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  ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင် (၂၂/၂၀၁၅)ကိမ်ေြမာက်အစည်းအေဝးမှ ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငနး်စာရင်း 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 
ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၁ ြမန်မာအဂရီဖ(ုဒ်)(စ်) 

ကုမဏီလီမိတက် 

ေနြပည်ေတာ်၊ ဒကိဏခရိုင်၊ 
ပျဉ်းမနား မိုန့ယ်၊ ကျီအင်း 

ေကျးရွာအုပ်စု၊ မို ေ့ရှာင်လမ်းမ 
ကီးေဘးရှိ၊ဘိုးေြပာင်ကုန်း၊ 
ကွင်းအမှတ(်၁၇၀၉)၊ဦးပိုင် 
အမှတ်(က၃/၁၄၊က၃/၂၄၊ 

က၉/၁၊က၉/၂၊က၉/၃၊က၉/၄၊ 
က၉/၅၊ ခ၉/၂၊ခ၉/၃၊ ခ၁၀/၁၊ 

ခ၁၀/၂)ရှိ 
စုစုေပါင်းေြမ(၁၆.၈၉ဧက) 

ဟင်းသီးဟင်းရွက်အား 
ေအးခဲထုတ်လုပ်၍ ြဖန်ြ့ဖူး 
ေရာငး်ချြခင်းလုပင်န်း 

ဖက်စပ်နိုင်ငံ 
ြခားရင်းနှီးြမှုပန်ှံမ 

၁၁-၁၂-၂၀၁၅ 

( ၂၂/၂၀၁၅) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

၂ 

 

မို ေ့တာ်ဖွံ ဖ့ို းတိုးတက်ေရး 

လီမိတက် 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမတှ်-၂၊ 
ေြမကွက်အမှတ်-၂၅+၂၅E+ 

၂၅F၊၆A၊၆H,၄၃၁,၂၅A,၂၅B,၂
၅C,၂၅D,၄၁,၄,၇၊မင်းနနာလမ်း
၊နွယ်ေအးရပ်ကွက်၊ေဒါပုံ မို န့ယ်၊
ေဒါပုံဂုန်နီေကာ်ေဇာစက်ရုံ၊ြမန် 
မာ့ဂုန်ေလာ်ပစည်းလုပ်ငန်း၊ရန်

ကုန်တိုင်းေဒသကီး။ 

စားေသာက်ကုန်များ ၊စိုက် 
ပျို းေရး အေြခခံ လယ်ယာ 
ထွက်ကုန် သီးနှံများအား 
သန်စ့င်ြခင်း၊ြပုြပင်ထုတ်ပိုး 

ြခင်း၊ေရာင်းချြခင်း 
၊သိုေလှာင်ြခင်းနှင့်ငှားရမ်း ြခင်း

ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံ 
သားရင်းနှီးြမုပ်နှံမ 

၁၁-၁၂-၂၀၁၅ 

( ၂၂/၂၀၁၅) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 
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စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 
ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၃ Texchem Marine 

Labutta Limited 

 

ေြမကွက်အမှတ်-(C.2+C.3)၊ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်-

၅၇၉၊ေကျာက်ေမှာ်ရွာကွင်း၊ 

သဇင်လမ်း၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ 

လပွတာ မို န့ယ်၊ လပွတာခရိုင်၊

ဧရာဝတီတိုင်း ေဒသကီး။ 

ေရထွက်ကုန်ပစည်းများ 

ဝယ်ယူ ပီး စနစ်တကျ ြပုြပင်စီမံ 

ထုတ်လုပ် ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

၁၁-၁၂-၂၀၁၅ 

( ၂၂/၂၀၁၅) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

၄ Kenstar Display Co., 

Ltd. 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူး မို န့ယ် Industrial Display များ 

ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း လုပ်ငန်း

ရာခိုငန်န်းြပည့် 

နိုင်ငံြခား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

၁၁-၁၂-၂၀၁၅ 

( ၂၂/၂၀၁၅) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

၅ ြမန်မာ့ဩဘာ အုပ်စ ု

ကုမဏီလီမိတက် 

မနေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 

စဉ့်ကိုင် မို န့ယ်၊ ပလိပ် မို  ့

ဓါတ်ေြမဩဇာ 

ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း လုပ်ငန်း

ြမန်မာနိုင်ငံသားများ 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ  

၁၁-၁၂-၂၀၁၅ 

( ၂၂/၂၀၁၅) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 
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စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 
ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

၆ ABM Co., Ltd. မွန်ြပည်နယ်၊ ကျိုက်ထို မို န့ယ်၊ 

ကျိုက်ထီးရိုး သဘာဝ 

ေဘးမဲ့ေတာ ရှိေြမ (၁.၉)ဧက 

Hotel Service ြမန်မာနိုင်ငံသား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

 

 ၁၁-၁၂-၂၀၁၅ 

( ၂၂/၂၀၁၅) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

ေကာ်မရှင် 

၇ Myat Min Co., Ltd. ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  

မရမ်းကုန်း မို န့ယ်၊ ကံဘဲ့ 

ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ် (၁၀)၊ 

ေြမကွက်အမှတ(်၃/ေအ) 

ရှိေြမ(၁.၅၀၂)ဧက၊ 

Construction Tower and 

Leasing Office Space 

Services  

ြမန်မာနိုင်ငံသား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

 

 ၁၁-၁၂-၂၀၁၅ 

( ၂၂/၂၀၁၅) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 

၈ Myat Min Co., Ltd. ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မရမ်း 

ကုန်း မို န့ယ်၊ ၈-ရပ်ကွက်၊အမှတ် 

(၃)၊ အုတ်ပုံဆိပ်လမ်း၊ ေြမတိုင်း 

ရပ်ကွက် အမတှ်(၁၀)၊ ေြမကွက် 

အမှတ်၂/က၁ရှိေြမ(၁.၄၂၉)ဧက၊

Pullman Yangon Hotel 
အမည်ြဖင့် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ 
ဟိုတယ်ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်း 

ြမန်မာနိုင်ငံသား 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

 

 ၁၁-၁၂-၂၀၁၅ 

( ၂၂/၂၀၁၅) 

ကိမ်ေြမာက် 

ေကာ်မရှင် 

အစည်းအေဝး 
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စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က /လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ 

အမျိုးအစား 
ခငွ့်ြပုသည့်ေနရ့က် 

ေြမကွက်အမှတ်၂/က၂ ရှိ ေြမ 

(၀.၂၇၅)ဧကနှင့် ေြမကွက် 

အမှတ်၃/က ရှိေြမ (၁.၅၀၂)ဧက 

စုစုေပါင်းေြမ(၃.၂၀၆)ဧက 

မှတ်ချက် ၁။ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမအဆိုြပုလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ န့ှင့် လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပသ်ည့် 
ြပည်ေထာင်စု ဝန်ကီးဌာနများ/အဖွဲ အ့စည်းများမှ သေဘာထားမှတ်ချက်များ၊ စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအေပ  အေြခခံလျက် ေကာ်မရှင် 
အစည်းအေဝးမှ စစိစ်ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂။ ြမန်မာနိုင်ငံရငး်နှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင် ၂၂/၂၀၁၅ ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးက ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငနး်များမှ 
အလုပ်အကိုင် အခငွ့်အလမး် (၁၉၆၅) ခ ုဖန်တီးေပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။  


