
 
 

  ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင် (၁၃/၂၀၁၆)ကိမ်ေြမာက်အစည်းအေဝးမှ ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငနး်စာရင်း 

စဉ ် ကုမဏီအမည် တည်ေနရာ က /လုပင်န်းအမျိုးအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 
ခွင့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက် 

၁ ေကာင်းဟိန်းဇမူ 

ကမုဏီ လီမိတက် 

 

မွန်ြပည်နယ်၊ ေပါင် မို န့ယ်၊ 

ေပါင်-ကျုံ က ရာဘာြခံ။ 

ရာဘာ အေစးလှီးြခင်း၊ 

ထိန်းသိမ်း ြခင်း၊ ြပန်လည် 

စိုက်ပျို းြခင်းနှင့် မင်းခံ 

ရာဘာြပား ထုတ်လုပ် 

ေရာင်းချြခင်းလပု်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

လပုင်နး် 

၈-၇-၂၀၁၆ 

(  ၁၃ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၂ Jiu Sheng (Myanmar) 

Knitted Wear Company 

Limited 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

လင်သာယာ မိုန့ယ်၊ 

ေငွပင်လယ်စက်မဇုန် 

CMP စနစ်ြဖင့် သိုးေမး 

ထည်အမျို းမျို းချုပ်လုပ် 

ြခင်းလုပ်ငန်း 

ရာခိုင်နန်းြပည့် 

နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

လပုင်နး် 

၈-၇-၂၀၁၆ 

(  ၁၃ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၃ Myanmar Magic Link 

Company Limited 

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ 

ပခုကူ မိုန့ယ် 

CMP စနစ်ြဖင့် အထည် 

ချုပ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ရာခိုင်နန်းြပည့် 

နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

လပုင်နး် 

၈-၇-၂၀၁၆ 

(  ၁၃ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 



 
 

စဉ ် ကုမဏီအမည် တည်ေနရာ က /လုပင်န်းအမျိုးအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 
ခွင့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက် 

၄ Myanmar Magic Link 

Company Limited 

မနေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 

ေကျာက်ဆည် မိုန့ယ် 

အထညယ်က်လုပ်ြခင်း၊ 

ေဆးဆိုးြခင်းနှင့် 

ထတု်လုပ်ေရာင်းချြခင်း 

လုပ်ငန်း 

ရာခိုင်နန်းြပည့် 

နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

လပုင်နး် 

၈-၇-၂၀၁၆ 

(  ၁၃ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၅ Ezcon Company  Limited ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ဒဂုံ မိုသ့စ်(ေတာင်ပိုင်း) 

မိုန့ယ်၊ စက်မဇုန် 

Concrete Admixture များ 

ထတု်လုပ်ေရာင်းချြခင်း 

လုပ်ငန်း 

ရာခိုင်နန်းြပည့် 

နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

လပုင်နး် 

၈-၇-၂၀၁၆ 

(  ၁၃ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၆ Myanmar United Power 

Company Limited  

(ြမန်မာေပါင်းစည်းစွမ်းအား 

ကုမဏီလီမိတက်) 

 

မနေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 

ြပည် ကီးတံခွန် မိုန့ယ် 

နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ 

ထရန်စေဖာ်မာများ 

ထတု်လုပ်ြခင်းနှင့် 

ေရာင်းချြခင်းလပု်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

လပုင်နး် 

၈-၇-၂၀၁၆ 

(  ၁၃ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 



 
 

စဉ ် ကုမဏီအမည် တည်ေနရာ က /လုပင်န်းအမျိုးအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 
ခွင့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက် 

၇ Aung Phyo Myat  Co., 
Ltd.   

ေြမကွက်အမှတ်(၃)၊ 
အင်းစိန် မို န့ယ်၊( ကိုက့နု်း) 
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ငါးတင/်ချ ဆိပ်ခံတံတားနှင့် 
ငါးေဈး တည်ေဆာက် 

ြခင်းလုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 
လပုင်နး် 

၈-၇-၂၀၁၆ 
(  ၁၃ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၈ Ngapali  Bay  
Villas & Spa  Co., Ltd. 

ရခိုင်ြပညန်ယ်၊ သံတွဲခရိုင်၊ 
ငပလီ မို န့ယ်၊ြမြပင် 

ရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ ်၂၀၇
-ြမြပင်ကွင်း၊ ေြမကွက် 

အမှတ်(၄၀)ရှိ 
ကာကွယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ 
စစ်ေထာက်ချုပ်ရုံးပိုင်ေြမ 
ဧရိယာ (၄.၃၄)ဧက 

Ngapali  Bay 
Villas & Spa  

ဟိုတယ်ဝန်ေဆာင်မ 
လပု်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 
လပုင်နး် 

၈-၇-၂၀၁၆ 
(  ၁၃ /၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက် 
ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၉ Myanmar Broadband 

Telecom  Co., Ltd. 

ေြမကွက်အမှတ ်ပ-၁၇၄၅၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမတှ် 

၁၀/မို မ့ေြမာက်ရပ်၊ 

ပုဗသီရိ မို န့ယ်၊  

ေနြပည်ေတာ ်

Resale of wire line 

connectivity services, 

Domestic network 

transport and switching  

services and  Internet  

Service provider 

ရာခိုင်နန်းြပည့် 

နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

လပုင်နး် 

၈-၇-၂၀၁၆ 

(  ၁၃ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 



 
 

စဉ ် ကုမဏီအမည် တည်ေနရာ က /လုပင်န်းအမျိုးအစား 
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 
ခွင့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက် 

၁၀ FPT Myanmar   Co., Ltd. ေြမကွက်အမှတ်-၁၁၆A/၁၊ 

၁၁၆A/၂၊ အမှတ်- ၆၀၊ 

ြပည်ေထာင်စုရိပ်သာလမ်း၊ 

ဒဂုံ မို န့ယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး 

Providing Network 

Facilities  Services, 

VOIP (Voice Over 

Internet protocol), IPTV 

(Internet Protocol 

Television) and  Add-On 

Services လပု်ငန်း 

ရာခိုင်နန်းြပည့် 

နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

လပုင်နး် 

၈-၇-၂၀၁၆ 

(  ၁၃ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၁၁ World Lab Myanmar 

Company Limited 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်- 

၃၉၄၊ အမှတ် - ၁၃၀-က  

ေစာ်ဘွား ကီးကုန်းရပ်ကွက်၊ 

ြပည်လမ်း၊   အင်းစိန် 

မိုန့ယ်၊ ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး 

Dental Restorations ဖက်စပ်နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

၈-၇-၂၀၁၆ 

(  ၁၃ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

မှတ်ချက် ၁။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ အဆိုြပုလုပ်ငန်းများကို    သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/  ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၊့  လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် ြပည်ေထာင်စု 

 ဝန် ကီးဌာနများ/အဖွဲ အ့စည်းများမှ သေဘာထားမှတ်ချက်များ၊စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအေပ  အေြခခံလျက်ေကာ်မရှင် အစည်းအေဝး 

 မှ စိစစ်ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂။ ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင် ၁၃ /၂၀၁၆  ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးက ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများမှ 
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း (၇၉၁၁) ခ ုဖန်တီးေပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ 


