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ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် (၁၀/၂၀၁၇) ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝးမှ ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းစာရင်း
စဉ်
၁

ကမ္ပဏအ
ီ မည်

က

တည် နရာ

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတခ
် ျက်

Sunjin Livestock

ပဲခးူ တိင်း ဒသ ကီး၊ ပဲခးူ မို နယ်
့ ၊

မျိုး ကက် မွးြမူြခင်းနှင့်

ဖက်စပ် နိင်ငြခား

(၁၀/၂၀၁၇)

Company Limited

ထန်းပင် ချာင် ကျးရွာအပ်စ၊

ကက်များအား မွးဖက် ပး

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၁၁-၇-၂၀၁၇

အကွကအ
် မှတ်- ၁၁၆၀ /

(Contract Farming)

ကာ်မရှင်

ထန်းပင် ချာင်ကင
ွ း် ၊

စနစ်ြဖင့် ထတ်လပ်

အစည်းအ ဝး

ဦးပိင်အမှတ်- ၂၇ နှင့်

ရာင်းချြခင်း လပ်ငန်း

က

ဦးပိင်အမှတ်-၃၂
၂

၃

ြမတိင်း ရပ်ကက
ွ ် အမှတ်-၂/၂၊

ပစွန၊် ဂဏန်းကဲ့သိ ့ အခွမာ

ဖက်စပ် နိင်ငြခား

(၁၀/၂၀၁၇)

ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာနဝင်း၊

ရ န သတ္တ ဝါများ၊

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၁-၇-၂၀၁၇

ဘရင့် နာင် လမ်းမ ကီး၊

ခရများနှင့် ငါးများ

ကာ်မရှင်

အ နာက် ကို ့ကန်း၊ အင်းစိန်

တန်ဖိးြမင့်

အစည်းအ ဝး

မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး

ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း

Wealth Earth

ပဲခူးတိင်း ဒသ ကီး၊

CMP စနစ်ြဖင့်

ရာခိင်နန်းြပည့်

(၁၀/၂၀၁၇)

Knitting and

ပဲခူး မို နယ်
့

အဝတ်အထည် နှင့်

နိင်ငြခား ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၁-၇-၂၀၁၇

တွဲဖက်ပစ္စည်းများ

လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်

Golden Bay Limited

Fashion
Accessories
Manufacturing
Company Limited
(British Virgin
Islands)

ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း

အစည်းအ ဝး
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စဉ်
၄

ကမ္ပဏအ
ီ မည်

တည် နရာ

က

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတခ
် ျက်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

ပဲခူးတိင်း ဒသ ကီး၊

CMP စနစ်ြဖင့်

ရာခိင်နန်းြပည့်

(၁၀/၂၀၁၇)

ပဲခူး မို နယ်
့

အဝတ်အထည် နှင့်

နိင်ငြခား ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၁-၇-၂၀၁၇

Accessories

တွဲဖက်ပစ္စည်းများ

လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်

Manufacture

ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း

Shineland Woven
and Fashion

အစည်းအ ဝး

Company Limited
(Hong Kong)
၅

Belle Maison
Maple Company

ပဲခူးတိင်း ဒသ ကီး၊

CMP စနစ်ြဖင့် အထည်ချုပ်

ဖက်စပ်နင်
ိ ငြခား

(၁၀/၂၀၁၇)

ပဲခူး မို နယ်
့

လပ်ြခင်းလပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၁-၇-၂၀၁၇
ကာ်မရှင်

Limited

အစည်းအ ဝး

(Hong Kong)
၆

Myanmar-Korea
Cement Group

မွနြ် ပည်နယ်၊

ဘိလပ် ြမထတ်လပ်

ဖက်စပ်နင်
ိ ငြခား

(၁၀/၂၀၁၇)

ကျိုက်မ ရာ မို နယ်
့

ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၁-၇-၂၀၁၇
ကာ်မရှင်

Company Limited

အစည်းအ ဝး

(Korea)
၇

Aung Kan Bo
Motorcycle
Industrial
Company Limited
(China)

မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး၊

ဆိင်ကယ်နင
ှ ဆ
့် င်
ိ ကယ်အပိ

ဖက်စပ်နင်
ိ ငြခား

(၁၀/၂၀၁၇)

အမရပူရ မို ့နယ်

ပစ္စည်းများ ထတ်လပ်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၁-၇-၂၀၁၇

တပ်ဆင် ရာင်းချြခင်း

ကာ်မရှင်

လပ်ငန်း

အစည်းအ ဝး
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စဉ်
၈

ကမ္ပဏအ
ီ မည်

တည် နရာ

က

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

City-Glass

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး၊

မှန်အမျိုးမျိုးြပုြပင်

ဖက်စပ်နင်
ိ ငြခား

(၁၀/၂၀၁၇)

Technology

လင်သာယာ မို ့နယ်

ထတ်လပ် ရာင်းချြခင်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၁-၇-၂၀၁၇

Company Limited

လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်

(China)
၉

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတခ
် ျက်

Fortune

အစည်းအ ဝး
ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊မရမ်းကန်း Apartment, Apartment

ြမန်မာနိင်ငသားများ

(၁၀/၂၀၁၇)

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၁၁-၇-၂၀၁၇

International

မို နယ်
့ ၊ မင်းဓမ္မလမ်း၊

Villa, Office &

Limited.

ြမကွကအ
် မှတ် ၂၃၊ ၂၄

Shopping Complex

ကာ်မရှင်

များတည် ဆာက်၍

အစည်းအ ဝး

ြပန်လည်ငာှ းရမ်းြခင်း
လပ်ငန်း၊ (phase-1)
၁၀

Sakura
Construction
Group Co., Ltd.

မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး၊

B.O.T စနစ်ြဖင့် ဟိတယ်

ြမန်မာနိင်ငသားများ

(၁၀/၂၀၁၇)

မန္တ လး မို ၊့ ချမ်း အးသာဇ မို နယ်
့ ၊

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း၊

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၁၁-၇-၂၀၁၇

(၂၈)လမ်း၊ (၇၇နှင့် ၇၈)

ကာ်မရှင်

လမ်း ကား၊ ရဉ ဒါင်း

အစည်းအ ဝး

စာ ကည့်တိက် အ နာက်ဘက်ရိှ
ြမ ၀.၂၅၉၅ ဧက
၁၁

Hi Star Co., Ltd.

ပဲခးူ တိင်း ဒသ ကီး၊ တာင်ငခ
ူ ရိင်၊

B.O.T စနစ်ြဖင့် ခတ်မီ

ြမန်မာနိင်ငသားများ

(၁၀/၂၀၁၇)

ြဖူး မို နယ်
့ ၊ ရန်ကန်-

(၄)ထပ် စီးပွား ရး

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၁၁-၇-၂၀၁၇

မန္တ လးကားလမ်း၊

အ ဆာက်အဦ

ကာ်မရှင်

ြမကွကအ
် မှတ် ၂(က)၊

ဆာက်လပ်၍

အစည်းအ ဝး

ဦးပိင်အမှတ် ၁၄၇ ၊

ငှားရမ်းြခင်းဝန် ဆာင်မ
လပ်ငန်း၊

4

စဉ်

ကမ္ပဏအ
ီ မည်

၁၂

M-Development
Corporation
Co., Ltd.

၁၃

MSMP International
Co., Ltd.

တည် နရာ

က

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
အမျိုးအစား

မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး၊

B.O.Tစနစ်ြဖင်ခ
့ ျမ်းြမ

ြမန်မာနိင်ငသားများရင်း

(၁၀/၂၀၁၇)

ြပည် ကီးတခွန် မို နယ်
့
၇၄ လမ်းနှင့်

ရြပည် ခရီးသည်တင်

နှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၁၁-၇-၂၀၁၇

ကိလဘိ ြမာင်း ကား၊

ယာဉ်ရပ်နားစခန်း

ကာ်မရှင်

ဝသာလီဘရားလမ်း(A2) ၊

အဆင်ြ့ မင်တ
့ င်ြခင်း

အစည်းအ ဝး

သာယာဝတီမင်း ကီးလမ်း (A3)

တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်း

မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး၊

ဆိပခ
် တတားတည် ဆာက်

ဖက်စပ် နိင်ငြခား

(၁၀/၂၀၁၇)

ြမင်းြခခရိင်၊ ြမင်းြခ မို ့နယ်၊

ပီးအ ထွ ထွကန်ပစ္စညး်

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၁၁-၇-၂၀၁၇

ဆီမးီ ခ(ဧရာဝတီဆပ
ိ က
် မ်း ဒသ) တင် သဘာများဆိက်ကပ်၍

၁၄

Pearl Gabar Co.,
Ltd.

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတခ
် ျက်

အမျိုးအစား

ကာ်မရှင်

ကျးရွာအပ်စ၊ အကွကအ
် မှတ်

ကန်တင်ကန်ချဆိပက
် မ်း

အစည်းအ ဝး

P 2,P 7, P 11,

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း

မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး၊

နိင်ငတကာအဆင်မ
့ ဟ
ီ တယ်
ိ

ြမန်မာနိင်ငသားများ

(၁၀/၂၀၁၇)

ညာင်ဦးခရိင်၊ ညာင်ဦး

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၁၁-၇-၂၀၁၇

မို နယ်
့ ၊ တာင်ဘ ကျးရွာအပ်စ၊

ကာ်မရှင်

ကွငး် အမှတ် (၁၅၃၄)၊

အစည်းအ ဝး

ကျာက်စစ်ကန်ကင
ွ း် ၊
ဦးပိင်အမှတ် ၃၁/၄၊ ၃၁/၆နှင့်
၃၁/၇ ရှစ
ိ စ ပါင်း ြမ ဧရိယာ
(၁၁.၅၃) ဧက

5

စဉ်
၁၅

ကမ္ပဏအ
ီ မည်
Japan Inya
Investment Co., Ltd.

က

တည် နရာ

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတခ
် ျက်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊

Developing and

ဖက်စပ် နိင်ငြခား

(၁၀/၂၀၁၇)

မရမ်းကန်း မို နယ်
့ ၊ အမှတ်-၉၊

Leasing of Office

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၁၁-၇-၂၀၁၇

ကန်ရပ
ိ သ
် ာလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကက
ွ ၊်

Space and Service

ကာ်မရှင်

ြမကွက် အမှတ် ၂၄၊ ြမတိင်း

Apartment

အစည်းအ ဝး

ရပ်ကက
ွ အ
် မှတ် ၆၂ ကဘဲ၊့
၁၆

KajamaYankin PPP
Co., Ltd.

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊

Real Estate

ရန်ကင်း မို နယ်
့ ၊ ရန်ကင်းလမ်းနှင့် Development Phase 1

ရာခိင်နန်းြပည့်

(၁၀/၂၀၁၇)

နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၁-၇-၂၀၁၇

ဆရာစလမ်း ထာင်၊့ ြမကွက်

ကာ်မရှင်

အမှတ် ၃၄ အ + ၃၅ စီ ၊ ၂ အ
၂

အစည်းအ ဝး

၃

+၁ စီ+၁ ဘီ + ၁ အ + ၃၆ စီ
၁၇

China Uniom (Mya)

ြမန်မာနိင်ငတစ်ဝန်း

Operation Co., Ltd.

Communication

ရာခိင်နန်းြပည့်

(၁၀/၂၀၁၇)

Technology Related

နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၁-၇-၂၀၁၇

Services

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

၁၈

Myanmar agro
Exchange Public
Limited.

လယ်ယာထွက်ကန်

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊

် င်
ိ ရာ
အင်းစိန် မို နယ်
့ ၊ ြမတိင်းရပ်ကက
ွ ် လက်ကား ဈးကွကဆ

ြမန်မာနိင်ငသားများ

(၁၀/၂၀၁၇)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၁-၇-၂၀၁၇

၄၀၃၊ တညင်းကန်းရပ်ကက
ွ ၊်

အ ြခခအ ဆာက်အအများ

ကာ်မရှင်

ပလဲလမ်းနှင့် ရြပည်သာ

တည် ထာင်ြခင်းလပ်ငန်း

အစည်းအ ဝး

တတားလမ်း ထာင်၊့

၁

ြမကွကအ
် မှတ၊် ၃၄/ခ၊ ၃၄/ခ ၊
၂

၃၄ ခ ၊ ရှိ ြမဧရိယာ ၈၂.၇၈ ဧက

အပိင်း(၁)
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စဉ်

ကမ္ပဏအ
ီ မည်

၁၉ Paradiso Cinemas
Co., Ltd.

တည် နရာ

က

/လပ်ငန်း

အမျိုးအစား

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
အမျိုးအစား

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတခ
် ျက်

ဦးပိင်အမှတ(် ၉၁၅/။)၊ (၉၄၇/။) ၊

ရပ်ရင
ှ ရ
် များ ဆာက်လပ်ြခင်း

ဖက်စပ်နိင်ငြခား

(၁၀/၂၀၁၇)

အကွက် အမှတ်(၂၈၈/ခ)၊

နှငရ
့် ပ်ရင
ှ ြ် ပသြခင်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၁-၇-၂၀၁၇

အမှတ်-၂ ဗိလ် တဇရပ်ကွက်၊

လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

မတ္တ ရာ မို ့နယ်၊ မန္တ လး
တိင်း ဒသ ကီး
၂၀ Paradiso Cinemas
Co., Ltd.

ဦးပိင်အမှတ်(၇၃)၊

ရပ်ရင
ှ ရ
် များ ဆာက်လပ်ြခင်း

ဖက်စပ်နိင်ငြခား

(၁၀/၂၀၁၇)

ြမကွက်အမှတ်-၁၁၈၀၊

နှငရ
့် ပ်ရင
ှ ြ် ပသြခင်းလပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၁-၇-၂၀၁၇

သင်ပန်းကန်းရပ်ကွက်၊

ကာ်မရှင်

ရမည်းသင်း မို ့နယ်၊

အစည်းအ ဝး

ရမည်းသင်းခရိင်၊
မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး
၂၁

ဦးပိင်အမှတ် ၂၀/ခ၊ ၂၁/က၊

Conducting services,

ဖက်စပ်နိင်ငြခား

(၁၀/၂၀၁၇)

(Myanmar) Co.,

မိး ကာင်းကွငး် ၊ ကွငး် အမှတ်

studies, engineering,

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၁-၇-၂၀၁၇

Ltd.

၆၆၈၊ ညာင်သးပင် ကျးရွာ

lifting and relocation of

ကာ်မရှင်

အပ်စ၊ သန်လျင် မို ့နယ်၊

infrastructure components

အစည်းအ ဝး

Silamas

တာင်ပင်
ိ းခရိင်၊ ရန်ကန်
တိင်း ဒသ ကီး
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စဉ်

ကမ္ပဏအ
ီ မည်

၂၂

MOSB Limited

တည် နရာ

က

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတခ
် ျက်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

မွန်ြပည်နယ်၊ မာ်လ မိုင်ခရိင်၊

ဆိပ်ကမ်းတစ်ခ

ဖက်စပ် နိင်ငြခား

(၁၀/၂၀၁၇)

မဒ မို ့နယ်၊

တည် ဆာက်၍ ကမ်းလွန်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၁-၇-၂၀၁၇

ဝဲကလိ ကျးရွာအပ်စ၊

ကာ်မရှင်

ရနလပ်ငန်းများသိ ့

ကာ့ ထာကွင်း၊

ဒီဇယ်နှင့်အြခားလပ်ငန်း

ကွင်းအမှတ(် ၉၀၂)

သးပစ္စည်းများ

အစည်းအ ဝး

ြဖန် ့ြဖူးပိ ့ ဆာင်
မည့်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း
၂၃

ရ တာင်ဘိလပ် ြမ

တစ် န ့လ င်တန် ၄၀၀၀ ကျ

ဖက်စပ်နင်
ိ ငြခား

(၁၀/၂၀၁၇)

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၁-၇-၂၀၁၇

ကမ္ပဏီ လီမတ
ိ က်

ဘိလပ် ြမ ထတ်လပ်ြခင်းနှင့်

၂၇၊ ကူြပင် ကိုးဝိင်း၊

(Shwe Taung

ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်း လပ်ငန်း

မိတ္ထလ
ီ ာခရိင်၊

ကာ်မရှင်

သာစည် မို ့နယ်၊

အစည်းအ ဝး

Cement Company

မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး

Limited)
၂၄

ကွငး် အမှတ်-၁၄၊ ၁၅၊ ၂၆၊

ြမကွကအ
် မှတ်(၆၃)၊

ဘီယာထတ်လပ်ြခင်း

ဖက်စပ်နိင်ငြခားရင်းနှီး

(၁၀/၂၀၁၇)

Yar Industrial

ြမတိင်းရပ်ကက
ွ အ
် မှတ် (၁၄)၊

လပ်ငန်း

ြမုပ်နှမလပ်ငန်း

၁၁-၇-၂၀၁၇

Production &

ရသလွင် စက်မဇန်၊

ကာ်မရှင်

လင်သာယာ မို ့နယ်၊

အစည်းအ ဝး

Than Lwin Aye

Construction Co.,
Ltd.

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး
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မှတခ
် ျက် ၁။

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမအဆိ
ှ
ြပုလပ်ငန်းများကိ သက်ဆင်
ိ ရာ တိင်း ဒသ ကီး / ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့၊ လပ်ငန်းနှငဆ
့် က်စပ်သည့် ြပည် ထာင်စ ဝန် ကီး
ဌာနများ/အဖွဲ ့အစည်းများမှ သ ဘာထားမှတ်ချက်များ၊ စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအ ပ အ ြခခလျက်

ကာ်မရှင် အစည်းအ ဝးမှ စိစစ်

ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
၂။

ြမန်မာနိ င်င ရင်းနှီးြမုပ်နှ မ ကာ်မရှင် ၁၀ /၂၀၁၇

ကိမ် ြမာက် အစည်းအ ဝးတွင်ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှ မလပ်ငန်းများမှ

အလပ်အကိ င် အခွင့်အလမ်း( ၄၅၃၅)ခ ဖန်တီး ပးနိ င်ခဲ့ပါသည်။

