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ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် (၆/၂၀၁၇) ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝးမှ ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းစာရင်း
စဉ်

ကမ္ပဏီအမည်

၁

လပ်ကးီ တိကျိုနျူဒယ်
ကမ္ပဏီလီမိတက်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ခွင့်ြပုသည့်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

န ့ရက်

အသင့်စား ခါက်ဆွဲ

ဖက်စပ်နိင်ငြခား

( ၆/၂၀၁၇)

တိင်းရပ်ကွက်အမှတ-် ၁၀၉၊

ထတ်လပ်ြဖန် ့ြဖူး

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း

၅-၄-၂၀၁၇

ဒဂစက်မဇန်၊ ဒဂအ ရှ ပိ့ င်း

ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း

တည် နရာ
ြမကွက်အမှတ်-၅၃၊ ြမ

က

/လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး

၂

Bel Ga Myanmar
Limited

၃

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊

ရက်သား ကက် ပါက်များ

ရာခိင်နန်းြပည့် နိင်ငြခား

( ၆/၂၀၁၇)

မှာဘ
် ီ မို နယ်
့ ၊ ြမာင်းတကာ

အား သား ဖာက်ြခင်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၅-၄-၂၀၁၇

သမဏိ စက်မဇန်၊

လပ်ငန်းနှင့် ြပည်တင
ွ း်

ကာ်မရှင်

ြမကွက်အမှတ်- ၃၁၂၊ ၃၁၃၊

စျးကွကသ
် ိ ့ ြဖန် ့ြဖူး

အစည်းအ ဝး

၃၁၄

ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း

U & G (Myanmar)

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊

Fashion Company

ရြပည်သာ မို ့နယ်

Limited
(China)

CMPစနစ်ြဖင့်

ရာခိင်နန်းြပည့်

အဝတ်အထည်ချုပ်လပ်ြခင်း နိင်ငြခား ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ
လပ်ငန်း

လပ်ငန်း

( ၆/၂၀၁၇)
၅-၄-၂၀၁၇
ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

မှတ်ချက်
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စဉ်
၄

ကမ္ပဏီအမည်
GTIG Huasheng
(Myanmar)

တည် နရာ
ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊
ရြပည်သာ မို ့နယ်

က

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ခွင့်ြပုသည့်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

န ့ရက်

CMPစနစ်ြဖင့်

ရာခိင်နန်းြပည့်

( ၆/၂၀၁၇)

အထည်ချုပ်လပ်ငန်း

နိင်ငြခား ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၅-၄-၂၀၁၇

လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်

Company

အစည်းအ ဝး

Limited
(China)

၅

Guohua Glory
Company Limited

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊

CMP စနစ်ြဖင့်

ရာခိင်နန်းြပည့်

( ၆/၂၀၁၇)

ရြပည်သာ မို ့နယ်

အဝတ်အထည်

နိင်ငြခား ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၅-၄-၂၀၁၇

အမျိုးမျိုးချုပ်လပ်ြခင်း

လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်

(China)

အစည်းအ ဝး

လပ်ငန်း

၆

GTIG Eastar
Garment

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊
ရြပည်သာ မို ့နယ်

(Myanmar)

CMP စနစ်ြဖင့်

ရာခိင်နန်းြပည့်

( ၆/၂၀၁၇)

အဝတ်အထည်ချုပ်လပ်

နိင်ငြခား ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၅-၄-၂၀၁၇

ြခင်းလပ်ငန်း

လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

Company Limited
(China)

၇

GTIG Hubo
Company Limited
(China)

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊
ရြပည်သာ မို ့နယ်

CMPစနစ်ြဖင့်

ရာခိင်နန်းြပည့်

( ၆/၂၀၁၇)

အဝတ်အထည်ချုပ်လပ်

နိင်ငြခား ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၅-၄-၂၀၁၇

ြခင်းလပ်ငန်း

လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

မှတ်ချက်
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က

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ခွင့်ြပုသည့်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

န ့ရက်

စဉ်

ကမ္ပဏီအမည်

တည် နရာ

၈

Maisha (Myanmar)

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊

CMP စနစ်ြဖင့်

ရာခိင်နန်းြပည့်

( ၆/၂၀၁၇)

Garment Company

ဒဂ မို ့သစ်(အ ရှ ပိ့ င်း) မို ့နယ်

အဝတ်အထည်ချုပ်လပ်ြခင်း

နိင်ငြခား

၅-၄-၂၀၁၇

လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်

Limited
(Hong Kong)

၉

Fu Son Garment
Factory

အစည်းအ ဝး
ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊

CMP စနစ်ြဖင့်

ရာခိင်နန်းြပည့်

( ၆/၂၀၁၇)

လင်သာယာ မို ့နယ်

အထည်အမျိုးမျိုးချုပ်လပ်

နိင်ငြခား

၅-၄-၂၀၁၇

ြခင်းလပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်

(Myanmar)

အစည်းအ ဝး

Limited
(Macao)

၁၀ China Palette
Garment Myanmar

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊
ရြပည်သာ မို ့နယ်

Company Limited

CMP စနစ်ြဖင့်

ရာခိင်နန်းြပည့်

( ၆/၂၀၁၇)

အဝတ်အထည်အမျိုးမျိုး

နိင်ငြခား

၅-၄-၂၀၁၇

ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်

(China)

၁၁ Myanmar Li Bao
Handbag Company
Limited
(China)

အစည်းအ ဝး
ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊

CMP စနစ်ြဖင့်

ရာခိင်နန်းြပည့်

( ၆/၂၀၁၇)

လင်သာယာ မို ့နယ်

အိတ်အမျိုးမျိုး

နိင်ငြခား

၅-၄-၂၀၁၇

ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

မှတ်ချက်
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စဉ်
၁၂

ကမ္ပဏီအမည်
Commercial
Plastics Company

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ခွင့်ြပုသည့်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

န ့ရက်

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊

Plastics Recycling

ဖက်စပ်နင်
ိ ငြခား

( ၆/၂၀၁၇)

လင်သာယာ မို ့နယ်

Products

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း

၅-၄-၂၀၁၇

တည် နရာ

Limited (Marshall
Islands)

၁၃ Ming Da Polyester
Wadding
(Myanmar)
Company Limited
(China)

က

/လပ်ငန်း

ထတ်လပ် ရာင်းချြခင်း

ကာ်မရှင်

လပ်ငန်း

အစည်းအ ဝး

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊

အထည်ချုပ်လပ်ငန်း

ရာခိင်နန်းြပည့်

( ၆/၂၀၁၇)

လင်သာယာ မို ့နယ်

အမျိုးမျိုးတွင် အသးြပုရန်

နိင်ငြခား

အတွက် Spraying

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း

၅-၄-၂၀၁၇

Collodion Polyester,
Imitation Silk Polyester,
Eiderdown Polyester,
Needle-punched
Polyester, Vertical
Polyester, Non-Woven
Fabric, Lining Colth and
Quilting များ
ထတ်လပ်ြခင်းနှင့်
ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

မှတ်ချက်

5

စဉ်

ကမ္ပဏီအမည်

တည် နရာ

က

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ခွင့်ြပုသည့်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

န ့ရက်

၁၄ Chindwin

Banner

မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး၊

CMP စနစ်ြဖင့် Jacket,

ြမန်မာနိင်င သားများ

( ၆/၂၀၁၇)

Company

Limited

ပျဉ်းမနား မို ့နယ်

Happi နှင့်Pants စသည့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း

၅-၄-၂၀၁၇

(ချင်းတွငး် တခွန်

အဝတ်အထည်မျိုးစချုပ်လပ်

ကမ္ပဏီ လီမတ
ိ က်)

ကာ်မရှင်

ြခင်းလပ်ငန်း

အစည်းအ ဝး

၁၅ Four Rivers Inya

အမှတ်(၂၀)၊ ြမတိင်းရပ်ကွက်၊

Construction of Office

ရာနန်းြပည့် နိင်ငြခား

( ၆/၂၀၁၇)

Office Co Ltd

အမှတ် (၈၅)၊ ြမကွက်အမှတ်

Tower, Leasing and

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၅-၄-၂၀၁၇

၅( အ/၁) ကမ္ဘာ အး

Management of Office

ကာ်မရှင်

ဘရားလမ်းနှင့် ကဘဲ့

Space လပ်ငန်း

အစည်းအ ဝး

ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်း မို ့နယ်၊
ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး။

၁၆ Paradiso Cinemas
Co., Ltd.

ဦးပိင်အမှတ-် ၂(ဂ)၊ အကွက်

ရပ်ရင
ှ ရ
် များ ဆာက်လပ်ြခင်း

ဖက်စပ်နိင်ငြခား

( ၆/၂၀၁၇)

အမှတ် -(ဘီ၂)၊ဘဏ်တက်
ိ ရပ်၊

နှငရ
့် ပ်ရင
ှ ြ် ပသြခင်းလပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၅-၄-၂၀၁၇

၁၂ ရပ်ကွက်၊ ဖျာပ မို ့နယ်၊ ဖျာပ

ကာ်မရှင်

ခရိင်၊ ဧရာဝတီတင်
ိ း ဒသ ကီး

အစည်းအ ဝး

မှတ်ချက်
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စဉ်

ကမ္ပဏီအမည်

၁၇ သလွင်ပညာ ရး

ဝန် ဆာင်မကမ္ပဏီ
လီမိတက်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ခွင့်ြပုသည့်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

န ့ရက်

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး၊မဂလာဒ

သလွင်ပဂ္ဂလိကအ ြခခ

ြမန်မာနိင်ငသားများ

( ၆/၂၀၁၇)

မို ့နယ်၊က့ ကာ်ရိပ်သာ-၂

ပညာအထက်တန်း ကျာင်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၅-၄-၂၀၁၇

တည် နရာ

က

/လပ်ငန်း

ရပ်ကွက်၊ ြမတိင်းရပ်ကွက်

ကာ်မရှင်

အမှတ်-၃၊ ြမကွက်အမှတ် ၁၈၃

အစည်းအ ဝး

မှတ်ချက်

မှ ၂၀၂ ရှိ ြမဧရိယာ ၂.၄၀၄
ဧကနှင့် ြမကွက်အမှတ် ၂၀၃ မှ
၂၄၂၊ ၂၄၃ ရှိ ြမဧရိယာ ၉.၃၄
ဧက စစ ပါင်း ြမဧရိယာ
၁၁.၇၄၄ ဧက

မှတ်ချက် ၁။

ရင်းနှီးြမုပ်နှမအဆိြပုလပ်ငန်းများကိ သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး / ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့၊ လပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် ြပည် ထာင်စ
ဝန် ကီးဌာနများ/အဖွဲ ့အစည်းများမှ သ ဘာထားမှတ်ချက်များ၊ စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအ ပ အ ြခခလျက် ကာ်မရှင် အစည်း
အ ဝးမှ စိစစ်ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

၂။

ြမန်မာနိ င်င ရင်းနှီးြမုပ်နှ မ ကာ်မရှင် ၆ /၂၀၁၇ ကိမ် ြမာက် အစည်းအ ဝးတွင် ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှ မလပ်ငန်း
များမှ အလပ်အကိ င် အခွင့်အလမ်း( ၉၄၇၈)ခ ဖန်တီး ပးနိ င်ခဲ့ပါသည်။

