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ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် (၈/၂၀၁၇) ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝးမှ ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းစာရင်း
စဉ်
၁

ကမ္ပဏီအမည်
GAC (Myanmar)
Limited

တည် နရာ
မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး၊
ြပင်ဦးလွငခ
် ရိင်၊ ြပင်ဦးလွင်
မို ့နယ်

က

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
အမျိုးအစား

အာ ရဗီးကား ကာ်ဖီ စ့

ဖက်စပ်နိင်ငြခား

( ၈/၂၀၁၇)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း

၁၉-၅-၂၀၁၇

နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်

ကာ်မရှင်

မျိုး စ့များ ထတ်လပ်

အစည်းအ ဝး

ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း
၂

Myanmar VB
Company Limited

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး၊
ဒဂ မို ့သစ်ဆိပ်ကမ်း မို ့နယ်၊
စက်မဇန်(၂)

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတ်ချက်

အမျိုးအစား

အသင့်စားသးနိင် သာ
ဆီရီယလ်မစ်၊ ကာ်ဖီမစ်၊

ဖက်စပ်နိင်ငြခားရင်းနှီး

( ၈/၂၀၁၇)

ြမုပ်နှမ လပ်ငန်း

၁၉-၅-၂၀၁၇
ကာ်မရှင်

တီးမစ်၊ ဆီရီယလ်

အစည်းအ ဝး

အ ချာင်း၊
ဆီရီယလ်ဖလိပ်များကိ
ထတ်လပ်ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချ
ြခင်းလပ်ငန်း
၃

Golden Cashew
Co.,Ltd.
( ရသီဟိဠ် ကမ္ပဏီ
လီမတ
ိ က်)

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး၊
လင်သာယာ မို ့နယ်

သီဟဠ်
ိ စ့များ အ ရာင်နင
ှ ့်
အရွယအ
် စားခွြဲ ခား၍
ထပ်ပးြခင်
ိ း နှင့် ရာင်းချြခင်း
လပ်ငန်း

ြမန်မာနိင်ငသား

( ၈/၂၀၁၇)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း

၁၉-၅-၂၀၁၇
ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး
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စဉ်
၄

ကမ္ပဏီအမည်
Asia Hline Kyaw
Family Co.,Ltd.

တည် နရာ
မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး၊
ြပည် ကီးတခွန် မို ့နယ်

(အာရှလင်း ကျာ်မိသား

က

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
အမျိုးအစား

ပဲမျိုးစသန် ့စင် ကိတ်ခွဲြခင်း

ြမန်မာနိင်ငသား

( ၈/၂၀၁၇)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း

၁၉-၅-၂၀၁၇

နှင့် ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

စ ကမ္ပဏီ လီမိတက်)
၅

Mizi Bags
Company Limited

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး

CMP စနစ်ြဖင့်

ရာခိင်နန်းြပည့်

( ၈/၂၀၁၇)

လှည်းကူး မို ့နယ်

အိတ်အမျိုးမျိုး

နိင်ငြခား ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၉-၅-၂၀၁၇

ချုပ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း

လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်

(Brunei

အစည်းအ ဝး

Darussalam)
၆

Soleil

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတ်ချက်

အမျိုးအစား

Ribbon

Limited

ပဲခူးတိင်း ဒသ ကီး၊

CMP စနစ်ြဖင့် ဖဲ ကိုးများ၊

ရာခိင်နန်းြပည့်

( ၈/၂၀၁၇)

ပဲခးူ မို ့နယ်

ဖဲပင
ွ ့်များနှင့် ဖဲနင
ှ း်

နိင်ငြခား ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၉-၅-၂၀၁၇

ဆီပွင့်များ၊ အိတ်ငယ်များ၊

လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်

(Hong Kong)

အစည်းအ ဝး

ချိတ်ပါ သာ ကိုးများနှင့်
မ ာ့ ကိုးကွင်းများ
ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း
၇

Newtop Lotus
Company Limited
(China)

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး၊

CMP စနစ်ြဖင့် အထည်ချုပ်

ဖက်စပ်နိင်ငြခား

( ၈/၂၀၁၇)

လင်သာယာ မို ့နယ်

လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၉-၅-၂၀၁၇
ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး
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စဉ်

ကမ္ပဏီအမည်

တည် နရာ

၈

Seduno (Myanmar)
Knitted Company

က

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
အမျိုးအစား

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး၊

CMP စနစ်ြဖင့်

ရာခိင်နန်းြပည့်

( ၈/၂၀၁၇)

လင်သာယာ မို ့နယ်

အထည်ချုပ်လပ်ြခင်း

နိင်ငြခား ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၉-၅-၂၀၁၇

လပ်ငန်း

လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်

Limited

အစည်းအ ဝး

(Hong Kong)
၉

Myanmar DecoTBSP Special

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတ်ချက်

အမျိုးအစား

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး၊

ငွစစာအပ်၊ ချက်စာ

ဖက်စပ်နိင်ငြခား

( ၈/၂၀၁၇)

လင်သာယာ မို ့နယ်

အပ်များ ထတ်လပ်ြခင်းနှင့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၉-၅-၂၀၁၇

Products Company
Limited

ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်း

ကာ်မရှင်

လပ်ငန်း

အစည်းအ ဝး

(Thai)
၁၀

CP Motor

မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး၊

မာ် တာ်ဆိင်ကယ်

ရာခိင်နန်းြပည့်

( ၈/၂၀၁၇)

Myanmar

ြပည် ကီးတခွန် မို ့နယ်

ထတ်လပ် ရာင်းချြခင်း

နိင်ငြခား ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၉-၅-၂၀၁၇

လပ်ငန်း

လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်

Company Limited

အစည်းအ ဝး

(Bristish Virgin
Islands)
၁၁

Kamax Group
Myanmar
Company Limited
(China)

မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး၊

မာ် တာ်ဆိင်ကယ်

ဖက်စပ်နိင်ငြခား

( ၈/၂၀၁၇)

ြပည် ကီးတခွန် မို ့နယ်

ထတ်လပ် ရာင်းချြခင်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၉-၅-၂၀၁၇

လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး
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စဉ်
၁၂

ကမ္ပဏီအမည်

တည် နရာ

က

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတ်ချက်

Polysack Kyaukse

မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး၊

ပလတ်စတစ်ရက်ထည်

ဖက်စပ်နိင်ငြခား

( ၈/၂၀၁၇)

Company Limited

ကျာက်ဆည် မို ့နယ်

အိတ်အမျိုးမျိုးထတ်လပ်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၉-၅-၂၀၁၇
ကာ်မရှင်

ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း

(Thai)

အစည်းအ ဝး
၁၃

မီဂျမ်းအြပည်ြပည်ဆိင်
ရာ အိမ် ဆာက်

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး၊

လ ပ်စစ်ဝါယာ ကိုးထတ်လပ်

ြမန်မာနိင်င သားများ

( ၈/၂၀၁၇)

လင်သာယာ မို ့နယ်

ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း

၁၉-၅-၂၀၁၇
ကာ်မရှင်

ပစ္စည်းများ

အစည်းအ ဝး

ကမ္ပဏီလီမိတက်
(Maijiang
International
Building Material
Company Limited)
၁၄

ြမင့်ြမတ် ကျာ် စက်မ
လက်မ
ကမ္ပဏီလီမိတက်
(Myint Myat
Kyaww Industry
Company Limited)

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး၊
ရြပည်သာ မို ့နယ်

စတီးနှင့်အိပ်(ချ်)ဘင်းမ်း

ြမန်မာနိင်င သားများ

( ၈/၂၀၁၇)

များကိအသးြပုထတ်လပ်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း

၁၉-၅-၂၀၁၇

ထား သာ ဆာက်လပ် ရး

ကာ်မရှင်

လပ်ငန်းသးပစ္စည်းများ

အစည်းအ ဝး

ထတ်လပ် ရာင်းချ
ြခင်းလပ်ငန်း
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စဉ်
၁၅

ကမ္ပဏီအမည်
Red Roof
Investment

တည် နရာ

က

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
အမျိုးအစား

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး

Construction ,

ဖက်စပ်

( ၈/၂၀၁၇)

လမ်းမ တာ် မို ့နယ်

Operation and Leasing

နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၉-၅-၂၀၁၇
ကာ်မရှင်

of Residence

Development

အစည်းအ ဝး

Company Limited.
၁၆

Space World
Teleinfra Myanmar

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး

Telecom and Power

ရာခိင်နန်းြပည့်

ရန်ကင်း မို ့နယ်

Installation and

နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမ

maintenance services

Co., Ltd.
၁၇

Sagaing Tainhong
Co., Ltd.

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတ်ချက်

အမျိုးအစား

( ၈/၂၀၁၇)
၁၉-၅-၂၀၁၇
ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

စစ်ကိင်းတိင်း ဒသ ကီး

PVC ဖးအပ်ထား သာ

ရာခိင်နန်းြပည့် နိင်ငြခား

( ၈/၂၀၁၇)

စစ်ကိင်း မို ့နယ်

ပလပ်စတစ်အမိးြပားများ၊

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၉-၅-၂၀၁၇

စတီးပိက်ြဖင့် ဒီဇိင်းစ

ကာ်မရှင်

အိမ်သးပစ္စည်းများ

အစည်းအ ဝး

ထတ်လပ်၊ ရာင်းချြခင်း နှင့်
တပ်ဆင် ပးသည့်
ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း
၁၈

DHL Supply Chain
Myanmar Ltd.

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊ မဂလာ

Supply Chain

ရာခိင်နန်းြပည့် နိင်ငြခား

( ၈/၂၀၁၇)

ဒ မို ့နယ်၊ ရန်ကန်စက်မဇန်

Management, Logistics

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၉-၅-၂၀၁၇

and

ကာ်မရှင်

Warehousing Services

အစည်းအ ဝး
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စဉ်

ကမ္ပဏီအမည်

၁၉

အက်(စ်) အိင် အမ်
ကမ္ပဏီ လီမိတက်

တည် နရာ

က

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတ်ချက်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

ဧရာဝတီတိင်း ဒသ ကီး

ဆိပ်ကမ်းနှင့် သိ လှာင်

ြမန်မာနိင်င သားရင်းနှီး

( ၈/၂၀၁၇)

ပသိမခ
် ရိင်၊ ငပ တာ မို ့နယ်၊

ရများ တည် ဆာက် ပီး

ြမုပ်နှမ

၁၉-၅-၂၀၁၇

ကမ်းလွန် ရနတွင်းများတွင်

ကာ်မရှင်

လိအပ် သာ

အစည်းအ ဝး

ဝန် ဆာင်မများကိ
ထာက်ပ့ြခင်းလပ်ငန်း
၂၀

Myint & Associates
Offshore Supply

ဧရာဝတီတိင်း ဒသ ကီး၊

ကမ်းလွန် ရနတွင်းများ

ြမန်မာနိင်ငသား

( ၈/၂၀၁၇)

ငပ တာ မို ့နယ်၊ ပသိမ်ခရိင်

အတွက်ကမ်းလွန် ထာက်ပ့

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၉-၅-၂၀၁၇

Base Limited

ရး အ ြခစိက်စခန်း

ကာ်မရှင်

တည် ဆာက် ပီး

အစည်းအ ဝး

လိအပ် သာ ၀န် ဆာင်မများ
ဆာင်ရွက်ြခင်း လပ်ငန်း
၂၁

Y Complex
Company Limited.

ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး၊
ဒဂုံြမို့နယ်

Construction and
Leasing of Hotel, Office
and Shopping Complex

ဖက်စပ် နိုင်ငံ ြခား
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု

( ၈/၂၀၁၇)
၁၉-၅-၂၀၁၇
ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

7

မှတ်ချက် ၁။

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမအဆိ
ှ
ြပုလပ်ငန်းများကိ သက်ဆင်
ိ ရာ တိင်း ဒသ ကီး / ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့၊ လပ်ငန်းနှငဆ
့် က်စပ်သည့် ြပည် ထာင်စ
ဝန် ကီးဌာနများ/အဖွဲ ့အစည်းများမှ သ ဘာထားမှတ်ချက်များ၊ စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအ ပ အ ြခခလျက် ကာ်မရှင် အစည်းအ ဝးမှ
စိစစ်ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

၂။

ြမန်မာနိ င်င ရင်းနှီးြမုပ်နှ မ ကာ်မရှင် ၈ /၂၀၁၇ ကိမ် ြမာက် အစည်းအ ဝးတွင် ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှ မလပ်ငန်း များမှ
အလပ်အကိ င် အခွင့်အလမ်း( ၅၇၇၇ )ခ ဖန်တီး ပးနိ င်ခဲ့ပါသည်။

