“က

ျောင်းသျော်း၊က

ျောင်းသူမ ျော်းလို

နာရန စည်း

မ်းခ

မ ျော်း”

၁။

က

ျောင််းကခေါ်ခ န
ျိ ်(၇၅%)ပြည်မီပခင််းမရျိလျှင်စျောကမ်းြွဲကပြေဆျိိုခင်(လို်းဝ) လို်းဝခင်မပြြု။

၂။

က

ျောင််းတ

တစ်က
၃။

က

ျိမ်

က

် စျောကမ်းြွဲ

အပြေစ် သတ်မတ်ပခင််းခရမည်။

ျောင််းသျော်း၊က

(လ
၄။

်ခ န
ျိ ်အနည််းဆ်းို (၇၅)% မရျိသပြေင် စျောကမ်းြွဲကပြေဆျိိုခင်မရသူသည် ၎င််းြညျောသင်နစ်အတ

ျောင််းသူမ ျော်းသည် ပမန်မျောယဉ်က

ပြတ၊လညဟို

၊

ျောင််းဝန််းအတင််း

ိုယ

ြအ

်းမှုနင်ဆန်

မ
ျီ ျော်း၊ ြ ်းလျောကသျောအ

ကနစဉ်(တနလလျောကနမ

ကသျောက

င်သည် ဝတ်စျော်းဆင်ယင်ပခင််းမပြြုရ။
ျီမ ျော်း၊တီရှြလို်းဝ ဝတဆငပခင်းမပြြုရ။)

ျောကနအထျိ)

က

ျောင််းမသတ်မတ်ထျော်းကသျော

တူညီဝတ်စို

ျိိုသျော

ဝတ်ဆင်ရမည်။
က

ျောင််းသျော်း

-

ရြ်အ

ျီအပြေြူနင် စျိမ်း် ပြျောရင်ကရျောင်ြဆ
ို ျိို်း

က

ျောင််းသူ

-

ပမန်မျောအ

ျီအပြေြူနင် စျိမ်း် ပြျောရင်ကရျောင်ကပြျောင်လိုခ ည်

မတ်ခ

်။ သတ်မတ်ထျော်းကသျော က

၅။

ဆြင်

မ
ျိို ည်သည်ကဆ်းအကရျောင်မျှဆိုျိ်းခင်မပြြု။

၆။

ကနစဉ်နန

၇။

က

ျောင််းဝန််းအတင််း မျိမျိတျိိုသ

၈။

က

ျောင််းြရဝိုဏ်အတင််းတင်ပြေစ်ကစ၊ ပြင်ြတင်ပြေစ်ကစ ရျောဇဝတ်မှုနင် မလတ်

ကလျောင််း
၉။

် (၈:၄၅)နာရီတင် က

စျော်းပခင််း

ကဆ်းလျိြ်ကသျော

၁၀။ က

ျောင််းနရမ ျော်းနင်ကက

ျောင််းဝတ်စိုမလွဲ၍ မည်သည်ဝတ်စို

ျိိုမျှ ဝတ်ဆင်ခင်မပြြု။

ျောင််းတခါ်းြျိတ်ထျော်းမည် ပြေစ်ြါသည်။
်ဆင
ျိို ်ရျောက

ျောင််းသျော်း

ျိိုမျှ မပြြုလိုြရ
် ။ အမ ြုျိ ်းသမီ်းမ ျော်း

်ပခင််း၊

်

တ်ပြျော်းမ ျော်းအျော်း ခ တ
ျိ ်ဆွဲထျော်းရမည်။

ျိို ဣက္နြေြ

မ််းစျော်းပခင််း၊ မူ်းယစ်ကဆ်းဝါ်းနင် အရ
ျော်ပငျောသင်ြိုန််းတျိတ
ို င် သ

င််းကသျောချိို

်ရန်ပြေစ်ြျော်းပခင််းနင် မည်သည်

်ကစမည် မည်သည် ကနာ
်ကသစျောကသျော

်ဆင
ျိို ်ရျောမခင်ပြြုခ

်ယ

်မမ
ှု ြုျိ ်း

ိုမ
ျိ ျှ မပြြုလြ
ို ရ
် ။

စ
် ျော်းပခင််း မပြြုရ။

်မရရျိဘွဲ မည်သည်စျောရွ

်စျောတမ််း

ျိိုမ

ြ်ပခင််း၊

ကရ်းပခစ်ပခင််း မပြြုရ။
၁၁။ က

ျောင််းသျော်းမ ျော်းြညျောသင်က

ျော်းပခင််း

ျိို အကနာ

၁၂။

ျောင််းသျော်းမ ျော်းြညျောသင်က

ျော်းပခင််း

ျိို အကနာ

က

်အယ
်အယ

်ပြေစ်ကစမည် မည်သည်ဆူညမှုမ ျော်းမျှ မပြြုလြ
ို ရ
် ။
်ပြေစ်ကစမည် မည်သည်စျောတမ််း

ျိိုမျှ

ြ်ပခင််း၊ကရ်းပခစ်ပခင််း

မပြြုလိုြရ
် ။
၁၃။ စျောသင်ခန််းအတင််းရျိ စျော်းြွဲ၊

ိုလျော်းထျိိုင်မ ျော်းအျော်း စျောမ ျော်းကရ်းပခင််း၊ စျောသင်ခန််းပြင်ြသျိို ထိုတ်ယပူ ခင််း၊ြေ

်ဆီ်းကစပခင််းမ ျော်း

မပြြုလိုြရ
် ။
၁၄။ က

ျောင််းမအခါအျော်းကလ ျော်စျောထိုတ်ပြန်ကသျော စည််း

မ််းခ

်မ ျော်း

ိုျိ လျိို

်နာပခင််းမရျိြါ

ထျိကရျော

စ
် ျောအကရ်းယူပခင််း

ခရမည်။
၁၅။ စ
၁၆။

်ဘီ်း၊ဆျိို

်

န်ြ ြူတျောတ
ြါ။

ယ်၊ယျောဉ်မ ျော်း

ျိို သတ်မတ်ထျော်းကသျော ယျောဉ်စည််း

မ််း၊လမ််းစည််း

ကသျိိုလ်မ ျော်းတင် ြေင်လစ်သည် မည်သည်သင်တန််းမဆျိို ကနာ

ဆ
်

မ််းနင်အညီ လျိို
်တွဲစျောကမ်းြွဲ

်နာက

ရမည်။

င််းြကြ်းမည်မဟိုတ်

စျောကမ်းြစ
ွဲ ည်း
၁။

စျောကမ်းြွဲကပြေဆျိိုသူမ ျော်းသည်
က

၂။

ျောင််းသျော်းမတ်ြိုတင်

ည်ရှုရမည်။အ

ဤသျိမပြမျိ
ို
ဘွဲ က

၄။

်လျှင်ကရျော

ယ်၍ကတွေ့ရျိလျှင်

ြ်သူမ ျော်း

အြေို်းနစ်ရွ

်၏

ကတွေ့ရျိြါ

ကရ်းသျော်းခ

်မ ျော်း

အက

အတင််းစျောမ
ိုျိ

မ််းကရ်းပခစ်ရန်

ြ်သူ

ဆရျော၊ဆရျောမမ ျော်းစစ်ကဆ်းနျိိုင်ရန်အတ

ျိို ကနစဉ် စျောကမ်းြွဲခန််းသျိို ယူကဆျောင်လျောက

စျောကမ်းြွဲခန််းက

ီ်းက

ြ်သူ

်မ ျော်း

စျောကမ်းြွဲကပြေဆျိိုမည်

က

်နာနစ်ဘ

်နာမ ျော်း

အခ န
ျိ ်အတင််းအမီလျောကရျော

င်တင် ကရ်းသျော်းထျော်းကသျော စျောမ ျော်း ရျိ/မရျိ

ျိို

်စလို်းတင်ကရ်း၍ ကပြေရမည်။ အက

အသို်းပြြုနျိိုင်သည်။

ျော ြယ်ြေ

်လတ်ကြ်းမည်မဟိုတ်။

က်

ကခေါ်ယူပြရမည်။

မ််းကရ်းလျိို၊မတ်လို၊ျိ စီစဉ်လလ
ျိို ျှင်

စျောစစ်သူမ ျော်း

စစ်ကဆ်းရန်မဟိုတ်ကသျော

်ြစ်ရမည်။
ထျိိုသျိအသ
ို
ို်းပြြုရန်လည််း

အပြင်မစျောရွ

်မလိုကလျော

ိုျိ မဆိုတ်ရ။ ထိုတ်ကြ်းထျော်းကသျော အကပြေစျောအိုြ်အျော်းလို်း
ျောင််းသျော်း၊က

မျိမတ
ျိ ျိို၏

ရမည်။

ဆရျော၊ဆရျောမတစ်ဦ်းဦ်းအျော်း

ိုျိ ကြ်းထျော်းကသျောစျောအိုြ်တင်သျော ကရ်းရမည်။ အကပြေစျောရွ

အကပြေစျောအိုြ်မ စျောရွ

်

စျောကပြေသူ၏ တျောဝန်သျောပြေစ်ကြမည်။

န်လန်ပြေတ်မ ဉ််းဆွဲ
စျောရွ

မ ျော်း

်ပခင််း မျိမစ
ျိ ျောကပြေမည် ခိုနင်ြတ်ဝန််း

စျောကပြေသူမ ျော်းသည် အကပြေစျောအိုြ်မ စျောမ

ကပြေဆျိိုလျိိုသမျှ

၅။

်းီ က

ီ်းက

တ်ပြျော်း (Identity Card)မ ျော်း

စျောကမ်းြွဲခန််းအတင််းသျိို ကရျော
စစ်ကဆ်းက

၃။

စျောကမ်းြွဲခန််းက

မ်းခ

ျောင််းသူမ ျော်းသည်

မျိမန
ျိ င်သ

်အလတ်

မယူခွဲရ၊

က
် သ်းလျှင်ထြ်၍ ကတျောင််းြါ။

ိုျိ ပြန်လည်ကြ်းအြ်ရမည်။

်ဆင
ျိို ်ရျောစျောကမ်းြွဲခန််းသျိို

ရမည်။ စျောကမ်းြွဲစခ န
ျိ ်မ မျိနစ် (၃၀)အတင််း ကရျော

ျိို

န်သတ်ထျော်းကသျော

ရ
် ျိလျောသူမ ျော်း

ျိိုသျော စျောကမ်းြွဲခန််းသျိို

ဝင်ခင်ပြြုမည်မဟိုတ်ြါ။
၆။

ကပြေဆျိိုခင်အခ န
ျိ ် တစ်ဝ

်မ

ိုန်လန်ကသ်းမီ စျောကပြေသူမ ျော်း

၇။

စျောကမ်းြွဲကပြေဆျိိုကနစဉ်အတင််း စျောကမ်းြွဲခန််းထွဲ၌ ကဆ်းလျိြ်ကသျော
ကမ်းပမန််းပခင််း တီ်းတျိို်းတျိိုင်ြင်ပခင််း၊ အကပြေပြသပခင််းမ ျော်း

၈။

စျောကမ်းြွဲခန််းအတင််းသျိို
အကထျော

၉။

အ
်

မတ်သျော်းထျော်းကသျော

ူပြေစ်ကစမည် ြစစည််း

ိုျိ စျောကမ်းြွဲခန််းမ ထ
ပ် ခင််း၊

်ချောခင်ကြ်းမည်မဟိုတ်ြါ။

မ််းစျော်းပခင််း တစ်ဦ်းနင်တစ်ဦ်း စ

ျိို လို်းဝခင်မပြြု။

ကြတ၊စျောရွ

်စျောတမ််းမ ျော်း

မတ်စိုစျောအိုြ်မ ျော်း၊

ျိရျိယျောစသည်မ ျော်း ယူကဆျောင်လျောပခင််း

(သျိ)ို ခိုကြေါ်တင် ကရ်းသျော်းထျော်းပခင််းမ ျော်းစကသျော မသမျောကသျောနည််းလမ််းပြေင် ကပြေဆျိိုကက
ူ်းယူပခင််းမပြြုရကသ်းကစ

ျောမူ ၎င််းက

ျောင််းသျော်း၊က

စျောကမ်းြွဲကပြေဆျိိုရျော၌

ျိို လို်းဝခင်မပြြု။

စျောကမ်းြွဲခန််းအတင််း စျောကမ်းြွဲကပြေဆျိိုကနစဉ် မတ်စိုကရ်းသျော်းထျော်းကသျော ကြတ၊ မတ်စို စျောရွ

ကတွေ့ရြါ

ျော်းကပြျောဆျိို

်စျောတမ််းမ ျော်း

ျောင််း အကထျော

ျိိုယ်ကြေါ်တင်

်အထျော်းချိိုင်လိုစျော

ျောင််းသူအျော်း အဆျိိုြါြညျောသင်နစ် (၁)နစ် ြညျောသင်ခင်

ရြ်စွဲမည်။
၁၀။ က

ျောင််းသျော်း၊က

ျောင််းသူတစ်ဦ်းသည်

စျောကမ်းြွဲခန််းပြင်ြသျိို ယူကဆျောင်သျော်းကက
၁၁။ စျောကမ်းြွဲကပြေဆျိိုကနစဉ်အတင််း က

စျောကမ်းြွဲကပြေဆျိိုပြီ်း
ျောင််းကတွေ့ရျိြါ

ျောင််းသျော်း၊က

ူ်းယူပခင််း၊ အခ င််းခ င််းတီ်းတျိို်းကမ်းပမန််းကပြေက
မသမျောမှုမ ျော်း
ကနာ
၁၂။

က

ြူ်းလန်သည်

ျိို ကတွေ့ရျိြါ

အကပြေလျော

ျိို

သ

်ဆင
ျိို ်ရျောက

ီ်းက

ြ်ကရ်းမြူ်းထ

အဆျိိုြါြညျောသင်နစ် (၁)နစ် ြညျောသင်ခင်ရြ်စွဲမည်။

ျောင််းသူတစ်ဦ်းတစ်ကယျော

သ
် ည် မတ်စိုစျောရွ

်၊ ကြတအစရျိသည်တျိိုမ

ျော်းပခင််း၊ အပချော်းတစ်ဦ်း၏ အကပြေလျောစျောအိုြ်မ အျိက္နြေမြ
ထျိိုက

မအြ်နဘွဲ

ျောင််းသျော်း၊က

ျောင််းသူ

်

်းူ ယူပခင််းစသည်

ျိို စျောကမ်းြွဲကပြေဆျိိုသည် ြညျောသင်နစ်နင်

ထ
် ြ်ြညျောသင်နစ် (၁)နစ် စိုစိုကြါင််းြညျောသင်နစ် (၂)နစ် ြညျောသင်ခင်ရြ်စွဲမည်။
ျောင််းသျော်း၊က

ျောင််းသူတစ်ဦ်းသည် အသင်ကပြေဆျိိုထျော်းကသျောစျောရွ

အသင်ကပြေဆျိိုထျော်းကသျော အကပြေလျောစျောအိုြ်ခ င််းလွဲလယ်၍လည််းက
ကတွေ့ရျိြါ

စျောကမ်းြွဲကပြေဆျိိုသည်ြညျောသင်နစ်နင် ကနာ

်မ ျော်း

ျိို အစျော်းထျိို်းလွဲလယ်က

ျော်းညြ်၍လည််းက

ျောင််း

ျောင််း၊ မသမျောကသျောနည််းပြေင် စျောကမ်းြွဲကပြေဆျိိုကက

ျောင််း

်ထြ် (၂)နစ် စိုစိုကြါင််း (၃)နစ် ြညျောသင်ခင်ရြ်စွဲမည်။

၁၃။ က

ျောင််းသျော်း၊က

ျောင််းသူတစ်ကယျော

သ
် ည်

ူ်းယူခင်ကြ်းပခင််းနင် အပချော်းနည််းပြေင်
နင် အကပြေလျော (သျိ)ို အ
ကနာ

မျိမျိကပြေဆျိိုပြီ်းကသျော

အကပြေလျောစျောရွ

ူညီပခင််းမ ျော်းကတွေ့ရျိရြါ

အကပြေလျော(သျိ)ို

ူအညီကြ်းကသျော က

်

ိုျိ

အပချော်းတစ်ကယျော

ူညီလ

်ခရယူကသျော က

ျောင််းသျော်း

ျောင််းသျော်းနစ်ဦ်းစလို်းအျော်း စျောကမ်းြွဲကပြေဆျိိုသည် ြညျောသင်နစ်အပြင်

ထ
် ြ်ြညျောသင်နစ် (၂)နစ် စိုစိုကြါင််း ြညျောသင်နစ် (၃)နစ် ြညျောသင်ခင်ရြ်စွဲမည်။

၁၄။ စျောကမ်းြွဲတင် က

ျောင််းသျော်း၊က

ျောင််းသူတစ်ကယျော

သ
် ည် မျိမအ
ျိ ကပြေလျော

ိုျိ အပချော်းက

ျောင််းသျော်း၊က

၏ အကပြေလျောနင်လွဲယူ၍ ထျိိုလွဲယူထျော်းကသျော အကပြေလျောကြေါ်၌ မျိမ၏
ျိ စျောကမ်းြွဲခိုအမတ်
ကတွေ့ရျိြါ
ကနာ
၁၅။ က

အ
် ျော်းကြ်း၍

ထျိိုသမသမျောကသျောနည်
ျိို
်းအသို်းပြြုကသျော

က

ျောင််းသျော်းအျော်း

ျောင််းသူတစ်ကယျော

ျိို ပြင်ဆင်ကရ်းသျော်းထျော်းကက

ထျိိုစျောကမ်းြွဲကပြေဆျိိုသည်

်

ျောင််း

ြညျောသင်နစ်န င်

ထ
် ြ်ြညျောသင်နစ် (၃)နစ် စိုစက
ို ြါင််း ြညျောသင်နစ် (၄)နစ် ြညျောသင်ခင်ရြ်စွဲမည်။
ျောင််းသျော်း၊က

ျောင််းသူတစ်ဦ်းသည် စျောကမ်းြွဲခန််းအတင််း၌ပြေစ်ကစ၊ အပြင်၌ပြေစ်ကစ က

ရျိိုင််းပြစျောကပြျောဆျိိုဆ

်ခပခင််း၊ ပချိမ််းကပချော

်ပခင််း၊ ကနာ

ရြ်ဆျိိုင််း၍ အဆျိြ
ို ါြညျောသင်နစ်နင် ကနာ

်ယ

်ပခင််းပြြုမူခွဲြါ

ထျိိုက

ီ်းက

ြ်သူဆရျော၊ဆရျောမမ ျော်းအျော်း

ျောင််းသျော်းအျော်း စျောကမ်းြွဲကပြေဆျိိုခင်

ထ
် ြ်ြညျောသင်နစ် (၁)နစ် စိုစိုကြါင််း ြညျောသင်နစ် (၂)နစ် ြညျောသင်ခင်ရြ်စွဲ

မည်။
၁၆။ စျောကမ်းြွဲတင်
က

လူစျော်းဝင်ကရျော

ျောင််းသျော်း၊က

်ကပြေဆျိိုကက

ျောင််းစစ်ကဆ်းကတွေ့ရျိြါ

ျောင််းသူအျော်း စျောကမ်းြွဲကပြေဆျိိုသည် ြညျောသင်နစ်နင် ကနာ

ြညျောသင်ခင်ရြ်စွဲမည်။

လူစျော်းဝင်ကရျော

ကပြေဆျိိုကြ်းသူသည် တ

ကသျိိုလ် က

ဝန်ထမ််းပြေစ်ြါ

်ဆျိိုင်ရျောဌျောနအက

သ

်ကပြေဆျိိုကြ်းသူအျော်းလည််း

ျောင််းသျော်း၊က
ီ်းအ

ျောင််းသူပြေစ်ြါ
ွဲထ အကက

ပမျိြုွေ့နယ်အကထကထအိုြခ
် ြုြ်ကရ်းဦ်းစီ်းဌျောနသျိို အကက
၁၇။

စျောကမ်းြွဲကပြေဆျိိုခင်

ျောင််းက

ျိို အကပြေလျောမ ျော်းတင်ကတွေ့ရျိြါ

သ

်ဆင
ျိို ်ရျော

ထျိကရျော

စ
် ျောအကရ်းယူမည်။

လူစျော်းဝင်ကရျော

်

၎င််းအျော်းြညျောသင်နစ် (၃)နစ် ြညျောသင်ခင်ရြ်စွဲမည်။

ျောင််းက

ျော်းစျောကြ်းြျိမည်
ို
။ ပြင်ြြိုဂ္ျိြုလ်ပြေစ်ြါ

သ

်ဆင
ျိို ်ရျော

်ကသအကထျော

အ
် ထျော်း

ျော်းစျောကြ်းြျိိုမည်။

အကပြေလျောအျော်းလို်း

လျောြေယ် သ

ျိို အမတ်ကြ်းလျိမ်မည်မဟိုတ်။

၁၈။ စျောကမ်းြွဲကပြေဆျိိုရျော၌ မျိမျိတျိို၏အကပြေစျောအိုြ်မ ျော်းကြေါ်တင် မန်
ကရ်းသျော်းရမည်။ ထျိိုသျိို ခိုအမတ်

ရြ်ဆျိိုင််းပြီ်း

ထ
် ြ်ြညျောသင်နစ် (၂)နစ် စိုစိုကြါင််း (၃)နစ်

ူ်းခ ပခင််း၊ချိို်းခ ခင််း၊ အခ င််းခ င််းတီ်းတျိို်းတျိိုင်ြင်၍ ကရ်းပခင််းတျိိုနင်စြ်လ ဉ််းကသျော မသ
မ ျော်း

ိုျိ

န်ကသျော မျိမတ
ျိ ျိို၏ ခိုအမတ်မ ျော်း

ျိိုကရ်းသျော်းရျော၌ ၎င််းခိုအမတ်ကရွေ့မ သက

လတအမတ်အသျော်းမ ျော်း

ျိိုသျော အထူ်းဂရိုစျိို

်ပြီ်း

ျိိုြါ ကြေျော်ပြကရ်းသျော်းရန်

လျိိုအြ်ြါသည်။
၁၉။ က

ျောင််းသျော်း၊က

ျောင််းသူမ ျော်းသည်

ထြ်မကရ်းသျော်းပခင််း၊
အမန်
မန်

ြေ

်ြစ်ပခင််းမ ျော်းမပြြုလိုြ်ရန်

ိုပျိ ြင်ဆင်ကရ်းသျော်းလျိိုြါ
န်ကက

ျောင််း က

ီ်းက

အကပြေစျောအိုြမ
် ျော်းကြေါ်တင်

ြ်ကရ်းမြူ်း

စျောကမ်းြွဲခန််းက
ကထျော

ခ
် လ

၂၀။ စျောကမ်းြွဲကပြေဆျိိုပြီ်းခ န
ျိ ်တင် မျိမတ
ျိ ျိို၏အကပြေစျောအိုြ်

ီ်းက

တျော်းပမစ်သည်။

်းီ က

အ

ယ်၍

မျိမတ
ျိ ျိို၏ခိုအမတ်မ ျော်း

ခိုအမတ်အမျော်း

ျိို

ကရ်းသျော်းမျိ၍

ျိို အကပြေလျောသျိမ််းက

ျော

်

်ကသျော ဆရျော၊ဆရျောမ ျော်းသျိမ််းယူသည်အထျိ

်ချောလျိိုကသျော မျိမ၏
ျိ အကပြေလျောစျောအိုြ်

ျိို စျောကမ်းြွဲခန််း

်ချောရမည်။ အကပြေလျောစျောအိုြ်မ ျော်း

ျိို လို်းဝခင်မပြြု။

Electronic Calculator (Non-Programmable)

ျိို

်မတ်ကရ်းထျိို်းကြ်းရြါမည်။

ြ်သည် ဆရျော၊ဆရျောမတစ်ဦ်းဦ်းအျော်း ကြ်းအြ်ပြီ်းမသျော စျောကမ်းြွဲခန််းမမ ထ

စျောကမ်းြွဲခန််းအပြင်သျိို ယူကဆျောင်သျော်းပခင််း
၂၁။

ျိမ်ကရ်းသျော်းပြီ်းကသျော

ြ်သူ ဆရျော၊ဆရျောမမ ျော်းအျော်း အသျိကြ်းပြင်ဆင်၍ ၎င််းပြင်ဆင်ခ

ကစျောင်၍အြ်ရမည်။ စျောကမ်းြွဲကပြေဆျိိုခ န
ျိ ်မပြည်မီ စျောကမ်းြွဲခန််းမမ ထ
က

တစ်က

ျိို ဤတ

ကသျိိုလ်စျောကမ်းြွဲမ ျော်း

ိုျိ အသို်းပြြုရန် ခင်ပြြုသည်။

ျိို

