
 
 

  ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမေကာ်မရငှ် (၁၂/၂၀၁၆)ကိမ်ေြမာက်အစည်းအေဝးမှ ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်းစာရင်း 

စဉ ် ကုမဏီအမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျို းအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
အမျိုးအစား 

ခွင့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက် 

၁ 
စီအိုတူး ဆိုလူးရှင်း 
ကုမဏီလီမိတက် 

 

ေြမကွက်အမှတ(်၁၆၀)၊ 
စက်မဇုန် 

(၂)၊ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မို န့ယ်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး။ 

အရည်အေသွးြမင့် သစ်ပါးလာနှင့် 
အထပ်သား အရွယ်စုံ 

ထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့်ေရာင်းချြခင်း 
လုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုငင်သံား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

(၁၂/၂၀၁၆) 
၂၇-၆-၂၀၁၆ 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၂ 
 

Myanmar Fei 
Long Electric 
Wire Factory 

Limited 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
လင်သာယာ မိုန့ယ်၊ 

စက်မဇုန်(၁) 

လပ်စစ်ဝါယာကို း 
အမျို းမျို းထုတ်လုပ် 
ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 

ရာခိုင်နန်းြပည့် 
နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 
လုပ်ငန်း 

(၁၂/၂၀၁၆) 
၂၇-၆-၂၀၁၆ 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၃ 
Myanmar 
Infochamp 

Company Limited 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
လင်သာယာ မိုန့ယ်၊ 
ေရလင်ပန်းစက်မဇုန် 

ဖိနပ်အစိတ်အပိုင်းအမျို းမျို း 
ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း 

လုပင်နး် 

ရာခိုင်နန်းြပည့် 
နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 
လုပ်ငန်း 

(၁၂/၂၀၁၆) 
၂၇-၆-၂၀၁၆ 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၄ 

OYC Asia 
Company Limited 

(အိုဝိုင်စီ အာရှ ကုမဏီ 
လီမိတက်) 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
ဒဂုံ မိုသ့စ်(ေတာင်ပိုင်း) 
မိုန့ယ်၊ စက်မဇုန် 

CMP စနစ်ြဖင့် 
အိတ်အမျိုးမျိုးချုပ်လုပ်ြခင်း 

လုပင်နး် 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 
လုပ်ငန်း 

(၁၂/၂၀၁၆) 
၂၇-၆-၂၀၁၆ 
 ေကာ်မရှင် 
အစည်းအေဝး 

 



 
 

စဉ ် ကုမဏီအမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျို းအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
အမျိုးအစား 

ခွင့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက် 

၅ 
Sein Myint Mo 

Tours And Travels 
Co., Ltd. 

ရှမ်းြပည်နယ်အေရှ ပ့ိုင်း၊ 
ကျို င်းတုံခရိုင်၊ 

ကျို င်းတုံ မို န့ယ်၊ အမှတ်(၅) 
ရပ်ကွက်၊ အကွက် 

အမတှ်(၂၈)၊ ေနာင်တုံ N ၊ 
ဦးပိုင်အမှတ်(၅၈) ရှိ 

ေြမဧရိယာ (၁.၃၇၄) ဧက 

B.O.T စနစ်ြဖင့် 
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဟိုတယ် 

ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငနး် 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 
ရင်းနှီးြမှု ပန်ှံမ 

(၁၂/၂၀၁၆) 
၂၇-၆-၂၀၁၆ 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၆ 
Htun Myat Aung  

Co., Ltd. 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊    
လင် မို န့ယ်၊ ရန်ကုန်-
အင်းစိန ်လမ်း၊ ၁၃ 

ရပ်ကွက်၊ 
ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမတှ် 
(၁၈/ဘ)ီ ေြမကွက်အမှတ် 

(၂/ခ၄) ရှိ  ေြမဧရိယာ 
(၁.၇၈) ဧက 

အဆင့်ြမင့်လူေနအိမ်ခန်း၊ 
ရုံးခန်းများငှားရမ်းြခင်းနှင့် 
ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငနး် 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 
ရင်းနှီးြမှု ပန်ှံမ 

(၁၂/၂၀၁၆) 
၂၇-၆-၂၀၁၆ 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

ရန်ကုန် မို ေ့တာ် 
စည်ပင်သာယာေရး 

ေကာ်မတီ၏ 
ခွင့်ြပုချက်ရမှသာ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခငွ့် 
ြပုရန် 

၇ 

Eleven-Nation 
Media Company 

Limited 

အမှတ်-၂၂၊ ၅ လာ၊ 
ေတာင်ြမင်း ပိုင်ကွင်းလမ်း၊ 
တာေမွကီး (ခ) ရပ်ကွက်၊ 
တာေမွ မို န့ယ်၊ ရန်ကုနတ်ိုင်း

ေဒသကီး 

အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် 
သတင်းစာထုတ်ေဝ 
ြခငး်လုပ်ငန်း 

 

နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

(၁၂/၂၀၁၆) 
၂၇-၆-၂၀၁၆ 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 



 
 

စဉ ် ကုမဏီအမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျို းအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 
အမျိုးအစား 

ခွင့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက် 

၈ 
Loscam Myanmar 

Limited 

ေြမကွက်အမှတ်(၅)၊ 
ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၆၄)၊
မင်းကီးမဟာမင်းေခါင်လမ်း၊
စက်မဇုန(်၃)၊ ေရြပည်သာ 
မို န့ယ်၊ ရန်ကုန် မို ရ့ှိေြမ 
၂.၀၀၉ ဧက (၈၁၃၀.၁၄၂ 
စတုရန်းမီတာ) နှင့် 

အေဆာက်အဦ (၁၅,၂၇၁ 
စတုရန်းေပ 

ပစည်းများသိုေလှာင် ြခင်း၊ 
ေရေ့ြပာင်းြခင်း နှင့် 

ထုတ်လုပ်ြဖန်ြ့ဖူး ြခငး် 
လုပ်ငန်းစဉ်တွင် 

အသုံးြပုသည့်သစ်သား 
ေအာက်ခံြပားများနှင့် 
ကိရိယာများကိုငှားရမ်း 

ြခင်းနှင့် ြပုြပင်ထိန်း သိမ်းြခင်း 
ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း 

နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

(၁၂/၂၀၁၆) 
၂၇-၆-၂၀၁၆ 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

 

မှတ်ချက် ၁။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ အဆိုြပုလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ၊့  လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် 

ြပည်ေထာင်စု ဝန် ကီးဌာနများ/အဖွဲ အ့စည်းများမှ သေဘာထားမှတ်ချက်များ၊ စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအေပ  အေြခခံလျက် ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝးမှ စိစစ်ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

  
၂။   ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပန်ှံမေကာ်မရှင် ၁၂/၂၀၁၆  ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးက ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများမှ အလုပ်အကိုင် 
အခွင့်အလမ်း (၈၆၅) ခ ုဖန်တီးေပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ 


