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၁ Myat Zin & Friends Machinery Company 
Limited

No.268, 15th Floor (A&B), Dagon Center (2), Sanchaung 
Township, Yangon.

၂ 555 DAWEI RUBBER TRADING CO., Ltd အမှတ ်(၈၁)၊ အလယ်လမ်း၊ ကညံရပ်၊ ထားဝယ်မိ၊ 
တနသာရီတိုင်းေဒသကီး။

၃ Shwe Myanmar Investment and 
Commercial Company limited

No(262/286), Konzaydan Street Pabedan Township, Yangon

၄ ဦးေလးကို အေထွေထ ွစက်မလုပ်ငန်း L-55၊ (ခ)၊ မဟာဗလလမ်း၊ (၁၃) ရပ်ကွက်၊ စက်မဇုန်၊ ပုသိမ်မိ။

၅ ဝင်း ပလတ်စတစ်ပိုက်ဆက ်ပစည်းလုပ်ငန်း အမှတ(်၄၉၄)၊ ွယ်သာက(ီ၅)လမ်း၊ (က)ရပ်ကွက်၊ 
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၆ ထးူ ဝါးအေချာထည ်လုပ်ငန်း စက်မဇုန်၊ ကံခင်းမိ။
၇ ဂန့်ေဂ စကစက် အမှတ ်(၄၀၂)၊ မေလးလမ်း၊ (၂၃) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်

ေတာင်ပိုင်းမိနယ်။

၈ စိန်ကိုးလုံး မုန့်ဖက်ေြခာက်လုပ်ငန်း ဆယ်မိုင်ကုန်း၊ နတ်သင်ေနာင်ရပ်ကွက်၊ ေကတုမတီမိ၊ 
ေတာင်ငူမိနယ်။

၉ ေကာင်းသန့ ်သဘာဝသီးှစ်ရည်ှင့် 
အချ ိရည်လုပ်ငန်း

အမှတ(်၂၂၇) တာကီးတန်းလမ်း၊ တာငါးဆယ်ေတာင်ရပ်၊ ဟသာတမိ။

၁၀ ေရဥ ေဝဖာမုန့်မျ ိးစုံလုပ်ငန်း အမှတ-် ၂/ ၇၄၊ ြမတ်ေလးလမ်း၊ နယ်ေြမ(၂) စက်မဇုန်၊ ေတာင်ကီးမိ။

၁၁ "Linn" ေကာ်ဖီလုပ်ငန်း အမှတ် (၂၂၃)၊ သံေတာင်လမ်း၊ မုိးေကာင်းရပ်၊ ေတာင်ငူမိ။
၁၂ Royal ကိတ ်ှင့် အေအးဆိုင်လုပ်ငန်း အမှတ် (၄၇၆-၄၇၇)၊ ဗိုလ်မှး ဗထူးလမ်း၊ (၄၈) ရပ်ကွက်၊ 

ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၃ ေအာင်ြပည့်ဖိး ဆန်စက်ှင့် 
ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရး

ဉီးေဒါင်းစုေကျးရွာ၊ ဒိုက်ဉီးမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၁၄ ဆင်ြဖေတာ ်ဆန်စက် အမှတ(်၁၂)၊ ရန်ကုန-်ြပည်လမ်း၊ ေရေဝရပ်ကွက်၊ သာယာဝတီမိ၊ 
သာယာဝတီခိုင်

၁၅ RICHMEN  OVERSEA RECRUITMENT Co., 
Ltd.

အမှတ-် ၂၆(ခ)၊ ကွင်းအမှတ ်(၁၀၂၀) သရက်ကုန်း၊ ဇရပ်ကွင်းေကျးရွာ၊
 လှည်းကူးမိနယ်၊ အင်းတိုင်မိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၆ ြမကန်းေြမ ဂျပန်ဘာသာ 
စကားသင်တန်းေကျာင်း

အမှတ ်(၃၁/A)၊ အခန်း (၂၀၂)၊ ရန်ကုန-်အင်းစိန်လမ်းမ၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ 
လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၁၇ MCC (နဝေဒး) အမှတ ်၁၂၄၅(က)၊ ၉၆ လမ်း၊ ၆ ရပ်ကွက်၊ နဝေဒးအိမ်ရာ၊ 
လင်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

၁၈ Laurel ုပ်ရှင်ှင့် ဇာတ်လမ်းတွဲများ 
ထုတ်လုပ်ေရး/ Laurel Art Academy ုပ်ရှင် 
အုပညာသင်ေကျာင်း

ခံအမှတ ်၁/၅ (C) ၊ ပုလဲဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ ဆရာစံလမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

ဒုတိယအကိမ ်Covid-19 Fund မ ှပထမအသုတ ်ေချးေင ွခွင့်ြပေပးရန ်စိစစ်အတည်ြပသည့် ကုမဏ/ီလုပ်ငန်းများစာရင်း



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၁၉ U Soe Moe Accountancy & Finance 
Training Centre

၅၃ ဘီ၊ ၇ လာ၊ အင်းစိန်လမ်း၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်း

၂၀ Cygnus Marine Co., Ltd. အမှတ(်၈၇) စံြပ(၄)လမ်း၊ ယမုံနာ (၂) ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်း။

၂၁ K Zet Beauty Salon and Training Center အမှတ ်(၁၃၄/၁)၊ ဘုရင့်ေနာင်အိမ်ရာ၊ ၁၁ လမ်း၊ ၃ ရပ်ကွက်၊ 
လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

၂၂ စုိးစံ ဆန်စက် ဗိုလ်စိန်မှန်လမ်း၊ ကာကန်ေကျးရွာ၊ ေရကည်မိ
၂၃ အိေရစင် ငါးပံု ဆန်စက် သဘာဝ မီးစက်လမ်း၊ မိမရပ်ကွက်၊ တဲကီးကုန်းေကျးရွာ၊ ြမန်ေအာင်မိ

၂၄ ဦးေကျာ်သူလွင် ဆီကိတ်လုပ်ငန်း အမှတ ်၂၇၃၊ မိတီလာလမ်း၊ မိမ ကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ 
ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိ၊ မေလးတိုင်း ေဒသကီး။

၂၅ သမာအာဇီဝ ဆန်စက်၊ ဆီစက ်လုပ်ငန်း အမှတ် (၁၃/၁)၊ အကွက်အမှတ ်(၁၃)၊မင်းရပ်၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်း၊ 
မိသစ်မိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၂၆ ေအာင်မဂလာ ဆန်စက် ပဲခူးလမ်းေြမာက်ပိုင်း၊ တံတားဦးရပ်ကွက်၊ ေဇယျဝတီမိ၊ ြဖးမိနယ်

၂၇ စံထိပ်တန်း ဆီစက်လုပ်ငန်း H-32 ၊ အင်ကင်းလမ်း၊ စက်မဇုန်၊ ြမင်း ခံမိ
၂၈ သိနး်ေမတာ ဆန်စက် ေရေလှေချာင်းေကျးရွာ၊ အေရှပုိင်း ဒလမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။

၂၉ တပင်ေရထီး ဆန်စက ်(စက်အမှတ-်၂၄၆) ေအာင်မဂလာလမ်းသွယ ်(၇) လမ်း၊ ေရကုန်းရပ်ကွက်၊ 
ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်။

၃၀ လာဘ်ကီးစတား ဆန်စက်လုပ်ငန်း အေနာက်တာဆုံေကျးရွာ၊ မင်းလှမိ၊ ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။
၃၁ YADI SHINN THANT CO., LTD အမှတ-် (၁၀၄/၁၁၂)၊ အခန်း- ၂၁၊ ဒုတိယထပ်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ 

ေကျာက်တံတား မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၃၂ Royal Empire King Company Limited No.(Pha/Hsa), (1st) Street, Zayawaddy Myoma (1) Ward, Phyu 
Township, Bago Region.

၃၃ HEIN SOE CO., LTD ၅၄/၆၄ ဖန်ချက်ဝန်ဦးေရအိုးလမ်း ှင့် ပန်းတဉ်းဝန် ဦးေရဘင်လမ်းေဒါင့်
 ေရြပည်သာစက်မဇုန-် ၃၊ ရန်ကုန်/ အမှတ-် ၂၃၊ ေရပုန်းညက်ရိပ်မွန်၊ 
ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ ကမာရွတ်မိနယ်။

၃၄ ဘုန်းြမင့်ြမတ ်ဆန်စက် အမှတ(်၃၇၅-၃၈၀)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ကွင်းေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 
ေကျာက်တံခါးမိ၊ ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၃၅ အေမေစာ ေြမပဲခွဲစက်လုပ်ငန်း အမှတ(်၈၂) (၁၈)လမ်း၊ ရန်ိုင်ရပ်၊ မေကွးမိ။
၃၆ ေရသေြပ ဆန်စက်လုပ်ငန်း ေရေတာင်တန်းလမ်း၊ စစ်ကွင်း၊ မင်းလှမိနယ်၊ ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၃၇ "ခိုင်ဆန်း" ေရာ်ဘာလုပ်ငန်း၊ ဆန်စက ်
အပိုပစည်းထုတ်လုပ်ေရး

အမှတ ်(၃)၊ (၆) လမ်း၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပစက်မဇုန်

၃၈ လင်း ပလပ်စတစ်လုပ်ငန်း No.(98), Sit Taung Street, Industrial Zone (5), Hlaing Thar Yar 
Township, Yangon.

၃၉ GRAND FORTUNA COMPANY LIMITED No (60), Padamyar Road, Ward (3), Kamayut Township, Yangon



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၄၀ ေဇာ ်ေရခဲလုပ်ငန်း အမှတ်(၃၁၈)၊ ကေနာင် (၇)လမ်း၊ ၁၉/၁ ရပ်ကွက်။ 
ေရေပါက်ကံစက်မဇုန်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၄၁ ြပည့်စုံဟိန်း ေြမပဲခွဲစက် အမှတ(်၆၉/၇၁)၊ (၁၁)လမ်း၊ ေအာင်ေဇယျာရပ်၊ မေကွးမိ။
၄၂ သန့်စင ်ေြမပဲခွဲစက်လုပ်ငန်း ၃/၄၊ ၁၄ လမ်း၊ ေအာင် ေဇယျာရပ်ကွက်၊ မေကွးမိ
၄၃ ထူးထူးရှယ ်ယိုစုံ ၃၁၂ (ခ)၊ ေရဝါလမ်း၊ ငါးထပ်ကီးေတာင်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၄၄ မိဘဂုဏ ်ေြမပဲခွဲစက်လုပ်ငန်း အမှတ ်(၄၈၃)၊ ၁၇ လမ်း၊ ရန်ေအာင်ရပ်၊ မေကွးမိ
၄၅ ေအာင်ေကျာ်မိုး ေြမပဲခွဲစက်လုပ်ငန်း အမှတ(်၄၇)၊ (၆)လမ်း၊ ရန်ကင်းရပ်၊ မေကွးမိ၊ လုပ်ငန်းတည်ေနရာ၊ 

အမှတ ်(၇၉)၊ တိုင်းလုံး ေအာင်လမ်း၊ ဆားတိုင်ကန်ေကျးရွာ၊ မေကွးမိ

၄၆ ထွန်းစတား မုန့်ဖတ်ေြခာက ်လုပ်ငန်း ရှင်မထီးလမ်း၊ အမှတ(်၁၆) ရပ်ကွက်၊ ြမင်း ခံမိ။
၄၇ သိန်းေမတာ ဆန်စက် ရန်ကုန-် ြပည်လမ်း၊ ဂုံမင်းေြမာင်ေကျးရွာ၊ သာယာဝတီမိနယ်၊ 

သာယာဝတီခိုင်။

၄၈ ထက်လင်း ဆန်စက် စက်တန်းေကျးရွာ၊ ထန်းတပင်မိနယ်၊  ရန်ကုန်
၄၉ ေနလ ဆန်စက် သဝန်းေတာေကျးရွာ၊ တွံေတးမိနယ်၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၅၀ ေအာင်ဇမ ဆန်စက် မဂလွန်းေကျးရွာ၊ သန်လင် မိနယ်၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၅၁ စိနစ်ီထွနး် ဆန်စက် အမှတ ်(၄၈)၊ အင်းရွာဘူတာစု၊ သာယာဝတီမိ၊ ပဲခူးတိုင်း ေဒသကီး။

၅၂ ေအာင်ြမင့်မိုရ ်ဆန်စက် အေနာ်ရထာလမ်း၊ အမှတ-် ၃ ရပ်ကွက်၊ သုံးခွမိနယ်၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ 
ရန်ကုန်။
အမှတ-် ၁၁၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ သုံးခွမိနယ်။

၅၃ ေရမင်းသား ဆန်စက် လမ်းမေတာ်လမ်း၊ လက်ပတန်းမိမရပ်ကွက်၊ သာယာဝတီခိုင်

၅၄ Myanmar Apex Mining Co., Ltd တိုက ်B, အခန်း (၈၀၅)၊ Delta Plaza, ဗဟန်းမိနယ်။
၅၅ UNITED WOOD INDUSTRIES COMPANY အမှတ(်၁၂၃-၁၂၅)၊ ၁၃၄၊ ၁၃၅၊ ေရရင်ေအး(၁)လမ်း၊ စက်မဇုန်(၅) 

တိုးချဲ၊ လင်သာယာစက်မဇုန်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး။

၅၆ Steven စတီးလ်ှင့် အေထွေထ ွစက်မလုပ်ငန်း အမှတ(်၃၅)၊ ေရဘုန်းပွင့်ဘုရားလမ်း၊ ေကျာက်ေရတွင်းရပ်ကွက်၊ 
ေြမာက်ဉကလာပမိနယ်၊ အေရှပုိင်းခုိင်၊ ရန်ကုန်မိ။

၅၇ T T အထူးချပ်ဖိနပ်လုပ်ငန်း အမှတ ်(၂၉၈)၊ ဝဇီရာ (၃) လမ်း၊ စ/ ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဉကလာပ 
မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၅၈ Sein Soe San Co., Ltd အမှတ ်၇၂၈,၇၃၂, ၇၃၃၊ (၁) လမ်းှင့် (၂) လမ်းကား၊ စက်မဇုန်၊ 
ပခုကမိ။

၅၉ လင်း ှင့် OTTO ဖိနပ ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း ၁၉၂၊ စက်မလယ်ယာ (၂) လမ်း၊ (၁၃) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ ်(အေရှပုိင်း)
 မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၆၀ ဦးလှသိန်း (အေထွေထွစက်မ လက်မလုပ်ငန်း) အိမ်အမှတ(်J-181)၊ စက်မ့ဇုန်၊ ပုသိမ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
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၆၁ Daewoo Bus Myanmar Company Limited အမှတ(်၉)၊ေထာက်ကံ့ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-ြပည်လမ်း၊ 
မဂလာဒုံမိနယ်

၆၂ KK ပလပ်စတစ်ဗူးခွံလုပ်ငန်း အမှတ်- ၁၄၊ သာယာကုနး်လမ်း၊ နံ့သာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။

၆၃ ဦးတင်ဦး သံထည်ပစည်းလုပ်ငန်း အမှတ ်(၅) ၊ နမတူလမ်း၊ စက်မဇုန် (၃)၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေတာင်ပိုင်း) မိနယ်

၆၄ မိဘေမတာ သစ်ေရာင်းဝယ်ေရးှင့် 
ြပည်တွင်းပရိေဘာဂလုပ်ငန်း

အမှတ ်(၁၁၅)၊ (၂) လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဉကလာပစက်မဇုန်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၆၅ လတံက ်PVC တံခါးေဘာင်လုပ်ငန်း ၃၄/၆ ၊ ေကျာက်စိမ်းလမ်း၊ ေစာ်ဘွားကီးကုန်း၊ အင်းစိန ်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၆၆ DIY အိမ်အသုံးအေဆာင်ှင့် အမှတ်တရ 
ပစည်းထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်း

အမှတ(်၃၅၉)၊ အထက်ပုဇွန ်ေတာင်လမ်း၊ စက်ဆန်းရပ်ကွက်၊ 
မဂလာေတာင်ွန့်မိနယ်။

၆၇ Smile Happy Co., Ltd No.(212), Build (B), Room (201), Shwegondaing Tower, 
Shwegondaing Street, Bahan Township. 

၆၈ Moe Htet Tun Company Limited အမှတ ်(၂၇၄)၊ ၃၃ လမ်း ှင့် ၃၄ လမ်းကား၊ ၈၆ လမ်း ှင့် ၈၇ 
လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာဇံမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး

၆၉ M G P Trading Co., Ltd Marlarmyaing 7 Steet, No(2), 2A+2B, (2nd) Floor, 16 Quarter, 
Hlaing Tsp, Yangon.

၇၀ Asia Myint Group Company ည-၄၃၊ ယုဇနလမ်း၊ ဘုရင့်ေနာင်ပွဲုံ၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၇၁ Myint Myat Hein Company Limited Myint Zu Street, No.18, Parami Yeikthar, Yankin Township, 
Yangon.

၇၂ Hone Shin Co., Ltd. no 524, Moe Kode Street, 23 ward, Industrial Zone (1), South 
Dagon Township, Yangon.

၇၃ YANGON MK GROUP TRANSPORTATION 
COMPANY

အမှတ(်၇၇)၊ အခန်း(၁၀၃)၊ ဗိုလ်တေထာင်ေဈးလမ်း၊ 
ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၇၄ Alliance Zone Co., Ltd No.441(A), 10th Street, (11) Ward, South Okkalapa Tsp, Yangon.

၇၅ ROYAL LWIN BROTHERS COMPANY 
LIMITED

အမှတ ်- ၇၉/၈၁၊ အခန်း (106)၊ ဗိုလ်တစ်ေထာင်ေဈးလမ်း၊ 
ဗိုလ်တစ်ေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၇၆ WAKHEMA TRADING COMPANY LIMITED အမှတ ်(၁၂၇)၊ ေြမညီထပ်၊ (၂၁) လမ်း၊ လသာမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၇၇ ဦးဝင်းတင ်ေြမပဲခွဲစက်လုပ်ငန်း အမှတ(်စီ၅၅၆)၊ ၁၁ လမ်း၊ ေအာင်ေစတနာရပ်၊ မေကွးမိ
၇၈ ဦးသန်းေအး ပဲခွဲလုပ်ငန်း No. (92) ြပည်ေတာ်သာလမ်း၊ ရန်ိုင်ရပ်ကွက်၊ မေကွးမိ
၇၉ Tun Myat Thu International Company 

Limited
No.(139), Anawrahta Road, (1st)Floor, (7) Ward, Lanmadaw 
Township, Yangon.

၈၀ Delta World Trading Company Limited 25th Street, 21(A), Pabedan Township, Yangon.
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၈၁ Mogok Pride Trading Company Limited No.(24/A), Hlay Thin Atwin Wun U Chaint Road, Dagon Seikken 
Industrial City-1, Yangon.

၈၂ Taw Win Kye Company Limited No.2, Pyitawaye Yeiktha St. 7 Quarter, Yankin Township, 
Yangon.

၈၃ Win & Win Co., Ltd အမှတ(်၁၉)၊ (၇)မိုင်၊ ြပည်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်
၈၄ HORIZON STAR COMPANY တိုက်အမှတ(်၇)၊ (၈)လာ၊ ပန်းလင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။

၈၅ Dana Sein Moe Co., Ltd Kan Thone Sint Street, No.3, Nawaday Ward, Pyay Township, 
Bago Region.

၈၆ စိန်လ ံဖိး  အမန့်ကိတ်စက်လုပ်ငန်း အမှတ်(ခ/၁၀၉)၊ မေနာ်ဟရီလမ်း၊ ေရစည်းခုံရပ်ကွက်၊ ရမည်းသင်းမိ၊ 
မေလးတိုင်းေဒသကီး။

၈၇ Moe Moe Family General Services Co., Ltd. အမှတ ်(၈)၊ ေြမညီထပ်၊ မဟာေဘာဂ (၃) လမ်း၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ 
ကမာရွတ်မိနယ်။

၈၈ Myanmar Sunbeam Enterprise Co., Ltd. No.(29/313), Myoepat (3) Street, (2) Quarter, Shwe Pyi Thar 
Township, Yangon. 

၈၉ ေအာင်သရဖ ူဆီစက်၊ ဇီးခွဲစက်လုပ်ငန်း အမှတ(်၁၆၅) မိမကွက်သစ်ရပ်၊ နတ်ေမာက်မိ။
၉၀ Halo Furnishing Co., Ltd. အမှတ-် ၄၉၂၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်း၊ ၃ ရပ်ကွက်၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်

၉၁ AK အိတ်ချပ်လုပ်ငန်း အမှတ်(၇၇၄)၊ မဃ(၇)လမ်း၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်

၉၂ King ဖိနပ်ချပ်လုပ်ငန်း အမှတ ်၂၀၈၊ ဝဇီရာ(၂)လမ်း၊ စ-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်။

၉၃ စွမ်း သွင်းကုန်အစားထိုး ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း အမှတ် ၁၆၄၊ (၄၃)ရပ်ကွက်၊ သခင်ဖိုးလှကီးလမ်း၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်။

၉၄ GA Organic အမှတ ်(၈)၊ ေအာင်တံခွန်လမ်း၊ ဝါဆိုရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၉၅ Clean Towel ေခးသုတ်ပဝါလုပ်ငန်း အမှတ်(၁၉၈/၁၉၉)၊ အင်းေတာ်လမ်း၊ ၆၄ရပ်ကွက်၊ စက်မဇုန် (၂)၊ 
ေတာင်ဒဂုံမိနယ်

၉၆ STA ပလတ်စတစ်လုပ်ငန်း အမှတ် (၁၀၃၈)၊ ေခမာသလီမး်၊ (ည) ရပ်ကွက်၊ 
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။

၉၇ AXE မုန့်လုပ်ငန်း အမှတ်- ၁၅၅၁၊ ပန်းလင်လမ်း၊ ၆၃ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံေတာင ်စက်မဇုန်- ၂

၉၈ Princess Purified Drinking Water Factory အမှတ ်(၂၇)၊ ေရးလမ်း၊ ထိန်သစ်ရပ်ကွက်၊ ထားဝယ်မိ၊ 
တနသာရီတိုင်းေဒသကီး။

၉၉ အားမာန ်ေရခဲစက် အမှတ ်(၂၁၉)၊ ဓမသုခေကျာင်းလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၁၀၀ Top ယိုမျ ိးစုံလုပ်ငန်း ဇရပ်ကွင်း(၂)၊ ကင်မွန်းေချာင်းေကျးရွာ၊ သာသနာ့ဗိမာန်ေရှ၊ 
ကျ ိက်ထိုမိနယ်

၁၀၁ Blue Sky ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း အကွက ်၈၇၊ ၈၉x၉၀ ကား၊ ၁၆ လမ်း၊ မင်းတဲအီကင်း အေနာက်ရပ်၊ 
ေအာင်ေြမသာစံ မိနယ်၊ မေလးမိ
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၁၀၂ Golden Hero ေသာက်ေရသန့်စက်ုံ အမှတ(်၁၆/၁)၊ အင်းမေကျးရွာ၊ ေအာင်ဟိတ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ မအူပင်မိ

၁၀၃ DASSANI ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း No.(530/B), Wailuwon Street, Kone Ta La Paung Ward, 
Mingalardon Township,Yangon.

၁၀၄ ဦးသနး်ေအး (ေနလနှး်ဆားကမ်း 
ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း)

ဖျာပုံခိုင်၊ အမာမိ၊ ေနာက်မီးေကျးရွာ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၁၀၅ ရတနာဦး ေြမပဲခွဲစက်လုပ်ငန်း အမှတ(်၄၇၉)၊ ၃၃ လမ်း၊ ရန်ိုင်ရပ်၊ မေကွးမိ
၁၀၆ Solar Salt ေနလမ်ှးဆား ထုတ်လုပ်ြဖန့်ချေီရး အမှတ(်၇) ဆားကွင်း၊ အမှတ ်(၈) ရပ်ကွက်၊ ေနာက်မီးေကျးရွာ၊ ဖျာပုံမိ၊

 ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသကီး

၁၀၇ နဂါးကမာ မုန့်လုပ်ငန်း ေြမကွက်အမှဝ ်(L- 25) ၊ စက်မဇုန်၊ အမှတ(်၁၃) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ။

၁၀၈ Gold Power Co., Ltd F/S(17)၊ ေရစံပယ်ရိပ်မွန်၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်
၁၀၉ Glory သဘာဝ အချ ိရည်လုပ်ငန်း No.(186), Thu Nandar (15) Street, North Oakkalapa Township, 

Yangon. 

၁၁၀ ေစာေရ ေခါက်ဆွဲစက်ုံလုပ်ငန်း အမှတ ်(၅၂၉)၊ (၁၆) လမ်း၊ ရန်မျ ိးေအာင်ရပ်၊ မေကွးမိ
၁၁၁ ဖိုးေထာင ်လက်ဖက်ှင့် အေကာ်လုပ်ငန်း မိမ(၁)ရပ်ကွက်၊ သဲေတာမိ၊ ဝမ်းတွင်းမိနယ်၊ မေလးတိုင်း။

၁၁၂ Golden Paper Co., Ltd. No. 10111, Wungyi Steet, Yae Aye Kwin Quarter, Taunggyi Tsp, 
Shan State. 

၁၁၃ Follow Me Plastic အမှတ ်(၁၆၅)၊ ေဆာက်လုပ်ေရးလမ်း၊ ေြမာင်းတကာစက်မဇုန်၊ 
ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ေြမာက်ပိုင်းခိုင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၁၁၄ Sunlight Fiberglass အမှတ ်(၂၈၂၅)၊ ေအာင်မဂလာလမ်း၊ ဇုန ်(၂)၊ (၆၃) တိုးချဲရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဒဂုံ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၁၁၅ Beauty World Industrial Co., Ltd အမှတ-်ဘ-ီ၈၊ ြမရတနာလမ်း၊ ြမစိမ်းေရာင်စက်မဇုန်၊ 
လင်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၁၁၆ Golden Moon ပလတ်စတစ် 
ေကာ်ေစ့ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

အမှတ(်၂၉၈)၊ ကေနာင်(၄)လမ်း၊ ၁၉/၁- ရပ်ကွက်၊ 
ေရေပါက်ကံစက်မဇုန်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၁၁၇ Clever ေသာက်ေရသန့် အမှတ(်၉)၊ သီရိရတနာလမ်း၊ ပလရရပ်ကွက်၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၁၁၈ သဘာဝ (မုန့်ဟင်းခါးဖတ်လုပ်ငန်း) အမှတ-် ၂၈၂၀၊ ေချာင်းသာလမ်း၊ ၆၃ ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်၊ စက်မဇုံ-၂။

၁၁၉ Crystal Light ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း အမှတ် ၁၀၂၊ ေရဟသာ၂ လမ်း၊ ၁၁ ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

၁၂၀ ထူးအံ့ ဟင်းချက်အှစ ်လုပ်ငန်း ေအ-၁၅၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ြမယမုံကမ်းသာယာအိမ်ရာ၊ 
ကးီပွားေရးရပ်ကကွ၊် သဃန်းကန်းမိနယ်။

၁၂၁ "ခင"် စားေသာက်ကုန်လုပ်ငန်း 767၊ မာဃလုလင်လမ်းသွယ်၊ ၁၀မိုင်၊ ြပည်လမ်း၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၁၂၂ ေကျာက်ဆူး ပလပ်စတစ် ငါးဖမ်းပိုက ်
ေဘာသီးလုပ်ငန်း

၃၁၊ ကမဌာန်းလမ်း၊ ေမတာွန့်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

၁၂၃ MYANMAR CAREER BRIDGE ACADEMY အမှတ(်၂၆၂-၂၆၄)၊ အခန်း(၅-၁၀)၅လာ၊ ဒဂုံစင်တာ(၂)၊ ြပည်လမ်း၊ 
ေြမနီကုန်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၁၂၄ ဓနမိင ်တွင်ခုံ L-95A, ပုသိမ်စက်မဇုန်
၁၂၅ Top Fiber Glass လုပ်ငန်း အမှတ် (၂၈)၊ တိုင်းတာမင်းကီးလမ်းှင့် မဟာဗလလမ်းေထာင့်၊ 

ကျန်စစ်သားစက်မဇုန ်(၂)၊ (၁၄၃) ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်။

၁၂၆ AKIKO ဂျပန်စာသင်ေကျာင်း အမှတ(်၉၆)၊ ကံ့ေကာ်မိင(်၂)လမ်း၊ ၃၃ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၂၇ ေရြမင့်မိုရ ်စက်မလက်မလုပ်ငန်း အယ ်(၈၈)၊ ကင်မလင်းကန်းလမ်းမကီး၊ စက်မဇုံ၊ အမှတ(်၁၃) ရပ်ကွက်၊
 ပုသိမ်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၁၂၈ Our Style Company Group Ltd အမှတ ်(၁၀၃)၊ ဘုရင့်ေနာင်ရိပ်သာ (၄)လမ်း၊ မိသစ်(က+ခ)ရပ်ကွက်၊ 
အင်းစိန်မိနယ်။

၁၂၉ Golden Strong Eagle Company Limited No.(115/117), (16) Street, Middle Block, Lanmadaw Township, 
Yangon. 

၁၃၀ ဝင်း ပလပ်စတစ်လုပ်ငန်း ၁၉/၁/၁၈၊ ကေနာင်၁၂လမ်း၊ ၁၉/၁ရပ်ကွက်၊ ေရေပါက်ကံစက်မဇုန်၊ 
ရန်ကုန်

၁၃၁ ဒံုးပျ ံပလပ်စတစ်အိတ်လုပ်ငန်း အမှတ(်၂၀၂/ခ)၊ ဓမသုခေကျာင်းလမ်း၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်

၁၃၂ ဦးေအာင်ြမင့်ေဇာ် ပလပ်စတစ်ဘူးလုပ်ငန်း အမှတ်(၂၁၉၃/က)၊ ဗိုလ်မင်းေရာင(်၆)လမ်း၊ (၇၁)ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်း

၁၃၃ Bright Future Language and Professional ၆၂(က)၊ လင်ြမစ်လမ်း၊ ေပါက်ေတာရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်၊ ရန်ကုန်

၁၃၄ ၉၉၉ ေလမတ်စက် ထုပ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း အမှတ ်(၂၁၀)၊ အင်းစိန်လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၁၃၅ K K Plastic အမှတ(်၄၆၅)၊ ပုဂံလမ်း၊ ေရေပါက်ကံမိသစ်၊ ေြမာက်ဉကလာပမိနယ်၊
 ရန်ကုန်မိ။

၁၃၆ ချမ်းဆင့်ကယ်ဆင ်စက်ချပ်သင်တန်း အမှတ(်၁၁၀), မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံ
၁၃၇ Asia King Power Co., Ltd. No 67, 123 Street, MingalarTaungnyunt Township, Yangon.

၁၃၈ MG-Myanmar Gasket အမှတ ်ဒီ-၈၉၊ ေကျာက်ပုထိုး(၄)လမ်း၊ ၆၄ ရပ်ကွက်၊ စက်မဇုန်(၃)၊ 
ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်

၁၃၉ NWE ဆံပင်ညပ်ှင့် အလှြပြပင်သင်တန်း အမှတ-် ၇၅၊ ေြမညီထပ်၊ ကွမ်းရွဲတနး်လမ်း၊ ေဈးကးီအေရှရပ်ကက်ွ၊ 
ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်။

၁၄၀ IMCS (Institute of Management & 
Computer Studies) Company Limited

အမှတ ်(၅၀၇/၇) ၊ ြပည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မိနယ်



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၁၄၁ ဦးသနး်ဝင်း ေနလနှး်ဆား ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း ဖျာပုံခိုင်၊ အမာမိနယ်၊ေဒးဒလူေကျးရွာအုပ်စု၊ ေရထီးေကျးရွာ၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၁၄၂ Win Htay Co., Ltd. ၂၄(ခ)၊ ေရြပည်ေအးလမ်း၊ နံ့သာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်။

၁၄၃ Snow Co., Ltd. အမှတ-် ၁၃၇, ေြမညီထပ်၊ လမ်း ၄၀ ၊ ေကျာက်တံတားမိ၊ ရန်ကုန်

၁၄၄ United KK Marine Products Company 
Limited

No. (4A/2), Seikkanthar Road, Hlaing Thar Yar Industrial Zone 
(6), Hlaing Thar Yar Township, Yangon Region

၁၄၅ ေသာ်တာလင်း ဆန်စက် ေရလဲကေလးေကျးရွာ၊ မအူပင်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၁၄၆ စိန်ေကာင်းကင ်ဆန်စက် ကန်းကေလးေကျးရွာ၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၄၇ MAIN ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း အမှတ်(၆၅၂/က)၊ အလယ်လမ်း၊ အလယ်ရွာ၊ လက်ယက်စမ်း၊ 
သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၁၄၈ ေရဥေဒါင်းမင်း မုန့်ကိတ်လုပ်ငန်း၊ 
မုန့်ဟင်းခါးလုပ်ငန်း

အမှတ ်(၁၄)၊ ပွဲစားတန်းလမ်း၊ နတ်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၁၄၉ သမီးေချာ မုန့်ဟင်းခါး ဆီသတ်ှစ်လုပ်ငန်း No.(261/A), Yar ZaThingyan (6) Street, (11) Ward, South 
Oakkalapa Township, Yangon. 

၁၅၀ D-Clean ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း အမှတ်(၆၁၀/၆၁၁)၊ ဦးဖိုးလင်လမ်း၊ လမ်းသွယ ်(၂)၊ (၁၀၈) ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ(်အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ အေရှပုိင်းခုိင်။

၁၅၁ ဝင်းမိုး (ြငတ်သီးမန ့်ထုတ်လုပ်ေရး) အမှတ်၁၃၀၆/၁၃၀၇၊ စစ်ေတာင်းလမ်း၊ ၆၃ရပ်ကွက်၊ စက်မဇုံ၊ ေတာင်ဒဂုံ

၁၅၂ ပံးချ ိ ဘီစကစ် ၁၉၉၊ ဧရာလမ်း၊ စက်မဇုန် ၅ လင်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ
၁၅၃ နတ်သုဒါ စားေသာက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း အမှတ ်(၆)၊ အင်ကင်းလမ်း၊ ေငွကာရံရိပ်သာ၊ ေတာင်ဥကလာပမိနယ်။

၁၅၄ အာဂမ ေသာက်ေရသန့် ၁/န၊ ေမဃဝတီတိုးချဲ (၁၁) လမ်း၊ ရိပ်သာရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၁၅၅ Golden Crop Co., Ltd. No.406, 4th Floor, Olympic Tower, Kyauktada Tsp, Yangon.

၁၅၆ ေရမန်းသူလက်ှင့ ်အေကာ်စုံလုပ်ငန်း အမှတ ်(၉/၁၇)၊ ဒုတိယထပ်၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ 
ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၁၅၇ ဦးအံ့ေမာင ်ေြမပဲခွဲလုပ်ငန်း အမှတ ်၂၄၁၊ ၂၂ လမ်း၊ ရန်ေဝးရပ်၊ မေကွးမိ။
၁၅၈ Dynamic Link Co., Ltd. No 109, 7 steet, ward 3, South Okkalarpa T/S, Yangon 
၁၅၉ ေဒဝါဝါလွင ်(Golden Dolphin) 

ပလတ်စတစ်ဘူး ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း
အမှတ(်၆)၊ ှင်းဆီလမ်း၊ ၁၁၀ ရပ်ကွက်၊ တကသိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ 
ဒဂုံမိသစ ်(အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

၁၆၀ သန်း မိသားစုဆန်စက် ရန်ကုန-်ြပည်လမ်း၊ သာယာဝတီမိ၊ ပဲခူးတိုင်း ေဒသကီး။
၁၆၁ ေအာင်ေဇယျာသန်း ဆန်စက် ဓမာုံလမ်း၊ ဆန်တန်းရပ်ကွက်၊ ဇလွန်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၁၆၂ ေရမိသားစ ုဆန်စက် ပန်းဆွဲလမ်း၊ အေရှသေြပကုန်းရပ်ကွက်၊ သာယာဝတီမိ၊ 
ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၁၆၃ SHWIN CHANG LONE MANFACTURING 
CO., LTD

(1) Sa/2, Sein Pan St, Bayint Naung Centre, Mayangone Tsp, 
Yangon

၁၆၄ ဦးေအာင်ြမတ်ထွန်း ဆီးခွဲလုပ်ငန်း စက်မဇုန ်၂ လမ်းှင့် ၃  လမ်းကား၊ ဂျ-ီ၇/၁၊၂၊၃၊ မိတီလာစက်မဇုန်၊ 
မိတီလာမိ

၁၆၅ စိန်တံဆိပ ်ေခါက်ဆွဲေြခာက ်လုပ်ငန်း ၄၂/၇၅( ခ)၊ စက်မ(၃)လမ်း၊ ဇုန-်၁၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၆၆ ေရေမတာ ယိုစုံလုပ်ငန်း အမှတ ်(၄၆၆)၊ ြပည်ြမနမ်ာ (၁) လမ်း၊ (၄၈) ရပ်ကွက်၊ 
ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်။

၁၆၇ ေရဟသာ ဆီစက်ှင့် သီးှံမျ ိးစုံ ေရာင်းဝယ်ေရး ဒီ-၂/၃+၆၊ ၁လမ်းှင့် ၂ လမ်းကား၊ စက်မဇုန်၊ မိတီလာမိ။

၁၆၈ TINE KYAW MOE Co., Ltd အမှတ-် ၁၅၊ ေြမညီထပ်၊ ၄၄ လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။
၁၆၉ Lin High Power Services Ltd. Bldg.2, Room-202, Kamakyi Kantharyar Housing, Tharkayta 

Tsp, Yangon.

၁၇၀ Myanmar and Worldwide Services Co., 
Ltd.

အမှတ-် ၂၂၆၊ အခန်း- ၆၀၁၊ ဦးဝိစာရှင့် ဓမေစတီလမ်းေထာင့်၊ 
ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်

၁၇၁ ထိပ်တန်း ၁ ဝန်ေဆာင်မ ကုမဏီလီမိတက် အမှတ(်၁၅/က)၊ ၆လာ၊ အင်းစိန်လမ်းမ၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ

၁၇၂ Shwe Phyo Thar Co., Ltd No.1259, 2nd Floor, Bo Min Yaung Street, (41) Ward, North 
Dagon Tsp, Yangon. 

၁၇၃ ကယ်သူေဌး စားေသာက်ကုန်လုပ်ငန်း အမှတ ်(၄၄၃)၊ ဣာ(၃)လမ်း၊ ဇ/ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။

၁၇၄ ေကာင်းြမတ်စံသ ူကုမဏ ီလီမိတက် အမှတ ်(၃၆၅)၊ ဒုတိယထပ ်(ယာ) ၊ (၃၈)လမ်း ှင့် 
မဟာဗလလမ်းထိပ်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၁၇၅ Flagship Company Limited 14. Pyinma Street, Pyidaung Su Yeik Mon, Thingangyun 
Township,  Yangon.

၁၇၆ Sky Home Myanmar Company Limited No.(B-11), Ground Floor, Anawrahtar Housing, 2 Quarter, 
Kamayut Township, Yangon.

၁၇၇ GUSTO Company Limited အမှတ(်၂၈၉-ေအ)၊ ြပည်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၁၇၈ Alpha World Link Company Limited အမှတ(်၉၉)၊ (၉၃)လမ်း၊ မဂလာေတာင်န့်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၁၇၉ ဦးထက်ခိုင ်သရက်ှင့် ဝဉ တွဲဖက ်
စိုက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်း

No.(8/124), Hnin Si Street, Pan Khinn, Pyinmanar, Naypyitaw.

၁၈၀ Yangon Bakehouse မုန ့်မျ ိးစုံလုပ်ငန်း ပုလဲကွန်ဒို၊ ကမေအးဘုရားလမ်း၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၁၈၁ ဝတုတ ်ေခါက်ဆွဲစက် အမှတ(်၃) ဝမ်းတွင်းမိ။
၁၈၂ ဦးကံထွန်း (ဒုိး) ေြမပဲခွဲလုပ်ငန်း အမှတ ်၁၇၅၊ ၂၁ လမ်း၊ ရန်ိုင်ရပ်၊ မေကွးမိ
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၁၈၃ Linn Yaung Chi International Services Co., 
Ltd

အမှတ-် ၄၅၉ (C)၊ အခန်း၅/၆၊ ဒုတိယထပ်၊ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊
 ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်

၁၈၄ Shwe Myanmar Aung General Services 
Co., Ltd.

Bldg. 22, Room-4(A), Ayiya Maggin Street, Yankin Tsp, Yangon. 

၁၈၅ Golden Win (Shwe Win) အမှတ(်၃၃၇/၃၃၉)၊ မဟာဗလလမ်း၊ လမ်း၄၀ေထာင့်၊ ဒုတိယထပ်၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်

၁၈၆ Saint Arkar Company Limited No.(1306),Marhortada Street, (40) Ward, Dagon(North) 
Township, Yangon.

၁၈၇ Htoo Thit Zae Co., Ltd. No.125, 2nd Floor, U Chit Maung Street, Bahan Tsp, Yangon

၁၈၈ May Wint Services Company Limited အမှတ ်(၁၄၆)၊ ပထမထပ်၊ ဆိပ်းကမ်းသာလမ်း(ေအာက)်၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၈၉ Shwe Ye Phyo Aung Services Company 
Limited

No.(1291), Bayint Naung Road, (1st) Floor, (49) Ward, North 
Dagon Township, Yangon Region. 

၁၉၀ Classical Over Sea General Services Co., 
Ltd

အမှတ်၅၆-၄က၊ သီတာလမ်း၊ ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကွက်၊ 
တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်

၁၉၁ Aung Myat Hein Co., Ltd အမှတ-် ၆(က)၊ ၁၅ ရပ်ကွက်၊ ြမင်သာ ၁ လမ်း၊ 
ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်။

၁၉၂ Royal Golden Gate Int'l Services Co., Ltd. အမှတ ်(၁၀၄) ဒု-ထပ်၊ ၃၇ လမ်း (ေအာက်ဘေလာက်)၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၁၉၃ Myint Mo Chan Thar Company Limited No.(59), (44) Street, (2nd) Floor, Botahtaung Township, Yangon 
Region.

၁၉၄ Phue Pyae Thaw Services Co., Ltd No.1248/4B, Bo Min Yaung Street, 41st Ward, North Dagon Tsp, 
Yangon

၁၉၅ ဦးသိန်းထွန်း (ေနလနှး်ဆားကမ်း 
ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း)

ဖျာပုံခိုင်၊ အမာမိ၊ ေနာက်မီးေကျးရွာ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၁၉၆ Seven Top Real ေရသန့်လုပ်ငန်း အမှတ် (၉)၊ ခေရရိပ်သာလမ်း၊ မဂလာဒုံဥယျာဉ်မိေတာ်၊ 
မဂလာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၁၉၇ Max Success Co., Ltd No.(283/C), Second Floor, (40) Street , Upper Block, Kyauktada 
Township, Yangon Region. 

၁၉၈ FORE SIGNAL INTERNATIONAL SERVICES 
COMPANY LIMITED

အမှတ(်၉၃)၊ ဆဌမထပ(်က)၊ သူရဿသီလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ကမေအး၊ 
မရမ်းကုန်းမိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၁၉၉ Myanmar Global Business Association 
Company Limited

No,(342), Baydar Street, Pearl (2), Mindalardon Township, 
Yangon.

၂၀၀ Successive World Services Company 
Limited

No.(A-385/389), Pansodan Street & Corner Of Mahabandoola 
Road, First Floor, Global Tower, Kyauktada Township, Yangon. 

၂၀၁ ဝင်းဖိးေအာင် ကုမဏီလီမိတက် အမှတ(်၉)၊ ေြမညီ၊ အထက ်မေလးလမ်းသွယ(်၃)လမ်း၊ 
ကန/်ေြမရပ်ကွက်၊ မဂလာေတာင်န့်မိနယ်၊ ရန်ကုန်
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၂၀၂ Golden Plant Services Company Limited No.(157), Bo Aung Kyaw Street, (3rd) Floor (Right), Ward No.(9), 
Kyauktada Township, Yangon. 

၂၀၃ PERFECT MANAGEMENT COMPANY 
LIMITED

အမှတ ်(၁၄၄)၊ ၂လာ၊ ၃၈ လမ်း (လယ)်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၂၀၄ New Three Diamonds Company Limited No.(35), Room (2) Min Din Street, (29) Ward, Thuwana, 
Tingunkyun Township.

၂၀၅ NANN HTIKE NANN SERVICES COMPANY 
LIMITED

တိုက်အမှတ ်(၉၄၂)၊ (၃)လာ၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ ကျ ိက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ 
မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၂၀၆ Htoo Kaung Kyaw Services Co., Ltd No.292, 2nd Floor, Merchant Road, Corner of 53rd street, 4 
Ward, Botahtaung Township

၂၀၇ Carrier Worker Co., Ltd အမှတ(်၁၅၅)၊ ပထမထပ်၊ ၉ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်

၂၀၈ ဂွတ်ေဂျာ ့ကုမဏီလီမိတက် အမှတ(်၂၇)၊ အခန်း၈၀၅(၈)လာ၊ (၅၂)လမ်း၊ ေအာက်ဘေလာက်၊ 
ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်

၂၀၉ ဦးမျ ိးေဇာ်ေဇာ် တွင်ခုံလုပ်ငန်း အမှတ-် ၃၄၊ ကားဝနး်၊ ဧရာဝဏ်လမ်း၊ ၁၀/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ 
သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်

၂၁၀ ေဇာ ်ပလတ်စတစ်ဘူးလုပ်ငန်း အမှတ ်၁၀၄၁၊ ေခမာသီလမ်းမကီး၊ (ည) ရပ်ကွက်၊ 
ေြမာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်။

၂၁၁ Shwe Myanmar San Co., Ltd အမှတ(်၁၄၁-၁၄၅)၊ 
ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း(ေအာက်ဘေလာက်)ဒုတိယထပ(်ယာ)၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်။

၂၁၂ Enrichment Co., Ltd အမှတ ်၉၆ ဘီ၊ ဦးေရဘင်လမ်း၊ ေရြပည်သာစက်မဇုန ်(၄)၊ 
အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၂၁၃ Natural Beauty တိုက ်(၃၁၉)၊ အခန်း (၃)၊ ရန်ေအာင် (၂) လမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ 
ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၂၁၄ ဆန်းဖလားဝါး စုတ်တံလုပ်ငန်း အမှတ(်၁၈၁/၁၈၂)၊ ပုသိမ်ေြမ(၉)လမ်း၊ ပုသိမ်ရပ်ကွက်၊ ေဒါပုံမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်

၂၁၅ Super ELectronic လပ်စစ်ပစည်း 
ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း

အမှတ်- ၂၁၆၊ သစာလမ်းသွယ်၊ ၁၃ ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်

၂၁၆ Shwe Pyi Nyein International Company 
Limited

အမှတ(်၁၇၁/က)၊ ြမေလးေလမ်း၊ (၁၄/၁)ြမင်သာရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၂၁၇ GLOBAL GATEWAY COMPANY LIMITED အမှတ ်(၂၁) ေအ၊ မပိုလမ်း၊ ပထမထပ်၊ ေြမနီကုန်း၊စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၂၁၈ Star Triangle Services Co., Ltd. No.23, Kyike Kone, Street, (14)Ward, Yankin Tsp, Yangon.

၂၁၉ Dare Dragon Company Limited အမှတ ်(၁၃၀)၊ အခန်း (၁၇)၊ ဆူးေလဘုရားလမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၂၂၀ May Mayat Noe Services Co., Ltd အမှတ-်၁၅၀၊ ပထမထပ်၊ လမ်း၄၀၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်
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၂၂၁ Royal Pole Star Services Co., Ltd တိုက ်၉၊ ၄ လာ၊ ၅၄ လမ်းတို၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်

၂၂၂ Yoma Marine Enterprise Co., Ltd. No. 40, 4th Floor, Aung Taw Mu Street, Sanchaung Township, 
Yangon

၂၂၃ Bread of House Services Co., Ltd. အမှတ(်၂၁၆)၊ ေြမညီထပ်၊ (၃၅) လမ်း (အထက)်၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်။

၂၂၄ Aung Pyae Services Co., Ltd. အမှတ-် ၃၃/၃၄၊ မင်းကီးလမ်း၊ ဆရာစံေြမာက/် အေနာက်ရပ်ကွက်၊ 
ဗဟန်းမိနယ ်(ရန်ကင်းစင်တာေရှ)

၂၂၅ ဦးေဇာ်လွင် ပလတ်စတစ်ဘူးခွံလုပ်ငန်း အမှတ(်ဌ-၄၅)၊ စက်မလမ်း၊ ေအာင်မဂလာအေဝးေြပးဝင်း၊ မဂလာဒုံမိ။

၂၂၆ SWEETY Plastic အမှတ ်(၂၁)၊ ဦးချစ်ေမာင်လမ်း၊ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၂၂၇ ဦးေဌးဝင်း (ေနလနှး်ဆားကမ်း 
ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း)

ဖျာပုံခိုင်၊ အမာမိ၊ ေနာက်မီးေကျးရွာ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၂၂၈ Htet Mann Services Co., Ltd. အမှတ-် ၅၇၃၊ သမိုင်း ၆ လမ်း၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်။

၂၂၉ ေက (၅) လုံး စက်ဘီးေဂ ွထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း အိမ်အမှတ(်J-93)၊ ကင်မလင်းကန်း၊ စက်မဇုန်၊ ပုသိမ်မိ၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၂၃၀ Egale Eye အမှတ(်၁၂) ၊ သံချက်ဝန်ဦးန့်လမ်း၊ အေရှဒဂုံစက်မဇုံ၊ ရန်ကုန်မိ

၂၃၁ နယူးေငွသဇင ်ဖိနပ်လုပ်ငန်း အမှတ် (၂၈၈)၊ ဝဇီရာ(၃)လမ်း၊ (စ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်

၂၃၂ ေကျာ်လင်း ပလတ်စတစ်ဗူးလုပ်ငန်း ဌ-၄၇၊ စက်မလမ်း၊ ေအာင်မဂလာအေဝးေြပးဝင်း၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၂၃၃ ဓူဝ ံမကျည်းေတာ်ဖီလုပ်ငန်း ေဂျ -၄၄ ၊ ေရှင်းဆ(ီ၁)လမ်း၊ FMI City လင်သာယာမိနယ်
၂၃၄ မျ ိးြမနမ်ာ မုန ့်မျ ိးစုံစားေသာက်ကုန် ခတာလမ်း၊ အေရှပိုင်းရပ်ကွက်၊ ဟဲဟိုးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။
၂၃၅ ေဝယ ံငါးေြခာက်လုပ်ငန်း အမှတ ်၅၈၆/၆၄၉/၅၈၇/၆၄၈၊ ဇီဇဝါလမ်း၊ ဇုန ်(၂)၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်။

၂၃၆ မိုးြမင့်ကမာ ဝါးတူှင့် အကင်ဒုတ်လုပ်ငန်း ရန်ကုန-်မေလးလမ်း၊ ကန်းကုန်းေကျးရွာ၊ ေကတုမတီ၊ ေတာင်ငူမိ၊ 
ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၂၃၇ ဦးဆနး်မင်း ေကာ်ေစ့ှင့် ပလပ ်
စတစ်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း

အမှတ(်၄၉၅)၊ ေခမာသလီမး်၊ ည-ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၃၈ Immortal Garden Park Co., Ltd. အမှတ ်(၂၃၂)၊ ပွဲစားတန်းလမ်း၊ နတ်ေချာင်းရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်။

၂၃၉ Waddy Khaing လက်မအုပညာ အမှတ-် ၃၅၊ ေဈးကေလး ၁ လမ်း၊ ေဈးကေလးရပ်ကွက်၊ 
ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်

၂၄၀ DUWUN NAN COMPANY ဗလ လမ်း၊ ၅၇/၅၈ကား၊ အိမ်အမှတ်၊ ဒဒ ၂၀+၃၅၊ 
အကွက်အမှတ(်၁၉)၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ 
မေလးတိုင်းေဒသကီး။



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၂၄၁ ဦးေကျာ်ေဝ သီဟိုဠ်၊ မန်ဂျန်ရှားစိုက်ပျ ိးြခင်း (၁) ရပ်ကွက်၊ ကွမ်း ခံလမ်း၊ ပုသိမ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၂၄၂ ဦးသက်ထွနး် ေကာင်းထက်သာ 
ှမ်းေလှာ်လုပ်ငန်း

အမှတ ်(၉၀-၉၃) ၈လမ်းှင့် ၉ လမ်းကား၊  အေဝရာလမ်းေဘး၊ 
ေအာင်ေမတာ (C) ရပ်၊ မေကွးမိ။

၂၄၃ ကယ်မင်း ေြမပဲခွဲစက်ှင့် 
ေြမပဲဆားေလှာ်လုပ်ငန်း

အမှတ(်၂၈၁/၂၈၃) ၁၅ လမ်း၊ ရန်ေကျာ်ရပ်၊ မေကွးမိ။

၂၄၄ ချမ်းြမသာစည ်စိုက်ပျ ိးေရး ခံ ြမန်မာဂုဏ်ညင်းတန်းေကျးရွာ၊ တာခွေကျးရွာအုပ်စု၊ တိုက်ကီး မိနယ်၊
 ရန်ကုန်တိုင်း

၂၄၅ Minmyanmar Golden Tachileik Company 
Limited

၁၂ လမ်း၊ အမှတ ်၆/၁၉၂၊ စန်ခိုင်ရပ်ကွက်၊ တာချလီိတ်မိနယ်၊ ရှမ်းအေရှ

၂၄၆ ထးူထူးစံ ဖိနပ်လုပ်ငန်း အမှတ်(၁၂၁၆)၊ ေငွြပည်သာ(၂)လမ်း၊ ၃၂ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်

၂၄၇ Door Asia Cargo Services Company အမှတ(်၂၉၅)၊ ေခမာသလီမး်၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၂၄၈ Prosperous Freight Services Limited BUILDING(306), ROOM(6) YAN AUNG LANE(2), EAST YANKIN 
YANKIN TOWNSHIP, YANGON. 

၂၄၉ သမာဆ ပလပ်စတစ်အိတ်လုပ်ငန်း အမှတ်၁၁၁/က၊ မကရာမင်းသားကီးလမ်း၊ စက်မဇုန်(၁)၊ 
ဒဂုံမိသစ(်ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်

၂၅၀ Myanmar Pioneer Star Group of 
Companies

အမှတ ်(၂၁)၊ သီရိေဟမာလမ်း၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်းမိနယ်။

၂၅၁ ဦးေအာင်ိုင ်ေြမပဲခွဲစက်လုပ်ငန်း အမှတ(်၃၆၈/၃၆၉)၊ (၂၇)လမ်းှင့် ဇီဇဝါလမ်းေထာင့်၊ ရန်ပယ်ရပ်၊ 
မေကွးမိ။

၂၅၂ Shwe Myaing Thitsar Company Limited အမှတ(်၂၈)၊ (၂)လာ၊ ေရတိဂုံဘုရားလမ်း၊ ပန်းပဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၂၅၃ ေဒါက်တာေကျာ်စွာဝင့် ကက်ေမွးြမေရး ေတာင်ပုိတစ်ရာေကျးရာွ၊ တာဝဘူတာ ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပဲခူးမိနယ်

၂၅၄ Lwin Family ိုစားွား ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ေဗာဓိမိင်လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၂၅၅ ေဒအနားမားလ ်ဘဲေမွးြမေရးှင့် 
ဘဲသားေဖါက်လုပ်ငန်း

ေညာင်ှစ်ပင်အထူးဇုန်(၁)၊ အမှတ(်A-120)၊ C-3 လမ်း၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်

၂၅၆ Royal Star ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း အမှတ်(၁၅/၉၉)၊ ေတာ်ဝင်လမ်းသွယ(်၁)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ 
ေရြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၂၅၇ ဟသာမင်း ငါးပိ-ငံြပာရည်လုပ်ငန်း အမှတ ်(၅၅၇/၅၅၈/၅၅၉)၊ (၅)လမ်းှင့် မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်းေထာင့်၊ 
ငါးပိ-ငါးေြခာက်ဇုန(်၁)၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၂၅၈ ြဖစင် ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း အမှတ် (၂၁)၊ ေအာင်သေြပ (၁၁) ရပ်ကွက်၊ မိုးညင်းမိနယ်
၂၅၉ "KHYEE" ေရသန့်ေရခဲစက ်လုပ်ငန်း (၂၃) ရပ်ကွက်၊ ကသဲစုလမ်း၊ ေတာင်ငူမိ၊ ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၂၆၀ "ဦးေအာင်စိန်" ေြမပဲခွဲစက် (၁၈) လမ်း၊ ရန်ိုင်ရပ်၊ မေကွးမိ။
၂၆၁ FOREVER ေသာက်ေရသန့် ၂/၃၉၊ ဗိုလ်မှးဖိုထွန်းလမ်း၊ ေတာင်ငူမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၂၆၂ ဦးမင်းေဇာ် စိုက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်း ဘန်းဖယ်ရပ်ကွက်၊ မင်းလမ်း၊ ပင်ေလာင်းမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်။

၂၆၃ Sky Electronic လပ်စစ်ပစည်း 
မျ ိးစုံထုတ်လုပ်ေရာင်းဝယ်ေရး

အမှတ ်(၁၀၀၇)၊ သုဓမာလမ်း၊ (ဈ) ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၂၆၄ Enrich Myanmar Co., Ltd. ၅၂၊ ရတနာလမ်းှင့် ေအာင်ဓမဘုန်းကီးလမ်းေထာင့်၊ ၆၇(ဂ) ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်

၂၆၅ ေခတ်ေရှေဆာင ်(စက်ဘီးထိုင်ခုံှင့် အပိုပစည်း
 ထုတ်လုပ်ေရာင်းဝယ်ေရး)

အမှတ-် ၁၃၀၄၊ စက်မလယ်ယာ - ၃ လမ်း၊ ၁၃ ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံအေရှပိုင်းမိနယ်။

၂၆၆ ဦးေအာင်ြမင့် ပလပ်စတစ်ေကာ်ေစ ့လုပ်ငန်း အမှတ် (၃၀၁) ၊ R - ၇ လမ်း၊ ရန်ကုန်စက်မဇုန်၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၂၆၇ ကမာသစ် ပလတ်စတစ်ဗူးလုပ်ငန်း အမှတ ်၂၂၂၊ ကေနာင် ၆ လမ်း၊ ၁၉/၁ ရပ်ကွက်၊ ေရေပါက်ကံစက်မဇုန်၊ 
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၂၆၈ ဧယမုံ ေရသန့်လုပ်ငန်း အမှတ်(၇) ကျ ိက်အင်းေအာက်ကျင်းလမ်း၊ ကျ ိက်အင်းေကျးရွာ၊ 
သန်လျင်။

၂၆၉ ကယ်ြဖ ှမ်းေလှာ်လုပ်ငန်း အမှတ ်၃၃၇/၃၃၈၊ ၇ လမ်း၊ ေအာင်ေစတနာရပ်ကွက်၊ မေကွးမိ။

၂၇၀ ဟနသ်စ်ဦး ှမ်းေလှာ်ဖို အမှတ ်စီ၊ ၃၇၁/၃၇၂၊ ၇လမ်း၊ ေအာင်ေစတနာရပ်၊ မေကွးမိ။
၂၇၁ B Water ေရသန့်စက်ုံ အမှတ(်၄)၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ သေကာေကျးရွာ၊ ေချာင်းဆုံမိနယ်၊ 

မွန်ြပည်နယ်။

၂၇၂ ေကျးဇူးေတာ ်ဥစားှင့် အသားတိုးကက ်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ကုလားကုန်းအေနာက်ေကျးရွာ၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

၂၇၃ ဦးခင်ေမာင ်အသားတိုးကက်ေမွးြမေရး ၃၀၈/၃၀၉၊ သစာလမ်း၊ သေြပကုန်းရပ်ကွက်၊ ဇမသီရိမိနယ်၊ 
ေနြပည်ေတာ်

၂၇၄ ပနေ်ကတ ုွား၊ ဆိတ်၊ သိုး ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း No.(656), Toe Chae (1) Ward, Myaung Ta Kar, Hmaw Be 
Township, Yangon.

၂၇၅ INNOVON SHIPPING & LOGISTICS 
COMPANY

No.346, Room. 11C, Corner of Merchant Road & 49th Street, 
Merchant Suite, Botahtaung Township, Yangon

၂၇၆ ေရဝါလင ်ကုမဏီလီမိတက် အမှတ ်(၃၃၈)၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမ၊ 
မရမ်းကုန်းမိနယ်။

၂၇၇ ေဒ ေဌး (ေနလနှး်ဆားကမ်း 
ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း)

ဖျာပုံခိုင်၊ အမာမိ၊ ေနာက်မီးေကျးရွာ၊ ဧရာဝတီတိုင်း ေဒသကီး။

၂၇၈ ဦးကိုကိုဦး ပဲေကာ်လုပ်ငန်း အမှတ ်(၄၇၀)၊ ြပည်ြမနမ်ာလမ်း၊ (၄၈) ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်။

၂၇၉ ဦးသနး်ထွန်းဦး (ခွန်းြပည့် ေြမပဲခွဲစက)် အမှတ ်၁၆၊ မိပတ်လမ်း၊ ရန်ကင်းရပ်ကွက်၊ မေကွးမိ
၂၈၀ ACT ေရှာက်ပျားရည်၊ 

ေရှာက်ချဉ်ရည်ထုတ်လုပ်ငန်း
မိမ(၃)ရပ်ကွက်၊ ဖေအာင်းရွာ၊ ေညာင်ေလးပင်မိနယ်။

၂၈၁ လင်းလက ်ေသာက်ေရသန့် အမှတ-် ၃၅၂၊ ရန်ကုန်လမ်းသွယ ်၄ လမ်း၊ ဆင်ြဖရှင်ရပ်ကွက်၊ 
ပုဗသီရိမိနယ်၊ ဥတရခိုင်၊ ေနြပည်ေတာ်။
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ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၂၈၂ K41 ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း အမှတ်- ၁၂/၄၉၊ ေရကည်ကန်လမ်း၊ ၁၂ နယ်ေြမ၊ ဗိုလ်ချပ်ရွာသစ်၊ 
သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်။

၂၈၃ မျ ိးကိုကို ေြမပဲခွဲစက်ှင့် 
သီးှံေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

အမှတ ်၃၁၆၊ ၃၁၇၊ ၂၆ လမ်း၊ ရန်ိုင်ရပ်၊ မေကွးမိ

၂၈၄ ေကာင်းစံ ပဲခွဲစက်လုပ်ငန်း အမှတ် ၄၃၂/၄၃၃/၄၃၄၊ ၂၈ လမ်း၊ ရန်ပယ်ရပ်ကွက်၊ 
မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၂၈၅ Golden Guru International Co., Ltd. No 142, 27 Street (Middle Block), Papedan Tsp, Yangon.
၂၈၆ Glorious Family Co., Ltd. အမှတ ်၂၇၅၇၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်း ၆၃ ရပ်ကွက ်၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ

၂၈၇ ZIN YU CHO TRADING COMPANY LIMITED အမှတ ်(၂)၊ ေြမညီထပ်၊ ဗိုလ်တစ်ေထာင်ဘုရားလမ်းသွယ ်(၁) လမ်း၊ 
ဗိုလ်တစ်ေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၂၈၈ HIGH WIN  INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED

အမှတ(်၁၀၇-၁၁၀)၊ ဗန်းေမာ်အတွင်းဝန်လမ်း၊ စက်မဇုန်(၂)၊ ၃၉ 
ရပ်ကွက်၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၂၈၉ ေဒခိုင်ခိုင်ြမင့် ငိမ်းချမ်းသာယာ 
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

နဘူးတံခွန်တိုင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ေကာ့ကရိတ်မိ

၂၉၀ ဦးမင်းေဇာ် (ဘဲေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) အံဒင်ရာွသစ်ေကျးရာွ၊ ဓမင်းဆိပ်၊ အံဒင်စံြပေကျးရွာ၊ ေရးမိနယ၊် 
ေမာ်လမိင်၊ မွန်ြပည်နယ်။

၂၉၁ ရိန်းနီး ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း သမစိတလမ်း၊ စက်မဇုန်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမိနယ်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၂၉၂ ဦးေအာင်ြမင့် (သီရိစာစိနရ်တနာ 
အသားတိုးကက ်ေမွးြမေရး)

ဖူးကးီေကျးရာွ၊ ေမှာ်ဘီမိ

၂၉၃ Hercules Logistics Co., Ltd. No. 271, 31st Between (84 x 85) St, Chan Aye Thar zan Tsp, 
Mandalay

၂၉၄ Greenland ေသာက်ေရသန့် ရန်ကုန-်ြပည်လမ်း၊ ကန်းကေလးေကျးရွာ၊ လက်ပံတန်းမိနယ်၊ 
ပဲခူးတိုင်း

၂၉၅ ဝင်း မုန့်ဟင်းခါး စက်ုံလုပ်ငန်း အမှတ(်၅၂၇)၊ (၁၆)လမ်း၊ ရန်မျ ိးေအာင်ရပ်၊ မေကွးမိ။
၂၉၆ Soe Than Brothers Company Limited No.(104/112), Room No.(21), Anawyahtar Street, Kyauktada 

Township, Yangon.

၂၉၇ စိန်ေတာင ်လက်ဖက်ေြခာက် ဆ ၁၂/၆၄၊ ၁၀၉ (B) လမ်း၊ ၆၈x၆၉ ကား၊ ေအာင် ေြမသာစည်မိနယ်၊ 
မေလးမိ

၂၉၈ ေငွပေဒသာ ဆန်စက် ဦးဥတမလမ်း၊ ေချာင်းေကာက်ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကုတ်မိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။

၂၉၉ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း (ိုးမသဇင ်ဆန်စက)် အမှတ-် ၄၅၆၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ ကိုင်းရှည်ေကျးရွာ၊ ေတာင်ကုတ်မိ။

၃၀၀ သိန်းရတနာ ဆန်စက ်(၂၁၉) အင်းရွာ၊ ကဲသတ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ သာယာဝတီမိနယ်၊ သာယာဝတီခိုင်၊
 ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၃၀၁ ခရမ်း ဟာလာဆန်စက် ပုလဲစံြပေကျးရွာ၊ သုံးခွမိနယ်၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၀၂ ဦးြမင့်ေဇာ်ဦး "ေအာင်ေမတာ" ဆန်စက် ချားလျားကုန်းေကျးရွာ၊ အင်းမမိသဲကုန်းမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၃၀၃ ေဒတင်ရ ီဆန်စက ်လုပ်ငန်း ေဈးပိုင်းလမ်း၊ ထုံးကးီစံြပေကျးရာွ၊ ပဲခူးမိ။
၃၀၄ Golden Horse Industry Company Limited No.(A/67), Bahosi Housing Complex, Lanmadaw Township, 

Yangon. 

၃၀၅ ေအာင်ဇင ်ပလပ်စတစ်ဘူးခွံ လုပ်ငန်း အမှတ်(၃၇၂)၊ ေရဝါလမ်း၊ ငါးထပ်ကီး(ေတာင)်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊
 ရန်ကုန်မိ

၃၀၆ ေအာင်သိဒိ ဆန်စက် ေပျာ်ဘွယ်ကီး စံြပေကျးရွာ၊ ေညာင်ပင်သာေြမာက်ပိုင်း၊ ဒလမိနယ်

၃၀၇ ချမ်းေြမ ့ဆန်စက် ကန်ေြပာင်ေကျးရွာ၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၃၀၈ ဇမေဇာ ်ဆန်စက ်(အမှတ-် ၄၅၆) စပါးေထာင်းေကျးရွာ၊ ေြမာင်းဆုံေကျးရာွအုပ်စု၊ ြပည-်ေပါက်ေခါင်းလမ်း၊
 ြပည်မိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်း

၃၀၉ ကယ်သုံးပွင့် ဆီစက်၊ ေြမပဲခွဲစက ်ှင့် 
ပွဲုံလုပ်ငန်း

အမှတ(်၄၀၄)၊ ေအာင်ဆန်းရပ်၊ နတ်ေမာက်မိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၃၁၀ ြပည်ြမန်မာ ဆန်စက် ဒဂုန-်မေလးလမ်း၊ ဂုဏ်ေတာ်ရပ်ကွက်၊ ပဲွယ်ကုန်းမိ၊ 
ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၃၁၁ မိုးဆမ်းပန်း-၂ ဆန်စက် လက်ပံကုန်းရွာ၊ ပဲွယ်ကုန်းမိ၊ ေကျာက်တံခါးမိနယ်၊ 
ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၃၁၂ ရင်ငိမ်းပန်း ဖိနပ်လုပ်ငန်း အမှတ် (၁၂၂), ေအာင်သုခလမ်း၊ (၅၁) ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၃၁၃ ေကျာ ်မိသားစ ုဆန်စက ်(ဦးကည်ြမင့် ဟာလာ
 ဆန်စက)်

သီရိထိပ်တင်လမ်း၊ ပုတီးကုန်းမိ၊ သဲကုန်းမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၃၁၄ ေရွားလှည်း ဖိနပ်လုပ်ငန်း အမှတ်(၇၅၇)၊ (၂)လမ်း၊ ငမိုးရိပ်၊ သကန်းကန်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၃၁၅ သိန်းထိုက်စ ံဆန်စက် ေရေကျာ်ေကျးရွာ၊ ရင်းတိုက်ကုန်းအုပ်စု၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၃၁၆ ေရြပည်ေကျာ ်ဆန်စက် ခွန်ေတာင်းကီးရွာ၊ ေရဘိုမိနယ်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး
၃၁၇ ဧဝရက ်ဆီစက် အမှတ(်၁၂)၊ ေဆးိုးတန်းလမ်း၊ ကာနီကန်ရပ်ကွက်၊ ေရေတာင်မိ၊ 

ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၃၁၈ ြမေရစင ်ဆီစက်လုပ်ငန်း အမှတ်(၇၈) (၆)လမ်း၊ ရန်ကင်းရပ်။ မေကွးမိ။
၃၁၉ မေကွး အေမစိန ်ဆီစက် (၄၃၃/၄၃၄), (၂၈) လမ်း၊ ရန်ပယ်ရပ်၊ မေကွးမိ။
၃၂၀ ေရလင်းယုန ်ဆီစက် အမှတ ်၃ ရပ်ကွက ်၊ သေြပကုန်းေကျးရွာ၊ ြမန်ေအာင်မိ
၃၂၁ ထူးချယ်ရီ ဆီစက်လုပ်ငန်း အမှတ်(၁၃၈)၊ ၁၀လမ်း၊ ရန်ေအာင်ရပ်၊ မေကွးမိ။
၃၂၂ ဦးေဌးကိင် ဆီကိတ်လုပ်ငန်း ေရလယ်ေကျးရွာ၊ ဂန့်ေဂါမိနယ်။
၃၂၃ ြခေသ့မင်း ဆန်စက်ှင့်ဆီစက် ရန်ကုန-်မေလးလမ်းမ၊ ကွင်းအမှတ(်၂)၊ ကွတ်ကွင်းမိ၊ ြဖးမိနယ်

၃၂၄ သဘာဝ ေြမပဲဆီသန့ ်(ေကျာက်ဆူး ဆီစက)် H-၁၉/၂၀၊ စက်မဇုန်၊ ြမင်း ခံမိ၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။

၃၂၅ ပဒုမာ ဆီစက် ၃/၁၃၊ ေတာင်တွင်းလမ်း၊ မိေကျာင်းရဲ၊ မေကွးမိနယ်
၃၂၆ ေဒခင်မာဝင်း ဆီစက် သရက်ကုန်းရပ်၊ ကန်းေတာကုန်းေကျးရွာ၊ ေတာင်ငူ



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၃၂၇ ဇွဲ ဆီစက်လုပ်ငန်း အမှတ်(၁၂၄)၊ ၁၂၄ (ေအ)၊ ၁၂၅၊ ၁၅၃၊ ၁၅၄၊ နဝေဒးရပ်၊ ြပည်မိ၊ 
ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၃၂၈ ေကာင်းမင်းဟိန်း (ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) ဓနတိုးကန်ေကျးရွာအုပ်စု၊ လက်ပံတန်း-ဟသာတလမ်းေဘး၊ 
လက်ပံတန်းမိ၊ ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၃၂၉ ဦးသိန်းေဇာ ်(တိုးတက်ေအာင)် 
ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ကျံးတုံးကီးေကျးရွာအုပ်စု၊ ငဖယ်ဂယက်ကွင်း၊ ပန်းတေနာ်မိ။

၃၃၀ ဉီးေကျာ်ဇင်ဝင်း ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ဘရုားကုန်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်
၃၃၁ ေဒစန်းစန်းဝင်း ေဒသကက(်တုိင်းရင်း) 

ကက်ေပါက်မီးလွတ ်ေမွးြမ၊ ေရာင်းဝယ်ေရး
ေြမာက်ကုန်းကီးေကျးရွာ၊ ေပါင်းတည်မိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၃၃၂ Shwe Zin Oo Myit Tar Myanmar Co., Ltd. No(182), Yangon-Mandalay Road, YinTaw Village, Pyaw Bwe

၃၃၃ စိန်ရတနာ ဆန်စက်  ေဂျပူေကျးရွာ ၃ လမ်း၊ မိမ- ၄ ရပ်ကွက်၊ ေဇယျဝတီမိ၊ ြဖးမိနယ်။

၃၃၄ လင ်ဟာလာဆန်စက် စံြပေကျးရွာ၊ ပွင့်ြဖမိ။
၃၃၅ ရတနာထွန်း ဆန်စက် အမှတ-်၂၀၂ ၊ ေဗဒင်ကုန်းရပ်ကွက်၊ သုံးဆယ်မိ။
၃၃၆ စိန်သဇင် ဆန်စက် ထုံးဘိုေကျးရွာ၊ ေလးမျက်ှာမိနယ်
၃၃၇ ေတာ်ဝင ်ဆန်စက် ကန်ေဒါင့်ရပ်၊ မဲဇလီကုန်းမိ၊ အဂပူမိနယ်
၃၃၈ ဦးတင်ဝင်း (ေရသံလွင်၂) ဆန်စက ်လုပ်ငန်း စိုက်ပျ ိးေရးေြမာက်ြခမ်းလမ်း၊ ဘိုးေတာ်ကုန်းရပ်၊ ေရတာရညှ်မိ

၃၃၉ ဂွတ်ဘရားသား ဆန်စက် အမှတ ်(၁)၊ မိမအေနာက်ရပ်ကွက ်(၁၁) လမ်း၊ ြဖးမိနယ်
၃၄၀ ဦးဇင်ေအာင်ြမင့် အသားတိုးကက ်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
လိန်ပင်ဆိပ်၊ ေညာင်ေလးပင်မိနယ်၊ ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၃၄၁ ဉီးေမာင်ေမာင်လွင ်ွားှင့်ဆိတ ်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ကွင်းအမှတ ်(၆၈၄)၊ ေညာင်သုံးပင်ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်

၃၄၂ ဦးမိုးေဇာ ်ဝက်ေမွးြမေရးှင့် 
တိရိစာနအ်စားအစာ အေရာင်းဆုိင်

အမှတ ်(၁၆၁)၊ ဦးဘိုလင်းလမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်း။

၃၄၃ သူထူးေအာင ်မိသားစ ုေရငန်ပုဇွန် 
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

မရမ်းဇွဲဘာ ပုဇွန်ေမွးြမေရးဇုန်၊ ကွင်းအမှတ ်(၁၉)၊ ဇွဲကနာ၊ 
ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်။

၃၄၄ ဦးတင့်လွင ်ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ကွင်းအမှတ ်(၅၉၈)၊ ဦးပုိင် (၃ + N) ၊ ကျံးတုံးကီးေကျးရွာအုပ်စု၊ 
ပန်းတေနာ်မိနယ်။

၃၄၅ ဦးသက်ိုင်ဝင်း (ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) ထနီးေကျးရွာ၊ ကွင်းအမှတ(်၉၇၃-၃)၊ မအူပင်မိနယ်၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၃၄၆ ဦးသိန်းဦး ငါးေမွးကန်လုပ်ငန်း ေဒါဝါးေကျးရွာ၊ ရွာသစ်ကုနး်ရွာ၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်။
၃၄၇ ဦးေဇာ်မင်းစုိး ငါးေမွးြမေရး လုပ်ငန်း ထနီးေကျးရွာ၊ မအူပင်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
၃၄၈ ဦးချစ်တင ်ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း တေပကုလားေကျးရွာ၊ ေအာက်ဆယ်အုပ်စု၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်။

၃၄၉ ဦးစံသိန်း ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ပေလာင်ေကျးရွာ၊ မလက်တိုေကျးရွာအုပ်စု၊ မအူပင်မိ၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။
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၃၅၀ ြမတ ်ပုစွန်ေရာင်းဝယ်ေရး လုပ်ငန်း ကုန်းကီးေကျးရွာအုပ်စု၊ ြပင်စလူမိနယ်ခွဲ၊ လပွတာမိနယ်၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၃၅၁ ရာြပည့် ဆန်စက ်ှင့် ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရး ၂၈၂၊ ေရကက်ယက်လမ်း၊ အမှတ(်၅)ရပ်ကွက်၊ ေရတာရှည်မိ၊ 
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၃၅၂ ေနလ- ဦးေအာင်ြမင့် ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အမှတ ်၄၉၀၊ ရွာမကီးလမ်း၊ ေနာက်မီးေကျးရွာ၊ အမာမိ၊ ဖျာပုံခိုင်၊ 
ဧရာဝတီတိုင်း။

၃၅၃ ဦးဝင်းထွန်း (ေအာင်တံခွန်) ဆန်စက်လုပ်ငန်း ဥယျဉ်ကျစ်ေကျးရွာ၊ ပွင့်ြဖမိ။

၃၅၄ ေဝေဝထွန်း ဆန်စက် အမှတ-် ၉၄၊ ြပည်လမ်း၊ မင်းရဲေကျာ်စွာရပ်ကွက်၊ ဥကံမိ၊ 
တိုက်ကီးမိနယ်၊ ေြမာက်ပိုင်းခိုင်

၃၅၅ ဦးေကျာ်ခိုင်ဝင်း ဆန်စက် ဒဂု-ံမေလးလမ်း၊ စာတိုက်ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံခါးမိနယ်၊ 
ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၃၅၆ ေကာင်း ေမွးြမေရး လုပ်ငန်းများ ေဈးအေရှြပင်ရပ်၊ ဘူတာအနီး၊ မိတီလာမိ။
၃၅၇ ဦးရဲြပည့်ဖိး (ွား/ဆိတ ်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) ေြမာင်းတကာေကျးရွာ၊ ကဲကူးကွက်သစ်၊ (၃)လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ 

ေမှာ်ဘီမိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၃၅၈ ဦးမျ ိးွန ့် + ေဒငိမ်းငိမ်းဆင့် 
ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ကွင်းအမှတ ်(၉၈၀/ည၊ဋ၊ဌ) ၊ ထနီးေကျးရွာအုပ်စု၊ မအူပင်မိနယ်၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၃၅၉ ဦးသနး်ဝင်း ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း မီးေသွးေချာင်းေကျးရာွ၊ မအူပင်မိ။
၃၆၀ Seven Force Company Limited အမှတ(်နခ၊ ၁၃၂/)၊ ေနာင်ခို ရပ်ကွက်၊ ဗန်းေမာ်မိ၊ ကချင်ြပည်နယ်

၃၆၁ ဦးေဌး ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ေပါက်ပင်ဆိပ်ေကျးရွာ၊ ဇီးကုန်းမိနယ်။
၃၆၂ M Star Trading and Services Co., Ltd. No.276, 7th Floor, East Race Course, Tamwe Tsp, Yangon

၃၆၃ ေရမင်းသား ငါးပိ၊ ငံြပာရည် စက်ုံ အမှတ ်(၂၈၃,၂၈၄,၂၈၅,၂၈၆)၊ ကျနစ်စ်သားလမ်း၊ စက်မဇုန် (၁)၊ 
ဒဂုံမိသစ်ဆိပ်ကမ်းမိနယ်

၃၆၄ ေရထီးန ီပဲခွဲစက်လုပ်ငန်း ဗိုလ်မင်းေရာင်ရပ်ကွက်၊ တပ်ကုန်းမိ
၃၆၅ ဝမ်းစတား ဖိနပ်လုပ်ငန်း အမှတ်- ၁၀၇/က၊ ေတးဥယျာဉ(်၂)လမ်း၊ ၇ ရပ်ကွက်၊ 

လင်သာယာမိနယ်။

၃၆၆ ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး သီဟိုဠ်ှင့် မန်ဂျန်ရှား 
စိုက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်း

ေလှကီးတက်ေကျးရွာအုပ်စု၊ သာေပါင်းမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း

၃၆၇ Jade Castle Group Of Company Limited Saw Mahar Lane, Bo Gyoke Museum Street, No.6(A), Bo Cho (2) 
Quarter, Bahan Township, Yangon. 

၃၆၈ သိဂတင ်ြပည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာေဖွေရး အမှတ ်(၁၉၅)၊ ၃၉ လမ်း (အလယ်)၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်။
၃၆၉ JIGSO-Myanmar Japanese Language 

School
အမှတ(်၂၇)၊ ကမာကည်လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊ 
သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်

၃၇၀ SGCAD M&E Engineering Training Center တိုက ်B-6/1 ေြမညီထပ်၊ အေနာ်ရထာအိမ်ရာ၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ 
ကမာရွတ်မိနယ်

၃၇၁ San Nyo Nyo Myint Services Company 
Limited

Yangon-Insein Road 1ward, kamayut Township, Yangon.
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၃၇၂ GOLDEN SEA COLD STORAGE SERVICES 
COMPANY LIMITED

အမှတ ်(၃-ဃ-၁)၊ ဦးထွန်းညိလမ်း၊ စက်မဇုန် အပိုင်း (၆)၊ လင်သာယာ၊
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၃၇၃ Shwe Kyi Oo Service Co., Ltd အမှတ ်(၄၄၅)၊ (၃၂/၁၂) ရပ်ကွက်၊ ပိေတာက်လမ်း၊ ေရြပည်သာမိနယ်။

၃၇၄ ဟိန်းြမင့်ြမတ ်အေထွေထွဝန်ေဆာင်မ 
ကုမဏီလီမိတက်

တိုက်အမှတ(်A/2)၊ အခန်း(201)၊ ဗိုလ်မင်းေရာင်အိမ်ရာ၊ 
ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်း၊ (၄၂)ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၃၇၅ Success Family Services Co., Ltd. အမှတ ်၂၈၇/၂၈၉၊ ဒုတိယထပ်၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၃၇၆ ေဒစန်းေဌး ေရချ ိငါးေမွးလုပ်ငန်း အမှတ ်(၄၂)၊ အတွင်းေရေကျာ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ အြပင်ေရေကျာ်ေကျးရွာ၊
 တွံေတးမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၃၇၇ ဦးေအးကို ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ဝက်ြဖေရေကျးရွာ၊ ဝက်ြဖေရေကျးရွာအုပ်စု၊ ကေလာမိနယ်၊ 
ရှမ်းြပည်နယ်

၃၇၈ ေဒါက်တာေကျာ်ဝင်း အသားတိုးကက ်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

အမှတ(်၅၄)၊ လမ်းမေတာ်လမ်း၊ သန်လျင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်

၃၇၉ ဦးေသာင်းဝင်း ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ထေရာေ်ညာင်ဝုိင်းကးီေကျးရာွ၊ မအူပင်မိနယ်၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၃၈၀ ုိးမ ေြမပဲခွဲစက်လုပ်ငန်း အမှတ ်၃၅၅/၃၅၃၊ ၂၆ လမ်း၊ ရန်ပယ်ရပ်၊ မေကွးမိ
၃၈၁ UKT GOOD ေသာက်ေရသန့်ှင့် 

ဝါကိတ်စက်လုပ်ငန်း
အမှတ ်(၂၀၀)၊ မိပတ်လမ်း၊ စက်ုံရပ်ကွက်၊ ေအာင်လံမိ၊ 
မေကွးတုိင်းေဒသကီး။

၃၈၂ မိတ်ဆက ်ာွးစာစင်းစက် ဒါး 
ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

ေရနံေချာင်းစက်မဇုန်၊ ေရနံေချာင်းမိ။

၃၈၃ ေဒညိ သီဟို၊ မန်ဂျန်ရှား စိုက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်း ေလှကီးတက ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ သာေပါင်းမိနယ်၊ 
ဧရာ၀တီတိုင်း ေဒသကီး။

၃၈၄ ဦးစုိးထွနး်ဦး သီဟိုဠ်ှင့် မန်ဂျန်ရှား 
စိုက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်း

သာေပါင်းမိနယ်၊ ေလှကီးတက်ေကျးရွာ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၃၈၅ ဦးတင်လင်း ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ဒါးပိန်ေြမာက်၊ ေတာရေကျးရာွ၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၈၆ ဦးေကျာ်သူေအာင ်(၁၁၅)မိုင်၊ အြမန်လမ်း 
လယ်ယာစိုက်ပျ ိးေရး ကုန်ထုတ်လုပ်မ 
လုပ်ငန်းှင့် သစ်ေတာစိုက်ခင်းများ

ရန်ကုန်-မေလး အြမန်လမ်းမကီး၊ (၁၁၅) မိုင်၊ ြဖးမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်း 
ေဒသကီး။

၃၈၇ Olive Moon Macadamia Farm င/၂၄၄၊ ဓမာုံလမ်း၊ ဇ/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊ သဃန်းကန်း၊ ရန်ကုန်

၃၈၈ လပ်ကီးေကာင်း ေြမပဲခွဲစက် အမှတ(်၁၈၄) ၂၁ လမ်း၊ ရန်ိုင်ရပ်ကွက်၊ မေကွးမိ
၃၈၉ Shwe Na Yon Co., Ltd. G-3, Tapin Shwe Htee Tower, Hlaing Tharyar Township.

၃၉၀ ဦးခင်တိုး သကယ်ကုန်းဝ ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း သကယ်ကုန်းေကျးရွာ၊ ခရမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၃၉၁ ဦးေမာင်သိန်း ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း နဲသမိန်ေကျးရွာ၊ ထန်းတပင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
၃၉၂ ဦးေအာင်စိုးမင်းေကျာ ်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ကွင်းအမှတ ်(၆၄၅) ၊ ဦးပိုင်အမှတ ်(၃၀) ၊ ခိုင်ချင်းဆက်လမ်း၊ 

အင်းကန်ေကျးရွာ၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၃၉၃ MOE AH SAN TRADING COMPANY LIMITED အမှတ ်(၆၁၆) G, ေလဆိပ်ရိပ်သာ (၂) လမ်း၊ ဆယ်မိုင်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၃၉၄ Fisheries and Marine Products 2000 Ltd. No.147, 3rd Floor, Corner of 47th Street and Anawrahta Road, 
Botahtaung Township, Yangon.

၃၉၅ ဦးြမင့်ဦး ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း သကယ်ကုန်ေကျးရွာ၊ ခရမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။
၃၉၆ ဦးသနး်ဦး ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ကမာမတ်ေကျးရွာ၊ ခရမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
၃၉၇ ဦးတင်လ ှပုဇွန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ကညင်းေချာင်းေကျးရွာ၊ ငပုေတာ်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၃၉၈ ဦးေတဇာမင်း (အသားတိုးဝက်ှင့် 
ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

အမှတ(်အမ-်၅၇) ကွင်း(၉) ေဂွးကးီဒုိကက်င်ွး၊ 
ငါးဆူးေတာင်(၁)ရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမိနယ်

၃၉၉ ဦးမိုးဝင်း ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ှဲသမိန်ေကျးရွာ၊ ထန်းတပင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
၄၀၀ ရန်ိုင်စိုး ွားေမွးြမေရး အမှတ ်(၁၅) ရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းကတိုးကုနး်ေကျးရွာ၊ ပုသိမ်မိ၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၀၁ ြပည့်ဖိး ဟာလာဆန်စက် ေညာင်ပင်သာရွာ၊ ေရတာရှည်မိနယ်
၄၀၂ ဝါဝါဝင်း ဆန်စက်လုပ်ငန်း မင်းလှအုပ်စု၊ ေနာင်ခိုရပ်ကွက်၊ ဗန်းေမာ်မိ
၄၀၃ ေရဇင ်ဆန်စက် အမှတ ်(၃)၊ အဒါးလမ်း၊ ဗျညားေကျးရွာ၊ ဇလွန်မိနယ်၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၀၄ ေဒသန်းကည ်ဆန်စက်လုပ်ငန်း နမ့်ဖားရပ်ကွက်၊ ဗန်းေမာ်မိ၊ ကချင်ြပည်နယ်
၄၀၅ သိဒိေအာင(်၁) ဆန်စက် စက်အမှတ ်(၁၁၇၅)၊ သိဒိေအာင ်(၁)၊ အမှတ ်(၆) ရပ်ကွက်၊ 

ကျ ိက်လတ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၀၆ ဦးေဇယျာဝင်း (ပုလဲစိန)် ဆန်စက်လုပ်ငန်း ဘိုးေတာ်ကုန်းအေရှရပ်ကွက်၊ ေရတာရှည်မိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၄၀၇ လင်းရတနာ ငါးပုံဆန်စက် စက်အမှတ ်(၉၆၃) ဆရာစံလမ်း၊ မာတရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ
၄၀၈ လင်းေရာင်ဉီး ဆန်စက် ကျံတကင်းေကျးရွာ၊ တိုက်ကီးမိနယ်၊ ရန်ကုန်
၄၀၉ ေခတ်သစ် ဆန်စက်လုပ်ငန်း ပရံစုရွာ၊ တလိုင်းကွင်းအုပ်စု၊ ကံခင်းမိနယ်
၄၁၀ မိဘဂုဏ်ရည ်ဆန်စက်လုပ်ငန်း အစဲစံြပေကျးရွာ၊ အေနာက်ပိုင်း၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၄၁၁ မိဘေမတာ ဟာလာငါးပုံ ဆန်စက် သဲြဖေကျးရွာ၊ သာယာဝတီမိ၊ ပဲခူးတိုင်း
၄၁၂ ြမင့်မိုရ်ဦး ငါးပုံဆန်စက် ေပကုန်းေကျးရွာ၊ ြမန်ေအာင်မိနယ်
၄၁၃ ေအာင်ေဘာဂ ဆန်စက် အမှတ ်(၇) ရပ်ကွက်၊ မဂလာေဘာဂလမ်း၊ ခရမ်းမိ
၄၁၄ ေအာင်သီတာထွန်း ဆန်စက်လုပ်ငန်း အမှတ်(၈၃)၊ ေြမာင်းေဘာင်လမ်း၊ သက်ေတာ်ရှည်ရပ်ကွက်၊ ပွင့်ြဖမိ

၄၁၅ ေရစင်ရ (ေရတံခွန)် ငါးပံု ဟာလာဆန်စက် ကွင်းေကာက်ေကျးရွာ၊ အဂပူမိ

၄၁၆ ဦးတင်လင် ဆန်စက်လုပ်ငန်း အမှတ် (၉၉၃)၊ ဥယျာဉ်ဝေကျးရွာ၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၄၁၇ ေဒေအးရီ ဆန်စက်ှင့် ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရး 
လုပ်ငန်း

ရန်ကုန်-မေလးလမ်း၊ ကတုတ်ဘုရားကီးေကျးရွာ၊ ဒိုက်ဦးမိနယ်၊ 
ပဲခူးခိုင်

၄၁၈ ဇင်ကိုကိ ုဟာလာဆန်စက် ပဒန်ေရေကျာ်ေကျးရွာ၊ တွံေတးမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၄၁၉ ဇွဲမာန်ေအာင် ဆန်စက် ဂုံမင်းေြမာင်ေကျးရွာ၊ သာယာ၀တီမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်း
၄၂၀ ေရြပည်ဝင်း ဆန်စက် လမ်းမေတာ်လမ်း၊ မိမရပ်၊ ကံခင်းမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၂၁ ကယ်ငါးပွင့် ဆန်စက် မင်းကွက(်၃) ရပ်ကွက်၊ ေပါင်းတည်မိ
၄၂၂ ေရညီကို ဆန်စက်လုပ်ငန်း ေရဘိုရွာမေကျးရွာ၊ ပွင့်ြဖမိ
၄၂၃ စန်းေသာ်တာ ဆန်စက် ကံိုးရွာ၊ ရန်ကုန်-မေလးလမ်း၊ ေတာင်ငူမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၄၂၄ စုိး မိသားစ ုဆန်စက်လုပ်ငန်း ေရလဲလမ်း၊ တာေကာက်၊ အိုင်ဝိုင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ မအူပင်မိ
၄၂၅ စံြပ ဆန်စက်လုပ်ငန်း ြပည-်ေအာင်လံလမ်း၊ တီတွဒ်စံြပေကျးရွာ၊ ြပည်မိ
၄၂၆ သခု-၂ အဆင့်ြမင့်ဆန်စက် အမှတ(်၄၅)၊ ထန်းတပင်- တေြပးလမ်း၊ ေအာင်သုခရပ်ကွက်၊ 

ထန်းတပင်မိ

၄၂၇ ေတာ်ဝင ်ဆန်စက်လုပ်ငန်း အမှတ်(၈) စိတသုခရပ်၊ ေရစကိမိ
၄၂၈ ဦးအုံးသန်းဦး ဟာလာဆန်စက်၊ 

ေအးသစာဆနစ်က်
တလုေတာ်ေကျးရွာ၊ တွံေတးမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၄၂၉ ဖိးသုခ ဆန်စက် အမှတ ်၁၀၇၊ စိတသုခလမ်း၊ သီရိရတနာရပ်၊ ထန်းတပင်မိနယ်၊ 
ပဲခူးတိုင်း။

၄၃၀ ေအာင်သီဟ ဆန်စက် ေကျာင်းစုလမ်း၊ ေကျာင်းစုရပ်ကွက်၊ သာယာဝတီမိ၊ 
ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၄၃၁ ဧဝရက ်ဆန်စက် အမှတ(်၁၂)၊ ေဆးိုးတန်းလမ်း၊ ကာနီကန်ရပ်ကွက်၊ ေရေတာင်မိ၊ 
ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၄၃၂ ေငွဇင်ေယာ ်ဆန်စက် မလစ်အေနာက်ဘက်ေကျးရွာ၊ ရွာအဝင်လမ်းမ၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၄၃၃ ေအာင်စည်ဖိးဟာလာဆန်စက် ွယ်ေခွလမ်း၊ ွယ်ေခွရပ်ကွက်၊ ကိပင်ေကာက်မိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်း

၄၃၄ ေအာင်ြပည့်စုံ ဆန်စက် ကျံလတာေကျးရွာ၊ ေကာ့မှးမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၄၃၅ စိန်သုံးလုံး ဟာလာငါးပုံဆန်စက် စိန်သုံးလုံး ဆန်စက်လုပ်ငန်း၊ သဲြဖေကျးရွာ၊ သာယာဝတီမိနယ်၊ 
သာယာဝတီခိုင်။

၄၃၆ ဦးစိန်လွင ်စိန်ပွဲုံ ဆီစက်၊ ဆန်စက် သန်းေလာင်လမ်း၊ ြဖးမိ
၄၃၇ ပါရမီေကျာ ်ဆန်စက်လုပ်ငန်း သီရိမဂလာ ၈ လမ်း၊ ေပါင်းနားရပ်ကွက်၊ စလင်းမိ
၄၃၈ စိန်ေဌး ငါးပုံဆန်စက် စိန်ေဌး ငါးပုံဆန်စက်၊ မင်းလှဝေကျးရွာ၊ တိုက်ကီးမိနယ်၊ 

ေြမာက်ပိုင်းခိုင်။

၄၃၉ ြမစ်ဝကန်းေပ ဆန်စက ်ှင့် 
သဘာဝဆန်လုပ်ငန်း

အမှတ(်၁၈)၊ ွယ်နီလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ေစာ/ေနာက်ရပ်ကွက်၊ 
ရန်ကုန်မိ

၄၄၀ ေဒချ ိချ ိြမင့် (ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) ထီဖာေကျးရွာ၊ ကွမ်း ခံကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၄၄၁ ၆၆၆ ေကာ်ေစ့စက်ုံလုပ်ငန်း ကွင်းအမှတ(်၁၀၇၊ ၁၀၈)၊ ဇုန(်၂)၊ ဘားအံစက်မဇုန်၊ ဘားအံမိနယ်

၄၄၂ ဓန ဆန်စက် အမှတ ်၁၅၀၊ ၁၃လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ အမှတ ်(၉၄)၊ ပထမလမ်း၊ 
(၄)ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုံမိ။

၄၄၃ ေကာင်းမင်းဟိန်း ဆန်စက် ကန်ကီးလမ်း၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်၊ လက်ပံတန်းမိ။
၄၄၄ ရတနာေဌး ဆန်စက်လုပ်ငန်း အမှတ်(၂၃၃)၊ ရွာေလးလမ်း၊ အေနာက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ 

ပျဉ်းမကန်စံြပေကျးရွာ၊ သုံးခွမိနယ်၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်။

၄၄၅ သာယာေရြပည ်ဆန်စက် သံပုရာကုန်လမ်း၊ ေမှာ်ရရပ်ကွက်၊ ဇီးကုန်းမိ၊ ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၄၄၆ Na Rain Dara Co., Ltd. No.A-1, Room 704, Aung Chan Thar Condo, Aung Chan Thar 
Street, Yankin Tsp, Yangon.

၄၄၇ အင်ကင်း ယာဉ်ေမာင်း သင်တန်းေကျာင်း အမှတ ်(101) ြပည်လမ်း၊ တပ်ကီးကုန်း၊ ေမှာ်ဘီမိ၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၄၄၈ Clean Fisheries Company Limited အမှတ-် ၁၀၊ ပထမထပ်၊ ၁၄၉ လမ်း၊ ပျားရည်ကုန်းရပ်ကွက်၊ 
တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၄၄၉ ြဗဟစိုရ ်ဆန်စက် အေရှလမ်း၊ မင်းကွက ်(၁) ရပ်ကွက်၊ ေပါင်းတည်မိနယ်။
၄၅၀ ဦးကာြမ ငါးဖမ်းစက်ေလှလုပ်ငန်း အမှတ ်(၆/A)၊ ေဈးလမ်း၊ ေအာက်ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၄၅၁ Myat Swe Mon Services Co., Ltd. No.569, 3rd Floor, (7A), Kabaaye Pagoda Road, Mayangone Tsp, 
Yangon.

၄၅၂ (YTT) Young Top Tycoon International 
Company Limited

No.(631/A), Aung Thit Sar (2) Street, (1st) Floor, Thaketa 
Township, Yangon Region.

၄၅၃ ခင်ဟုတ ်မိသားစုှင့်အဖွဲ ကုမဏီလီမိတက် အမှတ(်၆၇/၂)၊ (၆)လမ်း၊ (၁၄/၁)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥကလာပမိ၊ 
ရန်ကုန်မိ။

၄၅၄ ေငွပေဒသာ ဆန်စက ်ှင့် ဆန်စပါး၊ 
ပဲမျ ိးစံုေရာင်းဝယ်ေရး

အမှတ(်၇)၊ စက်ကွင်းရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမနး်လမ်း၊ ဒုိကဦ်းမိ၊ 
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၄၅၅ သရဖ ူငါးပုံဆန်စက်လုပ်ငန်း လယ်တီကွင်းရပ်ကွက်၊ ဟသတမိ။
၄၅၆ စိန ်မိသားစ ုဆန်စက် ဘန်းေလာင်လမ်း၊ ြဖးအေရှအုပ်စု၊ ြဖးမိနယ်။
၄၅၇ ဦးသနး်ထိုက(်ေကာင်းဆက်ဟိန်း) ဆန်စက် ဆိပ်ကီးရပ်ကွက်၊ ထန်းတပင်မိ၊ ေတာင်ငူခိုင်၊ ပဲခူးတိုင်း

၄၅၈ Candy Land အမှတ(်၂၃)၊ ငုဝါလမ်း၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
၄၅၉ ထက်ထက်ဦး ဆန်စက်ှင့် စည်သ ူ

မုန့်တီလုပ်ငန်း
အမှတ ်၁၇၄၊ ှင်းဆီလမ်း၊ ဇုန ်၅ ၊ လင်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၄၆၀ မိုးဆမ်းပန်း ဆန်စက် ေကျာက်ကီးလမ်း၊ သတိပဌာန်းရပ်ကွက်၊ ပဲွယ်ကုန်းမိ။
၄၆၁ ေအးမဂလာ ဆန်စက ်(၄/၉၉) အမှတ-် ၁၅၀၊ ေမာင်းမေကျးရွာအုပ်စု၊ ခရမ်းမိနယ်၊ ေတာင်ပိုင်းခိုင်၊ 

ရန်ကုန်

၄၆၂ ကုေဋေဌး ဆန်စက် သကံဝေကျးရွာ၊ သအဲိမ်ေကျာင်းစုေကျးရွာ၊ ဖျာပုံမိနယ်၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၆၃ စိန်ပန်းမိင ်ဆန်စက် တာခွေကျးရွာ၊ ြမန်ေအာင်မိ။



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၄၆၄ ေအာင်သိဒိ ဆန်စက် ေရကန်စုေကျးရွာ၊ သဲြဖ ေကျးရွာအုပ်စု၊ တိုက်ကီးမိ၊ ရန်ကုန်တိုင်း။

၄၆၅ ြမသိန်းတန ်ဆန်စက် အိုးဘိုေကျးရွာ၊ စကံု်ပုိင်းရပ်၊ ဇလွန်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၄၆၆ စိန်ပေဒသာ ဆန်စက် ေကျာင်းစုရပ်ကွက်၊ သာယာ ဝတီမိ၊ ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။
၄၆၇ ြပည့်ဖိးကယ ်တန်(၁၀၀) ဆန်စက် အိုင်ဝိုင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ေရလဲလမ်းတာေအာက်ပိုင်း၊ မအူပင်မိ။

၄၆၈ လှေမတာ ဆန်စက် အမှတ ်၉၂၊ ပိေတာက်မိင်လမ်း (အမှတ်၆ လမ်းမကီးေဘး)၊ 
ကရင်ဆိပ်စံြပေကျးရွာ၊ သန်လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်။

၄၆၉ ေကာင်းလ ှငါးပုံဆန်စက် ေရဘိုရွာမေကျးရွာ၊ ပွင့်ြဖမိနယ်။
၄၇၀ ေဒေဆွဇင်သက ်(ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) မိုးရွာသစ်ေကျးရွာ၊ မိုးေကျးရွာအုပ်စု၊ ေတာင်ကုတ်မိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။

၄၇၁ PROJECT 7 အမှတ(်၉၈)၊ သခင်ဗစိန်လမ်း၊ (၂၈) ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။

၄၇၂ Apex Strategy Accountancy Learning 
Centre

အမှတ(်၃၈) ေအ၊ ၄လာ၊ ထန်းတပင်လမ်း၊ ၃ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊
 လှည်းတနး်၊ ရန်ကုန်မိ။

၄၇၃ စိန်ပန်း အမန့်ကိတ်စက် 111, Thingangyun Road, Tamwelay Qrt, Tamwe Tsp, Yangon

၄၇၄ ေရေဒါင်းေတာင် အမန့်ကိတ်စက်ှင့ ်
ပဲခွဲစက်လုပ်ငန်း

အမှတ(်မစ-၁)၊ ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်း၊ ဂမာစက်မဇုန်၊ ြပည်မိ။

၄၇၅ Aung TheikDi No6/7, Pinlone Qtr, Pinlone Road, Kalaymyo 
၄၇၆ ဇွဲရန်ိုင် ဆန်စက် အမှတ ်၂၁၆၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ စက်မဇုန် ၂ ၊ ြပည်မိ။
၄၇၇ မိုး ပဲခွဲစက်ှင့် အရဟံ အမှတ(်၁၅၆) လမ်းမေတာ်လမ်း ြပည်မိ အမှတ(်၃၈) ဦးြမတ်လမ်း 

ဂမာစက်မဇုန ်ြပည်မိ

၄၇၈ ေဒေအးကျင ်(ဆားကမ်းထုတ်လုပ်ေရး) ကွင်းအမှတ်၆၁၆(က)၊ ကျားကိုက်ကွင်း၊ ဆင်ေြခယာဆားတိုက်နယ်၊ 
လပွတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၇၉ ဝင်း ဆားေရာင်းဝယ်ေရး ရကက(၂၁)၊ မိုးကိးတိုးချဲ၊ ြပင်ဦးလွင်မိ
၄၈၀ Super Fine Manufacturing Co., Ltd. No  334 -344, Room No.(102), Bagan Housing,  Anawrahta 

Road, Ward No 1, Lanmadaw Township, Yangon

၄၈၁ Family Plastic အမှတ်၁၅၄၊ မဟာစည(်၃) လမ်း၊ မင်းကီးေဆွရပ်ကွက်၊ 
ေကတုမတီမိသစ်၊ ေတာင်ငူ

၄၈၂ KMD Computer Accredited Centre 
(Magway)

KMD Computer Accredited Centre (Magway)  Room(I-1,2,3), 
Police Block, Near Junction (5), Bokyoke Road, Magway

၄၈၃ ဦးတင်ေဌး (ဆားကမ်း ထုတ်လုပ်ေရး) ကွင်းအမှတ(်၆၂၈/ခ)၊ ဂုံညင်းတန်းကွင်း၊ ေရး/သက်န်းကီး ဆား 
တိုက်နယ်၊ လပွတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၈၄ Kaung Myat Htut SawBar 8 Qtr, Zayar Road, Tamu 
၄၈၅ Nagar Ni Naung Pin Thar Qtr, Kalay Myo 



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၄၈၆ Kyaw Swa Win Accountancy and Finance 
Academy 

  No 235, 73 street Bet 37 street and 38 street, Mandalay 

၄၈၇ KHAING & KYAW SERVICES COMPANY 
LIMITED

NO.(31/37), 5TH FLOOR, 54TH STREET(LOWER), SHWE KYAW 
KYAR HOUSING , BOTATAUNG TOWNSHIP, YANGON

၄၈၈ ဦးေမာင်သန်းဝင်း ေနလနှး်ဆားကမ်း 
ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

ေြမာက်ြပင်ေကျးရွာ၊ ေပါက်ေတာမိနယ်

၄၈၉ T.T.M ေြမဖေယာင်း အမန့်ကိတ်လုပ်ငန်း ထန်းဘုန်းေတာရွာ၊ မိင်မိနယ်၊ ပခုကခိုင်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၄၉၀ EXCELLENT ACCOUNTANCY TRAINING 
CENTRE

B-78, Parami Quarter, Sagaing.

၄၉၁ Lotaya Rice Mill Quarter 4, Bawgabahla, Shwegu, Kachin State 
၄၉၂ New Life ေသာက်ေရသန့်စက်ုံ (၉/၆) ဂမာလမ်း၊ တာဟန်းရပ်ကွက်၊ ကေလးမိ။
၄၉၃ ဦးေထွးေကျာ ်လယ်ယာသုံးပစည်း 

ထုတ်လုပ်ငန်း
စိန်ကုန်းရပ်ကွက ်၊ နယ်ေြမ ၂ ၊ စစ်ကုိင်းမိ

၄၉၄ ေအာင်ေရဖိး စိန်တစ်လုံး သရက်စိုက်ပျ ိး 
ထုတ်လုပ်ေရး

မိဿလင်းကွင်း၊ အမှတ(်၁)ရပ်ကွက်၊ ကသာမိ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး

၄၉၅ ဟိန်းေမတာ ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းစု အမှတ ်-၁၉၅၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ ရှမ်းပွဲရပ်ကွက ်၊ ေပျာ်ဘွယ်မိ

၄၉၆ Unit Three Company Limitted အမှတ်၂၉၅၊ လမ်း ၉၀၊ ၃၆ ှင့် ၃၇ကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ 
မေလးမိ

၄၉၇ မာကျရီ အမှတ(်၃၄၆)၊ ဘုရားေလးလမ်း၊ ေဝဘာဂီမိသစ ်ရပ်ကွက်၊ 
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်။

၄၉၈ ေရြပည်စ ံဆန်စက်လုပ်ငန်း ထိုမာရွာ၊ နည်းပညာတကသိုလ်အနီး၊ ကေလးမိ။
၄၉၉ ထူးသစ်ေအာင ်ဆန်စက် နတ်ေချာင်းလမ်း၊ မိသာရပ်ကွက်၊ ကေလးမိ။
၅၀၀ ေရေခတရာ ဆီစက်ှင့် ဆီေရာင်း အမှတ(်၄၀)၊ ဂမာစက်မရပ်ကွက်၊ ြပည်မိ
၅၀၁ သမစိတ ဆီစက် အမှတ(်၆၄/၆၅)၊ ေရနံေချာင်းစက်မဇုန်၊ ေရနံေချာင်းမိ၊ မေကွးတိုင်း

၅၀၂ ေရနန်းေတာ ်ဆန်စက် အမှတ ်(၃) ရပ်ကွက်၊ သမာဓိလမ်း၊ ထူးကီးမိ၊ အဂပူမိနယ်၊ 
ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသကီး။

၅၀၃ ေအာင်ရတနာ ဆီစက်ှင့် ေတာ်ဝင်ဧရာ 
ဆန်စက်

ေရဘိုရာွသစ်ေကျးရာွ၊ ပွင့်ြဖမိနယ်၊ မင်းဘးူမိ

၅၀၄ TITAN ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း အမှတ်(၂၄)၊ ဘကီးမံလမ်း၊ ကံခင်းရပ်ကွက်၊ မဂလာဒုံမိနယ်။

၅၀၅ MNG Computer Training Center No 274 A Room 201 Pyay Road, Myaynigone, Sanchaung 
Township, Yangon 

၅၀၆ စိန်ေမတာ၊ ေရြပည်သုခ ဆန်စက် သဝန်းေဇာေကျးရွာ၊ တွံေတးမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ
၅၀၇ ေရလဝန်း ဆန်စက်လုပ်ငန်း ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ နယ်ေြမ (၃)၊ မိသာရပ်ကွက်၊ ကေလးမိ။
၅၀၈ Soe Win ဆန်စက်လုပ်ငန်း 3rd Street, Nyaung Bin Tha, Phyu Township
၅၀၉ Thu Kha SanYar Bayint Naung Road, Myothar Qtr, Kalay Myo 
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၅၁၀ ပွင့်ဆန်းယဉ် ဆန်စက် အမှတ-် ၉၄၄၊ ထန်းတပင်တာဆုံလမ်း၊  ၂ ရပ်ကွက်၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်။

၅၁၁ ေအာင်ညိဝင်း ဆန်စက် ၄/၁၈၊  မိလှရပ်ကွက်၊ ကေလးမိ။
၅၁၂ ေရေမတာ ဆန်စက်ှင့် ဆန်ထွက်ပစည်း 

ေရာင်းဝယ်ေရး
အမှတ(်၅၆၆)ေရေမတာဆန်စက်၊ ပဲခူးလမ်း၊ ဝဲေဒါင့်၊ ေရလ ံကီး 
ေကျးရွာအုပ်စု၊ ြဖးမိနယ်၊ ေတာင်ငူခိုင်၊ ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၅၁၃ Yaw Princess Co., Ltd. Between 40-41st, 53-54 street, Mahar Aungmyay Township, 
Mandalay

၅၁၄ ရှမ်းေရေတာင ်ရှးရှဲလက်ဖက်ှင့် ှစ်ြပန်ေကာ်
 စားေသာက်ကုန်လုပ်ငန်း

၆၅ လမ်း၊ သာယာဝတီမင်းကီးှင့် ြမဝတီမင်းကီးလမ်းကား၊ 
ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်။

၅၁၅ ထွန်း အသင့်စား ငါးရံေြခာက်ဖုတ်လုပ်ငန်း အမှတ ်(၁၆x၁၇)၊ လမ်းမေတာ်လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ကျ ိက်လတ်မိ။

၅၁၆ ဖိးဓန ဆီစက် အမှတ-် ဒ-၁၉၄၊ ချင်းတွင်းလမ်း၊ စက်မဇုန်၊ ပခုကမိ
၅၁၇ ကံသာယာ ဆန်စက် ေအာင်ကုန်းေကျးရွာ၊ အင်းေတာ်မိနယ်၊ ကသာခိုင်၊ 

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး

၅၁၈ ေအာင်ြမင်သ ူဆန်စက် ေရေစတီလမ်း၊ ြမင်တင်ရပ်ကွက်၊ စလင်မိ
၅၁၉ ဦးေအးလွင ်(ေြမပဲခွဲစက)် အမှတ(်၅၈)၊ (၁၅)လမ်း၊ ရန်ိုင်ရပ်၊ မေကွးမိ။
၅၂၀ ေဌးပေဒသာ ဆန်စက် ကုကိခွေကျးရွာ၊ မေကွးလမ်း၊ မေကွးမိ
၅၂၁ ေဘာဂ ေြမပဲခွဲစက် အမှတ-် (၃၈၅)၊ သုခိတာလမ်း၊ ရန်ေကျာ်ရပ်၊ မေကွးမိ
၅၂၂ ပန်းသဇင ်ပရိေဘာဂလုပ်ငန်း အမှတ(်နဂ-၃၆၆)၊ ယုဇနလမ်း၊ နမ့်ေဘာ်ဝမ ်(ခ)၊ လွိင်ေကာ်မိ၊ 

ကယားြပည်နယ်။

၅၂၃ ဇွဲမာန ်သံဂေဟှင့် စပါးေခေလှစက ်လုပ်ငန်း ေဈးုံဘိုတဲရပ်ကွက်၊ ငေပွးေလးေကျးရွာ၊ ေကာလင်းမိနယ်

၅၂၄ ေကျာ်သီဟ ေကာက်ပဲသီးှံပွဲုံ ေအာင်မဟာလမ်း၊ ထန်းေတာ်ေအာင်ရတနာရပ်၊ မုံရွာမိ၊ 
စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး

၅၂၅ Phyoe Sint Hein Company Limited Bogyoke Street, No.121, Zay Tan(9) Ward, Tamu Township, 
Sagaing Region.

၅၂၆ ေရလဝင်း ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း နဟ(၁၆/၈)၊ မေနာသုခလမ်း၊ နန်းဟူးရပ်ကွက်၊ ဖယ်ခုံမိနယ်။

၅၂၇ တင်ေအာင်လွင ်ေြမပဲခွဲစက် အမှတ ်(၁၉၄)၊ ခတာလမ်း၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ သစ်ရာေကာက်ေကျးရွာ၊ 
မေကွးမိ၊ မေကွးတုိင်းေဒသကီး။

၅၂၈ လန်းြပည့်ေအာင ်ကယားဝက်အူေချာင်း 
လုပ်ငန်း

ြပည်ေထာင်စုလမ်း၊ အမှတ(်၂)ရပ်ကွက်၊ ေညာင်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ဖယ်ခုံမိ၊
 ရှမ်းြပည်နယ်။

၅၂၉ ြမသီတာ သကားစက် နန်းသီတာ၊ ေညာင်ေရ
၅၃၀ ေအာင်ိုလာ ဆန်စက် စိုင်ိုင်ေလးေကျးရွာ၊ ဝက်လက်မိ။ ေရဘုိခုိင်။
၅၃၁ စိန်စွန်မင်း ပဲကာဇံလုပ်ငန်း ေတာင်ပုံရွာ၊ ပုရာဇ်ကုန်းအုပ်စု၊ မုံရွာမိနယ်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၅၃၂ ထိပ်တန်း ဆန်စက် ေပါင်းပင်ဇင်းရပ်၊ စလင်းမိ
၅၃၃ သီဟေဇာ ်ေြမပဲခွဲစက်လုပ်ငန်း ြပည်လမ်း၊ ရွာေထာင်ရပ်၊ ေအာင်လံမိ၊ မေကွးတုိင်းေဒသကီး။



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၅၃၄ ဦးစိုင်းဟန်န့ ်ဆန်စက်လုပ်ငန်း ဟဲကယ်ရွာ၊ ေတာင်ကီးမိ။
၅၃၅ "ထူးစံ" မက်မန်းှင့် ဝိုင်လုပ်ငန်း အမှတ ်(၁၂၇)၊ အကွက ်(၁၇)၊ ရ.က.က (၇)၊ ြပင်ဦးလွင်မိ။
၅၃၆ ေကာင်းလင်း ကက်ဥမေရွးမုန ့် လုပ်ငန်း ေရ/၁၁(က)၊ ခွာညိလမ်း၊ ေရေတာင်ရပ်၊ လွိင်ေကာ်မိ
၅၃၇ ေဆွမျ ိး အမန့်ကိတ်ှင့် မုန့ ်

ဖတ်ေြခာက်လုပ်ငန်း
ရညှ/်၂၊ ကရ၀တီလမ်း၊ ရွာတန်းရှည်၊ လွိင်ေကာ်မိ

၅၃၈ K K K ဝါစက်ုံ ငမင်လမ်း၊ ေမာင်းတိုင(်၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်တွင်းကီးမိနယ်
၅၃၉ ြမင့် ဝါကိတ်စက် အမှတ(်က-၁) ဗိုလ်ေတဇလမ်းှင့် ွယ်သာကီလမ်းေထာင့်၊ စက်မဇုန(်၁)

 မုံရွာမိ။

၅၄၀ ဟန်နီကိတ်ှင့်မုန့်မျ ိးစုံ အမှတ ်(၂)၊ လမ်းမေတာ်လမ်း၊ ကန်ကီးရပ်၊ နတ်ေမာက်မိ
၅၄၁ ေဒပိုက်ေအး အိုးမန ့်ကိတ်လုပ်ငန်း စက်မဇုံ၊ အကွက်အမှတ(်I-43)၊ ကံ့ေကာ်လမ်း၊ ြမင်း ခံမိ။
၅၄၂ ဦးြမင့်စုိး (ဝါစက်၊ ဆီစက)် ြမသိန်းတန ်၊ ၃ လမ်း၊ ရွာေတာင်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်လံမိ
၅၄၃ ထွန်း စက်မလက်မလုပ်ငန်း ေရသိုးေညာင်ဝိုင်းေကျးရွာ၊ အိမ်မဲမိ။
၅၄၄ ေအာင ်ဂျပ ်စကလုပ်ငန်း လလ-၈၅/ ၄+၈၊ ၁၅+၁၉ ဈရပ်ကွက ်၊ စက်မဇုန်(၂)၊ 

ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ မေလးမိ

၅၄၅ ဦးေကျာ်သီဟ တွင်ခုံလုပ်ငန်း အမှတ(်၄၀)၊ ၃၂ လမ်း၊ စက်မဇုန်(၁)၊ မုံရွာမိ
၅၄၆ သိန်း ေြပာင်းေခေလှစက်ှင့် 

အေထွေထွစက်မလုပ်ငန်း
ကွမ်းလုံေကျးရွာ၊ ပုန်အင်းရွာ၊ ေတာင်ကီးမိ။

၅၄၇ ဖိး ငါးရံေြခာက်ဖုတ်လုပ်ငန်း အမှတ(်၂၀/၂၁)၊ လမ်းမေတာ်လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ကျ ိက်လတ်မိ၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၅၄၈ ေရြပာင်း ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း ရန်ကုန်-ြပည်လမ်း၊ ေရြပာ၊ အင်းမမိ၊ ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။
၅၄၉ နဒီြမန်မာ ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း ရတနာရပ်ကွက်၊ ဝက်လက်မိနယ်၊ ေရဘုိခုိင်၊ စစ်ကိုင်းတုိင်း
၅၅၀ ေအာင်ေကာင်းြပည့် သံရည်ကျ ိ 

ပုံေလာင်းလုပ်ငန်း
H - ၂၁၈/၄၆၊ ၅၈ လမ်း၊ ဧဝရတ်လမ်းှင့် ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်း

၅၅၁ Cotton Power Company Limited 3/19 (၁)လမ်း၊ ေကွကီးရပ်၊ မုံရွာမိ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး
၅၅၂ ေရြမန်မာ အေထွေထွစက်မလုပ်ငန်း ရန်ကုန-်ြပည်လမ်း၊ နတ်ပုတီးရွာ၊ ေပါင်းတည်မိ။
၅၅၃ မလိခ စကစက်လုပ်ငန်း (ဃ)လမ်း၊ ကာဇံသားေရဇုန်၊ စက်မ့ဇုန်၊ မုံရွာမိ။
၅၅၄ ဦးနန်းဝင်း ြမတ်ေကျာ ်အမန့်ကိတ်စက် A-4/101 စက်မဇုန် ေရဘုိမိ။
၅၅၅ ဦးကယ်ဝ+ေဒြမြမမွန ်

(ေနလှန်းဆားကမ်းလုပ်ငန်း)
ကွင်းအမှတ ်(၁၇၉၅) ဘုန်းေတာ်ြပည့်ေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၅၅၆ ရတ ုေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း အမှတ်(၃၄၂) (၂၆)လမ်း၊ ရန်ပယ်ရပ်ကွက်၊ မေကွးမိ။
၅၅၇ ဦးစိုးတင့် ေြမပဲခွဲစက ်ှင့် 

မျ ိးေြမပဲေရာင်းဝယ်ေရး
အမှတ(်၈၂)၊ အ.ထ.က (၁)လမ်း၊ ေအာင်းချမ်းသာရပ်၊ မေကွးမိ

၅၅၈ စုိးစံ မုန့်ဟင်းခါးဖတ်လုပ်ငန်း အမှတ(်၂၈၇)၊ မိပတ်လမ်း၊ လယ်တီကွင်းရပ်၊ ဟသာတမိ၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၅၅၉ "လမင်း" ပဲကာဇံစက် ပုရစ်ကုန်း(ေြမာက)်ရွာ၊ မုံရွာမိ။
၅၆၀ FI Food Products (ရသာစုံ ဆန်မန့ ်လုပ်ငန်း) ဖဖ-၆၊ အမှတ-် ၄၉၊ ၄၈x၄၉  ကား၊ ထွန်တုံးရပ်၊ ချမ်း/စည်၊ မေလးမိ

၅၆၁ ိုင်းစတား ဂျံေခါက်ဆွဲစက် မိုးဇာရပ်၊ စစ်ကိုင်းမိ။
၅၆၂ ေခတ်လိုက ်ပဲကာဇံစက် မင်းရွာေကျးရွာ၊ မုံရွာမိနယ်၊ မုံရွာခိုင်
၅၆၃ ရတနာ ဆန်ေခါက်ဆွဲစက် ေအာင်မဂလာရပ်ကွက်၊ ေကာလင်းမိ



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၅၆၄ ေရှင်းဆ ီလက်စက်ုံ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ဘုရားကီးရွာ၊ နမ့်ဆန်မိ၊ ပေလာင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ

၅၆၅ ေဒခင်ေမစန်း (စိန် ဆီစက်၊ ဝါစက)် ြပည်လမ်း၊ မိုးလယ်ကုန်း၊ မန်ကျည်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ေအာင်လံမိ။
အလယ်လမ်း၊ ကန်ကီးရပ်ကွက်၊ ေအာင်လံမိ။

၅၆၆ စွမ်းထက ်(အမန့်ကိတ်လုပ်ငန်း) တကုန်းကီးေကျးရွာ၊ ကန်ကီးေထာင့်မိနယ်၊ ပုသိမ်ခိုင်
၅၆၇ ေရကမာ ပဲခွဲလုပ်ငန်း အမှတ-် ၃၁၀၊ ၇ လမ်း၊ ေအာင်ေစတနာ (C) ရပ်ကွက်
၅၆၈ ဦးသန်းထိုက်ေအာင ်(သုတေအာင ်ေြမပဲခွဲစက)် ၂၇ လမ်း၊ ေအာင်ရတနာရပ်ကွက်၊ ရန်ပါယ်ရပ်၊ မေကွး

၅၆၉ စိန်ရတနာ ဂျံစက် ၁၅၅ ဃ ၊ ြပည်ေထာင်စုလမ်း၊ ေအာင်မဂလာရပ်၊ ဟ(၂၆)၊ လမ်း- ၄၀၊ 
စက်မဇုန်- ၁၊ မုံရွာမိ

၅၇၀ ေအာင်ရတနာ ကာဇံစက် ဃ လမ်း၊ စက်မဇုန်၊ မုံရွာမိ။
၅၇၁ ေရေတာင်တန်း မုန့်လုပ်ငန်း ြမဝတီလမ်း၊ မိုင်းလီရပ်ကွက်၊ ေညာင်ေရမိ။
၅၇၂ ေရရတနာဝင်း မုန့်လုပ်ငန်း ေအာင်ချမ်းသာ၊ မိသစ် (၁) လမ်း၊ ေရဦးမိ။
၅၇၃ ဦးမဲလုံး (ေနလှန်းဆားကမ်းလုပ်ငန်း) ကွင်းအမှတ ်(1785-B) ကံဘိတ်ကွင်း၊ ေချာင်းဝေကျးရွာအုပ်စု၊ 

သကယ်ေသာင်ေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၅၇၄ ဦးိုင်ဝင်း (ရှယ်ဘုရင် ပဲေကာ်လုပ်ငန်း) အမှတ-် ၁၀၀၁၊ ၁၁လမ်း၊ ေအာင်ေမတာ(ဒီ)ရပ်၊ မေကွး
၅၇၅ သစ်ထူးစ ံ(စက်မ/လက်မ) မုံရွာမိ၊ စက်မဇုန် (၁)၊ ၃၄လမ်းှင့ ်စိန်ပန်းနီလမ်းေဒါင့်။
၅၇၆ ဝင်း ြပည်တွင်းြဖစ် လယ်ယာသုံး စက ်ကိရိယာ

 ထုတ်လုပ်ေရာင်းချမ လုပ်ငန်း
ဘဲကရက်ေကျးရွာ၊ ကန်ကီးေထာင့်၊ ပုသိမ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၅၇၇ သုခစံ စပါးခံွေလာင်စာေတာင့် လုပ်ငန်း ကန်းကေလးေကျးရွာ၊ ေရလိန်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ေမာ်လမိင်ကန်းမိနယ်၊
 ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၅၇၈ TOP KICK  စပါးေခေလှစက်လုပ်ငန်းှင့် 
စိုက်ပျ ိးေရးကိရိယာထုတ်လုပ်ငန်း

အမှတ(်၁၄) မကရာမင်းသားကီး၊ ေမာင်ပျ ိလမ်း၊ ဂာမာစက်မဇုန်၊ 
ြပည်မိ။

၅၇၉ ဂဲေလး ဖိနပ်လုပ်ငန်း ကမ်းနားလမ်း၊ ေကွကီးရပ်ကွက်၊ မုံရွာမိ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၅၈၀ ေအာင်ရတနာဖိး လယ်ယာသုံးစက ်ပစည်း 
ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း

အမှတ(်၅/၄၀)၊ (၁၇)လမ်း၊ ေအးသာယာ၊ စက်မဇုန်၊ ေတာင်ကီးမိ။

၅၈၁ K Pioneer Fiber Tech Company E-10, Construction Apartment Yangon, Mdy Road, Chan Mya 
Thar Si, Mandalay 

၅၈၂ ေရလေရာင် မုန့်မျ ိးစုံလုပ်ငန်း နဝန်ရပ်၊ (၁၇) လမ်း၊ မုံရွာမိ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။
၅၈၃ မဏိင ်တစ်ရှးစကစက် နီလာရပ်ကွက်၊ ပတြမားစက်မဇုန်၊ စစ်ကုိင်းမိ
၅၈၄ ထူးထူး စက်ေလှပန်ကာ ဆိုဒ်စုံလုပ်ငန်း အမှတ(်၄/၇၉၅)၊ ကီးပွားေရးလမ်း၊ ကဝမိနယ်၊ သြပေကျးရွာ၊ 

ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၅၈၅ ြမစိမ်းေရာင ်ချနိ်းလင့်သံဇကာလုပ်ငန်း နမ့်ေဘာ်ဝမ(်က)ရပ်ကွက်၊ အုနး်ပနး်လမ်း၊ လွိင်ေကာ်မိ၊ 
ကယားြပည်နယ်။

၅၈၆ တိုင်းယဉ ်သားေရနယ်လုပ်ငန်း အကွက်အမှတ(်၉)မ(ှ၁၆)၊ ဒီ-၂လမ်း၊ စက်မဇုန်၊ မုံရွာမိ
၅၈၇ မဟာဗမာ တွင်/သံဂေဟလုပ်ငန်း စက်မဇုံ၊ ေရနံေချာင်းမိ၊ မေကွးတုိင်းေဒသကီး။



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၅၈၈ ေစတနာေရေမာင်း ဆီစက် အမှတ(်၂၁၃)၊ ထေနာင်းရိပ်လမ်း၊ အုန်းေတာ(၂)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်တွင်းကီးမိ

၅၈၉ ေဒသင်းသင်းွယ ်သီဟိုဋ ်
မက်မန်းှင့်သီးစုံလုပ်ငန်း

အမှတ ်(၁၇)၊ ဘူတာလမ်း (၃) ရပ်ကွက်၊ ရပ်ကွက်ကီး (၃)၊ ြပင်ဦးလွင်။

၅၉၀ ေရစင်ဆန်စက် အမှတ(်၂)မိသစ်၊ မတရာမိ၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။
၅၉၁ ြမဖူးစ ံပဲခွဲစက်လုပ်ငန်း အမှတ်(၂၀)၊ မေကွးမိ၊ ရန်ကင်း(၁)လမ်း၊ မေကွးတုိင်းေဒသကီး။

၅၉၂ သေြပဦး ဆီစက်ှင့်သီှံပွဲုံ (၁/၂၈၁)ဘူတာလမ်း၊ အမှတ(်၁)ရပ်ကွက်၊ လယ်ေဝးမိ
၅၉၃ ေအာင်သ ူဆီစက်လုပ်ငန်း အမှတ်(၁၀/ခ)၊ (၂၈x၂၉)လမ်းကား၊ (၆၃x၆၄)လမ်းကား၊ 

ြပည်ကီးမျက်မှန်ရပ်၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၅၉၄ ငိမ်းချမ်းေရး ပဲခွဲစက် ဗိုလ်ေတဇလမ်းှင့် အေဝးေြပးလမ်းမကီးေဒါင့်စက်မဇုန်၊ မုံရွာမိ။

၅၉၅ စိန်ရတနာ ဆီစက် အမှတ(်၆၃)၊ (၁၆)လမ်း၊ ပွဲကိရပ်၊ မေကွးမိ။
၅၉၆ ဆမွန ်ဆန်စက် ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ ေရဉီးမိ၊ ေရဘုိခုိင်
၅၉၇ လဝန်းထွန်း ေြမပဲခွဲစက်ှင့် 

သီးံှမျ ိးစံုေရာင်းဝယ်ေရး
အမှတ ်(၄၆၈/၄၆၉)၊ ၃၃လမ်း၊ ရန်ိုင်ရပ်၊ မေကွးမိ။

၅၉၈ ဖွံဖိးေအာင ်ဆန်စက် (အမှတ ်၂၀x၂၁)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ အမှတ ်(၅)ရပ်ကွက်၊ 
ကျ ိက်လတ်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၅၉၉ ကိုစိုင်း ဆန်ေခါက်ဆွဲလုပ်ငန်း မ-၁၃၁၊ ကံ့ေကာ်လမ်း၊ မဂလာရပ်ကွက်၊ လွိင်ေကာ်မိ။
၆၀၀ "စန်းပွင့်" မိသားစ ုအဆင့်ြမင့်ဆန်စက် စိန်ပန်းနီလမ်းှင့် (၁၉) လမ်းကား၊ စက်မဇုန်၊ မုံရွာမိ။
၆၀၁ "တိန်လုံ" ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း မိမေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ဟိုပင်မိ၊ မုိးညင်းခုိင်။
၆၀၂ ရှမ်းိုးမ ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း အမှတ် (၅၆/၉)၊ ကေမာဇလမ်း၊ ေရေအးကွင်းရပ်ကွက်၊ 

ေတာင်ကီးမိနယ်

၆၀၃ ဦးစိုးိုင ်ေနလနှး်ဆားကမ်း ှင့် ေရထကွ ်
ပစည်း ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

ေရထီးေကျးရွာ၊ ေဒးဒလူအုပ်စု၊ ဖျာပုံမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၆၀၄ ေငွကယ်ြဖ ေခါက်ဆွဲလုပ်ငန်း အမှတ် (၂/၁)၊ နယ်ေြမ(၂) ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ေအးသာယာစက်မဇုန်၊ 
ေတာင်ကီးမိ။

၆၀၅ ရင်တွင်းေအး ေသာက်ေရသန့် ၁၁၃၊ ပိေတာက်လမ်း၊ ထူးကီးမိ၊ အဂပူမိနယ်။
၆၀၆ ေအာင်ရတနာ ေြမပဲခွဲစက်လုပ်ငန်း အမှတ(်၂၀၆) ၂၂ လမ်း၊ ရန်ပယ်ရပ်ကွက်၊ မေကွးမိ
၆၀၇ ေရြမန်မာ ငါးရံ အသားေြခာက်ဖုတ်လုပ်ငန်း အမှတ ်(၁၂၀/၁၂၁) လမ်းမေတာ ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ကျ ိက်လတ်မိ။

၆၀၈ TOP JAM ယိုစုံလုပ်ငန်း အမှတ ်(၁၆၃)က၊ သုတလမ်း၊ ြမမာလာရပ်၊ ရကက(၂) ြပင်ဦးလွင်မိ။

၆၀၉ 3 Stars မုန့်လုပ်ငန်း နာဝန်၊ နယ်ေြမ(၂)၊ (၁၀)လမ်း၊ မုံရွာမိ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၆၁၀ ြပည်စုံဟိန်း ပဲေကာ်ဖိုလုပ်ငန်း ၁ လမ်း၊ ေအာင်ေမတာ(ဃ) ရပ်ကွက်၊ မေကွးမိ။
၆၁၁ လြပည့ ်ငါးရံေြခာက်ဖုတ်လုပ်ငန်း အမှတ(်၁၈၊ ၁၉)၊ ေရဘုံလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ကျ ိက်လတ်မိ၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၆၁၂ ေရစိန ်ဆန်ေခါက်ဆွဲလုပ်ငန်း ေအာင်ချမ်းသာေကျးရွာ၊ ဝန်းသိုမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတုိင်း



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၆၁၃ ေအာင်ြမင့်ြမတ ်ပဲေကာ်လုပ်ငန်း အမှတ(်၁၈)၊ ၂ လမ်း၊ ေအာင်ေမတာစီရပ်၊ မေကွးမိ။
၆၁၄ No.1 ေရစင် ိုဆီချက်လုပ်ငန်း အမှတ် (၇၇/၄/ဃ-၁/၇၉/၄-က)၊ စာေရးလမ်း၊ တင်းတိပ်ရပ်၊ 

စစ်ကိုင်းမိနယ်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၆၁၅ ထိပ်တန်း စက်မလက်မလုပ်ငန်း သီရိသိခလမ်းေထာင့်၊ ြမရည်နာလမ်း၊ ေရဘိုစက်မဇုန်
၆၁၆ EMPEROR စကစက်ံု အ-၁၄/A-8D (၆၅) လမ်း၊ (ဂ) ရပ်ကွက်၊ ြပည်ကီးတံခွန။်
၆၁၇ ေရလက်ရာ အသားေြခာက်ှင့် 

အေကာ်အေလှာ်လုပ်ငန်း
ေရစည်းခုံရပ်ကွက်၊ ဗမက (၃) ေကျာင်းလမ်း၊ ရမည်းသင်းမိနယ်။

၆၁၈ ဆန်းမွန်းစတား မုန့်လုပ်ငန်း အမှတ်(၅၅)၊ ကည်သာယာရပ်၊ လွိင်ေကာ်မိ
၆၁၉ လာရင်းြမတ ်စားေသာက်ကုန်လုပ်ငန်း အမှတ-် ၈၅/၈၆၊ ၆၃x၆၄ လမ်းကား၊ ၂၀x၂၁၊ လမ်းကား သမစိတလမ်း၊

 အှိပ်ေတာ်ရပ်၊ ေအာင်ေြမသာစံ

၆၂၀ ေငွေခါင်းေလာင်း 
စားေသာက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း

၉၁/ဂ ကျန်းမာေရးုံးလမ်းသွယ်၊ သစ်ေတာရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ။

၆၂၁ ဉီးသန်းေဌးေအာင ်ဝါကိတ်စက်လုပ်ငန်း ြပည်လမ်း၊ စကံု်ရပ်၊ ေအာင်လံမိ
၆၂၂ ေဒေသာင်းမိင ်ဆီစက်လုပ်ငန်း ၉/၁ ပါရမီရပ်၊ မုံရွာ၊ မေလးလမ်း၊ စစ်ကိုင်းမိ။
၆၂၃ ဦးလှေကျာ ်(စိန်ြမန်မာ) ဂျံစက် ပုဏားစုရပ်၊ စစ်ကုိင်းမိ
၆၂၄ ဦးဘရင် ဆီစက် အမှတ(်၆၃-၆၄) ၁လမ်း၊ ေအာင်ေစတနာ(စီ)ရပ်ကွက်၊ မေကွးမိ၊ 

မေကွးတုိင်းေဒသကီး။

၆၂၅ စုိး ဆီစက်လုပ်ငန်း အမှတ်- ၁၇၆/ ၁၈၀၊ ၂၁ ှင့် ၂၂ လမ်း၊ ရန်ိုင်ရပ်၊ မေကွးမိ
၆၂၆ ေရဟသာ ဆီစက် ၁/၈၃၊ ၁၀-၁၁လမ်းကား၊ ခတာလမ်းေထာင့်၊ စက်မဇုန်၊ ရှမ်း
၆၂၇ "ေအာင်ြမင်သ"ူ ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ေရကူမိ။
၆၂၈ သင်းသင်း အသင့်စားငါးရံေြခာက်ဖုတ ်လုပ်ငန်း အမှတ် (၁၄x၁၅)၊ ဗလလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ကျ ိက်လတ်မိ၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၆၂၉ OK Thein ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း နယ်ေြမ(၁၀)၊ ပိုးတန်းရပ်၊ စစ်ကိုင်းမိ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၆၃၀ "SSK OK" မုန့်မျ ိးစုံလုပ်ငန်း အမှတ ်(၂)၊ ယွန်းတန်းရပ်၊ ေညာင်ဦးမိ။
၆၃၁ ေရဥဩ မုန့်လုပ်ငန်း အမှတ်(၁/၃၅၊ ၁/၃၆)၊ ြမတ်ေလးလမ်း၊ နန်းေတာ်ကုန်း(၁)ရပ်၊ 

မိတီလာမိ။

၆၃၂ ေအာင်စကာ သင်တန်းေကျာင်း အမှတ(်၁၁၂)၊ အေရှမိပတ်လမ်း၊ ေရေအးကွင်းရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ကီးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။

၆၃၃ စန်းေငွယုန ်(ဆန်စက+်ဆီစက)် ကာဘိုးေကျးရွာ၊ ကန့်ဘလူမိနယ်၊ ကန့်ဘလူခိုင်။
၆၃၄ ေအာင်ကယ်ပျ ံမုန့်လုပ်ငန်း ၉က-၁၄/နတ်စင်လမ်း၊ ေအးသာယာစက်မဇုန်၊ ေတာင်ကီး၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်။

၆၃၅ ေကျာ်ေကျာ ်အမန့်ကိတ်လုပ်ငန်း အကွက ်၁၇/၁၈၊ အင်ကင်းလမ်း၊ စက်မဇုန်၊ မုံရွာမိ။  အကွက ်၁၅-၂၂၊ 
စက်မ (၂) အင်ကင်းလမ်း၊ မုံရွာမိ။

၆၃၆ မေလးဟိုတယ်ှင့် သက်ေမွးပညာ 
သင်တန်းေကျာင်း

သိပံလမ်း၊ ၆၆ှင့် ၆၈လမ်းကား၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မေလးမိ။

၆၃၇ BT-HTIKE ဆီစက် H-11(B)၊ ှင်းဆီလမ်း၊ စက်မဇုန်၊ ြမင်း ခံမိ၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။

၆၃၈ ေကာင်းမွန ်(ပုသိမ်ဟာလဝါလုပ်ငန်း) ဥမာဒီလမ်း၊ အမှတ(်၄)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၆၃၉ ဦးေမာင်ေမာင်ေအး ေနလနှး်ဆား 
ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း

ကပိေကျးရွာ၊ လပွတာမိ။

၆၄၀ လမင်း ဆီစက ်ှင့် သီးှံမျ ိးစုံေရာင်းဝယ်ေရး အမှတ(်၁)နယ်ေြမ၊ ေဘာ်တွင်းရပ်ကွက်၊ ဝက်လက်မိ

၆၄၁ နဂါးညီေနာင ်မုန့်လုပ်ငန်း နဂ/၂၅၃ ၊ ပိေတာက်လမ်း၊ နမ့်ေဘာ်ဝမ(်ခ) ရပ်ကွက်၊ လွိင်ေကာ်မိ

၆၄၂ ဦးထွန်းထွန်းဦး (ဆိမ့်ချ ိေမး) ပဲေကာ်၊ 
ပဲေလှာ်လုပ်ငန်း

ငမင်လမ်း၊ ေမာင်းတိုင ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ေတာင်တွင်းကီးမိ၊ မေကွးတိုင်း

၆၄၃ ေဒယုဝါဘုန်း UBK ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း မဂလာအမှတ-်၉၊ မိုင်းလီရပ်ကွက်၊ ေညာင်ေရမိ။ ၀၉-၇၆၅၂၁၄၇၄၆

၆၄၄ ပင်လယ်ေလေြပ ေရသန့်လုပ်ငန်း ဥတိုေကျးရွာ၊ ေချာင်းသာမိ
၆၄၅ ဆုထူးေအာင ်(ကာဇံလုပ်ငန်း) မင်းရာွေကျးရာွ၊ မင်းရာွအုပ်စု၊ မုံရွာမိနယ်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၆၄၆ ဉီးေအာင်ကိုကို ဝါစက်၊ ဆီစက် အလယ်လမ်း၊ တေရာ်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ေအာင်လံ
၆၄၇ ေဒေအးေအး ေနလနှး် ဆားကမ်းလုပ်ငန်း ကွင်းအမှတ ်(၁၇၈၅) စီ၊ သမှဲြဖကွင်း၊ ြပင်ခိုင်ေတာကွင်း၊ 

ေချာင်းဝေကျးရွာအုပ်စု၊ ငပုေတာမိနယ်

၆၄၈ ဦးသန်းဝင်းိုင ်ှစ်ရှည်ပင ်စိုက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်း ကံေအာင်ရွာ၊ ေစာ်ဘွားေရရှင်အုပ်စု၊ ကေလးမိနယ်၊ 
စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၆၄၉ ေဒဘိုဘိုလွင ်သရက် ခံလုပ်ငန်း တ/၉၊ ေဈးလမ်း၊ ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ဟိုပုံးမိ။
၆၅၀ မိသားစု စိုက်ပျ ိးေရး ရန်မျ ိးေအာင်ရွာ ၊ ေစာ်ဘွားေရရှင်အုပ်စု၊ ကေလးမိ။
၆၅၁ ဦးလှဦး (သီဟိုှင့် မန်ဂျန်ရှား 

စိုက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်း)
ကိုးဆူေကျာင်းလမ်း၊ ပုသိမ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၆၅၂ ဦးြမင့်ေရ (စပါးေခေလှစက်ှင့် 
ပဲမျ ိးစုံေခေလှစက ်အမျ ိးမျ ိး ထုတ်လုပ်ေရး/ 
တွင်ှင့်သံရည်ကျ ိလုပ်ငန်း)

ပျဉေ်ဈး(ေြမာက)်ရပ်ကွက်၊ ေရဘုိမိ

၆၅၃ ေဒခင်မိုးေဆ ွ(ေငွကယ ်လယ်ယာသုံး ပစည်း
 ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း)

A-7(181)၊ သေြပညိလမ်း ှင့် ေရသရဖူလမ်းေထာင့်၊  ေရဘုိမိ၊ 
စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၆၅၄ ဦးစိုးထွန်း တွင် စက်မလက်မလုပ်ငန်း အုန်းေတာရွာ၊ စစ်ကိုင်းမိနယ်။
၆၅၅ လေနေရာင် အဝတ်စကိတ်လုပ်ငန်းှင့် 

မုံရွာေစာင်လုပ်ငန်း
အေဝေြပးလမ်း၊ စက်မဇုန်-၁၊  မုံရွာမိ။

၆၅၆ GALAXY MONYWA COMPANY မာဃလမ်း၊ အလယ်ရပ်၊ စက်မဇုံ ၁ ၊ မုံရွာမိ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၆၅၇ ြမန်မာ့စွမ်းအား ေခါက်ဆွဲလုပ်ငန်း အမှတ်(၁၈၅) ဘုရားကီးလမ်း၊ ရွာသစ်ရပ်၊ ကံခင်းမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်း

၆၅၈ လင်းေခတ ်(ေနလနှး်ဆားကမ်း ထုတ်လုပ်ငန်း) ကွင်းအမှတ ်(၁၇၇၅)၊ ပီပလီကွင်း၊ သကယ်ေသာင်ေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိ၊
 ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၆၅၉ SYZ ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း အမှတ် ၁၄ ၊ အေလာင်းဘုရားလမ်း၊ မိမ ၆ ၊ တမူးမိ
၆၆၀ ကယ်လ ေခါက်ဆွဲလုပ်ငန်း (၁၆/၂၀၆)၊ ရှမ်းခိုေလာင်လမ်း၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ လားးမိ
၆၆၁ ေအာင်သရဖ ူပဲကာဆန်စက် ဘက်စုံ ခံေြမာက်ဘက်၊ ခင်မွန်ရွာ၊ ေချာင်းဉီးမိနယ်၊ မုံရွာခိုင်



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၆၆၂ စိုး ကာဇံစက် မင်းရွာ၊ မုံရွာမိနယ်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး
၆၆၃ ေရလမင်း ပဲခွဲစက် အကွက(်717) ၈၄ လမ်း၊ စစ်ကိုင်းလမ်းသွယ ်၂ ၊ လမ်းသစ်လမ်းကား၊ 

ချမ်းြမသာစည်ရပ်၊ မေလးမိ။

၆၆၄ ေငွဇင်ေယာ ်ကာဇံစက်လုပ်ငန်း (၁xက)လမ်း၊ ကာဇံဇုန်၊ စက်မဇုန်၊ မုံရွာမိ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၆၆၅ ဦးေကာင်းေင ွစက်မလက်မလုပ်ငန်း အကွက ်(၇၅)၊ စကူးလမ်း၊ စက်မဇုန်၊ မုံရွာမိ။
၆၆၆ ဦးဗညား အေထွေထွစက်မလုပ်ငန်း မှတ်တိုင်လမ်း၊ ေြမာက်ကုန်းကီးရွာ၊ ေပါင်းတည်မိ
၆၆၇ စိန်တိုး ေြမပဲခွဲစက် အမှတ ်(၁၄၉)၊ ြမတ်ေလးလမ်း၊ ရန်ကင်းရပ်၊ မေကွးမိ
၆၆၈ ေဒဝင်းြမင့် (စိနစံ်ပယ်) ကာဇံစက် မင်းရွာ၊ ကူေတာပလင်၊ မုံရွာမိနယ်။
၆၆၉ ဦးြမင့်ိုင ်ေြမပဲခွဲလုပ်ငန်း တပ်သစ်ေကျးရွာ၊ တန့်ဆည်မိနယ်
၆၇၀ ပဲေကာ ်ပဲေလှာ ်ထုတ်လုပ ်ေရာင်းဝယ်ေရး 

(ေဒစနး်ကည်)
(၁/၆) လမ်း၊ ေခတရာမိသစ်ရပ်ကွက်၊ ြပည်မိ။

၆၇၁ ြမသီတာဦး အမန့်ကိတ်လုပ်ငန်း နဝန်ရပ်၊ စစ်ကုိင်းမိ
၆၇၂ ဗီတာမင ်ပဲခွဲစက်လုပ်ငန်း အမှတ်(၉၉၅)၊ မင်းဘူး-စကုကားလမ်း၊ သီရိမဂလာရပ်၊ 

အမှတ(်၄)ရပ်ကွက်၊ မင်းဘးူမိ။

၆၇၃ ထိပ်တန်း ပဲကာဇံစက် မင်းရွာ၊ မုံရွာမိနယ်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး
၆၇၄ ဇလပ်ဝါ ကာဇံစက် ကူေတာပလင်ရွာ၊ မုံရွာမိ။
၆၇၅ ေမာ်ဒန ်ဆိတ်သားမေကာ် အမှတ ်(၁/၈၉)၊ မိပတ်လမ်း၊ ေအးသာယာရပ်၊ မုံရွာမိ။
၆၇၆ ြပည့်ဝ မုန့်ဖတ်ေြခာက်လုပ်ငန်း စိတသုခလမ်း (၁) ရပ်ကွက်၊ ေရတာရှည်မိ။
၆၇၇ ကိုြမင့်စိန + မေသးေသး အသင့်စား 

ငါးရံေြခာက်ဖုတ်လုပ်ငန်း
အမှတ ်(၂၀၊၂၁)၊ လမေတာ်လမ်း၊ ၅ ရပ်ကွက်၊ ကျ ိက်လတ်မိ

၆၇၈ လမင်းဧရာ ဆားကိတ်စက် အမှတ(်၅၂၇)၊ စဉ့်အုိးဘုိရပ်၊ ပုသိမ်မိ
၆၇၉ ေရလမင်း ဆုံဆီ၊ ေြမပဲဆားေလှာ်၊ ေြမပဲကက်ဥ ၇ လမ်း၊ ေအာင်ေမတာရပ်ကွက်၊ (A) အုပ်စု၊ မေကွးမိ

၆၈၀ Poseidon ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း နယ်ေြမ (၁၁)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ နတ်လူထိပ်ပန်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမိ။

၆၈၁ ေရေတာင ်ေရခဲစက်ှင့် ေရခဲမုန့်လုပ်ငန်း အမှတ(်ေရ/၉၂)၊ သဇင်လမ်း၊ ေရေတာင်ရပ်ကွက်၊ လွိင်ေကာ်မိ၊ 
ကယားြပည်နယ်။

၆၈၂ ဖိုးလြပည့် ဇီးခဲွစက် ေအ ၁၇/၇၊ မိတီလာစက်မဇုန်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။
၆၈၃ ေနလ ဂျံဖွဲုကိတ်စက ်လုပ်ငန်း အမှတ် ၁၇၅၊ ဘူတာလမ်း၊ ိုင်တန်းရပ်၊ စစ်ကုိင်းမိ
၆၈၄ ရှမ်းစတား သစ်သီးမျ ိးစုံ ေရာင်းဝယ်ေရး ြမင်းချင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ဇီးကုန်းေကျးရွာ၊ ေရဘိုမိနယ်
၆၈၅ ဦးဂနီရှမ်း (ိုစားွား ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) အိမ်အမှတ(်နဂ-၂၉၃)၊ ပိေတာက်လမ်း၊ နမ့်ေဘာ်ဝမ်ခ၊ လွိင်ေကာ်မိ၊ 

ကယားြပည်နယ်။

၆၈၆ သန်းထိုက်ရတနာ အချ ိေြခာက်လုပ်ငန်း ပန်ေရကန်ေကျးရွာ၊ ကွယ်ဟယ်အုပ်စု၊ နမ့်ဆန်မိနယ်။
၆၈၇ ြမင့်ြမတ်ထွန်း မုန့်လုပ်ငန်း အမှတ်(၄၅၂)၊ ွယ်နီလမ်း၊ ေနာင်ယား(က)ရပ်ကွက်၊ လွိင်ေကာ်မိ၊ 

ကယားြပည်နယ်။

၆၈၈ အင်းေလး ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း E-8/2+7 (၁ x ၂) လမ်းကား၊ မိတီလာစက်မဇုန်၊ မိတီလာမိ
၆၈၉ ေအာင်ြမင့်ြမတ ်ဆန်စက် ပင်းဇင်းေကျးရွာ၊ ဝက်လက်မိနယ်၊ ေရဘုိခုိင်။
၆၉၀ ေအာင်ြပည့်ဖိး ဆန်စက်လုပ်ငန်း ေရကျင်ရွာ၊ ဝက်လက်မိနယ်။



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၆၉၁ ေရစင်မင်း-ဆန်စက်ှင့် 
ဆန်စပါးေရာင်းဝယ်ေရး

ရန်ကုန်-ြပည်လမ်း၊ အေရှိုးမကီးရပ်ကွက်၊ သုံးဆယ်မိ၊ 
သာယာဝတီမိနယ်။

၆၉၂ ေအာင်ေကာင်းြမတ ်ဆန်စက် ပုဏကားေကျးရွာ၊ ေရဦးမိနယ်။
၆၉၃ စံမိသားစ ုဆန်စက်ှင့် ဆန်စပါး 

ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း
ေတာင်ပိုင်း-မင်းရာွေကျးရာွ၊ သနပ်ပင်မိ။

၆၉၄ ရတနာမိုး ဆန်စက်ှင့် ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရး အုပ်ရှစ်ကီးေကျးရွာ၊ အရာေတာ်မိနယ်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်း။

၆၉၅ ေငွကယ်စင ်ဆန်စက် ၁၀ရပ်ကွက်၊ သရက်ေချာင်း၊ ဘိုကေလးမိနယ်
၆၉၆ ဉီးထွန်းထွန်း ငါးပုံဆန်စက် မိသစ(်၂)ရပ်ကွက်၊ ဝန်းသိုမိ၊ စစ်ကိုင်းတုိင်း
၆၉၇ ေဇာတိက ဆန်စက် မိပတ်လမ်း၊ ေအာင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ ေရဦးမိ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၆၉၈ ြပည့်လ ံဆန်စက်ှင့် ဆန်စပါးေရာင်းဝယ်ေရး ရန်ကုန-်ြပည်လမ်း၊ ကိုင်းေတာစုေကျးရာွ၊ လက်ပံတန်းမိနယ်၊ 
ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၆၉၉ ေခတ်မ ီဆန်စက် ေဈးကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ သာဂရမိ။
၇၀၀ Snacks Mandalay Company Limited အမှတ(်၃၅၅) ၈၂ လမ်း၊ ၂၉-၃၀ ကား၊ မေလးမိ။
၇၀၁ ဝင်းသီရိ ဆန်စက် အြပင်သာစည်လမ်း၊ သာစည်ရပ်ကွက်၊ နတလင်းမိ၊ သာယာဝတီခိုင်၊ 

 ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၇၀၂ သိန်းြပည့်လ ံဆန်စက် အမှတ(်၆)၊ စက်ုံလယ်ြပင်ရပ်၊ ေကာလင်းမိ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး

၇၀၃ ဧကရီစ ံဆန်စက်လုပ်ငန်း ေကျာင်းကုန်းေကျးရွာ၊ ပွင့်ြဖမိနယ်။
၇၀၄ ြမင့်မိုရ ်ဆန်စက် ေြခာက်ရွာေကျးရွာ၊ ေြခာက်ရွာေကျးရွာအုပ်စု၊ အဂပူမိနယ်
၇၀၅ ေရရတနာ ဆန်စက် စွယ်ေတာ်ဘုရားေတာင်ဖက်ရှိထုံးဘိုဘမ်းခွဲ၊ တိုးဂိတ ်ေတာင်ဖက်၊ 

(ြမစ်ငယ/်ြမစ်ေလာင်း) လမ်းဆု ံအေရှဖက်

၇၀၆ ေရငါး ငုတ်သီးမန့်လုပ်ငန်း ငပိန်လမ်း၊ ရွာကီးေတာင်ရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ။
၇၀၇ သုခစံ မုန့်မျ ိးစုံလုပ်ငန်း အမှတ(်၅) ရပ်ကွက်၊ အမ်းမိ။
၇၀၈ စုိး ိုဆီချက်လုပ်ငန်း ပန်းဘဲတန်းရပ်၊ စစ်ကိုင်းမိ။
၇၀၉ ေရှင်းဆ ီဆန်စက် အမှတ(်၈၈) နတ်ေမာ်လမ်း၊ ဟသာတမိ။
၇၁၀ Honda (Myanmar) International Company 

Limited
ယုဇန(၁+၂) ၃၁ လမ်း၊ ၇၇ လမ်းှင့် ၇၈ လမ်းကား၊ ကဏမဟီရပ်၊ 
ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၇၁၁ ရတနာမိုး ဆီစက်လုပ်ငန်း A/4/2-3၊ (၁)လမ်း၊ စက်မဇုန်၊ မိတီလာမိ။
၇၁၂ သစာေမတာ ဆီစက် သဲကုန်းရွာ၊ တန့်ဆည်မိ။
၇၁၃ ရှင်းသန့ ်တွင်၊ သံရည်ကျ ိလုပ်ငန်း (၃၅)လမ်း၊ အကွက ်(၃၀)၊ စက်မ့ဇုန(်၁)၊ မုံရွာမိ၊ 

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၇၁၄ ေအာင်တံခွန ်ဂျံစက် ၃၈ လမ်း၊ စက်မဇုန်(၁) မုံရွာမိ။
၇၁၅ သုခဝင်း လယ်ယာသုံးပစည်း 

သွင်းကုန်အစားထိုးလုပ်ငန်း
ဝက်ေချာင်းေကျးရွာ၊ ေကျာင်းကုန်းမိနယ်။

၇၁၆ မိဘဂုဏ ်(MBG) ေအာက်ဆီဂျင်စက်ုံ အကွက-် ၁၉၊ စိန်ပန်းနီလမ်း၊ စက်မဇုန်- ၁၊ မုံရွာမိ၊ မုံရွာခိုင်။

၇၁၇ မေနာမိင(်၂) ငါးပုံဆန်စက် ဗိုလ်ေအာင်ေဇယျရပ်ကွက်၊ ေရဦးမိ
၇၁၈ လင်းလက ်ဆန်စက် ခံသာေကျးရွာ၊ ေကာလင်းမိနယ်၊ ကသာခိုင်



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၇၁၉ ြပည့်ဖိးေအာင ်ဆန်စက် မန်လည ်(ေြမာက)်ရွာ၊ မန်လည်ေကျးရွာအုပ်စု၊ 
အင်းေတာ်မိနယ်၊ကသာခိုင်၊ စစ်ကုိင်း။

၇၂၀ ေနနတ်သား ဆန်စက်လုပ်ငန်း တင်းထိန်ကန်ေကျးရွာ၊ ေြမာက်ဦးမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။
၇၂၁ ကာယဗလ ဆီစက်လုပ်ငန်း ကန်ိုးေကျးရွာ၊ ေတာင်ငူမိ။
၇၂၂ ေငွဇာလင်း ဆန်စက်လုပ်ငန်း ေရဘိုခိုင်၊ ခင်ဦးမိနယ်၊ မဏိကုန်းေကျးရွာ။
၇၂၃ ေဒါင်းမင်း ငါးပုံဆန်စက ်၁ + ၂ သုဝဏရပ်၊ ခံသာေကျးရွာ၊ ေကာလင်းမိနယ်
၇၂၄ ချမ်းေြမ့ေအာင် ဆန်စက် လှည်းိုးရပ်ကွက်၊ ေအာင်ပန်း၊ ကေလာမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်။

၇၂၅ ဓနသိဒီ ဆန်စက် ဆင်မီးဆွဲလမ်း၊ ေပါင်းတလည်မိ၊ ြပည်မိနယ်
၇၂၆ စိန်နန်းေတာ ်ဆန်စက် နဝင်းသုခလမ်း၊ ထိန်ေတာေကျးရွာ၊ မိုးညိမိနယ်၊ သာယာဝတီခိုင်၊  

ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၇၂၇ ေအာင်ဆုမိင ်ဆီစက ်ဆန်စက ်လုပ်ငန်း ပုလဲမိနယ်၊ လက်ေတာင်းကီးရွာ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။
၇၂၈ ေရပွင့်ဦး ဆီစက် မိမရပ်ကွက်၊ ေချာင်းဦးမိ။
၇၂၉ ေကာင်းသာ ငါးပိကိတ်လုပ်ငန်း ဖျာပုံခိုင်၊ အမာမိေနာက်မီးေကျးရွာ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒသကီး။

၇၃၀ သိန်းကမာ (ဆီစက်၊ ဝါစက်လုပ်ငန်း) ဒ-၂၂၃၊ ေမယုလမး်၊ ပခုကစက်မဇုန်၊ ပခုကမိ၊  မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၇၃၁ ိုင်သီဟ ဆန်စက် အမှတ(်၁၀/၅၇)၊ ရတနာလမ်း၊ ဓနသိဒိရပ်ကွက(်၂)၊ ေရေညာင်မိ။

၇၃၂ အေမ့ေမတာ ဆန်စက် အမှတ ်၁၀၊ ေကျာင်းကီးတန်းလမ်း၊ ယွန်းတန်းရပ်ကွက်၊ ေရေတာင်မိ

၇၃၃ ေကာင်း ဆန်စက် (၂) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-မေလးလမ်း၊ ေရတာရညှ်မိ
၇၃၄ မိဘေမတာ ဆန်စက်ှင့် 

ဆန်စပါးေရာင်းဝယ်ေရး
ပန်းဆွဲလမ်း၊ အေရှသေြပကုန်းရပ်ကွက်၊ သုံးဆယ်မိ၊ 
သာယာဝတီမိနယ်

၇၃၅ ေရြမန်မာ ဆီစက် အိုင်ရှည်ရပ်၊ ြမစ်ေြခမိ၊ ပခုကမိနယ်
၇၃၆ တက်ေနမင်း ဆန်စက် ယင်းမကန်ေကျးရွာအုပ်စု၊ မုဆိုး ခံရွာ၊ ဝက်လက်မိ။
၇၃၇ ေဝယံမိုး ဆန်စက်ှင့်စပါး 

အေြခာက်ခံစက်လုပ်ငန်း
အမှတ ်(၁၂၅)၊ ရန်ကုန်-ြပည်လမ်း၊ ကန်းကေလး၊ လက်ပံတန်းမိ။

၇၃၈ ေရြမား ဆီစက် ၂/၂၆ ဗဟိုလမ်းေထာင့်၊ ေအးသာယာစက်မစုံ၊ ေတာင်ကီး။
၇၃၉ ေရလဝန်း စုိက်ပျ ိးေရးသံုးပစည်း 

ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း
စက်မဇုန်၊ ေရဘုိမိ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၇၄၀ ကစ ပေရသန့်ှင့် ေရခဲစက်လုပ်ငန်း မသ-၂၀၀၊ ဥကာပျလံမ်း၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ေတာ်မိ။
၇၄၁ ေကျာ်စိုး တွင်စက်မလုပ်ငန်း 

(ေကာင်းသူထွန်း-စက်မလက်မ)
မုံရွာမိ၊ စက်မဇုန် (၁)၊ ၃၄ လမ်းေထာင့်

၇၄၂ ဝင်းရတနာ ဆန်စက် အမှတ(်၇)ရပ်ကွက်၊ ြမတ်သာကီလမ်း၊ ဒိုက်ဦးမိနယ်။
၇၄၃ ေစတနာ ဆန်စက် မဲဇလီဒလအုပ်စု၊ ေမာေလးေကျးရွာ၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်
၇၄၄ ပီတ-ိအာလူးေပါင်း ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း ပတ-၃၁၃၊ ြပည်ေတာ်သာရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိ။

၇၄၅ ကယ်စင်စိုး ဆန်စက်၊ ဆီစက်၊ ပဲခွဲစက် နားခါးေကျးရွာ၊ ေအာင်ေဇယျရပ်ကွက်၊ အင်းေတာ်မိနယ်။
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၇၄၆ မဂလာေဇာ ်(MZ) ေသာက်ေရသန့် အမှတ(်၁၃၁)A ၊ တာိုးကီးလမ်း၊ နာဝန်ရပ်ကွက်၊ စစ်ကုိင်းမိ

၇၄၇ ဦးေမာင်လှေရ (ဆန်စက)် ေကျာက်တန်းေကျးရွာ၊ ကစပနဒီတံတားအနီး၊ ေကျာက်ေတာ်မိ

၇၄၈ မင်းသားကီး ကက်ေဖာက်စက် အမှတ(်၄၀)၊ နတ်ေမှာ်ရွာ၊ ပျဉ်ပုံအုပ်စု၊ ေပါင်းတည်မိနယ်၊ 
ပဲခူးတိုင်း(အေနာက)်။

၇၄၉ Ever Top ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း အမှတ(်၃)ရပ်ကွက်၊ အေရှကိုးသိန်း၊ ပုသိမ်မိ။
၇၅၀ ဦးေဝယံမင်း(ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) ရန်ကုန်-ြပည်လမ်း၊ အမှတ(်၃)ရပ်ကွက်၊ ဇီးကုန်းမိ၊  

ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၇၅၁ ဦးေဝလင်းထွန်း (ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) ကခတ်ေချာင်းေကျးရွာ၊ ပုသိမ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။
၇၅၂ ေဒြမင့်ြမင့်စန်း ေဒသတိုင်းရင်းကက ်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
ဘုရားငါးဆူရွာ၊ ေပါင်းတည်မိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်း။

၇၅၃ ဦးေရသိန်း ဆိတ်ေမွးြမေရးှင့် အစာဆိုင် ေလာင့်ကီးရွာ၊ သဲကုန်းမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်း။

၇၅၄ ဦးဝင်းြမင့် (Sagaing 21 Super Star 
ကက်ေမွးြမေရးှင့် ကက်စာေရာင်းဝယ်ေရး)

သီဟသူလမ်း၊ ေအာင်သာယာနယ်ေြမ၊ ရာွေတာင်၊စစ်ကိုင်းမိ

၇၅၅ စုိးမိုးေကျာ ်ဆီစက် ၃၇ လမ်း၊ စက်မဇုန်(၁)၊ မုံရွာမိ။
၇၅၆ ပန်းကမာ ေနကာေစ့လုပ်ငန်း အမှတ(်၂၀၉)၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း၊ ချမ်းြမဝတီရပ်၊ မုံရွာမိ၊ 

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၇၅၇ ဦးသနး်ြမင့် အဆင့်ြမင့်ဆန်စက် ေဈးေတာင ်(၆)လမ်း၊ ကတ်ကွင်းမိ၊ ြဖးမိနယ်၊ ပဲခးူတုိင်းေဒသကီး။

၇၅၈ တိုးပွားေအာင-်အလုပ်ုံ (ပင်လယ်ကမ်းေဝး 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းှင့် မင်ငပိလုပ်ငန်း)

ေနာက်မီးေကျးရွာ၊ အမာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၇၅၉ ဦးေမာင်ိုင ်(ဝိုင်း) ဆန်စက်ှင့် 
ဆန်စပါးေရာင်းဝယ်ေရး

ှစ်တန်ကူးေကျးရွာ၊ ထန်းတပင်မိနယ်။

၇၆၀ Super Daily ေသာက်ေရသန့် ေဝဇယာလမ်း၊ လယ်တီရပ်ကွက်၊ မုံရွာမိ။
၇၆၁ ခါေတာ်မှီ ဆန်စက် ဖျာပုံမိနယ်၊ ေချာင်းတွင်းေကျးရွာ
၇၆၂ စိန်ဖိး အမန့်ကိတ ်လုပ်ငန်း (၂၂)လမ်း ှင့်ကမ်းနားလမ်းေထာင့်၊ မင်းတဲအီကင်းရပ်၊ ေအာင်ေြမသာစံ။

၇၆၃ ရတနာသိဒိ ဆန်စက် လမ်းမေတာ်လမ်း၊ ပုတီးကုန်းမိ၊ သဲကုန်းမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်း
၇၆၄ ေရေကာင်းစ ံဆန်စက် လှပြခင်းေကျးရွာ၊ နတလင်းမိ၊  ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။
၇၆၅ TNS ဆီစက် အကွက်အမှတ(်၅၂) စွယ်ေတာ်လမ်း၊ စက်မဇုံ၊ မုံရွာမိ။
၇၆၆ နဂါးကမာ ့ဆီစက် အမှတ(်၅၂/၅၃) ဦးဆုံလမ်း၊ ဂမာစက်မဇုန်၊ ြပည်မိ။
၇၆၇ စူပါမင်း ဆီစက်လုပ်ငန်း အမှတ်(၅၂၆+၅၂၇+၅၂၈+၅၂၉)၊ ေအာင်ေမတာ(ေအ)ရပ်၊ မေကွးမိ။

၇၆၈ လာဘ်ေကာင်း ေရခဲစက်လုပ်ငန်း တိုးချဲ ေအာင်မဂလာကွက်သစ်၊ ဝဲကလိကွင်း၊ 
ေရး-ေရြပည်သာကားလမ်း၊ ေရးမိ။
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၇၆၉ ဦးသနး်ေဇာ ်(ဇာမဏ ီဆန်စက်၊ 
ဆန်စပါးပဲမျ ိးစုံ ေရာင်းဝယ်ေရး)

မိဝင်လမ်း၊ စက်ကွင်းရပ်ကွက်၊ ဒုိကဦ်းမိ

၇၇၀ ခိုင်ေရဝါဆန်စက်ှင့ ်ဆန်စပါးေရာင်းဝယ်ေရး လမ်းမေတာ်လမ်း၊ ငြဖကေလးရွာ၊ သုံးဆယ်မိ၊ သာယာဝတီမိနယ်၊ 
ပဲခူးတိုင်း(အေနာက)်

၇၇၁ ဦးေလာင်ရင်ေကျာင်း (ဥစားကက်ေမွးြမေရး) ေတာင်ေလးလုံးေကျးရွာ၊ ေရေညာင်မိ၊ ေတာင်ကီး

၇၇၂ ဦးေကျာ်ရ ီဆန်စက်လုပ်ငန်း ခွဆုံေကျးရွာ၊ ရေသ့ေတာင်မိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်။
၇၇၃ ြမင့်ြမတ်ေအာင ်ဆန်စက် ြမနာရပ်ကွက်၊ ခင်ဦးမိ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။
၇၇၄ TOP ေခါက်ဆွဲစက်လုပ်ငန်း အကွက်အမှတ ်၁၁၁၊ ပိေတာက်လမ်း၊ စက်မဇုံ၊ မုံရွာမိ
၇၇၅ ြပည့်ရတနာ ဆီစက်ှင့် ပဲှမ်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း
အမှတ(်၅၀) လမ်းမေတာ်၊ ေရကူ၊ ြပည်မိ။

၇၇၆ ေကာင်းဆ ုဆီစက်လုပ်ငန်း ေဈးတန်းရပ်၊ ပင်းတယမိ
၇၇၇ ဖိး ဆန်စက် ြမစ်တန်းေကျးရွာ၊ သဲအိမ်ေကျာင်းစုအုပ်စု၊ ဖျာပုံမိနယ်၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၇၇၈ စိနစ်ပါယ ်ဆန်စက် ြမင်းကဆိပ်ေကျးရွာ၊ ကန်ကီးေထာင့်မိနယ်
၇၇၉ ေဒသူဇာေအး ဆိတ်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း အမှတ(်၅)ရပ်ကွက်၊ ကန်ကီးေထာင့်မိ
၇၈၀ ဦးသနး်ထိုက ်(ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) စက်မဇုန် - ၄ လမ်းှင့် ၅ လမ်းကား၊ မိတီလာမိနယ်
၇၈၁ ေဒစနး်စနး်(ခ)ေဒချ ိမင်းေမး 

ဥစားကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
ေရလင်ပန်း၊ တိေလာအုပ်စု၊ ေညာင်ေရမိနယ်။

၇၈၂ ဦးေမာင်ေမာင်ေဌး ွားေမွးြမေရးလုပ်ငန်းှင့် 
ိုှင့် ိုထွက်ပစည်း ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

တာသစ်လမ်းမကီး၊ ကျံေပျာ်မိ

၇၈၃ ကိုအတာ(ခ) မင်းမင်းထွန်း Rain Feed Shop ၂ရပ်ကွက်၊ ၂လမ်း၊ ေြမာင်းြမ၊ Rain ေမွးြမေရး ခံကုန်းသာအုပ်စု၊ 
ေရြပာစမ်းရွာ

၇၈၄ ဦးရှမ်လုမ ်ကက်ေမွးြမေရး နယေ်ြမ (၂)၊ လင်ဘုံသာရပ်ကွက်၊ ေရေညာင်မိ၊ ေတာင်ကီးမိနယ်။

၇၈၅ ေအာင်ရတနာြမင့် ဆီစက် လက်ေတာင်းကီးရွာ၊ ပုလဲမိနယ်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။
၇၈၆ တိုးဝင်း ဆန်စက် ပျဉ်းမလွင်ေကျးရွာ၊ ဒိုက်ဦးမိနယ်
၇၈၇ ေအာင်သီဟ ဆန်စက် တာကိုင်း၊ မရမ်းေချာင်ရပ်၊ ရပ်ကွက ်၁၀၊ ပုသိမ်မိ
၇၈၈ စိန်သရဖ ူဆန်စက် စက်အမှတ(်၁၁၁၁) စိနသ်ရဖူဆန်စက်၊ အမှတ ်၅၀၊ ကမ်းနားလမ်း၊ 

ရအက(၁) ပုသိမ်မိ

၇၈၉ ဦးေမာင်ရှိး (ေရနဂါးဆနစ်က်) ၇/၅၉ ဓမေရာင်ြခည်လမ်း၊ ေအာင်သေြပ၊ ေရေညာင်၊ ေတာင်ကးီမိ

၇၉၀ စိန်ြမင်း ပဲေကာ်လုပ်ငန်း အမှတ(်၁၁/၁၂/၂၁/၂၃)၊ သီရိမဂလာလမ်း၊ စက်မဇုန်(၂)၊ မုံရွာမိ။

၇၉၁ စုစုစ ံ(ယိုစုံလုပ်ငန်း) ဇရပ်ကွင်း(၂)၊ ကင်မွန်းေချာင်းေကျးရွာ၊ ကျ ိက်ထိုမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်။

၇၉၂ ေနလထွန်း ပဲကာဇံစက် ေတာင်ပုံေကျးရွာ၊ ပုရစ်ကုန်းအုပ်စု၊ မုံရွာမိနယ်။
၇၉၃ ေအာင်ေဇယျာထွန်း ေြမပဲခွဲစက် အမှတ ်(၁၂)၊ ၁၀ လမ်း၊ ေအာင်ေဇယျာရပ်၊ မေကွးမိ။
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၇၉၄ ေရေသာင်စ ုဆန်စက် ေမာေလးေကျးရွာ၊ မဲဇလီဒလေကျးရွာအုပ်စု၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်

၇၉၅ ေအာင်စည်ေတာ ်ယိုစုံလုပ်ငန်း နယ်ေြမ(၂)၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမိ။
၇၉၆ ေမယ ု(Myanmar) ေသာက်ေရသန့်စက်ုံ သေြပ ခံ၊ ေဗာဓိမိင်ေကျာင်းလမ်း၊ မုံရွာမိ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်း။

၇၉၇ ဦးပရင်းဗဟာဒူး ကက/်ွား ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း အမှတ ်(၂၆၂)၊ သေြပလမ်း၊ နယ်ေြမ (၇)၊ စပ်စံထွန်း ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ကီးမိ။

၇၉၈ BUM မုန့်တိုက်လုပ်ငန်း အမှတ် (၉၉)၊ ဦးေအာင်ဇံေဝလမ်း၊ ရှမ်းရွာရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ေတာ်မိ။

၇၉၉ "ခင်လှဝင်း" ဆားကိတ်စက်လုပ်ငန်း မင်းေချာင်းေကျးရွာ၊ ေကျာက်ြဖမိ။
၈၀၀ ေရအင်ကင်း ဆီစက် အမှတ ်G-C ၊ ှင်းဆီလမ်းအေရှထိပ်၊ စက်မဇုန်၊ ြမင်း ခံမိ
၈၀၁ ဦးြမတ်ထွန်း ဆီစက်လုပ်ငန်း A-အမှတ(်၉/၆)၊ စက်မဇုန်၊ မိတီလာမိ။
၈၀၂ ေဒေဌးေဌးဦး (ပစ်တိုင်းေထာင ်ဆီစက)် အိပ်ချ်၊ ၁၅ စက်မဇုန်၊ ြမင်း ခံ၊ မေလး။
၈၀၃ ေဒန ီ(ဝါစက-်ဆီစက)် ပပ ၈/၃၃ ချယ်ရီလမ်း၆၃x၆၄ ကား  ဈ-၁၁/၅၄၊ စက်မဇုန်(၁)၊ 

ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။

၈၀၄ ဇွဲြမင့်ေအာင ်ဆီစက် ဒ/၂၁၄၊ ေရလီလမ်း စက်မဇုန်၊ ပခုကမိ။
၈၀၅ စွမ်းအားရှင ်ဆီစက် ၇/၁၂၇၊ သစ်ခွလမ်း၊ အေရှရပ်၊ ဟိုပုံးမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။
၈၀၆ စာဝင်း ဆီစက်ှင့် ြမမာလာ 

သီးှံစုံ ေရာင်းဝယ်ေရး
ကမ်းနားလမ်း၊ စမ်းေချာင်းရပ်ကွက်၊ ေအာင်လံမိ

၈၀၇ ေရြခေသ့် ဆီစက်လုပ်ငန်း အမှတ် ၈/၁၀၊ ၂၃လမ်း၊ စက်မဇုန် (၂)၊ မုံရွာမိ။
၈၀၈ ေရာင်န ီဆီစက် အမှတ(်၆၄/၆၅) စက်မဇုန်၊ ေရနံေချာင်းမိ။
၈၀၉ ေရလမင်း (ဝါကိတ်စက်၊ ဆီစက်လုပ်ငန်း) ြပည်လမ်း၊ ရွာေထာင်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်လံမိ၊ မေကွးတုိင်းေဒသကီး။

၈၁၀ ဥကလွင် (ဝါစက-်ဆီစက)် ဈ-၁၁/၄၉၊ စက်မမိသစ်၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိ၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။

၈၁၁ ဦးညိေမာင ်ဆီစက် ပပ-၁၈/၂၃၊ ဈ ရပ်ကွက်၊ စက်မဇုန်(၁)၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိ၊ 
မေလးတိုင်းေဒသကီး။

၈၁၂ ဥေဒါင်းမင်း ဆီစက် ဘီ၄-၂  ၇၅၊ ရတနာလမ်း၊ စက်မဇုန်၊ ေရဘုိမိ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၈၁၃ ေကျာ်သန်း ဆီစက် ရွာသာရွာ၊ ဆားလင်းကီးမိနယ်။
၈၁၄ ေအးေမတာ ဆီစက် ြမဝတီရပ်ကွက်၊ ဘုတလင်မိနယ်။
၈၁၅ ရတနာထွန်း ဆီစက်ှင့် 

သီးှံမျ ိးစုံေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း
အမှတ ်(၅)၊ မေကွးလမ်း၊ တမာပင်ရပ်၊ နတ်ေမာက်မိ၊ 
မေကွးတုိင်းေဒသကီး။

၈၁၆ ကီးြမင့်ှင့်သားများ ဆီစက် အမှတ(်၁၀) မကရာမင်းသားကီး၊ ေမာင်ပျ ိလမ်း၊ ေခတရာ စက်မဇုံ၊ 
ြပည်မိ။

၈၁၇ ဦးေကျာ်ေအာင ်ဆီစက်လုပ်ငန်း အမှတ်(ဘ-ီ၅/၁)၊ စက်မဇုန်၊ မိတီလာမိ။
၈၁၈ စိန်ပန်းမိင ်ဆုံဆီလုပ်ငန်း ရန်ကုန်-ြပည်လမ်း၊ ကိပင်သာအုပ်စု၊ ဝက်ပုတ်ေကျးရွာ၊ 

သဲကုန်းမိနယ်၊ ြပည်ခိုင်။

၈၁၉ ေအာင်ေဘာဂ ဆီကိတ်လုပ်ငန်း အမှတ-်၄၁၊ ဦးေပါက်ထွန်းလမ်း၊ စက်မဇုန်၊ ြပည်မိ



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၈၂၀ သမာဓ ိဆီစက် ေဈးကွက်သစ်၊ သာဂရမိ၊ ပဲခူးတိုင်း
၈၂၁ လွင်မိသားစ ုဆီစက်ှင့်သီးှံစုံ ေရာင်းဝယ်ေရး စက်ုံအမှတ(်A-13/8)၊ စက်မဇုန် (၁x၂)လမ်းကား၊ မိတီလာမိ။

၈၂၂ ဒုိဗမာ ဆီစက် အမှတ(်၁၀၁-၁၀၃)၊ ၃၉လမ်း၊ စက်မဇုန်၊ မုံရွာမိ
၈၂၃ ေဒလှလှိုင ်(တိုးပွားကီး ဝါးစက်၊ ဆီစက)် ေရဒါးေကျးရွာ၊ ရမည်းသင်းမိနယ်

၈၂၄ ဦးလှေဘာ ်ဆီစက် ဝင်ဝေကျးရွာ၊ မင်းကင်းမိနယ်၊ ကေလးခိုင်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၈၂၅ ြမင့်ေဆ ွဆီစက် ခ/၁၀၊ ပါရမီရပ်၊ စစ်ကိုင်းမိ။
၈၂၆ ဧရာနဒ ီကက်ေမွးြမေရး ၇/၄၊ ပန်ေတာ်ဦးလမ်းေထာင့်၊ ရပ်ကွက ်(၇)၊ ေအးသာယာမိ။
၈၂၇ မိုးပုလ ဲေမွးြမေရးလုပ်ငန်း၊ ဓါတ်ေြမဩဇာ၊ 

စုိက်ပျ ိးေရးေဆးှင့် 
ေမွးြမေရးအစာေရာင်းဝယ်ေရး

ကျ ိက်မေရာ၊ ကန်းရွာလမ်း၊ ေအာင်သုခရပ်ကွက်၊ ကျ ိက်မေရာမိ

၈၂၈ ရဲသူဟိန်း ွားေမွးြမေရးလုပ်ငန်း မန်ကျးီတုံေကျးရွာ၊ ခင်ဦးမိနယ်၊ ေရဘုိခုိင်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၈၂၉ ဦးေအာင်ေဇာ်မုိး ဝက်ေမွးြမေရး မိမ(၃)ရပ်ကွက်၊ ပနတ်န်ဆာမိ၊ ေညာင်ေလးပင်မိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်း

၈၃၀ ေရခဲတုံးကီး ဒိနခ်ျဉ် No 49/50 ၊ ဆင်စွယ်ပွတ်ရပ်ကွက်၊ အေရှပန်းတိမ်ရပ်၊ အမရပူရမိနယ်၊
 မေလးမိ

၈၃၁ စူပါ မက်မန်းှင့်ယိုစုံ အမှတ ်(၁၁၁)၊ ငါးရံေချာင်းရွာ၊ ရပ်ကွက်ကီး (၁၉မ)၊ ြပင်ဦးလွင်

၈၃၂ ေငွဇင်ေယာ ်ငါးပုံဆန်စက် ဝက်ကီးကွင်းေကျးရွာ၊ ပုသိမ ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။
၈၃၃ လှေမတာ ဆန်စက် မာတ-ကမ်းနားလမ်း၊ အမှတ(်၇) ပုသိမ်မိ။
၈၃၄ ေအာင်ေကျာ်သ ူငါးပုံဆန်စက် ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ ေရဦးမိ။
၈၃၅ မေဟသီမုန့်တိုက ်Happy One 

မုန့်မျ ိးစုံလုပ်ငန်း
ရန်ကင်းရပ်၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ မုံရွာမိ။

၈၃၆ စုိးရတနာ ဆီစက်လုပ်ငန်း ေစာြပည့်ညိလမ်း၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ေတာ်မိ။
၈၃၇ ေအးလထံူး ဆန်စက် အမှတ ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ေဘာလုံးကွင်းလမ်း၊ ကန်ကီးေထာင့်မိ၊ 

ဧရာဝတီတိုင်း။

၈၃၈ ဟိန်းြမန်မာ ဆန်စက် ပန်းတင(်၂)လမ်း၊ ပန်းတင်ရပ်ကွက်၊ ကိပင်ေကာက်မိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်း။

၈၃၉ ဦးေဇာ်ေဇာ် (ငိမ်းမိသားစ)ု သဝင်ကိုင်ေကျးရွာ၊ ေကျာက်ေတာ်မိ
၈၄၀ ဦးစက်ေအာင ်ဆီစက်ှင့် 

လယ်ယာသုံထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း
မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ငါန်းဇွန်မိနယ်၊ မိသာအေရှ

၈၄၁ TKK ေသာက်ေရသန့် D-9/(1+2) , (၁)လမ်း၊ စက်မဇုန်၊ မိတီလာမိ
၈၄၂ စိန်ပန်းမိင ်မုန ့်ဟင်းခါးဖတ်လုပ်ငန်း ကိပင်သာအုပ်စု၊ ဝက်ပုတ်ေကျးရွာ၊ သဲကုန်းမိနယ်၊ ြပည်ခိုင်

၈၄၃ ကံပွင့် လက်ှင့် ပဲေကာ်လုပ်ငန်း အမှတ ်(၁၉)၊ ရပ်ကွက်၊ စွန်းလွန်းတံတားေတာင်ဘက်၊ ြမင်း ခံမိ။



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၈၄၄ ဦးဝင်းထွဋ ်ေရခဲစက်ှင့် ေရသန့်လုပ်ငန်း သီရိသုခရပ်ကွက်၊ အင်းမမိ၊ ေဗာဓ ိ(၂) လမ်း၊ သဲကုန်းမိနယ်

၈၄၅ ေအာင်တံခွန ်ဆန်စက်၊ ဆန်စပါး 
ပဲေရာင်းဝယ်ေရး

အမှတ ်(၅) မင်းလမ်း၊ အေရှဘက်၊ ေဝါမိ။

၈၄၆ ေရြပည်စိုး ေခါက်ဆွဲစက် အမှတ(်၆၀-၆၂)၊ ၄၂လမ်း၊ စက်မဇုန်၊ မုံရွာမိ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၈၄၇ ခိုင်ဖိး ပင်လယ်ကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းှင့် 
ငပိကိတ်စက်

အမာမိနယ်၊ ၅ ရပ်ကွက်၊ ေနာက်မီးေကျးရွာ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၈၄၈ ေအာင်ရတနာ ဆန်စက် ေရေစတီလမ်း၊ ြမင်တင်ရပ်ကွက်၊ စလင်းမိနယ်၊ မင်းဘးူခုိင်

၈၄၉ ေရြပည်ဆ ံဆန်စက် အုတ်ဖိုမိနယ်၊ ရန်ကုန်-ြပည်လမ်း၊ ဂုံညင်းတန်းရွာ။
၈၅၀ ရာြပည့် ဆန်စက်ှင့် ဆန်စပါး 

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း
ကျံသွပ်ဝရွာ၊ ေြမာင်းြမမိ

၈၅၁ စိန်ရတနာထွန်း ဆန်စက် အမှတ(်၄၂၈)၊ စဉ့်အိုးဖိုကမ်းနားလမ်း၊ ပုသိမ်။
၈၅၂ စိန်သီဟ ဆန်စက် မင်းေြမေကျးရွာ၊ ပွင့်ြဖမိ။
၈၅၃ မုဒိတာ ဆန်စက ်ှင့် ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရး သက်ေတာ်ရှည်ရပ်ကွက်၊ အင်ကင်းလမ်း၊ ပွင့်ြဖမိ၊ 

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၈၅၄ Zaw အဆင့်ြမင့် ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း စစ်ေတွဟိုတယ်လမ်း၊ စံြပေြမာက်ရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ။

၈၅၅ ေအ သုံးလုံး မုန့်လုပ်ငန်း အမှတ်(၄၉၈/က) ကန်သာယာရပ်၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်။
၈၅၆ ခင့်ဂွမ်အမ်း ဆန်စက် အကွက်အမှတ-် ၂၂/၂၃၊ ကွမ်း ခံရပ်၊ ပုသိမ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၈၅၇ ကည်လင်ေကာင်း ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း အမှတ်(၆၆-ေအ)၊ ကန်သာယာပတ်လမ်း၊ အမှတ(်၃)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ၊
 ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၈၅၈ ဇမဟိန်း ဆန်စက် အမှတ ်(၄/၅၂၃)၊ ေအာင်သီတာလမ်း၊ သြပေကျးရွာ၊ ကဝမိနယ်၊ 
ပဲခူးတိုင်း

၈၅၉ မွန်မွန ်ဆန်စက်ှင့် အမန့်ကိတ်စက်လုပ်ငန်း အမှတ(်ေအ-5- 1) 141 /142 ဘုန်းလက်ုံးလမ်း၊ ေရမာလာလမ်းှင့် 
ေရနနး်စံလမ်းကား၊ စက်မဇုံ၊ ေရဘုိမိ။

၈၆၀ ြမသီတာ ဆီစက်ှင့် ေကာက်ပဲသီးှံပွဲုံ စာေရးတန်းလမ်း၊ ံုးကီးရပ်၊ မုံရွာလမ်း (၄၀ှင့်၄၁)ကား၊ စက်မဇုံ၊ မုံရွာ။

၈၆၁ ေငွစိုး ဆန်စက် ေရလဲလမ်း၊ အင်းမေကျးရွာ၊ ေအာင်ဟိတ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ မအူပင်မိ

၈၆၂ ြမတ်သီရ ိဆန်စက် ြပည-်ေအာင်လံလမ်း၊ ထန်းေပါက်ေကျးရွာ၊ ဝါရွာအုပ်စု၊ ြပည်မိ။

၈၆၃ ေအာင်ြမင့်မိုရ ်ဆန်စက် အမှတ ်(၅) ရပ်ကွက်၊ မတရာမိနယ်၊ ြပင်ဦးလွင်ခိုင်။
၈၆၄ ေတာင်သူလယ်သမား ဆန်စက် ကုန်းကီးေကျးရွာ၊ ေလးမျက်ှာမိ
၈၆၅ ြမရတနာ ဆန်စက် အုန်းပင်စုေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်။
၈၆၆ အကယ်ဒမ ီေရခဲစက် မိသစ်ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ေတာ်မိ
၈၆၇ ေစတနာ မုန့်ဟင်းခါးေြခာက်လုပ်ငန်း ကက်သွန်ခင်း ၁ ရပ်ကွက်၊ အုတ်တွင်းမိ၊ ေတာင်ငူခိုင်



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၈၆၈ ဦးေအးေသာင်းခိုင်၊ သိန်းသန်းေအာင် အလုပ်ုံ
 ငါးပိကိတ်လုပ်ငန်း

အမှတ ်(၈) ရပ်ကွက်၊ ေနာက်မီးေကျးရွာ၊ ဖျာပုံခိုင်၊ အမာမိ၊ 
ဧရာဝတီတိုင်း

၈၆၉ ဇလပ်ဝါ ဘီစကစ် ှင့် Mr.Good 
ေပါင်မုန့်ှင့်ကိတ်မုန့်လုပ်ငန်း

တတ-၁၂/၇,၁၃ စရပ်ကွက်၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ မေလးမိ

၈၇၀ Mawlamyaing Holdings Limited သံလွင်ဥယာဉ်လမ်း၊ သံလွင်ေဈးအနီး၊ ဘိုကုန်းရပ်၊ ေမာ်လမိင်မိနယ်

၈၇၁ သဟဇာတ ဆန်စက် အဝရွာ၊ အဝေကျးရွာအုပ်စု၊ ရာေမာင်တံတားအနီး၊ 
ရန်ကုန်-စစ်ေတွကားလမ်း၊ မင်းြပားမိ။

၈၇၂ သိဒိြမန်မာ ဆန်စက် ကျံးကီးရပ်၊ ကန်ကီးေထာင့်မိ
၈၇၃ စုိးရတနာ ဆီစက်လုပ်ငန်း (၂၈၈/၂၈၉)  ၁၈-လမ်း၊ ရွာသစ်ရပ်ကွက်၊ မေကွးမိ၊ 

မေကွးတုိင်းေဒသကီး။

၈၇၄ K K K ဆီစက်ုံ ငမင်လမ်း၊ ေမာင်းတိုင ်(၂) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်တွင်းကီးမိ
၈၇၅ ဦးစိုင်းဖယ ီ(ဥစားကက်ေမွးြမေရး) ရှမ်းုိးမေမွးြမေရးဇုန်၊ တေလာေကျးရွာ၊ ေညာင်ေရမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။

၈၇၆ ြပည့်စုံ ဆန်စက် ပျ ိးကုန်းေကျးရွာ၊ အိုးကွဲအုပ်စု၊ အဂပူမိနယ်
၈၇၇ ေအာင်ြမင်သူ စိန်ပန်းနီလမ်း၊ စက်မ- ၁ ၊ မုံရွာမိ အကွက-် ၃၃၊ ြမတ်ေလးလမ်း၊ 

စက်မဇုန်- ၁၊ မုံရွာမိ

၈၇၈ ရခိုင်ဆန်စပါး ကုမဏီလီမိတက် အမှတ ်(၅၈)၊ ဦးအသိတ်ဆန်စက်လမ်း၊ ရွာကီးေတာင်ရပ်ကွက်၊ 
စစ်ေတွမိ။

၈၇၉ Lin Yaung Win Company Limited သစ်ရာမိင်ရပ်ကွက်၊ ကန့်ဘလူခိုင်၊ ကန်းလှမိ။
၈၈၀ ဦးတင်ေသာင်း "ေြမပဲခွဲစက"် လုပ်ငန်း အမှတ် (၆၁)၊ လမ်းမေတာ်လမ်း၊ သစ်စာေပွရပ်ကွက်၊ ေရနံေချာင်းမိ။

၈၈၁ တိုင်းေကျာ ်ငါးပိကိတ်လုပ်ငန်း
ြပည့်လေံကျာ်အလုပ်ုံ ှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

၈ရပ်ကွက်၊ ေနာက်မီးေကျးရွာ၊ အမာမိနယ်ခွဲ၊ ဖျာပုံမိနယ်

၈၈၂ မယ်ဝ သစ်သီးယိုစုံ စဉ့်ကိုင်မိနယ်၊ ေတာမေကျးရွာ၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး
၈၈၃ ဦးိုင်လင်း (ေနလနှး်ဆားကမ်း ထုတ်လုပ်ငန်း) သကယ်ေသာင်ေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၈၈၄ တက်ေနလင်း (One Star Tissue) အမှတ-် ၂၇၄ ၊ ေရမိေတာ် ၁၆ လမ်း၊ ေမာ်လမိင်စက်မဇုန်၊ 
ေမာ်လမိင်မိ

၈၈၅ ဖိုက်စတား ေရပိုက်ေပျာ့စက်ုံ စ/၄-၄၄၊ ပတြမားစက်မဇုံ၊ စစ်ကုိင်းမိ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး

၈၈၆ သာ ဂျပ်စကလုပ်ငန်း အမှတ(်၁၀၉)၊ ေလးစုရပ်၊ အမရပူရမိ။
၈၈၇ ဦးေအးလွင(်ရာြပည့်) ေရခဲစက်လုပ်ငန်း (၂) လမ်း၊ တံခွန်တိုင်မိသစ်၊ နတ်တလင်းမိ၊ ပဲခူးတိုင်း။
၈၈၈ Water Star ေရသန့်လုပ်ငန်း ေကျာက်စိမ်း၊ အမ်းတမ်း၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ 

ေကျာက်ေတာ်မိ၊ရခိုင်ြပည်နယ်

၈၈၉ အားသစ ်စကစက်လုပ်ငန်း အမှတ(်၁၉၃)၊ စက်မဇုန်၊ ေမာ်လမိင်။
၈၉၀ ေဒြမေလး ေနလနှး်ဆားကမ်း 

ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း
ပုသိမ်ခိုင်၊ ငပုေတာမိနယ်၊ မန်ကျည်းပင်၊ သုံးခွအုပ်စု၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၈၉၁ ေရသဇင ်မုန ့်မျ ိးစုံ ထုတ်လုပ်ေရာင်းဝယ်ေရး 
လုပ်ငန်း

အမှတ(်၉၆၅)၊ ေအာင်စုိးမုိးလမ်း၊ အလင်းေရာင် (၁)၊ 
နန်းေတာ်ရာရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမိ။

၈၉၂ ြမတ်စာဦး ပီေလာပီန ံစုိက်ပျ ိးေရးှင့် 
ေကာ်မန့်လုပ်ငန်း

လှည်းဆိပ်ေကျးရွာ၊ ကျံေပျာ်မိနယ်။

၈၉၃ သိန်းရာဇာ ပဲကာဇံစက် ကူေတာပလင်ေကျးရွာ၊ မုံရွာမိနယ်၊ မုံရွာခိုင်။
၈၉၄ လွင်လွင်မိုး ပါေကးြပား ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း နယ်ေြမ (၂)၊ စိန်ကုန်းရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းမိနယ်။

၈၉၅ ေကာင်းသန့ ်ကုလားပဲခွဲစက် အမှတ(်၁၃)၊ ေမာင်ေပါက်ကျ ိင်းှင့်ဦးချနိ်လမ်းကား၊ ေခတရာစက်မဇုန်၊
 ဂမာစက်မ ရပ်ကွက်၊ ြပည်မိ

၈၉၆ Pan Min Thakhin Manufacturing Co., Ltd. ဏ-၃၊ ချယ်ရီလမ်း၊ ပေဒသာမိသစ်၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ မေလး

၈၉၇ ဦးေစာိုင်ဝင်း ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း အမှတ ်၂၁၃ (က)၊ အေရှမိပတ်လမ်း၊ မဂလာဦးရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ

၈၉၈ ေဒစုစုဝင်း ကက် ခံလုပ်ငန်း ကိကုန်းေကျးရွာ၊ ဘုတလင်မိနယ်
၈၉၉ Diamond Head ေရသန့်လုပ်ငန်း အမှတ်(၉)၊ မိုင်းေသာက်လမ်းမကီး၊ ဘုရားကီးရပ်၊ ေညာင်ေရ၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်။

၉၀၀ Sun Power ေဖျာ်ရည်လုပ်ငန်း အမှတ(်၂၈/၃၄၄)၊ ၁၂လမ်း၊ နဝင်းကွက်သစ်၊ ြပည်မိ၊ 
ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၉၀၁ ေသာ်တာေငွစဉ ်ပဲခွဲစက်ှင့် All In One Car 
Service Center

အကွက(်၆၈၇)၊ သံလမ်းအေရှဘက်၊ အေဝးေြပးလမ်း၊ စက်မဇုန်၊ မုံရွာ

၉၀၂ မီမီေကျာ ်(ဝက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) ရွာသာယာေကျးရွာ၊ ေရြမင်တင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပုသိမ်မိ၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၉၀၃ ေရဝါေြမ ဆန်စက် B-4(2)-60၊ မေနာသုခလမ်း၊ စက်မဇုန်၊ ေရဘုိမိ၊ 
စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၉၀၄ ေရရည်ွန့ ်ဆန်စက် လုံးေတာ်ရွာ၊ ေရဘိုမိနယ်။
၉၀၅ မိဘဂုဏ ်ဆန်စက် မုဆိုး ခံဘူတာရွာ၊ ဝက်လက်မိနယ်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး
၉၀၆ ဇမွန့ ်ငါးပုံဆန်စက်လုပ်ငန်း ေမတာမိင်ရပ်ကွက်၊ တန့်ဆည်မိ။
၉၀၇ ေအာင်သီရ ိဆန်စက်လုပ်ငန်း ေလာင့်ကီးရွာထိပ်၊ ပုတီးကုန်း - ဝတ်ပုတ်လမ်း၊ သဲကုန်းမိနယ်၊ 

ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၉၀၈ မိသားစ ုဆန်စက် ေဈးုံဗိုလ်တဲရပ်ကွက်၊ ေကာလင်းမိ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး

၉၀၉ ြမြမင့်မိုရ ်ဆန်စက်ှင့်ဆန်စပါး 
ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

မိလယ်လမ်း၊ ပေဒါင်းပုိင်းရပ်၊ ကန်ကီးေထာင့်မိနယ်

၉၁၀ ကယ်တာရာ ဆန်စက်လုပ်ငန်း အုပ်ရှစ်ကီးေကျးရွာ၊ အရာေတာ်မိနယ်။
၉၁၁ ဦးဝင်းေဇာ ်(ဇမဟိန်း) ငါးပံုဆန်စက် ဝါးံုးတံုးေကျးရာွ, ေကာလင်းမိနယ်၊ ကသာခိုင်
၉၁၂ ဝင်းေမတာ ဆန်စက် မေဒါင်းလှေကျးရွာ၊ ခင်ဦးမိနယ်။
၉၁၃ ြပည့်လထံွန်း ဆန်စက် လမ်းမေတာ်လမ်း၊ ေြမမိကုန်း၊ စလင်းမိ၊ မင်းဘးူခုိင်
၉၁၄ ေရလသာ ငါးပုံဆန်စက် ကံသာရပ်၊ ေညာင်ေရမိ။
၉၁၅ ဦးသာေကာက ်ဟာလာဆန်စက် မယ်မဲရွာ၊ မင်းကင်းမိနယ်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်း။
၉၁၆ ဝင်းသိဂ ဆန်စက် ဆိပ်ခွန်ရွာ၊ ေရဘုိမိ။



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၉၁၇ ရာဇာထွန်း ဆန်စက် ေြမာက်သီတပ်လမ်း၊ ေပါင်နားရပ်ကွက်၊ စလင်းမိ။
၉၁၈ ပွင့်ကမာ (၂) ဆန်စက် အမှတ ်(၁၀) ရပ်ကွက်၊ ေညာင်ေချာင်းေကျးရာွ၊ ပုသိမ်မိနယ်၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၉၁၉ ေအးေမတာ (၁) ဆန်စက် မုန်ရွာစက်မဇုန်ုံးခွဲ၊ ေရဘုိမိ
၉၂၀ ေရြပည်တန ်ဆန်စက်လုပ်ငန်း လက်ပံေတာေကျးရွာ၊ ေပါင်းတလည်မိ၊ ြပည်မိနယ်၊ ြပည်ခိုင်၊ 

ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၉၂၁ ေရြပည်ထွန်း ဆန်စက် စက်မဇုန်၊ ေရဘုိမိ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး
၉၂၂ ဦးေအးလွင် ေဇယျာ ငါးပံု (ဆန်စက)် ပင်းကိင်ေကျးရွာ၊ ပင်လည်ဘူးမိနယ်၊ ကသာခိုင်၊ 

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၉၂၃ စိန်သုံးလုံး ဆန်စက ်(၁)+(၂) ေရလည်ေကျာင်း(၁)လမ်း၊ မိသစ် (က)၊ ပဲခူးမိ၊ ပဲခးူတုိင်းေဒသကီး။ 
သနပင်လမ်း၊ ကမာနတ်ေကျးရွာ၊ ပဲခူးမိ၊ ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။

၉၂၄ ေအာင ်ဆန်စက် ေငွေတာင်၊ ေအာင်သေြပရပ်ကွက်၊ ဒီမိုးဆိုမိ။
၉၂၅ ေရယင်းမာ ဆန်စက် ယင်းမာေကျးရွာ၊ ေရဘုိမိ။
၉၂၆ ပေဒသာဆန်စက ်စက်အမှတ ်၁၅ အမှတ ်(၁၀) ရပ်ကွက်၊ စက်ကေလးရပ်၊ ပုသိမ်မိ။
၉၂၇ စိန်သီဟေအာင ်ဆန်စက် အင်ကုကားေကျးရွာ၊ တန့်ဆည်မိနယ်။
၉၂၈ ဦးအုန်းထွဋ ်ဆန်စက် လှပြခင်းေကျးရွာ၊ လှပြခင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ နတ်တလင်းမိနယ်။

၉၂၉ ဇီဝက ဆန်စက်လုပ်ငန်း ကွတ်ကုန်းေကျးရွာ၊ ြမန်ေအာင်မိနယ်။
၉၃၀ ေအာင်သုခ ဆန်စက်လုပ်ငန်း အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ေရဘုိမိ။
၉၃၁ ေအးြမ ဆန်စက ်(စက်အမှတ-် ၁၀၈၀) အေနာက်စုေကျးရွာ၊ ဝါးဒူးေကျးရွာအုပ်စု၊ ကန်ကီးေထာင့်မိနယ်၊ 

ပုသိမ်ခိုင်

၉၃၂ ေအာင်သေြပ ဆန်စက် အမှတ(်၀၀၃)၊ အမှတ(်၈)ရပ်ကွက်၊ မာတကမ်းနားလမ်း၊ ပုသိမ်မိ၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၉၃၃ ဝင်းေနာင ်ဆန်စက် ဆန်စက်အမှတ ်၂၉၉၊ ေကွေချာင်းလမ်းမကီး၊ ေကွေချာင်းရပ်ကွက်၊ 
အုတ်ဖိုမိ၊ ပဲခူးတိုင်း။

၉၃၄ သမသုခ ဆန်စက် ကုန်းေဇာင်းေကျးရွာ၊ ပွင့်ြဖမိနယ်
၉၃၅ ြမင့်ြမတ်ေအာင် မဟာမိင်ရပ်ကွက်၊ တန်းဆည်မိ။
၉၃၆ ဦးစနး်ဝင်း ဆန်စက် တမာမိရပ်ကွက်၊ ေချာင်းဦးမိ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး
၉၃၇ ရွက်စံစ ုဆီစက/်ဆန်စက် နယ်ဝင်းရပ်ကွက်၊ ေပွးလေှကျးရွာ၊ ပင်းတယမိနယ်၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း။

၉၃၈ ေကာင်းထက ်ဆန်စက် ကချင်ြပည်နယ်၊ မုိးေကာင်းမိ ေနာင်တိုင်ေတာ်ရပ်ကွက်
၉၃၉ ပိေတာက်သိဂ ဆန်စက် စဉ့်တုံေကျးရွာ၊ ေရဘုိမိ
၉၄၀ "လြပည့်ေအာင"် ဆန်စက် ြမေဇယျာရပ်ကွက်၊ ဟိုပင်မိ။
၉၄၁ လကမာ ့ဆန်စက် ငေပွးေလးရပ်ကွက်၊ ေကာလင်းမိနယ်
၉၄၂ ေသာ်လင်းထွဋ ်ဆန်စက် ဆိပ်ကီးရပ်ကွက်၊ ထန်းတပင်မိ
၉၄၃ မိုး ဆန်စက်လုပ်ငန်း ြမင်တင်ရပ်၊ စလင်းမိ
၉၄၄ ဓမရကိတ ဆန်စက် အမှတ(်၅)ရပ်ကွက်၊ ကျ ိက်လတ်မိ
၉၄၅ မိမ ဆန်စက် အမှတ(်၃)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ
၉၄၆ ဦးဝင်းလင ်(ဆန်စက)် ေပျာ့ေကျးရွာ၊ ြမင်းမူ



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၉၄၇ ေအာင်သရဖ ူဆန်စက် အမှတ(်၄)၊ မိမရပ်ကွက်၊ ကေနာင်မိ၊ ြမန်ေအာင်မိနယ်
၉၄၈ ေရစကာ ဆန်စက်၊ ဆီစက်လုပ်ငန်း တပ်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ကန်းလှမိ၊ ကန့်ဘလူခိုင်။
၉၄၉ ဦးတင်ေင ွငါးပုံဆန်စက ်(ကမာသစ်ဆန်စက)် ဆင်ကျံးေကျးရွာ၊ စလင်းမိ

၉၅၀ ြမြမင့်မိုရ ်ဆန်စက် ဟန်ြမင့်မိုရ်ေကျးရွာ၊ ေကျာက်ဆည်မိနယ်။
၉၅၁ ေကာင်းထက်ေကျာ ်ဆန်စက် ဗိုလ်ေအာင်ေဇယျရပ်ကွက်၊ ေရဦးမိ
၉၅၂ ေရနတ်သား ဆန်စက်လုပ်ငန်း ြမင်းကဆိပ်ေကျးရွာ၊ ကန်ကီးေထာင့်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၉၅၃ အင်ကင်းစ ံဆန်စက် စဉ့်ဟယ ်(၂)၊ အမှတ ်(၄၁)၊ ကျးီြဖလမ်း၊ ေရေညာင်မိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်။

၉၅၄ ဂျ ိကာ ဆန်စက်လုပ်ငန်း သီရိမဂလာကွက်သစ်၊ ေပါင်းနားရပ်ကွက်၊ စလင်းမိ၊ 
မေကွးတုိင်းေဒသကီး။

၉၅၅ ကိုေကျာ်စွာဝင်း ဟာလာဆန်စက် ဆင်လူးေကျးရွာ၊ လင်းလဲအုပ်စု၊ သဲကုန်းမိနယ်၊ ပဲခးူတုိင်းေဒသကီး။

၉၅၆ ဇွဲ ဆန်စက် အမှတ(်၂)၊ ဘုရင့်ေနာင်ရပ်ကွက်၊ မတရာမိနယ်၊ 
မေလးတိုင်းေဒသကီး။

၉၅၇ ဦးမျ ိးခိုင ်(မျ ိးြမင့်ပေဒသာ ဆန်စက)် ဆင်ကျံးရွာ၊ စလင်းမိနယ်
၉၅၈ ေရြပည်ေကျာ ်ဆန်စက ်(ဦးေကျာ်မျ ိးသန်း) ကွင်းကေလးေကျးရွာ၊ မိုးဟုတ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၉၅၉ ဝင်းဝင်းဖိး ဆန်စက်လုပ်ငန်း ကက်တူေရွးေကျးရွာ၊ ကုလားခတ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ဟသာတမိ၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၉၆၀ သန့်ဇင ်ဆန်စက် ငေပွးေလးရပ်ကွက်၊ ေကာလင်းမိ။
၉၆၁ ေကျာ်သမာဓ ိဆန်စက်ှင့် ဆန်ေရွးစက် အမှတ(်၁၀) စက်မဇုန်၊ ေရဘုိမိ။
၉၆၂ ေဇာတိက ဆန်စက် ပုထိုးြဖရပ်ကွက်၊ ဆည်ကီးစုရပ်။ စလင်းမိ။
၉၆၃ ဝင်းဝင်းဝင်း ငါးပုံဆန်စက် ေကျာက်အင်းကုန်းရွာ၊ ပင်လည်ဘူးမိ။
၉၆၄ ကေမာဇ ဆန်စက် မုဆိုး ခံဘူတာရွာ၊ ဝက်လက်မိနယ်
၉၆၅ ဖွံဖိးေအာင ်(၂) ဆန်စက် ၂၀-၂၁၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ အမှတ(်၅)ရပ်ကွက်၊ ကျ ိက်လတ်မိ၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၉၆၆ "မျ ိးမဟာွယ"် ဆန်စက် မိမေြမာက်ရပ်ကွက်၊ ဟိုပင်မိ၊ မိုးညင်းမိနယ်။
၉၆၇ ေဒါက်တာေအးေကျာ ်(ြမေရရည်) ဆန်စက် 17-18 လမ်းကား၊ စက်မဇုန်-၂၊ မုံရွာမိ။

၉၆၈ ေရေတာင်ပ ံေရခဲစက် မေနာသခုလမး်၊ အမှတ(်၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရဘုိမိ။
၉၆၉ ဦးစိုးလွင ်ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း စိုက်ပျ ိးေရး(ပအိုဝ့်) တိေလာအုပ်စု၊ ေညာင်ေရ
၉၇၀ ဉီးကိုကိုလွင ်ဝက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ဆင်ကူးြပင်ေကျးရွာ၊ ကေြမာကီးအုပ်စု၊ ေလာင်းလုံမိနယ်၊ 

တနသာရီတိုင်း

၉၇၁ ေရဆိတ ်စားေသာက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း အမှတ(်၂၄၀-၂၄၉-၂၅၀)၊ ဖိုးရာဇာလမ်း၊ ဘူတာရပ်ကွက်၊ 
ေကျာက်ပန်းေတာင်း။

၉၇၂ ထူးရှယ ်မုန ့်မျ ိးစုံလုပ်ငန်း နယ်ေြမ ၆၊ အလံတိုင်လမ်း၊ ထန်းေတာရပ်ကွက်၊ မုံရွာမိ
၉၇၃ UMH ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း ပပ ၅၄/၁၂၊ ဖိုးရာဇာလမ်း၊ ၅၆ (စီ) လမ်း၊ ဈ ရပ်ကွက်၊ 

ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်
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၉၇၄ "မျ ိးြမန်မာ" ဆီစက် အမှတ ်(၅၁၈)၊ သာယာေအးရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိ။

၉၇၅ ေကျာ်ေဇယျ ဆန်စက်ှင့် ဆီစက်လုပ်ငန်း သီရိသိဃလမ်း၊ ေရဘိုစက်မဇုန်။

၉၇၆ မင်းထက်သာ (ေရခဲစက်) အမှတ(်၂၁၁)၊ ေရမိေတာ် (၁၅)လမ်း၊ စက်မဇုန်၊ ေမာ်လမိင်
၉၇၇ ေရဟသာ ဆန်စက်လုပ်ငန်း အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ေကျာင်းကုန်းမိ
၉၇၈ ေရအုန်း မုန့်ဟင်းခါးစက် အမှတ(်၁၉၇)၊ ဦးစံေကျာ်လမ်း၊ စာတိုက်ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံခါးမိ။

၉၇၉ ဉီးေကျာ်သိန်း ဟာလာဆန်စက် သဲတက်ေကျးရွာ၊ ပုဏားကန်းမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်
၉၈၀ ေမတာမွန ်ဆန်စက် ကွင်းေကာက်ေကျးရွာ၊ ကျံေပျာ်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၉၈၁ ဦးဝင်းကည ်ဆားကမ်းလုပ်ငန်း ကွင်းအမှတ ်၁၇၁၇၊ သေြပကွင်း၊ သုံးခွေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်။

၉၈၂ ေအာင်ေကာင်းစ ံဆန်စက် ေဆးုံလမ်း၊ အိုးသည်ကုန်းမိ၊ အုတ်ဖိုမိနယ်
၉၈၃ ေဒါင်းယာဉ်ပျ ံဆန်စက် အမှတ(်၁) ၊ ရပ်ကွက်၊ သစ်ချ ိလမ်း၊ သဲကုန်းမိ၊ ြပည်ခိုင်။
၉၈၄ ေရတင့်တယ်၊ ယုဝတ ီ

စားေသာက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ 
ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း

မင်းရွာေဈးပုိင်း၊ သနပ်ပင်မိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်း။

၉၈၅ ေတာ်ဝင် ဆန်စက်ှင့် 
ဆန်စပါးေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

ဗိုလ်ချပ ်(၉) လမ်း၊ ဇီးကုန်းမိ၊ ေဈး (၁) ရပ်ကွက်၊ (၈) လမ်း၊ 
ေပါင်းတည်မိ။

၉၈၆ အမှတ(်၂၄) သိန်းေမတာ ဆန်စက် ရှမ်းရွာေကျးရွာ၊ ကန်ကီးေထာင့်မိနယ်။
၉၈၇ ေအာင်ြမန်မာ ဆန်စက် အမှတ ်(၆/၄)၊ ကမာနတ်ေကျးရွာ ေတာင်ပိုင်း၊ ပဲခူးမိနယ်။
၉၈၈ ဦးေအာင်ခိုင်လင်း (ေအာင်) 

ငံုးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
ကန်သာဦးရပ်၊ ေအာင်မဂလာလမ်း၊ မုံရွာမိ

၉၈၉ သိန်းသန်း ဝက်ေမွးြမေရး အမှတ ်(၃) ရပ်ကွက်၊ လမ်းမေတာ်လမ်း၊ မင်းလှမိ
၉၉၀ ေမြပည်စုံကယ ်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ွယ်ချ ိ(၁)ရပ်ကွက်၊ အေရှလမ်း၊ ေပါင်းတည်မိ
၉၉၁ ဉီးဝင်းေဌး (ေစတနာမွန)် ငါး၊ ကက်၊ ေမွးြမေရး ကမာဝဲစံြပေကျးရာွ၊ သနပ်ပင်မိနယ်

၉၉၂ ဉီးတင်ေမာင်ဟိုက ်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ေပါရဿိရာွ၊ တိေလာအုပ်စု၊ ေညာင်ေရမိ
၉၉၃ လြပည့်ဝန်း ကက်ေမွးြမေရး အမှတ ်(၁/၁၅၉)၊ ဗလလမ်း၊ သလာအမှတ ်(၁) ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမိ။

၉၉၄ သူေဌးသမီး ဆန်စက် ေခွးရဲလမ်း၊ ေပါင်းတလည်မိ။
၉၉၅ စိန်ရတ ီဆန်စက် ြပည်ေတာ်သာ၊ ေညာင်ြမစ်ဆွဲအုပ်စု၊ ြမန်ေအာင်မိနယ်။
၉၉၆ မျ ိးဆက်သစ ်ဆန်စက် C-22 ေရြပည်သာလမ်း၊ မုံရွာစက်မဇုန်ခွဲ၊ ေရဘုိမိ၊ 

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၉၉၇ ေအာင်စန်းပွင့် ဆန်ေရွးစက် စက်မဇုန်၊ ေရဘုိမိ
၉၉၈ ဝင်းရတနာ ပီေလာပီန ံအမန ့်ကိတ်လုပ်ငန်း ဘလန်းကီးေကျးရွာ၊ သံလက်စွန်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ကျံေပျာ်မိနယ်

၉၉၉ ပစ်တိုင်းေထာင ်ဆန်စက် အမှတ(်၆၄)ရပ်ကွက်၊ ြမန်ေအာင်မိ



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၁၀၀၀ စကာေရရည ် မင်ငါးပိေထာင်းလုပ်ငန်း ၃၄၊ မရမ်းချ ိလမ်း၊ ၅ ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။

၁၀၀၁ စဏ်းပွင့် ဆန်မျ ိးစုံေရာင်းဝယ်ေရးှင့် 
ပဲခွဲအမန့်ကိတ်လုပ်ငန်း

အမှတ(်၁၅၉)၊ စက်မဇုန်၊ ေရနံေချာင်းမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၁၀၀၂ စံြပ ဆီစက်လုပ်ငန်း ၅၂, ၅၃, ၅၄၊ သစာလမ်း၊ ကန်သာရပ်၊ မေကွးမိ
၁၀၀၃ ဉီးလှထွန်း (ထွန်းအင်အား) အမှတ(်၉၆)၊ နတ်ေမာ်လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းရပ်ကွက်၊ ဟသာတ
၁၀၀၄ မုဒိတာ ဝါေစ့ဆီစက်ှင့် ဝါစက်လုပ်ငန်း အမှတ(်၃)ရပ်ကွက်၊ ေပါက်ေခါင်းမိ
၁၀၀၅ သီတာေအာင ်ချည်မင်စက် အမှတ(်၃၄)၊ ၃၈ လမ်း၊ စက်မဇုန်၊ မုံရွာမိ။
၁၀၀၆ ေဒလှတင်ေရ ဆန်စက်လုပ်ငန်း မဟိန်ဂျရီပ်ကွက်၊ ေတာင်ရပ်အုပ်စု၊ ေြမာက်ဦးမိ။
၁၀၀၇ သီရိေကျာ်စွာ ဆန်စက် မူးသာကုန်းရွာ၊ ေရဦးမိ၊ ေရဘုိခုိင်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး
၁၀၀၈ ေခတရာ ဆီစက(်၂) အမှတ(်၁)၊ မကရာမင်းသားကိး၊ ေမာင်ပျ ိလမ်း၊ ဂမာစက်မဇုန်၊ 

ြပည်မိ။

၁၀၀၉ "ေကျာ"် အဆင့်ြမင့်ဆန်စက် C-21, ေရဘိုစက်မဇုန်၊ ေရဘိုစက်မဇုန်ခွဲ၊ ေရဘုိမိ။
၁၀၁၀ ဦးစိုးဝင်း ဆန်စက် မိမ(၃)လမ်း၊ ေညာင်ပင်သာ၊ ြဖးမိနယ်
၁၀၁၁ သစ်ဆန်းကယ ်ဆန်စက် အမှတ ်(၉၂)၊ ွယ်ေခွ-ပျဉ်ေထာင်တွင်းလမ်း၊ ွယ်ေခွရပ်ကွက်၊ 

ကိပင်ေကာက်မိ

၁၀၁၂ ေရမင်းသမီး ငါးပုံဆန်စက် ေရြမင့်မိုလမ်း၊ စက်မ့ဇုန်၊ ေရဘိုမိနယ်
၁၀၁၃ သင်းရတနာ ဆီစက် ကုန်းေဘာင(်၁၀)ရပ်ကွက်၊ ေရဘုိမိ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၁၀၁၄ ခိုင်ခိုင်ေကျာ ်ဆန်စက် ဝဂေဘာ်ေကျးရွာ၊ ပဲခူးမိနယ်
၁၀၁၅ ေဝသာလ ီဥစားကက ်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း နာရီကန်ေကျးရွာ၊ ရန်ကုန်-စစ်ေတွလမ်းမကီးေဘး၊ စစ်ေတွမိ

၁၀၁၆ ကိုခင်ေဇာ ်(ဆန်စက်လုပ်ငန်း) တာေလးရပ်ကွက်၊ တလုေတာ်ေကျးရွာ၊ ဟသာတမိနယ်
၁၀၁၇ "မျ ိးြမန်မာ" ဇီးခွဲစက် အမှတ ်(၅၁၇)၊ သာယာေအးရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိ။

၁၀၁၈ ဦးေကျာ်ေကျာ်ေအာင ်ဆန်စက်လုပ်ငန်း ေကျာ်ထွန်းရပ်ကွက်၊ ဝန်းသိုမိ
၁၀၁၉ ဆန်းသီရိေအာင ်ဆန်စက် ပုဏကားေကျးရွာ၊ ေရဦးမိနယ်၊ ေရဘုိခုိင်၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၁၀၂၀ ြပည့်စုံေအာင ်ဆန်စက်လုပ်ငန်း ဖေအာင်ဝဲေကျးရွာ၊ ဒုိက်ဦး၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ။
၁၀၂၁ သိဂ ဆန်စက် အကွက(်င-၃၁)၊ ုပ်ပျ ိလမ်း၊ စက်မဇုန်၊ ေရဘုိမိ။
၁၀၂၂ ဦးေကျာ်ေမာင ်ငါးပုံဆန်စက် ပန်းတင်ရွာ၊ နွင်းေတာအုပ်စု၊ ေကာလင်းမိနယ်၊ 

စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။

၁၀၂၃ ြပည်ေရဘို ဆန်စက် အမှတ ်(၆)၊ သခွေတာရပ်၊ ေရဘုိမိ
၁၀၂၄ မိန်း ဆန်စက် ေမတာမိင်ရပ်ကွက်၊ တန့်ဆည်မိ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။
၁၀၂၅ Dual Tech Co. Ltd. အမှတ(်၁၆၇)၊ ေဘာက်သီးစုရပ်ကွက်၊ မင်းဘာကီးလမ်း၊ စစ်ေတွမိ။

၁၀၂၆ ြပည့်စုံ ဆန်စက် ဗိုလ်ေအာင်ေဇယျရပ်၊ ေရဦးမိ၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး။
၁၀၂၇ ေရြပည်တန ်ဆန်စက် အမှတ(်၃၇)၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ဆွာမိ။
၁၀၂၈ ရတနာ့တံခွန် ဆန်စက် ေရေပါကံ(၁) ရပ်ကွပ်၊ ပိန်းဇလုတ်မိ၊ ေညာင်ေလးပင်မိနယ်၊ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး



စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၁၀၂၉ ြမသီတာ ဆန်စက် ေညာင်ေရ-နနး်ပနက်ားလမ်းအနးီ၊ သလဲဦးကုန်းသာရွာ၊ 
သလဲဦးေကျးရွာအုပ်စု၊ ေညာင်ေရမိနယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်။

၁၀၃၀ ေအာင်ကမာ ့ဆန်စက်ှင့် 
ဆန်စပါးေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

ရတနာပုံလမ်း၊ ေဗဒင်ကုန်းရပ်၊ သုံးဆယ်မိ။

၁၀၃၁ စူပါပါဝါ ေြမပဲခွဲစက်လုပ်ငန်း အမှတ ်၃၈၉၊ ၂၇ လမ်း၊ ရန်ပယ်ရပ်၊ မေကွးမိ
၁၀၃၂ စိန်သရဖ ူဆန်စက် ပန်းတင်လမ်းမကီး၊ သိုက်တူးကုန်းေကျးရွာ၊ ဒိုက်ဦးမိနယ်
၁၀၃၃ ေရလဝင်း ဆီစက် အကွက်အမှတ ်J-30 ၊ စက်မဇုန်၊ ြမင်း ခံမိ
၁၀၃၄ ဇင်မင်း ဆီစက် အမှတ ်၃၇၊ ၂၅ လမ်း၊ ၈၉-၉၀ ကား၊ ေအာင်ေြမသာဇံမိနယ်၊ 

မေလးမိ။

၁၀၃၅ အာကာဇင ်ဆီစက်ှင့်ပွဲုံလုပ်ငန်း အမှတ ်၃၉၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ြမင်း ခံ (ပဲွံု)၊ H22 စက်မဇုန် (ဆီစက)်။

၁၀၃၆ ရတနာမိင် ဆန်စက် အမှတ ်(၂)၊ ံုးလမ်း၊ အမှတ(်၂)ရပ်ကွက်၊ ဇီးကုန်းမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်း။

၁၀၃၇ ဝင်းရတနာ ဆန်စက်ှင့် 
ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

အမှတ ်(၆) ရပ်ကွက်၊ အင်ကင်းလမ်း၊ ေရတာရှည်မိ။

၁၀၃၈ ေအာင်ြပည့်ဖိး ဆန်စက် မိမ ၁ ရပ်ကွက်၊ ဘုရားကီးလမ်း၊ ေညာင်ေလးပင်မိ
၁၀၃၉ အာကာမင်း ဆန်စက ်(ဦးေအာင်စိန်) သာဂရေကျးရွာ၊ ခင်ဦးမိ။
၁၀၄၀ ေငွေမာင်း ချည်မင်စက် အကွက ်၄၉၊ စွယ်ေတာ်လမ်း၊ စက်မဇုန်၊ မုံရွာ
၁၀၄၁ ဦးေအာင်ခင ်(စိနေ်ဝလဆံီစက)် ၃၄ လမ်း၊ စက်မဇုန်၊ မုံရွာ


