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  ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရငှ ်(၇/၂၀၁၇)ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝးမ ှခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပန်ှမလပ်ငန်းစာရငး် 

စဉ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပန်ှမ 

အမျို းအစား 

ခငွ့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက ်

၁ Lluvia Limited ြမကွက်အမှတ် -(၁၆၅၊၁၆၆)၊  

ရန်ကန်စက်မဇန်၊ 

ြမာက်ဥက္ကလာပ မို န့ယ်၊ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

ဂျုမန်က့ိ အ ြခခသည့် 

စား သာက်ကန်များ 

(ဘီစကစ်၊ ဂရက်ကာ၊ 

ဆန်းဒဝစ်ချ် နှင့် 

ကွတ်ကီးစသည့်)   

ထတ်လပ်ြခင်း နှင့် 

ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချြခင်း 

လပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငနး် 

( ၇/၂၀၁၇)      

၂၈-၄-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

၂ Timberland 

Plantation 

Investment Co.,Ltd. 

တင်ဒါလပ်ကွက်အမှတ ်(၆၉)၊ 

အကွက်အမှတ်-(၄၄၊ ၄၅၊ ၄၆၊ 

၅၁၊ ၅၄) ကျာက် ချာင်းကီး 

ကို းဝိင်း၊ ပသမိ် မိုန့ယ်၊ ပသိမ် 

ခရိင်နှင့် တင်ဒါလပ်ကွက်အမှတ ်

၇၇၊ အကွက်အမှတ်-(၂၇၊ ၂၈၊ 

၃၀၊ ၃၁၊ ၃၂)၊ ကျာက် ချာင်း 

အ ကးရှား (မန်ဂျန်ရှား)၊ 

အ ကးရှား ( အာ်ရီရှား)နငှ့်

ယမ နသစ်များ 

စိက်ပျို းထတ်လပ်ြခင်းနှင့် 

ရာင်းချြခင်းလပ်ငနး် 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း 

( ၇/၂၀၁၇)      

၂၈-၄-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
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စဉ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပန်ှမ 

အမျို းအစား 

ခငွ့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက ်

ကီး ကိုးဝိင်း၊ သာ ပါင်း မို န့ယ်၊ 

ပသိမ်ခရိင်၊ 

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး 

၃ အယ်(လ်) အင်(န)် ဇက် 

မရငး်(န)်ပ ရာဒတ် 

(ထ်စ)် လီမိတက ်

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ဒဂဆိပ်ကမ်း မို န့ယ်၊ 

စက်မဇန်(၁)၊ ြမကွက်အမှတ်-

၂၀၃၊ ၂၀၆ 

Normal System နှင့် 

Contract Processing 

System စနစ် (၂)မျိုးြဖင် ့

ရချို ၊ ရငန ်ငါး၊ ပစွန ်

ြပုြပင်ထတ်လပ်ြခင်းနှင့် 

ရာင်းချြခင်းလပ်ငနး် 

ြမနမ်ာနိင်ငသားများ 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၇/၂၀၁၇)      

၂၈-၄-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၄ ဝိင်ဝင်း ဆီးဖ(ဒ်) 

လီမိတက်  

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

လင်သာယာမို န့ယ်၊ 

ငွပင်လယ်စက်မဇန်၊ 

ြမတိင်းရပ်ကွက် အမှတ်-၂၄၊ 

ြမကွက်အမှတ်-၇၃၊ ၇၅ 

Contract Processing နှင့်

Normal System 

စနစ်(၂)မျို း ြဖင့် 

ရချို၊ ရငန် ငါး၊ ပစွန် 

ြပုြပင်ထတ်လပ်ြခင်းနှင့် 

ရာင်းချြခင်းလပ်ငနး် 

ြမနမ်ာနိင်ငသားများ 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၇/၂၀၁၇)      

၂၈-၄-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
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စဉ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပန်ှမ 

အမျို းအစား 

ခငွ့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက ်

၅ ရှမး်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 

ကမ္ပဏီလီမိတက ် 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

လင်သာယာမို န့ယ်၊ 

ရလင်ပန်းစက်မဇန်၊ 

ြမတိင်းရပ်ကွက်အမတှ-် 

(ရလပ-၂၅)၊ ြမကွက် အမှတ်-

(၄၁၃) 

Normal စနစ်ြဖင့် 

တန်ဘိးြမင့် ရချို၊ ရငန် 

ငါး၊ ပစွန ်

ြပုြပင်ထတ်လပ်ြခင်းနှင့် 

ရာငး်ချြခငး် လပ်ငန်း 

ြမနမ်ာနိင်ငသားများ 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၇/၂၀၁၇)      

၂၈-၄-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၆ Pacific & 

Komycon 

International Steel  

Company Limited  

(Korea) 

ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၊ ပဲခူး မိုန့ယ် စတီး(လ်)ပစ္စည်းများအား 

ဖန်တီးြပုလပ် ပီးထတ်လပ် 

ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၇/၂၀၁၇)      

၂၈-၄-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၇ Hai Nam 

Switchboard 

Manufacture 

Company Limited  

(Vietnam) 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ရန်ကန် တာင်ပိင်းခရိင်၊ 

သန်လျင် မို န့ယ် 

လပ်စစ်ပင်မထိန်းချုပ် 

ခလတ်ခများ 

ထတ်လပ် ရာင်းချြခင်း 

လပ်ငန်း 

ရာခိင်နန်းြပည့် 

နိင်ငြခား ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

လပင်နး်  

( ၇/၂၀၁၇)      

၂၈-၄-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
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စဉ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပန်ှမ 

အမျို းအစား 

ခငွ့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက ်

၈ Daibochi Packaging 

(Myanmar) 

Company Limited 

 (Malaysia) 

ရန်ကနတ်ိင်း ဒသကီး၊  

လင်သာယာ မိုန့ယ် 

အစားအ သာက်၊ လူသးကန်

ပစ္စည်းနှင် ့စက်မကန်ပစ္စည်း 

များအတွက ်ထပ်ပိးပစ္စည်း 

အမျိုးမျိုးထတ်လပ်ြခင်း 

လပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၇/၂၀၁၇)      

၂၈-၄-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၉ Unilever EAC 

Myanmar 

Company Limited    

(The Netherlands) 

မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊  

ြပည်ကီးတခွန် မိုန့ယ် 

Manufacturing, 

Marketing and 

Distribution of Home 

Care and Personal Care 

Products 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၇/၂၀၁၇)      

၂၈-၄-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၁၀ Unilever EAC 

Myanmar 

Company Limited    

 (The Netherlands) 

ရန်ကနတ်ိင်း ဒသကီး၊  

လင်သာယာ မိုန့ယ် 

Manufacturing, 

Marketing and 

Distribution of Home 

Care and Personal Care 

Products 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၇/၂၀၁၇)      

၂၈-၄-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
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စဉ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပန်ှမ 

အမျို းအစား 

ခငွ့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက ်

၁၁ ြမစ်ကားရိးမ 

ရာင်းဝယ် ရးကမ္ပဏီ 

လီမိတက်  

(Delta Yoma 

Trading Company 

Limited) 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ရြပည်သာ မို န့ယ ်

ြပည်တွင်းမှ ချည် ပါင်းသား 

များကိ ကန်ကမ်းအြဖစ် 

အသးြပု ပီး ခတ် ပ  

Design မျို းစ စက်ပန်းထိး၍ 

ထတ်လပ် ရာင်းချြခငး် 

လပ်ငန်း 

ြမန်မာနိင်င သားများ 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငနး် 

( ၇/၂၀၁၇)      

၂၈-၄-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
 

၁၂ Hlaine Tet Group 

Limited.   

 

ြမကွက်အမှတ် ၁၈/ခ ၊ ြမတိင်း 

ရပ်ကွက် အမှတ် -၁၇ / သမိင်း 

ကျို က်ဝိင်းဘရားလမ်း၊ မရမ်းကန်း

မိုန့ယ်၊  ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး။

ဟိတယ်ဝန် ဆာင်မ 

လပ်ငန်း 

 

ြမန်မာနိင်ငသားများ  
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၇/၂၀၁၇)      

၂၈-၄-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၁၃ Breeze Wind 

Company Limited.  

 

အကွက်အမှတ်(၇၈၁)၊ 

ဦးပိင်အမှတ် -၂(က)၊ 

ြပည်ကီးမျက်မှန်ရပ်ကွက်၊  

ချမ်း အး သာစမိုန့ယ်၊ 

မန္တ လးတိင်း ဒသကီး။ 

ဟိတယ်ဝန် ဆာင်မ 

လပ်ငန်း 

 

ြမနမ်ာနိင်င သားများ  
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၇/၂၀၁၇)      

၂၈-၄-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
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စဉ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပန်ှမ 

အမျို းအစား 

ခငွ့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက ်

၁၄ Amara 

Communications 

Company Limited. 

 

ကချင်ြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ်၊

ချင်းြပည်နယ်၊ ရခိင်ြပည်နယ်၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်၊ 

စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး၊ 

မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊  

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးနှင့် 

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး များရှိ 

မိုမ့ျား 

ကွန်ရက်အ ထာက်အကူြပု 

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း၊ 

အင်တာနက် 

အချက်အလက်နှင့် 

ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မ 

လပ်ငန်းများ 

 

ြမနမ်ာနိင်င သားများ  

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၇/၂၀၁၇)      

၂၈-၄-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး  

၁၅ Forward May Co., 

Ltd. 

 

ဦးပိင်အမှတ် -(၁၃-ခ/၂)၊ 

ကွင်းအမည် (က ပါက်ကီး )၊ 

ကွင်းအမှတ်  (၁၄၃၈) 

ပလင်း ကျးရွာအပ်စ၊  

ညာင်ဦး မိုန့ယ်၊ ညာင်ဦးခရိင်၊ 

မန္တ လးတိင်း ဒသကီး။ 

နိင်ငတကာအဆင့်မီ 

ဟိတယ် အ ဆာက်အဦများ 

တည် ဆာက်၍ ဟိတယ် 

ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်း 

 

ြမနမ်ာနိင်င သားများ  

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၇/၂၀၁၇)      

၂၈-၄-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၁၆ Loi Seng Kham 

Co., Ltd. 

ြမတိင်းရပ်ကွက် အမှတ်(၂ အီး )၊

ြမကွက်အမှတ် ၄၀၆ အ/၄ ဘီ ၊ 

L.S.K Building 

အမည်ြဖင့် 

ြမနမ်ာနိင်င သားများ  

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၇/၂၀၁၇)      

၂၈-၄-၂၀၁၇ 
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စဉ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပန်ှမ 

အမျို းအစား 

ခငွ့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက ်

 ြမတိင်းရပ်ကွက် အမှတ်(၂ အီး )၊

ြမကွက်အမှတ် ၄၀၆ စီ/၁ ၊ 

(ကိယ်ပိင် ြမ)၊ အမှတ်(၂၇)၊ 

ရဂတိင်လမ်း၊ ရဂတိင်အလယ် 

ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်း မိုန့ယ်၊ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

 

နိင်ငတကာအဆင့်မီ 

ရးခန်းနှင့် လူ နအိမ်ခန်း 

အ ဆာက်အအ 

ဆာက်လပ်၍ ငှားရမ်းြခင်း 

ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်း 

 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

၁၇ SNG Myanmar 

Limited. 

 

အမှတ် (၅၉၅)၊  လမ်း ၈၀ ကား ၊  

၂၇ x ၂၈ လမ်း ချမ်း အးသာစ 

အ ရှ  ့ရပ်ကွက်၊ ချမ်း အးသာစ 

မိုန့ယ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊ 

၁၆ ထပ်ပါ  အဆင့်ြမင့် 

ဈးဝယ် စင်တာနှင့် 

စီးပွား ရး လပ်ငန်း များ 

ဆာင်ရွက်ရန် နိင်ငတကာ 

အဆင့်မီရးခန်း 

တည် ဆာက်၍ 

ငှားရမ်းြခင်းနှင့် 

ဆိင်ခန်းများ ငှားရမ်းြခင်း 

လပ်ငန်း 

ြမနမ်ာနိင်င သားများ  
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၇/၂၀၁၇)      

၂၈-၄-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
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စဉ် ကမ္ပဏီအမည ် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 

ရင်းနှီးြမုပန်ှမ 

အမျို းအစား 

ခငွ့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက ်

၁၈ Myanmar Kong 

Hua Company 

Limited. 

 

ြမကွက်အမှတ် ၃၇၊ 

ကရပ် ကျးရွာ အပ်စ ၊ 

ကျာက်တန်း မိုန့ယ်၊ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

International  Port 

တည် ဆာက်ြခင်းလပ်ငန်း 

ဖက်စပ ်နိင်ငြခား   
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၇/၂၀၁၇)      

၂၈-၄-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၁၉  Nippon Sanshikai 

Medical Services 

Center Company 

Limited  

 

 

ြမကွက်အမှတ်- ၂ ၊  

ြမတိင်းရပ်ကွက်     အမတှ်-

၃၅/ဘ)၊ အမှတ်အီး/၂ ၊ 

တက္က သိလ်ရိပ်မွန(်၂)လမ်း၊ 

ဗဟန်း မို န့ယ်၊ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

Private Medical Clinic 

and Diagnosis Services 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား   

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၇/၂၀၁၇)      

၂၈-၄-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 

 

၂၀ ဂရိတ် ဟာ်ခမ်းအများ

ပိင် ကမ္ပဏီလီမိတက ် 

ရှမ်းြပည်နယ်( ြမာက ်ပိင်း)၊ 
မူဆယ်ခရိင်၊ မူဆယ်မို န့ယ်၊ 
စယ်လန် ့ ကျးရွာနှင့် မန်မ့ိင် 
ကျးရွာအပ်စ ရှိ ြမ ၁၇၉.၀၀ 

ဧက 

B.O.Tစနစ်ြဖင့် (၂၀) 
မဂ္ဂါဝပ် 

နမ့် ပ ရအားလပ်စစ်စက်
ရတည် ဆာက်၍ 
လပ်စစ်ဓာတ်အား 

ထတ်လပ ်
ရာင်းချြခင်းလပ်ငနး် 

ြမနမ်ာနိင်ငသားများ 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

( ၇/၂၀၁၇)      

၂၈-၄-၂၀၁၇ 

ကာ်မရှင ်

အစည်းအ ဝး 
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မှတ်ချက် ၁။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမအဆိြပုလပ်ငန်းများကိ သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီး / ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ၊့ လပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် ြပည် ထာင်စ 

ဝန် ကီးဌာနများ/အဖွဲ အ့စည်းများမှ သ ဘာထားမှတ်ချက်များ၊ စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအ ပ အ ြခခလျက် ကာ်မရှင် အစည်း 

အ ဝးမှ စိစစ်ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂။ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် ၇ /၂၀၁၇ ကိမ် ြမာက် အစည်းအ ဝးတွင် ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း 

များမှ အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်း(  ၃၄၂၄ )ခ ဖန်တီး ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 


