
 
 

  ြမန်မာနိင်ငရငး်နှီးြမုပန်ှမ ကာ်မရှင် (၁/၂၀၁၇)ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝးမှ ခငွ့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းစာရင်း 

စဉ ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပင်န်း 
အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 
အမျိုးအစား 

ခွင့်ြပုသည့် နရ့က် မှတ်ချက ်

၁ Myanmar New 
Hope 
Agrotechnique 
Company       
Limited 

ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၊ ပဲခူး မိုန့ယ်၊
ညာင်အင်း ကျးရွာအပ်စ၊ 
ဥဿာ ၉ ရပ်ကွက်၊ အထူးဇန်-၁၊ 
ဦးပိင်အမှတ-်၄၆က 

ကက်သား ပါက ်ထတ်လပ ်
ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၁/၂၀၁၇)     
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
 

၂ Myanmar New 
Hope 
Agrotechnique 
Company       
Limited 

ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၊ ပဲခူး မိုန့ယ်၊
ဘူးလယ်အင်း ကျးရွာ အပ်စ၊ 
ကွင်းအမတှ်-
၁၁၇၆၊နဂတ် ကီးကွင်း၊ 
ဦးပိင်အမှတ-်၃၈ 

မျို းကက် မွးြမူ ထတ်လပ ်
ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၁/၂၀၁၇)     
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
 

၃ Yong Cheng  
Company Limited 

ြမကွက်အမှတ် ၃၅က နှင့်
၃၅ခ၊အကွက်အမှတ် အထူး 
ဇန်(၁)၊ ဥဿာ(၉) ကျးရွာ အပ်စ၊ 
ပဲခူး မိုန့ယ်၊ ပဲခူး ခရိင်၊ 
ပဲခူးတိင်း ဒသကီး 

ရာဘာ သစ်အ ြခခ 
ပရိ ဘာဂ ပစ္စည်းများ 
ထတ်လပ် ရာင်းချြခင်း 
လပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း 

( ၁/၂၀၁၇)     
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
 

၄ ဂးိဒင်း လ့(စ်) ဒးဝးူ 
ကမ္ပဏီလီမိတက ် 

ြမကွက်အမှတ် (၃၂၂-၃၂၃) ၊
ြမတိင်းရပ်ကွက် အမှတ် (၂၅)၊ 
ရလင်ပန်း စက်မဇန်၊ 
လင်သာယာမိုန့ယ်၊ ရန်ကန်တိင်း 
ဒသကီး 

ပါင်းဆန်၊ 
အဆင့်ြမင့်ဆန်ြဖူနှင့် 
ဆန်နှင့်သက်ဆိင် သာထတ် 
ကန်များ 
ကိတ်ခွဲထတ်လပ် ရာင်း 
ချြခင်းလပ်ငန်း    

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း 

( ၁/၂၀၁၇)     
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
 



 
 

စဉ ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပင်န်း 
အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 
အမျိုးအစား 

ခွင့်ြပုသည့် နရ့က် မှတ်ချက ်

၅ ဂိးဒင်း လ့(စ်) ဒးဝးူ 
ကမ္ပဏီလီမိတက ်

ဦးပိင်အမှတ်(CN/၁၀)၊ 
ကွင်းအမှတ် ၁၂၄-A၊ လှ 
လမ်းကွင်း၊ ကလားတန်း 
ကျးရွာအပ်စ၊ တွ တး မို  ့နယ်၊ 
ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

 B.O.T စနစ်ြဖင့် ပါင်းဆန်၊
အဆင့်ြမင့်ဆန်ြဖူနှင့် ဆန်နှင့်
သက်ဆိင် သာ ထတ်ကန် 
များ ကိတ်ခွဲထတ်လပ် ရာင်း
ချြခင်းလပ်ငန်း    

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း 

( ၁/၂၀၁၇)     
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
 

၆ Myport  Limited   
(Republic of 
Ireland) 

ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၊ ပဲခူး မို န့ယ် CMP စနစ်ြဖင့် 
အဝတ်အထည ်
များချုပ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း 

ရာခိင်နန်းြပည့် 
နိင်ငြခားရငး်နှီးြမုပန်မှ 

လပင်နး် 

( ၁/၂၀၁၇)     
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၇ Skyway (Myanmar) 
Apparel  Limited  
(Hong Kong) 

ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၊ ပဲခူး မို န့ယ် CMP စနစ်ြဖင့် အထည ်
ချုပ်လပ်ြခင်းလပင်န်း 

ရာခိင်နန်းြပည့် 
နိင်ငြခားရငး်နှီးြမုပန်မှ 

လပင်နး် 

( ၁/၂၀၁၇)     
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၈ Joint- Profit 
(Myanmar) Garment 
Company Limited   
(Belize) 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 
လင်သာယာမို န့ယ ်

CMP စနစ်ြဖင့် အထည ်
ချုပ်လပ်ြခင်းလပင်န်း 

ရာခိင်နန်းြပည့် 
နိင်ငြခားရငး်နှီးြမုပန်မှ 

လပင်နး် 

( ၁/၂၀၁၇)     
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၉ Zhejiang Lanshan 
Myanmar Clothing 
Company Limited  
(China) 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 
ဒဂမို သ့စ်ဆိပ်ကမ်း မို န့ယ် 

CMP စနစ်ြဖင့် အထည ်
ချုပ်လပ်ြခင်းလပင်န်း 

ရာခိင်နန်းြပည့် 
နိင်ငြခားရငး်နှီးြမုပန်မှ 

လပင်နး် 

( ၁/၂၀၁၇)     
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 



 
 

စဉ ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပင်န်း 
အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 
အမျိုးအစား 

ခွင့်ြပုသည့် နရ့က် မှတ်ချက ်

၁၀ Dong Yuan 
Richland Fashion 
(Myanmar) 
Company Limited  
(Hong Kong) 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 
လှည်းကူး မို န့ယ် 

CMP စနစ်ြဖင့် အထည ်
ချုပ်လပ်ြခင်းလပင်န်း 

ရာခိင်နန်းြပည့် 
နိင်ငြခားရငး်နှီးြမုပန်မှ 

လပင်နး် 

( ၁/၂၀၁၇)     
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၁၁ Mar-Tex Company 
Limited 
(Cambodia) 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 
ဒဂမို သ့စ် တာင်ပိင်း မို န့ယ ်

CMP စနစ်ြဖင့် အထည ်
ချုပ်လပ်ြခင်းလပင်န်း 

ရာခိင်နန်းြပည့် 
နိင်ငြခားရငး်နှီးြမုပန်မှ 

လပင်နး် 

( ၁/၂၀၁၇)     
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၁၂ Twinkle Light 
Fashion Company 
Limited 
(China) 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 
လင်သာယာမို န့ယ ်

CMP စနစ်ြဖင့် အထည ်
ချုပ်လပ်ြခင်းလပင်န်း 

ရာခိင်နန်းြပည့် 
နိင်ငြခားရငး်နှီးြမုပန်မှ

လပင်နး် 

( ၁/၂၀၁၇)     
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၁၃ Filand Company 
Limited 
(Canada) 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 
လင်သာယာမို န့ယ်၊ 
အ နာ်ရထာစက်မဇန ်

Contract Manufacturing 
Process CMP စနစ်ြဖင့် 
သား မွးကန်ကမ်းများ 
တင်သွငး်၍ ကန် ချာ 
အဆင့်ဆင့်သိ ့ြပုြပင ်
ထတ်လပ်ြခင်းနှင့် သား မး 
ထည်ချုပ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း 

( ၁/၂၀၁၇)     
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 



 
 

စဉ ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပင်န်း 
အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 
အမျိုးအစား 

ခွင့်ြပုသည့် နရ့က် မှတ်ချက ်

၁၄ Pungkook Myanmar 

Limited 

(Korea) 

ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၊ ပဲခူး မို န့ယ် CMP စနစ်ြဖင့် 

အိတ်အမျို းမျို း 

ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း 

ရာခိင်နန်းြပည့် 

နိင်ငြခားရငး်နှီးြမုပန်မှ

လပင်နး် 

( ၁/၂၀၁၇)     
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၁၅ Green Wings 

International 

Company Limited 

(Japan) 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

လင်သာယာမို န့ယ်၊ 

ရလင်ပန်းစက်မ မို  ့

CMP စနစ်ြဖင့် ရှူးဖနိပ်နှင့် 

ဖိနပ်အမျို းမျို း 

ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း 

ရာခိင်နန်းြပည့် 

နိင်ငြခားရငး်နှီးြမုပန်မှ 

လပင်နး် 

( ၁/၂၀၁၇)    
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၁၆ Yong May 

Footwear Product 

Company Limited 

(Brunei 

Darussalam) 

ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၊ ပဲခူး မို န့ယ် ဖိနပ်ထတ်လပ်ရာတွင် 

အသးြပုသည့် ဆိးြပားများ 

ထတ်လပ် ြဖန်ြ့ဖူး 

ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း 

( ၁/၂၀၁၇)      
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 



 
 

စဉ ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပင်န်း 
အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 
အမျိုးအစား 

ခွင့်ြပုသည့် နရ့က် မှတ်ချက ်

၁၇ Golden Myanmar 

Business Exchange   

Co., Ltd. 

ြမကွက်အမှတ်(၁၉၆)၊ ြမတိင်း 

ရပ်ကွက် အမှတ် စက်မဇန် 

အပိငး်(၁)၁၁၃၊ ဒဂ မိုသ့စ် 

(အ ရှ ပ့ိင်း)မို န့ယ်၊ ရန်ကန်တိင်း

ဒသကီးရှိ ြမ ၀.၈၆၄၉ ဧက      

(၃၅၀၀ စတရန်းမီတာ) 

Construction & 

Operation of Co-

Location Hosting Data 

Centre Services လပ်ငန်း

 

 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၁/၂၀၁၇)      
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၁၈ PENINSULA 
YANGON 
LIMITED 
 

အကွက် အမှတ်(၁)၊ အမှတ် 
(၄၈/၄၉) ြမကွက်အမှတ်  ၁၉-ဒီ၊ 
ဒဂမိုန့ယ်၊ ရန်ကန် မို  ့

BOT စနစ်ြဖင့် 
ြမန်မာ့မီးရထား ရးချုပ် 
ဟာင်း အ ဆာက်အဦ အား 
ရှးမူမပျက် ြပုြပင်၍ 
ကယ်ငါးပွင့်အဆင့် ဟိတယ် 
ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်း 

ရာခိင်နန်းြပည့် 

နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၁/၂၀၁၇)      
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၁၉ Meeyahta 

Development Ltd.  

အကွက် အမှတ်(၁)၊ အမှတ် (၄၄) 
ြမကွက်အမှတ်  ၁၉-ဒီ၊ 
ဒဂမိုန့ယ်၊ ရန်ကန် မို  ့

BOT စနစ်ြဖင့် ခတ်မီ 
ရးခန်း၊ အဆင့်ြမင့်လူ န 
အိမ်ခန်းများ၊ စီးပွား ရး 
လပ်ငန်း၊ ဟိတယ်နှင့် 
ဈးဝယ်စင်တာစသည့် 
အ ဆာက်အဦများပါဝင် သာ
Redevelopment 
စီမကိန်းလပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၁/၂၀၁၇)      
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာမ်ရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 



 
 

စဉ ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပင်န်း 
အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 
အမျိုးအစား 

ခွင့်ြပုသည့် နရ့က် မှတ်ချက ်

၂၀ Phwint Phyo Thit  
Co., Ltd. 

မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊ မန္တ လး
ခရိင်၊ ပသိမ်ကီး မို န့ယ်၊ ရကည်
ကျးရွာအပ်စ၊ ရကည ် အ ရှ ့
ကွင်းအမှတ်(၅၄၈)၊ ချာင်းကးီဝ 
ြမာက်ကွင်းအမတှ်(၅၄၉)နှင့် 
အိင်ကီး ကျးရွာအပ်စ၊ ချာင်း ကီး
ဝအ ရှ  ့ကွင်းအမှတ် (၅၅၀က) ရှိ
မန္တ လး မို ့ တာ် စည်ပင်သာယာ
ရး ကာ်မတီပိင် ြမဧရိယာ

(၅၄၇.၈၀)ဧကအနက် ြမဧရိယာ
(၁၉၇.၆၀)ဧက 

ရတခွန် တာင ်
စီးပွား ရးနှင် ့  
လူ နအ ဆာက်အအများ 
တည် ဆာက်ငှားရမ်းြခင်း 
လပ်ငန်း 

ြမန်မာနိင်ငသား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၁/၂၀၁၇)      
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၂၁ Adventure 
Myanmar Tours & 
Incentives Co., Ltd.  

 

ရှမး်ြပည်နယ်အ ရှ ပ့ငိး်၊ 
ကျို င်းတမို ၊့ အမတှ်(၅)ရပ်ကွက်၊
အကွက် အမှတ် 
(၂၈)၊မငိ်းရမ်းလမ်းနှင့် တာင်ခတ်
လမ်း ထာင့်၊ ကျို င်းရင်းရပ် 

BOT စနစ်ြဖင့် 
ကျို င်းတဟိတယ် 
(သစ်)ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

ြမန်မာနိင်ငသား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၁/၂၀၁၇)      
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 



 
 

စဉ ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပင်န်း 
အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 
အမျိုးအစား 

ခွင့်ြပုသည့် နရ့က် မှတ်ချက ်

၂၂ Paradiso Cinemas 
Co., Ltd. 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 
မှာ်ဘီ မိုန့ယ်၊ 
တပ်ကီးကန်း ကျးရွာအပ်စ၊ 
အကွက်အမှတ်-၅၈၄၊ ရွာသစ်ကွင်း၊
ဦးပိင်အမှတ် ၆/၃ ရှိ ြမဧရိယာ 
၀.၉၂ ဧက 

ရပ်ရှင်ရများ ဆာက်လပ် 
ြခင်းနှင့်ရပ်ရှင်ြပသြခင်း 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၁/၂၀၁၇)      
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၂၃ ဖွ ဖ့ိုးသစ်ကမ္ပဏီ 
လီမိတက် 

မန္တ လး တိင်း ဒသကီး၊ 
မန္တ လးခရိင်၊ ပသိမ်ကီး မို န့ယ်၊ 
ရကည် ကျးရွာအပစ်၊ 
ရကညအ် ရှ ၊့      ကွင်းအမှတ ်

(၅၄၈)၊ ချာင်းကးီဝ ြမာက်၊ 
ကွင်းအမှတ်(၅၄၉)၊ 
ချာင်း ကီးဝအ ရှ  ့(အိင် ကီး)၊ 
ကွင်းအမှတ် (၅၅၀-က)ရှိ            
ြမ ၃၃၀ ဧက 

B.O.T စနစ်ြဖင့် ရတခွန ်
တာင် နိင်ငတကာ 
အဆင့်မီေဂါက်ကွင်း၊  
Club House နှင့် 
အပန်း ြဖအားကစား 
ဥယျာဉ်လပ်ငန်း 

ြမန်မာနိင်ငသား 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၁/၂၀၁၇)      
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၂၄ TYTC Services Co., 
Ltd. 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 
လင်သာယာမို န့ယ်၊ 
ရလင်ပန်းစက်မဇန်၊ ြမတိင်း 
ရပ်ကွက် အမှတ်-၂၅၊ ြမကွက် 
အမှတ်-၃၈၁၊ ြမဧရိယာ 
(၁.၅၁)ဧက 

အမက်သိမ်းဆည်းြခင်းနှင့်သ
ယ်ယူစွန်ပ့စ်ြခင်း 
ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

ဖက်စပ် 
နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမ

( ၁/၂၀၁၇)      
၆-၁-၂၀၁၇ 
ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 



 
 

မှတ်ချက ် ၁။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အဆိြပုလပ်ငန်းများကိ    သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီး /  ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ၊့   လပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့်    ြပည် ထာင်စ 
 ဝန် ကီးဌာနများ/အဖွဲ အ့စည်းများမှ သ ဘာထားမှတ်ချက်များ၊စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအ ပ  အ ြခခလျက် ကာ်မရှင် အစည်းအ ဝးမှ 
 စိစစ်ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂။ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင ်၁/၂၀၁၇  ကိမ် ြမာက ်အစည်းအ ဝးတွင် ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နမှလပ်ငန်းများမှ အလပ်အကိင် 
အခွင့်အလမ်း (၁၅၁၅၆) ခ ဖန်တီး ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 


