
၁။ ယဉ်ကျေး�း�မုှု၊ �း���ကျေး��ာင်းး�ဆီကီျေး�းားမုှုနှငှ်း်း စီမံီှု��န်းး�ကျေး��ဆီဲ�ခြ�င်းး� �ပု်းင်းန်းး�စီဉ် (�ပု်းကျေးဆီာင်းး�း�း ကျေးခြ�ာ�း �း�း)  
�ည်း�ဲယး�း�း- ဒေေသတွငွ်းး�ဒေ�ာ�င်းး�အဖွွဲ့��အစည်းး�အဒေေဖြဖွဲ့င်း်း မတွ�ူွ�ဖြ���မ�ုု� လ�းခံနံိုု�င်းးပြီး�း� တွေး�တွညူ်းးမှရှိိုမ�ုု� အဒေလ�အေ�း တွေးဖုွဲ့��ထား��တွတွးဒေစရေး ရည်းးရွယ်းသည်းး။ ဒေေသ၏ 
ယ်ဉ်ဒေ�ာ�မမု�ိ စ�သင်းးဒေ�ာ�င်းး�၏ အဖွွဲ့��ဝင်းးတွု�င်းး��ု� အ�အူည်းးဒေ��နိုု�င်းးရေးနိုငိ်း်း အ��လံ����ူဒေ�ါင်းး��ါဝင်းးလ�ဒေစရေး ဒေ�ါင်းး�စည်းး�ဒေ��ဖြခံင်းး�ဖြဖွဲ့စးသည်းး။

           
                
၂။ သင်းးရိုး�ု �ညွှှန်းး�တမှုး�၊ သင်းးယကူျေး��်ာခြ�င်းး�နှငှ်း်း အကျေး�ာ�းအပ်ံ်ကျေးပ်�ခြ�င်းး� (�ပု်းကျေးဆီာင်းး�း�း ဆီယ်းနှစှီး �း�း) 
�ည်း�ဲယး�း�း - ဒေေသတွငွ်းး�ဒေ�ာ�င်းး�အဖွွဲ့��အစည်းး�အဒေေဖြဖွဲ့င်း်း စံခံာုေးစံညွှှေး�မာ��၊ စေစးတွ�ာ အခံေး�ဆုံးံ��စစးဒေဆုံး�ဖြခံင်းး�လု�အ�းခံာ�းမာ��နိုငိ်း်းအည်းး ထားု�အသံ��ခံာသင်းးကြား���သ�ွ�မည်း်း သင်းးရုိုး� �
အဒေေဖြဖွဲ့င်း်း သင်းးယ်သူမူာ��အတွ�ွးလည်းး� ၎င်းး�တွု�၏် လမူအုသု�င်းး�အဝု�င်းး�နိုငိ်း်း ယ်ဉ်ဒေ�ာ�မအုရသ�မ� ဘာ�သ�စ���အရ�ါ �ု��းည်းးမရုှိိုမည်း်း ပြီး�း�ဖြ�ည်း်းစံ�သည်း်း အ��ဖြဖွဲ့တွးဆုံးေး�စစး
သည်း်း စေစးတွစးခံ�လည်းး� ဖြဖွဲ့စးဒေေမည်းးဖြဖွဲ့စး�ါသည်းး။

               
၃။ သင်းး��ာ�ပ်�ု�်းမုှုဆီ�ငု်းး�ာ ��းကျေးတဲ�အသံ�ု�းမုှုနှငှ်း်း မှုဟာာဗျူးူဟာာမှုးာ� (�ပု်းကျေးဆီာင်းး�း�း �ုနှစှီး �း�း)
�ည်း�ဲယး�း�း - ဒေေသတွငွ်းး�ဒေ�ာ�င်းး�အဖွွဲ့��အစည်းး�အဒေေဖြဖွဲ့င်း်း သင်းးယ်ဒူေလလ်�သမူာ��၏ လု�အ�းခံာ�းမာ��နိုငိ်း်း �ု��းည်းးပြီး�း� အဒေသ�စုတွး�ာ�� စံခံာုေးစံညွှှေးမာ��နိုငိ်း်း�ု��းည်းးပြီး�း� 
ယ်ဉ်ဒေ�ာ�မဆုုံးု�င်းးရ�မာ���ါ �ါဝင်းးသည်း်း သ�းဒေသသ�ဓ��ု� အဒေဖြခံခံသံည်း်း သင်းးကြား����ု�ခ်ံာမေုည်းး�လမး��ု� �ာင်း်းသံ��ရေး ဖြဖွဲ့စးသည်းး။

၄။ �မုူှုဆီ�းဆီကံျေး�� - စီ�တး�ံစီာ�မုှု နှငှ်း်း ကျေးန်း��ငု်းးခြပ်�မုှုပုံ် ဆီ�ငု်းး�ာ �းန်းး�မှုာကျေး��နှငှ်း်း ဖံဲွံ့� ဖြိုးဖွံ့���တ��ုတ�းမုှု (�ပု်းကျေးဆီာင်းး�း�း နှစှီး �း�း)
�ည်း�ဲယး�း�း - ဒေေသတွငွ်းး�ဒေ�ာ�င်းး� အဖွွဲ့��အစည်းး�အဒေေဖြဖွဲ့င်း်း သင်းးယ်ဒူေလလ်�သ ူတွစးဦး�တွစးဒေယ်��းတွု�င်းး�စး၏ လမူဆုုံး�းဆုံးဒံေရ� - စုတွးခံစံ��မနုိုငိ်း်း ဒေေထားု�င်းးဖြ�ုမ�ံူ�ဆုံးု�င်းးရ��ာေး�
မ��ဒေရ� ဒေ��င်းး�မေွးဒေစရေးအတွ�ွး သင်းးရုိုး� �ညွှှေး�တွမး�မာ��၊ အဒေသ�စုတွး ညွှှေးကြား���ခံာ�းမာ���ါဝင်းးသည်း်း လ�းဒေတွွ�အသံ��ခံာမမုာ��နိုငိ်း်း သင်းးဒေထား��း�မူာ��၊ ဒေ�ာ�င်းး�၏ လမူု
�တွးဝေး��ာင်းးရှိို အရွယ်းဒေရ��းပြီး�း�သမူာ��၏ အ��ဒေ��ဒေထား��း�ံ�်ညူ်းးမမုာ�� စသည်း်းတွု�မ်တိွစးဆုံးင်း်း �ညူ်းးဒေထား��း�ံမ်မုာ�� ဖြ�ုလ��းဒေ��နိုု�င်းးရေးဖြဖွဲ့စးသည်းး။    
  

၅။ ဆီန်းး�စီစီးကျေး��်ာအ��ခြဖွံ့တးခြ�င်းး�နှငှ်း်း တာဝန်းးယမုူှုတာဝန်းး�ံမုှု (�ပု်းကျေးဆီာင်းး�း�း င်း�� �း�း)
�ည်း�ဲယး�း�း - ဒေေသတွငွ်းး�ဒေ�ာ�င်းး�အဖွွဲ့��အစည်းး�တွငွ်းး �ည်း�ရည်းးမတိွးတွမး�၊ ဖြ�ုမဒုေေထားု�င်းးမဆုုံးု�င်းးရ�နိုငိ်း်း လမူဆုုံး�းဆုံးဒံေရ� - စုတွးခံစံ��မဆုုံးု�င်းးရ� သင်းးယ်မူ ုစသည်း်းအခံာ�းအလ�း
မာ���ု� �ါဝင်းးသည်း်း ဒေ�ာ�င်းး�သ��၏ အခံာ�းအလ�းမာ���ု� တွု�င်းး�တွ�၍ ခံွ�ဖြခံ��စုတွးဖြဖွဲ့�ဒေ��နိုု�င်းးမည်း်း ဒေ�ါင်းး�စည်းး�ထား��သည်း်း လ��းင်းေး�စဉ်တွစးခံ� ရှိိုလ�ဒေစရေးဖြဖွဲ့စးသည်းး။ အဆုံးု��ါ
အခံာ�းအလ�းမာ���ု� တွ�ဝေးယ်မူတုွ�ဝေးခံမံနုိုငိ်း်း အဆုံး�းမဖြ�တွးတွု��တွ�းမတုွု��်ု� အဒေထား��းအ�ဖူြ�ုနိုု�င်းးရေး အသံ��ဖြ�ုဒေစရေး ရည်းးရွယ်းသည်းး။   
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SIR ၏ တ�ု�တ�းမှုှု�မှုး�စီဉး အစီီ�င်းး�ံစီာ 

8 ရှိစိး2 နိုစိး

အဓု�အခံာ�းမာ�� 
လ�းရှိိုဒေဆုံး�င်းးရွ�းဒေေဆုံး� 
စ�ဒေ�ါင်းး� 

မစတွင်းးရသည်း်းအခံာ�းမာ�� 
စ�ဒေ�ါင်းး�

အပြီး�း�သတွး ဒေဆုံး�င်းးရွ�း
ပြီး�း�သည်းးမာ�� စ�ဒေ�ါင်းး� 

စ�ဒေ�ါင်းး� ဒေဆုံး�င်းးရွ�း
ခံာ�းမာ��

မစတွင်းးရသည်း်းအခံာ�းမာ�� 
စ�ဒေ�ါင်းး�

လ�းရှိိုဒေဆုံး�င်းးရွ�းဒေေဆုံး� 
စ�ဒေ�ါင်းး� 

အပြီး�း�သတွး ဒေဆုံး�င်းးရွ�း
ပြီး�း�သည်းးမာ�� စ�ဒေ�ါင်းး� 
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6
ဒေဖြခံ��း

41
ဒေလ�ဆုံးယ်းတွစး

19
ဆုံးယ််း�ု��

�ည်း�ဲယး�း�းမှှုာ_ အခံာုု�ည်းးမှဒေသ� သင်းးကြား����ု�ခ်ံာမအု�� ဖြ�ေးလည်းး

ဆုံးေး�စစးဖြခံင်းး� (SIR)၏ တွု��တွ�းမလုမး�စဉ်အစးရင်းးခံစံ��ု� ဖြ�င်းးဆုံးင်းး

ရဖြခံင်းး� ရည်းးရွယ်းခံာ�းမ�ိ ဒေေသတွငွ်းး� ဒေဆုံး�င်းးရွ�းဒေေသည်း်း SIR 

လ�ုးရှိိ��မ ု အစးအစဉ်မာ��နိုငိ်း်း �တွးသ�းသည်း်း တွု��တွ�းဒေဖြ��င်းး�လ�

မမုာ���ု� သ�းဆုံးု�င်းးရ� ဖြ�ည်းးေယ်းဒေေသအသး�သး�နိုငိ်း်း ရှိိယ်းယ်�

�ု�င်းးရှိငိ်းးမာ��ဆုံးးသု� ် အသဒုေ��၊အဒေကြား��င်းး�ကြား���ရေး ဖြဖွဲ့စး�ါသည်းး။ ယ်ခံ�

အစးရင်းးခံစံ��ု� တွု��တွ�းမမုာ��နိုငိ်း်းအည်းး အခံာုေးလု��းဒေဖြ��င်းး�လ�

ဒေ��ဒေေမည်းး ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� စ�သင်းးနိုစိးတွစးခံ�လှင်းး နိုစိးကြိ�မုး ရယ်နူိုု�င်းးမည်းး

ဖြဖွဲ့စးသည်းး။ (ဒေဆုံး�င်းးဦး�နိုငိ်း်း ဒေနိုဦွး���လမာ��တွငွ်းး) 

ကျေးန်းာ�း�ံသမှု�ုင်းး�ကျေး��ာင်းး� ၂၀၁၈ ခံ�နိုစိး၊ စ�းတွင်းးဘာ�  လတွငွ်းး 

ဖြ�ည်းးေယ်းဥ�ဒေေဖြ�ုလတှွးဒေတွ�းမ ိ စးရင်းးစ�မာ���ု� ဖြ�ည်းးေယ်းဒေခံာ�ဒေင်းွ

မာ��နိုငိ်းး ် အ�အူည်းးမာ��ဒေ��နိုု�င်းးရေး ဖြ�ေးလည်းးဖြ�င်းးဆုံးင်းးထား��သည်းး ်

အဒေထား��းအ�ံမ်ာ��ဆုံးု�င်းးရ� အဒေဖြခံခံ ံ ဥ�ဒေေ အသစးတွစးရ�း�ု� 

ဖြ�ဌာ�ေး�ခံ�သ်ည်းး။  Inglewood အတွ�ွး အဆုံးု��ါအဒေကြား��င်းး�အရ�

သည်းး ဖြ�ည်းးေယ်းအ��းခံာု�းဒေရ�မး�အဒေေဖြဖွဲ့င်း်း CDE အစ�� LACOEသု� ် 

အစးရင်းးခံ ံ တွင်းးဖြ�ဒေ��ရမည်းးဖြဖွဲ့စးပြီး�း� စးရင်းးစ��ု�လည်းး� ၎င်းး�တွု�၏် 

သင်းးကြား����ု�ခ်ံာမစုေစးမာ��အတွ�ွး ေည်းး��ည်း�အဒေထား��းအ�ံမ်ာ���ု� 

CCEE ထားသံု� ် အလု�အဒေလာ��း လှ�ဒေဖြ��င်းး�သ�ွ�ဒေစခံ�သ်ည်းး။

SIR ဆီ�သုည်းမှှုာ အဘာယ်းေည်းး�။ SIR ဆုံးု�သည်းးမ�ိ ဖြ�ည်း်းစံ�

�ာယ်းဖြ�ေ ်းဒေသ� PK-12 �ည်း�ဒေရ�စေစးတွစးခံ�ဖြဖွဲ့စးပြီး�း� ဒေေသတွငွ်းး� 

သင်းးကြား����ု�ခ်ံာမစုေစးမာ��နိုငိ်း်း ဖြ�ည်းးေယ်း၏ လု�အ�းခံာ�းမာ�� တွု��တွ�းမု

အဒေဖြခံအဒေေမာ���ု�  လမူဆုုံး�းဆုံးဒံေရ� အတွ�ွးသ�မ� စုတွးခံစံ��မ ု

ဆုံးု�င်းးရ� ဆုံးေး�စစးဒေလလ်�သံ��သ�းခံာ�းမာ��နိုငိ်း်း အည်းး ဖွဲ့ေးတွး�ဒေရ�ဆုံးွ�

ထား��ဖြခံင်းး�ဖြဖွဲ့စးသည်းး။ SIR အဒေကြား��င်းး� အဒေသ�စုတွးဒေလလ်�ရေးနိုငိ်း်း 

မုမု၏ဒေေသတွငွ်းး� SIRမ ိအစးရင်းးခံစံ��ါ အဒေကြား��င်းး�အရ�နိုငိ်း်း အခံာ�း

အသး�သး��ု� ဖွဲ့တွးရုိုးမတိွးသ��ရေး နိုိ�ုးဒေ���ါ။

IUSD SIR အစီ�ီင်းး�ံစီာ 

SIR  ညွှှန်းး��ာ��း�းမှုးာ�နှငှ်း်း ပ်တးသ�းဖြိုးပီ်� ပ်�ဝင်းးသည််း အ�း�းမှုးာ�

4 ဒေလ� 3 သံ��

ဇွေး ေှစးထားဒေ�င်း်းေှစး
ဆုံးယ်းတွစး 2021

5 င်းါ� 1 တွစး

တွစး

နိုစိး

သံ��

ဒေလ�

င်းါ�

1 တွစး1 တွစး

3 သံ�� 2 နိုစိး

2 နိုစိး

လ�းရှိိုဒေဆုံး�င်းးရွ�းဒေေဆုံး� 
စ�ဒေ�ါင်းး� အပြီး�း�သတွး 

ဒေဆုံး�င်းးရွ�းပြီး�း�သည်းး
မာ�� စ�ဒေ�ါင်းး� 

မစတွင်းးရသည်း်းအခံာ�းမာ�� 
စ�ဒေ�ါင်းး�

လ�းရှိိုဒေဆုံး�င်းးရွ�းဒေေဆုံး� 
စ�ဒေ�ါင်းး� 

အပြီး�း�သတွး 
ဒေဆုံး�င်းးရွ�း
ပြီး�း�သည်းးမာ�� 
စ�ဒေ�ါင်းး� 

လ�းရှိိုဒေဆုံး�င်းးရွ�းဒေေဆုံး� 
စ�ဒေ�ါင်းး� 

အပြီး�း�သတွး 
ဒေဆုံး�င်းးရွ�း
ပြီး�း�သည်းးမာ�� 
စ�ဒေ�ါင်းး� 

အပြီး�း�သတွး 
ဒေဆုံး�င်းးရွ�းပြီး�း�သည်းး
မာ�� စ�ဒေ�ါင်းး� 

လ�းရှိိုဒေဆုံး�င်းးရွ�း
ဒေေဆုံး� စ�ဒေ�ါင်းး� 

လ�းရှိိုဒေဆုံး�င်းးရွ�းဒေေဆုံး� 
စ�ဒေ�ါင်းး� 

အပြီး�း�သတွး 
ဒေဆုံး�င်းးရွ�း
ပြီး�း�သည်းးမာ�� 
စ�ဒေ�ါင်းး� 

https://ccee-ca.org/services/systemic-instructional-review/
https://ccee-ca.org/services/systemic-instructional-review/
https://ccee-ca.org/services/systemic-instructional-review/
https://ccee-ca.org/wp-content/uploads/2020/12/IUSD-Systemic-Instructional-Review-Report.pdf
https://ccee-ca.org/wp-content/uploads/2020/09/SIR-Components.pdf


 
 ၆။ ကျေး�းာင်းး�သာ�မှုးာ�နှငှ်း်း မှု�သာ�စီမုှုးာ� ပ်�ဝင်းးမုှု (�ပု်းကျေးဆီာင်းး�း�း င်း�� �း�း)

�ည်း�ဲယး�း�း - ဒေေသတွငွ်းး�ဒေ�ာ�င်းး� အဖွွဲ့��အစည်းး�အဒေေဖြဖွဲ့င်း်း လမူ�ုတွးဝေး��ာင်းး�ရှိို မုသ��စ�မာ��၏ ယ်ဉ်ဒေ�ာ�မဆုုံးု�င်းးရ�နိုငိ်း်း ဒေဖြ��ဆုံးု�ဆုံး�းဆုံးမံဆုုံးု�င်းးရ� လု�အ�းခံာ�းမာ���ု� 
ထားင်းးဟ�းဒေစနိုု�င်းးမည်း်း အဖြ�ေးအလေိးဒေဖြ��ဆုံးု�ဆုံး�းသယွ်းဖြခံင်းး�ေည်းး�လမး��ု� �ာင်း်းသံ��နိုု�င်းးဒေစရေး ဖြဖွဲ့စးသည်းး၊။ ဒေ�ာ�င်းး�အဒေေဖြဖွဲ့င်း်း ဒေ�ာ�င်းး�သ��မာ��၏ ဒေခံါင်းး�ဒေဆုံး�င်းးမအုရည်းးအခံာင်းး�
�ု� ဖြမှင်း်းတွင်းးဒေ��နိုု�င်းးရေးအတွ�ွး သင်းးဒေထား��း�မူာ��နိုငိ်း်း လ��းရှိ�ိ�မမုာ���ု� အသံ��ခံာသင်းးကြား���ဒေ��လာ�းရှိိုပြီး�း� မုသ��စ�နိုငိ်း်း လမူအုသု�င်းး�အဝု�င်းး�မာ��မ ိတွ�းကြွ�စ�ွ�ါဝင်းးနိုု�င်းးရေး 
စးစဉ်ဒေဆုံး�င်းးရွ�းဒေ��နိုု�င်းးရေးဖြဖွဲ့စးသည်းး။ 

၇။ ကျေး�းာင်းး�တငဲ်းး�သင်းး��ာ�ပ်�ု�်းမုှုဆီ�ငု်းး�ာ ကျေး��င်းး�ကျေးဆီာင်းးမုှု အသင်းး�အဖဲွံ့��မှုးာ� (�ပု်းကျေးဆီာင်းး�း�း ကျေး�� �း�း)  
�ည်း�ဲယး�း�း - ဒေေသတွငွ်းး�ရှိို ဒေ�ာ�င်းး�အဖွွဲ့��အစည်းး�တွု�င်းး�တွငွ်းး �ွမး��ာင်းးမဆုုံးု�င်းးရ�သင်းးယ်ဒူေလလ်�မ�ုု� အဒေလ�ဒေ��ပြီး�း� ယ်ဉ်ဒေ�ာ�မနုိုငိ်း်း �ု��းည်းး�� ဒေ�ာ�င်းး�သ��မာ��
အ��လံ��အတွ�ွး ညွှှေးကြား���ခံာ�းမာ���ု� ဒေရ�ဆုံးွ�ဒေ��နိုု�င်းးမည်း်း အခံာ�းအလ�း�ု� အဒေဖြခံခံပံြီး�း� ဆုံးံ��ဖြဖွဲ့တွးခံာ�းမာ�� ဖြ�ုလ��းဒေ��နိုု�င်းးသည်း်း သင်းးကြား���ဖြ�သသမူာ��ရှိိုပြီး�း� အဆုံးု��ါ
သင်းးကြား���ဖြ�သမူာ��သည်း်း သင်းးကြား����ု�ခ်ံာမဆုုံးု�င်းးရ� ဒေခံါင်းး�ဒေဆုံး�င်းးမအုသင်းး�အဖွွဲ့��မာ���ု� စးစဉ်ဖွွဲ့��စည်းး�ဒေ��နိုု�င်းးရေး ဖြဖွဲ့စးသည်းး။

၈။ အပု်း�း�ပ်းမုှုဆီ�ငု်းး�ာ �မှုး�ညွှှန်းးခြပ်သကျေးပ်�ခြ�င်းး�နှငှ်း်း ကျေး��င်းး�ကျေးဆီာင်းးမုှုအ�ည်းအ�းင်းး� (�ပု်းကျေးဆီာင်းး�း�း င်း�� �း�း)
�ည်း�ဲယး�း�း- ဒေေသတွငွ်းး�ရှိို ဒေ�ာ�င်းး�အဖွွဲ့��အစည်းး�တွု�င်းး�တွငွ်းး အ��းခံာု�းသအူတွ�ွး စးမံခံေ ်းခံွ�မဆုုံးု�င်းးရ�နိုငိ်း်း သင်းးကြား����ု�ခ်ံာမဆုုံးု�င်းးရ� ဒေခံါင်းး�ဒေဆုံး�င်းးမ ုအရည်းးအခံာင်းး�မာ���ု� အ�ာုု�
ထားဒုေရ��းမရုှိိုဒေစသည်း်း ��ူဒေ�ါင်းး��ါဝင်းးဒေဆုံး�င်းးရွ�းမ ုအဒေလအ်�ာင်း်း�ု� ဒေထား��း�ံ ်ဖြမှင်း်းတွင်းးဒေ��နိုု�င်းးပြီး�း� ဒေေသတွငွ်းး� ဒေေရ�အနိုိံတ်ွငွ်းး အသံ��ဖြ�ုနိုု�င်းးသည်း်း စေစးတွစးခံ�ရှိိုဒေစရေး 
ဖြဖွဲ့စးသည်းး။ 

၉။ �ွမှုး��းင်းးမုှုဆီ�ငု်းး�ာသင်းးယကူျေး��်ာခြ�င်းး�နှငှ်း်း �မှုး�ညွှှန်းးခြပ်သကျေးပ်�ခြ�င်းး� (�ပု်းကျေးဆီာင်းး�း�း သံ�ု �း�း)   
�ည်း�ဲယး�း�း - ဒေေသတွငွ်းး�ရှိိုဒေ�ာ�င်းး�တွငွ်းး ဒေ�ာ�င်းး�သ��၏ �ည်း�ရည်းးမတိွးတွမး�၊ လမူဆုုံး�းဆုံးဒံေရ�နိုငိ်း်း စုတွးခံစံ��မ၊ု ဒေေထားု�င်းးဖြ�ုမမူဆုုံးု�င်းးရ� သင်းးယ်ဒူေလလ်�မတုွု��်ု� တွု��တွ�း
ဒေစနိုု�င်းးမည်း်း ထားဒုေရ��းသည်း်း သင်းးကြား���ဒေရ� ေည်းး�လမး�ထား��သည်း်း အသ��ဒေ��သည်း်း အခံာ�းအလ�း�ု� အဒေဖြခံခံတံွ�ွးခံာ�းထား�တွးယ်ထူား��သည်း်း �ွမး��ာင်းးမဆုုံးု�င်းးရ� သင်းးယ်ူ
ဒေလလ်�ဖြခံင်းး� လ��းင်းေး�စဉ်တွစးခံ� ရှိိုဒေစရေး ဖြဖွဲ့စးသည်းး။ 

၁၀။ အ�း�းအ��းစီမံီှု�န်း ်း�ဲ�ခြ�င်းး�၊ အသံ�ု�းခြ�င်းး�နှငှ်း်း ကျေး�းာင်းး�သာ�အ�း�းအ��းဆီ�ငု်းး�ာ စီန်းစီးမှုးာ� (�ပု်းကျေးဆီာင်းး�း�း ကျေး�� 
�း�း)
�ည်း�ဲယး�း�း - ဒေေသတွငွ်းး�ဒေ�ာ�င်းး�အဒေေဖြဖွဲ့င်း်း ဒေ�ာ�င်းး�သ��အ��လံ��၏ ရမတိွးမာ��၊ ဒေ�ာ�င်းး�ဒေခံ်ခံာုေးမာ��နိုငိ်း်း ဘာ�သ�ရ�းမာ�� အ��လံ���ု� သမုး�ဆုံးည်းး�ပြီး�း� ကြား�ည်း်းရုိုးနိုု�င်းးသည်း်း 
ဒေ�ာ�င်းး�သ��အခံာ�းအလ�းဆုံးု�င်းးရ�စေစးတွစးခံ��ု� အ�ာုု�ရှိိုရှိို အသံ��ဖြ�ုနိုု�င်းးဒေစရေးဖြဖွဲ့စးသည်းး။ 

              
၁၁။ ကျေးေသတငဲ်းး� ကျေး��င်းး�ကျေးဆီာင်းးမုှုအဖဲွံ့��အစီည်း�၏ �ပု်း��ငု်းးနှ�ငု်း းစီမဲှုး� (�ပု်းကျေးဆီာင်းး�း�း ဆီယး �း�း)
�ည်း�ဲယး�း�း - ဒေေသတွငွ်းး� ဒေ�ာ�င်းး�အဖွွဲ့��အစည်းး�တွငွ်းး ဒေေသ၏ ဆုံး�းစ�းလမှး�ဖြခံံု ဒေေဒေသ� တွ�ဝေးမာ��နိုငိ်း်း ရည်းးမေိး�ခံာ�းမာ���ု�  ရယ်ထူားေုး�ညှ်းဒုေ��နိုု�င်းးသည်း်း အလ�ှမာုု�စံ��ါဝင်းး
သည်း်း အဖွွဲ့��အစည်းး�တွည်းးဒေဆုံး��း�ံ�တွစးခံ�ရှိိုဒေစရေး ဖြဖွဲ့စးသည်းး။ ဒေ�ာ�င်းး�နိုငိ်း်း ဒေေသတွငွ်းး� အ��းခံာု�းမဆုုံးု�င်းးရ� အဖွွဲ့��ဝင်းးတွစးဒေယ်��းစးတွု�င်းး�သည်းး ၎င်းး�တွု�၏် လ��းင်းေး�တွ�ဝေးမာ���ု� 
ပြီး�း�ဒေဖြမ��းဒေအ�င်းးလ��းဒေဆုံး�င်းးနိုု�င်းးရေး ဒေထား��း�ံမ်မုာ��ရရှိိုမည်းးဖြဖွဲ့စးသည်းး။ 

              
၁၂။ ညွှှန်းး��ာ��း�းမှုးာ�ခြဖွံ့င်း်း ကျေး�ာ�းပ်ံ်ကျေးပ်��ာ�သည််း အပု်း�း�ပ်းမုှု (�ပု်းကျေးဆီာင်းး�း�း သံ�ု �း�း)
�ည်း�ဲယး�း�း - ခံု�င်းးမ�သည်း်း သင်းးကြား����ု�ခ်ံာမဆုုံးု�င်းးရ� ေည်းး�လမး�မာ���ု� အဒေ��င်းးအထားည်းးဒေဖွဲ့�းရ�တွငွ်းး အဒေထား��းအ�ဖူြ�ုနိုု�င်းးပြီး�း� ဒေ�ာ�င်းး�သ��တွစးဒေယ်��းစးတွု�င်းး�အတွ�ွး 
�ည်း�ဒေရ�ဆုံးု�င်းးရ� အဒေထား��းအ�ံမ်ာ���ု� အ�အူည်းးဒေ��နိုု�င်းးရေးအတွ�ွး ဒေေသတွငွ်းး�ဒေ�ာ�င်းး�၏ အ��းခံာု�းမ ုဘာ�တွးအဖွွဲ့��တွငွ်းး စ�ဖြဖွဲ့င်း်း ဒေရ�သ��ထား�တွးဖြ�ေးထား��သည်း်း မဝူါေမာ��၊ 
လ��းင်းေး�စဉ်မာ��နိုငိ်း်း လ��းထားံ��လ��းေည်းး�မာ�� သသု�ရှိငိ်းး�လင်းးစ�ွ ရှိိုလ�ဒေစရေး ရည်းးရွယ်းသည်းး။

6

7

8

9

10

11

12

8 ရှိစိး

1 တွစး 3 သံ�� 1 တွစး

1 တွစး 1 တွစး 2 နိုစိး

2 နိုစိး 3 သံ��

2 နိုစိး 1 တွစး

1 တွစး3 သံ��

1 တွစး 1 တွစး

1 တွစး 1 တွစး 1 တွစး

ဒေဖြခံ��း

�ု��

ဆုံးယ်း

ဆုံးယ််းတွစး

ဆုံးယ််းနိုစိး

ခံ�နိုစိး

ရှိစိး

လ�းရှိိုဒေဆုံး�င်းးရွ�းဒေေဆုံး� 
စ�ဒေ�ါင်းး� အပြီး�း�သတွး 

ဒေဆုံး�င်းးရွ�းပြီး�း�သည်းး
မာ�� စ�ဒေ�ါင်းး� 

မစတွင်းးရသည်း်း
အခံာ�းမာ�� 
စ�ဒေ�ါင်းး�

မစတွင်းးရသည်း်း
အခံာ�းမာ�� 
စ�ဒေ�ါင်းး�

လ�းရှိိုဒေဆုံး�င်းးရွ�း
ဒေေဆုံး� စ�ဒေ�ါင်းး� 

အပြီး�း�သတွး 
ဒေဆုံး�င်းးရွ�း
ပြီး�း�သည်းးမာ�� 
စ�ဒေ�ါင်းး� 

လ�းရှိို
ဒေဆုံး�င်းးရွ�းဒေေ
ဆုံး� စ�ဒေ�ါင်းး� 

အပြီး�း�သတွး 
ဒေဆုံး�င်းးရွ�း
ပြီး�း�သည်းးမာ�� 
စ�ဒေ�ါင်းး� 

လ�းရှိို
ဒေဆုံး�င်းးရွ�းဒေေ
ဆုံး� စ�ဒေ�ါင်းး� 

အပြီး�း�သတွး 
ဒေဆုံး�င်းးရွ�းပြီး�း�သည်းး
မာ�� စ�ဒေ�ါင်းး� 

လ�းရှိို
ဒေဆုံး�င်းးရွ�းဒေေ
ဆုံး� စ�ဒေ�ါင်းး� 

အပြီး�း�သတွး 
ဒေဆုံး�င်းးရွ�းပြီး�း�သည်းး
မာ�� စ�ဒေ�ါင်းး� 

မစတွင်းးရသည်း်း
အခံာ�းမာ�� 
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