
ပြည်ထောငစ်ုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငထံတာ် 

ပမန်မာနုိင်ငရံင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုထော်မရှင် 

အမိန့်ထ ော်ပငာစာအမှတ် ၁ /၂၀၂၃ 

၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တပိုတ့ွဲလ           ၁၁ ရက် 

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်) 

ဦးစားထြးပမှင့်တငမ်ည့်ရငး်နီှးပမှုြ်နံှမှုေဏ္ဍတိုးပမှင့်သတ်မှတ်ပြငး်  

(လျှြ်စစ်သုံးယာဉ်နှင့်ဆေ်စြ်လုြ်ငန်းများ) 

၁။ ပပည်ဖောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံဖတာ် ပမန်မာနုိင်ငံရင်းနီှးပမှုပ်နံှမှုဖကာ်မရှင်သည် ပမန်မာနုိင်ငံ 

ရငး်နှီးပမှုပ်နှံမှုဥပဖေ ပုေ်မ ၄၃ နှင့် ပုေမ် ၁၀၀ ပုေမ်ခွဲ(ခ)အရ အပ်နှင်းေားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို 

ကျင့်သံုး၍ ဦးစားဖပးပမှင့်တင်မည့်ရင်းနီှးပမှုပ်နံှမှုကဏ္ဍများအပေစ် လျှပ်စစ်သံုးယာဉ်နှင့် ဆက်စပ် 

လုပ်ငန်းများဆုိင်ရာ ရင်းနီှးပမှုပ်နံှမှုလုပ်ငန်းများကို ပပည်ဖောင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ အတည်ပပုချက်ပေင့် 

ဖအာက်ပါအတိုငး် သတ်မှတ်ဖ ကညာလိကု်သည် -  

စဉ် ေဏ္ဍ/လုြ်ငန်းအမျ ို းအစား 
Industrial 

Codes 

(က)  လျှြ်စစ်သံုးယာဉ်အမျ ိုးမျ ိုး တြ်ဆင်ပြင်း၊ ေုတ်လုြ်ပြင်းလုြ်ငန်းနှင့် ပြုပြင် 

ေိန်းသိမ်းပြင်းဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ  

 (၁) CKD ၊ SKD စနစ်ပေင့် HEV (Hybrid Electric Vehicle) 

ယာဉ်အမျ ို းမျ ို းတပ်ဆင်ပခင်းနှင့် ေုတ်လုပပ်ခင်းလုပ်ငန်း 

(လူစီးယာဉ်၊ ခရီးသည်တင်ယာဉ်၊ ကုန်တင်ယာဉ်၊ အပခား 

ယာဉ်များအပါအဝင်)  

ISIC 2910, 

2821, 3040 

 (၂) CKD ၊ SKD စနစ်ပေင့် PHEV (Plug-in Hybrid Electric 

Vehicle) ယာဉ်အမျ ိုးမျ ိုး တပ်ဆင်ပခင်းနှင့် ေုတ်လုပ်ပခင်း 

လုပ်ငန်း (လူစီးယာဉ်၊ ခရီးသည်တင်ယာဉ်၊ ကုန်တင်ယာဉ်၊ 

အပခားယာဉ်များအပါအဝင်) 

ISIC 2910, 

2821, 3040 

 (၃) 

 

CKD ၊ SKD စနစ်ပေင့် BEV (Battery Electric Vehicle) 

ယာဉ်အမျ ို းမျ ို း တပ်ဆင်ပခငး်နှင့် ေုတ်လုပ်ပခငး်လုပ်ငန်း 

(လူစီးယာဉ်၊ ခရီးသည်တင်ယာဉ်၊ ကုန်တင်ယာဉ်၊ အပခား 

ယာဉ်များ အပါအဝင်) 

ISIC 2910, 

2821, 3040 
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စဉ် ေဏ္ဍ/လုြ်ငန်းအမျ ို းအစား 
Industrial 

Codes 

 (၄) CKD ၊ SKD စနစ်ပေင့် FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) 
ယာဉ်အမျ ိုးမျ ိုး တပ်ဆင်ပခင်းနှင့် ေုတ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်း 
(လူစီးယာဉ်၊ ခရီးသည်တငယ်ာဉ်၊ ကုန်တင်ယာဉ်၊ အပခား 
ယာဉ်များအပါအဝင်) 

ISIC 2910, 
2821,3040 

 (၅) လျှပ်စစ်သံုးဖမာ်ဖတာ်ယာဉ်အမျ ိုးမျ ိုး၏ ကုိယ်ေည်အစိတ် 
အပုိငး်ေုတ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်း 

ISIC 2920 

 (၆) လျှပ်စစ်သံုးဖမာ်ဖတာ်ယာဉအ်မျ ို းမျ ို း၏ ဆက်စပ်ပစ္စည်း 
များနှင် ့စက်ပစ္စည်းကိရိယာ အစိတ်အပိုင်းများ ေုတ်လုပ် 
ပခငး်လုပ်ငန်း 

ISIC 2710, 
2740,2790, 

2930 

 (၇) လျှပ်စစ်သံုးဖမာ်ဖတာ်ယာဉ်အမျ ိုးမျ ိုး ပပ ပုပင်ေိန်းသိမ်းပခင်း 
ဝန်ဖဆာင်မှုလုပ်ငန်း 

ISIC 4520 

 (၈) CKD ၊ SKD စနစ်ပေင့် လျှပ်စစ်သံုးနှစ်ဘီးတပ်ယာဉ်အမျ ိုးမျ ိုး 
တပ်ဆင်ပခင်းနှင့် ေုတ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်း (ဖမာ်တာတပ် 

စက်ဘီး၊ မိုပက်ဆိုင်ကယ်၊ စကူတာဆိုင်ကယ်နှင့် နှစ်ဘီး 
တပဆုိ်င်ကယ်များ) 

ISIC 
3091,3092, 

3099 

 (၉) CKD ၊ SKD စနစ်ပေင့် လျှပ်စစ်သံုးသံုးဘီးတပ်ယာဉ်အမျ ိုးမျ ိုး 
တပ်ဆင်ပခင်းနှင့် ေုတ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်း (သံုးဘီး 
ဖမာ်ဖတာ်ဆုိင်ကယ်၊ လူစီးသံုးဘီးဖမာ်ဖတာ်ယာဉ်)  

ISIC 
3091,3092, 

3099 

 (၁၀) လျှပ်စစ်သံုး နှစ်ဘီးတပ်ယာဉ်၊ သံုးဘီးတပ်ယာဉ်အမျ ိုးမျ ိုး 
၏ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာအစိတ် 
အပုိင်းများ ေုတ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်း 

ISIC 309 

 

 (၁၁)                                     လုပ်ငန်း ISIC 3020 

 (၁၂)      -                                     လုပ်ငန်း    ISIC 3020 

 (၁၃)                                        လုပ်ငန်း 
(                             air -              
                              )  

ISIC 2819 

 (၁၄)                                           
                                           လုပ်ငန်း 

ISIC 2640 

 (၁၅)                                                     
                                                            

ISIC 2651 
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စဉ် ေဏ္ဍ/လုြ်ငန်းအမျ ို းအစား 
Industrial 

Codes 

                            လုပ်ငန်း 

 (၁၆)                                                       
                                                    
         

ISIC 2720 

(ခ)  ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးဖမဲစွမ်းအင်သံုး လျှြ်စစ်ဓာတ်အားေုတ်လုြ်၊ ပြန့်ပြူးပြင်း 
လုြ်ငန်းများ 

 (၁) သဘာဝဓာတ်ဖငွ့သုံး သ့ုိမဟုတ် ဇီဝဓာတ်ဖငွ့သံုး လျှပ်စစ် 
ဓာတ်အားေုတ်လုပ်ပခင်းနှင့် ပေန့်ပေူးပခင်းလုပ်ငန်း 

ISIC 351 

 (၂) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ေုတ်လုပ်ပခင်းနှင့် 
ပေန့်ပေူးပခငး်လုပ်ငန်း 

ISIC 3821 

 (၃) ဖပါင်းစပ်စွမ်းအင် (ဓာတ်ဖငွ့နှင့် အပူစွမ်းအင်) သံုး လျှပ်စစ် 
ဓာတ်အားေုတ်လုပ်ပခငး်နှင် ့ပေန့်ပေူးပခငး်လုပ်ငန်း 

ISIC 351 

 (၄)                                                  

                                      

ISIC 351 

(ဂ)  လျှြ်စစ်သံုးယာဉ်အတွေ် လျှြ်စစ်ဓာတ်အား ပြည့်သွင်း      
        ဝန်ထဆာငမ်ှုလုြ်ငန်းများ 

- 

(ဃ)                                                   
များ 

ISIC 2720 

(င)  လျှြ်စစ်သံုးယာဉ်အတွေ် ဘေ်ေရီ                
ဝန်ထဆာငမ်ှုလုြ်ငန်း     

- 

( )                                                        
             

ISIC 4922 

( )                                                        
                       

- 

( )  သိြ္ပံဆိုင်ရာသုထတသနြွံ့ဖြိုးတိုးတေ်မှုလုြ်ငန်းများ 

 (၁) လျှပ်စစ်သံုးယာဉ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆုိင်ရာ တီေွင်မှု 
နှင့် သုဖတသနလုပ်ငန်းများ 

ISIC 721, 722 

 (၂)                                              technical 
                                  

ISIC 712 
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စဉ် ေဏ္ဍ/လုြ်ငန်းအမျ ို းအစား 
Industrial 

Codes 

 (၃) လျှပ်စစ်သံုးယာဉ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆုိင်ရာနည်းပညာ 
အဖောက်အကူပပု                                    
လုပ်ငန်းများ  

ISIC 853 

ရှင်းလငး်ချက် (၁)။ အေက်ပါဇယားတွင်ပါရိှသည့် Industrial Code များသည် International 

Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), 

Rev.4 တွင်ပါရှိသည့် လုပ်ငန်းအမျ ို းအစားများကို  အကိးုအကားပပုနိုငရ်န် 

ရည်ရွယ်၍ ဖော်ပပေားပခင်းပေစ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်သံုးယာဉ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း 

များအတွက် UN Statistical Commission ၏ Industrial Code သီးပခား 

ေွကရ်ှိလာပါက ဖပပာငး်လဲဖော်ပပသွားမည်ပေစ်ပါသည်။  

၂။ အေက်ဖော်ပပပါ ဦးစားဖပးပမှင့တ်ငမ်ည့် ရငး်နှီးပမှုပ်နှံမှုကဏ္ဍများတွင် အကျုံးဝင်ဖသာ 

ရငး်နှီးပမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများသည် ပမန်မာနိုငင်ံရငး်နှီးပမှုပ်နှံမှုဥပဖေ ပုေ်မ ၇၇ ပုေမ်ခွဲ (က) အရ 

ရငး်နှီးပမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း တည်ဖောငမ်ှုကာလ (သ့ုိမဟုတ်) ရငး်နှီးပမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း ပပငဆ်င်မှုကာလ 

အတွင်း အမှန်တကယ်လုိအပ်၍ ပပည်ပမှတင်သွင်းဖသာ စက်ပစ္စည်းများ၊ အသံုးအဖဆာင်တန်ဆာ 

ပလာများ၊ စက်ကိရိယာအစိတ်အပိုင်းများ၊ စက်အရန်ပစ္စည်းများ၊ ပပည်တွင်း၌ ဝယ်ယူရရိှနိုင်ပခငး် 

မရိှဖသာ တည်ဖဆာက်ဖရးပစ္စညး်များ၊ လုပ်ငန်းသုးံပစ္စည်းများအဖပါ်တွင ် အဖကာက်ခွန်ပေစ်ဖစ၊ 

အပခားပပည်တွငး်အခွန်အဖကာက်များပေစ်ဖစ နှစ်မျ ို းလုံးကိုပေစ်ဖစ ကငး်လွတ်ခွင့ ် (သ့ုိမဟုတ်) 

သက်သာခွင့်များအတွက်လည်းဖကာငး်၊ ပမန်မာနိုငင်ရံငး်နှီးပမှုပ်နှံမှုဥပဖေ ပုေမ် ၇၅ ပုေမ်ခွဲ (ဂ) 

နှင့အ်ညီ ဝငဖ်ငခွွန်ကင်းလွတ်ခွင့ ် ခံစားနိုင်ရန်အတွက်လည်းဖကာငး် ပမန်မာနိုင်ငရံငး်နှီးပမှုပ်နှံမှု 

ဖကာ်မရှင်သ့ုိ ဖလျှာက်ေားနိုင်ပါသည်။    

 

 

 

ေုတိယဗုိလ်ချုပ်ကကီးမုိးပမင့်ေွန်း 

               ဥက္ကဋ္ဌ 

 

စာအမှတ်၊ မရက-၆/  ၁/  ၂၀၂၃      ( ၀၀၀၇ ) 

ရက်စွဲ     ၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက် 

ပြန့်ထဝပြငး် 

နိုငင်ဖံတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ဖရးဖကာငစ်ီရုံး 
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ပပည်ဖောငစ်ုတရားလွှတ်ဖတာ်ချုပ် 

ပပည်ဖောငစ်ုဝန်ကကီးဌာနအားလုံး 

ပပည်ဖောငစ်ုစာရငး်စစ်ချုပ်ရုံး 

ပမန်မာနိုင်ငဖံတာ်ဗဟိုဘဏ် 

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ေျက်ဖရးဖကာ်မရှငရ်ုံး 

ပမန်မာနိုင်ငရံငး်နှီးပမှုပ်နှံမှုဖကာ်မရှင်အေဲွ့ဝငမ်ျားအားလုးံ 

ဖနပပည်ဖတာ်ဖကာငစ်ီ 

တိုင်းဖေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်အစိုးရအေွဲ့ (အားလုးံ) 

ညွှန် ကားဖရးမှူးချုပ်            ပမန်မာနိုင်ငပံပန်တမ်းတွင် ေည့်သွငး် 

ပုံနှိပ်ဖရးနှင့်ေတု်ဖဝဖရး  စီးဌာန         ဖ ကညာဖပးပါရန် 

ရုံးလက်ခံ 

ဖမျှာစာတွဲ 

အမိန့်အရ 

 

                          (သန့်စင်လွင်) 

                          အတွင်းဖရးမှူး 


