1

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ ကာ်မရှင် (၁၀/၂၀၁၈) ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝးမှ ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှးီ ြမုပ်နမလပ်
ှ
ငန်းစာရင်း
စဉ်
၁

ကမ္ပဏအ
ီ မည်
Yuzana Company
Limited

တည် နရာ

က

/လပ်ငန်း

အမျိုးအစား

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမအမျိ
ှ
ုးအစား

ခွင့်ြပုသည့်
န ့ရက်

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး၊

ဆပ်ြပာအမျိုးမျိုး

ြမန်မာနိင်ငသား

(၁၀/၂၀၁၈)

လင်သာယာ မို ့နယ်

ထတ်လပ်ြဖန် ့ြဖူး

ရင်းနှီးြမုပ်နမ
ှ

၂၆-၇-၂၀၁၈

ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

၂

Taekwang Myanmar

ညာင်အင်း (အ နာက် ြမာက်

Construction, Operation ရာခိင်နန်းြပည့် နိင်ငြခား

Development Co.,

ကွင်း) ညာင်အင်းကွငး် ၊ခတ္ထ ယ
ိ

and Leasing of

Ltd.

ကွင်း၊ ညာင်အင်း ကျးရွာအပ်စ၊

Industrial Park

ရင်းနှီးြမုပ်နမ
ှ

(၁၀/၂၀၁၈)
၂၆-၇-၂၀၁၈
ကာ်မရှင်

ပဲခူး မို ့နယ်၊ပဲခးူ တိင်းတိင်း ဒသ

အစည်းအ ဝး

ကီးရှိ စစ ပါင်း ြမဧရိယာ
၂၀၅ဧကအနက်၂၀၃.၆၀ ဧက
၃

Myanmar Yatai
Holding Group Co.,

Construction, Operation
ရကက္ကုိ လ် မိုင်အြပင်ကွငး် ၊ဦးပိင် and Leasing of HighEnd Villas
အမှတ်(၂)၊ပူလွဲပူ ကျးရွာအပ်စ၊

Ltd.

ြမဝတီ မို ့နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်

International

ကွင်းအမှတ်-OSS-၆၉(ဃ)၊

ဖက်စပ်နိင်ငြခား
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

(၁၀/၂၀၁၈)
၂၆-၇-၂၀၁၈
ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

ရှိ ြမ ၆၂ ဧကအနက် ၂၅.၅ဧက
၄

Myanmar C.P
Livestock Company
Limited

ြမကွက်အမှတ် (၄၃၊ ၄၄)၊
အထူးဇန်(၂)တိးချဲ ့၊ ြမကွက်
အမှတ် (၂၆၆၊ ၂၆၇)၊အထူးဇန်
(၂)၊ ြမကွကအ
် မှတ် (၃၈၊ ၃၉)၊

ဝက်နင
ှ ့်ဝက်သား ပါက်
မွးြမူြခင်းနှင့်
ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း

ရာခိင်နန်းြပည့်

(၁၀/၂၀၁၈)

နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၂၆-၇-၂၀၁၈
ကာ်မရှင်

မှတခ
် ျက်
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စဉ်

ကမ္ပဏအ
ီ မည်

တည် နရာ

က

/လပ်ငန်း

အမျိုးအစား

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမအမျိ
ှ
ုးအစား

အထူးဇန်(၁)၊ ညာင်နှစ်
ပင် ကျးရွာအပ်စ၊ မှာဘ
် ီ မို ့နယ်
နှင့် ြမကွကအ
် မှတ် (၇၅၊ ၇၆)၊
ဟင်းသီးဟင်းရွက်
စိက်ပျိုးထတ်လပ် ရးနှင့်
ကက်/ငါး မွးြမူ ရး အထူးဇန်
(၃)၊ ကာအင်း အပ်စ၊
လှည်းကူး မို ့နယ်၊
ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး။
၅

၆

ယဇနကမ္ပဏလ
ီ မ
ီ ိတက်

Green Asia Services
Co., Ltd.

ခွင့်ြပုသည့်
န ့ရက်
အစည်းအ ဝး

ြမကွက်အမှတ် (၄၁၄) ြမတိင်း
ရပ်ကက
ွ အ
် မှတ်-၂၅၊ ဆိပ်ကမ်း
သာလမ်း၊ ရလင်ပန်းစက်မဇန်၊
လင်သာယာ မို ့နယ်၊
ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး၊

စားအန်းဆီနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စညး်
ထတ်လပ်ြခင်းနှင့် ရာင်းချြခင်း
လပ်ငန်း

ြမကွက်အမှတ်-၁၇၊ ၁၈( အ)၊
သီလဝါဆိပ်ကမ်း ဒသ၊
သန်လျင် ကျာက်တန်းနယ် ြမ၊
ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး၊
ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိင် ြမ
(၂၄.၇၁) ဧက

BOT စနစ်ြဖင့်
စက်သးဆီတင်/ချ
ဆိပ်ခတတားနှင့်
ဆီသိ လှာင်ကန်များတည်
ဆာက် ပီး စက်သးဆီ
သိ လှာင်ြဖန် ့ြဖူးသည့်
ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း

ြမန်မာနိင်ငသား
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

(၁၀/၂၀၁၈)
၂၆-၇-၂၀၁၈
ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

ဖက်စပ်နိင်ငြခား
ရင်းနှီးြမုပ်နမ
ှ

(၁၀/၂၀၁၈)
၂၆-၇-၂၀၁၈
ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

မှတခ
် ျက်

3

မှတ်ချက် ၁။

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

ကာ်မရှင် အစည်းအ ဝးမှ စိစစ်ခင
ွ ြ့် ပု

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
၂။

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ ကာ်မရှင် ၁၀/၂၀၁၈ ကိမ် ြမာက် အစည်းအ ဝးတွင် ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများမှ အလပ်အကိင်
အခွင့်အလမ်း( ၉၆၈ ) ခ ဖန်တီး ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။

