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ြမနမ်ာနိင်ငရင်းနှီးြမုပန်ှမ ကာ်မရှင် (၂/၂၀၁၈) ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝးမှ ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငနး်စာရငး် 

စဉ် ကမ္ပဏအီမည ် တည် နရာ 
က /လပင်န်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

အမျိုးအစား 

ခွင့်ြပုသည့် 

နရ့က ်
မှတ်ချက် 

၁ CJ Feed Myanmar 

Company Limited  

ြမကွက်အမှတ်- ၁၉၇၊ 

ြမာင်းတကာ သမဏိ     

စက်မဇန်၊ မှာ်ဘီ မိုန့ယ်၊ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

ကက်သား ဖာက်ြခင်းနှင့်  

ကက်သား ပါက ်

ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

ရာခိင်နန်းြပည့် 

နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမ

 

(၂/၂၀၁၈)       

၂-၂-၂၀၁၈ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

၂ Saturn and Fortune 

Company Limited 

(Korea) 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

လငသ်ာယာ မိုန့ယ ်

ရချိုးခန်းသးပစ္စည်းနှင့် 

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 

ထတ်လပ် ရာင်းချြခင်း 

လပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိငင်ြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

(၂/၂၀၁၈)       

၂-၂-၂၀၁၈ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

၃ Da Hua (Myanmar) 

Company Limited 

 (Hong Kong) 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

မှာ်ဘီ မို န့ယ် 

CMP စနစ်ြဖင့် Polyester 

Staple Fibre များ 

ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိငင်ြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

(၂/၂၀၁၈)       

၂-၂-၂၀၁၈ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

၄ NTL Construction   

Co., Ltd. 

မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊ 

အာင် ြမသာစမို န့ယ်၊ 

ြမတိင်းရပ်ကွက်အမတှ် ၄၁၇ ၊ 

အနှိပ် တာ ်ရပ်ကွက်၊ လမ်း ၆၀ ၊ 

ဟိတယ် ဝန် ဆာင်မနှင့် 

Service Apartment 

တည် ဆာက်ငှားရမ်းြခင်း

လပ်ငန်း 

ြမန်မာနိင်ငသားများ 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

(၂/၂၀၁၈)       

၂-၂-၂၀၁၈ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
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စဉ် ကမ္ပဏအီမည ် တည် နရာ 
က /လပင်န်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

အမျိုးအစား 

ခွင့်ြပုသည့် 

နရ့က ်
မှတ်ချက် 

၂၂ လမ်းနှင့် ၂၄ လမ်းကား၊ 

ြမကွက်အမှတ် ၈၈ ဍ နှင့် ၈၈ 

ဎ+၈၉ ဌ ရှိ ြမဧရိယာ ၀.၆၈ 

ဧက 

၅ Dream Vision Co., 

Ltd. 

 

အမှတ်-၅၁ (ခ) ၂၊ ၃၄ (ဃ) 

ရပ်ကွက်၊ မာလာနွယ်လမ်း နှင့်၊ 

ပင် ရ ညာင်လမ်း ထာင့်၊ 

တာ မွ လးရပ ်ကွက်၊ 

တာ မွ မို န့ယ်၊ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

Media Content 

Production and 

Distribution 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

(၂/၂၀၁၈)       

၂-၂-၂၀၁၈ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

၆    Forever Thanlwin 

Co., Ltd.   

 

မွန်ြပည်နယ်၊ ရး မို န့ယ်၊ အဒင်

ကျးရွာအပ်စ၊ ကွင်း အမှတ်- 

၁၂၄၉၊ ဓမင်းဆပိ်ကွင်း၊ 

ဦးပိင်အမှတ်(၁/၁၊ ၃/၁၊  N-၁၊ N 

-၃၆၊ N -၃၉၊ N -၅၈၊ N -၄၂ရှိ 

ြမ ၆၈.၁၁ ဧက 

ဆိပ်ကမ်းနှင့်သိ လှာင်ရများ

တည် ဆာက် ပီး ကမ်းလွန ်

ရနတွင်း များတွင် 

လိအပ် သာ 

ဝန် ဆာင်မများကိ 

ထာက်ပ့ြခင်း လပ်ငန်း 

ြမနမ်ာနငိင်သား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

(၂/၂၀၁၈)       

၂-၂-၂၀၁၈ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
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စဉ် ကမ္ပဏအီမည ် တည် နရာ 
က /လပင်န်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

အမျိုးအစား 

ခွင့်ြပုသည့် 

နရ့က ်
မှတ်ချက် 

၇ JMOL Co., Ltd. ဦးပိင်အမှတ် - ၃/၅၊၃/၇၊၃/၈၊၆၊ 

နဂါတ် ြမာက်ကွငး်၊ 

ကွင်းအမှတ်-၅၀၀(ခ)၊ 

မဲ ကျာ် ကျးရွာအပ်စ၊ 

ြမာင်းြမ မို န့ယ်၊ ြမာင်းြမခရိင်၊

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး 

Construction and 

Operation of Integrated 

Logistics and Offshore 

Supply Base 

ဖက်စပ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ (၂/၂၀၁၈)       

၂-၂-၂၀၁၈ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

၈ ရြမင့်မိရ်ထွန်း 

လမ်းခင်း ကျာက် 

ထတ်လပ် ရး 

ကမ္ပဏီလီမိတက် 

မွန်ြပည်နယ်၊ သထခရိင်၊ 

ပါင် မို န့ယ်၊ ကလားမ 

တာင်ကို းဝိင်း၊ အကွက် 

အမတှ်(၅၉)ရှိ ြမ ၅၀ ဧက 

လမ်းခင်း ကျာက် 

အမျိုးမျိုးတူး ဖာ်၊ ထတ်လပ်၊

ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း

ြမန်မာနိငင်သား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ  

(၂/၂၀၁၈)       

၂-၂-၂၀၁၈ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

မှတ်ချက်  ၁။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အဆိြပုလပ်ငန်းများကိ သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ၊့ လပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် 

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဌာနများ/အဖွဲ အ့စည်းများမှ သ ဘာထားမှတ်ချက်များ၊ စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအ ပ  အ ြခခလျက် 

ကာ်မရှင် အစည်းအ ဝးမှ စိစစ် ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂။ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် ၂/၂၀၁၈ ကိမ် ြမာက် အစည်းအ ဝးတွင် ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း 

များမှ အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်း( ၈၇၉ )ခ ဖန်တီး ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 


