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ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင် (၉/၂၀၂၀)ကိမေ
် ြမာက် အစည်းအေဝးမှ ခွငြ့် ပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပင
် န်းစာရင်း
စဉ်
၁

ကုမ္ပဏီအမည်

တည်ေနရာ

က/လုပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

ခွငြ့် ပုသည့်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

ေန့ရက်

South Asia Qichang

ဦးပိင
ု အ
် မှတ်- N-၂၉၆၊ N-၂၉၂၊

ပုစွန်ေမွးြမူြခင်း၊

ဖက်စပ်

(၉/၂၀၂၀)

Seafood Trade

N-၂၉၈၊ N-၂၉၉၊ N-၃၀၀၊ N-

ေအးခဲြခင်းနှင့်

၃၀၁၊ N-၃၀၈၊ N-၃၀၉၊ N-၃၁၀၊

တင်ပို့ေရာင်းချြခင်း

နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

၁၀-၇-၂၀၂၀

N-၃၁၁၊ N-၃၁၄၊ N-၃၁၅၊ N-

လုပ်ငန်း

Group Co., Ltd.

၃၁၆၊ N-၃၀၂၊ N-၃၀၃၊ N-၃၀၄၊
N-၃၀၅၊ N-၃၀၆၊ N-၃၀၇၊ N၃၁၇၊ N-၃၁၉၊ N-၃၂၀၊ N-၄၅၈၊
N-၃၁၈၊ N-၂၈၂၊ N-၂၈၃၊ N-၂၈၄၊
N-၂၈၅၊ N-၂၈၆၊ N-၂၈၇၊ N၂၈၈၊ N-၂၈၉၊ N-၂၉၀၊ N-၂၉၁၊
N-၂၉၃၊ N-၂၉၄၊ N-၂၉၅၊ N၂၉၇၊ N-၃၁၂၊ N-၃၁၃၊
ကွငး် အမှတ်- (၂-OSS)၊
ေရြမစ်ကီးေကးတိုင်ြပင်ကွင်း၊
ေရြမစ်ကီးေကျးရွာအုပစ
် ၊ု
ကန်းစုမို့နယ်၊ မိတ်ခရိုင်၊
တနသင်္ာရီတင
ုိ း် ေဒသကီး

ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး

မှတခ
် ျက်

2

စဉ်
၂

ကုမ္ပဏီအမည်
Prodiso USA
Company Limited

တည်ေနရာ
ေြမကွက်အမှတ-် ၆+၇၊
ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ-် ၁၄၄/

စက်မဇုန်၊ ဒဂုံ မို့သစ်(ေတာင်ပိုင်း)
မို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး

၃

Yaung Ni Oo
Automobile
Co., Ltd.

ြမန်မာနိုင်ငံသား
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ ၁၀၀%

ေြမကွက်အမှတ-် ၆၁၊ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၄၊
၆၅၊ ၆၆၊ ၆၇၊၆၈၊ ၆၉ ၊
ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ-် ၆၅ ၊

က/လုပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

ခွငြ့် ပုသည့်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

ေန့ရက်

Manufacturing of

ရာခိုင်နန်းြပည့်

(၉/၂၀၂၀)

နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

၁၀-၇-၂၀၂၀

Furniture made of Rubber
Wood for 100% Export

ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်

ရာခိုင်နန်းြပည့်

တပ်ဆင်ထုတ်လုပ် ြဖန့်ြဖူး

(၉/၂၀၂၀)

ြမန်မာနိုင်ငံသား

၁၀-၇-၂၀၂၀

ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

ရမ္မာဝတီရပ်ကွက်၊

ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး

ဒဂုံမို့သစ်ေတာင် ပိုင်းမို့နယ်
ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး

၄

Sunny Global
Manufacturing Co.,
Ltd.

အကွက်အမှတ-် ၅၊ ကွင်းအမှတ်

ေရနံစမ
ိ း် မှ အဆင့်ြမင့်

(၃၅၈/၀၈၉၆)၊

ဒီဇယ်/ဓာတ်ဆီ ထုတ်လုပ်

ချင်းကုန်းေတာင်ကွင်း၊
ေချာက်ကန်ေကျးရွာ အုပ်စု၊
ပခုက္ကူမို့နယ်၊ ပခုက္ကူခရိုင်၊
မေကွးတိုင်း ေဒသကီး

ြဖန့်ြဖူး ေရာင်းချြခင်း
လုပ်ငန်း

ရာခိုင်နန်းြပည့်
ြမန်မာနိုင်ငံသား
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

(၉/၂၀၂၀)
၁၀-၇-၂၀၂၀
ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး

မှတခ
် ျက်

3

စဉ်
၅

က/လုပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

ခွငြ့် ပုသည့်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

ေန့ရက်

MD Room နှင့် 4(B/C)၊ အမှတ်

အဆင့်ြမင့်ပညာေရး

ရာခိုင်နန်းြပည့်

(၉/၂၀၂၀)

(၂၄/၂၆)ြမင်းပိုင်ကန
ွ ဒ
် ၊ုိ

ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း

ကုမ္ပဏီအမည်
Device Services
Company Limited

တည်ေနရာ

ေတာင်ြမင်းပိုင်ကွင်းလမ်း၊
တာေမွကီး (ခ) ရပ်ကက
ွ ်၊
တာေမွမို့ နယ်၊ ရန်ကန
ု တ
် င
ုိ း်

ြမန်မာနိုင်ငံသား
ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

မှတခ
် ျက်

၁၀-၇-၂၀၂၀
ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး

ေဒသကီးနှင့် အမှတ် (၅)၊
ဘေလာ့ (၁)၊ ၇၃ လမ်း၊
သဇင်လမ်းနှင့် ငုေရဝါလမ်း ၊
မဂင်္လာ မန္တေလး အဆင်ြ့ မင့်
အိမ်ရာ၊ ချမ်းြမသာ
စည်မို့နယ်မန္တေလး
တိုင်းေဒသကီး

မှတ်ချက်၁။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ အဆိုြပုလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် ြပည်ေထာင်စု
ဝန်ကီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများမှ သေဘာထားမှတ်ချက်များ၊ စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအေပါအေြခခံလျက် ေကာ်မရှင်အစည်းအေဝးမှ စိစစ်
ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

4

၂။

ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင် ၉/၂၀၂၀ ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးတွင် ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နံမ
ှ လုပ်ငန်းများမှ ြပည်တွင်း
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း (၁၅၅၈) ခု ဖန်တးီ ေပးနိင
ု ခ
် ပ
့ဲ ါသည်။

