
 



 

အခန္း(၁) 

အခန္း(၂) 

 ပုဒ္မ(၅)    ေယ ာက္ မိန္း မားမ္ိန္းမ  
 ပုဒ္မ(၆)    တစ္္ဥမိန္းတစေ္ယ ာ္ တ္ဥမိန္း 
 ပုဒ္မ(၇)    အမက မိန္းျပပညသ္ ူ
 ပုဒ္မ(၈)    အစာုမိန္းရအရ ထမမ္ိန္း အမမွထမမ္ိန္း 
 ပုဒ္မ(၉)    အစာုမိန္းရ 
 ပုဒ္မ(၁၀)  တရ မိန္းသူျာဥမိန္း  
 ပုဒ္မ(၁၁)  တရ မိန္းရံုမိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၂)  ျပပည္သူူ၀းထ္မ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၃)  ေရ မေျပ ပ္မိန္း ာုပသ္ပည္ူပစ္သပ္ညမိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၄)  မတရ မိန္းရယူျ ပ္မိန္း မတရ မိန္းာံုမိန္းရမံွမိန္းျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၅)  မရာုမိန္းမေျဖ ပ္ူျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၆)  လာမ္လပညလ္မပည္ူျဖ မိန္းျ ပ္မိန္း 
  ပုဒ္မ(၁၇)  ယံုျာပည္ရးအ္ေျာ ပ္မိန္း 

 
• ပုဒ္မ(၁၈)   မယ မိန္းသာုူမဟတုစ္ ေရမိန္းသာုူမဟုတအ္ေစ ံံလာ္ရာမပစသပ္ညမိန္း 
• ပုဒ္မ(၁၉)   အတုျပွျ ပမ္ိန္း 
• ပုဒ္မ(၂၀)   စ တမမ္ိန္းအမမတအ္သ မိန္း 
• ပုဒ္မ(၂၁)   ေသတမ္မိန္းစ  
• ပုဒ္မ(၂၂)  ျပွလုပ္မမွ ပကာာ္ ာ္မမွ 
• ပုဒ္မ(၂၃)အျာတံတုစ္ ာုာထုေျမ ာ္ေစျ ပ္မိန္းပမ္းတစ္္ဥမိန္းထာ္ပာုေသ သူမက မိန္းာျပွျ ပ္မိန္း 
• ပုဒ္မ(၂၄)  ျပွလုပ္မမွတစစ္ာပတ္စ္ေဒသအ မိန္းျဖပ္ူ င  



 

• ပကာာ္ ာ္မမွတစ္စာပတ္စ္ေဒသအ မိန္းျဖပ္ူင  အာကာွမိန္းသာေ္ရ ာ္ေစျ ပ္မိန္း။ 
• ပုဒ္မ(၂၅)  ျပစ္မမွအမက မိန္းေပ္းပမ္ိန္းမမျပစ္မမွေျမ ာ္သပည္တ ပ ္ထာျုပွလုပမ္မွမက မိန္းအးာ ္

တစ္ ာုာုျပွျ ပ္မိန္းျဖပ္ူပူမိန္းေပ္းပ္မိန္းော ပ္ရ ာ္ျ ပမ္ိန္း။ 
• ပုဒ္မ(၂၆)  

ရ ဇ၀တမ္မွေျမ ာ္ေသ ျပွလုပ္မမပတစ္ ုတ ပ္ပ္း၀ပသ္ာာ္ာုပသ္ူတာုသူပညသ္ဥမိန္းျ  မိန္းစဥျဖစသ္ပည္ူျပစ္မမွမက မိန္းာာာုကပမိန္းလ 
ာုာကပမိန္းလ း္ရ ေရ ာ္ ာပု္ျ ပ္မိန္း။ 

• ပုဒ္မ(၂၇)   မာာမာအလာုအေလက ာ္ျပွျ ပ္မိန္း။ 
 

 

• ပုဒ္မ(၂၈)   ျပစ္မမွ 
• ပုဒ္မ(၂၉)   အထမူိန္း္ပေဒ 
• ပုဒ္မ(၃၀)  ေဒသ ႏရ္ပေဒ 
• ပုဒ္မ(၃၁)  ္ပေဒ မပ္ူမပညဥေသ ္ပေဒအရျပွရးတ္ ၀း္ရမာျ ပ္မိန္း 
• ပုဒ္မ(၃၂)  းစ္း ေစျ ပ္မိန္း 
• ပုဒ္မ(၃၃)   အသာ ္
• ပုဒ္မ(၃၄)   ေသျ ပမ္ိန္း 
• ပုဒ္မ(၃၅)   တာရစ ၦး္ 
• ပုဒ္မ(၃၆)   ေရယ ္ ္
• ပုဒ္မ(၃၇)    မစ္ လ 
• ပုဒ္မ(၃၈)   ာကမ္မိန္းသစသ  
• ပုဒ္မ(၃၉)   သေဘ ရာုမိန္း 
• ပုဒ္မ(၄၀)  လာသ္ပ္ူ ံျ ပ္မိန္း   

 

အ း္မိန္း(၃) 

ျပစ္ဒဒ္မက မိန္း 

• ပုဒ္မ(၄၁)   ျပစ္ဒဒ္မက မိန္း 
• ပုဒ္မ(၄၂)   ေသဒဒာ္ာုေျပ ပ္မိန္းလ ျ ပ္မိန္း 
• ပုဒ္မ(၄၃)  တသာတ္ာၽ း္မိန္းဒဒ္ာာုေျပ ပ္မိန္းလ ျ ပ္မိန္း 
• ပုဒ္မ(၄၄)   ျပစ္ဒဒာ္ လအပာုပ္မိန္းအျ  မိန္း 
• ပုဒ္မ(၄၅)   ေပ ဒဒ္အေရအတ ာ ္
• ပုဒ္မ(၄၆)   ေပ ဒဒ္မော ပသ္ပည္ူာ လအတ ာ္ ေထ ပဒ္ဒ္ ကမမတ္ျ ပမ္ိန္း 
• ပုဒ္မ(၄၇)   ေပ ဒဒ္မော ပသ္ျဖပ္ူ ေပ ဒဒ္အစ မိန္း ကမမတသ္ပည္ူေထ ပ္ဒဒ္ာ လသတ္မမတ္ျ ပ္မိန္း 
• ပုဒ္မ(၄၈)  ေပ ဒဒ္ော ပသ္ပည္ူအ ္း ေထ ပဒ္ဒ္ရပစ္ ျ ပ္မိန္း 



 

• ပုဒ္မ(၄၉)  (၆) မစ္အတ ပ္မိန္းျဖစ္ေစ  ေထ ပဒ္ဒာ္က ံေးရေစအတ ပ္မိန္းျဖစ္ေစ ေပ ဒဒာ္ာုေတ ပ္မိန္း  ံာုပ္ျ ပ္မိန္း 
• ပုဒ္မ(၅၀)   ျပစ္မမွာကပမိန္းလ း္သူေသာံုမိန္းေသ ္လပည္မိန္း ထာသုူပာုပ္ပစသပည္မိန္းသပည ္တ ၀းမ္လ တ္ာပမ္ိန္းျ ပမ္ိန္း 
• ပုဒ္မ(၅၁)   ျပစ္မမွအမကာွမိန္းမကာွမိန္းေပ္းပ္မိန္းစးုျဖစ္ေသ ျပစ္မမွအတ ာ္ျပစဒ္ဒ္ာာာုး္ူသတ္ျ ပမ္ိန္း 
• ပုဒ္မ(၅၂)   အ း္မိန္း(၃)အရယ ပ္ျပစ္ဒဒ္ ံရဘူမိန္းသအူ မိန္းအ ကာွူေသ ျပစ္မမွမက မိန္းအတ ာ္ျပစ္ဒဒတ္ာုမိန္းေပမိန္းျ ပ္မိန္း 

အ း္မိန္း(၄) 

ာပ္မိန္းလ တ္ရျမ အ ကာ္မက မိန္း 

• ပုဒ္မ(၅၃)   ္ပေဒအရတ ၀း္ရမာသျဖပ္ူျပွလုပ္ျ ပမ္ိန္းသာုူမဟတု္အေျာ ပ္မိန္းျ ပ္မိန္းရ ာာအုယူအာလမ  ျ ပ္မိန္းေျာ ပ္ူ 
္ပေဒအရျပွပာပု္သပညဟ္ယုံုျာပညး္ျပွျ ပ္မိန္း 

• ပုဒ္မ(၅၄)  တရ မိန္းစဥရပ္ေရမိန္းော ပ္ရ ာ္ရ ရတရ မိန္းသူျာဥမိန္းံျပွလပု္မမွ 
• ပုဒ္မ(၅၅)  တရ မိန္းရံုမိန္းံစဥရပ္ ကာအ္ရ သာုူမဟတု ္အမား္ူအရျပွလပု္မမွ 
• ပုဒ္မ(၅၆)  ္ပေဒအရျပွပာုပသ္ူံျပွလုပျ္ ပ္မိန္း သာုူမဟတု ္

အေျာ ပ္မိန္းျ ပ္မိန္းရ ာာအုယူအာလမ  ျ ပ္မိန္းေျာ ပ္ူ္ပေဒအရျပွပာုပသ္ပည္ဟယုံုျာပညး္ျပွျ ပ္မိန္း 
• ပုဒ္မ(၅၇)  ္ပေဒ မပ္ူပညဥေသ ျပွလပု္မမွာာုျပွရ တ ပ္မေတ ္တာျဖစ္ျ ပ္မိန္း 
• ပုဒ္မ(၅၈)  ရ ဇ၀တ္မာပ္မိန္းေသ အျာမံရမာဘ အျ  မိန္းေသ ေဘမိန္းအ ႏရ ယ္ျဖစ္ေစတ ရးေ္သ ျပွလပု္မမွ 
• ပုဒ္မ(၅၉)  အသာ(္၇) မစ္ေအ ာ္ာေလမိန္းံျပွလုပ္မမွ  
• ပုဒ္မ(၆၀)  အေျမ ္အျမပ္မျပပည္ူစုံေသမိန္းးအသာ(္၇) မစအ္ထာ(္၁၀) မစ္ေအ ာာ္ေလမိန္းံျပွလုပ္မမွ 
• ပုဒ္မ(၆၁)   စာတ္ေပ္းသူ တသ္ူံ ျပွလပု္မမွ 
• ပုဒ္မ(၆၂)   မာမာအလာုမတူဘ မူမိန္းယစေ္အ ပ္သတူစ္ပ္းမိန္းာတာာု္ော ကမိန္းသျဖပ္ူ မသာ ာုပ္သူံ ျပွလပု္မမွ 
• ပုဒ္မ(၆၃)   အထမူိန္းအသာ္ ဒ္သာုူမဟတု္အထူမိန္းအျာံျဖပ္ူျပွမမျပစ္မမေုျမ ာ္မပူ္ညျပွလုပမ္မွာာုမမူိန္းယစ္ေးသူျပွျ ပ္မိန္း 
• ပုဒ္မ(၆၄)  ေသေစရး္ျဖစ္ေစ  အျပပ္မိန္းအထး္း ာကပ္ရးျ္ဖစ္ေစ အျာမံရမာဘ  မပ္ူင  

ထာသုာုူျဖစတ္း္ရ သပညာ္ာုမသာဘ  မပ္ူင  အျပွ ံရသူံသေဘ တူပညဥ ကာ္ျဖပ္ူငျပွလုပ္မမွ 
• ပုဒ္မ(၆၅)  ေသေစရး္ျာံရ ယ္ျ ပမ္ိန္းမရမာ တစ္္ဥမိန္းတစ္ေယ ာ္ေသ သူံအလာုပမ္း ထာုသူံ သေဘ တူပညဥ ကာ္ျဖပ္ူ 

သေဘ ရာုမိန္းျဖပ္ူျပွလုပ္ေသ ျပွလုပ္မမွ 
• ပုဒ္မ(၆၆)  ာေလမိန္းသာုမူဟတု္စာတ္ေပ္းသူ တသ္ူံအာကာွ မိန္းအလာပုမ္း အုပထ္ာမ္မိန္းသာူျဖစ္ေစ 

ထာသုူံသေဘ တူပညဥ ကာ္ျဖပ္ူေစ သေဘ ရာုမိန္းျဖပ္ူျပွလုပ္ေသ ျပွလုပမ္မွ 
• ပုဒ္မ(၆၇)  ေျာ ာ္ရ ံးျဖစ္ေစ  အေျာ ပ္မိန္းျ ပ္မိန္းရ အမမးာ္ာုမသားျဖစ္ေစ  သေဘ တူျ ပ္မိန္း 
• ပုဒ္မ(၆၈)  တ္ဥမိန္းတစ္ေယ ာ္ေသ သူံအာကာွ မိန္းပမ္း ထာုသသူေဘ တူ ကာ္မရဘ  သေဘ ရာုမိန္း မပ္ူျပွလုပ္မမွ  
• ပုဒ္မ(၆၉) သေဘ ရာမုိန္းျဖပ္ူအေျာ ပမ္ိန္းျာ မိန္းျ ပမ္ိန္း 
• ပုဒ္မ(၇၀)  ျ ာမ္မိန္းေျ  ာ္း ာုပမ္ိန္းေသ ေျာ ပ္မိန္းျပွလုပမ္မွ 
• ပုဒ္မ(၇၁)  ာ ာ ယ္ ု ရံ တ ပ္ျပွလုုပမ္မွ 
• ပုဒ္မ(၇၂)   လူာာယု္ မပ္ူပစသပ္ညမိန္းမက မိန္းာာာု ာ ယ ္ု ံပာုပ္  ပ္ူ 
• ပုဒ္မ(၇၃)  စာတ္ေပ္းသူ တ္သစူသပညတ္ာုူံျပွလုပမ္မွာာုတ မိန္းာဥမိန္းရးာ္ ာ ယ္ ု ံပာပု္  ပ္ူ 
• ပုဒ္မ(၇၄)  ာ ာ ယ္ ု ပံာုပ ္ ပ္ူမရမာေသ ျပွလုပ္မမွ မက မိန္း ာ ာ ယ္ ု ံ  ပူ္ာာုမပ္ညမမကော ပ္ရ ာ္ ာုပျ္ ပ္မိန္း 
• ပုဒ္မ(၇၅)  လူူာာယုာ္ာုာ ာ ယ္ ု ံမမွသပည ္မပ္ညသပည္ူအ ္းတ ပ္လူေသရး္ျပွ ာုပ္ျ ပ္မိန္း 



 

• ပုဒ္မ(၇၆)  လူူာာယုာ္ာု ု ံပာပု္  ပ္ူမပ္ညသပည္ူအ ္းတ ပ္ 
ေသေစျ ပ္မိန္းမမတစ္ပ္းမိန္းအျ  မိန္းေဘမိန္းအ ႏရ ယ္ျဖစေ္စရး္ျပွ ာုပ္ျ ပ္မိန္း 

• ပုဒ္မ(၇၇)  လူူာာယုာ္ာုာ ာ ယ္ ု ံ  ပ္ူစတပ္ျဖစ္ေပ္သပည္ူအ ္း မပ္ူ 
ာာ္လာတ္ပည္ရာမေးမပူ္ညာ လအပာုပ္မိန္းအျ  မိန္း 

• ပုဒ္မ(၇၈)  ပစသပ္ညမိန္းာာာု ာ ယ္ ု ံပာုပ ္ ပ္ူသပည္မပညသ္ပည္ူအ ္းတ ပ္ လာူာုေသေစရးျ္ပွ ာုပ္ျ ပ္မိန္း 
• ပုဒ္မ(၇၉)  ပစသပ္ညမိန္းာာာု ာ ယ္ ု ံပာုပ ္ ပ္ူသပည္မပညသ္ပည္ူအ ္းတ ပ္ 

ေသေစျ ပ္မိန္းမမတစ္ပ္းမိန္းအျ  မိန္းေဘမိန္းအ းရ ယ္ျဖစေ္စရး္ျပွ ာုပ္ျ ပ္မိန္း 
• ပုဒ္မ(၈၀)  ပစသပ္ညမိန္းာာာု ာ ယ္ ု ံပာုပ ္ ပ္ူစတပ္ျဖစေ္ပ္သပည္ူအ ္း မပ္ူ 

ာာ္လာတ္ပည္ရာမေးမပူ္ညာ လအပာုပ္မိန္းအျ  မိန္း 
• ပုဒ္မ(၈၁) 

အျပစ္မရမာသအူ မိန္းအ းရ ယ္ျဖစ္ော ပမ္ိန္းျဖစ္ ာပု္ေစာ မူုေသေစေလ ာ္ေသ လာ္ေရ ာ္မမွတ ပ္ုာ ာ ယ္ ု ပံာု
 ာ ယ္ ု ံပာုပ ္ ပ္ူ 

 

 

အ း္မိန္း(၅) 

အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥမမွ 

 ပုဒ္မ(၈၂)  အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၈၃)  အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥသ ူ
 ပုဒ္မ(၈၄)  ော ္သူမိန္းေလမိန္းံျပပ္ပတ ပ္ျပစ္မမွာကပမိန္းလ း္ ာုပေ္စရး္ော ္သူမိန္းေလမိန္းတ ပ္မိန္းရအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၈၅)ုုအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥမမွအတ ာ္ုသဥမိန္းျ  မိန္းျပစ္ဒဒသ္တ္မမတ္ ကာ္မရာမလၽမပ္ု  ကမမတ္ရမပူ္ညအျပစဒ္ဒ္ 
 ပုဒ္မ(၈၆)ုု

အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥျ ပ္မိန္း ံရျ ပ္မိန္းျပွလုပ္မမွမဟတုဘ္ ုာ  လ  ေသ ျပွလုပမ္မွာာာုကပမိန္းလ း္ရ တ ပ္အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥသ ူံရသပည္
သူ ံရသပည္ူတ ၀း ္

 ပုဒ္မ(၈၇)ုအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥ ံရေသ ျပွလပု္မမွ မပ္ူသဥမိန္းျ  မိန္းသပည္ူျပွလပု္မမွအတ ာ္ုအ မိန္းေပမိန္းာူ
အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥသသူပညထ္ပာ္ပ္ူျပစ္ဒဒ္ ထံာာု္ျ ပ္မိန္း 

 ပုဒ္မ(၈၈)ုုအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥသူျာံရ ယ္သပည္ူျပွလုပ္မမွ မပ္ူုာ  လ  
ာ  လ  ေသ အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥျ ပမ္ိန္း ံရသပည္ူျပွလုပ္မမွေျာ ပ္ူအာကာွမိန္းသာ္ေရ ာ္မမွအတ ာအ္ မိန္းေပမိန္းာပူညဥသ ူံရမပ္ည
ူပညဥသူ ံရမပည္ူတ ၀း ္

 ပုဒ္မ(၈၉)ုုျပစ္မမွာကပမိန္းလ း္ရ တ ပ္ုအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥသူာာယုတ္ာုပ္ရမာေးျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၉၀)ု

ေသဒဒသ္ာုူမဟတုတ္သာတ္ာၽ း္မိန္းဒဒ္သပ္ူေသ ျပွလပု္မမူာာအု မိန္းေပမိန္းာူပညဥေသ ္လပည္မိန္းထာုျပစ္မမွာာုမာကပမိန္းလ 
ာာုမာကပမိန္းလ း္လမကပ္ုအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥမမွအတ ာ္ု အျပစ္ဒဒ ္ကမမတ္ျ ပ္မိန္း 



 

 ပုဒ္မ(၉၁)ုု
ေထ ပဒ္ဒ္ထာာု္ေသ ျပစ္မမွာာုအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥေသ ္လပညမ္ိန္းုထာုျပစ္မမွာာုမာကပမိန္းလ း္လမကပ္ုအ မိန္းေပမိန္းာပူညဥမမွအတ 
ူပညဥမမွအတ ာ္အျပစ္ဒဒ ္

 အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥသသူပညသ္ာုူမဟတု္အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥျ ပ္မိန္း ံရသသူပည္ုထာုျပ
ထာုျပစ္မမွာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္းာာတု မိန္းျမစ္ရးတ္ ၀း၀္တးရ မိန္းရမာေသ ျပပ္ညသူု ၀းထ္မ္မိန္းျဖစ္လမကပ္ုထာုအ မိန္းေပမိန္း
ထာုအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥမမွအတ ာ္ ရံမပူ္ညအျပစ္ဒဒ ္

 ပုဒ္မ(၉၂)  ေသဒဒ္ျဖစ္ေစုတသာ္ေထ ပ္ဒဒ္ျဖစေ္စုထာာု္သ
ထာာု္သပ္ူေသ ျပစ္မမွာာာုကပမိန္းလ း္ရး္စဥစ္္ ကာာ္ာထုား္ ကး္ျ ပ္မိန္း 

 ပုဒ္မ(၉၃)  တ မိန္းျမစ္ရး္ုတ ၀း္၀တးရ မိန္းရမာေသ ျပပည္သ၀ူးထ္မ္မိန္းာျပစမ္မွာကပမိန္းလ း္ရး္စဥစ္္ ကာာ္ာထုား္ ကး္ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၉၄) ေထ ပ္ဒဒထ္ာာုသ္စ္ေသ ျပစမ္မွာာုာကပမိန္းလ း္ရး္စဥစ္္ ကာာ္ာုထား္ ကး္ျ ပ္မိန္း 

 

 

 

 

အ း္မိန္း(၆) 

ရ ဇ၀တမ္ာပ္မိန္းေသ ပူမိန္းေပ္းပမ္ိန္းျာံစပ္ညမမွ 

 ပုဒ္မ(၉၅)  ရ ဇ၀တ္မာပ္မိန္းေသ ပူမိန္းေပ္းပ္မိန္းျာံစပည္မမွ 
 ပုဒ္မ(၉၆)  ရ ဇ၀တ္မာပ္မိန္းေသ ပူမိန္းေပ္းပ္မိန္းျာံစပည္းမမွအတ ာ္ုအျပစဒ္ဒ္ 

 
 
အ း္မိန္း(၇) 
ော ္သူမိန္းေလမိန္းအစာုမိန္းရာာာုး္ူာကပာ္ကပမိန္းလ း္ေသ ျပစ္မမွ မက မိန္း 

 ပုဒ္မ(၉၇)  ော ္သူမိန္းေလမိန္းသစသ ေဖ ာ္ဖကာ္ပုးာ္း္ျ ပမ္ိန္း 
 ပုဒ္မ(၉၈)   ော ္သူမိန္းေလမိန္းသစသ ေဖ ာဖ္ကာပ္ုးာ္း္ျ ပမ္ိန္းအတ ာအ္ျပစဒဒ ္
 ပုဒ္မ(၉၉)  ော ္သူမိန္းေလမိန္းသစသ ေဖ ာ္ဖကာ္ပုးာ္း္မမွမက မိန္းာကပမိန္းလ း္သာူာအု မိန္းေပမိန္းာူပညဥျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၀၀)  ော ္သူမိန္းေလမိန္းသစသ ေဖ ာဖ္ကာပ္ုး္မမွ မပ္ူစပ္လက္မ္ိန္းးထား္ ကး္ျ ပမ္ိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၀၁) အစာမုိန္းရအျာပညပ္ညာွပကာေ္အ ပ္ျပွျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၀၂) ော ္သူမိန္းေလမိန္းံလုပ္ပးမ္ိန္းအဖ   ာာုျဖစ္ေစုအဖ   ၀

အဖ   ၀ပ္ံလုပပ္း္မိန္းအဖ   ာာုျဖစေ္စုအ ာုပ္အထာ္ျဖာွဖကာေ္စရး္ ာုမိန္းော ္ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၀၃)  အ ာုပ္အထာ္ျဖာွဖကာ္ေစရး္ ာမုိန္းော ္ျ ပ္မိန္းအတ ာ္အျပစ္ဒဒ ္
 ပုဒ္မ(၁၀၄)  လမကာွ၀မာ္ ကာာ္ာေုပ္းာ္ျာ မိန္းေစမမွ 



 

 ပုဒ္မ(၁၀၅)  လမကာွ၀မာ္ ကာ္ေပ္းာ္ျာ မိန္းေစမမွအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္ 
 ပုဒ္မ(၁၀၆)   အစာုမိန္းရလမကာွ ၀မာလ္ုပ္ပးမ္ိန္းာာာုး္ ာကပေ္သ ျပစ္မမွာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၀၇)   အစာုမိန္းရလမကာွ ၀မာလ္ုပ္ပးမ္ိန္းာာာုး္ ာကပေ္သ ျပစ္မမွမက မိန္းာကပမိန္းလ း္ရးအ္ မိန္းထတု္ျ ပမ္ိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၀၈)   လမကာွ၀မာလ္ုပ္ပး္မိန္းာာာုး္ ာကပ္ေသ ျပစ္မမွာာသုတပ္မိန္းေပမိန္းရး္ပကာာ္ ာ္မမွ 
 ပုဒ္မ(၁၀၉)  ော ္သူမိန္းေလမိန္း မပ္ူမဟ မာတ္ျဖစ္ေသ ုအ ရမတာု

အ ရမတာုာ ္ာုပ္ပတံစ္ ု ာုာုုစစ္မာ္ျပာွ ပာ္ာုပ္ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၁၀)  

ော ္သူမိန္းေလမိန္းအစာုမိန္းရ မပ္ူျပာမ္မိန္း ကမ္မိန္းလမကာ္ရမာေသ  ာုပ္ပံးယ္ပယတ္ ပ္မိန္းတာာု္ ာုာဖ္ကာ္ာဥမိန္းျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၁၁)   ပုဒ္မ(၁၀၉)(၁၁၀)တ ပ္ေဖ္ျပထ မိန္းသပည္ူအတာုပ္မိန္းရရမာေသ ပစသပည္မိန္းာာလုာ ္ံျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၁၂)    ာပ္ုပံေရမိန္းအာက္္မိန္းသ မိန္းာာုု သာုူမဟတု္ု စစသ္ံ

စစ္သံုူပး္မိန္းာာုျပပညသ္ူူ၀းထ္မ္မိန္းာမာမာအလာုေလမက ာ္ထ ာ္ေျပမိန္းေစျ ပမ္ိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၁၃)  ျပပည္သူူ၀းထ္မမ္ိန္းေပ္းူေလမက ူမမွေျာ ပ္ူု ာုပ္ပံေရမိန္းအ

 ာပ္ုပံေရမိန္းအာက္္မိန္းသ မိန္းသာုမူဟတုစ္စ္သံုံံပူး္မိန္းာာလု တေ္ျပမိန္းေစျ ပ္မိန္း 
 ပုုဒ္မ(၁၁၄) 

 ာပ္ုပံေရမိန္းအာက္္မိန္းသ မိန္းာာသုာုမူဟတုစ္စ္သံုပူး္မိန္းလ တေ္ျပမိန္းရ တ ပ္ာပူညဥျ ပ္မိန္း လာသ္ပူ္ ံျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၁၅) လာ္းာာ္ာုပတ္ပ္ဖ   မက မိန္းံသတပ္မိန္းာာုရးသ္သူာုူေပမိန္းျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၁၆)  

ော ္သူမိန္းေလမိန္းသစသ ေဖ္းာ္ဖကာ္ပုးာ္း္မကျာဥမိန္းာကပမိန္းလ း္သာူာာုူပညဥရ ေရ ာ္ေအ ပ္ျပွျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၁၇)  ော ္သူမိန္းေလမိန္းအစာုမိန္းရာာာုး္ူာကပ္ေသ ာာစသရပ္မက မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၁၈)  ော ္သူမိန္းေလမိန္းအစာုမိန္းရာာာုး္ူာကပ္မမွအတ ာအ္ျပစ္ဒဒ္ 

အ း္မိန္း(၈) 

ျပပည္သူူ၀း္ထမမ္ိန္းတာုူာကပမိန္းလ း္ေသ သာုူမဟတု္ျပပညသ္ူူ၀းထ္မ္မိန္းတာုူ မပ္ူသာာ္ာုပ္ေသ ျပစ္မကမက မိန္း 

 ပုဒ္မ(၁၁၉) ျပပညသ္ူူ၀းထ္မ္မိန္းာုရ 
ရ ထူမိန္း မပ္ူာာပု္ေသ ျပွလုပ္မကတစ္ ု အုတ ာ္ု ္ပေဒ မပ္ူပညဥေသ အ ေျာမိန္းေပ မမတပ္းမိန္းအျ  မိန္းတစံာုမိန္းလာေ္ာ ပ္ာာု
ာ္ော ပာ္ာယုူျ ပ္မိန္း 

 ပုဒ္မ(၁၂၀)   ျပပည္သူူ၀း္ထမမ္ိန္းာာတုရ မိန္းမ ူေသ သာုမူဟတု္ု္ပေ
္ပေဒ မပ္ူမပညဥေသ းပ္ညမိန္းျဖပ္ူေသ မိန္းော ပရ္းတ္ံစာုမိန္းလာ္ော ပယ္ူျ ပမ္ိန္း 

 ပုဒ္မ(၁၂၁)  ျပပည္သူူ၀းထ္မမ္ိန္းေပ္ရုမာမာံျသဇ ာာုအသံုမိန္းျပွသပည္ူအတ ာတ္ံစာုမိန္းယူျ ပမ္ိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၂၂)  ပုဒ္မ(၁၂၀)(၁၂၁) 

မက မိန္းတ ပ္ေဖ္ျပထ မိန္းသပည္ူျပစ္မကမက မိန္းာာာုကပမိန္းလ း္ရ ရျပပညသ္ူူ၀းထ္မ္မိန္းာအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၂၃)  ျပပည္သူူ၀းထ္မမ္ိန္းတ္ဥမိန္းာတ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သာူာုးစ္း ေစရး္ျာံရ ယး္္ပေဒာာုဖဥား္ျ ပမ္ိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၂၄)  ျပပည္သူူ၀းထ္မမ္ိန္းားစ္း ေစရး္ျာံရ ယး္ုမမမး္ေသ စ တမ္မိန္းအမမတအ္သ မိန္းာာုျပွျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၂၅)  ျပပည္သူူ၀းထ္မမ္ိန္းအေယ ပ္ော ပ္ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၂၆)  ျပပည္သူူ၀းထ္မမ္ိန္းအ မိန္းတံစာုမိန္းလာ္ော ပာ္ာုေပမိန္းျ ပ္မိန္း 



 

 

အ း္မိန္း(၉) 

ျပပည္သူူ၀း္ထမမ္ိန္းမက မိန္းံ္ပေဒအရ အ ဒ မက မိန္းာာုမထဥေလမိန္းစ မိန္းျပွျ ပ္မိန္း 

 ပုဒ္မ(၁၂၇)   သမၼစ သာုူမဟတု္အျ  မိန္းအမား္ူစ  ကအပ္သပည္ာာတုာမ္မိန္းေရမ ပ္ျ ပမ္ိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၂၈)ုသမၼစ သာုမူဟတု္အျ  မိန္းအမား္ူစ  ကသပည္ာာျုဖစ္ေစတ မိန္းာဥမိန္းျ ပမ္ိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၂၉)  ျပပည္သူူ၀းထ္မမ္ိန္းထတု္ာပ္ူေသ အမား္ူာာုုား္ူာကပး္မတာ္ေရ ာဘ္ ေးျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၃၀)  

ျပပည္သူူ၀း္ထမမ္ိန္းသာုူစ တမ္မိန္းအမမတ္အသ မိန္းတပ္ျပရး္္ပေဒ မပ္ူအပညဥတ ၀း္ရမာသူာမတပ္ျပဘ ာ ာ္ပကာ္ျ ပမ္ိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၃၁)  ျပပည္သူူ၀းထ္မမ္ိန္းသာုတူာုပ္ျာ မိန္းရး္ု သာုမူဟတု္ု သတပ္မိန္းေပမိန္းရး္ု္ပေဒအ

္ပေဒအရတ ၀း္ရမာသာူမတာုပ္ျာ မိန္းဘ သာုူမဟုတသ္တပ္မိန္းမေပမိန္းဘ ပကာာ္ ာ္ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၃၂) မမမးသ္တပ္မိန္းေပမိန္းျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၃၃) ာကမ္မိန္းသစသ ုသာုူမဟတု္ု 

 တာသစသ ျပွရး္ျပပညသ္ူ ၀း္ထမ္မိန္းားပ္ညမိန္းလမ္မိန္းတာကေစ ာု္ပ္မိန္းသပညာ္ာုျပပ္မိန္းပယ္ျ ပမ္ိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၃၄)  ေမမိန္းပာုပသ္ပည္ူျပပည္သူ ၀း္ထမ္မိန္းာေမမိန္းသပညာ္ာုု ေျဖာာုရး္ျပပမ္ိန္းပယ္ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၃၅) ထ ာာ္ာု ကာာ္ာုု လာ္မမတထ္ာုမိန္းရး္ျပပ္မိန္းပယ္ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၃၆) ာကမ္မိန္းသစသ ျဖစ္ေစ ု တာသစသ ျဖစ္ေစျပွျပဥမိန္းမမုမမမး္ထ ာာ္ာုျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၃၇)  တျ  မိန္းသတူစ္္ဥမိန္းတစ္ေယ ာ္းစး္ ေစျ ပ္မိန္းပ္းမုျပပညသ္ူ ၀း္ထမ္မိန္းအ မိန္းု္ပေဒအရ

္ပေဒအရအ ဒ ာာအုသံုမိန္းျပွေစရး္ျာံရ ယး္မမမးသ္တပ္မိန္းေပမိန္းျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၃၈) ျပပညသ္ူ ၀း္ထမ္မိန္းံ္ပေဒအရုအ ဒ ျဖစ္ပစသပည္မိန္းသာမမ္ိန္းယူျ ပ္မိန္းာာု ု ံျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၃၉) ျပပညသ္ူ ၀း္ထမ္မိန္းံု္ပေဒအရုအ ဒ ျဖပ္ူုပစသပ္ညမိန္းေရ ပမ္ိန္း ကျ ပမ္ိန္းာာုု ဟး္ တ မိန္းျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၄၀) ျပပညသ္ူ ၀း္ထမ္မိန္းုျပပည္သာူာုပ္ရ အလုပ္၀တးရ မိန္းော ပ္ရ ာ္သပညာ္ာုု တမပဟ္း္ တ မိန္းျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၄၁) ျပပညသ္ူူ၀း္ထမ္မိန္းာာာုူပညဥရး္ု္ပေဒအရတ ၀း္ရမာသာူာူပညဥရး္ပကာာ္ ာ္ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၄၂) ျပပညသ္ူ ၀း္ထမ္မိန္းားပ္ညမိန္းလမမ္ိန္းတာကုထတု္ျပးေ္ျာျပ ေသ အမား္ ာာုဖဥားျ္ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၄၃) ျပပညသ္ူ ၀း္ထမ္မိန္းာာုးစ္း ေစမပ္ညဟုျ ာမမ္ိန္းေ က ာ္ျ ပမ္ိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၄၄) ရ ထူမိန္းအေလမကာ္ု အလုပ္၀တးရ မိန္းော ပ္ရ ာ္ရ တ ပ္ျပစ္မမွျပစဒ္ဒထ္ာုာသ္ပ္ူေအ ပ္ု အာကပ္

အာကပ္ူေဖ ာ္ျပးမ္မွ 
 ပုဒ္မ(၁၄၅) 

ရ ထူမိန္းအေလမကာအ္လုပ၀္တးရ မိန္းော ပ္ရ ာ္ရ တ ပ္ျပစ္မကျပစ္ဒဒထ္ာုာသ္ပ္ူေအ ပအ္ာကပ္ူေဖ ာျ္ပး္မကအတ 
ပး္မကအတ ာ္အျပစ္ဒဒ ္

 ပုဒ္မ(၁၄၆) ျပပညသ္ူ ၀း္ထမ္မိန္းံေပ္းူေလက ူမကေျာ ပ္ူုအ ကွပမ္မထ ာ္ေျပမိန္းျ ပ္မိန္း 
 

အ း္မိန္း(၁၀) 



 

မမမး္သာ္ေသ ံမက မပ္ူ ေျဖ ပ္ူမတ္စ  တရ မိန္းစဥရပ္ေရမိန္းာာုား္ ာကပေ္သ ျပစ္မကမက မိန္း 

 ပုဒ္မ(၁၄၇) မမမးသ္ာ္ေသ ံျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၄၈) မမမးသ္ာ္ေသ ဖံး္တဥမိန္းျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၄၉) မမမးသ္ာ္ေသ ံျ ပ္မိန္း မပ္ူုမမမးသ္ာေ္သ ံဖးတ္ဥမိန္းျ ပ္မိန္းအတ ာ္ုအျပစဒ္ဒ္ 
 ပုဒ္မ(၁၅၀) ေသဒဒထ္ာုာေ္သ ျပစမ္ကျဖပ္ူထပ္ရမ မိန္းစဥရပ္ျ ပမ္ိန္း ံရေအ ပ္ျာံရ ယ္းုမမမးသ္ာ္

မမမး္သာ္ေသ ံျ ပ္မိန္းုသာု မဟတု္ုမမမး္သာ္ေသ ံဖး္တဥမိန္းျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၅၁) တစသ္ာ္ေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ(၇) မစ္မမအထာ္ေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစုစဥရပ္

စဥရပ္ျ ပ္မိန္း ံရေအ ပ္ျာရံ ယး္မမမး္သာေ္သ ံျ ပ္မိန္းသာု မဟတုမ္မမး္သာေ္သ ံဖး္တဥမိန္းျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၅၂) မမမးဟ္သုာေသ သာ္ေသ ံ ကာာ္ာုအသံုမိန္းျပွျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၅၃) မမမး္ေသ တ ၀း္သာ္ေသ လံာမ္မတာ္ာထုတု္ေပမိန္းျ ပ္မိန္းသာု မဟတု္ုလာ္မမတ္ေရမိန္းထာုမိန္းျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၅၄) မမမး္ေျာ ပမ္ိန္းသာေသ သာ္ေသ ံလာ္မမတာ္ာုုအမမးအ္ျဖစ္ျဖပ္ူအသံုမိန္းျပွျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၅၅) သာ္ေသ အံျဖစ္ျဖပ္ူု္ပေဒအရလာ္  ံာုပ္ေသ ေျာျပ  ကာ္တ ပ္ုမမမးေ္ဖ ္ျပျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၅၆) ာာု  ေူသ ေျာျပ  ကာသ္ပည္မမမး္ဟသုာလမကာ ္မပ္ူုအမမး္အျဖစ္အသံုမိန္းျပွျ ပမ္ိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၅၇) ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္သာူာုာ ာ ယ္ရးအ္လာု ပမ္းသာ္ေသ ာံာုေပက ာ္ေစျ ပ္မိန္းုသာု မ

သာု မဟုတ္ု မမမးသ္တပ္မိန္းေပမိန္းျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၅၈) ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ေျာပ္မိန္းသတပ္မိန္းမေပမိန္းုတမပ္ပကာာ္ ာ္ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၅၉) သာ္ေသအျဖစတ္ပ္မျပ ာုပ္ေအ ပ္ုစ တမ္မိန္းအမမတ္အသ မိန္းာာုဖကာာ္ဥမိန္းျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၆၀) ပစသပည္မိန္းာာုမသာမ္မိန္းယူ ာုပ္ရး္ုလာမလ္မပည္လမပည္ူျဖ မိန္းလာုေသ သေဘ ျဖပ္ူုဖယ္ရမ မိန္းျ ပ္မိန္းု၀မာသ္ာမမ္ိန္းျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၆၁) ျပစ္မကျဖစ္ဖမ္မိန္းာဥမိန္းျ ပ္မိန္း ထံာုာသ္ူုသာု မဟတု္ု ရံသထူ ာ္ေျပမိန္းျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၆၂) ဖမ္မိန္းာဥမိန္းရး္တ ၀း္ရမာေသ ျပပညသ္ူ ၀း္ထမ္မိန္းာမဖမ္မိန္းာဥမိန္းဘ တမပ္ပကာ္ာ ာ္ျ ပ္မိန္း 
 

အ း္မိန္း(၁၁) 

ျပပည္သူ ာကးမ္ိန္းမ ေရမိန္း  စဥမိန္းပ  မိန္းေရမိန္း  လံုျ ံွေရမိန္း  သာသ္ ေရမိန္း  သာာၡေစ ပ္ူစပ္ညမိန္းမက မပ္ူ 

ာာယု္ာကပ္ူတရ မိန္းရမာမကတာုူာာထုာ ာုာ္ေစေသ ျပစ္မကမက မိန္း 

 ပုဒ္မ(၁၆၃) 
ော ္သူမိန္းေလမိန္းအစာုမိန္းရာထတု္ေ၀သပည္ူုတာံာပ္ော ပမ္ိန္းမက မိန္း မပ္ူုော ္သူမိန္းေလမိန္းအတ ပ္မိန္းုသံုမိန္းစ    ပ္ူျပွသပည္ူုေပ စာခပ
 ပူ္ျပွသပည္ူုေပ စာခပဒ က္းမိန္းမက မိန္းာာုအတုျပွလပု္ျ ပ္မိန္း 

 ပုဒ္မ(၁၆၄) ေပ စာခပဒ က္းမိန္းုတာံာပ္ေ ္းပ္မိန္းအတုျပွရးာ္ရာယ ျဖစ္ေစ ု၀တးွပစသပည္မိန္းာာုျဖစ္ေစ ုလာ၀္ယထ္ မိန္းျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၆၅) ေပ စာခပ ုဒ က္းမိန္းုတာံာပ္ေ ္းပမ္ိန္းအတုျဖစ္ေျာ ပ္မိန္းသာလမကာ္ုအစစအ္မမးအ္ျဖစ္သံုမိန္းစ  ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၆၆) မမမး္ေသ အ ကားအ္တ ယာ္ာုုလာမလ္ပညလ္ာုေသ သေဘ ျဖပ္ူသံုမိန္းစ  ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၆၇) အမက မိန္းျပပညသ္ူေ မ ာယ္မာ္မက 
 ပုဒ္မ(၁၆၈) အမက မိန္းျပပညသ္ာူာုပ္ရ ေ မ ာ္ယမာ္မကအတ ာ္အျပစ္ဒဒ ္
 ပုဒ္မ(၁၆၉) ာူမိန္းစာေ္ရ  ္းာ ာ ယေ္ရမိန္းအတ ာ္ု းပည္မိန္း္ပေဒမက မိန္းဖဥား္ျ ပမ္ိန္း 



 

 ပုဒ္မ(၁၇၀) ေရ ပ္မိန္းရး္ျာံရ ယ္ေသ စ မိန္းေသ ာ္ဖ ယာ္ာုုအ းရ ယ္ျဖစေ္စေသ အရ  မပ္ူရ ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(္၁၇၁) ောမိန္းဘာ္၀ပ္၀တးွာာုုယတု္ပညံူေသ အရ  မပူ္ေရ ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၇၂) အမက မိန္းျပပညသ္ာူာုပ္ရ ုစာမ္ူစမ္မိန္းေရေလမ ပာ္း္စသပညတ္ာုာူာုပညစ္ပညမ္မိန္းေအ ပ္ျပွျ ပမ္ိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၇၃) မဥမိန္းသာုူမဟုတမ္ဥမိန္းေလ ပလ္ ယ္ေသ ပစသပည္မိန္းမက မိန္း မပ္ူစပ္လမ္ ္မိန္းးုေပ္းူေလက ူမက 
 ပုဒ္မ(္၁၇၄) အမက မိန္းျပပညသ္သူ  မိန္းရး္လမမ္ိန္းမက မိန္းတ ပ္ုေလ ပ္မိန္းာစ ျ ပ္မိန္းအတ ာအ္ျပစ္ဒဒ္ 
 ပုဒ္မ(၁၇၅) ေလ ပ္မိန္းာစ မိန္း၀ာပု္မိန္းအာမရ္ုေလ ပမ္ိန္းာစ မိန္းျ ပမ္ိန္းအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ ္
 ပုဒ္မ(၁၇၆) ေလ ပ္မိန္းာစ မိန္းအာမ္အျဖစ္ဖ ပ္ူျ ပ္မိန္းုအသံုမိန္းျပွျ ပ္မိန္းစသပည္တာု အတ ာ္အျပစဒ္ဒ္ 
 ပုဒ္မ(၁၇၇) မူမိန္းယစထ္ံုထာုပ္မိန္းေဘမိန္းျဖစ္ေစတတေ္သ ောမိန္း၀္းမိန္းစာုာ္ပကာွမိန္းျ ပ္မိန္းာာုတ မိန္းျမစ္ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၇၈) မူမိန္းယစထ္ံုထာုပ္မိန္းေဘမိန္းျဖစ္ေစတတေ္သ ောမိန္း၀္းမိန္းထတုလ္ုပ္ျပပာ္ပ္ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၇၉) မူမိန္းယစထ္ံုထာုပ္မိန္းုေဘမိန္းျဖစ္ေစတတ္ေသ ောမိန္း၀္းမိန္းာာလုာ္၀ယထ္ မိန္းရမာျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၈၀) မူမိန္းယစထ္ံုထာုပ္မိန္းေဘမိန္းျဖစ္ေစတတေ္သ ောမိန္း၀္းမိန္းာာုုသယယ္ူပာု ော ပ္ျ ပ္မိန္းာာတု မိန္းျမစ္ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၈၁) မူမိန္းယစထ္ံုထာုပ္မိန္းုေဘမိန္းျဖစ္ေစတတ္ေသ ောမိန္း၀္းမိန္းာာလု  ေျပ ပ္မိန္းျ ပ္မိန္း ုေရ ပမ္ိန္း ကျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၈၂) အရာ္ ကာလ္ုပ္ျ ပ္မိန္း ုအရာလ္ာ၀္ယထ္ မိန္းျ ပ္မိန္း ုေရ ပ္မိန္း ကျ ပ္မိန္းာာတု မိန္းျမစ္ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၈၃) တာရစ ၦး္ပညမပ္မိန္းပး္မိန္းမကာာတု မိန္းာဥမိန္းျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၈၄) အမကာွ မိန္းသ မိန္းရာမုိန္းရ ယ္္ောကမိန္းမကအာကပ္ူစ ရာတးေတ ္လမး္ေရမိန္းစသပည္တာု  မပ္ူား္ူာကပေ္သ ျပစ္မကမက မိန္း 

 

အ း္မိန္း(၁၂) 

ဘ သ သ သး ာာုပ္ရ ျပစမ္ကမက မိန္း 

 ပုဒ္မ(၁၈၅) သတူပ္းမိန္းာာမုိန္းာ ယသ္ပည္ူဘ သ ာာုေစ ္ာ မိန္းရး္အျာံျဖပ္ူုာာမုိန္း
ာာုမိန္းာ ယ္၀တ္ျပွေသ ေးရ ာာုဖကာာ္ဥျ ပ္မိန္းယတု္ပညံံူေစျ ပ္မိန္း 

 ပုဒ္မ(၁၈၆) လအူမက မိန္းာာမုိန္းာ ယသ္ပည္ူဘ သ ာာုု ယံုျာပညမ္ကာာုစာတ္း ာကပညမ္ိန္းေစရး္ု ေစ ္ာ မိန္းာကပမိန္းလ း္ျ ပမ္ိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၈၇) ဘ သ သ သး ေရမိန္းာာုပ္ရ ုအစပညမ္ိန္းေ၀မိန္းာာေု မ ာယ္မာ္ျ ပမ္ိန္း 

 

အ း္မိန္း(၁၃) 

လူ ာာုယာ္ာထုာ ာာု္ေစေသ ျပစ္မက 

 ပုဒ္မ(၁၈၈) ရ ဇ၀တ္ျပစဒ္ဒ္ထာာု္ေသ လေူသမက 
 ပုဒ္မ(၁၈၉) လူေသမကအတ ာ္အျပစ္ဒဒ ္
 ပုဒ္မ(၁၉၀) လသူတ္မက 
 ပုဒ္မ(၁၉၁) အျ  မိန္းသူတစ္္ ဥမိန္းာာုမမ မိန္းယ ပ္မိန္းးုေသေစေသ လသူတ္မကု  
 ပုဒ္မု(၁၉၂) လူသတ္မကအတ ာ္အျပစ္ဒဒ ္
 ပုဒ္မ(၁၉၃) အရမမ္ိန္းျပွလုပ္ျ ပမ္ိန္း ုေပ္းူေလက ူျ ပမ္ိန္းျဖပ္ူလာူာုသတ္ေစမက 



 

 ပုဒ္မ(၁၉၄) တ္ဥမိန္းတစ္ေယာေ္သ သူုမာမာာာယုာ္ာုမာမာသတ္ျ ပမ္ိန္းာာအု မိန္းေပမိန္းာူပညဥျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၉၅) လသူတ္မကာာုာကပမိန္းလ တ္ရးအ္ မိန္းထတု္ျ ပမ္ိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၉၆) ရ ဇ၀တ္ျပစဒ္ဒ္ထာာု္သပ္ူေသ လေူသမကာကပမိန္းလ း္ရးအ္ မိန္းထတု္ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၉၇) မာမာာာုယာ္ာုမာမာသတ္ရးအ္ မိန္းထုတျ္ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၁၉၈) လသူတ္္္းမိန္းျပ 
 ပုဒ္မ(၁၉၉) ာာယု္၀းပ္ကာေ္စျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၂၀၀) ာာယု္၀းပ္ကာေ္စရး္အျာံ မပ္ူျပွေသ ျပွလုပ္မကျဖပ္ူလာူာုေသေစျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၂၀၁) မာဘသာုူမဟတုအ္ုပထ္ား္မိန္းသာူအသာ(္၁၂)  မစ္ေအ ာာ္ေလမိန္းာာုစ း္ ျပစ္ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၂၀၂) း ာကပ္ေစမက 
 ပုဒ္မ(၂၀၃) မာမာအလာအုေလမက ာအ္တ ာ္း ာကပေ္စမကအျပစ္ဒဒ ္
 ပုဒ္မ(၂၀၄) အျပပ္မိန္းအထးး္ ာကပ္ေစမက 
 ပုဒ္မ(၂၀၅) အျပပ္မိန္းအထးး္ ာကပ္ေစမကအတ ာ္အျပစ္ဒဒ ္
 ပုဒ္မ(၂၀၆) ေဘမိန္းျဖစ္ေစတတ္ေသ လား္ာ္ျဖပ္ူး ာကပ္ေစမက 
 ပုဒ္မ(၂၀၇) ေဘမိန္းျဖစ္ေစတတ္ေသ လား္ာသ္ာုူမဟတုး္ပ္ညမိန္းျဖပ္ူအျပပ္မိန္းအထး္း ာကပ္ေစျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၂၀၈) ပစသပည္မိန္းာာုေ က ာလ္မး္ူေတ ပ္မိန္းယူရးသ္ာုူမဟတု္ု္ပေဒမ အူ္မၼေစ ာုပ္မိန္းမကျပွရး္း ာကပ္ေစမက 
 ပုဒ္မ(၂၀၉) 

ပစသပ္ညမိန္းာာုေ က ာလ္မး္ူေတ ပမ္ိန္းယူရးသ္ာုူမဟတု္္ပေဒမ အူ္မၼေစ ာုပ္မိန္းမကျပွရးအ္ျပပမ္ိန္းအထး္း ာကပ္ေစမက 
 ပုဒ္မ(၂၁၀) ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရး္ျာံရ ယး္အာာပ္စသပညမ္က မိန္း မပ္ူး ာကပ္ေစမက 
 ပုဒ္မ(၂၁၁) ျပပညသ္ူ၀းထ္မ္မိန္းအ မိန္းုတ ၀း္၀တးရ မိန္းုော ပရ္ ာ္ျ ပမ္ိန္းမမတ မိန္းရးမ္ာမာအလာအုေလမကာ္း ာကပ္ေစမက 
 ပုဒ္မ(၂၁၂) 

ျပပည္သူ၀း္ထမမ္ိန္းအ မိန္းတ ၀း၀္တးရ မိန္းော ပ္ရ ာ္ျ ပမ္ိန္းမမဟး္ူတ မိန္းရး္မာမာအလာအုေလမက ာ္အျပပ္မိန္းအထး္း ာကပ္ေစ
 ာကပ္ေစမက 

 ပုဒ္မ(၂၁၃) အျ  မိန္းသူံအသာ္ာာုု သာုူမဟတုလ္ံုျ ံွမကာာေုဘမိန္းျဖစ္ေစေသ ျပွလပု္မက 
 ပုဒ္မ(၂၁၄)  မတရ မိန္းတ မိန္းာဥမိန္းား္ူာ ာ္မက 
 ပုဒ္မ(္၂၁၅) မတရ မိန္း ကွပ္ေ မ ပ္ထ မိန္းမက 
 ပုဒ္မ(၂၁၆) အ ာုပ္အထာ္ျပွမက 
 ပုဒ္မ(၂၁၇) ရ ဇ၀တ္မာပ္မိန္းေသ အ ာုပ္အထာ္ျပွမက 
 ပုဒ္မ(၂၁၈) လာ္ေရ ာ္မက 
 ပုဒ္မ(၂၁၉) 

အျာဥမိန္းအာကယ္ေဒ္းသထ ာ္ေအ ပ္ျပွျ ပ္မိန္းေျာ ပ္ူသဟုတဘ္ အျ  မိန္းအေျာ ပ္မိန္းေျာ ပ္ူျပွေသ လာ္ေရ ာ္မကသုာူ
ေသ လာ္ေရ ာ္မကသုာူမဟတု္အ ာုပ္အထာ္ျပွမကအတ ာ္အျပစ္ဒဒ ္

 ပုဒ္မ(၂၂၀) အျာဥမိန္းအာကယ္ေဒ္းသထ ာ္ေအ ပ္ျပွမက ံရးုလာ္
လာ္ေရ ာ္မကာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္းသာု မဟုတအ္ ာုပ္အထာ္မကာာုျပွျ ပ္မိန္း 

 ပုဒ္မ(၂၂၁) မား္မိန္းမံာ ယာေျ  ဖကာာ္ဥမိန္းမက 
 ပုဒ္မ(၂၂၂) ော ္သူမိန္းေလမိန္းံအပသာုူလူ ာုမိန္းမက 
 ပုဒ္မ(၂၂၃) ္ပေဒ မပ္ူအပညဥအုပထ္ား္မိန္းသထူံမမလူ ာုမိန္းမက 



 

 ပုဒ္မ(၂၂၄) လူ ာမုိန္းမကအတ ာအ္ျပစ္ဒဒ္ 
 ပုဒ္မ(၂၂၅) လာူာုေသ မိန္းော ပ္ာ  ေ ္မက 
 ပုဒ္မ(၂၂၆) လာူာသုတရ္း္ ာုမိန္းယသူာုူမဟုတ္ေသ မိန္းော ပ္ာ  ေ ္မက 
 ပုဒ္မ(၂၂၇) အတပ္မိန္းအ္မမေပမိန္းစ မိန္းထာမ္မိန္းျမ မိန္းရးအ္တ ာမ္ား္မိန္းမာာု ာုမိန္းယူမကသာု မဟတု္ေသ မိန္းော ပာ္  ေ ္မက 
 ပုဒ္မ(၂၂၈)ုာ မပ  စ မိန္းအျဖပ္ူျဖစ္မား္မိန္းာေလမိန္းာာုရမ ေပမိန္းျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၂၂၉)ုအျပပ္မိန္းအထးး္ ာကပ္ေစျ ပ္မိန္းသာုူမဟတု္ာၽ း္ျပွျ ပ္မိန္းစသပညတ္ာုူာာု ံေစရးလ္ ူာုမိန္းယူမက 
 ပုဒ္မ(၂၃၀)ုတစ္္ ဥမိန္းတစ္ေယ ာ္ေသ သူာာာုၽ းအ္ျဖစ္၀ယယ္ူမက 
 ပုဒ္မ(၂၃၁)ုျပပည္ူတးာ္ ာာစသသသပည္မက မိန္းအလာုပမ္းေရ ပ္မိန္း၀ယ္မက 
 ပုဒ္မ(၁၃၂)ု္ပေဒ မပ္ူား္ူာကပ္ေသ အတပ္မိန္းအ္မၼ ာုပ္မိန္းေစမက 
 ပုဒ္မ(၁၃၃)ုမဒား္မိန္းမက 
 ပုဒ္မ(၂၃၄)ုုမဒား္မိန္းမကအတ ာအ္ျပစ္ဒဒ္ 
 ပုဒ္မ(၂၃၅)ုု္မၼတ  မပ္ူား္ူာကပ္ေသ ျပစ္မက 

 

အ း္မိန္း(၁၄) 

ပစသပ္ညမိန္းာာုထာ ာာု္ေစေသ ျပစမ္ကမက မိန္း 

 ပုဒ္မ(၂၃၆)  ာုမိန္းမက 
 ပုဒ္မ(၂၃၇)  ာုမိန္းမကအတ ာအ္ျပစ္ဒဒ ္
 ပုဒ္မ(၂၃၈) ေးအာမ္စသပညတ္ာုူအတ ပ္မိန္းတ ပ္ ာုမိန္းမက 
 ပုဒ္မ(၂၃၉)  ာုမိန္းမကာကပမိန္းလ း္ရးအ္လာုူပမ္းေသေစရးျ္ဖစ္ေစ ုး ာကပ္ေစရး္ျဖစေ္စ ုတ မိန္းာဥမိန္း

တ မိန္းာဥမိန္းရး္ျဖစ္ေစ ုျပပ္ာပ္ျပဥမိန္းမမာကပမိန္းလ း္ေသ  ာုမိန္းမက 
 ပုဒ္မ(၂၄၀) ေျ  ာလ္မး္ူေတ ပ္မိန္းယမူက 
 ပုဒ္မ(၂၄၁) ေျ  ာလ္မး္ူေတ ပ္မိန္းယရူး္ုသတူစ္္ဥမိန္းတစ္ေယ ာအ္ မိန္းုးစ္း ေစမပ္ညဟေုျာ ာ္ေအ ပ္ျပွျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၂၄၂) ေျ  ာလ္မး္ူေတ ပ္မိန္းယမူကာာာုကပမိန္းလ း္ရးတ္စ္္ဥမိန္းတစ္ေယ ာ္ေသ သအူ မိန္းေသေစမပ္ညုသာုူမဟု

သာုူမဟုတအ္ျပပ္မိန္းအထးး္ ာကပ္ေစမပ္ညဟုေျာ ာေ္အ ပ္ျပွျ ပမ္ိန္း 
 ပုဒ္မ(၂၄၃) ေဒသသာုူမဟုတ္ု တ

တသာ္ေထ ပ္ဒဒ္ ကမမတ ္ာပု္သပည္ူျပစ္မကမကာွမိန္းျဖပ္ူစ ပ္စ  မပညဟ္ုေျ  ာလ္မး္ူေတ ပမ္ိန္းယမူက 
 ပုဒ္မ(၂၄၄) 

ေျ  ာလ္မး္ူေတ ပ္မိန္းယူမကာာာုကပမိန္းလ း္ရးတ္္ဥမိန္းတေယ ာေ္သ သူအ မိန္းျပစမ္ကတစ ္ု မပ္ူစ ပ္စ  မပည္ဟေုျာ ာေ္အ 
ုေျာ ာ္ေအ ပ္ျပွျ ပ္မိန္း 

 ပုဒ္မ(၂၄၅)  ာုမိန္းမကမမု လယုာ္မကျဖစ္လ ျ ပ္မိန္း ုလယုာ္မက ုေျ  ာလ္မး္ူေတ ပ္မိန္းယူမကမမလယုာ္မကျဖစလ္ ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၂၄၆) လယုာ္မကအတ ာ္အျပစ္ဒဒ ္
 ပုဒ္မ(၂၄၇) လယုာ္မကာာုာကပမိန္းလ း္ရး္အ မိန္းထတု္ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၂၄၈) လယုာ္မကာာုာကပမိန္းလ း္ရ တ ပ္မာမာအလာအုေလမက ာ္း ာကပေ္စမက 



 

 ပုဒ္မ(၂၄၉) ္္းမိန္းျပမက 
 ပုဒ္မ(၂၅၀) ္္းမိန္းျပမကအတ ာအ္ျပစ္ဒဒ္ 
 ပုဒ္မ(၂၅၁) လသူတ္မကပ္းေသ ္္းမိန္းျပမကအတ ာအ္ျပစ္ဒဒ ္
 ပုဒ္မ(၂၅၂) ္္းမိန္းျပမကာာာုကပမိန္းလ း္ရး္ျပပာ္ပ္မက 
 ပုဒ္မ(၂၅၃) ္္းမိန္းျပ ာုဒ္ရပ္း၀ပသ္ူအတ ာအ္ျပစ္ဒဒ ္
 ပုဒ္မ(၂၅၄)  သူ ာုမိန္း ာုဒမ္ိန္းရပ္း၀ပ္သအူတ ာအ္ျပစဒ္ဒ ္

 
 
ရ ဇ၀တမ္ာပ္မိန္းေသ အလ  သံုမိန္းစ မိန္းမက 
 

 ပုဒ္မ(၂၅၅) ပစသပည္မိန္းာာုမရာမုိန္းမေျဖ ပ္ူေသ သေဘ  မပ္ူအလ  သံုမိန္းစ မိန္းမက 
 ပုဒ္မ(၂၅၆) ရ ဇ၀တ္မာပ္မိန္းေသ ယံုျာပည္အပ္ မံေရမိန္းေဖ ာ္ဖကာ္မက 
 ပုဒ္မ(၂၅၇) ရ ဇ၀တ္မာပ္မိန္းေသ ယံုျာပည္အပ္ မံေရမိန္းေဖ ာ္ဖကာ္မကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္ 
 ပုဒ္မ(၂၅၈) 

သယ္ော ပသ္ူစသပည္တာုူာုရ ဇ၀တ္မာပ္မိန္းေသ ယံုျာပည္အပ္ မံေရမိန္းေဖ ာ္ဖကာ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၂၅၉) 

စ ေရမိန္းာျဖစ္ေစုေစ ာပု္မိန္းျ ပမ္ိန္းာာုလုုပ္ော ပ္ေပမိန္းရသူာျဖစ္ေစယံုျာပညအ္ပ္ မံေရမိန္းေဖ ာ္ဖကာ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၂၆၀) ျပပညသ္ူူ၀း္ထမ္မိန္းာုးသ္ပညာ္ာုယစ္ မိန္းလမယစ္သပည္ူုသတူ

သတူ္ဥမိန္းာရ ဇ၀တ္မာပမ္ိန္းေသ ယံုျာပည္အပ ္မံေရမိန္းေဖ ာ္ဖကာ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္း 
 

 

 ာုမိန္းရ ပ္းပစသပည္မိန္းလာ ္ံမက 

 
 ပုဒ္မ(၂၆၁)  ာုမိန္းရ ပ္းပစသပည္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၂၆၂)  ာုမိန္းရ ပ္းပစသပည္မိန္းာာမုရာုမိန္းမေျဖ ပ္ူေသ သေဘ  မပ္ူလာ္ ံျ ပမ္ိန္း 
 ပုဒ္မ(၂၆၃)ု္္းမိန္းျပတာာု္မကာကပမိန္းလ း္ရ မမရရာမေသ ပစသပည္မိန္းာာမုရာုမိန္းမေျဖ ပ္ူေသ သေဘ  မပ္ူလာ္ ံျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၂၆၄)ု ာုမိန္းရ ပ္းပစသပည္မိန္းာာအုျမ တေစေရ ပ္မိန္း၀ယာ္ာာ္ံျ ပမ္ိန္း 
 ပုဒ္မ(၂၆၅)ု ာုမိန္းရ ပ္းပစသပည္မိန္း၀မာသ္ာမ္မိန္းရ တ ပ္ာူပညဥမက 

 

လာမလ္ပည္မက  အာာကွမိန္းဖကာာ္ဥမိန္းမက  ရ ဇ၀တ္မာပမ္ိန္းေသ ောက ္ မပ္မိန္းမက 

 ပုဒ္မ(၂၆၆) လာမလ္ပည္မက 
 ပုဒ(္၂၆၇) လာမလ္ပည္မကအတ ာ္အျပစ္ဒဒ ္



 

 ပုဒ္မ(၂၆၈) သတူစ္ပ္းမိန္းအေယ ပ္ော ပး္လာမလ္ပည္ျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၂၆၉)  အာကာွ မိန္းဖကာာ္ဥမိန္းမက 
 ပုဒ္မ(၂၇၀)  အာကာွ မိန္းဖကာာ္ဥမိန္းမကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ ္
 ပုဒ္မ(၂၇၁)  ရ ဇ၀တ္မာပမ္ိန္းေသ ောက ္းပ္မိန္းမက 
 ပုဒ္မ(၂၇၂) ရ ဇ၀တ္မာပ္မိန္းေသ ောက ္းပ္မိန္းမကအတ ာအ္ျပစ္ဒဒ ္
 ပုဒ္မ(၂၇၃) အာမ္ောက ္းပ္မိန္းမက 
 ပုဒ္မ(၂၇၄)  အာမ္ောက ္းပ္မိန္းမကာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္းအတ ာ္အျပစဒ္ဒ္ 
 ပုဒ္မ(၂၇၅) အာမ္ေဖ္းာ္ထ ပ္မိန္းမက 
 ပုဒ္မ(၂၇၆)  အာမ္ေဖ္းာထ္ ပ္မိန္းမကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ ္

 

 

အ း္မိန္း(၁၅) 

လာမလ္ပည္အတုျပွမက 

 ပုဒ္မ(၂၇၇)  လာမ္လပည္အတုျပွမက 
 ပုဒ္မ(၂၇၈)  လာမ္လပည္အတုျပွမကအတ ာ္အျပစ္ဒဒ ္

 

အ း္မိန္း(၁၆) 

ထာမ္မိန္းျမ မိန္းျ ပမ္ိန္းာာပု္ရ ျပစမ္ကမက မိန္း 

 ပုဒ္မ(၂၇၉)  
တရ မိန္း၀ပ္ထာမ္မိန္းျမ မိန္းေျာ ပ္မိန္းယံုျာပည္ေစရး္ု ေယ ာက္ မိန္းာလမပည္ူဖက မိန္းလာုေသ သေဘ ျဖပ္ူုေသ မိန္းော ပာ္မစပယ္မ
ူုေသ မိန္းော ပာ္မစပယ္မာ္ျ ပ္မိန္း 

 ပုဒ္မ(၂၈၀)  ေလသာုူမဟတုမ္ယ မိန္းရမာေးေစအတ ပ္မိန္းထပ္မထံာမ္မိန္းျမ မိန္းျ ပမ္ိန္း 
 ပုဒ္မ(၂၈၁)  

ေး ာထ္ပထ္ာမ္မိန္းျမ မိန္းမပည္ူသအူ မိန္းုအထာ္ာထာမ္ျမ မိန္းျ ပမ္ိန္းအေျာ ပ္မိန္းာာထုာမ္ ကး္သပည္ူအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္ 
 ပုဒ္မ(၂၈၂)  တရ မိန္း၀ပ္ထာမမ္ိန္းျမ မိန္းျ ပ္မိန္းအ မမ္ိန္းအး မိန္း ယံူမက 
 ပုဒ္မ(၂၈၃)  လပ္ ာုမိန္းမက မယ မိန္း ာုမိန္းမက 

 

အ း္မိန္း(၁၇) 

အသေရဖကာ္မက  ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရး္အ မိန္းထတု္မက  အ ကွပေ္ထ ပ္မမထ ာ္ေျပမိန္းမက 



 

 ပုဒ္မ(၂၈၄) အသေရဖကာမ္က 
 ပုဒ္မ(၂၈၅)  အသေရဖကာ္မကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ ္
 ပုဒ္မ(၂၈၆)  အ ကွပ္ေထ ပမ္မထ ာ္ေျပမိန္းျ ပ္မိန္း 
 ပုဒ္မ(၂၈၇)  ရ ဇ၀တ္ျပစ္ဒဒ္ထာာု္ေသ ျပစ္မကမက မိန္းာာာုကပမိန္းလ း္ရးအ္ မိန္းထတု္ျ ပမ္ိန္းအတ ာ္အျပစ္ဒဒ္ 

 

အ း္မိန္း(၁) 

ပဒုမ္။ု၁။ုုုုုုုုုု္ပေဒံအမပည ္မပ္ူအ ဒ တပညသ္ပည္ူေးူ 
    ။ဤ္ပေဒာာေုာ ္သူမိန္းေလမိန္းရ ဇ၀တ္္ ပေဒဟုေ ္တ ပ္ေစရ 
မပ္ည။ုဤ္ပေဒသပည္ုာရပသ္ဣရ ဇ္......... းုမစ္ ..........လ......ရာ္  
 ရစ္သဣရ ဇ္ု(၁၉၄၉) ုးမစ ္ုဇ းလ္(၁၄)ု
ရာ္ေး မမစတပ္းုော ္သူမိန္းေလတ၀မမ္မိန္းလံုမိန္းတ ပ္အ ဒ တပည္ေစရမပ္ည။ 
 
 

ပုဒ္မ-၂။ုုုုုုုုော ္သူမိန္းေလအတ ပ္မိန္းရာကပမိန္းလ း္ေသ ျပစမ္ကမက မိန္း 
အတ ာအ္ျပစဒ္ဒ ္

  ုုမပ္ညသူမာုာော ္သူမိန္းေလအတ ပ္မိန္းတ ပ္ုဤ္ပေဒပ္းျပေ္းး္မိန္း 
 ကာ္မက မိန္းာာ ု
  ုု၁။ုားးး္ ာကပးူ္ျပွလုပလ္မကပ္သာု မဟတု ္
  ုု၂။ုမျပွလုပဘ္ ပကာာ္ ာလ္မကပ ္
ထာသုူာာုဤ္ပေဒအတာုပ္မိန္းအျပစ္ဒဒထ္ာသ္ပ္ူေစရမပ္ည ုအျ  မိန္းးပ္ညမိန္းအ မိန္းျဖပ္ူုအျပစ္ဒ
အျပစ္ဒဒ္ထာာုသ္ပ္ူျ ပ္မိန္းမရမာေစရ။ 
 
ပဒုမ္-၃ ျပပညပ္တ ပာ္ကပမိန္းလ းေ္သ ျပစမ္ကမက မိန္းအတ ာ ္                       

ျပပညတ္ ပမ္ိန္းတ ပစ္စေ္ာမိန္းစဥရပျ္ ပမ္ိန္း 

   မပ္ညသမူာာ ုော ္သူမိန္းေလံ ျပပည္ပရာကပမိန္းလ း္ေသ  

ဤ္ပေဒပ္းျပစ္မကအတ ာ ္ော ္သူမိန္းေလအတ ပ္မိန္းတ ပ္စစ္ောမိန္းစဥရပ္ျ ပ္မိန္း 

 ံရလမကပ္ထာသုသူပည ္ော ္သေူလအတ ပ္မိန္းရာကပမိန္းလ း္သာ သူာု စစ္ောမိန္း 

စဥရပ္ျ ပ္မိန္း ံရမပ္ည။ 

 

ပဒုမ္-၄         ဤ္ပေဒးမပ္ူမသာာ္ာပုေ္သ အ ကာွ  ္ပေဒမက မိန္း 



 

 ။ဤ္ပေဒပ္းအ ကာတ္စ္ ု ေု ာ ပ္ူုာရ

ာရပ္ူအမကွာမိန္းသ မိန္းလ တေ္ျမ ာ္ေရမိန္းတပမ္ေတ ္ံု္ပေဒာာုေသ ္၄ပ္မိန္းုထာ ာာု္မကမရမာေစရ

မကမရမာေစရ။ 

 

အ းမ္ိန္း(၂) 
္ပေဒပ္းစာ မိန္းလံုမိန္းမက မိန္းံအးာအ္္ာပၸ္းယရ္မပမ္ိန္းလပမ္ိန္း ကာ ္

 

ပဒုမ္။ ၅။          ေယ ာက္ မိန္း  မားမ္ိန္းမ 

                         ေယ ာက္ မိန္းာာသုပည္မမ အသာ္အရ ယ္ျာဥမိန္းသပည္ျဖစ္ေစ  ပယသ္ပည္ျဖစ္ေစ 

လူေယ ာက္ မိန္းာာာုာလုာုသပည။္ မား္မိန္းမာာသုပည္မမ အသာအ္ရ ယ္ျာဥမိန္းသပည္ျဖစ္ေစ  

ပယသ္ပည္ျဖစ္ေစ  လူမားမ္ိန္းမာာာုာုလာသုပည္။ 

ပဒုမ္။   ၆။          တ္ဥမိန္းတေယ ာ ္  တ္ဥမိန္း 

                                                     “တ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သ”ူ   “သတူ္ဥမိန္း”       ာာုရ တ ပ္  

္ပေဒအရဖ  ူစပ္ညမိန္းသပည္ျဖစ္ေစ  မဖ  ူစပည္မိန္းသပည္ျဖစ္ေစ  ာမုၸဒဥ  အဖ  ူအစပည္မိန္း သာုူမဟတု ္လအူစလုပည္မိန္းပ္း၀ပသ္ပည္။ 

 

ပဒုမ္။   ၇။                အမက မိန္းျပပညသ္ ူ

                                 “အမက မိန္းျပပညသ္”ူ  ”ျပပည္သာူာသုပညတ္ ပ္အမက မိန္းျပပ္ညသတူာုူအးာ္မပ္ညသပည္ူအမကာွမိန္းအစ မိန္း  

မပ္ညသပည္ူလူမကာွမိန္းမာာုပ္း၀ပသ္ပည္။ 

 

ပဒုမ္။   ၈။            အစာမုိန္းရအရ ထမမ္ိန္းအမကထမမ္ိန္း 

                                “အစာုမိန္းရအရ ထမ္မိန္းအမကထမ္မိန္း”  ာာုသပညမ္မ   ာပ္ုပံေတ ္သမၼတံအ ဒ ေသ ္င 

ာာ္လာထ္မ္မိန္းရ ာ္ရသူ   း္ူထ မိန္း ံရသ ူ ေစ ာုပ္မိန္း ရံသအူရ ထမ္မိန္းအမကထမ္မိန္းအ မိန္းလံုမိန္းတာုူပ္း၀ပ္သပည။္ 

 

ပဒုမ္။   ၉။              အစာမုိန္းရ 

                                “အစာမုိန္းရ”  ာာသုပည္မမ  ော ္သူမိန္းေလမိန္းတ၀မမမ္ိန္းလံုမိန္းတ ပ္ မပ္ညသပည္ူအရပ္ရမာာ ု

္ပေဒအရအပု္ ကွပ္မကအ ဒ ရရမာေသ သတူစ္္ဥမိန္းာာုျဖစ္ေစ  အမက မိန္းာာုျဖစ္ေစာာလုာသုပည္။ 



 

 

ပဒုမ္။   ၁၀။             တရ မိန္းသျူာဥမိန္း 

                                   “တရ မိန္းသျူာဥမိန္း”  ာာသုပည္မမ  တရ မိန္းသူျာဥမိန္းအမပည္ သံာူာသု ာာုလာသုပည္မဟတု္ေပ  

တရ မိန္းမမကတ ပ္ျဖစ္ေစ  ရ ဇ၀တ္မကတ ပ္ျဖစေ္စ  

(၁) ာံုမိန္း းမ္ိန္းေရ ာေ္စမပည္ူစဥရပ ္ကာာ္ာေုသ ္င 

(၂) အယအူ လံမကပာ္ံုမိန္း းမ္ိန္းေရ ာေ္စမပည္ူစဥရပ ္ကာာ္ာေုသ ္င 

(၃)  အျ  မိန္းအ ဒ ပာပုတ္စ္္ ဥမိန္းာအတပညျ္ပွလမကပာ္ံုမိန္း းမ္ိန္းေရ ာေ္စမပည္ူစဥရပ ္ကာာ္ာေုသ ္လပညမ္ိန္းော ပမ္ိန္း   ကမမတရ္း ္

္ပေဒအရ အ ဒ ရမာသ ူသာုူမဟတု ္ထာာု သူာုူေသ အ ဒ ရေသ လစူတု ပပ္္း၀ပသ္ပည္ူသတူ္ဥမိန္း္ဥမိန္းာာလုပညမ္ိန္းာာလုာသုပည။္ 

 

ပဒုမ္။   ၁၁။          တရ မိန္းရံုမိန္း 

                             “တရ မိန္းရံုမိန္း”  တရ မိန္းရံုမိန္းာာသုပည္မမ တရ မိန္းစဥရပာ္ အ ္းတ ပ ္

(၁)  တ္ဥမိန္းတပညမ္ိန္းတရ မိန္းစဥရပရ္း္္ ပေဒအရ အ ဒ ရရမာေသ တရ မိန္းသျူာဥမိန္း 

သာုူမဟတု ္

(၂)   ံုဖ  းူတရ မိန္းစဥရပရ္း ္

္ပေဒအရအ ဒ ရရမာေသ တရ မိန္းသျူာဥမိန္းစာုာာုာလုာသုပည။္ 

         

 

ပဒုမ္။    ၁၂။           ျပပညသ္ူူ၀းထ္မမ္ိန္း 

                                   ျပပည္သူူ၀း္ထမမ္ိန္းာာသုပည္မမ ေအ ာ္ေဖ္ျပပ္းသူတမကာွမိန္းမကာွမိန္းာာာုာလုာုသပည။္ 

ပေမ - အစာုမိန္းရအမကထမ္မိန္း 

ဒုတာယ - ာရပ္ူအမကာွ မိန္းသ မိန္းလ တ္ေျမ ာ္ေရမိန္းတပ္မေတ ္ာာပု္ရ  ေရမိန္းရ ပုာပ္ မပ္ူအရ ရမာ 

တတာယ - တရ မိန္းသူျာဥမိန္း 

စတတု ၴ- ္ပေဒ မပ္ူသာာ္ာပု္သပည္ူအေျာ ပ္မိန္းာာုျဖစ္ေစ  ျဖစ္ပကာ္ပံုအ ကပ္မိန္းရ ာာုျဖစ္ေစရ ထမူိန္းအေလမက ာ-္ 

(၁) ေမမိန္းျမးမ္ိန္းစံုစမ္မိန္းရး ္

(၂) အစဥရပ္ ံရး ္

(၃) စ တမ္မိန္းအမမတအ္သ မိန္းာာုျပွရး္  မမး္ေျာ ပ္မိန္းလာ္မမတ္ေရမိန္းထာုမိန္းရး္  ထ မိန္းရမာရး ္

(၄) ပစသပည္မိန္းာာုရယထူာမ္မိန္းသာမ္မိန္းရး္  စဥမံ း္ူ   ရး္  

(၅) တရ မိန္းစဥရပ္မကာာုပရ္ အမား္ူာပ္ူစ မက မိန္းာာအုတပညျ္ပွရး္ 

(၆) ာကမမ္ိန္းသစသ တာုာရ္း္  

(၇) ဘ သ ျပး္ာာရုး္  



 

(၈) ရံုမိန္းေတ ္တ ပ္ျပာမ္၀ပ္ေစရေအ ပ ္ေစ ပ္ူေရမ ာရ္း္  

တ ၀း္၀တးရ မိန္းရမာေသ အရ ရမာတာုူအျပပထ္ာာုာု  ူေသ တ ၀း္၀တးရ မိန္းအရပ္ရပာ္ာုော ပ္ရ ာ္ရး္ု ရံုမိန္းေတ ္ံုအထမူိန္းသဥမိန္း

အထမူိန္းသဥမိန္းျ  မိန္းအ ဒ လ  အပျ္ ပ္မိန္း ံရသူ။ 

ပ သ္မ - တရ မိန္းရံုမိန္းာာုျဖစ္ေစ  ျပပည္သူူ၀း္ထမ္မိန္းာာုျဖစ္ေစာူပညဥေသ  

          (၁)  ကပရဥလူျာဥမိန္း 

          (၂) ောကမိန္းရ  ော ္မတဥလူျာဥမိန္း  

ာေမ - တရ မိန္းရံုမိန္းံသာုူမဟတု ္အ ဒ ပာုပအ္ဖ  ူံအ ဒ လ  အပ္ျ ပ္မိန္း ံရေသ   ံုလူျာဥမိန္း                

သာုူမဟုတအ္ျ  မိန္းလူျာဥမိန္း  

သတးမ - သတူ္ဥမိန္းတစ္ေယ ာာ္ာ ု ကွပ္ေ မ ပ္  ပ္ူ အ ဒ ရရမာသူ  

အေမ - ရ ထူမိန္းအေလက ာ-္ 

(၁) အစာုမိန္းရအတ ာ္ပစသပည္မိန္းာာရုယူရး ္ုလာ္ ံရး္ ုထ မိန္းရမာရး္ ုသံုမိန္းစ  ရး္တ ၀း္ု၀တးရ မိန္းရမာေသ အရ ရမာ  

(၂)ုအစာုမိန္းရအတ ာ္ပစသပည္မိန္းာာ ု

(ာ) စစ္ောမိန္း း္ူမမး္မိန္းရး ္
( ) တးဘ္ာုမိန္းျဖတရ္း ္
( ) အ  းစ္ပ္ညမိန္းျာပ္ရး ္
(ဃ) စ  ကွပ္ျပွလုပရ္း္ တ ၀း္၀တးရ မိန္းရမာေသ အရ ရမာ။ 
 

(၃) အ  းေ္တ ္ မပ္ူပတ္သာသ္ပည္ူ အမား္ူာပ္ူစ မက မိန္းာာအုတပညျ္ပွရးတ္ ၀း္၀တးရ မိန္းရမာေသ အရ ရမမာ  

(၄) အစာုမိန္းရေပ ေျာမိန္းအ  ပ္ူအေရမိန္းာာပု္ရ အမကာာစသာာု ေမမိန္းျမး္မိန္းစံုေထ ာ္ရး္  အစဥရပ္ ံရး္တ ၀း၀္တးရ မိန္းရမာေသ အရ ရမာ  

(၅) အစာုမိန္းရေပ ေျာမိန္းအ  ပ္ူအေရမိန္းာာပု္ရ  စ တမ္မိန္းအမမတအ္သ မိန္းာာုျပွရး ္ မမး္ေျာ ပ္မိန္းလာ္မမတေ္ရမိန္းထာုမိန္းရး္  

ထ မိန္းရမာရး္တ ၀း္၀တးရ မိန္းရမာေသ အရ ရမာ  

(၆) အစာုမိန္းရေပ ေျာမိန္းအ  ပ္ူအေရမိန္းာာပု္ရ  အာကာွမိန္းစဥမိန္းပ  မိန္းာာ ုေစ ပ္ူေရမ ာ္ရးအ္တ ာ ္

ျပေ း္မိန္းထ မိန္းသပည္ူ္ပေဒာာုမာကပမိန္းလ း္ေအ ပ ္တ မိန္းာဥမိန္းရးတ္ ၀း္ရမာေသ အရ ရမာ  

(၇)  ာုပ္ပာံ း္ူထ မိန္းးအမကထမ္မိန္းရ ာေ္သ  လစ ယူေသ အရ ရမာ  



 

(၈) ျပပညသ္ူအမက မိန္း မပ္ူာာုပ္ေသ ာာစသာာ ုော ပ္ရ ာ္ရးအ္တ ာ ္အ ေျာမိန္းေပ   ော ္မရမပ္ယူေသ အရ ရမာ  

အစာုမိန္းရအဖ  ူ၀ပ္၀း္ျာဥမိန္း  

း၀မ - (၁) ောကမိန္းရ    ျမာွူ   ရာုပ္တ ု တု ပ္ အမက မိန္း မပ္ူာာုပေ္သ  

ေလ ာဥေရမိန္းာာစသအတ ာ္ရ ထူမိန္းအေလကာ္ပစသပည္မိန္းာာုရယရူး္  လာ္ ံရး္  ထ မိန္းရမာရး္  သံုမိန္းစ  ရး္  စစ္ောမိန္း း္ူမမး္မိန္းရး ္ 

တး္ဖာုမိန္းျဖတရ္းတ္ ၀း္၀တးရ မိန္းရမာေသ အရ ရမာ။ 

       (၂) ောကမိန္းရ    ျမာွူ   ရာုပတ္စ္ ု တု ပ္ ေးထာုပသ္ူတာုူံပာုပ္ာာုပ္  ပ္ူမက မိန္းာာုေသ က စ  သာသ ေအ ပ ္

စ တမမ္ိန္းအမမတအ္သ မိန္းျပွမမးာ္း္ေျာ ပမ္ိန္း လာမ္မတေ္ရမိန္းထာုမိန္းရး ္ ထ မိန္းရမာရး ္တ ၀း၀္တးရ မိန္းရမာေသ အရ ရမာ  

 

ပဒုမ္။     ၁၃။        ေရ ေျပ ပမ္ိန္း ာပုသ္ပည္ူပစသပညမ္ိန္းမက မိန္း 

                                   ေရ ေျပ ပ္မိန္း ာပ္ုသပူ္ညပစသပ္ညမိန္းမက မိန္းတ ပ္ 

                                  (၁) ေျမျာဥမိန္း 

                                  (၂) ေျမရစ  ာပေ္သ အရ  

                                   (၃) ေျမရစ  ာပေ္သ အရ တ ပ္အျမ တ ယထ္ မိန္းေသ ပစသပည္မိန္းတာုူမပ္း၀ပ္ေပ  

ာကးအ္ော ပအ္ထပည္ရမာေသ ပစသပ္ညမိန္းအမကွာမိန္းမကာွမိန္းပ္း၀ပသ္ပည္။ 

ပုဒ္မ။     ၁၄။       မတရ မိန္းရယူျ ပမ္ိန္း  မတရ မိန္းာံုမိန္းရမံုမိန္းျ ပ္မိန္း 

                                မတရ မိန္းရယူျ ပ္မိန္း ာာသုပည္မမ  ရယသူူသပည ္

(၁) ္ပေဒအရပာုပာ္ာုပ ္ ပ္ူမရမာေသ ပစသပည္မိန္းာာ ု

(၂) မတရ မိန္းရယူျ ပမ္ိန္းာာေု ္သပည ္

                         မတရ မိန္းာံုမိန္းရမံွမိန္းျ ပ္မိန္း ာာုသပညမ္မ ာံုမိန္းရမံုမိန္းသသူပည ္

(၁) ္ပေဒအရပာုပာ္ာုပ ္ ပ္ူရမာေသ ပစသပည္မိန္းာာ ု

(၂) မတရ မိန္းေသ းပ္ညမိန္းျဖပ္ူာံုမိန္းရမံုမိန္းျ ပ္မိန္းာာာုာလုာုသပည။္ 

 

ပဒုမ္။     ၁၅။          မရာမုိန္းမေျဖ ပ္ူျ ပမ္ိန္း 



 

                           မပ္ညသူမာာုတ္ဥမိန္းတေယ ာ္အ မိန္း 

(၁) မတရ မိန္းရယူေစရး္အျာ ံမပ္ူျဖစ္ေစ 

(၂) မတရ မိန္းာံုမိန္းရမံွမိန္းေစရးအ္ျာံ မပ္ူျဖစ္ေစျပွလကပ္ထာသုသူပည္မရာုမိန္းမေျဖ ပ္ူူျပွသပည္မပညသ္ပည္။ 

 

ပဒုမ္။    ၁၆။             လာမလ္ပညလ္မပည္ူျဖ မိန္းျ ပမ္ိန္း 

                                 မပ္ညသူမာာလုာမလ္ပည္လမပည္ူျဖ မိန္းလာုေသ အျာံျဖပ္ူ ျပွလုပလ္မကပ္ 

ထာသုူသပညလ္ာမလ္ပညလ္မပည္ူျဖ မိန္းျ ပ္မိန္းျပွသပည္မပညသ္ပည္။ ထာအုျာမံကာွမိန္းမရမာလမကပ ္

လာမလ္ပညလ္မပည္ူျဖ မိန္းျ ပ္မိန္းျပွသပည္မမပ္ည 

 

ပဒုမ္။    ၁၇။       ယံုျာပညရ္းအ္ေျာ ပမ္ိန္း  

                             ယံုျာပည္ရးလ္ံုေလ ာ္ေသ အ ကာအ္လာ္ရမာသပည္ူအ ္းမမ 

ယံုျာပည္ရးအ္ေျာ ပ္မိန္းရမာသပည္ဟုေ ္သပည္။ 

 

 

 

ပဒုမ္။      ၁၈။        မယ မိန္းသာုူမဟတုစ္ ေရမိန္းသာုူမဟတုအ္ေစ ံံ လာရ္မာပစသပညမ္ိန္း 

                                 ပစသပ္ညမိန္းတစ္ ုသပည ္လူတ္ဥမိန္းံမယ မိန္းသာုူမဟတု ္စ ေရမိန္း 

သာုူမဟုတအ္ေစ ံံလာတ္ ပ္ထာသုူပာုပ္ပစသပည္မိန္းအျဖစ္ရမာလမကပ္ထာသုူံလာရ္မာပစသပည္မိန္းျဖစသ္ပည္။ 

 

ပဒုမ္။      ၁၉။         အတျုပွျ ပမ္ိန္း 

                                 လတူစ္္ဥမိန္းတစ္ေယ ာသ္ပညအ္ရ ၀တတွတ ုံပံုသု းာ္ာာုပ္တူရာုမိန္းမမ မိန္းျပွလုပး္ 

(၁)ုလမပည္ူျဖ မိန္းရး္ျာံရ ယလ္မကပ္ 



 

(၂)ုလမပည္ူျဖ မိန္းျ ပမ္ိန္းျဖစ္ ာပု္သပည္ာာသုာလမကပ္ုထာသုူသပည္အတုျပွသပည္မပညသ္ပည္။ 

ရမပ္မိန္းလပ္မိန္း ကာ-္ု(၁)ုအတုျပွျ ပ္မိန္းသပည္ပံုသု းထ္ပတ္-ူတူရး္မလာု။ 

ရမပ္မိန္းလပ္မိန္း ကာ-္ု(၂)ုမမ မိန္းေလ ာ္ေအ ပာ္ပတ္ူေးလမကပ္ု လမပညူ္ျဖ မိန္းရးအ္ျာမံရမာုသာုူမ

သာုူမဟုတ္ု

လမပည္ူျဖ မိန္းျ ပ္မိန္းျဖစ္ုတး္ရ သပည္ာာုမသာဟုျပပ္မိန္းာာုပ္းာုလံုေလ ာ္ေသ သာေ္သထပရ္မ မိန္းေအ ပ္တပ္ျပရမပ္ည။ 

 

ပုဒ္မ။ုုုု၂၀။ုုုုုုုုုုုစ တမမ္ိန္းအမမတ္အသ မိန္း 

ုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုစ တမ္မိန္းအမမတ္အသ မိန္းာာသုပညမ္မ 

ု(၁)ုအေျာ ပ္မိန္းအရ တစ္  ုုံုသာ္ေသ အံျဖစ္ုျဖပ္ူသံုမိန္းစ  ရး္ျာရံ ယေ္သ ုသာု မဟတု္ုသံုမိန္းစ   ာုပ္ေသ ။ 

(၂)ုအာၡရ ျဖပ္ူျဖစ္ေစ ု ဒး္မိန္းျဖပ္ူျဖစ္ေစ ုအမမတအ္သ မိန္းျဖပ္ူျဖစ္ေစ ုထာုးပ္ညမိန္းအးာ္ုတးပ္ညမိန္းထာ္ပုာေသ းပ္ည

တးပ္ညမိန္းထာ္ပုာေသ းပ္ညမိန္းမက မိန္းျဖပ္ူျဖစ္ေစ။ 

(၃)ုမပည္သပည္ူအရ ေပ္တ ပ္မာာုုေရမိန္းသ မိန္းထ မိန္းေသ ုသာုူမဟတု္ုေဖ္ျပ

ေဖ္ျပထ မိန္းေသ အေျာ ပ္မိန္းအရ ာာုာာလုာသုပည္။ 

 

ပုဒ္မ။ုုုုု၂၁။ုုုုုုုုုုေသတမ္မိန္းစ  

ေသတမ္မိန္းစ ာာသုပည္မမ ုေရမိန္းသ မိန္းသူေသျပဥမိန္းေး ာ္ုပစသပည္

ပစသပ္ညမိန္းမက မိန္းာာစုဥမံ း္ူ   ရး္ပည းျ္ာ မိန္းထ မိန္း  ူေသ စ တမ္မိန္းအမမတအ္သ မိန္းျဖစသ္ပည္။ 

 

ပုဒ္မ။ုုုုု၂၂။ုုုုုုုုျပွလပု္မက ပကာာ္ ာ္မက 

ျပွလုပမ္ကာာသုပည္မမ ုတျာာမတ္ပည္မိန္းသာုူမဟတု္ာာာ္ ျပွလုပ္ျ ပမ္ိန္းု မစမ္ကာွမိန္းလံုမိန္းပ္း၀ပသ္ပည္။ 

ပကာာ္ ာ္မကာာုသပညမ္မ ု

တျာာမတ္ပည္မိန္းပကာာ္ ာ္ျ ပ္မိန္းသာုူမဟုတ္ု ာာာ္ ာာာ္ ပကာာ္ ာ္ျ ပမ္ိန္း မစ္မကာွမိန္းစလံုမိန္းပ္း၀ပ္သပည။္ 

ပုဒ္မ။ုုု၂၃။ုုုုုုအျာတံတူစ္ ုာာထုပ္ေျမ ာေ္စျ ပမ္ိန္းပမ္းတ္ဥမိန္းထာ္ပာုေသ သူမက မိန္းာျပွျ ပ္မိန္း 



 

တ္ဥမိန္းထာ္ပာုေသ သူမက မိန္းသပည္ုအျာတံူတစ္ ာုာုျဖစ္ေျမ ာ္ေအ ပ္ရပည္ရ ယး္ျပစမ္ကေျမ ာ္ေသ ျပွလပု္မကတစ္ ု

ုပ္မကတစ္ ာုာုျပွလပု္  လူမကပ္ုထာုျပွလုပမ္ကာာလုတူ္ဥမိန္းတပည္မိန္းာလုပသ္ာ သူာုူုအသဥမိန္းသဥမိန္းရတ ၀း္ရမာသပည။္ 

ပုဒ္မ။ုုုု၂၄။ုုုုုုုျပွလုပ္မကတစာမ္ူတေဒသအ မိန္းျဖပ္ူင ုပကာာ္ ာ္မကတစာမ္ူတေဒသအ မိန္းျဖပ္ူင ုအာကာွမိန္းသ

အာကာွမိန္းသာ္ေရ ာ္ေစျ ပ္မိန္း။ 

(၁) ျပွလုပ္မကျဖစေ္စ ပကာာ္ ာ္မကျဖစေ္စ 

(ာ) အာကာွမိန္းသာ္ေရ ာ္ေစျ ပ္မိန္းသပည္သာုူမဟတု ္

( ) အာကာွမိန္းသာ္ေရ ာ္ေစရး္အ မိန္းထတု္ျ ပမ္ိန္းသပည္ျပစ္မကေျမ ာ္ေစလမကပ္- 

(၂) ျပွလုပ္မကတစာမ္ူတေဒသ မပ္ူ 

ပကာာ္ ာ္မကတစာမ္ူမေဒသတာုူေပ္းပ္မိန္းျ ပ္မိန္းျဖပ္ူအာကာွမိန္းသာ္ေရ ာ္ေစျ ပ္မိန္းသပညထ္ာုျပစ္မကပပ္ေျမ ာ္သပညဟ္ုမမတယ္ူ

္သပညဟ္ုမမတ္ယေူစရမပ္ည။ 

္ပမ - ေစ ၀္းမိန္းသပည္ေစ သူမိန္းအ မိန္းရာာု္ မာသ္ပည္  ထာအုျပပ္အစ ောၽ မိန္းရးလ္ပည္မိန္းပကာာ္ ာ္သပည။္ 

ထာုူေျာ ပ္မိန္းေစ သူမိန္းေသသပည ္ေစ ၀္းမိန္းသပည ္ေစ သူမိန္းအ မိန္းလသူတ္မကာကပမိန္းလ း္သပည္။ 

 

ပုဒ္မ။   ၂၅။     

ျပစ္မကအမက မိန္းေပ္းပ္မိန္းမမျပစ္မကေျမ ာသ္ပည္တ ပ္ထာုျပွလုပ္မကမက မိန္းအးာ္တ ုာာုျပွျ ပမ္ိန္းျဖပ္ူပူမိန္းေပ္းပ္မိန္းော ပ္ရ ာ္ျ ပ္မိန္း 

ျပွလုပမ္ကအမက မိန္းာာုေပ္းပ္မိန္းမမ ျပစ္မကေျမ ာ္သပည္ူာာစသတ ပ္ မပ္ညသူမာာထုာုျပွလုပ္မကအမက မိန္းအးာ္တ ု ုာာု 

(၁) တစ္္ဥမိန္းတပည္မိန္းာာုေသ ္လပည္မိန္း 

(၂) အျ  မိန္းသရူတ  ဖာ္းေသ ္င 

(၃) ျပွလုပ္ျ ပမ္ိန္းျဖပ္ူတမပ္ပမူိန္းေပ္းပ္မိန္းော ပ္ရ ာလ္မကပထ္ာသုသူပည ္ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရး္ေရ ာသ္ပည ္

 

ပုဒ္မ။     ၂၆။       

ရ ဇ၀တမ္ကေျမ ာ္ေသ ျပွလပု္မကတစ္ တု ပ္ပ္း၀ပသ္ာ္ာာပုသ္တူာုူသပည္သဥမိန္းျ  မိန္းစဥျဖစသ္ပည္ူျပစ္မကမက မိန္းာာာုကပမိန္းလ း္ရ 

လ း္ရ ေရ ာ္ ာုပ္ျ ပမ္ိန္း 



 

                တ္ဥမိန္းထာပ္ာုေသ သူမက မိန္းသပည ္ရ ဇ၀တ္မကေျမ ာေ္သ ျပွလုပ္မကတစ္ ာုာာုကပမိန္းလ း္ရ ရ 

ပ္း၀ပသ္ာာ္ာုပ္  ူလမကပ္ထာသုာုူပ္း၀ပ္သာာ္ာုပ္ျ ပမ္ိန္းျဖပ္ူ သဥမိန္းျ  မိန္းျပစ္မကမက မိန္းာာုာကပမိန္းလ း္ရး္ေရ ာ္ ာုပသ္ပည္။ 

္ပမ - ေစ ေ၀္သပည ္ေစ ၀္းမိန္းအ မိန္းအလ း္ေဒ္းသထ ာ္ေအ ပ္ျပွသျဖပ္ူ ေစ ၀္းမိန္းသပည ္ေစ ေ၀္ာာသုတသ္ပည္။ 

ေစ သမူိန္းာ ထာုသာုူေဒ္းသျဖစ္ေအ ပ္ျပွလုပ္ျ ပ္မိန္းမ ရံဘ လမကာ္ ေစ ေ၀္အေပ္မုး္မိန္းထ မိန္းး ေစ ၀္းမိန္းာ 

ေစ ေ၀္ာာသုတရ္ တ ပ ္ေသေစရး္အျာံျဖပ္ူာူပညဥသပည။္ ေစ ၀္းမိန္းမမ လသူတ္မကာကပမိန္းလ းသ္ပည္။ 

ေစ သမူိန္းသပညရ္ ဇ၀တ္ျပစဒဒ္ထာာု္ေသ လေူသမကာကပမိန္းလ း္ရ ေရ ာ္သပည။္ 

 

ပုဒ္မ။     ၂၇။       မာမာအလာအုေလက ာ္ျပွမက 

တ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူသပည ္

(၁) အာကာွမိန္းသာ္ေရ ာ္ေစရး္ျာံရ ယး္ျပွလုပလ္မကပသ္ာုူမဟတု္ 

(၂) ထာသုာုူျပွလုပ္စ္္အာကာွမိန္းသာ္ေရ ာ္မပ္ညာာ ုသာလမကာ္ မပ္ူျဖစ္ေစ  

အာကာွမိန္းသာ္ေရ ာတ္း္ရ သပညာ္ာုယံုျာပညရ္ အေျာ ပ္မိန္းရမာလကာ ္မပ္ူျဖစ္ေစျပွလုပလ္မကပ္ 

ထာသုူသပညမ္ာမာအလာအုေလက ာ္ျပွသပည္မပညသ္ပည္။ 

္ပမ - ေမ ပ္ျဖပသပ္ညလယုာရ္ ရ လ ယာ္ူေစရး္  ျမာွူတစ္ျမာွူမမ အာမတ္အာမာ္ာုမဥမိန္းရမာွမိန္းရး္လတူ္ဥမိန္းေသာံုမိန္းသပည္။ 

ေမ ပ္ျဖပသပ္ညမပ္ညသူူာာမုမေသေစလာစုာတမ္ရမာဘ ထာသုာုမူာမာအေျာ ပ္မိန္းေသရသပ္ညာာ၀ုမ္မိန္းးပ္ညမိန္းမကျဖစ္ေသ ္လပ္ညမိန္း 

ျပွလုပစ္္ာ္ 

ထာသုာုူေသတးရ္ သပည္ာာသုာလမကပ္ေမ ပ္ျဖပသပညလ္ူေသေစျ ပ္မိန္းာာုမာမာအလာအုေလက ာျ္ပွသပညမ္ပ္ညသပည္။ 

 

ပုဒ္မ။    ၂၈။       ျပစ္မက 

                       ျပစ္မက ာာသုပည္မမ  ျပစ္ဒဒ္စဥရပထ္ာာုေ္သ အမကအ ပ္မိန္းာာာုာုလာသုပည္။ 

 

ပုဒ္မ။     ၂၉။        အထမူိန္း္ပေဒ 

 အထမူိန္း္ပေဒ ာာုသပည္မမ  

 ာပ္ုပံတ ပ္မိန္းရမာေဒသတစ္ ု မပူ္သ သာာ္ာပ္ုေသ ္ပေဒာာာုာလုာသုပ္ည။ 



 

ပုဒ္မ။    ၃၀။        ေဒသ းရ္ပေဒ 

 ေဒသ းရ္ပေဒာာသုပည္မမ  ာုပ္ပံတ ပ္မိန္းရမာေဒသတ ု မပ္ူသ သာ္ာာုပေ္သ ္ပေဒာာု

သ ္ပေဒာာုာာလုာသုပည္။ 

ပုဒ္မ။     ၃၁။     ္ပေဒ  မပူ္မပညဥေသ  ္ပေဒအရျပွရးတ္ ၀း္ရမာျ ပ္မိန္း 

                            ္ပေဒ မပူ္မပညဥေသ ာာသုပည္ူစာ မိန္းသပည္ျပစ္မက မပူ္ျဖစ္ေစ  

္ပေဒအရတ မိန္းျမစ္ျ ပ္မိန္း ရံေသ အရ  မပ္ူျဖစ္ေစ  

တရ မိန္းမေျာ ပ္မိန္းစ  ာာု ာုပ္သပည္ူအေျာ ပ္မိန္းအရ  မပ္ူျဖစ္ေစာာုပသ္ပည္။ 

္ပေဒအရျပွရး္တ ၀း္ရမာျ ပမ္ိန္း ာုာသပည္ူစာ မိန္းသပည ္

မျပွဘ ပကာ္ာ ာလ္မကပ္္ပေဒ မပ္ူမပညဥျဖစ္ေးမပူ္ညအရ ဟသူမမကာာာုာုလာသုပည္။ 

ပုဒ္မ။   ၃၂။      းစ္း ေစျ ပ္မိန္း 

 းစ္း ေစျ ပ္မိန္း ာာသုပည္မမ  ာာယု္ာာုျဖစ္ေစ  စာတာ္ာုျဖစ္ေစ   ုဒ္အသေရာာုျဖစ္ေစ  

ပစသပ္ညမိန္းာာုျဖစ္ေစ  ္ပေဒ မပူ္မပညဥေသ ထာ ာာု္ေစျ ပ္မိန္းာာာုာလုာသုပည္။ 

ပုဒ္မ။    ၃၃။     အသာ ္

 အသာ ္

ာာသုပည္မမ ေရမူေး ာ္စာ မိန္းတာုူရအ္ာပၸ္းယ္မား္ူာကပလ္ကပလ္ူံအသာာ္ာာုာုလာသုပည။္ 

ပုဒ္မ။     ၃၄။    ေသျ ပ္မိန္း 

 ေသျ ပမ္ိန္း ာာသုပည္မမ  ေရမူေး ာ္စာ မိန္းတာုူရမား္ူာကပ္လကပ္ 

လူေသျ ပ္မိန္းာာာုာလုာသုပည္။ 

 

ပုဒ္မ။   ၃၅။     တာရစ ၦး္ 

 တာရစ ၦး္ ာာုသပညမ္မ  လူမမတပ္းမိန္း အျ  မိန္းသာ္ရမာသတး၀္းာာာုာလုာုသပည။္ 

ပုဒ္မ။  ၃၆။    ေရယ ္ ္

 ေရယ ္ ္ာာုသပညမ္မ ေရေျာ ပ္မိန္း ရဥမိန္းရလာူာုျဖစ္ေစ  ပစသပ္ညမိန္းာာုျဖစ္ေစ 

သယ္ယူပာုူော ပ္ေသ အရ ာာာုာုလာသုပည္။ 



 

ပုဒ္မ။     ၃၇။     မစ္ လ 

 မစ္ သာုူမဟတု ္လာာုေရတ ာ္ရ တ ပ္ ရ ဇ္ မစသ္ဣရ ဇ္ျပာၡဒား္အရေရတ ာရ္မပ္ည။ 

ပုဒ္မ။    ၃၈။      ာကမ္မိန္းသစသ  

 ာကမ္မိန္းသစသ  ာာုေသ စာ မိန္းတ ပ္ 

(၁) ္ပေဒာာကမ္မိန္းသစသ အစ မိန္း  ပ္ူျပွေသ ာတာသစသ ျပွ ကာ ္

(၂) ျပပညသ္ူူ၀း္ထမ္မိန္းအေရမတူ ပ္ ္ပေဒအရေသ ္င  ္ပေဒ  ပ္ူျပွ ကာအ္ရေသ ္င ျပွသပည္ူေျာျပ  ကာ ္

(၃) တရ မိန္းရံုမိန္းအတ ပ္မိန္းတ ပ္ျဖစေ္စ  

အပတ ပ္ျဖစ္ေစသာ္ေသထပ္ရမ မိန္းေစျ ပ္မိန္းအလာုူပမ္းအသံုမိန္းျပွရး္ရပ္ညရ ယ္ေသ ေျာျပ  ကာ္စသပညတ္ာုူလပည္မိန္းပ္း

ပည္တာုူလပည္မိန္းပ္း၀ပသ္ပည္။ 

ပုဒ္မ။     ၃၉။     သေဘ ရာုမိန္း 

 ထာာု္သပ္ူေသ သတာျပွျ ပ္မိန္း မပ္ူစာတအ္ရံုျပွျ ပ္မိန္းတာုူာပ္မိန္းေသ  

(၁) ျပွလုပ္မကသပညသ္ာုူမဟုတ ္

(၂) ယံုျာပည္မကသပညသ္ေဘ ရာုမိန္း မပ္ူျပွလုပသ္ပည္မမပည္  သာုူမဟတု္ယံုျာပညသ္ပည္မမပ္ည။ 

 

ပုဒ္မ။    ၄၀။      လာ္သပ္ူ ံျ ပ္မိန္း 

 လာ္သပ္ူ ံျ ပ္မိန္းာာသုပည္မမ လပ္မယ မိန္းအ ကပမ္ိန္း ကပမ္ိန္းမမတပ္းမိန္းလတူ္ဥမိန္းတစ္ေယ ာ္အ မိန္း 

(၁)  ာုလကံရ ာာုျဖစ္ေစ 

(၂) အစ မိန္းအေသ ာာ္ာုျဖစေ္စ 

(၃) ေပ မိန္းေျာမိန္းာာုျဖစ္ေစ 

(၄) အ၀တအ္ထပညာ္ာုျဖစ္ေစ 

(၅) လာ္းာာ္ာုျဖစ္ေစ 

(၆)   ယမမ္ိန္းမဥမိန္းောက ာာ္ုာျဖစ္ေစ 



 

(၇) ယ ္တ္မကာွမိန္းမကာွ မိန္းာာုျဖစ္ေစ ေထ ာ္ပံူျ ပ္မိန္းပ္း၀ပသ္ပည္ူအျပပ္ ထာုေဖ္ျပပ္းအရ မကာွမိန္းဟတုသ္ပည္ျဖစ္ေစ  

မဟတု္သပည္ျဖစ္ေစ  ဖမ္မိန္းာဥမိန္းျ ပ္မိန္းာာ ုထာုသတူာမမ္ိန္းေရမ ပ္ ာပု္ရး္အလာုပမ္း 

တးပ္ညမိန္းးပ္ညမိန္းျဖပ္ူာူပညဥျ ပ္မိန္းလပည္မိန္းပ္း၀ပသ္ပည္။ 

 

အခနး္ (၃) 

ျ ပ္္ ဒ္ဏ္မး 

ပဒုမ္။    ၄၁။     ျပစဒ္ဒ္မက မိန္း 

                      ဤ္ပေဒျပေ း္မိန္း ကာ္မက မိန္းအရျပစ္မကာကပမိန္းလ း္သတူာု ထာုာသ္ပ္ ေသ အျပစ္ဒဒ္မက မိန္းမမ  

(၁) ေသဒဒ ္

(၂) တသာ္တာၽ း္မိန္းဒဒ္ 

(၃) ေထ ပ္ဒဒ္  ယပ္မိန္းတ ပ္ 

(ာ) အလုပျ္ာမ္မိန္း မပူူ္ေထ ပဒ္ဒ္ 
( ) အလုပ္မ  ေထ ပဒ္ဒ ္

        (၄) ေလက ္ေျာမိန္းေပမိန္းေစသပည္ ဒဒ ္

        (၅) ေပ ဒဒ ္

ပဒုမ္။    ၄၂။     ေသဒဒ္ာာေုျပ ပမ္ိန္းလ ျ ပမ္ိန္း 

                            ေသဒဒ္ ကျပဥမိန္းသပည္ အမကတာုပ္မိန္းတ ပ္  ာပ္ုပံေတ ္သမၼတသပ္ည 

အျ  မိန္းအျပစဒ္ဒတ္မကာွမိန္းမကာွမိန္းသာု ေျပ ပ္မိန္းလ  ာုပ္သပည္။ 

ပဒုမ္။    ၄၃။     တသာတ္ာၽ းမ္ိန္းေထ ပဒ္ဒ္ာာေုျပ ပမ္ိန္းလ ျ ပမ္ိန္း 

                          တသာတ္ာၽ း္မိန္း ဒဒ္ ကျပဥမိန္းသပည္ူအမကတာုပ္မိန္းတ ပ္ ာုပပ္ံေတ ္သမၼတသပည ္

အျ  မိန္း(၁၄) မစ္ထာမ္ပာသုပည္ူ ေထ ပ္ဒဒတ္မကာွ မိန္းမကာွမိန္းသာုူေျပ ပ္မိန္းလ  ာုပ္သပည္။ 

ပဒုမ္။    ၄၄။     ျပစဒ္ဒ္ာ လအပာပုမ္ိန္းအျ  မိန္း 



 

                          ျပစ္ဒဒာ္ လအပာပု္မိန္းအျ  မိန္းာာုေရတ ာ္ရးတ္ ပ္ 

တသာတ္ာၽ း္မိန္းေထ ပ္ဒဒာ္ာု မစ္ေပ္းပ္မိန္း(၂၀)ေထ ပ္ဒဒ ္မပ္ူအပညဥထ မိန္းး ေရတ ာ္ရမပည္။ 

ပဒုမ္။    ၄၅။     ေပ ဒဒ္အေရအတ ာ ္

                       

ေပ ဒဒာ္ာုမပ္ညးမပ္ညမမကထာမ္ပာုရဟုေဖ္ျပမထ မိန္းလမကပ္အျပစ္ာကပမိန္းလ း္သူအ မိန္းအား္ူအသတ္မရမာေပ ဒဒ္ ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

သာုုူေသ ္မမက မိန္းလ း္မိန္းေစရ။ 

ပဒုမ္။    ၄၆။    ေပ ဒဒ္မော ပသ္ပည္ူာ လအတ ာေ္ထ ပဒ္ဒ္ ကမမတျ္ ပမ္ိန္း 

 တရ မိန္းရံုမိန္းာျပစ္မကာကပမိန္းလ း္သအူ မိန္းေပ ဒဒ္ ကမမတ္ရ  ေပ ဒဒ္မော ပ္ ာုပလ္မကပ ္

ေထ ပဒ္ဒ္ ကမမတ္ရမပည္။ ထာေုထ ပဒ္ဒ္ာာ ုကမမတ္ျပဥမိန္းေသ ေထ ပဒ္ဒ္တ ပ္ ထပည္ူေပ္းပမ္ိန္းေပမိန္းရမပည။္ 

 

ပဒုမ္။    ၄၇။     ေပ ဒဒ္မော ပသ္ျဖပ္ူ ေပ ဒဒ္အစ မိန္း ကမမတသ္ပည္ူေထ ပဒ္ဒ္ာ လသတမ္မတျ္ ပမ္ိန္း 

                             ေပ ဒဒ္မော ပ္သျဖပ္ူထာုေပ ဒဒအ္စ မိန္း 

(၁) ေပ ဒဒ္၅၀ာိုုု-ထာ္မပာလုမကပ္ု၂-လထာ္မပာသုပည္ူေထ ပ္ဒဒ္ 
(၂)ုေပ ဒဒ္၁၀၀ာ/ -ထာ္မပာလုမကပ္ု၄-လထာ္မပာသုပည္ူေထ ပ္ဒဒ္ 
(၃) ေပ ဒဒ္၅၀၀ာ/  -ထာ္မပာုလမကပ္ု ၆-လထာ္မပာသုပည္ူေထ ပ္ဒဒ္ 
(၄) ေပ ဒဒ္၁၀၀၀ာ/  -ထာမ္ပာုလမကပ္ု၁- မစ္ထာ္မပာသုပည္ူေထ ပဒ္ဒ ္
(၅) ေပ ဒဒ္၁၀၀၀ာ/  -အထာတ္ ပ္ုုု၂- မစ္အထာေထ ပဒ္ဒ္ ကမမတ္ ာုပသ္ပည ္
 

ပဒုမ္။   ၄၈။    ေပ ဒဒ္ော ပသ္ပည္ူအ ္းေထ ပဒ္ဒ္ရပစ္ ျ ပမ္ိန္း 

 ေပ ဒဒ္မော ပသ္ျဖပ္ူတရ မိန္းရံုမိန္းာေပ ဒဒအ္စ မိန္း ကမမတ္ေသ ေထ ပဒ္ဒ္ာ လမေစူမမဥ 

(၁) ာက ရံး္ရမာေသမိန္းေသ ေထ ပ္ဒဒ္ာ လအတ ာေ္ပ ဒဒ္ာာုော ပ ္ ူေသ ္ သာုူမဟတု ္

(၂) ္ပေဒ မပ္ူအပညဥော ပ္ရ ာသ္ျဖပ္ူ 

ေပ ရရမာ  ူေသ ္ေပမိန္းော ပ္ေသ ေပ ဒဒ္အ ကာွမိန္းာကအတာုပ္မိန္းေထ ပဒ္ဒ္ာ လရပ္စ ရမပည္။ 

္ပမ  - ေမ ပ္ျဖပသပ္ညေပ ဒဒ္၁၀၀ာ/-မော ပ္သျဖပ္ူေထ ပ္ဒဒ္(၄) လာက ံေစရးအ္မား္ူ ကမမတ္ျ ပ္မိန္း ံရံ။ 

အာယး္ေထ ပ္ဒဒ္(၁)လမေစူမမဥေပ ဒဒ္ ၇၅ာ/ာာုော ပ္္လမကပ ္သာုူမဟတု ္္ပေဒ မပ္ူအပညဥော ပ္ရ ာသ္ျဖပ္ူ 



 

ေပ ရရမာလမကပ္  ပေမတစလ္ေစလူမကပ္ေစူျ ပ္မိန္းေမ ပ္ျဖပာာေုထ ပ္မမလ တ္ရမပ္ည။ အာယး္ 

ပေမတလေစူေသ အ ္းေသ ္င  ေစူျပဥမိန္းေး ာအ္ာက္္မိန္း ံေစအ ္းရေသ ္ငေပ  (၇၅ာ)/- ာာုော ပလ္မကပ ္

သာုူမဟုတ ္္ပေဒ မပ္ူအပညဥ ော ပ္ရ ာသ္ျဖပ္ူ ေပ ရရမာလမကပ ္ေမ ပ္ျဖပာာု ကာ္ ကပမ္ိန္းေထ ပမ္မလ တ္ေစရမပည္။ 

ပေမ(၂)လမေစာူုး္မမဥေပ ၅၀ာ/-ာာုော ပ္လမကပသ္ာုူမဟုတ ္္ပေဒ မပ္ူအပညဥော ပ္ရ ာသ္ျဖပ္ူေပ ရရမာလမကပ ္

ပေမ(၂)လေစလူမကပ္ေစူျ ပ္မိန္းေထ ပ္မမလ တ္ေစရမပ္ည။ ေပ (၅၀ာ)/-ာာ ုပေမ(၂)လေစသူပည္ူအ ္းတ ပ္ျဖစ္ေစ  

ေစူျပဥမိန္းမမျဖစ္ေစော ပလ္မကပ ္သာုူမဟုတ္္ ပေဒ မပ္ူအပညဥ ော ပ္ရ ာသ္ျဖပ္ူ ေပ ရရမာလမကပ ္

ေမ ပ္ျဖပာာ ုကာ ္ကပ္ေထ ပ္မမလ တေ္စရမပ္ည။ 

 

ပဒုမ္။   ၄၉။     (၆) မစအ္တ ပမ္ိန္းျဖစေ္စ  ေထ ပဒ္ဒ္ာက ေံးရစ္အ္တ ပမ္ိန္းျဖစေ္စေပ ဒဒ္ာာေုတ ပမ္ိန္း  ံာုပျ္ ပမ္ိန္း 

                        ေပ ဒဒအ္ မိန္းလံုမိန္းာာုျဖစေ္စ  ာကး္ေပ ာာုျဖစ္ေစအမား္ူ ကျပဥမိန္းေး ာ ္(၆) 

 မစ္အတ ပ္မိန္းမပည္သပည္ူအ ္းမာာုေတ ပ္မိန္း ာပု္သပည္။ ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္သသူပည ္(၆) 

 မစ္ထာ္ပားုေထ ပ္ဒဒ္ ကမမတ္ျ ပမ္ိန္း ံရလမကပထ္ာာု လမေစူမမဥမပ္ညသပည္ူအ ္းမာာေုတ ပ္မိန္း ံ ာုပ္သပည္။ 

ပုဒ္မ။   ၅၀။    

ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္သူေသာံုမိန္းေသ ္လပည္မိန္းထာသုူပာုပ္ပစသပည္မိန္းမက မိန္းမမ ေပ ဒဒ္အတ ာ္ေပမိန္းော ပ္ရး္တ ၀း္ရမာေစရမပ္ည။ 

ပုဒ္မ။   ၅၁။   (၁) 

အတာအလပ္မိန္းျပေ း္မိန္း ကာ္မရမာပ္းာတ ုစဥျပစ္မကေျမ ာ္ေသ အစာတ္အပာုပ္မိန္းမက မိန္းေပ္းပ္မိန္းစုေးသပည္ူျပစ္မကာာာုကပမိန္းလ း္သူ

ာာာုကပမိန္းလ း္သအူ မိန္း ထာုျပစ္မကေျမ ာေ္သ အစာတအ္ပာုပ္မိန္းမက မိန္းမးာ ္

ျပစ္မကတစ္  ုအုတ ာ္ေပမိန္း ာုပ္ေသ ျပစ္ဒဒထ္ာ္ပာုးေပမိန္းရမပ္ည။ 

(၂) တပညာ္ ္ပေဒအရသတူ္ဥမိန္းံျပွလုပ္မကသပည ္

       (ာ) သဥမိန္းျ  မိန္းျပစ္မက မစ္မကာွ မိန္းေသ ္င 

       ( )  မစ္မကွာမိန္းထာ္ပာုးေသ ္င 

ေျမ ာ ္ာုပ္လမကပ္  ျပစ္ဒဒ္ ကမမတ္ျ ပမ္ိန္း ံထာာုလ္မကပ ္ထာုသအူ မိန္းစစ္ောမိန္းေသ တရ မိန္းရံုမိန္းာ 

အထာ္ပ္းျပစ္မကတစ္ ု အုတ ာ္ေပမိန္း ာုပ္ေသ ျပစဒ္ဒထ္ာ ္ပာမုာျုပပ္မိန္းထး္ေသ ျပစ္ဒဒ္ာာမုေပမိန္းရ။ 

(၃) တ ုစဥ   ယလူမကပ္ူျပစ္မကတစ္ ုျဖစး္ သာုူမဟုတ ္တစ္ ထုာ္ပာုးျပစ္မကေျမ ာျ္ပဥမိန္း 

စုေပ္းပ္မိန္းယလူမကပအ္ျ  မိန္းျပစ္မကတစ္ လုပည္မိန္းေျမ ာ္ေသ ျပစ္မကအမကာွ မိန္းမကာွမိန္းာာု 



 

ာကပမိန္းလ း္ေသ သအူ မိန္းစစ္ောမိန္းေသ တရ မိန္းရံုမိန္းာအထာပ္္းျပစ္မကတစ္ ု အုတ ာ္ 

ေပမိန္း ာုပ္ေသ ျပစ္ဒဒထ္ာ္ပာမုာုျပပ္မိန္းထး္ေသ ျပစဒ္ဒာ္ာုမေပမိန္းရ။ 

္ပမ  - (ာ) ေမ ပ္ျဖပာေမ ပ္းဥာာ ု

တတု္ျဖပ္ူအ ကာ(္၅၀)ရာုာ္ံရာုာ္ မာ္ေသ အ ကာ္မက မိန္းာာေုပ္းပ္မိန္းစးုေသ ္င  တ ကာစ္ဥ   းေသ ္င  

ေမ ပ္းဥအ မိန္းအလာအုေလက ား္ ာကပ္ေစမကာာု ေမ ပ္ျဖပာကပမိန္းလ း္ရ ေရ ာသ္ပ္ည  

ေမ ပ္ျဖပသပ္ညအ ကာတ္ာပ္ုမိန္းအတ ာ္ ျပစ္ဒဒာ္ာထုာာု္သပ္ူရမပ္ညာာပု္းာ  တစ္ ကာလ္မကပ္တစ္ မစာ္က 

 မစ္ေပ္းပ္မိန္း(၅၀) ေထ ပာ္က ံရမပ္ညျဖစသ္ပည္။ 

             ( ) သာုူရ တ ပ္ေမ ပ္ျဖပသပည ္ေမ ပ္းဥာာုရာာု္ မာ္ေးစ္ ္ ေမ ပ္ပညာွာ၀ပ္ေရ ာ္စ ာ္ဖား္ 

ေမ ပ္ပညာွာာလုပည္မိန္းတမပ္ရာာု ္မာ္ျ ပမ္ိန္းသပည ္

ေမ ပ္းဥာာုအလာအုေလက ာ္း ာကပ္ေစေသ ျပစ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ရ ရမပ္း၀ပ္ေပ။ 

ေမ ပ္ျဖပသပ္ညေမ ပ္းဥာားု ေစရး္ျပွလုပသ္ပည္ူအတ ာ ္ျပစ္ဒဒတ္စ္ရပ္ မပ္ူ 

ေမ ပ္ပညာွာာုရာာု္ မာ္သပည္ူအတ ာ္ျပစ္ဒဒတ္ရပ ္ေပ္းပ္မိန္း မစ္ရပ္ ကမမတ္ျ ပမ္ိန္း ံရမပည္။ 

ပဒုမ္။   ၅၂။     အ းမ္ိန္း(၃)အရယ ပျ္ပစဒ္ဒ္ ရံဘမူိန္းသအူ မိန္းအ ကာွ ူေသ ျပစမ္ကမက မိန္းအတ ာျ္ပစဒ္ဒ္တာမုိန္းေပမိန္းျ ပမ္ိန္း 

    ဤ္ပေဒအ း္မိန္း(၃)အရ 

သံုမိန္း မစ္သာုူမဟတုသ္ံုမိန္း မစ္ထာပ္ာုးေထ ပဒ္ဒ္ထာာု္ေသ ျပစ္မကတမကာွမိန္းမကာွ မိန္းအတ ာ္ ော ္သူမိန္းေလမိန္းအတ ပ္မိန္းရမာ 

တရ မိန္းရံုမိန္းတ ု ာုစဥရပ္ ကာ ္က အျပစ ္ံရဘူမိန္းသူသပညထ္ာအု း္မိန္းအရ ယ ပ္ေထ ပဒ္ဒ္မကာွ မိန္း ကရးသ္ပ္ူေသ ျပစ္မက 

ထပ္မာံကပမိန္းလ း္လမကပ ္ထာုျပစမ္ကအတ ာ္ေသဒဒ္ျဖစ္ေစ  တသာ္တာၽ းမ္ိန္းဒဒ္ျဖစ္ေစ။ 

ာယ္ မစထ္ာေထ ပ္ဒဒတ္မကာွမိန္းမကာွမိန္းျဖစ္ေစထာာု္သပ္ူရမပ္ည။ 

အ း္မိန္းု(၄) 

ာပ္မိန္းလ တ္ရျမ အ ကာမ္က မိန္း 

ပုဒ္မ။    ၅၃။    
္ပေဒအရတ ၀း္ရမာသျဖပ္ူျပွလုပ္ျ ပမ္ိန္းသာုူမဟတုအ္ေျာ ပမ္ိန္း ကပ္မိန္းရ ာာအုယူအာလ  ျ ပမ္ိန္းေျာ ပ္ူ္ပေဒအရတ ၀

ပ္ူ္ပေဒအရတ ၀း္ရမာသပညဟ္ယုံုျာပည္းျပွလပု္ျ ပ္မိန္း။ 

(၁) ္ပေဒအရတ ၀းရ္မာသာူေသ ္င။ 

(၂) အေျာ ပမ္ိန္းအရ ာာအုယူအာလ  း ္ပေဒအရတ ၀း္ရမာသသူပညဟ္ ုသေဘ ရာမုိန္းျဖပ္ူယံုျာပညသ္ာူေသ ္င  

ျပွလုပလ္မကပ ္ထာုျပွလုပ္မကသပညျ္ပစ္မကမေျမ ာ္။ 



 

္ပမ  - (၁) စစ္သ မိန္းေစ ၀္းမိန္းသပည္  ရံုမိန္းရပ္မိန္းား္ တ္ျပွျာေသ လူအစအုေ၀မိန္းာာု  ္ပေဒ မပ္ူပညဥေသ  

မာမာအထာ္အရ ရမာံအမား္ူျဖပ္ူေသးတ္ျဖပ္ူပစ္ တသ္ပည္။ ထာသုာုူျပစ္ တ္ျ ပမ္ိန္းသပည ္ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရ မေရ ာ္။ 

္ပမ  - (၂) တရ မိန္းရံုမိန္းအမကထမ္မိန္းေစ ေစမိန္းသပည ္ေစ သူမိန္းာာဖုမ္မိန္းရး ္တရ မိန္းရံုမိန္းမမအမား္ူရံ 

ထာာု္သပ္ူေသ စံုစမ္မိန္းမကျပွျပဥေး ာ ္ေစ ၀္းမိန္းာာေုစ သူမိန္းဟထုပ္မမတယ္ံုျာပည္ျပဥမိန္းေး ာဖ္မ္မိန္းာဥမိန္းသပည။္ 

ထာသုာုူဖမ္မိန္းာဥမိန္းျ ပ္မိန္းသပည ္ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရ မေရ ာ။္ 

ပဒုမ္။  ၅၄။    တရ မိန္းစဥရပေ္ရမိန္းော ပရ္ ာရ္ ရတရ မိန္းသျူာဥမိန္းံျပွလပုမ္က 

                     တရ မိန္းစဥရပမ္ကော ပရ္ ာရ္ ရတရ မိန္းသူျာဥမိန္းတ္ဥမိန္းသပည ္

                    (၁) ္ပေဒအရမာမာရရမာေသ အ ဒ ာာသုာုူမဟုတ ္

                    (၂) ္ပေဒအရမာမာရရမာသပညဟ္သုေဘ ရာမုိန္း မပ္ူ 

ယံုျာပည္ေသ အ ဒ ာာုသံုမိန္းစ  ော ပရ္ ာလ္ကပ္ ထာုသာုူော ပ္ရ ာ္ျ ပ္မိန္းသပည္ျပစ္မကမေျမ ာ္။ 

ပဒုမ္။  ၅၅။  တရ မိန္းရံုမိန္းံစဥရပ ္ကာအ္ရသာုူမဟတုအ္မား္ူအရျပွလပုမ္က 

                     စဥရပ္ ကာာ္ာ ုသာုုူမဟတု္အမား္ူာာု ထုတာ္ပ္ူရး္တရ မိန္းရံုမိန္းရ 

အ ဒ မပာပု္ေသ ္လပည္မိန္းအ ဒ ပာုပ္သပညဟ္ ုသေဘ ရာုမိန္း မပ္ူယံုျာပညး္ျပွလုပလ္ကပ္ ထာတုရ မိန္းရံုမိန္းံ 

(၁) စဥရပ္ ကာအ္ရျဖစ္ေစ 

(၂) စဥရပ္ ကာ္ မပ္ူအပညဥျဖစ္ေစ 

(၃) အမား္ူအရျဖစ္ေစ 

(၄) အမား္ူ မပ္ူအပညဥျဖစ္ေစ  

ထာုစဥရပ္ ကာသ္ာုူမဟတုအ္မား္ူတပညာ္ တ ပ္ျပွေသ ျပွလပုမ္ကသပည္ျပစ္မကမေျမ ာ္။ 

ပဒုမ္။   ၅၆။    

္ပေဒအရျပွပာပုသ္ူံ ျပွလပုျ္ ပမ္ိန္းသာုူမဟတုအ္ေျာ ပမ္ိန္း ကပမ္ိန္းရ ာာအုယအူာလ  ျ ပမ္ိန္းေျာ ပ္ူ္ပေဒအရျပွပာပုသ္

အရျပွပာပုသ္ပညဟ္ယုံုျာပညး္ျပွျ ပမ္ိန္း 

          (၁) ္ပေဒအရျပွပာုပသ္ာူေသ ္င 

          (၂) ္ပေဒအရအယအူာလ  ျ ပ္မိန္းေျာ ပ္ူမဟတုဘ္  အေျာ ပ္မိန္း ကပ္မိန္းရ ာာအုယူအာလ  ျ ပမ္ိန္းေျာ ပ္ူ 

္ပေဒအရျပွပာပု္သပညဟ္သုေဘ ရာုမိန္းျဖပ္ူယံုျာပည္သာူေသ ္င ျပွလုပလ္ကပထ္ာုျပွလုပမ္ကသပည္ျပစ္မကမေျမ ာ္။ 



 

္ပမ  - လူသတ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ေးသပညဟ္ထုပ္ေလ ာ္ေအ ပ္ေစ သူမိန္းျပွလုပ္ေးသပညာ္ာုေစ ၀္းမိန္းျမပရ္ံ။ 

လသူတ္မကာကပမိန္းလ း္ေးသာူာ ုမပ္ညသူမာာု္ပေဒအရ ဖမ္မိန္းာဥမိန္းပာုပ ္ ပ္ူရမာသပည္ူ အေလက ာ္  

ေစ ၀္းမိန္းသပည္္ ဒ္မမဥသေလ ာာ္ပ္ျ ပး္ ာာုပ္ရ အ ဒ ပာုပ္တာုူထံပာုူအပ္ရး ္

ေစ သမူိန္းအ မိန္းသေဘ ရာုမိန္း မပ္ူဖမ္မိန္းာဥမိန္းံ။ ေစ သူမိန္းသပည ္မာမာာာယု္ာာာု ာ ယ္လာေုသ သေဘ ျဖပ္ူျပွေျာ ပ္မိန္း 

ေး ပ္အ ္းေပ္ေပ္းာ္လ ေစာ မ ူေစ ၀္းမိန္းသပညေ္စ သူမိန္းာာထုာုသာုူဖမ္မိန္းာဥမိန္းျ ပမ္ိန္းေျာ ပ္ူျပစ္မကျပွရ မေရ ာ္ေပ။ 

ပဒုမ္။    ၅၇။  ္ပေဒ မပ္ူပညဥေသ ျပွလပုမ္ကာာျုပွရ တ ပမ္ေတ ္တာျဖစျ္ ပမ္ိန္း 

                       (၁) ္ပေဒ မပ္ူပညဥေသ ျပွလုပမ္ကာာ ု

                       (၂) ္ပေဒ မပ္ူပညဥေသ းပ္ညမိန္းလမမ္ိန္းအတာပု္မိန္း 

                       (၃) ္ပေဒ မပ္ူပညဥေသ အျပွအမူျဖပ္ူ 

                       (၄) သတာော ပမ္ိန္းစ  ထ မိန္းး ျပွရ တ ပ္  

မေတ ္တာ သာုူမဟတု ္ရ ဇ၀တ္မာပ္မိန္းေသ အျာသံာုူမဟတု ္အသာ္ ဒ္မရမာဘ  မပ္ူျပွေသ ျပွလုပ္မကသပည ္

ျပစ္မကမေျမ ာ္။ 

္ပမ  - 

ေစ ၀္းမိန္းသပည္ပုာားတ္လာျ္ဖပ္ူအလုပလ္ုပ္ေးရ  ပာုား္ေ ္းပ္မိန္းာၽ တ္ျပဥမိန္းအးဥမိန္းတ ပ္ရပေ္းေသ လူတစ္ေယ ာာ္ာု

္ေယ ာာ္ာုထာမမး္းထာသုူေသာံုမိန္းံ  

အာယး္ေစ ၀္းမိန္းသပညထ္ မိန္းသပ္ူေသ သတာာပမ္ိန္းမ ူျ ပမ္ိန္းမရမာဘ ျပွလုပ ္ ူလကပ္  ပ္ူလ တ္ ာပု္သပည္ျဖစ္း 

ျပစ္မကမေျမ ာ္ေပ။ 

ပဒုမ္။     ၅၈။      ရ ဇ၀တမ္ာပမ္ိန္းေသ အျာမံရမာဘ အျ  မိန္းေသ ေဘမိန္းအ းရ ယျ္ဖစေ္စတးရ္ ေသ ျပွလပုမ္က 

                            ေဘမိန္းအ းရ ယ္ျဖစေ္စတး္ရ သပည္ဟသုာလကာ ္မပ္ူျပွေစာ မ ူ 

လာူာုယသ္ာုူျဖစ္ေစ ပစသပည္မိန္းမက မိန္းသာုူျဖစ္ေစ ာကေရ ာ္မပူ္ညအျ  မိန္းအ းရ ယာ္ာု 

(၁) တ မိန္းာဥမိန္းရးအ္လာုူပမ္းသာုူမဟတု ္

(၂) လ  ဖယ္ရးအ္လာုူပမ္း 

ရ ဇ၀တမ္ာပ္မိန္းေသ အျာမံရမာဘ  သေဘ ရာမုိန္း မပ္ူျပွျ ပ္မိန္းသပည္ျပစ္မကမေျမ ာ။္ 

ရမပ္မိန္းလပ္မိန္း ကာ-္ 

ထာသုာုူျပွျ ပ္မိန္းျဖပ္ူတ မိန္းာဥမိန္းလ  ဖယ္ရမပူ္ညအျ  မိန္းေဘမိန္းအ းရ ယသ္ပည္ထာုျပွလုပ္မကာာုျပွပာပုေ္လ ာ္ေအ ပသ္ာုူမဟုတ္ 



 

  ပ္ူလ တ္ ာုပ္ေလ ာ္ေအ ပေ္ဘမိန္းအ းရ ယ္မကာွ မိန္းမဟတု္ ာာာု္ေရ ာ္မပူ္ညာ ာ ျဖစ္ေသ ေဘမိန္းအ းရ ယ္မကာွမိန္းဟတု္မ

ရ ယ္မကာွ မိန္းဟုတမ္ဟတုာ္ာုစ္မ္ိန္းစ မိန္းရမပည္။ 

္ပမ ု-ု၁။ုသေဘက ေရယ ္္မမပမိန္းေစ ၀္းမိန္းသပည္ုသတာထ မိန္းးုေမ ပ္မိန္းေးစ္္ုရတုအ္ရ

ရုတအ္ရာ္အ မိန္းျဖပ္ူသေဘက ာာုမရပ္ ာပု္မမဥုလမ္မိန္းမလ 

လမ္မိန္းမလ  ဘ ေး  လူကပလ္ူ မစ္ာယ္သံုမိန္းာယ္ပ္းေလမျာဥမိန္းာာုတာာု္မာမပ္ညျဖစသ္ပည။္ုလမ္မိန္းလ  ျပးလ္ကပလ္ပည္မိန္းလူ မစ္

လကပလ္ပည္မိန္းလူ မစ္ေယ ာ္ပ္းေလမပယ္ာာတုာာု္မာဘ ယ္ရမာံ။ုေလမပယာ္ာုတာာု္ရး္အျာံမရမာဘ ုအမက မိန္း

အမက မိန္းေဘမိန္းျဖစ္မပည္ူအရ ာာလု  ဖယရ္ အလာုူပမ္းသေဘ ရာုမိန္းျဖပ္ူုလမ္မိန္းလ  လာာု္ရ ေလမပယာ္ာုတာာု္မာံုေမ ပ္ျဖပျပွ

ု

ေမ ပ္ျဖပျပွလပ္ုသပူ္ညေဘမိန္းအ းရ ယသ္ပ္ညအျ  မိန္းေဘမိန္းအ းရ ယတ္ရပ္ာာလု  ဖယ္ရ တ ပ္ျပွပာပ္ုေလ ာေ္ျာ ပ္

ပ္ေလ ာ္ေျာ ပမ္ိန္းထပ္ရမ မိန္းလမကပ္ုတာာု္မာရး္လာၡဒ ရမာေျာ ပမ္ိန္းသာလကာ္ မပ္ူေမ ပ္ျဖပျပွလုပေ္သ ္လပည္မိန္းျပစ္မက

ုပ္ေသ ္လပည္မိန္းျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရ မေရ ာ္။ 

္ပမ ု-ု၂။ုမဥမိန္းအျာဥမိန္းအာကယ္ေလ ပ္ရ တ ပ္ုေစ ျဖပာုလူူအသာအ္ းရ ယသ္ာုူတပည္မိန္းမဟတု္ုပစသပည္

ပစသပ္ညမိန္းအ းရ ယ္ျဖစ္မပ္ညာာုု တ မိန္း

တ မိန္းာဥမိန္းရး္ု

အျာျံဖပ္ူမဥမိန္းမာမူိန္းစာ္ရေအ ပ္သေဘ ရာုမိန္းျဖပ္ူအာမ္မက မိန္းာာာု   ကဖကာာ္ဥမိန္းံုဤတ ပ္ုေစ ၀္းမိန္းတ မိန္းာဥမိန္းမပည္ူေဘမိန္းအ 

္ူေဘမိန္းအ းရ ယသ္ပညအ္ျပစတ္ပာ္ပ္မိန္းထုာာ္ေစသပည္ူေဘမိန္းအ းရ ယ္မကာွမိန္းေသ ္င ုအျပစ္တပာ္ပ္မိန္းေစေလ ာ္

တပာ္ပ္မိန္းေစေလ ာေ္အ ပာ္ာာု္ေရ ာ္မပူ္ညာ ာ ုေဘမိန္းအ းရ ယ္မကာွမိန္းေသ ္ငုျဖစ္ေျာ ပ္မိန္းထပ္ရမ မိန္းလကပ္ေစ 

ထပ္ရမ မိန္းလကပ္ေစ ၀္းမိန္းသပည္ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရ မေရ ာ္။ 

 

ပဒုမ္။    ၅၉။      အသာ(္၇) မစေ္အ ာာ္ေလမိန္းံျပွလပုမ္က 

                             အသာ(္၇) မစ္ေအ ာ္အေလမိန္းံျပွလုပမ္ကသပည္ျပစ္မကမေျမ ာေ္ပ။ 

ပဒုမ္။     ၆၀။         

အေျမ ္အျမပအ္ာပအ္ျ ပမ္ျပပည္ူစံုေသမိန္းးအသာ(္၇) မစအ္ထာ(္၁၀) မစေ္အ ာာ္ေလမိန္းံျပွလပုမ္က 

                        ျပွေစအ ္းာ မာမာျပွေသ ျပွလပု္မကံသေဘ  မပ္ူ 

အာကာွမိန္းအျပစာ္ာသုား မိန္းလပညေ္လ ာ္ေအ ပအ္ေျမ ္အျမပ္အာပ္အျ ပ္ မပ္ူမျပပူ္ညစံုေသမိန္းး 

အသာ(္၇) မစ္အထာ ္(၁၀) မစ္ေအ ာအ္ရ ယ္ရမာေသ ာေလမိန္းံျပွလပု္မကသပည္ျပစ္မကမေျမ ာ္။ 

ပဒုမ္။    ၆၁။     စာတေ္ပ္းသူ ပသ္ူံ ျပွလပုမ္က 



 

                        စာတေ္ပ္းသူ ပ္ျ ပမ္ိန္းေျာ ပ္ူျပွစ္အ္ ္းာ မာမာံ ျပွလပ္ုမကသပ္ည 

(၁) မပ္ညသာုူေသ သေဘ ရမာသပညာ္ာုေသ ္င 

(၂) မေတ ္မမမး္သပညာ္ာုေသ ္င 

(၃) ္ပေဒ မပ္ူား္ူာကပ္ေးသပည္ာာုေသ ္င 

မသာ ာုပ္ေသ သူံျပွလုပသ္ပည္ ျပစ္မကမေျမ ာ္။ 

ပဒုမ္။    ၆၂။    မာမာအလာမုတဘူ မမူိန္းယစေ္အ ပသ္တူပ္းမိန္းာတာာုေ္ာၽ မိန္းသျဖပ္ူမသာ ာုပသ္ူံ ျပွလပုမ္က 

 မာမာမသာဘ သာုူမဟတု္အလာုမတဘူ  သူတပ္းမိန္းာာတုာုာေ္ာၽ မိန္းျ ပ္မိန္းေျာ ပ္ူမူမိန္းယစသ္ျဖပ္ူျပွစ

ဖပ္ူျပွစ္အ္ ္းာမာမာံ ျပွလုပမ္ကသပည ္

(၁) မပ္ညသာုူေသ သေဘ ရမာသပညာ္ာုေသ ္င 

(၂) မေတ ္မမမး္သပညာ္ာုေသ ္င 

(၃) ္ပေဒ မပ္ူား္ူာကပ္ေးသပည္ာာုေသ ္င 

မသာ ာုပ္ေသ သူံျပွလုပ္မကသပည္ျပစ္မကမေျမ ာ္။ 

ပဒုမ္။    ၆၃။      အထမူိန္းအသာ္  ဒ္သာုူမဟတုအ္ထမူိန္းအျာျံဖပ္ူျပွမမျပစမ္ကေျမ ာမ္ပည္ူျပွလပုမ္ကာာမုမူိန္းယစေ္းသျူပွျ ပမ္ိန္း 

(၁) အထူမိန္းအသာ္  ဒ္သာုူမဟတု္အထူမိန္းအျာံျဖပ္ူျပွမမသ ျပစ္မကေျမ ာ္ေသ ျပွလပု္မကာာု 

(၂) မူမိန္းယစ္ေးသူျပွရ တ ပ ္

(၃) ထာသုသူပည ္မာမာမသာဘ  သာုူမဟုတ ္အလာုမတဘူ  သတူပ္းမိန္းတာာု္ောၽ မိန္းသျဖပ္ူမူမိန္းယစ္ေးေသ အ ္းမမတပ္းမံိန္း 

မမူမိန္းယစ္ေသ အ ္းတ ပ္လာအုပ္ရမာအပသ္ပည္ူအထမူိန္းအသာ္ ဒ္ျဖပ္ူျပွသာ ူသာုူျပစ္ဒဒ္စဥရပ္ျ ပ္မိန္း ံရမပည္။ 

ပဒုမ္။    ၆၄။     ေသေစရးျ္ဖစေ္စ အျပပမ္ိန္းအထးး္ ာကပေ္စရးျ္ဖစေ္စ 

အျာမံရမာဘ  မပ္ူငထာသုာုူျဖစတ္းရ္ သပညာ္ာမုသာဘ  မပ္ူင  အျပွ ရံသူံ ုသေဘ တပူညဥ ကာျ္ဖပ္ူငျပွလပုမ္က 

(၁) ေသေစရး္ျဖစေ္စ  အျပပ္မိန္းအထး္း ာကပေ္စရး္ျဖစ္ေစအျာံမရမာဘ  မပ္ူင 

(၂) ေသေစတး္ရ သပညာ္ာုျဖစ္ေစ  အျပပ္မိန္းအထးး္ ာကပ္ေစတးရ္ သပည္ာာျုဖစ္ေစမသာဘ  မပ္ူင 

(၃) ျပွေသ သူာျပွလုပ္ရ တ ပ္ 



 

(၄) အသာ(္၁၈) မစ္အထာ္အရ ယရ္မာသာူ 

(၅) မာမာသာုူာကေရ ာ္မပူ္ညေဘမိန္းအ းရ ယာ္ာ ုမာမာ ံယမူပ္ညဟ ုအတာအလပ္မိန္းေသ ္င  

သေဘ သာေ္ရ ာ္ေစျ ပမ္ိန္းျဖပ္ူေသ ္င သေဘ တူလမကပ္ 

(၆) ထာသုူံျပွလပု္မကသပည္ထာအုသာ ္(၁၈) မစ္အထာအ္ရ ယ္ရမာသအူ မိန္း 

(၇) ေဘမိန္းအ းရ ယျ္ဖစ္ေစ ာုပ္သပညဟ္ူေသ အေျာ ပ္မိန္းေျာ ပ္ူ သာုူမဟတု ္

ေဘမိန္းအ းရ ယ္ျဖစ္ေစရး္ျပွလုပသ္ူာျာရံ ယသ္ပညဟ္ူေသ အေျာ ပ္မိန္းေျာ ပ္ူျပစ္မကမေျမ ာ္ေစရ သာုူမဟတု ္

(၈) ထာသုူံျပွလပု္မကသပည ္သေဘ တူသအူ မိန္း 

ေဘမိန္းအ းရ ယ္ျဖစ္ေစ ာုပ္သပည္ဟုျပွသာူသာသပည္ဟူေသ အေျာ ပ္မိန္းေျာ ပ္ူ ျပစ္မကမေျမ ာ္ေစရ။ 

္ပမ  - ေစ ၀္းမိန္း မပ္မိန္းေစ သူမိန္းတာုူသပည ္သာုပ္မိန္းအေပက ္ာစ မိန္းရး္သေဘ တူျာံ။ 

ထာသုူတာုူရမေျဖ ပ္ူမမမး္ေသ သေဘ မရမာဘ  တရ မိန္းသျဖပ္ူာစ မိန္းျာသပည္ျဖစ္ပ္းာ  

ာစ မိန္းေစာကေရ ာ္မပူ္ညေဘမိန္းအ းရ ယာ္ာု ယံူျာမပ္ညဟသုေဘ တူရ  သာ္ေရ ာ္ံ  

ထာသုာုူတရ မိန္းသျဖပ္ူာစ မိန္းျာရ တ ပ ္ေစ ၀္းမိန္းာေစ သူမိန္းာားု ာကပေ္စသပည္။ 

ေစ ၀္းမိန္းသပည္ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရ အေရ ာ္။ 

ပဒုမ္။     ၆၅။     ေသေစရးျ္ာရံ ယျ္ ပမ္ိန္းမရမာ 

တ္ဥမိန္းတေယ ာေ္သ သူံ အာကာွ မိန္းအလာုူပမ္းထာသုူံ သေဘ တပူညဥ ကာျ္ဖပ္ူသေဘ ရာမုိန္း မပ္ူျပွလပုသ္ပညျ္ပွလပုမ္က 

(၁) တ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူံအာကာွမိန္းာာုျပွရ တ ပ ္

(၂) ထာသုာူေဘမိန္းအ းရ ယာ္ာု ယံူရး္ သာုူမဟတု ္ာကေရ ာ္ ာုပသ္ပည္ူ ေဘမိန္းအ းရ ယာ္ာု ယံူရး ္

(၃) အတာအလပမ္ိန္းျဖစ္ေစ  သေဘ သာ္ေရ ာ္ေစျ ပ္မိန္းျဖပ္ူျဖစ္ေစသေဘ တူလမကပ္ 

(၄) ေသေစရးအ္ျာံမရမာဘ သေဘ ရာုမိန္းျဖပ္ူျပွေသ ျပွလုပမ္ကသပည ္

(၅) ထာသုူအ မိန္းေဘမိန္းအ းရ ယ္ျဖစ္ေစ ာုပ္သပညဟ္ူေသ အေျာ ပ္မိန္းေျာ ပ္ူေသ ္င 

(၆) ေဘမိန္းအ းရ ယျ္ဖစ္ေစရး္ ျပွလုပသ္ူာျာရံ ယသ္ပညဟ္ူေသ အေျာ ပ္မိန္းေျာပ္ူေသ ္င 

(၇)ုေဘမိန္းအ းရ ယျ္ဖစ္ေစတး္ရ သပညာ္ာုုျပွလုပသ္ူာသာ ာုပ္သပညဟ္ူေသ အေျာ ပ္မိန္းေ ာ ပ္ူေသ ္င 

(၈)ုျပစ္မကမေျမ ာ္ေစရ။ 



 

္ပမ -ုာရ ၀း္ေစ ၀္းမိန္းသပည္   စာတာ္သုပ္းာုေသတးရ္ သပညာ္ာသုာလကာ ္ုး 

း ာကပေ္သ ေ၀ဒး  ံစ မိန္းေးရေသ ုေစ သူမိန္းာာုုေစ သူမိန္းံသေဘ တူပညဥ ကာ္ျဖပ္ူေစ သူမိန္းံအာကာွမိန္းအလာုူပမ္း 

လာုူပမ္း အသံုမိန္းျပွေး ာျဖစေ္သ    စာပ္သပည္ူုာာရာယ 

ာာရာယ မက မိန္းျဖစ္   စာပ္ာသုံ။ု   စာပာ္သုသပညမ္မ ေစ သူမိန္းာာုေသေစရးအ္ ာံမရမာဘ ုေစ သူမိန္းေ၀ဒး ုေပက ာာ္

ပက ာာ္ပမ္ိန္းေစရး္ျပွလပု္ျ ပ္မိန္းျဖစ္ရ ုသေဘ ရာုမိန္းျဖပ္ူ   စာပ္ာသုျ ပမ္ိန္းေ ာ ပ္ူုေစ သမူိန္းေသေသ ္လပည္မိန္းေစ ၀္းမိန္းသပည္ု

 ္လပည္မိန္းေစ ၀္းမိန္းသပည္ု ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရ မေရ ာ္ေပ။ 

 

ပုဒ္မ။ုုု၆၆။ုုုုုအေလမိန္းသာုူမဟတု္စာတေ္ပ္းသူ ပ္သူံအာကာွ မိန္းအလာုူပမ္းုအုပထ္ားမ္ိန္းသာူျဖစေ္စုထာု

ထာသုူံသေဘ တူပညဥ ကာ္ေ ာ ပ္ူျဖစ္ေစသေဘ ရာုမိန္းျဖစ္ျပွေသ ျပွလပု္မက 

 (၁) အသာ(္၁၂)  မစ္မျပပူ္ညေသမိန္းသူံ  သာုူမဟတု္စာတ္ေပ္းသူ ပ္သူံ အာကာွမိန္းအလာုူပမ္း 

(၂) အုပထ္ား္မိန္းသာူာာုယတ္ာပု္ေသ ္င 

(၃) ္ပေဒ မပ္ူအပညဥထားမ္ိန္းသာမမ္ိန္းေစ ပ္ူေရမ ာ္ရေသ  အျ  မိန္းသာူာုယတ္ာုပာ္ေသ ္င 

(၄) ထာသုတူ္ဥမိန္း္ဥမိန္းံသေဘ တူပညဥ ကာ္ျဖပ္ူျဖစ္ေစ  သေဘ တူရ သာေ္ရ ာ္ ကာ္ မပ္ူျဖစ္ေစ 

ျပွလုပေ္သ သာူေသ ္င 

(၅) သေဘ ရာမုိန္းျဖပ္ူျပွလပု္ေသ ျပွလုပမ္ကသပည ္

(၆) အသာ(္၁၂)  မစ္ျပပူ္ညေသမိန္းေသ သအူ မိန္း သာုူမဟတု ္စာတ္ေပ္းူသ ပ္သအူ မိန္း 

(၇) ေဘမိန္းအ းရ ယျ္ဖစ္ေစတး္ရ သပညာ္ာုျပွလပု္သာူသာ ာုပ္သပည ္ဟူေသ အေ ာ ပမ္ိန္းေ ာပ္ူေသ ္င 

 ၽ ပမ္ိန္း ကာမ္က မိန္း 

ပေမ- ဤာပ္မိန္းလ တ ္ကာ္သပည္တမပ္ေသေစျ ပ္မိန္း မပ္ူ သာုူမဟတု ္ေသေစရး္အ မိန္းထတု္ျ ပ္မိန္း မပ္ူမသာ္ာာပု္။ 

ဒုတာယ-    (ာ) ေသေဘမိန္းာာုျဖစ္ေစ  အျပပမ္ိန္းအထး္း ာကပ္ေစမပူ္ညေဘမိန္းာာုျဖစ္ေစ   

                     တ မိန္းာဥမိန္းရးအ္ေ ာ ပ္မိန္းအတ ာေ္သ ္င 

ုုုုုုုုုုုုုုု( )ုျပပ္မိန္းထးေ္သ ေရ  ္းေ၀ဒး ာာုျဖစ္ေစ ုမစ မ္မိန္းမသး္ျ ပမ္ိန္းာာျုဖစ္ေစ ုု 

ုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုေပက ာာ္ပမ္ိန္းေအ ပာ္သုရးအ္ေ ာ ပ္မိန္းအတ ာ္ေသ ္ငုမဟုတလ္ကပ္ု 



 

ုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုဤာပ္မိန္းလ တ္ ကာသ္ပည္ေသတး္ရ သပည္ာာုျပွသသူာသပည္ူျပွလုပ္မက မပ္ူမသာာ္ာုပ္။ 

တတာယ-ုု(ာ)ုေသေဘမိန္းာာျုဖစ္ေစ ုအျပပ္မိန္းအထးး္ ာကပ္ေစမပူ္ညေဘမိန္းာာုျဖစ္ေစ 

ုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုတ မိန္းာဥမိန္းရး္အေ ာ ပ္မိန္းအတ ာ္ေသ ္င 

ုုုုုုုုုုုုုု( )ုျပပ္မိန္းထး္ေသ ေရ  ္းေ၀ဒး ာာုျဖစ္ေစ ုမစ မ္မိန္းမသး္ျ ပမ္ိန္းာာုျဖစ္ေစုေပက ာာ္ပ္မိန္းေအ ပာ္သုရး္ု 

ုုုုုုုုုုုုုုုုုုုအေ ာ ပ္မိန္းအတ ာ္ေသ ္င ုမဟတုလ္ကပ္ု ဤာပ္မိန္းလ တ္ ကာသ္ပည္ 

ုုုုုုုုုုုုုု( )ုအျပပမ္ိန္းအထး္း ာကပ္ေစရး္ု အလာအုေလမက ာ္ျပွမက မပ္ူုသာုူမဟတု္ 

ုုုုုုုုုုုုု(ဃ)ုအျပပ္မိန္းအထး္း ာကပ္ေစရးအ္ မိန္းထတု္မက မပ္ူမသာာ္ာုပ ္

္ပမ -ုေစ ၀္းမိန္းသပည္ုောက ာာ္ာုထတုယ္ူရး္ု မာ

မာမာံာေလမိန္းေသတးရ္ သပည္ာာသုာေသ ္လပည္မိန္းာေလမိန္းေသေစရး္အ ာံမရမာဘ  ုအေလမိန္းသေဘ မတဘူ အေလမိန္းံအ

ေလမိန္းံအာကာွမိန္းအလာုူပမ္းသေဘ ရာုမိန္း မပ္ူု   စာပာ္ုသာရ ၀းတ္ေယ ာ္ာာုု ောက 

ောက ာထ္တု္ယူေစရ ုအေလမိန္းာာုုေရ 

ေရ  ္းေပက ာာ္ပမ္ိန္းေစရး္ု သေဘ 

သေဘ ထ မိန္းရမာသပည္ျဖစ္ေသ ေ ာ ပမ္ိန္းေစ ၀္းမိန္းံျပွလပု္မကသပည္ဤာပ္မိန္းလ တ္ ကာ္အတ ပ္မိန္းာကေရ ာသ္ပည။္ 

 

ပုဒ္မ။    ၆၇။     ေ ာ ာ္ရ းံျဖစ္ေစအေ ာ ပ္မိန္း ကပမ္ိန္းရ အမမးာ္ာုမသားျဖစ္ေစသေဘ တူျ ပမ္ိန္း 

(၁) တစ္္ဥမိန္းတေယ ာေ္သ သသူပည ္မာမာအာကာွမိန္းးစ္း မပည္ာာ ုေ ာ ာ္ရ းံျဖစ္ေစ  

အေ ာ ပ္မိန္း ကပ္မိန္းရ အမမးာ္ာုမသားျဖစ္ေစ သေဘ တလူမကပင္အျပပ ္

(၂) ထာအုေ ာ ပ္ူာာုျပွလုပသ္ာူသာလမကပ္ သာုူမဟုတ ္ယံု ာပည္ရးအ္ေ ာ ပမ္ိန္းရမာလမကပ ္သာုူမဟုတ ္

(၃) အသာ(္၁၂) မစ္ေအ ာာ္ေလမိန္းသေဘ တလူမကပ ္သာုူမဟုတ ္

(၄) စာတ္ေပ္းသူ ပ္ျ ပမ္ိန္းေ ာ ပမ္ိန္းျဖစ္ေစ  မူမိန္းယစ္ျ ပ္မိန္းေ ာ ပမ္ိန္းျဖစ္ေစ  မာမာသေဘ တမူက မပ္ူ 

အာကာွမိန္းအျပစာ္ာုမသာ ာုပ္သာူသေဘ တလူမကပ ္

(၅) တရ မိန္းမ၀ပ္ေပမိန္း။ 

 



 

ပုဒ္မ။     ၆၈။     တ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူံ အာကာွ မိန္းပမ္း ထာသုူသေဘ တူ ကာ္မဘ  သေဘ ရာုမိန္း မပ္ူျပွလုပ္မက 

(၁) တ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူံသေဘ တူပညဥ ကာာ္ာုမရေသ ္လပည္မိန္း 

(၂) ထာသုသူေဘ တေူ ာ ပမ္ိန္း မေဖ္ျပ ာုပ္သပည္ူအေျ သာုူ ာာာု္ေရ ာ္ေသ အ ္းတ ပ္ သာုူမဟုတ ္

(၃) ထာသုသူပည ္သေဘ တရူး္မစ မ္မိန္း ာပု္သပည္ူအျပပ ္ထာသုူံအာကာွမိန္းအတ ာ ္အ ကား္မမဥသုေဘ တူ ကာ္ရယူ ာုပ္ရး္ 

ထာသုူံအပု္ထား္မိန္းသူျဖစ္ေစ  ္ပေဒ မပ္ူအပညဥေစ ပ္ူေရမ ာသ္ူျဖစ္ေစမရမာသပည္ူအ ္းမကာွမိန္းတ ပ္ 

(၄) ထာသုူံအာကာွမိန္းပမ္းသေဘ ရာုမိန္း မပ္ူျပွလုပသ္ပည္ူျပွလုပ္မကသပည ္

(၅) ထာသုူအ မိန္းေဘမိန္းအ းရ ယ္ျဖစ္ေစ ာုပ္သပညဟ္ူေသ အေ ာ ပ္မိန္းေ ာ ပ္ူ ျပစ္မကမေျမ ာသ္ာုူရ တ ပ ္

 ၽ ပမ္ိန္း ကာမ္က မိန္း 

ပေမ- ဤာပ္မိန္းလ တ ္ကာ္သပည္ တမပ္ေသေစျ ပမ္ိန္းသာုူမဟတု ္ေသေစရး္အ မိန္းထုတ္ျ ပ္မိန္း မပ္ူမသာာ္ာုပ ္

ဒုတာယ- (ာ) ေသေဘမိန္းာာုျဖစ္ေစ  အျပပမ္ိန္းအထး္း ာကပေ္စမပူ္ည ေဘမိန္းာာုျဖစေ္စတ မိန္းာဥမိန္းရးအ္တ ာ္ေသ ္င 

           ( ) ျပပ္မိန္းထး္ေသ ေရ  ္းေ၀ဒး ာာုျဖစ္ေစ  မစ မ္မိန္းမသး္ျ ပ္မိန္းာာုျဖစ္ေစ  

                 ေပက ာာ္ပမ္ိန္းေအ ပာ္ုသရး္အတ ာ္ေသ ္ငမဟတုလ္မကပ္ 

           ( ) ဤာပ္မိန္းလ တ္ ကာ္ုသပည္ေသတး္ရ ုသပညာ္ာျုပွသသူာသပည္ူျပွလုပ္မက မပ္ူမသာ္ာာုပ။္ 

တတာယ- ေသေဘမိန္းာာုျဖစ္ေစ  း ာကပေ္စမပူ္ညေဘမိန္းာာုျဖစ္ေစတ မိန္းာဥမိန္းရးအ္ေ ာ ပ္မိန္းအတ ာ္မဟတုလ္မကပ္ 

ဤာပ္မိန္းလ တ္ ကာသ္ပည္  း ာကပ္ေစရး္အလာအုေလက ာ္ျပွလုပမ္က မပ္ူ 

သာုူမဟုတး္ ာကပ္ေစရး္အ မိန္းထတု္မက မပ္ူမသာာ္ာုပ ္

စတတု-ၴ ျပစ္မကတစ ္ု ုာာာုကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္း မပ္ူမသာာ္ာုပလ္မကပ္ ဤာပ္မိန္းလ တ္ ကာသ္ပည ္

ထာုျပစ္မကတစ ္ု ုာာာုကပမိန္းလ း္ရး္အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥျ ပ္မိန္း မပ္ူလပညမ္ိန္းမသာာ္ာုပ္။ 

္ပမ မက မိန္း- (ာ) ေစ သူမိန္းသပည္ျမပ္မိန္းေပ္မမာကးေမူေျမ ေးံ    စာပ္ာသုာရ ၀း္ေစ ၀္းမိန္းာေစ သမူိန္းာာသုတာရေစရး ္

ေစ သမူိန္းံ္ဥမိန္းေ ္းပ္မိန္း  ာံာုေဖ္းာ္းာသုသပ္ူေ ာ ပမ္ိန္းေတ ူျမပ္ံ ေစ သမူိန္းသပညမ္ာမာအတ ာ္ ကပ္ူ ကား္ရးသ္တာမရမမဥ 

ေစ ၀္းမိန္းာေစ သူမိန္းေသေစရးရ္ပ္ညရ ယ္ရပ္မိန္းမရမာဘ ေစ သမူိန္းံအာကာွမိန္းအလာုူပမ္း သေဘ ရာုမိန္းျဖပ္ူ္ဥမိန္းေ ္းပမ္ိန္း  ာံာုေဖ္းား္ာသုံ 

ေစ ၀္းမိန္းသပည ္ျပစ္မကာကပမိန္းလ းရ္ မေရ ာ္။ 

               ( ) ေစ သူမိန္းာာာုက မိန္း ကဥသ  မိန္းရ   ေစ သူမိန္းာာုေသးတ္မမးလ္မကပ ္ေသတးရ္ သပညာ္ာုသာလကာ ္

ေစ သမူိန္းအသာ္ေဘမိန္းမမ ကမ္မိန္းသ ရေစရး ္သေဘ ရာုမိန္းျဖပ္ူေစ ၀္းမိန္းာာက မိန္းာာုေသးတ္ျဖပ္ူပစ္သပည္။ 



 

ထာသုာုူပစ္သျဖပ္ူေစ ၀္းမိန္းံေသးတာ္ကပညာ္ထံာမမးး္ေသေလ ာ္ေအ ပ္ဒဒ္ရ ရေစာ မူ 

ေစ ၀္းမိန္းသပည္ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရ မေရ ာ္။ 

                ( )    စာပ္ာသုာရ ၀းေ္စ ၀္းမိန္းသပည ္ာေလမိန္းတစ္ေယ ာ္မေတ ္တာ ထာ ာာု္ဒဒ္ရ ရသပည္ာာျုမပ္ံ 

 ကာ္ ကပ္မိန္းမ   စာပ္မာုသလမကပ ္ထာာုေလမိန္းေသေစတး္ရ သပည္ာာုလုပည္မိန္းသာံ 

ထာာုေလမိန္းံအုပထ္ား္မိန္းသထအံေ ာ ပ္မိန္း ာ မိန္းရးအ္ ကားလ္ပည္မိန္းမရမာ အေလမိန္းာမ   စာပရ္းေ္တ ပမ္ိန္းပး္ေသ ္လပည္မိန္း 

ာေလမိန္းမေသေစရး္ရပ္ညရ ယး္ သေဘ ရာုမိန္းျဖပ္ူေစ ၀္းမိန္းာ   စာပ္ာသုသျဖပ္ူ 

အေလမိန္းေသေစာ မူေစ ၀္းမိန္းသပည္ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရ အေရ ာ္။ 

                (ဃ) မဥမိန္းေလ ပေ္းေသ အာမတ္စအ္ာမတ္ ပ္ ာေလမိန္းတစ္ေယ ာ္ မပ္ူအတူေစ ၀္းမိန္းရမာေးံ 

အာမ္ေအ ာ္တ ပ္ရမာေးသတူာုူသပည ္

ေစ ပ္ာာျုဖး္ူး ံေပမိန္း ာရ ာေလမိန္းာာုပစ ္ကလာာုလ္ကပအ္ေလမိန္းေသတး္ရ သပညာ္ာသုာလကာ ္ေစ ၀္းမိန္းာ 

ထာာုေလမိန္းာာုေသေစရး္ရပ္ညရ ယ္ရပမ္ိန္းမရမာဘ  ာေလမိန္းအသာ္ ကမမ္ိန္းသ ရ ရေစရး္သေဘ ရာုမိန္းျဖပ္ူ 

အာမ္ေအ ာ္ေစ ပ္ျဖး္ူ ံရး္သာုူအေလမိန္းာာအုာမအ္ထာမ္မပစ္ ကလာုာ္ရ  

ာေလမိန္းေသေစာ မေူစ ၀္းမိန္းသပည္ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရ မေရ ာ္။ 

ပုဒ္မ။     ၆၉။     သေဘ ရာုမိန္းျဖပ္ူအေ ာ ပမ္ိန္း ာ မိန္းျ ပမ္ိန္း 

                           တ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူံ အာကာွမိန္းပမ္း သေဘ ရာုမိန္းျဖပ္ူထာုသအူ မိန္းအေ ာ ပ္မိန္း ာ မိန္းလမကပ္ 

ထာသုာုူအေ ာ ပ္မိန္း ာ မိန္းျ ပ္မိန္းေ ာ ပ္ူ ထာသုူရေဘမိန္းအ ၴရ ယာ္ကေရ ာ္ေသ ္လပည္မိန္း 

အေ ာ ပ္မိန္း ာ မိန္းသသူပည္ျပစမ္ကာကပမိန္းလ း္ရ မေရ ာ္။ 

္ပမ - ာရ ၀း္ေစ ၀္းမိန္းာ လူး တစ္ေယ ာ္အ မိန္း 

အသာ္ရမပ္ ာုပ္ျ ပမ္ိန္းမရမာဟထုပ္ျမပ္ေ ာ ပ္မိန္းသေဘ ရာမုိန္းျဖပ္ူေျဖ ာ မိန္းျ ပမ္ိန္းေ ာ ပ္ူ လူး ထား္ူလး္ူးေသာံုမိန္းံ။ 

ထာသုာုူေျဖာုာျ ပ္မိန္းေ ာ ပ္ူ လူး ေသေစတးရ္ ာာသုာေစာ မူ ေစ ၀္းမိန္းသပည္ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရ မေရ ာ္။ 

ပုဒ္မ။    ၇၀။    ျ ာမ္မိန္းေျ  ား္ ာုပ္မိန္းေစေသ ေ ာ ပ္ူျပွလပုမ္က 

(၁) 

သ မ ျ ာမ္မိန္းေျ  ာမ္ကမဟတုဘ္ ျပပမ္ိန္းားာ္တမဟတု္ျ ပ္မိန္းေသေဘမိန္းာာာု္မပ္ညဟုစာုမိန္းရာမဘ္ ယ္ရမာေအ ပ္ျ ာမမ္ိန္းေျ  ာ္ ရံး 

(၂)ုလသူတ္မက မပ္ူေသဒဒ္ထာာု္သပ္ူေသ ုအစာုမိန္းရာာာုး္ ာကပာ္ကပမိန္းလ း္သပည္ူအမကမဟတု္သပည္ူအမကာွ မိန္းာာု 

(၃)ု

ယပ္မိန္းျ ာမ္မိန္းေျ  ာ ္ံရသာူာကပမိန္းလ း္လမကပ္ျပစ္မကမေျမ ာ္ုသာု ရ တ ပယ္ပ္မိန္းျ ာမ္မိန္းေျ  ာ္မကမကာွမိန္း ံရသပည္ူုအေျ အေးသာု ေရ 



 

အေျ အေးသာု ေရ ာ္ေအ ပ္ုမာ

မာမာအလာုအေလက ာျ္ပွမကျ ပ္မိန္းသာု မဟုတ္ု တမဟုတ္ ကပ္မိန္းေသေဘမိန္းာာာု္မပ္ညဟုစာုမိန္းရာမဘ္ ယ္ရ ယတုးာမရမာျ ပမ္ိန္းမဟုတေ္စရ။ 

ရမပ္မိန္းလပ္မိန္း ကာ္ု-ု(၁)ုမာမာအလာုေလက ာ္ျဖစ္ေစ ုရာာု္ပတုမ္ပ္ညဟုျ ာမ္မိန္းေျ  ာ္ျ ပ္မိန္း ံရေသ ေ ာ ပ္ူျဖစ္ေစ ု္္းမိန္းျပလာူာုမိန္းတာု

္္းမိန္းျပလူာာမုိန္းတာုူံအာကပ္ူအ ာံမက မိန္းာာသုာလကာ္ မပ္ူ္္းမိန္းျပလာူာုမိန္း ာုဒမ္ိန္းသာုူ၀ပ္ေသ သူသပည္ု ္ပေဒအရျပ

္ပေဒအရျပစ္မကေျမ ာ္ေသ ျပွလုပမ္ကာာုု ္္းမိန္းျပ

္္းမိန္းျပလူာာမုိန္းမက မိန္းာျ ာမ္မိန္းေျ  ာသ္ျဖပ္ူျပွလုပရ္သပညဟ္ူေသ အေ ာ ပ္မိန္းေ ာ ပ္ူုဤာပ္မိန္းလ တ္ က

ဤာပ္မိန္းလ တ္ ကာ္ပ္းအာကာွမိန္း ံစ မိန္း  ပူ္ာာု ထံာာု္သပညမ္ဟတု္။ 

ုုုုုုုုုုုုုုုုုု(၂)ုတစ္္ဥမိန္းတစ္ေယ ာ္ေသ သူအ မိန္းု္္းမိန္းျပ ာုဒ္မိန္းာဖမ္မိန္းာဥမိန္းးု္ပေဒအ

္ပေဒအရျပစ္မကေျမ ာ္ေသ ျပွလုပမ္ကတစ္ ုာာျုပွလုပလ္မကပ္ု  ကာ ္ကပ္မိန္းသတ္ပစ္မပည္ဟုျ ာမ္မိန္းေျ  ား္အတပ္မိန္းျပွေစသပည္။ု

ပ္မိန္းျပွေစသပည္။ု္ပမ ာာုရေသ ္္္းမိန္းျပလူာာမုိန္းတစ္ေယ ာာ္ုပးမ္ိန္းဘ တ

ပး္မိန္းဘ တစေ္ယ ာာ္ာုဖမမ္ိန္းာဥမိန္းးုာာရာယ မက မိန္းာုာယူေစျပဥမိန္း္္းမိန္းျပတာာု္ရးအ္ာမာ္ာု ကာွမိန္းဖကာ္ ာုပ္မိန္းသပည္။ုထာုသာုူ

ထာသုာုူ ကာွမိန္းဖကာ္ရသျဖပ္ူုပး္မိန္းဘ သပညာ္ပ္မိန္းလ တ္  ပ္ူရသပည္။ 

 

ာ ာ ယ္ ု ံပာုပ္  ပူ္ 

ပုဒ္မ။ုုု၇၁။ုုာ ာ ယ္ ု ံရ တ ပ္ျပွလုပ္မက 

ုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုာ ာ ယ ္ ုံမကအရုျပွေသ ျပွလပု္မကသပည္ျပစ္မကမေျမ ာ။္ 

ပုဒ္မ။ုုုု၇၂။ုုုုလာူာယု္ူ မပ္ူပစသပ္ညမိန္းမက မိန္းသာုူာ ာ ယ္ ု ံပာပု္  ပ္ူ 

ုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုပုဒ္မ(၇၄)ပ္းား္ သတ္ ကာ္မက မိန္းာာမုား္ူာကပဘ္ မပ္ညသူမာာ ု

ပေမ-ုလူ ာာယုာ္ာထုာ ာုာာ္ကပမိန္းလ း္သပည္ူျပစ္မကာာုုတ မိန္းာဥမိန္းရး္မာမာာာယု္ မပ္ူအျ  မိန္းသူံာာယု္ာာာု ာ ယ္ ု ံပာုပ ္ ပ္ူရမာသပည္ 

ဒုတာယ-ု(၁)ု ာုမိန္းမက ုလယုာ္မက ုအာကာွမိန္းဖကာာ္ဥမိန္းမက ုရ ဇ၀တ္ျပစ္ဒဒထ္ာုာေ္သ ောက ္ မပ္မိန္းမကတစ္ ု ာုာုေသ ္င 

ုုုုုုုုုုုု(၂)ုထာုျပစ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ရး္အ မိန္းထတု္ျ ပ္မိန္းာာုေသ ္င 

ုုုုုုုုုုုု(၃)ုတ မိန္းာဥမိန္းရး္မာမာပာုပ္ျဖစ္ေစ ုသူတပ္းမိန္းပာုပျ္ဖစ္ေစ 

ုုုုုုုုုုုု(၄)ုေရမ ေျပ ပ္မိန္း ာုပသ္ပည္ူပစသပ္ညမိန္းာာုျဖစ္ေစ ုမေရ ေျပ ပ္မိန္း ာုပေ္သ ပစသပည္မိန္းာာုျဖစေ္စာ ာ ယ္ ု ံပာပု္  ပ္ူရမာသပည္။ 



 

ပုဒ္မ။ုုုု၇၃။ုုုုစာတ္ေပ္းသူ တသ္ူစသပည္တာုူံျပွလုပ္မကာာတု မိန္းာဥမိန္းရး္ာ ာ ယ္ ု ပံာုပ ္ ပ္ူ 

ုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုု(၁)ု

အသာ္ပယ္ေသမိန္းသူ ုအေျမ ္အျမပအ္ာပ္အျ ပ္မျပပူ္ညစံုသူ ုစာတေ္ပ္းသူ တသ္အူေ ာ ပ္မိန္း ကပ္မိန္းုရ အမမးာ္ာုမသာသတူာုူ

သာသူတာုူံျပွလုပ္မကမမ ျပစ္မကမေျမ ာေ္ပ။ 

ုုုုုုုုုုုုုုုုုုုု(၂)ုငတာုူံျပွလပု္မကာာုတ မိန္းာဥမိန္းရး္မပည္သူမာာု ု ံပာပု္  ပ္ူရမာသပည္။ 

္ပမ -ု(ာ)ု

ေစ သမူိန္းသပညရ္ူမိန္းသ တေ္း ာာုေ္စ ၀္းမိန္းာာသုတမ္ပ္ညဟအု မိန္းထတု္ံုေစ သမူိန္းရအျပစ္မရာမ ုသာုူရ တ ပ္ေစ သမူိန္းမရသူ တလ္ကပ္

တလ္ကပ္ုေစ ၀္းမိန္းမမ ာ ာ ယ ္ု ံပာုပ္  ပ္ူရမာသပည္။ 

ုုုုုုုုုု( )ု

ေစ ၀္းမိန္းသပည္္ပေဒ မပ္ူအပညဥ၀ပ္  ပ္ူရမာေသ အာမတ္စ္အာမထ္ သာုူေရ ာ္ံေစ သမူိန္းာေစ ၀္းမိန္းာာုအာမ္ေဖ ာထ္ ပ္မိန္းသူျဖစ္မ

္မိန္းသူျဖစ္မပ္ညဟုုသေဘ ရာုမိန္းျဖပ္ူထပး္ုေစ ၀္းမိန္း

ေစ ၀္းမိန္းအ မိန္းအ းရယ္ျပွံ။ုဤတ 

ဤတ ပ္ေစ သူမိန္းမမ အေ ာ ပမ္ိန္း ကပ္မိန္းရ ာာုမသာျ ပ္မိန္းေ ာ ပ္ူေစ ၀္းမိန္းအ မိန္းအ းရ ယ္ျပွေသ ္လပည္မိန္းုျပစ္မကမေျမ ာ္ ု

ျပစ္မကမေျမ ာ ္ုသာုူရ တ ပ္ေစ သူမိန္းမမ ုအေ 

အေ ာ ပ္မိန္း ကပ္မိန္းရ အမမးာ္ာသုာလကာ ္မပ္ူအ းရ ယ္ျပွဘာသာ ူသာုူေစ ၀္းမိန္းမမ ုေစ သမူိန္းံအ းရ ယ္ျပွျ ပ္မိန္းာာုုတ မိန္းာဥမိန္းရးာ္ 

ုတ မိန္းာဥမိန္းရးာ္ ာ ယ ္ု ံပာုပ ္ ပ္ူရာမသပည္။ 

ပုဒ္မ။ုုု၇၄။ုုုုာ ာ ယ ္ု ပံာုပ္  ပ္ူမရမာသပည္ူျပွလုပမ္ကမက မိန္းုာ ာ ယ ္ု ံ  ပ္ူာာုမပ္ညမမကော ပ္ရ ာ္ ာုပ္ျ ပ္မိန္း 

ု(၁)-(ာ)ုေသေဘမိန္းျဖစ္ေစ ုအျပပ္မိန္းအထး္း ာကပေ္စရး္ျဖစ္ေစ 

ုုုုုုု( )ုစာုမိန္းရာမ္ေလ ာဖ္ ယရ္ အေ ာ ပမ္ိန္းယတုားမရမာေသ ျပွလုပမ္ကာာ ု

ုုုုုုုု( )ုျပပည္သူူ၀း္ထမ္မိန္းာုျပပည္သူူ၀း္ထမ္မိန္းအျဖစ္ျဖပ္ူ 

ုုုုုုုု(ဃ)ုသေဘ ရာုမိန္းျဖပ္ူ 

ုုုုုုုု(ပ)ုျပွလပု္လမကပ္ ုအ မိန္းထတု္လမကပ္ု္ပေဒအရျပွပာပု္  ပ္ူအတာအာကမရမာေသ ္လပည္မိန္းုာ ာ ယ ္ု ံပာုပ္  ပ္ူမရမာေပ။ 

(၂)-ု(ာ)ုျပပညသ္ူူ၀း္ထမမ္ိန္းာုျပပည္သူူ၀း္ထမ္မိန္းအျဖစ္ျဖပ္ူ 

ုုုုုုု( )ုသေဘ ရာုမိန္း မပ္ူပည း္ ာ မိန္းသပည္ူအတာပု္မိန္း 



 

       ( ) သူတစ္္ဥမိန္းတစ္ေယ ာာ္ျပွလုပလ္မကပ ္ အ မိန္းထတုလ္မကပာ္ ာ ယ္  ုံပာုပ္  ပ္ူမရမာေပ။ 

(၃) ာ ာ ယ္ ု ံရ တ ပ္လာအုပသ္ပည္ထာ္ပားုျပွ  ပ္ူမရမာ 

(၄) ျပပညသ္ူူ၀း္ထမ္မိန္းအ ဒ ပာုပ္ထံမမအာ အာ ယ္ေစ ပ္ူေရမ ာ္ရ ာုပ္ရး္ 

တာုပတ္း္မိန္း  ပ္ူအ ကား္ရမာသပည္ူာာစသမက မိန္းတ ပ္ာ ာ ယ ္ ပ္ူမရမာေပ။ 

ရမပ္မိန္းလပ္မိန္း ကာ-္ 

 (၁)ျပပညသ္ူူ၀း္ထမ္မိန္းျဖစ္ေ ာ ပ္မိန္းမသာလမကပ ္

(၂) ယံု ာပည္ရးအ္ေ ာ ပမ္ိန္းမရမာလမကပ ္

(၃) ပည း္ ာ မိန္း ကာအ္ရျပွသပည္ာာုမသာလမကပ ္

(၄) ပည း္ ာ မိန္း ကာအ္ရျပွသပည္ာာုမေျပ လမကပ ္

(၅) ပည း္ ာ မိန္း ကာ္စ ရမာလမကာ္မျပလမကပ ္ာ ာ ယ္  ုံပာုပ ္ ပ္ူရမာသပည။္ 

 

 

 

ပုဒ္မ။    ၇၅။    လူူာာယု္ာာ ုာ ာ ယ ္ု ံမကသပည ္မပ္ညသပည္ူအ ္းတ ပ္ လူေသရးျ္ပွ ာုပ္ျ ပ္မိန္း 

(၁) မာ ာ ယ္မ ု လံမကပ ္ေသရမပ္ညာာုေ ာ ာ္ရ ံူစာုမိန္းရာမ္ေလ ာ္ေသ အေ ာ ပ္မိန္းရမာသပည္ူလာ္ေရ ာ္မက 

(၂) 

မာ ာ ယ္မ ု လံမကပအ္ျပပမ္ိန္းအထး္း ာကပ္ရမပညာ္ာုေ ာ ာထ္ာတစ္ာုမိန္းရာမ္ေလ ာသ္ပည္ူအေ ာ ပ္မိန္းရမာသပည္ူလာ္ေရ ာ္မက 

(၃) မုဒား္မိန္းာကပ္ူရ အ ာ ံမပ္ူာကပမိန္းလ း္သပည္ူလာ္ေရ ာမ္က 

(၄) ာ မ ရ  စာတာ္ာ ု္မၼတ အတာုပမ္ိန္းမဟုတဘ္ ေရ ပ္ူရ ေအ ပ္ျပွလုပ္ရးအ္ ာံအစပည္ မပ္ူာကပလ း္ေသ လာေ္ရ ာ္မက 

(၅) လာူာု ာုမိန္းယူရးအ္ ာံ မပ္ူေသ ္င  ေသ မိန္းော ပ္ေ ္ပပရ္း္အ ာံ မပ္ူေသ ္ငာကပမိန္းလ း္သပည္ူလာ္ေရ ာ္မက 

(၆) လ တ္ေျမ ာ္ျ ပ္မိန္းပမ္း၀းထ္မ္မိန္းအ ဒ ပာပု္တာုူထတံာုပတ္း္မိန္း  ပ္ူအ ကား္မရမာဟု စာုမိန္းရာမ္ေလ ာ္ေအ ပ္ျဖစ္ေစျပဥမိန္း 

လတူ္ဥမိန္းာာုမတရ မိန္းသျဖပ္ူ  ကွပ္ေ မ ပထ္ မိန္းရးအ္ ာံ မပ္ူ ာကပမိန္းလ း္သပည္ူလာ္ေရ ာ္မက 



 

ဤအေျ အေးတစ္ ု တု ပ္ာကပမိန္းလ း္သာူာုေသစသပည္ူအထာ ု ာံ ာ ယ္ပာုပ္  ပ္ူရမာသပည္။ 

 

ပုဒ္မ။   ၇၆။    လူ ာာုယာ္ာာု ာ ယ ္ု ံပာုပ္  ပ္ူမပ္ညသပည္ူအ ္းတ ပ္ေသေစျ ပ္မိန္းမမ 

တပ္းမိန္းအျ  မိန္းေဘမိန္းအ းရ ယ္ျဖစ္ေစရး္ျပွ ာုပ္ျ ပ္မိန္း 

ပုဒ္မ(၇၅)တ ပ္ေဖ္ျပထ မိန္းသပည္ူလာ္ေရ ာ္မက(၆) ုမမ တပ္းမိန္းအျ  မိန္းအမကမက မိန္းတ ပ ္

လာူာုေသေစသပည္ူအထာာ ာ ယ္ ု ံပာုပ္  ပ္ူမရမာေသ ္လပည္မိန္း ပုဒ္မ(၇၄)ာာုမား္ူာကပေ္စဘ  

အျ  မိန္းေဘမိန္းအ းရ ယျ္ဖစ္ေစသပည္ူာ ာ ယ္  ပ္ူရမာသပည္။ 

 

ပုဒ္မ။    ၇၇။    လူူာာယု္ာာာု ာ ယ ္ု ံ  ပ္ူစတပ္ျဖစ္ေပ္သပည္ူ အ ္း မပ္ူာာလ္ာတ္ပည္ရမာေးမပူ္ညာ လအပာပု္မိန္းအျ  မိန္း 

(၁) လူူာာယု္ာာာု ာ ယ္ ု ရံ ရလာူာုမထာေသမိန္းသပည္ူတာပု္ေအ ပ္ 

(၂) ျပစ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ရ အ မိန္းထတု္ ကားသ္ာုူမဟတု္ျ ာမ္မိန္းေျ  ာ္ေး ကား္ရ 

(၃) ေဘမိန္းျဖစ္ေစမပူ္ညစာုမိန္းရာမ္ေလ ာ္သပည္ူအေ ာ ပ္မိန္းေပ္ေပ္းာာ္ 

(၄) ာ ာ ယ္ ု ံပာုပ ္ ပ္ူစတပ္တပည္ရမာေးသပည။္ 

(၅) စာုမိန္းရာမ္ေးရသမမကာ လပတလ္ံုမိန္းာ ာ ယ္  ုံပာုပ္  ပ္ူရမာေးသပည္။ 

 

ပုဒ္မ။    ၇၈။    ပစသပည္မိန္းာာာု ာ ယ္ ု ံပာုပ ္ ပူ္သပည္မပညသ္ပည္ူအ ္းတ ပ္ုလာူုာေသေစရး္ျပွ ာုပ္ျ ပ္မိန္း 

(၁)ုလယုာ္မက ု္္းမိန္းျပမက 

(၂)ုပည္္ူအ ္းအာမေ္ဖ ာ္ထ ပ္မိန္းမက 

(၃)ုလူေးရး္ ုပစသပည္မိန္းထ မိန္းရး္ အသံုမိန္းျပွသပည္ူတာုာအ္ာမ္ုစသပည္ူအေ

စသပည္ူအော ာ္အ္ဥမိန္း ုတ  ုယ ္တ္စ္ ု ာုာုမဥမိန္းရကာမိန္းးအာကာွ မိန္းဖကာာ္ဥမိန္းမက 

(၄)ုမာ ာ ယာ္ု

ေသေဘမိန္းုသာုူမဟတု္ုအျပပမ္ိန္းအထး္း ာကပ္ေစမပူ္ညုေဘမိန္းာကေရ ာ္ရး္ုစာုမိန္းရာမဘ္ ယ္ရးအ္ေ ာ ပ္မိန္းရမာ ာုပ္သပည္ူ ာုမိန္းမက ုအာကာွမိန္း



 

က ုအာကာွမိန္းဖကာာ္ဥမိန္းမက ုအာမ္ောက ္းပ္မိန္းမကုထာုျပစ္မက(၄)မကာွမိန္းအးာတ္မကာွမိန္းမကာွမိန္းာကပမိန္းလ း္လမကပ္ုသာုူမ

သာုူမဟုတ္ု ာကပမိန္းလ း္ရး္အ မိန္းထတု္လကပ္ုလာူာုေသေစသပည္ူအထာာ ာ ယ္ ု ံပာပု္  ပ္ူရမာသပည္။ 

 

ပုဒ္မ။ုုု၇၉။ုုုု

ပစသပ္ညမိန္းာ ာ ယ္  ုံပာုပ္  ပ္ူသပည္ုမပ္ညသပည္ူအ ္းတ ပ္ေသေစျ ပ္မိန္းမမတစ္ပ္းမိန္းအျ  မိန္းေဘမိန္းအ းရ ယ္ျဖစ္ေစရးျ္ပွ ာုပ္ျ ပ္မိန္း 

ပုဒ္မ(၇၈)ပ္းအမက(၄)မကာွ မိန္းမမတစပ္္းမိန္းအျ  မိန္း ာုမိန္းမက ုအာကာွမိန္းဖကာ္ာဥမိန္းမက ုအာမ္ောက ္းပ္မိန္းမကတစ္ ု ာုာာုကပမိန္းလ း္လမကပ္ုသာု

သာုူမဟုတ္ု ာကပမိန္းလ း္ရး္အ မိန္းထတု္လမကပ္ ု

လာူာုေသေစသပည္ူအထာာ ာ ယ္ ု ံပာုပ္  ပ္ူမရမာေသ ္လပည္မိန္းေသေစျ ပ္မိန္းမမလ  းအျ  မိန္းေဘမိန္းအ းရ ယာ္ကေရ ာေ္စသပည္

ကေရ ာေ္စသပည္ူအထာာ ာ ယ္ ု ံပာုပ ္ ပ္ူရမာသပည္။ 

 

ပုဒ္မ။ုုုု၈၀။ုုုပစသပည္မိန္းာာစုတပ္ ု ံပာပု္  ပ္ူရမာသပည္ူအ ္း မပ္ူာာ္လာတ္ပည္ရမာေးမပ္ညာ လအပာုပ္မိန္းအျ  မိန္း 

(၁) ပစသပည္မိန္းေဘမိန္းအ းရ ယ္ျဖစ္ေစမပူ္ည စာုမိန္းရာမဘ္ ယ္အေ ာ ပ္မိန္းျဖစ္ေပ္ ကား္မမစတပး္ ပစသပ္ညမိန္းာာာု ာ ယ္  ပ္ူရရမာသပည္။ 

(၂)  ာုမိန္းမကတ ပ္ 

(ာ) ာကပမိန္းလ း္သာူ ာမုိန္းရ ပ္းပစသပ္ညမိန္း မပ္ူတာ  ထ ာသ္  မိန္းသပည္ူတာုပ္ေအ ပသ္ာု မဟတု ္

( ) အ ဒ ပာုပ္တာုူံအာအူပညဥရရမာသပည္ူတာုပ္ေအ ပ ္

( ) ပစသပည္မိန္းာာုျပးရ္သပည္ူတာုပေ္အ ပာ္ ာ ယ္ ု ံ  ပ္ူရမာသပည္။ 

(၃) လယုာ္မကတ ပ္ 

(ာ) တ္ဥမိန္းတေယ ာာ္ာုေသေအ ပ္း ေအ ပ္မတရ မိန္းတ မိန္းာဥမိန္းရး ္ထာုအ မိန္းထုတသ္မမကာ လပတလ္ံုမိန္းသာုူမဟုတ္ 

( ) တမဟတု္ျ ပမ္ိန္းေသရမပ္ည  း ာကပ္ ရံမပ္ည  

အ ကွပအ္ေ မ ပ္ ံရမပ္ညာာုေ ာ ာ္ရ ံူဘ ယရ္ ျဖစ္ေအ ပာ္ကပမိန္းလ း္သာူျပွေးသမမကာ လပတ္လံုမိန္း 

ာ ာ ယ ္ ပ္ူာာလ္ာတ္ပည္ရမာေးသပည္။ 

(၄) ရ ဇ၀တ္ျပစဒ္ဒ္ာာထုာာုသ္ပ္ူေသ ောက ္းပ္မိန္းမက  

အာကာွမိန္းဖကာာ္ဥမိန္းမကာာာုကပမိန္းလ း္ေးသမမကာ လပတလ္ံုမိန္းာ ာ ယ္  ပ္ူာာလ္ာတ္ပည္ရမာသပည္။ 



 

(၅) ပည္ူ္အ ္းအာမေ္ဖ ာ္ထ ပ္မိန္းမကအစျပွ ကား္မမစး 

အာမ္ောက ္းပ္မိန္းမကာကပမိန္းလ း္ေးသမမကာ လပတ္လံုမိန္းာ ာ ယ္  ပ္ူာာ္လာတ္ပည္ရမာသပည္။ 

 

ပုဒ္မ။    ၈၁။    အျပစမ္ရမာသအူ မိန္းအ းရ ယ္ျဖစေ္ာ ပ္မိန္းျဖစ္ ာုပ္ေစာ မူေသေစေလ ာ္ေသ လာေ္ရ ာ္မကတ ပ္ 

ာ ာ ယ ္ု ံပာုပ္  ပ္ူ 

(၁) ေသေစရး္စာုမိန္းရာမဘ္ ယအ္ေ ာ ပမ္ိန္းရမာသပည္ူ လာ္ေရ ာ္မကာာုာ ာ ယ္ ု ပံာုပ္  ပ္ူာာုော ပ္ရ ာ္ရ တ ပ္ 

(၂) ာ ာ ယ္ ု သံသူပည္အျပစ္မရမာသတူ္ဥမိန္း္ဥမိန္းအ မိန္းေဘမိန္းအ းရ ယ္မျဖစ္ေစဘ  

(၃) ထာအု  ပ္ူအေရမိန္းာာုျဖစ္ေျမ ာ္ေအ ပ ္မသံုမိန္း ာုပ္ေသ အေျ အေးသာုူေရ ာ္ရမာေးလမကပ ္

(၄) ထာအုျပစ္မရမာသအူ မိန္းေဘမိန္းအ းရ ယ္ျဖစ္ေစမပူ္ညအေ ာ ပ္မိန္းရမာလကာ္မာမာရ ာ ာ ယ္ ု ံ  ပ္ူရမာသပည္။ 

္ပမ -  

လတူစ္စသုပည္ေစ ၀္းမိန္းာာုသတ္ရးအ္ မိန္းထတု္း ေစ ၀္းမိန္းအ မိန္းေဘမိန္းအ းရ ယ္ျပွံ။ ေစ ၀္းမိန္းသပည ္

ထာလုူစုာာေုသးတ္ျဖပ္ူမပစ္ တဘ္  

ာ ာ ယ ္ု ံ  ပာ္ာုျဖစေ္ျမ ာ္ေအ ပ္မသံုမိန္း ာုပ္သပည္ူအေျ အေးသာုူေရ ာ္ရမာေးသပည္။ 

ပစ္ တ္ျပးလ္ကပလ္ပည္မိန္းထာလုစူု မပ္ူေရ ေ မ လကာ္ရမာသပည္ူာေလမိန္းမက မိန္းာာု 

အ းရ ယ္မျဖစ္ေစဘ မပစ္ တ္ ာုပသ္ပည္ူအေျ အေးသာုူေရ ာ္ေးျပးသ္ပည္။  ထာုအေျ အေးတ ပ္ 

ေသးတ္ပစ္ တ္ျ ပ္မိန္းေ ာ ပ္ူာေလမိန္းတစ္ေယ ာ္ေယ ာာ္ာုေဘမိန္းအ းရ ယ္ျဖစ္ေစ  လူမကပ္ ာ ာ ယ္ ု သံူေစ ၀္းမိန္းသပည ္

ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရ မေရ ာ္။ 

 

အ းမ္ိန္း(၅) 

အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥမက 

ပုဒ္မ။    ၈၂။    အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥျ ပ္မိန္း 

တစံုတစ္ေယ ာ္ေသ သူာအရ တစ္ ာုာုျပွလုပအ္ မိန္းေပမိန္းျ ပ္မိန္းာာသုပည္မမ  

(၁) ထာအုရ ာာုျပွလုပ္ရ လကံော ္ျ ပ္မိန္း 

(၂) ထာအုရ ာာုျပွလုပ္ရး္တမပ္သာသ္ာာ္ာယုထ္ာလာေ္ရ ာာ္ူပညဥျ ပ္မိန္း 



 

(၃) ထာအုရ ာာုျပွလုပ္ရး ္အျ  မိန္းသတူစ္္ ဥမိန္းရျဖစ္ေစ  အမက မိန္းရျဖစ္ေစ  

ထာုအရ ထေျမ ာ္ေစျ ပ္မိန္းပမ္းတစ္စံုတစ္ရ ပူမိန္းေပ္းပ္မိန္းျပဥမိန္းျပွလုပ္ျ ပမ္ိန္း စသပညတ္ာုူာာုာာလုာသုပည္။ 

ရမပ္မိန္းလပ္မိန္း ကာ-္(၁) 

 လကံူော ္ျ ပ္မိန္းအ မိန္းျဖပ္ူာူပညဥျ ပ္မိန္းမမ  အရ တစ္  ုုလပု္ရးေ္ျပ ာာတုာာုတ္ း္မိန္းျ ပ္မိန္း သာုူမဟတု ္

အေ ာ ပ္မိန္းတစ္  ုုာာထုတု္ေဖ္ေျပ ာာုရ  တ ၀း္ရမာေသ ္လပည္မိန္းတမပလ္မကာွူ၀မာထ္ားမ္ိန္း ကးျ္ ပ္မိန္းျဖစ္ေစ  

မမမး္ေသ အရ ာာတုမပေ္ျပ ာာုမိန္းျ ပ္မိန္းျဖစေ္စ လကံူော ္ျ ပ္မိန္းေျမ ာ ္ာုပ္သပည္။ 

လကံူော ္ ံရသသူပညသ္ေဘ တသူပည္ျဖစ္ေစ  မတသူပည္ျဖစ္ေစ  လကံူော ္ျ ပ္မိန္းေျမ ာသ္ပည္။ 

လကံူော ္ ံရသူ မပ္ူလကံူော ္သတူာာု္ရာုာေ္တ ူစရး္မလာု။ စ အ မိန္းျဖပ္ူလပည္မိန္းလကံူော ္ျ ပ္မိန္းေျမ ာ္ ာပု္သပည။္ 

ရမပ္မိန္းလပ္မိန္း ကာ-္(၂) 

မပ္ညသူမာာုျပွလုပမ္ကတစ္ ုာာ ု

(ာ) မျပွမမဥျဖစ္ေစ  ျပွာ အ ္းတ ပ္ျဖစေ္စ  

( ) ထာုျပွလပု္မကျဖစ္ေျမ ာလ္ ယ္ာူေစျ ပ္မိန္းပမ္းအရ တစ ္ု ုာာုျပွး 

( ) ထာသုာုူျပွျ ပ္မိန္းျဖစ္ျပွလုပ္မကျဖစ္ေျမ ာ္လ ယာ္ူေစလမကပ္ ထာသုူသပညထ္ာုျပွလပု္မကာာုျပွရး္ာူပံူသပည္မပညသ္ပည။္ 

 

 

ပုဒ္မ။   ၈၃။    အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥသ ူ

(၁) တ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သသူပည္ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ျ ပမ္ိန္းာာုအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥလမကပသ္ာုူမဟတု္ 

(၂) ္ပေဒအရျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရ ေရ ာ္ ာုပသ္ူာ အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥသူရရမာေသ  ာံရ ယ္ ကာ္မကာွမိန္းျဖပ္ူေသ ္င 

အသာ္  ဒ္မကာွမိန္းျဖပ္ူေသ ္င ျပွလုပသ္ပည္ျဖစ္ပ္းာ ျပစ္မကေျမ ာသ္ပူ္ညျပွလုပမ္ကာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္းာာအု မိန္းေပမိန္းာူပညဥလမကပ ္

ထာသုူသပည္ျပစ္မကာာ ုအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥသပည္မပညသ္ပည္။ 

ရမပ္မိန္းလပ္မိန္း ကာ ္(၁)  

ျပွလုပမ္ကတစ္ ု ာုာုျပွလုပ္ရး ္္ပေဒ မပ္ူမပညဥာ ာပ္ကာ္ျ ပမ္ိန္းာာအု မိန္းေပမိန္းာူပညဥလမကပ ္

ထာုအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥသသူပည္မာမာာာယု္တာုပထ္ာုျပွလပု္မကာာုျပွရး္တ ၀းရ္မာေသ ္လပည္မိန္းျပစမ္ကာကပမိန္းလ း္ရ ေရ ာ္ ာပု္သပည။္ 

ရမပ္မိန္းလပ္မိန္း ကာ ္(၂)  



 

(ာ) အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥျ ပ္မိန္း ရံသပည္ူ ျပွလပု္မကာာုာကပမိန္းလ း္မမသ  ျပစ္မကေျမ ာသ္ပ္ညမဟတု္  

ထာုျပွလုပ္မကာာုမာကပမိန္းလ း္ေစာ မ ူအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥလမကပ ္အ မိန္းေပမိန္းမကေျမ ာ္သပည။္ 

( ) ျပစ္မကေျမ ာရ္း္လာအုပသ္ပူ္ညအာကာွ မိန္းသာေ္ရ ာ္ေစမမသ ျပစ္မကေျမ ာသ္ပည္မဟတု္  

ထာသုာုူအာကာွမိန္းမသာ္ေရ ာ္ေစာ မအူ မိန္းေပမိန္းာူပညဥလမကပအ္ မိန္းေပမိန္းာူပညဥမကေျမ ာသ္ပည။္ 

္ပမ -  

(ာ) ေစ ေစမိန္းာာသုတရ္း္ေစ ၀္းမိန္းာေစ သူမိန္းာာလုကံူော ္သပည္။ ေစ သူမိန္းာမသတ္လာဟုုျပပ္မိန္းာာုံ ။ 

ထာုအမကတ ပ္ေစ ၀္းမိန္းသပည ္လသူတ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ရးေ္စ သူမိန္းာာလုကံူော ္သပည္ျဖစ္ေသ ေ ာ ပမ္ိန္း 

အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥမကာာုာကပမိန္းလ း္သပည္။ 

( ) ေစ ေစမိန္းာာသုတ္ရး္ေစ ၀္းမိန္းာေစ သူမိန္းာာလုကံူော ္ေသ ေ ာ ပမ္ိန္းေစ သူမိန္းာေစ ေစမိန္းာာု္ ္းမိန္း မပ္ူထာုမိန္းံ 

ေစ သမူိန္းသပညထ္ာ ာာု္ဒဒ္ရ  မပ္ူမေသ အသာ္ ကမ္မိန္းသ ရေသ ္လပည္မိန္းေစ ၀္းမိန္းသပညလ္သူတ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ေစရး္ 

ေစ သမူိန္းာာလုကံူော ္သပည္ျဖစ္ေသ ေ ာ ပ္ူအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥမကာာာုကပမိန္းလ း္သပည္။ 

ရမပ္မိန္းလပ္မိန္း ကာ-္(၃) 

၁။ အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥျ ပ္မိန္း ံရသသူပည္္ပေဒအရျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရ ေရ ာ္ ာုပသ္ူျဖစရ္း္မလာုသာုူမဟုတ ္

၂။ (ာ) အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥသူံအျပစ္မာပမ္ိန္းေသ  ာရံ ယ ္ကာ္မကာွမိန္းေသ ္င  အသာ္ ဒ္မကာွမိန္းေသ ္င 

     ( ) တ ု ုေသ အျပစမ္ာပ္မိန္းသပည္ူ ာံရ ယ္ ကာ္မကာွ မိန္းေသ ္င  အသာ္ ဒ္မကာွမိန္းေသ င 

ထာုအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥျ ပ္မိန္း ံရသရူရမာရး္မလာ။ု 

္ပမ -

ာေလမိန္းသူပယ္တစ္ေယ ာာ္ာုေသ ္င လူရမူိန္းတစေ္ယ ာာ္ာုေသ ္ငေစ ၀္းမိန္းသပညအ္ျပစ္မာပမ္ိန္းေသ  ာရံ ယ ္ကာ္ မပ္

ယ္ ကာ္ မပ္ူျပစ္မကတစ္ ာုာာုကပမိန္းလ း္ေစရးအ္ မိန္းေပမိန္းာပူညဥံ  ထာုျပစ္မကမကာွမိန္းာာု္ ပေဒအရျပစမ္ကာကပမိန္းလ း္ရး္ေရ ာ ္ာုပသ္ာူ 

ေစ ၀္းမိန္းံ ာံရ ယ္ ကာမ္ကာွမိန္းရျပွလမကပ္ျပစ္မကေျမ ာ္ ာပု္  ူေသ ္ အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥျ ပ္မိန္း ံရေသ သူရူမိန္းာ  

ထာုျပွလုပ္မကာာုျပွသပညျ္ဖစ္ေစ  မျပွသပည္ျဖစ္ေစ  ေစ ၀္းမိန္းသပည္အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥမကာာုာကပမိန္းလ း္ရ ေရ ာသ္ပည္။ 

ရမပ္မိန္းလပ္မိန္း ကာ ္(၄) 

ျပစ္မကတစ္ ာုာုအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥျ ပ္မိန္းသပည္ျပစ္မကျဖစ္သပည္ူအတာုပ္မိန္း  

ထာုအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥမကာာအု မိန္းေပမိန္းာူပညဥျ ပ္မိန္းသပညလ္ပည္မိန္းျပစမ္ကေျမ ာသ္ပည္။ 



 

္ပမ -ေစ ထူမိန္းာာုသတ္ရး္ေစ ေစမိန္းအ မိန္းလကံူော ္ပ္းဟ ုေစ ၀္းမိန္းာေစ သူမိန္းာာုော ္ံ ထာုသာုူလကံူော ္သပည္ူအတာုပ္မိန္း 

ေစ ထမူိန္းာာသုတ္ရး္ေစ သမူိန္းာေစ ေစမိန္းာာုလကံူော ္သျဖပ္ူေစ ေစမိန္းာေစ ထူမိန္းာာသုတ္ံ ။ 

ေစ သမူိန္းသပညမ္ာမာျပစ္မကအတ ာလ္ူသတ္မကျပစ္ဒဒာ္ာထုာာုသ္ပ္ူသပည္ူးပ္ညမိန္းတူေစ ၀္းမိန္းသပညလ္ပည္မိန္းျပစဒ္ဒထ္ာုာသ္ပ္ူသပည္။ 

ရမပ္မိန္းလပ္မိန္း ကာ(္၅) 

ပူမိန္းေပ္းပမ္ိန္း ာစံပ္ညျ ပ္မိန္းျဖပ္ူ အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥေသ ျပစ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ရ တ ပ္ 

အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥသသူပည္ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္သ ူမပ္ူပညာမ ကာပ္မိန္းျ ပ္မိန္းျပွရး္မလာ။ု ပူမိန္းေပ္းပ္မိန္း ာံစပည္သပည္ူအတာပ္ုမိန္း 

ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္းရမာ  ေူသ ္ ထာသုာုူပူမိန္းေပ္းပ္မိန္း ာံစပ္ညရး္ရပ္း၀ပ္ရံုမမက မုပ္ူလံုေလ ာသ္ပည္။ 

္ပမ - ေစ ထူမိန္းာာအုာာတ္ တသ္တ္ရး္ေစ ၀္းမိန္း မပ္ူေစ သူမိန္းတာုူတာုပ္ပပ္ ာံ။ 

ေစ ၀္းမိန္းာအာာပ ္တရ္း္ျဖစသ္ပညဟ္ုသေဘ တူ ာံ။ 

ထာုူေး ာ္ေစ သမူိန္းာေစ ၀္းမိန္းအ မိန္းထာုအ ာာံာုျပး္ေျပ ျပရး္ရေစ ၀္းမိန္းံအမပည္မဟတုဘ္ အျ  မိန္းသတူစ္္ဥမိန္းာအာာပ ္တ္ရး္

 တ္ရး္ျဖစသ္ပည္ဟေုျပ သပည္။ ေစ ေစမိန္းာအာာပ္ရမ ေပမိန္းရး္သေဘ တးူရမ ေပမိန္းသပည္ 

ေစ ၀္းမိန္းာအာာပ ္တး္ေစ ထူမိန္းေသာံုမိန္းံ။ 

ေစ ၀္းမိန္း မပ္ူေစ ေစမိန္းတာုူမမ အ ကပ္မိန္း ကပ္မိန္းတာုပ္ပပ္  ူမကမရမာေသ ္လပည္မိန္းပူမိန္းေပ္းပ္မိန္း ာံစပ္ညရးေ္ရ ာ္း 

လသူတ္မကအတ ာ္ျပစ္ဒဒ္ာာထုာုာသ္ပ္ူသပည္။ 

ေစ သမူိန္းမမ ေစ ၀္းမိန္း မပ္ူပူမိန္းေပ္းပမ္ိန္း ာံစပ္ညေသ ေ ာ ပ္မိန္းထာုျပစမ္ကာာအု မိန္းေပမိန္းာပူညဥသပည္ူ 

ျပစ္ဒဒထ္ာုာသ္ပ္ူးလသူတမ္ကတ ပ္ျပစ္ဒဒ္ ကမမတျ္ ပ္မိန္း ထံာာု္သပည။္ 

ပုဒ္မ။    ၈၄။    ော ္သူမိန္းေလမိန္းံျပပ္ပတ ပ္ျပစမ္ကာကပမိန္းလ း္ ာုပ္ေစရး္ော ္သူမိန္းေလမိန္းတ ပ္မိန္းရအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥျ ပ္မိန္း 

(၁) ော ္သူမိန္းေလမိန္းံျပပပ္တ ပ္ ျပွလုပ္မကတစ္ ာုာာုကပမိန္းလ းေ္စရး ္

(၂) သတူစ္္ဥမိန္းာော ္သူမိန္းေလမိန္းတ ပ္မိန္းတ ပ္အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥလၽမပ္ 

(၃) ထာုျပွလပု္မကာာေုာ ္သူမိန္းေလမိန္းတ ပ္မိန္းတ ပ္ ျပွလုပ္ပ္းာ ျပစ္မကေျမ ာဘ္ာသာ ူသာုူ ထာအု မိန္းေပမိန္းာပူညဥသသူပည ္

ဤ္ပေဒအရျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ေစရး္အ မိန္းေပမိန္းသပည္မပည္သပည္။ 

္ပမ - ော ္သူမိန္းေလမိန္းအတ ပ္မိန္းေးထာုပသ္ူေစ ၀္းမိန္းာ ဘးေ္ာ ာ္ျမာွူေး  ာပ္ုပံျ  မိန္းသ မိန္းေစ သမူိန္းာုာထာျုမာွ တူ ပ္ 

လသူတ္မကာကပမိန္းလ း္ေစရးလ္ကံူော ္ံ ဤအမကတ ပ္ေစ ၀္းမိန္းသပည ္

လသူတ္မကာကပမိန္းလ း္ေစရး္အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥသပည္ူျပစ္မကထာာုသ္ပ္ူသပည္။ 

 

ပုဒ္မ။    ၈၅။    အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥမကအတ ာ ္သဥမိန္းျ  မိန္းျပစ္ဒဒ္သတ္မမတ ္ကာ္မရမာလမကပ္ ကမမတ္ရမပူ္ညအျပစဒ္ဒ ္



 

(၁) လတူစ္္ဥမိန္းံအ မိန္းေပမိန္းာပူညဥျ ပ္မိန္းေ ာ ပမ္ိန္း 

(၂) ထာသုာုူအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥျ ပ္မိန္း ံရေသ ျပွလုပ္မကတစ္ရပ္ျဖစေ္ျမ ာ ္ ူရ တ ပ္ 

(၃) အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥသူအ မိန္း ကမမတ္ရး္ျပစ္ဒဒာ္ာ ုဤ္ပေဒအရအတာအလပ္မိန္းျပေ း္မိန္းထ မိန္းျ ပ္မိန္းမရမာလမကပ ္

(၄) ာကပမိန္းလ း္  ူေသ ျပစ္မကရပမ္ိန္းအတ ာျ္ပေ းမ္ိန္းထ မိန္းသပည္ူျပစ္ဒဒ္ာာ ုကမမတ္ရမပ္ည။ 

ရမပ္မိန္းလပ္မိန္း ကာ-္  

(၁) လကံူော ္ျ ပ္မိန္းေ ာ ပ္ူျဖစေ္စ 

(၂) ပူမိန္းေပ္းပ္မိန္း ာံစပ္ညျ ပမ္ိန္းေ ာ ပ္မိန္းျဖစ္ေစ 

(၃) အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥမကျဖစ္ေျမ ာ္ေအ ပာ္ူပံူျ ပမ္ိန္းေ ာ ပ္ူျဖစ္ေစ 

(၄) ျပွလုပ္မကေသ ္င  ျပစ္မကေသ ္ငျဖစ္ေျမ ာ္  လူမကပ ္

(၅) ထာုျပွလပု္မကသပည ္သာုူမဟတု ္ထာုျပစ္မကသပည ္အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥျ ပ္မိန္းေ ာ ပ္ူျဖစ္ေျမ ာသ္ပည္မပည္ံ။ 

္ပမ - ေစ ၀္းမိန္း မပ္ူေစ သူမိန္းတာုူသပည ္ေစ ေ၀္ာာအုာာပ္ျဖပ္ူသတ္ရး ္ပူမိန္းေပ္းပမ္ိန္း ာံစပ္ညသပည္ူအတာပု္မိန္း 

ေစ ၀္းမိန္းာအာာပာ္ာုရရမား ေစ ေ၀္ာာအုာာပ္ တ္ရး ္ေစ သူမိန္းအ မိန္းေပမိန္းသျဖပ္ူ ေစ သူမိန္းာပူမိန္းေပ္းပ္မိန္း ာံစပ္ညသပည္ူအတာုပ္မိန္း 

ေစ ၀္းမိန္းံမကာ္ာ ယတ္ ပ္ ေစ ေ၀္ာာအုာာပ္ တ္ေသ ေ ာ ပ္ူေစ ေ၀္ေသာံုမိန္းံ။ 

ေစ သမူိန္းမမ လူသတ္မကအတ ာ္ျပစဒ္ဒ္ထာာုသ္ပ္ူံ။ ေစ ၀္းမိန္းမမ ေစ သမူိန္း မပ္ူပူမိန္းေပ္းပမ္ိန္း ာံစပ္ညေသ ေ ာ ပမ္ိန္း 

ထာုျပစ္မကာာအု မိန္းေပမိန္းာူပညဥသပည္ူျပစ္ဒဒထ္ာာု္သပ္ူးုလသူတ္မကအတ ာ္ျပစဒ္ဒ္ ကမမတ္ျ ပမ္ိန္း ံထာာုသ္ပည္။ 

ပုဒ္မ။ုုု၈၆။ုုုု

အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥျ ပ္မိန္း ံရသပည္ူျပွလုပ္မကမဟတုဘ္ ုာ  လ  ေသ ျပွလုပမ္ကာာာုကပမိန္းလ း္ရ တ ပ္အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥသ ူံရသပည္ူတ ၀း္ 

(၁)ုျပွလုပ္မကာာုအ မိန္းေပမိန္းာပူညဥရ တ ပ္ 

(၂)ုာ  လ  ေသ ျပွလုပမ္ကာာုျပွ  ူေသ ္ 

(၃)ုအမိန္းေပမိန္းာူပညဥသူသပည ္

(၄)ုထာာု  လ  ေသ ျပွလုပ္မကာာတုာုာ္ရာာုအ္ မိန္းေပမိန္းာူပညဥဘာသာ သူာုူ 

(၅)ုထပတ္တူ ၀း္ရမာသပည ္



 

 ၽ ပ္ ကာ-္ု

သာုူရ တ ပထ္ာာု  လ  ေသ ျပွလုပ္မကသပညအ္ မိန္းေပမိန္းာပူညဥျ ပ္မိန္းေ ာ ပ္ူျဖစ္ဘ ယ္ရ အေ ာ ပ္မိန္းရမာေသ ျပွလုပ္မကလပည္မိန္းျဖစ္ရမပ္ည

ကလပည္မိန္းျဖစ္ရမပူ္ညအျပပ ္

၁။ုလကံူော ္ျ ပ္မိန္းံပေယ  ေ ာ ပ္မိန္းျဖစ္ေစ 

၂။ုအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥျ ပ္မိန္းေျမ ာ္ေသ ပူမိန္းေပ္းပ္မိန္း ာံစပ္ညမကံအာအူပညဥျဖပ္ူျဖစ္ေစ 

၃။ုထာပုူမိန္းေပ္းပ္မိန္း ာံစပ္ညသပည္ူအတာပု္မိန္းျဖစေ္စုာကပမိန္းလ း္ေသ ျပွလပု္မကလပည္မိန္းျဖစရ္မပ္ည။ 

္ပမ -ု

ပစသပ္ညမိန္းာာုလယုာ္ရးအ္လာုပမ္း ုလူေးအာမတ္စ္ော ပာ္ာုပည္္ူသး္မိန္းေ ္းပအ္ ကားရ္ေဖ္းာထ္ ပ္မိန္း၀ပ္ေစရး္ ုေစ ၀္းမိန္းာေစ သူမိန္း 

မိန္းာေစ သမူိန္း မပ္ူေစ ေ၀္တုာူာာလုကူံော ္းုထာုာာစသအ

ထာာုာစသအတ ာ္ုလာ္းာ္မက မိန္းာာုေပမိန္းံု။

။ု

ေစ သမူိန္း မပ္ူေစ ေ၀္တာုူသပည္ုအာမာ္ာုေဖ ာထ္ ပ္မိန္း၀ပရ္ အာမ္သ မိန္းေစ သူမိန္းာ ု သံျဖပ္ူေစ ထူမိန္းာာသုတ္ ာံ။ုဤလူ

တ္ ာံ။ု

ဤလူသတ္မကသပည္ေစ ၀္းမိန္းံအ မိန္းေပမိန္းာပူညဥျ ပ္မိန္းေ ာ ပ္ူျဖစ္ဘ ယ္အေ ာ ပ္ူရမာလမကပ္ေစ ၀္းမိန္းသပည္ုလူသတ္မကအတ ာ္ျပေ း္

တ ာ္ျပေ းမ္ိန္းေသ ျပစဒ္ဒ္ ကမမတ္ျ ပမ္ိန္း ံ ထာာု္သပည။္ 

ပုဒ္မ။ုုုု၈၇။ုုုု

အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥ ံရေသ ျပွလပု္မက မပ္ူသဥမိန္းျ  မိန္းသပည္ူျပွလုပ္မကအတ ာအ္ မိန္းေပမိန္းာူပညဥသသူပည္ထပာ္ပ္ူျပစ္ဒဒ္ ထံာာု္ျ ပ္မိန္း 

အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥသူျပွလုပသ္မမကသပည္ုအ မိန္းေပမိန္းမက မပ္ူာာ္စပေ္းာာကပမိန္းလ း္သမမကျပစမ္ကအသဥမိန္းသဥမိန္းအတ ာအ္ မိန္းေပမိန္းာပူညဥသူ

ပမိန္းာူပညဥသတူ ပ္ျပစ္ဒဒထ္ာာုသ္ပ္ူသပည္။ 

္ပမ -ုျပပည္ူသူူ၀း္ထမ္မိန္းတစ္္ ဥမိန္းာုပစသ

ပစသပ္ညမိန္းာာု၀ရမ္မိန္းဖမ္မိန္းရ တ ပ္ျပပည္သူူ၀း္ထမ္မိန္းံ၀ရမမ္ိန္းဖမ္မိန္းျ ပမ္ိန္းာာအုတပ္အ ာပ္  ုံေစရးေ္စ ၀္းမိန္းာေစ သူမိန္းာာလုကံူော ္ံု

ာာလုကံူော ္ံုထာုူေ ာ ပ္ူ၀ရမ္မိန္းဖမ္မိန္းသပညာ္ာုေစ သူမိန္းာထာသုာုူ ု ံရ တ ပေ္စ သူမိန္းသပည္၀ရမ္မိန္းဖမ္မိန္းသအူရ ရမာာာုမာမာအလာုအေ

ာမာအလာုအေလက ာ္ု အျပပ္မိန္းအထး္း ာကပေ္အ ပ္ျပွလုပသ္ပည္ူျပစ္မကာာုလပညမ္ိန္းာကပမိန္းလ း္သပည္ျဖစ္ေသ ေ ာ ပ္ူုထာုျပစ္မက 

ူုထာုျပစ္မက မစ္ရပ္လံုမိန္းအတ ာ္ုျပစ္ဒဒ္ ကမမတ္ျ ပ္မိန္း ထံာာု္သပည္။ုပစသပည္မိန္း၀ရမ္မိန္းဖမ္မိန္းသပညာ္ာ ုု ံရ တ ပ္ုေစ သမူိန္းသပည္ု မာ

ေစ သမူိန္းသပည္ု မာမာအလာုအေလက ာ္အျပပ္မိန္းအထး္း ာကပေ္အ ပ္ျပွတး္ရ သပည္ာာုု ေစ ၀္းမိန္းသာ  ူလမကပ္ုေစ ၀္းမိန္း

ေစ ၀္းမိန္းသပညလ္ပည္မိန္းုထာုျပစ္မကအသဥမိန္းသဥမိန္းအတ ာအ္ျပစ္ဒဒ ္ကမမတ္ျ ပ္မိန္း ထံာာုသ္ပည္။ 



 

ပုဒ္မ။ုုုု၈၈။ုုုု

အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥသူ ာံရ ယသ္ပည္ူျပွလပု္မက မပ္ူာ  လ  ေသ အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥျ ပ္မိန္း ံရသပည္ူျပွလုပ္မကေ ာ ပ္ူုအာကာွ မိန္းသာေ္ရ ာ္မက

ကာွမိန္းသာ္ေရ ာမ္ကအတ ာ္အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥသူ ရံမပူ္ညတ ၀း ္

အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥျ ပ္မိန္း ံရသာူကပမိန္းလ း္ေသ ျပစမ္ကသပည္ုအ မိန္းေပမိန္း

အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥသူ ာံရ ယ္ေသ ျပစ္မက မပ္ူာ  လ  ေသ ္လပည္မိန္းထာုျပွလုပ္မကေ ာ ပ္ူုအျ  မိန္းအာကာွမိန္း

အျ  မိန္းအာကာွမိန္းသာ္ေရ ာတ္း္ရ သပညာ္ာအု မိန္းေပမိန္းာပူညဥသာူသာလမကပ္ ုထာသုူလပညမ္ိန္းထပတ္ထူပ္မမကတ ၀း္ရမာသပည။္ 

္ပမ -ုေစ ေ၀္ာာုအျပပ္မိန္းအထး္း ာကပေ္အ ပ္ျပွရး္ု ေစ ၀္းမိန္း

ေစ ၀္းမိန္းာေစ သူမိန္းာာလုကံူော ္ံထာသုာုူလကူံော ္သပည္ူအတာပု္မိန္းေစ သူမိန္းာေစ ၀္းမိန္းာာုအျပပ္မိန္းအထး္း ာကပေ္အ ပ္ျပွသျဖပ္

 ပ္ျပွသျဖပ္ူေစ ေ၀္ေသံ။ုဤအမကတ ပ္အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥျ ပ္မိန္းေ ာ ပ္ူအျပပ္မိန္းအထး္း ာကပ္ေစရး္ျပွျ ပ္မိန္းသပည ္

ေသေစတး္ရ သပညဟ္ ုေစ ၀္းမိန္းသာ  ူလမကပ္ေစ ၀္းမိန္းသပညလ္သူတ္မကအတ ာ္ျပေ း္မိန္းသပည္ူျပစ္ဒဒ္ ကမမတ္ျ ပ္မိန္း ထံာာု္သပည္။ 

ပုဒ္မ။    ၈၉။    ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရ တ ပအ္ မိန္းေပမိန္းာူပညဥသာူာယုတ္ာုပ္ရမာေးျ ပ္မိန္း 

ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ေသ အ ္း အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥသူာာယုတ္ာုပ္ရမာေးလမကပ္  ထာုသသူပညထ္ာုျပစမ္ကာာာုာယု္တာုပာ္ကပမိန္းလ း္သာ ူသာုူ 

ယာူျ ပ္မိန္း ရံသပည္။ 

 

ပုဒ္မ။    ၉၀။    ေသဒဒသ္ာုူမဟတု္တသာတ္ာၽ း္မိန္း ဒဒ္သပ္ူေသ ျပစ္မကာာုအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥေသ ္လပည္မိန္း 

ထာုျပစ္မကာာုမာကပမိန္းလ း္လမကပအ္ မိန္းေပမိန္းာူပညဥမကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္ ကမမတျ္ ပ္မိန္း 

မပ္ညသူမာာ-ု 

(၁) ေသဒဒ္ျဖစ္ေစ  တသာတ္ာၽ း္မိန္းဒဒ္ျဖစ္ေစထာာုသ္ပ္ူေသ ျပစမ္ကတစ္ ု ာုာု 

(၂) ာကပမိန္းလ း္ရ အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥေသ ္လပည္မိန္းထာုျပစ္မကာာုာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္းမရမာ 

(၃) ထာအု မိန္းေပမိန္းာူပညဥမကအတ ာလ္ပည္မိန္း ဤ္ပေဒအရျပစဒ္ဒ္အတာအလပ္မိန္းျပေ းမ္ိန္းထ မိန္းျ ပ္မိန္းမရမာလမကပ ္

(၄) ထာသုာူာ(ု၇)  မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပ္ေပ ဒဒ္ာာလုပည္မိန္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္ 

(၅) ထာအု မိန္းေပမိန္းာူပညဥမကေ ာ ပ္ူ တ္ဥမိန္းတေယ ာအ္ မိန္းး ာကပ္ေစမကာာ ု

အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥျ ပ္မိန္း ံရသာူျပွလမကပအ္ မိန္းေပမိန္းာူပညဥသူာာု(၁၄) မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္အျပပ္ေပ ဒဒ္ာာလုပည္မိန္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည။္ 

္ပမ - ေစ ေ၀္ာာုသတ္ရးေ္စ ၀္းမိန္းာေစ သူမိန္းာုာလကံူော ္ေသ ္လပည္မိန္းေစ သမူိန္းာ ထာုျပစ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ျ ပမ္ိန္းမရမာေပ။ 

ေစ သမူိန္းသပညေ္စ ေ၀္ာာသုတ္  လူမကပ္ေစ ၀္းမိန္းသပည ္ေသဒဒ္ျဖစ္ေစ  တသာတ္ာၽ း္မိန္းဒဒ္ျဖစ္ေစထာာုသ္ပ္ူမပ္ည။ 



 

ေစ သမူိန္းာလသူတ္မကာာုမာကပမိန္းလ း္လမကပ ္ေစ ၀္းမိန္းသပည(္၇)  မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္အျပပ ္ေပ ဒဒ္လပညမ္ိန္းထာာုသ္ပ္ူသပည္။ 

အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥျ ပ္မိန္းေ ာ ပ္ူ ေစ ေ၀္အ မိန္းး ာကပေ္စမကာာုျပွ  ူလမကပ ္ေစ ၀္းမိန္းသပည(္၁၄)  မစထ္ာေထ ပ္ဒဒအ္ျပပ ္

ေပ ဒဒလ္ပည္မိန္းထာာု္သပ္ူမပ္ည။ 

 

ပုဒ္မ။    ၉၁။    

ေထ ပဒ္ဒ္ထာာု္ေသ ျပစ္မကာာုအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥေသ ္လပညမ္ိန္းထာုျပစ္မကာာုမာကပမိန္းလ း္လမကပအ္ မိန္းေပမိန္းာူပညဥမကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္။ 

အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥသသူပညသ္ာုူမဟတု ္အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥျ ပ္မိန္း ရံသသူပည ္

ထာုျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္းာာုတ မိန္းျမစ္ရးတ္ ၀း္၀တးရ မိန္းရမာေသ ျပပ္ညသူူ၀း္ထမ္မိန္းျဖစလ္မကပထ္ာအု မိန္းေပမိန္းာပူညဥမကအတ ာ္ ံရမပည္

 ာ္ ံရမပည္ူအျပစဒ္ဒ ္

(၁) ေထ ပ္ဒဒထ္ာာု္ေသ  ျပစ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ရး္ျပစ္မကအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥေသ ္လပည္မိန္း ထာုျပစ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ျ ပမ္ိန္းမရမာ 

(၂) ထာအု မိန္းေပမိန္းာူပညဥမကာူပညဥမကအတ ာလ္ပည္မိန္းဤ္ပေဒအရအတာအလပ္မိန္းျပေ းမ္ိန္းထ မိန္းျ ပ္မိန္းမရမာလမကပ ္

(၃) ထာုျပစ္မကအတ ာ ္ျပေ း္မိန္းထ မိန္းသပည္ူအမက မိန္းာံုမိန္းေထ ပဒ္ဒ္ံေလမိန္းပံုတစ္ပံုအထာျဖစေ္စ 

ထာုျပစ္မကအတ ာ္ျပေ းမ္ိန္းထ မိန္းေသ ေပ ဒဒ္ျဖစစ္္္   မစ္ရပစ္လံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတရ္မပ္ည။ 

(၄) အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥသူျဖစ္ေစ  အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥျ ပ္မိန္း ံရသူျဖစေ္စ  ထာုျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္းာာတု မိန္းျမစ္ရး ္

၀တးရ မိန္းရမာေသ ျပပ္ညသူူ၀း္ထမ္မိန္းျဖစလ္မကပယ္ပ္မိန္းျပစ္မကအတ ာ္ 

ျပေ း္မိန္းထ မိန္းေသ ေထ ပ္ဒဒ္အမက မိန္းာံုမိန္းံတ၀ာ္အထာျဖစ္ေစ  ယပမ္ိန္းျပစ္မကအတ ာျ္ပေ း္မိန္းသပည္ူေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

 မစ္ရပ္စလံမုိန္းျဖစ္ေစ ကမမတရ္မပ္ည။ 

္ပမ -  

(ာ) ျပပည္သူူ၀း္ထမမ္ိန္းေစ သမူိန္းသပည ္ရ ထူမိန္းအေလက ာ္အလုပ္၀တးရ မိန္းမက မိန္းာာုော ပ္ရ ာသ္ပည္တ ပ ္

အ  ပ္ူအေရမိန္းေပမိန္းပ္းမပည္အေ ာ ပ္မိန္း မပ္ူ ေစ ၀္းမိန္းာလဘ္ေပမိန္းသပညာ္ာ ုေစ သူမိန္းာလာ္မ ံျပပ္မိန္းပယ္ေသ ္လပည္မိန္း 

ေစ ၀္းမိန္းမမ ဤပုဒ္မအရျပစဒ္ဒ္ ကမမတျ္ ပ္မိန္း ထံာာုသ္ပည္။ 

( ) မုသ မိန္းသာ္ေသ ရံး ္ေစ ၀္းမိန္းာေစ သူမိန္းာာလုကံူော ္သပညတ္ ပ္ ေစ သမူိန္းာ မုသ မိန္းသာ္ေသမ ံေသ ္လပည္မိန္း 

ေစ ၀္းမိန္းမမ  ဤပုဒ္မအရျပစ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ရ ေရ ာသ္ပည္ျဖစ္း ထာုျပစ္မကအတ ာ္ျပစဒ္ဒ္ ကမမတျ္ ပ္မိန္း ထံာာုသ္ပည္။ 

( ) လယုာ္မကာာုတ မိန္းျမစ္ရးတ္ ၀း္၀တးရ မိန္းရမာေသ  ောအပ္ဒဥအာုအရ ရမာ ေစ ၀္းမိန္းသပည ္

လယုာ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ရ အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥရ တ ပ္ 



 

လယုာ္မကမရမာေသ ္လပည္မိန္းေစ ၀္းမိန္းမမ ထာုျပစမ္ကအတ ာ္ျပေ း္မိန္းထ မိန္းသပည္ူအမက မိန္းာံုမိန္းေထ ပ္ဒဒ္တာ္၀ာအ္ျပပ ္

ေပ ဒဒလ္ပည္မိန္းထာာု္သပ္ူသပည္။ 

ပုဒ္မ။   ၉၂။   ေသဒဒ္ျဖစ္ေစ တသာ္ေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ ထာုာသ္ပ္ူေသ ျပစ္မကာာ ု

ာကပမိန္းလ း္ရး္စဥစ္္ ကာ္ာာထုား ္ကး္ျ ပ္မိန္း 

ေသဒဒ ္သာုူမဟုတ ္တသာ္ေထ ပ္ဒဒထ္ာာုသ္ပည္ူျပစ္မကတစ္ ာုာု ာကပမိန္းလ း္ရ  ာစံပ္ညမကာာ ု

သာလကာ ္မပ္ူထား္ ကးထ္ မိန္းလမကပ္ သုာုူမဟတု ္မမမးသ္ပညာ္ာသုာလကာ ္မပ္ူမမး္သပညဟ္ုေျပ လမကပ္- 

(၁) ယပမ္ိန္းျပစ္မကာာာုကပမိန္းလ း္  လူမမကပ္(၇) မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ျပပ္ ေပ ဒဒ္လပညမ္ိန္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

(၂) မာကပမိန္းလ း္  ေူသ ္(၁) မစေ္ထ ပဒ္ဒ္အျပပ ္ေပ ဒဒာ္ာလုပည္မိန္း ကမမတ္ ာပု္သပည။္ 

 

ပုဒ္မ။     ၉၃။     တ မိန္းျမစ္ရး္တ ၀း၀္တးရ မိန္းရမာေသ ျပပ္ညသူူ၀း္ထမ္မိန္းသပည ္

၁။ ထာုျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ျ ပမ္ိန္းာာလု ယ္ာူေစရး္ ာံရ ယး္ေသ ္လပည္မိန္းင 

၂။ လ ယာ္ူေအ ပ္မာမာာျဖစေ္စတး္ရ သပညာ္ာသုာလကာ ္မပ္ူ ေသ ္င 

၃။ ထာုျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရ စဥစ္ ္ကာ္ရမာေ ာ ပ္မိန္းာာ ု

၄။ မာမာအလာအုေလက ာ္ျပွလပု္မက မပ္ူျဖစ္ေစ 

၅။ ္ပေဒ မပ္ူား္ူာကပ္ေသ ပကာာ္ ာ္မကျပွျ ပ္မိန္းျဖစ္ေစ 

၆။ ထား္ ကးလ္မကပ ္သာုူမဟတု္မမး္သပညာ္ာသုာလကာ္ မပ္ူမမမး္ဟုေျပ လမကပ္ 

၇။ ထာုျပပညသ္ူူ၀း္ထမ္မိန္းာာုျပစမ္ကာကပမိန္းလ း္  ူေသ ္ ထာုျပစ္မကအတ ာ္ျပေ း္မိန္းထ မိန္းေသ  

အမက မိန္းာံုမိန္းေထ ပ္ဒဒ္ံတ၀ာထ္ာျဖစ္ေစ  ထာုျပစ္မကအတ ာ္ျပေ း္မိန္းထ မိန္းသပည္ူေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

 မစ္ရပ္စလံမုိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပည္။ 

၈။ ေသဒဒ္ျဖစ္ေစ  တသာတ္ာၽ း္မိန္းဒဒ္ျဖစ္ေစ  ထာာုသ္ပ္ူေသ ျပစမ္ကျဖစလ္မကပ(္၁၀) မစ္ေထ ပ္ဒဒ္ ကမမတရ္မပ္ည။ 

၉။ ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ျ ပမ္ိန္းမရမာ  လူမကပ ္ယပမ္ိန္းျပစ္မကအတ ာ္ျပေ း္မိန္းထ မိန္းေသ ျပစဒ္ဒ္ံေလမိန္းပံုတစ္ပံုျဖစ္ေစ  

ထာုျပစ္မကအတ ာ္ျပေ းမ္ိန္းထ မိန္းသပည္ူေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ   မစ္ရပစ္လံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတရ္မပ္ည။ 



 

ပုဒ္မ။     ၉၄။     ေထ ပဒ္ဒ္ထာာု္သပ္ူေသ ျပစ္မကာာ ုာကပမိန္းလ း္ရး္စဥစ္္ ကာ္ာာထုား ္ကး္ျ ပ္မိန္း 

၁။ ေထ ပ္ဒဒထ္ာာု္ေသ ျပစ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ရး္ ာံစပ္ညသပည္ာာု 

၂။ သာလမကာ္ မပ္ူထား္ ကးထ္ မိန္းလမကပသ္ာုူမဟတု ္

၃။ ထာုစဥစ္္ ကာ္ မပ္ူစပ္လက္္မိန္းးမမမးသ္ပညာ္ာသုာလကာ ္မပ္ူ မမး္သပညဟ္ုေျပ လမကပ ္ထာသုာူာ-ု 

(ာ) ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္  ေူသ ္ယပ္မိန္းျပစ္မကအတ ာ ္ျပေ းမ္ိန္းထ မိန္းေသ ေထ ပ္ဒဒ္ံေလမိန္းပံုတစပ္ံုျဖစ္ေစ 

( ) ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္  ူေသ ္ယပ္မိန္းျပစ္မကအတ ာ္ျပေ း္မိန္းထ မိန္းေသ ေထ ပဒ္ဒံရမစပ္ံုတစပ္ံုအထာျဖစ္ေစ 

( ) ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ ဒဒ္ မစရ္ပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

 

အ းမ္ိန္း(၆) 

ရ ဇ၀တမ္ာပမ္ိန္းေသ ပမူိန္းေပ္းပမ္ိန္း ာစံပညမ္က 

ပုဒ္မ။   ၉၅။    ရ ဇ၀တမ္ာပ္မိန္းေသ ပူမိန္းေပ္းပ္မိန္း ာံစပ္ညမက။ 

၁။ လူ မစ္္ဥမိန္းသာုူမဟတု္ မစ္္ဥမိန္းထာ္ပာုေသ သူမက မိန္းာ 

၂။ ္ပေဒ မပ္ူမပညဥေသ ျပွလပု္မကတစ္ ာုာုေသ ္င 

၃။ ္ပေဒ မပူ္မပညဥေသ းပ္ညမိန္းျဖပ္ူ္ပေဒ မပ္ူမပညဥေသ ျပွလပု္မကာာုင 

၄။ ျပွရး္သာုူမဟတု္ျပွေစရး ္

၅။ သေဘ တူပညဥလမကပ ္ထာုသေဘ တူပညဥ ကာာ္ာုရ ဇ၀တမ္ာပ္မိန္းေသ ပူမိန္းေပ္းပ္မိန္း ာံစပ္ညမကဟုေ ္သပည။္ 

 ၽ ပ္မိန္း ကာ-္ သေဘ တူပညဥ ာေသ ္လပည္မိန္းသေဘ တူပညဥ ကာ္အတာုပမ္ိန္းမျပွသမမက 

ရ ဇ၀တမ္ာပ္မိန္းေသ ပူမိန္းေပ္းပမ္ိန္း ာံစပ္ညမကမေျမ ာ္။ 

 

ပုဒ္မ။    ၉၆။    ရ ဇ၀တ္မာပ္မိန္းေသ ပမူိန္းေပ္းပ္မိန္း ာံစပ္ညမကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္။ 



 

၁။ မပ္ညသူမာာ ု

(ာ) ေသဒဒေ္သ ္င 

( ) တသာ္တာၽ း္မိန္းဒဒ္ေသ ္င 

( )ု မစ္ မစထ္ာ္ပာုေသ ေထ ပ္ဒဒာ္ာုေသ ္င 

(ဃ)ုျပစမ္ကတစ္ ု ာုာုာကပမိန္းလ း္ရး ္

(ပ)ုရ ဇ၀တ္မာပ္မိန္းေသ ပမူိန္းေပ္းပ္မိန္း ာံစပ္ညမကတ ပ္ပ္း၀ပသ္ူျဖစ္လမကပ ္

(စ)ုထာု ာံစပ္ညမကအတ ာ္္ပေဒအရအတာအလပမ္ိန္းျပေ း္မိန္းထ မိန္းျ ပ္မိန္းမရမာလမကပ္ 

(ာ)ုထာုျပစ္မကာာအု မိန္းေပမိန္းာပူညဥဘာသာ သူာုူျပစ္ဒဒ္ ကမမတရ္မပ္ည။ 

၂။ုမပညသ္ူမာာ ု

(ာ)ုာာု  ူေသ ျပစဒ္ဒ္မကာွမိန္းုထာာု္သပ္ူေသ ျပစ္မကမမတစ္ပ္းမိန္းုအျ  မိန္းျပစဒ္ဒထ္ာုာသ္ပ္ူေသ ျပစမ္ကာာာုကပမိန္းလ း္ရး။္ု 

( )ုရ ဇ၀တ္မာပ္မိန္းေသ ပမူိန္းေပ္းပ္မိန္း ာံစပ္ညမကတ ပ္ပ္း၀ပသ္ူျဖစ္လမကပ္ 

( )ုထာသုာူာု(၆)ုလထာ္မပာေုသ ေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ ုေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ ုဒဒ ္မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

 

 

 

 

အ းမ္ိန္း(၇) 

ော ္သမူိန္းေလမိန္းအစာမုိန္းရာာာုး္ူာကပာ္ကပမိန္းလ းေ္သ ျပစမ္ကမက မိန္း 

ပုဒ္မ။   ၉၇။   ော ္သူမိန္းေလမိန္းသစသ ေဖ္းာဖ္ကာ္ပုးာ္း္ျ ပမ္ိန္း။ 

မပ္ညသူမာာုော ္သူမိန္းေလမိန္းအစာုမိန္းရအ မိန္း 



 

၁။ စစ္မာ္ျပာွ ပ္ာာပု္လမကပသ္ာုူမဟတု ္

၂။ စစ္မာ္ျပာွ ပ္ာာပု္ရးအ္ မိန္းထတု္လမကပ္သာုူမဟတု ္

၃။ စစ္မာ္ျပာွ ပ္ာာပု္ရးလ္ကံူော ္လမကပသ္ာုူမဟုတ ္

၄။ စစ္မာ္ျပာွ ပ္ာာပု္ရး္ပူမိန္းေပ္းပ္မိန္း ာစံပ္ညလမကပ ္

ထာသုူသပညေ္ာ ္သမူိန္းေလမိန္းသစသ ေဖ္းာ္ဖကာ္ပုးာ္း္မကာာာုကပမိန္းလ း္သပည္မပညသ္ပည္။ 

 

ပုဒ္မ။    ၉၈။    ော ္သူမိန္းေလမိန္းသစသ ေဖ္းာဖ္ကာ္ပုးာ္း္ျ ပ္မိန္းအတ ာ္အျပစ္ဒဒ္ 

မပ္ညသူမာာ ုော ္သူမိန္းေလမိန္းသစသ ေဖ္းာဖ္ကာ္ပုးာ္း္မကာာာုကပမိန္းလ း္လမကပထ္ာုသာူာ ုေသဒဒ္ျဖစ္ေစ  

တသာ္ေထ ပ္ဒဒ္ျဖစေ္စ  ကမမတ ္ာုပ္သပည္။ 

ပုဒ္မ။   ၉၉။    ော ္သူမိန္းေလမိန္းသစသ ေဖ္းာ္ဖကာ္ပုးာ္း္မကမက မိန္း ာကပမိန္းလ း္သာူာ ုအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥျ ပ္မိန္း 

၁။ ော ္သူမိန္းေလမိန္းသစသ ေဖ္းာ္ဖကာ္ပုးာ္း္မကာကပမိန္းလ း္သူျဖစ္ေ ာ ပ္မိန္း 

(ာ) သာလမကာ ္မပ္ူျဖစ္ေစ 

( ) ယံု ာပည္ရးအ္ေ ာ ပမ္ိန္းရမာလမကာ္ မပ္ူျဖစ္ေစ 

၂။ ထာုသာူာအု မိန္းေပမိန္းလမကပသ္ာုူမဟတု ္

၃။ လာသ္ပ္ူ ံလမကပ္သာုူမဟတု ္

၄။  မစ္သာမူ္ေစလမကပ ္

၅။ ထာုသာူာတုသာတ္ာၽ း္မိန္းဒဒ္ျဖစ္ေစ(၁၀) မစ္အထာအလုပ္ ာမ္မိန္း မပ္ူေထ ပ္ဒဒ္ျဖစေ္စ ကမမတ္ျ ပ္မိန္း ံရမပ္ည။ 

ာပ္မိန္းလ တ္ ကာ-္ ထာုလာသ္ပ္ူ ံေသ သသူပည ္ျပစ္မကာကပမိန္းလ းု္သူံ လပ ္သာုူမဟတု ္မယ မိန္းျဖစ္လမကပ ္

ဤျပေ း္မိန္း ကာ္ မပ္ူမသာာ္ာပု္ေစရ။ 

 

ပုဒ္မ။   ၁၀၀။    ော ္သူမိန္းေလမိန္းသစသ ေဖ္းာဖ္ကာ္ပုးာ္းမ္က မပ္ူ စပ္လက္မ္ိန္းး ထား္ ကး္ျ ပမ္ိန္း။ 



 

၁။ ော ္သူမိန္းေလမိန္းသစသ ေဖ္းာ္ဖကာ္ပုးာ္း္မကျဖစ္ေစမပည္ူျပွလုပမ္ကတစ ္ု ာုာု တ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သာူျပွရး္ 

(ာ)  ာံရ ယ္ေ ာ ပ္မိန္းသာုူမဟတု ္

( ) ျပပာ္ပ္ေ ာ ပ္မိန္းသာုူမဟတု ္

( ) ျပွာ ျဖစ္ေ ာ ပမ္ိန္းသာုူမဟတု ္

(ဃ) ျပွျပဥမိန္းျဖစေ္ ာ ပ္မိန္းာာ ု

၂။ သာလမကာ္ မပ္ူမပ္ညသူမာာုမာမာသာသမမကာာ ု

၃။ ရ ဇ၀တတ္ရ မိန္းသူ ာဥမိန္းထတံ ပ္ျဖစေ္စ 

၄။ ောအပဒ္ဥအာအုရ ရမာထတံ ပ္ျဖစ္ေစ 

၅။ ော ္သူမိန္းေလမိန္းံ ကမ္မိန္းသ ရး္၀တးရ မိန္းော ပ္ရ ာ္ေးသထူတံ ပ္ျဖစ္ေစ 

၆။ု ကာ္ျ ပမ္ိန္းဖ ပ္ူဟုေျပ ာာျု ပ္မိန္းမျပွလမကပ ္

၇။ုထာသုာူာု(၇)ု မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ္ ကမမတ္ ာုပသ္ပည္ူအျပပ္ေပ ဒဒာ္ာလုပည္မိန္း ကမမတ ္ာပု္သပည္။ 

ပုဒ္မ။ုုု၁၀၁။ုုုုအစာုမိန္းရအ ာပည္ပညာွပကာ္ေအ ပျ္ပွျ ပမ္ိန္း 

မပ္ညသူမာာ-ု 

၁။  ကတ္ျဖပ္ူျဖစ္ေစ 

၂။ စ ျဖပ္ူျဖစ္ေစ 

၃။ အမမတအ္သ မိန္းျဖပ္ူျဖစ္ေစ 

၄။ ထပ္ရမ မိန္းေသ ပံုသု း္ျဖပ္ူျဖစ္ေစ 

၅။ အျ  မိန္းးပညမ္ိန္း မပ္ူူျဖစ္ေစ 

၆။ အစာုမိန္းရာာုမုး္မိန္းထ မိန္းေအ ပေ္သ ္င  မေလမိန္းစ မိန္းေအ ပေ္သ ္င 

(ာ) ျပွလမကပ္သာုူမဟတု ္ထာသုာုူျပွရး္အ မိန္းထတုလ္မကပသ္ာုူမဟတု္ 



 

( ) ေမတး ပကာ္ေအ ပလ္ကံူော ္လမကပ ္သာုူမဟတုထ္ာုသာုူလကံူော ္ရး္အ မိန္းထတုလ္မကပ္ 

၇။ ထာုသာူာတုစသ္ာတ္စာ္ၽ း္မိန္းဒဒ္ျဖစ္ေစ  (၁၄)  မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

ေပ ဒဒ္ေထ ပ္ဒဒ္ မစ္ရပ္ေပ္းပ္မိန္းျဖစေ္စ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ရမပ္မိန္းလပ္မိန္း ကာ-္ 

၁။ ေမတး ပကာ္ျ ပ္မိန္းာာုေသ စာ မိန္းတ ပ္ သစသ မ ူျ ပ္မိန္း မပ္ူအျပာွမိန္းထ မိန္းေသ စာတလ္ပည္မိန္းပ္း၀ပ္သပည္။ 

၂။ မုး္မိန္းထ မိန္းေအ ပ္ေသ ္င  မေလမိန္းစ မိန္းေအ ပေ္သ ္င  ေမတး ပကာေ္အ ပ္ေသ ္ငျဖစ္ေစ  

လကံူော ္ျ ပ္မိန္းသာုူမဟတုအ္ မိန္းထတု္ျ ပ္မိန္းမရမာဘ  အစာုမိန္းရံော ပ္ရ ာ္မကအစဥအစ္ာ္ာ ု

္ပေဒ မပ္ူပညဥေသ းပ္ညမိန္းျဖပ္ူေျပ ပ္မိန္းလံျပွျပပ္ေစရး္ရပည္ရ ယး္ထာေုာ ပ္ရ ာ္ ကာာ္ာုသေဘ မာကေ ာ ပမ္ိန္းထတု္ေဖ္ျ ပ္မိန္းသ

ပ္မိန္းထတု္ေဖ္ျ ပ္မိန္းသပည္။ 

ဤပုဒ္မအရျပစ္မကမေျမ ာ္။ 

၃။ မုး္မိန္းထ မိန္းေအ ပ္ေသ ္င  မေလမိန္းစ မိန္းေအ ပေ္သ ္င  

ေမတး ပကာေ္အ ပ္ေသ ္ငျဖစ္ေစရးလ္ကံူော ္ျ ပ္မိန္းုသာုူမဟတု္လကံူော ္ရး္ ာံစပ္ညအ မိန္းထတု္ျ ပမ္ိန္းမရမာဘ ုအစာုမိန္းရံစဥရပ္အု

စာုမိန္းရံစဥရပအ္ုပ္ရပ္မိန္းာာုပ္ရ ော ပ္ရ ာ္မကာာုုသာုူ မဟတု္အျ  မိန္းော ပ္ရ ာ္မကာာသုေဘ မာကေ ာ ပ္မိန္းထုတ္ေဖ္ျ ပမ္ိန္းသပည္

ပ္မိန္းသပည္ု ဤပုဒ္မအရျပစ္မကမေျမ ာေ္ပ။ 

ပုဒ္မ။ုု၁၀၂။ုုုော ္သူမိန္းေလမိန္းံလုပပ္း္မိန္းအဖ  ူာာုျဖစ္ေစုအဖ  ူ၀

အဖ  ူ၀ပ္ံလုပပ္း္မိန္းအဖ  ူာာုျဖစေ္စအ ာုပ္အထာျ္ဖာွဖကာ္ေစရး္ ာုမိန္းော ္ျ ပ္မိန္း 

မပ္ညသူမာာ-ု 

၁။ုော ္သူမိန္းေလမိန္းံလုပ္ပး္မိန္းအဖ  ူာာ ု

(ာ)ုအ ာုပ္အထာ္ျဖပ္ူျဖစ္ေစ 

( )ုေသ ပ္မိန္းာကး္မိန္းေသ းပ္ညမိန္းျဖပ္ူျဖစ္ေစ 

( )ုလုပ္ပး္မိန္းအဖ  ူ၀ပ္အရ ထမ္မိန္းတစ္္ ဥမိန္း္ဥမိန္းာာုုသတ္ျဖတ္ျ ပမ္ိန္းျဖပ္ူျဖာွဖကာရ္းသ္ာုူမဟုတ္ဖကာာ္ဥမိန္းရး္ 

(ဃ)ုတမပသ္ာ္သာလ္ကံူော ္လမကပသ္ာုူမဟုတ္ 

(ပ)ုအ ာံေပမိန္းလမကပ္သာုူမဟတု ္



 

(စ)ုသပ္ ာ မိန္းေပမိန္းလမကပ-္ုသာုူမဟတု ္

၂။ုျဖာွဖကာေ္စရး္ ုဖကာာ္ဥမိန္းေစရး္ု ာုမိန္းော ္ေသ ္ုသာုူမဟတု္အ ာံေပမိန္းေသ ုသာုူမဟတုသ္ပ္ 

သာုူမဟုတသ္ပ ္ာ မိန္းေသ ေရမိန္းထ မိန္းသပည္ူအရ တစ္  ုုာာု 

(ာ)ုတပည္မိန္းျဖတလ္မကပ ္ုပံု မာပလ္မကပသ္ာုူမဟတု ္

( )ုျဖး္ူ ကဥလမကပ ္ုေရ ပ္မိန္း ကလမကပ္သာုူမဟတု ္

( )ုအမက မိန္းျမပသ္ ေအ ပ္ျပထ မိန္းလမကပ-္ုသာုူမဟတု ္

၃။ု

အာာပု္းလုပ္ပး္မိန္းတစ္  ုုာာျုဖာွဖကာ္ရး္အတ ာ္ုသပ္ ာ မိန္းေသ သာုူမဟုတ္ု  ာုမိန္းော ္ေသ အ မိန္းေပမိန္းေသ သူမက မိန္းပ္း၀ပသ္ပည္ူု

က မိန္းပ္း၀ပသ္ပည္ူုလစူုလူေ၀မိန္းတစ္ ု ုာာ ု

(ာ)ုစပညမ္ိန္းရံုမိန္းလမကပသ္ာုူမဟတု ္

( )ုစပည္မိန္းရံုမိန္းရးတ္ ပ္ာပူညဥလမကပ္-ုသာုူမဟတု ္

၄။ုယပ္မိန္းလူစု ုအသပ္မိန္းအဖ  ူတစ္ ု ုံရပ္ညရ ယ္ ကာာ္ာသုာလကာ္ မပ္ူ 

(ာ)ုယပ္မိန္းအသပ္မိန္းအဖ  ူရပ္း၀ပ္လမကပသ္ာုူမဟတု ္

( )ုယပမ္ိန္းအသပ္မိန္းအဖ  ူ မပ္ူာာသ္ ယလ္မကပ္ု ော ္သူမိန္းေလမိန္းံလုပ္ပး္မိန္းအဖ  ူသာုူမဟတု္ုအဖ  ူ၀ပ္

အဖ  ူ၀ပ္ံလုပပ္း္မိန္းအဖ  ူာာုျဖာွဖကာ္ေစရး္ ာုမိန္းော ္သပည္မပညသ္ပည္။ 

ပုဒ္မ။    ၁၀၃။    မ ာုပ္အထာ္ျဖာွဖကာေ္စရး္ ာမုိန္းော ္ျ ပ္မိန္းအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ ္

မပ္ညသူမ ာာုော ္သူမိန္းေလမိန္းံအဖ  ူာာုျဖစ္ေစ  အ ာုပ္အထာ္ျဖာွဖကာေ္စရး ္ ာုမိန္းော ္လမကပ္ ထာုသာူာ(ု၃) 

 မစ္ေအ ာ္မးပည္မိန္း(၁၀) မစ္ထာ္မပာုေသ ေထ ပဒ္ဒ္ ကမမတ္ရမပ္ညအျပပ ္ေပ ဒဒ္ာာလုပည္မိန္း ကမမတ ္ာုပသ္ပည္။ 

 

ပုဒ္မ။    ၁၄၀။    လမမကာွူ၀မာ္ ကာာ္ာုေပ္းာ္ ာ မိန္းေစမက 

၁။  



 

(ာ) လာ၀္ယရ္မာတ မိန္းျမစထ္ မိန္းေသ ေးရ  မပ္ူ သာာ္ာုပေ္သ စာ မိန္း၀မာပ္ံုစံစ တမ္မိန္းအမမတ္အသ မိန္း  

သတပ္မိန္းစာ မိန္းစသပညမ္က မိန္း မပ္ူပတသ္ား္ ္ပေဒာာာုး္ူာကပ္ေဖ္းာဖ္ကာ္းရယူျ ပ္မိန္းသာုူမဟုတ္ 

( ) အစာုမိန္းရရ ထူမိန္းတ ၀းလ္ာ္ရမာျဖစသ္ာူယံုမမတ္အပ ္မထံ မိန္းျ ပ္မိန္း  မာမာရ ထူမိန္းအာပ္ူအရ ရယထူ မိန္းျ ပ္မိန္းစသပည္မက မိန္းာာ ု

တ ၀း္ရမာသုူမက မိန္းမမတလ္  းအျ  မိန္းသမူက မိန္းသာုူ 

(၁) တမပေ္ပ္းာ္ ာ မိန္းေစျ ပမ္ိန္း 

(၂)  ာပ္ုပံျ  မိန္းအစာမုိန္းရအတ ာအ္သံမုိန္းျပွျ ပ္မိန္း 

(၃)  ာပ္ုပံံလံျု ံွမကာာာုးူ္ာကပ္ထာ ာာုေ္စရး္တးပ္ညမိန္းးပ္ညမိန္းျဖပူ္အသံမုိန္းျပွျ ပ္မိန္း 

(၄) ပံု ာ မိန္းစသပည္မက မိန္းာာမုာမာလာ္၀ယအ္  ပ္ူမရမာဘ ထ မိန္းရမာျ ပ္မိန္း 

(၅) ျပး္အပ္ရး္ပည း္ ာ မိန္း ကာာ္ာုမး  ံျ ပ္မိန္း 

(၆)  ရုတစာုာထ္ာမမ္ိန္းသာမ္မိန္းရးပ္ကာာ္ ာ္ျ ပ္မိန္း 

၂။ ဤ္ပေဒ မပ္ူား္ူာကပလ္ကာ္ေပ္းာ္ ာ မိန္းလ ေသ သတပ္မိန္းျဖစ္ေ ာ ပ္မိန္း 

(ာ) သာလကာ ္

( ) ယံု ာပည္ရးအ္ေ ာ ပမ္ိန္းရမာလကာ္  မာမာအလာအုေလက ာလ္ာ္ ံျ ပ္မိန္း 

၃။ လာ္၀ယ္ရမာသုတပ္မိန္းမက မိန္းာာ ု ာပ္ုပံလံျု ံွေရမိန္း မပူ္အာကာွ မိန္းာာထုာ ာာုေ္စလကာ ္ ာပ္ုပံျ  မိန္းအစာမုိန္းရသာုတူာာုရ္ာာု ္သာုူမဟတု ္

သ ယ္၀ာုား္ေပ္းာ္ ာ မိန္းေစလကပ ္ထာသုသူပညလ္မကာွူ၀မာ္ ကာာ္ာုေပ္းာ္ ာ မိန္းေစမကာာာုကပမိန္းလ း္သပည္မပညသ္ပည္။ 

ပုဒ္မ။  ၁၀၅။    လမကာွူ၀မာ္ ကာေ္ပ္းာ္ ာ မိန္းေစမကအတ ာအ္ျပစ္ဒဒ ္

မပ္ညသူမာာ ုလမကာွူ၀မာ ္ကာ္ာာေုပ္းာ္ ာ မိန္းေစမကာာာုကပမိန္းလ းလ္ကပ္ ထာသုာူာ(ု၇) မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

 

ပုဒ္မ။    ၁၀၆။  အစာုမိန္းရလမကာွူ၀မာလ္ုပ္ပး္မိန္းာာာုး္ူာကပ္ေသ ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္း 



 

မပ္ညသူမာာအုစာုမိန္းရ 

လမကာွူ၀မာလ္ုပ္ပးမ္ိန္းာာာုး္ူာကပေ္သ ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္လမကပထ္ာသုာူာု(၇) မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ္ာာု ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပ္ေပ ဒဒ္ပ္း က

္ပ္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပုဒ္မ။    ၁၀၇။    အစာုမိန္းရ လမကာွူ၀မာလ္ုပ္ပးမ္ိန္းာာာုး္ူာကပေ္သ  ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရးအ္ မိန္းထတု္ျ ပ္မိန္း 

မပ္ညသူမာာ ုအစာုမိန္းရလမကာွူ၀မာလ္ုပ္ပးမ္ိန္းာာာုး္ူာကပေ္သ ျပစ္မကာာု ာကပမိန္းလ း္ရးအ္ မိန္းထတု္ျ ပမ္ိန္း သာုူမဟုတ ္အ မိန္းေပမိန္းျ ပ္မိန္း 

ထာသုူာာုျပစ္မကရပမ္ိန္းံျပေ း္မိန္း ကာ္ပ္းျပစ္ဒဒအ္တာပု္မိန္း စဥရပ္ ာပ္ုသပ္ည။ 

ပုဒ္မ။    ၁၀၈။    လမကာွူ၀မာ္လပု္ပး္မိန္းာာုား္ူာကပ္ေသ ျပစ္မကာာုသုတပမ္ိန္းေပမိန္းရး္ပကာာ္ ာမ္က 

လတူာုပ္မိန္း မပ္ူ အစာုမိန္းရလမကာွူ၀မာလ္ုပ္ပးမ္ိန္းာာ ု

ား္ူာကပ္ေသ ျပစ္မကမက မိန္း မပ္ူပတသ္ာ္ျပဥမုိန္းသတပ္မိန္းေပမိန္းရးတ္ ၀း္ရမာသပည္။ုမပညသ္ူမာာုုအစုာမိန္းရလမကာွူ၀မာလ္ုပ္ပး္မိန္းာာုုား္ူာကပ္

ာုုား္ူာကပေ္သ ာာစသ မပ္ူပတသ္ာ္းုသတပမ္ိန္းေပမိန္းရး္ပကာာ္ ာ္လမကပ္ထာသုာူာု(၂) မစထ္ာေထ ပဒ္ဒ္ ုုသာုူမဟတု္ေပ ဒဒ္ုသုာူ

တ္ေပ ဒဒ္ုသုာူမဟုတ္ု ေပ ဒဒ္ေထ ပဒ္ဒ္ မစ္ရပ္ေပ္းပမ္ိန္းာက ံေစ ာုပ္သပည္။ 

ပုဒ္မ။ုုု၁၀၉။ုုုုော ္သူမိန္းေလမိန္း မပ္ူမဟ မာတျ္ဖစ္ေသ အ ရမတာာု္ ာုပ္ပတံ  ုုာာုစစ္မာ္ျပာွပာ္ုာပ္ျ ပ္မိန္း 

မပ္ညသူမာာုုော ္သူမိန္းေလမိန္း မပ္ူမဟ မာတ္ျဖစ္ေသ အ ရမတာာု္ ာုပ္ပတံ ု ာုာု 

၁။ုစစ္မာ္ျပာွ ပ္ာာပု္လမကပ္ုသာုူမဟတု ္

၂။ုစစ္မာ္ျပာွ ပ္ာာပု္ရးအ္ မိန္းေပမိန္းာူပညဥလမကပ ္

၃။  စစ္မာျ္ပာွပာ္ာုပ္္ရး္အ မိန္းထတု္လမကပ ္

ထာသုူာာုေပ ဒဒ္ မပ္ူတာ  ုတသာ္တာၽ းဒ္ဒ္ျဖစေ္စ  ေပ ဒဒ္ မပ္(ူ၇) မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ  

ေပ ဒဒသ္ာသ္ာ္ျဖစေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ပုဒ္မ။    ၁၁၀။    ော ္သူမိန္းေလမိန္းအစာုမိန္းရ မပ္ူ ျပာမ္မိန္း ကမမ္ိန္းလကာ ္ရမာေသ  ာုပ္ပံးယ္ပယတ္ ပ္မိန္းတာာု္ ုာာ္ဖကာ္ာဥမိန္းျ ပ္မိန္း 

မပ္ညသူမာာ ုော ္သူမိန္းေလမိန္းအစာုမိန္းရ မပ္ူမဟ မာတ္ျဖစ္ေသ  သာုူမဟတု ္ျပာမ္မိန္း ကမမ္ိန္းလကာ္ရမာေသ  ာုပ္ပံးယ္ပယ္မက မိန္းတ ပ္ 

၁။ တာုာ္ ာာု္ဖကာာ္ဥမိန္းလမကပသ္ာုူမဟုတ္ 

၂။ တာုာ္ ုာာ္ဖကာာ္ဥမိန္းရး္ျပပာ္ပလ္မကပ ္

ထာသုူာာ(ု၇) မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ ကမမတရ္မပူ္ညအျပပ္ေပ ဒဒ္ာာလုပည္မိန္း ကမမတ ္ာုပ္သပည္။ 



 

ထာုူျပပ္တာာု္ ာာု္ဖကာာ္ဥမိန္းာကပမိန္းလ း္ရ တ ပ္ အသံုမိန္းျပွေသ ပစသပ္ညမိန္းာာ ုသာုူမဟတု ္တာုာ္ ာာု္ဖကာာ္ဥမိန္းးရေသ ပစသပည္မိန္းာာု 

အစာုမိန္းရပာု္ပ္အျဖစ္သာမ္မိန္းပာာု္ရယူျ ပမ္ိန္း ံထာာု္ေစရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။ ၁၁၁။     ပဒုမ္(၁၀၉)(၁၁၀)တ ပ ္ေဖ္ျပထ မိန္းသပည္ူအတာပုမ္ိန္းရရမာေသ ပစသပညမ္ိန္းာာလုာ ္ျံ ပမ္ိန္း  

မပ္ညသူမာာုပဒု္မ (၁၀၉)(၁၁၀) တ ပ္ေဖ္ျပထ မိန္းသပည္ူူျပစ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ရ တ ပ ္ရရမာေသ ပစသပ္ညမိန္းျဖစ္ေ ာ ပ္မိန္းသာလၽမား္မပ္ူ 

ထာုပစသပည္မိန္းာာလုာ္ လံၽမပ ္ထာသုူအ မိန္း(၇) းမစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ ကမမတရ္မပ္ညအျပပ္ေပ ဒဒ္ာာလုပည္မိန္း ကမမတး္ာုပ္သပည္  

ထာုူအျပပလ္ာ ္ံထ မိန္းေသ ပစသပ္ညမိန္းာာသုာမမ္ိန္းယးူာုပ္သပည္။ 

 

ပဒုမ္။ ၁၁၂။  းာပုပ္ေံရမိန္းအာက္မ္ိန္းသ မိန္းာာ ုသာု မဟတု ္စစသ္ံု ပးမ္ိန္းာာျုပပညသ္ူ ၀းထ္မမ္ိန္းာ မာမာအလာအုေလက ာထ္ ာေ္ျပမိန္းေစျ ပမ္ိန္း 

၁။ုျပပ္ညသူ ၀း္ထမ္မိန္းျဖစ္ျပဥမိန္းးာုပပ္ံေရမိန္းအာက္္မိန္းသ မိန္းာာုျဖစ္ေစ ုစစ္သုံ ပးာ္ာုျဖစ္ေစ ုထားသ္ာမ္မိန္းရသပည္တ ပ ္
၂။ုထာအုာက္မ္ိန္းသ မိန္းာာုုသာု မဟတု္ုထာုစစသ္ံု ပး္မိန္းာာု 
၃။ုအာက္္မိန္းသ မိန္းထ မိန္းရး္ေးရ မမထ ာ္ေျပမိန္းေစရး္ု မာမာအ
မာမာအလာုအေလက ာ ္ ပ္ူျပွလၽမပ္ုထာသုာူာုုတသာေ္ထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ ု(၁၀) 
းမစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစေ္စု ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပေ္ပ ဒဒာ္ာလုပည္မိန္း ကမမတ္းာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။ ၁၁၃။     ျပပညသ္ူ ၀းထ္မမ္ိန္းေပ္းေူလက မူကေ ာ ပ္ူးာပုပ္ေံရမိန္းအာက္မ္ိန္းသ မိန္း သာု မဟတု ္စစသ္ုံ ပးမ္ိန္းာာလု တေ္ျပမိန္းေစျ ပမ္ိန္း 

                   မပ္ညသူမာာ ု

၁။ ျပပည္သူ ၀း္ထမ္မိန္းျဖစသ္ပည္ူအေလက ာ္းာုပ္ပံေရမိန္းအာက္္မိန္းသ မိန္းာာုျဖစေ္စ  စစသ္ံု ပး္မိန္းာာုျဖစ္ေစ  ထားမ္ိန္းသာမ္မိန္းရသပညတ္ ပ္ 

၂။ ထာုအာက္မ္ိန္းသ မိန္းာာ ုသာု မဟတု ္စစ္သုံ ပး္မိန္းာာ ု

၃။  ကွပ္ထ မိန္းရ ေးရ မမ ၀တႏရ မိန္းေပ္းူေလက မူကေ ာ ပ္ူလ တေ္ျပမိန္းေစလမကပထ္ာသုာူာု (၃)းမစ္ထာေထ ပ္ဒဒ ္ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပ ္

ေပ ဒဒာ္ာုလပညမ္ိန္း ကမမတ္းာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၁၁၄။      ာပုပ္ေံရမိန္းအာက္မ္ိန္းသ မိန္းာာ ုသာုူမဟတု ္စစသ္ံုူပးမ္ိန္း လ တေ္ျပမိန္းရ တ ပာ္ပူညဥျ ပမ္ိန္း  လာသ္ပ္ူ ျံ ပမ္ိန္း 

                         မပ္ညသမူာာ ု

၁။  ာပ္ုပံေရမိန္းအာက္္မိန္းသ မိန္းာာျုဖစ္ေစ  စစသ္ံုူပး္မိန္းာာုျဖစေ္စ ္ပေဒအရ  ကွပထ္ မိန္းရးေ္းရ မမ လ တ္ေျပမိန္းရ တ ပ္ာူပညဥလမကပ ္

သာုူမဟုတ ္



 

၂။ ္ပေဒအရ ကွပထ္ မိန္းရ မမထ ာ္ေျပမိန္းေသ ထာအုာက္္မိန္းသ မိန္းာာုျဖစေ္စ  စစသ္ံုူပး္မိန္းာာုျဖစ္ေစ  လာသ္ပ္ူ ံလမကပ ္သာုူမဟတု ္

၀မာထ္ မိန္းလမကပသ္ာုူမဟတု ္

၃။ ထာုသာုူလ တ္ေျပမိန္းေသ အာက္္မိန္းသ မိန္းာာုျဖစ္ေစ  စစ္သံုူပး္မိန္းာာုျဖစ္ေစဖမမ္ိန္းာဥမိန္းရးတ္ ပ္  ု ံလမကပ္သုာုူမဟတု ္

 ု ံအ မိန္းထတုလ္မကပ ္ထာသုာူာတုစသ္ာတ္ာၽ းဒ္ဒ္ျဖစေ္စ  (၁၀) 

 မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစေ္စ ကမမတ္ရမပ္ညအျပပေ္ပ ဒဒာ္ာလုပည္မိန္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္ ။     ၁၁၅။       လား္ာာ္ာပုတ္ပဖ္  ူမက မိန္းံသတပမ္ိန္းာာရုးသ္သူာုူေပမိန္းျ ပမ္ိန္း 

 ာပ္ုပံံေအမိန္း ကမ္မိန္းသ ယ ေရမိန္းာာထုာမ္မိန္းသာမ္မိန္းော ပ္ရ ာ္ရး္ တ ၀း္၀တႏရ မိန္းော ပ္ရ ာ္ေးသပည္ူလာ္းာ္ာာုပစ္စတ္ပ္  

သာုူမဟုတအ္စပညမ္ိန္းအရံုမိန္းမက မိန္းံ 

၁။   ကဥတာသ္  မိန္းလ ျ ပ္မိန္း  အရအတ ာ ္ အေ ာ ပ္မိန္းအ ကပမ္ိန္းအရ  အေျ အေးသာုူမဟတုအ္ေးအထ မိန္းတာုူာာုျဖစ္ေစ 

၂။ ထာုအစပညမ္ိန္းအရံုမိန္းသာုူမဟုတတ္ပ္ဖ  ူမက မိန္းံော ပရ္ ာေ္ရမိန္းအစဥအစ္ာ္ာုျဖစ္ေစ 

၃။ အာာုပ္းအစပ္ညမိန္းအရံုမိန္းတပဖ္  ူ၀ပ္မက မိန္းာမပ္ညသပည္ူေဒသာာုမာာ ု

(ာ)  ု ံာ ာ ယ္ရး္ရပ္ညရ ယ္းေသ ္၄ပ္မိန္း 

( )  ု ံာ ာ ယ္ေရမိန္း မပ္ူပတသ္ာ္းေသ ္၄ပ္မိန္း 

၄။ ော ္သူမိန္းေလမိန္းပုးာ္းမ္က ာဥမိန္း ာကပမိန္းလ း္သတူစ္္ဥမိန္းတစ္ေယ ာ ္သာုူမဟုတမ္ပ္ညသူာာမုာာ ု

(ာ) အေ ာ ပ္မိန္း ာ မိန္းလမကပသ္ာုူမဟုတ ္

( ) အေ ာ ပမ္ိန္း ာ မိန္းရး္ရပညရ္ ယး္ 

အာာပု္းာာစသရပ္မက မိန္း မပ္ူပတသ္ာ္သပည္ူအေ ာ ပမ္ိန္းအရ မက မိန္းာာုရမ ေဖ စေုာ ပ္မိန္းလမကပသ္ာုူမဟုတ္ 

( ) ရမ ေဖ စုော ပမ္ိန္းရးလ္ံုလံျူပွလမကပ ္ထာသုူအ မိန္းေသဒဒ ္သာုူမဟုတတ္စသ္ာတ္စာ္ၽ း္မိန္းဒဒ္ထာုာသ္ပ္ူေစရမပ္ည 

ပဒုမ္။    ၁၁၆။     ော ္သမူိန္းေလမိန္းသစသ ေဖ ာဖ္ကာပ္းုာ္းမ္က ာဥမိန္းာကပမိန္းလ းသ္ာူာာုပုညဥရ ေရ ာေ္အ ပျ္ပွျ ပမ္ိန္း 

ော ္သူမိန္းေလမိန္းသစသ ေဖ ာ္ဖကာ္ပုးာ္း္မက ာဥမိန္းာကပမိန္းလ း္  သူူအ မိန္း 

သာုူမဟုတာ္ကွမိန္းလ း္ာ ျဖစသ္အူ မိန္းာူပညဥရး္ရပည္ရ ယ္းျဖစေ္စ  ာူပညဥရး္ေရ ာ္မပ္ညာာသုာလကာ ္မပ္ူျဖစ္ေစ  မပ္ညသမူာာ ု



 

၁။ မဥမိန္းရထ မိန္းလမ္မိန္းာာုျဖစ္ေစ  ္မပ္လကာပ္ေ ္းပမ္ိန္းာာုျဖစ္ေစ  မဥမိန္းရထ မိန္းသ  မိန္းလ မကာာုျဖစ္ေစ  အေ မ ာအ္ယမာ္ျပွလမကပ ္

သာုူမဟုတ ္

၂။ မဥမိန္းရထ မိန္းလမ္မိန္းမက မိန္း  ္မပလ္ကာပ္ေ ္းပ္မိန္းမက မိန္း မပ္ူပတသ္ာ္ေသ  ၀တတွပစသပည္မိန္းတရပ္ရပ္ာာပုကာ္စဥမိန္းေစလမကပ ္သာုူမဟတု ္

၃။ အစာုမိန္းရပာုပ၀္ာုပ္ယ လာ ္သာုူမဟုတေ္ ာမိန္းးး္မိန္းာာသ္ ယ္ေရမိန္းသာုူမဟတု္ စာ မိန္းေျပ ေ ာမိန္းးး္မိန္းာာုပ္ရ  ာာပမိန္းတာုပာ္ာုျဖစ္ေစ  

တာုပာ္ာရာယ ာာုျဖစ္ေစ  အျ  မိန္း၀တတွာာုျဖစ္ေစ  ပကာ္စဥမိန္းေစလမကပ ္သာုူမဟတု ္

၄။ ေ ာမိန္းးးမ္ိန္းသာုူမဟတု ္

စာ မိန္းေျပ ေ ာမိန္းးး္မိန္း မပ္ူေပမိန္းပာုူေသ သတပ္မိန္းစာ မိန္းာုာ ာ မိန္းျဖတး္း မိန္းေထ ပ္ရး္ရပည္ရ ယ္ ကာ္ျဖပ္ူသာာ္ာုပ္ရး ၀တတပစသ

ာာုပ္ရး ၀တတပစသပည္မိန္းတစ္ ု ာုာုပကာ္စဥမိန္းေစလမကပသ္ာုူမဟုတအ္ မ ာ္အယမာ္ျပွလကပ္ သာုူမဟတု္အေ မ ာ္အယမာ္ျပွလမကပ္ 

သာုူမဟုတျ္ဖတ္ေတ ာလ္မကပသ္ာုူမဟုတ္ 

၅။ ေလယ ္္ပကံ  ေလယ ္ာ္ ပ္မိန္း သာုူမဟတု ္

ေလေ ာ ပမ္ိန္းသ  မိန္းလ မိန္းေရမိန္း မပ္ူပတသ္ာ္ေသ ာာရာယ တး္ာ ပလ ၀တတွပစသပည္မိန္းတစ္  ုုာာုပကာ္စဥမိန္းေစလမကပ္ 

သာုူမဟုတအ္ေ မ ာအ္ယမာျ္ပွလမကပ ္ထာုသာူာုေသဒဒ္ထာာုသ္ပ္ူေစရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။    ၁၁၇။     ော ္သမူိန္းေလမိန္းအစာမုိန္းရာာာုး္ူာကပေ္သ ာာစသရပမ္က မိန္း 

ော ္သူမိန္းေလမိန္းံလာ္းာာ္ာုပအ္စပည္မိန္းအရံုမိန္းမက မိန္းာ သာုူမဟတု္အစာမုိန္းရအရ ထမ္မိန္းအမကထမ္မိန္းမက မိန္းာ 

(ာ) အစာုမိန္းရအေပ္တ ပ္ေမတႏပကာ္ေစရး္ေသ ္၄ပ္မိန္း 

( ) စပ္ညမိန္းာမ္မိန္းဖဥား္ရး္ေသ ္၄ပ္မိန္း 

( ) သစသ မ ူရး္ေသ ္၄ပ္မိန္း 

(ဃ) ထာုသူံ သစသ ေစ ပ္ူထား္မိန္းမက  စာတ္္ တတ္ာ္ ာ မက  စပ္ညမိန္းာမမ္ိန္းေသ၀ပ္မက  ာကမ္မိန္းမ မက  

ေလာူကပ္ူမကသာုူမဟတု္၀တႏရ မိန္းော ပ္ရ ာ္မကာာ ု

၁။ ယုတ္ေလက ူေစရး ္ 

၂။ ထာ ာုာေ္စရး္  

၃။ တ မိန္းျမစေ္စရး္  

၄။ အေ မ ာ္အယမာ္ျပွေစရး္  



 

 ာံရ ယလ္ကာ္တစ ္ု ုျပွလမကပသ္ာုူမဟုတ္ ယပ္မိန္းသာုူျဖစ္ရး္အေ ာ ပမ္ိန္းရမာေသ ျပွလုပမ္ကာာုျပွလမကပ္ 

၂။  ာပ္ုပံံလာ္းာာ္ာုပအ္စပည္မိန္းအရံုမိန္း၀ပ္မိန္းတစ္္ဥမိန္း္ဥမိန္းအ မိန္း သာုူမဟုတအ္စာမုိန္းရအရ ထမ္မိန္းအမကထမ္မိန္းတ္ဥမိန္း္ဥမိန္းအ မိန္း 

(ာ) သာာ္ာုပရ္ မာမာံတ ၀း္၀တႏရ မိန္းာာ ုောကျပ း္စ  မော ပ္ရ ာ္ ာုပေ္စရး္ျဖစ္ေစ 

( ) ထာသုူံတ ၀း၀္တႏရ မိန္းော ပ္ရ ာ္ရ တ ပ္ပကာ္ာ ာ္ေအ ပ္ေသ မိန္းော ပရ္း္ သာုူမဟတု ္တာာု္တ း္မိန္းရး္ျဖစ္ေစ 

 ာံရ ယး္တစ ္ု လုုပလ္မကပ ္သာုူမဟုတယ္ပမ္ိန္းသာုူျဖစ္ရး ္အေ ာ ပမ္ိန္းရမာေသ အမကာာျုပွလမကပ္ 

၃။ လာ္းာာ္ာုပ္စစ္တပမ္က မိန္း  အစပည္မိန္းအရံုမိန္းမက မိန္း  

ျပပည္သူူ၀း္ထမမ္ိန္းမက မိန္းအတ ာအ္ဖ  ူ၀ပ္မက မိန္းစုော ပမ္ိန္းျ ပ္မိန္းာာထုာ ာာု္ေစရးသ္ာုူမဟတု္ ထာအုဖ  ူ၀ပ္မက မိန္း 

အလပု္ော ပ္ရ ာ္ျ ပမ္ိန္းာာထုာ ာုာ္ေစရး္ ာံရ ယး္ 

(ာ) တ ု လုုပလ္မကပသ္ာုူမဟတု ္

( ) ယပမ္ိန္းသာုူျဖစ္ရး ္အေ ာ ပ္မိန္းရမာေသ အမကာာုျပွလမကပ ္

၄။ အမက မိန္းျပပည္သတူာုူအ သာုူမဟတု္ျပပညသ္ူတစ္စတုာုူအ မိန္းအထာတတ္လး္ူျဖစ္ေစရး္ ာရံ ယး္ တ ု လုုပလ္မကပ ္

သာုူမဟုတယ္ပမ္ိန္းသာုူျဖစ္ေစရးအ္ေ ာ ပ္မိန္းရမာေသ အမကာာုျပွလမကပ္ 

၅။မမမးဟ္ုသာလကာ္ မပ္ူသုာူမဟတု္မမမးဟ္ယုံု ာပည္ရးအ္ေ ာ ပမ္ိန္းရမာလကာ္ မပ္ူမမမး္သတပ္မိန္းလ ပ္ူရး္ ာရံ ယး္တစ္  ုုလုပလ္မက

 ု ုလုပလ္မကပ္ု ု ဟတု္ယပ္မိန္းသာုူျဖစ္ေစရးအ္ေ ာ ပ္မိန္းရမာေသ အမကာာုျပွလုုပလ္မကပ္ 

၆။ (ာ)  ာပ္ုပံံေအမိန္း ကမ္မိန္းသ ယ ေရမိန္းအတ ာထ္ာေရ ာစ္   

ော ပ္ရ ာ္ ာပု္ေအ ပ္လာအုပေ္သ သယ္ယပူာုူော ပ္မကာာုျဖစ္ေစ လုပ္ပးမ္ိန္းာာျုဖစ္ေစ 

( ) စစ္သံုမိန္းလာ္းာ္  ယမမ္ိန္းမဥမိန္းောက ာ္ာာုျပွလုပ္ျ ပ္မိန္းသာုူမဟတု္သယယ္ူပာုူော ပျ္ ပ္မိန္းာာုျဖစ္ေစ 

( ) မရမာမျဖစ္ေသ ပစသပ္ညမိန္းမက မိန္းေပမိန္းသ ပ္မိန္းရး္ ေထ ာပ္ံူျ ပ္မိန္းသာုူမဟုတ ္ျဖး္ူဖကပမိန္းျ ပ္မိန္းာာုျဖစေ္စ 

၁။ ဟး္ူတး္မိန္းရး္ေသ ၄ပ္မိန္း 

၂။ ေ မ ာ္ မပမ္ိန္းရး္ေသ ္၄ပ္မိန္း 

၃။  ကွပ္ ကယ္ရး္ေ၁။ ဟး္ူတးမ္ိန္းရး္ေသ ၄ပ္မိန္း 

၂။ ေ မ ာ္ မပမ္ိန္းရး္ေသ ္၄ပ္မိန္း 



 

၃။  ကွပ္ ကယ္ရး္ေသ ္၄ပ္မိန္း 

 ာံရ ယး္တစ ္ု လုုပလ္မကပသ္ုာူမဟတု္ယပ္မိန္းသာုူျဖစ္ရး္အေ ာ ပ္မိန္းရမာေသ အမကာာုျပွလမကပ္ 

၇။ စစ္သံုမိန္း  ယပမ္ိန္းမဥမိန္းောက ာာ္ာလုံုမိန္းလံုမိန္းျဖစ္ေစ  တစာပ္တေဒသာာုျဖစေ္စ 

(ာ) ထာေရ ာ္စ  အသံုမိန္းျပွးမရေအ ပေ္သ ္၄ပ္မိန္း 

( ) ေဘမိန္းအ ႏရ ယျ္ဖစ္ေစေအ ပ္ေသ ္၄ပ္မိန္း 

( ) ထာလုာ္းာ္ ာ္ယမမ္ိန္းမဥမိန္းောက ာာ္ာုျပွလုပ္ရ ရျဖစေ္စ  သယယ္ူပာုူော ပ္ရး္ရျဖစေ္စ  

ပ္း၀ပလ္ုပ္ာာပု္ေသ သာုူမဟတု္အသံုမိန္းျပွေသ သာူာ ု

(၁) ေဘမိန္းျဖစ္ေစေအ ပ္ေသ ္၄ပ္မိန္း 

(၂) ေဘမိန္းပ  မိန္းမက မိန္းေစေအ ပေ္သ ္၄ပ္မိန္း  

 ာံရ ယး္တ  ုုလပု္လမကပသ္ာုူမဟတု္ယပမ္ိန္းသာုူျဖစ္ရး္အေ ာ ပ္မိန္းရမာေသ အမကာာုျပွလမကပ္ 

၈။  ာပ္ုပံံ လံုျ ံွေရမိန္းာာုေသ ္၄ပ္မိန္း  

ေအမိန္း ကမ္မိန္းသ ယ မကျပးလ္ပညထ္ူေထ ပ္ေရမိန္းာာေုသ ္၄ပ္မိန္းထာ ာာု္ေစရးအ္ေ ာ ပမ္ိန္းရမာေသ းပ္ညမိန္းလမမ္ိန္းျဖပ္ူ 

(ာ) အမက မိန္းျပပ္ညသူံသာုူမဟတု ္ျပပည္သတူစ္စုံာုာယာ္ကပ္ူတရ မိန္းာာုျဖစ္ေစ   အျပွအမာူာုျဖစ္ေစ  

ေဖ ာလ္  ေဖ ာ္ျပး္ျဖစ္ေစရး္ ာံရ ယး္ 

( ) တစ္  ုုလပု္လမကပ္သာုူမဟတုယ္ပ္မိန္းသာုူျဖစ္ရး္အေ ာ ပ္မိန္းရမာေသ အမကာာုျပွလမကပ္ 

၉။ (ာ) အစာုမိန္းရအရ ထမ္မိန္းအမကထမ္မိန္းမက မိန္းာာုျဖစေ္စ   

( ) အစာုမိန္းရအရ ထမ္မိန္းအမကထမမိန္း္အမကာွ မိန္းအစ မိန္းတစ္ ာုာုျဖစ္ေစ 

( ) ျပစ္ဒဒထ္ာာုသ္ပ္ူေသ လာ္ရံုမိန္းအ မိန္းျဖပ္ူ ု ံေအ ပ္ 

(ဃ) တုာာ္ရာုာေ္သ ္၄ပ္မိန္း  သ ယ္၀ာုား္ေသ ္၄ပ္မိန္းလကံူော ္ရး္ ာရံ ယး္ 

(ပ) တ ု လုုပလ္မကပ္သာုူမဟတု ္

ယပ္မိန္းသာုူျဖစ္ရး္အေ ာ ပ္မိန္းရမာေသ အမကာာျုပွလုပလ္မကပထ္ာသုသူပည္ော ္သူမိန္းေလမိန္းအစာုမိန္းရာာာုး္ ာကပ္ေသ ျပစမ္ကာကပမိန္းလ း္သ

ာကပမိန္းလ း္သပညမ္ပ္ညသပည္။ 



 

ပဒုမ္။    ၁၁၈။     ော ္သမူိန္းေလမိန္းအစာမုိန္းရာာာုး္ူာကပမ္ကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္ 

မပ္ညသူမာာ ုော ္သူမိန္းေလမိန္းအစာုမိန္းရာာာုး္ူာကပ္ေစေသ ာာစသာာုာကပမိန္းလ း္လမကပ္ ထာုသာူာုေသဒဒ္ေသ ္၄ပ္မိန္း  

တသာ္ေထ ပ္ဒဒ္ေသ ္၄ပ္မိန္း  (၇)  မစ္ထာေထ ပ္ဒဒေ္သ ္၄ပ္မိန္း  ကမမတ္ရမပ္ညအျပပ္ေပ ဒဒ္ပ္း ကမမတ ္ာုပ္သပည္။ 

 

အ းမ္ိန္း(၈)  

ျပပ္ညသူ၀းထ္မမ္ိန္းတာုူာကပမိန္းလ းေ္သ သာုူမဟုတ္ျပပ္ညသူ၀းထ္မမ္ိန္း မပ္ူသာ္ာာပုေ္သ ျပစမ္က

္ေသ ျပစမ္ကမက မိန္း။ 

 

ပဒုမ္။    ၁၁၉။      

ျပပညသ္ူူ၀းထ္မမ္ိန္းာရ ထမူိန္း မပ္ူာာပုေ္သ ျပွလပုမ္ကတ  ုအုတ ာ္္ ပေဒ မပ္ူပညဥေသ အ ေ ာမိန္းေပ မမတပ္းမိန္းအျ  မိန္းတစံာမုိန္းလာ္

မိန္းတစံာမုိန္းလာေ္ာ ပာ္ာယုျူ ပမ္ိန္း 

ျပပည္သူူ၀း္ထမမ္ိန္းတ္ဥမိန္း္ဥမိန္းေသ ္၄ပ္မိန္း  ျပပည္သူူ၀းထ္မ္မိန္းျဖစ္မပ္ညာုာ ေမမက ္လပ္ူသ ူတ္ဥမိန္း္ဥမိန္းာေသ ္၄ပ္မိန္း 

၁။ ရ ထူမိန္းာာုပ္ရ ျပွလုပ္မကတစ္ ု ုာာုျပွလုပ္ရးသ္ာုူမဟတု္ ထာသုူျပွျ ပမ္ိန္းမမေရမ ပ္ ာ္္ရးသ္ာုူမဟုတ ္

၂။ မာမာံ ရ ထမူိန္းအေလက ာ ္အလပု္၀တႏရ မိန္းော ပရ္ ာ္ရ တ ပ္ 

လတူစ္္ဥမိန္းတစ္ေယ ာအ္ မိန္းမကာ္ မ လာာု္ရးသ္ာုူမဟုတ ္မာမရ္း္သာုူမဟတု္ 

၃။ ္ပေဒျပွအဖ  ူထ တ ပ္ျဖစ္ေစ  အစာုမိန္းရထတံ ပ္ျဖစေ္စ  ျပပည္သူူ၀း္ထမ္မိန္းတစ္္ ဥမိန္း္ဥမိန္းထတံ ပ္ျဖစ္ေစ  

လတူစ္္ဥမိန္းတစ္ေယ ာအ္တ ာ္အာကာွ မိန္းာာုေသ ္၄ပ္မိန္း  

မော ပမ္ိန္းာကာွမိန္းာာုေသ ္၄ပ္မိန္းျပွရး္သာုူမဟတုထ္ာုသာုူျပွျ ပမ္ိန္းာာအု မိန္းထတု္ရး္ 

၄။ ္ပေဒ မပ္ူပညဥေသ အ ေ ာမိန္းေပ မမတစ္ပ္းမိန္းတံစာုမိန္းလာ္ော ပာ္ာ ု

(ာ) ရပ္ညရ ယ္ ကာ္ျဖပ္ူျဖစ္ေစ  

( ) ာလု ဘ္အျဖစ္ျဖပ္ူျဖစ္ေစ  



 

မာမာအတ ာ္ေသ ္၄ပ္မိန္း  သူတပ္းမိန္းအတ ာ္ေသ ္၄ပ္မိန္း  လတူစ္္ ဥမိန္းတေယ ာထ္ံမမလာ္ ံလမကပ္ သာုူမဟတု္ရယလူမကပ ္

သာုူမဟုတလ္ာ္ ံရး္အ မိန္းထတုလ္မကပ ္ထာသုာူာ(ု၃) မစ္ေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

္ပမ - တရ မိန္းသူ ာဥမိန္းေစ ျဖပသပည ္ဘာလ္ာုာ္စ မိန္းး ေစ သူမိန္းာာုအမကတစ္ တု ပ္အ ာုပ္ေပမိန္းာံုမိန္းျဖတ္သပည္ူအတ ာ ္

ေစ သမူိန္းံဘဒ္တာာုတ္ ပ္မာမာံပညဥအ မိန္း အလပု္တစ ္ုာာရုရမာေစသသပည။္ ေစ ျဖပသပည္

ဤပုဒ္မအရျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရ ေရ ာသ္ပည္။ 

 

 

 

ပုဒ္မ။ုုုု၁၂၀။ုုုုုျပပညသ္ူူ႔း္ထမ္မိန္းာာုု တရ မိန္းမ ူေသ သာုူမဟတု္ု္ပေ

္ပေဒ မပ္ူမပညဥေသ းပ္ညမိန္းျဖပ္ူေသ မိန္းော ပရ္းတ္ံစာုမိန္းလာ္ော ပယ္ူျ ပမ္ိန္း 

မပ္ညသူမာာုျပပညသ္ူူ႔း္ထမမ္ိန္းတစ္္ဥမိန္း္ဥမိန္းအ မိန္း 

၁။ုရ ထူမိန္းာာု္ပ္ရး္ျပွလုပ္မကတစ္ ု ုာာုု ျပွေစရးသ္ာုူမဟုတ္ျပွျ ပ္မိန္းမမေရမ ပ္ေစရး္သာုူမဟတု္ 

၂။ုထာျုပပညသ္ူူ႔း္ထမ္မိန္းရ ထမူိန္းအေလက ာ္ုအလပု္႔တႏရ မိန္းော ပ္ရ ာ္ရ တ ပ္ုလတူ

လတူစ္္ဥမိန္းတစ္ေယ ာအ္ မိန္းမကာ္ မ လာာု္ေစရး္ု သာုူမဟတု ္ာုမ္ေစရး္ုုသာုူမဟတု္ 

၃။ု္ပေဒျပွအဖ  ူထံတ ပ္ျဖစ္ေစ ုအစာုမိန္းရထတံ ပ္ျဖစေ္စ ုျပပည္သူ

ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းတစ္္ဥမိန္း္ဥမိန္းထတံ ပ္ ုလူ

လတူစ္္ဥမိန္းတစ္ေယ ာ္ော ပ္မိန္းာကာွ မိန္းာာုေသ ္၄ပ္မိန္း ုမော ပမ္ိန္းာကာွမိန္းာာုေသ ္၄ပ္မိန္းုျပွေစရးသ္ာုူ

ျပွေစရးသ္ာုူမဟတု္ုထာသုာုူျပွျ ပ္မိန္းာာအု မိန္းထတု္ေစရး ္

၄။ု

တရ မိန္းမ ူေသ  ုသာုူမဟတု္္ပေဒ မပ္ူမပညဥေသ းပည္မိန္းျဖပ္ူေသ မိန္းော ပသ္ပည္ူအတ ာ္ု တစံာုမိန္းလာ္ော ပာ္ာုရပ္ညရ ယ္ ကာ္ျဖပ္

ရ ယ္ ကာ္ျဖပ္ူျဖစ္ေစ ုာလု ဘ္အျဖစ္ျဖပ္ူေစ ုမာမာအတ ာေ္သ ္၄ပ္မိန္း ုသတူပ္းမိန္းအတ ာ္ေသ ္၄ပ္မိန္း 

၅။ုလတူစ္္ ဥမိန္းတေယ ာ္ထံမမလာ္ ံလမကပ္ုသာုူမဟတု္ရယလူမကပ္ု

သာုူမဟုတလ္ာ္ ံရး္သေဘ တလူမကပသ္ာုူမဟုတလ္ာ္ ံရယူရးအ္ မိန္းထတု္လမကပ္ု

ထာသုူာာု(၃) မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ ုေပ ဒဒျ္ဖစ္ေစ ုဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ု ကမမတရ္မပ္ည။ 



 

ပုဒ္မ။ုုု၁၂၁။ုုုုုုုျပပည္သူူ႔း္ထမ္မိန္းေပ္ရမာမာံ သဇ ာာအုသံုမိန္းျပွသပည္ူတ ာတ္ံစာုမိန္းယူျ ပမ္ိန္း 

မပ္ညသူမာာုျပပည္ူသူူ႔း္ထမမ္ိန္းတစ္္ဥမိန္း္ဥမိန္းအ မိန္း 

၁။ုရ ထူမိန္းာာုပ္ရ ျပွလုပ္မကတစ္ ုာာုျပွေစရးသ္ာုူမဟတုထ္ာသုာုူျပွျ ပ္မိန္းမမေရမ ပ္ေစရး္သာုူမဟတု္ 

၂။ု

ထာု႔းထ္မ္မိန္းအလုပ္႔တႏရ မိန္းော ပ္ရ ာ္ရ တ ပ္လတူစ္္ဥမိန္းတစ္ေယ ာ္အ မိန္းမကာ္ မ လာာု္ေစရးသ္ာုူမဟတု္ မာမ္ေစရးသ္ာုူမဟု

စရး္သာုူမဟတု ္

၃။ု္ပေဒျပွအဖ  ူထံတ ပ္ျဖစ္ေစ ုအစာုမိန္းရထတံ ပ္ျဖစေ္စ ုျပပည္သူူ႔း္ထမ္မိန္းတစ္္ ဥမိန္း္ဥမိန္းထတံ ပ္ျဖစ္ေစ ုလတူစ္္ ဥမိန္း

လတူစ္္ဥမိန္းတစ္ေယ ာ္ော ပ္မိန္းာကာွ မိန္းအတ ာာ္ာုေသ ္င ုအော ပ္မိန္းာကာွမိန္းာာေုသ ္င ုျပွေစရးသ္ာုူမဟုတ္ထာသုာုူျပွျ ပ္

သာုူျပွျ ပ္မိန္းာာုအ မိန္းထုတေ္စရး။္ 

၄။ု

 သဇ တာာခမသံုမိန္းးေသ မိန္းော ပ္သပည္ူအတ ာ္ု တစံာုမိန္းလာေ္ာ ပာ္ာုရပ္ညရ ယ္ ကာ္ျဖပ္ူျဖစ္ေစ ုာလု ဘ္အျဖစ္ျဖပ္ူေစ ုမာမာ

ျဖပ္ူေစ ုမာမာအတ ာ္ေသ ္ငုသတူပ္းမိန္းအတ ာ္ေသ ္င 

၅။ု

လတူစ္္ဥမိန္းတစ္ေယ ာထ္ံမမလာ္ ံလမကပသ္ာုူမဟုတ္ရယလူမကပသ္ာုူမဟုတု္လာ္ ံရး္သေဘ တလူမကပ္ုသာုူမဟတု္အ မိန္းထတု္လမက

ကပ္ 

ထုာသူာာု(၃) မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ ုေပ ဒဒျ္ဖစ္ေစ ုဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ု ကမမတရ္မပ္ည။ 

 

 

ပဒုမ္။    ၁၂၂။    ပဒုမ္(၁၂၀)  (၁၂၁) မက မိန္းတ ပေ္ဖ္ျပထ မိန္းေသ ျပစမ္ကမက မိန္းာုာာကပမိန္းလ းရ္ ရ 

ျပပညသ္ူူ႔းထ္မမ္ိန္းာအ မိန္းေပမိန္းာပူညဥမက 

ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းတစ္္ဥမိန္း္ဥမိန္းရစပ္လက္မ္ိန္းး 

တာာတ္ပည္မိန္းျဖစ္ေသ ပဒု္မ မစ္ ုတ ပ္ေဖ ္ျပထ မိန္းသပည္ူျပစ္မကတစ္  ုုာာာုကပမိန္းလ း္ရ ရ 

ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းာထာုျပစ္မကာာုအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥလမကပ ္ ထာုျပပည္သူူ႔း္ထမ္မိန္းာာ(ု၃) မစ္အထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 



 

္ပမ - ျပပည္သူူ႔း္ထမ္မိန္းေစ ႔္းမိန္းံမယ မိန္းေး ္သူမိန္းသပည ္တ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သအူ မိန္းရ ထူမိန္းတုာမိန္းေပမိန္းေစရး ္

ေစ ႔္းမိန္းအ မိန္းေျပ ာာုေတ ပ္မိန္းပး္သပည္ူအတ ာ ္ထာုသူူထံမမလာ္ော ပတ္စ္ ု ုရမာံ ။ ေစ ႔္းမိန္းသပည ္

ေး ္သမူိန္းေတ ပ္မိန္းပးသ္ပည္ူအတာုပ္မိန္းျပွံ။ ဤအမကတ ပ္ေး ္သူမိန္းသပည(္၃) မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ထံာာု္ံ။ ေစ ႔္းမိန္းသပည(္၃) မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ 

 ံထာာု္သပည္။ 

ပဒုမ္။     ၁၂၃။    ျပပညသ္ူူ႔းထ္မမ္ိန္းတစ္္ ဥမိန္းာတစ္္ ဥမိန္းတေယ ာေ္သ သာူုာ မစး္ ေစရး ္ ာရံ ယး္္ပေဒာာဖုဥားျ္ ပမ္ိန္း။ 

ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းျဖစသ္သူပည ္

ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းအျဖစ္ျဖပ္ူလာာု္း ော ပရ္ ာ္ရမပူ္ည္ပေဒပည း္ ာ မိန္း ကာ္မက မိန္းာာုဖဥား္ျ ပ္မိန္းျဖပ္ူ 

၁။ တစ္္ဥမိန္းတစ္ေယ ာ္ေသ သူအ မိန္း မစ္း ေစရးအ္ ာံျဖစ္ေသ ္င  

၂။ းစ္း ေစတး္ရ သပညာ္ာ ုသာလကာ ္မပ္ူေသ ္င 

၃။ ထုာ္ပေဒပည း္ ာ မိန္း ကာာ္ာ ုသာလကာ္ မပ္ူဖဥားလ္မကပ ္

ထာသုူာာ(ု၁) မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ   ကမမတ ္ာုပ္သပည္။ 

ပဒုမ္။     ၁၂၄။      ျပပညသ္ူူ႔းထ္မမ္ိန္းားစး္ ေစရး ္ာရံ ယး္မမမးေ္သ စ တမမ္ိန္းအမမတအ္သ မိန္းာာျုပွျ ပမ္ိန္း။ 

ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းလပည္မိန္းျဖစး္ ျပပ္ညသူူ႔း္ထမမ္ိန္းျဖစသ္ပည္ူအတာုပ္မိန္းစ တမမ္ိန္းအမမတအ္သ မိန္းာာုျပွရး္ျဖစ္ေစ  

ဘ သ ျပး္ရး္ျဖစ္ေစ  တ ႔း္လ  အပ္ျ ပ္မိန္း ရံသလူပညမ္ိန္းျဖစေ္သ သသူပည ္

၁။ တ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သအူ မိန္းးစး္ ေစရး ္ာံရ ယး္ေသ ္င 

၂။ းစ္း ေစတး္ရ သပညာ္ာသုာလကာ ္မပ္ူေသ ္င 

၃။ ထာုစ တမ္မိန္းအမမတ္အသ မိန္းာာုမမမးဟ္ ုမာမာသာေသ  

သာုူအဟတုယ္ံု ာပည္ေသ းပည္မိန္းလမမ္ိန္းျဖပ္ူျပွလမကပ္သာုူမဟတုဘ္ သ ျပးာ္ာလုမကပ္ 

ထုာသူာာ(ု၃) မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ  ကမမတရ္မပ္ည။ 

 

ပဒုမ္။     ၁၂၅။    ျပပညသ္ူူ႔းထ္မမ္ိန္းအေယ ပအ္ော ပျ္ ပမ္ိန္း။ 



 

မပ္ညသူမာာုျပပညသ္ူူ႔း္ထမမ္ိန္းအျဖပ္ူျဖစ္ရ ထူမိန္းတ ု ုရ မာမာမထမ္မိန္းရ ာေ္ ာ ပ္မိန္းသာလကာ ္မပ္ူ 

၁။ ထာုရ ထူမိန္းရထမ္မိန္းရ ာဟ္းေ္ာ ပ္ျပဥမိန္းလမကပသ္ာုူမဟုတ္ 

၂။ ရ ထူမိန္းတ ု ရုထမ္မိန္းရ ာ္ေးေသ သအူေယ ပ္ော ပ္ျပဥမိန္းလမကပ္ 

၃။ ျပပည္သူူ႔း္ထမ္မိန္းအေယ ပေ္ာ ပအ္ေးျဖပ္ူ ထာုရ ထူမိန္း မပ္ူစပ္လက္္မိန္းေသ  ျပွလုပ္မကတ ု ုာာုျပွလမကပသ္ာုူမဟုတ္ 

ျပွရး္အ မိန္းထုတလ္မကပ ္

ထာသုူာာ(ု၂) မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ   ကမမတရ္မပ္ည။ 

ပဒုမ္။  ၁၂၆။   ျပပညသ္ူူ႔းထ္မမ္ိန္းအ မိန္းတစံာမုိန္းလာေ္ာ ပာ္ာေုပမိန္းျ ပမ္ိန္း။ 

မပ္ညသူမာုာ ျပပည္သူူ႔းထ္မ္မိန္းတ္ဥမိန္း္ဥမိန္းာာေုသ ္င  ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းျဖစ္မပညာ္ာုေမမက ္လပ္ူသတူ္ဥမိန္း္ဥမိန္းာာုေသ ္င   

၁။ ရ ထူမိန္းာာုပ္ရးျ္ပွလုပ္မကတ ု ုာာုျပွေစရး ု္သာုူမဟတုထ္ာသုာုူျပွျ ပ္မိန္းမမေရမ ပ္ ာပည္ေစရး္သာုူမဟတု္ 

၂။ မာမာံ ရ ထမူိန္းအေလက ာ ္အလပု္႔တႏရ မိန္းော ပရ္ ာ္ရ တ ပ္ 

လတူ္ဥမိန္းတေယ ာ္အ မိန္းမကာ ္မ လာာု္ေစရး္သာုူမဟတု္ မာမေ္စရး္ သာုူမဟတု ္

၃။ ္ပေဒျပွအဖ  ူထ တ ပ္ျဖစ္ေစ  အစာုမိန္းရထတံ ပ္ျဖစေ္စ  ျပပည္သူူ႔း္ထမ္မိန္းတ္ဥမိန္း္ဥမိန္းထတံ ပ္ျဖစ္ေစ  

လတူစ္္ဥမိန္းတစ္ေယ ာအ္တ ာ္ော ပ္မိန္းာကာုွမိန္းာာုေသ ္င  အော ပ္မိန္းာကာွမိန္းာာေုသ ္င  

ျပွေစရးသ္ာုူမဟတု္ထာသုုာူျပွျ ပ္မိန္းာာအု မိန္းထတု္ရး ္

၄။ ္ပေဒ မပ္ူပညဥေသ အ ေ ာမိန္းေပ မမတပ္းမိန္း  အျ  မိန္းတံစာုမိန္းလာ္ော ပာ္ာုထာုျပပ္ညသူူ႔း္ထမ္မိန္းအ မိန္းျဖစ္ေစ  

ထာုျပပညသ္ူူ႔း္ထမမ္ိန္း မပ္ူသာာ္ာုပသ္ူတ္ဥမိန္း္ဥမိန္းအ မိန္းျဖစ္ေစ 

၅။ ေပမိန္းလမကပ္သာုူမဟတု္ေပမိန္းရးအ္ မိန္းထတု္လမကပ ္

ထာသုူာာ(ု၇) မစ္ထာ ေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ ္ာုပ္သပည္။ 

 

 

 



 

အ းမ္ိန္း(၉) 

ျပပ္ညသူူ႔းထ္မမ္ိန္းမက မိန္းံ ္ပေဒအရအ ဒ မက မိန္းာာမုထဥေလမိန္းစ ျပွျ ပမ္ိန္း။ 

ပဒုမ္။   ၁၂၇။    သမၼစးသ္ာုူမဟတုအ္ျ  မိန္းအမား္ူစ  ကအပသ္ပညာ္ာတုာမမ္ိန္းေရမ ပျ္ ပမ္ိန္း။ 

(၁) ျပပညသ္ူူ႔း္ထမ္မိန္းတ္ဥမိန္း္ဥမိန္းာ ျပပည္သူူ႔း္ထမ္မိန္းအျဖစ္ျဖပ္ူ ္ပေဒ မပ္ူအပညဥထတုာ္ပ္ူပာုပ္သပည္ူအတာပု္မိန္း  

ထတု္သပ္ူေသ သမၼး္စ ျဖစေ္စ   ာုူတစ္စ ျဖစ္စေစ  အမား္ူစ ျဖစ္ေစ 

 ကအပသ္ပညာ္ာုမပ္ညသူမာာတုာမ္မိန္းေရမ ပလ္မကပထ္ာသုာူာု(၁)လထာေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ (၅၀၀ာ) -ထာေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ  ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

(၂) ထာအုမား္ူစ တ ပတ္ရ မိန္းရံုမိန္းသာုူာာုယတ္ာုပ္ေသ ္င  ာာယု္စလမယေ္သ ္င  တာ္ေရ ာ္ေစရး ္

သာုူမဟုတစ္ တမ္မိန္းအမမတ္အသ မိန္းတစ္ ု ာုုာတပ္ျပရး္ပ္းရမာလမကပ္ ထုာသာူာ(ု၆)လထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

(၁၀၀၀ာ)ထာေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတရ္မပ္ည။ 

ပဒုမ္။     ၁၂၈။    သမၼစးသ္ာုူမဟတုအ္ျ  မိန္းအမား္ူစ  ကာသ္ပညာ္ာျုဖစေ္စတ မိန္းာဥမိန္းျ ပမ္ိန္း။ 

မပ္ညသူမာုာ 

၁။ မာမာသာုူေသ ္င  အျ  မိန္းသတူစ္္ဥမိန္းတစ္ေယ ာသ္ာုူေသ ္င  ျပပည္သူူ႔း္ထမ္မိန္းတစ္္ဥမိန္းာ ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းအျဖစ္ျဖပ္ူ 

္ပေဒ မပ္ူအပညဥထတု္ာပ္ူပာုပသ္ပည္ူအတာုပမ္ိန္း ထတု္ာပ္ူသပည္ူသမၼစး္ျဖစ္ျဖပ္ူေစ  အမား္ူစ ျဖစ္ေစ   ာုူတစ္စ ျဖစ္ေစာာ ု

(ာ) တးပ္ညမိန္းးပည္မိန္းျဖပ္ူတမပတ္ မိန္းာဥမိန္းလမကပသ္ာုူမဟတု ္

( ) တေးရ ရ တ ပ္ ထာအုမား္ူစ ္ပေဒ မပ္ူအပညဥစ  ာပ္ထ မိန္းသပညာ္ာ ုတ မိန္းာဥမိန္းလမကပသ္ာုူမဟုတု ္

( ) တေးရ ရ တ ပ္ ထာအုမား္ူစ ္ပေဒ မပ္ူအပညဥ စ  ာပထ္ မိန္းသပညာ္ာ ုတမပ္   ျပစလ္မကပသ္ာုူမဟုတ ္

(ဃ) ္ပေဒအရ ထတု္ျပး္ပာပု္  ပ္ူရမာေသ ျပပ္ညသူူ႔း္ထမမ္ိန္းာ ္ပေဒအရထုတ္ျပးသ္ပညာ္ာတုမပတ္ မိန္းာဥမိန္းလမကပ္ 

ထာသုူာာ(ု၁)လထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ၅၀၀ာထာေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပစ္လံုမိန္း ကမမတရ္မပ္ည။ 

၂။ ထာုအမား္ူစ တ ပ္ တရ မိန္းရံုမိန္းသာုူလူာာယုတ္ာုပ္ေသ ္င  ာာယု္စလမယာ္ာုေသ ္င  တာ္ေရ ာ္ေစရး ္

သာုူမဟုတစ္ တမ္မိန္းအမမတ္အသ မိန္းတစ္ ု ာုာ ုတပ္ျပေစရးပ္္းရာမလမကပ ္ထာသုူာာ(ု၆)လထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

၁၀၀၀ာထာေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတရ္မပ္ည။ 



 

ပဒုမ္။    ၁၂၉။    ျပပညသ္ူူ႔းထ္မမ္ိန္းထတုာ္ပ္ူေသ အမား္ူာာ ုား္ူာကပး္ မတာေ္ရ ာဘ္ ေးျ ပမ္ိန္း။ 

၁။ (ာ) ျပပည္သူူ႔း္ထမ္မိန္းာ ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းအျဖစ္ျဖပ္ူ ္ပေဒ မပ္ူအပညဥ ထတု္ာပ္ူပာုပ္သပည္ူအတာုပမ္ိန္း 

( )  ကား္မိန္းာာုေသ အ ကားာ္ လတ ပ္ 

( )  ကား္မိန္းာာုေသ ေးရ သာုူ 

(ဃ) တစ္္ဥမိန္းတစ္ေယ ာ္ေသ သူအ မိန္းတာ္ေရ ာေ္စရး္ 

(ပ) သမၼး္စ ျဖစ္ေစ  အမား္ူစ ျဖစ္ေစ   ာုူတစ္စ ျဖစ္ေစ  ေ ာ ္ျပ စ ျဖစ္ေစထတုာ္ပ္ူသပညာ္ာ ု

(စ) ထာသုသူပည ္္ပေဒအရလာာု္း ရး္ျဖစ္ပ္းလမကာ ္တမပ္ပကာာ္ ာလ္မကပ ္သာုူမဟတုတ္ာ္ေရ ာ္ရး ္

တ ႔း္ရာမေသ ေးရ မမ  ပ္ူျပွ ကာ္မရဘ ထ ာ္  ္းလမကပ ္ထာုသာူာ(ု၆)လထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ  ၅၀၀၀၀ာထာေပ ဒဒ္ျဖစေ္စ  

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

၂။ ထာုအမား္ူစ တ ပ္တရ မိန္းရံုမိန္းသာုူလူာာယုတ္ာုပ္ေသ ္င  ာာယု္စလမယာ္ာုေသ ္င  

တာ္ေရ ာ္ရး္ပ္းရမာလမကပထ္ာသုာူာ(ု၁) မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ၁၀၀၀၀၀ာေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။    ၁၃၀။   ျပပညသ္ူူ႔းထ္မမ္ိန္းသာုူစ တမမ္ိန္းအမမတအ္သ မိန္းတပျ္ပရး္္ ပေဒ မပ္ူအပညဥ တ ႔းရ္မာသမူတပျ္ပဘ  

ပကာာ္ ာျ္ ပမ္ိန္း။ 

၁။ ျပပည္သူူ႔း္ထမ္မိန္းအျဖစ္ျဖပ္ူ ျပပညသ္ူူ႔း္ထမ္မိန္းသာုူ စ တမမ္ိန္းအမမတ္တ ု ုာာတုပျ္ပရး္ေသ ္င  ေပမိန္းအပ္ရး္ေသ ္င   

္ပေဒအရတ ႔း္ရမာေသ သသူပည ္

၂။ စ တမ္မိန္းအမမတ္အသ မိန္းာာမုတပ္ျပဘ သာုူမဟတု ္မေပမိန္းအပဘ္  တမပ္ပကာာ္ ာ္လမကပ ္

၃။ ထာုသာူာ(ု၁)လထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ ၅၀၀၀၀ာထာ-ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပည္။ 

၄။ စ တမ္မိန္းအမမတ္အသ မိန္းာာ ုတရ မိန္းရံုမိန္းသုာူတပ္ျပရး္ျဖစလ္မကပ္ သာုူမဟတု္ေပမိန္းအပရ္း္ျဖစလ္မကပ ္

ထာသုူာာ(ု၆)လထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ၁၀၀၀၀၀ာ-ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပည္။ 

ပဒုမ္။    ၁၃၁။     ျပပညသ္ူူ႔းထ္မမ္ိန္းသာုူတာပု ္ာ မိန္းရးသ္ုာူမဟတုသ္တပမ္ိန္းေပမိန္းရး္္ ပေဒအရတ ႔းရ္မာသာူမတာပု ္ာ မိန္းဘ  

သာုူမဟတုသ္တပမ္ိန္းမေပမိန္းဘ ပကာာ္ ာျ္ ပမ္ိန္း။ 

၁။ 



 

(ာ) ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းအျဖစ္ျဖပ္ူ  ထာုျပပညသ္ူူ႔း္္ထမမ္ိန္းသာုူ အေ ာ ပ္မိန္းအရ တစ္  ုမပ္ူစပ္လက္္မိန္းး တာုပ္ ာ မိန္းရး္ျဖစ္ေစ  

သတပ္မိန္းေပမိန္းရး္ျဖစေ္စ  ္ပေဒအရတ ႔းရ္မာေသ သသူပည ္

( ) ္ပေဒအရလာုအပ္ေသ းပ္ညမိန္းလမ္မိန္းအတုာပ္မိန္း 

( ) ထာသုာုူလာုအပေ္သ ာ လတ ပ္ ထာုအေ ာ ပ္မိန္းအရ  မပ္ူစပ္လက္္း 

မတာုပ္ ာ မိန္းဘ သာုူမဟတု္သတပ္မိန္းမေပမိန္းဘ တမပ္ပကာာ္ ာလ္မကပ္ ထာသုာူာ(ု၁)လေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ၅၀၀၀၀ာ-

ထာေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

၂။ 

(ာ) ေပမိန္းရးလ္ာုအပ္ေသ တာပု္ ာ မိန္း ကာ္သပည ္သာုူမဟုတသ္တပ္မိန္းေပမိန္း ကာသ္ပည ္

( ) ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္း မပ္ူသာာ္ာုပ္လမကပ ္သာုူမဟတု ္ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္းာာတု မိန္းာဥမိန္းရးအ္လာုူပမ္းေသ ္င  

ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္သာူာုဖမ္မိန္းာဥမိန္းရး္အလာုူပမ္းေသ ္င  ျဖစ္လမကပထ္ာသုူာာ(ု၆)လအထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ  

၁၀၀၀၀၀ာထာေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ   ကမမတရ္မပ္ည။ 

ပဒုမ္။     ၁၃၂။     မမမးသ္တပမ္ိန္းေပမိန္းျ ပမ္ိန္း။  

 ၁။ ျပပည္သူူ႔း္ထမ္မိန္းအျဖစ္ျဖပ္ူ  

ထုာျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းသုာူအေ ာ ပ္မိန္းအရ တစ ္ု မပ္ူစပ္လက္္မိန္းး္ပေဒအရတ ႔း္ရမာေသ သသူပည ္

(ာ) ထာုအေ ာ ပ္မိန္းအရ  မပ္ူစပ္လက္္မိန္းး မမမး္ဟုမာမာသာေသ သတပ္မိန္းတ ပ္ာာုျဖစ္ေစ  

( ) မမမးဟ္ုမာမာယံု ာပည္ရးအ္ေ ာ ပ္မိန္းရမာေသ သတပမ္ိန္းာာျုဖစ္ေစ 

( ) မမး္ေသ သတပမ္ိန္းအျဖစ္ေပမိန္းလမကပ ္

ထုာသူာာ(ု၆)လထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ၁၀၀၀၀၀ာ-ထာေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

၂။ 

(ာ) ္ပေဒအရေပမိန္းရး္လာအုပ္ေသ သတပ္မိန္းသပည ္ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္း မပ္ူသာာ္ာုပလ္မကပသ္ာုူမဟတု္ 

( ) ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္းာာတု မိန္းာဥမိန္းရး္အလာုူပမ္းေသ ္င  ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္သာူာုဖမ္မိန္းာဥမိန္းရးအ္လာုူပမ္းေသ ္င  ျဖစ္လမကပ ္

ထာသုူာာ(ု၂) မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတရ္မပ္ည။ 



 

္ပမ - ရ  လူ ာဥမိန္းေစ ႔္းမိန္းသပည္ မာမာံ  းယေ္ျမးယ္းမာတအ္တ ပ္မိန္းတ ပ္ လသူတမ္ကာကပမိန္းလ း္ေ ာ ပမ္ိန္းသာလကာ္ မပ္ူ 

ေသသူသပည္ေျမ ာာာု္ ံရး ေသသပညဟ္ုသာာ္ာုပ္ရ  ရ ဇ႔တတ္ရ မိန္းသူ ာဥမိန္းအ မိန္းမမမး္သတပ္မိန္းေပမိန္းံ 

ေစ ႔္းမိန္းသပည္ပုဒ္မတ ပ္ေဖ္ျပထ မိန္းေသ ျပစ္မကာာုာကပမိန္းလ း္သပည္။ 

ပဒုမ္။    ၁၃၃။   ာကမမ္ိန္းသစသ သာုူမဟတု ္ တာသစသ ျပွရးျ္ပပညသ္ူူ႔းထ္မမ္ိန္းာ းပညမ္ိန္းလမမ္ိန္းတာကေစ ာပုမ္ိန္းသပညာ္ာျုပပမ္ိန္းပယျ္ ပမ္ိန္း။ 

အမမးထ္ ာ္ာာုပ္းမပညဟ္ုာကမ္မိန္းသစသ ျဖစ္ေစ   တာသစသ ျဖစ္ေစ  

ျပွရး္္ပေဒအရ ာုပ္မိန္းပာပု္ေသ ျပပ္ညသူူ႔း္ထမမ္ိန္းာ ာုပ္မိန္းသပညာ္ာုျပပမ္ိန္းပယလ္မကပ ္ထာုသာူာ(ု၆)လထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

၁၀၀၀၀၀ာ-ထာေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ   ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။  ၁၃၄။    ေမမိန္းပာပုသ္ပည္ူျပပညသ္ူူ႔းထ္မမ္ိန္းာေမမိန္းသပညာ္ာေုျဖာာရုးျ္ပပမ္ိန္းပယျ္ ပမ္ိန္း။ 

၁။ အေ ာ ပ္မိန္းအရ တစ္ ု မပ္ူစပ္လက္္မိန္းး ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းအ မိန္း အမမးာ္ာထု ာ္ာာရုး္္ပေဒအရတ ႔း္ရမာေသ သူသပည္ 

၂။ ထာုျပပညသ္ူူ႔း္ထမ္မိန္းာမာမာံ ္ပေဒအရ အ ဒ ာာသုံုမိန္းစ  လကာ ္ထာအုေ ာ ပ္မိန္းအရ  မပ္ူစပ္လက္း္ ေမမိန္းေသ ေမမိန္း  း္မိန္းာာ ု

၃။ ေျဖာာုရး္ျပပ္မိန္းပယလ္မကပ ္

ထာသုူာာ(ု၆)လထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ၁၀၀၀၀၀ာ-ထာေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

 

ပဒုမ္။   ၁၃၅။   ထ ာာ္ာ ုကာာ္ာ ုလာမ္မတထ္ာမုိန္းရးျ္ပပမ္ိန္းပယျ္ ပမ္ိန္း။ 

တစ္္ဥမိန္းတစေ္ယ ာ္ေသ သအူ မိန္း သူံထ ာာ္ာု ကာလ္ာ္မမတ္ေရမိန္းထာုမိန္းေစရး ္

္ပေဒအရ ာုပ္မိန္းပာုပ္ေသ ျပပ္ညသူူ႔း္ထမ္မိန္းာ ာုပမ္ိန္းသပည္ာာျုပပ္မိန္းပယလ္မကပ္  

ထာုျပပမ္ိန္းပယသ္ာူာ(ု၃)လထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ၅၀၀ာ-ထာေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပစ္လံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။   ၁၃၆။     ာကမမ္ိန္းသစသ ျဖစေ္စ    တာသစသျဖစေ္စ  ျပွျပဥမိန္းမမမမးထ္ ာာ္ာျု ပမ္ိန္း။ 

၁။ အေ ာ ပ္မိန္းအရ တစ္ ု မပ္ူစပ္လက္္မိန္းး ာကမ္မိန္းသစသသာုူမဟတု္ တာသစသ ျပွ ာုပ္မိန္းရး ္ ္ပေဒအရအဒ ရရမာေသ  

(ာ) ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းထရံျဖစ္ေစ 

( ) ထာာု သူာုူေသ အျ  မိန္းပု ာ ွလထ္ံရျဖစေ္စ 

၂။ အမမး္ာာထု ာာ္ာုပ္းမပညဟ္ ုာကမမ္ိန္းသစသ ျဖစ္ေစ  သာုူမဟတု္ တာသစသ ာာ ု္ပေဒအရျပွျပဥမိန္းေသ သသူပည ္



 

၃။ ထာုအ ာ ပမ္ိန္းအရ  မပ္ူစပ္လက္္မိန္းး အာာုပ္းပ ုာ ွလ္တာုူသပည္မမမး္သပည္လပညမ္ိန္း ျဖစ္သပည္ူအျပပ ္

(ာ) မမမး္ေ ာ ပ္မိန္းမာမာသာသပည္လပည္မိန္းျဖစ္ေသ သာုူမဟုတ ္

( ) ယံု ာပညသ္ပညလ္ပည္မိန္းျဖစေ္သ သာုူအဟတု္ 

( ) မမး္သပည္ဟမုာမာယံု ာပညျ္ ပ္မိန္းမရမာသပညလ္ပည္မိန္းျဖစ္ေသ  

ထ ာ္ာာုျ ပ္မိန္းာာုျပွလမကပထ္ာသုာူာု ၃- မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ ကမမတ္ရမပ္ညအျပပ ္ေပ ဒဒ္ာာလုပည္မိန္း ကမမတ ္ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၁၃၇။     အျ  မိန္းသတူစ္္ ဥမိန္းတစေ္ယ ား္စး္ ေစျ ပမ္ိန္းပမ္း ျပပညသ္ူူ႔းထ္မမ္ိန္းအ မိန္း ္ပေဒအရအဒ ာာ ုအသံုမိန္းျပွေစရး ္

 ာရံ ယး္ မမမးသ္တပမ္ိန္းေပမိန္းျ ပမ္ိန္း။ 

မပ္ညသူမာာ ု

၁။ သတပမ္ိန္းတစ္ ု မပ္ူစပ္လက္္မိန္းးအေ ာ ပ္မိန္း ကပ္မိန္းရ အမမးာ္ာ ုအာယး္သာ  လူမကပ ္

ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းာျပွထာာုသ္ပည္မဟတု္ေသ အမကာာ ု

(ာ) ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းအ မိန္းျပွေစလမကပ္သာုူမဟတု ္

( ) ပကာာ္ ာထ္ာာု္သပညမ္ဟတု္ေသ ပကာ္ာ ာ္မကာာုျပွေစလမကပ္သာုူမဟတု္ 

၂။ လူတစ္္ ဥမိန္းတစ္ေယ ာ္ာာ ုးစ္း ေစျ ပ္မိန္းသာုမူဟတုစ္ာတျ္ပာွ ျပပ္ေစျ ပ္မိန္းပမ္း ျပပည္သူူ႔း္ထမ္မိန္းအ မိန္း 

(ာ) သူံ္ပေဒအရအ ဒ ာာအုသံုမိန္းျပွေစရး္ ာံရ ယ္းေသ ္င 

( ) ျပွေစတး္ရ သပညာ္ာသုာလကာ္ မပ္ူေသ င 

( ) ထာုျပပည္သူူ႔း္ထမ္မိန္းသာုူမမမး္ေ ာ ပ္မိန္း မာမာသာေသ  သာုူမဟတု ္မာမာယံု ာပည္ေသ သတပ္မိန္းာာုေပမိန္းလမကပ ္

ထာသုူာာ(ု၆)လထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ၁၀၀၀ာ-ထာေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစဒဒ ္မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

္ပမ - ရ  တစ္ရ  ံအးဥမိန္းတ ပ္ မာမာသပညလ္ာ္ေရ ာ္မကာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္း  လယုာျ္ ပ္မိန္း ရံသပညဟ္ ု

ေစ ႔္းမိန္းာောအပ္ဒဥအာုသာုူမမမး္တပ္မိန္းေပမိန္းံ။ ေစ ႔္းမိန္းသပည ္မာမာအ မိန္း မပ္ညသာူကပမိန္းလ း္ေ ာ ပ္မိန္းထတု္ေဖ္ျ ပ္မိန္းမျပွေပ။ 

သာုူရ တ ပ ္ထာသုာုူသတပ္မိန္းေပမိန္းပျ ပ္မိန္းေ ာ ပမ္ိန္းပယ္ော ္အမကထမ္မိန္းတာုူသပည ္ထာုရ  တ ပ္စံုစမ္မိန္းရမ ေဖ ျ ပ္မိန္းျပွသျဖပ္ူ 

ရ  သ မိန္းအ မိန္းလံုမိန္းသာုူေသ ္င  အျ  မိန္းသမူက မိန္းသာုူေသ ္င  စာတ္ျပာွျပပတ္း္ရ သပညာ္ာသုာံ ။ 

ေစ ႔္းမိန္းသပည္္ပေဒအရျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရ ေရ ာသ္ပည္။ 



 

ပဒုမ္။   ၁၃၈။    ျပပညသ္ူူ႔းထ္မမ္ိန္းံ္ပေဒအရအ ဒ ျဖပ္ူ ပစသပညမ္ိန္းသာမမ္ိန္းယျူ ပမ္ိန္းာာ ု ုျံ ပမ္ိန္း။ 

ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းျဖစ္ေ ာ ပ္မိန္းသာလကာ ္မပ္ူ သာုူမဟတု္ယံု ာပည္ရး္အေ ာ ပမ္ိန္းရမာလကာ္ မပ္ူ မပ္ညသူမာာထုာုျပပညသ္ူူ႔း္ထမ္မိန္းံ  

္ပေဒအ မိန္းျဖပ္ူပစသပည္မိန္းသာမ္မိန္းယျူ ပ္မိန္းာာု ု လံမကပ ္ထာသုာူာ ု(၆)လထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ၁၀၀၀ာ-ထာေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။    ၁၃၉။     ျပပညသ္ူူ႔းထ္မမ္ိန္းံ ္ပေဒအရ အ ဒ ျဖပ္ူပစသပညမ္ိန္းေရ ပမ္ိန္း ကျ ပမ္ိန္းာာဟုး္ူတ မိန္းျ ပမ္ိန္း။ 

ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းံ ္ပေဒအရအ ဒ ျဖပ္ူပစသပ္ညမိန္းေရ ပ္မိန္း ကျ ပ္မိန္းာာမုပ္ညသမူာာတုမပ္ဟး္ူတ မိန္းလမကပ္ 

ထာသုူာာ(ု၁)လထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ၅၀၀ာ-ထာေပ ဒဒျ္ဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။    ၁၄၀။    ျပပညသ္ူူ႔းထ္မမ္ိန္းျပပညသ္ာူာပုရ္  အလပု႔္တႏရ မိန္းော ပရ္ ာသ္ပညာ္ာတုမပဟ္း္ူတ မိန္းျ ပမ္ိန္း။ 

မပ္ညသူမာာုျပပညသ္ူူ႔း္ထမမ္ိန္းတ္ဥမိန္းအ မိန္း ျပပည္သာူာုပ္ရ  

အလပု္႔တ္တရ မိန္းော ပ္ရ ာ္ေးသပညာ္ာတုမပဟ္း္ူတ မိန္းလမကပထ္ာသုာူာု ၃-လထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ၁၀၀၀ာ-

ထာေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။    ၁၄၁။    ျပပညသ္ူူ႔းထ္မမ္ိန္းာာာုပူညဥရး ္္ပေဒအရတ ႔းရ္မာသာူာပူညဥရးပ္ကာာ္ ာျ္ ပမ္ိန္း 

၁။ ျပပည္သူူ႔း္ထမ္မိန္းတစ္္ ဥမိန္းအ မိန္း ျပပည္သာူာုပ္ရးတ္ ႔း႔္တႏရ မိန္းော ပ္ရ ာ္ေးသပညာ္ာာုူပညဥရး္္ပေဒအရ 

တ ႔း္ရမာေသ သသူပညထ္ာသုာုူာူပညဥရးတ္မပပ္ကာာ္ ာလ္မကပ္ ထာုသာူာ ု၆-လထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ၁၀၀၀ာ-

ထာေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

၂။  

(ာ) တရ မိန္းရံုမိန္းမမ္ပေဒ မပ္ူအပညဥ ထတုာ္ပ္ူေသ အမား္ူစ ာာ ုအတပည္ျပွရးအ္လာုူပမ္းျဖစေ္စ   

( ) ျပစ္မကတစ္ ု ာုကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္းာာတု မိန္းာဥမိန္းရး္အလာုူပမ္းျဖစေ္စ 

( ) ရုး္မိန္းရပမ္ိန္းား္ တ္မကာာေုသ ္င  သတ္ပတု္ေ မ ာယ္မာ္မကာာေုသ ္င   မာမ္းပ္မိန္းရး္အလာုပူမ္းျဖစ္ေစ။ 

(ဃ) ျပစ္မကတစ္ ု ု မပ္ူစ တ္စ   ရံသာူာုေသ ္င  ္ပေဒအရ ကွပထ္ မိန္းျ ပမ္ိန္းမမထ ာေ္ျပမိန္းသာူာုေသ ္င  

ဖမ္မိန္းာဥမိန္းရးအ္လာုူပမ္းျဖစ္ေစ 



 

္ပေဒအရအာအူပညဥေတ ပမ္ိန္းာာုပာုပ ္ ပ္ူရာမေသ  ျပပညသ္ူူ႔း္ထမ္မိန္းာအာအူပညဥေတ ပမ္ိန္းသပညာ္ာ ု 

အာအူပညဥတမပ္မေပမိန္းဘ ေးလမကပ ္ထာသုာုူအာအူပညဥမေပမိန္းေသ သာူာ(ု၆)လထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ  ၅၀၀ာ-

ထာေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။    ၁၄၂။     ျပပညသ္ူူ႔းထ္မမ္ိန္းားပညမ္ိန္းလမမ္ိန္းတာကထတုျ္ပးေ္ ာျပ ေသ  အမား္ူာာဖုဥားျ္ ပမ္ိန္း။ 

ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းာ္ပေဒ မပ္ူအပညဥ တစ္္ဥမိန္းတစေ္ယ ာ္ေသ သူအ မိန္းျပွလုပ္မကတစ္ ာုာု 

ေရမ ပ္ ာပည္ရး္မာမာပစသပည္မိန္းသာုူမဟတု ္မာမာစဥမံ းူ္   ရေသ ပစသပ္ညမိန္း မပူ္စပ္လက္္မိန္းေသ အမား္ ာာဖုာား္လမကပ္ 

၁။ ေစ ာပ္ုမိန္း ံရေသ သမူမ ျပပ္ညသူူ႔း္ထမ္မိန္းျဖစ္း  ထာသုာူာတု မိန္းာဥမိန္းေ မ ာယ္မာ္ျ ပမ္ိန္း သာုူမဟုတစ္ာတျ္ပာွျပပေ္စျ ပ္မိန္း 

သာုူမဟုတး္စ္း ေစျ ပ္မိန္းတုာူာာုျဖစ္ေစေသ ္ သာုူမဟုတထ္ာသုာုူျဖစ္ေစမပူ္ည အ ႏရ ယာ္ာုျဖစ္ေစေသ ္ ထာသုူာာ ု၁-

 မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစေ္စ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပစ္လံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပည္။ 

၂။ ထာုသာုူဖဥား္ျ ပ္မိန္းေ ာ ပ္ူ လူံအသာာ္ာုေသ င  ာကး္မိန္းမ ေရမိန္းာာုေသ ္င  လံုျ ံွေရမိန္းေဘမိန္းျဖစ္ေစတတ္ေသ  

သတ္ပုတေ္ မ ာ္ယမာ္မကာာုေသ ္င ျဖစ္ေစလမကပ ္သာုူမဟတု္ျဖစ္ေစတတလ္မကပ ္ ထာုသာူာ ု၆-လထာ ေထ ပ္ဒဒ္ျဖစေ္စ  

၁၀၀၀ာ-ထာ ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတရ္မပ္ည။ 

ပဒုမ္။    ၁၄၃။     ျပပညသ္ူူ႔းထ္မမ္ိန္းာားုစး္ ေစမပညဟ္ျု ာမမ္ိန္းေျ  ာျ္ ပမ္ိန္း။ 

ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းတစ္္ဥမိန္းံ ျပပည္သာူာုပ္ရ အလုပ္႔တႏရ မိန္းော ပ္ရ ာ္ျ ပ္မိန္း မပ္ူ စပ္လက္္မိန္းေသ ျပွလပု္မကတစ္ ာုုာ 

ထာုျပပညသ္ူူ႔း္ထမမ္ိန္းအ မိန္း 

၁။ ျပွေစျ ပ္မိန္းအတ ာေ္သ ္င 

၂။ ျပွျ ပ္မိန္းမမေရမ ပ္ေစျ ပ္မိန္းအတ ာ္ေသ ္င 

၃။ ျပွရး္ရာမသပည္ာာ ုာာုပ္မိန္းပံထူ မိန္းေစျ ပ္မိန္းအတ ာေ္သ ္င 

ထာုျပပညသ္ူူ႔း္ထမမ္ိန္းအ မိန္းသ ပ္မိန္းော ပ္ရး္အလာုူပမ္း ထာုျပပညသ္ူူ႔း္ထမမ္ိန္းာာုျဖစ္ေစ  

ထာုျပပညသ္ူူ႔း္ထမမ္ိန္းအာကာွမိန္းလာလု မိန္းေးသပညဟ္ ုမာမာယံု ာပည္ေးေသ သာူာုျဖစ္ေစ  းစ္း ေစမပ္ညဟျု ာမ္မိန္းေျ  ာလ္မကပ္ 

ထာသုူာာု၂- မစ္ထာေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ   ကမမတ္ရမပည္။ 

ပဒုမ္။     ၁၄၄။     ရ ထမူိန္းအေလက ာအ္လပု႔္တႏရ မိန္းော ပရ္ ာရ္းတ္ ပ ္ျပစမ္ကျပစဒ္ဒ္ ထာာုသ္ပ္ူေအ ပ ္

အာကပ္ူေဖ ာျ္ပးမ္က 



 

ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းတ္ဥမိန္းတေယ ာသ္ပည ္အရာုမိန္းအေျဖ ပ္ူေသ သေဘ ျဖပ္ူျဖစ္ေစ  

လာမလ္ပညလ္မပည္ူျဖ မိန္းလာုေသ သေဘ ျဖပ္ူျဖစ္ေစ  ေအ ာပ္္းျပွလုပ္မကတစ္ ု ာုာုျပွလမကပ ္

မာမာအလုပ္႔တႏရ မိန္းော ပ္ရ  ာ္ရ တ ပ္ ျပစ္မကျပစဒ္ဒထ္ာာုသ္ပ္ူေအ ပ ္အာကပ္ူေဖ ာ္ျပး္မကာာာုကပမိန္းလ း္သပည္မပည္သပည္။ 

၁။ မပ္ညသူူထူမမမာာ ုတရ မိန္း္ပေဒ မပ္ူအပညဥ ရယထူာာု္သပည္ူအေ ာ မိန္းေပ မမတစ္ပ္းမိန္း 

အျ  မိန္းမပ္ညသပည္ူလ ဘလ္ ဘာာုမာာမုာမာအတ ာ္ေသ ္င  သူတပ္းမိန္းအတ ာ္ေသ ္င  အျမ တေစလာ ္ံလကပ ္

သာုူမဟုတရ္ယလူကပ္ျဖစ္ေစ  လာ္ ံရးသ္ေဘ တူလမကပ္ျဖစ္ေစ  ရယူရး္အ မိန္းထတုလ္မကပ္ျဖစ္ေစ  

 

၂။(ာ) မာမာော ပ္ရ ာလ္ုပာ္ာုပ္ျပဥမိန္းမက ပ္မိန္းအလုပအ္ာာုပ ္မပ္ူျဖစ္ေစ  

ော ပ္ရ ာလ္ုပာ္ာုပ္မပူ္ညာ ာ ျဖစသ္ပည္ူမက ပ္မိန္းအလုပအ္ာာုပ္ မပ္ူျဖစ္ေစ  စပ္လက္း္သာာ္ာုပ္  သူူျဖစ္ေ ာ ပမ္ိန္း သာုူမဟတု ္

စပ္လက္္မိန္းသာာ္ာုပ္ရး္အေ ာ ပ္မိန္း လာၡဒ ရမာသျူဖစ္ေ ာ ပ္မိန္း မာမာသာရမာသတူ္ဥမိန္းတေယ ာ္ထမံမေသ ္င  

( ) မာမာရ ထူမိန္း မပ္ူသာာ္ာုပသ္ပည္ူအလုပ႔္တႏရ  မပ္ူျဖစ္ေစ  

မာမာအထာ္ျပပညသ္ူူ႔း္ထမ္မိန္းတ္ဥမိန္း္ဥမိန္းံရ ထူမိန္း မပ္ူသာာ္ာပု္သပည္ူ အလုပ္႔တႏရ မိန္း မပ္ျဖစ္ေစ  

စပ္ယမာသ္ာာ္ာုပသ္တူစ္္ဥမိန္းတေယ ာ္ထမံမေသ ္င 

( ) ထာသုာုူစပ္ယမာာ္ာာ္သံူ မပ္ူအာကာွမိန္းသာ္ာာပု္  

အာကာွမိန္းေတ ္စပ္သူျဖစ္ေ ာ ပ္မိန္းမာမာသာရမာရသူတစ္္ဥမိန္းတေယ ာထ္ံမမေသ ္င  အဘာုမိန္းတး္ပစသပည္မိန္းမက မိန္းာာ ု

အဘာမုိန္းအ တစံုတရ မရမာဘ ျဖစ္ေစ  ထာာုတ္း္ေသ အဘာုမိန္းမေပမိန္းဘ ျဖစ္ေစ  မာမာအတ ာေ္သ ္င  

သတူပ္းမိန္းအတ ာေ္သ ္င  အျမ တေစလာ္ လံမကပ ္သာုူမဟတု္ရယလူမကပ္ျဖစ္ေစ  

သာုူမဟုတလ္ာ္ ံရး္သေဘ တလူမကပ္ျဖစေ္စ  ရယရူး္အ မိန္းထတု္လမကပ္ျဖစ္ေစ   

၃။ အဘာုမိန္းတးပ္စသပည္မိန္း သာုူအဟတု္ေပ ေ ာမိန္းအာကာွမိန္းအျမတတ္စံုတရ ာာုမရာုမိန္းမသ မိန္းသာုူမဟတု္  

အ တာလာာု္စ မိန္းေသ းပ္ညမိန္းျဖပ္ူျဖစ္ေစ  တရ မိန္း္ေဒ မပ္ူားာ္ကပ္ေသ းပည္မိန္းျဖပ္ူျဖစ္ေစ  

ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းအျဖစ္မာမာအေျ အေးာာအုလ  သံုမိန္းစ မိန္းျပွးျဖစ္ေစ မာမာအတ ာ္ေသ ္င  

သတူပ္းမိန္းအတ ာေ္သ ္ငရယလူမကပ္ျဖစေ္စ  

၄။ ထာုသသူပည ္အမက မိန္းျပပညသ္တူာုူံအာကာွ မိန္းထာ ာာု္ေအ ပ္လာမလ္ပညလ္မကပ္ 

သာုူမဟုတယ္ံု ာပညအ္ပ္ မထံ မိန္းသပည္ူျပပည္သူပာပု္ပစသပည္မိန္းာာအုလ  သံုမိန္းစ မိန္းျပွလမကပ္ျဖစ္ေစ  ထာုျပပညသ္ူူ႔း္ထမမ္ိန္းသပည ္

မာမာအလုပ္႔တႏရ မိန္းော ပ္ရ ာ္ရ တ ပ္ျပစမ္ကျပစဒ္ဒ္ထာာုေ္အ ပအ္ာကပ္ူေဖ ာ္ျပး္မကာာာုကပမိန္းလ း္ရ ေရ ာသ္ပည္။ 



 

ပဒုမ္။     ၁၄၅။     

ရ ထမူိန္းအေလက ာအ္လပု႔္တႏရ မိန္းော ပရ္ ာရ္ တ ပျ္ပစမ္ကျပစဒ္ဒ္ထာာုသ္ပ္ူေအ ပအ္ာကပ္ူေဖ ာျ္ပးမ္ကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္

အျပစဒ္ဒ္။ 

၁။ မပ္ညသပည္ူျပပည္သူ႔းထ္မမ္ိန္းမာာ ု

မာမာအလုပ္႔တႏရ မိန္းာာုော ပရ္ ာ္ရ တ ပ္ျပစ္မကျပစဒ္ဒထ္ာာုသ္ပ္ူေအ ပ္အာကပ္ူေဖ ာျ္ပး္မကာာာုကပမိန္းလ း္လမကပ္ 

ထာသုူာာ(ု၇) မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ စဥရပ္ျ ပ္မိန္း ံရမပူ္ညအျပပ္ ထာုျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္းျဖပ္ူတရ မိန္း  ံ

 ံစ မိန္းရရမာေ ာ ပ္မိန္းေတ ူရမာရသပည္ူအာကာွမိန္းအျမတ္အ မိန္းလံုမိန္းာာု အစာုမိန္းရဘု ေတ ္အျဖစသ္ာမ္မိန္းယူရမပ္ည။ 

၂။ အထာ္ပာုဒ ္  (၁)အရေသ ္င  ပုဒ္မ(၁၁၉)(၁၂၀)(၁၂၁)အရေသ ္င ာကပမိန္းလ း္လ း္သပည္ူျပစ္မကာာ ု

စစ္ောမိန္းစဥရပ္ရ တ ပ္ တရ မိန္း ရံျဖစ္ေစ  ငာာယု္စလမယတ္္ဥမိန္းတေယ ာထ္ံရျဖစ္ေစ  တရ မိန္း ံရတရ မိန္း႔ပ ္

႔ပ္ေပ ရလမ္မိန္းမက မိန္းထာ ္အာမတး္မက မိန္းသပည္ူေပ ေ ာမိန္းသာုူမဟတု္ပစသပည္မိန္းမက မိန္းာာုပာုပာ္ာုပ္ေ ာ ပ္မိန္းသာုူမဟတု္ 

ပာုပ္ာာုပ္  ဘူမူိန္းေ ာ ပ္မိန္းထပ္ရမ မိန္းေသ အ ္း တရ မိန္း သံပညထ္ာုေပ ေ ာမိန္းသာုူမဟတု ္

ပစသပ္ညမိန္းမက မိန္းာာတုရ မိန္းသျဖပ္ူရရမာသပညဟ္သုာေ္သမျပ ာုပ္လမကပတ္ရ မိန္းရံုမိန္းာတရ မိန္း သံပည္ 

(ာ) ပုဒ္မ(၁၁၉-၁၂၀-၁၂၁)အရျပစ္မကာာုေသ ္င  

( ) မာမာံအလပု္႔တႏရ မိန္းော ပ္ရ ာ္ရးတ္ ပ္ ျပစ္မကျပစ္ဒဒ္ထာာု္သပ္ူေအ ပ္အာကပ္ူေဖ ာ္ျပး္မကာာုေသ ္င  

ာကပမိန္းလ း္သပညဟ္ုမမတယ္ူရမပည္။ 

( ) ထာုျပစ္မကအတ ာ ္တရ မိန္း ံအ မိန္းျပစ္မကထပ္ရမ မိန္းစဥရပ္ျ ပမ္ိန္းအမမ  

အာာပု္းမမတ္ယ ူကာ္ာာသု လမကပအ္ေျ  သံပည္ူအတ ာေ္ ာ ပ္ူ ပကာ္ျပယ္ျ ပ္မိန္းအရမာေစရ။ 

ပဒုမ္။    ၁၄၆။    ျပပညသ္ူူ႔းထ္မမ္ိန္းံေပ္းေူလက မူကေ ာ ပ္ူ အ ကွပမ္မထ ာေ္ျပမိန္းျ ပမ္ိန္း။ 

ျပစ္မကတ ု ု မပ္ူစ ပ္စ   ံရသာူာုျဖစ္ေစ  ျပစ္မကထပ္ရမ မိန္းစဥရပ္ျ ပမ္ိန္း ံရသာူာုျဖစ္ေစ  

အ ကွပတ္ ပ္ ကထ မိန္းရး္္ပေဒ မပ္ူအပညဥအမား္ူ ကျ ပ္မိန္း ံရသာူာုျဖစ္ေစ  

 ကွပထ္ မိန္းရး္္ပေဒ မပ္ူအပညဥတ ႔း္ရမာေသ ျပပ္ညသူူ႔း္ထမ္မိန္းသပညမ္ာမာံေပ္းူေလက ူမကျဖပ္ူ  ထာအု ကွပ ္ံရသူာာ ု

အ ကွပ ္ံရသူာာအု ကွပ္မမထ ာ္ေျပမိန္းေစလမကပ္  ထာုျပပညသ္ူူ႔း္ထမ္မိန္းာာ ု၂- မစထ္ာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

 

အ းမ္ိန္း(၁၀) 



 

မမမးသ္ာ္ေသ မံက မပ္ူေျဖ ပ္ူမမးေ္သ တရ မိန္းစဥရပေ္ရမိန္းာာာုး္္ူာကပသ္ပူ္ညျပစမ္ကမက မိန္း။ 

ပဒုမ္။      ၁၄၇။    မမမးသ္ာေ္သ ျံ ပမ္ိန္း။ 

မပ္ညသူမာာာုကမ္မိန္းသစသ အရျဖစ္ေစ  ္ပေဒအရအတာအလပ္မိန္းေဖ္ျပထ မိန္းေသ ျပေ းမ္ိန္း ကာ္မက မိန္းအရျဖစ္ေစ  

၁။ အမမး္ထ ာာ္ာုရး္္ ပေဒအရ တ ႔းရ္မာပ္းလကာ္ မပ္ူသာုူမဟတု ္

၂။ အေ ာ ပ္မိန္းအရ တ ု မပ္ူစပ္လက္မ္ိန္းးေ ာျပ  ကာ္ျပွလုပရ္  ္ပေဒအရတ ႔း္ရမာပ္းလကာ္ မပ္ူ 

၃။ မမမး္သပညလ္ပည္မိန္းျဖစသ္ပည္ူအျပပ ္မမမးဟ္ုမာမာသာသပညလ္ပည္မိန္းျဖစ္ေသ  သာုူမဟတုယ္ံု ာပညသ္ပည္လပည္မိန္းျဖစေ္သ  

သာုူမဟုတမ္မးသ္ပည္ဟမုာမာယံု ာပည္ျ ပ္မိန္းမရမာသပညလ္ပည္မိန္းျဖစေ္သ ေဖ္ျပ ကာာ္ာုျပွလမကပ္ 

ထာသုူသပညမ္မမးသ္ာေ္သ သံပည္မပညသ္ပည္။ 

ရမပ္မိန္းလပ္မိန္း ကာ-္  ကတ္ျဖပ္ူျဖစ္ေစ  အျ  မိန္းးပညမ္ိန္းျဖပ္ူျဖစ္ေစ  ျပွေသ ေဖ္ျပ ကာသ္ပည ္ ဤပုဒ္မရအ ာံွ မိန္း႔ပသ္ပည္။ 

္ပမ - အမမး္ထ ာာ္ာုပ္းမပ္ညဟာုကမ္မိန္းသစသ ျပွေသ ေစ ႔္းမိန္းသပည ္ဤမပ္ညေသ ေးူရာတ္ ပ္ ဤမပ္ညေသ ေးရ ရ 

ေစ သမူိန္းရမာေ ာ ပ္ူမသာပ္းဘ လကာ ္ထာုေးူရာထ္ာုေးရ ရေစ သမူိန္းရမာသပည္ဟထု ာာ္ာသုပည္။ 

ထာုေးူရာထ္ာုေးရ ရေစ သူမိန္းရမာသပည္ျဖစ္ေစမရမာသပည္ျဖစ္ေစ  ေစ ႔္းမိန္းသပည္မမမးသ္ာ္ေသ သံပည္မပညသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။     ၁၄၈။     မမမးသ္ာေ္သ ဖံးတ္ဥမိန္းျ ပမ္ိန္း။ 

တရ မိန္းစဥရပ္ေသ မက ပ္မိန္းာာစသတ ပ္ျဖစေ္စ  ျပပညသ္ူူ႔း္ထမ္မိန္းာ 

ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းအျဖစ္ျဖပ္ူ္ပေဒအရစဥရပ္ေသ မက ပ္မိန္းာာစသတ ပ္ျဖစေ္စ 

၁။ 

(ာ) ပတ္႔းမ္ိန္းာကပ္ေ ာ ပ္မိန္းျ ပ္မိန္းရ တ ုာာေုသ ္င။  

( ) စ အုပရ္ျဖစေ္စမမတ္တမမ္ိန္းရျဖစ္ေစ  ေရမိန္းသ ပ္မိန္းေသ ္ မမမး္ေရမိန္းသ ပ္မိန္း ကာတ္စ္ ုာာေုသ ္င။ 

( ) မမမးထ္ ာာ္ာု ကာ္ပ္းေသ စ တမမ္ိန္းအမမတအ္သ မိန္းတ ာုာုေသ ္င  

သာ္ေသ ံအျဖစ္ျဖပ္ူေပ္ေပ္းာလ္  ာုပ္ေစရးသ္ာုူမဟုတ္။ 

၂။  

(ာ) ထာုသာုူေပ္ေပ္းာလ္  ာုပေ္သ ပတ္႔းမ္ိန္းာကပ္အေ ာ ပမ္ိန္းအ ကပမ္ိန္းရ အ မိန္းျဖပ္ူေသ ္င   



 

( ) မမမး္ေရမိန္းသ ပ္မိန္း ကာအ္ မိန္းျဖပ္ူေသ ္င။ 

( ) မမမးထ္ ာာ္ာု ကာ္ပ္းေသ စ တမမ္ိန္းအမမတအ္သ မိန္းတစ ္ုာာုေသ ္င  

အမကာံုမိန္းျဖတ္ေရမိန္းတ ပ္အေရမိန္းပ္းေသ အ ကာတ္စ္ ု  ုမပ္ူစပ္လက္္မိန္းး 

လ  မမ မိန္းစ  ထပ္ျမပ္မာေစရး္ ာရံ ယ္ျပဥမိန္းမပညသ္ူမာာုျပွလမကပထ္ာသုသူပည္မမမးသ္ာ္ေသ ံဖးတ္ဥမိန္းသပည္မပညသ္ပည္။ 

္ပမ -  တရ မိန္းရံုမိန္းတ ပ္သာေ္သ တံပ္ျပ ာုပ္ရးအ္တ ာ္  

ေစ ႔္းမိန္းသပည္မာမာံ စရပ္မိန္းစ အုပတ္ ပ္မမမး္ေရမိန္းသ ပ္မိန္း ကာတ္စ္ ုာာျုပွံ။ 

ေစ ႔္းမိန္းသပည္မမမး္သာ္ေသ ဖံး္တဥမိန္းသပည္မပည္သပည။္ 

ပဒုမ္။     ၁၄၉။     မမမးသ္ာေ္သ ျံ ပမ္ိန္း မပ္ူအမမးသ္ာေ္သ ဖံးတ္ဥမိန္းျ ပမ္ိန္းအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္။ 

၁။ တရ မိန္းမက ပ္မိန္းာာစသတ ပ္မပ္ညသပည္ူအာပ္ူရျဖစ္ေစ မပ္ညသမူာာ ု

(ာ) တမပ္မမမး္သာ္ေသ လံမကပသ္ာုူမဟတု ္

( ) သာ္ေသ အံျဖစအ္သံုမိန္းျပွရး ္မမမး္သာ္ေသ ာံာတုမပ္ဖး္တဥမိန္းလမကပ ္ထုာသာူာ(ု၇) မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ  

ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ  ကမမတ္ရမပ္ည။ 

၂။ ထာုအျပပ္အျ  မိန္းမက ပမ္ိန္းာာစသတ ပ္တမပ္မမမး္သာ္ေသ လံမကပသ္ာုူအဟတုအ္မမးသ္ာ္ေသ ာံာုတမပ္ဖးတ္ဥမိန္းလမကပထ္ာသုာူာု 

၃- မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ ကမမတ္ရမပ္ညူအျပပ ္ေပ ဒဒ္ာာလုပည္မိန္း ကမမတ ္ာုပ္သပည္။ 

ရမပ္မိန္းလပ္မိန္း ကာ-္  

(၁) စစ္တရ မိန္းရံုမိန္းတ ပ္။ စစ္ောမိန္းစဥရပ္ေသ မက ပမ္ိန္းာာစသသပည္ တရ မိန္းမက ပမ္ိန္းာာစသျဖစ္သပည။္ 

(၂) တရ မိန္းရံုမိန္းတ ပ္အမကစစ္ောမိန္းစဥရပ္ျ ပ္မိန္းမျပွမမဥ ္ပေဒပည း္ ာ မိန္း ကာ္အရ  ာာွတပ္ေမမိန္းျမး္မိန္းစံုေထ ာ္ျ ပ္မိန္းသပည ္

တရ မိန္းရံုမိန္းတ ပ္ေမမိန္းျမး္မိန္းစံုစမ္မိန္းျ ပ္မိန္းမဟတု္ေသ ္လပည္မိန္းတရ မိန္းရံုမိန္းမက ပ္မိန္းာာစသံ အာပ္ူတစာ္ပ္ူျဖစ္သပည္။ 

(၃) ္ပေဒအရတရ မိန္းရံုမိန္းာပည း္ ာ မိန္းး တရ မိန္းရံုမိန္းအမား္ူအရော ပ္ရ ာ္ေသ ေမမိန္းျမးမ္ိန္းစံုေထ ာ္ျ ပ္မိန္းသပည ္

တရ မိန္းရံုမိန္းတ ပ္ေမမိန္းျမး္မိန္းစံုေထ ာ္ျ ပမ္ိန္းမဟတု္ေသ ္လပည္မိန္း တရ မိန္းစဥရပ္ေသ မက ပ္မိန္းာာစသံ အာပ္ူတစာ္ပ္ူျဖစ္သပည္။ 

 

ပဒုမ္။     ၁၅၀။      ေသဒဒ္ထာာုေ္သ ျပစမ္ကျဖပ္ူ ထပရ္မ မိန္းစဥရပျ္ ပမ္ိန္း  ရံေအ ပ ္ာရံ ယး္ 

မမမးသ္ာေ္သ ျံ ပမ္ိန္းသာုူမဟတုမ္မမးသ္ာေ္သ ျံ ပမ္ိန္း 



 

၁။ ော ္သူမိန္းေလမိန္း္ပေဒအရ တစ္္ဥမိန္းတစေ္ယ ္ေသ သာူာ ု

ေသဒဒထ္ာာု္ေသ အမကျဖပ္ူျဖစ္မကထပရ္မ မိန္းစဥရပ္ျ ပ္မိန္း ံရေအ ပ္ရပည္ရ ယး္ေသ ္င  

ထာသုာုူျပစ္မကထပ္ရမ မိန္းစဥရပ္ျ ပ္မိန္း ံရမပ္ညာာသုာလကာ္ မပ္ူေသ ္င   မပ္ညသူမာာုမမမး္သာေ္သ လံမကပ ္

သာုူမဟုတမ္မမးသ္ာ္ေသ ံဖး္တဥမိန္းလမကပ ္ထာုသာူာတုစသ္ာ္ေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ  (၁၀) မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစေ္စ ကမမတ္ရမပူ္ည 

ျပပ္ေပ ဒဒလ္ပညမ္ိန္း ကမမတ္ရမပည္။ 

၂။ ထာုူအျပပ ္ထာုသာမုမမးသ္ာ္ေသ ံျ ပမ္ိန္းအ မိန္းျဖပ္ူ အျပစာ္ပ္မိန္းသတူ္ဥမိန္းမမ ျပစ္ဒဒထ္ပရ္မ မိန္းစဥရပ္ျ ပ္မိန္း ံရး 

ေသဒဒ ္ံရျပဥျဖစ္လမကပ ္ထာုမမမး္သာ္ေသ သံာူာ ုေသဒဒ္ျဖစ္ေစ  အထာ ္ာာု  ူေသ ျပစဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပည္။ 

ပဒုမ္။    ၁၅၁။    တသာေ္ထ ပဒ္ဒ္ျဖစေ္စ  ၇- မစမ္မ အထာေ္ထ ပဒ္ဒ္ျဖစေ္စ စဥရပျ္ ပမ္ိန္း ရံေအ ပ ္ာရံ ယး္ 

မမမးသ္ာေ္သ ျံ ပမ္ိန္းသာုူမဟတုမ္မမးသ္ာေ္သ ဖံးတ္ဥမိန္းျ ပမ္ိန္း 

ော ္သူမိန္းေလမိန္း္ပေဒအရ လတူ္ဥမိန္းတစ္ေယ ာအ္ မိန္းတသာ္ေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ  

(၇) မစ္မမအထာ္ေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစထာာု္ေသ အမကျဖပ္ူ 

၁။ ျပစ္ဒဒ္စဥရပ္ျ ပ္မိန္း ံရေအ ပ္  ာံရ ယး္ေသ ္င  သာုူမဟတု ္

၂။ ျပစ္ဒဒ္စဥရပ္ျ ပ္မိန္း ံရမပ္ညာာသုာလမကာ္ မပ္ူေသ ္င  

မပ္ညသူမာာ ုမမမးသ္ာေ္သ လံမကပ ္သာုူမဟတု္မမမး္သာ္ေသ ံဖးတ္ဥမိန္းလမကပ ္

ထာသုူအ မိန္းထာုျပစ္မကျဖပ္ူထပရ္မ မိန္းစဥရပ္ျ ပမ္ိန္း ံရေသ သတူ္ဥမိန္းတေယ ာ္ ထံာုာ္ေသ  ျပစ္ဒဒ္မကာွမိန္း ကမမတ္ရမပ္ည။ 

္ပမ - ္္းမိန္းျပတာာု္မကျဖပ္ူ ေစ သူမိန္းျပစ္မကထပ္ရမ မိန္းစဥရပ္ျ ပမ္ိန္း ံရေအ ပ္ ာံရ ယး္ 

ေစ ႔္းမိန္းသပညတ္ရ မိန္းရံုမိန္းတ ပ္မမမး္သာ္ေသ ံံ။ ္္းမိန္းျပတာာု္မကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္မမ   တသာ္ေထ ပ္ဒဒေ္သ ္င  

ေပ ဒဒ္ မပ္ူတာ  သာုူမဟတု္ေပ ဒဒ္မပ္းဘ  (၁၀) မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစထာာုသ္ပ္ူသပည္။ 

ပဒုမ္။    ၁၅၂။     မမမးဟ္သုာေသ  သာေ္သ  ံကာာ္ာ ုအသံုမိန္းျပွျ ပမ္ိန္း 

၁။ မမမး္ဟုေသ ္င  ဖး္တဥမိန္းထ မိန္းသပညဟ္ုေသ ္င မာမာသာေသ သာေ္သာာု 

၂။ အမမး္သာ္ေသ အံျဖစျ္ဖပ္ူျဖစ္ေစသာုူမဟုတအ္စစသ္ာ္ေသ အံျဖစ္ျဖပ္ူေစ 

၃။ အသံုမိန္းျပွလမကပ ္သာုူမဟတုအ္သံုမိန္းျပွရး္အ မိန္းထတုလ္မကပ္ ထာသုူာာုမမမးသ္ာေ္သ သံာ သူုာုူင  

မမမး္သာ္ေသ ာံာုဖးတ္ဥမိန္းသာ သူာုူင  ထပတ္ူျပစဒ္ဒ္ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။   ၁၅၃။     မမမးေ္သ တ ႔း ္ ံလာမ္မတာ္ာထုတုေ္ပမိန္းျ ပမ္ိန္း သာုူမဟတု ္လာမ္မတေ္ရမိန္းထာမုိန္းျ ပမ္ိန္း။ 



 

၁။ ္ပေဒအရထတု္ေပမိန္းရး ္သာုူမဟုတလ္ာ္မမတ္ေရမိန္းထာမုိန္းရး္ လာုေသ တ ႔း္ လံာမ္မတ္ရျဖစ္ေစ  

၂။ အေ ာ ပ္မိန္းအရ တ ု မပ္ူစပ္လက္မ္ိန္းး ္ပေဒအရ သာ္ေသ ံ႔ပ္ေသ  တ ႔း္ လံာမ္မတ္ရျဖစ္ေစ   

၃။ အေရမိန္းပ္းေသ အ ကာတ္ ု ုတ ပ္မမမး္ေ ာ ပမ္ိန္းသာလမကာ္ မပ္ူသာုူမဟတု္ မမမး္ေ ာ ပ္မိန္းယံု ာပညလ္ကာ္ မပ္ူ 

ထာတု ႔း္ လံာ္မမတ္ာာ ုမပ္ညသူမာာထုုတေ္ပမိန္းလမကပ ္သာုူမဟတု္လာ္မမတ္ေရမိန္းထာုမိန္းေပမိန္းလမကပ္  

ထာသုူာာုမမမးသ္ာေ္သ သံာ သူာုူအျပစ္ဒဒ္ ကမမတရ္မပ္ည။ 

ပဒုမ္။     ၁၅၄။    မမမးေ္ ာ ပမ္ိန္းသာေသ  သာေ္သ လံာမ္မတာ္ာ ုအမမးအ္ျဖစျ္ဖပ္ူအသံုမိန္းျပွျ ပမ္ိန္း။ 

တ ႔း္ လံာ္မမတတ္ ု တု ပ္ မပ္ညသူမာာုအေရမိန္းပ္းေသ အ ကာတ္ ု တု ပ္ 

မမမး္ေ ာ ပ္မိန္းသာလကာ္ မပ္ူမပ္ညသူမာာုအသံုမိန္းျပွလမကပ္  သာုူမဟတု္ထာသုာုူအသံုမိန္းျပွရး္အ မိန္းထတုလ္မကပ္ ထာသုာူာ ု

မမမး္သာ္ေသ သံာ ူသာုူအျပစ္ဒဒ္ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။    ၁၅၅။    သာေ္သ အံျဖစျ္ဖပ္ူ္ပေဒအရ လာ ္ ံာုပေ္သ ေ ာျပ  ကာတ္ ပမ္မမးေ္ဖ္ျပျ ပမ္ိန္း။ 

အေ ာ ပ္မိန္းအရ တစ္  ုမပ္ူစပ္လက္္မိန္းး သာ္ေသ အံျဖစ္ျဖပ္ူ္ပေဒအရ တရ မိန္းရံုမိန္းာျဖစေ္စျပပ္ညသူူ႔း္ထမ္မိန္းျဖစ္ေစ  

အျ  မိန္းသတူ္ဥမိန္းာျဖစ္ေစ  လာ္ ံရးတ္ ႔း္ရမာေသ သာုူမဟတု္လာ္ ံပာပု္  ပ္ူရာမေသ ေ ာျပ  ကာာ္ာုျပွေသ သူသပည ္

သာုူမဟုတလ္ာ္မမတ္ေရမိန္းထာမုိန္း ေသ သသူပည္။ 

မမမး္သပညလ္ပညမ္ိန္းျဖစး္မမမးဟ္ုမာမာသာေသ  

သာုူမဟုတယ္ံု ာပည္ေသ အေရမိန္းပ္းသပည္ူေဖ္ျပ ကာ္တ ု ာုာလုာ္မမတေ္ရမိန္းထာုမိန္းေသ သသူပည္ 

သာုူမဟုတေ္ ာျပ ေသ သသူပည္မမမးသ္ာ္ေသ သံာ ူသာုူျပစ္ဒဒ္ ကမမတ္ရမပည္။ 

ပဒုမ္။    ၁၅၆။     ာာ ု ေူသ ေ ာျပ  ကာသ္ပည ္မမမးဟ္သုာလကာ ္မပ္ူအမမးအ္ျဖစအ္သံုမိန္းျပွျ ပမ္ိန္း။ 

ပုဒ္မ-၁၅၅တ ပ္ျပာာု  ူေသ ေ ာျပ  ကာသ္ပည ္

အေရမိန္းပ္းေသ အ ကာတ္  ုရုမမမးဟ္ုုသာလကာ္ မပ္ူအသံုမိန္းျပွလကပ္သာုူမဟတုအ္သံုမိန္းျပွရးအ္ မိန္းထတု္လမကပ္ 

ထာသုူာာုမမမးသ္ာေ္သ သံာ သူုာုူျပစ္ဒဒ္ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။    ၁၅၇။     ျပစမ္က ာကပမိန္းလ းသ္ာူာ ုာ ာ ယရ္းအ္လာုူပမ္းသာေ္သ ာံာေုပက ာေ္စျ ပမ္ိန္းသာုူမဟတုမ္မမးသ္တပမ္ိန္းေပမိန္းျ ပမ္ိန္း။ 

၁။ ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ေ ာ ပမ္ိန္းသာလကာ္ မပ္ူသာုူမဟတု္ယံု ာပညရ္း္အေ ာ ပမ္ိန္းရမာလကာ္ မပ္ူ 

၂။ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္သအူ မိန္း္ပေဒ မပ္ူအပညဥ ံရမပ္ညျပစ္ဒဒ္မမာ ာ ယရ္း္အ ာံျဖပ္ူ 



 

၃။ ထာုျပစ္မက မပ္ူစပ္လက္္မိန္းေသ သာ္ေသ ံတ ု ာုာုေပက ာပ္ကာ္ေစလမကပ္ သာုူမဟုတ ္မမမး္ဟယုံု ာပည္ေသ သာုူမဟုတ ္

သာေသ သတပ္မိန္းာာုေပမိန္းလမကပ ္

(ာ) ထာုသာူာထုာုျပစမ္ကသပညေ္သဒဒထ္ာာု္ပ္းာ  ၇- မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ ္ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပ ္

ေပ ဒဒာ္ာုလပညမ္ိန္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

( ) ထာုျပစ္မကသပည ္၁၀- မစ္သာုူမဟတု္တသာ္ေထ ပဒ္ဒထ္ာာု္ပ္းာ အမက မိန္းာံုမိန္းေထ ပဒ္ဒ္ံ 

ေလမိန္းပံုတစပ္ံုအထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ   ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ  ကမမတ ္ာုပ္သပည္။ 

္ပမ - ေစ ေ႔္ာာုသတ္ေ ာ ပ္မိန္းသာလကာ္ မပ္ူေစ သူမိန္းအ မိန္းျပစ္ဒဒ္ ကမမတ္ျ ပ္မိန္းမမာ ာ ယ္ရးအ္ ာံျဖပ္ူ 

ေစ ေ႔္ံအေလ ပ္မိန္းာာု႔မာထ္ မိန္းရး္ေစ ႔္းမိန္းသပည ္ေစ သမူိန္းာာာုူပညဥလမကပ္  ေစ ႔္းမိန္းာာ ု၇-

 မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ ကမမတ္ရမပည္ူအျပပ ္ေပ ဒဒ္ပ္း ကမမတ္္ ာုပ္သပည္။ 

ပဒုမ္။    ၁၅၈။    ျပစမ္ကာကပမိန္းလ းေ္ ာ ပမ္ိန္းသတပမ္ိန္းမေပမိန္းတမပပ္ကာာ္ ာျ္ ပမ္ိန္း။ 

ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ေ ာ ပ္မိန္း သာလကာ္ မပ္ူျဖစ္ေစ  ယံု ာပည္ရး ္အေ ာ ပ္မိန္းရမာလကာ္ မပ္ူျဖစ္ေစ မပ္ညသမူာာထုာုျပစ္မက မပ္ူစပ္လက္္မိန္းး 

္ပေဒ မပ္ူအပညဥေပမိန္းရးတ္ ႔း္ရမာေသ သတပ္မိန္းာာ ုမေပမိန္းဘ တမပ္ပကာာ္ ာလ္မကပ ္ထာသုာူာ ု၆-လထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။    ၁၅၉။    သာေ္သ အံျဖစ ္တပမ္ျပ ုာပေ္အ ပအ္ တမမ္ိန္းအမမတအ္သ မိန္းာာဖုကာာ္ဥမိန္းျ ပမ္ိန္း။ 

တရ မိန္းရံုမိန္းတ ပ္အမကတစ္ ု မပ္ူစပ္လက္မ္ိန္းး သာ္ေသ အံျဖစတ္ပ္ျပရမပ္ညျဖစ္ေသ စ ရ ာစ္ တမမ္ိန္းအမမတအ္သ မိန္းာာု 

တပ္မျပ ာုပ္ေအ ပသ္ာုူမဟုတအ္သံုမိန္းမျပွ ာုပ္ရး္အ ာံျဖပ္ူ 

(ာ) လမကာွ႔မာထ္ မိန္းလမကပသ္ာုူမဟတု ္

( ) ဖကာာ္ဥမိန္းလမကပ္သာုူမဟတု ္

( ) မထပရ္မ မိန္းေအ ပ္ျပွလမကပ ္

ထာသုူာာ ု၂- မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ   ကမမတ ္ာုပ္သပည္။ 

ပဒုမ္။   ၁၆၀။     ပစသပညမ္ိန္းာာ ုအသာမမ္ိန္းယ ူာုပရ္းလ္ာမလ္ပညလ္မပည္ူျဖ မိန္းလာေုသ သေဘ ျဖပ္ူ ဖယရ္မ မိန္းျ ပမ္ိန္း  ႔မာသ္ာမမ္ိန္းျ ပမ္ိန္း။ 

တရ မိန္းရံုမိန္းာျဖစ္ေစ  စဥရပ္ပာပ္ု  ပူ္အ ဒ ရမာေသ အျ  မိန္းအရ ရမာာျဖစ္ေစ 

၁။ စဥရပ္ ကာ ္ကျပဥမိန္းေသ သာုူမဟုတု ္စဥရပ္ ကာ္ ကမပညဟ္ုမာမာသာေသ စဥရပ ္ကာ္အရ 



 

၂။ ပစသပ္ညမိန္းတ  ုုာာ ုသာုူမဟတု္ပစသပည္မိန္းတ ပရ္မာေသ အာကာွမိန္း ံစ မိန္း  ပူ္ာာ ုမသာမမ္ိန္းယ ူာုပ္ေစရး္အ ာံျဖပ္ူ 

၃။ လာမ္လပည္လမပည္ူျဖ မိန္းလာုေသ သေဘ  မပ္ူဖယ္ရမ မိန္းျ ပ္မိန္း သာုူမဟုတ႔္မာထ္ မိန္းျ ပ္မိန္း 

သာုူမဟုတသ္တူပ္းမိန္းသာုူလ  ေျပ ပ္မိန္းေပမိန္းအပ္ျ ပမ္ိန္းျပွလုပလ္မကပ္ 

ထာသုူာာု၂- မစ္ထာေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပည္။ 

ပဒုမ္။    ၁၆၁။    ျပစမ္ကျဖပ္ူဖမမ္ိန္းာဥမိန္းျ ပမ္ိန္း ထံာာုသ္သူာုူမဟတု ္ရံသထူ ာေ္ျပမိန္းျ ပမ္ိန္း။ 

မပ္ညသူမာာအုစာုမိန္းရာ ျပစ္မကတစ္ ု ုျဖပ္ူစ ပ္စ  း ္ပေဒဖမ္မိန္းာဥမိန္းစ္တ္ ပ္ျဖစ္ေစ  ဖမ္မိန္းာဥမိန္းရး္ျပပ္ာပ္ေးစ္တ္ ပ္ျဖစ္ေစ  

ဖမ္မိန္းာဥမိန္းျ ပ္မိန္းာာတုာမ္မိန္းေရမ ပထ္ ာ္ေျပမိန္းလမကပ ္သာုူမဟုတ ္ထ ာ္ေျပမိန္းတာမမ္ိန္းေရမ ပရ္း္အ မိန္းထတုလ္မကပသ္ာုူမဟုတ္ 

၂။ ္ပေဒအရဖမ္မိန္းာဥမိန္းျပဥမိန္းေး ာ္စဥရပ္ ကာမ္ ကမမဥျဖစ္ေစ  

 ကျပဥမိန္းျဖစေ္စ္ပေဒအရ ကွပထ္ မိန္းေသ ေးရ မမထ ာ္ေျပမိန္းတာမ္မိန္းေရမ ပလ္မကပသ္ာုူမဟတုထ္ ာေ္ျပမိန္းတာမ္မိန္းေရမ ပ္ရးအ္ မိန္းထတုလ္မကပ္ 

ထာသုူာာုမရူပ္မိန္းျပစ္ဒဒအ္ျပပ ္၃- မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ပ္း ကမမတ္စဥရပ္ရမပူ္ညအျပပ ္ေပ ဒဒာ္ာု ကမမတ္ ာုပသ္ပည။္ 

 

ပဒုမ္။    ၁၆၂။    ဖမမ္ိန္းာဥမိန္းရးတ္ ႔းရ္မာေသ  ျပပညသ္ူူူ႔းထ္မမ္ိန္းာ မဖမမ္ိန္းာဥမိန္းဘ တမပပ္ကာာ္ ာျ္ ပမ္ိန္း။ 

ျပစ္မက မပ္ူစ ပ္စ   ံသ ူသာုူမဟုတဖ္မ္မိန္းာဥမိန္းျ ပ္မိန္း ံထာာုသ္ ူသာုူမဟတု ္ဖမ္မိန္းာဥမိန္းျ ပ္မိန္း ံထာာုသ္ ူ

သာုူမဟုတစ္ဥရပ္ ကာ္ ကျပဥမိန္းသာူာုဖမ္မိန္းာဥမိန္းရးသ္ာုူမဟုတ္ ကွပထ္ မိန္းရး္္ပေဒ မပ္ူအပညဥတ ႔း္ရမာေသ ျပပညသ္ူူ႔း္ထမ္မိန္းသပည္ 

၁။ ထာုသာူာုမဖမ္မိန္းာဥမိန္းဘ တမပ္ပကာာ္ ာလ္မကပသ္ာုူမဟုတ္ 

၂။ ထ ာ္ေျပမိန္းသပညာ္ာုတမပလ္ကစလ္ကပျပွလမကပသ္ာုူမဟတု္ 

၃။ အ ကွပ္မမထ ာ္ေျပမိန္းသပညာ္ာုျဖစ္ေစထ ာ္ေျပမိန္းရးအ္ မိန္းထတု္သပညာ္ာုျဖစ္ေစ  တမပာ္ူပညဥလမကပ-္ ထာုျပပညသ္ူူ႔း္ထမ္မိန္းာာ ု

(ာ) ေသဒဒထ္ာာု္ေသ ျပစ္မကျဖစလ္မကပ ္၁၄- မစထ္ာေထ ပ္ဒဒ ္

( ) တသာ္ေထ ပ္ဒဒသ္ာုူမဟတု ္၁၀- မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ထာာု္ေသ ျပစ္မကျဖစလ္မကပ္ ၇- မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ ္

( ) ၁၀- မစ္ေအ ာေ္ထ ပ္ဒဒ္ထာာု္ေသ ျပစ္မကျဖစလ္မကပ ္၃- မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

အ းမ္ိန္း(၁၁) 



 

ျပပ္ညသူူာကးမ္ိန္းမ ေရမိန္း  စဥမိန္းပ  မိန္းေရမိန္း  လုံျ ံွ ေရမိန္း  သာ္သ ေ က ပ ္ကာေရမိန္း 

သာာၡ ေစ ပ္ူစပ္ညမိန္းမက မပ္ူာာယ္ုာကပ္ူတရ မိန္းရမာမကတာုူာာထုာ ာာ္ုေစေသ ျပစမ္ကမက မိန္း 

ပဒုမ္။     ၁၆၃။    ော ္သမူိန္းေလမိန္းအစာမုိန္းရာထတုေ္႔သပည္ူ 

တာံာပေ္ ္းပမ္ိန္းမက မိန္း မပ္ူော ္သမူိန္းေလမိန္းအတ ပမ္ိန္းတ ပသ္ံုမိန္းစ    ပ္ူျပွသပည္ူေပ စာခပဒ က္းမက မိန္းာာအုတျုပွလပုျ္ ပမ္ိန္း 

။မပည္သူမာာုျပပည္သတူာုူအသံုမိန္းျပွမကလ ယာ္ူေစရး္ မပ္ူအစာုမိန္းရအ  း္ေတ ္အတ ာ္ော ္သူမိန္းေလမိန္းအစာုမိန္းရာထတု္ေ႔သပည္ူတံ

မိန္းရာထတု္ေ႔သပည္ူတာံာပ္ေ ္းပ္မိန္းမက မိန္း မပ္ူော ္သူမိန္းေလမိန္းအတ ပ္မိန္းရသံုမိန္းစ    ပ္ူျပွသပည္ူေပ စာခပ  ဒ က္းမိန္းမက မိန္းာာအုတုျပွလုပလ္မကပ္  

သာုူမဟုတအ္တုျပွလုပ္ရး္ရပ္း႔ပ္ေသ ျပွလုပ္မကတ ု ာုာသုာလကာ္ မပ္ူျပွလပု္လမကပ္ 

ထာသုူာာတုသာ္ေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ  ၁၀- မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္အမကာွမိန္းမကာွမိန္းျဖစ္ေစ  

 ကမမတရ္မပူ္ညအျပပ္ေပ ဒဒာ္ာု ကမမတ္ ာုပသ္ပည။္ 

 ပဒုမ္။   ၁၆၄။    ေပ စာခပ  ဒ က္းမိန္းတာံာပေ္ ္းပမ္ိန္းအတျုပွရး ္ာရာယ ျဖစေ္စ ႔တႏွပစသပညမ္ိန္းာာျုဖစေ္စလာ႔္ယထ္ မိန္းျ ပမ္ိန္း။ 

။မပည္သူမာာုေပ စာခပ  ဒ က္းမိန္း မပ္ူတာံာပ္ေ ္းပ္မိန္းမက မိန္းာာအုတုျပွလုပ္ရး္ာရာယ ျဖစ္ေစ  ႔တႏွပစသပည္မိန္းာာုျဖစ္ေစ  

အတုျပွလုပ္ရးရ္သုံုမိန္းစ  ရးအ္ ာံ မပ္ူျဖစ္ေစ  သာုူမဟတုယ္ံု ာပည္ရးအ္ေ ာ ပမ္ိန္းရမာလကာျ္ဖစ္ေစ  လာ္႔ယထ္ မိန္းရမာလမကပ ္

ထာသုူာာ ု၇- မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ ကမမတရ္မပူ္ညအျပပ္ေပ ဒဒ္ာာလုပညမ္ိန္း ကမမတ ္ာုပ္သပည္။ 

 

ပဒုမ္။    ၁၆၅။    ေပ စာခပ  ဒ က္းမိန္းတာံာပေ္ ္းပမ္ိန္းအတျုဖစေ္ ာ ပမ္ိန္းသာလကာအ္စစအ္မမးအ္ျဖစသ္ံုမိန္းစ  ျ ပမ္ိန္း 

။မပ္ညသူမာာုေပ စာခပ  ဒ က္းမိန္းတာံာပ္ေ ္းပမ္ိန္းအတုျဖစ္ေ ာ ပ္မိန္းသာလကာ္ မပ္ူထာအုတာုာု 

အစစအ္မမးအ္ေးျဖပ္ူတမပသ္ံုမိန္းစ  လကာထ္ာုသာူာ ု၇- မစထ္ာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

 

ပဒုမ္။    ၁၆၆။    မမမးေ္သ အ ကားအ္တ ယာ္ာလုာမလ္ပညလ္ာေုသ သေဘ ျဖပ္ူသံုမိန္းစ  ျ ပမ္ိန္း။ 

။ 

မပ္ညသူမာာုမမမး္ေ ာ ပ္မိန္းသာေသ အ ကားအ္တ ယာ္ရာယ တ ု ာုာလုာမလ္ပည္လမပည္ူျဖ မိန္းလာုေသ သေဘ ျဖပ္ူအသံုမိန္းျပွလမကပ္  

ထာသုူာာ ု၁- မစ္အထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 



 

ပဒုမ္။    ၁၆၇။    အမက မိန္းျပပညသ္ေူ မ ာယ္မာမ္က 

။တ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သသူပည္- 

၁။(ာ) အမက မိန္းျပပညသ္ူေသ ္င 

( ) အးဥမိန္းအပ္းမိန္းတ ပ္ေးထာုပသ္ာူာုေသ ္င 

( ) အာမယ္ ပစသပည္မိန္းလာရ္မာျဖစ္သာူာုေသ ္င 

၂။(ာ) တူပညဥသပည္ူးစ္း မကာာုျဖစ္ေစေသ  

( ) ဟး္ူတ မိန္းေစရမပ္ညျဖစ္ေသ  

( ) ေဘမိန္းေရ ာ္ေစရမပ္ညျဖစ္ေသ  

(ဃ) စာတ္ျပာွျပပ္ေစရမပ္ညျဖစေ္သ  

၅။ ္ပေဒ မပ္ူမပညဥသပည္ူျပွလပု္မကာာုျဖစ္ေစ  ပကာာ္ ာ္မကာာျုဖစ္ေစ  ျပွလမကပ ္ 

ထာသုူသပညအ္မက မိန္းျပပညသ္ူေ မ ာယ္မာမ္ကာာာုကပမိန္းလ း္သပညမ္ပ္ညသပည္။ 

ထာသုာုူေ မ ာယ္မာ္ျ ပ္မိန္းသပညအ္မက မိန္းျပပညသ္ူံသာသ္ မက။ 

အာကာွမိန္းောကမိန္းဇူမိန္းျဖစေ္စသပညဟ္ူေသ အေ ာ ပမ္ိန္းျပေစ ္ာ မိန္းမကျပစ္မကေျမ ာ္သပည။္ 

ပဒုမ္။     ၁၆၈။    အမက မိန္းျပပညသ္ာူာပုရ္ ေ မ ာယ္မာမ္ကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္။ 

။မပည္သူမာာုမာမာံျပွလုပ္မကသာုူမဟတု္ပကာာ္ ာမ္ကသာုူမဟတု္ေပူ္းေလက ူမကသာုူမဟုတအ္ရမ္မိန္းျပွလုပ္မကေ ာ ပ္ူအမက မိန္းျပပည္သူရ

မိန္းျပပည္သရူတစံုတရ အေ မ ာ္အယမာ္ျဖစမ္က  ထာ ာာု္မကျဖစ္လမကပသ္ာုူမဟတုထ္ာုသာုူျဖစဘ္ ယ္ရ အေ ာ ပ္မိန္းရမာလမကပ္ ထာသုာူာ ု၂-

 မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစေ္စ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပစ္လံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။    ၁၆၉။    ာမူိန္းစာေ္ရ  ္းာ ာ ယ္္ေရမိန္းအတ ာ ္းပညမ္ိန္း္ပေဒမက မိန္း ဖဥားျ္ ပမ္ိန္း။ 

။ ာူမိန္းစာ္ေရ  ္းာ ာ ယ္ေရမိန္းအတ ာအ္စာမုိန္းရမမထုတျ္ပးထ္ မိန္းေသ   

ေ ာျပ ထ မိန္းေသ းပ္ညမိန္း္ပေဒတ ု ာုာုမပည္သူမာာသုာလကာ္ မပ္ူဖဥားလ္မကပ။္ ထာုသာူာ ု၁- မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ  

ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ   ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၁၇၀။    ေရ ပမ္ိန္းရ  ာရံ ယေ္သ စ မိန္းေသ ာဘ္ ယာ္ာအု ႏရ ယျ္ဖစေ္စေသ အရ  မပ္ ူေရ ျ ပမ္ိန္း။ 



 

။စ မိန္းေသ ာဘ္ ယ္တ ု ာုာုေရ ပ္မိန္းရး ္

 ာံရ ယလ္မကပသ္ာုူမဟုတထ္ာသုာုူေရ ပ္မိန္းတး္ရ သပညာ္ာသုာလကာ္ မပ္ူမပ္ညသူမာာထုာုစ မိန္းေသ ာဘ္ ယာ္ာအု ႏရ ယ္ျဖစ္ေစေ

္ျဖစ္ေစေသ သာုူမဟုတ ္ယုတပ္ညံူ မပ္ူေသ အရ  မပ္ူေရ လမကပ္ ထာုသာူာ ု၆-လထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ  ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။    ၁၇၁။    ောမိန္းဘာ႔္ပ႔္တတွာာ ုယတုပ္ညံေူသ အရ  မပူ္ေရ ျ ပမ္ိန္း။ 

။ယတု္ပညံေူသ အရ  မပ္ူေရ ထ မိန္းျ ပ္မိန္းမရမာေသ  ောမိန္းဘာ္႔တတွသာုူမဟုတေ္ဖ္စပ္ျပဥမိန္းောမိန္းျဖစ္ဘာသာ သူာုူ 

၁။ ောမိန္း႔္းမိန္းာာစသအတ ာ္ေရ ပ္မိန္းရး ္သာုူမဟတု ္သံုုမိန္းစ  ရး္ ာရံ ယလ္ကာ္သာုူမဟတု ္

၂။ ထာုသာုူေရ ပ္မိန္းတး္ရ သပညာ္ာုျဖစ္ေစ သံုမိန္းစ  တး္ရ သပညာ္ာုျဖစ္ေစသာလကာ္ 

၃။ မပ္ညသူမာာုောမိန္းဘာ႔္ပ႔္တတွာာုေသ ္င  ေဖ္စပ္ျပဥမိန္းောမိန္းာာုေသ ္င  

ောမိန္းာာုေသ ္ငောမိန္းအးာသပယ္ုတေ္လက ေအ ပ ္သာုူမဟတု ္အာကာွ မိန္းသာေ္ရ ာ္ျ ပ္မိန္း  

ေျပ ပ္မိန္းလ  ေအ ပသ္ာုူမဟုတအ္ ႏရ ယ္ျဖစေ္စေအ ပ ္ယတု္ပညံူေသ အရ  မပ္ူေရ လမကပ္ ထာုသာူာ ု၆-

လထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ  ကမမတရ္မပ္ည။ 

 

 

 

ပဒုမ္။    ၁၇၂။    အမက မိန္းျပပညသ္ာူာပုရ္ စာမ္ူစာမမ္ိန္းေရေလမ ပာ္း ္စသပညတ္ာာုာ ုပညစပ္ညမမ္ိန္းေအ ပျ္ပွျ ပမ္ိန္း။ 

။ မပ္ညသူမာာအုမက မိန္းျပပညသ္ာူာုပ္ရ စာမ္ူစာမ္မိန္းမမ သာုူမဟုတ္ေရေလမ ပာ္းမ္မ ေရာာသုံုမိန္းစ  ေး ာအေျ အေးမမ 

ယတု္ေလက ူေအ ပ္မာမာအလာအုေလက ာ္ယတု္ပညံူေစလမကပ္ သာုူမဟုတပ္ညစ္ပညမ္မိန္းေစလမကပ ္ထာသုူာာ ု၆-လထာေထ ပဒ္ဒ္  

ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။    ၁၇၃။    မဥမိန္းသုာူမဟတုမ္ဥမိန္းေလ ပလ္ ယေ္သ ပစသပညမ္ိန္းမက မိန္း မပ္ူစပလ္က္မ္ိန္းး ေပ္းေူလက မူက။ 

။ မပ္ညသူမာာုလူံ အသာာ္ာ ုအ ႏရ ယ္ျဖစေ္စရး္ေသ ္င  သာုူမဟုတသ္တူပ္းမိန္းး ာကပ္ေစေလ ာ္ေအ ပ ္

သာုူမဟုတး္စ္း ေစေလ ာေ္အ ပ္ေသ ္င 



 

၁။ မဥမိန္းသုာူမဟတု္မဥမိန္းေလ ပလ္ ယ္ေသ  အရ ႔တတွတ ု ုျဖပ္ူ  အရမ္မိန္းျဖစေ္စ  ေပ္းူေလက ူစ  ျဖစ္ေစ  

ျပွလုပမ္ကတ ုာာုျပွလုပလ္မကပသ္ာုူမဟုတ ္

၂။ ထာုအ ႏရ ယမ္ကာွမိန္းျဖစ္ျ ပ္မိန္းမမ ာ ာ ယ္ရး္မဥမိန္းသုာူမဟတု္မဥမိန္းေလ ပလ္ ယ္ေသ ပစသပည္မိန္းာာေုးရ တာကမထ မိန္းလမကပ္ 

ထာသုူာာ ု၃- မစ္အထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ  ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။     ၁၇၄။     အမက မိန္းျပပညသ္သူ  မိန္းရး ္လမမ္ိန္းမက မိန္းတ ပ ္ေလ ပမ္ိန္းာစ မိန္းျ ပမ္ိန္းအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္။ 

။ မပ္ညသူမာာအုမက မိန္းျပပညသ္သူ  မိန္းလ ရးေ္းရ တ ု တု ပ္ 

၁။ ေလ ပ္မိန္းာစ မိန္းာရာယ တ ု ု မပ္ူေ ာမိန္းေပ အတ ာ္ျဖစ္ေစ  

အဘာမုိန္းတး္ပစသပည္မိန္းတ  ုုအတ ာ္ျဖစ္ေစ ာစ မိန္းလမကပသ္ာုူမဟတု္ 

၂။  ာာ ္ ပမာ္  ာၽ       မိန္းတာရာစ ၦး္တာာု္ ာာုလ္မကပသ္ာုူမဟတု ္

၃။  ာာ ္ ပမာ္  တာရာစ ၦး္တာာု္ ာာု္ျ ပ္မိန္းာာ ုထာုေးရ မမအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥလမကပသ္ာုူမဟတု ္

၄။ ေဒသတ ု တု ပ္ေျပမိန္းပ   တာာု္ပ   အ မိန္းာစ မိန္းပ   တ ု  ုမပ္ူေလ ပမ္ိန္းအစ မိန္းရး ္တ္ဥမိန္းတေယ ာ္ာာ ု

မပ္ညသပည္ူးပ္ညမိန္း မပ္ူမာာုေသ မိန္းော ပလ္မကပ ္

ထာသုူာာ ု၆-လအထာေထ ပ္ဒဒ္ေသ ္င  ေပ ဒဒ္ေသ ္င  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းေသ ္င   ကမမတ္ရမပည္။ 

ပဒုမ္။    ၁၇၅။    ေလ ပမ္ိန္းာစ မိန္း႔ာပုမ္ိန္းအာမရ္ ေလ ပမ္ိန္းာစ မိန္းျ ပမ္ိန္းသာုူမဟတုရ္မာေးျ ပမ္ိန္းအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္။ 

။ မပ္ညသူမာာုေလ ပ္မိန္းာစ မိန္း႔ာုပ္မိန္းေထ ပသ္ပည္ူအာမ္တစံုတရ တ ပ ္ေလ ပ္မိန္းာစ မိန္းသပည္ျဖစ္ေစ  မာစ မိန္းသပည္ျဖစ္ေစ  

ေလ ပမ္ိန္းာစ မိန္းရးအ္လာုူပမ္းထာေုးရ တ ပ္ရမာေးလမကပ ္ပေမအ ာာမာ္ကပမိန္းလ း္သပည္ူျပစ္မကျဖစာ္  ၃-လထာေထ ပ္ဒဒ္ေသ ္င  

ေပ ဒဒ္ေသ ္င   ကမမတ္ရမပည္။ 

ပဒုမ္။    ၁၇၆။    ေလ ပမ္ိန္းာစ မိန္းအာမအ္ျဖစဖ္ ပ္ူျ ပမ္ိန္းအသံုမိန္းျပွျ ပမ္ိန္းစသပညတ္ာုူအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္။ 

။၁။ အာမ္  ႔း္မိန္းျ  ံ အ း္မိန္း ေးရ  ေရယ ္္  ာုး္မိန္းယ ္တ္ ု ာုာုပာုပ္ေးသသူံုမိန္း  ပ္ူရသူျဖစး္ ငတာုူာာုေလ ပမ္ိန္းာစ မိန္းအာမ ္ 

ေလ ပမ္ိန္းာစ မိန္း႔ာုပမ္ိန္းအျဖစ္ဖ ပ္ူလမကပ ္သာုူမဟတု ္တပည္ေထ ပ္ထ မိန္းရမာအသံုမိန္းျပွလမကပ္ျဖစေ္စ 

၂။ အထာ္ပ္းအရ တ ု ာုာပုာုပ္သ ူသုာူမဟတု ္ေးထာပု္သူျဖစ္း ငေးရ ာာသုာလကာ ္မပ္ူ ေလ ပာ္စ မိန္း႔ာပု္မိန္းအာမ္  

ေလ ပမ္ိန္းအစ မိန္း႔ာုပ္မိန္းအာမအ္ျဖစဖ္ ပ္ူလမစထ္ မိန္းရမာလကပ ္သာုူမဟတု ္အသံုမိန္းျပွေစရး္  ပ္ူျပွလမကပျ္ဖစ္ေစ 



 

၃။ ေလ ပ္မိန္းာစ မိန္း ဒာုပ္အာမ ္ ေလ ပ္မိန္းာစ မိန္း႔ာုပ္မိန္းတစံုတရ ံအလပု္ာာု ာဥမိန္း ာပ္း 

သာုူမဟုတင္အလုပာ္ာုော ပ္ရ ာ္ရ တ ပ္မပ္ညသပည္ူးပ္ညမိန္း မပ္ူမာာုာူပညဥလမကပ္ျဖစ္ေစ  

၄။ ေလ ပ္မိန္းာစ မိန္း  ဒာုပအ္ာမ္  

ေလ ပမ္ိန္းာစ မိန္း႔ာုပမ္ိန္းတစံုတရ သာုူသ  မိန္းေရ ာ္ေလူရမာသတူာုူာာုေလ ပ္မိန္းာစ မိန္းရးလ္ာုူပမ္းေပ ေ ာမိန္းစာုာထ္တု္ေ ကမိန္းပမ္းမိန္းေပမိန္းာမ္မိန္းလမကပ္

ေပမိန္းာမ္မိန္းလမကပ္ျဖစေ္စ  

ထာသုူမမ ပထမအ ာာမ္ျဖစလ္မကပ္  ၆-လထာ္မပာေုသ ေထ ပ္ဒဒ္ာာေုသ ္င  ေပ ဒဒာ္ာုေသ ္င   ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ထာသုူမမ ဒတုာယအ ာာမျ္ဖစလ္မကပ ္၂- မစ္အထာေထ ပဒ္ဒေ္သ ္င  ေပ ဒဒ္ေသ ္င  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းေသ ္င  

 ကမမတရ္မပ္ည။ 

ပဒုမ္။     ၁၇၇။    မမူိန္းယစထ္ံုထာပုမ္ိန္း ေဘမိန္းျဖစေ္စတတေ္သ ောမိန္း႔္းမိန္းစာာုပ္ကာွ မိန္းျ ပမ္ိန္းာာတု မိန္းျမစျ္ ပမ္ိန္း။ 

။မပ္ညသူမာာုမမူိန္းယစ္ထံုထာုပမ္ိန္းေဘမိန္းျဖစ္ေစတတေ္သ ောမိန္း႔္းမိန္းထတုလ္ုပ္ရး္  အလာုူပမ္းဘား္မိန္းပပ္  ာာာု မိန္းပပ ္ 

ောမိန္းေျ  ာ္ပပအ္မကာွမိန္းမကာွမိန္း မပ္ူမူမိန္းယစထ္ံုထာုပ္မိန္းေဘမိန္းျဖစ္ေစတတ္ေသ  

ောမိန္း႔္းမိန္းထုတလ္ုပ ္ာုပ္သပည္ူအျ  မိန္းမပ္ညသပည္ူအပပာ္ာုမာာုစာာု္ပကာွမိန္းလမကပ္- 

ထာသုူာာ ု၁၀- မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ ကမမတရ္မပ္ညအျပပ္ေပ ာကပ္ ၁၀၀၀၀၀ာ⁄-ထာေပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ထာုအျပပယ္ပ္မိန္းျပစ္မကတ ပ္ အာကံွမိန္း႔ပသ္ပည္ူမူမိန္းယစထ္ံုထာုပ္မိန္းေဘမိန္းျဖစ္ေစတတ္ေသ ောမိန္း႔္းမိန္းပပ္စာာု္ ပမ္ိန္းမက မိန္းာာု 

ဖကာာ္ဥမိန္းျ ပ္မိန္း ံရမပည္။ ယပ္မိန္းောမိန္း႔္းမိန္းပပ္မက မိန္းစာာု္ပကာွမိန္းရ တ ပ္အသံုမိန္းျပွသပည္ူတာူာရာယ တး္ာ ပလ မက မိန္း  ာၽ       မိန္း  

မက မိန္းာာုလပညမ္ိန္းအစာုမိန္းရဘု အျဖစသ္ာမ္မိန္းယူျ ပ္မိန္း ံရမပညျ္ဖစ္သပည္။ 

ပဒုမ္။   ၁၇၈။     မမူိန္းယစထ္ံုုထာပုမ္ိန္း ေဘမိန္းျဖစေ္စတတေ္သ ောမိန္း႔္းမိန္းထတုလ္ပုျ္ပပာ္ပျ္ ပမ္ိန္း။ 

။ မပ္ညသူမာာုမူမိန္းယစထ္ံုထာုပ္မိန္းေဘမိန္းျဖစ္ေစတတ္ေသ ောမိန္း႔္းမိန္းာာထုတုလ္ုပလ္မကပ္ 

မူမိန္းယစထ္ံုထာုပ္မိန္းေဘမိန္းျဖစ္ေစတတ္ေသ ောမိန္း႔္းမိန္းအျဖစ္သာုူေရ ာ္ေအ ပ္ျပပာ္ပလ္မကပ္ 

ထာသုူာာုေသဒဒ္ျဖစ္ေစ  တသာ္တာၽ းမ္ိန္းေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ  ၁၀- မစ္အထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ  ကမမတ္ ာုပသ္ပည္ူအျပပ္ 
၅၀၀၀၀ာ⁄-ထာေပ ဒဒ္ာာုပ္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ ထာုူအျပပထ္ာုျပစမ္ကတ ပ္ 
အာကံွမိန္း႔ပသ္ပည္ူမူမိန္းယစ္ထံုထာပု္မိန္းေဘမိန္းျဖစ္ေစတတ္ေသ ောမိန္း႔္းမိန္းမက  မပ္ူ ယပ္မိန္းောမိန္း႔္းမိန္းျပပ္ာပ္ျပွလပု္ရ တ ပ္ 
အသံုမိန္းျပွသပည္ူာာရာယ တးာ္ ပလ မက မိန္း  ယ ္္မက မိန္း  
ေျမ မပ္ူအော ာအ္္ဥမိန္းအမက မိန္းာာလုပည္မိန္းအစာုမိန္းရဘုအျဖစသ္ာမ္မိန္းယူရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။    ၁၇၅။    မမူိန္းယစထ္ံုထာပုမ္ိန္းေဘမိန္းျဖစေ္စတတေ္သ ောမိန္း႔္းမိန္းာာလုာ႔္ယထ္ မိန္းရမာျ ပမ္ိန္း။ 



 

။မပ္ညသူမာာုအစာုမိန္းရံ  ပ္ူျပွ ကာ္မမအပ မူမိန္းယစ္ထံုထာုပမ္ိန္းေဘမိန္းျဖစ္ေစတတ္ေသ  ောမိန္း႔္းမိန္းာာုေသ ္င  
ယပ္မိန္းောမိန္း႔္းမိန္းထတု္လပု္သပည္ူသာုူမဟုတ ္ျပပ္ာပထ္တုလ္ုပသ္ပည္ူပစသပ္ညမိန္းာုာေသ ္င  
ယပ္မိန္းောမိန္း႔္းမိန္းထတု္လပု္သပည္ူသုာူမဟုတ္ ျပပ္ာပထ္တုလ္ုပသ္ပည္ူပစသပ္ညမိန္းာာေုသ ္င လာ္႔ယ္ထ မိန္းရမာလမကပ ္

ထာသုူာာ ု၁၀- မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ ကမမတရ္မပ္ညအျပပ ္၁၀၀၀၀၀ာ⁄-ထာေပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမတ ္ာပု္သပည္။ 
ထာုအျပပယ္ပ္မိန္းျပစ္မကတ ပ္အာကံွမိန္း႔ပသ္ပည္ူမူမိန္းယစထ္ံုထာုပ္မိန္းေဘမိန္းျဖစ္ေစတတ္ေသ ောမိန္း႔္းမိန္းမက မိန္း  ပစသပည္မိန္းမက မိန္း  ယ ္မ္က မိန္း  
ေျမ မပ္ူအော ာအ္္ဥမိန္းမက မိန္းာာလုပည္မိန္းအစာုမိန္းရပာပု္အျဖစ္သာမ္မိန္းယူရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။    ၁၈၀။    မမူိန္းယစထ္ံုထာပုမ္ိန္း ေဘမိန္းျဖစေ္စတတေ္သ ောမိန္း႔္းမိန္း သယယ္ပူာုူော ပျ္ ပမ္ိန္းာာတု မိန္းျမစျ္ ပမ္ိန္း။ 

။ မပ္ညသူမာာုမူမိန္းယစထ္ံုထာုပ္မိန္းေဘမိန္းျဖစ္ေစတတ္ေသ  ောမိန္း႔္းမိန္းမက မိန္းာာသုယယ္ူပာုူော ပ္ျ ပ္မိန္း ျပပည္ပသုာူတပသ္ ပ္မိန္းျ ပ္မိန္း  
သုာူမဟုတျ္ပပည္ပ မပ္ူာာသ္ ယ္ော ပ္ရ ာ္ျ ပမ္ိန္းျပွလုပလ္မကပ္ 

ထာသုူာာ ု၁၀- မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  တသာတ္ာၽ း္မိန္းေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပည္ူအျပပ ္၅၀၀၀၀၀ာ⁄-
အထာေပ ဒဒာ္ာလုပည္မိန္း ကမမတ ္ာုပ္သပည္။ ေသဒဒာ္ာလုပည္မိန္း ကမမတ ္ာုပ္သပည္။ 

ထာုအျပပထ္ာုျပစ္မကတ ပ္အာကံွမိန္း႔ပ္ေသ ောမိန္း႔္းမိန္းမက မိန္း  ယပ္မိန္းတာုူာာုထတု္ပာမုိန္းထပည္ူသ ပ္မိန္းသပည္ူပစသပ္ညမိန္းမက မိန္း  
သယ္ယူပာုူော ပ္ရ တ ပ္အသံုမိန္းျပွရသပည္ူာာရာယ တးာ္ ပလ မက မိန္း  ယ ္္မက မိန္း  
 မပ္ူတာရာစ ၦမက မိန္းာာအုစာုမိန္းရဘုအျဖစသ္ာမ္မိန္းယူ ာုပ္သပည။္ 

ပဒုမ္။    ၁၈၁။    မမူိန္းယစထ္ံုထာပုမ္ိန္း ေဘမိန္းျဖစေ္စတတေ္သ  ောမိန္း႔္းမိန္းာာ ုလ  ေျပ ပမ္ိန္းျ ပမ္ိန္း  ေရ ပမ္ိန္း ကျ ပမ္ိန္း။ 

။မပည္သူမာာ ု

၁။ မူမိန္းယစထ္ံုထာုပ္မိန္းေဘမိန္းျဖစ္ေစတတ္ေသ ောမိန္း႔္းမိန္းာာလု  ေျပ ပ္မိန္းေရ ပမ္ိန္း ကလမကပ္ သာုူမဟတု ္

၂။ မာမာတ ပ္အစာုမိန္းရံ  ပ္ူျပွ ကာ္အရထ မိန္းရမာေသ မူမိန္းယစထ္ံုထာုပ္မိန္းေဘမိန္းျဖစ္ေစတတ္ေသ  ောမိန္း႔္းမိန္းာာ ု
ယပ္မိန္းသာုူ  ပ္ူျပွ ကာ္မရရမာသတူ္ဥမိန္းအ မိန္း ယပ္မိန္းမမူိန္းယစ္ထံုထာုပမ္ိန္းေဘမိန္းျဖစ္ေစတတေ္သ ောမိန္း႔္းမိန္းာာလု  ေျပ ပ္မိန္းေပမိန္းလမကပ္ 
ထာသုူာာုေသဒဒ္ျဖစ္ေစ  တသာ္ေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ၁၀- မစ္အထာ  ေထ ပဒ္ဒ္ျဖစေ္စ ကမမတ္ရမပ္ညအျပပ္  ၅၀၀၀၀၀ာ⁄ 
အထာေပ ဒဒာ္ာု ကမမတ္ ာပု္သပည္။ 
ထစို႕အျ ငယ္င္းျ ပ္ဏမ္ႈင္အ္္က်း္ေင ္၀္္ဏ းယပထ္ကိုထစိုင္းထ းျ ပ္ထပမမ္ထ မထ း္ေစးဏ္မးသာေဆး၀ါးမ်ား၊ 
ယင္းထ း္ေစးဏ္မးထ္မင္းခ္္မမႈင္အ ိုကးျ ် ၀္္ ပသ၀္း္္စယမမန ္မ ာမဏ္မးသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ယမဥ္ဏ္မးသာေဆး၀ါးမ်ား၊ မ္စပမၦဏ္မးသာေဆး၀ါးမ်ား၊ 
ထျဏနမင္္အထ မ္အ္ဥ္းဏ္မး္စိုာ၀္းအပစိုး္ ုမအျ ပ ္စဏ္းယ အဏ၀္ူအမည္။  

 ိ္ု ဏ္ူအမည္။ ၁၈၂ အ္္ခ္္္ာ္ို ျ္ခငး္သာေဆး၀ါးမ်ား၊ အ္္ာ္္္္ေယထ္မးျခငး္သာေဆး၀ါးမ်ား၊ ထ္မငး္ခ္ျခငး္္စို မမးျဏပျ္ခငး္ 

   ူအမည္။ဏ၀္  ဏ စိုခႈင္္ျ ်ထမးထ မ္စပသ္ ္ဏ္မးဏမမ စး အ္္္ခ္္ာ္ို ္ျခငး္သာေဆး၀ါးမ်ား၊  စို႕ဏဟိုမ ္

ခ္္ာ္ို ္ျ း္ထ မအ္္မ္ပဏ္္စ်းဏ္စ်း္စို ာ္္္ေယထ္မး္စမျခင္း  စို႕ဏဟိုမ ္ခ္္ာ္ို ္ျ ္းထ မ အ္္္္ စို ထ္မင္းခ္ျခင္းသာေဆး၀ါးမ်ား၊ 



 

ာႈြဲထျ မင္းျခငး္ ဏဟိုမ္ာမ္င ္ထစို  ္စို ၃-ာထစ ထထမင္္ဒ္ျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ၅္ေ္ေ္ေ္ေစ/-ထစထငႈ္ ဒ္ျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ္ဒ္နမပ္္ ္ပာကိုးျ ပ္ထပ 

ခ္ဏမမန္စိုင္ ၀္ူအမည္။ 

 ိ္ု ဏ္ူအမည္။ ၁၈၃ ူအမည္။  မစ္ ပမၦန ္၀မငး္ နး္ဏ္္ စို မမး း္ျခငး္ 

      ၁ူအမည္။ မစ္ပမၦန္မပ္ထ္မငအ္မးဏမ္မးခစိုင္းျခင္း  စို႕ဏဟိုမ ္ စိုဏစိုာႈန္္ြဲထ မ ္ေန္္စို ထဏ္းခစိုင္းျခငး္  စို႕ဏဟိုမ ္

္္္ပ္္ပႈမ  စို႕ဏဟိုမ ္အထၾ္မင္းဏြဲ္္စို္န္မ္ျ္ခင္းသာေဆး၀ါးမ်ား၊  စို႕ဏဟိုမ ္အျခမးန၀း္ျ င္္နမစ ္ပ္္ျခငး္  စို႕ဏဟိုမ ္

     ၂ူအမည္။ မစ္ပမၦန္္စို ဏာိုစအ  ္ြဲနမင္္ နမ္္င္ထပျခင္း  စို႕ဏဟိုမ္ ထ္ေ္နမခကပမးျခင္းသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ျ ပထ္ပ ၀္္ အထျခအထနျ င္္ 

ခ္၀္ထနမမင္ျခင္း  စို႕ဏဟိုမ ္ထမး္မစျခင္းသာေဆး၀ါးမ်ား၊  စို႕ဏဟိုမ ္ ယယ္ ျခငး္  စို႕ဏဟိုမ ္

     ၃ူအမည္။ အပမထ္ငမထ္မးျခငး္  စို႕ဏဟိုမ ္အျခမးဏမ္မး၀မင္း န္းျခင္းျ င္္ အနမခကပမး္ ၀္္ မစ္ပမၦန္အမး  စို႕ဏဟိုမ ္

ဏာိုစအ  ္ြဲနမင္္ ၀မင္း န္းျခင္း ထၾ္မင္္ထ  ၀္ဟိုယကိုၾ္၀္္ ၀္္မစ္ပမၦန္ထ အမးထ္မင္းခ္္န ္္ဏ္းာမဏး္ျခင္း 

 စို႕ဏဟိုမ ္ာ္္္ေယထ္မး္မစျခင္း ပ ၀္္ျ ပ္ဏ္မဏ္စ်းဏ္စ်း္စိ္ု ္ းာႈန္ာမ္င ္ထစို  ္စို ၃-ာထစထထမင္္ဒ ္ စို႕ဏဟိုမ ္

၁္ေ္ေ္ေစ/-အထစ ထငႈ္ ဒ ္ စို႕ဏဟိုမ ္္ဒ္နမပ္္ ္ပာကိုးခ္ဏမမန္စိုင္ ၀္ူအမည္။ ထစိုျ ပ္ဏ္ဏ္စ်း္စိုထနမ္ထ္ ္္္ းာႈန္ စ္ ထစို  ္ စို ၆-

ာထစ ထထမင္္ ဒ ္ စို႕ဏဟိုမ ္၁္ေ္ေ္ေ္ေစ/-အထစ ထငႈ္ ဒ္ျ ပ္ထပ ္ဒ္နမပ္္ ္ပာကိုးျ ပ္ထပ ခ္ဏမမ္္ဏ၀္ူအမည္။ 

 ိ္ု ဏ္ူအမည္။ ၁၈၄ူအမည္။    အဏ္စ် း မး္စိုိုး္မးယဥထ္္္းဏအ္္္င္္ပမ္စမထိမမ္ာမနထ္္းပ ၀မ္စိုည မ္င္္ န္ည္္ငထ္ မျ ပဏ္ဏ္္မးူအမည္။ 

ဏ၀္  ဏ စို 

၁ူအမည္။ အဏ္စ်း မး္စိုး္မယဥ္ထ္္းဏ္္စို ထစခစိ္ု ္ထပ စ္ိုင္ ၀္္ပမအို ္သာေဆး၀ါးမ်ား၊ ပမမဏ္း ုန္သာေဆး၀ါးမ်ား၊ ိ္ု ္ မ္င္သာေဆး၀ါးမ်ား၊ ္ို ္ထ းသာေဆး၀ါးမ်ား၊ 

 န္းခ္္း္မးသာေဆး၀ါးမ်ား၊၊မမာ္ဏ္း ္းခ္င္းမခိုခို္စိုထ္မင္းခ္ျခင္းသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ငမစ္ဏ္းျခင္းသာေဆး၀ါးမ်ား၊  ္ စိုျခင္းသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ျ  ျခငး္သာေဆး၀ါးမ်ား၊ 

ထိုမ္ာႊင္္ျခင္းသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ျ ်ာို ္ျခင္းသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ထ္း ႈြဲျခင္းသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ပ ္ စိုျခငး္သာေဆး၀ါးမ်ား၊  

၂ူအမည္။ အဏ္စ်း မးပမ္စမိထစခစို္ထ္ပဏ၀္ည ၀ပ္၀ဏ္းထ မပမအို ္သာေဆး၀ါးမ်ား၊ ပမမဏ္းသာေဆး၀ါးမ်ား၊  ကို ုနသ္ာေဆး၀ါးမ်ား၊ ိ္ု ္ မ္င္သာေဆး၀ါးမ်ား၊ ္ိုို ္ထ သာေဆး၀ါးမ်ား၊  န္းခ္္္မးသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ျ ၊မမ္သာေဆး၀ါးမ်ား၊ 

၊မမာ္ဏ္းသာေဆး၀ါးမ်ား၊  ္းခ္င္းမခိုခိ္ု စို ထ္မင္းခ္ျခင္းငမစး္ဏး္ျခငး္သာေဆး၀ါးမ်ား၊   ္စိုျခငး္ျ  ျခင္းသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ထိုမ္ာႊင္္ျခင္းသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ျ ်ာို ္ျခငး္သာေဆး၀ါးမ်ား၊ ထ္း ႈြဲျခင္းသာေဆး၀ါးမ်ား၊ 

ပ ္ စိုျခင္းသာေဆး၀ါးမ်ား၊ 

၃ူအမည္။ အဏ္စ်း မးထမမ္ာမနထ္္းပစမ္ပမမ္္ စိုထစခစို္ထ္ပဏြဲည ပမအို ္သာေဆး၀ါးမ်ား၊ ပမမဏ္း ကို ုနသ္ာေဆး၀ါးမ်ား၊ ိ္ု ္ မ္င္ ိ္ု ္ထ းသာေဆး၀ါးမ်ား၊   န္းခ္္္ မးသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ျ ၊မမ္သာေဆး၀ါးမ်ား၊ 

၊မမာ္ဏ္းသာေဆး၀ါးမ်ား၊  ္ခ္ငး္မခိုခို္စိုထ္မင္းခ္ျခင္းငမစး္ဏ္းျခင္းသာေဆး၀ါးမ်ား၊   ္စိုျခငး္သာေဆး၀ါးမ်ား၊ ျ  ျခင္းသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ထိုမာ္ႊင္္ျခင္းသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ျ ်ာို ္ျခငး္သာေဆး၀ါးမ်ား၊ ထ္း ႈြဲျခငး္သာေဆး၀ါးမ်ား၊ 

ပ ္ စိုျခင္းပ ၀မ္စိုည္စိုျ ်ာို ္ာမ္င ္ထစို  ္ စို ၃-္မပ္ထစထထမင္္ဒ္ျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ထငႈ္ ဒ္ျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ 

္ဒ္္မပ္္ ္ပာကိုးျ ပ္ထပခ္ဏမမ္္စိုင ္၀္ူအမည္။ 

အခနး္(၁၂) 



 

 မ မ မ နမ စိုင္္ မျ ပဏ္ဏ္္မး 

 ိ္ု ဏ္ူအမည္။  ၁၈၅ူအမည္။   

  မပ ္စး္ိုစး္ႈယ ္၀္္ မ မ္စိုထပမ္္မး္နအ္ၾ္က ျ င္္္စိုး္ႈယ ္မျ္ ်ထ မထန္မ္စို ္္ ္း္ျခငး္ယိုမ၀္ကညျခငး္ူအမည္။ 

ူအမည္။ ဏ၀္  ဏ စို  မ စး္စိုး္ႈယ ္၀္္ မ မ မ နမ္စို ထပမ္္မး္နအ္ၾ္ကျ င္္ျ ပထ္ပ ထပမ္္မးဏ္

ထပမ္္မးဏ္ျ ပမ္န္္မ ၀္္ စို စာ္္္္မင္္ျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ္စိုး္ႈယ္ မျ္ ်ထ မထန္မ္စိုထ မ္သာ္၎ 

အထႈဋအ္ျဏမ္ထမးထ မအ္မ မတ်္စိုထ မ္သာ္၎ 

၁ူအမည္။  ္္ ္္းနပ္နမထပာမ္င ္စိုညဏဟိုမ ္

၂ူအမည္။ ယိုမ္၀ကကညထပာမ္င ္စိုညဏဟိုမ ္

၃ူအမည္။  ္္ ္္းာမ္င ္ 

ထစို  ္စို ၂-္မပ္အထစထထမင္္ ဒ္ျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ထငႈ္ ဒ္ျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ္ဒ္္မပ္္ ္ပာကိုးျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ခ္ဏမမ္္စိုင ္၀္ူအမည္။ 

 ိ္ု ဏ္ူအမည္။   ၁၈၆ူအမည္။  ာ အဏ္မး္စိုး္ႈယ ္၀္ည မ မ္စို ယကိုၾ္၀ဏ္္္ စိုပစမန္မ္္၀း္ထပ္နထ္ပမ္္မး္္ းာႈနျ္ခငး္ူအမည္။ 

ူအမည္။ ၁ူအမည္။ ထ္မ္  းထားအမႈင္းထနထစိုင ္၀္္ ာ အဏ္မး္စိုး္ႈယ ္၀္္ မ မထ္းပစမ္္ စိုျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ 

 မ မထ္းယကိုၾ္၀္ဏ္္စိုျ ပထ္ပသာေဆး၀ါးမ်ား၊  

၂ူအမည္။ ဏ ဏမထ မအၾ္ကျ င္္မဏင္ 

၃ူအမည္။ ပမျ င္္ျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊  ကို ုမနျ္ င္္ျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ပ္မးျ င္္ျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ထပမ္္မးာမ္င ္ ိုစညဏဟိုမ္ ထပမ္္မး္န္အမးထိုမာ္မ္င ္

ထစို  ္စို ၂-္မပ္အထစထထမင္္ ဒ္ျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ထငႈ္ ဒျ္ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ္ဒ္္မပ္္ ္ပာကိုးျ ပ္ထပခ္ဏမမ္္စိုင ္၀္ူအမည္။ 

 ိ္ု ဏ္ူအမည္။   ၁၈၇ူအမည္။     မ မ  မ နမ ထ္း စိုင္္ နအ္ပ၀း္အထ း္စို ထ္မမ္ယ္မ္ ျ္ခငး္ူအမည္။ 

ူအမည္။ ဏ၀္  ဏ စိုဥ ထ္ မ္င္္အ၀ ္ မ မထ္း စိုင္္ န္္ စိုး္ႈယ ္မ္ျ ်ထနထ မ စိုညအဟိုမ္ 

 မ မထ္း စိုင္္ န္အခန္းအနမး္စိ္ု ္င္း ထနထ မအပိုအထ းမခိုခိုအမး ဏစဏစအာစိုအထာ္မ္္ထ္မမ္ယ္မ္ာ္မ္င္ 

ထစို  ္စိုို ၂-္မပ္အထစထထမင္္ ဒ္ျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ထငႈ္ ဒ္ျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ္ဒ္္မပ္္ ္ပာကိုးျ ပ္ထပခ္ဏမမ္္စိုင ္၀္ူအမည္။ 

 



 

 

အ းမ္ိန္း(၁၃) 

လူ ာာယ္ုာာထုာ ာာ္ုေစေသ ျပစမ္က 

ပဒုမ္။    ၁၈၈။   ရ ဇ႔တျ္ပစဒ္ဒ္ထာာုေ္သ လေူသမက 

၁။မပည္သမူာာေုသေစတး္ရ သပည္ူာာုယအ္ က္းး ာကပ္မကာာုျဖစ္ေစအ ာံျဖပ္ူျပွေသ ျပွလပု္မကေ ာ ပ္ူလူာာုေသေစလမကပထ္ာု
ုေသေစလမကပထ္ာသုသူပညလ္သူတ္မကမေျမ ာသ္ပည္ူရ ဇ႔တ္ျပစဒ္ဒ္ထာာု္ေသ လူေသမကာာုာကပမိန္းလ း္သပည္မပညသ္ပည္။ 

၂။ မပ္ညသူမာာုေသေစရးအ္ ာံျဖပ္ူျဖစ္ေစ  အမမး္တာယေ္သေစေလ ာ္ေသ  
ာာယု္အ က္းး ာကပ္မကာာုျဖစေ္စရး္အ ာံျဖပ္ူျဖစ္ေစ  ျပွေသ ျပွလုပမ္ကေ ာ ပ္ူ လာူာုေသေစလမကပ ္ 
ထာသုူသပညေ္အ ာ္ပ္းအ ကာတ္စ္ ု ရု 
လသူတ္မကမေျမ ာသ္ပည္ူရ ဇ႔တ္ျပစ္ဒဒထ္ာာု္ေသ လေူသမကာာာုကပမိန္းလ း္သပညမ္ပ္ညသပည္။ 

(ာ) ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္သသူပညရ္ုတတ္ရာ္ေဒ္းသအ ာဥမိန္းအာကယ္ထ ာ္ေအ ပ္ အျပွ ံရသျဖပ္ူ 
မာမာာာယုာ္ာုမ ကွပ္တဥမိန္း ာုပ္သပည္ူအတ ပ္မိန္းတ ပ္ေဒ္းသထ ာ္ေအ ပ္ျပွသာူာုျဖစေ္စမမ မိန္းယ ပ္မိန္းးေသ ္င  မေတ ္တာေသ ္င  
အျ  မိန္းသတူစ္္ဥမိန္း္ဥမိန္းာာုျဖစ္ေစ ေသေစလမကပ ္

 ၽ ပ္မိန္း ကာ္။ ပေမ - ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္သူသပည္ေဒ္းသထ ာ္ေစမကာာု မာမာာာယုတ္ာုပ္ရမ  ာံျ ပ္မိန္းမရမာေစရ  
သာုူမဟုတမ္ာမာေဒ္းသထ ာ္ရး ္သတူပ္းမိန္းာျပွေစရး္ထာသုအူ မိန္းမာမာအလာအုေလမက ာ္ျပွလုပျ္ ပ္မိန္းမရမာေစရ။ 

ဒုတာယ - ္ပေဒအရေသ ္င  ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းအျဖစ ္္ပေဒ မပ္ူအပညဥ အ ဒ သံုမိန္းစ  းေသ ္င  
ျပွလုပမ္ကသပညေ္ဒ္းသထ ာ္ေစမကာာုျပွသပညဟ္ုမမတယ္ူျ ပမ္ိန္းမရမာေစရ။  

တတာယ - ာ ာ ယ္ ု မံကာာု္ ပေဒ မပ္ူအပညဥသံုမိန္းစ  မကသပည္ေဒ္းသထ ာ္ေစမကာာုျပွသပည္ဟမုမတယ္ူျ ပ္မိန္းမရမာေစရ။ 

( ) ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္သသူပညာ္ာယု္ာာုျဖစ္ေစ  
ပစသပ္ညမိန္းာာုျဖစ္ေစာ ာ ယ္ ု ပံာုပ္  ပ္ူာာုလာသုပညထ္ာ္ပားုသံုမိန္းစ  ရး္တပ္ာမူိန္း ာရံ ယျ္ ပ္မိန္းမရမာဘ  မပ္ူသေဘ ရာုမိန္းျဖပ္ူသံုမိန္းစ  ရး္ရ
ပ္ူသံုမိန္းစ  ရး္ရလာူာုေသေစလမကပ္ 

( ) ျပပညသ္ူူ႔း္ထမ္မိန္းသာုူမဟတု ္ျပပည္သူူ႔း္ထမ္မိန္းာာ ု
ာူပညဥေသ ျပစမ္ကာကပမိန္းလ း္သသူပည္ေသသူအေပ္ရရး္ျပာွမိန္းထ မိန္းျ ပ္မိန္းမရာမဘ  မပ္ူ္ပေဒ မပ္ူပညဥသပည္ူအျပပ ္
လာုအပ္သပညဟ္ုမာမာယံု ာပည္ေသ ္ပေဒအရ ရရမာေသ အ ဒ ာာ ုတ ႔း္႔တႏရ မိန္းော ပ္ရ ာ္စ္ ္
လာုအပ္သပညထ္ာ္ပာုမာသုံုမိန္းစ  မာသျဖပ္ူလာူာုေသေစလမကပ္ 



 

(ဃ) ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္သသူပည ္ရုတတ္ရာ္ ာာု္ရး္ျဖစပ္  မိန္းး  သတ္ပတု္ ာရ ရေဒ္းသအမကာ္ျပပမ္ိန္းျပး 
တပာ္ူမိန္း ာံရ ယ္ျ ပမ္ိန္းမရမာဘ  မပ္ူ အေလက ္ေသ အ  ပ္ူအေရမိန္းယူမက  ရာ္ရာ္စာစ္ာ ္ 
ထူမိန္းထူမိန္းျ  မိန္းျ  မိန္း ျပွမူျ ပ္မိန္းျပွလပု္မကသပညတ္ာု မရမာဘ လာူာု ေသေစလမကပ ္

(ပ) အသာ(္၁၈)  မစ္ောက ္း သေဘ တူအေသ ေံသ  သာုူမဟတု ္
ေသေဘမိန္းာာု ယံူစ း္ူစ မိန္းေသ သာူာုျပစ္မကာကပမိန္းလ း္သူာေသေစလမကပ ္

ပဒုမ္။     ၁၈၉။    လေူသမကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္ 

။ မပ္ညသူမာာ ုရ ဇ႔တ္ျပစ္ဒဒ္ထာာု္သပည္ူ လူေသမကာာာုကပမိန္းလ း္လမကပ ္ထာသုူာာတုသာ္ေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ  
၁၀ မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ ကမမတရ္မပ္ညအျပပ ္ေပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမတ ္ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။     ၁၉၀။    လသူတမ္က 

။မပည္သူမာာုေသေစရး္အ ာျံဖပ္ူျဖစ္ေစ  အမမးတ္ာယ္ေသေစေလ ာ္ေသ  
ာာယု္အ က္းး ာကပ္မကာာုျဖစေ္စရး္အ ာံျဖပ္ူျဖစ္ေစျပွလပု္း လာူာုေသေစလမကပလ္ူသတ္မကာာာုကပမိန္းလ း္သပည္မပည္သပည။္ 

ပဒုမ္။    ၁၉၁။   အျ  မိန္းသတူစ္္ ဥမိန္းာာမုမ မိန္းယ ပမ္ိန္းးေသေစေသ လသူတမ္က 

။ လူတစ္ေယ ာသ္ပည္မာမာ ာံရ ယ္ေသ  သာုူမဟတု ္ေသေစတး္ရ သပညဟ္ုမာမာသာေသ ျပွလုပမ္ကတ  ုုာာုျပွျ ပမ္ိန္းျဖပ္ူ 
ေသေစရး္မာမာမ ာံရ ယ္ေသ သာူာုျဖစ္ေစ  သာုူမဟတု္ေသေစတး္ရ သပညဟ္ုမာမာမသာေသ သူတေယ ာာ္ာုျဖစေ္စ 
ေသေစလမကပထ္ာသုာူာုေသေစရး္မာမာ ာံရ ယ္သပည ္သာုူမဟုတ ္
ေသေစမပည္ဟမုာမာသာသပည္ူလသူတ္မက မပ္ူမျ  မိန္းျပစဒ္ဒထ္ာာု္သပည။္ 

 

ပဒုမ္။    ၁၉၂။    လသူတမ္ကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္ 

 ။ မပ္ညသူမာာ ုတပာ္ူမိန္း ာံရ ယ္ ကာ္ျဖပ္ူျဖစ္ေစ  

တသာ္ေထ ပ္ဒဒ္စဥရပ္ျ ပမ္ိန္း ံထာာုသ္ပည္ူျပစ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ေးစ္္ျဖစေ္စ  ၇-

 မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္စဥရပျ္ ပ္မိန္း ထံာာု္သပည္ူျပစ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ေးစ္္ျဖစ္ေစ  လသူတ္မကာာာုကပ မိန္းလ း္လမကပ ္

ထာသုူာာုေသဒဒ္ ကမမတ္ရမပည္။ 

အျ  မိန္းအ ကာ္မကွာမိန္းရ လူသတမ္ကာာာုကပမိန္းလ း္လမကပ ္ထာသုူာာတုသာ္ေထ ပ္ဒဒ္ျဖစေ္စ  အးပည္မိန္းာံုမိန္း(၇)  မစ္မမ(၁၅) 

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပ္ေပ ဒဒ္ာာပု္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

 

ပဒုမ္။     ၁၉၃။      အရမမ္ိန္းျပွလပုျ္ ပမ္ိန္းေပ္းေူလက ျူ ပမ္ိန္းျဖပ္ူလာူာေုသေစမက 



 

။ မပ္ညသူမာာုလူေသမကျဖပ္ူေသ ္င  လူသတ္မကျဖပ္ူေသ ္င ျပစ္ဒဒ္ ကမမတ္ျ ပ္မိန္းမ ထံာာု္ေသ  အရမ္မိန္းျပွလုပ္မကာာ ု

သာုူမဟုတ ္ေပ္းူေလက ူေသ ျပွလုပ္မကာာုျပွး လာူာုေသေစလမကပထ္ာသုူာာ ု ၇-

 မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ ကမမတ္ရမပည္ူအျပပ္ေပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမတ ္ာုပ္သပည္။ 

ပဒုမ္။     ၁၉၄။    တ္ဥမိန္းတေယ ာေ္သ သ ူမာမာာာယုာ္ာမုာမာသတျ္ ပမ္ိန္းာာအု မိန္းေပမိန္းာပူညဥျ ပမ္ိန္း 

။ လတူစ္္ဥမိန္းတ ပ္မာမာာာယုာ္ုာမာမာသတ္သပည္တ ပ္မပ္ညသူမာုာထာသုာုူသတ္ျ ပ္မိန္းာာု အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥလမကပ ္ထာသုာူာ ု၁၀-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ ္ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပ ္ေပ ဒဒ္ာာပု္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။     ၁၉၅။     လသူတမ္ကာာာုကပမိန္းလ းရ္းအ္ မိန္းထတုျ္ ပမ္ိန္း 

။ မပ္ညသူမာာုလသူတ္မကေျမ ာ္ ာုပသ္ပည္ူျပွလုပမ္ကတစ္ ုာာု  ာံရ ယ္ ကာ္ျဖပ္ူျပွလုပး္  

ပတ္႔းမ္ိန္းာကပ္ေ ာ ပ္မိန္း ကပ္မိန္းရ ာာလုာုား္လူမေသလမကပ္ လသူတ္မကာာအု မိန္းထတု္ျ ပ္မိန္းေျမ ာသ္ပည္။  

ထာသုူာာုး ာကပ္ေစမကမရမာလမကပ ္၁၀- မစ္အထာေထ ပဒ္ဒ္ ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပေ္ပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမတ ္ာုပ္သပည္။  

း ာကပမ္ကာာျုဖစ္ေစလမကပထ္ာသုာူာုတသာ္ေထ ပ္ဒဒ္ ကမမတ္ရမပ္ညအျပပ္ေပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ေထ ပဒ္ဒ္တသာာ္က ံရသာူာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္းျဖစး္ သတူပ္းမိန္းာာုး ာကပ္ေစလမကပထ္ာသုာူာုေသဒဒ္ ကမမတ္ရမပ္ည။  

ပဒုမ္။     ၁၉၆။    ရ ဇ႔တျ္ပစဒ္ဒ္ထာာုသ္ပ္ူေသ လေူသမကာကပမိန္းလ းရ္းအ္ မိန္းထတုျ္ ပမ္ိန္း 

။ မပ္ညသူမာာုလသူတ္မကမေျမ ာသ္ပည္ူရ ဇ႔တ္ျပစ္ဒဒထ္ာာု္ေသ လေူသမကာာ ုာကပမိန္းလ း္ရ ရ 

ပတ္႔းမ္ိန္းာကပ္ေ ာ ပ္မိန္း ကပ္မိန္းရ ေ ာ ပ္ူလူမေသဘ း ာကပလ္မကပထ္ာသုူာာု(၇) 

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္း ကမမတရ္မပ္ည။း ာကပျ္ ပ္မိန္းမရမာလမကပ္(၃) မစထ္ာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္

ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေေစ ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ ္ာုပ္သပည္။ 

ပဒုမ္။     ၁၉၇။    မာမာာာယုာ္ာမုာမာသတရ္းအ္ မိန္းထတုျ္ ပမ္ိန္း 

။ မပ္ညသူမာာုမာမာာာုယာ္ာုမာမာသတ္ရး ္အ မိန္းထတုလ္မကပ ္ထာသုာူာု  ၁- မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၁၉၈။    လသူတ္္ ္းမိန္းျပ 

။ မပ္ညသူမာာုလသူတ္မကာကပမိန္းမိန္းလ း္ရ ရ ျဖစ္ေစ  ္္းမိန္းျပတာာုမ္ကာကပမိန္းလ း္ရ ရျဖစ္ေစ   ာုမိန္းမကာကပမိန္းလ း္ရ ရျဖစ္ေစ  

လသူတ္မကာာုပ္းတ  ဖာာ္ကပမိန္းလ း္လမကပ္ ထာသုာူာုေသဒဒ္ျဖစ္ေစ တသာေ္ထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ   ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။   ၁၉၉။     ာာယု႔္းပ္ကာေ္စျ ပမ္ိန္း 



 

။ မပ္ညသူမာာာုာယု္႔း္ော ပ္မား္မိန္းမံ အသာာ္ာုာယာ္ယ္လာုေသ သေဘ ရာမုိန္းျဖပ္ူ မဟတုဘ္ ာာုယ႔္း္ော ပ္မား္မိန္းမာာ ု 

ာာယု္႔း္ပကာ္ေစရး္မာမာအလာအုေလက ာ္ျပွလုပလ္မကပထ္ာသုာူာု ၇- မစ္အထာေထ ပ္ဒဒတ္မကာွမိန္းမာကွမိန္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ရမပ္မိန္းလပ္မိန္း ကာ-္ မာမာံာာယု္႔း္ာာုမာမာဖကာသ္ပည္ူမား္မိန္းမသပညဤ္ပုဒ္မပ္းအ္ာပၸ္းယတ္ ပ္အာကံွ မိန္း႔ပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၀၀။    ာာယု႔္းပ္ကာေ္စရးအ္ ာ ံမပ္ူျပွေသ ျပွလပုမ္ကျဖပ္ူလာူာေုသေစျ ပမ္ိန္း 

။ မပ္ညသူမာုာာာယု္႔း္ပကာ္ေစရး္အ ာံျဖပ္ူ ာာုယ႔္း္ော ပ္မား္မိန္းမေသေအ ပ္ျပွလပု္မကတစ္ ု ာုာုျပွလုပလ္မကပ္- ထာုသာူာ ု

၁၀- မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ ကမမတရ္မပူ္ညအျပပ္ေပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမတ္ ာသုပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၀၁။    မာဘသာုူမဟတုအ္ပုထ္ားမ္ိန္းသာူအသာ ္၁၂ မစေ္အ ာာ္ေလမိန္းာာစု း္ူပစျ္ ပမ္ိန္း 

။  အသာ(္၁၂)  မစ္ေအ ာာ္ေလမိန္းံမာဘေသ ္င  အပု္ထား္မိန္းသာူေသ ္င  ာေလမိန္းာာလုံုမိန္း႔စ း္ူပစ္ရးအ္ ာံျဖပ္ူ 

မပ္ညသပည္ူေးရ တ ပ္မာာုစ း္ူထ မိန္းလမကပ-္ ထာသုာူာ-ု၇ မစ္အထာေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။    ၂၀၂။     း ာကပေ္စမက 

။မပ္ညသူမာာုတ္ဥမိန္းတေယ ာေ္သ သူအ မိန္း  ာာုယအ္ က္းး ာကပ္ေအ ပသ္ုာူအဟတု ္အး ေရ  ္းစ  ေအ ပ ္သာုူအဟတု ္

 ာကး ူေအ ပ္ျပွလုပလ္မကပ ္ထာုသာူာုး ာကပ္ေစမကာာုျပွလုပသ္ပည္မပည္သပည္။ 

ပဒုမ္။     ၂၀၃။    မာမာအလာအုေလက ား္ ာကပေ္စမကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္ 

။ မပ္ညသူမာာုတစ္္ဥမိန္းတစ္ေယ ာာ္ာုး ာကပ္ေစရး္အ ာံျဖပ္ူေသ ္င  

း ာကပေ္စတး္ရ သပညာ္ာသုာလကာ ္မပ္ူေသ င ျပွလုပမ္ကတစ္ ာုာုျပွး မာမာအလာအုေလက ာ္း ာကပ္ေစလမကပ ္ထာသုာူာု  ၁-

 မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစေ္စ  ၁၀၀၀၀ာ⁄-ထာေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတရ္မပ္ည။ 

ပဒုမ္။   ၂၀၄။     အျပပမ္ိန္းအထးး္ ာကပေ္စမက 

၁။ လူာာသုပ္မိန္းာ တ္ျ ပမ္ိန္း 

၂။ လူံမကာ္စာတဖာ္ဖာာ္ာုအျမ မျမပေ္အ ပျ္ပွျ ပမ္ိန္း 

၃။ လူံး မိန္းတဖာာ္ာုအျမ မ ာ မိန္းေအ ပ္ျပွျ ပမ္ိန္း 

၄။ ာာုယလ္ာ္အ က္းအာစအ္ျမစ္တ  ုုာာာုကာွ မိန္းပ ူပကာ္စဥမိန္းေအ ပ္ျပွျ ပ္မိန္း 



 

၅။ ာာုယလ္ာ္အ က္းအာစအျမစ္တ  ုုံအပ္အ မိန္းာာဖုကာာ္ဥမိန္းျ ပ္မိန္းသာုူမဟုတ္ အျမ  ကာွူတ ေူအ ပ္ျပွျ ပ္မိန္း 

၆။ ္ဥမိန္းေ ္းပ္မိန္းာာုျဖစေ္စ  မကာ္ မ ာာုျဖစေ္စ  အျမ ရုပ္အာပမ္ိန္းပကာ္ေအ ပ္ျပွျ ပမ္ိန္း 

၇။ အရာုမိန္းာာုသာုူမဟတုသ္  မိန္းာာာုကာွမိန္းပကာ္ေအ ပ္  အာာ္  ေအ ပ္  တာမ္မိန္းလ  ေအ ပျ္ပွျ ပမ္ိန္း 

၈။ 

အသာာ္ာအု ႏရ ယ္ျဖစ္ေစေအ ပသ္ာုူမဟတု္း ာကပ္ ံရသသူပည္ရာ္ေပ္းပမ္ိန္း(၂၀)အတ ပ္မိန္းာာယု္အ က္းအျပပ္မိန္းအထး္ေ႔ဒး 

႔ဒး  ံရေအ ပ ္သာုူမဟတု္ရာ္ေပ္းပ္မိန္း(၂၀) 

အတ ပ္မိန္းမာမာလုပ္ော ပျ္မ အလုပအ္ာာပု္တာုူာာုမလုပ္ ာပု္ေအ ပ္း ာကပျ္ ပ္မိန္းစသပညတ္ာုူာာုျဖစ္ေစလမကပ္ 

ထာုး ာကပ္မကသပညအ္ျပပမ္ိန္းအထး္း ာကပေ္စမကျဖစသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။   ၂၀၅။     အျပပမ္ိန္းအထးး္ ာကပေ္စမကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္ 

။မပည္သူမာာလုတူ္ဥမိန္းတေယ ာ္အ မိန္းး ာကပ္ေစရးအ္ ာ ံမပ္ူသာု မဟတု္ 

အျပပ္မိန္းအထး္း ာကပေ္စတး္ရ သပညာ္ာသုာလကာ္ မပ္ူ မာမာအလာအုေလက ာအ္ျပပ္မိန္းအထး္း ာကပေ္စလမကပ-္ ထာုသာူာ ု၇-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ ္ကမမတ္ရမပ္ညအျပပေ္ပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၀၆။    ေဘမိန္းျဖစေ္စတတေ္သ လား္ာျ္ဖပ္ူး ာကပေ္စမက 

။ မပ္ညသူူမာာုလတူစ္္ဥမိန္းတစ္ေယ ာ္အ မိန္းေဘမိန္းျဖစေ္စတတေ္သ လာ္းာ္ျဖပ္ူ သာုူမဟတု ္းပ္ညမိန္းလမ္မိန္းျဖပ္ူ 

မာမာအလာုအေလက ား္ ာကပေ္စမကာာ ုျဖစ္ေစလမကပ-္ ထာုသာူာ ု၄- မစ္အထာေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

 ပဒုမ္။    ၂၀၇။    ေဘမိန္းျဖစေ္စတတေ္သ လား္ာသ္ုာူမဟတု ္းပညမ္ိန္းျဖပ္ူအျပပမ္ိန္းအထးး္ ာကပေ္စမက 

။ မပ္ညသူမာာုလတူ္ဥမိန္းတေယ ာအ္ မိန္း ေဘမိန္းျဖစ္ေစတတ္ေသ လား္ာ္ျဖပ္ူသုာူမဟုတ္ းပ္ညမိန္းလမ္မိန္းျဖပ္ူ 

မာမာအလာုအေလက ာအ္ျပပ္မိန္းအထး္း ာကပ္ေစလမကပ-္ ထာုသာူာုတသာ္ေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ၁၀-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ  ကမမတရ္မပူ္ညအျပပ္ေပ ဒဒာ္ာလုပည္မိန္း ကမမတ္ ာပု္သပည။္ 

 

ပဒုမ္။    ၂၀၈။    ပစသပညမ္ိန္းာာေု က ာလ္း္ူေတ ပမ္ိန္းယရူး ္သာုူမဟတု ္္ပေဒမ အူ္မၼေစ ာုပ္မိန္းမကျပွရး္း ာကပ္ေစမက 



 

၁။ အျပွ ံရသထူံမမျဖစေ္စ  

အျပွ ံရသူ မပ္ူအာကာွမိန္းသာာ္ာုပသ္ူထမံမျဖစ္ေစပစသပည္မိန္းာာသုာုူမဟုတအ္ဘာုမိန္းတး္စ တမမ္ိန္းအမမတ္အသ မိန္းာာုေ က ာ္လမး္ူေတ 

မး္ူေတ ပမ္ိန္းယရူး္ျဖစေ္စ 

၂။ အျပွ ံရသာူာုျဖစ္ေစ  အျပွ ံရသူ မပ္ူအာကာွ မိန္းသာာ္ာုပသ္ာူာုျဖစ္ေစ  ္ပေဒ မပ္ူမပညဥေသ  အရ သာုူမဟတု ္

ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္းာာ ုလ ယာ္ူေစေသ အရ ာာ ုအတပ္မိန္းအ္မၼျပွေစရး္ျဖစ္ေစ 

မပ္ညသူမာာုမာမာအလာုအေလက ာ္း ာကပ္ေစလမကပ္ထာသုာူာု  ၁၀-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ ္ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပေ္ပ ဒဒာ္ာလုပည္မိန္း ကမမတ ္ာုပ္သပည္။ 

ပဒုမ္။     ၂၀၉။    ပစသပညမ္ိန္းာာေု က ာလ္မး္ူေတ ပမ္ိန္းယရူးသ္ာုူမဟတု္္ ပေဒမ ေူစ ာပုမ္ိန္းမကျပွရးအ္ျပပမ္ိန္းအထးး္ ာကပေ္စမက 

၁။ အျပွ ံရသထူံမမျဖစေ္စ  အျပွ ံရသူ မပ္ူအာကာွမိန္းသာာ္ာုပသ္ူထမံမျဖစ္ေစ  

ပစသပ္ညမိန္းာာုသာုူမဟတုအ္ဘာမုိန္းတး္စ တမမ္ိန္းအမမတအ္သ မိန္းာာုေ က ာလ္မး္ူေတ ပမ္ိန္းယူရး္ျဖစေ္စ   

၂။ အျပွ ံရသာူာုျဖစ္ေစ  အျပွ ံရသူ မပ္ူအာကာွ မိန္းသာာ္ာုပသ္ာူာုျဖစ္ေစ  ္ပေဒ မပ္ူမပညဥေသ အရ သာုူမဟုတ ္

ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္းာာ ုလ ယာ္ူေစေသ အရ ာာအုတပမ္ိန္းအ္မၼျပွေစရး္ျဖစ္ေစ။ 

မပ္ညသူမာာုမာမာအလာုအေလက ာ္း ာကပ္ေစလမကပ္ထာသုာူာု  ၁၀- မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ္ ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပ ္

ေပ ဒဒာ္ာုလပညမ္ိန္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။     ၂၁၀။    ျပစမ္ကာကပမိန္းလ းရ္း ္ာရံ ယး္အာာပစ္သပညမ္က မိန္း မပ္ူး ာကပေ္စမက။ 

။မပည္သူမာာတု္ဥမိန္းတေယ ာေ္သ သူအ မိန္း း ာကပ္ေစရး ္ာံရ ယ္ ကာ္ မပ္ူျဖစ္ေစ  

ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရး္ ာံရ ယ ္ကာ္ မပ္ူျဖစ္ေစ  ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္းာာလု ယာ္ူေစရး ္ာံရ ယ္ ကာ္ရျဖစ္ေစ  

း ာကပေ္စတး္ရးသ္ပညာ္ာသုာလကာ ္မပ္ူျဖစ္ေစ  း ာကပေ္စတး္ရး္သပည္ာာသုာလကာ ္မပ္ူျဖစ္ေစ  

၁။ အာာပာ္ာုေသ ္င  

၂။ ထာုပ္မိန္းမကာပ္မိန္းေစေသ သာုူမဟတု္မူမိန္းယစ္ေစေသ  သာုူမဟတု ္မာကးမ္ိန္းမ ေစေသ ောမိန္းဘာ္႔ပ္႔တတွာာုေသ ္င  

၃။ မာကး္မိန္းမ ေစေသ အျ  မိန္းအရ ႔တတွတ ု ာုာုေသ ္င  သပ္ူေစလမကပ္ ထာသုူာာ(ု၁၀) မစ္ထာ 

ေထ ပဒ္ဒ္ ကမမတ္ရမပည္ူအျပပ္ေပ ဒဒာ္ာလုပည္မိန္း ကမမတ္ ာပုသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။   ၂၁၁။   ျပပညသ္ူူ႔းထ္မမ္ိန္းအ မိန္းတ ႔း႔္တတရ မိန္း ော ပရ္ ာျ္ ပမ္ိန္းမမဟး္ူတ မိန္းရး ္မာမာအလာအုေလက ား္ ာကပေ္စမက။ 



 

။မပည္သူမာာ ု

၁။ျပပညသ္ူူ႔း္ထမ္မိန္းအျဖစ္ျဖပ္ူတ ႔း္႔တႏရ မိန္းော ပ္ရ ာ္ေးေသ ျပပ္ညသူူ႔းထ္မ္မိန္းာာတု ႔တႏရ မိန္းော ပ္ရ ာ္ျ ပမ္ိန္းမမတ မိန္း

္ျ ပ္မိန္းမမတ မိန္းာဥမိန္းရး္အ ာံျဖပ္ူသာုူမဟုတဟ္း္ူတ မိန္းရး ္အ ာျံဖပ္ူမာမာအလာအုေလက ာ္း ာကပ္ေစလမကပ္သာုူမဟတု္ 

၂။ ျပပည္သူူ႔း္ထမ္မိန္းတ ႔းာ္ာု္ပေဒ မပ္ူအပညဥော ပ္ရ ာ္ေးစ္င္သူျပွျပဥမိန္းေသ  

သာုူမဟုတျ္ပွရးအ္ မိန္းထတု္ျပဥမိန္းေသ အေ ာ ပ္မိန္းေ ာ ပ္ူမာမာအလာအုေလက ာ္ း ာကပ္ေစလမကပ ္

ထာသုူာာ ု၃ မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတရ္မပ္ည။ 

ပဒုမ္။    ၂၁၂။  ျပပညသ္ူူ႔းထ္မမ္ိန္းအ မိန္းတ ႔း႔္တႏရ မိန္းော ပရ္ ာျ္ ပမ္ိန္းမမဟး္ တ မိန္းရးမ္ာမာအလာအုေလက ာအ္ျပပမ္ိန္းအထး္ 

း ာကပေ္စမက 

။မပည္သူမာာ ု

၁။ 

ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းအျဖစ္ျဖပ္ူတ ႔း္႔တႏရ မိန္းော ပ္ရ ာ္ေးေသ ျပပ္ညသူူ႔း္ထမမ္ိန္းာာအုျပပမ္ိန္းအထး္း ာကပ္ေစလမကပသ္ာုူမဟု

ကပ္သာုူမဟတု ္

၂။ ထာုသာူာုျဖစေ္စ  အျ  မိန္းျပပည္သူ ႔း္ထမ္မိန္းာာုျဖစ္ေစ  

ျပပည္သူူ႔း္ထမမ္ိန္းအျဖစ္ျဖပ္ူတ ႔း္႔တႏရ မိန္းော ပ္ရ ာ္ျ ပ္မိန္းမမတ မိန္းာဥမိန္းရး္ သာုူမဟုးဟ္း္ူတ မိန္းရး ္အ ာျံဖပ္ူ 

မာမာအလာုအေလက ာအ္ျပပ္မိန္းအထး္း ာကပ္ေစလမကပ္သာုူမဟတု ္

၃။ ျပပည္သူူ႔း္ထမ္မိန္းအျဖစ္ျဖပ္ူမာမာံတ ႔း္႔တႏရ မိန္းာာု္ပေဒ မပ္ူအပညဥော ပ္ရ ာ္ေးစ္ထ္ာသုူျပွျပဥမိန္းေသ သာုူမဟတု္ 

ျပွရး္အ မိန္းထုတျ္ပဥမိန္းေသ အေ ာ ပ္မိန္းေ ာ ပ္ူထာုသအူ မိန္းအျပပ္မိန္းအထး္း ာကပေ္စမကာာုျပွလမကပ္ ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္သူာာ ု 

၁၀ မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပေ္ပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၁၃။   အျ  မိန္းသူံ အသာာ္ာ ုသာုူမဟတု ္လံုံံူျ ံွ မကာာ ုေဘမိန္းျဖစေ္စေသ ျပွလပုမ္က။ 

။ မပ္ညသူမာာုလူံ အသာာ္ာုျဖစ္ေစ အျ  မိန္းသတူာုူံလံုူျ ံွမကာာုျဖစ္ေစ  ေဘမိန္းျဖစ္ေစရေအ ပ ္အရမမ္ိန္းေသ ္င  

ေပ္ူးေလက ူစ  ေသ ္ငျပွလုပလ္မကပ ္ထာသုာူာု  ၁- မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ ၅၀၀၀⁄ ာေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ထာသုာုူျပွျ ပ္မိန္းျဖပ္ူအျ  မိန္းသအူ မိန္းး ာကပ္ေစလမကပ ္ထာုသာူာ ု၂ မစ္အထာေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ  

၁၀၀၀ာ⁄ထာေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 



 

ထာသုာုူျပွျ ပ္မိန္းျဖပ္ူအျ  မိန္းသအူ မိန္းအျပပမ္ိန္းအထး္း ာကပ္ေစလမကပ္ 

ထာသုူာာ(ု၅) မစ္အထာေထ ပဒ္ဒ္ ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပေ္ပ ဒဒ္ာာုပ္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၁၄။    မတရ မိန္းတ မိန္းာဥမိန္းား္ူာ ာမ္က။ 

။မပည္သူမာာတုစ္္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူသ  မိန္းလ ပာုပ္  ပ္ူရမာေသ အရပသ္ာုူ မသ  မိန္းမလ ရေအ ပတ္ မိန္းာဥမိန္းရး ္

ထာသုူအ မိန္းမာမာအလာအုေလက ာ္ပာတ္ပပလ္မကပထ္ာုပာတ္ပပသ္သူပည္မတရ မိန္းတ မိန္းာဥမိန္းား္ူာ ာသ္ပည္မပညသ္ပည္ ထာသုူာာ ု၁-

လအထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစေ္စ ၅၀၀၀၀ာ⁄ထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၁၅။   မတရ မိန္း ကွပေ္ မ ပျ္ ပမ္ိန္း။ 

။မပည္သူမာာတုစ္္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူာာပုာုပ္မိန္းျ  မိန္းသတမ္မတထ္ မိန္းေသ  

ေးရ မမအျ  မိန္းသာုူမသ  မိန္းမလ ရေအ ပတ္ မိန္းာဥမိန္းရး္မတရ မိန္းတ မိန္းာဥမိန္းား္ ာ ာ္လမကပ္ 

ထာတု မိန္းာဥမိန္းား္ူာ ာသ္သူပည္မတရ မိန္း ကွပေ္ မ ပထ္ မိန္းသပည္မပည္သပည္။ ထာုသာူာု  ၃- မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပ ္

ေပ ဒဒာ္ာုလပညမ္ိန္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။   ၂၁၆။    အ ာုပအ္ထာျ္ပွျ ပမ္ိန္း။ 

။ တ္ဥမိန္းတေယ ာေ္သ သသူပည္အျ  မိန္းသတူ္ဥမိန္းတေယ ာာ္ာု-  

၁။(ာ) မာမာာာယုာ္ာအုပ္အ မိန္းျဖပ္ူျဖစ္ေစ  

( ) ျပွသူာျဖစ္ေစ အျ  မိန္းသတူ္ဥမိန္းတေယ ာာ္ျဖစ္ေစ ျပွလုပ္မကတ ု ာုာထုပ္မးံမျပွဘ  မပ္ူေရ ူလက မိန္းျ ပမ္ိန္း  

ေရ ူလက မိန္းမကေျပ ပ္မိန္းလ ျ ပမ္ိန္း  ေရ ူလက မိန္းမကရပ္စ ျ ပ္မိန္းတစ္ ု ုျဖစ္ေအ ပ ္အရ ႔တတွတစ္  ုုာာျုပွျ ပ္မိန္းျဖပ္ူျဖစ္ေစ။ 

( ) တာရာစ ၦး္တစ္ော ပ္ော ပအ္ မိန္းေရ ူလက မိန္းျ ပမ္ိန္း ေရ ူလက မိန္းမကေျပ ပမ္ိန္းလ ျ ပ္မိန္း 

ေရ ူလက မိန္းမကရပ္စ ျ ပ္မိန္းတ ု ုျပွေစရး္ေသ မိန္းော ပ္ျ ပ္မိန္းျဖစ္ေစ  

သတူပ္းမိန္းာာုေရ ူလက မိန္းေစလမကပသ္ာုူမဟုတေ္ရ ူလက မိန္းသပညာ္ုာေျပ ပ္မိန္းလ ေစလမကပသ္ာုူမဟတု္ေရ ူလက မိန္းသပညာ္ာုရပ္စ ေစလမကပသ္ာုူမဟု

ကပ္သာုူမဟတု ္

၂။ (ာ) သူတပ္းမိန္း႔တာ္ပ္ေသ ႔တတွ မပ္ူျဖစ္ေစ 

( ) သတူပ္းမိန္းော ပယ္ူေသ ႔တတွ မပ္ူျဖစ္ေစ 



 

( ) ထာေတ ူမကရမာလမကပ ္

ထာသုူံအရံု ံစ မိန္းမကာာုျဖစ္ေပ္ေစ ာုပ္သပည္ူအေျ  ံရမာေသ အရ ႔တတွ မပ္ူျဖစ္ေစ ထာေတ ူေအ ပ္႔တတွတစ္  ုုာာေုရ ူလက မိန္းေစ

 ုာာုေရ ူလက မိန္းေစလမကပ ္ ေရ ူလက မိန္းသပညာ္ာုေျပ ပ္မိန္းလ ေစလမကပ ္ထာသုူာာအု ာုပ္အထာျ္ပွသပည္မပည္သပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၁၇။    ရ ဇ႔တမ္ာပမ္ိန္းေသ အ ာုပအ္ထာျ္ပွမက။ 

။ မပ္ညသူမာာုတစ္္ ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူံသေဘ တပူညဥ ကာ္မရရမာဘ  

၁။ ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရးေ္သ ္င 

၂။ အ ာုပ္အထာျ္ပွျ ပ္မိန္းေ ာ ပ္ူအျပွ ံရသူအ မိန္းးစ္း ျ ပ္မိန္း  ေ ာ ာ္ရ ံျ ပမ္ိန္း  စာတ္ျပာွ ျပပ္ျ ပ္မိန္း  

တ ု ုျဖစ္ေစရး္ ာံရ ယး္ေသ ္င  

၃။ ထာုသာုူျဖစ္ေစတး္ရးသ္ပညာ္ာသုာလကာ္ မပ္ူေသ ္င ထာသုူအ မိန္းတမပအ္ ာုပ္အထာ္ျပွလမကပ ္

ရ ဇ႔တမ္ာပ္မိန္းေသ အ ာုပ္အထာ္ျပွသပည္မပညသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။     ၂၁၈။    လာေ္ရ ာမ္က။ 

။မပည္သူမာာုမာမာေရမူရမာတ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူအ မိန္း ရ ဇ႔တ္မာပ္မိန္းေသ အ ာုပ္အထာ္ျပွရး္ ာရံ ယး္ 

သာုူမဟုတထ္ာသုာုူျဖစ္ေစတး္ရး္သပညာ္ာသုာလကာ္ ာာုယအ္မူအယ ာာျုဖစ္ေစ  ျပပ္ာပမ္ကာာုျဖစ္ေစျပွလမကပ ္

ထာသုူသပညလ္ာ္ေရ ာ္မကာာာုကပမိန္းလ း္သပညမ္ပ္ညသပည္။ 

ရမပ္မိန္းလပ္မိန္း ကာ-္ စာ မိန္းသာသ္ာ္သပညလ္ာ္ေရ ာ္မကမေျမ ာ ္ 

သာုူရ တ ပထ္ာသုူသံုမိန္းစ  ေသ စာ မိန္းမက မိန္း မပ္ူထာသုူံာာယု္အမူအရ ျပပ္ာပ္မကတာုူပူမိန္းတ  ျပွလုပ္မကသပညလ္ာ္ေရ ာ္မကေျမ ာ္

ာ္မကေျမ ာ္ ာပု္သပည္။ 

္ပမ - းပ္ူာာုပ္းရာာု္မပ္ည ဟေုစ သမူိန္းာေျပ လကာ္ေစ ႔္းမိန္းသပညတ္ုတတ္ေ က ပ္မိန္းာာုော ာယ္ူံ  

ဤအ ကာ္တ ပ္ေစ ႔္းမိန္းေျပ ေသ စာ မိန္းသာသ္ာသ္ပည ္လာ္ေရ ာ္မကမေျမ ာ္ ာုပ္  

ထာုအတတူတု္ာာေုာ ာယ္ေူသ အမအူရ သာသ္ာသ္ပညလ္ပည္မိန္းလာ္ေရ ာ္မကမေျမ ာ ္ာုပ္။ 

သာုူရ တ ပအ္ထာာ္ာာု  သူလာုစာ မိန္းမက မိန္းျဖပ္ူအ္ာပၸ္းယ္ျပထ မိန္းေသ ေစ ႔္းမိန္းံအမအူရ ာ မိန္း 

လာ္ေရ ာ္မကေျမ ာ ္ာုပ္သပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၁၉။    

အ ာဥမိန္းအာကယေ္ဒ္းသထ ာေ္အ ပျ္ပွျ ပမ္ိန္းေ ာ ပ္ူမဟတုဘ္ အျ  မိန္းအေ ာ ပမ္ိန္းေ ာ ပ္ူျပွေသ လာေ္ရ ာမ္ကသာုူမဟတုအ္ 

မကသာုူမဟတုအ္ ာုပအ္ထာျ္ပွမကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္။ 



 

။ မပ္ညသူမာာုရုတတ္ရာအ္ ာဥမိန္းအာကယေ္ဒ္းသထ ာေ္အ ပ္ 

တ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူာျပွျ ပ္မိန္းေ ာ ပ္ူမဟုတဘ္ အျ  မိန္းအေ ာ ပမ္ိန္းေ ာ ပ္ူထာသုူအ မိန္း 

၁။ လာ္ေရ ာ္မကာကပမိန္းလ း္လမကပသ္ာုူမဟတု ္

၂။ ရ ဇ႔တ္မာပမ္ိန္းေသ အ ုာပ္အထာ္ျပွမကာာုျပွလမကပ ္

ထာသုူာာ ု၂- မစ္အထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္း ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။    ၂၂၀။    အ ာဥမိန္းအာကယေ္ဒ္းသထ ာေ္အ ပျ္ပွမက ရံး 

လာေ္ရ ာမ္ကာကပမိန္းလ းျ္ ပမ္ိန္းသာုူမဟတုအ္ ာုပအ္ထာမ္ကာာျုပွျ ပမ္ိန္း။ 

။ မပ္ညသူမာာုတ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူာ ရုတ္တရာေ္ဒ္းသထ ာ္ေအ ပ္ျပွမကေ ာ ပ္ူ 

ထာသုူာာလုာ္ေရ ာ္မကာကပမိန္းလ းလ္မကပ ္သာုူမဟတု ္ရ ဇ႔တ္မာပ္မိန္းေသ အ ာုပ္အထာ္မကာာုျပွလမကပ္- ထာသုအူ မိန္း ၁-

လထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ၂၀၀၀၀ာ⁄အထာေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္း ကမမတရ္မပ္ည။ 

ပဒုမ္။     ၂၂၁။    မားမ္ိန္းမံာ ယာေျ  ဖကာာ္ဥမိန္းမက။ 

။ မပ္ညသူမာာ ု

၁။ မား္မိန္းမတစ္္ဥမိန္း္ဥမိန္းံာ ယာေျ  ာာုပကာ္စဥမိန္းေစရးအ္ ာံျဖပ္ူေသ ္င သာုူမဟတု ္

၂။ ာ ယာေျ  ပကာ္စဥမိန္းတးရ္ သပညာ္ာုသာလကာ္ မပ္ူေသ ္င ထာုမား္မိန္းမာာလုာေ္ရ ာမ္ကာကပမိန္းလ း္လမကပ္ သာုူမဟတု ္

ရ ဇ႔တမ္ာပ္မိန္းေသ အ ုာပ္အထာ္မကာာုျပွလမကပ ္ထာသုူအ မိန္း ၂- မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။    ၂၂၂။    ော ္သမူိန္းေလမိန္းံအပသာုူလ ူာမုိန္းမက။ 

။ မပ္ညသူမာာုတစ္္ ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူအ မိန္း ထာသုူာာယုတ္ာုပာ္ျဖစ္ေစ  

ထာသုူာာယု္စ မိန္း္ပေဒ မပ္ူအပညဥသေဘ တူ ာုပ္ူ  ပ္ူရမာသာူျဖစ္ေစ  သေဘ မတဘူ  ော ္သူမိန္းေလမိန္းမမအပသာုူ 

ထတု္ော ပလ္မကပ္  ော ္သူမိန္းေလမိန္းအပသာုူလူာာ ုာုမိန္းယူသပညမ္ပ္ညသပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၂၃။    ္ပေဒ မပ္ူအပညဥ အပုထ္ားမ္ိန္းသထူမံမလ ူာမုိန္းမက။ 

။ မပ္ညသူမာာု္ပေဒ မပ္ူအပညဥအုပထ္ား္မိန္းသူံထား္မိန္းသာမမ္ိန္းျ ပ္မိန္းမမ 

၁။ အသာ(္၁၄) မစ္ေအ ာေ္ယ ာက္ မိန္းေလမိန္းာာျုဖစ္ေစ   



 

၂။ အသာ(္၁၆) မစ္ေအ ာမ္ား္မိန္းာေလမိန္းာာျုဖစ္ေစ   

၃။ စာတ္ေပ္းသူ တသ္ူာာုျဖစ္ေစ 

အုပထ္ား္မိန္းသသူေဘ မတူဘ ော ပယ္လူမကပ္ သာုူမဟတု္ျဖ မိန္းေယ ပ္မိန္းေသ မိန္းော ပး္ထ ာသ္  မိန္းေစလမကပ္ 

ထာုအရ ယမ္ေရ ာ္ေသမိန္းသာူာ ုစာတ္ေပ္းူသ တသ္ာူာု ာုမိန္းယသူပည္မပညသ္ပည္။ 

ာပ္မိန္းလ တ္ ကာ-္ မာမာံတရ မိန္းမ႔ပ္ေသ ာေလမိန္းာာ ု

ာေလမိန္းံအေဖျဖစ္သပည္ဟသုေဘ ရာုမိန္းျဖပ္ူယံု ာပည္ေသ သူံျပွလုပမ္ကသပညသ္ာုူမဟတု္ 

ထာာုေလမိန္းာာု္ပေဒ မပ္ူအပညဥမာမာအုပထ္ား္မိန္းပာုပ္  ပ္ူရမာသပညဟ္သုေဘ ရာုမိန္းျဖပ္ူယံု ာပည္ေသ သူံျပွလုပမ္ကသပညအ္ာကပ္ူေဖ 

ပည္အာကပ္ူေဖ ာ္ျပ မိန္းေသ အလာုူပမ္းသာုူမဟုတ္္ပေဒ မပ္ူား္ူာကပ္ေသ ာာစသအလာုူပမ္း 

ျပွေသ ျပွလုပ္မကမဟတုလ္မကပဤ္ပုဒ္မ မပ္ူမသာ္ာာပု္ေစရ။ 

ပဒုမ္။    ၂၂၄။    လ ူာမုိန္းမကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္။ 

 ။ မပ္ညသူမာာတု္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူအ မိန္းော ္သူမိန္းေလမိန္းမမအပသုာူျဖစ္ေစ  

္ပေဒ မပ္ူအပညဥအုပထ္ား္မိန္းသထူံမမျဖစေ္စ ာုမိန္းယလူမကပ ္

ထာသုူာာ ု၇- မစ္အထာေထ ပဒ္ဒ္ ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပေ္ပ ဒဒ္ာာလုပည္မိန္း ကမမတ ္ာုပ္သပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၂၅။    လာူာေုသ မိန္းော ပာ္  ေ ္မက။  

။ မပ္ညသူမာာုတ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူအ မိန္းတေးရ ရ မမထ ာ္သ  မိန္းေစရး္အ ာုပ္အထာ္အတပ္မိန္းအ္မၼျပွလမကပ ္

သာုူမဟုတလ္မပည္ူျဖ မိန္းေသ မိန္းော ပ္လမကပ ္ထာုသသူပည္ေသ မိန္းော ပာ္  ေ ္သပည္မပည္သပည။္ 

ပဒုမ္။    ၂၂၆။    လာူာသုတရ္း ္ ာမုိန္းယ ူသာုူမဟတုေ္သ မိန္းော ပာ္  ေ ္မက။ 

။ မပ္ညသူမာာုတ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူအ မိန္း 

၁။ သတ္ရး္ေသ ္ငသာုူမဟတု ္

၂။ အသတ္ ံရမပည္ူေဘမိန္းေရ ာ္ေလ ာ္ေအ ပ္စဥမံ း္ူ    ာုပ္ရး္ေသ ္င  ာုမိန္းယလူမကပ ္သာုူမဟတု္ေသ မိန္းော ပာ္  ေ ္လမကပ္ 

ထာသုူာာုေသဒဒ္ျဖစ္ေစ တသာ္ေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ   ၁၀-  မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ ကမမတ ္ာုပ္သပည္။ 

ပဒုမ္။     ၂၂၇။    အတပမ္ိန္းအ္မၼေပမိန္းစ မိန္းထာမမ္ိန္းျမ မိန္းရးအ္တ ာမ္ားမ္ိန္းမာာ ုာမုိန္းယမူကသာုူမဟတုေ္သ မိန္းော ပာ္  ေ ္မက 

။ မပ္ညသူမာာုမား္မိန္းမာအလာုမတဘူ  



 

၁။ အတပမ္ိန္းအ္မၼေပမိန္းစ မိန္းရးအ္ ာ ံမပ္ူျဖစ္ေစ။ 

၂။ မတရ မိန္းသျဖပ္ူာ မစပယ္မာ္ရးအ္ ာ ံမပ္ူျဖစ္ေစ  

၃။ အတပမ္ိန္းအဒ္မၼထာမ္မိန္းျမ မိန္းျ ပ္မိန္း ံရမပည္ျဖစတ္း္ရ သပညာ္ာသုာလကာ္ မပ္ူျဖစ္ေစ။ 

၄။ ရ ဇ႔တ္မာပမ္ိန္းေသ ေျ  ာလ္မး္ူမကျဖပ္ူေသ ္င  အ ာုပ္အထာ္ျပွျ ပမ္ိန္းျဖပ္ူေသ ္င 

မာမာံအ  ပ္ူအ ဒ ာာအုလ  သံုမိန္းစ မိန္းျပွျ ပ္မိန္းျဖစေ္သ ္င  ာ မေသ မိန္းော ပ္အာကပ္ူဖကာာ္ဥမိန္းျ ပမ္ိန္း သာုူမဟုတ ္

ာ မေသ မိန္းော ပ္အာကပ္ူဖကာာ္ဥမိန္းျ ပမ္ိန္း ံရမပည္ျဖစ္တး္ရ သပညာ္ာုသာလကာ္ မပ္ူျဖစ္ေစ 

မား္မိန္းမတ္ဥမိန္းတေယ ာ္အ မိန္း ာုမိန္းယလူမကပ ္သာုူမဟတု္ေသ မိန္းော ပ္ာ  ေ ္လမကပ ္ထာုသာူာတုသာ္ေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ  ၁၀-

 မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစေ္စ ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပ ္ေပ ဒဒ္ာုာလပည္မိန္း ကမမတ ္ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။   ၂၂၈။    ာ မပ  စ မိန္းအျဖစျ္ဖပ္ူမားမ္ိန္းာေလမိန္းာာရုမ ေပမိန္းျ ပမ္ိန္း။ 

။ မပ္ညသူမာာုအ ာုပ္အထာ္ျပွျ ပ္မိန္းျဖပ္ူျဖစ္ေစ  ာ မေသ မိန္းော ပအ္ာကပ္ူဖကာာ္ဥမိန္းျ ပ္မိန္းျဖပ္ူျဖစ္ေစ  

မား္မိန္းာေလမိန္းတ္ဥမိန္းတေယ ာာ္ာ-ု 

၁။ အျ  မိန္းသတူေယ ာ ္မပ္ူမတရ မိန္းသျဖပ္ူာ မစပယ္မာ္ေစရး္အ ာံျဖပ္ူေသ ္င 

၂။ ထာုသုာူအ ာုပ္အထာျ္ပွျ ပမ္ိန္းသာုူမဟတုာ္ မေသ မိန္းော ပျ္ ပ္မိန္း ံရမပညျ္ဖစတ္း္ရ သပညာ္ာသုာလကာ္ မပ္ူေသ ္င 

ထာုမား္မိန္းာေလမိန္းာာတုေးရ ရ မမထ ာ္  ္းသ  မိန္းေစရးသ္ာုူမဟတု္ျပွလုပ္မကတ ာုာုျပွလပု္ေစရး္  

ထာုမား္မိန္းာေလမိန္းာာုေသ မိန္းော ပ္လမကပ ္ ထာသုူာာုေသဒဒ္ျဖစေ္စ  တသာေ္ထ ပ္ဒဒ္ျဖစေ္စ  ၁၀-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ ကမမတ္ ာပု္သပည။္ 

ပဒုမ္။     ၂၂၉။   အျပပမ္ိန္းအထးး္ ာကပေ္စျ ပမ္ိန္းသာုူမဟတု ္ာၽ းျ္ပွျ ပမ္ိန္းစသပညတ္ာုူာာ ုေံစရးလ္ာူာ ုာမုိန္းယမူက 

သာုူမဟတုေ္သ မိန္းော ပာ္  ေ ္မက။ 

။ မပ္ညသူမာာ ု

၁။ အျပပ္မိန္းအထး္း ာကပ္ေစျ ပ္မိန္းာာ ုသာုူမဟုတ ္ာၽ း္ျပွျ ပမ္ိန္းာာု ံေစရး္ေသ ္ငသာုူမဟတု ္

၂။ ထာုသာုူ ံရမပူ္ညေဘမိန္းေရ ာေ္လ ာ္ေအ ပ္စဥမံ း္ူ    ာုပ္ရး္ေသ ္င  သာုူမဟတု ္

၃။ ထာုသုာူ ံရမပ္ညျဖစတ္း္ရ သပညာ္ာုသာုူမဟတု ္ထာသုာုူစဥမံ း္ူ   ျ ပ္မိန္း ရံမပ္ညာာုသာလကာ ္မပ္ူေသ ္င  



 

တ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူာာ ုာုမိန္းယလူမကပသ္ာုူမဟတု္ေသ မိန္းော ပာ္  ေ ္လမကပ္  ထာသုာူာုေသဒဒ္ျဖစ္ေစ  

တသာ္ေထ ပ္ဒဒ္ျဖစေ္စ  ၁၀- မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစေ္စ ကမမတရ္မပူ္ညအျပပ္ေပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမတ ္ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၃၀။    တ္ဥမိန္းတေယ ာေ္သ သာူာာုၽ းအ္ျဖပ္ူ႔ယယ္ျူ ပမ္ိန္း။ 

။ မပ္ညသူမာာုတ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူအ မိန္းသာုူမဟတုတ္္ဥမိန္းထာ္ပာုေသ သူမက မိန္းာာု 

၁။ ာၽ းအ္ျဖစ္ျဖပ္ူ ာုပ္ပအံတ ပ္မိန္းသာုူေသ မိန္းလမကပ္သာုူမဟတု္  ာုပပ္ံအပသာုူထုတလ္မကပသ္ာုူမဟတု ္

၂။ ေရ ူေျပ ပ္မိန္းလမကပသ္ာုူမဟတု ္႔ယလ္မကပသ္ာုူမဟတု ္ေရ ပ္မိန္းလမကပသ္ာုူမဟတု ္လာလ္  ေျပ ပ္မိန္းလမကပ္သာုူမဟတု ္

၃။ တ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သအူ မိန္း ထာသုာူ  ပ္ူမျပွဘ   ာၽ း္အျဖစလ္ာ္ လံမကပ ္သာုူမဟတု္ရရမာလမကပ္ သာုူမဟတုတ္ မိန္းာဥမိန္းလမကပ ္

ထာသုူာာတုသာ္ေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ  ၁၀- မစ္အထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ   ကမမတရ္မပ္ည။ 

ထာသုူသပညအ္ျမ တေစျပွလုပ္ျ ပ္မိန္းျဖစာ္ေသဒဒ္ ကမမတ္ရမပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၃၁။    ျပပည္ူတးာ္းာ္ာစသစသပညမ္က မိန္းအလာုူပမ္းေရ ပမ္ိန္း႔ယမ္က။ 

။ မပ္ညသူမာာုျပပညတ္းာ္ ာာစသအလာုူပမ္းျဖစ္ေစ  ္ပေဒ မပ္ူား္ူာကပသ္ပည္ူ အာကပ္ူေဖ္းာ္ျပ မိန္းေသ ာာစသအလာုူပမ္းျဖစေ္စ။ 

၁။ မပ္ညသပည္ူအသာအ္ရ ယရ္မာာ ုေစ ာပ္ုမိန္းရး္သာုမူဟတု ္အသံုမိန္းျပွရး္အ ာံ မပ္ူေသ ္ငသာုူမဟတု ္

၂။ ထာုာာစသအလာုူပမ္းေစ ာုပ္မိန္း ရံမပ္ည  အသံုမိန္းျပွ ံရမပ္ညျဖစတ္း္ရ သပညာ္ာသုာလကာ္ မပ္ူေသ ္င 

တ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူာာေုရ ပ္မိန္းလမကပသ္ာုူမဟတု္ပမ္းမိန္းလမကပသ္ာုူမဟုတအ္ျ  မိန္းးပည္မိန္းျဖပ္ူလာ္ရမာရယလူမကပ္ 

ထုာသူာာုေသဒဒ္ျဖစ္ေစ  ၁၀- မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

တသာ္ေထ ပ္ဒဒ္ျဖစေ္စ ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပ္ေပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။     ၂၃၂။     ္ပေဒ မပ္ူား္ူာကပေ္သ အတပမ္ိန္းအ္မၼ ာပုမ္ိန္းေစမက။ 

။ မပည္သူမာာုထာသုအူလာမုတဘူ ္ပေဒ မပ္ူား္ူာကပး္အတပ္မိန္းအ္မၼ ုာပ္မိန္းလမကပ္ ထာုသာူာ ု၁၀-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ ာပု္သပည။္ ထာု ာုပ္မိန္းေစမကမကာွ မိန္းာာ ု

ထာုေစ ာုပမ္ိန္းရသူာာအုျမ တေစ-ေစ ာပ္ုမိန္းသျူဖစ္ပ္းာေသဒဒ္ျဖစ္ေစ  တသာ္ေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။     ၂၃၃။     မဒုားမ္ိန္းမက။ 

။ ဤေး ာ္တ ပ္ာပ္မိန္းလ တ ္ကာ္ျပွထ မိန္းသပညမ္မတပ္းမိန္း  



 

ေအ ာ္ေဖ္ျပပ္းအေ ာ ပ္မိန္း(၅)ရပ္တ ပ္သာ္႔ပ္ေသ အေ ာ ပ္မိန္းတရပ္ျဖပ္ူေယ ာက္ မိန္းသပည ္မား္မိန္းမ မပ္ူာ မစပယ္မာလ္မကပ ္

ထာသုူသပညမ္ဒား္မိန္းမကာာာုကပမိန္းလ း္သပည္မပညသ္ပည္။ 

ပေမ- မား္မိန္းမာအလာုမတူျပပ္မိန္းား္ျ ပမ္ိန္း။ 

ဒုတာယ- မား္မိန္းမာ  ပ္ူမျပွျ ပ္မိန္း။ 

တတာယ- မား္မိန္းမာ  ပ္ူျပွေသ ္လပည္မိန္း ထာုသာုူ  ပ္ူျပွရျ ပ္မိန္းမမ  ထာုမား္မိန္းမအ မိန္းေသေစမပ္ညဟေုသ ္င 

း ာကပေ္စမပ္ညဟုေသ ္င 

ေ ာ ာ္ရ ံေအ ပ္ျပွသျဖပ္ူ  ပ္ူျပွရျ ပမ္ိန္း။ 

စတတုတ- မား္မိန္းမာ  ပ္ူျပွေသ ္လပည္မိန္းေယ ာက္ မိန္းာ မာမာသပည ္ထာုမား္မိန္းမံလပ္မဟတု္ေ ာ ပ္မိန္းသာသပည္ူအျပပ ္

ထာုမား္မိန္းမာ  ပ္ူျပွျ ပ္မိန္းမမ လပည္မိန္းမာမာာာု္ပေဒ မပ္ူအပညဥလာထ္ပ္ထ မိန္းေသ သာုူမဟုတထ္ာသုုာူလာထ္ပထ္ မိန္းသပညဟ္ု 

ယံု ာပည္ေသ အျ  မိန္းေယ ာက္ မိန္းျဖစသ္ပည္ဟယုံု ာပညး္

ယံု ာပည္းသ   ပူ္ျပွေ ာ ပ္မိန္းထာုေယ ာက္ မိန္းာသာျ ပမ္ိန္း။ 

ပ သ္မ- မား္မိန္းမာ  ပ္ူျပွသပည္ျဖစ္ေစ    ပ္ူမျပွသပည္ျဖစ္ေစ  ထာုမား္မိန္းမသပညအ္သာ(္၁၄) မစ္ေအ ာအ္ရ ယရ္မာသူျဖစ္ျ ပမ္ိန္း။ 

ရမပ္မိန္းလပ္မိန္း ကာ-္ ေယ ာက္ မိန္းံအ က္းဇတသ္ပည္မား္မိန္းမံအ က္းဇတ္အတ ပ္မိန္းသ ပ္မိန္း႔ပ္မာလမကပ္ မုဒား္မိန္းမကာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္းအတ ာ ္

လာုအပ္ေသ ာ မစပယ္မာ္ျ ပ္မိန္းေျမ ာ္ရးလ္ံုေလ ာသ္

ုေလ ာသ္ပည္။ 

ာပ္မိန္းလ တ္ ကာ-္ ေယ ာက္ မိန္းသပည္မာမာံမယ မိန္း မပ္ူာ မစပ္ယမာ္ျ ပ္မိန္းမမ မုဒား္မိန္းမကမဟတု။္ 

ပဒုမ္။    ၂၃၄။    မဒုားမ္ိန္းမကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္။ 

။ မုဒား္မိန္းမုမကာကပမိန္းလ း္သာူာုေသဒဒ္ျဖစ္ေစ  တသာ္ေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ၁၀- မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

 ကမမတရ္မပူ္ညအျပပ္ေပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမတ ္ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၃၅။   ္မၼတ  မပ္ူား္ူ ာကပေ္သ ျပစမ္က။ 

။ မပ္ညသူမာာုမာမာအလာအုေလက ာ ္

၁။ ေယ ာက္ မိန္းျဖပ္ူျဖစ္ေစ 

၂။ မား္မိန္းမျဖပ္ူျဖစ္ေစ 



 

၃။ တာရာစ ၦး္ျဖပ္ူျဖစ္ေစ 

္မၼတ  မပ္ူား္ ာကပ္ေသ ာ မစပ္ယမာ္မကာာုျပွလမကပထ္ာုသာူာု တသာေ္ထ ပ္ဒဒ္ျဖစေ္စ  ၁၀- 

 မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစေ္စ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ရမပ္မိန္းလပ္မိန္း ကာ-္  

အ က္းဇတတ္ သုပည္အျ  မိန္းအ က္းဇတတ္ အုတ ပ္မိန္းသာုူ႔ပ္မာလမကပ္လာအုပ္ေသ ္မၼတ  မပ္ူား္ူာကပေ္သ ာ မစပယ္မာမ္ကေျမ 

မာ္မကေျမ ာ္ရး္လံုေလ ာသ္ပည္။ 

အ းမ္ိန္း(၁၄)  

ပစသပ္ညမိန္းာာထုာ ာာ္ုေစသပ္ညျပစမ္ကမက မိန္း 

ပဒုမ္။    ၂၃၆။     ာမုိန္းမက။ 

။ မပ္ညသူမာာ ုတ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူံ ေရ ူေျပ ပ္မိန္း ာုပေ္သ ပစသပည္မိန္းတ ု ာုာ ု

ထာသုူသေဘ မတဘူ မရာမုိန္းမေျဖ ပ္ူေသ သေဘ  မပ္ူယူရး္ 

 ာံရ ယး္ 

ထာုပစသပည္မိန္းာာုေရ ူေစလမကပ္ ာမုိန္းမကာာာုကပမိန္းလ း္သပည္မပည္သပည။္ 

ရမပ္မိန္းလပ္မိန္း ကာ-္ (၁) 

တ ု ုေသ အရ ႔တတွသပညေ္ျမရစ  ာပ္ေးသမမကာ လပ

ာ လပတ္လံုမိန္းေရ ူေျပ ပ္မိန္း ာုပေ္သ ပစသပည္မိန္းမဟတု္သျဖပ္ူ 

 ာုမိန္းမကာကပမိန္းလ း္ ာပု္ေသ ပစသပည္မိန္းမဟတု္  သာုူရ တ ပ ္

ထုာပစသပ္ညမိန္းေျမမမာ  လကပာ္  ျ ပ္မိန္းာာ ုာုမိန္းမကာကပမိန္းလ း္ ာုပ္ေသ 

း္ ာပ္ုေသ ပစသပ္ညမိန္းျဖစ္လ  ာပ္ုသပ္ည။ 

(၂) ေျမမမာ  ာ  ေအ ပ္ျပွလပု္မကျဖပ္ူေရ ူေစျ ပ္မိန္းသပည္ ာမုိန္းမကျဖစ္ ာုပ္သပည။္ 

(၃)တ္ဥမိန္းတေယ ာသ္ူသပညအ္ရ ႔တတွတ ုမေရ ူ ာုပ္ေအ ပ္တ မိန္းာဥမိန္းမကပာတ္ာာုူထ မိန္းေသ အရ ာာုေရ ူေျပ ပ္မိန္းလမကပသ္ာုူမဟု

သာုူမဟုတအ္ရ ႔တတွတ  ုာုာုအျ  မိန္းအရ ႔တတွမမ  ္းလမက

ပ္သုာူမဟတု ္တာယ္ေရ ူေစလမကပ ္

ထာုအရ ႔တတွာာုေရ ူေစသပညမ္ပ္ညသပည္။ 



 

(၄)တ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သသူပညတ္ာရာစ ၦး္တော ပေ္ာ ပ္ာာတုးပ္ညမိန္းးပ္ညမိန္းျဖပ္ူေရ ူေစလမကပထ္ာသုူသပည္ထာတုာရာစ ၦး္ာာု

 ၦး္ာာုေရ ူေစသပည္မပည ္

သပည္။ထာုအျပပတ္ာရာစ ၦး္ေရ ူေစျ ပ္မိန္းေ ာ ပ္ူေရ ူသ  မိန္းသပည္ူအရ ႔တတွတ ု လုပည္မိန္း ထာုသပူပ္ေရ ူေစသပည္မပညသ္ပည္။ 

(၅) အ္ာပၸ္းယ္ေဖ္ျပ ကာတ္ ပ္သေဘ တူ ကာ္ာာသုပညမ္မ အတာအလပ္မိန္းေသ ္င  

သေဘ သာေ္ရ ာ္ျ ပ္မိန္းျဖပ္ူေသ ္ငျဖစသ္ပည္ူအျပပထ္ာု

အျပပထ္ာသုေဘ တပူညဥ ကာာ္ာုပစသပည္မိန္းလာ္ရမာျဖစ္သာူျဖ

ျဖစ္ေစ  အတာအလပမ္ိန္းသာုူမဟုတ ္

အေဘ သာ္ေရ ာသ္ပည္ူအ  ပ္ူအ ဒ ရမာသာူျဖစ္ေစ 

ေပမိန္း ာုပ္သပည္။ 

 

ပဒုမ္။    ၂၃၇။     ာမုိန္းမကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္။ 

။ မပ္ညသူမာာု ာုမိန္းမကာကပမိန္းလ း္လမကပ္ 

၁။ ပစသပ္ညမိန္းတးဘ္ာုမိန္း-၁၀၀ာ⁄   ေအ ာ္ျဖစလ္မကပတ္လထာ္မပာုေသ ေထ ပ္ဒဒ ္

၂။ ပစသပ္ညမိန္းတးဘ္ာုမိန္း- ၁၀၀၀ာ⁄  ေအ ာ္ျဖစလ္မကပတ္ မစ္ထာမ္ပာုေသ ေထ ပ္ဒဒ ္

၃။ ပစသပ္ညမိန္းတးဘ္ာုမိန္း-၅၀၀၀ာ⁄  ေအ ာ္ျဖစလ္မကပ ္၅- မစ္ထာမ္ပာုေသ ေထ ပ္ဒဒ ္

၄။ ပစသပ္ညမိန္းတးဘ္ာုမိန္း- ၅၀၀၀ာ⁄  အထာ္ျဖစ္လမကပ္  (၁၀) မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ ္ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပ္ေပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမတ ္ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၃၈။    ေးအာမ ္စသပညတ္ာုူအတ ပမ္ိန္းတ ပ ္ာမုိန္းမက။ 

။ မပ္ညသူမာုာလူေးထာပု္ရး္ေသ ္င  ပစသပ္ညမိန္းသာုေလမ ပရ္းေ္သ ္ငအသံုမိန္းျပွေသ  အော ာ္အအံုသာုူမဟုတ ္

ေရယ ္တ္  ုုတ ပ္ ာုမိန္းမကာကပမိန္းလ း္လမကပ ္ထာသုာူာု  ၁၀-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ ္ကမမတ္ ာပု္သပည္ူအျပပ္ေပ ဒဒာ္ုာပ္း က

ဒ္ာုာပ္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၃၉။      ာမုိန္းမကာကပမိန္းလ းရ္း ္အလာုူပမ္းေစရးျ္ဖစေ္စ  း ာကပေ္စရးျ္ဖစေ္စ  တ မိန္းာဥမိန္းရးျ္ဖစေ္စ  ျပပာ္ပျ္ပဥမိန္းမမ 

ာကပမိန္းလ းေ္သ  ာမုိန္းမက။ 



 

။ မပ္ညသူမာာ ု

၁။  ာုမိန္းမကာကပမိန္းလ း္ရးအ္လာုူပမ္းေသ ္င 

၂။  ာုမိန္းမကာကပမိန္းလ း္ျပဥမိန္းေး ာထ္ ာ္ျပပမ္ိန္းလ တ္ေျမ ာရ္း္အလာုူပမ္းေသ ္င 

၃။  ာုမိန္းမကာကပမိန္းလ း္းရရမာေသ ပစသပ္ညမိန္းာာာုာလ္ာထ္ မိန္းရမာရးအ္လာုူပမ္းေသ ္င 

တ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူာာေုသေစရး္သုာူမဟတု္း ာကပေ္စရး္သုာူမဟတုတ္ မိန္းာဥမိန္းရးသ္ာုူမဟုတေ္သေစမပ္ညျဖစ္ေစ 

း ာကပေ္စမပ္ညျဖစ္ေစ 

တ မိန္းာဥမိန္း ရံမပ္ညျဖစေ္စေ ာ ာ္ရ ံေစရး္ျပပာ္ပ္ျပဥမိန္းမမာကပမိန္း

မာကပမိန္းလ း္လမကပ-္ 

ထာသုူာာ ု ၁၀- မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစေပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

္ပမ - (၁) ေစ ႔္းမိန္းသပည္ေစ သူမိန္းံပစသပည္မိန္းာာု ာုမိန္းယသူပည္။ ထာသုာုူ ာုမိန္းယူရ တ ပ္အာယး္ 

ေစ သမူိန္းာ  ုံ  ူေသ ္ေစ သမူိန္းာာုး ာကပ္ေစရးအ္လာုူပမ္းရမ္

မ္းရမ္မိန္းထာုမိန္းျပဥမိန္းပစသပည္မိန္းာာုေသးတတ္လာာ္ာုမာမာံ အ႔တအ္

ံအ႔တ္အတ ပ္မိန္းရထ မိန္းရမာံ ။ ေစ ႔္းမိန္းသပည ္

ဤပုဒ္မပ္းျပစ္မကာာာုကပမိန္းလ း္သပည္။ 

(၂) ေစ သူမိန္းာ ု ံ  လူမကပေ္သ ္င  မာမာအ မိန္းေစ သမူိန္းအဖမ္မိန္းာဥမိန္းရးအ္ မိန္းထတု္  လူမကပ္ေသ ္င  ေစ သူမိန္းာာတု မိန္းာဥမိန္းရး္ 

အလာုူပမ္းမာမာံအေပ္းပ္မိန္းအေဖ္မက မိန္းာာုအးဥမိန္းအပ္းမိန္းတ ပ္ေးရ 

ရ  ကထ မိန္းးေသ ႔္းမိန္းသပည ္ေစ သူမိန္းာာု ္းမိန္းပာာု္ ကာာ္သပည္။ 

ေစ ႔္းမိန္းသပည္ဤပုဒမ္ပ္းျပစ္မကာာာုကပမိန္းလ း္သပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၄၀။     ေ က ာလ္မး္ူေတ ပမ္ိန္းယမူက။ 

။ မပ္ညသူမာုာတ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူအ မိန္း 

သာုူမဟုတအ္ျ  မိန္းသူတ္ဥမိန္းတေယ ာ္အ မိန္းးစ္း ေစမပ္ညဟု

ုေ ာ ာ္ေအ ပတ္မပ္ျပွး 

၁။ပစသပည္မိန္းတ ု ာုာုျဖစေ္စ။ 

၂။အဘာုမိန္းတး္စ တမမ္ိန္းအမမတအ္သ မိန္းတ ု ာုာုျဖစ္။ 



 

၃။အဘာုမိန္းတး္စ တမမ္ိန္းအမမတအ္သ မိန္းအျဖစသ္ာုူ ေျပ ပ္မိန္းလ  ာုပ္ေသ  

လာ္မမတေ္ရမိန္းထုာမိန္းထ မိန္းသပည္ူသာုူမဟုတတ္ာံာပ္ တ္

္ တ္ မာပထ္ မိန္းသပည္ူအရ ႔တတွတ ု ာုာုျဖစေ္စ 

တ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူသာုူေပမိန္းအပေ္စရး္ေ ာ ာ္ေအ 

္ေအ ပတ္မပ္ျပွျ ပ္မိန္း ံရသူအ မိန္း 

မရာုမိန္းမေျဖ ပ္ူေသ သေဘ  မပ္ူေသ မိန္းော ပ္လမကပထ္ာုေသ မိန္း

္ထာုေသ မိန္းော ပ္ေသ သသူပည္ေျ  ာလ္မး္ူေတ ပ္မိန္းယူမကာာု

ယူမကာာုာကပမိန္းလ း္သပည္မပညသ္ပည္။ 

ထာုျပစ္မကာကပမိန္းလ း္သာူာု  ၅- မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ ဒဒ္ မစ္ရပစ္လံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၄၁။     ေျ  ာလ္မး္ူေတ ပမ္ိန္းယရူးသ္တူ္ဥမိန္းတေယ ာအ္ မိန္းးစး္ ေစမပညဟ္ ုေ ာ ာေ္အ ပျ္ပွျ ပမ္ိန္း။ 

။ မပ္ညသူမာာုေျ  ာလ္မး္ူေတ ပ္မိန္းယူမကာာာုကပမိန္းလ း္ရး္ 

တ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူအ မိန္းးစ္း ေစမပည္ဟေု ာ ာ္

 ာ္ေအ ပတ္မပ္ျပွလမကပသ္ာုူမဟတု္ထာသုုာူျပွရးအ္ မိန္းထု

 မိန္းထတုလ္မကပ-္ ထာသုူာာ ု ၂- မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ ာပု္သပည။္ 

ပဒုမ္။    ၂၄၂။    

ေျ  ာလ္မး္ူေတ ပမ္ိန္းယမူကာာာုကပမိန္းလ းရ္းတ္္ဥမိန္းတေယ ာေ္သ သအူ မိန္းေသေစမပညသ္ုာူမဟတုအ္ျပပမ္ိန္းအထးး္ ာကပေ္စမ

 ာကပေ္စမပညဟ္ ု 

ေ ာ ာေ္အ ပျ္ပွျ ပမ္ိန္း။ 

။ မပ္ညသူမာာုတ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူာာုျဖစ္ေစ  သူတပ္းမိန္းာာျုဖစ္ေစ ေသေစမပ္ညသာုူမဟတု ္

အျပပ္မိန္းအထး္း ာကပေ္စမပည္ဟုေ ာ ာ္ေအ ပ္ျပွ

ပ္ျပွးေျ  ာလ္မး္ူေတ ပ္မိန္းယမူကာာာုကပမိန္းလ း္လမကပ္ထာသုာူာု  

၁၀-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ ္ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပေ္ပ ဒဒာ္ာလုပည္

ာုလပည္မိန္း ကမမတ ္ာုပသ္ပည္။ 



 

ပဒုမ္။    ၂၄၃။     ေသဒဒ္သာုူမဟတု ္တသာေ္ထ ပဒ္ဒ္ ကမမတ ္ာပုသ္ပည္ူျပစမ္ကမကာွ မိန္းျဖပ္ူ 

စ ပစ္  မပညဟ္ေုျ  ာလ္မး္ူေတ ပမ္ိန္းယမူက။ 

။ မပ္ညသူမာာုတ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူာာုျဖစ္ေစ  သူတပ္းမိန္းာာျုဖစ္ေစ။ 

၁။ ေသဒဒ္  တသာတ္ာၽ း္မိန္းဒဒ္  ၁၀- မစ္ထာေထ ပ္ဒဒ္တ ု ထုာာုသ္ပ္ူေသ ျပစမ္ကမကာွမိန္းာကပမိန္းလ း္ေ ာ ပ္မိန္း မပ္ူသာုူမဟတု္ 

၂။ ထာုျပစ္မကမကာွမိန္းာာာုကပမိန္းလ း္ရး္အ မိန္းထတု္ေ ာ ပ္မိန္း မပ္ူသုာူမဟတု္ 

၃။ ထာုျပစ္မကမကာွမိန္းာာာုကပမိန္းလ း္စာမ္ူေသ ပမ္းအျ  မိန္းသူတစ္္ဥမိန္းတေယ ာ္အ မိန္း ေသ မိန္းော ပ္ရး္အ မိန္းထတု္ေ ာ ပ္မိန္း မပ္ူ 

စ ပ္စ  မပညဟ္ုေ ာ ာ္ေအ ပ္ျပွးေျ  ာလ္မး္ူေတ ပ္မိန္းယူမက

္မိန္းယူမကာာာုကပမိန္းလ း္လမကပထ္ာုသာူာု  ၁၀-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ ္ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပေ္ပ ဒဒာ္ာလုပည္

ာုလပည္မိန္း ကမမတ ္ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၄၄။    

ေျ  ာလ္မး္ူေတ ပမ္ိန္းယမူကာာာုကပမိန္းလ းရ္းတ္္ဥမိန္းတေယ ာ္

 ာေ္သ သအူ မိန္းျပစမ္ကတ  ုမပ္ူစ ပစ္  မပညဟ္ေု ာ ာေ္အ ပ္

ာေ္အ ပျ္ပွျ ပမ္ိန္း။ 

။မပည္သူမာာုေျ  ာ္လမး္ူေတ ပ္မိန္းယမူကာာာုကပမိန္းလ း္ရးသ္တူ္ဥမိန္းတေယ ာာ္ာုျဖစ္ေစ  သတူပ္းမိန္းာာုျဖစ္ေစ  ၁၀-

 မစ္ေအ ာ္ေထ ပဒ္ဒ္ထာုာေ္သ ျပစ္မကမကာွမိန္းာကပမိန္းလ း္ေ 

မိန္းလ း္ေ ာ ပ္မိန္း မပ္ူသာုူမဟတုာ္ကပမိန္းလ း္ရးအ္ မိန္းထတု္ေ ာ ပ္

္ေ ာ ပမ္ိန္း မပ္ူစ ပ္စ  မပညဟ္ုေ ာ ာ္ေအ ပ္ျပွး 

ေျ  ာလ္မး္ူေတ ပ္မိန္းယူမကာာာုကပမိန္းလ း္လမကပ ္ထာသုူာာ ု ၅-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ ္ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပေ္ပ ဒဒာ္ာလုပည္

ာုလပည္မိန္း ကမမတ ္ာုပသ္ပည္။ 

လုယာ္မက မပ္ူ္္းမိန္းျပမက 

ပဒုမ္။    ၂၄၅။     ာမုိန္းမကမမလယုာမ္ကျဖစလ္ ျ ပမ္ိန္း လယုာမ္ကေျ  ာလ္မး္ူေတ ပမ္ိန္းယမူကမမ လယုာမ္ကျဖစလ္ ျ ပမ္ိန္း။ 

။ လုယာ္မကဟသူမမကတ ပ္ ာုမိန္းမကေသ ္င ေျ  ာလ္မး္ူေတ ပ္မိန္းယူမကေသ ္ငပ္း႔ပသ္ပည္။ 



 

၁။  ုာမိန္းမကာကပမိန္းလ း္သာူ ာုမိန္းမကာကပမိန္းလ း္ရး္ျဖစ္ေစ   ာုမိန္းမကာကပမိန္းလ း္ရ တ ပျ္ဖစ္ေစ  

 ာုမိန္းမကာကပမိန္းလ း္ရး္ရရရမာေသ ပစသပ္ညမိန္းာာသုယယ္ူရ တ ပ္ျဖစ္

ဖစ္ေစ  သယယ္ူရးအ္ မိန္းထတု္ရးတ္ ပ္ျဖစ္ေစ 

အထေျမ ာ္ေစေရမိန္းအတ ာတ္္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူ

 သအူ မိန္း 

(ာ) ေသေစျ ပ္မိန္းာာုျဖစ္ေစ  း ာကပေ္စျ ပမ္ိန္းာာုျဖစ္ေစ  မတရ မိန္းတ မိန္းာဥမိန္းျ ပ္မိန္းာာုျဖစ္ေစ  

မာမာအလာုအေလက ာျ္ပွလမကပသ္ာုူမဟုတျ္ပွရးအ္ မိန္းထတုလ္မက

မကပ္ျဖစ္ေစ  သာုူမဟုတ ္

( ) တမဟတု္ျ ပမ္ိန္းေသေစမပည္ဟ ု

သာုူမဟုတး္ ာကပ္ေစမပည္ဟသုုာူမဟုတမ္တရ မိန္းတ မိန္းာဥမိန္းျ 

မိန္းျ ပ္မိန္း ံရေစမပ္ညဟုေ ာ ာ္ေအ ပ္ျပွလမကပ္သုာူမဟတုထ္ာု

ဟတု္ထာသုာုူျပွရးအ္ မိန္းထုတလ္မကပ ္

ထာု ာုမိန္းမကသပညလ္ယုာ္မကျဖစလ္ သပည္။ 

၂။ ေျ  ာလ္မး္ူေတ ပမ္ိန္းယမူကာာာုကပမိန္းလ း္စ္ ္

ေျ  ာလ္မး္ူ ံရသမူကာ္ေမမ ာ္ရျပစ္မကာကပမိန္းလ း္သူရမာေးျပဥမိန္း

းျပဥမိန္းေျ  ာလ္မး္ူ ံရသာူာုျဖစေ္စ  

သတူပ္းမိန္းာာုျဖစေ္စတမဟတု ္ကပ္မိန္း း ာကပ္ေစမပ္ည  

ေသေစမပည္  

မတရ မိန္းတ မိန္းာဥမိန္း ံရေစမပ္ညဟုေ ာ ာ္ရ ံေအ ပ္ျပွး 

ေျ  ာလ္မး္ူေတ ပ္မိန္းယူသပည္ူပစသပ္ညမိန္းာာုထာုေးရ တ ပ္ပပ္

 ပ္ပပ္ေျ  ာ္လမး္ူ ံရသူအ မိန္း ေပမိန္းအပေ္စလမကပ ္

ထာုေျ  ာလ္မး္ ေတ ပမ္ိန္းယမူကသပညလ္ုယာ္မကျဖစလ္ သပည္

 သပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၄၆။     လယုာမ္ကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္။ 

။ မပ္ညသူမာာုလယုာ္မကာာာုကပလ း္လမကပ္ထာသုာူာု  ၁၀-

 မစ္ထာေထ ပဒ္ဒာ္ာု ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပေ္ပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမ

္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ထာလုုယာ္မကာာုေး႔ပ္ မပ္ူေးထ ာ္အ ာ မိန္းရ 



 

အမက မိန္းျပပညသ္ူသ  မိန္းလ ရးလ္မ္မိန္းရာကပမိန္းလ း္လမကပ္ေသဒဒ္

ဒဒ္ျဖစ္ေစ  တသာ္ေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ  ၁၀-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ ကမမတ္ ာပု္သပည။္ 

ပဒုမ္။     ၂၄၇။     လယုာမ္ကာာာုကပမိန္းလ းရ္းအ္ မိန္းထတုျ္ ပမ္ိန္း။ 

။ မပ္ညသူမာာုလယုာ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ရးအ္ မိန္းထတုလ္မကပ္ ထာသုာူာု  ၇-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ ္ကမမတ္ရမပ္ညအျပပေ္ပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမ

 ကမမတ ္ာုပ္သပည္။ 

ပဒုမ္။     ၂၄၈။     လယုာမ္ကာာာုကပမိန္းလ းရ္ တ ပမ္ာမာအလာအုေလက ား္ ာကပေ္စမက။ 

။ တ္ဥမိန္းတေယ ာေ္သ သသူပညလ္ုယာ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ရ တ ပ္ျဖစ္ေစ  

ာကပမိန္းလ း္ရးအ္ မိန္းထတု္ရ တ ပ္ျဖစ္ေစတ္ဥမိန္းတေယ ာ္

ာ္ေသ သူာာ ုမာမာအလာအုေလက ာ္း ာကပ္ေစလမကပ္- 

ထာုး ာကပ္ေစသာူာုေသ ္င   

ထာုျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရ တ ပ္ဖာစ္ပ္ပ္း႔ပသ္တူာုူာာုေသ ္င  

ေသဒဒေ္သ ္င  တသာေ္ထ ပဒ္ဒ္ေသ ္င   ၁၀-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ ္ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပေ္ပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမ

္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၄၉။     ္္းမိန္းျပမက။  

။ (၅)္ဥမိန္းေသ သတူာုူာျဖစ္ေစ  (၅)္ဥမိန္းထာပ္ာုေသ သတူာုူာျဖစ္ေစ  လယုာ္မကာာုပူမိန္းေပ္းပ္မိန္းာကပမိန္းလ း္လမကပ္  

သုာူမဟုတထ္ာသုာုူာကပမိန္းလ း္ရးအ္ မိန္းထတု္လမကပ္ျဖစ္ေစ  

ထာသုာုူာကပမိန္းလ း္သူ မပူ္တာ ာူပညဥသူအ မိန္းလံုမိန္းေပ္းပမ္ိန္း(၅) ဥ္မိန္း

သာုူမဟုတ(္၅)္ဥမိန္းထာပ္ာုလမကပထ္ာသုူအသဥမိန္းသဥမိန္းသပည္္္းမိန္းျပမက

ကာာာုကပမိန္းလ း္သပည္မပည္သပည။္ 

ာူပညဥသပည္ာာသုပညမ္မ - 

(ာ)္္းမိန္းျပတာာုသ္ပည္ူအာမ္အးဥမိန္းအး မိန္းမမေးးအျ  မိန္းသူမက မိန္းအာမသ္ုာူမလ ႔ံူေအ ပ္ပည သေံပမိန္းသ ူ 

( ) ာပမ္ိန္းေထ ပ္အေး မပ္ူေစ ပ္ူေပမိန္းသူ  



 

( ) ္္းမိန္းျပတာာု္ေစအ ကာ္ေပမိန္းသူ   

(ဃ) 

ေမမ ပ္ရာပ္မမေးးရး္သအူသ  မိန္းအလ ာာအုာ  တသ္စူသ

သပည္ူသူတာုူအျပပအ္ျ  မိန္းးပည္မိန္းာာယု္ထာလာ္ေရ ာ္ပ္း႔

ပ္း႔ပသ္ူမက မိန္းလပည္မိန္းပ္း႔ပသ္ပည။္ 

ပဒုမ္။     ၂၅၀။    ္္းမိန္းျပမကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္။ 

။ မပ္ညသူမာာု္္းမိန္းျပမကာကပမိန္းလ း္လမကပ္ေသဒဒ္ျဖစ္ေစ  တသာ္ေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ  ၁၀- မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

 ကမမတရ္မပူ္ညအျပပ္ေပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမတ ္ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၅၁။     လသူတမ္ကပ္းေသ ္္းမိန္းျပမကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္။ 

။ မပ္ညသူမာာု္္းမိန္းျပမကာာာုကပမိန္းလ း္ရ ရလသူတ္မကပ္းာကပမိန္းလ း္လမကပ ္ ထာသုူအသဥမိန္းသဥမိန္းာာုေသဒဒ္ျဖစ္ေစ  

တသာ္ေထ ပ္ဒဒ္ျဖစေ္စ  

 ကမမတရ္မပူ္ညအျပပ္ေပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမတ ္ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၅၂။    ္္းမိန္းျပမကာာာုကပမိန္းလ းရ္ ျပပာ္ပမ္က။ 

။ မပ္ညသူမာာု္္းမိန္းျပမကာာာုကပမိန္းလ း္ရ ျပပ္ာပ္လမကပထ္ာုသာူာု  ထာသုာူာ ု၁၀-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ ္ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပေ္ပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမ

္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၅၃။   ္္းမိန္းျပ ာဒ္ုမိန္းရပ္း႔ပသ္အူတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္။ 

။ မပ္ညသူမာာု္္းမိန္းျပမကာာအုျမ တေစာကပမိန္းလ း္ရ  အလာုူပမ္းဖ  ူထ မိန္းေသ  ာဒ္ုမိန္းတ ု ုရပ္း႔ပသ္ူျဖစလ္မကပ ္

ထာသုူာာတုသာ္ေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ  ၁၀-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပ္ေပ ဒဒ္ာာု

 ဒဒ္ာာုပ္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၅၄။    သ ူာမုိန္း ာဒ္ုရပ္း႔ပသ္အူတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္။ 

။ မပ္ညသူမာုာ 

၁။ လူသတ္္္းမိန္းျပ ာုဒသ္ာုူမဟတု ္



 

၂။ ္္းမိန္းျပ ာုဒ္မဟတု္သပည္ူ ာုမိန္းမကာာသုာုူမဟုတ ္

လယုာ္မကာာအုျမ တေစာကပမိန္းလ း္ရးအ္လာုူပမ္းဖ  ူစပ္ညမိန္းထ မိန္း

မိန္းသပည္ူလမပည္ူပတသ္  မိန္းေးသပည္ူလာူုာမိန္း ာုဒ္ရေသ ္ငအျ

္ရေသ ္ငအျ  မိန္းလူာာမုိန္း ာုဒမ္ိန္းရေသ ္င  

ပ္း႔ပသ္ူျဖစလ္မကပထ္ုာသူာာ ု ၇-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ ္ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပေ္ပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမ

္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

 

 

ရ ဇ႔တ္မာပမ္ိန္းေသ အလ  သုံမိန္းစ မိန္းမက 

ပဒုမ္။      ၂၅၅။     ပစသပညမ္ိန္းာာမုရုာုမိန္းမေျဖ ပ္ူေသ သေဘ  မပ္ူအလ  သံုမိန္းစ မိန္းမက။ 

။ မပ္ညသူမာာုမေရ ူမေျပ ပ္မိန္း ာပု္ေသ ပစသပည္မိန္းာာ ုမရာုမိန္းမေျဖ ပ္ူေသ သေဘ ျဖပ္ူ အလ  သံုမိန္းစ မိန္းျပွလမကပသ္ာုူမဟတု ္

မာမာပစသပည္မိန္းအျဖစသ္ာုူေျပ ပ္မိန္းလ လမကပ ္ထုာသာူာ ု

၁။ ပစသပ္ညမိန္းတးဘ္ာုမိန္း- ၁၀၀ာ⁄-ေအ ာ္ျဖစလ္မကပ ္  ၆-လအထာေထ ပဒ္ဒ ္

၂။ ပစသပ္ညမိန္းတးဘ္ာုမိန္း- ၁၀၀၀ာ⁄-ေအ ာ္ျဖစလ္မကပ ္  ၂- မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ ္

၃။ ပစသပ္ညမိန္းတးဘ္ာုမိန္း- ၁၀၀၀ာ⁄     အထာ္ျဖစ္လမကပ ္  ၅- မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ ္

 ကမမတရ္မပူ္ညအျပပ္ေပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမတ ္ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။     ၂၅၆။    ရ ဇ႔တမ္ာပမ္ိန္းေသ ယံု ာပညအ္ပ ္မေံရမိန္းေဖ ာဖ္ကာမ္က။ 

။ မပ္ညသူမာာုပစသပည္မိန္းာာသုာုူမဟတု ္

ပစသပ္ညမိန္းစဥမံပာုပ ္ ပ္ူာုာတးပ္ညမိန္းးပည္မိန္းျဖပ္ူယံု ာပည္အပ ္မံျ ပ္မိန္း ံ

အပ္ မံျ ပမ္ိန္း ံရသပညတ္ ပ္ထုာပစသပ္ညမိန္းာာမုရုာမိန္းမေျဖ ပ္ူေသ 

မိန္းမေျဖ ပ္ူေသ သေဘ  မပ္ူ 

၁။ အလ  သံုမိန္းစ မိန္းျပွလမကပ ္သာုူမဟတု ္မာမာပစသပည္မိန္းအျဖစသ္ာုူေျပ ပ္မိန္းလ လမကပ္ေသ ္င  သာုူမဟတု ္



 

၂။ ယံု ာပညအ္ပ္ မျံ ပ္မိန္း ရံသပည္ူအတာပု္မိန္းော ပ္ရ ာ္ရး္ာာစသ မပ္ူစပ္လက္္မိန္းး အတာအလပမ္ိန္းျဖစ္ေစ  

သေဘ သာေ္ရ ာ္ေစျ ပမ္ိန္းျဖစ္ေစ   

မာမာ ကွပာ္ာုေသ ္ပေဒ မပ္ူ 

မပ္ညသပည္ူေဖ ာဖ္ကာ္မကာာာုကပမိန္းလ း္း 

ထုာပစသပ္ညမိန္းာာုမရာုမိန္းမေျဖ ပ္ူေသ သေဘ  မပ္ူသံုမိန္းစ  ျ ပ္မိန္းာာသုုာူ

ျ ပ္မိန္းာာုသုာူမဟတု္စဥမ ံး္ူ   ျ ပ္မိန္းာာုျပွလမကပ္သာုူမဟတုအ္ျ  မိန္း

္အျ  မိန္းသာူထာုသာုူျပွသပည္ာာ ု ပ္ူျပွလမကပ ္

ထုာသူသပညရ္ ဇ႔တ္မာပ္မိန္းေသ ယံု ာပည္အပ ္မံေရမိန္းေဖ 

 မံေရမိန္းေဖ ာ္ဖကာ္မကာာာုကပမိန္းလ း္သပည္မပညသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၅၇။   ရ ဇ႔တ ္မာပမ္ိန္းေသ ယံု ာပညအ္ပ ္မေံရမိန္း ေဖ ာဖ္ကာမ္ကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္။ 

။ မပ္ညသူမာာုရ ဇ႔တ္မာပ္မိန္းေသ ယံု ာပည္အပ္ မံေရမိန္းေဖ ာ္ဖကာ္မကာာု ာကပမိန္းလ း္လမကပထ္ာသုူာာ ု ၃-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၅၈။    သယေ္ာ ပသ္စူသပညတ္ာုူာရ ဇ႔တ ္မာပမ္ိန္းေသ ယံု ာပညအ္ပ ္မေံရမိန္းေဖ ာဖ္ကာမ္ကာာာကပမိန္းလ းျ္ ပမ္ိန္း။ 

။ မပ္ညသူမာာုသယ္ော ပသ္အူျဖစ္ေသ ္င  ာာပ္ တံတံ မိန္းပာုပ္ရမပအ္ျဖစ္ေသ ္င  ားု္ရံုမိန္းမမပမိန္းအျဖစ္ေသ ္င  

ပစသပ္ညမိန္းအပ္ မံျ ပမ္ိန္း ံရသပည္တ ပ္ ထာုပစသပည္မိန္း မပ္ူစပလ္က္္မိန္းး 

ရ ဇ႔တမ္ာပ္မိန္းေသ ယံု ာပည္အပ္ မံေရမိန္းေဖ ာ္ဖကာ္မကာာု

ကာ္မကာာာုကပမိန္းလ း္လမကပ-္ 

ထာသုူာာ ု ၇- မစ္အထာေထ ပဒ္ဒ္ ကမမတ္ရမပ္ညအျပပ ္ေပ ဒဒ္ာာလုပည္မိန္း ကမမတ ္ာုပ္သပည္။ 

ပဒုမ္။     ၂၅၉။    စ ေရမိန္းာျဖစေ္စေစ ာပုမ္ိန္းျ ပမ္ိန္းာာ ုလပုေ္ာ ပေ္ပမိန္းရသာူျဖစေ္စ ယံု ာပညအ္ပ ္မေံရမိန္း 

ေဖ ာဖ္ကာမ္ကာာာုကပမိန္းလ းျ္ ပမ္ိန္း။ 

။ မပ္ညသူမာာုစ ေရမိန္းအျဖစ္ေသ ္င  ေစ ာပ္ုမိန္းျ ပ္မိန္းာာလုပ္ုော ပ္ေပမိန္းရသအူျဖစ္ေသ ္ငော ပ္ရ ာ္စ္္တ ပ္ 

ေပမိန္းအပထ္ မိန္းေသ ပစသပည္မိန္းသာုူမဟတု ္စဥမံ း္ူ   ပာုပ္  ပ္ူာာု 

တးပ္ညမိန္းးပ္ညမိန္းျဖပ္ူရ ဇ႔တ္မာပ္မိန္းေသ ယံု ာပညအ္ပ္ မံေရမိန္း

ပည္အပ္ မံေရမိန္းေဖ ာ္ဖကာ္မကာာ ုာကပမိန္းလ း္လမကပ-္ ထာသုူာာ-ု

၇-



 

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ ္ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပေ္ပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမ

္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၆၀။     ျပပညသ္ူူ႔းထ္မမ္ိန္း 

ားုသ္ပညာ္ုာယစ္လမယစ္သပည္ူသတူ္ဥမိန္းာရ ဇ႔တမ္ာပ္

ပမ္ိန္းေသ ယံု ာပညအ္ပ ္မေံရမိန္းေဖ ာဖ္ကာမ္ကာာာုကပမိန္းလ းျ္ ပမ္ိန္း။ 

။မပည္သူမာုာျပပည္သူူ႔း္ထမ္မိန္းအျဖစ္ျဖပ္ူေသ ္င  သုာူမဟတုာ္ုး္သပည္အေရ ပ္မိန္းအ႔ယာ္ာုယ္စလမယတ္ ု အုျဖစ္ျဖပ္ူ 

ပစသပ္ညမိန္းတ ု ာုာုသုာူမဟတု ္ပစသပ္ညမိန္းစဥမံ း္ူ   ပာုပ္  ပ္ူာုာ 

တးပ္ညမိန္းးပ္ညမိန္းျဖပ္ူအပ္ မံျ ပ္မိန္း ရံသပညတ္ ပ္ 

ထာုပစသပည္မိန္း မပ္ူစပ္လက္မ္ိန္းး 

ရ ဇ႔တမ္ာပ္မိန္းေသ ယံု ာပည္အပ္ မံေရမိန္းေဖ ာ္ဖကာ္မကာာု

ကာ္မကာာာုကပမိန္းလ း္လမကပ-္ 

ထာသုူာာတုသာ္ေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ  ၁၀- မစ္အထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ ကမမတ္ ာုပသ္ပည္ူအျပပ္ေပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမတ ္ာုပသ္ပည္။ 

 ာမုိန္းရ ပ္းပစသပ္ညမိန္းလာ္ မံက 

ပဒုမ္။    ၂၆၁။      ာမုိန္းရ ပ္းပစသပညမ္ိန္း။ 

၁။  ာုမိန္းယူျ ပမ္ိန္းျဖစ္ေသ ္င  ေ က ာလ္မး္ူေတ ပမ္ိန္းယူျ ပ္မိန္းျဖပ္ူေသ ္င လယုာ္ျ ပမ္ိန္းျဖပ္ူေသ ္င  

လာ္ေျပ ပမ္ိန္းသ  မိန္းေသ ပစသပည္မိန္းာာသုာုူမဟတု ္

၂။ ရ ဇ႔တ္မာပမ္ိန္းေသ အလ  သံုမိန္းစ မိန္း သာုူမဟုတ ္ယံု ာပည္အပ္ မံေရမိန္းေဖ ာ္ဖကာ္မက 

ာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္း ံရေသ ပစသပည္မိန္းာာုော ္သူမိန္းေလမိန္းအတ ပ္မိန္းတ 

တ ပ္မိန္းတ ပ္ျဖစ္ေစ  အပတ ပ္ျဖစ္ေစ ံရသပည္ျဖစ္လမကပ ္

ထာုပစ သပည္မိန္းသပည္ ာမုိန္းရ ပ္းပစသပည္မိန္းျဖစသ္ပည္။ 

ထာုပစသပည္မိန္းသပည္္ ပေဒအရလာ္ရမာျဖစသ္လူာ္သာုူျပးလ္ပညေ္ရ ာ္ရမာသပည္ူအ ္းမမ ာုမိန္းရ ပ္းပစသပ္ညမိန္းအျဖစ္ရပ္စ သပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၆၂။     ာမုိန္းရ ပ္းပစသပညမ္ိန္းာာမုရာမုိန္းမေျဖ ပ္ူေသ သေဘ  မပ္ူလာ ္ျံ ပမ္ိန္း။ 

။ မပ္ညသူမာာ ု ာုမိန္းရ ပ္းပစသပည္မိန္းျဖစ္ေ ာ ပ္မိန္းသာလကာ ္မပ္ူ သာုူမဟတု္ထာသုာုူယံု ာပည္ရး္ေ ာ ပ္မိန္းရမာလကာ္ မပ္ူ 

ထာုပစသပည္မိန္းာုာမရာုမိန္းမေျဖ ပ္ူေသ သေဘ  မပ္ူလာ္ ံျ ပ္မိန္းေသ ္င  ာာလ္ာထ္ မိန္းရမာျ ပ္မိန္းေသ ္ငျပွလမကပ-္ ထာုသာူာ ု၃-

 မစ္ထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစေ္စ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ဒဒ္ မစ္ရပစ္လံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 



 

 

ပဒုမ္။     ၂၆၃။    ္္းမိန္းျပတာာုမ္ကာကပမိန္းလ းရ္ မမ ရရမာေသ ပစသပညမ္ိန္းာာမုရာမုိန္းမေျဖ ပ္ူေသ သေဘ  မပ္ူလာ ္ျံ ပမ္ိန္း။ 

။ မပ္ညသူမာာ ု

၁။္္းမိန္းျပတာာု္မကာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္းျဖပ္ူ လာလ္  ေျပ ပ္မိန္း  ူေသ ပစသပ္ညမိန္းျဖစ္ေ ာ ပမ္ိန္းာာသုာလကာ ္မပ္ူျဖစ္ေစ  

ထာသုာုူယံု ာပည္ရး္အေ ာ ပ္မိန္းရမာလကာ္ မပ္ူျဖစ္ေစ ထာုပစသပည္မိန္းာာုမရာုမိန္းမေျဖ ပ္ူေသ သေဘ  မပ္ူ 

လာ္ ံျ ပ္မိန္းျပွလမကပသ္ာုူမဟတုာ္ာ္လာထ္ မိန္းရမာျ ပ္မိန္းျပွလမကပ္ သာုူမဟတု ္

၂။ ္္းမိန္းျပ ာုဒ္မိန္းတ ပ္ပ္း႔ပသ္ူသာုူမဟတု ္

္္းမိန္းျပ ာုဒ္မိန္းတ ပ္ပ္း႔ပ္  သူူျဖစ္ေ ာ ပ္မိန္းသာေသ သာုူမဟတုယ္ံု ာပည္ရးအ္ေ ာ ပမ္ိန္းရမာေသ သထူံမမ  ာုမိန္းရ ပ္းပစသပည္မိန္းာာ ု

မရာုမိန္းမေျဖ ပ္ူေသ သေဘ  မပ္ူလာ္ ံျ ပမ္ိန္း   ာာလ္ာထ္ မိန္းရမာျ ပ္မိန္းျပွလမကပ-္ 

ထာသုူာာတုသာ္ေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ  ၁၀- မစ္အထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ   ကမမတရ္မပူ္ညအျပပ္  

ေပ ဒဒာ္ုာလပည္မိန္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပုဒုမ္။    ၂၆၄။    ာမုိန္းရ ပ္းပစသပညမ္ိန္းာာ ုအျမ တေစေရ ပမ္ိန္း႔ယာ္ာာ္ျံ ပမ္ိန္း။ 

။ မပ္ညသူမာုာ  ာုမိန္းရ ပ္းပစသပည္မိန္းျဖစ္ေ ာ ပ္မိန္းသာလကာ ္မပ္ူျဖစ္ေစ  ထာုသာုူယံု ာပည္ရးအ္ေ ာ ပ္မိန္းရမာလကာ္ မပ္ူျဖစ္ေစ  

ထာုပစသပည္မိန္းာာအုျမ တေစလာ ္ံလမကပ ္သာုူမဟတု ္ေရ ပ္မိန္း႔ယာ္ာာ္လံမကပ-္ ထာသုာူာတုသာ္ေထ ပ္ဒဒ္ျဖစေ္စ  ၁၀-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပ္ေပ ဒဒ္ာာပု္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။     ၂၆၅။    ာမုိန္းရ ပ္းပစသပညမ္ိန္း႔မာသ္ာမမ္ိန္းရ တ ပာ္ပူညဥမက။ 

။ မပ္ညသူမာာ ု ာုမိန္းရ ပ္းပစသပည္မိန္းျဖစ္ေ ာ ပ္မိန္းသာလကာ ္မပ္ူေသ ္င  သုာူမဟုတ ္

ထာသုုာူယံု ာပည္ရး္အေ ာ ပ္မိန္းရမာလကာ္ မပ္ူေသ ္င  ထာုပစသပည္မိန္းာုာ႔မာသ္ာမ္မိန္းရ တ ပ ္သာုူမဟတု္စဥမံ း္ူ   ရးတ္ ပ္ 

သာုူမဟုတေ္ဖက ာ္ဖကာ္ရ တ ပ္မာမာအလာအုေလက ာ္ာူပညဥလမကပ္- ထာသုူာာ ု၃- မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

လာမလ္ပ္ညမက  အာကာွ မိန္းဖကာ္ာဥမိန္းမက  ရ ဇ႔တ္မာပမ္ိန္းေသ ောက ္းပမ္ိန္းမက 

ပဒုမ္။    ၂၆၆။    လာမလ္ပညမ္က။ 

။ မပ္ညသူမာာုတ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူအ မိန္း လာမလ္ပညလ္မပည္ူဖက မိန္းျ ပ္မိန္းျဖပ္ူ 



 

၁။ ထာုသုာူလာမလ္ပညလ္မပည္ူျဖ မိန္းျ ပ္မိန္း ံရသာူ သူတပ္းမိန္းအ မိန္း ပစသပ္ညမိန္းတ ု ုေပမိန္းအပ္ေစရးသ္ာုူမဟတု္သတူပ္းမိန္းထံတ ပ ္

ပစသပ္ညမိန္းတ ု ာုာလ္ာထ္ မိန္းရမာသပညာ္ာသုေဘ တရူးလ္မပည္ူျဖ မိန္းျ ပမ္ိန္း ံရေသ သူအ မိန္း 

လာမလ္ပညလ္မပည္ူျဖ မိန္းလာုေသ သေဘ ျဖပ္ူျဖစ္ေစ မရာုမိန္းမေျဖ ပ္ူေသ သေဘ ျဖပ္ူျဖစ္ေစ ေသ မိန္းော ပလ္မကပ္သုာူမဟတု-္ 

၂။ ထာုသုာူလာမလ္ပညလ္မပည္ူျဖ မိန္းျ ပ္မိန္း ံရေသ သာူ အာယး္လာမ္လပည္လမပည္ူျဖ မိန္းျ ပ္မိန္းမ ရံေသ ္ 

မာမာျပွလုပ္မပ္ညမဟတု္ေသ  သာုူမဟုတမ္ာမာပကာာ္ ာမ္ပ္ညမဟတု္ေသ  အရ ာာထုာုသအူ မိန္းျပွေစရး္ေသ ္င 

ပကာာ္ ာ္ေစရးေ္သ ္င   တမပ္ေသ မိန္းော ပ္လမကပ ္

ထာသုာုူျပွလုပ္မကာသာုူမဟုတပ္ကာာ္ ာ္မကာ ေသ မိန္းော ပ္ ရံသူံာာယု္ာာျုဖစ္ေစ  စာတာ္ာုျဖစ္ေစ   ုဒ္သေရာာျုဖစေ္စ  

ပစသပ္ညမိန္းာာုျဖစ္ေစ  ပကာ္စဥမိန္းေစျ ပ္မိန္းေသ ္င အ ႏရ ယ္ေသ ္ငျဖစ္ေစလမကပ ္သာုူမဟတု္ျဖစ္ေစတး္ရ လမကပထ္ာသုူသပည္ 

လာမလ္ပည္မကာာာုကပမိန္းလ း္သပညမ္ပ္ညသပည္။ 

ရမပ္မိန္းလပ္မိန္း ကာ-္ မရာုမိန္းမေျဖ ပ္ူေသ သေဘ  မပ္ူအေ ာ ပ္မိန္း ကပ္မိန္းရ မက မိန္းာာထုာမ္ ကး္ျ ပမ္ိန္းသပည္ ဤပုဒ္မံအ္ာပၸ္းယအ္ရ 

လာ္ဖက မိန္းျ ပ္မိန္းမပညသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၆၇။    လာမလ္ပညမ္ကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္။ 

။ မပ္ညသူမာာ ုလာမလ္ပည္မကာာာုကပမိန္းလ း္လမကပ ္ထာသုူာာ ု၅- မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ 

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၆၈။    သတူပ္းမိန္းအေယ ပအ္ော ပး္လာမလ္ပညျ္ ပမ္ိန္း။ 

။ လူတ္ဥမိန္းတေယ ာသ္ပညသ္တူပ္းမိန္းအေယ ပအ္ော ပး္ေသ ္င သာုူမဟတု္သာလကာ္ မပ္ူ လူစ မိန္းသ ပ္းေသ ္င 

မာမာသပညသ္တူပ္းမိန္းျဖစ္ေ ာ ပမ္ိန္းသာုူမဟုတ ္တ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သူသပည ္

ထာသုူအစစ္အမမးမ္ဟတု္ေသ အျ  မိန္းသူျဖစ္ေ ာ ပ္မိန္းေျပ း လာမလ္ပညလ္မကပထ္ာသုူသပည ္

သတူပ္းမိန္းအေယ ပအ္ော ပး္လာမ္လပည္သပညမ္ပ္ညသပည္။ 

ထာသုူတပ္းမိန္းအေယ ပ္အော ပ္းလာမလ္ပညသ္ူာာ ု၅- မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။     ၂၆၉။     အာကာွ မိန္းဖကာာ္ဥမိန္းမက။ 

။ မပ္ညသူမာာ ုအမက မိန္းျပပ္ညသာူာုျဖစ္ေစ  လတူ္ဥမိန္းတေယ ာာ္ုာျဖစ္ေစ   

၁။ မတရ မိန္းသျဖပ္ူ ာံုမိန္းရကံမိန္းျ ပ္မိန္းသာုူမဟုတ ္ပကာ္စဥမိန္းးစ္း ျ ပ္မိန္းျဖစ္ေစရး ္အ ာံ မပ္ူေသ ္ငသာုူမဟုတ ္



 

၂။ ထာုသာုူာံုမိန္းရကံမိန္းျ ပမ္ိန္းသုာူမဟတု ္ပကာစ္ဥမိန္းးစး္ ျ ပ္မိန္းျဖစ္ေစ တး္ရ သပညာ္ာသုာလကာ္ မပ္ူေသ ္င 

ပစသပ္ညမိန္းတ ု ာုာုဖကာာ္ဥမိန္းလမကပသ္ုာူမဟုတ ္ပစသပ္ညမိန္းံတးဘ္ာုမိန္းာာုျဖစ္ေစ  အသံုမိန္း႔ပ္မကာာုျဖစေ္စ   

ပကာ္စဥမိန္းေအ ပ္သုာူမဟတုယ္တု္ေလက ူေအ ပသ္ာုူမဟတု္ းစ္း ေအ ပ္ပစသပည္မိန္းရျဖစ္ေစ  သာုူမဟုတ ္

ပစသပ္ညမိန္းံအေးအထ မိန္းာာုျဖစေ္စ  ေျပ ပ္မိန္းလ  မကျဖစ္ေစလမကပထ္ာသုူသပည ္အာကာွ မိန္းဖကာာ္ဥမိန္းမကာာာုကပမိန္းလ း္သပည္မပည္သပည။္ 

ပဒုမ္။    ၂၇၀။    အာကာွ မိန္းဖကာာ္ဥမိန္းမကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္။ 

။ မပ္ညသူမာာုအာကာွမိန္းဖကာာ္ဥမိန္းမကာာာုကပမိန္းလ း္လမကပ-္ 

၁။ တး္ဘာမုိန္း ၅၀ာ⁄ -ေအ ာ္ျဖစ္လမကပ ္ ၁-လအထာေထ ပဒ္ဒ္ မပ္ူေပ ဒဒ ္

၂။ တး္ဘာမုိန္း ၁၀၀ာ⁄ -ေအ ာ္ျဖစ္လမကပ္  ၂- မစ္အထာေထ ပဒ္ဒ္ မပ္ူေပ ဒဒ ္

၃။ တး္ဘာမုိန္း ၁၀၀၀ာ⁄ -ေအ ာ္ျဖစလ္မကပ ္ ၅- မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ္ မပူ္ေပ ဒဒ ္

၄။ တး္ဘာမုိန္း ၁၀၀၀ာ⁄ -အထာ္ျဖစလ္မကပ ္ တသာေ္ထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ  ၁၀- မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

 ကမမတ ္ာုပ္သပည္ူအျပပ္ေပ ဒဒ္ာာုပ္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

 

ပဒုမ္။  ၂၇၁။     ရ ဇ႔တမ္ာပမ္ိန္းေသ ောက ္းပမ္ိန္းမက။ 

။မပည္သူမာုာု 

၁။ ျပစ္မကာကပမိန္းလ း္ရ သာုူမဟတု ္ ပစသပည္မိန္းလာ္ရမာသူတ္ဥမိန္းတေယ ာာ္ာုေျ  ာလ္မး္ူရး္သာုူမဟုတေ္စ ္ာ မိန္းရး္ 

သုာူမဟုတစ္ာတျ္ပာွျပပေ္စရး္  အ ာျံဖပ္ူသူတပ္းမိန္းံ  လာ္ရမာျဖစ္ေသ ပစသပည္မိန္းအတ ပ္မိန္းသာုူျဖစ္ေစ  အေပ္သုာူျဖစ္ေစ  

႔ပ္ေရ ာ္လမကပသ္ုာူမဟုတ ္

၂။ ထုာပစသပည္မိန္းအတ ပ္မိန္းသာုူျဖစ္ေစ   အေပ္သာုူျဖစ္ေစ  တရ မိန္းသျဖပ္ူ႔ပ္ေရ ာ္ျပဥမိန္းေး ာ ္

ပစသပ္ညမိန္းလာ္ရမာျဖစ္ေသ သာူာေုျ  ာလ္မး္ူရး္သုာ မဟတု္ေစ ္ာ မိန္းရး္ သုာူမဟုတစ္ာတျ္ပာွျပပ္ေစရး ္

သာုူမဟုတျ္ပစ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ရး္အ ာံျဖပ္ူ ္ပေဒ မပ္ူား္ူာကပ္ေသ  ပစသပ္ညမိန္းရာာလ္ား္ေးလမကပ ္ထာုသသူပည ္

ရ ဇ႔တမ္ာပ္မိန္းေသ ောက ္းပ္မိန္းမကာာ ုာကပမိန္းလ း္သပည္မပညသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။     ၂၇၂။     ရ ဇ႔တမ္ာပမ္ိန္းေသ ောက ္းပမ္ိန္းမကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္။ 

။ မပ္ညသူမာာ ုရ ဇ႔တမ္ာပမ္ိန္းေသ ောက ္းပ္မိန္းမကာာာုကပမိန္းလ း္ရ တ ပ-္ 



 

၁။ ေသဒဒထ္ာာု္ေသ ျပစ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ရး္ျဖစလ္မကပ္ ထာုသာူာုတသာ္ေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ ၁၀-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒျ္ဖစ္ေစ ကမမတ္ရမပ္ည။ 

၂။ တသာ္ေထ ပဒ္ဒထ္ာာုသ္ပည္ူျပစ္မကာာ ုာကပမိန္းလ း္ရ ောက ္းပ္မိန္းမကျဖစ္လမကပ ္၁၀- မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ္ ကမမတရ္မပည္။ 

၃။ ေထ ပ္ဒဒထ္ာာုသ္ပည္ူျပစ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ရး္ျဖစ္လမကပ္- ၅- မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ ္ကမမတ္ရမပ္ည။ 

ပဒုမ္။    ၂၇၃။  အာမေ္ာက ပး္ပမ္ိန္းမက။ 

။ မပ္ညသူမာ္ာု 

၁။ လူေးအာမ္အျဖစ္အသံုမိန္းျပွသပည္ူအော ာအ္္ဥမိန္းာာုျဖစေ္စ  တ ာာုျဖစ္ေစ  ေရယ ္ာ္ာုျဖစ္ေစ  

၂။ ာာုမိန္းာ ယ္ရး္ေးရ အျဖစ ္အသံုမိန္းျပွသပည္ူေးရ ာာျုဖစ္ေစ  

၃။ပစသပည္မိန္းသုာေလမ ပ္ရး္အသံုမိန္းျပွေသ အော ာအ္္ဥမိန္းာာုျဖစ္ေစ  ႔ပ္ေရ ာ္ေးျ ပ္မိန္းသာုူမဟတု ္ာာလ္ာ္ေးျ ပ္မိန္းျဖပ္ူ 

ရ ဇ႔တမ္ာပ္မိန္းေသ ောက ္းပ္မကာာာုကပမိန္းလ း္လမကပထ္ုာသူသပည္  အာမ္ောက ္းပ္မိန္းမကာာာုကပမိန္းလ း္သပည္မပညသ္ပည္။ 

ရမပ္မိန္းလပ္မိန္း ကာ-္ အာမ္ောက ္းပမ္ိန္းမကာကပမိန္းလ း္သူံ 

ာာယု္အ က္းအစာတအ္ပာုပ္မိန္း႔ပ္ေရ ာ္ျ ပ္မိန္းသပည္အာမ္ောက ္းပ္မိန္းမကာကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္းေျမ ာ္ရးလ္ံုေလ ာ္သပည။္ 

ပဒုမ္။    ၂၇၄။    အာမေ္ာက ္းပမ္ိန္းမကာကပမိန္းလ းျ္ ပမ္ိန္းအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္။ 

၁။ မပ္ညသူမာာ ုအာမ္ောက ္းပ္မိန္းမကာကပမိန္းလ း္လမကပ ္ ထာသုူာာ ု၁- မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ၁၀၀၀ာ⁄ - အထာေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

၂။ ပညအ ကား ္အာမ္ောက ္းပ္မိန္းမကာကပမိန္းလ း္လမကပ္  ထာသုာူာ ု၃-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ ္ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပေ္ပ ဒဒာ္ာုပ္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

၃။ ေသဒဒထ္ာာု္ေသ ျပစ္မကာာာုကပမိန္းလ း္ရး ္အလာုူပမ္းအာမ္ောက ္းပ္မိန္းမကာာုာကပမိန္းလ း္လမကပထ္ာသုူာာု 

တသာ္ေထ ပ္ဒဒ္ျဖစေ္စ  ၁၀- မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစေ္စ   ကမမတရ္မပူ္ညအျပပ ္ေပ ဒဒ္ာာုပ္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၇၅။    အာမေ္ဖ္းာထ္ ပမ္ိန္းမက။ 

။ မပ္ညသူမာာ ု



 

၁။ အာမ္ောက ္းပ္မိန္းမကာာာုကပမိန္းလ း္ရးအ္လာုူပမ္းမာမာာာယုတ္ာုပ္ျဖစ္ေစ  ောက ္းပ္မိန္းမကာာအု မိန္းေပမိန္းာူပညဥသာူျဖစေ္စ  

ျပွလုပထ္ မိန္းသပည္ူ ထ ာ႔္ပ္ေပ္းာ္မမ႔ပ္လမကပသ္ာုူမဟုတ ္ထ ာလ္မကပ ္

၂။ မပ္ညသတူ္ဥမိန္းတေယ ္မမ ထ ာ္႔ပ္ျ ပမ္ိန္းမရမာေသ ထ ာ႔္ပ္ေပ္းာ္ာ႔ပလ္မကပသ္ာုူမဟတုထ္ ာလ္မကပသ္ုာူမဟတု္းံရာံာုျဖစ္ေစ  

အော ာအ္္ဥမိန္းာုာျဖစ္ေစ  တ ယ္တား္ေသ ္င ောက ္တာ္းေသ ္င  ႔ပ္လမကပသ္ုာူမဟုတထ္ ာလ္မကပ္ 

၃။ ေးထာုပသ္ူမ ာံရ ယသ္ပည္ူးပ္ညမိန္းတ ု ုျဖပ္ူ ာကပမိန္းလ း္သာူျဖစ္ေစ  အ မိန္းေပမိန္းာူပညဥသာူျဖစ္ေစ  ာကပမိန္းလ း္ရးအ္လာုူပမ္း 

ဖ ပ္ူ  ူသပည္ူထ ာ္႔ပ္ေပ္းာ္ာ႔ပ္လမကပ္သာုူမဟတုထ္ ာလ္မကပ္ 

၄။ အာမ္ောက ္းပ္မိန္းမကာာာုကပမိန္းလ း္ရးသ္ာုူမဟတု ္ာကပမိန္းလ း္ျပဥမိန္းေး ာ္ျပးထ္ ာ္ရးအ္တ ာ္ေသ ူ ေလ ာာ္ုာဖ ပ္ူး 

႔ပ္လမကပ္သာုူမဟတုထ္ ာလ္မကပ ္

၅။ ရ ဇ႔တ္မာပမ္ိန္းေသ ္အ ာုပ္အထာ္ျပွမကာာ ုအသံုမိန္းျပွျ ပ္မိန္းျဖပ္ူေသ ္င လာ္ေရ ာာ္ကပမိန္းလ း္မကျဖပ္ူေသ ္င 

လာ္ေရ ာ္ျပွမပည္ဟတုစ္္ဥမိန္းတေယ ာ္အ မိန္း ျ ာမ္မိန္းေျ  ာ္ျ ပ္မိန္းျဖပ္ူေသ ္င 

၆။ မ႔ပ္မထ ာ္ ာုပေ္အ ပပ္ာတထ္ မိန္းသပညာ္ာုသာလကာ္ မပ္ူထ ာ္႔ပ္ေပ္းာာ္ာု မာမာာာယုတ္ာုပ္ျဖစေ္စ 

အ မိန္းေပမိန္းာပူညဥသာူျဖစ္ေစ  ဖ ပ္ူး႔ပလ္မကပ္သုာူမဟတုထ္ ာလ္မကပ္ 

ထာသုူသပညအ္ာမ္ေဖ္းာ္ထ ပ္မိန္းမကာာာုကပမိန္းလ း္သပည္မပည္သပည။္ 

ပဒုမ္။    ၂၇၆။    အာမေ္ဖ္းာထ္ ပမ္ိန္းမကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္။ 

။ မပ္ညသူမာာ ုအာမ္ေဖ္းာထ္ ပ္မိန္းမကာာ ုာကပမိန္းလ း္လမကပ္ထာသုာူာု  ၂- မစ္အထာေထ ပဒ္ဒ္ ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပ ္

ေပ ဒဒာ္ာုလပညမ္ိန္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

အ းမ္ိန္း(၁၅)  

လာမလ္ပ္ညအတုျပွမက 

ပဒုမ္။    ၂၇၇။  လာမလ္ပညအ္တျုပွမက။ 

။မပ္ညသူမာာ ု

၁။ အမက မိန္းျပပည္သာူုာေသ ္င  တ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သာူုာေသ ္င  ာံုမိန္းရကံမိန္းျ ပ္မိန္းသုာူမဟုတ ္

းစ္း ျ ပ္မိန္းျဖစ္ေစရး္အ ာ ံမပူ္ျဖစ္ေစ  

၂။ ေတ ပ္မိန္းာာု ကာသ္ာုူမဟတု ္ပာုပ္ာာပု္  ပ္ူာာုေထ ာ္ ံရးအ္ ာ ံမပ္ူျဖစ္ေစ 



 

၃။ တ္ဥမိန္းတေယ ာ္ေသ သအူ မိန္း ပစသပည္မိန္းလာ္လ တ္ျဖစ္ေစရး္အ ာံ မပ္ူျဖစ္ေစ 

၄။ အတာအလပ္မိန္းျဖစေ္သ သုာူမဟတု ္သေဘ သာေ္ရ ာ္ေစေသ ပာာ္ ္ာ္ာုျပွေစရး္အ ာံ မပ္ူျဖစ္ေစ 

၅။ လာမ္လပည္လမပည္ူဖက မိန္းမကာာာုကပမိန္းလ း္ရးသ္ာုူမဟုတာ္ကပမိန္းလ း္ ုာပ္ေစရးအ္ ာံ မပ္ူျဖစ္ေစမဟတု္မမမးေ္သ  

စ တမမ္ိန္းအမမတအ္သ မိန္းတ ာုာုေသ ္င တစာတတ္ေဒသာာုေသ ္ငျပွလုပလ္မကပ္ 

ထာသုူသပညလ္ာမလ္ပညအ္တုျပွလုပ္မကာာာုကပမိန္းလ း္သပညမ္ပ္ညသပည္။ 

ပဒုမ္။    ၂၇၈။     လာမလ္ပညအ္တျုပွမကအတ ာအ္ျပစဒ္ဒ္။ 

။ မပ္ညသူမာာ ု

၁။ ရံုမိန္းမမတတ္မ္မိန္းာာသုာုူမဟတု္ျပပ္ညသာူာုပ္ရ စ ရပ္မိန္းစသပညတ္ာုူာာုလာမလ္ပညအ္တုျပွလမကပ္ ၇-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ ္ကမမတ္ ာပု္သပည.္ 

၂။ အဘာုမိန္းတးစ္ တမ္မိန္းအမမတအ္သ မိန္း  ေသတမမ္ိန္းစ စသပညတ္ာုူာာ ုလာမလ္ပည္အတုျပွလမကပ ္တသာ္ေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  

၁၀- မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစေ္စ ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

၃။ လာမ္လပည္ရး ္အလာုူပမ္းစ တမ္မိန္းအမမတ္အသ မိန္းာုာ လာမလ္ပည္အတုျပွမကာာုာကပမိန္းလ း္လမကပ္ ၇-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ ္ကမမတ္ ာပု္သပည္။ 

၄။ သူတပ္းမိန္းံ ုဒ္အသေရာာ ုးစ္း ထာ ာုာေ္စရးအ္လာုူပမ္း လာမ္လပည္အတုျပွမကာာာုကပမိန္းလ း္လမကပ ္ထာုသာူုာ ၃-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ ္ကမမတ္ရမပ္ည။ 

၅။ အျ  မိန္းလာမလ္ပည္မက ု ာုကပမိန္းလ း္လမကပ ္၃- မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒ္ျဖစေ္စ  

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

၆။ သူတပ္းမိန္းံပစသပည္မိန္းာာုထာ ာာု္းစ္း ေစမပူ္ည လာမလ္ပညအ္တုျပွမကတ ု ာုာာုကပမိန္းလ းလ္မကပ္ ၂- မစ္အထာေထ ပဒ္ဒ္ျဖစ္ေစ  

ေပ ဒဒ္ျဖစ္ေစ ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ 

 

အ းမ္ိန္း(၁၆) 

ထာမမ္ိန္းျမ မိန္းျ ပမ္ိန္းာာု္ပရ္ ျပစမ္ကမက မိန္း 



 

ပဒုမ္။    ၂၇၉။    တရ မိန္း႔ပထ္ာမမ္ိန္းျမ မိန္းေ ာ ပမ္ိန္းယံု ာပညရ္း ္ေယ ာက္ မိန္းာလမပည္ူဖက မိန္းလာေုသ သေဘ ျဖပ္ူ ေသ မိန္းော ပ ္

ာ မစပယ္မာျ္ ပမ္ိန္း။ 

။ မပ္ညသပည္ူေယ ာက္ မိန္းမာာ ုမာမာ မပ္ူတရ မိန္း႔ပထ္ာမမ္ိန္းျမ မိန္းျ ပမ္ိန္းမျပွေသ မားမ္ိန္းမာာ ု

မာမာ မပ္ူတရ မိန္းသျဖပ္ူထာမမ္ိန္းျမ မိန္းေ ာ ပမ္ိန္းလမပည္ူဖက မိန္းယံု ာပည္ေစး မာမာ မပ္ူာ မယမာ္စပလ္မကပ္- 

ထာသုူာာ ု ၁၀- မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ္ ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပ ္ေပ ဒဒ္ာာလုပည္မိန္း ကမမတ္ ာုပသ္ပည။္ 

ပဒုမ္။    ၂၈၀။    လပသ္ာုူမဟတုမ္ယ မိန္းရမာေးစ္အ္ေတ အတ ပမ္ိန္းထပမ္ထံာမမ္ိန္းျမ မိန္းျ ပမ္ိန္း 

။ မပ္ညသူမာာုအသာ္ရမပ္ေသ လပ္ျဖစ္ေစ  မယ မိန္းျဖစ္ေစရမာသပည္ျဖစ္း ေး ာထ္ပထ္ာမ္မိန္းျမ မိန္းရ တ ပ္ထာလုပ္ျဖစေ္စ  

မယ မိန္းျဖစ္ေစ  အသာ္ရမပလ္ကာ္ရမာျ ပမ္ိန္းေ ာ ပ္ူ ထာမမ္ိန္းျမ မိန္းျ ပ္မိန္းအတပည္မျဖစ္ေသ ာာစသမကာွမိန္းရေး ာ္ထပ္ထာမ္မိန္းျမ မိန္းလမကပ္ 

ထာသုူာာ ု၇- မစ္အထာေထ ပဒ္ဒ္ ကမမတ္ရမပူ္ညအျပပ ္ေပ ဒဒ္ာာလုပည္မိန္း ကမမတ ္ာုပ္သပည္။ 

ာပ္မိန္းလ တ္ ကာ-္  

၁။ မူလာထာမမ္ိန္းျမ မိန္းျ ပ္မိန္းသပည္ အတပည္မျဖစ္ဟ ုစဥရပ္ပာပ္ု  ပူ္မရမာေသ တရ မိန္းရုံမိန္းာစဥရပ္ာံမုိန္းျဖတျ္ပဥမိန္းလမကပ္ 

ဤပုဒ္မ မပ္ူမသာ္ာုာပ္ေစရ။ 

၂။ အထာလ္ပသ္ုာူမဟုတ ္မယ မိန္းရမာစ္္ာ လအတ ပ္မိန္း ေး ာထ္ပထ္ာမ္မိန္းျမ မိန္းသပည္ူာာစသတ ပ္ 

ထာလုပ္သုာူမဟတုထ္ာုမယ မိန္းသပည ္၇- မစ္တာုပမ္လ ေရ ာ္ရမာလမကပ္ေသ ္ငံ  ထာအု ကား္ာ လအတ ပ္မိန္းရလပညမ္ိန္း 

ထာလုပ္သုာူမဟတုထ္ာုမယ မိန္းအသာ္ရမပ္လကာ္ရမာသပညဟ္ုမ ာ မိန္း  လူမကပ္ငေး ာထ္ပထ္ာမ္မိန္းျမ မိန္းမပည္ူသာူုာ 

ထာမ္မိန္းျမ မိန္းျ ပမ္ိန္းမျပွမမဥမာမာသာသမမကေသ အေ ာ ပမ္ိန္း ကပမ္ိန္းအရ အမမးာ္ာုဖ ပ္ူဟေျပ ာာုျပဥမိန္းျဖစလ္မကပ္ဤပဒု္မ မပ္ူမသာာ္ာုပ္ေစရ။ 

ပဒုမ္။     ၂၈၁။    ေး ာထ္ပထ္ာမမ္ိန္းျမ မိန္းမပည္ူသအူ မိန္း အထာာ္ထာမမ္ိန္းျမ မိန္းျ ပမ္ိန္းအေ ာ ပမ္ိန္းာာ ုထာမ ္ကးသ္ပည္ူအတ ာ ္

အျပစဒ္ဒ္။ 

။ မပ္ညသူမာုာ ေး ာထ္ပထ္ာမ္မိန္းျမ မိန္းမပည္ူသအူ မိန္း အထာာ္ထာမ္မိန္းျမ မိန္းျ ပ္မိန္းအေ ာ ပမ္ိန္းာုာထာမ္ ကးလ္ကာ္ 

အထာတ္ာာတ္ပညမ္ိန္းျဖစ္ေသ ပုဒမ္ မပ္ူေဖ္ျပထ မိန္းသပည္ူျပစ္မကာာု ာကပမိန္းလ း္လမကပ-္ ထာသုာူာု  ၁၀-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ ္ကမမတ္ရမပ္ညအျပပေ္ပ ဒဒာ္ာလုပည္မိန္း ကမမတ ္ာုပ္သပည္။  

ပဒုမ္။    ၂၈၂။    တရ မိန္း႔ပထ္ာမမ္ိန္းျမ မိန္းျ ပမ္ိန္းအ မမ္ိန္းအး မိန္း ယံမူက။ 

။ မပ္ညသူမာာ ုမရာုမိန္းမေျဖ ပ္ူေသ သေဘ  မပ္ူျဖစ္ေစ  

လာမလ္ပညလ္မပည္ူျဖ မိန္းလာုေသ သေဘ  မပ္ူျဖစ္ေစတရ မိန္း႔ပထ္ာမ္မိန္းျမ မိန္းျ ပမ္ိန္းမေျမ ာသ္ပညာ္ုာသာလကာ္ မပ္ူ 

ထာမ္မိန္းျမ မိန္းျ ပမ္ိန္းအ မ္မိန္းအး မိန္းာာ ုံယလူမကပ ္- ထာသုာူာု  ၇-

 မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ ္ကမမတ္ရမပ္ညအျပပေ္ပ ဒဒာ္ာလုပည္မိန္း ကမမတ ္ာုပ္သပည္။ 



 

ပဒုမ္။    ၂၈၃။    လပ ္ာမုိန္းမက  မယ မိန္း ာမုိန္းမက။ 

။ မပ္ညသူမာာုတရ မိန္းမ႔ပထ္ာမမ္ိန္းျမ မိန္းလာ္ထပထ္ မိန္းျပဥမိန္း 

ထာသုာုူထာမ္မိန္းျမ မိန္းလာထ္ပထ္ မိန္းေ ာ ပ္မိန္းလပည္မိန္းမာမာသာသပည္ျဖစ္ေသ သာုူမဟတု္ထာသုာု ယံု ာပည္ရး္အေ ာ ပမ္ိန္းရမာသပညလ္ပည္

ရမာသပညလ္ပည္မိန္းျဖစ္ေသ ေယ ာက္ မိန္းာာသုုာူမဟတု္မား္မိန္းမာုာ တရ မိန္း႔ပ္လာထ္ပထ္ာမ္မိန္းျမ မိန္းထ မိန္းသပည္ူ ပ္ပ း္မိန္းသပညာ္ 

သေဘ မတဘူ ေသ ္င ာ မစပ္ယမာ္ျ ပ္မိန္းျပွရ ရ မုဒား္မိန္းမကအေျမ ာလ္မကပ ္လပ္ ာုမိန္းမက  

မယ မိန္း ာုမိန္းမကာာာုကပမိန္းလ း္ျ ပ္မိန္းေျမ ာသ္ပည္။ ထာသုာူုာ ၇- မစ္အထာေထ ပ္ဒဒ္ျဖစ္ေစ  ေပ ဒဒျ္ဖစ္ေစ  

ဒဒ္ မစ္ရပ္စလံုမိန္းျဖစ္ေစ ကမမတ္ ာုပသ္ပည္။ထာအုမကတ ပ္ယပ္မိန္းေယ ာက္ မိန္းျဖစသ္ူာာသုာုူမဟတု္ 

မား္မိန္းမျဖစသ္ာူုာအ မိန္းေပမိန္းာူပညဥသူအျဖစ္ျပစဒ္ဒထ္ာုာသ္ပ္ူေစရမပ္ည။ 

 

 

 

 

အ းမ္ိန္း(၁၇) 

အသေရဖကာ္မက  ျပစမ္ကာကပမိန္းလ းရ္းအ္ မိန္းထုတ္မက  အ ကွပေ္ထ ပမ္မထ ာ္ေျပမိန္းမက 

 ိ္ု ဏ္ူအမည္။   ၂၈၄ူအမည္။    အ ထ္ ္္ဏ္ူ္အမည္။ 

ူအမည္။ ဏ၀္  ဏ စို္မ္္ျ င္္ျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊  မ္္္္ န္ၾ္က္ႈယ္ ၀္္ပမအမးျ င္္ျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ အဏမမအ္ မးျ င္္ျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ 

ထင္္မမး ၀္္ ကို ုန္ျ င္္ျ ပ္ထပ 

မဥ္းမထယမ္္ထ မ  ္စိုနပ္နမထပ္နအ္ၾ္ကျ င္္ထ မသာ္၎ စိုညဏဟိုမ္ 

ထစို  မ္င္္ပ ္ာ္ဥး္ထ မပႈမပ္ႈြဲျခင္း ၀ထ္စို  ္ အ ထ္္ိုစနပ္နမထပဏ၀္ဟို စာ္္္္ မင္္ထ မ္သာ္၎ထစို စိုညယကိုၾ္၀္

ထစို စိုညယကိုၾ္၀္ထပ္နအ္ထၾ္မင္း္မစာ္္္္မင္္ထ မ္သာ္၎ 

ထစို  မ္င္္ပ ္ာ္ဥး္ထ မထၾ္ျငမခ္္္္ စိုျ ်ာမ္င ္စိုညဏဟိုမထ္ၾ္ျငမာမ္င္ထစို   ၀အ္ ထ္ ္္ ္၀္ဏ၀ ္၀္ူအမည္။ 

္မင္းာင္းခ္္-္ ၁ူအမည္။ ထ   မဥ္းမထယမ္္္ စိုပႈ ္ပႈြဲထ မပႈ ္ပႈြဲခ္္္ ၀ထ္စို  အ ္္္မင္ာ္္္ထန စ္ 

ထစို  ္အ ထ္္စိုနပ္နမထပဏ၀္ျ ပာ္မ္င ္

 စိုညဏဟိုမထ္စို  ္ဏစ ဏစ မးပို စိုညဏဟိုမ္ဏစ မးပိုထ ႈဏ္စ်း္င္းဏ္မးအမးပစမ္္မာကိုးထစခစိ္ု ထ္ပ စ္ိုင္ာမ္င္ထ   ္စိုပႈမ္ပႈြဲျခင္း 

ႈမ္ပႈြဲျခင္း ၀အ္ ထ္ ္္ဏ္္ထျဏမ္္္စိုင ္၀္ူအမည္။ 



 

၂ူအမည္။ မခိုဏဟိုမမ္ခိုဟိုမ္ထၾ္မင္းပႈမ္ပႈြဲျခင္း ၀ ္စိုညဏဟိုမ္ ထ္မ္ ပႈ ္ပႈြဲျခင္း ၀္အ ထ္ ္္္ဏ္ထျဏမ္္္စိုင ္၀္ူအမည္။ 

၃ူအမည္။ (္) ာ မဥး္မထယမ္္္ အ္္ိုင္္ပမ္စမိ္ စိုထ မ္သာ္၎ဥမဒ္ ၀မအ္၀္အခ္ငး္္စိုထ မ္သာ္၎ သာေဆး၀ါးမ်ား၊ 

ထစို  ္ဏ္စ်း္စိုး မ္င္္ျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ အာို အ္္စိုင္္မင္္ျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊  ပ ္ာ္ဥ္း ၀္္္္င္္ မ္္ စိုထ မ္သာ္၎ ပ္း ႈမးထ္းးိုဒ္္ ိုစထ မ္သာ္၎ သာေဆး၀ါးမ်ား၊ 

မစိ္ု ္္စို္ ္ိုစညဏဟိုမ ္ႈယ ္စိ္ု ္  အထငအ္ျဏငထ္ းျခင္းဏျ ပ္ထပာမ္င ္စိုညဏဟိုမ ္

(ခ) ထစို  ္အးၤစ ၀ ္ပ္ ္ိုမ္ ႈယျ္ ပ ္၀ ္ိုစညဏဟိုမ္ထယ ိုယ္အမးျ င္္ 

္မ္္ ႈယအ္ထျခခ္မစ ၀ဟ္ို  မ စးအမးယကိုၾ္၀္ျခင္းဏျ ပ္ထပာမ္ငထ္စို ိုစညပႈ ္ပႈြဲျခငး္ ၀္အ ထ္ ္္ ္၀္ဏဏ၀္ူအမည္။ 

္င္းာႊမ္ခ္္-္ ၁ူအမည္။ မဥ္းမထယမ္္ထ မ  မ္င္္ပ ္ာ္ဥ္း  ဏမန္္နထ္ မပႈ ္ပႈြဲခ္္္္ ိုစ အဏ္မးျ ၀ ္ ္ 

အ္္စ်းအမႈ္ ္ျ ်ာို ္္န ္စိုညအဟိုမ္ ထၾ္ျငမ္န ္င္္ ၀္ျ ပ္ာမ္င ္ထစိုပႈ ္ပႈြဲခ္္္ ၀္အ ထ္ ္္ ္၀္ဏဏ၀္ူအမည္။ 

၂ူအမည္။ ျ ၀ ္ ည န္ထဏ္း္အျ ပ္ျ င္္ အာို ္ မိ္မးထ မင္္ႈ္ ္္မမႈင္ 

(္) ထစိုျ္ ၀ ္ ည န္ထဏ္း္အျ ်အဏ မ္င္္ပ ္ာ္ဥ္း  ထ မ္သာ္၎ 

(ခ) 

ထစိုျ ၀ ္ ည န္ထဏး္္အ္္င္္ပမ္စမ ိ၀ထ္စို  ္အျ ်အဏ ခထင္ထ ငထန ၀အ္ထစထိုစ  ္အ္္င္္ပမ္စမိ မ္င္္ပ ာ္္ဥ္း 

ပ ္ာ္ဥ္း ထ မ္သာ္၎ 

မဥ္းမထယမ္္ထ မ  ္ ထ မ္စိုးျ င္္ဏစဏစ္ထင္ျဏငခ္္္္္ စိုထ ငျ ျခငး္ ၀ ္အ ထ္ ္္္ဏျ္ ပ ္၀္ဏဏ၀္ ၀္ူအမည္။ 

၃ူအမည္။ အဏ္မးျ ၀္  ျ  မနမ စိုင္္မဥး္မထယမ္္ထ မ  ္  

(္) အျ ်အဏ မ္င္္ပ ္ာ္ဥ္း ထ မ္သာ္၎ 

(ခ) ထစို  ္အ္္င္္ပမ္စမ ိ၀ ္ထစို  ္အျ ်အဏ ခ ထင္ထ ငထန ၀အ္ထစ 

ထစို  ္အ္္င္္ပမ္စမိ မ္င္္ပ ာ္္ဥ္း ထ မ္သာ္၎ 

မဥ္းမထယမ္္ထ မ  ္ ထ မ္စိုး မ္င္္ဏစဏစထင္ျဏငခ္္္္္ စိုထ ငျ ျခင္း ၀အ္ ထ္ ္္ဏ္္ျ ပ ္၀္ဏဏ၀္ူအမည္။ 

၄ူအမည္။ မ္မး္ကိုးမခို္ဏ္ခငး္ထ မင္္ႈ္ ္ခ္္ဏ္္မး္စိုျ ပထ္ပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ 

ဏ္ခင္းထ မင္္ႈ္ ္ျ း္ျ မ္ ကို္စိုျ ပ္ထပအထ္း စထ မအခ္္ဏ္္မးခဏမန္္နပ္ႈမထၾ္ျငမျခင္း ၀္အ ထ္ ္္္ဏ္ျ ပ ္၀္ဏ

္္ဏ္ျ ပ ္၀္ဏဏ၀္ူအမည္။ 

၅ူအမည္။ (္) မ္မး္ကိုး္ပ္္ င ္ကိုးျ မ္ျ း္ထ မမ္မးဏဏ္္   စိုညဏဟိုမ ္္မ၊ မဏ္္္အ္၀အ္ထ ႈး မ္င္္ပ ္ာ္ဥ္း ထ မ္သာ္၎ 



 

(ခ) 

ထစိုအဏ္မႈင္ ္္ထ  စိုညဏဟိုမ္အဏ္ ၀ ္ိုစညဏဟိုမ္္ စိုယပ္ာမယ္အျ ပ္ျ င္္ ထ မင္္ႈ္္ထ မ  ္အျ ်အဏ မ္င္္ပ ္ာ္

င္္ပ ္ာ္ဥ္း ထ မ္သာ္၎ 

(း) ထစို  ္အ္္င္္ပမ္စမ ိ၀ ္

ထစို  ္အျ ်အဏ မ္င္္ထင္ထ ငထန ၀အ္ထစထစို  ္အ္္င္္ပမ္စမိ္ မင္္ပ ္ာ္ဥး္ ထ မ္သာ္၎ 

မဥ္းမထယမ္္ထ မ  ္ ထ မ္စိုးျ င္္ဏစဏစထင္ျဏင္ခ္္္္ စိုထ ငျ ျခင္း ၀အ္ ထ္ ္္ဏ္္ဏဏ၀္ူအမည္။ 

၆ူအမည္။ (္) အဏ္မးျ ၀ ္ ္ ထ  န္ခ္္္ျ ်္န ္ပမထ္း ္မမဥ္း္မင္ျ ထ မ 

အထင္အ္မမးထ မင္္ႈ္ ္ဏ္္အ္၀အ္ထ ႈး မ္င္္ပ ္ာ္ဥ္း ထ မ္သာ္၎ 

(ခ) ထစိုပမထ္း ္မ္အ္္င္္ပမ္စမ ိ၀္ထ မင္္ႈ္ ္ဏခ္ ထင္ထ ငထန ၀အ္ထစ 

ထစိုပမထ္း ္မ္အ္္င္္ပမ္စမိ မ္င္္ပ ္ာ္ဥ္း ထ မ္သာ္၎ 

၇ူအမည္။ ဥ ထ္အ္ျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ဥ ထ္ မ္င္္အ၀ာ္ို ္ထ မ ဋစဥမဒ္အ္ျ ပ္ထပ 

မဥ္းမထယမ္္ထ မ  အ ငခအခႈင္္အဒမ္မစ  အမးထစိုအခႈင္္အဒမ မ္င္္ ္္ စိုင္ထ မ္စပသဏ္မးမႈင္ 

ထစိုမဥ္းမထယမ္္ထ မ  ္ စို ထ မ္စိုးျ င္္အျ ပ္ စိုျခင္း ၀အ္ ထ္ ္္္ဏျ္ ပ ္၀္ဏဏ၀္ူအမည္။ 

၈ူအမည္။ ပႈ ္ပႈြဲ ၀္္အထၾ္မင္းအ္မ္မင္္ပ ာ္္ဥ္း  မဥး္မထယမ္္ထ မ  အထ ငခ 

ဥ ထ္ မ္င္္အ၀အ္ခႈင္္အဒမ္မစ  အမးထစို  မဥး္မထယမ္္္အထၾ္မင္း္စို ထ မး္စိုးျ င္္ ထျ မ စိုပႈ ္ပႈြဲျခင္း ၀ ္

အ ထ္ ္္္ဏ္ျ ပ္ ၀ဏ္ဏ၀္ူအမည္။ 

၉ူအမည္။ အျခမး  မထယမ္္္ အ္္င္္ပမ္စမိ္ စိုထစခစိ္ု ္ထအမင္ ပႈ ္ပႈြဲ္မခ ပႈ ္ပႈြဲ  ္   ထ မ္စိုးျ င္္ဏစဏစအ္္စ်း္စိုထ မ္သာ္၎ 

  မ စး္အ္္စ်း္စိုထ မ္သာ္၎ ္မ္ႈယ္ထပမင္္ထ္မမ္္္န္ပႈ ္ပႈြဲျခင္း ၀ ္စိုညဏဟိုမ္ 

အဏ္မးျ ၀ ္ ္အ္္စ် းအမႈ္ ္ပႈ ္ပႈြဲျခင္း ၀ ္အ ထ္ ္္္ဏ္ျ ပ ္၀္ဏဏ၀္ူအမည္။ 

၁္ေူအမည္။ အျခမး  မဥ္းမထယမ္္အထၾ္မင္း္မင္္ပ ာ္္ဥ္း  မဥ္းမထယမ္္ထ မ  အမး  မစထ း္မမႈင္ 

(္)  မစထ း  ္  မစထ းခက္  ္အ္္စ် းအမႈ္ ္ထ မ္သာ္၎ 

(ခ) ထစို  အ္္စ် း္စိုာစိုာမးထ မ  ္အ္္စ် းအမႈ္ ္ထ မ္သာ္၎ 

(း) အဏ္မးျ ၀ ္ ္ အ္္စ်းအမႈ္ ္ထ မ္သာ္၎ 

္၀္္ႈယ ္ ထ မ္စိုးျ င္္ မစထ းျခင္းျ ပ္ာမ္င္အ ထ္ ္္ ္၀္ဏဏ၀္ူအမည္။ 

 ိ္ု ဏ္ူအမည္။     ၂၈၅ူအမည္။    အ ထ္ ္္ဏ္အ္မႈ္ အ္ျ ပ္္ ဒ္ူအမည္။ 



 

 ူအမည္။ ဏ၀္  ဏ စိုအျခမး  ္အ ထ္္စို ္္ာ္မ္င္သာေဆး၀ါးမ်ား၊ ၂-္မပ္အထစထထမင္္ဒျ္ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ထငႈ္ ဒ္ျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ 

္ဒ္္မပ္္ ္ပာကိုးျ ပ္ထပခ္ဏမမ္္ဏ၀္ူအမည္။ 

 ိ္ု ဏ္ူအမည္။    ၂၈၆ူအမည္။    အခ္် ထ္ထမငဏ္မထႈ္ ထ္ျ းျခငး္ူအမည္။ 

ူအမည္။ ဏ၀္  ဏ စိုအပစိုး္္ျ ပ္ဏမ္ခိုခိုျ င္္သာေဆး၀ါးမ်ား၊ ပႈ ္ပႈြဲျ ္းျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ ျ ပ္ဏ္ထင္္မမးပ္္ငျ္ ္းျ ပ္ထပသာေဆး၀ါးမ်ား၊ အခ္် ထ္ထမင္ စိုညဏဟိုမ ္

အ္္ဥ္းထထမငမ္ႈင္ထစဏ္း စဏ္းထမး္မဏမ ထႈ္္ထျ းာမ္င ္ိုစညဏဟိုမ ္ထႈ္ထ္ျ းာႈမ္ထျဏမ္္္နအ္မးထိုမာ္မ္င္ 

ထစို  ္စိုဏ ာအျ ပ္္ ဒ္အျ င္သာေဆး၀ါးမ်ား၊ ၃-္မပ္အထစထထမင္္ဒထ္ ္ဏကခ္ဏမမ္္ဏ၀္အျ င ္ထငႈ္ဒ္္စိုာ၀္းခ္ဏမမ္္ စိုင္ ၀္ူအမည္။ 

 ိ္ု ဏ္ူအမည္။    ၂၈၇ူအမည္။     ္မ၊ မျ္ ပ္္ ဒ္ထစိ္ု ထ္ မျ ပဏ္ဏ္္မး္စို ္္ းာႈန္္ နအ္မးထိုမျ္ခငး္အမႈ္ အ္ျ ပ္္ ဒ္ူအမည္။ 

ူအမည္။ ဏ၀္  ဏ စိုဤဥ ထ္အ္ ္မ၊ မျ္ ပ္္ဒထ္စိ္ု ္ထ မျ ပ္ဏ္ဏ္မး္စို ္္ းာႈန္္မအမးထိုမ္  မပကိုမခိုျ ်ာို ္္မခ  

ဤဥ ထ္ခ ထစို စိုညအမးထိုမဏ္္အမႈ္ ္အျ ပ္္ဒ္ခ္ဏမမ္္ မခ ဤဥ ထ္မႈင္အမစအာင္းျ ျမန္းထမးျခင္းဏ္မစာမ္င္- 

ထစို  ္စို ္ ္စိုင္္မျ ပ္ဏအ္မႈ္ ္ ျ ျမနး္ထမးထ မအဏ္မး ကိုး ျ ပ္္ ဒ္္ ထ္ ္္္္ စိုခ္ဏမမ္္ဏ၀္ူအမည္။ 

ဥ ဏမ- ထပမ စး ၀္ထ မမိမာကိုး္စို ္္္ျ ္းာမ္င္ ္မနမအခ္စ ည်္စိုခစိုးယ ္ န္အမးထိုမ္္ ူအမည္။ 

ထ မိမ္စို ႈင္္ျ ္းထ မအခစ္မမနမဏ္စမ ၀္္စို စ္ ၀ူ္အမည္။ 

ဤမႈင္ထပမ စး ၀္ခစိုးဏ္္္ းာႈန္္နအ္မးထိုမ္ထ မျ ်ာို ္ဏ္္စိုျ ် ျ င္္ဤ ို္္ဏအ္ ျ ပ္ဏ္္္ းာႈန္ ၀္ူအမည္။ 

 

 


