
 

 

၁၂နာရီၾကာ ဆီီးစုေဆာင ီး  ု အဆင ့ဆင ့ 

၎စစ ေဆီးးမႈ၏ တိက်းွန ကန းမသည  ဆီီးနးူနာ စုေဆာင ီးရာရာ၌ တိက်းွန ကန းမေ ပၚ းူတည သည ။  

၁။ ၁၂နာရီၾကာ ဆီီးစုေဆာင ီးးမစတင င်ိန တင္  ဆီီးသာ္ီး ါ။ ထို႔ေနာက  ၎ဆီီးနးူနာကို စ္န ႔ စ ္ိုက  ါ 

(သန္  စ ္ိုက  ါ)။ ထိသုို႔ျ ဳ္ ု ေနသည ့အင်နိ ကိ ုးတွ သာီးထာီး ါ။  

၂။ ၎အင်ိန းွစ၍ ဆီီးသ္ာီးသည ့အငါတိုင ီး သန ႔စင ေသာင္က  တစ ငုအတင္ ီးသို႔ ဆီီးစန္ ႔ၿ ီီး ၎တို႔ကုိ 

င္က အႀကီီးထသဲို႔ ေျ ာင ီးထည ့ျငင ီး အာီးျ င ့ဆီီးအာီး္ု ီးကိ ုစုေဆာင ီး ါ။ ၎ငက္ ႀကီီးထသဲို႔ 

တိကု ႐ိုိကု ဆီီးးစန္ ႔ရ ါ။ 

၃။ ၁၂နာရီၾကာ ဆီီးစုေဆာင ီးးွဳအင်ိန  းၿ ီီးဆ ုီးငင  ေနာက ဆု ီးဆီီးသ္ာီးရန  ၾကဳိီးစာီး ါ။ ၎ဆီီးကုိ္ည ီး 

င္က ထသဲို႔ ေ ါင ီးထည ့ ါ။ 

၄။ ဓါတ ငဲ္ငန ီးသုိ႔ တတ ႏိုိုင သးွ် အျးန ဆ ုီး ယူေဆာင ္ာ ါ။ 

ဆီီးစုေဆာင ီးေနစေ  ကာ္တစ ေ္ွ်ာက ရာ၌ ဆီီးး်ာီးကုိ ေအီးငေဲအာင ထာီးၿ ီီး ၎တို႔ကုိ 
ဓါတ ငဲ္ငန ီးသုိ႔ ို႔ရန  အဆင ့သင ့းျ စ းျငင ီး ထိုအတုိင ီး ဲ ရွိေန ါေစ။  
 
အကယ ၍ ဆီီးစေုဆာင ီးးွဳ  းစတင ငင  ငက္ တင္ အးတွ အသာီးတ ဆ ိ  းတ  ရေသီး ါက 
္ူနာႈ၏တရာီးဝင  နားည အျ ည ့စု ံ၊ အရ  အျးင ့ံ၊ ကိုယ အေ္ီးအင်ိန ံ၊ ဓာတ င္ငဲန ီး စစ ေဆီးးွဳ(း်ာီး) 
အးည ံ၊ စုေဆာင ီးသည ့ ေန႔စဲ္ ႏိုွင ့ အင်ိန တို႔ ါသည ့ ကတ ျ ာီးကိ ုင္က တင္ ေက်ီးးူီးျ ဳ၍ က  ေ ီး ါ။  
 
 က ္က အေနအထာီးျ င ့ဆီီးစန္ ႔၍ စုေဆာင ီးျငင ီးႏိုွင ့ထိုင ္်က သုိ႔းကုတ  းတ တ  အေနအာီးျ င ့ 
ဆီီးစန္ ႔၍ စုေဆာင ီးျငင ီး စသျ င ့ေတာင ီးဆိုးွဳး်ာီး ရွိ္ာ ါက ေက်ီးးူီးျ ဳ၍ ေအာက ေ ာ ျ  ါ 
အဆင ့း်ာီးကိ ုထ  ေ ါင ီး ္ု  ေဆာင ေ ီး ါ။ 
 
၁။  က ္က အေနအထာီးျ င ့ဆီီးသ္ာီးစေ  သို႔းကုတ  းတ တ   / ထိုင ္်က အေနအထာီးျ င ့ 
ဆီီးသ္ာီးစေ  ဆီီးစုေဆာင ီး ါကု သင ႈ၏ဆရာဝန က ေတာင ီးဆုိ္ာႏိုိုင သည ။ 



၂။ အကယ ၍၎ ၁၂ နာရီၾကာ ဆီီးစုေဆာင ီးးွဳ ကို္ေဲ္်ာင ီးေနစေ တင္ ျ စ ေစ သို႔းကုတ  းတ တ   / 
ထိုင ္်က တ္င  ျ စ ေစ စုေဆာင ီး ါက ထိုအေၾကာင ီးကို င္က ေ ပၚတင္  ေက်ီးးူီးျ ဳ၍ ေရီးေ ီး္ိုက  ါ။ 
 


