CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) ေ ကာင်ြ့ ဖစ်ေပ လာ င်
ိ သည့်

စီးပွားေရးသက်ေရာက်မများ အေပ ကစားေရးလပ် ငန်းေကာ်မတီ၏ သတင်းထတ်ြပန်ချက်(၁၁/၂၀၂၀)
၁။

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ေ ကာင့် ြဖစ်ေပ လာ င်
ိ သည့် စီးပွားေရး

သက်ေရာက်မများအေပ ကစားေရးလပ်ငန်းေကာ်မတီ အစည်းအေဝး (၁၀/၂၀၂၀) ဆံးြဖတ်ချက် အရ
ေချးေငွေလ ာက်ထားသည့် လပ်ငန်းများအနက် ပးတွပ
ဲ ါ လပ်ငန်း (၆၉၈) ခသိ ခွ
့ ငြ့် ပ ေငွ ပမာဏ ကျပ်
(၂၂.၇၆၈၅) ဘီလီယက
ံ ိ ဒတိယအ ကိမ် COVID-19 Fund မ ေချးေငွ ထတ်ယခွငြ့် ပ လိက်ပါသည်။

၂။

အဆိပါ ေချးေငွထတ်ယခွင ့် ရ ိသများအား ဘဏ်လပ်ထးံ လပ်နည်းများ င်အ
့ ညီ စိစစ်၍

ေချးေငွထတ်ေပးရာတွင ် ဘဏ်တစ်ခခ၌ တရားစွဲဆခံ
ိ ထားရသည့် လပ်ငန်းြဖစ်ပါက ေချးေငွများ
ထတ်ေပးမည် မဟတ်ပါေ ကာင်း သတင်းထတ်ြပန်အပ်ပါသည်။

ပူးတွဲ
ဒုတိယအကိမ် Covid-19 Fund မှ တတိယအသုတ် ေချးေငွ ခွင့်ြပေပးရန် စိစစ်အတည်ြပသည့်
ကုမဏီ/လုပ်ငန်းများစာရင်း
စဉ်
၁
၂

ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်

လိပ်စာ

သံလွင်ေအး စက်မက
 မ
ု ဏ
 ီ-

နယ်ေြမ(၁၀)၊ စမင်းကုနး် ရပ်ကက
ွ ၊် အစင်စံြပေကျးရွာ၊ ေရးမိနယ်၊

အေအးခန်းစက်ုံ

မွန်ြပည်နယ်

ြမန်မာေရဇာမဏီ

အမှတ(် ၈၂)၊ ြမမာလာလမ်း၊ သာေကတစက်မဇ
 ုန်၊ ရန်ကုန်

စက်မက
 မ
ု ဏ
 လ
ီ မ
ီ တ
ိ က်
၃

Fortune International Limited

Building (12), MICT Park , University Hlaing Campus, Hlaing
Township, Yangon

၄

၅

ARSHA THAR INTERNATIONAL

အမှတ(် ၂)၊ သစ်ေတာလမ်း၊ ေစာရန်ပိုင် အေနာက်ရပ်ကက
ွ ၊်

COMPANY LIMITED

အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ထူးထက်ေအာင် ငါးဖမ်းေရယာဉ်

အမှတ် (၅၆)၊ ြမကန်သာလမ်း၊ ၂ ရပ်ကက
ွ ၊် ခရမ်းမိ၊ ရန်ကုန်

အုပ်စု၊ ဦးအကိင်း(ခ) ဦးေအာင်ေကျာ်
၆

ဦးဝင်းိင
ု ် ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမှတ(် က-၁၀/ေအ)၊ သီရိမဂလာလမ်း၊ ရွာမအေရှရပ်ကွက်၊
အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၇

Myanmar Belle Company Limited

Thu Nandar Street, No. (27), Thu Mingalar Houseing (1),
Thingangyun Township, Yangon

၈
၉

Crystal Diamond Livestock

အမှတ(် ၂)၊ ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်လမ်း၊ စက်မဇုန် (၄)၊ လင်သာယာမိနယ်၊

Company Limited

ရန်ကုန်မိ

ဦးေမာင်ေမာင်ေအာင်

အမှတ(် ၉၃) သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်မိနယ်

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းေရယာဉ်လုပ်ငန်း
၁၀

UNITED K.M.K COMPANY LIMITED

အမှတ် (၁)၊ အင်းယားလမ်း၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၁

ခိင
ု ဇ
် င်ေယာ် ေရာင်းဝယ်ေရး

အမှတ(် ၄၄၁)၊ ပိေတာက်ေရဝါလမ်း၊ ေနာက်လယ်ရပ်၊ မိတ်မိ၊

ကုမဏီလီမိတက် (ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

ေရနဒီေရရည် ေရထွက်ပစည်း

အမှတ(် ၃၃/စီ)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ပိေတာက်ေရဝါရပ်ကွက်၊

ဖမ်းဆီးေရာင်းဝယ်ေရး

ေကာ့ေသာင်းမိ

၁၂
၁၃

ဦးထွန်းိုင်ဦး ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အမှတ် (၆၃၇)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ကက်စားြမင်ရပ်၊ ထားဝယ်မိ

၁၄

ဦးမျးသူ
ိ ရေကျာ်

အမှတ(် ၅၉)၊ စီလမ်း၊ ကန်ကီးရပ်၊ မိတ်မိ

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၁၅

Thuriya Win Manufacturing

အမှတ် (၄၂)၊ ေရသရဖီရိပ်မွန်၊ ဘုရင့်ေနာင်လမ်းမကီး၊ ကမာရွတ်မိနယ်

Company Limited
၁၆

ေအာင်ဦး သစ်အေြခခံ စက်မလုပ်ငန်း
ကုမဏီလီမိတက်

အမှတ် (၃၇)၊ (၈) လမ်း၊ ပထမထပ်၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

2
စဉ်
၁၇

ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်
Best Colour Company Limited

လိပ်စာ
No. 90(C), Kabar Aye Pagoda Road, Sayar San Ward, Bahan
Township, Yangon

၁၈

Reva Co., Ltd.

တိက
ု -် ၇၊ အခန်း ၃/၄၊ ေနကာ သာယာကုန်းလမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊
ရန်ကုန်

၁၉

Peace Brothers Industry

ေအးရိပ်သာလမ်း၊ ၃၈x၃၉ ကား၊ မုံရွာစက်မဇုန်

၂၀

ပထမထိပ်တန်း ကုန်ထုတ်

No.(68/A), (5) Floor, Bahosi Housing, Lamadaw Township,

သမဝါယမအသင်း လီမိတက်

Yangon

Mandalay Emperor Co., Ltd.

No (PaPa-34/4), Yadanapon Quarter, Industrial, Mandalay

၂၁

Region, Myanmar
၂၂
၂၃

Myanmar Feed Industries &

အမှတ(် ၈၆)၊ ပတြမားလမ်းှင့် မဟူရာလမ်းေထာင့်၊

Breeding Co., Ltd.

သာဓုကန်စက်မဇုန်၊ ေရြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်

Triple "A" Cement Int'l Co., Ltd.

အမှတ် (၃၉၆)၊ ၈၁ လမ်း၊ ၃၀ x ၃၁ လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊
မေလးမိ၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး

၂၄

Lucky Bag & Swallow Plastic

အမှတ(် ၂၀)၊ အေရှြမင်းပိင်ကွင်းလမ်း၊ တာေမွ၊ ရန်ကုန်

Trading Co., Ltd.
၂၅

ဦးတင့်ေဆွ (ငါး၊ ပုဇွန် ေမွးြမေရး)

ကွင်းအမှတ် (၁၀၉)၊ မိေတာ်စည်ပင်လမ်း၊ ရန်ကုန်ေပါက်ေကျးရွာ၊
တွံေတးမိနယ်

၂၆

ဦးလှသန်း ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမှတ-် ၁၄၁၊ ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ ြမစ်ငယ်ရပ်၊ မိတ်မိ

၂၇

ေအာင်သန့်ဇင် အုပ်စု

အမှတ(် ၃၂၄)၊ က-၅ လမ်း၊ အေနာက်ကိကုန်းရပ်ကွက်၊

ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အင်းစိန်မိနယ်

ဦးကင်ဟင် (ပင်လယ်ကမ်းေဝး

ေညာင်တန်းတံတား၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၈

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၂၉

ဦးတင့်ေဆွ (လွင်ဖိး

ကွင်းအမှတ် (၁၁၅၄၊ ၁၁၅၄-က/ ၁၁၅၈)၊ ေကွတန်းရှည်ေကျးရွာ၊

ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ပဲခူးမိ

၃၀

Mapco Nay Pyi Taw Co., Ltd.

No. 1669, Malzali Gone Village, Pyinmana Tsp, Nay Pyi Taw

၃၁

ေအာင်ြမတ်ဖိး အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ပေထာ်ပထက်ကန်း၊ ကန်းစုမိနယ်၊ မိတ်ခိုင်၊

ကုမဏီလီမိတက်

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

ြပည့်ဖိးထွန်း အင်တာေနရှင်နယ်

ပေတာ်ပထက်ကန်း၊ ကန်းစုမိနယ်၊ မိတ်ခိုင်

၃၂

ကုမဏီလီမိတက်
၃၃

Orchard Company Limited

70/one၊ ေရဂုံတိုင်လမ်းမ၊ ဗဟန်းမိ

၃၄

Nutri Best Myanmar

အမှတ် ၅၊ ကေမာဇလမ်း၊ ေရေတာင်ကား (၁) ရပ်ကက
ွ ် ၊ ဗဟန်းမိ

၃၅

THANTWE MARINE PRODUCTS

No . (170), U Tayoke Gyi Street, Industry Zone (4), Hlaing

COMPANY LIMITED

Tharyar Tsp, Yangon

3
စဉ်
၃၆

ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်

လိပ်စာ

ေအာင်သေြပ

ကွင်းအမှတ် (၉၄၄)၊ ဦးပိုင် ၄၄/၄၊ ေကျာင်းရွာေကျးရွာ၊ မအူပင်မိနယ်၊

ငါးေမွးြမေရးလုပင
် န်းှင့်

ဧရာဝတီတင
ုိ း်

ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း
၃၇

ဦးသန့်စင် ငါးေမွးြမေရးလုပင
် န်း

ေညာင်ကန
ု ်းေကျးရွာ၊ ခရမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခိုင်

၃၈

ဉီးေသာင်းကည် ငါးေမွးြမေရး

ကဒုေ
ံ ကျးရွာအုပစ
် ု၊ တွံေတးမိနယ်၊ ရန်ကုန်

၃၉

ဉီးခန့်မှးေအာင် ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ကမာကလူေကျးရွာ၊ ခရမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်

၄၀

ြမြမင့်မိုရ် မုန့်မျးစု
ိ ံလုပ်ငန်း

အမှတ် (၁၅)၊ ဆင်ေပါက်လှ (၃) လမ်း၊ ပခုကမိ

၄၁

ြပည်ေတာ်ေအး ဆန်စက်

အမှတ်- ၃၀၊ ြပည်လမ်း- ရန်ကုန်၊ လမ်းချးရပ်
ိ ၊ ဘုရင့်ေနာင်ရပ်ကွက်၊
ဥကံမိ၊ တိုက်ကီးမိနယ်၊ ေြမာက်ပိုင်းခိုင်

၄၂

ဦးညီညီေအာင်

ပိေတာက်လမ်း၊ အဏဝါရပ်ကက
ွ ၊် ေကာ့ေသာင်းမိ

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၄၃

ဦးစန်းြမင့် (ေအာင်ေကျာ်ေဇာ

တမံကီးကုန်းေကျးရွာ၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

မိသားစု) သဘာဝေရငန်ပုစွန်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၄၄

ဦးလှဘုန်းိုင် ကမ်းေဝးေရငန် ငါးမုတ် ေအရာေကျးရွာ၊ ဘိုကေလးမိနယ်
ေမာ လုပ်ငန်း၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
(ြမန်ြပည်ေအာင် ေရယာဉ်)

၄၅

ေရြပည်စိုး မိသားစု သဘာဝေရငန်

ရှမ်းေချာင်းေကျးရွာ၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ပုဇွန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၄၆

ဦးလှရှိန် ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

No.(9/Ka), Kone Myint Yeik Thar Street, (6) Ward, Mayangone

(ကိုယ်စားလှယ်လဲသ-ူ ဦးေကျာ်မိုးရှိန)် Township, Yangon.
အမှတ(် ၃၂)၊ ၇ လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်
၄၇

ဦးထွန်းမင်း (ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း) အမှတ် (၂၃)၊ (၂၄) လမ်း၊ လသာမိနယ်

၄၈

ေဒစံရင် (ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

အမှတ် (၃) ရပ်ကက
ွ ၊် ဟိုင်းကီးကန်းမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၉

Sein Myo Daw Co., Ltd.

အမှတ် ၁၅/၁၆၊ ဗဟိုစည်အိမ်ယာ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၅၀

ေအာင်ြမတ်ဟိန်း ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းှင့်

ေနာက်မီးေကျးရွာ၊ အမာမိနယ်၊ ဖျာပုံမိ

ငပိကိတ်စက်လုပ်ငန်း
၅၁

ေဒကျင်ပု (DKH) ငါးေမွးြမေရးှင့်

အမှတ် (၅၀၆)၊ (က+ခ) ေအာင်သုခလမ်း၊ (၈) ရပ်ကက
ွ ၊်

ငါးစို၊ ငါးေြခာက်လုပ်ငန်း

လင်သာယာမိနယ်

4
စဉ်
၅၂

ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်

လိပ်စာ

ေဒြဖြဖလွင် ငါးေမွးြမြခင်း လုပ်ငန်း ကွင်းအမှတ် (၇၈၆/က)၊ ဦးပိုင်အမှတ(် ၁)၊ တမံကီးေကျးရွာ၊
ခရမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၅၃

ဦးဝင်းေအး အင်းလုပ်ငန်း

၅၄

ေဒြမတ်ြမတ်မွန် (ေအာင်စိန်လွင် (၅) အမှတ(် ၃)၊ စပယ်လမ်းသွယ် (၃) လမ်း၊

၅၅

စပါးိုေကျးရွာ၊ ဝါးခယ်မမိ

ပင်လယ်ငါးဖမ်း စက်ေလှလုပ်ငန်း)

ဘိုးလိန်းေအာင်မဂလာရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ြပည့်ဖိးေအာင်

အမှတ် ၃ ရပ်ကက
ွ ၊် စံြပ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ၊ ဧရာဝတီတင
ုိ း်

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း (ဦးေရွန့)်
၅၆

Lynn Htut Thiha Company Limited 3rd Street, No-128/KaGyi KaGyi, Kha Ward, Insein Township,
Yangon

၅၇

သိိေအာင် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမှတ(် ၁၉)၊ ၁၀ လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်

၅၈

ဦးထွန်းထွန်း ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ကွင်းအမှတ် (၃၅၆)၊ ကန်းဦးေကျးရွာအုပစ
် ု၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၅၉

ဦးြမလင် ငါးပိကိတ်လုပ်ငန်းှင့်

အမှတ(် ၁) ရပ်ကက
ွ ၊် ေနာက်မီးေကျးရွာ၊ အမာမိ၊ ဖျာပုံမိနယ်၊

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ဧရာဝတီတင
ုိ း်

၆၀

MIN LATT COMPANY LIMITED

No.63, 29 St., First Floor (R), Pabedan, Yangon 11141, Myanmar

၆၁

ရတနာ (ကင်းမွန်) ငါးဖမ်း

အမှတ(် 147)၊ ငိမ်းချမ်းေရး (၂) လမ်း၊ ေရပုန်းရပ်၊ မိတ်မိ

၆၂

ဦးြမစံ ကမ်းေဝးငါးဖမ်း လုပ်ငန်း

ကံေတာကွက်သစ်ရပ်၊ မိတ်မိ

၆၃

ဦးေအာင်မိုး ေရလုပ်ငန်း (ငါးဖမ်း)

ဘုရားကိးု ဆူရပ်၊ မိတ်မိ

၆၄

ိုင် မိသားစု ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

အမှတ(် ၈၉)၊ ပန်းတိုင်ေကျးရွာ၊ ထန်းတပင်မိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၆၅

ဦးဝင်းကိုကို ေရလုပ်ငန်း (ငါးဖမ်း)

ြမစ်ငယ်ရပ်၊ မိတ်မိ

၆၆

ေကာင်းထက်ေရရည် ေမွးြမေရး ခံ

နဝေဒးရပ်ကွက်၊ သဇင်လှနယ်ေြမ၊ ြပည်မိ၊ ပဲခူးတိုင်းအေနာက်ြခမ်း

၆၇

ေရေတာင် မုန့်လုပ်ငန်း

၂/၅၆၊ ကန်ေတာ်ကီးလမ်း၊ ချမ်းေြမ့ေအာင်စည်ရပ်ကွက်၊ ကေလးမိ

၆၈

ဦးဝင်းြမင့် ေရလုပ်ငန်း (ငါးဖမ်း)

ကွကသ
် စ်ရပ်၊ မိတ်မိ

၆၉

ရဲရင့်ထွန်း ဆန်စက်

အမှတ်(၆/၂)၊ သကနး် ကီးကားလမ်း၊ (၁)ရပ်ကက
ွ ၊် လပွတာမိ

၇၀

ဦးြမင့်ေဇာ်ေအာင် (ကန်သာယာ

အုတ်ဖိုေကျးရွာ၊ သကယေ
် သာင်တက
ုိ န
် ယ်၊ ငပုေတာမိနယ်၊

ေနလှန်းဆားကမ်း ထုတ်လုပ်ငန်း)

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၇၁

ဦးတင်သိန်း (ဆားလုပ်ငန်း)

မကျးပင်
ီ တိုက်နယ်၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတင
ုိ း်

၇၂

ေအာင်မဂလာ ဆန်စက်ှင့်

ဘုရားပျလမ်
ိ
း၊ ေညာင်ပင်သာရပ်ကက
ွ ၊် ေဝါမိ

ဆန်စပါးပွဲုံလုပ်ငန်း

5
စဉ်
၇၃

ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်
ေရဆင်မင်း ဂျံအမန့်ကိတ်လုပ်ငန်း

လိပ်စာ
လလ-၇၇/၃+၄/၁၉+၂၀၊ ၄၇ x ၄၈ ကား၊ မကရာလမ်း၊ စက်မဇုန် ၂၊
ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်

၇၄

ဦးခင်ေမာင်ေဌး ေရခဲစက်

ဇရပ်ကွင်းေကျးရွာ၊ သပိတ်ေကျးမိ

၇၅

ေငွေသာင်ယံ ဆားကိတ်လုပ်ငန်း

၄၅၃(က)၊ စဉ့်အိုးဖိုလမ်း၊ အမှတ(် ၁)ရပ်ကက
ွ ၊် ပုသိမ်မိ၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၇၆

မိဘေမတာ ဆန်စက်ှင့် ဆန်ပွဲုံ

ကန်ပတ်လမ်း၊ (၁၁) ရပ်ကက
ွ ၊် ေတာင်ငူမိ

၇၇

ဦးဝင်းိုင် ဆားလုပ်ငန်း

ေကာက်ေကွအေရှကွင်း၊ မကျးပင်
ီ ေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်

၇၈

ဉီးလှဝင်း ေနလှန်းဆား ထုတ်လုပ်ေရး ငပုေတာမိနယ်၊ ကညင်ေချာင်းအုပ်စု၊ မဲခရဲတိုက်နယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၇၉

ေဒေကစိေမး ဥစားကက်

အမှတ(် ၅၆) ၄၆/၁၅ ရပ်ကက
ွ (် ၂) ေအးသာယာမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၈၀

ဦးစိုးညီညီ (ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ြမင်းကဆိပ်ေကျးရွာ၊ ကန်ကီးေထာင့်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၈၁

ဦးစိုးသန်းထွန်း

လင်းဝင်းကီး၊ ကွကြ် ပင်ကီး၊ ပုသိမ်မိ

ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၈၂

April 9 ေသာက်ေရသန့်

အမှတ(် ၄၇)၊ ြပည်သူ့လမ်း၊ ေမာင်ငံ၊ အလယ်တန်းရပ်၊ ေမာ်လမိင်မိ

၈၃

ေဒသူဇာေအာင်

အမှတ(် ၁၇၃)၊ ၄ ရပ်ကက
ွ ၊် ရတနာလမ်း၊ ဖျာပုံမိ

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၈၄

၈၅

ေဒခင်မာေအး ေနလှန်းဆားကမ်း

၁၇၁၄+၁၇၁၅ မေဒါ့ကန်ကွင်း၊ မကျးပင်
ီ ရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်၊

ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

အိုစစ် ေသာက်ေရသန့်

အမှတ(် ၂၄)၊ မိုးညိတန်းလမ်း၊ မိးု ညိတန်းရပ်ကက
ွ ၊် အုတ်ဖိုမိ၊
သာယာဝတီခိုင်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၈၆

ဦးလင်ဝင်းေဌး

မိမရပ်ကက
ွ ၊် ကျက
ိ မီမိ၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၈၇

ေဒြဖြဖသင်း (ခ) ေဒြဖြဖဝင်း

သေြပသာရွာ၊ မတရာမိနယ်၊ ြပင်ဦးလွင်ခိုင်

ငါးလုပ်ငန်း
၈၈

ေနတံခွန် ငါးပိကိတ်လုပ်ငန်း

ဖျာပုံခိုင်၊ အမာမိ၊ ေနာက်မီးေကျးရွာ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၈၉

ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ်

အမှတ(် ၂၁၅)၊ (၅)လမ်း၊ ေနာက်လယ်ရပ်၊ မိတ်မိ၊

(ပင်လယ်ကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၉၀

ေအာင်ေကျာ်ဦး ကမ်းဦးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ေလာင်းလုံးမိနယ်၊ ေမာင်းမကန်ေကျးရွာ၊ တနသာရီတိုင်း

၉၁

ဉီးမင်းမင်းထွန်း (ထက်ထက်ေကျာ်-၁) အမှတ်၂၇၊ ဂုဏ်ုံအေနာက်လမ်း၊ ထားဝယ်စုရပ်၊ မိတ်မိ
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

6
စဉ်
၉၂

ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်
ဦးသိန်းဇံ ကျားပါးစပ်

လိပ်စာ
မန်ကျည်းကန်းေကျးရွာ၊ ေရြမစ်ကီးေကျးရွာ၊ ကန်းစုမိနယ်

ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၉၃

ေဒေအးေအးသင်း

ေလာင်းလုံမိနယ်၊ ေမာင်းမကန်ေကျးရွာ

ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၉၄

ဦးအင်ရှိန် ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ေကျာက်ဆင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ သေဘာ့ဆိပ်ရွာ၊ ေလာင်းလုံးမိနယ်

၉၅

ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း (ဦးရဲွန့်)

မိသလင်ေကျးရွာ၊ ကျက်
ိ လတ်မိ၊ ဖျာပုံခိုင်

၉၆

ဦးအင်ေမာင်ေရ ဂျင်းခု

ေရကန်ေတာင်ေကျးရွာ၊ ကန်းစုမိနယ်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၉၇

ဦးသန်းေထွး (ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း) ေကျာက်ဆင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ြပင်ကီးရွာ၊ ေလာင်းလုံမိနယ်

၉၈

ဦးထိန်ဝင်း (ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

ပန်းတင့်အင်းေကျးရွာ၊ ပန်းတင့်အင်အုပ်စု၊ ေလာင်းလုံမိနယ်

၉၉

ဦးခင်ထွန်း ကင်းမွန်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမှတ(် ၃၂)၊ ဗိုလ်တာယာလမ်း၊ သာေကတရပ်ကက
ွ ၊် မိတ်မိ

၁၀၀ ေဒခင်ခင်ေထွး

ေအာင်သုခရပ်၊ ကျက
ိ မီမိ၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၁၀၁ ဦးေအာင်ေကျာ်ခိုင် (ေအာင်

အမှတ-် ၁ ရပ်ကက
ွ ၊် ေရဘိုမိ

ငါးသားေပါက်ှင့် ငါးေရာင်းဝယ်ေရး)
၁၀၂ ဉီးေကျာ်ြမင့်ေအာင် (အဏဝါပုသိမ)်

၃/၂၁၊ ဆိပက
် မ်းသာလမ်း၊ ေချာင်းသာမိ

ငါးေမွးြမေရး
၁၀၃ ဦးသိနး် ဦး ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ခိုင်သဇင်လမ်း၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ

၁၀၄ ကိုေအးမင်းလွင် ေရထွက်ပစည်း

ခါးြပတ်ေကျးရွာ၊ အမာမိနယ်၊ ဖျာပုံမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရးှင့်
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၁၀၅ ဖိး ပင်လယ်ကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလုပင
် န်း ေနာက်မးီ ေကျးရွာ၊ ဖျာပုံမိနယ်
၁၀၆ ဉီးေအာင်ြမင့် ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ေလာင်းလုံမိနယ်၊ သေဘာ့ဆိပ်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၁၀၇ ဦးေဇာ်မင်းထွန်း

နယ်ေြမ (၂)၊ အစင်ေကျးရွာ၊ ေရးမိနယ်

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၁၀၈ ေဒေနြခည်မိုးထက် ဂျင်း၊ ခု

စခန်းသစ်ေကျးရွာ၊ ကန်းစုမိနယ်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၁၀၉ ေအာင်ေဇယျ (ဦးြမင့်ေအာင်)
ငါးေမွးြမေရးှင့်
ငါးသားေပါက်လုပ်ငန်း

အမှတ် (၁) ရပ်ကက
ွ ၊် ေရဘိုမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း
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ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်

၁၁၀ ဦးေအာင်ေကျာ်မျးိ (K ပိုင်ပင်လယ်

လိပ်စာ
အေဘာ်ေကျးရွာ၊ ေရးမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

ကမ်းနီး/ကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၁၁၁ ဦးေအာင်လင
ွ ် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမှတ-် ၁၄၁၊ ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ ြမစ်ငယ်ရပ်၊ မိတ်မိ

၁၁၂

ေချာင်းဝေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ေဒခတာလင် (ေရငံပုဇွန်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

၁၁၃ ဦးေကျာ်လင်းေအာင်

အုတ်တွင်းေကျးရွာ၊ ဟိင
ု း် ကီးကန်း

ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၁၁၄ ဦးေကျာ်စးုိ မိးု ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ေချာင်းတွင်းေကျးရွာ၊ အမှတ် (၄)၊ ရွာမ (ခ) နယ်ေြမ၊ ဖျာပုံမိ
၁၁၅ ဦးေဖသန်း (ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

သေဘာ့ဆိပ်ေကျးရွာ၊ ေကျာက်ဆင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ေလာင်းလုံမိနယ်၊
တနသာရီတိုင်း

၁၁၆ ဦးဝင်းမင်းထွန်း

မိမ(၃)၊ ေလးအိမ်စု၊ ပန်တန်ဆာမိ၊ ေညာင်ေလးပင်မိနယ်

ဝက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၁၁၇ ဦးသန်းထွန်း ေနလှန်းဆားကမ်း

မရမ်းကွင်းေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ၊ ငပုေတာမိနယ်

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း
၁၁၈ ဦးြမင့ေ
် ရ (ပင်လယ်ကမ်းေဝး

ေကျာက်ေချာင်းရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၁၁၉ ဦးရဲဝင်းလင် ေရငံပုဇွန်

ဝါးကုန်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၁၂၀

ဦးစိန်ြမင့် ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ပိန်းအင်းအုပ်စု၊ ေဘာတလင်းေကျးရွာ၊ ေလးမျက်ှာမိ

၁၂၁

လပ်ကးီ ဆဲဗင်း ပင်လယ် ကမ်းေဝး

ဖျာပုံခိုင်၊ အမာမိနယ်၊ ေနာက်မီးေကျးရွာအုပ်စု

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၁၂၂

ဦးေကျာ်ေကျာ်မိုး

မကျးကု
ီ နး် ေကျးရွာ၊ ေရြမစ်ကီးေကျးရွာအုပ်စု၊ ကန်းစုမိနယ်၊

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၁၂၃ ေဒနန်းသီရိမာလာ
ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

အမှတ(် ၈၅)၊ ဦးပိုင်အမှတ(် ၂၂၈)၊ ေဖာင်းေတာအင်း၊ ဆင်ေတာင်အုပ်စု၊
ဒီေမာ့ဆိုမိနယ်။ တွင်း (၈၅)၊ ပိုင် (၂၂၈)၊ ဝီသက
ဲ းူ ေကျးရွာ၊
ဆင်ေတာင်အုပ်စု၊ ဒီးေမာ့ဆိုမိနယ်

၁၂၄

ဦးသက်ဦး (ပင်လယ်ကမ်းေဝး

အစင်ေကျးရွာ၊ ေရးမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၁၂၅

ေဇယျာြမတ် ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပင
် န်း ေနာက်မးီ ေကျးရွာ၊ ဖျာပုံမိနယ်

် ၊ု ေချာင်းကမ်းကီးရွာ၊ သဲကုန်းမိနယ်
၁၂၆ ဦးေကျာ်လွင် (ငါးေမွးြမြခင်းလုပ်ငန်း) ေချာင်းကမ်းကီးအုပစ
၁၂၇ ေဒကုလားမ ကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ေကျာက်ေချာင်းေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ
၁၂၈

ဦးခင်ေမာင်ြမင့်
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ဝိဇယလမ်း၊ ေအာင်သုခရပ်ကွက်၊ ကျက
ိ မီမိ၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်
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၁၂၉

ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်
ဦးေရေအာင် ကျားပစပ်ေရလုပ်ငန်း

လိပ်စာ
မစန်းေအာ်ေကျးရွာ၊ ေရြမစ်ကီးအုပ်စု၊ ကန်းစုမိနယ်

၁၃၀ ဦးိုင်ဦး (ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

ေမာင်းမကန်ေကျးရွာ၊ ေလာင်းလုံးမိနယ်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၁၃၁ ဦးေအာင်စိုး ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

သေဘာဆိပ်ေကျးရွာ၊ ေကျာက်ဆင်အုပ်စု၊ ေလာင်းလုံမိနယ်

၁၃၂

ေနာက်မီးေကျးရွာ၊ ဖျာပုံမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ကိုေဇာ်မင်းဦး ေရထွက်ပစည်း
ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရး လုပ်ငန်း

၁၃၃ ေဒသက်သက်ြဖ

ေမာင်းမကန်(၅)၊ ေလာင်းလုံမိ

ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၁၃၄ ဦးသက်ကေ
ုိ ထွး

ေကျာက်ဆင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ြပင်ကီးရွာ၊ ေလာင်းလုံမိနယ်

ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၁၃၅ ဦးေဂျညီညီစိုး ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ေကျာက်ဆင်ေကျးရွာ၊ ေလာင်းလုံးမိနယ်
၁၃၆ ေဒမိုးမိုးခိုင် ေရထွက်ပစည်း

ဗာပင်ေကျးရွာ၊ အမာမိနယ်

ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း
၁၃၇ ဉီးေကျာ်ေမာင် ငါး၊ ပုဇွန်ေမွးြမေရး

ကိမ်ေခွေမာ်ေကျးရွာ၊ ေပါက်ေတာမိနယ်

၁၃၈ ဦးေမာင်သန်း ဟာလာဆန်စက်

ဘဲခိုးကိမ်ေချာင်းေကျးရွာ၊ ပုဏားကန်းမိနယ်

၁၃၉ ဦးထွန်းရှိန် ဘဲေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ေအာက်တံခွန်တိုင်ေကျးရွာ၊ တိက
ု ် ကီးကုနး် ရွာ၊ ကန်ကီးေထာင့်မိနယ်

၁၄၀ SUNDAY ွားေမွးြမေရး

ငိမ်းချမ်းသာစံေကျးရွာ၊ ပုသိမ်ကီးမိ

၁၄၁ ဦးသူရေစာသိန်း (ိုစားွား ေမွးြမေရး အမှတ-် ၈၇/ B၊ ကေမာဇလမ်း၊ သစ်ေတာရပ်၊ ေတာင်ကီးမိ
လုပ်ငန်း)
၁၄၂ ဦးထွန်းထွန်းိုင် (ဥစား

2/475၊ သက်တန့်လမ်း၊ ဘုရားြဖရပ်ကွက်၊ ေတာင်ကီးမိ

ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၄၃ ဦးကည်ြမင့် (ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ကိးု ဆူရပ်ကက
ွ ၊် ကန်ကီးေထာင့်မိနယ်

၁၄၄ ဦးလှသိန်း အသားစား

ပုသိမ်မိ၊ စိုင် ခံေကျးရွာ

ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၁၄၅ ဝင့်ေနြခည် ဆန်စက်

ေရေတာင်တန်းလမ်း၊ စစ်ကွင်းမိ

၁၄၆ ဦးေဇာ်မင်း (ေရငံပုဇွန်

ဒီဒူးကုန်းေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၁၄၇ ဦးတင်ကဦ
ုိ း ေရငံပုစွန်

ကျင်းေကာရွာ၊ ေချာင်းဝအုပ်စု၊ ငပုေတာမိနယ်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၁၄၈ ဦးဝင်းေဇာ် ကမ်းနီး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
(ဒူးေထာင်)

ပန်းတင်အင်းေကျးရွာ၊ ေလာင်းလုံမိနယ်
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ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်

၁၄၉ ဦးစိုးသန်း ပင်လယ်ကမ်းေဝး

လိပ်စာ
ေနာက်မီးေကျးရွာ၊ အမာမိနယ်၊ ဖျာပုံ

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းှင့် ေရလင်းေအာင်
ငါးပိကိတ်စက်လုပ်ငန်း
၁၅၀ ဖိုးလမင်း မုန့်မျးစု
ိ ံ

မေနာ်ဟရီလမ်း၊ ေြမာက်အင်းရပ်ကွက်၊ ေကာလင်းမိ

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း
၁၅၁ ေဒအမာကည် ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ြပည်-ရန်ကုန်လမ်း၊ ေဗာဓိရပ်ကက
ွ ၊် အင်းမမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
၁၅၂

ေအာင်ေဌး ဥစားကက်

သိကားရွာ၊ ဥကာေကျာ်အုပ်စု၊ ေြမာက်ဉီးမိနယ်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၁၅၃ ြပည့်စုံလ ံ ဝိုင်းချပ်ေလှ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အမှတ(် ၇၇)၊ ရတနာလမ်း၊ ထားဝယ်ကမ်းရပ်၊ မိတ်မိ
၁၅၄ ေကျာ်သန
ိ ်း ဥစားကက်

တိန်ညိေကျးရွာ၊ ေြမာက်ဦးမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၁၅၅ ဦးသိန်းေဝ ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ပန်းတင့်အင်းေကျးရွာ၊ ေလာင်းလုံမိနယ်

၁၅၆ ဦးတင်ကလ
ုိ င
ွ ် (ပင်လယ်ကမ်းေဝး

ကဒုံကနိေကျးရွာ၊ ဘိုကေလးမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၁၅၇ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ေတာင်ှီးေကျးရွာအုပ်စု၊ ဇလပ်ကင
ွ ်းေကျးရွာ၊ ေြမာင်းြမမိ

၁၅၈ ဦးချစ်ဝင်း ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ပုသိမ-် ေငွေဆာင်လမ်း၊ ကမ်းနီရွာ၊ ပုသိမ်မိ

၁၅၉ ဦးဝင်းခိင
ု ် ကက်ေမွးြမေရး လုပ်ငန်း

အမှတ်(၂၂၆)၊ မိေရှာင်လမ်း၊ ေဘာင်းေတာ်ကျ၊ ပဲခူးမိ

၁၆၀ ဦးဝင်းေရ ကက်ေမွးြမေရး ခံ

ကဲကာကိုင်းရွာ၊ ေကျာင်းေတာ်ရာအုပ်စု၊ ေပါင်းတည်မိ

၁၆၁ ဦးေဇာ်ဦး ကက်အသားတိးု

အမှတ(် ၂)ရပ်ကက
ွ ၊် ကန်ကီးေထာင့်မိ၊ ပုသိမ်ခိုင်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၁၆၂ ကိုသိန်းိုင် ေရထွက်ပစည်း

ေဒညိမ်းေကျးရွာ၊ ဖျာပုံမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း
၁၆၃ ဦးေနဝင်း (ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

ပန်းတင့်အင်းေကျးရွာ၊ ပန်းတင့်အင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ေလာင်းလုံမိနယ်

၁၆၄ ဦးသန့်ေဇာ်ဦး (ကမာေကျာ်အလုပ်ုံ

ေနာက်မီးေကျးရွာ၊ အမာမိ၊ ဖျာပုံမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ပင်လယ်ကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

၁၆၅ ေဒတင်တင်ေသာ်

ေရးမိနယ်၊ အစင်ေကျးရွာ

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၁၆၆ ေအာင်ကမာ ဆန်ေရွးစက်

ဘီ ၂ (၃၇)၊ ေရဘိုစက်မဇုန်၊ ေရဘိုမိ
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၁၆၇ ဦးေဌးေအာင် (ေနလှန်းဆားကမ်း
ထုတ်လုပ်ငန်း)

လိပ်စာ
မဲခရဲေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊ ငပုေတာမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၆၈ ေရအိးု ကီး ဆီစက်

ရပ်ကက
ွ (် ၃)၊ ဘုရားသုံးဆူလမ်း၊ ကသာမိ

၁၆၉ ဦးေကျာ်မင်းသန်း

ဝန်မယ်ေကျးရွာ၊ သဘွတ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ မိတ်မိနယ်

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၁၇၀ ဦးစိင
ု း် သူ (ပင်လယ်ကမ်းနီး
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

မကျည်းကန်းေကျးရွာ၊ ကန်းစုမိနယ်၊ မိတ်မိ၊
တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၁၇၁ ဦးေဇာ်ေထွး ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ေကျာက်ဆင်ရွာ၊ ေလာင်းလုံးမိနယ်

၁၇၂

ဦးေကျာ်စးုိ မိးု ေရငံပုစွန်

ေချာင်းဝေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊ ငပုေတာမိနယ်၊

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ဧရာဝတီတင
ုိ း်

၁၇၃ ေကျာ်ေဇာဟိန်း (ပင်လယ်ကမ်းေဝး

ေနာက်မီးေကျးရွာ၊ ဖျာပုံမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၁၇၄ ေအာင်ခန့်ေကျာ်၊ ေအာင်ခန့်ေကျာ် (၂)၊ ေကျာက်ေချာင်းရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ
ေကျာ်ဝင်းခိုင် (၃)
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၁၇၅ ဦးတင်သန်းဦး သိမး် ပိက
ု ် ဆီစက်/

ြပည်လမ်း၊ ရွာေတာင်ရပ်ကက
ွ ၊် ေအာင်လံမိ

ဝါစက် လုပ်ငန်း
၁၇၆ ဖိးကုေဋေကျာ် ဆန်စက်

ဘုရားလှ (ေတာင်) ေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်

၁၇၇ စံပါယ်ဦး ဆီစက်လုပ်ငန်း

၂၃၀/၂၃၂၊ (၂၁) လမ်း၊ ရန်ေဝးရပ်၊ မေကွးမိ

၁၇၈ ဆည်ကန် (ဝါစက် လုပ်ငန်း)

နတ်ေမာက်လမ်းေဘး၊ ေပျာ်ဘွယ်မိ

၁၇၉ ေဇာ်မင်းေအာင် ဝါစက်

သာယာေအးရပ်၊ ကူမဲမိ၊ ေကျာက်ဆည်ခိုင်

၁၈၀ ပဲမင်း ေြမပဲခွဲစက်

အမှတ် (၂၅)၊ ဦးလူကီးလမ်း၊ ေခတရာစက်မဇုံ၊ ြပည်မိ

၁၈၁ မိဘေမတာ ဝါစက်

ေကျာက်ဆည်ေကျးရွာ၊ စစ်ကိုင်းမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၁၈၂ ေဒြမြမသွင် ငါးေမွးြမေရး

မတရာမိနယ်၊ သရကန် (မ) အုပ်စု၊ မင်းကန်ေကျးရွာ

၁၈၃ ေဒသန်းသန်းဆင့်

ကိကုန်းေကျးရွာ၊ သရက်ငူအပ
ု စ
် ု၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်

ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၁၈၄ ဦးထွန်းဗိုလ် (ပင်လယ်ကမ်းေဝး

ကံေမာ်ေကျးရွာ၊ ကန်းစုမိနယ်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၁၈၅ ဦးေအာင်ေကျာ်ဆန်း (ကမ်းေဝး

ဗာပင်ြပတ်ေကျးရွာ၊ ဖျာပုံမိနယ်

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၁၈၆ ဉီးသူသမ
ူ းုိ ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ေကျာက်ဆင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ေလာင်းလုံမိနယ်

၁၈၇ ေဒသူသဇ
ူ င် (ေမွးြမေရးှင့်

အမှတ် (2- B)၊ မှိန်ကနိမ်းေကျးရွာ၊ မုဒုံမိနယ်

စိုက်ပျးေရးလု
ိ
ပ်ငန်း)
၁၈၈ ဉီးစိုးြမင့် ပုဇွန်ေမွးြမေရး

ေချာင်းဝေကျးရွာအုပ်စု၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်ခွဲ
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၁၈၉ ဦးြမင့်ေကျာ် (ရင်ခုန်သ)ံ

လိပ်စာ
သေဘာ့ဆိပ်ရွာ၊ ေလာင်းလုံးမိနယ်

ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၁၉၀ ဦးေဝလင်းေအာင် (မျးြမင့
ိ
်ဟိန်း)
(ပင်လယ်ကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၁၉၁ ဦးေအးမင်းဦး ေရထွက်ပစည်း

အမှတ် (၁၁၃)၊ (၃)လမ်း၊ ေနာက်လယ်ရပ်ကွက်၊ မိတ်မိ၊
တနသာရီတိုင်းေဒသကီး
ဗာပင်ေကျးရွာ၊ အမာမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ြပြပင်ထုတ်လုပ် ေရာင်းဝယ်ေရးှင့်
ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၁၉၂

ဦးသန်းထွဋ် (ရပ်မနား)

ဖျာပုံခိုင်၊ အမာမိ၊ ေနာက်မီးေကျးရွာ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

(ပင်လယ်ကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၁၉၃ ဦးသန့်ဇင် (ပင်လယ်ကမ်းေဝး

ေအာင်ချမ်းသာရပ်၊ ေရမုန်းနယ်ေြမ၊ မိတ်မိ၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၁၉၄ ေဒရီရီြမင့် (ေရမိုး

ေနာက်မီးေကျးရွာအုပ်စု၊ ဖျာပုံခိုင်၊ အမာမိနယ်

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၁၉၅ ဦးညီညီ (ပုဇွန် ေမွးြမြခင်း)

အမှတ-် ၁၉/၄ ဆိပက
် မ်းသာလမ်း၊ လပွတာမိ

၁၉၆ ဦးြမင့်ေဖ ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ေရးမိ၊ အစင်ေကျးရွာ၊ နယ်ေြမ(၅)၊ မွန်ြပည်နယ်

၁၉၇ ဦးကိသ
ု န
ိ း် (ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

အမှတ-် ၃ ရပ်ကက
ွ ၊် ဟိုင်းကီးကန်းမိ

၁၉၈ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း

ဇီးြဖေသာင်ရွာ၊ ေရးမိနယ်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ မွန်ြပည်နယ်

(ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၁၉၉ ဦးဝင်းြမင့် ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိနယ်၊ အေဘာ်ေကျးရွာ

၂၀၀ ဉီးိုင်ိုင် (ထိန်ေအာင်ေကျာ်) ဝိုင်းချပ် အမှတ(် ၅၀၇)၊ ခွာညိလမ်း၊ ြမစ်မရပ်၊ မိတ်မိ
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၂၀၁ ဦးေကျာ်တင် ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ခိုင်သဇင်လမ်း၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ

၂၀၂

ေဒခင်လင်က ဥစားကက်

B Block, အကွက်အမှတ် (၂၇၇)၊ အမှတ် (၉) လမ်း၊ ကက်ဇုန်၊

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ေကျာက်စစ်ပုံ (က) ေကျးရွာအုပ်စု၊ မုံရွာ

၂၀၃ ထူးြမတ် (၁)+(၂)

ေအာင်သုခရပ်ကွက်၊ ကျက
ိ မီမိ၊ သံြဖဇရပ်၊ မွန်ြပည်နယ်

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၂၀၄

ေဒဥမာေအာင် ဂျင်း၊ ခု

စခန်းသစ်ေကျးရွာ၊ ကန်းစုမိနယ်၊ မိတ်ခိုင်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၂၀၅ ဦးကည်တိုး (ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း) ေမာင်းမကန်ေကျးရွာ၊ ေလာင်းလုံမိနယ်
၂၀၆ ဦးဝင်းေကျာ် ေရထွက်ပစည်း
ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရးှင့်
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမှတ် (၃) ရပ်ကက
ွ ၊် ေအာင်သုခ (၄) လမ်း၊ ဖျာပုံမိ

12
စဉ်

ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်

၂၀၇ ေရေကျာက်နီေမာ် ကုမဏီလီမိတက်

လိပ်စာ
အမှတ(် ၆၉/ခ)၊ တတိယထပ်၊ အင်းဝလမ်း၊
ေကျာက်ေြမာင်းကီးရပ်ကက
ွ ၊် တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၂၀၈ ဦးထွန်းေဇာ်ဝင်း

ေနာက်မီးေကျးရွာ၊ အမာမိနယ်၊ ဖျာပုံမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

(ပင်လယ်ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၂၀၉ ဦးလှေဌး ေရငံပုဇွန်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ေချာင်းဝေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊ ငပုေတာမိ၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၂၁၀ ဦးေအာင်ကီး (ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း) ေကျာက်ဆင်ေကျးရွာ၊ ေလာင်းလုံမိနယ်
၂၁၁ ေဒသန်းေအး ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အစင်ေကျးရွာ၊ ေရးမိနယ်
၂၁၂

ရွက်လှ (ပင်လယ်ကမ်းေဝး

ေနာက်မီေကျးရွာ၊ ဖျာပုံမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၂၁၃

ဉီးဆန်းြမင့် ငါးေမွးြမေရးလုပင
် န်း

၂၁၄ နဒီမင်း ပင်လယ်ကမ်းေဝး

ေဒါဝါးေကျးရွာအုပစ
် ု၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်
ဖျာပုံခိုင်၊ အမာမိနယ်၊ ေနာက်မီးေကျးရွာအုပ်စု၊ ဧရာဝတီတင
ုိ း်

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းှင့် မင်ငါးပိ
ကိတ်စက်လုပ်ငန်း
၂၁၅ ဦးေအာင်ြပည့်စုံ (ဆန်စက်လုပ်ငန်း)

ရပ်ကက
ွ ် (၃)၊ မုရစ်ကီးေကျးရွာ၊ ေချာင်းဆုံမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

၂၁၆

အိမ်အမှတ် (၄၂၄)၊ ရန်ပါယ် (၂၇)လမ်း၊ မေကွးမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

K. K . S ေြမပဲခွဲစက်

၂၁၇ ေဒတည်ေချာ မုန့်ေကာ်လုပ်ငန်း

ေဂျာ်ဂီလုပ်ငန်း၊ ချမ်းြမသာစည်ရပ်၊ မုံရွာ

၂၁၈ ဦးမင်းေဆွဦး ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ကတွင်း ခံေကျးရွာ၊ ပဲခူးမိ
၂၁၉ ဦးေသာင်းိုင်ေဌး ေနလှန်းဆား

ေနာက်မီးေကျးရွာအုပ်စု၊ အမာမိ၊ ဖျာပုံခိုင်

ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း
၂၂၀

ဦးသီဟလင်းဉီး (ခ) ဦးသန်းေဇာ်ဦး

ကတွင်း ခံ၊ ပဲခူးမိ

ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၂၂၁

ေရထိပ်ထား ငါးပိ၊ ငါးေြခာက်

အမှတ် (၅) ရပ်ကက
ွ ၊် ဖေအာင်ဝဲလမ်း၊ ဒိုက်ဦးမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း
၂၂၂

ေဒြမင့်ြမင့်ကည် ေနလှန်းဆား

ေတာင်ကေလးေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်

ထုတ်လုပ်ေရး
၂၂၃

ခိုင်ဇင်ဝင်း ဆန်ေခါက်ဆွဲစက်

မင်းတဲကီးရပ်ကွက်၊ ခေမာက်ေတာင်လမ်း၊ ေကာ်လင်းမိ၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၂၂၄

ေဒခင်ေအးသန်း
ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ခေမာက်စုေကျးရွာ၊ ေလးမျက်ှာမိ
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စဉ်
၂၂၅

၂၂၆

ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်

လိပ်စာ

ဦးေမာင်သန်း "ကျားပါးစပ်"

မကျည်းကန်းေကျးရွာ၊ ေရြမစ်ကီးေကျးရွာအုပ်စု၊ ကန်းစုမိနယ်၊

(ပင်လယ်ကမ်းနီး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

ဦးမျးသန့်
ိ
ေဝ (ြပည့်ဖိးေလး ကမ်းေဝး ေအာင်ပင်လယ်ရပ်ကွက်၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်၊ ကျက
ိ မီမိ
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

၂၂၇

ဦးထွန်းမင်းလတ်

ေကျာက်ဆင်ေကျးရွာ၊ ေလာင်းလုံးမိနယ်

ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၂၂၈

ဦးခင်ေမာင်ဝင်း ေရဇင်ေယာ်

ြမင့်ဒူးေကျးရွာ၊ ေကာလင်းမိနယ်၊ ကသာခိင
ု ်

ငါးပုံဆန်စက်
၂၂၉

ဦးေအာင်ိုင်ဦး ဆန်စက်

၂၃၀ ေကာင်းြမတ်သုခ ဆန်စက်

သုဝဏဝတီမိ၊ သိမဆ
် ပ
ိ ရ
် ပ်ကက
ွ ၊် ေလသာလမ်း၊ သထုံမိ
မိုးဟုတ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ငှကထ
် းံု ေကျးရွာ၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်၊
မအူပင်ခိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၂၃၁ ေဒေအးေအးြမင့် (ေအးေပျာ်ေပျာ်
ဖိနပ်လုပ်ငန်း)

အမှတ-် ၃၀/ ၈၊ ၁၀လမ်း၊ ၇၅x ၇၆ ကား၊ ဥပုသ်ေတာ် - ၅/
ြပင်ရပ်ကက
ွ ၊် ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်

၂၃၂

ဦးေကျာ်ိုင်သန့် (ေဘာဂဝတီ ဆီစက်) ကန့်ဘလူေကျးရွာ၊ ြမန်ေအာင်မိနယ်၊ ဟသာတခိုင်

၂၃၃

အရီးရှမ်း လက်ဖက်ေြခာက်

အမှတ် ၁၂၇၊ ေဈးကီးလမ်း၊ နာရီစင်အနီး၊ ြပင်ဦးလွင်မိ

ထုတ်လုပ်ငန်း
၂၃၄ ဦးချစ်သိန်း ေနလှန်းဆား

မဲခရဲေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်

ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း
၂၃၅ ေဒြဖမာဝင်း (ေနလှန်းဆား

ကညင်ငူရွာ၊ သကနး် ကုနး် တိက
ု န
် ယ်၊ ငပုေတာမိနယ်

ထုတ်လုပ်ေရး)
၂၃၆

ဦးေကျာ်ဝင်း (ေရလက်ေဆာင်)

ဗာပင် ခါးြပတ်ေကျးရွာ၊ ဖျာပုံမိနယ်

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၂၃၇ ဦးမင်းိင
ု ် ကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အေဘာ်ေကျးရွာ၊ ကျားတန်း၊ ေရးမိ

၂၃၈ ဦးဝင်းကည် ေရထွက်ပစည်း

ခါးြပတ်ေကျးရွာ၊ အမာမိနယ်၊ ဖျာပုံမိ

ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရး
(ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၂၃၉ ေကာင်းစုေဇာ် ကုမဏီလီမိတက်

အမှတ(် ၄၄၈)၊ အဏဝါရပ်ကက
ွ ၊် ေကာ့ေသာင်းမိ၊
တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၂၄၀

ဦးြမစိုး (ပင်လယ်ကမ်းေဝး

အင်းေလးမိင်စက်မဇုန်၊ မိတ်မိ၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၂၄၁

စည်းကမ်းသစာ ဆန်စက်လုပ်ငန်း

လမုသားေကျးရွာ၊ ေကျာက်ေတာ်မိနယ်

၂၄၂

ေအာင် အဆင့်ြမင့်ဆန်စက်

ွ ၊် ပုဏားကန်းမိ၊
အမှတ(် ၁၅၁)၊ ဉီးဥတမလမ်း၊ ရွာေဟာင်းရပ်ကက
စစ်ေတွခိုင်

၂၄၃ ဦးထွန်းရန်ေအာင် ဆားကမ်းလုပ်ငန်း သုံးခွေကျးရွာ၊ မကျးပင်
ီ -သုံးခွေကျးရွာအုပ်စု၊ ငပုေတာမိနယ်
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စဉ်
၂၄၄

ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်
မိဘေမတာ ေရခဲစက်

လိပ်စာ
အမှတ(် ၉၅၅)၊ မဂလာသီတာလမ်း၊ ဝဲကန်းေညာင်ရမ်းရပ်ကက
ွ ၊်
ထားဝယ်မိ

၂၄၅

ပင်လုံ သံရည်ကျလု
ိ ပင
် န်း

အကွက်-၅၈၉/က-၁၆+၁၆(A)၊ လမ်းသွယ(် ၁)၊ ထိန်ကန
ု ်းရပ်ကက
ွ ၊်
ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ မေလးမိ

၂၄၆ ဦးေကျာ်တင့် (စိတ်ကိက်) တွင်၊

မင်းတိုင်ပင်ရွာ၊ ပုလဲမိနယ်

သံဂေဟ၊ ဓါးခုံ စက်မလုပ်ငန်း
၂၄၇ W.H.M Co., Ltd.

အမှတ် (၂၀၃)၊ ေအ၊ ေမတာမွန်လမ်း၊ ဘုရင့်ေနာင်ရပ်၊ ေကာ့ေသာင်းမိ၊
တနသာရီတိုင်း

၂၄၈ Integrated Swayee Social
Business Co., Ltd.
၂၄၉

အမှတ(် ၁၃၈)၊ ဘီ (၁)၊ အခန်းေအ(၈)၊ တကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊
ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်

MYAT NOE THU COMPANY LIMITED တိက
ု ် A-1၊ အခန်း (၅၀၈)၊ ေရဂုဏ်သူအိမ်ယာ၊
ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၅၀ ေအာင်သုခမင်း ဆန်စက်၊

သာစည်စံြပေကျးရွာ၊ ကေလးမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း

ေအာင်သုခမင်း ဆီစက်
၂၅၁ Myanmar Fu Hao Agricultural

၂၅၂

No.1/A, Kyansit Thar Street , 6th Ward, Hlaing Thar Yar

Group Company Limited

Township, Yangon

ဦးေကျာ်မင်းဦး ေရထွက်ပစည်း

၃၉၊ အေနာက်ပင
ုိ း် ရပ်ကက
ွ ၊် ဧရာဝတီတင
ုိ း် ၊ ပန်းတေနာ်မိ

ေရာင်းဝယ်ေရးှင့် အင်းလုပ်ငန်း
၂၅၃

ေအာင် စက်မလက်မ ေရြမပ်ပန့်

အမှတ(် ၆၃၄)၊ ေတာင်ငူလမ်း၊ ေကျာက်တွင်းကုန်း၊ ပဲခူးမိ

ထုတ်လုပ်ေရး
၂၅၄ Tusker International Company
Limited
၂၅၅ သိန်းထက်ေကျာ် ဥယျာဉ် ခံ၊
ကက်ေမွးြမေရးှင့် ေမွးြမေရး

No.(29), Room No.(603), (6) Floor, (38) Street, Kyauktada
Township, Yangon
ဘိန်းေဗျာေကျးရွာအုပစ
် ု၊ နတ်စင်ေကျးရွာ၊ ကျက်
ိ မေရာမိ၊
မွန်ြပည်နယ်

အစာဆိုင်လုပ်ငန်း
၂၅၆ "ြမတ်သုခ" ေမွးြမေရးေဆး၊ အစာှင့် အမှတ် (၄၀၂)၊ ခွါညိလမ်း၊ ရန်မျးေအာင်
ိ
ရပ်၊ မေကွးမိ
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၂၅၇ ွန့်မိသားစု (သားေရနယ်လုပင
် န်း)

အမှတ် (၂၇၄)၊ အထက (၁) လမ်း၊ ရန်မျးလု
ိ ံရပ်၊ မေကွးမိ၊
မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၂၅၈ Ever Green ဘာသာစကားသင်တန်း

အမှတ် (၅၂)၊ ၄၁ လမ်း၊ ၈၃-၈၄ ကား၊ မဟာေအာင်ေြမ ၊ မေလး

၂၅၉ ဦးဝင်းေဌး ေရထွက်ပစည်း

ခါးြပတ်ေကျးရွာ၊ ဖျာပုံမိ၊ ဧရာဝတီတင
ုိ း်

ြပြပင်ေရးလုပ်ငန်း
၂၆၀ ေဒမမိုင် (အဂလိပ်စကားေြပာ
သင်တန်း)
၂၆၁ High Power စက်မလ
 က်မ

(၁၀)လမ်း၊ ၆၆-၆၇ ကား၊ ေတာင်ေြခ၊ မေလးမိ၊
မေလးတိုင်းေဒသကီး
၁၃၁၊ ေခတရာစက်မဇုံ၊ ြပည်မိ၊ ပဲခူးတိုင်း
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စဉ်
၂၆၂

ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်
ေကျာ်ထူးေအာင် ဆန်စပါး

လိပ်စာ
အမှတ် (၆) ရပ်ကက
ွ ၊် ထုံးအိုင်ရွာ၊ ဘားအံမိနယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်

ကိတ်ခွဲေရးှင့် ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရး
၂၆၃ ရင် ပံး ဆန်ေချာစက် ှင့်

ကန်ပတ်လမ်း၊ ကန်သာယာရပ်၊ ေဈးအေရှြပင်ရပ်၊ မိတီလာမိ

ေရလာဘ်ပင် ဆန်သန့်စင် လုပ်ငန်း
၂၆၄

ဦးဟိန်းိုင် (အားသစ်ဦး ေမွးြမေရး၊

ြမနာလမ်း၊ ရတနာပုံရပ်၊ မုံရွာမိ ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း

အစာှင့် ကက်ဥ၊ ဘဲဥ ေရာင်းဝယ်ေရး)
၂၆၅ ေရပုဇွန် ပလစ်စတစ် အိတ်ပါးလုပ်ငန်း အမှတ(် ၁၉၁)၊ ရွာလယ်လမ်း၊ တီတွဒ်စံြပေကျးရွာ၊ ထမေကာက်အပ
ု ်စု၊
ြပည်မိ
၂၆၆ MTI Computer ဘာသာစကား

မဥလမ်း၊ အမှတ် (၁၃) ရပ်ကက
ွ ၊် ပုသိမ်မိ

သင်တန်းေကျာင်း
၂၆၇ ဦးေဇာ်ဝင်းပိုက် ကင်းပုဇွန်

ေဒညိမ်းေကျးရွာ၊ အမာမိနယ်၊ ဖျာပုံမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ှင့်
ေရထွက်ပစည်း
ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း
၂၆၈ ေဒေအးေအးဆက် ဖိနပ်
ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း
၂၆၉ ဦးစိန်ကုလား (စိန် မိသားစု

အမှတ် ၂၇၊ ရန်ေြပ ၁၂ လမ်း၊ ၃/ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ်၊
ရန်ကုန်
ကမာစဲစံြပေကျးရွာ၊ သနပ်ပင်မိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်း

ငါးပုဇွန်ေမွးြမေရး)
၂၇၀ ဦးြမင့်ိုင် (ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ဘဝိုင်းေကျးရွာ၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတင
ုိ း်

၂၇၁ POLESTAR SERVICES CO., LTD.

No.82/A, Room No-502, 5th Floor, Sa Yar San Lane, Bahan
Township, Yangon

၂၇၂

ေအာင်ေဆွတင်

အမှတ် (၁၉၇)၊ ၃၉ လမ်း၊ အလယ်၊ ေြမညီထပ်၊

ြပည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာေဖွေရး

ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၂၇၃ Star Paradise Services Co., Ltd.

42nd Street, No.(122), Ground Floor, Ward No.(8), Botataung
Township, Yangon Region

၂၇၄ Green Light ဖိနပ်ထုတ်လုပ် ေရာင်းချ အမှတ် (၂၁၅)၊ ေနာင်ိုး (၃) လမ်း၊ (၁၁) ရပ်ကက
ွ ၊်
ြဖန့်ြဖးြခင်းလုပ်ငန်း
၂၇၅ Q & D Manufacturing Company
Limited
၂၇၆ La Yeik Wah Agriculture & Mining
Company Limited
၂၇၇ THE FLORIST BY YUN COMPANY
LIMITED

ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
No.(2772/A), Bago River Street, (63) Quarter, South Dagon
Industry Zone (2), Yangon
အမှတ် (၁၁၁၁)၊ ေဝသာလီလမ်း၊ (၂) ရပ်ကက
ွ ၊် အေရှဒဂုံမိနယ်၊
ရန်ကုန်
အမှတ(် ၂၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပုလဲလမ်း၊ ဝန်ဒါမီရာ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၇၈ ဦးေငွသန်း သံနန်းဆွဲမူလီလုပ်ငန်း

ဒါးပိန်ေတာင်ေကျးရွာ၊ လှည်းကူးမိနယ်၊ ေြမာက်ပိုင်းခိုင်

၂၇၉ အာရှကျား အိတ်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း

အမှတ(် ၂၇) သဇင်၊ ေအးသာယာရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မိ
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၂၈၀ သိန်းသန်း စက်မလက်မ-

လိပ်စာ
အမှတ် ၄၄-၄၇၊ မဂလာဒုံေစျး၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်

ေြခတုလက်တု လုပ်ငန်း
၂၈၁ Premium Valiant Family Co., Ltd.

အမှတ် (၃)၊ သံချပ်ဝန်ဦးြမလမ်း၊ (၁၀၉) ရပ်ကက
ွ ၊် ဒဂုံအေရှစက်မဇုန်
အပိုင်း(၁)၊ တိုးချဲ (က)၊ အေရှဒဂုံမိနယ်

၂၈၂

Strong Source Holding Co., Ltd.

Level 25, Office Tower 3, Time City Complex, Kamayut
Township, Yangon

၂၈၃ M E F International Company
၂၈၄

(19-A) Ward, Hlaw Gar Road, No.(3/428), South Dagon

Limited

Township, Yangon

ေဒြမသာလင်း Five Star CP

ရန်ကင်းရပ်၊ ေကျာကာလမ်း၊ မုံရွာမိ

ကက်ေပါက် ကက်စာှင့်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၂၈၅ Info Net Company Limited

D-110, Shwe Phyu Plaza, 1st Floor, 77 x 78 Street, Between 32
x 33 Corner, Chanayetharzan Township, Mandalay.
24/26, Corner of Strand Rd and Wadan St 2nd Floor
Lanmadaw, Yangon.

၂၈၆ ဝင်း (သွင်းကုန်အစားထိုး

အမှတ(် ၁)၊ (၁)လမ်း၊ (၂)ရပ်ကက
ွ ၊် ေြမာင်းြမမိ

လယ်ယာသုံးစက်ပစည်း ထုတ်လုပ်
ေရာင်းချေရး လုပ်ငန်း)
၂၈၇ ေကျာ်ေအာင် စက်မလက်မ

ွ ၊် ေြမာင်းြမမိ
ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ အမှတ် (၁) ရပ်ကက

၂၈၈ ထွန်းိုင်ေဆွ အေထွေထွ

လမ်း (၄၀)၊ စက်မဇုန်၊ မုံရွာမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း

စက်မလုပ်ငန်း
၂၈၉ ဦးာဏ်စိုးလင် (ဆိပ်ကမ်း)

မေလးရပ်၊ မီးေလာင်ြပင်လမ်း၊ ေမာ်လမိင်မိ

၂၉၀ United Power စက်မလုပ်ငန်း

ပပ-၇/၆၄+၆၅+၈၆+၈၇ (ဈ) ရပ်ကက
ွ ၊် ြပည်ကီးတန်ခွန်မိနယ်၊
မေလး

၂၉၁ ဦးစိန်ဝင်း ဆားထုတ်လုပ်ေရး လုပ်ငန်း သဃန်းကီးေကျးရွာ၊ လပွတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
၂၉၂

KC HEIN HTET COMPANY LIMITED ပုလဲဧရာရပ်ကွက်၊ မိဆိုးအုပ်စု၊ ပခုကမိနယ်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၂၉၃

ဝမင်း ကုမဏီလီမိတက်

၂၉၄ ဦးေအာင်ကီး၊ T.C.T သီဟိုဆန်

အမှတ-် ၁၁၆၊ သမိုင်းဘူတာုံလမ်း၊ ၂ ရပ်ကက
ွ ၊် မရမ်းကုန်းမိနယ်
ရှမ်းေချာင်ရပ်ကွက်၊ မိတ်မိ၊ မိတ်ခိုင်၊ တနသာရီတိုင်း

စက်ုံထုတ်လုပ်ငန်း
၂၉၅ ဓနသဟာယ ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ွ ၊်
အမှတ(် ၄၆)၊ ပတြမား ခံ၊ လမ်းမေတာ်လမ်း၊ မင်းရပ်ရပ်ကက
လက်ပံတန်းမိ

၂၉၆ ေရပုလဲသီ ကုမဏီလီမိတက်

အမှတ(် ၁၁၈)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ဆိပ်ပယ်ရပ်၊ မိတ်မိ

၂၉၇ ေရအိုး ိုစားွား ေမွးြမေရး၊

ကုလားမေတာင်ေကျးရွာ၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး

ိုထွက်ပစည်းှင့် ေရခဲစက်လုပ်ငန်း
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၂၉၈ ေကာင်းကိက်
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

လိပ်စာ
ကျားဆိပ်၊ ေအာင်သုခရပ်ကွက်၊ ကျက
ိ မီမိ၊ သံြဖဇရပ်မိနယ် ၊
မွန်ြပည်နယ်

၂၉၉ ဦးမျးေအာင်
ိ
ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

သနပ်ပင်မိနယ်၊ လှာပကစ်ေကျးရွာ

၃၀၀ Little Codelab ကွန်ပျတာ

G-1-09, Pearl Condo, Sayarsan Road, Bahan Tsp, Yangon

သင်တန်းေကျာင်း
၃၀၁ ဦးေမာင်ေမာင် ပုဂလိက
ှစ်ရှည်စိုက်ခင်းလုပ်ငန်း

ကွင်းေချာင်းေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ပုသိမ်ခိုင်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၃၀၂ ကိးကာနီ ဖိနပ်လုပ်ငန်း

အမှတ် ၁၂ ရပ်ကက
ွ ၊် ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ပခုကမိ၊ မေကွးတိုင်း

၃၀၃ ဦးစိုးပိုင် (SP ကုလားပဲခွဲစက်ှင့်

အမှတ-် ၁၆၅/ ၁၆၈၊ ၁၉ လမ်းှင့် ခတာလမ်းေဒါင့်၊ ရန်ေဝးရပ်၊

အမန့်ကိတ်လုပ်ငန်း)

မေကွးမိ

၃၀၄ ဦးမျးေအာင်
ိ
ပုဇွန်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ြမစ်နားတန်းရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ြဖမိ
၃၀၅ ဝင်းလင် စက်မလက်မ (တွင်ခု)ံ

ပပ ၁၉/၃၇၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ စက်မဇုန် (၁)

၃၀၆ Ko Maung Maung & Brothers

အမှတ-် ၅၊ ရွာမေကျာင်းလမ်း၊ အမှတ-် ၁ ရက်ကက
ွ ၊် လင်မိနယ်၊

Leather Production Co., Ltd.
၃၀၇ Central Star Manufacturing

ရန်ကုန်
Mingalar Street, No.(51) 5 Floor, Saunchaung, Yangon Region

Company Limited
၃၀၈ TET NADI Co., Ltd.

No.(132-134)၊ ၃၁ လမ်း၊ ေြမညီထပ်၊ ရန်ကုန်မိ

၃၀၉ စိုးမိသားစု မုန့်ဟင်းခါးဖို လုပ်ငန်း

ကန်သာယာလမ်း၊ မိမ (၂) ရပ်ကက
ွ ၊် ပန်တန်ဆာမိ၊
ေညာင်ေလးပင်မိနယ်

၃၁၀ ပန်းချယ်ရီ ဖိနပ်လုပ်ငန်း

No.(365), Yu Wa Ti Street, (12) Ward, Dagon Myothit (East)
Township, Yangon

၃၁၁ ခိုင်မာလာှင်းဆီ ြပည်တွင်းထုတ်

အမှတ် (၂၀၆)၊ ဝဇီယာ (၂) လမ်း၊ (စ) ရပ်ကက
ွ ၊်

သွင်းကုန်အစားထိုး ဖိနပ်ချပ်လုပ်ငန်း ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်

၃၁၂

Gold Hand အထူးချပ် ဖိနပ်လုပ်ငန်း

အမှတ် (၆၃၁)၊ နီလာလမ်းသွယ်၊ (၃၃) ရပ်ကက
ွ ၊်
ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၁၃ Hero Seven ဖိနပ်လုပ်ငန်း

ွ ၊်
အမှတ-် ၄၈၀/ခ၊ မင်းေကျာ်ပျချ
ံ လမ်
ီ း၊ ၆၉ ရပ်ကက
ဒဂုံမိသစ်ဆိပ်ကမ်းမိနယ်

၃၁၄ ေဒအုန်းကည် သံနန်းဆွဲလုပ်ငန်း

အမှတ် (၂၉၅)၊ ေဖာင်ကီးလမ်း၊ စက်မဇုန် (၂)၊ (၆၄) ရပ်ကက
ွ ၊်
ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၃၁၅ ဝမ်းဝမ်း ဖိနပ်ချပ်လုပ်ငန်း

ယ ၇/၂၇၊ ေအာင်မဂလာ ၃ လမ်း၊ ရန်ေအာင် (၁)၊ ပျဉ်းမနားမိ

၃၁၆ CANNAN SHWE PYI COMPANY

အမှတ် (၁၄၄/၁၄၂)၊ အခန်း (၄၀၂)၊ ၁၈ လမ်း၊ အထက်ဘေလာက်၊

LIMITED
၃၁၇ ဧရာေကျာ် ဆန်စက်

လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
မဟာဗျဟာလမ်း၊ မအူကန
ု း် ရပ်ကက
ွ ၊် လက်ပံတန်းမိ၊
သာယာဝတီခိုင်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၃၁၈

ကံတိုင်းေအာင် ဆန်စက်

၆-ရပ်ကက
ွ ၊် ကျက်
ိ လတ်မိ
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လိပ်စာ

၃၁၉ ေအာင်စည်သံဟိန်း ကုမဏီလီမိတက် No.114, Kyaung Gyi Su Quarter, Taunggyi Township
၃၂၀

ပန်းကံ့ေကာ် ဖိနပ်လုပ်ငန်း

No.(362), Thu Nandar (8) Street, (Sa) Ward, North Oakkalapa
Township, Yangon

၃၂၁

Htay One Services Agent Co., Ltd. No,378, U-10, Mahagandayone Stree, 48 Qtr, North Dagon Tsp,
Ygn

၃၂၂

GREEN EMERALD Co., Ltd.

No.6/7-Block-39, No.6 Pinn Ya, Nawaday Garden Housing
Hlaingtharyar Township

၃၂၃ A1 (ဦးေကျာ်မိုးလင)် သီဟိုေစ့လုပ်ငန်း အမှတ(် ၃၆၉) ဗိုလ်ေတဇလမ်း၊ ေရေပါကံစက်မဇုန်၊ ေြမာက်ဥကလာ
၃၂၄

ေဒြမင့်ြမင့်ေအး ဆန်စက်

ဉီးဥတမလမ်း၊ ေချာင်းေကာက်ရပ်ကက
ွ ၊် ေတာင်ကုတ်မိ

၃၂၅

ကယ်ကိုးလုံး ဆန်စက်

မိတွင်းေကျးရွာ၊ ေပါင်းတည်မိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်း

၃၂၆ ေရပင်သူ (ဦးခင်ေမာင်ိုင)် ဆန်စက်

ပဲခူး-သနပ်ပင်ကားလမ်းေဘး၊ ေအာက်စုရပ်ကွက်၊ သနပ်ပင်မိ

၃၂၇ Victor ဖိနပ်လုပ်ငန်း

အမှတ် (၅၂၅)၊ သုာလမ်း၊ (၁၀၇) ရပ်ကက
ွ ၊် ဒဂုံေတာင်ပိုင်းမိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၂၈
၃၂၉

ခိုင်မဲ ြပည်တွင်းထုတ်ကုန်

အမှတ် (၆၈၇)၊ ေဇယျာေအးြမလမ်း၊ (၃၁) ရပ်ကက
ွ ၊် ဒဂုံေြမာက်ပိုင်း၊

ဖိနပ်လုပ်ငန်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ဦးေဇာ်ိုင်ထွန်း (ပင်လယ်ကမ်းေဝး

D-61 ၊ ေအးသာယာလမ်း၊ (၄)ရပ်ကက
ွ ၊် FMI City၊ လင်သာယာမိနယ်၊

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၃၀ ဦးဇာနီေမာင် (ပင်လယ်ကမ်းေဝး
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

အမှတ် (၄၀၂)၊ ေအာက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၃၁ ဉီးစိန်ထွန်း (ငါးေမွးြမေရး)

ကျံးကျံးကျေကျးရွာ၊ ခရမ်းမိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၃၂

(No.40), War Tan Street, Lanmadaw Township, Yangon

ဦးဝင်းြမင့် (ရတနာခိုင်ဖိး)
ပင်လယ်ကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

၃၃၃ ဦးမျးေဇာ်
ိ
(ပင်လယ်ကမ်းေဝး

၆၂၊ ကိုင်းတန်းလမ်း၊ လမ်းမေတာ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၃၃၄ ဦးကီးဟုန် (ပင်လယ်ကမ်းေဝး

ေညာင်တန်းတံတား၊ ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၃၃၅ ဉီးတင်စိန် ငါးလုပင
် န်း

စံကင်းကီးေကျးရွာ၊ ထန်းတပင်မိ၊ ရန်ကုန်

၃၃၆ ဦးေစာလွင် ေအာင်ြမတ်သူ

No.(001), Building No.(1), Mya Kan Thar Housing, (5) Ward,

ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၃၃၇ နဒီမင်း ပင်လယ်ကမ်းေဝး ငါးဖမ်း

Hlaing Township, Yangon
အမာမိနယ်၊ ေနာက်မီးေကျးရွာ၊ ဖျာပုံခိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ကျားပိုက်လုပ်ငန်း (၃ စီး)
၃၃၈ ဦးသိန်းထွန်း ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အမှတ် ၂၆၊ ငုဝါလမ်း၊ ေစာေတာင်ရပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်
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၃၃၉ ဦးဝင်းခိုင် ေရထွက်ပစည်း

လိပ်စာ
ေဒါဝါးေကျးရွာ၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်

ေရာင်းဝယ်ေရးှင့်
ကုန်စည်ပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း
၃၄၀ ဦးေဌးြမင့် ပင်လယ်ကမ်းေဝး
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၃၄၁ ဦးေအာင်သိန်းထွန်း

No.(33), Aye Yeik Mon Road, Yadanar Mon Housing, (3) Ward,
Hlaing Township, Yangon
ပျဉ်းကတိးု ကုန်းေကျးရွာအုပစ
် ု၊ စိုင် ခံရွာ၊ ပုသိမ်မိ

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၃၄၂ ဉီးေကျာ်မိုးရှိန် ငါးဖမ်းစက်ေလှလုပ်ငန်း အမှတ် (၃၂)၊ ၇ လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်
၃၄၃ ဦးထိန်ဝင်း ငါးေမွးြမေရး

ထနီေကျးရွာ၊ မအူပင်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၃၄၄ ေဌးေဌးကယ် ေရဇင်ေယာ်ဟိန်း

တိုက်၄၈၊ ၃ လာ၊ ကန်းေတာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၃၄၅ ဦးကုလား ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ဧရာေကျးရွာ၊ ဘိုကေလးမိနယ်

၃၄၆ ေဒေသာင်းတင်

အမှတ် ၄၆၊ ရတနာမွန် ၃ လမ်း၊ ၅ ရပ်ကက
ွ ၊် လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၃၄၇ တက်ေနထွန်း ငါးဖမ်းေရယာဉ်အုပ်စု

No.(566), Nwe Ni (9) Street, North Oakkalapa Township,
Yangon

၃၄၈ ေဒတင်တင်ဝင်း
ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၃၄၉ ေဒရီွဲ ပင်လယ်ငါးဖမ်း လုပ်ငန်း

အမှတ(် က၊ ၁၀-ေအ)၊ သီရိမဂ်လာလမ်း၊ ရွာမအေရှရပ်ကွက်၊
အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ
အမှတ် ၁၉၊ ေအာင်ေြမသာစည်လမ်း၊ (၁)ရပ်ကက
ွ ၊် ကမာရွတ်မိနယ်၊
ရန်ကုန်

၃၅၀ ဦးေဇာ်လင်းစိုး

No.(32), (7) Street, (3) Ward, Lanmadaw Township, Yangon

ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၃၅၁ ေဒှင်းှင်းဝင့်ရှိန်

No.(32), (7) street, Lanmadaw Township, Yangon

ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၃၅၂

ေကျာ်ထွန်းလင်း ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမှတ် (၂၁)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ လသာမိနယ်

၃၅၃ ဦးြမင့်စံ ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

အုတ်ဖိုေကျးရွာ၊ ခရမ်းမိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၅၄ ဦးြမင့်လွင် (ေအာင်ဗလစိန်

အမှတ-် ၂၅၊ ၄ လာ၊ လမ်းသွယ-် ၁၊ ၄ ရပ်ကက
ွ ၊် ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်

ပင်လယ်ကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၃၅၅ ဦးတင်စိုး ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမှတ် ၁၇၊ ေအာင်ချမ်းသာ (၄) လမ်း၊ (၁) ရပ်ကက
ွ ၊် ကမာရွတ်မိနယ်၊
ရန်ကုန်

၃၅၆ ဦးသန်းထွနး် ေအာင် ဝင်းဖိးဟိန်း

အမှတ် ၄၊ ၃ လာ ဘီ၊ ေခမာလမ်း၊ စမ်းေချာင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်

ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၃၅၇ သီတာမွန် (၁)

ပပဝတီ အမှတ် ၃ ရပ်ကက
ွ ၊် ဟိုင်းကီးကန်းမိ၊ ငပုေတာမိ

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၃၅၈ ဝင်း ပီေလာပီနံ အမန့်ကိတ်လုပ်ငန်း

မိတ်သလင်ကုန်းေကျးရွာ၊ ေလးမျက်ှာမိနယ်
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၃၅၉ ေဒတင်တင်ဝင်း လြပည့်ဝန်း

လိပ်စာ
ရှမ်းစုရပ်ကွက်၊ နန်းမားေကျးရွာအုပ်စု၊ မိုးညင်းမိနယ်

ဆန်စက်လုပ်ငန်း
၃၆၀ ဦးေစာမျးသန်
ိ
့ စိုက/် ေမွး လုပ်ငန်း
၃၆၁

ကံေအာင်ေကျးရွာ၊ ေစာ်ဘွားေရရှင်အုပ်စု၊ ကေလးမိ

Myanmar First Thurein Company အမှတ် ၄၈၀ ၊ တေကာင်း ၆ လမ်း ၊ ၅ ရပ်ကက
ွ ၊်
Limited

ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၆၂ ပန်းမိ လက်ေဆာင် သီးစုံယို

အမှတ် ၂၀၊ ဘူတာတိုက်တန်း၊ မဟာဗလလမ်း၊ ြပင်ဦးလွင်

၃၆၃ A.C.E Education Center

ြပည်ေတာ်သာရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိ

၃၆၄ BURGUNDY HILLS COMPANY

10, SHWE TAUNG KYAR ROAD, SUITE 3, BAHAN TOWNSHIP,

LIMITED
၃၆၅ Trust Concept Company Limited

YANGON, MYANMAR
No.19/A, 3rd Floor, Yonegyi Street, Ohbo Quarter,
Kyeemyindaing Township, Yangon Region

၃၆၆ ကမ်းေြခ (BEACH) အမှတ်တံဆိပ်

အမှတ(် L-205)၊ စက်မဇုန်လမ်းမကီး၊ ပုသိမ်စက်မဇုန်၊ ပုသိမ်မိ

မင်ငပိလုပ်ငန်း
၃၆၇ ေရငါး သားေရဖိနပ်ှင့် ကတီပါဖိနပ်

အိမ်အမှတ် (၁၉/၂၀၁)၊ ြမင်း ခံမိနယ်

အမျးမျ
ိ းလု
ိ ပ်ငန်း
၃၆၈ Shwe Mahni Myay ဆန်စက်

Parami Corner Village, Eainme

၃၆၉ MI CHIT DESIGNER SCHOOL

NO (44), ZAYYA THU KHA STREET, MOHTLATSAUNG KONE (S),
SANCHAUNG TSP, YANGON

၃၇၀ ဆန်းသစ် ဆားလုပ်ငန်း

တ( 4/3)၊ 63-63 လမ်းကား၊ ချမ်းြမသာစည်မိနယ်

၃၇၁ Trust Integrated Group Co., Ltd.

No. 46, Zezawar Garden, Than Thu Mar St, Ward No. 15, South
Okkalapa Tsp, Yangon

၃၇၂

A1 ပေဒသာ ေြမသဇာ ထုတ်လုပ်ေရး

အမှတ် (၆၂)၊ ဂုဏာလမ်း၊ ၁၄၄ ရပ်ကက
ွ ၊် ဒဂုံေတာင်မိနယ်

၃၇၃ ဦးထွန်းသန်း ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ထားဝယ်ကမ်းရပ်၊ မိတ်မိ
၃၇၄ KHIN SAN WIN BEAUTY STUDIO & NO (247), 35 STREET, WARD (3), KYAUKTADA TSP, YANGON
TRAINING
၃၇၅ ဦးလှသန်း (ဦးဘသက်)

ေရမယင်း၊ တွံေတးမိနယ်၊ ကွင်းအမှတ် (၂၇)

ငါးကန်လုပ်ငန်း
၃၇၆ " ြမ " အိုင်အိုဒင်းဆားေချာ

အမှတ် (၅၀)၊ ေရဝါလမ်း၊ စမ်းြမသီတာရပ်၊ ဒိုင်းဝန်ကွင်း၊ ေမာ်လမိင်မိ

ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း
၃၇၇ မဝ စက်မလက်မ စက်ုံ

ေြမကွက်အမှတ် (A-35, A-36)၊ ြမင်း ခံစက်မဇုန်၊ ြမင်း ခံမိ

၃၇၈ ြမရတနာေအာင် ဆန်စက်

ပျဉ်ချဆိပ်ေကျးရွာ၊ ကျံေပျာ်မိနယ်

၃၇၉ ေသာ်တာဆန်း ဆန်စက်

ွ ၊်
အမှတ် ၃၇၇/၃၇၈၊ ၂၃/ သရက်ေချာင်းအေရှ၊ ၁၀ ရပ်ကက
ဘိုကေလးမိ

၃၈၀ ေဒခင်ှင်းလွင်
ဆားကမ်းထုတ်လုပ်ငန်း
၃၈၁ KMD ကွန်ပျတာ သင်တန်းေကျာင်း
(အမရပူရ)

မဲခရဲေကျးရွာအုပ်စု၊ မဲခရဲေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ပုသိမ်ခိုင်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
အမှတ-် ၁/ ၁၂၉၊ အာရှဘဏ်လမ်း၊ မှန်တန်းရပ်၊ အမရပူရမိ
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ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်

၃၈၂ ယုဇန ဆန်စက်

လိပ်စာ
သဖန်းကုန်းေကျးရွာ၊ ပျဉ်ပုံအုပ်စု၊ ေပါင်းတည်မိနယ်၊
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၃၈၃ Seven Dragon

ထီးေဆာင်းေကျးရွာ၊ ြမင်းမူမိ

ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း
၃၈၄ ေရအုန်းပင် သရက်ေတာထိုးမုန့်

အမှတ(် ၂) ရပ်ကက
ွ ၊် ေချာင်းသာ၊ ပုသိမ်ခိုင်၊ ဧရာဝတီတင
ုိ း်

ေဒသအစားအစာ ထုတ်လုပ်ြဖန့်ချေရး
ီ
၃၈၅ လဝန်းသာ ဆန်စက်လုပ်ငန်း

ဒရယ်ေချာင်းရွာ၊ သေြပေချာင်းအုပ်စု၊ လပွတာမိနယ်

၃၈၆ ေဒစိန်စိန်ဝင်း

အမှတ-် ၄၄၊ ၁၂ လမ်း၊ ေအာင်ေဇယျာရပ်၊ မေကွးမိ

(ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၃၈၇ ဦးဇင်ပိုင်လတ်

ဇရပ်ဆိပ်၊ ေကာင်ပန်းကုန်းပိုင်၊ ပုသိမ်မိ

ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၃၈၈ ဦးကိက
ု 
ုိ င
ုိ ် ဝက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ကျံေပျာ်မိနယ်၊ သရက်းုိ ၊ ပုကီးအုပ်စု

၃၈၉ ဦးေကျာ်မင်းထိုက် (ေမွးြမေရး)

ထန်းရှစ်ပင်ရွာ၊ ွားတဲကုန်းအုပ်စု၊ ဇီးကုန်းမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၃၉၀ ဝင်းသစာ အဆင့်ြမင့် ဆန်စက်

မိမမိကုန်း၊ ဥဝဏကက
ွ သ
် စ်ရပ်ကက
ွ ၊် ေကာလင်းမိ၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၃၉၁ ရှယ် မုန့်ဖက်ေြခာက်လုပ်ငန်း

ကန်ိုးေကျးရွာ၊ ေတာင်ငူမိ

၃၉၂

အဂပူအုပ်စု၊ ကဲတဲကုန်းရွာ၊ ဟသာတမိ

ဦးထွန်းထွန်ိုင်
ဆိတ်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

၃၉၃ ဦးေအာင်တင်ထွန်း ိုစားွား

ဘုရားငုတိ၊ ရှမး် စုေကျးရွာ၊ ေြမာင်းြမမိ

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၃၉၄ ရတနာထွန်း ေမွးြမေရးှင့်

ဝဲကရင်ေကျးရွာ၊ ဘားအံမိ

ေမွးြမေရး အကျးေဆာင်
ိ
လုပ်ငန်း
၃၉၅ ဓနထွန်း ေဒသွား ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ြမင်း ခံမိနယ်၊ ရှားေတာေကျးရွာ
၃၉၆ မခင်သန်းေအး ပဲေကာ်၊

မိမရပ်ကက
ွ ၊် ြမစ်သားမိ

ပဲေလှာ်လုပ်ငန်း
၃၉၇ မင်းသိန်းစံ ဆန်စက်

ြမင်းကသာရွာ၊ ေရဘိုမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၃၉၈ ေအာင်ကမာ ဇီးခွစ
ဲ က်

ဦးကုလား(၁)လမ်း၊ ေဇယျဝတီရပ်၊ ေအာင်လံမိ

၃၉၉ ဇွဲသစ် သရက်ေတာ ထိုးမုန့်လုပ်ငန်း

အမှတ် (၁) ရပ်ကက
ွ ၊် ေချာင်းသာ၊ ပုသိမ်မိနယ်

၄၀၀ ေဒမီမီေစာမိုး (မိုး) ပဲေကာ်လုပ်ငန်း

ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ေရအိုး (၁) ရပ်ကက
ွ ၊် ေတာင်တွင်းကီးမိ၊
မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၄၀၁ ြပည့်ဖိးေအာင် ဆန်စက်

ေပကီးေကျးရွာ၊ ေရဦးမိနယ်

၄၀၂ ရတီ အာလူးေကာ်လပ
ု င
် န်း

ေယာမင်းကီး၊ ေရထွက်ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်

၄၀၃ ေရတံခါးကုမဏီ

ွ ၊် စစ်ေတွမိ
အမှတ် (၁၀၇)၊ ေဈးလမ်း၊ ေကျးပင်ကီးရပ်ကက
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ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်

လိပ်စာ

၄၀၄ ေနေဇာ်လင်း (ေရယာဉ်လုပ်ငန်း)

အမှတ(် ၈)၊ ကိုးဆူေကျာင်းလမ်း၊ ပုသိမ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၀၅ ဉီးမျးေမာင်
ိ
ေမာင်သိန်း

အမှတ(် ၁၄)၊ မိမေတာင်ပိုင်းရပ်၊ အမှတ် (၆) ရပ်ကက
ွ ၊် ေရစကိမိ

(သိန်းသန်းကယ်) ေရေကာင်း
ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဝန်ေဆာင်မ
၄၀၆ ေကျာ်သန်းေဌး ကုန်တင်ေရယာဉ်

အုန်းပင်ဆိပ်ကမ်း၊ မုံရွာမိ

၄၀၇ ြမဝစံ ဆန်စက်

ရန်ကုန်-ပုသိမ်ကားလမ်း၊ ဓုံးေချာင်းေကျးရွာ၊
ကံကေလးေကျးရွာအုပ်စု၊ ေကျာင်းကုန်းမိနယ်၊ ပုသိမ်ခိုင်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၀၈ ဦးကာစိန် ေနလှန်းဆားလုပ်ငန်း

ေကျာက်ကီးြပင်ရွာ၊ ေကျာက်ကီးြပင်အုပ်စု၊ ေကျာက်ြဖမိနယ်

၄၀၉ ရတီဦး ဆန်စက်

ဆင်ြဖကုန်း၊ စဉ်ကိုင်မိ

၄၁၀ ေဒလှကျင် ေနလှန်းဆားကမ်း

ပငေကျးရွာ၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း
၄၁၁ ဦးေြပမင်းသီဟ(ေနလှန်းဆားကမ်း

ပလိုင်ကီးေကျးရွာ၊ ေရးမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

ထုတ်လုပ်ငန်း)
၄၁၂

ထိန်ထိန်လင်း ဆန်စက်

၄၁၃ ဦးေသာင်းရှန
ိ ် ေနလှန်းဆားကမ်း

စွန်သိုက်ေကျးရွာ၊ မအူပင်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ပငေကျးရွာ၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း
၄၁၄ ေဒေအာင်ေမြမ ေနလှန်းဆား
ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

အမှတ(် ၅)ရပ်ကက
ွ ၊် (၂၃/၂၅) ေအာင်သုခလမ်း၊ လပွတာမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၁၅ ေရလက် ဝါးတူစက်ုံ

ကန်းကုန်းေကျးရွာ၊ ေတာင်ငူမိနယ်

၄၁၆ လင်းသုခ ဆန်စက်လုပ်ငန်း

အမှတ် (၁) ရပ်ကက
ွ ၊် ေညာင်ေြခေထာက်၊ အုပ်တွင်းမိနယ်၊
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၄၁၇ ဦးတင့်ေမာင် (စိန်သုံးလုံး

ေဈးုံ၊ ဗိုလ်တဲရပ်၊ ေကာလင်းမိ၊ စစ်ကိုင်း

ငါးပုံဆန်စက်)
၄၁၈ ေအာင်ဆုပန် ငါးပုံဆန်စက်လုပ်ငန်း

ဘိုင်းေဒါင့်ေချာင်းရွာ၊ လပွတာမိနယ်

၄၁၉ တိးု တက်ေအာင် ဆန်စက်

လမ်းမေတာ်လမ်း၊ အိးု သည်ကန
ု း် မိ၊ အုတ်ဖိုမိနယ်

၄၂၀

၂ ရပ်ကက
ွ ၊် မကျးေချာင်
ီ
ကားလမ်းမေဘး၊ ေချာင်းသာမိ

မီးမီးေလး သရက်ေတာ
ထိုးမုန့်လုပ်ငန်း

၄၂၁

777 ဆန်စက်

ဥယျာဉ်ေတာ်ေကျးရွာ၊ အုပ်တွင်းမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၄၂၂

ကံပွင့်ေအာင် (ကာဇံ စက်ုံလုပ်ငန်း)

ပုရစ်ကုန်း(ေြမာက်)ရွာ၊ မုံရွာမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၄၂၃ တက်ေနဝင်း ဟာလာဆန်စက်

သနပ်ပင်လမ်း၊ ကမာနတ်ေကျးရွာ၊ ပဲခူးမိ

လုပ်ငန်း
၄၂၄

ေဒသန်းဦး ေနလှန်းဆားကမ်း

၆၂၂(က၊စ)၊ ဥယျာဉ်ကန
ု ်းေဘာင်ကင
ွ ်း၊ ဆင်ေြခယာတိုက်နယ်၊

ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း

လပွတာမိနယ်
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ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည်
ရတနာေအာင် ဆန်စက်

၄၂၆ ဦးေကျာ်ိုင်ဦး

လိပ်စာ
ြမင်းစီးေကျးရွာ၊ ေရဘိုမိ
ေဘာတလင်းရွာ၊ ပိန်းအင်းအုပ်စု၊ ေလးမျက်ှာမိနယ်

ကေလာကိတ်စက်လုပ်ငန်း
၄၂၇ ေကျာ် ေြမပဲခွဲစက်ှင့် သီးှံစုံလုပ်ငန်း

နယ်ေြမ ၁၂၊ အမှတ် (၃) ရပ်ကက
ွ ၊် မလင်မိ

၄၂၈

အံခဲေကျးရွာ၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

ဦးချစ်သန်း+ေဒကွန်နစ်
ေနလှန်းဆားကမ်း
ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

၄၂၉

ေဒ ပံး ပံးလင် ေှလှန်းဆားကမ်း

ေချာင်းဝေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ထုတ်လုပ်ေရး
၄၃၀ ဦးလှေသာင်း ေနလှန်းဆားကမ်း

မကျဉ်းပင်ေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ထုတ်လုပ်ေရာင်းဝယ်ေရး လုပ်ငန်း

၄၃၁ ေရလင်းြမတ် ဆန်စက်

ေအးငိမး် သာမိသစ်၊ ရွာမရပ်ကက
ွ ၊် နတလင်းမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၄၃၂

နတ်တလင်းမိနယ်၊ တာပွန်မိ၊ မင်းတဲလမ်း

ေကျာ်ရတနာ ဆန်စက်

၄၃၃ ပုလဲဝင်း ဆန်စက်

မုံသွင်ေကျးရွာ၊ ပုလဲမိနယ်

၄၃၄ ဦးေအာင်သန်း (ဆန်းေသာ်တာေအာင် သာယာကုန်းအုပ်စု၊ သေြပပင်၊ မိုးညိမိ
ဆန်စက်)
၄၃၅ ဒိုြမင်းပျ ံ (ပဲလမုန့်လုပ်ငန်း)

ေယာဝရပ်ကက
ွ ၊် ဆိပ်ြဖမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၄၃၆ ေဒေရပု ပါ (၄) ဦး၊ ဆားကမ်း

ကုန်းတန်းရွာ၊ ကညင်ေချာင်းအုပ်စု၊ ငပုေတာမိနယ်

ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း
၄၃၇ ေဒသက်နာစိုး (7 Top

ကမ်းနားလမ်း၊ သန်ပန်ေချာင်းရပ်ကက
ွ ၊် ေကျာက်ြဖမိနယ်

ငါးမုန့်လုပ်ငန်း)
၄၃၈ တင်ေအာင်လင် (ပဲခွဲစက်လုပ်ငန်း)

အမှတ် (၈၇)၊ (၁၀) လမ်း ဆုံရပ်၊ မေကွးမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၄၃၉ ကိုိုင်ှင့် ညီအစ်ကိုများ

တပ်စုေကျးရွာ၊ ေရအင်းဒုံေကျးရွာအုပ်စု၊ ဒိုက်ဦးမိ

ဆန်စက်လုပ်ငန်း
၄၄၀ သင်းသင်းေဌး ဆီစက်

အမှတ(် ၃၆)၊ ေငွေတာ်၊ အမှတ် (၁) ေအာင်ငိမ်းချမ်းရပ်ကွက်၊
ြပည်ကီးတံခွန်

၄၄၁ ပါဝါ ဇီးခွဲစက်လုပ်ငန်း

ပ-၂၄၇၊ မလိခလမ်း၊ စက်မဇုန်၊ ပခုကမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၄၄၂ ဉီးရဲထွန်း (ရဲေအး) ဆန်စက်

အေရှလမ်း၊ ွယ်ချ ိ (၁) ရပ်ကက
ွ ၊် ေပါင်းတည်မိ

၄၄၃ ဦးခင်စိန် ဆားလုပ်ငန်း

သုံးခွေကျးရွာ၊ မကျည်းပင်/သုံးခွအုပ်စု၊ ငပုေတာမိနယ်

၄၄၄ ေရအိမ်စည် ဇီးခွဲစက်ှင့် ဇီးမန့်လုပ်ငန်း (ဒ-၃၈၆-၃၈၇)၊ ေဇာ်ဂျလမ်
ီ း၊ စက်မဇုန်၊ ပခုကမိ
၄၄၅ ဦးထွန်းေအာင်ြဖ
ေနလှန်းဆားလုပ်ငန်း

ေပါက်ြပင်ေကျးရွာ၊ ဂန့်ဂါအုပ်စု၊ ေကျာက်ြဖမိနယ်
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၄၄၆ ေငွစာ ဆန်စက်

လိပ်စာ
ကာသကာလမ်း၊ ဝင်းဘရားသားရပ်ကက
ွ ၊် ပုတီးကုန်းမိ၊
သဲကုန်းမိနယ်၊ ြပည်ခိုင်

၄၄၇ စိန် ေမွးြမေရးအစာ

အမှတ် (၅၁)၊ ေမတာရိပ် မံလမ်း၊ ချမ်းြမဝတီရပ်၊ မုံရွာမိ

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း
၄၄၈ ဦးေကျာ်ေကျာ်မိုး ကျားပါးစပ်

ကန်းစုမိနယ်၊ ေရြမစ်ကီးေကျးရွာအုပ်စု၊ မကျးကန်
ီ
းေကျးရွာ

ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၄၄၉ ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး

ေငွစိုးဆန်စက်၊ ေရလဲလမ်း၊ အင်းမ၊ ေအာင်ဟိတ်ေကျးရွာ၊ မအူပင်မိ

(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၄၅၀ ဦးေအာင်ေမာင်း ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ေအာက်စုရပ်ကွက်၊ သနပ်ပင်မိနယ်
၄၅၁ ဦးမင်းလွင် ေရငံပုဇွန်
၄၅၂

ငပုေတာမိနယ်၊ ဝါးကုန်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ကုန်းကီးေကျးရွာ၊

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ဦးသန်းဝင်း "ေကာင်းေဇာ်ကီး"

ေအာက်ကွင်းေကျးရွာ၊ ဖျာပုံမိ

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၄၅၃ ဉီးဝင်းထွန်း ပုဇွန်၊ ငါး

ကွင်းအမှတ် (၁၇၇၅)၊ သကယေ
် သာင်ေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်

ေမွးြမေရာင်းဝယ်ေရး
၄၅၄ ဦးသက်ိုင်ဝင်း ေရထွက်ပစည်း

ဗန်ဒါပင်ေကျးရွာ၊ ေဒငိမး် ေကျးရွာအုပစ
် ု၊ အမာမိနယ်

ြပြပင်ထုတ်လုပ်ငန်း
၄၅၅ ဦးေသာင်းစိန် သူ့ထက်သာ

ေနာက်မီးေကျးရွာ၊ အမာမိနယ်၊ ဖျာပုံမိနယ်

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၄၅၆ ေရသီး ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမှတ် (၄)၊ ဂျေတ
ိ ာရပ်ကက
ွ ၊် ငပလီမိနယ်

၄၅၇ ဦးေကျာ်ေအာင်ိုင် အဂလန်ကျားပိုက် ခါးြပတ်ေကျးရွာ၊ ဖျာပုံမိနယ်
ကမ်းေဝးငါးဖမ်လုပ်ငန်း
၄၅၈ တတိုင်းြပည့် ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ဗပင်ေကျးရွာ၊ ဖျာပုံမိနယ်
၄၅၉ ေဒွန့်ွန့်ကည်

ေချာင်းဝေကျးရွာအုပ်စု၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်ခွဲ၊ ဧရာဝတီတင
ုိ း်

ေရငံပုဇွန်ေမွးြမေရး
၄၆၀ ဦးေကျာ်သက်ိုင်

အမှတ် (၁) ရပ်ကက
ွ ၊် ေချာင်းသာမိ

ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၄၆၁ ြမင့်မိုရ်န့် ငါးပုံဆန်စက်

ေမရီေတာင်ေကျးရွာ၊ ေမရီလန်းအုပ်စု၊ ဇလွန်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတင
ုိ း်

၄၆၂ စိုးစံေကာင်းေကာင်း ဆန်စက်

ရန်ကုန်-ြပည်လမ်း၊ ဆင်ေဂါင်းအုပ်စု၊ အုတ်ဖိုမိ

၄၆၃ မင်းထက်သာ ဆန်စက်

ငပုေတာမိ၊ ြမစ်ကျးရွ
ိ ာ

၄၆၄ ဦးြမင့်သန်းထွန်း ကုလားပဲခွဲစက်ှင့်

အမှတ် (၂) ရန်ကင်းရပ်၊ ေရစကိမိ

အမန့်ကိတ်ခွဲ ြဖန့်ြဖေရာင်းချြခင်း
လုပ်ငန်း
၄၆၅ ေရဦး ဝက်အူေချာင်းလုပ်ငန်း

မိသစ်ေအာင်ချမ်းသာရပ်၊ မုံရွာမိ
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လိပ်စာ

၄၆၆ Water King ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း ဥကာပျလမ်
ံ း၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ေတာ်မိ
၄၆၇ ဦးေသာင်းေရ ေှလှန်းဆားကမ်း

ဝါးကုနး် ေကျးရွာ၊ လပွတာမိနယ်

ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း
၄၆၈ ဦးသိန်းေဇာ်ဝင်း ေနလှန်းဆား

မကျးပင်
ီ တိုက်နယ်၊ ငပုေတာမိနယ်

ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း
၄၆၉ ဦးသိန်းထွန်း ပါ (၂) ဦး

မရမ်းကွင်းေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

(ေနလှန်းဆားကမ်းထုတ်လုပ်ငန်း)
၄၇၀ ေရိုးေမတာ

အမှတ် (၁၁)၊ မိင်လမ်း၊ ၇ လမ်း၊ ပခုကမိ

စားေသာက်ကန
ု ်ထုတ်လုပ်ငန်း
၄၇၁ ေအာင်သုခ (၂) ဆန်စက်

အမှတ် (၅) ရပ်ကက
ွ ၊် အဂပူမိနယ်၊ ထူးကီးမိ

၄၇၂

လက်ပံပါးပျဉ်းရွာ၊ ကိပင်သာအုပ်စု၊ ေပါင်းတည်မိနယ်

ဦးိုင်လင်း (ရတနာလင်း ဆန်စက်)

၄၇၃ စိမ်းလဲ့ေရရည်

ြပည်ေတာ်သာရပ်၊ ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိ

သဘာဝေြမဩဇာလုပ်ငန်း
၄၇၄ ဦးေကျာ်ေမာင် စိုက်ပျးေရးလု
ိ
ပ်ငန်း

ကိတ်ေခွေမာ်ေကျးရွာ၊ ေပါက်ေတာမိနယ်

၄၇၅ ေဒြဖြဖလွင် ေလာ်ြဖစိုက်ပျးေရး
ိ

အမှတ(် ၂၈၁)၊ လယ်ကီးေကျးရွာ၊ မလင်မိနယ်

လုပ်ငန်း
၄၇၆ ေရြခေသ့မင်း ဆန်စက်

မယားမာန်ေကျးရွာ၊ ေရေတာင်မိ

၄၇၇ ေနလစိန်ြမ ဆန်စက်

ေဈး (၂) ရပ်ကက
ွ ၊် (၄) လမ်း၊ ေပါင်းတည်မိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၄၇၈ ေအာင်ဇင် သဘာဝေြမဩဇာ

ေညာင်ဝန်းေကျးရွာ၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး

ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း
၄၇၉ ေကာင်းေခတ်သစ် ဆန်စက်

သာစည်ေကျးရွာ၊ ရန်ကုန်-ြပည်လမ်း၊ ကိပင်ေကာက်

၄၈၀ ဦးစံေရ သီဟဠ
ုိ ဆ
် ံ

ဆင်ပုရစ်ရပ်၊ အမှတ(် ၂၆၅)၊ ထားဝယ်မိ

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း
၄၈၁ ြမန်မာ ဆီစက်

အမှတ် (၄) ရပ်ကက
ွ ၊် ေရဘိုမိ

၄၈၂ ေရမင်းေအာင် အဆင့်ြမင့်ဆန်စက်

ကျံတေနာ်ေကျးရွာ၊ ဓုြဖေကျးရွာ၊ မအူပင်ခိုင်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၈၃ စပါးှံစံ ဆန်စက်

ေအာင်မဂလာလမ်း၊ ေရမာလာလမ်းေတာ်၊ စက်မဇုန်၊ ေရဘိုမိ

၄၈၄ သင်းသင်းစိုး ဆန်စက်

ပန်းပင်ဆိပ်ေကျးရွာ၊ ပုသိမ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၈၅ ေဒေရဇင်ဝင်း ပဲေကာ်လုပ်ငန်း

ရွာေတာင်ရပ်၊ စစ်ကိုင်းမိ

၄၈၆ စိုးမိုးထွန်း ပဲခွဲစက်ှင့်

အမှတ် (၅၉၈)၊ ကေနာင်မင်းသားကီးလမ်း၊ ဗိုလ်တစ်ေထာင် အပိုင်း(၁)၊

ပဲမျးစု
ိ ံေရာင်းဝယ်ေရး
၄၈၇ စွန်ပျမင်
ံ း ကာဇံစက်

ြပည်မိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
စက်မဇုန်၊ မုံရွာမိ
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၄၈၈ ဦးစိုးဝင်း ဆားကမ်းထုတ်လုပ်ေရး

လိပ်စာ
သဃနး် ကုနး် ေကျးရွာ၊ သဃန်းကုန်းတိုက်နယ်၊ ငပုေတာမိနယ်

လုပ်ငန်း
၄၈၉ ပူစူးမ အဆင့်ြမင့်ဆီသန့်

ချင်းတွင်းလမ်း၊ ပခုကစက်မဇုန်၊ ပခုကမိ

အာလူးေကာ်စက်ုံ
၄၉၀ ေဒသာေအး (PT Kitchen Food)

ေကျာင်းပိုင်းရပ်၊ သီရိမာလာလမ်းသွယ်၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်

၄၉၁ ေအာင်ြမင့်မိုရ် ဆန်စက် (၁+၂)

ေချာင်းတွင်းရွာ၊ ဖျာပုံ

၄၉၂

(၈)လမ်း၊ ေအာင်ေစတနာရပ်ကွက်၊ မေကွးမိ

ဦးတိုးကယ် ေြမပဲခွဲလုပ်ငန်း

၄၉၃ ိုင်ိုင် ဆီစက်လုပ်ငန်း

လမ်းမေတာ်လမ်း၊ ရန်ေအာင်ြမင်ရပ်၊ နတ်ေမာက်မိ

၄၉၄ ဦးခင်ချ ိ ေနလှန်းဆား ထုတ်လုပ်ြခင်း

အစင်ေကျးရွာ၊ ေရးမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

လုပ်ငန်း
၄၉၅ ဝင်းေကျာ်ေကျာ် (ေရခဲစက်လုပ်ငန်း)

ဦးေအာင်ေဇယျလမ်း၊ (၃) ရပ်ကက
ွ ၊် ဟိုင်းကီးကန်းမိ၊
ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၉၆ ဦးဝင်းေဌးဦး M3

ေစတိယျရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ြဖမိ

ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း
၄၉၇ ဦးတင်သိန်း ေနလှန်းဆားကမ်း

မန်ကျည်းပင်တိုက်နယ်၊ ငပုေတာမိနယ်

ထုတ်လုပ်ငန်း
၄၉၈ စိန်ေရနီလာ ဆန်စက်

သလပ်ခွာေကျးရွာ၊ ပုသိမ်မိနယ်

၄၉၉ စိုးယဉ်မင်း ဆီစက်ှင့် ပွဲုံလုပ်ငန်း

(၁၃၆) ေပျာ်ဘွယ်လမ်း၊ မိမကွကသ
် စ်ရပ်၊ နတ်ေမာက်မိ

၅၀၀ ဦးသန်းလင် (ေရယာေြမ

အမှတ-် ၄၊ စက်ကင
ွ း် ရပ်ကက
ွ ၊် ဒဂု-ံ မန်းလမ်း၊ ဒိုက်ဦးမိနယ်၊

ေသာက်ေရသန့်)

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၅၀၁ ေကျာ်လင်းဟိန်း (ဆားကိတ်လုပ်ငန်း) မင်းေချာင်းေကျးရွာ၊ ေကျာက်ြဖမိနယ်
၅၀၂ ရှယ် မုန့်တိုက်၊ မုန့်မျးစု
ိ ံထုတ်လုပ်

အမှတ(် ၃၆/E)၊ ကျက
ိ မီလမ်း၊ ေဈးကိရပ်ကက
ွ ၊် ေမာ်လမိင်မိ

ေရာင်းချေရးလုပ်ငန်း
၅၀၃ ေဒေအးေအးေမာ် (ေနလှန်းဆား

အမာမိ၊ ေနာက်မီးေကျးရွာ၊ ေနာက်မီးေကျးရွာအုပ်စု၊ ဖျာပုံမိနယ်

ထုတ်လုပ်ေရး)
၅၀၄ ဦးကျင်သိန်း ေနလှမ်းဆား
ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း
၅၀၅ ေဒလုံး ေနလှန်းဆား

ပုသိမ်ခိုင်၊ ငပုေတာမိနယ်၊ မန်ကျည်းပင်ေကျးရွာအုပ်စု၊
သုးံ ခွေကျးရွာ၊ ဧရာဝတီတင
ုိ း်
မဲခရဲေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်ခွဲ၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတင
ုိ း်

ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း
၅၀၆ စတားလိုက် ေခါက်ဆွဲေြခာက်လုပ်ငန်း ဆ ၁၂/၆၊ ခိုင်ေရဝါလမ်း (၆၈x၆၉) ကား၊ အမှတ် (၂) မိသစ်၊
ချမ်းြမသာစည်မိနယ်
၅၀၇ ေဒေဌးဝင်း (ေနလှန်းဆားကမ်း
ထုတ်လုပ်ငန်း)

ကညင်ငူေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
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၅၀၈ ဦးမျးအာကာသိ
ိ
န်း

လိပ်စာ
အမှတ(် ၇၅၄)၊ မညိမ်းလှကုန်း၊ ပုသိမ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

(ေနလှန်းဆားကမ်း ထုတ်လုပ်ငန်း)
၅၀၉ ေကာင်းေကျာ်ဟန
ိ ်း မုန့်လုပ်ငန်း

အမှတ်(၇၄)၊ ချမ်းသာလမ်း၊ ရှမ်းစုရပ်ကွက်၊ လွိင်ေကာ်မိ၊
ကယားြပည်နယ်

၅၁၀ လက်ကးီ ေရခဲစက်

ငုဝါလမ်း၊ ေအာင်မဂလာရပ်၊ ခင်ဦးမိ

၅၁၁ ကယ်စင်သစ် မုန့်မျးစု
ိ ံ ထုတ်လုပ်ငန်း ဆူးေလကုန်းရပ်၊ မုံရွာမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး
၅၁၂

ေငွငါး (ငါးပိ၊ ငံြပာရည်လုပ်ငန်း)

အမှတ(် ၈/၃၁၅)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ ြမဝတီရပ်ကက
ွ ၊် မုံရွာမိ၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၅၁၃ ေဒေနာ်ေနာ်ဝင်း ဝဥေြခာက် လုပ်ငန်း အမှတ်(၁၄)၊ စက်ကင
ွ း် ရပ်၊ စမ်းြမသီတာ၊ ေရမိင်သီရိနယ်ေြမ၊
ေမာ်လမိင်မိ
၅၁၄ ယိုမင်းသမီး ယိုစုံ

အမှတ် ၂၇ (A)၊ သီရိသစာလမ်း၊ တိုးချဲ-၁၊ မှန်တန်းရပ်၊ အမရပူရ

၅၁၅ မင်းသိန်းစံ (၂) ဆန်စက်

ေပါက်တုံရွာ၊ ခင်ဦးမိနယ်၊ ေရဘိုခိုင်

၅၁၆ ဦးေအာင်သန်းဦး ေအာင်ရတနာ

နဝရတ်လမ်းမကီး၊ ဘုရားေချာင်း၊ ေြမာင်းြမမိ

ဆန်စက်
၅၁၇ ေစတနာရှင် (၂) ဆန်စက်လုပ်ငန်း

မိုးကုတ်ေကျးရွာ၊ ပုသိမ်မိနယ်

၅၁၈ မဂလာ မေရွးလုပ်ငန်း

ပတြမားစက်မဇုန်၊ နီလာရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းမိ

၅၁၉ ြမင့်ြမန်မာ သီဟိုဠ်စိုက်ပျးေရးှ
ိ
င့်

အမှတ် (၆၂) ဘီ၊ ေလာြပာ (ပျဉ်းမပင်)၊ ပုသိမ်မိ

သီဟိုဠ်ေစ့ထုပ်လုပ်ေရး လုပ်ငန်း
၅၂၀ စိမ်းလဲ့ေဝ သီဟိုဠ်စိုက်ပျးေရးှ
ိ
င့်

ြမတ်တို အကွက် အမှတ် (၁/ခ)၊ မုံရွာ-ေရဦးလမ်းမကီး၊ ပုသိမ်မိ

သီဟိုဠ်ေစ့ ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

၅၂၁ ဦးေကျာ်သူရ ပီေလာပီနံ

အမှတ် (၆၅)၊ ယုဇနလမ်း၊ ေအာင်ဆန်းရပ်ကက
ွ ၊် ကျံေပျာ်မိနယ်

စိုက်ပျးေရးလု
ိ
ပ်ငန်း
၅၂၂

ေဒေအးေအးေမာ် ေနလှန်းဆား

ြပင်စလူတိုက်နယ်၊ ၅၃/ ြပင် အလန်းကိးဝိုင်း၊ လပွတာမိနယ်

ထုတ်လုပ်ေရး
၅၂၃ ေဒြမင့်ြမင့်သန်း (ေနလှန်းဆားကမ်း

မကျးပင်
ီ သးံု ခွေကျးရွာ၊ မကျးပင်
ီ တိုက်နယ်၊ ငပုေတာမိနယ်

ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း)
၅၂၄

စတား မုန့်မျးစု
ိ ံ ထုတ်လုပ်ေရး

၅၂၅ ေကာင်းထက်စံ

၇ ရပ်ကက
ွ ၊် သကားဘုရားကုန်းလမ်း၊ လပွတာမိ
အင်ဒိုင်းေလးေကျးရွာ၊ ကေလးမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဆင့်ြမင့်ဆန်စက်ှင့်
ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရး
၅၂၆ ြမင့်မင်းရတနာ ဆန်စက်

မကျးကန်
ီ
ရွာ၊ ယင်းမာပင်ခိုင်၊ ပုလဲမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး
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လိပ်စာ

၅၂၇ ရဲေအာင် (ဆန်စက်)

ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ေဆးုရ
ံ ပ်ကက
ွ ၊် ြဖးမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၅၂၈ ဦးေအာင်ေထွးမင်း ဥစားကက်

စမ်းေချာက်ကီး၊ ဘုရားေချာင်းအုပ်စု၊ ေြမာင်းြမမိ

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၅၂၉ ေဒတင်ြမင့် ဆားကမ်းထုတ်လုပ်မ

ကုန်းတန်းရွာ၊ ကညင်ေချာင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ

လုပ်ငန်း
၅၃၀ ေဒကျင်ဆင့် ေနလှန်းဆား

မဲခရဲေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်

ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း
၅၃၁ ေအာင်သစာ ေသာက်ေရသန့်

(၁/၈၅)၊ အမှတ် (၁) ရပ်ကက
ွ ၊် ေကျာက်ေရတွင်းလမ်း၊ နမ့်စန်မိ

၅၃၂

ပန်းေတာေကျးရွာ၊ ေတာင်ကီးမိနယ်၊ ေတာင်နီေကျးရွာအုပ်စု

ေဒခင်ြမင့် ဥစားကက်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

၅၃၃ ဦးစိုးေအာင် (ကက်ေမွးြမေရး
လုပ်ငန်း)

ေဂွးကုန်းေကျးရွာ၊ ေတာင်တွင်း-မိသစ်- နတ်ေမာက်လမ်းေဘး၊
မေကွးတိုင်း

၅၃၄ ဦးြမင့်ေအာင် (၂) ဥစားကက်

ေတာင်ကုန်း (၄) လမ်း၊ မရမ်းကုနး် ရပ်ကက
ွ ၊် ေြမာင်းြမမိ

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၅၃၅ ဦးခင်ရှိန် ေှလှန်းဆားကမ်း

ြပည်ေတာ်သာရပ်၊ ပငေကျးရွာ၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

ထုတ်လုပ်ေရးှင့် အိုင်အိုဒင်းဆားေချာ
ထုတ်လုပ်ေရး ဆားကိတ်စက်
၅၃၆ ဦးလင်းသူဟန် (Just Coffee and

အမှတ-် ၃၆၆၊ ကမ်းနားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းရပ်၊ ေမာ်လမိင်မိ

Cake Bakery)
၅၃၇ ေဒေငွစိန် ေနလှန်းဆားကမ်း

မဲခရဲတိုင်နယ်၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း
၅၃၈ ရတနာမိုး ဆန်စက်

တင်းတိမ်ရံ စံြပေကျးရွာ၊ ေရဦးမိနယ်

၅၃၉ မိုးဆန်းပန်း (၂) ဆန်စက်

လက်ပံကုန်းရွာ၊ ပဲွယ်ကုန်းမိ၊ ေကျာက်တံခါးမိနယ်၊ ပဲခူးမိ

၅၄၀ ဦးေအာင်ခိုင်လင်း

ဝင်းဘရားသား ကာသိဂါ လမ်း၊ သုခေဝြဖာရပ်ကွက်၊ ပုတီးကုန်းမိ၊

(ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၅၄၁ ေဒသန်းသန်းဝင်း

သဲကုန်းမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
ေတာင်ေလးလုံးေကျးရွာ၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ေရေတာင်မိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

(ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၅၄၂ ဉီးလမ်းမိုးေအာင် ကက်ေမွးြမေရး

နတ်ေမာက်လမ်း၊ ဒဟတ်ကန်ရပ်၊ မေကွးမိ/ ဖိုကုန်းေကျးရွာ၊
ဖိက
ု န
ု း် ကွင်း၊ မေကွးမိ

၅၄၃ ကိုဖိးေလး အသားတိးု ကက်

အမှတ် (၁၁၆၀)၊ ပပဝတီ (၁) လမ်း၊ အမှတ် (၅) ရပ်ကက
ွ ၊် ပုသိမ်မိ

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၅၄၄ ဦးေနစိုး ိုစားွား ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ြမင်းကကုန်းေကျးရွာ၊ ဘိုကေလးမိနယ်
၅၄၅ ဉီးထွန်းထွန်းေဇာ်

ကက်/ဝက်

ကိပင်သာအုပ်စု၊ ဝက်ပုတ်ရွာမ၊ သဲကုန်းမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်း

ေမွးြမေရး
၅၄၆ CES Computer Training Center

အမှတ(် ၄၀)၊ ဗဟိုလမ်း၊ ြမစ်ငယ်ရပ်၊ မိတ်မိ
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၅၄၇ စူပါဝမ်း ဆန်စက်

လိပ်စာ
ေရေကျာင်းကွကသ
် စ် (၄) လမ်း၊ အမှတ် (၄) ရပ်ကက
ွ ၊် ကာနီကန်ရပ်၊
ြမန်ေအာင်

၅၄၈ ေအာင်သိဒိ ဆန်စက်

ငှကေ
် ပါက်ေကျးရွာ၊ ငပုေတာ

၅၄၉ ဦးဝင်းစိုး (ထွန်းေရဝါ ဆန်စက်)

မိလယ်ေချာင်းရွာ၊ ဂုမက
 င
ွ ်းအုပစ
် ၊ု ကိပင်ေကာက်မိနယ်၊
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၅၅၀ ေရေမတာမွန် ဆန်စက်

(၅) ရပ်ကက
ွ ၊် သာေပါင်းေကျးရွာ၊ ဘိုကေလးမိ

၅၅၁ သုခဗလ ဆန်စက်

သာေပါင်းေကျးရွာ၊ ဘိုကေလးမိ

၅၅၂ ြပည်ေတာ်ရန်း ဆန်စက်

ြပည်ေတာ်သာရပ်၊ ပုတီးကုန်းမိ၊ သဲကုန်းမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၅၅၃ ေကျာ်သူ ေရခဲမုန့်ှင့် ကိတ်လုပ်ငန်း

ကားကီးကွငး် အေနာက်ဘက်၊ စိန်ကုန်းရပ်၊ စစ်ကိုင်းမိ

၅၅၄ ေဒခင်လှ ေနလှန်းဆားကမ်း

အမှတ် (၂/၅၇)၊ ေရးမိနယ်၊ ှစ်ကရင်ေကျးရွာ၊ မွန်ြပည်နယ်

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း
၅၅၅ MK ေဖျာ်ရည်ှင့် ယိုစုံလုပ်ငန်း

ဈ-၃/၃၅၊ ၆၁-ချယ်ရီလမ်း၊ မိသစ်၊ မေလး

၅၅၆ ဦးစံေဌး ကွမ်းစိုက်ပျးေရးလု
ိ
ပ်ငန်း

ကိကုန်းေကျးရွာ၊ သရက်ငူအပ
ု စ
် ု၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်

၅၅၇ ဦးေအာင်သူေဇာ် ြမစားပွဲတင်ဆား

ဘီ-၁၃၊ ငန်းေတးလမ်း၊ ဖက်ခင်းရပ်၊ ေဈးကိ၊ ေမာ်လမိင်မိ

လုပ်ငန်း
၅၅၈ ဦးြမင့်ေမာင် ေနလှန်းဆားကမ်း
ထုတ်လုပ်ြခင်း
၅၅၉ ဦးြမင့်ဦး ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

မရမ်းကွင်းေကျးရွာ၊ မဲခရဲတိုင်နယ်၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ပုသိမ်ခိုင်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ဘဝိုင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ မန်ကျည်းကန်ေကျးရွာ၊ ပန်းတေနာ်မိ၊
ဧရာဝတီတင
ုိ း်

၅၆၀ ြမင့်ေအာင် အေထွေထွ စက်မလုပ်ငန်း ေခွးရဲလမ်း၊ အေရှပိုင်ရပ်၊ ေပါင်းတလည်မိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
၅၆၁ ေဒေသာင်းစိန် ရာဘာစိုက်ပျးိ

မူးဒူးေကျးရွာ၊ ေရြဖမိနယ်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း
၅၆၂ ေရရတနာ ဆန်စက်ှင့်

အမှတ(် ၆၈)၊ ဖိးု ေဂါင်လမ်း၊ အလယ်ကန
ု ်းရပ်ကက
ွ ၊် သုံးဆယ်မိ

စိုက်ပျးေရးပစ
ိ
ည်းဆိုင်
၅၆၃ သီရိထိုက်ေအာင် ဆန်စက်ှင့်

ဥယာဉ်တန်းလမ်း၊ စစ်ကွင်းမိ၊ မင်းလှမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်း

ဆန်စပါး၊ ပဲေရာင်းဝယ်ေရး
၅၆၄ ေတာ်ဝင်နန်း ေသာက်ေရသန့်

ရွာငယ်ရပ်ကွက်၊ ပင်းတယမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း

၅၆၅ သန်းကယ်မင်း ဆန်စက်

အုတ်ဖိုမိနယ်၊ ဘလားေကျးရွာ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၅၆၆ စိုးြပည့်ေအာင် ဆန်စက်

အမှတ် (၇) ရပ်ကက
ွ ၊် ေညာင်တုန်းမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၅၆၇ ဣစာသယ ဆန်စက်

သာလိကာရွာ၊ သေြပစိန်အုပ်စု၊ ဇီးကုန်းမိ

၅၆၈ ေဒွန့်စိန် ဆားကမ်းထုတ်လုပ်ငန်း

မဲခရဲေကျးရွာအုပ်စု၊ မဲခရဲေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်

၅၆၉ နဂါးနီ ဆန်စက်ေြခာက်ခံစက်ှင့်

မိမရပ်ကက
ွ ၊် ေချာင်းဦးမိ

ပွဲုံလုပ်ငန်း
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၅၇၀ ဉီးညီညီ ေနလှန်းဆားကမ်း လုပ်ငန်း

လိပ်စာ
မဲခရဲတိုက်နယ်၊ မရမ်းကွင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၅၇၁ ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး ေရာ်ဘာစိုက်ပျးေရး
ိ
ဥဿရံေကျးရွာ၊ ေရြဖမိနယ်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး
လုပ်ငန်း
၅၇၂ ဦးရဲစိန် (ေအာင်ဆုမွန်

၃၂၁၊ ၁၃ လမ်း၊ ေအာင်ေမတာ (ဃ) ရပ်ကက
ွ ၊် မေကွးမိ

ပဲေကာ်လုပ်ငန်း)
၅၇၃ ေရဇီးကွက-် အိုင်အိုဒင်းဆားေချာ
ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း

ေရဇီးကွကဆ
် ားကိတ်စက်၊ အမှတ(် ၃)၊ ဆန်တန်းလမ်း၊ စက်ကင
ွ း် ရပ်၊
ေမာ်လမိင်မိ

၅၇၄ စိုးမင်းဟိန်း ဆန်စက်လုပ်ငန်း

သဝင်ကိုင်းေကျးရွာ၊ ေကျာက်ေတာ်မိနယ်

၅၇၅ ဉီးဝင်းေဌး (ကက်ေမွးြမေရး)

ကန်တစ်ရာ၊ ေနဝန်းနီ၊ ကလိေကျးရွာ

၅၇၆ ေဒြမင့်ြမင့်ရီ ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

အုတ်တွင်းေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်

၅၇၇ ဦးစံေရြမ ငါး/ပုဇွန် ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း အလယ်ကန်းေကျးရွာ၊ ေပါက်ေတာမိနယ်
၅၇၈ ေဒေမာ်ေမာ်လီ

အမှတ(် ၁၃၉)၊ ဓမာုံလမ်း၊ ကန်ဖျားရပ်၊ မိတ်မိ

ကင်းမွန်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၅၇၉ ဦးသိန်းလှ ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ပန်းတင်အင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ေလာင်းလုံမိနယ်

၅၈၀ ဦးေဝဖိးလင် ေရထွက်ပစည်း

ေဒငိမး် ေကျးရွာ၊ အမာမိနယ်

ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရး
၅၈၁ ဉီးန့်တင် ငါးေမွးြမေရး

ေညာင်တန
ု ်းမိနယ်၊ ဧရာဝတီတင
ုိ း်

၅၈၂ ေဒဇာဇာေဇယျ

အမှတ် (၁) ရပ်ကက
ွ ၊် ေချာင်းသာ

ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၅၈၃ ဉီးစန်းဝင်း ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

လင်းတာေကျးရွာအုပ်စု၊ ကျက်
ိ လတ်မိနယ်

၅၈၄ ဦးလှဝင်း ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ထီးြဖေသာင်ေကျးရွာ၊ ေရးမိနယ်

၅၈၅ ဦးဆန်းဦး (ေကာင်းထက်သ-ူ ၁)

တကသလ
ုိ ရ
် ပ
ိ သ
် ာ (၉) လမ်း၊ ကလွင်ရပ်၊ မိတ်မိ

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၅၈၆ ဦးေအာင်ေကျာ်မင်း

သဂတေ
ံု ကျးရွာ၊ စဉ်ကိုင်မိနယ်

ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၅၈၇ ဦးထွန်းထွန်း (ေငွဝင်စိုး)

သြဗချင်
ိ ေကျးရွာ၊ သံတွဲမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၅၈၈ ဉီးအုန်းေဌး ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမှတ(် ၂) ရပ်ကက
ွ ၊် ေချာင်းသာ

၅၈၉ ဦးေသာင်းဟိန်း

အမှတ် (၂၄)၊ ေအာင်ေဆဒဂုံလမ်း၊ ကက်စားြပင်၊ ထားဝယ်မိ

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၅၉၀ ဦးေနလင်းေအာင် (ေရငံပုဇွန်

ေချာင်းဝေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၅၉၁ ဉီးလှြမင့် ငါးေမွးြမေရးလုပင
် န်း

ကျံတေနာ်အေရှေကျးရွာ၊ ဓုြဖမိနယ်
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၅၉၂ ဦးဟန်စိုး ေရငန်ငါး၊ ပုဇွန်၊
ဂဏန်းေမွးြမေရး လုပ်ငန်း
၅၉၃ ဦးလင်သူရ (ပင်လယ်ကမ်းေဝး

လိပ်စာ
အုတ်တွင်းေကျးရွာ၊ အုတ်တွင်းအုပ်စု၊ ဟိုင်ကီးကန်းမိနယ်၊
ငပုေတာမိ
B-လမ်း၊ ကန်ကီးရပ်၊ မိတ်မိ၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၅၉၄ ဦးစံမင်း ငါးေမွးြမေရး လုပ်ငန်း

အမှတ်(၂)၊ အထကေကျာင်းလမ်း၊ ဘီးလင်းတန်းရပ်ကက
ွ ၊်
လက်ပံတန်းမိ

၅၉၅ ဦးမျးေရ
ိ
ကမ်းနီးငါးဖမ်း လုပ်ငန်း

အမှတ် (၄)၊ ဂျေတ
ိ ာရပ်ကက
ွ ၊် ငပလီမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၅၉၆ ြပည့်ဖိး ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

တာပတ်ေကျးရွာ၊ ကျက်
ိ လတ်မိ

၅၉၇ ဦးွန့်မင်း ေမာပိုက်လုပ်ငန်း

ခါးြပတ်ေကျးရွာ၊ အမာမိ

၅၉၈ ဦးေအာင်ကိုြမတ် (ေငွတိုးရ

အမှတ-် ၂၉၊ ငိမ်းချမ်းေရးေရပုန်းရပ်၊ မိတ်မိ

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၅၉၉ ဦးညီညီထွန်း- ငါး၊ ပုဇွန်

အုတ်တွင်းရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်ခွဲ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ေမွးြမေရာင်းဝယ်ေရး လုပ်ငန်း
၆၀၀ ေဒကည်ကည်သင်း (ေရငံပုဇွန်

ေချာင်းဝရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၆၀၁ ကိုေဇာ်မျးြမတ်
ိ

ဗန်ဒါပင်ေကျးရွာ၊ ေဒညိမ်းအုပ်စု၊ အမာမိနယ်

ေရထွက်ထုတ်လုပ်ငန်းှင့်
ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၆၀၂ ရတနာမျးိ ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမှတ(် ၆)၊ ေရခဲဒိုင်လမ်း၊ ၁၂ ရပ်ကက
ွ ၊် ဖျာပုံမိနယ်

၆၀၃ ဦးရန်လင်းဘို ေရထွက်ပစည်း

ခါးြပတ်ေကျးရွာ၊ ဖျာပုံမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရးှင့်
ကမ်းနီးကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၆၀၄ ဦးေကျာ်မျးဦး
ိ ပင်လယ်ကမ်းေဝး

ေနာက်မီးေကျးရွာအုပ်စု၊ အမာမိနယ်။ ဖျာပုံမိ

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းှင့် မင်ငပိလုပ်ငန်း

၆၀၅ ဦးေအာင်ေကျာ်ဆန်း (ေရငံပုဇွန်

ေချာင်းဝေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
၆၀၆ ဦးလှြမေအာင် ကမ်းေဝးငါးဖမ်း

အမှတ(် ၁) ဂျေတ
ိ ာရပ်ကက
ွ ၊် ငပလီမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

လုပ်ငန်း
၆၀၇ ဦးရန်ိုင် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ေလာင်းလုံးမိနယ်၊ သေဘာဆိပ၊် တနသာရီတိုင်း

၆၀၈ ဦးသိန်းတန် ေရထွက်ပစည်း

ဗန်ဒါပင်ေကျးရွာ၊ ေဒငိမ်းအုပ်စု၊ အမာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရး လုပ်ငန်း
၆၀၉ ဦးေဌးဝင်း (ေရငန်ငါး ၊ ပုဇွန်၊ ဂဏန်း ) ေကျာက်ကလပ်ေကျးရွာ၊ ဒီဒူးကုန်းအုပ်စု၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ၊
ေမွးြမထုတ်လုပ်ေရး လုပ်ငန်း
၆၁၀ ဦးြမင့်ကည် (ြပည့်သာဖိး

ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတင
ုိ း်
အခန်း- ၁၀၊ ကမ်းနီးဖုံ၊ ေရဟသာရပ်၊ ေကာ့ေသာင်းမိ

ကုမဏီလီမိတက်)
၆၁၁ Royal -21 Co., Ltd.

အမှတ(် ၁၉၄)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ထားဝယ်စုရပ်၊ မိတ်မိ
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ဦးမျးကိ
ိ က
ု ုိ (ေရထွက်ပစည်းြပြပင်

လိပ်စာ
ခါးြပတ်ေကျးရွာ၊ ဖျာပုံမိနယ်

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း)
၆၁၃ ဦးသံေချာင်း ဗိုလ်ရန်ိုင်

အေဘာ်ရွာ၊ ေရးမိနယ်

ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၆၁၄ ဦးစီေအး (ြပည့်ြပည့်ေအာင် ၁၊

ေညာြပင်ရွာ၊ ေလာင်းလုံးမိနယ်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

တိုးတက်ေအာင် ၁) ပင်လယ်ကမ်းေဝး
ငါးဖမ်း
လုပ်ငန်း
၆၁၅ ဦးေကျာ်ိုင်ထွန်း- ဂျင်း၊ ခု

ငမန်းေချာင်းေတာင်ေကျးရွာ၊ ကန်းစုမိနယ်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၆၁၆ ဦးေကျာ်ေကျာ်သက် (ေအာင်သူေဇာ်)

အမှတ် (၄၈၆)၊ ဆိပက
် မ်းသာလမ်း၊ တလိုင်းထန်ရပ်၊ ထားဝယ်မိ

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၆၁၇ ဦးစန်းတင် (ပင်လယ်ကမ်းေဝး

အမှတ် (၄)၊ ေဈးလမ်း၊ တပ်ြပင်ရပ်၊ မိတ်မိ၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၆၁၈ ေရေအာင်သီရိ

ေရခဲိုင်လမ်း၊ (၁၂) ရပ်ကက
ွ ၊် ဖျာပုံမိ

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၆၁၉ ဦးတိုးဝင်း ေရငန် (ငါး၊ ပုဇွန်၊ ဂဏန်း)

ေဂွးေတာက်ကီးေကျးရွာ၊ ေချာင်းဝအုပ်စု၊ ငပုေတာမိနယ်

ေမွးြမထုတ်လုပ်ေရး လုပ်ငန်း
၆၂၀ ဦးေအးမင်းေမာင်

ေကျာက်ဆင်ေကျးရွာ၊ ေလာင်းလုံမိနယ်

(ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၆၂၁ ဦးေအာင်ေကျာ်ြမ

ငပလီမိ၊ ဂျေတ
ိ ာရပ်ကက
ွ ၊် အကွက်အမှတ် (၉)

ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၆၂၂

ေဒတင်တင်ဝင်း

ေမာင်းမကန်ရွာ၊ ေလာင်းလုံးမိနယ်

ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၆၂၃ ဦးဝင်းထိုက် (ဝမ်းတူး)

ေမာင်းမကန်ေကျးရွာ၊ ေလာင်းလုံးမိနယ်

ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၆၂၄

ဦးမင်းေအာင် (ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း) ြပင်ကီးေကျးရွာ၊ ေလာင်းလုံမိနယ်

၆၂၅ ေဒြမင့်ြမင့်က ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမှတ-် ၁၄၁၊ ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ ြမစ်ငယ်ရပ်၊ မိတ်မိ

၆၂၆ ဦးဟန်သိန်း ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး၊ ေလာင်းလုံးမိနယ်၊ သေဘာဆိပ်ရွာ

၆၂၇ ကိုသန့်ေဇာ် (ခ) ကိုသန်းေဇာ်

ခါးြပတ်ေကျးရွာ၊ ေဒညိမ်းေကျးရွာအုပ်စု၊ အမာမိနယ်၊ ဖျာပုံမိ

ေရထွက်ပစည်း ေရာင်းဝယ်ေရးှင့်
ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၆၂၈ ဦးစန်းေအာင် ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ေလာင်းလုံမိနယ်၊ ေမာင်းမကန်ေကျးရွာ
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လိပ်စာ

၆၂၉ ဦးတင်စိုးလွင် ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

မိုးကုတ်ေကျးရွာ၊ ပန်းတေနာ်မိ

၆၃၀ ဦးတင်ြမင့် ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

လှည်းဆိပ်အုပ်စု၊ ေကျာင်းကုန်းမိနယ်

၆၃၁ ေအာင်သီရိ (၁) ကမ်းေဝးငါးဖမ်းေလှ

ဒိုင်အမှတ် (၆)၊ ေရခဲဒိုင်လမ်း၊ ၁၂ ရပ်ကက
ွ ၊် ဖျာပုံမိနယ်

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၆၃၂

ဦးြမင့်စိုး (ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

၆၃၃ ဦးဖိးထက်ေအာင် ေရငံပုဇွန်

မိုးကုတ်ေကျးရွာ၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
ငပုေတာမိနယ်၊ ဝါးကုန်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ေချာင်းဖျားေကျးရွာ

ေမွးြမေရး
၆၃၄ ဦးဘသိန်း (ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

ေကျာက်ဆင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ြပင်ကီးရွာ၊ ေလာင်းလုံမိနယ်

၆၃၅ ဦးချန်ိ ခွမ် ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ေချာင်းေတာင်ေကျးရွာ၊ ေရးမိနယ်

၆၃၆ ဦးေကျာ်စိုး ပဲ၊ ြငပ်၊ ေြပာင်း

ဘုရင့်ေနာင်မိကွက်သစ်၊ ပန်းတေနာ်မိ၊ ဧရာဝတီတင
ုိ း်

စိုက်ပျးေရးလု
ိ
ပ်ငန်း
၆၃၇ Dawei Holding Company

ေမာင်မယ်ေရှာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ေရဝိုင်းရွာ၊ ထားဝယ်မိ

၆၃၈ ေရပေလာင် ဆန်စက်

ဆိပ်ကီးေကျးရွာ၊ ေကျာက်ကီးမိ၊ ပဲခူးတိုင်း

၆၃၉ ေကာင်းစံဝင်း ကုမဏီလီမိတက်

အမှတ-် ၃၀၇(ဘီ)၊ မေကွးလမ်း၊ ၂၃ ရပ်ကက
ွ ၊် စက်မဇုန်- ၁၊
ဒဂုံမိသစ်ေတာင်ပိုင်း

၆၄၀ Triple Circle Industry Co., Ltd.

(င-၉) (င-၁၀)၊ အကွက် အမှတ် (၇၈၄)၊ ပတြမားစက်မဇုန်၊ စစ်ကိုင်းမိ

၆၄၁ Special Manufacturing Company

အမှတ် (၃၉၉)၊ ြမေတာင်ဝန်ကီး ဦးမိုလမ်း၊ ေရလင်ဗန်းစက်မဇုန်၊

Limited
၆၄၂ ဘဝချန်ိ ခွင် ကုမဏီလီမိတက်

လင်သာယာမိနယ်
အမှတ် (၁၁၅)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၅၇) လမ်း၊ တာေမွကီး (က+ဂ) ရပ်ကက
ွ ၊်
တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၆၄၃ ပါရမီ အချေြခာက်
ိ
လုပ်ငန်း

ကွမ်ဟယ်ရွာ၊ မင်းကုနး် ရွာ၊ မန်ေကာင်ရပ်ကက
ွ ၊် ေကျာက်မဲခိုင်၊
နမ့်ဆန်မိနယ်

၆၄၄ ေရြဖမိုး ရာဘာစိုက်ပျးိ

အမှတ် (၄၇)၊ အင်ကင်းမိင်လမ်းသွယ-် ၅ ၊ သုဝဏ၊ ရန်ကုန်မိ

ထုတ်လုပ်ေရး ကုမဏီလီမိတက်
၆၄၅ ေဒေရှာက်ဖှာဆိုက် ကက်ေမွးြမေရး

ပတ်တန်းအုပ်စု၊ အေရှပတ်တန်းေကျးရွာ၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

လုပ်ငန်း
၆၄၆ ေရနဂါး ဆန်စက်

ပါဒကီးရပ်ကက
ွ ၊် ေကျာက်တန်းမိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၆၄၇ T & K ပုံှိပ်ှင့် စာအုပ်ချပ်လုပ်ငန်း

အမှတ် (၁၈/၇၆)၊ အင်းဝလမ်း၊ ေရေပါက်ကံစက်မဇုန်၊
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်

၆၄၈

United Shwe Naing Ngan Print

No.88/B, Kabaaye Pagoda Road, Sayarsan Quarter, Bahan

Group Co., Ltd.

Tsp, Yangon
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၆၄၉ APEX EMPIRE Co., Ltd.

လိပ်စာ
အမှတ-် ၂ G၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ ြမကန်သာဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ လင်မိနယ်

(လက်ဖက်ေြခာက် ထုတ်လုပ်ေရး
လုပ်ငန်း)
၆၅၀ DaNaWaDi Rice Machine

Chaung Twin Village, Own Pin Da Ni Kyun, Phar Pone
Township, AyeYarWaDy Division

၆၅၁ The Baking Factory

၅၉ လမ်း၊ ကေနာင်မင်းသားကီး၊ စက်မဇုန် (၂)

၆၅၂ ြမသီတာ ဆန်စက်(၂)

အမှတ(် ၁)၊ ြမေဟမာစက်မဇုန်၊ ကွယ်လွယ်၊ ေြမာင်းြမမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၆၅၃ Khaing Myanmar Honest Group
Co., Ltd.

Block-29, No.9/10, Nawaday Garden Housing, Hlaing Tharyar
Tsp, Yangon

၆၅၄ ဥေဒါင်းေနြခည် ကုမဏီလီမိတက်

အမှတ(် ၄)၊ ပထမထပ်၊ အဂပူလမ်း၊ စမ်းေချာင်း၊ ရန်ကုန်

၆၅၅ ဦးေကျာ်ေကျာ်ထွန်း

ေရဇင်ေယာ်ဟိန်းတံတား၊ လင်ြမစ်လမ်း၊ လင်မိနယ်၊

(ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
၆၅၆ ဦးေအာင်လွင+် ေဒခင်မာေဝ

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
အမှတ(် ၁၁၇)၊ မဂလာလမ်း၊ ေကာင်ငယ်ရပ်၊ မိတ်မိ

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၆၅၇ MAY YU MARINE PRODUCTS
COMPANY LIMITED

အမှတ် (၅၂၅)၊ တ/ဒ စက်မဇုန် (၁)၊ ေတာင်ဒဂုံမိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၆၅၈ ေဒခင်စံပယ် ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း A-5, ကုန်တိုက်အေနာက်လမ်း၊ သာေကတရပ်ကက
ွ ၊် မိတ်မိနယ်၊
တနသာရီတိုင်း
၆၅၉ Shwe Yee Hteik Htar Co., Ltd.

၁၄ လမ်း၊ ၈၆-၈၇ လမ်း၊ မေလးမိ၊ အမှတ် (၇၀)၊ ြပည်ကီးရန်လုံရပ်၊
ေအာင်ေြမသာဇံမိနယ်

၆၆၀ ဦးသန်းဝင်း ေရထွက်ပစည်း

ခါးြပတ်ေကျးရွာ၊ ဖျာပုံမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရးှင့်
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၆၆၁ ဦးသန်းဝင်းလင်
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
၆၆၂ ေအာင်ြမသန်း ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

အမှတ် ၁၀(က)၊ ပေဒသာလမ်း၊ ေစာ/ေတာင်ရပ်ကက
ွ ၊် အလုံမိနယ်၊
ရန်ကုန်
ကညင်ကိုင်းေကျးရွာအုပ်စု၊ ကျက်
ိ လတ်မိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၆၆၃ ဦးခင်ထွန်း ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမှတ် (၁၆)၊ ုံးကီးလမ်း၊ (၃) လာ၊ ကည့်ြမင်တိုင်

၆၆၄ ဦးဝင်းေအာင် ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အမှတ် (၄၄)၊ ြမစ်ငယ်ရပ်၊ ဖိုးသာေအာင် ခံလမ်း၊ မိတ်မိ
၆၆၅ ချမ်းသာကီး ကမ်နီးပိုက်ေမာလုပ်ငန်း တိုးေကျးရွာ၊ ေဒးဒရဲမိနယ်
၆၆၆ အားသစ် ငါးေမွးြမေရးှင့်

နန်းဦးလွငေ
် ကျးရွာအုပစ
် ု၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်

ငါးသားေပါက်လုပ်ငန်း
၆၆၇ ပင်လယ်ြပာ ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

အမှတ(် ၃၃၂)၊ ေဗျာသလန်းေကျးရွာအုပစ
် ု၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်၊
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
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၆၆၈ MYANMAR CHEMICAL MART
COMPANY LIMITED

လိပ်စာ
အမှတ(် ၈၃)၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ စက်မဇုန်(၅)၊ လင်သာယာမိ၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၆၆၉ ဟိန်းဓန ဆန်စက်လုပ်ငန်း

အမှတ် (၂)၊ အြပင်ေဈးေတာင်ပိုင်း၊ ေရဘိုမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၆၇၀ နန်းထိပ်ေခါင် ကုမဏီလီမိတက်

(၄၁-၄၂) လမ်းှင့် (၆၂-၆၃) ကား၊ ှင်းဆီလမ်းသွယ်၊ အမှတ် (Na
4/87)၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မေလးမိ

၆၇၁

တိုးလဖိ
ံ း ဆန်စက်

၆၇၂ စိန်သစ် စက်မ လက်မ ပဲ၊ စပါး

ေရနံ့သာေကျးရွာ၊ မတရာမိနယ်၊ ြပင်ဦးလွင်ခိုင်၊
မေလးတိုင်းေဒသကီး
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ေရတာရှည်မိနယ်၊ ထန်းကုန်းရွာ

ေခေလှစက် လုပ်ငန်း
၆၇၃ သာကိးု မာရီတိုင်း ကုမဏီလီမိတက်

အမှတ် (၁၂၄/၁၂၆)၊ ပထမထပ်၊ လမ်း (၅၀) အလယ်ဘေလာက်၊ အမှတ်
(၁) ရပ်ကက
ွ ၊် ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၆၇၄ Eadite Parla Company

F-21, Sabei Street, Chan Thar Shwe Pyi Housing, No.(10)
Extension Ward, East Dagon Tsp, Yangon

၆၇၅ ေအးချမ်းရိပ် သစ်ခွဲစက်ှင့်
သစ်အေချာထည်လုပ်ငန်း
၆၇၆ ဘဲေလး အထူးချပ်ဖိနပ် လုပ်ငန်း

အမှတ် (၂၇၅)၊ (၇) လမ်း၊ ရန်ကုန်စက်မဇုန်၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
အမှတ် (၂၂၄)၊ ဝဇီရာ (၁) လမ်း၊ (စ) ရပ်ကက
ွ ၊်
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၆၇၇ Royal Alpha Co., Ltd.

အမှတ် (၁၈/ဂ)၊ ကေမာဇရိပ်သာလမ်း၊ ေရေတာင်ကား (၁) ရပ်ကက
ွ ၊်
ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၆၇၈ PEARL YADANA SOFTWARE
SOLUTION COMPANY

အမှတ(် ၆၇)၊ ပထမထပ် အလယ်ခန်း၊ အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊
ပုဇွန်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၆၇၉ ေရြမင့်မို (ခ) ေရြမင့်သူ ဆားစက်

ြမစာရပ်ကွက်၊ ေြမာင်းြမမိ

၆၈၀ ဦးြမင့်ဦး ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမှတ် ၄၇၊ ၁၁ လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်

၆၈၁ ဦးြမင့်လွင် ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမှတ် (၃)၊ စံပယ်လမ်းသွယ် (၃) လမ်း၊
ဘိုးလိန်းေအာင်မဂလာရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်

၆၈၂ ေဒခင်ခင်ဝင်း

အမှတ် (၃၆)၊ စည်ပင်လမ်း၊ ၁၉ ရပ်ကက
ွ ၊် ဒဂုံေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်

ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
၆၈၃ ေရအိမ်ှင့် သားများ

အမှတ် (၁၁၃ )၊ နယ်ေြမ (၁)၊ ဟိမ
ု န
ွ ရ
် ပ်ကက
ွ ၊် မူဆယ်မိ၊
ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း

၆၈၄ Lotus Himiko Co., Ltd.

အမှတ-် D ၊ ၂၃/၂၄၊ ေမခလမ်း၊ ေမခရိပ်သာ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်

၆၈၅ Brave Ocean Service Company

ွ ၊် ေြမာက်ဒဂုံ၊ ရန်ကုန်
အမှတ် (၅၀)၊ ှင်းဆီမိင်လမ်း၊ ၂၇ ရပ်ကက

Limited
၆၈၆ ဦးစိုးမင်းဝင်း ငါးေမွးြမေရးအစာှင့်
ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

တွံေတးမိနယ်၊ သဝန်းေတာေကျးရွာအုပ်စု၊ ကဲသလင်းေကျးရွာ၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
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လိပ်စာ

၆၈၇ ဦးေကျာ်ဝင်း ငါးေမွးြမေရးလုပင
် န်း

သဝန်းေတာေကျးရွာအုပစ
် ု၊ ကဲသလင်းေကျးရွာ၊ တွံေတးမိနယ်

၆၈၈ သင်းပျေမ
ံ း မုန့်လုပ်ငန်း

ဗိုလ်ချပ်လမ်းှင့် ဖွားဘက်ေတာ်လမ်းေထာင့်၊ မုံရွာမိ၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၆၈၉ ဦးနီလင်း ဂုံေလာ် ေဘထုပ်လုပ်ငန်း

ပေတာ်ေကျးရွာ၊ မိုးညိမိနယ်၊ သာယာဝတီခိုင်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၆၉၀ Shwe Kyun Swel Trading

အမှတ(် ၁၂၃၉)၊ သီရီေဇယျာလမ်း၊ (၅) ရပ်ကက
ွ ၊် လင်သာယာမိ

Company Limited
၆၉၁ Thu Htut Kaung Trading Company အမှတ် ၉၀(စီ)၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဆရာစံရပ်ကက
ွ ၊် ဗဟန်းမိနယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
၆၉၂ ထွဋ်ြမတ်ေကျာ် ကုမဏီ

စိန်ပန်း-ဆင်တိုင်၊ အကွက် ၃၄၀၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မေလး

၆၉၃ ေရြမင့်ဘရားသား

မန်ငံရွာ၊ ကွမ်ဟယ်ေကျးရွာ၊ နမ့်ဆန်မိ၊ ေကျာက်မဲခိုင်

အဆင့်ြမင့်အချေြခာက်
ိ
၆၉၄ ဦးဘသိန်း (ခ) ဦးသန်းိုင်

၁၁၈၊ ေရတာရှည်လမ်းေဟာင်း၊ ေရတာရှည်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်

သမတနိဗာန်ကုန်ှင့် သကနး် တိက
ု ်
၆၉၅ စိန်ရတနာ လက်ဖက်လုပ်ငန်း

4/19၊ ပတြမားလမ်း၊ ေကျာက်မဲမိ

၆၉၆ ိုင်ေတာ်ဝင် စိုက်ပျးေမွ
ိ းြမေရးှင့်

အမှတ် ၁၆၀၊ ၇ လွာ၊ ဘုရင့်ေနာင်တာဝါ၊ ကမာရွတ်မိနယ်

ေဆာက်လုပ်ေရးကုမဏီ
၆၉၇ Century Royal Nagaya Co., Ltd.

37 A ၊ ြပည်လမ်း၊ ၇ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်

၆၉၈ ဦးမင်းမင်းထွန်း (ပီနံအိတ်ချပ်

ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ကွမး် ခံရပ်ကက
ွ ၊် တွံေတးမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

လုပ်ငန်း)

