


ပူးတွဲ

စဉ်
ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း 

အမည်
လိပ်စာ

၁ Baw Phyu Taung Co.,Ltd National Swimming Pool Compound Dagon Township 
Yangon

၂ Top Ten Star Production 
Co.,Ltd

NO.8, Lane 6, Shwe gabar Housing Mindama Road, Ma 
Yangon Township, Yangon

၃ AK Construction and Hotel 
Mandalay 

အကွက(်၆၅၂)၊ ၃၇ှင့် ၃၈ ကား၇၈ လမ်း၊ မဟာေအာငေ်ြမမိနယ်

၄ ေရဆင် Athinkayar Street, Padamyar Industrial zone, Sagaing 
City, Sagaing District

၅ ေရမဂလာကုမဏီ လီမိတက် အမှတ် (၂၅/၂၆)၊ (၄)လမ်း၊ ရန်ကုန်စက်မဇုန်၊ 
မဂလာဒုံမိနယ်၊ရန်ကုန်မိ။

၆ Excel Palace Hotel အမှတ(်၂၅-ဒ-ီ၁)၊ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ဗဟန်း မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။

၇ Sky Palace Hotel Group Co.,Ltd H-16. Yarza Thingha Road, Hotel Zone, Naypyitaw, Region, 
Myanmar

၈ Arthawka Hotel Co,.Ltd No.93, 9th Floor, 51 Street, Bothataung T/s, Yangon

၉  ဦးကာက ကုမဏီ လီမိတက် No.223, 29&85 ကား၊ ချမ်းေအးသာဇံမိနယ်၊ 
မေလးတိုင်းေဒသကီး။

၁၀ ေရနဂါးေခါက်ဆွဲ စက်လုပ်ငန်း အကွက(်၃၅၀)၊ စိန်ပန်းရွာလယ်ရပ်၊ မဟာေအာငေ်ြမ မိနယ်.

၁၁ ြမင်းဝါဂျံစက် ၈၇ လမ်း၊ ၃၇ှင့် ၃၈ ကား၊ မဟာ ေအာင်ေြမမိနယ်၊ မေလးတိုင်း

၁၂ ဦးေကျာ်ေကျာ်သ ူစကယ်ကက်န်း
လုပ်ငန်း

လပတ(၁၈၀)၊ အလယ်ပန်းတိမ်လမ်း၊ ေလးစုရပ်၊ အမရပူရမိနယ်

၁၃ စီ ဆွယ်တာလုပ်ငန်း အမှတ ်၁၀၀/ခ အကွက်၊ ၃၅ လမ်း၊ ြပင်ဦးလွင်။

၁၄ ေကာင်းဆက်ဝတီ ဃ/၇(၃၉)၊ ၆၂-၆၄ ကား၊ ညီွတ်ေရးလမ်း၊ မိသစ(်၄)၊
ချမ်းြမသာစည်၊ မေလးမိ။

၁၅ ချမ်းေြမ့စည်ဆန်စက်လုပ်ငန်း ုံးချေကျးရွာ၊ ဟိုပင်မိ၊ မိုးညင်းမိနယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်

၁၆ Bun Bun Bakery အမှတ(်၁၈၄)၊ ေရဟသာလမ်း၊ ေညာင်ေရေဟာ်ကုန်း၊ ေတာင်ကီး

၁၇ ေရအိမ်သူလက်ဘက်ေြခာက ်လုပ်ငန်း ပိပင်ေကျးရွာ၊ သူရဲအုပ်စု၊ ကေလာမိနယ်

၁၈ ေငွစံအိမ ်ိုးရာအထည်ချပ် အမှတ်(၈/၄၇) ခေရလမ်း၊ ေအးသာယာစက်မဇုန်၊ ေတာင်ကီးမိ

Covid-19 Fund မ ှေချးေငွ ခွင့်ြပေပးရန် စိစစ်အတည်ြပသည် ့ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်းများစာရင်း



၁၉ Hotel Grace အမှတ(်၈)၊ မိေရှာင်လမ်း၊ ကန်ကီးရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ

၂၀ ထွန်းေတာက်ကယ် ဆန်စက် အမှတ်(၆/၈၀)၊ ဓမံုးလမ်း၊ မဂလာေရဗဟိုရ်ရပ်
ေရေညာင်၊ ေတာင်ကီးမိ။

၂၁ အေရှေလညင်းခရီးသွားလုပ်ငန်း အမှတ(်၁/၁၅)၊ ကန်းေရဝါလမ်း သစ်ေတာရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ

၂၂ ထင်းရှးမိင်တည်းခိုးခန်း အမှတ(်၂၂၆)၊ နမ်စန့-်မုိးနဲလမ်းဆံု၊ နမ့်စန်မိ

၂၃ ရန်ငိမ်းေအး ဒိန်ချဉ ်လုပ်ငန်း ြပည်ေထာင်စုလမ်း၊ ေညာင်ပင်ေထာင်ရပ်ကွက်၊ ေအာင်ပန်းမိ

၂၄ ပညာရှင်ကိုယ်ပိုင်ေကျာင်း ေညာင်ကန်ေကျးရွာ၊ ရန်-မန်း ကားလမ်းေဘး၊ မိတီလာ

၂၅ Majesty Car Workshop စိန်ပန်း ၃၄၅ မဟာစည်လမ်း၊ စိတသုခ ှင့ ်တာရိန်လမ်းကား၊ 
အိမ်အမှတ် ၇၈၉၊ မဟာေအာငေ်ြမမိနယ်၊ မေလး

၂၆ Ya Aung Gems & Jewelly ၂၆-၂၇ လမ်း၊ ၇၄-၇၅ လမ်းကား၊ အကွက ်၇၂၅၊ စိတမဟီရပ်၊ 
မေလး

၂၇ MTZ စက်မလက်မ အမှတ် ၇၈၉၊ အကွက ်၃၄၅၊ စိန်ပန်းေဖာင်ေတာ်ရပ်၊ မဟာစည်လမ်း၊
 မဟာေအာငေ်ြမမိနယ်၊ မေလး

၂၈ ေဒေအးြမင့်လင ်သစ်အေြခြပ 
အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း

အမှတ(်၁/၆၃)၊ နယ်ေြမ(၁)၊ ေအးသာယာစက်မဇုန်၊ ေအးသာယာမိ

၂၉ ဦးေဇာ်မင်း သစ်အေြခြပ 
အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း

အမှတ(်၄၈)၊ ရပ်ကွက(်၁၀) ၊ ေအးသာယာစက်မဇုန်၊ ေအးသာယာမိ

၃၀ "စိုေြပ" ေငွှင်းမှင့်
ဆက်စပ်ပစည်းထုတ်လုပ်ြဖန ့်ြဖး 
ေရာင်းချြခင်း လုပ်ငန်း

အမှတ ်(၁၀၆)၊ ဒုတိယလမ်းမကီး၊ ေသွးေသာက်ရပ်ကွက်၊
၆-မိုင်၊ ေမာ်လမိင်မိ

၃၁ လပ်ကီးစတားခရီးသည်
ပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း

လပ်ကီးစတား ကားအေဝးေြပးဝင်း၊ ထားဝယ်မိ။

၃၂ မီလနံာဖိး ဆန်စက် အမှတ်(၁၂၀)၊ ကတုိးဆိမ်လမ်းဆတ်ုိးကျ စက်မရပ်ကွက်၊ 
စစ်ေတွမိ။

၃၃ ေရြမန်မာပိုးထည ်ချည်ထည်
ေရာင်းဝယ်ေရး

စစ်ကိုင်း-မေလး လမ်းမကီး၊ အိုးေတာ်ရပ်၊ အမရပူရမိ

၃၄ ROAR Company Limited အမှတ(်၁၃၇)၊ နဝရတ်လမ်း၊ ေဈးကိရပ်၊ ေမာ်လမိင်မိ

၃၅ ေရြပည်ေတာ ်ခရီးသည် ပိုေဆာင်ေရး
 လုပ်ငန်း

အေဆာင် B ၊ အခန်း ၁၀၊ ချမ်းြမ ေရြပည ်ကား၀င်း၊ ြပည်ကီးတံခွန် 
မိနယ်၊ မေလး။

၃၆ ေရပန်ေလာ
စက်မထုတ်လုပ်မ ကုမဏီ

ပန်ေရကန်ေကျးရွာ၊ ကွမ်ဟယ် ေကျးရွာအုပ်စု၊ နမ့်ဆန်မိနယ်

၃၇ New Golden Forward Hotel
ဟိုတယ်ှင့် တည်းခိုရိပ်သာ လုပ်ငန်း

အမှတ-်၁၀၅-က၊ အုတ်လမ်း၊ ေရဂုံတိုင ်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး



၃၈ Creative Gallery Co.,Ltd 14 (5F),မေနာဟရလမ်း၊ ေဌးကယ်၊ တာေမွ မိနယ်၊ ရန်ကုန်။

၃၉ နဒီမဂလာ စာေပတုိက် အမှတ်(၇၅) ဒုဝဲ၊(၅၁) လမ်း၊ (၁) ရပ ်ကွက်၊ ပုဇွန်ေတာင ်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်။

၄၀ Tawwin Car Rental Services & 
Agency Ltd

အမှတ ်(KTA-54) ၊ မဂလာလမ်း၊ FMI City ၊
လငသ်ာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်။

၄၁ ေကာင်းေကျာ်ေကျာ ်ကားဝပ်ေရှာ့
လုပ်ငန်း

ကန်းေတာလမ်း ၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မိနယ်

၄၂ Myanmar South Sea Co., Ltd အမှတ ်(၂၃၀)၊ ေအာင်သုခ (၂) လမ်း၊ (၂၈) ရပ်ကွက်၊ဒဂုံမိသစ ်
ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်။

၄၃ "ေကျာ"် ကွန်ပျတာ၊ မိတ၊ Notry, 
Translation Services

အမှတ-်၅၂၅/၅၂၇၊ စာေပဗိမာန်ေဘး၊ ကုန်သည်လမ်း၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၄၄ ဦးစန်းရ ီစကဘ်းီပစညး်
ေရာင်းဝယ်ေရး

၈/၁၅၊ နံ့သာကုန်းစက်ဘီး ပစည်းေရာင်းဝယ်ေရး၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ

၄၅ ILMC ကိုယ်ပိုင်ေကျာင်း ၇၄/ ၅၊ ချင်စုလမ်း၊ နဝေဒး အိမ်ရာ၊ လင်သာယာ မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၄၆ Win Top Enginee-ring & General 
Services Co., Ltd.

No. 48(D), Yangon-Insein Road, Kamayut Township Yangon

၄၇ ANDAMAN LINK COMPANY No.  (508 A)ယုဇနတာဝါ၊ ေရဂုံတိုင်၊ ဗဟန်းမိနယ်

၄၈ Energy World Co., Ltd. အမှတ(်၁၅၁)၊ ဒုတိယထပ်ှင့် တတိယထပ်၊ (၄၆)လမ်းှင့် 
ဗိုလ်ချပ်လမ်းေထာင့်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၄၉ Bright Top Star ကိုယ်ပိုင ်
အလယ်တန်းေကျာင်းှင့် မူကိ

အမှတ(်၁၇၂)၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်း၊ (င)ရပ်ကွက်၊  ေြမာက်ဥက 
လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၅၀ Digital World One Stop Wedding 
Service

အမှတ(်၄၇)၊ (၁၈)လမ်း (ေအာက)်၊ လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၅၁ The Best Business Buddy #202, Building (J), Manawhary Yeikthar Housing, Conner of 
Baho and Ahlone Road

၅၂ S.S.Y International Co,.Ltd 24/B မကီးကီးလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၅၃ "မွန်ကးီ"စတိုး အမှတ-်၁၁၅/၁၁၇၊ အုတ်ကျင်း၊ လင်မိနယ်၊ ၁၃ ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်

၅၄ ATS Engineering Company 
Limited

Condo-F10, Room-C, Kantharyar Street, FMI City, Hlaing 
Tharyar Tsp, Yangon

၅၅ အင်ကင်းေမ (မိတ်ကပ်၊ ဆံပင ်
အလှြပြပင်ေရး)

၁၄(က)၊ ေရကူးဘူတာုံလမ်း၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ ကမာေအး - 
မရမ်းကုန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၅၆ Calamus Hill Co., Ltd အမှတ(်၄၉)၊ စိုက်ပျ ိးေရးလမ်း၊ အမထမ်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ

၅၇ ေဒစန်းရင်သမီး (အထည်ဆိုင)် အမှတ-်(၆၆/ေြမည)ီ ၁၂၂ လမ်း၊ ေရတွင်းကုန်းရန်ကွက်၊ 
မဂလာေတာင်ွန ့်မိနယ်



၅၈ ကံထူးေအာင်နိဗာန်ကုန်ပစည်း 
အေရာင်းဆိုင်

ဆိုင်အမှတ်(၄) ေမဓါဝီလမ်း၊ ၈၂ ရပ်ကွက်၊ မ/ဥကလာပမိ

၅၉ ကယ်စင်တာယာှင့် အလွိင်း 
ေရာင်းဝယ်ေရး

အမှတ ်(၁၁၀၅)၊ (၄) ရပ်ကွက်၊သုဓမာလမ်းမကီး၊ 
ေြမာက်ဥကလာပမိ

၆၀ ေရနယားသကန်းတိုက်ှင့် 
ဆက်စပ်ပစည်း

ဇ/၅၃၄၊ ဣာ-၆ လမ်း၊ ေြမာက်ဥကလာ

၆၁ NJC INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED

အမှတ-်၃၀၇၊ ကေနာင ်၁၀လမ်း၊ ေရေပါက်ကံ၊ စက်မဇုန်၊ 
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၆၂ သိမ့်သိမ့် ယုိးဒယား ဖက်ရှင်စတိုး အမှတ ်(၇၈)၊ သံြဖုံ အေနာက် ဖက်တန်း၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင ်ဆန်း 
ေဈး၊ ဒဂုံမိနယ်၊  ရန်ကုန်မိ

၆၃ Htut and Htun တုိက်(B)(603) Delta Plaza, Bahan

၆၄ Virgin Land Travel & Tours 706, Shwekabar Tower II, 
No. 174/176, Bo Myat Tun, Pazundaung Tsp, Ygn

၆၅ AKM Tours Company Limited အခန်း(၁၆)၊ အခန်း(စ-ီ၂), ပထမထပ်၊ ၁၄ ရပ်ကွက်၊ 
အရိယမဂင်လမ်း၊ ရန်ကင်းမိနယ်

၆၆ Great Winner Zone Company 
Limited

အမှတ(်၃၈၈)၊ အခန်(၇၀) ၊ ၇ လာ၊ ေကာလိယလမ်း၊ 
ေတာငဥ်ကလာပမိနယ်

၆၇ Astoria Travels & Tour အမှတ ်၄၈၈၊ သိမ်ြဖ လမ်းမ၊ မဂလာ ေတာင်ွန ့်၊ ရန်ကုန်

၆၈ ြမတ်ဓမအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာခရီး 
သွားလုပ်ငန်း ကုမဏီလီမိတက်

(၁၉)၊ ေြမညီထပ်၊ ဘုရားလမ်း၊ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ

၆၉ ပန်းပငွ့်လာအထူးချပဖ်နိပ် အမှတ်-၁၁၈၉၊ ေရစင ်၇ လမ်း၊ ၄၄ ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိနယ်

၇၀ Boy Special Slipper
ဖိနပ်လုပ်ငန်း

အမှတ ်(၂၁၆)၊ သုနာ (၁၁) လမ်း၊ (ဆ) ရပ်ကွက်၊ 
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်။

၇၁ "မဂလာ" ြမန်မာ့စားဖွယ်စံု လုပ်ငန်း အမှတ ်(၂၇)၊ ေအာင်မဂလာလမ်း၊ ၄/ေြမာက်ရပ်ကွက်၊
သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်။

၇၂ ေဒလီယာမိုတယ် အမှတ်(၁၀၅)၊ လမ်းသာယာလမ်းှင့် ဧည့်ေဂဟာလမ်းကား၊ 
ရပ်ကွက်ကီး(၆)၊ ြပင်ဦးလွင်မိ၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး။

၇၃ GIBRALTAR COMPANY LIMITED အမှတ(်၂၃၁)၊ ေြမညီထပ်၊ (၃၂) လမ်း (အထက်)၊
ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်။

၇၄ MS အပ်ချပ်လုပ်ငန်း (Fashion) ၂၇၁၊ ၁၃ လမ်း၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဥက လာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်။

၇၅ ဦးေကျာ်ေအာင်
Accessories Factory for
(Yangon Transformer)

၁၂၈၇၊ ခိုင်ေရဝါလမ်းမ၊ ၁၀/ေတာင်
သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်။

၇၆ ြပည်ေတာ်ေရခဲစက် ကွမ်း ခံကုန်းမိ၊ ဗုိလ်ချပ်လမ်း၊ ထန်းေတာရပ်ကွက်

၇၇ ေအာင်သုခဆန်စက် စက်အမှတ်(၂၇၃)၊ ေအာင်သုခ ဆန်စက်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ 
အေရှပိုင်းရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တန်းမိ



၇၈ ေအာင်မိသားစ ုေမွးြမေရးလုပ်ငန်း လုပ်ကွက ်အမှတ ်(၅)၊ မရင်းဇွဲက၊ ေရငန်ပုစွန်ေမွးြမေရးဇုံ၊ 
ကုလားကန်းေကျးရွာ

၇၉ ပတြမားအမန ့်ကိတ် အမှတ ်၇၂ ၊ ဦးဘဟန်လမ်း၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်

၈၀ ေရစင်မင်း ဇာှင့် ပိုးထညခ်ျပဆ်ိုင် အမှတ်(၃၄)၊ ထူပါုံလမ်း၊ သာေကတမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၈၁ ဦးမျ ိးေကျာ် (တွင်ခုံ)လုပ်ငန်း အမှတ-်၁၅၂၃၊ မုိးမခလမ်း၊ ၆၃ ရပ်ကွက်၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်

၈၂ ဦးရဲြမင့်ေအာင ်စပါးအေြခာက်ခံစက် ဒါးပိန်လမ်း၊ ြပည်ေတာ်သာရပ်ကွက်၊ 
လှည်းကူးမိ၊ ရန်ကုန်။

၈၃ ေအာင်သုခဘုရားဖူးလုပ်ငန်း အမှတ ်၅၁၊ နိဗာန်ေကျာငး် လမ်း၊ ဆရာစံေြမာက/် ေနာက ်ရပ်ကွက်၊
 ဗဟန်း မိနယ်၊ ရန်ကုန်။

၈၄ T/S ေရထွက် ပစည်းေရာင်းဝယ ်ေရး
 လုပ်ငန်း

အမှတ(်၁၈)၊ဌာနာလမ်း၊ ဗဟိုစံြပငါးေဈး၊ ကည့်ြမင ်တိုင်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။

၈၅ မာန်မျ ိးဆကသ်စ် အဆင့်ြမင့် 
ခရီးသည် ပိုေဆာင်ေရး

ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ 
င(၁၈)၊ ပုဂံလမ်း၊ေအာငမ်ဂ လာအေဝးေြပးကားဝင်း။

၈၆ ှင်းေတာင်စစ်သည်ေကျာက်မျက်အခ
ျောထည်လုပ်ငန်း

အမှတ ်၂၀၉ ၊ ှင်းဆ ီ(၁) လမ်း၊ (၁၇) ရပ်ကွက်၊ ေရေပါက်ကံမိသစ်၊

၈၇ Classic Home Co; Ltd ၁၅၁၊ ဦးထွန်းညိှင့် ကမ်းနားလမ်းေထာင့်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းစက်မဇုံ (၁)၊
 ရန်ကုန်မိ

၈၈ CROTON COMPANY LIMITED Room(01/02), 1 st floor, No(15B), Dhamma Zedi Road, 
Sanchaung Quarter, Sanchaung Township

၈၉ Great Ever Top One Company 
Limited

တိုက(်၄)၊ အခန်း(၄၀၂)၊ ကျေီတာ ်အိမ်ရာ၊ 
အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ မဂလာေတာင်န့ ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်။

၉၀ Royal Family Restaurant No(85),Mayanchaung Outsu, Kyaikhto Township, Mon 
State.

၉၁ Mountain View Hill Resort အမှတ(်၂)၊ရပ်ကွက်၊ ကန်ပက်လက်မိ၊ မင်းတပ ်ခိုင်၊ ချင်း 
ြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း

၉၂ Happy Holiday Travel & Tour 
Co.,Ltd

အမှတ ်၈၇၊ ၄၂ လမ်း၊ ဗိုလ်တစ်ေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်

၉၃ ပင်လံုပန်းမုိတယ် အမှတ် ၂၂/ဘီ၊ မိေရှာင ်လမ်း၊ လင်ရပ်ကွက်၊ ေမာ်လမိင်မိ

၉၄ ဦးေဇာ်လွင ်အထညခ်ျပ် အမှတ်(၄၆၁၊၄၆၂)၊ လူငယ်ဂုဏ် ေရာင်လမ်း၊ ေြမာင်းတကာစက်မဇုန်၊
 ေမှာ်ဘီမိ

၉၅ Travel Land Myanmar အမှတ ်(၁၆)၊ မာလာမိင ်(၄) လမ်း၊ ၁၆ ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ

၉၆ 24hr ကဖီးှင့ ်စားဖွယ်စုံ အမှတ(်၉) ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ လမ်းဂွေရေကျာ်ရပ်၊ 
ဘားအံမိ။

၉၇ STAR RESTAURANT အမှတ(်၁)၊ (၆) လမ်း၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ ကျ ိက်လတ်မိ၊ 
ဧရာဝတီတိုင်း။

၉၈ တံငါသည်စားေသာက်ဆိုင် ကမ်းနားလမ်း၊ ေရပုန်းရပ်၊ မိတ်မိ၊ တနသာရီတိုင်း။



၉၉ FRIENDSHIP Restaurant
(စားေသာက်ဆိုင်လုပ်ငန်း)

အမှတ(်၄ က)၊ ေလဆိပ်ရိပ်သာလမ်းသွယ ်(၂) လမ်း၊
ရန်ကုန်ေလဆိပ်လမ်းမကီး၊ (၁၀) မိုင်၊ အင်းစိန်မိနယ်၊
ရန်ကုန်

၁၀၀ Café Caesar အမှတ(်၅၀)၊ အင်းယားမိင်လမ်း၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်။
၁၀၁ Cuba 1, Cuba 2, Cuba 3 No.66, ေရေကျာ်လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

No.200, မဟာဗလလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ
No.22, ပဒုမာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၁၀၂ TCL Café အမှတ ်၄၆/၁၊ သံသုမာလမ်း၊ ၁၄/၂ ရပ်ကွက်၊ 
ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်။

၁၀၃ OK စက်ချပ်လုပ်ငန်း အမှတ-်၉၊ သဇင်လမ်း၊ ၁၁၀ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်း
၁၀၄ ပံးမမ အိမ်တွင်းမ အထည်ချပ် အမှတ ်(၃၁၊ A.5)၊ နီလာလမ်း၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ ်မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်
၁၀၅ "စိုး" ဖိုင်ဘာဂလပ(်စ)် လုပ်ငန်း အမှတ်- ၂၆၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ အင်းတေကာ်မိ၊ ပဲခူးမိနယ ်

(ရန်ကုန်-မေလးလမ်းေဟာင်း)
၁၀၆ WMT အထည်ချပ် အမှတ ်၅၇၀၊ ေအာက်မဂလာ ဒုံလမ်းမကီး၊ စဉ့်ငူရပ်ကွက်၊ 

အင်းစိန်၊ ရန်ကုန်တိုင်း
၁၀၇ IDEA Gems Art & Frame 20A ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ၃၄ တုိးချဲ၊ စက်မဇုံ၊ ေြမာက်ဒဂုံ၊ ရန်ကုန်မိ

၁၀၈ ေအာင်ေကာင်းဆက ်ပလပ ်
စတစ်လုပ်ငန်း

အမှတ ်(၁)၊ဘုန်းကီးေကျာင်းလမ်း၊ ပဲခူးလမ်းရပ်ကွက ်၊ 
ေထာက်ကန ့်

၁၀၉ Model Boy အထည်ချပ်လုပ်ငန်း အမှတ ်(၃၈၃)၊ စိုက်ပျ ိးေရးလမ်း၊ ဒဂုံမိသစ်အေရှ၊ရန်ကုန်။
၁၁၀ ကယ်ကိုးပွင့ ်အထည်ချပ် အမှတ ်(C-2), ဦးဝစိာရလမ်း၊ (၃၄) ရပ်ကွက်၊စက်မဇုန်၊ ရန်ကုန်။

၁၁၁ ဘရဏီအထည်ချပ်လုပ်ငန်း အမှတ ်(၃၂၈)၊ ေရြပည်သာ (၂)ရပ်ကွက်၊ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်။

၁၁၂ ရတနာေရမိုးစိုက်ပျ ိးေရး ခံှင့ ်
KSC စားေသာက်ကုန ်လုပ်ငန်း

အမှတ(်၂၃၄)၊(၂၃၅)စီ၊(၁၂)လမ်း၊ အထူးဇု(ံ၂)၊ ေညာင်ှစ်ပင်

၁၁၃ ပံး ပံးေအာင ်အထည ်အမျ ိးမျ ိး 
ြဖန ့်ချေိရး

အမှတ ်၁၂၉/၂ က၊ သခင်အုန်းေဖ ကီးလမ်း၊ ၄၂ ရပ်ကွက်၊ 
ဒဂုံေြမာက်

၁၁၄ ေရလင်းြပာေရထွက်ပစည်း
ေရာင်းဝယ်ေရး

အမှတ(်၁၈)၊ ဥယျာဉ်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ရန်ကုန်မိ။

၁၁၅ ေရချည ် ေငွချည် အထည်ချပ ်
ှင့်ကွန်ပျတာပန်းထိုး

တိုက(်၂၆၈)၊ ဒုတိယထပ(်B)၊ ကျ ိက်ကစံလမ်း၊ တာေမွမိနယ်၊
ရန်ကုန်မိ။



၁၁၆ Jeff's Kitchen 
(ကန်ရိပ်သာဆိုင်ခွဲ)
Jeff's Kitchen (ေတာ်ဝင်ဆိုင်ခွဲ)

၄(က)၊ ကန်ရိပ်သာလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ

၁၁၇ PKU-HS စက်ကီးအုတ်လုပ်ငန်း မိေရှာင်လမ်း၊ေချာက်ကန်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပခုကမိ

၁၁၈ သိန်းသီတာေခါက်ဆွဲစက ်
(ဦးေစာသိန်း)

၆၄၃၊ သုခိတာလမ်း၊ ေအာင်ေမတာရပ်ကွက်၊ မေကွးမိ

၁၁၉ Centro City Motel 
(လက်ဖက်ှင့်နန်းေတာ်) 
လက်ဖက်ဆိုင်

၄၆/၄၈၊ ဥမာဂလမ်း၊ ပုသိမ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၂၀ မိဘေမတာဆန်စက ်(၁/၂) ေတာ်တနီးလမ်းသစ်၊ အမှတ ်(၃) ရပ်ကွက ်ေဒးဒရဲမိ

၁၂၁ ေအာင်ဇမဆန်စက ်(၇၈၄) ဒါးကရွာ၊ ကန်ကီးေထာင့်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း

၁၂၂ ေမာ်ေမာ် ကာဇ ံမေရွးလုပ်ငန်း ၁၀ လမ်းကား ေြမာင်းြမမိ

၁၂၃ ထွန်းဇမဆန်စက် ဂံုမင်းေချာင်းေကျးရွာ၊ ကိုင်းေချာင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ကျ ိင်လတ်မိ 
ဖျာပုံခိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်း

၁၂၄ ဆန်းသစ်ေကျာ ်ဆန်စက် ဂုံမင်းေချာင်းေကျးရွာ၊ ကိုင်းေချာင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ကျ ိင်လတ်မိ 
ဖျာပုံခိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်း

၁၂၅ လွန်ကီးပွားဆန်စက် ကန်ကီးေတာင့်မိနယ်၊ ြမင်းကဆိပ်တုိက်နယ်

၁၂၆ ဦးကိုကိုလင ်ေရနံချက်လုပ်ငန်း ေကျာကာ ေရနံချက်ဖိုကုန ်ရပ်ကွက်၊မုံရွာအရာေတာ်လမ်း၊
စစ်ကိုင်း

၁၂၇ မိုးမိုးထွန်းဆီစက် ေအးရိပ်သာလမ်း၊ ၃၉ လမ်းေထာင့်၊ စက်မဇုန(်၁)၊ မုံရွာမိ

၁၂၈ ေအာင်သဇင်ဆန်စက် ဒီပဲယင်းမိနယ်၊ အင်ပင်ရွာ

၁၂၉ ရတနာ-ဆင်မင်း ေသာက်ေရသန့် စစ်ကိုင်းမိ၊ ဒါးဝယ်ေဈးတိုက်နယ်၊ ေြမာက်ေဘာ်ဂါ

၁၃၀ စမ်းေမတာပွဲုံှင့် စမ်းေမတာ 
အမန ့်ကိတ်စက်

စမ်းေမတာပဲွံု အမှတ(်၂)၊ ြပင်ေဈးေတာင ်၊ ေရဘို အမန ့်ကိတ်စက် 
အမှတ(်၁၀) ြမြမင့်ဗိုလ်လမ်း၊ စက်မဇုန်

၁၃၁ "ေကျာ"် ေကးြပားကတ်ိ
ှင့ ်ေကးထည ်လုပ်ငန်း

အမှတ ်(၄၀) နန်းစု၊ ရွာေတာင်ရပ်၊ စစ်ကိုင်းမိ၊

၁၃၂ ေအာင်ကံပွင့ ်ကုမဏီ
ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း တည်ခုိခန်း

No. (249) စည်သူလမ်း၊ နဝန်ရပ်၊ မုံရွာ

၁၃၃ ဝင်းရတနာ(ဆန်စက်) သီလုံးစံြပေကျးရွာ၊ ေရဘိုမိနယ်

၁၃၄ "ကုေဋစ"ံ ဆန်စက် မဂလာရွာ၊ ေရဘိုမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းေဒသကီး

၁၃၅ "ကရမတ"်  အေထွေထွ
ေရာဂါရှာေဖွေရးလုပ်ငန်း

B(36 & 37), ဗုိလ်ချပ်လမ်း၊ ုံးကီးရပ်ကွက်၊ မုံရွာ

၁၃၆ ဦးဝင်းမိင်စက်မ
လုပ်ငန်း

လလ-၈၁/၆၇၊ စက်မဇုန(်၂) ၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ မေလး

၁၃၇ ြမင့်သ ူအေထွေထ ွစက်မလုပ်ငန်း ၁၆၁/၂၊ ကမဝါတန်း၊ တံခွန်တိုင်၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်



၁၃၈ ေဌးေဌး လက်ဘက်ရည်ှင့် ကုန်မျ ိးစုံ မတရာမိမေဈး၊ အမှတ(်၂) မိသစ်၊ မတရာမိ

၁၃၉ စိုးိုင်ဒိုင်နေမာ်တာ လပ်စစ် အမှတ(်၆၃၁)၊ ၈၄ လမ်း၊ အကွက ်(၅၀၄)၊ ကန်းလုံး ဥေသာင်ရပ်၊ 
ချမ်းြမသာစည်မိနယ်၊ မေလး

၁၄၀ ထွန်းသိန်းဦး ကား ေဆးသုတ်လုပ်ငန်း အမှတ(်၁၇)၊၈၁ှင့်၈၂လမ်းကား၊ ေအာင်ေြမသာဇံမိနယ်၊ 
မေလးတိုင်း

၁၄၁ အိမ်မကခ်ျ ိ စားေသာက်ဆိုင် မ-ဧ၂၄ စစ်ကိုင်း-မေလးလမ်း၊ မှန်ထမ်းရပ်၊ အမရပူရ မိနယ်၊ 
မေလးတိုင်း၊

၁၄၂ သိန်းသန်းေဌး ပံုိှပ်တုိက် ၉၁ လမ်း၊ ၂၇ှင့် ၂၈ လမ်းကား၊ ပလိုင်းရပ်၊ ၁၉ လမ်း၊ ၆၁ှင့် ၆၂ 
ကား နန်းေရှ၊ မေလးတိုင်း

၁၄၃ A1 Motel ပထမလမ်းမေတာ်၊ မိမ (၄)ရပ်ကွက်၊  မိတီလာမိနယ်

၁၄၄ O'IRRAWADDY TRAVELS & TOUR 
COMPANY LIMITED

အမှတ(်၃၉)၊ စာတုိက်တန်းရပ်၊ အမရပူရမိ၊ မေလးတိုင်း

၁၄၅ ဗမာ့ေခတ်မှီအထည်စက် ၁၄ လမ်း၊ အမှတ(်၁)ရပ်ကွက်၊ ဝမ်းတွင်းမိ၊ မေလးတိုင်း

၁၄၆ ရတနာိုးမအင်း(Inn) အမှတ ်(၁၁၉)/၂၄ ေအ၊ ၄၁ လမ်း၊ ၇၈ ှင့ ်၇၉ လမ်းကား 
မဟာေအာငေ်ြမမိနယ်

၁၄၇ AAA-PVC-PIPE 
ကွန်ကျးပိုက်လုပ်ငန်း

ပပ -၁၂/ ၃၉ + ၄၀ ဈ ရပ်ကွက ်၆၀ A ှင့ ်၆၀ B လမ်းကား သခင်ဖိုး
 လှကီးလမ်း စက်မ ၁ မေလး

၁၄၈ ေရလီစားေသာက်ဆိုင် ၅၈ လမ်း ၊ ၃၇ x ၃၈ ကား အမှတ ်မ ၆၀ -၃၇ ရဲမွန်ေတာင်ရပ်ကွက်၊ 
မဟာေအာငေ်ြမမိနယ်၊ မေလးမိ။

၁၄၉ ြပည်လုံးေအးဆန်စပါး ဝယ်ယူ 
ကိတ်ခဲွ ေရာင်းချေရး

လိပ်ေပါင်ဆွဲေကျးရွာ၊ မဲဇလ ီကုန်းေဒသ၊ အဂပူမိနယ်

၁၅၀ ဓနသိဒိဆန်စက် အုန်းပင်ေကျးရွာ၊ ေဒးဒရဲမိနယ်၊ ဖျာပုံခိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်း။

၁၅၁ ြပည့််လဆံန်စက ်(၁) ၊ ြပည့်လ ံ
ဆန်စက် (၂)

(၆) ရပ်ကွက်၊ ကျ ိက်လတ်မိ

၁၅၂ ဦးေအးမင်း၊ သင/်ဖျာထုတ်လုပ် 
ေရာင်းဝယ်ေရး

မာလာုိး(၂)လမ်း၊ ဘုရင့်ေနာင ်မိကွက်သစ်၊ ပန်းတေနာ်မိ

၁၅၃ ဦးကည်လွင်၊ သင/်ဖျာထုတ်လုပ်
ေရာင်းဝယ်ေရး

အမှတ(်၁)ယွန်းေချာင်းလမ်း၊ အေနာက်ပိုင်း ရပ်ကွက်၊ ပန်းတေနာ်မိ။

၁၅၄ တမ်းတမ်းတ တည်းခုိခန်း အမှတ်(၇) ကုန်သည်လမ်း၊ အမှတ ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ

၁၅၅ အရိမာဟိုတယ် အမှတ်(၃၀၉)၊ဦးပါရဲတာကီးတန်းလက်သမားရပ်၊ ဟသာတမိ။

၁၅၆ ကယ်တံခွန်ဆန်စက် မဟာေစတီလမ်း၊ ဘုရား ကီးကုန်းပုသိမ်မိ။

၁၅၇ ြပည်လံုးချမး်သာ ဆန်စက် အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ကျ ိက်လတ်မိ။

၁၅၈ ဇွဲမာန်ဆန်စက် ဘဏ်ကန်းေကျးရွာ၊ အုန်းပင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ေဒးဒရဲမိနယ်

၁၅၉ ကယ်စင်အေအးှင့်
 စားဖွယ်စံု

အမှတ(်၁၁၀၁)၊ ကွင်းတန်းလမ်း၊ အမှတ(်၉)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ။

၁၆၀ စိန်ရတနာ ဆီစက်ှင့်ဆန်စက် အမှတ်(၁၄၇/၁၄၈)၊ ဗုိလ်ချပ်လမ်း၊ ရွာသစ်ရပ်ကွက်၊ ကံခင်းမိ။



၁၆၁ စိန်လထံက်ဆန်စက် ကွန်း ခံေကျာင်းေကျးရွာ၊ ေမာ်လမိင်ကန်းမိ။

၁၆၂ ြမြမင့်မိုရ်ဆန်စက် အမှတ(်၁)ရပ်ကွက်၊ (၃၀)လမ်း၊ ကျ ိက်လတ်မိ။

၁၆၃ ဓနေအာင ်ဆန်စက် ေဒါင့်ကီးေကျးရွာ၊ ကျ ိက်လတ်မိနယ်၊ ဖျာပုံခိုင်

၁၆၄ Green Apple Bakery and Coffee ၁၀၊ မဟာဗလလမ်း၊ ပုသိမ်မိ။

၁၆၅ ဦးသန်းထိုက ်အုန်းဆံကိး
ကျစ်လုပ်ငန်း

ရန်ကင်းေတာင်တိုးချဲကွက်သစ ်(၃) လမ်း၊ပုသိမ်

၁၆၆ ဦးေမာင်ချစ ်သင်ဖျာလုပ်ငန်း ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ပန်းတေနာ် မိ။

၁၆၇ ေဒတင်ေထွးရ ီသင်ဖျာလုပ်ငန်း ြမစ်ဝေကျးရွာ၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်

၁၆၈ ဦးဟန်ဝင်းေအာင ်အုန်းဆံ 
ကိးကျစ်လုပ်ငန်း

အမှတ ်(၁) ရပ်ကွက်၊ ေရဘုံသာ အတွင်းလမ်း၊ ပုသိမ်မိ

၁၆၉ ဆန်စက်(မိဘေမတာ) ေတာ်ကမယ်ေကျးရွာ၊ ေဒးဒရ ဲမိနယ်၊ ဖျာပုံခိုင်၊ ဧရာဝတီ 
တိုင်းေဒသကီး

၁၇၀ ထွန်း ပေီလာပနံီကတ်ိမန့် 
စက်လုပ်ငန်း

 ုံးေတာရွာ၊ ေလးမျက်ှာမိနယ်

၁၇၁ မလှေကသ ီ- သင်ဖျာလုပ်ငန်း စံကားဝါလမ်း၊ ပန်းတေနာ်

၁၇၂ ဆန်စက် (ဆန်းဝင့်ေကျာ်) သေြပကုန်း၊ ြမန်ေအာင်မိ

၁၇၃ စားေသာက်ဆိုင ်(ဧဒင်မွန်း) အမှတ(်၁၃)ရပ်ကွက်၊ အမှတ ်(၁၈)၊ လွန်ကန်ရပ်၊ 
ပုသိမ်-မံုရွာလမ်းမကီး၊ ပုသိမ်မိ။

၁၇၄ ဦးလှမင်း သင်ဖျာ ေရာင်းဝယ်ေရး မိကွက်သစ(်၁)၊ ပန်းတေနာ်

၁၇၅ KT ေခတ်သစ ်
ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း

အမှတ(်၄၆)၊ မိကွက်လမ်း၊မိကွက်ရပ်ကွက်၊ ဒါးကမိ၊ 
ကန်ကီးေထာင့်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း

၁၇၆ ဦးဝဏေဌး သင်ဖျာလုပ်ငန်း ေရဒဂါးကန်းေကျးရွာ၊ပန်းတေနာ ်မိနယ်

၁၇၇ ဦးခင်လင+် ဦးသန်းေဇာ ်
ေနလှန်းဆား ကမ်းထုတ် 
လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

ထင်းရှးေကျးရွာ၊သံြဖဇရပ ်မိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

၁၇၈ ဆည်းဆာ တည်းခိုရိပ်သာ ဇရပ်ကွင်း(၂)၊ ကင်းပွန်ေချာင်းေကျးရွာ၊ ကျ ိက်ထိုမိ

၁၇၉ သုဝဏဘုမိေတာင်တန်းသာ ဟုိတယ် အမှတ်(၁၅၁/ဃ)၊ ဆိဗေတာင်ေတာတွင်း ေြမာက်ပိုင်းရပ်၊ 
ကျ ိက်ထိုမိ

၁၈၀ Hotel Apex Mandalay ၃၅ လမ်း၊ ၅၈ ှင့ ်၅၉ ကား၊ချမ်းေအးသာစံမိနယ်။

၁၈၁ Hotel Ba Thaung အကွက်အမှတ်(၄၄)၊ သာစည်လမ်း၊ ရတနာပုံရပ်၊ မုံရွာမိ။

၁၈၂ ဝင်းစတားဆန်စက် ဆိပ်ခွန်ေကျးရွာ၊ ေရဘို မိနယ်

၁၈၃ ြပည့််ဖိးဟိန်းဆန်စက် အင်ကင်းကုန်းေကျးရွာ၊ ေရတာရှည်မိနယ်။

၁၈၄ ေနာင်ိုးဟိုတယ် လုပ်ငန်း အမှတ(်၇-က)၊ မဟာဗ လလမ်းအမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ

၁၈၅ မဂလာ ခင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း (၂၀) ေအ၊ ေအာင်ဆန်းကွင်း အေရှဘက်ြခမ်း၊ 
အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ မဂလာေတာင်ွန ့်



၁၈၆ Beyond Boundaries Co.,ltd No . 1 , B, Building 79, Baho Road, 3rd Ward, Kamaryut 
Township, Yangon, Myanmar

၁၈၇ The Backyard Co.,Ltd No . 348, Dhamayone Street (2), Nantharkone Block,Insein 
Township,Yangon, Myanmar

၁၈၈ RICH Myanmar Travel Co.,ltd No 345, Boaungkyaw Road, Kyauktada Tsp, Yangon

၁၈၉ Three Infinity Co.,ltd အမှတ ်၅၀ ၊ ေမတာလမ်း၊ သီရိရတနာရိပ်သာ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊
 ရန်ကုန်မိ

၁၉၀ စိုးစံြမင့် ကုမဏီ လီမိတက်
Soe San Myint Co.,ltd

No.8/12, Innwa Street, Kyaukmyaung, Tarmwe.

၁၉၁ ဘာဒို SAG ခရီးသွားလုပ်ငန်း ေလာ/၂၄၀၊ ေလာပိတလမ်း၊ ေလာဓမရပ်ကွက်၊ လွိင်ေကာ်မိ

၁၉၂ SAN HTIKE THAW Comnpany 
Limited`

အမှတ-်၂၀၊ သေြပလမ်း၊ 2A ဘေလာက်၊မဂလာဒုံမိနယ်။

၁၉၃ Kalaw Myay Employment 
Services Co.,ltd

No 246, Pansodan Street, Room 3011, Kyauktada Tsp, 
Yangon

၁၉၄ Yadanabon Kingdom Travels & 
Tours Co.,ltd

လမ်း ၆၀၊ ၃၂ x ၃၃ လမ်း ကား ၊ န ဂါး ရပ ်ကွက် ၊ ချ မ်း ေအး သာ ဇံ
 မိ နယ်

၁၉၅ ဦးေအာင်ကည်ြမင့် 
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကုမဏီလီမိတက်

No.545, Nwethargi Road, 29 Quarter, North Dagon Township, 
Yangon

၁၉၆ ေရနန်းရိပ်သာခရီးသွားလာေရး 
ကုမဏီ

၂၈၄/ ၂၈၆ (ဘီ) ၊ ေယာမင်းကီးလမ်း ၊ ဒဂုံမိနယ ်၊ ရန်ကုန်မိ

၁၉၇ World Full's Manufacturing 
Company Limited

အမှတ ်(၃၅-က)၊ ဗန်းေမာ်အတွင်းဝန်လမ်း၊
၈၉ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်။

၁၉၈ အလီသီတာကုမဏီလီမိတက် အမှတ ်(၃၁၄)၊ ကေနာင(်၈)လမ်း၊ ေရေပါက်ကံစက်မဇုန်၊ 
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

၁၉၉ Goal Hotel ေဝဇယာလမ်း၊ ေအာင်ဆုပန်ရပ်ကွက ်၊ သုဝဏ ေဘာလုံးကွင်းေရှ ၊
 National Football Training Centre

၂၀၀ River View Platinum Hotel အမှတ ်(၅၄၇/၅၄၈)၊ ဗုိလ်မှးဗထူးလမ်း၊ အမှတ ်(၈) တိုးချဲရပ်ကွက်၊
 ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်၊ ရန်ကုန်။

၂၀၁ ဟုိတယ်ကသာ လမ်းမေတာ်လမ်းမကီးေဘး၊ အမှတ(်၄)ရပ်ကွက်၊ ကသာမိ။

၂၀၂ The AMBO Hotel အမှတ ်(၇)၊ ဆရာစံလမ်း၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်။

၂၀၃ Immana Grand Inle Hotel အမှတ-်၁၂၉၊ ြပတုိက်လမ်း၊ နဝန်ရပ်၊ ေညာင်ေရမိ

၂၀၄ Royal 9 ေချာင်းသာကမ်းေြခဟိုတယ် အမှတ-် ၆ ရက်ကွက်၊ ေချာင်းသာကမ်းေြခကားလမ်းမေဘး၊ 
ကမ်းေြခအေနာက်ဘက်

၂၀၅ Hotel Glory (Hpa-an) ပိေတာက်လမ်းှင့် သီရိလမ်းေထာင့်၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမိ၊ 
ကရင်ြပည်နယ်။



၂၀၆ ေရရည်ပွင့်ဟိုတယ် ကံ့ေကာ်လမ်း၊ ခန်းေလာင်းရပ်၊ အေနာ်ရထာရပ်ကွက်၊ ပုဂံမိသစ်၊ 
မေလးတိုင်းေဒသကီး

၂၀၇ BAWGA THEIDDHi GROUP OF 
COMPANIES LIMITED

အမှတ(်၇)၊  အင်းလျားလမ်း၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်

၂၀၈ ပူပတည်းခုိခန်း လမ်းမေတာ်၊ ရွာသစ်ရပ်၊ အမှတ-် ၄ ရပ်ကွက်၊  ေညာင်ဦးမိ

၂၀၉ Blue Oceanic Bay Resort Hotel
ယခငအ်မည် - Hotel At The Rock
Fortune International Ltd

ေြမကွက်အမှတ ်(၃)၊ ကွင်းအမှတ်(၂၀၁/၂၀၂)၊  ဇီးြဖကုန်းရပ်ကွက်၊ 
ငပလီမိ၊ သံတွဲခိုင်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၂၁၀ Hotel 7 Mile No.32, Kone Myint Yeik Thar Street, 
Mayangone Township, Yangon.

၂၁၁ ABM Company limited 
(Mountain Top Hotel)

အမှတ(်၇၂) အခန်း ၂၀၃၊ ပင်လံုထိပ်ထားအိမ်ယာ၊ ဦးဝိစာရလမ်းှင့် 
ချင်းတွင်းလမ်းေထာင့်၊ ကမာရွတ်မိနယ်

၂၁၂ Motel @ Yangon Heritage (၁၈၄/၁၈၆)၊ ဆူးေလဘုရားလမ်း၊
အမှတ ်(၁) ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်။

၂၁၃ Platinum Square Hotel အမှတ ်(၃၁၂-ဒ)ီ၊ ဦးဘိုးေအာင်လမ်း၊
ငါးထပ်ကီး(ေတာင)်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်။

၂၁၄ GYPSY INN အမှတ ်၈၂၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ဝင်းရပ်၊ေညာင်ေရမိ၊ 
ရှမ်းြပည်ေတာင်ပိုင်း။

၂၁၅ Hotel Accord ၆၉၊ ဓမာံုလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိ နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၁၆ Asia Milestone Travels & Tours No. (145), First Floor R , Baho Road, Kamaryut
Township, Yangon.

၂၁၇ World Connect Travels & Tours
Co.,Ltd

No.(74), Kaingdan Street, Lanmadaw Township,
Yangon.

၂၁၈ Nanmar Myanmar BGN Co,.Ltd No. 4, Main Road, Nyaung U

၂၁၉ Bagan Princess International 
Tourism Co.,Ltd

No.131, Ground Floor, 40th Street, Kyauktada
Township, Yangon

၂၂၀ Asia Central Link Travels & Tours 
Co.,ltd

အမှတ ်- (၂၉၄/၃)၊ ေရဂုံတိုင်လမ်း၊ အလယ်၊ ေရဂုံတိုင်ရပ်ကွက်၊ 
ဗဟန်းမိနယ်

၂၂၁ New Motion Travels and Tours 
Co.,ltd

အမှတ ်၁၅၊ ကန်းေတာလမ်း၊ စမ်းေချာင်း၊ ရန်ကုန်

၂၂၂ Star Resources Co,.Ltd
Star University Myanmar (SUM)

အမှတ ်(၂၆၇)၊ အခန်း -၂၀၂၊ ြပည်လမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ

၂၂၃ ေတာ်ဝငအိ်မမ်ကက်မုဏီ လီမိတက်
(Royal Dream Co., Ltd)

 အမှတ ်(၄-က) ၊ ဓညဝတီြပည်နယ်
အားကစားုံ၊ ေမယုလမ်း၊ ေကျာင်းကီးရပ်ကွက်၊ စစ်ေတွမိ၊ 
ရခိုင်ြပည်နယ်



၂၂၄ MTA (Myanmar) Investment Co, 
Ltd

အမှတ ်(၆၉၃/က)၊ ေကျာ်သူလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ 
ေတာငဥ်ကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၂၂၅ Seven United Travels & Tours 
Co,.Ltd

အမှတ-်၄၀၊ River View Granden Housing Avenue
ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၂၆ Autarky Zone (A.K.Z) အထညခ်ျပ် အမှတ် ၅၅၁၊ ဗလလမ်း၊ ၂၉ ရပ်ကွက်၊ ေြမာက်ဒဂုံမိ နယ်၊ ရန်ကုန်။

၂၂၇ ိုင်သစာကုမဏီလီမိတက် အမှတ်(၂၃၆)၊ သံလွင်လမ်း၊ ၆၄ ရပ်ကွက်၊ စက်မဇုန(်၂)
ေတာင်ဒဂုံမိနယ်

၂၂၈ ြမဧရာ 
ကုန်ထုတ်လုပ်မကုမဏီလီမိတက်

အမှတ်၅၅ ၊ စိမ်းလဲ့ကန်သာလမ်း၊ ရွာသာကီး (အကီးစား) စက်မဇုန ်၊
 ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၂၂၉ ဗိုလ်သိုင်းစိုက်ပျ ိးေမွးြမေရး လုပ်ငန်း အမှတ-်၉၈၊ ငုဝါလမ်း၊ အလုံးကတွယ်၊ ထန်းထပင်၊ ေညာင်ှစ်ပင်၊ 
လှည်းကူး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
ြပင်စလူ၊ လပွတာ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၂၃၀ Living Energy Co.,Ltd
(Bio Purified Drinking Water)

အမှတ ်(၉)၊ မဂလာလမ်း၊ သေပင်ရပ်ကွက်၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်မိ။

၂၃၁ မင်းစုကုမဏီလီမိတက် 53/55 ၊ ပထမထပ်၊ လမ်း (၃၀)၊ ပန်းဘဲတန်းမိနယ်၊
ရန်ကုန်။

၂၃၂ ၁) ဆန်းသစ်ကမာ အထည်ချပ်
၂) Hot Spot Export Fashion
၃) သေြပတည်းခိုခန်း
၄) Hot Style Collection 
(အထည်ဆိုင)်

၁) အမှတ ်(၃၂)၊ သာ(၈) လမ်း၊ 
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ (င) ရပ်ကွက်။
၂) အမှတ ်(၁၆၉) ၊ ဗားကရာလမ်းမေပ၊ စမ်းေချာင်း။
၃) အမှတ ်(၇၄) ၊ လမ်းမေတာ် (၅) လမ်း
၄) အမှတ ်(၂၄)၊ အထက်ဗဟို လမ်း၊ မရမ်းကုန်း။

၂၃၃ စညေ်တာ်သကံမုဏီလီမတိက် အမှတ် (၅၆၁)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ (၈) ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမိ 
နယ်၊ ရန်ကုန်။

၂၃၄ Royal Thai Restaurant အမှတ ်(၄၀) ၊ ေအာင်ေဇယျလမ်း ၊ ၁၃ ရပ်ကွက ်၊ ရန်ကင်းမိနယ ်၊ 
ရန်ကုန်

၂၃၅ ေအာင်ြမင့်မိုရ်ဆန်စက ်ှင့ ်
ပွဲုံလုပ်ငန်း

ြမရတနာလမ်း၊ွယ်ေခွရပ်ကွက်၊ကိပင်ေကာက်၊

၂၃၆ ရတနာဝင်း ဆန်စက် ေညာင်ြမစ်ဆွဲ ၊ ြမန်ေအာင်မိ

၂၃၇ ထွန်းေတာက် ဆန်စက် အသုတ် မိ၊ ေရကည်မိနယ်

၂၃၈ ေရလင်းယုန ်ဆန်စက် သစ်တိုေချာင်းေကျးရွာ၊ ဘိုကေလးမိ

၂၃၉ ဆန်စက်(ြမသီတာ) ပျဉ်ချဆိပ်ေကျးရွာ၊ ကျံေပျာ်မိ

၂၄၀ Golden Sky Restaurant အမှတ(်၃၈)၊ ရန်ကုန-်မေလးလမ်းမ၊ ဥဿာမိသစ်၊ (၇) ရပ်ကွက်။

၂၄၁ Golden City Crown Hotel အမှတ ်(၄၃၇)၊ ြပည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မိနယ်

၂၄၂ ဆန်စက် (ေအာင်ဇဗေကျာ)် သစ်တိုေချာင်း၊ ဘိုကေလး

၂၄၃ ဆန်စက် (ေအာင်ေဝလွင)် ြမန်ေအာင်မိ

၂၄၄ ေပါင်မုန့် ၊ကိတ်မုန့်  (တံတည်စံ) အမှတ(်၁၈၆) ေတပါင်းဘုရားလမ်း ၊ပုသိမ်မိ



၂၄၅ ဗိုလ်မှးေအာင်ိုင်စိုး (ငိမ်း)
Hotel Victory

အမှတ ်(ပ-၆/၁၂၁)၊ မဟာမိင ်၂ ရပ်ကွက်၊ မေလး

၂၄၆ ေငွဗိမာန်ဆန်စက်လုပ်ငန်း ဒဂုံ-မန်းလမ်း၊အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ဒိုက်ဦးမိ၊ပဲခူးတိုင်း။

၂၄၇ ေရအံ့ဩအထည်ချပ ်လုပ်ငန်း အမှတ(်၃)၊ကရင်ေချာင်းလမ်း၊နတ်စင်ကုန်း၊ေရတာရှည်မိ၊

၂၄၈ ချမ်းသာကီး ဆန်စက်လုပ်ငန်း ေကျာ်ေဇယျာ(၁)ရပ်ကွက်၊ ေကာလင်းမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး။

၂၄၉ ေဒခင်ေဆွဦး ပီေလာပီန ံအမန့် ကိတ် ခေမာက်စုေကျးရွာ၊ ခေမာက်စ ုအုပ်စု၊ ေလးမျက်ှာမိနယ်

၂၅၀ သိန်းရတနာ ဆန်စက် စံကျေကျးရွာ၊ ပန်းတေနာ်

၂၅၁ ယမင်းသ ူဆားလုပ်ငန်း ေဒးဒလူရွာ၊ ဖျာပံု

၂၅၂ ေအာင်မျ ိးေဇာ ်ပီေလာပီန ံ
အမန့် ကိတ်

 ဇရစ်ိုးေကျးရွာ၊ ပိန်းအင်းအုပ်စု၊ ေလးမျက်ှာ မိနယ်

၂၅၃ (ဂာဝင)်  စားေသာက်ဆိုင ၂၅ တဲကီးကုန်းလမ်းမကီး၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်

၂၅၄ ကံပွင့် ဆန်စက် ဒဂုံမန်းလမ်း၊ မင်းတ ဲရပ်ကွက်ဒိုက်ဦးမိ။

၂၅၅ ဝင်းေမဆန်စက်လုပ်ငန်း ရန်ကုန-်ြပည်လမ်း၊ဝက်ပုတ်ေကျးရွာ၊ကိပင်သာအုပ်စု၊
သဲကုန်းမိနယ်၊

၂၅၆ (စိန်ေဌး) ဆန်စက် အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်၊ အေထာင်မိ ၊ ကျံေပျာ်မိနယ်၊ ပုသိမ် ခိုင်

၂၅၇ ေနလဆန်စပါးပဲမျ ိးစုံ
ေရာင်းဝယ်ေရး

ရွာမလမ်း၊ဒရယ်မီးရပ်ကွက်၊ဒိုက်ဦးမိ၊

၂၅၈ ဆု ဆန်စက်ှင့် ဆန်စပါး 
ေရာင်းဝယ်ေရး

အြပင်ရှမ်းတမ်းလန်း၊ သရက်ေတာရပ်ကွက်၊ ေရေတာင်မိ

၂၅၉ ဆန်စက်(ေရနန်းထိုက)် ကျ ိက်လတ်မိ၊ အေရှဆင်ကူးေကျးရွာ အုပ်စု၊ ကျးီေချာင်းေကျးရွာ

၂၆၀ ထွန်းေမာင်ဆန်စက် ဗိုလ်တဲလမ်း၊မင်းတဲရပ်၊ ဒိုက်ဦးမိနယ်၊

၂၆၁ ဆန်စက်(ဆင်းေရဝါ)  မိမ (၈) ရပ်ကွက်၊ တုံးလှဲေချာင်း၊ ေမာ်လမိင်ကန်း

၂၆၂ ကည်သာဝင်း ဆန်စက် ကည်သာဦးကွက်သစ်၊ အုန်းပင်စုရွာ၊ ေရကည်

၂၆၃ ဦးဆန်းဦး ပီေလာပီနံအမန့် ကိတ် လဟာကီးေကျးရွာ၊ လဟာကီး အုပ်စ ုေလးမျက်ှာ

၂၆၄ ေဌးကမာ ဆန်စက် သဘာဝ မီးစက်လမ်း၊ ေညာင်ြမစ်ဆွဲ ြမန်ေအာင်မိ

၂၆၅ (စိန်စံပယ)် ဆန်စက် ဆားကျင်းရွာ၊ လပွတာမိ

၂၆၆ မိသားစ ုမုန့်မျ ိးစုံလုပ်ငန်း ၃၇၅/၂ နိဗာန်လမ်း၊ လပွတာမိ

၂၆၇ (ေဇယျာသိဂဝင်း) ဆန်စက် ုပ်ဆိုင်ေကျးရွာ၊ ုပ်ဆိုင်အုပ်စု၊ ဘိုကေလးမိ

၂၆၈ ေအာင်ခိုင ်မုန ့်ဟင်းခါးေြခာက ်
လုပ်ငန်း

က/၈၃ ပါရမီရပ်၊ စစ်ကိုင်းမိ၊

၂၆၉ (ြပည့်ဖိးကယ်) ဆန်စက် ကံခင်းစု ေကျးရွာအုပ်စု၊ ကျ ိက်လတ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်း ေဒသကီး

၂၇၀ ဆန်စက်(စိန်ရတနာ) အလမျ ိးေကျးရွာ၊ ဓုြဖ

၂၇၁ ြမသန်းတိုးဆန်စက် ေကျာင်းကုန်းရွာ၊ေပါင်းတည်မိ၊ပဲခူးတိုင်း၊



၂၇၂ "မျ ိး"ဆန်စက်လုပ်ငန်း ရန်ကုန-်ြပည်လမ်း၊ဝက်ပုတ်ေကျးရွာ၊ကိပင်သာအုပ်စု၊
သဲကုန်းမိနယ်၊

၂၇၃ စားေသာက်ဆိုင(်High Sweet) B-15 C-15 ပဒင်းတန်းလမ်း၊ အမှတ(်၂)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မိ

၂၇၄ သိဒိန၀ရတ်ဆန်စက် (၂၇)လမ်းှင့်တာပွန်လမ်းထိပ်၊ွယ်ချ ိ(၂)ရပ်ကွက်၊ ေပါင်းတည်၊

၂၇၅ ေရထက်လင်း-ဟာလာဆန်စက် အမှတ(်၂၂၅)၊ေရေညာင်ပင်လမ်း၊ဝက်ပုတ်ေကျးရွာ၊
သဲကုန်းမိနယ်၊

၂၇၆ သီရိရတနာဆန်စက်ှင့် 
ေရာင်းဝယ်ေရး

တာပွန်လမ်း၊ ဟသာကန ်ရပ်ကွက်၊ ေပါင်းတည်မိ။

၂၇၇ "ေအာင်စိုးမိုး"ဆန်စက်ှင့်ဆန် 
ပစည်းေရာင်းဝယ်ေရး

ကရင်ေချာင်းလမ်း၊ နတ်စင်ကုန်းေကျးရွာ၊ ေရတာရှည်မိနယ်၊ 
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၂၇၈ လင်းထက(်ဆန်စက်) ရန်ကုန်ြပည်လမ်း၊ သာဇီရပ်ကွက်၊ နတ်တလင်းမိ၊

၂၇၉ ဦးဝင်းထွန်း ပီေလာပီနံကိတ်မန ့်  ေကျာင်းကုန်းေကျးရွာ၊ ပိန်းအင်းအုပ်စု၊ ေလးမျက ်ှာမိနယ်

၂၈၀ စွမ်းဟုိတယ် (SWEN) အမှတ-် ၇၂၊ မဟာဗးလ လမ်း၊ ပုသိမ်မိ၊ ဧရာဝတီ တိုင်း။

၂၈၁ ေအာင်ဆဆန်စက် အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ေရကက်ယက်လမ်းမ၊ေရတာရှည်မိ။

၂၈၂ ဂရိတ်ဝမ်း ပဲေလှာ်ှင့် ပဲစိမ်းမန ့်၊
ပဲကျက်မန ့်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း

အမှတ(်၁၂၈)၊ ေညာင်ဝိုင်း (၁၃)လမ်း၊ သွန်းဘုရားရပ်၊ ပဲခူးမိ။

၂၈၃ ေနလမှး်ဆားထုတ်လုပ ်
ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း 
(ေဒြမင့်ြမင့်သန်း)

ေဒးဒလူကွင်း၊ ေရထီး ေကျးရွာ၊ ဖျာပုံခိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်း

၂၈၄ ေအာင်ေမတာဆန်စက် ပန်း ခံေကျးရွာ၊ ေဒါပုံအုပ်စု၊ ကျ ိက်လတ်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း

၂၈၅ ေငွဘုရင်ဆန်စက်(၁၀၈၈) အမှတ-် ၆ ရပ်ကွက်၊ ကျ ိက်လတ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်း

၂၈၆ "ြမသဇင"်ဆန်စက်ှင့်" ြမလင်း"
ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရး

အမှတ(်၁၇၇)၊ြမသဇင်ဆန ်စက်၊အုန်းှဲေကျးရွာ၊က၀မိ 
နယ်၊ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး။

၂၈၇ ေကာင်းခန ့်ဆန်စက ်လုပ်ငန်း ရန်ကုန်-ြပည်လမ်း၊၀က်ပုတ်ေကျးရွာ၊ကိပင်သာအုပ်စု၊
သဲကုန်းမိနယ်၊

၂၈၈ ေဒခင်ေဆွဝင်း ဆားလုပ်ငန်း ေရထီးေကျးရွာ၊ ေဒးဒလူးကွင်း၊ ေဒးဒလူေကျးရွာအုပ်စု၊ ဖျာပုံခိုင်၊ 
ဖျာပံုမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း

၂၈၉ ရတနာတိုးဆန်စက် စက်စုေကျးရွာ၊ ငပိေချာင်း ေကျးရွာအုပ်စု၊ ကျ ိက်လတ်

၂၉၀ ဦးသန်းဝင်း ပီေလာပီနံအမန့်  
ကိတ်စက်မလုပ်ငန်း

ခေမာက်စုေကျးရွာ၊ ေလးမျက်ှာ မိနယ်၊ ဟသာတခိုင်၊


