ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငထ
ံ တာ်
ပမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုထော်မရှင်
အမိန့်ထ ော်ပငာစာအမှတ် ၁၅ /၂၀၁၇
၁၃၇၈ ခုနစ
ှ ်၊ တန်ခူးလဆန်း ( ၁၄ ) ရေ်
(၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ်၊ ဧပြီလ ၁၀ ရေ်)
ေန့်သတ်သည့်ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုလုြ်ငန်းများသတ်မှတ်ပခင်း
၁။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငထ
ံ တာ်၊ ပမန်မာနိုငင
် ံရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုထော်မရှင်သည် ပမန်မာ
နိုငင
် ံရင်းနှီးရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုဥြထေ ြုေ်မ ၄၂ နှင့် ြုေ်မ ၁၀၀(ခ) အရ အြ်နှငး် ေားထသာ
လုြ်ြိုင်ခွင့ေ
် ိေ
ု ျင့်သုံး၍ ေန့်သတ်သည့်ရင်းနှီးပမှုြ်နှမ
ံ ှုလုြ်ငန်းအမျိုးအစားများ စာရင်း
အား

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏အတည်ပြုချေ်ပဖင့်ထအာေ်ြါအတိုင်း ေုတ်ပြန်လေ
ို ်

သည် (ေ) နိုင်ငထ
ံ တာ်ေသာထဆာင်ရွေ်ခွင်ရ
့ ိှသည့် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုလုြ်ငန်းများ

အမှတ်
စဉ်

ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုလုြ်ငန်းအမျိုးအစား

Industrial Code

၂

၃

၁

အစိုးရေအခါအားထလျာ်စွာအမိန့်ထ ော်ပငာစာပဖင့်သတ်မှတ်
၁

သည့်လုံခခုံထရးနှင့် ောေွယ်ထရးဆိုင်ရာြစ္စည်းေုတ်လုြ်ပခင်း

ISIC 2520

လုြ်ငန်း
ောေွယ်ထရးဆိုင်ရာလေ်နေ်ခဲယမ်းမီးထေျာေ်များ၊
၂

ြစ္စည်းများေုတ်လုြ်ပခင်းနှင့်ယင်းနှင့်ြတ်သေ်သည့်
ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ

ISIC 2520,CPC 447

နိုငင
် ထ
ံ တာ်စာြို့တံဆိြ်ထခါင်းေုတ်ထဝပခင်းလုြ်ငန်းနှင့် နိုင်ငံ
၃

ထတာ်ေိုယ်စားပြုစာတိုေ်ထအာ်ြထရတာေသာလုြ်ေိုင်

ISIC 1811, 1812 CPC

ထဆာင်ရွေ်ခွင့်ရှိသည့်စာတိုေ်ြုံးများတည်ထောင်ေားရှိပခင်း
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နှင့် စာတိုေ်ထသတ္တာတည်ထောင်ငာှ းရမ်းပခင်းလုြ်ငန်း
၄

ထလထ ောင်းေိန်းသိမ်းေွြ်ေဲလမ်းညွှန်လုြ်ငန်း

၅

ထရထ ောင်းပြလုြ်ငန်း

ထနာေ်ဆေ်တွဲ(ေ)
တွင် ေည့်ရန်
CPC 6752

ောဗွန်ေုတ်လုြ်မထ
ှု လျှော့ချပခင်းနှင့်ဆေ်စြ်ထနသည့်စီးြွားထရး
၆

လုြ်ငန်းများမှအြသဘာဝသစ်ထတာနှင့် သစ်ထတာနယ်ထပမများ

CPC 7221/72212

ေိုစီမံခန့်ခွဲေိန်းသိမ်းမှုလုြ်ငန်း
ယူထရနီယမ်၊သိုရီယမ်စသည့်ထရေီယိုသတ္တိကေသတ္တုများအား
၇

ရှာထဖွစမ်းသြ်ပဖစ်ထပမာေ်နိုငစ
် ွမ်းထလ့လာပခင်းနှင့် ေုတ်လုြ်မှု

ISIC 0721/07210

လုြ်ငန်း
၈

လျှေြ်စစ်ဓါတ်အားစနစ်ေွြ်ေဲပခင်း

CPC 8631

၉

လျှေြ်စစ်ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းစစ်ထဆးပခင်း

CPC 8631

(ခ) နိုင်ငပံ ခားသားရင်းနှီးပမှုြ်နှံသူေ ထဆာင်ရွေ်ခွင်မ
့ ရှိသည့် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုလုြ်ငန်းများ

အမှတ်
စဉ်

ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုလုြ်ငန်းအမျိုးအစား

Industrial Code

၂

၃

၁
၁
၂

ပမန်မာအြါအဝင်တိုင်းရင်းသားဘာသာပဖင့်ေုတ်ထဝထသာ
အချ ိန်မှတ်ေုတ်စာနယ်ဇင်းြုံနှိြ်ပဖန့်ချ ိပခင်းဆိုင်ရာလုြ်ငန်း
ထရချ ိုငါးဖမ်းလုြ်ငန်း၊၄င်းလုြ်ငန်းနှင့်ဆေ်နွယ်သည့်
ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ

ISIC 5813, CPC
3241, 8911, 8912
ISIC 0312, CPC
0421, 8615

ပြည်ြသို့တင်ြို့ပခင်းနှင့် ပြည်တွငး် သို့တင်သွင်းရန်အလို့ငာှ 
၃

တိရိစာ္ဆန်ေိမ်းသိမ်းစစ်ထဆးထရးစခန်းတည်ထောင်ပခင်းလုြ်
ငန်း(တိရိစာ္ဆန်စစ်ထဆးပခင်းနှင့်ခွင့်ပြုချေ်လေ်မှတ်ေတ
ု ်ထြး

CPC 8352, 8359,
8612,

ပခင်းေိုထမွးပမူထရးနှင့်ေုသထရးဦးစီးဌာနမှထဆာင်ရွေ်ရမည်)
၄

အိမ်ထမွးတိရိစ္ဆာန်ေိန်းသိမ်းထရးဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း

CPC 8351, 86129

သစ်ထတာနယ်ထပမနှင့် သစ်ထတာဖုးံ လွှမ်းလျှေေ်ရှိသည့်အစိုးရေ
၅

စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိထသာထပမအတွင်းရှိ သဘာဝသစ်ထတာများမှ

ISIC 0220, 0230

သစ်ထတာေွေ်ြစ္စည်းေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း
၆

သတ္တုတွင်းဥြထေနှင့်အညီဓါတ်သတ္တုအလတ်စားနှင့်အထသး

ISIC 0510, 0520,

စားေုတ်လုြ်ရန်အတွေ်ရှာထဖွပခင်း၊စမ်းသြ်တိုင်းတာပခင်း၊

0710, 0721, 0729,

ပဖစ်ထပမာေ်နိုငစ
် ွမ်းထလ့လာပခင်းနှင့် ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်းများ
၇
၈
၉

ဓါတ်သတ္တုအလတ်စားနှင့် အထသးစား ေျ ိုချေ်ပခင်း၊သန့်စင်
ပခင်းလုြ်ငန်း
ထရနံတွင်းတိမ်တူးထဖာ်ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း
ဗီဇာစတစ်ောများ၊နိုငင
် ံပခားသားပြည်တွငး် ထနေိင
ု ခ
် ွင့်
လေ်မတ
ှ ်များြုံနှိြ်ေုတ်ထဝပခင်းဆိုင်ရာလုြ်ငန်း

0990
ISIC 2410
ISIC 0610
ISIC 5819, CPC
89122,91210

၁၀
၁၁

ထေျာေ်စိမ်း/ထေျာေ်မျေ်ရတနာရှာထဖွပခင်း၊စမ်းသြ်တိုင်း
တာပခင်းနှင့်ေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း
ဧည့်လမ်းညွှန်လြ
ု ်ငန်း

ISIC 0990, 3211
CPC 8555

မီနီမာေေ်၊Convenience Store ( ေမ်းခင်းဧရိယာ
၁၂

(၁၀၀x၁၀၀)၁၀,၀၀၀စတုရန်းထြသို့မဟုတ်၉၂၉စတုရန်း
မီတာထအာေ်ရှီရမည်။)

CPC 62

(ဂ) ပြည်တွငး် ရှိ နိုငင
် ံသားလူြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားြိုင် လုြ်ငန်းတစ်ခုခုနှင့်
ြူးထြါင်း၍ ဖေ်စြ်ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုပဖင့်သာ ထဆာင်ရွေ်ခွင့်ပြုသည့် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုလုြ်ငန်း
များ

အမှတ်
စဉ်

ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုလုြ်ငန်းအမျိုးအစား

ေန့်သတ်ချေ်

၂

၃

၁

Industrial
Code
၄

ငါးလုြ်ငန်းဦးစီးဌာန၏
၁

ငါးချဆိြ်ေမ်း၊ငါးထလလံထစျး
တည်ထဆာေ်ထရးလုြ်ငန်း

ဥြထေ၊လုြ်ေုံးလုြ်နည်း၊
အမိန့်ညွှန် ေားချေ်၊

ISIC 5210

စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းနှင့်အညီ
ထဆာင်ရွေ်ရမည်။
ငါးလုြ်ငန်းဦးစီးဌာန၏

၂

ထရလုြ်ငန်းဆိုငရ
် ာသုထတသန
လုြ်ငန်း

ဥြထေ၊လုြ်ေုံးလုြ်နည်း၊
အမိန့်ညွှန် ေားချေ်၊

CPC 8114

စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းနှင့်အညီ
ထဆာင်ရွေ်ရမည်။
ထမွးပမူထရးနှင့် ေုသထရး
ဦးစီးဌာနမှေုတ်ပြန်ေားသည့်

၃

တိရိစ္ဆာန်ထဆးေုခန်းလုြ်ငန်း

ဥြထေ၊နည်းဥြထေ၊အမိန့်

CPC 8351,

ထ ော်ပငာစာ၊အမိန့်ညွှန် ေား

8352, 8559

ချေ်၊လုြ်ေံးု လုြ်နည်းများ
နှငအ
့် ညီထဆာင်ရွေ်ရမည်။

ထောေ်ြဲသီးနှံများအားထဖာ်ေတ
ု ်

ISIC 011/

ပြီးစိုေ်ြျိုးထပမတွင်စိုေ်ြျိုးေုတ်
၄

လုြ်ပြီးပြည်တွင်းထေးေွေ်၌ပဖန့်

-

ပဖူးပခင်း၊ပြည်ြသို့တင်ြို့ပခင်းလုြ်

ISIC 1511,

ြလြ်စတစ်ြစ္စည်းအမျိုးအျိုးေုတ်
လုြ်ပခင်းနှင့် ပြည်တွင်းပဖန့်ပဖူး

4631, 46312,
4759, 47593

ငန်း

၅

0111, 0112,

-

ထရာင်းချပခင်းလုြ်ငန်း

1512, 1520,
46312, 4759,
47593

ပြည်တွငး် သဘာဝသယံဇာတများ
အထြါ်မူတည်၍ေုတ်လုြ်ထသာ
၆

ဓါတုြစ္စည်းများေုတ်လုြ်ပခင်းနှင့်

ISIC 2011, 202,
-

ပြည်တွငး် ပဖန့်ပဖူးထရာင်းချပခင်း

46312, 4759,
47593

လုြ်ငန်း

မီးထလာင်လွယ်ထသာအခဲ၊အရည်၊
အထငွ့။ထအရိုထဆာ်(Acetylene,
Gasoline, Propane, Hair
၇

Sprays, Perfume, Deodorant,
Insect Spray)ေုတ်လုြ်ပခင်းနှင့်
ပြည်တွငး် ပဖန့်ပဖူးထရာင်းချပခင်း
လုြ်ငန်း

ISIC 201, 202,
-

46312, 4759,
47593

ဓါတ်တိုးထစသည့်ဓါတုြစ္စည်းများ
(Oxygen, Hydrogen Peroxide),
ဖိသိြ်ေားထသာဓါတ်ထငွ့
၈

(Acetone, Argon, Hydrogen,

ISIC 201, 202,
-

Nitrogen, Acetylene)

46312, 4759,
47593

ေုတ်လုြ်ပခင်းနှင့်ပြည်တွင်းပဖန့်
ပဖူးထရာင်းချပခင်းလုြ်ငန်း
ထလာင်စားတတ်သည့် ဓါတု
၉

ြစ္စည်း(Sulphuric Acid, Nitric
Acid)ေုတ်လုြ်ပခင်းနှင့် ပြည်တွငး် 

ISIC 201, 2012,
-

47593

ပဖန့်ပဖူးထရာင်းချပခင်းလုြ်ငန်း
စေ်မှုသုံးဓါတုဓါတ်ထငွ့အမျိုးမျိုး
၁၀

(အထငွ့၊အရည်၊အခဲ)ေုတ်လြ
ု ်
ပခင်းနှင့်ပြည်တွင်းပဖန့်ပဖူး

46312, 4759,

ISIC 201, 202,
-

46312, 4759,
47593

ထရာင်းချပခင်းလုြ်ငန်း
ဘီစေစ်၊ထဝဖာ၊ထခါေ်ဆွဲအမျ ိုး
မျိုး၊ ောဇံ၊ပမူစွမ် စသည့်သီးနှံ
၁၁

ေွေြ
် စ္စည်းများအားတန်ဖိုးပမှင့်

ISIC 1074m
-

ေုတ်လုြ်ပခင်းနှင့်ပြည်တွင်းပဖန့်

46312, 4759,
47593

ပဖူးထရာင်းချပခင်းလုြ်ငန်း
သ ေားလုံး၊ေိုေိုး၊ထချာေလေ်
၁၂

အြါအဝင်မုန့်အချ ိုအမျိုးမျိုး
ေုတ်လုြ်ပခင်းနှင့်ပြည်တွင်းပဖန့်
ပဖူးထရာင်းချပခင်းလုြ်ငန်း

ISIC 1073,
-

46312, 4759,
47593

နို့နှင့် နို့ေွေြ
် စ္စည်းမှအြအပခား
စားထသာေ်ေုန်ြစ္စည်းများပြုပြင်
၁၃

ေုတ်လုြ်ပခင်း၊စည်သွြ်ပခင်းနှင့်

ISIC 1075,
-

ပြည်တွငး် ပဖန့်ပဖူးထရာင်းချပခင်း

46312, 4759,
47593

လုြ်ငန်း
မုထယာထဖာေ်လုြ်ပခင်း၊မုထယာ
ထဖာေ်လုြ်ပခင်းပဖင့်ေုတ်လြ
ု ်မည့်
၁၄

ယမောြစ္စည်းများ ေုတ်လုြ်ပခင်း

ISIC 1103,
-

နှငပ့် ြည်တွင်းပဖန့်ပဖူးထရာင်းချပခင်း

46312, 4759,
47593

လုြ်ငန်း
အရေ်၊အရေ်ြျံစသည့်ယမော
နှင့် ယမောမဟုတ်ထသာြစ္စည်း
၁၅

ေုတ်လုြ်ပခင်း၊ထရာစြ်ပခင်း၊
သန့်စင်ပခင်း၊ြုလင်းသွြ်ပခင်းစ

ISIC 1101,
-

1102, 46312,
4759, 47593

သည့်လုြ်ငန်းများနှင့် ပြည်တွင်း
ပဖန့်ပဖူးထရာင်းချပခင်းလုြ်ငန်း
ထရသန့်ထရခဲအမျ ိုးမျိုးေုတ်လုြ်
၁၆

ပခင်းနှင့်ပြည်တွင်းပဖန့်ပဖူး

ISIC 1079,
-

ထရာင်းချပခင်းလုြ်ငန်း
၁၇

ထသာေ်ထရသန့်လုြ်ငန်းများ

47593
-

ဆြ်ပြာအမျိုးမျိုးေုတ်လုြ်ပခင်း
၁၈

နှင့် ပြည်တွင်းပဖန့်ပဖူးထရာင်းချ
ပခင်းလုြ်ငန်း

46312, 4759,

ISIC 1105
ISIC 2023/

-

20231, 46312,
4759, 47593

အလှေုန်ြစ္စည်းအမျိုးမျိုး
၁၉

ေုတ်လုြ်ပခင်းနှင့်ပြည်တွင်းပဖန့်

ISIC 2023/
-

ပဖူးထရာင်းချပခင်းလုြ်ငန်း

4759, 47593

လူထနအိမ်ခန်းအထဆာေ်အအုံ၊
၂၀

စုထြါင်းြိုငအ
် ထဆာေ်အအုံ
တည်ထောင်ထရာင်းချပခင်း၊ငှားရမ်း

ISIC 4100/
-

ပခင်းလုြ်ငန်း
၂၁
၂၂

ပြည်တွငး် ခရီးစဉ်ထဆာင်ရွေ်မှု
လုြ်ငန်း
ပြည်ြနိုင်ငမ
ံ ျားရှိထဆးရုံများသို့
လူနာများြိထ
ု့ ဆာင်ပခင်းလုြ်ငန်း

20232, 46312,

41001, 6810,
CPC 5411,
7211

-

CPC 8554

-

CPC 93121

(ဃ) သေ်ဆိုင်ရာဝန်ကေီးဌာနများ၏

အတည်ပြုချေ်ပဖင့်ထဆာင်ရွေ်နိုင်သည့်

ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှု

လုြ်ငန်းများ

အမှတ်

ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုလုြ်ငန်း

စဉ်

အမျိုးအစား

၁

၂

၁

ေန့်သတ်ချေ်

Industrial Code

၃

၄

ပြည်ေဲထရးဝန်ကေီးဌာန၏ အတည်ပြုချေ်ရယူထဆာင်ရွေ်ရမည့် လုြ်ငန်းများ
မူးယစ်ထဆးဝါးနှင့် စိတ်ေို
ထပြာင်းလဲထစထသာဓါတုထဗေ
၁

ြစ္စည်းများအသုံးပြုေုတ်လြ
ု ်

ISIC 2100

ထသာထဆးဝါးများေုတ်လုြ်
ပခင်းနှင့်ပဖန့်ပဖူးထရာင်းချပခင်း
လုြ်ငန်း

၂

ပြန် ေားထရးဝန်ကေီးဌာန၏ အတည်ပြုချေ်ရယူထဆာင်ရွေ်ရမည့် လုြ်ငန်းများ
ြုံနှိြ်မီေီယာလုြ်ငန်း (Print
Media) နှငထ
့် ရေီယိုရုြ်သံလွှင့်
၁

မီေီယာလုြ်ငန်း (Broadcasting

ISIC 6010, 6020,
-

Media) နှစ်ခုေိုြူးတွဲလုြ်ေင
ို ်

CPC 8912, 846,
9616

ပခင်း
နိုငင
် ပံ ခားဘာသာပဖင့်ေုတ်ထဝ
၂

ထသာအချ ိန်မှန်ေုတ် သတင်းစာ

ISIC 1811, 5813,
-

များ
၃
၄

FM ထရေီယိုအစီအစဉ်များ
ေုတ်လွှင်ပ့ ခင်းလုြ်ငန်း
Direct to Home (DTH)
ရုြ်သံေုတ်လွှင့်ပခင်းလုြ်ငန်း

CPC 3241, 8911,
8912

-

ISIC 6010, CPC
8461, 8462
ISIC6020, CPC 846

၅
၆
၃

DVB-T2 ရုြ်သံေုတ်လွှင့်ပခင်း
လုြ်ငန်း
Cable TV လုြ်ငန်း

-

ISIC6020, CPC 846

-

ISIC6020, CPC 846

စိုေ်ြျိုးထရး၊ ထမွးပမူထရးနှင့် ဆည်ထပမာင်းဝန်ကေီးဌာန၏ အတည်ပြုချေ်ရယူ ထဆာင်ရွေ်
ရမည့်လြ
ု ်ငန်းများ
ငါးသယံဇာတ၊ငါးမျ ိုးစိတ်နှင့်
၁

ြတ်သေ်ထသာရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှု

-

ISIC 03

-

ISIC 0311

လုြ်ငန်းများ
၂

ြင်လယ်ငါးဖမ်းလုြ်ငန်းများ

ထမွးပမူထရးနှင့် ေုသထရး
ဦးစီးဌာနမှေုတ်ပြန်ေား
သည့်ဥြထေ၊နည်းဥြထေ၊
၃

တိရိစ္ဆာန်ထရာဂါောေွယ်ထဆး

အမိန့်ထ ော်ပငာစာ၊

ေုတ်လုြ်ထရာင်းချမှုလုြ်ငန်း

အမိန့်ညွှန် ေားချေ်၊

ISIC 2100

လုြ်ေးုံ လုြ်နည်းများ
နှငအ
့် ညီထဆာင်ရွေ်ရ
မည်။
ထမွးပမူထရးနှင့် ေုသထရး
ဦးစီးဌာနမှေုတ်ပြန်ေား
သည့်ဥြထေ၊နည်းဥြထေ၊
၄

တိရိစ္ဆာန်သုံးထဆးဝါးေုတ်လြ
ု ်

အမိန့်ထ ော်ပငာစာ၊

ထရာင်းချမှုလုြ်ငန်း

အမိန့်ညွှန် ေားချေ်၊
လုြ်ေးုံ လုြ်နည်းများ
နှငအ
့် ညီထဆာင်ရွေ်ရ
မည်။

ISIC 2100

ထမွးပမူထရးနှင့် ေုသထရး
ဦးစီးဌာနမှေုတ်ပြန်ေား
သည့်ဥြထေ၊နည်းဥြထေ၊
၅

တိရိစ္ဆာန်များစီးြွားပဖစ်ထမွးပမူ အမိန့်ထ ော်ပငာစာ၊
ေုတ်လုြ်ထရာင်းချပခင်းလုြ်ငန်း

အမိန့်ညွှန် ေားချေ်၊
လုြ်ေးုံ လုြ်နည်းများ

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

နှငအ
့် ညီထဆာင်ရွေ်ရ
မည်။
ထမွးပမူထရးနှင့် ေုသထရး
ဦးစီးဌာနမှေုတ်ပြန်ေား
မျိုးခခံနှင့် သားထြါေ်ေုတ်လြ
ု ်
၆

ထရာင်းချပခင်းလုြ်ငန်း ( ေေ်/
ဘဲ/ငုံး)

သည့်ဥြထေ၊နည်းဥြထေ၊
အမိန့်ထ ော်ပငာစာ၊
အမိန့်ညွှန် ေားချေ်၊

ISIC 0146

လုြ်ေးုံ လုြ်နည်းများ
နှငအ
့် ညီထဆာင်ရွေ်ရ
မည်။
ထမွးပမူထရးနှင့် ေုသထရး
ဦးစီးဌာနမှေုတ်ပြန်ေား

၇

မျိုးရိုးဗီဇဆိုငရ
် ာသုထတသန

သည့်ဥြထေ၊နည်းဥြထေ၊

လုြ်ငန်းများထဆာင်ရွေ်ပခင်း၊

အမိန့်ထ ော်ပငာစာ၊

ISIC 014, 0162

မျိုးေိန်းသိမ်းပခင်းနှင့် မျ ိုးေုတ်

အမိန့်ညွှန် ေားချေ်၊

(01620), 7500

လုြ်ထရာင်းချပခင်းလုြ်ငန်း

လုြ်ေးုံ လုြ်နည်းများ
နှငအ
့် ညီထဆာင်ရွေ်ရ
မည်။

ထမွးပမူထရးနှင့် ေုသထရး
မျိုးတိရိစ္ဆာန်မျိုးများအားပြည်ြ
မှတင်သွင်း၍ထမွးပမူေုတ်လြ
ု ်
၈

ထရာင်းချပခင်းလုြ်ငန်း(မျိုးတိရိ
စ္ဆာန်၊မျိုးထရခဲထချာင်းနှင့်သထန္ဓေ
သား)

ဦးစီးဌာနမှေုတ်ပြန်ေား
သည့်ဥြထေ၊နည်းဥြထေ၊
အမိန့်ထ ော်ပငာစာ၊
အမိန့်ညွှန် ေားချေ်၊

ISIC 014, 0162

လုြ်ေးုံ လုြ်နည်းများ
နှငအ
့် ညီထဆာင်ရွေ်ရ
မည်။
ထမွးပမူထရးနှင့် ေုသထရး
ဦးစီးဌာနမှေုတ်ပြန်ေား

တိရိစ္ဆာန်အစာ၊တိရိစ္ဆာန်ေွေ်
၉

သည့်ဥြထေ၊နည်းဥြထေ၊

ြစ္စည်း ထဘးအန္တရာယ်ေင်းရှငး်  အမိန့်ထ ော်ပငာစာ၊
ထရးဆိုင်ရာဓါတ်ခွဲခန်းဝန်ထဆာင် အမိန့်ညွှန် ေားချေ်၊
မှုလုြ်ငန်းများ

CPC 8112 (81121),
8351, 83520

လုြ်ေးုံ လုြ်နည်းများ
နှငအ
့် ညီထဆာင်ရွေ်ရ
မည်။
ထမွးပမူထရးနှင့် ေုသထရး
ဦးစီးဌာနမှေုတ်ပြန်ေား

တိရိစ္ဆာန်ထရာဂါဓါတ်ခွဲရှာထဖွစစ်
၁၀ ထဆးပခင်းဆိုင်ရာတန်ထဆာင်မှု
လုြ်ငန်း

သည့်ဥြထေ၊နည်းဥြထေ၊
အမိန့်ထ ော်ပငာစာ၊
အမိန့်ညွှန် ေားချေ်၊
လုြ်ေးုံ လုြ်နည်းများ
နှငအ
့် ညီထဆာင်ရွေ်ရ
မည်။

CPC 8351, 83520

ထမွးပမူထရးနှင့် ေုသထရး
ဦးစီးဌာနမှေုတ်ပြန်ေား
တိရိစ္ဆာန်ေျန်းမာထရးဆိုငရ
် ာသု သည့်ဥြထေ၊နည်းဥြထေ၊
၁၁

ထတသနနှင့်ထရာဂါစူးစမ်းထလ့

အမိန့်ထ ော်ပငာစာ၊

လာမှုဆိုင်ရာဝန်ထဆာင်မှုလုြ်

အမိန့်ညွှန် ေားချေ်၊

ငန်းများ

လုြ်ေးုံ လုြ်နည်းများ

CPC 8351, 8352

နှငအ
့် ညီထဆာင်ရွေ်ရ
မည်။
မျိုးထစ့များပြည်ြမှတင်သွင်း
၁၂

ပခင်း၊ေုတ်လုြ်ပခင်း၊ပြည်တွင်း
ပဖန့်ပဖူးထရာင်းချပခင်း၊ပြည်ြသို့

-

ISIC 0164, 46312,
4759, 47593

ပြန်လည်တင်ြို့ပခင်း
၁၃

အြင်မျိုးသစ်များတင်သွင်း
ေုတ်လုြ်ပဖန့်ပဖူးသည့်လုြ်ငန်း

-

ISIC 0130, 46312,
4759, 47593

စိုေ်ြျိုးထရးသုံးြိုးသတ်ထဆး၊
ထပမဩဇာ၊ထဟာ်မန
ု ်း၊ထြါင်း
၁၄ သတ်ထဆးစသည်များေုတ်လုြ်

-

ပခင်း၊သိုထလှာင်ပခင်း၊ ပဖန့်ပဖူး

ISIC 2021, 2012,
46312, 4759, 47593

ပခင်း၊တင်ြပို့ ခင်းလုြ်ငန်းများ
မျိုးထစ့အပဖစ်ရည်ရွယ်ေုတ်လြ
ု ်
၁၅ သည့်စြ်မျိုးစြါးမျ ိုးထစ့များ

-

ISIC 0164

-

CPC 0161

-

CPC 8114

ေုတ်လုြ်တင်ြို့ပခင်းလုြ်ငန်း
၁၆
၁၇

စိုေ်ြျိုးထရးဆိုင်ရာဓါတ်ခွဲခန်း
လုြ်ငန်းများ
စိုေ်ြျိုးထရးဆိုင်ရာသုထတသန
လုြ်ငန်းများနှင့်စိုေ်ြျိုးထရး

ေွေေ
် ုန်ြစ္စည်းများဆိုငရ
် ာ
သုထတသနလုြ်ငန်းများ
၁၈
၄

ရာသီသီးနှံစိုေ်ြျိုးေုတ်လုြ်
ပခင်းလုြ်ငန်း

-

ISIC 01/ 011

ြိထ
ု့ ဆာင်ထရးနှင့် ဆေ်သွယ်ထရးဝန်ကေီးဌာန၏ အတည်ပြုချေ်ရယူ ထဆာင်ရွေ်ရမည့်
လုြ်ငန်းများ
၁
၂

ထမာ်ထတာ်ယဉ်မှတ်ြုံတင်ရန်
စစ်ထဆးပခင်းလုြ်ငန်း
ထမာ်ထတာ်ယဉ်ထမာင်းနှငပ် ခင်း
သင်တန်းထေျာင်းလုြ်ငန်း

-

CPC 6799

-

CPC 6799

ရေားလမ်း/ဘူတာနှင့် ရေား
၃

လုြ်ငန်းနှင့်ဆေ်စြ်ထသာ
အထဆာေ်အဦအသစ်

-

ISIC 421/ 4210,
410/ 4100

တည်ထဆာေ်ပခင်းလုြ်ငန်း
၄

ရေားထပြးဆွဲပခင်းလုြ်ငန်း

-

CPC 6739

-

ISIC 3020, 3315

-

ISIC 3510, 35101

ရေားစေ်ထခါင်း/လူစီးတွဲ၊
ေုန်တွဲနှင့်စေ်အရန်ြစ္စည်းများ
၅

တည်ထဆာေ်ေတ
ု ်လုြ်ပြုပြင်
ေိန်းသိမ်းပခင်းလုြ်ငန်း၊
ရေားလမ်းပြုပြင်ေန
ိ ်းသိမ်း
ပခင်းလုြ်ငန်း
ရေားလုြ်ငန်းအတွေ်

၆

အသုံးပြုမည့်လျှေြ်စစ်ဓါတ်အား
ေုတ်လုြ်ထရးလုြ်ငန်း

၇

ရေားလုြ်ငန်းပဖင့်ဆေ်စြ်
ထဆာင်ရွေ်မည့်ေုန်းတွငး် ဆိြ်

-

ISIC4220/ 42909,
CPC 53112

(Dry portလုြ်ငန်း
၈
၉

စာတိုေ်ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း
ဆေ်သွယ်ထရးဝန်ထဆာင်မှု
လုြ်ငန်းများ

-

CPC 681

-

ISIC612, 613, 619

ပဂိုလ်တုဆေ်သွယ်ထရးြစ္စည်း
၁၀ များေုတ်လုြ်ပဖန့်ပဖူးသည့်

-

လုြ်ငန်း
ထရေါဆေ်သွယ်ထရးြစ္စည်းများ
၁၁ နှင့် ဆေ်စြ်ေိရိယာများ

-

ေုတ်လုြ်ပဖန့်ပဖူးသည့်လုြ်ငန်း
၁၂

ထရေါဆေ်သွယ်ထရးြစ္စည်းများ
ေုတ်လုြ်ပဖန့်ပဖူးသည့်လုြ်ငန်း

-

ISIC2639,46312,
4759 (47593)

ISIC2639,46312,
4759 (47593)
ISIC 2639, 46312,
4759, 47593

မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းHandset
၁၃

များနှင့် ကေိုးလိုင်းတယ်လီဖုန်း
များေုတ်လုြ်၍ပြည်တွငး် ၌

-

ISIC 2632, 46312,
4759, 47593

ပဖန့်ပဖူးသည့်လုြ်ငန်း
ပမို့ပြထလထ ောင်းြညာရြ်များ
၁၄ သင် ေားထလ့ေျင့်ထြးသည့်

-

လုြ်ငန်း
၁၅

ထလယာဉ်ပြုပြင်ေိန်းသိမ်းပခင်း
လုြ်ငန်း

၁၆ ထလဆိြ်ဟိုတယ်လုြ်ငန်း
၁၇

ထလယာဉ်ထပမပြင်ဝန်ထဆာင်မှု
လုြ်ငန်း

-

See Definition/
Scope
See Definition/
Scope
See Definition/
Scope
See Definition/
Scope

ထလထ ောင်းြို့ထဆာင်မှု
၁၈ ထရာင်းချပခင်းနှင့် ထစျးေွေ်ရှာ

-

ထဖွပခင်းလုြ်ငန်း
ေွန်ြျူတာေွန်ယေ်သုံးစနစ်
၁၉ ပဖင့် ထလယာဉ်လေ်မှတ်ထရာင်း

-

ချပခင်းလုြ်ငန်း
၂၀

ထလယာဉ်အမှုေမ်းများမြါ
ထလယာဉ်ငာှ းရမ်းသည့်လုြ်ငန်း

See Definition/
Scope
See Definition/
Scope

-

CPC 73116

-

CPC 66031

ထလယာဉ်အမှုေမ်းများအြါ
၂၁ အဝင်ထလယာဉ်ငာှ းရမ်းသည့်
လုြ်ငန်း
၂၂

ထလထ ောင်းပဖင့်ေုန်စည်တင်ြို့
ထြးပခင်းလုြ်ငန်း

-

ထလယာဉ်အားအထသးစား
၂၃ စစ်ထဆးပြုပြင်ေိန်းသိမ်းပခင်း

-

လုြ်ငန်း

See Definition/
Scope
See Definition/
Scope

ထလယာဉ်ဆိုေ်ထရာေ်/ရြ်နား/
၂၄

ေွေခ
် ွါချိန်တွင်ထလယာဉ်ရြ်
နားရာထနရာ၌ထပမပြင်

-

See Definition/
Scope

အထောေ်အေူပြုလုြ်ငန်း
ထလထ ောင်းခရီးသည်များ
၂၅

ဆိုေ်ထရာေ်/ေွေ်ခွါချိန်တွင်
ထလဆိြ်၌ဝန်ထဆာင်မှုထြးသည့်

-

See Definition/
Scope

လုြ်ငန်း
ခရီးသည်များ၏ဝန်စည်စလှယ်
၂၆ များအားထပမပြင်အထောေ်
အေူပြုလုြ်ငန်း

-

See Definition/
Scope

၂၇
၂၈
၂၉

ထလထ ောင်းေုန်စည်ေိုငတ
် ွယ်
ပခင်းလုြ်ငန်း
ထလယာဉ်ဆီပဖည့်တင်းထြးပခင်း
လုြ်ငန်း
ထလဆိြ်လခုံ ခုံထရးဆိုင်ရာ
ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း

-

ထလဆိြ်တည်ထဆာေ်ပခင်း၊
၃၀ ပြုပြင်ေိန်းသိမ်းပခင်း၊စီမံခန့်ခွဲ

-

ပခင်း၊လုြ်ေိုင်ပခင်းလုြ်ငန်း

၃၁
၃၂

ပြည်တွငး် ထလထ ောင်းြို့ထဆာင်
ထရးလုြ်ငန်း
နိုငင
် တ
ံ ောထလထ ောင်း
ြိထ
ု့ ဆာင်ထရးလုြ်ငန်း

-

ထလယာဉ်ဩဆေ်စြ်ြစ္စည်း
၃၃ များငှားရမ်းလုြ်ေိုင်ပခင်း

-

လုြ်ငန်း

See Definition/
Scope
See Definition/
Scope
See Definition/
Scope

CPC 53122, 53213,
54122, 54619

See Definition/
Scope
See Definition/
Scope
ISIC 7730, CPC
7312

ထရထ ောင်းဘေ်ဆိုင်ရာ
၃၄

ထလ့ေျင့်ထရးသင်တန်းထေျာင်း
များတည်ထောင်ဖွင့်လစ
ှ ်ပခင်း

-

CPC 92919

လုြ်ငန်း
ထရယာဉ်တည်ထဆာေ်ပခင်း၊
၃၅ ပြင်ဆင်ပခင်းထဆာင်ရွေ်သည့်
သထဘာႅေျင်းလုြ်ငန်း

-

ISIC 3011, CPC
6751

ေမ်းရိုးတန်းနှင့် ပြည်တွငး် ထရ
၃၆ ထ ောင်းခရီးသည်ြို့ထဆာင်ပခင်း

-

CPC 6423, 6412

-

CPC 6521, 6522

-

CPC 652

-

CPC 6423

-

CPC 6521

-

CPC 73115

-

CPC 6602

-

CPC 65219, 65229

-

CPC 94312

ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း
ေမ်းရိုးတန်းနှင့် ပြည်တွငး် ထရ
၃၇ ထ ောင်းေုန်စည်ြို့ထဆာင်ပခင်း
ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း
၃၈

၃၉

၄၀

ထရထ ောင်းသယ်ယူြ့ထ
ို ဆာင်
ထရးအထောေ်အေူပြုလုြ်ငန်း
နိုငင
် တ
ံ ောခရီးသည်ြ့ထ
ို ဆာင်
ပခင်းလုြ်ငန်း(ေမ်းရိုးတန်းမြါ)
နိုငင
် တ
ံ ောေုန်စည်ြို့ထဆာင်
ပခင်းလုြ်ငန်း(ေမ်းရိုးတန်းမြါ)
ထရယာဉ်အမှုေမ်းမြါထရယာဉ်

၄၁ ငှားရမ်းပခင်းဝန်ထဆာင်မှု
လုြ်ငန်း
ထရယာဉ်အမှုေမ်းအြါအဝင်
၄၂ ထရယာဉ်ငှားရမ်းပခင်း
ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း
၄၃
၄၄
၄၅
၄၆

ထရယာဉ်တွန်းဆွဲဝန်ထဆာင်မှု
လုြ်ငန်း
သထဘာႅဖျေ်ဝန်ထဆာင်မှု
လုြ်ငန်း
သထဘာႅြွဲစားဝန်ထဆာင်မှု
လုြ်ငန်း
ထရယာဉ်များစံချိန်စံညွှန်း
စစ်ထဆးပခင်းဆိုင်ရာဝန်ထဆာင်

-

CPC 67910/ ISIC
5229
CPC 67990

မှုလုြ်ငန်း
ပမစ်ထချာင်းနယ်၊ေမ်းြါးနယ်နှင့်
ေမ်းနားနယ်တို့တွင်လွန်းလမ်း၊
သထဘာႅေျင်း၊ထရလုံ သထဘာႅ
၄၇ ေျင်းတည်ထဆာေ်ပခင်း၊ဆိြ်ခံ

-

ISIC 4290

-

ISIC 4100

-

ISIC 4290

-

CPC 54232

-

ISIC 4290

-

CPC 5222

-

CPC 6753

တံတားနှင့် ထရဆင်းတံတား
ထဆာေ်လုြ်ပခင်း၊ထပမာင်းထဖာ်၍
သထဘာႅေမ်းေိးု ပခင်းလုြ်ငန်း
ေမ်းြါးနယ်နှင့် ေမ်းြါးနယ်
အတွင်းေုန်ထသတ္တာစခန်းများ၊
၄၈ ေုန်သိုထလှာင်ရုံများ၊ဆိြ်ေမ်း
နှငဆ
့် ေ်စြ်ထသာအထဆာေ်
အဦများထဆာေ်လုြ်ပခင်း
၄၉

ပမစ်အတွင်းဆိြ်ေမ်းတည်
ထဆာေ်ပခင်းလုြ်ငန်း
ထရထ ောင်းလမ်းများပြုပြင်

၅၀

ေိန်းသိမ်းပခင်းနှင့်ထရလမ်း
ဖွံ့ပဖိုးထရးလုြ်ငန်းများထဆာင်
ရွေ်ပခင်း

၅၁ ဆိြ်ေမ်းထပမတိုးချဲ့ပခင်း
၅၂
၅၃

ဆိြ်ေမ်းနှင့် ထရလမ်းဝန်ထဆာင်
မှုလုြ်ငန်း
နစ်ပမုြ်ထရယာဉ်တူးထဖာ်ပခင်း
လုြ်ငန်း

၅၄ သထဘာႅေိုယ်စားလှယ်လုြ်ငန်း

-

CPC 5229

-

ISIC 4290

ထရနေ်ဆိြ်ေမ်းများနှင့်
၅၅ အပြည်ပြည်ဆိုငရ
် ာဘေ်စုံသုံး
ဆိြ်ေမ်းများ
၅

သယံဇာတနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းေျင်ေိန်းသိမ်းထရးဝန်ကေီးဌာန၏ အတည်ပြုချေ်ရယူ
ထဆာင်ရေ
ွ ်ရမည့် လုြ်ငန်းများ
သစ်ထတာနယ်ထပမနှင့် သစ်ထတာ
ဖုံးလွှမ်းလျှေေ်ရှိသည့် အစိုးရေ
၁

စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိထသာထပမတွင်

-

ISIC 0220

-

ISIC 02101, 02102

-

ISIC 02101, 02102,

-

ISIC 791, CPC 855

သစ်ခုတ်လှဲေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်
ငန်းထဆာင်ရွေ်ပခင်း
သစ်ထတာစိုေ်ခင်း(ေျွန်း၊
၂

သစ်မာ၊ဝါး၊ကေိမ်အစရှိသည့်
စိုေ်ခင်းများ)တည်ထောင်ပခင်း
သစ်ထတာစိုေ်ခင်းေူထောင်၍

၃

သစ်အထပခခံစေ်မှုလုြ်ငန်းများ
နှင့် ယင်းနှင့်ဆေ်စြ်ထသာ
လုြ်ငန်းများ
သစ်ထတာနယ်ထပမနှင့် သဘာဝ

၄

နယ်ထပမများအတွင်းသဘာဝေို
အထပခခံထသာခရီးသွားလုြ်ငန်း
ထဆာင်ရွေ်ပခင်း

မျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ထပြာင်းလဲထသာ
ြစ္စည်းနှင့် ပြုပြင်ထပြာင်းလဲေား
၅

ထသာသေ်ရှိြစ္စည်းများေို
ပြည်ြမှစီးြွားထရးအလို့ငှာတင်

-

ISIC 0164

-

ISIC 7210

သွင်း၍ေြ်မံမျိုးြွားပခင်း၊
ပဖန့်ပဖူးထရာင်းချပခင်းလုြ်ငန်း
အဖိုးတန်ရှားြါးထသာသစ်မျိုး
များမျိုးထောင်းမျ ိုးသန့်ေုတ်
လုြ်ပခင်း၊ေိန်းသိမ်းပခင်း၊
တစ်သျှေူးထမွးပမူေုတ်လုြ်ပခင်း၊
၆

အစရှိသည့်သစ်ထတာေဏ္ဍ
အဆင့်ပမင့်နည်းြညာသုထတ
သနလုြ်ငန်းနှင့် စီးြွားပဖစ်
လုြ်ေိုင်ထဆာင်ရွေ်သည့်
လုြ်ငန်းများ
သစ်ထတာေဏ္ဍအဆင့ပ် မင့်နည်း
ြညာ၊သုထတသနဖွံ့ပဖိုးတိုး

၇

တေ်ထရးနှင့်လူစ
့ ွမ်းအားအရင်း

-

အပမစ်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်ထရးလုြ်

ISIC 024, 7210, CPC
8140

ငန်းများ
ထတာရိုငး် တိရိစ္ဆာန်နှင့်သဘာဝ
အြင်များေိုစီးြွားထရးအလို့ငာှ 
၈

ပြည်ြမှတင်သွငး် ၍ထမွးပမူ
ေုတ်လုြ်ပြီးပြည်တွင်း/ပြည်ြ
သို့ တင်ြထ
ို့ ရာင်းချပခင်းလုြ်ငန်း
များ

-

ISIC 01, 01499

နိုငင
် ပံ ခားရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုပဖင့်
ဓါတ်သတ္တုအကေီးစားေုတ်လြ
ု ်
၉

ရန်အတွေ်ရှာထဖွပခင်း၊စမ်းသြ်
တိုင်းတာပခင်း၊ပဖစ်ထပမာေ်နိုင်

-

ISIC 0710, 0729,
0899, 0990

စွမ်းထလ့လာပခင်းလုြ်ငန်းနှင့်
ေုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန်းများ
နိုငင
် ံသားရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုပဖင့်
ဓါတ်သတ္တုေုတ်လုြ်ရန်အတွေ်
ရှာထဖွပခင်း၊စမ်းသြ်တိုင်းတာ
၁၀ ပခင်း၊ပဖစ်ထပမာေ်နိုငစ
် ွမ်းထလ့

-

လာပခင်းလုြ်ငန်းနှင့် အကေီးစား၊

ISIC 0710, 0729,
0899, 0990

အလတ်စား၊အထသးစား
ေုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန်းများ
နိုငင
် ပံ ခားရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုပဖင့်
ထေျာေ်မျေ်ရတနာအထချာ
ေည်ပြုလုြ်ပခင်းနှင့်လေ်ဝတ်
၁၁ ရတနာပြုလုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း၊

-

ISIC 3211

ထေျာေ်မျေ်ရတနာပဖင့်ပြုလုြ်
ထသာြစ္စည်းထရာင်းချပခင်း
လုြ်ငန်း
နိုငင
် ံသားရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုပဖင့်
ထေျာေ်မျေ်ရတနာတူးထဖာ်
ေုတ်လုြ်ပခင်း၊အထချာေည်
၁၂

ပြုလုြ်ပခင်းနှင့် လေ်ဝတ်
ရတနာပြုလုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း၊
ထေျာေ်မျေ်ရတနာအထချာ
ေည်နှင့်လေ်ဝတ်ရတနာ၊
ထေျာေ်မျေ်ရတနာပဖင့်ပြုလုြ်

-

ISIC 0899, 3211,
3212

ထသာြစ္စည်းထရာင်းချပခင်း
လုြ်ငန်း
၁၃
၁၄
၁၅
၆

ြုလဲထမွးပမူေုတ်လြ
ု ်ပခင်း
လုြ်ငန်း
အိဇ
ု ုန်းလွှာြျေ်စီးထစထသာ
ပေြ်ြစ္စည်းများဆိုင်ရာလုြ်ငန်း

-

ISIC 03118, 3211

-

ISIC 25

အကေီးစားစေ္ကူထြျာ့ဖတ်ေုတ်

ISIC 1701

လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း

လျှြ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကေီးဌာန၏ အတည်ပြုချေ်ရယူ ထဆာင်ရွေ်ရမည့် လုြ်ငန်းများ
အကေီးစားလျှေြ်စစ်ဆိုငရ
် ာလုြ်
ငန်း (လျှေြ်စစ်ဥြထေအရ၃၀
၁

မဂ္ဂါဝြ်အေေ်ေုတ်လုြ်ထြး

-

ISIC 3510, 35101

-

ISIC 35102

-

ISIC 2511

နိုငထ
် သာလျှေြ်စစ်ဆိုင်ရာ
လုြ်ငန်းများ)
ဓါတ်အားစနစ်နှင်ခ
့ ျ ိတ်ဆေ်မည့်
၂

လျှေြ်စစ်ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းများအား
လုးံ
ေမ်းလွန်ြလေ်ထဖာင်းစင်
အမျိုးအစားအမျိုးမျိုး
တည်ထဆာေ်ပခင်း၊တြ်ဆင်
ပခင်းလုြ်ငန်းများထဆာင်ရွေ်ရန်

၃

အတွေ်လိုအြ်သည့်စေ်များ၊
ြစ္စည်းေိရိယာများ၊အရန်
ြစ္စည်းများတင်သွင်းပခင်း၊
ေုတ်လုြ်ပခင်း၊တည်ထဆာေ်
တြ်ဆင်ပခင်းလုြ်ငန်းများ

ထရနံ၊သဘာဝဓါတ်ထငွ့နှင့် ထရနံ
ေွေြ
် စ္စည်းများတင်သွငး် /တင်
ြိ၊ု့ သယ်ယူ၊သိုထလှာင်၊ပဖန့်ပဖူး
ထရာင်းချပခင်းလုြ်ငန်းများနှင့်
ယင်းလုြ်ငန်းများထဆာင်ရွေ်နိုင်
ရန်အတွေ်လိုအြ်သည့်
၄

သိုထလှာင်ေန်များ၊ဆီတင်ဆီချ၊
ဆိြ်ခံတံတားများ၊ြိုေ်လင
ို း် 

-

ISIC 2512,

-

ISIC 41002

များ၊ဆေ်စြ်စေ်ေိရိယာ
ြစ္စည်းများနှင့်အထဆာေ်အဦး
များေိုတည်ထဆာေ်တြ်ဆင်၍
လုြ်ငန်းများအထောင်အေည်
ထဖာ်ထဆာင်ရွေ်ပခင်းလုြ်ငန်း
များ
ထရနံဓါတုထဗေစေ်ရုံအမျိုး
အစားအမျိုးမျိုးအသစ်တည်
ထဆာေ်တြ်ဆင်ပခင်း၊
စေ်ရုံအထဟာင်းများေိုရင်းနှီး
၅

ပမှုြ်နှံမှုပဖင့်မွမ်းမံပြုပြင်တည်
ထဆာေ်တြ်ဆင်ပခင်း နှင့်
လုြ်ငန်းများအထောင်အေည်
ထဖာ်ထဆာင်ရွေ်ပခင်းလုြ်ငန်း
များ

ထရနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ထငွ့ေို
ဘူမိ၊ဘူမိရူြ၊ဘူမိဓါတုနည်းြ
ညာတို့ပဖင့်ထလ့လာစမ်းသြ်
ရှာထဖွပခင်း၊အဓိြ္ပါယ်ထဖာ်ထဆာင်
၆

ပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်းသည့်လုြ်ငန်း
များထဆာင်ရွေ်ရန်လိုအြ်သည့်

-

ISIC 0910, 0991,
7120

စေ်များ၊ြစ္စည်းေိရိယာများ၊
အရန်ြစ္စည်းများတင်သွငး် ပခင်း၊
ေုတ်လုြ်ပခင်း၊တည်ထဆာေ်
တြ်ဆင်ပခင်းလုြ်ငန်းများ
ထရနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ထငွ့တူး
ထဖာ်ပခင်း/ေုတ်လုြ်ပခင်း/ဓါတ်ခွဲ
စမ်းသြ်ပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်းသည့်
လုြ်ငန်းများထဆာင်ရွေ်ရန်
၇

လိအ
ု ြ်သည့်စေ်များ၊ြစ္စည်း

-

ISIC 0910

-

ISIC 0910

ေိရိယာများ၊အရန်ြစ္စည်းများ
တင်သွငး် ပခင်း၊ေုတ်လုြ်ပခင်း၊
တည်ထဆာေ်တြ်ဆင်ပခင်း
လုြ်ငန်း
ထရနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ထငွ့
သွယ်ယူြ့ထ
ို ဆာင်ပခင်း၊ ြိုေလ
် ိုငး် 
ေွန်ယေ်စနစ်တည်ထဆာေ်
၈

ပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍လိုအြ်သည့်
စေ်များ၊ြစ္စည်းေိရိယာများ၊
အရန်ြစ္စည်းများတင်သွငး် ပခင်း၊
ေုတ်လုြ်ပခင်း၊တည်ထဆာေ်
တြ်ဆင်ပခင်းလုြ်ငန်း

၇

စေ်မှုဝန်ကေီးဌာန၏ အတည်ပြုချေ်ရယူ ထဆာင်ရွေ်ရမည့် လုြ်ငန်းများ

၁
၈

၉

ောေွယ်ထဆးများေုတ်လုြ်

ISIC 2100

ပခင်း

စီးြွားထရးနှင့် ေူးသန်းထရာင်းဝယ်ထရးဝန်ကေီးဌာန၏ အတည်ပြုချေ်ရယူ ထဆာင်ရွေ်ရ
မည့် လုြ်ငန်းများ
၁

လေ်လီထရာင်းချပခင်းလုြ်ငန်း

၂

လေ်ေားထရာင်းချပခင်းလုြင
် န်း

CPC 62 2
CPC 61

ေျန်းမာထရးနှင့် အားေစားဝန်ကေီးဌာန၏ အတည်ပြုချေ်ရယူ ထဆာင်ရွေ်ရမည့်
လုြ်ငန်းများ
၁
၂
၃

၄

၅
၆

၇

၈

ြုဂ္ဂလေ
ိ ထဆးရုံလုြ်ငန်း
ြုဂ္ဂလေ
ိ အထေွထေွေျန်းမာ
ထရးလုြ်ငန်း
ြုဂ္ဂလေ
ိ နယ်လှည့်ေျန်းမာထရး
လုြ်ငန်း
ြုဂ္ဂလေ
ိ သူနာပြုစုထရးထဂဟာ
ြုဂ္ဂလေ
ိ တိုငး် ရင်းထဆးရုံ
လုြ်ငန်း
ြုဂ္ဂလေ
ိ တိုငး် ရင်းထဆးခန်း
လုြ်ငန်း
ြုဂ္ဂလေ
ိ တိုငး် ရင်းထဆးဝါးနှင့်
ထဆးြစ္စည်းေုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန်း
တိုင်းရင်းထဆးဝါးေုတ်လုြ်ပခင်း
လုြ်ငန်း

-

-

ISIC 8620
ISIC 8620, CPC
93121
CPC 93121
ISIC 8710 (87102),
CPC 93210, 93221

-

ISIC 8620 (86201)

-

ISIC 8620 (86201)

-

-

ISIC2100(2100 1,
21002)
ISIC 2100 (21001,
21002)

တိုင်းရင်းထဆးဝါးေုန် ေမ်း
၉

(ြရထဆးြစ္စည်း)ထရာင်းဝယ်ထရး

-

လုြ်ငန်း
၁၀

တိုင်းရင်းထဆးဖေ်ဝင်အြင်များ

-

စိုေ်ြျိုးေုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း

ISIC 4620 (46202) ,
4642 (46421), 4772
ISIC 0128

တိုင်းရင်းထဆးြညာဦးစီး
ဌာန၊သုထတသနနှင့်ဖွံ့ပဖိုး
၁၁

တိုင်းရင်းထဆးသုထတသနနှင့်

ထရးဌာနခွဲ(သို့မဟုတ်)

ဓါတ်ခွဲလုြ်ငန်း

ထဆးသုထတသနဦးစီးဌာန

CPC 81130

ရှိြညာရှင်များနှင့် ြူး
ထြါင်းထဆာင်ရွေ်ရမည်။

ထရာဂါောေွယ်ထဆးနှင့်
၁၂ စမ်းသြ်ြစ္စည်းေုတ်လုြ်မှု
သုထတသနလုြ်ငန်း

ထဆးသုထတသနဦးစီးဌာန
ောေွယ်ထဆးသုထတသန

ISIC 2100, CPC

ဌာနတို့နှင့်ြူးထြါင်းထဆာင်

81130

ရွေ်ရမည်။

10 ထဆာေ်လုြ်ထရးဝန်ကေီးဌာန၏ အတည်ပြုချေ်ရယူ ထဆာင်ရွေ်ရမည့် လုြ်ငန်းများ

ထဆာေ်လုြ်ထရးဝန်ကေီးဌာနေ
စီမံခန့်ခွဲထသာလမ်းများအားလုးံ
နှင့် အဆိုြါလမ်းနှင့်ယှဉ်၍
အသစ်ထဖာေ်လုြ်မည့်လမ်း
၁

များ၊အဆိြ
ု ါလမ်းများတွင်
လိအ
ု ြ်ချေ်အရအသစ်ေြ်မံ
ထဖာေ်လုြ်မည့်ထရှာင်လမ်းများ၊
အဆိြ
ု ါလမ်းများေိုလာထရာေ်
ချ ိတ်ဆေ်လိုသည့် လမ်းများ
တည်ထဆာေ်ပခင်း

လမ်းနယ်နိမိတ်ေို
ထဆာေ်လုြ်ထရးဝန်ကေီး
ဌာနမှသာစီမံခန့်ခွဲရမည်။
လမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း
ထဆာင်ရွေ်လသ
ို ည့်ေိစ္စ

ISIC 4210

များေိုထဆာေ်လုြ်ထရး
ဝန်ကေီးဌာန၏အတည်ပြု
ချေ်ရယူပြီးမှသာထဆာင်
ရွေ်ရမည်။

မိုးြျံအပမန်လမ်းမကေီး၊ဥြမင်
လှိုင်ထခါင်း၊ပမို့ြတ်အတွငး် လမ်း
ပမို့ြတ်အပြင်လမ်း၊ေူးထပြာင်း
လမ်း၊ေားလမ်း/ရေားလမ်း
ထအာေ်မှပဖတ်ထသာလမ်း၊ေား
၂

လမ်း/ရေားလမ်းအထြါ်မှ

ISIC 4210, (42103,
-

ပဖတ်ထသာလမ်း၊ ထပမထအာေ်

42104, 42105,
42101, 42102)

တွင်တစ်စိတ်တစ်ထေသထဖာေ်
သည့်လမ်းအြိုငး် ၊ထရထအာေ်
ဥမင်လှိုဏထ
် ခါင်းတည်ထဆာေ်
ပခင်း
၃

၁၈၀ထြနှင့်အေေ်တံတားများ
တည်ထဆာေ်ပခင်း

-

ISIC 4210 (42102),
(42103)

တံတားဆေ်စြ်ြစ္စည်း (PC
Strand, PC bar, Anchor,
etc.)သံမဏိသံထဘာင်၊
ထဘလီသံထဘာင်၊plate girder,
၄

steel truss၊နှင့် တံတားနှင့်
သေ်ဆိုင်ထသာသံေူေွန်ေရစ်၊

-

ISIC 2395, 24100

ကေိုတင်အားပဖည့်ေွန်ေရန်
အစရှိသည်များေုတ်လုြ်၍
ပြည်တွငး် ၌ပဖန့်ပဖူးပခင်း
လုြ်ငန်း

၅

ဧေ၁၀၀နှင့်အေေ်ရှိပမို့ပြ
နှင့် ထေသဖွံ့ပဖိုးထရးလုြ်ငန်း

-

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

စေ်မှုဇုန်များနှင့်ဆေ်စြ်သည့်
ေမ်းခင်းဧရိယာ၅၀,၀၀၀စတု
ရန်းမီတာရှိထသာလူထနအိမ်ခန်း
၆

အထဆာေ်အဦများနှင့်ပြည်သူ

-

ISIC 4100, 6810

အများဝယ်ယူနိုငစ
် ွမ်းရှိထသာ
အိမ်ရာများထဆာေ်လုြ်
ထရာင်းချပခင်းလုြ်ငန်း
ထနပြည်ထတာ်၊ရန်ေုန်နှင့်
မန္တထလးပမို့တို့မှအြတိုငး် ထေသ
၇

ကေီး/ပြည်နယ်ပမို့ထတာ်များတွင်
ထပမ၄ဧေနှင့်အေေ်ထဆာင်
ရွေ်မည့်ပမို့ပြပြန်လည်ဖွံ့ပဖိုး
ထရးလုြ်ငန်းများ

ISIC 4100, 421, 422,
-

4290, CPC 532,
(53290)

၈

ပမို့သစ်တည်ထောင်ပခင်း

ISIC 410, 421, 422,

-

လုြ်ငန်း

CPC 5411, 8321

မှတ်ချေ်။(၁) သေ်ဆိုင်ရာဝန်ကေီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများေ ေိုငတ
် ွယ်ေျင့်သုံးထသာဥြထေတွင်
ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမြ
ှု တ်သေ်၍

ေန့်သတ်ချေ်များ

ပြဌာန်းေားြါေယင်းဥြထေ

အတိုငး် သာထဆာင်ရွေ်ရမည်ပဖစ်ြါသည်။
(၂)

ဘဏ်လုြ်ငန်း၊ အာမခံလုြ်ငန်း နှင့် ထငွထ ေးဆိုင်ရာလုြ်ငန်းများအတွေ်
သေ်ဆိုင်ရာဝန်ကေီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ခွင့်ပြုနိုင်သည့် အစီအစဉ်များ
အတိုငး် ထဆာင်ရွေ်ရမည်။

(၃) ြိေ
ု့ ုန်/သွင်းေုန်လုြ်ငန်းများထဆာင်ရွေ်မည့် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမမ
ှု ျားေို စိးြွားထရးနှင့်
ေူးသန်းထရာင်းဝယ်ထရးဝန်ကေီးဌာန၏

မူဝါေအတိုငး် သာ

ထဆာင်ရွေ်ရန်ပဖစ်

သည်။
၂။

ပမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုထော်မရှင်ေေုတ်ပြန်ခဲ့ထသာ (၂၁.၃.၂၀၁၆) ရေ်စွဲြါ အမိန့်
ထ ော်ပငာစာ အမှတ် (၂၆/၂၀၁၆) ေို ဤအမိန့်ထ ော်ပငာစာပဖင့် လွှမ်းမိုးြယ်ဖျေ်လုိေ်
သည်။

(ထေျာ်ဝင်း)
ဥေ္ကဌ

ထနာေ်ဆေ်တွဲ (ေ)
ထလထ ောင်းေိန်းသိမ်းေွြ်ေဲလမ်းညွှန်လုြ်ငန်း
ထလထ ောင်းေိန်းသိမ်းေွြ်ေဲလမ်းညွှန်လုြ်ငန်းဟုဆိုရာတွင် ထလထ ောင်းဆိုငရ
် ာ သတင်း
ပြန် ေားထရးလုြ်ငန်း၊ ထလထ ောင်းဆိုင်ရာ သတိထြးထရးလုြ်ငန်း၊ ထလထ ောင်းသွားလာမှုဆိုင်
ရာအကေံထြးထရးလုြ်ငန်း၊

ထလထ ောင်းသွားလာမှုကေီး ေြ်ေွြ်ေဲထရးလုြ်ငန်း

ထလထ ောင်းြျံသန်းမှုဧရိယာအတွင်း

ကေီး ေြ်ေွြ်ေဲမှု၊

(သတ်မှတ်

ထလယာဉ်ေွငး် ဆင်းသေ်ရန်

ချဉ်းေြ်လမ်းတွင် ကေီး ေြ်ေွြ်ေဲမှု၊ ထလယာဉ်ေွင်းဝန်းေျင်ြျံသန်းရာတွင် ကေီး ေြ်ေွြ်ေဲ
မှု)တို့ြါဝင်သည်။
ပမို့ပြထလထ ောင်းြညာရြ်များ သင် ေားထလ့ေျင့်ထြးသည့်လုြ်ငန်း
ပမို့ပြထလထ ောင်းြညာရြ်များ သင် ေားထလ့ေျင့်ထြးသည့်လုြ်ငန်းဆိုသည်မှာ ထလထ ောင်း
ေဏ္ဍဆိုငရ
် ာလုြ်ငန်းများနှင့်သေ်ဆိုငသ
် ည့်သင်တန်းအားလုးံ အေျုံးဝင်သည်။
ထလယာဉ်ပြုပြင်ေိန်းသိမ်းပခင်းလုြ်ငန်း
ထလယာဉ်ပြုပြင်ေိန်းသိမ်းပခင်းလုြ်ငန်းသည် ထလယာဉ်တစ်စီးေိုပဖစ်ထစ၊ ယင်း၏အစိတ်အြိုင်း
တစ်ခုေိုပဖစ်ထစ၊

ြျံသန်းမှုလုြ်ငန်းမှ

နှုတ်သိမ်းေားစဉ်ောလအတွင်း

ပြုပြင်မမ
ွ ်းမံသည့်

ထဆာင်ရွေ်မှုများေို ဆိုလိုသည်။ ယင်းလုြ်ငန်းတွင် ထလယာဉ်အား အထသးစားစစ်ထဆးပြုပြင်
ေိန်းသိမ်းပခင်းလုြ်ငန်းမြါဝင်ြါ။
ထလဆိြ်ဟိုတယ်လုြ်ငန်း
ထလဆိြ်ဟိုတယ်လုြ်ငန်းသည် ဧည့်သည်များအတွေ် ထလဆိြ်တစ်ခု၏နယ်ထပမအတွင်းထဆာင်
ရွေ်ထသာအခန်းသို့မဟုတ်ထနေိင
ု မ
် ှုယူနစ်ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းများေိုဆိုသည်။
ထလယာဉ်ထပမပြင်ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း
ထလယာဉ်ထပမပြင်ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းတွင်
ထလယာဉ်ရြ်နားရာထနရာ၌

ထလယာဉ်ဆိုေ်ထရာေ်/ရြ်နား/ေွေ်ခွါချိန်တွင်

ထပမပြင်အထောေ်အေူပြုလုြ်ငန်း၊

ထလထ ောင်းခရီးသည်များ

ဆိုေ်ထရာေ်/ေွေ်ခွါချိန်တွင် ထလဆိြ်၌ ဝန်ထဆာင်မှုထြးသည့်လုြ်ငန်း၊ ခရီးသည်များ၏
ဝန်စည်စလှယ်များအား ထပမပြင်အထောေ်အေူပြုလုြ်ငန်း၊ ထလထ ောင်းေုန်စည်ေိုင်တွယ်
ပခင်းလုြ်ငန်းတို့အေျုံးဝင်သည်။
ထလထ ောင်းြိထ
ု့ ဆာင်မှု ထရာင်းချပခင်းနှင့် ထစျးေွေ်ရှာထဖွပခင်းလုြ်ငန်း
ထလထ ောင်းြို့ထဆာင်မှု ထရာင်းချပခင်းနှင့် ထစျးေွေ်ရှာထဖွပခင်းလုြ်ငန်းသည် သေ်ဆိုင်ရာ
ထလထ ောင်းလိင
ု း် အထနပဖင့် ၄င်း၏ထလထ ောင်းြိထ
ု့ ဆာင်ထရးဝန်ထဆာင်မှုများေို လွတ်လြ်စွာ
ထရာင်းချပခင်းနှင့် ထစျးေွေ်ရှာထဖွပခင်းပြုလုြ်နိုငသ
် ည့် အခွင်အ
့ လမ်းများေိုဆိုသည်။ ၄င်းတွင်
ထစျးေွေ်သုထတသနပြုလုြ်ပခင်း၊ ထ ော်ပငာပခင်းနှင့် ပဖန့်ပဖူးပခင်းတို့ြါဝင်သည်။ သို့ရာတွင်
ထလထ ောင်းြို့ထဆာင်ထရးဝန်ထဆာင်မှုများအတွေ် ထစျးနှုန်းသတ်မှတ်ပခင်းနှင့် ယင်းနှင့်သေ်ဆိုင်
သည့်အထပခအထနသတ်မှတ်ချေ်များမြါဝင်ြါ။
ေွန်ြျူတာေွန်ယေ်သုံးစနစ်ပဖင့် ထလယာဉ်လေ်မှတ်ထရာင်းချပခင်းလုြ်ငန်း
ေွန်ြျူတာေွန်ယေ်သုံးစနစ်ပဖင့် ထလယာဉ်လေ်မှတ်ထရာင်းချပခင်းလုြ်ငန်းသည် ထလထ ောင်း
လိင
ု း် များ၏ ခရီးစဉ်များ၊ ေိင
ု ခ
် ုံထနရာေျန်ရှိမှု၊ ထလယာဉ်ခနှုန်းေားနှင့် ယင်းအတွေ်စည်းမျဉ်း
များြါဝင်ထသာ

ေွန်ြျူတာေွန်ယေ်သုံးစနစ်ပဖင့်

ထလယာဉ်လေ်မှတ်မှာ ေားပခင်းနှင့်

ထလယာဉ်လေ်မှတ်ေုတ်ထြးပခင်းတို့ပြုလုြ်သည့်လုြ်ငန်းေိုဆိုသည်။
ထလထ ောင်းပဖင့် ေုန်စည်တင်ြထ
ို့ ြးပခင်းလုြ်ငန်း
ထလထ ောင်းပဖင့် ေုန်စည်တင်ြို့ထြးပခင်းလုြ်ငန်းသည် ေုန်စည်များအား စတင်ေွေ်ခွါသည့်
ထနရာမှ ထနာေ်ဆုံးဆိုေ်ထရာေ်ရမည့်ထနရာသို့ ထလထ ောင်းပဖင့်ြို့ထဆာင်မှုေို ေုန်ြို့သူအတွေ်
ထဆာင်ရွေ်ထြးထသာသို့မဟုတ်၄င်း၏ေိုယ်စားထဆာင်ရွေ်ထသာထလထ ောင်းြို့ထဆာင်ထရးဆိုင်
ရာထဆာင်ရွေ်ချေ်၊အစီအစဉ်နှင့် ယင်းနှင့်သေ်ဆိုင်သည့်လုြ်ငန်းများေိုဆိုသည်။
အဆိြ
ု ါလုြ်ငန်းတွင်ထအာေ်ြါတို့ြါဝင်သည်- ထလထ ောင်းလိင
ု း် နှင်ဆ
့ ေ်သွယ်၍ေုန်စည်တင်ထနရာရယူပခင်း

- သွင်းေုန်/ေုတ်ေုန်ဆိုငရ
် ာစာရွေ်စာတမ်းများကေိုတင်ပြင်ပခင်း
- အထောေ်ခွန်ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းစဉ်များထဆာင်ရွေ်ပခင်း
- ေုန်စည်များထောေ်ယူပခင်းနှင့်ပဖန့်ပဖူးပခင်း
- ေုန်စည်များေုတ်ြိုးပခင်းနှင့် သိုထလှာင်ပခင်း
- ေုန်စည်များစုထြါင်းပခင်းနှင့် ပဖန့်ခွဲပခင်း
- ေုန်စည်လေ်ခံသည့်ထနရာမှထြးြို့ရမည့်ထနရာသို့ထြးြိပု့ ခင်း
- ေုန်စည်များေုန်လမ်းပဖင့်ြုိ့ထဆာင်ပခင်း
ထလယာဉ်အား အထသးစားစစ်ထဆးပြုပြင်ေိန်းသိမ်းပခင်းလုြ်ငန်း
ထလယာဉ်အား

အထသးစားစစ်ထဆးပြုပြင်ေိန်းသိမ်းပခင်းလုြ်ငန်းသည်

ထလယာဉ်များအား

၄င်းတို့၏ အထပခစိုေ်ထလဆိြ၌
် ပဖစ်ထစ၊ လမ်းခရီးရှထ
ိ လဆိြ၌
် ပဖစ်ထစ၊ ဆိုေ်ထရာေ်/ေွေ်ခွါချ ိန်မှ
(၂၄) နာရီမထေျာ်လန
ွ ်သည့်ောလအတွငး်  လုြ်ရိုးလုြ်စဉ်နှင့် လုြ်ရိုးလုြစ
် ဉ်မဟုတ်ထသာ
စစ်ထဆးပြုပြင်မမ
ှု ျားလုြ်ထဆာင်ထြးသည့်လုြ်ငန်းေိုဆိုသည်။
ထလယာဉ်ဆိုေ်ထရာေ်/ရြ်နား/ေွေခ
် ွါချ ိန်တွင် ထလယာဉ္ရြ်နားရာထနရာ၌ ထပမပြင်အထောေ်
အေူပြုလုြ်ငန်း
ထလယာဉ်ဆိုေ်ထရာေ်/ရြ်နား/ေွေ်ခွါချိန်တွင် ထလယာဉ္ရြ်နားရာထနရာ၌ ထပမပြင်အထောေ်
အေူပြုလုြ်ငန်းသည် ထလယာဉ်ဆိုေ်ထရာေ်ချ ိန်မှ ပြန်လည်ေွေခ
် ွါချိန်အေိ ရြ်နားေားစဉ်
ောလအတွင်း ထပမပြင်အထောေ်အေူပြု ြစ္စည်းေိရိယာများအသုံးပြု၍ ထဆာင်ရွေ်ထြးထသာ
လုြ်ငန်းေိုဆိုသည်။
အဆိြ
ု ါလုြ်ငန်းတွင်ထအာေ်ြါတို့ြါဝင်သည်- ထပမပြင်အထောေ်အေူပြု

စေ်ြစ္စည်းေိရိယာများ

(ထလယာဉ်တွန်းဆွဲယာဉ်၊

ထလထအးထြးစနစ်၊ ထလယာဉ်၏ဖိအားသုံးအေူစေ်နှိုးစနစ်၊ ထပမပြင်ဓါတ်အားထြး
စနစ်၊ေုန်စည်တင်ေိရိယာ၊ေုန်စည်များအစုလေ
ို ်တင်ထဆာင်သည့်ေိရိယာ)၊

- ထလယာဉ်နှင်ခ
့ ရီးသည် ဆိုေ်ထရာေ်/ေွေ်ခွါထဆာင်အ ေား ခရီးသည်နှင့် ထလယာဉ်
အမှုေမ်းများအားခရီးသည်တင်ယာဉ်ပဖင့်ြို့ထဆာင်ပခင်း၊
- ထလဆိြ်မျေ်နှာစာတွင် ထလယာဉ်နှင့် ခရီးသည်များအား လုခံ ခုံထရးထဆာင်ရွေ်ထြး
ပခင်း၊
- ထရအိမ်နှင့်ထလယာဉ်အတွင်းြိုင်းသန့်ရှင်းထရးပြုလုြပ် ခင်း၊
- လွယ်လင့်တေူသယ်ထဆာင်နိုငထ
် သာထသာေ်သုံးထရစီစဉ်ထြးပခင်း၊
- စာတိုေ်နှင့်ထချာစာစီစဉ်ထြးပခင်း၊
- ထပမပြင်အထောေ်အေူပြုနှင့် ေုန်စည်များအစုလိုေ်တင်ထဆာင်သည့် ေိရိယာများ
ပြုပြင်ေိန်းသိမ်းထရးလုြ်ငန်း
ထလထ ောင်းခရီးသည်များ

ဆိုေ်ထရာေ်/ေွေ်ခွါ

ချ ိန်တွင်ထလဆိြ်၌

ဝန်ထဆာင်မှုထြးသည့်

လုြ်ငန်း
ထလထ ောင်းခရီးသည်များ ဆိုေ်ထရာေ်/ေွေ်ခွါ ချ ိန်တွင်ထလဆိြ်၌ ဝန်ထဆာင်မှုထြးသည့်
လုြ်ငန်းသည် ထလထ ောင်းလိုင်း၏ လိုအြ်ချေ်နှင့်အညီ ခရီးသည်များအား စာရင်းသွငး် 
(check-in) ထနရာမှထလယာဉ်သို့ြိထ
ု့ ဆာင်ထြးသည့်ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းေိုဆိုသည်။
ခရီးသည်များ၏ ဝန်စည်စလှယ်များအား ထပမပြင်အထောေ်အေူပြုလုြ်ငန်း
ခရီးသည်များ၏

ဝန်စည်စလှယ်များအား

ထပမပြင်အထောေ်အေူပြုလုြ်ငန်းဆိုသည်မှာ

ခရီးသည်ဆိုေ်ထရာေ်/ေွေခ
် ွါထဆာင်၌ ဆိုေ်ထရာေ်နှင့် ေွေ်ခွါမှုများေို ထဆာင်ရွေ်သည့်
လုြ်ငန်းစဉ်ေိုဆိုသည်။
ေွေခ
် ွါခရီးစဉ်များတွင်ထအာေ်ြါလုြ်ငန်းရြ်(၃)ခုြါဝင်သည်(၁)

ပမို့တွင်းစာရင်းသွငး် ခရီးသည်များေ ထလဆိြ်နယ်နိမတ
ိ ်ပြင်ြ၌ စာရင်းသွငး် 
ပခင်း၊

(၂)

ထလဆိြ်ဆိုေ်ထရာေ်/ေွေခ
် ွါထဆာင်၌စာရင်းသွင်းပခင်း၊

(၃)

စာရင်းသွင်းပြီးခရီးသည်များေ ဝန်စည်စလှယ်များေို
ထနရာ၌စာရင်းသွငး် ပခင်း၊

ထလယာဉ်ေွေ်ခွါမည့်

ဝင်ထရာေ်ခရီးစဉ်များတွင်ထအာေ်ြါလုြ်ငန်းရြ်(၃)ခုြါဝင်သည်(၁)

ထလယာဉ်ေံမှဝန်စည်စလှယ်များချပခင်း၊

(၂)

ထလယာဉ်နှင့် ဝန်စည်စလှယ်ေုတ်ထြးသည့်ထနရာအ ေားသယ်ြ့ပို ခင်း၊

(၃)

ဝန်စည်စလှယ်ေုတ်ထြးသည့်ယူနစ်ထြါ်သို့ဝန်စည်စလှယ်များတင်ထြးပခင်း၊

ထလထ ောင်းေုန်စည် ေိုင်တွယ်ပခင်းလုြ်ငန်း
ထလထ ောင်းေုန်စည် ေိုင်တွယ်ပခင်းလုြ်ငန်းသည် ထလထ ောင်းပဖင့်ြထ
ို့ ဆာင်ထသာ ေုန်စည်
များအတွေ် ေုန်ထလှာင်ရုံနှင့် အထောေ်အေူပြုြစ္စည်းများ စီစဉ်ထြးပခင်း၊ ၄င်းတို့အား
သွင်းေုတ်/သိုထလှာင်ပခင်း၊ လိအ
ု ြ်ထသာစာရွေ်စာတမ်းနှင့် အထောေ်ခွန်ဆိုင်ရာ ေိစ္စများ
ထဆာင်ရွေ်ထြးပခင်းစသည်တို့ေိုလုြ်ထဆာင်ထြးထသာဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းေိုဆိုသည်။
ထလယာဉ်ဆီပဖည့်တင်းထြးပခင်းလုြ်ငန်း
ထလယာဉ်ဆီပဖည့်တင်းထြးပခင်းလုြ်ငန်းသည်

ထလယာဉ်နှင့်

ထလဆိြ်ရှိယာဉ်များအတွေ်

ဆီသိုထလှာင်ေန်များစီမံခန့်ခွဲပခင်း၊လုြ်ငန်းလည်ြတ်ပခင်းနှင့် ဆီပဖည့်တင်းြစ္စည်းများပဖန့်ပဖူး
ပခင်းေိုဆိုသည်။
ထလဆိြ်လခုံ ခုံထရးဆိုငရ
် ာ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း
ထလဆိြ်လခုံ ခုံထရးဆိုင်ရာဝန်ထဆာင်မှုလြ
ု ်ငန်းတွင်ထအာေ်ြါလုြ်ငန်းရြ်များြါဝင်သည်-

ထလဆိြ်လခုံ ခုံထရးဆိုင်ရာအတိုင်ြင်ခံလုြ်ငန်း၊

-

ထလဆိြ်ဝင်ေွေ်ခွင့်ေိန်းချုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း၊

-

ထလဆိြ်၏ Landside နှင့် Airside တွင် လုခံ ခုံထရးအထစာင့်နှင့် လှည့်ေင်း
ထဆာင်ရွေ်မှုဆိုင်ရာလုြ်ငန်း၊

-

ထလဆိြ်၏စစ်ထဆးရှာထဖွထရးထနရာတွင် စစ်ထဆးရှာထဖွသည့်လုြ်ငန်း၊

-

ထလယာဉ်အား လုံခခုံထရးဆိုင်ရာ စစ်ထဆးရှာထဖွပခင်းနှင့် စစ်ထဆးပခင်းဆိုင်ရာ
လုြ်ငန်း၊

-

ထလယာဉ်တင်ေုန်စည်နှင့် ထချာစာစစ်ထဆးရှာထဖွသည့်လုြ်ငန်း၊

-

ထလဆိြ်ရှိထမာ်ထတာ်ယာဉ်ရြ်နားထနရာေိန်းချုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း၊

-

ထလထ ောင်းလုခံ ခုံထရးဆိုငရ
် ာ စေ်ြစ္စည်းေိရိယာများ ပြုပြင်ေိန်းသိမ်းပခင်း
လုြ်ငန်း၊

-

ထလထ ောင်းလုခံ ခုံထရးဆိုငရ
် ာထလ့ေျင့်သင်တန်းထြးပခင်းလုြ်ငန်းများ၊

-

ထလထ ောင်းလုခံ ခုံထရးအရည်အထသွး

ေိန်းချုြ်မဆ
ှု ိုငရ
် ာလုြ်ငန်းစဉ်များ

ထဆာင်ရွေ်မှုလုြ်ငန်း၊
ပြည်တွငး် ထလထ ောင်းြို့ထဆာင်ထရးလုြ်ငန်း
ပြည်တွငး် ထလထ ောင်းြို့ထဆာင်ထရးလုြ်ငန်းသည် ပမန်မာနိုငင
် ံ၏ နယ်နိမိတ််အတွင်း အခထ ေး
ထငွအတွေ်ပဖစ်ထစ၊ ငှားရမ်းမှုအတွေ်ပဖစ်ထစ၊ ခရီးသည်/ေုန်စည် သို့မဟုတ်ထချာစာများအား
ြိထ
ု့ ဆာင်ရန်ထလယာဉ်ပဖင့်ထဆာင်ရွေ်ထသာလုြ်ငန်းေိုဆိုသည်။
နိုင်ငတ
ံ ောထလထ ောင်းြို့ထဆာင်ထရးလုြ်ငန်း
နိုငင
် တ
ံ ောထလထ ောင်းြိထ
ု့ ဆာင်ထရးလုြ်ငန်းသည်

ပမန်မာနိုင်ငန
ံ ှင့်

အပခားနို်
ငငံတစ်နိုင်ငံ

အ ေား သို့မဟုတ် အပခားနိုငင
် ံများအ ေား အခထ ေးထငွအတွေ်ပဖစ်ထစ၊ ငှားရမ်းမှုအတွေ်
ပဖစ်ထစ၊

ခရီးသည်/ေုန်စည်

သို့မဟုတ်

ထဆာင်ရွေ်ထသာလုြ်ငန်းေိုဆိုသည်။

ထချာစာများအား

ြိထ
ု့ ဆာင်ရန်

ထလယာဉ်ပဖင့်

