ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင် (၄/၂၀၁၆) ကိမ်ေြမာက်အစည်းအေဝးမှ ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းစာရင်း
စဉ်

ကုမဏီအမည်

တည်ေနရာ

က

/လုပင
် န်းအမျိုးအစား

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

ခွင့်ြပုသည့်ေန ့ရက်

အမျိုးအစား
၁

Universal Cold Store

ရန်ကန
ု တ
် င
ုိ း် ေဒသ ကီး၊

ContractProcessing

ြမန်မာနိင
ု င
် သ
ံ ားများ

(၄/၂၀၁၆)

(Yangon) Industrial

လင်သာယာ မို ့နယ်၊

(လက်ခစားစနစ်) စနစ်ြဖင့်

ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ

၅-၂-၂၀၁၆

Company Limited

ေငွပင်လယ် စက်မဇုန၊်

ေရချိုနှင့် ေရငန်ငါး၊ပုစန
ွ ်

ေကာ်မရှင်

(စ ကာဝဠာ အေအးခန်း

ေြမတိင
ု း် ရပ်ကက
ွ အ
် မှတ်-၂၄၊

ြပုြပင်ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပင
် န်း

အစည်းအေဝး

(ရန်ကုန်) စက်မ ကုမဏီ

ေြမကွကအ
် မှတ်-၃၈

လီမိတက်)
၂

Toyamyanmar Co., Ltd.

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ ကီး၊
ေမှာ်ဘီ မို ့နယ်

CMP စနစ်ြဖင့် အထည်

ရာခိင
ု န
် န်းြပည့်

(၄/၂၀၁၆)

အမျိုးမျိုးချုပ်လုပ်ြခင်း လုပင
် န်း

နိုင်ငံြခား

၅-၂-၂၀၁၆

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး

၃

သဘာဝကိအ
ု ေြခခံသည့်

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ

(၄/၂၀၁၆)

လင်သာယာ မို ့နယ်၊

(အပင်ကိုအေြခခံသည့်) နိုင်ငံ

ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ

၅-၂-၂၀၁၆

စက်မဇုန်

တကာအဆင့်မီ ေဆးဝါးများ

လုပင
် န်း

ေကာ်မရှင်

ေအာင်ြမင်မေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ ကီး၊
ကုမဏီလီမိတက်

ထုတလ
် ုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း
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အစည်းအေဝး

စဉ်

ကုမဏီအမည်

တည်ေနရာ

က

/လုပင
် န်းအမျိုးအစား

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

ခွင့်ြပုသည့်ေန ့ရက်

အမျိုးအစား
၄

Marga Landmark
Development Company
Limited.

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ ကီး၊

Real Estate Development

ရန်ကင်း မို ့နယ်၊

ဖက်စပ်နိုင်ငံြခား

(၄/၂၀၁၆)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

၅-၂-၂၀၁၆

ကမာေအးဘုရားလမ်းနှင့်

ေကာ်မရှင်

ကံဘဲ့လမ်းေထာင့်ရှိေြမ(၁၇.

အစည်းအေဝး

၇၀) ဧက
၅

New Dawn Company
Limited.

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ ကီး၊

B.O.T စနစ်ြဖင့် နိင
ု င
် တ
ံ ကာ

ြမန်မာနိုင်ငံ

(၄/၂၀၁၆)

လင် မို ့နယ်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊

အဆင့်မီရုံးခန်းများ

သားများ

၅-၂-၂၀၁၆

ြပုြပင်တည်ေဆာက်၍

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

ေကာ်မရှင်

အုတ်ကျင်းဘူတာရုံ လမ်း၊
ေြမတိင
ု း် ရပ်ကွက် အမှတ်
၂၀/က+ခ၊ ေြမကွက်အမှတ်

အစည်းအေဝး

ငှားရမ်းြခင်းလုပ်ငန်း

၇/ဋ-၂၊ လင်ဘီစကွတ်
စက်ရုံခွဲ (၃) ရှေ
ိ ြမ ဧရိယာ
၀.၉၂၅ ဧက
၆

Yangon Excelsior Co., Ltd.

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ ကီး၊
ပန်းဘဲတန်း မို ့နယ်၊
ဗိုလ်ဆွန်ပက် လမ်း-အမှတ်
(၁၉/၄၃) ၊ ေြမဧရိယာ
(အလျား ၂၀၂' ၁၁" x
အနံ ၆၀' )
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Hotel Business လုပင
် န်း

ဖက်စပ်နိုင်ငံြခား

(၄/၂၀၁၆)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

၅-၂-၂၀၁၆
ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး

စဉ်

ကုမဏီအမည်

တည်ေနရာ

က

/လုပင
် န်းအမျိုးအစား

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

ခွင့်ြပုသည့်ေန ့ရက်

အမျိုးအစား
၇

ေရမိးု ယံ ကုမဏီ လီမိတက်

မနေလးတိုင်းေဒသ ကီး၊

ထုတ်လုပ်မအေပ ခွဲေဝ

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ

(၄/၂၀၁၆)

ရမည်းသင်း မို ့နယ်၊

ခံစားသည့် စနစ်ြဖင့် ေရစင်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

၅-၂-၂၀၁၆

မိုးထိမိုးမိေဒသ၊
ဝါးြဖူေတာင် ေရလုပ်ကွက်
လုပက
် က
ွ ်(B)
မှတခ
် ျက်

၁။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမအဆိုြပုလုပ်ငန်းများကို

သက်ဆိုင်ရာ

သတုများ ရှာေဖွတးူ ေဖာ်

ေကာ်မရှင်

ထုတလ
် ပ
ု ြ် ခင်း လုပင
် န်း

အစည်းအေဝး

တိုင်းေဒသ ကီး/

ြပည်နယ်

အစိုးရ

အဖွဲ ့နှင့်

လုပ်ငန်းနှင့်

ြပည်ေထာင်စု ဝန် ကီးဌာနများ/အဖွဲ ့အစည်းများမှ သေဘာထားမှတ်ချက်များ၊ စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအေပ

ဆက်စပ်သည့်

အေြခခံလျက် ေကာ်မရှင်

အစည်းအေဝးမှ စိစစ်ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
၂။

ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင် ၄/၂၀၁၆ ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးက ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများမှ အလုပ်အကိုင်
အခွင့်အလမ်း ( ၁၉၈၃) ခု ဖန်တီးေပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

*

လုပင
် န်းအမျိုးအစားအား ယာယီေဖာ်ြပြခင်းသာြဖစ်ပါသည်။
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