MPT Offices
No.

State &
Division

TownShip

1 Mandalay

Mandalay

2 Mandalay

Pyin Oo Lwin

3 Mandalay

Nyaung Oo

4 Mandalay

Meiktila

5 Mandalay

Myingyan

6 Mandalay

Moegoke

7 Rakhine

Sittwe

Shop

Address

phone Number

(၂၅)လမ္း ၊လမ္း(၈၀)နွင့္(၈၁)ၾက း
ျမန္မ ့့က္္သြ္္ေ းရးတင္း ္တး၀င္း

င္္ေျမ္ ေ္ျမး္ေနြ္ ၊မျမ္ေလးျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

္ေၾကးနန္း ္တးလမ္းနွင့္၊မျမ္ေလး-လ း ွး္းလမ္း္ေ

င့္

၊ျမန္မ ့့စးးသ း္ေ းရး္္ေ ွေ း္ကသက္ၾကစး (၅) ၊ျးင္္စးလသင္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
္စ းး့ၥြ

း္ကသက္ ၊္ေည င္္စး့ ရးတက္၀င္း

္ေန ္

လမ္းမၾကစး္ေရး ၊္ေည င္္စးျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

မးရစလ ့ ရးတက္၀င္း

ရသင္း ၊

ျမင္းျ ္၊

ရသင္း ၊

းရ္(့္) းန္း၀င္း

(၃)လမ္း ၊
မးတးကတရ္

ရသင္း

ရသင္း ၊

ရသင္း ၊

09-253122642

ူး္ေျမ က္ း္ကသက္ ၊့့္္ေရသျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

Maungdaw

းရ္ (့္) းန္း၀င္း

09-253122633

09-253122639

ရးတကတန္း း္ကသက္ ၊မးတးကတရ္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
ူး့ ရးတက္၀င္း

09-253122627

09-253122636

မွရ္(၂) း္ကသက္ ၊ျမင္းျ ္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

းရ္(့္) းန္း၀င္း

02-69222

09-253122630

န္ကတန္-မျမ္ေလးလမ္းမၾကစး္ေရး ၊ျမး္ေမ(၄) း္ကသက္ ၊မးရစလ ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

္ေမ င္္ေရ
8 Rakhine

ရသင္း ၊္ေ

ရသင္း ၊

မွရ္(၂) း္ကသက္ ့ ရးတက္လမ္းနွင့္္ေ ့ည္ သ လမ္း္ေ

င့္ ၊

09-253122645

္ေမ င္္ေရ ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
9 Rakhine

10

11

12

13

14

15

16

17

Shan
(East)
Shan
(East)
Shan
(East)
Shan
(South)
Shan
(South)
Shan
(South)
Shan
(South)
Shan
(North)

Thandwe

Kyeng Tong

Mone Hsat

Tachileik

Taunggyi

Nyaung Shwe

Ayetharyar

NamSam

Lashio

္္ရသြဲ၊

းရ္(့္) းန္း၀င္း ၊၊းတလ္ ္း္လမ္း ၊

09-253122648

မွရ္(၂) း္ကသက္ ၊္္ရသြဲျမး္ေ
္ေလ့းး္လမ္းနွင့္္ေ့ း့တလမ္း္ေ
့ ရးတက္၀င္း
မးတင္း့ရ္
ျးည္္ေ
ရ

ရသင္း ၊

င့္ ၊

မွရ္ (၃) း္ကသက္ ၊က း္င္းရ္တျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

းရ္(့္) းန္း၀င္း

ရသင္း ၊

င့္တလမ္း ၊မးတင္း့ရ္္ေ့ း

စလးရ္

နစး ၊မးတင္း့ရ္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

းရ္(့္) းန္း ၊ျွင္း့စလမ္း ၊

၀မ္္ေက င္း း္ကသက္ ၊ရ

၊းတလ္ ္း္လမ္း ၊့္္္ေရ
္ေည င္္ေ ္ေ

္ရးတ၊

္တး ၊

း္ကသက္ ၊္ေရ င္ၾကစးျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

းရ္ (့္) းန္း ျးရးတက္လမ္း ၊

နျၵ၀န္ း္ကသက္ ၊္ေည င္္ေ ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
္ေ
၊

း္ ြ ္ေ

္ရးတ၊

မွရ္(၅) း္ကသက္ ၊္ေ

နမ့့္န္

းရ္ (့္) းန္း ၊

ကသက္ၾကစး (၄၈)

း္ ြ ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

းရ္(့္) းန္း၀င္း ၊နမ့့္န္ -မးတးနြဲလမ္း္ေရး (၅) း္ကသက္

၊နမ့့္န္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
ျးည္နြ္မန္္ေနန

္တး ၊္ ္န (၂၅၀၀)ရတ

(၁) း္ကသက္ ၊လ း ွး္းျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

09-253122654

09-253122657

စလးရ္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

ျမန္မ ့့က္္သြ္္ေ းျးည္နြ္မန္္ေနန

09-253122651

းလမ္း

09-253122660

09-253122663

09-253122667

09-253122670

09-253122673

18

Shan
(North)

Muse

19 Mon

Kyaikhto

20 Mon

Mudon

21 Mon

Thanphyuzayet

22 Mon

Mawlamyine

23 Sagaing

Monywa

24 Sagaing

Hteechink

25 Sagaing

Yae Oo

26 Bago

Bago

27 Bago

Pyay

28 Bago

Min Hla

29 Bago

Latpandan

30 Bago

Paukhong

မူ့ြ္

းရ္(့္) းန္း ္တး္ေ၀ င္း၀င္း ၊၀းတမသန္ း္ကသက္ ၊

ျးည္္ေ

င့္တလမ္း မူ့ြ္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

က း္က္

းတ

းရ္(့္) းန္း၀င္း ၊၊းတလ္ ္း္လမ္း ၊

္ေရ င္္ူ့တ း္ကသက္ ၊က း္က္
မတဒ္တ

Magwe

09-253122679

းတျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

းရ္(့္) းန္း၀င္း ၊က ္္ းွ္က္ သ လမ္း ၊မတဒ္တျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

္္ျ ေ း္၊

းရ္ းန္း္ေ၀ င္း ၊္ေ

09-253122682

င္ကတ္းတလ္ း္ကသက္ ၊

09-253122685

၊းတလ္္ေန၀င္းလမ္း ၊္္ျ ေ း္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
ျမန္မ ့့က္္သြ္္ေ းျးည္နြ္မန္္ေနန

္တး ၊

09-253122688

့္္ကြ္ကတန္း၊ း္ကသက္ ၊္ေမ ္လျမး္င္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
မ္တ သ ့ ရးတက္၀င္း ္တးၾကစးလမ္း ၊ ္တးၾကစး း္ကသက္ ၊မ္တ သ ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
မွရ္(၂) ၊၊းတလ္ ္း္လမ္း ၊္ေ
စး း္င့္

းရ္(့္) းန္း၀င္း ၊

္ေ ္စး၊္ေ

္ရးတ

းရ္(့္)

င္္ေေြ

09-253122691

း္ကသက္ ၊

09-253122694

စး း္င့္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
းန္း ၊္ေ

င္ မ္း္

း္ကသက္ ၊

္တး ၊န

နစး ၊

09-253122697

္ေ ္စးျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
ျမန္မ ့့က္္သြ္္ေ းရတးင္းမန္္ေနန

စ့င္

09-253122700

န္ကတန္-မျမ္ေလးလမ္း ၊းြဲ ူး္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
ျးည္(့င့္တ

းရ္(့္) းန္း၀င္း) ့င့္တ း္ကသက္ ၊

09-253122703

န္ကတန္-ျးည္လမ္း ၊ျးည္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
မင္းလွ

းရ္(့္) းန္း၀င္း ၊

မွရ္(၇) း္ကသက္ ၊

09-253122706

၊းတလ္ ္တရန္းလမ္း ၊မင္းလွျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
လက္း္ရန္း

းရ္(့္) းန္း ၊မင္း း္ကသက္ ၊

09-253122709

မွရ္(၂)လမ္း ၊လက္း္ရန္းျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
္ေး က္္ေ င္း

းရ္ (့္) းန္း၀င္း

ရသင္း ၊ျးည္ -္ေရ င္ငူလမ္း ၊

09-253122712

မွရ္(၅) း္ကသက္ ၊္ေး က္္ေ င္းျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
ျမန္မ ့့က္္သြ္္ေ းရးတင္းမန္္ေနန

31 Magwe

09-253122676

(၅) လမ္း့္တ္ေ

င့္

နစး ၊

္တး၀င္း ၊

က(၁)လမ္းျွင့္္ေ့း ္တးလမ္း္ေ

င့္ ၊

09-253122715

့းတး္ေရ မင္း း္ကသက္ ၊မ္ေကသးျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
32 Magwe

Taungtwingyi

33 Magwe

Chauk

34 Magwe

Pakoku

35 Ayarwaddy

Pathein

36 Ayarwaddy

Hinthada

37 Ayarwaddy

Zalun

္ေရ င္ရသင္းၾကစး

း္ရ္ (့္) းန္း၀င္း ၊ ္တးၾကစးလမ္း

၊္ေရ င္ျးင္ (၂) း္ကသက္ ၊္ေရ င္ရသင္းၾကစးျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
္ေ

က့္ ရးတက္၀င္း

ကသက့္္္
း တက

ရသင္း ၊

္ေ ွေ း္ကသက္ ၊္ေ

မွရ္ (၁၀)နြ္္ေျမ ၊
က္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

းရ္(့္) းန္း ၊ျမး္ေမလမ္း ၊

္တး၀င္း ၊

မ၀ ၊ျၶ္လလမ္း ၊းတ္းမ္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
၀္ၤ ရ္ေ

္ရးတ

းရ္ (့္) းန္း၀င္း ၊

၊းတလ္ ္း္လမ္း ၊၀္ၤ ရျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
ေလသန္

းရ္(့္) းန္း၀င္း ၊

09-253122721

09-253122724

မွရ္(၁) း္ကသက္ ၊း တက ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
ျမန္မ ့့က္္သြ္္ေ းရးတင္းမန္္ေနန

09-253122718

ဒ းလမ္းး ၊ေလသန္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

09-253122727

09-253122730
09-253122733

38 Ayarwaddy

Bokalay

39 Ayarwaddy

Pyarpon

40 Thanintayi

Dawei

41 Thanintayi

Myeik

42 Thanintayi

Kawthaung

43 Thanintayi

Palaw

44 KaYin

Hpa-an

45 KaYin

Kawkareik

46 KaYin

Myawaddy

47 KaYin

Kyarinnseikgyi

48 Kayar

Loikaw

49 Chin

Hakha

ရးတက္ေလး

းရ္(့္) းန္း၀င္း ၊

မွရ္(၄) း္ကသက္ ၊

း္တ္ေ

္ရးတ

းရ္(့္) းန္း ၊

မွရ္(၁၂) း္ကသက္ ၊

မွရ္(၅)လမ္း ၊

ျမန္မ ့့က္္သြ္္ေ းရးတင္းမန္္ေနန
းတလြဲလမ္း ၊

Mkitkyina

္တး ၊

Tanine

52 Kachin

Pharkant

53 Yangon

Thingangyun

54 Yangon

Shwegondine

55 Yangon

Ahlone

56 Yangon

Sule

း၀ြ္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

09-253122742

က(၃)္ေရး ၊္ေ့ းရန္း း္ကသက္

09-253122745

၊ျမးရ္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
္ေက ့္ေ္ င္း

းရ္ (့္) းန္း၀င္း ၊့တ္ေး င္း ္တးလမ္း ၊

09-253122748

းး္ေရ က္္ေ ၀ း္ကသက္ ၊္ေက ့္ေ္ င္းျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
းတ္ေလ ့ ရးတက္၀င္း
၊

ရသင္း ၊၊၊းတလ္ ္း္လမ္း

09-253122751

မွရ္(၂) း္ကသက္ ၊းတ္ေလ ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

ရ း

့္ ရးတက္ၾကစး၀င္း ၊းဒတမမ လမ္း ၊(၁) း္ကသက္ ၊

ရ း

္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

းန္းျ ္လမ္း ၊

09-253122754

မွရ္ (၃) း္ကသက္

၊္ေက ့က းရ္္ေ

္ရးတ

09-253122757

းရ္ (့္) းန္း ၊္ေက ့က းရ္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

ျမ၀ရစ့ ရးတက္၀င္း ၊္စး္ေ

င္္ေေြ လမ္း ၊

09-253122760

မွရ္(၅) း္ကသက္ ၊ျမ၀ရစျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
ၾက

င္း့းး္ၾကစး့ ရးတက္၀င္း ၊၊းတလ္ ္း္လမ္း ၊

မွရ္(၅) း္ကသက္ ၊ၾက
လသး္င္္ေက ္

09-253122763

င္း့းး္ၾကစးျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

းရ္(့္) းန္း၀င္း ၊္စး္စ းလမ္းနွင့္

မွရ္(၅)လမ္း္ေ

09-253122766

င့္ ၊္ေဒ ္ ူ း္ကသက္ ၊လသး္င္္ေက ္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

ျမန္မ ့့က္္သြ္္ေ းျးည္နြ္မန္္ေနန

္တး ၊

09-253122769

္ေ့ း(၁) း္ကသက္ ၊မရူးစလမ္း ၊၀ း းျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

့္္္ေရ
ဧ

51 Kachin

09-253122739

း္တျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

ျမန္မ ့့က္္သြ္္ေ းျးည္နြ္မန္္ေနန
50 Kachin

09-253122736

္ေ ရ့တရ္လမ္း ၊ရးတက္ေလးျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

္တး

္တး ၊

္ေ ွေရက္ ၊့မလမ္းနွင့္္ေ

င့္န္းလမ္း္ေ

င့္ ၊

09-253122772

း္ကသက္ ၊ျမ့္ၾကစးန း္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

ရနးတင္း

းရ္(့္) းန္း၀င္း ၊ျးင့္ း

း္ကသက္ ၊

09-253122775

္စ းလမ္းမၾကစး္ေရး ၊ရနးတင္းျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
းကန္ေ

းရ္(့္) းန္း၀င္း ၊္ေမွ ္၀န္း း္ကသက္ ၊

ျမး္ေမ ြဲ့ န္း

နစး ၊

္ကၤန္းကသ န္း TRA ္တး၀င္း ၊္တမနၤလ လမ္းနွင့္္တမနလမ္း္ေ
္ကၤန္းကသ န္းျမး္ေနြ္ ၊ န္ကတန္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
မွရ္(၇၄) ၊

္ေ ွေ္ေ န္တရးတင္းလမ္း

မွရ္(၈၃၉/၈၄၁) ၊၊းတလ္ ္း္လမ္း ၊

း

နစး၊ ၊ န္ကတန္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

09-253122785

01-228977

လ္တျမး္ေနြ္ ၊ န္ကတန္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
၊းတလ့္သန္းရ္လမ္းနွင့္မ၀ ၊ျၶ္လမ္း္ေ

င့္ ၊

01-700018

၊၊၀န္းျမး္ေနြ္ ၊ န္ကတန္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

့ူး္ေလရတ

09-253122779

းကန္ေျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

င့္ ၊

01-370706

57 Yangon

PansoDan

58 Yangon

GPO

59 Yangon

40th Street

60 Nationwide

MPT state and regional office

မ၀ ၊ျၶ္လလမ္းနွင့္းန္း့းတးရန္းလမ္း္ေ

င့္ ၊

01-370726/

္ေက က္ရ္ရ းျမး္ေနြ္ ၊ န္ကတန္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
ွStrand လမ္းနွင့္၊းတလ္္ေ
န္ကတန့္ ရးတက္ၾကစး

01-700055

င္္ေက ္လမ္း္ေ

င့္ ၊

01-252255/

ရသင္း ၊ န္ကတန္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

09-5087770

မွရ္(၁၀၃) ၊လမ္း(၄၀) ၊မ၀ ၊ျၶ္လလမ္းနွင့္
ကတန္္ည္လမ္း္ေ

င့္ ၊္ေက က္ရ္ရ းျမး္ေနြ္ ၊ န္ကတန္ျမး္ေ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

09-5198292

MPT Branded Stores
No.

State &
Division

TownShip

Shop

Address

phone Number

1 Nay Pyi Taw ္ေနျးည္္ေရ ္

Linn . IT၊ အမှတ် (ပ-၂၃၂)၊ မမြို.မစ ျေး၊ စေပပည်စတ ်

067-422884

2 Nay Pyi Taw ္ေနျးည္္ေရ ္

Linn . IT၊
စ ပါင်ျေးစ

067-422884

3 Nay Pyi Taw ္ေနျးည္္ေရ ္

တုငျေး် မေ်စေဂ ရု ျေး၊ ငုစရွှေ၀ါ

4 Kachin

ပမ က် ကီျေးေ ျေးမမြိုြို့

စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ စအ င်ဆေ်ျေး

5 Kachin

ဖ ျေးကေ် ့်

စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ ရဲ ခေ်ျေးစ ှ ြို့ စမ ်၀မ်ျေးရပ်ကွက်

6 Kachin

တန္င
ု ျေး်

စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ ကင်ဆ ျေးရ ရပ်ကွက/်

ီဒ ု

7 Kachin

ဝုငျေး် စမ ်

စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ ပမ က် ကီျေးေ ျေး - ဗ္ေ်ျေးစမ ်
အမှတ(် ၁)ရပ်ကွက်၊ ဝုငျေး် စမ ်မမြိုြို့

မ်ျေး၊

8 Kachin

မုျေးစက င်ျေး

စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ ပပည်စထ င် ု မ်ျေးမကကီျေး
၊ ကျွေျေး် စတ ရပ်ကွက်၊ မုျေးစက င်ျေးမမြိုြို့

09-423004374

9 Kachin

ဟုပင်

စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ ပပည်စထ င် ု မ်ျေးမကကီျေး ၊
ေတ်ကကီျေးကုေျေး် ရပ်ကွက်၊ ဟုပင်မမြိုြို့

09-423004268

10 Kachin

မုျေးညှင်ျေး

စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ ပပည်စထ င် ု
ေ ျေးခါရပ်ကွက်၊ မုျေးညှင်ျေးမမြိုြို့

09-423004305

11 Kachin

ဗ္ေ်ျေးစမ ်

စအ တ
် ုအတ်ခ ေ်ျေး၊ က်ဝဲသန္ု န္ြ
စည င်ပင်ရပ်၊ ဗ္ေ်ျေးစမ ်မမြိုြို့

12 Kachin

စရွှေကူ

စအ တ
် ုအတ်ခ ေ်ျေး၊ အမှတ်(၄) စရွှေဂဲကုေျေး် ရပ်၊
ဗ္ု ်ခ ြိုပ် မ်ျေး၊ စရွှေကူမမြိုြို့

09-423004372

13 Kachin

မေ် ီ

စအ တ
် ုအတ်ခ ေ်ျေး၊ ဗ္ေ်ျေးစမ ် - မန္တစ
စက င်ျေးရ ရပ်၊ မေ် မီ မြိုြို့

09-423004303

င်ျေး(၄)

မ်ျေးထပ်၊ ရေ်ကုေ-် မန္တစ

ျေး

မ်ျေး

067-500500

မ်ျေး၊ ပုဗ္ဗသရ
ီ မမြို.ေယ်
မ်ျေးန္ှငဆ
့်် မ ျေး

မ်ျေးမကကီျေး၊

မ်ျေး၊

မ်ျေးစထ င့််

မ်ျေးမကကီျေးစ

09-2400000

09-423004326

ျေး

09-423004377

09-423004301

09-423004289

ျေး

မ်ျေး၊

14 Kachin

မုျေးစမ က်

စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ ခါေေ်ရပ်ကွက်၊
မငမ်ျေးခ မ်ျေးသ ယ
မ်ျေး၊ မုျေးစမ က်မမြိုြို့

09-423004302

15 Kayah

ဒီျေးစ မ ဆ
့် ျေးု

ဒီျေးစ မ ဆ
့် ျေးု စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

09-423007874

16 Kayah

ဖရူ ဆု

ဖရူ ဆု စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

09-423005402

17 Kayah

စ

စ

09-423005403

18 Kayah

ဖ ျေးစဆ င်ျေး

ခဲ

19 Kayah

ွြိုငစ
် က ်

20 Kayah

ှ ျေးစတ

21 Kayin

ျေးအ

ခဲ စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

ဖ ျေးစဆ င်ျေး စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

09-423005417

ွြိုငစ
် က ် စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး (Corner of U Thiri St &
5 St, Daw Hu Hku Qtr)

09-253122766

ှ ျေးစတ စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

(

ျေးအ Own Shop
တုက်ဝင်ျေး)၊ ပဒုမမ

09-423005418

မ်ျေး၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊

ျေးအမမြိုြို့

09-253122754/
058-22000

22 Kayin

စက က
့် ရတ်

စက က
့် ရတ် Own Shop
(အတ်ခ ေ်ျေးဝင်ျေး)၊ ပေ်ျေးပခ
်
မ်ျေး၊ အမှတ်(၃)ရက်ကွက်၊ စက က
့် ရတ်မမြိုြို့

09-253122757

23 Kayin

ပမဝတီ

ပမဝတီ Own Shop
( တုက်ဝင်ျေး)၊ဦျေးစအ င်စေက

09-253122760

24 Kayin

ကက အင်ျေးဆပ်ကကီျေး

ကက အင်ျေးဆပ်ကကီျေး Own Shop
ဗ္ု ်ခ ြိုပ် မ်ျေး၊အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ကက အင်ျေးဆပ်ကကီျေးမမြိုြို့

25 Kayin

သစ တ င်မမြိုြို့

သစ တ င် စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

054-44111/
058-44999

26 Kayin

သစ တ င်ကကီျေးမမြိုြို့

သစ တ င်ကကီျေး စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

054-45222/
054-45999

27 Kayin

ဖါပွေမ် မြိုြို့

ဖါပွေ ် စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

058 - 2070000

28 Chin

ဟ ျေးခါျေး

ဟ ျေးခါျေးOwn Shop၊
ပပည်ေယ်မေ်စေဂ ရု : (Zay(1) Quarter, MaTuPi Street, 070-21101, 21449)

09-423004516

29 Chin

ဖ

ဖ

09-423004557

30 Chin

တီျေးတေ်

တီျေးတေ် စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

09-423004590

31 Chin

မင်ျေးတပ်

မင်ျေးတပ် စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

09-423004585

မ်ျေး

မ်ျေး စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

မ်ျေး၊ အမှတ်(၃)ရက်ကွက်၊ ပမဝတီမမြိုြို့

09-253122763

32 Sagaing

မ္တ သ

MPT Own Shop ( ္တး ကစးလမ္း) ၊မ္တ သ ာမး္ေ

33 Sagaing

မ္တ သ

Brand Shop(္ေက က လမ္း ) မ္တ သ ာမး္ေ

34 Sagaing

္ေ

35 Sagaing

36 Sagaing

င္း္စး

င္း္စးာမး္ေ

9423003970

071-26220

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊္ေ

9423003709

းတလြဲ

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊းတလြဲာမး္ေ

9423003973

ရတရလင္

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊ရတရလင္

9423003866

37 Sagaing

္ေရ ္

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊

္ေရ ္ာမး္ေ

9423003939

38 Sagaing

ြင္းမ းင္

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊ြင္းမ းင္ာမး္ေ

9423003923

39 Sagaing

့ းလင္း ကစး

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊့ းလင္း ကစးာမး္ေ

9423003891

40 Sagaing

့့္ကးတင္း

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊့့္ကးတင္းာမး္ေ

9423003873

41 Sagaing

ျမင္းမူ

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊ျမင္းမူာမး္ေ

9423003811

42 Sagaing

္ေျမ င္

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊္ေျမ င္ာမး္ေ

9423003899

43 Sagaing

္ေ ရးတ

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊္ေ ရးတာမး္ေ

9423003711

44 Sagaing

္ေက က္္ေျမ င္း

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္ ္တး ၊္ေက က္္ေျမ င္း

9423003946

45 Sagaing

၀က္လက္

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊၀က္လက္ာမး္ေ

9423004013

46 Sagaing

င္္စး

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊ င္္စးာမး္ေ

9423003883

47 Sagaing

့းး္ သန္

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊့းး္ သန္

9423003896

48 Sagaing

ကန္႔ရလူ

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊ကန္႔ရလူာမး္ေ

9423003822

49 Sagaing

က သန္းလွ

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊က သန္းလွာမး္ေ

9423004011

50 Sagaing

္ေ ္စး

MPT Own Shop ၊္ေ
(္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး

င္ မ္း္ လမ္း ) ၊္ေ ္စး့ာမး္ေ

9423004126

51 Sagaing

ရန္႔့ည္

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊ရန္႔့ည္ာမး္ေ

9423003879

52 Sagaing

ဒစးြဲြင္း

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊ဒစးြဲြင္းာမး္ေ

9423003876

53 Sagaing

က္

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊က္ ာမး္ေ

9423003821

54 Sagaing

င္း္ေရ ္

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊

င္း္ေရ ္ာမး္ေ

9423003871

55 Sagaing

္ေက လင္း

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊္ေက လင္းာမး္ေ

9423003870

56 Sagaing

၀န္း္းတ

္ေ

္ရးတ

းရ္း းန္း ္တး ၊၀န္း္းတာမး္ေ

9423003735

57 Sagaing

စး း္င့္

58 Sagaing

္ေမ ္လူး

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊္ေမ ္လူးာမး္ေ

9423003810

59 Sagaing

က္ေလး

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊က္ေလးာမး္ေ

9423003950

60 Sagaing

ရမူး

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊ရမူးာမး္ေ

9423003882

61 Sagaing

္ေမ ္လးတက္

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊္ေမ ္လးတက္ာမး္ေ

9423003881

62 Sagaing

က္ေလး၀

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊က္ေလး၀ာမး္ေ

9423003878

63 Sagaing

၀တမမလင္း

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊၀တမမလင္းာမး္ေ

9423004008

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊ ျမစးာမး္ေ

9423003912

9423003723

64 Sagaing

MPT Own Shop (ျးန့္က္လမ္း ) ၊္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး

9423004083

စး းတ္င့္ာမး္ေ

ျမစး

65 Sagaing

၊န္း္ေမ က္

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊၊န္း္ေမ က္ာမး္ေ

66 Sagaing

စ ဖ င်ျေးပ ပင်

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊္ေ

67 Sagaing

ပင်

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊းင္လြ္ရူးျမး့္

09-423003874

68 Sagaing

မင်ျေးကင်ျေး

္ေ

္ရးတ

းရ္ းန္း ္တး ၊မင္းကင္းျမး့္

09-423004076

69 Thanintaryi

ထ ျေးဝယ်

MPT Own Shop -

ယ်

ျေးူ

င္းျးင္ျမး့္

မွရ္(၇၄) ၊

09-423003722

လြ္လမ္း ၊ကည္္ း္ကသက္ ၊

း၀ြ္ာမး္၊႔

059-23684/
09-423004708

70 Thanintaryi

မမတ်

MPT Own Shop - းတလြဲလမ္း ၊ျမ့္ငြ္ း္ကသက္ ၊ာမးရ္ာမး္၊႔

059-42555/
09-423004753

71 Thanintaryi

ပုစ

MPT Own Shop - ၊းတလ္ ္း္လမ္း ၊

059-30456/
09-423004755

72 Thanintaryi

စက စ
့် သ င်ျေး

MPT Own Shop - ့တ္ေး င္း ္တးလမ္း ၊းး္ေရ က္္ေ တ း္ကသက္ ၊္ေက ့္ေ္ င္းာမး္၊႔

73 Bago

ပဲခူျေးမမြိုြို့ေယ်

Own Shop၊
တုငျေး် မေ်စေဂ ရု ျေးဝင်ျေးအတွငျေး် ၊ ရေ်ကုေ-် မန္တစ

74 Bago

ပ ဥ်ပုကကီျေး

ပ ဥ်ပုကကီျေး စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

မွရ္ (၂) း္ကသက္ ၊းတ္ေလ ာမး္၊႔

ျေး

မ်ျေးမကကီျေးစ

ျေး(မင်ျေး

မ်ျေး)၊ ပဲခူျေးမမြိုြို့

059-52022/
09-423004756

၀၅၂-၂၂၀၁၃၉၉

၀၅၂-၇၀၁၁၁

75 Bago

ရ
ု ျေးကကီျေး

76 Bago

သေပပငမ် မြိုြို့ေယ်

သေပပငစ
် အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

77 Bago

ကဝမမြိုြို့ေယ်

ကဝစအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

၀၅၂-၈၀၁၁၁

78 Bago

သကက

သကက

၀၅၂-၅၇၁၁၁

79 Bago

စဝါမမြိုြို့ေယ်

စဝါစအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

၀၅၂-၇၅၁၁၁

80 Bago

ဒက
ု ်ဦျေးမမြိုြို့ေယ်

ဒက
ု ်ဦျေး စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

၀၅၂-၄၀၁၁၁

81 Bago

ပ ပွေတ
် ေ်ဆ

ပ ပွေတ
် ေ်ဆ စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

82 Bago

စည င်စ

စည င်စ

83 Bago

စက က်တခါျေး
မမြိုြို့ေယ်

စက က်တခါျေးစအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

84 Bago

ပဲန္ယ
ွ ်ကုေျေး်

ပဲန္ယ
ွ ်ကုေျေး် စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

၀၅၄-၅၅၁၁၁

85 Bago

စရွှေက င
မ် မြိုြို့ေယ်

စရွှေက င်စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

၀၅၄-၄၂၁၁၁

86 Bago

စက က်ကကီျေး
မမြိုြို့ေယ်

စက က်ကကီျေးစအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

၀၅၄-၄၉၉၉၉

87 Bago

စတ င်င ူ
မမြိုြို့ေယ်

စတ င်ငစ
ူ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

၀၅၄-၂၃၃၉၉

88 Bago

စကတုမတီ

စကတုမတီစ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

၀၅၄-၂၇၉၉၉

ရ
ု ျေးကကီျေး စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

ျေးပင်

စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

ျေးပင်စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

၀၅၂-၆၅၂၂၂

၀၅၂-၂၇၄၆၉၉၉

၀၅၂-၂၇၅၉၀၀၀

၀၅၂-၅၀၂၂၂

၀၅၄-၂၈၆၀၁၁၁

89 Bago

ပဖ ျေးမမြိုြို့ေယ်

ပဖ ျေးစအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

၀၅၄-၄၀၂၂၂

90 Bago

ကညွတ်ကွငျေး်

ကညွတ်ကွငျေး် စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

၀၅၄-၅၀၂၂၂

91 Bago

စေယ ဝတီ

စေယ ဝတီစအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

၀၅၄-၈၅၂၂၂

92 Bago

အုတ်တွငျေး်
မမြိုြို့ေယ်

အုတ်တွငျေး် စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

၀၅၄-၄၆၉၉၉

93 Bago

ကျွဲပဲွ

ကျွဲပဲစ
ွ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

၀၅၄-၄၈၉၉၉

94 Bago

စရတ

95 Bago

စရေီ

96 Bago

မမြိုြို့

97 Bago

ဆွ

ဆွ စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

၀၅၄-၇၀၂၂၂

98 Bago

ထေ်ျေးတပင်
မမြိုြို့ေယ်

ထေ်ျေးတပင်စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

၀၅၄-၈၂၉၉၉

99 Bago

ပ ပည်

Own Shop၊ ပပည်-ရေ်ကုေ ်

100 Bago

ပ ပည်

တုငျေး် မေ်စေဂ ရု ျေး

101 Bago

စ ပါင်ျေးတ

102 Bago

စ ရွှေစတ င်

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ စ ရွှေစတ င်မမြိုြို့

09-423005251

103 Bago

စ ပါက်စခါင်ျေး

Own Shop(အတ်ခ ေ်ျေး)၊ စ ပါက်စခါင်ျေးမမြိုြို့
Pyay Taungoo Street, number (5) quarter

09-423005273

104 Bago

ပေ်ျေးစတ င်ျေး

စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ ပေ်ျေးစတ င်ျေးမမြိုြို့

09-423005241

105 Bago

ဥသျှ ပ
် င်

စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ ဥသျှ ပ
် င်မမြိုြို့

09-423005237

106 Bago

အင်ျေးမ

စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ အင်ျေးမမမြိုြို့

09-423005257

107 Bago

ပုတီျေးကုေျေး်

စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ ပုတီျေးကုေျေး် မမြိုြို့

09-423005266

ှ ည်

စရတ

ှ

ည်

ှည်စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

၀၅၄-၈၀၂၂၂

စရေီစအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

၀၅၄-၇၅၂၂၂

မမြိုြို့

၀၅၄-၇၂၂၂၂

ှစအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး

မ်ျေး၊ ဆင် ုရပ်၊ ပပည်မမြိုြို့

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ စ ပါင်ျေးတ

09-253122703/
09-5310007

053-24192

ည်မမြိုြို့

09-423005233

108 Bago

သဲကုေျေး်

စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ သဲကုေျေး် မမြိုြို့

09-423005263

109 Bago

စ ပါင်ျေးတည်

စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ စ ပါင်ျေးတည်မမြိုြို့

09-423005216

110 Bago

ေတတ

စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ ေတတ

09-423005279

111 Bago

ေီျေးကုေျေး်

စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ ေီျေးကုေျေး် မမြိုြို့

09-423005278

112 Bago

ကကြိုြို့ပင်စက က်

စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ ကကြိုြို့ပင်စက က်မမ် ြိုြို့

09-423005298

113 Bago

အုတ်ဖု

စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ အုတ်ဖုမမြိုြို့

09-423005307

114 Bago

မင်ျေး

ှ

Own Shop၊ စထ က်ကက့် ကွငျေး် ၊ မင်ျေး ှမမြိုြို့
NO(7) Quarter, BOYONTANE Street

09-253122706

115 Bago

မင်ျေး

ှ

စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ မင်ျေး

116 Bago

မုျေးညြို

င်ျေး

င်ျေးမမြိုြို့

ှမမြိုြို့

053-30111

စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ မုျေးညြိုမမြိုြို့

09-423005316

Own Shop(အတ်ခ ေ်ျေး)၊ က်ပတေ်ျေးမမြိုြို့
NO(2) Street, Min Quarter

09-423005321

117 Bago

က်ပတေ်ျေး

118 Bago

သ ယ ၀တီ

စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ သ ယ ၀တီမမြိုြို့

09-423005249

119 Magwe

မစကွျေး

က်စထ က်အစထွစထွမေ်စေဂ ရု ျေး
(Corner of BEHS(1) Street & Hospital Street,
near (5) junction, SOE KAW MIN Quarter)

၀၉-၂၅၃၁၂၂၇၁၅

120 Magwe

မစကွျေး

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ မစကွျေးမမြိုြို့

၀၉-၅၃၄၀၀၀၅

121 Magwe

စ ရေစခ င်ျေး

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ စရေစခ င်ျေးမမြိုြို့

122 Magwe

စ ခ က်

တုက်၀ေ်ျေးအတွငျေး် ၊ စခ က်မမြိုြို့
(Chauk Post Office, NO(10) Nal Myay,
Kyout thit east quarter)

123 Magwe

စ ခ က်

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ စခ က်မမြိုြို့

၀၉-၄၂၃၀၀၁၄၁၈

124 Magwe

စ တ င်တွငျေး် ကကီျေး

 အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ စ တ င်တွငျေး် ကကီျေးမမြိုြို့
စ
(Yone Gyi Street, Taung Pyin (2) Quarter,
Taungdwingyi Exchange )

၀၉-၂၅၃၁၂၂၇၁၈

125 Magwe

ေတ်စမ က်

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ ေတ်စမ က်မမြိုြို့

၀၉-၄၂၃၀၀၁၄၈၈

၀၉-၄၂၃၀၀၁၄၃၈

၀၉-၂၅၃၁၂၂၇၂၁

126 Magwe

မမြို သ
့် ်

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ မမြိုြို့သ မ် မြိုြို့

၀၉-၄၂၃၀၀၁၅၀၀

127 Magwe

မင်ျေး

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ မင်ျေး

၀၉-၄၂၃၀၀၁၅၁၁

128 Magwe

ပွငပ် ဖ

129 Magwe

ျေးူ

င်ျေး

ျေးူ မမြိုြို့

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ ပွငပ့်် ဖ မမြိုြို့

၀၉-၄၂၃၀၀၁၅၃၅

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊

၀၉-၄၂၃၀၀၁၅၅၂

င်ျေးမမြိုြို့

130 Magwe

ငဖဲ

131 Magwe

စ

132 Magwe

သရက်

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ သရက်မမြိုြို့

133 Magwe

စ အ င်

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ စအ င်

134 Magwe

ဆင်စပါင်၀ဲ

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ ဆင်စပါင်ဝဲမမြိုြို့

၀၉-၄၂၃၀၀၇၈၈၆

135 Magwe

ကမ(သရက်)

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ ကမ(သရက်)မမြိုြို့

၀၉-၄၂၃၀၀၁၇၇၉

136 Magwe

မင်ျေးတုေျေး်

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ မင်ျေးတုေျေး် မမြိုြို့

၀၉-၄၂၃၀၀၁၇၅၆

137 Magwe

မင်ျေး

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ မင်ျေး

၀၉-၄၂၃၀၀၁၇၆၈

138 Magwe

ပခုကက

တုက်၀ေ်ျေးအတွငျေး် ၊ ပခုကက မမြိုြို့
( Pakoku Exchange, MyoMa Street,
NO(1) Quarter)

139 Magwe

ပခုကက

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ ပခုကက မမြိုြို့

140 Magwe

စ ရ ကကြို

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ စရ ကကြိုမမြိုြို့

၀၉-၄၂၃၀၀၁၆၄၃

141 Magwe

မမြိုင်

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ မမြိုငမ် မြိုြို့

၀၉-၄၂၃၀၀၁၆၇၁

142 Magwe

စ ပါက်

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ စပါက်မမြိုြို့

၀၉-၄၂၃၀၀၁၆၇၈

143 Magwe

ဆပ်ပဖ

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ ဆပ်ပဖ မမြိုြို့

၀၉-၄၂၃၀၀၁၆၆၀

144 Magwe

ဂေ်စဂါ
့်

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ ဂေ်စဂါမမ
ြိုြို့
့်

၀၉-၄၂၃၀၀၁၆၈၁

တုတတရ

ှ

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ ငဖဲ မမြိုြို့

၀၉-၄၂၃၀၀၁၅၇၉

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ စ တုတထရ မမြိုြို့

၀၉-၄၂၃၀၀၁၅၈၅

မမြိုြို့

ှမမြိုြို့

၀၉-၅၃၄၀၀၀၆

၀၉-၄၂၃၀၀၁၇၁၈

၀၉-၂၅၃၁၂၂၇၂၄

၀၉-၂၃၀၀၀၀၂

145 Magwe

စ ဆ

146 Magwe

ထီျေး

147 Magwe

စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ စဆ မမြိုြို့

င်ျေး

၀၉-၄၂၃၀၀၁၇၀၄

ယခင်

က်

ှညအ
့်် တ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ ထီျေး

စ က က်ထု

ယခင်

က်

ှညအ
့်် တ်ခ ေ်ျေးရု ျေး၊ စက က်ထမု မြိုြို့

148 Mandalay

မန္တစ

(၂၅) မ်ျေး၊ ၈၀-၈၁ မ်ျေးကက ျေး၊ ပမေ်မ ဆ
ွ ်စရျေးတုငျေး် ရု ျေး၀င်ျေးအတွငျေး် ၊
့် က်သယ
စအ င်စပမသ မမြိုြို့ေယ်၊မန္တစ ျေးမမြိုြို့

149 Mandalay

ပ ပင်ဦျေး

150 Mandalay

စ ည င်ဦျေးမမြိုြို့

သီရပ စယ ရပ်ကွက်၊ စည င်ဦျေး တုက်၀င်ျေးအတွငျေး် ၊
အစေ ်ရထ
မ်ျေးမကကီျေးစ ျေး၊စည င်ဦျေးပ မုြို ြို့

၀၉-၂၅၃၁၂၂၆၃၀

151 Mandalay

မတထီ

မတထီ
တုက်၀င်ျေးအတွငျေး် ၊
ရေ်ကုေ-် မန္တစ ျေး မ်ျေးမကကီျေးစ ျေး၊
မမြိုြို့မ(၄)ရပ်ကွက်၊မတထီ
မမြိုြို့

၀၉-၂၅၃၁၂၂၆၃၃

152 Mandalay

ပမင်ျေးပခမမြိုြို့

153 Mandalay

မုျေးကုတ်မမြို

154 Mandalay

မတတရ မမြိုြို့

မတတရ အတ်ခ ေ်ျေး

155 Mandalay

ရမည်ျေးသင်ျေး

ရမည်ျေးသင်ျေးအတ်ခ ေ်ျေး

156 Mandalay

က်ပေ်

157 Mandalay

သပတ်က င်ျေး

ျေးမမြိုြို့

ွငမ် မြိုြို့

မမြိုြို့

စကကျေးေေ်ျေးရု ျေး မ်ျေးန္ှင့်် မန္တစ ျေးျေးရျေး
ရပ်ကွက်ကကီျေး(၅)၊ပပင်ဦျေး ွငမ် မြိုြို့။

ပမင်ျေးပခအတ် ခ
် ေ်ျေး၀င်ျေးအတွငျေး် ၊(၃)
အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ပမင်ျေးပ ခမမြို
့်

င်ျေးမမြိုြို့

မုျေးကုတ်အတ် ခ
် ေ်ျေး၀င်ျေးအတွငျေး် ၊
က
ု ုေျေး် ရပ်ကွက်၊ မုျေးကုတ်မမြိုြို့

ှ

က်ပေ်

ှအတ်ခ ေ်ျေး

သပတ်က င်ျေးအတ်ခ ေ်ျေး

မ်ျေး၊

မ်ျေးစထ င်၊့် ပမေ်မ ့် ျေးီ ပွ ျေးစရျေး

၀၉-၄၂၃၀၀၁၇၀၅

၀၉-၄၂၃၀၀၁၇၀၉

ဏ်စ ှ ြို့၊

၀၂-၆၉၂၂၂

၀၉-၂၅၃၁၂၂၆၂၇

၀၉-၂၅၃၁၂၂၆၃၆

၀၉-၂၅၃၁၂၂၆၃၉

၀၂-၇၉၂၂၂

၀၆၄-၄၀၀၀၀
၀၈၆-၃၉၁၁၁/
၃၉၂၂၂
၀၈၆-၃၀၁၁၁

158 Mandalay

ဥ်က
့် ူျေး

ဥ်က
့် ူျေးအတ်ခ ေ်ျေး

၀၈၆-၃၅၁၁၁

159 Mandalay

၀မ်ျေးတွငျေး်

၀မ်ျေးတွငျေး် အတ်ခ ေ်ျေး

၀၆၄-၅၀၁၁၁/
၅၀၀၄၄၄

160 Mandalay

စ ပ ်

စ ပ ်

161 Mandalay

ဥ်က
့် ုင်

162 Mandalay

ပ

163 Mandalay

ပမ သ
် ျေး

ပ်

ယ
ွ ်

ယ
ွ ်အတ်ခ ေ်ျေး

ဥ်က
် တ်ခ ေ်ျေး
့် ုငအ

ပ

ပ်အတ်ခ ေ်ျေး

ပမ သ
် ျေးအတ်ခ ေ်ျေး

၀၆၄-၄၉၂၂၂

၀၆၆-၄၀၀၀၀
၀၆၆-၄၂၁၁၁/
၄၂၂၂၂
၀၆၆-၆၀၁၁၁

164 Mandalay

အုေျေး် စခ

အုေျေး် စခ အတ်ခ ေ်ျေး

၀၈၅-၄၀၁၁၁

165 Mandalay

တတ ျေးဦျေး

တတ ျေးဦျေးအတ်ခ ေ်ျေး

၀၆၆-၄၄၁၁၁

166 Mandalay

စ က က်ဆည်

စ က က်ဆည်အတ်ခ ေ်ျေး

၀၆၆-၅၀၀၀၀/
၅၀၁၁၁

167 Mandalay

မ

မ

၀၆၄-၆၀၁၁၁/
၆၀၃၃၃

168 Mandalay

သ

169 Mandalay

 က က်ပေ်ျေး
စ
စတ င်ျေး

စ က က်ပေ်ျေးစတ င်ျေးအတ်ခ ေ်ျေး

၀၆၁-၅၀၁၁၁

170 Mandalay

စ တ င်သ

စ တ င်သ အတ်ခ ေ်ျေး

၀၆၆-၇၀၁၀၀

171 Mandalay

န္ွ ျေးထျေးု ကကီျေး

န္ွ ျေးထျေးု ကကီျေးအတ်ခ ေ်ျေး

၀၆၆-၈၀၀၀၀

172 Mandalay

ငါေ်ျေးေွေ ်

ငါေ်ျေးေွေအ
် တ်ခ ေ်ျေး

၀၆၆-၄၆၁၁၁/
၄၆၂၀၀

173 Mon State

စမ ်

မမြိုငမ် မြိုြို့

ပပည်ေယ်မေ်စေဂ ရု ျေး၊ဗ္ဟု မ်ျေး၊
က
် ဲကုေျေး် ရပ်၊ စမ ် မမြိုငမ် မြိုြို့

၀၉-၄၂၃၀၀၅၄၆၁

174 Mon State

စမ ်

မမြိုငမ် မြိုြို့

စမ ် မမြိုငO
် wn Shop၊ဗ္ဟု မ်ျေး၊
က
် ဲကုေျေး် ရပ်၊စမ ် မမြိုငမ် မြိုြို့

၀၉-၄၂၃၀၀၅၄၇၁

175 Mon State

မုဒမု မြိုြို့

မုဒO
ု wn Shop၊
မုဒစ
ု အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးဝင်ျေး၊ မုဒမု မြိုြို့

၀၉-၄၂၃၀၀၅၅၈၃

176 Mon State

သပဖ ေရပ်မမြိုြို့

သပဖ ေရပ်Own Shop၊ ဗ္ု ်စေဝင်ျေး
စအ င်ကုသု ်ရပ်သပဖ ေရပ်မမြိုြို့

177 Mon State

က ြိုက်ထမု မြိုြို့

က ြိုက်ထO
ု wn Shop၊ဗ္ု ်ခ ြိုပ်
စတ င်သူ ုရပ်၊က ြိုက်ထမု မြိုြို့

178 Mon State

သထမု မြိုြို့

သထစ
ု အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ တုက် မ်ျေးန္ှင့််
ေေ်ျေးစတ ်ဦျေးစက င်ျေး မ်ျေးစထ င်၊့် သထမု မြိုြို့

၀၉-၄၂၃၀၀၅၆၄၃

ျေးီ င်ျေးစအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ကျွေျေး် စတ
ကေ်သ ယ ရပ်၊ ျေးီ င်ျေးမမြိုြို့

၀၉-၄၂၃၀၀၅၆၆၂

179 Mon State

င်

ျေးီ

ည်

င်ျေးမမြိုြို့

သ

င်အတ်ခ ေ်ျေး

ည်အတ်ခ ေ်ျေး

၀၆၄-၆၉၁၁၁

မျေး ၊်

မ်ျေး၊

၀၉-၄၂၃၀၀၅၆၀၁

၀၉-၄၂၃၀၀၅၆၈၁

မ်ျေး၊

180 Mon State

စခ င်ျေးဆမု မြိုြို့

စခ င်ျေးဆစ
ု အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊စဆျေးရု မ်ျေး၊
စခ င်ျေးဆအ
ု စေ က်ပုငျေး် ၊စခ င်ျေးဆပု မ ် ု ့်

၀၉-၄၂၃၀၀၅၅၇၈

181 Mon State

စရျေးမမြိုြို့

စရျေးစအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ ရေ်ကုေမ် မတ်
သီရစခမ ရပ်၊စရျေးမမြိုြို့

၀၉-၄၂၃၀၀၅၆၁၁

182 Mon State

စပါင်မမြိုြို့

စပါင်စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ စ ် ုျေးကွငျေး် စဟ င်ျေး၊
ဆုစတ င်ျေးပပည့််စတ င်စပခရင်ျေး၊စပါင်မမြိုြို့

မ်ျေး၊

၀၉-၄၂၃၀၀၅၆၂၆

183 Mon State

က ြိုက်မစရ မမြိုြို့

က ြိုက်မစရ စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊
က ုငျေး် ကန္င
ု စ
် က ျေးရွ ၊
က ြိုက်မစရ မမြိုြို့

၀၉-၅၃၂၀၀၀၄

184 Rakhine

စ
် တွမမြိုြို့ေယ်

ပပည်ေယ်မေ်စေဂ ရု ျေး

၀၄၃-၂၁၀၇၂/
၂၁၆၆၇

185 Rakhine

စ
် တွမမြိုြို့ေယ်

စ
် တွ အတ်ခ ေ်ျေး

၀၄၃-၂၃၄၄၄

186 Rakhine

စ
် တွမမြိုြို့ေယ်

စ
် တွ Own Shop၊
ရူ ပါျေး တုက်၊ ရူ ပါျေးရပ်ကွက်

၀၄၃-၂၂၀၃၃/
၀၉-၂၅၃၁၂၂၆၄၂

187 Rakhine

သတွဲမမြိုြို့ေယ်

သတွဲ အတ်ခ ေ်ျေး

188 Rakhine

သတွဲမမြိုြို့ေယ်

သတွဲ Own Shop၊ အမှတ(် ၂)ရပ်ကွက်၊ ဗ္ု

189 Rakhine

သတွဲမမြိုြို့ေယ်

ငပ

190 Rakhine

စမ င်စတ
မမြိုြို့ေယ်

စမ င်စတ အတ်ခ ေ်ျေး

191 Rakhine

စမ င်စတ
မမြိုြို့ေယ်

စမ င်စတ Own Shop၊ မမြိုြို့မအစေ က်ရပ်ကွက်၊

192 Rakhine

ပုဏ္ ျေးကျွေျေး်
မမြိုြို့ေယ်

ပုဏ္ ျေးကျွေျေး် အတ်ခ ေ်ျေး

၀၄၃-၂၀၂၇၁၁၁

193 Rakhine

စက က်စတ
မ် မြိုြို့ေယ်

စက က်စတ ်အတ်ခ ေ်ျေး

၀၄၃-၇၀၁၁၁/
၇၀၂၂၂

194 Rakhine

စပမ က်ဦျေး
မမြိုြို့ေယ်

စပမ က်ဦျေးအတ်ခ ေ်ျေး

၀၄၃-၅၀၁၁၁/
၅၀၀၀၀

195 Rakhine

ရစသ့်စတ င်
မမြိုြို့ေယ်

ရစသ့်စတ င်အတ်ခ ေ်ျေး

၀၄၃-၅၉၁၁၁

196 Rakhine

ျေးူ သီျေးစတ င
မ် မြိုြို့ေယ်

၀၄၃-၆၅၁၁၁

်ခ ြိုပ်

မ်ျေး၊ သတွဲ အတ်ခ ေ်ျေး

၀၄၃-၄၂၁၁၁/
၂၂၂/၉၉၉

ီစရွှေဝါခ ြိုငအ
် တ်ခ ေ်ျေး

ျေးူ သီျေးစတ င်အတ်ခ ေ်ျေး

၀၄၃-၆၅၀၄၈/
၀၉-၂၅၃၁၂၂၆၄၈

၀၄၃-၅၅၁၁၁/
၅၅၂၂၂
တုက်

မ်ျေး၊ စမ င်စတ အတ်ခ ေ်ျေး

၀၉-၂၅၃၁၂၂၆၄၅

၀၄၃-၅၃၂၂၂/
၅၃၀၀၀

197 Rakhine

စပါက်စတ
မမြိုြို့ေယ်

စပါက်စတ အတ်ခ ေ်ျေး

၀၄၃-၂၀၂၈- - -/
၀၉-၄၂၃၀၀၂၉၉၅

198 Rakhine

မင်ျေးပပ ျေးမမြိုြို့ေယ်

မင်ျေးပပ ျေးအတ်ခ ေ်ျေး

199 Rakhine

စပမပုမမြိုြို့ေယ်

စပမပုအတ်ခ ေ်ျေး

200 Rakhine

စက က်ပဖ
မမြိုြို့ေယ်

စက က်ပဖ အတ်ခ ေ်ျေး

၀၄၃-၄၆၁၁၁/
၄၆၀၀၀

201 Rakhine

အမ်ျေးမမြိုြို့ေယ်

အမ်ျေးအတ်ခ ေ်ျေး

၀၄၃-၈၀၁၁၁/
၈၀၃၃၃

၀၄၃-၇၅၁၁၁/
၇၅၀၀၀

202 Rakhine

မ ေ်စအ င်မမြိုြို့ေယ်

မ ေ်စအ င်အတ်ခ ေ်ျေး

၀၄၃-၂၂၇၃၁/
၀၉-၄၂၃၀၀၂၉၃၆

203 Rakhine

စတ င်ကုတ်
မမြိုြို့ေယ်

စတ င်ကုတ်အတ်ခ ေ်ျေး

၀၄၃-၆၀၃၉၇

204 Rakhine

က န္တ

က န္တ

205 Rakhine

ဂွမမြိုြို့ေယ်

ဂွအတ်ခ ေ်ျေး

၀၄၃-၆၆၃၁၁၁/
၆၆၃၀၀၀

206 Rakhine

ပ က်ဝ
မမြိုြို့ေယ်

ပ

၀၄၃-၅၆၅၁၁၁/
၅၆၅၂၂၂

207 Rakhine

ရမ်ျေးမဗ္ဲမမြိုြို့ေယ်

ရမ်ျေးမဗ္ဲအတ်ခ ေ်ျေး

208 ႔Yangon

သေ် င်
မမြို.ေယ်

သေ် င်စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး၊ စရွှေ၀ါ မ်ျေးန္ှင့်် သေ ် ့် င်
အမထမ်ျေးရပ်ကွက်၊ သေ် င်မမြို.။

209 ႔Yangon

စက က်တေ်ျေး
မမြို.ေယ်

စက က်တေ်ျေးစအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး ၊ သီ ၀ါ မ်ျေးမကကီျေး၊
စရွှေစပ က်စက ျေးရွ အုပ် ု၊ စဆျေး ၀
ု စက ျေးရွ ၊ စက က်တေ်ျေးမမြို.

၀၅၆-၂၅၅၆၆

210 ႔Yangon

ခရမ်ျေးမမြို.ေယ်

ခရမ်ျေးစအ တ
် ုအတ်ခ ေ်ျေး ၊ ပ ပည်စတ ်သ ကေ် မ်ျေး၊
ခရမ်ျေးစအ တ
် ုအတ်ခ ေ်ျေး မ်ျေး၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ခရမ်ျေးမမြို.

၀၅၆-၃၀၂၂၂
၀၅၆-၃၀၁၁၁

211 ႔Yangon

သျေးု ခွမမြို.ေယ်

သျေးု ခွစအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး ၊ သုခ
သျေးု ခွမမြို.

၀၅၆-၄၀၀၀၀

212 ႔Yangon

ဒ

ဒ စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး ၊ ဒ -တ စ
ွ တျေးက ျေး
ဗ္ု ်ရေ်စပပရပ်ကွက်၊ ဒ မမြို.

213 ႔Yangon

တွစတျေးမမြို.ေယ်

တွစတျေးစအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး ၊ စရွှေဆစတ ်
မင်ျေးပုငျေး် ရပ်ကွက်၊ တ စ
ွ တျေးမမြို.

214 ႔Yangon

စက မ
့် ျေးမမြို.ေယ်

စက မ
့် ျေးစအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး ၊ ဗ္ု
မမြို.သ ရ
် ပ်ကွက်၊ စက မ
့် ျေးမမြို.

215 ႔Yangon

ကွမ်ျေးပခကုေျေး်
မမြိုြို့ေယ်

ကွမ်ျေးပခကုေျေး် စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး ၊ ုစပါင်ျေးရု ျေး
စတ ်ပု ဲရပ်ကွက်၊ကွမ်ျေးပခကုေျေး် မမြိုြို့

216 ႔Yangon

ဆပ်ကကီျေး
ခစေ င်တု

ဆပ်ကကီျေးခစေ င်တုစအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး ၊
ရူ ခင်ျေးသ မမြိုြို့ပတ် မ်ျေး၊ခစေ င်တုအစ ှ ြို့ရပ်ကွက်၊
ဆပ်ကကီျေးခစေ င်တုမမြိုြို့

၀၁-၂၆၈၁၁၁

217 ႔Yangon

ှည်ျေးကူျေး
မမြို.ေယ်

ှည်ျေးကူျေးစအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး ၊ အစေ က်မင်ျေး
ရပ်သ ရပ်ကွက်၊ ှည်ျေးကူျေးမမြို.

၀၁-၆၂၉၁၁၁

218 ႔Yangon

စမှ ်

စမှ ် စ
ီ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး ၊ အမှတ်(၄)
တုက်ကကီျေးကုေျေး် ရပ်ကွက်၊ စမှ ် မီ မြို.

ီမမြိုြို့ေယ်

မမြို.ေယ်

မီ မြို.ေယ်

ီအတ်ခ ေ်ျေး

၀၄၃-၂၀၆၄၁၁၁

က်ဝအတ်ခ ေ်ျေး

၀၄၃-၆၄၉၀၀၀
၀၄၃-၆၄၉၁၁၁

မ်ျေးကက ျေး၊ က ြိုက်စခါက်

မ်ျေး၊် (၁၁) ရပ်ကွက်၊

်ခ ြိုပ်

မ်ျေးစ

ရ
ု ျေး

မ်ျေး၊

မ်ျေး၊

မ်ျေး၊

ျေး၊

ရ
ု ျေး

မ်ျေး၊

၀၅၆-၂၁၂၂၂

၀၁-၂၆၉၁၁၁

၀၄၅-၅၀၅၅၅

၀၁-၂၆၄၁၁၁
မ်ျေး၊

မ်ျေး၊

၀၁-၂၆၅၁၁၁

၀၁-၆၂၀၂၂၂

219 ႔Yangon

တုက်ကကီျေး
မမြို.ေယ်

တုက်ကကီျေးစအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး ၊ ှမ်ျေးပတ်သ စ
် တ
ှမ်ျေး ုရပ်ကွက်၊ တုက်ကကီျေးမမြို.

220 ႔Yangon

ထေ်ျေးတပင်
မမြို.ေယ်

ထေ်ျေးတပင်စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး ၊ ဗ္ု ်ခ ြိုပ် မ်ျေးန္ှင့််
ရ
ု ငစ
့်် ေ င် မ်ျေးစထ င့်် (၂)ရပ်ကွက်၊ ထေ်ျေးတပင်မမြို.

၀၁-၆၁၉၁၁
၀၁-၆၁၉၂၂၂

221 ႔Yangon

ဥကကမမြိုြို့ေယ်

ဥကကစအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး ၊ ရေ်ကုေ-် ပပည်
အစေ ်ရထ ရပ်ကွက်၊ဥကကမမြိုြို့

၀၅၅-၂၉၃၃၃

222 ႔Yangon

ဒဂု(စတ င်)
မမြိုြို့ေယ်

223 ႔Yangon

ရေ်ကုေ ်

တုငျေး် စဒသကကီျေးမေ်စေဂ ရု ျေး၊ ရေ်ကုေတ
် ုငျေး် စဒသကကီျေး

224 ႔Yangon

 က က်တတ ျေး
စ
မမြိုြို့ေယ်

အမှတ်(၁၀၃)၊
ယ်

225 ႔Yangon

သကကေျေး် ကျွေျေး်

MPT သကကေျေး် ကျွေျေး် ၊ သုမဂက
TRA

226 ႔Yangon

စ ရွှေဂုတုင်

MPTစ ရွှေဂုတုင် ၊ အမှတ(် ၇၄)၊အစ ှ ြို့စရွှေဂုတုင်

227 ႔Yangon

အ

MPTအ

228 ႔Yangon

ဆူျေးစ

MPTဆူျေးစ ၊ ဗ္
ှ ု ် ွေပ
် တ်
ဆူျေးစ
ရ
ု ျေးအေီျေး

229 ႔Yangon

ပေ်ျေးဆျေးု တေ်ျေး

MPTပေ်ျေးဆျေးု တေ်ျေး ၊ မဟ ဗ္န္ဓြို
စက က်တတ ျေးမမြိုြို့ေယ်

မ်ျေးန္ှင့်် ပေ်ျေးဆျေးု တေ်ျေး

230 ႔Yangon

ဗ္ု ်စအ င်
စက ်

MPT GPO ၊ ဗ္ု

မ်ျေးန္ှငက
့်် မ်ျေးေ ျေး

231 ႔Yangon

မရမ်ျေးကုေျေး်

ကမဘ စအျေး ရ
ု ျေး မ်ျေး၊ ၈မုငဥ
် ယ ဥ်အေီျေး၊
မရမ်ျေးကုေျေး် တက
ု ်ဝင်ျေး

232 ႔Yangon

င်မမြိုြို့ေယ်

ု

မ်ျေး၊

မ်ျေး၊

စ

ျေးစဒါင်က
ု င်စ
့် ေ်စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး ၊ ရ
့် ေ င်
ုက်ပ ြိုျေးစမွျေးပမ စရျေးအမှတ(် ၁)ရပ်ကွက်၊
စ ျေးစဒါင်က
့် ေ်မမြိုြို့

မ်ျေး(၄၀)၊မဟ ဗ္န္ဓြို

ု ၊ ၈၃၉/၈၄၁ ဗ္ု

မ်ျေး၊

မ်ျေး၊

င်

မ်ျေးမစတ ်မမြိုြို့

234 ႔Yangon

တ စမွ မမြိုြို့ေယ်

အမှတ်(၁၀၁)၊ဗ္ည ျေးဒ
တ စမွ တုက်ဝင်ျေး

236 Shan(South) စရွှေစည င်

စ ရွှေစည င်အတ်ခ ေ်ျေး

၀၉-၂၅၃၁၂၂၇၈၅

၀၁-၇၀၀၀၁၈

၀၁-၂၂၈၉၇၇

မ်ျေး၊

၀၁-၃၇၀၇၀၆
မ်ျေး၊

မ်ျေး

တုက်ဝင်ျေး

အမှတ်(၂)၊ မင်မ ် ရွ မအေီျေး အင်ျေး ေ်မုျေးပ တတ ျေး
EPC န္ှင့်် တုက်ရု ျေး

 တ င်ကကီျေး Own shop၊ ဗ္ု
စ
ဆက်သယ
ွ ်စရျေးဝင်ျေးအတွငျေး်

၀၉-၅၁၉၈၂၉၂

၀၁-၇၀၀၀၅၅/
၀၁-၃၇၀၇၂၆
၀၁-၃၇၀၆၆၅

၀၁-၆၆၀၃၃၅

အင်ျေး ေ် မမြိုြို့ေယ်

235 Shan(South) စ တ င်ကကီျေး

မ်ျေးစထ င်၊့် စက က်တတ ျေးမမြိုြို့ေ

မ်ျေး၊ဗ္ဟေ်ျေးမမြိုြို့ေယ်

233 ႔Yangon

မ်ျေး၊ဗ္ု

၀၁-၅၉၉၂၂၂

၀၁-၃၇၀၇၆၂

မ်ျေး၊သကကေျေး် ကျွေျေး်

မ်ျေးန္ှငမ
့်် ဟ ဗ္န္ဓြို

်စအ င်စက ်

အမှတ်(၅)၊ ရေ်ကုေ-် အင် ေ်

မ်ျေးမကကီျေး၊

မ်ျေးန္ှငက
့်် ုေသ
် ည်

မ်ျေး၊သုမေ

်ခ ြိုပ်

၀၅၅-၂၀၁၁၁

၀၁-၆၄၂၂၁၂

် ွေ(် ၂)ရပ်၊

်ခ ြိုပ်စအ င်ဆေ်ျေး

၀၁-၅၃၉၄၃၆

၀၁-၅၄၅၁၅၇
မ်ျေး၊ သ စ
် တ ရပ်ကွက်၊

၀၉-၂၅၃၁၂၂၆၆၀

၀၉-၄၂၃၀၀၁၈၉၄

237 Shan(South) စ အ င်ပေ်ျေး

စ အ င်ပေ်ျေးအတ်ခ ေ်ျေး

၀၉-၄၂၃၀၀၁၈၀၈

238 Shan(South) ကစ

ကစ

အတ်ခ ေ်ျေး

၀၉-၄၂၃၀၀၁၈၆၉

ရပ်စ

က်အတ်ခ ေ်ျေး

၀၉-၄၂၃၀၀၀၆၀၄

239 Shan(South) ရပ်စ

က်

240 Shan(South) မုငျေး် ပေ်

မုငျေး် ပေ်အတ်ခ ေ်ျေး

241 Shan(South) စ ည င်စရွှေ

 ည င်စရွှေ Own shop၊ ပပတုက် ် မ်ျေး၊ အကွက်(၁)၊ ေန္ြဝေ်ရပ်ကွက် ၊
စ
ဆက်သယ
ွ ်စရျေးဝင်ျေးအတွငျေး်

242 Shan(South)

ွြိုင်

င်

ွြိုင်

၀၉-၃၆၂၀၈၂၅၅

င်အတ်ခ ေ်ျေး

၀၉-၄၂၃၀၀၁၈၈၆

၀၉-၄၂၃၀၀၁၉၂၂

243 Shan(South) ေမ့်် ေ်

ေမ့်် ေ် Own shop၊
မုျေးေဲ မ်ျေး၊ ရပ်ကွက်(၅)

၀၉-၄၂၃၀၀၁၉၀၄

244 Shan(South) ကွေဟ
် ေ်ျေး

ကွေဟ
် ေ်ျေးအတ်ခ ေ်ျေး

၀၉-၄၂၃၀၀၁၉၃၉

245 Shan(South)

ဲခ ျေး

ဲခ ျေးအတ်ခ ေ်ျေး

246 Shan(South) ဟုပုျေး

ဟုပုျေးအတ်ခ ေ်ျေး

၀၉-၄၂၃၀၀၁၈၁၅

247 Shan(South) ဟဲဟုျေး

ဟဲဟုျေးအတ်ခ ေ်ျေး

၀၉-၄၂၃၀၀၁၈၀၇

ပင်စ

၀၉-၄၂၃၀၀၀၆၀၃

248 Shan(South) ပင်စ

င်ျေး

င်ျေးအတ်ခ ေ်ျေး

249 Shan(South) တီက ်

တီက အ
် တ်ခ ေ်ျေး

၀၉-၄၂၃၀၀၁၈၁၈

250 Shan(South) ဖယ်ခု

ဖယ်ခုအတ်ခ ေ်ျေး

၀၉-၄၂၃၀၀၂၀၁၆

251 Shan(South) ဆီဆင
ု ်

ဆီဆင
ု အ
် တ်ခ ေ်ျေး

၀၉-၄၂၃၀၀၂၀၅၄

252 Shan(South) ဆက
ု ်စခါင်

ဆက
ု ်စခါင်အတ်ခ ေ်ျေး

၀၉-၄၂၃၀၀၁၉၀၃

င်ျေးစချေး

င်ျေးစချေးအတ်ခ ေ်ျေး

၀၉-၄၂၃၀၀၀၆၀၅

254 Shan(South) ပင်ျေးတယ

ပင်ျေးတယအတ်ခ ေ်ျေး

၀၉-၄၂၃၀၀၁၈၈၉

255 Shan(South) စ အျေးသ ယ

 အျေးသ ယ Own shop၊ ပပည်စထ င် ု
စ
ဆက်သယ
ွ ်စရျေးဝင်ျေးအတွငျေး်

253 Shan(South)

မ်ျေးမကကီျေး၊

၀၉-၄၂၃၀၀၁၈၈၄

256 Shan(South) ခု

ေ်

ခု

ေ်အတ်ခ ေ်ျေး

၀၉-၄၂၃၀၀၁၉၄၃

257 Shan(South) ရွ င

ရွ ငအတ်ခ ေ်ျေး

၀၉-၄၂၃၀၀၁၈၁၃

258 Shan(South) မုျေးေဲ

မုျေးေဲအတ်ခ ေ်ျေး

၀၉-၄၂၃၀၀၁၈၅၁

ပင်

ုအတ်ခ ေ်ျေး

၀၉-၄၂၃၀၀၀၆၀၆

260 Shan(South) က

က

အတ်ခ ေ်ျေး

၀၉-၄၂၃၀၀၁၉၃၈

261 Shan(North) စက က်မဲ

စက က်မဲစအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး(Qr1,Pagoda St)

082-40456

262 Shan(North) စေ င်ခ

စေ င်ခ စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး(Mandalay Muse Rd)

082-85999

263 Shan(North) သီစပါ

သီစပါစအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး(Maipon St,Zatsu Qr)

082-80000

264 Shan(North) သေ်ျေးေီ

သေ်ျေးေီစအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး(State Manager Office,Qr(1),Pagoda St)

082-63111

265 Shan(North)

ျေးရ ှ ူ ျေး MPT Own Shop
(Qr(1),Pagoda St)

259 Shan(South) ပင်
ု

ျေးရ ှ ူ ျေး

266 Shan(North) ကွမ်ျေး
ု

ကွမ်ျေး

ုစအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး (Tone Kyat Qr,Golf St)

082-70111

267 Shan(North) တေယ
် ့် ေ်ျေး

တေယ
် ့် ေ်ျေးစအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး (Bogyoke St,Qr-4)

082-38111

268 Shan(North) စ

စ

082-72111

က်ကုင်

က်ကုငစ
် အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး (Kyaun St,Qr-2)

269 Shan(North) ဟုပေ်

ဟုပေ် စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး (Anawyata St,
Kaung Own Qr)

082-74111

270 Shan(North) မုျေးမတ်

မုျေးမတ် စအ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး (Bogyoke St,South Qr)

086-45333

271 Shan(North) မူဆယ်

မူဆယ် MPT Own Shop
(Pyitaungsu Rd,Homon Qr)

272 Shan(North) ကွတ်ခုင်

ကွတ်ခုငစ
် အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေး (Pyitaungsu Rd,Qr-2)

082-62111

273 Shan(East)

က ြိုငျေး် တု

ပပည်ေယ်မေ်စေဂ ရု ျေး

084-22865

274 Shan(East)

က ြိုငျေး် တု

က ြိုငျေး် တု Own Shop၊ စ ျေး ု

မ်ျေးစဒါင်၊့် စ

ယ ဥ်ကွငျေး်

မ်ျေး၊

တုက်စ ှ ြို့

084-23444

275 Shan(East)

မုငျေး် ယေ်ျေး

မုငျေး် ယေ်ျေးဆက်သယ
ွ ်စရျေး ခေ်ျေး

09-423000714

276 Shan(East)

မုငျေး်

မုငျေး်

09-423000650

277 Shan(East)

မုငျေး် ပ င်ျေး

278 Shan(East)

တ ခီ

279 Shan(East)

မုငျေး် ပ ဖတ်

မုငျေး် ပ ဖတ်အတ်ခ ေ်ျေး

09-423000662

280 Shan(East)

မုငျေး် စယ င်ျေး

မုငျေး် စယ င်ျေးအတ်ခ ေ်ျေး

084-65111

281 Shan(East)

တ စ

တ စ

084-75111

282 Shan(East)

မုငျေး် ဆတ်

မုငျေး် ဆတ် Own Shop၊ စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး
Pyi Htaung Su Street, Mel Swan Myauk Quarter, Near Mone Hsat Market

283 Shan(East)

မုငျေး် တု

မုငျေး် တု V-Sat ခေ်ျေး

ျေး

တ်

ျေးဆက်သယ
ွ ်စရျေး ခေ်ျေး

မုငျေး် ပ င်ျေးအတ်ခ ေ်ျေး

084-70111

တ ခီ

084-53568

တ် Own Shop၊စ အ ်တုအတ်ခ ေ်ျေးရု ျေး Rose Street, Wan Kaung Quarter

အတ်ခ ေ်ျေး

09-423000624

284 Ayeyawaddy ပုသမ်

Ownshopအတ်ခ ေ်ျေး၊ မဟ ဗ္န္ဓြို

285 Ayeyawaddy ဟသက တ

Ownshopအတ်ခ ေ်ျေး ၊ ဗ္ု

286 Ayeyawaddy ဖ ပု

Ownshopအတ်ခ ေ်ျေး ၊ သီရမမြိုင်
ဖ ပု

287 Ayeyawaddy

က
ု စ

288 Ayeyawaddy ေ

ျေး

ွေ ်

084-60333

်ခ ြိုပ်

မ်ျေး၊ ပုသမ်

မ်ျေး၊ ဟသက တ

09-423001082

မ်ျေး၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊

09-423001199

Ownshopအတ်ခ ေ်ျေး ၊ စရွှေတဆုပ်

Ownshopအတ်ခ ေ်ျေး၊ အဒါျေး

09-423000819

မ်ျေး၊ ေ

မ်ျေး၊

က
ု စ

ျေး

ွေ ်

09-423001223

09-423001159

289 Ayeyawaddy မအူပင်

အတ်ခ ေ်ျေး၊ ကမ်ျေးေ ျေး

မ်ျေး၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ မအူပင်

09-421000045

290 Ayeyawaddy စ ည င်တုေျေး်

အတ်ခ ေ်ျေး၊

မ်ျေး၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ စ ည င်တုေျေး်

09-421000044

291 Ayeyawaddy စ ပမ င်ျေးပမ

အတ်ခ ေ်ျေး၊ စထ င်စရ င်စေ

292 Ayeyawaddy အမ်မဲ

အတ်ခ ေ်ျေး၊ အထက်ပုငျေး် (၆)

293 Ayeyawaddy

ကေ်ကကီျေး
စထ င့််

အတ်ခ ေ်ျေး၊ စ

တုက်

ုျေးကွငျေး်

မ်ျေးန္ှငပ့်် မဂုဏရ
် ည်

မ်ျေး၊ အမ်မဲ

မ်ျေး၊ ကေ်ကကီျေးစထ င့််

မ်ျေးစထ င်၊့် စ ပမ င်ျေးပမ

09-421000042

09-423001010

09-423000938

294 Ayeyawaddy ပမေ်စအ င်

အတ်ခ ေ်ျေး၊

295 Ayeyawaddy စ ခ င်ျေးသ

အတ်ခ ေ်ျေး၊ ပုသမ်-စ ခ င်ျေးသ က ျေး
(၃) ရပ်ကွက်

296 Ayeyawaddy က ြိုက်

အတ်ခ ေ်ျေး၊ဖ ပ-ု ရေ်ကုေအ
် စဝျေးစပပျေး
က ြိုက် တ်

တ်

တုက်တဲကကီျေးကုေျေး်

297 Ayeyawaddy ဝါျေးခယ်မ

အတ်ခ ေ်ျေး၊ကမ်ျေးေ ျေး

298 Ayeyawaddy စ က င်ျေးကုေျေး်

အတ်ခ ေ်ျေး၊ စအ င်ဆေ်ျေး
စ က င်ျေးကုေျေး်

299 Ayeyawaddy က ြိုစပ ်

အတ်ခ ေ်ျေး၊ ဗ္ု
က ြိုစပ ်

300 Ayeyawaddy

ငါျေးသင
ု ျေး်
စခ င်ျေး

မ်ျေး၊ ပမေ်စအ င်
မ်ျေးစ

ျေး၊

09-423000854

မ်ျေးမကကီျေး၊

09-423001231

မ်ျေး၊ မင်ျေးပုငျေး် ရပ်ကွက်၊ ဝါျေးခယ်မ

်ခ ြိုပ်

မ်ျေး၊ (၂) ရပ်ကွက်၊

မ်ျေး၊ စအ င်ဆေ်ျေးရပ်ကွက်၊

အတ်ခ ေ်ျေး၊ သုခ မ်ျေးန္ှငသ
့်် မ်ကကီျေး
ငါျေးသင
ု ျေး် စခ င်ျေး

301 Ayeyawaddy စ ရကကည်

အတ်ခ ေ်ျေး၊စအ င်ဆေ်ျေး(၃)
စ ရကကည်

302 Ayeyawaddy အဂကပူ

အတ်ခ ေ်ျေး၊ ေန္ြဝေ်

303 Ayeyawaddy စ မ ်ကျွေျေး်

အတ်ခ ေ်ျေး၊ စအ င်ဆေ်ျေး (၈)
စ မ ်ကျွေျေး်

304 Ayeyawaddy ပေ်ျေးတစေ ်

အတ်ခ ေ်ျေး၊ သီဟ

305 Ayeyawaddy သ စပါင်ျေး

အတ်ခ ေ်ျေး၊ ဥယ ဥ်တေ်ျေး

306 Ayeyawaddy စ ငွစဆ င်

09-421000043

09-423000987

09-423000962

09-423000934

မ်ျေးစထ င်၊့်

09-423000953

မ်ျေး၊စအ င်ဆေ်ျေးရပ်ကွက်

09-423000925

မ်ျေး၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ အဂကပူ
မ်ျေး၊ (၃) ရပ်ကွက်၊

မ်ျေး၊ ပေ်ျေးတစေ ်

09-423001170

09-423001257

09-423001052

မ်ျေး၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ သ စပါင်ျေး

09-423000849

အတ်ခ ေ်ျေး၊ ဟုတယ်ေု

မ်ျေး၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ စ ငွစဆ င်

09-423000865

307 Ayeyawaddy ဓန္ုပဖ

အတ်ခ ေ်ျေး၊ မဟ ဗ္န္ဓြို

မ်ျေး၊ (၁၀) ရပ်ကွက်၊ ဓန္ုပဖ

09-423001061

308 Ayeyawaddy အစထ င်

အတ်ခ ေ်ျေး၊ ဗ္ု

မ်ျေး၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ အစထ င်

09-423000944

309 Ayeyawaddy စ

အတ်ခ ေ်ျေး၊ မ်ျေးမစတ ်
စ ျေးမ က်န္ ှ မမြိုြို့

ျေးမ က်န္ ှ

်ခ ြိုပ်

မ်ျေး၊ (၁) ရပ်ကွက်၊

310 Ayeyawaddy က ြိုမစငျေး

အတ်ခ ေ်ျေး၊ အစဝျေးစပပျေးက ျေး
တုျေးခ ဲ မမ
် ပ်ကွက်
့် ြိုြို့သ ရ

311 Ayeyawaddy ငပုစတ

အတ်ခ ေ်ျေး၊ စ မတတ

312 Ayeyawaddy ထူျေးကကီျေး

အတ်ခ ေ်ျေး၊ ပစတ က်

မ်ျေးစ

မ်ျေးန္ှငမ
့်် ဂဂင်

ျေး၊

မ်ျေး၊ ငပုစတ

မ်ျေး၊ အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်

09-423001185

09-423001003

09-423000914

09-423001152

313 Ayeyawaddy ကကခင်ျေး

အတ်ခ ေ်ျေး၊

314 Ayeyawaddy

အတ်ခ ေ်ျေး၊ စ အ င်သစပပ မ်ျေးန္ှင့််
ည်ပင်သ ယ
မ်ျေးစထ င့််

09-423001244

315 Ayeyawaddy စ ဒျေးဒရဲ

အတ်ခ ေ်ျေး၊ စ ဒျေးဒရဲ -ဖ ပုက ျေး

မ်ျေး

09-423001217

316 Ayeyawaddy ဟုငျေး် ကကီျေး

အတ်ခ ေ်ျေး၊ စ ရွှေယင်ျေးမ

မ်ျေး၊ (၁) ရပ်ကွက်

09-423000915

317 Ayeyawaddy ကွငျေး် စက က်

အတ်ခ ေ်ျေး၊ စ အ င်စတေ
ကွငျေး် စက က်အတ်ခ ေ်ျေး

ပွတတ

တ
ူ

မ်ျေး၊ ရွ သ ရ
် ပ်ကွက်

မ်ျေး၊ကွငျေး် စက က်မမြိုြို့၊

09-423001135

09-423001178

