
ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငထံတော် 

မ္နတထ ေးတ ုင်ေးထေသက  ေးအစ ုေးရအဖ  ွဲ့ 

 မ္နတထ ေးတ ုင်ေးထေသက  ေးအစ ုေးရအဖ  ွဲ့ နညေ်းဥြထေအမှ္တ်  ၅။  

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ ပြောသ ု ဆန်ေး ၇ ရ  ်

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရ   ၇ ရ ်) 

 မ္နတထ ေးတ ုင်ေးထေသက  ေးအစ ုေးရအဖ  ွဲ့သည် ဖ  ွဲ့စည်ေးြံုအထပခခံဥြထေ ြုေ်မ္ ၁၈၉ နှင့်် စညြ်င် 

သောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ ောေးဥြထေ ြုေ်မ္ ၁၂၀၊ ြုေမ်္ခ   ( ) အရ အြ်နှငေ်း ောေးထသော  ုြ်ြ ုင်ခ င့််  ု   င့််သုံေး၍ 

ထအော ်ြါနည်ေးဥြထေမ္ ောေး  ု  ုတ်ပြန်  ု ်သည်။ 

အခန ်း(၁) 

အမည နှင ့် အဓိပ္ပာယ ဖ ာ ပပ္ချက  

၁။ ဤနည်ေးဥြထေမ္ ောေး  ု မနတဖ ်းတိိုင ်းဖေသကက ်း စည ပ္င သာယာဖ ်းအ   ွဲ့မျာ်း စ မံခန ့်ခ  ဖ ်း 

ဆိိုင  ာ ပပ္စ ေဏ ချမှတ ပခင ်း နည ်းဥပ္ဖေ ဟ ုထခေါ်တ င်ထစရမ္ည်။ 

၂။ ဤနည်ေးဥြထေမ္ ောေးတ င် ြါရှ ထသောစ ောေးရြ်မ္ ောေးသည် စည်ြင်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ ောေးဥြထေ 

တ င် ြါရှ သည့််အတ ုငေ်း အဓ ြပောယ်သ ်ထရော ်ထစရမ္ည်။   ိုု့အပြင ် ထအော ်ြါစ ောေးရြ်မ္ ောေးသည် 

ထဖောပ်ြြါအတ ုငေ်း အဓ ြပောယ်သ ်ထရော ်ထစရမ္ည် - 

( ) စ မံခန ့်ခ  ဖ ်းဆိိုင  ာပပ္စ ေဏ  ဆ ုသည်မ္ှော စညြ်င်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ ောေးဥြထေ ြုေ်မ္ ၉၀ 

၌ထဖော်ပြ ောေးထသော ဇယောေးတ င်ထဖေ်ာပြ ောေးသည့်် ြုေ်မ္၊ ြုေမ်္ခ  ြါ ပြဋ္ဌောန်ေးခ  ် 

တစ်ရြ်ရြ်  ုထသော ်ည်ေးထ ောင်ေး၊ သ ်ဆ ုင်ရောနညေ်းဥြထေမ္ ောေး၊ စည်ေး မ္်ေးခ  ်မ္ ောေး 

  ုထသော ်ည်ေးထ ောငေ်း    ု်နာရန်ြ  ်   ်မ္ှု၊ ထဖော ်ဖ  ်   ေး  န်မ္ှုအတ  ် 

တရောေးရံုေးတ င် တရောေးစ  ဆ ုပခငေ်းမ္ပြြုဘ  စည်ြင်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ ောေးဥြထေ ြုေ်မ္ ၁၀၀ 

အရ အောဏောအြ်နှငေ်းပခငေ်းခံရသူနှင့်် ၎င်ေး တောဝန်ထြေးအြ် ောေးသူမ္ ှ ဤနည်ေးဥြထေ 

အရ ခ မ္ှတ်ထသောေဏ်ထ  ေးထင   ု ဆ ုသည်။ 

 ( ခ )  အ   ွဲ့ ဆ ုသည်မ္ှော မမ္ ြုွဲ့နယ်စညြ်င်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့  ု ဆ ုသည်။ 
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အခန ်း(၂) 

စ မံခန ့်ခ  ဖ ်းဆိိုင  ာပပ္စ ေဏ  

၃။ ထ ေ်ာမ္တ  သ ုို့မ္ဟုတ် ထ ေ်ာမ္တ ဥ ကဋ္ဌ သ ုို့မ္ဟုတ် အမ္ှုထဆောင်အရောရှ သည် စည်ြင်သောယောထရေး 

အဖ  ွဲ့မ္ ောေး ဥြထေြုေ်မ္ ၉၀ တ င် ထဖောပ်ြ ောေးထသော ဇယောေးြါ ပြဋ္ဌောန်ေးခ  ်တစ်ရြ်ရြ်  ု ည်ေးထ ောင်ေး၊ 

သ ်ဆ ုငရ်ောနည်ေးဥြထေမ္ ောေး၊ စညေ်းမ္ ဉ်ေး၊ စညေ်း မ္်ေးမ္ ောေး၊ အမ္ န်ို့ထ  ောပ်ငောစော၊ အမ္ န်ို့၊ ညွှန်  ောေးခ  ် 

နှင့််  ုြ် ံုေး ုြ်နည်ေးမ္ ောေး  ုထသော ်ည်ေးထ ောင်ေး    ု်နာရန်ြ  ်   ်သူ သ ုို့မ္ဟုတ် ထဖော ်ဖ  ် 

   ေး  န်သူအောေး စ မ္ံခန်ို့ခ  ထရေးဆ ုင်ရော ပြစ်ေဏ်ခ မ္ှတ်န ုင်သည်။ 

၄။ ထ ော်မ္တ သည် စ မ္ံခန်ို့ခ  ထရေးဆ ုင်ရော ပြစ်ေဏ်ခ မ္ှတ်ရောတ င် ထအော ထ်ဖောပ်ြြါအခ  ်မ္ ောေး  ု 

   ု်နာထဆောင်ရွ ်ရမ္ည် - 

( ) စညြ်င်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ ောေး ဥြထေြုေမ်္ ၉၀ တ င ်ထဖောပ်ြ ောေးထသော ဇယောေးြါ ပြဋ္ဌောန်ေး 

ခ  ်တစ်ရြ်ရြ်  ုထသော် ည်ေးထ ောင်ေး၊ သ ်ဆ ုငရ်ော နညေ်းဥြထေမ္ ောေး၊ စညေ်း မ္်ေးခ  ် 

မ္ ောေး  ုထသေ်ာ ည်ေးထ ောင်ေး   ု ်နာရန်ြ  ်   ်သူ သ ုို့မ္ဟုတ် ထဖော ်ဖ  ်   ေး  န် 

သူအောေး စ မ္ံခန်ို့ခ  ထရေးဆ ုငရ်ော ပြစ်ေဏ်ခ မ္ှတ်ပခင်ေးမ္ပြြုမ္  ၎င်ေး   ေး  န်ထသောပြစ်မ္ှုနှင့်် 

ြတ်သ ်၍ တရောေးရံုေးတ င် တရောေးစ  ဆ ုပခင်ေး  ု ခံယူ  ု ျှင် တရောေးစ  ခံန ုင်ထ  ောင်ေး 

ထသခ ောစ ောရှင်ေး င်ေးထပြောဆ ုရမ္ည်။ အ ယ်၍ ၎ငေ်းအထြေါ် စ ြ်စ   ောေးသည့်် ပြစ်မ္ှုနှင့်် 

ြတ်သ ်၍ တရောေးရံုေးတ င် ရင်ဆ ုင်ထပဖရှင်ေးရန် ဆနဒရှ သည်ဟုတငပ်ြ ျှင် ၎င်ေးအောေး 

စ မ္ံခန်ို့ခ  ပခငေ်းပြစ်ေဏ်  ံေုးဝခ မ္ှတ်ပခငေ်းမ္ပြြုဘ  တရောေးရံေုးသ ိုု့ တရောေးစ  ဆ ုတငြ် ုို့ရမ္ည်။ 

( ခ )     ေး  န်သည့်် သ ုို့မ္ဟုတ်    ု်နာရန် ြ  ်   ်သည့််သူအောေး စစ်ထဆေးထမ္ေးပမ္န်ေးမြ ေး 

၎င်ေး  အမ္ှုနှင့််ြတ်သ ်၍ တရောေးစ  ဆ ုမ္ှု  ု ခံယူ  ုပခင်ေးမ္ရှ ထ  ောငေ်း၊ စ မ္ံခန်ို့ခ  ထရေး 

ပြစ်ေဏ်  ုသော ခံယူ  ုထ  ောင်ေး တငပ်ြ ောြါ  ြူေးတ  ြံုစံ (၁) ၌ ယငေ်းအခ  ်မ္ ောေး  ု 

ပဖည့််စ  ်၍ ၎ငေ်းအောေး   ်မ္ှတ်ထရေး  ုေးထစရမ္ည်။ 

( ဂ )  ဥြထေအရ သတ်မ္ှတ် ောေးထသော စ မ္ံခန်ို့ခ  ထရေးဆ ုင်ရော ပြစ်ေဏ်ခ မ္ှတ်မြ ေးြါ  ြူေးတ  ြံုစံ 

(၂) ပဖင့်် ထဖောပ်ြ ောေးသည့်် စ မ္ံခန်ို့ခ  ထရေးဆ ုင်ရော ပြစ်ေဏ်ခ မ္ှတ်ပခငေ်း မ္ှတ်ြံုတင်စောအုြ် 

တ င်   ်မ္ှတ်ထရေး  ုေးထစ   ်   န်စောတ ုငအ်ောေး ံေုး၌   ုအြ်သည်မ္ ောေး  ု မ္ှတ်တမ္်ေး 

တငရ်မ္ည်။ 

(ဃ) စ မ္ံခန်ို့ခ  ထရေးဆ ုင်ရော ပြစ်ေဏခ် မ္ှတ်သည့်် ေဏထ်  ေးထင မ္ ောေးအတ  ် ထင   ်ခံရရှ  

ထ  ောင်ေး ထပြစော  ်မ္ှတ်မ္ူရင်ေးတစ်ထစောင်  ု ပြစ်မ္ှု   ေး  န်သူအောေး ထြေးအြ်ရမ္ည်။ 



3 

 
 

မ္ူရငေ်းခ     ု စ မ္ံခန်ို့ခ  ထရေးပြစ်ေဏ်ခ မ္ှတ်သည့်် အမ္ှုတ  တ င် တ   ောေးရမ္ည်။ ယငေ်း  စစ 

အတ  ် နံြါတ်စဉ်မ္ူရင်ေးနှင့်် မ္ရူင်ေးခ  မ္ ောေးြါသည့်် ထပြစော  ်မ္ှတ် ြူေးတ   (၃) ပဖင့်် 

ထဖောပ်ြ  ောေးသည့်် ြံုစံစောအြု်တစ်အုြ် ောေးရှ ရမ္ည်။ 

၅။ ထ ော်မ္တ သည် ပြစ်မ္ှု   ေး  န်သူအောေး စ မ္ံခန်ို့ခ  ထရေးဆ ုင်ရော ပြစ်ေဏ်အရ ေဏထ်  ေးထင  

ထြေးထဆောငရ်န် အမ္ န်ို့ခ မ္ှတ်မြ ေးပဖစ်ထသော ်ည်ေး ပြစ်မ္ှု   ေး  န်သူ  ေဏထ်  ေးထင ထြေးထဆောင်ရန် 

ြ  ်   ်ထန ျှင် ယငေ်းြ  ်   ်မ္ှုအထြေါ် ထပမ္ခ န်မ္ထပြ  န်ထင ပဖစ်ဘ သ  ့်သ ုို့ အမ္ှုတ  ဖ င့်် ှစ် 

ထ ော ်ခံရမ္ည်။ ယငေ်းသ ုို့ထ ော ခ်ံသည့််အခါ ြစစည်ေးခ န်စညေ်း  ြ်ထ ော ခ်ံပခင်ေးနှင့်် ထ ော ်ခံပခင်ေး 

ဆ ုင်ရော နည်ေးဥြထေ ၇၉၊ နည ်းဥပဒေ ၈၆ နှင့််အည  ြ  ်   ်သူြ ုင် ထရ ွဲ့ထပြောင်ေးန ုင်ထသော/မ္ထရ ွဲ့ထပြောင်ေး 

န ုငထ်သော ြစစည်ေးမ္ ောေး  ု ထ  တံငထ်ရောင်ေးခ ရန် အမ္ န်ို့ခ မ္ှတ်ရမ္ည်။ ြ  ်   ်သူ  ယငေ်းအမ္ န်ို့၌ 

မ္ထ  နြ် ျှင် ၎င်ေးနည်ေးဥြထေတ င် ပြဋ္ဌောန်ေးသတ်မ္ှတ် ောေးသည့််အတ ုင်ေး ဝန်က  ေး  ံ အယူခံဝင်န ုင် 

သည်။ 

၆။ ထ ော်မ္တ သည် ပြစ်မ္ှု   ေး  န်ပခင်ေး သ ုို့မ္ဟုတ် ြ  ်   ်ပခငေ်းထ  ောင့်် စ မ္ံခန်ို့ခ  ထရေးပြစ်ေဏ် 

ခ မ္ှတ်ပခငေ်းခံရမြ ေးသူအောေး ထနာ တ်စ်က  မ္်   ေး  န်မ္ှုအတ  ် သ ်ဆ ုငရ်ောတရောေးရံေုးတ ငသ်ော တရောေး 

စ  ဆ ုရမ္ည်။ 

၇။ ထ ော်မ္တ   ဥြထေြုေ်မ္ ၉၀ တ င် ထဖောပ်ြ ောေးထသော ဇယောေးြါ ပြဋ္ဌောန်ေးခ  ်တစ်ရြ်ရြ်နှင့်် 

သ ်ဆ ုငရ်ော နည်ေးဥြထေမ္ ောေး၊ စညေ်း မ္်ေးခ  ်မ္ ောေး  ု    ု်နာရန် ြ  ်   ်ပခငေ်းအတ  ် ထ ောမ်္တ  

  ြ  ်   ်သူအထြေါ်  ုတ်ဆင့််သည့်် အထ  ောငေ်း  ောေးစော အတညပ်ဖစ်ြါ   ် ြ  ်   ်သူသည် 

ယငေ်းညွှန်  ောေးခ  ်  ု    ု်နာထဆောင်ရွ ်ပခငေ်းမ္ရှ  ျှင် သ ုို့မ္ဟုတ် ပြည့််စံုစ ော ထဆောင်ရွ ်မြ ေးစ ေးမ္ှု 

မ္ရှ  ျှင် ၎င်ေးအောေးြ မ္အက  မ္်    ေး  န်မ္ှုအတ  ် စ မ္ံခန်ို့ခ  ထရေးဆ ုင်ရော ပြစ်ေဏ်ခ မ္ှတ်မြ ေးပဖစ် 

ထသေ်ာ ည်ေး ဆ ်  ်   ေး  န်ထနထသော ပြစ်မ္ှုအထြေါ် ေုတ ယအက  မ္်    ေး  န်သည်ဟု သတ်မ္ှတ် 

၍ သ ်ဆ ုငရ်ောတရောေးရံေုးတ င် တရောေးစ  ဆ ုရမ္ည်။ ယငေ်းသ ုို့ တရောေးစ  ဆ ုရော၌ ြ မ္အက  မ္ ်    ေး  န် 

ပခငေ်းအတ  ် အထ ော ်အ ောေးအပဖစ် ြူေးတ  (၄)ပဖင့်် ထဖောပ်ြ ောေးသည့််ြံုစံ  ု တရောေးစ  ဆ ုသည့်် အမ္ှုတ   

တ င် တစြ်ါတညေ်း  ည့််သ င်ေးရမ္ည်။ 
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အခန ်း(၃) 

အဖ  ဖ   

၈။ ထ ော်မ္တ သည် ဤနည်ေးဥြထေမ္ ောေးအရ ထဆောင်ရွ ်ရန်ရှ ထသော  ုြ်ငန်ေးတောဝန်မ္ ောေး  ု မ္ မ္  

  ်ထအော ရ်ှ  သ ်ဆ ုငရ်ောဌောန အဖ  ွဲ့အစည်ေး သ ုို့မ္ဟုတ် ြုဂ္ ြု ်တစ်ဦေးဦေးအောေး  ွှ အြ်ထဆောင်ရွ ် 

ထစန ုငသ်ည်။ 

၉။ ဝန်က  ေးသည် ဤနည်ေးဥြထေမ္ ောေးြါ  စစရြ်မ္ ောေး  ု ထဆောငရ်ွ ်ရန်   အုြ်ထသောအမ္ န်ို့နှင့်် 

ညွှန်  ောေးခ  ်မ္ ောေး  ုတ်ပြန်န ုင်သည်။ 

 

 

အမိန ့်အ  

 

ဖအာင ဖမာင ်း 

ဝန ကက ်း 

စည ပ္င သာယာဖ ်းဝန ကက ်းဌာန 

မန္တလ ေးတ  ို င ေးလေ သက  ေး အစ ိုေးရ အဖ  ွဲ့ 
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ြူေးတ  ြံုစံ(၁) 

---------------- မမ္ ြုွဲ့နယ်စည်ြင်သောယောထရေးထ ော်မ္တ ၊ ------------------- မမ္ ြုွဲ့ မ္နတထ ေးတ ုင်ေးထေသက  ေးစည်ြင်သောယောထရေးအဖ  ွဲ့မ္ ောေးဥြထေ ြုေ်မ္ ၉၀ နှင့်် 

ယငေ်းဥြထေအရ ုတ်ပြန် ောေးထသော နည်ေးဥြထေမ္ ောေး၊ စညေ်း မ္်ေးခ  ်မ္ ောေး  ု    ေး  န်သူ/ြ  ်   ်သူမ္ ောေးအောေး စ မ္ံခန်ို့ခ  ထရေးဆ ုင်ရောပြစ်ေဏခ် မ္ှတ်ပခငေ်း 

နညေ်းဥြထေအရ စ မ္ံခန်ို့ခ  ထရေးဆ ုင်ရောခ မ္ှတ်သည့်် ပြစ်ေဏ်  ုခံယူ  ပုခငေ်း ရှ  မ္ရှ  အတညပ်ြြုသည့််ဇယောေး 

စဉ ်

   ေး  န်သူ (သ ုို့) 
ြ  ်   ်သူအမ္ည်၊ 

(အဘ)အမ္ည်နှင့်် 

န ုင်ငံသောေးမှတ ပ ုံတင  
အမ္ှတ် 

ထနရြ ် ြ်စော 
   ေး  န်သည့််/ 
ြ  ်   ်သည့်် 

ပြစ်မ္ှု 

   ေး  န်သည့််/ 
ြ  ်   ်သည့်် 

ထနို့စ   

စ မ္ခံန်ို့ခ  ထရေးဆ ုင်ရော 
ခ မ္တှ်သည့်် 
ပြစ်ေဏ်  ု 

ခံယူ  ုပခင်ေး ရှ  မ္ရှ  

   ေး  န်သူ/ 
ြ  ်   ်သူ၏ 
  ်မ္တှ်နှင့်် 

ထနို့စ   

တောဝန်ခံအရောရှ  
အတည်ပြြုသည့်် 
၎င်ေး၏  ်မ္တှ် 

နှင့်် ထနို့စ   

မ္ှတ်ခ  ် 

(၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) (၈) (၉) 

         

 

မ္ှတ်ခ  ်။ စောတ ုင် (၄)၌    ေး  န်သည့််/ြ  ်   ်သည့်် ဥြထေြုေ်မ္၊ နညေ်းဥြထေ၊ စညေ်း မ္်ေးခ  ်တ ုို့  ု ထဖောပ်ြရန် စောတ ုင် (၆) ၌  စ မ္ံခန်ို့ခ  ထရေး 

ဆ ုင်ရောပြစ်ေဏခ်ံယူ  ုသည် သ ုို့မ္ဟုတ် မ္ခံယူ  ြုါဟူ၍ မ္ မ္ ၏ဆနဒနှင့််အည   ောယ ံရှင ် ုယ်တ ုင် ထရေးသောေးရန်၊ 

 

၅ 
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  ြူေးတ  ြံုစံ(၂) 

စ မ္ံခန်ို့ခ  ထရေးဆ ုင်ရောပြစ်ေဏ်ခ မ္ှတ်ပခငေ်းနှင့်် ေဏထ်  ေးမ္ှတ်ြံုတင်စောအြု် 

စဉ ်

ပြစ်မ္ှု   ေး  န်သူ 

   ေး  န်သည့််ြုေ်မ္ ပြစ်မ္ှုအ  ဉ်ေးခ ြုြ် 
   ေး  န်သူ၏ 
  ်မ္တှ်နှင့်် 

ထနို့စ   

ေဏ်ထ  ေးထင  
(  ြ်) 

ထြေးသ င်ေးသည့်် 

တောဝန်ခံ  ်မ္တှ် အမ္ည်နှင့်် 
အဘအမ္ည် 

န ုင်ငံသောေး 
မ္ှတ်ြံုတင် 

အ မှတ  
ထနရြ ် ရ ်စ   ခ  ံ 

(၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) (၈) (၉) 

           

 
၆ 
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 ထပြစောြုံစံ ြူေးတ  ြံုစံ(၃) 

 [နညေ်းဥြထေ ၄ (ဃ)] 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

ရံေုးတံဆ ြ် 

ထပြစောအမ္ှတ် - ဝဝဝဝဝ၁ ထပြစောအမ္ှတ် - ၀၀၀၀၀၁ 

 
  --------- မမိ ွဲ့နယ စည ပ္င သာယာဖ ်းအ   ွဲ့  --------- မမိ ွဲ့နယ စည ပ္င သာယာဖ ်းအ   ွဲ့ 

     ထင ရထပြစော  ်ခံပဖတ်ြ ုငေ်း  ထင ရထပြစော  ်ခံပဖတ်ြ ုငေ်း 

 
 အမ္ည်၊ ---------------------------------------- အမ္ည်၊ ---------------------------------------- 

 ထနရြ်၊ ---------------------------------------- ထနရြ်၊ ---------------------------------------- 

 ပြစ်မ္ှု၊ ----------------------------------------- ပြစ်မ္ှု၊ ----------------------------------------- 

 ေဏထ်င ၊ --------------------------------------- ေဏထ်င ၊ --------------------------------------- 

 ရ ်စ  ၊ ----------------------------------------- ရ ်စ  ၊ ----------------------------------------- 

 အမ္ှုထဆောင်အရောရှ  ထ ော ်ခံသူ  ်မ္ှတ်  အမ္ှုထဆောင်အရောရှ  ထ ော ်ခံသူ  ်မ္ှတ် 

 

ရံေုးတံဆ ြ် 

၇ 
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ြူေးတ  ြံုစံ(၄) 

---------------- မမ္ ြုွဲ့နယ်စည်ြင်သောယောထရေးထ ော်မ္တ ၊ ------------------- မမ္ ြုွဲ့ 

၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စ မ္ံခန်ို့ခ  ထရေးဆ ုင်ရော ပြစ်ေဏ်ခ မ္ှတ်ပခငေ်းနည်ေးဥြထေ ၄ အရ ြ မ္အက  မ္်    ေး  န်သူ/ြ  ်   ်သူအောေး စ မ္ံခန်ို့ခ  ထရေးဆ ုင်ရော 

ပြစ်ေဏ်ခ မ္ှတ်မြ ေးထ  ောငေ်း ထဖောပ်ြသည့်် (ပြစ်ခ  ်ထဟောငေ်း)ြံုစံ 

စဉ ်

စ မ္ခံန်ို့ခ  ထရေး 

ဆ ုင်ရောပြစ်မ္ှု 

အမ္ှတ် 

   ေး  န်သူ/ 

ြ  ်   ်သူ၏ 

အမ္ည် 
(အဘ)အမ္ည် 

န ုင်ငံသောေးမှတ ပ ုံတင  
အမ္ှတ် 

ထနရြ ်

  ြ်စော 

   ေး  န်သည့််/ 

ြ  ်   ်သည့်် 

ပြစ်မ္ှု 

   ေး  န်သည့််/ 

ြ  ်   ်သည့်် 

ထနို့စ   

ပြစ်ေဏ် 

ခ သည့်် 

ထနို့စ   

ခ မ္တှ်သည့်် 

ေဏ်ထင  

ထနို့စ  နှင့်် 

ထပြစောအမ္ှတ် 

ထြေးသ င်ေးသည့်် 

ခ  ံအမ္ှတ် 

နှင့်် ထနို့စ   

ေဏ်ထင ရရှ ပခင်ေး 

ရှ  မ္ရှ  

ထဖော်ပြသည့်် 

မ္ှတ်ခ  ် 

(၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) (၈) (၉) (၁၀) 

          

 
မ္ှတ်ခ  ်။ စောတ ုင်(၅)၌    ေး  န်သည့််/ြ  ်   ်သည့်် ပြစ်မ္ှုအထ  ောင်ေးအရောအ  ဉ်ေးခ ြုြ်နှင့်် သ ်ဆ ုင်သည့််ဥြထေြုေမ်္၊ နညေ်းဥြထေ၊ 

စညေ်း မ္်ေးခ  ်  ည့််သ ငေ်းထဖေ်ာပြရန်။ 

 အ  ်ထဖေ်ာပြြါထရေးသ င်ေးခ  ်မ္ ောေးမ္ှန် န်ြါသည်။ 
   ်မှ္တ်

၈ 
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