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ြမန်မာနိင
ု င
် ရ
ံ င်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ ေ
 ကာ်မရှင် (၁၄/၂၀၁၉)ကိမေ
် ြမာက်အစည်းအေဝးမှ ခွငြ့် ပုခဲသ
့ ည့် ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ လ
 ပ
ု င
် န်းစာရင်း
စဉ်
၁

က/လုပ်ငန်း

ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ 

ခွငြ့် ပုသည့်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

ေန့ရက်

ဦးပိုင်အမှှတ-် ၁၊ ၊ ကွငး် အမှတ်-

ဝက်သားေပါက်

ရာခိုင်နန်းြပည့် နိင
ု င
် ြံ ခား

(၁၄/၂၀၁၉)

၄၈၄ကတ ၊ စမ်းေချာင်းကွငး် ၊

ေမွးြမူေရာင်းချ ြခင်း

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

၃၀-၈-၂၀၁၉

Limited

မအူတန်းေကျးရွာအုပ်စု၊

လုပ်ငန်း

Thana Holding

ဒိက
ု ဦ
် းမို့နယ်၊ ပဲခးူ ခရိင
ု ၊်

ကုမ္ပဏီအမည်
Myanmar C.P.
Livestock Company

Company Limited
၂၇% (Thailand) ၊
Charoen Pokphand
Enterprise Company
Limited ၂၅%
(Thailand) နှင့်
CPG Enterprise
Company Limited
၄၈%
(Birtish Virgin
Islands))

တည်ေနရာ

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး

မှတ်ချက်
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စဉ်
၂

ကုမ္ပဏီအမည်
Myanmar C.P.
Livestock Co., Ltd.
- Thana Holding
Co., Ltd.
(Thailand)
၂၇ %
- Charoen

က/လုပ်ငန်း

ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ 

ခွငြ့် ပုသည့်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

ေန့ရက်

ဦးပိုင်အမှတ-် ၂၄၊ ၂၅၊ ၃၈၊ ၃၉၊

အသားစားမျိုး ကက် ခံနှင့်

ရာနိုင်နန်းြပည့် နိင
ု င
် ြံ ခား

(၁၄/၂၀၁၉)

၄၀၊ ၄၄၊ ၄၅၊ ၄၆၊ ၄၈၊ ကွင်း

မျိုးကက်ေပါက်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

၃၀-၈-၂၀၁၉

အမှတ်-၁၂၅က၊ ကတိုး ေြမာက်

ေရာင်းချြခင်း လုပင
် န်း

တည်ေနရာ

ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး

ကွင်း၊ စွန်ရဲေကျးရွာ အုပ်စု၊
စဉ့်ကိုင်မို့နယ်၊
ေကျာက်ဆည်ခရိုင်၊
မန္တေလးတိုင်း ေဒသကီး

Pokphand
Enterprise Co.,
Ltd.(Thailand)၂၅%
-CPG Enterprise Ltd.
(British Virgin
Islands) ၄၈%
၃

GTIG (Myanmar)
Industrial Park
Limited.

ေြမကွက်အမှတ် ပီ-၁၊ ပီ-၂၊ ပီ-၃၊

Development,

ရာခိုင်နန်းြပည့်နိုင်ငံြခား

(၁၄/၂၀၁၉)

ပီ-၄၊ ပီ-၇၊ေြမတိုင်းရပ်ကွက်

Construction and Leasing

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

၃၀-၈-၂၀၁၉

အမှတ(် ၂၀)၊အေနာ်ရထာ

of Factories and

ေကာ်မရှင်

စက်မဇုန်၊ လင်သာယာမို့နယ်၊

Supporting Dormitory

အစည်းအေဝး

ရန်ကုန်တိုင်း ေဒသကီး

မှတ်ချက်
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စဉ်
၄

က/လုပ်ငန်း

ရင်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ 

ခွငြ့် ပုသည့်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

ေန့ရက်

ေြမကွက်အမှတ်-၄၊၂က၊၂ခ၊

Shopping Complex

ရာခိုင်နန်းြပည့်

(၁၄/၂၀၁၉)

ေြမတိင
ု း် ရပ်ကွက် အမှတ-် ၄၂.ခ၊

တည်ေဆာက် ပီး ဆိုင်ခန်း

ြမန်မာနိုင်ငံသား

၃၀-၈-၂၀၁၉

ပါရမီရဲစက် ြပင်ဝင်း၊ ရန်ကင်း(၈)

များ ငှားရမ်း ြခင်းလုပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

ေကာ်မရှင်

ကုမ္ပဏီအမည်

တည်ေနရာ

Shwe Sin La Min Co.,
Ltd.

ရပ်ကွက်၊ပါရမီလမ်း၊ေချာ်တွင်း

မှတ်ချက်

အစည်းအေဝး

ကုန်းမီးပွိုင့်နှင့် မူလမ်း မီးပွိုင့်
ကား၊မရမ်းကုန်းမို့နယ်၊ရန်ကုန်
တိင
ု း် ေဒသကီး
၅

Shwe Sin La Min Co.,

ေြမကွက်အမှတ်-၁(E)၊ ေြမတိင
ု း်

Business Center နှင့်

ရာခိုင်နန်းြပည့်

(၁၄/၂၀၁၉)

Ltd.

ရပ်ကက
ွ အ
် မှတ်37-F၊ဟံသာဝတီ

Shop House များ

ြမန်မာနိုင်ငံသား

၃၀-၈-၂၀၁၉

လမ်းနှင့် ကန်းေတာလမ်းေထာင်၊့

တည်ေဆာက်ပီးငှားရမ်း

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

ေကာ်မရှင်

မူးယစ်ြပတိက
ု ဝ
် င်း၊ ကမာရွတ်

ြခင်းလုပ်ငန်း

အစည်းအေဝး

မို့နယ်၊ ရန်ကုနတ
် င
ုိ း် ေဒသကီး
မှတ်ချက် ၁။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ အဆိုြပုလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အစိးု ရအဖွ့ဲ ၊ လုပင
် န်းနှငဆ
့် က်စပ်သည့် ြပည်ေထာင်စဝ
ု န်ကီး
ဌာနများ/အဖွဲ့အစည်းများမှ သေဘာထားမှတ်ချက်များ၊ စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအေပါ အေြခခံလျက် ေကာ်မရှင် အစည်းအေဝးမှ စိစစ်ခွင့်ြပု
ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

၂။

ြမန်မာနိင
ု င
် ရ
ံ င်းနှးီ ြမှုပ်နမ
ံှ ေ
 ကာ်မရှင် ၁၄/၂၀၁၉ ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးတွင် ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နံမ
ှ လုပ်ငန်း များမှ အလုပ်အကိုင်
အခွင့်အလမ်း( ၃၃၈ )ခု ဖန်တီးေပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

