
 
 

  ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမေကာ်မရငှ် (၁၅ /၂၀၁၆)ကိမ်ေြမာက်အစည်းအေဝးမှ ခငွ့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်းစာရင်း 

စဉ ် ကုမဏီအမည် တည်ေနရာ က /လုပင်န်းအမျိုးအစား
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 
ခွင့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက် 

၁ MSL Industries 

Company Limited  

 

 

 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

အင်းစိန် မို န့ယ်၊ အေနာက ်ကို က့ုန်း

ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်ေနာင် လမ်းမ၊ 

အမှတ်-၂၂ ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန၏

ေြမ ၆.၁ ဧကအနက်မ ှ၄.၂ ဧက 

Contract Processing 

စနစ် နှင့် Normal စနစ် 

(၂)မျိုးြဖင် ့ငါး၊ ပုစွန်တိုက့ို 

ြပုြပင် ထုတလ်ုပ် ၍ 

ြပည်တွင်းြပည်ပသို ့တင်ပို ့

ေရာင်းချြခင်း လုပ်ငနး် 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

( ၁၅/၂၀၁၆)    

၁၉-၈-၂၀၁၆ 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၂ Myanmar Gigi Leather 

Goods Manufactory 

Company Limited 

ရန်ကုနတ်ိုင်းေဒသကီး၊ 

ေရြပည်သာမို န့ယ်၊ 

သာဓုကန်စက်မဇနု် 

CMP စနစ်ြဖင့် 

အမျို းသမီးသုံး 

လက်ကိုင်အိတ်များ၊ 

ေခါက်ပိုက်ဆံအိတ်နှင့် 

ဆက်စပ်ပစည်းများ 

ထုပလ်ုပြ်ခငး်လုပင်န်း 

ရာခိုင်နန်းြပည့် 

နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

လုပ်ငန်း 

( ၁၅/၂၀၁၆)    

၁၉-၈-၂၀၁၆ 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၃ Runningtex Company 

Limited 

ရန်ကုနတ်ိုင်းေဒသကီး၊ 

လင်သာယာ မိုန့ယ်၊ 

ေငွပင်လယ်စက်မဇုန် 

CMP စနစ်ြဖင့် 

အဝတ်အထည် အမျိုးမျိုး 

ချုပ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ရာခိုင်နန်းြပည့် 

နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

လုပ်ငန်း 

( ၁၅/၂၀၁၆)    

၁၉-၈-၂၀၁၆ 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 



 
 

စဉ ် ကုမဏီအမည် တည်ေနရာ က /လုပင်န်းအမျိုးအစား
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 
ခွင့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက် 

၄ Diamond Palace Hotels

Co., Ltd.     

မနေလးတိုင်းေဒသကီး၊ မိတီလာ 

မို န့ယ်၊ ရန်ကုန်-

မနေလးလမ်းမကးီ ေဘး၊ မိုင်တိုင် 

၃၄၀/၁ မှ ၃၄၁/၁ ကားရှိ 

မိတီလာဟိုတယ် 

ဟိုတယ်၀န်ေဆာင်မ 

လုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်င ံ

သားများ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

( ၁၅/၂၀၁၆)    

၁၉-၈-၂၀၁၆ 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၅ MSL Industries 

Company Limited 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

အင်းစိန် မို န့ယ်၊ ကို က့ုန်း 

(အေနာက်)ရပ်ကွက်၊          

အမှတ်-၂၂၊ ဘုရင့်ေနာင်လမး်မ 

Warehouse (Cold & 

Dry) တည်ေဆာက၍် 

ေထာက်ပံ့ပိုေ့ဆာင်ေရး 

(Logistic)နှင့် ကုန်ပစည်း

ြဖန်ြ့ဖူးေရး ၀နေ်ဆာငမ် 

လုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံ သားများ

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

( ၁၅/၂၀၁၆)    

၁၉-၈-၂၀၁၆ 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၆ Maxxcare Ltd.  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန် 

စက်မဇုန်၊ မဂလာဒုံ မို န့ယ်၊   

ေြမကွက်အမှတ် ၃၂၄၊ ၃၂၅၊ ၃၂၆နှင့် 

၃၂၇ အထိ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  

ဗဟန်း မို န့ယ်၊ ဓမေစတီလမ်း၊  

အမှတ် ၄၅၈ ဘီ၂/ေအ 

Specialized 

Warehousing, logistics, 

distribution services 

and material handling 

services  လုပ်ငန်း 

နိုင်ငံြခားရင်းနှီး 

ြမှု ပ်နှံမ  

( ၁၅/၂၀၁၆)    

၁၉-၈-၂၀၁၆ 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 



 
 

စဉ ် ကုမဏီအမည် တည်ေနရာ က /လုပင်န်းအမျိုးအစား
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 
ခွင့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက် 

၇ Pun Hlaing Lodge 

Hotel Management 

Ltd. 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လငသ်ာယာ

မို န့ယ်၊ ပန်းလင် ေဂါက်ကွင်း 

အိမ်ရာ၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် 

(၁၂)၊ ေြမကွက်အမှတ် (၁၂၁-B)ရှိ 

ေြမဧရယိာ ၂.၁၉၆ ဧကတွင် 

ကယ်ငါးပွင့်အဆင့် 

ဟိုတယ်ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း 

ကယ်ငါးပငွ့်အဆင့်  

ဟိုတယ် ဝန်ေဆာင်မ 

လုပ်ငန်း 

နိုင်ငံြခားရင်းနှီး 

ြမှု ပ်နှံမ  

( ၁၅/၂၀၁၆)    

၁၉-၈-၂၀၁၆ 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၈ ညီေနာင်ဦးကုမဏီလီမိတက် ကရင်ြပည်နယ်၊ ြမဝတီ မိုန့ယ်၊   

ြမဝတီ မို မ့ှ(၇)မိုင်ခန်အ့ကွာ၊ ြမဝတီ-

သကန်းညီေနာင်ကားလမ်း 

ေြမာက်ဘက်ြခမ်း၊ ြမဝတီ ကို းြပင် 

ကာကွယ်ေတာရှိ ေြမဧရိယာ ၂၀၁ 

ဧက    

ကရင်ြပည်နယ်၊ 

ြမဝတီစီးပွားေရးဇုန်နှင့် 

ဇုန်အတွင်းေကျးရွာများသို ့

လပ်စစ်ဓာတ်အား 

ြဖန်ြ့ဖူးေရာင်းချြခင်း 

လုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ  

( ၁၅/၂၀၁၆)    

၁၉-၈-၂၀၁၆ 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 



 
 

စဉ ် ကုမဏီအမည် တည်ေနရာ က /လုပင်န်းအမျိုးအစား
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 
ခွင့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက် 

၉ Myanmar Ease Net 

Company Limited 

(ြမနမ်ာသက်သာ ကွန်ယက် 

ကမုဏီ လီမတိက်) 

ရန်ကုန်၊ မနေလး၊ ေနြပည်ေတာ် 

ေလဆပိ်ေနရာများနငှ့် ြမဝတီ၊ 

ေကာ့ေသာငး်၊ ထီးခးီ၊ တာချီလိတ် 

နယ်စပ်ဝင်ေပါက်များ 

B.O.T စနစ်ြဖင့် Online 

eVisa လုပင်နး် 

ြမန်မာနိုင်ငံသား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

( ၁၅/၂၀၁၆)    

၁၉-၈-၂၀၁၆ 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

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

 ဝန် ကီးဌာနများ/အဖွဲ အ့စည်းများမှ သေဘာထားမှတ်ချက်များ၊စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအေပ  အေြခခံလျက်ေကာ်မရှင် အစည်းအေဝး 

 မှ စိစစ်ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂။ ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင် ၁၅ /၂၀၁၆  ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးက ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများမှ 
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း (၂၄၇၉) ခ ုဖန်တီးေပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ 


