
နယ်စပ်ရ ရေး ရာ၀န ်က  ေးဌာ န 

နယ်စပ်ဒေသနှင ်တ ိုင််းရင််းသာ်းလူမ   ်းမ ာ်းဖ  ွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက်ဒရ်းဦ်းစ ်းဌာန 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာ ရရေး နှစ ် ခွင ်ပပြုရန်ပ ုံ ရငွပြ င ် တ ငဒ်ါ ရခေါ် ယူ သ ည ် လမေ်း/ တ  တာေး၊ အ ရ ာ  ်အဦ ၊  

ရရရ ရှှိရ ရေးနှင  ် စွမ်ေး အင် (မ ေးသွ ယ်ပခ ငေ်း) လုံပ်ငန် ေးမ ာေး ရ ာ ငရွ် ် ရန် နှင  ်

ရ ုံေးသ ုံ ေးစ ် ှိ ရှိယ ာပစစ ည် ေးမ ာေး၀ ယ် ယူရန် အတွ ်  

(၁၆-၉-၂၀၁၉) ရက်ဒနေ့မှ (၁၆-၁၀-၂၀၁၉) ရက်ဒနေ့အထ  တ ငဒ်ါ အ ှိုံပပြု ရ လ ာ ် လ ာလာဒရာက၀်ယ်ယူသည ် 

ကိုမပဏ မ ာ်းစာရင််း 
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၁ ကချငပ်ြ ည်န ယ် (၁) မနန ောဧရာ(၂) ဧရ ာ နဂ  ါး (၃)တ  ိုါးတ က်န  ာ နရွှေန ိုင်ငံ (၄)Royal Winner 

Land (၅) မလ ခ ညီအစ် က ိုမျာါး(၆) White Monolith(၇) Myanmar Bullion 

(၈) မ ိုါးန  ာ က်ကက ယ်မင် ါး  (၉) Thit Htoo (၁၀) စ ိုါးစ ံနန်ါးန ာက်လိုြ်န ရါး  

(၁၁)နရွှေချနီ  ွေ (၁၂)Htaw Gaw Boung (၁၃)ြန်ဝ  ဌာနနပြ ည်   ူ့စစ် 

တ ြ် ွေ ွဲ့ကကီါး (၁၄)Unit Three (၁၅)နပမ ာကြ် ို ငါ်း စစာ (၁၆)ထွေန်ါးနတ ာ က်၀မ် ါး  

(၁၇)Asia Golden Myanmar (၁၈)Success Wings (၁ ၉)န ၀င်ါး တ  ိုါးတ က် 

နရါး  (၂၀)န ာမ်ပမန်  (၂၁ ) TZ Winner (၂၂) ို န်ါး မင်ါးခ န ် (၂၃) PyiThar Hein 

(၂၄ )လပြ ည ့်၀န့််း  ( ၂၅)မ ချမ့််းခ (၂၆)Golden Triple Lion (၂၇)န ိုင့်ဇ  ့်မ ို်း  

 

၂ ချင်ါးပြ ည်နယ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၁)L.S.P (၂)3.S (၃)Thin Gyan Kyaw (၄)Smooth Life (၅)ချ   ါးန ခေါ်န  ါး 

(၆)ဇလ ြ်နီ (၇)GREAT VICTORIA (၈)Top FLIGHT Myanmar (၉)PHAI 

KHAW (၁၀)THE OLIVE (၁၁)ဇ လြဧ်ရာ (၁၂)GREAT VICTORIA (၁၃)Top 

FLIGHT Myanmar (၁ ၄)PHAI KHAW (၁ ၅)THE OLIVE (၁၆)တ  န် ီါး  ာါး 

(၁၇)Holly Flower (၁၈)Grace F.K (၁၉)န လ ာနတာ င ် (၂ ၀)Kingdom 

R.C (၂၁)Gracy Hnin (၂ ၂) People's Power (၂၃) Z Plus Chin (၂၄)ရတ နော 

စ ိုငါ်း  (၂၅)အာရှမ ာန် (၂ ၆)Winner Myanmar(၂ ၇)Evergreen Land Group 

(၂၈)TMP (၂ ၉) U.N. A(၃၀) Zomiland (၃၁)န  ွေနအာော့ (၃၂)Myanmar To 

Global(M2G) (၃၃)Chin Land Star (၃၄) အ နနောက်နပမာ က်ညီ အစ်က ို မျာ ါး  

(၃၅) Grand Village (၃၆) TPCT (၃၇) "န က"ဧမာနွေ ယ် (၃ ၈) Marcy Par 

(၃၉)Power Seven (၄၀) King General Transport Servives (၄၁) Mother 

Success (၄ ၂)Golden Gratitude (၄၃) Ocean Myanmar(၄၄) Nikko 

Brother Construction (၄၅) နအ ာင်  နပြဟ န်ါး (၄၆)Rhema Foundation 

(၄၇) ARK OLIVE (၄ ၈) မင်ါးဒင ် (၄၉)Chin Hill Star (၅၀)ြန်ါး လ ြ်ပြာ  

(၅၁)နမတ တ ာနရွှေရည် (၅၂) လမ်ါးခ ျ ယ်ရီ (၅၃)အ ို က်နအ ာင် က ိုါးလ်လ င် ါး 
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(၅၄)ဒ ိုင်ါးမွေန်ါး အ ယ်စီ (၅ ၅)နရွှေပမငော့်မ ိုရ်နတ ာင် (၅ ၆) ဂ ိုဗာ (၅၇)န အာင် နရွှေ 

ထ ါး၀င်ါး (၅၈)မတ် ာါး ညီနနော င ် (၅ ၉)Rose Phyo (၆ ၀)ကာါး လ်နတာ င် တ န်ါး  

(၆ ၁) ွေ ယ်န ါးစ တ ာါး (၆ ၂)  ငါ်း ထန် (၆ ၃)HauMan (၆ ၄)Best City 

(၆ ၅)Lahva (၆ ၆)ပြညော့် စံိုနမာင် (၆ ၇)Sian Siam (၆ ၈) 3 Brother Star 

(၆ ၉)Kyaw zaw Dana (၇၀) ကီ မ ို (၇၁) နရွှေကို လာါးတ န်နပ မ (၇ ၂) ရာပ ြ ညော့် 

နအာင် (၇၃)ြ လက်၀ နရွှေနပမ  (၇၄ )LianDoKeng (၇၅ )Neghboahood 

Construction (၇၆)Holy Land (၇၇ )Dsmart (၇၈)My Star(၇၉ )ယ မ့် ြ ်း 

(၈၀ ) Royal Shine Star ( ၈၁)Chin Ahlah (၈ ၂ )MyStar (၈၃ ) တ က့်ဖ   ်း ဇေ 

(၈၄ ) New Lucky 9 (၈ ၅)Ocean Myanmar ( ၈ ၆) လ ိုင့်ရ  လ့် ( ၈၇)Cherry 

MoonStar (၈ ၈)နှင့််းြန့််း ြွင ့် (၈၉ )ဇရွှေဟ ်းခ  ်း (၉၀ )ြန့််းလ ြ့် ပြ   (၉၁) John & 

Maung ( ၉၂) New Asia Star Khat  (၉၃)Htut Khaung Gyi ( ၉၄)Asia 

Golden Bridge  (၉၅) ဇ  င့် သဇပြဟ န့််း ( ၉ ၆) ASSANEO (၉၇)Ronald 

Family 

 

 ၃ စစ ်က ိုင်ါးတ  ိုင်ါး 

နဒ ကကီါး 

(၁)Royal Winner Land (၂)Aye Chan Mon (၃)ABC Telecomm (၄)ပ ြ ညော့် 

 ိုခ (၅)ABC Development (၆)မဟ ာ  ိုခ (၇)Aye Chan Mon (၈)န အာ င် 

 ိုခနအါး (၉)ခ ို ငမ်င်ါးခ န ် စ ိုါး (၁၀)မ ာလ ာနတာ င် (၁၁) L.S.P (၁၂)ထက်ရ တ န ော 

ထွေန်ါး (၁၃)TN.21(၁ ၄)  ထ ်းသန ့်လွ င့်(၁ ၅) ထ က့်ဇရွှေ  မ့်စံ  (၁၆ ) IQ Best 

(၁၇)ဇရွှေ  ်းဟ ဏ့််း (၁ ၈)Golden Zaw(၁၉) Global Crown (၂ ၀) Our Land 

Our Country (၂၁) မ န့် ထက့်ပမတ့် (၂ ၂)Green Mark  (၂ ၃) Energy Word 

(၂၄ ) Myanmar To Global(M2G) (၂ ၅) မ ို်းဇသ က့်ကကယ့် မင့််း  (၂၆ )  ဇရှှေ့  

ဇပမ က့်နဂ ်း  (၂၇)OK Brother (၂၈)ဇ ယျ  နဂ ်း  (၂၉)Best Forword 

(၃၀ )Astro Word (၃၁ ) ဇရွှေကျွန့််း ကက ်း  (၃၂)KBS (၃၃)JuniorK (၃၄)ရှ င့််းပ မတ့်  

ပမန့်မ  (၃၅)ဇရွှေ ြင့်ဇ   င့် (၃ ၆ )ဆန့််းတ င ့် တ ယ့်  (၃၇)ဇရွှေမန့််း ဧ ရ   

(၃၈ )Smooth Life (၃၉) Nature World Power (၄၀) Sigma Winner 

Engineering (၄၁ )ဇက  င့််းဇနသ   (၄၂ )သ မ ဓ ဇက င့််း သ  ( ၄၃ )ဇရွှေြ ို်း လ  

(၄၄ ) Thar Sout (၄၅ ) KBS(၄၆ ) Ocean Myanmar (၄၇ )Global Treasure 

Land ( ၄၈ )ဇ  င့်ပမ င့် သ တ  ို ဇခ တ ့်  (၄၉)AKP Family Power (၅၀)ခ ျင့််း တ ွင့််း  

ရှမ့််း (၅၁)Nikko Brother Construction  (၅၂) M.G.C.T (၅၃)Double N 

(၅၄) ရ ှိုင့််းထွ ဋ့်ဇ  ့်ဇ   င့်  ( ၅၅)န ိုင့်လ င့််းဇ ကျ  ့် ( ၅ ၆ )မင့််းဗ  ကက ်း (၅၇ )ဇတ  ့်၀ င့်  

မင့််းထ ်း (၅၈ )Challenger (၅၉)Htike Sin (၆ ၀) Heavens ARC (၆ ၁) Holy 
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Land (၆ ၂ ) ဇ  င့် သ ရ န့်မ ိုဃ့််း  (၆ ၃)ဇရွှေပမ င ့် မ ိုရ့် ဇတ  င့် (၆ ၄)Well-Set (၆ ၅)  

Aung Yadanar Moe (၆ ၆ ) Geoplane (၆ ၇)ဇ  င့် သ ရ စံ (၆ ၈)ပမတ့် သွ ယ့်  

ဇပမ င့် (၆ ၉ )လ င့််းလွန့််း သ  (၇၀) ဇရွှေဘိုန့််း လ  ( ၇ ၁)Ayeyarwaddy Chindwin 

(၇၂)ဇစတ န ာဟ န့််း  (၇ ၃)S Mon (၇၄)Zlat Group (၇၅ )M.G.C.T 

(၇၆ )မဂဂ လ ြ  ခန ္ ်း  (၇၇ )မန့််းဇ ယ ျ  (၇၈)ဇ က င့််းဆ ိုလတ့် (၇ ၉) Myatnan 

Thar (၈၀)D&H Group (၈၁) မင့််းခ ဇက ျ ့် ( ၈၂)ဥ ဿ၀တ  (၈ ၃) Smooth Life 

(၈၄ ) Global Land  (၈ ၅) Galaxy Steel (၈၆ )Pyi Thar Hein (၈၇ )kerogen 

(၈ ၈)ပမတ့်ဟ န့််း  ကကွယ့် (၈၉ )Kyaw Zaw Dana (၉၀)စွ မ့််းထ ြ့်တ င့် (၉၁)  

November Eleven Construction (၉၂)ဇဆ င့််းလဇရ  င့်ဇသ်ွး (၉၃ ) ဟ န့််း  

 နွ့်စ ိုင့် ( ၉၄)ဇရွှေ မန့််း  ဧရ  (၉၅ )မချမ့််းခ  (၉၆) Nan Htike Thanlar ( ၉၇ )  

Thin Gyan Kyaw (၉ ၈) Yan Naing TK (၉ ၉)ဇရွှေသစ့်ဟ န ့််း (၁၀ ၀)မ ဟ  

ဇ  င့် သ ဒ္ဓ  (၁၀၁ ) တ  ို်းတ က့် ဇသ ဇရွှေန ို င့်ငံ  (၁၀၂) ဇ   င့်ဇရွှေ ထ ်း၀င့် ်း  

(၁၀၃ )Smile Emperor (၁၀၄) Tidy Bagan Engineer (၁၀၅) သ န့််း သ န့််း စ  

(၁၀၆)ဇတ  ့်၀ င့်မင့််း ထ ်း (၁၀၇)ဇ   င့်  ပမင့်ဇ  ်း ချမ့််းသ   (၁၀ ၈)စ န့်ဇရွှေဖ မ  င့်  

(၁၀၉ ) Monywar Stars 

 

၄ နောဂက ိုယ် ြ ိုင် 

အိုြ်ချ ြ်ခွေငော့်ရနဒ   

(၁)နဟ ာနလါးလံ ဝ ါး (၂) စာရာနမရ မ  ာါးစို  ( ၃)၀မ့််း (မ့််း) (၄) သွ င့်ရ တ နာ  

(၅)ဇလ  ့်ရ ်း စ ို  (၆ )လ  ဘ့်ဇက င့််းက င့် (၇ )တ ို င့််းခ မ့််းစတ  ်း (၈ )နယ ်း တ  ိုင့််း 

ဇယ င့််း  (၉) ဇေ ယံလ င့် ်းလက့်ကကယ့်  (၁၀) န ာဂ ဟစ ့်ရ ်း ( ၁၁) ဇရွှေပြ ည ့်ဖ   ်း 

(နာဂ) ( ၁၂)မို ဒ့္်က ည ဇန ာင့်  (၁၃ )Hill Brothers  (၁၄)ဂိုဏ့်ပ မင ့် (၁၅ ) Global 

Land (၁၆ ) Galaxy Steel (၁၇)စ ရ ဇမရ   ်းမ န့် (၁၈ )Royal Winner 

Land (၁၉) သ ရ ြွ  ်း (၂ ၀ )ဇရွှေဟန ့််းယ  ်း (၂၁) က ေ တ ိုင့််းယံို်း ( ၂၂)KiKi ( ၂၃)  

Loun Vaw Star (၂၄) မဂဂ လ ြ ခန္ ်း 

 

၅ ရံို်းခ ျ ြ့် 

(ရံို်းသံို်းစ က့် 

က ရ ယ ) 

(၁)Linn IT Solution (၂)Gandamar Business Solutions (၃)Flux Infinity 

(၄)Laser IT & Mobile tech (၅) Elite (၆ )Concordia In’l (၇)Startegic 

Goal Trading ( ၈) Energy World (၉) ၀ မ့်ချ   င့််း (၁ ၀)Client Focus 

Technology Group (၁ ၁) Hatch Technology Innovation (၁၂) Autumn 

Dream Construction (၁၃) Myanmar Power Spectrum (၁၄ ) Ming 

Kaung Power (၁၅) Early Birds Delivery ServiceLimited 
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၆ ရှမ့််းပြည့်န ယ့် 

(ဇတ  င့် ြ ိုင့််း) 

(၁)က ယန့််း ကက ယ့်စင့် (၂ )Kayan Land (၃ )လ င့််းမ ို ်းက ကယ့် (၄) NTO (၅)SURE 

(၆ )Antler (၇)Kayah Golden Brother (၈)Royal Gandamar (၉) ညွန ့် နှင ့်  

ပမတ ့် (၁၀ )ဇရွှေပြည့် သ ရ  (၁၁) ခမ့််း ဇရွှေေ ထွန့််း (၁၂)ဇ  င့် သစ့်ဆန ့််း(ဇ တ  င့် 

ကက ်း) (၁၃) ရ   င့်ရ ယ့်ဇ ကျ်းသ ်း (၁ ၄) သဂီဇတ  ့်ေင့် (၁ ၅)ရှမ့််းဇတ  င့် ချွန့််း 

(၁၆)ဇ  င့် သ ိုက့်ဂ ရို  (၁ ၇)ဇရလ ယ့်ကျွန့််း  (၁ ၈) ရှယ့်လ ဇ   င့် (၁၉)ဇ တ  င့် 

နှင့််းဇေ (၂ ၀)ေ င့််းလ  ဇရွှေဇပ မ (၂၁)စံ ထ ိုက့်ဇတ  ့်ေင့်န န့််း (၂၂) Myanmar Green 

Apex (၂၃)Second Generation (၂၄)S&T NewDay (၂၅) ရ   င့်ရယ့်န ယ ်း လြ့်  

(၂၆) လင့််းပမတ ့်န ိုင့် (၂၇ ) ပြည့် ဇတ  ့်ဦ်း (၂၈ )ITN (၂၉)ဦ်း ထွန့််းဇ  င့်မ သ ်း စို  

(၃၀ )ဇရွှေပြည ့်စံို က ို (၃၁)G Reward (၃ ၂)ကွန့် ဟ န့််း နမ ့်ြန့် (၃ ၃)ဇရွှေလ က့်ရံို ်း 

(၃၄) ဓနိုမင့််း သ ်း (၃၅ )Rich Family (၃၆ )Golden Mouk Mai (၃၇)K Legacy 

(၃၈ )ပမင ့်နှ င ့်ဇ  ့် (၃၉)Taung Gyi Cherry (၄ ၀)စ ိုက့်ဇ   ( ၄၁)Junior K 

(၄၂ )ေင့််းလ  ဇရွှေဇပ မ (၄၃ )TN Family126 (၄၄ )King Jajuar (၄၅)မ ဟို  

သိုတ သ   (၄၆) ဟ န့််း စံ (၄၇)လ ံထ ်းဇ   င့် (၄၈)စွမ့််း သရ   (၄ ၉)ရှင့််း ပမ တ ့်  

ပမန့်မ  (၅၀)HeavensARC (၅၁)4B3S (၅၂) လမင့််းမ ိုရ့် (၅၃ )ထ ်းပြ ည ့် သ   

(၅၄)ပ မတ့်မင့််းစစ ့် (၅၅) လင့််းဇရ င့်ထက့်  (၅၆ ) ထ ိုက့်စင့် (၅၇)ခ ျယ့်ရ ဘို ရင့် မ 

(၅၈)နှ င့််းသ ရ  (၅၉) သ ရ ယနဂ ်း  ်းမ န့် (၆ ၀ )ထက့်ဇရ  င့်ပခ ည့် (၆၁) မင့််း  

ပမတ ့်စံ (၆၂)ဇကျ  ့်စို သ စ့် (၆၃)မ လ   ်း (၆၄)ALBIN (၆၅)ဟ န့််းဇ ရွှေဇ   င့် 

(၆ ၆ )Kaung NaungFamily (၆၇)ဇ  ့်ဧကရ   ့်  (၆၈)ရှ မ့််းခ ျယ့်ရ  ဇတ  င့် တ န့််း 

(၆၉)ပမတ ့် မ ို်းခန  ့် (၇၀)ဇ   င့် ဓန လင့််းဦ်း (၇၁) စည့်ဇတ  ့် ညွန ့် 

 

၇ ရှမ့််းပြည့်န ယ့် 

(ဇပမ က့် ြ ိုင့််း) 

(၁)Aye Chan Mon (၂ )ဇရွှေနမမတ   ိုြ့်စို (၃)King Brother (၄)မဟ ရ ဇပ မ 

(၅)ACM(၆)တ  မ့််းဇ  င့်မဂဂ လ  (၇)San Gabar (၈ )ဇရွှေမ ိုင့််း ယို (၉)ဇရွှေ ရ ည့်  

သ င့်ဖ   ်း(၁၀ )စ ိုင့််းထွန့််းဇ လ က့် က ိုင့် (၁ ၁)ဇရွှေရ တ  ကကယ့် (၁ ၂)Net Wave 

International (၁၃)ဇရွှေ ရတ  ကကယ့် (၁၄ )Shan Quee (၁၅)န ိုင့်ဇ  င့် ထက့်  

(၁၆)AyeChanMon (၁ ၇ )ဇြ ကကွ ယ့်ေ (၁ ၈)ဇရွှေ  ဇ   င့် ယဉ ့် (၁၉ )G Reward 

(၂၀ )စ န့်လ င့််းမ ို်း (၂၁)ဇ ြ ကကွယ့် ေ (၂၂)ဇ   င့်ပ မင့်ခ ိုင့်မ   (၂၃ ) ွ ဇရ င့်ပခ ည့်  

(၂၄ )ပမင ့်ပမတ့်ပြ ည ့်စံို (၂၅)Timeless Myanmar (၂၆) သန့််း ထက့် ဇ   င့်   

(၂၇)ဇရွှေကက  ်းတ ံတ  ်း (၂ ၈ )KZEN (၂၉)မ ဟ ရ ဇပမ (၃၀ )ဟွမ့်ဇဟွ်း (၃၁)ပမန့် မ   

ရတ နာဇရွှေဇခ တ ့် (၃၂ )ဇ မ ေ့်ဇရွှေပြ ည့် (၃၃)   ရှ   နည့် (၃ ၄)ပ ြူစ င့်ဇစ တ နာ 

(၃၅)စ န့်ဇရ ွှေ  ်း (၃၆)နဂ  ်း ဇနဇရ င့်ပခည့် (၃၇)စွမ့််း သရ   (၃ ၈)NL Tun Group 

Cons: (၃၉)ပမ န့်မ  ပမ  ်း ဦ်း (၄၀)Nyi and Naing  (၄၁)Green Hope 
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(၄၂ )လ  ်းရ ှို်းက ကယ့်  (၄၃)Olive Oriental (၄၄) ဇ  င့်က က ်းစ  ို်း (၄၅) ဇတ  ့် ေင့်  

ထက့်လ မ့််း (၄၆ )ဇ  င့် ဇပမသလံွ င့် (၄၇)New Golden Future (၄၈ )ဇ   င့်  

ပမင့်ခ ိုင့်မ   (၄၉ )ဇ  င့် ဇရွှေစင့် (၅၀)Best Confidence (၅၁)Myanmar 

Golden Crop (၅၂)Ruby Sun Moon (၅၃)The True Future (၅ ၄) လ ်းရ ှို်း  

ကကယ့် (၅၅ )ဘိုန့််း ပမင ့်ကက ယ့်  (၅၆)ဇရွှေ ငကှ့် သံို်းဇ က င့် (၅၇ )ဇ  င့်မ င့််းမ ဟ   

(၅၈) ရ   င့်ရယ့်န မ ့်ဆန့် (၅ ၉)နန့််းဟ န့််း စံ 

 

၈ ရှမ့််းပြည့်န ယ့် 

( ဇရှှေ့ ြ ိုင့််း) 

(၁)ဇတ  ့်ေ င့်မ ို င့််းပ  တ့်န ဂ ်း (၂) လ ံ ထ ်းဇ  င့် (၃)Power Earth Group (၄) 

တ  ချ  လ တ့် လိုြ့် သ ်း (၅)လွ ယ့်ဇမွ (၆ )ကျ   င့််း တ ံိုစွမ့််း င့် (၇ )Family Zion    

(၈)Mandalar Shwe Kyar(၉) ယ မ ထွန့််း (၁၀ )Loi Sant Kham  (၁၁)Royal 

Mam Kote  (၁၂)Rocky Planet(၁၃) လင့််းပမ တ ့်န ိုင့် (၁၄)Mind Set Ngwe 

Sin Kyal (၁၅)ရှမ့််း ခ ျယ့်ရ ဇတ  င့်တန ့််း (၁၆ )  Treasure Maing Tong 

(၁၇)တ င့်ပမ င ့်ရ ဇရ င့််းေ ယ့်ဇရ်း (၁ ၈)Kham Wo (၁၉)စ ိုင့််းရ ှ န့်ရ က့်  ိုြ့် စို 

(၂၀ )PPP (၂၁ )သိုနနရ ဇ တ  ့်ေင့် ( ၂၂)နန ့် ယွန့််းဇ တ  င့်ဇြေါ် (၂၃)ဇ ငဘွ ်း သ ်း  

(၂၄ )ဇရွှေရည့် ၀ င့််းလ ံ( ၂၅ )ဇ  င့်မ င့််းပ မန့်မ   (၂ ၆)Every Day TT (၂၇)Net 

Wave International (၂ ၈)Shan Queen (၂ ၉)Family Zion (၃၀)ဂန ဓေ င့် ဇမ 

(၃၁)ပြ ည ့်ဖ   ်းက ကွ ယ့် (၃ ၂ )Grace One (၃၃)  ဇ ရှှေ့ ဘက့်ကျ   င့််းတ ံို (၃ ၄) လင့််း 

ထက့်ပမန့်မ   (၃၅ )သ ရ န့် ဇ  င့် (၃၆)Asia Myanmar Dragon (၃၇ )KZEN  

(၃၈ )ဇ  င့်ဓန  လ င့််းဦ ်း (၃၉)ဇ   င့်မင့််းမ ဟ  (၄၀ )KASH (၄ ၁)ALBIN 

(၄၂ )Hope Light (၄ ၃)Golden Time (၄၄)Power Earth Group 

(၄၅)ဇရွှေ  ိုန့််း ပမန့်မ   (၄ ၆)မျ   ်းဇ ခတ ့်ဇက ျ ့် ( ၄၇) ဒ္ ြ သ န့််း (၄၈ )လ ံ ထ ်းဇ  င့်  

(၄၉)IAURA (၅၀ )ဇမ ကခ 

 

၉ ဓနိုက ိုယ့်ြ ို င့် 

 ိုြ့်ချ ြ့်ခွင ့်ရဇဒ္ သ 

(၁)ထွ ဋ့်ဇခ  င့်ရှ န့််း (၂)Shwe Kham (၃)ရှ င့််းပ မတ့်ပ မန့်မ  (၄)ပြ ည ့် သ န့်ဇရ ွှေပ ြ ည့်  

(၅)ဧရ  နဂ ်း (၆)မဟ  လင့််းလ က့်န ိုင့် (၇ )စည့် ဇတ  ့်ညွန ့် (၈)ဇ   င့် သ ရ န့်  

မ ိုဃ့််း(၉) H doubleH (၁ ၀) Htut Brother (၁၁ )U S T  (၁၂)SAO (၁၃)ဇရွှေ ဇငွ  

ြွ ်း (၁၄)Right Person (၁၅)Best Synergy (၁ ၆)Well Done Engineering 

(၁၇)ြို ညဇပမ (၁၈ )Equator Shan (၁၉)လင့််း မ ို်းကကယ့် (၂၀ )Asia Destiny 

(၂၁)မ ဟ လင့််း လက့်န ို င့်(၂ ၂)Myanmar Green Apex (၂၃)ဇ   င့်တ ဇ ခ တ ့် 

(၂၄ )Second Generation (၂၅ )AGAPE  LOVE (၂၆)Grand Dynamic (၂ ၇)  

Linn Moe Aung (၂ ၈) H.P.Z Power (၂၉ )ရှမ့််း ချ ယ့်ရ ဇတ  င့်တ န့််း (၃ ၀)King 
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Lang Trading (၃၁)Green & Clean (၃၂)King Jajuar (၃၃) မဟ သို  

သ တ (၃၄ )Aung Yadanar Moe (၃ ၅)Naung Htet (၃၆)King Land 

(၃၇)Well Done Engi neering (၃၈)Green Mark  (၃ ၉)ရ မ  န့်ဇဆ  က့် 

လိုြ့်ဇရ်း (၄ ၀)Ayawaddy & Frinend (၄၁ )Two Lion (၄၂)Faithful Partner 

(၄၃)Centain Mineral Explo (၄၄)Lucky Golden Mining Friend (၄၅ )Asia 

Destiny (၄၆)KASH (၄၇)ဇ  ်းပြ ည ့်သ ံ ေ င့််း (၄ ၈) လင့််းဇရ င့် ထက့်  

(၄၉)Green Bird (၅၀)Energy World 

 

၁၀ ြ  ိုေ့််းက ို ယ့်ြ ို င့် 

 ိုြ့်ချ ြ့်ခွင ့်ရဇဒ္ သ 

(၁)ြ   ိုေ့််းဇတ  င့်တ န့််း (၂)Super Mighty (၃ )ဟ န့််းစ ျ န့် (၄)စွမ့််း သ ရ   

(၅)ရှင့််းပ မတ့်ပမန့် မ  (၆ )Willian Sky  (၇)Golden Top Point (၈)H double 

H (၉ )Htut Brother (၁၀)MMT Development (၁၁)AA & H Power 

(၁၂)Royal Nyaung Shwe  (၁၃)Moe Myint Pai (၁၄) Royal47 

(၁၅)ဇ  ်းဇသ  ့်တ   (၁၆ )မ လွန့် (၁၇)ဇ ကျ ့် လမ င့် ်း  (၁၈)ITN (၁၉) YHK Lwin 

Family (၂ ၀)ြ   ိုေ့််း  ဇ တ  င့်တန ့််း (၂၁ )A1 Power (၂၂)Combine Energy  

(၂၃) Rich Family (၂၄ )ဇကျ  ့်လမ င့််း (၂ ၅)G 99 (၂၆)ဆန့််း သစ့်ဇ သွ်း (၂၇) 

မင့််းပမတ ့်စံ (၂ ၈) ထ ်း ံ သ  (၂၉ )မင့််းဒ္ င့် (၃၀) ဇ  င့်ဇခ တ ့် သစ့်(၃၁)AGAPE 

LOVE (၃၂ )AGT (၃ ၃)Double T Maynamr (၃၄) သ ရ ယနဂ  ်း  ်းမ  န့်  

(၃၅)Well Done Engineering (၃၆)ဇရွှေဇ ငွ  ြွ ်း (၃၇)လွ  င့် လံိုလ ျန့််း 

(၃၈ )ဉ ဏ့် ဟ န့််း သစ့် (၃၉)PNNH (၄ ၀)Great Life International 

(၄၁)Higher Dimension (၄၂ )ပြ ည ့်ဖ   ်းက ကွ ယ့် (၄ ၃)Enegry World (၄ ၄)Asia 

Destiny(၄၅)တိုန့််း တ   (၄၆)စ ြ စွမ့််း (၄၇) Treasure Ming Tong (၄၈)ရ မ န့် 

(၄၉) နှင့််းသ ရ  

 

၁၁ ြဇလ င့်က ို ယ့်ြ ိုင့် 

 ိုြ့်ချ ြ့်ခွင ့်ရဇဒ္ သ 

(၁)ဆွ ယ့်ဟ န့််း ို ြ့်စို (၂ )ြဇလ  င့်နဂ ်း (၃) King Brother (၄ )စ န့်လ င့််းမ ို ်း 

(၅)ဟ ိုမ န့််းဇတ  င့် (၆ )San Gabar (၇)ပ  ြူစ င့်ဇစတ နာ  (၈)ဇမခ ျစ့် သ ်း  

(၉)ပမန့် မ ရတ နာဇရွှေဇခ တ ့် (၁၀)ဇမ  ေ့်ဇရွှေပြ ည့် (၁၁ )Autumn Dream 

(၁၂)ဇ   င့်ဇရွှေစင့်   (၁၃ )တ ို်းဇ ကျ ့်တ  ို်း   (၁၄)Nyi and Naing (၁၅)ဟွမ့်ဇ ဟွ်း 

(၁၆)Infra Goal (၁၇ )Right Person (၁ ၈) တ င့််းလ  (၁ ၉)Tele Dyne  

(၂၀ )န ိုင့် ထွန့််းလွင့် (၂၁ ) ဇရွှေငှက့်သံို်းဇက  င့်  (၂ ၂)Myanmar GoldenCrop 

(၂၃)Best Confidence (၂၄)Royal Namhsan 
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၁၂ က ို်းကန  ့်က ိုယ့် ြ ိုင့် 

 ိုြ့်ချ ြ့်ခွင ့်ရဇဒ္ သ 

(၁)စမ့််းကမဘ   (၂)စ ိုင့််း ထွန့််းဇလ က့်က ိုင့် (၃) လမင့််းရ     (၄)မ င့််း နဂ  ်း 

(၅)ကကွ ယ့်ေဇ သ ရတန ာ ဇရွှေဇပမ (၆)က ို်းကန  ့်ဇပမ (၇)KingBrother (၈)က ို်း ကန ့်  

စ ိုက့်ြျ   ်းဇ ရ်း (၉)ပမန့် မ ရတ နာဇရွှေဇခ တ ့် (၁၀) ဇမ ေ့်ဇရွှေပြ ည့် (၁၁)ဇ တ  င့်  

ည ဇနာ င့် (၁၂)Civin Crown (၁၃)ဇက င့််းကင့် ချမ့််းသ   (၁၄) ွ ဇရ  င့်ပခ ည့်  

(၁၅)B Queen (၁၆)က ို်းကန  ့်  ဇဆ ွ(၁၇)Nyi and Naing(၁၈) က ို်းကန  ့် လ င့််း 

 

၁၃ “ေ”က ိုယ့် ြ ိုင့် 

 ိုြ့်ချ ြ့်ခွင ့်ရတ  ိုင့််း 

(၁)မက့် မန့််းဗလ (၂ )စ ိုင့် ်းထွန့််း ဇလ က့် က ိုင့် (၃) ဇ  င့်ပ မင့်ခ ိုင့် မ  (၄ )Kham 

Wo (၅)Ruby Sun Moon (၆)ဇ  ့်ဧကရ   ့် (၇) ြန့်ခွန့် (၈)ဇ  င့် မင့််းပမ န့်မ   

(၉)Eastern Three Kingdom 

 

၁၄ မွေနပ်ြည်န ယ် (၁)မ ိုါး ယံဝငော့်ခ ျ၊ီ ( ၂) Our Style၊ (၃) ရ  မ ည ယ န ို က့်တက့်၊ ( ၄) ရ ထွန့််း၊ (၅ ) The 

Walls၊ (၆) Royal Cobber၊ (၇) မ   ို င့််းဇ တ  င့် ၊ (၈) တ လ ်း ထ ်း၊ (၉ ) မ လံ  

ဇတ  င့်၊ (၁ ၀) ဇ ယ ျ သိုခ၊ (၁၁)တ ိုန့််းတ  ဇ ဆ က့် လိုြ့်ဇရ်း ၊ (၁၂ ) စ ြ စွမ့််း  

ဇဆ က့် လိုြ့်ဇရ်း ၊ (၁၃) ဧရ နဂ  ်း၊ (၁၄) Net Wave International၊ (၁၅ )  

ဦ်း စ ို်းပ မင ့်နှင ့်သ ်းမျ  ်း ဇဆ က့် လိုြ့်ဇရ်း ၊ (၁၆) AYN ဇဆ က့် လိုြ့်ဇရ်း ၊ (၁၇ )  

KMB ဇဆ က့် လိုြ့်ဇရ်း ၊ ( ၁၈) ဇငွခ ပ ြူ၊ (၁ ၉) ဇငွစ င့်ဆန့််းသစ့် ၊ (၂၀) Gold QC၊  

(၂၁) Prominance Group၊ (၂၂) ပြ ည့်ထက့်ဇ က ျ ့်၊ (၂ ၃) ဇကျ  က့်ြန့််းက မဘ ၊  

(၂၄ ) သ ရ ပ မေတ ၊ (၂၅ ) မ ို်းပမင ့် သစစ ၊ ( ၂ ၆)  မဘြူစကကဂ ၊ ( ၂၇) မ ို်း ဟ န့််း  

ဇက င့််းက င့်၊ (၂၈ ) ဇရွှေ စင့်ဖ   ်း၊ ( ၂၉) ဇရွှေေ ယ့် သ င့် ၊ (၃ ၀) လင့််းဇရ င့်ထင့် ၊  

(၃၁) The Great Merger၊ (၃၂) Kaung Lu၊ (၃ ၃) ဇရွှေဇငြွွ ်း၊ (၃ ၄) ဇ  င့်  

ဇခ တ ့်သစ့်၊ (၃၅ ) ပမင ့်မ ဟ ဇကျ  ့်၊ (၃၆ ) Star Way Nine၊ (၃၇) မင့််း ထက့်စံ ၊  

(၃၈ ) New City Star၊ (၃၉) Great Manger၊ ( ၄၀) M.G.C.T၊ ( ၄၁) Karen 

Nation Better Economics Future၊ ( ၄၂) Dana Nay Kyel၊ (၄ ၃) 2 Plus 5၊ 

(၄၄ ) MSG၊ (၄၅) ေင့််း ထ က့်ဇတ  ့်ေင့် ၊ (၄၆) Mother Success၊ (၄၇ ) Golden 

Gratitude၊ (၄၈) King General Transport Services၊ (၄ ၉) ဇေသ  လ  

စတ  ်း၊ (၅၀ ) Energy World၊ (၅၁) Geo Palace၊ (၅၂ ) သ မိုဒ္ ယ၊ ( ၅၃)  

 င့်ကက င့််းန  ိုင့်၊ (၅၄) Apex Queen Inernational ၊ (၅၅) Green Ice 

Emerand 

 

၁၅ ကရင့်ပြ ည်နယ် (၁) Min Bagan၊ ( ၂) ထ ်းဇန ဇ  င့်၊ (၃ ) ဇရွှေဓ ေံကကယ့်၊ ( ၄) လင့််းပြ ည ့် ကမဘ  ၊  

(၅)ဇဘ  ဇန ာ့်ထ ်း ၊ (၆) ယွ န့််း ကကယ့်စင့်၊ (၇)Mae Kala Khee (၈) ပြ ည့်ဇတ  ့် ဦ်း ၊  
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(၉) ဇဒ္ နတ ံခွန့် ၊ (၁၀ ) သံလွ င့်  ်းစ ည့်ဇပမ ၊ (၁၁ ) ရှ ်းမ လ  ဇဆ က့်လိုြ့် ဇရ်း၊  

(၁၂) ဇဒ္ နက ကယ့်စ င့်၊ (၁ ၃) U.N.A၊ (၁၄) ဧရ န ဂ ်း ၊ (၁၅) မဇနာဧရ  ၊ ( ၁၆ )  

Net Wave International၊ (၁၇) Golden Royal၊ (၁၈ ) လင့််းဇ ငဇွရ င့် ၊ ( ၁၉ )  

ချစ့်လင့််းဖမ  င့်၊ (၂ ၀) Steel Stone၊ (၂၁) ဇကျ က့်ြန့််းကမဘ ၊ (၂၂)  ဇလ်း ဇက  

သ ်း၊ (၂ ၃)  က  ကမဘ  ၊ (၂ ၄)ဇငွဇတ  င့်တန ့််း၊ ( ၂၅) Kin Maw Thar၊ ( ၂၆)  

Motor New Generation၊ (၂၇ ) New City Star၊ (၂ ၈) လင့််းပြ ည ့်ချမ့််း သ ၊  

(၂၉)MGCT၊ (၃၀ ) Bright Way Construction၊  (၃၁) Kyaw Maw Group၊ 

(၃၂) Steeping Stone၊ (၃၃) မ  န့်ပမ င ့်ဟ န့််း၊ ( ၃ ၄) KKK၊ (၃၅) ပမ င ့်ပမ တ ့်  

ဇ  င့် ၊ (၃၆ ) မဟ ၊ (၃ ၇) Than Aye & Sons၊ (၃၈) မင့််းပြ ည ့်ခ ျမ့််းသ  ၊ ( ၃၉ )  

SARABHR Business၊ (၄၀) Lucky Diamond Place၊ (၄၁) Best Gold 

Myanmar၊ ( ၄၂)   ်းြွ င ့် သစ့်၊ ( ၄ ၃) ZMH၊ (၄၄)Green Ice Emerand၊ (၄၅ )  

ဇစ ဇ ်း ပမင ့်၊ (၄၆ )လ င့် ်းပ ြည ့်ကမဘ  ၊ (၄ ၇ ) 3K Star Power Mining 

Company၊ ( ၄၈) Augusta၊ (၄၉ ) ပမတ့်ပမင ့်ဇ   င့် 

 

၁၆ တ နသဂ ရ  

တ  ိုင့််းဇဒ္သကက ်း 

(၁)ဇရွှေလ က့်ဖမ ၊ (၂ )General Myeik၊ (၃ )ဇတ  ့်ေ င့်တ နသဂ  ရ ဇဆ က့်လိုြ့် ဇရ်း ၊  

(၄)ဇရွှေ ထ ိုက့်တန့်၊ (၅) ZCO (၆) မဟ  လ င့််းသစ့် ၊ (၇) ဘ ို်း ဘ ို်း ဇ  င့် (၈ ) AGT၊ 

(၉) Prominance Group၊ (၁၀ ) Innovative Inspiration Idea၊ ( ၁၁)  

ဧရ   ်းမ န့်၊ (၁ ၂) Regal Epic၊ (၁၃) ရတ နာမင့််းန ဂ ်း  (၁၄ ) ဘိုန ့််းပြ ည ့်  

ဇ  င့် ၊ (၁၅ ) ထွန့််းသ ရ  ဘိုန ့််းထက့်၊ (၁၆) ထ ်းထက့်ရှ န့်၊ (၁၇ ) Myanmar 

Amazing Power၊ (၁၈)  PZP (၁၉) သို ေဏဏဇဒ္ ေ ၊ (၂၀) The Great Merger၊  

(၂၁)ရတ န ာဇရွှေစင့် ( ၂၂) မ ို်းပမင ့်သစစ   ( ၂၃) က မ့််းရ ို ်းတ န့််း ကျ ်း (၂ ၄) Star Way 

Nine၊ (၂၅)စ န့်တ  ိုင့်၊ (၂၆) ဟ န့််း ပြ ည ့်ဖ   ်း၊ (၂၇) ရ ှိုင့််း သ ရ ဖ   ်း၊ ( ၂၈ )  

ဇ  င့် မ ဃ ၊ (၂၉) New Local Power၊ (၃၀)လ င့််းလင့််းဇရ ွှေေ ယ့်၊ (၃ ၁ ) Green 

Bird၊ (၃၂) ပြည့် သ  ဟ န့််း ၊ (၃ ၃) ဘိုန ့််းဟံထက့်၊  (၃ ၄)Trinity Seven၊ ( ၃၅)  

Metel Storm၊ ( ၃၆ ) Royal & Sun Alliance၊ (၃ ၇) ဇတ  ့်ေင့်ဇရွှေ  လ  ်း၊ ( ၃ ၈)  

Asia Ability၊ (၃၉) April Star၊ (၄၀ )တက့်လ ထ ်း ၊ (၄ ၁) ဇတ  ့်ေင့် ထက့် လ မ့််း၊  

(၄၂ ) ဖ   ်းဇမ က့် သိုခ 

 

၁၇ ရခ  ိုင့်ပြည့်န ယ့် (၁) ဇ   င့်သိုခဇ  ်း ( ၂) Arakan World ( ၃) Brown Brother (၄) သန္ ာန ဂ ်း  

(၅) ပြ ည့်မ ို်းဟ  န့််း (၆ ) ကသ  ရမရင့်ဇ သွ်း (၇) ဇ ငရွ တ နာသ န့််း သန့််း  (၈ )မ  ယို သ  

(၉) သ င့်သန့််း ေ င့််း (၁၀ ) သ ဂ ဇဆွ (၁၁) သ ဟ ရ   စ ို်း (၁၂) May Ro & 
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STM All Services (၁၃)  U Tawgyi (၁၄ ) White House Sittwe (၁၅) ရ ို်းမ 

 ရိုဏ့် (၁၆ ) ကစစြ  ်းမ န့် (၁၇) စွမ့််းသ ဟ န့််း (၁၈) သ တ ြန့််း သ  င့်   

(၁၉) ဇ မယိုဇရွှေဇ မ (  ရှ) (၂ ၀) ခ ို င့်ေတ   (၂၁) ဇေသ လ စတ ်း (၂၂ ) ဟ န့််း  

သ ဇ  င့် (၂၃ ) ဘဇ လ   ဂ စတ  ်း ( ၂၄) Kyauk Phyu K3 (၂၅ ) သန္ ာ နဂ  ်း 

(၂၆) National Land Development  (၂၇) Golden Rakhine City (၂၈ )  

JMM  (၂၉ )  Golden Hoe (၃၀) ဇရွှေကျွန့််း ဇန ာင့် ဇတ  ့် (၃၁ )  မင့််းခ န ့်ဖ   ်း ( ၃ ၂ )  

စ မ့််းစ မ့််းစ ို (၃၃) ဆိုလ  ဘ့်ဇပမ (၃၄) ရကခ သစစ  ( ၃၅) Yoma Link (၃၆)ေ င့်တ  ို်း  

(၃၇) သ ံဟ ို င့််း (တ    တ ့်) (၃၈) ဇ  င့်ခ ျမ့််း သ  (၃ ၉) ထ ြ့်တန ့််းဇန လင့််း ၊  

(၄၀ ) လင့််းေတ  ဇပမ (၄ ၁ )  ဏဏေ နန့််း ဇတ  ့် (၄၂ ) ရမမ သန္ ာ (၄၃ )   ရ ခ ိုင့်  

(၄၄ ) ပမတ ့်ဘိုန့််း ခန  ့် (၄ ၅) Seven Technology (၄၆ )  Regal Blossom   

(၄၇)Good Time (၄ ၈) ခ ိုင့်ပြည့်ဖ င မ့််းထွန့််း ( ၄၉) သ ရ ယ မဏ္  င့်  (၅ ၀)ဆို လ  ဘ့်  

ဘ သ င့် ၊ (၅၁) သတ တ စွ မ့််း  ်း (၅၂) ဇက ျ ့်ကက  ်းထွန့််း ဇတ  က့်၊ (၅၃ ) က ို်းစင့် 

ကကယ့်၊ (၅ ၄) ြ ိုင့်ထနွ့််း ၊  (၅၅) သိုခရ တ နာဇ ်း (၅၆) တ  ို်းမင့််းထွန့််း  (၅၇) 

ဇနဇရ င့်ခံြန့််း ( ၅၈) မင့် ်းယ ခ ၊ (၅ ၉) Sky White Innovation၊ (၆၀ ) က ိုရ ခ ိုင့်  

(၆ ၁)ခ ိုင့်ရ    ထွန့််း  ( ၆၂) ံ ဖ   ်းပမတ့် (၆၃) ဘိုန ့််းပမင ့်ပမတ့်  (၆၄)ဇ က င့် ်း  

ဇက င့််းဇက ျ ့်၊ (၆၅) ပမ င ့်ပမင ့်ပမတ့်ပမတ ့် ၊ (၆၆ ) ဂရ  တ့်ဇေသ လ   မ ျ ်း ြ ို င့် ၊  

(၆၇)စွမ့််းဓနဟ  န့််း၊  (၆ ၈) ဇရွှေကျွန့််း ဇမကမ့််းရ ို်းတ န့််း ၊  (၆၉)   ရကခဒ္ံို်း ည   ၊ (၇၀ ) 

သြဗမဂဂ လ  (၇၁) ဇ သ  ့် တ  မျ   ်းပမ င ့် ၊ (၇၂)  Right Way Compass ၊ (၇ ၃) ထ ်း 

တ က့်တ ို်း (၇၄) ဓ ည သ  င့် (၇၅) Hunter  Ocean  Engineering ( ၇၆) 

 ရကခ  ်းမ န့် ၊ (၇၇)Culture & Classical ၊ (၇၈) ဇတ  ့်ေ င့်  ဥဇ  ( ၇၉ ) 

  မ့်ကက ်းရခ ိုင့်၊ (၈ ၀) Family Galaxy  

 

၁၈ ကယ ်းပြ ည့်န ယ့် (၁) T N.21 ၊ (၂ ) T N Family 126 ၊ (၃ ) ဇရွှေဇြ င့််း ၊ (၄ ) Royal   Cobber ၊  

(၅)ပြ ည့်ဇတ  ့်ဦ်း  (၆)Kayah  Golden  Land  (၇ )ပမင့်စ ို င့််းဇ ရွှေပြည့် ၊  

(၈)ဇရွှေဇ ငြွွ ်း ၊ (၉) ပြည့်သ  ယ  ံွှေ့ဖ   ်း တ  ို်းတ က့်ဇရ်း (၁၀)မ  လ   ်း ၊ 

(၁၁)က ယန့််း ကက ယ့်စင့် ( ၁၂)ဇ  င့်  ်း သ ၊ (၁၃ ) စိုဇေဇ   င့်၊ (၁၄)ဇ ည ဇ နာ င့်   

(၁၅) င့်ဇယ  ့်စံ (၁၆)N.T.O (၁၇)SURE ၊ ( ၁၈) Myanmar Land & 

Development (၁၉) ဇ   င့်ဇရွှေ ြ ိုင့် ၊ (၂ ၀) ဆို ထ ်းစံ ၊ (၂၁ ) ဇလ်းဖ မ  ှေ့ နဒ္    

(၂၂)Kayah  Golden  Brother (၂၃)  ဇကျ ့် လမ င့််း  (၂၄) Pretty Peacock 

(၂၅) ဇ မပမတ့်ပမင ့် မ ိုရ့် ( ၂ ၆)လင့််းဇရ  င့်ရှင့် (၂၇ ) ဇ   င့် ကမဘ  မ ိုဃ့််း ( ၂၈)  SOL ၊  

(၂၉) Royal Gandamar ၊ (၃၀) ဇ  င့်နတ ့် သ ်း ၊ (၃၁) ဇ  င့် ထ ြ့်တန ့််း နဒ္  ၊  
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(၃၂)Cypress (၃၃)Royal Waddy (၃ ၄) Valley Rein (၃၅) ပမ င ့်မဟ  ဇ ကျ ့်  

(၃၆)ပြ ည့်ကက ်းဇ ငဇွတ  င့်  (၃၇)ဇ  င့်ဇမ  င့််း၊  (၃၈) ဇ   င့်ဇ မ င့််း ဇခ တ ့်  

(၃၉) င့််းန စ့် တ  ို်းဇ  င့် (၄၀ )ဇ  င့်ဟ န့််း သန ့် ( ၄၁)ေ ို င့််းပ ြ ည ့် လ ံ ၊  

(၄၂ )ဦ်း ထွန့််းဇ  င့်မ သ  ်းစ ို  (၄၃) သ မ့််းမ ျက့် လံို်း (၄ ၄)ကဇ ယ ဇ ရွှေပြ ည့်  

(၄၅) ဆင့်ပ ြူဇတ  င့် (၄၆ )ထွန့််းသစ့် ကယ  ်း (၄၇) ကယ ်း ည ဇန ာင့် (၄ ၈)ဒ္ ဇမ   

ဇတ  ့်၊ (၄၉ ) မ  ဃလို လ င့် (၅၀) Green Mark (၅၁)Double T Myanmar 

(၅၂) ကယ  ်း  န  (၅၃ )ဖင မ့််းခ ျမ့််းဖမ  င့် (၅၄) က   ်း (၅၅)ဇရွှေရည့် ေင့် ်းလ  ံ  

(၅၆)ပမရတ န ာဇငွ (၅၇ ) လွ  င့်ဇက ့် သ  ်း (၅၈) PNNH (၅ ၉)ဓမမ ြ လ လို လင့်  

(၆၀) ပ မန့်မ မျ   ်းဆ က့်ဇ ဆ က့် လိုြ့်ဇရ်း (၆၁ )Nice Kayah (၆၂)ကဇ ဋစံ 

(၆၃)က ယ  ်းဇရွှေတံခ  ်း (၆၄)ရတ နာဇရွှေ လက့် (၆ ၅)ရတ  ပြည ့် လ ံ (၆၆ )ဇ ဘ ဂ 

ကကွယ့် (၆၇ ) ဇ  ့်ဧကရ   ့်  (၆၈)ဂနဓေ င့်ဇမ (၆၉ ) IAURA  (၇၀) စ ို်းမ ို်းက ကည့်၊ 

 

၁၉ ရံို်းခ ျ ြ့် (၁) CCES Co.,Ltd၊ (၂) စ ရ ဇမရ မ သ ်းစို ၊ (၃) Loi Lann Co.,Ltd၊ 

(၄)Myanmar Solar Power Co.,Ltd၊ (၅)Baw Ga Kywe (၆)Sandi Solar 

Renewable Development International  (၇)Sugo International 

Co.,Ltd (၈) Green Land Co.,Ltd၊ (၉) လွ ယ့် ဇမွကိုမပဏ ၊ (၁၀ ) CS Solar 

Myanmar Trading  (၁၁)  Now Engineering Co.,Ltd ၊ (၁၂ ) Power 

Winner Co.,Ltd၊ (၁ ၃) Arr Man Solar Co.,Ltd (၁၄) Pro Engineering Co., 

Ltd ၊ (၁၅ ) A. G. T Co., Ltd ၊  (၁၆) မင့််းဇ  ့်ဂ ျ  ကိုမပဏ ၊ (၁၇) New Future 

Light Engineers Group Co,Ltd ၊ (၁၈) Talent & Technology (၁၉) ACE 

Family Solar (၂ ၀) Solar Star  (၂၁)Khin  Maung  Nyunt   (၂၂) ထ ်း  ံ သ   

(၂၃) Aung Emerald ၊ (၂၄ ) Shwe Mya Yar၊ (၂၅)   Mega Global Green 

Autoative (၂၆)Blue City (၂၇)Aung Thein Than (၂၈)Fresco  

Enginering (၂၉ ) Solar Risesys  (၃ ၀)Golden Land Network Trading 
 


