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ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္နမ်္ောန ုင်ငထံတော်အစ ုိုးရ 

The Government of the Republic of the Union of Myanmar 

အခွန် မ္်ိုးမ္ှတ်ြံတုင်အမ္ှတ် ထလ ောက်လ ောြံစု ံ

Application For Business Taxpayer Registration Form 
(အခွန်ထမ််းအ ်းလ  ်းအသ  ်းပ ြုရန်ပြစ်သည်။ လ  ်ငန််းရငှ် သ  ို့မဟ တ ် ဤ   စ တငွ် လကမ်ှတရ်ရ်းထ  ်းရန် တ ဝန်အ ်နှင််းပခင််းခ ရသည ် 
  ဂ္ ြုလ်က ဤ   စ က   ပြည ်စွက်တင်သွင််းရမည်။) 
(To be used by all entities and sole traders. This form must be filed by the owner of the business or an officer 
authorized by the business to sign this form.) 

၁။ တရောိုးဝင်မ္ှတြ်ံုတင် ောိုးသည ်အမ္ည် (ပမ္န်မ္ော)  

1. Legally registered name (English)  

၂။ အဓ ကလုြ်ငန်ိုးအမ္   ိုးအစောိုး(ပမ္န်မ္ော)  

2. Type of main Business (English)  

၃။ အခွန် မ္်ိုးအမ္   ိုးအစောိုး(အမ္ှန်ပခစ်ရန်) 

 (က မပဏီြွ ွဲ့စည််းပခင််း၊ အစ စ ်သရ  တူညီမှု၊ 

သင််းြွ ွဲ့စည််းမျဉ််းနှင်  သင််းြွ ွဲ့မှတတ်မ််းသ  ို့မ ဟ တ ်

ြွ ွဲ့စည််း   အရပခခ စည််းမျဉ််း၊ ယ  ကကည်မှုကတ  

စ ချြု  ်သ  ို့မဟ တ ်ကယ်ွလွန်ပခင််းဆ  င်ရ  စ ရွက ်

စ တမ််းစသည ် လ  ်ငန််းနှင ် သက်ဆ  င်ရသ  

အရထ က်အထ ်းမ တတူ မှန်မျ ်း၊ MIC/SEZ ၏ 

ခွင ်ပ ြုမ နိ်ု့ပြင ် ရဆ င်ရွက်ပခင််းပြစ် ါက MIC/ 

SEZ ခွင ်ပ ြုမ နိ်ု့အရထ က်အထ ်း (မ တတူ )မျ ်း 

 ူ်းတွ တင်ပ ရန်) 

3. Type of Assessee (tick box) 
(Attach certified copy of document 
establishing entity, such as certificate of 
incorporation, partnership agreement, 
memorandum and article or constitution, 
trust deed, or death certificate, if it made 
under MIC/ SEZ permit, attach copies of 
applicable MIC/ SEZ permit.) 

 တစ်ဦ်းတည််း   င်လ  ်ငန််း (Sole proprietor) 

 အြွ ွဲ့အစည််း (Association) 

   Myanmar Company (Private) 

   Myanmar Company (Public) 

 က မပဏီ  Foreign Company 

   Joint Venture (JV) 

   Partnership 

   Foreign Branch Company 

 ပ ည် ရနန  င်င ပခ ်းသ ်း (Non-resident Foreigner) 

 သမဝါယမ (Co-operative) 

 န  င်င    င်စီ်း ွ ်းရရ်းအြွ ွဲ့အစည််း (State Economic Enterprise) 

 အစ  ်းရမဟ တသ်ည ်အြွ ွဲ့အစည််း/ က သ  လ်ရရ်းအြွ ွဲ့အစည််း(NGO/Charity) 

 ရန်   ရငွ (Trust) 

 ကွယ်လွန်သူ၏အ မ်ခခ ရပမ (Deceased’s estate) 

 အပခ ်း (အရသ်းစ တရ်ြ ်ပ ရန်) 

 Other (Specify) __________ 

၄။ လုြ်ငန်ိုးသထကေတ (ညွှန်ကက ်းချက်က  ကကည ်ရန်) 

4. Industry code (see instructions) 

 

၅။ မ္ှတြ်ံုတင်အမ္ှတ်နှင ် ရက်စွွဲ  

(သက်ဆ  င်ရ ဌ နမျ ်းက ထ တရ် ်းသည ် 
မှတ ်  တင်အမှတ်) 

5. Registration number and date 
(Registration number issued by DICA or relevant 
department) 

 

၆။ လုြ်ငန်ိုးစတင်သည ်ထနေ့ရက် 

6. Date of commencement of operation 

 

 

၇။ လုြ်ငန်ိုးနှင ်ဆက်သွယ်ရန် အထသိုးစ တ် အခ က်အလက်မ္ ောိုး 

7. Business contact details 

 တခ(ဝင)-၀၁-၀၁ 
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၇(က) ။ ဆက်သွယ်ရန်လ  ်ငန််းလ  ်စ  

7(a). Business contact address 

အ မ်အမှတ်  

House no. 

 

လမ််း 

 Street 

 

ရ ်ကွက်  

Quarter 

 

မမ ြုွဲ့နယ်  

Township 

 

ပ ည်နယ်/ တ  င််းရေသကကီ်း  

State / Region 

 

၇( ခ)။ ဆက်သွယ်ရန်ရ  ်းြ န််းန  ါတ် 

7(b). Office Contact Phone number 

 

၇(ဂ)။ ြက်စ်န  ါတ် 

7(c). Fax number 

 

၇(ဃ)။ ဆက်သွယ်ရန်အီ်းရမ်းလ်လ  ်စ  

7(d). Contact email address 

 

၇(င)။ ဝက် ်ဆ  က်လ  ်စ  

7(e). Website address 

 

၈။ လုြ်ငန်ိုးခွွဲဆ ုင်ရော 
အထသိုးစ တအ်ခ က်အလက်မ္ ောိုး 

 ပမန်မ န  င်င အတွင််း၌ပြစ်ရစ၊ န  င်င ပ င် ၌ပြစ်ရစ 
လ  ်ငန််းခွ မျ ်းရှ  ါကပြည ်သွင််းရန် 

 (လ  ်ငန််းခွ  ၂ ခ ထက်   မ   ါက သီ်းပခ ်းစ ရင််းပြင  ်
 ူ်းတွ တင်ပ ရန်) 

8. Business details – if the company owns 
any branches inside and outside of 
Myanmar 
(Attach list if more than two branches) 

လုြ်ငန်ိုးခွွဲအမ္ှတ်-၁ 

Branch no. 1 

လုြ်ငန်ိုးခွွဲအမ္ှတ်-၂ 

Branch no. 2 

၈(က)။ လ  ်ငန််းခွ အမည ်

8(a). Branch name 

  

၈(ခ)။ လ  ်ငန််းခွ လ  ်စ  

8(b). Branch address 

အ မ်အမှတ ်

House no. 

  

လမ််း 

Street 

  

ရ ်ကွက ်

Quarter 

  

မမ ြုွဲ့နယ် 

Township 

  

ပ ည်နယ်/တ  င််းရေသကကီ်း 

State/Region 
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၈(ဂ)။ လ  ်ငန််းခွ စတင်ြွင ်လှစ်သည ်ရနို့ရက် 

8(c). Date branch opened 

  

၉။ အခွန် မ္်ိုးသည် ပြည်ြထနန ုင်ငံပခောိုးသောိုး 
ပြစ်ြါက ထန  ုင်သည ်န ုင်ငံက ု ထြော်ပြရန် 

9. If you are a non-resident foreigner, 
indicate your country of residency 

 

၁၀။ လုြ်ငန်ိုးရှင်နှင ်ဆက်သွယ်ရန် အထသိုးစ တအ်ခ က်အလက်မ္ ောိုး (တစ်ဦိုးတည်ိုးြ ုင်လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးအတွက်သော) 

10. Owner of business contact details (sole proprietors only) 

၁၀(က)။အမည ်

10(a). Name  

 

၁၀(ခ)။ န  င်င သ ်းစ စစ်ရရ်းကတ်ပ  ်းအမှတ ်

10(b). National Identification Card (NIC) 
number 

 

၁၀(ဂ)။ ဆက်သွယ်ရန်လ  ်စ  

10(c). Home/Business address 

အ မ်အမှတ ်

House no. 

 

လမ််း 

Street 

 

ရ ်ကွက ်

Quarter 

 

မမ ြုွဲ့နယ် 

Township 

 

ပ ည်နယ်/တ  င််းရေသကကီ်း 

State/Region 

 

၁၀(ဃ)။ဆက်သွယ်ရန်ြ န််းန  ါတ် 

10(d). Business phone number 

 

၁၀(င)။ လက်က  င်ြ န််းန  ါတ ်

10(e). Mobile phone number 

 

၁၀(စ)။ ြက်စ်န  ါတ် 

10(f). Fax number 

 

၁၀(ဆ)။ဆက်သွယ်ရန်အီ်းရမ်းလ်လ  ်စ  

10(g). Contact email address 

 

၁၁။ အခွန်စောရင်ိုးက ုင် သ ုေ့မ္ဟုတ် အခွန်ဆ ုင်ရောအတ ငု်ြင်ခ၏ံအထသိုးစ တအ်ခ က်အလက်မ္ ောိုး 

11. Tax accountant or tax advisor details 

၁၁(က)။အမည ်

11(a). Name 

 

၁၁(ခ)။ အခွန်ထမ််းမှတ ်  တင်အမှတ ်

11(b). Taxpayer identification number (TIN) 

 

၁၁(ဂ)။ လ  ်ငန််းလ  ်စ  အ မ်အမှတ ်
House no. 
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11(c). Business address လမ််း 
Street 

 

ရ ်ကွက ်

Quarter 

 

မမ ြုွဲ့နယ် 

Township 

 

ပ ည်နယ်/တ  င််းရေသကကီ်း 

State/Region 

 

၁၁(ဃ)။ရ  ်းြ န််းန  ါတ ်

11(d). Office phone number 

 

၁၁(င)။ လက်က  င်ြ န််းန  ါတ ်

11(e). Mobile phone number 

 

၁၁(စ)။ ြက်စ်န  ါတ် 

11(f). Fax number 

 

၁၁(ဆ) ။ဆက်သွယ်ရန်အီ်းရမ်းလ်လ  ်စ  

11(g). Contact email address 

 

၁၂။ တရောိုးဝင်က ုယ်စောိုးလှယ် သ ုေ့မ္ဟုတ် က ုယ်စောိုးပြ သူ - ဤ  ဂ္ ြုလ်သည် အမှတစ်ဉ် ၁၁  ါ   ဂ္ ြုလ်နှင ် အတူတူပြစ်လျှင် 
အမှတစ်ဉ် ၁၂ အ ်း ရကျ ၍် ရလ်းရထ င ်ကွက်တငွ ်အမှန်ပခစ် ါ။ 

12. Authorized agent or representative. If this is the same person listed on line 11, tick this box and skip the 
rest of line 12  .................................................................................................................................   

၁၂(က)။ အမည ်

12(a). Name 

 

၁၂(ခ)။ အခွန်ထမ််းမှတ ်  တင်အမှတ ်

12(b). Taxpayer identification number (TIN) 

 

၁၂(ဂ)။ လ  ်ငန််းလ  ်စ  

12(c). Business address 

အ မ်အမှတ ်

House no. 

 

လမ််း 

Street 

 

ရ ်ကွက ်

Quarter 

 

မမ ြုွဲ့နယ် 

Township 

 

ပ ည်နယ်/တ  င််းရေသကကီ်း 

State/ Region 

 

၁၂(ဃ)။  ရ  ်းြ န််းန  ါတ် 

12(d). Office phone number 

 

 

၁၂(င)။ လက်က  င်ြ န််းန  ါတ ်

12(e). Mobile phone number 
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၁၂(စ)။ ြက်စ်န  ါတ် 

12(f). Fax number 

 

၁၂(ဆ)။ ဆက်သွယ်ရန်အီ်းရမ်းလ်လ  ်စ  

12(g). Contact email address 

 

၁၃။ ဘဏ်စောရင်ိုးဆ ုင်ရော အထသိုးစ တ် 
အခ က်အလက်မ္ ောိုး (စ ရင််း ၂ ခ ထက် 
   မ   ါက သီ်းပခ ်းစ ပြင ်  ်ူးတွ တင်ပ ရန်) 

13. Bank account details 
(Attach list if more than two accounts): 

ြ မ္စောရင်ိုး 

First Account 

ဒုတ ယစောရင်ိုး 

Second Account 

၁၃(က)။  ဏ်အမည ်

13(a). Name of bank 

 

  

၁၃(ခ)။  ဏ်စ ရင််းအမှတ်  

13(b). Bank account number  

  

၁၄။ ဘဏ္ဍောထရိုးဆ ုင်ရောအထသိုးစ တအ်ခ က်အလက်မ္ ောိုး (တစ်ဦိုးတည်ိုးြ ုင်လုြ်ငန်ိုးပြစ်ြါက အမ္ှတစ်ဉ် ၁၄(က) နှင  ်၁၄(ခ) တ ေု့က ု 
ပြည ်သွင်ိုးရန်မ္လ ုြါ။) 

14. Company financial details (skip lines 14a and 14b if you are a sole proprietor) 

 

 

၁၄(က)။ ခွင ်ပ ြုမ-တည်ရင််းနီှ်းရင ွ

(ရှယ်ယ အရရအတွက်/ ရှယ်ယ တန်ြ  ်း) 

14(a). Authorized capital  
(Number of shares x value of shares) 
 

Number of shares 

ရှယ်ယ အရရအတွက် 

Value of shares 

ရှယ်ယ တန်ြ  ်း 

  

၁၄(ခ)။ ထည ်ဝင်မ ီ်းမ-တည်ရင််းနီှ်းရင ွ

(ရှယ်ယ အရရအတွက်/ ရှယ်ယ တန်ြ  ်း) 

14(b). Paid up Capital  
(Number of shares x value of shares) 
 

  

၁၄(ဂ)။ လက်ရှ ခနိ်ု့ထ ်းသည ် အလ  ်သမ ်း ဦ်းရရ 

14(c). Current number of employees 
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အခွန် မ္်ိုး သ ုေ့မ္ဟုတ် က ုယ်စောိုးပြ သူ သ ုေ့မ္ဟုတ် က ုယ်စောိုးလှယ်၏ ကတ ခံဝန်ခ က် 

Declaration of Taxpayer or Representative or Agent 

ဤ   စ တငွ် ရြ ်ပ ခ  သည ်အချကအ်လက်မျ ်းသည် မ မ သ ရှ ယ  ကကည်သမျှ မှန်ကန်ပ ည ်စ  ရကက င််း ဝန်ခ ကတ ပ ြုအ  ်ါသည်။ 
အချက်အလက်မျ ်းက   မ ှ်းယွင််းစွ  သ  ို့မဟ တ ်လွ မှ ်းစွ ရြ ်ပ  ါက တရ ်းစွ ဆ  ပခင််း ခ ရမည်က   သ ရှ န ်းလည် ါသည်။ 

I declare that the information given on this form is correct and complete to the best of my knowledge and belief. 
I understand that false or misleading information may result in prosecution. 

ထ  ်းမမ လက်မှတ် 

Signature 

 ရက်စွ (ရက်/လ/နှစ်) 

Date (DD/ MM/ YYYY) 

 

ဤ   စ က     ဂ္ ြုလ်စ က  ယ်စ ်း သ  ို့မဟ တ ်
အစ  ်းရအြွ ွဲ့အစည််းက  ယ်စ ်း သ  ို့မဟ တ ်
တရ ်းဝင်တ ဝန်ယူ မရပြရှင််းန  င်ရသ သူ 
က  ယ်စ ်းလက်မှတရ်ရ်းထ  ်းသူပြစ် ါက 
အမည် အပ ည ်အစ  က   ပြည ်သွင််းရန်။ 

If you are signing this form on behalf 
of an association of persons, a 
Government Organization, or a legally 
incapacitated person, print your full 
name. 

 ရ ထူ်းအဆင  ်

Your title 
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အထ ွထ ွည န်ကကောိုးခ က်မ္ ောိုး (General Instructions) 

 

 

ပမန်မ န  င်င အတွင််း စီ်း  ွ်းရရ်းလ  ်ငန််းလ  ်က  င်သည ် တစ်ဦ်းချင််း  ဂ္ ြုလ် သ  ို့မဟ တ် အြွ ွဲ့အစည််းမျ ်းအရနပြင ် အခွန်ထမ််းမှတ ်  တင ်

အမှတရ်ယူရန် ဤ   စ က   ပမန်မ -အဂဂလ  ် နှစ်  သ ပြင ် တင်သွင််းရမည်။ 

Every individual or entity engaged in a business within Myanmar must file this form in both English and Myanmar 

to obtain a taxpayer identification number (TIN). 

 

 

ဤ   စ အ ်း လ  င်န််းမစတင်မီ တစ်လအတွင််း ကက ြုတင၍် တင်သွင််းရမည်။  

You must file this form no later one month before the date you commence operation.  

 

 

ဤ   စ အ ်း အခွန်ထမ််းဝန်ရဆ င်မှုဗဟ  အြွ ွဲ့  (CTPSU) သ  ို့ တင်သွင််းရမည်။ 

You must file this form with the Centralized Taxpayer Service Unit(CTPSU) whichever applies. 

အထသိုးစ တ်လ ုက်နာထဆောင်ရွက်ရန်အခ က်မ္ ောိုး Specific Instructions 

အမ္ှတစ်ဉ် ၁ Item no. 1  

 တရ ်းဝင် မှတ ်  တင်ထ ်းသည်  လ  ်ငန််း/ က မပဏီ/ အြွ ွဲ့အစည််းအမည်က   ပမန်မ / English လ   ပြည် သွင််းရန်ပြစ် ါသည်။ 

 There is need to enter the leagelly registered name with  Myanmar/ English. 

အမ္ှတစ်ဉ် ၂ Item no. 2 

 အဓ ကလ  ်ငန််း အမျ  ြု်းအစ ်း တစ်မျ  ြု်းတည််းက  သ  ပြည် သွင််းရန်ပြစ် ါသည်။ လ  င်န််း ၂ခ  (သ  ို့) ၂ခ ထက် 

   မ  လ  ်က  င်ရန ါကလည််း အဓ ကလ  ်ငန််းအမျ  ြု်းအစ ်းက  သ  ပြည် သွင််းရန်ပြစ် ါသည်။ အဓ ကလ  ်ငန််းအမျ  ြု်းအစ ်းက   

ရအ က်တငွ်ရြ ်ပ ထ ်းသည်  လ  ်ငန််းအမျ  ြု်းအစ ်းနှင်  လ  ်ငန််းသရကဂတအမှတစ်ဉ်ဇယ ်းတွင် ကကည် ရှုွဲ့ရမည်ပြစ်မ ီ်း 

မ မ လ  ်ငန််းနှင် သက်ဆ  င်သည်  လ  ်ငန််း အမျ  ြု်းအစ ်းက   ပမန်မ /Englishလ   ပြည် သွင််းရန်ပြစ် ါသည်။ 

 There is need to enter the type of main business only. If there are also two or more businesses, please to 

enter the type of main business only.Please see the type of main business in the list below that describes 

the main business and industry code, and enter that type with Myanmar/ English. 

အမ္ှတစ်ဉ် ၃ Item no. 3 

 သက်ဆ  င်ရ အခွန်ထမ််းအမျ  ြု်းအစ ်းအကွက်   တွင ်အမှတပ်ခစ်ရမည်ပြစ်မ ီ်း အကယ်၍ က မပဏီဟူသည် အကွက်   တွင် 

အမှတ် ပခစ် ါက မ မ လ  ်ငန််းနှင် သက်ဆ  င်ရသ အကကွ်    တွင် ထ ်မ အမှတပ်ခစ်ရ ်းရန်ပြစ် ါသည်။ Representative 

ပြစ် ါက အပခ ်းဟ ရြ ်ပ ထ ်းသည် အကွက ်    တွငလ်ည််း အမှတပ်ခစ်ရန်ပြစ် ါသည်။ သက်ဆ  င်ရ ၏ အရထ က်အထ ်း 

မ တတူ မျ ်းက  လည််း တစ် ါတည််း  ူ်းတွ  တင်ပ ရမည်ပြစ် ါသည်။ 

 You need to tick the relevant type of assessee. If you tick the Company, you also need to tick the relevant 

box and tick the Others(specify) if you are representative. And also Attach the other documentations that 

allows you. 

 

 

ြံုစံတင်သွင်ိုးရမ္ည ်အခ  န် ( When to File ) 

 

ြံုစံတင်သွင်ိုးရမ္ည ်ထနရော ( Where to File ) 

 

ြံုစံတင်သွင်ိုးရမ္ည ်သူမ္ ောိုး ( Who Must File ) 
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အမ္ှတစ်ဉ် ၄ Item no.4 

 ရအ က်တငွ်ရြ ်ပ ထ ်းသည  ် လ  ်ငန််းသရကဂတအမှတစ်ဉ်ဇယ ်းမှ အဓ ကလ  င်န််းအမျ  ြု်းအစ ်းနှင ် တ်သက်သည ် 

ဂဏန််းရလ်းခ  ါ သရကဂတက  သ  ပြည ်သွင််းရမည်ပြစ် ါသည်။(ဥ မ -အမှတစ်ဉ်(၂)တွင် အပခ ်းက န််းရကက င််းပြင်  

ခရီ်းသည်    ို့ရဆ င်ပခင််း လ  ်ငန််းက   ရြ ်ပ ခ   ါက ဤအမှတစ်ဉ်တငွ် 4922 က   ပြည် သွင််းရ ်းရမည်ပြစ်သည။်)  

 Enter the 4-digit industry code from the list below that describes your main business.(For example- If you 

entered the other passenger land transport in item no.2, enter code 4922 in this item. 

Code Description 

01 
Crop and animal production, hunting and related service activities 
သ ိုးနံှစ ုက်ြ   ိုးထရိုး၊တ ရ စဆောန်ထမ္ွိုးပမ္ြူထရိုး၊အမ္ွဲလ ုက်ပခင်ိုးနှင ်ဆက်နွယ်ထသော ဝန်ထဆောငမ်္ှုလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

0111 
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds 
(ဆန်စ ါ်းမှအ )နှ စ ်းသီ်းနှ မျ ်း၊  အမျ  ြု်းမျ  ြု်းနှင ်ဆီထွကသီ််းနှ မျ ်းစ  က် ျ  ြု်းပခင််း 

0112 Growing of rice ဆန်စ ါ်းစ  က် ျ  ြု်းပခင််း 

0113 
Growing of vegetables and melons, roots and tubers 
ဟင််းသီ်းဟင််းရွက်နှင ်ြရ ၊ သခွ ်းအ  ်စ ဝင်အ င်မျ ်း၊ အပမစ်မျ ်းနှင ်ဥပမစ်မျ ်းစ  က် ျ  ြု်းပခင််း 

0114 Growing of sugar cane - ကက စ  က် ျ  ြု်းပခင််း  

0115 Growing of tobacco - ရဆ်းရကွ်ကကီ်းစ  က် ျ  ြု်းပခင််း  

0116 Growing of fiber crops - အမျှင် ါရသ သီ်းနှ မျ ်းစ  က် ျ  ြု်းပခင််း  

0119 Growing of other non-perennial crops - အပခ ်းနှစ်ရှည် င်မဟ တသ်ည ်သီ်းနှ မျ ်းစ  က ်ျ  ြု်းပခင််း  

0121 Growing of grapes - စ ျစ်စ  က် ျ  ြု်းပခင််း  

0122 Growing of tropical and subtropical fruits - အ  ူ  င််းနှင ်အ  ူ  င််းတဝက်သီ်း င်မျ ်းစ  က် ျ  ြု်းပခင််း  

0123 Growing of citrus fruits - ရရ ှက်၊ သ   ရ နွယ်ဝင်သီ်း င်မျ ်းစ  က် ျ  ြု်းပခင််း  

0124 Growing of pome fruits and stone fruits -  န််းသီ်း၊ သစ်ရတ ်သီ်းနွယ်ဝင်သီ်းမျ ်းစ  က ်ျ  ြု်းပခင််း  

0125 
Growing of other tree and bush fruits and nuts 
အပခ ်းအ င်နှင ်ခခ ြုနွယ်ဝင်သီ်း င်မျ ်း၊ အရစ အဆ ရသည ်အ ငမ်ျ ်းစ  က် ျ  ြု်းပခင််း 

0126 Growing of oleaginous fruits - ဆီထွက်သီ်း င်မျ ်းစ  က် ျ  ြု်းပခင််း  

0127 Growing of beverage crops - အရြျ ်ရမက သီ်းနှ မျ ်းစ  က် ျ  ြု်းပခင််း  

0128 
Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops 
ဟင််းခတ်၊ အရမွှ်းအကက ြုင၊် ရဆ်းဝါ်းဆ  ငရ် သီ်းနွ မျ ်းစ  က် ျ  ြု်းပခင််း 

0129 Growing of other perennial crops - အပခ ်းနှစ်ရှည ်င်သီ်းနှ မျ ်းစ  က် ျ  ြု်းပခင််း  
0130 Plant propagation - အ င်မျ  ြု်း ွ ်းပခင််း  

0141 Raising of cattle and buffaloes - က  ၊ နွ ်းမျ ်း ရမွ်းပမူပခင််း  

0142 Raising of horses and other equines - ပမင််းမျ ်းနှင ပ်မင််းမျ  ြု်းနွယ်ဝင်မျ ်းရမ်ွးပမူပခင််း  

0143 Raising of camels and camelids - က လ ်းအ တနှ်င ဆ် တမ်ျ ်းရမွ်းပမူပခင််း  

0144 Raising of sheep and goats - သ  ်းမျ ်းနှင ်ဆ တမ်ျ ်းရမွ်းပမူပခင််း  

0145 Raising of swine/pigs - ဝက်အမျ  ြု်းမျ  ြု်းရမ်ွးပမူပခင််း  

0146 Raising of poultry - ကကက်  အမျ  ြု်းမျ  ြု်းရမ်ွးပမူပခင််း  

0149 Raising of other animals - အပခ ်းတ ရ စဆ န်မျ ်းရမွ်းပမူပခင််း  

0150 Mixed farming - စ  က် ျ  ြု်းရရ်းနှင ်ရမွ်းပမူရရ်းတွ ြက်လ  ်က  င်ပခင််း  

0161 Support activities for crop production - သီ်းနှ ထ တလ်  ်မှုအတွက်အရထ က်အကူပ ြုလ  ်ငန််းမျ ်း  

0162 Support activities for animal production - တ ရ စဆ န်ထ တလ်  ်မှုအတွက်အရထ က်အကူပ ြုလ  င်န််းမျ ်း  

0163 Post-harvest crop activities - ရ တ်သ မ််းချ  န်လွန်သီ်းနှ ဆ  င်ရ လ  ်ငန််းမျ ်း  

0164 Seed processing for propagation - အ င်မျ  ြု်း  ွ်းပခင််းအတွက်မျ  ြု်းရစ က  ပ ြုပ င်ထ တလ်  ်ပခင််း  

0170 
Hunting, trapping and related service activities 
အမ လ  က်ပခင််း၊ ရထ င်ရချ ကဆ်င်ြမ််းပခင််းနှင ်အပခ ်းဆက်စ ်ဝန်ရဆ င်မှုလ  င်န််းမျ ်း 
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02 
Forestry and logging  
သစ်ထတောလုြ်ငန်ိုးနှင ် သစ် ုတလု်ြ်ပခင်ိုး  

0210 
Silviculture and other forestry activities 
သစ်ရတ မျ ်းစ  က် ျ  ြု်းထ န််းသ မ််းထ တလ်  ်ပခင််း(Silviculture) အ ါအဝင်အပခ ်းသစ်ရတ လ  ်ငန််းမျ ်း 

0220 Logging - သစ်ထ တလ်  ်ပခင််း  

0230 Gathering of non-wood forest products - သစ်မဟ တရ်သ အပခ ်းသစ်ရတ ထွက် စစည််းမျ ်းရယူပခင််း  

0240 Support services to forestry - သစ်ရတ လ  ်ငန််းနှင ်ရရသတတ ဝါရမွ်းပမူရရ်း  

03 Fishing and aquaculture - ငါိုးြမ္်ိုးလုြ်ငန်ိုးနှင ်ထရသတတဝါထမ္ွိုးပမ္ြူထရိုး  

0311 Marine fishing - ရရငန်ငါ်းြမ််းပခင််း  

0312 Freshwater fishing - ရရချ  ြုငါ်းြမ််းပခင််း  

0321 Marine aquaculture - ရရငန်ရရသတတဝါရမ်ွးပမူရရ်း  

0322 Freshwater aquaculture - ရရချ  ြုရရသတတဝါရမ်ွးပမူရရ်း  

05 Mining of coal and lignite - ထက ောက်မ္ ိုးထသွိုးနှင ်ထက ောက်မ္ ိုးထသွိုးည  /နုတိူုးထြော်ပခင်ိုး 

0510 Mining of hard coal - ရကျ က်မီ်းရသွ်းရင ်တ်ူးရြ ်ပခင််း 

0520 Mining of lignite - ရကျ က်မီ်းရသွ်းည ြု/ န တ်ူးရြ ်ပခင််း 

06 Extraction of crude petroleum and natural gas - ထရနံစ မ္်ိုးနှင ်သဘောဝဓောတ်ထငွွေ့ ုတယူ်ပခင်ိုး 

0610 Extraction of crude petroleum - ရရန စ မ််းထ တယူ်ပခင််း 

0620 Extraction of natural gas - သ  ဝဓ တ်ရငွွဲ့ထ တယူ်ပခင််း 

07 Mining of metal ores - သတတ ရ ုင်ိုးမ္ ောိုးတူိုးထြော်ပခင်ိုး 

0710 Mining of iron ores - သ ရ  င််းတူ်းရြ ်ပခင််း 

0721 Mining of uranium and thorium ores - ယူရရနီယမ််းနှင ်သ  ရီယမ်သတတြုရ  င််းတူ်းရြ ်ပခင််း 

0729 Mining of other non-ferrous metal ores - အပခ ်းရသ သ မဟ တရ်သ သတတြုရ  င််းတ်ူးရြ ်ပခင််း 

08 Other mining and quarrying - အပခောိုးထသောသတတ တူိုးထြော်ပခင်ိုးနှင ်ထက ောက်တိူုးထြော်ပခင်ိုး 

0810 Quarrying of stone, sand and clay - ရကျ က်၊သ နှင ်ရ  ွဲ့တ်ူးရြ ်ပခင််း 

0891 Mining of chemical and fertilizer minerals - ဓ တ ရဗေနှင ်ဓ တ်ရပမကသဇ ဆ  င်ရ သယ ဇ တမျ ်းတူ်းရြ ်ပခင််း 

0892 Extraction of peat - ရပမရဆ်ွးထ တယူ်ပခင််း 

0893 Extraction of salt - ဆ ်းထ တယူ်ပခင််း 

0899 Other mining and quarrying N.E.C. - (အပခ ်းရနရ တွင်ရြ ်ပ ထ ်းပခင််းမရှ သည ်)တွင််းထွက်တ်ူးရြ ်ပခင််းအမျ  ြု်းမျ  ြု်း 

09 Mining support service activities - တွင်ိုး ွက်တိူုးထြော်ပခင်ိုးအထ ောက်အကူပြ ဝန်ထဆောင်မ္ှုလုြင်န်ိုးမ္ ောိုး 

0910 
Support activities for petroleum and natural gas extraction 
ရရန စ မ််းနှင ်သ  ဝဓ တ်ရငွွဲ့ထ တယူ်ပခင််းအတွက်အရထ က်အကူပ ြုလ  ်ငန််းမျ ်း 

0990 
Support activities for other mining and quarrying 
အပခ ်းတွင််းထွက်တ်ူးရြ ်ပခင််းအတွကအ်ရထ က်အကပူ ြုလ  ်ငန််းမျ ်း 

10 Manufacture of food products - စောိုးထသောကက်ုန် ုတလု်ြ်ပခင်ိုး 

1010 Processing and preserving of meat - အသ ်းမျ ်းပ ြုပ င်ထ တလ်  ်ပခင််းနှင ်တ ရညှ်ခ ရအ င်ပ ြုလ  ်ပခင််း 

1020 
Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs 
ငါ်း၊အခွ မ ရရသတတဝါမျ ်းနှင ်ခရ ကမ မျ ်းပ ြုပ င်ထ တလ်  ်ပခင််းနှင ်တ ရှည်ခ ရအ င်ပ ြုလ  ်ပခင််း 

1030 
Processing and preserving of fruit and vegetables  
သစ်သီ်းနှင ်ဟင််းသီ်းဟင််းရွကမ်ျ ်းပ ြုပ င်ထ တလ်  ်ပခင််းနှင ်တ ရှည်ခ ရအ င်ပ ြုလ  ်ပခင််း 

1040 
Manufacture of vegetable and animal oils and fats 
ဟင််းသီ်းဟင််းရွက်၊ တ ရစဆ န်ဆီမျ ်းနှင ်အဆီမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

1050 Manufacture of dairy products - န  ို့ထွက် စစည််းမျ ်းထ တ်လ  ်ပခင််း 

1061 Manufacture of grain mill products - အရစ အဆန်ထ တက် န်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

1062 
Manufacture of starches and starch products 
ကစီဓ တ် ါအစ ်းအစ မျ ်း၊ ကစီဓ တ် ါထ တက် န်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

1071 Manufacture of bakery products - မ နိ်ု့ြ တသ်ည ်နည််းလမ််းပြင ်ပ ြုလ  ်ထ ်းသည ်စ ်းရသ က်က န်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 
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1072 Manufacture of sugar - သကက ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

1073 
Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery 
က  က  ်း၊ရချ ကလက်နှင ်သကက ်းမ နိ်ု့မျ  ြု်းစ  ထ တလ်  ်ပခင််း 

1074 
Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products 
မကကရ  နီ၊ ရခါက်ဆွ ၊ couscous နှင ်အလ ်းတူထ တက် န်မျ ်း (Farinaceous Products) ထ တလ်  ်ပခင််း 

1075 Manufacture of prepared meals and dishes - ပ ငဆ်င်မ ီ်းအစ အစ နှင ်ဟင််းလျ မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

1079 
Manufacture of other food products N.E.C.  
(အပခ ်းရနရ တွင်ရြ ်ပ ထ ်းပခင််းမရှ သည ်) အပခ ်းစ ်းရသ က်က န်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

1080 Manufacture of prepared animal feeds - ပ င်ဆင်မ ီ်းတ ရ စဆ န်အစ မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

11 Manufacture of beverages - အထြ ော်ယမ္ကော ုတလု်ြ်ပခင်ိုး 

1101 Distilling, rectifying and blending of spirits - အရက်မျ ်းအ ်းရ ါင််းခ ပခင််း၊ ပ ြုပ င်ပခင််းနှင ်ရရ ရနှ ပခင််း 

1102 Manufacture of wines - ဝ  င်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

1103 Manufacture of malt liquors and malt - ရမ  အရက်မျ ်းနှင ်ရမ  ထ တလ်  ်ပခင််း 

1104 
Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters 
အချ  ြုရညမ်ျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း၊ ရရသနိ်ု့နှင ်အပခ ်း  လင််းသွတရ်ရမျ ်း ထ တလ်  ်ပခင််း 

12 Manufacture of tobacco products - ထဆိုးရွက်ကက ိုး ုတက်ုန်မ္ ောိုး ုတလု်ြ်ပခင်ိုး 

1200 Manufacture of tobacco products - ရဆ်းရကွ်ကကီ်းထ တက် န်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

13 Manufacture of textiles - အ ည်အလ ြမ်္ ောိုး(textile) ုတလု်ြ်ပခင်ိုး 

1311 Preparation and spinning of textile fibres - ချညမ်ျှင်မျ ်းပ င်ဆင်ပခင််းနှင င်င်ပခင််း 

1312 Weaving of textiles - အထည်လ  ်မျ ်းရက်လ  ်ပခင််း 

1313 Finishing of textiles အထည်လ  မ်ျ ်းအရချ သတ်ပခင််း 

1391 Manufacture of knitted and crocheted fabrics - ဇ ထ  ်း၊  န််းထ  ်းအထည်အလ  မ်ျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

1392 
Manufacture of made-up textile articles, except apparel 
အဝတ်အထည်မှအ အထည်အလ   ်စစည််းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

1393 Manufacture of carpets and rugs - ခန််းလ  ်းပ ည ်ရက ်ရဇ နှင ်ရက ်ရဇ ငယ်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

1394 Manufacture of cordage, rope, twine and netting - ကက ြု်းထ  ်း၊ကက ြု်း၊ လွန််းတင်ကက ြု်း၊    က်ကွန်ထ တလ်  ်ပခင််း 

1399 
Manufacture of other textiles N.E.C. 
(အပခ ်းရနရ တွင်ရြ ်ပ ထ ်းပခင််းမရှ သည ်)အပခ ်းအထည်အလ  ်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

14 Manufacture of wearing apparel - ဝတ်ဆင်သည အ်ဝတ်အ ည်မ္ ောိုး(apparel) ုတလု်ြ်ပခင်ိုး 

1410 
Manufacture of wearing apparel, except fur apparel သ ်းရရထညမ်ျ ်းမှအ  
ဝတ်ဆင်သည ်အဝတ်အထည်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

1420 Manufacture of articles of fur - သ ်းရရထည်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

1430 Manufacture of knitted and crocheted apparel - ဇ ထ  ်း၊ န််းထ  ်းအဝတ်အထညမ်ျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

15 Manufacture of leather and related products - သ ်းရရနှင ်အပခ ်းဆက်စ ် စစည််းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

1511 
Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur 
သ ်းရရနယ်ပခင််းနှင ်ပ ြုပ င်ပခင််း၊သ ်းရမွ်းက  ပ င်ဆင်ပခင််းနှင ်ရဆ်းဆ  ်းပခင််း 

1512 
Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness  
ခရီ်းရဆ င်အ တ၊် လက်က  င်အ တ၊် က န််းနီှ်းနှင ်သ  င််းကက ြု်းမျ ်း ထ တလ်  ်ပခင််း 

1520 Manufacture of footwear - ြ န မ်ျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

16 
Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of 
straw and plaiting materials - ြရ ထဘောဂမ္ှလွွဲ၍ သစ်သောိုးနှင ် ထြော  ုတက်ုန်မ္ ောိုး  ုတလု်ြ်ပခင်ိုး၊ ထကောကရ် ုိုးနှင ် 
ြွတမ်မ္ ိုး  ုိုးြစစည်ိုးမ္ ောိုး  ုတလု်ြ်ပခင်ိုး 

1610 Sawmilling and planing of wood - သစ်သ ်းက  လွှစက်ပြင ်ပြတ်ပခင််းနှင ်ရရွရ  ်ထ  ်းပခင််း 

1621 
Manufacture of veneer sheets and wood-based panels 
သစ် ါ်းလွှ နှင ်သစ်အရပခခ အချ ်အလွှ မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 
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1622 
Manufacture of builders' carpentry and joinery 
အ မ်တည်ရဆ က်သူ၏လက်သမ ်းလ  ်ငန််းနှင ်သစ်သ ်းထည်လ  ်ငန််းထ တ ်စစည််းမျ ်း(builder's carpentry and 
joinery) ထ တလ်  ်ပခင််း 

1623 Manufacture of wooden containers - သစ်သ ်းပြင ပ် ြုလ  ်ထ ်းသည ်သ  ရလှ င်စရ မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

1629 
Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials 
သစ်သ ်းပြင ်အပခ ်းထ တက် န်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း၊ ရြ  ၊ ရက က်ရ  ်းနှင ် ြွတမ်မ်ီးထ  ်းသည ်  စစည််းမျ ်းပြင  ်ထ တက် န်မျ ်း 
ထ တလ်  ်ပခင််း 

17 Manufacture of paper and paper products - စကကြူနှင ်စကကြူသုံိုး ုတက်ုန်မ္ ောိုး ုတ်လုြ်ပခင်ိုး 

1701 Manufacture of pulp, paper and paperboard - ရ ျ  ြတ၊်စကကူနှင ်စကကူကတ်ပ  ်းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

1702 
Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard 
လ ှုင််းတွနိ်ု့စကကူနှင ်စကကူကတ်ပ  ်းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း ၊စကကူနှင ်စကကူကတ်ပ  ်းမျ ်းပြင ် ပ ြုလ  ်ထ ်းသည ် 
သ  ရလှ င်စရ မျ ်း ထ တလ်  ်ပခင််း 

1709 
Manufacture of other articles of paper and paperboard 
စကကူနှင ်စကကူသ  ်းထ တက် န်မျ ်းထ တလ်  ်ထ ်းသည ်အပခ ်း စစည််းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

18 Printing and reproduction of recorded media - မ္ှတတ်မ္်ိုးတင် ောိုးသည ်မ္ ဒ ယောက ုြံုနှ ြ်ပခင်ိုးနှင ်ြွောိုးယူပခင်ိုး 

1811 Printing -    နှ  ်ပခင််း  

1812 Service activities related to printing -    နှ  ်ပခင််းနှင ်ဆက်စ ်သည ်ဝန်ရဆ င်မှုလ  ်ငန််းမျ ်း 

1820 Reproduction of recorded media - မှတတ်မ််းတငထ် ်းသည ်မီေီယ က   ွ ်းယူပခင််း 

19 
Manufacture of coke and refined petroleum products 
ကုတမ်္ ိုးထသွိုးနှင ်သနေ့်စင် ောိုးထသောထရနံ ွက်ြစစည်ိုးမ္ ောိုး ုတလု်ြ်ပခင်ိုး 

1910 Manufacture of coke oven products - က တမ်ီ်းရသွ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

1920 Manufacture of refined petroleum products သနိ်ု့စင်ထ ်းရသ ရရန ထွက် စစည််းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

20 
Manufacture of chemicals and chemical products  
ဓောတုြစစည်ိုးမ္ ောိုးနှင ်ဓောတု ုတက်ုန်မ္ ောိုး ုတလု်ြ်ပခင်ိုး 

2011 Manufacture of basic chemicals - အရပခခ ဓ တ  စစည််းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2012 
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds 
ဓ တ်ရပမကသဇ မျ ်းနှင ်န  က်ထရ  ဂျင်ပေ ်ရ ါင််းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2013 
Manufacture of plastics and synthetic rubber in primary forms 
 လတ်စတစ်နှင ်ရ   မျ ်းက  အရပခခ အဆင  ်  စ အ ်းပြင ်ထ တလ်  ်ပခင််း 

2021 
Manufacture of pesticides and other agrochemical products 
   ်းသတ်ရဆ်းမျ ်းနှင ် စ  က် ျ  ြု်းရရ်းသ  ်းဓ တ ထ တက် န်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2022 
Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics 
သ တရ်ဆ်း၊ အရရ င်တင်ရဆ်းမျ ်းနှင ်အလ ်းတူရဆ်းမျ ်း၊    နှ  ်မင်နှင ် ွ ွဲ့လျက်ထ တလ်  ်ပခင််း 

2023 
Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations 
ဆ ်ပ  နှင ်ရချ်းခ တ်ရဆ်းမျ ်း၊ သနိ်ု့ရှင််းရတ က်ရပ  ငရ်အ င်ပ ြုလ  ် သည ် စစည််းမျ ်း၊ အရမွှ်းအကက ြုင်နှင ် 
ရရအ မ်သ  ်း စစည််းမျ ်း ထ တလ်  ်ပခင််း 

2029 
Manufacture of other chemical products N.E.C. 
(အပခ ်းရနရ တွင်ရြ ်ပ ထ ်းပခင််းမရှ သည ်) အပခ ်းဓ တ ထ တက် န်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2030 Manufacture of man-made fibres - လူလ  ်ြ  င်  အမျှင်မျ ်း(man-made Fibres) ထ တလ်  ်ပခင််း 

21 
Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 
ထဆိုးဝါိုးမ္ ောိုး၊ထဆိုးဝါိုးဆ ုင်ရောဓောတုနှင ်ရုကခထေဒ ုတက်န်ုမ္ ောိုး ုတလု်ြ်ပခင်ိုး 

2100 
Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products 
ရဆ်းဝါ်းမျ ်း၊ရဆ်းဝါ်းဆ  င်ရ ဓ တ နှင ်ရ ကခရဗေထ တက် န်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

22 Manufacture of rubber and plastics products ရောဘောနှင ်ြလြ်စတစ် ုတက်ုန်မ္ ောိုး ုတ်လုြ်ပခင်ိုး 

2211 Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres 
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ရ   တ ယ မျ ်းနှင ်က တ်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း၊ တ ယ မျ ်းအ ်း  န််းတင်ပခင််းနှင ်ပ ြုပ င်ပခင််း 

2219 Manufacture of other rubber products - အပခ ်းရ   ထ တက် န်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2220 Manufacture of plastics products -  လ ်စတစ်ထ တက် န်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

23 
Manufacture of other non-metallic mineral products 
အပခောိုးသတတ မ္ဟုတထ်သောတွင်ိုး ွက် ုတက်ုန်မ္ ောိုး ုတလု်ြ်ပခင်ိုး 

2310 Manufacture of glass and glass products - ြန်နှင ြ်န်ထည်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2391 Manufacture of refractory products - အ ခူ ထညမ်ျ ်း (refractory products) ထ တလ်  ်ပခင််း 

2392 Manufacture of clay building materials - ရ  ွဲ့ရစ်းသ  ်းရဆ က်လ  ်ရရ်း စစည််းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2393 
Manufacture of other porcelain and ceramic products - 
အပခ ်းရ ကွထည်နှင ်ရပမထည်ထ တက် န်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2394 Manufacture of cement, lime and plaster -   လ ်ရပမ၊ထ  ်းနှင ် လ စတ ထ တလ်  ်ပခင််း 

2395 
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster 
ကွန်ကရ ၊  လ ်ရပမနှင ် လ စတ  စစည််းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2396 Cutting, shaping and finishing of stone - ရကျ က်တ  ်းအ ်းပြတ်ရတ က်ပခင််း၊   ရြ ်ပခင််းနှင ်အရချ သတ်ပခင််း 

2399 
Manufacture of other non-metallic mineral products N.E.C. 
(အပခ ်းရနရ တွင်ရြ ်ပ ထ ်းပခင််းမရှ သည ်) အပခ ်းသတတြုမဟ တရ်သ တွင််းထွက်ထ တက် န်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

24 Manufacture of basic metals - အထပခခံသတတ မ္ ောိုး ုတလု်ြ်ပခင်ိုး 

2410 Manufacture of basic iron and steel - အရပခခ သ နှင ်သ မဏ ထ တလ်  ်ပခင််း 

2420 
Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals 
တန်ြ  ်းကကီ်းရသ အရပခခ သတတြုမျ ်းနှင ်သ မဟ တရ်သ အပခ ်းသတတြုမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2431 Casting of iron and steel - သ နှင ်သ မဏ သွန််းပခင််း 

2432 Casting of non-ferrous metals - သ မဟ တရ်သ သတတြုမျ ်းသွန််းပခင််း 

25 
Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 
စက်နှင ်က ရ ယောမ္ ောိုးမ္ှလွွဲ၍ တြ်ဆင် ောိုးထသောသတတ  ည်မ္ ောိုး ုတလု်ြ်ပခင်ိုး 

2511 Manufacture of structural metal products - အရဆ က်အဦဆ  င်ရ သတတြုထည်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2512 
Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal 
သတတြုပြင ်ပ ြုလ  ်ထ ်းရသ တ  ငက်ီမျ ်း၊ ရရရလှ င်ကန်မျ ်းနှင ်သ  ရလှ င် စစည််းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2513 
Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers 
ဗဟ  အ ူရ ်းရရ ူ ွ ြုင်လ မျ ်းမှအ ရရရနွ်းရငွွဲ့ထ တစ်က်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2520 Manufacture of weapons and ammunition - လက်နက်နှင ်ခ ယမ််းမီ်းရကျ က်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2591 
Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy 
သတတြုမျ ်းအ ်း   သွင််းပခင််း၊ ြ ပခင််း၊ နှ  ်ပခင််းနှင ်အလွှ ခတ်ပခင််း၊ သတတြုမှုန်နည််း ည  

2592 Treatment and coating of metals; machining - သတတြုမျ ်းအ ်းပ ြုပ င်ပခင််းနှင ်အလွှ အ  ်ပခင််း၊ စက်ပြင ်တ  က်စ ်းပခင််း 

2593 
Manufacture of cutlery, hand tools and general hardware 
သတတြုမျ ်းအ ်းပ ြုပ င်ပခင််းနှင ် အလွှ အ  ်ပခင််း၊ စက်ပြင တ်  က်စ ်းပခင််း 

2599 
Manufacture of other fabricated metal products N.E.C. 
(အပခ ်းရနရ တွင်ရြ ်ပ ထ ်းပခင််းမရှ သည ်) အပခ ်းတ ်ဆင်ထ ်းရသ သတတြုထည်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

26 
Manufacture of computer, electronic and optical products 
ကွန်ြ ြူတော၊အ လက် ထရောနစ်နှင ်အလင်ိုးဆ ုင်ရောြစစည်ိုးမ္ ောိုး ုတလု်ြ်ပခင်ိုး 

2610 
Manufacture of electronic components and boards  
အီလက်ထရရ နစ်အစ တအ်   င််းမျ ်းနှင ်  တမ်ျ ်းထ တ်လ  ်ပခင််း 

2620 Manufacture of computers and peripheral equipment - ကွန် ျူတ မျ ်းနှင ်ဆက်စ ် စစည််းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2630 Manufacture of communication equipment - ဆက်သွယ်ရရ်းက ရ ယ မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 
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2640 Manufacture of consumer electronics - သ  ်းစွ သူသ  ်းအီလက်ထရရ နစ် စစည််းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2651 
Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment 
တ  င််းတ ပခင််း၊ စမ််းသ ်ပခင််း၊ လမ််းရကက င််းညွှန်ပ ပခင််းနှင  ်ထ န််းချြု ်ပခင််းဆ  င်ရ က ရ ယ မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2652 Manufacture of watches and clocks - လက် တ်န ရီမျ ်းနှင ်န ရီမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2660 
Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentIrradiation electromedical 
နှင ် electrotherapeutic က ရ ယ မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2670 
Manufacture of optical instruments and photographic equipment 
အလင််းဆ  င်ရ က ရ ယ မျ ်းနှင ဓ် တ်   ဆ  င်ရ အသ  ်းအရဆ င်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2680 Manufacture of magnetic and optical media - သ လ  က်နှင ်အလင််းဆ  င်ရ မီေီယ မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

27 Manufacture of electrical equipment လ ြ်စစ်အသုံိုးအထဆောင်မ္ ောိုး ုတလု်ြ်ပခင်ိုး 

2710 
Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus 
လျှ ်စစ်ရမ ်တ မျ ်း၊ မ်ီးစက်မျ ်း၊ ထရန်စရြ ်မ မျ ်း၊ လျှ ်စစ်ဓ တ်အ ်းပြနိ်ု့ပြူ်းပခင််းနှင ် 
ထ န််းချြု ်ပခင််းဆ  င်ရ က ရ ယ မျ ်း ထ တလ်  ်ပခင််း 

2720 
Manufacture of batteries and accumulators -  က်ထရီမျ ်းနှင ်စွမ််းအင်သ  ရလှ င်အ  ်းမျ ်း (accumulators) 
ထ တလ်  ်ပခင််း 

2731 Manufacture of fibre optic cables - ြ  က်  ရအ   ်တစ်ရက ယ်ကက ြု်းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2732 
Manufacture of other electronic and electric wires and cables 
အပခ ်းအီလက်ထရရ နစ်နှင ်လျှ ်စစ်ဆ  င်ရ ဝါယ ကက ြု်းမျ ်းနှင ်ရက ယ်ကက ြု်းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2733 Manufacture of wiring devices - ဝါယ ကက ြု်းသွယ်တန််းသည ်က ရ ယ မျ ်းထ  ်လ  ်ပခင််း 

2740 Manufacture of electric lighting equipment - အလင််းရရ င်ရ ်းသည ်လျှ ်စစ်အသ  ်းအရဆ င်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2750 Manufacture of domestic appliances - အ မ်သ  ်းက ရ ယ တန်ဆ  လ မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2790 Manufacture of other electrical equipment - အပခ ်းလျှ ်စစ်အသ  ်းအရဆ င်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

28 
Manufacture of machinery and equipment N.E.C. 
(အပခောိုးထနရောတွင်ထြော်ပြ ောိုးပခင်ိုးမ္ရှ သည ်) စက်ယနတရောိုးနှင ်စက်က ရ ယောမ္ ောိုး ုတလု်ြ်ပခင်ိုး 

2811 
Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines 
ရလယ ဉ်၊ရမ ်ရတ ်ယ ဉ်နှင ်ဆ  င်ကယ်အင်ဂျင်မျ ်းမအှ အင်ဂျင်မျ ်းနှင ်တ    ငမ်ျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2812 Manufacture of fluid power equipment - အရည်စွမ််းအ ်းသ  ်းစကက် ရ ယ မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2813 
Manufacture of other pumps, compressors, taps and valves 
အပခ ်း နိ်ု့မျ ်း၊ကွန် ရက်ဆ မျ ်း၊   က်ရခါင််းမျ ်း၊အဆ  ို့ရှင်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2814 
Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements 
 ယ်ယ ရင်မျ ်း၊ ဂီယ မျ ်း၊ ဂီယ ဆ  င်ရ နှင ် ရမ င််းနှင်ပခင််းဆ  င်ရ  အစ တအ်   င််းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2815 
Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners 
မီ်းြ  ၊မီ်းပ င််းြ  မျ ်းနှင ်မီ်းပ င််းြ  တငွမ်ီ်းရတ က်ထွက်ရ ေါ်ရ အစ တအ်   င််းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2816 
Manufacture of lifting and handling equipment  
မချပီခင််းနှင ်က  င်တယ်ွထ န််းရကက င််းပခင််းဆ  င်ရ စက်က ရ ယ မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2817 
Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) 
(ကွန် ျူတ နှင ်ဆက်စ ်အသ  ်းအရဆ င်မျ ်းမှအ ) ရ  ်းသ  ်းစက်ယနတရ ်းနှင ်စက်က ရ ယ မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2818 
Manufacture of power-driven hand tools 
စွမ််းအ ်းပြင ်ရမ င််းနှင်သည ်အပခ ်းလက်မှုတန်ဆ  လ မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2819 Manufacture of other general-purpose machinery - အပခ ်းအရထွရထွသ  ်းစက်ယနတရ ်းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2821 
Manufacture of agricultural and forestry machinery 
စ  က် ျ  ြု်းရရ်းနှင ်သစ်ရတ လ  ်ငန််းသ  ်းစက်ယနတရ ်းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2822 
Manufacture of metal-forming machinery and machine tools 
သတတြု   သွင််းသည ်စက်ယနတရ ်းမျ ်းနှင ်စက်က ရ ယ တန်ဆ  လ မျ ်း 

2823 Manufacture of machinery for metallurgy - သတတြုထ တလ်  ်သနိ်ု့စင်ပခင််းအတွက်စက်ယနတရ ်းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 
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2824 
Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction 
တူ်းရြ ်ပခင််းအမျ  ြု်းမျ  ြု်းနှင ်ရဆ က်လ  ်ရရ်းတ  ို့အတွက်စက်ယနတရ ်းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2825 
Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing 
အစ ်းအစ ၊အရြျ ်ယမက နှင ်ရဆ်းရကွ်ကကီ်းပ ြုပ င်ထ တ်လ  ်မှုအတွက်စက်ယနတရ ်းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2826 
Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production 
အထည်အလ  ်၊အဝတအ်ထည်နှင ်သ ်းရရထ တလ်  ်မှုအတွက်စက်ယနတရ ်းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2829 Manufacture of other special-purpose machinery - အပခ ်းအထူ်းက စစရ ်သ  ်းစက်က ရ ယ မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

29 
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 
ထမ္ော်ထတော်ယောဉ်မ္ ောိုး၊ထနာက်တွွဲယောဉ်မ္ ောိုးနှင ်တစ်စ တ်တစ်ြ ုင်ိုးထနာက်တွွဲယောဉ်မ္ ောိုး ုတလု်ြ်ပခင်ိုး 

2910 Manufacture of motor vehicles - ရမ ်ရတ ်ယ ဉ်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

2920 
Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and semi-trailers 
ရမ ်ရတ ်ယ ဉ်မျ ်းအတကွ်ရ  ်ေီမျ ်း(က  ယ်ထည်မျ ်း)ထ တလ်  ်ပခင််း၊ ရန က်တွ ယ ဉ်မျ ်းနှင ် တစ်စ တတ်စ်   င််း 
ရန က်တွ ယ ဉ်မျ ်း ထ တလ်  ်ပခင််း 

2930 
Manufacture of parts and accessories for motor vehicles 
ရမ ်ရတ ်ယ ဉ်မျ ်းအတကွ်အစ တအ်   င််းနှင ်အ    စစည််းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

30 Manufacture of other transport equipment အပခောိုးသယ်ယူြ ုေ့ထဆောင်ထရိုးစက်က ရ ယောမ္ ောိုး ုတလု်ြ်ပခင်ိုး 

3011 Building of ships and floating structures - သရ ဂ မျ ်းနှင ်ရရရ ေါ်ရ ေါ်သည ်အရဆ က်အဦမျ ်း 

3012 Building of pleasure and sporting boats - အရ ျ စီ််းနှင ်အ ်းကစ ်းရလှမျ ်း 

3020 Manufacture of railway locomotives and rolling stock - ရထ ်းစက်ရခါင််းမျ ်းနှင ်ရထ ်းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

3030 
Manufacture of air and spacecraft and related machinery  
ရလယ ဉ်၊ အ က သယ ဉ်နှင ်ဆက်စ ်စက်ယနတရ ်းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

3040 Manufacture of military fighting vehicles - စစ် က်သ  ်းတ  က် ွ ဝင်ယ ဉ်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

3091 Manufacture of motorcycles - ရမ ်ရတ ်ဆ  ငက်ယ်မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

3092 Manufacture of bicycles and invalid carriages - စက် ီ်းမျ ်းနှင ် invalid carriage မျ ်း 

3099 
Manufacture of other transport equipment N.E.C. 
(အပခ ်းရနရ တွင်ရြ ်ပ ထ ်းပခင််းမရှ သည ်) အပခ ်းသယ်ယူ   ို့ရဆ င်ရရ်းစက်က ရ ယ မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

31 Manufacture of furniture - ြရ ထဘောဂမ္ ောိုး ုတလု်ြ်ပခင်ိုး 

3100 Manufacture of furniture -  ရ ရ  ဂမျ ်းထ တလ်  ပ်ခင််း 

32 Other manufacturing - အပခောိုး ုတလု်ြ်မ္ှု 

3211 Manufacture of jewellery and related articles - လက်ဝတ်ရတန မျ ်းနှင ်ဆက်စ ် စစည််းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

3212 
Manufacture of imitation jewellery and related articles  
လက်ဝတ်ရတန အတ မျ ်းနှင ်ဆက်စ ် စစည််းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

3220 Manufacture of musical instruments - ဂီတတူရ ယ မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

3230 Manufacture of sports goods - အ ်းကစ ်း စစည််းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

3240 Manufacture of games and toys - ဂ မ််းမျ ်းနှင ်ကရလ်းကစ ်းစရ မျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

3250 
Manufacture of medical and dental instruments and supplies 
ရဆ်း က်ဆ  င်ရ နှင ်သွ ်း က်ဆ  င်ရ က ရ ယ မျ ်း၊ ယင််းအတွက် လ  အ ်ရသ  စစည််းမျ ်းထ တလ်  ်ပခင််း 

3290 Other manufacturing N.E.C. (အပခ ်းရနရ တွင် ရြ ်ပ ထ ်းပခင််းမရှ သည ်) အပခ ်းထ တလ်  ်မှုမျ ်း 

33 
Repair and installation of machinery and equipment 
စက်ယနတရောိုးမ္ ောိုးနှင ်စက်က ရ ယောမ္ ောိုးပြ ပြင်ပခင်ိုးနှင ်တြ်ဆင်ပခင်ိုး 

3311 Repair of fabricated metal products - တ ်ဆင်ထ ်းရသ သတတြုထည်မျ ်းပ ြုပ င်ပခင််း 

3312 Repair of machinery - စက်ယနတရ ်းမျ ်းပ ြုပ င်ပခင််း 

3313 Repair of electronic and optical equipment - အလီက်ထရရ နစ်နှင ်အလင််းဆ  င်ရ အသ  ်းအရဆ င်မျ ်းပ ြုပ င်ပခင််း 

3314 Repair of electrical equipment - လျှ ်စစ်အသ  ်းအရဆ င်မျ ်းပ ြုပ င်ပခင််း 
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3315 
Repair of transport equipment, except motor vehicles 
ရမ ်ရတ ်ယ ဉ်မျ ်းမှအ သယ်ယူ   ို့ရဆ င်ရရ်းစက်က ရ ယ မျ ်းအ ်းပ ြုပ င်ပခင််း 

3319 Repair of other equipment - အပခ ်းစက်က ရ ယ မျ ်းအ ်းပ ြုပ င်ပခင််း 

3320 
Installation of industrial machinery and equipment  
စက်မှုလ  ်ငန််းသ  ်းစက်ယနတရ ်းမျ ်းနှင ်စက်က ရ ယ မျ ်းတ ်ဆင်ပခင််း 

35 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply 
လ ြ်စစ်ဓောတ်အောိုး၊ ဓောတ်ထငွွေ့၊ ထရထနွိုးထငွွေ့နှင ်ထလထအိုးထြိုးပခင်ိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးထဆောင်ရွက်ပခင်ိုး 

3510 
Electric power generation, transmission and distribution 
လျှ ်စစ်ဓ တ်အ ်းထ တလ်  ်ပခင််း၊   ို့လွှတပ်ခင််းနှင ်ပြနိ်ု့ပြူ်းပခင််း 

3520 
Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains 
ဓ တ်ရငွွဲ့ထ တလ်  ်ပခင််း၊ ဓ တ်ရငွွဲ့ရလ င်စ မျ ်းက  ဓ တ်ရငွွဲ့   က်လ  င််းမျ ်းပြနိ်ု့ပြူ်းပခင််း 

3530 Steam and air conditioning supply - ရရရနွ်းရငွွဲ့ရ ်းပခင််းနှင ်ရလရအ်းရ ်းပခင််းရဆ င်ရကွ်ရ ်းပခင််း 

36 Water collection, treatment and supply - ထရစုထဆောင်ိုးပခင်ိုး၊ပြ ပြင်စ ရင်ပခင်ိုးနှင ်ပြနေ့်ထဝပခင်ိုး 

3600 Water collection, treatment and supply - ရရစ ရဆ င််းပခင််း၊ ပ ြုပ င်စီရင်ပခင််းနှင ်ပြနိ်ု့ရဝပခင််း 

37 Sewerage - မ္ လလောသ မ္်ိုးလုြ်ငန်ိုး 

3700 Sewerage - မ လလ သ မ််းလ  ်ငန််း 

38 
Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery 
အညစ်အထကကိုးစုယူပခင်ိုး၊ပြ ပြင်စ ရင်ပခင်ိုးနှင ်စွနေ့်ြစ်ပခင်ိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး၊အရောဝတတ မ္ ောိုးပြန်လည်ရယူပခင်ိုး 

3811 Collection of non-hazardous waste - ရ ်းဥ ါေ်မရှ ရသ အညစ်အရကက်းမျ ်းစ ယူပခင််း 

3812 Collection of hazardous waste - ရ ်းဥ ါေ်ရှ ရသ အညစ်အရကက်းမျ ်းစ ယူပခင််း 

3821 
Treatment and disposal of non-hazardous waste 
ရ ်းဥ ါေ်မရှ ရသ အညစ်အရကက်းမျ ်းပ ြုပ င်စီရင်ပခင််းနှင ်စွနိ်ု့ စ်ပခင််း 

3822 Treatment and disposal of hazardous waste - ရ ်းဥ ါေ်ရှ ရသ အညစ်အရကက်းမျ ်းပ ြုပ င်စီရင်ပခင််းနှင စွ်နိ်ု့ စ်ပခင််း 

3830 Materials recovery - အရ ဝတတြုမျ ်းပ န်လည်ရယူပခင််း 

39 
Remediation activities and other waste management services 
ထရဆ ုိုးသနေ့်စင်ပခင်ိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးနှင ်အပခောိုးအညစ်အထကကိုးက ုင်တယ်ွစ မ္ံပခင်ိုးဝန်ထဆောင်မ္ှုမ္ ောိုး 

3900 
Remediation activities and other waste management 
servicesရရဆ  ်းသနိ်ု့စင်ပခင််းလ  ်ငန််းမျ ်းနှင ်အပခ ်းအညစ်အရကက်းက  င်တယ်ွစီမ ပခင််းဝန်ရဆ ငမ်ှုမျ ်း 

41 Construction of buildings - အထဆောက်အဦမ္ ောိုးထဆောက်လုြ်ပခင်ိုး 

4100 Construction of buildings - အရဆ က်အဦမျ ်းရဆ က်လ  ်ပခင််း 

42 Civil engineering - မမ္  ွေ့ပြအင်ဂ င်န ယောလုြ်ငန်ိုးထဆောင်ရွက်ပခင်ိုး 

4210 Construction of roads and railways - လမ််းမျ ်းနှင ရ်ထ ်းလမ််းမျ ်းရဆ က်လ  ်ပခင််း 

4220 
Construction of utility projects  
(ရရ၊မီ်း၊ဓ တ်ရငွွဲ့စသည ်) အသ  ်းဝန်ရဆ င်မှုလ  ်ငန််းဆ  င်ရ စီမ ချကမ်ျ ်း (utility projects) ရဆ က်လ  ်ပခင််း 

4290 Construction of other civil engineering projects - အပခ ်းမမ ြုွဲ့ပ အငဂ်ျင်နီယ စီမ ချကမ်ျ ်းရဆ က်လ  ်ပခင််း 

43 Specialized construction activities - သ ိုးသနေ့်ထဆောက်လုြ်ထရိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

4311 Demolition - မြ ြုချြျကဆ်ီ်းပခင််း 

4312 Site preparation - ရဆ က်လ  ်ရန်ရနရ ပ င်ဆင်ပခင််း 

4321 Electrical installation - လျှ ်စစ်လ  င််းသွယ်တန််းတ ်ဆင်ပခင််း 

4322 
Plumbing, heat and air-conditioning installation - 
ရရ   က်လ  င််းမျ ်း၊အ ူရ ်းနှင ်ရလရအ်းရ ်းစနစ်မျ ်းတ ်ဆင်ပခင််း 

4329 Other construction installation - အပခ ်းရဆ ကလ်  ်တ ်ဆင်မှုလ  င်န််းမျ ်း 

4330 Building completion and finishing - အရဆ ကအ်ဦအမ ီ်းသတ်ပခင််းနှင ်အရချ က  င်ပခင််း 

4390 Other specialized construction activities - အပခ ်းသီ်းသနိ်ု့ရဆ က်လ  ်ရရ်းလ  ်ငန််းမျ ်း 

45 
Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 
ထမ္ော်ထတော်ယောဉ်မ္ ောိုးနှင ်ထမ္ော်ထတော်ဆ ငု်ကယ်မ္ ောိုးက ု လက်ကောိုးနှင ်လက်လ ထရောင်ိုးဝယ်ပခင်ိုး၊ ပြင်ဆင်ပခင်ိုး 
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4510 Sale of motor vehicles - ရမ ်ရတ ်ယ ဉ်မျ ်းရရ င််းချပခင််း 

4520 Maintenance and repair of motor vehicles - ရမ ရ်တ ်ယ ဉ်မျ ်းထ န််းသ မ််းပခင််းနှင ်ပ ြုပ င်ပခင််း 

4530 
Sale of motor vehicle parts and accessories - 
ရမ ်ရတ ်ယ ဉ်အစ တအ်   င််းမျ ်းနှင ်ဆက်စ  ်စစည််းမျ ်းရရ င််းချပခင််း 

4540 
Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories 
ရမ ်ရတ ်ဆ  င်ကယ်မျ ်း၊ ဆက်စ အ်စ တအ်   င််းမျ ်းနှင ် စစည််းမျ ်းရရ င််းချပခင််း၊ ထ န််းသ မ််းပခင််းနှင ် ပ ြုပ င်ပခင််း 

46 
Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 
ထမ္ော်ထတော်ယောဉ်မ္ ောိုးနှင ်ထမ္ော်ထတော်ဆ ငု်ကယ်မ္ ောိုးမ္ှအြလက်ကောိုးထရောင်ိုးဝယ်ပခင်ိုး 

4610 Wholesale on a fee or contract basis - အခရကက်းရငွသ  ို့မဟ တက်န်ထရ  က်စနစ်ပြင ်လက်က ်းရရ င််းဝယ်ပခင််း 

4620 
Wholesale of agricultural raw materials and live animals 
စ  က် ျ  ြု်းရရ်းထွက်က န်ကကမ််းမျ ်းနှင ်တ ရ စဆ န်မျ ်းလကက် ်းရရ င််းဝယ်ပခင််း 

4630 
Wholesale of food, beverages and tobacco 
အစ ်းအစ ၊ အရြျ ်ယမက နှင ်ရဆ်းရွက်ကကီ်းလက်က ်းရရ င််းဝယ်ပခင််း 

4641 Wholesale of textiles, clothing and footwear - အထည်အလ  ်၊ အဝတ်အစ ်းနှင ် ြ န ်လက်က ်းရရ င််းဝယ်ပခင််း 

4649 Wholesale of other household goods - အပခ ်းအ မသ်  ်းက န်မျ ်းလက်က ်းရရ င််းဝယ်ပခင််း 

4651 
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software 
ကွန် ျူတ မျ ်း၊ ကွန် ျူတ နှင ်ဆက်စ ်အသ  ်းအရဆ င်မျ ်းနှင ်ရဆ  ြဝ် လက်က ်းရရ င််းဝယ်ပခင််း 

4652 
Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts 
အီလက်ထရရ နစ်နှင ်ဆက်သွယ်ရရ်းဆ  င်ရ အသ  ်းအရဆ င်မျ ်းနှင ်အစ တအ်   င််းမျ ်းလက်က ်းရရ င််းဝယ်ပခင််း 

4653 
Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies 
စ  က် ျ  ြု်းရရ်းသ  ်းစက်ယနတရ ်းမျ ်းနှင ်စက်က ရ ယ မျ ်းလက်က ်းရရ င််းဝယ်ပခင််း 

4659 
Wholesale of other machinery and equipment  
အပခ ်းစက်ယနတရ ်းမျ ်းနှင ်စက်က ရ ယ မျ ်းလက်က ်းရရ င််းဝယ်ပခင််း 

4661 
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products 
ရလ င်စ အစ  င်အခ ၊ အရည်နှင ်အရငွွဲ့၊ ယင််းတ  ို့နှင ်ဆက်စ ်ထ တက် န်မျ ်းလက်က ်းရရ င််းဝယ်ပခင််း 

4662 Wholesale of metals and metal ores - သတတြုမျ ်းနှင ်သတတြုရ  င််းမျ ်းလကက် ်းရရ င််းဝယ်ရရ်း 

4663 
Wholesale of construction materials, hardware, plumbing and heating equipment and supplies 
ရဆ င်လ  ်ရရ်း စစည််းမျ ်း၊ က န်မ  စစည််းမျ ်း၊ ရရ   ကလ်  င််းနှင ် အ ူရ ်းက ရ ယ မျ ်း၊ 
ယင််းတ  ို့အတွက်လ  အ ်ရသ  စစည််းမျ ်း လက်က ်းရရ င််းဝယ်ရရ်း 

4669 
Wholesale of waste and scrap and other products N.E.C. 
(အပခ ်းရနရ တွင်ရြ ်ပ ပခင််းမရှ သည ်) စွနိ်ု့ စ် စစည််းနှင ်အတ  အစမျ ်း၊ အပခ ်းထ တက် န်မျ ်း 

4690 Non-specialized wholesale trade သီ်းသနိ်ု့မဟ တရ်သ လက်က ်းရရ င််းဝယ်ပခင််း 

47 
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles 
ထမ္ော်ထတော်ယောဉ်မ္ ောိုးနှင ်ထမ္ော်ထတော်ဆ ငု်ကယ်မ္ ောိုးမ္ှအြ လက်လ ထရောင်ိုးပခင်ိုး 

4711 
Retail sale in non-specialized stores with food, beverages or tobacco predominating 
အစ ်းစ ၊ အရြျ ်ယမက  သ  ို့မဟ တ ်ရဆ်းရွက်ကကီ်းတ  ို့က   အဓ ကထ ်းသည ် သီ်းသနိ်ု့မဟ တရ်သ  စတ  ်းဆ  င်မျ ်းတွင် 
လက်လီ ရရ င််းပခင််း 

4719 Other retail sale in non-specialized stores - သီ်းသနိ်ု့မဟ တရ်သ စတ  ်းဆ  င်တငွ်အပခ ်းလက်က ်းရရ င််းဝယ်ပခင််း 

4721 Retail sale of food in specialized stores - အစ ်းစ က  သီ်းသနိ်ု့စတ  ်းဆ  င်မျ ်းတငွ်လက်လီရရ င််းပခင််း 

4722 Retail sale of beverages in specialized stores - အရြျ ်ယမက က  သီ်းသနိ်ု့စတ  ်းဆ  င်မျ ်းတွင်လက်လီရရ င််းပခင််း 

4723 Retail sale of tobacco products in specialized stores-ရွက်ကကီ်းက  သီ်းသနိ်ု့စတ  ်းဆ  င်မျ ်းတွင်လက်လီရရ င််းပခင််း 

4730 
Retail sale of automotive fuel in specialized stores  
ရမ ်ရတ ်ယ ဉ်ရလ င်စ ဆီက  သီ်းသနိ်ု့စတ  ်းဆ  င်မျ ်းတွင်လက်လီရရ င််းပခင််း 

4741 
Retail sale of computers, peripheral units, software and telecommunications equipment in specialized 
stores - ကွန် ျူတ မျ ်း၊ ဆက်စ ် စစည််းမျ ်းနှင ်ရဆ ြ ်ဝ မျ ်းဆက်သွယ်ရရ်းအသ  ်းအရဆ ငမ်ျ ်းအ ်း 
သီ်းသနိ်ု့စတ  ်းဆ  င်မျ ်းတွင် လက်လီရရ င််းပခင််း 
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4742 
Retail sale of audio and video equipment in specialized stores 
အသ နှင ်အရ  ်ထ တလ်ွှင ်သည ်က ရ ယ မျ ်းသီ်းသနိ်ု့စတ  ်းဆ  င်မျ ်းတွင်လက်လီရရ င််းပခင််း 

4751 Retail sale of textiles in specialized stores - အထည်အလ  ်မျ ်းက  သီ်းသနိ်ု့စတ  ်းဆ  င်မျ ်းတွင်လက်လီရရ င််းပခင််း 

4752 
Retail sale of hardware, paints and glass in specialized stores 
က န်မ  စစည််း၊ သ တရ်ဆ်းနှင ်မှန်တ  ို့က   သီ်းသနိ်ု့စတ  ်းဆ  င်မျ ်းတွင်လက်လီရရ င််းပခင််း 

4753 
Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in specialized stores 
ခန််းလ  ်းပ ည ်ရက ရဇ ၊ရက ရဇငယ်၊ န ရ နှင ်ကကမ််းပ ငအ်ခင််းအက မျ ်းက  သီ်းသနိ်ု့စတ  ်းဆ  င်မျ ်းတွင်လက်လီရရ င််းပခင််း 

4759 
Retail sale of electrical household appliances, furniture, lighting equipment and other household articles 
in specialized stores - လျှ ်စစ်အ မ်သ  ်း စစည််းမျ ်း၊  ရ ရ  ဂ၊ အလင််းရရ င်ရ ်း စစည််းမျ ်းနှင ် အပခ ်းအ မသ်  ်း 
 စစည််းမျ ်းက   သီ်းသနိ်ု့စတ  ်းဆ  င် မျ ်းတွင် လက်လီရရ င််းပခင််း 

4761 
Retail sale of books, newspapers and stationery in specialized stores 
စ အ  ်မျ ်း၊ သတင််းစ မျ ်းနှင ် စ ရရ်းက ရ ယ မျ ်းက   သီ်းသနိ်ု့စတ  ်းဆ  င်မျ ်းတွင် လက်လီရရ င််းပခင််း 

4762 
Retail sale of music and video recordings in specialized stores 
ရတ်းဂီတနှင ်ဗွီေီယ  ရခွမျ ်းက  သီ်းသနိ်ု့စတ  ်းဆ  င်မျ ်းတွငလ်က်လီရရ င််းပခင််း 

4763 
Retail sale of sporting equipment in specialized stores 
အ ်းကစ ်းအသ  ်းအရဆ ငမ်ျ ်းက  သီ်းသနိ်ု့စတ  ်းဆ  င်မျ ်းတွင်လက်လီရရ င််းပခင််း 

4764 
Retail sale of games and toys in specialized stores 
ဂ မ််းမျ ်းနှင ်ကရလ်းကစ ်းမျ ်းက  သီ်းသနိ်ု့စတ  ်းဆ  င်မျ ်းတွင်လက်လီရရ င််းပခင််း 

4771 
Retail sale of clothing, footwear and leather articles in specialized stores 
အဝတ်ထည်၊ ြ န ်နှင ်သ ်းရရ စစည််းမျ ်းက   သီ်းသနိ်ု့စတ  ်းဆ  င်မျ ်းတွင် လက်လီရရ င််းပခင််း 

4772 
Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and toilet articles in specialized stores 
ရဆ်းဝါ်းနှင ်ရဆ်း ကဆ်  င်ရ ထ တက် န်မျ ်း၊ အလှက န်နှင ် ရရအ မ်သ  ်း စစည််းမျ ်းက   သီ်းသနိ်ု့စတ  ်းဆ  င်မျ ်းတငွ် 
လက်လီရရ င််းပခင််း 

4773 
Other retail sale of new goods in specialized stores 
က န်စည်အသစ်မျ ်းက  သီ်းသနိ်ု့စတ  ်းဆ  င်မျ ်းတွင်လကလီ်ရရ င််းပခင််း 

4774 Retail sale of second-hand goods တစ် တ်ရစ်က န် စစည််းမျ ်းအ ်းလက်လီရရ င််းပခင််း 

4781 
Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products 
အစ ်းအစ ၊ အရြျ ်ယမက နှင ် ရဆ်းရွက်ကက်ီးထွက်က န်ရရ င််းချသည ် ရရ င််းချသည ်ရ ်းဆ  ငမ်ျ ်းနှင ် ရ ်းမျ ်းတွင် 
လက်လီရရ င််းပခင််း 

4782 
Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear 
အထည်အလ  ်၊ အဝတ်အစ ်းနှင ် ြ န ်ရရ င််းချသည ်ရ ်းဆ  င်မျ ်းနှင ်ရ ်းမျ ်းတွင်လက်လီရရ င််းပခင််း 

4789 
Retail sale via stalls and markets of other goods 
အပခ ်းက န်စည်မျ ်းရရ င််းချသည ်ရ ်းဆ  င်မျ ်းနှင ်ရ ်းမျ ်းတငွ်လက်လီရရ င််းပခင််း 

4791 
Retail sale via mail order houses or via Internet 
အ မ်အရရ က်စ တ  ကမ်ှမှ ကက ်းပခင််းပြင ်သ  ို့မဟ တအ်ငတ် နက်မှတဆင ်လက်လီရရ င််းပခင််း 

4799 
Other retail sale not in stores, stalls or markets 
စတ  ်းဆ  င်မျ ်း၊ရ ်းဆ  င်မျ ်းနှင ်ရ ်းမျ ်းတငွ်မဟ တ ် လက်လီရရ င််းပခင််း 

49 
Land transport and transport via pipelines  
ကုန်ထကကောင်ိုးပြင ်ြ ုေ့ထဆောင်ပခင်ိုးနှင ်ြ ုက်လ ုင်ိုးမ္ ောိုးပြင ်ြ ုေ့ထဆောင်ပခင်ိုး 

4911 Passenger rail transport, interurban - ရထ ်းလမ််းပြင ်ခရီ်းသည ်   ို့ရဆ င်ပခင််း၊ မမ ြုွဲ့ပ ရေသမျ ်းအကက ်း 

4912 Freight rail transport - ရထ ်းလမ််းပြင ်က န်စည်   ို့ရဆ င်ပခင််း 

4921 
Urban and suburban passenger land transport - 
မမ ြုွဲ့ပ နှင ်ဆင်ရပခြ  ်းရေသသ  ို့က န််းရကက င််းပြင ်ခရီ်းသည ်  ို့ရဆ င်ပခင််း 

4922 Other passenger land transport - အပခ ်းက န်ရကက င််းပြင ်ခရ်ီးသည်   ို့ရဆ င်ပခင််း 

4923 Freight transport by road - က ်းရကက င််းပြင ်က န်စည်မျ ်းအ ်း   ို့ရဆ င်ပခင််း 

4930 Transport via pipeline -    က်လ  င််းပြင ်   ို့ရဆ င်ပခင််း 
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50 Water transport - ထရထကကောင်ိုးပြင ြ် ုေ့ထဆောင်ပခင်ိုး 

5011 Sea and coastal passenger water transport -  ငလ်ယ်နှင ်ကမ််းရ  ်းတမ််းရရရကက င််းပြင ်ခရ်ီးသည်   ို့ရဆ င်ပခင််း 

5012 Sea and coastal freight water transport -  င်လယ်နှင ်ကမ််းရ  ်းတမ််းရရရကက င််းပြင ်က န်စည်   ို့ရဆ င်ပခင််း 

5021 Inland passenger water transport - က န််းတွင််းရရရကက င််းပြင ်ခရ်ီးသည်   ို့ရဆ င်ပခင််း 

5022 Inland freight water transport - က န််းတွင််းရရရကက င််းပြင က် န်စည်   ို့ရဆ င်ပခင််း 

51 Air transport - ထလထကကောင်ိုးပြင ြ် ုေ့ထဆောင်ပခင်ိုး 

5110 Passenger air transport - ရလရကက င််းပြင  ်  ို့ရဆ င်ပခင််း 

5120 Freight air transport - ရလရကက င််းပြင ်က န်စည်   ို့ရဆ င်ပခင််း 

52 
Warehousing and support activities for transportation 
သ ုထလှောင်ရုံလုြ်ငန်ိုးနှင ်ြ ုေ့ထဆောင်ပခင်ိုးအတွက်ဝန်ထဆောင်မ္ှုလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

5210 Warehousing and storage - သ  ရလှ င်ရ  လ  ်ငန််းနှင သ်  ရလှ င်ပခင််း 

5221 
Service activities incidental to land transportation  
က န််းရကက င််း   ို့ရဆ င်ရရ်းနှင ်တဆက်တည််းရဆ ငရ်ကွ်သည ်ဝန်ရဆ ငမ်ှုလ  ်ငန််းမျ ်း 

5222 
Service activities incidental to water transportation 
ရရရကက င််း   ို့ရဆ င်ရရ်းနှင ်တဆက်တည််းရဆ င်ရကွသ်ည ်ဝန်ရဆ င်မှုလ  င်န််းမျ ်း 

5223 
Service activities incidental to air transportation 
ရလရကက င််း   ို့ရဆ င်ရရ်းနှင ်တဆက်တည််းရဆ င်ရကွ်သည ်ဝန်ရဆ ငမ်ှုလ  ်ငန််းမျ ်း 

5224 Cargo handling - ယ ဉ်တင်က န် စစည််းမျ ်းအ ်းက  ငတ်ွယ်ထ န််းသ မ််းပခင််း(Cargo Handling) 

5229 Other transportation support activities - အပခ ်း   ို့ရဆ င်ရရ်းဝန်ရဆ ငမ်ှုလ  ်ငန်မျ ်း 

53 Postal and courier activities - စောတ ကု်နှင ်ဆက်သောိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

5310 Postal activities - စ တ  က်လ  င်န််းမျ ်း 

5320 Courier activities - ဆက်သ ်းလ  ်ငန််းမျ ်း 

55 Accommodation - ထနရော  ုင်ခင်ိုး 

5510 Short term accommodation activities - က လတ  ရနရ ထ  င်ခင််းရ ်းသည ်လ  ်ငန််းမျ ်း 

5520 
Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks 
စခန််းချရ ရပမရနရ မျ ်း၊ အ န််းရပြရ ယ ဉ်ရ ်န ်းစခန််းမျ ်းနှင ်ရန က်တွ ယ ဉ်ရ ်န ်းရနစခန််းမျ ်း 

5590 Other accommodation - အပခ ်းရနရ ထ  င်ခင််းရ ်းသည ်လ  ်ငန််းမျ ်း 

56 Food and beverage service activities - အစောိုးအစောနှင ်အထြ ော်ယမ္ကောဝန်ထဆောင်မ္ှုလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

5610 
Restaurants and mobile food service activities 
စ ်းရသ က်ဆ  င်မျ ်းနှင ်ရရွွဲ့လျ ်းအစ ်းအစ ဝန်ရဆ ငမ်ှုလ  ်ငန််းမျ ်း 

5621 Event catering - အခမ််းအန ်းမျ ်းအတွကအ်ရက ်းအရမွ်းဝန်ရဆ ငမ်ှု 

5629 Other food service activities - အပခ ်းအစ ်းအစ ဝန်ရဆ င်မှုလ  ်ငန််းမျ ်း 

5630 Beverage serving activities - အရြျ ်ယမက ဝန်ရဆ င်မှုလ  ်ငန််းမျ ်း 

58 Publishing activities - ြံုနှ ြ် ုတထ်ဝထရိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

5811 Book publishing - စ အ  ်   နှ  ်ထ တရ်ဝပခင််း 

5812 Publishing of directories and mailing lists - လမ််းညွှန်စ အ  ်မျ ်းနှင ်စ    ို့လ  ်စ စ ရင််းမျ ်း   နှ  ်ထ တရ်ဝပခင််း 

5813 Publishing of newspapers, journals and periodicals-သတင််းစ မျ ်း၊ ဂျ နယ်မျ ်းနှင ်စ နယ်ဇင််းမျ ်း    နှ  ် ထ တရ်ဝပခင််း 

5819 Other publishing activities - အပခ ်း   နှ  ်ထ တရ်ဝလ  ်ငန််းမျ ်း 

5820 Software publishing - ရဆ  ြ်ဝ ထ တရ်ဝပခင််း 

59 
Motion picture, video and television programmed production, sound recording and music publishing activities 
ရုြ်ရှင်၊ ေွ ဒ ယ ုနှင ်ရုြ်ပမ္င်သံကကောိုးအစ အစဉ် ုတလု်ြ်ပခင်ိုး၊ အသံသွင်ိုးပခင်ိုး၊ ထတိုးဂ တ ုတထ်ဝိုးပခင်ိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

5911 
Motion picture, video and television programmed production activities 
ရ  ်ရှင်၊ဗွီေီယ  နှင ်ရ  ်ပမင်သ ကက ်းအစီအစဉ်ထ  ်လ  ်ပခင််းလ  ်ငန််းမျ ်း 

5912 
Motion picture, video and television programmed post-production activities 
ရ  ်ရှင်၊ဗွီေီယ  နှင ်ရ  ်ပမင်သ ကက ်းအစီအစဉ်ထ  ်လ  ်မှုမ ီ်းရန က်ထ  ်လ  ်မှုလ  ်ငန််းမျ ်း 
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5913 
Motion picture, video and television programmed distribution activities 
ရ  ်ရှင်၊ဗွီေီယ  နှင ်ရ  ်ပမင်သ ကက ်းအစီအစဉ်ပြနိ်ု့ပြူ်းရရ်းလ  ်ငန််းမျ ်း 

5914 Motion picture projection activities - ရ  ်ရှင်ပ သပခင််းလ  ်ငန််းမျ ်း 

5920 Sound recording and music publishing activities - အသ သွင််းပခင််း၊ ရတ်းဂီတထ တရ်ဝပခင််းလ  ်ငန််းမျ ်း 

60 Programming and broadcasting activities - စ စဉ်ရ ုက်ကူိုးပခင်ိုးနှင ် ုတလ် င ်ပခင်ိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

6010 Radio broadcasting - ရရေီယ  ထ တလ်ွှင ်ပခင််း 

6020 Television programming and broadcasting activities-ရ  ်ပမင်သ ကက ်းမရှ  က်ကူ်းပခင််းနှင ်ထ တလ်ွှင ်ပခင််းလ  ်ငန််းမျ ်း 

61 Telecommunications - ဆက်သွယ်ထရိုး 

6110 Wired telecommunications activities - ကက ြု်းပြင ်ဆက်သွယ်ရရ်းလ  ်ငန််းမျ ်း 

6120 Wireless telecommunications activities - ကက ြု်းမ  ဆက်သွယ်ရရ်းလ  ်ငန််းမျ ်း 

6130 Satellite telecommunications activities - မဂ ြုဟ်တ ဆက်သွယ်ရရ်းလ  ်ငန််းမျ ်း 

6190 Other telecommunications activities - အပခ ်းဆက်သွယ်ရရ်းလ  ်ငန််းမျ ်း 

62 
Computer programming, consultancy and related activities 
ကွန်ြ ြူတောြရ ုဂရမ္်ထရဆွွဲပခင်ိုး၊အတ ုငြ်င်ခံပခင်ိုးနှင ်ဆက်စြ်လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

6201 Computer programming activities - ကွန် ျူတ  ရ  ဂရမ်ရရဆွ ပခင််းလ  င်န််းမျ ်း 

6202 
Computer consultancy and computer facilities management activities 
ကွန် ျူတ ဆ  င်ရ အတ  င် င်ခ ပခင််းနှင ် ကွန် ျူတ အသ  ်းအရဆ င်မျ ်း စီမ ခနိ်ု့ခွ ပခင််းလ  ်ငန််းမျ ်း 

6209 
Other information technology and computer service activities 
အပခ ်းသတင််းအချက်အလက်နည််း ည နှင ် ကွန် ျူတ ဝန်ရဆ င်မှုလ  ်ငန််းမျ ်း 

63 Information service activities - သတင်ိုးအခ က်အလက်ဝန်ထဆောင်မ္ှုလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

6311 Data processing, hosting and related activities - Data processing, hosting  နှင ်ဆက်စ ်လ  ်ငန််းမျ ်း 

6312 Web portals - Web portal မျ ်း 

6391 News agency activities - သတင််းရအဂျင်စီလ  ်ငန််းမျ ်း 

6399 
Other information service activities N.E.C.  
(အပခ ်းရနရ တွင်ရြ ်ပ ပခင််းမရှ သည ်) အပခ ်းသတင််းအချက်အလက် ဝန်ရဆ င်မှုလ  င်န််းမျ ်း 

64 
Financial service activities, except insurance and pension funding 
အောမ္ခံနှင ်ြင်စင်ရန်ြံုထငမွ္ ောိုးမ္အှြဘဏ္ဍောထရိုးဝန်ထဆောင်မ္ှုလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

6411 Central banking - ဗဟ   ဏ်လ  ်ငန််း 

6419 Another monetary intermediation - အပခ ်းရငွရကက်းက စစရ ်မျ ်းက  ကက ်းခ ရဆ င်ရွက်ပခင််း 

6420 Activities of holding companies - ဦ်း   င်က မပဏီမျ ်း(holding Companies)၏လ  ်ငန််းမျ ်း 

6430 Trusts, funds and similar financial entities - ယ  မတှ်အ ်နှ ရငွမျ ်း၊ရန်   ရငမွျ ်းနှင ်အလ ်းတူ ဏ္ဍ ရရ်းက စစရ ်မျ ်း 

6491 Financial leasing 

6492 Other credit granting - အပခ ်းရသ ရကက်းမမ်ီးချထ ်းပခင််းမှု (credit granting) 

6499 
Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, N.E.C. 
(အပခ ်းရနရ တွင်ရြ ်ပ ပခင််းမရှ သည ်) အ မခ နှင ်  ငစ်င်ရန်   ရငွမျ ်း မှအ  အပခ ်းရသ  
 ဏ္ဍ ရရ်းဝန်ရဆ င်မှုလ  ်ငန််းမျ ်း 

65 
Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security 
မ္ပြစ်မ္ထန ောိုးရှ ရသည ်လူမ္ှုလုံထရိုးအောမ္ခံမ္ှအြအောမ္ခံ၊ ြ်ဆင ်အောမ္ခံနှင ြ်င်စင်ရန်ြံုထငွ 

6511 Life insurance - အသက်အ မခ  

6512 Non-life insurance - အသကအ် မခ မဟ တရ်သ အ မခ  

6520 Reinsurance - ထ ်ဆင ်အ မခ  

6530 Pension funding -  င်စင်ရန်   ရင ွ

66 
Activities auxiliary to financial service and insurance activities 
ဘဏ္ဍောထရိုးဝန်ထဆောင်မ္ှုနှင ်အောမ္ခံလုြင်န်ိုးမ္ ောိုးတ ေု့နှင ်ဆက်စြ် ထနသည ်လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

6611 Administration of financial markets -  ဏ္ဍ ရရ်းရစျ်းကွက်က  စီမ အ  ်ချူ ်ပခင််း 
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6612 
Security and commodity contracts brokerage 
အစ ရှယ်ယ လက်မှတမ်ျ ်းနှင ်က န် စစည််းစ ချူ မ်ျ ်းတ  ို့နှင ်စ ်လျဉ််း၍အကျ  ြု်းရဆ င်လ  ်ငန််းရဆ င်ရကွ်ပခင််း 

6619 Other activities auxiliary to financial service activities -  ဏ္ဍ ရရ်းဝန်ရဆ င်မှုနှင ်ဆက်စ ်ရနသည ်လ  ်ငန််းမျ ်း 

6621 Risk and damage evaluation - ဆ  ်းရ ှု်းန  င်ရပခနှင ်ထ ခ  က်မှုအက ပြတ်ပခင််း 

6622 Activities of insurance agents and brokers - အ မခ က  ယ်စ ်းလှယ်မျ ်းနှင ်အကျ  ြု်းရဆ င်မျ ်း၏လ  ်ငန််းမျ ်း 

6629 
Other activities auxiliary to insurance and pension funding 
အ မခ နှင ် င်စင်ရန်   ရငွတ  ို့အတကွ်အရထ က်အကူရ ်းသည ်အပခ ်းလ  င်န််းမျ ်း 

6630 Fund management activities - ရန်   ရငွစီမ ခနိ်ု့ခွ မှုလ  ်ငန််းမျ ်း 

68 Real estate activities - အ မ္်ခခံထပမ္ထရောင်ိုးဝယ်ငှောိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

6810 
Real estate activities with own or leased property 
က  ယ်   င်သ  ို့မဟ တင်ှ ်းရမ််းထ ်းရသ အ မ်ခခ ရပမနှင ်ရရ င််းဝယ်ငှ ်းလ  င်န််းမျ ်းရဆ င်ရကွ်ပခင််း 

6820 
Real estate activities on a fee or contract basis 
အခရကက်းရငွသ  ို့မဟ တက်န်ထရ  က်စ ချြု ်အရပခခ ၍အ မ်ခခ ရပမရရ င််းဝယ်ငှ ်းလ  ်ငန််းမျ ်းရဆ င်ရွက်ပခင််း 

69 Legal and accounting activities - ဥြထဒနှင ်စောရင်ိုးက ုင်လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

6910 Legal activities - ဥ ရေလ  ်ငန််းမျ ်း 

6920 
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy 
စ ရင််းက  င်၊ စ ရင််းထ န််းနှင ် စ ရင််းစစ်လ  ်ငန််းမျ ်း၊ အခွန်အတ  င် င်ခ ပခင််း 

70 
Activities of head offices; management consultancy activities 
ရုံိုးခ  ြ်အဆင ်လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး၊ စ မ္ံခနေ့်ခွွဲမ္ှုအတ ငု်ခံလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

7010 Activities of head offices - ရ  ်းချြု ်အဆင ်လ  ်ငန််းမျ ်း 

7020 Management consultancy activities - စီမ ခနိ်ု့ခွ မှုအတ  င်ခ လ  ်ငန််းမျ ်း 

71 
Architectural and engineering activities; technical testing and analysis 
ေ သုကောနှင ်အင်ဂ င်န ယောလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး၊ နည်ိုးြညောြ ငု်ိုးအရစစ်ထဆိုးပခင်ိုးနှင ်ခွွဲပခမ္်ိုးစ တပ်ြောပခင်ိုး 

7110 
Architectural and engineering activities and related technical consultancy 
ဗ သ က နှင ်အင်ဂျင်နီယ လ  ်ငန််းမျ ်းယင််းတ  ို့နှင ်ဆကစ် ်ရသ နည််း ည ဆ  င်ရ လ  ်ငန််းအတ  င ်င်ခ ပခင််း 

7120 Technical testing and analysis - နည််း ည    င််းအရစစ်ရဆ်းပခင််းနှင ်ခွ ပခမ််းစ တပ်ြ ပခင််း 

72 Scientific research and development - သ ြပံသုထတသနနှင ်ြွံွေ့မြ  ိုးထရိုး 

7210 
Research and experimental development on natural sciences and engineering 
သ  ဝသ  ပ   သ ရ ်မျ ်းနှင ်အင်ဂျင်နီယ   သ ရ ်မျ ်းအရ ေါ်သ ရတသနနှင ်ြွ ်းမြ ြု်းရရ်း 

7220 
Research and experimental development on social sciences and humanities 
လူမှုသ  ပ သ  ပ   သ ရ ်မျ ်းနှင ်လူသ  သ  ဝတ  ို့လက်ရတွွဲ့သ ရတသနနှင ်ြွ ်းမြ ြု်းရရ်း 

73 Advertising and market research - ထကကော်ပငောနှင ်ထစ ိုးကွက်သုထတသန 

7310 Advertising - ရကက ်ပင  

7320 Market research and public opinion polling - ရစျ်းကွက်သ ရတသနနှင ်အမျ ်းပ ည်သူထင်ပမင်ချက်ရက က်ခ ပခင််း 

74 
Other professional, scientific and technical activities 
အပခောိုးထသောသက်ထမ္ွိုးဝမ္်ိုးထကကောင်ိုးြညော၊သ ြပံနှင်နည်ိုးြညောဆ ုင်ရောလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

7410 Specialized design activities - သီ်းသနိ်ု့   စ ထ တလ်  ်ငန််းမျ ်း 

7420 Photographic activities - ဓါတ်   ဆ  င်ရ လ  ်ငန််းမျ ်း 

7490 
Other professional, scientific and technical activities N.E.C. 
(အပခ ်းရနရ တွင်ရြ ်ပ ထ ်းပခင််းမရှ သည ်)အပခ ်းရသ သက် 
ရမွ်းဝမ််းရကက င််း ည ၊သ  ပ နှင ်နည််း ည ဆ  င်ရ လ  ်ငန််းမျ ်း 

75 Veterinary activities - တ ရ စဆောန်ထဆိုးကုလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

7500 Veterinary activities - တ ရ စဆ န်ရဆ်းက လ  ်ငန််းမျ ်း 

77 
Rental and leasing activities - ငေှာိုးရမ္်ိုးပခင်ိုးနှင ် အခ  န်အတ ငု်ိုးအတောတစ်ရြ်အတွက် စောခ  ြ်ပြင ် ငှောိုးရမ္်ိုးပခင်ိုး 
(rental and Leasing) လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 
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7710 
Renting and leasing of motor vehicles 
ရမ ်ရတ ်ယ ဉ်မျ ်းအ ်းင ှ်းရမ််းပခင််းနှင ် အချ  န်အတ  င််းအတ တစ်ရ ်အတွက် စ ချြု ်ပြင  ်ငှ ်းရမ််းပခင််း 

7721 
Renting and leasing of recreational and sports goods 
အ န််းရပြပခင််းနှင ်အ ်းကစ ်းဆ  င်ရ  စစည််းမျ ်းအ ်းင ှ်းရမ််းပခင််းနှင ် အချ  န်အတ  င််းအတ တစ်ရ ်အတွက် စ ချြု ်ပြင ် 
ငှ ်းရမ််းပခင််း 

7722 Renting of video tapes and disks - ဗွီေီယ  တ  ်မျ ်းနှင ်ရခွမျ ်းက  ငှ ်းရမ််းပခင််း 

7729 
Renting and leasing of other personal and household goods 
အပခ ်းရသ တစ်က  ယ်ရရသ  ်းနှင ် အ မ်သ  ်း စစည််းမျ ်းအ ်း ငှ ်းရမ််းပခင််းနှင ် အချ  န်အတ  င််းအတ  တစ်ရ ်အတကွ် 
စ ချြု ်ပြင င်ှ ်းရမ််းပခင််း 

7730 
Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods 
အပခ ်းစက်ယနတရ ်း၊ စက်က ရ ယ နှင ်ပေ ်ရှ က န်စည်မျ ်းအ ်း င ှ်းပခင််းနှင ် အချ  န်အတ  င််းအတ တစ်ရ အ်တွက် 
စ ချြု ်ပြင  ်ငှ ်းရမ််းပခင််း 

7740 
Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works 
မှတ ်  တင်ထ ်းရသ အရ မျ ်းမှ အ အသ ညဏ် စစည််းနှင ်အလ ်းတူထ တက် န်မျ ်းအ ်း အချ  န်အတ  င််းအတ  
တစ်ရ ်အတွက် စ ချြု ်ပြင ် ငှ ်းရမ််းပခင််း 

78 Employment activities - အလုြ်အက ုင်ခနေ့် ောိုးပခင်ိုးဆ ုင်ရောလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

7810 Activities of employment placement agencies - အလ  ်အက  င်ရနရ ချထ ်းရရ်းရအဂျင်စီမျ ်း၏လ  ်ငန််းမျ ်း 

7820 Temporary employment agency activities - ယ ယီအလ  ်အက  င်ရအဂျင်စီလ  ်ငန််းမျ ်း 

7830 Other human resources provision - အပခ ်းလူသ ်းရင််းပမစ်      ်းရ ်းမှုမျ ်း 

79 
Travel agency, tour operator, reservation service and related activities 
ခရ ိုးသွောိုးထအဂ င်စ လုြ်ငန်ိုး(travel agency)၊ ခရ ိုးစဉ်စ စဉ်ထဆောင်ရွက်ထြိုးပခင်ိုး လုြ်ငန်ိုး(tour operator)၊ 
ကက  တင်မ္ှောကကောိုးထြိုးသည ်ဝန်ထဆောင်မ္ှုနှင ် ဆက်စြ် လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

7911 Travel agency activities - ခရီ်းသွ ်းရအဂျင်စီလ  ်ငန််းမျ ်း 

7912 Tour operator activities - ခရ်ီးစဉ်စီစဉ်ရဆ င်ရွက်ပခင််းလ  ်ငန််းမျ ်း 

7990 
Other reservation service and related activities  
အပခ ်းရသ ကက ြုတင်မ ှ်းကက ်းရ ်းသည ဝ်န်ရဆ င်မှုနှင ဆ်က်စ ်လ  ်ငန််းမျ ်း 

80 Security and investigation activities - လုံခခံ ထရိုးစနစ်မ္ ောိုးနှင ်စုံစမ္်ိုးထရိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

8010 Private security activities -   ဂ္လ ကလ  ခခ ြုရရ်းလ  ်ငန််းမျ ်း 

8020 Security systems service activities - လ  ပခြုရရ်းစနစ်မျ ်းပြင ဝ်န်ရဆ င်မှုရ ်းသည ်လ  ်ငန််းမျ ်း 

8030 Investigation activities - စ  စမ််းရထ က်လှမ််းရရ်းလ  ်ငန််းမျ ်း 

81 
Services to buildings and landscape activities 
အထဆောက်အဦနှင ် ထပမ္ယောရူခင်ိုးတ ေု့အတွက်ဝန်ထဆောငမ်္ှုထြိုးသည ်လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

8110 
Combined facilities support activitiesလ  အ ်သည်မျ ်းစ ရ ါင််းဝန်ရဆ ငမ်ှုရ ်းသည ် (Combined Facility 
support) လ  ်ငန််းမျ ်း 

8121 General cleaning of buildings - အရဆ က်အဦမျ ်းအရထွရထွသနိ်ု့ရှင််းရရ်း 

8129 Other building and industrial cleaning activities - အပခ ်းရသ အရဆ က်အဦနှင ်သနိ်ု့ရှင််းရရ်းလ  ်ငန််းမျ ်း 

8130 
Landscape care and maintenance service activities 
ရပမယ ရူခင််းရစ င ်ရရှ က်ပခင််းနှင ်ထ န််းသ မ််းပခင််း၀န်ရဆ င်မှုလ  ်ငန််းမျ ်း 

82 
Office administrative, office support and other business support activities 
ရုံိုးမ္ ောိုးစ မ္ံအုြ်ခ  ြ်ပခင်ိုး၊ ရုံိုးမ္ ောိုးအောိုး လ ုအြ်သည်မ္ ောိုး ြံ ြ ုိုးထ ောက်ကူထြိုးပခင်ိုးနှင ် စ ိုးြွောိုးထရိုးလုြ်ငန်ိုးဆ ုင်ရော 
ြံ ြ ုိုးထ ောက်ကူထြိုးသည ် အပခောိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

8211 
Combined office administrative service activities 
ရ  ်းမျ ်းစီမ အ  ်ချြု ်ပခင််းနှင ်       ်းရထ က်ကူရ ်းသည ်လ  ်ငန််းမျ ်း စ ရ ါင််း ရဆ င်ရွက်ရ ်းပခင််း 

8219 
Photocopying, document preparation and other specialized office support activities 
မ တတူ ကူပခင််း၊စ ရွက်စ တမ််းမျ ်းပ ငဆ်င်ပခင််းနှင ်      ်းရထ က်ကူရ ်းသည ် အပခ ်းသီ်းသနိ်ု့လ  ်ငန််းမျ ်း 

8220 Activities of call centers - ြ န််းရခေါ်ဆ  မှုစင်တ ဆ  ငရ် လ  ်ငန််းမျ ်း 
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8230 Organization of conventions and trade shows - ညီလ ခ မျ ်းနှင ်က န်စည်ပ  ွ ကျင််း ပခင််း 

8291 
Activities of collection agencies and credit bureaus  
ရက က်ခ ရရ်းရအဂျင်စီမျ ်းနှင ်ရ ကွ်းမမီဗျူရ  မျ ်း၏လ  င်န််းမျ ်း 

8292 Packaging activities - ထ  ်   ်းရရ်းလ  ်ငန််းမျ ်း 

8299 
Other business support service activities N.E.C. 
(အပခ ်းရနရ တွင်ရြ ်ပ ထ ်းပခင််းမရှ သည ်) စီ်း ွ ်းရရ်းလ  ်ငန််းဆ  င်ရ       ်းရထ က်ကူရ ်းသည ်အပခ ်းလ  ်ငန််းမျ ်း 

84 
Public administration and defense; compulsory social security 
ပြည်သူူ့စ မ္ံအုြ်ခ  ြ်ထရိုးနှင ်ကောကွယ်ထရိုး၊မ္ပြစ်မ္ထန ောိုးရှ ရသည ်လူမ္ူြူလုံထရိုး 

8411 General public administration activities - အရထွရထွပ ည်သူူ့စီမ အ  ်ချြု ်ရရ်းလ  ်ငန််းမျ ်း 

8412 

Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social 
services, excluding social security 
လူမူြူလ  ရရ်းမှအ  ကျန််းမ ရရ်းရစ င ်ရရှ ကမ်ှု၊  ည ရရ်း၊ ယဉ်ရကျ်းမှု ဝန်ရဆ ငမ်ှုမျ ်းနှင ် အပခ ်းလူမှုဝန်ရဆ င်မှု 
လ  ်ငန််းမျ ်းအ ်း ထ န််းသ မ််းကက ်မတ်ပခင််း 

8413 
Regulation of and contribution to more efficient operation of businesses 
လ  ်ငန််းမျ ်း    မ  ထ ရရ က်စွ လည် တ်ရဆ င်ရကွ်န  င်ရရ်း ထ န််းသ မ်ကက ်မတ်ပခင််းနှင ် အ ်းပြည ်ရဆ င်ရကွ်ရ ်းပခင််း 

8421 Foreign affairs - န  င်င ပခ ်းရရ်း 

8422 Defense activities - က ကွယ်ရရ်းလ  ်ငန််းမျ ်း 

8423 Public order and safety activities - ပ ည်သူူ့တည်မင မ်ရအ်းချမ််းရရ်းနှင ် ရ ်းကင််းရရ်းလ  င်န််းမျ ်း 

8430 Compulsory social security activities - မပြစ်မရနထ ်းရှ ရသည ်လူမှုြူလ  ရရ်း 

85 Education - ြညောထရိုး 

8510 Pre-primary and primary education - မူလတန််းကက ြုအရပခခ  ည ရရ်းနှင ်မူလတန််းအရပခခ  ည ရရ်း 

8521 General secondary education - အရထွရထွမူလတန််းလွန်အရပခခ  ည ရရ်း 

8522 
Technical and vocational secondary education  
နည််း ည နှင ်သက်ရမ်ွးမှု ည ဆ  င်ရ မူလတန််းလွန်အရပခခ  ည ရရ်း 

8530 Higher education - အဆင ်ပမင  ်ည ရရ်း 

8541 Sports and recreation education - အ ်းကစ ်းနှင အ် န််းရပြပခင််းဆ  င်ရ  ည ရရ်း 

8542 Cultural education - ယဉ်ရကျ်းမှုဆ  င်ရ  ည ရရ်း 

8549 Other education N.E.C. - (အပခ ်းရနရ တွင်ရြ ်ပ ထ ်းပခင််းမရှ သည ်) ည ရရ်း 

8550 Educational support activities -  ည ရရ်းအရထ က်အကူပ ြုလ  ်ငန််းမျ ်း 

86 Human health activities - လူူ့က န်ိုးမ္ောထရိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

8610 Hospital activities - ရဆ်းရ  လ  ်ငန််းမျ ်း 

8620 Medical and dental practice activities - ရဆ်း က်ဆ  င်ရ နှင ်သွ ်း က်ဆ  င်ရ လ  ်ငန််းမျ ်း 

8690 Other human health activities - အပခ ်းလူူ့ကျန််းမ ရရ်းလ  ်ငန်မျ ်း 

87 Residential care activities - ထနရော  ုင်ခင်ိုးနှင ်တကွထစောင ်ထရှောက်မ္ှုထြိုးသည ်လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

8710 
Residential nursing care facilities 
ရနရ ထ  င်ခင််းနှင ်တကွ သူန ပ ြုရစ င ်ရရှ က်မှုရ ်းသည ် အရထ က်အ    လ  ်ငန််းမျ ်း 

8720 
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse 
စ တ ်  င််းဆ  င်ရ ယ  ယွင််းပခင််း၊ စ တက်ျန််းမ ရရ်းနှင ် ရဆ်းဝါ်းအလွ သ  ်းပခင််းတ  ို့အတကွ် ရနရ ထ  င်ခင််းနှင ်တကွ 
ရစ င ်ရရှ က်မှုရ ်းသည ် လ  ်ငန််းမျ ်း   

8730 
Residential care activities for the elderly and disabled 
သက်ကကီ်းရွယ်အ  မျ ်းနှင  ်မသန်စွမ််းသူမျ ်းအတွက်ရနရ ထ  င်ခင််းနှင ်တကွ ရစ င ်ရရှ က်ရ ်းသည ်လ  င်န််းမျ ်း 

8790 Other residential care activities - ရနရ ထ  င်ခင််းနှင ်တကွ ရစ င ်ရရှ ကမ်ှုရ ်းသည  ်အပခ ်းလ  င်န််းမျ ်း  

88 Social work activities without accommodation - ထနရော  ုင်ခင်ိုးမ္ြါသည ်လှုမ္ှုဝန် မ္်ိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

8810 
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled 
သက်ကကီ်းရွယ်အ  မျ ်းနှင  ်မသန်စွမ််းသူမျ ်းအတွက် ရနရ ထ  င်ခင််းမ ါသည ် လှုမှုဝန်ထမ််းလ  ်ငန််းမျ ်း 
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8890 Other social work activities without accommodation - ရနရ ထ  င်ခင််းမ ါသည ်အပခ ်းလှုမှုဝန်ထမ််းလ  ်ငန််းမျ ်း 

90 Creative, arts and entertainment activities - ြန်တ ိုးမ္ှု၊ အနုြညောနှင ် ထြ ော်ထပြထရိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

9000 Creative, arts and entertainment activities - ြန်တ်ီးမှု၊ အန  ည နှင ် ရြျ ်ရပြရရ်းလ  ်ငန််းမျ ်း 

91 
Libraries, archives, museums and other cultural activities 
စောကကည ်တ ုက်မ္ ောိုး၊ ထမ္ော်ကွန်ိုးတ ကု်မ္ ောိုး၊ ပြတ ကုမ်္ ောိုးနှင ် အပခောိုးယဉ်ထက ိုးမ္ှုဆ ုင်ရော လုြင်န်ိုးမ္ ောိုး 

9101 Library and archives activities - စ ကကည ်တ  က်နှင ် ရမ ်ကွန််းတ  က်လ  ်ငန််းမျ ်း 

9102 
Museum’s activities and operation of historical sites and buildings 
ပ တ  က်လ  ်ငန််းမျ ်း၊ သမ  င််းဝင်ရနရ မျ ်းနှင ် အရဆ က်အဦ်းမျ ်းတ  ို့နှင ်စ ်လျဉ််းသည ်လ  ်ငန််းမျ ်းရဆ င်ရကွ်ပခင််း 

9103 
Botanical and zoological gardens and nature reserves activities 
ရ ကခရဗေနှင ် ဇီဝရဗေဥယျ ဉ်မျ ်း၊ သ  ဝထ န််းသ မ််းနယ်ရပမလ  ်ငန််းမျ ်း 

92 Gambling and betting activities - ထလောင်ိုးကစောိုးအမ္   ိုးမ္   ိုး(gambling and betting) လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

9200 Gambling and betting activities - ရလ င််းကစ ်းအမျ  ြု်းမျ  ြု်း(gambling and betting) လ  ်ငန််းမျ ်း 

93 
Sports activities and amusement and recreation activities 
အောိုးကစောိုးလုြ်ငန်မ္ ောိုး၊ ထြ ော်ထပြမ္ှုနှင  ်အြန်ိုးထပြလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး  

9311 Operation of sports facilities - အ ်းကစ ်းအသ  ်းအရဆ င်မျ ်းနှင ် စ ်လျဉ််းသည ်လ  ်ငန််းရဆ င်ရွက်ပခင််း 

9312 Activities of sports clubs - အ ်းကစ ်းကလ ်လ  ်ငန််းမျ ်း 

9319 Other sports activities - အပခ ်းအ ်းကစ ်းလ  ်ငန််းမျ ်း 

9321 
Activities of amusement parks and theme parks 
ရြျ ်ရပြမှုရ ်းသည က်စ ်းကွင််း (amusement parks and theme parks) လ  ်ငန််းမျ ်း  

9329 
Other amusement and recreation activities N.E.C. 
(အပခ ်းရနရ တွင်ရြ ်ပ ထ ်းပခင််းမရှ သည ်) အပခ ်းအပခ ်းရြျ ်ရပြမှုနှင ် အ န််းရပြလ  ်ငန််းမျ ်း  

94 
Activities of membership organizations 
အြွွဲွေ့ဝင်လက်ခံထဆောင်ရွက်သည ်အြွွဲွေ့အစည်ိုးမ္ ောိုး၏လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

9411 
Activities of business and employers’ membership organizations 
စီ်း ွ ်းရရ်းလ  ်ငန််းမျ ်းနှင ် အလ  ်ရှင်မျ ်းအ ်းအြွ ွဲ့ဝငအ်ပြစ်လက်ခ  ရဆ င်ရွက်သည  ်လ  ်ငန််းမျ ်း 

9412 
Activities of professional membership organizations 
သက်ရမွ်းဝမ််းရကက င််း ည ရှင်မျ ်းအ ်း အြွ ွဲ့ဝငအ်ပြစ် လက်ခ ရဆ င်ရွက်သည ် လ  ်ငန််းမျ ်း 

9420 Activities of trade unions - အလ  ်သမ ်းသမဂမ္ျ ်း၏လ  ်ငန််းမျ ်း 

9491 Activities of religious organizations -   သ ရရ်းအြွ ွဲ့အစည််းမျ ်း 

9492 Activities of political organizations - န  င်င ရရ်းအြွ ွဲ့အစည််းမျ ်း၏လ  ်ငန််းမျ ်း 

9499 
Activities of other membership organizations N.E.C. 
(အပခ ်းရနရ တွင်ရြ ်ပ ထ ်းပခင််းမရှ သည ်) အြွ ွဲ့ဝငလ်က်ခ ရဆ င်ရွက်သည ် အပခ ်းအြွ ွဲ့အစည််းမျ ်း 

95 
Repair of computers and personal and household goods 
ကွန်ြ ြူတောမ္ ောိုး၊ တစ်က ုယ်ထရသုံိုးနှင ် အ မ္်သုံိုးြစစည်ိုးမ္ ောိုးအောိုး ပြ ပြင်ပခင်ိုး 

9511 Repair of computers and peripheral equipment - ကွန် ျူတ မျ ်းနှင ်ဆက်စ ်အသ  ်းအရဆ င်မျ ်းပ ြုပ င်ပခင််း 

9512 Repair of communication equipment - ဆက်သွယ်ရရ်းအသ  ်းအရဆ င်မျ ်းပ ြုပ င်ပခင််း 

9521 Repair of consumer electronics - အီလက်ထရရ နစ်လူသ  ်းက န် စစည််းမျ ်းပ ြုပ င်ပခင််း 

9522 Repair of household appliances and home and garden equipment-အ မ်သ  ်း စစည််းမျ ်းနှင ်လူသ  ်းက န် စစည််းမျ ်း  

9523 Repair of footwear and leather goods - ြ န ်နှင သ် ်းရရထည်မျ ်းပ ြုပ င်ပခင််း 

9524 Repair of furniture and home furnishings -  ရ ရ  ဂနှင ်ရနအ မ်အခင််းအကျင််းမျ ်းပ ြုပ င်ပခင််း 

9529 Repair of other personal and household goods - အပခ ်းတစ်က  ယ်ရရသ  ်းနှင ်အ မ်သ  ်း စစည််းမျ ်းအ ်းပ ြုပ င်ပခင််း 

96 Other personal service activities - အပခောိုးတစ်က ုယ်ထရသုံိုးဝန်ထဆောင်မ္ှုလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 



 Page 24 
 

9601 
Washing and (dry-) cleaning of textile and fur products 
အထည်အလ  ်မျ ်းနှင ် သ ်းရမ်ွးထည်မျ ်းအ ်း ရလျှ ်ြတွ်ပခင််းနှင ် အရပခ က်ရလျှ ်ပခင််း 

9602 Hairdressing and other beauty treatment - ဆ သပခင််းနှင ်အပခ ်းအလှပ င်လ  ်ငန််း 

9603 Funeral and related activities - န ရရ်းနှင ်ဆက်စ လ်  ်ငန််းမျ ်း 

9609 
Other personal service activities N.E.C. 
(အပခ ်းရနရ တွင်ရြ ်ပ ထ ်းပခင််းမရှ သည ်) အပခ ်းတစ်က  ယ်ရရသ  ်း ဝန်ရဆ င်မှုလ  ်ငန််းမျ ်း 

97 
Activities of households as employers of domestic personnel 
အ မ္်အကူ၏အလုြ်ရှင်အပြစ်လုြ်ထဆောင်သည ်အ မ္်ထ ောင်စု၏လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

9700 
Activities of households as employers of domestic personnel 
အ မ်အကူ၏အလ  ်ရှင်အပြစ်လ  ်ရဆ င်သည ်အ မ်ရထ င်စ ၏လ  ်ငန််းမျ ်း 

98 
Undifferentiated goods- and services-producing activities of private households for own use 
ြုဂဂလ ကအ မ္်ထ ောင်စုမ္ ောိုး၏ မ္ မ္ က ုယ်တ ုင်အသုံိုးပြ မ္ှုအတွက် ကုန်စည်နှင ်ဝန်ထဆောငမ်္ှု  ုတလု်ြ်ထြိုးသည ် 
ခွွဲပခောိုး ောိုးပခင်ိုးမ္ရှ ထသောလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

9810 
Undifferentiated goods-producing activities of private households for own use 
  ဂ္လ ကအ မ်ရထ င်စ မျ ်း၏မ မ က  ယ်တ  င်အသ  ်းပ ြုမှုအတွက်က န်စည် 
ထ တလ်  ်သည ်ခွ ပခ ်းထ ်းပခင််းမရှ ရသ လ  ်ငန််းမျ ်း 

9820 
Undifferentiated service-producing activities of private households for own use 
  ဂ္လ ကအ မ်ရထ င်စ မျ ်း၏မ မ က  ယ်တ  င်အသ  ်းပ ြုမှုအတွက်ဝန်ရဆ င်မှု ရ ်းသည ်ခွ ပခ ်းထ ်းပခင််းမရှ ရသ လ  ်ငန််းမျ ်း 

99 
Activities of extraterritorial organizations and bodies 
န ုင်ငံနယ်နမ္ တပ်ြင်ြရှ အြွွဲွေ့အစည်ိုးမ္ ောိုးနှင ်အစုအြွွဲွေ့မ္ ောိုး၏လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး 

9900 
Activities of extraterritorial organizations and bodies  
န  င်င နယ်နမ တပ် င် ရှ အြွ ွဲ့အစည််းမျ ်းနှင ်အစ အြွ ွဲ့မျ ်း၏လ  ်ငန််းမျ ်း 

အမ္ှတစ်ဉ် ၅ Item no. 5 

 သက်ဆ  င်ရ ဌ နမျ ်းက ထ တရ် ်းထ ်းသည်  မှတ ်  တင်အမှတနှ်င် ရက်စွ က   ပမန်မ /English လ   ပြည် သွင််းရ ်းရန် 

ပြစ် ါသည်။ 

 There is need to enter the registration number and date that is issued by DICA and other department. 

အမ္ှတစ်ဉ် ၆ Item no.6 

 လ  ်ငန််းစတင်လ  ်က  င်သည်  ရနို့ရက်က   ပြည် သွင််းရ ်းရမည်ပြစ်မ ီ်း က မပဏီပြစ် ါက DICAတွင် မတှ်   တင်သည်  

ရက်စွ က   ပြည် သွင််းရန်ပြစ် ါသည်။ MIC/ SEZ ၏ ခွင် ပ ြုမ န်ို့ပြင်  ရဆ င်ရွက်သည် လ  င်န််းပြစ် ါက စီ်း  ွ်းပြစ်စတင်သည်  

ရနို့ရက်မျ ်းက   ပြည် သွင််းရမည်ပြစ် ါသည်။ 

 Please enter the date of the commencement of operation registration number and date that is issued by 

DICA and others. If it is made under MIC/ SEZ permit, please enter the date of commencement of 

business. 

အမ္ှတစ်ဉ် ၇ Item no.7 

 လုြ်ငန်ိုးနှင်  ဆက်သွယ်ရန်အထသိုးစ တအ်ခ က်အလက်မ္ ောိုးက ု ထမ္ိုးပမ္န်ိုး ောိုးပခင်ိုးပြစ်ြါသည်။ 

 It is to enter the details of the business contact. 

➢ ၇(က) 7(a) 

လုြ်ငန်ိုး၏ လက်ရှ လ ြ်စောက ု ပြည် သွင်ိုးထြိုးရန်ပြစ်ြါသည်။ 

Enter the business contact address. 

➢ ၇(ခ) 7(b) 

လုြ်ငန်ိုးနှင်  အမ္ှန်တကယ် ဆက်သွယ်ရန ုင်မ္ည်  ြုန်ိုးနံြါတ ်၂ခု (သ ုေ့) ၃ခကု ု ပြည် သွင်ိုးထြိုးရန်ပြစ်ြါသည်။ 

Enter the office contact phone numbers as 2 or 3. 
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➢ ၇(ဂ) 7(c) 

ြက်စ်ြုန်ိုးနံြါတ ်ရှ ြါက ပြည် သွင်ိုးထြိုးရန်ပြစ်ြါသည်။ 

Enter the fax phone if any. 

➢ ၇(ဃ) 7(d) 

အမ္ှန်တကယ် ဆက်သွယ်၍ ရန ုင်မ္ည် (သ ုေ့) လက်ရှ အသုံိုးပြ ထနသည်  အ ိုးထမ္ိုးလ်လ ြ်စော ၂ခု (သ ုေ့) ၃ခုက ု ပြည် သွင်ိုး 

ထြိုးရန်ပြစ်ြါသည်။ 

Enter the contact email address as 2 or 3. 

➢ ၇(င) 7(e) 

ဝက်ဘ်ဆ ုဒ်လ ြ်စော ရှ ြါက ပြည် သွင်ိုးထြိုးရန်ပြစ်ြါသည်။ 

Enter the website address if any. 

 

အမ္ှတစ်ဉ် ၈ Item no.8 

 ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံအတွင်ိုး၌ပြစ်ထစ၊ န ုင်ငံပြင်ြ၌ပြစ်ထစ လုြ်ငန်ိုးခွွဲမ္ ောိုးရှ ြါက ပြည် သွင်ိုးထြိုးရမ္ည်ပြစ်ြါသည။် လုြ်ငန်ိုးခွွဲ(၂)ခု 

 က် ြ ုမ္ ုြါက သ ိုးပခောိုးစောရင်ိုးပြင်  ြူိုးတွွဲတင်ပြရမ္ည်ပြစ်သည်။ 

 If you own any branches inside and/or outside of Myanmar, please enter. Attach list if you have more 

than two branches. 

 

အမ္ှတစ်ဉ် ၉ Item no.9 

 အခွန် မ္်ိုးသည် ပြည်ြထနန ုင်ငံပခောိုးသောိုးပြစ်ြါက ထန  ုင်သည် န ုင်ငံက ု ပြည် သွင်ိုးရန်ပြစ်ြါသည်။ 

 If you are a non-resident foreigner, enter your country of residency. 

 

အမ္ှတစ်ဉ် ၁၀ Item no. 10 

 တစ်ဦိုးတည်ိုးြ ုင်လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးအထနပြင်  လုြ်ငန်ိုးရှင်နှင် ဆက်သွယ်ရန်အထသိုးစ တအ်ခ က်အလက်မ္ ောိုးက ု ပြည် သွင်ိုးထြိုး 

ရန်ပြစ်ြါသည်။ 

 Please enter the details of the owner of the business contact for sole proprietors. 

 

အမ္ှတစ်ဉ် ၁၁ Item no. 11 

 အခွန် မ္်ိုး၏ တရောိုးဝင်က ုယ်စောိုးလှယ်သည် Audit Firm/ Consultant ပြစ်ြါက ၎င်ိုးတ ေု့နှင် သက်ဆ ုင်သည်  

အခ က်အလက်မ္ ောိုးက ု ပြည် သွင်ိုးထြိုးရန်ပြစ်ြါသည်။ 

 If the legally agent of taxpayer is Audit Firm/ Consultant, enter the details of tax accountant or tax advisor 

details. 

 

အမ္ှတစ်ဉ် ၁၂ Item no. 12 

 ဤအကွက်တငွ ် ပြည် သွင်ိုးရမ္ည်  တရောိုးဝင်က ုယ်စောိုးလှယ် သ ုေ့မ္ဟုတ ် က ုယ်စောိုးပြ သူသည် အမ္ှတစ်ဉ် ၁၁ ြါ ြဂုဂ  လ်နှင်  

အတူတူပြစ်ြါက အမ္ှတစ်ဉ် ၁၂က ုထက ော်၍    အကကွ်တငွ် အမ္ှတပ်ခစ်ရန်ပြစ်ြါသည်။ တရောိုးဝငက် ုယ်စောိုးလှယ် သ ုေ့မ္ 

ဟုတ ် က ုယ်စောိုးပြ သူသည် ကုမ္ပဏ ၏ ဝန် မ္်ိုးပြစ်ြါက အဆ ုြါဝန် မ္်ိုး၏ အခ က်အလက်မ္ ောိုးက ု အမ္တှ်စဉ် ၁၂တွင် 

ပြည် သွင်ိုးရန်ပြစ်ြါသည်။ 

 If the person in this line is same to the person listed on line 11, tick this box and skip the rest of line 12. If 

the agent or representative is the staff of company, enter the details of  staff on line 12. 
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အမ္ှတစ်ဉ် ၁၃ Item no. 13 

 ကုမ္ပဏ ၊ အြွွဲွေ့အစည်ိုးအမ္ည်ပြင်  ြွင် လှစ် ောိုးသည်  Bank Account က ု ပြည် သွင်ိုးထြိုးရမ္ည်ပြစ်မြ ိုး၊ တစ်ဦိုးခ င်ိုး 

ြုဂဂ  လ်ပြစ်ြါက Individual Bank Account က ု ပြည် သွင်ိုးထြိုးရန်ပြစ်ြါသည်။ ကုမ္ပဏ ၊ အြွွဲွေ့အစည်ိုး၏ Bank Account 

သည်(၂)ခု က်ြ ုြါက အမ္ှတစ်ဉ် ၁၃ ြါြံုစံအတ ငု်ိုး ပြည် စွက်၍ သ ိုးပခောိုးစောရင်ိုးပြင်  ြူိုးတွွဲတင်ပြရမ္ည် ပြစ်ြါသည်။ 

 Please enter the Bank Account Number with the name of Company, Association and Individual Account. If 

the Bank account is more than two, please attach a list entered as a line 13. 

 

အမ္ှတစ်ဉ် ၁၄ Item no. 14 

 ခွင် ပြ မ္-တည်ရင်ိုးနှ ိုးထငွ(ရှယ်ယောအထရအတွက် x ရှယ်ယောတန်ြ ုိုး)က ု ပြည် သွင်ိုးရမ္ည်ပြစ်ြါသည်။ 

(ဥြမ္ော-10 x 10,000 USD/Kyat =100,000 USD/ Kyat) 

 Please enter the authorized Capital( Number of shares x Value of shares) 

(For example- 10 x 10,000 USD/Kyat =100,000 USD/ Kyat) 

  ည် ဝင်မြ ိုး မ္-တည်ရင်ိုးနှ ိုးထငွက ုလည်ိုး အ က်ြါအတ ငု်ိုး ပြည် သွင်ိုးရမ္ည်ပြစ်ြါသည်။ 

 Please enter the paid up capital as above. 

 

အခွန် မ္်ိုး သ ုေ့မ္ဟုတ ်က ုယ်စောိုးလှယ် သ ုေ့မ္ဟုတ ်က ုယ်စောိုးပြ သူ၏ ကတ ဝန်ခံခ က် 

Declaration of Taxpayer or Representative or Agent 

 ဤအြ ုင်ိုးတွင် အ က်ထြော်ပြြါ အခ ကအ်လက်မ္ ောိုးမ္ှော မ္ှန်ကန်ထကကောင်ိုး ဝန်ခံကတ ပြ လက်မ္ှတထ်ရိုး  ုိုးထြိုးရြါမ္ည။် 

  ုေ့အပြင် အမ္ည်၊ ရော ူိုး၊ ကုမ္ပဏ  သ ုေ့မ္ဟုတ ်လုြ်ငန်ိုးအမ္ည်ြါထသော တံဆ ြ်တံုိုးနှ ြ်မြ ိုး လက်မ္ှတထ်ရိုး  ုိုးသည်  ရက်စွွဲက ု 

ထြော်ပြရြါမ္ည်။ 

 In this part, you must declare that the informations given in this form are correct. You also need to click 

the stamp that include in your name, title, name of company or business and  to enter the date of 

signature. 

 ဤ   စ က   မတင်သွင််းမီ စ မျက်နှ  ၆ တွင ်ရအ က ်ါ  ဂ္ ြုလ်မျ ်းက လက်မှတရ်ရ်းထ  ်းရ ါမည်- 

 Before you file this form, you must ensure that the form is signed at the top of page 6: 

▪ တစ်ဦ်းချင််း  ဂ္ ြုလ်ပြစ်က အဆ   ါ  ဂ္ ြုလ်က  ယ်တ  င်။ For an individual, by that individual. 

▪ သမဝါယမအသင််းပြစ် ါက အသင််းဥကကဌ သ  ို့မဟ တ ်အတွင််းရရ်းမှူ်း။ For a co-operative society, by the 

chairman or secretary. 

▪ က မပဏီပြစ် ါက တရ ်းဝငက်  ယ်စ ်းလှယ် သ  ို့မဟ တ ် က  ယ်စ ်းပ ြုသူ၊ သ  ို့မဟ တ ် ေါရ  က်တ  သ  ို့မဟ တ် 

အတွင််းရရ်းမှူ်း။ For a company, by the authorized agent or representative, or managing director or 

secretary of that company. 

▪ အစ  ်းရအြွ ွဲ့အစည််းပြစ် ါက စီမ အ  ်ချြု ်မှု သ  ို့မဟ တ ်ရငွစ ရင််းတ ဝန်ခ ။ For a Government organization, 

by a person responsible for administration or accounts. 

 

မ္ှတခ် က်။ အမ္ှတစ်ဉ် (၁၄)အောိုး ပြည် စွက်န ုင်ပခင်ိုးမ္ရှ ထသိုးြါက ပြန်လည်ပြည် စွက်ထြိုးြ ုေ့မ္ည်  ရက်စွွဲအောိုး ကမု္ပဏ / 

လုြ်ငန်ိုး/အြွွဲွေ့အစည်ိုး Letterhead သ ုေ့မ္ဟုတ ် က ုယ်စောိုးထဆောင်ရွက်ထြိုးသူ၏ ရုံိုးစောပြင်  ရှင်ိုးလင်ိုးထြော်ပြထြိုးြါရန်နှင်  က ုယ်စောိုး 

ထဆောင်ရွက်ထြိုးသူ၏ အမ္ည်၊ ရော ူိုး၊ မ္ှတြ်ံုတင်အမ္ှတ၊် ြုန်ိုးနံြါတနှ်င်  က ုယ်စောိုးပြ အြွွဲွေ့အစည်ိုးအမ္ည်(Audit Firm/ Tax 

Consultant) ထြော်ပြထြိုးရန် ပြစ်ြါသည်။ 

Note. If you can’t enter item no.14, please send the explanation letter that include the resend date with the 

letterhead of company/business/association or the letter of the representative. You also need to state the 

representative’s name, title, NRC and phone number and Audit Firm or Tax Consultant. 


