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ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင် (၇/၂၀၂၀)ကိမေ
် ြမာက်အစည်းအေဝးမှ ခွငြ့် ပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းစာရင်း
စဉ်
၁

ကုမ္ပဏီအမည်
Myanmar Hexing
Natural Rubber
Industry Co.,Ltd.

တည်ေနရာ
ဦးပိင
ု အ
် မှတ်-၂၉၇/က၊ ၅၀၇၊

က/လုပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

ခွငြ့် ပုသည့်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

ေန့ရက်

အဆင့်ြမင့်

ရာခိုင်နန်းြပည့်

(၇/၂၀၂၀)

ကွငး် အမှတ်- OSS-၇၊ ေကးတိုင် ရာဘာထုတ်လုပ်၍ ြပည်ပသို့ နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ
ြပင်ကင
ွ း် ၊ ဝဲဝင်ကရာ ေကျးရွာ

ရာခိုင်နန်းြပည့်

အုပ်စု၊ သံြဖူဇရပ် မို့နယ်၊

တင်ပို့ြခင်းလုပ်ငန်း

လုပ်ငန်း

၂၂-၅-၂၀၂၀
ေကာ်မရှင်
အစည်းအေဝး

ေမာ်လမိုင်ခရိုင်၊ မွန်ြပည်နယ်
၂

Alpha Best Global

ေြမကွက်အမှတ-် ၁၄၉၊ ၁၅၀၊

CMP စနစ်ြဖင့်

ရာခိုင်နန်းြပည့်

(၇/၂၀၂၀)

Limited

၁၅၁၊ ၁၅၂၊ ေြမတိုင်းရပ်ကွက်

ဖိနပ်အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ြခင်း

နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

၂၂-၅-၂၀၂၀

အမှတ-် ၄၉၊ ဝါးတစ်ရာစက်မဇုန်၊

လုပ်ငန်း

ေကာ်မရှင်

ေရြပည်သာမို့နယ်၊

အစည်းအေဝး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

၃။

Hanley Group Ltd.

ု ယ်ဝန်ေဆာင်မလ
 ုပင
် န်း
ေြမတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ(် ၄/၆)၊ ဟိတ

ရာခိုင်နန်းြပည့်

(၇/၂၀၂၀)

ေြမကွက် အမှတ် ၁၉၄၅၊

ြမန်မာနိုင်ငံသား

၂၂-၅-၂၀၂၀

၅ရပ်ကွက၊်

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

ေကာ်မရှင်

လငသ
် ာယာမို့နယ်၊ရန်ကန
ု တ
် င
ုိ း်
ေဒသကီး

အစည်းအေဝး

မှတခ
် ျက်
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စဉ်
၄။

ကုမ္ပဏီအမည်
Myat Min Co., Ltd.

က/လုပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

ခွငြ့် ပုသည့်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

ေန့ရက်

ကွင်းအမှတ် ၆/မဟူရာကွင်း၊

ေမွးြမူေရးအေထာက်အကူြပု

ရာခိုင်နန်းြပည့်

(၇/၂၀၂၀)

ေြမကွက် အမှတ(် N၁၅၂+N၁၅၃)၊

ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း

ြမန်မာနိုင်ငံသား

၂၂-၅-၂၀၂၀

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

ေကာ်မရှင်

တည်ေနရာ

မင်းကုန်းေကျးရွာအုပ်စု၊
လှည်းကူးမို့နယ်၊ရန်ကုန်

အစည်းအေဝး

ေြမာက်ပိုင်းခရိုင်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
၅။

Myanma

Computer

Company Limited

MICT Park,

အဆင့်ြမင့်ပညာေရး

ရာခိုင်နန်းြပည့်

(၇/၂၀၂၀)

တက္ကသိုလ်များလင်နယ်ေြမ၊

ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း

ြမန်မာနိုင်ငံသား

၂၂-၅-၂၀၂၀

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

ေကာ်မရှင်

လင်မို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
၆။

SML

International

Education

Services

Company Limited

အစည်းအေဝး

အမှတ-် (၂၀၈-ခ)၊ ယုဇနတာဝါ၊

Manipal- SML Institute

ရာခိုင်နန်းြပည့်

(၇/၂၀၂၀)

ေရဂုံတိုင်လမ်း၊

of Health Sciences,

ြမန်မာနိုင်ငံသား

၂၂-၅-၂၀၂၀

အေနာက်ေရဂုံတိုင်ရပ်ကွက်၊

Management and

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

ေကာ်မရှင်

ဗဟန်းမို့နယ်၊

Technology

အစည်းအေဝး

ရန်ကန
ု တ
် င
ုိ း် ေဒသကီး
၇။

TTCL Power
Myanmar Co., Ltd.

ေြမတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ် ၂၃(O)၊ အလုံ မို့နယ်၊

Construction of 380 MW

ရာခိုင်နန်းြပည့်

(Gross) Liquefied Natural နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

(၇/၂၀၂၀)
၂၂-၅-၂၀၂၀

မှတခ
် ျက်
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စဉ်

ကုမ္ပဏီအမည်

တည်ေနရာ

က/လုပ်ငန်း

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ

ခွငြ့် ပုသည့်

အမျိုးအစား

အမျိုးအစား

ေန့ရက်

ရန်ကုန်ြမစ်ကမ်းနားအနီးရှိေြမ

Gas (LNG) Power Plant

ေကာ်မရှင်

၉.၇၈ ဧကနှင့်

including Construction

အစည်းအေဝး

တုံတင်ဂ(ံ တ)ေကျးရွာအုပ်စု၊

and Operation of LNG

ကွင်းအမှတ်၂၂၉(က)၊

Terminal, LNG

ဦးပိုင်လုပ်ကွက်အမှတ-် ၇/၇၊

Importation and Storage

ရှမ်းကန်ရွာမကွင်းရှိေြမ ၄.၆၃

for Generation and

ဧကနှင့် ဦးပိင
ု ် လုပ်ကက
ွ အ
် မှတ-်

Supply of Electricity

မှတခ
် ျက်

၇/၄၊ ရှမ်းကန်ရွာမကွင်း၊
ဒလမို့နယ်၊
ရန်ကန
ု တ
် င
ုိ း် ေဒသကီးရှေ
ိ ြမ
၂၃.၂၀ ဧက

မှတ်ချက် ၁။

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမအဆိုြပုလုပ်ငန်းများကိုသက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး
ဌာနများ/အဖွဲ့အစည်းများမှ သေဘာထားမှတ်ချက်များ၊ စိစစ်ခွင့်ြပုချက်များအေပါအေြခခံလျက် ေကာ်မရှင်အစည်းအေဝးမှ စိစစ် ခွင့်ြပုခဲ့
ြခင်းြဖစ်ပါသည်

၂။

ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေကာ်မရှင် ၇/၂၀၂၀ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးတွင်ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလုပ်ငန်းများမှ အလုပ်အကိုင်
အခွင့်အလမ်း(၃၈၁၁)ခု ဖန်တးီ ေပးနိင
ု ခ
် ပ
့ဲ ါသည်။

