






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 U HTAY  MYINT
(2) Address No.130, Shwe Gone Daing Road, Yae Tar Shae

Ward, Bahan Township, Yangon, Region, Myanmar
(3) Company Registration No. or

N.R.C  No./Passport  No. 12/La Ma Ta(Naing)009960
(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:
Kwin No.620-A Kyon Tone Change, 620-B Pyinn Ma Gone West,
622-B Paik Tann, Myay Nu Village ,Kwin No.618-B Pyinn Ma Gone East,
618- C Pyinn Gone South,  619-U To,  Phayar Chaung Village,
Pantanaw Township, Ayeyarwaddy Region,

3. A  description  of  the  sector  in  which  the         Fish Breeding, Processing, Cold
investment  is  to  be  made  and  the  activities           Storage and Related Products

(Fish Feed, Fish Meal, Fish Oil)

4. The  proposed  amount  of   the  investment
(in Kyat  and  US$) Kyat                  200,000 Million

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

(a) Construction  or  Preparatory  Period (3) Year
(Describe  MM/YY)

(b) Commercial  Operation  Date (2022)
(Describe  MM/YY)

6. Number  of  employees  to  be  appointed:

(a) Local ( 5985  )
(b) Foreign  (Expert/ Technician) (  15  )

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.
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မြန္ပက္ထရ ို(လ္)ကိုမၸဏီလီမ တက္ 
 

 

 

 

 ပႏိုျုပ ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညာမံု   ပပုညထမညအတြင္း ၏အဆိုျပဳခ်ကူဥညအတြင္းသူ ပည (မပညအတြင္းပပ  ဥပ္ေဒ ၃၈) 

 

၁။ ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညာမံု  မၼတတထည မၼတႏိုု၏အဆိုျပဳခ်ကညရုႏို၏အဆိုျပဳခ်ကညျျစည္ေစ၊ စတယည၀မႏို၏အဆိုျပဳခ်ကည္ျပ၍ျျစည္ေစ  ၏အဆိုျပဳခ်ကူႏို အတြင္းစ အတြင္းပတ အတြင္း စႏိုစ  ထညရမ အတြင္းစတ  ပပ၀ထည္ေစ    ျသ အတြင္း 

ပုဂ ႏို ပညုူ အတြင္း္ေျ ညျပရမည- 

 (၏အဆိုျပဳခ်က) ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညာမံစ ုမ ရရမႏိုုပည္  ျုမၼတည္ေထတွ ၁၀%ာမထည္   ၏အဆိုျပဳခ်ကည၏အဆိုျပဳခ်ကႏိုု ပႏိုုထညပႏိုုထညသတထည္ရမႏိုစပည္ စႏိုု႔ု္ုမၼတည   

  ႏိုမညအတြင္းသူ ပညသတထည္ ရမႏိုစပည္ ပုပညထမညအတြင္းွ- 

(၁)  ုပည  

(၂) ပ၏အဆိုျပဳခ်ကညစတယညရုပည္ ပႏိုပညစ   

(၃) ုမမၼတညပံုမၼတထည ုမမၼတည   

 

 (မၼတစညဥ အတြင္း ၏အဆိုျပဳခ်ကည ပႏိုုပပ၏အဆိုျပဳခ်က ္ေမ ၏အဆိုျပဳခ်ကညပ၏အဆိုျပဳခ်ကညမၼတတြဲျျထ္ည ္ေျ ညျပရမည) 

 

 (သ) သတထည္ျပ ုပ္ည ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညာမံု  ပုပညထမညအတြင္း္ေပ ထညရတ၏အဆိုျပဳခ်ကညရ မၼတတထည မၼတႏိုု၏အဆိုျပဳခ်ကညရႏိုု၏အဆိုျပဳခ်ကညပပ၀ထညစပည္ ပ၏အဆိုျပဳခ်ကည္ေ  ၏အဆိုျပဳခ်ကညသံ  

 ၏အဆိုျပဳခ်ကုုၸဏ ုူ အတြင္းရမႏိုပမူထည  ပႏိုုပပ၏အဆိုျပဳခ်ကု ၸုဏ ုူ အတြင္းွ  ုပည၏အဆိုျပဳခ်ကႏိုု ္ေျ ညျပရမည-  

(၁)  ုရမႏို 

(၂)  

(၃)  

 

၂။ ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညာမံု  ွ  ဓႏို၏အဆိုျပဳခ်ကမၼတပည္ေမရ  စႏိုု႔ု္ုမၼတည 

မၼတပည္ေမရ ုူ အတြင္း 

ကမာေဳီ္းေ မာကက္ြဳ ီ္းကီး၊ ေကာပ္ရေံက ီးရြာ 

အိုပစ္ိုကီး၊ ဝကတ္ေဲက ီးရြာအိုပစ္ိုကီး၊ 

ကတံိုီးေပဴခ်က္ ေပၚ ေက ီးရြာ အိုပစ္ိုကီး၊ 

မို ံိုလမ ိ ဳနနက္ီး၊ ေမာ္လလမ ိ ဳီ္း။ 

၃။ ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညာမံု   ပုပညထမညအတြင္းျပ ပုပညု ပည္ ၏အဆိုျပဳခ်ကံာမထည္ ္ေပ ထညရတ၏အဆိုျပဳခ်ကညုပည္ 

စ အတြင္းပတ အတြင္း္ေရအတြင္း ပုပညထမညအတြင္းုူ အတြင္း 

္ေျ ညျပသူ၏အဆိုျပဳခ်ကည 

စ၏အဆိုျပဳခ်ကညစံုအတြင္းပ မၼတထညသူပႏိုပည၏အဆိုျပဳခ်ကုညအတြင္းမၼတပည္ေပ ၏အဆိုျပဳခ်ကညမပီ်း 

ဓာတဆ် ီ ၊ ဒဇီယ်ဆ ီ နငှ့်် LPG တငသ်ငွ််း ၊ 

သ ိုအလာှင ်၊ မြန် ့်မြ ်းအရာင််းချမခင််းလိုပ်ငန််း 

၄။  ပႏိုုျပ   အတြင္း္ေစ  ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညာမံု   ပု ဏ 

(ျုမညု ၏အဆိုျပဳခ်ကူပည ာမထည္  ္ေုရႏို၏အဆိုျပဳခ်ကမည္ေဒဒပ  မၼတႏိုု႔ျျထည္  

္ေျ ညျပရမည) 

ျုမညု  ၏အဆိုျပဳခ်ကူပည ၃၅,၁၉၇,၃၆၂,၄၂၂.၀၀ 

(ာႏိုထုညထျံသ အတြင္းရထညအတြင္းာမမ အတြင္းျုမ ပညာမံ ုမ   မနမ္ာက ပ ္

၂၉,၄၆၇,၆၉၁,၂၀၅ ႏွွဳ ္္ပမီ ွေော 

 ္ေုရႏို၏အဆိုျပဳခ်ကမည္ေဒဒပ  ၁၉,၆၄၅,၁၂၇.၄၇ 

 ပပ ၀ထည) 

 

၅။ ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညာမံု   ္ေ၏အဆိုျပဳခ်က ထည  ပည္ေျ ညုပည္ သမည႔ုမမညအတြင္း သူႏိုမညဇယ အတြင္း  ပပ ၀ထည  စ  စဥည ္ေျ ညျပသူ၏အဆိုျပဳခ်ကည- 

(၏အဆိုျပဳခ်က) မၼတပည္ေပ ၏အဆိုျပဳခ်ကည္ေရအတြင္း ၏အဆိုျပဳခ်က ပ စႏိုု႔ု္ုမၼတည (၂) နစ်ှ 



မြန္ပက္ထရ ို(လ္)ကိုမၸဏီလီမ တက္ 
 

 

ျပထညပထညု ၏အဆိုျပဳခ်က ပ(ာမစည၊ပမၼတႏိုု႔ျျထည္ ္ေျ ညျပရမည) 

(သ) စ အတြင္းပတ အတြင္းျျစညစမၼတထညုပည္၏အဆိုျပဳခ်က ပ 

(ာမစည၊ ပမၼတႏိုု႔ျျထည္ ္ေျ ညျပရမည) 

(၂၀၂၁) ခိုႏွွစက္ီး၊ ဇနန္ဝ ရလီ 

 

၆။ သမည႔  အတြင္းုပည္  ပုပညစု အတြင္းဥ အတြင္း္ေရ- 

၏အဆိုျပဳခ်ကုုၸဏ မၼတစညသုပံုအတြင္း 

(၏အဆိုျပဳခ်က) ျပပညမၼတတထညအတြင္း ၁၆၀ 

(သ) ျပပညပ (ပပ ရမထည/၏အဆိုျပဳခ်ကၽတုညအတြင္း၏အဆိုျပဳခ်ကူထညစ )  

   

၇။ ျပပညပုမ ျပပညမၼတတထညအတြင္းစႏိုု႔ ယ ္ေပ ထညပ ုပည္ ုမၼတပည ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညာမံု ုူ အတြင္းမၼတတထည ္ေထတစ အတြင္းျျထည္ 

 ယ ္ေပ ထညု ပု ဏ (Capital in-Cash)၊ ရထညအတြင္းမမ အတြင္းပစၥပညအတြင္း  ျျစညယ ္ေပ ထညပ ုပည္ ရထညအတြင္းာမ အတြင္း္ေထတပု ဏ  (Capital 

 in-Kinds)မၼတႏိုု႔  အတြင္း မၼတႏို၏အဆိုျပဳခ်ကူစတ  သတြဲျသ အတြင္းစမၼတညုမမၼတည ္ေျ ညျပ္ေပအတြင္းရမည (ျုမညု ၏အဆိုျပဳခ်ကူပည ာမထည္ ္ေုရႏို၏အဆိုျပဳခ်ကမည ္ေဒဒပ  

 မၼတႏိုု႔ျျထည္္ေျ ညျပရမည)- 

၏အဆိုျပဳခ်ကုုၸဏ မၼတစညသုပံုအတြင္း 

(၏အဆိုျပဳခ်က) ္ေထတစ အတြင္းျျထ္ည ယ ္ေပ ထညု ပု ဏ  

(သ) ပစၥပညအတြင္းျျထည္ ယ ္ေပ ထညပ ုပည္  

ရထညအတြင္းာမ အတြင္း္ေထတ ပု ဏ 

 

 

ုမမၼတညသူ၏အဆိုျပဳခ်ကည။ ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညာမံစ စပည ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညာမံု ာမထည္ စ၏အဆိုျပဳခ်ကညပႏိုုထည္ေစ  ပမူႏို ဲ၀မ၏အဆိုျပဳခ်ကည ႏိုမညအတြင္းစႏိုုညအတြင္းရုပ္ည 

စမၼတထညအတြင္း သူ၏အဆိုျပဳခ်ကည ပ၏အဆိုျပဳခ်ကညုူ အတြင္း  အတြင္း  ုမၼတညျပမညျသထညအတြင္းုမ ္ေရမ ထည ၏အဆိုျပဳခ်ကဥညရမည ္ေ၏အဆိုျပဳခ်က ညုရမထည ံ မၼတထညျပ္ေမၼတ ထညအတြင္းပႏိုုာႏိုုထညစပည။ 

   ၏အဆိုျပဳခ်ကည္ေျ ညျပပပ ္ေပမူ ၏အဆိုျပဳခ်ကည  အတြင္းစ ုမ ္ေပအတြင္း ပညစပည္  သူ၏အဆိုျပဳခ်ကည ပ၏အဆိုျပဳခ်ကညုူ အတြင္း  အတြင္းပံုအတြင္းစပည ုမမည၏အဆိုျပဳခ်ကမညု ရမႏိုပပ္ေ ၏အဆိုျပဳခ်က ထညအတြင္း 

  ုသံပပစပည။ 

 ဤ ပႏိုုျပ သူ၏အဆိုျပဳခ်ကညမၼတတထည သတထည္ျပ ုႏိုမည႔ ုမၼတည္ေပအတြင္းရမည မၼတတ၏အဆိုျပဳခ်ကည ္ေ၏အဆိုျပဳခ်က ညုရမထညုမ စႏိုစစညရ ၌ ပုႏို ပညစပည္ 

 သူ၏အဆိုျပဳခ်ကည ပ၏အဆိုျပဳခ်ကညုူ အတြင္း၏အဆိုျပဳခ်ကႏိုု ္ေပမူ ၏အဆိုျပဳခ်ကည  အတြင္းစ ၏အဆိုျပဳခ်က္ေပအတြင္း ပညရမည ပူ၏အဆိုျပဳခ်ကည၏အဆိုျပဳခ်ကတ၏အဆိုျပဳခ်ကညပပ၏အဆိုျပဳခ်က  ပႏိုုျပ သူ၏အဆိုျပဳခ်ကည၏အဆိုျပဳခ်ကႏိုု ျထထညအတြင္းပယညျသထညအတြင္း စႏိုု႔ု္ုမၼတည စႏိုစစညရ ၌ 

ုပႏိုုပ အတြင္း ပညစပည္ ္ောမ ထည္္ောမအတြင္း ၏အဆိုျပဳခ်ကမည႔ ၏အဆိုျပဳခ်က ျသထညအတြင္းမၼတႏိုု႔ ျျစည္ေပဒာႏိုုထည္ေ ၏အဆိုျပဳခ်က ထညအတြင္း ္ေ၏အဆိုျပဳခ်က ထညအတြင္းစတ  စ္ေဘ ္ေပပ၏အဆိုျပဳခ်ကည မ အတြင္းပပညပပစပည။  

 ျုမညု ာႏိုုထညထံ ရထညအတြင္းာမ အတြင္းျုမ ပညမမံု  ္ေ၏အဆိုျပဳခ်က ုရမထညုမ သူုမမၼတညစပည္ စပညအတြင္းုူဥညအတြင္းစပညအတြင္း၏အဆိုျပဳခ်ကုညအတြင္းုူ အတြင္း၏အဆိုျပဳခ်ကႏိုုပပညအတြင္း ပႏိုု၏အဆိုျပဳခ်ကညမ ုပည ျျစည္ေ ၏အဆိုျပဳခ်က ထညအတြင္း 

၀မညသံ၏အဆိုျပဳခ်ကမၼတႏိုျပ  ပညပပစပည။ 
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