
စဉ်
ကမ္ပဏီ
အမည်

လက်လီ/
လက်ကား

ရာင်းချ/ ြဖန်ြ့ဖူးမည့်
ကန်ပစ္စည်း အပ်စစာရင်း

မှတ်ပတင်
အမှတ်နှင့်ခွင့်ြပု
သည့်ရက်စွဲ

အ ြခစိက်နိင်င

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)

ထိင်းနိင်င

၂ OTSUKA MYANMAR 
Co.,Ltd

လက်ကား Pocari Sweat အချိုရည်အမျိုးမျိုး W-0003/2018
(26-11-2018) to (25-
11-2023)

ဂျပန်နိင်င

၃ DKSH Co.,Ltd လက်လီနှင့် 
လက်ကား

လူသးကန်ပစ္စည်းများ၊ စား သာက် ကန်ပစ္စည်းများ၊
 အိမ်သးကန်ပစ္စည်း များ၊ ဆးနှင့် ဆးပစ္စည်း၊ 
ဆးရ သးကိရိယာများ၊တိရစ္ဆာန်အစာနှင့် 
တိရစ္ဆာန် ဆးဝါးများ၊ စက်မကန် 
ထတ်လပ်ငန်းသးဓာတပစ္စည်းများ၊ 
စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းမျိုးမျို း၊

WR-0002/2019
(25-2-2019) to (24-2-
2024)

ထိင်းနိင်င

လက်လီ/လက်ကား ရာင်းချခွင့်လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ကတ် ခွင့်ြပုထတ် ပး ပီး သာကမ္ပဏီ(၃၇)ခစာရင်း

(က) နိင်ငြခားသားအြပည့်အဝ ဆာင်ရွက်သည့်ကမ္ပဏီ(၁၉)ခ



စဉ်
ကမ္ပဏီ
အမည်

လက်လီ/
လက်ကား

ရာင်းချ/ ြဖန်ြ့ဖူးမည့်
ကန်ပစ္စည်း အပ်စစာရင်း

မှတ်ပတင်
အမှတ်နှင့်ခွင့်ြပု
သည့်ရက်စွဲ

အ ြခစိက်နိင်င

၄ TOYOTA TSUSHO 
MYANMAR CO.,LTD

လက်ကား စကမ်လပင်နး်သးစက်ပစ္စည်း၏ 
အသးအ ဆာငပ်စ္စည်းများ (ကန်စည ်သယ်ရန ်
ခငး်ြပားများ (Pallets)နငှ့် ကနစ်ည်ထားရှိသည့် 
သဖရိနစ်ငမ်ျား (Rack))၊ စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျို းနငှ့် 
ဆက်စပပ်စ္စည်းအမျိုးမျို း(၃ တနန်ငှ့် အာက ်
တိယိတာကနမ်ယာဉမ်ျား (Forklift) အပါအဝင)်၊ 
မာ် တာ် ယာဉအ်ပပိစ္စည်းများနငှ့် ယန္တရားများ ၏ 
အပပိစ္စည်းများ (တာယာများ (Tyres) အပါအဝင)် ၊ 
တိရစ္ဆာန် အစာနငှ့် တိရစ္ဆာန် ဆးဝါးများ၊ 
ဆာက်လပ် ရးလပင်နး်သး ပစ္စည်း များနငှ့် 
ကိရိယာများ၊ လပစ်စပ်စ္စညး် များ၊ 
စကမ်ကနထ်တ်လပင်နး်သး ဓာတပစ္စည်းများ၊ မျိုး စ၊့ 
စိက်ပျို း ရးသွငး်အားစများနငှ့် စကိ်ပျိုး ရး 
သးပစညး်များ၊ လယယ်ာသး စက်ကရိိယာများ။

 W-0005/2019 (5-3-
2019) to (4-3-2024)

ဂျပန်နိင်င

၅ UNILEVER 
(MYANMAR) LIMITED

လက်ကား စား သာက်ကန်ပစ္စည်းများ  W-0007/2019 (8-4-
2019) to (7-4-2024)

နယ်သာလန်နိင်င

၆ ADM MYANMAR 
COMPANY LIMITED

လက်ကား တိရစ္ဆာန်အစာ၊ ြဖည့်စွက်စာ နှင့် စား သာက်ကန ်
ပစ္စည်းများ( ကန်ကမ်းပစ္စည်းများ)

 W-0009/2019 (17-5-
2019) to (16-5-2024)

အ မရိကန်နိင်င

၇ SUZUKI (MYANMAR) 
MOTOR COMPANY 
LIMITED

လက်ကား မာ် တာ်ဆိင်ကယ်များ၊ မာ် တာ်ဆိင်ကယ် 
အပိပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

 W-0010/2019 (27-5-
2019) to (26-5-2024)

ဂျပန်နိင်င



စဉ်
ကမ္ပဏီ
အမည်

လက်လီ/
လက်ကား

ရာင်းချ/ ြဖန်ြ့ဖူးမည့်
ကန်ပစ္စည်း အပ်စစာရင်း

မှတ်ပတင်
အမှတ်နှင့်ခွင့်ြပု
သည့်ရက်စွဲ

အ ြခစိက်နိင်င

၈ MEGA LIFESCIENCES 
LTD

လက်ကား စား သာက်ကန်ပစ္စည်းများ, လူသးကန်ပစ္စည်းများ,
 အလှကန်ပစ္စည်းများ, ဆးဝါးနှင့် 
ဆးကိရိယာပစ္စည်းများ

 W-0011/2019 (31-5-
2019) to (30-5-2024)

ထိင်းနိင်င

၉ NTT COM MYANMAR 
CO.,LTD

လက်ကား ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းများ, 
အီလက်ထ ရာနစ်ပစ္စည်းများ

 W-0012/2019 (3-6-
2019) to (2-6-2024)

ဂျပန်နိင်င

၁၀ GC MARKETING 
SOLUTIONS 
MYANMAR CO.,LTD

လက်ကား   ပလစ်စတစ်ကန်ကမ်းပစ္စည်းများ၊  W-0013/2019 (24-6-
2019) to (23-6-2024)

ထိင်းနိင်င

၁၁ MYANMAR ARYSTA 
LIFESCIENCE CO.,LTD

လက်ကား စိက်ပျို း ရးသွင်းအားစများ 
(စိက်ပျို း ရးသး ဆးအမျိုးမျို း)

W-0015/2019(11-7-
2019) to (10-7-2024)

ဂျပန်နိင်င

၁၂ FLYING HORSE I C P 
FERTILIZER(MYANMA
R) CO.,LTD

လက်ကား ဓာတ် ြမသဇာအမျိုးမျိုး W-0016/2019(17-7-
2019) to (16-7-2024)

ထိင်းနိင်င



စဉ်
ကမ္ပဏီ
အမည်

လက်လီ/
လက်ကား

ရာင်းချ/ ြဖန်ြ့ဖူးမည့်
ကန်ပစ္စည်း အပ်စစာရင်း

မှတ်ပတင်
အမှတ်နှင့်ခွင့်ြပု
သည့်ရက်စွဲ

အ ြခစိက်နိင်င

၁၃ GOLD EMPEROR 
(MYANMAR) CO.,LTD

လက်လီ ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်းသးပစ္စည်းများနှင့်ကိရိယာမ
ျား

 R - 0004/2019(22-7-
2019) to (21-7-2024)

တရတ်နိင်င

၁၄ VALFERT CO.,LTD  လက်ကား နိင်ငြခားကမ္ပဏီ၊ ြမန်မာနိင်ငသားနှင့် 
နိင်ငြခားသား ပါင်းစည်း ဆာင်ရွက်သည့်ကမ္ပဏီမျာ
းအား လက်လ/ီလက်ကား ရာင်းချခွင့်ြပုသည့် 
ဦးစား ပးကန်ပစ္စည်းအပ်စ(၂၄)မျိုး

W - 0018 / 2019
(8-8-2019) to (7-8-
2024)

ထိင်းနိင်င

၁၅ ္FRONTIIR CO.,LTD လက်လီနှင့် 
လက်ကား

IT နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ  WR - 0007/2019  (8-
8-2019) to (7-8-
2024)

အ မရိကန်နိင်င

၁၆ ARO COMMERCIAL 
CO.,LTD

လက်လီနှင့် 
လက်ကား

လယ်ယာသးစက်ရိယာများ၊ မာ် တာ်ဆိင်ကယ်နှင့်
 ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျို းမျိုး၊ 
မာ် တာ်ယာဉ်အပိပစ္စည်းများနှင့် 
ယန္တရားများ၏အပိပစ္စည်းများမှအပ 
ဦးစား ပး ရာင်းချခွင့်ြပုသည့်ကန်ပစ္စည်း 
အပ်စ(၂၁)မျိုး၊

 WR - 0009/2019  
(15-8-2019) to (14-8-
2024)

ထိင်းနိင်င



စဉ်
ကမ္ပဏီ
အမည်

လက်လီ/
လက်ကား

ရာင်းချ/ ြဖန်ြ့ဖူးမည့်
ကန်ပစ္စည်း အပ်စစာရင်း

မှတ်ပတင်
အမှတ်နှင့်ခွင့်ြပု
သည့်ရက်စွဲ

အ ြခစိက်နိင်င

၁၇ YARA MYANMAR 
LIMITED

လက်ကား ဓာတ် ြမသဇာအမျိုးမျိုး  W-0020/2019
 (20-8-2019) to (19-
8-2024)

စင်ကာပူနိင်င

၁၈ ADVANSIA 
AGROSCIENCE 
CO.,LTD

လက်ကား မျိုး စ့နှင် ့စိက်ပျို း ရးသွင်းအားစများ    W - 0022 / 2019
 (20-8-2019) to (19-
8-2024)

တရတ်နိင်င

၁၉ FRESENIUS MEDICAL 
CARE MYANMAR 
CO.,LTD

လက်ကား ဆးရသးကိရိယာများ၊ 
( ကျာက်ကပ် သွးသန်စ့င်စက်၊ 
ကျာက်ကပ် သွးသန်စ့င်ရာတွင်အသးြပု သာ 
ရသန်စ့က်နှင် ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ)

   W - 0021 / 2019
 (20-8-2019) to (19-
8-2024)

ဂျပန်နိင်င



စဉ်
ကမ္ပဏီ
အမည်

လက်လီ/
လက်ကား

ရာင်းချ/ ြဖန်ြ့ဖူးမည့်
ကန်ပစ္စည်း အပ်စစာရင်း

မှတ်ပတင်
အမှတ်နှင့်ခွင့်ြပု
သည့်ရက်စွဲ

၁ City Mart Holding Co.,Ltd လက်လီ
မီနီမားကက်တွင် ရာင်းချမည့်ပစ္စည်းများ R-0002/2018

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

၂

MYANMAR 
AGRIBUSINESS 
PUBLIC CORP-
ORATION(MAPCO) 
LIMITED

လက်လ/ီ 
လက်ကား

အပ်စ၂(က) လယ်ယာထွက်ကန်ပစ္စည်း၊ 
အပ်စ(၁၅)  မျိုး စ့၊ စိက်ပျို း ရးသွင်းအားစများ      
          နှင့်စိက်ပျို း ရးသးပစ္စည်းများ၊
အပ်စ(၁၆)  လယ်ယာသးစက်ကိရိယာများ၊
အပ်စ(၁၇)  စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ဆက်စပ်         
           ပစ္စည်းအမျို းမျိုး၊

WR - 0001 / 2018
(26-12-2018) to (25-12-2023)

၃
Myanmar R F S 
Company 

လက်ကား
ဖျာ်ရည်၊ စည်သွတ်နိ ့ W-0004/2019

(14-1-2019) to (13-12-2024)

၄ NCX Myanmar Co.,Ltd
လက်လီနှင့် 
လက်ကား

Honda မာ် တာ်ဆိင်ကယ်များ၊ 
Powerproducts(စက်မလယ်ယာသး 
စွမ်းအင်ထတ်ကန်) ဆက်စပ်အစိတ်အပိင်းများနှင့် 
အပပိစ္စည်းများ

WR - 0003/2019
(21-3-2019) to (20-3-2024)

၅
MYANMAR GOLDEN 
BYTER COMPANY 
LIMITED

လက်လီနှင့် 
လက်ကား

စိက်ပျို း ရးသွင်းအားစများ(ပိးသတ် ဆးအမျို းမျိုး) WR - 0010 / 2019
(21-8-2019) to (20-12-2024)

(ခ) ြမန်မာနိင်ငသားအြပည့်အဝ ဆာင်ရွက်သည့်ကမ္ပဏီ(၇)ခ



စဉ်
ကမ္ပဏီ
အမည်

လက်လီ/
လက်ကား

ရာင်းချ/ ြဖန်ြ့ဖူးမည့်
ကန်ပစ္စည်း အပ်စစာရင်း

မှတ်ပတင်
အမှတ်နှင့်ခွင့်ြပု
သည့်ရက်စွဲ

၆
MYANMAR BYTER 
AGRO TECH 
COMPANY LIMITED

လက်လီနှင့် 
လက်ကား

စိက်ပျို း ရးသွင်းအားစများ(ပိးသတ် ဆးအမျို းမျိုး) WR - 0011/2019
(21-3-2019) to (20-3-2024)

၇
JJ-PUN TRADING 
CO.,LTD

လက်ကား

ဆးနှင့် ဆးပစ္စည်း၊ ဆးရသးကိရိယာများ၊, 
မျိုး စ့၊ စိက်ပျိုး ရးသွင်းအားစများနှင့် 
စိက်ပျို း ရးသးပစ္စည်းများ၊, 
ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်းသးပစ္စည်းများနှင့် 
ကိရိယာများ၊, စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့် 
ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျို းမျို း(၂ တန်နှင့် ၂.၂ 
တန် အာက်ရှိ Forklift အပါအဝင်)၊, 
မာ် တာ်ယာဉ်အပိပစ္စည်းများနှင့် 
ယန္တရားများ၏အပိပစ္စည်းများ၊, 
စက်မကန်ထတ်လပ်ငန်းသးဓာတပစ္စည်းများ၊, 
လပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊, စား သာက်ကန်ပစ္စည်းများ

W - 0023/2019
(21-3-2019) to (20-3-2024)



စဉ်
ကမ္ပဏီ
အမည်

လက်လီ/
လက်ကား

ရာင်းချ/ ြဖန်ြ့ဖူးမည့်
ကန်ပစ္စည်း အပ်စစာရင်း

မှတ်ပတင်
အမှတ်နှင့်ခွင့်ြပု
သည့်ရက်စွဲ

အ ြခစိက်နိင်င

၁
Pacific Andaman 
(SEA) Co.,Ltd.,

လက်ကား

လူသးကန်ပစ္စည်းများ၊ အမျိုးသမီးနှင့် 
က လး တစ်ကိယ် ရသန်ရ့ှင်း
ရးသးပစ္စည်းများ၊ ဆးပလာစတာများ၊ 
အိမ်သန်ရ့ှင်း ရးသးပစ္စည်းများ၊  
စား သာက်ကန်ပစ္စည်းများနှင့် အချိုရည်များ၊

W-0002/2018
(27-9-2018) to (26-9-2023)

ထိင်းနိင်င

၂
AEON Orange 
Co.,Ltd.,

လက်လီ
ဦးစား ပး ရာင်းချခွင့်ြပုသည့်ကန်ပစ္စည်း 
အပ်စ (၁၅)မျို း၊

R-0001/2018
(10-10-2018) to (9-10-2023)

ဂျပန်နိင်င

၃
ASAHI LOI HEIN 
Co.,Ltd.,

လက်ကား
အချိုရည်အမျိုးမျိုး၊ ဖျာ် သာက်ရန်အတွက်
 အမန်အ့မျိုးမျိုး၊ နိန့ှင့် နိထ့ွက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး

W-0006/2019
(21-3-2019) to (20-3-2024)

ဂျပန်နိင်င

၄

UNILEVER EAC 
MYANMAR 
COMPANY 
LIMITED

လက်ကား

 အိမ်သးပစ္စည်း,အလှကန်နှင့် 
တစ်ကိယ် ရသးပစ္စည်း

W-0008/2019
(8-4-2019) to (7-4-2024)

နယ်သာလန်နိင်င

၅

WILMAR 
MYANMAR 
EDIBLE OILS 
LIMITED

လက်လီနှင့် 
လက်ကား

  စားသးဆီများ WR - 0004 / 2019
(19-4-2019) to (18-4-2024)

စင်ကာပူနိင်င

(ဂ) ြမန်မာနိင်ငသားနှင့်နိင်ငြခားသား ပါင်းစည်း ဆာင်ရွက်သည့်ကမ္ပဏ(ီ၁၁)ခ



စဉ်
ကမ္ပဏီ
အမည်

လက်လီ/
လက်ကား

ရာင်းချ/ ြဖန်ြ့ဖူးမည့်
ကန်ပစ္စည်း အပ်စစာရင်း

မှတ်ပတင်
အမှတ်နှင့်ခွင့်ြပု
သည့်ရက်စွဲ

အ ြခစိက်နိင်င

၆

MYANMA SHWE 
NAGAR 
AGRICULTURAL 
GROUP CO.,LTD

လက်လီနှင့် 
လက်ကား

 ဓာတ် ြမသဇာအမျိုးမျိုး၊ 
ပိးသတ် ဆးအမျို းမျိုး

WR - 0005 / 2019
(2-7-2019) to (1-7-2024)

တရတ်နိင်င

၇

PRO 1 GLOBAL 
COMPANY 
LIMITED

လက်လီ

 နိင်ငြခားသားကမ္ပဏီ၊ ြမန်မာနိင်ငသားနှင့် 
နိင်ငြခားသား ပါင်းစည်း ဆာင်ရွက်သည့်
 ကမ္ပဏီများအား လက်လ/ီလက်ကား 
ရာင်းချခွင့်ြပုသည့် ဦးစား ပး ကန်ပစ္စည်း 
အပ်စ(၂၄)မျိုး

WR - 0006 / 2019
(8-7-2019) to (7-7-2024)

ထိင်းနိင်င

၈

FE FOODS & 
BEVERAGES 
MYANMAR 
CO.,LTD

လက်ကား

စား သာက်ကန်ပစ္စည်းများ W - 0014 / 2019 (11-7-2019) to 
(10-7-2024)

စင်ကာပူနိင်င

၉ RAINBOW 
AGROSCIENCES 
CO.,LTD

လက်ကား စိက်ပျို း ရးသွင်းအားစများ (ပိးသတ် ဆး၊ 
မသတ် ဆး၊ ပါင်းသတ် ဆး)

 W - 0017/2019
(6-8-2019) to (5-8-2024)

တရတ်နိင်င



စဉ်
ကမ္ပဏီ
အမည်

လက်လီ/
လက်ကား

ရာင်းချ/ ြဖန်ြ့ဖူးမည့်
ကန်ပစ္စည်း အပ်စစာရင်း

မှတ်ပတင်
အမှတ်နှင့်ခွင့်ြပု
သည့်ရက်စွဲ

အ ြခစိက်နိင်င

၁၀ SHWE CROP 
NUTRIENTS 
CO.,LTD

လက်လီနှင့် 
လက်ကား

ဓာတ် ြမသဇာအမျိုးမျိုး  WR - 0008/2019
(14-8-2019) to (13-8-2024)

တရတ်နိင်င

၁၁ MYANMAR 
CONCH MYINT 
TRADING CO.,LTD

လက်ကား ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်းသးပစ္စည်းများ(Alu
minium Profile and Accessories နှင့် 
Ecological Floor and PVC Skirting 
Line)

 W - 0019/2019
(15-8-2019) to (14-8-2024)

တရတ်နိင်င
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