
      

 

မြန်ြာနုိင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှြှု ဥပဒေအရ ရန်ကုန်တိုငး်ဒေသကကီး ရငး်နီှးမြှု ပ်နံှြှု ဒကာ်ြတီ(၁၁/၂၀၂၀)ကကိြ်ဒမြာက် အစည်းအဒေးြှ အတည်မပုခဲ့သည့် 

ရင်းနီှးမြှု ပ်နံှြှု လုပ်ငန်းစာရင်း  

စဉ် ကုြ္ပဏီအြည် 
တည်ဒနရာ ကဏ္ဍ/လုပ်ငန်း                  

အြျ ို းအစား 

ရင်းနီှးမြှု ပ်နံှြှု  

အြျ ို းအစားနှင့် ပြာဏ 

အတညမ်ပုသည့် 

ဒန့ရက် 

ြှတ်ချက် 

၁။ Jessie Myanmar  

Apparel  

Manufacturing  

Company Limited 

မ ြေကွက်အြေှတ်- ၁၃၀၊ 

မ ြေတိုင်းရပ်ကွက်အြှေတ်- 

ဇုန်(၂)၊ စက်ြေှုဇုန်၊  

လှိုင်သာယာမြေို့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တိုငး် မေသကကီး 

CMP စနစ် ြင့် 

သုိးမြေွှေးထည် 

ချုပ်လုပ် ခငး်လုပ်ငန်း 

ရာခိုငန်ှုန်း ပည့် နိုင်င ံခား 

ရငး်နှီး ြေှုပ်နှံြေှု 

အမြေရိကန်မေါ်လာ 

၃.၃၁၉ သန်း 

၁၁/၂၀၂၀ 

(၈.၇.၂၀၂၀) 

မကာ်ြေတီအစည်းအမေး 

 

၂။ Hydrodynamic 

Enterprise (Myanmar) 

Company Ltd    

ဦးပုိင်အြှေတ် (၁၃/C)၊ 

ကွင်းအြှေတ်-

(၃၀၀.A)ကုန်းရွာကွင်း၊ 

ရခုိင်ရုိးကကီးမကျးရွာအုပ်စု၊ 

ထန်းတပင်မြိေု့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တုိင်း မေသကကီး 

CMP စနစ် ြင့် 

အားကစား သံုးပစ္စည်း 

အြေျ ို းြေျ ို း        

ချုပ်လုပ် ခငး် လုပ်ငန်း 

ရာခိုငန်ှုန်း ပည့် နိုင်င ံခား 

ရငး်နှီး ြေှုပ်နှံြေှု 

အမြေရိကန်မေါ်လာ 

၄.၂၅၇ သန်း 

၁၁/၂၀၂၀ 

(၈.၇.၂၀၂၀) 

မကာ်ြေတီအစည်းအမေး 

 

၃။ Myanmar Fortress  

Wealth Garment  

Company Ltd    

Unit A5၊ မ ြေကွက်အြှေတ်- 

E2, E3, E6, E7, E8, E9, E10၊ 

မ ြေတုိင်း ရပ်ကွက်အြှေတ်-၂၀၊ 

အမနာ်ရထာစက်ြေှုဇုန်၊ 

လှိုင်သာယာမြိေု့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တုိင်းမေသကကီး။ 

CMP စနစ် ြင့် 

အေတ်အထည်ချုပ်လုပ် 

 ခငး်လုပ်ငန်း 

ရာခိုငန်ှုန်း ပည့် နိုင်င ံခား 

ရငး်နှီး ြေှုပ်နှံြေှု 

အမြေရိကန်မေါ်လာ 

၃.၄၆၆ သန်း  

၁၁/၂၀၂၀ 

(၈.၇.၂၀၂၀) 

မကာ်ြေတီအစည်းအမေး 

 



စဉ် ကုြ္ပဏီအြည် 
တည်ဒနရာ ကဏ္ဍ/လုပ်ငန်း                  

အြျ ို းအစား 

ရင်းနီှးမြှု ပ်နံှြှု  

အြျ ို းအစားနှင့် ပြာဏ 

အတညမ်ပုသည့် 

ဒန့ရက် 

ြှတ်ချက် 

၄။ Myanmar  

Dihuali  

Garment  

Co., Ltd.  

Unit # A10 ၊ 

မ ြေကွက်အြှေတ်(E2, E3, E6, 

E7, E8, E9, E10)၊ 

မ ြေတုိင်းရပ်ကွက်အြှေတ် ၂၀၊ 

အမနာ်ရထာစက်ြေှုဇုန်၊ 

လှိုင်သာယာမြိေု့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တုိင်းမေသကကီး 

              

အေတ်အထည်ချု ပ်လုပ် 

 ခင်းလုပ်ငန်း 

ရာခိုငန်ှုန်း ပည့် နိုင်င ံခား 

ရငး်နှီး ြေှုပ်နှံြေှု 

အမြေရိကန်မေါ်လာ 

၃.၆၂၆ သန်း 

၁၁/၂၀၂၀ 

(၈.၇.၂၀၂၀) 

မကာ်ြေတီအစည်းအမေး 

 

၅။ Hanvico International  

Company Ltd 

မ ြေကွက်အြှေတ်- ၁၃/က၁E.2.D၊ 

မ ြေတုိင်းရပ်ကွက်အြှေတ်- 

၆၁၊ ကံဘ့ဲ၊ 

အင်းယားရိပ်သာလြ်ေး၊ 

ြေရြ်ေးကုန်းမြိေု့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တုိင်းမေသကကီး။ 

ဟိုတယ်ေန်မောင်ြေှု 

လုပ်ငန်း 

ရာခိုငန်ှုန်း ပည့် နိုင်င ံခား 

ရငး်နှီး ြေှုပ်နှံြေှု 

အမြေရိကန်မေါ်လာ 

၂.၅၀၀ သန်း  

၁၁/၂၀၂၀ 

(၈.၇.၂၀၂၀) 

မကာ်ြေတီအစည်းအမေး 

 

၆ ။ Beaume  

International  

Garment  

Manufacturing  

Ltd. 

မ ြေကွက်အြှေတ် ၂၅၊ 

လှိုင်သာယာစက်ြေှုဇုန် (၂)၊ 

လှိုင်သာယာ မြိေု့နယ်၊ 

ရန်ကုန်တုိင်းမေသကကီး 

              

အေတ်အထည်ချု ပ်လုပ် 

 ခင်းလုပ်ငန်း 

ရာခိုငန်ှုန်း ပည့် နိုင်င ံခား 

ရငး်နှီး ြေှုပ်နှံြေှု 

အမြေရိကန်မေါ်လာ 

၂.၀၀ သန်း  

၁၁/၂၀၂၀ 

(၈.၇.၂၀၂၀) 

မကာ်ြေတီအစည်းအမေး 

 



      

စဉ် ကုြ္ပဏီအြည် 
တည်ဒနရာ ကဏ္ဍ/လုပ်ငန်း                  

အြျ ို းအစား 

ရင်းနီှးမြှု ပ်နံှြှု  

အြျ ို းအစားနှင့် ပြာဏ 

အတညမ်ပုသည့် 

ဒန့ရက် 

ြှတ်ချက် 

၇ ။ Mountain Tree Idustrial 

 Company  Limited 

             

  ၈  ၅ ၆ ၇ ၈   

                       ၅  

                      

                  

       တုိင်း မေသကကီး 

              

                  

                       

ရာခိုငန်ှုန်း ပည့် နိုင်င ံခား 

ရငး်နှီး ြေှုပ်နှံြေှု 

အမြေရိကန်မေါ်လာ 

၂.၇၁၄ သန်း 

၁၁/၂၀၂၀ 

(၈.၇.၂၀၂၀) 

မကာ်ြေတီအစည်းအမေး 

 

၈။ William (Myanmar)  

Industrial Co., Ltd 

မ ြေကွက်အြှေတ် မအ -၈၊ 

ြေ္ဂလာေံုစက်ြေှုဇုန်၊ 

ြေ္ဂလာေံုမြိေ ့ုနယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်း 

မေသကကီး 

CMP စနစ် ြင့် 

အိတ်အြေျ ို းြေျ ို း 

ထုတ်လုပ် ခင်း လုပ်ငန်း 

ရာခိုငန်ှုန်း ပည့် နိုင်င ံခား 

ရငး်နှီး ြေှုပ်နှံြေှု 

အမြေရိကန်မေါ်လာ 

၁.၁၅၂ သန်း 

၁၁/၂၀၂၀ 

(၈.၇.၂၀၂၀) 

မကာ်ြေတီအစည်းအမေး 

 

ြေှတ်ချက်။ ရန်ကုန်တိုငး်မေသကကီး ရငး်နှီး ြေှုပ်နှံြေှု မကာ်ြေတီ (  /၂၀၂၀)ကကိြေ်မ ြောက်အစည်းအမေးတွင် အတည် ပုခဲ့သည့် ရင်းနှီး ြေှုပ်နှံြေှု လုပ်ငန်းြေျားြေှ   

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလြေး် (၅၉၉၃)ဦးမရ ြန်တီးမပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ 
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