
 “ က  ျောင ်းသျော်း ၊ က  ျော င ်းသူမ ျော်းလ ို  နာရန  စည ်း  မ ်းခ    မ ျော်း ” 

 
၁။ က  ျောင််းကခေါ်ခ ျိန်(၇၅%)ပြည ်မီပခ င််းမရ ျိလ ျှင်စျောက မ ်းြ ွဲ ကပြေဆျိိုခ င် ( လ ို်းဝ) လ ို ်း ဝခ င ်မပြ ြု။ 

၂။ က  ျောင််းတ ်ခ ျိန်အနည််းဆ ို်း (၇၅)%  မရ ျိသပြေ င်  စျောကမ ်းြ ွဲကပြေဆျိိုခ င် မ ရသူသည်  ၎င််းြည ျောသင်န စ် အတ  ် စျောကမ ်း ြ ွဲ 

တစ်က ျိမ်  အပြေစ် သတ ်မ တ်ပခင််းခ ရမည်။ 

၃။ က  ျောင််းသျော ်း၊က  ျောင််းသူ မ ျော်းသည်   ပမန် မျော ယဉ်က   ်းမှုန င ်ဆန ်  င်သ ည ် ဝတ်စျော်းဆင်ယ င်ပခင််း မပ ြြုရ။ 

 (လ  ပြတ ၊လည ဟ ို  ၊   ိုယ   ြ အ  ျီမ ျော်း ၊ ြ ်း လ ျောကသ ျောအ  ျီမ ျော်း၊ တီရ ှြ လ ို်းဝ ဝတ ဆင ပခင ်းမပ ြ ြုရ ။) 

၄။ က  ျောင််းဝန််းအတ င် ်း က န စဉ်(တနလလျောကန မ  ကသျောက ျော ကန အ ထျိ) က   ျောင််းမ သတ်မ တ်ထ ျော်းက သျော တူညီဝတ်စ ို ျိိုသ ျော  

ဝတ်ဆင်ရမည်။ 

  က  ျောင််းသျော ်း - ရ ြ်အ  ျီအပြေြူန င်  စျိ မ််းပြ ျောရင် ကရျောင် ြိုဆျိို်း   ် 

  က  ျောင််းသူ - ပမန်မျောအ  ျီအပ ြေြူန င်  စျိ မ််းပြျောရ င် ကရျောင်ကပ ြျောင် လ ို ခ ည် 

 မ တ်ခ  ်။ သတ်မ တ်ထျော်းကသ ျော က   ျောင််းဝတ်စ ို မ လ ွဲ၍  မည် သည် ဝတ်စ ို ျိိုမျှ  ဝတ်ဆင်ခ င် မပ ြြု။ 

၅။ ဆ ြင် ျိိုမ ည်သည ်ကဆ ်း အကရျောင်မျှဆျိို ်းခ င ်မပ ြြု။ 

၆။  ကန စဉ်န န ် (၈:၄၅)နာ ရီတ င် က  ျောင််းတ ခါ ်းြျိတ်ထျော်းမည် ပြေစ်ြါ သ ည် ။ 

၇။ က  ျောင််းဝန််းအတ င် ်း မျိမျိ တျိို သ ်ဆျိိုင်ရျောက  ျောင််း သျော်း တ်ပြျော ်းမ ျော်းအ ျော်း ခ ျိတ်ဆ ွဲထျော်းရမည်။ 

၈ ။ က  ျောင််းြရဝို ဏ်အတ င််း တ ငပ်ြေစ်ကစ၊ ပြင်ြတ င် ပြေ စ် ကစ ရျောဇဝတ်မှုန င်  မ လ တ် င််းကသျောချိို ်ရန်ပ ြေစြ် ျော်းပခ င််းန င်  မည် သ ည်  

ကလျောင််း စျော ်းပခင််း ျိို မျှ မပြြုလို ြရ်။ အမ ျိြု်းသမီ်းမ  ျော်း  ျိို ဣက္နြေြ  ်ကစမည်  မည် သည်  ကန ာ ် ယ  ် မှုမ ျိြု်း ျိိုမ ျှ မပြ ြုလိုြရ် ။ 

၉။ ကဆ်းလျိြ်ကသျော ် ပခင််း၊   မ််းစျော်းပခ င််း၊ မူ်း ယစ်က ဆ်းဝါ ်းန င်  အရ ်ကသစ ျော ကသျော စ်ျော်းပခ င််း မ ပြြုရ။ 

၁၀။ က  ျောင််းန ရ မ ျော်းန င် ကက ျောပ်ငျော သင်ြိုန် ်းတျိို တ င ် သ ်ဆျိိုင်ရျောမ ခ င် ပြ ြုခ  ်မ ရရ ျိဘွဲ မည်သည် စ ျောရ ွ်စျောတမ််း ျိိုမ  ြ် ပခင် ်း ၊ 

ကရ်းပခစ်ပခင််း မ ပြြုရ။ 

၁၁။ က  ျောင််းသျော ်းမ ျော်းြ ညျော သင်က ျော ်းပခင််း ျိို အကန ာ  ်အယ  ်ပြေစက်စမ ည်  မ ည်သည ်ဆူ ည မှုမ ျော ်းမျှ မပ ြြုလိုြရ်။ 

၁၂။ က  ျောင််းသျော ်းမ ျော်းြ ညျော သင်က ျော ်းပခင််း ျိို  အက န ာ ်အယ  ်ပြေစက်စ မ ည်  မ ည်သ ည ်စျောတမ််း  ျိိုမျှ  ြ် ပခင််း၊ကရ်းပခစ်ပ ခင် ်း  

မပြြုလို ြရ်။ 

၁၃။  စျောသင်ခန််းအတ င််းရ ျိ စ ျော ်းြ ွဲ၊ ိုလျော်းထျိို င်မ ျော်းအ ျော်း စျောမ ျော်းကရ်းပခင် ်း၊ စျော သင် ခန််းပြင်ြ သျိို  ထိုတ်ယပူခ င််း၊ြေ  ်ဆီ်းကစပခင််း မ ျော ်း  

မပြြုလို ြရ်။ 

၁၄။ က  ျောင််းမ အခါ အျော်းကလ ျောစ် ျောထိုတ်ပြန်ကသ ျော  စည််း မ််းခ  ်မ ျော်း ျိို လျိို ်နာပခင််း မရ ျိြါ   ထျိကရျော စ် ျောအကရ်း ယူပခ င် ်း 

ခ ရမည်။ 

၁၅။ စ ်ဘီ်း၊ဆျိို ် ယ်၊ယျော ဉ်မ ျော်း ျိို သတ်မ တ်ထျော်း ကသျော ယ ျောဉ်စည််း မ် ်း၊လမ််းစည် ်း မ််းန င ်အညီ လျိို ်နာက ရမ ည်။ 

၁၆။   န်ြ ြူတ ျောတ ကသျိိုလ်မ ျော်းတ င် ြေ င ် လ စ်သည ် မည်သ ည ်သင်တန််းမဆျိို  ကနာ ဆ် ်တ ွဲစျောကမ်း ြ ွဲ  င််းြကြ်း မည်မဟို တ် 

ြါ။ 

 

 

 



စျောကမ်းြ ွဲစည ်း မ ်းခ    မ ျော်း 
 

၁။ စျောကမ်းြ ွဲကပ ြေဆျိိုသူမ ျော်း သ ည် စျောကမ ်းြ ွဲခန််းက  ီ်းက ြ်သူ  ဆရျော၊ဆရျောမမ ျော်းစစ်ကဆ်းနျိို င်ရ န်အတ  ် မျိမျိတျိို ၏  

က  ျောင််းသျော ်းမ တ်ြ ိုတင်  တ်ပြျော်း (Identity Ca r d) မ ျော်း ျိို ကန စဉ် စျောကမ်း ြ ွဲခန််းသျိို  ယူကဆျောင်လ ျောက  ရမည်။ 

၂။ စျောကမ်းြ ွဲခန််းအတ င််းသျိို  ကရျော ်လျှင်ကရျော ် ပခင််း မျိမျိစျောကပြေ မည ် ခ ိုန င ် ြတ်ဝန််း  ငတ် င ် ကရ်းသျော ်း ထျော်းကသျော စ ျောမ ျော်း ရ ျိ/မ ရ ျိ  

စစ်ကဆ်းက ည ်ရှုရမ ည်။ အ ယ်၍ကတ ွေ့ရ ျိလျှင် စျောကမ်းြ ွဲခန််းက ီ ်းက ြ် သူ  ဆရျော၊ဆရျောမတစ်ဦ်းဦ်းအျော်း ကခေါ်ယူပြရ မည်။  

ဤသျိို မပြမျိဘွဲ က ်ီးက ြ် သူမ ျော်း ကတ ွေ့ရ ျိြါ   စျော ကပြေသူ၏ တျော ဝန်သျောပ ြေစ် ကြမည်။ 

၃။ စျောကပြေသူမ ျော ်း သ ည် အကပ ြေစျောအိုြ်မ  စျော မ  ်န ာန စ်ဘ ်စလ ို်းတ ငက်ရ်း၍ ကပြေရမည်။ အ က မ််းကရ်း လျိို၊မ တ်လျိို၊ စီစဉ်လျိိုလျှင်  

အြေ ို်းန စ်ရွ ်၏ အ တ င််းစျောမ  ်န ာမ ျော်း ျိို  အသ ို်းပ ြြုနျိို င်သည် ။  စျောစစသူ်မ ျော်း  စစ်ကဆ်းရနမ်ဟိုတ်ကသ ျော  

ကရ်းသျော်းခ  ်မ ျော်း ျိို  န ်လန ်ပြေတ်မ ဉ ််းဆ ွဲ ျော ြ ယ်ြေ  ်ြစ်ရမည်။ 

၄။ အက မ််းကရ်းပခစ်ရ န် စ ျောရ ွ်လ တ်ကြ်းမ ည်မဟို တ်။ ထျိိုသျိို အသ ို်းပ ြြုရန် လည််း အပြ င်မ စျောရွ  ်အလ တ် ျိို မယူခွဲ ရ၊  

ကပြေဆျိိုလျိိုသမ ျှ ျိို က ြ်း ထျော်းကသျောစ ျောအိုြ်တ င် သ ျော ကရ်းရမ ည်။  အကပြေစ ျောရ ွ်မလ ိုကလျော က် သ်း လျှင်ထြ် ၍ ကတျော င််းြါ။  

အကပြေစျောအိုြ် မ  စျောရွ ်မ  ျော်း ျိို မဆိုတ်ရ။ ထိုတ်က ြ်းထျော်းက သျော အကပ ြေစျော အိုြ်အျော်းလ ို ်း ျိို ပြန် လ ည်ကြ်းအြရ် မည် ။ 

၅။ စျောကမ်းြ ွဲကပ ြေဆျိိုမည ် က  ျောင််းသျော ်း၊က  ျောင််းသူ မ ျော်းသည်  မျိ မျိန င ် သ  ်ဆျိိုင်ရျောစျောကမ်း ြ ွဲခန််း သျိို   န ်သတ်ထျော်းက သ ျော  

အခ ျိန်အတ င််းအမီလျောက ရျော က် ရမည်။  စျောကမ်း ြ ွဲစခ ျိန်မ  မျိနစ် ( ၃၀)အ တ င််း ကရျော ရ် ျိလျော သူမ ျော်း ျိိုသျော  စျောကမ်း ြ ွဲခန််း သျိို  

ဝင်ခ င ်ပြ ြုမ ည်မဟိုတ်ြါ။ 

၆။ ကပြေဆျိိုခ င ်အခ ျိန် တစ်ဝ  ် မ ိုန်လ န်ကသ်း မ ီစျော ကပြေသူမ ျော်း ျိို  စျောကမ်း ြ ွဲခန််းမ  ထ  ်ခ ျောခ င ်က ြ်းမ ည် မဟိုတ်ြါ ။ 

၇။ စျောကမ်းြ ွဲကပ ြေဆျိိုကနစဉ်အတ င််း စျောကမ်း ြ ွဲခန််းထွဲ၌  ကဆ်းလျိြ်ကသ ျော ပ်ခင််း၊    မ််းစျော်း ပခင််း တစ်ဦ်းန င ်တစ်ဦ်း စ ျော်းကပ ြ ျော ဆျိို  

ကမ်းပမန််းပခ င််း တီ်းတျိို်းတျိို င်ြင်ပခ င််း၊ အကပြေ ပြသပခ င််းမ ျော်း ျိို လ ို်းဝခ င ် မပြ ြု။ 

၈ ။ စျောကမ်းြ ွဲခန််းအတ င််းသျိို  မ တ်သျော်းထျော ်းကသျော  ကြတ ၊ စျောရ ွ်စျောတမ််းမ ျော်း မ တ်စိုစျောအို ြ် မ ျော်း၊ စျောကမ်းြ ွဲကပ ြေဆျိို ရျော၌  

အကထျော အ် ူပြေစက်စ မည ် ြစစ ည််း ျိရျိယျောစသ ည်မ ျော်း ယူကဆျောင်လ ျောပခ င််း ျိို လ ို်း ဝခ င ်မပ ြြု။ 

၉။ စျောကမ်းြ ွဲခန််းအတ င််း စျော ကမ်းြ ွဲကပြေဆျိိုကနစဉ် မ တ် စိုကရ်းသျော်းထ ျော်းကသျော က ြတ ၊ မ တ်စို စျောရ ွ်စျောတမ််းမ ျော်း   ျိိုယ်ကြေါ်တ  င်  

(သျိို ) ခ ိုကြေါ်တ  င် ကရ်းသျော်းထျော်းပခ င််းမ ျော ်းစကသျော မသမျောက သျောနည််းလမ် ်းပ ြေင ် ကပြေဆျိိုကက ျော င််း အ ကထျော ်အထျော်းချိို င်လ ိုစ ျော  

ကတ ွေ့ရြါ    ူ်းယူပခင််း မ ပြြုရကသ ်းကစ ျောမူ  ၎င််းက   ျောင််းသျော ်း၊က  ျောင််းသူ အျော်း အဆျိို ြါြညျော သင်န စ် (၁)န စ် ြ ညျောသင်ခ င ်  

ရြစ်ွဲမည်။ 

၁၀။ က  ျောင််းသျော ်း၊က  ျောင််းသူ တစ်ဦ်းသည် စျောကမ ်းြ ွဲ ကပြေဆျိိုပြ်ီး အက ပြေလ ျော  ျိို သ ်ဆျိိုင်ရျောက ီ ်းက  ြ်ကရ်းမ ြူ်းထ  မအြန်  ဘွဲ  

စျောကမ်းြ ွဲခန််းပ ြင်ြ သျိို  ယူကဆျောင်သ ျော ်း ကက ျောင် ်းကတ ွေ့ရ ျိြါ   အဆျိိုြါ ြညျောသင်န စ်  (၁)န စ် ြ ညျောသင်ခ င ်ရြ်စွဲမည် ။ 

၁၁။ စျောကမ်းြ ွဲကပ ြေဆျိိုကနစဉ်အတ င််း က  ျောင််းသျော ်း၊က  ျောင််းသူတစ်ဦ်းတစ် က ယျော သ် ည် မ တ်စိုစျော ရွ ်၊ ကြတ အစရ ျိသည်တျိို မ  

 ူ်းယူပခင််း၊ အခ င််းခ င် ်း တီ်းတျိို်းကမ်းပမန််းကပ ြေက ျော်း ပခင််း၊ အပချော်းတစ်ဦ်း၏ အကပြေလ ျောစျော အိုြ်မ  အျိက္ နြေမြ  ် ်ူးယူပခ င််းစသ ည ်  

မသမျော မှုမ ျော်း    ြူ်းလ န် သည် ျိို ကတ ွေ့ရ ျိြါ  ထျိိုက  ျောင််းသ ျော်း၊က  ျောင််း သူ ျိို စျောကမ ်းြ ွဲကပြေဆျိို သည ် ြညျော သင်န စ်န င ်  

ကနာ ထ်ြ်ြ ညျောသင်န စ် (၁)န စ် စိုစိုကြါ င််းြညျော သင်န စ် ( ၂)န စ် ြညျော သ င်ခ င ်ရြ်စွဲမ ည်။ 

၁၂။ က  ျောင််းသျော ်း၊က  ျောင််းသူ တစ်ဦ်းသည် အသ င ်ကပြေ ဆျိိုထျော်းကသျောစ ျောရ ွ်မ ျော်း  ျိို အစျော်းထျိို်းလွဲ လ ယ်က  ျော်းညြ် ၍လည််းက ျောင် ်း  

အသင ်ကပြေဆျိို ထျော်းက သျော  အကပြေလ ျောစျောအိုြ်ခ င် ်း လွဲလ ယ်၍ လည််းက ျောင််း ၊ မသမျောက သျောန ည််းပြေ င ်  စျောကမ်းြ ွဲက ပြေဆျိို ကက ျော င် ်း 

ကတ ွေ့ရ ျိြါ  စျောကမ်းြ ွဲကပြေ ဆျိိုသည ်ြ ညျောသင်န စ်န င ်  ကနာ ်ထြ ်(၂)န စ် စိုစို ကြါ င််း (၃)န စ် ြ ညျောသင် ခ င ်ရြ်စွဲမည်။ 



၁၃။ က  ျောင််းသျော ်း၊က  ျောင််းသူ တစ်ကယျော သ်ည်  မျိမျိ ကပြေဆျိိုပြ်ီးက သျော အကပြေ လ ျောစျောရွ ် ျိို အ ပချော်း တစ်ကယျော အ်ျော်းကြ ်း ၍  

 ူ်းယူခ င ်ကြ ်းပခင််းန င ် အပချော်းနည် ်းပြေင ်   ူညီပခ င််း မ ျော်းကတ ွေ့ရ ျိရြါ  အက ပြေလ ျော( သျိို )  ူညီလ ် ခ ရယူကသျော က  ျော င််းသ ျော ်း  

န င ် အကပြေလ ျော (သျိို )  အ ူအညီကြ်းက သျော က  ျောင််းသျော ်းန စ်ဦ်းစလ ို်း အျော်း စျောကမ ်းြ ွဲကပြေဆျိို သ ည ် ြညျောသင် န စ်အပြ င်  

ကနာ ထ်ြ်ြ ညျောသင်န စ် (၂)န စ် စိုစိုကြါ င််း ြ ည ျောသင်န စ် ( ၃)န စ ်ြည ျော သင်ခ င ်ရြ်စွဲ မည်။ 

၁၄။ စျောကမ်းြ ွဲတ င် က  ျောင် ်း သျော်း၊က  ျော င််း သူတစ်ကယျော သ် ည် မျိမျိအကပ ြေ လ ျော ျိို  အပချော်းက  ျောင် ်း သျော်း၊က  ျောင််း သူတစ်ကယျော ်  

၏ အကပြေလ ျောန င ်လွဲ ယူ ၍ ထျိိုလွဲယူထျော်းကသျော အကပြေလ ျောကြေါ်၌ မျိ မျိ၏စ ျောကမ်းြ ွဲခ ိုအမ တ် ျိို ပ ြင်ဆင်ကရ်းသျော်း ထျော်းကက ျော င််း 

ကတ ွေ့ရ ျိြါ  ထျိိုသျိို မသမျောကသျောန ည််းအ သ ို်းပြ ြုက သျော က  ျောင််းသ ျော်းအျော ်း ထျိိုစျောကမ်းြ ွဲကပ ြေဆျိိုသ ည ် ြညျော သင်န စ်န င ်  

ကနာ ထ်ြ်ြ ညျောသင်န စ် (၃)န စ ်စိုစိုကြါ င််း ြ ည ျောသင်န စ် ( ၄)န စ် ြ ညျော သင်ခ င ်ရြ်စွဲ မည်။ 

၁၅။ က  ျောင််းသျော ်း၊က  ျောင််းသူ တစ်ဦ်းသည် စျောကမ ်းြ ွဲခ န််းအတ င််း၌ပြေစက်စ၊ အပ ြင်၌ပြေစက်စ က ီ ်းက ြ် သူဆရျော၊ဆရျောမမ ျော်းအ ျော်း  

ရျိိုင််းပြစ ျောကပြျောဆျိိုဆ ်ခ ပ ခင််း၊ ပချိမ််းကပချော ်ပခ င််း၊  ကန ာ ်ယ  ်ပခင် ်းပြြုမူ ခွဲ ြါ   ထျိိုက  ျောင််းသျော ်း အျော်း စျောကမ်း ြ ွဲကပြေဆျိိုခ င ်  

ရြဆ်ျိိုင််း၍  အဆျိိုြါြညျော သင်န စ်န င ်  ကနာ ထ်ြ် ြညျောသင်န စ် (၁)န စ်  စို စိုကြါ င််း ြ ညျောသင်န စ် ( ၂)န စ် ြညျော သင်ခ င ်ရြ်စွဲ  

မည်။ 

၁၆။ စျောကမ်းြ ွဲတ င် လစူျော ်းဝ င်ကရျော ်ကပြေဆျိိုကက ျောင််း စစ်ကဆ်းကတ ွေ့ရ ျိြါ  စျောကမ်းြ ွဲကပ ြေဆျိိုခ င ် ျိို ရ ြဆ်ျိိုင််းပြီ ်း သ ်ဆျိိုင် ရ ျော  

က  ျောင််းသျော ်း၊က  ျောင််းသူ အျော်း စျောကမ ်းြ ွဲကပြေဆျိို သ ည ် ြ ညျောသင်န စ်န င ် ကန ာ ထ်ြ်ြ ညျောသင်န စ် ( ၂)န စ် စိုစိုကြါ င််း (၃) န စ်  

ြညျောသင်ခ င ်ရြ်စွဲ မည်။  လစူျော်းဝ င်ကရျော ်ကပြေ ဆျိိုကြ်းသူအျော ်းလည် ်း ထျိကရျော စ် ျောအကရ်း ယူမ ည်။ လစူ ျော်းဝင်ကရ ျော ်  

ကပြေဆျိို ကြ်းသူသည် တ  ကသျိိုလ် က  ျောင််း သျော်း၊က   ျောင််းသူပ ြေစြ်ါ  ၎င််း အျော်း ြညျောသ င်န စ် (၃)န စ် ြညျော သင်ခ င ်ရ ြစ်ွဲမ ည် ။  

ဝန်ထမ််းပ ြေစြ်ါ  သ ် ဆျိိုင်ရျောဌျောနအက ီ်း အ ွဲ ထ  အကက ျောင််း က ျော်းစျော ကြ်းြျိို မ ည်။ ပြင် ြြိုဂ္ျိြုလ်ပြေစြ်ါ  သ ်ဆျိိုင် ရ ျော  

ပမျိြုွေ့နယ် အကထ ကထ အိုြခ်  ြုြ်ကရ်းဦ်းစ်ီးဌျောန သျိို  အကက  ျောင််းက ျော ်းစျောကြ်း ြျိို မည်။ 

၁၇။  ူ်းခ ပခင််း၊ချိို်းခ ခင််း၊ အခ င််းခ င််းတီ်းတျိို်းတျိိုင်ြ င်၍  ကရ်းပခင််းတျိို န င ်စြ် လ ဉ််းကသျော မသ လျော ြေ ယ်  သ ် ကသအကထျော အ် ထျော ်း  

မ ျော်း ျိို အကပြေ လ ျောမ ျော်းတ င်ကတ ွေ့ရ ျိြါ   အကပြေလ ျော အျော်းလ ို်း ျိို အ မ တ်ကြ်း လျိမ ်မည် မဟိုတ်။ 

၁၈ ။ စျောကမ်းြ ွဲကပ ြေဆျိိုရျော၌ မျိ မျိ တျိို ၏အကပြေ စျောအိုြ် မ ျော်းက ြေါ်တ င ် မ န် န်ကသျော မျိမျိတျိို ၏ ခ ိုအမ တ်မ ျော်း  ျိိုသျော အထူ်းဂ ရိုစျိို ်ပြီ ်း  

ကရ်းသျော်းရမ ည်။ ထျိို သျိို  ခ ိုအမ တ် ျိိုကရ်းသျော်းရျော၌  ၎င််းခ ိုအမ တ်ကရ ွေ့မ  သက  လတအမ တ်အသျော်းမ ျော ်း  ျိိုြါ  ကြေျောပ်ြကရ်းသျော်းရန်  

လျိိုအြ်ြါ သည် ။ 

၁၉။ က  ျောင််းသျော ်း၊က  ျောင််းသူ မ ျော်းသည်  အကပြေစျော အို ြမ် ျော်းကြေါ်တ  င် တစ်က  ျိမ်ကရ်းသျော်း ပြီ်းက သျော မျိမျိတျိို ၏ခ ိုအမ တ်မ ျော်း  ျိို  

ထြ်မ ကရ်းသ ျော်းပခင် ်း၊ ြေ  ်ြစ်ပခင််းမ ျော်း မပြြုလိုြ် ရန် တျော်း ပမစ်သည် ။  အ ယ်၍ ခ ိုအမ တ်အမ ျော်း ျိို ကရ်းသျော ်း မျိ၍  

အမ န် ျိိုပြင်ဆ င်ကရ်းသ ျော ်းလျိိုြါ   စျောကမ်းြ ွဲခန််း က  ီ်းက ြ်သူ ဆရျော၊ဆရျော မမ ျော်းအျော်း အသျိကြ်း ပြင် ဆင်၍ ၎င််း ပြင်ဆ င်ခ  ်  

မ န် န်ကက ျောင််း  က ီ်းက ြက်ရ်းမ ြူ်း  ကထ ျော ခ် လ ်မ တ်ကရ်းထျိို်းကြ်းရ ြ ါ မည်။ 

၂၀။ စျောကမ်းြ ွဲကပ ြေဆျိိုပြ်ီးခ ျိန်တ င် မျိမျိတျိို ၏အကပ ြေစျောအို ြ်  ျိို အကပြေလ ျော သျိမ််းက  ျော ်ကသျော ဆရျော၊ဆ ရျောမ ျော်းသျိမ် ်းယူသည်အ ထျိ  

ကစျောင ်၍အြ်ရ မည်။  စျောက မ်းြ ွဲကပြေဆျိိုခ ျိန်မပ ြည ် မ ီစ ျောကမ်းြ ွဲခန််း မမ  ထ  ်ခ ျော လျိိုကသျော မျိ မျိ၏အကပ ြေလ ျောစျောအိုြ် ျိို စျောက မ်းြ ွဲခန််း 

က ်ီးက ြ်သ ည ် ဆရ ျော၊ဆရျောမတစ်ဦ်းဦ်းအျော်း  ကြ်း အြ်ပြ်ီး မ သျော  စျောကမ်း ြ ွဲခ န််းမမ  ထ  ်ခ ျောရမည်။ အကပြေလ ျောစျော အိုြ်မ ျော်း  ျိို  

စျောကမ်းြ ွဲခန််းအ ပြင် သျိို  ယူကဆျောင် သ ျော်းပခ င််း ျိို လ ို်းဝခ င ်မ ပြြု။ 

၂၁။ Ele ctronic Calculator (Non-Programm able )  ျိို ဤတ ကသျိိုလ်စျောကမ ်းြ ွဲမ ျော်း ျိို အ သ ို်းပ ြြုရန် ခ င ်ပြြုသည်။  



 


