ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင် (၁၀/၂၀၁၆) ကိမ်ေြမာက်အစည်းအေဝးမှ ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းစာရင်း
စဉ်
၁

ကုမဏီအမည်
ရွုိ င်ရယ်ဆစ
ွ ်(ဖ)လက် ကုမဏီ
လီမိတက်

တည်ေနရာ
- ေြမကွကအ
် မှတ်(၁၂၇)၊
သံချပ်ဝန်ဦးြမူလမ်း၊

က

/လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ
အမျိုးအစား

ခွင့်ြပုသည့်ေန ့ရက်

CMP စနစ်ြဖင့် ငှက်သိုက်

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ

(၁၀/၂၀၁၆)

သန် ့စင်ြခင်း လုပင
် န်း

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

၁၈-၃-၂၀၁၆

ဒဂုံဆိပ်ကမ်းစက်မဇုန၊်

လုပင
် န်း

ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မို ့နယ်၊

ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး

ရန်ကန
ု တ
် င
ုိ း် ေဒသ ကီး
၂

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ ကီး၊

CMP စနစ်ြဖင့် အိတ်အမျိုးမျိုး

ရာခိင
ု န
် န်းြပည့်

(၁၀/၂၀၁၆)

(Myanmar) Manufactory

လင်သာယာ မို ့နယ်၊

နှင့် လက်ကိုင်အိတ်

နိင
ု င
် ြံ ခား

၁၈-၃-၂၀၁၆

Limited

ေရသံလင
ွ စ
် က်မဇုန်

အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ြခင်း လုပင
် န်း

ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ

Yue Wing Cheong

လုပင
် န်း
၃

King A Limited

အစည်းအေဝး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ ကီး၊

CMP စနစ်ြဖင့်

ရာခိင
ု န
် န်းြပည့်

(၁၀/၂၀၁၆)

ေရြပည်သာ မို ့နယ်၊

အားကစားပစည်းထည့်သည့်

နိင
ု င
် ြံ ခား

၁၈-၃-၂၀၁၆

သာဓုကန်စက်မဇုန်

အိတ်အမျိုးမျိုးနှင့် ဆက်စပ်

ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ

ပစည်းများ ထုတလ
် ပ
ု ြ် ခင်း

လုပင
် န်း

လုပင
် န်း
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ေကာ်မရှင်

ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး

စဉ်
၄

ကုမဏီအမည်
ပစိဖတ
ိ ထ
် င်ရာှ းစံအပ
ု စ
် ု
ကုမဏီလမ
ီ တ
ိ က်

၅

မန်စာအိင
ု း် ရင်းအင်(န်) စတီး
ဖယ်ဘရီေကးရှငး်

တည်ေနရာ

က

/လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ
အမျိုးအစား

မနေလးတိုင်းေဒသ ကီး၊

စကျင်ေကျာက်ြပား၊

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ

(၁၀/၂၀၁၆)

မတရာ မို ့နယ်

စကျင်ေကျာက်မန် ့ နှင့်

ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ

၁၈-၃-၂၀၁၆

ပွတ်လုံးထုတ်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်း

လုပင
် န်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ ကီး၊

သံနင
ှ ့် သံမဏိပစည်း

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ

(၁၀/၂၀၁၆)

ေတာင်ဒဂုံ မို ့နယ်၊ စက်မဇုန်

အမျိုးမျိုးြပုြပင်ထုတ်လုပ်

ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ

၁၈-၃-၂၀၁၆

ေရာင်းချြခင်းလုပင
် န်း

လုပင
် န်း

စိက
ု ပ
် ျိုးေရးအေြခခံ

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ

(၁၀/၂၀၁၆)

ဘက်စုံစီးပွားေရးဖွံ ဖ
့ ိုးမ စီမက
ံ န
ိ း်

ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ

၁၈-၃-၂၀၁၆

အင်(န်)မန်နျူဖက်ချားရင်
ကုမဏီလမ
ီ တ
ိ က်
၆

Kyaw Htet Kyaw Co., Ltd.

အုတ်ကျင်းဂုံနီအိတ်စက်ရုံနှင့်
ေလ ာ်ေရွးေလ ာ်ထတ
ု စ
် က်ရံု
ဘုရင်ေ
့ နာင်လမ်း၊ (၁၄)
ရပ်ကက
ွ ် နှင့် အုတ်ကျင်း
ဂုနန
် စ
ီ က်ရံု၏
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဝင်း၊
အုတ်ကျင်း ဘူတာရုလ
ံ မ်း၊
(၁၅)ရပ်ကက
ွ ၊် လင် မို ့နယ်၊
ရန်ကန
ု တ
် င
ုိ း် ေဒသ ကီး
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ခွင့်ြပုသည့်ေန ့ရက်

လုပင
် န်း

ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး

ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး

ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး

စဉ်
၇

ကုမဏီအမည်
Htoo Trading International
Co., Ltd.

တည်ေနရာ
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ သံတွဲခရိုင်၊
သံတဲွ မို ့နယ်၊
ြမြပင်ေကျးရွာ အုပ်စု၊

က

/လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ
အမျိုးအစား

ခွင့်ြပုသည့်ေန ့ရက်

နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဟိတ
ု ယ်

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ

(၁၀/၂၀၁၆)

ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း

ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ

၁၈-၃-၂၀၁၆

လုပင
် န်း

ကွင်းအမှတ် (VT-၄၀)၊

ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး

ြမြပင်ေ ကးတိုင်ြပင်ကွင်း၊
ဉီးပိုင်အမှတ် (၂+၁၀၇) ရှိ
ေြမဧရိယာ ၆၃.၀၅
ဧကအနက် ၅.၅၄ ဧက
၈

Minor Myanamr Co., Ltd

ကာကွယေ
် ရးဝန် ကီးဌာန၊
စစ်ေထာက်ချုပ်ရုံးပိုင်
ေြမကွက် အမှတ် (၆)၊

နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဟိတ
ု ယ်

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ

(၁၀/၂၀၁၆)

ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း

ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ

၁၈-၃-၂၀၁၆

လုပင
် န်း

အကွက်အမှတ် (၂၀၂)ရှိ

ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး

ေြမဧရိယာ (၁၁.၃၀) ဧက၊
ဇီးြဖူကုနး် ေကျးရွာအုပ်စု၊
သံတဲွ မို ့နယ်၊ သံတွဲ မို ့နယ်၊
ရခိုင်ြပည်နယ်
၉

Lighting Specialist Co., Ltd.

ရှမး် ြပည်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)
ေတာင် ကီးခရိင
ု ၊် ကေလာ
မို ့နယ်၊(၃)ရပ်ကက
ွ ၊်
ေကျာက်တိုင်ရပ်၊
ဦးပိုင်အမှတ်

Website Permit Preview (10-2016)

နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဟိတ
ု ယ်

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ

(၁၀/၂၀၁၆)

ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း

ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ

၁၈-၃-၂၀၁၆

လုပင
် န်း

ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး

စဉ်

ကုမဏီအမည်

တည်ေနရာ

က

/လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ
အမျိုးအစား

ခွင့်ြပုသည့်ေန ့ရက်

(၂၀)၊အကွက်အမှတ် ၄၄၊
ြခံအမှတ၈
် ၄/A၊
ရှေ
ိ ြမဧရိယာ (၃.၇၈၅)
ဧကနှင့် (၂.၈၅) ဧက
စုစုေပါင်း ေြမဧရိယာ
(၆.၆၃၅) ဧက
၁၀

Adventure Myanmar Tours
& Incentives Co., Ltd.

လမ်းမေတာ် မို ့နယ်၊

Hotel, Service Apartment,

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ

(၁၀/၂၀၁၆)

Office Apartment

ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ

၁၈-၃-၂၀၁၆

ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း

လုပင
် န်း

B.O.T စနစ်ြဖင့် ေခတ်မီှ

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ

(၁၀/၂၀၁၆)

အြပည်ြပည်ဆင
ုိ ရ
် ာ ဆန်နှင့်

ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ

၁၈-၃-၂၀၁၆

ေြမကွက် အမှတ် (၂၈)ရှိေြမ

ေကာက်ပသ
ဲ းီ နှံ တင်ချဆိပ်ခံ

လုပင
် န်း

(၃၇.၀၆) ဧက

တံတားနှင့် စီးပွားေရး

မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊
ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်
(၂၀-ေအ၊၄၆-ဘီ)၊ ေြမကွက်

ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး

အမှတ် (၈- A/၁ နှင့်
၂/

၂-A ၄)
၁၁

Myanmar Agribusiness
Public Corporation
Limited.(MAPCO)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ ကီး၊
သန်လျင်ေကျာက်တန်းနယ်
ေြမ၊ သီလဝါဆိပ်ကမ်း၊

လုပင
် န်းေဆာင်တာများ၏
ဆက်စပ်အေဆာက်အအုံများ
တည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း
Website Permit Preview (10-2016)

ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး

စဉ်
၁၂

ကုမဏီအမည်
Hu Pin Company Limited

တည်ေနရာ
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း
ေရးနှင့် သစ်ေတာေရးရာ
ဝန် ကီးဌာန၊ သစ်ေတာ

က

/လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ
အမျိုးအစား

ခွင့်ြပုသည့်ေန ့ရက်

နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဟိတ
ု ယ်

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ

(၁၀/၂၀၁၆)

ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း

ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ

၁၈-၃-၂၀၁၆

လုပင
် န်း

ဦးစီးဌာနပိုင် ရှမ်းြပည်နယ်

ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး

(ေတာင်ပိုင်း) ေတာင် ကီး
ခရိင
ု ၊် ေညာင်ေရ မို ့နယ်၊
ေခါင်တိုင် ေကျးရွာအုပစ
် ၊ု
အကွက်အမှတ် ၆၇ေခါင်တိုင်ရွာ ကွင်းရှိေြမ
၁၂.၀၇ ဧက
၁၃

Phyo Pyae Sone Myanmar
Co., Ltd.
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ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ ကီး၊

ကုန်းြမင့်သာ Office and

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ

(၁၀/၂၀၁၆)

Service Apartment

ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ

၁၈-၃-၂၀၁၆

အမှတ်(၆၉-ေအ) ရှိ

တည်ေဆာက်၍

လုပင
် န်း

ေြမဧရိယာ(၁.၁၁) ဧက

ဌားရမ်းြခင်းလုပ်ငန်း

မရမ်းကုန်း မို ့နယ်၊
ြပည်လမ်း၊ (၇)မိင
ု ခ
် ၊ဲွ

ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး

စဉ်

၁၄

ကုမဏီအမည်

Longwin Global
Petrochemical Co., Ltd.

မှတ်ချက်။

တည်ေနရာ

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး၊
ထားဝယ်ခရိုင်၊
ေလာင်းလုံြမို့

က

/

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

အမျိုးအစား

တစ်နှစ်လ င် မက်ထရစ်တန် ၅
သန်း ခန့်ထွက်ရှိမည့်
ေရနံချက်စက်ရုံနှင့် ေရနံတင်/ချ
ဆိပ်ကမ်း တည်ေဆာက်၍
ေရနံထွက်ပစည်းများ
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ခွင့်ြပုသည့် ေန ့စွဲ

၁၈-၃-၂၀၁၆

၁။၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၁၈ ရက်ေန့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ြမန်မာနိငု င် ရ
ံ င်းနှးီ ြမှုပ်နမံှ ုေကာ်မရှင် အစည်းအေဝးအမှတ်စဉ် (၁၀/၂၀၁၆)မှ
အဆိုြပုလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် စိစစ်ချက်များအေပ ကုမဏီက ြပည်စုံစွာတင်ြပလာသဖ
ြ င့် ခွင့်ြပုမိန့်ထုတ်ေပးခဲ့ပါသည်။
၂။ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင် ၁၀/၂၀၁၆ ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးက ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများမှ အလုပ်အကိုင်
အခွင့်အလမ်း (၄၁၈၀) ခု ဖန်တီးေပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
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