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ြမန်မာနိင်ငရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ ကာ်မရှင် (၁၈/၂၀၁၈) ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝးမှ ခွငြ့် ပုခဲ့သည့် ရင်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်းစာရင်း
စဉ်
၁

၂

က

/လပ်ငန်း

ကမ္ပဏအ
ီ မည်

တည် နရာ

Myanmar
BAF
Joint Venture
Company Limited

အမှတ်- ဘီ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၆၅၊ ၆၆၊
၆၇၊ ၆၈၊ ကွင်း အမှတ်(၅၁၁-ခ)
နှင့် (၅၁၉-က)၊ ညာင်နှစ်ပင်
အပ်စ၊ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်
စိက်ပျိုး ထတ်လပ် ရးနှင့်
ကက် မွးြမူ ရးအထူးဇန်(၁)၊
မှာဘ
် ီ မို ့နယ် ၊ ရန်ကန်တိင်း
ဒသ ကီး

Pig Breeder Farm and
Sales of Weaner and
Fattener

ကရင်ြပည်နယ်၊ စစ်ကိင်းတိင်း
ဒသ ကီး၊ တနသာရီတိင်း
ဒသ ကီး၊ မ ကွးတိင်း
ဒသ ကီးနှင့် ရခိင်ြပည်နယ်၊

Construction, leasing

Tiger Infrastructure
Myanmar (TIM)
Co., Ltd.

အမျိုးအစား

ရင်းနှီးြမုပ်နမ
ှ အမျိုးအစား
ဖက်စပ် နိင်ငြခား
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

ခွင့်ြပုသည့်
န ့ရက်
(၁၈/၂၀၁၈)
၂-၁၁-၂၀၁၈
ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

and maintenance of

ဖက်စပ် နိင်ငြခား
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

(၁၈/၂၀၁၈)
၂-၁၁-၂၀၁၈

telecommunication

ကာ်မရှင်

towers, providing

အစည်းအ ဝး

services and power
system
၃

Southern Myanmar
Development Co.,
Ltd.

သ ြပ ြမာက်ကင
ွ း် ၊
ကွငး် အမှတ်(၁၀၁၅-က)၊
နှစက
် ရင် ကျးရွာ အပ်စ၊
ရး မို ့နယ်၊ မွနြ် ပည်နယ်။

ပိက်လိင်းဆီတင်ချ ဆိပ်
ကမ်းနှင့်သိ လှာင်ကန်
တည် ဆာက် ပီးဓာတ်ဆီ၊
ဒီဇယ်ဆီတင်သွင်းြခင်း၊
သိ လှာင်ြခင်း၊ြဖန် ့ြဖူးြခင်း
နှင့် ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း

ဖက်စပ်နိင်ငြခား
ရင်းနှီးြမုပ်နမ
ှ

(၁၈/၂၀၁၈)
၂-၁၁-၂၀၁၈
ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

မှတခ
် ျက်
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စဉ်
၄

ကမ္ပဏအ
ီ မည်
Myanmar Noble
Co.,Ltd.

တည် နရာ

က

/လပ်ငန်း

အမျိုးအစား

ရင်းနှီးြမုပ်နမ
ှ အမျိုးအစား

ခွင့်ြပုသည့်
န ့ရက်

အမှတ်-၆/က၊ ြမကွက်အမှတ်-

အဆင့်ြမင့်ပညာသင် ကားသ

ြမန်မာနိင်ငသား

(၁၈/၂၀၁၈)

၃/ဇ-၂၊ ြမတိင်းရပ်ကွကအ
် မှတ်-

ည့်ပဂ္ဂလိကတက္ကသိလ်

ရင်းနှီးြမုပ်နမ
ှ

၂-၁၁-၂၀၁၈

၅၁၊ ကိုးစက်ရလမ်း၊

ကာ်မရှင်

(ခ)ရပ်ကွက်၊

အစည်းအ ဝး

မှတခ
် ျက်

သဃန်းက န်း မို ့နယ်၊
ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး
၅

Royal British

အမှတ်-၁၅၊ ြမကွက်အမှတ်-၇၈၊

ပညာ ရးဝန် ဆာင်မ

ရာခိင်နန်းြပည့်

(၁၈/၂၀၁၈)

International Co.,

ြမတိင်းရပ်ကွက်အမှတ်-

လပ်ငန်း

နိင်ငြခားရင်းနှီး ြမုပ်နှမ

၂-၁၁-၂၀၁၈

Ltd.

၄(ကဘဲ့)၊သခိတာလမ်း၊

ကာ်မရှင်

ကဘဲရ
့ ပ်ကွက၊် ရန်ကင်း

အစည်းအ ဝး

မို ့နယ်၊ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး
၆

Victoria Uni
Co.,Ltd.

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး

Victoria University

ြမန်မာနိင်ငသား

(၁၈/၂၀၁၈)

နှင့်မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး

College

ရင်းနှီးြမုပ်နမ
ှ

၂-၁၁-၂၀၁၈
ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

မှတ်ချက် ၁။

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အဆိြပုလပ်ငန်းများကိ သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့၊ လပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် ြပည် ထာင်စဝန် ကီး
ဌာနများ/အဖွဲ ့အစည်းများမှ သ ဘာထားမှတ်ချက်များ၊ စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအ ပ အ ြခခလျက်
ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ကာ်မရှင် အစည်းအ ဝးမှ စိစစ်ခင
ွ ြ့် ပု
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၂။

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ ကာ်မရှင် ၁၈/၂၀၁၈ ကိမ် ြမာက် အစည်းအ ဝးတွင် ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း များမှ အလပ်အကိင်
အခွင့်အလမ်း( ၅၅၁)ခ ဖန်တီး ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။

