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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်   ၁၃/၂၀၁၇ 

၁၃၇၈ ခနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း   ၅    ရက ်

( ၂၀၁၇ ခနှစ်၊  ဧပီလ      ၁      ရက ်) 

ဦးစား ပးြမင့်တင်မည့်ရင်းနှီးြမုပ်နှမက သတ်မှတ်ြခင်း 

၁။  ြပည် ထာငစ်သမ္မတြမနမ်ာနိင်င တာ် ြမန်မာနိင်ငရငး်နီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှငသ်ည် ြမန်မာ 

နိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၃ နှင့် ပဒ်မ ၁၀၀ ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ်နှင်းထားသည့် 

လပ်ပိငခွ်င့်ကိ ကျင့်သး၍ ဦးစား ပးြမင့်တင်မည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမက များအြဖစ ် သတ်မှတ်ထား 

သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများကိ  ြပည် ထာငစ်အစိးရအဖဲွ၏့ အတည်ြပုချက်ြဖင့် အာက်ပါ 

အတိင်း သတ်မှတ် ကညာလိက်သည ်-  

စဉ ် က /လပင်န်းအမျိုးအစား 
Industrial 

Codes 

(က)  လယ်ယာစိက်ပျိုး ရးနှင့် ယင်းနငှ့်ဆက်စပ် သာ ဝန် ဆာင်မလပင်န်းများ 

( ဆးရွက်ကီး၊ ဗာဂျီး နးီယား ဆးများ စိက်ပျိုး ထတလ်ပြ်ခငး်မပါ) 

 (၁) စပါးမှတစ်ပါး နှစားသီးနှ ပဲမျိုးစနှင့် ဆီထွက်သီးနှများ 

စိက်ပျို းြခင်း 

ISIC 0111 

 (၂) စပါးသီးနှစိက်ပျို းထတ်လပ်ြခင်း ISIC 0112 

 (၃) ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သခါွးမျိုး၊ အြမစ်နှင့် ဥစားသီးနှ 

စိက်ပျို းြခင်း 

ISIC 0113 

 (၄) ကသီးနှစိက်ပျို းြခင်း ISIC 0114 

 (၅) အမင်ထွက်ပင်များစိက်ပျို းြခင်း (ဝါ၊ ဂန် လာ်၊ ချဉ် ပါင် 

လာ်နှင့် အြခားအမင်ထွက်ပင်များ စိက်ပျို းြခင်း) 

ISIC 0116 

 (၆) အြခားနှစ်ရှည်မဟတ် သာ သီးနှများ စိက်ပျိုးြခငး် ISIC 0119 

 (၇) စပျစ်သီးနှစိက်ပျို းြခင်း (နှစ်ရှည်သီးနှစိက်ပျို းြခင်း) ISIC 0121 

 (၈) အပူပိင်းနှင့် သမပိင်းသစ်သီးပင်များ စိက်ပျို းြခင်း(ငက်ှ ပျာ၊  

သရက်၊ ဒူးရင်း၊ ကက် မာက်၊ သ ဘာ၊ နာနတ်၊ 

ISIC 0122 
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စဉ ် က /လပင်န်းအမျိုးအစား 
Industrial 

Codes 

နဂါး မာက်၊ မန်ကျည်း စိက်ပျိုးြခငး်နှင့် ဩဇာ၊ ပိန္နဲ၊ 

မငး်ကွတ်သီး၊ လာင်ဂန်သီး၊ ထာ ပတ်သီး၊ သဖနး်သီး၊ 

စွန်ပလွန်ကဲ့သိ ့ သာ အြခားအပူပိင်းနှင့် သမပိင်း သစ်သီး 

ပငမ်ျား စိက်ပျို းြခင်း) 

 (၉) ရှာက်နှင် ့ သပရာမျိုးများ စိက်ပျိုးြခင်း (ကဲ ကာနှင့် 

ရှာက်ချို၊ ရှာက် နှင့် သပရာ၊ လိ မ္မာ်မျိုးများနှင့် အြခား 

ရှာက်၊ သပရာမျို းများစိက်ပျို းြခင်း) 

ISIC 0123 

 (၁၀) အခွမာ၊ အ စ့မာ သစ်သီးများ စိက်ပျို းြခင်း (မာလကာ၊ ဆီး၊ 

မက်မန်း၊ ပန်းသီးနှင့် လိက်ချီးများ စိက်ပျို းြခင်းနှင့် သစ် 

တာ်သီးက့ဲသိ ့ သာ အြခားအခွမာ၊ အ စ့မာသစ်သီးများ 

စိက်ပျို းြခင်း) 

ISIC 0124 

 (၁၁) အြခား သာသစ်ပင်နင့်ှ ြခုနယ်ွ သစ်သီး ပင်နင့်ှ အခွမာ၊ 

အ စမ့ာ သစ်သီးပင်များ စိက်ပျို းြခင်း (စ တာ်ဘယ်ရီ၊ 

ဘလူးဘယ်ရ ီ ၊ ကီဝီနှင့် အြခားဘယ်ရီသီးများက့ဲသိ ့ သာ 

ဘယ်ရီသီးများ စိက်ပျိုးြခင်း၊ သစသီ်း စ့များ စိက်ပျို းြခင်း၊ 

သီဟိသရက်၊ သစ်အယ်၊ ဘလားဇီး၊ သစ်ဆိမ့်နှင့် အြခား 

အခွမာသီးများ က့ဲသိ ့ သာ စား ကာငး် သာ အခွမာ၊ 

အသီးမာ သစ်သီးပင်များ စိက်ပျိုးြခင်း၊ ပဲပဒက်ကဲ့သိ ့ သာ 

အြခား သာ သစ်သီးပင်များနှင့် အပင်ပသစ်သီးပင်များ 

စိက်ပျို းြခင်း) 

ISIC 0125 

 (၁၂) ဆီထွက်သစ်သီးပင်များစိက်ပျိုးြခင်း ( ဆီအန်း၊ အန်းနှင့် 

အ မးနရိှ့ သာ ဆီထွက်ပင်များစိက်ပျို းြခင်း၊ သလွငပ်င ်

က့ဲသိ ့ သာ အြခား သာ ဆီထွက်သစ်သီးပင်များ စိက်ပျို း 

ြခင်း) 

ISIC 0126 

 (၁၃) အ ဖျာ်ယမကာပင်များစိက်ပျိုးြခင်း ( ကာ်ဖ၊ီ လက်ဖက်၊ 

ကိကိးနှင့် အြခား သာ အ ဖျာ်ယမကာပင်များစိက်ပျို းြခင်း) 

 

ISIC 0127 
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စဉ ် က /လပင်န်းအမျိုးအစား 
Industrial 

Codes 

 (၁၄) ဟင်းခတ် အ မးအကိုင်၊ အ မးနသ့ာပင်၊ ရှူ ဆးပင်နှင့် 

ဆးဘက်ဝင်အပင်များ စိက်ပျို းြခင်း (ငရတ် ကာင်း၊ ငရတ် 

ချိုနှင့် ငရတ်စပ်၊ ဇာတိပ္ုိဖ လ်၊ ဂျင်းနှင့် ဆနွင်းတက်များ 

စိက်ပျို းြခင်း၊ စပါးလင် မး၊ ဆွမ်း မးရွက်၊ ခ ရ၊ ဆီ မး 

စပါးလင်ပင်၊ တမာပင်၊ ငှက်ဖျားြဖတ် ဆးပင ် အပါအဝင်  

ရ မး၊ လူသး ဆး၊ ပိးသတ် ဆး၊ မသတ် ဆးအတွက် 

အသးြပု သာ အပင်များ၊ သကားမကိဋ်၊ tongkat ali ၊ 

သစ်ကမး်ပင်ိး၊ လးညင်းက့ဲသိ ့ သာ အြခား သာဟင်းခတ ်

အ မးအကိုင်နှင့် အ မးနသ့ာပင်များ စိက်ပျို းြခင်း)။ 

ISIC 0128 

 (၁၅) အြခား သာနှစ်ရှည ် သီးနှပင်များ စိက်ပျိုးြခင်း (ရာဘာ၊ 

ပိးစာပင်၊ ပင်ရည်ထွက်အပင်၊ ဓနိ၊ ကွမ်းသီး၊ ထန်းစိက်ပျို း 

ြခင်း၊ ခရစ်စမတ်ပင်၊ စိက်ပျို းရန်ရည်ရွယ် သာ အပင်အစိတ် 

အပိင်းများ၊ စားသးသင့် သာ အပင်များနှင့် စားသးရန် 

မသင့် သာအပင်များ၊ ဆိး ဆးပင်များနှင့် သက်ကယ်ပင ်

က့ဲသိ ့ သာ အြခား သာ နစ်ှရှည်သီးနှပင်များစိကပ်ျိုးြခင်း) 

ISIC 012/ 

ISIC 0129 

 (၁၆) အပင်မျိုးပွားြခင်း ISIC 0130 

 (၁၇) သီးနှထတ်လပ်ြခင်းအတွက် အ ထာက်အကူြပုလပ်ငန်းများ ISIC 0161 

 (၁၈) ရိတ်သိမ်း ပီးသီးနှများကိ ဆာငရွ်က်ြခင်းလပ်ငန်းများ ISIC 0163 

 (၁၉) မျိုးပွားရန်အတွက် မျို း စ့များ ြပုြပင်ြခင်း ISIC 0164 

 (၂၀) ပါင်းြမက်နိှမ်နင်းြခင်းနှင့် သီးနှပိးသတ်ြခင်းဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း ISIC  0161 

 (၂၁) ကာက်ပဲသီးနှအား စက်ြဖင့်ရိတ်သိမ်းြခင်း ဝန် ဆာင်မ 

လပ်ငန်း 

CPC 8611 

 (၂၂) လယ်ယာထွက်ကန် သီးနှများ ကိတ်ခဲွထတ်လပ်သည့် 

ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်း 

CPC 861 

 (၂၃) သးီနှ ရရရိှ ရး ဆာင်ရွက်ြခငး်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း CPC 861 

 (၂၄) သီးနှအ ြခာက်ခသည့် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း ISIC 0163 
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စဉ ် က /လပင်န်းအမျိုးအစား 
Industrial 

Codes 

 (၂၅) လယ်ယာထွက်ကန်သီးနှများသိ လှာင်မဝန် ဆာင်မ 

လပ်ငန်း 

CPC 861 

 (၂၆) လယ်ယာထွက်ကန် သီးနှများ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်သည့် 

ဝန် ဆာင်မလပ်ငနး် 

CPC 861 

 (၂၇) ြမစမ်းသပ်ြခင်း ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း CPC 861 

 (၂၈) လယ်ယာသးစက်ကိရိယာများ ငှားရမ်းသည့် ဝန် ဆာင်မ 

လပ်ငန်း 

CPC 73121 

 (၂၉) လယ်ယာထွက်ကန် လက်ကား စျးကွက်ဆိင်ရာ အ ြခခ 

အ ဆာက်အဦများ တည် ထာင်ြခင်း လပ်ငန်း 

CPC 91131 

 (၃၀) သီးနှစိက်ပျိုးထတ်လပ်ြခင်းကိအ ထာက်အကူြပုဝန် ဆာင ်

မလပ်ငန်းများ (ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် ကာက်ပဲသီးနှဆိင်ရာ 

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ၊မျိုး စ့ထတ်လပ်ြခင်းအတွက်ဝန ်

ဆာင်မလပ်ငန်းများနှင့် အြခားဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ) 

CPC 861 

(ခ)  သစ် တာစိက်ပျိုးြပုစ ရးနှင့် အြခားသစ် တာ လပ်ငန်းများ၊ ရာဘာသစ ်

ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းများ 

 (၁) သစ် တာစိက်ခင်းထူ ထာင်ြခင်း ISIC 0210 

 (၂) ကန်းစိက်ခင်း ISIC 0210 

 (၃) ရာဘာသစ်ထတ်လပ်ြခင်း ISIC 0220 

 (၄) သစ် တာနှင့်သစ် တာစိက်ခင်းများအားအခ ကး ငွ 

(သိမ့ဟတ်) ကန်ထရိက်စနစ်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

ISIC 0240 

(ဂ)  တိရ စ္ဆာန် မွးြမူထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းများနှင့် ရထွက ် ပစ္စည်း မွးြမူ 

ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းများနှင့် ယင်းတိန့ငှ့်ဆက်စပ်သည့်ဝန် ဆာင်မ 

လပ်ငန်းများ 

 (၁) က ဲနွား မွးြမူြခင်း၊ မျိုးပွားြခင်းနှင့် ထတ်လပ်ြခင်း ISIC 0141 

 (၂) ြမင်းနှင့်အြခားြမင်း မျို းနွယ်များ မွးြမူ ြခငး်  ISIC 0142 
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စဉ ် က /လပင်န်းအမျိုးအစား 
Industrial 

Codes 

 (၃) သိးဆတ်ိ မွးြမူြခင်း၊ မျိုးပွားြခင်းနှင့် ထတ်လပ်ြခင်း ISIC 0144 

 (၄) ဝက် မွးြမူြခင်း၊ မျိုးပွားြခင်းနှင့် ထတလ်ပြ်ခငး် ISIC 0145 

 (၅) ကက် မွးြမူြခင်း၊ မျို းပွားြခင်းနှင့် ထတ်လပ်ြခင်း ISIC 0146 

 (၆) အြခားတိရ စ္ဆာန်များ မးွြမူြခငး်   ISIC 0149 

 (၇) တိရ စ္ဆာန်များ ရာ နှာ မွးြမူြခင်း ISIC 0150 

 (၈) တိရ စ္ဆာန် မွးြမူြခငး်အ ထာက်အကူြပုလပ်ငန်းများ ISIC 0162 

 (၉)  ပလဲ မွးြမူထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငနး် ISIC 0321 

 (၁၀) ရချို၊ ရငန်သတ္တ ဝါများ မွးြမူ ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငနး် ISIC 0321, 

0322 

(ဃ)  ကနထ်တလ်ပမ်လပင်နး်များ(စီးကရက်၊ အရက၊် ဘီယာနှင် ့ ကျနး်မာ ရးက ိ

ထိခိက် စနိင် သာ ကန်ပစ္စည်း ထတ်လပသ်ည့်လပ်ငန်းများမပါ ) 

 (၁) သားသတ်ြခင်းနှင့်ထတ်ပိးြခင်း (အိမ် မွး ကက်၊ ဘဲ၊ ငှက် 

များမှအပ) 

ISIC  1010 

 (၂) ဥစား/ အသားစားတိရ စ္ဆာန်များ သားသတ်ြခင်း၊ 

ထတ်ပိးြခင်းနှင့် တာရှည်ခ အာင်ြပုလပ်ြခင်း 

ISIC 1010 

 (၃) ငါးနှင့်ငါးထွက်ပစ္စည်းများ ထတ်လပ် ြခင်း၊ တာရှည်ခ အာင် 

ြပုလပ်ြခင်းနှင့် ရခဲရိက်ြခင်း 

ISIC 1020 

 (၄) ငါး သတ္တ ာစည်သွပ်ဗူးထတ်လပြ်ခင်း ISIC  1020 

 (၅) ပဇွန်၊ ဂဏန်းကဲ့သိ ့ အခွမာ ရ န သတ္တ ဝါများ၊ ခရများ 

တန်ဖိးြမင့် ထတ်လပ်ြခင်း 

ISIC  1020 

 (၆) ပစွန်၊ ကဏန်းက့ဲသိ ့ အခွမာ ရ န သတ္တ ဝါများ၊ ခရများ 

စည်သွပ်ဗူး ထတ်လပြ်ခင်း 

ISIC 1020 

 (၇) ကျာက်ပွင့် ပင်လယ် ရည ိစသည်တိထ့တ်လပ်ြခင်း ISIC 1020 

 (၈) တိရ စ္ဆာန် ဆးဝါးထတ်လပ်ြခင်း  ISIC 2100 

 (၉) ဟငး်သီးဟင်းရွက်များနှင့် သစ်သီးများ တာရှည်ခ အာင် 

အဆင့်ဆင့် ြပုလပ်ြခင်း 

ISIC  1030 
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စဉ ် က /လပင်န်းအမျိုးအစား 
Industrial 

Codes 

 (၁၀) ဟငး်သီးဟင်းရွက်များနှင့် သစသီ်းများ စည်သွပ်ဗူး  

ထတ်လပ်ြခင်း 

ISIC  1030 

 (၁၁) သီးြခား ဖာ်ြပမထား သာ အြခား သာ ဟင်းသီး ဟင်းရွက် 

များနှင့် သစသီ်းဆိင်ရာ ထတ်ကန်များထတ်လပ်ြခင်း 

ISIC 1040 

 (၁၂) ဟငး်သီးဟင်းရွက်များ၏ ဆီ၊ အဆီများ ထတ်လပ်ြခင်း ISIC  1040 

 (၁၃) အနး်ဆီ၊ အန်းသီးအဆ၊ အန်းသီးြဖင့်ြပုလပ် သာ ပါင်မန် ့

နှင့် အစားအစာများ ထတ်လပ်ြခင်း 

ISIC 1030, 

1071 

 (၁၄) စားအန်းဆီထတ်လပ်ြခင်း ISIC 1040 

 (၁၅) ြပာင်းဖူးဆီထတ်လပ်ြခင်း ISIC1040 

 (၁၆) တိရ စ္ဆာန်ဆီနှင့် အဆီများထတ်လပ်ြခင်း ISIC 1040 

 (၁၇) သီးြခား ဖာ်ြပမထား သာ အြခား သာ ဟင်းသီးဟငး်ရွက် 

များနှင့် တိရ စ္ဆာန်တိ၏့ဆီ၊ အဆီများ ထတ်လပ်ြခင်း 

ISIC 1040 

 (၁၈) လတဆ်တ် သာနွားနိန့င့်ှ မလိင်အဆင့်ဆင့်ထတ်လပ်ြခင်း ISIC 1050 

 (၁၉) နိမ့န်၊့နိစ့ိမ်း၊နိဆီ့ စသည့်တိထ့တ်လပ်ြခင်း ISIC  1050 

 (၂၀) အြခားနိထွ့က်ပစ္စည်းလပ်ငန်း ISIC 1050 

 (၂၁) နှစားသီးနှများကိတ်ခဲွထတ်လပ်ြခင်း (ဆန်နှင့် ြပာင်းမှလဲွ၍) ISIC 1061  

 (၂၂) ဆန်/ ြပာင်းကိတ်ခဲွြခင်းနှင့် ဆန်မန်/့ ြပာင်းမန်ထ့တ်လပ်ြခင်း ISIC 1061 

 (၂၃) မန်ဖ့တ်လပ်ငနး် ISIC 1071 

 (၂၄) သကားထတ်လပြ်ခငး် ISIC 1072 

 (၂၅) ကိကိး၊ ချာကလက်နှင့် သကားအချို မန် ့ထတ်လပ်ြခင်း ISIC 1073 

 (၂၆) ခါက်ဆွဲ ြခာက်၊ဘီစကွတ်၊ ကိတ် ြခာက်နှင့် ဂျုြဖင့်ြပုလပ ်

သာအစားအ သာက်ပစ္စည်းများ ထတ်လပ်ြခင်း 

ISIC 1074 

 (၂၇) အရန်သင့်အစားအစာများ ြပင်ဆင်ထတ် လပ်ြခင်း ISIC 1075 

 (၂၈) ကာ်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်နှင့် တိင်းရင်း ဆးဘက်၀င်အပင် 

များြပင်ဆင်ထတ်လပ်ြခင်း 

 

ISIC 1079 
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စဉ ် က /လပင်န်းအမျိုးအစား 
Industrial 

Codes 

 (၂၉) ဟင်းခတ်အ မးအကို င်များ၊ ဆာ့စ်များနှင့် ဟင်းချက်ရာ 

တွင်သးသည့် အြခား သာ ပစ္စည်းများ ထတလ်ပ်ြခင်း 

(ဟင်းခတ် အ မးအကိုင်များ၊ ဆာ့စ်ချဉ်များ နှင့် ငရတ် 

ကာင်းထတ်လပ်ြခင်း၊ ဥပမာ- မ ယာန၊ိ မနည်င်းဆန်မန် ့

ပါသည့်အစားအစာများနှင် ့ မန်ညင်း၊ဆန်မန်ထ့တ်လပ်ြခင်း၊ 

ရှာလကာရည်ထတ်လပ်ြခင်း၊ မီးသင်းသကားနှင့် လူြပုလပ ်

သည့်ပျားရည်အတ ထတ်လပ်ြခင်း၊ အသား၊ ငါး၊ အခွမာ၊  

ရ နသတ္တ ဝါ (သိမ့ဟတ်)ခရတိ၏့ အရည်များ ထတ်ယ ူ

ြခင်း၊ စား သာက်နိင် သာအဆင့်ရှိ ဆားထတ်လပ်ြခင်း၊ 

ဥပမာ-အိင်အိဒင်းဆား၊ လူြပုလပ်သည့် အားြဖည့် အချို 

ရည်များ ထတ်လပ်ြခင်း) 

ISIC 1079 

 (၃၀) တိရ စ္ဆာန်အစားအစာထတ်လပ်ြခင်း ISIC 1080 

 (၃၁) သစ်ပါးလာများထတ်လပ်ြခင်း (အထပသ်ား၊ ဖိင်ဘာဘတ် 

(သစ်မျဉ်းြပား)၊ ပါတီကယ်ဘတ ် (သစ်စြပား) စသည့် သစ် 

အ ြခခ ပမှန်ြပားများ ထတ်လပ်ြခင်း) 

ISIC 1621 

 (၃၂) အ ဆာက်အဦသး သစ်သားအ ချာထည်များထတလ်ပ်ြခင်း ISIC 1622 

 (၃၃) သစ်သားထည် ထည့်စရာပစ္စည်းများ ထတ်လပ်ြခင်း ISIC 1623 

 (၃၄) အြခားသစ်သားပစ္စည်းများ ထတ်လပ်ြခင်း ( ဖာ့၊ 

ကာက်ရိး၊  ဗဒါနှင် ့ငှက် ပျာပင် ြခာက်စ သာ ကန်ကမ်း 

များကိအထပ်ထပ် ခါက်ြခင်း၊ လိမ်ြခင်း၊ ကျစ်ြခင်း၊ရက်ြခင်း 

ြပုလပ်ထား သာ ပစ္စည်းများြဖင့် ထတ်ကန်ပစ္စည်းများ 

ထတ်လပ်ြခင်း) 

ISIC 1629 

 (၃၅) သစ်အ ြခခပရိ ဘာဂ ြပုလပ်ြခင်း (ဝါး၊ ကိမ် အပါအဝင)် ISIC 3100 

 (၃၆) ဆပ်ြပာနငှ့်ဆပ်ြပာမန်၊့ သန်စ့င်ြခင်းနှင့် အ ရာင်တင်ရာတွင် 

သး သာ ပစ္စည်းများ၊ ရ မးနှင့် သန်ရ့ှင်း ရးသးပစ္စည်း 

များထတ်လပ်ြခင်း 

 

ISIC 2023 
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စဉ ် က /လပင်န်းအမျိုးအစား 
Industrial 

Codes 

 (၃၇) ချည်ငင်ြခင်း၊ရက်လပ်ြခင်း၊ ဆးဆိးြခင်းနှင့်အ ချာကိင်ြခင်း ISIC 131, 

1312, 1313 

 (၃၈) ကိုး၊ ကျစ် ကိုးအမျိုးအမျိုးနှင့်ပက်ိကွန် ထတ်လပ်ြခင်း ISIC 1394 

 (၃၉) အဝတ်အထည်များထတ်လပ်ြခင်း ISIC  1410 

 (၄၀) အမျိုးသမီးသးအတွင်းခပစ္စည်း ထတ်လပ်ြခင်း ISIC 1410 

 (၄၁) ဦးထပ်အမျို းမျို းထတ်လပ်ြခင်း ISIC 1410 

 (၄၂) ခရီး ဆာင်အိတ်၊ လက်ကိင်အိတ်၊ ကျာပိးအိတ ်အပါအဝင် 

အိတ်အမျိုးမျိုး ထတ်လပ်ြခင်း 

ISIC 1512 

 (၄၃) အားကစားသးပစ္စည်းများ ထတ်လပ်ြခင်း ISIC 3230 

 (၄၄) ဖိနပ်အမျိုးမျိုးထတ်လပ်ြခင်း ISIC   3290 

 (၄၅) သား ရ အ ချာထည်ထတ်လပ်ြခင်း ISIC 1410, 

1511 

 (၄၆) သား ရခရီး ဆာင်အိတ်၊ လက်ကိင်အိတ်များထတ်လပ်ြခင်း ISIC 1512 

 (၄၇) သိး မး၊ သား မးြပုြပင်ထတ်လပ်ြခင်း ISIC 1420 

 (၄၈) ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းအမျို းမျိုး ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း ISIC 2220 

 (၄၉) အိမ်သး၊ လူသးကန်ပစ္စည်းများ ထတ်လပ်ြခငး် ISIC 3290 

 (၅၀) ပျာ့ဖတ်၊စက္က ူနှင့် ကတ်ထူစက္က ူများထတ်လပ်ြခင်း ISIC 1701 

 (၅၁) ဓာတ် ြမသဇာနှင် ့နိက်ထရိဂျင်ြဒပ် ပါင်းထတ်လပ်ြခငး် ISIC 2012 

 (၅၂) စိက်ပျို း ရးသး ပိးသတ် ဆးများနှင့် ဓာတ ဗဒ ထတ်ကန် 

များထတ်လပ်ြခင်း 

ISIC 2021 

 (၅၃) လူြပုလပ်သည့်အမင ်(ချည်မ င်တ) ထတ်လပ်ြခင်း ISIC 2030 

 (၅၄) ဆးဝါးများ၊ ဆးဝါးဆိင်ရာဓာတ ဗဒပစ္စည်းနငှ့် ရက္ခ ဗဒ 

ဆိင်ရာ ထတ်ကန်များ ထတ်လပ်ြခင်း 

ISIC 2100 

 (၅၅) တာယာအမျိုးမျိုးထတ်လပြ်ခငး် ISIC 2211 

 (၅၆) ရာ်ဘာတာယာများ၊ကတ(်tube) များ ထတ်လပ်မနှင့် 

ြပန်လည် ြပငဆ်င် ထတ်လပ်မ 

ISIC 2211 
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စဉ ် က /လပင်န်းအမျိုးအစား 
Industrial 

Codes 

 (၅၇) ကွန်ကရစ်၊ဘိလပ် ြမ၊ ထး ကျာက်၊ အတ်၊ ကထည်နှင့် 

အဂ တ (ပလာ စတာ) ထတ်လပ်မ 

ISIC 2394 

 (၅၈) ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်းသးပစ္စည်းများ ထတ်လပ်ြခင်း ISIC 2395 

 (၅၉) ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်းသး ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများ 

ထတ်လပ်ြခင်း ( ရတိင်ကီ၊ ကန်၊ ရ လှာင် ကန်) 

ISIC 2220 

 (၆၀) သနှင့်သမဏိအ ြခခပစ္စည်းများ ထတ်လပမ် ISIC 2410 

 (၆၁) စက်နှင့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာမှအပ သတ္တ ုသန်စ့င်ပစ္စည်းများ 

ထတ်လပ်မ 

ISIC 25 

 (၆၂) ကျာက်စိမ်း/ ကျာက်မျက်များ အ ချာထည်နှင် ့လက်ဝတ် 

ရတနာထတ်လပ်မလပ်ငန်း 

ISIC 3211 

 (၆၃) ကွန်ပျူ တာ၊အီလက်ထ ရာနစ်နှင့် အလင်း ရာင်ြဖင့်ဆက်သွယ် 

သည့်လပ်ငန်းသး (optical)ပစ္စည်းထတ ်လပ်ြခင်း 

ISIC 26 

 (၆၄) လပ်စစ် မာ်တာ၊ဂျင်န ရတာ (လပ်ထတ်စက်)၊ ထရန်စ ဖာ်မာ  

(လပ်ကာ ြပာင်း)၊  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန်ြ့ဖူးြခင်းနှင့် ထိန်း 

ချုပ်ြခင်းဆိင်ရာ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ထတ်လပ်ြခင်း 

ISIC 271 

 (၆၅) လပ်စစ်ဓါတ်အားြဖန်ြ့ဖူးြခင်းနှင့် ထိနး်ချုပြ်ခင်းဆိင်ရာ 

ကိရိယာတန်ဆာ ပလာများထတ်လပ်ြခင်း 

ISIC 2710 

 (၆၆) လူသးကနလ်ပ်စစ်ပစ္စည်းများ ထတ်လပ်ြခင်း။(video၊ TV 

ကိရိယာများ ထတ်လပ်ြခင်း၊ အသသွင်းစတူဒီယိသးပစ္စည်း 

များထတ်လပ်ြခင်း) 

ISIC 264 

 (၆၇) ဆက်သွယ် ရးကိရိယာ ပစ္စည်းများ ထတလ်ပြ်ခင်း 

(တယ်လီဖန်း၊ ဖက်စ်၊ ကို းမဲ့၊ ကိယ်ပိင်လိင်းခဲွ တယ်လီဖန်း 

များ ထတ်လပြ်ခငး်) 

ISIC 2630 

 (၆၈) အီလက်ထ ရာနစ်ဆိင်ရာညနတ်များနှင့် အြခား အီလက် 

ထ ရာနစ်အစိတ်အပိင်းများ ထတ်လပ်ြခင်း 

ISIC 2610 

 (၆၉) ဆက်သွယ် ရးလပ်ငန်းသး data cable ကို းထတ်လပ်ြခင်း ISIC 2630 
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စဉ ် က /လပင်န်းအမျိုးအစား 
Industrial 

Codes 

 (၇၀) ဘက်ထရီနှင် ့ လပစ်စ်ဓာတ်အား သိ လှာငအိ်းများ ထတ် 

လပ်ြခင်း 

ISIC 2720 

 (၇၁) ဝါယာနှင့် ဝါယာပစ္စည်းများထတ်လပ်ြခင်း ISIC 273 

 (၇၂) အလူမီနီယနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထတ်လပ်ြခင်း ISIC 2420 

 (၇၃) မှန်နှင့် မှန်ထွက်ကန်ပစ္စည်များ ထတ ်လပ်ြခင်း ISIC 2310 

 (၇၄) ဖန်မ င်နန်းကိုးများထတ်လပ်ြခင်း ISIC 2310 

 (၇၅) လယ်ယာသးစက်ကိရိယာ တပ်ဆင်ြခငး်၊ ထတ်လပ်ြခင်း ISIC 2821 

 (၇၆) မာ် တာ်ယာဉ်အမျို းအမျို းတပ်ဆင်ြခင်းနှင့်  ထတ်လပ် 

ြခင်း  

ISIC 2910 

 (၇၇) မာ် တာ်ယာဉ်အမျိုးမျိုး၏ ကိယ်ထည်အစိတ်အပိင်းနှင့်  

ပစ္စည်းတင ်ယာဉ်အမျို းမျို း ထတ်လပ ်ြခင်း 

ISIC 292, 

2920  

 (၇၈) မာ် တာ်ယာဉ်အမျိုးမျိုး၏ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် စက် 

ပစ္စည်းကိရိယာ အစိတ်အပိင်းများ ထတ်လပြ်ခင်း 

ISIC 2930 

 (၇၉) မာ် တာ်ဆိင်ကယ်များ ထတ်လပ်ြခင်း(ဆိင်ကယ်၊ အင်ဂျင်၊ 

အပိပစ္စည်းများထတ်လပ်ြခင်း) 

ISIC 3091 

 (၈၀) စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းများ ထတ်လပ်ြခင်း ISIC 28 

 (၈၁) အ ထွ ထွလပ်ငန်းသး စက်ကိရိယာ ပစ္စည်းများ ထတ်လပ် 

ြခင်း 

ISIC 281 

 (၈၂) သ  ဘာနှင့် ရ ပ သွားလာနိင် သာ ရယာဉ်များတည ်

ဆာက်ြခင်း 

ISIC 3011 

 (၈၃) အ ပျာ်စးီသ  ဘာနှင့် အားကစားြပုလပ်သည့် လှများ 

ထတ်လပ်ြခင်း 

ISIC 3012 

 (၈၄) မီးရထားစက် ခါင်း၊ တဲွအမျို းမျို းနှင့် မီးရထားသလမး် 

ဘာင်များ၊ ဇလီဖားတးများ ထတ်လပ်ြခင်း 

ISIC 302 

 (၈၅) လယာဉ်ပျ၊ လ ကာင်းပျသန်းမဆိင်ရာယာဉ်နှင့် ဆက်စပ် 

ပစ္စည်းများ ထတလ်ပ်ြခင်း 

ISIC 303 
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စဉ ် က /လပင်န်းအမျိုးအစား 
Industrial 

Codes 

 (၈၆) လယာဉ်ကိယ်ထည်၊ အင်ဂျင်၊ အစိတ်အပိင်းနှင့် ဆကစ်ပ် 

ပစ္စည်းများ ထတလ်ပ်ြခင်းနှင့် ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း  

ISIC 3030 

 (၈၇) ရနဓါတပစ္စည်းများထတ်လပ်ြခင်း ISIC 1920 

 (၈၈) ဓါတပစ္စည်းများထတ်လပ်ြခင်း ISIC 20 

 (၈၉) ရာ်ဘာအ ြခခထတ်ကန ်လပ်ငန်းများ ISIC 221 

 (၉၀) စက်သးဆီအမျို းမျိုးထတ်လပ်ြခင်း ISIC  1920 

 (၉၁) တိင်းရင်း ဆးဝါးထတ်လပ်ြခင်း ISIC 2100 

 (၉၂) ဆးဝါးကသြခငး်နှင့်ဆိင် သာ အ ထာက်အကူြပု ကိရိယာ 

တန်ဆာပလာများ ထတ်လပ်ြခငး် 

ISIC 3250 

(င)  စက်မဇန်များ တည် ထာင်သည့်လပ်ငန်းများ (စက်မဇန် 

တည် ထာင်ရာတွင ် Developer သည် လမ်း+Open 

Space၊ ရရရိှ ရး၊ လပ်စစမီ်းရရိှ ရး၊ ဆးရ (သိ)့  

ဆးခန်း၊ အပ်ချုပ် ရးရး၊ မီးသတ်ဌာန၊ စက်မနည်းပညာ 

သင်တန်း ကျာင်း၊ သစ်ပင်ပန်းြခဧရိယာ၊ စက်မလပ်ငန်း 

သးအဆိပ်အ တာက်ပစ္စည်းများ စနစ်တကျ စွန်ပ့စ် ရးနှင့် 

စက်ရဧရိယာများ စသည်တိကိ့ ဇန်အဂါရပ်များနှင့်အညီ 

အချိုး အစားမတစွာ ဆာက်လပ်ရမည်) 

- 

 

(စ)  မို ့ြပသစ်ထူ ထာင်သည့်လပ်ငန်းများ     

( မို ့ြပသစ်တည် ထာင်ရာတွင် Developer သည ် လမ်း+ 

Open Space၊ ရရရိှ ရး၊ လပ်စစ်မီးရရှိ ရး၊ ဆးရ (သိ)့ 

ဆးခန်း၊ အပ်ချုပ် ရး ရး၊ မီးသတ်ဌာန၊ စာသင် ကျာင်း၊ 

ဈး၊ ဆက်သယ်ွ ရး ဧရိယာနှင့် သစ်ပင်ပန်းြခဧရိယာ 

စသည်တိက့ိ မိုအ့ဂါရပ်များနှင့်အညီ အချိုးအစားမတစာွ 

ဆာက်လပ်ရမည)် 

- 

(ဆ)  မို ြ့ပစည်ပင်သာယာ ရးလပ်ငန်းများ 

 (၁) ရ ပး ဝ ရးလပင်န်း ISIC 4220 
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စဉ ် က /လပင်န်းအမျိုးအစား 
Industrial 

Codes 

 (၂) ရဆိးသန်စ့င်၍ ရ ပး ဝ ရးလပ်ငန်း CPC 941, 

943 

 (၃) အမက်သိမ်းလပင်န်း CPC 942 

 (၄) တန်ဘိးနည်းအိမ်ရာများ ဆာက်လပ်ငှားရမ်းြခင်းလပ်ငန်း ISIC 4100, 

CPC 7211 

 (၅) မို တ့ွင်း မို ြ့ပင် အများြပည်သူခရီးသည ် ပိ ့ ဆာင် ရး 

လပ်ငန်း 

ISIC 492  

(ဇ)  လမ်း၊ တတားတည် ဆာက်ြခင်း၊ ရထားလမ်း ဖာက်လပ ်ြခင်းလပ်ငန်းများ 

 (၁) အ ဝး ြပးလမ်းမသစ်များ တည် ဆာက်ြခင်းနင့်ှ ယင်း 

အ ဝး ြပးလမ်းမ ပ ရိှ တတားများ တည် ဆာက်ြခင်းလပ်ငန်း 

ISIC 4210 

 (၂) မီးရထားလမ်းတည် ဆာကြ်ခင်းလပ်ငန်း ISIC 4210 

 (၃) လယာဉ် ြပးလမ်းများ တည် ဆာက်ြခင်းလပ်ငန်း ISIC 4210 

 (၄) တတားများ၊ အ ဝး ြပးလမ်းမ အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းနှင့် 

ဥမင်လဏ် ခါင်းများ တည် ဆာက်ြခင်းလပ်ငန်း 

ISIC 4210 

(စျ)  ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်း၊ ြမစ်တွငး်ဆိပ်ကမ်းနှင့် ကန်းတွင်း 

ဆိပ်ကမ်း ဆာက်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းများ 

ISIC 4290 

(ည)  လဆပိ်စီမခန်ခ့ွဲြခင်း၊လပ်ကိင်ြခင်းနငှ့် ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း 

လပ်ငန်း 

- 

(ဋ)  လယာဉ်ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းလပ်ငန်း ISIC 3315 

(ဌ)  ထာက်ပ့ပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်းများ  

 (၁) မီးရထားြဖင့် ခရီးသည်ပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်း ISIC 4911 

 (၂) မီးရထားြဖင့် ကန်စည်ပိ ့ ဆာင် ရး ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း ISIC 4912 

 (၃) ကန် သတ္တ ာြဖင့် မီးရထားကန်စည ်ပိ ့ ဆာင် ရး ဝန် ဆာင် 

မလပ်ငန်း 

ISIC 4912 

 (၄) ကန်းလမး်ပိ ့ ဆာင် ရး ကန်းလမ်းြဖင့် ခရီးသည် ပိ ့ ဆာင ်

ရးလပ်ငန်း 

ISIC 4922 
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စဉ ် က /လပင်န်းအမျိုးအစား 
Industrial 

Codes 

 (၅) ကန်းလမ်းြဖင့်ကန်စည်သယ်ယူပိ ့ ဆာင် သိ လှာင် ရး 

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

ISIC 4923 

 (၆) ြပည်တွင်း ရ ကာင်းခရီးသည ်ပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်း ISIC 5021 

 (၇) ြပည်တွင်း ရ ကာင်းြဖင့်  ကန်စည်ပိ ့ ဆာင် ရး ဝန် ဆာင် 

မလပ်ငန်း 

ISIC 5022 

 (၈) ြပည်တွင်း လ ကာင်း ခရီးသည ်ပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်း ISIC 5110 

 (၉) နိငင်တကာ လ ကာငး် ခရီးသည် ပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်း ISIC 5110 

 (၁၀) warehouse၊ Silos နှင့် လှာင်ကန်များ တည် ဆာက်၍ 

ငှားရမ်းြခင်းဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

CPC 72112 

 (၁၁) Cold chain တည် ထာင်ြခင်းလပ်ငန်း CPC 83116 

 (၁၂) ကန်ပစ္စည်းများ ထတ်ပိးြခင်းလပ်ငန်း CPC 854 

(ဍ)  လပ်စစ်ဓါတ်အားထတ်လပ်ြခင်း၊ ပိလ့တ်ြခင်းနှင့် 

ြဖန်ြ့ဖူးြခင်း လပ်ငန်းများ 

ISIC 351 

(ဎ)  ြပန်လည်ြပည့် ဖို း မဲစွမ်းအင်ထတ်လပ်မလပ်ငန်းများ 

 (၁)  နစွမ်းအင်၊ လစွမ်းအင်၊ ြမ အာက် အပူစွမ်းအငကိ် 

အသးြပု၍ လပ်စစ်ဓာတ်အားထတ်လပ်ြခင်း၊ ပိလ့တြ်ခင်း 

နှင့့်် ြဖန်ြ့ဖူးြခင်းလပင်နး် 

ISIC 3510 

 (၂) နစွမ်းအင်၊ လစွမ်းအင်၊ ြမ အာက ် အပူစွမ်းအငကိ် 

အသးြပု၍ လပ်စစ်ဓာတ်အားထတ်လပ်ြခင်းနှင့် ပိလ့တ်ြခင်း 

လပ်ငန်းကိ အ ထာက်အပ့ ပးသည့် အင်ဂျင်နီယာ လပင်နး် 

ဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

CPC 83324 

(ဏ)  ဆက်သွယ် ရးဆိင်ရာလပ်ငန်းများ 

 (၁) ဖိက်ဘာပိက်လိင်းများ၊ ဆက်သွယ် ရးနှင့် လပ်စစ ် သယ်ပိ ့

သည့် ကနန်းလိင်းများ၊ တာဝါတိငမ်ျား တည် ဆာက်ြခင်း 

လပ်ငန်းများ 

CPC 83325 

 (၂) ဒသတွင်း ဖိက်ဘာပိက်လိင်းနှင့် ဆက်စပ် သာ လပ်ငန်းများ CPC 83325 
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စဉ ် က /လပင်န်းအမျိုးအစား 
Industrial 

Codes 

 (၃) ဆက်သယ်ွ ရး ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ CPC841 

(တ)  ပညာ ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

 (၁) ပဂ္ဂလိကကိယ်ပင်ိ ကျာင်းများ ISIC 85 

 (၂) အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ သင်ရိးညန်းတမ်းြဖင့် သင်ကား သာ 

ကျာင်းများ 

 ISIC 85 

 (၃) နည်းပညာနှင့် အသက် မွး ပညာသင် ကျာင်းများ ISIC 8530 

 (၄) အဆင့်ြမင့်ပညာသင် ပညာ ရး လပ်ငန်းများ ISIC 8530 

 (၅) အားကစားဆိင်ရာပညာ ရးဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းများ  ISIC 8541 

 (၆) မို ြ့ပ လ ကာင်းပညာရပ်များ သင်ကား လ့ကျင့် ပးသည့် 

လပ်ငန်း  

CPC 92919 

 (၇) ကျန်းမာ ရး ဝန် ဆာင်မဆိင်ရာ အ ထာက်အကူြပု  

လပ်သား လ့ကျင့် မွးထတ် ရးလပ်ငန်း 

ISIC 854 

(ထ)  ကျနး်မာ ရးဆိငရ်ာဝန် ဆာငမ်လပင်န်းများ 

 (၁) ဆးရလပ်ငန်း ISIC 861 

 (၂) ရာဂါရှာ ဖွ ရးလပ်ငနး် ISIC 861 

 (၃) တိင်းရင်း ဆးရလပ်ငန်း ISIC 8610 

 (၄) ပဂ္ဂလိက ဆးခန်းလပ်ငန်း ISIC 861 

(ဒ)  သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ သးဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းများ။ 

 (၁) သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာ အ ြခခအ ဆာက ်

အအကိ ထာက်ပ့ ပးနိင် သာ ဝန် ဆာငမ် 

ISIC 63 

 (၂) Software development ISIC 5820 

(ဓ)  ဟိတယ်နှင့်ခရီးသွားလပ်ငန်းများ 

 (၁) ဟိတယ်နှင့် အပန်း ြဖ စခန်းများ တည် ဆာက်၍ ဝန် ဆာင် 

မ ပးြခင်းလပ်ငန်းများ 

CPC 53129 

 (၂) ခရီးသည်ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့် ရခင်းကည့်ခရီးသည် ပိ ့ ဆာင် ရး 

ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

CPC 6413 
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စဉ ် က /လပင်န်းအမျိုးအစား 
Industrial 

Codes 

 (၃) သဘာဝအ ြခခခရီးသွားလပ်ငန်း CPC 8556 

(န)  သိပ္ပဆိင်ရာသ တသနဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မလပင်န်းများ 

 (၁) စိက်ပျို း ရး၊ မွးြမူ ရး သိပ္ပဆိင်ရာ သ တသနနင့်ှ ဖွ ဖ့ို း 

ရးလပ်ငန်းများ 

ISIC 7210 

 (၂) ဆးပညာနှင် ့ ဆးဝါးသ တသနဖွ ဖ့ို းမလပ်ငန်း ISIC 7210 

 (၃) စက်မဖွ ဖ့ို းမသ တသန၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့် နည်းပညာ 

သ တသနလပ်ငနး် 

ISIC 7210 

 (၄) ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာသ တသနလပ်ငန်း ISIC 7210 

 (၅) စိက်ပျို း ရးသိပ္ပဆိင်ရာ အ ြခခသ တသန လပ်ငန်းများ 

(စိက်ပျို း ရး၊ နည်းပညာ၊ သစသီ်းဝလများ ြပုစပျို း ထာင ်

ြခင်း၊ သစ် တာစိက်ခင်း၊ တိရိစ္ဆာန် မွးြမူြခင်းနှင့် သားငါး 

မွးြမူြခင်းဆိင်ရာ လက် တွအ့သးချ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

များ 

ISIC 7210 

 (၆) တိင်းရင်း ဆးသ တသနနှင့် ဓာတ်ခဲွလပ်ငန်း ISIC 7210 

 (၇) ဘူမိသိပ္ပဆိင်ရာ သ တသနလပ်ငန်း ISIC 7210 

၂။ ြမနမ်ာနိင်ငရငး်နှီးြမုပ်နှမဥပ ဒ ပဒ်မ ၇၅(ဂ) နှင့်အည ီ အထက် ဖာ်ြပပါ ဦးစား ပး 

ြမင့်တင်မည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမက များတွင် အကျုးဝင် သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများသည ်

ဝင် ငွခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ခစားနိငရ်န် အလိင့ှာ ကာ်မရှင်သိ ့ လာက်ထားနိင်သည်။ 

            
( ကျာ်ဝင်း) 

 ဥက္က  

စာအမှတ်၊ မရက-၆/၁/၂၀၁၇ ( ၀၃၄၅  ) 

ရက်စွဲ    ၊ ၂၀၁၇ ခနှစ် ဧပီလ  ၁     ရက ်
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ြဖန် ့ ဝြခင်း 

နိင်င တာ်သမ္မတရး 

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ရ့း 

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ရး 

ြပည်သူလ့တ် တာ်ရး 

အမျိုးသားလတ် တာ်ရး 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာခ်ျုပ် 

နိင်င တာ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး 

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီးဌာနအားလး 

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်အဖွဲ ဝ့ငမ်ျားအားလး 

ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး 

ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရး 

ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖဲွ  ့

နြပည် တာ် ကာင်စီ 

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွရ့းအားလး 

ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း                              ြမန်မာနိင်ငြပန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း 

ပနှိပ် ရးနှင့် စာအပ်ထတ် ဝ ရးလပ်ငန်း           ကာ်ြငာ ပးပါရန် 


