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၂၀၁၄-၂၀၁၅စည််းက

ပ်နှစ်အတွ

်ဝင်နငွခွန်အမ ာ်းဆို်းထမ််းနဆာင်သညြို့်လိုပ်ငန််းရှင်မ ာ်းစာရင််း
တိိုင််း

စဉ်

အခွန်ထမ််းအမည်

နနရပ်လိပ်စာ

နေသက

်း/

ပပည်နယ်

သန််း ၂၀၀၀၀ အထ

လိုပ်ငန််း
အမ ိ ်းအစာ်း

်
အမှတ်-၆၁၅/၁၊ ပပည်လမ််း၊

၁ Kanbawza Bank Ltd

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

သန််း ၁၀၀၀၀ နအာ

ိုန်တိိုင််းနေသက

LTO

Banking

LTO

Banking

LTO

Trading

LTO

Trading

LTO

Manufacturing

်း။

်
အမှတ်- ၁၅၁၊ ဗိိုလ်ခ ပ်နအာင်ဆန််းလမ််း
နှငြို့်

၂ Myawaddy Bank Ltd

ဝ ်းတန််းလမ််းနထာငြို့်၊ (၈) ရပ်

ွ

်၊

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၃ Denko Trading Co.,Ltd

Myanma Economic
၅ Holdings
Ltd

်း။

အမှတ်-(၁)၊

နနာင်မင််းသာ်းက

နရွှေလင်ဗန််းစ

်မှုဇိုန်၊ လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

၄ Myawaddy Trading Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်- ၅၅/၆၁၊
ဆိပ်

်းလမ််း၊

်း။

မ််းနာ်းလမ််း၊

မ််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၈၉/၁၉၁၊ မဟာဗနဓ လလမ််း၊
ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

မှတ်ခ

်
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သန််း ၅၀၀၀ နအာ
၆

၇

်

Global Treasure Bank
Public Co.,Ltd

အမှတ် -၆၅၃/၆၉၉၊

ိုန်သည်လမ််း၊

ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊

International Beverages

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၃၊ ပပည်လမ််း၊ (၁၁)ရပ်

ွ

Trading Co.,Ltd

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

်း။

သန််း ၄၀၀၀ နအာ

ိုန်တိိုင််းနေသက

်၊

LTO

Banking

LTO

Trading

LTO

Banking

LTO

Banking

CCTO

Trading

LTO

Bank

LTO

Construction

LTO

Banking

်
အမှတ်- ၃၃၄/၃၃၆၊ ၂၃ လမ််းနှငြို့်

၈ Co-Operative Bank Ltd

မ််းနာ်းလမ််းနထာငြို့်၊ လသာမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်- ၁၁၁/၁၁၂၊

၉ Ayeyarwady Bank Ltd

သရိရတနာအဆငြို့်ပမငြို့်န ်း၊
ေ

သန််း ၃၀၀၀ နအာ

ခိဏသရိမမိ ြို့နယ်၊ နနပပည်နတာ်။

်
အမှတ်(၁၀)၊

၁၀ Shwe Byain Phyu Co.,Ltd

ရတနာမွန် (၃)လမ််း၊၄-ရပ်

ွ

်၊

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ်-၂၀၇၊ သိမ်ပ ြူလမ််း၊
၁၁ Myanmar Apex Bank Ltd

၁၂

၁၃

Shwe Taung Development
Co.,Ltd
Asia Green Development
Bank Ltd

်း။

ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အလိုတာဝ ၊

်း။

မ််းနာ်းလမ််း၊ဆင်မင််းရပ်

ွ

်၊

အလိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၇၃/၇၅၊ ဆ်းနလဘိုရာ်းလမ််း၊
ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၁၄

Asia Energy Trading
Co.,Ltd

အမှတ်-၁၊ ပ ရမအိမ်ရာ၊ ပ ရမလမ််း၊
(၁၂)ရပ်

ွ

်၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊

LTO

Trading

LTO

Trading

LTO

Trading

LTO

Banking

LTO

Trading

LTO

Banking

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်- ၁/၃၁၊ ပန််းတိမ်ဝန်
ဦ်းနရွှေဘင်လမ််း၊

၁၅ Benhur Trading Co.,Ltd

လှိုင်သာယာ စ

်မှုဇိုန် (၁)၊

လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁/၁၁၊ ပေိုမမာ ွင်း်
၁၆ City Mart Holding Co.,Ltd

(အနရှြို့ဘ
ဗာ်း

်ပခမ််း )၊

ရာလမ််း၊ စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ်-၆၁၉/၆၂၁၊
၁၇ First Private Bank Ltd

ဗိိုလ်ဆွန်ပ

်လမ််းနထာငြို့်၊

ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

သန််း ၂၀၀၀ နအာ

်း။
ိုန်သည်လမ််းနှငြို့်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

်
အမှတ်-၁၈၇၊ နပမညထပ်၊

၁၈ Farmer Phoyarzar Co.,Ltd

Small and Medium
၁၉ Industrial Development
Bank Ltd

ဗိိုလ်ပမတ်ထွန််းလမ််း၊
ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၄၆၊ ဦ်းထွန််းမငိမ််းလမ််း၊
(၁၀)ရပ်
ရန်

ွ

်၊ မရမ််း

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
်း။
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အမှတ်-၉၊ သရိမွန် (၁၀)လမ််း၊
၂၀ Six Winner Brothers Co.,Ltd မရမ််း
ရန်

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊ 
ိုန်တိိုင််းနေသက

LTO

Trading

LTO

Trading

LTO

Construction

LTO

Banking

်း။

အမှတ်-၇၉/၈၁၊ (ပ)လွှော၊
စင်ထရယ်တာဝ ၊ အခန််း (၁၀၂)၊
၂၁ Shwe Me' Co.,Ltd

အနနာ်ရထာလမ််း၊ ၃၉ လမ််းနှငြို့် လမ််း၄၀
က

ာ်း၊ န

ရန်

ာ

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၆၁/၆၂၊ ဝ ်းတန််းလမ််း၊
၂၂ Asia World Co.,Ltd

ဗဟိိုစည်အိမ်ရာ၊ လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

Rural Development Bank
၂၃ Ltd

န

ိုန်တိိုင််းနေသက
်းလ

(၂)ရပ်

်း။

်နေသ ွြို့မ ိ ်းမှုဘဏ်လမိတ
ွ

်၊

်၊ ပမတ်ပန််းသဇင်လမ််း၊

ဇမဗြူသရိမမိ ြို့နယ်၊ နနပပည်နတာ်။
၂၄ Bhome Yaung Chi Co.,Ltd

၂၅

Myanmar Treasure Hotel &
Resort Group Co.,Ltd

အမှတ်-ခ/၉၉(င)၊ ခရစ်ယာန်ရပ်

ွ

်၊

မဆယ်မမိ ြို့နယ် ၊ ရှမ််းပပည်နယ်။
န်နတာ်က ်းပဲနလြို့ဟိိုတယ်၊
န်ရိပ်သာလမ််း၊
မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊

ရှမ််း

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း

LTO

Services

LTO

Services

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၆၂၊ ရာဇဓိရာဇ်အိမ်ရာ၊
၂၆

Shwe Than Lwin Media

နအာ

Co.,Ltd

ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

်ပိုဇွန်နတာင်လမ််း၊ (၂)ရပ်
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

ွ

်၊

ိုန်
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Taw Win Family

အမှတ်-၃၅၅၊ ဦ်းဝိစာရလမ််း၊

၂၇ Construction

နပမန

Co.,Ltd

ိုန််း (နပမာ

ရန်

်)၊ စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

LTO

Construction

LTO

Construction

LTO

Banking

LTO

Trading

LTO

Trading

LTO

Trading

်း။

အမှတ်-၁၊ အမှတ် (၃)လမ််းမ၊
၂၈ Zay Kabar Co., Ltd

မ္ဂလာေိုဥယ ာဉ်မမိ ြို့နတာ်၊
မ္ဂလာေိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၁၆၆/၁၆၈၊ အလယ်ဘနလာ
၂၉

၃၀

Myanmar Oriental Bank

ပန််းဆိို်းတန််းလမ််း၊ (၄)ရပ်

Ltd

န

ာ

ွ

်း။
်၊

်၊

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

Sein Ngwe Mya Trading

တိို

်-၄၁၀၊ (၄)လွှော၊ ယိုဇနတာဝ ၊

Co.,Ltd

ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၁၀၄/၁၁၀၅/ ၁၁၀၆၊
၃၁

Ayeyar Hinthar Holdings
Co.,Ltd

ရဲတခွန်တာဝ ၊ ၅၃၁
နအာ
က

ညြို့်ပမင်တိိုင်လမ််း၊

ညြို့်ပမင်တိိုင်မမိ ြို့နယ်၊

ရန်

သန််း ၁၀၀၀ နအာ

်က

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

်

၃၂ New Day Energy Co.,Ltd

အမှတ်-၅၄၊ မနနာ်ဟရလမ််း၊ ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

6

အမှတ်-၃၈၀၊ FMI Center၊

Thanlyin Estate

ဗိိုလ်ခ ပ်နအာင်ဆန််းလမ််း၊

၃၃ Development

ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊

Ltd.

၃၄

International Group of
Entrepreneur Co.,Ltd

သန််း ၉၀၀ နအာ
၃၅

၃၆

၃၇

CCTO

Construction

LTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၇/နအ၊ဘ၊
မဘာနအ်းဘိုရာ်းလမ််း၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

်

North East Gate Fruit

အမှတ်-စ /၁၀၀၊ နစ ်းရပ်

Co.,Ltd

မဆယ်မမိ ြို့နယ် ၊ ရှမ််းပပည်နယ်။

T.Z.T.M Construction
Co.,Ltd

Htoo Construction
Development Group Co.,Ltd

၃၈ Myanmar Citizen Bank Ltd

အမှတ်-၂၀၁၊ တိို

ရှမ််း

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း

ိုန်

မ််းနာ်းလမ််း၊
LTO

Construction

LTO

Construction

LTO

Banking

်း။

အမှတ်-၁၂/နအ၊ ခနပ င််းလမ််း၊
(၁၀)ရပ်

ွ

်၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၈၃၊ မဟာဗနဓ လလမ််း၊
န

ာ

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၀၄၊ နွယ်နခွ၊ နထာ
မ္ဂလာေိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ပိုလဲ
ရန်

်က

်း။

်း။

LTO

် စ၊

ွန်ေိိုမနယမ်၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

နြို့်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

အခန််း-CF02/04၊ ဘနလာ
၄၀ AYS MFG Co.,Ltd

်၊

မ္ဂလာဆင်မင််းအိမ်ရာ၊ အလိုမမိ ြို့နယ်၊

ရန်
၃၉ Yathar Cho Industry Co.,Ltd

် -၅၊

ွ

LTO

Industrial/
Production
Industrial/
Production
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သန််း ၈၀၀ နအာ

်
အမှတ်-၂၂၊ ဘိုရငြို့်နနာင်အိမ်ရာ၊

၄၁ Good Brothers' Co.,Ltd.

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ်-၅၂၀၊ A/4၊

၄၂ United Amara Bank Ltd

၄၃

၄၄

၄၅

Information Technology
Central Services Co.,Ltd
Ayeyarwaddy Resorts and
Lodges Co.,Ltd

LTO

Trading

LTO

Banking

LTO

Services

LTO

Services

LTO

Trading

CCTO

Services

CCTO

Trading

်း။

မဘာနအ်းဘိုရာ်းလမ််း၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
တိို ်-၆၊ အခန််း (၂)၊ MICT
လှိုင်န

ာလိပ်၊ (၁၁)ရပ်

ွ

်၊

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ်-၁၁/နအ၊ ခနပ င််းလမ််း၊

်း။

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

New Golden Gate (1991)

အမှတ်-၄၆၊ ၁၉-လမ််း၊ (၃)ရပ်

Co.,Ltd

လသာမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ွ

်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၀၁/၁၀၅၊ (ပ) ထပ် ၊
၄၆ Global Telephone Co., Ltd

နအာ
က

၄၇

Co.,Ltd

ညြို့်ပမင်တိိုင်လမ််း၊

ညြို့်ပမင်တိိုင်မမိ ြို့နယ်၊

ရန်
All States International

်က

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၃၁၀၊ (ေို)ထပ်၊ အခန််း -၂၀၂၊
အနနာ်ရထာလမ််း၊ လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်-၁၆၊ ပမမာလာလမ််း၊ စ
၄၈ Myan Shwe Pyi Tractors Ltd သာန
ရန်

တမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

LTO
်း။

ဗညာ်းေလလမ််းနှငြို့် စ
၄၉ Yangon City Bank Ltd

၅၀

၅၁

၅၂

၅၃

Co,Ltd

နယ်းစတာ်းလိို
နဆာ

်လိုပ်နရ်း

ိုမပဏ

Co.,Ltd

LTO

Banking

CCTO

အာမခလိုပ်ငန််း

်း။

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၃၃/

်

Production

အမှတ်-၁၅၁၊ ဗိိုလ်ခ ပ်နအာင်ဆန််းလမ််း၊
ရန်

U Kyu Family Trading

်း။

၊ (၂၉ x ၇၃)နထာငြို့်၊

ခ မ််းနအ်းသာစမမိ ြို့နယ်၊

မနတနလ်း

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၇/၁၉၊ လှည််းတန််းလမ််း၊
လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊

နဆာ

်လိုပ်နရ်း

လိုပ်ငန််း

LTO

Trading

LTO

Trading

CCTO

Services

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၆၀၁/၆၀၃၊ ဝ ်းတန််းလမ််းနှငြို့်

Europe & Asia International
Co.,Ltd

်းက

်းလမ််းနထာငြို့်၊ ဝင််းနရွှေဝ အိမ်ရာ၊

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

သန််း ၇၀၀ နအာ

ိုန်တိိုင််းနေသက

Industrial/

်ရိုလမ််းနထာငြို့်၊

မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

Aung Thitsar Oo Insurance

်မှုဇိုန်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

်
အမှတ်-၅၃၊

၅၄ IKBZ Insurance Co., Ltd

မ််းနာ်းလမ််း၊

ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၅၅ Moe Thu Kha Co.,Ltd

၁၀၅မိိုင်၊ မိိုင််းယိုန

ရှမ််းပပည်နယ်။
အမှတ်-သ-၃/၃၊ (ခ)ရပ်
သာယာဝတမင််းက

၅၆ နရွှေထွန််း

ိုမပဏ

်းရွာ ၊ မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊
ွ

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း

ိုန်

်၊
လယ်ယာသို်း

်းလမ််းနှငြို့်
မနတနလ်း

ပ ြူနစာထ်းလမ််း၊
ပပည်က

ရှမ််း

ပစစည််းထိုတ်လိုပ်
သညြို့်လိုပ်ငန််း

်းတခွန်မမိ ြို့နယ်၊

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၄၊ ဗဟိိုလမ််း၊
၅၇ Asia Royal Co.,Ltd

၅၈

၅၉

Bandoola Transportation
Co.,Ltd

နအာင်ခ မ််းသာရပ်

ွ

်၊

စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
ပ ရမဝင််း၊ ပ ရမလမ််း၊ (၄)ရပ်
နတာင်ဥ

Ltd

လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

Group Co.,Ltd

CCTO

Travel

LTO

Construction

LTO

Construction

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
FMI City၊ Block (7 & 8)၊
ဘိုရငြို့်နနာင်တတာ်းအန်း၊

၆၀ Engineering Construction

Services

်၊

ကလာပမမိ ြို့နယ်၊

FMI Garden Development

Associate of Civil

ွ

LTO

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်- ၁၅၃၊ သန်လ င်တတာ်းရိပ်သာ၊
သာန
ရန်

တမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၃၀၊ နရွှေ္ိုတိိုင်လမ််း၊
၆၁ Annawar Tun Co., Ltd

နရတာရှည်ရပ်
ရန်

ွ

ိုန်တိိုင််းနေသက

်၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊
်း။

LTO

Industrial/
Production
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အမှတ်-၃၁၊ ၃၈ လမ််း၊
၆၂ Kha Yay Trading Co.,Ltd

၆၃

၆၄

High Tech Concrete
(Technology) Co.,Ltd

န

ာ

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊

LTO

Trading

LTO

Services

LTO

Services

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၅၈၄၊ မ််းနာ်းလမ််းနှငြို့်
၇လမ််းနထာငြို့်၊ လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

Eastern Yoma Estate

အမှတ်-၇၊ အနရှြို့နရွှေ္ိုတိိုင်လမ််း၊

Investment Co.,Ltd

ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၉၊ နအာင်သိေဓိလမ််း၊
၆၅ Shu San Industry Co.,Ltd

၆၆

U Kyu Family Grains &
Manufacturing Co.,Ltd

သန််း ၆၀၀ နအာ

မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၇/၁၉၊ လှည််းတန််းလမ််း၊
လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

LTO
်း။

Industrial/
Production

်

၆၇ Htoo Trading Co.,Ltd

အမှတ်-၅၊ ပပည်လမ််း၊ (၁၀)ရပ်
လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ွ

်၊
်း။

LTO

အမှတ်-၅၇/၅၈၊ ဗဟိိုစည်အိမ်ရာ၊
၆၈ Lighthouse Enterprise Ltd

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊

LTO

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၉၊ C-2၊ နယာမင််းက
၆၉ Diamond Star Co., Ltd

နယာမင််းက
ရန်

်းရပ်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ွ

်းလမ််း၊

်၊ ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊
်း။

LTO

Trading
Industrial/
Production
Industrial/
Production
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၇၀

Myanma Awba Group Co.,
Ltd

၇၁ ဘိုန််းပမငြို့်န

တိို

်-၃၃၊ နရွှေပိနတာ

ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််း၊

်ရိပ်မွန်၊
မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊

LTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်( ၂၀ x ၂၁) က ာ်း၊ ၃၈ လမ််း၊
ာ်မိသာ်းစို

ိုမပဏ

(၅)ရပ်

ွ

် ၊ လာ်းရှို်းမမိ ြို့နယ်၊

ရှမ််း

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း

ရှမ််းပပည်နယ်။
တိို ်(၁)၊ အခန််း (၁၀၁)၊ ဟိိုတယ်
၇၂ Yadanarbon Fiber Co.,Ltd

ရန်

ိုန်အိမ်ရာ၊ ၈-မိိုင်၊

မရမ််း
ရန်

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

Trading

LTO

Services

LTO

Trading

LTO

Services

မ််းနာ်းလမ််းနှငြို့်

ဗိိုလ်တနထာင်ဘိုရာ်းလမ််းနထာငြို့်၊
ရန်

Trading

်း။

အမှတ် -၄၂၆၊ ၀၉-၀၃၊
၇၃ Manaw Phyu Co.,Ltd.

CCTO

်း။

FMI Center Level (10&11)၊ (380)၊
၇၄ FMI Syndication Ltd

ဗိိုလ်ခ ပ်နအာင်ဆန််းလမ််း၊
ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၇၊ A & B ၊ ယိုဇနလမ််း၊

၇၅ Zaw Gyi Premier Co.,Ltd

(၄)ရပ်

ွ

်၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၀၃၊ ရဲတခွန်တာဝ ၊
၇၆ Global Myanmar Trading

နအာ
က

်က

ညြို့်ပမင်တိိုင်လမ််း၊

ညြို့်ပမင်တိိုင်မမိ ြို့နယ်၊

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

ိုန်
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အမှတ်-၅၈၄၊ လှိုင်ပမစ်လမ််း၊ စ
၇၇ Anawar Hlwam Co.,Ltd

အပိိုင််း(၆)၊ လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၇၈ Yaung Ni Co.,Ltd

၇၉

Green Land Food Industries
Ltd

၈၀ Oriental Leasing Co.,Ltd

၈၁ Kian Sein Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

၈၂

Trading Co.,Ltd

သန််း ၅၀၀ နအာ
၈၃
၈၄

၈၅

ွ

်၊

မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းပပည်နယ်။
အမှတ်-၁၈၀၊ ဆိပ် မ််းသာလမ််း၊ ဇိုန် (၃)၊
လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၇၊ လသာလမ််း၊ လသာမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၄၁၊ နရွှေနတာင်တန််းလမ််း၊
(၆)ရပ်

ွ

်၊ လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

Industrial/

LTO

Production

်း။

အမှတ်-ဟ/၁၂၄၊ ဟိိုမွန်ရပ်

ရန်
Tin Win Tun International

်မှုဇိုန်

ရှမ််း

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း

CCTO

Trading

CCTO

Services

LTO

Trading

LTO

Trading

LTO

Services

ိုန်

်း။

အမှတ်-စ/၁၊ သရိမ္ဂလာဥယ ာဉ်အိမ်ရာ၊
မ််းနာ်းလမ််း၊ အလိုမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

်

Myanma Annawa Swan :A; အမှတ်-၇/၂-ဘ၊

မ််းနာ်းလမ််း၊

Shin Group (s)Co.,Ltd

အလိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

Myanmar Padauk Trading

အခန််း(၉)၊ (၁၀၅)မိိုင် ၊ မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊

Co.,Ltd

ရှမ််းပပည်နယ်။
အမှတ်-၂၄/၂၆၊ ဆ်းနလဘိုရာ်းလမ််း၊

Myanmar Ruby Enterprise
(Gems & Jewellery)Co.,Ltd

န
ရန်

ာ

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

်း။

ရှမ််း

CCTO

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း

Gems

ိုန်
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အမှတ်-၁၇၄/၁၈၈၊ ဗိိုလ်ပမတ်ထွန််းလမ််း၊
၈၆ United Paints Group Co.,Ltd ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

LTO

Trading

LTO

Construction

LTO

Services

LTO

Banking

်း။

အမှတ်-၃၃/၄၉၊ မဟာဗနဓ လပန််းပခလမ််း၊
၈၇ A-1 Construction Co.,Ltd

(၂)ရပ်
ရန်

ွ

်၊ န

ာ

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၄၂/၄၇၊ ရန်
၈၈

Octagon International

ရန်

ိုန်နည််းပညာတ

Services Co.,Ltd

လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊
်း။
ိုန် -ပိုသိမ်လမ််းနှငြို့်
ကသိိုလ်လမ််း၊

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

တိို

်-၃၈၀၊ အခန််း -၆၀၆/၆၁၀၊( ၆) လွှော၊

FMI Center၊
၈၉ Yoma Bank Ltd

ဗိိုလ်ခ ပ်နအာင်ဆန််းလမ််း၊
ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ်-၃၉/၄၀၊

၉၀ Asia Mega Link Co.,Ltd

်း။

ဗိိုလ်ခ ပ်နအာင်ဆန််းလမ််း၊
ဗဟိိုစည်အိမ်ရာ၊ လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊

LTO

Industrial/
Production

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
တိို ်-၂၁၆/၂၂၂-A၊ နပမညထပ်၊
၉၁ Tunn Akaree Co.,Ltd.

မဟာဗနဓ လလမ််း၊ ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

LTO

Trading
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၉၂

Nay Pyi Taw Sibin Bank
Ltd

အမှတ်-၉၊ သရိန

ာ်စွာလမ််း၊

သရိရတနာနစ ်း၊ ဇမဗြူသရိမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ်-၃၃၅/၃၃၇၊

ဗိိုလ်ခ ပ်နအာင်ဆန််းလမ််း၊

Ltd

ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊

Ngwe Pinlae Livestock

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၈၉/၁၉၁၊ မဟာဗနဓ လလမ််း၊

Co.,Ltd
၉၆

Myanmar Pipes &
Accessories Co.,Ltd

LTO

Trading

LTO

Services

်း။

Nawadae Hotel & Tourism

၉၅ Breeding & Fishering

Banking

နနပပည်နတာ်။
FMI Centre ၊ (၁၀-၁၁) ထပ် ၊ ၃၈၀၊

၉၃ Yoma Development Group Ltd
ဗိိုလ်ခ ပ်လမ််း၊ ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊

၉၄

LTO

ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊

LTO

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၄၂၊ (ေို)ထပ်၊ ၃၁ လမ််း၊
ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊

Industrial/
Production

CCTO

Production

LTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၅၁၊ အခန််း (ဘ-၇၀၂၊
ဘ-၇၀၄)၊ ပမဝတဘဏ် (Luxury
Complex )၊

၉၇ Moe Htet Gabar Co.,Ltd

ဗိိုလ်ခ ပ်နအာင်ဆန််းလမ််းနှငြို့်
ဝ ်းတန််းလမ််းနထာငြို့်၊
လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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တိို
၉၈ Shwe Tha Zin Co.,Ltd

်-၁၇/၁၈၊ ဗဟိိုစည်အိမ်ရာ၊

ဗိိုလ်ခ ပ်နအာင်ဆန််းလမ််း၊ (၁၀)ရပ်

ွ

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

Myit Mahar Trading Co.,

နရွှေပင်လိုအိမ်ရာ၊ (၂၇)ရပ်

Ltd

ေ္ိုမမိ ြို့သစ်နပမာ
ရန်

Industrial/
Production

ွ

်း၊

်၊

်ပိိုင််း၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

LTO

်း။

အမှတ်-နအ-၄၊ ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််းမက
၉၉

်၊

LTO

Trading

LTO

Services

CCTO

Trading

LTO

Construction

LTO

Trading

်း။

အမှတ်-၁၉၄၉/၁၉၅၀၊
၁၀၀

Shwe Than Lwin Highway

ရန်

Co.,Ltd

လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်-ပိုသိမ်လမ််းမက
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း၊ (၅)ရပ်

ွ

်၊

်း။

အမှတ်-၁၁၄/၁၁၆၊ (ပ)ထပ်၊ ၄၆ လမ််း၊
၁၀၁ Mottama Trading Co., Ltd.

၁၀ရပ်
ရန်

ွ

်၊ ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၆၀၈(ဘ)၊ ၆၀၉(နအ)၊ (၆) လွှော၊
၁၀၂ Dawn Construction Co., Ltd ယိုဇနတာဝ ၊ နရွှေ္ိုတိိုင်ရပ်
ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ွ

်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၅၆၊ ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််းနှငြို့်
၁၀၃

Aung Kan Bo Trading
Co.,Ltd

တွင််းသင််းတိို

်ဝန်

ဦ်းထွန််းညိ လမ််းနထာငြို့်၊ စ
နရွှေပပည်သာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

်မှုဇိုန် -၃၊
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၁၀၄ Moe Thet Co.,Ltd

အမှတ်-ေ/၂၊ နဗာဓိရိပ်သာလမ််း၊
ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

CCTO

Industrial

အမှတ်-၄၀၈/၄၁၀၊ Samsaung Plaza၊
၁၀၅ A A Medical Products Ltd

မဟာဗနဓ လလမ််း၊ (၃)ရပ်
န
ရန်

၁၀၆

Red Link Communications
Co.,Ltd

၁၀၇ Pahtama Group Co., Ltd

၁၀၈ Kian Ho Co.,Ltd

ာ

ွ

်၊

LTO

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

Industrial/
Production

်း။

အမှတ်-၁၆၊၂/၀၁၊ MICT Park
Universities Hlaing Campus၊

LTO

Services

LTO

Trading

LTO

Trading

CCTO

Construction

LTO

Trading

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၇၃/၇၆၊ နဝဇယနတာလမ််း၊
မိန

ာင််း

သ္ဂန််း

န် (၁) ရပ်

ွ

်၊

ျွန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၆/၂၈၊ လမ််းမနတာ်လမ််း၊
လသာမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၇၃/၁၇၅၊ နပမညထပ်၊ ၄၈ လမ််း၊
၁၀၉ Golden Flying Tiger Co.,Ltd ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၁၁၀ Mya Power Trading Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၂၆၊ ပ ရမလမ််း၊ (၁၂) ရပ်
လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ွ
်း။

်၊
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တိို
၁၁၁ Myat Noe Thu Co.,Ltd

နအာ

် နအ၊ အခန််း (၅၀၈)၊
်က

ညြို့်ပမင်တိိုင်လမ််း ၊

နရွှေ္ိုဏ်သအိမ်ရာ၊ က

ညြို့်ပမင်တိိုင်မမိ ြို့နယ်၊

ရန်

်း။

ိုန်တိိုင််းနေသက

LTO

Industrial/
Production

အမှတ်-၂၅ (တ)ထပ်၊ ၈၈ လမ််း၊
၁၁၂

Shwe Thet Tun Trading
Co.,Ltd

န်နတာ်နလ်း ၊
မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

သန််း ၄၀၀ နအာ

၁၁၄ Shwe Mann Co.,Ltd

LTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Services

LTO

Production

်း။

အမှတ်-၃၊
ရန်

န်ဘဲြို့လမ််း၊ (၆) ရပ်

င််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ွ

်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၉၂၊ မာလာမမိ င် (၆)လမ််း၊
လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

First National Insurance

အမှတ်(၇)၊ ပပည်နထာင်စိုရိပ်သာလမ််း၊

Co.,Ltd

ေ္ိုမမိ ြို့နယ် ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ်-၁၁၇၊ ဝ ်းတန််းလမ််း၊

၁၁၆ Loi Hein Co.,ltd

၁၁၇

Trading

်

၁၁၃ Lighting Specialist Co.,Ltd

၁၁၅

ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

Myanmar Winery &
Distillery Co.,Ltd

၁၁၈ Sein Wut Hmon Co.,Ltd

်း။

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၃၊ ပပည်လမ််း၊ (၁၁)ရပ်

ွ

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၅/၁၆၊ ဗဟိိုစည်အိမ်ရာ၊
(၁၀)ရပ်
ရန်

ွ

်၊ လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

်၊

LTO

LTO

Industrial/
Production
Trading
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၁၁၉

Ever Sunny Industrial
Co.,Ltd

အမှတ်-၈၉၊မ
လမ််း၊ စ
ရန်

ခရာမင််းသာ်းက

်းနမာင်ပ ိ

်မှုဇိုန် (၂) ၊လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

Trading

CCTO

Construction

CCTO

Tourism

LTO

Construction

CCTO

Trading

LTO

Banking

်း။

အမှတ် -၂၅၆/၂၆၀၊ ဆ်းနလဘိုရာ်းလမ််း၊
၁၂၀ Capital Development Ltd

န

ာ

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၃၈၀၊ အခန််း (၈၀၆/၈၀၇)၊ FMI
၁၂၁

Shwe Lay Ta Gun Travel
&Tour Co,Ltd

Centre Level-8၊
ဗိိုလ်ခ ပ်နအာင်ဆန််းလမ််း၊
ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၁၂၂

Aung Chantha Construction
& Services Co.,Ltd
Shwe Gandamar

၁၂၃ International Trading
Co.,Ltd.

၁၂၄ Tun Foundation Bank Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၅၄/နအ၊
မရမ််း
ရန်

်း။
မဘာနအ်းဘိုရာ်းလမ််း၊

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

နဝဇယနတာလမ််းနှငြို့် ္နဓမာလမ််းနထာငြို့်၊
မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၃၀၊ ဗိိုလ်ပမတ်ထွန််းလမ််းနှငြို့်
မဟာဗနဓ လလမ််းနထာငြို့်၊
ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်-၁၀၈၊ ဆိပ်
၁၂၅ Premier Coffee Co.,Ltd

စ
ရန်

၁၂၆

၁၂၇

၁၂၈

၁၂၉

Double Crane Myanmar
Co.,Ltd

Original Group Co.,Ltd

်မှုဇိုန်(၃)၊ လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

Ltd

Win Pine Kyaw Trading
Enterprise Co.,Ltd

၁၃၀ First Top Co.,Ltd

LTO

်း။

အနနာ

်ပမင််းမပိ င်

တာနမွမမိ ြို့နယ်၊ ရန်
အမှတ်-၁၁၀၊

ွင််းလမ််း၊

၁၃၂

Elite Tech Manufacturing
Co.,Ltd

Production

ိုန်တိိုင််းနေသက

Trading

LTO

Construction

LTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

မဘာနအ်းဘိုရာ်းလမ််း၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

်း။

အမှတ်-၅၂၊ ဗိိုလ်ခ ပ်နအာင်ဆန််းလမ််း၊
(၁၀)ရပ်
ရန်

ွ

်၊ ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်(၁၀)၊ရတနာမွန် (၃)လမ််း၊
နအ်းရိပ်မွန် (၄) ရပ်

ွ

်၊လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၅၉၊၁၆လမ််း၊လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၃၀၊ နရွှေ္ိုတိိုင်လမ််း၊
၁၃၁ Yuzana Co.,Ltd

Industrial/

အမှတ်(၃)၊ ဦ်းခ စ်နမာင်အိမ်ရာ၊

ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

Punyoma International Co.,

မ််းသာလမ််း၊

နရတာရှည်ရပ်

ွ

်၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊

LTO

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-နအ-၉/၁၀၊ မင််းဓမမလမ််း၊
နရွှေ

မဘာအိမ်ရာ၊ မရမ််း

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

LTO

Industrial/
Production
Industrial/
Production
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အမှတ်-၁ဝ/၁၇၉၊ ရတနာမွန်အိမ်ရာ၊
၁၃၃ ဦ်းသိန််းဝင််းနဇာ်
Khine Khine Phyo
၁၃၄ International Trading
Co.,Ltd
၁၃၅ Aung Kyun Thar Co.,Ltd

၁၃၆

၁၃၇

Aung Chan Thar T'dg
Co.,Ltd.

Elite Tech IT Services
Co.,Ltd

(၄)ရပ်

ွ

်၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊

ရန်

ိုန်

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၅၀/၃၅၂၊ အနနာ်ရထာလမ််း၊
လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၆၁)၊ နယာမင််းက ်းလမ််း၊
ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်
အမှတ်(၅၄/ခ)၊
(၈)ရပ်
ရန်

ွ

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

စ်းပွာ်းနရ်း
လိုပ်ငန််း

LTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

LTO

Services

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

LTO

Trading

မဘာနအ်းဘိုရာ်းလမ််း၊

်၊ မရမ််း

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
်း။

အမှတ်-နအ(၉/၁၀)၊ မင််းဓမမလမ််း၊
နရွှေ

မဘာအိမ်ရာ၊ မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၇ ၊ ပထမ ထပ် ၊၁၂လမ််း၊

၁၃၈ Trade Canal Group Co.,Ltd လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(J-၇၃)၊ယိုဇနလမ််း၊ဘိုရငြို့်နနာင်အိမ်
၁၃၉ Thitsar Shwe War Co.,Ltd

၁၄၀

Auspicious Millennium
Trading Group Co.,Ltd

၁၄၁ Max(Myanmar)Co.,Ltd

ရာ၊ မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၅၄၊ ဥယ ာဉ်လမ််းသွယ် (၂)၊
ဆရာစရပ်
ရန်

ွ

်၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၂၃၊ အလပပဘိုရာ်းလမ််း၊
ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်-၈၆၊ ၁၂၃ လမ််း၊
၁၄၂

၁၄၃

Super One International

သနပပ

Company (Myanmar)Ltd

မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊

ဥနရာပအာရှန

ာ်မာရှယ်

ိုမပဏလမိတ

်

၁၄၆

ခ မ််းနအ်းသာစမမိ ြို့နယ်၊

ဗိိုလ်နအာင်န
န

ာ

ာ်လမ််း၊

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

LTO

မနတနလ်း

Trading

ထိုတ်လိုပ်မှု
လိုပ်ငန််း

LTO

Trading

LTO

Services

CCTO

Services

LTO

Services

CCTO

Construction

်း။

်

Yangon Airport Group
Co.,Ltd
Myanmar Five Stars Line
Co.,Ltd

အမှတ်-၁၈၆၊ နလဆိပ်လမ််း၊ (၅)
ရပ်

ွ

Nay Gabar Myanmar
Construction Co.,Ltd

်၊ မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၃၂/၁၃၆၊ သိမ်ပ ြူလမ််း၊
ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၈၄/၈၅၊ လှိုင်ပမငြို့်မိိုရ် ၁ လမ််း၊

၁၄၇ Myint & Associates Co., Ltd (၁၀)ရပ်

၁၄၈

်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၄၃၇၊ ၈၁ (၃၂ x ၃၃) လမ််း၊

ရန်

၁၄၅

ွ

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၀၀၃၊ အိိုလပစ်တာဝ ၊

၁၄၄ Sin Phyu Kyun Co.,Ltd

သန််း ၃၀၀ နအာ

ိုန််းရပ်

ွ

်၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၇/၂၇၊ ၅၂-လမ််း၊
ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်-ည/၃၄၊ အာနသာ
၁၄၉ Diamond Prize Co.,Ltd

ဘိုရငြို့်နနာင်ပွဲရိုတန််း၊ မရမ််း
ရန်

၁၅၀

Myanmar Posco Steel
Co.,Ltd
Success & Success

၁၅၁ International
Co.,Ltd

၁၅၂ Smile World Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ပ ဉ််းမပင်စ

အထ

်း၊

်မှုဇိုန်၊ မ္ဂလာေိုမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ် -၂၄၂၊

LTO

်း။

်ပိုဇွန်နတာင်လမ််းမက

်း၊

မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၁၅/၁၁၇၊ အနပေါ်ဘနလာ

အမှတ်-၂၈၆၊နရွှေတိ္ိုဘိုရာ်းလမ််း၊ေ္ိုမမိ ြို့န

Co.,Lt

ယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၆၈၊ ဗိိုလ်ဆွန်ပ လ
် မ််း၊
ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊

၁၅၅ Htoo Htoo Toe Int'l Co.,Ltd လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊

၁၅၆

Peace Myanmar Electric
Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

Production

CCTO

Trading

LTO

Trading

CCTO

Trading

LTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၆၉/၇၁၊ လမ််းသစ်လမ််း၊
ရန်

Industrial/

်း။

Taung Paw Tharr Yee Shin

၁၅၄ U Thamadi Int'l Co.,Ltd

Trading

်၊

လသာလမ််း၊ လသာမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

်း။

အမှတ်-၂၂၊ အမှတ် (၃)လမ််းမက

ရန်
၁၅၃

လမ််း၊

CCTO
်း။

Industrial
/Production

အမှတ်-၁၃၇/၁၃၉၊ဗိိုလ်တနထာင်ဘိုရာ်းလ
မ််း၊ (၅) ရပ်
ရန်

ွ

်၊ ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

LTO

Trading
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၁၅၇ Diamond Century Co.,Ltd

၁၅၈

Universal Construction
Co.,Ltd

၁၅၉ Sea Lion Co.,ltd

၁၆၀

အမှတ်(၃၃)၊ လသာလမ််း ၊ လသာမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၉/၁၊ ဆရာစလမ််း၊ (၂၇)ရပ်
နပမာ

်ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊

ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊

Resources Group Trading
Co.,ltd

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၁၊

၁၆၂

Sein Ngwe Mya Industries
Co.,Ltd

၁၆၃ Forever Winner Ltd.

၁၆၄ Junction River Co.,Ltd

၁၆၅ Myanmar Kaido Co.,Ltd

Trading

CCTO

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Trading

LTO

Trading

LTO

Services

LTO

Trading

်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၈၁၊ ဗိိုလ်ပမတ်ထွန််းလမ််း၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
နအာင်နဇယ အိမ်ရာ၊အလိုမမိ ြို့နယ်၊

၁၆၁ Peacock Banner Co., Ltd

ွ

CCTO

်း။

နနာင်မင််းသာ်းက

နရွှေလင်ဗန််း စ

်းလမ််း၊

်မှုဇိုန်၊

လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

တိို

်-၄၁၀၊ (၄) လွှော၊ ယိုဇနတာဝ ၊

နရွှေ္ိုတိိုင်၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၉၆၊ ၁၄ လမ််း၊
လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-တ/၂၉၊ နတာင် ရပ်

ွ

်၊

ရှမ််း

မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းပပည်နယ်။
အမှတ်-၁/နအ၊ နအ်းရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊
ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််း၊ (၄) ရပ်
လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ွ

်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

LTO
်း။

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း

Trading

ိုန်
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၁၆၆

၁၆၇

၁၆၈

Ayer Shwe Wah
Construction Co.,Ltd

ပိုလဲ
ရန်

ွန်ေိိုမနယမ်၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်- ဟ/၁၂၄၊ ဟိိုမွန်ရပ်

Min Co.,Ltd

မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းပပည်နယ်။

Lwin & Myint Trading

အမှတ်-၂၇/၂၉၊ (၄)လွှော၊ မအ

Co.,Ltd

တာနမွမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

၁၆၉ Products
2000 Ltd

၁၇၀ Win Cherry Co., Ltd.

Original Great Popular
Co.,Ltd

LTO

Construction

်း။

Shwe Chan Thar Daung

Fisheries & Marine

၁၇၁

အခန််း(CF-02/04၊ Block C)၊

ွ

်၊

ရှမ််း

ိုန််း၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

CCTO

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း

Trading

အမှတ်-၁၄၇၊ (၃) လွှော၊
အနနာ်ရထာလမ််းနှငြို့် ၄၇ လမ််းနထာငြို့်၊
ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

Industrial/
Production

်း။

အမှတ်-၂၃၅၊ အလယ်နရွှေ္ိုတိိုင်လမ််း၊
ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

LTO

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

CCTO

Trading

CCTO

Trading

LTO

Trading

CCTO

Services

အမှတ်-၁၆၅၊ လမ််းမနတာ်လမ််း၊
လမ််းမနတာ်တာဝ ၊ လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၅/၁၆၊ ဗဟိိုစည်အိမ်ရာ၊
၁၇၂ Sein Myo Daw Co.,Ltd

(၁၀)ရပ်
ရန်

၁၇၃

ွ

်၊ လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

International Business

အမှတ်-၈၈၊ပပည်လမ််း၊ ၆မိိုင်ခွဲ၊

Centre Co.,Ltd

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

ိုန်
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၁၇၄

Mya Zaburit Swe Trading
Co.,Ltd

(၁၂) ရပ်
ရန်

၁၇၅ Best Livestock Ltd

၁၇၆

အမှတ်-၉၊ ပ ရမအိမ်ရာ၊ ပ ရမလမ််း၊
ွ

်၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန်စ

်မှုဇိုန်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

Nature Timber Trading Co., အမှတ်-၄၃၇၊ ပပည်လမ််း၊
Ltd.

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

၁၇၇ Apex Petroleum Co.,Ltd

၁၇၈ သလလာမွန်

ိုမပဏ

ိုန်တိိုင််းနေသက

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၄/၁၊ ဗိိုလ်ခ ပ်လမ််း၊
မိုရွာနတာင်ရပ်၊ မိုရွာမမိ ြို့နယ်၊
ိိုင််းတိိုင််းနေသက

သာန
ရန်

တမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

LTO

Industrial/
Production

CCTO

Trading

CCTO

Trading

စစ်

ိိုင််း

်း။

အမှတ်-၁၉၆/B-၂၊ ဧရာဝဏ်လမ််းမက
၁၇၉ Steel King CO.,Ltd

်း။

အမှတ်-၅၊ ပပည်လမ််း၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊

စစ်

Trading

်း။

အမှတ်-၂၆၄၊ ၆ လမ််း၊ ရန်
မ္ဂလာေိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

LTO

ပဲမ ိ ်းစို
နရာင််းဝယ်နရ်း

်း၊
CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်-၃၄၃၊
၁၈၀ Zizawa Co.,Ltd

(ေို)ထပ်၊ဗိိုလ်နအာင်န
န

ာ

ာ်လမ််း၊

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၄၉၊ ပမနတာင်ဝန် ဦ်းမှို လမ််း ၊
၁၈၁ Shwe Mi Industrial Co.,Ltd

စ
ရန်

်မှုဇိုန်(၁)၊ လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

LTO

Industrial/
Production
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၁၈၂

၁၈၃

May Myo Consultancy
Services Co.,Ltd
Phone Pyae Zaw Trading
Co.,Ltd
Yangon Crown Wire &

အမှတ် ၁၁/ဘ၊ ရှင်နစာပိုလမ််း၊
စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊

CCTO

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၈၀၊ စွမ်နဇာ် ၃ လမ််း၊
နရွှေသမင်

ွ

်သစ်၊ မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊

ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊

Factory Co.,Ltd.

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ်(၁၂)၊

၁၈၅ Produce
Trading Co.,Ltd

၁၈၆ Global Star Co.,Ltd

နအာ

၁၈၈ Lann Pyi Marine Co., Ltd.

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း

CCTO

Industrial

်ပိုဇွန်နတာင်လမ််းမက

်း၊

CCTO

Trading

LTO

Trading

LTO

Construction

CCTO

Services

CCTO

Production

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၊ ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််း၊
ဘနလာ

်(၂)၊ ရွာမန

ိုန်တိိုင််းနေသက

ွြို့၊လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊
်း။

အမှတ်-၉၆၊ ဓမမာရိုလမ််း၊ (၁၁) ရပ်
လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၅၅/၆၁၊

မ််းနာ်းလမ််း၊

ဆိပ်

မ််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ွ

်၊

်း။

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်- ၂၆၃၊ ရာဇဓိရာဇ်အိမ်ရာ၊
၁၈၉ Ngwe Yi Pale Mining Ltd

ိုန်

်း။

မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊

ရန်
၁၈၇ Nawng Tung Co., Ltd

ရှမ််း

ရှမ််းပပည်နယ်။
အမှတ်-၁၅၃ ၊ လမ််း (၃၀)၊

၁၈၄ Electric Cable Product

Adipati Agricultural

Services

ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်-၆၀/ေ၊
၁၉၀ GMP Co.,Ltd

မရမ််း

မဘာနအ်းဘိုရာ်းလမ််း၊

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၉/စ-၂၊ နယာမင််းက
၁၉၁ J.D.S Co.,Ltd

နယာမင််းက

်းရပ်

ွ

CCTO

Trading

LTO

Trading

်းလမ််း၊

်၊ ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၅၈/ဘ၊ အင််းလ ာ်းလမ််း၊
၁၉၂ ဦ်းတင်နမာင်ဝင််း

(၁၀)ရပ်
ရန်

၁၉၃

Eleven Media Group
Co.,Ltd

၁၉၄ Fuxing Brother Co.,Ltd

၁၉၅

၁၉၆

Kyaw Tha Engineering and
Construction Group Co.,Ltd

Grand Guardian Insurance
Public Co., Ltd

ွ

်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

တာနမွက
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ွ

်၊

မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းပပည်နယ်။
အမှတ်-၁၅(B)၊ ဦ်းထွန််းပမတ်လမ််း၊
ရန်

ွ

ိုန်တိိုင််းနေသက

ဝန်နဆာင်မှု

LTO

Services

်း။

အမှတ်-စ /၉၊ နစ ်းရပ်

်ရပ်

ပညာနရ်း

ိုန်

ွင််းလမ််း၊

်း(ခ)၊ တာနမွမမိ ြို့နယ်၊

နတ်နမာ

ရန်

်း။

အမှတ်-၂၂၊ နတာင်ပမင််းမပိ င်

်၊ တာနမွမမိ ြို့နယ်၊

ရှမ််း

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း

Construction

LTO

Services

်း။

Square Compound၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

(၆)ရပ်
ရန်

ွ

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊

်း။

ိုန််းပမငြို့်ရိပ်သာလမ််း၊
်၊ မရမ််း

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
်း။

ိုန်

LTO

အမှတ်-၁၉/၂၀၊ A,B,C,D, Junction

အမှတ်-၃၂၊
၁၉၇ Crystal Springs Co.,Ltd

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊

LTO

Industrial/
Production
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အမှတ်-၂၅/၂၆၊ ဗဟိိုစည်အိမ်ရာ၊
၁၉၈ Yee Shin Co.,Ltd

(၁၀)ရပ်

ွ

်၊ လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊

LTO

Trading

LTO

Services

CCTO

Trading

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၈၀၊ (၁၀/၁၁)ထပ်၊ FMI
၁၉၉

First Myanmar Investment

Center၊ ဗိိုလ်ခ ပ်နအာင်ဆန််းလမ််း၊

Co.,Ltd

ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊

၂၀၀ Elite Petrochemical Co.,Ltd

၂၀၁

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၅၊ ပပည်လမ််း၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၈၊ ရတနာမွန် -၂လမ််း၊

Bravo World Trading

နအ်းရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊

Co.,Ltd

(၅)ရပ်

ွ

်၊လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-ဟ-၄/၅၆၊ န
ြို့
ာ်လမ််းခွဲ၊
၂၀၂ Great Min Ahkar Co.,Ltd

၂၀၃

၂၀၄

Serge Pun & Associates
Marketing Ltd

ဟိိုမွန်ရပ်

ွ

် ၊ မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊

ရှမ််း

ိုန်/ သွင််း

ရှမ််းပပည်နယ်။
FMI Centre ၊ (၁၀-၁၁) ထပ် ၊ ၃၈၀၊
ဗိိုလ်ခ ပ်လမ််း၊ ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Services

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၊ ဗိိုလ်နအာင်န ာ်လမ််း၊

Myanmar Mayson Industry

လှိုင်သာယာစ

Co., Ltd

လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊

်မှုဇိုန် (၄)၊

LTO

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၈၄(ဘ)၊ သိမ်ပ ြူလမ််း၊
၂၀၅ Taung Pyar Dan Co., Ltd

ပိိုြို့

ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

LTO
်း။

Industrial/
Production

Industrial/
Production

ိုန်
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အမှတ်(၆)၊ စ
၂၀၆ Ko Ko Myint Int'l Co.,Ltd
Australasia Marketing
၂၀၇ Trade & Techonology

၂၀၈

ာ်းဝ လမ််း၊

နအ်းရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Trading

CCTO

Trading

LTO

Trading

CCTO

Sevices

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၁)၊ မလိခလမ််း၊
မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

Co.,Ltd

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၈၊ နဝနေ်းလမ််း၊

Myanmar Rice Trading

လှိုင်သာယာစ

Co.,Ltd

လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊

်မှုဇိုန် -၃၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၅/၂၂၉၊ ပထမထပ်၊
၂၀၉

၂၁၀

Kyay "O" Kyee

နရွှေဘိုသာလမ််း၊

Construction Co.,ltd

ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊

Wings International Trading
Co.,Ltd

၂၁၁ Golden Village Co.,Ltd

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-p/2၊ နရွှေအင်က င််းအိမ်ရာ၊
သ္ဂန််း

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၁)၊ ေ္ိုသရိလမ််း၊
နအာင်မ္ဂလာအိမ်ရာ၊ တာနမွမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၂၁၂

Service City Trading
Co.,Ltd

ျွန််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၂၁၂/၂၊ (၁၁)လမ််း၊ (၁၄)ရပ်
နတာင်ဥ
ရန်

ကလာပမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

ွ

်၊
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၂၁၃

၂၁၄

Mya Shwe Whar Trading
Co.,Ltd

အမှတ်(၁၂)၊ ပ ရမရိပ်သာ၊
ပ ရမလမ််းမက

်း၊ (၁၂) ရပ်

ွ

်၊

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ်-၃၊ Tosta Avenue၊

Aung Myin Pyae Sone

ဆယ်သိန််းရပ်

Co.,Ltd

သ္ဂန််း

ွ

CCTO

Trading

CCTO

Construction

်း။

်၊

ျွန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၁၅/၂၄၊ ဗလလမ််း၊ (၁၉x၂၀)
၂၁၅ မန််းပမငြို့်မိိုရ်ဟိန််း

ိုမပဏ

(၆၃x၆၄) က

ာ်း၊ နန််းနရှြို့ရပ်၊

နအာင်နပမသာစမမိ ြို့နယ်၊
မနတနလ်းတိိုင််းနေသက

သန််း ၂၀၀ နအာ
၂၁၆

မနတနလ်း

နဆာ

်လိုပ်နရ်း

လိုပ်ငန််း

်း။

်

Pyi Phyo Tun International
Co.,Ltd

အမှတ်(၁၅)၊ ၁၁ လမ််း၊
လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်(၄၄/အ
၂၁၇ Bright Light Co.,Ltd

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

် ်)၊ စိန်ပန််းလမ််း၊

ဘိုရငြို့်နနာင်ပွဲရိုတန််း၊ မရမ််း
ရန်

CCTO

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

်း။

အမှတ်(သ-၁)၊ (၄၅x၄၆ဵ)နှငြို့်
၂၁၈

AT Three Star Trading

(၇၃x၇၄)က

Co.,Ltd

ပပည်က

ာ်း၊ (၁)ရပ်

်းတခွန်မမိ ြို့နယ်၊

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက

်း။

ွ

်၊
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အမှတ်-၁၃၄/၁၃၈၊ (၄) လွှော၊
၂၁၉ Paing Soe Wai Co.,Ltd

ိုန်နစ ်းတန််းလမ််း၊ (၃) ရပ်

်၊

ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၁၊ မင််းက
၂၂၀ Inn Pauk Wa Co., Ltd

ွ

မင််းက

်းရပ်

ွ

LTO

Trading

ရခိိုင်

Production

LTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

LTO

Trading

။

်းန

ာ

်တန််းလမ််း၊

်၊ စစ်နတွမမိ ြို့နယ်၊

ရခိိုင်ပပည်နယ်။
အမှတ်-၂၇/၂၉၊ (၂) လွှော၊ ၄၅ လမ််း၊
၂၂၁ Kaung Zaw Hein Co.,Ltd

၂၂၂

၂၂၃

Myanmar Classic Group
Co.,Ltd

Trade Friends Trading
Co.,Ltd

၂၂၄ U Seinn Co.,Ltd

၂၂၅

Shwe Taung International
Co.,Ltd

(၉)ရပ်

ွ

်၊ ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ်-၂၀၂/ ၊
နအာ
ရန်

်က

်း။

ညြို့်ပမင်တိိုင်လမ််း၊ အလိုမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အခန််း(၀၀၂)၊ ေိုတိယထပ်၊ ဗိိုလ်ခ ပ်လမ််း၊
လပ်
ရန်

်း

ွန်ေိို၊ လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်(၃၆)၊ (ပ)ထပ်၊၂၄-လမ််း၊
လသာမမိ ြို့နယ်၊ ရန် န
ို ်တိိုင််းနေသက ်း။
အိိုလပစ်တာဝ (၂)၊ မ််းနာ်းလမ််း၊
River View Garden Housing၊
အလိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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တိို
၂၂၆

်-၁၇/၁၈၊ ဗဟိိုစည်အိမ်ရာ၊

Shwe Tha Zin Investment

ဗိိုလ်ခ ပ်နအာင်ဆန််းလမ််း၊ (၁၀)ရပ်

Co.,Ltd

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

၂၂၈

Shwe Mann Yeik Trading
Co.,Ltd

၂၂၉ ထာဝရ

ိုမပဏလမိတ

်

်၊

LTO

Industrial/
Production

်း။

အမှတ်-၃၀၊ နရွှေပိနတာ
၂၂၇ Eden Group Co., Ltd

ွ

်ရိပ်မွန်၊

ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််းမက

်း၊

ရန်

်း။

ိုန်တိိုင််းနေသက

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊

LTO

Construction

CCTO

Trading

အမှတ်-၁၄၅၊ ပပည်နထာင်စိုလမ််းနှငြို့်
ခ င််းတွင််းလမ််းနထာငြို့်၊ နတာင်ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊
စ

်မှုဇိုန်(၃)၊ ရန်

န

ာ

စစ်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်ပိုထိို်းနေသ၊ န
ိိုင််းတိိုင််းနေသက

်း။

ာလင််းမမိ ြို့နယ်၊
်း။

စစ်

ိိုင််း

နရွှေသတတ တ်း
န ာ်နရ်း

အမှတ်-၁၀၅ B၊ ပ ရမလမ််း
၂၃၀ Htun Myat Aung Co.,Ltd

၊မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၅၀/၃၅၄၊ အခန််း (၁)နအ၊
၂၃၁ Lin Phyo Aung Co.,Ltd

်းက

်းလမ််း၊ လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၇၄၊ ိုန်နစ ်းတန််းလမ််း၊
၂၃၂ Tun Hein Kywe Co.,Ltd

ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၂၃၃

Thein Than Kyei Sin
Co.,Ltd.

အမှတ်-င/၄-ခ၊ နရတမာလမ််း၊
ဘိုရငြို့်နနာင်ပွဲရိုတန််း၊ မရမ််း
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

၂၃၅

Bamar Commodity Trading (၂)ရပ်
Co., Ltd

Moe Kyi Sin Construction
Co.,Ltd

ွ

နရွှေနတာင်က

Trading

CCTO

Trading

LTO

Construction

CCTO

Trading

LTO

Construction

CCTO

Trading

LTO

Trading

CCTO

Trading

ာ်း၊

်၊
ာ်းလမ််း၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ်-၇၈/၇၉၊

CCTO

်း။

အမှတ်၁၄/ဘ၊ နရွှေနတာင်က
၂၃၄

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

်း။

သရိရတနာအဆငြို့်ပမငြို့်နစ ်း၊
ဇမဗြူသရိမမိ ြို့နယ်၊ နနပပည်နတာ်။
အမှတ်-၂၁/၂၃(D2)၊

၂၃၆ Triangle Trading Co.,Ltd

၂၃၇ Golden Tri Star Co.,Ltd
၂၃၈ Manaw Thitar Co.,Ltd

လှည််းတန််းလမ််းမက

်း၊

ရန်

်း။

ိုန်တိိုင််းနေသက

အလိုတာဝ ၊
ရန်

မ််းနာ်းလမ််း၊ အလိုမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-မ/၁၀၊ ရတနာမွန် (၃)လမ််း၊
လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၄၉၊ ဘိုန််းက
၂၃၉ VSK International Co.,Ltd

်း။

်းလမ််း၊

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၅၀၊( ၃)လွှော၊ နရန

၂၄၀ New Men International Ltd

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊

ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

ာ်လမ််း၊
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အမှတ်-၃၀၂၊တာဝ (နအ)၊
၂၄၁ Diamond Mercury Co., Ltd

၂၄၂ နနရဉ္ဇရာ

ိုမပဏ

နရွှေဟသဂာ

ွန်ေိို၊

၆ မိိုင်ခွဲ၊ (၆) ရပ်

ွ

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ပင်လိုရပ်

ွ

LTO

်၊ ပပည်လမ််း၊
်း။

်၊ ဗိိုလ်ခ ပ်လမ််း၊

နလ်းမမိ ြို့နယ်၊ စစ်

Construction

ိိုင််းတိိုင််းနေသက

်း။

စစ်

ိိုင််း

ပိိုြို့

ိုန်/သွင််း

ိုန်

အမှတ်(၀၁၀၃)၊ ေ္ိုတာဝ ၊
၂၄၃ Pinnacle House Co.,Ltd

နရွှေ္ိုတိိုင်လမ််း၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၂၄၄

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-AA-4၊ ၁၀၅မိိုင်၊ မိိုင််းယိုန

Co.,Ltd

မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းပပည်နယ်။

၂၄၅ Tyre World Co.,Ltd

၂၄၆

Aung Kyar Phuu
Manufacturing Co.,Ltd

၂၄၇ Triple Fish Co.,Ltd

်းရွာ၊

ရှမ််း

ပိိုြို့

CCTO

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၈/၈၀-၈၁၊ နှင််းဆလမ််း၊
ဇိုန်(၈)၊ နအ်းသာယာစ

်မှုဇိုန်၊

နတာင်က ်းမမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းပပည်နယ်။
အမှတ်-၃၀၀၊ သစစာလမ််း၊ (၈) ရပ်
ကလာပမမိ ြို့နယ်၊

LTO
ွ

နစာ်ဘွာ်းက
ရန်

်း

ိုန််း၊ အင််းစိန်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန်

်း။

Trading

Industrial/
Production

်၊
CCTO

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၉၁၊ မဉ္ဇြူလမ််း၊
၂၄၈ နေေါ်မာမာဦ်း

ိုန်/ သွင််း

ရာလမ််း၊

စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊

နတာင်ဥ

Trading

်း။

Nine Nine Eight Trading

အမှတ်-၂၆၉၊ ဗာ်း

CCTO

Trading
ပမဝတအရ

ရန်

ိုန်

ပိုလင််းသွင််း
လိုပ်ငန််း

်
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အမှတ်-၃/စ၊ ဦ်းထွန််းညိ လမ််း၊
၂၄၉ Deco - Land Co.,Ltd

စ

်မှုဇိုန်(၆)၊

( ၉) ရပ်
ရန်

ွ

်၊ လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

၂၅၁ Su Paung Family Co.,Ltd
၂၅၂

၂၅၃

၂၅၄

်းနခ ာင််းလမ််း၊

ဘိုရငြို့်နနာင်ပွဲရိုတန််း၊ မရမ််း
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

အမှတ်-မ/၆၁၊ နပမာ

်ရပ်

ွ

်၊

မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းပပည်နယ်။
အမှတ်- ၁၀၅၊ ဗိိုလ်ရွဲလမ််း၊

Co.,Ltd

လသာမမိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-အ်း/၄၂/ဘ၊ ဘိုရငြို့်နနာင်အိမ်ရာ၊

Myat Mon Yandanar Co.,

ငိုဝ လမ််း၊ (၁) ရပ်

Ltd

မရမ််း

Co.,Ltd

၂၅၅ Trust Links Co.,Ltd

CCTO

Trading

်း။

The Midas Touch Trading

Kyay "o" Kyee Trading

Production

်း။

အမှတ်-၁၆၅/၁၆၆၊ ရိို်းက
၂၅၀ S.M.A.S Co.,Ltd

Industrial/

LTO

ွ

်၊

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရှမ််း

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း

CCTO

Trading

LTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၂၅/၂၂၉၊ နရွှေဘိုသာလမ််း၊
ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ် -၁၈၉၊ ၁၉၅၊ အခန််း ၈ (နအ)၊
ပန််းဆိို်းတန််းတာဝ ၊
န
ရန်

ာ

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

ိုန်
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အမှတ်-၉၄၊ ဘိုရငြို့်နနာင်နစ ်းလမ််း၊
၂၅၆ San Ngwe Yaung Co.,Ltd

မရမ််း
ရန်

၂၅၇ Myanmar Educare Co.,Ltd

၂၅၈

၂၅၉

South Dagon Oil Mills
Co.,Ltd
Wi Sar Ra International
Co., Ltd.

အမှတ်(၂၂)၊ ပမ

၂၆၃

Myanmar Paper &
Stationery Mark Co.,Ltd

နရွှေနန််းစနရာင််းဝယ်နရ်း
ိုမပဏလမတ

်

Strong Manufacturing
Co.,Ltd

Trading

CCTO

Services

CCTO

Production

LTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

ရှမ််း

Trading

CCTO

Trading

်း။

န်သာလမ််းမက

်း၊

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ်-၂၁၄၊ ဝ ်းတန််းလမ််း၊

်း။

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၃၊ နရွှေပိနတာ ်ရိပ်မွန်၊
ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််း၊

(၁၀)ရပ်
ရန်

၂၆၂

ိုန်တိိုင််းနေသက

LTO

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၇၈/နအ)၊အင််းယာ်းလမ််း၊

၂၆၀ Shwe Myan Aung Co.,Ltd

၂၆၁

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ွ

်၊

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

ဆရာရှင််းလမ််းနှငြို့် စ

်း။
်ဆရာနမာင်ထွန််း

လမ််းနထာငြို့်၊ လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၅/၂၅၊ နရွှေတိ္ိုဘိုရာ်းလမ််း၊
မ

ာဟိိုခမ််းရပ်

ွ

်၊ တာခ လိတ်မမိ ြို့နယ်၊

ရှမ််းပပည်နယ်။
အမှတ်-၈၄၊ စ ်မှုဇိုန် (၃)ရပ်
လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

ွ

်၊
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အမှတ်(၁၁၉)၊
၂၆၄ Booming Luck Co.,Ltd

နအာ
ရန်

၂၆၅

Kanbawza Pathfinder
Industries Ltd

၂၆၆ Aung Thi Ha Co.,Ltd

၂၆၇

၂၆၈

Tah Moe Hnye Chan Thar
Tun Wai Thar Co.,Ltd

Business Promotion
International Co.,Ltd
Octagon International

၂၆၉ Co.,Ltd

၂၇၀

၂၇၁

Great Shwe Taung
Development Co.,Ltd

်က

ညြို့်ပမင်တိိုင်လမ််း၊ အလိုမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

Trading

LTO

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

LTO

Trading

LTO

Construction

LTO

Services

်း။

အမှတ်-S/S (၃၈)၊ ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််း၊
နရွှေသရ ရိပ်မွန် အိမ်ရာ၊
မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်
အမှတ်-၅၊ စ

ိုန်တိိုင််းနေသက

ာ်းဝ လမ််း၊ (၄)ရပ်

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ွ

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
်၊

်း။

အမှတ်-၁၈(နအ)၊
ိိုယြို့်မင််း
ရန်

ိိုယြို့်ခ င််းလမ််း၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၂၅၊ သိမ်ပ ြူလမ််း၊
ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၅၈၄၊ မ််းနာ်းလမ််း၊
လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အလိုတာဝ ၊ မ််းနာ်းလမ််း၊
ဆင်မင််းရပ်

ွ

်၊ အလိုမမိ ြို့နယ်၊

Max(Myanmar)Hotel Co.,

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၂၃၊ အလပပဘိုရာ်းလမ််း၊

Ltd

ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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Myanmar Shwe Tharaphu
၂၇၂ Construction & General
Trading Co.,Ltd

၂၇၃ စွမ််းအာ်းပမငြို့်

၂၇၄

၂၇၅

၂၇၆

အမှတ်(၁)၊
ရိို်းက

်းနခ ာင််းလမ််း၊(၁)ရပ်

မရမ််း

ွ

်၊

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုမပဏ

ပပည်က

Group Services Co.,Ltd
P M T Inter-Myanmar Co.,
Ltd.
Htay Family General
Trading Co.,Ltd

်းတခွန်မမိ ြို့နယ်၊

မနတနလ်း

ထိုတ်လိုပ်ပခင််း၊

LTO

Services

CCTO

Trading

CCTO

Trading

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၈၊ လမ််းသစ်လမ််း၊
နြို့သာ

ိုန််းရပ်

ွ

်၊ အင််းစိန်မမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၅)၊ ဆ်းနလဘိုရာ်းလမ််း၊
န

ာ

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၃၂/ခ)၊ ိုန််းပမငြို့်ရိပ်သာလမ််း၊
မရမ််း
ရန်

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၆၇၊ ၃၆လမ််း၊ ၈၀ x ၈၁က
ိုမပဏလမိတ

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
H-130 ၊ စ ်မှုဇိုန် (၁)၊ ( )ရပ်၊

Water Works Engineering

၂၇၇ နန်ယန်

CCTO

်

ရတနာ/နရှြို့၊ မဟာနအာင်နပမမမိ ြို့နယ်၊
မနတနလ်းတိိုင််းနေသက

ာ်း၊
မနတနလ်း

်း။

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း
လိုပ်ငန််း

အမှတ်-၁၃/၁၄၊
၂၇၈

Red Cloud Import & Export
Co.,LTd

အထ

်ပန််းဆိို်းတန််းလမ််း၊

နအာင်ဆန််း

ွင််းအနရှြို့၊

မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

CCTO

Trading

ိုန်
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အခန််း-၃၀၄၊
၂၇၉

Authentic Construction
Co.,Ltd

ွန်ေိို-ေ၊
မရမ််း

မဘာနအ်းဘိုရာ်းလမ််း၊

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Production

CCTO

Production

CCTO

Trading

LTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ် ၁၂၊ (၆)လွှော၊ မအပင်လမ််း၊
၂၈၀ Htet Ekari Co.,Ltd

စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်(၇၉၇/ဘ)၊ MAC တာဝ (၂)၊
၂၈၁ Toe Tet Linn Co.,Ltd

ဗိိုလ်ခ ပ်လမ််း နှငြို့်ဝ ်းတန််းလမ််းနထာငြို့်၊
လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၂၈၂

Proven Technology

အမှတ်-၅/အ

Industry Co.,Ltd

ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

၂၈၃ Htoo Thit Co.,Ltd

၂၈၅

်း။

် ်၊ ဝ

ဂပ လမ််း၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်(၃၃)၊ န

ာင််းက

နစ ်းက

်ရပ်

က

်းအနနာ

်း။

်းလမ််း၊
ွ

်၊

ညြို့်ပမင်တိိုင်မမိ ြို့နယ်၊

ရန်
၂၈၄

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

Kan Lynn International

အမှတ်-၁၂၊ ၉-လမ််း၊ လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊

Trading Co.,Ltd

ရန်

Mahar Shwe Yadanar Myay
Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၄၇၊ ၆ လမ််း၊ (၂) ရပ်
လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

ွ

်၊
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၂၈၆

၂၈၇

Myanmar Han Industries
Co.,Ltd
Future Communication
Co.,Ltd
Rainbow Bridge

၂၈၈ Distribution
Co., Ltd

၂၈၉

ပစ်တိိုင််းနထာင်
အနထွနထွနရာင််းဝယ်နရ်းသမ

အမှတ်-၁၃၊ ဘိုန််းက

်းလမ််း၊

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Production

CCTO

Trading

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၁၀)၊ အာသာ၀တလမ််း၊
နစာရန်ပိိုင် (အနနာ

်)၊ အလိုမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

်း။

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၁၉၇/၂ ဦ်းဝိစာရလမ််း၊ အနနာ
နရွှေ္ိုတိိုင် ရပ်
ရန်
အ

ွ

်၊ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက
ွ

်

်း။

်အမှတ်-၄၉၆၊ တမပဝတ၊

အနထွနထွ

ခ မ််းပမသာစည်မမိ ြို့နယ်၊
မနတနလ်းတိိုင််းနေသက

မနတနလ်း
်း။

နရာင််းဝယ်နရ်း
လိုပ်ငန််း

အမှတ်(၃၉/နအ) ၄၀၊
၂၉၀ Fair Deal Co.,Ltd

ရန်နိိုင်နဆွ (၂)လမ််း၊ စ
သာန

်မှုဇိုန်၊

တမမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၁၂၄)၊ ၅၂-လမ််း၊
၂၉၁ Lamintayar Co.,Ltd

ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၂၉၂

Htai Wah Win Trading
Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၅၉/ ဘ၊ အင််းယာ်းမမိ င်လမ််း၊
နရွှေနတာင်က

ာ်း (၁)ရပ်

ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ွ

်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၂၉၃

Pac Link Trading Ltd

အမှတ်-၂၅၆/၂၆၀၊ ဆ်းနလဘိုရာ်းလမ််း၊ 
န

ာ

ရန်

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

LTO

Trading

CCTO

Production

CCTO

Trading

CCTO

Trading

LTO

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်(၇၇)၊ နပမညထပ်၊
၂၉၄ Shaheen Co.,Ltd

ိုန်န ်းတန််းလမ််း၊
ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်(၉၄)၊ (၈)လမ််း၊ ရန်
၂၉၅ Inter Asia Co.,Ltd

နပမာ
ရန်

၂၉၆ Great Luck Co.,Ltd

၂၉၇

Same Sky Construction
Co.,Ltd

်ဥ

ိုန်စ

်မှုဇိုန်၊

ကလာပမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၁၁၉၊ နအာ
အလိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

်း။
်က

ညြို့်ပမင်တိိုင်လမ််း၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၂၂၆၊ (၅) လွှော၊ ဝိစာရပလာဇာ၊
ဦ်းဝိစာရလမ််း၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၂၂/၂၃၊
၂၉၈ EVA Trading Co.,Ltd

ေပဲရင််း၀န်နထာ
စ
ရန်

၂၉၉ Ngwe Kyei Oo Co.,Ltd

်ဦ်းမမဲလမ််း၊

်မှု ဇိုန်-၃၊လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၃၄၊ ၉-လမ််း၊ လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်-၂၅/၉၊ ရတနာလမ််း၊
၃၀၀ Moon Rays Co.,Ltd

(၆/၂)ရပ်
ရန်

၃၀၁ Pyrex Trading Co.,Ltd

၃၀၂

ွ

်၊ သ္ဂန််း

ိုန်တိိုင််းနေသက

ျွန််းမမိ ြို့နယ်၊

ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်
စ

Construction Co.,Ltd

ပဲခ်းတိိုင််းနေသက

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

်မှုဇိုန်၊ သာ္ရမမိ ြို့၊ နရတာရှည်မမိ ြို့နယ်၊
်း။

အမှတ် ၅၂/၅၄၊ ဗိိုလ်နအာင်န

၃၀၄

Ayeyar Myanmar Insurance
Co.,Ltd

၃၀၅ Tunn Star Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

Trading

CCTO

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Insurance

LTO

Trading

LTO

Trading

ာ်လမ််း၊

၃၀၃ Super Shine Trading Co.,Ltd ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

Construction

်း။

အခန််း-၂/အ်း၊ နရွှေ္ိုတိိုင်တာဝ ၊

Sein Shwe Hteik Tann

LTO

်း။

အမှတ်(၁၂၃)၊အလပပဘိုရာ်းလမ််း၊
နယာမင််းက

်းလမ််း၊ ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၁၆/၂၂၂-နအ၊ မဟာဗနဓ လလမ််း၊
ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၉၀၊ နအ/ဘ၊

၃၀၆ TMW Enterprise Ltd

မဘာနအ်းဘိုရာ်းလမ််း၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၃၀၇ Da Na Cho Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-

/၅၁၊ န

်း။
ာင််းနနာင်ရပ်

မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းပပည်နယ်။

ွ

်၊

ရှမ််း

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း

ိုန်
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အမှတ်-လ-၁၊ ဦ်းပိိုင် (၁၂)၊ ခ မ််း /ယာရပ်၊
၃၀၈ လ လို

ိုမပဏ

ပပည်က

်းတခွန်မမိ ြို့နယ်၊

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက

မနတနလ်း

်း။

အမှတ်-၄၀၈/၄၁၀၊ မဟာဗနဓ လလမ််း၊
၃၀၉ A A Electronics Ltd

န

ာ

ရန်

၃၁၀ Y.Y.T International Co.,Ltd

၃၁၁ I.E.M Co.,Ltd

၃၁၂

၃၁၃

၃၁၄

၃၁၅

One Nine Management
Trading Co.,Ltd
Good Brothers Machineries
Co.,Ltd
Myint & Associates
Construction Ltd

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၂၈၊ နအာ
အလိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

LTO

်က

ညြို့်ပမင်တိိုင်လမ််း၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ် ၁၁၆၊ ၁၅၇ လမ််း၊တာနမွမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၄၁/၁၄၅၊ ယနိို
န

ာ

်တ

်

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Trading

CCTO

Trading

LTO

အမှတ်-၆၂၃၊ ပပည်လမ််း၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

Sae Sae International Co.,

အမှတ်-၁၅၉၊ ပထမ သရိရိပ်သာ၊

Ltd.

အလိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

Production

Trading

်း။

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

Industrial/

LTO

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၂၊ ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််း၊ (၁၅)
ွ

လိုပ်ငန််း

ွန်ေိို၊

်တတာ်း မမိ ြို့နယ်၊

ရပ်

နရာင််းဝယ်နရ်း

်း။

်း။

Industrial/
Production

CCTO

Construction

CCTO

Trading
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၃၁၆ Medi Myanmar Group Ltd

အမှတ်-၄၆၊ ပပည်လမ််း၊ ၆ မိိုင်ခွဲ၊
မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

LTO

Trading

CCTO

Production

အမှတ်-၁၃(၉-္ )၊ နပမညထပ်၊
၃၁၇ Myat Noe Oo Co.,Ltd

မဟာသိုခလမ််း၊ (၇)ရပ်

ွ

်၊

ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၅/၂၆ ၊ ဗဟိိုစည်အိမ်ရာ၊

၃၁၈ Five Ocean Co.,Ltd

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ် ၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၂၆−နအ)၊ နပမညထပ်၊ ၂၇လမ််း၊

၃၁၉ Pann Myat Warso Co.,Ltd

၃၂၀

Phyo Si Thu Trading
Co.,Ltd

ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၅၇/နအ၊ သာယာ၀တလမ််း၊
ဆရာစရပ်
ရန်

၃၂၂

Co.,Ltd

်း။

နနာင်မင််းသာ်းက

နရွှေလင်ဗန််း စ

်းလမ််း၊

်မှုဇိုန်၊

လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

Peace Myanmar Group

်၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၁၊
၃၂၁ Gold Delta Co., Ltd

ွ

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်(၁)၊ နဇာတိ

်း။
လမ််း၊ (၄)ရပ်

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

ွ

်၊
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၃၂၃

Skyward International
Trade Co.,Ltd

အမှတ်(၁)၊ ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််းမက
နဇာတိ
ရန်

လမ််း နထာငြို့်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်းနှငြို့်

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Trading

CCTO

Export

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Production

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်- ၁၃၊ နပမညထပ်၊ မဟာသိုခလမ််း၊
၃၂၄ Ngwe Moe Family Co.,Ltd

(၇)ရပ်
ရန်

ွ

်၊ ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်(Q-၁၃)၊ ပမ
၃၂၅ Myan Pyi Kyaw Co.,Ltd

၃၂၆

Mount Everest Trading
Co.,Ltd

၃၂၇ Han Yadanar Tin Co.,Ltd

၃၂၈

Ayeyarwaddy Food
Industries Co.,Ltd

၃၂၉ Zar & Zar Co.,Ltd

၃၃၀ Eternal Co.,Ltd

ပမ

်း။
န်သာလမ််း၊

န်သာအိမ်ရာ၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၅A၊ ပမ န်သာအိမ်ရာ၊
လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ်-၁၃၊ ဘိုန််းက ်းလမ််း၊

်း။

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ် (၁၀၉)၊ ဆိပ် မ််းသာလမ််း၊
စ

်မှုဇိုန် (၃)၊ လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၇၀၅၊ အိိုလပစ်တာဝ ၊
ဗိိုလ်နအာင်န
န

ာ

ာ်လမ််း၊

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၊ ပ ရမလမ််း၊ (၁၂)ရပ်
လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ွ

်၊
်း။

46

၃၃၁

၃၃၂

Seinn Yaung So
Manufacturing Co.,Ltd.

Victory Myanmar Group
Co.,Ltd

၃၃၃ Lucky Man Co.,Ltd

၃၃၄ Bhone Kyaw San Co.,Ltd

၃၃၅

၃၃၆

၃၃၇

Triple "A "International

အမှတ်-၁၆၃၊ သရိမွန် ၁၀လမ််း၊
(၁)ရပ်
ရန်

Co.,Ltd

်၊ မရမ််း

ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

Manufacturing

CCTO

Production

CCTO

Trading

်း။

ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၈၃/၈၄၊ ရတနာမမိ င်လမ််း၊
မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

၁၀၅ မိိုင်၊ မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းပပည်နယ်။

ရှမ််း

အမှတ် -၉၊ သရိမ္ဂလာလမ််း၊
မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမ်အ်းစလမ််း၊ သတာမမိ င်ရပ်
န
ရန်

ာ

်တန််းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

နတာ်ဝင်အနထွနထွ

E-5/A၊ ပပည်က

နရာင််းဝယ်နရ်းသမဝ ယမ

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက

ဆင်မင််းရပ်
ရန်

ွ

်း။

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်၊

်း။

မနတနလ်း

နရာင််းဝယ်နရ်း
လိုပ်ငန််း

မ််းနာ်းလမ််း၊
ွ

်၊ အလိုမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန်

်း။

်းတခွန်မမိ ြို့နယ်၊

အလိုတာဝ ၊
၃၃၈ Green River Co.,Ltd

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

အမှတ်(၂၁၆)၊ ဗိိုလ်ခ ပ်နအာင်ဆန််းလမ််း၊

Co., Ltd
Crabs World Industries

ွ

်း။

LTO

Trading
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Autumn Dream
၃၃၉ Construction
Co.,Ltd

အမှတ်-၁/နအ၊ ၄၅၊ ပမသတာအိမ်ရာ၊
(၁၁)ရပ်
ရန်

ွ

်၊ နတာင်ဥ

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၁၂၆/
၃၄၀ Capital Leasing Ltd

ဆရာစရပ်
ရန်

၊
ွ

Construction

CCTO

Services

LTO

Trading

CCTO

Trading

မဘာနအ်းဘိုရာ်းလမ််း၊

်၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
်ပိုဇွန်နတာင်

Shwe Than Lwin Trading

ရာဇဓိရာဇ်အိမ်ရာ၊ စိုနပ င််းရပ်

Co.,Ltd

ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊

၃၄၂ Future Plus Trading Co.,Ltd.

CCTO

်း။

အမှတ်-၂၆၂၊နအာ
၃၄၁

ကလာပမမိ ြို့နယ်၊

ွ

်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၀/၂၂ ၊ နအ်းရိပ်မွန်ရိပ်သာ၊
လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်- ၄၅/ခ၊ သဇင်လမ််း၊
၃၄၃ နေေါ်တင်နလ်းနွယ်

၃၄၄

၃၄၅

Zaburitz Pearl Trading
Co.,Ltd

နစာ်ဘွာ်းက

်း

ိုန််း၊ အင််းစိန်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၅၊ ဦ်းထွန််းပမတ်လမ််း၊
နတ်နမာ

်ရပ်

ွ

်၊ တာနမွမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၁၄၊ မ ခရာမင််းသာ်းက

Myanmar Region Industries နမာင်ပ ိ လမ််း၊ လှိုင်သာယာ စ
Co.,Ltd

ရန်

လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

CCTO

နရာင််းဝယ်နရ်း
လိုပ်ငန််း

Trading

်း
်မှုဇိုန် -၂၊

LTO

Industrial/
Production
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အမှတ်-၃၇၊ အင််းယာ်းလိတ်ဟိိုတယ်ဝင််း၊
၃၄၆ Good Quality Trading Ltd

မဘာနအ်းဘိုရာ်းလမ််း၊
မရမ််း
ရန်

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

LTO

Trading

CCTO

Trading

LTO

Trading

CCTO

Trading

တနသဂာရ

Trading

်း။

အမှတ်-၅၈၊ ဗဟိိုစည်အိမ်ရာ၊
၃၄၇ Thida Group Ltd

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၆၂/၂၆၄၊ နအ( ၀၃-၀၁)၊ (၄)

၃၄၈ Dagon International Ltd

လွှော၊ (Dagon Centre 1)၊ ပပည်လမ််း၊
စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၃၄၉

Soe Myanmar Trading
Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ် -၅၀၁၊ (၅)လွှော၊ ဓမမနစတလမ််း၊
ယိုဇနတာဝ ၊ စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၂၈၈၊ ပိနတာ
၃၅၀ Kyaw Min Thu Co.,Ltd

်း။

အဏ္ဏဝ ရပ်

ွ

်၊ န

်း။
်လမ််း၊
ာြို့နသာင််းမမိ ြို့နယ်၊

တနသဂာရတိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၆၁/၆၂၊ ဝ ်းတန််းလမ််း၊
၃၅၁ Asia World Industries Ltd

ဗဟိိုစည်အိမ်ရာ၊ လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

သန််း ၁၀၀ နအာ

်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

LTO

Industrial/
Production
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၃၅၂

၃၅၃

Pyei Taw Moe Co.,Ltd

တာနမွမမိ ြို့နယ်၊ ရန်
Advanced Seafood
Industrial Co.,Ltd

၃၅၄ Noble Sky Co., Ltd

၃၅၅

၃၅၆

အမှတ်-၈၊ နအ်းသာယာလမ််း၊

Kyaw Eleven Trading
Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

LTO

Trading

CCTO

Production

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Construction

အမှတ်- ၁၂၇၊ သခ ပ်ဝန်ဦ်းပမြူလမ််း၊
ေ္ိုဆိပ်

မ််းမမိ ြို့နယ်၊ စ

်မှုဇို၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ် -၁၂၊ ၁၃ လမ််း၊
လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ် -၁၁၊ ၁၁ လမ််း ၊
လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၇/ဘ၊ဘိို်းရာဇာလမ််း၊

Zabu Kywe Construction

(၁၄)ရပ်

Co.,Ltd

န
ရန်

ာ

ွ
်

်၊
ိုန််း၊ ရန်

င််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၆/အ်း၊
၃၅၇ Myanmar Lion Co.,Ltd

အနရှြို့ပမင််းမပိ င်

ွင််းလမ််း၊

တာနမွမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

၃၅၈ Po Kaung Co.,Ltd
Excellence Medicare &
၃၅၉ Phamaceutical Trading
Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

LTO
်း။

အမှတ်(၃၉)၊ နပမညထပ်၊ လသာလမ််း၊
လသာမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

Industrial/
Production

CCTO

Trading

CCTO

Trading

အမှတ်-၂၂၂၊ ဗိိုလ်ပမတ်ထွန််းလမ််း၊
ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်-၆၂၊ ဘိုန််းက
၃၆၀ Sinma Furnishings Co.,Ltd

၃၆၁

Myanma Ah Hla U Myat
Min Co.,Ltd

၃၆၂ Zeyar Htet Co.,Ltd

၃၆၃

Shwe Mya Yan Chael
Co.,Ltd

၃၆၄ New Link Marketing Ltd

၃၆၅

Pi Ti Pyae Zone Company
Ltd

်းလမ််း၊

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Trading

CCTO

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၅၇ ၊ အခန််း (၄) ၊ ပထမ ထပ်၊
၄၆လမ််း၊ ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ် (၃၉၈)၊ မ််းနာ်းလမ််း၊
လသာမမိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၃-ဘ)၊နနာင်ရိို်းလမ််း၊ဘိုရငြို့်နနာင်ပွဲ
ရို၊ မရမ််း
ရန်

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၆/ဘ၊ သိုခ၀တလမ််း၊
ရန်

င််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၃၀၊
နရွှေမမိ ြို့နတာ်နစတလမ််း၊စ
မ္ဂလာေိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

်မှုဇိုန်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

LTO
်း။

Industrial/
Production

အမှတ်-၄၆၊ ၆ မိိုင်ခွဲ၊ ပပည်လမ််း၊
၃၆၆ Han Ideal Trading Limited

၃၆၇

Aung Myat Phyo
International Co., Ltd

(၁၁)ရပ်

ွ

်၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊

LTO

Trading

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ် ၁၅၊ ၁၁ လမ််း၊
လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်-၁/၁၈၅၊ ဗိိုလ်ခ ပ်လမ််း၊
၃၆၈ နရွှေနရ

န်နရာင််းဝယ်နရ်း

ိုမပဏ ဆန်ဆိိုင််း (

)၊ တာခ လိတ်မမိ ြို့နယ်၊

ရှမ််းပပည်နယ်။
အမှတ်-မ-၁၁၄၊ ပပည်လမ််း၊ (၄)ရပ်
၃၆၉ KCP Trading Co.,Ltd

မရမ််း

ွ

ရှမ််း

Trading

CCTO

Trading

မနတနလ်း

ထိုတ်လိုပ်ပခင််း

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

LTO

Trading

LTO

Services

CCTO

Trading

်၊

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အ ွ ်-၅၈၉ ၊ ထိန် ိုန်း် ၊
၃၇၀ နအာင်စိန်

ိုမပဏ

ပပည်က

်းတခွန်မမိ ြို့နယ်၊

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက
၃၇၁

Paing Thukha Trading

အမှတ်-၃၀/ဘ၊ မနနာ်ဟရလမ််း၊

Co.,Ltd

ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ် (၂၀၈)၊ ၂၇လမ််း၊

၃၇၂ Aung Tha Bye Co.,Ltd.

၃၇၃

်း။

Lwin Oo Htwe Trading
Co.,Ltd

၃၇၄ Yadanar Theingi Co.,Ltd
၃၇၅ Total Supply Chain Co.,Ltd

၃၇၆ Intrama Co.,Ltd

်း။

ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၀/A၊ န ာ ်
(၁၄)ရပ်

ွ

်၊ ရန်

ိုန််းလမ််း၊

င််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၈၆၊ နရွှေတိ္ိုဘိုရာ်းလမ််း၊
ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၃၃၊ ပပည်လမ််း၊ (၁၁)ရပ်

ွ

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

်း။

ိုန်တိိုင််းနေသက

်၊

အမှတ်(၂၃၅)၊ နရွှေ္ိုတိိုင် (အလယ်)လမ််း၊
ဗဟန််း မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၃၇၇

Universal Cold Store
(Yangon) Industrial Co.,Ltd

အမှတ်-၃၈၊ ၃လမ််း၊ နငွပင်လယ်စ

်မှုဇိုန်၊

လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

Production

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်-၈၅၊ (၁၂)လမ််း၊
၃၇၈ Golden Lion Wire Co.,Ltd

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၆၆)၊ ဦ်းတရိုတ်က ်းလမ််း၊

၃၇၉

Best Winner Manufacturing လှိုင်သာယာစ
Co.,Ltd

၃၈၀ Khwar Nyo Trading Co.,Ltd

၃၈၁

၃၈၂

Moe Kyaw International
Co.,Ltd
Asia Naing Enterprise
Co.,Ltd

၃၈၃ Golden Circle Co.,Ltd

၃၈၄ T.T.O Trading Co.,Ltd

်မှုဇိုန်၊

လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-AA-30၊ ၁၀၅မိိုင် ၊

ရှမ််း

မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းပပည်နယ်။
အမှတ်(၁၇၅)၊ နပမညထပ်၊
ဗိိုလ်မင််းနရာင်လမ််း၊မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း

ိုန်

CCTO

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Trading

LTO

Construction

နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၈၂)၊ ဗိိုလ်ခ ပ်လမ််း၊
ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်(၉)၊ နအ်းရိပ်မွန်လမ််း၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အခန််း-၁၀၀၇၊ ယိုဇနတာဝ ၊ နရွှေ္ိုတိိုင်၊
ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်-၇၊ နေေါ်သိန််းတင်လမ််း၊
၃၈၅

Golden Yadanar Myaing
Construction Co.,Ltd

န်/နရှြို့ရပ်

ွ

်၊

မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Construction

CCTO

Services

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ် -၁၈၂/၁၉၄၊ နှင််းဆအိမ်ရာ၊
၃၈၆ Win Consulting Ltd

ဗိိုလ်တနထာင်ဘိုရာ်းလမ််း၊ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့န
ယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၃၈၊ နရွှေတိ္ိုဘိုရာ်းလမ််း၊

၃၈၇ A A R Co.,Ltd.

ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၃၈၈

Myanmar Might Industrial
Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၆၃၊ ခနရရိပ်သာလမ််း၊
မ္ဂလာေိုဥယ ာဉ်မမိ ြို့နတာ်၊
မ္ဂလာေိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

LTO

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၁၃၊ ပမနနဒာလမ််း၊
၃၈၉ Myan Shwe Pyi Ltd

၃၉၀

သာန

တစ

်မှုဇိုန်၊ သာန

တမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

တိို

်အမှတ်-၃၁/၃၆(ဘ)၊ (၁-၂)၊

LTO

်း။

Pioneer Services Int'L

ဗဟိိုစည်အိမ်ရာ၊ ဝ ်းတန််းလမ််းနှငြို့်

Co.,Ltd

ဗိိုလ်ခ ပ် လမ််းနထာငြို့်၊ လမ််းမနတာ်

Industrial/
Production

Industrial/
Production

CCTO

Services

LTO

Trading

မမိ ြို့နယ်၊ ရန် န
ို ်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၆၄၄၊ န
ို ်သည်လမ််း၊ (၆)
၃၉၁ Vimal Co.,Ltd

ရပ်

ွ

်၊ ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

54

အမှတ်-၃၃/၃၇၊ (၂)လမ််း၊
၃၉၂ N. T. C Co., Ltd

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၃၉၃

ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

Trading

CCTO

Construction

CCTO

Production

CCTO

Trading

CCTO

Trading

LTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

Shwe Zabu Deik

အခန််း-၉၀၆၊(၉)လွှော၊ယိုဇနတာဝ ၊နရွှေ္ိုတိို

Construction Co.,Ltd

င်၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်(၉၆/စ)၊ လမ််းသစ်လမ််း၊
၃၉၄ Vantage Co.,Ltd

နြို့သာ

ိုန််းရပ်

ွ

်၊ အင််းစိန်မမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ်(၃၃၃)
၃၉၅ MK Co.,Ltd

ပပည်လမ််း၊စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အိိုလပစ်ဟိိုတယ်၊

၃၉၆ Jewellery Luck Co.,Ltd

၃၉၇

၃၉၈

International City Trade
Development Co.,Ltd
Astronova International
Co.,Ltd

၃၉၉ CADနဆာ

်း။

အမ ိ ်းသာ်းနရ

်း

်း။
န်ဝင််း၊

ဦ်းဝိစာရလမ််း၊ ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁/၁၁၊ ဗာ်း ရာလမ််း၊
စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၁၆)၊ ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််း၊
နရွှေစပယ်ရိပ်မွန်၊

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၀(၇၉×၈၀)က ာ်း၊
်လိုပ်နရ်း

ိုမပဏ

ခ မ််းနအ်းသာစမမိ ြို့နယ်၊
မနတနလ်းတိိုင််းနေသက

်း။

မနတနလ်း

နဆာ

်လိုပ်နရ်း

လိုပ်ငန််း
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၄၀၀

Pacific Asia Hi-Tech
Construction Co., Ltd.
Super Power Electric

၄၀၁ Industry
Co.,Ltd

အမှတ်-၃၅၊ ဘ ၊ ဥယာဉ်လမ််းသွယ်
တ

ကသိိုလ်ရိပ်သာ၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

Construction

LTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်-၅၂၁၊ နပမညထပ်၊ နရွှေ္ိုပလာဇာ၊
နရွှေ္ိုတိိုင်လမ််း နှငြို့်

မဘာနအ်းဘိုရာ်းလမ််း၊

ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၃၄၊ နရတမာလမ််း၊ ဘိုရငြို့်နနာင်၊
၄၀၂ Diamond Dragon Co.,Ltd

၄၀၃ Nebular Trading Co., Ltd.

မရမ််း
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

တိို

်-၇၉၇၊ အခန််း (၁၀/၁၁)၊ (၁၀)လွှော၊

၄၀၄

Co.,Ltd

၄၀၅ Hone Shin Co.,Ltd

၄၀၆

Hein Min Thu Trading
Co.,Ltd

်း။

အမ်နအစ တာဝ ၊ ဗိိုလ်ခ ပ်လမ််း၊
လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

Toe Tat International

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၆၊
ပိနတာ

်လမ််း၊နအ်းရိပ်ညိ အိမ်ရာ၊

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန် န
ို ်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၅၂၄၊ မိို်း တ
ို ်လမ််း၊ စ ်မှုဇိုန် (၁)၊
ေ္ိုမမိ ြို့သစ် နတာင်ပိိုင််း၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၉၊ သရိန်ရိပ်မွန်၊
ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််း၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်-(၁၁၃)၊
၄၀၇ National Wood Industry Ltd

ပန််းတဉ််းဝန်ဦ်းနရွှေဘင်လမ််း၊
ေ္ိုမမိ ြို့သစ်အနရှြို့ပိိုင််း၊ စ
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်မှုဇိုန်၊

CCTO

Trading

LTO

Trading

CCTO

Services

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်-၂၀၄၊ ဗိိုလ်ခ ပ်နအာင်ဆန််းလမ််း၊
၄၀၈ Ta Gaung Bwar Co.,Ltd

ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၄၀၉

ိုန်တိိုင််းနေသက

U Soe Lwin Thein And

အမှတ်-၇/

Group Co.,Ltd

အင််းစိန်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

်း။

၊ နေ နလမ််း၊ အနရှြို့ရွာမ၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၅၃၊ နပမညထပ်၊ လမ််း (၃၀)၊
၄၁၀ Thuwunna Nadi Trading Ltd ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်- ၁၁/၁၂(ဘ)၊ဗဟိိုစည်အိမ်ယာ၊
၄၁၁ Fortune International Ltd

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၈၊ ဓမမနစတလမ််းနှငြို့်ဗာ်း္ရာလမ််း
၄၁၂ Thit Min Yarzar Co.,Ltd.

နထာငြို့်၊ နပမန
ရန်

၄၁၃

Siam Nawarat International
Co.,Ltd

ိုန််း၊ စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ် -၂၄၊ နရွှေတိ္ိုဘိုရာ်းလမ််း၊
ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်(၉၉)၊ အခန််း ၜ(၅-စ)၊
၄၁၄ Meditech Co.,Ltd

ဓမမနစတလမ််း၊
ရန်

၄၁၅ R.Oasis Ltd

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

အ

ွ

Trading

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်-၄၇၊ သိပပလမ််း၊ ဆင်မင််းရပ်
အလိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

CCTO

ိုန်တိိုင််းနေသက

ွ

်၊

်း။

်-၆၃၅၊

ေိိုင််းမွန််းပလာဇာအနပေါ်ထပ်၊
၄၁၆ ဦ်းဝင််းနအာင်

မနတနလ်း

၇၈(၃၃x၃၄)လမ််းနေ ငြို့်၊
ခ မ််းနအ်းသာစမမိ ြို့နယ်၊
မနတနလ်းတိိုင််းနေသက

Win Thin & Associates

ဗိိုလ်တနထာင်ဘိုရာ်းလမ််း၊

Co., Ltd.

ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်အဦ်း

ငှာ်းရမ််းပခင််း

်း။

အမှတ်-၂ဘ/၂စ၊ (ပ)ထပ်၊ နှင််းဆ
၄၁၇

အနဆာ

ွန်ေိို၊
CCTO

Service

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်(၁၁/၁၂)၊
၄၁၈

၄၁၉

၄၂၀

Kyaw Nyunt Steel Trading

အထ

Co.,Ltd

မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊

Success Brothers Trading
Co.,Ltd
Naing Family Construction
Meterial Trading Co.,Ltd

်ပန််းဆိို်းတန််းလမ််း၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၅၄၊ နရွှေတိ္ိုဘိုရာ်းလမ််း၊
ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၁၈၊ ၄၆-လမ််း၊
ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၄၂၁

Maung Sein Win &
Brothers Trading Co.,Ltd

၄၂၂ Ayer Shwe Wah Co.,Ltd

အမှတ်-၁၈၃၊ ၈၃ လမ််း၊ (၂၆လမ််းနှငြို့်
၂၇လမ််းက

ာ်း) ၊ မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊

ရှမ််း

ရှမ််းပပည်နယ်။
အခန််း-(CF-02/04၊ Block C)၊
ပိုလဲ

ွန်ေိိုမနယမ်၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊

LTO

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၁၄၊ ဝ ်းတန််းလမ််း၊
၄၂၃ Golden Flower Co.,Ltd

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊

LTO

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၁၀မှ၁၅)၊ နငွပင်လယ် စ

Nan Thanzin Trading
Co.,Ltd

၄၂၆ Shwe Pu Zun Co.,Ltd

ိုန်/ သွင််း

Industrial/
Production
Services +
Trading

်မှုဇိုန်၊

၄၂၄ San Kaung Industry Limited လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊

၄၂၅

ပိိုြို့

CCTO

Prodution

CCTO

Trading

CCTO

Production

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်- ၁၆၇/နအ၊ ၄၈ လမ််း၊
ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၄၆/၂၄၈၊အနနာ်ရထာလမ််း၊
လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
တိို ် (နအ/ဘ/စ)၊ အခန််း (၁-၂)၊

၄၂၇ Ngapali Enterprise Ltd

နပမညထပ်၊ နရွှေပမယာအိမ်ရာ၊
မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

ိုန်
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အမှတ်-သ/၁၂/၁၅၈၊ (ခ)ရပ်
၄၂၈ စိုထ

်ဟိန််း

ိုမပဏ

ပပည်က

၄၂၉

၄၃၀

၄၃၁

Co.,Ltd
Asia- Hi-Tech Construction
Group Co.,Ltd
Polastri Wint & Partners
Legal Services Ltd.

၄၃၃

မနတနလ်း

်း။

CCTO

Services

LTO

Construction

CCTO

Service

CCTO

Construction

CCTO

Construction

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၅၁/အ်း၊ ပင်နရွှေနညာင်လမ််း၊
တာနမွနလ်းရပ်
ရန်

ွ

်၊ တာနမွမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၆၅၉(ခ)၊ ပမ

်း။
န်သာ (၁)လမ််း၊

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

်(၄၂၂/၄၂၆)၊

အခန််း(၆)၊(၉)လွှော၊

Construction Co.,Ltd,

ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊

Dana Yarzar Construction

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ် - ၁၀၀၊ စဉြို့်အိို်းတန််းလမ််း၊

၄၃၄ Thuriya Energy Co.,Ltd

ထိုတ်လိုပ်သညြို့်
လိုပ်ငန််း

စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊

Excellent Unity

Co.,Ltd

ပစစည််း

အမှတ်(၁၄) ၊ ဗဟိိုလမ််း ၊

FJVC/တိို
၄၃၂

လယ်ယာသို်း

်၊

်းတခွန်မမိ ြို့နယ်၊

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက

Myanmar Rental Care

ွ

မ််းနာ်းလမ််း၊

လသာမမိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၆၂/၂၆၄၊ ပပည်လမ််း၊ ေ္ိုစင်တာ၊
စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၄၃၅

၄၃၆

Asia Express (Yangon)
Co.,Ltd

အမှတ်(၂၇၇)၊ ဗိိုလ်ခ ပ်လမ််းနှငြို့်
၃၈လမ််းနထာငြို့်၊ န
ရန်

Tun Myint General Trading
Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

ာ

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Trading

မနတနလ်း

နန််းနတာ်နဆ်းရို

CCTO

Construction

CCTO

Industrial

CCTO

Trading

CCTO

Service

်း။

အမှတ်(၂၀/၂၁)၊ ဦ်းခ စ်နမာင်လမ််း၊
ဦ်းခ စ်နမာင်အိမ်ရာ၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(F)၊သိုမ္ဂလာအိမ်ရာ၊သိုဓမမာ (၁)

၄၃၇ Comay Co., Ltd

လမ််း၊ သ္ဂန််း

ျွန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၃၁၊ ၇၁(၂၈x၂၉)လမ််း၊
၄၃၈ သရိယ

၄၃၉

၄၄၀

ိုမပဏ

United National Resources
Development Co.,Ltd
Pharmaceutical Product
Co., Ltd.

၄၄၁ King Metal Trading Co.,Ltd

၄၄၂ United Engineering Co.,Ltd

ခ မ််းနအ်းသာစမမိ ြို့နယ်၊
မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၅၊ နဇယ သိုခ ၃-လမ််း၊ အ
၅၄၊ သ္ဂန််း

ွ

်

ျွန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၅၀၊ လမ််း ၅၀၊
ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၈၂၊ နရွှေ္ိုတိိုင်လမ််း၊
ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်(၂၃)၊ သိုခဝတလမ််း၊
ရန်

င််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်-၃၅၊ ဗိိုလ်ဆွန်ပ
ဘိုရငြို့်နနာင်ရပ်

၄၄၃ ဦ်းသိုခ

န

ွ

်လမ််း၊

်၊

တနသဂာရ

ာြို့နသာင််းမမိ ြို့နယ်၊

တနသဂာရတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၁၊ နရွှေဟသဂာလမ််း၊
၄၄၄ ဦ်းလှနဝ

(၁၁)ရပ်
ရန်

ွ

်၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်(၃၃၆)၊
၄၄၅

East Star Machinery
Trading Co.,Ltd

ရန်

်း။

ရန်

(င ်းနလှလိုပ်ငန််း )

စ်းပွာ်းနရ်း
လိုပ်ငန််း

န်စစ်သာ်းလမ််းနှငြို့်

တပင်နရွှေထ်းလမ််းနထာငြို့်၊သမိိုင််း (၁)ရပ်
်၊ မရမ််း

ိုန်

F.O.B

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

ွ

CCTO

Trading

LTO

Trading

်း။

အမှတ်-၃/၅၊ နှင််းဆနဆာင်၊
၄၄၆ Nibban International Co.,Ltd ပပည်နထာင်စိုလမ််း၊ နတာင်ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
နလ်းနေ ငြို့် န်လမ််း၊ စ/သိုမ္ဂလာ၊
Junction Zawana Shopping Center၊

၄၄၇ ဦ်းနအာင်နဇာ်နိိုင်

၄၄၈

နဒရဝတနအာင်

သ္ဂန််း

ိုမပဏလမိတ

်

၄၄၉ Ziwaka Trading Co.,Ltd

ျွန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

ိုန်

နပမ+အနဆာ

်

အဦငှာ်းရမ််းပခင််း

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၇၃၊ နေ နိို်း ်းလမ််း၊
မင််းစိုရပ်

ွ

်၊ လွိ င်န

ာ်မမိ ြို့၊

ယာ်းပပည်နယ်။
အမှတ်(၂၆၂/၂၈၆)၊၂-ည၊
မ််း၊ ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

ယာ်း

နဆာ

်လိုပ်နရ်း

ိုန်န ်းတန််းလ
CCTO

Trading
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အမှတ်-၁၁၄၊
၄၅၀ Benhur Industries Co.,Ltd

နနာင်မင််းသာ်းက

်းလမ််း၊

ဇိုန်(၄)၊ နရွှေပပည်သာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်(၆၅၁)၊

LTO

်း။

Industrial/
Production

ိုန်သည်လမ််း၊

၄၅၁ Thuriya Sandar Win Co.,Ltd ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Service

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Service

CCTO

Trading

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၆၊ ရတနာသိ္ီလမ််း၊
၄၅၂

၄၅၃

Myanmar Wint Nawarat

စ

Co.,Ltd

ေ္ိုမမိ ြို့သစ် (နတာင်ပိိုင််း )၊

Family United Power
Co.,Ltd

၄၅၄ J & J Co.,Ltd

်မှုဇိုန်(၃)၊ နတာင်ေ္ို၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၁၂/ဘ)၊ နရွှေ ိနရ
န အိမ်ရာ၊
နာနတ်နတာလမ််း၊

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၇၇-ဘ)၊ ရှင်နစာပိုလမ််း၊
စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
တိို ်-၃၅၀/၃၅၄၊ အခန််း -၂/၃၊
အနနာ်ရထာ လမ််းနှငြို့်

၄၅၅ Lin Sandar Aung Co.,Ltd

မ််းနာ်းလမ််းနထာငြို့်၊
လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၄၅၆

Han Sein Thant Trading
Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

၁၁၂၊အခန််း၂၈/၂၉၊ တတိယ
ထပ်၊ပပည်လမ််း၊
မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်-၁၇၆/၆၊ အ
၄၅၇ Dragon horse

ိုမပဏ

၄၅၈ Central Marketing Co.,Ltd

သလ

ွ

်-၄၀၅၊

်နမှာ်နတာင်၊

မနတနလ်း

ခ မ််းပမသာစည်မမိ ြို့နယ်၊
မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၅၊ ပပည်လမ််း၊ (၁၀) ရပ်
လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ွ

်၊
်း။

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း
လိုပ်ငန််း

LTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

ရှမ််း

Production

CCTO

Production

CCTO

Production

အမှတ်-၂၁၄/၂၁၆၊ (၄)လွှော၊
၄၅၉ Golden Zarmani Co.,Ltd

ဗိိုလ်ပမတ်ထွန််းလမ််း၊ ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၄၆၀ Kol Global Co.,Ltd

၄၆၁

ဦ်းအိိုင်ထွန််း
မဘာလို်းစ်း

ရ

်

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၂၆၊

်း။

ွမ််းပခ (၄) လမ််း၊

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

စွမ်နစာ်ရပ်၊ မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းပပည်နယ်၊
အမှတ်(၂၁၆/၂၂၂)၊ ဗိိုလ်ပမတ်ထွန််းအိမ်ရာ

၄၆၂ Orient Pearl Co.,Ltd

၊ ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၄၆၃

Myit Shwe Wah Industry
Co.,Ltd.

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၂၄၊ ဟာ်းခ ်းလမ််း၊ (၂၃)
ရပ်
ရန်

ွ

်၊ ေ္ိုမမိ ြို့သစ် (နတာင်ပိိုင််း )မမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

ိုန်
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၄၆၄

၄၆၅

နမာ်နတာ်ယာဉ်လိုပ်ငန််းနပ င််းစို
ထိန််းသိမ််းနရ်းန

ာ်မတ

(နလ်းနထာငြို့်

ျွန််းလမ််း

တာနမွမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၂၅/၂၆ ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််း၊

Group Co.,Ltd

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

Jewellery Lucky Production
Co.,Ltd.

၄၆၈ Lamintayar Mining Co., Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်(၁၁၆/F)၊ တ

်း

ရန်

ိုန်

်း။

်း။

ိုန်တိိုင််းနေသက

မ ာ်းထမှ
န

ကသိိုလ်ရိပ်သာလမ််း၊

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်
အမ ိ ်းသာ်းနရ

စိုနပ င််းလိုပ်ငန််း

န်လမ််း )၊ တာနမွနလ်း၊

Client Focus Technology

၄၆၆ Shwe Yee Min Co.,Ltd

၄၆၇

အမှတ်- ၆၅၊ သ္ဂန််း

်း။

ာ

်ခရရှိနငွ

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Production

န်ဝင််း၊

ဦ်းဝိစာရလမ််း၊ ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၂၄၊ နပမညထပ်၊ ၅၂ လမ််း၊
ပိုဇွန်နတာင် (၁)ရပ်

ွ

်၊

ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊

LTO

Industrial/
Production

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၇၉၇၊ အခန််းဘ၀၀၁၊
၄၆၉

၄၇၀

Diamond Arrow General
Trading Co.,Ltd

Ayar Thu Kha San Pulses &
Bean Trading Co.,Ltd

MACတာဝ ၊ ဝ ်းတန််းလမ််း
နှငြို့်ဗိိုလ်ခ ပ်လမ််းနထာငြို့်၊

CCTO

Trading

CCTO

Trading

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-ဘ/၄၄၊ ဘိုရငြို့်နနာင်ပွဲရိုဝင််း၊
နနာင်ရိို်းလမ််း၊မရမ််း
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
်း။
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၄၇၁

Myanmar Feng Shuo
Trading Co.,Ltd

၄၇၂ Charming Garment Co.,ltd

၄၇၃

Yankin Kyay Oh Groups
of Co., Ltd.

၄၇၄ Winter Snow Co.,Ltd

၄၇၅

Pai Brother International
Trading Co.,Ltd.

၄၇၆ Shwe Me' Industry Co.,Ltd

အမှတ်-၉၉(ခ)၊္နဓမာလမ််း၊FMI City၊
လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန်တိိုင််းနေသက

၄၇၇

(Services) Co.,Ltd

၄၇၈ Tip Top Star Family Co.,Ltd

်း။

CCTO

Production

CCTO

Services

အမှတ်-၂၄/၂၆၊
နတာင်ပမင််းမပိ င်

ွင််းလမ််း၊

တာနမွ မမိ ြို့နယ်၊ ရန်
အခန််း(၄)၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

ိုမပဏမ ာ်းဝင််း (၁၀၅)မိိုင်၊

ရှမ််း

မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းပပည်နယ်၊
အမှတ်(၁၁၄)၊ (၈၇)လမ််း၊ (၂၁x၂၂)က
မနတနလ်းတိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-အ

် ်၊

်၁၄-အ

ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််း၊ နရွှေစပယ်ရိပ်မွန်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်(၂၆၉)၊နပမညထပ်၊နအာ
ာင် လမ််းမက
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Sevices

CCTO

Trading

်ပိုဇွန်နတ

်း။

အမှတ်(၁၅)၊ ၁၆၅-လမ််း၊ တာနမွမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်/ သွင််း

်း။

်း၊ ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

ပိိုြို့

ာ်း၊

နအာင်နပမသာစမမိ ြို့နယ်၊

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

Than Lwin Ayeyar

Trading

်း။

အမှတ်-၁၉/ဘ၊ ဗိိုလ်ရာညွနြို့်လမ််း၊
ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

CCTO

်း။

ိုန်
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Zaw Htet Paing

အမှတ်(၂၈၈/နအဘ)၊ နငွက

၄၇၉ Engineering & Construction ၁၂လမ််း၊ နတာင်ဥ
Co.,Ltd.

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ာရရိပ်သာ၊

ကလာပမမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Construction

CCTO

Trading

LTO

Services

LTO

Services

CCTO

Trading

CCTO

Services

်း။

အမှတ်(၇-ေ) ၊ နအ်းသာယာလမ််း ၊
၄၈၀ Ngwe Taik Soe Co.,Ltd.

နဘာ
ရန်

၄၈၁ Gaia Construction Co.,Ltd

်နထာ်၊ တာနမွမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၆၂၅/A ၊ နညာင်တစ်ပင်လမ််း၊
အင််းစိန်မမိ ြို့နယ် ၊ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-ဆ/၆၃ နအ၊ ပိနတာ
၄၈၂ Golden Wax Co., Ltd.

ဘိုရငြို့်နနာင်ပွဲရိုတန််း၊မရမ််း
ရန်

Shwe Pyi Tagon
၄၈၃ Telecommunication Public

၄၈၄

၄၈၅

၄၈၆

ိုန်တိိုင််းနေသက

်လမ််း၊
ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

်း။

နအဝမ််း၊ မင််းဓမမအိမ်ရာ၊ အ

ွ

မင််းဓမမလမ််း၊ မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

Co.,Ltd

ရန်

်း။

Pun Hlaing International

ပန််းလှိုင်န္

Hospital Ltd

ရန်

Farmers Choice Tractor
Co.,Ltd
United National Resources
Development Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက
်

်း။

် (၃)၊

ွင််း၊ လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၂၂၇/၂၃၀၊ဗိိုလ်မင််းနရာင်လမ််း၊
(၂/

) ရပ်

ွ

်၊ မ္ဂလာေိုမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၅၊ နဇယ သိုခ ၃-လမ််း၊ အ
၅၄၊ သ္ဂန််း
ရန်

ျွန််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

ွ

်
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အမှတ်-၁၁၃၊ ၂၇ လမ််း၊
၄၈၇ Camel Int'L Co.,Ltd

ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၄၈၈

ိုန်တိိုင််းနေသက

Ayar Shwe Lee River

အမှတ်(၃၀)၊ စ

Co.,Ltd

ရန်

Trading

CCTO

Trading

်း။

ာ်းဝ လမ််း၊ ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

်း။

အမှတ်-၆၆၊ ၁၂၄ လမ််း၊
၄၈၉ A & S International Co.,Ltd မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၂၈၁၊ ပိနတာ
၄၉၀ နရွှေနေ င််းသမဝ ယမ

အဏ္ဏဝ ရပ်

ွ

်၊ န

LTO

်း။

Industrial/
Production

်လမ််း၊
ာြို့နသာင််းမမိ ြို့နယ်၊

တနသဂာရတိိုင်နေသက

တနသဂာရ

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Services

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်(7+1)A၊ အခန််း (၂၀၁)၊
၄၉၁ Soe & Sons Co.,Ltd

၄၉၂ Active Asia Co.,Ltd

၄၉၃

၄၉၄

Landmark Enterprise
Co.,Ltd
Golden Monkey Trading
Co.,Ltd

ပ ရမ

ွန်ေိို၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၁၀၈)၊ ငိုဝ လမ််း၊ အလိုမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ် - ၆၇ ၊ ဆ်းနလဘိုရာ်းလမ််း၊
န

ာ

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၅၂/ေ၊ ရတနာလမ််း၊
မရမ််း
ရန်

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၄၉၅

၄၉၆

၄၉၇

Green Mount Commercial
Co.,Ltd

Global Metal Industries
Co.,Ltd

Soe Ko Ko Family
Construction Co.,Ltd

အမှတ်(၂၇၆)၊ အနနာ်ရထာလမ််း၊
လမ််းမနတာ် မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

တိို

်(၃၂၇/အာ)၊

အမှတ်-၁၈၄၊
သိုဝဏ္ဏရပ်
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်၊ သ္ဂန််း

ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

Trading

်း။

ျွန််းနရွှေမမိ င်လမ််း၊
ွ

Trading

်း။

မ္ဂလာေိုဥယ ာဉ်မမိ ြို့နတာ်၊
မ္ဂလာေိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

CCTO

ျွန််းမမိ ြို့နယ်၊

်း။

ပပည်နထာင်စို
နယ်နပမ

Construction

အမှတ်(၃၁၀)၊အခန််း (၅၀၂)၊
၄၉၈

International Brands

ဝင််းနရွှေဝ အိမ်ရာ၊

Co.,LTd

အနနာ်ရထာလမ််း၊လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၄၉၉

ိုန်တိိုင််းနေသက

(င ်းလိုပ်ငန််းဦ်းစ်းဝင််း ) အင််းစိန်မမိ ြို့နယ်၊

Industry Co.,Ltd

ရန်

၅၀၀ Tractor King Co., Ltd

်း။

အမှတ်-၃၆၂/ဘ၊ တာဝ ၊ မ္ဂလာေို၊
အင််းစိန်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

Trading

CCTO

Production

CCTO

Trading

CCTO

Construction

်း။

General Food Technology

ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်(၆၀)၊ နအာင်သနပပလမ််း၊
၅၀၁ Civil Tech Co.,Ltd

စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်-၁/၁၁၊ ပေိုမမာ
၅၀၂ City Realty Co.,Ltd

ွင််း (အနရှြို့ဘ

် )၊

ဗာ်း

ရာ်းလမ််း၊ စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

LTO

Services

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

တနသဂာရ

င ်းနလှ

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်(၁၄၇)၊ ၄၇လမ််းနှငြို့်
၅၀၃ Golden Orchid Ltd

အနနာ်ရထာလမ််း နထာငြို့်၊
ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၄/ခ၊ လှိုင်ပမစ် မ််းက

၅၀၄ Min Zar Ni Co., Ltd

လှိုင်သာယာစ

ာ်းလမ််း၊

်မှုဇိုန် -၁၊

လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ် ၆၃၇/၆၅၁၊ အခန််း ၂၀၇၊ (ေို)ထပ်၊
၅၀၅ Master Key Int'l ltd.

ိုန်သည်လမ််း၊ ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၅၀၆ ဦ်းန

၅၀၇

ာ်န

ာ်

Cherry Oo
Manufacturing Co.,ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၃၈၊

်း။

မ််းနာ်းလမ််း၊

န်က

မမိတ်မမိ ြို့နယ်၊ တနသဂာရတိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်(၁၁၇/၁၂၇)၊ (၃၃)လမ််း၊
န

ာ

ရန်

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်(၁၈၊၁၉)၊ေပဲရင််း၀န်နထာ
၅၀၈ Myanmar Synergy Co.,Ltd

်းရပ် ၊

မ််း၊ စ
ရန်

်ဦ်းမမဲလ

်မှုဇိုန် (၂)၊ လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်(၁၃၇)၊ စ

်မှုဇိုန် (၁)၊

၅၀၉ United Can Factory Co.,Ltd လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Production

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Services

CCTO

Construction

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၇၇)၊ နရွှေဘိုသာလမ််း၊
၅၁၀ Kaung Su Co.,Ltd

၅၁၁ KTZ Co.,Ltd

၅၁၂

၅၁၃

၅၁၄

Myanmar San Pya Crop
Nutrition Co.,Ltd
Golden Hawk International
Co.,Ltd
Aung Kaung San Trading
Co.,Ltd

၅၁၅ Astroid Services Co., Ltd.

ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၃၂)၊ မနနာ်ဟရလမ််း၊ ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၅၃)၊ စ ာ်းဝ လမ််း၊ နအ်းရိပ်မွန်
(၅)ရပ်

၅၁၆

Construction Co.,Ltd

်၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၅၃၊ အနနာ်ရထာလမ််း၊
ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ် (၄၀/နအ)၊ ဆိိုင် (၁၉/၂၀)၊
ဘိုရငြို့်နနာင်န ်း၊ မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
တိို ်(၂၅)၊ အခန််း (၄၀၅)၊
ယိုဇနစ်းပွာ်းနရ်း
အနဆာ
ရန်

May Modern Steel

ွ

်အအို၊ ဓမမနစတလမ််း၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်(၅)ဵ၊
အခန််း(၂-စ)၊ဗ ိ င််းနရအိို်းစင်လမ််း၊
တာနမွမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၅၁၇

၅၁၈

Bay View Beach Resort
Co., Ltd.
Aung Si Lin International
Co., Ltd.

၅၁၉ Pan Yoma Co.,Ltd

အမှတ်-၈၄၊ ပန််းလှိုင်လမ််း၊
စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊

ဗဟိိုစည်အိမ်ရာ၊ လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊

မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

Co.,Ltd

၅၂၂ Dr. ဦ်းက

Trading

CCTO

Production

CCTO

Trading

CCTO

Trading

မနတနလ်း

"ညိမ််း" နဆ်းရို

CCTO

Trading

်း။

ိုန်သည်လမ််း၊ အခန််း -၄၀၂၊

MAC Tower၊ န
ရန်

၅၂၁

CCTO

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၈၊ မမိ င်နဟဝန်အိမ်ရာ၊

အမှတ်-၅၆၊

Nadi Shwe War Trading

Hotel

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၈၃/၈၄)၊ (ပ)ထပ်၊

ရန်

၅၂၀ Kumar Int'L Co.,Ltd

CCTO

ိုန်တိိုင််းနေသက

ာ

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊
်း။

အမှတ်(၆၂/၆၃)၊ ၇ လမ််း၊ လှိုင်ရတနာမွန်
အိမ်ရာ၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၅၄၄၊ ၈၂(၂၉×၃ဝ)လမ််း၊

ည်ရှင်

ခ မ််းနအ်းသာစမမိ ြို့နယ်၊
မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၄/၁၅၊ေပဲယင််းဝန်နထာ

၅၂၃ Opal International Co.,Ltd

လမ််း၊
စ
ရန်

်မှုဇိုန်(၂)၊လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

်ဦ်းမမဲ

72

အမှတ်(၆၉၃/၇၀၁)၊ ၁၀/A/B၊
၅၂၄ EY UTW (Myanmar) Ltd

ိုန်သည်လမ််း၊ ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၅၂၅

၅၂၆

၅၂၇

၅၂၈

၅၂၉

၅၃၀

၅၃၁

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၄၄၁၊ ၁၀ လမ််း၊ နနာ

TRADING Co.,Ltd.

မမိတ်မမိ ြို့နယ်၊ တနသဂာရတိိုင််းနေသက

Tun Thitsar Forwarding&

အမှတ် -၆၁၈၊ ဘ၊ပပည်လမ််းသွယ်၊

Mandalay Strength
Construction Co.,Ltd
Reliance Fire System

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

Trading Co., Ltd

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

တနသဂာရ

သွင််း

ိုန်/

ထိုတ်

ိုန်

CCTO

Trading

CCTO

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်-၉၆၊ ရတနာမမိ င်လမ််း၊
မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၂၀၊ မင််းဓမမလမ််း၊
နရွှေ

မဘာအိမ်ရာ၊ မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၂၆၊ (ပ) ထပ်၊
ဘိို

Co.,Ltd

ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊

Trading Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

ဓနသဟစင်တာ၊ လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊

Chein Kaung Trading

Kaung Naing Kyaw

်လယ်ရပ်၊

အမှတ်(၇၉၀)၊ အခန််း (၈၀၃)၊

Co.,Ltd
Greater Man International

Services

်း။

KHINE ZIN YAW

Services Co.,Ltd

CCTO

နလ်းနစ ်းလမ််း၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၆၊ ခတတာလမ််း၊
စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်-၂၁၄၊ ဝ ်းတန််းလမ််း၊
၅၃၂ Yaynan Pyaw Co.,Ltd

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

၅၃၄ Yuzana Fisheries Co.,Ltd

၅၃၅

Sri Thong (Myanmar)
Co.,Ltd

်

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၂၃/ဘ၊

Trading

LTO

Fisheries

CCTO

Trading

CCTO

Manufacturing

CCTO

Trading

CCTO

Industrial

်း။

ွင််းန

ာင််းလမ််း၊

အလိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ်(၅၁၉/စ)၊ သိမ်ပ ြူလမ််း၊
န်နတာ်

CCTO

ွင််းလမ််း၊

လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

Trading

်း။

အမှတ်-၁၅၊ ပန််းလှိုင်န္
၅၃၃ Summit Goal Co., Ltd

CCTO

နလ်းရပ်

ွ

်း။

်၊

မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၄၆/၄၇)၊ မမိ င်နဟဝန်အိမ်ရာ၊

၅၃၆

၅၃၇

၅၃၈

Inlay Shoes Manufacturing
Co.,Ltd

Grand Millannium
International Co.,Ltd

ိ
မရမ််း

်ဝိိုင််းဘိုရာ်းလမ််း၊ ၈-မိိုင်၊
ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၉၀ ၊ လမ််း၃၀၊
ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၁၃၊ ၁/ဘ၊ ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််း၊

Great Foundation Industries နရွှေပပည်သာစ
Co.,Ltd

်မှုဇို -၄၊

နရွှေပပည်သာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၅၃၉

Golden Moon Construction
Co.,Ltd

အမှတ်-စ/၂၅၊ ဗိိုလ်ခ ပ်လမ််း၊
စဝ်စထွန််းရပ်

ွ

် ၊ နတာင်က

်းမမိ ြို့နယ်၊

ရှမ််း

Construction

CCTO

Services

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Production

ရှမ််းပပည်နယ်။
အမှတ်-၂၅၆/၂၆၀၊ ဆ်းနလဘိုရာ်းလမ််း၊

၅၄၀ Capital Automotive Co.,Ltd

န

ာ

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

အခန်-၃၀၄၊
၅၄၁ Authentic Trading Co.,Ltd

ွန်ေိို -ေ၊

မဘာနအ်းဘိုရာ်းလမ််း၊
မရမ််း
ရန်

သန််း ၅၀ နအာ

်း။

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

်

၅၄၂ Kaba Kyaw Trading Co.,Ltd

၅၄၃ Htoo Maw Co.,Ltd

အမှတ်(၇၃)၊ နရွှေတိ္ိုဘိုရာ်းလမ််း ၊
လသာမမိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၉၉/၃၀၁၊ ပန််းဆိို်းတန််းလမ််း၊
န

ာ

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(နအ-၆)၊ န ်းလမ််း၊
၅၄၄ Da Na Swun Thu Co.,Ltd

နအာ

်ပိုဇွန်နတာင်၊ (၅) ရပ်

်၊

ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်(၈၆)၊ န်ခ
၅၄၅ United Pacific Co., Ltd.

ွ

စ
ရန်

်း။
်ဝန်ဦ်းနရွှေအိို်းလမ််း၊

်မှုဇိုန်၊ နရွှေပပည်သာမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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Plenitude Paper And
၅၄၆ Packaging Materials
Co.,Ltd.

အမှတ်-၅၀၄၊ တိို

် ၅၆၅၊

အမ်နအစတာဝ ၊

ိုန်သည်လမ််း၊

န
ရန်

ာ

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်(၁၇၀)၊ ရိို်းက
၅၄၇ Hpoun Htut San Co.,Ltd.

ိုန်တိိုင််းနေသက

၅၄၉

Mya Nan Dar Tun
Construction Co.,Ltd

၅၅၀ Shwe Bagyi Co., Ltd.

၅၅၁

၅၅၂

Yang Brothers Industry
Co.,Ltd

CCTO

Services

CCTO

Trading

ရှမ််း

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Industry

CCTO

Trading

်းနခ ာင််းလမ််း၊
ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

်း။

အမှတ်-၅၊နအ်းရိပ်မွန်လမ််းမက
၅၄၈ Ngwe Laminn Co.,Ltd

Production

်း။

ဘိုရငြို့်နနာင်ပွဲရိုတန််း၊ မရမ််း
ရန်

CCTO

်း၊

နအ်းရိပ်မွန် အိမ်ရာ၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
နယ်နပမ-၃၊ န်က ်းရပ်၊
နတာင်က ်းမမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းပပည်နယ်။
အမှတ်(၇)၊နအာင်နဇယ အိမ်ရာ၊အလိုလမ််း
နှငြို့်

မ််းနာ်းလမ််းနထာငြို့်၊ အလိုမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်(၄၆)၊ ဗိိုလ်ခ ပ်နအာင်ဆန််းလမ််း၊
ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

Eleven Group Trading

အခန််း(၂၂)၊ နတာင်ပမင််းမပိ င်

Co.,Ltd

တာနမွမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ွင််းလမ််း၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်(၁၉-ဘ)၊ ဓမမာရိုလမ််း၊
၅၅၃ Advance Vision Co.,Ltd

(၁၀)ရပ်
ရန်

၅၅၄

ွ

်၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်(၂)၊နအ်းရိပ်မွန် (၅)လမ််း၊

Co.,Ltd

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၅၀၄၊ နပမညထပ်၊
ရန်

၅၅၆

ွ

်း။

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၃၉၊ သရိမွန်လမ််း၊ (၁)ရပ်
၅၅၇ Myat Golden Global Co.,Ltd မရမ််း

၅၅၈

Shwe War Lin International
Co.,Ltd.

၅၅၉ ဦ်းစန််းနမာင်

၅၆၀

Than Lwin International
Co.,Ltd

Trading

LTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Services

တနသဂာရ

င ်းနလှ

CCTO

Trading

်း။

Eastern Ocean Trading Co., အမှတ်-၉၊ သရိမ္ဂလာလမ််း၊
Ltd.

CCTO

မ််းနာ်းလမ််း၊

်၊ လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

Trading

်း။

Super Myanmar Trading

၅၅၅ New World Trading Co.,Ltd (၆)ရပ်

CCTO

ွ

်း။
်၊

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၄၄(စ)၊ မလိခလမ််း၊
မရမ််း
ရန်

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၄၄၁၊ ၁၀ လမ််း၊ နနာ

်လယ်ရပ်၊

မမိတ်မမိ ြို့နယ်၊ တနသဂာရတိိုင််းနေသက
အမှတ်(၁၀၃၃နစာ်ဘွာ်းက
ရန်

်း

်း။

)၊ ပပည်လမ််း၊
ိုန််း၊ အင််းစိန်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၅၆၁

Forerunner International
Co., Ltd
Forever Agriculture &

၅၆၂ Livestock Development
Co.,Ltd
၅၆၃

၅၆၄

World Golden Ace Trading
Co.,Ltd

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၃၃၁၊နအာ
အလိုမမိ ြို့နယ်၊ရန်

်က

ညြို့်ပမင်တိိုင်လမ််း၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

Tower ၊ လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊

Co.,Ltd

၅၆၇ ဦ်းဉာဏ်ဝင််း +၁

Myanma Power Spectrum
Co.,Ltd

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Construction

CCTO

Production

ရန်

တွဲဆွဲနရယာဉ်

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(A)၊ အခန််း၁/၂၊
ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊

Tin Win Tun Production

Trading

အမှတ်-၇၃/၇၉၊အခန််း -၄၀၂၊CMA

Co.,Ltd

Co.,Ltd

LTO
်း။

မဟာဗနဓ လလမ််းနှငြို့် ၄၅လမ််းနထာငြို့်၊

၅၆၅ Construction & Engineering

၅၆၈

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊

General Electric Group

Shwe Nagaminn

၅၆၆

အမှတ်-၉၆၊ ၁၄ လမ််း၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၀၁၊ ပထမ ထပ်၊ Central
Tower၊
န

ာ

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၈/၁၊ မ််းနာ်းလမ််း၊သရိမ္ဂလာဥ
ယ ာဉ်အိမ်ရာ၊
အလိုမမိ ြို့နယ်၊ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ်-၆၅၁၊ ိုန်သည်လမ််း၊

်း။

ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
တိို ်-နအ-၇၊အခန််း -၁၀၂၊နရွှေ
၊ မရမ််း
ရန်

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန်

မဘာအိမ်ရာ
CCTO

်း။

Trading
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အမှတ်-၄၀၈/၄၁၀၊ Samsaung Plaza၊
၅၆၉ A A Marketing Co.,Ltd

၅၇၀

၅၇၁

Flower Master Trading
Co.,Ltd

မဟာဗနဓ လလမ််း၊
န

ာ

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

တိို

်-၁၊အခန််း -၇၊ ၅၁လမ််း၊

LTO

Industrial/
Production

်း။

ဗိိုလ်တနထာင် မမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Trading

CCTO

Production

CCTO

Trading

CCTO

Trading

LTO

Services

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်၊၁/၁၄−၁၅၊ ဦ်း ိို်းလှိုင်လမ််းနှငြို့်

Quality Food House

လှသိ္ီလမ််းနထာငြို့်၊ ဇိုန် ၃၊

Manufacturing Co., Ltd.

နရွှေပပည်သာမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်- ၉၊ ပိုသိမ်ညွနြို့် ၃ လမ််း၊

၅၇၂

Kyae Yaung Zin Trading

ပိုသိမ်ညွနြို့်ရပ်

Co., Ltd

မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ွ

်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၃၉/၁၄၁၊ အနနာ်ရထာလမ််းနှငြို့်၊
၅၇၃

Kaung Yar Zar Trading

လမ််းမနတာ်လမ််းနထာငြို့်၊

Co.,Ltd

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၁၊
၅၇၄ Amara Hotel Co.,Ltd

ရာဇသိ္ဂဟလမ််း၊ဟိိုတယ်ဇိုန် (၁)၊
ေ

ခိဏသရိမမိ ြို့နယ်၊ နနပပည်နတာ်။
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အမှတ်- ၂၉ ၊ (ေို)ထပ်၊ လမ််း ၃၀ ၊
၅၇၅ Yar Min Kyaw Co.,Ltd

ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၅၇၆

Green Global Paint &
Chemical Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

Trading

CCTO

Trading

ရခိိုင်

Production

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Production

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်(၂၃)၊ သရိမွန်အိမ်ရာ၊
ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််းမက
လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

်း၊ (၁၅)ရပ်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ွ

်၊

်း။

အမှတ်-၁၇၄၊ နရတွင််းလမ််း၊
၅၇၇ Shwe Minn Gan Co., Ltd

န

်းပင်က

်းရပ်

ွ

်၊ စစ်နတွမမိ ြို့နယ်၊

ရခိိုင်ပပည်နယ်။
အမှတ်-၁၄၈/၅၊ပမဝတ်ရည်လမ််း၊နအဝမ််းပခ
၅၇၈ Myanmar Sun Thiri Co.,Ltd ၊ မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-(၅၇)၊ ရှမ််းလမ််း (ဗဟိို)လမ််း၊
၅၇၉ One M (Myanmar) Co., Ltd စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊

၅၈၀

Shwe Tha Zin Industrial
Co.,Ltd

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၁၇/၁၈)၊ ဗဟိိုစည်အိမ်ရာ၊
လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ပမန်မာြို့န္
၅၈၁ Han Golf Master Private Ltd

်သ်းနလြို့

နလဆိပ်လမ််းနှငြို့် ဥ
မရမ််း
ရန်

်း။
ငြို့်နရ်း

ကလာလမ််းနထာငြို့်၊

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

ွင််း၊

်း။
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အမှတ်-၉၀ နအ/ဘ၊
၅၈၂ TMW Construction Ltd

မဘာနအ်းဘိုရာ်းလမ််း၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၅၈၃

Japan Truck & Machinery
Trading Co.,Ltd

၅၈၄ Star Light Co.,Ltd

၅၈၅

၅၈၆

Bedok Construction &
Engineering Co.,Ltd
Diamond Wall Construction
Co.,ltd

၅၈၇ Kyei Kabar Trading Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Services

CCTO

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

အခန််း(A-၁၀၀၁)၊၁၀-F၊ပိုလဲ
မဘာနအ်းဘိုရာ်းလမ််း၊ရန်
က

LTO

ွန်ေိို၊

ိုန်တိိုင််းနေသ

်း။

အမှတ်- ၈၀၊ သစ်နတာလမ််း၊
အလိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၆၆/၆၈၊ ခနရပင်လမ််း၊ FMI၊
လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
No-pshm(၃)ဧ အထ်းနပမ
အင်က

ွ

်၊

င််းအဝိိုင််းအန်း၊ ဥတတရသရိမမိ ြို့နယ်၊

နနပပည်နတာ်။
အမှတ်(၃၀၆)၊ ဗညာ်းေလလမ််း၊
တာနမွမမိ ြို့နယ်၊ ရန်
တိို

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

်(၇ )၊ အခန််း (၀၀၃)၊

၅၈၈ Nexus International Co.,Ltd နအ်းရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််း ၊
လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၂၆၊
၅၈၉ Lay Gadae Co.,Ltd

ရန်

ိုန်-အင််းစိန်လမ််းမက

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

်း၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ် -၂၁/နအ၊ နအာင်နဇယ လမ််းသွယ်၊
၅၉၀ Royal Distribution Co.,Ltd

နရွှေနတာင်က

ာ်း (၁) ရပ်

ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

၅၉၁

Yuzana Construction
Co.,Ltd

်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

Trading

LTO

Construction

CCTO

Services

်း။

အမှတ်-၁၃၀၊ နရွှေ္ိုတိိုင်လမ််း၊
နရတာရှည်ရပ်
ရန်

၅၉၂ Mingalar Co.,Ltd

ွ

ွ

်၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၃၀၊ အင်ယာ်းမမိ င်လမ််း၊
ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-တ-၇/ဏ-၁၂၊ ၆၈ လမ််း၊
သိပပလမ််းနတာင်ဘ

၅၉၃ ဦ်းရန်နိိုင်

်၊

၅၉၄

၅၉၅

နဇယ ာနအာင်
နဆာ

်လိုပ်နရ်း

မနတနလ်း

ခ မ််းပမသာစည်မမိ ြို့နယ်၊
မနတနလ်းတိိုင််းနေသက

Aung Mingalar Machinery
Co.,Ltd

နပ င််းနလာင််းရပ်

ွ

်၊ ပ ဉ််းမနာ်းမမိ ြို့နယ်။

န

ာ

်ခပခင််း

လိုပ်ငန််း

်း။

အမှတ်-၁၄/၃၅၂၊ ၈ လမ််း၊
ိုမပဏ

လမ််းအသို်းပပ ခ

ပပည်နထာင်စို

နဆာ

်လိုပ်နရ်း

နယ်နပမ

လိုပ်ငန််း

LTO

Trading

CCTO

Trading

အမှတ်-၈၆၊ ဦ်း ိို်းလှိုင်လမ််း၊
နရွှေပပည်သာစ
ရန်

်မှုဇိုန်၊ နရွှေပပည်သာမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၆၀/နအ၊ သာယာဝတလမ််း၊
၅၉၆ Shining Star Co.,Ltd

ဆရာစရပ်
ရန်

ွ

်၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၅၉၇

Fortune Elevator &
Escalator Co.,Ltd

၅၉၈ Ayeyarwady Fisheries Ltd

၅၉၉

Annawa Trade Park
Marine Products Ltd

၆၀၀ Elite Group Co.,Ltd

အမှတ်-၁၁/၁၂၊ ဗဟိိုစည်အိမ်ရာ၊
လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊

CCTO

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၃၀၊ နရွှေ္ိုတိိုင်လမ််း၊
နရတာရှည်ရပ်

ွ

်၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၀၄၊ရတနာသ္ီလမ််း၊စ

Industrial/
Production

်မှုဇိုန် (၇

)၊ လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Travel&Tours

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၈၂၊ ဗိိုလ်ခ ပ်လမ််း၊
ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၇/ခ၊နအ်းသာယာလမ််း၊နဘာ

၆၀၁ Aung Myint Marr Co.,Ltd

LTO

Trading

်ထ

ော်၊ တာနမွမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၆၀၊ ဗိိုလ်ခ ပ်နအာင်ဆန််းလမ််း၊
၆၀၂ Creation Myanmar Co.,Ltd

ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၆၀၃

၆၀၄

Columbus Travel & Tours
Co.,Ltd
Kyaw Hein Rubber &
General Trading Co., Ltd.

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်(၅၈၆)၊

်း။

မ််းနာ်းလမ််း၊

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(ဇ/၈၀)၊ အာနသာ

လမ််း၊

ဘိုရငြို့်နနာင်၊ မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

်း။

ိုန်တိိုင််းနေသက
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တိို
၆၀၅ Net Work Marketing Ltd

် (၉/၁၀)၊ အခန််း (B)၊ (ပ)ထပ်၊ 

ဗဟိိုစည်အိမ်ရာ ၊လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

(၆၄)၊ စ
ရန်

၆၀၇

၆၀၈

Golden Horse Industry
Co.,Ltd

CCTO

CMP

CCTO

Industry

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Services

CCTO

Trading

်အမှတ်

်း။

အမှတ်-၆၇/နအ၊
ဗဟိိုစည်အိမ်ရာ၊လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၇၀၂၊ (၇)လွှော၊ အိိုလပစ်တာဝ ၊

Myanmar Pride Int'L

ဗိိုလ်နအာင်န

Co.,Ltd

န

၆၀၉ Bean Emperor Co., Ltd.

ွ

်မှုဇိုန် (၃)၊ နရွှေပပည်သာမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

Trading

်း။

အမှတ်-၁၅၀/၁၅၁၊ နပမ
၆၀၆ Asian Just Co.,Ltd

CCTO

ာ

ာ်လမ််း၊

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ် -၁၂၀/၁၂၁၊

်း။

ဝ

်လမ််း၊

်မစွတ်ဝန်နထာ

နရွှေပပည်သာစ

်မှုဇိုန် -၃၊

နရွှေပပည်သာမမိ ြို့နယ်၊

၆၁၀

Naung Yoe Technologies
Co.,Ltd

၆၁၁ Motto Co.,Ltd

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၇၊ ရတနာမွန် (၅)လမ််း၊
လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၇၅၅၊ မဟာဗနဓ လလမ််း၊
လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၆၁၂

၆၁၃

၆၁၄

၆၁၅

၆၁၆

၆၁၇

Advanced Diegnostic
Products Trading Co., Ltd

Aung Pan Myaing
Engineering Co.,Ltd
777-1 Export & Import
Co.,Ltd

Yangon International
Medical Services Co.,Ltd

အမှတ်-၁၀၀၁၊( ၁၁)လွှော၊
အနနာ်ရထာအိမ်ရာ၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Services

CCTO

Trading

CCTO

Services

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၉၄၊ ဘိုရငြို့်နနာင်နစ ်းလမ််း၊
မရမ််း
ရန်

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၄၆၊ နပမည ထပ်၊
နယ်းအိတ်ဆဲလနြို့်လ်
ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ွန်ေိို၊ ပန်ကတာလမ််း၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

မဘာနအ်းနစတလမ််း၊

Trading Co., Ltd.

ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

Co.,Ltd

Trading

အမှတ်-၂၅/နအ၊ ဗညာ်းေလလမ််း၊

အမှတ်-၃၇ နအ၊

Myint Myat Kyaw Industry

CCTO

်း။

T.C.W International

၆၁၈ Best Synergy Co.,Ltd

အမှတ်-၅၂၇/၅၂၉၊နအာ

်း။

်ပိုဇွန်နတာင်လမ်

း၊ ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊

CCTO

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၉၉၊ ၃၃(၈၅x၈၆)လမ််း၊
ခ မ််းနအ်းသာစမမိ ြို့နယ်၊
မနတနလ်းတိိုင််းနေသက

၆၁၉

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊

မနတနလ်း

်း။

U Hla Tun & Associates

အမှတ် -၆၄(ခ)၊ နရွှေ္ိုတိိုင်တာဝ ၊

Co.,Ltd

ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

CCTO

Industrial/
Production
နဆာ

်လိုပ်နရ်း

လိုပ်ငန််း

Trading
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၆၂၀

၆၂၁

Htoo Mar & Pop Pop
Co.,Ltd

Myanmar Jackway
Packaging Co.,Ltd

အမှတ်-၁၁၂၉၊ သိုမနလမ််းသွယ် (၃)၊
(၁၆/၄)ရပ်
ရန်

ွ

်၊ သ္ဂန််း

ိုန်တိိုင််းနေသက

Trading

CCTO

Production

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်မှုဇိုန် -

၃၊ နရွှေပပည်သာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

CCTO

်း။

အမှတ်-၆၈/၆၉၊ လှသိ္ီလမ််း၊စ
ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၈၃၊ နရန
၆၂၂ Golden Super Key Co.,Ltd

ျွန််းမမိ ြို့နယ်၊

်း။
ာ်လမ််း၊

မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့် မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၇၄/၇၆၊ အခန််း -၁၀၃/၁၀၄၊

၆၂၃ Myat Han Thar Co.,Ltd

ဗိိုလ်တနထာင်န ်းလမ််း၊
ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၆၊ နဆ်းရိုတိို ်တန််း၊

၆၂၄

၆၂၅

၆၂၆

Manaw Ayar Construction

ဆွမ်ပရာဘွမ်လမ််းနှငြို့်

Co.,Ltd

နဆ်းရိုလမ််းနထာငြို့်၊ ပမစ်က

Aung Tayza Myo Trading

ခ င်ပပည်နယ်။
အမှတ်-၁၅၇၊၄၇လမ််း၊ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့န

Co.,Ltd
Mahar Lin Htet Trading
Co., Ltd

်းနာ်းမမိ ြို့နယ်၊

ယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၄၅၊ ဗညာ်းေလလမ််း၊
ပ ာ်းရည်
ရန်

ိုန််း၊ တာနမွမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၆၂၇ ထွန််းထိပ်တန််း

ိုမပဏ

Royal International

ပင်လိုရပ်

ွ

်၊ ဗိိုလ်ခ ပ်လမ််း၊

နလ်းမမိ ြို့နယ်၊ စစ်

ိိုင််းတိိုင််းနေသက

်း။

ိုမပဏ

ရန်
ပပည်က

၆၃၀

၆၃၁

Pyae Thiri International
Co.,Ltd.

Yangon Auto Parts Co.,
Ltd.

ွ

ိုန်/သွင််း

CCTO

Construction

ိုန်-မနတနလ်းလမ််း၊

မနတနလ်း

ဟိိုတယ်လိုပ်ငန််း

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Production

CCTO

Trading

်းတခွန်မမိ ြို့နယ်၊

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၆၈(B)၊ နရွှေနှင််းဆ (၇) လမ််း၊ ၉
မိိုင်၊ မရမ််း
ရန်

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၉ ၊သရိမမိ င်လမ််း၊
သရိမ္ဂလာရိပ်သာ၊ သ္ဂန််း
ရန်

မ််း၊ စ
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ျွန််းမမိ ြို့နယ်၊

်း။
်ဦ်းမမဲလ

်မှုဇိုန် -၃၊ လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁/၂၇-ခ၊ ဘိုရငြို့်နနာင်ပွဲရိုတန််း၊
၆၃၃ Sein Htan Pin Co., Ltd

ိုန်

်၊

အမှတ်-၂၂/၂၃၊ေပဲရင််း၀န်နထာ
၆၃၂ EVA Co.,Ltd

ပိိုြို့

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၅/C၊ (၂) လမ််း၊
ခ မ််းပမသာယာရပ်

၆၂၉ AK

ိိုင််း

အမှတ် -၈/ ၀၀၁၊ ရတနာမွန်လမ််း၊

၆၂၈ Engineering & Construction နအ်းရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊
Co.,Ltd

စစ်

မရမ််း
ရန်

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၆၃၄

Hein Global Trading Co.,
Ltd.

အမှတ်-၅/နအ၊ နဆ်းရိုလမ််း၊ ပပည်သာယာ
(၁၆) ရပ်
ရန်

ွ

်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

င််းမမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

အမှတ် -၃၊ နရွှေဟသဂာလမ််း၊ ၆ မိိုင်ခွဲ၊
၆၃၅ Myat Min Co., Ltd.

၆၃၆

Forward General Trading
Co.,Ltd

(၁၁)ရပ်

ွ

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၀၃၊ ဆိပ် မ််းသာလမ််း၊
န

ာ

ရန်

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၄၃၊
၆၃၇ နေေါ်ညွနြို့်ညွနြို့်

၆၃၈

၆၃၉

&Production Co.,ltd

်း။

နနာင်မင််းသာ်းက

်းလမ််း၊

ဇိုန်- ၁၊လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

Global Alliance Industrial

်၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

ရန်

ိုန်

်းတခွန်မမိ ြို့နယ်၊

မနတနလ်း

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အခန််း-CF-02/04၊ Block C၊

Ayer Shwe Wah Trading

ပိုလဲ

Co.,Ltd

ရန်

ွန်ေိိုမနယမ်၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန်ပဲဆသနြို့်

်း။

H-225+226+227၊
ပပည်က

ရန်

်း။

စ်း

ရ

ထိုတ်လိုပ်ငန််း

LTO

Trading

CCTO

Trading

အမှတ်-၁၅ဝ၊ ၄၇ လမ််း၊
၆၄၀ Integrated Trading Co.,Ltd.

ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

်
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အမှတ်-၁၇၀၊ ရိို်းက
၆၄၁ Thar Zin Co.,Ltd

်းနခ ာင််းလမ််း၊

ဘိုရငြို့်နနာင်ပွဲရို၊ မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Trading

CCTO

CMP

CCTO

CMP

CCTO

Sevices

LTO

Trading

CCTO

Trading

LTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၅၆၊ န်စစ်သာ်းလမ််း၊
၆၄၂ Pearl Garment Co.,Ltd

စ

်မှုဇို-၄၊ လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

၆၄၃

Dagon Seik Kan Garment
Industry

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၁၃၇/ခ၊ မ
ေ္ိုဆိပ်
၊ ရန်

မ််းစ

်း။
ခရာမင််းက

်မှုဇိုန်၊ေ္ိုဆိပ်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်းလမ််း၊
မ််းမမိ ြို့နယ်

်း။

အမှတ်-ဘ/၇၊ နတာ်၀င်လမ််း၊
၆၄၄ Pristine Nature Co.,Ltd

မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၄၊ ဗဟိိုလမ််း၊
၆၄၅ Asia Royal Trading Co.,Ltd

၆၄၆

၆၄၇

Shwe Manaw Myay
Trading Co.,Ltd

Nationwide Distribution
Network Co., Ltd

နအာင်ခ မ််းသာရပ်

ွ

်၊

စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
္ -၄၅၊ ပိနတာ ်လမ််း၊
မရမ််း
ရန်

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၆/အ်း၊
အနရှြို့ပမင််းမပိ င်
ရန်

ွင််းလမ််း၊ တာနမွမမိ နြို့ယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

89

၆၄၈

Myanmar Kaung Thu Kha
Co., Ltd

အမှတ်-၃၃၊ နရွှေပိနတာ
ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််း၊

်ရိပ်မွန်၊

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊

LTO

Trading

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ် -၃၀၁၊ အခန််း -၈၀၁၊
ဝင််းနရွှေဝ အိမ်ရာ၊ ဝ ်းတန််းလမ််းနှငြို့်

၆၄၉ Ayeyarwun Co., Ltd.

်းက

်းလမ််းနထာငြို့်၊

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်
Kaung Htet Myanmar
၆၅၀ Manufacturing &
Distribution Co.,Ltd

၆၅၁

၆၅၂

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၃၇၊ နရွှေပိနတာ

်ရိပ်မွန်၊

ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််းမက

်း၊

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၄၇၄ ၊ နယာ

်န

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊

ရန်

Industries Ltd

ေ္ိုမမိ ြို့သစ် (နတာင်ပိိုင််း )မမိ ြို့နယ်၊ရန်

Ta Resources Myanmar
Co.,Ltd
Developers Entrepreneurs

၆၅၃ Liaision Construction
Organizers Ltd (DELCO)

Industrial
Production

ာ်လမ််းနှငြို့်

Myanmar Liwayway Food

ိုန်လမ််းနထာငြို့်၊ စ

CCTO

်မှုဇို -၁၊
ိုန်တိို

CCTO

Industrial
Production

င််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃/၈၂-နအ၊ ပပည်လမ််း၊
မရမ််း
ရန်

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်-၁၅၀/ဘ၊ ပထမထပ်၊
တ

ကသိိုလ်ရိပ်သာလမ််း၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၇၂၊နရွှေနှင််းဆ -၆လမ််း၊ ၉-မိိုင်၊
၆၅၄ Mastech Co.,Ltd

မရမ််း
ရန်

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ် -၁၇/နအ၊ တိို
၆၅၅ Light Face Trading Co.,Ltd

် ဘ၊ အခန််း ၀၀၁၊

နဝနေ်းလမ််း၊ နယာမင််းက
ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊ရန်

်းရပ်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ွ

်၊

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Service

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်-၁၁၂၊ အခန််း၂/၃၊ ပပည်လမ််း၊
၆၅၆ Pyae Pyae Wa Wa Co.,Ltd

၆၅၇

၆၅၈

Future Creator Group
Construction Co.,Ltd
Beauty World Trading
Co.,Ltd

မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၂-နအ/ဘ၊
မဘာနအ်းဘိုရာ်းလမ််း၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-SB-5၊ နအာင်နဇယ အိမ်ရာ၊
မ််းနာ်းလမ််း၊ အလိုမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

Myanmar
၆၅၉

Telecommunication

အမှတ်-၆၃၊ မိိုတတဲတာဝ ၊ လသာလမ််း၊

& Technology Service

လသာမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

Co.,Ltd
၆၆၀ Innwa Brother (MDY) Ltd

၆၆၁

Eastern North Yaungni
Trading Co.,Ltd

အမှတ်-၁၁၊ န ်းတန််းလမ််း၊ တမ်းမမိ ြို့နယ်၊
စစ်

ိိုင််းတိိုင််းနေသက

၁၀၅ မိိုင် ၊ မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းပပည်နယ်။
အမှတ်-၉၊ အ

၆၆၂

်း။

ွ

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း

ိုန်

်အမှတ် (၁၄)၊

Grand Hill Construction

နဝနေ်းဥယ ာဉ်အိမ်ရာ၊

Co.,Ltd

လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ရှမ််း

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

CCTO

Construction
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အမှတ်-၂၈၅၊ဗိိုလ်နအာင်န
၆၆၃ Caesar Plaza Hotel Co.,Ltd

န

ာ

ာ်လမ််း၊

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Service

CCTO

Trading

ရှမ််း

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Construction

CCTO

Industrial

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-F.2/6၊ ္ ိ ်းပ ြူလမ််း၊
၆၆၄ Marvel Resources Co.,Ltd

၆၆၅

၆၆၆

နအာင်ဘရာ်းသာ်းစ်
ိုမပဏလမိတ

်

Cost Effectiveness Oriented
Group Co.,Ltd

၆၆၇ Min Dhama Co.,Ltd

၆၆၈

Yangon Metal Industry
Co.,Ltd

၆၆၉ Bo Myint Thu Co.,Ltd

မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၈၃၊စိုနပ င််းရို်းလမ််း၊စာနရ်းတန််း
ရပ် ၊ နမြို့်ခမ််းမမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းပပည်နယ်။
အမှတ်-၈/A၊ မဘာနအ်းဗလာအိမ်ရာ၊
မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၇၄/၇၅/၇၆/၉၁၊
နနာင်မင််းသာ်းက

်းလမ််း၊ ဇိုန် -၄၊

နရွှေပပည်သာမမိ ြို့နယ်၊
ရန် န
ို ်တိိုင််းနေသက ်း။
နပမ ွ ်အမှတ်၊ ၂၆၁/၂၆၂/၂၆၃ ၊
နပမာင််းတ
ရန်

ာစ

်မှုဇို၊ နမှာ်ဘမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

၁၀၅မိိုင်၊ မိိုင််းယိုန

်း။
်းရွာ၊ မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊

ရှမ််းပပည်နယ်။
အမှတ်-၄၇၊ အာနသာ

၆၇၀ Min Khant Co.,Ltd

၆၇၁ Synchro World Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်/ သွင််း

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်-၁၆၊ဗိိုလ်မိို်းလမ််း၊စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့န
ယ်၊ ရန်

ပိိုြို့

လမ််း၊

ဘိုရငြို့်နနာင်ပွဲရိုတန််း၊ မရမ််း
ရန်

ရှမ််း

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

ိုန်
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အမှတ်-၅၀၊ နဝဇယနတာလမ််း၊ (၈)
၆၇၂

King General Transport

ရပ်

Services Co.,Ltd.

နတာင်ဥ

ွ

်၊
ကလာပမမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Services

ရန်

အိမ်ခန််းငှ ်း

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၈၂၊ တ ကသိိုလ်ရိပ်သာလမ််း၊
၆၇၃ ဦ်းမိို်းပမငြို့်

(၉)ရပ်
ရန်

၆၇၄ နဇညနနာင်

၆၇၅

ိုမပဏလမိတ

်

Uniteam Marine (Yangon)
Co., Ltd.

၆၇၆ Pivot Trading Co.,Ltd

်၊

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

လွိ င်န

ာ်မမိ ြို့၊

ိုန်

်း။

အမှတ်-၄၁၃၊ န ာ်လမ််း၊ နာနတ်နတာ၊
ယာ်းပပည်နယ်။

ယာ်း

နဆာ

်လိုပ်နရ်း

အမှတ်-၈၄၊ ပန််းလှိုင်လမ််း၊
စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Service

CCTO

Trading

CCTO

Construction

CCTO

Construction

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၀၃-၀၃)၊Union Business
Tower ၊ နတ်နမာ
ဗိိုလ်ခ ိ ရပ်
ရန်

၆၇၇

ွ

ွ

်လမ််း၊

်၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

Kaday Kyaw Construction

အမှတ်(၄)၊ပမစပယ်လမ််း၊ပ ရမရိပ်သာ၊

Technology Co.,Ltd

ရန်

င််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၅၂/၅၄၊နေေါ်သိန််းတင်လမ််း၊
၆၇၈ MMM Construction Co.,Ltd မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့် မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၅၄၊ အခန််း (၇)၊
၆၇၉ AWE Co.,Ltd

အနနာ်ရထာလမ််း၊ လသာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်-၂၆၈/၂၇၇၊ နယာ
၆၈၀ Yee Win Co.,Ltd.

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၈/၁၃၊

၆၈၂

Kay Thi Oo Transportation
& Trading Co.,Ltd

၆၈၃ Smile Happy Co.,Ltd

CCTO

Trading

CCTO

Industry

်း။

န်စစ်သာ်းလမ််း၊စ

်မှုဇို -

၃၊ လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၅၆၊ (၂၁) လမ််း၊ ပပည်လို်းနိိုင်ရပ်၊
န

ာ

်ဆည်မမိ ြို့နယ်၊

Transportation
မနတနလ်း

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၁၂/ခ၊ အခန််း (၂၀၁)၊
နရွ္ိုတိိုင်တာဝ ၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ်-၆၊

၆၈၄ Asia Light Co.,Ltd

ာ်လမ််း၊

နတာင်ေ္ို၊ ေ္ိုမမိ ြို့သစ် (နတာင်ပိိုင််း )၊
ရန်

၆၈၁ Panda Textile Co.,Ltd

်န

နအာင်ဆန််း

&
Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

ွင််းအနရှြို့ဘ

်တန််း၊

မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၀၊ ပထမ ထပ်၊ ၄၃ -လမ််း၊

၆၈၅ Ni Ni Myo Myo Co.,Ltd

ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၃၂၅၊ (ပ)ထပ်၊ မဟာဗနဓ လပန််းပခ
၆၈၆ Yar Pyae Co., Ltd

လမ််း၊ န
ရန်

ာ

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၆၈၇ Group of Four Co.,Ltd

၆၈၈ ဦ်းတင်ထွန််းဦ်း

အမှတ်-၄၁၊ နရွှေနတာင်က
ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်
အမှတ်(၂)ရပ်

ွ

ာ်းလမ််း၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

်၊ နအာင်နဇယ လမ််း၊

နရွှေဘိိုမမိ ြို့နယ်၊ စစ်

ိိုင််းတိိုင််းနေသက

်း။

CCTO

စစ်

ိိုင််း

Services

က

်စာနရာင််း

အမှတ်-၁၂/နအ၊ သိုမ္ဂလာ(၁)လမ််း၊
၆၈၉ Mani Kabar Co.,Ltd

စ/သိုမ္ဂလာရပ်

ွ

်၊သ္ဂန််း

ျွန််းမမိ ြို့နယ်

CCTO

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၇၃/၈၃၊ အခန််း (၄၀၇)၊
၆၉၀ Shwe Myinn Co.,Ltd

၆၉၁

Myanma Thway Enterprise
Ltd

၆၉၂ Myint Htet Wai Co.,Ltd

ဗိိုလ်တနထာင်နစ ်းလမ််း၊ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့
နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၉၂၊ ဗိိုလ်မင််းနရာင်လမ််း၊
မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
တိို ်-၁၈၆၊အခန််း -၄၀၃၊ နဝရတ်စင်တာ၊
မဟာဗနဓ လလမ််းနှငြို့် ၅၂လမ််းနထာငြို့်
ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
န်ပတ်လမ််း၊ ရဝိတ်ဥယ ာဉ်ဝင််း၊

၆၉၃ နေေါ်နဇဇင်လတ်

မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

ရန်

ိုန်

္ိတ်ဝင်နက

်း
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အမှတ်-ပပ-၂၂/၅၇+၅၈၊ ( )ရပ်
၆၉၄ ဦ်းနိိုင်ဝင််း

စ

်မှု(၁)၊ နယာမင််းက

ိို်းရာဇာလမ််း၊ ပပည်က

၆၉၆

Win Htun Machinery
Trading Co., Ltd
Super Seven Star

၆၉၇ International Trading
Co.,Ltd
၆၉၈

၆၉၉

Uniteam Offshore Solution
Ltd

အမှတ်-၄၀၊

်းတခွန်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

မနတနလ်း

နမာ်နတာ်ယာဉ်
ထိုတ်လိုပ်မှု
လိုပ်ငန််း

်း။

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Services

အမှတ်-၁/C၊ ယိုဇနလမ််း၊
နအ်းရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
နငွပင်လယ်နမွ်းပမြူနရ်းဇို၊
လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၈၄၊ ပန််းလှိုင်လမ််း၊
စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၃၊ ၃၆(၈၃x၈၄)လမ််း၊
်ရပ်

ွ

်၊

မနတနလ်း

မဟာနအာင်နပမမမိ ြို့နယ် ၊
မနတနလ်းတိိုင််းနေသက

၇၀၀

ရန်နိိုင် -

်း။

ွင််းနခ ာင််းလမ််း၊

အလိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

MANSHWELI(MANDALA ရတနာ/နနာ
Y) INT'L Co.,Ltd

်၊

်းလမ််းနှငြို့်

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက
၆၉၅ Kaung Myat Myitta Co.,Ltd

ွ

ပိိုြို့

ိုန်/သွင််း
လိုပ်ငန််း

်း။

The Ocean Pearl Trading

အမှတ်-၁၈(နအ)၊ အခန််း၃/၄၊ ပထမ ထပ်၊

Co.,Ltd

ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

CCTO

Trading

ိုန်
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အမှတ်-၁၀/၂၃၊နအာင်ခ မ််းသာ(၄)လမ််း၊
၇၀၁ Pride Myanmar Co.,Ltd.

နအာင်နပမသာစည်အိမ်ရာ၊
မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

Service

LTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်-I/၁၈၊ ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််း၊
၇၀၂ Y.S Enterprises Ltd

မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၁/ဘ၊ နနာင်ရိို်းလမ််း၊
၇၀၃ Lucky Choice Co.,Ltd

၇၀၄

တ

်လမ််းအိမ်ရာ၊ မရမ််း

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

်း။

MYEIK SHWE

အမှတ်-၇၅၊ ဘ လမ််း၊ ထာ်းဝယ်စိုရပ်၊

TANGAR Co.,Ltd

မမိတ်မမိ ြို့နယ်၊ တနသဂာရတိိုင််းနေသက

်း။

တနသဂာရ

သွင််း

ိုန်/ပိိုြို့

အမှတ်-၅၃၁(ဘ)၊မဟာမမိ င်ရိပ်သာ၊ပပည်
၇၀၅ Marlarmyaing Co.,Ltd

၇၀၆ Tha Byu Mining Co.,Ltd

လမ််း၊

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

တိို

် စ၊ အခန််း (၂၀၁)၊ တ

အိမ်ရာ၊ တ

Trading

CCTO

Mining

်း။
ကသိိုလ်ရိပ်မွန်

ကသိိုလ်ရိပ်သာလမ််း၊

ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

CCTO

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

ိုန်
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တိို
၇၀၇

်(စ)၊ အခန််းအမှတ် (္ နအ/၀၂-၀၄၊)

National Land Yangon

နပမညထပ်၊

Co.,Ltd

ပိုလဲ

ွန်ေိို၊

မဘာနအ်းဘိုရာ်းလမ််း၊

ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Trading

LTO

Services

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်-၃၀၄၊
၇၀၈ Aye & Sons Ltd

Myanmar Marketing
၇၀၉ ( Research & Development
) Co.,Ltd

ပပည်လမ််း၊နပမန

ိုန််း (နပမာ

စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၀၁/၁၀၅၊(A-1)၊(ပ) ထပ်၊
မ််း၊ ပန််းလှိုင်ရပ်
က

ွ

်က

ညြို့်ပမင်တိိုင်လ

်၊

ညြို့်ပမင်တိိုင်မမိ ြို့နယ်၊

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၁၃၁/နအ ၊
၇၁၁ Shwe Hlaing Tun Co.,Ltd.

်း

။
အမှတ်-၆/၉၊ မ္ဂလာနစ ်းသစ် (စ) ၊

နရွှေ္ိုဏ်သအိမ်ရာ၊နအာ
၇၁၀ Golden Wave Co.,Ltd

် )၊

်း။
ျွန််းနရွှေဝ လမ််း ၊

ဘိုရငြို့်နနာင်အိမ်ရာ၊ မရမ််း
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

်း။

အမှတ် (CG-1)၊ နဝဇယနတာဥယ ာဉ်၊
၇၁၂ B.H.I. International Ltd.

နဝဇယနတာလမ််း၊ သ္ဂန််း
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

ျွန််းမမိ ြို့နယ်၊
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အမှတ်-၁၄၊ နပမညထပ်၊ ပမယာ

ိုန််းလမ််း၊

နရွှေပမယာအိမ်ရာ၊
၇၁၃ Straits Oil & Gas Ltd

နတာင်ညွနြို့်က

်းရပ်

ွ

်၊

CCTO

Trading

CCTO

CMP

CCTO

Construction

CCTO

Trading

မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊

၇၁၄

၇၁၅

Myinthar Manufacturing
Co., Ltd.

Hasty Power Construction
Co.,Ltd

၇၁၆ Living Spring Co.,Ltd

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ် ၃၂၊ ိုန််းပမငြို့်ရိပ်သာလမ််း၊ ၇ မိိုင်၊
ပပည်လမ််း၊ မရမ််း
ရန်

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်(၁၇)၊

ိ

်း။
်ဝိိုင််းဘိုရာ်းလမ််း၊

မမိ င်နဟ၀န်အိမ်ရာ၊ မရမ််း
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

်း။

အမှတ်-၇၁၊ ဗိိုလ်ရာညွနြို့်လမ််း၊ ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၆၇၈၊ မဟာဗနဓ လလမ််း၊
၇၁၇ ဦ်းနမာင်နမာင်ဝင််း +၂
Han Naing Soe
၇၁၈ International Trading
Co.,Ltd

၇၁၉ May Kha Industries Ltd

(၄)ရပ်

ွ

်၊ လသာမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

ိုန်

စိန်န္ဟာစတိို်း

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၊ ပ ရမရိပ်သာ၊ ပ ရမလမ််း၊
(၁၂)ရပ်

ွ

်၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊

LTO

Trading

CCTO

Production

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၇၊ မဘာနအ်းဘိုရာ်းလမ််း၊
အင််းယာ်းလိတ်ဟိိုတယ်၊
မရမ််း
ရန်

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၇၂၀ ဦ်းမင််းနဇာ်

၇၂၁

၇၂၂

Royal Smart Trading
Co.,Ltd

Ayeyar Hinthar
Construction Co.,Ltd

နဗာဓိလမ််း၊ ပတတပမာ်းရပ် (္-၁၇)၊
စစ်

ိိုင််းမမိ ြို့နယ်၊ စစ်

၇၂၃

Construction Co., Ltd

၇၂၄ Myat Pann Tharaphi Co.,Ltd

၇၂၅

CYT Industrial
Limited Co.,Ltd

၇၂၆ Shwe Ayer Nadi Ltd

၇၂၇

Emerald Lake Construction
Co.,Ltd

်း။

ဓဝ

ိိုင််း

ာ်း

ထိုတ်လိုပ်နရ်း

အမှတ်-၁၆၀၊ ၃၆ လမ််း (လယ်)၊
န

ာ

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Trading

LTO

Construction

CCTO

Construction

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အခန််း-၁၁၀၄၊ ၁၁၀၅၊ ၁၁၀၆၊
ရဲတခွန်တာဝ ၊ ၅၃၁၊
နအာ
က

်က

ညြို့်ပမင်တိိုင်လမ််း၊

ညြို့်ပမင်တိိုင်မမိ ြို့နယ်၊

ရန်
Win Gone Young

ိိုင််းတိိုင််းနေသက

စစ်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၂၇၈၊ ေိုတိယ လွှော၊ ပင်လိုလမ််း၊
(၃၅)ရပ်

ွ

မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

်၊ေ္ိုမမိ ြို့သစ် (နပမာ
ိုန်တိိုင််းနေသက

်ပိိုင််း )

်း။

အမှတ်-၇/၈၊ ပပည်နထာင်စိုလမ််းမက

်း၊

မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းပပည်နယ်။
G-3/A ၊ စ ်မှု(၁)၊
ပပည်က

်းတခွန်မမိ ြို့နယ်၊

ရှမ််း

မနတနလ်း

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၈၄/ဘ၊ သိမ်ပ ြူလမ််း၊
ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊

LTO

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၅၀/၁၅၁၊ အနနာ်ရထာလမ််း၊
လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO
်း။

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း

ိုန်

ခ ည်ထိုတ်လိုပ်
နရာင််းခ ပခင််း
Industrial/
Production

Construction
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၇၂၈ Ngwe Sin Sann Thit Co.,Ltd

အမှဝ်-၅၇၊F၊

ိိုယြို့်မင််း

ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-စေရ/၄၆၊ စနဒ
၇၂၉ နအာင်ခ င််း

ိုမပဏ

၇၃၀ Impact Co.,Ltd

ိိုယြို့်ခ င််းလမ််း၊
်း။

Construction

်း (၇) ရပ်၊

အနလာင််းဘိုရာ်းလမ််း၊ တမ်းမမိ ြို့နယ်၊

စစ်

စစ် ိိုင််းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၅၊နအ်းရိပ်မွန် (၂)လမ််း၊
လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

CCTO

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိိုင််း

ပိိုြို့

CCTO

်း။

ိုန် / သွင််း

ိုန်

Trading

အမှတ်-၅/ (၀၄၄)၊
၇၃၁ နနပခည်

ိုမပဏ

ရန်နအာင်မ္ဂလာလမ််း၊ နစ တန််း -၅၊
တမ်းမမိ ြို့နယ်၊ စစ်

ိိုင််းတိိုင််းနေသက

အမှတ်(၆၀၀-ခ)၊ နရွှေနှင််းဆ
၇၃၂ Trust & Gain Co.,Ltd

(၅)ရပ်
ရန်

၇၃၃

New Paradise Hotel &
Trading Co.,Ltd

Co.,Ltd

ိိုင််း

ပိိုြို့

ိုန် / သွင််း

ိုန််းလမ််း၊

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Construction

CCTO

Hotel

CCTO

Production

CCTO

Services

်း။

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၂၉/၁၃၀၊ ပမစ်က ်းနာ်းလမ််း၊
ွ

်၊ ေ္ိုနတာင် မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၁၈၊

်း။

ိိုယြို့်မင််း

ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်

်း။

အမှတ်-၇၈၃၊ မဟာဗနဓ လလမ််း၊

ရန်
၇၃၅ Wood Based Industry

်၊ မရမ််း

ိုန်တိိုင််းနေသက

၇၃၄ Yin Phone Industry Co.,Ltd (၂၃)ရပ်
Tah Moe Hnye Chan Thar

ွ

စစ်

ိိုယြို့်ခ င််းလမ််း၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၇၃၆

Khin Maung Myint
Construction Co.,Ltd

တိို

်-၈၊ အခန််း -၁၀၁၊ ရတနာမွန်လမ််း၊

(၁၃)ရပ်
ရန်

ွ

်၊ လှိုင် မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၁၁၈/၁-၂၊ န
၇၃၇ Jupiter Force Steel Co.,Ltd

နစာ်ဘွာ်းက
ရန်

်း

အမှတ်-၃၃၊
၇၃၈ ဦ်းဝင််းဗိိုလ်

န် ာ်းရပ်

ာ

CCTO

Trading

တနသဂာရ

င ်းနလှ

CCTO

Trading

်စိမ််း၅လမ််း၊

်း။

န် ာ်းလမ််းမက
ွ

Construction

်း။

ိုန််း ၊အင််းစိန်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

်း၊

်၊ မမိတ်မမိ ြို့နယ်၊

တနသဂာရတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၆၊ နရွှေစပယ်ရိပ်မွန်၊
၇၃၉ Farm Link Co.,Ltd

၇၄၀

နငွ

ဆငြို့် နဆာ

်လိုပ်နရ်း

Co.,Ltd

၇၄၁ Dream Work Co.,Ltd

ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််း၊

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊

ရန်

်း။

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-ဓ-၄၊ ဦ်းပိိုင် -၄၄၊ မဟာမမိ င် -၁၊
မဟာနအာင်နပမမမိ ြို့နယ်၊
မနတနလ်းတိိုင််းနေသက

မနတနလ်း

်း။

အမှတ်-၁၇၊၂ လမ််း၊လှိုင်ရတနာမွန်အိမ်ရာ၊
လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

CCTO

နဆာ

်လိုပ်နရ်း

လိုပ်ငန််း

Trading

အမှတ်-၄၀/၄၁/၄၇၊
၇၄၂ ဦ်းန

မင််းသိေဓိန

ာ်စွာလမ််း၊ စ

နရွှေပပည်သာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

်မှုဇိုန် -၂၊

ရန်

ိုန်

နပမငှာ်း
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အမှတ်-၂၂၆၊
၇၄၃ Light Power Co.,Ltd

်းက

်းလမ််း၊

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

CCTO

ိုန်တိိုင််းနေသက

Trading

်း။

အမှတ်-၆/ (၀၁၀)၊
၇၄၄ တင်ပမငြို့်ဝင််း

ိုမပဏ

အနလာင််းဘိုရာ်းလမ််း၊ နစ ်းတန််း -၆၊
တမ်းမမိ ြို့နယ်၊ စစ်
အခန််း-၂၈၊ တိို

၇၄၅ Majestic Co.,Ltd.

မရမ််း

ိိုင််းတိိုင််းနေသက

၇၄၇

Kaung Mon (Magway)
Trading Co.,Ltd

ိုန် / သွင််း

ျွန််းမမိ ြို့နယ်၊ရန်

Construction

ိုန်တိိုင််းနေသ

CCTO

Trading

မန

Trading

က ်း။
အမှတ်-၇/ဘ၊ ပပည်နတာ်သာလမ််း၊
ပပည်နတာ်သာရပ်

ွ

်၊ မန

ွ်းမမိ ြို့နယ်၊

ွ်း

မန ွ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-မ/၇၄(နအ)၊အင််းယာ်းလမ််း၊
ရန်

ွ

်၊

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

Production

CCTO

Services

CCTO

Trading

်း။

Myanmar Information

အနဆာင် (၃)၊အခန််း (၄) ၊MICT Park ၊

Technology Ltd

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၂၆၃၊ သိမ်ပ ြူလမ််း၊
၇၅၀ Jade Land Myanmar Co.,Ltd ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်

CCTO
်း။

သိုမ္ဂလာအိမ်ရာ၊သိုဓမမာ (၁)လမ််း၊

၇၄၈ Hin Thar Ni Mining Co.,Ltd (၁၀)ရပ်

၇၄၉

ပိိုြို့

်း။

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

သ္ဂန််း

ိိုင််း

် -၂၊ ၈-မိိုင်၊ ္ န််းရှင််း -8၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ်(F)၊
၇၄၆ International Enterprise Ltd

စစ်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်-၅၊
၇၅၁ Moon Crab Co.,Ltd

လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၇၅၂

၇၅၃

၇၅၄

၇၅၅

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၅၅/၃၊ နရွှေတိ္ိုဘိုရာ်းလမ််း၊

Ltd

လသာမမိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
တိို ် ၃၊ အခန််း၁၂၊ ပပည်လမ််း၊

Elite World Trading
Co.,Ltd

မရမ််း

Construction Co.,Ltd

မဟာနအာင်နပမမမိ ြို့နယ်၊

၇၅၇ Win & Win Co.,Ltd

CCTO

Services

CCTO

Trading

ာ်း၊

CCTO

Services

CCTO

Construction

CCTO

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Services

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၀၀၅၊ ယိုဇနတာဝ ၊
နရွှေ္ိုတိိုင်လမ််း၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၅၈၊ လမ််းသစ်လမ််း၊
အင််းစိန်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်- ၉၊ ၆မိိုင်၊ ပပည်လမ််း၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၂၀ ၊ ပိုလဲရတနာလမ််း ၊

Shine & Nyunt Engineering (၁၈/အ်း)ရပ်
Services Co.,Ltd

C.M.P

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-မ/၂၇၊ (၄၇+၄၈)၊ ၅၆လမ််း၊
(၃၆x၃၇)လမ််းက

Construction Co.,Ltd

်း။

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

Hinn Thar Kyaw Kyar

Pyi Taw Hein Bore Pile &

CCTO
်း။

Wood Industry (Myanmar)

၇၅၆ Bright Hands Co.,Ltd

၇၅၈

န်စစ်သာ်းလမ််း၊ ဇို (၃)၊

ွ

်၊

ေ္ိုမမိ ြို့သစ် (နတာင်ပိိုင််း )၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၇၅၉ ဦ်းထွန််းထွန််း

ပပ-၂၄/ဘ ၊ ပပည်က
မနတနလ်းတိိုင််းနေသက

်းတခွန်မမိ ြို့နယ်၊
်း။

နမာ်နတာ်ယာဉ်
မနတနလ်း

ထိုတ်လိုပ်မှု
လိုပ်ငန််း

အမှတ်(၈၁)၊နဇယ သိုခလမ််း၊
၇၆၀ Ye Yint Co.,Ltd

၇၆၁ Red Star Co.,Ltd

၇၆၂ Asia Beverages Co.,Ltd

(

-၅၄)ရပ်

သ္ဂန််း

ွ

်၊ သို၀ဏ္ဏ၊

ျွန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၄၁၊ ၂၂ -လမ််း၊ လသာမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၅၊ ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််းနှငြို့်
နအ်းရိပ်မွန်လမ််းနထာငြို့်၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

LTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၇၊ အခန််း (၁၁)၊
၇၆၃ Aung Inaer Co.,Ltd

၇၆၄

Sun Electrical Engineering
& Construction Co.,Ltd

၇၆၅ Aung Yee Phyo Co.,Ltd

ဗဟိိုစည်အိမ်ရာ၊ ဝ ်းတန််းလမ််း၊
လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၄၅ (၄-ဘ)၊ ပိုသိမ်လမ််း၊
စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၂/နအ၊ (တ) ထပ်၊
မဘာနအ်းဘိုရာ်းလမ််း၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၄၀၊ ဗိိုလ်ဗထ်းလမ််း၊

၇၆၆ ဦ်းလှသန််း

တပ်ပပင်ရပ်၊ မမိတ်မမိ ြို့နယ်၊
တနသဂာရတိိုင််းနေသက

်း။

တနသဂာရ

င ်းနလှ+
နရခဲစ

်
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နညာင်တန််းအိမ်ရာ ွြို့မ ိ ်းနရ်းစမ
၇၆၇

၇၆၈

၇၆၉

၇၇၀

Annawar Fisheries

နအာ

Holdings Ltd

ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊

Khaing Htun Trading
Co.,Ltd
Asia Pacific Plantation
Co.,Ltd

်ပိုဇွန်နတာင်လမ််း၊

LTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Services

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

CMP

CCTO

Construction

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၂၂၇)၊ ၃၆(၈၃x၈၄)လမ််း၊
နေ်းဝန််းအနနာ

်၊ခ မ််းနအ်းသာစမမိ ြို့နယ်၊

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၃၂၊ ၉၃ လမ််း၊
မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ်-၉/၁၀ ၊

Zaw & Zaw Associates

နရွှေ

Co.,Ltd

မရမ််း

၇၇၁ La Pyayt Wun Co.,Ltd

ိန််း၊

်း။

မဘာအိမ်ရာ၊မင််းဓမမလမ််း၊
ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၃၊ အလပပဘိုရာ်းလမ််း၊
ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၁)၊ ရတနာမွန် (၅)လမ််း၊

၇၇၂ Southern Myanmar Co.,Ltd နအ်းရိပ်မွန် အိမ်ရာ၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-မ/၃၉၈၊ သမာဓိလမ််း၊ ဇို (၁)၊
၇၇၃ Shwe Sakar Co.,Ltd

၇၇၄

ေ္ိုဆိပ်

မ််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

San Taw Eain Construction

တိို

်(၂)၊ အခန််း (၂၀၄)၊ လှိုင်သရိအိမ်ရာ၊

Co.,Ltd

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၇၇၅ Royal Ruby Co.,Ltd

အမှတ်- ၃၀၊ အခန််း ၁၀၁၊ စ
ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ာ်းဝ လမ််း၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

အမှတ်-၂၁၉၊ (၁၂) လမ််း၊
၇၇၆ Silver Top Star Co.,Ltd

သမိိုင််းနဟာင််း (၁)ရပ်
မရမ််း
ရန်

၇၇၇ Thiri Cosmetic Co.,ltd

ွ

်၊

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ် ၁၂/၁၃၊ ပထမ ထပ်၊လသာလမ််း၊
လသာမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

KTS၇၇၈ ဦ်းန

ာ်စိို်းမိို်း

ပပ-၁၉/၁ ၊ ပပည်က

်းတခွန်မမိ ြို့နယ်၊

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက

်း။

မနတနလ်း

နမာ်နတာ်ယာဉ်
ထိုတ်လိုပ်မှု
လိုပ်ငန််း

၇၇၉

Fame Pharmaceuticals
Industry Co., Ltd

၇၈၀ Nay Yar Thit (Muse) Co.,ltd

၇၈၁ Win Enterprise Limited

အမှတ်-၂၀၊ နယာမင််းက

်းလမ််းနှငြို့်

နဝနေ်းလမ််းနထာငြို့်၊ လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်တန််း၊ (၁၀၅)မိိုင်

၊ မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းပပည်နယ်။
အမှတ်-၁၆၆၊ အလိုလမ််း၊ အလိုမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

Production

်း။

အမှတ်-B/6၊ နမမတတိို

ရန်

CCTO

်း။

ရှမ််း

CCTO

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း

Trading

ိုန်
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၇၈၂

၇၈၃

Third Generation Trading
Co.,Ltd.

အမှတ်-၅၈၊ (၂) လွှော၊ လမ််းသစ်လမ််း၊
(၁၀)ရပ်
ရန်

ွ

်၊ လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-တ/၅၀၊ နတာင်ရပ်

Co.,Ltd

မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းပပည်နယ်။
အမှတ်-၁၂/ဘ၊ သဏ္ဏလမ််း၊ ၇-မိိုင်၊
မရမ််း

Trading

်း။

Sein Sabai Phyu Trading

၇၈၄ Sun Trading Co.,Ltd

LTO

ွ

်၊

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရှမ််း

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Services

ိုန်

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၈၆၊ နပမညထပ်၊
၇၈၅ Phyo Mauk Tagun Co.,Ltd

၇၈၆

၇၈၇

La San Myanmar Trading
Co., Ltd
Myanmar oversea
Commodity

၇၈၈ က

ယ်စင်မင််း

နရွှေတိ္ိုဘိုရာ်းလမ််း၊ ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၁/နအ၊သလွင်လမ််း၊(
၁၀)ရပ်

ွ

်၊

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၆၊ မာလာမမိ င်လမ််း၊
(၁၅)ရပ်

ွ

်၊ ရန်

င််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်- ၇၄(၂၆x၂၇)က ာ်း၊
ိုမပဏ

ခ မ််းနအ်းသာစမမိ ြို့နယ်၊

မနတနလ်း

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်- ၅၄၊ ၇၈(၂၉x ၃ဝ)လမ််း၊
၇၈၉ စခ ိန်

ိုမပဏ

ခ မ််းနအ်းသာစမမိ ြို့နယ်၊

မနတနလ်း

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၇၈၊ မမိ ြို့မတတာ်းလမ််း၊
၇၉၀ ဦ်းပမနနာ်ဟာရ်

စစ်

ဲ

ိုန််း ရပ်

မွန်ပပည်နယ်။

ွ

်၊ နမာ်လမမိ င်မမိ ြို့နယ်၊

မွန်

နဆာ

်လိုပ်နရ်း

လိုပ်ငန််း
နရာင််းဝယ်နရ်း
လိုပ်ငန််း
နြို့သာပ ြူ
ဟိိုတယ်
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၇၉၁

၇၉၂

Aung Naing Win

အမှတ်-၄၈၊ ပပည်လမ််း၊ ၆ မိိုင်ခွဲ၊

Construction Co.,Ltd

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ် -၆၀၈၀၊ ပမစ်က ်းနာ်းလမ််းနှငြို့်

Three Million Construction
Group Co.,Ltd

၇၉၃ Century Beverage Co.,Ltd

ပမတ်နလ်းလမ််းနထာငြို့်၊ ဥတတရသရိမမိ ြို့နယ်၊
နနပပည်နတာ်။
အမှတ် -၁၆၅/၁၆၆၊ စ
စ

CCTO

Construction

CCTO

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်မှု ၂ လမ််း၊

်မှုဇန်(၁)၊ နရွှေပပည်သာမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၈၁/ခ၊ နဇယ ာသိုခလမ််း၊
၇၉၄

People Trust International

(

Co., Ltd

သ္ဂန််း

/၅၄)ရပ်

ွ

်၊ သို၀ဏ္ဏ၊

ျွန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၈၉/၉၀၊ ဗဟိိုစည်အိမ်ရာ၊
၇၉၅ Thone Pwint Hsain Co.,Ltd

၇၉၆

Aspidin Construction &
Trading Co.,Ltd

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်
ရန်
စ
ရန်

CCTO

ို ်တိိုင််းနေသက ်း။
န
င််းစင်တာ၊ ဆရာစလမ််းနှငြို့်
်မှု(၁)လမ််း၊ ရန်
ိုန်တိိုင််းနေသက

င််းမမိ ြို့နယ်၊
်း။

အမှတ်-၃၃H၊ ရတနာလမ််း၊ (၇)ရပ်
၇၉၇ Mo Asia Co.,Ltd

၇မိိုင်၊ မရမ််း
ရန်

CCTO

ွ

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

Industrial
/Production
Construction/
Trading

်၊
CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်-၂၁၆/၂၂၂ ၊ဗိိုလ်ပမတ်ထွန််းအိမ်ရာ၊
၇၉၈ Golden Key Co.,Ltd

ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ် -၃၉ ၊နရွှေနတာင်တန််းလမ််း၊
၇၉၉ League 21 Trading Co.,Ltd

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊

CCTO

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
ဆာ်းမနလာ ်န ်းရွာ၊
၈၀၀ ဦ်းတင်ဝင််း

နညာင်တိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ဧရာဝတ

ဧရာဝတတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၉/နအ၊ ၄၀၊ ရန်နိိုင်နဆွ၂လမ််း၊
၈၀၁ Phoenix Myanmar Ltd

သာန
ရန်

တမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

Trading

အရ

်ခ

စ

်ရို

်

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Industries

CCTO

Services

်း။

အမှတ်-A/1၊ (၅)လွှော၊ မ္ဂလာနစ ်းသစ်၊
၈၀၂ Nyi Nyi Shin Thant Co.,Ltd မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၂၃/၁၂၅၊ နရွှေရင်နအ်း (၁၀)
၈၀၃

United Wood Industries

လမ််း၊ လှိုင်သာယာ တိို်းခ ဲြို့စ

Co., Ltd

လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊

်မှုဇိုန် (၁)၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၂၀၉/နအ၊ (၁၂)လွှော၊
၈၀၄ Upland Co.,Ltd.

နပမာ

်နရွှေ္ိုတိိုင်လမ််း၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ်-၁၇၆/F၊ အ
၈၀၅ Lucky group

ခ မ််းပမသာစည်မမိ ြို့နယ်၊
မနတနလ်းတိိုင််းနေသက

၈၀၆ Best Colour Co.,Ltd

်း။
ွ ် ၄၀၅၊ သနတာင်၊

အမှတ်-၉၀/စ၊

မနတနလ်း

်း။

မဘာနအ်းဘိုရာ်းလမ််း၊

ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

LTO

ပိိုြို့

ိုန်

လိုပ်ငန််း

Trading
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အမှတ်-၆၆၊ ၁၂၄လမ််း၊
၈၀၇ Moon Ten Trading Co.,Ltd

မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Trading

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-အ/၄၀၊ ငိုဝ လမ််း၊
၈၀၈ Sky Bow Trading Co., Ltd.

ဘိုရငြို့်နနာင်ပွဲရို၊ မရမ််း
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

်း။

အမှတ်-B-25၊ ၅၂လမ််း (၃၃x၃၄)က
၈၀၉ စိန်မန််းနပမ

ိုမပဏ

န်န

ာ

်ရပ်

ွ

်၊

၈၁၀

၈၁၁

Manufacturing Co.,Ltd
Si Taw Gyi Construction
Co.,Ltd

နအ်းရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ငိုဝ လမ််း၊

နဘာ
ရန်

်နထာ်၊ ရန်

င််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

Manufacturing

CCTO

Construction

CCTO

Manufacturing

CCTO

Production

်း။
င််းရိပ်မွန်၊

သသိုမာလမ််းနှငြို့် နဝဇယနတာလမ််းနထာငြို့်၊

Manufacturing Co.,Ltd

သိုဝဏ္ဏ၊ သ္ဂန််း

Manufacturing Co.,Ltd

CCTO

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၉ ၊ စွန််းလွန််း္န ာင််းလမ််း ၊

ရန်

၈၁၃

ဝန်နဆာင်မှု

အမှတ်-၃၀၂၊ တတိယထပ်၊

Tun Thaw Tar

Concrete King Concrete

ပညာနရ်း

်း။

အမှတ်-ေ-၃၊ နရွှေအင်က
၈၁၂

မနတနလ်း

ခ မ််းနအ်းသာစမမိ ြို့နယ်၊
မနတနလ်းတိိုင််းနေသက

Myanmar Han Yadanar

ာ်း၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၁၄၂၊ ဆိပ်

ျွန််းမမိ ြို့နယ်၊
်း။
မ််းသာလမ််း၊

နရွှေပပည်သာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အ

ွ

်အမှတ်-၆၂၇၊

(၃၁x၃၂)(၇၇x၇၈)က
၈၁၄ ဦ်းတင်နမာင်

ဉ္စဏမဟရပ်

ွ

ာ်း၊
မနတနလ်း

်၊

ခ မ််းနအ်းသာစမမိ ြို့နယ်၊

၈၁၅

Myanmar Doh Aung Myay
Construction Co.,Ltd

နဆ်းရို

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၄၈/စ၊ ပင်လိုအိမ်ရာ၊
ေ္ို(နပမာ

်ပိိုင််း ) မမိ ြို့နယ်၊

CCTO

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၄၅/၄၇၊ (၆)လွှော၊
န

၈၁၆ BWT Co.,Ltd

Royal Rose

ာ

်စိမ််း

ွန်ေိို၊ ၅၃လမ််း ၊

ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-B1/4၊ နဇာတိ လမ််း၊

၈၁၇ Pandora Trading Co.,Ltd

၇၇လမ််းနှငြို့် ၇၈လမ််း က

ာ်း၊

ခ မ််းနအ်းသာစမမိ ြို့နယ်၊
မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ် -၇၅၊ နရွှေဘိုသာလမ််း ၊

၈၁၈ Kalayana Mateta Co.,Ltd

ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၈၁၉

အနတာ
ိုမပဏ

်ပဆို်းက

ယ်လှိုင််း

ိုန်တိိုင််းနေသက

မဟာမမိ င် -၁ ၊ အ

်း။
ွ

် (ဓ-၈/၅၃)၊

မဟာနအာင်နပမမမိ ြို့နယ်၊
မနတနလ်းတိိုင််းနေသက

်း။

မနတနလ်း

နဆာ

်လိုပ်နရ်း

လိုပ်ငန််း
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Shwe Thonenari
၈၂၀ Construction
Co.,Ltd

၈၂၁

Unisan Plastic Factory
Co.,Ltd

၈၂၂ Aung Pyi Tan Co.,Ltd

၈၂၃

၈၂၄

၈၂၅

Nay La Thitsar
Construction Co.,Ltd

တိို

်(၂၇)၊ အခန််း (၄၂)၊

နရွှေအိုန််းပင်ပလာဇာ (အနရှြို့)၊
ရန်

င််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၇၆(ဘ)၊ မ

ခရာမင််းသာ်းက

်း

နမာင်ပ ိ လမ််း၊ ဇိုန် -၂၊လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

အခန််း(၆)၊ (၉)လွှော၊ ပိုလဲ
ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ွန်ေိို -၂၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

နယာမင််းက
ရန်

်းရပ်

ွ

်း။

်၊ ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

Production

CCTO

Trading

CCTO

Construction

ရခိိုင်

Trading

CCTO

Production

CCTO

Trading

်း။

Co., Ltd

ရခိိုင်ပပည်နယ်၊။
အမှတ်-၁၉၇၊ (ပ)ထပ်၊ လမ််း (၄၀)၊

၈၂၆ Polymer Co.,Ltd

CCTO

အမှတ်-၃၄၊ ဗိိုလ်ရာညွနြို့်လမ််း၊

နအာင်မ္ဂလာရပ်

Co.,Ltd

Construction

်း။

Golden Super Eye Trading

Asia Rose Manufacturing

CCTO

န

ာ

ွ

်၊ စစ်နတွမမိ ြို့နယ်၊

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

တိို

်(၁)၊ အခန််း (၃)၊ အနနာ်ရထာအိမ်ရာ၊

ဗိိုလ်တနထာင်ဘိုရာ်းလမ််း၊
ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်-၂၆၂/၂၈၆၊ အခန််း (၃)၊
၈၂၇ Pyone Pyone Cho Co.,Ltd

ိုန်န ်းတန််းလမ််း၊ ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Construction

CCTO

Industry

်း။

အမှတ်-၁၅၉/ေ(၄)၊ (၄)လွှော၊ ၃၉လမ််း၊
၈၂၈ SA Myanmar Group Co.,Ltd န

ာ

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၆/၉၂/ဘ၊ သိုနနဒာလမ််း၊
၈၂၉ Good Two Side Co.,Ltd

(၁၀)ရပ်

ွ

်၊ ေ္ို (နပမာ

်) မမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၆၈၁၊ နမယိုလမ််း၊
၈၃၀ Zwe Construction Co.,Ltd

ရဲနွယ်စိုရပ်

ွ

်၊

စစ်နတွမမိ ြို့နယ်၊ရခိိုင်ပပည်နယ်။
အမှတ်-၈၆၊ တွင််းသင််းတိို ်ဝန်
၈၃၁

Myanmar Great Steel

ဦ်းထွန််းညိ လမ််း၊ လှိုင်သာယာဇိုန် - ၁၊

Industry Ltd

လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အနဝ်းနပပ်းလမ််းနှငြို့်

၈၃၂ သဟထွန််း

ိုမပဏ

ဗိိုလ်နတဇလမ််းနထာငြို့်၊ စ

သရည်
်မှုဇိုန် -၁၊

စစ်

ိိုင််း

မိုရွာမမိ ြို့နယ်၊ စစ် ိိုင််းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၉၃/၃၀၀၊ ပန််းဆိို်းတန််းလမ််း၊၊
၈၃၃ Yangon Syndicate Ltd

၈၃၄

May Padauk Trading
Co.,Ltd

န

ာ

်တတာ်း မမိ ြို့နယ်၊

ိ နှင်

လယ်ယာသို်း
ပစစည််း

CCTO

Services

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၈၀/စ၊ ိ ဝ
် ိိုင််းဘိုရာ်းလမ််း၊
၈-မိိုင်၊ မရမ််း
ရန်

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၈၃၅

၈၃၆

Green Mark Engineering &
Construction Co.,Ltd

အမှတ်-၄၀၅၊ ဗာ်း

ရာ

ွန်ေိို၊

စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

Cherry Education Centre

အမှတ်-၁/၄၆၊ ဝ

Co.,Ltd

ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

CCTO

Construction

CCTO

Services

်း။
ဂပ လမ််း၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၂၂/၂၊ နဝနေ်းလမ််း၊
၈၃၇ ဦ်းမင််းဟန် + နေေါ်လတ်သန််းလွင် နယာမင််းက

်းရပ်

ွ

်၊ ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၃၊နအာင်သိုခ -၁လမ််း၊သ္ဂန််း
၈၃၈ Grand Glory Co.,Ltd

န််း

ိုန်

လ

်

အနက

်
ာ်

ျွ
CCTO

Construction

CCTO

Construction

မမိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၈/၄၊ ခနရမမိ င်လမ််း၊
၈၃၉ Thidar Yae Sin Co.,Ltd

(၂၃)ရပ်

ွ

သ္ဂန််း

ျွန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

၈၄၀

Aye Yar Nadi
Trading Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၃၃၊
န် ာ်းရပ်

်း။

န် ာ်းလမ််း၊
ွ

်၊

တနသဂာရ

မမိတ်မမိ ြို့နယ်၊ တနသဂာရတိိုင််းနေသက
အခန််း၈၊တိို

၈၄၁

် ၊ သိုဝဏ္ဏ၊

်း။

်သို်းဆ

တင်သွင််း

် -၁၀၇/၁၀၉၊

FM Industry &

ဝ ဝ ဝင််းအိမ်ရာ၊

Construction Co.,Ltd

အနနာ်ရထာလမ််း၊ ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

စ

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

CCTO

Construction
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၈၄၂

၈၄၃

Myanmar Khayay Tdg
Co.,Ltd
Mother's Son Group

၈၄၆

၈၄၇

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊

Costruction Co.,Ltd

္ရိတ်နဝ လ်စာ်းနသာ

မရမ််း

CCTO

Trading

CCTO

Construction

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၄၅၃၊ သိမ်ပ ြူလမ််း၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၃၊ လှိုင်ပမငြို့်မိိုရ် (၇)လမ််း၊

၈၄၄ Lifeline Co.,Ltd
၈၄၅

အမှတ်-၁၂/၃၊ အင််းယာ်းရိပ်သာလမ််း၊

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်
်

ိုန်

နမာင််း

ိုန််းန

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

်းရွာ၊ ထ်းခ ိ ငြို့်မမိ ြို့နယ်၊

လိုပ်ငန််း Co.,Ltd

စစ် ိိုင််းတိိုင််းနေသက
အမှတ်-မ-၇၀/၇၂၊

Global Grand Trading

တာနမွက

Co.,Ltd

သမိန်ဗရမ််းလမ််း၊ တာနမွမမိ ြို့နယ်၊

Shwe Yamone

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၅၊ ပပည်လမ််း၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊

Manufacturing Co.,Ltd

ရန်

်း(ခ)ရပ်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
ွ

်၊

်း။

စစ်

ိိုင််း

်စိုလှိုင်ထွန််း

နြို့သာ
ရန်

၈၄၉

Tet Sein International
Trading Co.,Ltd

ိုန််းရပ်

ွ

ိုန်တိိုင််းနေသက

်၊ အင််းစိန်မမိ ြို့နယ်၊

ာ်းစ

်

CCTO

Trading

CCTO

Manufacturing

အမှတ်-၂၂၀၊ လမ််းသစ်လမ််း၊
၈၄၈ နေေါ်နန််းသ

သက

နရွှေပမန်မာအနထွထွ
ရန်

်း။

ိုန်

ေနရာင််း
ဝယ်နရ်းလိုပ်ငန််း

အမှတ်-B/50၊51၊ ၁၀၅မိိုင်၊
မိိုင််းယိုန

်းရွာ ၊ မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊

ရှမ််းပပည်နယ်။

ရှမ််း

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း

ိုန်
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၈၅၀ Reva Co.,Ltd

တိို

်(၇)၊ အခန််း (၃၊၄)

နနက

ာသာယာ

ိုန််းလမ််း၊

ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၇၆၊ အထ ်လမ််းမက

၈၅၁ ဦ်းမိို်းန

ာ်

မရမ််း

CCTO

Trading

မွန်

နငွမိို်း ဟိိုတယ်

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း ၊

ိုန််းရပ်၊ နမာ်လမမိ င်မမိ ြို့နယ်၊

မွန်ပပည်နယ်။

၈၅၂

၈၅၃

Phoo Phoo & Htoo Htoo
Co.,Ltd

အမှတ်-၈၇၊ ၆/F၊အင််းစိန်လမ််း၊၁ရပ်
မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

Than Lwin Aye Industry

အမှတ်-၇၈၇၊ နအာ

Co.,Ltd

နမာ်လမမိ င်မမိ ြို့နယ်၊ မွန်ပပည်နယ်။
အမှတ်-၂၁၄၊ ဝ ်းတန််းလမ််း၊

၈၅၄ Phoenix Co.,Ltd

်လမ််းမက

ွ

်၊
်း။

်း၊

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊

CCTO

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၃၊ ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််း၊
၈၅၅ TWJS Co.,Ltd

သရိမွန်အိမ်ရာ၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

Hotel+Restaura
nt

Trading

်း။

အမှတ်-၂၂၄/၂၂၅/၂၂၆၊
၈၅၆

Theint Win Htet

ပပင်စည်မင််းသာ်းက

Manufacturing Co.,Ltd

နရွှေလင်ဗန််းစ
ရန်

်း လမ််း၊

်မှုဇို၊ လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

CCTO

Industrial &
Production
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၈၅၇ ဦ်းနမာင်ယို

၈၅၈

၈၅၉

Sandi Brother Trading
Co.,Ltd

Mikko Food Industries
Co.,Ltd

အမှတ်-၅၃၊ ေ လမ််း၊

ွ

်သစ်ရပ်၊

မမိတ်မမိ ြို့နယ်၊ တနသဂာရတိိုင််းနေသက
အမှတ်(၂၃၈/၂၄၀)၊

်း။

ိုန်တိိုင််းနေသက

င ်းနလှ

CCTO

Trading

CCTO

Production

ိုန်နစ ်းတန််းလမ််း၊

ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

တနသဂာရ

်း။

အမှတ်-၂၁၆/၂၂၂ ၊ဗိိုလ်ပမတ်ထွန််းအိမ်ရာ၊
ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၅၁၊၅၅၊ ၄၆ လမ််း၊
၈၆၀ Tai Yi Int'L Co.,Ltd

၈၆၁

Partner Associates
International Ltd

ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊

CCTO

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂/ခ၊(၁၁၅)၊ ပပည်လမ််း၊
မရမ််း
ရန်

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

Industrial &
Production

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်-၂၅၊ အခန််း ၂၀၂/၂၀၃၊ (ေို)ထပ်၊
၈၆၂ Shine Hope Co.,Ltd

ဓမမနစတလမ််း၊ စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၂၁၆/၂၂၂၊ ဗိိုလ်ပမတ်ထွန််းအိမ်ရာ၊
၈၆၃ Business World Co.,Ltd

မဟာဗနဓ လလမ််း၊ ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၈၆၄ Trans Horizon Co.,Ltd

အမှတ်-၃၁/နအ၊ န
ရန်

ာ

င််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

်

ိုန််းလမ််း၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

CCTO

Trading

CCTO

Trading

အမှတ် -၁၄၉၊ ပထမထပ်၊
၈၆၅ Great Deal Co.,Ltd

၂၇လမ််း (အလယ်)၊ ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၈၆၆

၈၆၇

၈၆၈

Sweety Home Industry
Co.,Ltd

Leo Family International
Co.,Ltd

Thein Than Pyae Sone
Co.,Ltd.

၈၆၉ ဦ်းအစ

၈၇၀

Co.,Ltd

်း။

အမှတ်-၄၇၃၊ ပပည်လမ််း၊
မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်
အမှတ်-၃၃၀၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

ရန်

CCTO

Industrial &
Production

ိုန်အပပည်ပပည်ဆိိုင်ရာ

ဟိိုတယ်၊ အလိုလမ််း၊ ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်၊ ၇၈/၈၂၊ နပမည၊ အခန််း (၄)၊
ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၃ ၊ ရှင်နစာပိုဘိုရာ်းလမ််း ၊
ပန််းလှိုင်၊ စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

Maga Manufacturing

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၁၀၄၊ ဝ

်မစွတ်ဝန်နထာ

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန်

်း။

ဇိုန်-၄၊ လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ရန်

်း။

ဆာ

ရာ

နဆ်းခန််း

်လမ််း၊
CCTO

Manufacturing
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အမှတ်-၃၁၀၊ အခန််း ၈၀၁၊
ဝင််းနရွှေဝ
၈၇၁ Golden Rice Co.,Ltd

ွန်ေိို၊

ဝ ်းတန််းလမ််းနှငြို့်အနနာ်ရထာလမ််းနထာငြို့်၊

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Construction

CCTO

Construction

CCTO

Trading

လမ််းမနတာ်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၅၀ ၊၂၇ လမ််း၊
၈၇၂ Golden Everest Co.,Ltd

ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၈၇၃ Golden Heros Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၂၉၊

ာ်း

တာနမွမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

်း။
ွ

်သစ်လမ််း၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၁၆၊ ဗိိုလ်ပမတ်ထွန််းလမ််း၊
၈၇၄ Nat Ray Co.,Ltd

ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၈၇၅

၈၇၆

၈၇၇

Excellent Quality
Construction Co., Ltd

Joe Yadanar Construction
Co.,Ltd
Star Topaz General Trading
Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၆၆၊ (ေို ထပ် )၊ MMB တာဝ ၊
ပန််းဆိို်းတန််းလမ််း၊မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့န
ယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၂၇/၂၉၊ ၄၅ လမ််း ၊
ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၀၇၊ နပမည ၊ ( ၇) ရပ်

ွ

နရွှေတိ္ိုဘိုရာ်းလမ််း၊ လသာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

်၊
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၈၇၈

Taw Win San Htar Hotel
Co.,Ltd.

တိို

် (၃)၊

မရမ််း

မဘာနအ်းဘိုရာ်းလမ််း၊ ၈ မိိုင်၊

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန်
Alliance Stars Engineering
Co., Ltd.

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၅၊ အနနာ

်နမခလမ််းသွယ် (၁)၊

ပ ရမလမ််း၊ မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
နတာင်နလ်းလို်း ၊ နတာင်က

Liberty Group Trading
Limited

Services

မနတနလ်း

မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၄၂/၁၆၉၊ စ
်ခ

်လိုပ်ငန််း )

စ
ရန်

ိန််း

နရွှေဆိိုင်

ရှမ််း

Production

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်မ္ဂလာေိုလမ််း၊
်း။
်မှု -၁လမ််း၊

်မှုဇိုန်-၁၊ နရွှေပပည်သာမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

နမာင်

်း။

စဉြို့်ငရပ်၊ အင််းစိန်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ဦ်းတင်၀င််း

်းမမိ ြို့နယ်၊

ရှမ််းပပည်နယ်။
အမှတ်-၁၅၊ (၅) လွှော၊ ၈၇ လမ််း၊
ရန်

၈၈၄ Well Being Co.,Ltd

(ရှန်ဟဲအရ

CCTO

ာ်း၊

ခ မ််းနအ်းသာစမမိ ြို့နယ်၊

အမှတ်-၇၂၄/F၊ နအာ

၈၈၅

Trading

်း။

ခ မ််းနအ်းသာစအလယ်ရပ်၊

ိန််း

၈၈၂ ဦ်းထွန််းနအ်း+၁

၈၈၃

CCTO
်း။

အမှတ်-၉၇၊ ၈၄ လမ််း (၂၈×၂၉) က
၈၈၁ ဦ်းအ

Hotel

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၂၄၊ နရွှေတိ္ိုဘိုရာ်းလမ််း၊

၈၇၉ Solartag Enterprises Co.,Ltd ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊

၈၈၀

CCTO

်း။

ရန်

ိုန်

အရ

်ခ

လိုပ်ငန််း

်

121

အမှတ်-စ/၃၀၊ (၆) လမ််း၊
၈၈၆ ဦ်းနမာင်

ိို

နယာင််းနတာင်၊ ပိုသိမ်က
မနတနလ်းတိိုင််းနေသက

်းမမိ ြို့နယ်၊

်း။

အမှတ်-၇၀၊ (ေို) ထပ်၊ ဗိိုလ်ဆွန်ပ
၈၈၇ AMTK Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၁၆၀၊ စ
Pyi Lone Chan Thar Trading တွင််းသင််းတိို
Co.,Ltd

နရွှေတ်းန ာ်နရ်း
လိုပ်ငန််း

်လမ််း၊

ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၈၈၈

မနတနလ်း

CCTO

Trading

LTO

Trading

်း။

်မှုဇိုန် ၃၊
်ဝန်ဦ်းထွန််းညိ လမ််း၊

နရွှေပပည်သာမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၂၂၊ ၈၃(၂၇x၂၈)လမ််း၊

၈၈၉ ပမန်မာမနတနလ်း

၈၉၀

ခ မ််း /လယ်၊

ိုမပဏ

ခ မ််းနအ်းသာစမမိ ြို့နယ်၊

Kyaw Khine & Brothers

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်- ၃၉၈၊ မ််းနာ်းလမ််း၊

Co.,Ltd
Ngwe Pinlae Premium

လသာမမိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက
အမှတ်-၇၆၊ နငွပင်လယ်စ ်မှုဇို၊

၈၉၁ Marine Products Trading

၈၉၂

Co.,Ltd
္ရိတ်နဝ စာ်းနသာ
း

၈၉၃ စိန်

ိုမပဏလမတ
မဘာ

်

လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
ိုန်လိုပ်ငန် တင ရွာ၊ မတတရာမမိ ြို့နယ်၊

်

ိုမပဏလမိတ

မနတနလ်း

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-A-4/ ၊ သာ်းနရနယ်လမ််း၊
်

ဇိုန်(၁)၊ ပပည်က

်းတခွန်မမိ ြို့နယ်၊

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက

်း။

်း။

နဆာ

်လိုပ်နရ်း

လိုပ်ငန််း

CCTO

Trading

CCTO

Production

မနတနလ်း

သက

ာ်းစ

ခ ည်မ င်
မနတနလ်း

ထိုတ်လိုပ်မှု
လိုပ်ငန််း

်
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၈၉၄ ဦ်းမ ိ ်းငယ်

ပမန်နအာင် (၃)လမ််း၊

န်က

်းရပ်၊

မမိတ်မမိ ြို့နယ်၊ တနသဂာရတိိုင််းနေသက

်း။

တနသဂာရ

င ်းနလှ

CCTO

Trading

LTO

Trading

CCTO

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Manufacturing

အမှတ်-၁၁၉၊ လမ််း -၅၀၊
၈၉၅ Ni Lay Naing Co.,Ltd

ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၃၊ နရွှေပိနတာ ်ရိပ်မွန်၊

၈၉၆ Ayeyarwaddy Seeds Co.,Ltd ဘိုရငြို့်နနာင်လမ််း၊

၈၉၇

၈၉၈

Star Way Nine Construction
Co.,Ltd
Tomosada International
Co.,Ltd

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အခန််း-၂၊ နပေါ်ဆန််းနမွှေ်းလမ််း၊ သိုဝဏ္ဏ၊
သ္ဂန််း

ျွန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၆/၃၊ အင််းယာ်းလမ််း၊
(၁၀)ရပ်
ရန်

ွ

်၊

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၇၃/၇၅၊Yangon Commercial
၈၉၉ Aether Co., Ltd

Tower၊ ဆ်းနလဘိုရာ်းလမ််း ၊
ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၉၀၀

Shwe Ywet Hla
Manufacturing Co.,Ltd

၉၀၁ Diamond River Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၈၆၊ နအာင်နဇယ လမ််း၊ ဇို (၇)၊
လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
န ာင််းဟိိုတယ်၊ စွမ်နစာ်ရပ်
မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းပပည်နယ်။

ွ

်၊

ရှမ််း

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း

ိုန်
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အမှတ်-၄၀၊ အခန််း (၁၃)၊ ၈၇ လမ််း၊
၉၀၂ Asia Man Co.,Ltd

န်နနာ

၉၀၃

၉၀၄

Ltd

နပမာ

ျွန််းသမမ Mining &

Refinery Co.,Ltd

်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

Trading

LTO

Trading

မနတနလ်း

Production

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်-၁၆/အ်း၊
အနရှြို့ပမင််းမပိ င်
ရန်

်

ွ

မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

Myanmar Lion Trading Co.,

်ရပ်

ွင််းလမ််း၊ တာနမွမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၅၂၊ ၇၈(၃၉x၄၀)က
မ

ာ်း၊

်ပ ်းရပ်၊ မဟာနအာင်နပမမမိ ြို့နယ်၊

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၁၄၊ နှင််းဆလမ််း၊ Snow
၉၀၅ Bo Nadi Trading Co., Ltd

Garden အိမ်ရာ၊ သ္ဂန််း
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ျွန််းမမိ ြို့နယ်၊

်း။

အမှတ်(G/7)၊ MGWတာဝ ၊
၉၀၆ Prime Boss Co.,Ltd

ဗိိုလ်နအာင်န

ဗိိုလ်တနထာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၉၀၇

ာ်လမ််း၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

Success Winner Private

အမှတ်-၁၈၊ နအာင်မ္ဂလာလမ််း ၊

Co.,Ltd

တာနမွမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၂၀၇၊ မဟာနဘာ္လမ််း၊
၉၀၈ Shwe Thedaw Co.,Ltd

လှည််းတန််း၊
ရန်

မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်-၁၄/နအ၊ ဦ်းဝိစာရလမ််း၊
၉၀၉ Space Light Co.,Ltd

စ်းပွာ်းနရ်း ွြို့မ ိ ်းမှုဇိုန်၊ နပမာ
ရန်

၉၁၀ Dare Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန် န
ို ်တိိုင််းနေသက
နပမ ွ ် ၃၂၊ ရန် န
ို ်စ ်မှုဇိုန်၊

၉၁၃

Thu Kha Construction
Group Co.,Ltd
Lin Thit Animal Feed And
Medicine Co.,Ltd

်ဥ

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

(၆)ရပ်

ွ

်၊ မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

Services

CCTO

Production

CCTO

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၀၁၊(၃၇)လမ််း၊
ာ

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

အဏ္ဏဝ ရပ်

်း။

ိုန်သည်လမ််း၊
ွ

်၊ န

ာြို့နသာင််းမမိ ြို့နယ်၊

တနသဂာရတိိုင််းနေသက

Enterprise Ltd

CCTO

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၈/ဘ၊ နရွှေရတနာလမ််း၊

အမှတ်-၁၀၃၊

၉၁၆

်း။

ကလာပမမိ ြို့နယ်

မိိုင်၊ မရမ််း

ရန်

Myanmar Consumer

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၁၂၊ အခန််း ၁၇ /၁၈၊ (၂)လွှော၊ ၈

၉၁၄ Oriental Aspiration Co.,Ltd န

၉၁၅ ဦ်းနအာင်စိို်း

CCTO

်း။

အမှတ်-၅၊ ရတနာမွန် -၁-လမ််း၊

၉၁၁ Mega One Garment Co.,Ltd နပမာ

၉၁၂

်ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊

်း။

အမှတ်-၉၊ စ/၂၊ နယာမင််းက
နယာမင််းက
ရန်

်းရပ်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ွ

တနသဂာရ

်းလမ််း၊

်၊ ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊
်း။

LTO

F.O.B
(င ်းနလှလိုပ်ငန််း )

Industrial/
Production
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၉၁၇

Shwe Zin Yaw Hein

လှိုင်ဘတာရိုလမ််း၊လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊

Manufacturing Co.,Ltd

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ် ၃၀-B၊ နရွှေနတာင်က
၉၁၈ Yandayar Trading Co.,Ltd.

၉၁၉

Yangon Transformer &
Electrical Co., Ltd

CCTO

Services

CCTO

Trading

CCTO

Manufacturing

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Service

CCTO

Const;

ာ်း (၁)၊

တ

ကသိိုလ်ရိပ်သာလမ််း၊ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၄၄/၅၁၊ ခိိုင်နရွှေဝ လမ််း၊
မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၄၄၊ (၁၄၇)လမ််း၊
၉၂၀

Fourteen Star Network

မအ

Co.,Ltd

မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၉၂၁

Maung Maung Soe Family
Co.,Ltd

ိုန််းရပ်

ွ

်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၈၊ အခန််း (၁၉)၊ မ္ဂလာအိမ်ရာ၊
နှင််းဆလမ််း၊ မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၃၈/နအ၊ မနဟာ်္နလမ််း၊
၉၂၂ Myat Myint Moh Co.,Ltd

နရွှေပပည်သာမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၆၂/၂၆၄၊ ပပည်လမ််း၊ ေ္ိုစင်တာ၊

၉၂၃ Dagon Construction Co.,Ltd စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်-၁၅၉ ၊ စ
၉၂၄

်မှု (၂)လမ််း ၊

Shinning Access Garment

စ

Manufacturing Co.,Ltd

နရွှေပပည်သာမမိ ြို့နယ်၊ရန်

၉၂၅ Ayer Win Trading Co.,Ltd

၉၂၆ ဦ်းနမာင်ဝင််း

်မှုဇိုန်(၁)၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း

။
အမှတ်-မဝ/၄၂၊ မနြို့်ဝိန််း ၊ မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊
ရှမ််းပပည်နယ်။
အမှတ်-၃/၁၀၂၊ ရို်းလမ််း၊
ဆန်ဆိိုင််း (ခ)ရပ်

ွ

်၊ နဟာင်လိတ် ၊

CCTO

CMP

ရှမ််း

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း

ိုန်

ရှမ််း

ပိိုြို့

ိုန်/ သွင််း

ိုန်

တာခ လိတ်မမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းပပည်နယ်။
၉၂၇ Diamond Steel Co., Ltd

အမှတ် -၃၀၊ ဘ၊ အန္ာလမ််း၊
ရန်

င််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

အမှတ် -၁၅/နအ၊ ၅၆လမ််း၊
၉၂၈ Thiri Dana Trading Co.,Ltd ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၄၀ ၊ (၄) လွှော၊ ဗာ်း

ရာ်းလမ််း၊

၉၂၉ Fully Light Trading Co., Ltd ေ္ိုတာဝ ၊ စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်
Famous Business
၉၃၀ Commercial International
Trading Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၆၊ ဣစဆာသယလမ််း၊
န
ရန်

ာ

်နပမာင််း၊ တာနမွမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၄၀၅၊ Business Twin Tower၊
၉၃၁ Shwe Sandar Co.,Ltd

ဓမမနစတလမ််း၊ စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်-၂၁၆/၂၂၂၊အခန််း (၇-ဘ)၊
၉၃၂

Hi-Tech Forest Industries

မဟာဗနဓ လလမ််းနှငြို့် ဗိိုလ်ပမတ်ထွန််း

Co.,Ltd

လမ််းနထာငြို့်၊ ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊

CCTO

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၅၁၊ ပပည်လမ််း၊ ၇ -မိိုင်ခွဲ၊
၉၃၃ နေေါ်န ်းန ်းဝင််း

(၇)ရပ်

ွ

်၊ မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၉၇၊ ၂၉လမ််း (၈၃×၈၄)က
၉၃၄ ဦ်းခင်နမာင်နအ်း

၉၃၅

Max(Myanmar)
Manufacturing Co., Ltd

၉၃၆ Vigen Myanmar Co.,Ltd

၉၃၇ Three Stars Co.,Ltd

၉၃၈

Uniteam Tours & Travels
Co.,Ltd

၉၃၉ Lin Star Co.,Ltd

ရန်

မနတနလ်း

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၂၃၊ အလပပဘိုရာ်းလမ််း၊
ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၆၂၊ (၅) ထပ်၊ ရှိုင််း ွန်ေိို ၊
ရာ၊ စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၁၊ ၂၁ လမ််း၊ လသာမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၈၄၊ ပန််းလှိုင်လမ််း၊
စမ််းနခ ာင််းမမိ ြို့နယ်၊

Production

အိမ်ငှာ်းရမ််းပခင််း
လိုပ်ငန််း

ာ်း၊

ခ မ််းနအ်းသာစမမိ ြို့နယ်၊

ဗာ်း

ိုန်

Industrial/

LTO

ဝိနြို့်စိန် နရွှေဆိိုင်
Industrial/
Production

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၄၂/စ၊ နအာင်သနပပလမ််း၊
ဘိုရငြို့်နနာင်ပွဲရို၊ မရမ််း
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
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အမှတ်-၁/၂၈၅+၂၈၆၊
၉၄၀ ဦ်းန

ာ်နရွှေ

နရွှေနပ
နပမာ
ရန်

်

နနာင်ပ တ်လမ််း၊

-၁၉ ရပ်

်ဥ

ွ

်၊

ရန်

ကလာပမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိုန်

နရွှေပမန်မာ

ာ်း

ထိုတ်လိုပ်မှု

်း။

အမှတ်-၁၉၊ ပထမထပ်၊ ၁၀၁ -လမ််း၊
၉၄၁ Kyaw Kyaw Htun Co.,Ltd

မ္ဂလာနတာင်ညွနြို့်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၉၄၂

၉၄၃

Myanmar Naing Group
Co.,Ltd

Construction Co., Ltd.

၉၄၄ လွန််းပ

အမှတ်-၁၈(E)၊
(၅) ရပ်
ရန်

F 22 SUNNY

ိုမပဏ

ိုန်တိိုင််းနေသက

ွ

်၊ မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

Trading

တနသဂာရ

Services

်း။

၊ နရ်းလမ််း၊ ပိနနဲနတာရပ်၊

ထာ်းဝယ်မမိ ြို့နယ်၊
တနသဂာရတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-A-4/2၊ (ခ)ရပ်၊
ပပည်က

်းတခွန်မမိ ြို့နယ်၊

မနတနလ်း

်း။

အမှတ်-၄၊ ပမစပယ်လမ််း၊ (၈)ရပ်
ပ ရမရိပ်သာ၊ ရန်
ရန်

၉၄၆ Best Jewels Co., Ltd

CCTO

မဘာနအ်းဗလာအိမ်ရာ၊

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက

၉၄၅ Master Glory Co.,Ltd

Trading

်း။

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၄/

CCTO

ွ

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်-၄၄/နအ၊ အင််းလ ာ်းလမ််း၊
မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ထိုတ်လိုပ်ငန််း

်၊

င််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

ယာဉ်ပစစည််း

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၉၄၇

Myanmar Commercial
Expertise Co.,Ltd

၉၄၈ Global Technology Co.,Ltd

၉၄၉ Angel Star Co.,Ltd

အမှတ်-၂၁၊ အနရှြို့အာဇာနည်လမ််း၊
ဆရာစနပမာ

် (အနရှြို့)ရပ်

ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်
အခန််း၁+၂၊ တိို

ိုမပဏ

်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၂/၉၂၄၊ ၄၅၊

CCTO

Trading

CCTO

Services

CCTO

Trading

်း။

် ၇၊ ပမန်မာအင် ိိုတ

်၊

်း။

ိုန််းလမ််းသွယ် -ဟ၊

မဆယ်မမိ ြို့နယ်၊ ရှမ််းပပည်နယ်။
အမှတ်-၁၁၄၊ ၈၂(၁၇x၁၈)က

၉၅၀ မ ိ ်းနဝလ

ွ

ာ်း၊

ခ မ််းနအ်းသာစမမိ ြို့နယ်၊

မနတနလ်း

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၉၅၊ နပမညထပ်၊
၉၅၁

One Global System Trading မဟာဗနဓ လလမ််း၊
Co.,Ltd

န

ာ

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊

နရာင််းဝယ်နရ်း
လိုပ်ငန််း

CCTO

Trading

CCTO

Services

CCTO

Trading

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၇၁/၇၃၊ ဗညာ်းေလလမ််း၊
၉၅၂ Shin Par Ku Enterprise Ltd

၉၅၃

Khin Mg Tun & Brother
Co.,Ltd

၉၅၄ AKK Co.,Ltd

ိို်းစိန်လမ််းထိပ်၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၁၃၊ နရွှေဘိုသာအလယ်လမ််း၊
ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၁၊သလွင်လမ််း၊
ပညာဝတအိမ်ရာ၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

130

၉၅၅ နေေါ်အင်က

၉၅၆

၉၅၇

င််းမ ိ ်း

Central Manufacturing
Co.,Ltd

အမှတ်-၄ ရပ်

်၊ သတွဲမမိ ြို့နယ်၊

ရခိိုင်ပပည်နယ်။
အမှတ်-၁၆၅/၁၆၆၊ စ

်မှု ၂ လမ််း၊
LTO

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
နရွှေဟသဂာ ွန်ေိို၊ တိို ် -ဘ၊

Metropolitan Trading

အခန််း(၁၀၀၆)၊ နရွှေဟသဂာလမ််း၊

Co.,Ltd

(၁၁)ရပ်

Royal White Elephant
Co.,Ltd

ရခိိုင်

ဇိုန်(၁)၊ နရွှေပပည်သာမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

၉၅၈

ွ

ွ

်၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

ိိုယ်စာ်းလှယ်
လိုပ်ငန််း
Industrial/
Production

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Production

မွန်

Strand Hotel

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်-၈၁/ဘ-၁၊
အင််းယာ်းမမိ င်စိုနပ င််းလမ််း၊
ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၁၈၁၊
၉၅၉

Myanmar UR Chemical

နလှသင််းတွင််းဝန်ဦ်းခ ိန်လမ််း၊

Co.,Ltd

စ

်မှုဇို(၁)၊ လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

၉၆၀

Thin Zar Kyaw Production
Co.,Ltd

၉၆၁ နေေါ်နအ်းပမမ

၉၆၂ General Trading Co.,Ltd

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၅၁၆၊ ဇမဗြူသရိ (၁)လမ််း၊
အ

ွ

ရန်

်အမှတ်(၆)၊ သာန
ိုန်တိိုင််းနေသက

မ််းနာ်းလမ််း၊

တမမိ ြို့နယ်၊

်း။
်တန််းရပ်

ွ

်၊

နမာ်လမမိ င်မမိ ြို့နယ်၊ မွန်ပပည်နယ်။
အမှတ် ၁၊ အခန််း ၅၊ ပိုလဲလမ််း၊
နစာ်ဘွာ်းက
ရန်

်း

ိုန််း၊ \အင််းစိန်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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၉၆၃

San Family and Queen
Ayeyarwaddy Co.,Ltd

အမှတ်-၃၆၊

မ််းနာ်းလမ််း၊

မ််းသာယာအိမ်ရာ၊ ဆင်မင််းရပ်
အလိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ွ

်၊

၉-မိိုင်၊ ပပည်လမ််း၊ မရမ််း
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Services

CCTO

Trading

မနတနလ်း

Production

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

အမှတ်-၁၄၆၊NN၊နခမာသရိလမ််းမက
၉၆၄ Htet Lu Trading Co.,Ltd

CCTO

်း၊

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

်း။

အမှတ်-၁၊ နတာ်ဝင်ခ ယ်ရအိမ်ရာ၊
၉၆၅ Crane International Co.,Ltd မင်ဓမမလမ််း၊ မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၈ ၊ ဘ ၄ ၊ ဓမမစိနဒာလမ််း၊
၉၆၆ Aung Myint Mo Co.,Ltd

၉၆၇

ထ

်ရည်လင််း Mining &

Refinery Co.,Ltd

၉၆၈ Moe Wai Yan Co.,Ltd

၉၆၉

Thu Htut Kaung Trading
Co.,Ltd

၉၇၀ ဦ်းဝင််းနရွှေ

န

ာ

်နပမာင််း၊ တာနမွမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၅၂၊ ၇၈(၃၉x၄၀)က
မ

်ပ ်းရပ်၊ စဉြို့်

ာ်း၊

်းမမိ ြို့နယ်၊

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၄၀၊ စပယ်လမ််း၊ သရိမွန်ပလာဇာ၊
မရမ််း

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၉၀/စ၊ မဘာနအ်းဘိုရာ်းလမ််း၊
ဆရာစရပ်
ရန်

ွ

်၊ ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၈၊ ပိုလဲလမ််း၊ တလိိုင််းစိုရပ်၊
မမိတ်မမိ ြို့နယ်၊ တနသဂာရတိိုင််းနေသက

်း။

တနသဂာရ

ိုန်မာ+င ်းနလှ
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အမှတ်-၄၃၀/၄၃၁၊ ဆိပ်
၉၇၁ Htun Nay Lin Co.,Ltd

နရွှေလင်ဗန််းစ

မ််းသာလမ််း၊

်မှုဇိုန်၊

လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO

Industry

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Services

CCTO

T&T

CCTO

Travel & Tour

CCTO

Production

်း။

အမှတ်(၇၉)၊(၂၉)လမ််း၊
၉၇၂ Diamond Crown Co.,Ltd

၉၇၃

ပန်ဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊

U Myint Lwin Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း
အမှတ်-၁၄၆(နပမည)၊ ၂၃လမ််း၊

Co.,Ltd

လသာမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၇၄၊ ပထမ ထပ်၊ နရွှေဘိုသာလမ််း၊
၉၇၄ Royal King Star Co., Ltd

ပန််းဘဲတန််းမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၈၈၀၊ ရတနာလမ််း၊ (ဆ/ခ)

၉၇၅ NEPS Co.,Ltd

၉၇၆

Sun Far Travels & Tours
Co.,Ltd

၉၇၇ Tour Mandalay

၉၇၈ Shwete Co., Ltd.

ရပ်

ွ

သ္ဂန််း

်၊
ျွန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်(၂၉-၃၁)၊ နပမည၊ ၃၈ လမ််း၊
န

ာ

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၀၂/၀၃၊ ဆရာစလမ််း၊ ပိုလဲ
ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

ွန်ေိို၊
်း။

အမှတ်-၃၅/၃၇၊ နရွှေတိ္ိုဘိုရာ်းလမ််း၊
လသာမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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အမှတ်-၄၃၊ အခန််းအမှတ် -၄၊
၉၇၉ Ever Rich Group Co.,Ltd

အင််းစိန်လမ််း၊ လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

၉၈၀

၉၈၁

၉၈၂

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၂၈၄/၂၈၆၊ နရွှေတိ္ိုဘိုရာ်းလမ််း၊

Co.,Ltd

ေ္ိုမမိ ြို့နယ်၊ ရန်

Co.,Ltd
Access Spectrum Trading
Co.,Ltd

၉၈၃ Min Thant Co.,Ltd

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

ရခိိုင်

Production

မနတနလ်း

စာပန််းအိမ်နဘာ်ေ

CCTO

Trading

CCTO

Trading

်း။

Kaung Kaung Aquaculture

M.T.G Motors Trading

CCTO

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

H၊ လှိုင်ရတနာအိမ်ရာ၊
ရန်

ိုန်-အင််းစိန်လမ််း၊

လှိုင်မမိ ြို့နယ်၊ ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၆၄/၃၆၆၊ မဟာဗနဓ လလမ််း၊
န

ာ

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အိို်းတန််းရပ် ွ ်၊ ဦ်းဥတတမလမ််း၊
စစ်နတွမမိ ြို့နယ်၊ ရခိိုင်ပပည်နယ်။
အမှတ်-၁၄၄၊ RA(3)၊ မမိ ြို့ပတ်လမ််း၊

၉၈၄ Dr.န

၉၈၅

ာ်နစာ

Horizon Telecom
International Co.,Ltd

၉၈၆ Yang Brothers Tdg Co.,Ltd

အထ

(၄)အန်း၊ ပပင်ဦ်းလွင်မမိ ြို့၊

မနတနလ်းတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၂၃၆၊ သစ်ယာပင်လမ််း၊ သိုဝဏ္ဏ၊
သ္ဂန််း

ျွန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၄၆/နအ၊ ဗိိုလ်ခ ပ်လမ််း၊
ပိုဇွန်နတာင်မမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
မ််းနာ်းလမ််း၊ အဏ္ဏဝ ရပ်

၉၈၇ ဦ်းပမနအာင်

န

ာြို့နသာင််းမမိ ြို့နယ်၊

တနသဂာရတိိုင််းနေသက

ွ

်၊
တနသဂာရ

်း။

F.O.B
(င ်းနလှလိုပ်ငန််း )
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၉၈၈ Htut Htat Aung Co.,Ltd

Perfect Strength
၉၈၉ Construction
Co.,Ltd

အမှတ်-၉၊ သရိမ္ဂလာ-၁လမ််း၊
မာရွတ်မမိ ြို့နယ်၊ ရန်

အမှတ်-၄၉၊ (၄) လွှော ၊ အာနသာ
နတ်နခ ာင််းရပ်
ရန်

၉၉၀

Group Trading Co.,Ltd

ရပ်
စ

ွ

ိုန်တိိုင််းနေသက

အမှတ်-၂၄၅၊
Myanmar Power Generator

ိုန်တိိုင််းနေသက

ွ

CCTO

Trading

CCTO

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

CCTO

Trading

လမ််း၊

်၊ တာနမွမမိ ြို့နယ်၊
်း။

ိ င််းတိုလမ််း၊ ၂၃

်၊

်မှုဇိုန်(၁)၊

ေ္ိုမမိ ြို့သစ် (နတာင်ပိိုင််း )မမိ ြို့နယ်၊
ရန်

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၃၇၉/၃၈၉၊ ဗိိုလ်နအာင်န
၉၉၁ Alliance Star Co.,Ltd

်း။

န

ာ

ရန်

်တတာ်းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

ာ်လမ််း၊

်း။

အမှတ်-၈၅၊ နလှသင််းအတွင််းဝန်
၉၉၂ Aye Chan Win Co.,Ltd

ဦ်းခ ိန်လမ််း၊
ဇိုန်-၂၊ လှိုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊
ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-H/7၊ ပိနတာ ်လမ််း၊

၉၉၃

Thu Thu Han Thar Trading

ဘိုရငြို့်နနာင်၊

Co., Ltd

မရမ််း
ရန်

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။
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ဓဝ(၁)လမ််း၊ နအ်းရိပ်မငိမ်ရပ်
၉၉၄ ဦ်းတင်စိို်း

၉၉၅

ဦ်းနအာင်သိန််း +ဦ်းနအာင်ပမငြို့် +
နေ

်တာဝင််းထွန််းပ (၈) ဦ်း

န

ွ

်၊

ာြို့နသာင််းမမိ ြို့နယ်၊

တနသဂာရ

တနသဂာရတိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၅/၂၄၊ သရိ္ိုဏ်အိမ်ရာ၊
နဝဇယနတာလမ််း၊သ္ဂန််း

ျွန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန်

ိုန်

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၇၊ နလဆိပ်ရိပ်သာလမ််း၊

၉၉၆ Strength Construction Co.,Ltd၁၀-မိိုင်၊

F.O.B
(င ်းနလှလိုပ်ငန််း )

Hospital
Business

CCTO

Construction

CCTO

Trading

CCTO

Services

CCTO

Trading

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၃၅၊ နမတတာလမ််း၊
၉၉၇ Best Vision Trading Co., Ltd

မိန

ာင််း

သ္ဂန််း

န်အပိိုင််း (၂)၊
ျွန််းမမိ ြို့နယ်၊

ရန် ိုန်တိိုင််းနေသက ်း။
အမှတ်-၁၃၀၊ သာယာ ိုန််းလမ််း၊
၉၉၈ Thiri Sandar Co.,Ltd

နြို့သာ
ရန်

၉၉၉ Poly Ice Co.,Ltd

၁၀၀၀ ဦ်းဝင််းမင််းလွင်

ိုန််းရပ်

ွ

်၊ အင််းစိန်မမိ ြို့နယ်၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

အမှတ်-၅၃၊ နရွှေနတာင်က
ဗဟန််းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်
(၇)လမ််း၊ နနာ

ာ်းလမ််း၊

ိုန်တိိုင််းနေသက

်း။

်လယ်ရပ်၊ မမိတ်မမိ ြို့နယ်၊

တနသဂာရတိိုင််းနေသက

်း။

တနသဂာရ

င ်းနလှ
လိုပ်ငန််း

အမှတ်-၃၇၊ ပပည် လမ််း၊ (၇)မိိုင်၊
၁၀၀၁ Best 149 International Ltd

မရမ််း
ရန်

ိုန််းမမိ ြို့နယ်၊
ိုန်တိိုင််းနေသက

CCTO
်း။

Trading

