
 
 

  ြမန်မာနိုင်ငံရငး်နှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင် (၂၀/၂၀၁၆)ကိမ်ေြမာက်အစည်းအေဝးမှ ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းစာရင်း 

စဉ ် ကုမဏီအမည် တည်ေနရာ 
က /လုပင်န်း 

အမျိုးအစား 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 
ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက်

၁ Ocean Muse 

Fisheries Limited 

ေြမကွက်အမှတ်-၁၃၅၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၅ ၊ 

ေရလင်ပန်း စက်မဇုန်၊  

လင်သာယာ မိုန့ယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ပင်လယ်ေရထွက်ကုန် 

ပစည်းများကို Normal စနစ်၊ 

Contract Processing 

စနစ်ြဖင့် အေြခာက်ခံြခင်း၊ 

ေအးခဲြခင်း၊ ထုတ်ပိုး 

ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
၂၈-၁၀-၂၀၁၆ 

(၂၀/၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၂ ဆွယ်ဟိန်းအုပ်စု 

ကုမဏီ လီမိတက် 

ဦးပိုင်အမှတ်(၂)၊ သုဿန် ကွင်း၊ 

ကွင်းအမှတ်-ကွင်းြပင်၊ 

နားကွမ်းေကျးရွာ အုပ်စု၊ 

လားရးမိုန့ယ်၊ လားရးခရိုင်၊ 

ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပိုင်း)။ 

အရည်အေသွးြမင့် 

သစ်ခွဲသား၊ တံခါး၊ 

ပါေကးနှင့် ပရိေဘာဂ များ 

ထုတ်လုပ် ေရာင်းချြခင်း 

လုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသား 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၂၈-၁၀-၂၀၁၆ 

( ၂၀ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၃ ဂိုလ်းဒင်းလ်ြမန်-တိုင်း 

ကုမဏီ လီမိတက် 

ဦးပိုင်အမှတ် ၂၉+၄၇/က+၂၆ 
အင်န်-၃ မှ အင်န်-၈၁၊ အမှတ်-၈၈၀

အီး၊ေတာကွင်း၊ 
ဂုံညင်းတန်းေကျးရွာအုပ်စု၊ 

တိုက်ကီးမိုန့ယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ
ကီးရှိ ေြမဧရိယာ ၁၀၈.၈၉ ဧက။ 

သကားနှင့် 
တင်လဲရည်ထုတ်လုပ် ြဖန်ြ့ဖ းူ 

ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

၂၈-၁၀-၂၀၁၆ 

( ၂၀ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာ်မရှင်

အစည်းအေဝး 

 



 
 

စဉ ် ကုမဏီအမည် တည်ေနရာ 
က /လုပင်န်း 

အမျိုးအစား 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 
ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက်

၄ Rui-Ning 

(Myanmar) Garment 

Company Limited 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

လင်သာယာမို န့ယ်၊ 

ေငွပင်လယ်စက်မဇုန် 

CMP စနစ်ြဖင့် အထည် 

ချုပ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ရာခိုင်နန်းြပည့် နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၂၈-၁၀-၂၀၁၆ 

( ၂၀ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၅ Dongyi (Myanmar) 

Company Limited  

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ေရြပည်သာ မိုန့ယ်၊ 

သာဓုကန်စက်မဇုန် 

CMP စနစ်ြဖင့် အထည် 

ချုပ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ရာခိုင်နန်းြပည့် နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၂၈-၁၀-၂၀၁၆ 

( ၂၀ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

 

၆ Futeli Garment 

(Myanmar) 

Company Limited 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

လင်သာယာမို န့ယ်၊ 

ေရသံလွင်စက်မဇနု် 

CMP စနစ်ြဖင့် 

အထည်အမျို းမျို း 

ချုပ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ရာခိုင်နန်းြပည့် နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၂၈-၁၀-၂၀၁၆ 

( ၂၀ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 



 
 

စဉ ် ကုမဏီအမည် တည်ေနရာ 
က /လုပင်န်း 

အမျိုးအစား 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 
ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက်

၇ Myanmar Solamoda 

Garments Company 

Limited (Factory -2) 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ေရြပည်သာ မို န့ယ် 

CMP စနစ်ြဖင့် 

 အထည်ချုပ်လုပ်ြခင်း 

လုပ်ငန်း  

ရာခိုင်နန်းြပည့် နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၂၈-၁၀-၂၀၁၆ 

( ၂၀ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

 

 

 

 

 

 

၈ One of Front 

Company Limited 

 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

လင်သာယာမို န့ယ်၊ စက်မဇုန် -၁

CMP စနစ်ြဖင့်  

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း 

ရာခိုင်နန်းြပည့် နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၂၈-၁၀-၂၀၁၆ 

( ၂၀ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

 

၉ Dishang Fashion 

(Myanmar) 

Company Limited 

 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

လင်သာယာ မိုန့ယ်  

CMP စနစ်ြဖင့် အထည် 

ချုပ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ရာခိုင်နန်းြပည့် နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း 

 

၂၈-၁၀-၂၀၁၆ 

( ၂၀ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာ်မရှင်

အစည်းအေဝး 

 



 
 

စဉ ် ကုမဏီအမည် တည်ေနရာ 
က /လုပင်န်း 

အမျိုးအစား 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 
ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက်

၁၀ မဟာဘားအံ 

ထုတ်လုပ်မ 

ကုမဏီလီမိတက်  

ကရင်ြပည်နယ်၊ ဘားအံ မိုန့ယ်၊ 

ဘားအံစက်မဇနု်(၃) 

CMP စနစ်ြဖင့် အမျို းသမီး 

အတွင်းခံဝတ် အမျိုးမျိုးအား 

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း  

ချုပ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း 

 

၂၈-၁၀-၂၀၁၆ 

( ၂၀ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာ်မရှင်

အစည်းအေဝး 

 

၁၁ ယူနိုက်တက် ပရီဆိုက်စ် 

ကုမဏီလီမိတက် 

 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ဒဂုံ မို သ့စ်(ေတာင်ပိငု်း) မို န့ယ်၊ 

စက်မဇုန် 

CMP စနစ်ြဖင့် Post Bar, 

Signboard Frame များ 

ပုံစံအရွယ်အစားမျိုးစုံ 

ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၂၈-၁၀-၂၀၁၆ 

( ၂၀ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာ်မရှင်

အစည်းအေဝး 

 

၁၂ Huawei 

Technologies 

(Yangon)  Co., Ltd. 

Unit 0902, 1807, (Sakura   

Tower), No.339, Bogyoke 

Aung San Road, Kyauktada 

Township, Yangon. 

Provide Communication 

and Information 

Technologies Related 

Services and Equipment 

to Licensed Operators  

လုပ်ငန်း   

 

 

နိုင်ငံြခား ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ ၂၈-၁၀-၂၀၁၆ 

( ၂၀ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာ်မရှင်

အစည်းအေဝး 

 



 
 

စဉ ် ကုမဏီအမည် တည်ေနရာ 
က /လုပင်န်း 

အမျိုးအစား 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 
ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက်

၁၃ KMA-Suzue 

Logistics Myanmar 

Limited. 

ေြမကွက်အမှတ် ၁၊ ၂၊ ၂၂၈/၅၊ 

၂၂၈/၇၊ ၂၂၈/၈ ေြမတိုင်းရပ်ကွက် 

အမှတ် ၇၄၊ ၇၅ ဒဂုံ မိုသ့စ် 

(ဆိပ်ကမ်း မိုန့ယ်)၊ ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးရှိေြမ ၅၀ ဧက အနက ်

၄.၅ ဧက 

provide consolidated 

logistics services with  a 

container freight station 

(“CFS”) and warehouse 

လုပ်ငန်း  

 

 

 

ဖက်စပ်နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

၂၈-၁၀-၂၀၁၆ 

( ၂၀ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာ်မရှင်

အစည်းအေဝး 

 

၁၄ Phwint PhyoThit 

Co., Ltd. 

မနေလးတိုင်း ေဒသကီး၊ ပုသိမ်  

ကီး မိုန့ယ်၊ေရကည်အေရှ ၊့ကွင်း

အမှတ် (၅၅၀-က)ရှိ 

မနေလး မို ေ့တာ် စည်ပင် 

သာယာေရး ေကာ်မတီပိုင် 

ေြမဧရိယာ (၅၄၇.၈၀) ဧက 

အနက ်ေြမဧရိယာ (၇.၅)ဧက 

 

နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ  ဟိုတယ်

ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

၂၈-၁၀-၂၀၁၆ 

( ၂၀ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာ်မရှင်

အစည်းအေဝး 

 



 
 

စဉ ် ကုမဏီအမည် တည်ေနရာ 
က /လုပင်န်း 

အမျိုးအစား 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 
ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက်

၁၅ Fiber link Myanmar  

Co., Ltd. 

အခန်းအမှတ ်၂၀၃၊ ဒုတိယထပ၊် 

ဓန သီဟတာဝါ၊ အမှတ်၇၉၀၊ 

ဗိုလ်ချုပ ်ေအာင်ဆန်းလမ်းနငှ့် 

ဝါးတန်းလမ်း ေထာင့်၊ 

လမ်းမေတာ ်မို န့ယ်၊ ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး 

 

Fiber Infrastructure 

Related internet and 

Telecommunication 

Services  လုပ်ငန်း 

နိုင်ငံြခား ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ ၂၈-၁၀-၂၀၁၆ 

( ၂၀ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာ်မရှင်

အစည်းအေဝး 

 

၁၆ Convalt Energy 
(Myanmar) Co., Ltd.

အကွက်အမှတ် ၃၁၊ ၃၂၊ ၅၅-ခ၊  
၅၂-ခ၊ ၅၄-ခ ၊ ကျားတိုင်-ကန်နီ-

ပင်လယ်ေကျးရွာအုပ်စု၊ 
ြမင်းြခံ မို န့ယ်၊ ြမင်းြခံခရိုင် 
နှင့် အကွက်အမှတ် ၁၆၂၆၊ 
၁၆၂၇၊ ၁၆၂၉၊ ၁၆၃၀၊ ၁၆၃၁၊ 
၁၆၃၂၊ ၁၆၃၃၊ ဝမ်းသာ-ဝက်တိုး
ေကျးရွာအုပ်စု၊ သာစည်မို န့ယ်၊ 

မိတီလာခရိုင်၊ 
မနေလးတိုင်းေဒသကီး  

 

BOT စနစ်ြဖင့် ၁၅၀ 
မဂါဝပ်စီရှိေသာ ေနစွမး် 
အင်သုံး ဓာတ်အားေပး 

စက်ရုံများတည် ေဆာက် ပီး 
လပစ်စ် ဓာတ်အား 

ထုတ်လုပ် 
ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 

ရာခိုငန်နး်ြပည့် နိုငင်ံြခား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

၂၈-၁၀-၂၀၁၆ 

( ၂၀ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာ်မရှင်

အစည်းအေဝး 

 



 
 

စဉ ် ကုမဏီအမည် တည်ေနရာ 
က /လုပင်န်း 

အမျိုးအစား 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 
ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက်

၁၇ Amazing  Holidays 
Hotels & Resorts 
Co., Ltd. 

ရခိုငြ်ပည်နယ်၊ သံတွဲ မို န့ယ်၊ 
ရခိုငြ်ပည်နယ် အစိုးရအဖွဲ  ့
ပိုင်ေြမ(၁၁၅.၁၂)ဧက 

B.O.T စနစ်ြဖင့် 
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ 

ေဂါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ် နှင့် 
Service Apartment 
များတည်ေဆာက် 

လုပ်ကိုင်ြခင်းလုပင်န်း 

ြမနမ်ာနိုငင်သံား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

၂၈-၁၀-၂၀၁၆ 

( ၂၀ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာ်မရှင်

အစည်းအေဝး 

 

၁၈ ဖွံ ဖ့ိုးသစက်ုမဏီ 
လီမိတက ် 

မနေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ပုသိမ် ကီး မိုန့ယ်၊ 

ေရကည်အေရှ က့ွင်း အမှတ် 
(၅၄၈)၊ ေချာင်းကီးဝေြမာက် 

ကွင်းအမှတ ်(၅၄၉)၊ 
ေချာင်း ကီးဝအေရှ  ့(အိုင် ကီး) 
ကွင်းအမှတ် (၅၅၀-က)ရှိ 

(၆.၂)ဧက 

ေရတံခွန်ေတာင် 
ကိုယ်ပိုင်စာသင်ေကျာင်း 

လုပ်ငန်း 

ြမနမ်ာနိုငင်သံား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

၂၈-၁၀-၂၀၁၆ 

( ၂၀ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာ်မရှင်

အစည်းအေဝး 

 

၁၉ ဖွံ ဖ့ိုးသစ်ကုမဏ ီ
လီမီတက် 

မနေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ပုသမိ်ကီး မို န့ယ်၊ 

ေရကည်အေရှ က့ွင်း အမှတ် 
(၅၄၈)၊ ေချာင်း ကီးဝေြမာက်ကွင်း
အမှတ်(၅၄၉)၊ေချာင်း ကီးဝအေရှ ့
(အိုင်ကီး)၊ ကွင်းအမှတ(်၅၅၀-

က) 
ရှိ  ၆.၅ ဧက 

ေရတံခွန်ေတာင်နိုင်ငံတကာ 
အဆင့်မီေဆးရုံလုပ်ငန်း 

ြမနမ်ာနိုငင်သံား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

၂၈-၁၀-၂၀၁၆ 

( ၂၀ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာ်မရှင်

အစည်းအေဝး 

 



 
 

မှတ်ချက် ၁။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ အဆိုြပုလုပ်ငန်းများကို    သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး /  ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၊့   လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့်    ြပည်ေထာင်စု 

 ဝန် ကီးဌာနများ/အဖွဲ အ့စည်းများမှ သေဘာထားမှတ်ချက်များ၊စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအေပ  အေြခခံလျက်ေကာ်မရှင် အစည်းအေဝးမှ 

 စိစစ်ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂။ ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင် ၂၀ /၂၀၁၆  ကိမေ်ြမာက် အစည်းအေဝးတွင် ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများမှ 

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း (၉၄၁၂) ခု ဖန်တီးေပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ 


