ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင် (၃/၂၀၁၆) ကိမ်ေြမာက်အစည်းအေဝးမှ ခွင့်ြပုခဲ့သည့်
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းစာရင်း
စဉ်
၁

ကုမဏီအမည်
နုးံ -ယူစိ ြမန်မာ
ကုမဏီလီမိတက်

တည်ေနရာ
- ဦးပိင
ု အ
် မှတ်(၂၁၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၂၊ ၁၈၊
၄၅၊

၄၆၊

၄၇)၊ကွငး် အမှတ်-(၁၂)၊

က

/လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ
အမျိုးအစား

ခွင့်ြပုသည့်ေန ့ရက်

မျိုးေစ့စက
ုိ ပ
် ျိုး ထုတလ
် ပ
ု ြ် ခင်း

နိင
ု င
် ြံ ခား

၃၀-၁-၂၀၁၆

နှင့် ေရာင်းချြခင်း လုပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

( ၃ /၂၀၁၆)

တမာကုနး် ၊ ဆည်ရာွ ေကျးရွာအုပစ
် ၊ု

ကိမ်ေြမာက်

စဉ်က
့ င
ုိ ်

ေကာ်မရှင်

မို ့နယ်၊

ေကျာက်ဆည်

အစည်းအေဝး

ခရိင
ု ၊် မနေလးတိင
ု း် ေဒသ ကီး
- ဦးပိင
ု အ
် မှတ်-(၁၁၀)၊ ကွငး် အမှတ်(၈၈၈) ရွာသာ ကီးကွငး် ၊ ကန်ဆယ
ွ ်
ေကျးရွာ

အုပစ
် ၊ု

ပွငြ့် ဖူ မို ့နယ်၊

မင်းဘူးခရိင
ု ၊် မေကွးတိင
ု း် ေဒသ ကီး
၂

Myanmar Huiyang

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ ကီး၊

CMP စနစ်ြဖင့် ဇာထိုး၊

ရာခိုင်နန်းြပည့်

၃၀-၁-၂၀၁၆

Industrial Co., Ltd.

လင်သာယာ မို ့နယ်၊

ပန်းထိုးြခင်းလုပ်ငန်း

နိင
ု င
် ြံ ခား

( ၃ /၂၀၁၆)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

ကိမ်ေြမာက်

ေရလင်ပန်းစက်မ မို ့

ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး
၃

YOFC-Yadanarbon
Fibre Co., Ltd.

မနေလးတိုင်းေဒသ ကီး၊

ဆက်သယ
ွ ေ
် ရးလုပင
် န်းသုးံ

ဖက်စပ်နိုင်ငံြခား

၃၀-၁-၂၀၁၆

ြပင်ဦးလွင် မို ့နယ်

ဖိုင်ဘာေကဘယ် ကိုးများ

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

( ၃ /၂၀၁၆)

ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း

ကိမ်ေြမာက်
ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး
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စဉ်
၄

ကုမဏီအမည်
Highland Cement
International Co., Ltd.

တည်ေနရာ

က

/လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ
အမျိုးအစား

ခွင့်ြပုသည့်ေန ့ရက်

မနေလးတိုင်းေဒသ ကီး၊

ဘိလပ်ေြမထုတ်လုပ်ေရာင်း

ဖက်စပ်နိုင်ငံြခား

၃၀-၁-၂၀၁၆

မိတီလာခရိုင်၊ သာစည် မို ့နယ်

ချြခင်းလုပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

( ၃ /၂၀၁၆)
ကိမ်ေြမာက်
ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး

၅

Campana Mythic
Co., Ltd.

ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသ ကီး၊ သံလျင် မို ့

ြပည်တွင်းေရေအာက်

ဖက်စပ်နိုင်ငံြခားရင်း

၃၀-၁-၂၀၁၆

နယ်၊ လက်ယက်စခန်း ေကျးရွာ

ဖိုင်ဘာေကဘယ်

နှီးြမှုပ်နှံမ

( ၃ /၂၀၁၆)

အုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ်/ အကွက်

သွယ်တန်းချိတ်ဆက်မ လုပ်ငန်း

ကိမ်ေြမာက်

အမှတ်-၆၆၅ ဒီ၊ ကညင်ပင်ေချာင်း

(ရန်ကန
ု ်-သံလျင်-ထားဝယ်-

ေကာ်မရှင်

ေတာင်ကွင်း၊ ဦးပိုင် အမှတ်-၂၅/၂ ရှိ

ေကာ့ေသာင်း) route

အစည်းအေဝး

ေြမ ဧရိယာ ၀.၂၃ ဧက

ပါဝင်ေသာ Domestic
Infrastructure Network
လုပ်ငန်း

၆

၇

New Star Light

ရှမ်းြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်း၊ မူဆယ်

Construction Co., Ltd.

တစ်လးံု လ င် အခန်း(၂၄)ခန်းပါ

ြမန်မာနိုင်ငံ

၃၀-၁-၂၀၁၆

ခရိုင်၊ မူဆယ် မို ့၊ စီးပွားေရး ဖွံ ဖ
့ ိုးမ (၃)ထပ် အေဆာက်အဦ(၈)လုံး

သားများ

( ၃ /၂၀၁၆)

ဇုန၊် ေကာင်းမတုံရပ်ကွက် စီပွားေရး ပါဝင်ေသာ Shop House များ

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

ကိမ်ေြမာက်

ဖွံ ဖ
့ ိုးမဇုန် စီမံကိန်း ဧရိယာ(၁)ရှိေြမ

တည်ေဆာက်၍

ေကာ်မရှင်

၆.၄ ဧက

ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း

အစည်းအေဝး

New Star Light

ရှမ်းြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်း၊ မူဆယ်

အထပ်(၂)ထပ်ပါ Jade Mall

ြမန်မာနိုင်ငံ

၃၀-၁-၂၀၁၆

Construction Co., Ltd.

ခရိုင်၊ မူဆယ် မို ့၊ စီးပွားေရး ဖွံ ဖ
့ ိုးမ

တည်ေဆာက်၍

သားများ

( ၃ /၂၀၁၆)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

ကိမ်ေြမာက်

ဇုန၊် ေကာင်းမတုံရပ်ကွက် စီပွားေရး ဆိုင်ခန်းငှားရမ်းြခင်း လုပ်ငန်း
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ဖွံ ဖ
့ ိုးမဇုန် စီမံကိန်း ဧရိယာ(၁)ရှိေြမ

ေကာ်မရှင်

၆.၆၇ ဧက

အစည်းအေဝး

စဉ်
၈

ကုမဏီအမည်

တည်ေနရာ

က

/လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ
အမျိုးအစား

New Star Light

ရှမ်းြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်း၊ မူဆယ်

အထပ်(၉)ထပ်၊ အခန်း(၂၆၀)

ြမန်မာနိုင်ငံ

၃၀-၁-၂၀၁၆

Construction Co., Ltd.

ခရိုင်၊ မူဆယ် မို ့၊ စီးပွားေရး ဖွံ ဖ
့ ိုးမ

ခန်းပါ ibis Styles Hotel

သားများ

( ၃ /၂၀၁၆)

ဇုန် စီမက
ံ န
ိ း် ဧရိယာ(၁) ေတာ်ရွက်

(Muse) တည်ေဆာက်၍

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

ကိမ်ေြမာက်

ရပ်ကွက်ရှိ စီမံကိန်း ဧရိယာရှိ ေြမ

ဟိုတယ်ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း

ေကာ်မရှင်

၂.၇၂ ဧက
၉

ခွင့်ြပုသည့်ေန ့ရက်

Titeline Valentis Ltd.

မှတ်ချက်

၁။

အစည်းအေဝး

ရုးံ ခန်းေနရာ

Providing of Drilling

ရာခိုင်နန်းြပည့်နိုင်ငံ

၃၀-၁-၂၀၁၆

ရန်ကန
ု တ
် င
ုိ း် ေဒသ ကီး၊ လင် မို ့နယ် ၊

Services to the Mining

ြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

( ၃ /၂၀၁၆)

လင်ရတနာ အိမရ
် ာ၊ သဇင် (၁) လမ်း၊

Industry (ေခတ်မီ စက်

ကိမ်ေြမာက်

အမှတ် C4 ရှိ ေြမ ၀.၁၀၃ ဧက

ယနရား များကို အသုံးြပု၍

ေကာ်မရှင်

လုပင
် န်းေနရာ

သတုတူး ေဖာ်ြခင်း၊ စမ်းသပ်

အစည်းအေဝး

မနေလးတိင
ု ်းေဒသ ကီး၊

ရှာေဖွြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း

ချမ်းေအးသာဇံ မို ့နယ်၊

များအတွက် သတုတူးေဖာ်

ေြမတိင
ု း် ရပ်ကက
ွ အ
် မှတ် A-၁-က၊

စမ်းသပ်သည့်ဝန်ေဆာင်မလုပ်

ေြမကွကအ
် မှတ် ၃ ရှိ ေြမ ၀.၃၂၁၈ ဧက

ငန်း)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမအဆိုြပုလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသ ကီး/ ြပည်နယ် အစိးု ရ အဖွဲ ့နှင့် လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့်
ြပည်ေထာင်စု ဝန် ကီးဌာနများ/အဖွဲ ့အစည်းများမှ သေဘာထားမှတ်ချက်များ၊ စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များ အေပ အေြခခံလျက် ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝးမှ စိစစ်ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

၂။

ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင်

၃/၂၀၁၆

ကိမ်ေြမာက်

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း (၁၁၃၀)ခု ဖန်တီးေပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
*

လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအား ယာယီေဖာ်ြပြခင်းသာြဖစ်ပါသည်။
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အစည်းအေဝးက

ခွင့်ြပုခဲ့သည့်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများမှ

