ရပ်ကွက်၊ မိးု ညင်းမိနယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်။

၁၀၄၃ စက်ဝင
ုိ း် (၂)ဆန်စက်

ပဲခူးလမ်း၊ ေညာင်ပင်သာမိ၊ ြဖးဖိနယ်။

၁၀၄၄ Marine Dolphin Company
limited
၁၀၄၅ EXCELLENT မိတှင့်
ဓါတ်ပုံေဘာင်လုပ်ငန်း
၁၀၄၆ ကုေဋမိင် စတိးု ဆိင
ု 
် င
ှ ့်

အမှတ(် ၃၁၈)၊ ေနာက်လယ်(၇) လမ်း၊
ေနာက်လယ်ရပ်ကွက်၊ မိတ် မိ
မင်းလမ်းရပ်ကက
ွ ၊် ေစျးလမ်း၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
မင်းလမ်းရပ်ကက
ွ ၊် စစ်ကင
ုိ း် မိ၊စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ကုနစ
် ဆ
ံု င
ုိ ်
၁၀၄၇ သီဟိင
ု ် အလူမီနီယံ၊ စတီးှင့်
လိပ်တံခါး လုပ်ငန်း၊
၁၀၄၈ Friends Tech 99 Engineering

အမှတ် (၈)၊(၁၆)၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တွင်းကုန်း
မိသစ်၊
ြပည်ေထာင်စလ
ု မ်း၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

& Construction Co.,Ltd.
၁၀၄၉ ေဒေစာြမင့် ဆံပင်ေရာင်းဝယ်

အေရှလမ်းမေတာ်လမ်း၊ အသုတ်မိ။

(တိုနီ)

၁၀၅၀ ကယ် အီလက်ထေရာနစ်လုပ်ငန်း အမှတ(် ၂)၊ ေရဘိုမိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
၁၀၅၁ SHWE MIN THA MEE လုပ်ငန်းစု အမှတ် (၈၂၉/၈၃၀)၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်းှင့်
၁၀၅၂ မျးိ တံဆပ
ိ ်က
ုိ လ
် ပ
ု င
် န်း
၁၀၅၃ ေအာင်ချမ်းေြမ့ ကားေဘာ်ဒီ
ြပြပင်ြခင်းှင့် ေဆးသုတြ် ခင်း

ပန်းတင်းလမ်းေထာင့်၊ ဆံေတာ်ရပ်၊ ြပည်မိ။
ေချာင်းသာ

09 670059645

သတိပဌာန်လမ်း၊ ြမဝတီရပ်ကက
ွ ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

လုပ်ငန်း
၁၀၅၄ ဦးမျးြမင့
ိ
်ေအာင်
ေရနံချက်လုပ်ငန်း
၁၀၅၅ လင်းလက်စတား

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
အမှတ(် ၁၈)သီရိမာလာအေရှ ၂၅လမ်း၊ ၈၆-၈၇ကား

လပ်စစ်ပစည်းေရာင်းဝယ်ေရး

ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်

ေကျာက်ထုတ်လုပ်ငန်း

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၁၀၅၆ ေဒမိုးသီတာ

၁၀၅၇ NEW DAY ဂစ်တာလုပ်ငန်း

အမှတ(် ၁)ရပ်ကက
ွ ၊် ကန့ဘ
် လူမိနယ်၊

ထုံးဘိုတိုက်နယ်၊လင်းစံရပ်ကွက်၊စစ်ကိုင်းမိ၊
စစ်ကိုင်းတိုင်း ေဒသကီး။

၁၀၅၈ သန်-အားကစားခန်းမ

အမှတ(် ၂၈/က+၂၉)၊ (၅၀၆)၊ဘုရားကီးေကျာက်
ဆစ်တန်း၊စစ်ကင
ုိ း် လမ်း-မန်းလမ်း၊

၁၀၅၉ ပန်းပွင့်ြဖေရဆိုင် လုပ်ငန်း

ထားဝယ်
၀၉၇၇၁၀၀၀၅၇၅

၁၀၆၀ စိတ်တိုင်ကျ ဆံပင်ေရာင်းဝယ်ေရး အမှတ(် ၁)၊ GEC လမ်း (၂) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ၊
ဧရာဝတီတိုင်း။
၁၀၆၁ ဟန်နထ
ီ န
ွ း် စာစီ မိတဗီဒီယို
လုပ်ငန်း
၁၀၆၂ ဦးေကျာ်မင်းထက်

ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ ေအာင်ဆန်းရပ်ကက
ွ ၊် ကျံေပျာ်၊
ဧရာဝတီတိုင်း။
သီရိမဂလာရပ်၊ မိတီလာ

New Wave ကွန်ပျတာ
ဆက်စပ်ပစညး် ေရာင်းဝယ်ေရး
၁၀၆၃ ဉီးြမေမာင်မိသားစု (သံဆင
ုိ )်

အမှတ(် ၁၄၁)၊ကည်ေတာ်ကုန်း(ခ)၊ (၁)လမ်း၊ နန်းေတာ်ရာ
ရပ်ကွက်၊ ပဲခူး

၁၀၆၄ ဦးေကျာ်ေအာင်ဆန်း PEC

၅၈-၅၉၊ ၁၀၈-၁၀၉လမ်းကား ၊ကံသာယာရပ်ကက
ွ ်

ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းေကျာင်း
၁၀၆၅ Power Dragon Family
International Trading Co.,Ltd
၁၀၆၆ တတ်ေနဝင်း ဓါတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယို၊

တိုက်အမှတ(် ၁၀)၊ နဝန်အမ
ိ ယ
် ာ၊ နာဝန်ရပ်ကက
ွ ၊်
မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
ုးံ ကီးလမ်း၊ ုးံ ကီးရပ်၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

တံဆပ
ိ ်က
ုိ လ
် ပ
ု င
် န်း
၁၀၆၇ ေကာင်းသန့်လင်း
အေထွေထွစက်မလုပ် ငန်း

၁၀၆၈ တီတာတာ မှန
် င
ှ အ
့် လူမီနယ
ီ ံ
လုပ်ငန်း
၁၀၆၉ Joy အိတ်မျးစု
ိ ံြဖန့်ချေရး
ီ
(ေဒနန်းဝင်းချစ်ကည်)

၁၀၇၀ "ဓနပါလီ" စတီးပိက
ု ်
ေရာင်းဝယ်ေရး

အမှတ(် ၃) ရပ်ကွက်၊ ဗဟိုလမ်းပေလာမိ
ေခါင်းေလာင်းေကျာင်းလမ်း၊လဗေတာ်ေတာင်ရပ်ကွက်၊စစ်
ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။
၂၈လမ်း၊၈၃- ၈၄လမ်းကား
အမှတ(် ၂၀)၊နီလာလမ်း၊ ရတနာထွနး် ပွ
ဲ န
ံု ယ်ေြမ၊
ေဈးကိရပ်ေမာ်လမိင်မိ

၁၀၇၁ ဦးကိက
ွ ၊် သံပုရာုလ
ံ မ်း၊ဇီးကုနး် မိ။
ု 
ုိ င
ုိ ် ဆန်စပါးပဲေရာင်းဝယ် အမှတ(် ၁)ရပ်ကက
ေရး ပွ
ဲ 
ံု င
ှ စ
့် ပါး
ကိတ်ခွဲမ့လုပ်ငန်း
၁၀၇၂ ေရစင်ဖူး တံဆပ
ိ ်က
ုိ လ
် ပ
ု င
် န်း

ေချာင်းသာ
၀၉ ၂၅၂၄၆၈၉၂၀

၁၀၇၃ AKM Group ကားေရာင်းဝယ်ေရး သံ/ေတာင်(၄၄၃) ၈၆လမ်း၊၄၆-၆၇လမ်းကား၊မေလးမိ
(ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး)
၁၀၇၄ ဦးဖိုးတင် "ပညာသည်"

ေကျာင်းတက်လမ်းရပ်ကွက်၊ေအာင်

အေဟာင်းပစည်း ေရာင်းဝယ်ေရး ထွနး် ဦးလမ်း၊စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။
၁၀၇၅ ဦးကံေကာင်းပညာသည်
ပစည်းေဟာင်းေရာင်းဝယ်ေရး

ကုနသ
် ည်လမ်း၊ကုနတ
် န်းရပ်ကက
ွ ၊်
စစ်ေတွမိ၊ရခိုင်ြပည်နယ်။

၁၀၇၆ ြပည်သန
ိ း် တန်ပ
ဲွ ံု

အမှတ(် ၂၇၄)၊ ရန်င
ုိ ် (၂၄)လမ်း၊ မေကွးမိ

၁၀၇၇ မင်းေမာ်ဖိး အေထွေထွ

အမှတ် (၆၄)၊ ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊ ရန်ပယ်ရပ်ကွက်၊

ေရာင်းဝယ်ေရး
၁၀၇၈ ဦးညီညီလွင် ဧဝရတ်ေရဆိုင်း

မေကွး
၀၉ ၉၇၂၂၄၅၀၂၃
ကွက် (၆၄၄)၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ အိမ်အမှတ်
(၃၇,၁၂)၊ ၇၈ -၇၉လမ်းကား၊ ၃၅ -၃၆လမ်းကား၊ မေလး

၁၀၇၉ စက်မလ
 က်မ (အားမာန်)
၁၀၈၀ သိဂါကုမဏီ
၁၀၈၁ ြမယုကေ
ု ဋ ကုမဏီလီမိတက်

အိမ်မဲ
09 787044880

(၁၉/က)၊ ရန်ကီးေအာင်လမ်း၊ မဂလာဦး၊ ေတာင်ကီး
အမှတ် (၁၃၂)၊ ေအာင်ချမ်းသာလမ်း၊ ေအာင်နန်းရပ်ကက
ွ ၊်
ြမစ်ကီးနားမိ။

၁၀၈၂ ေဇယျာသီဟ ေကျာက်စိမ်း
အေချာထည်လုပ်ငန်း

ြမင်းေမးရွာ၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၁၀၈၃ ဦးေဇာ်မင်းေရဆိုင် ှင့် ပန်းတိမ်

အမာမိနယ်၊ ေဒငိမ်းတိုက်နယ်၊ဖျာပုံ

၁၀၈၄ ေဒေွသီလဲ့ဝင်း

စစ်ကင
ုိ း် -မေလးမိပတ်လမ်း၊ အမရပူရမိနယ်၊

သိနး် ထိက
ု စ
် ံ ၁ (စက်သးံု ဆီ

ယဉ်ေတာ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး

အေရာင်းဆိုင)်
၁၀၈၅ ေဒခင်သန်းေမာ် ေအာင်ြမန်မာ

DD-21 ြပည်ကီးမဂလာ ကားကွငး်

၁၀၈၆ ဝင်းဝင်း ေကျာက်စိမ်း

ဆင်ေြမရွာ၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အေချာထည်လုပ်ငန်း

၁၀၈၇ ထူးြပည့ေ
် ကာင်း ကုမဏီ
လီမိတက်

ထားဝယ်
၀၉၇၉၀၂၈၂၉၉၀

၁၀၈၈ Royal Ayar Creative &

ပုသိမ်

Construction Co., Ltd.

09 250855322

လီမိတက်

ြပင်ဦးလွင်မိ

၁၀၈၉ လူထုေရှေဆာင်ကုမဏီ

အမှတ(် ၃၁၈)၊ ပဒုမာ လမ်း၊ ေရငယ်၊ ရကက(၁၁)၊

၁၀၉၀ ပေဒသာသစ်ခစ
ဲွ က်

အှတ် ၃၇၈၊ စံပါယ်လမ်း၊ မေကွးမိ

၁၀၉၁ ရတနာထွနး်

အမှတ(် ၁၂၄)၊ အုနး် လက်းံု လမ်း၊ စက်မဇ
 န
ု ၊် ေရဘိုမိ၊

စက်မလ
 က်မလုပ်ငန်း

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အိမ်ယာေြမဖွံဖိးေရး

မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

၁၀၉၂ ေအာင်ြမင်သူေဆာက်လုပ်ေရးှင့် အမှတ(် ၁၄၆)ြမစံပယ်လမ်းေြမာက်ပင
ုိ း် (၈)ရပ်ကွက်၊
ကုမဏီလီမိ တက် (ဦးရဲမျးဟိ
ိ နး် )
၁၀၉၃ ြမင့်မိုရ်စံထားကုမဏီ

အမှတ(် ၁၄၇)၊(၅)လမ်း၊ရန်မျးလု
ိ ရ
ံ ပ်၊မေကွးမိ၊

၁၀၉၄ ေရြပည်စိုး- Express

အမှတ(် ၅)၊ သမာဓိလမ်း၊ ေတာင်ပိုင်းရပ်၊ ေမာ်လမိင်မိ

၁၀၉၅ ေဒသန်းသန်း သင်ဖျာလုပ်ငန်း

ကန်းဒိပေ
် ကျးရွာ၊ ပန်းတေနာ်

၁၀၉၆ Happy Life Laundry Service

အမှတ-် နဂ/၁၀၅၊ ြမကန်သာလမ်း၊

၁၀၉၇ ဆန်င
ှ စ
့် ားေသာက်ကန
ု ်

နမ့ေ
် ဘာ်ဝင်(ခ)ရပ်ကွက်၊ လွိင်ေကာ်မိ။

၁၅/ ရန်ကန
ု ်-မေလးလမ်း၊ ၇/၃ ဥကသာမိသစ်၊ ပဲခူးမိ။

ေရာင်းဝယ်ေရး/ ကုနစ
် ဆ
ံု င
ုိ ်
ဦးေအာင်ြပည့်
၁၀၉၈ ရွိင်ရယ်မိုးကုတ်ကုမဏီ

၁၀၉၉ စိနမ
် င်းဆန်စက်

၁၁၀၀ Firstep Hotpot & BBQ
Restaurant

၁၁၀၁ Artharwaddy Co.,Ltd
၁၁၀၂ ြမတ်မေနာ

အ ခန်း ၈/၉ ၊ မ ဟာ မု နိ တိုက် တန်း ၊ မိုး ကုတ် မိ
၃/ ၂၄၊ ေအာင်သစာရပ်ကက
ွ ၊် ကေလးမိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး

အမှတ် ၈၃ ၊ အ လယ် ရပ် ၊ ကမ်း နား လမ်း ၊ မေကွး မိ
No 48, A 2 , Shwe Na Tha Quarter, Bahan
Township, Yangon

J - ၁၃+၁၄ ၊ သုခတ
ိ ာလမ်း၊ ရန်ပယ်ေဈး၊ မေကွးမိ

ဆန်/ဆီေရာင်းဝယ်ေရး

၁၁၀၃ VITAL Wing Company Limited K - 301, မေနာ်ဟရီရပ
ိ ်သာ၊ ဗဟိုလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊
၁၁၀၄ Expeditions Myanmar Co.,ltd
၁၁၀၅ Asia Sailing Co.,ltd

ရန်ကန
ု ် မိ

17 ( A), သ ေြပ ညိ လမ်း၊ စမ်း ေချာင်း
No - 15/872, Yazahtarni Road, Popathiri, Nay Pyi

Taw, Myanmar

၁၁၀၆ Asian Discovery Travel &
Tours Co.,Ltd
၁၁၀၇ Unique Discovery Co.,ltd

Room - 801, Building B 4, Bo Ba Htoo Housing, Bo
ba Htoo Road, 48 Ward, North Dagon Township,
Yangon
အမှတ် (၄၅) ၊ ၈၅ လမ်း၊ ၂၉ လမ်းှင့် လမ်း ၃၀ ကား ၊
ချမ်းေအးသာဇံမိနယ်၊ မေလးမိ
ုးံ ခွဲ - အမှတ် (ေအ)၊ ၊ ၂၈ လမ်းှင့် လမ်း ၇၀ ေထာင့်၊

၁၁၀၈ ြမန်မာေရလွင်ြပင်

ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မေလးမိ
မိုင်တိုင် (၃၂၆) ြပင်စည်စြံ ပေကျးရွာ၊ ွားထိးု ကီးမိနယ်၊

စားေသာက်ဆင
ုိ ်

မေလးတိုင်းေဒသကီး

Tours Co,ltd

Yangon.

၁၁၀၉ Magnolia Myanmar Travel &
၁၁၁၀ ြပည့ဝ
် လမင်းဆန်စက်
၁၁၁၁ First Milky Way Co.,ltd

83, 1st Floor, Baho Rd, Hledan, Kamayut Tsp,
မိသာရပ်ကက
ွ ၊် ၄/၁၃၃၊ ကံပ
့ လ
ု လ
ဲ မ်းခွ၊ဲ ကေလးမိ၊

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ။

အမှတ(် ၁၆၆/၁၆၈)၊ ၅၀၄၊ ၅လာ၊ အေနာ်ရထာလမ်းှင့်
၃၄လမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ရန်ကုန်မိ။

၁၁၁၂ ေအာင်သေြပသံရည်ကျ ိ လုပ်ငန်း အမှတ(် ၄၇၃)၊ သံရည်ကျ ိ ရပ်ကွက်၊ေဖျာက်ဆိပ် ကုနး်
ေကျးရွာ၊ အမရပူရမိနယ်
၁၁၁၃ The Noblemen Co.,Ltd
၁၁၁၄ Zeeyar Int'l Industry Group
Co.,ltd

၁၁၁၅ သီဟစိးု စံ ကုမဏီ

အမှတ် (၁၅)၊ ဗိလ
ု ဖ
် းုိ ေစာ လမ်း၊ (၂၈) ရပ်ကွက်၊
ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်

အမှတ် (၂၅၁)၊ ၄ ေအ၊ ဗိလ
ု ြ် မတ်ထန
ွ း် လမ်း၊
ု ်
ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကန

အမှတ် (၆၈-A) ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်း၊ ဇုန် (၁)၊

ေရြပည်သာမိနယ်၊
၁၁၁၆ Global New Wave Technology ၆၀၉၊ ၅ လာ၊အေဆာင်(၁၉)၊ အခန်း(၆၀၀)၊ တကသိုလ်၊
Company Limited
၁၁၁၇ Noble IT Solution Company
Limited
၁၁၁၈ Ayeyar Phoenix Trading
Company limited
၁၁၁၉ အမျးသားကွ
ိ
နပ
် ျတာ

လင် နယ်ေြမ။
No(3), Thu Nandar(1) street, Thu Mingalar
Housing, Thigankyune Township, Yangon
No(47), 3 rd Floor, Theik Pan Street, Sin Min Ward,
Ahlone Township, Yangon
ပ-၁၆၉၊ပွ
ဲ တ
ံု န်း၊ မိမေဈး၊ ေနြပည်ေတာ်

၁၁၂၀ ချစ်ပင
ုိ သ
် စာ အဆင့ြ် မင့်

အမှတ် ၀၀၃၊ A -၃ ကျက
ိ ဆံ အေနာက်ရပ်ကွက်

ခရီးသွားပိေ
ု ဆာင်ေရး

သုမဂလာလမ်း သဃနး် ကန်းမိနယ်

Company Limited

rd Street, Mayangon Township.

၁၁၂၁ Yoma Engineering Services

No(388), Ground Floor (Right)KabarayeWireless 3

၁၁၂၂ ေအာင် သစ် ြပန်စိတ်လုပ်ငန်း

ေအာင်သိဒိရပ်၊ ေညာင်ဦးမိ

၁၁၂၃ ေရဇီးကွက် ပွဲုံ

အမှတ(် ၁၀၂)၊ အာဇာနည်လမ်း၊ ေညာင်တုန်းမိ၊

၁၁၂၄ BH Hotel

ဧရာဝတီတိုင်း

လ(၁၈၅)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းသွယ် လမ်းမေတာ် ရပ်ကွက်၊
ေတာင်ကီးမိ

၁၁၂၅ ဦးဝင်းမင်းထိက
ု ် ပုလင်းခွံ
ေရာင်းဝယ်ေရး

၁၁၂၆ ေဒေအးေအးြမင့် ပဲ၊ ဆန်၊ စပါး
ေရာင်းဝယ်ေရး

၁၁၂၇ ဇွေ
ဲ ဝနီ အုတ်၊ သဲ။ ေကျာက်၊
ဘိလပ်ေြမှင့် အိမ်ေဆာက်
ပစည်း ေရာင်းဝယ်ေရး
၁၁၂၈ ြမဇင်ေယာ် သံဃာေတာ်စးီ ဖိနပ်
ြဖန့ြ် ဖးေရး

၁၁၂၉ UNIQUE Wood, String & Art
၁၁၃၀ Point အိမ်၊ ခံ၊ေြမှင့်
ခရီးသွားဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း

၁၁၃၁ Tripmee Co.,Ltd

၁၁၃၂ စိန
် ခ
 င်း ခရီးသွားလာေရး
ကုမဏီလီမိတက်

အမှတ် (၉၂)၊ အေနာက်မိပတ်လမ်း၊
ဆရာစံေြမာက်ေနာက် ဗဟန်း

အမှတ(် ၁၆)၊ ဘုရင့ေ
် နာင်လမ်း၊ ေကျာင်းကုန် မိ
အမှတ် (၂၆၂)၊ သုနာလမ်းမကီး။ (ဋ) ရပ်ကွက်၊
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။
အမှတ် (၄၉၉)၊ ဣာ(၆)လမ်း၊ (ဇ) ရပ်ကွက်၊
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

အမှတ(် ၃၁၉)၊ ကံေ
့ ကာ်ရပ
ိ သ
် ာလမ်း၊ ၁၆/၃ ရပ်ကွက်၊
သဃနး် ကန်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

အမှတ-် (၉၇)၊ ေရေကျာ်လမ်း၊ ကျေတာ်
ီ
ရပ်ကွက်၊
မဂလာေတာင်ွန့်

No.4, Building 9/6, GF, Yanaye Street, Yanaye

Housing, Yankin Township, Yangon

အမှတ(် ၂၄)၊ သစာဥယျာဉ်အမ
ိ ်ရာ၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ က/
ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

Diamond View T & T Co.,Ltd

၁၁၃၃ ေအာင်ေကာင်းြမတ်
ေကျာက်ဖုံယိုှင့်

အမှတ်၇၈/ခ၊ ရဲစုေတာင်ရပ်ကွက်၊
သဲကုန်းမဂလာလမ်းသွယ်၊ ေထာက်ကန့်၊ မဂလာဒုံ

ိ ံလုပ်ငန်း
ယိုမျးစု
၁၁၃၄ ပိုင်သစ်ေကျာ် အေထွေထွ

အမှတ် (၃၈၆)၊ ေထာက်ကန့်၊ မိေရှာင်လမ်း၊

ကွနက
် ရစ်လုပ်ငန်း

ရဲစု ကီးေကျးရွာ၊ ဘွက် ကီးအုပ်စ၊ု ေမှာ်ဘီမိ

ပလပ်စတစ်ဗူးလုပ်ငန်း

ေရေပါက်ကံ၊ မ/ဥ

၁၁၃၅ အာရှစတား

အမှတ(် ၆၂၅)၊ ပုလဲေရဝါြဖတ်လမ်း၊ ၁၁/၁ ရပ်ကွက်၊

၁၁၃၆ ပုံှိပ်မှင်ှင့် အပိုပစည်းေရာင်း
BAGUS

၁၁၃၇ Kyaw Sea Food
၁၁၃၈ ေအာင်ေကျာ်ေကျာ်

မင်းနာအဆင့ြ် မင့အ
် မ
ိ ယ
် ာ၊ No.20-21-22
သာေကတမိ

အမှတ် (၄၀၄)၊ ွယ်နီ (၃) လမ်း၊ (ဃ) ရပ်ကွက်၊
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

ရဲစုေတာင်ရပ်ကွက်၊ သဲကန
ု း် ၊ မဂလာလမ်းသွယ၊်

ေကျာက်ဖုံယိုလုပ်ငန်း

ေထာက်ကန့်၊ မဂလာဒုံ၊ အမှတ် (၁၀၅)။

လက်ကားေရာင်းဝယ်ေရး(၂)

ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

၁၁၃၉ ေရလဝန်းဆန်၊ ဆီလက်လ၊ီ
၁၁၄၀ သီရိရိပ်မွန်တည်းခိုရိပ်သာ

၁၃၊ အင်ကင်းလမ်း၊ သီတာရပ်ကွက်၊

အမှတ(် ၁၀၉)၊ ဗိလ
ု စ
် န
ွ ပ
် တ်လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်မိနယ်၊

ရန်ကန
ု ် မိ။
၁၁၄၁ ယွန်းသခင်ဖိနပ်လုပ်ငန်း

အမှတ် (၅၂၀)၊ ေဇယျာသီရလ
ိ မ်း၊ (၃၁)ရပ်ကွက်၊
ဒဂုံေြမာက်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

၁၁၄၂ Dhana Zayan Co., Ltd
၁၁၄၃ MALIKHA Diagnostic Medical
Center မလိခ အထူးကုေဆးခန်း
၁၁၄၄ ထိပ်သက်ထန
ွ း် အဖွဲ
ေဆာက်လုပ်ေရး
ကုမဏီလီမိတက်
၁၁၄၅ Excel Treasure Hotel
၁၁၄၆ Dream Villa Hotel
Dream Mountain Resort

၁၁၄၇ Smart Fashion

၁၁၄၈ ကမာေြမ (ေကာ်ေစ့) စက်ုံ
၁၁၄၉ သရဖူ ေမွယာ
၁၁၅၀ Wendy Tours Company Ltd
၁၁၅၁ လွယ်ဆမ်ဆစ် စားေသာက်ဆင
ုိ ်
၁၁၅၂ ပန်းိးု မစားေသာက်ဆင
ုိ ်

ု း် (၅)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊
၆၃၅/၆၃၆၊ သမိင
မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

အမှတ် (၁၀)၊ သီရိမဂလာလမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကက
ွ ၊်
စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

အမှတ် ၈၄၊ ခ၊ ေကတုမာလာ (၄) လမ်း၊ (၄) ရပ်ကွက်၊
ေတာင်ဥကလာပမိနယ်
အမှတ(် ၅၂၀)၊ ကမာေအး ဘုရားလမ်း၊ ကိုယ့်မင်း ကိုယ့်
ချင်းလမ်း၊ ရန်ကန
ု တ
် င
ုိ း် ေဒသကီး။

Zatilc Street, (5) Quarter, Jo Pyay Yoo Pyay Street,
(10) Quarter, Kalaw Township.

No.13၊ ေြမညီ၊ လှည်းတန်း(၅)လမ်း၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊

ရန်ကန
ု ် မိ။

အမှတ် (၁၀၁)၊ ကင်းဝန်မင်းကီးလမ်း၊

လငသ
် ာယာစက်မဇ
 ံု (၄)

D-9/3, မိတီလာစက်မဇုန်
၀၉၄၃၁၁၇၂၉၀

အမှတ(် ၆၄၈)၊ အင်းဝ (၁၉-ခ )လမ်း၊ ၆ ရပ်ကွက်၊
ေတာင်ဥကလာပ မိနယ်။

အမှတ် ၃၁၊ ရှငေ
် စာပုလမ်း၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကက
ွ ၊်

စမ်းေချာင်းမိနယ်

ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ ေတာင်သူစုရပ်ကွက်၊ ကျက်
ိ ထုိ မိ

၁၁၅၃ ေခမရဠ်(ရှမ်းအစားအစား)

အမှတ(် ၉၈)၊ အင်းယားလမ်း၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ်

၁၁၅၄ Broadway Avenue Restaurant အမှတ(် ၁၆၈)၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်းမေပ၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊
၁၁၅၅ ချစ်ေလးကဖီးှငစ
့် ားဖွယစ
် ံု

ရန်ကန
ု ် မိ

ထ(၁) ေကျာင်းလမ်းှင့် သင်းသီရလ
ိ မ်း၊

ုးံ ကီးလမ်းှင့် သရဖီလမ်းေထာင့်၊
၁၁၅၆ Imperial Garden Restaurant

ဘားအံမိ၊ကရင်ြပည်နယ်။
အမှတ-် ၁၉၂ (ြမန်မာပလာဇာ) ကမာေအးဘုရားလမ်း၊
ဆရာစံရပ်ကက
ွ ၊် ဗဟန်းမိနယ်
အမှတ-် ၁၇၁၊ အထက်ပန်းဆိးု တန်းလမ်း၊
မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်။

၁၁၅၇ ကိမပ
် ရိေဘာဂ လုပ်ငန်း
၁၁၅၈ နန်းေတာ်ဝင် ပရိေဘာဂ
ထုတ်လုပ်ေရး

၁၁၅၉ "စွမ်းအား" လုပ်ငန်းသုးံ ၊
စက်သ
ံု းံု ကာလာသွပ်ြပားှငသ
့် ံ

467/ ပတြမားလမ်း၊ စက်မဇ
 န
ု ် 5၊ လင်သာယာမိနယ်
အမှတ် (ဈ/၃၃၆)၊ တန်းမကီးလမ်း၊ ေဈးကီးရပ်ကက
ွ ၊်
လှညး် ကူးမိ၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ် ၈၉၊ ေလာပိတလမ်း၊ စက်မဇ
 န
ု ် (၃)၊
ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ်- စီ၇၆/၇၇/ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်
ထည်ပစညး် ထုတ်လုပြ် ခင်း
၁၁၆၀ ဇမထွနး် စက်မလက်မေ
 နာက်တဲွ အမှတ-် ၃၁၁၊ စက်မ ၅ လမ်း၊ ၁၄၄ ရပ်ကွက်၊
ယာဉ်ှင့် ေအာက်ပိုင်းြပြပင်ေရး

ဒဂုံမိသစ်အေရှ ပိင
ု း် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

၁၁၆၁ သီရြိ မန်မာိးု ရာလက်မအ
 ုပညာ အမှတ် (၄၆)၊ ဘုရင့ေ
် နာင်လမ်း၊ အမှတ် (၅)ရပ်ကွက်၊
လုပ်ငန်း

၁၁၆၂ ပွိင့်လက်ဖက်ရည်ှင့် စားဖွယစ
် ံု
၁၁၆၃ ေအာင်ရတနာသစ်ခစ
ဲွ က်င
ှ ့်
သစ်ေရာင်းဝယ်ေရး

၁၁၆၄ ေအာင်ေကာင်းြမတ်
ထမင်းေကာ်ှင့် အေအး

၁၁၆၅ ေရလင်ဗန်း စားဖွယ်စုံ

၁၁၆၆ Myint Cherry Co., Ltd

ေကျာက်ေရတွင်း၊ မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

၄၇၆၊ ဧရာဝဏ်လမ်းှင့်ေရအုတ်ဂူလမ်းေထာင့်၊ (၈)
ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ
အမှတ-် ၆၆၀၊ ေမဓါဝီလမ်း၊ ဆ ရပ်ကွက်၊
ေြမာက်ဥကလာပ

၂၂/ေရတာရှည်လမ်းသစ်၊ ေရတာရှည်ရပ်ကွက်၊
ဗဟန်းမိနယ်

အမှတ် (၃၃၂၊ ၃၃၆)၊ မဟာဗလလမ်းှင့် လမ်း ၄၀

ေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ် ၃၇၊ ဦးထွန်း ငိမ်းလမ်း၂၊ အင်းယားလိပ်
ဟိုတယ်လမ်းေထာင့်၊ အင်းယားလိပ်ဟိုတယ်

ဝန်း၊ မရမ်းကုနး် ၊ ရန်ကုန်
၁၁၆၇ Golden Gate Global Myanmar No.46, Kabaraye Pagoda Road, Mayangone
Pte.Ltd

Township, Yangon.

ေရးလုပင
် န်း

ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

၁၁၆၈ Kitty ဘိနပ် ထုတ်လုပ်ြဖန့်ချ ီ

အမှတ(် ၁၂၂၂)၊ သုဇတ
ိ ာ(၁၄)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊

၁၁၆၉ သီရရ
ိ တနာ ပရိေဘာဂ
၁၁၇၀ ၁။OKပန်းထိးု လုပ်ငန်း

အမှတ(် ၉၈)ှင့် (၈၄)၊ သမိနဗ
် ရမ်းလမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊
ရန်ကန
ု ် မိ

၁။ (၅၆) သာယာေအးလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊

၂။ ခိင
ု ခ
် န့် ပလပ်စတစ် လုပ်ငန်း

မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

၃။ 34 ေရခဲလုပ်ငန်း

၂။ အကွက်အမှတ(် ၄၈၊၄၉၊၅၀၊၅၁ ) ေရေပါကံစက်မဇုံ၊
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

၁၁၇၁ ေဒြမင့ြ် မင့ခ
် ျ၊ိ ပလပ်စတစ်
ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း
၁၁၇၂ Eagle World
ပလပ်စတစ်လုပ်ငန်း
၁၁၇၃ ဦးစိန်မင်း
သစ်အေချာထည်လပ
ု င
် န်း

၁၁၇၄ ဦးေအာင်ဝင်း၊ အထည်ချပ်
၁၁၇၅ Myanmar Excited Group Co.,

အမှတ(် ၁၁၄၃)၊ ၁၃၃ ရပ်ကွက်၊ ရတနာပုလ
ံ မ်း၊
ဒဂုံအေရှမိနယ်
အမှတ(် ၈)၊ကျက်
ိ ဝင
ုိ း် ဘုရားလမ်း၊ ၃ ရပ်ကွက်၊
မရမ်းကုနး် မိနယ်
အမှတ(် ၄၅၄)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ တာေမွမိ၊
အမှတ(် ၆)၊ ဗိလ
ု ေ
် ကျာ်ေဇာလမ်း၊ ဗိလ
ု စ
် န
ိ မ
် န
ှ ရ
် ပ်ကက
ွ ၊်
ဗဟန်းမိနယ်။

အမှတ(် ၇/ ဘီ)၊ ယုဇနလမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊

Ltd

ရန်ကန
ု ် မိ

သံထည်င
ှ စ
့် တီးလုပင
် န်း

ဒဂုံ မိသစ် ဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

၁၁၇၆ Golden Rose Industry
၁၁၇၇ ဟိနး် စည် ကွနက
် ရစ်လုပ်ငန်း

(၁၅၆)၊ကွမအ
် ပ်မင်းသားကီးလမ်း၊ ဇုန် (၁)ရပ်ကွက်၊
၁၂၇၂ ၊ ပဲခူးြမစ်လမ်း၊ ၇၇ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုဆ
ံ ပ
ိ က
် မ်း

၁၁၇၈ အေရှဘက်ေကာင်းကင်စာေပှင့် အမှတ-် (၂၇၁)၊ မာန်ေြပ (၁၇ ) လမ်း၊
ပု
ံ ပ
ိှ လ
် ပ
ု င
် န်း
၁၁၇၉ ေဒြဖြဖေအးမူလီှင့်သံထည်
ပစညး် ထုတလ
် ုပ်ြဖန့ခ
် ျေရး
ီ

သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ်
(၁)၅၆၂၊အေနာ်မာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊
ု ် မိ
ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
(၂) ၇၈၅၊ သံလွင်လမ်း၊ (၆၃)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဒဂုံဇုံ(၂)၊
ရန်ကန
ု ်

၁၁၈၀ EI - လပ်စစ်ပစည်း
ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

၃၄/၉၃၈၊ ပျဉ်းမမိင်လမ်း၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ
A- 48, ဦးဝိစာရ လမ်း၊ စက်မဇ
 ၊ံု ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊
ရန်ကန
ု ် မိ

၁၁၈၁ ကျားေရာင်စုံပုံှိပ်တိုက်

၁၄၃၊ ၃၁ လမ်း၊ ၁၀ ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ်

၁၁၈၂ ေရကုတ် ေကျာက်မျက်ရတနာ

ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာြပတိက
ု ၊် ေနြပည်ေတာ်

အေချာထည်လုပ်ငန်း

၁၁၈၃ ရှမ်းေလး လက်ဖက်ပ
ဲွ လ
ံု ပ
ု င
် န်း
၁၁၈၄ Khit Pyaing Group
၁၁၈၅ သဘာဝကက်ဥ
၁၁၈၆ Golden Peak Co.,Ltd
၁၁၈၇ မဟာတိုး မုန့်မျးစု
ိ ံ လုပ်ငန်း
၁၁၈၈ သစ်သစ်ေဇာ် ဆန်စက်

B/304, ဓမာုလ
ံ မ်း၊ (၇) ရပ်ကွက်၊
လင်သာယာ(အေရှပိုင်း)၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ် (၁၉/၃)၊ ွားကူးေကျးရွာ၊

မကီးကန်ေကျးရွာအုပစ
် ၊ု မေကွးမိ။

အမှတ-် ၆, စံပယ်မာဃလမ်း၊ ဆင်မလိက
ု ၊် (၅) ရပ်ကွက်၊
ကမာရွတ်

No.(36), Marlarmyaing 5th Street, (16) Quarter,
Hlaing Township, Yangon.

အမှတ-် (၁၂၉/ခ)၊ သခင်အုနး် ေဖကီးလမ်း၊ (၄၂)

ရပ်ကက
ွ ၊် ဒဂုံ မိသစ်ေြမာက်ပင
ုိ း် ၊ ရန်ကန
ု ် မိ။
ဌက်သက
ုိ အ
် ပ
ု စ
် ၊ု ေညာင်သာယာေကျးရွာ၊

ထန်းတပင်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်
၁၁၈၉ ေရလင်းယုန် မုန့် လုပ်ငန်း

၁၁၇၊ ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်း၊ လငသ
် ာယာစက်မဇ
 ံု
(၁) ရန်ကန
ု ်

၁၁၉၀ SHARR အဲယားကွနး် ြပြပင်ြခင်း
လုပ်ငန်း
၁၁၉၁ KID Beauty Salon
၁၁၉၂ Diamond Knowledge
International Pre School

၁၁၉၃ Today စတိုး

၁၁၉၄ ြမန်မာ့မိင် Post Print
Services
၁၁၉၅ Golden New Age (GNA)
English Language Centre
၁၁၉၆ အက်စ်တီအိုင်အမ်
ကုမဏီလီမိတက်

၁၁၉၇ Modern Wall Co,.Ltd

့် န
ု း် ရပ်ကက
ွ ၊်
အမှတ် (၅၃၄)၊ အမှတ် ၃ လမ်း၊ သစ် ဆိမက
မဂလာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်
အမှတ် (၁၇၅)၊ ဆရာစံလမ်း၊ ဆရာစံေြမာက်ေရှ
ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ် (၅၃၂)၊ သုဓမာလမ်း၊ (ဇ) ရပ်ကွက်၊
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ် ၃၈၀/ခ၊ သခင်ြမလမ်း၊ (၁၃) ရပ်ကွက်၊

လင်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ် (၁၇၀)၊ ဆရာရှမး် လမ်း၊ ဒဂုဆ
ံ ပ
ိ က
် မ်းစက်မဇန
ု ၊်
ရန်ကန
ု ။်
အမှတ် (၄)၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ ၄၀ ရပ်ကွက်၊
ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်
အမှတ-် ၁၃၇၆၊ ဦးကင်ဥ (၃) လမ်း၊ ၃၂ ရပ်ကွက်၊
ေြမာက်ဒဂုံ၊ ရန်ကန
ု ်

အခန်းအမှတ-် ၂၀၁၊ အမှတ် ၄ ေမတာွန့်အိမ်ယာ၊
မစိုးရိမ်ေကျာင်းလမ်း၊ေမတာွန် ရပ်ကွက်၊

တာေမွမိနယ်
၁၁၉၈ Pro Myanmar Trading Co.,Ltd အမှတ် ၅၄၊ လှသိဂလမ်း၊ ဒဂုဆ
ံ ပ
ိ က
် မ်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

၁၁၉၉ Future Hub Co., Ltd
၁၂၀၀ ေအးမင်း (စက်မလ
 က်မ)
၁၂၀၁ Khin Aung Win Kyi Company
Limited

၁၂၀၂ ဒီဇင
ုိ န
် ာငိမ်းကို (Chic & Chic)
၁၂၀၃ ေဆွမန
ွ အ
် ထူးကုေဆးခန်း
၁၂၀၄ သန်ြမန်သေ
ူ ဆာက်လုပ်ေရးကုမ
ဏီလီမိတက်

၁၂၀၅ လှေကခိုင် အထည်ဆိုင်
၁၂၀၆ BDG Bo Distribution Group
Company Limited
၁၂၀၇ ရတနာေဒဝီ ပိုးထည်ဆိုင်
၁၂၀၈ သံလွငစ
် ေ
ံ ရချပု
ိ ဇန
ွ ်
ေရာင်းဝယ်ေရး (အရှင)်

၁၂၀၉ အိမြ့် ခးစံ အထည်လုပ်ငန်း
Fashion အေရာင်း

၁၂၁၀ ချယ်ရီေအာင် အုတ်၊သဲ၊ေကျာက်၊
ဘိလပ် ေြမေရာင်းဝယ်ေရးှင့်

No. 1, Room 5/ B, 4th Floor, Moe Kaung Road,
Yankin Township, Yangon

အမှတ် (၄၇၅)၊ ေရယင်းမာလမ်း၊ (၁၃) ရပ်ကွက်၊
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

တိုက(် ၂၄-H) အခန်း(ေအ-၂) (၈) ရပ်ကွက်၊
နာနတ်ေတာလမ်း၊ ကမာရွတ်မိနယ်

အမှတ် (၅၁/၄၇)၊ အခန်း အမှတ(် ၂/၃)၊ သုမဂလာလမ်း၊
စ/သု ရပ်ကွက်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

အမှတ် (၁၁၉)၊ သီရလ
ိ မ်း၊ ပိက
ဲ န
ု း် ရပ်ကက
ွ ၊်

အင်းစိန် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

(၃၃/၈၆၄)၊ စကားဝါလမ်း၊ ေအာင်သာယာရပ်ကက
ွ ၊်

ေပါင်းေလာင်း၊ ပုဗသီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ်။
၂၉ လမ်း၊ အထက်ဘေလာက်၊ အမှတ် (၂၃၈)၊

ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ-် ၄၊ ေရသေြပရိပမ
် န
ွ အ
် မ
ိ ယ
် ာှငန
့် ဝရတ်လမ်းမကီး၊
သာေကတ
အမှတ် (၅၇)၊ C ုံေရှ၊ အေရှဘက်ကား
အတွငး် ပတ်လမ်း၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်ေဈး၊ ရန်ကန
ု ။်

၁၂/၇၅ (A),မင်းကွနး် ေကျာင်းလမ်း၊
ေတာင်သက
ူ န
ု း် ရပ်ကက
ွ ၊် အင်းစိန်

တိုက် -၃၊ အခန်း ၇၊ ြပည်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ကမာရွတ်မိနယ်
အမှတ(် ၂)၊ ဂျးြဖလမ်
ိ
း၊ စမ်းကီးဝ၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊
ရန်ကန
ု ် မိ။

ကွနက
် ရစ် လုပ်ငန်း
၁၂၁၁ ေရစွမ်းအင်

အမှတ် (၂၆၇)၊ စက်ဆန်း ၉ လမ်း စက်ဆန်းရပ်ကက
ွ ၊်
မဂလာ ေတာင်န့်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

၁၂၁၂ SUKI Hair Saloom

အမှတ(် ၄၄)၊ သစ်ေတာလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

၁၂၁၃ Asian Lube Marketing

အမှတ(် ၀၀၁-၀၀၂)၊ တိုက(် ၃)၊ သီရမ
ိ ဂလာအိမယ
် ာ၊

Company Limited

၁၂၁၄ ရတနာစက်သးံု ဆီအေရာင်းဆိင
ု ်

အလုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

ရန်ကန
ု -် ြပည်ကားလမ်းေဘး၊ အုတ်ဖိုမိ၊ ရှမ်းရွာေကျးရွာ၊
သာယာဝတီခိင
ု ၊်
ပဲခူးတိုင်း။

၁၂၁၅ "မဂလာဦး" သတိသ
ု ား
သတိသ
ု မီး ဝတ်စ
ံု င
ှ ့်

အမှတ် ၉၉၁၊ သုမဂလာလမ်း၊ (၁၆/၁) ရပ်ကွက်၊
သဃနး် ကန်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

လက်ဝတ်ရတနာဆိုင်
(ေရာင်း/ဌား)
၁၂၁၆ Closer Myanmar Publishing
House

အမှတ(် ၅၄)၊ ၅ လာ (A)၊ လယ်ယာေရေြမလမ်းှင့်
သမာဓိလမ်းေထာင့၊် ေမတာွန့်ရပ်ကွက်၊

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်။
၁၂၁၇ Yone Yone (Elegant Wear For တိုက(် ၂၁)၊ အခန်း(၃)၊ မာတလိလမ်း၊ လင်ြမင့်မိုရ်အိမ်ယာ၊
All Designes)

၁၂၁၈ Union Power Logistics
Services Co.,Ltd.

၁၂၁၉ ေငွဗိမာန်ကုမဏီ

၁၂၂၀ စွယ်ေတာ်ပုံှိပ် +
စာအုပ်ချပ်လပ
ု င
် န်းစု

၁၂၂၁ Dr. Polish (Car Polish,
Detailing & Car Accessories)

၁၂၂၂ Jinoo Company Limited

၁၂၂၃ Golden Gate International
Development Co., Ltd.

၁၂၂၄ MIMBER Institute Of

လင်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

No.45, Pin Lon Housing, 27 Quarter, North Dagon,
Yangon.

၁၀/၄၉၊ ချင်းစု (၂) လမ်း၊ မဂလာရပ်၊ ပျဉ်းမနား
အမှတ် (၁၁၆)၊၅၁ လမ်း (အလယ်)၊ အမှတ် (၁)ရပ်ကွက်၊
ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ် (၁၀၉၁)၊ သုမဂလာလမ်းမ၊ (၆) ရပ်ကွက်၊
ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

No.573, Maydawe Road, North Okkalapa

Township, Yangon.

အမှတ် (၂၁၉)၊ သစာလမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

အမှတ(် ၂၅၆)၊၁၂လာ၊ပင်လုံထိပ်ထားကွန်ဒို၊

Management Studies Co.,Ltd. ပန်းဆိးု တန်းလမ်း (အထက်)၊ ေကျာက်တံတား မိနယ်၊
၁၂၂၅ King Maker Co., Ltd.
၁၂၂၆ Better Day Media Services
Co.,Ltd

၁၂၂၇ Tun Myat Thu Int'l Co,.Ltd

ရန်ကုန်မိ
အမှတ် (၂၇၈)၊ ၃၉ လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတား
မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

၂၃၊ ေရေကျာ်လမ်း၊ ပထမထပ်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊
ရန်ကန
ု ။်

အမှတ-် ၁၃၉၊ ပထမထပ်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ လမ်းမေတာ်

၁၂၂၈ Amarapura Maritime Services No.(119/121), 8©, Yone Phyu Lay Building,
Co.,Ltd

၁၂၂၉ ေရမဟာ အထည်ြဖန့်ချေရး
ိ

Pazuntaung Township, Yangon, Myanmar

အမှတ် ၃၄၊ အုန်းပင်လမ်း၊ ေဈးကီးအေနာက်ရပ်ကက
ွ ၊်

ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်
၁၂၃၀ Nice Way General Services
၁၂၃၁ YGN Mini Mart

အမှတ(် ၉)၊ ပထမထပ်၊ ပါရမီလမ်း၊ ၁၆ ရပ်ကွက်၊
လင်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ်

အမှတ(် ၁၉)၊ ပါရမီလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်

၁၂၃၂ Mastech Co., Ltd
၁၂၃၃ ဦးေကျာ်ဝင်း (i net) ဖုနး် ှင့်
ဖုနး် အပိပ
ု စည်းေရာင်းဝယ်ေရး

၁၂၃၄ Innwa IT & Mobile
၁၂၃၅ Spandrel Co.,Ltd

၁၂၃၆ Best Engineering Solutions &

No. 72, Shwe Hnin Si Lane (6), 5th Quarter,
Mayangone Township, Yangon

F - 4+5+6+7 (ပထမထပ်) ယုဇနပလာဇာ
အမှတ် (၅၁၄) ၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းှငက
့် န
ု သ
် ည်လမ်း
ေထာင့်၊ ေကျာက်တံတား မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ် (၁၁၈/B)၊ ၃၃ လမ်းအလယ်ဘေလာက်၊
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ်၁/ ၃၇၊ အမှတ(် ၄)လမ်းမကီး၊ သာဓုကန်၊

Trading Co., Ltd

ေရြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ်

Integration Co.,ltd

လင်မိနယ်

၁၂၃၇ Merry Mesh Network
၁၂၃၈ Excellent Myanmar Co.,Ltd
၁၂၃၉ ဇီဇဝါသယ်ယူပိုေဆာင်ေရး
၁၂၄၀ SingTech Global Engineering
& Trading Co.,Ltd
၁၂၄၁ ေရမင်းသမီးဖက်ရှင်
၁၂၄၂ Photo Moe Ko Oo & Group
One Stop Wedding Planning
Service
၁၂၄၃ ေဝယံလွင် ကုမဏီ လီမီတက်

အမှတ် - D - 01၊ ကန်ရပ
ိ မ
် န
ွ က
် န
ွ ဒ
် ၊ုိ ကန်လမ်း၊
အမှတ် (၁၄၆)၊ ပတြမား လမ်း၊ ေရေအးကွင်း ရပ်ကွက်၊
ေတာင်ကီးမိ။

အမှတ် (၈)/က၊ လယ်ယာ (၆) လမ်း၊ ၁၈/

ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ
No.171(A/B), Kyan Sit Thar Street, Northen

Kyeepwaryaw Ward, Thingangyun Township,
Yangon.
တိုက် (၂၀)၊ အခန်း (၅)၊ တာေမွ၊ ှင်းဆီလမ်း၊
ဘိလ
ု န
ိ း် ေအာင်မဂလာရပ်ကက
ွ ်

အမှတ(် ၄၄)၊ အလံြပဘုရားလမ်း၊ စံြပဖဆပလရပ်ကက
ွ ၊်
မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။
အမှတ-် ၉၀၊ အခန်း ၅ ေအ၊
ေငွကံ့ေကာ်တာဝါ၊ကမာေအးဘုရားလမ်း ဗဟန်းမိနယ်၊
ရန်ကန
ု ် မိ

၁၂၄၄ YW ကားတာယာ ထွကက
် န
ု ်
ပစည်းေရာင်း ဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

၁၂၄၅ eTrade Myanmar Co.,ltd
၁၂၄၆ မိဘဂုဏ်ရည်စတိုး
၁၂၄၇ Zealous Men Collection
(ဇဲလ်လပ်စ)်

အမှတ(် ၈/၉)၊ သုခလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း
မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

Room - 8, Building 4, MICT Park, Hlaing Township,

Yangon

် မ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊
အမှတ် (၅)၊ ဦးဖိးု မှနလ

ရန်ကန
ု ် မိ

၇၃၀၊ ေအာက်ကည့ြ် မင်တင
ုိ လ
် မ်း၊
ကရင်အမျးသားရပ်
ိ
ကက
ွ ၊် ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်

၁၂၄၈ Perfectway Trading Co,.Ltd
၁၂၄၉ ြမန်မာေကာင်းမှန် လုပ်ငန်းစု
ကုမဏီလီမီတက်

100/98, 2nd Floor, 7 Qtr, Bo Aung Kyaw Street,
Botataung T/S

အမှတ-် ၈၂၉၊ သုမဂလာလမ်း၊ ၇ ရပ်ကွက်၊
ေတာင်ဥကလာပ

MYANMAR KAUNG HMAN
GROUP COMPANY LIMITED
၁၂၅၀ Royal Lin Marble & Granite
Co.,Ltd

၁၂၅၁ ARK Engineering Co.,Ltd
၁၂၅၂ ဟိုတယ် လွိင်ေကာ်

အမှတ် (၆၇၇)၊ ြပည်လမ်း၊ အင်းစိန်၊ (၁၀)မိုင်၊
ေစာ်ဘာွ းကီးကုနး် ရပ်ကက
ွ ၊် ရန်ကန
ု ။်

အမှတ် ၅၃၁၊ ဘုမာ(၁၃)လမ်း၊ ညပ်ကွက်၊
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

(၉) လမ်း၊ ေနာင်ယား (က) ရပ်ကွက်၊
ေထးငှါလျားကန်အနီး၊ လွိင်ေကာ်မိ၊ ကယားြပည်နယ်။

၁၂၅၃ Power Guest House
၁၂၅၄ Magical Lan Company
၁၂၅၅ Pearl Nadi Travels & Tours
Company Limited

Power, လင်းသာ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ ငပလီမိ၊
သံတခ
ဲွ ိင
ု ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်။

No(79)(4b), Kwin Kyaung

Street, Ahlone Township, Yangon

No.170/176, Room (303~305), 3rd Floor, MGW
Center, Bo Aung Kyaw Road, Botahtaung

Township, Yangon.
၁၂၅၆ Yangon Green Land Travels & No.295/6, Kathit Myaing Street, Thuwunna,
Tours Co;Ltd

Thingangyun Township, Yangon.

Co., Ltd

ေဝဇယာလမ်းမကီး၊ သဃနး် ကန်းမိနယ်။

& Tours Co., Ltd

ရပ်ကွက်

၁၂၅၇ Unileisure Travels & Tours
၁၂၅၈ Myat Shwe yati Thar Travels

၁၂၅၉ Swan Saung Yee Travelsand
Tours Co., Ltd
၁၂၆၀ ရီရခ
ီ ျ ိ စားေသာက်ဆင
ုိ ်

၁၂၆၁ Culture Beyoand Company
Limited
၁၂၆၂ Future Garden Company
Limited

အမှတ(် ၄)၊ ေရအင်းကင်းရိပ်မွန်

အမှတ(် ၁၀၉)၊ ဟံသာဝတီ၊(၂)လမ်း၊ ေတာင်ဥကလာပ(၆)

အမှတ(် ဒီ/ဘီ)၊ အခန်း (၁၀၂) သစာဥယျာဉ်အမ
ိ ်ရာ၊
ေတာင်ဥကလာပမိနယ်
ဘားအံ ၊ အမှတ် (၇) ရပ်ကွက်
အမှတ(် ၁၂၆)၊ ေြမညီထပ်လမ်း (၄၀)၊
ေကျာက်တံတားမိနယ်
အမှတ(် ၄၅၀)၊ အေနာ်ရထာ(၁၀) လမ်း၁ ရပ်ကွက်၊
သာေကတမိနယ်

၁၂၆၃ Royal Colourful land Travels

အမှတ(် ၁၁၅)၊ ၃ ဘီ၊ ြပည်လမ်း၈ မိုင်၊ မရမ်းကုနး် မိနယ်

and Tours
၁၂၆၄ Hantharwaddy Princess
Travel Services

၁၂၆၅ မိးု ေကာင်းကင်စားေသာက်ဆင
ုိ ်
၁၂၆၆ ေရချမ်းေြမ့ထမင်းှင့်
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်
၁၂၆၇ ေဒေမြဖြဖေကျာ်
ကွနပ
် ျတာပန်းထိးု

၁၂၆၈ DC 799 အထည်ချပ်လုပ်ငန်း

အမှတ(် ၁၄၉)၊ ေြမညီထပ်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်
အမှတ(် ၅၆)၊
(၇)ရပ်ကွက်၊သံသုမာလမ်း၊ေတာင်ဥကလာပမိနယ်
အမှတ် (၁၀၈)၊ ရတနာဒီပလမ်း၊ ဆ/က ရပ်ကွက်၊
သဃနး် ကန်း
အမှတ် (၂)၊ ေရရည်လမ်း၊ မိမေတာင်ရပ်ကွက်၊
သံလျင်မိ၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်

အမှတ(် ၁၇၀၈/၁၇၀၉)၊ သံလွင်လမ်း၊ ေရနံ့သာရပ်ကက
ွ ်

ဥတရသီရိမိနယ်၊

၁၂၆၉ ေအာင်မျးွ
ိ ယ်
(စတီးသံပန်းတံခါး လုပ်ငန်း)

၁၂၇၀ ြမတ် သစ်ခစ
ဲွ က်င
ှ ့် သစ်လုပ်ငန်း
၁၂၇၁ ကိုလှေအး သံြဖတ်လုပ်ငန်း

ုိ လ
် မ်း၊
အမှတ(် ၈၇၇)၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ြဗမစရ
ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ် ၂၀၁၉၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ ၂၀ ရပ်ကွက်၊

လင်သာယာမိနယ်

အမှတ် (၂)၊ နမတလ
ူ မ်း၊ ဇုန် (၃)၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊

ရန်ကန
ု ် မိ။
၁၂၇၂ ကိုကိုညီညီ ေရငန်ပုဇွန်
ေမွးြမေရး လုပ်ငန်း

၁၂၇၃ တံခွန်မိသားစု အမန့်ကိတ်
လုပ်ငန်း

၁၂၇၄ သစာေမတာ
မုန့ဟ
် င်းခါးဖတ်လပ
ု င
် န်း
၁၂၇၅ စိမ်းလန်းဆန် ေရာင်းဝယ်ေရး

၁၂၇၆ K 1 (ေကဝမ်း) ဆန်စက်

ဆန်စပါးကိပ်ခေ
ဲွ ရာင်း၀ယ်ေရး
၁၂၇၇ "Ambrosia" Bakery Coffee
Shop

လုပ်ကွက်အမှတ-် ၆၊ မရမ်းစွဲဘာ၊ ေရငန်ပုဇွန်ေမွးြမေရးဇုံ
၁၃ ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ
အမှတ် (၁၀၉)၊ သုဓမာလမ်း၊ (စ)ရပ်ကွက်၊
ေြမာက်ဥကလာပ
မိနယ်၊ ရန်ကုန်။
မင်းလမ်း၊ ရိပ်သာလှညး် ကူးမိ
တမံကီးေကျးရွာ၊ တံခွန်တိုင်အုပ်စု၊ တွံေတးမိနယ်၊
ရန်ကန
ု တ
် င
ုိ း် ေဒသကီး
အမှတ(် ၃/က)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ ၁၆ ရပ်ကွက်၊
လင်သာယာမိနယ်

၁၂၇၈ ရတနာဖိးဆန်စက်

ဝဲကီးေကျးရွာ၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်

၁၂၇၉ ေနလဆန်စက်

မကျးကန်
ီ
ေကျးရွာ၊ ခရမ်းမိနယ်၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်။

၁၂၈၀ ကမာေြမစာေပ၊စာေရး
ကိရိယာှင့် စတိုး

၁၂၈၁ လမင်းပုံှိပ်တိုက်လုပ်ငန်း
၁၂၈၂ AMS ကားဝပ်ေရှာလ
့ ပ
ု င
် န်း
၁၂၈၃ သရဖီ လူသးံု ကုန
် င
ှ ့်
အထည်ဆိုင်လုပ်ငန်း

၁၂၈၄ ေရအိမ်စည်သကန်းဆိုင်
၁၂၈၅ ဇမေအာင်ေဆာက်လုပ်ေရး
၁၂၈၆ သီပန်အိိယစတိုး
၁၂၈၇ ပန်းဝတ်ရည်ေရပန်းတိမ်

၁၂၈၈ ေရွတိဂံလက်ရည် ေကာ်ဖီ

၇၅၆၊ တပင်ေရထီးလမ်း၊ ၃၈ ရပ်ကွက်၊
ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ် ၁၁၃၊ ေြမညီ (၃၂)လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊

ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

ခံအမှတ-် ၅/၃၆၊ သီရိဂုံအိမ်ယာ၊ သဃနး် ကန်းမိနယ်

အမှတ(် ၄၁)၊ ရန်ေြပ(၁၆)လမ်း၊ အေရှ ၃ ရပ်ကွက်၊
သာေကတ မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

အမှတ် (၈၆၁)၊ (၂) လမ်း၊ (၁) ရပ်ကွက်၊

ု ် မိ
မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ ရန်ကန

အမှတ် (၆၇၂)၊ မင်းေစတီလမ်း၊ ရွာမအေနာက်၊

အင်းစိန် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

၁၀၁/၁၀၃ A (ဗညားဓလလမ်း၊ သေြပကုနး် ရပ်ကက
ွ ၊်
မဂလာေတာင်ွန့်၊

၁၈/ B သာယာ၀တီလမ်း၊ ဆရာစံရပ်ကက
ွ ၊် ဗဟန်း

အမှတ် (၄၄) ေဇယျာသီရလ
ိ မ်း၊ မိသစ်၊ေဒါပုံမိနယ်

အေအး ြမန်မာ့အစားအစာ ထင်း
၁၂၈၉ မပုံှိပ်တိုက်

244/B, လမ်း ၄၀၊ ၉ ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတား၊ ရန်ကန
ု ်

၁၂၉၀ အင်ကင်းစီးပွားေရး လုပ်ငန်းစု

အမှတ(် ၁၀၁)၊ ြပည်လမ်း၊ တပ်ကီးကုနး် ၊ ေမှာ်ဘီမိ၊

၁၂၉၁ ဦးေရညာှငသ
့် ားများ
(သစ်င
ှ ပ
့် ရိေဘာဂလုပ်ငန်း)

၁၂၉၂ SPORT ONE အားကစား
ပစညး် ဆိင
ု 
် င
ှ ့် ဖူဆယ်
ြမက်တုကွင်းလုပ်ငန်း
၁၂၉၃ မင်းထည်ဝါ ပု
ံ ပ
ိှ ် ဗီိုင်း
စေတကာှင့် Media

ရန်ကန
ု ။်

အမှတ(် ၆၆၇/A)၊ေမဒါဝီလမ်း၊ ဆ ရပ်ကွက်၊
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

ေဈးကုန်းအေရှရပ်ကွက်၊ ဗဟိုလမ်း၊ အင်းစိန် မိနယ်၊
ရန်ကန
ု ် မိ။
ဆိင
ု ် (၁) ၊ အမှတ် ၁၂၂ ၊ မဂလာလမ်း၊ ၂၁ ၊
ေတာင်ဒဂုံမိနယ်
ဆိင
ု ် (၂) ၊ အမှတ် ၅၃၉ ၊ ေလှာက
် ားလမ်း ၂၁ ၊

၁၂၉၄ စိတ်ကိက်ေကာ်ြငာ
ဆိင
ု း် ဘုတလ
် ုပ်ငန်း

ေတာင်ဒဂုံမိနယ်
အမှတ် (၂/၁၂၄)၊ ြမဝတီလမ်း၊ သာေကတမိနယ် ရန်ကန
ု ။်

၁၂၉၅ အာရှနန်းဝင်ပင်လယ်စာ

Block (8), Room No (004), War War Win Housing,

ကုမဏီလီမိတက်

No.5, Quarter, Yankin Township, Yangon Region

၁၂၉၆ ေရစံမှီအထည်ချပ်

အမှတ် (၆၁၇)၊ ဘုရင့ေ
် နာင်လမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊
ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

၁၂၉၇ ေအာင်ြမင်ေကျာ်ကား
အထည်ချပ်စက်ုံ
၁၂၉၈ Sandian and Group of
Company Limited

၁၂၉၉ ေဒြမင့်ြမင့်ညိ (ဆန်၊ စပါး၊
ပဲေရာင်းဝယ် ေရးလုပင
် န်း)
၁၃၀၀ ေဒြမင့်ြမင့်အထည်ချပ်လုပ်ငန်း

အမှတ(် ၁၉၈)၊ ဓမာုလ
ံ မ်း၊ ေြမာက်ဥကလာပစက်မဇ
 န
ု ၊်
ရန်ကန
ု ။်
No.65, H. War Yar Lat 2nd Street, Mayangone
Township, Ygn

ပျဉ်းမကန် စံြပေကျးရွာ၊ သုးံ ခွမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း
ေဒသကီး။
အမှတ် (၂၁) ထူပါုံ (၂၁) လမ်း၊ ၂ ေြမာက်ရပ်ကွက်
သာေကတမိနယ်။

၁၃၀၁ Hla Yin Moe Co., Ltd.
၁၃၀၂ ေအာင်ိုင်သူစတား အထည်ချပ်
၁၃၀၃ ြမတ်သရ
ီ ိ တည်းခိုခန်း

No. 448, No. 3 High Way Road, Pyinmapin
Industrial Zone, Yangon.

အမှတ် (၁၄၂(က))၊ အမယာလမ်း၊ (င)ရပ်ကွက်၊

ေြမာက်ဥကလာပစက်မဇ
 ၊ံု ရန်ကန
ု ် မိ

အမှတ(် ၁၅)၊ ေတာင်းုိ လမ်း၊မိသစ်ရပ်၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
၁၃၀၄ ဦးချစ်လွငပ
် 
ဲွ ံု
၁၃၀၅ ေငွေတာင်တန်း
၁၃၀၆ ေအာင်သင်း စားေသာက်ဆင
ုိ ်
၁၃၀၇ ြမတ်သခ
ု ေြမပဲခစ
ဲွ က်င
ှ ဆ
့် ထ
ီ က
ွ ်
သီးှံ ေရာင်းဝယ်ေရး

၁၃၀၈ ေဌးသကနး် တိက
ု ်

၁၃၀၉ ေဝေဝချ ိ ထိးု မုန့,် လမုန့်
(ေဒလှလှြဖ)
၁၃၁၀ ေအာင်ခိုင်ဝင်း ဆန်စက်

(၂/၂၃၈)၊ ကေပါင်းပတ်လမ်း၊ ကန်ကီးရပ်ကက
ွ ၊်
ေတာင်ကီးမိ

၂၇၈၊ ရန်မျးေအာင်
ိ
လမ်း၊ နယ်ေြမ(၁)၊

မဂလာေအာင်ေြမရပ်၊ ေရေညာင်မိ

ေအာင်ေဇယျမိသစ်၊ မုံရွာ-ယာကီးလမ်း၊

ယင်းမာပင်မိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ ကီး။
အမှတ(် ၁၄၅)၊လမ်း(၂၀)၊ရန်ိုင်ရပ်၊မေကွးမိ၊

(လ/၃)၊ တပင်ေရထီးလမ်း၊ လမ်းမေတာ်ရပ်ကက
ွ ၊်
ေတာင်ကီးမိ။

၈၄လမ်း၊၂၉-၃၀လမ်းကား၊ ေရလမ်း ေဒါင်းိုးရပ်၊
မေလးမိ
လပွတာ မိ

၁၃၁၁ ငိမး် ရတနာဆန်စက်

ေရြပည်ကန
ု း် ေကျးရွာ၊ရန်ကန
ု ်-မန်းလမ်း၊ေရတာရှည်မိ၊

၁၃၁၂ သိနး် လှစးုိ ြမန်မာ ဆန်စက်

ရွာတန်းရှည်ရွာ၊အေနာက်ဆင်အုပ်စု၊ေတာင်ငူမိ၊

၁၃၁၃ သင်ဆင်းေမာ့ခ
် ခ
် ရီး သွားလုပ်ငန်း အမှတ(် ၁၄၈၁)၊ မဟာဗလလမ်း၊ ရှင်ေစာပုရပ်ကွက်၊
၁၃၁၄ မဂလာြပည်ထ
့ န
ွ း် ဆန်စက်

၁၃၁၅ ထီကီး ဆန်စက်

ပဲခူးမိ၊

လပွတာ မိ

လပွတာ မိ

၁၃၁၆ ဦးညိတုန်း ေရနံချက်လုပ်ငန်း

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၁၃၁၇ MZZ Oil Sale

အမှတ(် ၁၀၂/က)၊ တိးု ချဲမိင်သာယာရပ်ကက
ွ ၊်

၁၃၁၈ K-Men Fashion ေဒဝါဝါေမာင်
(ခ) ေဒလင်လင်ဦး၊
၁၃၁၉ ခိင
ု ဝ
် င်း(ေရကိုးပွင)့်

ေမာ်လမိင်မိ ၊

နန-၁၆/၁၅၊ ၆၂ လမ်းှင့် ၁၃၄ လမ်းေထာင့်၊
ြပည်ကီးတံခန
ွ ် မိနယ်၊ မေလး
ုံးလမ်း၊အမှတ(် ၁)ရပ်ကက
ွ ၊် ဇီးကုနး် မိ၊ပဲခးူ တိင
ု း်

အမံကိတ်စက်ှင့်အစာစပ်ေရာင်း
ဝယ်ေရး
၁၃၂၀ အန်တစ
ီ ားေသာက်ဆင
ုိ ်
၁၃၂၁ ဦးလှန့် HN

ေမာင်းမကန်ေကျးရွာ၊ ၊ ကမ်းေြခလမ်း၊ေလာင်းလုံ မိ
အကွက် (၂၇၁)၊ ၃၂x၃၃လမ်းကား၊ ၈၇x၈၈လမ်းကား၊

ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်ရ ချမ်ေအးသာဇံမိနယ်၊ မေလး
ေ း
၁၃၂၂ ကိုကည်စိုးှင့်အေထွေထွစက်မ

(၇/၇၄)၊ ွယ်သာကီလမ်း၊ စက်မဇ
 န
ု ၊် ေတာင်ကီးမိ

၁၃၂၃ သိနး် သန်းြမင့် ပဲခစ
ဲွ က်င
ှ ့်

အမှတ(် ၆၃)၊ ဇီဇဝါလမ်း၊ စက်မဇ
 (ံု ၁)၊ ြပည်ေထာင်စလ
ု မ်း၊

ေအးြမေဂဟာ

မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အိမ်ေဆာက်ပစညး် ဆိုင်
၁၃၂၄ ဦးဝင်းိင
ု ဦ
် းကက်အစားအစာှင့် ကျက်
ိ စေကာ၊ အေနာက်သာယာကုနး် ေကျးရွာ၊ ဒိုက်ဦးမိ။
ေဆးဝါးေရာင်းဝယ်ေရး၊
ကက်ေမွးြမေရး လုပ်ငန်း
၁၃၂၅ ေကာင်းမွန်ဧည့်ရိပ်သာ

အမှတ် (၂/၃၈၁)၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း

၁၃၂၆ ပွငသ
့် စ်စံ ဧည့ရ
် ပ
ိ မ
် န
ွ ်

ဥဿာမိသစ်၊ ပဲခူးမိ။
နဝန်ရပ်ကက
ွ ၊် စစ်ကင
ုိ း် မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၁၃၂၇ ေဇယျသိဒ-ိ ဆန်စက်

အမှတ(် ၂)၊ နယ်ေြမ၊ မိသစ်ရပ်၊ မတရာမိ။

၁၃၂၈ ေအာင်ရာဇာထွနး်

ဝန်းသိေ
ု ကျးရွာ၊စဉ့်ကိုင်မိနယ်၊မေလး။

၁၃၂၉ ကီးမာ စားဖွယစ
် ံု

၃၂ (ခ) မင်းကီးလမ်း ၊ပုသိမ်မိ ။

၁၃၃၀ ြပည်ေကျာ်မန
ု ့လ
် ုပ်ငန်း

(၂)လမ်း၊(၃)ရပ်ကွက်၊ဒိုက်ဦးမိ။

၁၃၃၁ ခိင
ု သ
် စာ ထမင်းဆိင
ု ် (၁)၊ (၂)

ဆိင
ု (် ၁)-၉၅၉၊ထင်းရှးမိင်ရာွ ၊
လွိင်ေမွ၊ စက်သးံု ဆီ အေရာင်းဆိုင် အနီး၊ နမ့စ
် န်မိ၊

၁၃၃၂ စိန်ပွင့်အိတ်ချပ် လုပ်ငန်း
၁၃၃၃ ဆန်းသစ်မဂလာ (ဆန်စက်)

၁၃၃၄ ေရြပည့စ
် ဆ
ံု န်စက်

၁၃၃၅ ေရရည်ဝင်းရက်ကန်း လုပ်ငန်း
၁၃၃၆ ရန်းရတီဆွယ်တာ လုပ်ငန်း

၁၃၃၇ ထူးရှယသ
် န့ဆ
် န်စက်

် ၂)- နမ့်စန်း-မိုးနဲလမ်းဆုံ၊ နမ်စန်မိ
ဆိုင၉
A-9၊တိုက် ၁၀၊ဧရာထွန်း တိုက်တန်း ကန်ေတာ်ကီး
အေနာက်၊ ချမ်းြမသာစည်၊ မေလး

လပ်စစ်လမ်း၊ ကံကီးရပ် မဲဇလီကန
ု း် ၊ အဂပူ
ရန်ကန
ု -် ြပည်လမ်း၊ ရွာသာကုနး် (အေနာက်စု) ေကျးရွာ၊
နတ်တလင်းမိနယ်၊

နရ/ ၂၃၉၊ ပိေတာက်လမ်း ၊ နမ့ေ
် ဘာ်ဝမ်(ရှမ်း)

(က)ရပ်ကွက်၊ လွိင်ေကာ်မိ။

အမှတ်၂၁၂၊ ဓူဝလ
ံ မ်း ရကက(၁) ြပင်ဦးလွင်

ကာကန်ေကျးရွာ၊ ကာကန်အပ
ု ်စု လပွတာမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်း

၁၃၃၈ 3 COLOUR လက်ဖက်ရည်ဆင
ုိ ်

မင်းလမ်းရပ်၊စစ်ကိုင်းမိ၊စစ်ကိုင်းတိုင်း ေဒသကီး။

၁၃၃၉ ေရေတာင်သူေြမပဲခွဲစက်

အမှတ(် ၄၄၇)၊(၂၈)လမ်း၊ရန်ပယ်ရပ်၊မေကွးမိ၊

၁၃၄၀ "ေကာင်း&ြမတ်"ဆန်စက်

အေနာက်ကင
ုိ း် ရွာ၊ ပွငြ့် ဖမိနယ်၊

၁၃၄၁ ေအာင်သစာ ဆန်ပွဲုံ

အမှတ် (၁၄)၊ နီလာလမ်း၊ ရတနာထွနး် ပွ
ဲ တ
ံု န်း၊
ေဈးကိရပ်ကွက်၊ေမာ်လမိင်

၁၃၄၂ ေဒြမင့်ြမင့်ွယ် ရှဲဒိုး
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်
၁၃၄၃ ပဲခူး မနီသမီး ဟသာှစေ
် ကာင်
Cherry ြမန်မာ့စားေသာက်ကန
ု ်

ချမ်းသာလှဆေ
ု တာင်းြပည့ဘ
် ရ
ု ားအနီး၊ မိမရပ်ကက
 ၊်
ပုသိမ်ကီးမိ
အမှတ် (၃၀)၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း တိုင်းရဲုံးေရှ၊
(၄) ရပ်ကွက်၊ ဥဿာမိသစ်၊ ပဲခူးမိ။

လုပ်ငန်း
၁၃၄၄ ေဒလှလှမိင် စက်ရက်ကန်း

အမရပူရမိနယ်၊ ေရကည်ေပါက်ရွာ

၁၃၄၅ "ြမတ်"တည်းခိခ
ု န်း

(၃၇)လမ်း၊အုတ်ဖို(၁)ရပ်ကွက်၊ေပါင်းတည်မိ၊

၁၃၄၆ ေအာင်ရတနာမိုး ဆန်စက်

ဝန်းသိေ
ု ကျးရွာ၊စဉ့က
် င
ုိ ်မိနယ်၊မေလးတိုင်း

(ဦးွန့်ေဝ)

၁၃၄၇ National City NC
ေသာက်ေရသန့်

၁၃၄၈ ဆန်စက်(ထက်ကက
ုိ )ုိ

၁၃၄၉ Blissful Myanmar Co.,Ltd

၁၃၅၀ ခိုင်ချမ်းေြမ့ဧည့်ရိပ်သာ

၁၃၅၁ ေရမိုး အဝတ်စကိတလ
် ုပ်ငန်း
၁၃၅၂ ထက်ယေ
ံ ကျာ်သးီ ှစ
ံ ံု
ေရာင်းဝယ်ေရး

၁၃၅၃ ဦးဝင်းေဖ ခိင
ု ေ
် ရဝါ

၁၃၅၄ ဆင်ြဖေတာ် မုန့်ဖတ်ေြခာက်
လုပ်ငန်း

၁၃၅၅ ေကာင်းကယ် ဆန်စပါး၊ ပဲှမ်း
ေရာင်းဝယ်ေရး၊ ပွ
ဲ လ
ံု ပ
ု င
် န်း

၁၃၅၆ ေအာင်ချမ်းသာဆန်စက်

၁၃၅၇ ေအာင်သေြပ

ဘဲေပါင်းဆီချက်င
ှ စ
့် ားဖွယစ
် ံု

၁၃၅၈ ေနလဝန်းဆန်စက်

၁၃၅၉ ေနာင်ိုးဟိုတယ် (ေတာင်င)ူ

အမှတ် (၃၁၆)၊ (၂၄)လမ်း၊ ဘူတာေတာင်၊ ြဖးမိ။
တလုတ်ေထာ်၊ ဟသာတ
ဆိပ်ငယ်ဆပ
ိ ခ
် ေ
ံ ဘာတံတားလမ်း၊ ဆိပ်ငယ်ရပ်၊ မိတ် မိ၊
အမှတ(် ၁၃)၊ေဝါလမ်း၊ဘုရားကီးမိ၊ပဲခးူ
စက်မဇ
 န
ု ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
အမှတ(် ၂၉၉-က/၃၀၀)၊(၂၅)လမ်း၊ရန်ိုင်ရပ်၊မေကွးမိ
၈၅-၈၆ ကား၊ ၃၁-၃၂ကား၊ အိမ်အမှတ်၁၅ ၊ မေလး
အမှတ(် ၁၁၀/၁၁၁)၊ နဝေဒးလမ်းသွယ် (၆)၊
မင်းကီးေဆွရပ်ကက
ွ ၊် ေကတုမတီမိ။

အေရှလမ်း၊ ွယ်ချ(၁)၊
ိ
ေပါင်းတည်မိ။
အေရှေရြဖကင်းေကျးရွာ၊အုတ်တွင်းမိနယ်၊
အမှတ(် ၄၂၅/င)၊ သစာလမ်း၊ ကန်သာရပ်၊ မေကွးမိ
ဒဂုံ-မန်းလမ်း၊ဒရယ်မီးတာဆုံ၊ဒိုက်ဦးမိ
အမှတ(် ၆၅၁/၆၅၂/၆၅၃)၊
နေကျာ်ထင်လမ်း၊(၂၂)ရပ်ကွက်၊ မင်းကီးညိ၊

၁၃၆၀ ဇွဲြပည့်စုံေအာင်

ေတာင်ငူမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
ှင်းဆီလမ်း၊ ေဒါန ခံရပ်၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အဝတ်စဖတ်စက်ုံ

၁၃၆၁ သံလွငဦ
် း စက်ယက်ကန်းလုပ်ငန်း အမှတ(် ၂) ရပ်ကွက်၊ ဝက်လက်မိ၊
၁၃၆၂ ဖိးေအာင်ဆန်စက်

၁၃၆၃ ြပည်ေကျာ်ေမးဆီစက်လုပ်ငန်း

၁၃၆၄ Daily မုနဖ
် လ
ုိ ပ
ု င
် န်း

၁၃၆၅ "ခင်ေမာင်ဝင်း"ဆန်စက်ေရာင်းဝ
ယ်ေရး

၁၃၆၆ ေအာင်သုခ ဆန်စက်
လုပ်ငန်း

၁၃၆၇ စန်းသိဂ ဆီစက်လပ
ု င
် န်း
၁၃၆၈ "ြပည့စ
် ဝ
ံု င်း"ဆန်စက် လုပ်ငန်း

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

မိပတ်လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ပဲခးူ တိင
ု း် (အေနာက်)
ရွာသစ်ပဲွ ကိရပ်၊ မေကွးမိ
အကွက(် ၁၂) ၊(၉)လမ်း၊ မင်းဂံရပ်ကက
ွ ၊် စစ်ေတွမိနယ်၊
ရခိုင်ြပည်နယ်။

ကဲတိေကျးရွာ၊ပွင့်ြဖမိနယ်၊
ေညာင်ပင်ေကျးရွာ ၊ ပွငြ့် ဖမိ
ခင်မွနေ
် ကျးရွာ၊ ေချာင်းဦးမိနယ်၊ မုရ
ံ ာွ ခိင
ု ၊်
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အမှတ် - ၅၂၄၊ စက်တန်းရပ်၊ ကုနး် ေဇာင်းေကျးရွာ၊

ပွင့်ြဖမိနယ်

၁၃၆၉ "ေကျာ်ေဇာ"ပဲအမေကာ်လုပ်ငန်း အမှတ(် ၄၅၉)၊ (၁၁)လမ်း၊ ေအာင်ေစတနာ(ဂ)ရပ်၊
မေကွးမိ။
၁၃၇၀ ေဒဥမာဝင်း ေရလင်းယုန်
အထည်စက်

၁၃၇၁ Rose Melody Spa
၁၃၇၂ ဦးေကျာ်တင်
ေကျာက်ထုတ်လုပ်ငန်း

၁၃၇၃ Megamax ေသာက်ေရသန့်
၁၃၇၄ မသင်းသင်းသူ သင်ဖျာလုပ်ငန်း

၁၃၇၅ ပခုက Star

၁၃၇၆ ြမကမာစ
့ းုိ အထည်စက်ှင့်
အထည်ဆိုင်

၁၃၇၇ ြပည်စးုိ ဟိနး် ကားစက်၊
ေရစင်နန်းေတာ် ဆီစက်၊

ဈ/ထ (၆၁) ေဈးချ၊ိ ထန်းတပင်ရပ်၊ အမရပူရမိ
အမှတ် (၁၁၃)၊ ချမ်းသာလမ်း၊ ရှမ်းစုရပ်ကွက်၊
လွိင်ေကာ်မိ။

လက်ပံေတာင်ရွာ၊ အုပ်ဖိုအုပ်စု၊ ဘုတလင်မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။ 09777550963

အမှတ(် ၂)ရပ်ကွက်၊မေနာ်ဟရီလမ်း၊ေရတာရှည်မိနယ်၊

ပန်းတေနာ်
အမှတ် (၄၃၀-က) (၁) လမ်းှင့် ရထားသံလမ်း၊
အေနာက်ဖက်။ မေကွးမိ

ဘုနး် ေတာ်င
ုိ င
် ရ
ံ ာွ ၊ အမရပူရမိနယ်၊ မေလးတိုင်း

အမှတ် (၇၀)၊ ၁၄ လမ်း၊ ၈၆ x ၈၇ လမ်းကား၊
ြပည်ကီးရန်လရ
ံု ပ်၊ ေအာင်ေြမသာစံ မိနယ်၊ မေလး။

ေရစင်နန်း ေတာ် သကနး် တိက
ု ်
၁၃၇၈ OK ပန်းပွတ်လုပ်ငန်း

ငယ်တိုးေကျးရွာ၊ ရတနာဂူဘရ
ု ားေနာက်၊ အမရပူရမိနယ်၊

၁၃၇၉ Arr Site Travels and Tours

No 456, 81st Between 32 & 33, Chan Aye TharZan,

Co., Ltd

၁၃၈၀ Shining Star သစ်အေချာထည်
စက်ံု

Mandaly

၆၈လမ်း၊ စံြပလမ်း x မဂလာ လမ်းကား၊
ြပည်ကီးတံခန
ွ ် မိနယ်၊ မေလးမိ

၁၃၈၁ ေအာင်သရဖူ ေရဆိင
ု း်

ြမရည်နာ၊ မမ-၂၇၊ တိုက(် ၂) ၊ အခန်း (၃၀၁)၊ ချမ်းြမသာ

၁၃၈၂ ေရှေဆာင်

စည်မိနယ်၊ မေလးတိုင်း
အကွက(် ၅၈၈)၊ ေဗျာက်ဆိပ်ကုန်း ေကျးရွာ၊

၁၃၈၃ ေတာ်ဝင်နဒီ ပိးု ထည်
ချည်ထည်လုပ်ငန်း

၁၃၈၄ မလိခ သံရည်ကျ ိ

အမရပူရမိနယ်၊ မေလးတိုင်း

အမှတ် လရ-၈ ေရတွင်း၊ ညီေနာင်ရပ် ေလးစုရပ်ကွက်၊
အမရပူရမိနယ်

အိမ်အမှတ် ၉/၁၀ ၊ လလ-၈၃/၉၊ စက်မဇ
 န
ု (် ၂)၊

ြပည်ကီးတံခန
ွ ် မိနယ်
၁၃၈၅ ြမင့ြ် မင့ရ
် ီ ပန်းထိးု လုပ်ငန်း

ေရတံခန
ွ ်(၂)လမ်း၊ သုးံ ပင်ရပ်ကက
ွ ်
ဟသာမိ

၁၃၈၆ ပတြမားသစ်ခစ
ဲွ က်င
ှ လ
့် ာထိးု

အမှတ(် ၄)ရပ်ကွက်၊ ကန်းေတာလမ်း၊ ဇီးကုနး် မိ။

စက်လပ
ု င
် န်း

၁၃၈၇ ေဒေဝေဝလွင် ပရိေဘာဂလုပင
် န်း ဗလရပ်ကက
ွ ၊် တနသာရီ မိနယ်
၁၃၈၈ ေရချန်ိ းထုတလ
် ပ
ု မ
် 
ကုမဏီလီမိတက်

၁၃၈၉ D.l Day Light Co, ltd

H-167/168 ၊ ၆၂လမ်း၊ ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်းှင့်
ဖိးု ရာဇာ လမ်းကား၊ စက်မ( ၁)၊ မေလး

အမှတ် (၃၂)၊ ၆၅ လမ်း၊ ၃၀ x ၃၁ ကား၊
ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မေလး

၁၃၉၀ ဦးစိးု ကည် ေရထီလာ Car
Workshop

၁၃၉၁ ေဌးစက်မလက်မလုပ်ငန်း

ကုမုြဒာလမ်း၊ေအာင်ေဇယျာ(၅)၊ ရသကုးံ အဆင်း၊
မိတီလာမိ

အမှတ် ဈ ၅/၄၆+၄၇+၄၈+၄၉ +၆၆+၆၇ ကား၊

 ံု (၁) ဈရပ်ကက
ွ ၊်
တမာလမ်း စက်မဇ
၁၃၉၂ လမင်းကုေဋ သကနး် တိက
ု ်

ြပည်ကီးတံခန
ွ ်မိနယ်။
၁၈ှင့် ၁၉ ၊၈၆ လမ်း၊ ေအာင်ေြမသာဇံမိနယ်၊ မေလး

၁၃၉၃ ဝင်းထွဋေ
် အာင် လယ်ယာ

ပုသိမ-် ငပုေတာကားလမ်း၊ ငပုေတာမိ

သုးံ စက်ပစညး် ေရာင်းဝယ်ေရး

၁၃၉၄ ဦးသန်းစိးု သင်ဖျာလုပ်ငန်း

ပျဉ်တးံု ကီး၊ ပန်းတေနာ်

၁၃၉၅ ဦးကည်လွင် သင်ဖျာ ထုတ်လုပ်

ဦးတိုေကျးရွာ၊ ပန်းတေနာ် မိနယ်

ေရာင်းဝယ်ေရး

၁၃၉၆ ဦးေအာင်သန
ိ း် ၊ သင်/ဖျာ
ေရာင်းဝယ်ေရး

အမှတ(် ၃၈)၊ ေရပျဉ်း ေချာင်းေကျးရွာ၊
တူးေချာင်းေကျးရွာအုပစ
် ၊ု ပန်းတေနာ်မိနယ်။

၁၃၉၇ ဦးတင်ေမာင်ေဆွ သင်ဖျာလုပ်ငန်း ကန်းကားေကျးရွာ၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်
၁၃၉၈ ေဒေဌးေဌးြမင့် သင်ဖျာလုပ်ငန်း

ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ ပန်းတေနာ်

၁၃၉၉ 999 သင်ဖျာ လုပ်ငန်း

အမှတ် (၂၄၈)၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ် လမ်း၊ ပန်းတေနာ် မိ

၁၄၀၀ ဦးစိးု ဝင်း၊ သင်/ဖျာ ေရာင်းဝယ်ေရး ေပါက်ေတာေကျးရွာ၊ ပန်းတေနာ်မိ။
၁၄၀၁ ေကာင်းထက်စံ ေကျာက်စိမ်း
အေချာထည် ထုတ်လုပ်
ေရာင်းဝယ်ေရး

ဆင်ေြမရွာ၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ

၁၄၀၂ Auto Pakokku Car Service

မိေရှာင်လမ်း၊ အမှတ် (၁၅) ရပ်ကွက်၊ ပခုက မိ

၁၄၀၃ သိနး် ထွနး် ဝင်းပွ
ဲ ံု

အမှတ် (၇၆/၇၇) အထက(၁) လမ်း၊ ရန်ေအာင်ရပ်၊

၁၄၀၄ "အိုေက" ဆန်င
ှ ့် သီးှံ
မျးစု
ိ ေ
ံ ရာင်း ဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

၁၄၀၅ သရဖူ (သရဖူနန်းေတာ်)

မေကွးမိ
အမှတ် (၂၅၁)၊ ၂၃လမ်း၊ ရန်ိုင်ရပ်၊ မေကွးမိ
၇၇x၇၈ လမ်းကား၊ ေဝသာလီလမ်းပွ
ဲ တ
ံု န်း၊
အေဆာင်(၄၀) အခန်း (၃-၅) ၊ ကဲဆည်ကန်
ြပည်ကီးတံခန
ွ ် မိနယ်၊ မေလး

၁၄၀၆ Precious Children Center PPC အမှတ(် ၅၅)၊ရန်ကင်းသာယာ(၂) လမ်း၊ ရန်ကင်းသာယာ
Pre -School

၁၄၀၇ ဦးမင်းမင်း လွန်းတင်လုပ်ငန်း၊

ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်

၇-ြမတ်လမ်း၊ ေအာင်မင်းေခါင်လမ်း (၁)ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုံ

သေဘာအလုပ်၊ံု လွန်းကျင်း
၁၄၀၈ ေငွေတာင်အုတ်သဲေကျာက်
ေရာင်းဝယ်ေရး လုပ်ငန်း

၁၄၀၉ Million Best Co.,ltd

ေကျာက်ငူလမ်း၊ အမှတ် (၆) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်
No.222/2, 4th floor, ေဒါင်းမင်းလမ်း၊ ၁၄/၂ ရပ်ကွက် ၊
ေတာင်ဥကလာ၊
N0.13-R, Aung Si Street, Mya Kyun Thar Housing

၁၄၁၀ Super Seven
ဆိုင်ကယ်အေရာင်း ှင့်

Pathein Tsp, Irrawaddy Region
F(48/က)၊ အမှတ် (၁၃) ရပ်ကွက်၊ ကင်မလင်းကန်း၊
ပုသိမ်မိ

အပိုပစညး် ဆိုင်
၁၄၁၁ ABC စတိးု ှင့် ြမဝတီစင်တာ

ABC စတိုး ေကျာကာလမ်း၊ အလယ်ရပ်၊ မုရ
ံ ာွ မိ

၁၄၁၂ ရင်ေသွးရတနာ

စိနက
် န
ု း် တိက
ု န
် ယ်သာစီရပ်ကက
ွ စ
် စ်ကင
ုိ း် မိ။

အဆင့်ြမင့်မူကိေကျာင်း

၁၄၁၃ Noble Zenith ေဆာက်လုပ်ေရး

ဦးပိုင်အမှတ(် ၆၅/၁၀၁/၁ က) ကွင်းအမှတ် ၁၂၁၆
လက်ခုတ်ပင်အေနာက် ကမ်းေချာင်းေကျးရွာအုပ်စု
ယင်းမာပင်မိနယ်

၁၄၁၄ ဟိနး် မင်း စစ်ကင
ုိ း် ဂစ်တာလုပင
် န်း ထုးံ ဘိတ
ု က
ုိ န
် ယ်၊ မင်စရ
ံ ပ်ကက
ွ ် စစ်ကင
ုိ း် မိ
၁၄၁၅ New Wave ဂစ်တာ

နယ်ေြမ(၄) စိနက
် န
ု း် ရပ်ကက
ွ ၊် စစ်ကင
ုိ း်

၁၄၁၆ (မိးု မင်း) ဂစ်တာလုပင
် န်း

မိးု မင်းဂစ်တာလုပင
် န်း၊ နယ်ေြမ(၁)၊ မိသစ်ရပ်ကက
ွ ်၊

ဦးေဇာ်မင်း + မြမြမ

စစ်ကင
ုိ း် မိနယ်။

၁၄၁၇ "မိးု မင်း" ဂစ်တာ

"မိးု မင်း" ဂစ်တာ၊ နယ်ေြမ(၁) မိသစ်ရပ်၊ စစ်ကင
ုိ း်

၁၄၁၈ ဦးညီသိန်း ေဆာက်လုပ်ေရး

တလိုင်းယာေချာင်းဝေကျးရွာ၊ ဥဿရံေကျးရွာ အုပ်စု၊

လုပ်ငန်းသုးံ ခွဲေကျာက်ထုတ်လုပ် ေရြဖမိနယ်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး
မ လုပ်ငန်း
၁၄၁၉ ခင်ေမာင်ချင်း ေကျာက်ခွဲစက်
၁၄၂၀ ဦးစိးု သိနး် ေကျာက်ခွဲစက်
၁၄၂၁ ကိုညီညီ ကုနပ
် စညး် ြဖန့ခ
် ျေရး
ီ
၁၄၂၂ စံြပ ဆန်င
ှ သ
့် းီ ှပ
ံ 
ဲွ ံု

၁၄၂၃ ရှမ်းေတာင် သတသန့စ
် င်စက်ံု
၁၄၂၄ မိဘေမတာ တွင်၊ ြဗန်း၊

တလိုင်းယာေကျးရွာ၊ ေရြဖမိနယ်
တနသာရီတိုင်း။

ေရး-ထားဝယ်ကားလမ်း၊ ဥဿရံ ေကျးရွာ

ေရြဖမိနယ်

ေအးချမ်းသာယာအကွက် (၇၉/၁)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၁၉)၊

မင်းစုရပ်ကက
ွ ၊် နယ်ေြမ (၁၁)၊ လွိ င်ေကာ်မိ

အမှတ် (၂၆၂)၊ ဇီဇဝါလမ်း၊ ရန်ပယ်ရပ်၊ မေကွးမိ

ြမကန်သာလမ်း၊ ေညာင်ေရေဟာ်ကုန်း ရပ် ။
ေတာင်ကီးမိ။

လမ်း ၉၀၊ ၄၁x၄၂လမ်းကား၊ အကွက် ၃၈၃၊

အေထွေထွ စက်မလ
 က်မ လုပ်ငန်း သံလျက်ေမှာ်အေနာက်၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မေလး။

၁၄၂၅ ေအာင်ေကျာ်မိုး ေကျာက်ခစ
ဲွ က်
၁၄၂၆ ဦးဝင်းဗိလ
ု ် သံဆန်ခါလုပ်ငန်း

ထုးံ ဘို အကျဉ်းဦးစီး၊ ေကျာက်ေတာင် အေရှဘက်၊
ပုသိမ်ကီး မိနယ်

အမှတ် (လလ-၇၈/၈၀+၈၁၊ တပင်ေရထီးလမ်း၊ ၄၈ x

၄၉လမ်းကား၊ (ဈ) ရပ်ကွက်၊ ြပည်ကီးတံခန
ွ ် မိနယ်
၁၄၂၇ ဦးထွနး် အုနး် ဆီစက်
၁၄၂၈ ေအာင်ေကာင်းြမတ်

ဘူတာလမ်း၊ အမှတ(် ၁) ရပ်ကွက်၊ လယ်ေဝးမိ၊
၀၉-၇၉၀၅၂၄၅၁၄

၃၅x၃၆ကား၊ ၇၈x၇၉လမ်းကား၊ ေဟ/ေြမာက် (၆၄၄)

ေရဆိုင်းလုပ်ငန်း

မဟာေအာင်ေြမ၊ မေလး

ေကာ်ခုတ်လုပ်ငန်း

(ဂ)ရပ်ကွက်၊ ၆၉ လမ်း၊ ြပည်ကီးတံခန
ွ ် မိနယ်၊ မေလး၊

၁၄၂၉ ေရမိုး ပလပ်စတစ်

ဠ-၅/၅+၆+၇+၈၊ ကျန်စစ် သားလမ်း x ေဇာ်ဂျလမ်
ီ းကား၊

၁၄၃၀ TH ခန်းဆီးလိက
ု က
် ာ
အလှဆင်ြခင်းလုပင
် န်း
၁၄၃၁ အေမ့အိမ်တည်းခိုခန်း
၁၄၃၂ ယူနန်း(၃) စားေသာက်ဆင
ုိ ်

၁၄၃၃ ဦးလှသန
ိ း် ထွနး်

သစ်င
ှ သ
့် စ်အေချာထည်

၁၄၃၄ စံပယ်သင်းပွ
ဲ ံု

၆၂လမ်း၊၃၀-၃၁လမ်းကား၊ ြပည်ကီးမျက်ရင
ှ ရ
် ပ်၊
မေလးမိ
၈၈လမ်း၊ (၂၄ X ၂၅)လမ်း၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊
မေလးမိ။

ကန်ပတ်လမ်း၊ ေဈးအေရှရပ်ကွက်၊ မိတီလာမိ။
ဇင်ပန်းကုနး် ေကျးရွာ၊ ပုသိမ်မိ။
ဂုဏမ
် သိမလ
် မ်းမိမေတာင်ရပ်၊ ေရနံေချာင်မိ၊
မေကွးတိုင်း

၁၄၃၅ စိမ်းလန်းြမန်မာဒံေပါက်

အမှတ် (၂၆၉)၊ ငဝန်ကန်းသာ (၇) လမ်း၊ ပုသိမ်မိ

၁၄၃၆ စံငဝန် ငါးဒိုင်

မခတ၊ ကမ်းနားလမ်း၊ အမှတ် (၇) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ

၁၄၃၇ ချစ်သဇ
ံ ဉ်ဂစ်တာလုပ်ငန်း

စစ်ကင
ုိ း် မိ၊ ပန်းပဲတန်းရပ်ကက
ွ ်

၁၄၃၈ ေဆွေမတာဆီစက်

အမှတ(် ၁၈၂/၁၆၃)၊ ေဒါနလမ်း၊ လင်သာယာရပ်ကွက်၊
စက်မဇ
 န
ု ၊် ကေလးမိ။

၁၄၃၉ ေအာင်ြမန်မာသမဝါယမအသင်း

၁၄၄၀ ေဇယျာအားမာန်

ြပည်ေထာင်စုလမ်း၊ အိုးဘိုေတာင်ရပ်၊ မုရ
ံ ာွ မိ။
GEC တိက
ု ခ
် န်း ပန်းပဲတန်းရပ် စစ်ကင
ုိ း် မိ

ေကျာက်စမ
ိ ်းေချာအထည်
ထုတ်လုပ် ေရာင်းဝယ်ေရး
၁၄၄၁ "လင်းလက်" လက်ဖက်ရည်ှင့်

ေရြပည်သာ ေရဦးကုန်းရပ်၊ ေရဦးမိ

စားေသာက် ကုနလ
် ုပ်ငန်း
၁၄၄၂ ဦးွန့်ခင် ေရနံချက်လုပ်ငန်း

မုံရွာ၊ ေကျာကာ

၁၄၄၃ ဆက်ဆက်စံ ေဆးခန်း ှင့်

အမှတ(် ၁၉၂)၊ စွယ်ေတာ်လမ်း၊ ေရနံ့သာ၊ ဥတရသီရိ၊

ေဆးဆိင
ု ်

၁၄၄၄ ေဇာ်မိသားစုဆန်စက်

ေနြပည်ေတာ်။

နရပတီစည်သလ
ူ မ်း၊ ေပါင်းပင်ဇင်ရပ်၊ စလင်းမိ၊

မေကွးတိင
ု း် ။
၁၄၄၅ ြဖစင်ကယ် ကွနပ
် ျတာပန်းထိးု
အထည်လုပ်ငန်း
၁၄၄၆ ေရခုအထည်စက်

ပုသိမ်ကီးမိနယ် မေလးတိုင်း ေဒသကီး
ကန်သာယာရပ် ေယာမင်းကီးလမ်း
အမှတ(် ၁၀၀)၊ တုတ်တန်း ၊ေရဂွမ်းထုပ်ရပ်၊ အမရပူရမိ

၁၄၄၇ ဉီးေဇာ်ဉးီ (ဆွယ်တာလုပ်ငန်း)
၁၄၄၈ ဦးေဇာ်ဝင်းထွန်း
ဘုရင့ေ
် နာင်ဆန်စက်

၁၄၄၉ Royal Asia Smile Co., Ltd.

ဖ/၃၅၊ရတနာလမ်းှငက
့် ေ
ံ ကာ်လမ်းသွယ၊် ရ.တ.က.စ
ြပင်ဉးီ လွင် မိ

ြမစ်ငယ်၊ထုးံ ဘိလ
ု မ်း၊ ေဒါင်းေရွးေကျးရွာ၊ အမရပူရမိ
အမှတ် ၃၂၀၊ လမ်း ၂၀ ှင့် ၂၁ လမ်းကား၊ လမ်း ၈၀၊
မေလး

၁၄၅၀ ေရမင်းသမီး
ပေလာင်လက်ဖက်လုပ်ငန်း
၁၄၅၁ သာထူးေရဆိင
ု း် လုပ်ငန်း

အမှတ် (၁၈၁/၅)၊ ၈၆ လမ်း၊ ၂၄ X ၂၅ လမ်းကား၊
ေရကည်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မေလး
၃၅ x ၃၆ လမ်းကား၊ ၇၈ x ၇၉ လမ်းကား၊
အကွက(် ၆၄၄)၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မေလးမိ

၁၄၅၂ Ever Move Company Limited
၁၄၅၃ ေဒခင်မာဦး ဆွယ်တာလုပ်ငန်း
၁၄၅၄ အိးု အုနး် န့် ေရဆိုင်း လုပ်ငန်း
၁၄၅၅ May Guest House

၁၄၅၆ ထင်းရှးမိင်တည်းခိရ
ု ပ
ိ သ
် ာ

၁၄၅၇ ေအာင်ဆန်စက် လုပ်ငန်း
၁၄၅၈ ပျ ံလား ေရခဲေချာင်းစက်

၁၄၅၉ ေအာင်သိဒိ စတီးလုပ်ငန်း

၁၄၆၀ ေရနဂါး ကွနပ
် ျ တာပန်းထိးု ှင့်
အထည်ချပ် လုပ်ငန်း

နံပါတ် ၄၆၊ ၆၈ x ၆၉လမ်းကား၊ ၄၂ x ၄၃လမ်းကား၊
မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မေလးမိ

နံပါတ်(၁)၊ မိပတ်လမ်း၊ ရွာသစ်ကေလး၊ ြပင်ဉးီ လွင်

၃၅ x ၃၆၊ ၇၇ x ၇၈ကား၊ (၆၄၄) မျက်ပါးရပ်၊
မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မေလးမိ

အမှတ(် ၈၅)၊ ြမဝတီလမ်း၊ နဝန်ရပ်၊ ေညာင်ေရမိ၊
အမှတ(် ၅၉၉)၊ ထင်းရှးမိင်ရာွ ၊ နမ့စ
် န်မိ
ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ ေအာင်သေြပ၊ ေတာင်သူစု ရပ်ကွက်၊
ကျက်
ိ ထုိ မိ

အမှတ(် ၅၉)၊ ကန်သာယာ (၄) လမ်း၊ မိမ(၄)

ရပ်ကွက်၊မုဒုံမိ

လမ်းမတန်း၊ ေအာင်သုခရပ်ကွက်၊ ေရးမိ။
အကွက်အမှတ(် ၁၀၄/B)၊
ေရမိေတာ်(၁၄)လမ်း၊ေမာ်လမိင်
စက်မဇ
 န
ု ၊် ေမာ်လမိင်မိ။

၁၄၆၁ အင်းအားသစ် တွင်ခုံ
၁၄၆၂ TT ကွနက
် ရစ်လုပ်ငန်း

အမှတ(် ၁၅)၊ ေရးလမ်း၊ ပုလုကုန်းရပ်
သေြပေချာင်းေကျးရွာ၊ ထားဝယ်မိ။
ဆင်မင်းရပ်၊ ေမာင်းမကန်လမ်း၊

ေလာင်းလုံမိနယ်၊ ထားဝယ်ခိင
ု .်
၁၄၆၃ သဘာဝ ကျန်းမာေရး
အေထာက်အကူြပ
စားေသာက်ကုန် လုပ်ငန်း

အမှတ(် ၁၃၄)၊ ပိေတာက်လမ်း၊ ြမစ်ငယ်ရပ်၊ မိတ် မိ။

၁၄၆၄ OK သံေသတာ ှင့် ပလိပ်

အမှတ်(၁၀၀)၊ ကုနသ
် ည်လမ်း၊ ေမာလိပ်ရပ်ကွက်၊
စစ်ေတွမိ။

၁၄၆၅ Ever Smile Guest House

၁၄၆၆ ေမပုလဲ သစ်သးီ ယိစ
ု ံု လုပ်ငန်း

၁၄၆၇ ေဇာ်ြပည့စ
် ံု ေြမပဲခွဲစက်ှင့်
ပွ
ဲ လ
ံု ပ
ု င
် န်း

၁၄၆၈ ေရြပည်ဟိန်း ဆန်စက်လုပ်ငန်း

၁၄၆၉ ချမ်းေြမ့ ဆီထွက် သီးှံ ှင့်
ပဲခစ
ဲွ က် လုပ်ငန်း

၁၄၇၀ ဦးမင်းစိန်ေြမပဲခွဲ

အမှတ(် ၄) ရက်ကက
ွ ၊် ကမ်းနားလမ်း၊ ဘားအံမိ
(၂/၈၀) သီတာအေနာက်လမ်း၊၂ရက်ကွက်၊ ဘားအံမိ
အမှတ် (၂၂၀)၊ မဲထီးလမ်း၊ ရန်င
ုိ ၊် မေကွးမိ
ကံသာကီးေကျးရွာ၊ ပွင့်ြဖမိနယ်
အမှတ် (၄၁၄)၊ သုခတ
ိ ာ လမ်း၊ရန်ပယ်ရပ်၊ မေကွးမိ။
အမှတ် (၃၂၃)၊ (၂၆) လမ်း၊ ရန်ိုင်ရပ်၊ မေကွးမိ။

စက်င
ှ သ
့် းီ ှမ
ံ ျးစု
ိ ံ ေရာင်းဝယ်ေရး
၁၄၇၁ T.K ေြမပဲခွဲစက်
၁၄၇၂ စိးု သံဇကာလိပ် လုပ်ငန်း

အမှတ် (၄၆၀)၊ ရန်င
ုိ ် (၃၃) လမ်း၊ ေအာင်ရတနာ၊
မေကွးမိ။

အမှတ် (၂၃၁) ၊ (၂၂) လမ်း၊ ရန်ပယ်ရပ်၊ မေကွးမိ။

၁၄၇၃ ဦးဝင်းသူေအာင် ေနြခည် အာလူး အမှတ် (၅၆၉) ၊ (၁၁) လမ်း၊ ေအာင်ေစတနာ (က)၊
ေကာ်စလ
ံု ပ
ု င
် န်း

၁၄၇၄ W. T ေြမပဲခွဲစက်
၁၄၇၅ ဦးဝင်းဦး ေငွလင်းေအာင်
ကွနက
် ရစ် လုပ်ငန်း
၁၄၇၆ သဟာေဆွ ေြပာင်း အေြခာက်ခံ

မေကွးမိ။

အမှတ် ( ၄၃၁-၄၃၃) ၊ ၁၆ လမ်း၊ ရန်ေအာင်ရပ်၊ မေကွးမိ။

အမှတ် (၂၂၉)၊ (၁၄) လမ်း၊ ကန်သာ (ဒီ) ရပ်ကွက်၊
မေကွးမိ။
အမှတ် (၆၊၇)၊ စက်မ ရပ်ကွက်၊ လွိ င်ေကာ်မိ

ှငစ
့် ားေသာက်ဆင
ုိ ်
ေရးရာလုပင
် န်း
၁၄၇၇ ေငွေတာင်တန်း မုန့်ဟင်းခါး
ဖတ်လုပ်ငန်း

၁၄၇၈ ေကျာ်ကားေအာင် ဆန်စက်

၁၄၇၉ ဦးေအာင်ြမင့်၊ အုနဆ
် ံ ကိးကျစ်
လုပ်ငန်း

ပိဲေတာလမ်း၊ လှာကြမင်ေကျးရွာအုပစ
် ၊ု ဘားအံမိ။
ြမစ်ေတာ်ေကျးရွာ၊ ခင်ဦးမိနယ်၊ ေရဘိုခိုင်။
ကရင်မရမ်းေချာင်းေကျးရွာ၊ ပုသိမ်မိ။

၁၄၈၀ ချမ်းသာသုခ တည်းခိခ
ု န်း

ေအာင်ရတနာလမ်း၊ အမှတ(် ၄) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ။

၁၄၈၁ ထွန်းေတာက်ဆန်စက်

အမှတ(် ၆)ရပ်ကွက်၊ ကျက်
ိ လတ်မိ။

၁၄၈၂ ေရကယ်စင် တည်းခိုခန်း

အမှတ(် အီး-၅ ှင့် ၆) ကံ့ေကာ်မိင်ရပ်ကွက်၊
ြမဂုဏရ
် ည်လမ်း၊ ေြမာင်းြမမိ။

၁၄၈၃ ေရလဝင်းဆန်စက်

ေပပင်ကီးေကျးရွာ၊ ကန်ကီးေထာင့် မိနယ်။

၁၄၈၄ စိနြ် ပည့လ
်  ံ တည်းခိုရိပ်သာ

အမှတ(် ၃၂)၊ ေရေစတီ လမ်း၊ ၄ ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ။

၁၄၈၅ ေနလေရာင် ပုသိမ်ထီး လုပ်ငန်း

အမှတ(် ၄၁၅)၊ ေတာရေကျာင်းလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊
ပုသိမ်မိ။

၁၄၈၆ ဦးခင်ေမာင်ေဆွ သင်င
ှ သ
့် င်ဖျာ

အစုကီးေကျးရွာ၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်

ထုတ်လုပ် ေရာင်းဝယ်ေရး
၁၄၈၇ လွင်စတား(ခ)စီးေတာ့ပ်
ကုမဏီလီမိတက်
၁၄၈၈ IT ှင့် ဆက်စပ်ပစညး်
TYCoonland Computer
၁၄၈၉ Luxtron Co.,Ltd
၁၄၉၀ MY DREAM (One Stop
Wedding Service)
၁၄၉၁ ေကာင်းြမတ်စံသူကုမဏီ
၁၄၉၂ ကေမာဇေမာ်ေတာ်ယာဉ်င
ှ ့်
စက်ယရားြပြပင်ြခင်းလုပင
် န်း
၁၄၉၃ ေရယင်းေြမ သစ်ခစ
ဲွ က်င
ှ ့်
သစ်ခသ
ဲွ ားဆိဒ
ု မ
် ျးစု
ိ ံ

အမှတ(် ၂၇၇/၂၇၉)၊မိေရှာင်(၄)လမ်း၊ဥဿမိသစ်(၈)
ရပ်ကက
ွ ၊် ပဲခးူ မိ၊
အမှတ် 129 ရန်ကန
ု ် အင်းစိနလ
် မ်း၊ ၁ ရပ်ကွက်၊
ကမာရွတ်မိနယ်။
၂၃၂ (ခ)၊ သုဓမာလမ်း၊ (ည) ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပ
မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ(် ၅၃၀၊ ၅၃၂)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ၁၂ လမ်းေထာင့်၊
လမ်းမေတာ်မိနယ်၊
အမှတ-် ၃၆၅၊ ဒုတိယထပ် (ယာ)၊ ၃၈ လမ်းှင့် မဟာ
ဗလ လမ်းထိပ်။

အမှတ် ၁၈၈၈/၁၈၈၉၊ ပုလဲကန်းလမ်း၊
(၁၈) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်၊
ရန်ကုန်။
အမှတ် (၂၂၆)၊ ြပည်လမ်း၊ ရင်းတိက
ု က
် င
ွ း် စံြပေကျးရွာ၊
တိက
ု ် ကီးမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

ေရာင်းဝယ်ေရး
၁၄၉၄ ြမင့်မိုရ် တံဆပ
ိ ်က
ုိ ် လုပ်ငန်း

အမှတ(် ၅၄၇)၊ ေရဝါထွန်းလမ်း၊ ၄၅ ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံ

၁၄၉၅ အားမာန် (သံြငမ်း

အမှတ-် ၂၃၃၊ ပုလဲရတနာလမ်း၊ ၂၅- ရပ်ကွက်၊

ထုတ်လုပ်ေရာင်းဝယ်
ဌားရမ်းေရးှင့်
အိမ်ေဆာက်ပစည်း
ေရာင်းဝယ်ေရး)

ဒဂုံေတာင်မိနယ်

၁၄၉၆ တင်သန
ိ း် ှငည
့် မ
ီ ျား
သွပ်ဝါရှာလုပင
် န်း
၁၄၉၇ ဦးစိနထ
် ွနး် တွင်ခုံလုပ်ငန်း

အမှတ် (၁၂၉)၊ ရတနာမိင်လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊
ကမာရွတ်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။
၃၁၉၊ ကန်ေတာ်မန
ွ လ
် မ်း၊ ၆၄
ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်း

၁၄၉၈ ြပည့လ
်  ံစက်မလ
 က်မလုပ်ငန်းှင့် အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ မိမလမ်း၊ တံတားမိနယ်ခွဲ၊
တွင်ခုံလုပ်ငန်း

ေကျာက်တန်း

၁၄၉၉ Excellent Challenger Hair and အမှတ(် ၁၀၀, A)၊ ေြမညီထပ်၊ ဘုရင့ေ
် နာင်လမ်း၊
Beauty Saloon

ဗမာေအးရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

၁၅၀၀ Thit Sar (Glass & Decoration) အမှတ(် ၄၈)၊ ေြမညီထပ်၊ (၉၄)လမ်း၊
ကန်ေတာ်ကေလးေတာင်ပိုင်း၊ ရန်ကန
ု ် မိ
၁၅၀၁ ေရနယား (S.N.Y)
ကုမဏီလီမိတက်

၁၅၀၂ "မပပ"တာယာဆိုင်ှင့်
ကားအလှဆင်ဆင
ုိ ်
၁၅၀၃ ြပည့စ
် ဟ
ံု န
ိ း် ကုမဏီ လီမိတက်

(336)၊ ြမေတာင်ဝန်ကီး ဦးမလမ်း၊ ေရလင်ဗန်းစက်မဇ
 န
ု ၊်
လင်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

ပ-၂၇၊ ၂၈၊ ပွ
ဲ တ
ံု န်း၊ မိမေဈး၊ ဇမသီရိ မိနယ်၊
ေနြပည်ေတာ်။
အမှတ(် ၂၉)၊ ေရပိေတာက်ရိပ်မွန်အိမ်ယာ၊
ေအာက်ဘရ
ု င့ေ
် နာင်လမ်းမကီး၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊

ရန်ကုန်။
၁၅၀၄ MOE NAN TAW Transportation အမှတ(် ၇၈/၈၂)၊ အခန်း(၁၀၁)၊ ဗိုလ်တေထာင်ေဈး လမ်း၊
ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်

၁၅၀၅ Brilliant Road Services Co.,Ltd အမှတ် (၁၈)၊ 3B~6B၊ ဦးထွနး် လင်း ခံလမ်း၊
Nay Lin Aung Finance &

သေြပညိ (၂) တိုက်၊ လှည်းတန်း (၁) ရပ်ကွက်၊

Accountancy

ကမာရွတ်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

၁၅၀၆ ကိုေလးကိုှင့်ညီများ

L(55)၊ ပုသမ
ိ ်စက်မဇ
 န
ု ၊် (၁၃)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ။

တွင/် သံဂေဟှင့်စတီးအလှဆင်
လုပ်ငန်း
၁၅၀၇ AHTI ပရိေဘာဂလုပ်ငန်း

အမှတ် (၁၄၀၁/၁၄၀၂)၊ ေရြပည်သာလမ်း၊ (၃၂)ရပ်ကွက်၊
ဒဂုံ မိသစ်ေြမာက်ပင
ုိ း် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

၁၅၀၈ ြမန်မာ့စးီ ပွားေရး အေြဖများ
ကုမဏီလီမိတက်
၁၅၀၉ Strength United Myanmar
Co., Ltd
၁၅၁၀ ဖဲတံဆိပ်
လက်ဖက်ေြခာက်လုပ်ငန်း
၁၅၁၁ PNA's Wedding Studio One
StopService
၁၅၁၂ "ေခတ်သစ်" ကားပစညး်

တိုက်အမှတ် (၉)၊ ၃ လာ၊ ဦးစံွန့်လမ်း၊ စမ်းေချာင်း
မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်
No.002 (F), Thazin Min Avenue, thumingalar Street,
Nanwingone Quarter, ThingangyunT/s, Yangon
အမှတ(် ၈၄)၊ ဝါးတန်းလမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊
ရန်ကန
ု ် မိ။
အမှတ(် ၉၃)၊ သရက်ေတာ(၃)လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊
ရန်ကန
ု ် မိ
အမှတ် ၁၁၊ အမှတ် ၄ လမ်းမ၊ ဇီးကုနး် ၊ ေရြပည်သာမိ

ေရာင်းဝယ်ေရးှင့် ကားဝပ်ေရှာ့
၁၅၁၃ ြမန်မာလီယ
ုိ င
ုိ း် တာဝါ
ကုမဏီလီမိတက်

No.(26/9), (9) Ward, Nhee Pagoda Road, Kalaw
Township, Shan State.

MYANMAR LEONINE TOWER
COMPANY LIMITED
၁၅၁၄ EMPEROR SUCCESS

49th Street, 97/99 (8/1), Thiri Condo, 1 quarter,

TECHNOLOGY CO.,LTD

Pazundaung Tsp

Construction Co.,Ltd

ဘေလာက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

၁၅၁၅ Everwin International

အမှတ် (၁၉၈)၊ ၄ထပ်၊ ပန်းဆိးု တန်းလမ်းအလယ်

၁၅၁၆ Nihon Auto

အမှတ(် 5/B)၊ ေဆးုလ
ံ မ်း၊ ေဘာက်ေထာ်၊ ရန်ကင်းမိနယ်

၁၅၁၇ TECHNO Engineering &

အမှတ် (၂၂)၊ မဟာဆိရ
ု ယ
ှ လ
် မ်း၊ (၈) ရပ်ကွက်၊

Associates Co,.Ltd

ကမာရွတ်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

အားကစားအကျအေရာင်းဆိင
ု ်

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

၁၅၁၈ Sports Collection Myanmar
၁၅၁၉ Myanmar Access
International Co,.Ltd
၁၅၂၀ Hope Light Co.,Ltd

အမှတ် ၁၅၄ ၊ အေနာက်ြမင်းပိင်ကင
ွ း် လမ်း၊

အမှတ-် ၃၂၈၊ ေလာပိတလမ်း၊ ၃၅ ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံ၊
ရန်ကန
ု တ
် င
ုိ း် ။
ဇီဇဝါလမ်း၊ အိမ်အမှတ(် ၁၃၁)၊ ကံအုတ်ရပ်ကွက်၊
ေတာင်ကီး၊ ရှမ်းြပည်ေတာင်ပိုင်း။

၁၅၂၁ Sustain Co.,Ltd
၁၅၂၂ ေရလွင်လွင်ကုမဏီ
၁၅၂၃ GREEN PEACE DECORATION
၁၅၂၄ INTELLECT HEALTH
RESOURCES Co.,Ltd

No.2A, Parami Road, Mayangone Township,
7 Ward, Yangon

B.8၊ ေရသရဖီလမ်း၊ ေရသရဖီရိပ်မွန်၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊
ရန်ကန
ု ။်

အမှတ် ၄၄၈၊ နီလာ (၄) လမ်း၊ ဂ ရပ်ကွက်၊
ေြမာက်ဥကလာ ပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ်

၄၄ စီ၊ မလိခမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း
မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

၁၅၂၅ ရှငး် လန် ငါးဖမ်းပိက
ု ် ကိးလုပ်ငန်း အမှတ၆
် ၅၊ေမာင်တန်းလမ်း၊ ေရလင်ပန်းစက်မဇ
 န
ု ၊်
၁၅၂၆ Sun Shine Preschool
၁၅၂၇ Royal Bells Co., Ltd.
၁၅၂၈ Synpex Shwe Co.,Ltd.

လင်သာယာမိနယ်။

အမှတ-် ၉/၉၀၊ ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ ၇ ရပ်ကွက်၊
ေရြပည်သာမိနယ်

No. 31, 5-F, Mhanyawai St, Sayarsan East/ North,

Bahan Tsp, Yangon

No. 1259, Nat Yay Kan 1st Street, 35 Quarter,

North Dagon Tsp, Yangon

၁၅၂၉ United Mobile, IT & Electronic အမှတ် (၂၂၇)၊ သံသမ
ု ာလမ်းှင့် ေဒါင်းမင်းလမ်း ေထာင့်၊
ု ် မိ။
(၁၄/၂) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
၁၅၃၀ ေရေတာင်တန်းစတိုးဆိုင်
၁၅၃၁ KL AMAZING CO.,LTD
၁၅၃၂ ဒန်အးုိ ၊ ဒန်ခက
ွ ၊် စကပစည်း
ေရာင်းဝယ်ေရး
၁၅၃၃ TTE Global (Myanmar)
Co.,Ltd.

အမှတ(် ၄၄၆)၊ လင်ြမစ်လမ်း၊ ကမ်းနားအလယ်၊ အင်းစိန်
09-771200030

(၉၆၃)၊ ေဇယျာသီရလ
ိ မ်း၊ (၃၁) ရပ်ကွက်၊

ဒဂုံ မိသစ်ေြမာက်ပင
ုိ း် ၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

No.40, Corner of Shwe Gon Taing & Bohmu Aung
St, Bo Sein Hman Quarter, Bahan Tsp,Yangon
အမှတ(် ၅၂၄)၊ ေြမညီထပ်၊ ေအာက်ကည့ြ် မင်တင
ုိ လ
် မ်း၊
ကရင်အမျးသားရပ်
ိ
ကက
ွ ၊် ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊
ရန်ကန
ု ် မိ။

၁၅၃၄ SHWE PWINT NGWE PWINT
COMPANY LIMITED

၁၅၃၅ Golden Dragon Pyay Family
Group Co.,Ltd

No.(16), Bo Gyoke Street, (5) Ward, Myawaddy
Township,

No. 28, Room (9/10), Kyauk Sein 5th Street,
Shwe Bwar Gyi Gone, Insein Township,
Yangon.

၁၅၃၆ Jasmine ြမန်မာ့အလှဝတ်စ
ံု င
ှ ့်
ကွနြ် ပတာပန်းထိးု
၁၅၃၇ Future World Home Service
Agency Co.,Ltd.
Exporter/Importer
၁၅၃၈ ကမာေကျာ်
ပု
ံ ပ
ိှ 
် င
ှ စ
့် ာအုပခ
် ျပ်းံု သုးံ ဖိင
ု ်
ြဖန့ခ
် ျေရးလု
ီ
ပ်ငန်း
၁၅၃၉ ရာကွတ်ေလးှင့် ညီအကိုများ
ကားေဘာ်ဒေ
ီ ဆးမတလ
် ုပ်ငန်း

၁၅၄၀ Top & Top Star ကိုယ်ပိုင်

အမှတ(် ၃)၊၄လမ်း၊ေတာင်ကိကုန်း၊ အေရှရပ်ကွက်၊
အင်းစိန် မိနယ်၊ေြမာက်ပင
ုိ း် ခိင
ု ်
A.10, ၅လာ၊ အခန်း(၁)၊ ေမတာရိပမ
် န
ွ အ
် မ
ိ ရ
် ာဝန်း၊
ဓမဒါနလမ်း၊ နတ်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်
အမှတ-် (၁၆-က)၊ သစ်ရာပင်လမ်းသွယ် (၂)၊ ၂၃ ရပ်ကွက်၊
သုဝဏ၊ သဃနး် ကန်းမိနယ်။
အမှတ် (၄၉) မစိုးရိမ်ေကျာင်းလမ်း၊ ေမတာွန့်ရပ်ကွက်
BK 6, 78, ဗညားွဲ လမ်း၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ ေမှာ်ဘီမိ

အထက်တန်း ေကျာင်းှင့်
အဆင့ြ် မင့်ေဘာ်ဒါ
၁၅၄၁ ေငွလင်းေရာင်စာအုပ်ှင့်
စာေရးကိရိယာ ပု
ံ ပ
ိှ လ
် ပ
ု င
် န်း
၁၅၄၂ Royal Oil Group Company
Limited
၁၅၄၃ ဦးဝင်းြမင့် လပ်စစ်အေရာင်းဆိုင်

(၁၄၀)၊ ၃၁လမ်း၊ ၁၀ ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်း
၂၁၈/၂၁၉၊ သံလွင်လမ်း၊ ၆၄ ရပ်ကွက်၊ ဇုံ(၂)၊ ေတာင်ဒဂုံ
Mya Sabal Street, No. 146, Mayangone Township,
Yangon
အမှတ-် (၇၅/၇၆)၊ ေြမညီထပ်၊မဂလာေဈးသစ်၊
မဂလာေဈးဝင်းအတွငး် ၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်

၁၅၄၄ Myanmar Liquified Petroleum No. (387/395), Room (12-C), City Shine Condo,
Gas Group Co,.Ltd.
၁၅၄၅ မဟာေရဆံပင်ေရာင်းဝယ်ေရး
၁၅၄၆ Amigos International Co.,Ltd
၁၅၄၇ Expert Unity Company
Limited
၁၅၄၈ 1. The Laundry For You

Kauktada Township
အမှတ် (၂)၊ ြပည်သာယာ (၉) လမ်း၊ ေပျာ်ဘွယ်မိ၊
မေလးတိုင်း

SH-B5(4)၊ မလိခအိမ်ရာ၊ ရတနာလမ်း၊ ၁၄/ဘဝြမင့်

ု ် မိ။
ရပ်ကွက်၊ သဃနး် ကန်မိနယ်၊ ရန်ကန

No. 705, Condo C, တကသိုလ်ရိပ်မွန်၊

တကသလ
ုိ ရ
် ပ
ိ သ
် ာလမ်းသစ်၊ ဆရာစံရပ်ကက
ွ ၊်
ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်။
အမှတ(် ၁၀၁, B)၊ ေြမညီထပ်၊ (၅၈)လမ်း၊ (၇) ရပ်ကွက်၊

2. De Shop

လင်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

လုပ်ငန်း

ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်း၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

၁၅၄၉ ေတာ်ဝင် သံပန်း/သံတံခါး

၁၁၆၇(ခ)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ (၇) ရပ်ကွက်၊

၁၅၅၀ Lady First ဖိနပ်ဆင
ုိ ်
(ကုနမ
် ျးစု
ိ ဆ
ံ င
ုိ ်)

၁၅၅၁ သဇင်ြမင့်စံကုမဏီ

Lady First ဖိနပ်ဆင
ုိ ၊် ၆/ ၇၁၈၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊
မိမ(၄)ရပ်ကွက်၊ ဒလမိ

အမှတ် (၂၆၈)၊ ၃၂ x ၃၃ လမ်းကား၊ 88 x 89 လမ်း

ကား၊ ပုတန်းလမ်းသွယ်၊ ြပည်ကီးေပျာ်ဖွယ်
၁၅၅၂ Golden Abacus Company
Limited

၁၅၅၃ EVERSHINE II
EVS = II Beauty Saloon
၁၅၅၄ Royal White Star Co., Ltd.
၁၅၅၅ Bagan Business Group
Trading Co.,Ltd.

၁၅၅၆ မိးု ြမင့ပ
် င
ုိ ် ကုမဏီ လီမိတက်

ရပ်ကွက၊် ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊ မေလး။
အမှတ် (၅၀၀)၊ ၄-လာ၊ တေကာင်း(၄)လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊
ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

B. 09, A (2) , Kan Thar Yar Recreation Center,
North Okkalapa Tsp, Yangon.
G-005၊ သီရမ
ိ ွန်(၉)လမ်း၊ အုတ်ကျင်းအိမ်ရာ၊ (၁၅)
ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

Room (2), Building (5), MICT Park, Hlaing
Universities Campus, Hlaing Township, Yangon.

တိုက် A ၊ အမှတ် ၃၁၄၊ ကျက
ိ ဆအ
ံ ဆင့ြ် မင့်

အိမ်ယာ၊ အေရှြမင်းပိင်ကင
ွ း် လမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊
၁၅၅၇ Aung Hein Art Gallery
၁၅၅၈ Golden Skyline Car Service
၁၅၅၉ Mingalar Bar beauth Saloon
၁၅၆၀ MTGDC Company Limited
၁၅၆၁ DFL-DONATION FUTURE

ရန်ကုန်။
အမှတ(် ၉၂၈)၊ ေရြပည်သာလမ်း ၆၊ အေရှရပ်ကွက်
သာေကတမိ

အမှတ(် ၅၃၂)၊ ေလှာက
် ားလမ်းမကီး၊ ၂၁ ရပ်ကွက်၊
ေတာင်ဒဂုံ။

အမှတ် (၁၂၀)၊ ကံ့ေကာ် (၃) လမ်း၊ သေြပကုနး် ရပ်ကက
ွ ၊်
ဇဗသီရ၊ိ ေနြပည်ေတာ်

MICT Park, No.(505), Building (11),Hlaing

Township, Yangon.

င/၁၃/၂၂၁၊ ေနကာလမ်းသွယ(် ၃)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊

LIGHT M&E COMPANY LIMITED ေရြပည်သာမိံနယ်
၁၅၆၂ Tawwin Car Rental Services & အမှတ(် KTA-54)၊ မဂလာလမ်း၊ FMI City၊ လင်သာယာ
Agency Ltd.

၁၅၆၃ ေကာင်းကင်ချမ်းေြမ့ကုမဏီလီမိ

မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

အခန်း(၇၄)၊ ေပါက်ကံရပ်၊ (၅)လမ်း၊ အင်းစိန် မိနယ်၊

တက်

ရန်ကန
ု ် မိ။

International Co.,ltd.

Township, Yangon, Myanmar

၁၅၆၄ Royal Lotus Time
၁၅၆၅ "ဇွက
ဲ ပင်" ယူိုက်တက်အက်ဖ်စီ
ကုမဏီလီမိတက်

Building (318)/ Room (2), Yan Aung Street, Yankin
အမှတ် ၃၂ဘီ၊ ကုနး် ြမင့ရ
် ပ
ိ သ
် ာလမ်း၊ ြပည်လမ်း၊ ၇ မိုင်
မရမ်းကုန်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ်

၁၅၆၆ ေရကံ့ေကာ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်
၁၅၆၇ ပန်းသဇင်ဖိနပ်အေရာင်းဆိုင်
၁၅၆၈ ေရြပည်သာုပ်ရှင်ုံလုပ်ငန်း

အမှတ် (၂၂၅/၂၂၇)၊ ေြမညီထပ်၊ ၄ ရပ်ကွက်၊
ပန်းဆိးု တမ်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်

အမှတ်၂၂၀/ပ၊ ၂၉လမ်း၊ ၈ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊

အမှတ(် ၆၇၃/၇၁၉) ၈ ရပ်ကွက်၊ ဘုရင်ေ
့ နာင်လမ်း၊
ေရြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

၁၅၆၉ Time Car Decoration & Audio အမှတ(် ၉)၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊ အခွန်လွတ်ေဈးေရှ၊
Center

၁၅၇၀ Viganesh Brothers Co.,Ltd.

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

No.(288/302), 4th Floor, Ahnawyahta Street,

Ward 2, Pabedan Township, Yangon.

၁၅၇၁ ေရာင်ြခည်ဦးအမှတ်တရပစည်းထု အမှတ် (၃၇)၊ ပထမထပ်၊ ဆရာစံပလာဇာ၊
တ်လုပ်ေရး
၁၅၇၂ THE GREAT ANDAMAN
COMPANY LIMITED

၁၅၇၃ Shwe Gone Yee Co.,Ltd.

ဆရာစံလမ်းှင့် တကသလ
ုိ ရ
် ပ
ိ သ
် ာလမ်းေထာင့၊်
ရန်ကုန်မိ
Shwegondine Junction, No.2/D, 2nd Floor, Dagon
Tower, Bahan Township, Yangon

အမှတ် (၁၀၁)၊ တိုက် B ၊ Ground Floor, ရတနာလမ်း၊
ရတနာအိမ်ယာ၊ (၁၃) ရပ်ကွက်၊ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊

ရန်ကုန်။
၁၅၇၄ Greenish Engineering Service Room (403), Kan Road, Kan Yeik Mom Condo,
Company Limited

၁၅၇၅ My Yangon Office Co.,Ltd.
၁၅၇၆ ှငး် ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆင
ုိ ရ
် ာ

Hlaing Township

အမှတ် ၄၂/A ၊ ေြမညီထပ်၊ ပန်တျာလမ်း၊
ဘုရားကီးရပ်ကက
ွ ၊် ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ် (၅)၊ ၅လာ၊ တိုက် (၄၀၁)၊ ပိေတာက်လမ်း၊

ကုမဏီလီမိတက်

မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

Studio

ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

Co.,Ltd.

Zone, Yangon, Myanmar.

၁၅၇၇ The Black Diamond Dance

အမှတ် ၉၇/၉၉၊ ေြမညီထပ်၊ ၄၉လမ်းအလယ်၊

၁၅၇၈ National Steel & Construction no.5, Min Nandar Street, East Dagon Industrial
၁၅၇၉ ိုင်ငံတကာေရးရာဂျာနယ်
၁၅၈၀ စူပရင်းဇီဝနည်းပညာ
ကုမဏီလီမိတက်
၁၅၈၁ GOLDEN TIME COMPANY
LIMITED

အမှတ-် (၁၉၈) ပန်းဆိးု တမ်းလမ်း( အလယ်ဘေလာက်)

အမှတ(် ၁၉/စီ)၊ ရန်ကန
ု ်-ပုသိမ်လမ်း၊
နဝေဒးဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ လင်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ
တိုက် (၂၁)၊ အခန်း (၁၉), ြပည်ရိပ်မွန်၊
(၇) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

၁၅၈၂ ေဒချချ
ိ စန်
ိ းေရ ပန်းထိမ်လုပ်ငန်း အခန်း (B-၅)၊ တိုက် (၂၇) ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊
၁၅၈၃ OK ကားအလှဆင်ပစညး် ှင့်
ခန်းစီးလိက
ု က
် ာြဖန့ခ
် ျေရး
ီ
၁၅၈၄ PN IT Centre
၁၅၈၅ MIDO Trading Co.,Ltd.
၁၅၈၆ iNFO Net Co.,Ltd.
၁၅၈၇ H and E Co,.Ltd.
၁၅၈၈ Original Group Co.,Ltd.
၁၅၈၉ မဟာဓနေြမ ပရိေဘာဂ
အေရာင်းဆိုင်လုပ်ငန်း

၁၅၉၀ Magi Co.,Ltd.

၁၅၉၁ Golden Eye ဓာတ်ပုံလုပ်ငန်း
၁၅၉၂ Myanmar Crown Power

(၄၁) တိုးချဲရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်
အမှတ် (၃၄/၃၅)၊ တနသာရီလမ်း၊

ေအာင်မဂလာအေဝးေြပးဝန်း၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊
ရန်ကုန်မိ။
အမှတ-် ၆၆-၆၈၊ ၅ လာ၊ အင်းစိနလ
် မ်းမ၊ လှည်းတန်း၊
စံရပ
ိ ် ငိမ်မှတ်တိုင်အနီး၊ကမာရွတ်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ်
No.144, Hledan (3) Quarter, Kamayut

Township, Yangon.

၂၄/၂၆၊ ကမ်းနားလမ်းှငဝ
့် ါးတန်းလမ်း
ေထာင့လ
် မ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

726-B, 2nd Floor, Zingama Road, 1/Htuperyon

Quarter, Tharkayta Tsp, Yangon

အမှတ် (၁၁၀)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊
ရန်ကန
ု ် မိ။

အမှတ် (၁၄)၊ စက်မ( ၁) လမ်း၊ ေမတာွန့်ရပ်ကွက်၊
တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ(် ၁၀၂၇)၊ ကျမ်းစာသင်ေကျာင်းလမ်း၊ အေရှ
ကိကုနး် ၊ အင်းစိန် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

အမှတ် (၂၀)၊ ေခမာသီလမ်းမကီး၊ (ဇ)ရပ်ကွက်၊

ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

Build(10), Room(001), Mindama Road, Mayangone

Industry Co., Ltd.

Township, Yangon

ပလတ်စတစ်ဘးူ ၊ ခွကလ
် ုပ်ငန်း

အင်းစိန် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

၁၅၉၃ ဦးေကျာ်ေဇာ်ေမာင်

၁၅၉၄ မင်းထက်ရတနာ +
စံ ပံးရတနာဆိင
ု ်

၁၅၉၅ ASIA WELCOME COMPANY
LIMITED

၁၅၉၆ SME Business Institute

အမှတ(် ၇၆)၊ မဂလာသီရလ
ိ မ်း၊ နံ့သာကုနး် ရပ်ကက
ွ ၊်
၁/ ေကျာက်မျက်ြပတိုက်ေနြပည်ေတာ်
အမှတ် (၁၂၈၅)၊ ြမရတနာလမ်း၊ (၂၄) ရပ်ကွက်၊
ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

၄၂၂၊ သိမ်ြဖလမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

(Myanmar Endeavour
Company)
၁၅၉၇ Global Silk Road Distribution
Co.,ltd.
၁၅၉၈ JY's 2000 Auto Repair Car
Services

Room No.(401-403), Building No.310, Anawrahta
Street, Win Shwe Wah Avenue ward(1), Lanmadaw
Tsp, Ygn
အမှတ(် ၃၈၈)၊ ေဝဇယာလမ်း၊ ဇ/ ေတာင် ရပ်ကွက်၊
ရန်ကန
ု ် မိ

၁၅၉၉ ဆုပန်သီရိသတတူးေဖာ်ေရး
ကုမဏီလီမိတက်

၁၆၀၀ သံလွငေ
် အာင် ေဆာက်လုပ်ေရး
ကုမဏီ

၁၆၀၁ MYO & KIN Co.,Ltd.
၁၆၀၂ MOTOR NEW GENERATION
AUTO SERVICE COMPANY
LIMITED
၁၆၀၃ Myanmar Entrepreneur SME

အမှတ် (၇/က)၊ စွနး် လွနး် ဂူေကျာင်းလမ်း၊ လမ်းသွယ်(၁)၊
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

အမှတ-် ၁၁၈/A ၂၊ သံလွင်လမ်း၊ ေရေတာင်ကား (၁)
ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊

အမှတ် (19/B), စံရိပ်ငိမ် (၂) လမ်း၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊
ရန်ကန
ု ။်

No. 102-မေလးလမ်း ကန်ေြမာက်ရပ်ကက
ွ ၊်
မဂလာေတာင်ွန့်
အမှတ် (၃၃)၊ ေြမာင်းြမလမ်း၊ ကန်းေတာလယ်ရပ်ကွက်၊

Company LTD

စမ်းေချာင်း

(ေရဆဌဂံ ကုမဏီလီမိတက်)

No 12, Building 646, 5th Floor, Room(A,B,C,D,E)

၁၆၀၄ Golden Hexagon Co.,Ltd.

၁၆၀၅ 777 Toys World

၁၆၀၆ ဦးလှအုန်း

Hlaing Sabal Street, Hlaing Sabal Yeik Mon , Ward

No.91, 24 လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ
ေဖာင်ကီးလမ်း၊ ေအာင်မဂလာရပ်ကွက်၊

အိမ်ေဆာက်ပစည်းအေရာင်း

လှညး် ကူးမိနယ်၊ရန်ကန
ု ် မိ။

ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းေကျာင်း

ရန်ကန
ု ။်

၁၆၀၇ ေတာ်ဝင်နန်း

၁၆၀၈ ဦးအုန်းြမင့် စက်မတွင်ခုံလုပ်ငန်း
၁၆၀၉ Yamomnar Phyo Co.,Ltd.
၁၆၁၀ Tun & Kaung Ventures
Limited (Evergreen Dental
Care)
၁၆၁၁ ထားြပည့်စုံထီေရာင်းဝယ်ေရး

အမှတ်၆၄၂/ခ၊ မေကွး၂လမ်း၊ ၂၀ရပ်ကွက်၊ ေရြပည်သာ၊
၃ (က) ပန်းပင်ကီးလမ်း၊ မကီးတန်ေဆာင်၊ ကည့်ြမင်တိုင်
NO.336,Aung Yadanar Street,(48/U-9) Quarter,
Dagon Myothit (North) Township, Yangon.

Coner of Pyay Road & Main Min Ye Kyaw Swar
Road, No.6 Lanmadaw Tsp
(၁) (၁/ဃ) ဗိလ
ု ခ
် ျပ်ေနဝင်းလမ်း၊ ထန်းပင်ကန
ု း် ရပ်ကက
ွ ၊်
သန်လျင်မိ၊
(၂) အမှတ် (၃၈၀)၊ ၃၇-၃၈လမ်းကား၊

၁၆၁၂ သိဂေရစင် ေအာ့ဖ်ဆက်ှင့်
ေရာင်စုံပုံှိပ်လုပ်ငန်း

၁၆၁၃ CMS Group Co., Ltd.
၁၆၁၄ Triangle Power Trading
Co.,Ltd.

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊
စက်၊ံု No. 74 (B) , ဦးဘိးု လငလ
် မ်း၊
ဒဂုဆ
ံ ပ
ိ က
် မ်းစက်မဇန
ု ၊် ရန်ကန
ု ် မိ။

No. 41, Hteedan Street, Kyeemyindine Tsp, Yangon

(၁၃၀)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

၁၆၁၅ ှစသ
် က်ေအာင်ကမ
ု ဏီ လီမိတက် အေဆာင်(၄၉)၊ အခန်း(၉)၊ ေကျာက်စိမ်း(၂)လမ်း၊
ေစာ်ဘာွ းကီးကုနး် ၊ အင်းစိန် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။
၁၆၁၆ TTZ Pre School
၁၆၁၇ Aung & Thet Services Group
Co.,Ltd

၁၆၁၈ Shwe Khit Yaung Chi Co.,Ltd.
၁၆၁၉ MINOLI အလှြပင်ဆိုင်

1A/41, ြမသီတာအိမ်ယာဝင်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊
ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ် 60/62, (G-Floor), ဗျင်
ိ းေရအိးု စင်လမ်း၊
ဗျင်
ိ းကွကသ
် စ်ရပ်ကက
ွ ၊် တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်
No. (85), Ground Floor, 37 Street,

kyauktada Township, Yangon.

အမှတ(် ၅၆/၅၈)၊ (ညီ/ယာ)၊ ၄၄ လမ်း၊ (၆) ရပ်ကွက်၊

ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်
၁၆၂၀ OK Myanmar Co.,Ltd.

အမှတ် ၄၇/D ၊ ၇ ၁/၂ မိုင်၊ ြပည်လမ်း၊ မရမ်းကုနး် မိနယ်၊
ရန်ကန
ု ် မိ။

၁၆၂၁ Zaw Win International
Trading Co.,Ltd.

၁၆၂၂ Ever Shine Beauty Saloon
၁၆၂၃ ေတာ်ဝင်ထွန်း
၁၆၂၄ ကံသစ်ဟိန်း

၁၆၂၅ GREATEST POWER
၁၆၂၆ PENDORA Beauty Saloon
၁၆၂၇ ပန်းတင့်ရတနာ

အေရာင်တင်လုပ်ငန်း

၁၆၂၈ Sky Dental Lab

No.709/B, Yuzana Tower, Shwegondine Road,
Bahan Township, Yangon.

အမှတ် - ဇ(၈)၊ ဒဂုလ
ံ မ်း၊ ေအာင်မဂလာအေဝးေြပးဝန်း၊

ရန်ကန
ု ် မိ

အမှတ်၁၅၀၊ အခန်းA-1၊ ဗိလ
ု ် ကာန့လ
် မ်း၊ ၃၂ရပ်ကွက်၊
မ/ဒဂုံ၊

အယ်လ-် ၁၄၇၊ စက်မဇ
 န
ု ရ
် ပ်၊ ပုသိမ်မိ၊
အမှတ-် ၁၅၀၊ ၅ လာ (B)၊ အင်းစိနလ
် မ်း၊ ၂ ရပ်ကွက်၊
ကမာရွတ်၊

၅. B6၊ စက်မလ
 မ်း၊ ေအာင်မဂလာအေဝးေြပးဝန်း
၄၆ (ေြမညီ)၊ (၂၉)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊
ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

အမှတ် (၁၅၂/B), ၇ လာ၊ (၂၇)လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊
ရန်ကန
ု ် မိ။

၁၆၂၉ Min Kaung Myat Kyaw Co.,Ltd. No.(119-121),8©, Yone Phyu Lay Building, Between
49th & 50th Street, Anawarahta Road, Pazuntaung
Township, Yangon, Myanmar
၁၆၃၀ ေဇာ်မျးဆက်
ိ
သစ်
ေလထိုးကတ်ဖာ
တာယာေရာင်းဝယ်ေရး

အမှတ(် ၁၀၉)၊ သုဓမာလမ်း၊ ဌရပ်ကက
ွ ၊်
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊

၁၆၃၁ ချင်းတွင်း-ဧရာ
ြမစ်ဆေ
ံု ရာင်းဝယ်ေရး
ကုမဏီလီမိတက်
၁၆၃၂ Door and Window Myanmar
Company Limited

၁၆၃၃ Royal Mingalar Myanmar

အမှတ် (၄၇၂)၊ ဗိလ
ု မ
် ှ းဗထူးလမ်း၊ (၄၈) ရပ်ကွက်၊
ဒဂုံ မိသစ်ေြမာက်ပင
ုိ း် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်
Room 35, No. 110, Pyay Road, Mayangone
Township, Yangon

Mahar Bandoola Street, No.(39), Ward No.(45),

Group Engineering & Trading Dagon Myothit (North) Township, Yangon.
Co., Ltd.
၁၆၃၄ ေပလီမာကုမဏီလီမိတက်

တိုက(် ၁)၊ အခန်း(၃)၊ အေနာ်ရထာအိမ်ယာ၊
ဗိုလ်တေထာင်ဘုရားလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊

၁၆၃၅ ိုးမသစာသယ်ယူပိုေဆာင်ေရး
၁၆၃၆ Yoon Myint Mo Co.,ltd.
Yoon Myint Mo Japanese
Language Center
၁၆၃၇ 9 Plus 9 ကားေရေဆး၊
စက်ေပါလစ်

၁၆၃၈ May Padauk Co., Ltd.
၁၆၃၉ အရှည် ကီးလပ်စစ်ြပြပင်
ေရာင်းဝယ်ေရး

၁၆၄၀ BSS Co.,Ltd

၁၆၄၁ ေငွလင်းပိုင်ကုမဏီလီမိတက်
၁၆၄၂ Amen လပ်စစ်င
ှ က
့် န
ု မ
် ာဆိင
ု ်
၁၆၄၃ လှဘုရင်ပရိေဘာဂ

ရနကုန်မိ။
ဏ A ၊ ၁၇ စစ်ေတွလမ်း၊ ေအာင်မဂလာအေဝးေြပး
ယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ် 45/A4 တစ်ေကာင်ဘာွ းလမ်း၊ အမှတ် (၃)
ရပ်ကွက် မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ်
အမှတ် (၁၀၄၃) ၅/၇၊ ြဗဟစရ
ုိ လ
် မ်း (5) ရပ်ကွက်၊
ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊

အမှတ် (၃၅)၊ ေြမညီထပ်၊ သုမိတာ(၂)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

အမှတ်ပ/၉၇၊ ြပည်ေထာင်စလ
ု မ်း၊ ၃၈ရပ်ကွက်၊ မ/ဒဂုံ၊
၄၃/၂၇ ဝိဇာ လမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက်၊
မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ်(၃၅၄)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၁) ရပ်ကွက်၊

လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

မ/၄၉၊ ေတာင်သက
ူ န
ု း် လမ်း၊ ေတာင်သက
ူ န
ု း် ရပ်ကက
ွ ၊်

အင်းစိန်၊

၁၆၃/၁၆၄၊ မဟာဗလလမ်း ၅၄ လမ်းေဒါင့်၊

ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်
D, 2-3-4၊ ယုဇနပလာဇာ၊ ၄ လာ၊ ဗညားဒလလမ်း၊
၁၆၄၄ ေအာင်ေအးေကျာ်

ွ ့်၊
မဂလာေတာင်န
အမှတ် ၂၆၊ တာဝတသာလမ်း၊ ပုသမ
ိ ်စက်မဇ
 န
ု ၊်

ကားေဘာ်ဒ
ီ င
ှ ေ
့် ဆးမတလ
် ုပ်ငန်း ပုသိမ်မိ။
၁၆၄၅ ပိုဟတ်ကုမဏီလီမိတက်

တိုက(် ဒီ)၊ အခန်း (၁၀၁)၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊
ေအာင်ေဇယျအိမ်ယာ၊ အင်းစိန် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

၁၆၄၆ ကမာဝင်းကုမဏ/ီ
ကားြပြပင်ေရးစင်တာ

၁၆၄၇ လင်းလက်ြပည့်

၁၆၄၈ United Winner Land

အမှတ-် ၆၉၊ စကားဝါလမ်း၊ ပုသိမ်မိ၊
ဧရာဝတီတင
ုိ း် ေဒသကီး၊

အမှတ် (၅၀)ေအ၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၆၅) လမ်း၊

တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

No.13, 5th Floor, Latha Condo, Latha Street,

Company Limited

Latha Township, Yangon

အလယ်တန်းေကျာင်း

ရပ်ကွက်၊ ဒဂုဆ
ံ ပ
ိ က
် မ်းမိနယ်၊ရန်ကန
ု ် မိ၊

Ltd.

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ၊

၁၆၄၉ မဟာွယ်ကိုယ်ပိုင်

၁၆၅၀ Mono Horizon Services Co.,
၁၆၅၁ NT Hand Made Fashion

၁၆၅၂ WINNER CRYSTAL TRADING
CO.,LTD

၁၆၅၃ မိုးစက်ပစည်းအေရာင်းဆိုင်

၁၆၅၄ စိတ်ကးူ အုပညာ
ကုမဏီလီမီတက်

၁၆၅၅ ေစတနာကိုြမင့်ိုင်

၁၆၅၆ Amazing Sound Group
၁၆၅၇ YANG BROTHERS NATIONAL
COMPANY LIMITED
၁၆၅၈ ေရကန်းမိင် သံပန်းသံတခ
ံ ါးှင့်
Home Decoration
၁၆၅၉ ေရေတာင်ကီး
ေကျာက်မျက်ရတနာှင့်
ြမန်မာလက်မအုပညာ
၁၆၆၀ သိဂခ
 င် လက်ဝတ်ရတနာ
ေရာင်း/ဌား၊ ပန်းတိမ်လုပ်ငန်း

၁၆၆၁ ကိးကာြဖဖိနပ်လက်လီ
လက်ကားြဖန့ခ
် ျေရး
ီ

၁၆၆၂ ပွငသ
့် စ်စ Fashion & design
စက်ချပ်ဆင
ုိ ်

၁၆၆၃ ခေရြဖကုမဏီလီမိတက်

ချင်းတွငး် လုးံ ချင်းအိမရ
် ာ၊ ယုဇနဥယျာဉ်မိေတာ်၊ ၉၂
အမှတ် (၁၆၉)(ပ)၊ (၃၇)လမ်း(လယ်)၊

အမှတ် (၇၉၈) ၊ ရွာမအေရှ၊ ဓမာုလ
ံ မ်း၊ အင်းစိန်၊

၂၅၃၊ ေြမညီ၊ ၃၉ လမ်း(အထက်)၊
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ(် ၂)၊ ဗဟိုရပ်ကွက်၊ ဝမ်းတွင်းမိ၊ မိတီလာခိုင်။

၂၇/၄ ေအ၊ အခန်း (ဆ)၊ ဘုရင့ေ
် နာင်လမ်းမကီး၊
ေရပင်လုံအိမ်ယာ၊ ေြမာက်ဒဂုံ၊

အမှတ(် ၂၇)၊ ၅၇လမ်း၊ ၂ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊

အမှတ် (၄၅၀)၊ ၁၄၄ ရပ်ကွက်၊ ဆင်ြဖရှငလ
် မ်း၊
ဒဂုံ မိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)၊

Room NO.(603), No. 44, ြပည်လမ်း၊
၆ လာ၊ ပင်လထ
ံု ပ
ိ ထ
် ားစံအမ
ိ ်ကန
ွ ဒ
် ။ုိ
၇၂/၇၄၊ ေဒသိနး် တင်လမ်း၊ (၈၉)လမ်းထိပ်၊ မဂလာ
ေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။
အမှတ(် ၅၄)၊ ရွာမေကျာင်းလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊
လင်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။
၃၃၊ မလကန
ု း် လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွမိနယ်၊
ရန်ကန
ု ။်

အမှတ်၂၁၀/ညီ၊ ၂၉လမ်း(၈)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊
အမှတ(် ၁၅)၊ သုခလမ်း၊ ေြမနီကန
ု း် ၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊
အမှတ(် ၁၇/က)၊ သမာဓိ(၂)လမ်း၊ ဆ/က ရပ်ကွက်၊
သဃနး် ကန်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

၁၆၆၄ သန်းထိက
ု ေ
် အာင် ဆန်စပါး၊
ပဲမျးစု
ိ ံ ေရာင်းဝယ်ေရး

၁၆၆၅ Bright Link Steel

၁၆၆၆ 7 mile home Pre School

၁၆၆၇ Great Life International Co;
Ltd
၁၆၆၈ Digital Cottage Business
Group Co; Ltd

လိပ်ဥကုနး် ေကျးရွာ၊ အုတ်ဖိုမိ
အမှတ် - ၂၉၆၈၊ စစ်ေတာင်းလမ်း၊ ၆၄ရပ်ကက
ွ ၊် ဇုံ(၂)၊
ေတာင်/ဒဂုံ၊

၆၀၂၊ တိုက် (၂)၊ ပါရမီလမ်း၊ ၇ ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း။

No. (18), Shwe Bon Thar Housing, Tapinshwehtee
Street, Hlaing Thar Yar Township, Yangon
အမှတ(် ၁၇၇)၊ ကန်းေရမိင်လမ်းသွယ(် ၁)၊ သုဝဏ(၂၃)
ရပ်ကွက်၊ သဃနး် ကန်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ၊

၁၆၆၉ Easy Rider Motorbike Co.,Ltd. အမှတ် (၂၆)၊ ွယ်နလ
ီ မ်း၊ အေနာက်ေစာရန်ပင
ုိ ်
၁၆၇၀ Agro Bio Product Co.,Ltd.
၁၆၇၁ Asia Myint Mo Co.,Ltd.

ရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ(် ၅၇)၊ ေခမာသီ(၃)လမ်း၊ မိေချာင်းကန်အပိုင်း (၃)၊
သဃနး် ကန်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

Building no.C, Room 210, Hnin Si Steet, Highway
Housing, Kamayut T/S

၁၆၇၂ သံလွငခ
် က်
၁၆၇၃ ေအာင်ြမင့်မိုရ်စံအိမ်
ေဆာက်လုပ်ေရးကုမဏီ
လီမိတက်
၁၆၇၄ Art Man Co,.Ltd.

အမှတ-် စဘ(၉၀)၊ ေဆာက်လပ
ု ေ
် ရးလမ်း၊ စန်ေဘာင်
ရပ်ကွက်၊ မတူပီ မိ၊ ချင်းြပည်နယ်။

အမှတ(် ၁၀၉)၊ အေကာက်ခန
ွ ်(၄)လမ်း၊ ၃၉ ဘီ ရပ်ကွက်
ေြမာက်ဒဂုံ
220/222, Botataung Pagoda Road, PZT Township

၁၆၇၅ KHA YAN PYAR LANDSCAPING အမှတ(် ၂၂၃)၊ ေရဂုံတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်း
COMPANY LIMITED
၁၆၇၆ Kida World Education
၁၆၇၇ Pale Nadi Services Co.,ltd.

အမှတ(် ၅၈၅)၊ သီရိ မိင်(၉)လမ်း၊ (၁၃) ရပ်ကွက်၊
လင်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

No. 170,/176, Room 303-305, 3rd floor, MGW

Center,Bo Aung Kyaw Street,Botahtaung Tsp, Ygn
၁၆၇၈ All Teem Co., Ltd.

် ာလမ်းေထာင့၊်
အမှတ(် ၁၀)၊ ဆရာစံလမ်းှင့် ိးု မရိပသ
တိးု ချဲ (၂)၊ ၁၄၄ ရပ်ကွက၊် ဒဂုံ မိသစ်(အေရှပိုင်း) မိနယ်၊
ရန်ကုန်မိ

၁၆၇၉ THURIYA DEEPA CO.,Ltd.
၁၆၈၀ အိမ်ရှင်မ ေဆးဆိင
ု ်
၁၆၈၁ Converge Safety Training &
Consultancy Co.,ltd
၁၆၈၂ ေရသေြပကုမဏီလီမိတက်

၁၆၈၃ Super Star Plus One

(စူပါစတား ပလပ်ဝမ်း)

၁၆၈၄ Sanuki Co.,Ltd

No.477, Room - 5, Botahtaung Township,
Yangon

၄/၁၁, ဗိလ
ု ေ
် တာက်ထိနလ
် မ်း၊

မဂလာရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနားမိ၊ ေနြပည်ေတာ်။

No.295, Room (5-A), 6th Floor, Myoma Condo,
Myoma Kyaung Street, Dagon Township, Yangon
5 (B-3), Yankin Centre
၇၊ ၁၇ လမ်း၊ ဘေလာက် ၆၈၊ နဝေဒးဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊
လင်သာယာ

1007၊ သင်းဝင် ၆ လမ်း၊ ၃၄ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ မိသစ်

ေြမာက်ပိုင်း

၁၆၈၅ ကယ်စင်ဝင
ုိ း် လက်ဝတ်ရတနာအ အမှတ(် ၅၄)၊ ဋ ရပ်ကွက်၊ ဥဇနာ(၉)လမ်း၊
ဌားအေရာင်း

ေြမာက်ဥကလာပ

Services Co,.Ltd

Thingagyen Tsp

စာစီ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း)

၃၉လမ်းှငဗ
့် လ
ုိ ခ
် ျပ်ေအာင်ဆန်းလမ်းေထာင့၊်

၁၆၈၆ Winner Global Logistics
၁၆၈၇ ကမာသစ် (မိတ ၊ ကွန်ပျတာ

၁၆၈၈ Twin Star Co., Ltd

No. 175, Kantaw Myaing Street, 30 Ward, Thuwana
အမှတ် (၂၅၇)၊

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
No. 116/118, Ground Floor, Room No. B, Bo Myat
Tun Street, Botahtaung Township, Yangon.

၁၆၈၉ ရတနာဇွဲ (ေရပန်းထိမ် လုပ်ငန်း)
၁၆၉၀ ASIA ANGELS TRADING
COMPANY

၁၆၉၁ Myanmar Electrical &
Instrumentation Co., Ltd.
၁၆၉၂ Anna Sevices Co.,Ltd.
၁၆၉၃ Bio Super Power ဇီဝသဘာဝ
ပိးု မားကင်းစင်ေရဆိးု သန့်
ေဆးရည်လုပ်ငန်း ဆရာ Bio
၁၆၉၄ ဆုြပည့စ
် န
ိ ေ
် ရ ရတနာဆိုင်

အမှတ(် ၁၁၆)၊ အေဝရာလမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊
လင်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

အမှတ် ၇ (ဂျ)၊ီ နိဗာန် (၁) လမ်း၊ နံသာကုနး် ရပ်ကက
ွ ၊်
အင်းစိန် မိနယ်ရန်ကန
ု ၊်

4th Floor, 38th Street Plaza (YCDC) Building,
Seikkanthar St (Upper Block), Kyauktada Tsp,
Yangon.
အမှတ(် ၁၅၅၆)၊ ၄၂ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ မိသစ်(ေြမာက်)
ရန်ကန
ု ၊်

အမှတ် ၄၂၊ သုခလမ်း၊ ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်၊
အင်းစိန် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်
အမှတ(် ၃)၊ ခိုင်ေရဝါလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊
မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

၁၆၉၅ ေရလက်ေဆာင်
အိမ်တွင်းအလှဆင်ပစည်းများ

၁၆၉၆ OTA Golden Family Co; Ltd
၁၆၉၇ ေကာင်းစံ၀င်းသစ်ခစ
ဲွ က်င
ှ ့်

အမှတ-် (၄၇၈)၊ ေစတနာ(၄)လမ်း၊ (၄၃) ရပ်ကွက်၊
ေြမာက်ဒဂုံ၊ ရန်ကန
ု ် မိ

တိုက(် ၁၁၄)၊ အခန်း(၃)၊ အင်းစိနလ
် မ်း၊ လင်မိနယ်၊

ရန်ကန
ု ် မိ၊

အမှတ်၃၀၇၊ မေကွးလမ်း၊ ၂၃ရပ်ကွက်၊

သစ်အေချာထည်လပ
ု င
် န်း

ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်း၊

သံတခ
ံ ါးှင့်

ေတာင်ဒဂုံ၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

၁၆၉၈ ဦးဝင်းိင
ု ဦ
် း ေအာင်သရဖူ သံပန်း၊ အမှတ် (၁၃၄၃)၊ လသာ(၂)လမ်း၊ (၆၃)ရပ်ကွက်၊ ဇုန် (၂)၊
သံထည်အေဆာက်အဦ
၁၆၉၉ MKK Engineering &
Construction Co.,Ltd.

အမှတ(် ၁၇၆)၊ ဘုရင့ေ
် နာင်လမ်းှင့် အမရာလမ်းေထာင့်၊
ေြမာက်ဥကလာပစက်မဇ
 န
ု ၊် ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊

ရန်ကုန်မိ။
၁၇၀၀ သမာဓိတခ
ံ ါးကျည်းေဘာင်င
ှ ရ
့် ဘ
ိ ပ/၅၂၊ ြပည်ေထာင်စလ
ု မ်း၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊
ေ ာဂေရာင်းဝယ်တပ်ဆင်ေရး

၁၇၀၁ ဦးစိန်ေအး (ေရပန်းတိမ)်
၁၇၀၂ Polygon Global Ltd

၁၇၀၃ မိးု ကိးမိးု အြပည်ြပည်ဆင
ုိ ရ
် ာ
ကုမဏီလီမိတက်

၁၇၀၄ Beyond Distribution Co.,ltd

ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

အမှတ် (ပီ) ၁၂၊ြမနာလမ်း၊ ၅ ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်
၆၃၊ ဘီ ပထမထပ်၊ အင်ကင်းလမ်း ှငး် ဆီကန
ု း်
ေအရပ်ကွက်၊ သုဝဏ၊

အမှတ(် ၄၈)၊ ဓမာုလ
ံ မ်း၊ ကန်/ေတာင်ရပ်ကွက်၊
မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

No.69/70, Phin Si Min Thar Gyi Street, Hlaing Thar

Yar Industrial Zone (4)၊ Yangon
၁၇၀၅ (၁) Winners' Academy

၂၉၉၊ (၇)လမ်း(ေတာင်)၊ အေရှကိကုနး် ၊ အင်းစိန် မိနယ်၊

ကိုယ်ပိုင် အထက်တန်းေကျာင်း

ရန်ကန
ု ် မိ

(၂) Royal Winners' Academy

၅၃၃(A)၊ (၆)လမ်း(ေတာင်)၊ အေရှကိကုနး် ၊

ကိုယ်ပိုင် အထက်တန်းေကျာင်း

အင်းစိန် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

၁၇၀၆ Green Jasper Media &
Advertising Co., Ltd.
၁၇၀၇ "GBS" Golden Bright Star
Hair Dressing

အမှတ(် ၅၇)၊ ပင်လုံ (၂) လမ်း၊ ေရပင်လုံအိမ်ယာ
အပိုင်း(၄)၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ
(၁) ၁၉၊ ေယာမင်းကီးလမ်း၊ ဒဂုံမိနယ် (၂)၊ ၃၂၆၊
ဗညားဓလလမ်း၊ တာေမွ (၃) ၉၊ ကျားကွကသ
် စ်လမ်း၊
တာေမွ

၁၇၀၈ INTERNATIONAL MOTHER
OCEAN COMPANY LIMITED

No.86၊ ေြမညီထပ် ၁၆၆ လမ်း၊ တာေမွကီး (ခ) ရပ်ကွက်၊
တာေမွမိ၊ ရန်ကုန်တိုင်း

၁၇၀၉ Honour Friend Co.,Ltd.

အမှတ်၂၇၆၊ ၄ (က)၊ အေရှြမင်းပိင်ကင
ွ း် လမ်း၊ တာေမွ၊
ရန်ကန
ု ် မိ

၁၇၁၀ အေရှအာရှတံခွန်
ေဆာက်လုပ်ေရး
ကုမဏီလီမိတက်
၁၇၁၁ Toe Ni LL-PVC Door &

၃၄၉(ေြမညီ) မဟာဗလလမ်း၊ ေကျာက်တံတား
၇၀၂(ေြမညီ) ၊ ကုနသ
် ည်လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်း
အမှတ် ၅ ၊ သေြပေဆာင်၊ ြပည်ေထာင်စလ
ု မ်း၊

မှန်/အလူမီနီယ/ံ အိမ်အလှဆင်လု ဒဂုံတ/အေရှပိုင်းခိုင်
ပ်ငန်း
၁၇၁၂ ပညာအလင်းြပ ပု
ံ ပ
ိှ တ
် က
ုိ ်

၁၃၀၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊
ရန်ကန
ု ။်

၁၇၁၃ U Soe Lwin Thein and Group
Co.,Ltd.

No.7(A), East Ywama Quarter, Insein Township,
Yangon.

၁၇၁၄ Billion Force Trading Co., Ltd. အမှတ် (၇)၊ ေအာင်သဒ
ိ လ
ိ မ်း၊ မရမ်းကုနး် မိနယ်၊
ရန်ကန
ု ် မိ

၁၇၁၅ MARTIAL TECH ENGINEERING ၂၄၆/၂၊ ဖိးု ေခါင်လမ်း၊ ၁၄/၂ ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာ၊
Co.,Ltd.

၁၇၁၆ Lucky Baby Myanmar
၁၇၁၇ Gems Kingdom
၁၇၁၈ Auspicious Millennium

ရန်ကန
ု ်

အမှတ(် ၂၂၇)၊ ၁၁ ရပ်ကွက်၊ ေဝဇယာလမ်း၊
ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

216-218, အေနာက် A ဇု၊ံ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်ေအာင်ဆန်းေဈး၊

ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

No.146, Mya Sabel Street (North),

Trading Group Company Ltd. Mayangone Township, Yangon.
၁၇၁၉ M. M. A Home Decoration

(၁၅)၊ သုမဂလာလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊

စတီး၊ အလူမီနီယမ်

ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

အိမ်အလှဆင်လုပ်ငန်း
၁၇၂၀ ပုဂလိက အိမ်ဆိုင်လုပ်ငန်း
အိမ်ေဆာက်ပစည်း

၁၇၂၁ Shine & Caide Club

အကွက(် ၃)၊ ဂျေတ
ိ ာရပ်ကွက်၊ ငပလီမိ။
ဘိက
ု ေလး၊ လှည်းတန်း၊ ကမာေအး ဂမုနး် ပွင၊့် Junction

အိတ်ှင့်အထည်လုပ်ငန်း

ေမာ်တင်

ကုနစ
် ည် ပိုေဆာင်ေရး

မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

၁၇၂၂ ဒွါရာေရြပည် ရခိုင်ြပည်နယ်
၁၇၂၃ Kyaw Mega Power Co.,Ltd.

အမှတ(် ခ/၃၁)၊ ခေရလမ်း၊ ဘုရင့ေ
် နာင်ပ
ဲွ ဝ
ံု င်း၊
No.885/A, 45 Ward, Northdagon, Yangon

၁၇၂၄ Ho Ho Kyaw Security Services တိုက(် ၂)၊ အခန်း(၂၀၄)၊ လင်သီရိအိမ်ရာ၊ လင်မိနယ်
Co.,Ltd.

၁၇၂၅ Inno Power Company Limited. Bargayar Road, No.249, 7 Floor, Maynigone,
Sanchaung

၁၇၂၆ ေရဟသာလက်လ/ီ လက်ကား(မီး အမှတ် (၁၂)၊ ေြမညီထပ်၊ ေရဟသာလမ်း၊
ေသွး)ေရာင်းဝယ်ေရး

၁၇၂၇ ြမဝတီမဘ
ုိ င
ုိ း် ဖုနး် အေရာင်းဆိင
ု ်

(က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

ဆိင
ု (် ၁)- ၈၅/A, ဗဟိုလမ်း၊ ခိုင်ေရဝါ၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊

ရန်ကန
ု ် မိ
ဆိင
ု (် ၁)- ၆၅၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊
၁၇၂၈ ေခတ်လိုက်
ကုနစ
် ည်ပေ
ုိ ဆာင်ေရးလုပင
် န်း

၁၇၂၉ ကိုစိန်ေဌးဓါတ်ပုံဆိုင်

၁၇၃၀ ဂဝင်- ကွနပ
် ျတာ၊ ရီဇို၊
မိတလုပ်ငန်း

၁၇၃၁ ဦးေမာင်ကီး

၁၇၃၂ BBB တာယာှင့်
ဘက်ထရီေရာင်းဝယ်ေရး

၁၇၃၃ မိးု ေသာက်ပန်း (ေဆးမျးစု
ိ ဆ
ံ င
ုိ ် )
၁၇၃၄ LUCKY WAY

ကုန်စည်ပိုေဆာင်ေရး

၁၇၃၅ သာပုံှိပ်တိုက်

၁၇၃၆ Lawkanat Myanmar Group
Company

၁၇၃၇ 7 - 7 Lucky Gems
၁၇၃၈ လွင် သစ်အေြခခံ
ပရိေဘာဂလုပ်ငန်း

၁၇၃၉ Summit ြဖန့ခ
် ျေရး
ီ

မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ
က 117 ကံေကာ်လမ်း (၁)၊ ဘုရင့်ေနာင်ပွဲုံ
အမှတ(် ၂၁/၃)၊ အေရှြမင်းပိင်ကင
ွ း် လမ်း၊ တာေမွ
အမှတ် (၅၁)၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း ၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ လင်သာယာ
အမှတ် ၅၀ ၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း ၆၊ အေနာက်ရပ်ကွက်၊
သာေကတ

၁၄၆၊ ဗိလ
ု မ
် း ဗထူးလမ်း၊ ၄၂ ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံ
(၂၄၄) ၊ မာလာွယ(် ၁)လမ်းထိပ်၊ အင်းစိန်မိနယ်
အမှတ် (ခ/၁၃၃) (A) ၊ ကားကီးကွငး် ၊ ပတ်လမ်း၊
ဘုရင့်ေနာင်

အမှတ် (၂၈/၃၂) ၊ ၄၂ လမ်း (ေအာက်) (၇) ရပ်ကွက်၊

ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်

No (16), Thitsar Street, 12 Qrt, Yankin Township
G - 38, Myanmar Culture Valley, People Park
Yangon

အမှတ် (၁)၊ ရခိင
ု 
် းုိ ေလးလမ်း၊ ရခိင
ု 
် းုိ ေလးရပ်ကက
ွ ၊်
ထန်းတပင်မိနယ်

အမှတ(် ၅)၊ အာသာဝတီလမ်း၊ ေစာရန်ပိုင်

အေနာက်ရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်
၁၇၄၀ ဂဝင်ေမေဆာက်လုပ်ေရး

အမှတ(် ၁၀၇၉)၊ ယူကလစ်လမ်း၊ ရာဇသဂဟအိမရ
် ာ၊

ကုမဏီလီမိတက်

ပုဗသီရိ၊ ေနြပည်ေတာ်

Services (MPS) Co.,Ltd.

Baho Rd, Ahlone Tsp, Ygn

၁၇၄၁ Myanmar Promotional
၁၇၄၂ လင်ြမင့်မိုရ်ပွဲုံ

22/24, Aye Condo, Corner of Shin Saw Pu Rd and
အမှတ် ၆၁, မိသာ ၁ ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့ေ
် နာင်လမ်း၊

ကေလးမိ၊စစ်ကိုင်းတိုင်း

၁၇၄၃ Aung Bphone Kywal Co.,ltd
၁၇၄၄ သမီးေတာ် ကွန်ပျတာ/မိတ
လုပ်ငန်း

အမှတ် ၂၆၄, ေအးေစတီလမ်း၊ ဗမာေအးရပ်ကွက် ၊
ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

ဆိင
ု ် ၁ - အမှတ် ၆/၅, ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း ၊ မဂလာရပ် ၊
ပျဉ်းမနားမိ
ဆိင
ု ် ၂ - အမှတ် L-1, သိပလ
ံ မ်း၊

၁၇၄၅ Diamond Pavilion Gems &
Jewelery

ိ ်ေကျာင်းဝင်း၊ရန်ကုန်
ဒဂုံတကသုလ
Shop 1 , Diamond Plaza, No. 075, Ground Floor,
Mandalay
Shop 2 , Yandanar Mall, No B-188-189, Level 2 ,
Mandalay
Shop 3, Junction City, No.02-C005, Level 2, Yangon
Shop-4, Magway, Shop-5 Pyay

၁၇၄၆ Myint Mo Aung Trading And
Engineering Co.,ltd.

၁၇၄၇ ထူးထူးေကျာ်ေကျာက်ခစ
ဲွ က်
၁၇၄၈ REG Engineering Co.,ltd.

No.708, Waizayandar Tower, Waizayandar Road,
Thingangyun Tsp, Yangon

A 2 / 34 - 35 / စက်မဇ
 န
ု ် ၊ ေရဘိုမိ
အမှတ် - F - 25, စံပယ်လမ်း၊ ချမ်း သာ ေရြပည်အိမ်ယာ၊
၁၀ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်း၊

၁၇၄၉ Here & Now Dance Studio
၁၇၅၀ Peace Myanmar Kumudra
Co.,ltd

၁၇၅၁ WIN STAR

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
အမှတ် - ၂၊ ဗိုလ်ေစာပုလမ်း ှင့် b -1 လမ်းသွယ်၊
သရက်ေတာရပ်ကွက်၊ ကည့်ြမင်တိုင်

No.64 F, KyaikWine Pagoda Road, Mayangone Tsp,
Yangon 09-457197112

Shop 1, No. 91, Hantharwaddy Road, Kamayut

Tsp, Yangon
Shop 2, No. 161, U Chit Maung Road, Bahan Tsp,
၁၇၅၂ မဂလာေရာဂါရှာေဖွေရး
ဓါတ်ခခ
ဲွ န်း

၁၇၅၃ Victory (အလုပ်ဝင်ရန် ြပင်ဆင်

Yangon
၆/၁၊ စည်ပင်းံု လမ်း၊ ရန်ေအာင် (၂)ရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား၊
ေနြပည်ေတာ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ

၆၀၂၊ သမာ ဒိဌိလမ်း၊ ၅ လာ၊ တာေမွမိနယ်

မွမ်းမံသင်တန်းေကျာင်း)
၁၇၅၄ Sanmizu ေသာက်ေရသန့်
လုပ်ငန်း (Bottled Drinking
Water Factory)
၁၇၅၅ ေဒကည်စုလွင,် ကသစ်ပွင့်
ေဘာ်ဒါေဆာင်

အမှတ် - ၃၃၊ သခင်ဖးုိ လှကီးလမ်း၊ မင်းရပ် ရပ်ကွက်၊
လက်ပတ
ံ န်းမိ
အမှတ် ၁၀၊ (၁)လမ်း၊ ေရဝတ်မံ၊ ပုသိမ်မိ၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၇၅၆ RIXS International Co.,ltd

N.74, 31st Street, Lower Block, Pabedan Tsp,
Yangon

၁၇၅၇ London Business Academy

၇၃ လမ်း၊ သဇင်င
ှ ့် ငုေရဝါကား၊ မဂလာ မေလး Block
4, Unit 12

၁၇၅၈ ေရေတာင်ထွန်း အထည်ဆိုင်

တိုက် ၇၊ အခန်း ၃၊ ှငး် ဆီလမ်း, သာရာကုနး် ရပ်ကက
ွ ၊်
မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်

၁၇၅၉ ဝင်းသစာ မိဘရိပေ
် ကာင်းသစာ
ေဆးခန်းများ
၁၇၆၀ ဟသာေဆးှင့်
ေဆးပစည်းေရာင်းဝယ်ေရး
၁၇၆၁ Blossom Technology

ေဒလီယာှင့် ဇလပ်ဝါကား ၊ ၇၀x၇၁) ၊ ဆ - ၂ ရပ်ကွက်၊
ချမ်းြမသာစည်၊ ကျန်းမာေရးေစာင့ေ
် ရှာက်မ၊ မေလး
စံပယ်မိင်လမ်းထိပ၊် ေဂွကီးကုနး် ၊ ပုသိမ်ကီး ၊ ယခင် ရန်ကင်းေတာင်ရပ်
တိုက် ၁၂/၁၊ ေဘာ်စင်လမ်း၊ ၂၄ရပ်ကွက်၊
သုဝဏ၊ သဃနး် ကန်းမိနယ်

၁၇၆၂ မခိုင် အိမ်ေဆာက်ပစည်းဆိုင်

အမှတ် ၁၂ ၊ လုပ် သာ လမ်း၊ (င/ က) ရပ် ကွက၊်
သဃနး် ကန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး

၁၇၆၃ Eden Excellent Storage
Co.,Ltd

421၊ Bo Hum Ba Htoo Road, 6th Quather, East
Dagon Township , Yangon

၁၇၆၄ ေရလိပမ
် င်းယွနး် ထည်လပ
ု င
် န်း

ပုဂံ မိသစ်၊ ကျန်စစ်သားရပ်ကက
ွ ၊် သမုဒရ
 ာဇ်ရပ်

၁၇၆၅ Assembler Computer Centre

အမှတ် (၆)၊ သက်သာဆိင
ု ၊် ေခမာသီလမ်း၊ ဈရပ်ကက
ွ ၊်

(ကွန်ြပတာသင်တန်းေကျာင်း)
၁၇၆၆ ြမတ်သဂ
ိ  ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရး
လုပ်ငန်း
၁၇၆၇ ေရစင်ဟိန်း

၁၇၆၈ ေအာင်သေြပ (၂)
၁၇၆၉ Crest Vantage Company
Limited

ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ
နရ (၂၇၇)၊ GTC လမ်း၊ နမ်းေဘာ်ဝမ် (က)၊ ရပ်ကွက်၊
လွိ င်ေကာ်မိ
ထန်းတပင်ေကျးရွာ၊ အိမ်မဲမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း။
ေဖျာက်ဆပ
ိ ်ကန
ု း် ေကျးရွာ ၊
အမရပူရမိနယ်၊မေလးတိုင်း။

အမှတ် - ၂၉၄၊ (၁) လမ်းေြမာက်၊

အေရှကိကုနး် ရပ်ကက
ွ ၊် အင်းစိန် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

၁၇၇၀ အဆာကူရာ

အမှတ် ၂ A, အခန်း ၆, သုမဂလာလမ်း၊

ြမန်မာေရာင်းဝယ်ေရး

ကျက
ိ ဆအ
ံ ေနာက်ရပ်ကက
ွ ် ၊ သဃနး် ကန်းမိနယ်၊

ကုမဏီလီမိတက်

ရန်ကန
ု ်

၁၇၇၁ စွမ်းအားလပ်စစ်

အမှတ် - ၁၆/၇၉ လမ်း၊ ၃၈ x ၃၈ လမ်း၊ အကွက် - ၆၅၃ ၊
ေဟမ မာ လာ ေတာင် ရပ် ကွက် ၊ မ ဟာ ေအာင်ေြမ

၁၇၇၂ ဟုတဝ
် ါှ ဖုနး် ဆိင
ု ်

မိမေဈးအနီး၊ ေဈးလမ်း၊ မင်းလမ်းရပ်ကက
ွ ် ၊စစ်ကင
ုိ း် မိ

၁၇၇၃ ေကာင်းခန့အ
် ထည်ဆင
ုိ ်

ေြမညီထပ်၊ ဆိုင်အမှတ် (၅၈)၊ ေရမဂလာေဈး၊
မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်

၁၇၇၄ ကမာသစ်လပ်စစ်င
ှ ့်
နာရီလက်လလ
ီ က်ကား

အမှတ် - ၇၊ မဂလာဒုေ
ံ ဈးလမ်းမကီး၊
မဂလာဒုေ
ံ ဈး၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု တ
် င
ုိ း် ေဒသကီး

အေရာင်းဆိုင်
၁၇၇၅ မင်းထက်ေကျာ် သစ်စက်
၁၇၇၆ ဦးြမသိန်း(သမီး) ေဒနီနီလွင်
ေကျာက်ခစ
ဲွ က် လုပ်ငန်း

၁၇၇၇ YBM Company Limited
၁၇၇၈ အီချဂိီ ု ဂျပန်-ြမန်မာ
မျက်မြမင်အေကာြပင်
၁၇၇၉ Z & H International Co.,ltd

မင်း ထက် ေကျာ် သစ် စက်၊ အမှတ်
၂၆၆၊ ေညာင် လှ၊ ေရနံေချာင်း၊ မေကွးမိ

မ ေကွး တိုင်း ၊ ကံ မ မိ နယ်၊ ကိ ပင် တိုက် နယ်

နဂ - ၁၈၈၊ ှင်းဆီလမ်း၊ နမ့ေ
် ဘာ်ဝမ်(ခ) ရပ်ကွက်၊
လွိင်ေကာ်မိ။

အမှတ် - ၄၃၂၊ တ/ဥကလာပ (၁၀)ရပ်ကွက်၊
သစာလမ်းမကီး၊ ရန်ကန
ု ် မိ
Building 24, Ground Floor, 01-04, Pyi Yeik Mon
Housing, No 7 quarter, Kamayut Township.

၁၇၈၀ SUPREMACY COMPANY

A/677, Nwetheingi (1) street,North Okkala, Yangon.

LIMITED
၁၇၈၁ ေဇယျာမျးြမင့
ိ
်ကုမဏီ

No.(176), Nat Nann Village, Nat Nann Villagetract,
Homelin Township, Sagaing Region.

၁၇၈၂ ေတာ်ဝင်စက်သးံု ဆီဆင
ုိ ်

အမှတ် - ၅၈၉ (ခ)၊ မ ရမ်း တ လင်း ၊
ရန် ကုန် - ြပည် လမ်း မ ၊ မိ မ (၁) ရပ် ကွက် ၊
ေမှာ်ဘီမိနယ်

၁၇၈၃ ဆန်စပါးှင့် ပဲမျးစု
ိ ေ
ံ ရာင်းဝယ်ေရး ဧရာဝတီတင
ုိ း် ေဒသကီး၊ ဟသာတခိင
ု ၊် အဂပူမိ၊
အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ ငဝန်ဧရာလမ်း
၁၇၈၄ ြမပန်ဝါကုမဏီလီမိတက်

အမှတ် ၃၁၊ လာဘ်မးုိ ေစွလမ်း အင်းစိန် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ်

Mya Pan Wah Co.,ltd
၁၇၈၅ ဦးေကျာ်ဝင်း+ေဒှင်းဆီ

အမှတ် ၅၈၃/၅၈၅၊ မဟာဗလလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်

၁၇၈၆ Gold Horizon Engineering &

အမှတ် ၂၉၄(၃B)၊ Shwegonedine

Services Co.,ltd
၁၇၈၇ ေရဘုနး် ထက်ကန
ု စ
် ည်

(Middle Qtr), Bahan, Yangon.
မ/ ၃၆၇ ၊ ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မူဆယ်မိ

ပိုေဆာင်ေရး

၁၇၈၈ Electronic Pictures Production ၁၀၉၊ ၅၂-လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။
၁၇၈၉ Shwe Mandalar May Services
Enterprises Ltd

No.12, Room8, Hnin Si Street, Mingalar Taung
Nyunt Tsp, YGN

၁၇၉၀ မိးု မခ (ရာပွင)့် သစ်စက်

ချင်းတွငး် လမ်း၊ (၇)လမ်း၊ စက်မဇ
 န
ု ရ
် ပ်ကက
ွ ၊် ပခုက မိ

၁၇၉၁ K.K.K

ေဖျာက်ဆပ
ိ ်ကန
ု း် ေကျးရွာ၊ သံရည်ကျ ိ
ရပ်ကွက်၊ အမရပူရမိနယ်၊ မေလးတိုင်း

၁၇၉၂ Ikon Trading Co.,ltd

No. 328 (A), Pyay Road, Sanchaung Township,
Yangon

၁၇၉၃ Ruby Weighing & Trading
CO.,ltd

၁၇၉၄ ကယ်စင်ဦး ချည်ထည်လုပ်ငန်း

၁၇၉၅ ေရြမန်မာ

No. G - 4, Bayint Naung Tower, II-A , Bayint Naung
Road, Q -4 , Kamaryut Township , Yangon

အမှတ် ၁၅၊ ယု ဇ န လမ်း၊ ပ ခု က မိ
အခန်းအမှတ် (၃၃)၊ ေဆာက်လပ
ု ေ
် ရးတိက
ု တ
် န်း။
အခန်းအမှတ် (၃၂)၊ ေတာင်ေကျာင်းကီးတိက
ု တ
် န်း၊
ြပင်ဦးလွင်မိ။
မိပတ်လမ်း၊ ခိုင်တရားုးံ ေရှ။

၁၇၉၆ Myanmar Coach Center Co.,ltd အမှတ် (၉)၊ ရန်ကန
ု ်-ြပည်လမ်း၊
ေထာက်ကန့်ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်
၁၇၉၇ Myanmar Certified Training
Centers Co., ltd.

၁၇၉၈ ချစ်စိးု ဦး Car Autoservice
၁၇၉၉ Phoenix General Electrical
Products

10 A, 2nd Floor, Urban Asia Centre, Botahtaung
Tsp, Yangoon.

အမှတ် - ၃၀၈/၃၀၉၊ သစာလမ်း၊
သေြပကုနး် ၊ ဇမသီရရ
ိ ပ်ကက
ွ ၊် ေနြပည်ေတာ်
အမှတ် ၃၁၈/ ၃၁၉၊ ေယာက်ေကာ်လမ်းှင့်

ပဲခူးလမ်းေထာင့် ၊ ၂၃ ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဒဂုံစက်မဇုံ (၁)
ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ ရန်ကန
ု တ
် င
ုိ း် ေဒသကီး

၁၈၀၀ Leon Entreprise

အမှတ် (၁၃၇/ B - 4) , သံလွင်လမ်း၊ကမာရွတ်မိနယ်

၁၈၀၁ Treasure Hope Apex Co.,Ltd

အမှတ(် ၄)၊ ပိေတာက် (၅) လမ်း၊ မိသစ်(ဂ)၊

၁၈၀၂ ဇမကယ်ေဆာက်လုပ်ေရး
ကုမဏီ လီမိတက်
၁၈၀၃ CO2 Solutions Co.,Ltd

ရပ်ကက
ွ အ
် င်းစိန် မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

အမှတ(် ၃၆)၊ ေခမာသီ(၂)လမ်း၊ မိေချာင်းကန်အပိုင်း(၃)၊
သဃနး် ကန်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။
No.160,U Tayoke kyee Road Industrial Zone (2),
Dagon Seikkan Township, Yangon, Myanmar

၁၈၀၄ Falcon Breeze International
Co., Ltd
၁၈၀၅ Golden Heir Trading Co.,ltd

တိုက(် ေအ)၊ အခန်းအမှတ(် ၂၁၀)၊ Highway Complex၊
ဟံသာဝတီလမ်း၊ ရပ်ကွက်အမှတ(် ၆)၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊
ရန်ကုန်။
အမှတ(် ၉၃)၊ သာဓုကန်လမ်း၊ သာဓုကန်စက်မဇ၊ံု
ေရြပည်သာမိနယ်။

၁၈၀၆ ေရစင်ထွနး်

ေဖျာက်ဆပ
ိ က
် န
ု း် ေကျးရွာ ၊ အမရပူရမိနယ်

၁၈၀၇ Royal Hap Co., Ltd

No(113), Hlaing Tsp, Yangon, Myanmar

၁၈၀၈ ချေထာက်
ိ
ပံ့ေရးလုပ်ငန်းစု

အမှတ် (၉)၊ ြဖတ်လမ်း(၃)၊ သန်ပန်ေချာင်းရပ်ကက
ွ ၊်
ေကျာက်ြဖမိ

၁၈၀၉ မိသားစုအထည်ဆင
ုိ ်

ေြမညီထပ်၊ ဆိုင်အမှတ် (၁၂၁) ၊
မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

၁၈၁၀ MKF Company Limited

52/B Anawmar ! St, 13 Ward, Southokkalapa Tsp,
Yangon.

၁၈၁၁ Unique Synergy Co.,ltd

No.7 (A), Thiri Mingalar Street, Kamaryut
Township, Yangon

၁၈၁၂ မီဒို အလှကုန/် လူသးံု ကုန်

No.144, Hledan 3 Qtr, Kamaryut Tsp, Yangon,
Myanmar

၁၈၁၃ Grand Medi Core Co.,ltd

233 (B), Upper Kyee Myint Dyne
Road, East Thardu Ward, Kyee myint dyne
Township, Yangon, Myanmar

၁၈၁၄ TKS Co., Ltd

G-14,R-606 MICT Park Hlaing Township,Yangon

၁၈၁၅ PK Myanmar Trading Co.,Ltd

Yangon-Insein Rd, No36/B, BA13-3rd floor,

၁၈၁၆ ြမင့ြ် မင့မ
် ဆ
ုိ န်ပ
ဲွ ံု

Mayangone Tsp,Yangon,Myanmar

A-76 ၊ ေနာင်းုိ လမ်း၊ ဘုရင်ေနာင်ဝင်း၊
မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု တ
် င
ုိ း် ေဒသကီး

၁၈၁၇ AKK Store

၅/၈ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ စမ်းမိရပ်ကက
ွ ၊် ကေလးမိ

၁၈၁၈ MCC (သန်လျင်) ကွနပ
် ျတာှင့်

အမှတ-် ၂၁၊ သိမ်ကုန်းလမ်း၊ အမထမ်း ရပ်ကွက်၊

စီးပွားေရးကမ်းကျင်မ

သန်လျင်မိ၊ ရန်ကုန်တိုင်း

အထူးသင်တန်းေကျာင်း
၁၈၁၉ ေမာင်ေအာင်လွင် ပိးု ထည်

NO (122), ဗဟိ
ု ၊ံု ဗိလ
ု ခ
် ျပ်ေအာင်ဆန်းေဈး
အမှတ် (၇၂)၊ အေရှ (D) ုေ
ံ ဟာင်း၊
ဗိလ
ု ခ
် ျပ်ေအာင်ဆန်းေဈး

၁၈၂၀ ဧရာုပ်ရှင်ုံ

အမှတ-် ၇ ၊ မိသစ်ရပ်ကက
ွ ၊် ြမစ်ကီးနားမိ၊ ုပ်ရှင်ုံ

၁၈၂၁ Total Logistics Services Co.,ltd No,205/ E, Amara Street Industrial Ward North
Okkalapa Township Yangon

၁၈၂၂ ြမန်မာေရလွင်ြပင်
စက်သးံု ဆီအေရာင်းဆိင
ု ် ၀၀၂

၁၈၂၃ LUXURY HUB MYANMAR
TRADING COMPANY LIMITED
၁၈၂၄ Live Life CO.,ltd

ဦးပိုင်အမှတ(် ၁၆၆)၊ ေညာင်လွန့်ေကျးရွာအုပ်စု၊
တပ်ကုန်းမိနယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်။

အမှတ် (၂၁၆)၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊
ဗိုလ်တစ်ေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။
No. 76 A, 1st Street, South Okkalapa Industrial
Zone, 8 Quarter, South Okkalapa Tsp,YGN

၁၈၂၅ MCG Co., Ltd.
၁၈၂၆ AMT Group
၁၈၂၇ ေအာင်သုခေအး
၁၈၂၈ Myanmar NIC Co.,Ltd
၁၈၂၉ ြပည်ထိပ်ထားကုမဏီ လီမိတက်

လမ်း- ၄၀၊ ၇၁/၇၂ လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမ၊
မေလးမိ

အမှတ(် ၃/၄)၊ ပရဟိတဆိင
ု ခ
် န်း၊ လမ်းမေတာ်လမ်း၊
ေဈးလယ်စးုိ ရပ်ကက
ွ ၊် မေကွးမိ။

ကသ-၇၀၊ ကုနသ
် ည်လမ်း၊ ေကျးပင်ကီးရပ်၊ စစ်ေတွမိ။
No.363(B), Ground Floor, Banyardala Street,

Tamwe Township Yangon, Myanmar
အမှတ် (၈၄၉)၊ ဒုတိယထပ်၊ ထူပါုံ (၁၄)

လမ်း(အေနာက်)၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊
ရန်ကန
ု ် မိ
၁၈၃၀ The Explorer Group (ICT
Service Provider) Co., Ltd.
၁၈၃၁ ြမတ်ေဂဟာ ေဆာက်လုပ်ေရး

အခန်းအမှတ(် TB-3-4)၊ Greatwall Shopping Center,
Corner of 33rd Street & 78th Street, Mandalay.
အမှတ် (၉၇၇) ၂ လမ်း၊ ေအာင်ေမတာ (က)၊ မေကွးမိ

ကုမဏီ လီမိတက်
၁၈၃၂ MEC ကိုယ်ပိုင်
အထက်တန်းေကျာင်း

အမှတ် (၁၀၀/၂က) ၊ (၁၀၀/၂ခ) မဲထီးလမ်း၊
ြပည်ေတာ်သာ၊ မေကွးမိ

၁၈၃၃ Medical Shwe Bhone Co., Ltd အမှတ်၇၃၊၇၄၊ ၇၅၊ ေအာင်သခ
ု လမ်း၊ သဃနး် ကန်းမိနယ်
၊ရန်ကန
ု ် မိ၊
၁၈၃၄ Green Age Film Production

196/200 ဓမသခ
ု ေကျာင်းလမ်း၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

၁၈၃၅ ဇွဲမာန်ဝင့်ေဘာ်ဒါေဆာင်

ု ဝ
် င
ုိ း် လမ်း၊ ၁၂ ရပ်ကွက်၊ မအူပင်မိ
ခံအမှတ-် ၆၊ အိင

၁၈၃၆ ေကျာ်ကီးသီးှပ
ံ 
ဲွ ံု

အမှတ(် ၂၉၁)၊၂၄လမ်း၊ ရန်ပယ်ရပ်၊ သီးှပ
ံ 
ဲွ လ
ံု ပ
ု င
် န်း၊
မေကွးမိ

၁၈၃၇ Biomed Myanmar CO.,ltd

No.(151). Room (B-302), Myawady Bank Luxury
Comlex. Corner ofBogyoke Aung San Road and
Wardan Street, Lanmadaw Tsp. Yangon.

၁၈၃၈ MYANMAR MARITIME

No(2) Zone, Department of Marine Administration

EXCELLENT STARS COMPANY Compound Dawbon
LIMITED
၁၈၃၉ စိးု ဝင်းြမင့် စက်သးံု ဆီ/ My FEEL
စားေသာက်ဆင
ုိ ်

၁၈၄၀ Royal Shine Star Co., Ltd
၁၈၄၁ Sithar Coffee Co.,ltd
၁၈၄၂ WM Power Co., Ltd
၁၈၄၃ Precision Focus Co., ltd
၁၈၄၄ OK Computer Center

၁၈၄၅ Burman Barbershop

ပခန်းကီးေကျးရွာ၊ ေရစကိမိနယ်၊
မေကွးတိင
ု း် ေဒသကီး၊

No(o-1), 22 Street, Bet86x87 Street Mandalay

No.(477), Ground Floor, Aye Yeik Thar(2) Street,
Bahan Township, Yangon09-5098490

အမှတ-် ၁၁၆၊ သမိင
ု း် ဘူတာုလ
ံ မ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊
မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ်

C 1/002, Zawtika Housing, Laydaunkkan Road,

Thingankyung Tsp, Yangon

မိမ (၂)၊ ကန်ပတ်လက်မိ၊ ချင်းြပည်နယ်
No-90, Bogalay Zay Street, Botahtaung Township,
Yangon

၁၈၄၆ ြမြမင့်မိုရ်ကိုယ်ပိုင်
အထက်တန်းေကျာင်း
၁၈၄၇ MEC (Mingalar Education
Center)
ိ ်အထက်တန်းေကျာင်း
ကိုယ်ပုင
၁၈၄၈ QS Logic Co.,ltd

အမှတ် (၉၃၇/ခ)၊ သစာလမ်းမကီး၊ ဘုရားလမ်းမှတတ
် င
ုိ ၊်
၇/ေတာင်ဥကလာ
အမှတ် - ၂၀၊ ပန်း ခံလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိ နယ်၊ ရန် ကုန်
တိုင်း ေဒသကီး
အမှတ1် 9 (စီ) ၊ ဓမာုလ
ံ မ်း၊ (၁၀) ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊
ရန်ကန
ု ။်

၁၈၄၉ ကိ
ု င
ုိ လ
် င်းှင့် ညီအစ်ကိုများ

အမှတ် ၆၄၃ ၊ ၆ လမ်း၊ (၁) ရပ်ကွက် ၊ မရမ်းကုနး် မိနယ်

၁၈၅၀ သီရရ
ိ တနာ ဧည့်ရိပ်သာ

၃/၆၂၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ ေအာင်ေဇယျ
ရပ်ကွက်၊ ကေလးမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း

၁၈၅၁ Mawtaung Landscape Co.,ltd

No(Tha/054), Pyihtaung Su (1st) Street, Ayetharyar
Quarter, Mawtaung Township, Tanintharyi ,
Myanmar

၁၈၅၂ ြမန်မာေရလွင်ြပင်
စက်သးံု ဆီအေရာင်းဆိင
ု ်

၁၈၅၃ Discount Corner (Furniture

မိုင်တိုင် ၃၂၆၊ ြပင်စည်စြံ ပေကျးရွာ၊ ွားထိးု ကီးမိနယ်၊
မေလးတိုင်ေဒသကီး၊

Yuzana Plaza, 4th Floor

Shop)

၁၈၅၄ Queen Telecom Mobile Phone အမှတ-် ၂၅၊ သတိပဌာန်လမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွ၊
ရန်ကန
ု ။်
၁၈၅၅ Everdone Company Ltd

No.(518), (41) Street, between 80 and 81 Street,
Mandalay.

၁၈၅၆ ေရေညာင်ပင် တွင်စက်မလုပ်ငန်း No.500, 127 လမ်း၊ စက်မဇ
 ၊ံု လွိင်ေကာ်။
၁၈၅၇ ဝင်းရတနာပွဲုံ

အမှတ-် ၄၊ စကုလမ်း၊ မင်းဘူးမိ

၁၈၅၈ K & Associates Company

No. Pa- 74-75, Myomazay, Pywe Yone Tan,

Limited

၁၈၅၉ San San Training Centre
၁၈၆၀ ေအာင်သစ်ဆန်း

၁၈၆၁ P3T Design Studio
၁၈၆၂ Dior By Heart (DIOR)

Zabuthiri Township, Naypyitaw

ဘုရင့ေ
် နာင်လမ်း၊ ေအာင်ေဇယျရပ်ကွက်၊ ကေလးမိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ၊

ကချင်ြပည်နယ်၊ ေရကူမိ၊ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်

အမှတ(် ၂၇၂) ဘီ ၊ ကာဘိးု လမ်း၊ ၄၅ ရပ်ကွက်၊
ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

No.D ၊ ေမဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ ရတနာလမ်း၊

သကနး် ကန်းမိနယ်
၁၈၆၃ ဦးြမဆိုင်ကယ်အပိုပစည်း
ေရာင်းဝယ်ေရး

၁၈၆၄ Gloria Cakes & Coffee Shwe
Pyi Hein Co.,ltd

အေရှေဈး၊ ဝန်းသို မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
1+2 Myakhanthar Shop House, Myakanthar Lane,
Kamayut

၁၈၆၅ ုေ
ု ဝ ကုနမ
် ျးစု
ိ ံ ေရာင်းဝယ်ေရး

အာရှလမ်း၊ ေဈးတန်း(၉) ရပ်ကွက် ၊တမူးမိ

၁၈၆၆ Mighty Grace Co.,ltd

458-460, Yathar Condo, 7A, 7F1,
31st Street, Pabedan Township, Yangon

၁၈၆၇ Thiri Silk Collection

အမှတ(် ၃၁-ဘီ)၊ ဘိးု ရာဇာလမ်း (အထက်)၊
ေကျာက်ကန
ု း် ၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

၁၈၆၈ WY Z Private Limited

No . 41/F, Yan Naing Swe Street, Thaketa
Industrial Zone, Yangon

၁၈၆၉ Kyawzay Digital Co.,ltd
၁၈၇၀ Royal Ayeyarwaddy Co.,ltd

အမှတ် (၂၂)၊ ခင်းသာလမ်း၊ ၃ (ခ) ရပ်ကွက်၊
ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

အမှတ် ( 7 ) 87 လမ်း၊ ကန်ေတာ်ေလး၊
မဂလာေတာင်ွန့်

၁၈၇၁ Hyper Power Co., Ltd

သီရရ
ိ တနာအဆင့ြ် မင့ေ
် ဈး၊ အမှတ-် ၅၉၊ ဇမသီရိ မိ၊
ေနြပည်ေတာ်

၁၈၇၂ Do Ko Mo Furniture

စက်မဇ
 န
ု ် (၆)လမ်း၊ ေတာင်ဥကလာ စက်မဇ
 န
ု ၊် ၈ရပ်ကွက်။

၁၈၇၃ တက်ေနဝင်း

အခန်း (၁၁,၁၂)၊ ေရစည်းခုတ
ံ က
ုိ တ
် န်း၊ ုးံ ကီးလမ်း၊

ဓါတ်ပုံ/ဗီဒီယ/ို ဗီိုင်း/
် ုပ်ငန်း
တံဆိပ်ုက
ိ လ
၁၈၇၄ Great Learning Hub ှင့် မူကိ

ုံ ကီးရပ်၊ မုရ
ံ ာွ မိ။
၆၅x၃၁ေထာင့်၊ အမှတ်ဏ/၄၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊
မေလးမိ

၁၈၇၅ Future တံဆပ
ိ ်က
ုိ 
် င
ှ ့်
ေကာ်ြငာလုပ်ငန်း
၁၈၇၆ Pwe 365

အမှတ် (၁၂/၆၄) ၊ ြမသီတာလမ်း၊ မကျးေတာရပ်
ီ
၊
ပျဉ်းမနားမိ
52, 6th Floor, 53rd Street, Middle, Pazontaung
Township, Yangon

၁၈၇၇ JUSTIC Air Con, Sales &

၄(၁၅)၊ ပိေတာက်လမ်း၊ သေြပကုနး် ေဈး၊ ေနြပည်ေတာ်

Service
၁၈၇၈ GEO Smart Company Limited MAHAR BAWGA STREET NO. 19, KYEETAW
QUARTER, MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP
၁၈၇၉ The Irrawaddy

No ( 9 ) , Aung Thiri ( 3 ) Street, ( 28 ) Block, North
Dagon.

၁၈၈၀ KL - ICT Solution

No.2164, 36 Street (Upper Block) kyauktada
Township Yangon

၁၈၈၁ Zar Ni Kids Fashion

အမှတ် (၃၀၈၂/၃၀၉၃)၊ ဒုတိယထပ်၊ ေတာ်ဝင်စင်တာ။
အမှတ် (၃၀၃)၊ သုးံ လာ၊ Times City (Kids Fashion)။

၁၈၈၂ မန်းရာဇာခရီးသည်

11/၃၇၊ တနသာရီလမ်း၊ "ပ"ဝင်း၊

ပိေ
ု ဆာင်ေရးလုပင
် န်း

ေအာင်မဂလာေဝးေြပးကွငး် ၊ မဂလာဒုံ၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

ကုမဏီလီမိတက်

ဇုန်(၃)၊ ေရြပည်သာမိနယ်

၁၈၈၃ ဧရာတံခွန်ေဆာက်လုပ်ေရး

၁၈၈၄ Byamaso Group Co.,Ltd

အမှတ(် ၁၅၆)၊ ပုလဲလမ်းှင့် ဉီးထွနး် ညိလမ်းေဒါင့၊်

အမှတ-် ၉၇၊ အေနာက်ေရဂုံတိုင်လမ်း၊
ေရဂုံတိုင(် အေနာက်)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်

၁၈၈၅ Knowledge Centricity
Education and Consulting
Company Ltd
၁၈၈၆ April Myanmar CO.,ltd

Hlaing University Campus Room - 2,Building 3
Hlaing Township, Yangon Region, Myanmar
Building(12+1)RoomNo. 1201, Parmai Condo,
Parami Road, Ward No.16, Hlaing Township

၁၈၈၇ Lucky Six
ဆန်စပါးေရာင်းဝယ်ေရး

၁၈၈၈ MCC ICT Services Co., Ltd

အမှတ(် ၁၆)၊ ြမတ်ေလးလမ်း၊ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်၊
ပုသိမ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်း

Theingyi Bazaar Block C, Ward 3-4, 3rd Floor

Pabadan Township, Yangon
၁၈၈၉ Aung Pyi Co.,ltd
(ေအာင်ြပည်ကုမဏ)ီ
၁၈၉၀ Youth International College

No (13), Yoe Da Yar Street, 9 Miles, Mayangone
Township, Yangon
No,205, Building 18, MICT Park, Hlaing Tsp, Yangon

Co.,ltd
၁၈၉၁ Prime Living Co.,ltd

54/B, Kabaraye Pagoda Road, Mayangone
Township, Yangon.

၁၈၉၂ ေရြပည့်ဖိး ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း

အမှတ် (၄၆၆)၊ အမှတ် (၂၂-က) စက်မပ
 တ်လမ်း၊
စက်မစ
 းီ ပွားရပ်ကက
ွ ၊် စစ်ေတွ။

၁၈၉၃ အင်ကင်းြဖကုမဏီ လီမိတက်

အမှတ-် ၁၄၇၊ ၃-လာ၊ ခိုင်ေရဝါဗဟို လမ်း၊ ၃ ရပ်ကွက်၊
ကမာရွတ်မိနယ်၊

၁၈၉၄ KSL Fashion Shop

Dagon Center 2, Level 3, N07,N08, Kabaraye
Gamone Pwint, No.25

၁၈၉၅ Phyu Thin Beauty Saloon and အမှတ် (၂၃)၊ အေနာက်မိပတ်လမ်း၊
Hair Extensions Services
၁၈၉၆ ေလာကနတ် ုပ်ရှင်၊
ဇာတ်လမ်းတွဲှင့် ဗီဒီယို
ထုတ်လုပ်ေရး
၁၈၉၇ DELTA SCIENCE COMPANY
LIMITED
၁၈၉၈ ထွနး် သွငသ
် တတူးေဖာ်ြခင်း
ကုမဏီလိမိတက်
၁၈၉၉ S & C INTERNATIONAL
TRADING & SERVICES
MYANMAR LIMITED
၁၉၀၀ True Light Insight Trading
Co.,ltd
၁၉၀၁ Nice Vacation Tourism
Company Limited
၁၉၀၂ Shwe Yadanar Thin Kha Co.,
Ltd
၁၉၀၃ Moe Thitsar Myay Co.,ltd

ဆရာစံေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကန
ု ။်
အမှတ-် ၁၀၊ ၃ လမ်း၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုနး် မိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်း
No.21, Kyan Sit Thar st, (Nga)Ward, North Okkala
Industrial Zone North Okkala Township,0943193575
အမှတ် ၁/ဘီ၊ ြမစ်ကီးနားလမ်း၊ စက်မဇ
 န
ု ် (၁)၊ ဒဂုံ မိသစ်
(ေတာင်ပိုင်းမိနယ်)၊ ရန်ကန
ု ် မိနယ်
No.21/22, Level 3, 13 Quarter, Hlaing Township,
Yangon.
ခံအမှတ(် ၁၉)၊ ေမတာ(၁)လမ်း၊ (၁၄/၂) ရပ်ကွက်၊
တ/ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်
No 7, Kyaung Street, Ward No 14, Yankin
Township, Yangon
နံပါတ် (၁၄)၊ ေရအုံးပင်အိမ်ယာ (၄)၊ (၃) ရပ်ကွက်၊
ရန်ကင်းမိနယ်
No.(700), Yamanay (4) Street, (34) Quarter, North
Dagon Township, Yangon.

၁၉၀၄ Vinny Fitness Equipment

ေတာင်ဒဂုံစက်မဇုန်(၁)၊ ၁၃၁ (က) ြမစ်ကီးနားလမ်း

၁၉၀၅ Tun Myat Saydanar Co.,ltd

No. 83, Myo Shaung Street, Dine Win Kwin Qtr,
Mawlamyine Tsp, Mon State

၁၉၀၆ သစ်သစ်ဆန်း အိမ်ေဆာက်ပစည်း No. 319, thisar street, thapaykhone ward, zabuthiri
township, Naypyitaw
၁၉၀၇ Junior Thargyi

အမှတ် (၂၅)၊ ဆင်စွယ်ပွတ်ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းရပ်၊
အမရပူရမိ

၁၉၀၈ ဝင်းလဲ့ေရရည်အထည်ှင့်

ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ ပင်လုံရပ်ကွက်၊ ကေလးမိ

ပိးု ထည်လပ
ု င
် န်း

၁၉၀၉ Strength Business Group Co., No (238/B), Byamaso Road, (6) Quarter, South
Ltd
၁၉၁၀ ရှီရှဲဒိုး အလှြပြပင်ေရး၊

၁၉၁၁ စိးု ရာဇာ ကုန်စည်ပိုေဆာင်ေရး
လုပ်ငန်း

၁၉၁၂ ေရအိုး မိတဆိုင်
၁၉၁၃ ခန့်ကေမာဇကုမဏီလီမိတက်

Okkalapa, Yangon
ေဇာတိကလမ်း၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ ပခုက မိ။
အခန်း (၁)၊ အေဆာင်(ဇ)၊ ပိေတာက်လမ်း၊
ဘုရင့ေ
် နာင်ပ
ဲွ တ
ံု န်း၊ မရမ်းကုနး် မိနယ်။
အမှတ-် ၇၊ သိပလ
ံ မ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကက
ွ ၊်

အလုံမိနယ်။

၅၃ှင့် ၅၄ ကား၊ ၄၀-၄၁ ကား၊ ေတာ်ဝင်လမ်းသွယ်၊

မဟာေအာင်ေြမ၊ မေလးမိ
၁၉၁၄ အြပည်ြပည်ဆင
ုိ ရ
် ာ
ြမင့်တင်ေရးှင့် ပညာေရး

အမှတ် ( ၁၁ )ေအ၊ အင်းယားလမ်း၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊
ရန်ကန
ု ် မိ

အဖွဲအစည်း (အိုင်ဒီယာ)
လီမိတက်
၁၉၁၅ Travelling Journal
၁၉၁၆ 88 Toys Store
၁၉၁၇ New Colour Co.,ltd.
၁၉၁၈ Morning မိတ၊ ကွန်ပျတာ
၁၉၁၉ Fast Moving Distribution
Group Co.,ltd.

၁၉၂၀ ဦးမျးဝင်
ိ း

အေဝးေြပးကုန်တင်ကား
ေြပးဆွဲြခင်းလုပ်ငန်း

အမှတ(် ဈ/ ၃၃/ ၂၂၂-က)၊ ေရြဖလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊
ေရြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ-် ၁၅(ဘီ)၊ ေကျာင်းလမ်း၊ ေစာရန်ပိုင်၊
ေတာင်ရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်

အမှတ် ၄၅၃၊ က ၊ ၄/ တ ရပ်ကွက်၊ ြမင်ေတာ်သာလမ်း ၊
သာေကတ၊ ရန်ကန
ု ်

အမှတ(် ၂၃၅)၊ လမ်းမကီးလမ်း၊ူပေြမာက်ရပ်ကွက်၊

စစ်ေတွမိ။

A4-A5,Ahnawyathar complex, Pyay Road,
Kamaryut Yangon

ရပ်ကွက(် ၅)၊ ခံအမှတ(် ၁၃၅)၊ ဗိလ
ု မ
် ှ းဖိးု ကွနး် လမ်း၊
ေတာင်ငူမိ။

၁၉၂၁ ေကာင်းခန့် မှန
် င
ှ ့်
အလူမီနီယံလုပ်ငန်း

၁၉၂၂ Tun True Printing Press
၁၉၂၃ ဦးေအာင်သိန်း (ပါဝါ)
၁၉၂၄ ထူးပု
ံ ပ
ိှ တ
် က
ုိ ်
၁၉၂၅ 7.2 အိမ်ေဆာက်ပစည်း ခံသးံု
ပစညး် အမျးမျ
ိ းှ
ိ င့် ကုနစ
် ဆ
ံု င
ုိ ်

Block2, Type 2, MYA Nan Dar condominium,
bustop street, ykk(10), Pyin Oo Lwin

မ/၄၉၈၊ ၂၂ လမ်းှင့် ေကာလိယလမ်းေထာင့(် ၁၃)

ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပ

No. 7(B-1), Thiri Theinga St, ShweBo Industrial

Zone, ShweBo

(၂၂၅) အေရှမင်းလမ်း၊ သန်လျင်တံတားအိမ်ရာ၊
ရန်ကန
ု တ
် င
ုိ း် ၊ ၁၀ေတာင်၊ ၁၃ရပ်ကွက်၊ သာေကတ။

No.(Tha/055), Pyihtaungsu (1)st Street, Myoma
Quarter, Mawtaung Township, Thanintharyi,

Myanmar.
၁၉၂၆ Human Wave Services Co., Ltd အမှတ် (၇၉)၊ ၇လာ၊ ၃၈လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊
၁၉၂၇ Andaman Eight Co., Ltd
၁၉၂၈ Family Aye Ko Construction
Co.,ltd

၁၉၂၉ ြမန်မာေြမ စွမ်းအားြမငေ
့် အဝမ်း
မီးဖိထ
ု တ
ု လ
် ပ
ု ေ
် ရးလုပ်ငန်း
၁၉၃၀ ဘက်စတ
် းူ ဂေဟဆက်၊တွင်ှင့်

ရန်ကန
ု ် မိ။

NO-55/A၊ ခေရရိပ်သာလမ်း၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

အမှတ(် ၃၈)၊ ဇီဇဝါအိမရ
် ာ၊ သံသမ
ု ာလမ်း (၁၅) ရပ်ကွက်၊
ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။

(၁၀ မိုင)် ၊ မင်းဘူး - မင်းလှ ကားလမ်း၊
မင်းဘူးမိနယ်၊ မေကွးတိင
ု း် ေဒသကီး
ပပ-၂၁/၅၉+၆၀ ၊ ပဒုမာ လမ်းှင့်

စက်မလ
 ပ
ု င
် န်းသုးံ ပစညး်

ေယာမင်းကီးလမ်းေထာင့၊် ြပည်ကီးတံခန
ွ ် မိနယ်၊

ေရာင်းဝယ်ေရး

မေလးမိ။

၁၉၃၁ GB Shwe Nyi Ko Co.,ltd
၁၉၃၂ ြမန်မာလူငယ်များ
ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

အမှတ် (၆၁၇)၊ ပုလဲလမ်း၊ (၁) ရပ်ကွက်၊
ေရြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကန
ု တ
် င
ုိ း် ေဒသကီး။

အမှတ် (ဖတ-၃၁၀) နယ်ေြမ - ၁၂၊ မိေရှာင်လမ်း၊
ေကျာင်းကီး စုရပ်ကက
ွ ၊် ေတာင်ကီးမိ။

ေဆာက်လုပ်ေရး
ကုမဏီလီမိတက်
၁၉၃၃ Smart Diamond စက်ပန်းတိမ်

အမှတ်၂/ဏ၊ ၂၇လမ်း၊ ၆၅x၆၆လမ်းကား၊ မေလးမိ။

၁၉၃၄ မဟာနည်းပညာ

အမှတ(် ၁/ခ)၊ သေြပလမ်း၊ ၂-ကရပ်ကက
ွ ၊်

ေဆာက်လုပ်ေရး ကုမဏီ
လီမိတက်

မဂလာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

၁၉၃၅ ိုင်တိုးေအာင် (ြမန်မာ)
အာဂိဂ
ု ု(ပ်) ကုမဏီလီမိတက်

No.844, Aung Thiri St, North Dagon
Township, Yangon

၁၉၃၆ နန်းထိက
ု ေ
် အာင် အထည်ဆိုင်ှင့် A-13, 15, မိမေဈး၊ ေနြပည်ေတာ်။
မဂလာခန်းဝင်ပစညး်
အေရာင်းဆိုင်
၁၉၃၇ APEX Partners Co., Ltd

၁၉၃၈ Shiny Star Car Wash & Spa
Shwe Pyi Hein Co.,Ltd.

၁၉၃၉ MYANMAR PRODIGY Co., Ltd.

(၄)၊ ပထမထပ်၊ အဂပလ
ူ မ်း၊ စမ်းေချာင်း၊ ရန်ကန
ု ်
200 Damah Thukha Kyaung Ln Hlaing, Yangon
No. 235, 2nd Floor,/B3, 12th Street, Mayangone
Township, Yangon

၁၉၄၀ Professional Security Services Room 105, Building D1, No 247/269, Delta Plaza,
Co.,ltd

၁၉၄၁ သူကယ် Automobile Service

Shwe Gon Daing Road

ဓမလ
ံု မ်း ၊ အမှတ် ၁၂ ရပ်ကွက် ၊ ပခုက မိ

၁၉၄၂ Lucky bird Trading Co.,Ltd

အမှတ(် ၃၅၅)၊သိမ်ြဖလမ်း၊မဂ်လာေတာင်ွန့်မိနယ်။

၁၉၄၃ ဦးေမာင်ဆန်း သစ်ခစ
ဲွ က်င
ှ ့်

၈/ ၁၀၆၊ တပ်ဦးသီတာရပ်ကွက်၊ ကေလးမိ

သစ်အေချာထည်စက်

၁၉၄၄ ေရာင်ြခည်ဦးသကန်းတိုက်

အမှတ-် ၃၀၊ ရာဇသကနလ
် မ်း၊ ၅၁ ရပ်ကွက်၊ မ/ဒဂုံ

၁၉၄၅ စိးု ထက် အထည်ချပ်လုပ်ငန်း

အမှတ် (၃) သုဓမာလမ်း၊ ည/ ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပ

၁၉၄၆ ြမတ်ြမင့်မိုရ်တာယာဘက်ထရီ

အမှတ(် ၁၃၃၉/၁၃၄၀)၊ ဗိလ
ု မ
် ှ းဗထူးလမ်း၊ ၄၆ ရပ်ကွက်၊

ေရာင်းဝယ်ေရး

ဒဂုေ
ံ ြမာက်ပင
ုိ း် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

ဓာတ်ပလ
ံု ပ
ု င
် န်း)

လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

၁၉၄၇ စွမ်းအား (ကွန်ပျတာ/မိတ/
၁၉၄၈ "ပျ ံလား" ဓာတ်ပုံှင့်ဗီဒီယို

အမှတ် (A+1), ဗဟိုရ်စည်အိမ်ယာ၊ ၁၀ ရပ်ကွက်၊

အမှတ် (၂၄၉)၊ ရတနာသီရလ
ိ မ်းမကီး၊ ကည်စရ
ု ပ်ကက
ွ ၊်

ိက
ု က
် းူ ေရး

ေဒါပုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

အိမ်ေဆာက်ပစည်း

(၆)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

၁၉၄၉ မိဘေမတာ ေရဥသာ
ေရာင်းဝယ်ေရး
၁၉၅၀ Super Star ဓာတ်ပုံဆိုင်
၁၉၅၁ အလကာဝတ်ရည် ပုံှိပ်တိုက်
၁၉၅၂ သဒါကည်ြဖ အိတ်ချပ်လုပ်ငန်း

အမှတ် (၁၁၇၅-D)၊ ၄-လာ၊ oသုမဂလာလမ်း၊

အမှတ(် ၃၄)၊ ေြမညီထပ်၊ (၅၂)လမ်းေအာက်၊
ဗိုလ်တစ်ေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

အမှတ် (၁၃၅)၊ လုံးသွယ် (၁)လမ်း၊ ၂၉ ရပ်ကွက်၊

သုဝဏမိ

၁၈၄၊ စွဘေ
် တာ်လမ်း၊ ေရနံသာရပ်ကက
ွ ၊်
ဥတရသီရိမိနယ်၊

၁၉၅၃ Amazing Dreams Travels &

အမှတ် (၈၈)၊ ဗဟိလ
ု မ်းှင့် မကီးကီးလမ်း၊

Tours

စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

ေရငန်ပဇ
ု န
ွ ေ
် မွးြမေရးလုပင
် န်း

ကုလားတန်ေကျးရွာ

၁၉၅၄ ဇွမ
ဲ သ
ိ ားစု
၁၉၅၅ သံလွင်စံကုမဏီလီမိတက်
၁၉၅၆ ထူးတင့်ေမကုမဏီ

လုပ်ကွက်အမှတ-် ၇၊ မရမ်းစွဲဘာ ေရငန်ပုဇွန်ေမွးြမေရးဇုံ၊
15/B/3, နတ်စင်လမ်း၊ ေစာ်ဘာွ းကီးကုနး် ရပ်ကက
ွ ၊်
အင်းစိန် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

အမှတ(် ၂B/ခ)၊ မစိးု ရိမ်လမ်းသွယ(် ၃)၊ (၅) ရပ်ကွက်၊

မရမ်းကုနး် မိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ

၁၉၅၇ မိဘဂုဏ်ေရာင် ဟာလာဆန်စက် မကျးကန်
ီ
ေကျးရွာ၊ ေကာ့မှးမိနယ်။
၁၉၅၈ Elixen အထည်လုပ်ငန်း
၁၉၅၉ Ginza Japanese Language
Centre

အမှတ် (၄၀)၊ စက်တင
ွ း် လမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကက
ွ ၊်
အလုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ။

တိုက် (၂) ၊ အခန်း (၁၂) A ၊ ဒုတိယထပ်၊
ု ။်
လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊ ရန်ကန

၁၉၆၀ King's Bright Wedding Studio အမှတ် (၄၀)၊ စက်တင
ွ း် လမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကက
ွ ၊်
၁၉၆၁ Min Kaung Mon Co.,Ltd
၁၉၆၂ ဘုနး် ြပည့လ
်  ံ (မိသားစု)
စက်မလ
 က်မ လုပ်ငန်း

၁၉၆၃ သိနး် ထိက
ု စ
် ၊ံ ေအာက်စီဂျင်ှင့်
မှးဖိဂ
ု က်(စ်) ေရာင်းဝယ်ေရး

၁၉၆၄ ဆင်ဗလ
ုိ ် သကနး် တိက
ု ်

အလုံမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

အမှတ(် ၆၉)၊၆ လာ၊ သီတာလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွ
(၈၅)၊ တလိုင်းေချာင်း၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ပုသိမ်အေနာက်
အမှတ် - ၂၁၈/ ရန်ဝန်းလမ်းေဟာင်း၊ သေြပလှရပ်ကက
ွ ၊်
ပျဉ်းမနားမိ

တိက
ု ် - ၅၊ အခန်း ၀၀၂၊ ပုဇွန်ေတာင်ဥယျာဉ်အိမ်ယာ,

ရန်ကန
ု ် မိ

၁၉၆၅ ထွန်းရတနာ ရာဘာပစညး် စက်ံု အမှတ-် ၃/၃၊ သဲတန်းလမ်း၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်ရာွ ၊ သန်လျင်
၁၉၆၆ ကယ်တံခန
ွ ်
၁၉၆၇ Royal Gold Khit Co; Ltd
၁၉၆၈ ဦးေဇာ်မင်းွန့်
ငါးေမွးြမေရးလုပင
် န်း

၁၉၆၉ ဓမေရာင်ဇင် သကန်းတိုက်

အမှတ(် ၃၈၅)၊ ထနီးလမ်း၊ ကမ်းနားလမ်း
အလယ်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်

အမှတ(် ၆ B)၊ မဟူရာလမ်း၊ ကျက
ိ ဆရ
ံ ပ်ကက
ွ ၊်
တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ် မိ
ရန်ကန
ု တ
် င
ုိ း် ေဒသကီး၊

ခရမ်းမိနယ်၊ အုတ်ဖိုေကျးရွာ

အမှတ် (၃၈) ၊ သတိပဌာန်လမ်း

ကျားကွကသ
် စ်ရပ်ကက
ွ ်
တာေမွမိနယ်

၁၉၇၀ တညင်ကားမီးခွကရ
် လ
ှ ်
ဘန်ဘာြပြပင်
ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း
၁၉၇၁ ေရြပည်တန်ရာဘာကိတ်
၁၉၇၂ Myanmar Integrated

အမှတ် (၁၇/၁၉) ၁၀၀ လမ်း၊ လွတ်လပ်ေရးရပ်ကွက်၊
မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်
၂၇၀ (က)၊ ေဘာဂဗလလမ်း၊ င - ရပ်ကွက်၊
ေြမာက်ဥကလာ၊ စက်မဇ
 န
ု ်

၂၅/၃၀၊ ေခမာသီလမ်း၊ ေြမာက်ဥကလာပစက်မဇ
 န
ု ၊်

Communication Trading
Co.,Ltd
၁၉၇၃ မေလးဝင်းြမင့်
စက်မလ
 က်မလုပ်ငန်း

၁၉၇၄ ေရဝါေြမ မိဘ
ု င
ုိ း် ဖုနး် ၊

ဆက်စပ်ပစညး် ၊ ြပြပင်ေရး ှင့်
ေငွလဲ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း
၁၉၇၅ Tell International Co.,ltd
၁၉၇၆ ေရနဂါးစားေသာက်ဆင
ုိ ်
၁၉၇၇ ထွနး် အမန့် ကိတစ
် က်လပ
ု င
် န်း
ေရနံေချာင်း စက်မဇ
 န
ု ်

၁၉၇၈ SP အမန့်ကိတ်လုပ်ငန်း
၁၉၇၉ Ingynn Gift

ဘူတာလမ်းှင့် ဂမာလမ်းေထာင့၊် လွိ င်ေကာ်မိ
အမှတ် (၃၆)၊ ၇၆ လမ်း၊ ၁လမ်း ၂ လမ်းကား၊
ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်၊ မေလးမိ
No.113, Anada Thuriya St, 10 Miles, Insein
Township

မိးု အေရှရပ်၊ ဆင်ြဖကန်း၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ စလင်းမိနယ်၊

မေကွးတိင
ု း် ေဒသကီး၊

စက်မဇ
 န
ု ၊် ေရနံေချာင်းမိ
အမှတ် ၁၆၅/၁၆၈၊ ရန်ေဝးရပ် (၁၉)လမ်း
မေကွးမိ

ယခင်- အမှတ(် 001/B)၊ မင်းကီးလမ်းအိမ်ယာ၊ အင်းစိန်၊
ရန်ကန
ု ။် ယခု - အမှတ(် ၈၁၂/၅)၊ သစဝါဒီလမ်း၊

၁၉၈၀ TN Plastic & Kitchen Ware
၁၉၈၁ ထွနး် လင်းသာ (MMT)
လာထိးု စက်

၁၉၈၂ ဖိး ဟာလာဆန်စက်လုပ်ငန်း

၁၉၈၃ ြမရတနာဟာလာဆန်စက်
၁၉၈၄ နန်းေနြပည် (၂)

၁၉၈၅ Shine ဆပ်ြပာအမျးမျ
ိ းှ
ိ င့်
ေခါင်းေလာ်ရည် လုပ်ငန်း

၁၉၈၆ စန်းေသာ်တာဆန်စက်လုပ်ငန်း

ေအာင်ဆန်း၊ အင်းစိန်၊ ရန်ကုန်။
နံပါတ် (၁၀)၊ ပိေတာက်လမ်း၊ တပ်ြပင်ရပ်၊ မိတ် မိ
အကွက် (၂၃၀) ၊ စက် မ ဇုန် အပိုင်း (၁)
လွိင် ေကာ် မိ ၊ ကယားြပည်နယ်
သရဖီလမ်း၊ အုတ်တွင်းမိ။

No.(3) Quarter, Kyawe Pwel City, Oak Twin
Township, Bago Region.

ြမန်မာ့ေကျာက်ြမတ်ရတနာြပတိက
ု ၊် ေနြပည်ေတာ်
၁၀ လမ်း၊ ေအာင်ေမတာ (က)၊ မေကွးမိ
ရွာသာကီး ေကျးရွာ၊ ကန်ဆယ
ွ ် အုပ်စု၊ ပွငြ့် ဖမိနယ်။

၁၉၈၇ City Love Gems & Jewellery

ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာြပတိက
ု ၊် ေနြပည်ေတာ်

လက်ဝတ်ရတနာှင့်
ေကျာက်စမ
ိ ်းုပတ
် ၊ု ုပ်ထွငး် များ
၁၉၈၈ Rising Tide Company Limited အမှတ် - ၁၀၃၊ ၅ ဘီ၊ ကန်းေတာလမ်း၊ မုန့/် ေတာင်
၁၉၈၉ Royal Paramount Business &
Services Co., Ltd
၁၉၉၀ Taw Win 77 Co.,ltd
၁၉၉၁ မဂလာသီရိဟိုတယ်၊
ေနြပည်ေတာ်

၁၉၉၂ Innlay Lover Travel & Tour

ရပ်ကွက်၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ်
အမှတ် - ၄၀၊ မလကန
ု း် လမ်း ၊

( ေြမညီ/ ပထပ်) ေကျာက်ေြမာင်း၊ တာေမွ
No . 416/ KHA , 82 Road , Bet (32 x 33), Chan Aye
Thar Zan Township , Mandalay Myanmar

Yarza Thingha Road, Dekhina Thiri Tsp, Hotel Zone
(1), Nay Pyi Taw

အမှတ် (၁၈-B)၊ သုခဝတီလမ်း၊ ၆ ရပ်ကွက်၊

Co., ltd

ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကန
ု ။်

သမဝါယမ အသင်းလီမတ
ိ က်

Mawtaung Township, Tanintharyi, Myanmar.

၁၉၉၃ ေမာေတာင်အေထွေထွစီးပွားေရး Pyihtaung Su (1st) Street, Myoma Quarter,

၁၉၉၄ United Nilar Agribusiness

No. 56 (A+B), U Shwe Bin Street, Industrial Dagon

Co.,ltd

Seik Kan Tsp, Zone (1), Yangon.

Furniture

မိတ် မိ

၁၉၉၅ Yoon Home Decoration &
၁၉၉၆ ေရကမာဆန်စက်
၁၉၉၇ မိတ်မိသား
၁၉၉၈ ရတနာထိုက်ဆန်စက်
၁၉၉၉ မိသားစုသစ်စက်
၂၀၀၀ တြပည်သူစတိုး
(ဦးေအာင်ေဇာ်လင်း)

၂၀၀၁ ေရငါး စတီးကုနေ
် ချာ
ထုတ်လုပ်ြခင်း
၂၀၀၂ နန်းဘိဘ
ု လ
ုိ င
ွ ်

အမှတ် (၇/၈)၊ ေအးချမ်းြဖစင်လမ်း၊ တုတ်တန်းရပ်၊

ေဒါက်တာဘသန်းလမ်း၊ မိမ (၁) ရပ်ကွက်၊
ပန်တန်ဆာမိ၊ ေညာင်ေလးပင်မိနယ်၊ ပဲခးူ တိင
ု း်
အမှတ် - ၉၀၃၊ ေငွပုလဲ (၁)လမ်း၊ ၃၅ ရပ်ကွက်၊

ေြမာက်ဒဂုံ

အမှတ် (၂) ၊ ဘူတာရပ်၊ မတရာမိနယ်၊ မေလးတိုင်း

၁၂-၁၄လမ်းကား၊ ၈၈လမ်း ြပည်ကီးရန်လရ
ံု ပ်၊ အကွက်
၄၁၅/၅

အကွက(် ၄၂၆)၊သံ/ေရှ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊မေလးမိ
ငပိနလ
် မ်း၊ ရွာကီးေတာင်ရပ်ကက
ွ ၊်
စစ်ေတွမိ၊ရခိုင်ြပည်နယ်။
(၂/၂၃၉)၊ ေကျာက်တလုံးလမ်းမကီး ၊ ကန်ကီးရပ်ကက
ွ ၊်
ေတာင်ကီး။

၂၀၀၃ မိဘေကျးဇူးအထည်ဆင
ုိ ်

၂၀၀၄ နဒီ (သသ
ီ ခ
ု ) ေဆးဆိင
ု ်

ုံ ၁၅ အခန်း (၆)လမ်း၊ ဆိပ်ေဈးလမ်း ၊ မိတ် မိ။
No. (D-2) Pyidawthar Street, Kan Thar Ward,
Magwe

၂၀၀၅ ေဒတင်ေအး ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရး အမှတ် (၇၆) အိုင်ပွန်ေကျးရွာ၊ ဘီလင်းမိနယ်
၂၀၀၆ ပန်းသဇင် (၂)

နရ -၁၆၆ (က) စိနပ
် န်းလမ်း၊ နမ့ေ
် ဘာ်ဝမ် (က)

ကယားိးု ရာယက်ကန်း လုပ်ငန်း လွိင်ေကာ်မိ
၂၀၀၇ Chan Café & Food
၂၀၀၈ သုခစံ ဆန်စက်
၂၀၀၉ ဂွတ်ဂွတ် စားေသာက်ကန
ု ်
လုပ်ငန်း

၂၀၁၀ ှငး် စီ

၂၀၁၁ ေဒြမင့်ြမင့်ကည် ေတာင်ဇလပ်

၂ မရမ်းချလမ်
ိ
း (၅) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ကန်းကေလးေကျးရွာ၊ ေရလိန်ေကျးရွာ အုပ်စု၊

ေမာ်လမိင် ကန်းမိတယ်

အမှတ် ၆၂၊ ေရဝဆွဲ ဘုရားလမ်း၊ ဝဲကန်း
ဆင်ဆပ
ိ ရ
် ပ်ကက
ွ ၊် ထားဝယ်မိ

(၇/၂၂၆)၊ မဟူရာလမ်း၊ ရတနာသီရ၊ိ ေတာင်ကီးမိ
အမှတ် (၃၀၆)၊ ၈၉ လမ်း၊ ၃၂ x ၃၃ ကား ၊
ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊

၂၀၁၂ ဟန်ထန
ွ း် သစ်ခစ
ဲွ က်

် ာေလဆိပ်၊ မေလးတိုင်း
မေလးအြပည်ြပည်ဆိုငရ
(၁/၃၄)၊ ၅လမ်း၊ အမှတ် ၁၂ ရပ်ကွက်၊ ေအးသာယာမိ။

၂၀၁၃ ဦးမင်းမင်းထွန်း ေရနံချက်လုပ်ငန်း ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
၂၀၁၄ ေဒေစာမူ သစ်အေြခြပ
အိမ်တွင်း စက်မလ
 က်မလုပ်ငန်း

၂၀၁၅ ှင်းေမတာ

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

(၁/၄၆)၊ (၇)လမ်း၊ ေအးသာယာစက်မဇန
ု ၊် ေတာင်ကီးမိ
အေရှမိပတ်လမ်း၊ သစ်ေတာရပ်ကွက်၊ေတာင်ကီးမိ

၂၀၁၆ ထွနး် ထွနး် စားေသာက်ကန
ု လ
် ုပ်ငန် ေမတာမိင်ရပ်ကွက်၊ တန့်ဆည်မိ၊
း

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၂၀၁၇ ေရအားမာန်

(၁၅/၂၈)၊ ရပ်ေစာက်လမ်း၊ လငဘ
် သ
ံု ာ(၁)၊ ေရေညာင်မိ

၂၀၁၈ စတားဟသာ ကုမဏီလီမိတက်

၁၈၊ စစ်ကလ
ဲ မ်း၊ ဥယျာဉ်ေတာင်၊ ဟသာတမိ၊

၂၀၁၉ ခရီးသွားလုပ်ငန်း(Miss Island)
၂၀၂၀ မျးြမန်
ိ
မာဆန်စက်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

အမှတ-် (A- 17) စုေပါင်းုးံ လမ်း၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ ေငွေဆာင်မိ
ကုနး် သာ၊နတ်တလင်းမိ

၂၀၂၁ ဦးဘတင်ထီးဖိနပ်လက်လ/ီ လက် မိမေဈးကီးဝင်း၊ေကျးပင်ကီးရပ်ကက
ွ ၊် စစ်ေတွမိ၊
ကားေရာင်းဝယ်ေရး

ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၀၂၂ "ေဒစမ်းစမ်းဝင်း"
ဆန်စပါးေရာင်းဝယ်ေရး
၂၀၂၃ ြမတ်ြမင့်မိုရ်ေဘာ်ဒါေဆာင်
(ေဒလတ်လတ်ခိုင်)

၂၀၂၄ ဦးေလးေကျာ် ေရနံချက်လုပ်ငန်း
၂၀၂၅ အာကာေကျာ်ေြမပဲခစ
ဲွ က်
ဦးေကျာ်ေကျာ်

၂၀၂၆ ဦးြမင့ဝ
် င်း တွငခ
် လ
ံု ပ
ု င
် န်း

ေကျာင်းေတာ်ရာရွာ၊ ေကျာင်းေတာ်ရာအုပ်စု၊
ေပါင်းတည်မိ၊ ပဲခးူ တိင
ု း်
၃၂-၃၃လမ်းကား၊ ၇၇-၇၈လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံ။
ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
အမှတ(် ၃၂၅)၊(၂၆)လမ်း၊ရန်ိုင်ရပ်၊မေကွးမိ၊
သုခမိနလ
် မ်း၊ (၄)ရက်ကက
ွ ၊် ဘားအံမိ

၂၀၂၇ "ပုလဲပန်း"ကေဖးှငစ
့် ားေသာက် အမှတ(် ၁၉၁၃)၊မဟာေစတီဘရ
ု ားလမ်း၊မဇင်းရပ်၊ပဲခးူ မိ၊
ဆိင
ု လ
် ပ
ု င
် န်း
၂၀၂၈ ေမတာဝင်းေကျာက်မျက်
အေရာင်းဆိုင် (ဦးြမင့စ
် းုိ )

က-၄/၆၂/ ၆၈-၆၉ လမ်းကား၊ စိနပ
် န်းလမ်း၊
ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မေလးမိ

၂၀၂၉ ေဒမာမာလွင် ပရိေဘာဂလုပင
် န်း တမူးမိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
၂၀၃၀ ဦးသိန်းေမာင် တွင်ခုံလုပ်ငန်း

အမှတ် (၂၄), တိင
ု း် ုးံ အေရှလမ်း၊ ေရေပးရပ်၊မိတ်

၂၀၃၁ "ဇယန်းခါေတာ်ဦး"လက်စို၊လက်ြခ အမှတ(် 41)၊ 19 လမ်း၊(ရန်ေဝး)၊ ေအာင်ရတနာရပ်ကက
ွ ၊်
ေ ာက်လပ
ု င
် န်း

၂၀၃၂ ဦးလင်းထင်ဝင်းဆီစက်
၂၀၃၃ ေဝေဝေကျာက်စိမ်းအေချာထည်

မေကွးမိ။

အမှတ(် ၂၂၅)၊ေရေညာင်ပင်လမ်း၊ဝက်ပုတ်ေကျးရွာ၊

သဲကန
ု း် မိနယ်၊

အကွက် (၂၇၁)၊ ၃၂-၃၃လမ်းကား၊ ၈၇-၈၈လမ်းကား၊
ချမ်ေအးသာဇံမိနယ်၊ မေလး

၂၀၃၄ ဦးညိဆိုင်ကယ် ပိပ
ု စညး် စက်င
ှ ့်

အမှတ(် ၁၂၅)၊ ေဝါလမ်း၊ ဘုရားကီး၊ ပဲခးူ တိင
ု း်

စက်ပစညး် များ
ေရာင်းဝယ်မလုပ်ငန်း
၂၀၃၅ 7.2 အိမ်ေဆာက်ပစည်း လုပ်ငန်း

No.(Tha/055),pyihtaung Su (1)st Street,Myoma
Quarter, Mawtaung Township, Tanintharyi ,

၂၀၃၆ (ေရဧရာ) ကားဝန်ေဆာင်မ

၂၀၃၇ သမီးေချာ တံဆိပ်ိုက်လုပ်ငန်း

Myanmar
ေအာင်ဧရာကားဝန်း၊ ပုသိမ်မိ
အမှတ် (၁၈)၊ ပတြမားလမ်း၊ ၁ ရပ်ကွက်၊
ေရေသာင်ယံမိနယ်ခွဲ၊ ေချာင်းသာ

၂၀၃၈ ဦးဝင်းသူရ ေရနံချက်လုပ်ငန်း

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၂၀၃၉ အားြပည့် တိရစ
ိ ာ န်

အမှတ် (ဂ)၊ ရပ်ကွက် မငိမ်းလှကန
ု း် ၊ ပုသိမ်မိနယ်၊

အစားအစာေရာင်း

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး ၀၉-၂၅၄၉၉၃၉၃၂

၂၀၄၀ ဦးေကျာ်ဝင်းစိန် ေရနံချက်လုပ်ငန်း ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
၂၀၄၁ ဟတ်ဟွမ်း ကားဝပ်ေလာ့

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

(မ/R ၂၄၈)၊ ေကျာက်တစ်လးံု လမ်း၊ ကန်ေရှရပ်၊
ေတာင်ကီး

၂၀၄၂ ှငး် ုေဝ
၂၀၄၃ J-icon Training Center &

(၅/၃)၊ အေရှမိပတ်လမ်း၊ ေရေအးကွင်းရပ်၊
ေတာင်ကီးမိ။

ုးံ ကီးလမ်း၊ ပိးု တန်းရပ်၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊

Copier

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

လပ်စစ် ပစညး် ဆိင
ု ်

လိုင်းေပါင်းစုံဂိတ်ေဟာင်း၊ ေလာဓမရပ်ကွက်၊

၂၀၄၄ Urique World မိဘ
ု င
ုိ း် ဖုနး် ှင့်

အမှတ် (၁/၂)၊ သီရလ
ိ မ်း ှင့် ေဈးပတ်လမ်းေထာင့်၊

လွိင်ေကာ်မိ။
၂၀၄၅ စန်းစန်း မိတ စာစီစာိက
ု ်

အခန်း(၅)၊ သေြပလမ်း၊ နမ(၄)၊
ေကျာင်းကီးစုရပ်၊ ေတာင်ကီးမိ

၂၀၄၆ ေဒတင်တင်ေအး
သင်ဖျာေရာင်းဝယ်ေရး
၂၀၄၇ Yang Hur Company Limited

အခုကီးေကျးရွာ၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
အမှတ(် ၇၄၆)၊ ြပည်-ေပါင်းတစ်လည်၊
ေပါက်ေခါင်းလမ်းမကီး

၂၀၄၈ ထွနး် ထွနး် ိင
ု 
် င
ှ ့် ညီအကိုများ
သံပန်း၊ သံတံခါး
(ဦးထွနး် ထွနး် ိုင)်
၂၀၄၉ ေဒှငး် ြမသာ
ေရနံချက်ဖိုလုပ်ငန်း

၃၇လမ်း၊ ၇၀ - ၇၁ကား၊ မဟာွယစ
် ဉ်ရပ်၊
မဟာေအာင်ေြမမိနယ်
သလာ(၁)၊ သာစည်လမ်း၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၂၀၅၀ ဦးစိးု ဝင်း ေရနံချက်လုပ်ငန်း

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊ စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၂၀၅၁ ယဉ်ေမဦး ဆန်စက်လုပ်ငန်း

မန်ရက
ွ ေ
် ကျးရွာ၊ မိးု ေကာင်းမိနယ်။

၂၀၅၂ စိနန
် န်းယံ တည်းခိုခန်း

၂၀၅၃ ေရကမ်းေဇာ်ဆီ
စားေသာက်ကန
ု လ
် ုပ်ငန်း

၂၀၅၄ ေဒေရအိ ေရနံချက်လုပ်ငန်း

၂၀၅၅ သရဖီအလူမီနီယံလုပ်ငန်း

အမှတ(် ၃၈၈)၊ မင်းလမ်းရပ်၊ စစ်ကင
ုိ း် မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

အမှတ် ၅၀၃ B ၊ ေဆးုလ
ံ မ်း၊ ေြမာက်ရွာရပ်၊ ထားဝယ်မိ
ရန်ကင်းရပ်၊ မုရ
ံ ာွ မိ
ဘုံပျ ံ ၃လမ်း၊ သရဖီလမ်းသွယ်၊ ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကက
ွ ၊်
ေရပုန်းနယ်ေြမ၊ မိတ်

၂၀၅၆ New National အီလက်
ထေရာနစ် ှင့် အပိုပစည်း
ေရာင်းဝယ်ေရး
၂၀၅၇ စွယ်စံု ပိက
ု ဆ
် င
ုိ ်
၂၀၅၈ ဟိဏ်းဟိဏ်းေတာက် ကုမဏီ

အမှတ(် ၆A၊ ၁၃)၊ သထုတ
ံ တ
ံ ားလမ်း၊ ဖက်တန်းရပ်ကွက်၊
ေမာ်လမိင်မိ
ုပစ
် ေ
ံု ကျာင်းလမ်း၊ ဘုရားကီးရပ်၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ချမ်းေြမ့ေအာင်စည်ရပ်ကွက်၊ ကေလးမိ၊

လီမိတက်

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

(ဦးစိုင်းေအာင်လင်း)

ေအာင်ေြမမိနယ်၊

၂၀၅၉ ေအာင်ရတနာလင်း
၂၀၆၀ သီရ-ိ မိတ၊ ကွန်ပျတာ
သင်တန်း၊ ကွနပ
် ျတာ၊

အကွက(် ၃၃၉)၊စိနပ
် န်းလမ်းမကီး၊မဟာ
အမှတ(် ၈)၊ သာယာကုနး် လမ်း၊ (ဝတ်ကီးဘုရားအနီး)
ေရေတာင်ရပ်၊ ေမာ်လမိင်မိ

ကွန်ပျတာှင့် ဆက်စပ်ပစညး် ၊
မိတစက် ေရာင်းဝယ်ေရး
လုပ်ငန်း
၂၀၆၁ ဦးေအာင်ြမင့်ဟိန်း
ေရနံချက်လုပ်ငန်း

၂၀၆၂ Oun Pha Shabu Shabu
၂၀၆၃ ဆန်းလင်း ဆန်စက်
၂၀၆၄ ဥစားကက်ဥေမွးြမေရး
(စိနေ
် ရာင်ြခယ်)

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

(၃၉၃)၊ နမ(၁၁)၊ ေကျာင်းကီးစုရပ်၊ ေတာင်ကီး
ခတ်ချေကျးရွ
ိ
ာ(အလယ်ပိုင်း)၊ ဝိင
ု း် ေမာ်မိနယ်။

ကချင်ြပည်နယ်

(၂၀/၂၅)၊ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊
မိမရပ်ကက
ွ ၊် ေတာင်ကီးမိ

၂၀၆၅ ဦးတင်ဦးလွင် (ရာြပည့် ဆန်ပ
ဲွ )ံု ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊နတ်လူထိပ်ပန်ရပ်ကွက်၊ မုရ
ံ ာွ မိ၊
၂၀၆၆ ေရပအိုဝ်း ကားဂိတ်
၂၀၆၇ ဦးေအးမင်းထွနး်
ေရနံချက်လုပ်ငန်း

၂၀၆၈ ဦးရဲလင် ကုနစ
် ဆ
ံု င
ုိ ်

စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ေညာင်ြဖစခန်း၊ (ည/၁၂)၊ အေနာက်မိပတ်လမ်း၊
ေတာင်ကီးမိ

ေကျာကာေြမာက်ရာွ ၊ မုရ
ံ ာွ မိနယ်၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

ပင်လံု မိမေဈးကီး၊ (၂) ရပ်ကွပ်၊ လမ်းမေတာ်လမ်း၊
ပင်လံု မိ

၂၀၆၉ သဒါလင်း ပရိေဘာဂ ှင့်သစ်ဆိုင် အမှတ(် ၇/၂/၂၅(ခ)၊ြမင့မ
် ရ
ုိ လ
် မ်း၊ နမ(၇)၊
၂၀၇၀ DAYကုနမ
် ျးစု
ိ ဆ
ံ င
ုိ 
် င
ှ ့်
အေထွေထွ
ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း
၂၀၇၁ စိနက
် မာ အိယ
ိ ပစညး် ဆိင
ု ်

ဘုရားြဖရပ်ကက
ွ ၊် ေတာင်ကီး

၁။ Day ကေလာင်ေဆွလမ်း၊ ဇရစ်ရပ်၊ အမှတ-် ၃၅၃
၂။ အမှတ-် ၂၅၅၊ စံပယ်လမ်း၊ ခုဝ
ံ င်းဒပ်ရပ်၊ ထားဝယ်
ုးံ ကီးလမ်း၊ ုးံ ကီးရပ်ကက
ွ ၊် မုရ
ံ ာွ မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။

၂၀၇၂ ြမတ်သရ
ီ ိ သီးှမ
ံ ျးစု
ိ 
ံ င
ှ ့် မျးေစ့
ိ
လက်ကားြဖန့ခ
် ျေရးလု
ီ
ပင
် န်း
၂၀၇၃ ဦးေစာထွနး် ဆန်စပါး
ေရာင်းဝယ်ေရးပွဲုံ

၂၀၇၄ ထွနး် လင်းေအာင်

စိက
ု ပ
် ျးေရးေဆးဆိ
ိ
င
ု ်

၂၀၇၅ ေတာင်ေပသား

၂၀၇၆ ကိေ
ု အာင်သန်းစက်မလ
 က်မ
လုပ်ငန်း

၂၀၇၇ Tha Zin Pann
(သဇင်ပန်းဟိုတယ်)

၂၀၇၈ ရတနာထွနး် ပွဲုံ

ေမတာမိင်ရပ်ကွက်၊ တန့်ဆည်မိ၊
စစ်ကင
ုိ း် တိင
ု း် ေဒသကီး။
အမှတ(် ၁)ရပ်ကက
ွ ၊် ုးံ လမ်း၊ ဇီးကုနး် မိ၊ ပဲခးူ တိင
ု း်
အမှတ-် ၁၁ D/ ဗိလ
ု ခ
် ျပ်လမ်း၊ အမှတ-် ၂ ရပ်ကွက်၊
မဲဇလီကန
ု း် ၊ အဂပူမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း
ေဈးကုန်းရပ်၊ မိးု ဗဲမိ၊ ေဈးေရှရပ်၊

ဖယ်ခံု မိ

အမှတ(် ၁၀၂)၊ ဗုဒြ ပတိက
ု ေ
် နာက်လမ်း၊
မကျည်းမိင်ရပ်ကွက်၊စစ်ေတွမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။

အမှတ် ၁၀၃/၁၃. ၆၁၀၊ ၂၇-၂၈ လမ်းကား ၊ ၇၆-၇၇ လမ်း
၊ မေလးမိ

အမှတ် H No. 252/33၊ ၄၆ လမ်း၊ ဦးပုညလမ်းှင့်
ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်း၊ စက်မ (၂)
ြပည်ကီးတံခန
ွ ်မိနယ်၊ မေလးမိ

