
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင ်

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်  ၁၅ /၂၀၁၇ 

၁၃၇၈ ခနှစ်၊  တန်ခူးလဆန်း (   ၁၄  ) ရက် 

( ၂၀၁၇  ခနှစ၊် ဧပီလ ၁၀ ရက် ) 

ကန်သ့တ်သည့်ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများသတ်မှတြ်ခင်း 

၁။ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ် ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်သည် ြမန်မာနိင်င 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒ ပဒ်မ ၄၂ နှင့် ပဒ်မ ၁၀၀(ခ) အရ အပ်နှင်းထား သာလပ်ပိင်ခွင့်ကိကျင့်သး၍ 

ကန်သ့တ်သည့်ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအမျို းအစားများစာရင်းအား ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ အတည်ြပု 

ချကြ်ဖင့် အာက်ပါအတိင်းထတ်ြပန်လိက်သည ်- 

(က) နိင်င တာ်ကသာ ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ 

စဉ ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအမျိုးအစားများ Industrial Codes 

၁ အစိးရအဖဲွက့ အခါအား လျာ်စွာ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာြဖင့်သတ်မှတ်သည့် 
လြခု ရးနှင့် ကာကွယ် ရးဆိင်ရာပစ္စည်းထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း 

ISIC 2520 

၂ ကာကွယ် ရးဆိင်ရာ လက်နက်ခဲယမ်းမီး ကျာက်များ၊ ပစ္စည်းများ 
ထတ်လပ်ြခင်းနှင့် ယင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ 

ISIC 2520,CPC 447 

၃ နိင်င တာ်စာပိတ့ဆိပ် ခါင်း ထတ် ဝြခင်း လပ်ငန်းနှင့် နိင်င 
ကိယ်စားြပု စာတိက် အာ်ပ ရတာကသာ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ခွင် ့
ရှိသည့် စာတိက်ပးများ တည် ထာင်ထားရှိြခင်းနှင့် စာတိက် သတ္တ ာ 
တည် ထာင်ငှားရမ်းြခင်းလပ်ငန်းများ 

ISIC 1811, 1812 

CPC 326 

၄ လ ကာင်းထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲလမ်းညန်လပ်ငန်း  နာက်ဆက်တွဲ(က)တွင် 
ကည့်ရန ်

၅ ရ ကာင်းြပလပ်ငန်း CPC 6752 

၆ ကာဗွန်ထတ်လပ်မ လာ့ချြခင်းနှင့် ဆက်စပ် နသည့် စီးပွား ရး 
လပ်ငန်းများမှအပ သဘာဝသစ် တာနှင့် သစ် တာနယ် ြမများက ိ
စီမခန်ခဲွ့ထိန်းသိမ်းမလပ်ငန်း 

CPC 7221/72212 
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စဉ ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအမျိုးအစားများ Industrial Codes 

၇ ယူ ရနီယမ်၊ သိရီယမ်စသည့် ရဒီယိသတ္တ ိကသတ္တ ုများအား ရှာ ဖွ 
စမ်းသပ်ြဖစ် ြမာက်နိင်စွမ်း လ့လာြခင်းနှင့်ထတ်လပ်မလပ်ငန်း 

ISIC 0721/07210 

၈ လပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်ကွပ်ကဲြခင်း CPC 8631 

၉ လပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်းစစ် ဆးြခင်း CPC 8631 
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(ခ) နိင်ငြခားသားရင်းနှီးြမုပ်နှသူက ဆာင်ရွက်ခွင့်မရှိသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ 

စဉ ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းအမျိုးအစားများ Industrial Codes 

၁ ြမန်မာအပါအဝင်တိင်းရင်းသားဘာသာြဖင့်ထတ် ဝ သာအချိန်မှန်ထတ ်
စာနယ်ဇင်း ပနိှပ်ြဖန်ခ့ျိြခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်းများ 

ISIC 5813, CPC 
3241,8911, 
8912  

၂ ရချို ငါးဖမ်းလပ်ငန်း၊ ၎င်းလပ်ငန်းနှင့်ဆက်နွယ်သည့် ဝန် ဆာင်မ 
လပ်ငန်းများ 

ISIC 0312, CPC 
0421, 8615 

၃ ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်း နှင့် ြပည်တွင်းသိ ့တင်သွင်းရန် အလိငှ့ာ တိရ စ္ဆာန ်
ထိန်းသိမ်းစစ် ဆး ရးစခန်း တည် ထာင်ြခင်းလပ်ငန်း (တိရ စ္ဆာန် 
စစ် ဆးြခင်းနှင့် ခွင့်ြပုချက်လက်မှတ် ထတ် ပးြခင်း ကိ မွးြမူ ရးနှင့် 
ကသ ရးဦးစီးဌာနမှ ဆာင်ရွက်ရမည)် 

CPC 8352, 
8359, 8612,  

 

၄ အိမ် မွးတိရ စ္ဆာန် ထိန်းသိမ်း ရး ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း CPC 8351, 
86129 

၅ သစ် တာနယ် ြမနှင့် သစ် တာဖးလမ်းလျက်ရှိသည့် အစိးရက 
စီမခန်ခဲွ့ခွင့်ရှိ သာ ြမအတွင်းရှိ သဘာဝသစ် တာများမှ သစ် တာ 
ထွက်ပစ္စည်း ထတ်လပ်ြခင်း လပ်ငန်း 

ISIC 0220, 0230 

၆ သတ္တ ုတွင်းဥပ ဒနှင့်အည ီ ဓာတ်သတ္တ ုအလတ်စားနှင့် အ သးစား 
ထတ်လပ်ရန်အတွက ် ရှာ ဖွြခင်း၊ စမ်းသပ်တိင်းတာြခင်း၊ ြဖစ် ြမာက် 
နိင်စွမ်း လ့လာြခင်းနှင့် ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်းများ 

ISIC 0510, 
0520,  0710, 
0721, 0729,  
0990 

၇ ဓာတ်သတ္တ ုအလတ်စားနှင့်အ သးစားကျို ချက်ြခင်း၊သန်စ့င်ြခင်းလပ်ငန်း ISIC 2410 

၈ ရနတွင်းတိမ်တူး ဖာ်ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း ISIC 0610 

၉ ဗီဇာစတစ်ကာများ၊ နိင်ငြခားသား ြပည်တွင်း နထိင်ခွင့်လက်မှတ်များ 
ပနှိပ်ထတ် ဝြခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်း 

ISIC 5819, CPC 
89122,91210 

၁၀ ကျာက်စိမ်း/ ကျာက်မျက်ရတနာ ရှာ ဖွြခင်း၊ စမ်းသပ်တိင်းတာ 
ြခင်းနှင့် ထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း 

ISIC 0990, 3211 

၁၁ ဧည့်လမ်းညန်လပ်ငန်း CPC 8555 

၁၂ မီနီမားကတ်၊ Convenience Store 

(  ကမ်းခင်းဧရိယာ(၁၀၀x၁၀၀) ၁၀၀၀၀ စတရန်း ပ သိမ့ဟတ်  ၉၂၉ 
 စတရန်းမီတာ အာက်ရှိရမည်။ ) 

CPC 62 
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(ဂ) ြပည်တွင်းရှိနိင်ငသားလူပဂ္ဂိုလတ်စ်ဦးဦး (သိမ့ဟတ်) နိင်ငသားပိင်လပ်ငန်းတစ်ခခနှင့် 
 ပူး ပါင်း၍ ဖက်စပ်ရင်းနှီးြမုပ်နှမြဖင့်သာ ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုသည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ 

စဉ ် စီးပွား ရးလပ်ငန်းအမျိုးအစားများ ကန်သ့တ်ချက ် Industrial 
Codes 

(၁) (၂) (၃) (၄) 

၁ ငါးချဆိပ်ကမ်း၊ ငါး လလ ဈး    
တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်း 

ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ 
ဥပ ဒလပ်ထးလပ်နည်း၊ 
အမိန်ည့န်ကားချက်၊ 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် 
အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

ISIC 5210 

၂ ရလပ်ငန်းဆင်ိရာသ တသနလပ်ငန်း ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ 
ဥပ ဒ လပ်ထးလပ်နည်း၊ 
အမိန်ည့န်ကားချက်၊ 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် 
အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

CPC 8114 

၃ တိရ စ္ဆာန် ဆးကခန်းလပ်ငန်း မွးြမူ ရးနှင့် ကသ ရး 
ဦးစီးဌာနမှ ထတ်ြပန်ထား 
သည့်ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒ၊ 
အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန် ့
ညန်ကားချက်၊ လပ်ထး 
လပ်နည်းများနှင့်အည ီ
ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

CPC 8351, 8352, 
8559 

 

၄ ကာက်ပဲသီးနှများအား ဖာ်ထတ် ပီး 
စိက်ပျို း ြမတွင် စိက်ပျို းထတ်လပ် ပီး 
ြပည်တွင်း ဈးကွက်၌ ြဖန်ြ့ဖူးြခင်း၊ 
ြပည်ပသိတ့င်ပိြ့ခင်း လပ်ငန်း 

- ISIC  011/ 0111,  
0112,  4631,  
46312,  4759,  
47593 

၅ ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းအမျို းမျို း ထတ်လပ် 
ြခင်းနှင့် ြပည်တွင်းြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချြခင်း 
လပ်ငန်း 

- ISIC  1511, 
1512, 1520,  
46312,  4759,  
47593 
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စဉ ် စီးပွား ရးလပ်ငန်းအမျိုးအစားများ ကန်သ့တ်ချက ် Industrial 
Codes 

(၁) (၂) (၃) (၄) 

၆ ြပည်တွင်းသဘာ၀သယဇာတများအ ပ  
မူတည်၍ထတ်လပ် သာ ဓာတပစ္စည်း 
များထတ်လပ်ြခင်းနှင် ့ ြပည်တွင်းြဖန်ြ့ဖူး 
ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

- ISIC  2011,  202, 
46312,  4759, 
47593 

၇ မီး လာင်လွယ် သာ အခဲ၊အရည်၊ အ ငွ ၊့ 
အရိ ဆာ် (Acetylene, Gasoline, 

Propane, Hair Sprays, Perfume, 
Deodorant, Insect Spray) ထတ်လပ် 
ြခင်းနှင့် ြပည်တွင်း ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချြခင်း 
လပ်ငန်း 

- ISIC 201,  202, 
46312,  4759, 
47593 

၈ ဓာတ်တိး စသည့် ဓာတပစ္စည်းများ 
(Oxygen, Hydrogen Peroxide)၊ 
ဖိသိပ်ထားသာ ဓာတ် ငွ  ့ (Acetone, 
Argon, Hydrogen, Nitrogen, 
Acetylene)ထတ်လပ်ြခင်းနှင့်ြပည်တွင်း 
ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

- ISIC 201, 202, 
46312,  4759, 
47593 

၉ လာင်စားတတ်သည့် ဓာတပစ္စည်း 
(Sulphuric Acid, Nitric Acid)  
ထတ်လပ်ြခင်းနှင့် ြပည်တွင်း ြဖန်ြ့ဖူး 
ရာင်းချြခင်း လပ်ငန်း 

- ISIC  201,  2012, 
46312,  4759, 
47593 

၁၀ စက်မသး ဓာတဓာတ် ငွ  ့ အမျိုးမျိုး 
(အ ငွ ၊့ အရည်၊ အခဲ) ထတ်လပ်ြခင်း နှင့် 
ြပည်တွင်း ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

- ISIC 201, 202, 
46312, 4759, 
47593 

၁၁ ဘီစကွတ်၊ ဝဖာ၊ ခါက်ဆွဲအမျို းမျို း၊ 
ကာဇ၊ ြမူစွမ ် စသည့်သီးနှထွက်ပစ္စည်း 
များအား တန်ဘိးြမင့် ထတ်လပ်ြခင်း နှင့် 
ြပည်တွင်း ြဖန ့်ြဖူး ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

- ISIC 1074 , 
46312,  4759, 
47593 
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စဉ ် စီးပွား ရးလပ်ငန်းအမျိုးအစားများ ကန်သ့တ်ချက ် Industrial 
Codes 

(၁) (၂) (၃) (၄) 

၁၂ သကားလး၊ကိကိး၊ ချာကလက ် အပါ 
အဝင် မန ့်အချို အမျို းမျို း ထတ်လပ်ြခင်း 
နှင့် ြပည်တွင်း ြဖန ့်ြဖူး ရာင်းချြခင်း 
လပ်ငန်း 

- ISIC 1073, 
46312,  4759,  
47593 

၁၃ နိန့ှင့်နိထ့ွက်ပစ္စည်းမှအပ အြခားစား 
သာက်ကန်ပစ္စည်းများ ြပုြပင် ထတ ်
လပ်ြခင်း၊ စည်သွပ်ြခင်းနှင့် ြပည်တွင်း 
ြဖန ့်ြဖူး ရာင်းချြခင်း လပ်ငန်း 

- ISIC 1075, 
46312,  4759,  
47593 

၁၄ မ ယာ ဖာက်လပ်ြခင်း၊ မ ယာ ဖာက ်
လပ်ြခင်းြဖင့် ထတ်လပ်မည့် ယမကာ 
ပစ္စည်းများထတ်လပ်ြခင်းနှင့် ြပည်တွင်း 
ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

- ISIC  1103, 
46312,  4759, 
47593 

၁၅ အရက်၊ အရက်ြပန်စသည့် ယမကာနှင့် 
ယမကာမဟတ် သာပစ္စည်း ထတ်လပ် 
ြခင်း၊ ရာစပ်ြခင်း၊ သန်စ့င်ြခင်း၊ ပလင်း 
သွင်းြခင်းစသည့် လပ်ငန်းများနှင့် 
ြပည်တွင်း ြဖန်ြ့ဖ းူ ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်းများ 

- ISIC   1101, 
1102,  46312,  
4759,  47593 

၁၆ ရသန် ့ ရခဲအမျို းမျို း ထတ်လပ်ြခင်းနှင့် 
ြပည်တွင်းြဖန ့ြ်ဖူး ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

- ISIC 1079, 
46312,  4759,  
47593 

၁၇ သာက် ရသန်လ့ပ်ငန်းများ - ISIC 1105 

၁၈ ဆပ်ြပာအမျို းမျို း ထတ်လပ်ြခင်းနှင့် 
ြပည်တွင်း ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

- ISIC 2023/ 
20231,  46312,  
4759,  47593 
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စဉ ် စီးပွား ရးလပ်ငန်းအမျိုးအစားများ ကန်သ့တ်ချက ် Industrial 
Codes 

(၁) (၂) (၃) (၄) 

၁၉ အလှကန်ပစ္စည်းအမျို းမျို းထတ်လပ်ြခင်း 
နှင့် ြပည်တွင်း လက်ကား ရာင်းချြခင်း 
လပ်ငန်း 

- ISIC 2023/ 
20232,  46312,  
4759,  47593 

၂၀ လူ နအိမ်ခန်း အ ဆာက်အအ၊  စ ပါင်း 
ပိင်အ ဆာက်အအ တည် ထာင် ရာင်း 
ချြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်းလပ်ငန်း 

- ISIC  4100/ 
41001,  6810 
CPC  5411, 
7211 

၂၁ ြပည်တွင်းခရီးစဉ် ဆာင်ရွက်မလပ်ငန်း - CPC 8554 

၂၂ ြပည်ပနိင်ငများရှိ ဆးရများသိ ့    
လူနာများ ပိ ့ ဆာင်ြခင်းလပ်ငန်း 

- CPC 93121 
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(ဃ) သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနများ၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်နိင်သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ 

စဉ ် စီးပွား ရးလပ်ငန်းအမျိုးအစား ကန်သ့တ်ချက ် Industrial Codes 

(၁) (၂) (၃) (၄) 

၁  ြပည်ထဲ ရးဝန်ကီးဌာန၏ အတည်ြပုချက်ရယူ ဆာင်ရွက်ရမည့်လပ်ငန်းများ 

 ၁ မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ 
သာ ဓါတ ဗဒပစ္စည်းများ အသးြပု ထတ် 
လပ် သာ ဆးဝါးများ ထတ်လပ်ြခင်းနှင့် 
ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

- ISIC 2100 

၂  ြပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန၏ အတည်ြပုချက်ရယူ ဆာင်ရွက်ရမည့်လပ်ငန်းများ 

 ၁ ပနိှပ်မီဒီယာလပ်ငန်း (Print Media)နှင့် 
ရဒီယိ ရပ်သလင့် မီဒီယာလပ်ငန်း 

(Broadcasting Media) နှစ်ခကိ ပူးတွဲ 
လပ်ကိင်ြခင်းလပ်ငန်း 

- ISIC 6010, 6020, 
CPC 8912, 846, 
9616 

 ၂ နိင်ငြခားဘာသာြဖင့်ထတ် ဝ သာ 
အချိန်မှန်ထတ်သတင်းစာများ 

- ISIC 1811, 5813, 
CPC 3241, 8911, 
8912 , 

 ၃ FM ရဒီယိအစီအစဉ်များ ထတ်လင့်ြခင်း 
လပင်န်း 

- ISIC 6010, CPC  
8461, 8462 

 ၄ Direct To Home(DTH) ရပ်သ 
ထတ်လင့်ြခင်းလပ်ငန်း 

- ISIC6020, CPC 
846  

 ၅ DVB-T2 ရပ်သထတ်လင့်ြခင်းလပ်ငန်း - ISIC6020, CPC 
846  

 ၆ Cable TV လပ်ငန်း - ISIC6020, CPC 
846  

၃  စိက်ပျိုး ရး၊ မွးြမူ ရးနှင့်ဆည် ြမာင်းဝန်ကီးဌာန၏ အတည်ြပုချက်ရယ ူ ဆာင်ရွက်ရမည့် 
လပ်ငန်းများ 

 ၁ ငါးသယဇာတ၊ငါးမျို းစိတ်နှင့်ပတ်သက် သာ 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ 

- ISIC 03 

 ၂ ပင်လယ်ငါးဖမ်းလပ်ငန်းများ - ISIC  0311  
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စဉ ် စီးပွား ရးလပ်ငန်းအမျိုးအစား ကန်သ့တ်ချက ် Industrial Codes 

(၁) (၂) (၃) (၄) 

 ၃ တိရ စ္ဆာန် ရာဂါကာကွယ် ဆး ထတ်လပ ်
ရာင်းချမလပ်ငန်း 

မွးြမူ ရးနှင့် ကသ ရးဦးစီးဌာန 
မှ ထတ်ြပန်ထားသည့် ဥပ ဒ၊ 
နည်းဥပ ဒ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ 
အမိန် ့ ညန်ကားချက်၊ လပ်ထး 
လပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆာင် 
ရွက်ရမည်။ 

ISIC  2100 

 ၄ တိရ စ္ဆာန်သး ဆးဝါးထတ်လပ် ရာင်းချမ 
လပင်န်း 

မွးြမူ ရးနှင့် ကသ ရးဦးစီးဌာန 
မှ ထတ်ြပန်ထားသည့် ဥပ ဒ၊ 
နည်းဥပ ဒ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ 
အမိန် ့ ညန်ကားချက်၊ လပ်ထး 
လပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆာင် 
ရွက်ရမည်။ 

ISIC  2100 

 ၅ တိရ စ္ဆာန်များ စီးပွားြဖစ် မွးြမူထတ်လပ ်
ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

မွးြမူ ရးနှင့် ကသ ရးဦးစီးဌာန 
မှ ထတ်ြပန်ထားသည့် ဥပ ဒ၊ 
နည်းဥပ ဒ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ 
အမိန်ည့န်ကားချက်၊ လပ်ထး 
လပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆာင် 
ရွက်ရမည်။ 

ISIC  014/ 0141, 
0142, 0143, 
0144, 0145, 
0146 

 ၆ မျို းြခနှင့်သား ပါက် ထတ်လပ် ရာင်းချြခင်း 
လပင်န်း(ကက်/ ဘ/ဲ ငး) 

မွးြမူ ရးနှင့် ကသ ရးဦးစီးဌာန 
မှ ထတ်ြပန်ထားသည့် ဥပ ဒ၊ 
နည်း ဥပ ဒ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ 
အမိန် ့ ညန်ကားချက်၊ လပ်ထး 
လပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆာင် 
ရွက်ရမည်။ 

ISIC 0146 

 ၇ မျို းရိးဗီဇဆိင်ရာ သ တသနလပ်ငန်းများ 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ မျို းထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် 
မျို းထတ်လပ် ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

မွးြမူ ရးနှင့် ကသ ရးဦးစီးဌာန 
မှ ထတ်ြပန်ထားသည့် ဥပ ဒ၊ 
နည်းဥပ ဒ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ 
အမိန် ့ ညန်ကားချက်၊ လပ်ထး 
လပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆာင် 
ရွက်ရမည်။ 

ISIC  014, 0162 
(01620), 7500 
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စဉ ် စီးပွား ရးလပ်ငန်းအမျိုးအစား ကန်သ့တ်ချက ် Industrial Codes 

(၁) (၂) (၃) (၄) 

 ၈ မျို းတိရ စ္ဆာန်မျို းများအား ြပည်ပမှတင်သွင်း 
၍ မွးြမူထတ်လပ် ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 
(မျို းတိရ စ္ဆာန်၊ မျို းရည်ခဲ ချာင်းနှင့် သ န္ဓ 
 သား) 

မွးြမူ ရးနှင့် ကသ ရးဦးစီးဌာန 
မှ ထတ်ြပန်ထားသည့် ဥပ ဒ၊ 
နည်းဥပ ဒ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ 
အမိန်ည့န်ကားချက်၊ လပ်ထး 
လပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆာင် 
ရွက်ရမည်။ 

ISIC 014, 0162 

 ၉ တိရ စ္ဆာန်အစာ၊ တိရ စ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း ဘး 
အန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးဆိင်ရာ ဓာတ်ခဲွခန်း 
ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ 

မွးြမူ ရးနှင့် ကသ ရးဦးစီးဌာန 
မှထတ်ြပန်ထားသည့် ဥပ ဒ၊ 
နည်းဥပ ဒ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ 
အမိန်ည့န်ကားချက်၊ လပ်ထး 
လပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆာင် 
ရွက်ရမည်။ 

CPC 8112 
(81121), 8351, 
83520 

 ၁၀ တိရ စ္ဆာန် ရာဂါ ဓာတ်ခွဲရှာ ဖ ွ စစ် ဆးြခင်း 
ဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

မွးြမူ ရးနှင့် ကသ ရးဦးစီးဌာန 
မှထတ်ြပန်ထားသည့် ဥပ ဒ၊ 
နည်းဥပ ဒ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ 
အမိန်ည့န်ကားချက်၊ လပ်ထး 
လပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆာင် 
ရွက်ရမည်။ 

CPC 8351, 
83520 

 ၁၁ တိရ စ္ဆာန်ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ သ တသနနှင့် 
ရာဂါစူးစမ်း လ့လာမဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ 
လပ်ငန်းများ 

မွးြမူ ရးနှင့် ကသ ရးဦးစီးဌာန 
မှ ထတ်ြပန်ထားသည့် ဥပ ဒ၊ 
နည်းဥပ ဒ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ 
အမိန်ည့န်ကားချက်၊ လပ်ထးလပ် 
နည်းများနှင့်အညီ ဆာင်ရွက် 
ရမည်။ 

CPC 8351, 8352 

 ၁၂ မျို း စ့များ ြပည်ပမှတင်သွင်းြခင်း၊ ထတ် 
လပ်ြခင်း၊ ြပညတွ်င်း ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချြခင်း၊ 
ြပည်ပသိ ့ြပန်လည်တင်ပိြ့ခင်း 

- ISIC 0164, 
46312, 4759, 
47593 

 ၁၃ အပင်မျို းသစ်များ တင်သွင်း ထတ်လပ ် 
ြဖန်ြ့ဖူးသည့်လပ်ငန်းများ 

- ISIC 0130, 
46312, 4759, 
47593 
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စဉ ် စီးပွား ရးလပ်ငန်းအမျိုးအစား ကန်သ့တ်ချက ် Industrial Codes 

(၁) (၂) (၃) (၄) 

 ၁၄ စိက်ပျို း ရးသး ပိးသတ် ဆး၊ ြမသဇာ၊ 
ဟာ်မန်း၊ ပါင်းသတ် ဆး စသည်များ 
ထတ်လပ်ြခင်း၊သိ လှာင်ြခင်း၊ ြဖန်ြ့ဖူးြခင်း၊ 
တင်ပိြ့ခင်းလပ်ငန်းများ 

- ISIC 2021, 2012, 
46312, 4759, 
47593 

 ၁၅ မျို း စ့အြဖစ်ရည်ရွယ်ထတ်လပ်သည့် စပ်မျို း 
စပါးမျို း စ့များထတ်လပ်တင်ပိြ့ခင်းလပ်ငန်း

- ISIC 0164 

 ၁၆ စိက်ပျို း ရးဆိင်ရာဓာတ်ခွဲခန်းလပ်ငန်းများ - CPC 0161 

 ၁၇ စိက်ပျို း ရးဆိင်ရာသ တသနလပ်ငန်း 
များနှင့် စိက်ပျို း ရး ထွက်ကန်ပစ္စည်း 
ဆိင်ရာ သ တသနလပ်ငန်းများ 

- CPC 8114 

 ၁၈ ရာသီသီးနှစိက်ပျို းထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း  ISIC 01, 011 

၄  ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့်ဆက်သွယ် ရးဝန်ကီးဌာန၏အတည်ြပုချက်ရယူ ဆာင်ရွက်ရမည့်လပ်ငန်းများ 

 ၁ မာ် တာ်ယာဉ်မှတ်ပတင်ရန် စစ် ဆးြခင်း 
လပင်န်း 

- CPC 6799 

 ၂ မာ် တာ်ယာဉ် မာင်းနှင်ြခင်း  
သင်တန်း ကျာင်းလပ်ငန်း 

- CPC 6799 

 ၃ ရထားလမ်း/ဘူတာနှင့် ရထားလပ်ငန်းနှင့် 
ဆက်စပ် သာ အ ဆာက်အဦ အသစ် 
တည် ဆာက်ြခင်းလပ်ငန်း 

- ISIC 421/ 4210, 
410/ 4100 

 ၄ ရထား ြပးဆွဲြခင်းလပ်ငန်း - CPC 6739 

 ၅ ရထားစက် ခါင်း/လူစီးတဲွ၊ ကန်တဲွနှင့် စက် 
အရန်ပစ္စည်းများ တည် ဆာက် ထတ်လပ် 
ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းလပ်ငန်း၊ရထားလမ်း 
ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းလပ်ငန်း 

- ISIC 3020, 3315 

 ၆ ရထားလပ်ငန်းအတွက ် အသးြပုမည့် 
လပ်စစ်ဓာတ်အား ထတ်လပ် ရးလပ်ငန်း 

- ISIC 3510, 
35101 
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စဉ ် စီးပွား ရးလပ်ငန်းအမျိုးအစား ကန်သ့တ်ချက ် Industrial Codes 

(၁) (၂) (၃) (၄) 

 ၇ ရထားလပ်ငန်းြဖင့် ဆက်စပ် ဆာင်ရွက်မည့် 
ကန်းတွင်းဆိပ် (Dry Port)လပ်ငန်း 

- ISIC 4220/ 
42909,  
CPC 53112 

 ၈ စာတိက ်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ  - CPC 681 

 ၉ ဆက်သွယ် ရး ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ  - ISIC 612, 613, 
619 

 ၁၀ ဂိုဟ်တဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းများ ထတ်လပ် 
ြဖန်ြ့ဖူးသည့်လပ်ငန်း  

- ISIC  2639, 
46312, 4759 
(47593) 

 ၁၁ ရဒါဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ် 
ကိရိယာများ ထတ်လပ်ြဖန်ြ့ဖူးသည့်လပ်ငန်း 

- ISIC 2639, 
46312, 4759 
(47593) 

 ၁၂ ရဒီယိဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းများ ထတ်လပ် 
ြဖန်ြ့ဖူးသည့်လပ်ငန်း  

- ISIC 2639, 
46312, 4759, 
47593 

 ၁၃ မိဘိင်းတယ်လီဖန်း Handset များနှင့် 
ကို းလိင်း တယ်လီဖန်းများ ထတ်လပ်၍ 
ြပည်တွင်း၌ ြဖန်ြ့ဖူးသည့်လပ်ငန်း 

- ISIC 2632, 
46312, 4759, 
47593 

 ၁၄ မို ြ့ပ လ ကာင်းပညာရပ်များ သင်ကား 
လ့ကျင့် ပးသည့်လပ်ငန်း  

- နာက်ဆက်တွဲ(က)
တွင် ကည့်ရန ်

 ၁၅ လယာဉ်ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းလပ်ငန်း - နာက်ဆက်တွဲ(က)
တွင် ကည့်ရန ်

 ၁၆ လဆိပ်ဟိတယ်လပ်ငန်း - နာက်ဆက်တွဲ(က)
တွင် ကည့်ရန ်

 ၁၇ လယာဉ် ြမြပင်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း  - နာက်ဆက်တွဲ(က)
တွင် ကည့်ရန ်

 

 

၁၈ လ ကာင်းပိ ့ ဆာင်မ ရာင်းချြခင်းနှင့် 
ဈးကွက်ရှာ ဖွြခင်းလပ်ငန်း  

- နာက်ဆက်တွဲ(က)
တွင် ကည့်ရန ်
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စဉ ် စီးပွား ရးလပ်ငန်းအမျိုးအစား ကန်သ့တ်ချက ် Industrial Codes 

(၁) (၂) (၃) (၄) 

 ၁၉ ကွန်ပျူတာကွန်ရက်သးစနစ်ြဖင့် လယာဉ် 
လက်မှတ် ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

- နာက်ဆက်တွဲ(က)
တွင် ကည့်ရန ်

 ၂၀ လယာဉ်အမထမ်းများမပါ လယာဉ် 
ငာှးရမ်းသည့်လပ်ငန်း 

- CPC 73116 

 ၂၁ လယာဉ်အမထမ်းများအပါအဝင် 
လယာဉ်ငှားရမ်းသည့်လပ်ငန်း 

- CPC 66031 

 ၂၂ လ ကာင်းြဖင့် ကန်စည် တင်ပိ ့ ပးြခင်း 
လပင်န်း 

- နာက်ဆက်တွဲ(က)
တွင် ကည့်ရန ်

 ၂၃ လယာဉ်အား အ သးစား စစ် ဆးြပုြပင် 
ထိန်းသိမ်းြခင်း လပ်ငန်း 

- နာက်ဆက်တွဲ(က)
တွင် ကည့်ရန ်

 ၂၄ လယာဉ်ဆိက် ရာက်/ ရပ်နား/ ထွက်ခွာ 
ချိန်တွင် လယာဉ်ရပ်နားရာ နရာ၌ ြမြပင ်
အ ထာက်အကူြပုလပ်ငန်း 

- နာက်ဆက်တွဲ(က)
တွင် ကည့်ရန ်

 ၂၅ လ ကာင်းခရီးသည်များ ဆိက် ရာက်/ 
ထွက်ခွာချိန်တွင ် လဆိပ်၌ ဝန် ဆာင်မ 
ပးသည့်လပ်ငန်း 

- နာက်ဆက်တွဲ(က)
တွင် ကည့်ရန ်

 ၂၆ ခရီးသည်များ၏ဝန်စည်စလှယ်များအား 
ြမြပင်အ ထာက်အကူြပုလပ်ငန်း 

- နာက်ဆက်တွဲ(က)
တွင် ကည့်ရန ်

 ၂၇ လ ကာင်း ကန်စည်ကိင်တွယ်ြခင်းလပ်ငန်း - နာက်ဆက်တွဲ(က)
တွင် ကည့်ရန ်

 ၂၈ လယာဉ်ဆ ီြဖည့်တင်း ပးြခင်းလပ်ငန်း - နာက်ဆက်တွဲ(က)
တွင် ကည့်ရန ်

 ၂၉ လဆိပ်လြခု ရးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း - နာက်ဆက်တွဲ(က)
တွင် ကည့်ရန ်

 ၃၀ လဆိပ်တည် ဆာက်ြခင်း၊ ြပုြပင်ထိန်း 
သိမ်းြခင်း၊ စီမခန်ခွ့ြဲခင်း၊ လပ်ကိင်ြခင်း 
လပ်ငန်း၊ 

- CPC 53122, 
53213, 54122, 
54213, 54619 
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စဉ ် စီးပွား ရးလပ်ငန်းအမျိုးအစား ကန်သ့တ်ချက ် Industrial Codes 

(၁) (၂) (၃) (၄) 

 ၃၁ ြပည်တွင်း လ ကာင်းပိ ့ ဆာင် ရး လပ်ငန်း - နာက်ဆက်တွဲ(က)
တွင် ကည့်ရန ်

 ၃၂ နိင်ငတကာ လ ကာင်းပိ ့ ဆာင် ရး 
လပင်န်း 

- နာက်ဆက်တွဲ(က)
တွင် ကည့်ရန ်

 ၃၃ လယာဉ်၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ငှားရမ်း 
လပ်ကိင်ြခင်းလပ်ငန်း 

- ISIC 7730, CPC 
7312 

 ၃၄ ရ ကာင်းဘက်ဆိင်ရာ လ့ကျင့် ရး 
သင်တန်း ကျာင်းများ တည် ထာင် 
ဖွင့်လှစ်ြခင်းလပ်ငန်း 

- CPC 92919 

 ၃၅ ရယာဉ်တည် ဆာက်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း 
ဆာင်ရွက်သည့် သ ဘာကျင်းလပ်ငန်း 

- ISIC 3011, CPC 
6751 

 ၃၆ ကမ်းရိးတန်းနှင့် ြပည်တွင်း ရ ကာင်းခရီး 
သည်ပိ ့ ဆာင်ြခင်းဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

- CPC 6423, 6412 

 ၃၇ ကမ်းရိးတန်းနှင့် ြပညတ်င်ွး ရ ကာင်း 
ကန်စည်ပိ ့ ဆာင်ြခင်းဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်း 

- CPC 6521, 6522 

 ၃၈ ရ ကာင်းသယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး အ ထာက် 
အကူြပုလပ်ငန်း 

- CPC 652 

 ၃၉ နိင်ငတကာခရီးသည်ပိ ့ ဆာင်ြခင်းလပ်ငန်း 

(ကမ်းရိးတန်းမပါ) 
- CPC 6423 

 ၄၀ နငိင်တကာကန်စည်ပိ ့ ဆာင်ြခင်း လပ်ငန်း 

(ကမ်းရိးတန်းမပါ) 
- CPC 6521 

 ၄၁ ရယာဉ်အမထမ်းမပါ ရယာဉ်      
ငှားရမ်းြခင်းဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

- CPC 73115 

 ၄၂ ရယာဉ်အမထမ်းများအပါအဝင် ရယာဉ် 
ငှားရမ်းြခင်းဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

- CPC 6602 

 ၄၃ ရယာဉ်တွန်းဆွဲဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း - CPC 65219, 65229 
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စဉ ် စီးပွား ရးလပ်ငန်းအမျိုးအစား ကန်သ့တ်ချက ် Industrial Codes 

(၁) (၂) (၃) (၄) 

 ၄၄ သ ဘာဖျက်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း - CPC 94312 

 ၄၅ သ ဘာပွဲစားဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း - CPC 67910/ 
ISIC  5229 

 ၄၆ ရယာဉ်များ စချိန်စညန်း စစ် ဆးြခင်း 
ဆိင်ရာဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

- CPC 67990 

 ၄၇ ြမစ် ချာင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနား 
နယ်တိတ့င်ွ လွန်းလမ်း၊သ ဘာကျင်း၊ ရစ ိ
သ ဘာကျင်း၊ ရလသ ဘာကျင်း တည် 
ဆာက်ြခင်း၊ ဆိပ်ခတတားနှင့် ရဆင်း 
တတား ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ြမာင်း ဖာ်၍ 
သ ဘာကမ်းထိးြခင်းလပ်ငန်းများ 

- ISIC  4290 

 ၄၈ ကမး်ပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်အတွင်း ကန ်
သတ္တ ာစခန်းများ၊ ကန်သိ လှာင်ရများ၊ 
ဆိပ်ကမ်းနှင့်ဆက်စပ် သာ အ ဆာက်အဦ 
များ ဆာက်လပ်ြခင်း 

- ISIC 4100 

 ၄၉ ြမစ်အတွင်း ဆိပ်ကမ်း တည် ဆာက်ြခင်း 
လပင်န်း 

- ISIC  4290 

 ၅၀ ရလမ်း ကာင်းများ ြပုြပင်ထိန်းသမ်ိးြခင်း 
နှင့် ရလမ်းဖွ ဖ့ို း ရးလပ်ငန်းများ   
ဆာင်ရွက်ြခင်း 

- CPC 54232 

 ၅၁ ဆိပ်ကမ်း ြမ တိးချဲ ြ့ခင်း  - ISIC 4290 

 ၅၂ ဆိပ်ကမ်းနှင့် ရလမ်းဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း၊ - CPC 5222 

 ၅၃ နစ်ြမုပ် ရယာဉ်တူး ဖာ်ြခင်းလပ်ငန်း - CPC 6753 

 ၅၄ သ ဘာကိယ်စားလှယ်လပ်ငန်း၊ - CPC 5229 

 ၅၅ ရနက်ဆိပ်ကမ်းများနှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 
ဘက်စသးဆိပ်ကမ်းများ 

- ISIC 4290 
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စဉ ် စီးပွား ရးလပ်ငန်းအမျိုးအစား ကန်သ့တ်ချက ် Industrial Codes 

(၁) (၂) (၃) (၄) 

၅  သယဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရး ဝန်ကီးဌာန၏ အတည်ြပုချက ် ရယူ 
ဆာင်ရွက်ရမည့်လပ်ငန်းများ 

 ၁ သစ် တာနယ် ြမနှင့်သစ် တာဖးလမ်းလျက ်
ရှိသည့် အစိးရကစီမခန်ခဲွ့ခွင့်ရှိ သာ ြမတွင ်
သစ်ခတ်လှဲထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း    ဆာင ်
ရကွြ်ခင်း 

- ISIC 0220 

 ၂ သစ် တာစိက်ခင်း (ကန်း၊ သစ်မာ၊ ဝါး၊ ကိမ် 
အစရှိသည့်စိက်ခင်း)များ တည် ထာင်ြခင်း 

- ISIC 02101, 02102 

 ၃ သစ် တာစိက်ခင်းများထူ ထာင်၍ သစ် 
အ ြခခ စက်မလပ်ငန်းများနှင့် ယင်းနှင့် 
ဆက်စပ် သာလပ်ငန်းများ 

- ISIC 02101, 02102, 
16 

 ၄ သစ် တာနယ် ြမနှင့် သဘာဝနယ် ြမများ 
အတွင်းသဘာဝကိ အ ြခခ သာခရီးသွား 
လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြခင်း 

- ISIC 791, CPC 855 

 ၅ မျို းရိးဗီဇ ြပုြပင် ြပာင်းလဲ သာပစ္စည်းနှင့် 
ြပုြပင် ြပာင်းလဲထား သာ သက်ရှိပစ္စည်း 
များကိ ြပည်ပမှစီးပွား ရးအလိငှ့ာ တင်သွင်း 
၍ ထပ်မမျို းပွားြခင်း၊ ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချြခင်း 
လပင်န်း 

- ISIC 0164 

 ၆ အဖိးတန်ရှားပါး သာ သစ်မျို းများ မျိုး 
ကာင်းမျိုးသန ့် ထတ်လပ်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်း 
ြခင်း၊ တစ်သူး မွးြမူထတ်လပ်ြခင်း အစရှိ 
သည့် သစ် တာက  အဆင့်ြမင့်နည်းပညာ 
သ တသနလပ်ငန်းနှင့် စီးပွားြဖစ် လပ်ကိင် 
ဆာင်ရွက်သည့်လပ်ငန်းများ 

- ISIC 7210 
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စဉ ် စီးပွား ရးလပ်ငန်းအမျိုးအစား ကန်သ့တ်ချက ် Industrial Codes 

(၁) (၂) (၃) (၄) 

 ၇ သစ် တာက  အဆင့်ြမင့် နည်းပညာ၊ 
သ တသန ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးနှင့် လူစ့ွမ်း 
အားအရင်းအြမစ် ဖွ ဖိ့ုး တိးတက် ရး 
လပ်ငန်းများ 

- ISIC 024, 7210, 
CPC 8140 

 ၈ တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များ 
ကိ စီးပွား ရးအလိငှ့ာ ြပည်ပမှတင်သွင်း၍ 
မွးြမူထတ်လပ် ပီး ြပည်တွင်း/ြပည်ပ သိ ့
တင်ပိ ့ ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်းများ 

- ISIC 01, 01499 

 ၉ နိင်ငြခား ရင်းနှီးြမုပ်နှမြဖင့် ဓာတ်သတ္တ ု 
အကီးစားထတ်လပ်ရန်အတွက ် ရှာ ဖွြခင်း၊ 
စမ်းသပ်တိင်းတာြခင်း၊ ြဖစ် ြမာက်နိင်စွမ်း 
လ့လာြခင်း လပ်ငန်းနှင့် ထတ်လပ်မ 
လပ်ငန်းများ 

- ISIC 0710, 0729, 
0899, 0990 

 ၁၀ နိင်ငသား ရင်းနှီးြမုပ်နှမြဖင့် ဓာတ်သတ္တ ု 
ထတ်လပ်ရန်အတွက ် ရှာ ဖွြခင်း၊ စမ်းသပ် 
တိင်းတာြခင်း၊ ြဖစ် ြမာက်နိင်စွမ်း လ့လာ 
ြခင်းလပ်ငန်းနှင့် အကီးစား၊ အလတ်စား၊ 
အ သးစားထတ်လပ်မလပ်ငန်းများ 

- ISIC 0710, 0729, 
0899, 0990 

 ၁၁ နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမြဖင့် ကျာက်မျက ်
ရတနာ အ ချာထည ် ြပုလပ်ြခင်းနှင့်  
လက်ဝတ်ရတနာ ြပုလပ်ြခင်းလပ်ငန်း၊  
ကျာက်မျက်ရတနာြဖင့်ြပုလပ် သာ ပစ္စည်း 
ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

- ISIC 3211 

 ၁၂ နိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှမြဖင့် ကျာက်မျက် 
ရတနာ တူး ဖာ်ထတ်လပ်ြခင်း၊အ ချာထည ်
ြပုလပ်ြခင်းနှင့် လက်ဝတ်ရတနာြပုလပ်ြခင်း 
လပ်ငန်း၊ ကျာက်မျက်ရတနာ အ ချာထည် 
နှင့် လက်ဝတ်ရတနာ၊ ကျာက်မျက်ရတနာ 
ြဖင့်ြပုလပ် သာပစ္စည်း ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

- ISIC 0899, 3211, 
3212 
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စဉ ် စီးပွား ရးလပ်ငန်းအမျိုးအစား ကန်သ့တ်ချက ် Industrial Codes 

(၁) (၂) (၃) (၄) 

 ၁၃ ပလဲ မွးြမူထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း - ISIC 03118, 
3211 

 ၁၄ အိဇန်းလာပျက်စီး စ သာ ြဒပ်ပစ္စည်းများ 
ဆိင်ရာ လပ်ငန်း 

- ISIC 25 

 ၁၅ အကးီစားစက္က ူ ပျာ့ဖတ်ထတ်လပ်ြခင်း 
လပင်န်း 

- ISIC 1701 

၆  လပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၏ အတည်ြပုချက ်ရယူ ဆာင်ရွက်ရမည့်လပ်ငန်းများ 

 ၁ အကီးစားလပ်စစ်ဆိင်ရာလပ်ငန်း (လပ်စစ် 
ဥပ ဒအရ ၃၀ မဂ္ဂါဝပ်အထက် ထတ်လပ ်
ပးနိင် သာ လပ်စစ်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းများ) 

 ISIC 3510, 
35101  

 ၂ ဓာတ်အားစနစ်နှင့်ချိတ်ဆက်မည့် လပ်စစ ်
ဆိင်ရာလပ်ငန်းများအားလး 

- ISIC 35102 

 ၃ ကမ်းလွန်ပလက် ဖာင်းစင ် အမျို းအစား 
အမျို းမျို းတည် ဆာက်ြခင်း၊ တပ်ဆင်ြခင်း 
လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန်အတွက ် လိအပ ်
သည့်စက်များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အရန ်
ပစ္စည်းများတင်သွင်းြခင်း၊ ထတ်လပ်ြခင်း၊ 
တည် ဆာက်တပ်ဆင်ြခင်းလပ်ငန်းများ 

- ISIC 2511 

 ၄ ရန၊ သဘာဝဓာတ် ငွနှ့င့် ရနထွက ်
ပစ္စည်းများ တင်သွင်း/တင်ပိ ့ သယ်ယူ၊ 
သိ လှာင်၊ ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချြခင်း လပ်ငန်း 
များနှင့် ယင်းလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်နိင် 
ရန်အတွက ် လိအပ်သည့် သိ လာှင်ကန် 
များ၊ ဆီတင်ဆီချ၊ ဆိပ်ခတတားများ၊ ပိက် 
လိင်းများ၊ ဆက်စပ် စက်ကိရိယာပစ္စည်း 
များနှင့် အ ဆာက်အဦများကိ တည ်
ဆာက်တပ်ဆင်၍ လပ်ငန်းများအ ကာင ်
အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်းလပ်ငန်းများ 

- ISIC 2512,  
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စဉ ် စီးပွား ရးလပ်ငန်းအမျိုးအစား ကန်သ့တ်ချက ် Industrial Codes 

(၁) (၂) (၃) (၄) 

 ၅ ရနဓာတ ဗဒစက်ရအမျို းအစား အမျို းမျို း 
အသစ် တည် ဆာက်တပ်ဆင်ြခင်း၊ စက်ရ 
အ ဟာင်းများကိ ရင်းနှီးြမုပ်နှမြဖင့် မွမ်းမ 
ြပုြပင် တည် ဆာက ် တပ်ဆင်ြခင်းနှင့် 
လပ်ငန်းများအ ကာင်အထည် ဖာ ်  ဆာင ်
ရွက်ြခင်းလပ်ငန်းများ 

- ISIC 41002 

 ၆ ရနနှင့်သဘာဝဓာတ် ငွက့ ိဘူမိ၊ ဘူမိ ရူပ၊ 
ဘူမိဓာတနည်းပညာတိြ့ဖင့် လ့လာစမ်းသပ ်
ရှာ ဖွြခင်း၊ အဓိပ္ပါယ် ဖာ် ဆာင်ြခင်းနှင် ့
စပ်လျဉ်းသည့် လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန ်
လိအပ်သည့် စက်များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ 
အရန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းြခင်း၊ ထတ်လပ ်
ြခင်း၊ တည် ဆာက်တပ်ဆင်ြခင်း လပ်ငန်း 
များ 

- ISIC 0910, 0991, 
7120  

 ၇ ရနနှင့်သဘာဝဓာတ် ငွ  ့ တူး ဖာ်ြခင်း/ 
ထတ်လပ်ြခင်း/ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ြခင်း နှင့် 
စပ်လျဉ်းသည့် လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန ်
လိအပ်သည့်စက်များ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ 
အရန်ပစ္စည်းများတင်သွင်းြခင်း၊ ထတ်လပ ်
ြခင်း၊ တည် ဆာက်တပ်ဆင်ြခင်းလပ်ငန်း 

- ISIC 0910 

 ၈ ရနနှင့်သဘာဝဓာတ် ငွ  ့ သွယ်ယူပိ ့ ဆာင် 
ြခင်း၊ပိက်လိင်းကွန်ယက်စနစ်တည် ဆာက် 
ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိအပ်သည့်စက်များ၊ 
ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အရန်ပစ္စည်းများ တင် 
သွင်းြခင်း၊ ထတ်လပ်ြခင်း၊ တည် ဆာက် 
တပ်ဆင်ြခင်းလပ်ငန်းများ 

- ISIC 0910 

၇  စက်မဝန်ကီးဌာန၏ အတည်ြပုချက ်ရယူ ဆာင်ရွက်ရမည့်လပ်ငန်းများ 

 ၁ ကာကွယ် ဆးများထတ်လပ်ြခင်း  ISIC 2100 
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စဉ ် စီးပွား ရးလပ်ငန်းအမျိုးအစား ကန်သ့တ်ချက ် Industrial Codes 

(၁) (၂) (၃) (၄) 

၈  စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကးီဌာန၏ အတည်ြပုချက ် ရယူ ဆာင်ရွက်ရမည် ့
လပ်ငန်းများ 

 ၁ လက်လီ ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း - CPC 62 

 ၂ လကက်ား ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း - CPC 61 

၉  ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၏ အတည်ြပုချက ်ရယူ ဆာင်ရွက်ရမည့်လပ်ငန်းများ 

 ၁ ပဂ္ဂလိက ဆးရလပ်ငန်း၊ - ISIC 8620 

 ၂ ပဂ္ဂလိကအ ထွ ထွကျန်းမာ ရးလပ်ငန်း၊ - ISIC 8620, CPC 
93121 

 ၃ ပဂ္ဂလိကနယ်လှည့်ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်း - CPC 93121 

 ၄ ပဂ္ဂလိကသူနာြပုစ ရး ဂဟာ - ISIC 8710(87102), 

CPC 93210, 93221 

 ၅ ပဂ္ဂလိကတိင်းရင်း ဆးရလပ်ငန်း - ISIC 8620 
(86201) 

 ၆ ပဂ္ဂလိကတိင်းရင်း ဆးခန်းလပ်ငန်း - ISIC 8620 
(86201) 

 ၇ ပဂ္ဂလိက တိင်းရင်း ဆးဝါးနှင့် ဆးပစ္စည်း 
ထတ်လပ်မလပ်ငန်း 

- ISIC 
2100(21001, 
21002) 

 ၈ တိင်းရင်း ဆးဝါးထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း - ISIC 2100 (21001, 
21002) 

 ၉ တိင်းရင်း ဆးဝါးကန်ကမ်း(ပရ ဆးပစ္စည်း) 
ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်း 

- ISIC 4620 (46202) , 
4642(46421), 4772  

 ၁၀ တိင်းရင်း ဆးဖက်ဝင်အပင်များ 
စိက်ပျို းထတ်လပ်ြခင်းလပ်ငန်း 

- ISIC 0128 
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စဉ ် စီးပွား ရးလပ်ငန်းအမျိုးအစား ကန်သ့တ်ချက ် Industrial Codes 

(၁) (၂) (၃) (၄) 

 ၁၁ တိင်းရင်း ဆးသ တသနနှင့် ဓာတ်ခဲွလပ်ငန်း တိင်းရင်း ဆးပညာဦးစီးဌာန၊ 
သ တသနနှင့်ဖွ ဖ့ို း ရးဌာနခွဲ 
(သိမ့ဟတ်) ဆးသ တသန 
ဦးစီးဌာနရှိ ပညာရှင်များနှင့် 
ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

CPC 81130 

 ၁၂ ရာဂါကာကွယ် ဆးနှင့်စမ်းသပ်ပစ္စည်း 
ထတ်လပ်မ သ တသနလပ်ငန်း 

ဆးသ တသနဦးစီးဌာန၊ 
ကာကွယ် ဆးသ တသနဌာန
နှင့်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

ISIC 2100, 

CPC 81130 

၁၀  ဆာက်လပ် ရးဝန်ကးီဌာန၏ အတည်ြပုချက်ရယူ ဆာင်ရွက်ရမည့်လပ်ငန်းများ 

 ၁ ဆာက်လပ် ရးဝန် ကီးဌာနက စီမခန်ခဲွ့ 
သာလမ်းများအားလးနှင့် အဆိပါလမ်းနှင့် 
ယှဉ်၍ အသစ ် ဖာက်လပ်မည့်လမ်းများ၊ 
အဆိပါလမ်းများတွင် လိအပ်ချက်အရ 
အသစ် ထပ်မ ဖာက်လပ်မည့် မို ့ ရှာင်လမ်း 
များ၊ အဆိပါလမ်းများအား လာ ရာက်ချိတ် 
ဆက်လိသည့်လမ်းများ တည် ဆာက်ြခင်း 

လမ်းနယ်နိမိတ်ကိ ဆာက်
လပ် ရးဝန်ကီးဌာနမှသာ စီမ
ခန်ခဲွ့ရမည်။ လမ်းနယ်နိမိတ်
အတွင်း ဆာင်ရွက်လိသည့်
ကိစ္စများက ိ ဆာက်လပ် ရး
ဝန်ကီးဌာန၏ အတည်ြပုချက်
ရယူ ပီးမှသာ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

ISIC 4210 

 ၂ မိးပျအြမန်လမ်းမကီး၊ ဥမင်လိဏ် ခါင်း၊ 
မို ပ့တ်အတွင်းလမ်း ၊ မို ပ့တ်အြပင်လမ်း ၊ 
ကူး ြပာင်းလမ်း၊ ကားလမ်း/ရထားလမ်း 
အာက်မှြဖတ် သာလမ်း၊ ကားလမ်း/ရထား 
လမ်းအ ပ မှြဖတ် သာလမ်း၊ ြမ အာက် 
တွင် တစ်စိတ်တစ် ဒသ ဖာက်သည့် လမ်း 
အပိင်း၊ ရ အာက်ဥမင်လဏ် ခါင်း တည် 
ဆာက်ြခင်း 

- ISIC 4210, 
(42103, 42104, 
42105, 42101, 
42102) 

 ၃ ၁၈၀ ပနှင့်အထက် တတားများ 

တည် ဆာက်ြခင်း 

- ISIC 4210 (42102),  
(42103) 
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စဉ ် စီးပွား ရးလပ်ငန်းအမျိုးအစား ကန်သ့တ်ချက ် Industrial Codes 

(၁) (၂) (၃) (၄) 

 ၄ တတားဆက်စပ်ပစ္စည်း (PC Strand, PC 
bar,Anchor,etc;)၊ သမဏိသ ပါင်၊ ဘလ ီ
သ ပါင်၊ Plate Girder, Steel Truss နှင့် 
တတားနှင့်သက်ဆိင် သာ သကူကွန်ကရစ်၊ 
ကိုတင်အားြဖည့်ကွန်ကရစ်အစရှိသည်များ 
ထတ်လပ်၍ ြပည်တွင်း၌ ြဖန်ြ့ဖူးြခင်း 
လပင်န်း 

- ISIC 2395, 
24100 

 ၅ ၁၀၀ဧကနှင့် အထက်ရိှ မို ြ့ပ နှင့် ဒသ 
ဖွ ဖ့ို း ရးလပ်ငန်း  

- ISIC 4100, 421, 
422, CPC 532, 
(53290) 

 ၆ စက်မဇန်များနှင့် ဆက်စပ်သည့် စစ ပါင်း 
ကမ်းခင်းဧရိယာ ၅၀၀၀၀ စတရန်းမီတာ 
ရှိ သာလူ နအိမ်ခန်း အ ဆာက်အအများ 
နှင့် ြပည်သူအများ ဝယ်ယူနိင်စွမ်းရှိ သာ 
အိမ်ရာများ ဆာက်လပ် ရာင်းချြခင်း 
လပင်န်း 

- ISIC 4100, 6810 

 ၇ နြပည် တာ်၊ ရန်ကန်နှင့်မန္တ လး မို မ့ှအပ 
တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ် မို ့ တာ်များတွင ်
ြမ(၄)ဧကနှင့်အထက ် ဆာင်ရွက်မည့် 
မို ြ့ပြပန်လည်ဖွ ဖ့ို း ရးလပ်ငန်းများ  

- ISIC 4100, 421, 
422, 4290,  

CPC532,(53290) 

 ၈ မို သ့စ်တည် ထာင်ြခင်းလပ်ငန်း - ISIC 410, 421, 
422,CPC 5411, 
8321 

မှတ်ချက် (၁) သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းများက ကိင်တွယ်ကျင့်သး သာဥပ ဒတွင ် ရင်းနီှး 

ြမုပ်နှမနှင့်ပတ်သက်၍ ကန်သ့တ်ချက်များ ြပ ာန်းထားပါက ယင်းဥပ ဒအတိင်းသာ 

ဆာင်ရွက်ရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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 (၂) ဘဏ်လပ်ငန်း၊ အာမခလပ်ငန်းနှင့် ငွ ကးဆိင်ရာဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ အတွက ်

သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနနှင့် အဖွဲအ့စည်းများ၏ ခွင့်ြပုနိင်သည့် အစီအစဉ်များအတိင်း 

ဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (၃) ပိက့န်/သွင်းကန်လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မည့်ရင်းနှီးြမုပ်နှမများကိ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၏ မူဝါဒအတိင်းသာ ဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်က ထတ်ြပန်ခဲ့ သာ (၂၁-၃-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာ 

စာအမှတ ်( ၂၆/၂၀၁၆ )ကိ ဤအမိန် ့ ကာ်ြငာစာြဖင့် လမ်းမိးပယ်ဖျက်လိက်သည်။  

 

 

 

( ကျာ်ဝင်း) 
 ဥက္က  

စာအမှတ်၊ မရက- ၆/၁ /၂၀၁၇  ( ၀၄၀၅  )   

ရက်စွဲ      ၊ ၂၀၁၇ ခနှစ ် ဧပီလ  ၁၀   ရက ်

ြဖန် ့ ဝြခင်း 

နိင်င တာ်သမ္မတရး 

ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ရ့း 

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ရး  

ြပည်သူလ့တ် တာ်ရး 

အမျို းသားလတ် တာ်ရး 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ် 

နိင်င တာ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး 

ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး  

ြပည် ထာင်စဝန်ကီးဌာနအားလး 
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ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်အဖွဲ ဝ့င်များအားလး 

ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး 

ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရး 

ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ  ့

နြပည် တာ် ကာင်စ ီ

တိင်း ဒသကီးသိမ့ဟတ်ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ရ့းအားလး 

ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း   ြမန်မာနိင်ငြပန်တမ်းတင်ွထည့်သင်ွး 

ပနှိပ် ရးနှင့်စာအပ်ထတ် ဝ ရးလပ်ငန်း ကာ်ြငာ ပးပါရန ်
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လ ကာင်းထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲလမ်းညန်လပ်ငန်း 

လ ကာင်းထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲလမ်းညန်လပ်ငန်း ဟဆိရာတွင ် လ ကာင်းဆိင်ရာ သတင်း 
ြပန်ကား ရးလပ်ငန်း၊ လ ကာင်းဆိင်ရာ သတိ ပး ရးလပ်ငန်း၊ လ ကာင်းသွားလာမဆိင်ရာ 
အက ပး ရးလပ်ငန်း၊ လ ကာင်းသွားလာမကီးကပ်ကွပ်ကဲ ရးလပ်ငန်း (သတ်မှတ် လ ကာင်း 
ပျသန်းမဧရိယာအတွင်း ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ၊ လယာဉ်ကွင်းဆင်းသက်ရန် ချဉ်းကပ်လမ်းတွင် ကီးကပ ်
ကွပ်ကဲမ၊ လယာဉ်ကွင်းဝန်းကျင် ပျသန်းရာတင်ွ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ) တိ ့ပါဝင်သည်။ 

မို ြ့ပ လ ကာင်းပညာရပ်များသင်ကား လ့ကျင့် ပးသည့်လပ်ငန်း  

 မို ြ့ပ လ ကာင်းပညာရပ်များ သင်ကား လ့ကျင့် ပးသည့်လပ်ငန်းဆိသည်မှာ လ ကာင်းက  
ဆိင်ရာ လပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိင်သည့် သင်တန်းအားလး အကျုးဝင်သည်။  

လယာဉ်ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းလပ်ငန်း 

လယာဉ်ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းလပ်ငန်းသည ် လယာဉ်တစ်စီးက ိ ြဖစ် စ၊ ယင်း၏ အစိတ်အပိင်း 
တစ်ခကိြဖစ် စ ပျသန်းမလပ်ငန်းမှ နတ်သမ်ိးထားစဉ်ကာလအတင်ွး ြပုြပင်မွမ်းမသည့် ဆာင်ရွက်မ 
များကိ ဆိသည်။ ယင်းလပ်ငန်းတွင် လယာဉ်အား အ သးစား စစ် ဆးြပုြပင် ထိန်းသိမ်းြခင်းလပ်ငန်း 
မပါဝင်ပါ။ 

လဆိပ်ဟိတယ်လပ်ငန်း 

လဆိပ်ဟိတယ်လပ်ငန်းသည ် ဧည့်သည်များအတွက ် လဆိပ်တစ်ခ၏ နယ် ြမအတွင်း 
ဆာင်ရွက် သာ အခန်း သိမ့ဟတ် နထိင်မယူနစ်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းများကိ ဆိသည်။ 

လယာဉ် ြမြပင်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

လယာဉ် ြမြပင်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းတွင် လယာဉ်ဆိက် ရာက်/ရပ်နား/ထွက်ခွာချိန်တွင် လယာဉ ်
ရပ်နားရာ နရာ၌ ြမြပင်အ ထာက်အကူြပုလပ်ငန်း၊ လ ကာင်းခရီးသည်များ ဆိက် ရာက/် ထွက်ခွာ 
ချိန်တွင် လဆိပ်၌ ဝန် ဆာင်မ ပးသည့် လပ်ငန်း၊ ခရီးသည်များ၏ ဝန်စည်စလှယ်များအား ြမြပင် 
အ ထာက်အကူြပုလပ်ငန်း၊ လ ကာင်းကန်စည် ကိင်တွယ် ြခင်းလပ်ငန်း တိ ့အကျုးဝင်သည်။ 

လ ကာင်းပိ ့ ဆာင်မ ရာင်းချြခင်းနှင့် ဈးကွက်ရှာ ဖွြခင်းလပ်ငန်း 

လ ကာင်းပိ ့ ဆာင်မ ရာင်းချြခင်းနှင့် ဈးကွက်ရှာ ဖွြခင်း လပ်ငန်းသည ် သက်ဆိင်ရာ 
လ ကာင်းတစ်လိင်းအ နြဖင့် ၎င်း၏ လ ကာင်းပိ ့ ဆာင် ရးဝန် ဆာင်မများက ိ လွတ်လပ်စွာ 
ရာင်းချြခင်းနှင့် ဈးကွက်ရှာ ဖွြခင်း ြပုလပ်နိင်သည့် အခွင့်အလမ်းများကိ ဆိသည်။ ၎င်းတွင် ဈးကွက် 
သ တသနြပုလပ်ြခင်း၊ ကာ်ြငာြခင်းနှင့် ြဖန်ြ့ဖူးြခင်းတိ ့ပါဝင်သည်။ သိရ့ာတွင် လ ကာင်းပိ ့ ဆာင် ရး 

နာက်ဆက်တွဲ (က) 
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ဝန် ဆာင်မများအတွက ် ဈးနန်းသတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ယင်းနှင့်သက်ဆိင်သည့် အ ြခအ နသတ်မှတ်ချက်များ 
မပါဝင်ပါ။ 

ကွန်ပျူတာကွန်ရက်သးစနစ်ြဖင့် လယာဉ်လက်မှတ် ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

ကွန်ပျူ တာကွန်ရက်သးစနစ်ြဖင့် လယာဉ်လက်မှတ် ရာင်းချြခင်း လပ်ငန်းသည် လ ကာင်း 
လိင်းများ၏ ခရီးစဉ်များ၊ ထိင်ခ နရာကျန်ရှိမ၊ လယာဉ်ခနန်းထားနှင့် ယင်းအတွက် စည်းမျဉ်းများ 
ပါဝင် သာ ကန်ွပျူတာကွန်ရက်သးစနစ်ြဖင့် လယာဉ်လက်မှတ် မှာကားြခင်းနှင့် လယာဉ်လက်မှတ် 
ထတ် ပးြခင်းတိ ့ြပုလပ်သည့် လပ်ငန်းကိ ဆိသည်။  

လ ကာင်းြဖင့် ကန်စည်တင်ပိ ့ ပးြခင်းလပ်ငန်း 

လ ကာင်းြဖင့် ကန်စည်တင်ပိ ့ ပးြခင်းလပ်ငန်းသည ် ကန်စည်များအား စတင်ထွက်ခွာသည့် 
နရာမ ှ နာက်ဆးဆိက် ရာက်ရမည့် နရာသိ ့ လ ကာင်းြဖင့် ပိ ့ ဆာင်မကိ ကန်ပိသူ့အတွက် ဆာင်ရွက် 
ပး သာ သိမ့ဟတ် ၎င်း၏ကိယ်စား ဆာင်ရွက် သာ လ ကာင်းပိ ့ ဆာင် ရးဆင်ိရာ ဆာင်ရွက်ချက်၊ 
အစီအစဉ်နှင့် ယင်းနှင့်သက်ဆိင်သည့် လပ်ငန်းများကိ ဆိသည်။ 

အဆိပါလပ်ငန်းတွင် အာက်ပါတိပ့ါဝင်သည်- 

 -  လ ကာင်းလိင်းနှင့် ဆက်သွယ်၍ ကန်စည်တင် နရာ ရယူြခင်း၊ 

 -  သွင်းကန်/ထတ်ကန်ဆိင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ ကိုတင် ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

 - အ ကာက်ခွန်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းစဉ်များ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 -  ကန်စည်များ ကာက်ယူြခင်းနှင့် ြဖန်ြ့ဖူးြခင်း၊ 

 -  ကန်စည်များ ထတ်ပိးြခင်းနှင့် သိ လှာင်ြခင်း၊ 

 -  ကန်စည်များ စ ပါင်းြခင်းနှင့် ြဖန်ခဲွ့ြခင်း၊ 

 -  ကန်စည် လက်ခသည့် နရာမှ ပးပိရ့မည့် နရာသိ ့ပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ 

 -  ကန်စည်များ ကန်းလမ်းပိ ့ ဆာင်ြခင်း။ 

လယာဉ်အား အ သးစားစစ် ဆးြပုြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း လပ်ငန်း 

လယာဉ်အား အ သးစားစစ် ဆးြပုြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်း လပ်ငန်းသည ် လယာဉ်များအား 
၎င်းတိ၏့ အ ြခစိက် လဆိပ်၌ ြဖစ် စ၊ လမ်းခရီးရှိ လဆိပ်၌ြဖစ် စ ဆိက် ရာက/်ထွက်ခွာချိန်မှ (၂၄) နာရ ီ
မ ကျာ်လွန်သည့် ကာလအတွင်း လပ်ရိးလပ်စဉ်နှင့် လပ်ရိးလပ်စဉ်မဟတ် သာ စစ် ဆးြပုြပင်မများ 
လပ် ဆာင် ပးသည့် လပ်ငန်းကိ ဆိသည်။ 
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လယာဉ်ဆိက် ရာက/်ရပ်နား/ထွကခ်ွာချိန်တွင် လယာဉ်ရပ်နားရာ နရာ၌ ြမြပင်အ ထာက ်
အကူြပုလပ်ငန်း 

လယာဉ်ဆိက် ရာက်/ ရပ်နား/ ထွက်ခွာချိန်တွင ် လယာဉ်ရပ်နားရာ နရာ၌ ြမြပင်အ ထာက ်
အကူြပုလပ်ငန်းသည ် လယာဉ်ဆိက် ရာက်ချိန်မှ ြပန်လည်ထွက်ခွာချိန်အထ ိ ရပ်နားထားစဉ်ကာလ 
အတွင်း ြမြပင်အ ထာက်အကူြပု ပစ္စညး်ကိရိယာများ အသးြပု၍ ဆာင်ရွက် ပး သာ လပ်ငန်းက ိ
ဆိသည်။ အဆိပါလပ်ငန်းတွင် အာက်ပါတိပ့ါဝင်သည်-  

 - ြမြပင်အ ထာက်အကူြပု စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ( လယာဉ်တွန်းဆွဲယာဉ်၊ လ အး ပးစနစ်၊ 
လယာဉ်၏ ဖိအားသး အကူစက်နးစနစ်၊ ြမြပင်ဓါတ်အား ပးစနစ်၊ ကန်စည်တင်ကိရိယာ၊ 
ကန်စည်များ အစလိက်တင် ဆာင်သည့် ကိရိယာ)၊ 

 - လယာဉ်နှင့် ခရီးသည် ဆိက် ရာက်/ထွက်ခွာ ဆာင်အကား ခရီးသည်နှင့် လယာဉ် 
အမထမ်းများအား ခရီးသည်တင်ယာဉ်ြဖင့် ပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊  

 - လဆိပ်မျက်နှာစာတွင် လယာဉ်နှင့် ခရီးသည်များအား လြခု ရး ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊  

 - ရအိမ်နှင့် လယာဉ်အတွင်းပိင်း သန်ရ့ှင်း ရးြပုလပ်ြခင်း၊  

 - လွယ်လင့်တကူသယ် ဆာင်နိင် သာ သာက်သး ရ စီစဉ် ပးြခင်း၊  

 - စာတိက်နှင့် ချာစာ စီစဉ် ပးြခင်း၊ 

 - ြမြပင်အ ထာက်အကူြပုနှင့် ကန်စည်များအစလိက် တင် ဆာင်သည့် ကိရိယာများ ြပုြပင ်
ထိန်းသိမ်း ရး လပ်ငန်း၊  

လ ကာင်းခရီးသည်များ ဆိက် ရာက/်ထွက်ခွာချိန်တွင် လဆိပ်၌ ဝန် ဆာင်မ ပးသည့်လပ်ငန်း 

လ ကာင်းခရီးသည်များ ဆိက် ရာက/်ထွက်ခွာချိန်တွင် လဆိပ်၌ ဝန် ဆာင်မ ပးသည့်လပ်ငန်း 
သည် လ ကာင်းလိင်း၏ လိအပ်ချက်နှင့်အည ီ ခရီးသည်များအား စာရင်းသွင်း (check-in) နရာမ ှ
လယာဉ်သိ ့ပိ ့ ဆာင် ပးသည့် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းက ိဆိသည်။ 

ခရီးသည်များ၏ ဝန်စည်စလှယ်များအား ြမြပင်အ ထာက်အကူြပုလပ်ငန်း 

 ခရီးသည်များ၏ ဝန်စည်စလှယ်များအား ြမြပင်အ ထာက်အကူြပုလပ်ငန်း ဆိသည်မှာ ခရီးသည် 
ဆိက် ရာက်/ထွက်ခွာ ဆာင်၌ ဆိက် ရာက်နှင့် ထွက်ခွာမများကိ ဆာင်ရွက်သည့် လပ်ငန်းစဉ်ကိ ဆိသည်။ 

 ထွက်ခွာခရီးစဉ်များ တွင် အာက်ပါလပ်ငန်းရပ် (၃) ခ ပါဝင်သည်-  

 (၁) မိုတ့င်ွးစာရင်းသွင်း ခရီးသည်များက လဆိပ်နယ်နိမိတြ်ပင်ပ၌ စာရင်းသွင်းြခင်း၊ 

 (၂) လဆိပ ်ဆိက် ရာက်/ထွက်ခွာ ဆာင်၌ စာရင်းသွင်းြခင်း၊ 
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 (၃) စာရင်းသွင်း ပီး ခရီးသည်များက ဝန်စည်စလှယ်များကိ လယာဉ်ထွက်ခွာမည့် နရာ၌ 
စာရင်းသွင်းြခင်း၊ 

 ဝင် ရာက်ခရီးစဉ်များတွင ် အာက်ပါလပ်ငန်းရပ် (၃) ခ ပါဝင်သည် -  

 (၁) လယာဉ်ထမှ ဝန်စည်စလှယ်များချြခင်း၊ 

 (၂) လယာဉ်နှင့် ဝန်စည်စလှယ်ထတ် ပးသည့် နရာအကား သယ်ပိြ့ခင်း၊ 

 (၃) ဝန်စည်စလှယ်ထတ် ပးသည့် ယူနစ် ပ သိ ့ဝန်စည်စလှယ်များတင် ပးြခင်း၊  

လ ကာင်းကန်စည်ကိင်တွယ်ြခင်းလပ်ငန်း 

လ ကာင်းကန်စည်ကိင်တွယ်ြခင်းလပ်ငန်းသည ် လ ကာင်းြဖင့် ပိ ့ ဆာင် သာ ကန်စည် 
များအတွက် ကန် လှာင်ရနှင့် အ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများ စီစဉ် ပးြခင်း၊ ၎င်းတိအ့ား သွင်းထတ်/ 
သိ လှာင်ြခင်း၊ လိအပ် သာ စာရွက်စာတမ်းနှင့် အ ကာက်ခွန်ဆိင်ရာ ကိစ္စများ ဆာင်ရွက် ပးြခင်း 
စသည်တိက့ိ လပ် ဆာင် ပး သာ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းကိ ဆိသည်။ 

လယာဉ်ဆ ီြဖည့်တင်း ပးြခင်းလပ်ငန်း 

လယာဉ်ဆ ီ ြဖည့်တင်း ပးြခင်းလပ်ငန်းသည ် လယာဉ်နှင့် လဆိပ်ရှိ ယာဉ်များအတွက ်
ဆီသိ လှာင်ကန်များ စီမခန်ခဲွ့ြခင်းနှင့် လပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်းနှင့် ဆီြဖည့်တင်းပစ္စည်းများ ြဖန်ြ့ဖူး ြခင်းကိ 
ဆိသည်။ 

လဆိပ်လြခု ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း 

လဆိပ်လြခု ရးဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းတင်ွ အာက်ပါလပ်ငန်းရပ်များ ပါဝင်သည်-  

 - လဆိပ်လြခု ရးဆိင်ရာ အတိင်ပင်ခ လပ်ငန်း၊ 

 - လဆိပ ်ဝင်ထွက်ခွင့် ထိန်းချုပ်ြခင်း လပ်ငန်း၊ 

 - လဆိပ်၏ Landside နှင့် Airside တွင် လြခု ရးအ စာင့်နှင့် လှည့်ကင်း ဆာင်ရွက်မဆိင်ရာ 
လပ်ငန်း၊ 

 - လဆိပ်ရှိ စစ် ဆးရှာ ဖွ ရး နရာတွင ်စစ် ဆးရှာ ဖွသည့် လပ်ငန်း၊ 

 - လယာဉ်အား လြခု ရးဆိင်ရာ စစ် ဆးရှာ ဖွြခင်းနှင့် စစ် ဆးြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်း၊ 

 - လယာဉ်တင်ကန်စည်နှင့် ချာစာ စစ် ဆးရှာ ဖွသည့် လပ်ငန်း၊  

 - လဆိပ်ရှိ မာ် တာ်ယာဉ် ရပ်နား နရာ ထိန်းချုပ်ြခင်း လပ်ငန်း၊ 

 - လ ကာင်းလြခု ရးဆိင်ရာ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းလပ်ငန်း၊ 
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 - လ ကာင်းလြခု ရးဆိင်ရာ လ့ကျင့်သင်တန်း ပးြခင်း လပ်ငန်းများ၊ 

 - လ ကာင်းလြခု ရး အရည်အ သွး ထိန်းချုပ်မဆိင်ရာ လပ်ငန်းစဉ်များ ဆာင်ရွက်မ 
လပ်ငန်း။  

ြပည်တွင်း လ ကာင်းပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်း 

ြပည်တွင်း လ ကာင်း ပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်းသည ် ြမန်မာနိင်င၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း အခ ကး ငွ 
အတွက် ြဖစ် စ၊ ငှားရမ်းမအတွက် ြဖစ် စ ခရီးသည်၊ ကန်စည် သိမ့ဟတ် ချာစာများအား ပိ ့ ဆာင်ရန် 
လယာဉ်ြဖင့် ဆာင်ရွက် သာလပ်ငန်းက ိဆိသည်။  

နိင်ငတကာ လ ကာင်းပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်း 

နိင်ငတကာ လ ကာင်းပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်းသည ် ြမန်မာနိင်ငနှင့် အြခား နိင်ငတစ်နိင်င အကား 
သိမ့ဟတ် အြခားနိင်ငများအကား အခ ကး ငွအတွက ် ြဖစ် စ၊ ငှားရမ်းမအတွက် ြဖစ် စ ခရီးသည်၊ 
ကန်စည် သိမ့ဟတ် ချာစာများအား ပိ ့ ဆာင်ရန် လယာဉ်ြဖင့် ဆာင်ရွက် သာလပ်ငန်းကိ ဆိသည်။  

 


