
လူဉ ီးရေ ေက် ရ ွေ လူဉ ီးရေ ေက် ရ ွေ လူဉ ီးရေ ေက် ရ ွေ

၁

Rainbow Bridge 

Distribution Co.,Ltd.

ရန်ကုန်ရ ုုံးခ ွဲ (၁)

13041.33.1.2.325 Kyaw Myo Tun Disdtributiom ၁၇၇ ၁၆ ၇,၅၅၆,၃၀၉.၃၃          -      -                            -   ၁၇၇ ၁၆ ၇,၅၅၆,၃၀၉.၃၃  Online မှတ ောင်ုံးခ ခခင်ုံး

၂
Bago Sunny Garment

ပွဲခ ုံးမမ  ြို့နယ်ရ ုုံးခ ွဲ
7001.39.2.2.150 soe ma ma အထည်ခ  ပ် ၃၁၈ ၁၂ ၆,၇၄၄,၉၆၀.၀၀ ၂၅ ၁၂ ၄၄၉,၂၈၀.၀၀ ၂၉၃ ၁၂ ၆,၂၉၅,၆၈၀.၀၀

Online မှတ ောင်ုံးခ ခခင်ုံး ၊ SSN 

န ပါ ်မပါ  (၈)ဦုံး၊ ၁/၂၀၂၀ လ

 ထည ်ဝင်တ ကုံးမပါခခင်ုံး (၁၇)ဦုံး 

 ရ ေါ ်ီး(၂၅)ဦီး

၃
 Delta AiG Co.,ltd.

ပွဲခ ုံးမမ  ြို့နယ်ရ ုုံးခ ွဲ
7001.39.2.2.115

Mr.Hiroyuki 

Muneto

Car Seat Cover 

Production
၁၀၃ ၂၁ ၄,၂၄၆,၆၃၈.၉၀ ၃ ၂၁ ၈၆,၂၇၅.၉၈ ၁၀၀ ၂၁ ၄,၁၆၀,၃၆၂.၉၂

Online မှတ ောင်ုံးခ ခခင်ုံး ၊ 

၁/၂၀၂၀လ SSN န ပါ ် 

မပါ(၂)ဦုံး၊ SSN န ပါ ်လ ွဲ (၁)ဦုံး၊

 ရ ေါ ်ီး(၃)ဦီး

၄
Puri Timber Co., Ltd.

ပွဲခ ုံးမမ  ြို့နယ်ရ ုုံးခ ွဲ
7001.39.3.2.119 သန်ုံးသန်ုံးစ ုုံး သစ်အတခ ောထည်စက်ရ ု ၃၆ ၁၃ ၈၉၈,၅၆၀.၀၀ ၂ ၁၃ ၄၉,၉၂၀.၀၀ ၃၄ ၁၃ ၈၄၈,၆၄၀.၀၀

Online မှတ ောင်ုံးခ ခခင်ုံး ၊ SSN 

န ပါ ်မပါခခင်ုံး(၂)ဦုံး

၅

Myanmar Wise Pacific

 Co., Ltd.

ပွဲခ ုံးမမ  ြို့နယ်ရ ုုံးခ ွဲ

7001.39.2.2.109 Mr.Baek Sung Yup - ၁၁၅၇ ၁၃ ၂၈,၈၉၄,၂၂၄.၈၈ ၈၈ ၁၃ ၁,၈၄၈,၇၇၅.၅၅ ၁၀၆၉ ၁၃ ၂၇,၀၄၅,၄၄၉.၃၃

Online မှတ ောင်ုံးခ ခခင်ုံး ၊ SSN 

န ပါ ်မပါခခင်ုံး(၈၇)ဦုံး၊ 

၁/၂၀၂၀လ SSN 

န ပါ ်မပါခခင်ုံး၊  ရ ေါ ်ီး(၈၈)ဦီး

မှတ်ချက်

လူမှုဖူလ ုံရေီးအဖွေ ွဲ့

လူမှုဖူလ ုံရေီးရ ောက်  ံ့ကူည မှု အကျ   ီးခ စောီးခွေ ံ့် ၄၀ % စ စစ်ခွေ ံ့်ပ  ရေီးဘုံတ်အဖွေ ွဲ့

အစည်ီးအရ ီးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၀) မှ စ စစ်ခွေ ံ့်ပ  မညံ့် စက်ရ ုံ/အလုံ ်ရ ုံ/အလုံ ်ဌောနမျောီး

ရက်စ ွဲ ။ ၁၅−၅−၂၀၂၀

စဉ် အလုံ ်ဌောနအမည်
အလုံ ်ဌောန

အမှတ်

  ုံ ်ေှ ်

အမည်

လုံ ် န်ီး

အမျ   ီးအစောီး

ရတော ်ီးခ သညံ့် စ စစ်သညံ့် ခွေ ံ့်ပ  သညံ့်



လူဉ ီးရေ ေက် ရ ွေ လူဉ ီးရေ ေက် ရ ွေ လူဉ ီးရေ ေက် ရ ွေ

၆

Myanmar Hayabusa 

Co., Ltd.

ပွဲခ ုံးမမ  ြို့နယ်ရ ုုံးခ ွဲ

7001.39.4.2.28 Mr. Yosuke Tajiri Fishing Hooks Set ၄၅ ၆ ၅၇၂,၁၆၄.၈၀ ၁ ၆ ၁၄,၄၇၆.၈၀ ၄၄ ၆ ၅၅၇,၆၈၈.၀၀
Online မှတ ောင်ုံးခ ခခင်ုံး၊ 

က ုယ်ဝန်တ ောင် (၁) ဦုံး

၇
Delicious Food Co,Ltd

 တ ောင်င မမ  ြို့နယ်ရ ုုံးခ ွဲ
7009.33.1.2.113 U Tun Tun Win sugarmill ၂၈၅ ၁၉ ၁၀,၄၄၂,၄၀၀.၀၀ ၁ - ၃၆,၄၈၀.၀၀ ၂၈၄ ၁၉ ၁၀,၄၀၅,၉၂၀.၀၀

Online မှတ ောင်ုံးခ ခခင်ုံး၊ 

၁/၂၀၂၀ လ  

ထည ်ဝင်တ ကုံးမပါခခင်ုံး (၁)ဦုံး

၈

Dong long Pathein 

Garment

ပုသ မ်မမ  ြို့နယ်ရ ုုံးခ ွဲ

17001.31.2.2.170 Mr.Guo Lian Xue - ၂၃၄၆ ၁၆ ၆၇,၇၈၆,၂၄၀.၀၀ ၂၃ ၁၆ ၆၇၅,၈၄၀.၀၀ ၂၃၂၃ ၁၆ ၆၇,၁၁၀,၄၀၀.၀၀

Online မှတ ောင်ုံးခ ခခင်ုံး၊ 

၁/၂၀၂၀ လ  

ထည ်ဝင်တ ကုံးမပါခခင်ုံး (၂)ဦုံး၊ 

က ုယ်ဝန်တ ောင် (၂၁) ဦုံး၊ 

ရ ေါ ်ီး(၂၃) ဦီး

၄,၄၆၇ ၁၁၆ ၁၂၇,၁၄၁,၄၉၇.၉၁ ၁၄၃ ၈၁ ၃,၁၆၁,၀၄၈.၃၃ ၄,၃၂၄ ၁၁၆ ၁၂၃,၉၈၀,၄၄၉.၅၈

မှတ်ချက်

၂

စုံစုံရ ေါ ်ီး

စဉ် အလုံ ်ဌောနအမည်
အလုံ ်ဌောန

အမှတ်

  ုံ ်ေှ ်

အမည်

လုံ ် န်ီး

အမျ   ီးအစောီး

ရတော ်ီးခ သညံ့် စ စစ်သညံ့် ခွေ ံ့်ပ  သညံ့်


