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ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် (၁၇/၂၀၁၇) ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝးမှ ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းစာရင်း
စဉ်
၁

ကမ္ပဏအ
ီ မည်
JOIN Global
Myanmar Co., Ltd.

က

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ခွင့်ြပုသည့်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

န ့ရက်

ဦးပိ င်အမှတ် (၈)၊ ကွင်းအမှတ်

မျိုး ကက်ြခနှင့် ကက်သား

ရာခိင်နန်းြပည့်

(၁၇/၂၀၁၇)

(၁၄၁၃)၊ ဘာ်လ င်ကွင်း၊

ပါက်ထတ်လပ် ရာင်းချ

နိင်ငြခားရင်းနှီး ြမုပ်နှမ

၂၂-၁၂-၂၀၁၇

ဦးပိ င်အမှတ်(၉၈ )၊

ြခင်းလပ်ငန်း

တည် နရာ

က

/လပ်ငန်း

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

ကွင်းအမှတ်(၁၄၁၂)၊
နာင်ခမ်းကွင်း၊ ရှာက်ကန်း
ကျးရွာအပ်စ၊ တပ်က န်း
မို ့နယ်နှင့် ဦးပိ င်အမှတ်
(၄၂/၁၄၁)၊ ကွင်းအမှတ်
(၁၄၉၈)၊ အန်းနှဲတာကွင်း၊
ပဇွန ်ဆိပ ် ကျးရွာအပ်စ ၊
ပဗ္ဗသီရိ မို ့နယ်၊ ဥတ္တ ရခရိ င်၊
နြပည် တာ်
၂

CJ Feed Myanmar

အကွကအ
် မှတ်-A ၉၅-၁၂၆ အနက်

မျိုး ကက် မွးြမူြခင်းနှင့်

ရာခိင်နန်းြပည့်

(၁၇/၂၀၁၇)

Company Limited

အကွက် အမှတ်-၉၅ နှင့် အကွက်

မျိုး ကက်ဥ ရာင်းချြခင်း

နိင်ငြခားရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၂၂-၁၂-၂၀၁၇

အမှတ်-A ၉၆-၁၂၅အနက် အကွက်

လပ်ငန်း

အမှတ် - ၉၆ ၊ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်
စိက်ပျိုးထတ်လပ် ရးနှင့်
ကက် မွးြမူ ရးအထူးဇန်(၁)၊
မှာ်ဘီ မိုနယ်
့ ၊ ရန်ကန်
တိင်း ဒသကီး

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

မှတခ
် ျက်

2

စဉ်
၃

ကမ္ပဏအ
ီ မည်

တည် နရာ

က

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ခွင့်ြပုသည့်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

န ့ရက်

Ruby Rose

မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး၊

ဟိတယ်ဝန် ဆာင်မ

ြမန်မာနိင်ငသားများ

(၁၇/၂၀၁၇)

Co., Ltd.

ညာင်ဦး ခရိင်၊ ညာင်ဦး

လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၂၂-၁၂-၂၀၁၇
ကာ်မရှင်

မို ့နယ်၊ ြမနဲ လး ကျးရွာ

အစည်းအ ဝး

အပ်စ၊ကွင်းအမှတ် ၁၅၁၃၊
ဘန်း ကီးကန်ကွင်း၊ ဦးပိင်
အမှတ်- ၅.ခ/၂၊ ၆.က/၁၊ ၆.က/၃
ရှိ ြမဧရိယာ ၅.၅၁ ဧက
၄

Mandalay Garden

မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး၊

Apartment များ

ြမန်မာနိင်ငသားများ

(၁၇/၂၀၁၇)

City Construction

ြပည် ကီး တခွန် မို နယ်
့ ၊ ြမတိင်း

တည် ဆာက်၍ ြပန်လည်

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၂၂-၁၂-၂၀၁၇

ရပ်ကက
ွ ် အမှတ် ၅၉၀၊

ရာင်းချြခင်းနှင့် ငှားရမ်း

ကာ်မရှင်

ြမကွကအ
် မှတ် ၂-က ရှိ

ြခင်းလပ်ငန်း

အစည်းအ ဝး

Co., Ltd.

ြမဧရိယာ ၃.၉၂၅ ဧကနှင့်
ြမတိင်းရပ်ကက
ွ ် အမှတ် ၅၉၀/၁။
ြမကွကအ
် မှတ် ၂-ခ ရှိ
ြမဧရိယာ ၁.၆၀၈ ဧက စစ ပါင်း
၅.၅၃၃ ဧက၊
၅

MTG DC

နြပည် တာ်၊ ရှမး် ြပည်နယ် အ ရှ ့

ဆက်သယ
ွ ် ရးကွနယ
် က်

ြမန်မာနိင်ငသားများ

(၁၇/၂၀၁၇)

Co., Ltd.

ပိင်း၊ ရှမး် ြပည်နယ် တာင်ပင်
ိ း၊

အ ထာက်အကူြပု တာဝါ

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၂၂-၁၂-၂၀၁၇

ရှမး် ြပည်နယ် ြမာက်ပင်
ိ း။

တိင် တည် ဆာက်ြခင်းနှင့်

ကာ်မရှင်

ြပင်ဆင်မမ
ွ း် မြခင်းလပ်ငန်း

အစည်းအ ဝး

မှတခ
် ျက်
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စဉ်

၆

ကမ္ပဏအ
ီ မည်

FMIDecaux Co., Ltd.

တည် နရာ

ရန်ကန် မို ့တွင်း

က

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ခွင့်ြပုသည့်

အမျိုးအစား

န ့ရက်

ရန်ကန် မို ့တွငး် လမ်းသး

ဖက်စပ်နင်
ိ ငြခား

(၁၇/၂၀၁၇)

ပရိ ဘာဂ ဒီဇင်
ိ း ရးဆွ၊ဲ

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၂၂-၁၂-၂၀၁၇

အမျိုးအစား

ထတ်လပ်၊ တပ်ဆင်၊

ကာ်မရှင်

လပ်ငန်း လပ်ကိင်ြခင်း၊

အစည်းအ ဝး

ြပုြပင်ထန
ိ း် သိမ်းြခင်းနှင့်
ထိလမ်းသးပရိ ဘာဂ
များ ပ တွင် ကြငာြခင်း
၇

ရှမး် ြပည်နယ်၊ တာင် ကီးခရိင်၊

ခဲသတ္တ ု သန် ့စင်

ြမန်မာနိင်ငသား

(၁၇/၂၀၁၇)

သတ္တ ုတူး ဖာ် ရး

က လာ မို ့နယ်၊ ဘာ်ဆိင်း

ရာင်းချြခင်း လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၂၂-၁၂-၂၀၁၇

ကမ္ပဏီလီမိတက်

ကျးရွာအပ်စ၊

ကာ်မရှင်

ြမနီ တာင်( ြမာက်)၊

အစည်းအ ဝး

မလိခရတနာ

အကွက်အမှတ(် ၇၉)၊
ဦးပိင်အမှတ် (၅၆+၅၉/၈၄+
၅၆/၈၅) ရှိ ြမ (၄.၀၇ ဧက)
၈

မင်း ခတ်သစ်

ရှမး် ြပည်နယ် အ ရှ ပိ့ င်း၊

၂၃ မဂ္ဂါဝပ် ကျာက်မးီ သွး

ြမန်မာနိင်ငသား

(၁၇/၂၀၁၇)

သတ္တ ုတူး ဖာ် ရး

တာချီလိတ် မို ့နယ်၊

သး လ ပ်စစ်ဓာတ်အား

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၂၂-၁၂-၂၀၁၇

ကမ္ပဏလ
ီ မ
ီ တ
ိ က်

မိင်းဟဲ ကျးရွာ အပ်စ၊

ပးစက်ရ တည် ဆာက်၍

ကာ်မရှင်

ကွင်းအမှတ-် ကွင်းြပင်

လ ပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်လပ်

အစည်းအ ဝး

( ကျာက်လင်ဂူ)ရှိ ြမ ၄၀ ဧက

ရာင်းချြခင်း လပ်ငန်း

မှတခ
် ျက်

4

စဉ်
၉

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ခွင့်ြပုသည့်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

န ့ရက်

ကချင်ြပည်နယ်၊ ချီ ဖွ မို ့၏

၉၉ မဂ္ဂါဝပ်ရှိ ချီ ဖွငယ်

ဖက်စပ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

(၁၇/၂၀၁၇)

အ ရှ ့ တာင် ဘက် ၁၁

ရအားလ ပ်စစ်

၂၂-၁၂-၂၀၁၇

မိင်ခန် ့အကွာနှင့် အ ရှ ဘက်
့
၁၈

ဓာတ်အား ပးစက်ရ

ကာ်မရှင်

ကီလမီ
ိ တာအကွာ

တည် ဆာက်၍ လ ပ်စစ်

အစည်းအ ဝး

ချီ ဖွ ချာင်းအနီး၊

ဓာတ်အားထတ်လပ်

ရစ် ဂျာ် ကျးရွာအပ်စ၊

ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း

ကမ္ပဏအ
ီ မည်
ချီ ဖွငယ် ရအား
လ ပ်စစ်ကမ္ပဏီ
လီမိတက်

က

တည် နရာ

/လပ်ငန်း

မှတခ
် ျက်

ကွင်းအမှတ် (OSS) ရှိ ြမ
၂၂၂.၁၇ ဧက
၁၀

Canal + Myanmar
Limited

မှတ်ချက် ၁။

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

အမှတ်-၂၇၁၊ ၂၇၃၊

commercialization and

ရာခိင်နန်းြပည့်

(၁၇/၂၀၁၇)

ဗားကရာလမ်း၊ Parkside One

marketing of pay-TV

နိင်ငြခား

၂၂-၁၂-၂၀၁၇

Building၊ စမ်း ချာင်း မို နယ်
့ ၊

services and pay-TV

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ကာ်မရှင်

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး

consumer services

အဆိြပုလပ်ငန်းများကိ

သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ ကီး/

အစည်းအ ဝး

ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့၊

လပ်ငန်းနှင့်

ဆက်စပ်သည့်

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဌာနများ/အဖွဲ ့အစည်းများမှ သ ဘာထားမှတ်ချက်များ၊ စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအ ပ

အ ြခခလျက်

ကာ်မရှင် အစည်းအ ဝးမှ စိစစ် ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
၂။

ြမန်မာနိ င်င ရင်းနှီးြမုပ်နှ မ ကာ်မရှင် ၁၇/၂၀၁၇ ကိမ် ြမာက် အစည်းအ ဝးတွင် ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှ မလပ်ငန်း
များမှ အလပ်အကိ င် အခွင့်အလမ်း( ၂၉၆၅ )ခ ဖန်တီး ပးနိ င်ခဲ့ပါသည်။

