
 
 

  ြမနမ်ာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမေကာ်မရှင် (၁၈/၂၀၁၉) ကမ်ိေြမာက ်အစည်းအေဝးမ ှခင့်ွြပခဲ့သည့် ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းစာရင်း 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က/လပ်ုငနး် အမျ ိးအစား 
ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
အမျ ိးအစား 

ခင့်ွြပသည့် ေန�ရက် မှတ်ချက် 

၁ Myanmar C.P. 

Livestock Co., 

Ltd.                                     

ဦးပုိင်အမှတ်- ၅၀၊ ၅၁၊ ၅၃၊ ၅၄  
ှင့် ၅၅၊ ေြမကွက်အမှတ်-၄၁၁၊ 
၄၁၄၊ ကွင်းအမှတ် (၅၇၆-က)၊ 
ကျားမေသာက်ကွင်း၊  
ကျားမေသာက် ေကျးရ�ာအုပ်စု၊ 
စစ်ေတွမိနယ်၊ စစ်ေတွခုိင်၊ 
ရခုိင်ြပည်နယ် 

ဥစားကက် 
ေမွးြမြခင်းလပ်ုငနး်  

(Layer Farm) 

ရာိုင်နး်ြပည့် 

ိုင်ငံြခား ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

 

၁၆-၁၁-၂၀၁၉ 

( ၁၈ /၂၀၁၉) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရင်ှ 

အစည်းအေဝး 

 

၂ Myanmar C.P 
Livestock 
Company  
Limited 

ဦးပုိင်အမှှတ်- ၃၆၊ ၃၇၊ 
ကွင်းအမှတ်- ၁၅၇၂၊ 
ေခါမေတာင်ကွင်း၊ ကျည်ေတာင်
ေကျးရ�ာ အုပ်စု၊ ေဇယျာသီရိ 
မိနယ် ှင့် ဦးပုိင်အမှတ်- ၈၀၊ 
၃၅က/၃၊ ၃၅က/၅၊ ၃၅က/၆၊ 
၃၅က/၈၊ ၃၅က/၉၊ ကွင်းအမှတ်- 
၁၃၉၇က ၊ ေအာင်ေြမရိပ်သာအေရှ 
ကွင်း၊ သေြပကုန်းေကျးရ�ာ အုပ်စု၊ 
တပ်ကုန်းမိနယ်၊ ဥတရခုိင်၊ 
ေနြပည်ေတာ် 

ဝက်ေမွးြမ ေရာင်းချြခင်း 

လပ်ုငနး် 

 

ရာခိုင်နး်ြပည့် 
ိုင်ငံြခား 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ  

၁၆-၁၁-၂၀၁၉ 

( ၁၈ /၂၀၁၉) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရင်ှ 

အစည်းအေဝး 
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စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က/လပ်ုငနး် အမျ ိးအစား 
ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
အမျ ိးအစား 

ခင့်ွြပသည့် ေန�ရက် မှတ်ချက် 

၃ Range 
Veterinary 
Company 
Limited  
 
 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၅၉၊ မိဝန ်

ဦးေအာင်သူလမ်း၊ စက်မ ဇုန-်၂၊ 

လင်သာယာမိနယ၊် 

ရနကု်နတုိ်င်း ေဒသကီး 

 

တိရစာန်များ၏ ကျန်းမာေရး 
အေထာက် အကူြပ 
အားေဆးှင့် 
ေဆးဝါးအမျ ိးမျ ိး 
ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် 
ေရာင်းချြခင်း လုပ်ငန်း 

ရာခိုင်နး်ြပည့် 
ိုင်ငံြခား ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမ 

၁၆-၁၁-၂၀၁၉ 

( ၁၈ /၂၀၁၉) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရင်ှ 

အစည်းအေဝး 

 

၄ သံေတာင်ဦး 
ကုမဏလီမိီတက်  
 
 

ကွင်းအမှတ် (OSS)၊ 
ေကးတိုင်ြပင်ကွင်း၊ 
ခိုဆိုင်းေကျးရ�ာ အပ်ုစ၊ု 
မုိင်းရယ်မိနယ၊် လားးခိုင်၊ 
ရမ်ှးြပည်နယ ်(ေြမာက်ပုိင်း) 

သကားထတ်ုလပ်ု 
ေရာင်းချြခင်းလပ်ုငနး်  

ရာခုိင်န်းြပည့် ြမန်မာ 
ုိင်ငံသား 
ရင်းီှးြမပ်ံှမ 

၁၆-၁၁-၂၀၁၉ 

( ၁၈ /၂၀၁၉) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရင်ှ 

အစည်းအေဝး 

 

၅ Myanmar Wan 
Li Garment Ltd. 
 
 

ေြမကွက်အမှတ် ၄၆ ၊ 
ေြမာင်းတကာသံမဏိ 
စက်မဇနု၊် ေမှာ်ဘီမိနယ၊် 
ရနကု်နတုိ်င်းေဒသကီး 

CMP စနစ်ြဖင့် 
သုိးေမးထည်င့်ှ ဆယွတ်ာ 
အမျ ိးမျ ိး ထတ်ုလပ်ုြခင်း 
လပ်ုငနး် 

ရာခိုင်နး်ြပည့် 

ိုင်ငံြခား 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

၁၆-၁၁-၂၀၁၉ 

( ၁၈ /၂၀၁၉) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရင်ှ 
အစည်းအေဝး 

 

၆ Green Urban  

Ventures 
Company 
Limited 

ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၄-A)၊ 
ေြမကွက်အမှတ်-၁၇-A၁ ၊ ၁၇-A၂ 

၊ ၁၇-A၃၊ ၁၇-A၄၊ ၄၁ ၊ ဗဟုိလမ်း၊ 
အလုံမိနယ၊် 
ရနကု်နတုိ်င်းေဒသကီး ရိှ 
ေြမဧရယိာ (၆.၉၈၂) ဧက 

BOT စနစြ်ဖင့် Real Estate 
Development  
 

ဖက်စပ်ိုင်ငံြခား 
ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

၁၆-၁၁-၂၀၁၉ 

( ၁၈ /၂၀၁၉) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရင်ှ 

အစည်းအေဝး 
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စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က/လပ်ုငနး် အမျ ိးအစား 
ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
အမျ ိးအစား 

ခင့်ွြပသည့် ေန�ရက် မှတ်ချက် 

၇ Shwe Gabar 

Hlwan Co., Ltd. 

 

ဦးပုိင်အမှတ်-N-၃၈၃၊ N-၃၈၆၊ 

(ကွင်းအမှတ်- ၂၆/OSS 

(ပရဒတ်ေကး တုိင်ြပင်ကွင်း)၊ 

ပရဒတ် ေကျးရ�ာအပ်ုစ၊ု ထက်ွဝ 

ေကျးရ�ာအနီး၊ ေရြဖ 

မိနယ၊်ထားဝယခ်ိုင် ၊ 

တနသာရတုိီင်းေဒသကီး 

ေကျာက်ကိတ်ခွဲြခင်း င့်ှ 

ြဖန�်ြဖးေရာင်းချ 

ြခင်းလပ်ုငနး် 

ဖက်စပ်ိုင်ငံြခား 
ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

၁၆-၁၁-၂၀၁၉ 

( ၁၈ /၂၀၁၉) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရင်ှ 

အစည်းအေဝး 

 

မှတခ်ျက်  ၁။ ရင်းှီးြမပ်ှံမ အဆိြုပလုပ်ငနး်များကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကးီ / ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွ၊ လုပ်ငနး်ှင့် ဆကစ်ပ်သည့် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကးီ ဌာနများ/အဖွဲအစည်းများမှ သေဘာထားမှတ်ချကမ်ျား၊ စစိစခ်င့်ွြပချကမ်ျားအေပ အေြခခလံျက် 

ေကာ်မရှင် အစည်းအေဝးမ ှစစိစခ်င့်ွြပ ခဲ့ြခင်းြဖစပ်ါသည်။ 

 ၂။ ြမနမ်ာိုင်ငံ ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင် ၁၈/၂၀၁၉ ကမ်ိေြမာက် အစည်းအေဝးတင်ွ ခင့်ွြပခဲ့သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငနး်များမှ 

အလုပ်အကိင်ု အခင့်ွအလမ်း(  ၁၇၁၅  )ခ ုဖနတ်းီေပးိုင်ခဲ့ပါသည်။ 
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