
	 1	

စတိ$ ာ&'ပဿနာသတပိ,ာန် (၁၆) မျိ5း 
 

 

 

 

 

 

၁ သရာဂစတိ ် (တပ်မကမ်/ 01င့ ်တွြဲဖစ)် (ေလာဘစတိ)်	 ဝီတရာဂစတိ ်     (တပ်မကမ်/01င့ ်မတွဘဲြဲဖစ)်	

၂ သေဒါသစတိ ်(ေဒါသစတိ)်	 ဝီတေဒါသစတိ	်

၃ သေမာဟစတိ ်(ေမာဟစတိ)်	 ဝီတေမာဟစတိ	်

၄ သခံတိF စတိ ်    (ထနိ၊ မိဒJ) (တနွ ့ဆ်Lတ,်	ပျငး်ရိ) 	 ၀ိကPတိF စတိ ်      (ဥဒJစR) (ပျံSလငွ့)်	

၅ မဟဂUတစတိ ်  (မဟဂUVတစ်တိ)်	 အမဟဂUတစတိ ် (ကာမစတိ)်	

၆ 
သဥတF ရစတိ ်  (ကာမစတိ)် 	 အ0LတF ရစတိ ်   (၀ိပဿနာအာZံL Vြဖစ-်

မဟဂUVတစ်တိ)်	

၇ 
သမာဟတိစတိ ်(ဧကဂUတာ 01င်တ့ွြဲဖစ)် (ဧကဂUတာစတိ)် 

                       (ခဏကိ) (ဥပစာရ,အပ_နာသမာဓိ)	

အသမာဟတိစတိ	်

၈ ၀ိမLတF စတိ ်   (တဒဂbဝိမLတF ,ိ	၀ိကP မcနဝိမLတF )ိ	 အဝိမLတF စတိ	်

 	
၀ိမ$%တ' စိတိ ်(၅)မျိ%း	
၁။ တဒဂbဝိမLတF 	ိ

၂။ ၀ိကP မcနဝိမLတF 	ိ

၃။ သမLေစeဒဝိမLတF 	ိ

၄။ ပဋပိဿဒJ၀ိိမLတF 	ိ

၅။ နဿိရဏဝိမLတF  ိ+ ၅ မျိVး	
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တရားရ%ိ'ငေ်+ကာငး် အရညအ်ချငး်များ 

ေလ4သ67ကးီ အရညအ်ချငး် (၃) မျိ<း 

၁။ ေနည့မြပတ ်တရစပ် သတ ိဝီရိယြဖင့ ်ေလ1ကိLသာွးေစရမည။်	

၂။ ေကာငး်တဲေ့ရလမ်း မေကာငး်တဲေ့ရလမ်းများကိL သနိားလညရ်မည။်	

၃။ အေရးjကးီသည့ ်လမ်းklနစ်က(်ကရိိယာ)များကိL မသကဆ်ိLငသ်mများ မကိLငရ်ေအာင ် သတေိပးထား 

ေသာ စာတမ်းေရးထားရမည။် 	

	
ေယာဂီအရညအ်ေသးွ (၃) မျိ<း 

၁။  ေနည့မြပတ ်တရစပ် သတဝီိရိယြဖင့ ်အမ1တဆ်ကေ်နေအာင ်ကျင့ရ်မည။် 

၂။ ေကာငး်တာ,	ဆိLးတာ,	အြပစn်1ိတာ,	အြပစက်ငး်တာ စသညမ်ျားကိL သနိားလညရ်မည။် 

၃။ မေကာငး်တဲအ့ေတးွအoကအံစညေ်တ ွစတိထ်ဝဲငမ်လာရေအာင ်စတိက်ိLကန ့သ်တp်ပီး 

အဓိqာနြ်ဖင့က်ျင့ရ်မည။် 

	
မေကာငး်တဲအ့ေတးွအ+ကအံစည ်(အက'သလဝိတက)် (၃) မျိ<း 

၁။ ကာမဝိတက ်= သကn်1ိပLဂUိVလ0်1င့ ်သကမဲ်အ့ရာဝတs V တစခ်LခLကိLစွလဲမ်းကာ  ရလိLမ/ 01စသ်ကြ်မတ0်ိLး 	

    မ/စေသာ အoကအံစည ်စတိက်mးမျိVးစံL။	

၂။ ဗျာပါဒဝိတက ်=  မိမိ01င်စ့ပ်pပီးြဖစြ်ဖစ ်  သmများ01င့စ်ပ်pပီးြဖစြ်ဖစ ် ရာသဦတLစသည့ ်  တစခ်LခLေသာ 	

    အရာဝတs Vေoကာင့ြ်ဖစြ်ဖစ ်  စတိဆ်ိLးစတိပ်ျကတ်ာ  အလိLမကျတာ   ဝမ်းနညး်ပmေဆးွတာ  သmများကိL 	

    ပျကစ်းီေစချငတ်ာစေသာ အoကအံစညမ်ျိVးစံL။	

၃။ ဝိဟuသာဝိတက ်= သmများကိLဒLကPေရာကေ်အာင ်01ပ်ိစကည်vငး်ဆဖိဲL ့ oကစံညစ်တိက်mးေနမ/များ။	

(နယိာမကဂbပဉv-၃၆၁၊၂ မိလ0ိxပဉvာ)	
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အက'သလဝိတက ်ပယေ်ဖျာကန်ညး် (၅)မျိ<း	
၁။ အစားထိ$း ပယေ်ဖျာကန်ညး်	

• သတF ဝါ01င့စ်ပ်၍ လိLချင0်1စသ်ကမ်/ စတိက်mးဝငလ်ာလzင ်အသLဘကိL 01လံLးသငွး်။	

• အရာဝတs V01င့စ်ပ်pပီး 01စသ်ကမ်/ဝငလ်ာလzင ်အနစိRသေဘာကိL 01လံLးသငွး်။ 	

• သတF ဝါ01င့စ်ပ်pပီး ေဒါသစတိဝ်ငလ်ာလzင ်ေမတF ာကိLပာွး။ 	

• အရာဝတs Vအတကွ ်ေဒါသစတိြ်ဖစလ်ာလzင ်ဓာတj်ကးီေလးပါးကိL01လံLးသငွး်။	

• ေမာဟ01င့စ်ပ်pပီး စတိက်mးဝငလ်zင ်ေဆးွေ0းွေမးြမနး်ရမည။် 	

	
၂။ အြပစ>်?ာပယေ်ဖျာကန်ညး်	

ကာမဝိတကဝ်ငလ်ာလzင ်အသLဘကိL01လံLးသငွး်၊ ခ0JာကိLယအ်ြပစ0်1င့ ်ေလာဘအြပစက်ိL  ဆငြ်ခင။်	

ဗျာပါဒဝိတကဝ်ငလ်ာလzင ်“စတိဆ်ိLးသmကိL ြပနp်ပီးစတိဆ်ိLးလzင ်ပိLpပီးေအာကတ်နး်ကျရာ ေရာကမ်ယ”်	

စသညြ်ဖင့ ်ေဒါသအြပစက်ိL ဆငြ်ခငရ်မည။် 
	
၃။ ေမ့ေပျာကေ်>?ာငလ်D ဲပယေ်ဖျာကန်ညး်  

ေပ|လာေသာဝိတကက်ိL ေမေ့ဖျာကထ်ားpပီး ရသမzတရားစာများကိL  စတိပ်ါလကပ်ါြဖင့ ်ကိLယ့ ်အသကံိL 

oကားရေအာင ်ရွတဆ်ိLြခငး်၊ ရတနာသံLးပါးဂLဏေ်တာ်များကိL ေရးထားေသာ အတိေ်ဆာင ်

စာအLပ်များကိLoကည့က်ာ အသထံကွp်ပီး ရွတဖ်တြ်ခငး်၊ ေတာကတ်ိLမယရ် အသံLးအေဆာင ်ပစRညး်များ 

ကိL  စတိေ်ြပလကေ်ပျာက ်ေကာကယ်moကည့Z်/ စစေ်ဆးြခငး်၊ အဝတခ်ျVပ်ြခငး်စသညြ်ဖင့ ်အြပစမ်n1ိ 

ေသာအလLပ်ကေလးများကိL ြပVလLပ်ြခငး်စသညြ်ဖင့ ်ြပVလLပ်ရမည။်     

 (၀ိတကေ်ပျာကသ်ာွးေသာ်လညး် လကစ်တနး်လနး်ကျနရ်စေ်နမည့ ်အချိနo်ကာoကာ လLပ်ရမည့ ်

ကစိRများကိL မလLပ်ရပါ)  

 

၄။ အေGကာငး်ရငး်>?ာေဖွ ပယေ်ဖျာကန်ညး် 	

ြဖစေ်ပ|လာေသာ စတိက်mး၏ ြမစဖ်ျားခရံာ အေoကာငး်အရငး်များကိL ဆင့က်ာဆင့က်ာ n1ာေဖွ 

စစေ်ဆးoကည့ရ်မည။်    (ဒဒx~ဘဇာတက၊ခL၊၅၊၁၀၄)	

	
၅။ ဖိJ?ပ်ိ အLံကတိ ်ပယေ်ဖျာကန်ညး် (ထတိတ်ိ$ကရ်ငဆ်ိ$ငန်ည။်)                                	

အZိLးေoကေoက အေရစLပ်စLပ် ဖိ01ပ်ိအjံကတိp်ပီး အoကအံစညဝိ်တကမ်ျားကိL မ0ိLင0်ိLငေ်အာင ်

ေဖျာကရ်မည။်    (၀ိတက� သ�ာနသLတ၊် မmလပဏ� ာသ၊ပါ၊၁၇၂။q၊၃၉၁-၈)	


