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ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် (၉/၂၀၁၇) ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝးမှ ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းစာရင်း
စဉ်

ကမ္ပဏအ
ီ မည်

တည် နရာ

၁

Nutrifood Products
Company Limited.

က

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတခ
် ျက်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

အမှတ်(၅၂၅)၊ ြမတိင်းရပ်ကွက်

ငါး၊ ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် အသီး

ဖက်စပ်နင်
ိ ငြခား

( ၉/၂၀၁၇)

အမှတ် (၂၃)၊၊ စက်မဇန်(၁)၊

အနှ များကိ စည်သွပ်ြခင်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း

၁၆-၆-၂၀၁၇

ဒဂ မို ့သစ် ( တာင်ပိင်း) မို ့နယ်၊

နှင့် ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်း

ကာ်မရှင်

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး၊ အတွငး် ရှိ

လပ်ငန်း

အစည်းအ ဝး

ြမ(၅.၃၂၆)ဧကအနက်မှ
(၁.၀၀) ဧက
၂

L&M Mayson
Company Limited

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊

ဂျုအ ြခခစား သာက်ကန်

ဖက်စပ် နိင်င

( ၉/၂၀၁၇)

ရသလွင် စက်မဇန်၊

များ ထတ်လပ်ြခင်း နှင့်

ြခားရင်းနှီး ြမုပ်နှမ

၁၆-၆-၂၀၁၇

ြမတိင်းရပ်ကက
ွ ် အမှတ်-၁၄၊

ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်း လပ်ငန်း

ြမကွကအ
် မှတ် ၉၈/ C၊
၉၈/D၊၉၈/E၊ လင်သာယာ
မို ့နယ်၊ စက်မဇန်၊
ြမတိင်းရပ်ကက
ွ အ
် မှတ် ဇန်-၁၊
ြမကွက်အမှတ်-၆၂နှင့်
စက်မဇန်၊ ြမတိင်း
ရပ်ကက
ွ အ
် မှတ် ဇန်-၄၊
ြမကွက်အမှတ်-၁

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

2

စဉ်
၃

ကမ္ပဏအ
ီ မည်
Japfa Comfeed
Myanmar Pte., Ltd.

တည် နရာ

က

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတခ
် ျက်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး၊

မျိုးြခနှင့် သား ပါက်

ဖက်စပ် နိင်ငြခား

( ၉/၂၀၁၇)

ြမင်းြခခရိင်၊ ငါန်းဇွန် မို ့နယ်၊

ထတ်လပ် ရာင်းချြခင်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၆-၆-၂၀၁၇

မို ့သာနှင့် နဘူးအိင်ရွာ အ ကား၊

လပ်ငန်း ( ကက်)

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

မို ့သာစက်မ ဥယျာဉ်၊
စက်ရဧရိယာ၊ ဇန် ၁ စီ၊
ြမကွက်အမှတ် (C-၁-၁-၁) နှင့်
ဇန်၂ စီ၊ ြမကွက်အမှတ(် B-၂-၈
နှင်B
့ -၂-၄)
၄

၅

CJ Feed Myanmar

ြမကွကအ
် မှတ်- ၁၉၂၊ ၁၉၃၊ ၁၉၄၊

တိရ စ္ဆာန်အစာ ထတ်လပ်

ရာခိင်နန်းြပည့် နိင်ငြခား

( ၉/၂၀၁၇)

Company Limited

၁၉၅၊ ၁၉၆၊ ၁၉၇၊ ြမာင်းတကာ

ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၁၆-၆-၂၀၁၇

မာင့်(န်ထ်)ထရက်ရာှ
ကမ္ပဏီလီမိတက်
(Mount Treasure
Company Limited)

သမဏိစက်မဇန်၊ မှာဘ
် ီ မို နယ်
့ ၊

ကာ်မရှင်

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး

အစည်းအ ဝး

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး၊
ရြပည်သာ မို ့နယ်

ရာင်စအမိးြပား၊

ြမန်မာနိင်င သားများ

ကမ်းခင်းြပားနှင့် C- Purlin ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း

( ၉/၂၀၁၇)
၁၆-၆-၂၀၁၇

ြမားတန်းများ ထတ်လပ်

ကာ်မရှင်

ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း

အစည်းအ ဝး
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စဉ်
၆

ကမ္ပဏအ
ီ မည်

တည် နရာ

က

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတခ
် ျက်

Asia Rising Star

ကွငး် အမှတ်( OSS -၂၅ )ရှိ

ဟိတယ်ဝန် ဆာင်မ

ြမန်မာနိင်င သားများ

( ၉/၂၀၁၇)

Travels & Tours

ြမဧရိယာ ၅.၆၄ ဧက၊

လပ်ငန်း

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၁၆-၆-၂၀၁၇

Company Limited.

မာလာဖူး ကျးရွာ အပ်စ၊

ကာ်မရှင်

မာလာဖူးအြပင်ကင
ွ း် ၊

အစည်းအ ဝး

ကျိုက်ထိ မို နယ်
့ ၊ မွနြ် ပည်နယ်။
၇

ြမကွကအ
် မှတ်(၃+၄)၊ ြမတိင်း

Construction, Leasing

ဖက်စပ် နိင်ငြခား

( ၉/၂၀၁၇)

ရပ်ကက
ွ အ
် မှတ၊် (၃၃ အ)၊

And Management of

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၁၆-၆-၂၀၁၇

ဒဂ မို ့သစ် ြမာက်ပင်
ိ း၊

Residential Apartment

ကာ်မရှင်

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး။

and Office Space.

အစည်းအ ဝး

Mandalay Baoshan

ငါန်းဇွန် မို နယ်
့ ၊ ြမင်းြခခရိင်၊

Construction and

ရာခိင်နန်းြပည့် နိင်ငြခား

( ၉/၂၀၁၇)

Myotha Industrial

မို သာ
့ နှင့် နဘူးအိင်ရာွ အ ကား၊

Leasing of Warehouse

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၁၆-၆-၂၀၁၇

Development Co.,

မန္တ လး မို သာ
့ စက်မဥယျာဉ်

and

ကာ်မရှင်

Ltd.

အတွငး် ၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး

Standard Factory

အစည်းအ ဝး

MTG –NUMIX

ဟိတယ်ဇန် (၃) ၊ အကွကအ
် မှတ်

Develop and Operate

ရာခိင်နန်းြပည့် နိင်ငြခား

( ၉/၂၀၁၇)

CO., LTD.

(Deh -၄၅)ဒက္ခဏ
ိ သီရိ မို နယ်
့ ၊

Satellite Teleport and Its

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၁၆-၆-၂၀၁၇

နြပည် တာ်

Related services

SCCP Riverside
Co., Ltd.

၈

၉

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး
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စဉ်
၁၀

ကမ္ပဏအ
ီ မည်
KT Club
Development
Project Co., Ltd.

က

တည် နရာ

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတခ
် ျက်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

ြမကွကအ
် မှတ် ၄၈ အ၊ ၁၄၉

Renovation of Existing

ဖက်စပ်နိင်ငြခား

( ၉/၂၀၁၇)

အ၊ ၄၈ ဘီ၊ ၁၄၉ ဘီ၊

(5) Building ,

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

ြမတိင်းရပ်ကက
ွ ် အမှတ် ၄၆ စီ၊

Construction,

၁၆-၆-၂၀၁၇

ြပည်လမ်းနှင့် စကားဝါ

Operation and Leasing

လမ်း ထာင်၊့ ဒဂ မို ့နယ်၊ ရန်ကန်

of Hotel and Serviced

တိင်း ဒသ ကီးရှိ ြမဧရိယာ

Residence

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

၈.၄၉၆ ဧကအနက် ၆.၄၂၂ဧက
၁၁ Aryu International
Health Care Co.,
Ltd.

3

ြမကွက်အမှတ် (၅၁ F ၊ ၅၁

Health Care Services

ဖက်စပ်နိင်ငြခား

( ၉/၂၀၁၇)

D ၊ ၅၁ D )၊ ြမတိင်းရပ်ကွက်

and Operation of

အမှတ် (၃၄ ဒီ)၊

Hospital Business

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၆-၆-၂၀၁၇

5

6

ကာ်မရှင်

ကျိုက်က္ကဆလမ်းနှင့်

အစည်းအ ဝး

မာလာနွယ်လမ်း ကား၊
တာ မွ မို ့နယ်၊
ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး
၁၂

Wilmar Myanmar

ြမကွကအ
် မှတ် ၂၀ နှင့် ၂၁ အြပင်

စားသးဆီများနှင့် ၄င်း၏

ဖက်စပ်နိင်ငြခား

( ၉/၂၀၁၇)

Logistics Limited

၂၁ နှင့် ၂၂ ကားရှိ

ဆက်စပ်ထတ်ကန်များ

သီလဝါဆိပက
် မ်း ဒသ၊

အတွကသ
် ိ လှာင်ကန်များ၊

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၆-၆-၂၀၁၇

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး

ပိ ့ ဆာင်သယ်ယရ
ူ န်သိ လှာင်
ရများ၊ ကန်စည် သိ လှာင်
ရများနှင့် အြခား သာ

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

5

စဉ်

ကမ္ပဏအ
ီ မည်

တည် နရာ

က

/လပ်ငန်း

အမျိုးအစား

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
အမျိုးအစား

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတခ
် ျက်

သိ လှာင်မအ ထာက်အပ့ကိ
ဆာက်လပ် ြခင်းနှင့်
လပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်း
လပ်ငန်း
မှတခ
် ျက် ၁။

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမအဆိ
ှ
ြပုလပ်ငန်းများကိ သက်ဆင်
ိ ရာ တိင်း ဒသ ကီး / ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့၊ လပ်ငန်းနှငဆ
့် က်စပ်သည့် ြပည် ထာင်စ ဝန် ကီး
ဌာနများ/အဖွဲ ့အစည်းများမှ သ ဘာထားမှတ်ချက်များ၊ စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအ ပ အ ြခခလျက်

ကာ်မရှင် အစည်းအ ဝးမှ စိစစ်

ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
၂။

ြမန်မာနိ င်င ရင်းနှီးြမုပ်နှ မ ကာ်မရှင် ၉ /၂၀၁၇ ကိမ် ြမာက် အစည်းအ ဝးတွင်ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှ မလပ်ငန်းများမှ အလပ်
အကိ င် အခွင့်အလမ်း(၄၃၄၃ )ခ ဖန်တီး ပးနိ င်ခဲ့ပါသည်။

