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ပ ဒ တမ။                             မဲာတကွဲာ 

အခနာ္ (၁) 
၁။ ဥပေဒ၏ အမညာ္နွငာ့္အ ာ တညာ္သညာ့္ေန့့ 



 

၂။ ဤဥပေဒနွငာ္ ့မသကာ္္ ဆံုးငာ္သညာ့္အခ့ ဆ် ဥပေဒမ်   
၃။       အဓဆပပၸာ္ပဆံုးငာ္ းခ  ေ ားပခ်ကာ္မ်   
          (က) အ  မခ ေပ ခခငာ့္ရသညာ့္းပ့္ျာ္မွံုးနွငာ့္အ  မခ ေပ ခခငာ့္မရသညာ့္းပ့္ျာ္မွံုး 
          (ခ) ့္ျခြဲခ်ကာ္ 
          (ဂ) ပၸာ္ေက ာ္ (KNPF) အေရ ၸ ပဆံုးငာ္သညာ့္းပ့္ျာ္မွံုး 
          (ဃ) တဆံုးငာ္ေလွ်  ကာ္ခ်ကာ္ 
          (င) ့္ျ့္ျာ္ေ္ မွံုး 
          (့္ျ) ့္ျ ံုးေထ ကာ္မွံုး 
          (္) ရ ဇ၀တာ္ေ က ငာ္ ၊ ့္ျ့္ျာ္ေ္ ့္ျဆရငာ္သညာ့္အမွံုး 
          (ဇ) ပၸာ္ေက ာ္ (KNPF) အေရ ၸ မပဆံုးငာ္သညာ့္းပ့္ျာ္မွံုး 
          (ဈ)  သ မၼ နာ္မွံုး 
          (ည) ၀ရမာ္ မွံုး 
(၂)     (က)့းပ လံုးပာ္မွံုးမ်  နွငာ့္သကာ္္ဆံုးငာ္သညာ့့္္ျက  မ်  အ က ငာ္  
          (ခ) ရ ဇ၀တာ္ဥပေဒပါ့္ျက  မ်  နငွာ့္ထပာ္တ အဓဆပၸါရ ကာ္းခငာ္  

အခနာ္  (၂) 
                                    တရ  ရံုး  မ်  တညာ္ရွဆးခငာ္ နွငာ့္ ခြဲ့့့္ျညာ္ ပ ံုး 
၄။ တရ  ရံုး  မ်  တညာ္ရွဆးခငာ္  
၅။ တရ  ရံုး  ခ််ဴပာ္၊ တရ  ရံုး  ခ် ပာ္တရ  သ  က  ၊ တရ  သ  က  ခ် ပာ္ 
၆။ ခရံုးဆငာ္တရ  သ  က   
၇။့းမဆ့ နဆံုးငာ္တရ  သ  က   
၈။့ေက် ရခ တရ  သ  က   
၉။ တရ  ့္ျ ရငာ္းခငာ္  
၁၀။ အ ခြ့ဲ ့၀ငာ္အမညာ္တငာ္းပးခငာ္  
 

အခနာ္  (၃) 
တရ  ရံုး  မ်  ၏အခခငာ့္အ ာ  

၁၁။ ရ ဇ၀တာ္ဥပေဒပါးပ့္ျာ္မွံုးမ်  ့္ျ့္ျာ္ေ္ ခခငာ့္ 
၁၂။့ေက် ရခ တရ  ရံုး  ၏ ့္ျ ရငာ္ခခငာ့္အ ာ  
၁၃။့းမ့ဆ နံုးဆငာ္တရ  ရံုး  ၏့္ျ ရငာ္ခခငာ့္အ ာ  
၁၄။ ခရဆံုးငာ္တရ  ရံုး  ၏ ့္ျ ရငာ္ခခငာ့္အ ာ  
၁၅။ တရ  ရံုး  ခ် ဆပာ္၏ ့္ျ ရငာ္ခခငာ့္အ ာ   
 
 
 
 ပ ဒ တမ။                             မဲာတကွဲာ 

အခနတြဲး (၄) 
  ံ မတြဲးမဖ နဖွတ့  တစ ြဲးမဖူမပွလ  ပတမညတ့တကဲာြဲးက ံြဲးး ကီွတခ ွ တ့အဲာြဲာ 

၁၆။ တ ကဲာြဲးက ြံဲးမ ဲာြဲးး န တနမတွ တ ီကွတခ ွ တ့ 
၁၇။ သမၼတ ကအမွနတ့ထ  ပတ ွတ့နွ ွတမခွတြဲး 
၁၈။ မပွလ  ပတမဖ နဖွတ့အက  ွွ ြဲးအမ ပ ွတ က တ ပတမခွတြဲး 
၁၉။ က   ြဲးလ  နတသ ညတ့စနကဲာမစသ ခ ဲာ စသ ဲာမပ တမဖ  



 

၂၀။ ခကီြဲးသ  ဲာြဲးကွတြဲး က   ြဲးလ  နတသ ညတ့မပ တမဖ  
၂၁။  ီက တွပွ ွ တခ တွအ့ မွ တွြဲးပ ဲာြဲးမခ တွြဲး 
၂၂။ တ ကဲာြဲးခကံ က ံြဲးစမပဲာွတြဲး  တစ ြဲးကနတစလ ဖ ဲာက တမခွတြဲး 
၂၃္။ က ံြဲးစမပဲာွတြဲး  တစ ြဲးမခွတြဲးနဖွ တ့ပတ တသက တ၍တ ကဲာြဲးက ံြဲး ခ ွပတးအဲာြဲာ 
၂၄။  က ံြဲးလ   စမပဲာွတြဲးအ ဲာြဲာ 
၂၅။ စအဲာက တက ံြဲးအဲာြဲး အဲာြဲာတ ွ ြဲးမမဖွ တ့စပြဲးမခွတြဲး 
၂၆။ စက ဲာတမကဖွတနဖွတ့  တစ ြဲးမခွတြဲး 
 

အခန တြဲး (၅) 
 ပ တစက ဲာတ(KNPF)သ တ ွတြဲးစပြဲးတ ွ ွတတ နတြဲးမခွတြဲးနဖွ တ့ပ တစကဲာတ (KNPF) တ ွ  ့း  ံ  မတြဲးစထ ဲာက တလ ဖမတြဲးခ ွ တ့အဲာြဲာ 
၂၇။ ပ တစက ဲာတ(KNPF) က အစကြဲးပွ ွတစသ ဲာ မပ  တမဖ မ ဲာြဲး၌သတ ွတြဲးစပြဲးတ ွ ွတခ က တ 
၂၈။ ပ တစက ဲာတ(KNPF) က အစကြဲးမပွ ွတစသ ဲာမပ တမဖ မ ဲာြဲး၌ သ တ ွတြဲးစပြဲးတ ွ ွတခ က တ 
၂၉။ ပ တစက ဲာတ(KNPF) က အစကြဲးမပွ ွတစသ ဲာ မပ  တမဖ မ ဲာြဲးတ  တွ ပ တစက ဲာတ(KNPF) းလ  ပတပွ ွ တခ ွ တ့ 
၃္၀။ ပ တစက ဲာတ(KNPF) စက့ဖထ  က တ  ွခ က တနဖွတ့  ွတြဲးထ  က တ  ွခ က တက ွ အသ ံ ြဲးမပွ မခွတြဲး 
၃္၁။ ပ တစက ဲာတ(KNPF) းအဲာြဲာ 
၃္၂။ ပ တစက ဲာတ(KNPF) က အမဖ က ွ  အစမခအမ မ တမကဖွိ    ံံ က ညတမခ တွြဲး 
၃္၃္။ ပ တစက ဲာတ(KNPF) က အမဖ  က ွ  ံ  မတြဲးမခွတြဲး 
၃္၄။ ကဲာဇ၀တတမက ွတြဲးစသ ဲာ   တစ ြဲးမဖ မ ဲာြဲးတ  တွ ံ  မတြဲးမခွတြဲး 
 
 

အခန တြဲး (၆) 
  တကဲာြဲးခံမ ဲာြဲးကွ ဈမတြဲး ီြဲးမခွတြဲးနဖွတ့ သကတစသခံ ၥညတြဲးမ ဲာ ြဲးကွ သွတတမတြဲး ည တြဲးမခွတြဲး 
၃၅။ မညာ္ကြဲသ့ဆံုး့့ မာ္ ္  းခငာ္  
၃၆။  မာ္ ္  ခ ရသ ခဆံုးေအ ငာ္ ရ ကဆံုးရွ ေ ခးခငာ္  
၃၇။  မာ္ ္  ခ ရသ အ   ရွ ေ ခးခငာ္  
၃၈။ ပ တစက ဲာတ(KNPF) ကမညတ့အခ  ၀ကမတြဲးမပပဘ  ဈမတြဲး ီြဲးနွ ွ တမခွတြဲး 
၃္၉။ စနကဲာအတ ညတတက  မကဖသွ ူူ၊ အမ မ တ နတြဲးလ   က တသ ူူ၊ လ ူ ွ ြဲးတ ွ  ့က ွ ဈမတြဲး ီြဲးမခွတြဲး 
၄၀။ အကသဲာြဲးက ဈမတြဲး ြီဲးပွ ွတခ ွ တ့နဖွတ့ လ ွ က တနဲာကနတနညတြဲး 
၄၁။ တ ကဲာြဲးသ ူံက ီြဲးက ဈမတြဲး ီြဲးပွ ွတခ ွ တ့ 
၄၂။ အခ ွပတမဖ ထ  ကတစမပြဲးသကူ ွ  ဈမတြဲး ီြဲးမခွတြဲး 
၄၃္။ တ ဲာ၀နတခ ံပ တစက ဲာတ(KNPF)က တ ကဲာြဲးခအံဲာြဲးလႊတ တမခွတြဲး  
 

အခနာ္  (၇) 
    ရွ ေ ခ၀ရမာ္  
၄၄။ မညာ္သညာ့္အခါ ရွ ေ ခ၀ရမာ္  ထံုးပာ္ေပ နဆံုးငာ္းခငာ္  
၄၅။ ၀ရမာ္ း ငာ္ ့ရွ ေ ခသညာ့္ေနရ  
၄၆။ ပတာ္သကာ္သညာ့္ေနရ ကဆံုး ရွ ေ ခထံုးတာ္ပ ံုး 
၄၇။ မတရ  ခ် ပာ္ေနွ ငာ္ခ ရသ အ   ရွ ေ ခ၀ရမာ္  
၄၈။ ရွ ေ ခးခငာ္ နွငာ့္ပတာ္သကာ္ေသ းပ္ နာ္ ခ်ကာ္မ်   
 

အခနာ္  (၈) 
 ပ တစက ဲာတ(KNPF) းစန့ စတမဖတ တတ မတြဲး 



 

၄၉။ ပ တစက ဲာတ(KNPF) စန ့စတမဖတ တတ မတြဲးအအွပၸပ တ 
၅၀။ မဖတ တတ မတြဲးတ  တွပပ၀ွတကမညတ့အခ က တမ ဲာြဲး 
၅၁။ ပ တစက ဲာတ(KNPF) ၏ျ ပစ္ မွပစပွ စ္မျစ စ္မ ပင္ စ္စစပာ 
 

 စနစမ (၉) 
သ ၼ္နစပာ 

၅၂။ သ ၼ္နစပာ ၏ ဓိ ၼါယစ 
၅၃။ သ ၼ္နစပာ စ်  စျစ္စမျ  ျွ စ စွ 
၅၄။ ၀္္စမပာနမ္စ္ ဓိ ၼါယစ 
၅၅။ ၀္္စမတ စ္္မိ္္မစ္ စ်ခစ္်ာမ 
၅၆။ ၀္္စမ ္်ိမမ ပာမ္်ာမ 
၅၇။ ၀္္စမပာစ်  စျစ္စမ 
၅၈။ ထ ခစေျျ မေျနသေခိ ွ၀္္မစတ စျစ္စမ 
၅၉။ ထ ခစေျျ မသေ ိွ္စ ပၥမစမ ၀္္စမခေျ္ာ္စမစ်ျစ္စမ 
၆၀။ ၀္္စမထွ စထာမေျသာ ပၥမစမျ နစ  စျစ္စမ 
၆၁။ ပာ္ ခစပာတ္စမတ္စျ ္နစသ ၼ္နစပာထတွစျစ္စမ 
 

 စနစမ (၁၀) 
ေျျ ာ္စ္စ်ခစယေနမစမ 

၆၂။ ေျျ ာ္စ္စ်ခစ ဓိ ၸါယစ 
၆၃။ ေျျ ာ္စ္စ်ခစ္ယေနမစမ 
၆၄။ ေျသတ္စမပပစစ်ခစ 
 

 စနစမ (၁၁) 
္ိ္နစေျ မျစ စ္မနမ္ စ္  ာမ္စစေျ မျစ္စမ 

၆၅။ ္ိ္နစ၏  ဓိ ၸါယစ 
၆၆။ ္ိ္နစေျ မစ စ္္္ မသိေနမ္ စ္ ္ိ္နစ္ခစ 
၆၇။  ာမ္စစေျ မျစ္စမ 
၆၈။  ာမ္စစ္ ွ စသိ္ စမျစ္စမ ခပိ ၥ 
၆၉။  ာမ္စစေျ မသမစ္ စါေျ ာ္စ္ ခစ္္မစနမစမ 
၇၀။  ာမ္စစေျ မနွိ္စေျသာ  ္မွ္်ာမ ာမ  ာမ္စစေျ မနိွ္စျစ္စမ 
 

 စနစမ (၁၂) 
 ္မွ္ျ ပစေျပ္နစ ၾခိ တ္စတာမ ငမျစ္စမ 

၇၁။ ေျခာစသေမေျျေျ မစ်္စမသာယာေျ္မ တ ခစ ၾခိ တ္စတာမ ငမျစ္စမ 
၇၂။  ျွ စ ခိွ္စ တမစတခ်္္မသိေ္်ာမခွိ  ာမ္စစေျတာ္စမျစ္စမ 
၇၃။ ျ ပစ္မွခ်မမျ နစေျျ္္မသိေ္ ်ာမခွိ  ာမ္စစေျတာ္စမျစ္စမ 
၇၄။  ာမ္စစေျတာ္စမ္နစတ စ္ ျွ စထစွမျွ စနမစမ 
 

 စနစမ (၁၃) 
တ္ာမ္မစမသွိ ္  ္မွေျ္ာခစ္ မိေျသာ စါ ေျ ာ္စ္ ခစ္ နစနမစမ္်ာမမငမတိခွစေျ္မာခစထာမျစ္စမ 

၇၅။ မငမတွိခစေျျမ်ာခစထာမျစ္စမ၏  ဓိ ၸါယစ 



 

၇၆။ မငမတိခွစေျျမ်ာခစထာမသေ ာမ ပပစေျ္မျစ္စမ 
၇၇။ မငမတိခွစေျျမ်ာခစထာမ္မခွိ ွပစွပ္စမပပစေျ မျစ္စမ 
 

 စနစမ (၁၄) 
ပ ြဲစ်ခစတ္စျစ္စမ ေျၾခာ္စမ 

၇၈။ ပ ြဲစ်ခစ ဓိ ၸါယစ 
၇၉။ ပ ြဲစ်ခစတ စ္ ါ္မိ္သမစ္ စ်ခစ္်ာမ 
၈၀။ ပ ြဲစ်ခစ္မာမယ စ္မျစ္စမ 
၈၁။ ပ ြဲစ်ခစ္်ာမခိွ ေျ ါ္စမပပစျစ္စမ 
၈၂။ ္မစသမစ္ျ ပစ္မွွု ွ္ေျသစ်ာျမ်္စပ ြဲစ်ခစတ္စျစ္စမ 
၈၃။ ္မစသမ္စ စါ ျ ပစ္မတွပစစျွ ပစ ပ ြဲစ်ခစတ္စ၍  ျစာမျ ပစ္မွနမ္စ္ ျ ပစေျ မနွိ္စျစ္စမ 
၈၄။ ္မစသေတိွ ္ ာမတ္မထွြဲတ စ္  ေမေျ ါ္စမပ ြဲစ်ခစတ္စနိွ္စျစ္စမ 
 

 စနစမ (၁၅) 
သ ၼ္နစ္ မွ 

၈၅။ သ ၼ္နစ္မွ ဓိ ၸါယစ 
၈၆။ သ ၼ္နစ္ မပွပစေျ မနမစမ 
၈၇။  ္မွ္ွ စသိ္စမျစ္စမ 
၈၈။  ယစေျခာတ(KNPF) ၏ ပင္္စစစပာ ္ပ ြဲ ိွေျသာ၀္္စမ္မွပပစေျ မနမစမ 
၈၉။ မငမတိခွစေျျမ်ာခစထာမ္မပွပစေျ မျစ္စမ 
၉၀။ တ္ာမ္မ္ စျႊတစျစ္စမ 
၉၁။ တ္ာမေျသျႊတစျစ္စမ 
 

 စနစမ (၁၆) 
ေျၾခေျ မ ိွ္ စစ ္ စ္ 

၉၂။ ေျၾခေျ မျစ္စမ 
၉၃။ တ္ာမ္ွစမ၏ စ ္ စ္ျ  စ်ခစ္ ျိွိ ြဲ ေျၾခေျ မနိွ္စေျသာ ္မွ္်ာမ 
၉၄။ တ္ာမ္ွစမ၏ စ ္ စ္ျ  စ်ခစ ္ ေျၾခေျ မနိွ္ စေျသာ ္မွ္ ်ာမ 
 

 စနစမ (၁၇) 
ပင္ စ္စ်ခစစ်္မတစျစ္စမ 

၉၅။ ပင္္စစ်ခစစ်္မတစနမစမ 
၉၆။ ပိ္္စစ်ခစတ ္ စ  ါ၀္စ္္မစ္ စ်ခစ္်ာမ 
 

 စနစမ (၁၈) 
ျ ပစ္မွခ်မမျ နစ္ာတ ္ စ  ါ၀္စသေ ာမ  ျ ပစ္မစ်္စမသာစ ္ စ္ေျ မျစ္စမ 

၉၇။ ျ ပစ္မွခ်မမျ နစ္ာ၌ ါ၀္စသေ ာမစ်္စမသာစ ္ စ္ေျ မျစ္စမ 
၉၈။ စ်္စမသာစ ္ စ္ေျ မနိွ္စသမစ္ျ ပစ္မွ္်ာမ 
၉၉။ စ်္စမသာေျ မ စွျွ စထစွမျွ စနမစမ 
၁၀၀။ ေျ မထာမေျသာစ်္စမစ ္စ္ခွိ္ွ စသိ္စမျစ္စမ 
 

 စနစမ (၁၉) 



 

သခစေျသ္်ာမခိွပပစေျ မျစ္စမ 
၁၀၁။ သခစေျသစစယေျစ္စမ 
 

 စနစမ (၂၀) 
 ယေစစ္မွျ ္စ ္စ္မ ွ

၁၀၂။  ယေစစ္မွ၏  ဓိ ၸါယစ 
၁၀၃။  ယေစစစ ္ စ္္မိေျသာ္ွစမ္်ာမ 
၁၀၄။  ယေစစနွိ္စေျသာ ္မွနမ္ စ္  ယေစစနမစမ 
၁၀၅။  ယေစါ၏  ာဏာ္်ာမ 
၁၀၆။ ျ ္စ ္စ္မွ၏ ဓိ ၸါယစ 
၁၀၇။ ေျ ာခစ္ွစမ ္မတွ ြ္ဲ ်ာမခိွေျတာ္စမယေနိွ္စစ ္ စ္ ာဏာ 
၁၀၈။  ယေစစ္မွျ ္စ ္စ္မနွမ္စ္ တစသခစ၍ တ္ာမ္ွစမစ်  စ (သိွ ္) စ္ိွ္စတ္ာမ္ွစမ၏  စ ္စ္ 
 

 စနစမ (၂၁) 
ျ  ျွ စ္ မွ္မာမယ စ္မျစ္စမေျၾခာ္စ္ ်ခစျ ယစျစ္စမ္ ်ခစျ ယစျစ္စမ 

၁၀၉။ သေျိာ္စမ္ိွမျ ္စ္ ျ  ျ ွစ္မာမယ စ္မျစ္စမေျၾခာ္စ္ ်ခစျ ယစေျသာ ္မွ္်ာမ 
၁၁၀။ ္မာမယ ္ စမပ ာျ  ျ ွစိ္မွေျၾခာ္စ္  ်ခစျ ယစေျသာ္မွ္်ာမ 
၁၁၁။ ေျျ ာ္စ္စ်ခစယေ္ာတ စ္  နမစမ္ယစ္မာမယ စ္မ္မ ွ
၁၁၂။ ပ ြဲစ်ခစ္ တ္စ္ိျစ္စမ 
၁၁၃။ တ္ာမသေၾခငမခ  ္မသွမစ ျ ပစ ါ၀္စ္မ ွ
 

 စနစမ (၂၂) 
 ထ္  ၾခိ္စ ျ ပစ္မခွ်မမျ နစျစ္စမနမ္စ္  စွမ္၍ျ တစျစ္စမ 

၁၁၄။  ထ္  ၾခိ္စ ျ ပစ္မခွ်မမျ နစသေ္ ်ာမ 
၁၁၅။  ိ ွွစမ္၍ျ တစျစ္စမ 
 

 စနစမ (၂၃) 
 ပၥမစမ္်ာမခိ ွပင စ္စနစစ္ ြဲျစ စ္မ ေျၾခာ စ္မ 

၁၁၆။ ခ်မမျ နစသမစ္ျ ပစ္မွနမ္စ္ ပ စျ်မစမသမစ္ ပၥမစမခိ ွပင္ စစနစ ္စ ြဲေျပ္နစ ္ိနစ ္ ေျၾခာ္စမ 
၁၁၇။ တ္ာမစစျခစတ စ္ ေျတ  ္္မသိမစ္ေျ္ ခိ ွ ျ ပစ္ြဲ္၀ယစစ်္စမသေသိွ ္ေျ မ  စျစ္စမ ေျၾခာ္စမ မ ္ာ- 
၁၁၈။  ္ိနစ ္ခိွ္ စ ိွ္ စမျစ္စမ ေျၾခာ္စမ 
 

 စနစမ (၂၄) 
္ယာမပ္ိတစ နမ္ စ္ သာမပ္တိစ 

၁၁၉။ ္ယာမပ္တိစသာမသ္ငမပ္ိိတစေျထာခစ စ္္နစ ေျတာ္စမ ိွျစ္စမ 
၁၂၀။  ေျျစ ေျနေျျ ာ္စမျြဲျစ္စမ 
၁၂၁။ ပ္ိတစေျတာ္စမ ိွနမစမ 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 စနစမ (၁) 
 ွဒစ္-၁။                    ဤဥပေဒက ို ေကော္သ  ေ းေလရာာ္ကတ္ာ္်င ို  ဥပေေဒ ိုေ ောဒကာ္ေ းၚတာ္က္ေစရမည္။ 
ဥပေဒ၏ အၚတာ္နွ္ာ္်      ဤဥပေဒသတာ္ ကး္ာ္သဣးေလာ္           ိုနွ ာ္ ၊       ၊ 

အေဏောတာ္သတာ္်ေနေ       းကာ္၊  း ာ္သဣးေလာ္                    ိုနွ ာ္၊       လ၊ 

                                        းကာ္၊ ေနေၚွ ာ္ာ္၍ေကော္သ  ေ ာရွၚာ္   ို ာဒ္ ာ္အေဏောတာ္ေ းၚတာ္က္ေစရမည္။ 
 
ပိုဒာ္ၚ-၂က္ေစရမည္။                        ဆနာ္ေကတ္ာ္ကဒြဲ ဒြဲသတာ္် သသ းျ ေ းျပပဌနာ္  တကာ္ာ ာ္  ိုာ ာ္းေၚးွ  ွတ္ာ္ 
                                      ဤဥပေဒပဌၚတာ္က္ေစရမည္။ 
ဤဥပေဒနွ္ာ္်ၚသကာ္ဆ ို္ာ္  -သတာ္်အ တကာ္ၚွိုကး္ာ္်အၚတ မ သေ  ဒာာ္ေးျၚေကာ္ေး ာပာ္ၚောော္ဥပေဒက ို                       
သတာ္်အ တ မေဥပေဒၚတေ         ေသော္ ္ာ္ ၊   
                                    -အးျ ေ သ္ာ္်ောော္သ  ိုငိုာာ္းျပနာ္ေသေ အင  ဥပေဒၚတေ က ိုေသေ ္ာ္ ၊                           
                                းျပမးျပ္ာ္းျ ္ာ္ ၚးွ ေ း။ 
 
 ွဒစ္-၃။                      ၁။ ယစွမ ေျဒတ ္ စ ေျၾခာ္စမ ္ာ၌ျ ပစေျပေစ၊                      
                                    ေျ္မွေျနမာခစပခာမပမစ၌ျ ပစေျပေစ၊ နစွခ်္စခ ြဲျ ြဲသမစ္သေျိာ္ 
                                    ္မိျမ်္စေျ ာခစ ါပခာမ္ စ္်ာမ္မာေျ ေ ျ  ါ တိွ္စမ ဓိ ၸါယစထခစ 
                                    ေျ္ာခစသမစ။ 
 

 ာမ္စစေျ မစ ္ စ္္သမစ္ျ ပစ္ မနွမ္ စ္ေစ၊  ာမ္စစေျ မစ ္ စ္္္သမစ္ျ ပစ္ မ ွ
(ခ)   ာ္စစေျ မစ ္စ္္သမစ္ျ ပစ္မွ ိွသမစ္မာ ဤမ ေျဒ ္  ာ္စစေျ မစ ္စ္္ေျၾခာ္စမေျ ေ    ျ သမစ
ျ သမစ္ျ ပစ္မွျ ပစေျပေစ၊ တမစ ြဲ ျစာမတ္ာမမ ေျဒ ္  ာ္စစေျ မစ ္စ္္သမစ္ျ ပစ္မွခိ ွ ွိျွိသမစ။ 



 

          ာ္စစေျ မစ ္စ္္္သမစ္ျ ပစ္မွ ွိသမစ္မာ  ိွစြဲ္သမစ္ျ ပစ္မွ္်ာမ ျ ္စ ျစာမ္မစသမစ္ပ ြဲစ်ခစခွိ္ ိွ 
 ိွျွိသမစ။ 
 
ပ ြဲစ်ခစ  (စ)  ပ ြဲစ်ခစ ွိသမစ္မာ ပ ြဲစ်ခစတ္ စသွိွ္ွုွတစ ပ ြဲစ်ခစတ္ စထခစ ိွ၍ ါျမ်္စ 
္မစသမစ္ပ ြဲစ်ခစခိွ္ ွိ  ိျွိွသမစ။ 
 

ပ တစကဲာတ(KNPF) အစကြဲး ပူွ ွ တသညတ့မပ တမဖ  
          (ဂ)  ပ တစက ဲာတ(KNPF) အစကြဲး ူပွ ွ တသ ညတ့မပ တမဖ  ွ သ ညတမဖဲာက ကွတအမ ွွ ြဲးသ ဲာြဲးက ဲာက   တစကြဲးတ ပတဈ  ဖ ဲစက အ
ဲစကအွတဒအီွ )  ္ာထ္စမ ္မွတ္စမတပစမငမမငမခ ဤမ ေျဒနမ္စ္ မင သိွွ္ွုတွစ 
တမစ ြဲတ္ာမမ ေျဒ ္၀္္စမ ္ိနစွပာ္္ေျသာစျမစမ  ္စမ ငမစ ္စ္္သမစ္ ္မွ္်ာမခွိ  ိျွိွသမစ။ 
 

တိွ္ စေျျမ်ာခစစ်ခစ 
           (ဃ)  တိွ္စေျျမ်ာခစစ်ခစ ိသွမစ မ္ာ ္ာဇ၀တစ္မခွ်မမျ နစသေခိ ွသိသမစျ ပစေျပေစ၊ ္သသိမစျ ပစေျပေစ၊ 
တ္ာမသေၾခငမထစ ယစမွ ေျဒ ္ ေျ ာ္စ္  ခစေျပ္နစနမ တစျ ္စ္ေျသာစ၄္စမေစ၊ 
ပာျ ္စေျသာစ၄္စမေစ၊ ျ ပစ္မခွ်မမျ နစေျၾခာ္စမတိွ္ စေျျမ် ာခစစ်ခစခိွ ိျွိသွမစ။ သိွွ္ာတ ္စ၄္စမေစ၊ ပခာမတ ္ စ 
ပ တစက ဲာတ(KNPF)  ္မွထ္စမတိွွ၏  ပင္္စစစစ်ခစ္ ါ၀္စ္ သခစ ိွ္စေျ ။ 
 

ပပစေျ မ္ေမ 
            (္) ပပစေျ မ္ေမ ိသွမစ မ္ာ ယစွမ ေျဒ ္ တ္ာမသေၾခငမချ ပစေျပေစ၊ တ္ာမ္ွစမချ ပစေျပေစ၊ 
ပပစေျ မပင္္စသမစ္ ္အနမ္စ္ ျစာမပပစေျ မ္အ္ ်ာမခိ ွိွျိသွမစ။ 
 

ပစွေျထာခစ္ အ 
            (ပ) ပွစေျထာခစ္အ ိသွမစ မ္ာ ပ တစကဲာတ(KNPF)  ္အထ္စမတိွွွချ ပစေျပေစ၊ 
တ္ာမသေၾခငမခတာ၀နစေျ မသမစ္ ျစာမ ္မစသေ္ ိွျ ပစေျပေစ၊  ္အတ စ္သခစေျသစစ ျိွွ္မါ 
 စ်ခစ ျခစ ေျၾခာ္စမ ္ာ္်ာမခိ ွပွေျ ာ္စမ္နစ ဤမ ေျဒ ္ ျ  ျွ စေျ ာ္စ္  ခစစ်ခစ္်ာမခိွ ိျွိသွမစ။ 
 

ပ တစကဲာတ(KNPF)  ေျ္မယေ္  ိွ္ စသမစ္ျ ပစ္ အ 
            (ဇ) ပ တစက ဲာတ(KNPF)  ေျ္မယေ္ ွိ္စသမစ္ ္အ ိသွမစ မ္ာ ပ တစက ဲာတ(KNPF)  ္အထ္စမတပစမငမမငမခ 
၀္္စမ ္ိနစွပာ္္ျမ်္စ ္စမ ငမစ ္စ္္္သမစ္ျ ပစ္အခိ ွိျွိသွမစ။ 
 

သာ ၼ္ာနစ္ အ 
            (ဈ) သ ၼ္ာနစ္ အ  ိသွမစ မ္ာ ္ာဇ၀တစေျၾခာ္စမနမ္ စ္သခစ ိွ္ စ၍ ၀္္စမ္အ္ွုွတစေျသာ  ္အခိ ွိျွိွသမစ။ 
 

၀္္စမ္အ 
            (မ) ၀္္စမ္အ ိသွမစ မ္ာ ေျသဒဏစျ ပစေျပေစ၊ တခ ်နစမ ိွွဒဏစျ ပစေျပ ၆ျထခစ ိသွမစ္ေျထာ္စဒပစျ ပစေျပေစ၊ 
ပင္္စစ ္ စ္္မိသမစ္ ္အခိ ွ ိွျိသွမစ။ 
 

ျ  ျ ွစ္ အ္ ်ာမနမ္ စ္သခစ ိွ္ စသမစ္ပခာမ္်ာမ ေျၾခာ္စမ 
              (ခ) ျ  ျွ စ္အ္ ်ာမနမ္စ္ သခစ ိွ္စသမစ္ပခာမ္်ာမ္မာ တ္ာမ ေျဒနမ္စ္ ္မင ်ခစခ ခစ္အျမစမ ါ၀္စသမစ။ 
 

္ာဇ၀တစမ ေျဒ ါပခာမ္်ာမနမ္ စ္ထ စတေ ဓ ိၸါယစသခစေျ္ာခစျစ္စမ 



 

              (စ) ယစွမ ေျဒတ ္ စ သစွမျ  ၍ ္ာဇ၀တစမ ေျဒတ စ္  ဓိ ၸါယစ ိွ္ စမျစာမေျ ေ ျ စ်ခစ 
္ ါ္မျိမ်္စ္ာဇ၀တစမ ေျဒတ ္ စေျ ေ ျ ထာမသမစ္ တိွ္စမ ဓိ ၸ ါယစေျခာခစယေ္္မစ။ 
 

 စနစမ (၂) 
တ္ာမ္ွစမ္်ာမတမစ္ မျိစ္စမနမ္ စ္   ြဲွပမစမ စွ 

 ွဒစ္-၄။             ျစာမတမစ ြဲမ ေျဒတပစပစွတပစ္ာ ္ တမစေျထာ္စသမစ္တ္ာမ္ွစမ္်ာမ ျ ္စ    ေျခာ
ေျခာစသေမေျျ တ ္ စမ ေျ ာခစေျ ေ ျ  ါ  စ္္ ္စ္ တ္ာမ္ွစမ္်ာမ္မိေျပ္္မစ။ 
၁။ တ္ာမ္ွစမစ်  စ (                       ) 
၂။ စ္ိွ္စတ္ာမ္ွစမစ်  စ (                     ) 
၃။ ျ္ ္ိနွိ္စတ္ာမ္ွစမစ်  စ (                          ) 
၄။ ေျခ်မ္ ာတ္ာမ္ွစမ္်ာမ (                         ) 
 ွဒစ္-၅            ၁။ တ္ာမ္စွမစ်  စတ ္ စ တ္ာမသေၾခငမစ်  စတပစမငမနမ္စ္ တ္ာမ္ွစမစ်  စတ္ာမသေၾခငမတပစမငမ  
                          ါ၀္စသမစ။ 
 

တ္ာမ္စွမစ် စတ္ာမသေၾခငမေစ၊ တ္ာမသေၾခငမစ်  စတ္ာမ္စွမစ်  စေစ၊ 
 (၂) ခ။ တ္ာမ္ွစမစ်  စ တ္ာမသေၾခငမစ်  စခွိ 
 ္် ိမသာမမငျာစစ္မ ္်ာမသေျိာတေမငစ်ခစျ ္စ္ ေျ္ မေျခာခစတခစေျျ္မာခစ္္မစ။ မ ေျၾခာ္စမ ္် ိမ္် ိမေျၾ
ိမ္် ိမေျၾခာ္စ ္ ္်ိ မသာမမငျာစစခ်္စမ နိွ္စသမစ္ စါ ဗွုိွ ျ္ြဲတ္စမေျခာစ္တိ (     ) ္မ ္်ာမ 
သေျိာတေမငစ်ခစျ ္စ္ ေျ္ႊမေျခာခစတ္စေျျ္မာခစ္္မစ။ 
 
                    စ။ တ္ာမ္ွစမစ်  စ တ္ာမသေၾခငမနပစမငမခိွ ဗွုိွ ျ္ြဲတ္စမေျခာစ္တင 
သေျိာတေမင္အျ ္စ္တ္ာမ္ွစမစ်  စ တ္ာမသေၾခငမစ်  စခ စနစွ  စ္္မစ။ 

 
စ္ွိ္စတ္ာမသေၾခငမ 

 ဒွစ္ -၆           သ္ ၼတချ ပစေျပေစ၊ သ္ ၼတခ တာ၀နစျ ြဲ  စေျ မသေချ ပစေျပေစ၊ 
သခစ ိွ္စ္ာစ္ိွ္စ ျ္ြဲတ္စမေျခာစ္တင၏ ေျထာခစစစစ်ခစျ ္စ္ စ္ိွ္စတ္ာမသေၾခငမခိွ စနစွ  စ္္မစ။ 
 

ျ္ ိန္ယစတ္ာမသေၾခငမ 
 ဒွစ္ -၇            သ္ ၼတချ ပစေျပေစ၊ သ္ ၼတခတာ၀နစျ ြဲ  စေျ မသေချ ပစေျပေစ၊ 
သခစ ိွ္စ္ာျ္ိ ္နယစ ျ္ြဲတ္စမေျခာစ္တင္မ ေျ္ႊမစ်ယစျ ငမသခစ ိွ္စ္ာစ္ိွ္စ ျ္ြဲတ္စမေျခာစ္တင၏ ေျထာခစစစစ်
ခစျ ္စ္ ျ္ ိန္ယစတ္ာမသေၾခငမခိွ စနစွ  စ္္မစ။ 
 

ေျခ်မ္ ာတ္ာမသေၾခငမ 
 ဒွစ္ -၈             ေျခ်မ္ ာ ျ္ြဲတ္စမေျခာစ္တငမဣဌသတာ္ ေကတ းဒေားေ သ ူကသ းျ  ာ္းၚတာ္က္ေစရမည္။ 
 

ားေ  သး္ာ္းျ ာ္္  
 ဒွစ္ -၉             တ္ာမပင္္စ္ာတ ္ စ တ္ာမ္ွစမ္်ာမသမစ စစွ္ွစမျ ္စ္ပပစေျ မပင္္စ္္မစ။ 
စစွ္ွစမခိွ  ြဲွပမစမ္ာတ ္ စ  ္စ္ ္စ္တ္ာမ္စွမတ္ာမသေၾခငမသမစ သိာ တိ ျ ပစေျ ာ္စ္ ခစျ ငမ 
 ျစာမ   ြဲွ၀္စနမပစမငမ သိွွ္ွွုတစ ၄မငမ ါ၀္စ္္မစ။ တ္ာမ္ွစမခိ ွ  ္စ္ ္စ္ ျ္ြဲတ္စမေျခာစ္တင မဣဌခိွ 
 သိေျ မျ ငမ   ြဲွပမစမ္္မစ။ 



 

 
   ြဲွ၀္စ ္မစတ္စျ ျစ္စမ 

 ဒွစ္ -၁၀            တ္ာမ္ွစမစွစ္ွစမ္်ာမ  ြဲွပမစမေျသာ စါ   ္စ္ ္စ္ ထခစ   ြဲွ ပမစမထစသွွိ 
စစွ္ွစမ   ြဲွ၀္စ္်ာမ၏  ္မစ္်ာမခိွတ္စျ  ပင္္စစစ္္မစ။ 
 
 
 

 စနစမ (၃) 
တ္ာမ္ွစမ၏  စ ္ စ္ ာဏာ 

 ဒွစ္ -၁၁           ္ာဇ၀တစမ ေျဒ ါျ ပစ္ အ္ ်ာာမပပစေျ မစ ္ စ္                   
                      ေျခာစသေမေျျ္ာဇ၀တစမ ေျဒ ါ္မစသမစ္ျ ပစ္အခိွ္ ွိ- 
                 (၁) တ္ာမ္ွစမစ်  စေစ၊ 
                  (၂) စ္ိွ္စတ္ာမ္ွစမ္်ာမေစ၊ 
                  (၃) ျ္ိ္ နိွ္စတ္ာမ္စွမ္်ာမေစ၊ 
                  (၄) ေျခ်မ္ ာတ္ာမ္ွစမ္်ာမ        ပပစေျ မပင္္စစ ္စ္္သမစ။ 
 
 ဒွစ္ -၁၂                                  ေျခ်မ္ ာတ္ာမ္စွမ၏ ပင္ ္စစ ္ စ္ ာဏာ 
   ၁။ ေျခ်မ္ ာတ္ာမ္ွစမ္်ာမသမစ ္ာဇ၀တစ္အတ ္စ ေျထာ္စဒဏစ ၃ ျ ထိ သိွွ္ွွုတစ ေျ္ ဒဏစ 
၅၀၀/ ထ ိသိွွ္ွွုတစ ေျထာစဒဏစ နမ္စ္ေျ္ ဒဏစ နမပစ္ စေျ ါ္စမျ ငမ ျ ပစဒဏစေျ မနွိ္စသမစ္္ာဇ၀တစ္ေျ ္အခိွ 
ၾခာမနာ ေျ္ွမျ တစ္န ာဏာ္မိသမစ။ 
                     ၂။ တ္ာ္္ွတ ္ စ တနစ ိွမေျ္  ၃၀၀၀/ ထခစ္ ိွသမစ္တ္ာ္ 
္ေျ ္အခိွၾခာမနာ စွမျ တစ္နစ  ာဏာ္မိသမစ။ 
 
 ဒွစ္ -၁၃                                  ျ္ိ ္နိွ္ စတ္ာမ္ွစမ၏ပင္ ္စစ ္ စ္ ာဏာ 
     ၁။ ျ္ိ္ နွိိ္စတ္ာမ္ွစမသမစ ္ာဇ၀တစ္အတ ္စ ေျထာ္စဒဏစ ၃ ျ ထခစ သိွွ္ွွုတစ ေျ္ ဒဏစ 
၃၀၀၀/  ထ ိသိွွ္ွွုတစ ေျထာ္စဒဏစ နမ္စ္ေျ္ ဒဏစ 
နမပစ္ေျ ါ္စမျ ငမ ျ ပစဒဏစေျ မနိွ္စသမစ္္ာဇ၀တစ္ေျ ္အ္်ာမနမ္စ္ ေျခ်မ္ ာတ္ာမ္ွစမ္မ  ယေစစ ္အ္်ာမခိွ 
ၾခာမနာ ွစမျ တစ္နစ  ာဏာ္မိသမစ။ 
    ၂။ တ္ာ္္အတ ္ စ တနစ ိွမေျ္  ၁၀၀၀၀/ ထခစ္ ိွသမစစ္တ္ာမ္္ေျ္အနမ္စ္ ေျခ်မ္ ာတ္ာမ္စွမ္မ 
 ယေစစ္အ္်ာမခိွၾခာမနာ စွမျ တစ္နစ  ာဏာ္မိသမစ။ 
 
 ဒွစ္ -၁၄                                 စ္ိွ္ စတ္ာမ္စွမ၏ ပင္ ္စစ ္ စ္ ာဏာ 
     ၁။ (ခ) စ္ိွ္စတ္ာမ္စွမသမစ ္ာဇ၀တစ္အတ ္စ တ္ာမမ ေျဒ ္ ပင္္စစ ္စ္္သမစ္ 
္မစသမစ္ျ ပစ္အခိွ္ ွိ ၾခာမနာ စွမျ တစ္နစ  ာဏာ္မိသမစ။ သိွွေျသာစ စ္ိွ္စတ္ာမ္စွမ္မ  စွမျ တစသမစ္ 
္မစသမစ္ ေျသဒဏစပင္္စစ်ခစခွိ္ ိွ တ္ာမ္စွမစ်  စ္မ  တမစျ  ျွ စ္မ တမစေျပ္္မစ။ 
                           (စ)  ျ္ိ ္နိွ္ စတ္ာမ္စွမ္မ  ယေစစ္ အခိ ွၾခာမနာ စွမျ တစ္ နစ  ာဏာ္မသိမစ။ 
     ၂။ တ္ာမ္္အတ ္ စ တနစ ိွမေျ္  ၁၀၀၀၀/ ္မ ထခစ တ္ာမ္္ေျ ္အနမ္စ္ ျ္ိ္ နယစတ္ာမ္စွမ္မ 
 ယေစစ္အ္်ာမခိ ွၾခာမနာ စွမျ တစ္နစ  ာဏာ္မိသမစ။ 
 



 

 ဒွစ္ -၁၅                                    တ္ာမ္ွစမစ်  စ၏ ပင္ ္စစ ္ စ္ ာဏာ 
      ၁။ တ္ာမ္စွမစ်  စသမစ ေျခာစသေမေျျ၏  ျ္္စ္ စွမ္ာဇ၀တစေျၾခာ္စမနမ္စ္ 
တ္ာမ္ေျၾခာ္စမ ွိ္စ္ာ ္ွစမျ ပစ၍ ေျနာခစ စွမ ျ ငမသတစ ယေစစတ္ာမ္စွမျ ပစသမစ။ 
      ၂။ စ္ိွ္စတ္ာမ္စွမခ စ်္မတစေျသာ ပင္္စစ်ခစ ္ိနစွ  စွမျ တစစ်ခစ ေျ ေ 
 ယေစစ္အခိွပင္ ္စစ ္စ္္မိသမစ။ 
      ၃။ ေျ ာခစ္ွစမ္မ စွမျ တစစ်ခစ္်ာမခိွ 
တ္ာမ္စွမစ်  စ္မ ျ နစျမစပပစေျ မျ ္စ ္စ စွမျ တစ ိွ္စစ ္စ္္မိသမစ။ 
      ၄။ တ္ာမ္စွမ္မ ေျသဒဏစ ျ ပစေျ မစစယေေျသာ တ္ာမစစတပစမငမသမစ ၄္စမ ေျ ေ 
ပင္္စ စွမျ တစစ်ခစစ်္မတစျ ငမ ေျနာခစ္ခစေျ ါ္စမ ၄၀  တ ္ စမ ေျခာစသေမေျျ သ္ ၼတထစသိွွ 
 သနာမစစစ ္စ္္မိသမစ။ 
 

 စနစမ (၄) 
ပစွပ္စမ္အနမ္ စ္ ပပစေျ မ္အျ  ္မစ္တ္ာမ္စွမ၏ ပင္ ္စစ ္ စ္ ာဏာ နယစန္တိစ 

 ဒွစ္ -၁၆                               တ္ာမ္စွမ္်ာမ၏ နယစန္တိစပင္ ္စစ ္ စ္ 
          ္စ္ ္စ္ေျသာတ္ာမ္စွမ္်ာမသမစ ္ိ္ိတိွွ၏ 
သခစ ိွ္စ္ာနယစေျျ္  ိွ္စမ ျစာမ တ ္ စမတ ္ စ ပင္္စစ ္စ္ ာဏာ္မိသမစ။ 
 
 ဒွစ္ -၁၇    သ ၼ္တခ ္နိစွထတွစနိွ္ စျစ္စမ 
         ွဒစ္၁၆ တ ္ စ္မစသိွ ွျ ဌါနစမထာမေျပခာ္ေေျခာစသေမေျျသ္ ၼသမစ 
 ျစာမ္မစသမစ္တ္ာမ္စွမ၌္ ိ ွ ္အတပစစွခိ ွတ္ာမပါြဲ ွိပပစေျ မ္နစ  ္ိနစွေျ မနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္ -၁၈                        ျ  ျ ွစ္ အနမ္ စ ္ ခ် ိမ ျ ပစ ခစပ စျစ္စမ 
      ျ ပစ္အတပစစွခိ ွနယစေျျ္တပစစွခိွခ်မမျ နစျ ငမ ၄္စမျ ပစ္အ၏ ခ်ိ မ ျ ပစ္မာ 
 ျစာမနယစေျျ္တပစစွခိွျ ပစေျ ေ ေျနျမ်္စ ထိွနယစေျျ္(၂) နယစ ွိ္စ္ာတ္ာမ္ွစမတပစစွခ ထိွ ္အခွိ 
ပပစေျ မပင္္စနိွ္စသမစ။ 
 
မ ္ာ………………ေျပာသေမသမစ ိာ စစ္ိွ္စတ ္ စ ျေတပစေျယာခစ၏ျခစစ်ခစျ ္စ္ 
ဒဏစ္ာ္်ာမခိွ္္မိစြဲ္ျ ငမ ေျတာ္စ္ေစ္ိွ္စတ ္ စ ေျသ စွမသ ာမသမစ ေျပာသေမသမစ 
ခ်မမျ နစသမစ္ေျသ္အေျသစ္စမနမ္စ္  တစသခစ၍ိ ိာ စသိွွ္ွွုတစ 
ေျတာ္စ္ေစ္ိွ္စတ္ာမ္စွမတစွစွတ ္စပပစေျ မနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္ -၁၉                            ခ်မမျ နစသမစ္ေျန္ာ္ေျသစ်ာေျသာျ ပစ္ အ 
     ၁။ ္မစသမစ္နယစေျျ္သိွွ္ွွုတစ 
ေျန္ာေျဒသတ ္စျ ပစ္အခ်မမျ နစေျၾခာ္စမ္ေျသစ်ာျမ်္စျ ပစေျပေစ၊ 
     ၂။ နယစေျျ္တပစစွတ ္ စ ျ ပစ္အတ ိွ္စမတပစပခ်မမျ နစျ ငမ 
 ျစာမနယစေျျ္ေျဒသတ ္စခ်နစတပစ ိွ္စမတပစပခိွခ်မမျ နစျမ်္စျ ပစေျပေစ၊ 
     ၃။ ျ ပစ္အတပစစွခိွ နယစေျျ္တပစစွတ ္ စခ်မမျ နစျ ငမ ေျနာခစ ခစထခစ၍ 
နယစေျျ္ ္်ာမ ျ ာမတ ္ စ ခ်မမျ နစျမ်္စျ ပစေျပေစ၊ 



 

     ၄။ ျ ပစ္အ္်ာမခိ ွနယစေျျ္ ္်ာမတ ္ စခ်မမျ နစစြဲ္ျမ်္စျ ပစေျပေစ၊ 
ခ်မမျ နစစြဲ္သမစနယစေျျ္တပစစွစွတ ္ စ္မိသမစ္ ပင္္စ ိွ္စစ ္စ္္မိေျသာတ္ာမ္စွမတပစစွစွခ ပပစေျ မပင္္စနိွ္စသမစ။ 

 
 ဒွစ္ -၂၀                      စ္ငမသ ာမ္္စမခ်မမျ နစသမစ္ျ ပစ္ အ 
     စ္ငမသ ာမျာပမစ ျ ပစ္အတပစစွခွိ ခ်မမျ နစစြဲ္ျမ်္စ ျ ပစ္အခမမျ နစသေျ ပစေျပ 
ခ်မမျ နစစစ္သေျ ပစေျပေစ၊ ျ တစသာမသ ာမျာ္ာသိွွ္ွွုတစ ေျ္ာခစ္မိ္ ာနယစေျျ္္မိပင္္စ ိွ္စစ ္စ္္မိသမစ္တ္ာမ္စွမတ
္တ္ာမ္စွမတပစစွစွခ ပပစေျ မပင္္စနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္ -၂၁    ပင္ ္စ ိွ္ စစ ္ စ္ ျ္္စမ  ာမျစ္စမ 
    ျ ပစ္အပင္္စ ိွ္စစ ္စ္နမ္စ္ တစသခစ၍ ေျ ာခစ္စွမနမပစစွ ျ္္စမ  ာမျမ်္စ 
 ထခစ  ္စ္ ္စ္တ္ာမ္စွမခ္မစသမစ္္စွမတ ္ စပပစေျ မနိွ္စသမစွုွ   စွမ ျ တစေျ မနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္ -၂၂                       တ္ာမစစခ္စွမေျျ ာ္စမပပစေျ မ္နစ ေျျမ်ာခစျစ္စမ 
    တ္ာမစစခ ္ိ္ိ၏ ္အခိ ွပပစေျ မပင္္စ္မစ္တ္ာမ္စွမတ ္ စ 
ပပစေျ မ္စစျိွေျၾခာ္စမျစွေျျာခစေျသာ ေျၾခာ္စမျ စ်ခစျ ္စ္ ခနစွခ ခစျမ်္စ တ္ာမစစ ာမ 
 ျစာမသ္စ္ေျတာစေျသာတ္ာမ္စွမသိွွ ပပစေျ မပင္္စ္နစ ျ ြဲေျျ ာ္စမေျ မနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္ -၂၃                ္စွမေျျ ာ္စမပပစေျ မျစ္စမနမ္ စ္ တစသခစ၍ တ္ာမ္စွမစ်  စ၏  ာဏာ 
    ္မစသမစ္ စါ္ ိ ွတ္ာမ္စွမစ်  စခ ျခစေျ ာခစ္စွမတပစစွစွတ ္ စ- 
    ၁။ (ခ) တ္ာမ္မ်တ္အနမ္စ္ေျျ ာ္စ္္မနစေျသာ ပစွပ္စမပပစေျ မျစ္စမခိွ 
္ျ  နိွ္စွုွယေ ျမ်္စျ ပစေျပေစ၊ 
         (စ)  မ ေျဒနမ္စ္ ိွ္စေျသာ ထေမထေမျစာမျစာမသိွွ္ွွုတစ 
စခစစြဲ္ေျသာျ ႆနာ စ်ိ ွေျ ေေျ ါခစ္နစ္မိေျၾခာ္စမ ထ္စျ္္စယေ ျမ်္စျ ပစေျပေစ၊ 
         (ဂ)  ေျခ်န စပ ာပစွပ္စမပပစေျ မ္နစ ျိွွ္မါ ္အစ္စမျ ပစ  ာမသမစ္ေျန္ာသိွွ္ွုွတစ 
 နငမ တစ၀နစခ်္စသိွွသ ာမေျ္ာခစၾခမစ္္မ ွ္နစျိ ွခစျမ်္စျ ပစေျပေစ၊ 
        (ဃ)   ္အသမစ္်ာမသိွွ္ွွုတစ သခစေျသ္်ာမသခစသာျ ယစခေေျပ္နစ တ ခစ 
 ္ိနစွထွတစ ္စ္္နစသ္စ္ေျတာစျမ်္စျ ပစေျပေစ၊ 
         (္) ္မနစခနစ္အနမ္စ္တ္ာမ္မ်တ္အ္မိေျပ္နစ တ ခစ 
 ထခစ ္ိနစွထွတစ ္စ္္နစသ္စ္ေျတာစျမ်္စျ ပစေျပေစ၊ 
    ၁။  ္အတပစစွသိွွ္ွွုတစ  ယေစစတပစစွခိ ွျခစေျ ာခစ္စွမတပစစွခ၄္စမ 
နမ္စ္  ္စ္တေသိွွ္ွုွတစ ျ္္စ္ေျသာ္စွမတစွသွွိ ျ ြဲေျျ ာ္စမေျ မ္နစေျသာစ၄္စမ  
    ၂။ ္ေျ ္အတပစစွသွွိ္ွုွတစ  ယေစစ္အတပစစွခွိတ္ာမ္စွမစ်  စတ ္ စပပစေျ မ္နစ တ ခစ 
ျ ြဲေျျ ာ္စမယေ္နစေျသာစ၄္စမေစ၊ 
    ၃။ တ္ာမစစတပစမငမ ာမ တ္ာမ္စွမစ်  စသိွွ္ွွုတစ 
စ္ွိ္စတ္ာမ္စွမတပစစွသိွွပပစေျ မ္နစေျသာစ၄္စမ  ္ိနစွစ်္မတစနိွ္စသမစ။ 
  ၂။ တ္ာမ္ွစမစ်  စသမစ ဤသိွွျ ြဲေျျ ာ္စမပပစေျ မျစ္စမခိွ ေျ ာခစ္စွမ၏  ပင္္စေျျမ်ာခစျ ာ 
 ပင္္စစစပာ ္ျ ပစေျပေစ၊  ္အသမစ၏ ေျျမ်ာခစထာမစ်ခစ ္ျ ပစေျပ္ိ္ိ ျိ ွေျျမ်ာခစျ ပစေျပ 
 ္ိနစွစ်္မတစနိွ္စသမစ။   
 



 

 ဒွစ္ -၂၄။                            စ္ိွ္ စ္ စွမျ ြဲေျျ ာ္စမ ာဏာ 
    စ္ိွ္စတ္ာမ္စွမသမစ ္ိ္ိျခစေျ ာခစျ္ိ္ နယစတ္ာမ္ွစမတပစစွ္မ 
 ္အတပစစွစွခိွပပစေျ မ ြဲျ ပစေျပေစ၊ ္ပပစ္ငမျ ပစေျပေစ၊ ေျတာ္စမယေပပစေျ မနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္ -၂၅။                        ေျ ာခစ္ ွစမ ာမ ာဏာ တိမွျ္မ္ စ္ေျ မျစ္စမ 
     ထေမ ေျျစ ေျနျိွ  စစ်ခစ ္  ထခစ  ္စ္ ္စ္တ္ာမ္ွစမတပစစွ္မ 
္ိ္ိျခစေျ ာခစတ္ာမ္ွစမတပစစွစွသိွွ ္ေျ္မိေျသာပင္္စစ ္စ္ ာဏာခိ ွတိွမျ္မ္စ္ေျ မနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္ -၂၆။                                 ေျခာစ္္မ္ စနမ္ စ္ပပစေျ မျစ္စမ 
     ္အတပစစွစွခိွပပစေျ မ္ာ၌တ္ာမ္မ်တ္မနစခနစ္အျ ပစ္ နစ တ ခစ 
သခစေျသ၏ထ ခစ ိွစ်ခစခိွ ္ယေ္နစျိွ  စျ ငမခွိသခစေျသ ေျနျ ္စ္ 
္ွစမသိွွျာ္နိစ စခစ စြဲ္မိ္မစွုွယ  ါခ တ္ာမ္ွစမ ေျနျ ္စ္    ြဲွ၀္စ ၃ မငမ္မ ၅ 
မငမ ါေျသာေျခာစ္္မ္စခိွ ္ိနစွေျၾခာစျ္ာပာထွတစ  ြဲွပမစမ၍သခစေျသ္မိ္ာဌာနသိွွေျပျ တစပပစေျ မနိွ္စ 
သမစ။ 
 

 စနစမ (၅) 
 ယစေျခာစ (KNPF) သိွွသတ္စမေျ မ ိွွတိွ္ စတနစမျစ္စမနမ္ စ္ 
 ယစေျခာစ (KNPF) ၏ပစွပ္စမေျထာခစျမ္ စမစ ္ စ္ ာဏာ 

 ဒွစ္ -၂၇။                     ယစေျခာစ (KNPF) ခ ေျ္မ ိွ္ စေျသာျ ပစ္ အ္ ်ာမ၌သတ္စမေျ မတိွ္ စစ်ခစ 
     ယစေျခာစ (KNPF) ခ  ယစေျခာစ 
(KNPF) ေျ္မယေ ိွ္စေျသာစျ ပစ္အခ်မမျ နစျစ္စမနမ္စ္ တစသခစ၍ျေတပစမငမတပစေျယာခစခ- 
    ၁။ နမ တစျ ္စ္သတ္စမေျ မျာျမ်္စ  ယစေျခာစ (KNPF)္မ 
တာ၀နစ္မိသေခထိွသတ္စမေျ မစ်ခစခိွ တိွ္စစ်ခစပာ ွ စ၌- 
   (ခ) ပာျ ္စ္ေျ္မသာမ၍ေစ၊ 
   (စ) တိွ္စၾခာမသေ ာမ တစျ ျ ငမေစ၊ 
   (ဂ) ္မနစခနစေျၾခာ္စမျခစ္မတစေျ္မထိွမေျပ္္မစ။ 
    ၂။ ပာျ ္စ္ေျ္မသာမသတ္စမေျ မျာျမ်္စ 
တိွ္စစ်ခစပာ ွ စ၌ျ နစျမစခေမယေ၍္ိတၲ းျ ္ာ္်ဆဒြဲငေ းၚတာ္က္ေစရမည္။ 
 

ပိုဒာ္ၚ-၂၈က္ေစရမည္။                ယစေျခာစ (KNPF)  ေျ္မ္ ိွ္ စေျသာျ ပစ္ အ္ ်ာမ၌ သတ္စမေျ မတိွ္ စစ်ခစ 
    သခစ ိွ္ စ္ ာ   ယစေျခာစ (KNPF) ္အသမစ   ယစေျခာစ (KNPF) 
 ေျ္မ္ ိွ္စေျသာျ ပစ္အ္်ာမ၌သတ္စမေျ မစ်ခစ္္မိျမ်္စ တိွ္ စတနစမသမစ္သတ္စမတခ်မစမစ်  စခိွ 
္မတစ စွတ္စပာ ွ စတ ္ စေျ္မ္မတစ၍ သတ္စမေျ မသေခွိ ပင္္စစ ္စ္ ာဏာ္မိသမစ္ တ္ာမ္ွစမသိွွ  စေျ မ္္မစ။ 
 
 ဒွစ္ -၂၉။      ယစေျခာစ (KNPF)  ေျ္မယေ္  ိွ္ စသမစ္ျ ပစ္ အ္ ်ာမတ ္ စ   ယစေျခာစ (KNPF) ၏ျ ွစ ိွ္ စစ ္ စ္ 
    ၁။   ယစေျခာစ (KNPF)  ေျ္မ္ ိွ္စေျသာ ္အခိ ွပင္ ္စစ ္စ္ ာဏာ္မိေျသာတ္ာမ္ွစမခ 
ျ ြဲ  စတနစ၀နစေျ မျမ်္စ   ယစေျခာစ (KNPF)္မ ပစွေျထာခစပပစေျ မျစ္စမ္ျ  ျွ စနိွ္စ။ 
   ၂။ ျ ြဲ  စ၍ပွစေျထာခစစ ္စ္ေျ မျမ်္စ၀္္စမ္ ါိြဲ ္စမပငမျစ္စမ္မတ ါမ   ယစေျခာစ (KNPF) 
 ေျ္မ ိွ္စေျသာ ္အခြဲ္သိွွ ေျ ာ္စ္ ခစစ ္စ္္္မစ။ 



 

 
 ဒွစ္ -၃၀။        ယစေျခာစ (KNPF) ေျ္မွထ ခစ ိစွ်ခစနမ္ စ္ယ္စမထ ခစ ိစွ်ခစခိ ွသွစမျ  ျစ္စမ 
 ျ ပစ္အတပစစွနမ္စ္ တစသခစပွစပ္စမပမစခယစေျခာစ (KNPF) ေျ မေျသာသခစေျသတပစမငမ 
၏ထ ခစ ိွိစ်ခစခိွပာျ ္စ္ေျ္မ္မတစယေျမ်္စထွိထ ခစ ိွစ်ခစခွိထ ခစ ိွသေချခစ္မတစထိွမ္နစ္ျိွေစ၊ 
ထိွထ ခစ ိွစ်ခစခိွေျ ာခစ ါ စ်ခစ္်ာမတ ါမသခစေျသစစ ျ ပစ သစွမ္ျ  နိွ္စ။ 
၁။ ္စွမေျ္မွရခ ြဲျ ြဲထ ခစ ွိသမစ္ စါ ္ိ္ိ ္အသမစခိ ွထိစိွခစျမ်္စ သခစေျသစစ္္မနစထ ခစေျနေျၾခာ္စမ 
 ာစျ ္နစ။ 
၂။ သခစေျသ၏ ခ်္စ္ပာ္ိခိ ်ခစျ ာမေျနေျၾခာ္စမ  ေျထာခစ ခေ ျ ပစေျ ာစျ ္နစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၃၁။  ယစေျခာစ (KNPF) ၏ ာဏာ 
၁။  ယစေျခာစ (KNPF) ္မမမသမစ္ိ္ိနယစန္ိတစ တ ္စမျပ   ာမေျသာ  ယစေျခာစ (KNPF) 
 ေျ္မယေ ိွ္စေျသာ ္အခိွ တ္ာမသေၾခငမ၏ ္ိနစွ္္္မိိြဲ ပစွပ္စမပပစေျ မနိွ္စသမစ။ 
၁။ ပင္္စ ိွ္စစ ္ ္စ္မိေျသာ တ္ာမသေၾခငမခ  ယစေျခာစ (KNPF)  ေျ္မ္ ိွ္စေျသာ ္အခိွ ပစွပ္စမ္နစ  ယစေျခာစ 
(KNPF) တာ၀နစစစသိွွ မ နစၾခာမနိွ္စသမါ။ 
၃။ တိွ္စစ်ခစ ္ျ ပစေျပေစ၊  ျစာမနမစမ ္ျ ပစေျပေစ၊  ယစေျခာစ (KNPF)  ေျ္မယေ ိွ္စေျသာ 
 ္အတပစပစွတပစ္ာခိွခ်မမျ နစေျၾခာ္စမနမ္စ္သခာ္္ခာစမျ ပစ္နစ ေျၾခာ္စမ္မျိမ်္စ  ္အျ ပစ  ာမ္ာ ္ စသိွွ 
 ယစေျခာစ (KNPF) ္မမမခိွတွိ္စ သိွွ္ပေတစ တာ၀နစစစ ယစေျခာစ (KNPF) ခိွ၎ ခေျပျ တစ၍ 
 ္အ ေျၾခာ္စမနမ္စ္ ျ ပစ  ်ခစခွိပစွပ္စမေျထာခစျမ္စမ္္မစ။ 
၄။  ယစေျခာစ (KNPF) 
္မမမသမစ္ိ္ိနယစန္ိတစ တ ္စမမ ္အခိွသိ္မိသေ္မစသေွခွိ္ ိွ ္ိ္ေျစေပပစေျ မနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစဒ - ၃၂။  ယစေျခာစ (KNPF) ခ ္အခိ ွေျျစ ျ္ပစ္ ္မွိုယွြဲွၾခမစျစ္စမ 
၁။  ယစေျခာစ (KNPF) ္မမမခ 
ပွစပ္စမပပစေျ မ္နစျွစေျျာခစသမစ္ ေျျစ ျ္ပစ္္မိွုွယွစၾခမစျမ်္စယ္စမ ္အခိွ ္ပပစေျ မ ြိဲေျနနိွ္စသမစ။ 
၂။ ပွစပ္စမ္ေျျာခစေျ ာ္စ ၾခိ မေျၾခာ္စမ္္မိွုွထ္စျ္္စျမ်္စ ပွစပ္စမေျတာ္္မစ္ွုွတစေျၾခ္စမသတ္စေျ မသေသိွွ 
စ်ခစျစ္စမ ေျၾခာ္စမျ နစၾခာမ္္မစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၃၃။  ယစေျခာစ (KNPF)  ခ ္အခိပွစွပ္စမျစ္စမ 
၁။  ္အခိွပွစပ္စမသမစ္တာ၀နစစစ  ယစေျခာစ (KNPF) သမစထွိ္အခိွျွိ္မိသမစွုွ ထ္စျ္္စ္နစ္မိသေ ္မစသေ 
ခိွ္ ွိနမွတစျ ္စ္ပပစေျ္မနိွ္စသမစ။ 
၂။ တာ၀နစစစ ယစေျခာစ (KNPF) သမစ ပွစပ္စမ္ာရ ္မစသမစ္ေျသ မေျ ာ္စ္အ။ ျစိ္စမေျျစာခစ္အေစ၊ ဂတိထာမ္အခိွ 
ခိွယစတိွ္စ၎ေစ၊  ျစာမသေ ာမစိွ္စမ၍၎ေစ၊ ္ျ  ျွ စ္။ 
၃။  ပပစစစသေခ ္ိ္ိသေျိာထာမ ေျျမ်ာခစထ ခစ ိွစ်ခစခိွ တာမျ္ပစျစ္စမ္ျ  ္။ 
၄။  ္အနမ္စ္သခစ ိွ္စေျသာ  ပၥမစမတပစပွစတပစ္ာခိွ ္ိ္ိနယစန္ိတစ တ ္စမသိ္စမ မစမနိွ္စသမစ။ 
၅။ ထိိွ ပၥမစမ ျစာမနယစန္ိတစရ္မိျမ်္စ ထိွနယစတာ၀နစစစသိွွ ေျၾခာ္စမာွာမ ္စ္ ွိနိွ္စသမစ။ 
     ယစေျခာစ (KNPF) ္မေမခ တပစပ္ွတပစေျယာခစေျသာသေသမစ- 
 
 ဒွစ္  - ၃၄ ္ာဇ၀တစ္ ခ္စမေျသာပပစေျ မ္အ္ ်ာမတ ္ စပစွပ္မျစ္စမ 
၁။ (ခ) ္ိ္ိ၏ခိွယစခိွသတစျ တစေျၾခာ္စမသိွွ္ွုွတစ 



 

    (စ)  ျစာမသေခ သတစျ တစေျၾခာ္စမသိွစ္ွုွတစ 
    (ဂ)  ိ္စေျ္ မတ္ိပာာနစ တပစပစွတပစ္ာေျၾခာ္စ္ ေျသ စွမေျၾခာ္စမသိွွ္ွုွတစ 
    (ဃ) ပခစခ္ိယာတပစပစွတပစ္ာေျၾခာ္စ္ ေျသ စွမေျၾခာ္စမ သိွွ္ွွုတစ 
    (္) ္သ္စခာ  ယစ  ေျၾခာ္စမတပစစွစွေျၾခာ္စ္ ေျသ စွမေျၾခာ္စမ 
ပသမစ္ ေျၾခာ္စမတပစပစွတပစ္ာသတ္စမ ိွွစ်ခစ္္မိျမ်္စ 
၂။ တ္ာမသေၾခငမထစသွွိ စ်ခစျစ္စမ ပင္္စစစ္္မစ။ 
၃။  ေျျာ္စမ္မိ္ာသိွွ သ ာမေျ္ာခစ၍ 
 (ခ) ဒါဏစ္ာဒါဏစစ်ခစ္်ာမ 
 (စ) ထိွဒါဏစ္ာ္်ာမ ္မစသမစ္ ေျၾခာ္စမေျၾခာ္စ္ ္္မိွုနစ္မိေျၾခာ္စမ 
 (ဂ) ျခစနခစတပစပစွတပစ္ာျ ္စ္ ထိစိွခစွုနစ္မိျမ်္စ ္မစသမစ္ျခစနခစျ ္စ္ထိစိွခစ 
      ေျၾခာ္စမ 
 (ဃ) ေျသ ွစမသမစ္ ေျၾခာ္စမ စ်္စမ ္ာ ာမျစွမပသမစတိွွခွိ ေျ္မ္မတစ္္မစ။ 
၄။ ထိွေျတ ွ္မိ္စ်ခစ္်ာမခွိ တ္ာမသေၾငမထစသိွွ တ္စျ ္္မစ။ 
 

 စနစမ (၆) 
တ္ာမစစ္ ်ာမခိ ွ ္စမ ငမျစ္စမနမ္ စ္သခစေျသစစ ပၥမစမ္်ာမသိ္ စမ မစမျစ္စမ 

 
 ဒွစ္  - ၃၅။ ္မစခြဲသ္ိွွ ္စမ ငမျစ္စမ 
၁။ တ၀နစစစ ယစေျခာစ (KNPF) ခ၎ေစ၊  ျစာမသေတပစမငမခ၎ေစ၊ 
 ္စမ ငမသမစ္ စါ  ္စမစစ္ ္မစ္သေခနမွတစျ ္စ္၎ေစ၊ ခိွယစ ္အ ယာျ ္စ္၎ေစ၊   ္စမ္စစေျၾခာ္စမျ ျမ်္စ 
ခိွယစထိျခစေျ္ာခစ စ် စေျနမာ္စ ္စမ ငမ္္မစ။ 
၂။  ္စမ ငမ္ာရ စွစစျမ်္စ သိွွ္ွွုတစ ထ ခစေျျ မျမ်္စ ျိွ  စေျသာနမစမခိွ သစွမျ  နိွ္စသမစ။ 
၃။   ္စမစစ္္မစ္သေသမစ ေျသဒဏစသိွွ္ွွုတစ 
တသခစတခ ်နစမဒဏစထိွခစသမစ္ျ ပစ္အခ်မမျ နစသေ္ွုွတစျမ်္ိ ေျသေျပသမစ္ ထိ ျ  ျွ စ ္စမ ငမစ ္ စ္္္မိ။ 
 
 ဒွစ္  - ၃၆။  ္စမ ငမစစ္ သစွိေွျ ာ္စမ္ာခိွ္ မာေျ  ျစ္စမ 
  ္စမ ငမ္နစတာ၀နစသေ တာသ၀နစစစ ယစေျခာစ (KNPF)ခ  ္စမ ငမစစ္္မစ္သေသမစတပစမငမ 
တပစေျယာခစ၏ ိ္စေစ၊  ေျ ာခစ မငမရစိွေျ ာ္စမေျနသမစွွုထ္စျ္္စျမ်္စ 
၁။  ိ္စ္မ္စ ာမေျျ ာၾခာမစ ္စ္ေျတာ္စမ္္မစ။ 
၂။  ိ္စ္မ္စခ ျ တစျ စပ ာ ္စမ ငမစ ္စ္ေျ မ္္မစ္ ျ ္စ ျိွ  စေျသာ ခေ မငေျ မ္္မစ။ 
၃။  ္စမ ငမစ ္စ္၀္္စမ ါေျၾခာ္စမျ ျမ်ခစ စ ္စ္္္ျမ်္စ   ္စမစစ္သေထ ခစ္ေျျ မနိွ္စ္ငမ 
 ိ္စတစစါမျ တ္စမေျ ါခစပသမစတိွွခိွ  ်ခစ ငမ၍ ၀္စေျ္ာခစ ္စမ ငမနိွ္စသမစ။ 
၄။  ္စမ ငမ္မစ္သေခွိ မ ေျဒ ္ ္စမ ငမ္ာရ  ိတစ ွွိထာမျမ်္စ 
 ိ္စတစစါမပသမစ္တွွိခိွ ်ခစ ငမ၍ထ ခစစ ္ စ္္မိသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၃၇။  ္စမ ငမစစ္ သေ ာမ္မာေျ  စ ္ စ္ 
၁။  ္စမ ငမစစ္သေ၏ခွိယစတ ္စမ္မာေျ  ္ာတ ္ စ ၎သေ၀တစသ္ိ္သမစ္ ၀တစ ထမစ္်ာမ္မတပစ ါမ 
 ျစာမ ပၥမစမ္်ာမခိွ ျစွျစစ ္ာရသိ္စမ မစမထာမ္္မစ။ 
၂။  ္်ိ မသ္ငမတပစေျယာခစ၏ခွိယစခွိ ္မာေျ  ္ာရ  ္်ိ မသ္ငမျစ္စမသာ္မာေျ  ေျပ္္မစ။ 



 

၃။  ္စမ ငမစစံသေထစ္မ ္္မိေျသာျခစနခစ ပၥမစမ္်ာမခိွ ္မာေျ   ွစပစရ ေျ္မသ ္ စမ၍သိ္စမ မမျ ငမ တ္ာမ္စွမသိွ ွ
 ွစပစနမ္စ္ တေေျ မ ိွွ္္မစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၃၈။  ယစေျခာစ (KNPF) ခ္မစသမစ္ စါ၀္္စမ္ ါိြဲ  ္စမ ငမနိွ္ စျစ္စမ 
္မစသမစ္တာ၀နစစစ  ယစေျခာစ (KNPF) ္ ိ ွေျ ာခစေျ ာစျ  ါသေ္်ာမ ာမ၀္္စမ္ါိြဲ ္စမ ငမနိွ္စသမစ။ 
၁။ (ခ)  ယစေျခာစ (KNPF)  ေျ္မ ိွ္စေျသာ ျ ပစ္အခ်မမျ နစ္ာရ ါ၀္စသေေစ၊  
    (စ) ထိွျ ပစ္အ္်ိ မခ်မမျ နစေျၾခာ္စမ တိွ္စၾခာမစစ္သေေစ၊ 
    (ဂ) ထိွျ ပစ္အ္်ိ မ ါ၀္စ တစသခစေျနသမစွုွ ယွစၾခမစေျျာခစေျ ာ္စသတ္စမေျ မစစ္သေေစ၊ 
    (ဃ) ထိွျ ပစ္အ္်ိ မတါ္စ  ါ၀္စေျၾခာ္စမသ္စခာ္ခ္စမစစ္သေေစ၊ 
၂။  ိ္စေျ ါခစထ ္စမ္ာတ ္ စ သစွမျ  သမစ္ခ္ိယာတပစစွခိွ 
တ္ာမမ ေျဒနမ္စ္မငေျသာ ေျၾခာ္စမ္္မိိြဲျခစ၀ယစေျတ ွ္မိသေေစ၊ 
၃။ ဤမ ေျဒ ္ သိွွ္ွွုတစ ေျခာစသေေျျ ပိွမ္ချ ပစ္အခ်မမျ နစသေွုွေျၾချ္ာျစ္စမစစ္သေေစ၊ 
၄။ စိွမ္ာ ါခပၥမစမွုွ ယေ ္နစ္မိေျသာ ပၥမစမခိွေျတ  ွ၍ယ္စမ ပၥမစမနမ္စ္ ါ၀္စ တစသခစ၍ ခ်မမျ နစေျၾခာ္စမ 
သ္စခာ္ခ္စမစစ္သေေစ၊ 
၅။ (ခ) တာ၀နစထ္စမေျ ာ္စေျနေျသာ တာ၀နစစစ ယစေျခာစ (KNPF)  ာမေျနမာခယမခစတာမ ငမသေေစ၊ 
    (စ)  စ်  စ္မ ထ ခစေျျ မသေ သိွွ္ွွုတစ ေျျ မ္နစၾခစပမစ ာမထွတစသေေစ၊ 
၆။ တ စ္ေျတာစ္မ ထ ခစေျျ မသေျ ပစေျၾခာ္စမသ္စခာ္ခ္စမစစ္သေေစ၊ 
၇။  ျစာမ ယစေျခာစ (KNPF) ္မမမသိွ ွတာ၀နစစစ ယစေျခာစ (KNPF)  ္စမ ငမစိွ္စမသမစ္သေ။ 
 ဒွစ္  - ၃၉။ ေျန္ စ တမစတခ်္္မသိေေစ၊  ျ္ြဲတနစမ 
၁။  ယစေျခာစ (KNPF)  ေျ္မ ိွ္စေျသာ ျ ပစ္အခ်မမျ နစ္နစ ၾခစနမ္စ္ သခစ ိွ္ စ္ာနယစန္ိတစ တ ္စမ 
စိွေျ ာ္စမေျနသေေစ၊ 
၂။ သခစ ိွ္စ္ာ ယစေျခာစ (KNPF) နယစန္ိတစ တ ္စမ-ျွယခစသေေစ၊ ျေ ွိမတိွွခိ ွ ္စမ ငမျစ္စမ 
 (ခ)  ျွ စ ခိွ္စ တမစတခ်္္မိသေေစ၊ 
 (စ) ္ိ္ိ ေျျစ ေျနခိွ ေျခ်န စေျ ာ္စ္ေျျ ာနိွ္စသေေစ၊ 
၃။            (ခ) ျွယခစ္အေစ၊ စိွမ္အေစ၊ ေျ ါခစထ ္စမ္အ  ျ္ြဲခ်မမျ နစတတစသေေစ၊ 
 (စ) ေျျစာခစျမနစွေျတာ္စမယေ္အ ခ်မမျ နစတတစသေေစ၊ 
 (ဂ) စိွမ္ာ ါ ပၥမစမခိွသိျမ်ခစနမ္စ္  ျ္ြဲျခစစစတတစသေေစ၊ 
 (ဃ) ေျခ်ာစေျဇာသတ္စမ္မိသေေစ၊ ပသမစတိွွခွိ တာ၀နစစစစ ယစေျခာစ (KNPF) သမစ ၀္္စမ္ ါိြဲ 
 ္စမ ငမနိွ္စသမစ။ သိွွ္ွွုတစ ္စမ  ငမ္နိ ေျပစိွ္စမနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၄၀။  ္ စသာမခ  ္စမ ငမ ိွ္ စစ ္ စ္နမ္ စ္ျိခွစ္ ာ္နစနမစမ  
 ္မစသမစ္  ္သာမ္ ိ ွ္ိ္ိ္်ခစေျ္မာခစေျ္မွတ ္စ  ာ္စစ္ေျ မနိွ္စသမစ္  ယစေျခာစ(KNPF) 
 ေျ္မ ိွ္စေျသာ ျ ပစ္အခိွခ်မမျ နစသေခွိျ ပစေျပေစ၊ 
ခ်မမျ နစသမစွုွေျၾချ္ာျစ္စမစစ္သေခွိ ျ ပစ ပ ္စမ ငမနိွ္စသမစ။ ေျ္စမ ငမျ ငမခစ်ခစစ်္စမ 
တ၀နစစစ ယစေျခာစ(KNPF) သိွွေျ မ  စ္္မစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၄၁။ တ္ာမသေၾခငမခ ္စမ ငမ ိွ္ စစ ္ စ္ 
 (၁) ္ိ္ိေျ္မွေျ္မာခစရ ျ ပစ္အခ်မမျ နစသေခွိျ ပစေျပ 



 

 (၂) ျ ပစ္အခ်မမျ နစသမစွု ွယွစၾခမစေျာခစေျသာ သတ္စမေျ မစစ္သေခွိျ ပစေျပ၏ေစ၊ 
္ိ္ိခိွယစတိွ္စျ ပစေျပေစ၊ သေတပစ ါမခိွေျပစိွ္စမ၍ျ ပစေျပေစ၊  ္စမ ငမေျပနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၄၂။  စ်  စ္ မ ထ ခစေျျ မသေခိ ွ္စမ ငမျ ္စမ 
 မ ေျဒနမ္စ္ မင  စ်  စစစ္သေထ ခစေျျ မျမ်္စ ေျခာစသေမေျျ တ ္ စမ္မစသမ္ေျန္ာရ္ ိ ွ
ျိွခစျစ ္စမ ငမစ ္စ္္မိသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၄၃။ တာ၀နစစစ ယစေျခာစ(KNPF) ခတ္ာမစစ ာမျႊတစျစ္စမ 
 တာ၀နစစစ ယစေျခာစ(KNPF) သမစ  ္စမ ငမစစ္သေ ာမ - 
 ၁။ ခိွယစတိွ္စစစ၀နစစ်ခစ္္မိိြဲ သိွွ္ွွုတစေစ၊  
 ၂။  ာ္စစ္္မိိြဲ သိွွ္ွွုတစေစ၊ 
 ၃။ တ္ာမသေၾခငမ၏  ္ိနစွ္္္မိိြဲ စ်  စေျနမာ္စထာမျစ္စမ္မ ္ျ တစ္ေျ ။ 
 

 စနစမ (၇) 
္မာေျ  ၀္္စမ 

 
 ဒွစ္  - ၄၄။ ္မစသမစ္ စါ္မာေျ  ၀္္စမထတွစေျ မနိွ္ စျစ္စမ 
၁။ ္မစသမစ္တ္ာမ္ွစမခ္ ွိ သ္ၼာနစပာသိွွ္ွုွတစ  ္ိနစွထွတစသ္စ္ေျသာစျမစမ ပာ္ ခစပာတ္စမ သိွွ္ွွုတစ 
ခပၥမစမခိွထွ စေျ မျိ္စ္္မစ ္ွုွတစွုွယွစၾခမစျမ်္စေစ၊ 
၂။  ပၥမစမ္မာ ္မစသေွျခစရ္မိသမစွုွ  တိ ခ်္သိျမ်္စေစ၊ ္မာေျ  သ၀္္စမခိွ ထွတစေျ မနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၄၅။ ၀္္စမျ ္စ္္မာေျ  သမစ္ေျန္ာ 
 ္မာေျ  သေသမစ ၀္္စမတ ္ စေျ ေ ျ ထာမေျသာေျန္ာရသာ ္မာေျ  ္္မစ။  ျစာမေျန္ာ္်ာမရ 
္မာေျ  စ ္ စ္္္မိေျ ။ 
 
 ဒွစ္  - ၄၆။ ္သခာ္ေျသာေျန္ာခိွ္ မာေျ  ၀္္စမထတွစ ွစ 
 တ္ာမ္ွစမခ သတ္စမပစွပ္စမျ ငမေျနာခစေျန္ာတပစစွရ -  
၁။ စိွမ္ာ ါ ပၥမစမ္်ာမထာမ္မိေျၾခာ္စမေစ၊ 
၂။ ပာစ်  စျိ္စ္်ာမေစ၊ ဒဂ္ါတွ္်ာမေစ၊ တစ ိ စေျစါ္စမတွ္်ာမေစ၊ ေျ္ တွ္်ာမထာမ္မိေျၾခာ္စမယွစၾခမစျမ်္ိ္မာေျ  စ ္ စ္နမ္စ္ 
ထိွ ပၥမစမ္်ာမခိ ွသိ္စမယေစ ္စေ္စ၊ သစသယ္မိသေ္်ာမ ာမ ္စမ ငမစ ္စ္၀္္စမထွတစေျ မနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၄၇။ ္တ္ာမစ်  စေျနမာ္စစစ္ သေ ာမ္မာေျ  ၀္္စမ 
 တ္ာမ္ွစမချေတမငမ္မာ မ ေျဒန်္စ္ နစွခ်္စ၍ 
္တ္ာမစ်  စေျနမာ္စထာမျစ္စမခိွစစ္သမစွုွယွစၾခမစ္နိ ေျၾခာ္စမ္မိျမ်္စ ္မာေျ  စ ္စွ၀္္စမထွတစေျ မ၍ေျတ ွခ 
စ်ခစစ်္စမတ္ာမ္ွစမေျတာစသွွိေျစေေျ ာ္စ၍ တ္ာမ္ွစမခထွိခစသ္စ္သျွိ  ္ိနစွစ်္မတစ္္မစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၄၇။ ္မာေျ  ျစ္စမနမ္ စ္ တစသခစေျသာ ျ ဌာနစမစ်ခစ္ ်ာမ 
၁။  ပၥမစမ္မာေျ  ္ာရၾခမစ္္အ္နစသခစေျသ ျ ပစ ္ စျေၾခငမနမပစမငမ ါ္မိေျပ္္မစ။ 



 

၂။ ္မာေျ  သမစ္ေျန္ာ္မာ  ိတစ ွွိထာမသမစ္ေျန္ာေစ၊ ေျန ိ္စျ ပစျမ်္စ ိွ္စ္မ္စ ာမ ၀္္စမပာျ သစ ္စ္ေျတာ္စမ၍ေစ၊ 
 ိွ္စ္မ္စခ္မာေျ  စ ္ စ္ျ  ၍ ္မာေျ  ္နစ ခေ မငေျ မ္္မစ။ 
၃။ တ္ာမသျ ္စ္စ ္စ္ေျတာ္စမေျသာစျမစမ  ိ္စ္မ္စခစ ္ စ္္ျ  ခ ထိွေျန္ာခိွစ်ခစစ်္စမ၀္စေျ္ာခစစ ္ စ္္မိသမစ။ 
၄။ ္မာေျ  ္ာရ သခစေျသနမပစမငမေျ္မွေျ္မာခစရ ျ  ္္မ္စ ျ ္စေစ၊  ိ္စ္မ္စခိွျမစမ ျိွခစ ါၾခမစ္္အစ ္စ္ျ  ္္မစ။ 
၅။ ေျတ ွ္မိေျသာ ပၥမစမ္်ာမခိွ ထိွေျန္ာတ ္ စ ္စ ္မာေျ   ွစပစရေျ္မ္မတစ၍ သိ္စမ မစမျ ငမ ္မာစစ္သေေစ၊ 
္မာေျ  သေတိွွခွိယစတွိ္စနမ္စ္တခ  သခစေျသနမပစမငမခ ျခစ္မတစေျ္မထိွမ္္မစ  ိ္စ္မ္စခေျတာ္စမ ိွျမ်္စ 
္ိတ မတပစေျပာ္စေျ မ္္မစ။ 
၆။ ္မာေျ  သမစ္ ပၥမစမသမစ ျေ၏ခိွယစရ္်ိသမစွွုထ္စျ္္စျမ်္စေစ၊ ျေ၏ခိွယစခိွ္ မာေျ  စ ္ စ္္မိ၍ေစ၊ ္ိနစမ္ျ ပစျမ်္စ 
 ္်ိ မသ္ငမတပစမငမမငမခိ ွ္်ာေျ  ေျပ္္မစ။ 
 

 စနစမ (၈) 
 ယစေျခာစ(KNPF)၏ ေျနွပမစ္ မတစတ္စမ 

 ဒွစ္  - ၄၉။  ယစေျခာစ(KNPF) ေျနွပမစ္ မတစတ္စမ၏  ဓ ိၸါယစ 
  ယစေျခာစ(KNPF)၏ ေျနွပမစ္မတစတ္စမ ိွသမစ္မာ တာ၀နစစစ ယစေျခာစ(KNPF)ခ တိွ္စၾခာမ 
ျစ္စမစစ္ေျသာ ျ ပစ္အတပစစစွွပွစပ္စမျစ္စမနမ္စ္ ပ စျ်မစမ၍ 
္မစသိွွေျ ာ္စ္ ခစေျၾခာ္စမေျ္မသာမ္မတစသာမထာမစ်ခစျ ပစသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၅၀။ ္မတစတ္စမတ ္ စ ါ၀္စ္ ္မစ္  စ်ခစ္ ်ာမ 
 ယ္စမေျနွပမစ္မတစတ္စမတ ္ စ -  
၁။ ျ ပစ္အနမ္စ္ တစသခစ၍ သတ္စမ္္မိသမစ္ေျနွ္ခစေစ၊  စ်ိနစနမ္စ္နာ္ငေစ၊ 
၂။ ္မစသမစ္ေျနွ္ခစ စ်ိနစတ ္စ ပွစပ္စမ္အပတ္စ၍ေစ၊ ္မစသမစ္ေျနွ္ခစ စ်ိနစတ ္ စျ ငမပငမေျၾခာ္စမေစ၊  
၃။ ျ ပစ္အနမပစ တစသခစ၍ သါာမေျ္ာခစပပစေျ မစြဲ္ေျသာ သခစေျသနမ္စ္ေျန္ာ္်ာမေစ၊  
၄။ ပွစပ္စမ၍္္မိသမစ္  စ်ခစ္်ာမေစ၊ 
၅။ သတ္စမေျ မျာသေ္မိျမ်္စ သတ္စမေျ မသေ၏  ္မစနမ္စ္ေျန္ စျိ စပာပသမစတိွွေျ္မသ ္ စမ္္မစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၅၁။  ယစေျခာစ (KNPF)၏ ျ ပစ္ အပွစပ္စမျစ္စမ ပင္ ္စစစပာ 
  ယစေျခာစ(KNPF)၏ ျ ပစ္အပွစပ္စမျစ္စမ ပင္္စစစပာတ ္ စ 
၁။  ္အသမစေစ၊ တ္ာမျွိေစ၊ တ္ာမစစ္်ာမ၏ ္မစ္်ာမေစ၊  
၂။ ္္မိေျသာ သတ္စမ ေျၾခာ္စမ ္ာ္်ာမေစ၊ 
၃။ သခစေျသ္်ာမ၏  ္မစ္်ာမေစ၊ 
၄။ တ္ာမစစ ာမ စ်  စနမ္စ္ထာမသမစ (သိွ)ွ  ာ္စစျ ္စ္ထာမသမစ ပသမစျ ္စ္ေျ္မသာမ ါ္မိ္္မစ။ 
 ယစေျခာစ(KNPF)၏ ျ ပစ္အပွစပ္စမျစ္စမ ပင္္စစစပာခိ ွတ္ာမ္ွစမသိွ ွတသစ စွွျိွခစသမစ နမ္စ္တျ ိ ္စနခစေစ၊ 
 ္အပသမစွွု္မတစယေ္္မစ။ 
 
 

 စနစမ (၉) 
သ ၺ္ာနစပာေစ၊ ဝ္္စမပာျ ္စ္ ္စ္ေျစေ ျစ္စမ 

 ဒွစ္  - ၅၂။ သ ၺ္ာနစပာ၏  ဓ ိၸါယစ 



 

 သခစေျသစစ္နစ (သိွ)ွ  ပပစစစ္နစတ္ာမ္စွမသိွွ ေျနွ္ျစ စ်ိနစသတစ္မတစ၍ 
 ္စ္ေျစေေျသာပာျ ပစသမစ။ 
 သ္ၺာနစပာခိွ ထွ စ ္စ္္ာတ ္ စ ္ိတ မနမပစေျပာ္စျ  ျွ စ၍  ္စ္ ွိသေခ 
ျခစ္မတစတွိမျ ငမတ္ာမ္ွစမတစ ိ စစခစနမိ စ၍ ေျခ ္စဒင ိွ္မတ ္စ္  ္စ္ေျစေ္္မစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၅၃။ သ ၼ္ာနစပာစ်  စျစ္စမျ  ျ ွစ ွစ 
၁။ သ္ၺာနစပာ ္စ္ေျစေျိွသေေျတ ွ္မိခ ္ိတ မတပစေျပာ္စေျ မ၍ ခ်နစတပစေျပာ္စ၏ ေျနာခစေျခ်ာတ ္ စ 
 ္စ္ပာ္္မိေျၾခာ္စမ ျခစ္မတစေျ္မထိွမေျပ္္မစ။ 
၂။  ္စ္ေျစေစစ္သေ္မာ  သ္စမ   ြဲွျ ပစျမ်္စ  တ ္ စမေျ္မ္မမမ (သိွ)ွ ္နစေျနဂ်ာသိွွစ်  စ္္မစ။ 
၃။  ္စ္ေျစေသေ္ေျတ ွခ ထိွ ိ္စေျထာ္စပွ္မ ျေၾခငမတပစမငမသိွ ွစ်  စ၍ ျခစ္မတစထွိမေျ မ္္မစ။ 
၄။  ထခစ ါ တိွ္စမ္ျ  နိွ္စခ ္ိတ မတပစေျပာ္စခိွ 
ထိွသေေျနေျသာေျန္ာရ ္်ာမျ္္စသာေျ ာ္စ  ြဲစ်ိတစထာမ္္မစ။ 
၅။ ပင္္စ ိွ္စစ ္စ္နယစ ျ ္စ္မိသေသွွိ စ်  စ ါခ ထိွနယစ၏ ပင္္စ ိွ္စစ ္စ္္မိတ္ာမ္ွစမ္မတ ္စ္ ျ  ျွ စ္္မစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၅၄။ ဝ္္စမပာနမ္ စ္  ဓ ိၸါယစ 
၁။ ျေတပစမငမ ာမ တ္ာမ္ွစမသိွွျာေျ္ာခစ္နစ သ္ၺာနစပာျ ္စ္ ္စ္ေျစေ ျစ္စမခိွ္ ျာျမ်္စျ ပစေျပေစ၊ 
၂။ ျ ပစ္အၾခငမတပစစွစွခ်မမျ နစျ ငမ  ျိွ္်ိသျ ္စ္  ္စမ ငမ္နစျ ပစေျပေစ၊ ထွတစျ နစေျသာျေ ္စမ ္ိနစွျ ပစသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၅၅။ ဝ္္စမတ ္ စ္ မိ္ ္မစ္ စ်ခစ္ ်ာမ 
၁။ ဝ္္စမပာတ ္ စ ္စမ ငမ္္မစ္သေ၏  ္မစနမ္စ္ေျန္ စေစ၊ 
၂။ ေျ ာ္စ္ ခစ္္မစ္သေ၏  ္မစနမ္စ္ ္ာထေမေစ၊ 
၃။ ္မစသမစ္ျ ပစ္အေျၾခာ္စ္ ဝ္္စမထွတစ္ျစ္စမ ေျၾခာ္စမေစ၊ 
၄။ တ္ာမသေၾခငမ၏ ျခစ္မတစေစ၊ 
၅။ တ္ာမ္ွစမတစ ိ စတိွွ ါ္မိ္္မစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၅၆။ ဝ္္စမ ္် ိမ ပာမ္်ာမ 
  ာ္စစေျ မနိွ္စေျသာ ယ္္စမနမ္စ္  ္စစ္ေျ မနိွ္စေျသာ ဝ္္စမတေ၍ နမပစ္်ိ မ္မိသမစ။ 
၁။  ာ္စစ္ေျ မနိွ္စေျသာဝ္္စမတ ္ စ  ္စမ ငမ္နစေျ ေ ျ ထာမသေ ာမ  ာ္စစ္ေျ မိြဲ စ်  စနမ္စ္တ္ာမ္ွစမသိွ ွ
ယေေျ ာ္စျာ္နစျ ပစသမစ။ 
၂။  ာမ္စစေျ မနိွ္စေျသာဝ္္စမသမစ သတစ္မတစေျသာေျန္ စ်ိနစတ ္ စ တ္ာမ္ွစမသိွွျာ္နစစစဝနစစ်  စျမ်္စ 
 ္စမ ငမ္္မစ္သေ ာမ စ်  စ္မျ တစ္မစ္ ေျၾခာ္စမစစဝနစ္္မစ္သေမငမေျ္ေစ၊ စစဝနစ္္မစ္ေျ္ ေစ၊ 
တ္ာမ္ွစမသိွွျာ္္မစ္ေျနွ္ခစ စ်ိနစတွွိ ါ္မိ္္မစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၅၇။ ဝ္္စမပာစ်  စျစ္စမ 
၁။ ဝ္္စမပာခိ ွ ယစေျခာစ (KNPF)္မတ ္စ္  ္စ္ေျစေ္္မစ။ 
၂။  ယစေျခာစ(KNPF)္္မိျမ်္စ  ျစာမျေခွိ ္စ္ေျစေေျပ္္မစ။ 
၃။  ယစေျခာစ(KNPF)ခ  ျစာမသေခွိထ စ ္စ္ျ ြဲျမ်္စ ထိွဝ္္စမပာ၏ေျခ်ာျခစတ ္ စထ စ ္စ္ျ ြဲ 
စစ္သေ၏  ္မစေျ္မသာမ္္မစ။ 
၄။ ဝ္္စမ ္စမ္္မစ္သေသမစ  ္စမ ငမစစ္္မစ္သေ ာမ္မ္စမျ္စမေျျ ာျ ျ ငမေျတာ္စမ ိွ ါခ ဝ္္စမျ ္္မစ။ 



 

၅။  ာ္စစေျ မနိွ္စစ ္စ္္မိျမ်္စ  ာ္စစေျ မ၍ေစ၊  ာ္စစေျ မနိွ္စစ ္စ္္္မိျမ်္စ  စ်  စနမ္ စ္ တ္ာမ္ွစမသိွ ွ
ေျစေေျ ာ္စ္္မစ။ 
၆။ ပင္္စ ိွ္စစ ္စ္ ျ ္စနယစရ္မိျမ်္စ ထ စ ္စ္၍ ပင္္စ ိွ္စစ ္စ္္မိေျသာ နယစ္မေျခ ္စဒင ိွသိွွ ျ ြဲ  စနိွ္စသမစ။ 
 ဒွစ္  - ၅၈။ ထ ခစေျျ မေျနသေခိဝွ္္စခ စျစ္စမ 
 ဝ္္စမထွတစထာမသေထ ခစေျျ မျမ်္စ (သိွ)ွ  ွနစမျမ်ိ မေျနျမ်္စ ေျၾချ္ာပာခိွျေ ္်ာမေျ္မွ 
 တစျ ၍၎ေစ၊ ၎၏ေျန န္စ ေျ ာခစ မငမနမ္စ္  ျစာမ ္်ာမျ္္စေျသာေျန္ာ္်ာမတ ္ စခ စနိွ္စသမစ။  
 
 ဒွစ္  - ၅၉။ ထ ခစေျျ မသေ ိွ္ စ ပၥမစမ ဝ္္စမခ စျစ္စမ 
  ထခစ ွဒစ္ ္ ေျၾခာစျ္ာထွတစစစ္သေ္ခစေျ ါ္စမ (၃၀)  တ ္ စမထိွသေ္ျာျမ်္စ 
ထိွသေ ိွ္စ ပၥမစမခိွ ဝ္္စမခသိ္စမ မစမ၍  ်ခစပငမ္မစ္ ပၥမစမျ ပစခ စ်ခစျစ္စမေျ္ာ္စမစ်နိွ္စသမစေစ၊ 
္ ်ခစ ငမသမစ္ ပၥမစမျ ပစခ (၆) ျေျခ်ာစ္မေျ္ာ္စမစ်နိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၆၀။ ဝ္္စမထတွစထာမေျသာ  ပၥမစမျ နစ  စျစ္စမ 
 ဝ္္စမထွတစထာမေျသာ ေျနွ္မ (၂) နမပစ တ ္ စမ ္ျာေျ္ာခစနိွ္စေျၾခာ္စမ 
စိွ္စျွစပ ာ ေျၾခာ္စမျ ျမ်္စ  ပၥမစမခိွျ နစ္နိွ္စသမစ။ ေျ္ာ္စမစ်ျ ငမျ ပစခ ခွနစခ်ပ္ိနစနအတစ၍ ခ်နစေျ္ ခွိ 
္ ိွ္စစ ္စ္္မိသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၆၁။ ပာ္ ခစပာတနစမတ္စျ ္နစ သ ၼ္နစပာထတွစျစ္စမ 
 တ္ာမ္ွစမ (သိွွ)  ယစေျခာစ(KNPF)တာဝနစစစခ ျ ပစ္အပပစေျ မ္နစျိွ  စေျသာပာ္ ခစပာ 
တ္စမ္်ာမေစ၊ သခစေျသစစ ပၥမစမ္်ာမတ္စျ ္နစ သ္ၺာနစပာ ္ိနစွပာထွတစ၍  ္စ္ ွိနိွ္စသမစ။ 
 

 စနစမ (၁၀) 
ေျျ ာ္စ္စ်ခစယေနမစမ 

 ဒွစ္  - ၆၂။ ေျျ ာ္စ္စ်ခစ ဓ ိၸါယစ 
 ေျျ ာ္စ္စ်ခစ ွိသမစ္မာ ွ ျ ပစ္အတပစစွ တ ခစ 
ပ တစပ ြဲျစ္စမစစ္သေခေစ၊ ျ ပစ္အခ်မမျ နစ္ိွစ္စမန်္စ္ တစသခစ၍ေစ၊  ေျၾခာ္စမ ျစ္စမ ္ာ ္မနစခိွ 
သခစ ိွ္စ္ာတ္ာမသေၾခငမေျ္မွရ ဝနစစစေျျ ာ ိွျစ္စမျ ပစသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၆၃။ ေျျ ာ္စ္စ်ခစ္ ယေနမစမ 
၁။ ေျျ ာ္စ္စ်ခစခွိျ္ိ ွနယစနမ္စ္  ထခစ  ္စ္တ္ာမသေၾခငမခ ယေနိွ္စသမစ။  ယစေျခာစ (KNPF)ခ 
္ယေနိွ္စေျစ်။ 
၂။ ျ ပစ္အတ္ စခိွ ပွစပ္စမေျထာခစျမ္စမေျနပမစ တ ္ စမ (သိွ)ွ တ္ာမ္ွစမခ ္အပပစေျ မျစ္စမ္ပ 
္မငပ တစပ ြဲစစ္သေ တ္ာမစစခေျျ ာ္စ္စ်ခစေျ မျွိျမ်္စ ေျျ ာ္စ္စ်ခစယေနိွ္စသမစ။ 
၃။ တ္ာမသေၾခငမခ  ွိ ါ တ္ာမစစ ာမ၎သမစ ေျျ ာ္စ္စ်ခစေျ မ္္နစတာသနစ္ ္မိေျျ ာ္စ္စ်ခစေျ မစြဲ္ေျသာစေစ၊ 
၎ေျျ ာ္စ္စ်ခစခွိ သခစေျသစစစ်ခစ ျ ပစ၎  ေျ ေ ေျ္မယေနိွ္စသမစွုွ ္မ္စမျ္စမေျျ ာျ ္္မစ။ 
၄။ တ္ာမသေၾခငမခ တ္ာမစစခိ ွထိွေျျ ာ္စ္စ်ခစေျ မ္နစ  ယစေျခာစ(KNPF)    ြဲွခ နိမ စပခစ္အေစ၊ ေျသ မေျ ာ္စ္အေစ၊ 
ဂတိထာမ္အ္မိ္္မိေျ္မျ္နစ၍ ္ိ္ိသေျိာ တွိ္စမေျျ ာ္စ္ ိွ္အွွုတစ္ွွုတစပပစေျ မ္္မစ။ 



 

၅။ တ္ာမသေၾခငမခ ထိွေျျ ာ္စ္ ိွ္မစ္သေ ာမ နမိ စပခစထာမသမစ္ဒဏစ္ာဒဏစစ်ခစ္မိ္္မိေစ၊ 
သခစေျသျေၾခငမနမပစမငမေျ္မွတ ္ စ ပပစေျ မ္္မစ။ ဒဏစ္ ာဒဏစစ်ခစ္မိျမ်္စ ယစေျခာစ(KNPF)ခ နမိ စ ခစ၍ 
္္မိျစ္စမွုွတစ္ွုွတစ ေျ္မျ္နစမ္္မစ။ 
၆။ တ္ာမစစခ  ယစေျခာစ(KNPF) နမိ စပခစ၍ ဒဏစ္ာ္သမစွုွေျျ ာခ ေျျ ာ္စ္စ်ခစ္ယေ္ေျ ေစ၊ 
မမ္စမ နစမ္အတိွ္စမတနစျွိေျၾခာ္စမေျျ ာျာျမ်္စ တ္ာမသေၾခငမခေျ ာ္စ္ ခစေျ မ္္မစ။ 
၇။ တ္ာမစစေျျ ာ္စ္စ်ခစေျ မ္နစ တ္ာမ္ွစမသိွ ွေျ္ာခစသမစနမ္စ္တျ ိ ္စနခစ ျခစထိတစ္်ာမခွိျ  တစ၍ 
 ယစေျခာစ(KNPF)္်ာမခိ ွ္ျ္္စသာေျသာေျန္ာတ ္ စေျန ေျပ၍ေျျ ာ္စ္စ်ခစေျ မသ္စ္္ေျ မသ္စ္  ွစမျ တစ္နစ (၁) 
နာ္င စ်ိနစေျ မ္္မစ။ 
၈။  စ်ိနစေျပ္၍ တ္ာမသေၾခငမခေျျ ာ္စ္စ်ခစေျ မျိွေျသမျစ္စမ္မိ္္မိ ေျ္မျ္နစမ၍ေျျ ာ္စ္စ်ခေျ မျိွသမစွုွ 
 ိွ္မပတ္စေျ္မ္မတစ္္မစ။ 
၉။ ေျျ ာ္စ္စ်ခစရ တ္ာမသေၾခငမသမစ တ္ာမစစခ ္ိ္ိ ျိွ ေျျမ်ာခစေျျ ာ္စ္စ်ခစေျ မျစ္စမျ ပစသမစွုွ 
ယွစၾခမစေျၾခာ္စမ ေျ္မ္မတစထာမ္္မစ။ 
၁၀။ တ္ာမစစ၏ ေျျ ာ္စ္စ်ခစ္်ာမခိွ  ေျ္မ ေျျ  ွစပစျ ္စ္ ေျ္မ္မတစ္္မစ။ 
၁၁။ ေျျ ာ္စ္စ်ခစခွိ ္ယေသေ တ္ာမသေၾခငမခိွယစတိွ္စ ေျ္မ္မတစ္္မစ။ ခိွယစတိွ္စ္ေျ္မနိွ္စခ 
 ိယစေျၾခာ္စ္္ေျ္မနိွ္စေျၾခာ္စမ္မတစစ်ခစေျ္မ္္မစ။ 
၁၂။ ေျျ ာ္စ္စ်ခစေျ္မျ ငမျမ်္စ တ္ာမသေၾခငမေစ၊ သခစေျသ (၂) မငမနမ္စ္ တ္ာမစစခိွျခစ္မတစေျ္မထိွမ္္မစ။ 
၁၃။ (၁) မငမထခစ ိွေျသာ သေ္်ာမခ ေျျ ာ္စ္စ်ခစေျ မ ါခ တပစမငမနမ္စ္တပစမငမ္ျ္္စနိွ္စေစ၊ ္ၾခာမနိွ္စေျသာ ေျန
ေျန္ာတ ္ စထာမ၍ေစ၊ တပစမငမပငထစ္မ ေျျ ာ္စ္စ်ခစယေ္္မစ။ 
၁၄။ ေျျ ာ္စ္စ်ခစခွိ တ္ာမစစခ ျ နစ္ွ စသိ္စမနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၆၄။ ေျသတ္စမပပစစ်ခစ 
၁။ ေျသတ္စမပပစစ်ခစခွိ ျ္ိ ွနယစနမ္စ္  တခ္  ္စ္ ္စ္တ္ာမသေၾခငမခယေ္္မစ။ 
၂။ ေျသတ္စမပပစစ်ခစယေစါနငမရ တ္ာမစစ္မိေျနျမ်္စ တ္ာမစစခိျွာေျ္ာခစေျပ္္မစ။ 
၃။ ျေနာေျသ ွစမေျသာ စါ ပပစစ်ခစ္မတစတ္စမခိွ တ္ာမ္ွစမသိွ ွေျ မ ိွွ္္မစ။ 
၄။ ေျသတ္စမပပစစ်ခေျ မသေ ေျသ ွစမျစ္စမ္္မိ ါခ ေျသတ္စမပပစစ်ခစခွိ  သွစမျ  ္နစ္ျိွ  စေျတာ္ ါ။ 
 

 စနစ (၁၁) 
္ိ္ နစမေျ မျစ္စမနမ္ စ္  ာ္စစေျ မျစ္စမ 

 ဒွစ္  - ၆၅။ ္ိ္ နစ၏ ဓ ိၸါယစ 
 တ္ာမစစတပစမငမ ာမ (၇) ္ခစထခစ ိွ၍ စ်  စေျနမာ္စ္နစ  ယစေျခာစ(KNPF)္မ တ္ာမသေၾခငမ္ိ္နစ၏ 
 ဓိ ၸါယစသွွိ စ်  စေျနမာ္စ္ိနစွေျတာ္စမစစျစ္စမျ ပစသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၆၆။ ္ိ္ နစေျ မစ ္ စ္္မသိေနမ္ စ္္ိ္ နစ္ ခစ 
၁။ ္ိ္နစခိွ ျ္ိ ္နယစနမ္စ္ ထခစ  ္စ္တ္ာမသေၾခငမခသာ ေျ မနိွ္စသမစ။ 
၂။ ေျထာ္စ (၇) နမပစ ထခစ ္အ္်ာမတ ္ စ ္ိ္ာနစ္ခစ (၃၀)  ထိေျ မနိွ္စ၍ ေျထာ္စ (၇) နမပစေျ ာခစ ္အ 
္်ာမတ ္ စ ္ိ္ာနစ္ခစ (၁၅) ္ခစ ထိသာ ေျ မနိွ္စသမစ။ 
၃။ တ္ာမသေၾခငမသမစ ္ိ္ိ္ မစသမစ္ တ ခစ စ်  စေျနမာ္စ္ိနစွေျ မေျၾခာ္စမေျျမ်ာခစျ ာေျၾခာစျ္ာရေျ္မ၍ 
ျခစ္မတစထွိမ္္မစ။ 
၄။ သခစ ိွ္စ္ာတ္ာမသေၾခငမ၏ စ ္စ္္္ိြဲ (၇) ္ခစထခစ ိွ၍ တ္ာမစစ ာမစ်  စေျနမာ္စ္ထာမ္။ 



 

၅။  ္အ္ပပစေျ မ္ငထ စ္စစ်  စထာမ္နစျိွ  စ ါခ ္ိ္နစထ စ္စေျတာ္စမစစနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၆၇။  ာ္စစေျ မျစ္စမ 
 ေျသဒဏစ (သိွ)ွ 
တသခစတခ ်နစမဒဏစခ်နိွ္စသမစ္ ျ ပစ္အ္်ာမနမ္စ္ ာ္စစ္ေျ မနိွ္စသမစွုွ ေျ ေျ ထာမသမစ္ျ ပစ္အ္်ာမ္မ တ ါမ 
 ာ္စစေျ မစ ္စ္္သမစ္ျ ပစ္အ္်ာမတ ္ စတ္ာမ္ွစမခ  ာ္စစေျ မ္္မစ။ ေျသဒဏစေျ မနိွ္စသမစ္ျ ပစ္အ္်ာမ္မတ ါမ 
 ာ္စစေျ မစ ္စ္္္သမစ္ျ ပစ္အ္်ာမတ ္ စ -  
၁။ တ္ာမစစထ ခစေျျ မတိ္စမေျ္မာ္စ္မစ္သေွုွတစ/္ွုွတစေစ၊ 
၂။ တ္ာမစစသမစ သခစေျသ္်ာမခိ ွ ်ခစပငမျစ္စမျ  ိ ယစ္မ ိ/္္မိ 
၃။ တ္ာမစစ၏ ျစွွျစစ ေျ္မ ပိတစစ်္ိ ယစ္မ ိ/ ္္မိေစ၊ 
၄။ တ္ာမစစ ာမ  ာ္စစေျ မျစ္စမျ ္စ္ ျစာမသေ္်ာမထစိိွခစ  ိယစ္ာဇဝတစ္အျ ပစ  ာမ  ိယစ ္မ/ိ္္မ ိ
၅။ ျွစေျျာခစေျသာ ာ္စစေျ မနိွ္စ္မစ္သေွွုတစ / ္ွုွတစ တ္ာမ္ွစမခပမစမပာမျ ငမ  ာ္စစေျ မသ္စ္ခ 
ေျ မ္္မစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၆၈။  ာ္စစ္  ွစသိ္ စမျစ္စမခပိၥ 
၁။ ေျ ာခစ္ွစမခ  ာ္စစေျ မထာမျစ္စမခွိ ္ေျခ်န စ၍ေစ၊  ယေစစဝ္စသျ ္စ္ ထခစ္ွစမခ 
 ာ္စစခိွ ယစ ်ခစသမစ္ စါ တ္ာမစစခိ ွ စ်  စနမ္စ္ ျ နစထာမ္္မစ။ 
၂။ တ္ာမစစ ာမ စစဝနစစ်ခစေျ မသေခ  ာ္စစခိွျ နစ္ ွစသိ္စမေျၾခာ္စမ ေျျမ်ာခစထာမျမ်္စ တ္ာမစစခ 
စစဝနစစ်ခစေျ မသေ သပစ္္မာနိွ္စခေစ၊ တ္ာမစစခိွ စ်  စနမ္စ္ျ နစထာမ္္မစ။ 
၃။  ္အပပစေျ မပမစတ္ာမစစခ သခစေျသ ်ခစ ငမေျၾခာ္စမေျျမ်ာခစထာမျမ်္စ တ္ာမ္ွစမခေစ၊ 
 ာ္စစ္ွ စသိ္စမနိွ္စသမစ။ 
၄။ ္ေျ ္အပပစေျ မ ြဲ ေျနာခစျ ပစ္အတစွခ်မမျ နစျမ်္စ  ာ္စစ္ွ စသိ္စမနိွ္စသမစ။ 
၅။ တ္ာမစစ ေျၾခာ္စမ္ြဲ္္ွစမစ်ိနစ ်ခစခ ခစခ တ္ာမ္ွစမ ေျနနမ္စ္  ာ္စစျ နစျမစ္ ွ စသိ္စမနိွ္စသမစ။ 
၆။ တ္ာမစစ္်ာမ္မိေျသာ ္အတ ္ စ တ္ာမစစတပစမငမထ ခစေျျ မ၍ ခ်နစတ္ာမစစ္်ာမထါခစေျျ မ  ယစ္မိ  
သမစ္ခိပၥရ  ာ္စစ္ွ စသိ္စမနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၆၉။  ာ္စစေျ မသမစ္ စါ ေျ ာ္စ္  ခစ္ ္မစ္နမစမ 
၁။  ာ္စစေျျမ်ခစျႊာေျ ေတ ္ စ  ာ္စစတနစိွိမေစ၊ စစဝနစသေမငမေျ္ ပသမစတိွွခွိ ္မတစစ်ခစေျ္မ၍ 
တ္ာမသေၾခငမျခစ္မတစထွိမ္္မစ။ 
၂။  ခယစ၍ ခိွယစ ိွ္စစစဝနစစ်ခစျ ္စ္  ာ္စစေျ မျမ်္စ ထိွသွွိေျ မေျၾခာ္စမ္မတစစ်ခစေျ္မ္္မစ။ 
၃။ မ ေျဒ ္  ာ္စစေျ မနိွ္စေျသာ ္အခိွ  ာ္စစေျ မျမ်္စ  ာ္စစေျ ္သမစ္္မတစစ်ခစေျ္မ္္မစ။ 
၄။ ဝနစစစစ်ခစေျ မသေနမပစမငမနမ္ စ္ ၎တိွွတ္စျ ေျသာ ပၥမစမ္်ာမခိွ ပပစေျ မ၍ ေျ္မ္မတစ ာ္စစေျ မ္္မစ။ 
၅။  ာ္စစ ယစျမ်္စ ္မစသမစ္ တ ခစေျၾခာ္စ္ ယစေျၾခာ္စမ ျ မစ္ျ မစ္ပွစပွစေျ္မသာမ၍ တ္ာမသေၾခငမခ 
ျခစ္မတစထွိမ္္မစ။ 
၆။ ေျနွပမစ္မတစတ္စမရ  ာ္စစေျ မျစ္စမေစ၊  ယစျစ္စမခွိ မတစတ္စမတ္စ္္မစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၇၀။  ာ္စစ္ ေျ မနိွ္ စေျသာ ္အ္ ်ာမ ာမ ာ္စစေျ မနိွ္ စျစ္စမ 
၁။  ာ္စစ္ေျ မနိွ္စေျသာ ျ မစ္အခ်မမျ နစေျသာသေ္်ာမေစ၊ ပါ စပ ြဲစစ္သေ္်ာမ္မာ -  
(ခ)  သခစ (၁၆) နမပစေျ ာခစျ ပစျမ်္စေစ၊ 



 

(စ) ္ိနစမ္ျ ပစျမ်္စေစ၊ 
(ဂ) စ်ိနမြဲွ၍ ္သနစပ ္စမျ ပစျမ်္စေစ၊ ခ်္စမ္ာေျ္မ္ေျခာ္စမျမ်္စေစ၊  ္စစေျ မနိွ္စစ ္စ္္မသိမစ။ 
၂။  ာ္စစေျ မနိွ္စေျသာ ္အ္်ာမတ ္ စ တ္ာမစစ ာမပ ြဲ ိွသမစ္ျ ပစ္အခ်မမျ နစသမစ္ ေျၾခာ္စမ္စိွ္စျွစွွု 
ထ္စျ္္စျမ်္စ  ာ္စစနမ္စ္ (သိွ)ွ ခိွယစတိွ္စစစဝနစစ်ခစျ ္စ္ျ တစထာမနိွ္စသမစ။ 
၃။ တ္ာမ္ွစမစ်  စနမ္စ္  ထခစတ္ာမ္ွစမ္်ာမခ ေျ ာခစတ္ာမ္ွစမ္်ာမ၏  ာ္စစေျ မျစ္စမ္မာ ္သ္စ္ေျျမ်ာစ 
ွုွထ္စျ္္စခ ျ နစ ္စမ ငမစ်  စေျနမာ္စစ ္စ္္မိသမစ။ 
၄။  ာ္စစ တ ခစစစဝနစစ်ခစ္မာ  ္အခိွျွိခစ၍္္်ာမျ နစမေျပ္။ 
 

 စနစမ (၁၂) 
 ္အ္ ျ ပစေျပ္နစ ၾခိ တ္စတာမ ငမျစ္စမ 

 ဒွစ္  - ၇၁။ ေျခာစသေမေျျေျ မစ်္စမသာယာေျ္မ တ ခစၾခ ိတ္စတာမ ငမျစ္စမ 
 ပင္္စ ိွ္စစ ္စ္္မိေျသာ တ္ာမ္ွစမခ္မစသေ္ ိ ွ-  
၁။ (ခ) ေျခာစသေမေျျေျ မစ်္စမသာယာေျ္မခိွေျသာစျမစမေျခာ္စမေစ၊ 
     (စ)  ္်ာမျ မစသေတွွိ၏ ေျ မစ်္စမပ ာေျနထိွ္စျစ္စမခိွျမစမေျခာ္စမေစ၊ 
     (ဂ) နိွ္စ္စေျတာစ ပိွမ္နမ္စ္  ပိွမ္   ြဲွခိွေျသာစျမစမေျခာ္စမေစ၊ 
    (ဃ) ျေ္်ိ မ စ်္စမစ်္စမေစ၊ ိာသာ စ်္စမစ်္စမမငမ တစ္အခွိေျသာစျမစမေစ၊ 
၂။ (ခ)  ်ခစ ငမ္နစျခၡဏာ္မိေျၾခာ္စမ (သိွ)ွ 
     (စ)  ်ချ ာမေျပ္နစ ္ေျတာစ္္မနစေျသာ ္အခိွ ျ  ျွ စ္နစျခၡဏာ္မိေျၾခာ္စမေစ၊ 
၃။ သတ္စမ္္မိ၍  ေျၾခာ္စမျွစေျျာခစခေစ၊ 
၄။  ေျၾခာ္စမ စ်ခစ္်ာမ ေျ္မ္မတစ၍ ဝ္္စမထွတစ္္မစ။ 
၅။ ္ွစမသိွွေျ္ာခစျာေျသာ စါခ ေျနွထခစ္ ိွေျသာခာျ တ ္ စမ ျ္ိ္စဝ စပ ာေျနထိွ္စေျပ္နစ။ 
၆။ စစဝနစသေနမ္စ္ျ ပစေျပေစ၊ စဝနစသေ္ ါိြဲျ ပစေျပ ္မစသမစ္ ေျၾခာ္စမေျၾခာ္စ္ 
စစဝနစစ်ခစ္စ်  စသ္စ္ေျၾခာ္စမထွတစေျစ်စ ္စ္ေျ မ၍ေစ၊ 
၇။  ေျၾခာ္စမ္ျွစေျျာခစခ စစဝနစစ်ခစေျတာ္စမ္္မစ။ 
၈။  ္အ္ျ ငမျ တစ္မင  စ်  စနမ္စ္ထာမ္္မစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၇၂။  ျ ွစ ခိွ္ စ  တမစတခ် ္္မသိေ္ ်ာမခိ ွ ာ္စစေျတာ္စမျစ္စမ 
၁။ နယစေျျ္တပစစွ တ ္ စမ ျ ပစ္အခ် မျ နစ္နစ ၾခစနမ္စ္ ျမ်ိ ဝမခစပ ာေျနထိွ္စသမစွုွ္သ္စခာသေ္်ာမေစ၊ 
၂။  သခစေျ္ မဝ္စမေျၾခာ္စမ ျွ စ ခွိ္စေစ၊  ေျန ထိွ္စ တမစတခ်္္မိ ြိဲ 
္ိ္ိ ေျၾခ္စမခွိ ေျခ်န စေျျ ာနိွ္စသေ္်ာမခိွေစ၊ 
၃။ ျ္ိ ္နယစတ္ာမ္ွစမခတပစနမပစ တ ္ စမ ေျခာ္စမ္ နစပ ာေျနထိွ္စ္နစ ာ္စစခိ ွထွေျစ်စ ္စ္ေျ မ၍ေစ၊ 
 ေျၾခာ္စမ္ျွစေျျာခစခ  ာ္စစေျတာ္စမနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၇၃။ ျ ပစ္ အခ်မမျ နစေျျ္္ မသိေ္ ်ာမခိ ွာ္စစေျတာ္စမျစ္စမ 
၁။  ျ္ြဲျွယခစတတစသေေစ၊  ိ္စေျ ါခစထ ္စမတတစသေေစ၊ စိွမတတစသေေစ၊ ျိ္စျမစ တွျ  ျွ စတတစသေေစ၊  
၂။ စိွမ္ာ ါ ပၥမစမျ ပစေျၾခာ္စမ သိျမ်ခစန်္စ္  ျ္ြဲျခစစစေျျ္္မိသေေစ၊ 
၃။ သေစိွမ္်ာမခိ ွ ျ္ြဲျခစစစခာခ ယစသေ (သိွွ) စိွမ္ာ ါ ပၥမစမခိ ွျမ်ိ ွဝမခစျစ္စမေစ၊ ထွစ ြဲျစ္စမျ  ျွ စ္ာတ ္ စမ 
ခေမငေျျ္္မိသေေစ၊ 



 

၄။ ျေစိွမ္အေစ၊ ေျသ မေျ ာ္စေျစေ္္စ္အေစ၊ ေျျစာခစျမနစွ ပၥမစမေျတာ္စမယေ္အေစ၊ ျိ္စျမစ္အေစ၊  ခ်ိ မ ်ခစ ငမ္ ွ
 ျ္ြဲျ  ျွ စတတစသေ (သိွ)ွ ခေမငတတစသေေစ၊ 
၅။ ျ္ိ ွနယစေျ မစ်္စမသာယာေျ္မခိွ  ်ခစျ ာမေျပသမစ္ ျ ပစ္အ္်ာမျ  ခ်္စ္တတစသေေစ၊ (သိွ)ွ ျ  ခ္စ္္နစ ာမ 
ထွတစသေေစ၊  ာမေျ မခေမငတတစသေေစ၊ 
၆။  ာမ္စစ္ေျတာ္စမိြဲ ျ တစထာမခ ္ စ္ ာျေထွခိ ွေျိမ အ ္ာယစျ ပစေျ ာ္စျ နစပ ာ 
 ိွမသ နစမ္အျ  တတစသေေစ၊ ပသမစတွွိျ ပစေျၾခာ္စမသတ္စမ္သမစ္ စါေစ၊ သခ ိွ္စ္ာျ္ိ ွနယစတ္ာမ္ွစမခ 
သွစမနမပစထခစ္ ိွေျသာခာျ တ ္စမ ေျခာ္စမ္ နစပ ာေျန္ာ ္စစခိ ွထွေျစ်စ ္စ္ေျ မ၍  ေျၾခာ္စမ္ျွစ 
 ေျျာခစခ စစဝနစစ်  စခိွ  ာ္စစေျပနိွ္စ္နစျ ပစသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၇၄။  ာ္စစေျတာ္စမ္ာတ ္ စျ ွစထွစမျ ွစနမစမ 
၁။  ထခစ ါ  ွဒစ္္်ာမ ္ျ ပစေျပေစ၊  ယစေျခာစ (KNPF)  ပင္္စစစပာ ္ျ ပစေျပေစ၊  ေျ္မယေ္နစျွိ  စ 
သမစွွု တ္ာမ္ွစမခထ္စျ္္စျမ်္စေစ၊ 
၂။ ္္မိသမစ္သတ္စမ ေျၾခာ္စမ စ်ခစ္်ာမခိွေျ္မ္မတစ၍ ျိွ  စေျသာစစဝနစသေမငမေျ္ေစ၊ 
စစဝနစသေ္်ာမ၏  ္စ္ တနစမပသမစ္ျိွ  စစ်ခစ္်ာမခိွ ေျ ေ ျ ျ ငမေစ၊  
၃။ တ္ာမ္ွစမသိွွျာေျ္ာခစျ ငမ စဝနစစ်ခစစ်  စ ွိ္္မစ္ ေျၾခာ္စမ  ္ိနစွပာခိွ သ္ၺာနစပာ ္စ္ ွိ္္မစ။ 
၄။  ခယစ၍  ယစေျခာစ(KNPF)  ပင္္စစစပာ ္၎ေစ၊ 
သေသမစေျ မစ်္စမသာယာေျ္မခိွ ်ခစျ ာမေျပ္မစျ ပစေျၾခာ္စမ ပိွမ္ိ္စေျန္ေျၾခာ္စမ ါ္မိျမ်္စေစ၊ 
စ်ခစျစ္စမ ္စမ ငမ္နစ ဝ္္စမထွတစ ္စ္နိွ္စသမစ။ 
၅။   ိွ ါ ေျ္မယေစစ္သေသမစ ္ိ္ိ္မာ ျ ပစ္္မိေျၾခာ္စမ စစဝနစစ်ခစစ်  စ ွိ္နစေစ၊ 
 ္ိနစွ္ထွတစသ္စ္ေျၾခာ္စမတ္စျ ၍ သ္ၺာနစ္အပပစေျ မသခြဲ္သွွိ ပပစေျ မ္္မစေစ၊ 
၆။ ျ ပစ္အခ်မမျ နစေျျ္္မိသေ္်ာမခိွ  ာ္စစေျတာ္စမသမစ္ခိပၥတ ္စ ဝ္္စမ္အပပစေျ မသခြဲ္သိွွ ပပစေျ မ္္မစ။ ျ 
ျ ပစ္အ္တ္စ္မာမခ တ္ာမ္မ္စျ တစ္္မစ။ 
၇။ စစဝနစစ်ခစ္စ်  စ ိွ ျ္္စမ ယစျမ်္စေျထာ္စဒဏစစ်စစေျပနိွ္စသမစ။ 
၈။  ္ ယစ္ေျ္ာခစေျသမသေျ ပစျမ်္စ ခိွယစတိွ္စစစဝနစစ်ခစ္ျ  ေျပ္ိြဲေစ၊  ျစာမသေခွိသာ ျ  ေျပ္္မစ။ 
စစဝနစစ်  စေျ္ ္မ္္်ာမျ နစမေျပ္။ 
၉။   ္စ္ ္စ္သိွွ  ယေစစစ ္စ္္မိ၍ ဝနစစစစ်  စေျ မ္နစ ္သ္စ္ွွုထ္စျ္္စျမ်္စ ထခစ ္ွစမခ ေျ ာခစ္ွစမ ္ိနစွခိ ွ
 ယစ ်ခစနွိ္စသမစ။ 
 

 စနစမ (၁၃)  
တ္ာမ္ွစမသိွွ  ္အေျ္ာခစ္ မေိျသာ စါ ေျ ာ္စ္  ခစနမစမျ္စမ္်ာမ 

 ဒွစ္  - ၇၅။ မငမတိခွစေျျမ်ာခစထာမျစ္စမ၏  ဓ ိၸါယစ 
- မငမတိွခစေျျမ်ာခစထာမျစ္စမ  

မငမတိွခစေျျမ်ာခစထာမျစ္စမ ွိသမစ္မာ အအတစျ ္စ္ျ ပစေျပေစ၊ ပာ ာမျ ္စ္ျ ပစေျပေစ၊ တ္ာမ္ွစမသိွွတပစမငမတပစေျယာခစ ျ 
ျ ပစ္အခ်မမျ နစေျၾခာ္စမနမ္စ္  တစသခစ၍  ေျ္မယေေျ မ္နစတိွ္စေျျမ်ာခစျစ္စမျ ပစသမစ။ 
 
 
 ဒွစ္  - ၇၆။ မငမတိခွစေျျမ်ာခစထာမသေ ာမ ပပစေျ္မျစ္စမ 
၁။  ယစေျခာစ (KNPF)  ေျ္မ္ ိွ္စေျသာ ္အ္်ာမ (သိွ)ွ  ယစေျခာစ(KNPF)  ေျ္မယေတ္ာမပ ြဲ ိွျစ္စမ 
္ျ  ေျသာ ္အ္်ာမတ ္ စ တ္ာမျွိခိွယစတိွ္စတ္ာမ္ွစမသိွ ွတ္ာမပ ြဲ ိွေျျမ်ာခစထာမနိွ္စသမစ။ 



 

၂။ မငမတိခွစေျျမ်ာခစထာမေျသာ စါ တ္ာမသေၾခငမသမစ 
(ခ) မငမတိွခစေျျမ်ာခစထာမသေ ာမ စ်ခစစ်္ာမ ဂတိသပၥာျ  ပပစေျ မျ ငမ ထ ခစ ိွစစ်ခစခိ ွေျ္မ္မတစ္္မစ။ 
(စ) မငမတိွခစေျျမ်ာခစထာမသေ ာမ ထ ခစ ွိစ်ခစေျ ာခစတ ္စ ျခစ္မတစေျ္မထိွမေျပ္္မစ။ 
(ဂ) တ္ာမသေၾခငမချခစ္မတစေျ္မထိွမ္္မစ။ 
(ဃ) သ္ၺာနစပာ ္စ္စစ္ွစမစ နစ (၂) ခ် စေျတာ္စမစစ္္မစ။ 
၃။ မငမတိွခစေျျမ်ာခစထာမေျသာ္ွစမတ ္ စ ပင္္စစ ္စ္ ာဏာ္္မိျမ်္စေစ၊  ထခစ္ွစမသိွွတ္စျ ေျပ္နစ မ နစၾခာမ၍ 
္မတစစ်ခေျ္မေျ မ္္မစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၇၇။ မငမတိခွစေျျမ်ာခစထာမ္အခိ ွပွစပ္စမပပစေျ မျစ္စမ 
၁။ ေျျမ်ာခစထာမျစ္စမစစ္ေျသာ စါ တ္ာမစစ ေျ ေ  ေျ္မ္ယေသ္စ္ေျသမွွုယေ ျမ်္စေစ၊ ထိွ ေျၾခာ္စမ ္ 
ခိွေျ္မ္မတစ၍  ယစေျခာစ(KNPF) တာဝနစစစ ာမပွစပ္စမမ နစၾခာမ၍ တိွ္စစ်ခစခိွ  ိွ္စမ ွစထာမနိွ္စသမစ။ 
၂။ (ခ) ဂတိသပၥာျ  ၍  ပပစစစစ်ခစ ္  ေျ္မယေ္နစ ေျၾခာ္စမ္္မိျမ်္စ 
၎ေျျမ်ာခစျႊာခွိဝယစနိွ္စသမစ။ 
၃။  ္အခိွ ခစျခစ ေျ္မယေ္နစ  ေျၾခာ္စမျွစေျျာခစျမ်္စ သ္ၺာနစပာေျသာစ၎ေစ၊ ဝ္္စမပာေျသာစ၎ 
ထွတစနိွ္စသမစ။ တ္ာမစစထ ခစေျျ မ္မစွုွထ္စျ္္စျမ်္စ ဝ္္စမထွတစနိွ္စသမစ။ 
၄။ တ္ာမစစချွစေျျာခစေျသာ  ေျၾခာ္စမျ နိွ္စျမ်္စ ္ွစမသိွွျာေျ္ာခစျစ္စမ္မ စ ္စ္ျ တစနိွ္စသမစ။ 
 

 စနစမ (၁၄)  
ပ ြဲစ်ခစတ္စျစ္စမ ေျၾခာ္စမ 

 ဒွစ္  - ၇၈။ ပ ြဲစ်ခစ ဓ ိၸါယစ 
  ္အတပစစွခိွၾခာမနာပပစေျ မ္ာတ ္ စ တ္ာမျွိနမ္စ္ တ္ာမျွိျ သခစေျသ္်ာမခစွ 
ပပစေျ မျ ငမေျနာခစေစ၊ တ္ာမသေၾခငမခ တ္ာမစစ ေျ ေ ျ ပစ္အပ ြဲစ်ခစတ္စျ ျစ္စမျ ပစသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၇၉။ ပ ြဲစ်ခစတ ္ စ ါ္မိ္ ္မစ္ စ်ခစ္ ်ာမ 
၁။ တ္ာမစစ ာမခ်မမျ နစသမစွွု ပ တစပ ြဲသမစ္ျ ပစ္အ ္မစ။ 
၂။ မ ေျဒခ ျ ပစ္အ ္မစခိွသငမျစာမေျ ေျ ထာမ္မိခ ၎၏ ္မစခိွ ပ ြဲစ်ခစတ ္စ 
၃။ ျ ပစ္အ၏ ္မစခိွ သငမျစာမေျ ေျ ထာမျစ္စမ္္မိ ါခ တ္ာမစစခ်မမျ နစသမစ္ျ ပစ္အ၏ သေျိာ ဂ္ါ္ စတိွွခွိ 
တ္ာမစစနာမျမစေျ ာ္စေျ ေ ျ ္္မစ။ 
၄။ တ္ာမစစခ်မမျ နစသမစ္ ျ ပစ္အသမစ ္မစသမစ္မ ေျဒေစ၊ ္မစသမစ္ ွဒစ္ ္ျ ပစေျၾခာ္စမ 
တိခ်ပ ာေျ္မသာမေျ ေ ျ ္္မစ။ 
၅။ ပ ြဲစ်ခစတ္စ္သမစ္ ေျၾခာ္စမနမ္စ္ပ စျ်မစမ၍ ျ ပစ္အ သ ခစမ ေျဒနမ္စ္ မင ထိေျ္ာခစပ ာ ေျ ေ ျ ္္မစ။ 
၆။ ပ ြဲစ်ခစခွိ ္ွစမသွစမိာသာျ ္စ္ ေျ္မသာမ္္မစ။ 
၇။ ျ ပစ္အခ်မမျ နစသမစ္ စ်ိနစခာျေစ၊ ေျန္ စေစ၊ ခ်မမျ နစစြဲ္္အပသမစတိွွခွိ တ္ာမစစ ာမသိသာ္နစ စ ြဲျစာမေျ ေ ျ ္
ျ ္္မစ။ 
၈။  ျ ြဲသွစမပာမ္အေစ၊ ယွစၾခမစ  စနမစေျ္မေျ ာခစ ်ခစ္အတွိွတ ္စ ေျ္  ္ာဏခိွျစစ ၍ ေျ ေ ျ ္္မစ။ 
၉။ ျ ပစ္အခိွတ္ာမစစ္မစသိွွ္မစ ွစ ခ်မမျ နစေျၾခာ္စမခိွျမစမ ေျ ေ ျ ္္မစ။ 
၁၀။ ပ ြဲစ်ခစတ ္စျ ပစ္အခိွ ေျ ေ ျ ေျသာပခာမျွစမ္်ာမသမစ ္မစသမစ္မ ေျဒ ္  ျ ပစေျ မထိွခစေျၾခာ္စမေျ ေ 
ျ ္ စေျပ္္မစ။ 
 



 

 ဒွစ္  - ၈၀။ ပ ြဲစ်ခစ္ မာမယ ္ စမျစ္စမ 
၁။ ပ ြဲစ်ခစ္မာမယ ္ စမျစ္စမေျၾခာ္စ္ သိွွ္ွုွတစ ပ ြဲစ်ခစ္တ္စျစ္စမေျၾခာ္စ္ တျ ြဲတေျစ်ာစျ ပစျ ငမ 
 ျ ပစေျ မထာမျမ်္စ  ထခစ္ွစမခသ္စ္ေျတာစသျိွ ပါြဲစ်ခစတ္စျ ငမျ နစပပစ္နစမ နစၾခာမနိွ္စသမစ။ သိွွ္ွွုတစ 
 ျ ပစေျ မထာမျစ္စမခွိ  ယစ ်ခစနိွ္စသမစ။ 
၂။ တ္စထာမျ ငမေျသာပ ြဲစ်ခစခွိ  ္အ္ခ်္မင ျ ္စ ္စျ မစ္ပ ခစနိွ္စသမစ။ ျ မစ္ပ ခစျ ္စ ္စျမ်္စ တ္ာမစစ ာမ 
နာမျမစေျ ာ္စ ္မ္စမျ္စမေျျ ာျ ္္မစ။ ထိွသွွိျ ္စ ္စျမ်ခစ 
ျိွ  စ ါခသခစေျသ္်ာမျ နစေျစေစ ္စ္ေျ မ္္မစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၈၁။ ပ ြဲစ်ခစ္ ်ာမခိေွျ ါ္စမပ စျစ္စမ 
၁။ သာ္နစ ာမျ ္စ္ ျေတပစမငမတပစေျယာခစခခ်မမျ နစေျသာ ျ ပစ္အတပစစွပင တ ခစ ပ ြဲစ်ခစခွိ 
သငမျစာမပငတ္စ၍ သငမျစာမပပစေျ မပင္္စ္္မစ။ 
၂။ ျ ပစ္အခ်မမျ နစ္ာတ ္ စ တ ခစတမစမခ်မမျ နစ၍ ျ ပစ  ်ခစ္်ာမ္မာျမစမ တ ခစတမစမ ခစပ စ၍ 
တပစ္အတမစမခြဲ္သိွွေျ ေေျ ါခစေျနျမ်္စ ၎ ာမတၾခိ္စတမစမ္မာ ္စပ ြဲစ်ခစ္်ာမခိွေျ ါ္စမပွတ္စ၍ ပပစေျ မပင္္စ 
နိွ္စသမစ။ 
၃။ ျ  ျွ စစ်ခစတိွွသမစ ျ ပစ္အသခစေျ္ာခစ၍ မ ေျဒ ္  ဓိ ၸါယစတပစ္်ိ မပငျ ပစေျနျ ငမ 
 ျ ပစေျ မ္ာတ ္ စျမစမ ခ ြဲျ ာမေျန္မစ ိွျမ်္စ တပစ္အတမစမတ ္ စပ ြဲစ်ခစသငမျစာမပငျ ္စ္ ပပစေျ မပင္္စနိွ္စသမစ။ 
၄။ ခ်မမျ နစ္အ္်ာမ တ ခစ တပစစွပင ္စျ ပစ္အေျျ္မာခစၾခ၍ ေျ ါ္စမပ စျိွ ါခသငမျစာမျ ပစ္အေျျ္မာခစျ နစျမ်္စေစ၊ 
ယ္စမျ ပစ္အ္်ာမ တ ခစ ပ တစပ ြဲစစ္သေ ာမ တၾခိ္စတမစမ္မာ ္စ ပ ြဲစ်ခစ္်ာမခွိ ေျ ါ္စမပ စတ္စျ ငမ 
သငမျစာမျ ပစ္အျ ္စ္ပ ြဲစ်ခစတ္စျ ငမျ ပစေျပေစ၊ ပပစေျ မနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၈၂။ ္မစသမစ္ျ ပစ္ အွုွ္ ေျသစ်ာျမ်္စ ပ ြဲစ်ခစတ္စျစ္စမ 
 တ္ာမစစခ်မမျ နစေျသာျ ပစ္အ္်ာမခိွ ္မစသမစ္ ွဒစ္ျ ္စ္ ပ ြဲ ိွ္္မစခိ ွ္ေျသစ်ာျမ်္စ 
ျ ပစ္အတပစစွပင တ ခစ ပ ြဲစ်ခစတပစစွစွျ ္စ္ျ ပစေျပေစ၊ ျ ပစ္အ္်ာမေျ ါ္စမပ စပ ြဲတ္စ၍ျ ပစေျပေစ၊ တပစ္အတမစမတါ္စ 
ပပစေျ မပင္္စနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၈၃။ ္မစသမစ္ စါျ ပစ္ အတပစစျွ ပစ ပ ြဲစ်ခစတ္စ၍  ျစာမျ ပစ္ အနမ္ စ္ ျ ပစေျ မနိွ္ စျစ္စမ 
၁။ (ခ) ္မစသမစ္ ွဒစ္ ္ ျ ပစ္အခ်မမျ နစေျၾခာ္စမ သစသယျ ပစေျန၍ ျ ပစ္အတပစစွတမစမနမ္စ္ ပါြဲစ်ခစတ္စ 
ပပစေျ မ္ာတ ္ စေစ၊ 
     (စ)  ျစာမျ ပစ္အတပစစခွ်မမျ နစေျၾခာ္စမ ထ္စ္မာမျာျမ်္စေစ၊  
     (ဂ) ထိွထ္စ္မာမေျသာ ျ ပစ္အ တ ခစ ပ ြဲစ်ခစသငမျစာမ္တ္စေျသာစျမစမ  ျ ပစေျ မနိွ္စသမစ။ 
၂။ (ခ)  ေျၾခာ္စမ စ်ခစ္်ာမပ ာ ါျာေျသာ ျ ပစ္အ္်ာမ တ ခစ ပ ြဲစ်ခစတ္စေျသာခိပၥတ ္ စေစ၊ 
     (စ)  ျစာမျ ပစ္အတပစစခွ်မမျ နစေျၾခာ္စမ ထ္စ္မာမျာျမ်္စေစ၊ 
     (ဂ) ထိွေျသမ္ယစေျသာ ျ ပစ္အ တ ခစ ပ ြဲစ်ခစ္တ္စေျသာစျမစမ  ျ ပစေျ မနိွ္စသမစ။ 
၃။ (ခ) တ္ာမစစ ာမ ပ ြဲစ်ခစတ္စပပစေျ မ္ာတ ္စေစ၊ 
     (စ)  ာမထွတစ္အေျျာခစသာ ထ္စ္မာမျမ်္စေစ၊ 
     (ဂ) ထိွ ာမထွတစ္အ တ ခစ သငမျစာမပ ြဲစ်ခစ္္မိေျပခာ္ေ ျ ပစေျ မနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၈၄။ ္မစသေတိွွ ာမတ္အထြဲတ ္ စ ေမေျ ါ္စမပ ြဲစ်ခစတ္စနိွ္ စျစ္စမ 
 ေျ ာခစ ါသေ္်ာမခွိ တပစ္အထြဲတ ္စ ပိေျ ါ္စမပ ြဲစ်ခစတ္စ၍ ပပစေျ မနိွ္စသမစ။ 



 

၁။ ္အစ္စမတပစ္်ိ မတမစမတ ္ စတေမငေျသာျ ပစ္အခိွ တပစစ်ိနစတမစမရ ခ် မျ နစေျသာသေ္်ာမေစ၊ 
၂။ ျ ပစ္အတပစစွခိွ ခ်မမျ နစသေွု ွပ တစပ ြဲစစ္သေနမ္စ္ ထိွျ ပစ္အတ ္ စ  ာမေျ မခေမငသေေစ၊ ျ 
ျ ပစ္အခ်မမျ နစ္နစ ာမထွတစသေေစ၊ 
၃။ တပစ္်ိ မတမစမေျသာျ ပစ္အခိွ (၁၂) ျ တ ္စမ တပစစွထခစ ိွ၍  ေမေျ ါ္စမခ်မမျ နစစြဲ္ေျသာသေ္်ာမေစ၊ 
၄။ ္အစ္စမတပစစွတမစမေစ၊ တပစစ်ိနစတမစမတ ္စ သငမျစာမျ ပစ္အ ်မမျ နစသေ္်ာမေစ၊  
၅။   (ခ) စိွမ္အေစ၊ 
       (စ) ေျစ်ာခစျမနစွေျတာ္စမယေ္အေစ၊ 
       (ဂ)  တွျ  ျွ စ္အေစ၊ ျ ပစ္အခ်မမျ နစသေ္်ာမေစ၊ ယ္စမ ပၥမစမခိ ွျခစစစထိနစမသိ္စမေစ၊ 
ထွစ ြဲ ွစမဝမခစ္နစ ာမေျ မခေမငသေေစ၊  ာမထွတစသေ။ 
 

 စနစမ (၁၅)  
သ ၺ္ာနစ္ အ 

 
 ဒွစ္  - ၈၅။ သ ၺ္ာနစ္ အ ဓ ိၸါယစ 
 သ္ၺာနစ္အ ိွသမစ္မာ  ္်ာမ ွစမေျထာ္စဒဏစ (၆) ျ ထိသာ 
ေျ မနိွ္စေျသာျ ပစ္အ္်ိ မခိွ ွိျိွသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၈၆။ သ ၺ္ာနစ္ အပပစေျ မနမစမ 
၁။ သ္ၺာနစ္အတ ္ စ  ၾခ ္မဝ္စေျသာျ ပစ္အျ ပစ ္ွစမသိွွေျ္ာခစျာေျသာတ္ာမစစ ာမေစ၊  
    (ခ) ပ ြဲ ိွေျသာျ ပစ္အ၏ ေျၾခာ္စမျစ္စမ္ာ္်ာမခိ ွတ္ာမသေၾခငမခ  ထ္္မ္စမျ္စမေျျ ာျ ္္မစ။ 
     (စ) ၎ေျနာခစတ္ာမစစ ာမ္မစသမစ္ တ ခစ  ျ ပစ္ေျ မထိွခစေျၾခာ္စမထွေျစ်စ ္စ္ေျ မ္္မစ။ 
     (ဂ) သ္ၺာနစ္အတ ္ စ ပ ြဲစ်ခစတ္စ္နစ္ျိွ။ 
၂။ တ္ာမစစခ ျ ပစ္အခ်မမျ နစေျၾခာ္စမဝနစစစျမ်္စ တ္ာမ္ွစမခ -  
     (ခ) တ္ာမစစေျျ ာ ိွဝနစစစေျသာ ေျခာမ ာမျွစမခွိ ေျ္မ္မတစျ ငမေစ၊ 
      (စ) တ္ာမစစ ာမသ္စ္ေျျမ်ာစသမစ္ ျ ပစဒဏစပင္္စနိွ္စသမစ။ 
၃။  ခယစ၍ တ္ာမစစခ ျ ပစ္အခ်မမျ နစေျၾခာ္စမ ဝနစ္စစျမ်္စ တ္ာမ္ွစမခ -  
    (ခ) တ္ာမစစနမ္စ္ တ္ာမျွိျ သခစေျသ္်ာမခိွ ပပစေျ မ္္မစ။ တ္ာမစစခိွျ နစျမမစေျ္မစ ္စ္ေျ မ္္မစ။ 
     (စ) တ္ာမစစနမ္စ္ တ္ာမစစျ သခစေျသ္်ာမခိ ွပပစေျ မ္္မစ။ 
     (ဂ) ထိွသွွိပပစေျ မ္ာ ျ ပစ္အ္ထ္စ္မာမခ တ္ာမေျသျႊတစ္္မစ။ ျ ပစ္အထ္စ္်ာမခ ျ ပစဒဏစပင္္စစ် 
္္မစ 
 
 ဒွစ္  - ၈၇။  ္အ္  ွစသိ္ စမျစ္စမ 
၁။ သ္ၺာနစ္အတ ္ စ ၾခစ မဝ္စေျသာျ ပစ္အ္်ာမခိွ ပပစေျ မ္ာတ ္ စ ္စွမစ်ိနစမေျသာေျန ္တ ္စတ္ာမျိွ္ျာ ါခ 
 ္အခိွ ိတစ၍ တ္ာမစစ ာမ တ္ာေျသျႊတစနိွ္စသမါ။ 
၂။  ခယစ၍ တ္ာမျွိ ေျၾခာ္စမစိွ္စျစွပ ာျ ၍ ေျျမ်ာခစထာမခ ္အခွိ ္ခစေျ္ႊ ္ ိွ္ စမေျ မနိွ္စသမစ။ 
၃။  ခယစ၍ တ္ာမ္ွစမခ တ္ာမျိွျာေျ္ာခစ္နစ္ျိွွွု ယေ ျမ်္စ တ္ာမျွိ္ ါိြဲ ္အပပစေျ မနိွ္စ 
သမစ။ 
၄။  ျ ငမသတစပင္္စစ်ခစ္စ်္မင တ္ာမျွိိခ  ္အ္ွ စသိ္စမျွိေျၾခာ္စမေျျမ်ာခစထာမ၍ တ္ာမ္ွစမေျခ်န စခ 
တ္ာမစစ ာမတ္ာမေျသျႊတစ၍  ္အ္ွ စသိ္စမစ ္စ္ျ  ္္မစ။ 



 

 ဒွစ္  - ၈၈။  ယစေျခာစ(KNPF)၏ ပင္ ္စစစပာ ္ပ ြဲ ိေွျသာဝ္္စမ္အပပစေျ မနမစမ 
  ယစေျခာစ(KNPF)၏ ပင္္စစစပာ ္ ပ ြဲ ိွေျသာ ္ွတ ္ စ 
၁။  ယစေျခာစ(KNPF)ခပ ြဲစ်ခစ စွပစျ ္စ္ တ္ာမစစ ာမတ္ာမ္ွစမသိွွ တ္စ ိွွ္္မစ။ 
၂။ တ္ာမ္ွစမသိွွေျ္ာခစျာေျသာ စါ ပ ြဲစ်ခစ ွစပစခိ ွတ္ာမစစ ာမ တစျ ္္မစ။ 
 ာ္စစေျ မနိွ္စေျသာ ္အျ ပစခ  ာ္စစေျ မ၍  ာ္စစ္ေျ မနိွ္စခ 
တ္ာမစစ ာမ ခစျခစစ်  စထာမ္နစ္ိ္နစေျ မ္္မစ။ 
၃။ ္ွစမစ်ိနစမေျသာေျနွတ ္ စ တ္ာမသေၾခငမခ  ယစေျခာစ(KNPF)ပ ြဲစ်ခစ စွပစ ါ  စ်ခစ ျခစ္်ာမ ္ 
တ္ာမစစ ာမ ပပစေျ မျ ငမေျနာခစတ္ာမျိွနမ္စ္ တ္ာမျွိျ သခစေျသ္်ာမခိွ ၾခာမနာ္္မစ။ (ခထ္ 
တ္ာမစစချ နစျမနစေျ္မစ ္စ္္သမစ။ ေျနာခစတ္ာမျိွခ ျ နစျမနစေျ္မစ ္စ္္သမစ။) 
၄။ တ္ာမျွိျ သခစေျသ္်ာမၾခာမနာျ ငမေျနာခစ သခစေျသ္်ာမထ ခစ ွိစ်ခစ ္ ပ ြဲ ိွစ်ခစ္မာ 
 ေျျစ ျ္ပစ္္မိ ျ ပစ္အ္ထ္စ္မာမွု ွထ္စျ္္စျမ်္စတ္ာမ္မ္စျႊတစနိွ္စ၍ေစ၊ ျ ပစ္အထ္စ္မာမျမ်္စ 
တ္ာမစစ ေျ ေပာျ ္စ္ေျ္မသာမ၍ ပါြဲစ်ခစတ္စ္္မစ။ 
၅။ ၎ေျနာခစပ ြဲစ်ခစခွိ တ္ာမစစ ာမ တစျ ျ ငမ တ္ာမစစ ာမ ျ ပစ္မိ္္မိေျ္မျ္နစမ္္မစ။ 
၆။ တ္ာမစစခ  ျ ပစ္္မိေျၾခာ္စမေျျ ာခ သေ၏ေျျ ာစ်ခစခွိပ ြဲစ်ခစတ ္စေျ္မ၍ 
တ္ာမစစခတ္စျ ျိွေျသာသခစေျသ္်ာမ  ္မစခိ ွေျျ ာျ ေျသာ စါ တ္ာမသေၾခငမခ ပ ြဲစ်ခစခွိ 
ေျခ်ာိခစတ ္စေျ္မ္မတစ္္မစ။ 
၇။ တ္ာမစစခ ျ ပစ္မိေျၾခာ္စမ ဝနစစစျမ်္စ ျ ပစဒါဏစပင္္စ၍ေစ၊  ျ ပစ္္မိေျၾခာ္စမထွေျစ်ခ 
သခစေျသ္်ာမပပစ္နစ္ခစစ်ိနစမေျ မ္္မစ။ 
၈။ တ္ာမစစ ာမ သခစေျသစစ ျ ပစ  ပပစစစ္မစ္စစ္ မစခိွေျ္မျ္နစမ၍ ေျျ ာ ိစွ်ခစခွိ ေျ္မ္မတစ္္မစ။ 
၉။ တ္ာမစစေျျမ်ာခစထာမျမ်္စ ္ွစမစ်ိနစမသိွွျာေျပ္နစ သခစေျသ္်ာခိွ သ္ၺာနစပာထွတစ ္စ္ေျ မ္္မစ။ 
တ္ာမစစခ ္အခွိ တ္္စၾခစၾခာေျ ာ္စျ  ျွ စသမစွွုထ္စျ္္စျမ်္စ ေျျမ်ာခစထာမ္အခွိ ျ္္စမနိွ္စသမစ။ 
၁၀။ တ္ာမစစ ာမပ ြဲစ်ခစတ္စျ ငမေျနာခစ ျ ပစ္အထ္စ္မာမ္ေျတ ွျမ်္စ ္ေျတ ွေျၾခာ္စမေျ္မ္မတစ၍ေစ၊ 
၎ ာမတ္ာမေျသျႊတစ္္မစ။ ျ ပစ္အထ္စ္မာမေျတ ွချ ပစဒဏစပင္္စ္္မစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၈၉။ မငမတိခွစေျျမ်ာခစထာမ္အပပစေျ မျစ္စမ 
  ျစာမနမစမသိွွ္ွုွတစ မငမတိွခစေျ္မာခစထာမ၍ တ္ာမစစတ္ာမ္ွစမသိွွေျ္ာခစသမစ္ စါ -  
၁။ တ္ာမျွိနမ္စ္တ္ာမျိွျ သခစေျသ္်ာမခိွ ပပစေျ မ္္မစ။ 
၂။ တ္ာမျွိနမ္စ္၎၏သခစေျသ္်ာမခိွ တ္ာမစစခ ေျ္မျ္နစမစ ္စ္ေျ မ္္မစ။ 
၃။ ပ ြဲစ်ခစတ္စ္နစ  ေျၾခာ္စမ္စိွ္စျစွျမ်္စ တ္ာမစစ ာမပာျ ္စ္ေျ္မ၍ ပ ြဲစ်ခစတ္စ္္မစ။ 
၄။ ပ ြဲစ်ခစခွိ တ္ာမစစ ာမ တစျ ၍  ျ ပစ္မိေစ၊ ္္မိစွစစေျပ္္မစ။  ျ ပစ္မိေျၾခာ္စမဝနစစစခ တ္ာမစစ ာမထိွခစ 
သ္စ္သမစ  ျ ပစဒဏစစ်္မတစ္္မစ။ 
၅။ တ္ာမစစ ျ ပစ္္မိေျၾခာ္စမေျျ ာခ တ္ာမစစခိ ွသခစေျသ ျ ပစ  ပပစစစ္စစေျ္မျ္နစမ၍ 
 ာမျွစမခွိေျ္မ္မတစ္္မစ။ 
၆။ တ္ာမစစခ သခစေျသတ္စျ ္မစ္သေ္်ာမခွိ ေျ္မ္မတစ္္မစ။ 
၇။  ္အစ်နစမသမစ္ေျနွတ ္ စ တ္ာမစစနမ္စ္ သေ၏သခစေျသ္်ာမခွိ ပပစေျ္မ္္မစ။ (တ္ာမျွိ တ္ာမစစတိွွခွိ 
ပပစေျ မေျ္မျ္နစစ ္စ္ျ  ္္မစ။) 
 
 ဒွစ္  - ၉၀။ တ္ာမ္မ္ စျႊတစျစ္စမ 



 

 တ္ာမ္မ္စျႊတစျစ္စမ ိွသမစ္မာ ပ ြဲစ်ခစ္တ္စ္မင ျ ပစ္အ္ထ္စ္မာမ၍ ျႊတစျစ္စမျ ပစသမစ။ 
ထိွ ္အနမ္စ္ ္စ ေျနာခစထ စတ္ာမပ ြဲ ိ ွပပစေျ မနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၉၁။ တ္ာမေျသျႊတစျစ္စမ 
 တ္ာမေျသျႊတစေျသာ ္အ္မာ တ္ာမစစခိွစွစစစ ္စ္ေျ မေစ၊ ပင္္စစ်ခစစ်ျ ငမျႊတစျစ္စမျ ပစသမစ။ 
ထိွ ္အျ ္စ္ ေျနာခစထ စပ ြဲ ိွျစ္စမ္ျ  နိွ္စေျ ။ 
 

 စနစမ (၁၆) 
ေျၾခေျ မ ိွ္ စစ ္ စ ္

 ဒွစ္  - ၉၂။ ေျၾခေျ မျစ္စမ 
၁။ ေျၾခေျ မ ိွ္စစ ္စ္နမပစ္် ိမ္မိသမစ။ ယ္စမတွွိ္မာ -  
     (ခ) တ္ာမျွိတ္ာမစစနမပစမငမသေျိာတေျမ်္စ တ္ာမ္ွစမျ ္စ ရ ေျၾခေျ မနိွ္စေျသာ ္အေစ၊ 
      (စ) ္ွစမ၏စ ္စ္ျ  စ်ခစ ္ ေျၾခေျ မနိွ္စေျသာ ္အတိွွျ ပစသမစ။ 
၂။ ေျၾခေျ မစ ္စ္ျ  ေျသာ ္အတ ္ စ တ္ာမစစခိ ွတ္ာမေျသျႊတစ္္မစ။ 
၃။ ေျၾခေျ မေျသာ ္အတ ္စ ေျျမ်ာစေျၾခမေျ မ္နစ္ျိွ။ 
၄။ ေျၾခေျ မျ ငမေျသာ ္အခွိ ထ စ္စပ ြဲ ိွျစ္စမ္ျ  ္။ 
 
 ဒွစ္  - ၉၃။ တ္ာမ္ွစမ၏ စ ္ စ္ျ  စ်ခစ္ ျိွိ ြဲေျၾခေျ မနိွ္ စေျသာ ္အ္ ်ာမ 
၁။ ခိွမခ ယစသမစ္ိာသာေျ္မပိတစခွိ ထိစိွခစေျပ္နစတ္္စေျျ ာ ိွ္အ။ 
၂။ ေျဒါသထ ခစေျ ာ္စျ  ျစ္စမစစ္၍ နာခ်္စေျပ္အ။ 
၃။ ္တ္ာမတာမ ငမခနစွခ ခစ္အေစ၊ ္တ္ာမစ်  စေျနမာ္စ္ အ။ 
၄။ ျခစေျ္ာခစ္အေစ၊  နိွ္စ ထခစျ  ္အ။ 
၅။ မ ေျဒနမ္စ္ နစွခ်္စေျသာ  တ္စမ ဓၼ္ေျပစိွ္စမ္အ။ 
၆။  ခ်ိ မ ်ခစ ငမ္အ။ 
၇။  ျ ပစ္ခ္စမေျသာေျခ်ာစနမ္စမ္အ။ 
၈။  ိ္စေျခ်ာစနမ္စမ္အ။ 
၉။  သေျ္ ်ခစ္အ။ 
၁၀။ ျ ပစ္အ္ခ္စမေျသာ ေျျစမာခစျမနစွ္အ။ 
၁၁။ တ္္စေျပာစခာမ္အ။ ပသမစတိွွ ္အသမစ  စ်္စမစ်္စမတ္ာမ္ွစမ ျ ္စရ ေျျ မိ္စမနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၉၄။ တ္ာမ္ွစမ၏ စ ္ စ္ျ  စ်ခစ ္ေျၾခေျ မနိွ္ စေျသာ ္အ္ ်ာမ 
၁။ နာခ်္စေျပ္အ။ 
၂။ ေျဒါသထ ခစေျ ာ္စ ျ  စစ္၍  ျ ္စမ ထနစနာခ်္စေျပ္အ။ 
၃။ ္တ္ာမစ်  စေျနမာ္စ္နစ  ာမထွတစ္ာရ ျခစေျ္ာခစ္အ  နိွ္စ ထခစျ  ္အ။ 
၄။  ပၥမစမခိိ ွ္္ိွမ္ေျျ ာ္စ္ေျသာသေျိာနမ္စ္  ျ ြဲသစွမပာမ္အ။ 
၅။ ျိ္စျမစ္အေစ၊ ပသမစတိွွခိွ တ္ာမ္ွစမ၏  စ ္စ္္္မ  ္အသမစျစ္စမ ေျျ မိ္စမနိွ္ စသမစ။ 
 

 စနစမ (၁၇) 
ပင္ ္စစ်ခစစ်္မတစျစ္စမ 



 

 ဒွစ္  - ၉၅။ ပင္ ္စစ်ခစစ်္မတစနမစမ 
၁။ ပင္္စစ်ခစခွိ တ္ာမ္ွစမရ တ္ာမစစ၏ ေျ္မွတ ္ စစ်္မတစ္္မစ။ 
၂။  ္အပပစေျ မ၍ ျ ငမ စွမျမ်္စ  ္အပင္္စစ်ခစစ်္မစ္ေျနွခိွ  ္အသမစ ာမျွစမသွွိ  ေျၾခာ္စမၾခာမ္္မစ။ 
၃။ ပင္္စစ်ခစခွိ ္ွစမသစွမိာသာျ ္စ္ေျ္မသာမ၍ တ္ာမစစ ာမနာမျမစေျပ္နစိာသာျ နစျ ္္မစ။ 
၄။ ပင္္စစ်ခစစ်္မစခိ ွ ေျၾခာ္စမၾခာမျ ငမေျသာစျမစမ တ္ာမစစ္ျာေျသာစျမစမ ပင္္စစ်ခစတ္ာမဝ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၉၆။ ပင္ ္စစ်ခစတ ္ စ ါဝ္စ္ ္မစ္ စ်ခစ္ ်ာမ 
၁။ ပင္္စစ်ခစခွိ တ္ာမသေၾခငမခိွယစတိွ္စေျသာစ၎ေစ၊ ျခစနိမ စပခစျ ္စ္ေျသာစ၎ေစ၊ နအတစ္မေျျ ာသမစခွိ 
 ျစာမသေ ာမေျ္မစိွ္စမ၍ေျသာစ၎ေစ၊ ေျ္မသာမနိွ္စသမစ။ 
၂။ ပာ္ ခစတိွ္စမတ ္စ ျခစ္မတစေျ္မထိွမ္္မစ။ 
၃။ ပင္္စစ်ခစခွိ ္ွစမသွစမိာသာျ ္စ္ေျ္မသာမ္္မစ။ 
၄။ ပင္္စစ်ခစတ ္စ  ္အ ေျၾခာ္စမ ္ာ ခ်မစမစ်  စ ါဝ္စ္္မစ။ 
၅။ သခစေျသထ ခစပိွစ်ခစခိွ ေျဝ နစစ်ခစနမ္စ္ ္မစသမစ္ ေျထာခစထာမျ ္စ္ပင္္စစ်ခစစ်္မတစျစ္စမ 
 ါဝ္စေျပ္္မစ။ 
၆။ သခစေျသထ ခစစ်ခစ ေျ ေေျတ ွ္မိစ်ခစေစ၊ ေျဝ နစစ်ခစနမ္စ္ ္မစသမစ္မ ေျဒ ္ ေျျ ပစေျ မသမစေစ၊ 
 ျ ပစျႊတစသမစခွိ  တစျ ္္မစ။ 
၇။  ျ ပစေျ မသမစ္ စါ ္မစသမစ္မ ေျဒေစ၊   ွဒစ္ယစျ ္စ္ေျ မေျၾခာ္စမ္မ္စမျ္စမပ ာေျ ာစျ ္္မစ။ 
၈။  ျ ပစေျ မျမ်္စ္မစသမစ္ ျ ပစေျ မသမစ။ ေျထာ္စဒဏာ ျ ပစေျ မျမ်္စ  စ်  စ္ခစ္မစ္မ်နအတစ၍ 
ခ်စစေျပ္္မစခိွေျ ေ ျ ္္မစ။ စ်  စ္ခစ ါစစပာမစ ္စ္္မိသမစ။ 
၉။ တ္ာမေျသျႊတစျမ်္စေစ၊ တ္ာမေျသျႊတစေျၾခာ္စမ ါ္မိ္္မစ။ 
၁၀။ ပင္္စစ်ခစစ်သမစ္ေျနွပ ြဲနမ္စ္ေစ၊ တ္ာမသေၾခငမ၏ ျခစ္မတစတွွိ ါဝ္စ္္မစ။ 
၁၁။ ပင္္စစ်ခစစ်ျ ငမ  ယေစစ္မတပစ ါမ ေျျ ာ္စမျြဲျ ္စ ္စျစ္စမ္ျ  နိွ္စ။ 
 

 စနစမ (၁၈) 
ျ ပစ္ အခ်မမျ နစ္ ာတ ္ စ ါဝ္စသေ ာမ  ျ ပစ္ မစ်္စမသာစ ္ စ္ေျ မျစ္စမ (ေျ ာစေျခာ္စ) 

 ဒွစ္  - ၉၇။ ျ ပစ္ အခ်မမျ နစ္ ာရ ါဝ္စသေ ာမ စ်္စမသာစ ္ စ္ေျ မျစ္စမ 
 တ္ာမ္ွစမစ်  စတ္ာမသေၾခငမသိွွ္ွွုတစ စ္ိွ္စတ္ာမသေၾခငမသမစ -  
၁။ ျ ပစ္အၾခငမ္်ာမတ ္စ တိွခစ္ိွခစျ ပစေျပေစ၊ သ ယစဝိွခစ၍ျ ပစေျပေစ၊  ါဝ္စသေတပစမငမမငမ နခစတပစမငမခိွေစ၊ 
၂။  ါဝ္စသေတ္ာမစစ္်ာမ ျ ပစ္အခ်မမျ နစျစ္စမနမ္စ္ တစသခစ၍ သခစေျသ ျ ္စ္ ထ ခစ ွိစ်ခစခွိ 
္္မိနိွ္စ္နစ တ ခစေစ၊ 
၃။ (ခ) ၎ျ ပစ္အနမ္စ္ - 
     (စ) ျ ပစ္အခ်မမျ နစသေ ျ ပစျ ္စ္ေျသာစ၎ေစ၊ 
     (ဂ)  ါဝ္စသေ ျစာမသေတွွိနမ္စ္ပ စျ်မစမ၍ေျသာစ၎ေစ၊ 
၄။ ၎သေတွွိ္မိသမစ္ တိွ္စမ  ာမျွစမ္မနစခနစပ ာ  ္ စ္ထထ ခစ ွိ္မစ္သေ ာမေစ၊ 
၅။  ျ ပစ္မစ်္စမသာစ ္စ္ေျ မ္မစ္ဂတိျ  စ်ခစ  ္ိနစွထွတစ ္စ္စ ္ စ္္သမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၉၈။ စ်္စမသာစ ္ စေျ မနိွ္ စသမစ္ျ ပစ္ အ္ ်ာမ 
 ေျ ာခစ ါျ ပစ္အ္်ာမတ ္ စ   ိွ ါသေ ာမစ်္စမသာစ ္ စ္ေျ မနိွ္စသမစ။ 
၁။ စ္ိွ္စတ္ာမ္ွစမခ ပပစေျ မနိွ္စသမစ္ျ ပစ္အၾခငမ္်ာမေစ၊ 



 

၂။ ေျထာ္စဒဏစ (၇)နမပစ ထခစစ်္မတစနိွ္စေျသာ ျ ပစ္အၾခငမ္်ာမေစ၊ 
၃။ ျ မစသေွဝနစထ္စမျဒစယေျစ္စမခိပၥ္်ာမေစ၊ 
၄။ ျွယခစ္အနမ္စ္ ဓါမျ္္အခ်မမျ နစသေ္်ာမခိ ွျခစစစေျသာျ ပစ္အ္်ာမေစ၊ 
၅။ ျေစိွမ္အနမ္စ္ ေျသ မေျ ာ္စေျစေ္္စ္အ္်ာမေစ၊ 
၆။ သေစိွမ   ြဲွတ ္ စ ါဝ္စသေ္်ာမနမ္စ္  တစသခစေျသာျ ပစ္အ္်ာမေစ၊ 
္။ ္င္အိွ (သိွ)ွ ေျ ါခစခ ြဲေျပတတစေျသာျ ပစ္အ္်ာမေစ၊ 
ဂ။ ေျ္ ပာ္္စမျိ္စ္အ္်ာမေစ၊ 
 
 ဒွစ္  - ၉၉။ စ်္စမသာစ ္ စေျ မ ွစျ ွစထွစမျ ွစနမစမ 
   ိွ ါသေ ာမ ေျ ေေျခာ္စ ျ ပစျ ွျွ စသမစ္ စါ စ်္စမသာစ ္စ္ေျ မသမစ္တ္ာမ္ွစမခ -  
၁။ ထိွသေ ာမစ ္စ္ျ  ္ေျၾခာ္စမ စ်ခစ္်ာမခိွ ေျ္မ္မတစ၍ ္ိတ မနမ္စ ခတိျ  စ်ခစတပစေျပာ္စခိွ 
ထိွသေ ာမေျ မ္္မစ။ 
၂။ ထိွ္ိတ မနမ္စ္ခတိျ  စ်ခစ္ျမ်္စေစ၊ ထိွသေ ာမ ပိွမ္သခစေျသ ျ ပစပပစေျ မ္္မစ။ 
၃။  ခယစ၍ ထိွသေ္မာ  ာ္စစနမ္စ္ျ ပစျမ်္စ ခတိျ  စ်ခစေျ မသမစ္ေျနွ္မပ၍  ာ္စစနမ္စ္ ခစ 
ျႊတစထာမ္္မစ။ 
၄။  စ်  စနမ္စ္ ိွျမ်္စ  ္အပင္္စ ွစမျ တစသမစ္ေျနွထိ  စ်  စပာနမ္စ္ထာမ္္မစ။ ၎ခိွ ျစာမတ္ာမစစ္်ာမနမ္ စ္ 
္ထာမ္ေစ၊ သငမျစာမထာမ္္မစ။ 
၅။  ္အပင္္စ စွမျ တစသမစ္ ထိေစ၊ ေျခ်န စေျျာခစေျ ာ္စ ္မနစထ ခစျမ်ခစ  ္အျ ငမသ ာမ၍ 
 စ်  စ္မျ နစျႊတစ္္မစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၁၀၀။ ေျ မထာမ်သာစ်္စမသာစ ္ စ္ခိွ္  ွစသိ္ စမျစ္စမ 
၁။ ထိွ ျ ပစ္မစ်္စမသာစ ္ စ္ ေျ မထာမစစ္သေသမစ တ္ာမ္ွစမတ ္ စ  ပပစစစ္ာရေစ၊  
၂။ ္ေျခ ေျ မထာမေျသာေျျ ာ္စ္စ်ခစ တိွ္စမ ထ ခစ ွိျစ္စမ္ျ  ိြဲေစ၊ 
၃။  ေျ္မၾခငမေျသာ စ်ခစ ျခစ္်ာမတပစစွစွခိွ တ္္စထိနစမစ်နစ၍ျ ပစေျပေစ၊ 
၄။ ္ွသာမထ ခစ ိွ၍ျ ပစေျပေစ၊ တ္္စခတိ တွိ္စမ ္တမစေျၾခာ္စမ တ္ာမ္ွစမခေျတ ွ္မိျမ်္စေစ၊ 
၅။ ထိွသေ ာမေျ မထာမေျသာ  စ ္စ္ခိ ွ္ွ စသိ္စမနိွ္စသမစ။ 
 

 စနစမ (၁၉) 
သခစေျသ္်ာမခိပွပစေျ မျစ္စမ 

 ဒွစ္  - ၁၀၁။ သခစေျသစစယေျစ္စမ 
၁။  တိ ျ္စမျ ဌာနစမ္ထာမျမ်္စ သခစေျသထ ခစ ိွစ်ခစ္်ာမခိွ တ္ာမစစေျ္မွရယေ္္မစ။ 
၂။ သခစေျသ သငမသငမ၏ ေျျ ာ ိွ ပပစစစစ်ခစခွိ တ္ာမသေၾခငမခ ပပစေျ မေျ္မ္္မစေစ၊ 
သခစေျသ သငမသငမတွွိ၏ ထ ခစ ွိစ်ခစခွိ ေျ္မ္မတစထာမ္္မစ။ 
၃။ ၎ထ ခစ ွိစ်ခစခွိ တ္ာမသေၾခငမခ ခိွ္စေျ္မသာမ၍ ျခစ္မတစေျ္မထိွမ္္မစ။ 
္ွစမသစွမိာသာျ ္စ္ ေျ္မသာမ္္မစ။ 
၄။ သခစေျသ သငမသငမ၏ ထ ခစ ွိစ်ခစခွိ ေျ္မ္မတစျ ငမသမစ္ စါ တ္ာမစစေျ္မွေျ္မာခစတ ္စ တစျ ္္မစ။ 
၅။ ၎ထ ခစ ွိစ်ခစခွိ  တစျ သမစ္ စါ 
္မစသမစ္ စ်ခစခွိ္္မနစေျၾခာ္စမသခစေျသျ္္စမျမ်္စထိွထ ခစ ိွစ်ခစခိွ္ျ ိြဲ 
ထိွွျ္္စမသမ္စ ျစ္စမ ္ာခိွ္မတစထာမျ ငမေစ၊ သ္စ္ေျျမ်ာစထ္စျ္္စသမစ္္မတစစ်ခစခိွျမစမ ေျ္မ္မတစစ ္စ္္မိသမစ။ 



 

၆။ သခစေျသထ ခစစ်ခစခွိ ေျ္မ္မတစေျသာိာသာပခာမခွိ သခစေျသနာမ္ျမစျမ်္စ 
ထိွသခစေျသနာမျမစေျသာိာသာပခာမသွွိ ျ နစ၍ ေျျ ာၾခာမ္္မစ။ 
၇။ သခစေျသထ ခစစ်ခစ တ္ာမစစနာမ္ျမစျမ်္စ နာမျမစေျသာိာသာပခာမျ ္စ္ ျ နစျ ္္မစ။ 
၈။ သခစေျသပပစေျ္မပမစ သခစေျသ၏  ္အ ္ာနမ္စ္ပ စျ်မစမ၍ 
 ဓိချ ပစသမစ္ထ္စျ္္စသမစ္ ္ေ ္ာခိွ ေျ္မ္မတစနိွ္စသမစ။ 
၉။ တ္ာမသေၾခငမခိွယစတိွ္စ ္ေျ္မ္္မတစနိွ္စျမ်္စ ္မစသမစ္ တ ခစ ္ေျ္မနိွ္စေျၾခာ္စမ ္မတစစ်ခစေျ္မ္္မစ။ 
 

 စနစမ (၂၀) 
 ယေစစ္ အ ွ ျ ္စ ္စ္ အ 

 ဒွစ္  - ၁၀၂။  ယေစစ္ အ၏  ဓ ိၸါယစ 
  ယေစစ္အ၏ ဓိ ၸါယစ္မာ  ္အတပစစွတ ္ စ ္ေျျခစေျ ာခစ္ွစမ္မစ်္မတစေျသာ 
 ္ိနစွပင္္စစစစ်ခစခွိ္ေျၾခန စ၍ ၎နမ္စ္ တစသခစေျသာပင္္စစစစ်ခစ္မာ  တမစျ ပစသ္စ/္္ျ ္စ္သ္စ္ခိ ွ
 ွစမျ တစေျ မ္နစ တ ခစ  ထခစ္ွစမသိွ ွေျျမ်ာခစထာမျစ္စမျ ပစသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၁၀၃။  ယေစစစ ္ စ္္မေိျသာ္ွစမ္်ာမ 
၁။ ေျခ်မ္ ာတ္ာမ္ွစမ္မ  ွစမျ တစေျသာ ္အ္်ာမခိွ ္ေျခ်န စခ ျ္ိ္ နယစတ္ာမ္ွစမသိွွ ယေစစဝ္စစ ္စ္္မိသမစ။ 
၂။ ျ္ိ္ နယစတ္ာမ္ွစမ္မ  ွစမျ တစေျသာ ္အ္်ာမခိွ ္ေျခ်န စခ စ္ိွ္စတ္ာမ္ွစမသိွွ ယေစစဝ္စစ ္စွ္မိသမစ။ 
၃။ စ္ွိ္စတ္ာမ္ွစမ ွစမျ တစေျသာ ္အ္်ာမခိွ ္ေျခ်န စခ တ္ာမ္ွစမစ်  စသိွွ ယေစစဝ္စနိွ္စစ ္စ္္မိသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၁၀၄။  ယေစစနိွ္ စေျသာ ္အနမ္ စ္ ယေစစနမစမ 
၁။ တ္ာမ္ွစမစ်  စသိွွ (၃) ျထခစ္ ိွေျသာေျထာ္စဒဏစ (သိွွ) 
၅၀၀/ထခစ္ ိွေျသာေျ္ ဒဏစေျ ာ္စ္္မစ္ ္အ္်ာမတ ္ စ  ယေစစစ ္စ္္္မိ။ 
၂။ ေျ ာခစတ္ာမ္ွစမ၏  ွစမျ တစစ်ခစခိွ ္ေျခ်န စခ  ွစမျ တစစ်ခစစ်ျ ငမ ေျနွ္မ ္ခစေျ ါ္စမ (၄၀) 
တ ္ စမ ထခစတ္ာမ္ွစမသိွွ  ယေစစနိွ္စသမစ။ 
၃။ တ္ာမစစ ာမ တ္ာမေျသျႊတစေျသာ ္အရ တ္ာမျွိခ ္ိ္ိခိွယစတိွ္စ ယေစစစ ္စ္္္မိေစ၊ 
 ွုိွတ္ာမေျ္မဌါနတာဝနစစစသိွွ တ္စျ ၍ ယေစစ္္မစ။ 
၄။  ယေစစျွိသေခ  ယေစစေျျမ်ာခစျႊာခွိ  ယေစစသမစ္ေျ ာခစတ္ာမ္ွစမ၏ ္ိတ မနမ္စ္ ေမတ ြဲ၍ ယေစစ္ွစမသွွိ 
ေျျမ်ာခစထာမ္္မစ။  ယေစစျွိသေ ခ်မစမေျထာ္စရ္မိျမ်္စ ေျထာ္စ္မမမသိွွ 
တ္စျ ၍ ေျထာ္စ္မမမ္မတ ္စ္တ္စျ ္္မစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၁၀၅။  ယေစစ၏ ာဏာ္်ာမ 
၁။  ယေစစ္စွမသမစ ယေစစျႊာပသမစ္်ာမခိွျခစစစ္္မိသမစ္ စါ ယေစစ္ွစမခ တစၾခမစ္၍ေျ ာခစ္ေျ္ွစမ၏ 
 ္ိနွခိ ွ- 
(ခ)  ယစ ်ခစ္နစ၎ေစ၊ 
 (စ) ျ ္စ ္စ္နစ၎ေစ၊ 
 (ဂ) ဝ္စေျ္ာခစပ ခစ ခစ္နစ၎ေစ၊ ျွစေျျာခစေျသာ ေျၾခာ္စမ္္မိွုွ ထ္စျ္္စျမ်္စ  ယေစစျႊာခိွ 
 ခ်မမ ာျ္စ္  ယစနိွ္စသမစ။ 
၂။ ္ေျ္ွစမ္မ  ္အတ ြဲ္မတစတ္စမခွိ ေျတာ္စမစေ တစ္မမ၍  ္အခိွ ယစ ်ခစျ ္စ ္စ္နစ ေျၾခာ္စမ္္မ ိ
ွုွထ္စျ္္စျမ်္စ  ္အခိွ ယစနိွ္စသမစ (သိွ)ွ  



 

(ခ) တ္ာမေျသျႊတစေျသာ ္အခိွ  ယေစစေျသာ ္အတ ္စ -  
    (၁၁) တ္ာမ္ွစမစ်  စခ၎  ္ိနွခိွ ယစ ်ခစ၍ ထ စ္စပွစပ္စမေျထာခစျမနစမ္နစ (သိွွ) 
တ္ာမစစျ နစျမစပပစေျ မ္နစ ေျ ာခစ္ွစမတပစစွစွ္ိွွ ျ ြဲ  စနိွ္စသမစ။ 
    (၂၂) ျ ပစ္အ္မိေျၾခာ္စမေျတ ွ္မိျမ်္စ မ ေျဒနမ္ စ္ ျ ပစဒဏစပင္္စနိွ္စသမစ။ 
(စ) ျ ပစဒဏစပင္္စေျသာ ္ိနစွခိွ  ယေစစသမစ္ ္အတ ္ စ - 
    (၁၁) ျ ပစဒဏစပင္္စစ်ခစခွိ ေျျ ာ္စမျႊြဲ၍ တ္ာမစစခိ ွတ္ာမ္မ္စျ ပစေျပေစ၊ တ္ာမေျသျ ပစေျပ ျႊတစနိွ္စသမစ။ 
    (၂၂) သိွွ္ွွုတစ ထ စ္စပပစေျ မၾခာမနာ္နစ ျခစေျ ာခစ္မိ ာဏာ္တ္ာမ္ွစမတပစစွစွသိွွ 
ၾခာမနာ္နစ တ ခစ ျႊြဲ  စတ္စ ိွွ္နစ ္ိနစွစ်္မတစနိွ္စသမစ။ 
    (၃၃) ေျ ာခစ္ွစမ၏ ေျတ ွ္မိစ်ခစခွိေျျ ာ္စမျြဲျ ငမ  ျ ပစဒဏစပင္္စစ်ခစခွိ တမစျ  ၍ေျသာစ၎ေစ၊ ေျ ာခစ 
္ွစမခေျတ ခ္မိစ်ခစခွိ ္ေျျ ာ္စမျြိဲ ြဲ  ျ ပစဒဏစေျျ်ာ္ေျ ါ္၍၎  ္ိနစွစ်္မတစနိွ္စသမစ။ 
(ဂ)  ျစာမ ္ိနစွတပစစွစွ္မ  ယေစစေျသာ ္အတ ္စ - 
     (၁၁) ျ ပစဒဏစခိွ္တွိမိြဲ  ္ိနစွခိွ ယစ ်ခစ၍ ျ ပစေျပေစ၊ ေျျ ာ္စမျြဲ၍ျ ပစေျပေစ၊ စ်္မတစနိွ္ စသမစ (သိွွ)ေစ၊ 
     (၂၂) ျ ပစဒဏစခိွျ ္စ ္စ၍ျ ပစေျပ (သိွ)ွ တ္ာမ္မ်တ၍ သ္စ္ေျသာစေျသာ ္ိနစွျ ပစေျပေစ၊ စ်္မတစနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၁၀၆။ ျ ္စ ္စ္ အ၏ ဓ ိၸါယစ 
 ျ ္စ ္စ္အ ိွသမစ္မာ ွ ေျ ာခစ္ွစမ္မစ်္မတစေျသာ ပင္္စစ်ခစ ္ိနစွခွိ  ေျၾခာ္စမျစ္စမ ္ာ 
ေျၾခာ္စ္္ွုွတစိြဲေစ၊ မ ေျဒနမ္စ္ ိ္စေျသာ စ်ခစ ျခစ္်ာမနမ္စ္ တစသခစ၍ ျ  နာေျ ေေျ ါခစျာျမ်္စေစ၊ 
 ထခစ္ွစမ္မ ေျ ာခစ္ွစမ၏  ွစမျ တစစ်ခစခိွ ပပစေျ မ၍ ျ ္စ ္စ ွစမျ တစေျသာ ္အျ ပစသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၁၀၇။ ေျ ာခစ္ ွစမ ္အတ ြ္ဲ ်ာမခိ ွေျတာ္စမယေနိွ္ စစ ္ စ္ ာဏာ 
၁။  ထခစတ္ာမ္ွစမ ေျနျ ္စ္ ေျ ာခစ္ွစမတပစစွစွခ ထွတစ ္စ္သမစ္ - 
    (ခ) ေျတ ွ္မိစ်ခစေစ၊ 
     (စ) ျ ပစဒဏစပင္္စစ်ခစ 
     (ဂ)  ္ိနစွတပစစွစွခိွေစ၊ 
၂။ (ခ) ္မနစ/္္မနစခိွ၎ေစ၊ 
     (စ) တ္ာမမ ေျဒနမ္စ္ ခိွခစမငျစ္စမ္မိ/္္မိခိွ၎ေစ၊ 
     (ဂ) ၎္ွစမ္်ာမ္မ ပပစေျ မပင္္စသမစ္ ္အ္်ာမ္မာနမစမျ္စမတခ်္မိ/္္မိခိွ၎ သိ္မိနိွ္စ္နစ တ ခစေစ၊ 
၃။ ၎္ွစမ္်ာမ၏  ္အ္မတစတ္စမ္်ာမခိွ ေျတာ္စမယေပပစေျ မနိွ္စသမစ။ 
၄။ ဤသိွွ ္အတ ြ္ဲ ်ာမေျတာ္စမယေသမစ္ စါ ျ ပစဒဏစပင္ ္စစ်ခစတပစပွစတပစ္ာခိွ  တမစျ  ္ေျ ာ္စ္ ခစိြဲ 
္ စ ိွ္စမထာမ္နစေျသာစ၎ေစ၊ တ္ာမစစ္်ာမ စ်  စစစေျန္သျ ္စ္ခ ၎ ္အတ ြဲခွိ ပပစေျ မၾခမစ္္အစိွခစ  ာ္စစ 
(သိွွ) ခိွယစတိွ္စစစဝနစနမ္စ္ျႊတစထာမ္နစေျသာစ၎  ္စ္ ွိနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၁၀၈။  ယေစစ္ အျ ္စ ္စ္ အနမ္ စ္ တစသခစ၍ တ္ာမ္ွစမစ်  စ (သိွွ) စ္ိွ္ စတ္ာမ္ွစမ၏ စ ္ စ္ ာဏာ 
၁။ တ္ာမ္ွစမစ်  စနမ္စ္ စ္ိွ္စတ္ာမ္ွစမတိွွသမစေစ၊ 
    (ခ)  ္အတ ြဲ္်ာမခွိ  ္စ္ေျစေေျတာ္စမယေသမစ္ ္အ (သိွွ)  
     (စ)  ျစာမနမစမျ ္စ္ေျ္မွသိွွေျ္ာခစ္မိျာေျသာ  ္အတပစပွစတပစ္ာနမ္စ္ တစသခစ၍ ေျ မ  စထာမေျသာ 
 စ ္စ္ ာဏာ္်ာမခိ ွ္ိ္ိသေျိာ တွိ္စမ သွစမပ ြဲနိွ္စသမစ။ 
၂။ ျ ္စ ္ိစ်ခစ  ္ိနစွပင္္စစ်ခစတ ္စ ေျ ာခစ္ွစမခ တ္ာမေျသျႊတစထာမေျသာပင္္စစ်ခစ ္ိနစွခိွ 
 ယစ ်ခစ၍ ေျျ ာ္စမျြဲျ ္စ ္စ ျ ပစဒဏစေျ မစ ္စ္္္မိေစ၊ ျ နစျမစပပစေျ မ္နစသာ မ နစၾခာမနိွ္စသမစ။ 



 

၃။ ဤမ ေျဒ ္  ယေစစနိွ္စစ ္စ္္မိ ါျမ်ခစ  ယေစစ္ဝ္စိြဲ ္မစသမစ္္အစ္စမခိပၥခွိ္မျ ္စ ္ိ္အ ေျနျ ္စ္ 
ေျျမ်ာခစထာမသမစခိွ ျခစ္စစ္။ 
၄။ ျ ္စ ္စ္အပင္္စေျသာ္ွစမသမစ ္အခိွျ နစျမစပင္္စပပစေျ မ္နစ ္ိနစွစ်္မတစနိွ္စသမစ (သိွွ) 
 ျ ပစဒဏစခိွတွိမျ္မ္စ္နွိ္စသမစသ ေျျမ်ာ္နိွ္စသမစ။ 
၅။ ျ ္စ ္စ္အ္ွစမခ သ္စ္ေျတာစသမစွုွထ္စျ္္စျမ်္စ တ္ာမစစ ာမျ ပစဒဏစ္မစ်္စမသာစ ္ စ္ေျ မနိွ္စသမစ။ 
၆။ ျ ္စ ္စ္အ္်ာမတ ္ စ ေျျမ်ာခစျြဲ ၾခာမနာျစ္စမ ္ျ  ိြဲေျနနိွ္စသမစ။ 
၇။  ္အတ ြဲတပစပွစတပစ္ာခိွ ပပစေျ မ္ာရ ေျ ာခစ္ွစမခ တ္ာမနမစမျ္စမ္ခ်ိြဲ တ္ာမစစခိ ွ
တ္ာမ္မ္စျႊတစထာမျမ်္စေစ၊ ယ္စမခိပၥပပစေျ မ္နစ တ ခစ တ္ာမစစစထိွျ ြဲ  စတ္စ ိွွေျပ္နစ 
 ္ိနစွစ်္မတစနိွ္စသမစ။ 
၈။ တ္ာမ္ွစမခ သခစေျသ ေျထာခစ ထာမ ္ တ္ာမစစသမစ  ျစာမျ ပစ္အတပစစွခ်မမျ နစေျၾခာ္စမ ေျတ ွ
ေျတ ွ္မိျမ်္စ ထိွျ ပစ္အခိွပွစပ္စမ္နစ ေျ ာခစ္ွစမသွွိ မ နစၾခာမနိွ္စသမစ။ 
 

 စနစမ (၂၁) 
ျ  ျ ွစ္ အ္ မာမယ ္ စမျစ္စမေျၾခာ္စ္  ်ခစျ ယစျစ္စမေစ၊္ ်ခစျ ယစျစ္စမ 

 ဒွစ္  - ၁၀၉။ သေျိာ္ိမွျ ္စ္ ျ  ျ ွစ္ မာမယ ္ စမျစ္စမေျၾခာ္စ္  ်ခစျ ယစေျသာ ္အ္ ်ာမ 
 တ္ာမ္ွစမတပစစွစွသမစ တ္ာမမ ေျဒ ္  ာဏာ္္မိိ ြဲ သေျိာ္ိွမနမ္စ္ ္မာမယ ္ စမေျ ာ္စ္ ခစ၍ 
တ္ာမ္မ်တ္အခ္စမ္ြဲ္ျစ္စမခွိ ္ျ ပစေျပျမ်္စ ေျ ာခစ ါ ္အ္်ာမ္မာ္ ်ခစျ ယစနိွ္စ - 
၁။ ္မာေျ  ္နစဝ္္စမထွတစေျ မ္အေစ၊ 
၂။ ျ ပစ္အတပစစွခိွ ပွစပ္စမ္နစ္ ြဲ ာမ ္ိနစွေျ မ္အေစ၊ 
၃။ ္ွတစတ္ခစေျသ စွမ္အနမ္စ္  တစသခစ၍ ပပစေျ မေျ္မျ္နစမ္အေစ၊ 
၄။ ္ိ္ိပင္္စ ိွ္စစ ္စ္နယစ ျ ္စရ ျ ပစ္အခ်မမျ နစသေခွိ ္ိ္ိပင္္စ ိွ္စစ ္စ္နယစန္ိတစ တ ္စမ 
 ္စမ ငမ္နစ ္ိနစွထွတစ္အေစ၊ 
၅။ ျ ပစ္အခ်မမျ နစသေခွိ စ်္စမသာစ ္စ္ေျ မ္နစ ္စ္ ိွ္အေစ၊ 
၆။  ပၥမစမေျ္ာ္စမစ်္အေစ၊ 
 
 ဒွစ္  - ၁၁၀။ ္မာမယ ္ စမပ ာျ  ျ ွစ္ အေျၾခာ္စ္ ်ခစျ ယစေျသာ ္အ္ ်ာမ 
 တ္ာမ္ွစမခ မ ေျဒ ္  ာဏာ္္မိတြဲ္ေျ ာခစ ါ္အ္်ာမ ေျ ာ္စ္ ခစျမ်္စ ်ခစျ ယစသမစ။ 
၁။  ပၥမစခိ ွဝ္္စမ ္စမ၍ ေျ္ာ္စမစ်္အေစ၊ 
၂။ ျ္ိ္စဝ စပ ာေျနထိွ္စ္နစ  ာ္စစေျတာ္စမ္အေစ၊ 
၃။ ျ္ိ္စဝ စပ ာေျနထိွ္စ္နစ ဝနစစစစ်  စခိွ ်ခစသိ္စမ္အေစ၊ 
၄။  ္်ာမျ မစသေ ွိ္စ္ာ ေျနမာခစယမခစ္အတာမျ္္စ္ေျ္မ ္ိနစွ္်ာမခိွ ထွတစ ္စ္္အေစ၊ 
၅။ စ်္မတစေျသာ ္ိနစွခိွ ျ ္စ ္စ္အေစ၊ 
၆။ ျ ပစ္အခ်မမျ နစသေခွိ ပပစေျ မပင္္စ္အေစ၊ 
၇။  ယေစစ္အခိ ွပင္္စ ွစမျ တစ္အေစ၊ 
 
 ဒွစ္  - ၁၁၁။ ေျျ ာ္စ္စ်ခစယေ္ ာတ ္ စ  နမစမ္ယစ္ မာမယ ္ စမ္အ 
 တ္ာမ္ွစမခ တ္ာမစစ၏ေျျ ာ္စ္စ်ခစယေ္ာရ  နမစမ္ယစျွ စထွစမ္မာမယ ္ စမေျသာစျမစမ တ္ာမစစခိ ွ
္ထိစိွခစေျပျမ်္စ ထိွေျ္မ္မတစျစ္စမ္မာ ္ ်ခစျ ယစေျသာသခစေျသစစ ျ ပစျခစစစနိွ္စသမစ။ 
 



 

 ဒစ္  - ၁၁၂။ ပစ ြဲစ်ခစ္ တ္စ္ ျိစ္စမ 
၁။ ပ ြဲစ်ခစ္တ္စ္ိေျသာစျမစမ ထိွသွွိပ ြဲစ်ခစ္တ္စျစ္စမေျၾခာ္စ္ တ္ာမစစ ေျ ေေျတ ွ္မိစ်ခစေစ၊ ပင္္စစ်္မတစျစ္စမ္မ 
တ္ာမ္မ်တ္အခ္စမ္ြဲ္္သ ာမေျၾခာ္စမ ယေစစ (သိွ)ွ ျ ္စ ္စ္အ္ွစမခ ယေ ျမ်္စ တမစျ ပစနိွ္စသမစ။ 
၂။  ခယစ၍ ပ ြဲစ်ခစ္တ္စျစ္စမေျၾခာ္စ္ တ္ာမ္မ်တ္အခွိ ခ္စမ္ြဲ္သ ာမေျပသမစွုွ ထ္စျ္္စျမ်္စ  ယေစစ (သိွ)ွ 
ျ ္စ ္စ္အ္ွစမခ  ္အခိွပ ြဲစ်ခစတ္စေျပျ ငမ  ခစျခစပပစေျ မသ ာမ္နစ  ္ိနစွစ်္မတစနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၁၁၃။ တ္ာမသေၾခငမခ  ္အသမစ ျ ပစ ါဝ္စ္ အ 
 တ္ာမသေၾခငမတပစမငမသမစ -  
(၁)  ္အတပစစွတ ္ စ  ္အသမစ ျ ပစ ါဝ္စေျနျမ်္စ၎ေစ၊ 
(၂) ခိွယစတိွ္စပိတစဝ္စပာမေျနျမ်္စ၎ေစ၊ ယ္စမ ္အခိ ွ္ပပစေျ မနိွ္စေစ၊ ထိွွ ျ ္စ ထိွ ္အနမ္စ္ တစသခစေျသာ 
 ယေစစ္အခိွျမစမ ၾခာမနာစ ္စ္္္မိေျ ။ 
 
 

 စနစမ (၂၂) 
 ထ္ ၾခိ္စ ျ ပစ္ အခ်မမျ နစျစ္စမနမ္ စ ္ ွစမ္၍ျႊတစျစ္စမ 

 ဒွစ္  - ၁၁၄။  ထ္ ၾခိ္ စ ျ ပစ္ အခ်မမျ နစသေ္ ်ာမ 
၁။  သခစ (၂၁) နမပစထခစ ္္ယစေျသာသေတပစမငမတပစေျယာခစခိွ (၇) 
နမပသစထခစ္ ိွေျသာ ေျထာ္စဒဏစပင္္စနိွ္စသ္မစ ျ ပစ္ အတပစစွစွနမ္စ္  ျ ပစေျ မသမစ္ စါ ျ ပစေျပေစ၊  
၂။  သခစ (၂၁) နမပစေျ ာခစျေတပစမငမ (သိွ)ွ ္ိနစမ္တပစမငမ ာမ ေျသဒဏစ (သိွ)ွ တသခစေျထာ္စဒဏစ 
္ပင္္စထိွခစသမစ္ျ ပစ္အတပစစွစွနမ္စ္  ျ ပစေျ မသမစ္ စါျ ပစေျပေစ၊ 
၃။  ျ ပစေျ မစစ္သေ ေျ ေ  ထခစခ ျ ပစ္အထ္စ္မာမပင္္စစစ္ိေမေျၾခာ္စမေစ၊ ္ထ္စ္မာမျမ်္စေစ၊ 
၄။ တ္ာမ္ွစမခခ်မမျ နစသေ၏  သခစ ္ ယစ  ထခစခေျတာ္စမသမစ္ ခ်္စ္ပာ္ိတ ေစ၊ ျ ပစ္အျ ပစ္သမစ္ 
 ေျၾခာ္စမ စ်ခစခွိ ေျထာခစထာမ၍ေစ၊ 
၅။ ထိွျ ပစ္အခ်မမျ နစသေ ာမ ေျခာ္စမ္ နစပ ာေျနထိွ္စေျပ္နစ  ပ္စမျ တစထာမသ္စ္သမစွုွထ္စျ္္စျမ်္စ 
ထိွသေ ေျ ေ ျ ပစဒဏစပင္္စ္ မစ္ ပာမေစ၊ 
၆။ (၃) နမပစ တါ္စ ္ွစမခ  ္စ္ေျစေသမစ္ စါ ျာေျ္ာခစ၍ ျ ပစဒဏစပင္္စစ်ခစေစ၊ နာစစ ါ္မစ္ ေျၾခာ္စမ 
ထိွ စ်ိနစ တ ္ စမ ေျခာ္စမ္ နစျ္ိ္စဝ စပ ာေျနထိွ္စ ါ္မစ္ ေျၾခာ္စမေစ၊ 
၇။ စစဝနစသေနမ္စ္ျ ပစေျပေစ၊ ခိွယစတိွ္စစစဝနစစ်  စနမ္စ္ျ ပစေျပေစ၊ ထိွသေ ာမျႊတစနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၁၁၅။  ိ ွွစမ္၍ ျႊတစျစ္စမ 
၁။ တပစပစွတပစေျယာခစေျသာသေခိ ွ-  
    (ခ) စိွမ္အေစ၊ 
     (စ)  ျ ြဲသွစမပာမ္အေစ၊ 
     (ဂ) ျိ္စျမစ္အေစ၊ 
   (ဃ) ျ ပစ္အ ိွ္စ္ာမ ေျဒ ္ (၂) နမပစထခစ္ ိွေျသာ ေျထာ္စဒဏစ ပင္္စထိွခစသမစ္ျ ပစ္အတပစစွစွ တ ခစ 
 ျ ပစေျ မသမစ္ စါေစ၊ 
၂။ ၎သေ ေျ ေ ရယစ္စချ ပစ္အထ္စ္မာမပင္္စစစိေမေျၾခာ္စမ ္္မိျမ်္စေစ၊ ၎၏ 
၃။ (ခ)  သခစ ္ ယစေစ၊ 
     (စ) ယစ္စ ခ်္စ္ပာ္ိတ ေစ၊ 



 

    (ဂ) ျ ပစ္အျ ပစ္သမစ္  ေျၾခာ္စမ စ်ခစ္်ာမေစ၊ 
   (ဃ) ၎၏ ခိွယစခာယ ေျျစ ေျနေစ၊ ပိတစ ေျန ထာမေစ၊ 
    (္) ခ်မမျ နစသမစ္ စ်ခစနမ္စ္ တစသခစ၍ ေျထာခစထာမသ္စ္ေျသာ ေျၾခာ္စမျစ္စမ္ာ္်ာမခိွ 
ေျထာ္စ္စ်္စ္၍ ထိွသေ ာမ ျ ပစေျ မ္မ္စ ပာမ  ွစမ္၍ ျႊတစနိွ္စသမစ။ 
 

 စနစမ (၂၃) 
 ပၥမစမ္်ာမခိ ွပင္ စစနစွစ ြဲျစ္စမ ေျၾခာ္စမ 

 ဒွစ္  - ၁၁၆။ ခ်မမျ နစသမစ္ျ ပစ္ အနမ္ စ္ ပ စျ်မစမသမစ္ ပၥမစမခိ ွပင္ စစနစွစ ြဲေျပ္နစ ္နိစွ ေျၾခာ္စမ 
၁။ တ္ာမ္ွစမေျ္မွတ္စျ ေျသာ (သိွွ) သိ္စမ မစမထာမေျသာ ပာ္ ခစပာတ္စမ (သိွ)ွ  ပၥမစမတပစပွစတပစ္ာသမစ 
ျ ပစ္အခ်မမျ နစ္ာရ  သွစမျ  စြဲ္သမစျ ပစေျပေစ၊ ျ ပစ္အနမ္စ္သခစ ိွ္စ္ာျ ပစေျပ ယ္စမ ပၥမစမခိ ွ-  
     (ခ)  ်ခစ ငမျ ပစ္နစေစ၊ 
      (စ) ိ႑ာေျတာစ ျ ပစသိ္စမယေ္နစေစ၊ 
      (ဂ)  ိွ္စထိွခစသေခ ေျျမ်ာခစထာမေျတာ္စမစစျာျမ်္စေျ မ္နစေစ၊ 
     (ဃ)  ျစာမနမစမတပစစွစွျ ္စ္ ျ  ျွ စ္နစေစ၊  ္ိနစွစ်္မတစနိွ္စသမစ။ 
၂။ ယ္စမ ပၥမစမ သခစ္မိသတ ဝါ (သိွ)ွ  ်ခစ ငမျ ယစသျ ္စ္  ျ္နစထွစ ြ္ဲ ္မစ္  ပၥမစမ္်ိ မ္ွုွတစျမ်္စေစ၊ 
    (ခ)  ္ိနစွခိွတပစျ တ ္စမ ေျ ာ္စ္ ခစျစ္စမ္ျ  ္ေစ၊ 
     (စ)  ယေစစဝ္စသမစ္ ္အျ ပစျမ်္စ  ယေစစ ္ိနစွ္ခ်္မင တ ္ စမ ေျ ာ္စ္ ခစ္ျစ္စမ္ျ  ္။ 
  
 ဒွစ္  - ၁၁၇။ တ္ာမစစျခစတ ္ စေျတ ွ္မသိမစ္ေျ္ ခိ ွ ျ ပစ္ ြဲဝ္ယစစ်္စမသေသိွွေျ မ  စျစ္စမ ေျၾခာ္စမ 
 ျေတပစမငမတပစေျယာခစ ာမ စိွမ္အ (သိွွ) စိွမ္ာ ါ ပၥမစမျခစစစ္အျ ္စ္ ျ ပစဒဏစ္မတစျ ငမေျသာ စါ - 
၁။ သခစေျသစစ ပၥမစမ ာမ  ိွ္စ္မ္စျခစသိွ ွျ နစျမစေျ မ  စနိွ္စသမစ။ 
၂။ ျ ပစ္အခ်မမျ နစသေခွိ  ္စမ ငမပမစခ ေျ္ ေျၾခမတပစပွစတပစ္ာေျတ ွ္မိျမ်္စ စိွမ္ာ ါ ပၥမစမဝယစ္ိသေ ာမ 
၎ဝယစယေသမစ္ေျ္ ထခစ္္်ာမေျသာတနစိိွမခွိ ေျျမ်ာခစထာမျမ်္စ ျ နစျမစစစစစစစေျ မ  စနိွ္စသမစ။ 
မ ္ာ ွ ေျပာထေမသမစ ေျပာဝါမ၏ နာ္ငခိွစိွမယေ၍ ေျပာေျဝေ ာမ ေျ္ာ္စ္ာ ေျပာေျဝေခ္သိ၍ ေျ္  ၅၀၀သေျ မျ ငမ 
ဝယစစြဲ္သမစ။ တ္ာမ္ွစမခ ေျပာထေမ ာမစိွမ္အျ ္စ္ ျ ပစဒဏစေျ မျ ငမေျနာခစ -  
၁။ ေျပာဝါမ ာမ ထိွနာ္ငခိွျ နစေျ မနိွ္စသမစ။ 
၂။ ေျပာထေမခွိ ္စမပမစမခ ၎ထစ္မေျ္  ၁၀၀၀သေျတ ွ္မိစြဲ္ျမ်္စ ေျပာေျဝေခေျျမ်ာခစထာမေျသာစ ၎ေျ္ ထြဲ္မ 
၅၀၀/ခိွျ နစေျ မနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၁၁၈။  ္နိစွခိွ္  စ ိွ္ စမျစ္စမ ေျၾခာ္စမ 
 သခစေျသစစ ပၥမစမနမ္စ္ တစသခစ၍ စ်္မတစေျသာ္ေျ္ွစမ၏  ္ိနစွခိွ္ေျခ်န စ၍ ျ ္စ ္စေျ မ္နစ 
 ထခစ္ွစမတပစစွစွသိွွ ေျျမ်ာခစထာမသမစ္ စါေစ၊ ျ ္စ ္စ္အ္ွစမခ ္ေျ္ွစမ္မ စ်္မတစသမစ္ ္ိနစွခိွ 
 ိွ္စ္စ္ထာမ္နစ မ နစၾခာမနိွ္စသမစ (သိွွ)  ယစ ်ခစနိွ္စသမစ (သိွ)ွ ေျျ ာ္စမျြဲနိွ္စသမစ။ 
 

 စနစမ (၂၄)  
္ယာမပ္တိစ နမ္ စ ္သာမပ္တိစ 

 ဒွစ္  - ၁၁၉။ ္ယာမပ္တိစ သာမ/သ္ငမပ္တိစေျထာခစ စ္္ နစေျတာ္စမ ိျွစ္စမ 
၁။ တပစမငမတပစေျယာခစေျသာသေသမစ ေျထာခစ စ္နိွ္စေျသာ ေျျစ ေျန္မိျမ်ခစနမ္စ္ - 
    (ခ) ္ိ္ိ၏္ယာမ (သိွွ)  



 

    (စ) ္ိ္ိခိွယစတိွ္စ္မာေျ  ္ပာမေျသာခစနိွ္စ်သာ တ္ာမဝ္စသာမသ္ငမ (သိွ)ွ တ္ာမ္ဝ္စသာမသ္ငမေစ၊ 
ပသမစတိွွ ာမေျထာခစ စ္ျစ္စမ္ျ  ျမ်္စ (သိွ)ွ ေျထာခစ စ္္နစျ္မ္စမ ိွျမ်္စ ္ာဇဝတစ္အျ ္စ္ ျ္ိ္ နယစတ္ာမ္ွစမတ ္ စ 
တ္ာမပ ြဲ ိ ွေျတာ္စမယေနိွ္စသမစ။ 
၂။ ျ္ိ္ နယစတ္ာမ္ွစမခ ထိွေျယာခ်ာမ္၏ ဝ္စေျ္  ေျ ေ  ေျျစျ  ၍ သ္စ္တ္စ္္မ်တသမစ္ေျထာခစ စ္ေျ္ ခွိ ္ယာမ 
(သိွွ) သာမသ္ငမတပစမငမပငမ တ ခစ ေျျမ်ာခစထာမသမစ္ေျနွ (သိွ)ွ  ္ိနစွစ်္မတစသမစ္ေျနွ္မေျ မေျပ္နစ 
 ္ိနစွစ်္မတစနိွ္စသမစ။ 
၃။ ျွစေျျာခစေျသာ ေျၾခာ္စမ္္မိိြဲ ေျထာခစ စေ္ျၾခမေျ မ္နစ  ်ခစခ ခစျမ်္စ တ္ာမ္ွစမ္မ 
ေျ မ္နစ္မိေျသာေျ္ ခွိ ေျ္ ဒဏစေျခာခစစစနမစမ တိွ္စမ ေျခာခစစစနိွ္စသမစ။ ထ စ္စခ်နစ္မိေျနေျသမခ 
ပာမပ္ိတစေျ မေျ ာ္စသမစ္ေျနွ ထိ ေျထာ္စဒဏစ ျ ပစေျ မနိွ္စသမစ။ 
၄။ ္ယာမျ ပစသေသမစ - 
    (ခ)   ခစ္ျ တစေျ ါခစျ ာမေစ၊ ျ္စ္ယစေျနျမ်္စျ ပစေျပေစ၊ 
     (စ) ျစွေျျာခစေျသာ ေျၾခာ္စမတပစပွစတပစ္ာ္္မိိြဲနမ္စ္  တေေျန္နစျ္္စမ နစျမ်္စျ ပစေျပေစ၊ 
     (ဂ) နမပစမငမသေျိာတေစ ြဲစ ါေျနျမ်္စျ ပစေျပေစ၊ ေျထာခစ စေ္ျၾခမခွိ္္္မိနိွ္စေျ ။ 
၅။ ပာမပ္ိတစေျထာခစ စ္ေျၾခမေျ မ္နစ  ္ိနစွစ်္မတစျ ငမေျနာခစ ္ယာမျ ပစသေသမစ   ိွဒစ (၄) 
 ါျ ဌါနစမစ်ခစတပစစွစွခ်မမျ နစျမ်္စ စ်ထာမျ ငမေျသာ ္ိနစွခိ ွ ယစ ်ခစနိွ္စသမစ။ 
၆။ ပာမပ္ိတစ္အခွိ ျ္စသွွိ္ွုွတစ ခေျျမ ေျ ေျ္မွတ ္ စ ပပစေျ မ္္မစ သိွွ္ာတ ္စ 
တ္္စေျ္မာ္စတိ္စမေျနသမစွွုယေ ခ တ္ာမ္ွစမခတ ခစသတစပပစေျ မနိွ္စသမစ။ 
၇။ ပာမပ္ိတစခွိ -  
    (ခ) ေျျမ်ာခစထာမစစ္သေ ေျနထိွ္စ္ာ ္ စရျ ပစေျပေစ၊  
     (စ) ေျျမ်ာခစထာမစစ္သေ ္မိေျနေျသာ ္ စရျ ပစေျပေစ၊ 
     (ဂ) ၎၏္ယာမေျနာခစ စွမေျနစြဲ္ေျသာ  ္ စရျ ပစေျပေစ၊ ပ ြဲ ိွေျျမ်ာခစထာမနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၁၂၀။  ေျျစ ေျနေျျ ာ္စမျြဲျစ္စမ 
  ွဒစ္ (၁၁၉)  ္ ျပမစေျထာခစ စ္ေျၾခမေျ မေျနွပမစ သိွွ္ွွုတစ ္ယာမသွွိ္ွုွတစ ခေျျမပ္ိတစ 
ျပမစေျ မ္နစ  ္ိနစွစ်္မတစျ ငမေျနာခစ  ေျျစ ေျနေျျ ာ္စမျြဲေျၾခာ္စမ သခစေျသျ နိွ္စျမ်္စ တ္ာမ္ွစမခ 
သ္စ္ေျတာစသျွိ ပာမပ္ိတစေျ္ ခွိ ျ ္စ ္စေျျ ာ္စမျြဲ ္ိနစွစ်္မတစနိွ္စသမစ။ 
 
 ဒွစ္  - ၁၂၁။ ပ္တိစေျတာ္စမ ိနွမစမ 
၁။ ခေျျမသမစ  စ္စထစ္မေျထာခစ စ္ေျၾခမပ္ိတစခွိ တိွခစ္ွိခစ္ေျတာ္စမနိွ္စ ္ိစ္စခသာခေျျမ တ ခစ 
ေျတာ္စမစစနိွ္စသမစ။ ္ိစ္စ္္မိခ  ွ စထိနစမသေတပစမငမမငမခသာ ေျတာ္စမစစနိွ္စသမစ။ 
၂။ ္ယာမျ ပစသေသမစ ခေျျမပ္ိတစခွိ ၎၏ပ္တိစနမ္စ္ တေ ေမတ ြဲ၍ တ္ာမပ ြဲ ိွေျတာ္စမစစစ ္စ္္မိသမစ။ 
သငမျစာမျမစမေျတာ္စမစစနိွ္စသမစ။  
၃။ ္ယာမပ္ိတစသွွိ္ွုွတစ ခေျျမပ္ိတစ တ ခစ ေျ္ သာ ္ိနစွစ်္မတစနိွ္စသမစ။  ပၥမစမခိ ွ
တနစိွိမထာမ၍္စ်္မတစနိွ္စ။ 
၄။ သာမေျယာခ္်ာမေျျမခွိ (၁၈) နမပစ ္ ယစ ေျ္ာခစ၍ 
ခိွယစ္ဝ္စမခိွယစေျခ်ာ္စမိစ္စျ ပစသေရ ေျထာခစ စ္ပ္ိတစေျ မ္နစတာဝနစ္မိသမစ။ 
  
 


