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ြြန်ြာနုိင်ငဆဳန်စပါးအသငး်ချုပ် 
ရုဳးအြိန့်စာအြှတ် (၂/၂၀၂၀) 

ရက်စွဲ ၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ ြတ်လ (၂၄)ရက ်
“အထူးလပု်ငန်းအဖဲွ့ (MRF COVID-19 Emergency Response Task Force) 

ဖွဲ့စည်းတာဝန်ေပးအပ်ြခငး်” 

၁။ Corona Virus COVID-19ကူဵစက်ကပ်ေောဂါ ြြစ်ေပါ်ေေစဉ်တွင် ြြေ်ြာနိုင်ငဳဆေ်စပါဵအသင်ဵချုပ၏် 

ရုဳဵလုပ်ငေ်ဵဝေ်ေဆာင်ြှုြျာဵကုိ Contingency & Service Continuity အစီအစဉ်နှင်ဴအညီ စဉ်ဆက်ြြပတ် 

ေဆာင်ေွက်နိုင်ေစေေ် ေအာက်ပါအထူဵလုပ်ငေ်ဵအြွဲ့ (MRF COVID-19 Emergency Response Task 

Force) ကုိ ြွဲ့ စည်ဵတာဝေ်ေပဵအပ်လိုက်ပါသည်- 

 (၁) ဦဵေဲြင်ဵေအာင်  ဉက္ကဋ္ဌ   md@mapco-ygn.com  

 (၂) ဦဵေအာင်သေ်ဵဦဵ ဒုတယိဉက္ကဋ္ဌ  nineseas.9seas@gmail.com  

 (၃) ဦဵေကျာ်ဝင်ဵ  ဒုတယိဉက္ကဋ္ဌ  kyawwin.1319@gmail.com  

 (၄) ဦဵလူေြာ်ြြင်ဴေြာင် အတွင်ဵေေဵြှူဵ  lumawmm@swymyanmar.com  

 (၅) ဦဵေေလင်ဵဇင်  အြွဲ့ ဝင်   naylinzin@gmail.com  

 (၆) ဦဵေအာင်ေဇာ်ဦဵ အြွဲ့ ဝင်   aungzawjohn@gmail.com  

 (၇) ဦဵောဇာြျ ို ဵ  အြွဲ့ ဝင်   yarzarmyo@shwemanawmyay.com  

 (၈) ဦဵေအာင်ြြင်ဴ  အြွဲ့ ဝင်   aungfrp@gmail.com  

 (၉) ဦဵြျ ို ဵသူေေအဵ  အြွဲ့ ဝင်   myothya.aye@gmail.com  

၂။ ေြာ်ြပပါအထူဵလုပ်ငေ်ဵအြွဲ့ သည် အသင်ဵချုပ၏် လုပ်ငေ်ဵြျာဵကုိ အသင်ဵချုပ်တွင် ြွဲ့ စည်ဵထာဵေသာ 

ေကာ်ြတီြျာဵအာဵလုဳဵ၏ကုိယစ်ာဵ တာဝေ်ယ ူလုပ်ေဆာင်သွာဵေေ်နှင်ဴ နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵေ ဌာေဆိုင်ောြျာဵနှင်ဴ 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ အြခာဵေသာ NGO၊ INGO ြျာဵနင်ဴှ လည်ဵ ေကာင်ဵ ပူဵေပါင်ဵ၍ COVID-19 ြြစ်ေပါ်ေေချေိ်တွင် 

လိုအပ်သညဴ် ကိစ္စြျာဵအာဵလုဳဵအတွက် တာဝေ်ယူစီြဳ ေဆာင်ေွက်သွာဵေေ်ြြစ်ပါသည။် 

           
ဉက္ကဋ္ဌ 

      ြြေ်ြာနိုင်ငဳဆေစ်ပါဵအသင်ဵချုပ် 
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MRF COVID-19 Emergency Response Task Force 

လုိအပးမညးံေနရာမ္ာ့သုိ႔ ်ဖနး႔ေဝေပ့ပို ႔ႏိုငးရနး (ဿ၁-၀-ဿွဿွ) ရကးေန႔မြ (၃-၁-ဿွဿွ) ရကးေန႔အထိး လြဴဒါနး့မႈစာရငး့

အသငး့ခ္ဳပးနာယက ဦ့ခ္စးခိုငး+ေဒၚခငးစို့ေဝ မိသာ့စုမြ ေငျက္ပးသိနး့ ှွွွ မ တညး ထညးံဝငးၿပီ့ ေအာကးပါ ပုဂၢိဳလးမ္ာ့မြ 

ဆနးအိတးမ္ာ့ေပ့ပို႔လြဴဒါနး့ထာ့ရြိပါသညး၈

ဦ့ေနလငး့ဇငး ( Excel International Company Limited )

ဦ့ထျနး့လငး့ ( ေခတးလုိကး ကုမၸဏီလီမိတကး )

ဦ့အာယု ( Ayeyar Hinthar Trading Co., Ltd )

ဦ့သိနး့ထျနး့ + ေဒၚခ္ိဳခ္ိဳ ( Cho Cho and Thein Tun Trading Co., Ltd )

ေဒါကးတာမ္ိဳ့ေအာငးေက္ား ( Pioneer Agrobiz Co., Ltd )

ဦ့ခငး်မငးံ ( International Green Land Company Limited )

ေဒၚေအ့သႏၲာ ( Myanmar Rice Trading Co., Ltd )

ဦ့ေသာငး့ဝငး့ ( Golden Lace POSCO Co.,Ltd )

ဦ့မ္ိဳ့သူရေအ့ ( Eternal Victory Co.,Ltd )

ဦ့ရမဲငး့ေအာငး+ေဒၚေမစို့လိႈငး ( ဥကၠဌ၇ ်မနးမာႏိုငးငဵဆနးစပါ့အသငး့ခ္ဳပး )

ဦ့ေအာငးေဇားဦ့ ( ေအာငးႏိုငးသစၥာ ကုမၸဏီလီမိတကး )

ေဒါကးတာွငး့်မငးံ ( ်မတးေမတၱာမျနးကုမၸဏီလီမိတကး )

ဦ့သိနး့ဦ့ + ေဒၚသီတာဝငး့ ( ေအာငးမဂၤလာဆနးစကး )

ဦ့ရာဇာမ္ိဳ့ ( ေရႊမေနာေ်မ ကုမၸဏီလီမိတကး )

ဦ့လြဦ့ ( Good Brothers' Co.,Ltd )

အလြဴရြငးအမညး / ကုမၸဏီ / အဖျဲ႔အစညး့

ဦ့ခ္စးခိုငး + ေဒၚခငးစို့ေဝ ( ဧဒငးအုပးစု ကုမၸဏီလီမိတကး )

ဦ့ေအာငးသနး့ဦ့ ( ပငးလယးကုိ့သျယး ကုမၸဏီလီမိတကး )

ဦ့ေက္ားဝငး့ ( ဧရာမငး့သာ့ ကုမၸဏီလီမိတကး )

ဦ့လူေမား်မငးံေမာငး ( ေရႊဝါေရာငး ကုမၸဏီလီမိတကး )

စဥး
လြဴဒါနး့သညးံဆနး 

(ဿ၁ ်ပညးအိတး)
ေငျပမာဏအလြဴရြငးအမညး / ကုမၸဏီ / အဖျဲ႔အစညး့

၁၀ 5,000,000     

၁၁ ဿွွ

၁၂ ှွွ

၁၃ ှွွ

၁၄ ှွွ

၁၅ ၂ွ

၁၆ ၂ွ

၂ွ ၂ွ

၂ှ ၂ွ

၂ဿ ၂ွ

၂၀ ၂ွ

၂၁ ှွွ

၂၂ ဿွွ

၂၃ မဟာၿမိဳငးရပးမိရပးဖမိသာ့စု ( ၃၁လမး့ႏြငးံ၃၃လမး့ၾကာ့၇ ၀၅လမး့မေပၚ) ှွွ

၂၄ OLAM USD 2000

၂၅ PMH Co.,Ltd ၂ွ

၂၆ Mitsui Co.,Ltd 2,780,000     

၃ွ U Htay Lwin + Daw Htar Ei Cho (ရမဲာနးသစၥာကုမၸဏီ) ၂ွ

ှှွွွ

USD 2000

7,780,000/-

MMK

Wilmar Myanmar Co., Ltd

ဦ့တငးေဌ့ ( Thamadi Family Trading Co., Ltd)

ဦ့ေနမ္ိဳ့ေရႊ + ေဒၚသနး့သနး့ဝငး့

ဦ့ရေဲခါငး + ေဒၚ်ဖဴ်ဖဴဝငး့ ( Classic City )

ဦ့ထျနး့ထျနး့ဦ့ + ေဒၚေစာေကသီၿမိဳငး ( ဆငးကုိ့ေကာငးဖိနပးလုပးငနး့)

ဦ့ေဝယုဵ + ေဒၚဂ္ာႏျဲ႔ ( ေက္ာကးမ္ကးကုမၸဏီ )

ဦ့ဘရနးေအာငး + ေဒၚစုစုမျနး

ဦ့ေက္ားေဝ ( ရတနာေရာငး်ခညး ေက္ာကးမ္ကးကုမၸဏီ )

ဦ့ေရႊ်မငးံ + ေဒၚစမး့ေမ ( KNDP ေက္ာကးမ္ကးကုမၸဏီ )

ဦ့ခိုငးေဇားေဆျ + ေဒၚသကးသကးလႈိငး ( ေက္ာကးမ္ကးကုမၸဏီ )

ဦ့စို့ + ေဒၚဖူ့ပျငးံေမား ( ေရႊဝါေတာငး သတၳဳတူ့ေဖားေရ့ )

ဦ့အာေဝ + ေဒၚေအ့ေအ့ ( ေန်ပညးေတားေက္ာကးမ္ကး )

ဦ့ခငးေမာငး်မတး ( MD - Asia General Holding Co., Ltd )

စုစုေပါငး့

စဥး
လြဴဒါနး့သညးံဆနး 

(ဿ၁ ်ပညးအိတး)
ေငျပမာဏအလြဴရြငးအမညး / ကုမၸဏီ / အဖျဲ႔အစညး့

ဿွ ၂ွ

ဿှ ၂ွ

ဿဿ ၂ွ

ဿ၀ ၂ွ

ဿ၁ ၄ွ

ဿ၂ ၂ွွ

ဿ၃ ဿွွ

ဿ၄ ၂ွ

ဿ၅ ၂ွ

ဿ၆ ၂ွ

၀ွ ှွွ

၀ှ ဿွွ

၀ဿ ၂ွ

၀၀ ှ၂ွ

၀၁ ှွွ

၀၂ ၀ွ

၀၃ ၂ွွ

၀၄ ှွွ

၀၅ ှွွ

၀၆ ှွွ

၁ွ ှွွ

၁ှ ှွွ

၁ဿ ၂ွ

U Thein Win ( Diamond Star Gems and Jewelry  )

ဦ့ကုိကုိႏိုငး ( ေ်မာငး့်မ )

ဦ့ေဌ့လျငး + ေဒၚထာ့အိခ္ိဳ ( ရမဲာနးသစၥာကုမၸဏီ မႏၲေလ့ )

ဦ့်မငးံလျငး ( ေအာငးစို့မို့ ဆနးပျဲရဵု၇ မႏၲေလ့ၿမိဳ ႕ )

ေဒၚေမႊ့ေမႊ့ (ေမာငး) ဦ့တငးဝငး့ ( မို့ပုလဲဆနးပျဲရဵု၇ မႏၲေလ့ၿမိဳ႕ )

ဦ့ေဇား်မငးံဦ့ ( ပျငးံဆနး့ယဥးဆနးစကး ၇ ေမြားဘီ ) 

ကုိဂ္ာရစး + မသငး့ ( Café City & BBB မိသာ့စု ၇ မႏၲေလ့ၿမိဳ႕ )

U Maung Maung Gyi ( Maung Maung Gyi Trading Company )

Phoenix Agrifoods Myanmar Pvt.Ltd

်မနးမာႏိုငးငဵလယးယာစီ့ပျာ့ေရ့အမ္ာ့ပိုငးကုမၸဏီလီမိတကး (MAPCO)

မႏၲေလ့တုိငး့ဆနးကုနးသညးအသငး့ႏြငးံ ဆနးကုနးသညးမ္ာ့

Makro Myanmar ( ARO Commertial Co., Ltd )

Shwe Taung Group

Spic Yunnan International Power Investment Co ., Ltd

ဦ့ေအာငး်မငးံ ( ပထမဆနးစပါ့ေရာငး့ဝယးေရ့ကုမၸဏီလီမိတကး ၇ FRP )

ဦ့စိုငး့ဖိလစးရီ + ေဒၚ်ဖဴ်ဖဴမငး့ ( ခိုငးမာေသာပနး့တုိငး ေဆာကးလုပးေရ့ကုမၸဏီ )

ဦ့တငးကုိကုိ + ေဒၚေအ့သီတာ ( Shining Star Gems & Jewellery မိသာ့စု )

ဦ့ေဇားလျငး + ေဒၚၾကညးၾကညးခငး ( လျငး (်ပညး) ဆနးပျဲရဵု၇ မႏၲေလ့ၿမိဳ႕ )

ဦ့ေထျ့ ်မငးံ + ေဒၚခငးၾကညးၾကညး ( ေဟလာဆနးပျဲရဵု၇ မႏၲေလ့ၿမိဳ႕ )

ဦ့တငးဝငး့ ( ဒုတိယဥကၠဌ၇ ်မနးမာႏိုငးငဵဆနးစပါ့အသငး့ခ္ဳပး )

ဦ့ထျနး့ဝငး့ ( ေကာငး့်မတးစဵ Trading ၇ ဘုရငးံေနာငးပျဲရဵု  )

ဦ့တငးလႈိငးဝငး့(ခ)ဦ့မိုကး + ေဒၚခငးမ္ိဳ့သနး႔ ( ေအာငးေကာငး့်မတးဆနးပျဲရဵု ၇ မႏၲေလ့ )

ဦ့ေအာငးေအာငး ( Diamond River Co., Ltd ၇ မႏၲေလ့ )







































































အသငး် မ쭾쿰တပံ်Ƕတငလ်ကမ်쭾쿰တ翶်쭾쿰င်လ့ိǶငစ်င်
Certificate of Registration and Licence

ြမန်မာ翶ိǶငင်လံ쭾쿰ငယ ်ဆန်စပါး လǶပ်ငန်းǶ쭾쿰ငမ်ျားအသငး် (အမ်အာအကဖ််ဝိǶငအ်းီအကစ်)် (တရား၀ငတ်ညေ်ထာငထ်ားေသာ)

MYANMAR RICE FEDERATION YOUNG ENTERPRENEUR SOCIETY (MRFYES) INCORPORATED
Company Registration No. 128738207

ြမနမ်ာ翶ိǶငင်ကံǶမ翶ဏမီျားဥပေဒ၂၀၁၇ အရ 

ြမန်မာ翶ိǶငင်လံ쭾쿰ငယ ်ဆန်စပါး လǶပ်ငန်းǶ쭾쿰ငမ်ျားအသငး် (အမ်အာအကဖ််ဝိǶငအ်းီအကစ်)် (တရား၀ငတ်ညေ်ထာငထ်ားေသာ)

အား ၂၀၂၀ ခǶ翶쭾쿰စ ်ဒဇီငဘ်ာလ ၃ ရကေ်နတ့ငွ ်လǶပ်ငနး်လိǶငစ်င翶်쭾쿰င် ့အတ쭾쿰 

ခဝံနခ်ျကအ်ားြဖင် ့တာဝနက်န်သ့တထ်ားသည် ့ကǶမ翶ဏအီြဖစ ်

ဖဲွစညး်မ쭾쿰တပံ်Ƕတငခ်ငွ် ့ြပ翶လိǶကသ်ည။်

This is to certify that 
MYANMAR RICE FEDERATION YOUNG ENTERPRENEUR SOCIETY (MRFYES) INCORPORATED

was registered by licence as an association (company limited by
guarantee) under the Myanmar Companies Law 2017 on 3 December

2020.

ကǶမ翶ဏမီ쭾쿰တပံ်Ƕတငအ်ရာǶ쭾쿰ိ

Registrar of Companies

ရငး်翶쭾쿰းီြမ翶ပ်翶쭾쿰မံ翶쭾쿰င်က့Ƕမ翶ဏမီျား翶欧နǶ်ကားမဦးစးီဌာန

Directorate of Investment and Company Administration






















