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  ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင် (၁၁/၂၀၁၆)ကိမ်ေြမာက်အစည်းအေဝးမှ ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငနး်စာရင်း 

 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
အမျိုးအစား 

ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၁ 
 

ေက အမ် အိုင် ကုမဏီလီမိတက် အမှတ်(၁၈၅)၊  ေြမတိုင်း 
ရပ်ကွက်အမှတ်-စက်မဇုန် 
အပိုင်း(၁)၁၁၃၊ ဒဂုံ မိုသ့စ် 

(အေရှ ပ့ိုင်း)မို န့ယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ 

သစ်အေချာထည်၊ သစ်ခွဲသား 
အမျိုးမျိုး၊ သစ်ပါးလာ အမျိုးမျိုး၊

သစ်သားတံခါး အမျိုးမျိုး၊ 
လာထိုး ထုတ်လုပ် ေရာင်းချြခင်း

လုပင်နး် 

ြမန်မာနိုင်ငံသား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 
လုပ်ငနး် 

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 
၂ နယူးဗေမာ်တင်းဘား 

ပေရာဒတ်တ်စ်ကုမဏီလီမိတက် 
ေြမကွက်အမှတ် (၄၃၊ ၄၄)၊ 
ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမတှ် 

(၆၄-စက်မ)၊ စက်မဇနု် (၃)၊ 
ေရြပည်သာ မို န့ယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ 

အထပ်သား၊ မျက်နှာြပင် 
သစ်ပါးလာ၊ မျက်နှာြပင်ကပ ်
သစ်ပါးလာ၊ သစ်ခွဲသားနှင့် 
ပရိေဘာဂများ ထုတ်လုပ် 
ေရာင်းချြခင်း လုပ်ငန်း 

ရာနန်းြပည့်နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
လုပင်နး် 

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 
၃ PawSann International 

Company Limited 
အကွက်အမှတ်(၂၅၃-က)၊ 
ဦးပိုင်အမှတ် (၈+က/၉) 
(က၊ခ၊ဂ၊ဃ) နှင့် ဦးပိုင် 

အမှတ်(၉ခ+၁၀/၁) (က၊ခ၊ 
ဂ၊ဃ၊င၊စ)နိဗာန်ကွင်း၊ 
ေထာင်မူေချာင်းေကျးရွာ 

အုပ်စု၊ဖျာပုံခရိုင်၊ေဒးဒရဲမိုန့ယ်၊ 
ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး။ 

တစ်ရက်လင် စပါးတန် 

(၅၀၀) ကိတ်ဝါးနိုင်သည့် 
နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ 
ဆန်စက်တည်ေထာင်၍ 
အဆင့်တန်းြမင့်ေပါင်းဆန် 
ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ရာနန်းြပည့် 
နိုင်ငံြခားရင်းနှီး 
ြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 
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စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
အမျိုးအစား 

ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၄ Asia Pacific Beverage 
Myanmar Company 
Limited 

အကွက်အမှတ်(၁၅၁)၊ 
ရန်ကုန်စက်မဇနု်၊ 

ေြမာက်ဥကလာပမို န့ယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ 

အရက်မဟုတ်ေသာ အသင့် 
ေသာက်သုံးရန် အချိုရည်နှင့် 
ေဖျာ်ရည်များ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ 
ေစျးကွက်ရှာေဖြွခင်း၊ ေရာင်းချ 
ြခင်းနှင့်ြဖန်ြ့ဖူးြခင်းလုပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိုင်ငံ 
ြခားရင်းနှီး 

ြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

၅ Shwe Wah Yaung 
Agriculture Production  
Company Limited 

အမှတ်-(၄၆၅-က)၊ ေယာ 
အတွင်းဝန် ဦးဖိုးလင်လမ်း၊ 
ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ် 

(၂၅)၊ေရလင်ပန်းစက်မဇုန်၊
လင်သာယာမို န့ယ်၊ရန်ကုန်

တိုင်းေဒသကီး။ 

ဆန်စပါးအေြခခံ တန်ဖိုးြမှင့်ဆန ်
ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း လုပ်ငန်း 

ရာနန်းြပည့် 
ြမန်မာနိုင်ငံသား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

၆ Leader Steel (Myanmar) 
Company Limited  

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
လင်သာယာ မိုန့ယ်၊ 
ေငွပင်လယ်စက်မဇုန် 

သစအ်စားထိုးပရိေဘာဂများနှင့် 
အိမ်သုံးသံပန်း၊ သံတံခါး 

အြဖစ်အသုံးြပုမည့် အဝိုင်းနှင့် 
ေလးေထာင့်ပုံစတီးပိုက်လုံး  
(Mild Steel) အရွယ်အစား 

အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း 
လုပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
လုပ်ငနး် 

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 
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စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
အမျိုးအစား 

ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၇ Texworld Company 
Limited 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
ဒဂုံ မိုသ့စ(်ေတာင်ပိုင်း) 
မို န့ယ်၊ ဒဂုံအေရှ စ့ကမ်ဇုန်

CMP စနစ်ြဖင့် 
ဇာပန်းထိုးြခငး်နှင့် 

အလှဆငစ်ီးကွင့်လုပ်ငန်း 

ရာခိုငန်န်းြပည့် 
နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
လုပ်ငနး် 

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 
၈ Oceanic Communications 

(Asia) Limited 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
လင်သာယာ မိုန့ယ်၊ 
ေရသံလွင်စက်မဇုန် 

ေငွြဖည့်ကဒ်များထုတ်လုပ် 
သိုေလှာင်ြဖန်ြ့ဖူးေရာင်းချြခင်း 

လုပ်ငန်း 

ရာခိုငန်န်းြပည့် 
နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
လုပ်ငနး် 

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 
၉ Seo Ho International 

Company Limited 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
ေြမာက်ဥကလာပ မို န့ယ်၊ 
ေရေပါက်ကံစက်မဇုန် 

CMP စနစ်ြဖင့် 
အထည်ချုပ်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်း 

ရာခိုငန်န်းြပည့် 
နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
လုပ်ငနး် 

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 
၁၀ Landson (Myanmar) 

Garment Company Limited 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
ေရြပည်သာမို န့ယ်၊ 
သာဓုကန်စက်မဇနု် 

CMP စနစ်ြဖင့် 
အထည်ချုပ်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်း 

ရာခိုငန်န်းြပည့် 
နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
လုပ်ငနး် 

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 
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စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
အမျိုးအစား 

ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၁၁ Yuan Hong Garment 
Company Limited 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
လင်သာယာ မိုန့ယ်၊ 
ေရလင်ပန်းစက်မ မို  ့

CMP စနစ်ြဖင့် 
အထည်ချုပ်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်း 

ရာခိုငန်န်းြပည့် 
နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
လုပ်ငနး် 

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 
၁၂ Best A Garment Company 

Limited 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
လင်သာယာ မိုန့ယ်၊ 
ေရလင်ပန်းစက်မ မို  ့

CMP စနစ်ြဖင့် 
အထည်ချုပ်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်း 

ရာခိုငန်န်းြပည့် 
နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
လုပ်ငနး် 

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 
၁၃ Huabo Times Textile and 

Clothing Company Limited 
ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ 
ပုသမိ် မို န့ယ်၊ စီးပွားဇုန် 

CMP စနစ်ြဖင့် 
အထည်ချုပ်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်း 

ရာခိုငန်န်းြပည့် 
နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
လုပ်ငနး် 

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 
၁၄ Ba An Technology Limited ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ေမှာ်ဘီ မို န့ယ်၊ 
ေြမာင်းတကာသံမဏိ 

စက်မဇုန် 

ေဘာင်တန်းများ၊ ေလှကားများ၊ 
လမ်းအရံအတားများ၊ လမ်းမီး တိုင်များ၊
Concrete Mixer နှင့်Wheelbarrow 

တိုက့ို  သွပ်ရည်စိမ်ထုတ်လုပ် 
ေရာင်းချြခင်း နှင့်တပ်ဆင်ြခင်း လုပ်ငန်း

ရာခိုငန်န်းြပည့် 
နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
လုပ်ငနး် 

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 
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စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
အမျိုးအစား 

ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၁၅ Q PAK Company Limited ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
ေြမာက်ဥကလာပ မို န့ယ်၊ 

ရန်ကုနစ်က်မဇုန် 

PET၊ HDPE ပလတ်စတစ် 
ပုလင်းအမျိုးမျိုးနှင့် 

အဖုံးအမျို းမျို းထုတ်လုပ် 
ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
လုပ်ငနး် 

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 
၁၆ ေရေတာင်ဘိလပ်ေြမ ကုမဏီ 

လီမိတက် 
  
 

မနေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 
မိတီလာခရိုင်၊ 
သာစည်မို န့ယ် 

တစ်ေနလ့င် တန် ၃,၅၀၀ ကျ 
ဘိလပ်ေြမစက်ရုံတညေ်ဆာက်၍
ဘလိပေ်ြမထုတလ်ုပြ်ခင်း နှင့် 
ြဖန်ြ့ဖူးေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
လုပ်ငနး် 

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 
၁၇ ေရေတာ်ဝင်ြမတ် ကုမဏီ 

လီမိတက် 
မနေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေအာင်ေြမသာစံ မို န့ယ် 

ဆပ်ြပာအမျို းမျိုးထုတ်လုပ် 
ြဖန်ြ့ဖူးေရာင်းချြခင်း လုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
လုပ်ငနး် 

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 
၁၈ ဇွန်ဘိလပ်ေြမ စက်မလက်မ နှင့် 

ထုတ်လုပ်မလီမိတက် 
မွန်ြပည်နယ်၊ 

ေမာ်လမို င်ခရိုင်၊ 
ကျိုက်မေရာ မိုန့ယ် 

တစ်ေနလ့င် တန် ၅၀၀၀ ကျ 
ဘိလပ်ေြမထုတ်လုပ် 

ြဖန်ြ့ဖူးေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 



 
 

Website   Permit  Preview (11-2016) 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
အမျိုးအစား 

ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၁၉ Kaung Myanmar Aung 

Shipping   Co., Ltd.   

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရှိ 

ဗိုလ်တေထာင်ဘုရားနှင့် 

ဗိုလ်ေအာင်ေကျာ်ဆိပခ်ံ 

တံတား အကား၌တည်ရှိ 

ေသာ သိမ်ြဖူသေဘာကျင်း

နှင့်ဆက်စပ်ေြမေနရာခန်မ့ှန်း

ေြခေြမ (၁၉.၉၂၆) ဧက 

B.O.T စနစ်ြဖင့် 

ဆိပ်ခံတံတားတည်ေဆာက်၍ 

အေထွေထွကုန်ပစည်းနှင့် 

ကုန်ေသတာများ ကုန်တင်ကုန်ချ 

ြခငး်လုပ်ငန်းနှင့် ဆိပ်ကမ်း 

ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာမ်ရှင်

အစည်းအေဝး 

၂၀ Pongpipat Development        

Co., Ltd. 

တနသာရီတိုင်းေဒသကီး၊ 

ထားဝယ်ခရိုင၊် ထားဝယ် 

မို န့ယ်၊ ထီးခီးေကျးရွာ 

အုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ်  

(၁၈-OSS) အြမား 

ေကးတိုင် ြပင်ကွင်းရှိ  

ေြမဧရိယာ (၅၀) ဧက 

နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဟိုတယ် 

ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း 

နိုငင်ံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

လုပ်ငနး် 

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာမ်ရှင်

အစည်းအေဝး 



 
 

Website   Permit  Preview (11-2016) 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
အမျိုးအစား 

ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၂၁ KT Development Co., Ltd.  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကင်း မို န့ယ်၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမတှ် 

(၈၅ကံဘဲ့)၊ ေြမကွက်အမှတ်

(၄ ေအနှင့် ၄ ဘီ၏ တစိတ် 

တေဒသရှိ) တပ်မေတာ်ပိုင် 

ေြမဧရိယာ ၁၁.၇၅၃ ဧက 

Hotel, Offices, Retail, 

Serviced Apartments and 

Other Commercial 

Businesses and Long Term 

Leasehold Units   လုပ်ငန်း 

 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာမ်ရှင်

အစည်းအေဝး 

၂၂ Sembcorp Myingyan Power 

Co., Ltd. 

မနေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 

ြမင်းြခ ံခရိုင်၊ ြမငး်ြခံ မို န့ယ်၊

ဆားခါး ေကျးရွာအုပ်စု၊ 

ကွင်းအမှတ်၊ ၂၈၇၊ ၂၈၇-က၊

ေပါက်ပင်က ံေြမာက်ကွင်းနှင့်

ေပါက်ပင်က ံေတာငက်ွင်းရှိ 

စက်ရုံ ေြမ ၂၉.၈၀ ဧက 

သဘာဝဓါတ်ေငွန့ှင့် စွန်ပ့စ ်

အပူသုံး ဓါတ်အားေပးစက်ရုံ 

တည်ေဆာက် ပးီ လပ်စစ်ဓါတ်အား

ထုတ်လုပ်ေရာငး်ချြခင်းလုပင်န်း  

(Gas Fired Combined Cycle 

Power Plant) 

နိုငင်ံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

လုပ်ငနး် 

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာမ်ရှင်

အစည်းအေဝး 



 
 

Website   Permit  Preview (11-2016) 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
အမျိုးအစား 

ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၂၃ OCK Yangon  Private Co., Ltd. Building (B-10), Room 

No.(001),Ground Floor, 

Shwe Gaba  Housing  

Mindama Road, 

Mayangone Township, 

Yangon Region. 

To Construct, Deploy and 

Maintain Passive 

Telecommunication Network 

Infrastructure and to Lease 

such Infrastructure to 

Licensed Operators 

နိုငင်ံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

လုပ်ငနး် 

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာမ်ရှင်

အစည်းအေဝး 

၂၄ Asia Blue Aviation Co ., Ltd. ရန်ကုန် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ေလဆိပ် 

International Air Transport 

Service 

 

နိုငင်ံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

လုပ်ငနး် 

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာမ်ရှင်
အစညး်အေဝး 

၂၅ Myanmar Edible Oil Industrial 
Public Corporation (MEICO) 
Limited   

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သန်လျင်
ေကျာက်တန်း နယ်ေြမ၊ သီလဝါ 
ဆိပ်ကမ်း၊  ေြမကွက်အမှတ် (၂၇) 
ရှိေြမ ဧရိယာ (၃၇.၀၆)ဧက 

B.O.T  စနစ်ြဖင့် စားသုံးဆီနငှ့် 
ဆီထွက်သီးနှံကုနပ်စည်းများ 
တင်/ချ ေခတ်မီဘက်စုံသုံး 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဆိပ်ခံတံတား 
နှင့် ဆက်စပ်ေသာစီးပွားေရး 
အေဆာက်အအုံများအား 

တည်ေဆာက၍် ငှားရမ်းြခင်း 
လုပ်ငန်းတည်ေနရာ 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာမ်ရှင်

အစည်းအေဝး 



 
 

Website   Permit  Preview (11-2016) 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
အမျိုးအစား 

ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၂၆ K Future Co., Ltd. တနသာရီတိုင်းေဒသကီး၊ 
ေကာ့ေသာင်းခရိုင်၊ ေကာ့ေသာင်း
မိုန့ယ်၊ ဗိုလ်နက်ေကျာ်ကန်းရှိ 

ေြမ (၇၀၀) ဧက 

B.O.T  စနစ်ြဖင့် 
နိုငင်ံတကာအဆင့်မီ 

ဟိုတယ်ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာမ်ရှင်
အစည်းအေဝး 

၂၇ Thri Multi Agricultural 
Company Limited. 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်ငူ 
ခရိုင်၊ အုတ်တွင်း မိုန့ယ်၊ ခေပါင်း
သစ်ေတာ ကိးုဝိုင်း အတွင်း 
အကွက် အမှတ် -၈၁ ရှိေြမ 

ဧရိယာ ၈.၁၄ ဧကနှင့် အကွက် 
အမှတ်-၈၃ရှိေြမဧရိယာ ၂.၆၆ 
ဧက၊ စုစုေပါင်း ေြမဧရိယာ 

၁၀.၈၀ ဧက 

သဘာဝအေြခခံ ခရီးသွား 

အပန်းေြဖ ဝန်ေဆာင်မ လုပင်န်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာမ်ရှင်

အစည်းအေဝး 

၂၈ New  City Development Public 
Co., Ltd. 

ေြမကွက်အမှတ်(၁)၊ မလစ် 
ေကျးရွာအနီး၊ ဒဂုံမိုသ့စ် 
(အေရှပ့ိုင်း)၊ ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးရှိ ေြမဧရိယာ ၄၀၀ဧက

ပုဂလိကပိုင် အေသးစား  

စက်မဥယျာဉ် (Light Industrial 

Park) ေဖာ်ထုတ်ြခင်းနှင့် 

ငှားရမ်းြခင်းလုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာမ်ရှင်

အစည်းအေဝး 



 
 

Website   Permit  Preview (11-2016) 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
အမျိုးအစား 

ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၂၉ Kaytumadi Development 
Public  Co., Ltd. 

ပဲခ ူးတိ ုင ်းေဒသ ကီး၊ 
ေတာင်င ူ မို န့ယ်၊ 

ပဲချက်ကုန ်းေကျးရ ွာ၊ 
ကွင်း ၁၅၁၊ ေတာင် ကီး
တက်ကွင ်းရ ှ ိ ေြမဧရိယာ

၁၃၁၁ ဧက 

စက်မဥယျာဉ် ေဖာ်ထုတ်ြခငး်နှင့် 

ငှားရမ်းြခင်းလုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာမ်ရှင်

အစည်းအေဝး 

၃၀ Kaytumadi Development 
Public  Co., Ltd. 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 

ေတာင်ငူ မို န့ယ်၊ 

ေနပူကုန်းေကျးရာွအုပ်စု၊ 

ကွင်းအမှတ် ၅၉၈/ဂ၊ 

ေနပူကုန်း ေတာအေရှက့ငွ်း၊ 

ကွင်းအမှတ် ၅၉၂/က 

ဝမ်းဘဲစာကွင်း၊ ၆၀၀-ခ၊  

ေကျာက်ပု ား အေရှ က့ွင်းရှိ

ေြမဧရယိာ ၂၃၅.၅၄ ဧက 

စက်မဥယျာဉ် ေဖာ်ထုတ်ြခငး်နှင့် 

ငှားရမ်းြခင်းလုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာမ်ရှင် 
အစည်းအေဝး 



 
 

Website   Permit  Preview (11-2016) 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
အမျိုးအစား 

ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၃၁ Hantharwady Development 
Public  Co., Ltd. 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးမိုန့ယ်၊ 
အင်းတေကာ် ေကျးရွာအုပ်စု၊ 
ဘူလယ်အင်း ေကျးရွာအုပ်စု၊ 
သာယာကုန်း ေကျးရွာအုပ်စု၊ 
လသာကုန်း ေကျးရွာအုပ်စု၊ 

ေမှာ်လုံ ေကျးရွာ အုပ်စု၊ ရန်ကုန်-
ပဲခူးအမှတ်(၁) လမ်းမကီး အနီး၊

ေရြပည်ဆည် ဧရိယာ 
 ၂၄၅၅.၇၇ ဧက 

 

ဟံသာဝတီ 

အဆင့်ြမင့်အိမ်ရာအတွင် 

ေြမယာများ ေဖာ်ထုတ်၍ 

ြပန်လည်ငှားရမ်းြခင်းလုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာမ်ရှင်

အစည်းအေဝး 

၃၂ New Downtown Development  
Public Limited. 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

နန်းသီတာ၊ ပန်းဆိုးတန်းနှင့်

ကျန်းမာေရးဆိပ်ကမ်းရှိ ေြမ

(၄.၅)ဧက 

Nan Thida-Pasodan Retail 

Mall, Retail Shop & Office 

Complex  အြဖစ် အဆင့်မီ 

ေဈးဆိုင်ခန်း၊ ရုံးခန်းများ 

တည်ေဆာက်၍ ငှားရမ်းြခင်း 

လုပ်ငနး် 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာမ်ရှင်

အစည်းအေဝး 



 
 

Website   Permit  Preview (11-2016) 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
အမျိုးအစား 

ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၃၃ Axiom  Mandalay Highway 

Construction Co., Ltd. 

မနေလး(ပုသိမ်ကီး)-

ြပငဦ်းလွင် (အနီးစခန်း) 

လမ်းပိုင်း ၂၂ မိုင ်

မနေလး- ြပင်ဦးလွင် မိုန့ယ် 

ြဖတ်လမး်အသစ် 

ေဖာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာမ်ရှင်

အစည်းအေဝး 

၃၄ Max Highway Co., Ltd. ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ B.O.T စနစ်ြဖင့် ဒဂုံတံတား-

သီလဝါ စက်မဇနု် လမ်း(၁၃)မိုင ်

(၅)ဖာလုံ၊ သန်လျင်(ဘုရားကုန်း) 

ေကျာက်တန်းလမ်း(၈)မိုင် 

(၂)ဖာလုံနှင့် ပဲခူး-သနပ်ပင-်ခရမ်း-

သုံးခ-ွသန်လျင်လမ်း (၆)မိုင် 

စစုုေပါင်း(၂၇)မိုင ်(၇)ဖာလုံတိုအ့ား

လမ်းအဆင့် ြမှင့်တင်  

တိုးချဲ တ့ည်ေဆာက်၍ 

လမ်းအသုံးြပုခေကာက်ခံြခင်း 

လုပ်ငနး် 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာမ်ရှင်

အစည်းအေဝး 



 
 

Website   Permit  Preview (11-2016) 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
အမျိုးအစား 

ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၃၅ Orental Highway Co., Ltd. ရှမ်းြပညန်ယ်၊ လားရး မို  ့ B.O.T စနစ်ြဖင့် လားရး မို ေ့ရှာင်

လမး်သစ် (၁၅)မိုင ်(၄)ဖာလုံရှိ 

လမ်းအပိုငး်အား 

ြပုြပင်ေဖာက်လုပ်၍ လမ်း-တံတား

အသုံးြပုခ ေကာက်ခံြခင်း လုပင်နး်

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာမ်ရှင်

အစည်းအေဝး 

၃၆  Taung Pyar Dan Co., Ltd.  လယယ်ာစိုက်ပျိုးေရးနှင့် 

ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန၊ 

စိုက်ပျို းေရးဦးစီးဌာနပိုင်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

မဂလာေတာင်ညွန် ့မို န့ယ်၊ 

အထက်ပုဇွန်ေတာင်လမ်း၊ 

စက်ဆန်းဗဟိုသိုေလှာင်ဝင်း 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ် ၅ 

ဘ၊ီ ေြမကွက်အမှတ်၊ ၆ေအ၂ 

၈ထပ်အြမင့်ရှိေသာ 

အေဆာက်အအုံ(ရုံးခန်းနှင့် 

ဝန်ထမ်းေဆာင်များ အပါအဝင်) 

ေဆာက်လုပ်၍ လယ်ယာ 

ထွက်ကုန်နှင့် စိုက်ပျို းေရးနှင့် 

ဆက်စပ်ေသာ စားေသာက်ကုန် 

ပစည်းများနှင့် လူသုံးကုန် 

ပစည်းများ အေရာင်းြပခန်း 

ဖွင့်လှစ်၍ ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာမ်ရှင်

အစည်းအေဝး 



 
 

Website   Permit  Preview (11-2016) 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
အမျိုးအစား 

ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၃၇ စိမ်းလန်းြခင်း အင်အားစု 
စွမ်းအင် ကုမဏီလီမိတက် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
သန်လျင်-ေကျာက်တန်း 

နယ်ေြမ၊ သီလဝါ ဆိပ်ကမ်း၊
ေြမကွက် အမှတ် (၂၂) 

B.O.T စနစ်ြဖင့် LPG 
ဓာတ်ေငွ ရ့ည်ဆိပ်ကမ်း 
တည်ေဆာက၍် LPG 
ဓာတ်ေငွရ့ညတ်င်သွငး်၊ 
သိုေလှာင၊် ြဖန်ြ့ဖူး 

ေရာင်းချြခင်းနှင့် သိုေလှာငက်န် 
ငှားရမ်းြခင်းလုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

၃၈ ခိုင်ဦး ကုမဏီ လီမိတက်  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
သန်လျင်-ေကျာက်တန်း 

နယ်ေြမ၊ သီလဝါ ဆိပ်ကမ်း၊
ေြမကွက်  အမှတ် (၂၃) 

B.O.T စနစ်ြဖင့် 
ေခတ်မီအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဆိပ်ခံ
တံတားနှင့် ဆိပ်ကမ်းအေထာက် 
အကူြပုအေဆာက်အဦ များကို 
တည်ေဆာက်၍ ဆိပ်ကမ်း 
ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း 

 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

၃၉ ဗိုလ်တေထာင်       
ဟဲ(သ်)ကဲကုမဏီလီမိတက် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
ဗိုလ်တေထာင်မိုန့ယ် ၊ 
ကုန်သည်လမ်း၊  အမှတ်       

(၃၅၁-၃၆၁)၊ ြမန်မာ့ 
မီးရထား ရုံးချုပ်ေြမေနရာရှိ 
ေြမ(၃.၅၁) ဧကအနက်မှ 

(၁.၉၃၁) ဧက 

Hospital, Hospital Suites, 
Hospital Service 

Apartment Retail (Health& 
Lifestyle) နှင့် ၎င်းတိုန့ှင့် 

သက်ဆိုင်ေသာ 
ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 



 
 

Website   Permit  Preview (11-2016) 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
အမျိုးအစား 

ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၄၀ ြမကန်အင်ဂျင်နီယာ 
ကုမဏီလီမိတက် 

မွန်ြပည်နယ်၊ သထုံခရိုင်၊ 
ကျို က်ထို မိုန့ယ်၊ ငှက်ေပျာ 
ေတာေကျးရွာ အုပ်စု၊ 

ကွင်းအမှတ်၊ OSS-၃၀ ၊ 
ကေဲသေချာင်းအြပင်ကွင်း 
နှင့် ကေဲသေချာင်းကွင်း 

ေဆာက်လုပ်ေရး လုပ်ငန်းသုံးခွဲ 
ေကျာက်များ ထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့် 
ြဖန်ြ့ဖူးေရာင်းချြခင်း လုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

၄၁ ထူးနိုင်လင်း ကုမဏီလီမိတက် ၁။မွန်ြပည်နယ်၊ သထုံ ခရိုင်၊ 
ေပါင် မို န့ယ်၊ ကုလားမ    
ေတာင်ကို းဝိုင်း၊ အကွက် 

အမတှ် - ၅၇၊ ၅၈ 
၂။ ကျုံကေကျးရွာအုပ်စု၊ ကွင်း 
အမှတ်-၈၉၄၊ ဂန်ေ့ဂ ကွင်း၊ 

ဦးပိုင် အမှတ်(၁၂၅၊ ၁၂၆၊ ၁၂၇၊ 
၁၃၀/၁၊ ၁၃၀/၂၊ ၁၂၈၊ ၁၂၉) 

လမ်းခင်းေကျာက် 
ထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့် 

ြဖန်ြ့ဖူးေရာင်းချြခင်း လုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

၄၂ လင်းေရစင် ကုမဏီလီမိတက် ၁။ မွန်ြပည်နယ်၊ သထုံ ခရိုင်၊ 
ေပါင်မိုန့ယ်၊ ကုလားမ 
ေတာင်ကိးု ဝိုင်း၊ အကွက် 
အမှတ်- ၅၂၊ ၅၃ 
၂။ကျုံကေကျးရွာအုပ်စု၊ 
ကွင်းအမှတ်-၈၉၄၊ ဂန်ေ့ဂ  
ကွင်း၊ ဦးပိုင် အမှတ်(၁၂၅၊ ၁၂၆၊ 
၁၂၇၊ ၁၃၀/၁၊ ၁၃၀/၂၊ ၁၂၈၊ ၁၂၉)

လမ်းခင်းေကျာက် 
ထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့် 

ြဖန်ြ့ဖူးေရာင်းချြခင်း လုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 
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စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
အမျိုးအစား 

ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၄၃ ဂျီဘီအက်(စ်) လယ်ယာ 
၀န်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းအများနှင့် 
သက်ဆိုင်ေသာ ကုမဏီလီမိတက် 

ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသကီး၊ 

ပုသိမ်ခရိုင်၊ ေကျာင်းကုန်း 

မို န့ယ်၊ သစ်ဆိမ့်ကုန်း 

ေကျးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ်

(၃၇၄- သစ်ဆိမ့်ကုန်း 

ကွင်း)၊ ဦးပိငု်အမှတ် 

 ( ၂၇၅+ ၂၇၆) ရှိ 

ဧရိယာ(၄)ဧက 

ေခတ်မီလယ်ယာသုံး 
စက်ကိရိယာများ ြဖင့် စိုက်ပျို းရန် 

ေြမြပင်ြခင်း၊ စိုက်ပျို းြခင်း၊ 
ရိတ်သိမ်းေခေလှြ့ခင်း 
လယ်ယာေြမကွက်များ 
ေဖာ်ြခင်း၀န်ေဆာင်မ 

လုပ်ငန်းများ 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

၄၄ Asia AVA Gas Co., Ltd. ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

သန်လျင် မို န့ယ်၊ ဗိုလ်ချုပ် 

ေကျးရွာအုပ်စု၊ ကွင်း 

အမှတ်-၆၇၂၊ ေကျာင်းကုန်း 

အေနာက်ကွင်း၊ ဦးပိုင် 

အမှတ်-၁၂+၁၃+၁၄+၁၅/၂ 

နှင့်ကွင်းအမတှ် ၆၇၅-က၊ 

ဗိုလ်ချုပ်ေတာင်ကွင်း၊ 

 ဦးပိုင် အမှတ်-၁၁ 

LPG ဓာတ်ေငွရ့ည် 
ဆိပ်ကမ်းတည် ေဆာက်၍ LPG 

ဓာတ်ေငွရ့ည် တင်သွင်း၊ 
သိုေလှာင်၊ ြဖန်ြ့ဖူးေရာင်းချြခင်း 

နှင့် သိုေလှာင်ကန် 
ငှားရမ်းြခင်းလုပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 
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စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
အမျိုးအစား 

ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၄၅ National Energy Puma 
Aviation Services Co., Ltd. 

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနပိုင် 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
သန်လျင် မို န့ယ်၊ 

အမှတ်(၁) သန်လျင်ေရနံ 
ချက်စက်ရုံ(သိုေလှာငက်န်)

ေလယာဉ်ဆီတင်သွင်း၊ 
သိုေလှာင်၊ြဖန်ြ့ဖူး 

ေရာငး်ချြခင်းလုပင်န်း 
 

ဖက်စပ်နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း

၂၅-၃-၂၀၁၆ 
( ၁၁ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

မှတ်ချက် ၁။ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမအဆိုြပုလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ န့ှင့် လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် ြပည်ေထာင်စု 
ဝန်ကီးဌာနများ/အဖွဲ အ့စည်းများမှ သေဘာထားမှတ်ချက်များ၊ စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအေပ  အေြခခံလျက် ေကာမ်ရငှ် အစညး်အေဝးမှ 
စိစစ်ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂။ ြမန်မာနိုင်ငံရငး်နှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင် ၁၁/၂၀၁၆  ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးက ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများမှ 
အလုပ်အကိုင် အခငွ့်အလမး် (၁၂၅၄၆) ခ ုဖန်တီးေပးနိုင်ခဲ့ပါသည။် 

 *လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအား ယာယီေဖာ်ြပြခင်းသာြဖစ်ပါသည်။ 


