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ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် (၁၁/၂၀၁၇) ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝးမှ ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းစာရင်း
စဉ်
၁

ကမ္ပဏအ
ီ မည်
Wilmar Myanmar
Edible Oils Limited

က

တည် နရာ

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတခ
် ျက်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊

ပလင်းသွပထ
် ား သာ

ဖက်စပ် နိင်ငြခား

(၁၁/၂၀၁၇)

ကျာက်တန်း မို ့နယ်၊ သီလဝါ

စားသးဆီများ၊

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၇-၈-၂၀၁၇

ဆိပက
် မ်း ဧရိယာ၊ ြမကွက်

ထပ်ပးထား
ိ
သာ

အမှတ-် ၂၀၊၂၁နှင့် ၂၁နှင၂
့် ၂ တိ ့နှင့်

စားသးဆီများ

ကပ်လျက် ြမကွက်လပ်

ထတ်လပ်ြခင်း၊

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

ရာင်းချြခင်းနှင့်
ြဖန် ့ြဖူးြခင်းလပ်ငန်း
၂

အာင်ကမ္ဘာ မာ်တာ

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသကီး၊

မာ် တာ်ယာဉ် တပ်ဆင်

ြမန်မာနိင်ငသားများ

(၁၁/၂၀၁၇)

လှညး် ကူး မိုနယ်
့

ထတ်လပ် ရာင်းချြခင်းနှင့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း

၇-၈-၂၀၁၇

ဝန် ဆာင်မကမ္ပဏီ

ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း

လီမိတက် (Aung

လပ်ငန်း

Gabar Motor

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

Services Company
Limited)
၃

Hantharwady
Development
Public Co., Ltd.

က

ြမကွက် အမှတ် ၄၀
ဃ

၄၀

ခ

၊ ၄၀ ၊

၊ အကွကအ
် မှတ၊် ၁၃၁၃၊

ဟသာဝတီအဆင်ြ့ မင့်

ြမန်မာနိင်င သားများ

(၁၁/၂၀၁၇)

အိမရ
် ာအတွက် ြမယာ များ

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၇-၈-၂၀၁၇

အထူးဇန်(၄)၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကက
ွ ၊်

ဖာ်ထတ်၍ ြပန်လည်

ပဲခးူ မို နယ်
့ ၊ ဉဿာ မို သစ်
့ ၊

ငှားရမ်းြခင်း လပ်ငန်း

ပဲခးူ ခရိင်၊ ပဲခးူ တိင်း ဒသ ကီး၊

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး
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စဉ်
၄

ကမ္ပဏအ
ီ မည်
Hantharwady
Development Public
Co., Ltd.

တည် နရာ

က

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတခ
် ျက်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

ကာ့ချဲ၊ မှာလ
် ၊ သာယာကန်း၊

စက်မဥယျာဉ် ဖာ်ထတ်

ြမန်မာနိင်င သားများ

(၁၁/၂၀၁၇)

လသာကန်း၊ လသာ အး၊

ြခင်းနှငင
့် ာှ းရမ်းြခင်း

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၇-၈-၂၀၁၇

အင်းတ ကာ်၊ ဘရားငတ်တ၊ိ

လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

သာယာကန်း ကျးရွာ၊ ပဲခးူ မို နယ်
့ ၊
ပဲခးူ ခရိင်၊ ပဲခးူ တိင်း ဒသ ကီး။
၅

ဗိလ်တ ထာင် အမှတ်(၄) အာက်

ြပည်တင
ွ း် ရ ကာင်း

ြမန်မာနိင်င သားများ

(၁၁/၂၀၁၇)

Group of

ဆိပခ
် ဗာတတား၊ နန်းသီတာ

ခရီးသည်ပိ ့ ဆာင် ရး

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၇-၈-၂၀၁၇

Companies

ဆိပခ
် ဗာတတား၊ လမ်းသစ်

လပ်ငန်း အပိင်း-၁

Limited.

ဆိပခ
် ဗာတတားနှင့် ဈး ကီး

Tint Tint Myanmar

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

ဆိပခ
် ဗာတတား၊
၆

Paradiso Cinemas
Co., Ltd.

ြမကွကအ
် မှတ်- ၃၂၅၊
ကွငး် အမှတ်-၂၀၆၉(ခ)

ရပ်ရင
ှ ရ
် များ ဆာက်လပ်ြခင်း

ဖက်စပ်နိင်ငြခား

(၁၁/၂၀၁၇)

နှငရ
့် ပ်ရင
ှ ြ် ပသြခင်းလပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၇-၈-၂၀၁၇

ကျာက်ပန်း တာင်း၊

ကာ်မရှင်

သီရိမဂလာရပ်ကွက်၊

အစည်းအ ဝး

ကျာက်ပန်း တာင်း
မို ့နယ်၊ ညာင်ဦးခရိင်၊
မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး
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စဉ်

ကမ္ပဏအ
ီ မည်

တည် နရာ

၇

Myanmar Chemical

က

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတခ
် ျက်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

ရခိင်ြပည်နယ်၊ ကျာက်ြဖူ

ကမ်းလွန် ရနနှင့် သဘာဝ

ြမန်မာနိင်ငသား

(၁၁/၂၀၁၇)

& Machinery Co.,

ခရိင်၊ ကျာက်ြဖူ မို ့နယ်၊

ဓာတ် ငွ လပ်
့ ငန်းများ

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၇-၈-၂၀၁၇

Ltd.

မ ဒးက န်း ကျးရွာအပ်စ၊

အတွက် ထာက်ပ့ ရး စခန်း

ကာ်မရှင်

ကွင်း အမှတ်-၅၀၈၊ ရွာမကွငး် ၊

တည် ဆာက်မည့် စီမကိနး်

အစည်းအ ဝး

ဦးပိင် အမှတ်- (၁၃၇+၁၄၅)၊

(Offshore Supply Base

(၁၁၁+၁၀၅) ရှိ လယ် ြမ

Port Project)

၄၄.၈၄ဧက၊ ကွင်းအမှတ်-၅၀၈၊
ရွာမကွင်းရှိ ဥယျာဉ် ြမဧက
၉၅.၅ဧကနှင့် ကွင်းအမှတ်၅၀၈၊ ရွာမကွင်း၊ ဦးပိင်အမှတ်
N ၈၃ နှင့် N ၁၄၁ ရှိ
ဥယျာဉ် ြမ (၃.၀၀+၃.၃၆) ဧက
စစ ပါင်း ြမ ၁၄၆.၇၀ ဧက
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 ၁၁ /၂၀၁၇

ကိမ် ြမာက် အစည်းအ ဝးတွင်ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှ မလပ်ငန်းများမှ

အလပ်အကိ င် အခွင့်အလမ်း( ၆၉၁ )ခ ဖန်တီး ပးနိ င်ခဲ့ပါသည်။

