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ြမန်မာနိင်ငရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ ကာ်မရှင် (၁၅/၂၀၁၇) ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝးမှ ခွငြ့် ပုခဲ့သည့် ရင်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်းစာရင်း
စဉ်
၁

က

/လပ်ငန်း

ကမ္ပဏအ
ီ မည်

တည် နရာ

De Heus Myanmar

ြမကွက်အမှတ်- LG- ၃- ၂ နှင့်

တိရ စ္ဆာန်အစားအစာ

ရာခိင်နန်းြပည့်

(၁၅/၂၀၁၇)

LG- ၆- ၂၊ ထာက်ပ့

ထတ်လပ်ြခင်းနှင့် ြဖန် ့ြဖူး

နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၀-၁၁-၂၀၁၇

ပိ ့ ဆာင် ရး ဘ လာက်၊ ဇန် ၁

ရာင်းချြခင်း လပ်ငန်း

Limited

အမျိုးအစား

ရင်းနှီးြမုပ်နမ
ှ အမျိုးအစား ခွငြ့် ပုသည့် န ့ရက် မှတခ
် ျက်

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

အ၊ မို ့သာစက်မဥယာဉ်၊
ငါန်းဇွန် မို ့နယ်၊ ြမင်းြခ ခရိင်၊
မန္တ လး တိင်း ဒသ ကီး
၂

Volume Tableware

ပဲခူးတိင်း ဒသ ကီး၊

ကထည်ပန်းကန်ခွက်

ရာခိင်နန်းြပည့်

(၁၅/၂၀၁၇)

(Myanmar) Limited

သာယာဝတီ မို ့နယ်

ယာက်များထတ်လပ်ြခင်း

နိင်ငြခား ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၁၀-၁၁-၂၀၁၇

(Hong Kong)

နှင့် ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

၃

Maubin United
Development
Company Limited.

ဦးပိင်အမှတ်-

ConstructionOperation

ဖက်စပ်

(၁၅/၂၀၁၇)

၁၅၇/၂၊ကွင်းအမှတ်-

and Leasing of Maubin

နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၀-၁၁-၂၀၁၇

၈၈၄၊ပတပွတ် အ နာက်ကွင်း၊

Industrial Park

ပတပွတ် ကျးရွာအပ်စနှင့်
ဦးပိင်အမှတ်၁၁၃/၁၀၊ကွင်းအမှတ်၈၈၃၊ ညာင်ဝိင်းကွင်း၊

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး
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စဉ်

ကမ္ပဏအ
ီ မည်

တည် နရာ

က

/လပ်ငန်း

အမျိုးအစား

ရင်းနှီးြမုပ်နမ
ှ အမျိုးအစား ခွငြ့် ပုသည့် န ့ရက် မှတခ
် ျက်

ညာင်ဝိင်း ကျးရွာအပ်စရှိ
မအူပင် မို ့နယ်၊
ဧရာဝတီတိင်း ဒသ ကီး
၄

Myanmar Tap

သာက်သး ရ ပး ဝြခင်းနှင့်

မွန်ြပည်နယ်၊ မာ်လ မိုင် မို ့၊

ဖက်စပ်နိင်ငြခား

(၁၅/၂၀၁၇)

Water Co., Ltd.

ြဖန် ့ြဖူးြခင်းလပ်ငန်း

သာယာ အးရပ်၊

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၁၀-၁၁-၂၀၁၇

လင် စျး လမ်း၊ အမှတ် ၁၁၊

ကာ်မရှင်

ဦးပိင်အမှတ် ၁၃၂၆၊

အစည်းအ ဝး

မာ်လ မိုင် မို ့၊ လင်ရပ်၊
မို ့ ရှာင်လမ်း၊ အမှတ် ၁၉၊
ဦးပိင် အမှတ်၁၆ နှင့်
မာ်လ မိုင် မို ့၊ ရ တာင်ရပ်၊
တာင်ရိးတန်းလမ်း၊
ဦးပိင်အမှတ် ၂၁(က)၊ ၂၂၊
၂၃(က)၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈
၅

Denko Trading Co.,
Ltd.

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး၊

စက်သးဆီ

ြမန်မာနိင်ငသား

(၁၅/၂၀၁၇)

လင်သာယာ မို ့နယ်၊

သိ လှာင်ြဖန် ့ြဖူး

ရင်းနှီးြမုပ်နမ
ှ

၁၀-၁၁-၂၀၁၇

က နာင်မင်းသား ကီးလမ်း၊

ရာင်းချသည့် သိ လှာင် ရး

ကာ်မရှင်

ရလင်ပန်း စက်မဇန်ရှိ

စခန်း တည် ဆာက်ြခင်း

အစည်းအ ဝး

ြမတိင်းရပ် ကွက်အမှတ်(၁၅)၊

လပ်ငန်း

ြမကွက်အမှတ် (၁)
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မှတ်ချက် ၁။

ရင်းနှီးြမုပ်နမအဆိ
ှ
ြပုလပ်ငန်းများကိသက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ ကီး/

ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့၊

ဌာနများ/အဖွဲ ့အစည်းများမှ သ ဘာထားမှတ်ချက်များ၊ စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအ ပ

လပ်ငန်းနှငဆ
့် က်စပ်သည့်
အ ြခခလျက်

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး

ကာ်မရှင် အစည်းအ ဝးမှ စိစစ်

ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
၂။

ြမန်မာနိ င်င ရင်းနှီးြမုပ်နှ မ ကာ်မရှင်

၁၅/၂၀၁၇

ကိမ် ြမာက်

အလပ်အကိ င် အခွင့်အလမ်း( ၅၀၄ )ခ ဖန်တီး ပးနိ င်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအ ဝးတွင်

ခွင့်ြပုခဲ့သည့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှ မလပ်ငန်းများမှ

