


























Summary of Proposed Investment (Rule 38)  

1. Please describe any other person who has a significant direct or indirect interest in the investment. 

 (a) Please describe an Enterprise or individual who are entitled to possess more than 10% of the 
profit distribution:  

  (1) Name 

 (2) Address 

  

 (3) Company Registration No. or 
N.R.C No./ Passport No. 

-----U Ye Win-------------------------------------

no.1, Thiri 3 street, Ward no.2, Hlaing 

Township, Yangon. 

-------12/KaKhaKa/(N)000021------------------

------------------------------------------------------ 

 (b) If there is directly participated Subsidiary in carrying out the proposed investment, please 
describe the name of that companies:  

  (1) ----------------------------------------------------------------------------- 

 (2) ----------------------------------------------------------------------------- 

 (3) ----------------------------------------------------------------------------- 

2. The principal location or locations of the 

investment: 

 

-Nyaung Don Liquefied Petroleum Gas 

Plant and four existing filling stations 

(Ahlone, Insein, North Dagon and 

Hmawbi ) -----------------------------------------

3. A description of the sector in which the 

investment is to be made and the activities and 

operations to be conducted: 

-- Production and Distribution of 

Liquefied Petroleum Gas ---------------------

------------------------------------------------------ 

4. The proposed amount of the investment  

(in Kyat and US$) 

-kyat 3000 million (including US $ one 

million only)---------------------------------------

--------- 

5. A description of the plan for the implementation of the Investment including expected timetable: 

 (a) Construction or Preparatory Period 

 (Decribe MM/YY)  

(b) Commercial Operation Date   (Decribe 

--------------2 year----------------------- 

---2 year after getting approval from MIC----



-  2 - 

MM/YY)  ------------------- 

6. Number of employees to be appointed: 

 (a) Local  --------------236---------------------------------- 

(b) Foreign  (Expert/ Technician)   ------------------------------------------------------ 

7. Please specify the detailed list of foreign capital (Capital in-Cash and Capital in-Kinds)  in Kyat 
and US$: 

 (a) Capital in-cash to be brought in ---------------------------------------------------- 

(b) Capital in-kind to be brought in ---------------------------------------------------- 

                                                      --------------------------------------------------- 

Note: The investor may request the Commission to refrain from publishing commercial-in-confidential 
information of its investment.  

 
            Signature of the applicant 

 
Name: 
Title: 
Department /Company               Yadanar Su Co., Ltd. 
(Seal/Stamp) 

 

 Date:---------------------------- 
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၁။ ြမနမ်ာနိင်င ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်သည် Omni Focus General Services Co., 
Ltd. (ဘက်စြမင်ကွင်း အ ထွ ထ ွဝန် ဆာင်မ ကမ္ပဏီလီမိတက်)အား ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 
အတွင်း ြပညလ်မး် ( အာင်မဂလာ အ ဝး ြပးမှ ဗိလ်တ ထာင်ဘရားအထိ) နှင့် ကမ္ဘာ အး 
ဘရားလမ်း (မဂလာဒ ဝါယာလက်မ ှ ဆူး လ မို ့ တာ် ခန်းမ ရှအ့ထိ) တွင ် Bus Rapid 
Transit (B.R.T) စနစ်ြဖင့် ရန်ကန် မို ့ တာ ် ခရီးသည်တင ် အြမန်ပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်းကိ 
တစနှ်စ် စမး်သပ် ြပးဆွဲရန ်အတွက် ြမန်မာနိင်ငသားများ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ဥပ ဒနှင့်အည ီ၂၂-၈- 
၂၀၁၄ ရက် နတ့ွင ်ယာယီခငွ့်ြပုမိန်ြ့ဖင့် ခွင့်ြပု ပးခဲ့ပါသည ်

၂။ Omni Focus General Services Public Co., Ltd. ၏ Bus Rapid Transit 

(B.R.T) စနစ်ြဖင့် ရန်ကန် မို ့ တာ်ခရီးသည်တင် အြမန်ပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်း၏ ယာယ ီ

ခွင့်ြပုမန်ိ ့ သက်တမ်းအား  ထပ်မ၍တိးြမင့်ခွင့် နှင့်စပ်လျဉ်း၍   ၂၅-၉-၂၀၁၇ ရက် နတွ့င ်

ကျင်းပခဲ့သည့် ြမန်မာနိင်င ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင၏် ၁၃/၂၀၁၇ ကမ်ိ ြမာက် အစည်းအ ဝးမှ 

Bus Rapid Transit (B.R.T) စနစ်ြဖင့် ရန်ကန် မို ့ တာ် ခရီးသည်တင ် အြမန်ပိ ့ ဆာင် ရး 

လပ်ငန်းအစား ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအတွင်း ကန်းလမး်ြဖင့် အဆင့်ြမင့်ခရီးသည ်ပိ ့ ဆာင် ရး 

လပ်ငန်းဟ ြပငဆ်င၍် ယာယီ ခွင့်ြပုမိန် ့ အစား ခွင့်ြပုမိန် ့ ထတ် ပးရန်နှင် ့ အာက် ဖာ်ြပပါ 

လိအပ်ချက်များ တင်ြပရန ်ဆးြဖတ်ခ့ဲပါသည်- 

 (က) အဆိြပုချက ် လာက်ထားလာပစ(၂) နှင့် မတည် ငွရင်းပမာဏအား ထည့်ဝင် ပီး 

နှင့် ထည့်ဝင်ရန်ကျန်သည် ့ပမာဏတိက့ိ တင်ြပရန်။  

 (ခ) လပ်ငန်းအမျို းအစား ြပင်ဆင်တင်ြပရန်။ 

 (ဂ) ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်တင်ြပရန်။ 

၃။ အဆိပါ အစည်းအ ဝး ဆးြဖတ်ချက်နှင့်အည ီ ကမ္ပဏီမှ ြပန်လည်တင်ြပလာသြဖင့်  

ြမန်မာနိငင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်သည် Omni  Focus General Services Public Co., 

Ltd. ကိ ြမန်မာ နိင်ငသား ရင်းနှီးြမုပ်နှမြဖင့် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအတွင်း ကန်းလမ်းြဖင့် 

အဆင့်ြမင့် ခရီးသည် ပိ ့ ဆာင် ရးလပင်န်း ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ြမနမ်ာနိင်င ရင်းနီှးြမုပ်နှမ 

ဥပ ဒအရ  ၁၂-၁-၂၀၁၈ ရက် နတွ့င် ခွင့်ြပုမိန် ့ထတ် ပးခဲ့ပါသည်။  
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