
 

 

ပြည်တွင််းအလုြ်အက ုင်ရ ှာဖ ွဖရ်းအက   ်းဖ ှာင် လ ငုစ်င်အရဖအဂ ငစ်ီစှာရင််း (၂၈-၂-၂၀၂၃) ထ  

စဉ် ကုမ္ပဏီအမ္ည် 
မ္န်ဖန်းဂ င််း 

ဒါရ ုက်တှာအမ္ည် 

လ ငုစ်င်နံြါတ် 

န င  ်

စတငသ်ည ်ဖနေ့ 

လ ငုစ်င်နံြါတ် 

န င  ်     

သက်တမ္််း 

ကုန် ံု်းသည ်ဖနေ့ 

လ ြ်စှာ 

၁။ Nwe Yoe Co., Ltd. ဦးက   ျော်စ  းထွဋျော် ၀၉-

၅၅၇၀၇၀၀ 

၁/၂၀၁၀ 

၂၈-၅-၂၀၁၀ 

၁/၂၀၂၂၂၇-၅-

၂၀၂၃ 

အခနျော်း(၉၀၃)၊၉ထပျော်၊အမှတျော်(၂၇၂)၊ပပညျော်လမျော်း၊ဓနလှိုငျော်တ 

ဝါ၊စမျော်းကခ  ငျော်းမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၂။ Ray Manpower 

ServicesCo., Ltd. 

ဦးခငျော်ကမ ငျော်သနျော်း 

၀၉-၇၇၅၁၆၆၆၅၇ 

၂/၂၀၁၀ 

၂၈-၅-၂၀၁၀ 

၂/၂၀၂၂၂၇-၅-

၂၀၂၃ 

အမှတျော် (၇/ကအ)၊ (စ)ီဘကလ  ျော်၊ကည ငျော်ပငျော်ကလးပလ ဇ ၊ 

လမျော်းမကတ ျော်လမျော်း၊(၇)ရပျော် ွ ျော်၊လမျော်းမကတ ျော်မမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်

မမ  ြို့ 

၃။ Device Services Co., Ltd. 

 

 

ဦးတငျော်ဇကံ   ျော် 

၀၉-၄၂၁၀၀၇၀၀၁ 

၀၁-၈၆၀၃၈၈၆ 

၅/၂၀၁၀ 

၁၇-၈-၂၀၁၀ 

၅/၂၀၂၂ 

၁၆-၈-၂၀၂၃ 

အမှတျော် (၂၄/၂၆)၊အခနျော်း (၄/ဘီ-

စ)ီ၊ပမငျော်းမပ  ငျော် ွငျော်း ွနျော်ဒ  ၊ကတ ငျော်ပမငျော်းမပ  ငျော် ွငျော်းလမျော်း၊တ ကမွ

က ီး(ခ)ရပျော် ွ ျော်၊တ ကမွမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၄။ Today Youngster Co., Ltd. ကဒါ ျော်တ ဝါဝါစ နျော်၀

၉-၅၁၁၄၈၇၇ 

၆/၂၀၁၁၁၄-

၁၂-၂၀၁၁ 

၆/၂၀၂၂  ၁၃-

၁၂-၂၀၂၃ 

ပထမထပျော်၊၈မ  ငျော်၊မမ  ြို့ပပစညျော်ပငျော်အကဆ  ျော်အဦ(၂)၊ပပညျော်လမျော်း

၊မရမျော်း  နျော်းမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၅။ 

 

Kaung Myat Thu Co., Ltd. ဦးစ  းမငျော်း 

၀၉-၉၅၄၅၂၂၀၅၀ 

၇/၂၀၁၀ 

၁၇-၈-၂၀၁၀ 

၇/၂၀၂၂ 

၁၆-၈-၂၀၂၃ 

တ   ျော် (ဘီ/ ၁၆)၊ အခနျော်း (၃)၊ အကန ျော်ရထ အ မျော်ရ ၊ (၂) 

ရပျော် ွ ျော်၊  မ ရွတျော်မမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 
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စဉ် ကုမ္ပဏီအမ္ည် 
မ္န်ဖန်းဂ င််း 

ဒါရ ုက်တှာအမ္ည် 

လ ငုစ်င်နံြါတ် 

န င  ်
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န င  ်     

သက်တမ္််း 

ကုန် ံု်းသည ်ဖနေ့ 

လ ြ်စှာ 

၆။ J-Sat General Services  

Co., Ltd. 

ဦးဘ  ဘ  ကေဝငျော်း 

၀၉-၉၇၁၈၁၄၂၃၂ 

၈/၂၀၁၂ 

၂၂-၁၁-၂၀၁၂ 

၈/၂၀၂၂ 

၂၁-၁၁-၂၀၂၃ 

အခနျော်း(၅၀၁)၊(၅)လ  ၊ဆ  ူရ တ ဝါ၊အမှတျော်(၃၃၉)၊ဗ  လျော်ခ  

ပျော်ကအ ငျော်ဆနျော်းလမျော်း၊က    ျော်တံတ းမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၇။ Executive Search Co.,Ltd. ကဒေါ်သဉ္ဇ မွနျော် 

၀၉-၄၂၁၀၂၄၅၃၇ 

၀၁-၅၃၈၅၃၄ 

၉/၂၀၁၃၁၅-

၁၀-၂၀၁၃ 

၉/၂၀၂၂၁၄-

၁၀-၂၀၂၃ 

အခနျော်း(၁၀၀၆)၊(၁၀) 

လ  ၊ပနျော်းပခံတ ဝါ၊ဗ း ရ လမျော်းနှငျော့််ဓမမကစတီလမျော်းကထ ငျော့််၊

ကပမနီ  နျော်း၊စမျော်းကခ  ငျော်းမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၈။ Zeal Network Services  

Co., Ltd. 

ဦးကအ ငျော်ပမငျော့်် 

၀၉-၄၂၈၅၃၄၇၀၄ 

၁၁/၂၀၁၁၁၇-

၁-၂၀၁၁ 

၁၁/၂၀၂၃၁၆-

၁-၂၀၂၄ 

အမှတျော်(၅၃)၊၃၂လမျော်း 

(ကအ  ျော်ဘကလ  ျော်)၊ပနျော်းဘဲတနျော်းမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၉။ Best Select General 

Services  Co.,  Ltd. 

ကဒေါ်က ညျော်ပပ ံးပမငျော့်် 

၀၉-၅၀၉၁၀၆၃ 

၀၉-၅၀၄၈၇၆၈ 

၁၂/၂၀၁၁၁၇-

၁-၂၀၁၁ 

၁၂/၂၀၂၃ ၁၆-

၁-၂၀၂၄ 

အမှတျော်(၇၂-

ဘီ)၊ပထမထပျော်၊စမျော်းကခ  ငျော်းလမျော်း၊စမျော်းကခ  ငျော်းမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  

နျော်မမ  ြို့။ 

၁၀။ Perfect Supply Services  

Co., Ltd. 

ဦးသ နျော်းဝငျော်းထွနျော်း 

၀၉-၅၁၀၂၀၉၄ 

၁၃/၂၀၁၁၁၄-

၁၂-၂၀၁၁ 

၁၃/၂၀၂၂  ၁၃-

၁၂-၂၀၂၃ 

အမှတျော် (၁၁၈)၊၆-လ  ၊ (၂၃)လမျော်း 

(အထ ျော်ဘကလ  ျော်)၊လသ မမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 
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စဉ် ကုမ္ပဏီအမ္ည် 
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၁၁။ Shwe DepanInternational 

Services Co., Ltd. 

ကဒေါ်ခငျော်ပမငျော့််စ နျော် 

၀၉-၄၂၈၀၃၉၁၁၄ 

၀၁-၅၄၃၃၅၃ 

၁၆/၂၀၁၂၂၆-

၈-၂၀၁၂ 

၁၆/၂၀၂၂ ၂၅-

၈-၂၀၂၃ 

အမှတျော် (၁၀၀၄)၊ ၁၀ လ  ၊ ကရွသံလွငျော် ွနျော်ဒ  ၊ ကအးရ ပျော်သ     

(၁)လမျော်း၊ တ ကသ  လျော်ရ ပျော်သ လမျော်းသစျော်၊ ဗဟနျော်းမမ  ြို့နယျော်၊ 

ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၁၂။ Thu Kha Su San Services 

Co., Ltd. 

ကဒေါ်ဥမမ ပမငျော့််၀၉-

၅၁၃၆၁၆၃ 

၁၈/၂၀၁၃၁၈-

၃-၂၀၁၃ 

၁၈/၂၀၂၂ ၁၇-

၃-၂၀၂၃ 

တ   ျော် (၅၀၆)၊အခနျော်း(ကအ-၂) 

(ပထမထပျော်)၊  နျော်သညျော်လမျော်းနှငျော့််(၃၉)လမျော်းကထ ငျော့််၊ပနျော်းဆ  း

တနျော်းမှတျော်တ  ငျော်၊က    ျော်တံတ းမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၁၃။ 

 

ThanThan Services 

Co.,Ltd. 

ကဒေါ်သနျော်းသနျော်းစ  း 

၀၉-၇၃၂၄၃၁၅၀ 

၂၉/၂၀၁၃၁၈-

၃-၂၀၁၃ 

၂၉/၂၀၂၂၁၇-၃-

၂၀၂၃ 

အမှတျော်(၁၂/အီး)၊ကပမညီထပျော်၊ 

(၅၅)လမျော်း၊ပ ဇွနျော်ကတ ငျော်မမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၁၄။ Naing Htet Wai Services  

Co., Ltd. 

ဦးကအ ငျော်န  ငျော် 

၀၉-၇၃၀၄၅၄၄၆ 

၃၀/၂၀၁၃၁၈-

၃-၂၀၁၃ 

၃၀/၂၀၂၂၁၇-

၃-၂၀၂၃ 

အမှတျော်(၉၉)၊ (၄ကအ)လ  ၊ (၃၉)လမျော်း 

(ကအ  ျော်ဘကလ  ျော်)၊က    ျော်တံတ းမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၁၅။ Royal Pole Star Services  

Co., Ltd. 

ဦးသ နျော်းကဇ ျော် 

၀၉-၄၂၈၅၀၁၄၃၆ 

၀၁-၂၉၂၂၅၀ 

၃၁/၂၀၁၄၂၇-

၆-၂၀၁၄ 

၃၁/၂၀၂၂ ၂၆-

၆-၂၀၂၃ 

အခနျော်း(၁၂၄)၊၄လ  (ဘယျော်)၊ 

(၅၇)လမျော်းနှငျော့််မဟ ဗနဓ လလမျော်းကထ ငျော့််၊ 

(၂)ရပျော်  ွျော်၊ပ ဇွနျော်ကတ ငျော်မမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 
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ဒါရ ုက်တှာအမ္ည် 

လ ငုစ်င်နံြါတ် 
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၁၆။ Achieve Career  Co., Ltd. ဦးဝဏ္ဏက   ျော် 

၀၉-၂၅၀၁၇၂၄၆၇ 

၃၂/၂၀၁၃ 

၁၈-၃-၂၀၁၃ 

၃၂/၂၀၂၂ 

၁၇-၃-၂၀၂၃ 

အမှတျော်(၂၈)၊အငျော်းယ းလမျော်း၊ 

(၁၀)ရပျော် ွ ျော်၊ မ ရွတျော်မမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၁၇။ HawNan ServicesCo., Ltd. ကဒေါ်က ညျော်လဲ့်ကအး 

၀၉-၅၀၀၀၂၈၈ 

၃၇/၂၀၁၃ 

၂၀-၃-၂၀၁၃ 

၃၇/၂၀၂၂ 

၁၉-၃-၂၀၂၃ 

တ   ျော် (၅၈)၊ (၂) 

လ  ၊ကအးရ ပျော်သ (၁)လမျော်း၊တ ကသ  လျော်ရ ပျော်သ လမျော်းသစျော်၊ဗ

ဟနျော်းမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၁၈။ Global Human Resource 

Services Co.,Ltd. 

ဦးကဇယ လငျော်း 

၀၉-၅၁၅၂၆၉၉ 

၃၈/၂၀၁၃ 

၂၅-၃-၂၀၁၃ 

၃၈/၂၀၂၂ 

၂၄-၃-၂၀၂၃ 

အမှတျော် (၂၈၉၇/ ၂၈၉၈)၊ စ ျော်မှုပတျော်လမျော်း၊ ကတ ငျော်ဒဂ ံဇ နျော် 

(၂)၊ (၆၃) ရပျော်  ွျော်၊ ကတ ငျော်ဒဂ ံမမ  ြို့နယျော်၊ ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၁၉။ Han Mya International  

Co., Ltd. 

ကဒေါ်မေ  းသဇငျော်ဟနျော် 

၀၉-၄၂၀၁၂၄၀၁၀ 

၄၀/၂၀၁၃ 

၇-၈-၂၀၁၃ 

၄၀/၂၀၂၂ 

၆-၈-၂၀၂၃ 

အမှတျော်(၅/၅)၊အခနျော်း(၂၁)၊ဒ တ ယထပျော်၊ကရ အ နျော်းပငျော်အ မျော်ရ (

၅)၊ရနျော်ကအ ငျော်(၆)လမျော်းအနီ၊ရနျော် ငျော်းမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၂၀။ Myat Thit Oo  Co., Ltd. ကဒေါ်သငျော်းသငျော်းသွယျော် 

၀၉-၅၁၁၃၅၁၈ 

၄၅/၂၀၁၃ 

၂၀-၁၁-၂၀၁၃ 

၄၅/၂၀၂၂ 

၁၉-၁၁-၂၀၂၃ 

အမှတျော်(၇၂)၊ခ ငျော်းတွငျော်းလမျော်း၊ မ ရွတျော်မမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၂၁။ Dagon Glory Co., Ltd. ဦးမ   းပမငျော့််က   ျော် 

၀၉-၂၅၂၅၆၆၆၆၂ 

၄၈/၂၀၁၄ 

၂၆-၆-၂၀၁၄ 

၄၈/၂၀၂၂ 

၂၅-၆-၂၀၂၃ 

အမှတျော်(၂၃/စ)ီ၊ရှမျော်း  နျော်းလမျော်း၊ကပမနီ  နျော်း၊စမျော်းကခ  ငျော်းမမ  ြို့န

ယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 
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စဉ် ကုမ္ပဏီအမ္ည် 
မ္န်ဖန်းဂ င််း 

ဒါရ ုက်တှာအမ္ည် 

လ ငုစ်င်နံြါတ် 
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စတငသ်ည ်ဖနေ့ 
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သက်တမ္််း 

ကုန် ံု်းသည ်ဖနေ့ 

လ ြ်စှာ 

၂၂။ MyanmarHumanCapitalS

olutionsCo., Ltd. 

ကဒေါ်ကနဇ လငျော်း 

၀၉-၇၇၄၉၁၂၅၆၂ 

၀၉-၂၅၆၁၈၂၃၁၄ 

၅၆/၂၀၁၄ 

၁၇-၁၀-၂၀၁၄ 

၅၆/၂၀၂၂ 

၁၆-၁၀-၂၀၂၃ 

အမှတျော်(၆၀၅)၊(၅) လ  ၊အကဆ ငျော်(၁၇)၊  MICT 

Park၊လှိုငျော်မမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၂၃။ Asia Myanmar Treasure 

SourceServices Co., Ltd. 

ကဒါဟ ရံှနျော်း  ီး(ခ) 

ကဒေါ်သူဇ  

၀၉-၉၆၂၇၅၉၁၃၀ 

၅၉/၂၀၁၄ 

၅-၁၁-၂၀၁၄ 

၅၉/၂၀၂၂ 

၄-၁၁-၂၀၂၃ 

အမှတျော်(၅၄)၊ Eastern Business 

Center၊(၅)လ  ၊ကလးကထ ငျော့်် နျော်လမျော်း၊သ္ဃနျော်း ျွနျော်းမမ  ြို့န

ယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့ 

၂၄။ MIRC Co., Ltd. 

 

ကဒေါ်အ အ ကခ   

၀၉-၄၅၀၀၅၇၉၃၇ 

၆၂/၂၀၁၄၄-

၁၂-၂၀၁၄ 

၆၂/၂၀၂၂၃-၁၂-

၂၀၂၃ 

အခနျော်း(၀၃၀၂/၀၃၀၃)၊ဆ  ူရ တ ဝါ၊ဗ  လျော်ခ  ပျော်ကအ ငျော်ဆ

နျော်းလမျော်း၊က    ျော်တံတ းမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၂၅။ G A S Co., Ltd. ကဒေါ်စနျော်းရတန ကအ 

ငျော် 

၀၉-၇၈၂၁၆၅၀၈၈ 

၇၀/၂၀၁၅ 

၂၄-၃-၂၀၁၅ 

၇၀/၂၀၂၂ 

၂၃-၃-၂၀၂၃ 

အမှတျော်(၁၉/၁၃၀)၊ရတန ပ ံက   ငျော်းလမျော်း၊မရမျော်း  နျော်းမမ  ြို့န

ယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၂၆။ 

 

Myanmar Worker 

Management Services 

Co., Ltd. 

ဦးဝငျော်းထွနျော်း 

၀၉-၅၀၃၅၆၈၆ 

၇၂/၂၀၁၅ 

၂၉-၆-၂၀၁၅ 

၇၂/၂၀၂၂ 

၂၈-၆-၂၀၂၃ 

တ   ျော် 

(ဒီ)၊ဒ တ ယထပျော်၊ကရ အငျော်က ငျော်းအ မျော်ရ ၊ကဝဇယနတ လမျော်း၊

ကအ ငျော်ဆ ပနျော်ရပျော်  ွျော်၊သ္ဃနျော်း ျွနျော်းမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 
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၂၇။ HR - Matters (Myanmar) 

Co., Ltd. 

ဦးမငျော်းထွနျော်း 

၀၉-၄၂၀၁၆၂၈၃၇ 

၇၄/၂၀၁၅၇-

၈-၂၀၁၅ 

၇၄/၂၀၂၂၆-၈-

၂၀၂၃ 

တ   ျော်(စ-ီ

၁)၊အခနျော်း(၃၁၄)၊ကရ ဟသဃ လမျော်း၊ကရ ဟသဃ  ွနျော်ဒ  ၊လှိုငျော်မမ  ြို့န

ယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၂၈။ SuperSSolutionCo., Ltd. ဦးဝမျော်းထ ျော်ကအ ငျော် 

၀၉-၂၀၁၀၈၄၃ 

၇၆/၂၀၁၅ 

၅-၁၀-၂၀၁၅ 

၇၆/၂၀၂၂ 

၄-၁၀-၂၀၂၃ 

အမှတျော်(၇၇)၊  (၆၈)လမျော်း၊ (၃၃)လမျော်းနှငျော့်် (၃၄) လမျော်းက  း၊ 

ခ မျော်းကအးသ စံမမ  ြို့နယျော်၊မနတကလးမမ  ြို့။ 

၂၉။ MyWorld Careers Co., Ltd. ကဒေါ်ကမသငျော်းက ြူ 

၀၉-၂၅၂၀၆၄၅၀၉ 

၀၁-၆၅၆၉၆၂၃ 

၇၇/၂၀၁၅ 

၁၄-၁၀-၂၀၁၅ 

၇၇/၂၀၂၂ 

၁၃-၁၀-၂၀၂၃ 

အမှတျော်(၂၇၁/၂၇၃)၊(၂)လ  ၊ဗ း ရ းလမျော်း၊စမျော်းကခ  ငျော်းမမ  ြို့

နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၃၀။ Carrier Worker Co., Ltd. ဦးက   ျော်ထ ျော်ခ  ငျော် 

၀၉-၇၉၉၅၆၅၉၃၀ 

၈၀/၂၀၁၆ 

၁၉-၂-၂၀၁၆ 

၈၀/၂၀၂၂ 

၁၈-၂-၂၀၂၃ 

အမှတျော် (၁၅၅)၊အခနျော်း (၃) ၊ပထမထပျော်၊  (၉) ရပျော်  ွျော်၊ 

ဗ  လျော်ကအ ငျော်က   ျော်လမျော်း၊က    ျော်တံတ းမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့

။ 

၃၁။ Idealis Days Business 

Group Co., Ltd. 

ဦးကအ ငျော်မ   းဦး 

၀၉-၄၄၀၄၀၇၉၇၈ 

၈၄/၂၀၁၆ 

၄-၄-၂၀၁၆ 

၈၄/၂၀၂၂ 

၃-၄-၂၀၂၃ 

အမှတျော်(၆၈၀/ကအ)၊ ံ့်က  ျော်လမျော်း၊ 

(၄၁)ရပျော် ွ ျော်၊ဒဂ ံမမ  ြို့သစျော်ကပမ  ျော်ပ  ငျော်း၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 
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၃၂။ Golden Plant Services 

Co., Ltd. 

ဦးကအ ငျော်လှစ နျော် 

၀၉-၅၁၀၉၄၉၂      

၀၁-၃၈၆၄၀၁ 

၈၉/၂၀၁၆ 

၂၅-၄-၂၀၁၆ 

၈၉/၂၀၂၂ 

၂၄-၄-၂၀၂၃ 

အမှတျော် (၁၅၇)၊ (၃) လ   

(ည )၊ဗ  လျော်ကအ ငျော်က   ျော်လမျော်း၊က    ျော်တံတ းမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်

  နျော်မမ  ြို့။ 

၃၃။ Soe & Soe  Co., Ltd. ဦးစ  းထ   ျော်၀၉-

၄၀၂၅၀၅၆၂၃ 

၉၅/၂၀၁၆ 

၇-၇-၂၀၁၆ 

၉၅/၂၀၂၂ 

၆-၇-၂၀၂၃ 

အမှတျော်(၅၅)၊ ကပမညီထပျော်၊ ကပမနီ  နျော်းကစ းလမျော်း၊ 

ကပမနီ  နျော်း(ကပမ  ျော်)ရပျော်  ွျော်၊စမျော်းကခ  ငျော်းမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်

မမ  ြို့။ 

၃၄။ That Right RoadCo.,Ltd. ဦးကသ ငျော်းထူး 

၀၉-၄၅၆၂၀၀၂၀၀ 

၉၉/၂၀၁၆၈-

၉-၂၀၁၆ 

၉၉/၂၀၂၂၇-၉-

၂၀၂၃ 

အမှတျော်(၅၇၃)၊သမ  ငျော်း(၆)လမျော်း၊  

(၁)ရပျော် ွ ျော်၊မရမျော်း  နျော်းမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၃၅။ Labour Asia Services  

Co.,  Ltd. 

ဦးကမ ငျော်ကမ ငျော်သွငျော်၀

၉-၄၂၅၀၀၉၄၃၄ 

၁၀၉/၂၀၁၆၁

၆-၁၂-၂၀၁၆ 

၁၀၉/၂၀၂၂၁၅-

၁၂-၂၀၂၃ 

အမှတျော် (၉)၊ ကအ ငျော်ဆနျော်းသူရ ယလကှသ ငျော်းလမျော်း၊ (၄၈/ U 

10) ရပျော် ွ ျော်၊ ကပမ  ျော်ဒဂ ံမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၃၆။ TVP Career Co., Ltd. ဦးကဇယ  ထွနျော်း၀၉-

၉၇၂၂၅၁၂၂၃ 

၁၁၀/၂၀၁၆၂

၃-၁၂-၂၀၁၆ 

၁၁၀/၂၀၂၂၂၂-

၁၂-၂၀၂၃ 

အမှတျော် (၄၃/၄၄)၊  (၆) 

လ  ၊ မျော်းန းလမျော်း၊အလ ံမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၃၇။ Town Up Myanmar Japan  

Co., Ltd. 

ဦးပပည့်ျော်မေ  းကအ ငျော် 

၀၉-၂၅၄၀၅၀၈၀၂ 

၁၁၅/၂၀၁၇ 

၃-၃-၂၀၁၇ 

၁၁၅/၂၀၂၂ 

၂-၃-၂၀၂၃ 

အမှတျော် (၈)၊အခနျော်း(၀၀၆)၊(၃) လ  ၊ကဝဠ ဝနျော် (၇) 

လမျော်း၊ဗဟ  လမျော်း၊စမျော်းကခ  ငျော်းမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 
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စဉ် ကုမ္ပဏီအမ္ည် 
မ္န်ဖန်းဂ င််း 

ဒါရ ုက်တှာအမ္ည် 

လ ငုစ်င်နံြါတ် 

န င  ်

စတငသ်ည ်ဖနေ့ 

လ ငုစ်င်နံြါတ် 

န င  ်     

သက်တမ္််း 

ကုန် ံု်းသည ်ဖနေ့ 

လ ြ်စှာ 

၃၈။ Myint Mo Phu Pwint  

Co., Ltd. 

ကဒေါ်ကဆွဇငျော်နွယျော်ဦး 

၀၉-၄၂၀၁၁၇၅၆၆ 

၁၂၂/၂၀၁၇ 

၂၅-၅-၂၀၁၇ 

၁၂၂/၂၀၂၂ 

၂၄-၅-၂၀၂၃ 

အမှတျော် (၇)၊(၄)လ  ၊အခနျော်းအမှတျော်(၄-ကအ)၊ 

(၉)ရပျော်  ွျော်၊ပ ဇွနျော်ကတ ငျော်မမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၃၉။ Quantum Talent 

Myanmar Co., Ltd. 

ကဒေါ်ဇငျော်မ မ   းပမတျော် 

၀၉-၅၀၇၄၀၄၈ 

၁၂၄/၂၀၁၇ 

၂၅-၇-၂၀၁၇ 

၁၂၄/၂၀၂၂ 

၂၄-၇-၂၀၂၃ 

အမှတျော်(၁၄)၊ပထမထပျော်၊(၈၈)လမျော်း၊မဂဃလ ကတ ငျော်ညွနျော့််မမ  ြို့န

ယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၄၀။ Kaung Lin Khant Co.,Ltd ကဒေါ်ဝါဝါမငျော်း 

၀၉-၅၀၅၂၄၄၆ 

၁၂၉/၂၀၁၇၁

၇-၁၀-၂၀၁၇ 

၁၂၉/၂၀၂၂ ၁၆-

၁၀-၂၀၂၃ 

တ   ျော်(ဒီ-

၁)၊အခနျော်း(၁၀၅)၊ဒယျော်လျော်တ ပလ ဇ ၊အမှတျော်(၂၄၇/၂၆၉)၊

ကရ ဂ ံတ  ငျော်လမျော်း(အလယျော်)၊ဗဟနျော်းမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၄၁။ Golden ICT Solutions  

Co., Ltd. 

ဦးသနျော်းထွနျော်း 

၀၉-၅၁၄၃၀၃၀ 

၁၃၆/၂၀၁၇ 

၂၈-၁၂-၂၀၁၇ 

၁၃၆/၂၀၂၂ 

၂၇-၁၂-၂၀၂၃ 

အမှတျော်(၂၇၄)၊ပထမထပျော်၊ကအ ငျော်ကဇယ လမျော်း၊ (၂) 

ရပျော် ွ ျော်၊မရမျော်း  နျော်မမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၄၂။ Asia Speed General 

Service Co., Ltd. 

ကဒေါ်ဇငျော်ဇငျော်မ   း 

၀၉-၇၉၇၁၁၁၆၉၉ 

၁၃၇/၂၀၁၈ 

၁၃-၂-၂၀၁၈ 

၁၃၇/၂၀၂၃ 

၁၂-၂-၂၀၂၄ 

အခနျော်း 

(၄)၊ရတန တ  ငျော်းပပညျော်အ မျော်ရ ၊လမျော်း(၃၀)၊(၅၈)လမျော်းနှငျော့််(၅၉

) လမျော်းက  း၊ခ မျော်းကအးသ စံမမ  ြို့နယျော်၊မနတကလးမမ  ြို့။ 

၄၃။ Isshin  International  

Co., Ltd. 

ဦးသနျော်းန  ငျော်စ  း 

၀၉-၄၂၀၀၀၆၁၇၃ 

၀၁-၁၂၉၇၁၉၄ 

၁၃၉/၂၀၁၈၂-

၄-၂၀၁၈ 

၁၃၉/၂၀၂၂ 

၁-၄-၂၀၂၃ 

တ   ျော် (၁၀၇)၊၅-

လ  ၊လမျော်း၅၀အလယျော်ဘကလ  ျော်၊ပ ဇွနျော်ကတ ငျော်မမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်

  နျော်မမ  ြို့။ 
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2/D/Company/Company (BODG &  EC)/Address & Phone  

စဉ် ကုမ္ပဏီအမ္ည် 
မ္န်ဖန်းဂ င််း 

ဒါရ ုက်တှာအမ္ည် 

လ ငုစ်င်နံြါတ် 

န င  ်

စတငသ်ည ်ဖနေ့ 

လ ငုစ်င်နံြါတ် 

န င  ်     

သက်တမ္််း 

ကုန် ံု်းသည ်ဖနေ့ 

လ ြ်စှာ 

၄၄။ Job Link Co.,Ltd.  ဦးေ လစျော် 

၀၉-၇၈၇၉၉၆၉၉၈ 

၁၄၇/၂၀၁၈ 

၁၀-၇-၂၀၁၈ 

၁၄၇/၂၀၂၂ 

၉-၇-၂၀၂၃ 

အမှတျော် (၆၄၉)၊(၃၇)လမျော်း၊(၇၆) 

လမျော်းနှငျော့််(၇၇)လမျော်းက  း၊ကဟမမ လ ကပမ  ျော်ရပျော် ွ ျော်၊မနတ

ကလးမမ  ြို့။ 

၄၅။ Nextep Career Co., Ltd. ဦးက   ျော်မငျော်းထွနျော်း 

၀၉-၉၇၅၇၃၅၈၈၈ 

၀၉-၉၆၉၉၂၈၆၁၂ 

၁၄၉/၂၀၁၈၉-

၈-၂၀၁၈ 

၁၄၉/၂၀၂၂ ၈-

၈-၂၀၂၃ 

အမှတျော်(၁၃၇)၊ယူနတီတ ဝါ၊ နျော်ကတ ျော်က ီးေ ျော်အပခမျော်း၊ 

YS2၊ နျော်ကတ ျော်က းီရ ပျော်မွနျော်၊ နျော်ကပမ  ျော်ရပျော် ွ ျော်၊အထ ျော်ပ

နျော်းဆ  းတနျော်းလမျော်း၊မဂဃလ ကတ ငျော်ညွန့်ျော်မမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၄၆။ Top HR SolutionsCo.,Ltd ကဒေါ်ကမ ျော်ကမ ျော်ထွနျော်း 

၀၉-၅၀၈၀၄၇၅ 

၁၅၀/၂၀၁၈၉

-၁၀-၂၀၁၈ 

၁၅၀/၂၀၂၂ ၈-

၁၀-၂၀၂၃ 

အမှတျော် 

(၂၇၂)၊ပထမထပျော်၊ဓနလှိုငျော်တ ဝါ၊ပပညျော်လမျော်း၊ကပမနီ  နျော်း၊စ

မျော်းကခ  ငျော်းမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၄၇။ Wathan Oo Co., Ltd. ဦးသနျော်းကဇ ျော်ဦး 

၀၉-၇၆၆၇၅၇၁၄၅ 

၁၅၁/၂၀၁၈ 

၃၁-၁၀-၂၀၁၈ 

၁၅၁/၂၀၂၂ 

၃၀-၁၀-၂၀၂၃ 

အမှတျော်(၁၆၅)၊ (၄) လ  (ဘီ)၊(၄၆) 

လမျော်း၊ဗ  လျော်တကထ ငျော်မမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၄၈။ Hsar Ka Hsaw Co., Ltd. ဦးကစ ရဲဝငျော်းက ညျော် 

၀၉-၇၉၉၈၁၀၇၄၇ 

၁၅၄/၂၀၁၈ 

၄-၁၂-၂၀၁၈ 

၁၅၄/၂၀၂၂ 

၃-၁၂-၂၀၂၃ 

အမှတျော် (၁၈၀၇-ဘ)ီ၊ကအ ငျော်ကဇယ  (၆)လမျော်း၊ထ/၄၃ (၁၆) 

ရပျော် ွ ျော်၊ကလှ ျော်  းရွ ၊ကရ ပပညျော်သ မမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၄၉။ BIB Co., Ltd. ဦးက   ျော်စ  းန  ငျော် 

၀၉-၄၅၀၅၃၇၃၉၄ 

၁၅၅/၂၀၁၉ 

၁၁-၁-၂၀၁၉ 

၁၅၅/၂၀၂၃ 

၁၀-၁-၂၀၂၄ 

အမှတျော် (၈၁၅)၊နီလ လမျော်း၊  (၃၆) ရပျော် ွ ျော်၊ဒဂ ံမမ  ြို့သစျော် 

(ကပမ  ျော်ပ  ငျော်း)၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၅၀။ 40HRS (Myanmar)Co.,Ltd. ဦးက ညျော်န  ငျော် 

၀၉-၇၈၂၇၃၂၄၈၇ 

၁၅၆/၂၀၁၉ 

၁၄-၃-၂၀၁၉ 

၁၅၆/၂၀၂၂ 

၁၃-၃-၂၀၂၃ 

တ   ျော်အမှတျော် (၄၅၆/၄၅၈)၊ အခနျော်း (၅ ဘီ)၊ (၅) လ  ၊ 

Riverside Residence Condo၊  မျော်းန းလမျော်းနှင့်ျော် 
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2/D/Company/Company (BODG &  EC)/Address & Phone  

စဉ် ကုမ္ပဏီအမ္ည် 
မ္န်ဖန်းဂ င််း 

ဒါရ ုက်တှာအမ္ည် 

လ ငုစ်င်နံြါတ် 

န င  ်

စတငသ်ည ်ဖနေ့ 

လ ငုစ်င်နံြါတ် 

န င  ်     

သက်တမ္််း 

ကုန် ံု်းသည ်ဖနေ့ 

လ ြ်စှာ 

လမျော်းမကတ ျော်လမျော်းကထ င့်ျော်၊ လသ မမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၅၁။ Golden Myanmar 

Manpower  Co., Ltd. 

ကဒေါ်နနျော်းကစ ကထွး 

၀၉-၄၅၇၇၄၁၅၀၂ 

၁၆၀/၂၀၁၉၈-

၅-၂၀၁၉ 

၁၆၀/၂၀၂၂၇-

၅-၂၀၂၃ 

အခနျော်း(၁၀-စ)ီ၊တ ဝါ-၂၊သီရ ရ ပျော်သ  နွျော်ဒ  ၊ကတ ျော်ဝငျော်လမျော်း၊ 

မရမျော်း  နျော်းမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၅၂။ Super Venture Co., Ltd. ကဒေါ်လဲ့်ရညျော်မွနျော်ပမင့်ျော် 

၀၉-၅၄၁၂၃၀၀ 

၁၆၁/၂၀၁၉ 

၁၆-၅-၂၀၁၉ 

၁၆၁/၂၀၂၂ 

၁၅-၅-၂၀၂၃ 

တ   ျော် (၁)၊ အခနျော်း (၄ ကအ)၊ မ  းက  ငျော်းလမျော်း၊ (၁၄) 

ရပျော် ွ ျော်၊ ရနျော် ငျော်းမမ  ြို့နယျော်၊ ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၅၃။ AwbaPaing Labour 

Supply (Local) Co., Ltd. 

ဦးဩဘ ပ  ငျော် 

၀၉-၄၂၈၀၁၈၄၄၂ 

၁၆၄/၂၀၁၉၉-

၇-၂၀၁၉ 

၁၆၄/၂၀၂၂၈-

၇-၂၀၂၃ 

အမှတျော်(၄၉)၊ပမကတ ငျော်ဝနျော်က းီ၊ဦးမှိုလမျော်း၊ဇ နျော်(၁)၊လှိုငျော်သ 

ယ မမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၅၄။ Unidelta Employment 

Services Limited. 

ဦးသနျော်းဦး 

၀၉-၅၁၁၆၃၅၁ 

၁၆၆/၂၀၁၉၁၈-

၇-၂၀၁၉ 

၁၆၆/၂၀၂၂၁၇-

၇-၂၀၂၃ 

အမှတျော်(၈၄)၊(၂) လ  ၊ပနျော်းလှိုငျော်လမျော်း၊စမျော်းကခ  ငျော်းမမ  ြို့နယျော်၊ 

ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၅၅။ Forever Glory Co., Ltd. 

 

ဦးက ကအ ငျော်ထွနျော်း 

၀၉-၄၂၀၃၂၀၂၀၂ 

၁၇၀/၂၀၁၉၂

၀-၈-၂၀၁၉ 

၁၇၀/၂၀၂၂ 

၁၉-၈-၂၀၂၃ 

အမှတျော်(၁၁-

အမျော်)၊မဟ မမ  ငျော်လမျော်း၊စမျော်းကခ  ငျော်းမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၅၆။ Win Pyae Shan Co., Ltd. ကဒေါ်မ မ စ  း 

၀၉-၆၉၈၇၃၆၃၉၅ 

၁၇၁/၂၀၁၉၃-

၉-၂၀၁၉ 

၁၇၁/၂၀၂၂ ၂-

၉-၂၀၂၃ 

အခနျော်း(ကအ-

၃)၊(ကအ)ရ ံ၊ပထမထပျော်၊လှိုငျော်ပမစျော်လမျော်း၊က း  နျော်းအကန  ျော်ရ

ပျော် ွ ျော်၊အငျော်းစ နျော်လမျော်းမက းီ၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 
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2/D/Company/Company (BODG &  EC)/Address & Phone  

စဉ် ကုမ္ပဏီအမ္ည် 
မ္န်ဖန်းဂ င််း 

ဒါရ ုက်တှာအမ္ည် 

လ ငုစ်င်နံြါတ် 

န င  ်

စတငသ်ည ်ဖနေ့ 

လ ငုစ်င်နံြါတ် 

န င  ်     

သက်တမ္််း 

ကုန် ံု်းသည ်ဖနေ့ 

လ ြ်စှာ 

၅၇။ MMIT Consulting Co., Ltd. ဦးရနျော်မ   းကအ ငျော် 

၀၉-၄၅၁၃၁၀၅၀၆ 

၁၇၃/၂၀၁၉ 

၂၀-၉-၂၀၁၉ 

၁၇၃/၂၀၂၂ 

၁၉-၉-၂၀၂၃ 

အမှတျော်(၁၆၉/၇ဘီ)၊အမျော်ဘီတီ နွျော်ဒ  ၊အငျော်းစ နျော်လမျော်းမ၊လှိုငျော်

မမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၅၈။ Shwe Poe Thar Co., Ltd. ဦးတငျော်ကအ ငျော်ဝငျော်း 

၀၉-၇၈၅၁၄၈၅၅၇ 

၁၇၄/၂၀၁၉၂-

၁၀-၂၀၁၉ 

၁၇၄/၂၀၂၂  ၁-

၁၀-၂၀၂၃ 

အမှတျော် (၁၄ / ၅ / ၂၈၃)၊ ကနမ   းက   ျော်သူလမျော်း၊ 

ကရ ကပါ ျော် ံ(၁၄) ရပျော် ွ ျော်၊ကရ ကပါ ျော် ံ၊ 

ကပမ  ျော်ဉ ကလ ပမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၅၉။  Arrow Job Co., Ltd. ကဒေါ်ခငျော်မီမီလှိုငျော် 

၀၉-၄၂၇၆၃၉၅၉၁ 

၁၇၈/၂၀၂၀၂၉-

၁-၂၀၂၀ 

၁၇၈/၂၀၂၃၂၈-

၁-၂၀၂၄ 

အမှတျော်(၇/ကအ)၊ကစ းလမျော်း၊ 

(၅)ရပျော်  ွျော်၊ပ ဇွနျော်ကတ ငျော်မမ  ြို့နယျော်ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၆၀။ Pwint Phyu Local 

Employment Agency 

Limited. 

ကဒေါ်နှငျော်းဝတျော်မှုံဦး 

၀၉-၈၉၇၂၂၂၅၅၉ 

၁၈၂/၂၀၂၀ 

၂၂-၆-၂၀၂၀ 

၁၈၂/၂၀၂၂ 

၂၁-၆-၂၀၂၃ 

အမှတျော် (စ)ီ၊ (၅) 

လ  ၊လှသီတ အ မျော်ရ ၊မရမျော်း  နျော်းမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၆၁။ La Yaung Co., Ltd. ကဒေါ်အ အ ကအ ငျော် 

၀၉-၄၂၈၁၅၆၅၆၆ 

၁၈၄/၂၀၂၀ 

၂၂-၆-၂၀၂၀ 

၁၈၄/၂၀၂၂ 

၂၁-၆-၂၀၂၃ 

အမှတျော် (၅၈/၃ကအ)၊ (၂) လ  ၊အ တျော်  ငျော်းဘူတ ရ ံလမျော်း၊ 

(၁၆) ရပျော်  ွျော်၊လှိုငျော်မမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၆၂။ Inai General Services  

Co., Ltd. 

ဦးသူရ နျော်စံ 

၀၉-၄၂၅၀၂၀၂၁၇ 

၁၈၇/၂၀၂၀ 

၂၄-၆-၂၀၂၀ 

၁၈၇/၂၀၂၂ 

၂၃-၆-၂၀၂၃ 

အမှတျော် (၄၃)၊ (၃) လ  ၊ကဒါပ ံသကဘဃ   ငျော်းလမျော်း၊ယမ ံန  

(၂) ရပျော် ွ ျော်၊ကဒါပ ံမမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 
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2/D/Company/Company (BODG &  EC)/Address & Phone  

စဉ် ကုမ္ပဏီအမ္ည် 
မ္န်ဖန်းဂ င််း 

ဒါရ ုက်တှာအမ္ည် 

လ ငုစ်င်နံြါတ် 

န င  ်

စတငသ်ည ်ဖနေ့ 

လ ငုစ်င်နံြါတ် 

န င  ်     

သက်တမ္််း 

ကုန် ံု်းသည ်ဖနေ့ 

လ ြ်စှာ 

၆၃။ 

 

Activo Co., Ltd. ဦးကသ ငျော်းထ ျော်စ  း 

၀၉-၇၉၃၈၉၀၆၃၆ 

၁၈၈/၂၀၂၀ 

၆-၇-၂၀၂၀ 

၁၈၈/၂၀၂၂ 

၅-၇-၂၀၂၃ 

အမှတျော် (၄၁)၊မဂဃလ လမျော်း၊ (၈) 

ရပျော် ွ ျော်၊ မ ရွတျော်မမ  ြို့နယျော်၊ရနျော်  နျော်မမ  ြို့။ 

၆၄။ HR Recruit Limited 

 

ဦးထကအ် ောင်အက ော် 

၀၉-၂၀၀၀၃၄၇ 

၁၉၁/၂၀၂၁           

၂-၆-၂၀၂၁ 

၁၉၁/၂၀၂၂           

၁-၆-၂၀၂၃ 

Level 4&5၊  မှတ် (၈၅)၊ ဓမမအေတီလမ်းနှင ် 

ဦးဝိေောရလမ်းအထောင ်၊ ေမ်းအ  ောင်းမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကနု်မမိ ြို့။ 

၆၅။ Magnate Job Myanmar 

Co., Ltd 

 

အ ေါ်နှင်း ိအက ော် 

၀၉-၉၆၈၁၇၄၂၂၇ 

၀၉-၅၁၀၇၁၉၄ 

၁၉၂/၂၀၂၁           

၁၆-၁၁-၂၀၂၁ 

၁၉၂/၂၀၂၂           

၁၅-၁၁-၂၀၂၃ 

 မှတ် (၄၉)၊ ဣေဆောသယလမ်း၊ အက ောကအ် မောင်း၊ 

ပုသိမ်ညွန ်ေံ ပရပ်ကွက၊်  တောအမွမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့။ 

၆၆။ Thein Wai Yan Moe     

Co., Ltd 

အ ေါ်သီသီသိန်း 

၀၉-၄၄၂၇၄၀၅၄၀ 

၁၉၃/၂၀၂၁           

၁၆-၁၁-၂၀၂၁ 

၁၉၃/၂၀၂၂၁၅-

၁၁-၂၀၂၃ 

 မှတ် (၂၇)၊  (ဘီ - ၃)၊ တတိယထပ်၊ မောန်အ ပ (၁၆) လမ်း၊  

 အရှြို့ (၃) ရပ်ကွက်၊ သောအကတမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့။  

၆၇။ Ally For Sustainable 

League Co., Ltd 

အ ေါ်ေိနအ်ရွှေဦး 

၀၉-၄၄၄၀၁၆၈၉၁ 

၀၉-၄၀၆၄၆၆၆၂၂ 

၁၉၄/၂၀၂၂          

၂၉-၆-၂၀၂၂ 

၁၉၄/၂၀၂၂           

၂၈-၆-၂၀၂၃ 

  န်း (၇ / အ )၊ (၇) လွှေော၊ 95 Residence, Block 95 

(Kha)၊ က ိ ကဝ်ိုင်းဘုရေားလမ်း၊ မရမ်းကနု်းမမိ ြို့နယ်၊ 

ရန်ကုနမ်မိ ြို့။  

၆၈။ Green Future Co., Ltd အ ေါ်ေနဒောလွင် 

၀၉-၅၁၅၇၃၃၀ 

၀၉-၇၈၀၀၈၈၈၈၈ 

၁၉၅/၂၀၂၂          

၁၁-၇-၂၀၂၂ 

၁၉၅/၂၀၂၂           

၁၀-၇-၂၀၂၃ 

၃-အ ၊ MTP Tower၊  မှတ် (၁၁၅)၊  ပည်လမ်း၊ 

မရမ်းကနု်း မမ ိြို့နယ်၊ ရန်ကနု်မမိ ြို့၊ ၁၁၀၆၂။ 
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စဉ် ကုမ္ပဏီအမ္ည် 
မ္န်ဖန်းဂ င််း 

ဒါရ ုက်တှာအမ္ည် 

လ ငုစ်င်နံြါတ် 

န င  ်

စတငသ်ည ်ဖနေ့ 

လ ငုစ်င်နံြါတ် 

န င  ်     

သက်တမ္််း 

ကုန် ံု်းသည ်ဖနေ့ 

လ ြ်စှာ 

၆၉။ Job Century Co., Ltd ဦးဇောဏီထွန်း 

၀၉-၄၃၀၆၈၈၃၄ 

၀၉-၉၅၀၂၄၃၅၁၇ 

၁၉၆/၂၀၂၂          

၆-၉-၂၀၂၂ 

၁၉၆/၂၀၂၂           

၅-၉-၂၀၂၃ 

 မှတ် (၃၁၆/ အ  ၃)၊ (၃) လွှေော၊ က  ိကကဆံလမ်း၊ အ းကကယ် 

ရပ်ကွက၊် တောအမွမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကုနမ်မိ ြို့။ 

၇၀။ Royal Unicorn Co., Ltd အ ေါ် ိ  ြူေင် 

၀၉-၅၁၆၄၁၇၁ 

၀၉-၉၇၀၇၅၈၅၆၅ 

၁၉၇/၂၀၂၂          

၂၇-၉-၂၀၂၂ 

၁၉၇/၂၀၂၂           

၂၆-၉-၂၀၂၃ 

 မှတ် (ဘ ီ ၁)၊ မင်းကကီးလမ်း ိမရ်ော၊ မင်းကကီးလမ်း၊ 

ရွောမ အရှြို့ရပ်ကွက်၊  င်းေိနမ်မ ိြို့နယ်၊ ရန်ကနု်မမိ ြို့။ 

၇၁။ Shae Saung Depar 

Co.,Ltd 

ဦးအဝယံသိန်း 

၀၉-၄၀၀၉၀၃၈၃၈ 

၀၉-၆၉၄၄၄၇၀၂၅ 

၁၉၈/၂၀၂၂          

၁၄-၁၀-၂၀၂၂ 

၁၉၈/၂၀၂၂           

၁၃-၁၀-၂၀၂၃ 

 မှတ် (၁၄၂)၊ (၂) လွှေော၊ အ ောကက်ကည ် မင်တိုင်လမ်း၊ 

 လံု မမ ိြို့နယ်၊ ရန်ကနု်မမိ ြို့။ 

၇၂။ Job Emperor Co., Ltd ဦးအဝယံသိန်း 

၀၉-၄၀၀၉၀၃၈၃၈ 

၀၉-၄၀၀၉၀၇၆၅၆ 

၁၉၉/၂၀၂၂          

၂-၁၁-၂၀၂၂ 

၁၉၉/၂၀၂၂           

၁-၁၁-၂၀၂၃ 

 မှတ် (၃၃၂)၊ ပထမထပ်၊ မဟောဗနဓ လပန်း  ံလမ်း 

( ထကဘ်အလောက်)၊ အက ောကတ်ံတေားမမ ိြို့နယ်၊ ရန်ကုနမ်မိ ြို့။ 

၇၃။ Innotopia Co., Ltd အ ေါ်အမသွယ်ေိးု 

၀၉-၄၂၀၂၃၇၇၃၁ 

၀၉-၂၅၁၉၉၇၆၀၉ 

၂၀၀/၂၀၂၂          

၈-၁၁-၂၀၂၂ 

၂၀၀/၂၀၂၂           

၇-၁၁-၂၀၂၃ 

 မှတ် PSH 01 ၊ ဟောမေ်တေ်၊ ဟုမ်းလမ်း၊ ေမ်းအ  ောင်း 

မမ ိြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့။ 

 


