ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် (၂၃/၂၀၁၆) ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝးမှ ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းစာရင်း
စဉ်
၁

၂

ကမ္ပဏီအမည်

တည် နရာ

က

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတ်ချက်

SMK Mingaladon

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊

CMP စနစ်ြဖင့် အထည်

ရာခိင်နန်းြပည့်

Company Limited

မဂလာဒ မို ့နယ်၊

ချုပ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း

နိင်ငြခား ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၁၇-၁၂-၂၀၁၆

(Korea)

မဂလာဒစက်မဇန်

လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်

Jerry Textile
Company Limited
(Hong Kong)

( ၂၃/၂၀၁၆)

အစည်းအ ဝး

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊

CMP စနစ်ြဖင့်

ရာခိင်နန်းြပည့်

လင်သာယာ မို ့နယ်၊

ဇာပန်းထည်များ၊

နိင်ငြခား ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၁၇-၁၂-၂၀၁၆

လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်

ရလင်ပန်းစက်မ မို ့

အထည်အလိပမ
် ျား၊

( ၂၃/၂၀၁၆)

အစည်းအ ဝး

ပနှပ
ိ ပ
် ါအထည်အလိပ၊်
ပန်းထိးြခင်း၊ အထည်ချုပ်
လပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်
ပစ္စည်းများထတ်
လပ်ြခင်းလပ်ငန်း
၃

Topline Global
Company Limited
(Taiwan)

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊

CMP စနစ်ြဖင့်

ရာခိင်နန်းြပည့်

လင်သာယာ မို ့နယ်၊

အတွင်းခအမျိုးမျိုး

နိင်ငြခား ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၁၇-၁၂-၂၀၁၆

လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်

ရလင်ပန်းစက်မ မို ့

ချုပ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း

( ၂၃/၂၀၁၆)

အစည်းအ ဝး

စဉ်
၄

ကမ္ပဏီအမည်
An & Brothers
Manufacturing
Company Limited

တည် နရာ
ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊
ရြပည်သာ မို ့နယ်၊

က

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
အမျိုးအစား

CMP စနစ်ြဖင့် အထည်

ရာခိင်နန်းြပည့်

ချုပ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း

နိင်ငြခား ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၁၇-၁၂-၂၀၁၆

လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်

ဝါးတရာစက်မ

၆

GMT Garment

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊

Factory Company

ရြပည်သာ မို ့နယ်၊

Limited (China)

စက်မဇန်အပိင်း - ၃

Global Paper
Holding Company

CMP စနစ်ြဖင့် အထည်

ဖက်စပ် နိင်ငြခား

ချုပ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း

မိတ္တ အာင် ကမ္ပဏီ
လီမတ
ိ က်

၁၇-၁၂-၂၀၁၆
အစည်းအ ဝး

စက္က ူလိပ်အမျိုးမျိုး

ဖက်စပ် နိင်ငြခား

ထန်းတပင် မို ့နယ်

ထတ်လပ်ြဖန် ့ြဖူး

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း

CMP စနစ်ြဖင့် Jacket,

ြမန်မာနိင်ငသားများ

ဒဂ မို ့သစ်( တာင်ပိင်း) မို ့နယ်၊

Shirt, Polo-Shirt နှင့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း

စက်မဇန်

Pants စသည့်

ချုပ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း

၁၇-၁၂-၂၀၁၆
အစည်းအ ဝး

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊

အဝတ်အထည်မျိုးစ

( ၂၃/၂၀၁၆)
ကာ်မရှင်

ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း

Kong)
၇

( ၂၃/၂၀၁၆)
ကာ်မရှင်

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊

Limited (Hong

( ၂၃/၂၀၁၆)

အစည်းအ ဝး

(Cambodia)
၅

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတ်ချက်

အမျိုးအစား

( ၂၃/၂၀၁၆)
၁၇-၁၂-၂၀၁၆
ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

စဉ်
၈

ကမ္ပဏီအမည်

တည် နရာ

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

ြမန်မာ မာ် တာ်ယာဉ်

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊

Coach Bus, City Bus

ြမန်မာနိင်ငသားများ

ကာ်ပိ ရးရှင်းအများ

ြမာက်ဥက္က လာ မို ့နယ်၊

မာ် တာ်ယာဉ်ကိယ်ထည်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း

နှင့် သက်ဆိင် သာ
ကမ္ပဏီ လီမတ
ိ က်

ရ ပါက်က
စက်မဇန်(၁၈)နှင့်
မဂလာဒ မို ့နယ်၊
ရန်ကန်စက်မဇန်

၉

က

Aurea Hotel &
Services Co., Ltd.

ထတ်လပ် တပ်ဆင်
ရာင်းချြခင်း(Body

Co., Ltd.

ပဲခူးတိင်း ဒသ ကီး၊ တာင်ငူ

B.O.T စနစ်ြဖင့် ဟိတယ်

ြမန်မာနိင်ငသားများ

ခရိင်၊ တာင်ငူ မို ့၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း

B.O.T စနစ်ြဖင့် ဟိတယ်

ြမန်မာနိင်ငသားများ

တာင် ကီးခရိင်၊ ပင်းတယ

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း

အမှတ် (၄၊၅၊၇) အကွကအ
် မှတ်
(၂၆-ဆင် ခါင်းအ ရှ ရပ်
့ )

ကာ်မရှင်

( ၂၃/၂၀၁၆)
၁၇-၁၂-၂၀၁၆
ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

ရှမ်းြပည်နယ်( တာင်ပိင်း)၊
မို ့နယ်၊ ဆင် ခါင်းရပ်၊ ဦးပိင်

၁၇-၁၂-၂၀၁၆

Building) လပ်ငန်း

ဦးပိင်အမှတ် ၆၊

Hlaing Htun Paing

( ၂၃/၂၀၁၆)

အစည်းအ ဝး

အကွကအ
် မှတ် (၁၁)စစ်ကွင်း၊

၁၀

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတ်ချက်

( ၂၃/၂၀၁၆)
၁၇-၁၂-၂၀၁၆
ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

စဉ်

ကမ္ပဏီအမည်

၁၁ အကွာပူရ ကမ္ပဏီ
လီမိတက်

က

တည် နရာ

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

လှကူး- ကွ ကီ
့ းကွငး် ၊

B.O.Tစနစ်ြဖင့်

ြမန်မာနိင်ငသားများ

ဦးပိင်အမှတ် (၆၅၊၆၆၊၇၄)၊

ချင်းတွင်းြမစ် ရတင်

ကွင်းအမှတ် (၆၇၉)၊

ရသန် ့စက်ရ

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း

ရး ကီးရပ်ကက
ွ ၊် မရွာ မို ့နယ်၊

တည် ဆာက် ပီး မရွာ မို ့

စစ်ကိင်းတိင်း ဒသ ကီး။

သး ရြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်း

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတ်ချက်
( ၂၃/၂၀၁၆)
၁၇-၁၂-၂၀၁၆
ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

လပ်ငန်း
မှတခ
် ျက်

၁။

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ အဆိြပုလပ်ငန်းများကိ

သက်ဆင်
ိ ရာ တိင်း ဒသ ကီး / ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့၊ လပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့်

ဝန် ကီးဌာနများ/အဖွဲ ့အစည်းများမှ သ ဘာထားမှတ်ချက်များ၊စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအ ပ

ြပည် ထာင်စ

အ ြခခလျက် ကာ်မရှင် အစည်းအ ဝးမှ

စိစစ်ခ ွင့်ြပုခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
၂။

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်

၂၃/၂၀၁၆

ကိမ် ြမာက်

အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်း ( ၅၀၈၈ ) ခ ဖန်တီး ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအ ဝးတွင်

ခွင့်ြပုခဲ့သည့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများမှ

