
ပူးတွဲ

စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၁ သံလွင်ေအး စက်မကုမဏီ - 

အေအးခန်းစက်ုံ
နယ်ေြမ(၁၀)၊ စမငး်ကုန်းရပကွ်က်၊ အစငစ်ြံပေကျးရာွ၊ ေရးမိနယ်၊ 
မွန်ြပည်နယ်

၂ ြမန်မာေရဇာမဏီ 
စက်မကုမဏီလီမိတက်

အမတှ(်၈၂)၊ ြမမာလာလမ်း၊ သာေကတစက်မဇနု၊် ရန်ကုန်

၃ Fortune International Limited Building (12), MICT Park , University Hlaing Campus, Hlaing 
Township, Yangon

၄ ARSHA THAR INTERNATIONAL 
COMPANY LIMITED

အမတှ(်၂)၊ သစ်ေတာလမ်း၊ ေစာရန်ပိုင် အေနာက်ရပကွ်က်၊ 
အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၅ ထူးထက်ေအာင ်ငါးဖမ်းေရယာဉ ်
အုပစ်၊ု ဦးအကိငး်(ခ) ဦးေအာငေ်ကျာ်

အမတှ ်(၅၆)၊ ြမကန်သာလမ်း၊ ၂ ရပကွ်က်၊ ခရမ်းမိ၊ ရန်ကုန်

၆ ဦးဝငး်ိုင ်ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အမှတ(်က-၁၀/ေအ)၊ သီရိမဂလာလမ်း၊ ရာွမအေရှရပကွ်က်၊ 
အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၇ Myanmar Belle Company Limited Thu Nandar Street, No. (27), Thu Mingalar Houseing (1), 
Thingangyun Township, Yangon

၈ Crystal Diamond Livestock 
Company Limited

အမတှ(်၂)၊ ဗိုလ်ေအာငေ်ကျာ်လမ်း၊ စက်မဇုန် (၄)၊ လငသ်ာယာမိနယ်၊
 ရန်ကုန်မိ

၉ ဦးေမာငေ်မာငေ်အာင ်
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းေရယာဉ်လုပ်ငန်း

အမတှ(်၉၃) သံလငွလ်မး်၊ ကမာရွတ်မိနယ်

၁၀ UNITED K.M.K COMPANY LIMITED အမတှ ်(၁)၊ အငး်ယားလမ်း၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၁၁ ခုိငဇ်ငေ်ယာ် ေရာင်းဝယ်ေရး 
ကုမဏီလီမိတက် (ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

အမတှ(်၄၄၁)၊ ပိေတာက်ေရဝါလမ်း၊ ေနာက်လယ်ရပ်၊ မိတ်မိ၊ 
တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၁၂ ေရနဒီေရရည ်ေရထွက်ပစည်း 
ဖမ်းဆီးေရာင်းဝယ်ေရး

အမတှ(်၃၃/စ)ီ၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ပိေတာက်ေရဝါရပ်ကွက်၊ 
ေကာ့ေသာင်းမိ

၁၃ ဦးထွန်းိုင်ဦး ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အမှတ ်(၆၃၇)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ကက်စားြမင်ရပ်၊ ထားဝယ်မိ

၁၄ ဦးမျ ိးသူရေကျာ ်
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမတှ(်၅၉)၊ စီလမ်း၊ ကန်ကီးရပ၊် မိတ်မိ

၁၅ Thuriya Win Manufacturing 
Company Limited

အမတှ ်(၄၂)၊ ေရသရဖီရိပ်မွန်၊ ဘုရင့်ေနာငလ်မ်းမကီး၊ ကမာရွတ်မိနယ်

၁၆ ေအာငဦ်း သစ်အေြခခံ စက်မလုပ်ငန်း
 ကုမဏီလီမိတက်

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

ဒုတိယအကိမ ်Covid-19 Fund မ ှတတိယအသုတ ်ေချးေငွ ခွင့်ြပေပးရန ်စိစစ်အတည်ြပသည် ့
ကုမဏီ/လုပ်ငန်းများစာရင်း
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၁၇  Best Colour Company Limited  No. 90(C), Kabar Aye Pagoda Road, Sayar San Ward, Bahan 

Township, Yangon 

၁၈ Reva Co., Ltd. တုိက်- ၇၊ အခနး် ၃/၄၊ ေနကာ သာယာကုနး်လမ်း၊ ပုဇနွ်ေတာင်မိနယ်၊
 ရန်ကုန်

၁၉ Peace Brothers Industry ေအးရိပ်သာလမ်း၊ ၃၈x၃၉ ကား၊ မုံရွာစက်မဇုန်
၂၀ ပထမထိပ်တန်း ကုနထ်တု် 

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

၂၁ Mandalay Emperor Co., Ltd. No (PaPa-34/4), Yadanapon Quarter, Industrial, Mandalay 
Region, Myanmar

၂၂ Myanmar Feed Industries & 
Breeding Co., Ltd.

အမတှ(်၈၆)၊ ပတြမားလမ်းှင့် မဟူရာလမ်းေထာင့်၊ 
သာဓကုနစ်က်မဇနု၊် ေရြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန်

၂၃ Triple "A" Cement Int'l Co., Ltd. အမတှ ်(၃၉၆)၊ ၈၁ လမ်း၊ ၃၀ x ၃၁ လမ်းကား၊ ချမ်းေအးသာစံမိနယ်၊
 မေလးမိ၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး

၂၄ Lucky Bag & Swallow Plastic 
Trading Co., Ltd.

အမတှ(်၂၀)၊ အေရှြမင်းပိငက်ွငး်လမ်း၊ တာေမွ၊ ရန်ကုန်

၂၅ ဦးတင့်ေဆ ွ(ငါး၊ ပုဇနွ ်ေမွးြမေရး) ကွငး်အမတှ ်(၁၀၉)၊ မိေတာ်စညပ်င်လမ်း၊ ရန်ကုန်ေပါက်ေကျးရာွ၊ 
တွံေတးမိနယ်

၂၆ ဦးလှသန်း ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အမှတ-် ၁၄၁၊ ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ ြမစ်ငယ်ရပ်၊ မိတ်မိ

၂၇ ေအာင်သန့်ဇင ်အုပစ် ု
ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမတှ(်၃၂၄)၊ က-၅ လမ်း၊ အေနာက်ကိကုန်းရပက်ကွ၊် 
အင်းစိန်မိနယ်

၂၈ ဦးကင်ဟင ်(ပင်လယ်ကမ်းေဝး 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

ေညာင်တန်းတံတား၊ ပုဇနွ်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၉ ဦးတင့်ေဆ ွ(လွင်ဖိး 
ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငနး်)

ကွငး်အမတှ ်(၁၁၅၄၊ ၁၁၅၄-က/ ၁၁၅၈)၊ ေကွတန်းရညှေ်ကျးရာွ၊ 
ပဲခူးမိ

၃၀ Mapco Nay Pyi Taw Co., Ltd. No. 1669, Malzali Gone Village, Pyinmana Tsp, Nay Pyi Taw

၃၁ ေအာင်ြမတ်ဖိး အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 
ကုမဏီလီမိတက်

ပေထာ်ပထက်ကန်း၊ ကန်းစုမိနယ်၊ မိတ်ခိုင်၊ 
တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၃၂ ြပည့်ဖိးထွန်း အင်တာေနရှင်နယ ်
ကုမဏီလီမိတက်

ပေတာ်ပထက်ကန်း၊ ကန်းစုမိနယ်၊ မိတ်ခိုင်

၃၃ Orchard Company Limited 70/one၊ ေရဂုံတိုင်လမ်းမ၊ ဗဟန်းမိ
၃၄ Nutri Best  Myanmar အမတှ ်၅၊ ကေမာဇလမး်၊ ေရေတာင်ကား (၁) ရပကွ်က် ၊ ဗဟန်းမိ

၃၅ THANTWE MARINE PRODUCTS 
COMPANY LIMITED

No . (170), U Tayoke Gyi Street, Industry Zone (4), Hlaing 
Tharyar Tsp, Yangon
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၃၆ ေအာင်သေြပ 

ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငနး်ငှ့် 
ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

ကွငး်အမတှ ်(၉၄၄)၊ ဦးပိုင ်၄၄/၄၊ ေကျာင်းရွာေကျးရွာ၊ မအူပင်မိနယ်၊
 ဧရာဝတီတုိငး်

၃၇ ဦးသန့်စင ်ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငနး် ေညာငကု်နး်ေကျးရာွ၊ ခရမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်ေတာငပ်ိုင်းခိုင်
၃၈ ဉီးေသာငး်ကည ်ငါးေမွးြမေရး ကဒုံေကျးရာွအုပ်စ၊ု တွံေတးမိနယ်၊ ရန်ကုန်
၃၉ ဉီးခန့်မှးေအာင ်ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငနး် ကမာကလေူကျးရာွ၊ ခရမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်

၄၀ ြမြမင့်မိုရ ်မုန့်မျ ိးစုံလုပ်ငန်း အမှတ ်(၁၅)၊ ဆင်ေပါက်လ ှ(၃) လမ်း၊ ပခုကမိ
၄၁ ြပည်ေတာ်ေအး ဆန်စက် အမှတ်- ၃၀၊ ြပည်လမ်း- ရန်ကုန်၊ လမ်းချ ိးရပ်၊ ဘုရင့်ေနာငရ်ပ်ကွက်၊ 

ဥကံမိ၊ တိုက်ကီးမိနယ်၊ ေြမာက်ပိုင်းခိုင်

၄၂ ဦးညညီေီအာင ်
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ပိေတာက်လမ်း၊ အဏဝါရပကွ်က်၊ ေကာ့ေသာင်းမိ

၄၃ ဦးစန်းြမင့ ်(ေအာငေ်ကျာေ်ဇာ 
မိသားစ)ု သဘာဝေရငန်ပုစွန ်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

တမံကီးကုန်းေကျးရာွ၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

၄၄ ဦးလှဘုန်းိုင် ကမး်ေဝးေရငန ်ငါးမတု်
 ေမာ လုပ်ငန်း၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း 
(ြမန်ြပည်ေအာင ်ေရယာဉ်)

ေအရာေကျးရွာ၊ ဘိုကေလးမိနယ်

၄၅ ေရြပည်စိုး မိသားစ ုသဘာဝေရငန ်
ပုဇနွ်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ရမှး်ေချာငး်ေကျးရာွ၊ ေကျာက်တန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၄၆ ဦးလှရှိန ်ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း 
(ကိုယ်စားလှယ်လဲသ-ူ ဦးေကျာ်မိုးရှိန)်

No.(9/Ka), Kone Myint Yeik Thar Street, (6) Ward, Mayangone 
Township, Yangon. 
အမတှ(်၃၂)၊ ၇ လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်

၄၇ ဦးထွန်းမင်း (ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း) အမတှ ်(၂၃)၊ (၂၄) လမ်း၊ လသာမိနယ်

၄၈ ေဒစံရင ်(ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း) အမတှ ်(၃) ရပကွ်က်၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၉ Sein Myo Daw Co., Ltd. အမတှ ်၁၅/၁၆၊ ဗဟိုစညအိ်မ်ယာ၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၅၀ ေအာင်ြမတ်ဟိန်း  ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းှင့်
 ငပိကိတ်စက်လုပ်ငန်း

ေနာက်မီးေကျးရာွ၊ အမာမိနယ၊် ဖျာပုံမိ

၅၁ ေဒကျင်ပု (DKH) ငါးေမွးြမေရးငှ့် 
ငါးစို၊ ငါးေြခာက်လုပ်ငန်း

အမတှ ်(၅၀၆)၊ (က+ခ) ေအာင်သုခလမ်း၊ (၈) ရပကွ်က်၊ 
လငသ်ာယာမိနယ်



4

စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၅၂ ေဒြဖြဖလွင ်ငါးေမွးြမြခငး် လပုင်နး် ကွငး်အမတှ် (၇၈၆/က)၊ ဦးပိုင်အမှတ(်၁)၊ တမံကီးေကျးရာွ၊ 

ခရမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၅၃ ဦးဝင်းေအး အင်းလုပ်ငန်း စပါးိုေကျးရွာ၊ ဝါးခယ်မမိ
၅၄ ေဒြမတ်ြမတ်မွန ်(ေအာင်စိန်လွင ်(၅)

 ပင်လယ်ငါးဖမ်း စက်ေလှလုပ်ငန်း)
အမတှ(်၃)၊ စပယ်လမ်းသွယ ်(၃) လမ်း၊ 
ဘိုးလိန်းေအာငမ်ဂလာရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၅၅ ြပည့်ဖိးေအာင ်
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း (ဦးေရွန့)်

အမတှ ်၃ ရပကွ်က်၊ စံြပ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ၊ ဧရာဝတီတုိငး်

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

၅၇ သိိေအာင ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အမှတ(်၁၉)၊ ၁၀ လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်
၅၈ ဦးထွန်းထွန်း ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ကွင်းအမှတ ်(၃၅၆)၊ ကနး်ဦးေကျးရာွအုပ်စ၊ု ေညာင်တုန်းမိနယ်၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၅၉ ဦးြမလင ်ငါးပိကိတလ်ပုင်နး်ငှ့် 
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမတှ(်၁) ရပကွ်က်၊ ေနာက်မီးေကျးရာွ၊ အမာမိ၊  ဖျာပုံမိနယ်၊ 
ဧရာဝတီတုိငး်

၆၀ MIN LATT COMPANY LIMITED No.63, 29 St., First Floor (R), Pabedan, Yangon 11141, Myanmar

၆၁ ရတနာ (ကငး်မနွ်) ငါးဖမ်း အမှတ(်147)၊ ငိမ်းချမ်းေရး (၂) လမ်း၊ ေရပုန်းရပ်၊ မိတ်မိ
၆၂ ဦးြမစ ံကမ်းေဝးငါးဖမ်း လုပ်ငန်း ကံေတာကွက်သစ်ရပ်၊ မိတ်မိ
၆၃ ဦးေအာင်မိုး ေရလုပ်ငန်း (ငါးဖမ်း) ဘုရားကုိးဆူရပ၊်  မိတ်မိ

၆၄ ိုင် မိသားစ ုေမွးြမေရးလုပ်ငန်း အမှတ(်၈၉)၊ ပန်းတိုင်ေကျးရွာ၊ ထန်းတပင်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၆၅ ဦးဝင်းကိုကို ေရလုပ်ငန်း (ငါးဖမ်း) ြမစ်ငယ်ရပ်၊ မိတ်မိ

၆၆ ေကာင်းထက်ေရရည ်ေမွးြမေရး ခံ နဝေဒးရပ်ကွက်၊ သဇငလ်နှယေ်ြမ၊ ြပည်မိ၊ ပဲခူးတိုင်းအေနာက်ြခမ်း

၆၇ ေရေတာင ်မုန့်လုပ်ငန်း ၂/၅၆၊ ကန်ေတာ်ကီးလမ်း၊ ချမ်းေြမ့ေအာငစ်ည်ရပ်ကွက်၊ ကေလးမိ

၆၈ ဦးဝင်းြမင့ ်ေရလုပ်ငန်း (ငါးဖမ်း) ကွက်သစရ်ပ၊် မိတ်မိ
၆၉ ရရဲင့်ထွန်း ဆန်စက် အမှတ်(၆/၂)၊ သကန်းကီးကားလမ်း၊ (၁)ရပကွ်က်၊ လပွတာမိ

၇၀ ဦးြမင့်ေဇာ်ေအာင် (ကနသ်ာယာ 
ေနလှန်းဆားကမ်း ထုတ်လုပ်ငန်း)

အုတ်ဖိုေကျးရွာ၊ သကယ်ေသာငတုိ်က်နယ်၊ ငပုေတာမိနယ်၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၇၁ ဦးတငသိ်န်း (ဆားလုပ်ငန်း) မကျးီပငတ်ိုက်နယ်၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတုိငး်
၇၂ ေအာငမ်ဂလာ ဆန်စက်ှင့် 

ဆန်စပါးပွဲုံလုပ်ငန်း
ဘုရားပျ ိလမ်း၊ ေညာငပ်ငသ်ာရပကွ်က်၊ ေဝါမိ
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၇၃ ေရဆငမ်င်း ဂျအံမန့်ကိတ်လုပ်ငန်း လလ-၇၇/၃+၄/၁၉+၂၀၊ ၄၇ x ၄၈ ကား၊ မကရာလမ်း၊ စက်မဇုန် ၂၊ 

ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်

၇၄ ဦးခငေ်မာငေ်ဌး ေရခဲစက် ဇရပ်ကွင်းေကျးရာွ၊ သပိတ်ေကျးမိ
၇၅ ေငေွသာငယံ် ဆားကိတ်လုပ်ငန်း ၄၅၃(က)၊ စဉ့်အုိးဖိုလမ်း၊ အမတှ(်၁)ရပကွ်က်၊ ပုသိမ်မိ၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၇၆ မိဘေမတာ ဆန်စက်ှင့် ဆန်ပွဲုံ ကန်ပတ်လမ်း၊ (၁၁) ရပကွ်က်၊ ေတာင်ငူမိ
၇၇ ဦးဝင်းိုင ်ဆားလုပ်ငန်း ေကာကေ်ကွအေရှကွငး်၊ မကျးီပင်ေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်

၇၈ ဉီးလဝှငး် ေနလှန်းဆား ထုတ်လုပ်ေရး ငပုေတာမိနယ်၊ ကညငေ်ချာငး်အုပ်စု၊ မဲခရဲတိုက်နယ်၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၇၉ ေဒေကစေိမး ဥစားကက် 
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

အမတှ(်၅၆) ၄၆/၁၅ ရပကွ်က်(၂) ေအးသာယာမိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၈၀ ဦးစိုးညညီ ီ(ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) ြမင်းကဆိပ်ေကျးရွာ၊ ကန်ကီးေထာင့်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၈၁ ဦးစိုးသန်းထွန်း 
ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

လင်းဝင်းကီး၊ ကွက်ြပင်ကီး၊ ပုသိမ်မိ

၈၂ April 9 ေသာက်ေရသန့် အမှတ(်၄၇)၊ ြပည်သူ့လမ်း၊ ေမာင်ငံ၊ အလယ်တန်းရပ်၊ ေမာ်လမိင်မိ

၈၃ ေဒသူဇာေအာင ်
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမတှ(်၁၇၃)၊ ၄ ရပကွ်က်၊ ရတနာလမး်၊ ဖျာပုံမိ

၈၄ ေဒခင်မာေအး ေနလှန်းဆားကမ်း 
ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း

၁၇၁၄+၁၇၁၅ မေဒါ့ကန်ကွင်း၊ မကျးီပင်ရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၈၅ အုိစစ ်ေသာက်ေရသန့် အမှတ(်၂၄)၊ မုိးညိတနး်လမ်း၊ မိးုညိတနး်ရပကွ်က်၊ အုတ်ဖိုမိ၊ 
သာယာဝတီခိုင်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၈၆ ဦးလင်ဝင်းေဌး 
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

မိမရပကွ်က်၊ ကျ ိကမီမိ၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်

၈၇ ေဒြဖြဖသင်း (ခ) ေဒြဖြဖဝင်း 
ငါးလုပ်ငန်း

သေြပသာရာွ၊ မတရာမိနယ်၊ ြပငဦ်းလငွခ်ိုင်

၈၈ ေနတံခွန ်ငါးပိကိတ်လုပ်ငန်း ဖျာပုံခိုင်၊ အမာမိ၊ ေနာက်မီးေကျးရာွ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၈၉ ဦးထွန်းေအာင်ေကျာ ်
(ပင်လယ်ကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

အမတှ(်၂၁၅)၊ (၅)လမ်း၊ ေနာက်လယ်ရပ်၊ မိတ်မိ၊ 
တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၉၀ ေအာငေ်ကျာဦ်း ကမ်းဦးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ေလာငး်လုံးမိနယ်၊ ေမာင်းမကန်ေကျးရွာ၊ တနသာရီတိုင်း

၉၁ ဉီးမငး်မငး်ထွန်း (ထက်ထက်ေကျာ-်၁)
 ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမှတ်၂၇၊ ဂုဏ်ုံအေနာက်လမ်း၊ ထားဝယ်စုရပ်၊ မိတ်မိ
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၉၂ ဦးသိန်းဇ ံကျားပါးစပ ်

ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
မန်ကျည်းကန်းေကျးရွာ၊ ေရြမစ်ကီးေကျးရွာ၊ ကန်းစုမိနယ်

၉၃ ေဒေအးေအးသင်း 
ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ေလာင်းလုံမိနယ်၊ ေမာင်းမကန်ေကျးရွာ

၉၄ ဦးအင်ရှိန ်ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ေကျာက်ဆငေ်ကျးရာွအုပ်စု၊ သေဘာ့ဆိပ်ရွာ၊ ေလာင်းလုံးမိနယ်

၉၅ ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငနး် (ဦးရဲနွ့)် မိသလင်ေကျးရွာ၊ ကျ ိက်လတ်မိ၊ ဖျာပုံခိုင်

၉၆ ဦးအင်ေမာင်ေရ ဂျငး်ခ ု
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ေရကန်ေတာင်ေကျးရွာ၊ ကန်းစုမိနယ်

၉၇ ဦးသန်းေထွး (ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း) ေကျာက်ဆငေ်ကျးရာွအုပစ်၊ု ြပင်ကီးရွာ၊ ေလာင်းလုံမိနယ်

၉၈ ဦးထိန်ဝင်း (ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း) ပန်းတင့်အငး်ေကျးရွာ၊ ပန်းတင့်အငအု်ပ်စု၊ ေလာင်းလုံမိနယ်

၉၉ ဦးခင်ထွန်း ကင်းမွန်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အမှတ(်၃၂)၊ ဗိုလ်တာယာလမ်း၊ သာေကတရပကွ်က်၊ မိတ်မိ

၁၀၀ ေဒခင်ခငေ်ထွး 
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ေအာင်သုခရပ်၊ ကျ ိကမီမိ၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

၁၀၁ ဦးေအာငေ်ကျာ်ခိုင ်(ေအာင် 
ငါးသားေပါက်ှင့် ငါးေရာငး်ဝယေ်ရး)

အမတှ-် ၁ ရပကွ်က်၊ ေရဘိုမိ

၁၀၂ ဉီးေကျာ်ြမင့်ေအာင ်(အဏဝါပုသိမ)် 
ငါးေမွးြမေရး

၃/၂၁၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ေချာင်းသာမိ

၁၀၃ ဦးသိန်းဦး ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ခိုင်သဇင်လမ်း၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ

၁၀၄ ကုိေအးမင်းလွင ်ေရထွက်ပစည်း 
ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရးှင့် 
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ခါးြပတ်ေကျးရာွ၊ အမာမိနယ၊် ဖျာပုံမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၀၅ ဖိး ပင်လယ်ကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလုပ်ငနး် ေနာက်မီးေကျးရာွ၊ ဖျာပုံမိနယ်

၁၀၆ ဉီးေအာင်ြမင့ ်ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ေလာငး်လုံမိနယ်၊ သေဘာ့ဆိပ်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၁၀၇ ဦးေဇာ်မငး်ထွန်း 
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

နယ်ေြမ (၂)၊ အစငေ်ကျးရာွ၊ ေရးမိနယ်

၁၀၈ ေဒေနြခညမ်ိုးထက ်ဂျငး်၊ ခ ု
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

စခန်းသစ်ေကျးရွာ၊ ကန်းစုမိနယ်

၁၀၉ ေအာငေ်ဇယျ (ဦးြမင့်ေအာင)် 
ငါးေမွးြမေရးငှ့် 
ငါးသားေပါက်လုပ်ငန်း

အမတှ ်(၁) ရပကွ်က်၊ ေရဘိုမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၁၁၀ ဦးေအာငေ်ကျာမ်ျ ိး (K ပိုင်ပငလ်ယ ်

ကမး်နးီ/ကမး်ေဝး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
အေဘာ်ေကျးရွာ၊ ေရးမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

၁၁၁ ဦးေအာငလွ်င ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အမှတ-်၁၄၁၊ ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ ြမစ်ငယ်ရပ်၊ မိတ်မိ
၁၁၂ ေဒခတာလင ်(ေရငံပုဇွန ်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
ေချာင်းဝေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၁၃ ဦးေကျာလ်ငး်ေအာင ်
ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငနး်

အုတ်တွင်းေကျးရွာ၊ ဟုိငး်ကီးကန်း

၁၁၄ ဦးေကျာစုိ်းမုိး ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ေချာင်းတွငး်ေကျးရွာ၊ အမတှ ်(၄)၊ ရာွမ (ခ) နယ်ေြမ၊ ဖျာပုံမိ

၁၁၅ ဦးေဖသနး် (ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း) သေဘာ့ဆိပ်ေကျးရွာ၊ ေကျာက်ဆငေ်ကျးရာွအုပစ်၊ု ေလာင်းလုံမိနယ်၊
 တနသာရီတိုင်း

၁၁၆ ဦးဝငး်မငး်ထွန်း 
ဝက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

မိမ(၃)၊ ေလးအိမ်စု၊ ပန်တန်ဆာမိ၊ ေညာင်ေလးပင်မိနယ်

၁၁၇ ဦးသနး်ထနွး် ေနလှန်းဆားကမ်း 
ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

မရမ်းကွင်းေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ၊ ငပုေတာမိနယ်

၁၁၈ ဦးြမင့ေ်ရ (ပင်လယ်ကမ်းေဝး 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

ေကျာက်ေချာင်းရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၁၉ ဦးရဝဲငး်လင ်ေရငံပုဇွန ်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ဝါးကုန်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်

၁၂၀ ဦးစိန်ြမင့ ်ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ပိန်းအင်းအုပ်စု၊ ေဘာတလင်းေကျးရွာ၊ ေလးမျက်ှာမိ
၁၂၁ လပကီ်းဆဗဲငး် ပင်လယ ်ကမး်ေဝး 

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
ဖျာပုံခိုင်၊ အမာမိနယ၊် ေနာက်မီးေကျးရာွအုပ်စု

၁၂၂ ဦးေကျာေ်ကျာ်မိုး 
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငနး်)

မကျးီကုန်းေကျးရာွ၊ ေရြမစ်ကီးေကျးရာွအုပ်စု၊  ကန်းစုမိနယ်၊ 
တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၁၂၃ ေဒနန်းသီရိမာလာ 
ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငနး်

အမတှ(်၈၅)၊ ဦးပိုင်အမှတ(်၂၂၈)၊ ေဖာင်းေတာအင်း၊ ဆင်ေတာင်အုပ်စု၊ 
ဒီေမာဆ့ိုမိနယ်။ တွင်း (၈၅)၊ ပိုင ်(၂၂၈)၊ ဝသဲီကူးေကျးရာွ၊ 
ဆင်ေတာင်အုပ်စု၊ ဒီးေမာ့ဆိုမိနယ်

၁၂၄ ဦးသက်ဦး (ပင်လယ်ကမ်းေဝး 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

အစငေ်ကျးရာွ၊ ေရးမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

၁၂၅ ေဇယျာြမတ ်ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငနး် ေနာက်မီးေကျးရာွ၊ ဖျာပုံမိနယ်

၁၂၆ ဦးေကျာလ်ငွ ်(ငါးေမွးြမြခငး်လုပ်ငနး်) ေချာငး်ကမ်းကီးအုပ်စ၊ု ေချာငး်ကမ်းကီးရာွ၊ သဲကုန်းမိနယ်

၁၂၇ ေဒကုလားမ ကမး်ေဝး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ေကျာက်ေချာင်းေကျးရာွ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ

၁၂၈ ဦးခငေ်မာင်ြမင့ ်
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ဝိဇယလမ်း၊ ေအာငသု်ခရပက်ကွ၊် ကျ ိကမီမိ၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၁၂၉ ဦးေရေအာင ်ကျားပစပ်ေရလုပ်ငန်း မစနး်ေအာေ်ကျးရာွ၊ ေရြမစ်ကီးအုပ်စု၊ ကန်းစုမိနယ်

၁၃၀ ဦးုိငဦ်း (ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း) ေမာင်းမကန်ေကျးရွာ၊ ေလာင်းလုံးမိနယ်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၁၃၁ ဦးေအာငစ်ိုး ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း သေဘာဆိပ်ေကျးရွာ၊ ေကျာက်ဆင်အုပ်စု၊ ေလာင်းလုံမိနယ်

၁၃၂ ကုိေဇာမ်ငး်ဦး ေရထွက်ပစည်း 
ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရး လုပ်ငန်း

ေနာက်မီးေကျးရာွ၊ ဖျာပုံမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၃၃ ေဒသက်သက်ြဖ 
ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ေမာင်းမကန်(၅)၊ ေလာင်းလုံမိ

၁၃၄ ဦးသက်ကုိေထးွ 
ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ေကျာက်ဆငေ်ကျးရာွအုပစ်၊ု ြပင်ကီးရွာ၊ ေလာင်းလုံမိနယ်

၁၃၅ ဦးေဂျညညီစီိုး ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ေကျာက်ဆငေ်ကျးရာွ၊ ေလာင်းလုံးမိနယ်

၁၃၆ ေဒမိုးမိုးခိုင ်ေရထွက်ပစည်း 
ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

ဗာပင်ေကျးရွာ၊ အမာမိနယ်

၁၃၇ ဉီးေကျာ်ေမာင ်ငါး၊ ပုဇနွ်ေမွးြမေရး ကိမ်ေခွေမာေ်ကျးရာွ၊ ေပါက်ေတာမိနယ်

၁၃၈ ဦးေမာငသ်နး် ဟာလာဆန်စက် ဘဲခိုးကိမ်ေချာင်းေကျးရာွ၊ ပုဏားကန်းမိနယ်
၁၃၉ ဦးထွန်းရှိန ်ဘဲေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ေအာက်တံခွန်တိုင်ေကျးရွာ၊ တုိက်ကီးကုန်းရာွ၊ ကန်ကီးေထာင့်မိနယ်

၁၄၀ SUNDAY ွားေမွးြမေရး ငိမ်းချမ်းသာစံေကျးရွာ၊ ပုသိမ်ကီးမိ
၁၄၁ ဦးသူရေစာသိန်း (ိုစားွား ေမွးြမေရး

 လုပ်ငန်း)
အမတှ-် ၈၇/ B၊ ကေမာဇလမး်၊ သစ်ေတာရပ်၊ ေတာင်ကီးမိ

၁၄၂ ဦးထွန်းထွန်းိုင် (ဥစား 
ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

2/475၊ သက်တန့်လမ်း၊ ဘရုားြဖရပက်ကွ၊် ေတာင်ကီးမိ

၁၄၃ ဦးကည်ြမင့် (ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) ကုိးဆူရပကွ်က်၊ ကန်ကီးေထာင့်မိနယ်

၁၄၄ ဦးလှသိန်း အသားစား 
ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ပုသိမ်မိ၊ စိုင် ခံေကျးရာွ

၁၄၅ ဝင့်ေနြခည ်ဆန်စက် ေရေတာငတ်န်းလမ်း၊ စစ်ကွင်းမိ
၁၄၆ ဦးေဇာမ်ငး် (ေရငံပုဇွန ်

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
ဒီဒူးကုန်းေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၄၇ ဦးတငကုိ်ဦး ေရငံပုစွန ်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ကျငး်ေကာရာွ၊ ေချာင်းဝအုပ်စု၊ ငပုေတာမိနယ်

၁၄၈ ဦးဝငး်ေဇာ ်ကမး်နးီ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း 
(ဒူးေထာင)်

ပန်းတင်အငး်ေကျးရွာ၊ ေလာင်းလုံမိနယ်
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၁၄၉ ဦးစုိးသန်း ပင်လယ်ကမ်းေဝး 

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းှင့် ေရလငး်ေအာင ်
ငါးပိကိတ်စက်လုပ်ငန်း

ေနာက်မီးေကျးရာွ၊ အမာမိနယ၊် ဖျာပုံ

၁၅၀ ဖိုးလမငး် မုန့်မျ ိးစု ံ
ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

မေနာ်ဟရလီမ်း၊ ေြမာကအ်ငး်ရပက်ကွ၊် ေကာလင်းမိ

၁၅၁ ေဒအမာကည ်ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငနး် ြပည-်ရန်ကုန်လမ်း၊ ေဗာဓရိပကွ်က်၊ အင်းမမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၁၅၂ ေအာငေ်ဌး ဥစားကက် 
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

သိကားရာွ၊ ဥကာေကျာ်အုပ်စု၊ ေြမာက်ဉီးမိနယ်

၁၅၃ ြပည့်စုံလ ံဝိုင်းချပ်ေလ ှငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အမှတ(်၇၇)၊ ရတနာလမး်၊ ထားဝယ်ကမ်းရပ်၊ မိတ်မိ

၁၅၄ ေကျာသိ်နး် ဥစားကက် 
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

တိန်ညိေကျးရွာ၊ ေြမာက်ဦးမိနယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၁၅၅ ဦးသိန်းေဝ ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ပန်းတင့်အငး်ေကျးရွာ၊ ေလာင်းလုံမိနယ်

၁၅၆ ဦးတငကုိ်လွင ်(ပင်လယ်ကမ်းေဝး 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

ကဒုံကနိေကျးရာွ၊ ဘိုကေလးမိနယ်၊  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၅၇ ဦးခငေ်မာငဝ်ငး် ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ေတာင်ှီးေကျးရာွအုပ်စု၊ ဇလပကွ်ငး်ေကျးရာွ၊ ေြမာင်းြမမိ

၁၅၈ ဦးချစဝ်ငး် ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ပုသိမ-်ေငွေဆာငလ်မ်း၊ ကမး်နရီာွ၊ ပုသိမ်မိ

၁၅၉ ဦးဝငး်ခုိင ်ကက်ေမးွြမေရး လုပ်ငန်း အမှတ်(၂၂၆)၊ မိေရာှင်လမ်း၊ ေဘာင်းေတာ်ကျ၊ ပဲခူးမိ

၁၆၀ ဦးဝငး်ေရ ကက်ေမွးြမေရး ခံ ကဲကာကုိင်းရွာ၊ ေကျာငး်ေတာ်ရာအုပ်စု၊ ေပါင်းတည်မိ
၁၆၁ ဦးေဇာဦ်း ကက်အသားတိးု 

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
အမတှ(်၂)ရပကွ်က်၊ ကန်ကီးေထာင့်မိ၊ ပုသိမ်ခိုင်

၁၆၂ ကုိသိန်းိုင ်ေရထွက်ပစည်း 
ေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း

ေဒညိမ်းေကျးရာွ၊ ဖျာပုံမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၆၃ ဦးေနဝငး် (ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း) ပန်းတင့်အငး်ေကျးရွာ၊ ပန်းတင့်အငး်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ေလာင်းလုံမိနယ်

၁၆၄ ဦးသန့်ေဇာ်ဦး (ကမာေကျာ်အလုပ်ုံ 
ပင်လယ်ကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

ေနာက်မီးေကျးရာွ၊ အမာမိ၊ ဖျာပုံမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၆၅ ေဒတငတ်ငေ်သာ ်
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ေရးမိနယ်၊ အစငေ်ကျးရာွ

၁၆၆ ေအာငက်မာ ဆန်ေရွးစက် ဘီ ၂ (၃၇)၊ ေရဘိုစက်မဇနု်၊ ေရဘိုမိ
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၁၆၇ ဦးေဌးေအာင ်(ေနလှန်းဆားကမ်း 

ထုတ်လုပ်ငန်း)
မဲခရဲေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊ ငပုေတာမိနယ်၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၆၈ ေရအုိးကီး ဆစီက် ရပကွ်က်(၃)၊ ဘရုားသံုးဆလူမ်း၊ ကသာမိ
၁၆၉ ဦးေကျာမ်င်းသန်း 

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
ဝန်မယ်ေကျးရွာ၊ သဘွတ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ မိတ်မိနယ်

၁၇၀ ဦးစုိငး်သူ (ပင်လယ်ကမ်းနီး 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

မကျညး်ကနး်ေကျးရာွ၊ ကန်းစုမိနယ်၊ မိတ်မိ၊ 
တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၁၇၁ ဦးေဇာေ်ထးွ ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ေကျာက်ဆငရ်ာွ၊ ေလာင်းလုံးမိနယ်

၁၇၂ ဦးေကျာစုိ်းမုိး ေရငံပုစွန ်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ေချာင်းဝေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊ ငပုေတာမိနယ်၊ 
ဧရာဝတီတုိငး်

၁၇၃ ေကျာေ်ဇာဟိနး် (ပင်လယ်ကမ်းေဝး 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

ေနာက်မီးေကျးရာွ၊ ဖျာပုံမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၇၄ ေအာငခ်န့ေ်ကျာ၊် ေအာင်ခန့်ေကျာ ်(၂)၊
 ေကျာ်ဝငး်ခိုင ်(၃) 
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ေကျာက်ေချာင်းရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ

၁၇၅ ဦးတငသ်နး်ဦး သိမ်းပုိက် ဆီစက်/ 
ဝါစက် လုပ်ငန်း

ြပည်လမ်း၊ ရာွေတာငရ်ပကွ်က်၊ ေအာင်လံမိ

၁၇၆ ဖိးကုေဋေကျာ ်ဆန်စက် ဘုရားလ ှ(ေတာင)် ေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်
၁၇၇ စပံါယ်ဦး ဆီစက်လုပ်ငန်း ၂၃၀/၂၃၂၊ (၂၁) လမ်း၊ ရနေ်ဝးရပ၊် မေကွးမိ
၁၇၈ ဆညက်န ်(ဝါစက် လုပ်ငန်း) နတ်ေမာက်လမ်းေဘး၊ ေပျာ်ဘွယ်မိ
၁၇၉ ေဇာမ်ငး်ေအာင ်ဝါစက် သာယာေအးရပ၊် ကူမဲမိ၊ ေကျာက်ဆည်ခိုင်
၁၈၀ ပမဲငး် ေြမပဲခွဲစက် အမှတ် (၂၅)၊ ဦးလူကီးလမ်း၊ ေခတရာစက်မဇုံ၊ ြပည်မိ
၁၈၁ မဘိေမတာ ဝါစက် ေကျာက်ဆညေ်ကျးရာွ၊ စစ်ကိုင်းမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၁၈၂ ေဒြမြမသွင ်ငါးေမွးြမေရး မတရာမိနယ်၊ သရကန် (မ) အုပစ်၊ု မင်းကန်ေကျးရွာ
၁၈၃ ေဒသန်းသန်းဆင့် 

ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငနး်
ကိကုန်းေကျးရာွ၊ သရက်ငအုူပ်စ၊ု ပန်းတေနာ်မိနယ်

၁၈၄ ဦးထွန်းဗိုလ ်(ပင်လယ်ကမ်းေဝး 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

ကံေမာ်ေကျးရွာ၊ ကန်းစုမိနယ်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၁၈၅ ဦးေအာငေ်ကျာဆ်နး် (ကမး်ေဝး 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

ဗာပင်ြပတ်ေကျးရွာ၊ ဖျာပုံမိနယ်

၁၈၆ ဉီးသူသူမုိး ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ေကျာက်ဆငေ်ကျးရာွအုပ်စု၊ ေလာင်းလုံမိနယ်

၁၈၇ ေဒသူသူဇင ်(ေမွးြမေရးှင့ ်
စိုက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်း)

အမတှ ်(2- B)၊ မှိန်ကနိမ်းေကျးရွာ၊ မုဒုံမိနယ်

၁၈၈ ဉီးစိုးြမင့် ပုဇနွ်ေမွးြမေရး ေချာငး်ဝေကျးရာွအုပ်စု၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်ခွဲ



11

စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၁၈၉ ဦးြမင့်ေကျာ ်(ရင်ခုန်သ)ံ 

ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
သေဘာ့ဆိပ်ရွာ၊ ေလာင်းလုံးမိနယ်

၁၉၀ ဦးေဝလငး်ေအာင် (မျ ိးြမင့်ဟိန်း) 
(ပင်လယ်ကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

အမတှ ်(၁၁၃)၊ (၃)လမ်း၊ ေနာက်လယ်ရပ်ကွက်၊ မိတ်မိ၊ 
တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၁၉၁ ဦးေအးမငး်ဦး ေရထွက်ပစည်း 
ြပြပင်ထုတ်လုပ ်ေရာင်းဝယ်ေရးှင့် 
ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ဗာပင်ေကျးရွာ၊ အမာမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၉၂ ဦးသနး်ထွဋ် (ရပမ်နား) 
(ပင်လယ်ကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

ဖျာပုံခိုင်၊ အမာမိ၊ ေနာက်မီးေကျးရာွ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၁၉၃ ဦးသန့ဇ်င ်(ပင်လယ်ကမ်းေဝး 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

ေအာင်ချမ်းသာရပ်၊ ေရမုန်းနယ်ေြမ၊ မိတ်မိ၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၁၉၄ ေဒရရီြီမင့် (ေရမိုး 
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

ေနာက်မီးေကျးရာွအုပ်စု၊ ဖျာပုံခိုင်၊ အမာမိနယ်

၁၉၅ ဦးညညီ ီ(ပုဇနွ ်ေမွးြမြခင်း) အမတှ-် ၁၉/၄ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ လပွတာမိ
၁၉၆ ဦးြမင့်ေဖ ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ေရးမိ၊ အစငေ်ကျးရာွ၊ နယ်ေြမ(၅)၊ မွန်ြပည်နယ်

၁၉၇ ဦးကုိသိန်း (ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း) အမတှ-် ၃ ရပကွ်က်၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ

၁၉၈ ဦးထွန်းထွန်းဝငး် 
(ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

ဇးီြဖေသာင်ရွာ၊ ေရးမိနယ်၊ ေမာ်လမိင်မိ၊ မွန်ြပည်နယ်

၁၉၉ ဦးဝငး်ြမင့် ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း မွန်ြပည်နယ်၊ ေရးမိနယ်၊ အေဘာ်ေကျးရွာ

၂၀၀ ဉီးိုင်ိုင် (ထနိေ်အာငေ်ကျာ်) ဝိုင်းချပ်
 ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမတှ(်၅၀၇)၊ ခွာညိလမ်း၊ ြမစ်မရပ်၊ မိတ်မိ

၂၀၁ ဦးေကျာ်တင ်ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ခိုင်သဇင်လမ်း၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ

၂၀၂ ေဒခင်လင်က ဥစားကက် 
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

B Block, အကွက်အမှတ ်(၂၇၇)၊ အမတှ ်(၉) လမ်း၊ ကက်ဇနု၊် 
ေကျာက်စစ်ပု ံ(က) ေကျးရာွအုပ်စု၊ မုံရွာ

၂၀၃ ထူးြမတ် (၁)+(၂) 
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ေအာငသ်ခုရပက်ကွ၊် ကျ ိကမီမိ၊ သံြဖဇရပ၊် မွန်ြပည်နယ်

၂၀၄ ေဒဥမာေအာင ်ဂျငး်၊ ခ ု
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

စခန်းသစ်ေကျးရွာ၊ ကန်းစုမိနယ်၊ မိတ်ခိုင်

၂၀၅ ဦးကည်တိုး (ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း) ေမာင်းမကန်ေကျးရွာ၊ ေလာင်းလုံမိနယ်

၂၀၆ ဦးဝငး်ေကျာ ်ေရထွက်ပစည်း 
ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရးှင့် 
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမတှ ်(၃) ရပကွ်က်၊ ေအာင်သုခ (၄) လမ်း၊ ဖျာပုံမိ
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၂၀၇ ေရေကျာက်နီေမာ ်ကုမဏီလီမိတက် အမှတ(်၆၉/ခ)၊ တတိယထပ်၊ အငး်ဝလမး်၊ 

ေကျာက်ေြမာငး်ကီးရပကွ်က်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၂၀၈ ဦးထွန်းေဇာဝ်င်း 
(ပင်လယ်ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

ေနာက်မီးေကျးရာွ၊ အမာမိနယ၊် ဖျာပုံမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၂၀၉ ဦးလှေဌး ေရငံပုဇွန ်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ေချာင်းဝေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊ ငပုေတာမိ၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၂၁၀ ဦးေအာင်ကီး (ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း) ေကျာက်ဆငေ်ကျးရာွ၊ ေလာင်းလုံမိနယ်

၂၁၁ ေဒသန်းေအး ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အစင်ေကျးရွာ၊ ေရးမိနယ်

၂၁၂ ရက်ွလှ (ပင်လယ်ကမ်းေဝး 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

ေနာက်မီေကျးရွာ၊ ဖျာပုံမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၂၁၃ ဉီးဆန်းြမင့် ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငနး် ေဒါဝါးေကျးရာွအုပ်စ၊ု ပန်းတေနာ်မိနယ်

၂၁၄ နဒီမင်း ပင်လယ်ကမ်းေဝး 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းှင့် မငင်ါးပ ိ
ကိတ်စက်လုပ်ငန်း

ဖျာပုံခိုင်၊ အမာမိနယ၊် ေနာက်မီးေကျးရာွအုပ်စု၊ ဧရာဝတီတုိငး်

၂၁၅ ဦးေအာငြ်ပည့်စု ံ(ဆန်စက်လုပ်ငန်း) ရပကွ်က် (၃)၊ မရုစ်ကီးေကျးရာွ၊ ေချာငး်ဆုံမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

၂၁၆ K. K . S ေြမပဲခွဲစက် အိမ်အမှတ ်(၄၂၄)၊ ရနပ်ါယ ်(၂၇)လမ်း၊ မေကွးမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၂၁၇ ေဒတည်ေချာ မုန ့်ေကာလ်ုပ်ငန်း ေဂျာ်ဂီလုပ်ငန်း၊ ချမ်းြမသာစညရ်ပ်၊ မုံရွာ
၂၁၈ ဦးမငး်ေဆွဦး ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ကတွင်း ခံေကျးရွာ၊ ပဲခူးမိ

၂၁၉ ဦးေသာငး်ိုင်ေဌး ေနလှန်းဆား 
ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း

ေနာက်မီးေကျးရာွအုပ်စု၊ အမာမိ၊ ဖျာပုံခိုင်

၂၂၀ ဦးသီဟလင်းဉီး (ခ) ဦးသနး်ေဇာဦ်း 
ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ကတွင်း ခံ၊ ပဲခူးမိ

၂၂၁ ေရထိပ်ထား ငါးပ၊ိ ငါးေြခာက် 
ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း

အမတှ ်(၅) ရပကွ်က်၊ ဖေအာင်ဝဲလမ်း၊ ဒိုက်ဦးမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၂၂၂ ေဒြမင့်ြမင့်ကည ်ေနလှန်းဆား 
ထုတ်လုပ်ေရး

ေတာင်ကေလးေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်

၂၂၃ ခိုင်ဇငဝ်င်း ဆန်ေခါက်ဆွဲစက် မင်းတဲကီးရပ်ကွက်၊ ခေမာက်ေတာင်လမ်း၊ ေကာလ်င်းမိ၊ 
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၂၂၄ ေဒခင်ေအးသန်း 
ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငနး်

ခေမာက်စုေကျးရွာ၊ ေလးမျက်ှာမိ
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၂၂၅ ဦးေမာင်သန်း "ကျားပါးစပ"် 

(ပင်လယ်ကမ်းနီး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
မကျညး်ကနး်ေကျးရာွ၊ ေရြမစ်ကီးေကျးရာွအုပ်စု၊ ကန်းစုမိနယ်၊ 
တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၂၂၆ ဦးမျ ိးသန့်ေဝ (ြပည့်ဖိးေလး ကမး်ေဝး
 ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

ေအာင်ပငလ်ယ်ရပ်ကွက်၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်၊ ကျ ိကမီမိ

၂၂၇ ဦးထွနး်မငး်လတ ်
ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ေကျာက်ဆငေ်ကျးရာွ၊ ေလာင်းလုံးမိနယ်

၂၂၈ ဦးခင်ေမာငဝ်င်း ေရဇင်ေယာ ်
ငါးပုံဆန်စက်

ြမင့်ဒူးေကျးရာွ၊ ေကာလင်းမိနယ်၊ ကသာခုိင်

၂၂၉ ဦးေအာင်ိုင်ဦး ဆန်စက် သုဝဏဝတီမိ၊ သိမ်ဆိပ်ရပကွ်က်၊ ေလသာလမ်း၊ သထုံမိ
၂၃၀ ေကာငး်ြမတ်သုခ ဆန်စက် မိုးဟုတ်ေကျးရာွအုပ်စု၊ ငက်ှထံုးေကျးရာွ၊ ေညာင်တုန်းမိနယ်၊ 

မအူပငခ်ိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၂၃၁ ေဒေအးေအးြမင့ ်(ေအးေပျာ်ေပျာ ်
ဖိနပ်လုပ်ငန်း)

အမတှ-် ၃၀/ ၈၊ ၁၀လမး်၊ ၇၅x ၇၆ ကား၊ ဥပုသ်ေတာ ်- ၅/ 
ြပငရ်ပကွ်က်၊ ေအာင်ေြမသာစံမိနယ်

၂၃၂ ဦးေကျာ်ိုင်သန့ ်(ေဘာဂဝတ ီဆီစက်) ကန့ဘ်လေူကျးရာွ၊ ြမန်ေအာင်မိနယ်၊ ဟသာတခိုင်

၂၃၃ အရးီရှမ်း လက်ဖက်ေြခာက် 
ထုတ်လုပ်ငန်း

အမတှ ်၁၂၇၊ ေဈးကီးလမ်း၊ နာရီစင်အနီး၊ ြပငဦ်းလငွ်မိ

၂၃၄ ဦးချစ်သိန်း ေနလှန်းဆား 
ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း

မဲခရဲေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်

၂၃၅ ေဒြဖမာဝင်း  (ေနလှန်းဆား 
ထုတ်လုပ်ေရး)

ကညငင်ရူာွ၊ သကန်းကုန်းတုိက်နယ်၊ ငပုေတာမိနယ်

၂၃၆ ဦးေကျာ်ဝင်း (ေရလက်ေဆာင)် 
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ဗာပင ်ခါးြပတ်ေကျးရာွ၊ ဖျာပုံမိနယ်

၂၃၇ ဦးမငး်ိုင ်ကမး်ေဝး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အေဘာေ်ကျးရာွ၊ ကျားတနး်၊ ေရးမိ

၂၃၈ ဦးဝငး်ကည ်ေရထွက်ပစည်း 
ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရး 
(ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

ခါးြပတ်ေကျးရာွ၊ အမာမိနယ၊် ဖျာပုံမိ

၂၃၉ ေကာင်းစုေဇာ ်ကုမဏီလီမိတက် အမှတ(်၄၄၈)၊ အဏဝါရပကွ်က်၊ ေကာ့ေသာင်းမိ၊ 
တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၂၄၀ ဦးြမစိုး (ပင်လယ်ကမ်းေဝး 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

အင်းေလးမိင်စက်မဇနု်၊ မိတ်မိ၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၂၄၁ စညး်ကမ်းသစာ ဆန်စက်လုပ်ငန်း လမုသားေကျးရာွ၊ ေကျာက်ေတာ်မိနယ်

၂၄၂ ေအာင ်အဆင့်ြမင့်ဆန်စက် အမှတ(်၁၅၁)၊ ဉီးဥတမလမ်း၊ ရာွေဟာငး်ရပကွ်က်၊ ပုဏားကန်းမိ၊ 
စစ်ေတွခိုင်

၂၄၃ ဦးထွန်းရန်ေအာင ်ဆားကမ်းလုပ်ငန်း သုံးခွေကျးရာွ၊ မကျးီပင-်သုံးခွေကျးရာွအုပ်စု၊ ငပုေတာမိနယ်
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၂၄၄ မိဘေမတာ ေရခဲစက် အမှတ(်၉၅၅)၊ မဂလာသီတာလမ်း၊ ဝဲကန်းေညာငရ်မး်ရပကွ်က်၊ 

ထားဝယ်မိ

၂၄၅ ပင်လု ံသံရညက်ျ ိလပ်ုငန်း အကွက်-၅၈၉/က-၁၆+၁၆(A)၊ လမ်းသွယ(်၁)၊ ထနိကု်နး်ရပကွ်က်၊ 
ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ မေလးမိ

၂၄၆ ဦးေကျာ်တင့် (စိတ်ကိက်) တွင်၊ 
သံဂေဟ၊ ဓါးခုံ စက်မလုပ်ငန်း

မင်းတိုင်ပငရ်ာွ၊ ပုလဲမိနယ်

၂၄၇ W.H.M Co., Ltd. အမတှ ်(၂၀၃)၊ ေအ၊ ေမတာမွန်လမ်း၊ ဘုရင့်ေနာငရ်ပ်၊ ေကာ့ေသာင်းမိ၊
 တနသာရီတိုင်း

၂၄၈ Integrated Swayee Social 
Business Co., Ltd.

အမတှ(်၁၃၈)၊ ဘ ီ(၁)၊ အခနး်ေအ(၈)၊ တကသိုလရ်ပ်ိသာလမ်းသစ်၊ 
ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်

၂၄၉ MYAT NOE THU COMPANY LIMITED တုိက် A-1၊ အခနး် (၅၀၈)၊ ေရဂုဏ်သအိူမ်ယာ၊ 
ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်း၊ ကည့်ြမင်တိုင်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၅၀ ေအာငသု်ခမငး် ဆန်စက်၊ 
ေအာင်သုခမင်း ဆီစက်

သာစည်စံြပေကျးရွာ၊ ကေလးမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း

၂၅၁ Myanmar Fu Hao Agricultural 
Group Company Limited

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

၂၅၂ ဦးေကျာ်မင်းဦး ေရထွက်ပစည်း 
ေရာင်းဝယ်ေရးှင့် အင်းလုပ်ငန်း

၃၉၊ အေနာက်ပုိငး်ရပကွ်က်၊ ဧရာဝတီတုိငး်၊ ပန်းတေနာ်မိ

၂၅၃ ေအာင ်စက်မလက်မ ေရြမပ်ပန့ ်
ထုတ်လုပ်ေရး

အမတှ(်၆၃၄)၊ ေတာင်ငူလမ်း၊ ေကျာကတွ်ငး်ကန်ုး၊ ပဲခူးမိ

၂၅၄ Tusker International Company 
Limited

No.(29), Room No.(603), (6) Floor, (38) Street, Kyauktada 
Township, Yangon

၂၅၅ သိန်းထက်ေကျာ ်ဥယျာဉ် ခ၊ံ 
ကက်ေမးွြမေရးငှ့် ေမွးြမေရး 
အစာဆိုင်လုပ်ငန်း

ဘိနး်ေဗျာေကျးရာွအုပ်စ၊ု နတ်စင်ေကျးရွာ၊ ကျ ိက်မေရာမိ၊ 
မွန်ြပည်နယ်

၂၅၆ "ြမတ်သုခ" ေမွးြမေရးေဆး၊ အစာငှ့်
 ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

အမတှ ်(၄၀၂)၊ ခွါညိလမ်း၊ ရန်မျ ိးေအာင်ရပ်၊ မေကွးမိ

၂၅၇ ွန့်မိသားစ ု(သားေရနယ်လပ်ုငနး်) အမတှ ်(၂၇၄)၊ အထက (၁) လမ်း၊ ရန်မျ ိးလုံရပ်၊ မေကွးမိ၊  
မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၂၅၈ Ever Green ဘာသာစကားသငတ်နး် အမှတ် (၅၂)၊ ၄၁ လမ်း၊ ၈၃-၈၄ ကား၊ မဟာေအာင်ေြမ ၊ မေလး

၂၅၉ ဦးဝငး်ေဌး ေရထွက်ပစည်း 
ြပြပင်ေရးလုပ်ငန်း

ခါးြပတ်ေကျးရာွ၊ ဖျာပုံမိ၊ ဧရာဝတီတုိငး်

၂၆၀ ေဒမမိုင ်(အဂလိပ်စကားေြပာ 
သငတ်နး်)

(၁၀)လမ်း၊ ၆၆-၆၇ ကား၊ ေတာင်ေြခ၊ မေလးမိ၊ 
မေလးတိုင်းေဒသကီး

၂၆၁ High Power စက်မလက်မ ၁၃၁၊ ေခတရာစက်မဇုံ၊ ြပည်မိ၊ ပဲခူးတိုင်း
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၂၆၂ ေကျာ်ထူးေအာင ်ဆန်စပါး 

ကိတ်ခွဲေရးှင့် ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရး
အမတှ ်(၆) ရပကွ်က်၊ ထုံးအုိင်ရွာ၊ ဘားအံမိနယ်၊ ကရငြ်ပညန်ယ်

၂၆၃ ရင် ပံး ဆန်ေချာစက် ှင့် 
ေရလာဘ်ပင ်ဆန်သန့်စင ်လုပ်ငန်း

ကန်ပတ်လမ်း၊ ကနသ်ာယာရပ၊် ေဈးအေရှြပင်ရပ်၊ မိတီလာမိ

၂၆၄ ဦးဟိန်းိုင ်(အားသစဦ်း ေမွးြမေရး၊ 
အစာငှ့် ကက်ဥ၊ ဘဲဥ ေရာင်းဝယ်ေရး)

ြမနာလမ်း၊ ရတနာပုံရပ်၊ မုံရွာမိ ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း

၂၆၅ ေရပုဇွန ်ပလစ်စတစ ်အိတ်ပါးလုပ်ငန်း အမှတ(်၁၉၁)၊ ရာွလယလ်မး်၊ တီတွဒ်စံြပေကျးရွာ၊ ထမေကာက်အုပစ်၊ု 
ြပည်မိ

၂၆၆ MTI Computer ဘာသာစကား 
သင်တန်းေကျာင်း

မဥလမ်း၊ အမတှ ်(၁၃) ရပကွ်က်၊ ပုသိမ်မိ

၂၆၇ ဦးေဇာ်ဝငး်ပိုက ်ကငး်ပဇုနွ် 
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ှင့် 
ေရထွက်ပစည်း 
ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

ေဒညိမ်းေကျးရာွ၊ အမာမိနယ၊် ဖျာပုံမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၂၆၈ ေဒေအးေအးဆက် ဖိနပ ်
ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

အမတှ ်၂၇၊ ရနေ်ြပ ၁၂ လမ်း၊ ၃/ရန်ေြပရပ်ကွက်၊ သာေကတမိနယ၊် 
ရန်ကုန်

၂၆၉ ဦးစိန်ကုလား (စိန ်မိသားစ ု
ငါးပုဇွန်ေမွးြမေရး)

ကမာစဲစံြပေကျးရွာ၊ သနပ်ပင်မိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်း

၂၇၀ ဦးြမင့်ိုင ်(ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း) ဘဝိုင်းေကျးရာွ၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတုိငး်
၂၇၁ POLESTAR SERVICES CO., LTD. No.82/A, Room No-502, 5th Floor, Sa Yar San Lane, Bahan 

Township, Yangon

၂၇၂ ေအာငေ်ဆတွင ်
ြပညပ်အလုပ်အကုိင်ရှာေဖွေရး

အမတှ ်(၁၉၇)၊ ၃၉ လမ်း၊ အလယ၊် ေြမညီထပ်၊ 
ေကျာက်တံတားမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၂၇၃ Star Paradise Services Co., Ltd. 42nd Street, No.(122), Ground Floor, Ward No.(8), Botataung 
Township, Yangon Region

၂၇၄ Green Light ဖိနပ်ထုတ်လုပ ်ေရာင်းချ
 ြဖန့်ြဖးြခင်းလုပ်ငန်း

အမတှ ်(၂၁၅)၊ ေနာင်ိုး (၃) လမ်း၊ (၁၁) ရပကွ်က်၊ 
ဒဂုံမိသစ်အေရှပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၇၅ Q & D Manufacturing Company 
Limited

No.(2772/A), Bago River Street, (63) Quarter, South Dagon 
Industry Zone (2), Yangon

၂၇၆ La Yeik Wah Agriculture & Mining 
Company Limited

အမတှ ်(၁၁၁၁)၊ ေဝသာလီလမ်း၊ (၂) ရပကွ်က်၊ အေရှဒဂုံမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်

၂၇၇ THE FLORIST BY YUN COMPANY 
LIMITED

အမတှ(်၂၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပုလဲလမ်း၊ ဝန်ဒါမီရာ၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၂၇၈ ဦးေငွသန်း သံနန်းဆွဲမူလီလုပ်ငန်း ဒါးပိန်ေတာင်ေကျးရွာ၊ လှညး်ကူးမိနယ်၊ ေြမာက်ပိုင်းခိုင်

၂၇၉ အာရှကျား အိတ်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း အမှတ(်၂၇) သဇင၊် ေအးသာယာရပကွ်က်၊ သန်လျင်မိ
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၂၈၀ သိန်းသန်း စက်မလက်မ- 

ေြခတုလက်တ ုလုပ်ငန်း
အမတှ ်၄၄-၄၇၊ မဂလာဒုံေစျး၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်

၂၈၁ Premium Valiant Family Co., Ltd. အမတှ ်(၃)၊ သံချပ်ဝန်ဦးြမလမ်း၊ (၁၀၉) ရပကွ်က်၊ ဒဂုံအေရှစက်မဇုန်
 အပိုငး်(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 
Limited

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

၂၈၄ ေဒြမသာလင်း Five Star CP 
ကက်ေပါက် ကက်စာငှ့် 
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ရနက်ငး်ရပ၊် ေကျာကာလမ်း၊ မုံရွာမိ

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 (သွငး်ကုန်အစားထိုး 
လယ်ယာသံုးစက်ပစညး် ထုတ်လုပ ်
ေရာင်းချေရး လုပ်ငန်း)

အမတှ(်၁)၊ (၁)လမ်း၊ (၂)ရပကွ်က်၊ ေြမာင်းြမမိ

၂၈၇ ေကျာေ်အာင ်စက်မလက်မ ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ အမတှ ်(၁) ရပကွ်က်၊ ေြမာင်းြမမိ
၂၈၈ ထွန်းိုင်ေဆ ွအေထေွထ ွ

စက်မလုပ်ငန်း
လမ်း (၄၀)၊ စက်မဇုန်၊ မုံရွာမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း

၂၈၉ ဦးာဏ်စိုးလင ်(ဆိပ်ကမ်း) မေလးရပ်၊ မးီေလာငြ်ပငလ်မး်၊ ေမာ်လမိင်မိ
၂၉၀ United Power စက်မလုပ်ငန်း ပပ-၇/၆၄+၆၅+၈၆+၈၇ (ဈ) ရပကွ်က်၊ ြပည်ကီးတန်ခွန်မိနယ်၊ 

မေလး

၂၉၁ ဦးစိန်ဝငး် ဆားထုတ်လုပ်ေရး လုပ်ငန်း သဃန်းကီးေကျးရာွ၊ လပွတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

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

၂၉၃ ဝမင်း ကုမဏီလီမိတက် အမှတ-် ၁၁၆၊ သမိုင်းဘူတာုံလမ်း၊ ၂ ရပကွ်က်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်

၂၉၄ ဦးေအာင်ကီး၊ T.C.T သီဟိုဆန ်
စက်ုံထုတ်လုပ်ငန်း

ရှမ်းေချာင်ရပ်ကွက်၊ မိတ်မိ၊ မိတ်ခိုင်၊ တနသာရီတိုင်း

၂၉၅ ဓနသဟာယ ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငနး် အမှတ(်၄၆)၊ ပတြမား ခံ၊ လမ်းမေတာ်လမ်း၊ မငး်ရပရ်ပ်ကွက်၊ 
လက်ပံတန်းမိ

၂၉၆ ေရပုလဲသီ ကုမဏီလီမိတက် အမှတ(်၁၁၈)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ဆိပ်ပယ်ရပ်၊ မိတ်မိ
၂၉၇ ေရအုိး ိုစားွား ေမွးြမေရး၊ 

ိုထွက်ပစညး်ှင့် ေရခဲစက်လုပ်ငန်း
ကုလားမေတာငေ်ကျးရာွ၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၂၉၈ ေကာငး်ကိက် 

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
ကျားဆပိ၊် ေအာငသ်ခုရပက်ကွ၊် ကျ ိကမီမိ၊ သံြဖဇရပ်မိနယ ်၊ 
မွန်ြပည်နယ်

၂၉၉ ဦးမျ ိးေအာင ်ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း သနပ်ပင်မိနယ်၊ လာှပကစေ်ကျးရာွ

၃၀၀ Little Codelab ကွနပ်ျတာ 
သင်တန်းေကျာင်း

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

၃၀၁ ဦးေမာင်ေမာင ်ပုဂလိက 
ှစ်ရညှစ်ိုက်ခငး်လုပ်ငန်း

ကွငး်ေချာငး်ေကျးရာွ၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ပုသိမ်ခိုင်၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၃၀၂ ကိးကာန ီဖိနပ်လုပ်ငန်း အမှတ် ၁၂ ရပကွ်က်၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ပခုကမိ၊ မေကွးတိုင်း
၃၀၃ ဦးစိုးပိုင ်(SP ကုလားပဲခွဲစက်ှင့် 

အမန့်ကိတ်လုပ်ငန်း)
အမတှ-် ၁၆၅/ ၁၆၈၊ ၁၉ လမ်းှင့ ်ခတာလမ်းေဒါင့်၊  ရနေ်ဝးရပ၊် 
မေကွးမိ

၃၀၄ ဦးမျ ိးေအာင ်ပုဇနွ်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ြမစ်နားတန်းရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ြဖမိ

၃၀၅ ဝင်းလင ်စက်မလက်မ (တွင်ခု)ံ ပပ ၁၉/၃၇၊ ြပည်ကီးတံခွန်မိနယ်၊ စက်မဇုန် (၁)
၃၀၆ Ko Maung Maung & Brothers 

Leather Production Co., Ltd.
အမတှ-် ၅၊ ရာွမေကျာငး်လမ်း၊ အမတှ-် ၁ ရက်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်

၃၀၇ Central Star Manufacturing 
Company Limited

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

၃၀၈ TET NADI Co., Ltd. No.(132-134)၊ ၃၁ လမ်း၊ ေြမညီထပ်၊ ရန်ကုန်မိ
၃၀၉ စိုးမိသားစု မုန ့်ဟင်းခါးဖို လုပ်ငနး် ကန်သာယာလမ်း၊ မိမ (၂) ရပကွ်က်၊ ပန်တန်ဆာမိ၊ 

ေညာင်ေလးပင်မိနယ်

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

၃၁၁ ခိုင်မာလာှင်းဆ ီြပည်တွင်းထုတ ်
သွငး်ကုန်အစားထိုး ဖိနပ်ချပ်လုပ်ငန်း

အမတှ ်(၂၀၆)၊ ဝဇီယာ (၂) လမ်း၊ (စ) ရပကွ်က်၊ 
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်

၃၁၂ Gold Hand အထးူချပ ်ဖိနပ်လုပ်ငန်း အမှတ် (၆၃၁)၊ နီလာလမ်းသွယ်၊ (၃၃) ရပကွ်က်၊ 
ဒဂုံမိသစ်ေြမာက်ပိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၁၃ Hero Seven ဖိနပ်လုပ်ငန်း အမှတ-် ၄၈၀/ခ၊ မင်းေကျာ်ပျခံျလီမ်း၊ ၆၉ ရပကွ်က်၊ 
ဒဂုံမိသစ်ဆိပ်ကမ်းမိနယ်

၃၁၄ ေဒအုန်းကည် သံနန်းဆွဲလုပ်ငန်း အမှတ ်(၂၉၅)၊ ေဖာင်ကီးလမ်း၊ စက်မဇုန် (၂)၊ (၆၄) ရပကွ်က်၊ 
ဒဂုံမိသစ်ေတာငပ်ိုင်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၃၁၅ ဝမ်းဝမ်း ဖိနပ်ချပ်လုပ်ငန်း ယ ၇/၂၇၊ ေအာင်မဂလာ ၃ လမ်း၊ ရနေ်အာင ်(၁)၊ ပျဉ်းမနားမိ

၃၁၆ CANNAN SHWE PYI COMPANY 
LIMITED

အမတှ ်(၁၄၄/၁၄၂)၊ အခနး် (၄၀၂)၊ ၁၈ လမ်း၊ အထက်ဘေလာက်၊ 
လသာမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၁၇ ဧရာေကျာ ်ဆန်စက် မဟာဗျဟာလမ်း၊ မအူကုန်းရပကွ်က်၊ လက်ပံတန်းမိ၊ 
သာယာဝတီခိုင်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၃၁၈ ကံတိုင်းေအာင ်ဆန်စက် ၆-ရပကွ်က်၊ ကျ ိက်လတ်မိ
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၃၁၉ ေအာငစ်ည်သံဟိန်း 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၊ ေရေပါကံစက်မဇနု်၊ ေြမာက်ဥကလာ

၃၂၄ ေဒြမင့်ြမင့်ေအး ဆန်စက် ဉီးဥတမလမ်း၊ ေချာငး်ေကာက်ရပကွ်က်၊ ေတာင်ကုတ်မိ
၃၂၅ ကယ်ကိုးလုံး ဆန်စက် မိတွင်းေကျးရာွ၊ ေပါင်းတည်မိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်း
၃၂၆ ေရပင်သ ူ(ဦးခင်ေမာင်ိုင)် ဆန်စက် ပဲခူး-သနပ်ပင်ကားလမ်းေဘး၊ ေအာက်စုရပ်ကွက်၊ သနပ်ပင်မိ

၃၂၇ Victor ဖိနပ်လုပ်ငန်း အမှတ် (၅၂၅)၊ သုာလမ်း၊ (၁၀၇) ရပကွ်က်၊ ဒဂုံေတာငပ်ိုင်းမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၂၈ ခိုင်မ ဲြပညတ်ွငး်ထုတ်ကုန ်
ဖိနပ်လုပ်ငန်း

အမတှ ်(၆၈၇)၊ ေဇယျာေအးြမလမ်း၊ (၃၁) ရပကွ်က်၊ ဒဂုံေြမာက်ပိုင်း၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၂၉ ဦးေဇာ်ိုင်ထွန်း (ပင်လယ်ကမ်းေဝး 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

D-61 ၊ ေအးသာယာလမး်၊ (၄)ရပကွ်က်၊ FMI City၊ လငသ်ာယာမိနယ်၊
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၃၀ ဦးဇာနီေမာင ်(ပင်လယ်ကမ်းေဝး 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

အမတှ ်(၄၀၂)၊ ေအာက်ပုဇွန်ေတာငလ်မ်း၊ ပုဇနွ်ေတာင်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၃၁ ဉီးစိန်ထွန်း (ငါးေမွးြမေရး) ကျးံကျးံကျေကျးရာွ၊ ခရမ်းမိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
၃၃၂ ဦးဝင်းြမင့ ်(ရတနာခိုင်ဖိး) 

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

၃၃၃ ဦးမျ ိးေဇာ ်(ပင်လယ်ကမ်းေဝး 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

၆၂၊ ကိုင်းတန်းလမ်း၊ လမ်းမေတာ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၃၄ ဦးကီးဟုန ်(ပင်လယ်ကမ်းေဝး 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

ေညာင်တန်းတံတား၊ ပုဇနွ်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၃၅ ဉီးတင်စိန ်ငါးလုပ်ငနး် စကံငး်ကီးေကျးရာွ၊ ထန်းတပင်မိ၊ ရန်ကုန်
၃၃၆ ဦးေစာလွင ်ေအာင်ြမတ်သ ူ

ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
No.(001), Building No.(1), Mya Kan Thar Housing, (5) Ward, 
Hlaing Township, Yangon

၃၃၇ နဒီမင်း ပင်လယ်ကမ်းေဝး ငါးဖမ်း 
ကျားပိုက်လုပ်ငန်း (၃ စီး)

အမာမိနယ၊် ေနာက်မီးေကျးရာွ၊ ဖျာပုံခိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၃၃၈ ဦးသိန်းထွန်း ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အမှတ ်၂၆၊ ငဝုါလမး်၊ ေစာေတာငရ်ပ်ကွက်၊ အလုံမိနယ်၊ ရန်ကုန်
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၃၃၉ ဦးဝင်းခိုင ်ေရထွက်ပစည်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးှင့် 
ကုန်စည်ပိုေဆာငေ်ရးလုပ်ငန်း

ေဒါဝါးေကျးရာွ၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်

၃၄၀ ဦးေဌးြမင့ ်ပင်လယ်ကမ်းေဝး 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

No.(33), Aye Yeik Mon Road, Yadanar Mon Housing, (3) Ward, 
Hlaing Township, Yangon

၃၄၁ ဦးေအာင်သိန်းထွန်း 
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ပျဉ်းကတုိးကုနး်ေကျးရာွအုပ်စ၊ု စိုင် ခံရာွ၊ ပုသိမ်မိ

၃၄၂ ဉီးေကျာမ်ိုးရှိန ်ငါးဖမ်းစက်ေလှလုပ်ငန်း အမှတ ်(၃၂)၊ ၇ လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်

၃၄၃ ဦးထိန်ဝင်း ငါးေမွးြမေရး ထနေီကျးရာွ၊ မအူပင်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
၃၄၄ ေဌးေဌးကယ ်ေရဇင်ေယာ်ဟိန်း 

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
တိုက်၄၈၊ ၃ လာ၊ ကနး်ေတာလမး်၊ စမ်းေချာငး်မိနယ်၊ ရန်ကုန်

၃၄၅ ဦးကုလား ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ဧရာေကျးရာွ၊ ဘိုကေလးမိနယ်

၃၄၆ ေဒေသာငး်တင ်
ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမတှ ်၄၆၊ ရတနာမွန ်၃ လမ်း၊ ၅ ရပကွ်က်၊ လင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

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

၃၄၈ ေဒတငတ်ငဝ်ငး် 
ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမတှ(်က၊ ၁၀-ေအ)၊ သီရိမဂ်လာလမ်း၊ ရာွမအေရှရပကွ်က်၊ 
အင်းစိန်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၃၄၉ ေဒရီွဲ ပင်လယ်ငါးဖမ်း လုပ်ငန်း အမှတ် ၁၉၊ ေအာင်ေြမသာစည်လမ်း၊ (၁)ရပကွ်က်၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်

၃၅၀ ဦးေဇာ်လငး်စိုး 
ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

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

၃၅၁ ေဒှငး်ှင်းဝင့်ရှိန ်
ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

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

၃၅၂ ေကျာထ်ွန်းလင်း ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အမှတ ်(၂၁)၊ အေနာ်ရထာလမ်း၊ လသာမိနယ်
၃၅၃ ဦးြမင့်စ ံငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း အုတ်ဖိုေကျးရွာ၊ ခရမ်းမိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
၃၅၄ ဦးြမင့်လွင ်(ေအာင်ဗလစိန ်

ပင်လယ်ကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
အမတှ-် ၂၅၊ ၄ လာ၊ လမ်းသွယ-်၁၊ ၄ ရပကွ်က်၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်

၃၅၅ ဦးတငစ်ိုး ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အမှတ ်၁၇၊ ေအာင်ချမ်းသာ (၄) လမ်း၊ (၁) ရပကွ်က်၊ ကမာရွတ်မိနယ်၊
 ရန်ကုန်

၃၅၆ ဦးသနး်ထွနး်ေအာင ်ဝင်းဖိးဟိန်း 
ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမတှ ်၄၊ ၃ လာ ဘီ၊ ေခမာလမ်း၊ စမ်းေချာငး်မိနယ်၊ ရန်ကုန်

၃၅၇ သီတာမွန ်(၁) 
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ပပဝတ ီအမတှ ်၃ ရပကွ်က်၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ၊ ငပုေတာမိ

၃၅၈ ဝင်း ပီေလာပီန ံအမန့်ကိတ်လုပ်ငန်း မိတ်သလင်ကုန်းေကျးရာွ၊ ေလးမျက်ှာမိနယ်
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၃၅၉ ေဒတင်တငဝ်င်း လြပည့်ဝန်း 

ဆန်စက်လုပ်ငန်း
ရှမ်းစုရပ်ကွက်၊ နန်းမားေကျးရာွအုပ်စု၊ မိုးညငး်မိနယ်

၃၆၀ ဦးေစာမျိးသန့်    စိုက/်ေမွး လုပ်ငန်း ကံေအာင်ေကျးရွာ၊ ေစာဘ်ာွးေရရငှအု်ပစ်၊ု ကေလးမိ

၃၆၁  Myanmar First Thurein Company 
Limited 

အမတှ ်၄၈၀ ၊ တေကာင်း ၆ လမ်း  ၊ ၅ ရပကွ်က်၊ 
ေတာင်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃၆၂ ပန်းမိ လက်ေဆာင ်သီးစုံယို အမှတ ်၂၀၊ ဘူတာတိုက်တန်း၊ မဟာဗလလမ်း၊ ြပငဦ်းလငွ်
၃၆၃ A.C.E Education Center ြပညေ်တာသ်ာရပက်ကွ၊် ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိ
၃၆၄ BURGUNDY HILLS COMPANY 

LIMITED
10, SHWE TAUNG KYAR ROAD, SUITE 3, BAHAN TOWNSHIP, 
YANGON, MYANMAR

၃၆၅ Trust Concept Company Limited No.19/A, 3rd Floor, Yonegyi Street, Ohbo Quarter, 
Kyeemyindaing Township, Yangon Region

၃၆၆ ကမ်းေြခ (BEACH) အမှတ်တံဆိပ် 
မငင်ပိလုပ်ငန်း

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

၃၆၇ ေရငါး သားေရဖနိပ်ငှ့် ကတီပါဖိနပ်
 အမျ ိးမျ ိးလုပ်ငန်း

အိမအ်မတှ ်(၁၉/၂၀၁)၊ ြမင်း ခံမိနယ်

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 ဆန်းသစ ်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 အမှတ ်(၆၂)၊ ဂဏုာလမး်၊ ၁၄၄ ရပကွ်က်၊ ဒဂုံေတာင်မိနယ်

၃၇၃ ဦးထွန်းသန်း ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ထားဝယ်ကမ်းရပ်၊ မိတ်မိ

၃၇၄ KHIN SAN WIN BEAUTY STUDIO & 
TRAINING

NO (247), 35 STREET, WARD (3), KYAUKTADA TSP, YANGON

၃၇၅ ဦးလှသန်း (ဦးဘသက်) 
ငါးကနလ်ပုင်နး်

 ေရမယင်း၊ တွံေတးမိနယ်၊ ကွငး်အမတှ ်(၂၇)

၃၇၆ " ြမ " အုိင်အုိဒငး်ဆားေချာ 
ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း

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

၃၇၇ မဝ စက်မလက်မ စက်ုံ ေြမကွက်အမှတ ်(A-35, A-36)၊ ြမငး် ခံစက်မဇုန်၊ ြမင်း ခံမိ
၃၇၈ ြမရတနာေအာင ်ဆန်စက် ပျဉ်ချဆိပ်ေကျးရွာ၊ ကျေံပျာ်မိနယ်
၃၇၉ ေသာတ်ာဆန်း ဆန်စက် အမှတ် ၃၇၇/၃၇၈၊  ၂၃/ သရက်ေချာင်းအေရှ၊ ၁၀ ရပကွ်က်၊ 

ဘိုကေလးမိ

၃၈၀ ေဒခင်ှင်းလွင ်
ဆားကမ်းထုတ်လုပ်ငန်း

မဲခရဲေကျးရွာအုပ်စု၊ မဲခရဲေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ပုသိမ်ခိုင်၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၃၈၁ KMD ကွနပ်ျတာ သင်တန်းေကျာင်း 
(အမရပရူ)

အမတှ-် ၁/ ၁၂၉၊ အာရဘှဏ်လမး်၊ မှန်တန်းရပ်၊ အမရပူရမိ
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၃၈၂ ယုဇန ဆန်စက် သဖန်းကုန်းေကျးရာွ၊ ပျဉ်ပုံအုပ်စု၊ ေပါင်းတည်မိနယ်၊ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၃၈၃ Seven Dragon 
ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း

ထီးေဆာငး်ေကျးရာွ၊ ြမင်းမူမိ

၃၈၄ ေရအုန်းပင ်သရက်ေတာထိုးမုန ့် 
ေဒသအစားအစာ ထုတ်လုပ်ြဖန့်ချေီရး

အမတှ(်၂) ရပကွ်က်၊ ေချာင်းသာ၊ ပုသိမ်ခိုင်၊ ဧရာဝတီတုိငး်

၃၈၅ လဝန်းသာ ဆန်စက်လုပ်ငန်း ဒရယ်ေချာငး်ရွာ၊ သေြပေချာငး်အုပ်စု၊ လပွတာမိနယ်
၃၈၆ ေဒစိန်စိန်ဝင်း 

(ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)
အမတှ-် ၄၄၊ ၁၂ လမ်း၊ ေအာင်ေဇယျာရပ်၊ မေကွးမိ

၃၈၇ ဦးဇငပ်ိုင်လတ ်
ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ဇရပ်ဆိပ်၊ ေကာငပ်န်းကုန်းပိုင်၊ ပုသိမ်မိ

၃၈၈ ဦးကုိကုိုိင ်ဝက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ကျံေပျာ်မိနယ်၊ သရက်ုိး၊ ပုကီးအုပ်စု

၃၈၉ ဦးေကျာမ်င်းထိုက ်(ေမွးြမေရး) ထန်းရစှ်ပင်ရွာ၊ ွားတဲကုန်းအုပ်စု၊ ဇးီကုန်းမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၃၉၀ ဝင်းသစာ အဆင့်ြမင့ ်ဆန်စက် မိမမိကုန်း၊ ဥဝဏကွက်သစရ်ပကွ်က်၊ ေကာလင်းမိ၊ 
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၃၉၁ ရှယ ်မုန ့်ဖက်ေြခာက်လုပ်ငန်း ကန်ိုးေကျးရာွ၊ ေတာင်ငူမိ
၃၉၂ ဦးထွန်းထွန်ိုင် 

ဆိတ်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
အဂပူအုပ်စု၊ ကဲတဲကန်ုးရာွ၊ ဟသာတမိ

၃၉၃ ဦးေအာငတ်င်ထွန်း ိုစားွား 
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ဘရုားငတုိ၊ ရမ်ှးစေုကျးရာွ၊ ေြမာင်းြမမိ

၃၉၄ ရတနာထွန်း ေမွးြမေရးှင့ ်
ေမွးြမေရး အကျ ိးေဆာင်လုပ်ငန်း

ဝဲကရင်ေကျးရွာ၊ ဘားအံမိ

၃၉၅ ဓနထွန်း ေဒသွား ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ြမင်း ခံမိနယ်၊ ရာှးေတာေကျးရာွ

၃၉၆ မခင်သန်းေအး ပဲေကာ်၊ 
ပဲေလှာ်လုပ်ငန်း

မိမရပကွ်က်၊ ြမစ်သားမိ

၃၉၇ မငး်သိန်းစ ံဆန်စက် ြမင်းကသာရွာ၊ ေရဘိုမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး
၃၉၈ ေအာင်ကမာ ဇးီခွစဲက် ဦးကုလား(၁)လမ်း၊ ေဇယျဝတီရပ်၊ ေအာင်လံမိ
၃၉၉ ဇွဲသစ ်သရက်ေတာ ထိုးမုန့်လုပ်ငန်း အမှတ ်(၁) ရပကွ်က်၊ ေချာင်းသာ၊ ပုသိမ်မိနယ်

၄၀၀ ေဒမီမီေစာမိုး (မိုး) ပဲေကာ်လုပ်ငန်း ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ေရအုိး (၁) ရပကွ်က်၊ ေတာင်တွင်းကီးမိ၊  
မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၄၀၁ ြပည့်ဖိးေအာင ်ဆန်စက် ေပကီးေကျးရာွ၊ ေရဦးမိနယ်
၄၀၂ ရတ ီအာလူးေကာလု်ပ်ငနး် ေယာမငး်ကီး၊ ေရထကွရ်ပက်ကွ၊် ပုသိမ်ကီးမိနယ်
၄၀၃ ေရတံခါးကုမဏီ အမှတ ်(၁၀၇)၊ ေဈးလမ်း၊ ေကျးပင်ကီးရပကွ်က်၊ စစ်ေတွမိ
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၄၀၄ ေနေဇာ်လင်း (ေရယာဉ်လုပ်ငန်း) အမတှ(်၈)၊ ကိုးဆူေကျာငး်လမ်း၊ ပုသိမ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၀၅ ဉီးမျ ိးေမာငေ်မာင်သိန်း 
(သိန်းသန်းကယ)် ေရေကာင်း 
ပိုေဆာငေ်ရးှင့ ်ဝန်ေဆာင်မ

အမတှ(်၁၄)၊ မိမေတာင်ပိုင်းရပ်၊ အမတှ ်(၆) ရပကွ်က်၊ ေရစကိမိ

၄၀၆ ေကျာသ်န်းေဌး ကုန်တင်ေရယာဉ် အုန်းပင်ဆိပ်ကမ်း၊ မုံရွာမိ

၄၀၇ ြမဝစ ံဆန်စက် ရန်ကုန်-ပုသိမ်ကားလမ်း၊ ဓုံးေချာငး်ေကျးရွာ၊ 
ကံကေလးေကျးရာွအုပ်စု၊ ေကျာငး်ကုန်းမိနယ်၊ ပုသိမ်ခိုင်၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၀၈ ဦးကာစိန် ေနလှန်းဆားလုပ်ငန်း ေကျာက်ကီးြပင်ရွာ၊ ေကျာက်ကီးြပင်အုပ်စု၊ ေကျာက်ြဖမိနယ်

၄၀၉ ရတီဦး ဆန်စက် ဆင်ြဖကုန်း၊ စဉ်ကိုင်မိ
၄၁၀ ေဒလှကျင ်ေနလှန်းဆားကမ်း 

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း
ပငေကျးရွာ၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

၄၁၁ ဦးေြပမင်းသီဟ(ေနလှန်းဆားကမ်း 
ထုတ်လုပ်ငန်း)

ပလိုငက်းီေကျးရာွ၊ ေရးမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

၄၁၂ ထိန်ထိန်လငး် ဆန်စက် စွန်သိုက်ေကျးရွာ၊ မအူပင်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
၄၁၃ ဦးေသာငး်ရှနိ ်ေနလှန်းဆားကမ်း 

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း
ပငေကျးရွာ၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

၄၁၄ ေဒေအာင်ေမြမ ေနလှန်းဆား 
ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

အမတှ(်၅)ရပကွ်က်၊ (၂၃/၂၅) ေအာင်သုခလမ်း၊ လပွတာမိနယ်၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၁၅ ေရလက ်ဝါးတစူက်ုံ ကနး်ကုနး်ေကျးရာွ၊ ေတာင်ငူမိနယ်
၄၁၆ လင်းသုခ ဆန်စက်လုပ်ငန်း အမှတ ်(၁) ရပကွ်က်၊ ေညာင်ေြခေထာက်၊ အုပ်တွင်းမိနယ်၊ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၄၁၇ ဦးတင့်ေမာင ်(စိန်သုံးလုံး 
ငါးပုံဆန်စက)်

ေဈးုံ၊ ဗိုလ်တဲရပ်၊ ေကာလင်းမိ၊ စစ်ကိုင်း

၄၁၈ ေအာင်ဆုပန် ငါးပုံဆန်စက်လုပ်ငန်း ဘိုင်းေဒါင့်ေချာင်းရာွ၊ လပွတာမိနယ်

၄၁၉ တိုးတက်ေအာင ်ဆန်စက် လမ်းမေတာ်လမ်း၊ အုိးသညကု်န်းမိ၊ အုတ်ဖိုမိနယ်
၄၂၀ မီးမီးေလး သရက်ေတာ 

ထိုးမုန့်လုပ်ငန်း
၂ ရပကွ်က်၊ မကျးီေချာငက်ားလမး်မေဘး၊ ေချာင်းသာမိ

၄၂၁ 777 ဆန်စက် ဥယျာဉ်ေတာ်ေကျးရွာ၊ အုပ်တွင်းမိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
၄၂၂ ကံပွင့်ေအာင ်(ကာဇံ စက်ုံလုပ်ငန်း) ပုရစ်ကုန်း(ေြမာက်)ရာွ၊ မုံရွာမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၄၂၃ တက်ေနဝင်း ဟာလာဆနစ်က် 
လုပ်ငန်း

သနပ်ပင်လမ်း၊ ကမာနတေ်ကျးရာွ၊ ပဲခူးမိ

၄၂၄ ေဒသန်းဦး ေနလှန်းဆားကမ်း 
ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း

၆၂၂(က၊စ)၊ ဥယျာဉ်ကုနး်ေဘာငကွ်ငး်၊ ဆင်ေြခယာတိုက်နယ်၊ 
လပွတာမိနယ်
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၄၂၅ ရတနာေအာင ်ဆန်စက် ြမငး်စီးေကျးရာွ၊ ေရဘိုမိ
၄၂၆ ဦးေကျာ်ိုင်ဦး 

ကေလာကိတ်စက်လုပ်ငန်း
ေဘာတလငး်ရာွ၊ ပိန်းအငး်အုပ်စု၊ ေလးမျက်ှာမိနယ်

၄၂၇ ေကျာ ်ေြမပဲခွဲစက်ှင့ ်သီးှံစုံလုပ်ငန်း နယ်ေြမ ၁၂၊ အမတှ ်(၃) ရပကွ်က်၊ မလင်မိ

၄၂၈ ဦးချစ်သန်း+ေဒကွန်နစ ်
ေနလှန်းဆားကမ်း 
ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

အံခေဲကျးရာွ၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

၄၂၉ ေဒ ပးံ ပံးလင ်ေှလှန်းဆားကမ်း 
ထုတ်လုပ်ေရး

ေချာင်းဝေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၃၀ ဦးလှေသာင်း ေနလှန်းဆားကမ်း 
ထုတ်လုပ်ေရာင်းဝယ်ေရး လုပ်ငန်း

မကျဉး်ပငေ်ကျးရာွ၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၃၁ ေရလင်းြမတ ်ဆနစ်က် ေအးငမ်ိးသာမိသစ၊် ရာွမရပကွ်က်၊ နတလင်းမိ၊  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၄၃၂ ေကျာ်ရတနာ ဆန်စက် နတ်တလင်းမိနယ်၊ တာပွန်မိ၊ မင်းတဲလမ်း
၄၃၃ ပုလဲဝင်း ဆန်စက် မုံသွင်ေကျးရွာ၊ ပုလဲမိနယ်
၄၃၄ ဦးေအာင်သန်း (ဆန်းေသာ်တာေအာင်

 ဆန်စက်)
သာယာကန်ုးအုပ်စု၊ သေြပပင်၊ မိုးညိမိ

၄၃၅ ဒိုြမင်းပျ ံ(ပဲလမုန့်လုပ်ငန်း) ေယာဝရပကွ်က်၊ ဆိပ်ြဖမိ၊  မေကွးတိုင်းေဒသကီး
၄၃၆ ေဒေရပု ပါ (၄) ဦး၊ ဆားကမ်း 

ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း
ကုန်းတန်းရွာ၊ ကညငေ်ချာငး်အုပ်စု၊ ငပုေတာမိနယ်

၄၃၇ ေဒသက်နာစိုး (7 Top 
ငါးမနု့လ်ပုင်နး်)

ကမ်းနားလမ်း၊ သနပ်နေ်ချာငး်ရပကွ်က်၊ ေကျာက်ြဖမိနယ်

၄၃၈ တငေ်အာငလ်င ်(ပဲခွဲစက်လုပ်ငန်း) အမတှ ်(၈၇)၊ (၁၀) လမ်း ဆုံရပ်၊ မေကွးမိ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၄၃၉ ကိုိုင်ှင့် ညအီစ်ကိုများ 
ဆန်စက်လုပ်ငန်း

တပ်စုေကျးရွာ၊ ေရအငး်ဒုံေကျးရွာအုပ်စု၊ ဒိုက်ဦးမိ

၄၄၀ သငး်သငး်ေဌး ဆီစက် အမှတ(်၃၆)၊ ေငွေတာ်၊ အမတှ ်(၁) ေအာင်ငမိ်းချမ်းရပ်ကွက်၊ 
ြပည်ကီးတံခွန်

၄၄၁ ပါဝါ ဇးီခွဲစက်လုပ်ငန်း ပ-၂၄၇၊ မလိခလမ်း၊ စက်မဇုန်၊ ပခုကမိ၊  မေကွးတိုင်းေဒသကီး

၄၄၂ ဉီးရဲထွန်း (ရေဲအး) ဆန်စက် အေရှလမ်း၊ ွယ်ချ ိ (၁) ရပကွ်က်၊ ေပါင်းတည်မိ
၄၄၃ ဦးခင်စိန ်ဆားလုပ်ငန်း သံုးခွေကျးရာွ၊ မကျည်းပင/်သုံးခွအုပ်စု၊ ငပုေတာမိနယ်
၄၄၄ ေရအိမ်စည ်ဇးီခွဲစက်ှင့် ဇးီမန့်လုပ်ငန်း (ဒ-၃၈၆-၃၈၇)၊ ေဇာ်ဂျလီမ်း၊ စက်မဇုန်၊ ပခုကမိ

၄၄၅ ဦးထွန်းေအာင်ြဖ 
ေနလှန်းဆားလုပ်ငန်း

ေပါက်ြပင်ေကျးရွာ၊ ဂန့ဂ်ါအုပစ်၊ု ေကျာက်ြဖမိနယ်
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၄၄၆ ေငွစာ ဆန်စက် ကာသကာလမ်း၊ ဝငး်ဘရားသားရပကွ်က်၊ ပုတီးကုန်းမိ၊ 

သဲကုန်းမိနယ်၊ ြပညခ်ိုင်

၄၄၇ စိန ်ေမွးြမေရးအစာ 
ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

အမတှ ်(၅၁)၊ ေမတာရိပ် မံလမ်း၊ ချမ်းြမဝတီရပ်၊ မုံရွာမိ

၄၄၈ ဦးေကျာ်ေကျာမ်ိုး ကျားပါးစပ ်
ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ကန်းစုမိနယ်၊ ေရြမစ်ကီးေကျးရာွအုပ်စု၊ မကျးီကန်းေကျးရွာ

၄၄၉ ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး 
(ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငနး်)

ေငွစိုးဆန်စက်၊ ေရလဲလမ်း၊ အငး်မ၊ ေအာင်ဟိတ်ေကျးရွာ၊ မအူပင်မိ

၄၅၀ ဦးေအာင်ေမာင်း ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ေအာက်စုရပ်ကွက်၊ သနပ်ပင်မိနယ်

၄၅၁ ဦးမငး်လွင ်ေရငံပုဇွန ်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ငပုေတာမိနယ်၊ ဝါးကုန်းေကျးရာွအုပ်စု၊ ကုနး်ကီးေကျးရာွ၊ 
ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၅၂ ဦးသနး်ဝငး် "ေကာင်းေဇာ်ကီး" 
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ေအာက်ကွင်းေကျးရွာ၊ ဖျာပုံမိ

၄၅၃ ဉီးဝင်းထွန်း ပုဇနွ်၊ ငါး 
ေမွးြမေရာင်းဝယ်ေရး

ကွငး်အမတှ ်(၁၇၇၅)၊ သကယ်ေသာငေ်ကျးရာွ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်

၄၅၄ ဦးသက်ိုင်ဝငး် ေရထွက်ပစည်း 
ြပြပင်ထုတ်လုပ်ငန်း

ဗန်ဒါပင်ေကျးရွာ၊ ေဒငမ်ိးေကျးရာွအုပ်စ၊ု အမာမိနယ်

၄၅၅ ဦးေသာငး်စနိ် သူ့ထက်သာ 
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ေနာက်မီးေကျးရာွ၊ အမာမိနယ၊် ဖျာပုံမိနယ်

၄၅၆ ေရသီး ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အမှတ ်(၄)၊ ဂျေိတာရပကွ်က်၊ ငပလီမိနယ်
၄၅၇ ဦးေကျာေ်အာင်ိုင ်အဂလန်ကျားပိုက်

 ကမ်းေဝးငါးဖမ်လုပ်ငန်း
ခါးြပတ်ေကျးရာွ၊ ဖျာပုံမိနယ်

၄၅၈ တတိုင်းြပည့် ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ဗပင်ေကျးရွာ၊ ဖျာပုံမိနယ်

၄၅၉ ေဒနွ့်ွန့်ကည ်
ေရငံပုဇွန်ေမွးြမေရး

ေချာငး်ဝေကျးရာွအုပ်စု၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်ခွဲ၊ ဧရာဝတီတုိငး်

၄၆၀ ဦးေကျာသ်က်ိုင ်
ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမတှ ်(၁) ရပကွ်က်၊ ေချာင်းသာမိ

၄၆၁ ြမင့်မိုရ်န့ ်ငါးပုံဆန်စက် ေမရီေတာငေ်ကျးရာွ၊ ေမရီလန်းအုပ်စု၊ ဇလွန်မိနယ်၊ ဧရာဝတီတုိငး်

၄၆၂ စိုးစံေကာင်းေကာင်း ဆန်စက် ရန်ကုန်-ြပည်လမ်း၊ ဆင်ေဂါငး်အုပ်စု၊ အုတ်ဖိုမိ
၄၆၃ မင်းထက်သာ ဆန်စက် ငပုေတာမိ၊ ြမစ်ကျ ိးရွာ
၄၆၄ ဦးြမင့်သန်းထွန်း ကုလားပဲခွဲစက်ှင့် 

အမန့်ကိတ်ခွဲ ြဖန့်ြဖေရာင်းချြခငး် 
လုပ်ငန်း

အမတှ ်(၂) ရနက်ငး်ရပ၊် ေရစကိမိ

၄၆၅ ေရဦး ဝက်အူေချာင်းလုပ်ငန်း မိသစ်ေအာင်ချမ်းသာရပ်၊ မုံရွာမိ
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၄၆၆ Water King ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း ဥကာပျလံမ်း၊ မိသစ်ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ေတာ်မိ

၄၆၇ ဦးေသာငး်ေရ ေှလှန်းဆားကမ်း 
ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း

ဝါးကုန်းေကျးရာွ၊ လပွတာမိနယ်

၄၆၈ ဦးသိန်းေဇာဝ်င်း ေနလှန်းဆား 
ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း

မကျးီပငတ်ိုက်နယ်၊ ငပုေတာမိနယ်

၄၆၉ ဦးသိန်းထွန်း ပါ (၂) ဦး 
(ေနလှန်းဆားကမ်းထုတ်လုပ်ငန်း)

မရမ်းကွင်းေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၇၀ ေရိုးေမတာ 
စားေသာက်ကုနထ်တုလ်ပုင်နး်

အမတှ ်(၁၁)၊ မိငလ်မ်း၊ ၇ လမ်း၊ ပခုကမိ

၄၇၁ ေအာင်သုခ (၂) ဆန်စက် အမှတ် (၅) ရပကွ်က်၊ အဂပူမိနယ်၊ ထူးကီးမိ
၄၇၂ ဦးိုင်လငး် (ရတနာလငး် ဆန်စက်) လကပံ်ပါးပျဉး်ရာွ၊ ကိပင်သာအုပ်စု၊ ေပါင်းတည်မိနယ်

၄၇၃ စိမ်းလဲ့ေရရည ်
သဘာဝေြမဩဇာလုပ်ငန်း

ြပည်ေတာ်သာရပ်၊ ေကျာက်ပန်းေတာင်းမိ

၄၇၄ ဦးေကျာေ်မာင ်စိုက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်း ကိတ်ေခွေမာ်ေကျးရွာ၊ ေပါက်ေတာမိနယ်

၄၇၅ ေဒြဖြဖလွင ်ေလာ်ြဖစိုက်ပျ ိးေရး 
လုပ်ငန်း

အမတှ(်၂၈၁)၊ လယ်ကီးေကျးရာွ၊ မလင်မိနယ်

၄၇၆ ေရြခေသ့မငး် ဆန်စက် မယားမာန်ေကျးရွာ၊ ေရေတာင်မိ
၄၇၇ ေနလစိန်ြမ ဆန်စက် ေဈး (၂) ရပကွ်က်၊ (၄) လမ်း၊ ေပါင်းတည်မိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၄၇၈ ေအာင်ဇင ်သဘာဝေြမဩဇာ 
ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း

ေညာငဝ်နး်ေကျးရာွ၊ ပုသိမ်ကီးမိနယ်၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး

၄၇၉ ေကာင်းေခတ်သစ ်ဆန်စက် သာစည်ေကျးရွာ၊ ရန်ကုန်-ြပည်လမ်း၊ ကိပင်ေကာက်
၄၈၀ ဦးစံေရ သီဟုိဠ်ဆံ 

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း
ဆင်ပုရစ်ရပ်၊ အမတှ(်၂၆၅)၊ ထားဝယ်မိ

၄၈၁ ြမန်မာ ဆီစက် အမှတ ်(၄) ရပကွ်က်၊ ေရဘိုမိ
၄၈၂ ေရမင်းေအာင ်အဆင့်ြမင့်ဆန်စက် ကျံတေနာေ်ကျးရာွ၊ ဓုြဖေကျးရွာ၊ မအူပငခ်ိုင်၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၈၃ စပါးှံစ ံဆန်စက် ေအာင်မဂလာလမ်း၊ ေရမာလာလမး်ေတာ၊် စက်မဇုန်၊ ေရဘိုမိ

၄၈၄ သငး်သငး်စိုး ဆန်စက် ပန်းပင်ဆိပ်ေကျးရွာ၊ ပုသိမ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
၄၈၅ ေဒေရဇငဝ်င်း ပဲေကာ်လုပ်ငန်း ရွာေတာင်ရပ်၊ စစ်ကိုင်းမိ
၄၈၆ စိုးမိုးထွန်း ပဲခွဲစက်ှင့် 

ပဲမျ ိးစုံေရာင်းဝယ်ေရး
အမတှ ်(၅၉၈)၊ ကေနာငမ်ငး်သားကီးလမ်း၊ ဗိုလ်တစ်ေထာင ်အပိုငး်(၁)၊
 ြပည်မိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၄၈၇ စွန်ပျမံင်း ကာဇံစက် စက်မဇုန်၊ မုံရွာမိ
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၄၈၈ ဦးစိုးဝင်း ဆားကမ်းထုတ်လုပ်ေရး 

လုပ်ငန်း
သဃန်းကုန်းေကျးရာွ၊ သဃန်းကန်ုးတုိကန်ယ၊် ငပုေတာမိနယ်

၄၈၉ ပူစူးမ အဆင့်ြမင့်ဆီသန့ ်
အာလူးေကာစ်က်ုံ

ချငး်တွင်းလမ်း၊ ပခုကစက်မဇုန်၊ ပခုကမိ

၄၉၀ ေဒသာေအး (PT Kitchen Food) ေကျာငး်ပိုင်းရပ်၊ သီရိမာလာလမ်းသွယ်၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်

၄၉၁ ေအာငြ်မင့်မိုရ ်ဆန်စက် (၁+၂) ေချာငး်တွင်းရာွ၊ ဖျာပုံ
၄၉၂ ဦးတိုးကယ ်ေြမပဲခွဲလုပ်ငန်း (၈)လမ်း၊ ေအာင်ေစတနာရပ်ကွက်၊ မေကွးမိ
၄၉၃ ိုင်ိုင် ဆီစက်လုပ်ငန်း လမ်းမေတာလ်မ်း၊ ရနေ်အာငြ်မငရ်ပ၊် နတ်ေမာက်မိ
၄၉၄ ဦးခင်ချ ိ ေနလှန်းဆား ထုတ်လုပ်ြခင်း

 လုပ်ငန်း
အစငေ်ကျးရာွ၊ ေရးမိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

၄၉၅ ဝင်းေကျာေ်ကျာ ်(ေရခဲစက်လုပ်ငန်း) ဦးေအာငေ်ဇယျလမး်၊ (၃) ရပကွ်က်၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ၊ 
ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၄၉၆ ဦးဝငး်ေဌးဦး M3 
ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်း

ေစတိယျရပ်ကွက်၊ ေကျာက်ြဖမိ

၄၉၇ ဦးတင်သိန်း ေနလှန်းဆားကမ်း 
ထုတ်လုပ်ငန်း

မန်ကျည်းပင်တိုက်နယ်၊ ငပုေတာမိနယ်

၄၉၈ စိန်ေရနီလာ ဆနစ်က် သလပခ်ာွေကျးရာွ၊ ပုသိမ်မိနယ်
၄၉၉ စိုးယဉ်မငး် ဆီစက်ှင့် ပွဲုံလုပ်ငန်း (၁၃၆) ေပျာ်ဘွယ်လမ်း၊ မိမကွက်သစရ်ပ၊် နတ်ေမာက်မိ

၅၀၀ ဦးသနး်လင ်(ေရယာေြမ 
ေသာက်ေရသန့)်

အမတှ-် ၄၊ စက်ကွငး်ရပကွ်က်၊ ဒဂံု-မန်းလမ်း၊ ဒိုက်ဦးမိနယ်၊ 
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၅၀၁ ေကျာ်လင်းဟိန်း (ဆားကိတ်လုပ်ငန်း) မငး်ေချာငး်ေကျးရာွ၊ ေကျာက်ြဖမိနယ်

၅၀၂ ရှယ ်မုန ့်တိုက်၊ မုန့်မျ ိးစုံထုတ်လုပ ်
ေရာင်းချေရးလုပ်ငန်း

အမတှ(်၃၆/E)၊ ကျ ိကမလီမး်၊ ေဈးကိရပကွ်က်၊ ေမာ်လမိင်မိ

၅၀၃ ေဒေအးေအးေမာ ်(ေနလှန်းဆား 
ထုတ်လုပ်ေရး)

အမာမိ၊ ေနာက်မီးေကျးရာွ၊ ေနာက်မီးေကျးရာွအုပ်စု၊ ဖျာပုံမိနယ်

၅၀၄ ဦးကျင်သိန်း ေနလှမ်းဆား 
ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း

ပုသိမ်ခိုင်၊ ငပုေတာမိနယ်၊ မန်ကျည်းပင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ 
သံုးခွေကျးရာွ၊ ဧရာဝတီတုိငး်

၅၀၅ ေဒလုံး ေနလှန်းဆား 
ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း

မဲခရဲေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်ခွဲ၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတုိငး်

၅၀၆ စတားလိုက ်ေခါက်ဆွဲေြခာက်လုပ်ငန်း ဆ ၁၂/၆၊ ခိုင်ေရဝါလမ်း (၆၈x၆၉) ကား၊ အမတှ ်(၂) မိသစ်၊ 
ချမ်းြမသာစည်မိနယ်

၅၀၇ ေဒေဌးဝင်း (ေနလှန်းဆားကမ်း 
ထုတ်လုပ်ငန်း)

ကညငင်ေူကျးရာွ၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၅၀၈ ဦးမျ ိးအာကာသိန်း 

(ေနလှန်းဆားကမ်း ထုတ်လုပ်ငန်း)
အမတှ(်၇၅၄)၊ မညိမ်းလှကုန်း၊ ပုသိမ်မိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၅၀၉ ေကာငး်ေကျာဟိ်နး် မုန့်လုပ်ငန်း အမှတ်(၇၄)၊ ချမ်းသာလမ်း၊ ရှမ်းစုရပ်ကွက်၊ လွိငေ်ကာ်မိ၊ 
ကယားြပညန်ယ်

၅၁၀ လက်ကီး ေရခဲစက် ငုဝါလမ်း၊ ေအာင်မဂလာရပ်၊ ခင်ဦးမိ
၅၁၁ ကယ်စင်သစ ်မုန့်မျ ိးစု ံထုတ်လုပ်ငန်း ဆူးေလကုန်းရပ်၊ မုံရွာမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၅၁၂ ေငငွါး (ငါးပ၊ိ ငြံပာရညလ်ပုင်နး်) အမတှ(်၈/၃၁၅)၊ ေအာင်သေြပလမ်း၊ ြမဝတရီပကွ်က်၊ မုံရွာမိ၊ 
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၅၁၃ ေဒေနာ်ေနာ်ဝင်း ဝဥေြခာက် လုပ်ငန်း အမှတ်(၁၄)၊ စက်ကွငး်ရပ၊် စမ်းြမသီတာ၊ ေရမိင်သီရိနယ်ေြမ၊ 
ေမာ်လမိင်မိ

၅၁၄ ယိုမင်းသမီး ယိုစုံ အမှတ် ၂၇ (A)၊ သီရသိစာလမး်၊ တိုးချဲ-၁၊ မှန်တန်းရပ်၊ အမရပရူ

၅၁၅ မငး်သိန်းစ ံ(၂) ဆန်စက် ေပါက်တုံရွာ၊ ခင်ဦးမိနယ်၊ ေရဘိုခိုင်
၅၁၆ ဦးေအာင်သန်းဦး ေအာင်ရတနာ 

ဆန်စက်
နဝရတ်လမ်းမကီး၊ ဘုရားေချာင်း၊ ေြမာင်းြမမိ

၅၁၇ ေစတနာရှင ်(၂) ဆန်စက်လုပ်ငန်း မိုးကုတ်ေကျးရာွ၊ ပုသိမ်မိနယ်

၅၁၈ မဂလာ မေရးွလုပ်ငန်း ပတြမားစက်မဇုန်၊ နီလာရပ်ကွက်၊  စစ်ကိုင်းမိ
၅၁၉ ြမင့်ြမန်မာ သီဟိုဠ်စိုက်ပျ ိးေရးှင့် 

သီဟိုဠ်ေစ့ထုပ်လုပ်ေရး လုပ်ငန်း
အမတှ ်(၆၂) ဘီ၊ ေလာြပာ (ပျဉ်းမပင)်၊ ပုသိမ်မိ

၅၂၀ စိမ်းလဲ့ေဝ သီဟိုဠ်စိုက်ပျ ိးေရးှင့် 
သီဟိုဠ်ေစ ့ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

ြမတ်တိ ုအကွက် အမတှ ်(၁/ခ)၊ မုံရွာ-ေရဦးလမ်းမကီး၊ ပုသိမ်မိ

၅၂၁ ဦးေကျာ်သူရ ပီေလာပီန ံ
စိုက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်း

အမတှ ်(၆၅)၊ ယုဇနလမ်း၊ ေအာငဆ်နး်ရပကွ်က်၊ ကျေံပျာ်မိနယ်

၅၂၂ ေဒေအးေအးေမာ ်ေနလှန်းဆား 
ထုတ်လုပ်ေရး

ြပငစ်လူတိုက်နယ်၊ ၅၃/ ြပင ်အလန်းကိးဝိုင်း၊ လပွတာမိနယ်

၅၂၃ ေဒြမင့်ြမင့်သန်း (ေနလှန်းဆားကမ်း
 ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း)

မကျးီပငသံု်းခွေကျးရာွ၊ မကျးီပငတ်ိုက်နယ်၊ ငပုေတာမိနယ်

၅၂၄ စတား မုန့်မျ ိးစု ံထုတ်လုပ်ေရး ၇ ရပကွ်က်၊ သကားဘုရားကုနး်လမ်း၊ လပွတာမိ
၅၂၅ ေကာငး်ထက်စ ံ

အဆင့်ြမင့်ဆန်စက်ှင့် 
ဆန်ေရာင်းဝယ်ေရး

အင်ဒိုင်းေလးေကျးရွာ၊ ကေလးမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၅၂၆ ြမင့်မင်းရတနာ ဆန်စက် မကျးီကန်ရွာ၊ ယင်းမာပင်ခိုင်၊ ပုလဲမိနယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၅၂၇ ရဲေအာင ်(ဆန်စက်) ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ေဆးုရံပကွ်က်၊ ြဖးမိ၊  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
၅၂၈ ဦးေအာင်ေထွးမင်း ဥစားကက် 

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း
စမ်းေချာက်ကီး၊ ဘုရားေချာင်းအုပ်စု၊ ေြမာင်းြမမိ

၅၂၉ ေဒတင်ြမင့် ဆားကမ်းထုတ်လုပ်မ 
လုပ်ငန်း

ကုန်းတန်းရွာ၊ ကညငေ်ချာငး်ေကျးရာွအုပစ်၊ု ဟိုင်းကီးကန်းမိ

၅၃၀ ေဒကျင်ဆင့် ေနလှန်းဆား 
ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း

မဲခရဲေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်

၅၃၁ ေအာင်သစာ ေသာက်ေရသန့် (၁/၈၅)၊ အမတှ ်(၁) ရပကွ်က်၊ ေကျာက်ေရတွင်းလမ်း၊ နမ့်စန်မိ

၅၃၂ ေဒခင်ြမင့ ်ဥစားကက် 
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ပန်းေတာေကျးရွာ၊ ေတာင်ကီးမိနယ်၊ ေတာင်နီေကျးရွာအုပ်စု

၅၃၃ ဦးစိုးေအာင ်(ကက်ေမးွြမေရး 
လုပ်ငန်း)

ေဂွးကုနး်ေကျးရာွ၊ ေတာင်တွင်း-မိသစ-် နတ်ေမာက်လမ်းေဘး၊ 
မေကွးတိုင်း

၅၃၄ ဦးြမင့်ေအာင ်(၂) ဥစားကက် 
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ေတာင်ကုန်း (၄) လမ်း၊ မရမ်းကုန်းရပကွ်က်၊ ေြမာင်းြမမိ

၅၃၅ ဦးခငရ်ှိန ်ေှလှန်းဆားကမ်း 
ထုတ်လုပ်ေရးှင့် အုိင်အုိဒငး်ဆားေချာ
 ထုတ်လုပ်ေရး ဆားကိတ်စက်

ြပည်ေတာ်သာရပ်၊ ပငေကျးရွာ၊ သံြဖဇရပ်မိနယ်၊ မွန်ြပည်နယ်

၅၃၆ ဦးလငး်သူဟန ်(Just Coffee and 
Cake Bakery)

အမတှ-် ၃၆၆၊ ကမ်းနားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းရပ်၊ ေမာ်လမိင်မိ

၅၃၇ ေဒေငွစိန ်ေနလှန်းဆားကမ်း 
ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

မဲခရဲတိုင်နယ်၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၅၃၈ ရတနာမိုး ဆန်စက် တင်းတိမ်ရံ စံြပေကျးရွာ၊ ေရဦးမိနယ်
၅၃၉ မိုးဆန်းပန်း (၂) ဆန်စက် လက်ပံကုန်းရာွ၊ ပဲွယ်ကုန်းမိ၊ ေကျာက်တံခါးမိနယ်၊ ပဲခူးမိ

၅၄၀ ဦးေအာငခ်ိုင်လငး် 
(ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ဝင်းဘရားသား ကာသိဂါလမး်၊ သုခေဝြဖာရပ်ကွက်၊ ပုတီးကုန်းမိ၊ 
သဲကုန်းမိနယ်၊  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၅၄၁ ေဒသန်းသန်းဝင်း 
(ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ေတာင်ေလးလုံးေကျးရာွ၊ ေတာင်ကီးမိ၊ ေရေတာင်မိ၊ ရှမ်းြပည်နယ်

၅၄၂ ဉီးလမ်းမိုးေအာင ်ကက်ေမွးြမေရး နတ်ေမာက်လမ်း၊ ဒဟတ်ကန်ရပ်၊ မေကွးမိ/ ဖိုကုန်းေကျးရာွ၊ 
ဖုိကုန်းကွငး်၊ မေကွးမိ

၅၄၃ ကုိဖိးေလး အသားတုိးကက် 
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

အမတှ ်(၁၁၆၀)၊ ပပဝတ ီ(၁) လမ်း၊ အမတှ ်(၅) ရပကွ်က်၊ ပုသိမ်မိ

၅၄၄ ဦးေနစိုး ိုစားွား ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ြမငး်ကကုန်းေကျးရွာ၊ ဘိုကေလးမိနယ်

၅၄၅ ဉီးထွန်းထွန်းေဇာ ်    ကက်/ဝက် 
ေမွးြမေရး

ကိပင်သာအုပ်စု၊ ဝက်ပုတ်ရွာမ၊ သဲကုန်းမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်း

၅၄၆ CES Computer Training Center အမတှ(်၄၀)၊ ဗဟုိလမ်း၊ ြမစ်ငယ်ရပ်၊ မိတ်မိ
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၅၄၇ စူပါဝမ်း ဆနစ်က် ေရေကျာငး်ကွက်သစ ်(၄) လမ်း၊ အမတှ ်(၄) ရပကွ်က်၊ ကာနီကန်ရပ်၊ 

ြမန်ေအာင်

၅၄၈ ေအာင်သိဒ ိဆနစ်က် ငက်ှေပါက်ေကျးရာွ၊ ငပေုတာ
၅၄၉ ဦးဝငး်စိုး (ထွန်းေရဝါ ဆန်စက်) မိလယ်ေချာငး်ရွာ၊ ဂုမကွငး်အုပ်စု၊ ကိပငေ်ကာက်မိနယ်၊ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၅၅၀ ေရေမတာမွန ်ဆန်စက်  (၅) ရပကွ်က်၊ သာေပါင်းေကျးရွာ၊ ဘိုကေလးမိ
၅၅၁ သုခဗလ ဆန်စက် သာေပါငး်ေကျးရာွ၊ ဘိုကေလးမိ
၅၅၂ ြပညေ်တာ်ရန်း ဆန်စက် ြပညေ်တာသ်ာရပ်၊ ပုတီးကုန်းမိ၊ သဲကုန်းမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၅၅၃ ေကျာ်သ ူေရခဲမုန့်ှင့် ကိတလ်ပုင်နး် ကားကီးကွငး်အေနာက်ဘက်၊ စိန်ကုန်းရပ်၊ စစ်ကိုင်းမိ

၅၅၄ ေဒခင်လ ှေနလှန်းဆားကမ်း 
ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

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

၅၅၅ MK ေဖျာ်ရည်ှင့ ်ယိုစုံလုပ်ငန်း ဈ-၃/၃၅၊ ၆၁-ချယ်ရီလမ်း၊ မိသစ်၊ မေလး
၅၅၆ ဦးစံေဌး ကွမ်းစိုက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်း ကိကုန်းေကျးရွာ၊ သရက်ငအုူပ်စ၊ု ပန်းတေနာ်မိနယ်

၅၅၇ ဦးေအာင်သူေဇာ ်ြမစားပွဲတငဆ်ား 
လုပ်ငန်း

ဘ-ီ၁၃၊ ငနး်ေတးလမ်း၊ ဖက်ခင်းရပ်၊ ေဈးကိ၊ ေမာ်လမိင်မိ

၅၅၈ ဦးြမင့်ေမာင ်ေနလှန်းဆားကမ်း 
ထုတ်လုပ်ြခင်း

မရမ်းကွင်းေကျးရွာ၊ မဲခရဲတိုင်နယ်၊  ငပုေတာမိနယ်၊ ပုသိမ်ခိုင်၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၅၅၉ ဦးြမင့်ဦး ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ဘဝိုင်းေကျးရာွအုပ်စု၊ မန်ကျည်းကန်ေကျးရွာ၊ ပန်းတေနာ်မိ၊ 
ဧရာဝတီတုိငး်

၅၆၀ ြမင့်ေအာင ်အေထေွထ ွစက်မလုပ်ငန်း ေခွးရဲလမ်း၊ အေရှပိုင်ရပ်၊ ေပါင်းတလည်မိ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၅၆၁ ေဒေသာင်းစိန ်ရာဘာစိုက်ပျ ိး 
ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

မူးဒူးေကျးရွာ၊ ေရြဖမိနယ်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၅၆၂ ေရရတနာ ဆန်စက်ှင့် 
စိုက်ပျ ိးေရးပစညး်ဆိုင်

အမတှ(်၆၈)၊ ဖုိးေဂါငလ်မ်း၊ အလယ်ကုနး်ရပကွ်က်၊ သုံးဆယ်မိ

၅၆၃ သီရိထိုက်ေအာင် ဆန်စက်ှင့် 
ဆန်စပါး၊ ပဲေရာင်းဝယ်ေရး

ဥယာဉ်တနး်လမ်း၊ စစ်ကွင်းမိ၊ မင်းလှမိနယ်၊ ပဲခူးတိုင်း

၅၆၄ ေတာ်ဝင်နန်း ေသာက်ေရသန့် ရွာငယ်ရပ်ကွက်၊ ပင်းတယမိ၊ ရမှ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း
၅၆၅ သန်းကယ်မင်း ဆန်စက် အုတ်ဖိုမိနယ်၊ ဘလားေကျးရာွ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
၅၆၆ စိုးြပည့်ေအာင ်ဆန်စက် အမှတ် (၇) ရပကွ်က်၊ ေညာင်တုန်းမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၅၆၇ ဣစာသယ ဆနစ်က် သာလကိာရာွ၊ သေြပစိန်အုပ်စု၊ ဇးီကုန်းမိ
၅၆၈ ေဒနွ့်စိန ်ဆားကမ်းထုတ်လုပ်ငန်း မဲခရဲေကျးရွာအုပ်စု၊ မဲခရဲေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်

၅၆၉ နဂါးန ီဆန်စက်ေြခာက်ခံစက်ှင့ ်
ပွဲုံလုပ်ငန်း

မိမရပကွ်က်၊ ေချာငး်ဦးမိ
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၅၇၀ ဉီးညညီ ီေနလှန်းဆားကမ်း လုပ်ငန်း  မဲခရဲတိုက်နယ်၊ မရမ်းကွင်းေကျးရာွအုပ်စု၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၅၇၁ ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး ေရာဘ်ာစိုက်ပျ ိးေရး
 လုပ်ငန်း

ဥဿရေံကျးရာွ၊ ေရြဖမိနယ်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၅၇၂ ဦးရဲစိန် (ေအာင်ဆုမွန ်
ပဲေကာ်လုပ်ငန်း)

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

၅၇၃  ေရဇးီကွက်- အုိင်အုိဒငး်ဆားေချာ 
ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း

ေရဇးီကွက်ဆားကိတစ်က်၊ အမတှ(်၃)၊ ဆန်တနး်လမ်း၊ စက်ကွငး်ရပ၊် 
ေမာ်လမိင်မိ

၅၇၄ စိုးမငး်ဟိန်း ဆန်စက်လုပ်ငန်း သဝငက်ိုင်းေကျးရာွ၊ ေကျာက်ေတာ်မိနယ်
၅၇၅ ဉီးဝင်းေဌး (ကက်ေမးွြမေရး) ကနတ်စရ်ာ၊ ေနဝန်းနီ၊ ကလေိကျးရာွ
၅၇၆ ေဒြမင့်ြမင့်ရ ီငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း အုတ်တွင်းေကျးရာွ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်

၅၇၇ ဦးစံေရြမ ငါး/ပုဇနွ ်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း အလယ်ကန်းေကျးရွာ၊ ေပါက်ေတာမိနယ်

၅၇၈ ေဒေမာ်ေမာ်လ ီ
ကင်းမွန်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမတှ(်၁၃၉)၊ ဓမာုံလမ်း၊ ကနဖ်ျားရပ၊်  မိတ်မိ

၅၇၉ ဦးသိန်းလ ှကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ပန်းတငအ်င်းေကျးရာွအုပ်စု၊ ေလာင်းလုံမိနယ်
၅၈၀ ဦးေဝဖိးလင် ေရထွက်ပစည်း 

ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရး
ေဒငမ်ိးေကျးရာွ၊ အမာမိနယ်

၅၈၁ ဉီးန့်တင ်ငါးေမွးြမေရး ေညာငတု်နး်မိနယ၊် ဧရာဝတီတုိငး်
၅၈၂ ေဒဇာဇာေဇယျ 

ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
အမတှ ်(၁) ရပကွ်က်၊ ေချာင်းသာ

၅၈၃ ဉီးစနး်ဝငး် ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း လင်းတာေကျးရာွအုပ်စု၊ ကျ ိက်လတ်မိနယ်
၅၈၄ ဦးလှဝင်း ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ထီးြဖေသာငေ်ကျးရာွ၊ ေရးမိနယ်

၅၈၅ ဦးဆနး်ဦး (ေကာငး်ထက်သူ-၁) 
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

တကသုိလ်ရပ်ိသာ (၉) လမ်း၊ ကလွင်ရပ်၊ မိတ်မိ

၅၈၆ ဦးေအာင်ေကျာ်မင်း 
ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငနး်

သဂတံုေကျးရာွ၊ စဉ်ကိုင်မိနယ်

၅၈၇ ဦးထွန်းထွန်း (ေငွဝင်စိုး) 
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

သြဗချ ိငေ်ကျးရာွ၊ သံတွဲမိ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်

၅၈၈ ဉီးအုန်းေဌး ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အမှတ(်၂) ရပကွ်က်၊ ေချာင်းသာ

၅၈၉ ဦးေသာင်းဟိန်း 
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမတှ ်(၂၄)၊ ေအာင်ေဆဒဂုံလမ်း၊ ကက်စားြပင၊် ထားဝယ်မိ

၅၉၀ ဦးေနလငး်ေအာင် (ေရငံပုဇွန ်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ေချာင်းဝေကျးရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၅၉၁ ဉီးလှြမင့ ်ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငနး် ကျတံေနာအ်ေရှေကျးရာွ၊ ဓုြဖမိနယ်
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၅၉၂ ဦးဟန်စိုး ေရငန်ငါး၊ ပုဇနွ်၊ 

ဂဏနး်ေမွးြမေရး လုပ်ငန်း
အုတ်တွင်းေကျးရွာ၊ အုတ်တွငး်အုပ်စု၊ ဟိုင်ကီးကန်းမိနယ်၊ 
ငပုေတာမိ

၅၉၃ ဦးလင်သူရ (ပင်လယ်ကမ်းေဝး 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

B-လမ်း၊ ကန်ကီးရပ၊် မိတ်မိ၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၅၉၄ ဦးစံမင်း ငါးေမွးြမေရး လုပ်ငန်း အမှတ်(၂)၊ အထကေကျာငး်လမး်၊ ဘီးလငး်တနး်ရပ်ကွက်၊ 
လက်ပံတန်းမိ

၅၉၅ ဦးမျ ိးေရ ကမ်းနီးငါးဖမ်း လုပ်ငန်း အမှတ် (၄)၊ ဂျေိတာရပကွ်က်၊ ငပလီမိနယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်
၅၉၆ ြပည့်ဖိး ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငနး် တာပတ်ေကျးရာွ၊ ကျ ိက်လတ်မိ
၅၉၇ ဦးွန့်မင်း ေမာပိုက်လုပ်ငန်း ခါးြပတ်ေကျးရာွ၊ အမာမိ
၅၉၈ ဦးေအာင်ကုိြမတ ်(ေငွတိုးရ 

ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)
အမတှ-် ၂၉၊ ငိမ်းချမ်းေရးေရပုန်းရပ်၊ မိတ်မိ

၅၉၉ ဦးညီညီထွန်း- ငါး၊ ပုဇနွ ်
ေမွးြမေရာင်းဝယ်ေရး လုပ်ငန်း

အုတ်တွင်းရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်ခွဲ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၆၀၀ ေဒကည်ကညသ်ငး် (ေရငံပုဇွန ်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ေချာင်းဝရွာ၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၆၀၁ ကိုေဇာ်မျ ိးြမတ ်
ေရထွက်ထုတ်လုပ်ငန်းှင့ ်
ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ဗန်ဒါပင်ေကျးရွာ၊ ေဒညိမ်းအုပ်စု၊ အမာမိနယ်

၆၀၂ ရတနာမျ ိး ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အမှတ(်၆)၊ ေရခဲဒိုင်လမ်း၊ ၁၂ ရပကွ်က်၊ ဖျာပုံမိနယ်

၆၀၃ ဦးရန်လငး်ဘိ ုေရထွက်ပစည်း 
ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရးှင့် 
ကမ်းနးီကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ခါးြပတ်ေကျးရာွ၊ ဖျာပုံမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၆၀၄ ဦးေကျာမ်ျ ိးဦး ပင်လယ်ကမ်းေဝး 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းှင့် မငင်ပိလုပ်ငန်း

ေနာက်မီးေကျးရာွအုပ်စု၊ အမာမိနယ။် ဖျာပုံမိ

၆၀၅ ဦးေအာငေ်ကျာဆ်နး် (ေရငံပုဇွန ်
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း)

ေချာင်းဝေကျးရွာ၊ ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၆၀၆ ဦးလှြမေအာင ်ကမ်းေဝးငါးဖမ်း 
လုပ်ငန်း

အမတှ(်၁) ဂျေိတာရပကွ်က်၊ ငပလီမိနယ၊် ရခိုင်ြပည်နယ်

၆၀၇ ဦးရန်ိုင ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ေလာငး်လုံးမိနယ်၊ သေဘာဆပ်ိ၊ တနသာရီတိုင်း
၆၀၈ ဦးသိန်းတန ်ေရထွက်ပစည်း 

ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရး လုပ်ငန်း
ဗန်ဒါပင်ေကျးရွာ၊ ေဒငမိ်းအုပ်စု၊ အမာမိနယ၊် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၆၀၉ ဦးေဌးဝင်း (ေရငန်ငါး ၊ ပုဇနွ်၊ ဂဏနး် )
 ေမွးြမထုတ်လုပ်ေရး လုပ်ငန်း

ေကျာက်ကလပေ်ကျးရာွ၊ ဒီဒူးကုန်းအုပ်စု၊ ဟိုင်းကီးကန်းမိ၊ 
ငပုေတာမိနယ်၊ ဧရာဝတီတုိငး်

၆၁၀ ဦးြမင့်ကည်  (ြပည့်သာဖိး 
ကုမဏီလီမိတက်)

အခနး်- ၁၀၊ ကမ်းနီးဖံု၊ ေရဟသာရပ်၊ ေကာ့ေသာင်းမိ

၆၁၁ Royal -21 Co., Ltd. အမတှ(်၁၉၄)၊ ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ထားဝယ်စုရပ်၊ မိတ်မိ
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၆၁၂ ဦးမျ ိးကုိကုိ (ေရထွက်ပစည်းြပြပင ်

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း)
ခါးြပတ်ေကျးရာွ၊ ဖျာပုံမိနယ်

၆၁၃ ဦးသံေချာင်း ဗိုလ်ရန်ိုင် 
ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အေဘာ်ရွာ၊ ေရးမိနယ်

၆၁၄ ဦးစီေအး (ြပည့်ြပည့်ေအာင ်၁၊ 
တိုးတက်ေအာင ်၁) ပင်လယ်ကမ်းေဝး
 ငါးဖမ်း
လုပ်ငန်း

ေညာြပင်ရွာ၊ ေလာင်းလုံးမိနယ်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၆၁၅ ဦးေကျာ်ိုင်ထွန်း- ဂျငး်၊ ခ ု
ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

ငမန်းေချာင်းေတာင်ေကျးရွာ၊ ကန်းစုမိနယ်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး

၆၁၆ ဦးေကျာေ်ကျာသ်က် (ေအာင်သူေဇာ)်
 ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမတှ ်(၄၈၆)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ တလိုင်းထန်ရပ်၊ ထားဝယ်မိ

၆၁၇ ဦးစနး်တင် (ပင်လယ်ကမ်းေဝး 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

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

၆၁၈ ေရေအာင်သီရ ိ
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ေရခဲိုင်လမ်း၊ (၁၂) ရပကွ်က်၊ ဖျာပုံမိ

၆၁၉ ဦးတိုးဝင်း ေရငန ်(ငါး၊ ပုဇနွ်၊ ဂဏနး်) 
ေမွးြမထုတ်လုပ်ေရး လုပ်ငန်း

ေဂွးေတာက်ကီးေကျးရွာ၊ ေချာင်းဝအုပ်စု၊ ငပုေတာမိနယ်

၆၂၀ ဦးေအးမင်းေမာင ်
(ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

ေကျာက်ဆငေ်ကျးရာွ၊  ေလာင်းလုံမိနယ်

၆၂၁ ဦးေအာင်ေကျာ်ြမ 
ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ငပလီမိ၊ ဂျေိတာရပကွ်က်၊ အကွက်အမှတ ်(၉)

၆၂၂ ေဒတင်တင်ဝင်း 
ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ေမာငး်မကနရ်ာွ၊ ေလာင်းလုံးမိနယ်

၆၂၃ ဦးဝငး်ထိုက ်(ဝမ်းတူး) 
ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ေမာင်းမကန်ေကျးရွာ၊ ေလာင်းလုံးမိနယ်

၆၂၄ ဦးမငး်ေအာင ်(ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း) ြပင်ကီးေကျးရွာ၊ ေလာင်းလုံမိနယ်

၆၂၅ ေဒြမင့်ြမင့်က ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အမှတ-်၁၄၁၊ ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ ြမစ်ငယ်ရပ်၊ မိတ်မိ
၆၂၆ ဦးဟန်သိန်း ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း တနသာရတီိုင်းေဒသကီး၊ ေလာင်းလုံးမိနယ်၊ သေဘာဆိပ်ရွာ

၆၂၇ ကုိသန့်ေဇာ ်(ခ) ကုိသန်းေဇာ ်
ေရထွက်ပစည်း ေရာင်းဝယ်ေရးှင့် 
ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ခါးြပတ်ေကျးရာွ၊ ေဒညိမ်းေကျးရာွအုပ်စု၊ အမာမိနယ၊် ဖျာပုံမိ

၆၂၈ ဦးစနး်ေအာင ်ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ေလာငး်လုံမိနယ်၊ ေမာင်းမကန်ေကျးရွာ
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၆၂၉ ဦးတငစ်ိုးလငွ ်ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း မိုးကုတ်ေကျးရာွ၊ ပန်းတေနာ်မိ

၆၃၀ ဦးတငြ်မင့် ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း လှည်းဆိပ်အုပ်စု၊ ေကျာငး်ကုန်းမိနယ်

၆၃၁ ေအာင်သီရ ိ(၁) ကမ်းေဝးငါးဖမ်းေလှ 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ဒိုင်အမှတ် (၆)၊ ေရခဲဒိုင်လမ်း၊ ၁၂ ရပကွ်က်၊ ဖျာပုံမိနယ်

၆၃၂ ဦးြမင့်စိုး (ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငနး်) မုိးကတ်ုေကျးရာွ၊ ပန်းတေနာ်မိနယ်၊  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၆၃၃ ဦးဖိးထက်ေအာင ်ေရငံပုဇွန ်
ေမွးြမေရး

ငပုေတာမိနယ်၊ ဝါးကုန်းေကျးရာွအုပ်စု၊ ေချာငး်ဖျားေကျးရာွ

၆၃၄ ဦးဘသိန်း (ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း) ေကျာက်ဆငေ်ကျးရာွအုပစ်၊ု ြပင်ကီးရွာ၊ ေလာင်းလုံမိနယ်

၆၃၅ ဦးချနိ်ခွမ ်ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ေချာင်းေတာင်ေကျးရွာ၊ ေရးမိနယ်

၆၃၆ ဦးေကျာစ်ိုး ပဲ၊ ြငပ်၊ ေြပာင်း 
စိုက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်း

ဘုရင့်ေနာင်မိကွက်သစ်၊ ပန်းတေနာ်မိ၊ ဧရာဝတီတုိငး်

၆၃၇ Dawei Holding Company ေမာင်မယ်ေရှာငေ်ကျးရာွအုပ်စု၊ ေရဝိုင်းရာွ၊ ထားဝယ်မိ
၆၃၈ ေရပေလာင ်ဆန်စက် ဆိပ်ကီးေကျးရွာ၊ ေကျာက်ကီးမိ၊ ပဲခူးတိုင်း
၆၃၉ ေကာငး်စဝံငး် ကုမဏီလီမိတက် အမှတ-် ၃၀၇(ဘ)ီ၊ မေကွးလမ်း၊ ၂၃ ရပကွ်က်၊ စက်မဇုန်- ၁၊ 

ဒဂုံမိသစ်ေတာငပ်ိုင်း

၆၄၀ Triple Circle Industry Co., Ltd. (င-၉) (င-၁၀)၊ အကွက် အမတှ ်(၇၈၄)၊ ပတြမားစက်မဇနု်၊ စစ်ကိုင်းမိ

၆၄၁ Special Manufacturing Company 
Limited 

အမတှ ်(၃၉၉)၊ ြမေတာင်ဝန်ကီး ဦးမိုလမ်း၊ ေရလငဗ်န်းစက်မဇုန်၊ 
လငသ်ာယာမိနယ်

၆၄၂ ဘဝချနိ်ခွင ်ကုမဏီလီမိတက် အမှတ ်(၁၁၅)၊ ေြမညီထပ်၊ (၁၅၇) လမ်း၊ တာေမွကီး (က+ဂ) ရပကွ်က်၊
 တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၆၄၃ ပါရမ ီအချ ိေြခာက်လုပ်ငန်း ကွမ်ဟယ်ရာွ၊ မငး်ကုန်းရာွ၊ မန်ေကာငရ်ပကွ်က်၊ ေကျာက်မဲခိုင်၊ 
နမ့်ဆန်မိနယ်

၆၄၄ ေရြဖမိုး ရာဘာစိုက်ပျ ိး 
ထုတ်လုပ်ေရး ကုမဏီလီမိတက်

အမတှ ်(၄၇)၊ အင်ကင်းမိငလ်မ်းသွယ-်၅ ၊ သုဝဏ၊ ရန်ကုန်မိ

၆၄၅ ေဒေရှာက်ဖှာဆိုက ်ကက်ေမးွြမေရး
 လုပ်ငန်း

ပတ်တန်းအုပ်စု၊ အေရှပတ်တန်းေကျးရွာ၊ ေမှာ်ဘီမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ

၆၄၆ ေရနဂါး ဆနစ်က် ပါဒကီးရပကွ်က်၊ ေကျာက်တန်းမိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
၆၄၇ T & K ပုံှိပ်ှင့် စာအုပ်ချပ်လုပ်ငန်း အမှတ ်(၁၈/၇၆)၊ အငး်ဝလမး်၊ ေရေပါက်ကံစက်မဇုန်၊ 

ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်

၆၄၈  United Shwe Naing Ngan Print 
Group Co., Ltd. 

 No.88/B, Kabaaye Pagoda Road, Sayarsan Quarter, Bahan 
Tsp, Yangon 
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၆၄၉ APEX EMPIRE Co., Ltd. 

(လက်ဖက်ေြခာက် ထုတ်လုပ်ေရး 
လုပ်ငန်း)

အမတှ-် ၂ G၊ မိုးေကာင်းလမ်း၊ ြမကန်သာဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ လင်မိနယ်

၆၅၀ DaNaWaDi Rice Machine Chaung Twin Village, Own Pin Da Ni Kyun, Phar Pone 
Township, AyeYarWaDy Division

၆၅၁ The Baking Factory ၅၉ လမ်း၊ ကေနာငမ်ငး်သားကီး၊ စက်မဇုန် (၂)
၆၅၂ ြမသီတာ ဆန်စက်(၂) အမတှ(်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 ဥေဒါင်းေနြခည ်ကုမဏီလီမိတက် အမှတ(်၄)၊ ပထမထပ်၊ အဂပူလမ်း၊ စမ်းေချာင်း၊ ရန်ကုန်

၆၅၅ ဦးေကျာေ်ကျာ်ထွန်း 
(ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း)

ေရဇင်ေယာ်ဟိန်းတံတား၊ လင်ြမစ်လမ်း၊ လင်မိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၆၅၆ ဦးေအာငလ်ငွ+် ေဒခင်မာေဝ 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမတှ(်၁၁၇)၊ မဂလာလမ်း၊ ေကာငင်ယရ်ပ၊် မိတ်မိ

၆၅၇ MAY YU MARINE PRODUCTS 
COMPANY LIMITED

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

၆၅၈ ေဒခင်စံပယ ်ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း A-5, ကုန်တိုက်အေနာက်လမ်း၊ သာေကတရပကွ်က်၊ မိတ်မိနယ်၊ 
တနသာရီတိုင်း

၆၅၉ Shwe Yee Hteik Htar Co., Ltd. ၁၄ လမ်း၊ ၈၆-၈၇ လမ်း၊ မေလးမိ၊ အမတှ ်(၇၀)၊ ြပည်ကီးရန်လုံရပ်၊
 ေအာင်ေြမသာဇံမိနယ်

၆၆၀ ဦးသန်းဝင်း ေရထွက်ပစည်း 
ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရးှင့် 
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ခါးြပတ်ေကျးရာွ၊ ဖျာပုံမိနယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၆၆၁ ဦးသန်းဝင်းလင ်
ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

အမတှ ်၁၀(က)၊ ပေဒသာလမ်း၊ ေစာ/ေတာငရ်ပကွ်က်၊ အလုံမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်

၆၆၂ ေအာင်ြမသန်း ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငန်း ကညင်ကိုင်းေကျးရာွအုပ်စု၊ ကျ ိက်လတ်မိနယ၊် 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

၆၆၃ ဦးခင်ထွန်း ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အမှတ ်(၁၆)၊ ုံးကီးလမ်း၊ (၃) လာ၊ ကည့်ြမင်တိုင်

၆၆၄ ဦးဝင်းေအာင ်ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အမှတ ်(၄၄)၊ ြမစ်ငယ်ရပ်၊ ဖိုးသာေအာင် ခံလမ်း၊ မိတ်မိ

၆၆၅ ချမ်းသာကီး ကမ်နီးပိုက်ေမာလုပ်ငန်း တိုးေကျးရာွ၊ ေဒးဒရဲမိနယ်

၆၆၆ အားသစ ်ငါးေမွးြမေရးငှ့် 
ငါးသားေပါက်လုပ်ငန်း

နနး်ဦးလွငေ်ကျးရာွအုပ်စ၊ု ပုသိမ်ကီးမိနယ်

၆၆၇ ပင်လယ်ြပာ ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငနး် အမှတ(်၃၃၂)၊ ေဗျာသလနး်ေကျးရာွအုပ်စ၊ု ေညာင်တုန်းမိနယ်၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
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၆၆၈ MYANMAR CHEMICAL MART 

COMPANY LIMITED
အမတှ(်၈၃)၊ ဧရာဝတလီမး်၊ စက်မဇုန်(၅)၊ လင်သာယာမိ၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၆၆၉ ဟိန်းဓန ဆန်စက်လုပ်ငန်း အမှတ ်(၂)၊ အြပင်ေဈးေတာင်ပိုင်း၊ ေရဘိုမိ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၆၇၀ နန်းထိပ်ေခါင ်ကုမဏီလီမိတက် (၄၁-၄၂) လမ်းှင့ ် (၆၂-၆၃) ကား၊ ှငး်ဆီလမ်းသွယ်၊ အမတှ ်(Na 
4/87)၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မေလးမိ

၆၇၁
တိုးလ ံဖိး ဆန်စက်

ေရနံ့သာေကျးရွာ၊ မတရာမိနယ်၊ ြပငဦ်းလွငခ်ိုင်၊ 
မေလးတိုင်းေဒသကီး

၆၇၂ စိန်သစ ်စက်မ လက်မ ပဲ၊ စပါး 
ေခေလှစက် လုပ်ငန်း

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ေရတာရှည်မိနယ်၊ ထန်းကုန်းရွာ

၆၇၃ သာကုိး မာရတီိုင်း ကုမဏီလီမိတက် အမှတ ်(၁၂၄/၁၂၆)၊ ပထမထပ်၊ လမ်း (၅၀) အလယဘ်ေလာက်၊ အမတှ်
 (၁) ရပကွ်က်၊ ပုဇနွ်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

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

၆၇၅ ေအးချမ်းရိပ ်သစ်ခွဲစက်ှင့် 
သစ်အေချာထည်လုပ်ငန်း

အမတှ ်(၂၇၅)၊ (၇) လမ်း၊ ရန်ကုန်စက်မဇနု်၊ မဂလာဒုံမိနယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၆၇၆ ဘဲေလး အထူးချပ်ဖိနပ ်လုပ်ငန်း အမှတ် (၂၂၄)၊ ဝဇီရာ (၁) လမ်း၊ (စ) ရပကွ်က်၊ 
ေြမာက်ဥကလာပမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၆၇၇ Royal Alpha Co., Ltd. အမတှ ်(၁၈/ဂ)၊ ကေမာဇရိပ်သာလမ်း၊ ေရေတာင်ကား (၁) ရပကွ်က်၊ 
ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၆၇၈ PEARL YADANA SOFTWARE 
SOLUTION COMPANY

အမတှ(်၆၇)၊ ပထမထပ ်အလယခ်နး်၊ အထက်ပုဇနွ်ေတာင်လမ်း၊ 
ပုဇနွ်ေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၆၇၉ ေရြမင့်မိ ု(ခ) ေရြမင့်သ ူဆားစက် ြမစာရပ်ကွက်၊ ေြမာင်းြမမိ
၆၈၀ ဦးြမင့်ဦး ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အမှတ ်၄၇၊ ၁၁ လမ်း၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ ရန်ကုန်

၆၈၁ ဦးြမင့်လွင ်ကမ်းေဝးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း အမှတ ်(၃)၊ စံပယ်လမ်းသွယ ်(၃) လမ်း၊ 
ဘိုးလိန်းေအာငမ်ဂလာရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ်၊ ရန်ကုန်

၆၈၂ ေဒခင်ခင်ဝင်း 
ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်း

အမတှ ်(၃၆)၊ စည်ပငလ်မ်း၊ ၁၉ ရပကွ်က်၊ ဒဂုံေတာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်

၆၈၃ ေရအိမ်ှင့ ်သားများ အမှတ ်(၁၁၃ )၊ နယ်ေြမ (၁)၊ ဟုိမွန်ရပ်ကွက်၊ မူဆယ်မိ၊ 
ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း

၆၈၄ Lotus Himiko Co., Ltd. အမတှ-် D ၊ ၂၃/၂၄၊ ေမခလမ်း၊ ေမခရိပ်သာ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်

၆၈၅ Brave Ocean Service Company 
Limited

အမတှ ်(၅၀)၊ ှငး်ဆီမိင်လမ်း၊ ၂၇ ရပကွ်က်၊ ေြမာက်ဒဂုံ၊ ရန်ကုန်

၆၈၆ ဦးစိုးမင်းဝင်း ငါးေမွးြမေရးအစာငှ့် 
ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငနး်

တွံေတးမိနယ်၊ သဝန်းေတာေကျးရာွအုပ်စု၊ ကဲသလင်းေကျးရာွ၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
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စဉ် ကုမဏ/ီ လုပ်ငန်း အမည် လပိစ်ာ
၆၈၇ ဦးေကျာ်ဝင်း ငါးေမွးြမေရးလုပ်ငနး် သဝနး်ေတာေကျးရာွအုပ်စ၊ု ကဲသလင်းေကျးရာွ၊ တွံေတးမိနယ်

၆၈၈ သင်းပျ ံေမး မုန့်လုပ်ငန်း ဗိုလ်ချပ်လမ်းှင့် ဖွားဘက်ေတာ်လမ်းေထာင့်၊ မုံရွာမိ၊ 
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

၆၈၉ ဦးနီလင်း ဂုံေလာ ်ေဘထုပ်လုပ်ငန်း ပေတာေ်ကျးရာွ၊ မိုးညိမိနယ်၊ သာယာဝတီခိုင်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

၆၉၀ Shwe Kyun Swel Trading 
Company Limited

အမတှ(်၁၂၃၉)၊ သီရေီဇယျာလမ်း၊ (၅) ရပကွ်က်၊ လင်သာယာမိ

၆၉၁ Thu Htut Kaung Trading Company အမတှ ်၉၀(စ)ီ၊ ကမာေအးဘုရားလမ်း၊ ဆရာစရံပကွ်က်၊ ဗဟန်းမိနယ်၊
 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၆၉၂ ထွဋ်ြမတ်ေကျာ ်ကုမဏီ စိန်ပန်း-ဆင်တိုင်၊ အကွက် ၃၄၀၊ မဟာေအာင်ေြမမိနယ်၊ မေလး

၆၉၃ ေရြမင့်ဘရားသား 
အဆင့်ြမင့်အချ ိေြခာက်

မန်ငံရွာ၊ ကွမဟ်ယ်ေကျးရာွ၊ နမ့်ဆန်မိ၊ ေကျာက်မဲခိုင်

၆၉၄ ဦးဘသိန်း (ခ) ဦးသန်းိုင် 
သမတနိဗာန်ကုန်ှင့် သကန်းတုိက်

၁၁၈၊ ေရတာရှည်လမ်းေဟာင်း၊ ေရတာရညှရ်ပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမိနယ်

၆၉၅ စိန်ရတနာ လက်ဖက်လုပ်ငန်း 4/19၊ ပတြမားလမ်း၊ ေကျာက်မဲမိ
၆၉၆ ိုင်ေတာ်ဝင ်စိုက်ပျ ိးေမွးြမေရးှင့် 

ေဆာက်လုပ်ေရးကုမဏီ
အမတှ ်၁၆၀၊ ၇ လွာ၊ ဘုရင့်ေနာငတ်ာဝါ၊ ကမာရွတ်မိနယ်

၆၉၇ Century Royal Nagaya Co., Ltd. 37 A ၊ ြပည်လမ်း၊ ၇ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမိနယ်

၆၉၈ ဦးမင်းမင်းထွန်း (ပီနံအိတ်ချပ ်
လုပ်ငန်း)

ဗိုလ်ချပ်လမ်း၊ ကွမ်း ခံရပကွ်က်၊ တွံေတးမိနယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး


