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မဟို
တ့်

ှိို

ခွွဲဖခော်း

ထှိေ့််းချြုပ့်ရေ့်နှင့်

ခွွဲဖခော်း ှိရှှိပပီ်း

လှိိုအပ့် လှိို

့်ေ နဆောင့်ရွ

ှိို

နဆောင့်ရွ

ှိရှှိဖခင့််းနှင့်
လိုပ့်ငေ့််းနှင့်

ဆံို်းရံှု်းနှိိုင့်နဖခဆှိိုင့်ရော
့်ဖခင့််းဖြင့်

့်ဆှိိုင့်ရော

့်နှိိုင့်နစရေ့် အစီအစဉ့် နရ်းဆွွဲဖခင့််းနှင့် စီမခ
ံ ျ

့်မျော်း

ချမှတ့်ဖခင့််း။
•

လိုပ့်ငေ့််းတွင့််း

လိုပ့်ထံို်းလိုပ့်ေည့််းမျော်းနှင့်

န

်း

င့််းန ော

လိုပ့်ငေ့််းအနလအထမျော်း

ှိို

ြေ့်တီ်းနရ်းဆွွဲဖခင့််း။
•

အထ

့်ပါ

အစီအမံမျော်း

၎င့််းအစီအမံမျော်း

ှိို

ှိို နစောင့်က

ထှိနရော

့်စွော

၎င့််းတှိ၏
ို ဆံို်းရံှု်းနှိိုင့်နဖခ စီစစ့်ချ

•

ဝေ့်ထမ့််းမျော်းအနေဖြင့်

့်မှ အနရ်းပါ

ခခံြုငံို

ံို်း

င့်နလျော့် ည့်

နှစ့်စဉ့်
ပ့်ဖခင့််းနှင့်

့်

ည့် ရလေ့်မျော်း

ှိို

င့်နလျော့်စွော မှတ့်တမ့််းတင့်ဖခင့််း။

ျေ့််းမောနရ်းနှင့် န

်း

င့််းနရ်းဆှိိုင့်ရော

ပါဝင့်၍ နဆွ်းနနွ်းဖခင့််း၊ ၎င့််းတှိ၏
ို အဖမင့်မျော်း
ိုမဏ္ဍ
ပ ီ၏

ောင့်အထည့်နြော့်နဆောင့်နှိိုင့်နစရေ့်အတွ

ည့်နပ်းဖခင့််း။

•

•

အန

ှိို ထည့်

ျေ့််းမောနရ်းနှင့်
အဆှိိုပါ

န

ံို်း

ပ့်ချ

့် အ

်း

င့််းနရ်း

်း

ှိစစရပ့်မျော်းတွင့်

ွင့််းပါဝင့်နစဖခင့််း။
င့််းနရ်းဆှိိုင့်ရော
ျဉ့််းချြုပ့်

နဆောင့်ရွ

ှိို ေါရှိို

့်တောမျော်း

့်ချ

့်အနပေါ်

ိုတအ
့် ြွွဲ့ွဲ ထံ

ှိို

တင့်ဖပဖခင့််း။
•

MAS

၏

ျေ့််းမောနရ်းနှင့်

နြော့်ဖပခွဲ ည့် စံနှုေ့််းမျော်း
ေါရှိို
•

့်တောမျော်း

မနတော့်တဆမှုနှင့်

ိုတအ
့် ြွွဲ့ွဲ

န
ှိို အန

ှိို

မူဝါေဆှိိုင့်ရော

အနထွနထွ

ောင့်အထည့်နြော့်နှိိုင့်ဖခင့််း မရှှိ

့်တွင့်

ည့် အနဖခအနေတှိင
ို ့််းတွင့်

တင့််းပှိိုဖခင့််း။

ဖြစ့်စဉ့်မျော်းဆှိိုင့်ရော

အစီရင့်ခံစောမျော်း

ှိို

လ

စံိုစမ့််းစစ့်နဆ်းပပီ်း တင့်ဖပဖခင့််း၊ မနတော့်တဆမှုနှင့် ဖြစ့်စဉ့်မျော်းဆှိိုင့်ရော
စိုနဆောင့််း၍ ခွွဲဖခမ့််းစှိတ့်ဖြောဖခင့််း။

ဝေ့်ထမ့််းအော်းလံို်း ည့် နအော

ထိုတ့်ဖပေ့်ချ

့်ပါတှိအတွ
ို

့် တောဝေ့်ရှှိ ည့် -

့်ခံဖခင့််း၊
အချ

င့်နလျော့်စွော
့်အလ

့်တှိို

ှိို

MAS EDUCATION CENTER
No. 184-186, 2nd floor, 45th St., Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.

•

မှိမှိတို၏
ှိ

Phone

: (95) 977 9922 385, 977 9922 386

Email

: info@mas-education.com

Website

: www.mas-education.com

ျေ့််းမောနရ်းနှင့်

ဖပြုမူနေထှိိုင့်ပိုမ
ံ ျော်း (
င့်နလျော့်စွော ဂရိုစိုှိ

ကျ ်းရ ကာင့််းဆီရ
•

•
•

ှိို
့်နစရေ့်

လိုပ့်ငေ့််း ံို်း

ှိရှိယောနှင့်

ျင့်မှုမျော်းနှင့်အညီ အ

ျေ့််းမောနရ်း၊

န

ူမျော်း

ျှိြု်း

ှိိုလည့််း

့်နရော

၎င့််းတှိို ၏

့်မှုမျော်း အနလျော

့်

့်ဆှိိုင့်ရော

ပစစည့််း

စည့််းမျဉ့််းဥပနေမျော်း

အတှိင
ို ့််းအတောအထှိ

အော်းလံို်း

ှိို

ှိို

စီမခ
ံ ေ့်ခန
ွွဲ ရ်းအြွွဲ့ွဲ နှင့်

ရရှှိထော်း ည့်

လမ့််းညွှေ့်ချ

့်မျော်း၊

ံို်းဖပြုဖခင့််း။

်း

င့််းနရ်းနှင့်

နပ်းန ော

လူမှုြူလံိုနရ်းဆှိိုင့်ရော
ပစစည့််း/

ှိစစရပ့်

အ

အော်းလံို်း

ျှိြု်းန

ှိို

ျ်းဇူ်းမျော်းအတွ

ရည့်ရွယ့်ချ

့်

့်ရှှိရှှိဖြင့်

ံို်းစော်းမဖပြုလိုပ့်ဖခင့််း။

မှိမှိတိုှိ

ှိိုယတ
့် ှိိုင့်

ှိိုင့်တွယ့်နှိိုင့်စွမ့််း မရှှိ
ျေ့််းမောနရ်း၊

န

လစ့်ဟောနေ ည့်ဟို ယူဆ

ည့်

မေ့်နေဂျောတှိထံ
ို

ွဲဖြတ့် ူမျော်း

တောဝေ့်ရပ
ှှိ ါ

ည့်။

•

ဤမူဝါေ

•

၎င့််းတှိအနပေါ်
ို

်း

င့််းနရ်းနှင့်

ည့်

ဝေ့်ထမ့််းတှိ၏
ို

တ့်မှတ့်ထော်း ည့်

ှိို မှိတ့်ဆ

န
့် ပ်းချှိေ့်

အ

၎င့််းတှိအနပေါ်
ို

ျှိြု်း

့်နရော

အနဖပောင့််းအလွဲမျော်းအနက
ော်း/စော

င့်တေ့််း

တည့််း

လူမှု

်း

င့််းနရ်းဆှိိုင့်ရော ဖပဿေ မျော်း

ြူလန
ံို ရ်းဆှိိုင့်ရောအစီအမံမျော်းအတွင့််း
ှိို မှိမှိတို၏
ှိ က

ီ်းက

ပ့်နရ်းမှ ်း

ှိို
မဟို
တ့်

့်နရော

ော်း/စော

ောင့််း

ောင့််း အ

နအော

့်ပါတှိအတွ
ို

့်လည့််း

င့် ော်းမျော်း ည့် -

့်လောနှိိုင့် ည့်

့်မရ
ှု ှှိ ည့်

င့် ော်းအတွ

ဝတတရော်းမျော်းအဖပင့်
ှိရှှိနစရေ့်

ျေ့််းမောနရ်းနှင့်

န

်း

င့််းနရ်းဆှိိုင့်ရော

ှိရှှိနစရေ့်
ျေ့််းမောနရ်းနှင့် န

်း

င့််းနရ်း မူဝါေမျော်းနှင့် ပတ့်

့်၍

ှိနပ်းခံရရေ့် လိုပ့်နဆောင့်ဖခင့််း
့်

လိုပ့်ငေ့််းခွင့်တွင့််း

င့်နလျော့်စွော လိုပ့်နဆောင့်နပ်းရေ့် နဆောင့်ရွ
မူဝါေတွင့် ရှုပါ)

ျေ့််းမောနရ်းနှင့် န

ှိစစရပ့်မျော်း အော်းလံို်း

ဆံို်းရံှု်းနှိိုင့်နဖခ စစ့် နဆ်းမှုမျော်းအနက

င့်တေ့််း

ည့်

တင့််းပှိဖခင့်
ို ်း။

စစ့်နဆ်းအ

•

အဖခော်း

့်နပ်းဖခင့််း။

လှိိုအပ့် ည့်

့်ဖခင့််း။

ှိို
မဟို
တ့်

•

ောမ

ထှိေ့််းချြုပ့်နိုင
ှိ ့်ရေ့်နှင့်

ဦ်းတည့်လိုပန
့် ဆောင့်
•

ှိို

ှိို
မဟို
တ)့် ထှိမ့်ချေ့်ထော်းမှုမျော်း၏ အ

ပူ်းနပါင့််းနဆောင့်ရွ

အလွွဲ

င့််းနရ်းတှိို

ျာ့်စာ ဂရိုစိုက့်ပခင့််း။

ေ
့် နဆောင့်ရွ

နလ

်း

့် နစောင့်နရှော

ဆံို်းရံှု်းနှိိုင့်နဖခမျော်း
လှိို

န

စစ့်နဆ်းအ

ွဲဖြတ့်ချ

့်နပ်းဖခင့််း (ဆံို်းရံှု်းနှိိုင့်နဖခဆှိိုင့်ရော စစ့်နဆ်းအ

့်မျော်း
ွဲဖြတ့်မှု

ှိို

MAS EDUCATION CENTER
No. 184-186, 2nd floor, 45th St., Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.
Phone

: (95) 977 9922 385, 977 9922 386

Email

: info@mas-education.com

Website

: www.mas-education.com

၅။ မူဝါဒအာ်း အရကာင့်အထည့်ရ ာ့်ပခင့််း –

ိုြ့်ထို်း

ိုြန
့် ည့််းမျာ်း

၅-၁။ ကျွန့်ိုြ့်တိုို့၏ စစ့်ရဆ်းအကဲပ တ့်ရ ်းစင့်တာမှ သင့်တန့််းသာ်း/စာသင့်သာ်းမျာ်း
န

ျောင့််းနှင့်မှိတဆ
့်

င့်တေ့််းချှိေ့် တ
န

်း

့်နပ်းချှိေ့်တွင့်ဖြစ့်နစ၊

့်ရချှိေ့်တွင့်ဖြစ့်နစ အနဆော

င့််းနရ်း လှိိုအပ့်ချ

့်မျော်း၊ မီ်းန

်း

၎င့််းတှိို

အနဆော

့်အဦ်း ပတ့်ဝေ့််း

ော

ွယ့်နရ်း က

့်ပမှု
ံ မျော်းနှင့် နရှ်းဦ်း

၅-၂။

ိုြ့်ငန့််းခင့်အတင့််း ှ သင့်တန့််းသာ်းမျာ်း/စာသင့်သာ်းမျာ်း

•

ျင့်မှုမျော်း၊ ြူလအ
ံို ဆင့်နဖပနရ်း
ွော်းမည့် ဖြစ့်ပါ

ည့်။

ွဲဖြတ့်ဖြစ့်ပပီ်း ဆံို်းရံှု်းနှိိုင့်နဖခအဆင့်မျော်း

အေှိမ့်၊

အဖမင့်ဟို

တ့်မှတထ
့် ော်းပါ

အ

်း

အလည့်အလတ့်
င့််းနရ်း အတွ

ှိို
မဟို
တ့်

့် စှိတ့်န
ှိို

ျေပ့်ြယ
ွ ့်ရော ချဉ့််း

ပ့်

ည့်။

ှိိုင့်တယ
ွ ့်မှုမျော်းရှှိနက

ော အစည့််းအနဝ်းမျော်းနှင့် စစ့်နဆ်းအ

ှိို

ျေ့််းမောနရ်းနှင့်

ောင့််း နြော့်ဖပနှိင
ို ့်

ည့်

ွဲဖြတ့်မမ
ှု ျော်း လိုပ့်နဆောင့်ရောတွင့်

ံို်းဖပြုမည့် ဖြစ့် ည့်။
င့်တေ့််း

နစောင့်က

ော်း/စော

င့် ော်းမျော်း

ည့်နပ်းမည့် က

ျေ့််းမောနရ်းနှင့် န

်း

ီ်းက

ှိို

၎င့််းတှိ၏
ို

ပ့်နရ်းမှ ်း/

င့််းနရ်း

လှုပ့်ရှော်းမှုမျော်းအော်း

န

်း

င့််းစွော

တောဝေ့်ယူ

င့်က

ော်း

ူမျော်းထံတွင့် ခွွဲနဝအပ့်ထော်းနပ်းနစလှိိုပါ

ည့် စော

င့်

ော်း တစ့်ဦ်းစီအတွ

ည့်။

့် ဖပေ့်လည့် ံို်း

ပ့်ရောတွင့်

တစ့်စှိတတ
့် စ့်ပှိိုင့််းအဖြစ့် ပါဝင့်ပပီ်း အစည့််းအနဝ်းမျော်း၌ ပံမ
ို ှေန
့် ဆွ်းနနွ်း ည့် အနက

ောင့််းအရော

ဖြစ့် ည့်။ ဆှိို်းရွော်းန ော ရှောနြွနတွွဲ့ရှှိချ
•

န
့် ပ်း

ျေ့််းမောနရ်းနှင့်

ှိို စစ့်နဆ်းအ

လိုပ့်ငေ့််းခွင့်မျော်း

•

ူေ ဖပြု လိုပ့်ငေ့််းစဉ့်မျော်းနှင့် မှိတ့်ဆ

ပထမဆံို်း

လိုပ့်ငေ့််းခွင့် တစ့်ခိုလံို်းတွင့် ဆံို်းရံှု်းနှိိုင့်နဖခ
န

•

ျင့် အဆင့်အဖပင့်၊

ှိြုတင့်နလ

နထော

့်အဦ်းအတွင့််း

စစ့်နဆ်းအ

့်မျော်း

ှိို စံိုစမ့််းစစ့်နဆ်းပပီ်း နဖြရှင့််း ွော်းမည့် ဖြစ့်

ွဲဖြတ့် ူမျော်း အနေဖြင့် ခိုခံအော်းေည့််း

စစ့်နဆ်းမှုတစ့်ခို လိုပ့်နဆောင့်ရေ့် လှိိုအပ့်ပါ

ည့်။

ည့် အစိုအြွွဲ့ွဲ မျော်းနှင့် မထှိနတွွဲ့မီ DBS

ည့်။

၅.၃။ မရတာ့်တဆ ပ စ့် ြ့်မျာ်းနှင့် ပ စ့်ကာနီ်း ပ စ့်သည့် ကစစ ြ့်မျာ်းကို သတင့််းြို့ိုပခင့််း
လိုပ့်ငေ့််းခွင့်မှ မနတော့်တဆမှုမျော်းဆှိိုင့်ရော မူဝါေတွင့် ရှုပါ
၅.၄။ တစ့်ဦ်းတည့််း အ
•

တစ့်ဦ်းတည့််း

ိုြ့်သူမျာ်း

အလိုပ့်လိုပ့် ူမျော်း

(ဥပမောအော်းဖြင့်
၎င့််းတှိ၏
ို

ိုြ့်

နလ

ီ်းဖခော်းနလ

ှိို

နလ

ျင့်နရ်းစင့်တောမျော်းတွင့်

အဖခော်း ူမျော်းနှင့်ခွွဲပပီ်း

ျင့်နရ်းခေ့််းမျော်း၌) အလိုပ့်လိုပန
့် ေ ည့် ဝေ့်ထမ့််းမျော်း

ျင့်နရ်းစင့်တောမှ

အနဝ်းတွင့်

နရွဲ့နဖပောင့််းလိုပ့်

ှိိုင့်နေ

ူမျော်း

ှိို
မဟို
တ့်
(ဥပမော

MAS EDUCATION CENTER
No. 184-186, 2nd floor, 45th St., Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.

င့်တေ့််း

Phone

: (95) 977 9922 385, 977 9922 386

Email

: info@mas-education.com

Website

: www.mas-education.com

ော်း/ စော

င့် ော်းမျော်း ရှှိနေ

ည့် လိုပ့်ငေ့််းခွင့်တင
ွ ့််း နစောင့်က

ည့်နလလောဖခင့််း

အစည့််းအနဝ်းမျော်းတွင့် ပါဝင့်လိုပန
့် ဆောင့် နေဖခင့််း) ဟို အမျှိြု်းအစော်း ခွွဲဖခော်းထော်းပါ
ျွန့်ိုပ့်တိုမူ
ှိ အရ ထှိိုဝေ့်ထမ့််းမျော်းအတွ

•

အဆှိိုပါ အနတရောယ့် ဖြစ့်နင
ှိို ့်နဖခ
ြယ့်ရှော်းရေ့် အတွ
•

ှိိုမဟိုတ့် ထှိခှိို

ော်းမှုမျော်းနှင့် နလ

့်နှိိုင့်နဖခမျော်း

မှိမှိ

ှိိုယတ
့် ှိိုင့်ဖြစ့်နစ

အနလအ

့်နရော

့်ခံရ ည့်

ျင့်မျော်းနက

ောင့်

့်ထှိေ့််း ှိမ့််းရေ့် တောဝေ့်ဝတတရော်း ရှှိနက

တစ့်ဦ်းတည့််း အလိုပ့်လိုပဖ့် ခင့််းနှင့် ပတ့်

ထှိိုဝေ့်ထမ့််း၏
အနထော

အထ

့်မေ့်နေဂျောမှ

့်ခံက

ှိို

ှိို
မဟို
တ့်

ည့်။

၎င့််းတှိ၏
ို

လိုပ့်ငေ့််းတွင့််း

ဖြစ့်နစ

င့်နလျော့်စွော

ရမည့် ဖြစ့် ည့်။

ော ဆံို်းရံှု်းနှိိုင့်နဖခဆှိိုင့်ရော စစ့်နဆ်းအ

လိုပ့်နဆောင့်နပ်း

့်အထော်းယူ၍ ရံို်းချြုပ့်တွင့် စောရွ

ည့် လိုပ့်ငေ့််းစဉ့်အနေဖြင့်

ှိို အေည့််းဆံို်း နလျောချရေ့်

အဖခော်း ူမျော်း

ောင့််း လ
့်န

န
့် ပ်း

ည့်။

ျင့်မှုမျော်း လိုပ့်နဆောင့်နပ်းရေ့် ဖြစ့်ပါ

ဝေ့်ထမ့််းအော်းလံို်းအနေဖြင့်
ဂရိုစိုှိ

•

့် ညွှေ့်က

့် ၎င့််းတှိအော်း
ို
မှိတ့်ဆ

ှိို
မဟို
တ့်

ွော်းမည့်ဖြစ့်ပပီ်း

့်စောတမ့််းဖပြုစို ထှိေ့််း ှိမ့််းထော်းမည့် ဖြစ့်

ွဲဖြတ့်မှု

ှိို

စောဖြင့်နရ်း

ော်း

ည့်။

၅.၅။ ကိုယဝ
့် န့်ရဆာင့်/မီ်း ာ်းပခင့််း
ဝေ့်ထမ့််း၏
အထ

လိုပ့်ငေ့််းခွင့်အတွင့််း

့်မေ့်နေဂျောမှ နအော
ှိိုယဝ
့် ေ့်ရန
ှှိ က

•

ှိိုယဝ
့် ေ့်နဆောင့်ချှိေ့် အလည့်ပိုင
ှိ ့််းတွင့်

ောင့််း အ

ွဲဖြတ့်မှု

ှိို

ှိနပ်းမှု

ှိို လ

့်ခံရလျှင့် ရပပီ်းဖခင့််း

အလိုပ့် ှိို ဖပေ့်ဝင့်ချှိေ့်
ထှိိုဝေ့်ထမ့််း၏

တစ့်နလျော

့်လံို်းတွင့်

ချှိေ့်ညှိဖြှ ပင့်ဆင့်မှုတှိို
၅.၅။ မီ်းရ

ျေ့််းမောနရ်းနှင့်
အထ

့်မေ့်နေဂျောမှ

ှိို နဆောင့်ရွ

ောင့််းမွေန
့် ရ်း

ပံမ
ို ှေန
့် စောင့်က

ည့်

ှိိုယဝ
့် ေ့်နဆောင့်ချှိေ့်

ွော်းမည့်ဖြစ့်ပပီ်း

လှိိုအပ့်

လှိို

ှိို ပူ်းနပါင့််း ညြှှိနှိှုင့််းနဆောင့်ရွ

့်ရေ့်

ကျင့်မှုနင
ှ ့် အနတ ာယ့် ှ ာရန ာမှ ရ ှာင့်ခာပခင့််း

တစ့်နှစ့်တစ့်က

•

မီ်းအနတရောယ့်ဆှိိုင့်ရော အရောရှှိ ည့် နရွဲ့နဖပောင့််းနရှောင့်ခွောမှုမျော်း

်းဆှိိုင့်ရော က

တောဝေ့်ရှှိ ည့်။ ၎င့််းအရောရှှိ

ှိြုတင့်နလ

ျင့်မှု ရှှိမည့်ဖြစ့်

ည့် လိုပ့်ငေ့််းနထော

နရွဲ့နဖပောင့််းနရှောင့်ခွောရောတွင့် နတွွဲ့ဆံိုရမည့် နေရော
ဖပ ထော်းမည့် ဖြစ့်

ှိို

့်နပ်းမည့် ဖြစ့် ည့်။

်းဆိုင့် ာ ကက တင့်ရ
ှိမ့် မီ်းန

နေထှိိုင့်န

•

•

စစ့်နဆ်းအ

့်ပါအချှိေ့်မျော်းတွင့် လိုပ့်နဆောင့်ရမည့် ဖြစ့် ည့် -

•

•

ဆံို်းရံှု်းနှိိုင့်နဖခဆှိိုင့်ရော

ည့်။

ည့်။

့်ပနရ်း
ံ
မေ့်နေဂျော ဖြစ့်

ည့်။

ှိို ေ ်းနေရော နေရောမျော်းတွင့် ထင့်ရှော်းစွော

MAS EDUCATION CENTER
No. 184-186, 2nd floor, 45th St., Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.

•

မီ်းန

်းအချ

Phone

: (95) 977 9922 385, 977 9922 386

Email

: info@mas-education.com

Website

: www.mas-education.com

့်နပ်း

ှိရှိယော

ပံမ
ို ှေစ
့် စ့်နဆ်းထော်းမည့် ဖြစ့်
•

မီ်း တ့်
နေ

ူ်းမျော်း

့်ဆံို်းဝယ့်ယူ

မီ်း တ့်

ှိို

ှိို

နဖမပှိိုင့်ရှင့်/အနဆော

့်အဦ်း

မေ့်နေဂျောမှ

ည့်။

စောချြုပ့်ဖြင့်

ဝယ့်ယူဖြည့်တင့််း၍

ထော်း ည့်နှင့်

ူ်းမျော်းနပေါ်တွင့် နတွွဲ့နှိိုင့် ည့်။

ပတ့်

ထှိေ့််း ှိမ့််းနပ်းမည့်
့် ည့်

အချ

ဖြစ့်
့်အလ

ည့်။
့်တိုှိ

ှိို

