
 

ြမနမ်ာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရင်ှ (၁၅/၂၀၁၉)ကိမ်ေြမာက်အစည်းအေဝးမှ ခွင့်ြပခဲ့သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလပ်ုငနး်များစာရင်း 

စဉ ် ကုမဏအီမည် တည်ေနရာ က/လပ်ုငနး်အမျ ိး အစား ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

အမျ ိးအစား 

ခင့်ွြပသည့် 

ေန�ရက် 

မှတ်ချက် 

၁ Southern Myanmar 

Development Bedok 

Construction & 

Engineering Company 

Limited                    

(Myanmar)             

၃၄% 

Asiatech Power Pte., 

Ltd. (Singapore)           

၃၃% 

Siam Gas Power Pte., 
Ltd. (Singapore)     

၃၃% 

ဦးပုိင်အမှှတ်- (၁၊ ၃၊ ၄၊ ၆၊ ၇) ၊ 
ကွင်းအမှတ်- ၁၀၅၀ခ၊ 

ေထာ်ေအာင်အေနာက် ကွင်း၊ 
ေမာ့ကနင်ေကျးရ�ာ အုပ်စ၊ု  လမုိင်းမိ၊ 

ေရးမိနယ၊် ေမာ်လမိင် ခိုင်၊ 
မွနြ်ပည်နယ် 

ေရသတဝါေမွးြမြခင်း၊ 
ြပြပင်ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ 

ေအးခဲြခင်း၊ ေရထွက်ပစည်း 
ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် 

ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 

ဖက်စပ် ိုင်ငံြခား 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

(၁၅/၂၀၁၉)       
၁၄-၉-၂၀၁၉ 
ေကာ်မရင်ှ 

အစည်းအေဝး 

 

၂ Bago Young Clothing 
Ltd 

တတ်ု ၁၀၀ % 
 
 

စကစက်ံု(ေရနီ)၊ ေရတာရှည်မိနယ်၊ 
ေတာင်ငူခုိင်၊ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး 

CMP စနစ်ြဖင့် အဝတ်အထည် 
အမျ ိးမျ ိး ချပ်လပ်ုြခင်းလုပ်ငနး် 

 

ရာခိုင်နး်ြပည့် 

ိုင်ငံြခား 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

(၁၅/၂၀၁၉)       
၁၄-၉-၂၀၁၉ 
ေကာ်မရင်ှ 

အစည်းအေဝး 
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၃ Myanmar Sumec Win 
Win Garments 

Company Limited 
တတ်ု ၁၀၀ % 

စကစက်ံု(ေရနီ)၊ ေရတာရှည်မိနယ်၊ 
ေတာင်ငူခုိင်၊ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး 

CMP စနစ်ြဖင့် အဝတ်အထည် 
အမျ ိးမျ ိး ချပ်လပ်ုြခင်းလုပ်ငနး် 

(စက်ုံအမှတ်-၂) 

ရာခိုင်နး်ြပည့် 

ိုင်ငံြခား 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

(၁၅/၂၀၁၉)       
၁၄-၉-၂၀၁၉ 
ေကာ်မရင်ှ 

အစည်းအေဝး 

 

၄ Aquamarine 
Ecotourism 

Development  Co., 
Ltd. 

ဦးပုိင်အမှတ် N -၄၁၀၊ N-၄၁၂၊           N-
၉၈၀၊ N-၉၉၀၊ ကွင်းအမှတ်၂၁-OSS 
(က)၊ ကံပံုအုလုေကးတုိင်ြပင် ကွင်း၊ 

ဆယ်မုိင်ေကျးရ�ာအုပ်စု၊ 
ေကာ့ေသာင်းမိနယ်၊ ေကာ့ေသာင်း 

ခုိင်၊ တနသာရီတုိင်း ေဒသကီး 

ဟုိတယ်င့်ှ အပနး်ေြဖ စခနး် 

ဝနေ်ဆာင်မ လပ်ုငနး် 

ရာခိုင်နး်ြပည့် 
ြမနမ်ာိုင်ငံသား 
ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

(၁၅/၂၀၁၉)       
၁၄-၉-၂၀၁၉ 
ေကာ်မရင်ှ 

အစည်းအေဝး 

 

၅ Ayeyarwaddy 
International 

Industrial Port Co., 
Ltd. 

ကွင်းအမှတ်(၆၈)၊ ဝက်ထုိး ကွင်း၊ 
ေချာင်းေစာက် ေကျးရ�ာအုပ်စု၊ ကန်ကီး 

ေထာင့်မိနယ်၊ ပုသိမ်ခုိင် 
ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ စက်မ 

ဆပ်ိကမ်းတည်ေဆာက် 

ြခင်းှင့် တစေ်နရာထတွဲင် 

ေဆာင်ရ�က်ိုင်ေသာ 

ေထာက်ပ့ံပုိေဆာင်ေရး 

ဝနေ်ဆာင်မလပ်ုငန်း 

ရာခိုင်နး်ြပည့် 
ြမနမ်ာိုင်ငံသား 
ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

(၁၅/၂၀၁၉)       
၁၄-၉-၂၀၁၉ 
ေကာ်မရင်ှ 

အစည်းအေဝး 

 

၆ Myat Min Co., Ltd. ဦးပုိင် အမှတ်(၁)၊  ကွင်းအမှတ်   ၄၈၄ 
က/တ၊ စမ်းေချာင်းကွင်း၊ မအူတန်း 

ေကျးရ�ာအုပ်စု၊ ဒုိက်ဦးမိနယ်၊ ပဲခူးခုိင်၊ 
ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး 

ေမွးြမေရး အေထာက် အကူြပ 

ဝနေ်ဆာင်မ လပ်ုငနး် 

ရာခိုင်နး်ြပည့် 
ြမနမ်ာိုင်ငံသား 
ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

(၁၅/၂၀၁၉)       
၁၄-၉-၂၀၁၉ 
ေကာ်မရင်ှ 

အစည်းအေဝး 
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၇ Myat Min Co., Ltd. ဦးပုိင် အမှတ် ၂၄၊၂၅၊၃၈၊၃၉၊၄၀၊၄၄၊ 
၄၅၊၄၆၊၄၈ ၊ ကွင်းအမှတ် ၁၂၅ က၊ 

ကတုိးေြမာက်ကွင်း၊ စွန်ရဲေကျးရ�ာ အုပ်စု၊ 
စဉ့်ကုိင်မိနယ်၊ ေကျာက်ဆည်ခုိင်၊         

မေလးတုိင်း ေဒသကီး 

ေမွးြမေရး အေထာက်         

အကူြပ ဝန်ေဆာင်မ လပ်ုငနး် 

ရာခိုင်နး်ြပည့် 
ြမနမ်ာိုင်ငံသား 
ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

(၁၅/၂၀၁၉)       
၁၄-၉-၂၀၁၉ 
ေကာ်မရင်ှ 

အစည်းအေဝး 

 

၈ Mingalar Hong Sheng 
Trading Company 

Limited 
 

ေြမကွက်အမှတ်၄၆/၄၇၊ ကွင်းအမှတ် 
၃၁၃-ခ၊ ဘုရားေလး ကွင်း၊ 

ဖနး်ခါးကျင်း ေကျးရ�ာအပ်ုစ၊ု မံုရ�ာ 
မိနယ၊်စစကုိ်င်း တုိင်းေဒသကီး 

ေရနစံမ်ိးမှ အဆင့် ြမင့် 
ဒီဇယဆ်၊ီ ဓာတ်ဆ ီထတ်ုလပ်ု 

ြဖန�်ြဖး ေရာင်းချ ြခင်း 
လပ်ုငနး် 

 

ရာခိုင်နး် ြပည့် 
ြမနမ်ာ ိုင်ငံသား 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

(၁၅/၂၀၁၉)       
၁၄-၉-၂၀၁၉ 
ေကာ်မရင်ှ 

အစည်းအေဝး 

 

 

မှတ်ချက် ၁။ ရင်းှီးြမပ်ှံမ အဆုိြပလပ်ုငနး်များကုိ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယအ်စိုးရအဖဲွ၊ လပ်ုငနး်င့်ှဆက်စပ်သည့် ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

ဌာနများ/အဖဲွအစည်းများမှ သေဘာထားမတ်ှချက်များ၊ စစိစ်ခင့်ွြပချက်များအေပ အေြခခလံျက် ေကာ်မရှင် အစည်းအေဝးမှ စစိစ်ခင့်ွြပခဲ့ြခင်း 

ြဖစပ်ါသည်။ 

           ၂။ ြမနမ်ာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရင်ှ ၁၅/၂၀၁၉ ကိမ်ေြမာက်အစည်းအေဝးတင်ွ ခင့်ွြပခဲ့သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလပ်ုငနး်များမှ အလပ်ုအကုိင် 

အခင့်ွအလမ်း(၃၁၅၉)ခဖုန်တီးိုင်ခဲ့ပါသည်။ 
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