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  ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရငှ ်(၅/၂၀၁၇)ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝးမ ှခွင့်ြပုခဲ့သည် ့ရင်းနှီးြမုပန်ှမလပ်ငန်းစာရင်း 

စဉ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပန်ှမ 

အမျို းအစား 

ခငွ့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက ်

၁ အရီကာ ကာ်လက်ရှင ်

(ြမန်မာ)လီမိတက် 

ြမကွက်အမှတ်- C3 ၊ 

ြမတိင်းရပ်ကွက်အမတှ ်(၂၁)၊ 

ြမစိမ်း ရာင် စက်မ ဇန်၊ 

လငသ်ာယာ မိုန့ယ်၊ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

 

ပရိ ဘာဂနှင့် 

တပ်ဆင်ပစ္စည်း များ၊ 

အခန်းတွင်း အလှဆင် 

ပစ္စည်းများ 

ထတ်လပ်ြခင်းနှင့် 

ရာင်းချြခင်း လပ်ငနး် 

ရာနန်းြပည့် 

နိင်ငြခားရင်းနှီး 

ြမုပ်နှမလပ်ငန်း 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

၂ ဝလ်မာ ြမန်မာဖလား 

မးလ(်စ်)လီမတိက ် 

ြမကွက်အမှတ် ၂၀-၂၁နှင့် 

၂၁နငှ့် ကပ်လျက် ြမကွက်လပ်၊ 

သီလဝါဆိပ်ကမ်း ဧရိယာ၊ 

ကျာက်တန်း မို န့ယ်၊ ရန်ကန ်

တိင်း ဒသကီး 

ဂျုပစ္စည်းများနှင် ့ဂျု 

ဘးထွက် ပစ္စည်းများ 

ထတ်လပြ်ခင်းနှင့်      

ရာင်းချြခင်းလပ်ငနး် 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငနး် 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

၃ စား တာ်ကဲနစ်ဆန်း 

ကမ္ပဏီလီမိတက ်

ြမကွက်အမှတ် (၁၃၆)၊ 

ြမတိင်းရပ်ကွက်အမတှ-်ဇန်(၁)၊ 

လင်သာယာမို န့ယ်၊ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

အသင့်စား ခါက်ဆွဲ 

ထတ်လပြ်ခင်းနှင့် 

ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချြခင်း 

လပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိင်ငြခားရင်းနှီး

ြမုပ်နှမ လပ်ငန်း 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
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စဉ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပန်ှမ 

အမျို းအစား 

ခငွ့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက ်

၄ Kaung Myat  

Company Limited 

ြမတိင်း ရပ်ကွက် အမှတ် ၁၁၃၊ 
ြမကွက်အမှတ် ၁၃၁၊ စက်မဇန်၊ 
ဒဂမို သ့စ် (အ ရှ  ့ပိင်း) မို န့ယ်၊ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး။ 

သစ်ပါးလာ၊ အထပ်သားနှင့် 
သစ် အ ချာထည်များ 
ထတ်လပ်ြခင်း နငှ့် 
ရာင်းချြခင်း လပင်နး် 

ရာနန်းြပည့် 
ြမန်မာနိင်ငသား 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

၅ Hundred Garment 

(Myanmar) 

Company Limited  

(China) 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 
ရြပည်သာ မို န့ယ ်

CMP စနစ်ြဖင့် 
အထည်ချုပ်လပ်ငန်း  

ရာခိင်နန်းြပည့် 
နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငနး် 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၆ Cixing Knitting 

(Myanmar) 

Company Limited  

(China) 

ရန်ကနတ်ိင်း ဒသကီး၊ 
လင်သာယာမို န့ယ ်

CMP စနစ်ြဖင့် 
သိး မးရက်ထည်များထတ်

လပ်ြခင်းလပ်ငန်း  

ရာခိင်နန်းြပည့် 
နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငနး် 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၇ Springair Ace  

Company Limited  

(China) 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 
ြမာက်ဥက္ကလာပ မို န့ယ် 

CMP စနစ်ြဖင့် 
သိး မးရက်ထည်အမျိုးမျိုး 
နှင့် အဝတ်အထည်များ 
ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း  

ရာခိင်နန်းြပည့် 
နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငနး် 

( ၅/၂၀၁၇)      
၁၃-၃-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
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စဉ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပန်ှမ 

အမျို းအစား 

ခငွ့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက ်

၈ Thong Thai Textile 

(Myanmar) 

Company Limited 

(Factory-2) (Thai) 

ရန်ကနတ်ိင်း ဒသကီး၊ 

လင်သာယာမို န့ယ ်

CMP စနစ်ြဖင့် 

အားကစားဝတ်စများနှင့် 

အဝတ်အထည်များ 

ချုပ်လပ်ြခင်းလပင်န်း 

(စက်ရအမှတ်-၂) 

ရာခိင်နန်းြပည့် 

နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငနး် 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၉ Myanmar Qun San 

Company Limited  

(Korea) 

ရန်ကနတ်ိင်း ဒသကီး၊ 

လင်သာယာမို န့ယ ်

CMP စနစ်ြဖင့် 

အထည်ချုပ်လပ်ြခင်း 

လပင်နး် 

ရာခိင်နန်းြပည့် 

နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငနး် 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၁၀ Nan Tong Great 

One Myanmar 

Company Limited 

(China) 

ရန်ကနတ်ိင်း ဒသကီး၊ 

လင်သာယာမို န့ယ ်

CMP စနစ်ြဖင့် 

အထည်ချုပ်လပြ်ခငး်လပ်ငန်း

ရာခိင်နန်းြပည့် 

နိင်ငြခား   

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငနး် 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၁၁ Kaixi (Myanmar) 

Lingerie Industrial  

ရန်ကနတ်ိင်း ဒသကီး၊ 

လင်သာယာမို န့ယ ်

CMP စနစ်ြဖင့် 

အမျိုးသမီးဝတ်ဘရာစီယာ 

ရာခိင်နန်းြပည့် 

နိင်ငြခား   

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 
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စဉ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပန်ှမ 

အမျို းအစား 

ခငွ့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက ်

Company Limited 

(China) 

နှင့် အတွင်းခ ဘာင်းဘီ 

အမျိုးမျိုးချုပ်လပ်ြခင်း 

လပ်ငန်း 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငနး် ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

၁၂ Sinoproud 

(Myanmar) 

Garment Company   

Limited(China) 

ရန်ကနတ်ိင်း ဒသကီး၊ 

လင်သာယာမို န့ယ ်

CMP စနစ်ြဖင့် အထည်ချုပ ်

လပ်ြခင်းလပ်ငန်း 

ရာခိင်နန်းြပည့် 

နိင်ငြခား   

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငနး် 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၁၃ Asian Just 

Company Limited 

(Japan) 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ရြပည်သာ မို န့ယ ်

CMP စနစ်ြဖင့် 

အထညခ်ျုပ်လပ်ြခင်း 

လပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငနး် 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၁၄ Evergreen Sports 

Myanmar  Limited 

(Hong Kong) 

 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ရြပည်သာ မို န့ယ ်

CMP စနစ်ြဖင့် 

အိတ်အမျိုးမျိုး 

ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း 

ရာခိင်နန်းြပည့် 

နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငနး် 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
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စဉ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပန်ှမ 

အမျို းအစား 

ခငွ့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက ်

၁၅ CMF Myanmar 

Company Limited 

(Korea) 

ရန်ကနတ်ိင်း ဒသကီး၊ 

လင်သာယာမို န့ယ ်

CMPစနစြ်ဖင့်အိတ်     

အမျိုးမျိုးထတ်လပ်ြခင်း 

လပ်ငန်း (စက်ရအမှတ-်၂) 

ရာခိင်နန်းြပည့် 

နိင်ငြခား   

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငနး် 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၁၆ Yeo Yi (Myanmar) 

Footwear 

Manufacturing 

Company Limited 

 (The United 

Kingdom) 

ရန်ကနတ်ိင်း ဒသကီး၊ 

လင်သာယာမို န့ယ ်

CMP စနစ်ြဖင့် 

ဖိနပ်အမျို းမျို း 

ချုပ်လပ်ြခင်းလပင်န်း  

ရာခိင်နန်းြပည့် 

နိင်ငြခား   

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငနး် 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၁၇ Wisechamp 

Electronic 

(Myanmar) 

Company Limited 

(Hong Kong) 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ဒဂမိုသ့စ်(အ ရှ ပ့ိင်း) မို န့ယ်၊ 

CMP စနစ်ြဖင့် USB, 

HDMI, Mini DP အတွက် 

Data Cable ကိုးများ 

ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း 

ရာခိင်နန်းြပည့် 

နိင်ငြခား   

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငနး် 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
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စဉ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပန်ှမ 

အမျို းအစား 

ခငွ့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက ်

၁၈ Nawarat Advance 
Prefab Myanmar 
Company Limited 
(Thai) 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 
ဒဂ(ဆိပ်ကမ်း) မို န့ယ် 

ကိုတင်ပစလပ်ကွန်ကရိ 
ထတ်လပ် ရာင်းချြခင်း 

လပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငနး် 

( ၅/၂၀၁၇)      
၁၃-၃-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၁၉ Adachi Global 
Industries 
Company Limited  
(Malaysia) 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 
ြမာက်ဥက္ကလာပ မို န့ယ် 

လစစ်၊ ဆီစစ် အမျိုးမျိုး 
ထတ်လပ်ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချ 

ြခငး်လပ်ငန်း  

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငနး် 

( ၅/၂၀၁၇)      
၁၃-၃-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၂၀ I.M.B.M. Myanmar 
Company Limited    
(Thai) 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 
မဂလာဒ မိုန့ယ် 

အလှကန်ပစ္စညး်များ 
ထတ်လပ်ြခင်းနှင့် 
ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း  

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငနး် 

( ၅/၂၀၁၇)      
၁၃-၃-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၂၁ Chan Wanich 
(Myanmar) 
Company Limited 
(Thai) 
 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 
ဒဂ မိုသ့စ် (ဆိပ်ကမ်း) မို န့ယ်၊ 

မှန်ကန်ခိင်မာ သာ 

ကိယ် ရးကိယ်တာနှင့်ဆိင် 

သာ အာမခကတ်ြပားများ 

နှင့် စာရွက်စာတမ်းများ 

ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း 

ရာခိင်နန်းြပည့် 
နိင်ငြခား   

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငနး် 

( ၅/၂၀၁၇)      
၁၃-၃-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 



7 
 

စဉ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပန်ှမ 

အမျို းအစား 

ခငွ့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက ်

နှင့်လြခုအာမခမပါရှိြခငး်၊ 

အာမခမမပါရှိ သာ       

ကတ်ြပားများနှင့် 

စာရွက်စာတမ်း 

များပနှိပ်ြခင်းလပ်ငန်း 

၂၂ Tian Cheng Pen 

Jiao Mian 

(Myanmar) 

Company Limited 

(China) 

ရန်ကနတ်ိင်း ဒသကီး၊ 

လင်သာယာမို န့ယ ်

အ နွးထည်၊ဂျာကင်များ 

ချုပလ်ပ်ရာတွင် အသးြပု 

သည့် Synthetic Resin  

များထတ်လပ် ရာင်းချြခင်း 

လပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငနး် 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၂၃ Fortune Elevator & 

Escalator Company 

Limited 

( ဖာ်ကန်းဓာတ် လှ

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ြမာက်ဥက္ကလာပ မို န့ယ် 

နိင်ငတကာအဆင့်မီ 

ဓာတ် လှကားများထတ်လပ်

ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

ြမနမ်ာနိင်ငသားများ 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငနး် 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
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စဉ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပန်ှမ 

အမျို းအစား 

ခငွ့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက ်

ကားနှင့် စက် လှကား 

ကမ္ပဏီ လီမိတက်) 

၂၄ Delta Yoma Trading 

Co., Ltd. 

ြမတိင်းရပ်ကွက်အမတှ်-၂၃ဒီ၊ 

ြမကွက် အမှတ် (V-၁) 

အမှတ်(၄၀၃)၊ အာက်ကည့်ြမင်

တိင ်လမ်းမ ကီးနှင့် 

ငဝါလမ်း ထာင့်၊ အလမို န့ယ်၊ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

နိင်ငတကာအဆင့်မီ  

ဟိတယ် 

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

 

 

ြမန်မာနိင်ငသားများ  

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၂၅ Airport Avenue  

Co., Ltd. 

ြမတိင်းရပ်ကွက်အမတှ-် (၃၉၅)၊

ြမကွက်အမှတ်(၁၀၆/ဃ)၊ 

(၁၀၆/င)  (၁၀၆/ဈ) 

အင်းစိန် မို န့ယ်၊ ရန်ကန်တိင်း 

ဒသကီး၊ 

နိင်ငတကာအဆင့်မီ  

ဟိတယ် 

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

 

ြမန်မာနိင်ငသားများ  

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၂၆ Resources Group 

Logistics Co., Ltd. 

(Plot-B)ရန်ကန-်

မန္တ လးမီးရထားလမ်း၊ 

ကန်းတွင်းဆိပ် ဝန် ဆာင်မ

လပ်ငန်း 

ြမန်မာနိင်ငသားများ  

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 
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စဉ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပန်ှမ 

အမျို းအစား 

ခငွ့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက ်

ရွာသာကီး၊  ဒဂမို သ့စ်အ ရှ ပ့ိင်း

မို န့ယ်၊ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

၂၇ Resources Group 

Logistics Co. ,Ltd. 

 

ရန်ကန-်မန္တ လး 

မီးရထားလမ်းနှင့် စစ်ကိင်း-

ြမစ်ငယ်လမး်ကား၊  

ြမစ်ငယ်ရပ်ကွက်၊  အမရပူရ 

မို န့ယ်၊ မန္တ လးတိငး် ဒသကီး၊

ကန်းတွင်းဆိပ် ဝန် ဆာင်မ

လပ်ငန်း 

ြမန်မာနိင်ငသားများ  

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၂၈ Sapphire Gardens 

Kalaw Co., Ltd. 

ရှမ်းြပည်နယ် တာင်ပိင်း၊ 

တာင်ကီး ခရိင်၊ 

က လာမို န့ယ်၊ ြပည် ထာငစ် 

လမ်း၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ 

ဦးပိင်အမှတ်-၅၁/၁၊ 

ြမကွက်အမှတ်-၅၇/၂၈၆၊ 

ဦးပိင်အမှတ်-၅၁/၂၊ 

ြမကွက်အမှတ-်၅၇/၂၈၇ 

ဟိတယ်ဝန် ဆာင်မ 

လပင်နး် 

 ရာခိင်နန်းြပည့် 

နိင်ငြခား ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
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စဉ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပန်ှမ 

အမျို းအစား 

ခငွ့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက ်

၂၉ Crystal  Future 

Venture Myanmar  

Co., Ltd. 

အမှတ်(၂၇၂/ခ)၊ ဓမ္မာရလမ်း၊ 

(၁၃)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်း မို န့ယ်၊ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

Telecom network 

survey, design and 

planning of telecom 

network , installation 

and commissioning of 

telecom networking 

equipment , regular 

maintenance, 

optimization and 

upgrading of network. 

လပ်ငန်း 

ရာခငိန်နး်ြပည့် နိင်ငြခား

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၃၀ KM Terminal and 

Logistics Limited.   

ရန်ကန-်မန္တ လးမီးရထားလမး်၊ 

ရွာသာ ကီး၊ ဒဂ မိုသ့စ် 

(အ ရှ ပ့ိင်း) မို န့ယ်၊ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

Dry port Service 

 

ရာခိင်နန်းြပည့် 

နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
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စဉ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပန်ှမ 

အမျို းအစား 

ခငွ့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက ်

၃၁ KM Terminal and 

Logistics Limited.   

ရန်ကန-်မန္တ လး 

မီးရထားလမ်းနှင့် စစ်ကိင်း-

ြမစ်ငယ်လမ်းကား၊  

ြမစ်ငယ်ရပက်ွက၊်  အမရပူရ 

မို န့ယ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊

Dry port Service 

 

 

ရာခိင်နန်းြပည့် 

နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၃၂ GEP (Myanmar)  

Co., Ltd. 

ကွင်းအမှတ်(၁၂၇၃)၊ 

ခတ်ကီးကွင်း၊ မင်းလှကျင်း 

ကျးရွာအပ်စ၊ မင်းဘူး(စက) 

မို န့ယ်၊ မင်းဘူးခရိင်၊ 

မ ကွးတိင်း ဒသကီး 

Develop, Construct 

And Operate 170 

MWAC Solar Power 

Plant For Electricity 

Generation 

ရာခိင်နန်းြပည့် နိင်ငြခား

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ  

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၃၃ Yangon Industrial 

Gas Co., Ltd. 

ြမတိင်းရပ်ကွက်အမတှ ်၁၄၃/၁၊

ြမကွက် အမှတ်-၃၇၊ကျန်စစ်သား

ရိပ်မွန်စက်မဇန်၊ ဒဂ 

မိုသ့စ(် တာင်ပိင်း) မို န့ယ်၊ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

စက်မလပ်ငန်းသး 

ဓာတ် ငွထ့တ်လပ်ြခင်း 

နှင့်ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချြခင်း 

လပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
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စဉ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပန်ှမ 

အမျို းအစား 

ခငွ့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက ်

၃၄ Paradiso Cinemas 

Co., Ltd.  

 

ဦးပိင်အမှတ်-၃၀/၃၂၊ ၃၀ လမ်း၊ 

သလ္လ ာ မိုသ့စ်၊ ၆/၂ ချမ်းြမဝတီ 

ရပ်ကွက်၊ မရွာ မို န့ယ်၊မရွာခရိင်၊ 

စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး 

ရပ်ရှင်ရများ ဆာက်လပ ်

ြခင်းနှင့်ရပ်ရှင်ြပသြခင်း 

လပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၃၅  MJ  Parkview 

Healthcare Limited 

 

 

 

ြမကွက်အမှတ်- ၇/ဃ၁+ 
၁+၂/ခ+၃+၄+၉+၁၀/ခ၁ +၁၁+ 
၁၇/က၂+၂၂/ခ၂၊ ြမတိင်း 
ရပ်ကွက် အမှတ်-(၃၀၊၃၁)၊ 
လင် မိုန့ယ်၊ ရန်ကန်တိင်း 

ဒသကီး 

Private Hospital 
Services 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား   
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၃၆  Pioneer Asian 

Specialty Clinics 

Limited 

 

 

 

အမှတ်(၉၅) ြမညထီပ၊် အခန်း 
အမတှ် ၀၀၁၊ ၀၀၂၊ ၀၀၃၊ ၀၀၄ 
နှင့် ပထမထပ်၊ အခန်း အမတှ် 
၁၀၁၊ ၁၀၂၊ ၁၀၃၊ ၁၀၄ (၅၂) 
လမ်းနှင့် အ နာ်ရထာ လမး် 
ထာင့်၊ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊ 
ပဇွန် တာင် မို န့ယ်၊ 
ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

Eye Care Clinic 
including eye care 
treatment & other 
related services 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား   
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
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စဉ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပန်ှမ 

အမျို းအစား 

ခငွ့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက ်

၃၇ Golden Flagmast 

International Co., 

Ltd.  

ြမကွက်အမှတ်(၃၀၁၊၃၀၂၊၃၀၃၊

၃၀၄၊၃၀၅၊၃၀၆၊၃၁၃၊၃၁၄၊၃၁၅၊

၃၁၆၊၃၁၇၊၃၁၈)၊ ခရကရတ် 

ကွင်း၊ ကွင်းအမှတ ်(၃၈၆)၊ 

မာ်လမို င ်စက်မဇန်၊ ညာငပ်င်

ဆိပ် ကျးရွာ အပ်စ၊ မာ်လ မိုင် 

မို န့ယ်၊ မာ်လမို င်ခရိင်၊ 

မွန်ြပည်နယ် 

လပ်ကူးနည်း 

(Electrolysis)ြဖင် ့

ခ နာက်စိမ်းသတ္တ ုရိင်း 

အားသန်စ့င် ပီးတင်ပိ ့

ရာငး်ချသည့်လပ်ငန်း 

ြမန်မာနိင်ငသား  

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ  

( ၅/၂၀၁၇)      

၁၃-၃-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

မှတ်ချက် ၁။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမအဆိြပုလပ်ငန်းများကိ သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီး / ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ၊့ လပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် ြပည် ထာင်စ 

ဝန် ကီးဌာနများ/အဖွဲ အ့စည်းများမှ သ ဘာထားမှတ်ချက်များ၊ စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအ ပ အ ြခခလျက် ကာ်မရှင် အစည်း 

အ ဝးမှ စိစစ်ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂။ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် ၅ /၂၀၁၇ ကိမ် ြမာက် အစည်းအ ဝးတွင် ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း 

များမှ အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်း(၁၆၀၀၀)ခ ဖန်တီး ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 


