
 

 

ပြည်တွင််းအလုြအ်က ုင်ရ ှာဖ ဖွရ်းအက   ်းဖ ှာင ်ဖအဂ ငစ်စီှာရင််း (၂၈-၅-၂၀၁၀ မ   ၃၁-၁၀-၂၀၂၂) ထ  

စဉ် ကုမပဏီအမည် 
မနဖ်န်းဂ င််း 

ဒါရ က်ုတှာအမည် 

လ ုင်စငန်ြံါတ် 
န င  ်

စတငသ်ည ဖ်နေ့ 

လ ုင်စငန်ြံါတ် 
န င  ်     

သက်တမ််း 
ကုန ုံ််းသည ဖ်နေ့ 

လ ြစ်ှာ 

၁။ Nwe Yoe Co., Ltd. ဦ်းဖက ှ်ာစ ု်းထွဋ ်   ၀၉-

၅၅၇၀၇၀၀ 

၁/၂၀၁၀ 

၂၈-၅-၂၀၁၀ 

၁/၂၀၂၂         

၂၇-၅-၂၀၂၃ 

အခန််း(၉၀၃)၊ ၉ထြ်၊ အမ တ်(၂၇၂)၊ ပြည်လမ််း၊ 

ဓနလ ှိုင်တှာဝါ၊ စမ််းဖခ ှာင််းမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၂။ Ray Manpower Services 

Co., Ltd. 

ဦ်းခင်ဖမှာင်သန််း 

 ၀၉-၇၇၅၁၆၆၆၅၇ 

၂/၂၀၁၀ 

၂၈-၅-၂၀၁၀ 

၂/၂၀၂၂         

၂၇-၅-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၇/ဖအ)၊ (စ)ီ ဘဖလှာက်၊ ဖညှာင်ြင်ဖလ်းြလှာဇှာ၊ 

လမ််းမဖတှာ်လမ််း၊(၇)ရြ်ကွက်၊လမ််းမဖတှာမ်မ  ြို့နယ်၊ရန်ကုန်မမ  ြို့ 

၃။ Device Services Co., Ltd. 

 

 

ဦ်းတငဇ်ံဖက ှာ် 

၀၉-၄၂၁၀၀၇၀၀၁ 

၀၁-၈၆၀၃၈၈၆ 

၅/၂၀၁၀ 

၁၇-၈-၂၀၁၀ 

၅/၂၀၂၂ 

၁၆-၈-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၂၄/၂၆)၊ အခန််း (၄/ဘ-ီစ)ီ၊ ပမင််းမြ  င်ကွင််းကွန်ဒ ၊ု 

ဖတှာင်ပမင််းမြ  ငက်ွင််းလမ််း၊ တှာဖမကွကီ်း(ခ)ရြ်ကွက်၊ တှာဖမွ 

မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၄။ Today Youngster Co., Ltd. ဖဒါက်တှာဝါဝါစ န် 

၀၉-၅၁၁၄၈၇၇ 

၆/၂၀၁၁    

၁၄-၁၂-၂၀၁၁ 

၆/၂၀၂၁       

၁၃-၁၂-၂၀၂၂ 

ြထမထြ၊် ၈မ ုင၊် မမ  ြို့ပြစည်ြင်အဖ ှာက်အဦ(၂)၊ ပြည်လမ််း၊ 

မရမ််းကုန််းမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၅။ 

 

Kaung Myat Thu Co., Ltd. ဦ်းစ ု်းမင််း 

၀၉-၉၅၄၅၂၂၀၅၀ 

၇/၂၀၁၀ 

၁၇-၈-၂၀၁၀ 

၇/၂၀၂၂ 

၁၆-၈-၂၀၂၃ 

တ ုက် (ဘီ/ ၁၆)၊ အခန််း (၃)၊ အဖန ်ရထှာအ မ်ရှာ၊ (၂) 

ရြ်ကွက်၊ ကမှာရွတ်မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၆။ J-Sat General Services  

Co., Ltd. 

ဦ်းဘ ုဘ ုဖ ဝင််း 

၀၉-၈၆၁၂၀၈၆ 

၈/၂၀၁၂ 

၂၂-၁၁-၂၀၁၂ 

၈/၂၀၂၁ 

၂၁-၁၁-၂၀၂၂ 

အခန််း(၅၀၁)၊ (၅)လ ှာ၊  ှာကူရှာတှာဝါ၊ အမ တ်(၃၃၉)၊ 

ဗ ုလ်ခ  ြ်ဖအှာင် န််းလမ််း၊ဖက ှာက်တံတှာ်းမမ  ြို့နယ်၊ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 
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2/D/Company/Company (BODG &  EC)/Address & Phone  

စဉ် ကုမပဏီအမည် 
မနဖ်န်းဂ င််း 

ဒါရ က်ုတှာအမည် 

လ ုင်စငန်ြံါတ် 
န င  ်

စတငသ်ည ဖ်နေ့ 

လ ုင်စငန်ြံါတ် 
န င  ်     

သက်တမ််း 
ကုန ုံ််းသည ဖ်နေ့ 

လ ြစ်ှာ 

၇။ Executive Search Co.,Ltd. ဖဒေါ်သဉ္ဇှာမွန် 

၀၉-၄၂၁၀၂၄၅၃၇ 

၀၁-၅၃၈၅၃၄ 

၉/၂၀၁၃    

၁၅-၁၀-၂၀၁၃ 

၉/၂၀၂၂        

၁၄-၁၀-၂၀၂၃ 

အခန််း(၁၀၀၆)၊ (၁၀) လ ှာ၊ ြန််းခခံတှာဝါ၊ ဗှာ်းကရှာလမ််းန င်  

ဓမမဖစတီလမ််းဖထှာင် ၊ ဖပမနီကုန််း၊ စမ််းဖခ ှာင််းမမ  ြို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၈။ Zeal Network Services  

Co., Ltd. 

ဦ်းဖအှာငပ်မင်  

၀၉-၄၂၈၅၃၄၇၀၄ 

၁၁/၂၀၁၁  

၁၇-၁-၂၀၁၁ 

၁၁/၂၀၂၂      

၁၆-၁-၂၀၂၃ 

အမ တ်(၅၃)၊ ၃၂ လမ််း (ဖအှာကဘ်ဖလှာက်)၊ ြန််းဘဲတန််း 

မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၉။ Best Select General 

Services  Co.,  Ltd. 

ဖဒေါ်ကကည်ခြံ ်းပမင်  

၀၉-၅၀၉၁၀၆၃ 

၀၉-၅၀၄၈၇၆၈ 

၁၂/၂၀၁၁  ၁၇-

၁-၂၀၁၁ 

၁၂/၂၀၂၂      

၁၆-၁-၂၀၂၃ 

အမ တ်(၇၂-ဘ)ီ၊ ြထမထြ၊် စမ််းဖခ ှာင််းလမ််း၊ စမ််းဖခ ှာင််း 

မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၁၀။ Perfect Supply Services  

Co., Ltd. 

ဦ်းသ န််းဝင််းထွန််း 

၀၉-၅၁၀၂၀၉၄ 

၁၃/၂၀၁၁  

၁၄-၁၂-၂၀၁၁ 

၁၃/၂၀၂၁     

၁၃-၁၂-၂၀၂၂ 

အမ တ် (၁၁၈)၊ ၆-လ ှာ၊ (၂၃)လမ််း (အထက်ဘဖလှာက်)၊ 

လသှာမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၁၁။ Dream Job Myanmar  

Limited.  

ဖဒေါ်ခင်ထက်လွင် 

၀၉-၄၀၉၀၆၅၂၁၄ 

၁၅/၂၀၁၃    

၅-၁၁-၂၀၁၃ 

၁၅/၂၀၂၁       

၄-၁၁-၂၀၂၂ 

တ ုက်(၃)၊ (၅) လ ှာ၊ ဦ်းစံညွနေ့်လမ််း၊ စမ််းဖခ ှာင််းမမ  ြို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၁၂။ Shwe Depan International 

Services Co., Ltd. 

ဖဒေါ်ခင်ပမင် စ န် 

၀၉-၄၂၈၀၃၉၁၁၄ 

၀၁-၅၄၃၃၅၃ 

၁၆/၂၀၁၂   

၂၆-၈-၂၀၁၂ 

၁၆/၂၀၂၂      

၂၅-၈-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၁၀၀၄)၊ ၁၀ လ ှာ၊ ဖရွသံလွင်ကွန်ဒ ု၊ ဖအ်းရ ြ်သှာ    

(၁)လမ််း၊ တကကသ ုလ်ရ ြ်သှာလမ််းသစ်၊ ဗဟန််းမမ  ြို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 
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စဉ် ကုမပဏီအမည် 
မနဖ်န်းဂ င််း 

ဒါရ က်ုတှာအမည် 

လ ုင်စငန်ြံါတ် 
န င  ်

စတငသ်ည ဖ်နေ့ 

လ ုင်စငန်ြံါတ် 
န င  ်     

သက်တမ််း 
ကုန ုံ််းသည ဖ်နေ့ 

လ ြစ်ှာ 

၁၃။ 

 

Thu Kha Su San Services 

Co., Ltd. 

ဖဒေါ်ဥမမှာပမင်            

၀၉-၅၁၃၆၁၆၃  

၁၈/၂၀၁၃  

၁၈-၃-၂၀၁၃ 

၁၈/၂၀၂၂     

၁၇-၃-၂၀၂၃ 

တ ုက် (၅၀၆)၊ အခန််း (ဖအ-၂) (ြထမထြ်)၊ ကုန်သည်လမ််း 

န င် (၃၉)လမ််းဖထှာင် ၊ ြန််း  ု်းတန််းမ တ်တ ုင်၊ ဖက ှာက်တံတှာ်း 

မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၁၄။ Than Than Services 

Co.,Ltd. 

ဖဒေါ်သန််းသန််းစ ု်း 

၀၉-၇၃၂၄၃၁၅၀ 

၂၉/၂၀၁၃   

၁၈-၃-၂၀၁၃ 

၂၉/၂၀၂၂      

၁၇-၃-၂၀၂၃ 

အမ တ်(၁၂/အ်ီး)၊ ဖပမညထီြ်၊ (၅၅) လမ််း၊ 

ြုဇွန်ဖတှာင်မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၁၅။ Naing Htet Wai Services  

Co., Ltd. 

ဦ်းဖအှာငန် ုင် 

၀၉-၇၃၀၄၅၄၄၆ 

၃၀/၂၀၁၃   

၁၈-၃-၂၀၁၃ 

၃၀/၂၀၂၂     

၁၇-၃-၂၀၂၃ 

အမ တ်(၉၉)၊ (၄ ဖအ) လ ှာ၊ (၃၉) လမ််း (ဖအှာက်ဘဖလှာက်)၊ 

ဖက ှာက်တံတှာ်းမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၁၆။ Royal Pole Star Services  

Co., Ltd. 

ဦ်းသ န််းဖဇှာ် 

၀၉-၄၂၈၅၀၁၄၃၆ 

၀၁-၂၉၂၂၅၀ 

၃၁/၂၀၁၄   

၂၇-၆-၂၀၁၄ 

၃၁/၂၀၂၂      

၂၆-၆-၂၀၂၃ 

အခန််း(၁၂၄)၊ ၄ လ ှာ(ဘယ)်၊ (၅၇)လမ််းန င်  မဟှာဗနဓ လလမ််း 

ဖထှာင် ၊ (၂) ရြ်ကွက်၊ ြုဇွန်ဖတှာင်မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၁၇။ Achieve Career  Co., Ltd. ဦ်းဝဏဏဖက ှာ် 

၀၉-၂၅၀၁၇၂၄၆၇ 

၃၂/၂၀၁၃ 

၁၈-၃-၂၀၁၃ 

၃၂/၂၀၂၂ 

၁၇-၃-၂၀၂၃ 

အမ တ်(၂၈)၊ အင််းယှာ်းလမ််း၊ (၁၀)ရြ်ကွက်၊ ကမှာရွတ် 

မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၁၈။ Haw Nan Services         

Co., Ltd. 

ဖဒေါ်ကကည်လဲ ဖအ်း 

၀၉-၅၀၀၀၂၈၈ 

၃၇/၂၀၁၃ 

၂၀-၃-၂၀၁၃ 

၃၇/၂၀၂၂ 

၁၉-၃-၂၀၂၃ 

တ ုက် (၅၈)၊ (၂) လ ှာ၊ ဖအ်းရ ြ်သှာ (၁) လမ််း၊ တကကသ ုလ် 

ရ ြ်သှာလမ််းသစ်၊ ဗဟန််းမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၁၉။ Global Human Resource 

Services Co., Ltd. 

ဦ်းဖဇယ လင််း 

၀၉-၅၁၅၂၆၉၉ 

၃၈/၂၀၁၃ 

၂၅-၃-၂၀၁၃ 

၃၈/၂၀၂၂ 

၂၄-၃-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၂၈၉၇/ ၂၈၉၈)၊ စက်မှိုြတ်လမ််း၊ ဖတှာင်ဒဂံုဇုန် (၂)၊ 

(၆၃) ရြ်ကွက်၊ ဖတှာင်ဒဂံုမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 
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လ ြစ်ှာ 

၂၀။ Han Mya International  

Co., Ltd. 

ဖဒေါ်မ   ်းသဇင်ဟန်  

၀၉-၄၂၀၁၂၄၀၁၀ 

၄၀/၂၀၁၃ 

၇-၈-၂၀၁၃ 

၄၀/၂၀၂၂ 

၆-၈-၂၀၂၃ 

အမ တ်(၅/၅)၊ အခန််း(၂၁)၊ ဒုတ ယထြ်၊ 

ဖရွှေအုန််းြင်အ မ်ရှာ(၅)၊  ရန်ဖအှာင(်၆)လမ််းအနီ၊ 

ရန်ကင််းမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၂၁။ Myat Thit Oo  Co., Ltd. ဖဒေါ်သင််းသင််းသွယ် 

၀၉-၅၁၁၃၅၁၈ 

၄၅/၂၀၁၃ 

၂၀-၁၁-၂၀၁၃ 

၄၅/၂၀၂၁ 

၁၉-၁၁-၂၀၂၂ 

အမ တ် (၇၂)၊ ခ င််းတွင််းလမ််း၊ ကမှာရွတ်မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။  

၂၂။ Dagon Glory Co., Ltd. ဦ်းမ   ်းပမင် ဖက ှာ် 

၀၉-၂၅၂၅၆၆၆၆၂ 

၄၈/၂၀၁၄ 

၂၆-၆-၂၀၁၄ 

၄၈/၂၀၂၂ 

၂၅-၆-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၂၃/စ)ီ၊ ရ မ််းကုန််းလမ််း၊ ဖပမနီကုန််း၊ စမ််းဖခ ှာင််း 

မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၂၃။ Myanmar Human Capital 

Solutions Co., Ltd. 

ဖဒေါ်ဖနဇှာလင််း 

၀၉-၇၇၄၉၁၂၅၆၂ 

၀၉-၂၅၆၁၈၂၃၁၄ 

၅၆/၂၀၁၄ 

၁၇-၁၀-၂၀၁၄ 

၅၆/၂၀၂၂ 

၁၆-၁၀-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၆၀၅)၊ (၅) လ ှာ၊ အဖ ှာင် (၁၇)၊  MICT Park၊ 

လ ှိုငမ်မ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၂၄။ JPE Everest Recruitment 

Co., Ltd.  

ဖဒေါ်စြယ်ဖအှာင် 

၀၉-၉၇၃၂၀၂၈၂၃ 

၀၁-၅၁၂၈၈၇ 

၅၈/၂၀၁၄    

၃-၁၁-၂၀၁၄ 

၅၈/၂၀၂၁ 

၂-၁၁-၂၀၂၂ 

အမ တ်(၄၉၇)၊ြထမထြ်၊အဖ ှာက်အဦ(အ်ီး)၊ဒ ုင််းမွန််း ကွန်ဒ ု၊ 

(၈)ရြ်ကွက်၊ ပြည်လမ််း၊ ကမှာရွတ်မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၂၅။ Asia Myanmar Treasure 

Source Services Co., Ltd. 

ဖဒါဟံုရ န််းက ်ီး(ခ) 

ဖဒေါ်သူဇှာ 

၀၉-၉၆၂၇၅၉၁၃၀ 

၅၉/၂၀၁၄ 

၅-၁၁-၂၀၁၄ 

၅၉/၂၀၂၁ 

၄-၁၁-၂၀၂၂ 

အမ တ် (၅၄)၊ Eastern Business Center၊ (၅) လ ှာ၊ 

ဖလ်းဖထှာင် ကန်လမ််း၊သင်္ဃန််းကျွန််းမမ  ြို့နယ်၊ရန်ကုန်မမ  ြို့ 
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စဉ် ကုမပဏီအမည် 
မနဖ်န်းဂ င််း 

ဒါရ က်ုတှာအမည် 

လ ုင်စငန်ြံါတ် 
န င  ်

စတငသ်ည ဖ်နေ့ 

လ ုင်စငန်ြံါတ် 
န င  ်     

သက်တမ််း 
ကုန ုံ််းသည ဖ်နေ့ 

လ ြစ်ှာ 

၂၆။ 

 

MIRC Co., Ltd. 

 

ဖဒေါ်အ အ ဖခ ှာ 

၀၉-၄၅၀၀၅၇၉၃၇ 

၆၂/၂၀၁၄     

၄-၁၂-၂၀၁၄ 

၆၂/၂၀၂၁        

၃-၁၂-၂၀၂၂ 

အခန််း (၀၃၀၂/၀၃၀၃)၊  ှာကူရှာတှာဝါ၊ ဗ ုလ်ခ  ြ်ဖအှာင ်န််း 

လမ််း၊ ဖက ှာက်တံတှာ်းမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၂၇။ G A S Co., Ltd. ဖဒေါ်စန််းရတန ဖအှာင် 

၀၉-၇၈၂၁၆၅၀၈၈ 

၇၀/၂၀၁၅ 

၂၄-၃-၂၀၁၅ 

၇၀/၂၀၂၂ 

၂၃-၃-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၁၉/၁၃၀)၊ ရတန ြံဖုက ှာင််းလမ််း၊ မရမ််းကုန််း 

မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၂၈။ Myanmar Worker 

Management Services 

Co., Ltd. 

ဦ်းဝင််းထွန််း 

၀၉-၅၀၃၅၆၈၆ 

၇၂/၂၀၁၅ 

၂၉-၆-၂၀၁၅ 

၇၂/၂၀၂၂ 

၂၈-၆-၂၀၂၃ 

တ ုက ်(ဒ)ီ၊ ဒုတ ယထြ၊် ဖရွှေအငက်ကင််းအ မ်ရှာ၊ ဖဝဇယနတ လမ််း၊ 

ဖအှာင် ုြန်ရြ်ကွက်၊ သင်္ဃန််းကျွန််းမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၂၉။ HR - Matters (Myanmar) 

Co., Ltd. 

ဦ်းမင််းထွန််း 

၀၉-၄၂၀၁၆၂၈၃၇ 

၇၄/၂၀၁၅     

၇-၈-၂၀၁၅ 

၇၄/၂၀၂၂        

၆-၈-၂၀၂၃ 

တ ုက ်(စ-ီ၁)၊ အခန််း (၃၁၄)၊ ဖရွှေဟသဃှာလမ််း၊ ဖရွှေဟသဃှာကွန်ဒ ု၊  

လ ှိုငမ်မ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။  

၃၀။ Super S Solution Co., Ltd. ဦ်းဝမ််းထက်ဖအှာင် 

၀၉-၂၀၁၀၈၄၃ 

၇၆/၂၀၁၅ 

၅-၁၀-၂၀၁၅ 

၇၆/၂၀၂၂ 

၄-၁၀-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၇၇)၊  (၆၈) လမ််း ၊ (၃၃) လမ််းန င်  (၃၄) လမ််းကကှာ်း၊  

ခ မ််းဖအ်းသှာစံမမ  ြို့နယ်၊ မနတဖလ်းမမ  ြို့။ 

၃၁။ MyWorld Careers Co., Ltd. ဖဒေါ်ဖမသင််းကကြူ 

၀၉-၂၅၂၀၆၄၅၀၉ 

၀၁-၆၅၆၉၆၂၃ 

၇၇/၂၀၁၅ 

၁၄-၁၀-၂၀၁၅ 

၇၇/၂၀၂၁ 

၁၃-၁၀-၂၀၂၂ 

အမ တ် (၂၇၁/၂၇၃)၊ (၂)လ ှာ၊ ဗှာ်းကရှာ်းလမ််း၊ စမ််းဖခ ှာင််း 

မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 
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စဉ် ကုမပဏီအမည် 
မနဖ်န်းဂ င််း 

ဒါရ က်ုတှာအမည် 
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ကုန ုံ််းသည ဖ်နေ့ 

လ ြစ်ှာ 

၃၂။ Carrier Worker Co., Ltd. ဦ်းဖက ှ်ာထက်ခ ုင် 

၀၉-၇၉၉၅၆၅၉၃၀ 

၈၀/၂၀၁၆ 

၁၉-၂-၂၀၁၆ 

၈၀/၂၀၂၂ 

၁၈-၂-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၁၅၅)၊  အခန််း (၃) ၊  ြထမထြ၊်  (၉) ရြ်ကွက်၊  

ဗ ုလ်ဖအှာင်ဖက ှာလ်မ််း၊ ဖက ှာက်တံတှာ်းမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၃၃။ Idealis Days Business 

Group Co., Ltd. 

ဦ်းဖအှာင်မ   ်းဦ်း 

၀၉-၄၄၀၄၀၇၉၇၈ 

၈၄/၂၀၁၆ 

၄-၄-၂၀၁၆ 

၈၄/၂၀၂၂ 

၃-၄-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၆၈၀/ဖအ)၊ ကံ ဖကှာလ်မ််း၊ (၄၁) ရြ်ကွက်၊ 

ဒဂံုမမ  ြို့သစ်ဖပမှာက်ြ ငု််း၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၃၄။ Golden Plant Services 

Co., Ltd. 

ဦ်းဖအှာင်လ စ န် 

၀၉-၅၁၀၉၄၉၂      

၀၁-၃၈၆၄၀၁ 

၈၉/၂၀၁၆ 

၂၅-၄-၂၀၁၆ 

၈၉/၂၀၂၂ 

၂၄-၄-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၁၅၇)၊ (၃) လ ှာ (ညှာ)၊  ဗ ုလ်ဖအှာင်ဖက ှာ်လမ််း၊ 

ဖက ှာက်တံတှာ်းမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၃၅။ Soe & Soe  Co., Ltd. ဦ်းစ ု်းထ ုက်           ၀၉-

၄၀၂၅၀၅၆၂၃ 

၉၅/၂၀၁၆ 

၇-၇-၂၀၁၆ 

၉၅/၂၀၂၂ 

၆-၇-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၆၃)၊ (တတ ယထြ်)၊ ဖပမနီကုန််းဖစ ်းလမ််း၊ 

ဖပမနီကုန််း(ဖပမှာက်)ရြ်ကွက်၊စမ််းဖခ ှာင််းမမ  ြို့နယ်၊ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၃၆။ That Right Road Co., Ltd. ဦ်းဖသှာင််းထူ်း 

၀၉-၄၅၆၂၀၀၂၀၀ 

၉၉/၂၀၁၆     

၈-၉-၂၀၁၆ 

၉၉/၂၀၂၂        

၇-၉-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၅၇၃)၊  သမ ုင််း (၆) လမ််း၊  (၁) ရြ်ကွက်၊ မရမ််းကုန််း 

မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၃၇။ Labour Asia Services  

Co.,  Ltd. 

ဦ်းဖမှာင်ဖမှာင်သွင်          

၀၉-၄၂၅၀၀၉၄၃၄ 

၁၀၉/၂၀၁၆   

၁၆-၁၂-၂၀၁၆ 

၁၀၉/၂၀၂၁     

၁၅-၁၂-၂၀၂၂ 

အမ တ် (၉)၊ ဖအှာင ်န််းသူရ ယလ ဖသှာင််းလမ််း၊ (၄၈/ U 10) 

ရြ်ကွက်၊ ဖပမှာက်ဒဂံုမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၃၈။ TVP Career Co., Ltd. ဦ်းဖဇယ ှာထွန််း          

၀၉-၉၇၂၂၅၁၂၂၃ 

၁၁၀/၂၀၁၆    

၂၃-၁၂-၂၀၁၆ 

၁၁၀/၂၀၂၁    

၂၂-၁၂-၂၀၂၂ 

အမ တ် (၄၃/၄၄)၊  (၆) လ ှာ၊ ကမ််းန ်းလမ််း၊ အလုံမမ  ြို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 
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၃၉။ Town Up Myanmar Japan  

Co., Ltd. 

ဖဒေါ်ဖရွှေဖရွှေဝင််း 

၀၉-၂၅၃၄၇၁၁၉၁ 

၁၁၅/၂၀၁၇ 

၃-၃-၂၀၁၇ 

၁၁၅/၂၀၂၂ 

၂-၃-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၈)၊ အခန််း (၀၀၆)၊ (၃) လ ှာ၊  ဖဝဠ ဝန် (၇) လမ််း၊ 

ဗဟ ုလမ််း၊ စမ််းဖခ ှာင််းမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၄၀။ Myint Mo Phu Pwint  
Co., Ltd. 

ဖဒေါ်ဖ ွဇငန်ွယဦ််း 
၀၉-၄၂၀၁၁၇၅၆၆ 

၁၂၂/၂၀၁၇ 

၂၅-၅-၂၀၁၇ 

၁၂၂/၂၀၂၂ 

၂၄-၅-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၇)၊ (၄) လ ှာ၊  အခန််းအမ တ် (၄-ဖအ)၊ (၉) ရြ်ကွက်၊ 

ြုဇွန်ဖတှာင်မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၄၁။ Quantum Talent 
Myanmar Co., Ltd. 

ဖဒေါ်ဇင်မှာမ   ်းပမတ် 
၀၉-၅၀၇၄၀၄၈ 

၁၂၄/၂၀၁၇ 

၂၅-၇-၂၀၁၇ 

၁၂၄/၂၀၂၂ 

၂၄-၇-၂၀၂၃ 

အမ တ်(၁၄)၊ ြထမထြ်၊ (၈၈) လမ််း၊ မဂဃလှာဖတှာင်ညွန်ေ့ 
မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၄၂။ Kaung Lin Khant Co., Ltd ဖဒေါ်ဝါဝါမင််း 

၀၉-၅၀၅၂၄၄၆ 

၁၂၉/၂၀၁၇ 

၁၇-၁၀-၂၀၁၇ 

၁၂၉/၂၀၂၂    

၁၆-၁၀-၂၀၂၃ 

တ ုက ် (ဒ-ီ၁)၊ အခန််း (၁၀၅)၊ ဒယ်လတ်ှာြလှာဇှာ၊ အမ တ် 

(၂၄၇/၂၆၉)၊ ဖရွှေဂံုတ ုင်လမ််း (အလယ်)၊ ဗဟန််းမမ  ြို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၄၃။ Golden ICT Solutions  

Co., Ltd. 

ဦ်းသန််းထွန််း 

၀၉-၅၁၄၃၀၃၀ 

၁၃၆/၂၀၁၇ 

၂၈-၁၂-၂၀၁၇ 

၁၃၆/၂၀၂၁ 

၂၇-၁၂-၂၀၂၂ 

အမ တ် (၂၇၄)၊ ြထမထြ်၊ ဖအှာငဖ်ဇယ လမ််း၊ (၂) ရြ်ကွက်၊ 

မရမ််းကုန်မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။  

၄၄။ Asia Speed General 
Service Co., Ltd. 

ဦ်းထွန််းထွန််းဖအှာင် 
၀၉-၇၉၈၈၈၈၈၈၈ 

၁၃၇/၂၀၁၈ 
၁၃-၂-၂၀၁၈ 

၁၃၇/၂၀၂၂ 
၁၂-၂-၂၀၂၃ 

အခန််း (၄)၊ ရတန တ ုင််းပြည်အ မ်ရှာ၊  လမ််း (၃၀)၊ (၅၈) လမ််း 
န င်  (၅၉) လမ််းကကှာ်း၊ ခ မ််းဖအ်းသှာစံမမ  ြို့နယ်၊ မနတဖလ်းမမ  ြို့။ 

၄၅။ Isshin  International  
Co., Ltd. 

ဦ်းသန််းန ုငစ် ု်း 
၀၉-၄၂၀၀၀၆၁၇၃ 

၀၁-၁၂၉၇၁၉၄ 

၁၃၉/၂၀၁၈       
၂-၄-၂၀၁၈ 

၁၃၉/၂၀၂၂ 
၁-၄-၂၀၂၃ 

တ ုက ် (၁၀၇)၊  ၅-လ ှာ ၊ လမ််း ၅၀ အလယ်ဘဖလှာက်၊ 
ြုဇွန်ဖတှာင်မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 
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2/D/Company/Company (BODG &  EC)/Address & Phone  

စဉ် ကုမပဏီအမည် 
မနဖ်န်းဂ င််း 

ဒါရ က်ုတှာအမည် 

လ ုင်စငန်ြံါတ် 
န င  ်

စတငသ်ည ဖ်နေ့ 

လ ုင်စငန်ြံါတ် 
န င  ်     

သက်တမ််း 
ကုန ုံ််းသည ဖ်နေ့ 

လ ြစ်ှာ 

၄၆။ Job Link Co., Ltd. ဦ်း  လစ် 
၀၉-၇၈၇၉၉၆၉၉၈ 

၁၄၇/၂၀၁၈ 

၁၀-၇-၂၀၁၈ 

၁၄၇/၂၀၂၂ 

၉-၇-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၆၄၉)၊  (၃၇) လမ််း၊ (၇၆) လမ််းန င်  (၇၇) လမ််းကကှာ်း၊ 
ဖဟမမှာလှာဖပမှာကရ်ြ်ကွက်၊ မနတဖလ်းမမ  ြို့။ 

၄၇။ Nextep Career Co., Ltd. ဦ်းဖက ှ်ာမင််းထွန််း 
၀၉-၉၇၅၇၃၅၈၈၈ 
၀၉-၉၆၉၉၂၈၆၁၂ 

၁၄၉/၂၀၁၈  
၉-၈-၂၀၁၈ 

၁၄၉/၂၀၂၂     
၈-၈-၂၀၂၃ 

အမ တ်(၁၃၇)၊ ယူနတီတှာဝါ၊ ကန်ဖတှာက်ကီ်း က်အပခမ််း၊ YS2၊ 
ကန်ဖတှာက်ကီ်းရ ြ်မွန်၊ ကန်ဖပမှာက်ရြ်ကွက်၊ အထက်ြန််း  ု်း 
တန််းလမ််း၊ မဂဃလှာဖတှာငည်ွနေ့်မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၄၈။ Top HR Solutions Co., Ltd ဖဒေါ်ဖမှာဖ်မှာ်ထွန််း 
၀၉-၅၀၈၀၄၇၅ 

၁၅၀/၂၀၁၈  

၉-၁၀-၂၀၁၈ 

၁၅၀/၂၀၂၂     

၈-၁၀-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၂၇၂)၊  ြထမထြ၊် ဓနလ ှိုင်တှာဝါ၊ ပြည်လမ််း၊ 
ဖပမနီကုန််း၊ စမ််းဖခ ှာင််းမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၄၉။ Wathan Oo Co., Ltd. ဦ်းသန််းဖဇှာ်ဦ်း 
၀၉-၇၆၆၇၅၇၁၄၅ 

၁၅၁/၂၀၁၈ 
၃၁-၁၀-၂၀၁၈ 

၁၅၁/၂၀၂၁ 
၃၀-၁၀-၂၀၂၂ 

အမ တ် (၁၆၅)၊ (၄) လ ှာ (ဘ)ီ၊ (၄၆) လမ််း၊ ဗ ုလ်တဖထှာင် 
မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၅၀။ Hsar Ka Hsaw Co., Ltd. ဦ်းဖစှာရဲဝင််းကကည် 
၀၉-၇၉၉၈၁၀၇၄၇ 

၁၅၄/၂၀၁၈ 
၄-၁၂-၂၀၁၈ 

၁၅၄/၂၀၂၁ 
  ၃-၁၂-၂၀၂၂ 

အမ တ် (၁၈၀၇-ဘီ)၊ ဖအှာငဖ်ဇယ  (၆) လမ််း၊ ထ/ ၄၃ (၁၆) 
ရြ်ကွက်၊ ဖလ ှ်ာကှာ်းရွှာ၊ ဖရွှေပြည်သှာမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၅၁။ BIB Co., Ltd. ဦ်းဖက ှ်ာစ ု်းန ုင် 
၀၉-၄၅၀၅၃၇၃၉၄ 

၁၅၅/၂၀၁၉ 
၁၁-၁-၂၀၁၉ 

၁၅၅/၂၀၂၂ 
၁၀-၁-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၈၁၅)၊  နီလှာလမ််း၊  (၃၆) ရြ်ကွက်၊ ဒဂံုမမ  ြို့သစ် 
(ဖပမှာက်ြ ုင််း)၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၅၂။ 40HRS (Myanmar)        
Co., Ltd. 

ဦ်းကကညန် ုင် 
၀၉-၇၈၂၇၃၂၄၈၇ 

၁၅၆/၂၀၁၉ 
၁၄-၃-၂၀၁၉ 

၁၅၆/၂၀၂၂ 
၁၃-၃-၂၀၂၃ 

တ ုက်အမ တ် (၄၅၆/၄၅၈)၊ အခန််း (၅ ဘီ)၊ (၅) လ ှာ၊ 
Riverside Residence Condo၊ ကမ််းန ်းလမ််းန င ် 
လမ််းမဖတှာ်လမ််းဖထှာင ်၊ လသှာမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 
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စဉ် ကုမပဏီအမည် 
မနဖ်န်းဂ င််း 

ဒါရ က်ုတှာအမည် 

လ ုင်စငန်ြံါတ် 
န င  ်

စတငသ်ည ဖ်နေ့ 

လ ုင်စငန်ြံါတ် 
န င  ်     

သက်တမ််း 
ကုန ုံ််းသည ဖ်နေ့ 

လ ြစ်ှာ 

၅၃။ Golden Myanmar 
Manpower  Co., Ltd. 

ဖဒေါ်နန််းဖစှာဖထွ်း 
၀၉-၄၅၇၇၄၁၅၀၂ 

၁၆၀/၂၀၁၉    ၈-
၅-၂၀၁၉ 

၁၆၀/၂၀၂၂     
၇-၅-၂၀၂၃ 

အခန််း (၁၀-စ)ီ၊ တှာဝါ-၂၊ သီရ ရ ြ်သှာကနွ်ဒ ု၊ ဖတှာ်ဝငလ်မ််း၊ 
မရမ််းကုန််းမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၅၄။ Super Venture Co., Ltd. ဖဒေါ်လဲ ရည်မွန်ပမင ် 
၀၉-၅၄၁၂၃၀၀ 

၁၆၁/၂၀၁၉ 

၁၆-၅-၂၀၁၉ 

၁၆၁/၂၀၂၂ 

၁၅-၅-၂၀၂၃ 

တ ုက် (၁)၊ အခန််း (၄ ဖအ)၊ မ ု်းဖကှာင််းလမ််း၊ (၁၄) ရြ်ကွက်၊ 
ရန်ကင််းမမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၅၅။ Awba Paing Labour 
Supply (Local) Co., Ltd. 

ဦ်းဩဘှာြ ုင် 
၀၉-၄၂၈၀၁၈၄၄၂ 

၁၆၄/၂၀၁၉     
၉-၇-၂၀၁၉ 

၁၆၄/၂၀၂၂     
၈-၇-၂၀၂၃ 

အမ တ်(၄၉)၊ ပမဖတှာင်ဝန်ကကီ်း၊ ဦ်းမ ှိုလမ််း၊ ဇုန်(၁)၊လ ှိုင်သှာယှာ 
မမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၅၆။ Unidelta Employment 

Services Limited. 

ဦ်းသန််းဦ်း 

၀၉-၅၁၁၆၃၅၁ 

၁၆၆/၂၀၁၉  ၁၈-

၇-၂၀၁၉ 

၁၆၆/၂၀၂၂   

၁၇-၇-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၈၄)၊ (၂) လ ှာ၊ ြန််းလ ှိုငလ်မ််း၊ စမ််းဖခ ှာင််းမမ  ြို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၅၇။ Forever Glory Co., Ltd. 

 

ဦ်းဖကဖအှာငထ်ွန််း 

၀၉-၄၂၀၃၂၀၂၀၂ 

၁၇၀/၂၀၁၉ 

၂၀-၈-၂၀၁၉ 

၁၇၀/၂၀၂၂   

၁၉-၈-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၁၁-အမ်)၊ မဟှာမမ  ငလ်မ််း၊ စမ််းဖခ ှာင််းမမ  ြို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၅၈။ Win Pyae Shan Co., Ltd. ဖဒေါ်မှာမှာစ ု်း 

၀၉-၆၉၈၇၃၆၃၉၅ 

၁၇၁/၂၀၁၉  

၃-၉-၂၀၁၉ 

၁၇၁/၂၀၂၂      

၂-၉-၂၀၂၃ 

အခန််း (ဖအ-၃)၊ (ဖအ) ရုံ၊ ြထမထြ၊် လ ှိုငပ်မစ်လမ််း၊ 

ဖ ်းကုန််းအဖန က်ရြ်ကွက်၊ အင််းစ န်လမ််းမကကီ်း၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၅၉။ MMIT Consulting Co., Ltd. ဦ်းရန်မ   ်းဖအှာင် 

၀၉-၄၅၁၃၁၀၅၀၆ 

၁၇၃/၂၀၁၉ 

၂၀-၉-၂၀၁၉ 

၁၇၃/၂၀၂၂ 

၁၉-၉-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၁၆၉/၇ဘီ)၊ အမ်ဘီတီကွန်ဒ ၊ု အင််းစ န်လမ််းမ၊ 

လ ှိုငမ်မ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 
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၆၀။ Shwe Poe Thar Co., Ltd. ဦ်းတငဖ်အှာငဝ်င််း 

၀၉-၇၈၅၁၄၈၅၅၇ 

၁၇၄/၂၀၁၉     

၂-၁၀-၂၀၁၉ 

၁၇၄/၂၀၂၂      

၁-၁၀-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၁၄ / ၅ / ၂၈၃)၊ ဖနမ   ်းဖက ှာ်သူလမ််း၊  ဖရွှေဖြါက်ကံ 

(၁၄) ရြ်ကွက်၊ ဖရွှေဖြါက်က၊ံ ဖပမှာက်ဉကကလှာြမမ  ြို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၆၁။  Arrow Job Co., Ltd. ဖဒေါ်ခင်မီမီလ ှိုင် 

၀၉-၄၂၇၆၃၉၅၉၁ 

၁၇၈/၂၀၂၀   

၂၉-၁-၂၀၂၀ 

၁၇၈/၂၀၂၂    

၂၈-၁-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၇/ဖအ)၊ ဖစျ ျ်းလမ််း၊ (၅)ရြ်ကွက်၊ 

ြုဇွန်ဖတှာင်မမ  ြို့နယ် ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၆၂။ Pwint Phyu Local 

Employment Agency 

Limited. 

ဖဒေါ်န င််းဝတ်မံှိုဦ်း 

၀၉-၈၉၇၂၂၂၅၅၉ 

၁၈၂/၂၀၂၀ 

၂၂-၆-၂၀၂၀ 

၁၈၂/၂၀၂၂ 

၂၁-၆-၂၀၂၃ 

အမ တ် (စ)ီ၊ (၅) လ ှာ၊ လ သီတှာအ မ်ရှာ၊ မရမ််းကုန််းမမ  ြို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၆၃။ 
 

La Yaung Co., Ltd. ဖဒေါ်အ အ ဖအှာင် 

၀၉-၄၂၈၁၅၆၅၆၆ 

၁၈၄/၂၀၂၀ 

၂၂-၆-၂၀၂၀ 

၁၈၄/၂၀၂၂ 

၂၁-၆-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၅၈/၃ဖအ)၊ (၂) လ ှာ၊ အတု်က င််းဘူတှာရံုလမ််း၊ (၁၆) 

ရြ်ကွက်၊ လ ှိုငမ်မ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၆၄။ Inai General Services  

Co., Ltd. 

ဦ်းသူရ န်စံ 

၀၉-၄၂၅၀၂၀၂၁၇ 

၁၈၇/၂၀၂၀ 

၂၄-၆-၂၀၂၀ 

၁၈၇/၂၀၂၂ 

၂၃-၆-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၄၃)၊ (၃) လ ှာ၊ ဖဒါြံုသဖဘဃှာက င််းလမ််း၊ ယမံုန  (၂) 

ရြ်ကွက်၊ ဖဒါြံမုမ  ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၆၅။ Activo Co., Ltd. ဦ်းဖသှာင််းထက်စ ု်း 

၀၉-၇၉၃၈၉၀၆၃၆ 

၁၈၈/၂၀၂၀ 

၆-၇-၂၀၂၀ 

၁၈၈/၂၀၂၂ 

၅-၇-၂၀၂၃ 

အမ တ် (၄၁)၊ မဂဃလှာလမ််း၊ (၈) ရြ်ကွက်၊ ကမှာရွတ်မမ  ြို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်မမ  ြို့။ 

၆၆။ HR Recruit Limited 

 

ဦး ထက်အ ောင်အက  ော် 

၀၉-၂၀ ၀၀၃ ၄၇ 

၁၉၁/၂၀၂၁           

၂-၆-၂၀၂၁        

၁၉၁/၂၀၂ ၂           

၁-၆-၂၀၂၃        

Level 4&5၊  မှတ် (၈၅)၊ ဓမမအ ေတ ီလမ်းန ှင ် 

ဦး ဝိေောရလမး်အ ထောင ်၊ ေ မ်းအ  ောင်းမမိ ြို့ န ယ်၊ ရန ်ကုန်မမိ ြို့။ 
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2/D/Company/Company (BODG &  EC)/Address & Phone  

စဉ် ကုမပဏီအမည် 
မနဖ်န်းဂ င််း 

ဒါရ က်ုတှာအမည် 

လ ုင်စငန်ြံါတ် 
န င  ်

စတငသ်ည ဖ်နေ့ 

လ ုင်စငန်ြံါတ် 
န င  ်     

သက်တမ််း 
ကုန ုံ််းသည ဖ်နေ့ 

လ ြစ်ှာ 

၆၇။ Magnate Job Myanmar 

Co., Ltd 

 

အ ေါ်နှင်း  အိက ော် 

၀၉-၉၆၈၁၇ ၄၂၂၇ 

၀၉-၅၁၀၇၁၉ ၄ 

၁၉၂/၂၀ ၂၁           

၁၆-၁၁-၂၀၂၁        

၁၉၂/၂၀ ၂၁           

၁၅-၁၁-၂၀၂၂        

 မှတ် (၄၉)၊ ဣေ ဆောသ ယ လမး်၊ အက ောကအ် မော ငး်၊ 

ပုသိမ် ညွန ်ေံ ပရပ် ကွက်၊  တ ောအမမွမိ ြို့န ယ်၊ ရန ်ကုန်မ မိ ြို့။ 

၆၈။ Thein Wai Yan Moe     

Co., Ltd 

အ ေါ် သီသီ သိန်း 

၀၉-၄၄၂၇ ၄၀၅ ၄၀ 

၁၉၃/၂၀ ၂၁           

၁၆-၁၁-၂၀၂၁        

၁၉၃/၂၀ ၂၁           

၁၅-၁၁-၂၀၂၂        

 မှတ် (၂၇)၊  (ဘ ီ - ၃)၊ တ တ ိယထပ၊် မောန်အ ပ (၁၆) လမး်၊  

 အရှြို့ (၃) ရပ်ကွက်၊ သော အကတ မမိ ြို့န ယ်၊ ရန ်ကုန်မမိ ြို့။  

၆၉။ Ally For Sustainable 

League Co., Ltd 

အ ေါ်ေိန်အရွှေဦး 

၀၉-၄၄၄ ၀၁၆ ၈၉၁ 

၀၉-၄၀၆ ၄၆၆၆ ၂၂ 

၁၉၄/၂၀ ၂၂          

၂၉-၆-၂၀၂၂        

၁၉၄/၂၀ ၂၂           

၂၈-၆-၂၀၂၃       

  န်း (၇ / အ )၊ (၇) လ ော၊ 95 Residence, Block 95 (Kha)၊ 

က  ိက်ဝို ငး်ဘ ုရေားလ မ်း၊ မရမ်းကုန ်းမမိ ြို့ နယ်၊ ရန ်ကုန်မမိ ြို့။  

၇၀။ Green Future Co., Ltd အ ေါ်ေန ဒာ လွင် 
၀၉-၅၁၅ ၇၃၃ ၀ 
၀၉-၇၈၀ ၀၈ ၈၈၈၈ 

၁၉၅/၂၀၂ ၂          

၁၁-၇-၂၀၂၂        

၁၉၅/၂၀၂ ၂           

၁၀-၇-၂၀၂၃       

၃-အ ၊ MTP Tower၊  မှတ် (၁၁၅)၊  ပ ည်လ မ်း၊ မရမ်းကုန ်း 

မမိ ြို့န ယ်၊ ရန ်ကုန်မမိ ြို့၊ ၁၁၀၆၂။ 

၇၁။ Job Century Co., Ltd ဦး ဇောဏထီွန်း 
၀၉-၄၃၀၆ ၈၈၃၄ 
၀၉-၉၅၀ ၂၄၃၅၁၇ 

၁၉၆/၂၀၂ ၂          

၆-၉-၂၀၂၂        

၁၉၆/၂၀၂ ၂           

၅-၉-၂၀၂၃       

 မှတ် (၃၁၆/ အ  ၃)၊ (၃) လ ော၊ က  ိ ကကဆံလ မ် း၊ အ းက ကွယ် 

ရပ်ကွက်၊ တ ောအမမွမိ ြို့န ယ် ၊ ရန ်ကုန်မမိ ြို့ ။ 

၇၂။ Royal Unicorn Co., Ltd အ ေါ်  ိ  ြူေင် 
၀၉-၅၁၆ ၄၁၇၁ 
၀၉-၉၇၀၇၅ ၈၅၆၅ 

၁၉၇/၂၀၂ ၂          

၂၇-၉-၂၀၂၂        

၁၉၇/၂၀၂ ၂           

၂၆-၉-၂၀၂၃       

 မှတ် (ဘ ီ ၁)၊ မင်းကက ီးလမ်း  မိ်ရော၊ မင်းကက ီးလမ်း၊ 

ရ ောမ အရှြို့ရပ်ကွ က်၊  င် းေ ိန်မမိ ြို့နယ်၊ ရန ်ကုန်မမိ ြို့။ 
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စဉ် ကုမပဏီအမည် 
မနဖ်န်းဂ င််း 

ဒါရ က်ုတှာအမည် 

လ ုင်စငန်ြံါတ် 
န င  ်

စတငသ်ည ဖ်နေ့ 

လ ုင်စငန်ြံါတ် 
န င  ်     

သက်တမ််း 
ကုန ုံ််းသည ဖ်နေ့ 

လ ြစ်ှာ 

၇၃။ Shae Saung Depar 
Co.,Ltd 

ဦး အဝယံ သိန်း 
၀၉-၄၀ ၀၉၀ ၃၈၃ ၈ 

၀၉-၆၉၄၄ ၄၇၀ ၂၅ 

၁၉၈/၂၀ ၂၂          

၁၄-၁၀-၂၀၂ ၂        

၁၉၈/၂၀ ၂၂           

၁၃-၁၀-၂၀၂၃       

 မှတ် (၁ ၄၂)၊ (၂) လ ော ၊ အ ောက်ကက ည ် မင်တို င် လမး်၊  လုံ 
မမိ ြို့န ယ်၊ ရန ်ကုန်မမိ ြို့။ 

 


