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ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် (၅/၂၀၁၈) ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝးမှ ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းစာရင်း 

စဉ် ကမ္ပဏီအမည် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အမျိုးအစား

ခွင့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက် 

၁ Diamond Dragon 
Company Limited 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး ၊ 

ဒဂမိုသ့စ် တာင်ပိင်း မိုန့ယ်၊ 

ြမတိင်း ရပ်ကွက်အမှတ်-၂၃ 

(စက်မဇန်)၊ ြမကွက် အမှတ်-

(၁၉၀/က) 

စားသးဆီထတ်လပ်ြခင်းနှင့် 

ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

ြမန်မာနိင်ငသား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

(၅/၂၀၁၈) 

၂၀-၄-၂၀၁၈ 

ကာမ်ရငှ် 

အစညး်အ ဝး 

၂ ဧရာဝတီ ရလပင်န်း 

ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးကမ္ပ

ဏီ လီမိတက်  

 

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး၊ 

ပသိမ် မို န့ယ်၊ ငွ ဆာင် ကျးရွာ၊  

ကွငး်အမှတ် -၁၉၈၈၊ 

သဇင်ကွင်းြပင်ကွငး် 

ပစွန် မွးြမူ ထတ်လပ် 
ြခင်းနှင့် ရာင်းချြခင်း 

လပင်န်း 

ြမန်မာနိင်ငသား 
ရင်းနှီးြမုပ်နမှ 

(၅/၂၀၁၈) 

၂၀-၄-၂၀၁၈ 

ကာမ်ရငှ် 

အစညး်အ ဝး 

၃ ဒိင်းမနွ်းဒရက်ဂွန် 

ကမ္ပဏီ လီမိတက်          

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ဒဂမို သ့စ် တာင်ပိင်း     

မို န့ယ် 

ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းအမျို းမျို း 

ထတ်လပ် ရာင်းချြခင်း 

လပ်ငန်း 

ြမန်မာနိင်ငသား 

ရင်းနှီးြမုပ်နမှ 

(၅/၂၀၁၈) 

၂၀-၄-၂၀၁၈ 

ကာမ်ရငှ် 

အစညး်အ ဝး 

၄ Supreme Services 
Team Hotel  Co., 
Ltd. 

တနသာရီတိင်း ဒသကီး၊ 
ကာ့ သာင်းခရိင်၊ 

ကာ့ သာင်း မို န့ယ်၊ င ထွရူး 
ကနး်ရှိ ြမဧရိယာ (၁၅) ဧက 

 

ဟိတယ် 
ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

ြမန်မာနိင်ငသား 

ရင်းနှီးြမုပ်နမှ 

 

(၅/၂၀၁၈) 

၂၀-၄-၂၀၁၈ 

ကာမ်ရငှ် 

အစညး်အ ဝး 
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စဉ် ကမ္ပဏီအမည် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အမျိုးအစား

ခွင့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက် 

၅ Ayeyar Apex 
Construction Co., 
Ltd. 
 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 
ကမာရွတ် မို န့ယ်၊ နာနတ် တာ 
လမ်း၊ ြမတိင်းရပ်ကွက်အမှတ်   
၃၇ F  ၊ ၃၈G ၊၈၂၊ ြမကွက် 

အမှတ်- ၁ K 

Residence နှင့် Service 
Apartment များ 

တည် ဆာက်၍ ငှားရမ်း 
ြခင်းလပ်ငန်း 

ြမန်မာနိင်ငသား 

ရင်းနှီးြမုပ်နမှ  

(၅/၂၀၁၈) 

၂၀-၄-၂၀၁၈ 

ကာမ်ရငှ် 

အစညး်အ ဝး 

၆ Global Mart 
 Development  
Co., Ltd. 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 
အင်းစိန် မို န့ယ်၊ ြမတိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ် ၃၉၄၊ ြမကွက် 
အမှတ်- ၁/ဇ B  ၊ မင်းဓမ္မလမ်း 
သွယ် နှင့် ြပည်လမ်းမအနီးရှိ 
နိငင် တာက်ာကွယ် ရး 
တက္ကသိလ်အမည် ပါက် 

ြမဧရိယာ ၃၄.၁၂၂ ဧကအနက် 
၀.၇၀၄  ဧက 

 

ဟိတယဝ်န် ဆာင်မလပ်ငန်း ြမန်မာနိင်ငသား 

ရင်းနှီးြမုပ်နမှ  

(၅/၂၀၁၈) 

၂၀-၄-၂၀၁၈ 

ကာမ်ရငှ် 

အစညး်အ ဝး 

၇ GPS Joint Venture 
Co., Ltd. 

ဦးပိငအ်မှတ် ၁၊၂၊၃၊၄၊၅၊၁၂၄၊ 
ကွင်းြပင်ကွင်း၊ 

တပင် ပျာ် ကျးရွာ 
အပ်စ၊ ရွာင မို န့ယ်၊ 
တာင်ကီးခရိင်၊ 
ရှမ်းြပည်နယ် 

Processing & sales of 
Lead concentrate 

ဖက်စက်နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နမှ 

(၅/၂၀၁၈) 

၂၀-၄-၂၀၁၈ 

ကာမ်ရငှ် 

အစညး်အ ဝး 

၈ Brighter Energy  
Co., Ltd. 

ကာကွယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ြမန်မာစ့ီးပွား ရး ကာ်ပိ ရးရငှ်း 

ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီနှင့် LPG 

များတင်သွင်း ြခင်း၊ 

ြမန်မာနိင်ငသား 

ရင်းနှီးြမုပ်နမှ  

(၅/၂၀၁၈) 

၂၀-၄-၂၀၁၈ 
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စဉ် ကမ္ပဏီအမည် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အမျိုးအစား

ခွင့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက် 

ပိင် သ ဘာဖျက်စက်ရ(သီလဝါ)၊ 

သီတာ မိုင်ရပ်ကွက်၊ ကျာက်တန်း

မိုန့ယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး

သိ လာှင်ြခင်း၊ 

ြဖန်ြ့ဖူးြခင်းနှင့် 

ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

ကာမ်ရငှ် 

အစညး်အ ဝး 

၉ Hlaing Inland 
Terminal and 
Logistics Co., Ltd. 

ြမတိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၁၅၊ 
ြမကွက်အမှတ်-၁/B၊ 

ယာအတွင်းဝန ်ဦးဖိးလင်လမ်း၊
ရလင်ပန်းစက်မဇန်၊ 
လင်သာယာမို န့ယ်၊ 
ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

 

ထာက်ပ့သယ်ယူ 
ပိ ့ ဆာင် ရး၊ ကန် သတ္တ ာ
သိ လှာင် ရးစခန်းနှင့် 
Bonded Warehouse 

လပ်ငန်း 

ြမန်မာနိင်ငသား 

ရင်းနှီးြမုပ်နမှ 

(၅/၂၀၁၈) 

၂၀-၄-၂၀၁၈ 

ကာမ်ရငှ် 

အစညး်အ ဝး 

 

မှတ်ချက်  ၁။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အဆြိပုလပင်န်းများကိ သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသကီး/ ြပညန်ယ်အစိးရအဖွဲ ၊့ လပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 

ဌာနများ/အဖွဲအ့စညး်များမှ သ ဘာထားမှတ်ချက်များ၊ စိစစ်ခွင်ြ့ပုချက်များအ ပ  အ ြခခလျက် ကာမ်ရငှ် အစညး်အ ဝးမှ စိစစ ်

ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂။ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် ၅/၂၀၁၈ ကိမ် ြမာက် အစည်းအ ဝးတွင် ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နမှလပ်ငန်း များမှ အလပ်အကိင် 

အခွင့်အလမ်း(၁၈၁၈ )ခ ဖန်တီး ပးနိင်ခဲ့ပါသည။် 


