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သက ်းဇူ်းတင လ ော  

နိိုင်င တ ွှာပညွှာရငှ်မ ွှာျေး၏အက  ပပြုခ  ်မ ွှာျေးပ င ် ပပြုစိုထွှာျေးကသွှာ ဤလ ်စ ွဲစွှာကစွှာငအ်တ  ် ရနပ် ိုကင  ိို “ပမန်မွှာ  

ကရသတတဝါကမ ျေးပမ ကရျေး ဏ္ဍကရရှည်   ွံ့ပ ိြုျေးတိိုျေးတ က်ရျေးစ မ  ိန်ျေး (MYSAP)” နှင ် “USAID ဝင်ကင တိိုျေးငါျေးကမ ျေးပမ ကရျေး စ မ  ိန်ျေး” 

တိိုို့ ပ ျေးကပါင်ျေးထည ်ဝင်ပါသည်။  

ပမနမ်ွှာ ကရသတတဝါကမ ျေးပမ ကရျေး ဏ္ဍကရရှည်   ွံ့ပ ြိုျေးတိိုျေးတ က်ရျေးစ မ  ိနျ်ေး (MYSAP)  ိို ဥကရွှာပသမဂ္ဂ (EU) နှင  ် ဂ္ ွှာမန  

စ ျေးပ ွှာျေးကရျေးပ ျေးကပါင်ျေးကဆွှာင်ရ ွ်ကရျေးနှင ်    ွံ့ပ ြိုျေးကရျေးက ွှာ်ပိိုကရျေးရငှ်ျေးဝနက်  ျေးဌွှာန (BMZ) မှ ကထွှာ ်ပ  ကသွှာရနပ် ိုကင ပ င  ် GIZ-

GmbH   ဦျေးကဆွှာင်အက ွှာင်အထညက် ွှာ်ရွှာတ င် ကအွှာ ်ပါရည်မှန်ျေးခ  ် ိို ထွှာျေးရှိပါသည်။  

“ကရသတတဝါကမ ျေးပမ ကရျေး ိို စနစ်တ   ကရရှညက်ဆွှာင်ရ ွ်ပခင်ျေးပ င ် ရ ိခွှာ  လ ိုပခင်ျေး အွှာဟွှာရပပည ်ဝစ ွှာရရိှပခင်ျေး ကရရှည် 

စွှာျေးဝတက်နကရျေး ပပည ်စ ိုမှုရိှကစပခင်ျေး ိို က ွှာ်ကဆွှာင်သ ွှာျေးရန”် ပ စ်ပါသည်။ 

MYSAP စ မ  ိနျ်ေးသည် ကရသတတဝါကမ ျေးပမ ကရျေးအငယ်စွှာျေးမ ွှာျေးနှင ် အွှာဟွှာရတိိုျေးတ ်ပ ည ်ဆည်ျေးကရျေးလိုပ်ငန်ျေးမ ွှာျေး ိို 

ရမ်ှျေးပပည်နယ်နငှ ်စစ် ိိုင်ျေးတိိုငျ်ေးကဒသက  ျေးအတ င်ျေး ပမြိုွံ့နယ် ၃ ခိုတ င် ကဆွှာင်ရွ ရ်ွှာတ င် GIZ အကထွှာ ်အပ  နငှ ် သက ွှာတ  

ည မှုပ င ် WorldFish မှ တွှာဝနယ် သည ် ကရခ ြို ိုန်ျေးတ င်ျေး ဏ္ဍ MYSAP-Inland သည် အရိုဏ်ဦျေး၊ BRAC Myanmar နှင ် 

Malteser International စကသွှာ အ  ွဲွံ့အစည်ျေးမ ွှာျေး ိို  န်ထရိို စ်နစပ် င ် ထပ်ဆင ် တွှာဝနက်ပျေးအက ွှာင်အထညက် ွှာ် 

ပါသည်။ 

ဝင်ကင တိိုျေးငါျေးကမ ျေးပမ ကရျေးစ မ  နိ်ျေးလိုပ်ငန်ျေးရည်ရယွခ်  ်မှွှာ အထ ျေးသပ င ် အလ န်ဆင်ျေးရွဲန မ်ျေးပါျေးပပ ျေး စွှာျေးဝတ်ကနကရျေးအတ  ် 

ရပ်တည်ရနခ် ်ခွဲလ  ်ရိှကသွှာ အိမ်ကထွှာင်စိုမ ွှာျေးမှ အမ ြိုျေးသမ ျေးမ ွှာျေးနှင ်  ကလျေးသ ငယ်မ ွှာျေးအတ  ် ငါျေးပိိုမိို ထိုတ်လိုပ် 

လွှာကစရန၊် အလိုပ်အ ိိုင်အခ င ်အလမ်ျေးမ ွှာျေးတိိုျေးပ ွှာျေးလွှာကစရန်၊ အစွှာျေးအစွှာပိိုမိိုရရှိနိိုငက်စရန ်နှင ် ငါျေးစွှာျေးသ ိုျေးမှုပိိုမိိုလွှာကစရန် 

ပ စပ်ါသည်။ ထိိုို့အပပင် ကရသတတဝါကမ ျေးပမ ကရျေးအငယ်စွှာျေးမ ွှာျေးနှင ် ဆ စ်ပ်အိမ်တ င်ျေးမှုလိုပ်ငန်ျေးမ ွှာျေး ိို အွှာဟွှာရတန် ိိုျေး 

သိနောျေးလည်စ ွှာကဆွှာင်ရွ ပ်ခင်ျေး၊ က ျေးတင်ကရွှာင်ျေးခ ပခင်ျေးပ င ် အိမ်ကထွှာငစ်ိုမ ွှာျေးတ င် လ ကနမှုစနစ်ပ ိုစ  တိိုျေးတ ်လွှာပခင်ျေး 

မ ွှာျေး ိိုလည်ျေး အသိကပျေးနိိုင်ရန်ရည်မှန်ျေးပါသည်။ လိုပ်ငန်ျေးမ ွှာျေး ိို မနတကလျေး၊ မက  ျေး၊ စစ် ိိုင်ျေး၊  ခ င်၊ ရမ်ှျေးပပည်နယ် 

အကရွှံ့ပိိုင်ျေး နငှ ် ကတွှာင်ပိိုင်ျေးတ င် ကဆွှာင်ရွ လ်  ်ရိှပါသည်။ ဤတ င် KMSS  ယခ် ို၊ ပမနမ်ွှာနိိုင်င ငါျေးလိုပ်ငန်ျေးအ  ွဲွံ့ခ ြုပ်၊ 

PACT၊ အင်ျေးကလျေး န်အွှာဏွှာပိိုင် နှင ်  ယ်ခ ို န်ထိန်ျေးသိမ်ျေးကရျေးက ွှာ်မတ  တိိုို့   န်ထရိို စ်နစ်ပ င ် တွှာဝန်ယ  

ကဆွှာင်ရွ လ်  ်ရိှပါသည်။  

ဤည ိနိှုင်ျေးကရျေးမှ ျေးလ ်စ ွဲ ိို ပပြုစိုရွှာတ င်   င်ျေးဆင်ျေးလိုပ်ငန်ျေးမ ွှာျေး၌ ပ ျေးကပါင်ျေး  ည အက  ပပြုက သည ် ငါျေးကရွှာင်ျေးခ သ မ ွှာျေး 

အစိိုျေးရမဟိုတက်သွှာ NGO အ  ွဲွံ့အစည်ျေးမ ွှာျေးပ စ်သည ် အရိုဏ်ဦျေး၊ BRAC Myanmar နှင ် Malteser International၊ KMSS 

 ယ်ခ ို၊ MYSAP Inland နှင  ်“ဝင်ကင တိိုျေးငါျေးကမ ျေးပမ ကရျေးစ မ  နိ်ျေး” မှ ဝနထ်မ်ျေးမ ွှာျေး ိို အထ ျေးက  ျေးဇ ျေးတင်ရှိပါကက ွှာင်ျေး က ွှာ်ပပ 

အပပ်ါသည်။ ထိိုအက  ပပြုခ  ်မ ွှာျေး ိို ပ ည ်စ  ်ပပ ျေး “ မ်ျေးယ ပပ ျေးကသွှာငါျေးမ ွှာျေး ိို လတဆ်တ်က ွှာင်ျေးမ န်စ ွှာကရွှာင်ျေးခ ပခင်ျေး - 

ည ိနိှုင်ျေးကရျေးမှ ျေးလ ်စ ွဲ”  ိို ပမနမ်ွှာ ွှာသွှာနငှ ် ရမ်ှျေးက  ျေး ွှာသွှာတိိုို့ပ င ် ထိုတက်ဝနိိုငရ်န ် MYSAP နှင ် USIAD တိိုို့  

ပ  ပိိုျေးပါကက ွှာင်ျေး က ွှာ်ပပအပပ်ါသည်။  
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န ဒ န ်း 

ဤလက စွွဲ ည  မည  ည  အကကောင ်းသဖော ည န ်း   လွဲ။ 

ပမနမ်ွှာနိိုငင် တ င် ရ ိခွှာနငှ ်အွှာဟွှာရပိိုမိို  လ ိုရန ်ဝငက်င တိိုျေးငါျေးကမ ျေးပမ ကရျေး MYSAP (ကရခ ြို) စ မ  ိနျ်ေးသည် ငါျေးကမ ျေးပမ ကရျေးနှင ် 

စိို ပ် ြိုျေးကရျေး ပ ျေးတ ွဲ ကဆွှာင်ရ ွ်သည  ်  နက် ွှာင်တ င် ဟင်ျေးသ ျေးဟင်ျေးရ ွစ်ိို ပ် ြိုျေးပခငျ်ေး၊  န်ငယ်မ ွှာျေးပ င  ် ငါျေးကမ ျေးပခင်ျေး၊ 

ငါျေးနငှ ်အွှာဟွှာရက  ယ်ဝ ကသွှာ အစွှာျေးအစွှာမ ွှာျေးစွှာျေးသ ိုျေးပခငျ်ေးပ င ်   န်ျေးမွှာကရျေးအ  ြိုျေးရှပိခင်ျေး ိို ပိိုို့ခ ကပျေးလ  ် ရှိပါသည်။ 

ထိိုို့အပပင် ငါျေးစွှာျေးသ ိုျေးသ  က ျေး င်ျေးကစရနသ်ွှာမ ၊ စ မ ပပြုပပင်ပခင်ျေး၊ တန် ိိုျေးပမင ထ်ိုတ်လိုပ်ပခင်ျေး စသည  ်    ွံ့ပ ြိုျေး 

တိိုျေးတ ်ကရျေးနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ိိုလည်ျေး သင်က ွှာျေးကပျေးလ  ်ရိှပါသည်။ ဤသိိုို့ပ င ် ငါျေးမ ွှာျေး ိို  မ်ျေးယ ပပ ျေးကနော ်ပိိုင်ျေးတ င် 

ကလလ င ်ဆ ိုျေးရ ှုျေးမှုနည်ျေးကစပခင်ျေး က ျေး င်ျေးစ ွှာ စွှာျေးသ ိုျေးနိိုငပ်ခငျ်ေး၊ တန် ိိုျေးပမ င ်ထိုတ်လိုပ်ပခင်ျေးပ င ် ဝင်ကင တိိုျေးကသွှာ အ  ြိုျေးမ ွှာျေး 

ရရိှမည်ပ စ်ပါသည်။      

ဤည ိနိှုင်ျေးကရျေးမှ ျေးလ ်စ ွဲသည် ငါျေးမ ွှာျေး ိို လတ်ဆတ်က ွှာင်ျေးမ န်စ ွှာကရွှာင်ျေးခ ရန ်ကဆွှာင်ရ ွ်မှုအဆင ်ဆင ် ိို က ွှာ်ပပထွှာျေး 

ပါသည်။ ထိိုို့အပပင် ပိိုို့ခ မှုကနော ်ဆ ိုျေးတ င် သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေးမှတ်ယ ရန ်အဓိ အခ  ်မ ွှာျေး ိို က ွှာ်ပပထွှာျေးပါသည်။  

သင်တန်ျေးအဓ ိရညရ်ယွ်ခ  ်မှွှာ ငါျေးကရွှာင်ျေးခ သ    ွှာျေး/မ မကရျွေး အသိပညွှာတိိုျေးလွှာကစရန ်ပ စပ်ါသည်။  

• အရည်အကသ ျေးက ွှာင်ျေး ငါျေးမ ွှာျေးကရွှာင်ျေးခ ပခင်ျေးပ င ် က ျေးက ွှာင်ျေးရရှိကစပခင်ျေး 

• ငါျေးစွှာျေးသ ိုျေးသ မ ွှာျေးက ျေး င်ျေးကစရန ်လတ်ဆတ်ကသွှာအရညအ်ကသ ျေးက ွှာင်ျေးငါျေးမ ွှာျေးကရွှာင်ျေးခ နိိုင်ပခင်ျေး 

ဤလက စွွဲက ို မည   ူက အ  ို်းခ ြု  မည လွဲ။ 

 

  

 မ်ျေးယ ထွှာျေးကသွှာငါျေးမ ွှာျေး ိို လတ်ဆတက် ွှာင်ျေးမ န်စ ွှာကရွှာင်ျေးခ နိိုင်ရန် ဤလ စ် ွဲ ိို ည နိိှုင်ျေးကရျေးမှ ျေးမ ွှာျေးအတ   ်ပပြုစို 

ထွှာျေးပါသည်။ ည ိနိှုင်ျေးကရျေးမှ ျေးမ ွှာျေး ိို ကအွှာ ်ပါအတိိုင်ျေး (၂) မ ြိုျေး ခ ွဲပခွှာျေးထွှာျေးပါသည်။ 
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က)  ူ်းသ  င ်းသဆောင ရကွ  ည  အဖွွဲွဲ့အစည ်းမ ော်းမ  ဝန ထမ ်းမ ော်း 

• ငါျေးကရွှာင်ျေးခ သ မ ွှာျေး ိို ဦျေးကဆွှာင်မည  ်ည ိနိှုင်ျေးကရျေးမှ ျေးမ ွှာျေးအပ စ ်သင်က ွှာျေးကလ   င ်ကပျေးပခင်ျေး  

• ငါျေးကရွှာင်ခ သ မ ွှာျေး အ  ွဲွံ့မ ွှာျေး ိို တိို ရ်ိို သ်င်က ွှာျေးကလ   င က်ပျေးပခင်ျေး 

•  ိိုယတ်ိိုငင်ါျေးကရွှာင်ျေးခ သည ် ည ိနိှုင်ျေးကရျေးမှ ျေးမ ွှာျေးပါဝင်၍ သရိုပ်ပပသင်က ွှာျေးပခင်ျေး 

ခ) တ ို်းတက သ ောင ်းသရောင ်း ူမ ော်း၊ သ ်းအို  ခ ြု   ူမ ော်းခဖင   ဖွွဲွဲ့စည ်းထော်းသ ော ခ င   ည  န ှိုင ်းသရ်းမ  ်းမ ော်း 

• က ျေးတ ငင်ါျေးကရွှာင်ျေးခ သ မ ွှာျေး ိို ကလ   င ်သင်က ွှာျေးကပျေးပခင်ျေး၊ နည်ျေးလမ်ျေးပပသပခင်ျေး 

  င်ျေးဆင်ျေးနည်ျေးပပ တစဦ်ျေးအကနပ င ် မိမိ ဧရိယွှာအတ င်ျေး ငါျေးကရွှာင်ျေးခ သ မ ွှာျေး ိိုကလ   င ်ကပျေးပခင်ျေး (သိိုို့) နည်ျေးပပ နှစဦ်ျေးထ ် 

ပိို၍ စိုကပါင်ျေးကလ   င ်သင်က ွှာျေးကပျေးပခင်ျေး ပပြုလိုပ်နိိုင်သည်။ သိိုို့ရွှာတ င် နည်ျေးပပမ ွှာျေးအကနပ င ် ကလ   င ်သင်က ွှာျေးကပျေးမည ် 

အကက ွှာင်ျေးအရွှာမ ွှာျေး ိို က  ည ်စ ွှာသိရိှထွှာျေးရန ်အထ ျေးလိိုအပပ်ါသည်။ 

ဤလက စွွဲစောစဉ က ို မည ကွဲ   ိုို့ ခ ြုစိုထော်း   လွဲ။   

ရည်မှန်ျေး ငါျေးကရွှာင်ျေးခ သ  အ  ွဲွံ့မ ွှာျေး ိို ကအွှာ ်ပါအတိိုင်ျေး အခန်ျေး ဏ္ဍ (၄) ခိုပ င ် ကလ   င ်သင်က ွှာျေးပါမည်။ 

အခန်ျေး ၁။ ငါျေး မ်ျေးပပ ျေးကနော ်က ွှာင်ျေးစ ွှာဆ ်လ က်ဆွှာင်ရ ွ်ပခင်ျေး = စ ျေးပ ွှာျေးကရျေးလိုပ်ငန်ျေးက ွှာင်ျေး 

အခန်ျေး ၂။ ငါျေးအရည်အကသ ျေးက ွှာင်ျေးပခင်ျေးမှွှာသင ်လ ်အတ င်ျေး၌ရိှသည ်

အခန်ျေး ၃။ ကရခွဲမှအ  ြိုျေးအပမတ်က ွှာ်ကဆွှာငက်ပျေးပခင်ျေး 

အခန်ျေး ၄။ စ ျေးပ ွှာျေးကရျေးလိုပ်ငန်ျေးက ွှာင်ျေးအပ စ ်လိုပ်ငန်ျေးခ င်သနိ်ု့ရှင်ျေးနစှ်လိို  ယ်ရွှာရှိပခင်ျေး 

အခန်ျေး ၅။ ည ိနိှုင်ျေးကရျေးမှ ျေးမ ွှာျေး၏အခန်ျေး ဏ္ဍ နှင ် ကဆွှာင်ရ ွ်မှုနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ိို က ွှာ်ပပထွှာျေးပါသည်။ 

အထ ်က ွှာ်ပပပါ ကလ   င ်သင်က ွှာျေးမှုအခန်ျေး ဏ္ဍတိိုင်ျေး ိို ကအွှာ ်ပါအတိိုင်ျေး  ွဲွံ့စည်ျေးထွှာျေးပါသည်။ 

ရည ရွယ ခ က မ ော်း 

နည်ျေးပပနငှ ် သငတ်န်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ကလ   င ်သင်က ွှာျေးမှု အခန်ျေး ဏ္ဍတစ်ခိုပခင်ျေးတ င် အဓ ိထွှာျေးရန ်အခ  ်မ ွှာျေး ိို 

က ွှာ်ပပထွှာျေးပါသည်။ 

လ ိုအ  သ ော စစည ်းမ ော်း 

သင်က ွှာျေးမှုတ င် လိိုအပ်မည ် အကထွှာ ်အ  ပစစည်ျေးမ ွှာျေး (စ မ  ိနျ်ေးမှ ပ  ပိိုျေးကပျေးမည်)။ 

ကကောခမင  အခ  န  

သင်က ွှာျေးမည ် အခန်ျေး ဏ္ဍနငှ ် သငတ်န်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး၏ လိုပ်ငန်ျေးအကတ ွံ့အက  ြုနငှ ် စိတ်ပါဝင်စွှာျေးမှု စသည်မ ွှာျေးနှင ် 

ဆ ်စပ်၍ က ွှာပမင ်အခ နိက်ပပွှာင်ျေးလွဲမှု ရှိနိိုင်ပါသည်။   

 င ခ   ိုို့ခ မှိုအဆင  ဆင   န င   အဓ ကအခ က မ ော်း 

ည ိနိှုင်ျေးကရျေးမှ ျေးမ ွှာျေး  အဆင ဆ်င ် သင်ပပပိိုို့ခ နိိုင်ရနန်ှင ် သငတ်န်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ိိုရှင်ျေးပပရန ်အခ  ်အလ ်မ ွှာျေး ိို 

က ွှာ်ပပထွှာျေးပါသည်။ 
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  င ကကော်း  ိုို့ခ မှို န င   ခနို့ မ န ်းကကောခမင  အခ  န  

 
 

င ်းသရောင ်းခ  ူ င တန ်းက ို  တစ ရက အခ  န ခ ည     ိုို့မဟိုတ  တစ ရက လျှင  ၁.၅ နာရ  မ  ၂.၀ နာရ  ခဖင   

  င ကကော်းခ  န  ၄ ရက ကကောန ိုင    ည ။ 
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အခန ်း  ၁။ င ်းဖမ ်းပ  ်းသနာက သကောင ်းမွန စွောဆက လက သဆောင ရွက ခခင ်း = စ ်း ွော်းသရ်းလို  ငန ်းသကောင ်း 

ရည ရွယ ခ က   

 သင်က ွှာျေးမှုပပ ျေးဆ ိုျေးကသွှာအခါ သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေးသည် ကအွှာ ်ပါတိိုို့ ိိုသိရှိလွှာကစရန ်ရည်ရယွ်ပါသည်။  

• ငါျေး မ်ျေးပပ ျေးကနော ် က ွှာင်ျေးမ နစ် ွှာဆ လ် က်ဆွှာင်ရွ ပ်ခငျ်ေးပ င  ်ပိိုမိိုအ  ြိုျေးရှိကက ွှာင်ျေးသိရိှလွှာပခင်ျေး  

• ငါျေးအရည်အကသ ျေးနိမ ်  ပ  စ် ျေးပခင်ျေးနငှ ် ထိိုသိိုို့ပ  ်စ ျေးကစကသွှာအကက ွှာင်ျေးရင်ျေး ိို သိနောျေးလည်လွှာပခင်ျေး 

လ ိုအ  သ ော စစည ်းမ ော်း 

• ရိုပ်ပ ို ွှာျေးခ ပ်မ ွှာျေး / ဓါတ်ပ ိုမ ွှာျေး - ဆလိို မ် ွှာျေး (သိိုို့) ဗ နိိုင်ျေးပ ိုမ ွှာျေး 

စနစ်တ  ငါျေးကရွှာင်ျေးခ သ မ ွှာျေး ပါဝင်ပိိုို့ခ ကသွှာသင်တန်ျေးပ စပ်ါ  ဗ နိိုင်ျေးပ ိုမ ွှာျေး  ပိိုမိိုသင က်တွှာ်ပါသည်။ 

•  ပ်ခ ွှာမ ွှာျေး၊ က ွှာ ်ပ်တိပ်က ိြုျေးမ ွှာျေး 

ကကောခမင  အခ  န  

• မိနစ် (၉၀)  

 င ကကော်း  ိုို့ခ မှိုအဆင  ဆင   န င   အဓ ကအခ က မ ော်း 

၁။  ကအွှာ ်ပါပ ို ိိုပပ၍ သငတ်န်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး သ ိုျေးသပ်ပမငက်တ ွံ့မှု  ိိုကမျေးပါ။ 

 
 

၂။  ကပ က ွှာျေးမှုအကပေါ် အ  ြိုျေးအကက ွှာင်ျေးက ွှာ်ပပရန်။  

• လတ်ဆတ် ကသွှာငါျေးတ င် မ လအရည်အကသ ျေးမ ွှာျေး ကပပွှာင်ျေးလွဲမှုမရှိပါ။   

• ငါျေးကသသည်နငှ ်တပပြိုင်န ် ပိုပ်သိိုျေးမှု ပ စစ်ဉ်စသည်။  အကရွှာငက်ပပွှာင်ျေးပခင်ျေး၊ အရသွှာကပပွှာင်ျေးပခင်ျေး၊ အန ို့ဆိိုျေး 

ထ  လ်ွှာပခင်ျေး၊ အသွှာျေးကပ ွှာ ပခင်ျေး စသည်မ ွှာျေး ပ စလ်ွှာသည်။ ထိိုအခ  ်မ ွှာျေးပ င ် ငါျေးအရညအ်ကသ ျေးနှင ် က ျေးနှုန်ျေး ိို 

အ ွဲပ တန်ိိုင်သည်။  

• အခန်ျေးအပ ခ နိ်ပမင ်မွှာျေးပခင်ျေး၊ စနစ်တ   ိိုငတ် ယ်မှုမရှိပခင်ျေးကက ွှာင ် ငါျေးပိုပ်သိိုျေးမှု လ င်ပမနက်စသည်။ 

• အရည်ကသ ျေးပ  ်စ ျေးပပ ျေးကသွှာ ငါျေး၏ အရည်အကသ ျေး ိို ပပနလ်ည်က ွှာင်ျေးမ နလ်ွှာကစရန် မပပြုလိုပ်နိိုင်ပါ။  
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၃။  ငါျေးအရည်အကသ ျေးမက ွှာင်ျေးပါ  မည်သည ် ဆိိုျေး  ြိုျေးပ စ်နိိုင်ကက ွှာင်ျေး သငတ်န်ျေး ိိုကမျေးပါ။  

၄။  သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး၏အကပ  ိို စိုစည်ျေးပပ ျေးလျှင ်“ငါျေးထိုတ်က ွှာ်ပပ ျေးကနော ် အရည်အကသ ျေးမပ  ်စ ျေးရန ်ပပြုလိုပ်ပခင်ျေးမှွှာ 

မိမိဝင်ကင နှင ် စွှာျေးသ ိုျေးသ က ျေး င်ျေးကရျေးအတ  ် အလ န်အကရျေးက  ျေးကက ွှာင်ျေး” ရငှ်ျေးပပပါ။   

• ငါျေးက ျေးနှုန်ျေး ိို တစက်န ိုန ်အကပပွှာင်ျေးအလွဲမရှိ ကရွှာင်ျေးခ နိိုင်သည်။  အရည်အကသ ျေးမက ွှာင်ျေးကသွှာ ငါျေးက ျေးနှုန်ျေးမှွှာ 

အရည်အကသ ျေးအက ွှာင်ျေးကသွှာ ငါျေးက ျေးနှုန်ျေးကအွှာ ် ကလ ွှာ နည်ျေးသည်။  

• ငါျေးအရည်အကသ ျေး က ွှာရညှက် ွှာင်ျေးကစရန ်စ မ ထွှာျေးပခင်ျေးပ င  ်က ျေးကလ ွှာ ကရွှာင်ျေးရနမ်လိိုပါ။  

• လတ်ဆတ်မှုမရှကိသွှာ ငါျေး ိိုစွှာျေးသပ င ် စွှာျေးသ ိုျေးသ   န်ျေးမွှာကရျေး ထိခိို က်စပခင်ျေး ိို  ွှာ  ယ်ပါ။  

•   န်ျေးမွှာရန ်ငါျေးစွှာျေးရမည်။ သိိုို့ကသွှာ် အရည်အကသ ျေးည  ကသွှာ ငါျေးတ င် အွှာဟွှာရတန် ိိုျေး ကလ ွှာ နည်ျေးသည်။ 

၅။  သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ိို ကအွှာ ်ပါဓါတ်ပ ိုပပပပ ျေး ငါျေးအရည်အကသ ျေး  ဆင်ျေးနိိုင်ကသွှာ၊ အ  ြိုျေးအပမတ်ထိခိို ်နိိုင်ကသွှာ 

အခ  မ် ွှာျေး ိိုကထွှာ ်ပပကစပါ။  ဗ နိိုင်ျေး ွှာျေးခ ပ်ပ ို ရှိပါ   ပ်ခ ွှာနှင က် ွှာ ်ပ်တိပ်က ိြုျေးအသ ိုျေးပပြု၍ ရငှ်ျေးပပပါ။  

 

အသခဖမ ော်း (၁) ငါျေးသည်ကပမကပေါ်  ကနပခင်ျေး၊ (၂) ငါျေး ိိုက မ်ျေးတမ်ျေးစ ွှာ ိိုင်တ ယ်ပခင်ျေး၊ (၃) ကရခွဲအသ ိုျေးမပပြုပခင်ျေး၊ (၄) စ နိ်ု့ပစ်ပစစည်ျေး 

မ ွှာျေးနငှ ် (၅) ကမွှာ်ကတွ်ှာ ွှာျေးမှထ  ်ကသွှာအကင ွံ့မ ွှာျေးမှွှာ ကရွှာဂ္ါပိိုျေး  ျေးစ ်နိိုင်ကပခရှိပခင်ျေး၊ (၆) ငါျေး ိိုကပခပ င ် နင်ျေးထွှာျေးပခင်ျေး။  

  

၆။  ဤပ ို ိို သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ိိုပပပပ ျေး   ်တ ျေးရ ျေးယွှာျေး ပ ွှာျေးမ ွှာျေးပခင်ျေး အစွှာကပခ အင်ဇိိုင်ျေးမ ွှာျေးပ စက်ပေါ်ပခင်ျေးကက ွှာင ် 

ငါျေးအရည်အကသ ျေး ိို လ ငပ်မနစ် ွှာ   ဆင်ျေးပခင်ျေး ိိုရငှ်ျေးပပပါ။ 

•   ်တ ျေးရ ျေးယွှာျေးနှင ် အပခွှာျေးပိိုျေးမ ွှာျေးမှွှာ ငါျေး၏ပပင်ပ သိိုို့မဟိုတ် အစွှာအိမ်တ င် ရှကိနသည်။ အင်ဇိိုင်ျေးသည်လည်ျေး 

အစွှာအိမ်၊ အသွှာျေး (သိိုို့) က   ်သွှာျေးတ င်ျေး၌ အ ်စစ်ဓါတရ်ှိကသွှာ အစွှာကပခရည် ဓါတိုပဒပ်ကပါင်ျေး ပ စသ်ည်။ 

ငါျေးကသကသွှာအခါ ထိို အင်ဇိိုင်ျေးမ ွှာျေးကက ွှာင ် အသွှာျေး ကပ ွှာ ကပပွှာင်ျေးလွှာသည်။  

• ငါျေးကသကသွှာအခါ အင်ဇိိုင်ျေးနငှ  ်  ်တ ျေးရ ျေးယွှာျေးမ ွှာျေး ဆ လ် ်ရှင်သနမ်ှု မရှကိစရန် ကဆွှာင်ရွ က်ပျေးရပါမည်။ 

  ်တ ျေးရ ျေးယွှာျေးပ ွှာျေးမ ွှာျေးပခင်ျေးနှင ် အငဇ်ိိုင်ျေးသ က်ရွှာ ်မှု ကလ ွှာ နည်ျေးကစရန ်

(၁) ကရကဆျေးပခင်ျေး၊ (၂) ကရခွဲအသ ိုျေးပပြုပခင်ျေး (ပိိုက ွှာင်ျေးပါသည)်၊ (၃) ငါျေးအစွှာအိမ် ိို ယ်ရှွှာျေးပခင်ျေး ပပြုလိုပ်ရမည်။  
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၇။  ကအွှာ ်ပါပ ိုတ င်   ်တ ျေးရ ျေးယွှာျေးမ ွှာျေး   ျေးစ ်လွှာနိိုငက်ပခ ိို သငတ်န်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေးအွှာျေး ကမျေးပါ။  

 

အကပ  -  

က ွှာ်ပပပါပ ို ိို သငတ်န်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ိိုပပ၍ ကအွှာ ်ပါအခ  ်နငှ ်ဆ ်စပ်သည အ်ကက ွှာင်ျေးအရွှာမ ွှာျေး ိို ကမျေးပမနျ်ေးပါ။ 

ကပ က ွှာျေးမှုမ ွှာျေး ိို စိုစည်ျေး၍ အ  ဉ်ျေးခ ြုပ်က ွှာ်ပပပါ။ 

•   ်တ ျေးရ ျေးယွှာျေးမ ွှာျေး ိို အထ ျေးသပ င ် မသနိ်ု့ရှင်ျေးကသွှာကနရွှာတိိုင်ျေးတ င် ကတ ွံ့နိိုင်သည်။  

• မသနိ်ု့ရှင်ျေးကသွှာကနရွှာမှ ငါျေးမ ွှာျေးတ င်  တ် ျေးရ ျေးယွှာျေး ပိိုမိို ပါဝင်နိိုင်သည်။ ထိိုို့ကက ွှာင ် ငါျေးအရည်အကသ ျေး 

  ဆင်ျေးပ  ်စ ျေးရနအ်လွှာျေးအလွှာ ပိိုမ ွှာျေးသည်။  
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၈။    ်တ ရ ျေးယွှာျေးမ ွှာျေး ရငှသ်န်ပ ွှာျေးမ ွှာျေးရန ်အက ွှာင်ျေးဆ ိုျေးအကပခအကန ိို သငတ်န်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေးအွှာျေး ကမျေးပါ။ 

၉။  ပ ို ိို ပပ၍ ကအွှာ ်ပါအကက ွှာင်ျေးအရွှာ ိို ကဆ ျေးကန ျေးပါ။ 

•   ်တ ျေးရ ျေးယွှာျေးသည် စိိုစ တက်သွှာကနရွှာ ိို နှစသ် ်သည။် အစွှာျေးအစွှာက  င်ျေး  န်မ ွှာျေး၊ 

ငါျေး စသည်မ ွှာျေးတ င် ရငှ်သနသ်ည်။ ပ ကန ျေးသည ်အခါ လ ငပ်မန်စ ွှာ ပ ွှာျေးမ ွှာျေးသည်။ 

• ပ ကန ျေး စိိုစ တ် သနိ်ု့ရှင်ျေးမှုမရှိကသွှာ ကနရွှာမ ွှာျေးတ င်   တ် ျေးရ ျေးယွှာျေးမ ွှာျေး က ွှာင်ျေးစ ွှာပ ွှာျေးမ ွှာျေးသည်။  

 

 
 

၁၀။    ်တ ျေးရ ျေးယွှာျေး စ မ်ျေးရည်  ဆင်ျေးကစကသွှာ သိိုို့မဟိုတ် ကသဆ ိုျေးကစနိိုင်သည  ်အကပခအကနမ ွှာျေး ိို သငတ်န်ျေးသွှာျေး 

မ ွှာျေးအွှာျေး ကမျေးပမနျ်ေးပါ။ အကပ မ ွှာျေး ိို စိုစည်ျေးပပ ျေး အ  ဉ်ျေးခ ြုပ်ကဆ ျေးကန ျေးပါ။  

• အပ ခ နိ်ပမင ်ပခင်ျေး၊ နိမ ်  ပခင်ျေး ိို မနှစ်သ ်ပါ။ စင်တ ဂ္ရတိ် (၆၀) ဒ ဂ္ရ အထ တ် င် ကသပါသည်။ စင်တ ဂ္ရတိ် 

(၄) ဒ ဂ္ရ ကအွှာ တ် င် ကပါ ပ် ွှာျေးမှု ကနှျေးပါသည်။ ကရခွဲသည်   ်တ ျေးရ ျေးယွှာျေး၏ စ မ်ျေးရည် ိို   ဆင်ျေးကစသည်။ 

က ွှာင်ျေးစ ွှာ ခ  ်ပပြုတ်ပခင်ျေးပ င ် ၎င်ျေးတိိုို့ ိို ကသကစသည်။   

• ကပခွှာ ်ကသ ွံ့ပခင်ျေး ိို မနှစ်သ ်ပါ။ ထိိုို့ကက ွှာင ် ငါျေး ိို က ွှာရညှ်သိမ်ျေးဆည်ျေးနိိုင်ရန်   နျ်ေးမွှာကရျေးနှင ည် ည တ်စ ွှာ 

က ပ်တိို အ်ကပခွှာ ခ် ပခင်ျေးပ င ် ငါျေးတ င် ကရဓါတ်အနညျ်ေးငယ်သွှာ  နက်စသည်။   ်တ ျေးရ ျေးယွှာျေး ိိုလည်ျေး 

မ ျေးအပ ပ င ် ကသကစပါသည်။  
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၁၁။  စနစတ်   ိိုငတ် ယ်မှု မရှိသပ င ် ငါျေးအရညအ်ကသ ျေးနငှ ် က ျေးနှုန်ျေး  ဆင်ျေးပခင်ျေး အကတ ွံ့အက  ြုမ ွှာျေး ိို သငတ်န်ျေးသွှာျေး 

မ ွှာျေး  ဥပမွှာ မ ွှာျေးပ င ် ကပပွှာပပကစပါ။ ကအွှာ ်ပါ ွှာျေးခ ပ် ိို အသ ိုျေးပပြု၍ ရငှ်ျေးပပပါ။  

•  ိိုငတ် ယ်မှုမက ွှာင်ျေးသပ င ် ငါျေးအရည်အကသ ျေး နမိ  ် ပ  စ် ျေးသပ င ် ကရွှာင်ျေးပန်ျေးမလှပ စပ်ပ ျေး က က ွှာင်ျေး   

မရနိိုင်ပခင်ျေး။ ထိိုို့ကက ွှာင ် ကရွှာင်ျေးခ သ နှင ်စွှာျေးသ ိုျေးသ  နှစ်ဦျေးနှစ ်  ်အ  ြိုျေးမရှိပခင်ျေး။  

• က မ်ျေးတမ်ျေးစ ွှာ ိိုငတ် ယ်ပခင်ျေး၊ အပမ ျေးမှဆ ွဲ ိိုင်သပ င ် အသွှာျေးတ ငက်သ ျေးစိမ ်ဝင်ပခင်ျေး၊ က  ွှာရိိုျေး ိို  ယ်ရှွှာျေးရွှာတ င် 

ပင်မကသ ျေးကက ွှာမ ွှာျေး ပပတက်တွှာ ်သပ င ် ဝမ်ျေးဗိို တ် င် ကသ ျေးမ ွှာျေး  နရ်ှပိပ ျေး ဗိို ်ခ ွဲအ နိုတ်ထွှာျေးကသွှာ်လည်ျေး 

ငါျေးည  အန ို့နငှ ် အရသွှာပ စ်ကပေါ်ပခင်ျေး။  

• အရည်အကသ ျေး  ဆင်ျေးကသွှာ ငါျေးမှ   ်တ ျေးရ ျေးယွှာျေးနှင ် အငဇ်ိိုင်ျေးမ ွှာျေးသည် အပခွှာျေး ိိုယ်အဂ္ဂါ အစိတအ်ပိိုင်ျေး 

မ ွှာျေးသိိုို့   ျေးစ ၍် ပိုပ်သိိုျေးမှု ဆ ်လ ်ပ စက်ပေါ်ပခင်ျေး။ ပတဝ်နျ်ေး  င်ရှိ   တ် ျေးရ ျေးယွှာျေးမ ွှာျေးမှွှာလည်ျေး 

  ျေးစ ်လွှာပပ ျေး ပိုပ်သိိုျေးမှု လ ငပ်မနက်စပါပခင်ျေး။ 

• ကလသလပ်ထွှာျေးကသွှာငါျေးတ င် ကရဓါတ်ခမ်ျေးကပခွှာ ်လွှာသပ င ် ငါျေးအကလျေးခ နိက်လ ွှာ ပခင်ျေး၊ ငါျေးအသွှာျေး 

က မ်ျေးတမ်ျေးပခင်ျေး အကရွှာင်အကသ ျေးပ  ်စ ျေးပခင်ျေး။ 

 

၁၂။  ငါျေးမ ွှာျေးတ င်   ်တ ျေးရ ျေးယွှာျေးပိိုျေးမ ွှာျေး   ျေးစ ်ဝငက်ရွှာ ်နိိုင်မှုနှင  ်ပိိုမိို ကပါ ်ပ ွှာျေးမှုမရှိရန် ွှာ  ယက်ဆွှာင်ရွ ပ်ခငျ်ေးမှွှာ 

ငါျေးဝယယ် ကရွှာင်ျေးရွှာတ င် အပမတ်အစ နျ်ေး ပိိုမိို ရှိနိိုငက်သွှာနည်ျေးလမ်ျေး တစ်ခိုပ စက်က ွှာင်ျေး သငတ်န်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ိို 

ရငှ်ျေးပပပါ။ အခန်ျေး (၁) သငက် ွှာျေးမှု ရပ်နောျေးပါ။  
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အခန ်း ၂။ င ်း၏အရည အသ ွ်းမ ော င  လက အတွင ်း၌ရ   ည       

ရည ရွယ ခ က    

သင်က ွှာျေးမှုပပ ျေးဆ ိုျေးကသွှာအခါ သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ကအွှာ ်ပါတိိုို့ ိိုသိရိှလွှာကစရန ်ရည်ရယွ်ပါသည်။ 

• ငါျေးတ င်   တ် ျေးရ ျေးယွှာျေးမ  ျေးစ ်ရန်  ိိုယ်တိိုင်  န်ျေးမွှာကရျေးနှင ်ည ည တ်စ ွှာ သန်ို့ရငှ်ျေးမှုရိှရနလိ်ိုအပ်ပခင်ျေး 

•  ိိုယတ်ိိုင်   န်ျေးမွှာကရျေးနှင ်အည သနိ်ု့ရှင်ျေးမှုရိှပခင်ျေး နငှ ် စွှာျေးသ ိုျေးသ တ င် ကရွှာဂ္ါပ စန်ိိုငက်သွှာ  ်တ ျေးရ ျေးယွှာျေး  

  ျေးစ န်ိိုင်မှု ိို ဆ ်စပ်မှုနောျေးလည်လွှာပခင်ျေး 

• စွှာျေးသ ိုျေးသ က ျေးပ စက်စနိိုငက်သွှာ   ်တ ျေးရ ျေးယွှာျေးမ ွှာျေး၊ အပခွှာျေး ကရွှာဂ္ါပိိုျေး ပပနို့်ပ ွှာျေးမှု ိိုတွှာျေးဆ ျေးရန ်စနစတ်   

က ွှာင်ျေးစ ွှာလ ်ကဆျေးပခင်ျေးသည် အကရျေးက  ကက ွှာင်ျေးသိနောျေးလည်လွှာပခင်ျေး  

လ ိုအ  သ ော စစည ်းမ ော်း 

• ပ ိုပပ ွှာျေးခ ပ်မ ွှာျေး / ဓါတ်ပ ိုမ ွှာျေး -  ဆလိို ပ် င ်ပပပခင်ျေး (သိိုို့) ဗ နိိုင်ျေးပ ိုပ င ်ပပပခင်ျေး  

• အကရွှာင်ထ  က်သွှာအရွှာ 

• အလှဆ   

• ဆပ်ပပွှာ 

• ကရ 

• မှတ်စိုတိိုကရျေးရန်  ပ်ပပွှာျေး / က ွှာ်ပါကသွှာ စွှာရ ွ ်

• ကရွှာင်စ ိုမငတ်န ်      

ကကောခမင  အခ  န     

• မိနစ် (၉၀)       

 င ကကော်း  ိုို့ခ မှိုအဆင  ဆင   န င   အဓ ကအခ က မ ော်း 

၁။  “တစ် ိိုယ်ရည်သနိ်ု့ရှင်ျေးမှုအက ွှာင်ျေး” အ ယ်ကက ွှာင ် မိမိ ိိုယတ်ိိုင်နငှ ် လိုပ်ငန်ျေးအတ  ်အကရျေးက  ျေးကက ွှာင်ျေး 

သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ိို ကမျေးပါ။ အကပ မ ွှာျေး ိို စိုစည်ျေးပပ ျေး အ  ဉ်ျေးခ ြုပ်ကဆ ျေးကန ျေးပါ။ 

• တစ် ိိုယ်ရည်သနိ်ု့ရှင်ျေးမှုသည ် ိိုယတ်ိိုငအ်ဝတအ်စွှာျေး၊ ဆ ပင်၊ လ ်စသည်မ ွှာျေး သနိ်ု့ရှင်ျေးမှု ပ စသ်ည်။  

• တစ် ိိုယ်ရည်သနိ်ု့ရှင်ျေးမှုရိှပခငျ်ေးသည် ကနမက ွှာင်ျေးပခင်ျေးမှ  ွှာ  ယ်သည်။ အကအျေးမိပခင်ျေး၊ တိုတက်  ျေး၊ 

အဆိုတက်ရွှာင်နှင ်  ိိုဗစ်-၁၉ ကရွှာဂ္ါ ပ စက်စကသွှာ ဗိိုင်ျေးရပ်နငှ ်   ်တ ျေးရ ျေးယွှာျေး ိို  ွှာ  ယ်မှုကပျေးသည်။ 

•  ိိုယတ်ိိုင်သနိ်ု့ရှင်ျေးပခင်ျေးပ င ် ငါျေးတ င်   တ် ျေးရ ျေးယွှာျေးနှင ် မလိိုလွှာျေးအပက်သွှာအရွှာမ ွှာျေး ဝင်ကရွှာ ်ပခင်ျေး 

  ျေးစ ်ပခင်ျေး ိို  ွှာ  ယ်မှု ပပြုနိိုင်သည်။  

၂။  အကရွှာင်ထ  ပ်ခင်ျေး ကလ   င ်ခန်ျေး ပပြုလိုပ်ပခင်ျေး  

• သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေးမှ ၅ ဦျေး  ိိုကရျွေးခ ယ် အတန်ျေးကရွှံ့တ င် တန်ျေးစ ပါ။ 

• ထိို ၅ ဦျေး၏ လ ်မ ွှာျေး ိို သငတ်န်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ပမင်နိိုင်ရန် ပ နို့ပ်ပထွှာျေးပါ။  

• လ ်ကပေါ်တ င်   တ် ျေးရ ျေးယွှာျေးမ ွှာျေးပမင်ရပခင်ျေး ရှိ/မရှိ ကမျေးပါ။ ၎င်ျေးတိိုို့ ိို မ  က်စ ပ င ် မပမငန်ိိုင်ကက ွှာင်ျေး ကပပွှာပါ။  

• ထိို ၅ ဦျေး၏လ ် ဝါျေး ကပေါ်တ င် အလှဆ  အနည်ျေးငယ် အစ ်ခ ကပျေးပပ ျေး ပပနိ်ု့နှ ို့ကစရန်ပ တက်ပျေးပခင်ျေးပ င ်  

ကပပွှာင်လ ်လွှာကစရန် ပပြုလိုပ်ခိိုင်ျေးပါ။ 

• လ မ် ွှာျေး ိိုပပသကစပပ ျေး ကပပွှာင်လ ်ကသွှာအရွှာမ ွှာျေး ိို   ်တ ျေးရ ျေးယွှာျေးဟို သက ွှာထွှာျေးကစပါ။  
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• လ ် ဝါျေးကပေါ်မှ အလှဆ  အစ န်ျေးအနည်ျေးငယ် ိို အပခွှာျေးလ ် ဝါျေးကပေါ် တငက်ပျေးပါ။ အလှဆ စ နျ်ေးကသွှာ 

လ မ် ွှာျေးပ င ် အခ င်ျေးခ င်ျေး ထိကတ ွံ့ ိိုင်တ ယက်စပါ။ ပပ ျေးလျှငအ်မ ွှာျေးပမင်နိိုင်ရန် လ ် ဝါျေးမ ွှာျေး ကထွှာင်ပပကစပါ။ 

• ကတ ွံ့ရှိရကသွှာထ ျေးပခွှာျေးမှု ိို သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေးအွှာျေး ကမျေးပါ။ လ ်မှတဆင ်   ်တ ျေးရ ျေးယွှာျေးမ ွှာျေးသည် တစ်ဦျေး    

မှတစ်ဦျေး   ျေးစ ်ကက ွှာင်ျေး ိို က ွှာ်ပပပခင်ျေးပ စ်သည်။  

• လ ် ဝါျေးတ င် အလှဆ စ နျ်ေးလ  ်ရိှသ မ ွှာျေး ိို  န်ခ  (်သိိုို့) ခ  တ်စ်ခို ိို  ိိုငက်စပပ ျေး ကတ ွံ့ရှကိသွှာထ ျေးပခွှာျေးမှု ိို 

ကမျေးပါ။ ပစစည်ျေးမ ွှာျေး ိို မသနိ်ု့ရှင်ျေးကသွှာ လ ်ပ င ်  ိိုင်တ ယ်ပခင်ျေး (သိိုို့)   တ် ျေးရ ျေးယွှာျေး   ျေးစ ်ထွှာျေးသည  ်

ကနရွှာတ င် ထွှာျေးပခင်ျေးပ င ်   ျေးစ ်ပပနိ်ု့ပ ွှာျေးနိိုငက်က ွှာင်ျေး ရငှ်ျေးပပပါ။   

၃။  တစ် ိိုယ်ရည် သနိ်ု့ရှင်ျေးမှုရိှပခင်ျေး အထ ျေးသပ င ် လ ်သနိ်ု့ရှင်ျေးမှုရိှပခင်ျေးသည်   ်တ ျေးရ ျေးယွှာျေးမ ွှာျေးပပနို့်ပ ွှာျေးမှု ိို 

 ွှာ  ယ်ရန် အထ ျေးအကရျေးက  ျေးကသွှာ လိိုအပ်ခ  ပ် စသ်ည်။ 

၄။  မည်သည ်အခါလ က်ဆျေးရမည် ိို သငတ်န်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေးအွှာျေးကမျေးပမနျ်ေးပါ။ 

ကပ က ွှာျေးမှုမ ွှာျေး ိို  ွှာျေးခ ပ်တ င်ပပထွှာျေးသည ်အတိိုင်ျေး စိုစည်ျေး မှတ်တမ်ျေးတင်ထွှာျေးပါ။   

• ငါျေး ိို မ ိိုငတ် ယ်မ  နငှ ်  ိိုငတ် ယပ်ပ ျေးကသွှာအခါ 

• အိမ်သွှာတ ပ်ပ ျေးကသွှာအခါ 

• ကခ ွှာင်ျေးဆိိုျေး (သိိုို့) နှောကခ  ပပ ျေးကသွှာအခါ 

• အစွှာျေးအစွှာမ ွှာျေး ပပင်ဆင်ပခင်ျေးမပပြုမ  နှင ် ပပင်ဆငပ်ပ ျေးကသွှာအခါ 

• အစွှာျေးအစွှာ မစွှာျေးမ  နှင ် စွှာျေးပပ ျေးကသွှာအခါ 

• မိမိ၏လ ်ညစ်ကပလ  ်ရိှကသွှာအခါ 

• အမိှု ်ပစစည်ျေးမ ွှာျေး ိိုငတ် ယပ်ပ ျေးကသွှာအခါ 

• ပစစည်ျေးမ ွှာျေး ( ိရယိွှာ၊ ကသတတွှာ၊ စင်၊ ပခင်ျေးကတွှာင်ျေး စသည်မ ွှာျေး)  ိိုငတ် ယ်ပပ ျေးကသွှာအခါ 

 
 

၅။  ရငှ်ျေးပပရန။် 

•   ်တ ျေးရ ျေးယွှာျေး ပိိုျေးသတက်ဆျေးမပါကသွှာ ရိိုျေးရိိုျေးဆပ်ပပွှာပ င ် ပ ိုမှန်လ ်ကဆျေးပခင်ျေးသည်   ်တ ျေးရ ျေးယွှာျေးနှင ် 

ဗိိုင်ျေးရပ်ပိိုျေးမ ွှာျေး ိို  ယ်ရှွှာျေးနိိုငသ်ည်။ 

• ရိိုျေးရိိုျေးဆပ်ပပွှာသည် ပိိုျေးသတက်ဆျေးနည်ျေးတ  အွှာျေးကပ ွှာ ကသွှာ  ်တ ျေးရ ျေးယွှာျေးစ ွဲ ပ်မှု ိို ရငှ်ျေးကပျေးနိိုင်သည်။ 
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၆။  စနစ်တ  လ ်ကဆျေးနည်ျေး  ွှာျေးခ ပ် ိိုပပပါ။ သငတ်န်ျေးသွှာျေး ိိုယ်စွှာျေးလှယ် တစဦ်ျေး ိို သရိုပ်ပပကစပါ။ ကရကဆျေး 

က စင် ရှိပါ  လ က်တ ွံ့လ ်ကဆျေးပခင်ျေး ိို ဦျေးကဆွှာင်ပပသပါ။ ပ စ်နိိုင်လျှင ်သင်တန်ျေးသွှာျေးအွှာျေးလ ိုျေး လ က်ဆျေး   

ပခင်ျေးနည်ျေးစနစ ်အဆင ်ဆင ် ိို လ ်ကတ ွံ့ပပြုလိုပ်က ရန်။ 

၇။  သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ိို စွှာကရျေးရန ်ပ်ပပွှာျေးတစ်ခိုစ ကပျေးပပ ျေး ငါျေးကရွှာင်ျေးခ သ မ ွှာျေးအတ  သ်င ်ကတွှာက်သွှာ တစ ်ိိုယ် 

ရည်သနိ်ု့ရှင်ျေးကရျေး လိိုအပ်ခ  မ် ွှာျေး ိို ကရျေးသွှာျေးကစပါ။ ကရျေးသွှာျေးထွှာျေးပခင်ျေးမ ွှာျေး ိို အပခွှာျေး ငါျေးကရွှာင်ျေးခ သ မ ွှာျေးထ သိိုို့ 

ကပျေးပိိုို့ရန ်အက  ပပြုပါ။ အလွှာျေးတ အကပ မ ွှာျေး ိိုလည်ျေး န ျေးစပ်ရွှာအပပနအ်လှနက်ပျေးပိိုို့က ရန။်  

၈။  အကပ မ ွှာျေး ိိုဆန်ျေးစစ်ပါ။ ကအွှာ ်ပါတိိုို့ ိိုအဓိ ထွှာျေးပါ။ 

• သနိ်ု့ရှင်ျေးစ ွှာဝတ်ဆင်ပခင်ျေး။ 

• မ  ်နှော နှင ် နှောကခါင်ျေးစည်ျေးအသ ိုျေးပပြုပခင်ျေး။ 

• ငါျေးမ ွှာျေး ိို ိိုငတ် ယ်စဉ်  ိိုယ ်ိို  ိုတ်ပခစ်ပခင်ျေး၊ ဆန်ပင်မ ွှာျေး ိို  ိိုငတ် ယ်ပခင်ျေးမလိုပ်ရန်။ 

• ငါျေးကရွှာင်ျေးကသွှာကနရွှာတ င် စွှာျေးကသွှာ ်ပခင်ျေး၊   မ်ျေးစွှာျေး ကဆျေးလိပ်ကသွှာ ် တ ကတ ျေးကထ ျေး နပ်ှည စ် မပပြုလိုပ်ရန်၊ 

တ  ်သိိုို့လှည ်၍ ပါျေးစပ်နှင ် နှောကခါင်ျေး ိို အိုပ်ပပ ျေးနှောကခ ပါ၊ လ ် ိိုကရပ င ်ခ  ်ပခင်ျေးကဆျေးပါ။  

• အနောနငှ ် ဒဏရ်ွှာမ ွှာျေးရှိပါ  ကရမဝင်နိိုငက်သွှာပတတ် ျေးပ င ် ကသကသခ ွှာခ ွှာစည်ျေးထွှာျေးပါ။ 

• လ ်သည်ျေးမ ွှာျေး ိို သနိ်ု့ရှင်ျေးစ ွှာထွှာျေးပါမရညှ်ကစရန ်ည ပ်ထွှာျေးပါ။  

• အကအျေးမိ  ွှာျေးနောသ မ ွှာျေး ငါျေး ိိုမ ိိုင်တ ယ်ရန်နငှ ်  ိိုင်တ ယခ် င ်မပပြုရန်။  
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အခန ်း ၃။ သရခွဲခဖင  အက  ြု်းအခမတ ရရ  သစခခင ်း           

ရည ရွယ ခ က   

သင်က ွှာျေးမှုပပ ျေးဆ ိုျေးကသွှာအခါ သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေးသည် ငါျေး ိို စနစ်  က ွှာင်ျေးမ န်စ ွှာ ကရခွဲရိို ်ပခင်ျေး သိရိှလွှာကစရန။်  

လ ိုအ  သ ော စစည ်းမ ော်း  

• ကရခွဲ 

• ငါျေး 

• ငါျေးထည ်ရန် စတ ျေး ဗန်ျေး 

• ပ ိုပပ ွှာျေးခ ပ်မ ွှာျေး / ဓါတ်ပ ိုမ ွှာျေး - ပါဝါပ ိြုင ် ပ င ်ပပသပခင်ျေး (သိိုို့) ဗ နိိုင်ျေးပ ို        

ကကောခမင  ခ  န     

• မိနစ် (၉၀)         

 င ကကော်း  ိုို့ခ မှိုအဆင  ဆင   န င   အဓ ကအခ က မ ော်း 

၁။  ကအွှာ ်ပါအကက ွှာင်ျေးမ ွှာျေး ိိုထပ်မ ရှင်ျေးပပပါ။ 

• ငါျေးအရည်အကသ ျေး လ င်ပမန်စ ွှာပ  ်စ ျေးပခင်ျေးတ င် အကရျေးက  ျေးကသွှာထိမ်ျေးခ ြုပ်မှုပ စမှ်ွှာ အပ ခ နိ်ပ စ်သည်။ 

•   ်တ ျေးရ ျေးယွှာျေးကပါ ်ပ ွှာျေးပခင်ျေးနှင ် အင်ဇိိုင်ျေးဓါတ်ပပြုပခင်ျေးမှွှာ အပ ခ နိ်ပမင ်မွှာျေးကသွှာအခါ လ င်ပမန်ပပ ျေး အပ ခ နိ် 

နိမ ်  ကသွှာအခါ ကနှျေးက  ျေးသည်။  

• ငါျေးတ င်   တ် ျေးရ ျေးယွှာျေးကပါ ်ပ ွှာျေးပခင်ျေးနှင ် အငဇ်ိိုင်ျေးဓါတပ်ပြုပခင်ျေးကနှျေးက  ျေးကစရန ်အကရျေးက  ျေးကဆွှာင်ရွ ရ်နမှ်ွှာ 

ငါျေး၏အပ ခ နိ် ိို အပမန်ဆ ိုျေး ကလ ွှာ ခ ပခင်ျေးပ စသ်ည်။ 

၂။  ကရခွဲတ ိုျေးငယ်မ ွှာျေးသည် ကအွှာ ်ပါအကက ွှာင်ျေးမ ွှာျေးကက ွှာင ် ငါျေး၏အပ ခ နိ်ကလ ွှာ နည်ျေး ထိန်ျေးသိမ်ျေးထွှာျေးနိိုင်ပခင်ျေး 

ပ စက်က ွှာင်ျေး ရငှ်ျေးပပပါ။ 

• ငါျေးအကလျေးခ နိ်မ ွှာျေးစ ွှာ နှင ် ထိုထည် က  ျေးမွှာျေးစ ွှာ ိို ကရခွဲပ င ် အကအျေးဓါတ်ကပျေးနိိုင်သည်။ 

• ငါျေး ိို ကရခွဲနငှ ် ထွှာျေးပခင်ျေးပ င ် အကအျေးဓါတ် အပမနရ်ရိှကစသည်။  

• ငါျေး ိိုကရခွဲရိို ထ်ွှာျေးပခင်ျေးပ င ် အကအျေးဓါတ်နှင ် အစိိုဓါတ်ရရှကိစပပ ျေး ငါျေးအကရွှာင်လည်ျေးကတွှာ ်ပကစသည်။  

• ကရခွဲကသတတွှာ၊ အကအျေးခန်ျေးတ င်ကရခွဲလ တ်အကအျေးခ ပခင်ျေးက ွှာင ် ငါျေးတ ငက်ရဓါတ်ခနျ်ေးကပခွှာ ်ပခင်ျေး ိို ကရခွဲတ ိုျေးပ င  ်

ထွှာျေးပခင်ျေးပ င ်  ွှာ  ယ်နိိုင်ပါသည်။  

• ကရခွဲပ င ်ထွှာျေးပခင်ျေးပ င ် ကရခွဲအမှတ်အထ အ်နည်ျေးငယ်ပမင က်သွှာအပ ခ နိ်တ င် ငါျေး ိို ထိနျ်ေးထွှာျေးနိိုင်သည်။  

• ကရခွဲအရည်ကပ ွှာ်ကသွှာကရပ င ် အခ ွဲမ ွှာျေး ကသ ျေးစမ ွှာျေး   တ် ျေးရ ျေးယွှာျေးမ ွှာျေး ိို ကရကဆျေး သ ွဲ သိိုို့ ပ စသ်ည်။  
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၃။  ကအွှာ ်ပါ ွှာျေးခ ပ်တ င် မည်သည ်ပ ိုမှွှာက ွှာင်ျေးစ ွှာကရခွဲရိို ပ်ခင်ျေးပ စ်ကက ွှာင်ျေး သငတ်န်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ိို ကမျေးပါ။ 

 

 
အသခဖ - အထက အလည သအောက သရခွဲရ  ခခင ်းမ ော အသအ်းဓ တ  မျှတစွောခ နို့ န  ို့ ခဖင    ယ ယူ  ိုို့သဆောင ခခင ်း   ိုသလ ောင ခခင ်းလို  န ိုင    ည ။ 

သဘ်းန စ  ဘက တွင  ောသရခွဲရ  ခခင ်း၊ အသ ေါ်  ိုင ်းတွင  ောသရခွဲရ  ခခင ်းမ ော အသအ်းဓ တ လ ိုသလောက စွော ခ နို့ န  ို့မှိုမရ  န ိုင   ။ 

၄။  ကရခွဲပ င ် ငါျေးအွှာျေး က ွှာင်ျေးစ ွှာထနိ်ျေးသိမ်ျေးပခင်ျေး မပပြုလိုပ်ပါ  ၎င်ျေးတိိုို့၏ အ  ြိုျေးအပမတ်မ ွှာျေးအွှာျေး ထိခိို ်ဆ ိုျေးရ ှုျေးကစနိိုင် 

ကက ွှာင်ျေး တ က်ရွှာ ်လွှာသ မ ွှာျေးအွှာျေး ကပပွှာပါ။ ကရခွဲပ င ် ငါျေး ိိုက ွှာင်ျေးစ ွှာထိန်ျေးသိမ်ျေးမှု မပပြုလိုပ်ပါ  အ  ြိုျေးအပမတ် 

ဆ ိုျေးရ ှုျေးမှု ရှိနိိုင်သည်ဟို ၎င်ျေးတိိုို့ထင်သည  ်ဥပမွှာမ ွှာျေးအွှာျေး တ ်ကရွှာ ်လွှာသ မ ွှာျေးအွှာျေးကမျေးရန။် 

၅။  ပပနက်ပ က ွှာျေးမှုမ ွှာျေးအကပေါ် အကပခခ ပပ ျေး ပပနလ်ည်ရငှ်ျေးလငျ်ေးကပပွှာက ွှာျေးရန်။  

• ကရခွဲ အတ ိုျေးအခွဲက  ျေးမ ွှာျေးစ ွှာ ထည ်သ င်ျေးအသ ိုျေးပပြုပခင်ျေးသညလ်ည်ျေး ငါျေးမ ွှာျေးပ  ်စ ျေးကစနိိုင်ပါသည်။ ပ  ်စ ျေးကနကသွှာ 

ငါျေးမ ွှာျေးအွှာျေး အပမွဲတန်ျေးကစ ျေးကလ ွှာ ကရွှာင်ျေးခ ရမည် ပ စ်ပါသည်။ 

• ကရခွဲ အတ ိုျေးအခွဲက  ျေးမ ွှာျေးသည ်ကရခွဲအမှုန်အကသျေးမ ွှာျေးထ ် ငါျေးမ ွှာျေးအွှာျေး အကအျေးဓွှာတက်ပျေးနိိုင်မှု နည်ျေးပါျေးပါသည်။ 

၎င်ျေးအဓိပါယ်မှွှာ ကရခွဲအတ  အ်သ ိုျေးပပြုရသည ်  ိုန်  စရတိ်လည်ျေး ကလ ွှာ ပါျေးမည်ပ စ်ပါသည်။  
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• ငါျေးမ ွှာျေးအွှာျေး ကရခွဲပ င ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးရွှာတ င် တစ်  ်တည်ျေးထည ်သ င်ျေးပခင်ျေး - အထ ်  ၊် ကအွှာ ်  ် 

သိိုို့မဟိုတ် က ျေး  တ်စ်  ်တည်ျေး ထည ်သ င်ျေးအသ ိုျေးပပြုပခင်ျေးသည် ငါျေးမ ွှာျေးအွှာျေးလ ိုကလွှာ ်ကသွှာ အကအျေးဓွှာတ် 

မကပျေးနိိုင်ပါ။ ကရခွဲထည ်သ င်ျေးပ ို မမှန်ပါ  ကရခွဲ ိိုျေး ိုန်  စရတိ်မ ွှာျေးပပ ျေး ငါျေးမ ွှာျေးပ  ်စ ျေးဆ ိုျေးရ ှုျေးမှုအွှာျေး 

 ွှာ  ယက်ပျေးနိိုင်မှုတ င်လညျ်ေး အနမိ ်ဆ ိုျေးလိိုအပ်သည ်အဆင  ်ရရိှမည်မဟိုတ်ပါ။ 

• ကရခွဲထည ်သ င်ျေး ထိန်ျေးသိမ်ျေးထွှာျေးသည ်ငါျေးအွှာျေး ကနကရွှာင်ပခညတ်ိို ရ်ိို ထိ်ကတ ွံ့မှု ရှိပါ လည်ျေး ကရခွဲမ ွှာျေး အလ င် 

အပမန ်အရညက်ပ ွှာ်သ ွှာျေးမည်ပ စ်သည်။ ၎င်ျေး၏အဓိပပါယ်သည် ငါျေးမ ွှာျေးပ  ်စ ျေးဆ ိုျေးရ ှုျေးမှုမှ ွှာ  ယ်ရန်အတ  ် 

အနိမ ်ဆ ိုျေး လိိုအပ်သည ်အဆင  ် ွှာ  ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးထွှာျေးနိိုငရ်န ်ကရခွဲ ိိုျေးကပမွှာ ်မ ွှာျေးစ ွှာ အသ ိုျေးပပြုရမည ်

ပ စပ်ါသည်။ 

• အရည်ကပ ွှာက်နကသွှာကရတ င် ငါျေးမ ွှာျေးအွှာျေးထွှာျေးပခင်ျေးသည်လည်ျေး ငါျေးအသွှာျေးမ ွှာျေးကပ ွှာ ပပွဲလွှာပပ ျေး အရသွှာနှင ် အကရွှာင် 

ပ  ်စ ျေးလွှာမည်ပ စ်သည်။ ထိို ွဲ သိိုို့ပ စပ်ါ  ငါျေးအရညအ်ကသ ျေးမ ွှာျေး   ဆင်ျေးလွှာသပ င ် ငါျေးမ ွှာျေးအွှာျေးကလ ွှာ ကစ ျေးပ င ် 

ကရွှာင်ျေးခ ရမည်ပ စ်ပါသည်။ 

• ကရခွဲပ င ် ငါျေးမ ွှာျေးအွှာျေး စနစတ်  ထိန်ျေးသိမ်ျေးမှုမပပြုပခင်ျေး၊ ကရခွဲလ ိုျေးဝအသ ိုျေးမပပြုပခင်ျေးတိိုို့သည် ငါျေးမ ွှာျေးအွှာျေး ကရရညှ် 

ထိန်ျေးသိမ်ျေးထွှာျေးနိိုင်မည ်အခ နိ် တိိုကတွှာင်ျေးလွှာမည်ပ စ်သည်။ ကရရှညထိ်န်ျေးသိမ်ျေးထွှာျေးနိိုင်မည ် အခ နိတ်ိိုကတွှာင်ျေး 

လွှာပါ  ငါျေးကရွှာင်ျေးခ သ မ ွှာျေးအကနပ င ် ငါျေးမ ွှာျေးအွှာျေး အက ွှာင်ျေးဆ ိုျေးကစ ျေးပ င ် ကရွှာင်ျေးခ နိိုင်မည ်အခ င အ်လမ်ျေးရှိသည ် 

အခ နိ်ကလ ွှာ နည်ျေးလွှာမည်ပ စ်ပါသည်။ 

၆။  ငါျေးကရွှာင်ျေးခ ရန် ကရခွဲပ င ် စနစ်တ  က ျေးခင်ျေးပခင်ျေးအစ အစဉ် ကဆ ျေးကန ျေးပခင်ျေး။ 

• ငါျေး မ်ျေးပပ ျေးသည်နှင ်တပပြိုင်န ် ငါျေး ိိုယက်ပေါ်ရိှ ရ  ွံ့အမိှု ်နငှ ် အပခွှာျေး တ ယ် ပ်လ  ်ရိှကသွှာ အရွှာမ ွှာျေး ိို 

သနိ်ု့ရှင်ျေးကသွှာကရပ င ် ကဆျေးကက ွှာပါ။ 

• ငါျေး ိိုယက်ပေါ်မှ ကရ ိို  ယ်ရှွှာျေးပါ။ 

• ငါျေးထည ်မည ် ပ ိုျေး ိို ကသခ ွှာစ ွှာ ကရကဆျေးပါ။ 

• သနိ်ု့ရှင်ျေးကသွှာ ကရခွဲတ ိုျေးငယ်မ ွှာျေး ိို အသ ိုျေးပပြုပါ။ ကရခွဲအတ ိုျေးက  ျေးမ ွှာျေး ိို ငါျေးနှင ်သင ်ကတွှာ်မည ်အတ ိုျေးငယ်မ ွှာျေး 

အပ စ ်ခ ွဲကပျေးပါ။  

• ငါျေးပ ိုျေး ကအွှာ က်ပခတ င် ကရခွဲ ထို ၅ စင်တ မ တွှာ ခင်ျေးပါ။  

• ကရခွဲလ ွှာအကပေါ်တ င် ငါျေးမ ွှာျေး ိို ဝမ်ျေးဗိို ်ပိိုင်ျေး ကအွှာ ်  လှ်ည ၍် ည ညွှာစ ွှာ စ ထည ်ပါ။ ဤသိိုို့ပ င ် ကရခွဲ 

အရည်ကပ ွှာက်သွှာအခါ ငါျေးဝမ်ျေးဗိို ်အတ င်ျေး ကရ မဝငန်ိိုငက်သွှာကက ွှာင ် ငါျေး ိိုပ  ်စ ျေးမှု မရှိ နိိုင်ပါ။  

• ငါျေးကရွှာင်ျေးရန် က ျေးခင်ျေးသည က်နရွှာတ င် ကနကရွှာငတ်ိို ရ်ိို  ် ကရွှာ ်မှုမရှိရန်  ွှာ  ယထ်ွှာျေးပါ။  

• ကရခွဲကပ ွှာ်ရညမ် ွှာျေး၊ ငါျေးကသ ျေးနငှ ် အပခွှာျေးအရည်မ ွှာျေးကက ွှာင ် အကရွှာင်ပ  က်သွှာ ကရခွဲမ ွှာျေး ိို  ယ်ရှွှာျေးပါ။ 
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၇။  သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ိို အိုပ်စို (၃ မှ ၄) စို   ွဲွံ့ပါ။ အိုပ်စိုတစ်ခိုပခင်ျေး ိို ငါျေးကရွှာင်ျေးခ သည ် က ျေးခင်ျေးပပြုလိုပ်ရနက်ပပွှာပါ။ 

ငါျေးမ ွှာျေး ိိုမ ိိုငတ် ယ်မ လ က်ဆျေးရန ်သငတ်န်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ိို သတကိပျေးပါ။ 

၈။  အက ွှာင်ျေးဆ ိုျေးငါျေးက ျေးခင်ျေးပခင်ျေး ိို သငတ်န်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး  အမတှက်ပျေးရန ်ကပပွှာက ွှာျေးပါ။ 

၉။  ည    င်ျေးကသွှာ ကရခွဲရိို ်ပခင်ျေး ိို ကဆ ျေးကန ျေးပခင်ျေး။  

• အသ ိုျေးခ ပပ ျေးကသွှာ အထ ျေးသပ င  ်ကသ ျေးနှင ်အပခွှာျေးအရည်ကက ွှာင ် အကရွှာင်ပ  ်ကရခွဲ ိို ပပနလ်ည်မသ ိုျေးရန။်  

• ငါျေး ိို ထိခိို ်ကစနိိုင်ပပ ျေး အကအျေးဓါတ်က ွှာင်ျေးစ ွှာ ပပနို့်န ှို့မှုမရှိနိိုင်သပ င ် ကရခွဲတ ိုျေးအက  ျေးမ ွှာျေး ိို မသ ိုျေးရန။် 

• ကရခွဲလ င်ပမန်စ ွှာအရညက်ပ ွှာလ်ျှင ်ကင  ိုန်  မ ွှာျေးသပ င ် တိို ရ်ိို က်နပ တ င် ငါျေးက ျေးဗန်ျေးမခင်ျေးရန်။ 

• သနိ်ု့ရှင်ျေးမှုမရှိကသွှာငါျေးထည ်မည ် ပ ိုျေး နှင ် ကရခွဲ ိို အသ ိုျေးမပပြုရန။် 
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အခန ်း ၄။ စ ်း ွော်းသရ်းလို  ငန ်းသကောင ်းတစ ခိုအခဖစ  အလို  ခွင  နို့ ရ င ်းန စ လ ိုဖွယ ရောရ  ခခင ်း    

ရည ရွယ ခ က     

သင်က ွှာျေးမှုပပ ျေးဆ ိုျေးကသွှာအခါ သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ကအွှာ ်ပါတိိုို့ ိိုသိနောျေးလည်လွှာကစရနရ်ည်ရယွ်ပါသည်။  

• လိုပ်ငန်ျေးနှင ် လိုပ်ငန်ျေးခ င် ထငဟ်ပက်စကသွှာ အကပခခ   န်ျေးမွှာကရျေးနငှ ် ည ည တ်မှုရိှပခင်ျေး ိို သိနောျေးလည်ပခင်ျေး။ 

• ငါျေး ိိုစနစတ်    ိိုင်တ ယ်ပခင်ျေး၊ ကရွှာင်ျေးခ ရန် က ျေးခင်ျေးပခင်ျေး စသည်မ ွှာျေး ိို သိနောျေးလည်လွှာပခင်ျေး။ 

လ ိုအ  သ ော စစည ်းမ ော်း   

• ပ ိုပပ ွှာျေးခ ပ်မ ွှာျေး / ဓါတ်ပ ိုမ ွှာျေး - ပါဝါပ ိြုင ် (သိိုို့) ဗ နိိုင်ျေးပ ိုမ ွှာျေး 

• ပ ိုဆ ွဲ စွှာရွ ်က  ျေးမ ွှာျေး 

• ကရွှာင်စ ို မငက်ခ ွှာင်ျေးမ ွှာျေး 

အခ  န ကောလ  

• မိနစ် ၉၀         

 င ကကော်း  ိုို့ခ မှိုအဆင  ဆင   န င   အဓ ကအခ က မ ော်း  

၁။  ငါျေးက ျေးဗန်ျေးခင်ျေးသည အ်ခါ စဉ်ျေးစွှာျေးရမည ်အခ  ်မ ွှာျေးအွှာျေး သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ိို ကမျေးပါ။ 

၂။  ငါျေးက ျေးဗန်ျေးခင်ျေးရွှာတ င်စဉျ်ေးစွှာျေးရနလိ်ိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေး ိို ကအွှာ ်ပါတိိုို့ ိိုအကပခခ ကဆ ျေးကန ျေး မှတ်တမ်ျေးတင်ပါ။  

• ကရျှေးဦျေး မ်ျေးကသွှာငါျေးနှင ် ကနော မှ် မ်ျေးကသွှာငါျေးမ ွှာျေး ိို သ ျေးပခွှာျေးထွှာျေးပါ။ ကရျှေးဦျေး မ်ျေးယ ကသွှာငါျေးသည် ဦျေးဆ ိုျေးပ  ်စ ျေး 

သပ င ် ကနော ်ပိိုင်ျေး မ်ျေးကသွှာငါျေးနှင ် အတ ထွှာျေးပါ  ပိုပ်သိိုျေးမှု   ျေးစ မ်ည်ပ စ်သည်။  

• က ွှာင်လ ိုျေးမ ွှာျေး ဗိို ်ခ ွဲအ နှတထ်ွှာျေးကသွှာငါျေး ခိုတ်ပိိုင်ျေးထွှာျေးကသွှာ ငါျေးမ ွှာျေး ိို ခ ွဲပခွှာျေးထွှာျေးပါ။  

• ဝမ်ျေးဗိို က်ပ ွှာ လွှာပခင်ျေးမှွှာ ဝမ်ျေးတ င်ျေး လ စွှာမ ွှာျေး စတင်ပ  စ် ျေးပခင်ျေးကက ွှာင ် ပ စသ်ည်။ ဝမ်ျေးဗိို ်ကပါ သ်ည် 

အထိ ပိုပ်သိိုျေးလွှာကသွှာအခါ အပခွှာျေးငါျေးမ ွှာျေး ိို   ျေးစ ်နိိုငသ်ပ င  ်၎င်ျေးငါျေးမ ွှာျေး ိို သ ျေးပခွှာျေးထွှာျေးရမည်။  

•  လ စွှာမ ွှာျေးတ င် ပိုပ်သိိုျေးကစကသွှာ  တ် ျေးရ ျေးယွှာျေးနငှ ် အငဇ်ိိုင်ျေးမ ွှာျေးပါသပ င ် ၎င်ျေးတိိုို့ ိို သ ျေးပခွှာျေးထွှာျေးရမည်။  

• ငါျေးစိိုမ ွှာျေး ိို စွှာျေးသ ိုျေးရနမ်သင က်သွှာအရွှာမ ွှာျေးနှင ် သ ျေးပခွှာျေးထွှာျေးပါ။  

၃။  ငါျေးက ျေးဗန်ျေးခင်ျေးမည က်နရွှာ   န်ျေးမွှာကရျေးနငှ ်ည ည တစ် ွှာ သနိ်ု့ရှင်ျေးကစရန် အကပခခ အခ  ်မ ွှာျေးကဆ ျေးကန ျေးပခင်ျေး။  

• ငါျေးက ျေးခင်ျေးမည ်ခ ိုသည် လ ယ ် စ ွှာကဆျေးကက ွှာပပြုပပင်နိိုင်ပခင်ျေး၊  စတ ျေးခ ို ိိုအပ စန်ိိုငဆ် ိုျေးအသ ိုျေးပပြုပခင်ျေး။ 

မ  ်နှောပပငက်ခ ွှာကမ ွံ့ပပ ျေး ကဆျေးကက ွှာရနလ် ယ ် ကသွှာ ပလတ်စတစ်၊ ဗ နိိုင်ျေးစအခင်ျေးမ ွှာျေး အသ ိုျေးပပြုပခင်ျေး။ 

• ကရွှာင်ျေးခ မည ်ငါျေးမ ွှာျေး ိို ကနပ ၊   ိုမ ှုွံ့၊ မိိုျေးကရ၊ ကလပပင်ျေးတိို ်ပခင်ျေး သ ်ကရွှာ ်မှုမရှိရန်  ွှာ  ယ်ထွှာျေးပါ။ 

ကရွှာဂ္ါပိိုျေး  ျေးစ ်နိိုင်သည ် စ နို့ပ်ပစအ်မိှု ် အစွှာျေးအစွှာအက  င်ျေးအ  န်နငှ ် ကရဆိိုျေးမ ွှာျေးမှ ကဝျေး  ွှာစ ွှာထွှာျေးပါ။  

• က ျေးဗန်ျေးခင်ျေးသည ခ် ို ိို အသ ိုျေးမပပြုပါ   ိုျေးအိုပ်ထွှာျေးပါ ကရွွံ့ကပပွှာင်ျေးနိိုင်ပါ  သနိ်ု့ရှင်ျေးကသွှာကနရွှာသိိုို့ ကရ ွံ့ထွှာျေးပါ။ 

• ငါျေးဝမ်ျေးတ င်ျေး လ စွှာနှင ် အညစ်အကက ျေးမ ွှာျေး ရှိရွှာသိိုို့ ယငက် ွှာင်မ ွှာျေး  ကရွှာဂ္ါပိိုျေးမ ွှာျေးသယယ်   ျေးစ ်မှု  

ပ စက်စနိိုင်သည်။ ထိိုို့ကက ွှာင ် ထိိုအညစ်အကက ျေးမ ွှာျေး ိို လိုပ်ငန်ျေးခ င်နှင က်ဝျေးရွှာတ င် ထွှာျေးရမည်။  

• လိုပ်ငန်ျေးခ င်အန ျေးအနောျေးသိိုို့ ကခ ျေး၊ ကက ွှာင်နငှ ် အပခွှာျေးတိရိစဆွှာနမ် ွှာျေး ဝင်ကရွှာ ်ခ င ်မပပြုရန်။  

• အမိှု မ် ွှာျေး ိို အ  ိုျေးပါသည ်အမိှု ပ် ိုျေးတ င် စ နို့်ပစ်ပါ။ အင်ျေးဆ ်ပိိုျေး၊ က   ် နှင ် အပခွှာျေးအမ်ိကမ ျေးတိရိစဆွှာန်မ ွှာျေး 

မလွှာကရွှာ ်ကစရန ်စွှာျေးက  င်ျေးစွှာျေး  န်မ ွှာျေး ိို ကပမကပေါ်သိိုို့ပပစ်ခ ပခင်ျေး လ ိုျေးဝမလိုပ်ပါနှင ်။  
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၄။  ငါျေးကရွှာင်ျေးခ ရွှာတ င် အသ ိုျေးပပြုကသွှာပစစည်ျေးမ ွှာျေး သနိ်ု့ရှင်ျေးက ျေး င်ျေးစ ွှာအသ ိုျေးခ နိိုင်ရန ်ကဆွှာင်ရ ွမ်ှုမ ွှာျေး ိို 

သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေးနှင အ်တ  ဥပမွှာပပ ကဆ ျေးကန ျေးမှတတ်မ်ျေးတင်ပါ။  

• ငါျေးကရွှာင်ျေးခ ရွှာတ င် အသ ိုျေးပပြုကသွှာ ပစစည်ျေး ရယိွှာမ ွှာျေး ိို အပခွှာျေးကနရွှာတ င် အသ ိုမပပြုပခင်ျေး။ 

• ကဆျေးကက ွှာရနလ် ယ်  ကသွှာ ပစစည်ျေး ရယိွှာမ ွှာျေး ိို အသ ိုျေးပပြုပခင်ျေး။ အကခါင်ျေးပ လိှုင်ျေးတ နို့်နငှ ် အကပါ ်မ ွှာျေး 

ခ ြိုင ်မ ွှာျေးပါကသွှာ ပစစည်ျေးမ ွှာျေး ိို ပ စန်ိိုင်ပါအသ ိုျေးမပပြုပခင်ျေး။  

• ပစစည်ျေး ရယိွှာနှင  ် ခ နိ်ခ င်မ ွှာျေး ိို အသ ိုျေးပပြုပပ ျေးလျှင ်သနိ်ု့ရှငျ်ေးကသွှာ ကရ၊ ဆပ်ပပွှာ၊ ပိိုျေးသတက်ဆျေးတိိုို့ပ င ်  ရပ်ပ င ် 

ကဆျေးကက ွှာပါ၊ အဝတ်စ ကရပမြုပ ်အသ ိုျေးပပြုပါ  ၎င်ျေးတိိုို့ ိို ပပနက်လ ွှာ်ရန် ခ ်ခွဲသည်။ ပပ ျေးလျှင ်အကပခွှာ ်ခ ပခင်ျေး၊ 

  ိုမ ှုွံ့မ ွှာျေး ပိိုျေးမ ွှာျေးမ ွှာျေးနှင ် ထိကတ ွံ့မှုမရှိကစရန ်သနိ်ု့ရှင်ျေးစ ွှာသိမ်ျေးဆည်ျေးပခင်ျေး။ 

• ငါျေးစဉ်ျေးတ ိုျေး ိို စနစ်တ  ထွှာျေးပခင်ျေး၊   ွဲအ ်မှုမရှိကစပခင်ျေးပ င ် လ ယ ် စ ွှာသနိ်ု့ရှင်ျေးကရျေးလိုပ်နိိုင်ပခင်ျေး၊ ပလတ်စတစ် 

စဉ်ျေးတ ိုျေးသည် သစ်သွှာျေးစဉ်ျေးတ ိုျေးထ ် ပိိုမိို၍ ကဆျေးကက ွှာရနလ် ယ်  ပခင်ျေး။ သိိုို့ရွှာတ င် ပလတ်စတစ် စဉ်ျေးတ ိုျေး 

  ွဲအ လ်ွှာပါ  အသစ်လွဲအသ ိုျေးပပြုရမည်ပ စ်ပခင်ျေး။  

၅။  သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေးအွှာျေး ကအွှာ ်ပါပ ို ိိုပပ၍ က ွှာင်ျေးကသွှာ/မက ွှာင်ျေးကသွှာ အကက ွှာင်ျေးအရွှာမ ွှာျေး ိိုကမျေးပါ။ 

 

 

၆။  ကအွှာ ်ပါပ ိုမ ွှာျေးတ င်ပါရှသိည ် မက ွှာင်ျေးကသွှာ အရွှာမ ွှာျေး ိို သငတ်န်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေးအွှာျေး က ွှာ်ထိုတ်ကစပါ။ မက ွှာင်ျေး 

ကသွှာအရွှာမ ွှာျေး ိို စရတိ်သ ်သွှာစ ွှာ ပပြုပပင်နိိုင်မည ်နည်ျေးလမ်ျေး ိို ကမျေးပါ။ သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေးထ မှ အက  ဉွှာဏ် 

ရယ ပပ ျေး သင်ပိုန်ျေး သိိုို့မဟိုတ် ပ ိုဆ ွဲစွှာရွ က်  ျေး ကပေါ်တ င် ကရျေးမှတ်ထွှာျေးပါ။  
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မသကောင ်း   - ငါျေးက ွှာင်လ ိုျေးနငှ ် ခိုတ်သွှာျေးကရွှာထွှာျေးသည်။ ပ  ်စ ျေးပပ ျေးကသ ျေးစ န်ျေးကသွှာငါျေးသည် ပိုပ်သိိုျေးမှုလ င်ပမန်သည်။ 

ခ ြုခ င ရန နည ်းလမ ်း - ငါျေးက ွှာင်လ ိုျေး၊ ခိုတ်သွှာျေး နငှ ် အပိိုင်ျေးအစမ ွှာျေး ိို သ ျေးပခွှာျေး ခ ွဲထွှာျေးပါ။ ၎င်ျေးတိိုို့ ိို သ ျေးပခွှာျေး အ နိ်ု့ပ င  ်

ခင်ျေး  င်ျေး ကရွှာင်ျေးခ နိိုင်ပါ  အက ွှာင်ျေးဆ ိုျေးပ စသ်ည်။  

 

မသကောင ်း   - ငါျေးမ ွှာျေး ကပမကပေါ်တ င်   ကနသည်။ 

ခ ြုခ င ရန နည ်းလမ ်း - ငါျေးက ျေးဗန်ျေးခင်ျေးပခင်ျေး ိို ကပမပပင်မှ အနည်ျေးဆ ိုျေး  (၂) ကပ  အထ တ် င ်ပပြုလိုပ်ပါ။  

မသကောင ်း   - ကရခွဲမရှပိါ။ 

ခ ြုခ င ရန နည ်းလမ ်း - ကရခွဲတ ိုျေးငယ်မ ွှာျေး 

အသ ိုျေးပပြုပါ။ 

ကရခွဲမရှိပါ  ကရဆ တ်ထွှာျေးကသွှာ 

အဝတ်စ (သိိုို့) ငှ က်ပ ွှာရ ွ်ပ င ် ငါျေးမ ွှာျေး 

 ိို   ိုျေးအိုပ်ထွှာျေးပခင်ျေးပ င ် ပတဝ်နျ်ေး  င် မှ 

အပ ရှိန်မ ွှာျေး ိို စိုတယ် သပ င ် 

ငါျေးမ ွှာျေးတ င် အကအျေးဓါတ် ရရိှပါမည်။ 

အော်းနည ်းခ က  - ဝယ်သ သည ်ငါျေး ိို 

မပမင်ကတ ွံ့နိိုင်ပါ။  

ငါျေးအကပေါ်တ င်အရပ်ိ  ကစရနပ်ပြုလိုပ်ပါ။    
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မသကောင ်း   - ငါျေးမ ွှာျေး ိို ကနပ တိို ရ်ိို ်   ကရွှာ ်လ  ်ရိှသည်။  

ခ ြုခ င ရန နည ်းလမ ်း - အရိပ်ရရှိရန်ပပြုလိုပ်ပါ သိိုို့မဟိုတ် ငါျေးက ျေးခ ို ိို အမိိုျေး ပပြုလိုပ်ပါ။  

မသကောင ်း   - ငါျေးနှင ်မသ ဆိ်ိုင်ကသွှာ ပစစည်ျေးမ ွှာျေး (ခ နိ်ခ င်, လ ်နှ ျေး စသည်မ ွှာျေး) ငါျေးက ျေးဗန်ျေးခ ိုကပေါ်၌ရှကိနပခင်ျေး၊ 

ငါျေးက ျေးဗန်ျေးတ င် သစ်သွှာျေးတိုတ်ကခ ွှာင်ျေးရိှကနပခင်ျေး။  

ခ ခ င ရန နည ်းလမ ်း - ငါျေးက ျေးဗန်ျေး နှင ် ခ နိ်ခ င် ိို သ ျေးသနိ်ု့ထွှာျေးပါ။ ခ နိ်ခ င် ိို အပမွဲကပခွှာ က်သ ွံ့ပပ ျေး သနိ်ု့ရှင်ျေးစ ွှာရှကိနကစရန် 

ဂ္ရိုစိို ်ပါ။ လ ်နှ ျေး အဝတ်စနှင ် အလွှာျေးတ ပစစည်ျေးမ ွှာျေး ိို ငါျေးက ျေးဗန်ျေး ခင်ျေး  င်ျေးထွှာျေးကသွှာကနရွှာနှင ် အကဝျေးတ င်ထွှာျေးပါ။ 

 

မသကောင ်း   - ငါျေးက ျေးဗန်ျေးတ င ်ငါျေးဝမ်ျေးတ င်ျေး လ စွှာမ ွှာျေး ရှိကနသည်။ 

ခ ြုခ င ရန နည ်းလမ ်း - ငါျေးမ ွှာျေးဗိို ်ခ ွဲအ နိုတ်ပပ ျေးပါ  က ျေးဗနျ်ေးခင်ျေးသည ်ခ ို ိို ပိိုျေးသတက်ဆျေးရည်ပ င ် ခ  ပ်ခင်ျေးကဆျေးကက ွှာ 

သနိ်ု့ရှင်ျေးကရျေးလိုပ်ရမည်။ ငါျေး လ စွှာမ ွှာျေးနငှ ် အညစ်အကက ျေးမ ွှာျေးထည ်ရန် အမိှု အ်ိတ ်သိိုို့မဟိုတ် အ  ိုျေးပါ အမိှု ပ် ိုျေးမ ွှာျေး 

ထွှာျေးရှိရမည။်  

မသကောင ်း   - ငါျေး ိို သစ်သွှာျေးခ ိုကပေါ်တ င် တိို ်ရိို ်တင်ထွှာျေးသည်။ 

ခ ြုခ င ရန နည ်းလမ ်း - ကရခွဲဗန်ျေးအသ ိုျေးပပြုပခင်ျေး၊ မရှိပါ  င ှ်ကပ ွှာ  ် သိိုို့မဟိုတ် ဗ နိိုင်ျေးအစပ င ် ခင်ျေးထွှာျေးနိိုင်သည်။ 

သစ်သွှာျေးခ ိုတ င် မ  ်နှောပပင်မည ပခင်ျေးနငှ ် အ က်က ွှာင်ျေးမ ွှာျေး ရှိပါ  သနိ်ု့ရှင်ျေးကရျေးလိုပ်ရန် မလ ယ်  ပါ။  
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အခန ်း ၅။ ည  န ှိုင ်းသရ်းမ  ်း၏အခန ်းကဏ္ဍ န င   သဆောင ရွက မှိုနည ်းလမ ်းမ ော်း   

မှတ်ခ  ် -   င်ျေးဆင်ျေးနည်ျေးပပတွှာဝန် ယ မည ်သ မ ွှာျေး ိို ပိိုို့ခ ရန်ပ စ်သည်။      

ရည ရွယ ခ က    

သင်တန်ျေးပပ ျေးဆ ိုျေးကသွှာအခါ ကအွှာ ်ပါတိိုို့ ိိုသိရိှလွှာရန် ပ စ်ပါသည်။   

• သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး၏ ယ ဆခ  ် ိိုသိရိှပခင်ျေး 

• ည ိနိှုင်ျေးကရျေးမှ ျေး၏အခန်ျေး ဏ္ဍ ိို သိနောျေးလည်လွှာပခင်ျေး 

• ည ိနိှုင်ျေးကရျေးမှ ျေး၏စ မ်ျေးကဆွှာင်မှု အရည်အကသ ျေး ပိိုမိို တိိုျေးတ လ်ွှာကစပခင်ျေး      

လ ိုအ  သ ော စစည ်းမ ော်း    

• ပ ိုပပ ွှာျေးခ ပ် နှင ် ဓါတ်ပ ိုမ ွှာျေး - ပါဝါပ ိြုင ် (သိိုို့) ဗ နိိုင်ပ ိုမ ွှာျေး 

• ည ိနိှုင်ျေးကရျေးမှ ျေးလ ်စ ွဲ 

ကကောခမင  အခ  န  

• မိနစ် ၃၆၀  

 င ကကော်း  ိုို့ခ မှိုအဆင  ဆင   န င   အဓ ကအခ က မ ော်း  

၁။  ဤသင်က ွှာျေးမှုသည်  မ်ျေးယ ပပ ျေးကသွှာငါျေးမ ွှာျေးလတ်ဆတစ် ွှာကရွှာင်ျေးဝယ်ပခင်ျေး ိို သငတ်န်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး သိရိှ 

ကဆွှာင်ရွ န်ိိုင်ရန်ပ စက်က ွှာငျ်ေး အသိကပျေးပါ။ ကအွှာ ်ပါတိိုို့ ိိုက ွှာည် န်ျေးပါ။   

• ပ ျေးကပါင်ျေးကဆွှာင်ရွ သ်ည ်အ  ွဲွံ့အစည်ျေးမ ွှာျေး (၁)  ိိုယတ်ိိုင်ငါျေးကရွှာင်ျေးကသွှာည ိနိှုင်ျေးကရျေးမှ ျေးမ ွှာျေး လိိုအပ်ပါ  

(၂) ငါျေးကရွှာင်ျေးခ သ မ ွှာျေး နငှ ် (၃) အ  အည ကပျေးမည ် ငါျေးကရွှာင်ျေးသ  ည ိနိှုင်ျေးကရျေးမှ ျေးမ ွှာျေး  

•  ိိုယတ်ိိုငင်ါျေးကရွှာင်ျေးကသွှာည ိနိှုင်ျေးကရျေးမှ ျေးမ ွှာျေး (၁) သင်က ွှာျေးပိိုို့ခ မှု  ပ် ွဲသ မ ွှာျေး နှင  ်

(၂) အ  ွဲွံ့လိို ယ်ှဉပ်ပြိုင်ရွှာတ င် ငါျေးကရွှာင်ျေးခ သ မ ွှာျေးအ  ွဲွံ့ကခါင်ျေးကဆွှာင ်
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၂။  ည ိနိှုင်ျေးကရျေးမှ ျေး၏အခန်ျေး ဏ္ဍ ိို ကအွှာ ်ပါအတိိုင်ျေး ရငှ်ျေးပပပါ။ 

• သင်က ွှာျေးမှုမ ွှာျေး ိို  ပ် ွဲပခင်ျေး။ 

• ငါျေး မ်ျေးပပ ျေးကနော ် လတ်ဆတစ် ွှာကရွှာင်ျေးဝယ်ရန်  င ်စဉက် ွှာင်ျေးမ ွှာျေး ပ နို့်ခ ပိခင်ျေး။ 

• သင်က ွှာျေးမှုမ ွှာျေး ိိုနောျေးလညန်ိိုင်ရန် သငတ်န်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ိို   ည ပခင်ျေး။ 

• အကရျေးက  ျေးကသွှာအခ  ်မ ွှာျေး ိို စဉ်ျေးစွှာျေးကတ ျေးကခေါ်နိိုင်ရန ်သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ိို အွှာျေးကပျေးလမ်ျေးပပပခင်ျေး။  

• သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ကဆ ျေးကန ျေးပခင်ျေး၊ ကမျေးပမနျ်ေးပခင်ျေး၊ အက  ပပြုပခင်ျေးမ ွှာျေး ိို နောျေးကထွှာင်အသအိမတှ်ပပြုပခင်ျေး။ 

• ကတ ွံ့ရှိ သ ိုျေးသပ်ခ  မ် ွှာျေး ိို အကပခပပြု၍ သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ိို အ  အည ကပျေးပခင်ျေး။ 

• သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ပါဝင်ကဆ ျေးကန ျေးအက  ပပြုရန ်အွှာျေးကပျေးတိို ်တ န်ျေးပခင်ျေး။   

• အ  ြိုျေးရိှကသွှာ ပပြုပပငက်ပပွှာင်ျေးလွဲမှုပ စ်ကက ွှာင်ျေး သိနောျေးလညက်စရန ်  ည ပခင်ျေး။ 

• လိုပ်ငန်ျေး ိို ယ ိုက ည်သ ်ဝငမ်ှု ရှိလွှာကစရန ်ကဆွှာင်ရွ ပ်ခင်ျေး။  

၃။  လိုပ်ငန်ျေးသ ွှာဝ၊ လ ူ့သ ွှာဝ  ွဲပပွှာျေးမှုကက ွှာင ် ပ စက်ပေါ်လွှာကသွှာအခ အ်ခွဲ စိန်ကခေါ်မှုမ ွှာျေးမှွှာ ည ိနိှုင်ျေးကဆွှာင်ရွ  ်

သ မ ွှာျေးအတ  ် အဆန်ျေးမဟိုတ်ကက ွှာင်ျေး ရငှ်ျေးပပပါ။ အခ အ်ခွဲတစ်ခို ိို ဥပမွှာပပြု ကပ ရှင်ျေးပပပါ။ ထိိုအခ ်အခွဲ ိို 

သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ိိုယ်တိိုင် ဦျေးစ ွှာကပ ရှင်ျေးကစပပ ျေးမှ မှန် န်ကသွှာနည်ျေးလမ်ျေး ိို ရငှ်ျေးပပပါ။ 

• အသခဖခက သမ်းခွန ်းမ ော်း။ (၁) ကမျေးခ နျ်ေး ိိုမကပ တတက်က ွှာငျ်ေးကပပွှာရန်မကက ွှာ ်ပါနှင ်၊ ပိိုမိို ပပည စ် ိုစ ွှာ ပပနလ်ည် 

ကပ ကပျေးမညဟ်ိုကပပွှာပါ၊ (၂) ကမျေးခ နျ်ေး ိိုကပ နိိုင်မည ်သငတ်နျ်ေးသွှာျေး ိို ိတက်ခေါ်ပါ၊ (၃) ည နိိှုင်ျေးကရျေးမှ ျေး လ ်စ ွဲအရ 

ကဆ ျေးကန ျေးရနပ်ပင်ဆင်ထွှာျေးပခင်ျေးပ င ် သငတ်န်ျေးနှင ် ွှာသွှာရပ် ိို အ  မ်ျေးဝင်လွှာပါမည်။  

•  င တန ်း ော်းမ ော်း၏တ ိုို့ခ န မှိုသစောင  ဆ ိုင ်းခခင ်း။ (၁) “ကမျေးခ န်ျေးမ ွှာျေး ိို ိတက်ခေါ်ပါ” ကမျေးပမနျ်ေးလိိုသ  ရှ/ိမရှ ိ

အ ွဲခတ်ပါ၊ (၂) ကမျေးပမနျ်ေးသ မရှိပါ အပခွှာျေးနည်ျေးပ င ်ပပနက်မျေးပါ၊ (၃) ကမျေးပမနျ်ေးသ မရှိပါ   ိိုယတ်ိိုငက်ပ ကပျေးပါ။ 

ကမျေးခ နျ်ေးနှင ်ဆ စ်ပ်၍ နောျေးလည်သည်အထိ ဆ ်လ ်သငက် ွှာျေးပပ ျေး ထိိုကမျေးခ နျ်ေးထပ်မ ကမျေးပါ။  

•  င တန ်း ော်းမ ော်းက မခ ည  မစ ိုသခဖကကော်းခခင ်း။ သင်တန်ျေးသွှာျေး  မပပည မ်စ ိုကပ က ွှာျေးလွှာပါ  ထိိုသင်တန်ျေးသွှာျေး 

မ ွှာျေး ိို ပပနလ်ည်၍ ကမျေးခ နျ်ေးထိုတ်ပခင်ျေးပ င ် လိိုအပ်ကသွှာအကပ  ရရိှနိိုင်ပါသည်။  

• မ ော်းယွင ်းသ ောအသခဖမ ော်းက ိုအ  အမ တ ခ ြု  ။ (၁) သငတ်န်ျေးသွှာျေးကပ က ွှာျေးမှု ိိုအသိအမတှ်ပပြုပါ “အကပ  

မှွှာျေးကက ွှာင်ျေး လ ိုျေးဝမကပပွှာပါနငှ ်”။ ဤသိိုို့ကပပွှာလျှငသ်ငတ်န်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ကနော ်ပိိုင်ျေး ကမျေးခ နျ်ေးမ ွှာျေး ိို အကပ ကပျေးရန ်

စိိုျေးရွ ွံ့သ ွှာျေးပါမည။် “ကပ က ွှာျေးမှုမှွှာ အကပခအကနတစ်ခိုအတ  ် မှန ်န်ကက ွှာင်ျေး၊ သိိုို့ကသွှာ ်အပခွှာျေးအကပခအကနတ င် 

မည်သိိုို့ရှိမည် ိိုသိလိိုကက ွှာင်ျေး”ရှင်ျေးပပရမည်။ တစ်နည်ျေးအွှာျေးပ င ် ကပ က ွှာျေးသ   ိိုယ်တိိုင်အကပ မှန ်

က ွှာ်ထိုတ်နိိုင်ရန ်လမ်ျေးပပကပျေးရမည်။ (၂) ကမျေးခ နျ်ေးသည် ရှုပ်ကထ ျေးမှုမရှိ နောျေးလည်နိိုင်ရမည။် 

•  င ကကော်း  ိုို့ခ မှိုမ ော်းက ို င တန ်း ော်းမ ော်းနာ်းမလည ခခင ်း။ (၁) အကပခခ အကက ွှာင်ျေး ိို ကနို့စဉ်လ မှု ဝနငှ ် 

ဆ ်စပ်ရှင်ျေးပပပခင်ျေး၊ အကတ ွံ့အက  ြုမ ွှာျေးကပပွှာပပပခင်ျေး၊ (၂) နောျေးလည်ရနခ် က်သွှာ အဓိပပါယ် အမ ြိုျေးမ ြိုျေးရိှကသွှာ 

စ ွှာျေးအသ ိုျေးအနှုန်ျေးမ ွှာျေး ိို က ွှာ်ထိုတ်ပခင်ျေး။  

• သဆောင ရကွ ရန ခက ခွဲသကကောင ်း င တန ်း ော်းမ ော်းသဖော သခ ောခခင ်း။  (၁) ခ ်ခွဲကစသည ်အကက ွှာင်ျေးရင်ျေး ိို 

က ွှာ်ထိုတ်ပါ၊ (၂) လိုပ်ငန်ျေးအကက ွှာင်ျေးရှင်ျေးပပပါ။ ကရျှေးဦျေးအဆင ်မ ွှာျေးတ င် ပါဝငက်ဆွှာင်ရ ွ်ကပျေးပပ ျေး   န်အဆင ် 

မ ွှာျေး ိို သငတ်န်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ကဆွှာင်ရွ ရ်န၊် ပပ ျေးစ ျေးမှုတစဆ်င ်ပခင်ျေး ိို ခ  ျေးမ မ်ျေးပါ။ 

• အယူအဆကွွဲခ ော်းခခင ်းက ို ထ န ်း  မ ်းသ ်းခခင ်း။  (၁) အယ အဆ  ွဲပပွှာျေးပခင်ျေး ိိုအသိအမတှ်ပပြုပါ၊ အကက ွှာင်ျေး 

ရင်ျေး ိို က ွှာ်ထိုတ်ပါ၊ (၂) သငက် ွှာျေးမှုနှင ်ဆ စ်ပ်ပါ သက ွှာတ ည မှုရရှိရန်အွှာျေးကပျေး  ည ပါ၊ (၃) သင်က ွှာျေး 

မှုနှင မ်ဆ ်စပ်ပါ    ွဲပပွှာျေးမှု ိို အိုပ်စို လိုပ်ငန်ျေး ကဆွှာင်ရ ွ်ပပ ျေးမှအကပ ရှွှာရန် တိို တ် န်ျေးအွှာျေးကပျေးပါ။  
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•  င တန ်းခ  န ထ န ်း  မ ်းခခင ်း။ (၁) သငက် ွှာျေးပပ ျေးကသွှာအခ နိန်ှင ်  န်ရိှအခ နိ် ိို အသိကပျေးရန ်တစဦ်ျေး ိို 

တွှာဝနက်ပျေးပါ၊ (၂ ) ဆ ်လ ်သင်က ွှာျေးရနအ်ခ နိတ်  ဆ်ပါ။ အ  ွဲွံ့လိို လ်ိုပ်ကဆွှာငမ်ှုမ ွှာျေး ိို  ည ပါ။  

•  င တန ်း ော်းတစ ဦ်းန စ ဦ်းက ဦ်းသဆောင သဆွ်းသနွ်းခခင ်း။ (၁) တ ်က  ကသွှာအ  ွဲွံ့ ိိုမှတ်သွှာျေးပပ ျေး ပိိုမိိုစ မ်ျေးရန် 

အွှာျေးကပျေးပါ။ မိမိဆနဒအတိိုင်ျေးကဆွှာင်ရွ သ် မ ွှာျေး ိို ဦျေးတည်ခ  ်မှန်ကစရန် ထိန်ျေးသိမ်ျေးပါ၊ (၂) အိုပ်စိုလိို  ်

တွှာဝနယ် ကသွှာကခါင်ျေးစဉ ်ိို သတ်မှတအ်ခ နိ်အတ င်ျေး ရငှ်ျေးလင်ျေးတငပ်ပနိိုင်ရနတ်ိို တ် န်ျေးပါ။  

• မ မ အခမင  ယူဆခ က က ိုရ င ်းခ ရန  ရ က ရွ ွဲ့ ူမ ော်း။ (၁) ပါဝငက်ပပွှာဆိိုကဆ ျေးကန ျေးမှုမရှိပခင်ျေး၊ ထိိုသိိုို့ပ စရ်ပခင်ျေး 

အရင်ျေးအပမစ ်ိိုက ွှာ်ထိုတ်ပါ၊ (၂) ပါဝင်ကဆ ျေးကန ျေးလွှာသည အ်ခါ အွှာျေးကပျေးခ  ျေးမ မ်ျေးပါ၊ (၃) စွှာျေးသ ိုျေးသ  

က ျေး င်ျေးပခင်ျေးအကက ွှာင်ျေး ိို သ ်သ ်သွှာသွှာ စတင်ကဆ ျေးကန ျေးပါ။  

• မ ော်းစွောသခ ောဆ ိုသဆွ်းသနွ်း ည    ိုို့သ ော  ဆနို့ က င သ ော ရှိုခမင မှိုခဖစ  ည ။ (၁) ထိိုကဆ ျေးကန ျေးမှုမ ွှာျေး ိို လ ိုျေးဝ 

တွှာျေးဆ ျေးမှုမလိုပ်ပါနှင ်၊ အခ ြိုွံ့ ိိုနောျေးကထွှာငက်ပျေးပပ ျေး မှန် န်ကသွှာရှုပမင်မှုရရှိရန် အဓိ အခ  ်မ ွှာျေး ိို 

ပပန်လည်ကဆ ျေးကန ျေးကပျေးပါ၊ (၂) ထိိုသ မ ွှာျေး ိိုဆ ်လ က်ဆ ျေးကန ျေးနိိုင်ရန ်အခ င အ်လမ်ျေးမ ွှာျေးစ ွှာမကပျေးပါနှင ်၊ 

ခ င ်ပပြုပါ  သင်က ွှာျေးမှုတ င် အကနေှာင ်အယ ှ်ပ စ်ကစပါမည်။  

• သဆွ်းသနွ်းမှိုခ ြုလို  စဉ  အ န ်းသခ သစခခင ်း။ (၁) ကဆ ျေးကန ျေးဆွဲတ င် အနောျေးယ အပန်ျေးကပ ပခင်ျေးပ င ် ပိိုမိို 

က ွှာင်ျေးမ န်စ ွှာ ဆ ်လ က်ဆ ျေးကန ျေးနိိုင်ပါမည်။ အလိုပ်မ ွှာျေးကသွှာအခါ စည်ျေး မ်ျေး လိို န်ောမှုအွှာျေးနည်ျေးကလ  

ရှသိည်။ (၂) ပင ျေးကင ွံ့လွှာကသွှာအခါ “အပခွှာျေး တစ်ခိုသိိုို့ ကပပွှာင်ျေးလိုပ်ရန”် ဆနဒ ိိုကမျေးပါ။  

• အမ ော်း  ရ  န ိုင ရန သဆောင ရကွ ခခင ်း။ (၁) ပိိုို့ခ မည က်ခါင်ျေးစ ျေးနငှ အ်ည ပပည စ် ိုစ ွှာစိုစည်ျေးထွှာျေးပါ၊ 

(၂) စိန်ကခေါ်မှု မလိုပ်ပါနှင ် သိိုို့ကသွှာက်မျေးခ နျ်ေးထိုတ်ပါ၊ (၃) ပ ည ်ဆည်ျေးကဆ ျေးကန ျေးရနတ်စ်ဦျေးတွှာဝနက်ပျေးပါ၊ 

(၄) အိုပ်စို တစ်ခိုပခင်ျေးမှ က ွှာ ်နိုတ်ခ  ်မ ွှာျေး ိို ဦျေးစွှာျေးကပျေးသတ်မှတ်ပါ။ 

• အခ န အလ န သခ ောဆ ိုခခင ်း။ (၁) အိုပ်စိုတ င်ျေးကဆွှာင်ရွ မ်ှုမ ွှာျေး ိိုမျှကဝကပျေးရန ်သိိုို့မဟိုတ် ရငှ်လင်ျေးကပပွှာက ွှာျေး 

ကပျေးရနက်တွှာင်ျေးဆိိုပါ၊ (၂) တိို ်ရိို က်မျေးခ နျ်ေးထိုတ်ပါ။  

၄။  ည ိနိှုင်ျေးကရျေးမှ ျေး လ ်စ ွဲပ နို့ခ် ပိခင်ျေး၊ လ ်စ ွဲတ ငက်အွှာ ်ပါတိိုို့ပါဝင်သည်။  

• ရည ရွယ ခ က မ ော်း။ နည်ျေးပပနငှ ် သငတ်န်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ကလ   င ်သင်က ွှာျေးမှုအခန်ျေး ဏ္ဍတစခ်ိုပခင်ျေးတ င် 

အဓိ ထွှာျေးရန ်အခ  ်မ ွှာျေး ိို က ွှာ်ပပထွှာျေးပါသည်။ 

• လ ိုအ  သ ော စစည ်းမ ော်း။ သငက် ွှာျေးမှုတ င် လိိုအပ်မည ် အကထွှာ ်အ  ပစစည်ျေးမ ွှာျေး (စ မ  ိနျ်ေးမှ ပ  ပိိုျေးကပျေးမည်)။ 

• ကကောခမင  အခ  န ။ သင်က ွှာျေးမည ် အခန်ျေး ဏ္ဍနငှ ် သငတ်န်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး၏ လိုပ်ငန်ျေးအကတ ွံ့အက  ြုနငှ ် စိတ်ပါဝငစ်ွှာျေးမှု 

စသည်မ ွှာျေးနှင ်ဆ ်စပ်၍ သင်တန်ျေးအခ နိ်က ွှာပမင ်ပခင်ျေး တိိုကတွှာင်ျေးပခင်ျေး ရှိနိိုင်ပါသည်။   

•  င ကကော်း  ိုို့ခ မှိုအဆင  ဆင  န င   အဓ ကအခ က မ ော်း။  ည ိနိှုင်ျေးကရျေးမှ ျေးမ ွှာျေး  အဆင ်ဆင ် သင်က ွှာျေးသ ွှာျေးနိိုင်ရနန်ငှ ်  

သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ိိုရှင်ျေးပပရန် အခ  ်အလ ်မ ွှာျေး ိို က ွှာ်ပပထွှာျေးပါသည်။ 
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၅။  ထိကရွှာ ်စ ွှာ သင်က ွှာျေးကလ   င ်ကပျေးနိိုင်ရန်  ည နိိှုင်ျေးကရျေးမှ ျေးသည် ကအွှာ ်ပါတိိုို့ ိိုကဆွှာင်ရွ ပ်ါ။  

• စ ွှာျေးကပပွှာရွှာတ င် ရငှ်ျေးလင်ျေး ခ ြိုသွှာပခင်ျေး၊ ပ ည်ျေးညင်ျေးစ ွှာ အမ ွှာျေးက ွှာျေးနိိုင်ရန်ကပပွှာက ွှာျေးပခငျ်ေး။  

• စိတ်အွှာျေးထ ်သန်စ ွှာသင်က ွှာျေးပခင်ျေး၊ သငတ်န်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ိိုအပမွဲက ည ရ်ှုအ ွဲခတပ်ခင်ျေး။ 

• ရိိုျေးရငှ်ျေးမှုရိှပခင်ျေး။   

၆။  သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ိို အိုပ်စို (၄) ခို ခ ွဲပါ။ အိုပ်စိုတစ်ခိုလျှင် သခဂနျ်ေးစွှာ တစ်ခို တွှာဝန်ကပျေးပါ။ 

အိုပ်စိုအ  ွဲွံ့ဝင်မ ွှာျေး  သခဂနျ်ေးစွှာ ိို  ဏ္ဍအလိို ပ်ါဝင် ကဆ ျေးကန ျေးည ိနိှုင်ျေးက ပခင်ျေး။ 

၇။  ကဆ ျေးကန ျေးမှုမ ွှာျေး ိို ပိိုမိိုက ွှာင်ျေးမ နက်သွှာအက  ပပြုပါ။ သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ိို ပပနလ်ည်အမှတ်ရကစပါ။   

• သင်တန်ျေး ိို က ွှာင်ျေးစ ွှာကဆ ျေးကန ျေး ပိိုို့ခ နိိုင်ရန် လ ်ကတ ွံ့ကဆွှာင်ရွ မ်ှု လ စ် ွဲ ိို အသ ိုျေးပပြုပခင်ျေး။ 

• ကဆ ျေးကန ျေးပိိုို့ခ မှု စ မ်ျေးရည ်ိိုစမ်ျေးသပ်ရန်  ိိုယတ်ိိုငယ် ိုက ည်မှုရှိစ ွှာပ င ် သိရိှလိိုကသွှာကက ွှာငျ်ေးအရွှာ ိို 

နှစ်သ ်ရွှာနည်ျေးလမ်ျေးပ င ် ကမျေးပမနျ်ေးပခင်ျေး။ 

၈။  ကမျေးပမနျ်ေးရနရ်ှိပါ  ကမျေးပမနျ်ေးနိိုင်ကက ွှာင်ျေးသငတ်န်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ိို ကပပွှာပါ။ 

သင်တန်ျေးပပ ျေးဆ ိုျေးကက ွှာင်ျေးကပပွှာက ွှာျေးပါ။ သင်တန်ျေးသွှာျေးမ ွှာျေး ိိုက  ျေးဇ ျေးတင်စ ွှာျေးကပပွှာပါ။ 

 

သက ်းဇူ်းတင လ ော  

ဤစောသစောင     ညောရ  န င   နည ်းစနစ အခ က အလက မ ော်းက ို တတ ကျွမ ်း နာ်းလည စွော ခမန မောဘော ော ခ န ဆ ိုသ ်းသ ော 

သဒ က တော ခင သမောင စ ို်း အော်း အထူ်းသက ်းဇူ်းတင ရ    သကကောင ်း မ တ တမ ်းတင သဖော ခ အ     ည ။ 
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