
စဉ် ကုမဏီအမည်
လက်လ/ီ
လက်ကား

ေရာင်းချ/ ြဖန့် ြဖးမည့်
ကနုပ်စည်း အပုစ်စုာရငး်

မှတ်ပုံတင်
အမှတ်ှင့်ခွင့်ြပ
သည့်ရကစ်ွဲ

အေြခစိုက်ိုင်ငံ

၁ MYCARE UNICHARM CO.,LTD. လက်ကား
Baby Diapers,Adult Diapers, Sanitary, 
Napkins, Sanitary Panty-Liner, Baby Wet-
Tissue, Mask, Cosmetic Puffs 

W-0001/2018
(26-9-2018) to 

(25-9-2023)
ထိုင်းိုင်ငံ

၂ OTSUKA MYANMAR CO.,LTD လက်ကား Pocari Sweat အချိရည်အမျိးမျိး
W-0003/2018

(26-11-2018) to
(25-11-2023)

ဂျပန်ိုင်ငံ

၃ DKSH CO.,LTD
လက်လ/ီ
လက်ကား

လူသုံးကနုပ်စည်းများ၊ စားေသာကက်နုပ်စည်း 
များ၊ အမိ်သုံးကနုပ်စည်းများ၊ ေဆးှင့်ေဆး ပစည်း၊
 ေဆးုံသုံးကရိိယာများ၊ တိရစာနအ်စာှင် ့
တိရစာနေ်ဆးဝါးများ၊ စက်မကုန်ထုတ်လုပ်ငနး် သုံး
 ဓာတုပစည်းများ၊ စကပ်စည်းအမျိးမျိးငှ့် 
ဆက်စပ်ပစည်းမျိးမျိး

WR-0002/2019
(25-2-2019) to 

(24-2-2024)
ထိုင်းိုင်ငံ

(က) ိုင်ငံြခားသားအြပည့်အဝေဆာင်ရွကသ်ည့်ကုမဏ(ီ၃၇)ခု

လက်လ/ီလက်ကားေရာင်းချခငွ့်လုပ်ငနး်မှတ်ပုံတင်ကတ် ခွင့်ြပထုတ်ေပးပီးေသာကုမဏ(ီ၈၉)ခစုာရငး်



၄ TOYOTA TSUSHO MYANMAR CO.,LTD လက်ကား

 စက်မလုပ်ငနး်သုံးစက်ပစည်း၏ အသုံးအေဆာင် 
ပစည်းများ (ကနုစ်ည်သယရ်န ်ခင်းြပားများ 
(Pallets)၊ ကနုစ်ည်ထားရှိသည့် သံဖရိန်စင်များ 
(Rack) ငှ့် Personal Protected Equipments)၊ 
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် ယရားတို၏အပိုပစည်းများ၊
 ယင်းငှ့်ဆကစ်ပ်ပစည်းများ၊ စကပ်စည်းအမျိး 
မျိးှင် ့ဆက်စပ် ပစည်းအမျိးမျိး (၃ တန်ငှ့် 
ေအာက်တိုယိုတာ ကနုမ်ယာဉမ်ျား(Forklift) အပါ
 အဝင်)၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉအ်ပိုပစည်းများှင် ့
ယရားများ၏ အပိုပစည်းများ(တာယာများ 
(Tyres) အပါအဝင)်၊ တိရစာနအ်စာှင် ့တိရစာန်
 ေဆးဝါးများ၊ ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသုံးပစည်း
 များှင် ့ကရိိယာများ၊ လပ်စစ်ပစည်းများ (စကမ်
 လုပ်ငန်းသုံးလပ်စစပ်စည်းများအပါအဝင)်၊ စကမ်
 ကနုထ်ုတ်လုပ်ငန်းသုံးဓာတုပစည်းများ၊ မျိးေစ့၊ 
စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုများှင့် စိုကပ်ျိးေရးသုံး 
ပစည်းများ၊ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ။

 W-0005/2019 
(5-3-2019) to 

(4-3-2024)
ဂျပန်ိုင်ငံ

၅ UNILEVER (MYANMAR) LIMITED လက်ကား စားေသာကက်နုပ်စည်းများ
 W-0007/2019 
(8-4-2019) to 

(7-4-2024)
နယ်သာလန်ိုင်ငံ

၆ ADM MYANMAR CO.,LTD လက်ကား
တိရစာနအ်စာ၊ ြဖည့်စွက်စာ၊ စားေသာကက်နု ်
ပစည်းများ( ကနု်ကမး်ပစည်းများ)

 W-0009/2019 
(17-5-2019) to 

(16-5-2024)
အေမရိကန်ိုင်ငံ



၇ SUZUKI (MYANMAR) MOTOR CO.,LTD လက်ကား
ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်များ၊ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် 
အပိုပစည်းများှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများ

 W-0010/2019 
(27-5-2019) to 

(26-5-2024)
ဂျပန်ိုင်ငံ

၈ MEGA LIFESCIENCES LTD လက်ကား
စားေသာကက်နုပ်စည်းများ၊ လူသုံးကနုပ်စည်း 
များ၊ အလှကုန်ပစည်းများ၊ ေဆးဝါးှင် ့ေဆး 
ကရိိယာပစည်းများ

 W-0011/2019 
(31-5-2019) to 

(30-5-2024)
ထိုင်းိုင်ငံ

၉ NTT MYANMAR CO.,LTD လက်ကား
ဆက်သွယ်ေရးပစည်းများ၊ အလီကထ်ေရာနစ ်
ပစည်းများ

 W-0012/2019 
(3-6-2019) to 

(2-6-2024)
ဂျပန်ိုင်ငံ

၁၀
GC MARKETING SOLUTIONS MYANMAR
CO.,LTD

လက်ကား   ပလပ်စတစ်ကုန်ကမး်ပစည်းများ၊
 W-0013/2019 
(24-6-2019) to 

(23-6-2024)
ထိုင်းိုင်ငံ

၁၁ MYANMAR ARYSTA LIFESCIENCE CO.,LTD လက်ကား
စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုများ (စိုက်ပျိးေရးသုံးေဆး
 အမျိးမျိး)

W-0015/2019
(11-7-2019) to 

(10-7-2024)
ဂျပန်ိုင်ငံ

၁၂ GOLD EMPEROR (MYANMAR) CO.,LTD လက်လီ
ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသုံးပစည်းများငှ့်
ကရိိယာများ

 R - 0004/2019
(22-7-2019) to 

(21-7-2024)
တတု်ိုင်ငံ

၁၃ VALFERT CO.,LTD  လက်ကား
 စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုများ (ဓာတ်ေြမသဇာ၊ 
မျိးေစ့၊ ပိုးသတ်ေဆး)၊ ေဆးုံသုံးကရိိယာများ၊ 
ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသုံးပစည်းများ

W-0039/2019
(2.10.2019) to

(1.10.2024)
ထိုင်းိုင်ငံ

၁၄ FRONTIIR CO.,LTD
လက်လ/ီ
လက်ကား

IT ငှ့်ဆကစ်ပ်ပစည်းများ
WR-0007/2019
(8.8.2019) to

(7.8.2024)
အေမရိကန်ိုင်ငံ



၁၅ ARO COMMERCIAL CO.,LTD
လက်လ/ီ
လက်ကား

လယ်ယာသုံးစက်ရိယာများ၊ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် 
ငှ့် ဆက်စပ်ပစည်းအမျိးမျိး၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ ်
အပိုပစည်းများှင့် ယရားများ၏ အပိုပစည်း 
များမှအပ ဦးစားေပးေရာင်းချခငွ့်ြပသည့် ကနု် 
ပစည်းအပု်စ(ု၂၁)မျိး၊

 WR - 0009/2019  
(15-8-2019) to 

(14-8-2024)
ထိုင်းိုင်ငံ

၁၆ YARA MYANMAR LIMITED လက်ကား ဓာတ်ေြမသဇာအမျိးမျိး
 W-0020/2019

 (20-8-2019) to 
(19-8-2024)

စင်ကာပူိုင်ငံ

၁၇ ADVANSIA AGROSCIENCE CO.,LTD လက်ကား မျိးေစ့ှင် ့စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုများ
   W - 0022 / 2019
 (20-8-2019) to 

(19-8-2024)
တတု်ိုင်ငံ

၁၈
FRESENIUS MEDICAL CARE MYANMAR 
CO.,LTD

လက်ကား
ေဆးုံသုံးကရိိယာများ၊ (ေကျာကက်ပေ်သွးသန့်  
စငစ်က၊် ေကျာကက်ပေ်သွးသန့်စငရ်ာတွင ်အသုံး 
ြပေသာ ေရသန့်စက်ငှ့် ဆက်စပ်ပစည်းများ)

   W - 0021 / 2019
 (20-8-2019) to 

(19-8-2024)
ဂျပန်ိုင်ငံ

၁၉
NIPPON PAINT (MYANMAR) COMPANY 
LIMITED

လက်ကား
ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသုံးပစည်းများ(အမိ ်
သုတ်ေဆးှင့် အမိသ်ုတ်ေဆးဆကစ်ပပ်စည်းများ)

   W - 0026 / 2019
 (27-8-2019) to 

(26-8-2024)
စင်ကာပူိုင်ငံ

၂၀ EAST-WEST SEED (MYANMAR) CO.,LTD လက်ကား စိုက်ပျိးေရးသုံးမျိးေစမ့ျား
   W - 0028 / 2019
 (30-8-2019) to 

(29-8-2024)
နယ်သာလန်ိုင်ငံ

၂၁ QCD TECHNOLOGY (MYANMAR) CO.,LTD
လက်လ/ီ
လက်ကား

ဆက်သွယ်ေရးပစည်းများ(Apple products 
ြဖစေ်သာ iPhone ၊ iPad များ)

   WR-0014 / 2019
 (3-9-2019) to 

(2-9-2024)
စင်ကာပူိုင်ငံ



၂၂ UMW ENGINEERING SERVICES LIMITED  လက်ကား
ေမာ်ေတာ်ယာဉအ်ပိုပစည်းများှင် ့ယရားများ၏
 အပိုပစည်းများ၊ စကပ်စည်းအမျိးမျိးငှ့် 
ဆက်စပ်ပစည်းအမျိးမျိး

W-0029/2019
 (3-9-2019) to 

(2-9-2024)
 မေလးရှားိုင်ငံ

၂၃ SIKA MYANMAR LIMITED  လက်ကား ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသုံးပစည်းများ
W-0030/2019

 (4-9-2019) to 
(3-9-2024)

ဆွစ်ဇာလန်
ိုင်ငံ

၂၄ ZAGRO MYANMAR LIMITED  လက်ကား
စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုများ (ဓာတ်ေြမသဇာ၊ 
မျိးေစ့၊ ပိုးသတ်ေဆး)

W-0034 / 2019
 (17-9-2019) to 

(16-9-2024)
စင်ကာပူိုင်ငံ

၂၅ TCPMM PRIVATE LIMITED  လက်ကား  စားေသာကက်နု်ငှ့်အချိရည်အမျိးမျိး
   W-0036 / 2019
 (1-10-2019) to 

(30-9-2024)
ထိုင်းိုင်ငံ

၂၆ BTL MEDICAL TECHNOLOGIES LTD  လက်ကား  ေဆးုံသုံးပစည်းကရိိယာများ
   W-0037 / 2019
 (2-10-2019) to 

(1-10-2024)
ပိုလန်ိုင်ငံ

၂၇ LIMAGRAIN MYANMAR CO.,LIMITED  လက်ကား  ေြပာင်းမျိးေစ(့စပမ်ျိး)
W-0035/2019
(2.10.2.19) to
(1.10.2024)

ဂျပန်ိုင်ငံ

၂၈ BEIERSDORF (MYANMAR)  LTD လက်ကား  ေဆးှင့်ေဆးပစည်းများ၊ လူသုံးကနုပ်စည်းများ
W - 0040/2019
(7-10-2019) to 

(6-10-2024)
ဂျာမနီိုင်ငံ

၂၉ ARVIS CROPSCIENCE CO.,LTD လက်ကား စိုက်ပျိးေရးသုံးပိုးသတ်ေဆးများ
W-0041/2019
(10.10.2019)

to (9.10.2024)
တတု်ိုင်ငံ



၃၀ GREEN WEST MYANMAR CO.,LTD လက်ကား  စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုများ(ဓာတ်ေြမသဇာ)
W-0046/2019
(19.11.2019)

to (18.11.2024)
စင်ကာပူိုင်ငံ

၃၁ NESTLE MYANMAR (TRADING) LTD လက်ကား စားေသာကက်နုပ်စည်းများ
W-0047/2019
(22.11.2019)

to (21.11.2024)
ဆွစဇ်ာလန်ိုင်ငံ

၃၂ KINGTAI MYANMAR CO.,LTD လက်ကား
လယ်ယာစိုက်ပျိးေရးလုပ်ငနး်သုံး ပိုးသတ်ေဆး
ငှ့် ဓာတ်ေြမဩဇာများ

W-0048/2019
(2.12.2019)

to (1.12.2024)
တတု်ိုင်ငံ

၃၃
LS - GAON CABLE MYANMAR TRADING 
CO.,LTD

လက်ကား
ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသုံးပစည်းများငှ့်
ကရိိယာများ

W-0050/2019
(13.12.2019) to

(12.12.2024)
ကိုရီးယားိုင်ငံ

၃၄ KDDI MYANMAR CO.,LTD လက်ကား
ဆက်သွယ်ေရးပစည်းများ (ကငမ်ရာ၊ ဖုန်းအပါ 
အဝင်) အီလက်ထေရာနစ်ပစည်းများ၊ ပရိေဘာဂ 
ပစည်းများ

W-0051/2020
(9.1.2020) to

(8.1.2025)
စင်ကာပူိုင်ငံ

၃၅
CHAROEN POKPHAND PRODUCE 
MYANMAR CO.,LTD

လက်လ/ီ
လက်ကား

စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုများ (ေပါင်းသတ်ေဆး)
WR-0019/2020
(5.2.2020) to

(4.2.2025)
ြမနမ်ာိုငင်ံ

၃၆ Colgate-Palmolive (Myanmar) Ltd. လက်ကား လူသုံးကနုပ်စည်းများ
W-0053/2020

(24.2.2020) to 
(23.2.2025)

ထိုင်းိုင်ငံ

၃၇ ZTE MYANMAR CO., LTD. လက်ကား
ဆက်သွယ်ေရးပစည်းများ
(ကငမ်ရာ၊ ဖုန်းအပါအဝင်)

W-0059/2020
(26-6-2020) to

(25-6-2025)
တတု်ိုင်ငံ



စဉ် ကုမဏီအမည်
လက်လ/ီ
လက်ကား

ေရာင်းချ/ ြဖန့် ြဖးမည့်
ကနုပ်စည်း အပုစ်စုာရငး်

မှတ်ပုံတင်
အမှတ်ှင့်ခွင့်ြပ
သည့်ရကစ်ွဲ

အေြခစိုက်ိုင်ငံ

ြမနမ်ာိုင်ငံ
သား၏အစု
ရှယ်ယာ

ပါဝင်မအချိး

၁ PACIFIC ANDAMAN (SEA) CO.,LTD လက်ကား

လူသုံးကနုပ်စည်းများ၊ အမျိးသမးီငှ့် 
ကေလး 
တစ်ကိုယ်ေရသန့်ရှင်းေရးသုံးပစည်းများ၊ 
ေဆးပလာစတာများ၊ အမိ်သန့်ရှင်းေရး 
သုံးပစည်းများ၊ စားေသာကက်နုပ်စည်း 
များငှ့် အချိရည်များ၊

W-0002/2018
(27-9-2018) to 

(26-9-2023)
ထိုင်းိုင်ငံ

၂၀ ရာခိုင်န်း
ငှ့် အထက်

၂ AEON ORANGE CO.,LTD လက်လီ
ဦးစားေပးေရာင်းချခငွ့်ြပသည့်ကုန်ပစည်း 
အပုစ် ု(၁၅)မျိး၊

R-0001/2018
(10-10-2018) to

(9-10-2023)
ဂျပန်ိုင်ငံ

၂၀ ရာခိုင်န်း
ငှ့် အထက်

၃ ASAHI LOI HEIN CO.,LTD လက်ကား
အချိရည်အမျိးမျိး၊ ေဖျာ်ေသာက်ရန်
အတွက ်အမန့်အမျိးမျိး၊ ိုငှ့်
ိုထကွပ်စည်းအမျိးမျိး

W-0006/2019
(21-3-2019) to 

(20-3-2024)
ဂျပန်ိုင်ငံ

၂၀ ရာခိုင်န်း
ငှ့် အထက်

၄ UNILEVER EAC MYANMAR CO.,LTD လက်ကား
အမိ်သုံးပစည်း၊ အလကှနု်ငှ့် တစ်ကိုယ်ေရ
သုံးပစည်း

W-0008/2019
(8-4-2019) to 

(7-4-2024)

နယသ်ာလန်
ိုင်ငံ

၂၀ ရာခိုင်န်း
ငှ့် အထက်

၅ WILMAR MYANMAR EDIBLE OILS LTD
လက်လ/ီ
လက်ကား

စားသုံးဆီများ
WR-0004/2019
(19-4-2019) to 

(18-4-2024)
စင်ကာပူိုင်ငံ

၂၀ ရာခိုင်န်း
ငှ့် အထက်

( ခ ) ြမနမ်ာိုင်ငံသားှင့်ိုင်ငံြခားသားေပါင်းစည်းေဆာင်ရွက်သည့်ကုမဏ(ီ၃၇)ခု



၆
MYANMA SHWE NAGAR AGRICULTURAL 
GROUP CO.,LTD

လက်လ/ီ
လက်ကား

ဓာတ်ေြမသဇာအမျိးမျိး၊ ပိုးသတ်ေဆး
အမျိးမျိး

WR-0005/2019
(2-7-2019) to 

(1-7-2024)
တတု်ိုင်ငံ

၂၀ 
ရာခိုင်န်း 

အတိ

၇ PRO 1 GLOBAL CO.,LTD
လက်လ/ီ
လက်ကား

 ိုင်ငံြခားသားကမုဏီ၊ ြမနမ်ာိုင်ငံသားငှ် ့
ိုင်ငံြခားသား ေပါင်းစည်းေဆာင်ရွက်သည့်
 ကုမဏီများအား လက်လ/ီလက်ကား 
ေရာင်းချခငွ့်ြပသည့် ဦးစားေပးကုန်ပစည်း 
အပုစ်(ု၂၄)မျိး

WR-0006/2019
(8-7-2019) to 

(7-7-2024)
ထိုင်းိုင်ငံ

၂၀ ရာခိုင်န်း
ငှ့် အထက်

၈ I C P Shwe Me Fertilizer Co., Ltd. လက်ကား ဓာတ်ေြမသဇာအမျိးမျိး
W-0016/2019

(17-7-2019) to 
(16-7-2024)

ထိုင်းိုင်ငံ
၂၀ ရာခိုင်န်း
ငှ့် အထက်

၉ RAINBOW AGROSCIENCES CO.,LTD လက်ကား
စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုများ 
(ပိုးသတ်ေဆး၊ မသတ်ေဆး၊ 
ေပါင်းသတ်ေဆး)

 W-0017/2019
(6-8-2019) to 

(5-8-2024)
တတု်ိုင်ငံ

၂၀ ရာခိုင်န်း
ေအာက်

၁၀ SHWE CROP NUTRIENTS CO.,LTD
လက်လ/ီ
လက်ကား

ဓာတ်ေြမသဇာအမျိးမျိး
 WR-0008/2019
(14-8-2019) to 

(13-8-2024)
တတု်ိုင်ငံ

၂၀ ရာခိုင်န်း
ငှ့် အထက်

၁၁
MYANMAR CONCH MYINT TRADING 
CO.,LTD

လက်ကား
ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသုံးပစည်းများ 
(Aluminium Profile and Accessories ငှ့်
 Ecological Floor and PVC Skirting Line)

 W-0019/2019
(15-8-2019) to 

(14-8-2024)
တတု်ိုင်ငံ

၂၀ ရာခိုင်န်း
ငှ့် အထက်

၁၂ AGRIFERT MARLAR CO.,LTD လက်ကား
စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုများ 
(စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငနး်သုံးဓာတ်ေြမသဇာ)

 W-0025/2019
(27-8-2019) to 

(26-8-2024)
မေလးရှားိုင်ငံ

၂၀ ရာခိုင်န်း
ငှ့် အထက်



၁၃
MYANMAR TECHGOAL LOGISTICS 
CO.,LTD

လက်ကား ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသုံးပစည်းများ
   W-0024/2019
 (26-8-2019) to 

(25-8-2024)
တတု်ိုင်ငံ

၂၀ ရာခိုင်န်း
ငှ့် အထက်

၁၄ SASA INTERNATIONAl CO.,LTD လက်ကား

စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုများ(စိုကပ်ျိးေရးသုံး 
ရွကြ်ဖနး်ေြမသဇာ၊ ေအာဂ်ဲနစေ်ြမသဇာ၊ 
ပိုးသတ်ေဆး၊ေပါင်းသတ်ေဆးှင့်မသတ ်
ေဆးအမျိးမျိး)

   W-0027/2019
 (28-8-2019) to 

(27-8-2024)
ထိုင်းိုင်ငံ

၂၀ 
ရာခိုင်န်း 
ေအာက်

၁၅ ZUARI YOMA AGRI SOLUTIONS LIMITED လက်ကား
စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုများ (ဓာတ်ေြမသ 
ဇာ)

   W-0031/2019
 (6-9-2019) to 

(5-9-2024)
အိိယိုင်ငံ

၂၀ ရာခိုင်န်း
ငှ့် အထက်

၁၆ MILLCON THIHA LTD လက်ကား
ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသုံးပစည်းများငှ့်
 ကရိိယာများ

   W - 0033 / 2019
 (16-9-2019) to

(15-9-2024)
ထိုင်းိုင်ငံ

၂၀ ရာခိုင်န်း
ငှ့် အထက်

၁၇ VANIDA MYANMAR CO.,LTD လက်ကား
စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုများ (ဓာတ်ေြမသဇာ
ငှ့် ပိုးသတ်ေဆးထုတ်ကနုမ်ျား)

   W-0032/2019
 (12-9-2019) to 

(11-9-2024)
ထိုင်းိုင်ငံ

၂၀ ရာခိုင်န်း
ငှ့် အထက်

၁၈
BEST BULL AGRICULTURE 
TECHNOLOGY CO.,LTD

လက်လ/ီ
လက်ကား

စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုများ(ဓာတ်ေြမသဇာ
 အမျိးမျိး)

   WR-0015/2019
 (13-9-2019) to 

(12-9-2024)
တတု်ိုင်ငံ

၂၀ 
ရာခိုင်န်း 
ေအာက်

၁၉
GRAND NAWAPLASTIC MYANMAR 
CO,.LTD

လက်ကား
ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသုံးပစည်းများ 
(ပိုက်၊ ပိုက်ဆကပ်စည်း၊ ဘား၊ ကျ(ဘ)် ငှ့် 
ေရတံေလာက်များ)

   W-0038/2019
 (7-10-2019) to 

(6-10-2024)
ထိုင်းိုင်ငံ

၂၀ ရာခိုင်န်း
ငှ့် အထက်

၂၀
YANGON WULING DIESEL ENGINE 
CO,.LTD 

လက်လ/ီ
လက်ကား

လယ်ယာသုံးစက်ကရိယာများ
WR-0016/2019
(4.10.2019) to

(3.10.2024)
တတု်ိုင်ငံ

၂၀ ရာခိုင်န်း
ငှ့် အထက်



၂၁ ALLALLOY  LTD
လက်လ/ီ
လက်ကား

ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသုံးပစည်းများ
   WR-0017/2019
 (2-10-2019) to

(1-10-2024)
စင်ကာပူိုင်ငံ

၂၀ ရာခိုင်န်း
ငှ့် အထက်

၂၂ JSVM CO.,LTD လက်ကား ေဆးုံသုံးပစည်းကရိိယာများ
W-0042/2019

(10.10.2019) to
(9.10.2024)

ထိုင်းိုင်ငံ
၂၀ ရာခိုင်န်း
ငှ့် အထက်

၂၃ PREMIUM LIVING SOLUTIONS CO.,LTD လက်လီ ေဆာကလ်ုပ်ေရးလုပ်ငနး်သုံးပစည်းများ
R-0005/2019

(18.10.2019) to
(17.10.2024)

တတု်ိုင်ငံ
၂၀ ရာခိုင်န်း
ငှ့် အထက်

၂၄
CROWN BEVERAGE CANS MYANMAR 
LTD

လက်ကား
စက်မကုန်ထုတ်လုပ်ငနး်သုံးပစည်းများ 
(Aluminium Cans ၊ Aluminium Ends)

W-0043/2019
(30.10.2019)
(29.10.2024)

စငက်ာပူ
၂၀ ရာခိုင်န်း
ငှ့် အထက်

၂၅
FIRST FORTUNE INTERNATIONAL 
CO,.LTD

လက်ကား ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသုံးပစည်းများ
W-0044/2019
(7.11.2019)
(6.11.2024)

စငက်ာပူ
၂၀ ရာခိုင်န်း
ငှ့် အထက်

၂၆ MANY AGROTRADE CO.,LTD လက်ကား
စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုများ(ဓာတ်ေြမသဇာ၊
 ပိုးသတ်ေဆး)

W-0045/2019
(19.11.2019) to

(18.11.2024)
ထိုင်းိုင်ငံ

၂၀ ရာခိုင်န်း
ငှ့် အထက်

၂၇ MASHRUBA KHIN MYANMAR LTD လက်ကား  ေဆးုံးသုံးပစည်းကရိိယာများ
W-0049/2019

(04.12.2019) to
(03.12.2024)

ဘဂလားေဒ့
ိုင်ငံ

၂၀ရာခိုင်န်း
 ေအာက်

၂၈ OSOTSPA LOI HEIN CO.,LTD လက်ကား
စားေသာကက်နုပ်စည်းများ
(အားြဖည့်အချိရည်အမျိးမျိး)

W- 0052/2020
(24.1.2020) to

(23.1.2025)
ထိုင်းိုင်ငံ

၂၀ရာခိုင်န်း
 ေအာက်



၂၉ EXCEL UNITED INTERNATIONAL CO., 
LTD.

လက်ကား
လူသုံးကုန်ပစည်းများ၊ 
စားေသာက်ကုန်ပစည်းများ

W-0054/2020
(3.3.2020) to

(2.3.2025)
ထိုင်းိုင်ငံ ၂၀ရာခိုင်န်း

၃၀ Wilmar Myanmar Flour Mills Ltd. လက်ကား
စားေသာက်ကုန်ပစည်းများ (ဂျံပစည်းများ 
ှင့်ဂျံေဘးထွက်ပစည်းများထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် 
ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငနး်)

W-0055/2020
(24.3.2020) to 

(23.3.2025)

စင်ကာပူ
ိုင်ငံ

၂၀ရာခိုင်န်း

၃၁ Myanmar K.S.P. Co., Ltd. လက်လီ
ကက်ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ 
အသုံးအေဆာင်ပစည်းများ

 R-0007/2020
(22.4.2020) to

(21.4.2025)

ထိုင်းိုင်ငံ ၂၀ရာခိုင်န်း

၃၂ Lluvia Ltd.
လက်လ/ီ
လက်ကား

စားေသာက်ကုန်ပစည်းများ
WR - 0020 / 2020

(24.4.2020) to
(23.4.2025)

ြမန်မာိုင်ငံ
၂၀ရာခိုင်န်း

 အထက်

၃၃ Sar Taw Kal Nissin Co., Ltd.
လက်လ/ီ
လက်ကား

စားေသာက်ကုန်ပစည်းများ
WR-0023/2020
(25.5.2020) to

(24.5.2025)
ြမန်မာိုင်ငံ

၂၀ရာခိုင်န်း
 အထက်

၃၄ Zuellig Pharma Services Ltd. လက်ကား

လူသုံးကနု်ပစည်းများ (အဝတ် အထည၊် နာရီ၊ 
အလှကုန်ပစည်း များအပါအဝင)်၊ စားေသာက ်
ကနု်ပစည်းများ၊ ေဆးှင့်ေဆး ပစည်း၊ 
ေဆးုံသုံးကရိယိာများ၊ တိရစာန်အစာှင့် တိရစာန်
 ေဆးဝါးများ

W-0058/2020
(8.6.2020) to

(7.6.2025)

Virgin Islands, 
British

၂၀ရာခိုင်န်း
 အထက်

၃၅ WILMAR MYANMAR RICELAND LTD. လက်ကား
စားေသာကက်နုပ်စညး်များ(လယ်ယာထွက်ကုန ်
ပစည်းများ-ဆန်ှင့်ဆန်ဆက်စပ်ထုတ်ကနု်များ)

W-0057/2020
(18.6.2020) to

(17.6.2025)

စင်ကာပူ
ိုင်ငံ

၂၀ရာခိုင်န်း
 အထက်



၃၆ MEEYAHTA DEVELOPMENT LTD လက်လီ

လူသုံးကနု်ပစည်းများ၊ စားေသာကက်နုပ်စညး် များ၊
 အိမ်သုံးကနု်ပစည်းများ၊ မီးဖိုေချာင်သုံး 
ကနု်ပစည်းများ၊ စာေရးကိရိယာများ၊ ပရိေဘာဂ 
ပစည်းများ၊ အားကစားပစည်းများ၊ လပ်စစ ်
ပစည်းများ၊ ကေလးကစားစရာပစညး်များ၊ 
အိမ်အလှဆငပ်စည်းများ၊ အမှတ်တရ 
လက်ေဆာငပ်စည်း ှင့်လကမ်ပစည်းအမျိးမျိး၊ 
အုပညာပစည်းများ၊ တူရယိာပစည်းများှင့် 
ဆက်စပ်ပစည်းများ (ေရှးေဟာင်းပစည်းများ မပါဝင)်

R-0008/2020
(18.6.2020) to

(17.6.2025)
ြမနမ်ာ ိုင်ငံ

၂၀ရာခိုင်န်း
 ေအာက်

၃၇ GREEN LAND INTERNATIONAL LTD.
လက်လ/ီ
လက်ကား

စားေသာကက်နုပ်စညး်များ
(ဂျံမန့်)

WR-0024/2020
(29-6-2020) to

(28-6-2025)
ြမနမ်ာ ိုင်ငံ

၂၀ရာခိုင်န်း 
အထက်



စဉ် ကုမဏီအမည်
လက်လ/ီ
လက်ကား

ေရာင်းချ/ ြဖန့် ြဖးမည့်
ကနုပ်စည်း အပုစ်စုာရငး်

မှတ်ပုံတင်
အမှတ်ှင့်ခွင့်ြပ
သည့်ရကစ်ွဲ

အေြခစိုက်ိုင်ငံ

၁ CITY MART HOLDING CO.,LTD လက်လီ မီနီမားကကတ်ွင ်ေရာင်းချမည့်ပစည်းများ
R-0002/2018

(10-10-2018) to 
(9-10-2023)

ြမနမ်ာိုငင်ံ

၂
MYANMAR AGRIBUSINESS PUBLIC 
CORPORATION(MAPCO) LTD

လက်လ/ီ
လက်ကား

အပုစ်၂ု(က) လယ်ယာထွက်ကုန်ပစည်း၊ အပုစ် ု
(၁၅) မျိးေစ့၊ စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုများှင့် 
စိုက်ပျိးေရးသုံးပစည်းများ၊ အပုစ်(ု၁၆)လယ်ယာ 
သုံးစက်ကိရိယာများ၊ အပုစ်(ု၁၇)  စကပ်စည်း 
အမျိးမျိးှင့် ဆက်စပ်ပစည်းအမျိးမျိး၊

WR - 0001 / 2018
(26-12-2018) to 

(25-12-2023)
ြမနမ်ာိုငင်ံ

၃ MYANMAR R F S TRADING CO.,LTD လက်ကား အချိရည်ှင် ့ာွးိုဘူးများ
W-0004/2019

(14-1-2019) to 
(13-1-2024)

ြမနမ်ာိုငင်ံ

၄ NCX MYANMAR CO.,LTD
လက်လ/ီ
လက်ကား

Honda ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်များ၊ Powerproducts
 (စက်မလယ်ယာသုံးစမွ်းအင ်ထုတ်ကုန)် 
ဆက်စပ်အစိတ်အပိုင်းများငှ် ့အပို ပစည်းများ

WR - 0003/2019
(21-3-2019) to 

(20-3-2024)
ြမနမ်ာိုငင်ံ

၅ MYANMAR GOLDEN BYTER CO.,LTD
လက်လ/ီ
လက်ကား

စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုများ
(ပိုးသတ်ေဆးအမျိးမျိး)

WR - 0010 / 2019
(21-8-2019) to 

(20-8-2024)
ြမနမ်ာိုငင်ံ

( ဂ ) ြမနမ်ာိုင်ငံသားအြပည့်အဝေဆာင်ရွကသ်ည့်ကုမဏ(ီ၁၅)ခု



၆ MYANMAR BYTER AGRO TECH CO.,LTD
လက်လ/ီ
လက်ကား

စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုများ
(ပိုးသတ်ေဆးအမျိးမျိး)

WR - 0011/2019
(21-8-2019) to 

(20-8-2024)
ြမနမ်ာိုငင်ံ

၇ JJ-PUN TRADING CO.,LTD လက်ကား

ေဆးှင့်ေဆးပစည်း၊ ေဆးုံသုံးကရိိယာများ၊ 
ေဆးှင့်ေဆးပစည်း၊ ေဆးုံသုံးကရိိယာများ၊ 
မျိးေစ့၊ စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုများှင့် စိုကပ်ျိး 
ေရးသုံးပစည်းများ၊ ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း 
သုံးပစည်းများငှ် ့ကရိိယာများ၊ စကပ်စည်း 
အမျိးမျိးှင့် ဆက်စပ်ပစည်းအမျိးမျိး (၂ တန်ငှ့် 
၂.၂ တန်ေအာကရ်ှိ Forklift အပါအဝင)်၊ ေမာ ်
ေတာ်ယာဉအ်ပိုပစည်းများှင့် ယရားများ၏ 
အပိုပစည်းများ၊ စက်မကုန်ထုတ်လုပ်ငနး်သုံး 
ဓာတုပစည်းများ၊ လပ်စစ်ပစည်းများ၊ 
စားေသာကက်နပ်စည်းများ

W - 0023/2019
(21-8-2019) to 

(20-8-2024)
ြမနမ်ာိုငင်ံ

၈ SHU SAN INDUSTRY CO.,LTD
လက်လ/ီ
လက်ကား

မျိးေစ့၊ စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုများှင့် စိုကပ်ျိး 
ေရးသုံးပစည်းများ၊ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစည်း များ

WR-0012/2019
(27-8-2019) to 

(26-8-2024)
ြမနမ်ာိုငင်ံ

၉ MYANMAR SHWE THEIN TRADING LTD
လက်လ/ီ
လက်ကား

စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုများ(ပိုးသတ်ေဆး၊ 
ေပါင်းသတ်ေဆးငှ် ့ရွကဖ်ျနး်ေြမသဇာ)

WR-0013/2019
(30-8-2019) to 

(29-8-2024)
ြမနမ်ာိုငင်ံ

၁၀ OKKAR THIRI CO,.LTD လက်လီ ေဆးုံသုံးပစည်းကရိိယာများ
R-0006/2019

(13-11-2019) to 
(12-11-2024)

ြမနမ်ာိုငင်ံ



၁၁ SEA LION CO,.LTD
လက်လ/ီ
လက်ကား

Medical Equipments, Medicine, Medical 
Devices, Brand New Machines, Machine 
Tools, Machine Components, Training 
Equipments and Laboratory Supplies

WR-0018/2019
(17.12.2019) to

(16.12.2024)
ြမနမ်ာိုငင်ံ

၁၂ Aventine Ltd.
လက်လ/ီ
လက်ကား

မျိးေစ့၊ စိုက်ပျိးေရးသွင်းအားစုများှင့် 
စိုက်ပျိးေရးသုံးပစည်းများ

WR - 0021 / 2020
(24.4.2020) to

(23.4.2025)
ြမနမ်ာိုငင်ံ

၁၃ Dagon Win Win Co., Ltd.
လက်လီ/
လက်ကား

လူသုံးကုန်ပစည်းများ၊ စားေသာက်ကုန်ပစည်းများ၊ 
အိမ်သုံးကုန်ပစည်းများ ၊ မီးဖိုေချာင်သုံးကုန်ပစည်း များ 
၊ အီလက်ထေရာနစ်ပစည်းများ ၊ လပ်စစ ်ပစည်းများ၊ 
စက်ပစည်းအမျိးမျိးှင့် ဆက်စပ ်ပစည်းအမျိးမျိး

WR-0022/2020
(29.4.2020) to

(28.4.2025)
ြမနမ်ာိုငင်ံ

၁၄ G AND G LTD.
လက်လီ/
လက်ကား

လူသုံးကုန်ပစည်းများ(အဝတ ်အထည်၊ နာရီ၊ 
အလှကုန်ပစည်း များအပါအဝင)်၊ စားေသာက်ကုန ်
ပစည်းများ(လယ်ယာထွက်ကုန်ပစည်းများ (ိုင်ငံ 
၏လိုအပ်ချက်အရ တင်သွင်းေရာင်းချခွင့်မြပေသာ 
ပစည်းများမှအပ)၊ ေရထွက်ကုန်ပစည်းများ၊ 
တိရစာန်ထွက်ကုန်ပစည်းများ၊ အသင့်စားသုံးိုင ်သည့်
 စားေသာက်ကုန်များ၊ အချိရည်အမျိးမျိး၊ 
ြပည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်ေသာ ယမကာများ)၊ 
ေဆးှင့်ေဆးပစည်း၊ ေဆးုံသုံးကိရိယာများ၊ 
စာေရးကိရိယာများ

WR-0026/2020
(16-7-2020) to

(15-7-2025)
ြမန်မာိုင်ငံ



၁၅  ASIA LIGHT CO., LTD.
လက်လီ/
လက်ကား

လူသုံးကနု်ပစည်းများ၊ စားေသာကက်နုပ်စညး်များ၊ 
အိမ်သုံးကနု်ပစည်းများ၊ မီးဖိုေချာင်သုံးကနု်ပစည်းများ၊ 
ေဆးှင့်ေဆးပစည်း၊ စာေရးကိရိယာများ၊ အီလက ်
ထေရာနစ်ပစည်းများ၊ လပ်စစ်ပစည်းများ၊ စက်ပစည်း 
အမျိးမျိးှင့်ဆကစ်ပ်ပစည်းအမျိးမျိး၊ ကေလးကစား 
စရာပစည်းများ၊ အမှတ်တရလကေ်ဆာင်ပစည်းှင့် 
လက်မပစည်းအမျိးမျိး

WR-0025/2020
(27-7-2020) to

(26-7-2025)
ြမန်မာိုင်ငံ
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