
 
 

Website   Permit  Preview (1-2016) 

  ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမေကာ်မရငှ် (၁/၂၀၁၆)ကိမ်ေြမာက်အစည်းအေဝးမှ ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်းစာရင်း 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 

ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၁ China CBA Investment 

Co., Ltd. 

 

ေြမကွက်အမှတ(်၁+၂)၊ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက် အမှတ် (ပပ-၃၅)၊(ဈ) 

ရတနာပုံ ရပ်ကွက်၊ 

ြပည်ကီးတံခွန် မိုန့ယ်၊ 

မနေလးတိုင်းေဒသကီး 

ပါေကးနှင့် သစ်ခွဲသားများ 

ထုတ်လုပေ်ရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 

 

ဖက်စပ်နိုင်ငံြခား (၁/၂၀၁၆)       

၁၅-၁-၂၀၁၆ 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

၂ ဝင်း နှင့် ဝင်း ကုမဏီ 

လီမိတက် 

 

 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ပဲခူး မို န့ယ်၊ 

ေညာင်းအင်းေကျးရွာ၊ 

အထူးစက်မဇုံ ေြမကွက်အမှတ် 

(၉+၁၀+၁၁)၊ 

 သစ်ပါးလာနှင့် အထပ်သား 

ထုတ်လုပ် ေရာင်းချြခင်း လုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

(၁/၂၀၁၆)       

၁၅-၁-၂၀၁၆ 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

၃ Delta Electronics 

(Myanmar) Co., Ltd. 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

လင်သာယာမို န့ယ်၊ 

ေရလင်ပန်းစက်မဇုန် 

CMP စနစ်ြဖင့် 

အီလက်ထေရာနစ် ပစည်းများ 

(such as Choke, Filter, SMD 

Inductor, Transformer) 

ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ရာခိုငန်န်းြပည့် 

နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

(၁/၂၀၁၆)       

၁၅-၁-၂၀၁၆ 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 



 
 

Website   Permit  Preview (1-2016) 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 

ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၄ Saiform International 

Garment (Myanmar) 

Co., Ltd. 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

လင်သာယာမို န့ယ်၊ 

ေရသံလွင်စက်မဇနု် 

CMP စနစ်ြဖင့် 

အထည်ချုပ်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်း 

ရာခိုငန်န်းြပည့် 

နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

(၁/၂၀၁၆)       

၁၅-၁-၂၀၁၆ 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

၅ 

 

Xin Tiandi (Myanmar) 

Apparel Co., Ltd. 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

လင်သာယာမို န့ယ်၊ 

ေရလင်ပန်းစက်မ မို  ့

CMP စနစ်ြဖင့် အထည်ချုပ် 

လုပင်နး် 

ရာခိုငန်န်းြပည့် 

နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

(၁/၂၀၁၆)       

၁၅-၁-၂၀၁၆ 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

၆ Weijie (Myanmar) 

Clothing Co., Ltd. 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

လင်သာယာမို န့ယ်၊ 

ေရလင်ပန်းစက်မဇုန် 

CMP စနစ်ြဖင့် အဝတ်အထည် 

အမျိုးမျိုးချုပ်လုပ်ြခင်း လုပင်နး် 

ရာခိုငန်န်းြပည့် 

နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

(၁/၂၀၁၆)       

၁၅-၁-၂၀၁၆ 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

၇ 

 

Suzhou Silk Fashion 

(Myanmar)  Co., Ltd. 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

လင်သာယာမို န့ယ်၊ 

ေရလင်ပန်းစက်မဇုန် 

CMP စနစ်ြဖင့် အထည်အမျိုးမျိုး

ချုပ်လုပ်ြခင်းလုပင်န်း 

ရာခိုငန်န်းြပည့် 

နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

(၁/၂၀၁၆)       

၁၅-၁-၂၀၁၆ 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 



 
 

Website   Permit  Preview (1-2016) 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 

ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၈ Sioen Myanmar Limited ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

လင်သာယာမို န့ယ်၊ 

လင်သာယာစက်မဇုန်-၂ 

CMP စနစ်ြဖင့် 

နည်းပညာလုပ်ငန်းသုံး 

အဝတ်အထည်များ 

ချုပ်လုပ်ြခင်းလုပင်န်း 

ရာခိုငန်န်းြပည့် 

နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

(၁/၂၀၁၆)       

၁၅-၁-၂၀၁၆ 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

၉ Emerald Footwear Mfg 

Co., Ltd. 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ဒဂုံ မို သ့စ်(ေတာင်ပိငု်း) မို န့ယ်၊

စက်မဇုန်  

CMP စနစ်ြဖင့် ရှူးဖိနပ် 

အမျိုးမျိုး နှင့် ဖိနပ ်

အစိတ်အပိုင်းများ 

ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ရာခိုငန်န်းြပည့် 

နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

(၁/၂၀၁၆)       

၁၅-၁-၂၀၁၆ 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

၁၀ Amber Stone Co., Ltd. ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

လင်သာယာမို န့ယ်၊ 

လင်သာယာစက်မဇုန်-၂ 

CMP စနစ်ြဖင့် အထည် 

ချုပ်လုပ်ြခင်းလုပင်န်း 

(ကာတွန်းရုပ်ရှင်ကားပါ 

ကာတွန်းသရုပ်ေဆာင်များ၊ 

ဇာတ်ေကာင်များနှင့် 

အဖွဲသ့ားများဝတ်ဆင်သည့် 

ဝတ်စုံအမျို းမျို း)  

ရာခိုငန်န်းြပည့် 

နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

(၁/၂၀၁၆)       

၁၅-၁-၂၀၁၆ 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 



 
 

Website   Permit  Preview (1-2016) 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 

ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၁၁ Top Direction Industry 

Co.,Ltd. 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

လငသ်ာယာ မိုန့ယ်၊ စက်မဇနု် - 

အပိုင်း (၄) 

ချည်မျိုးစုံေဆးဆိုးြခင်းနငှ့် 

အရည်အေသွး ြမင့်မားသည့် 

ေရာင်စုံချည်လုံးများ 

ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ရာခိုငန်န်းြပည့် 

နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

(၁/၂၀၁၆)       

၁၅-၁-၂၀၁၆ 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

၁၂ High Tech Precast Co., 

Ltd. 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မို န့ယ် 

အဆင့်ြမင့်နည်းပညာ 

အသုံးြပုထားသည့် 

အသင့်ထုတ်လုပ် ပီး 

ေဆာက်လုပ်ေရး လုပ်ငန်းသုံး 

ပစည်းများ 

(ကိုတင်ပုံစံေလာငး်ထား ေသာ 

ကွန်ကရစ် တုံး) 

ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ဖက်စပ် နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

(၁/၂၀၁၆)       

၁၅-၁-၂၀၁၆ 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

၁၃ ြမန်မာ စကိုင်းလွမ ်

အင်တာေနရှင်နယ် 

ကုမဏီလီမိတက် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ေရြပည်သာ မို န့ယ် 

CMP စနစ်ြဖင့် 

အထည်ချုပ်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုငင်ံ သားများ 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

လုပ်ငနး် 

(၁/၂၀၁၆)       

၁၅-၁-၂၀၁၆ 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 
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စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 

ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၁၄ Crown Advanced 
Construction   Co., Ltd.  

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ကမာရွတ်
မို န့ယ်၊ (နာနတ်ေတာ လမ်းနှင့် 
ဟံသာ ဝတီလမး်ကား)ေြမတိုင်း 
ရပ်ကွက် ၃၇ ဂျီ၊ ၃၇ အက်ဖ်နှင့် 
၈၂၊ ေြမကွက် အမှတ် (၁) ရှိ ေြမ 
(၆.၈၆၆) ဧက နှင့် စမ်းေချာင်း 

မို န့ယ်၊ ေဝဠုဝန်ေြမာက် 
ရပ်ကွက်၊ ဟံသာဝတီလမ်းနှင့် 
သဇင ်လမ်းေထာင့် ေြမတိုငး် 
ရပ်ကွက်(၂၈-ေအ)၊ေြမကွက် 
အမှတ် (၂၄၄)၏ ေြမအကျယ် 
အဝန်း (၁.၇၉၂)ဧက ၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၁၊၂၊၃၊၄၊၅၊၆)၏ 
ေြမအကျယ်အဝန်း (၀.၂၀၅)ဧက.

အဆင့်ြမင့် အေဆာက်အအုံများ 
တည်ေဆာက်၍ ငှားရမ်း 
ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငနး် 

ြမန်မာနိုငင်ံ သားများ 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
လုပ်ငနး်  

(၁/၂၀၁၆)       
၁၅-၁-၂၀၁၆ 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

၁၅ Crown Advanced  Co., 
Ltd. 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
ကမာရွတ် မို န့ယ်၊ (နာနတ် 
ေတာလမး်နှင့် ဟံသာ 

ဝတီလမ်းကား) ေြမတိုင်း 
ရပ်ကွက် ၃၇ ဂျီ၊ ၃၇ အက်ဖ်နှင့် 
၈၂၊ ေြမကွက် အမှတ် (၁) ၏ 

အစိတ်အပိုင်း၊  ေြမ (၁.၉၂) ဧက 

Construction, Leasing and 
Management of Residential 
and Commercial Building  

လုပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ  

(၁/၂၀၁၆)       
၁၅-၁-၂၀၁၆ 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 
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စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 

ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၁၆ Andaman Alliance 
Healthcare Limited 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ်(၂၀F)၊ 
ေြမကွက် အမှတ် (၁၀B)၊ 

ဗိုလ်ချုပ်ေအာင်ဆန်းလမ်းနှင့်  
ြပည်လမ်းေထာင့်၊ 
လမ်းမေတာ် မိုန့ယ်၊  
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး  

ပုဂလိကေဆးရုံဝန်ေဆာင်မ 
လုပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

(၁/၂၀၁၆)       

၁၅-၁-၂၀၁၆ 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

၁၇ Diamond Rental 
Myanmar Co.,Ltd. 

ေြမကွက်အမှတ်(၆)၊ သီလဝါ 
စက်မ ဇုန်၊ သံလျင်ေကျာက်တန်း 
မိုန့ယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 
နှင့် ေြမကွက် အမှတ်-၂၄၂/၂၄၃၊ 
ဒီပဲယင်းဝန်ေထာက် ဦး မဲလမ်း 

ေရလင်ပန်း စက်မဇုန်၊ 
လင်သာယာ မိုန့ယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး 

ေဆာက်လုပေ်ရးလုပ်ငနး်သုံး 
အကီးစားယာဥ်၊စက်ယနရား 

များ ဌားရမ်းြခင်း 
ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

(၁/၂၀၁၆) 

၁၅-၁-၂၀၁၆ 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

မှတ်ချက် ၁။ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမအဆိုြပုလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ န့ှင့် လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပသ်ည့် 
ြပည်ေထာင်စု ဝန်ကီးဌာနများ/အဖွဲ အ့စည်းများမှ သေဘာထားမှတ်ချက်များ၊ စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအေပ  အေြခခံလျက် ေကာ်မရှင် 
အစည်းအေဝးမှ စစိစ်ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂။ ြမန်မာနိုင်ငံရငး်နှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင် ၁/၂၀၁၆  ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးက ခငွ့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှုပန်ှံမလုပ်ငန်းများမှ အလုပ်အကိုင် 
အခွင့်အလမ်း (၉၄၇၁) ခ ုဖန်တီးေပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

* လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအား ယာယီေဖာ်ြပြခင်းသာြဖစ်ပါသည်။ 


