
      

 
ြမနမ်ာုိင်ငံ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒအရ ရနက်နုတ်ိုင်းေဒသကးီ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ေကာ်မတီ(၁၄/၂၀၁၉)ကမ်ိေြမာက ်အစည်းအေဝးမ ှအတည်ြပခဲ့သည့် 

ရင်းီှးြမပ်ံှမ လုပ်ငန်းစာရင်း  

စဉ် ကမုဏီအမည် 
တည်ေနရာ က/လုပ်ငနး်                  

အမျိးအစား 
ရင်းီှးြမပ်ံှမ  

အမျိးအစားှင့် ပမာဏ 
အတည်ြပသည့် 

ေန�ရက ်
မှတခ်ျက် 

၁။ Huafa 

(Myanmar)Garment 

Company Limited 

တုတ်ြပည်သူ�သမတ 

ုိင်ငံ 

ေြမကွက် အမှတ် (၁)၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ် (၁၄၃/၁)၊ ကျန် 

စစ်သားရိပ်မွန် စက်မဇုန်၊ 

ဒဂံုမိသစ် ေတာင်ပုိင်း မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 

CMP စနစြ်ဖင့် 

အဝတအ်ထည်အမျိးမျိး

ချပ် လုပ်ြခင်း လုပ်ငနး် 

 

ရာခိုင်နး်ြပည့် ိုင်ငံြခား 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

အေမရိကန် 

ေဒလာ ၁.၂၀၀ သန်း 

၁၄/၂၀၁၉ 

(၂၈.၈.၂၀၁၉) 

ေကာ်မတအီစည်းအေဝး 

 

၂။ Myanmar Lny Caps 

Company Limited   

တုတ်ြပည်သူ�သမတ 

ုိင်ငံ 

ေြမကွက် အမှတ် (၂၈)၊ 

ေြမတုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၁၄- 

ေရ�သံလွင် ၊ လင်သာယာမိ 

နယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်း ေဒသကီ 

CMP စနစြ်ဖင့် ဦးထုတ ်

အမျိးမျိးချပ်လုပ်ြခင်း  

လုပ် ငနး် 

 

ရာခိုင်နး်ြပည့် ိုင်ငံြခား 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

အေမရိကန် 

ေဒလာ ၁.၃၇၃ သန်း 

၁၄/၂၀၁၉ 

(၂၈.၈.၂၀၁၉) 

ေကာ်မတအီစည်းအေဝး 

 

၃။ Weixin 

(Myanmar)Bags 

Company Limited 

တုတ်ြပည်သူ�သမတ 

ုိင်ငံ 

ေြမကွက် အမှတ် (၄၄+၄၅) /C၊ 

ေြမတုိင်းရပ်ကွက် အမှတ် 

စက်မဇုန်(၂)၊ ဒဂံုမိ သစ်ဆိပ် 

ကမ်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်း 

ေဒသကီး 

CMP စနစ်ြဖင့် 

အိတ်အမျိးမျိးချပ်လုပ် 

ြခင်းလုပ်ငန်း 

 

ရာခုိင်န်းြပည့် 

ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ 

အေမရိကန် 

ေဒလာ ၀.၈၇၆ သန်း 

၁၄/၂၀၁၉ 

(၂၈.၈.၂၀၁၉) 

ေကာ်မတအီစည်းအေဝး 

 

၄။ JOC  Myanmar   
Knitwear   Company  
Limited 
တုတ်ြပည်သူ�သမတ 
ုိင်ငံ 

ေြမကွက်အမှတ်-၈၄၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်- ၆၅-စက်မ၊ 

ေရ�ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန် 

တုိင်းေဒသကီး 

CMP စနစ်ြဖင့် 

အဝတ်အထည်ချပ်လုပ် 

ြခင်းလုပ်ငန်း 

 

ရာခုိင်န်းြပည့် 

ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ 

အေမရိကန် 

ေဒလာ ၂.၄၂၈  သန်း 

၁၄/၂၀၁၉ 

(၂၈.၈.၂၀၁၉) 

ေကာ်မတအီစည်းအေဝး 

 



စဉ် ကမုဏီအမည် 
တည်ေနရာ က/လုပ်ငနး်                  

အမျိးအစား 
ရင်းီှးြမပ်ံှမ  

အမျိးအစားှင့် ပမာဏ 
အတည်ြပသည့် 

ေန�ရက ်
မှတခ်ျက် 

၅ Myanmar Ace Elite 

Limited 

(British Virgin 

Islands) 

ေြမကွက်အမှတ်-၂၂၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ်- ၁၁၂၊ စက်မမိ 

၊ ဒဂံုမိသစ် (အေရှပုိင်း)မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 

ြပည်တွင်း ရိှ CMP စက်ံု 

များမှ အထည် များ အား 

တံဆိပ် ုိက်ြခင်းှင့် 

ပန်းထုိး ကပ်ပန်းြပားများ 

ြပလုပ်ြခင်း လုပ်ငန်း 

ရာခုိင်န်းြပည့် 

ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ 

အေမရိကန် 

ေဒလာ ၀.၇၉၆  သန်း 

၁၄/၂၀၁၉ 

(၂၈.၈.၂၀၁၉) 

ေကာ်မတအီစည်းအေဝး 

 

၆ Rui De Plastic 

Products (Myanmar) 

Company Limited 

တုတ်ြပည်သူ�သမတ 

ုိင်ငံ 

ေြမကွက်အမှတ်-၂၅၁/(ခ)၊ ေြမ 

တုိင်းရပ်ကွက်အမှတ်- စက်မ 

ဇုန် (၂)၊ လင်သာယာ မိနယ်၊ 

ရန်ကုန်တုိင်း ေဒသကီး 

တိတ်၊ Plastic Sheet ှင့် 

ထုတ်ပုိးပစည်းများ ြပည် 

တွင်း CMP လုပ်ငန်းများှင့် 

ြပည်ပသုိ ထုတ်လုပ်ေရာင်း 

ချြခင်းလုပ်ငန်း 

ရာခုိင်န်းြပည့် 

ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ 

အေမရိကန် 

ေဒလာ ၀.၅၈၀  သန်း 

၁၄/၂၀၁၉ 

(၂၈.၈.၂၀၁၉) 

ေကာ်မတအီစည်းအေဝး 

 

၇ Earthlings Fiber Glass 

Company Limited 

တုတ်ြပည်သူ�သမတ 

ုိင်ငံ  

ေြမကွက်အမှတ် -၁၀၇၊ ေြမ 

တုိင်းရပ်ကွက်အမှတ် -၆၅ 

(စက်မ)၊ စက်မဇုန်အပုိင်း(၄)၊ 

ေရ�ြပည်သာမိနယ်၊ ရန်ကုန် 

တုိင်းေဒသကီး 

Contract 

Manufacturing Process 

(CMP) စနစြ်ဖင့် 

Fiberglass အမျိးမျိး 

ထုတလု်ပ်ြခင်း လုပ်ငနး် 

 

- ဖကစ်ပ်ိုင်ငံြခား 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

အေမရိကနေ်ဒလာ  

၀.၇၇၂  သနး် 

(အေမရိကနေ်ဒလာ 

၀.၀၅၄၀ 

သနး်အပါအဝင်) 

၁၄/၂၀၁၉ 

(၂၈.၈.၂၀၁၉) 

ေကာ်မတအီစည်းအေဝး 

 

၈ MAO Hsin Company 

Limited 

တုတ်ြပည်သူ�သမတုိ

င်ငံ  

Unit#B-011၊ B-012၊ ေြမ 

ကွက်အမှတ် (၅)၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက် အမှတ် ၁၄၃/၁၊  

ဒဂံုမိသစ်ေတာင်ပုိင်းမိနယ်၊   

Contract 

Manufacturing Process 

(CMP) စနစြ်ဖင့် 

အားကစားပစည်းအမျိး 

ရာခုိင်န်းြပည့် 

ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ 

အေမရိကန် 

ေဒလာ ၀.၅၃၄ သန်း 

၁၄/၂၀၁၉ 

(၂၈.၈.၂၀၁၉) 

ေကာ်မတအီစည်းအေဝး 

 



      

စဉ် ကမုဏီအမည် 
တည်ေနရာ က/လုပ်ငနး်                  

အမျိးအစား 
ရင်းီှးြမပ်ံှမ  

အမျိးအစားှင့် ပမာဏ 
အတည်ြပသည့် 

ေန�ရက ်
မှတခ်ျက် 

ရန်ကုန်တုိင်း ေဒသကီး။ မျိး ထုတလု်ပ်ြခင်း လပ်ု 

ငနး် 

၉ New Season Enterprise 

(Myanmar) Company 

Limited   

ေဟာင်ေကာင် 

ေြမကွက်အမှတ် ၃၆၆၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ် -(၄၉)၊ ဝါး 

တရာ စက်မဇုန်၊ ေရ�ြပည်သာ 

မိနယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်း ေဒသကီး 

CMP စနစြ်ဖင့် 

အိတ်အမျိးမျိးင့်ှ အိတ ်

accessories ပစည်း များ 

ထုတလု်ပ်ြခင်း လုပ်ငနး် 

ရာခုိင်န်းြပည့် 

ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ 

အေမရိကန် 

ေဒလာ ၀.၈၆၉ သန်း 

၁၄/၂၀၁၉ 

(၂၈.၈.၂၀၁၉) 

ေကာ်မတအီစည်းအေဝး 

 

၁၀ Sheng Mei Garment 

Company Limited 

ေြမကွက်အမှတ် (၁၂)၊ ေြမတုိင်း 

ရပ်ကွက်အမှတ် (၄၉)၊ ဝါး 

တစ်ရာ စက်မဇုန်၊ လင်သာ ယာ 

မိနယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 

CMP စနစြ်ဖင့် 

အဝတအ်ထည် အမျိးမျိး 

ချပ်လုပ်ြခင်း လုပ်ငနး် 

 

ရာခုိင်န်းြပည့် 

ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ 

အေမရိကန် 

ေဒလာ ၁.၂၀၀ သန်း 

၁၄/၂၀၁၉ 

(၂၈.၈.၂၀၁၉) 

ေကာ်မတအီစည်းအေဝး 

 

မှတခ်ျက။် ရနက်နုတ်ိုင်းေဒသကးီ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မတ ီ(၁၄/၂၀၁၉)ကမ်ိေြမာက်အစည်းအေဝးတင်ွ အတည်ြပခဲ့သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငနး်များမှ   
အလုပ်အကိင်ု အခွင့်အလမ်း (၄၂၆၈)ဦးေရ ဖနတ်းီေပးိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


