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ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် (၁၃/၂၀၁၇) ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝးမှ ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းစာရင်း
စဉ်
၁

ကမ္ပဏအ
ီ မည်
Myanmar Conch
Cement (Myanmar)

တည် နရာ
မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး၊
ပသိမ် ကီး မို ့နယ်

က

/လပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
အမျိုးအစား

ထး ကျာက်နှင့်ဘိလပ် ြမ

ဖက်စပ်နိင်ငြခားရင်းနှီး

(၁၃/၂၀၁၇)

ထတ်လပ်

ြမုပ်နှမ

၂၅-၉-၂၀၁၇

ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း

Company Limited

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

(China)
၂

BASF Myanmar
Manufacturing

ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊
ဒဂ မို ့သစ် (အ ရှ ပိ့ င်း) မို ့နယ်

ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်း

ရာခိင်နန်းြပည့်

(၁၃/၂၀၁၇)

သးဓာတပစ္စညး် ထတ်လပ်

နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၂၅-၉-၂၀၁၇

ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း

Company Limited

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

(Singapore)
၃

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတခ
် ျက်

အမျိုးအစား

တနသာရီတိင်း ဒသ ကီး၊ မိတ်

Construction, Leasing

ဖက်စပ်

(၁၃/၂၀၁၇)

မို ့နယ်၊ ကမ်းနားလမ်း၊

and Management of

နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၂၅-၉-၂၀၁၇

Investment Group

ရပန်းရပ်ကွက်၊

Commercial and

ကာ်မရှင်

Company Limited

အကွက်အမှတ-် ၃၀၊

Residential Buildings

အစည်းအ ဝး

The Yangtze River
International

ဦးပိင်အမှတ်-က/၁/၁၊ က/၁/၂၊
က/၁/၃၊
၄

Air Products
(Myanmar) Co.,
Ltd.

ြမကွက်အမှတ်(၅)၊ ြမတိင်း

Refining, Distribution

ဖက်စပ်နင်
ိ ငြခား

(၁၃/၂၀၁၇)

ရပ်ကက
ွ အ
် မှတ်(၁၄၃/၁)၊

and Sale of Oxygen,

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၂၅-၉-၂၀၁၇

အမှတ်-A-08၊

Nitrogen, Carbon

ကာ်မရှင်

ကျန်စစ်သားလမ်း၊

Dioxide, Argon

အစည်းအ ဝး
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စဉ်

ကမ္ပဏအ
ီ မည်

တည် နရာ

က

/လပ်ငန်း

အမျိုးအစား

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ
အမျိုးအစား

ခွင့်ြပုသည့် န ့ရက် မှတခ
် ျက်

ကျန်စစ်သားရိပမ
် န
ွ စ
် က်မဇန်၊
ဒဂ မို ့သစ် ( တာင်ပိင်း)
မို ့နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း
ဒသ ကီး
၅

စီးတီးမင်းကမ္ပဏီ
လီမိတက်

၆

ရတနာစကမ္ပဏီ
လီမိတက်

အကွကအ
် မှတ်(၆၂၇)၊ ၇၇ နှင၇
့် ၈

ပဂ္ဂလက
ိ ကျန်းမာ ရး

ြမန်မာနိင်ငသား

(၁၃/၂၀၁၇)

လမ်း ကား၊ ၃၁ နှင့် ၃၂

လပ်ငန်း

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ

၂၅-၉-၂၀၁၇

လမ်း ကား၊ ချမ်း အးသာစ

ကာ်မရှင်

မိုနယ်
့ ၊ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး

အစည်းအ ဝး

ြမန်မာ့ ရနဓာတ ဗဒ

ရနဓာတ် ငွ ရည်
့ ထတ်လပ်

ြမန်မာနိင်ငသား

(၁၃/၂၀၁၇)

လပ်ငန်းပိင်၊ ြမန်မာ့ ရန

ြဖန် ့ြဖူး ရာင်းချြခင်း

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ

၂၅-၉-၂၀၁၇

ဓာတ် ငွ စက်
့ ရ( ညာင်တန်း)၊

လပ်ငန်း

အလအ ရာင်းဆိင်၊
အင်းစိန်အ ရာင်းဆိင်၊
ြမာက်ဒဂအ ရာင်းဆိင်၊
မှာ်ဘီအ ရာင်းဆိင်

ကာ်မရှင်
အစည်းအ ဝး

3

မှတခ
် ျက်၁။

ရင်းနှးီ ြမုပ်နမအဆိ
ှ
ြပုလပ်ငန်းများကိသက်ဆင်
ိ ရာတိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့၊ လပ်ငန်းနှငဆ
့် က်စပ်သည့် ြပည် ထာင်စဝန် ကီး
ဌာနများ/အဖွဲ ့အစည်းများမှ သ ဘာထားမှတ်ချက်များ၊ စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအ ပ အ ြခခလျက် ကာ်မရှင် အစည်းအ ဝးမှ စိစစ်
ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

၂။

ြမန်မာနိ င်င ရင်းနှီးြမုပ်နှ မ ကာ်မရှင် ၁၃/၂၀၁၇

ကိမ် ြမာက် အစည်းအ ဝးတွင် ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှ မလပ်ငန်းများမှ

အလပ်အကိ င် အခွင့်အလမ်း(၁၀၅၅)ခဖန်တီး ပးနိ င်ခဲ့ပါသည်။

