
 
 

  ြမန်မာနိုင်ငံရငး်နှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင် (၁၇ /၂၀၁၆)ကိမ်ေြမာက်အစည်းအေဝးမှ ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းစာရငး် 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ အမျို းအစား ခွင့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက်

၁ 

ေကျာက်စိမ်း ဘုရင်နှင့် 

ဘုရင်မ ေကျာက်မျက် 

ရတနာ ကုမဏီ 

လီမိတက် 

မွန်ြပည်နယ်၊ သထုံခရိုင်၊ 

သထုံမိုန့ယ်၊ ေညာင်ေချာင်း 

ရာဘာြခံ။ 

ရာဘာ အေစးလှီးြခင်း၊ 

ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ြပန်လည် 

စိုက်ပျို းြခင်း နှင့် 

မင်းခံရာဘာြပား ထုတ်လုပ် 

ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 

ြမနမ်ာနိုငင်သံား 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၉-၉-၂၀၁၆ 

( ၁၇ /၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက် ေကာ်မရှင်

အစည်းအေဝး 

 

၂ 

Sun Myanmar 

International 

Impex Company 

Limited 

ေြမကွက်အမှတ်-၄၆၉/၃၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-၂၃၊ 

စက်မဇုန်၊ ဒဂုံ မို သ့စ် 

ေတာင်ပိုင်း မို န့ယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

Contract Processing 

(လက်ခစားစနစ်) စနစ်ြဖင့် 

ေရချို နှင့်ေရငန်ငါး၊ ပုစွန်  

ြပ ြုပင် ထုတ်လုပ်ြခင်း 

လုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

၉-၉-၂၀၁၆ 

(၁၇/၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက်ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၃ 
Japfa Comfeed 

Myanmar Pte., Ltd. 

မနေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 

ြမင်းြခံခရိုင်၊ ငါန်းဇွန ် မိုန့ယ်၊ 

မိုသ့ာနှင့် နဘူးအိုင်ရွာ အကား၊

မိုသ့ာစက်မ ဥယျာဉ်၊ ဇုန် (၁/C)၊

ေြမကွက်အမှတ်-(C.2+ C.3) 

တိရ စာန်အစာ 

ထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့် ြဖန်ြ့ဖူး 

ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

၉-၉-၂၀၁၆ 

(၁၇/၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက်ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 



 
 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ အမျို းအစား ခွင့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက်

၄ 

Diamond Star 

Co.,  Ltd. 

(ဒိုင်းမွန်းစတား  

ကမုဏီ လီမိတက်) 

 

မနေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 

အမရပူရ မို န့ယ်၊ နတ်ေရကန်

ေကျးရွာ၊ အမရပူရ ဝါစက်ဝန်း၊

စိုက်ပျို းေရး ေမွးြမူေရး နှင့် 

ဆည်ေြမာင်း ဝန်ကီးဌာန၊ 

စိုက်ပျို းေရး ဦးစီးဌာန (စက်မ 

သီးနှံ)ပိုင်ေြမ 

စားေသာက်ကုန်များ၊ 

စိုက်ပျိုးေရး အေြခခံ လယ်ယာ 

ထွက်ကုန် 

သီးနှံများအားသန်စ့င်ြခင်း၊ 

ြပုြပင်ထုတ်ပိုးြခင်း၊  

သိုေလှာင်ြခင်းနှင့်ငှားရမ်းြခင်း

ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

၉-၉-၂၀၁၆ 

(၁၇/၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက်ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၅ 
RVK Meditech 

Company Limited 

မနေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 

ြပင်ဦးလွင် မိုန့ယ် 

ေဆးဝါးထုတ်လုပ်ြဖန်ြ့ဖူး 

ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၉-၉-၂၀၁၆ 

(၁၇/၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက်ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၆ 
Yangon Strong 

Printing Company 

Limited 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ေြမာက်ဥကလာပ မို န့ယ်၊ 

စက်မဇုန် 

ကုန်ပစည်းဒီဇိုင်း 

ပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ရာခိုင်နန်းြပည့် နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၉-၉-၂၀၁၆ 

(၁၇/၂၀၁၆) 

ကိမ်ေြမာက်ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး  

 

 



 
 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ အမျို းအစား ခွင့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက်

၇ 

Constant Harvest 
(Myanmar) Steel & 

Aluminum 
Company Limited 

 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
ေမှာ်ဘီ မို န့ယ် 

ေြမာင်းတကာသံမဏိ စက်မဇုန်

သံနှင့် အလူမီနီယံ 
ပစည်းများ ပုံသွန်း 

ေလာင်းြခင်း၊ အဆင့်တက ်
ြပုြပင်ြခင်း၊ ဓါတ်ြပု 
ထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့် 

ေရချိုးခန်းသုံး ပစည်းများ 
ထုတ်လုပ်ြဖန်ြ့ဖူးေရာင်းချ 

ြခင်းလုပ်ငန်း 

ရာခိုင်နန်းြပည့် နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၉-၉-၂၀၁၆ 

(၁၇/၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက်ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၈ 
Mynet Korea 

Company Limited 

 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
လင်သာယာမို န့ယ်၊ 
လင်သာယာစက်မဇုန် 

ေဆာက်လုပ်ေရး 
လုပ်ငန်းသုံး၊ စိုက်ပျို းေရး 
လုပ်ငန်းသုံးနှင့် ြခံစည်းရိုး 
အြဖစ် အသုံးြပုေသာ 
ပိုက်ကွန်အမျိုးမျိုး 

ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း 
လုပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၉-၉-၂၀၁၆ 

(၁၇/၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက်ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၉ 
Eastern Terrance 

Manufacture 
Company Limited 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  
ရန်ကုနေ်တာင်ပိုင်းခရိုင်၊ 

တွံေတးမို န့ယ် 

CMP စနစ်ြဖင့် အိတ် 
အမျို းမျိုးချုပ်လုပ်ြခင်း 

လုပ်ငန်း 

ရာခိုင်နန်းြပည့် နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ လုပ်ငန်း 

၉-၉-၂၀၁၆ 

(၁၇/၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက်ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 



 
 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ အမျို းအစား ခွင့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက်

၁၀ 

Tri- Win Leather 
Myanmar Company 

Limited 

 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
လင်သာယာ မိုန့ယ် 

CMP စနစ်ြဖင့် 
လက်ကိုင်အိတ် 

အမျိုးမျိုးထုတ်လုပြ်ခငး် 
လုပ်ငန်း 

ရာခိုင်နန်းြပည့် နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၉-၉-၂၀၁၆ 

(၁၇/၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက်ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၁၁ 

Eternal Ease 
(Myanmar)  

Garment Limited 

 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
ေရြပည်သာ မိုန့ယ်၊ 
သာဓုကန်စက်မဇုန် 

CMP စနစ်ြဖင့် 
အဝတ်အထည် 

အမျိုးမျိုးထုတ်လုပြ်ခငး် 
လုပ်ငန်း 

ရာခိုင်နန်းြပည့် နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၉-၉-၂၀၁၆ 

(၁၇/၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက်ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၁၂ 

Handa (Yangon) 
Garment  Company 

Limited 

(Factory -2) 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
လင်သာယာမို န့ယ်၊ 
ေရလင်ပန်းစက်မဇုန် 

CMP စနစ်ြဖင့် အထည် 
အမျို းမျိုးချုပ်လုပ်ြခင်း 

လုပ်ငန်း 

ရာခိုင်နန်းြပည့် နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၉-၉-၂၀၁၆ 

(၁၇/၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက်ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၁၃ 

 

Myanmar Jiale 
Fashion  Company 

Limited (Factory -2) 

 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
လင်သာယာမို န့ယ်၊ 
ေရလင်ပန်းစက်မဇုန် 

CMP စနစ်ြဖင့် အထည် 
အမျို းမျိုးချုပ်လုပ်ြခင်း 

လုပ်ငန်း 

ရာခိုင်နန်းြပည့် နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ လုပ်ငန်း 

၉-၉-၂၀၁၆ 

(၁၇/၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက်ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး  

 



 
 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ အမျို းအစား ခွင့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက်

၁၄ 

 

Fengyi Knitting 
Company Limited 

 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
လင်သာယာမို န့ယ်၊ 
ေရလင်ပန်းစက်မဇုန် 

CMP စနစ်ြဖင့် 
သိုးေမးထည်အမျို းမျို း 
ချုပ်လုပ်ြခင်းလုပင်န်း 

ရာခိုင်နန်းြပည့် နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၉-၉-၂၀၁၆ 

(၁၇/၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက်ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၁၅ 

 

Pro Cap Company 
Limited 

 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
လင်သာယာမို န့ယ်၊ စက်မဇုန်

CMP စနစ်ြဖင့် ဦးထုပ် 
အမျို းမျို းနှင့် ေခါင်းေဆာင်း 
အမျိုးမျိုးထုတ်လုပြ်ခငး် 

လုပ်ငန်း 

ရာခိုင်နန်းြပည့် နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၉-၉-၂၀၁၆ 

(၁၇/၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက်ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၁၆ 

 

Cobes Industries 
(Myanmar) 

Company Limited 

 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
လင်သာယာမို န့ယ်၊ 
ေရသံလွင်စက်မဇနု် 

CMP စနစ်ြဖင့် 
ပိုးသတ်မထားေသာ 

ခွဲစိတ်ခန်းသုံး (တစ်ခါသုံး) 
ဝတ်စုံနှင့် ကျန်းမာေရးသုံး 

ဆက်စပ်ဝတ်စုံများ 
ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ရာခိုင်နန်းြပည့် နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၉-၉-၂၀၁၆ 

(၁၇/၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက်ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၁၇ 

DJY Knitting 
(Myanmar) 

Company Limited 

 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
လင်သာယာမို န့ယ်၊ စက်မဇုန်

CMP စနစ်ြဖင့် ေြခအိတ် 
အမျိုးမျိုးနှင့် ေဘာင်းဘီရှည် 
ချုပ်လုပ်ြခင်းလုပင်န်း 

ဖက်စပ်နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၉-၉-၂၀၁၆ 

(၁၇/၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက်ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 



 
 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ အမျို းအစား ခွင့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက်

၁၈ 

အာရှ အေထွေထွ 
ထရန်စေဖာ်မာ 
ကုမဏီလီမိတက် 

 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
လင်သာယာမို န့ယ်၊ 
ေရသံလွင်စက်မဇနု် 

နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ 
ထရန်စေဖာ်မာ အမျိုးမျိုး 

ထုတ်လုပ်ြဖန်ြ့ဖူး 
ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမလုပ်ငန်း 

၉-၉-၂၀၁၆ 

(၁၇/၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက်ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၁၉ MCCL DIS Co., 
Ltd. 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 
စမ်းေချာင်း မို န့ယ်၊ ြပည်လမ်း 
သွယ်၊  အမှတ်- ၃၃၂(ေအ) 

Distribution and 
logistics of Carlsberg 

beer 

ဖက်စပ်နိုင်ငံြခား 
 ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

၉-၉-၂၀၁၆ 

(၁၇/၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက်ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၂၀ 
Horizon Telecom 
International Co., 

Ltd. 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 
နယ်နိမိတ ်အတွင်းရှိ မို န့ယ် 

၁၈ မို န့ယ် 

Carrier Grade Wi-Fi 
အင်တာနကစ်နစ် ဝန်ေဆာင် 

မေပးြခင်းလုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 
 ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

၉-၉-၂၀၁၆ 

(၁၇/၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက်ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၂၁ U Energy Thaketa 
Power Co., Ltd. 

သာေကတဓါတ်အားေပး 
စက်ရုံဝင်း၊ 

သာေကတမိုန့ယ်၊  
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

 

၁၀၆ မဂါဝပ်သဘာဝ 
ဓါတ်ေငွန့ှင် ့ စနွ်ပ့စ် 
အပူသုံးဓါတ်အားေပး 
စက်ရုံတည်ေဆာက်၍ 
လပ်စစ်ဓာတ်အား 

ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း 
လုပ်ငန်း 

ဖက်စပ် နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

၉-၉-၂၀၁၆ 

(၁၇/၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက်ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 



 
 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ အမျို းအစား ခွင့်ြပုသည့်ေနရ့က် မှတ်ချက်

၂၂ 

THL Foundation 
Equipment 
(Myanmar)        
Co., Ltd. 

ေြမကွက်အမှတ် A-၇၇၊ 
ေြမတိုင်း ရပ်ကွက်အမှတ်-၆၆၊ 

အင်းဝ အိမ်ရာ၊ 
ဒဂုံ မို သ့စ်(ေတာင်ပိုင်း) 
မို န့ယ်၊ ေြမကွက်အမှတ-်

၁၈၃၉-၁၈၄၀၊ ၁၈၄၉-၁၈၅၀၊ 
ေြမတိုင်း ရပ်ကွက်အမှတ်-၆၁၊

ရတနာလမး်၊ 
ဒဂုံ မိုသ့စ်(ဆိပ်ကမ်း)မို န့ယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ဘိုးပိုင်လုပ်ငန်း (Bored 
Pillar Foundation)သုံး 

အကီးစားယာဉ်၊ 
စက်ယနရားများနှင့် 

ကိရိယာတန်ဆာပလာများ 
ငှားရမ်းသည့် 

ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း 
 

ဖက်စပ် နိုင်ငံြခား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

၉-၉-၂၀၁၆ 

(၁၇/၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက်ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

၂၃ 
Tarchileik (Eastern 
Shan State),Water 
Supply Co., Ltd. 

ရှမ်းြပည်နယ်၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊
တာချီလိတ် မိုန့ယ်၊ 

လွယ်ေတာ်ခမ်း ေကျးရွာအုပ်စု၊ 
ေဟွေဟးေကျးရွာအနီးရှိ ေြမ 

(၃.၉၂)ဧကနှင့် 
ဖက်ဟိအေပ ရွာရှိေြမ(၅.၂၁)ဧက

B.O.T စနစ်ြဖင့် 
တာချီလိတ် မို  ့တွငး် 
ေရေပးေဝြဖန်ြ့ဖူးြခင်း 

လုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသား 
ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

၉-၉-၂၀၁၆ 

(၁၇/၂၀၁၆) 
ကိမ်ေြမာက်ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

 

မှတ်ချက် ၁။ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ အဆိုြပုလုပ်ငန်းများကို    သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး /  ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၊့   လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့်    ြပည်ေထာင်စု 
 ဝန် ကီးဌာနများ/အဖွဲ အ့စည်းများမှ သေဘာထားမှတ်ချက်များ၊စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအေပ  အေြခခံလျက်ေကာ်မရှင် အစည်းအေဝးမှ 
 စိစစ်ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂။ ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင် ၁၇ /၂၀၁၆  ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးတွင် ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများမှ 
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း (၁၀၁၉၀) ခ ုဖန်တီးေပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ 


