
Certificate in Community Services 

Community Service – Food Service 

Community Service – Basic Nursing 

Community Service – Library Work Principle 

Community Service – Waste Management Principle 

Ref: Food service manual  Chapter – 15, 16, 18, 20 

       Serve Safe Manager Handbook Chapter – 1  

       Nursing   Page – 49, 60, 67, 80, 91 

       How to manage library  Page – 54, 55, 56 

       Waste management handbook   Page – 8, 9, 10 

       Library manual Final   Page – 32, 33, 35, 37, 39 

Community Service – Crowd Management 

Community Service – Aged Care Manual Task Guides  

Community Service – Child Care 

       – Child Care 1 

       – Caring for children manual 

Food Services 

Food Service Certificate 

 

 

 



Menu Planning 

သက္ၾက ီးရြယ္္အို ေစ ာ့္္ေေရ  က္ေရီး္ေြး ့္ေ္စဲ္ီးအ  ီး္ြာ္ ေက ြီးေအြီးအဲ့္္ေ 

္စ ီး္စ ္စ ္စဥ္ကအို ေရီးးြးဲ ာ္ီးသဲ္ ္ေရီးပါေသ  

္  က္္ရပ္ဲေစ္ပါသဲ္္ ေ္ က္ပါ္  က္အ  ီးကအို ထဲ့္္ေသြာ္ီးစဥ္ီးစ ီးၾကရအဲ္္ 

- ္စ ီး္စ ကအို ၾကအိဳက္ႏွ စ္သက္အ ို 

- ္ ဟ ရဲပဲ့္္ေ စြ  ဲေဲ့္္ေးဲ္ီး အိုာ္အ ို 

- ကို ္က အို  က္္ က္ 

- ္စ ီး္စ  ဲပာ္းာ္ေရီးရိုပ္သ ီးအ  ီးာ္္ က ြအ္ီးက ာ္အ ို 

- ္စ ီး္စ    က္ဲပိဳ္္ရ ္္  အ ္ 

- အဲ္ကး့္ေသရအို ့္ေ  က္ဲပိဳ္္အဲ္ 

- ္စ ီး္စ သအိုေရ  ာ္ရ ္ ရအို္အပ္ေသ ေ ရ ႏွ ာ့္္ေ ပစၥဲ္ီးကအရအယ အ  ီး 

 

္စ ီး္စ ၾကအိဳက္ႏွ စ္သက္အ ိုကအို ထဲ့္္ေသြာ္ီးစဥ္ီးစ ီးရ ္ြာ္ က  ္ီးအ ေရီးရး၊   သ ေရီး စေသ  

္  က္အ  ီးကအို ထဲ့္္ေသြာ္ီးရအဲ္္ 

ေအီး ြ ္ီးအ  ီးကအို ေအီးဲအ ္ီးသာ့္္ော္္္ ္ရသ ကအို စ စစ္အ ိုရး၊ ္ ဟ ရဓ ္္အ  ီးကအို စ စစ္အ ိုအ  ီးရဲ္ီး ပါ ာ္ာ္္္ 

အ  ္အ ိုကအို ္ေဲ  ခရအဲ္္ ္စ ီး္စ ကအို စ ီးသခိုီးဲ ာ္ီးဲော့္္ေ က  ္ီးအ သ ္စြအ္ီးေစဲ ာ္ီးရး၊ 

္စ ီး္စ ္အ အိဳီး္အဲ္စခိုရာ္စြ  ထဲ့္္ေသြာ္ီးဲ ာ္ီးရး၊ ္စ ီး္စ ကအို ရခိုဲ ခိဳစအ္္  ရဲ ာ္ီးရး၊ သၾက ီးဓ ္္ကအို 

  အ္ ္ဲ အဲ ာ္ီး္အို ့္ေပါ ာ္ရအဲ္္  

္စ ီး္စ ကအို စ စဥ္ရ ္ြာ္ ေ္ က္ပါပခို္္အိုာ္ီး စ စဥ္သာ့္္ော္္ 

 

 

 

 

္း ရး၊ း ရး၊ ္  အိဳ 

္သ ီးရး၊ ာါီးရး၊ ဥအ  ီးရး၊ ေဲအပးအ  ီး 

္သ  ီးအ  ီး 

ေပါာ္အို ္ ့္ေရး၊္ ခိဳရး၊ း  ္

ႏွအို ့္ေရး၊ ဒအ ္  ဥ ္

္ရြက္အ  ီး 



္ ဟ ရဓ ္ ္ဲပ ္ရဲ္ဲပဲ့္္ေေစရ ္ ေ္ က္ပါ္  အိဳီး္စ ီး္္အိုာ္ီး စ စဥ္သာ့္ေ္ာ္္္ 

ဥပအ  

ေပါာ္အို ္ ့္ေရး၊ း  ္ - ေပါာ္အို ္ ့္ေ(၁)   ပ္ရး၊ း ္ ြက္ဲ ာ္္စ္ က္္ 

       စကစ္ ၅  ိုအ  ၆  ို္ 

္သ ီး္ရြက္  - ္သ ီး္ရြက္္စအအ္ီး -  ြက္္စ္ က္စ  

     ္သ ီးေေ  ္ရဲ္္စ္ ြက္ 

       က္ထ ီးေသ ္သ ီး္ရြက္  ြက္္စ္ က္စ  

ႏွြ ီး အို ့္ေရး၊   အစ္ရး၊ ဒအ ္  ဥ္ - ႏွအို ့္ေ္စ္ ြက္ရး၊   အစ္ ၁ ေ္ ာ္စ 

္သ ီးရး၊ ာါီးရး၊ ပးရး၊ ဥအ  ီး -   က္ထ ီးေသ  ္သ ီး (သအို ့္ေ) ာါီး - (၂ - ၃) ေ္ ာ္စ 

     ပးဲပိဳ္္ ြက္ဲော့္္ေ ္စ္ က္ 

     ဥ္စ္ရခိုီးရး၊ ေဲအပး  ြက္ဲော့္္ေ္စ္ က္ 

္းအိုပါ္စ ီး္စ အ  ီး္္ြက္  က္္ က္ဲပာ္းာ္ရ ္ြာ္ 

္စ ီး္စ အ  ီးာ္္ ေပါက္ေစ ီး/ ေစ ီးၾက ီးေသ ္ရ အ  ီးႏွ ာ့္္ေ ေစ ီး ဲ္ီးေသ ္ရ အ  ီးကအို 

္  အိဳီး္သ ီးက စြ  ေပါာ္ီးစပ္ဲ ာ္ီးရး၊ ကို ္က စရအ္္ကအို ၾကအိဳ္ာ္ဲပာ္းာ္ထ ီးရအဲ္္ ္စ ီး္စ အ  ီးကအို 

ဲပာ္းာ္သသ္အို ့္ော္္ က ြအ္ီးက ာ္အ ိုႏွ ာ့္္ေ ္  အ ္ေပီးႏွအိုာ္အ ို္အို ့္ေကအိုရး ထဲ့္္ေသြာ္ီးစဥ္ီးစ ီးရအဲ္္ 

္စ ီး္စ အ  ီးကအို ဲပာ္းာ္ရ ္ြာ္ရဲ္ီး   ္္ ီးအ  စြ  ေပီးရအဲ္္ သအို ့္ေအ သ  

သ  ့္္ေရ ာ္ီးရပ္းပ္ေ္ ာ္ ဲပိဳဲပာ္စ စဥ္အ ိုအ  ီး ရ အ အိုာ္အဲ္္   

ရ သ ဥ္ိုရး၊ ေဒသ္ရအိုက္္စ ီး္စ ရရ အ အိုာ္အ ိုကအိုရဲ္ီး ၾကအိဳ္ာ္ ြ္က္းရအဲ္္ 

္စ ီး္စ   က္ဲပိဳ္္သသ္အို ့္ေ္္ြာ္ီး ္ရိုပ္ကအို ဲ အ  စြ  ြးေ ရအဲ္္  ္ပသရး၊ ္ေ္ီး ္စ ီး္စ အ  ီးကအို 

ဲပာ္းာ္ရ ္ြာ္ရဲ္ီး အ က္ရး၊ ဲစ  ေက ြီး  အ ္္္ြာ္ီး စ စဥ္ထ ီးေသ  အ  သီးႏွ ာ့္္ေ ကအိုက္ဲ စြ  

္  အ ္ရ အရအဲ္္ ထအို ့္ေ္ဲပာ္   က္ဲပိဳ္္ဲပ ီးေသ ္ရ အ  ီးကအို အ ီးေအိုအ  ထအာ္ီးစ ီး  ္ီး း သအို 

့္ေသယ္ယသသ ္  အ ္အ  ီးရး၊ ေးီးေၾက သ ္ ့္ေရ ာီ္း  အ ္အ  ီးကအိုရဲ္ီး စဥ္ီးစ ီး္ြက္းရအဲ္္  



္စ ီး္စ အ  ီးကအို သအိုေရ  ာ္သအအ္ီးးဲ္ီးရ ္ရး၊ ဲပိဳဲပာ္ရ ္ရး၊ 

  က္ဲပိဳ္္ရ ္္္ြက္ ေ ရ ္က ယ္္  ္ီးရအို္ပ္  က္သဲ္ရဲ္ီး ္ေရီးၾက ီးာ္္္ 

၂၄   ရ ္္ြာ္ီး ္စ ေက ြီးအဲ့္္ေ္ၾကအအ္္ေရ္္ြက္ေပ္အသ္ဲ္ဲပ ီး အ  သီးကအို ဲပာ္းာ္ရအဲ္္ 

ထခိုီးစခ္ ီးဲော့္္ေ  ခ က္စ ရး၊ ေ  ့္ေရဲ္စ ႏွ ာ့္္ေ ဲစ ေက ြီးာ္္္ ကယ္ရအိုရ ္းအ္ ္အအ  ီးေစရ ္ 

္ေ  ့္ေ္ ္ ြ္ာ္ီး ဲ အ  ေသ  ္ ဟ ရဓ ္ ္ရရ အေစရ ္ ဲပာ္းာ္ရအဲ္္ 

ေ  က္းခိုီးေက ြီးေသ ္  အ ္ႏွ ာ့္္ေ ေ  က္္စ္ေ  ့္ေ ြ္ာ ္ပထအးခိုီးေက ြီးေသ ္  အ ္္ၾက ီး ၁၅ 

  ရ ထက္ ပအိုအဲ  ီးသာ့္္ေ္ ၈   ရ ္ရိုပ္  အ ္္္ြာ္ီး္ြာ္ ေ  က္္ေ  ့္ေအ က္စ ကအို ဲပာ္းာ္သာ့္္ော္္္  

္စ ီး္စ သခိုီးေး ာ္အဲ့္္ေသသအ  ီးရအို္ပ္  က္္ အ္ိုာ္ီး ္စိုအ  ီးေြး ့္ေက  ္းအိုပါ္စို္စ္ ို  ာ္ီးစ ္ြက ္

ရအို္ပ္  က္ကအို အ  သီး္ြာ္ ဲပာ္းာ္ရ ္ရအိုာ္္္ 

က  ္ီးအ ေရီးေစ ာ့္္ေေရ  က္ေသ ာ  အ  ီး္ြာ္ ေ္ က္ပါ္စ ီး္စ အ  သီးပခိုစခကအို  အသ  ္ဲော့္္ေ သခိုီး အိုာ္ာ္္္ 

 ခ က္စ  - ္သ ီး္ရြက္ရး၊ ္ရဲ္ရး၊ ္သ ီးရး၊ ေပါာ္အို ္ ့္ေရး၊ ေထ ပ္္ 

ေ  ့္ေရဲ္စ  - ္သ ီးရး၊ ္သ ီး္ရြက္ရး၊ းရပ္ရး၊ ေပါာ္အို ္ ့္ေ(သအို ့္ေ) း ္ရး၊ ္သ ီးအ  ီး 

ဲစ  - ္သ ီးရး၊ စြ္္ဲပိဳ္္ (ဟာ္ီး  အိဳ)ရး၊ ္ ရသီးရး၊ း ္ရး၊ ္သ ီး္ရြက္ရး၊ ေပါာ္အို ္ ့္ေရး၊ ္  အိဳ္ဲ္ီးစရ  

္စ ီး္စ ္အို ့္ေရဲ္ီး ပါ ာ္ရအဲ္္ ကယ္ရအိုရ ပအ ဏကအို   အ ္ဲ အရအဲ္္ ဲပား္ာ္အဲ့္္ေ အ  သီးအ  ီးကအိုရဲီ္း 

ရအိုက္ႏွ အပ္ထို္္ေ သာ့္္ေသရအို ္စ္ပ္္စ ္္ြက္ ဲပာ္းာ္အ ိုဲပိဳရအဲ္္ 

သ္္အ ္္ထ ီးေသ  ္စ ္စဥ္္္အိုာ္ီး ရ ဲ့္္ေရဲ္ေကြ ီးေအြီးရအဲ္္ စ ီးသခိုီးသသအ  ီး အစ ီး  ာ္၍ စြ  ္
့္ေပစ္အ ို္ ဲီ္းးခိုီးဲေစ္ေ္ ာ ္္စ္ဥ ီး  ာ္ီးေရြီး  ယ္အ ိုရး၊ စ ီးေအို ့္ေ္္ြက္ သာ့္္ေေ္ ္ေစအ ိုရး၊  က္္ က္ႏွ ာ့္္ေကအိုက္ဲ အ ိုရး၊ 
ကယ္ရအိုရ ရခိုေရ က္စြ  ေပီး အိုာ္အ ိုစေသ  ္  က္အ  ီးကအို အသ္ဲက္  ္စ ီး္စ အ  သီးကအို စ စဥ္သာ့္္ော္္္ 
စ စ္္က ္စ ္ စဥ္ဲော့္္ေ ရ ဲ ့္္ေရဲ္ေစရ ္ စ စဥ္ဲ ာ္ီးဲော့္္ေ ရအို္ပ္ေသ ပစၥဲ္ီးအ  ီးကအို ၾကအိဳ္ာ္ ယယ္သ အိုာ္ဲ ာီ္းရး၊ 
  က္ဲပိဳ္ ္ အ ္ရး၊ ရိုပ္္ ီးရအိ္ု ပ္အ ိ္ု အို ့္ေကအို ၾကအိဳ္ာ္စ အခ  ္ ့္ေ ြး အိုာ္သရအို  က္္ ကက္အိုရဲ္ီး စ စ္္ က  
ရ  ထ ီး အိုာ္ာ္္္  
 
ေ္ က္ပါ္အို ့္ေသဲ္ အ  သီးဲပား္ာ္ေရီး္ြက္ ္ေရီးပါာ္္္ 
- အ  သီးဲပား္ာ္ပခိုစခ 
- ေရြီး  ယ္ အိုာ္အ ိ္ု ေရ္္ြက ္

- ္စ ီး္စ ္ေရ္္ြကရ္း၊ ေကြ ီးေအြီးအဲ့္္ေ္ၾကအအ္ေရ 

- အ  သီး္အ အိဳီး္စ ီးရး၊ ေရြီး ြာ့္္ေ/ပခိုေသ စသဲ္ဲော့္္ေ 



- အ  သီးာ္္္ရ ဲ ္

- ္ထသီးေ  ့္ေရကအ္  ီးရး၊ ္ထသီးကအစၥအ  ီး္ြက္ စ စဥအ္ ို 
- အ  သီးကအို ဲပ ရ္ဲသ္ခိုီးသပ္ေသ  ္ၾကအအ္ေရ 

ရသ  အ  ီး္္ြက္အ  သီးဲပား္ာ္ေသ ္ ါ က  ္ီးအ ေရီးရး၊ ေးီးကိုသေရီးးအိုာ္ရ ရ ိုေထ ာ့္္ေအ  ီးအ ရဲ္ီး 
ထဲ့္္ေသြာ္ီးၾကဲ့္္ေရ ိုဲပာ္းာ္ရအဲ္္ 
 
Food Service  - manual for health care institution pdf ္ြာ္ စ အ က္ႏွ   484 ပါ္ 
ဇယ ီး ၅.၂ ္ြာ္ အ  သီး္ြာ္ပါ ာ္ရအဲ့္္ေ္စ ီး္စ အ  ီးစ ရာ္ီးကအို ေေ ္ဲပထ ီးာ္္္ 
စ အ ကႏ္ွ   ၄၉၃ ္ြာ္ ပခိုအ  ္္ စ ီး္စ စ ရာ္ီး 
စ အ ကႏ္ွ   ၄၉၄ ဇယ ီး ၁၅  ို္ြာ္ ဲပဲရ္ဲ္က ေပီးအဲ့္္ေ ္စ ီး္စ စ ရာီ္း အသ  ္အို ့္ေကအို ဲပသထ ီးာ္္္ 
 
္စ ီး္စ အ  ီးေပီးရ ္ြာ္ ေ္ က္ပါ္အို ့္ေကအို ္ရိုဲပိဳရအဲ္္ 
- ဲပာ္းာ ္ အ ္ရး၊ အ  သီးရး၊ ပခိုစခရး၊ ဲေဲ့္္ေသြာီ္းအဲ့္္ေသသအ  ီးပိုအရ အရ ီး 
- ဲပာ္းာ ္ အ ္ ပအိုရ အရ ီး 
- စ ီးေသ က ္ က္ဲပိဳ္္ပစၥဲ္ီးအ  ီး စိုေး ာ္ီးေအို ့္ေ က္္ က္ရ အအရ ီး 
-   က္ဲပိဳ္ေ္ရီးရိုပသ္ ီးအ  ီးသဲ္ ္ေဲပ ာ္ီး္ရးကအို ရက္ ခ အိုာ္အရ ီး 
- သသ  ဲပိဳ းရ   အ္  ီးကေရ  အ  သီးေဲပ ာ္ီး္  ရက္ ခ အိုာအ္ရ ီး 
- ရသ  ေ္ြေက  ပ္အ ိုရ အအရ ီး 
- ရအို္္ပ္  က္ေ္ ာ္ီးးအိုအ ိုကအို ဲေဲ့္္ေးဲ္ီးေပီး အိုာအ္ရ ီး 
- ္အ  ီး ဲ္ီး အိုာ္အရ ီး 
-  က္္ က္အရခိုအေရ က္ဲေစ ္အိုာ္သရ ီး 
 
္  အိဳ ့္ေအ  သီးအ  ီးကအို စ ီးေသ က္အဲ့္္ေသသသက ၾကအိဳ္ာ္ပခိုစခဲေဲ့္္ေဲ ာ္ီးဲော့္္ေ ရယသဲပား္ာ္ အိုာာ္္္္ ထအိုသအို ့္ေ္ ီးဲော့္္ေ 
ရသ  ္စ္ဥ ီး  ာ္ီးစ ရအိ္ု ပ္  ကက္အို ဲေဲ့္္ေးဲ္ီးေပီး အိုာေ္သ ္ရဲ္ီး ဲပား္ာ္  က္ဲပိဳ္သ္သ္ အို ့္ေ္္ြက ္
္ က္္ းအ  ီး ရ အေစ အိုာ္ာ္္္ 
အ  သီးကအို ၾကအိဳ္ာ္စ စဥအ္ ိုကအို စ စ္္က ဲပိဳရိုပ္ဲ ာ္ီးဲော့္္ေ က  ္ီးအ ေရီးရ ိုေထ ာ့္္ေႏွ ာ့္္ေပါ ကအိုက္ဲ  ေစအဲ္္ 
ရ ေရ ကရ္ဲ္ပ္သ္သအ  ီး္္ြက္ စ ီးေသ က္ရ သ္ ီးသ ္ ့္ေစ စဥ္ေပီးသာ့္္ော္္္ 
 
Product Selection 
္စ ီး္စ အ  ီးရး၊   က္ဲပိဳ္္ေရီးပစၥဲ္ီးအ  ီး ယယ္သရ ္ြာ္ ္စ ီး္စ ပါ ္ ဟ ရဓ ္္အ  ီးာ္္ 

ရအ္ီးဲ  ္  က္္ေထ က္္ ထ ီးရး၊ က  ီ္းအ ေရီး္္ြက္ ရအိ္ု ပ္  က္အ  ီးရး၊ ပစၥဲ္ီးအ  ီးာ္္ေစ ီးႏွ ို ္ီးအ  ီးရး၊ 

္သခိုီးဲပိဳအဲ့္္ေအ  သီးအ  ီးစသဲ္္ ိုအ ့္ေကအို  ယယ္သအဲ့္္ေသသသဲ္ ေက ာီ္းစြ သအထ ီးရ ရ္အိုာ္္္ 

 

 



 

 ယယ္သသသ္ အို ့္ေသခိုီးစြးရအဲ့္္ေ ပခိုစခ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အ  သီးစ စဥ္ဲပ ီးစ ီးေသ ္ ါ သ္္အ ္ ္ေသ အ  သီး္ၾကခိဳ ာက္ ရ္ရအိုက္ ပစၥဲ္ီးအ  ီးကအို ေရြီး  ယ္ရအဲ္္ 

္သခိုီးဲပိဳအဲ့္္ေေ ရ ကအို သ္အ္ ္္ေေ ္ဲပရအဲ္္ ္စ ီး္စ ာ္္ ္ရဲ္္ေသြီးကအိုရဲီ္း ထအ ီ္းသအအ္ီးရအဲ္္  

 

 

 

 

 

အ  သီး 
က ထ္ရအိုက္စ   ိဳပ ္
သက္းအိုာရ္ ဥပေဒ 
္  က္္ရက ္
 ႑ ေရီး 

ထိ္ု ္ရိုပရ္အိုက္ေသ ္စ ီး
ီး္စ အ  ီး္ရဲ္္ ေသြီးရး၊ 

္ေရ္္ြက္ရး၊ 
စ ီးသခိုီးသသ္ အို ့္ော္္ 
စအ္္ေက  ပအ္ ို 

 ယယ္သေရီးအ ္္္ အီ္းအ  ီး ရက္ ခရရ အအ ိုရး၊ 
သအိုေရ  ာသ္အအ္ီးးဲ္ီးအ ို 

ဲပ ္ရဲ္္ ာ္ဲပ  က္အ  ီး 

 ယယ္သေရီး  ယယ္သအဲ့္္ေ 
ပစၥဲ္အ  ီး ေစ ီးႏွ ို ္ီး 

ထအ ္ီး  ိဳပ္ေရီး 



 

 ယယ္သေရီးစ စ ္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

္သ ီးအ  ီးာ္္ ္ရဲ္္ ေသြီး္အို ့္ေကအို ပရအိ္ု အ ္ီးဓ ္္ပါ ာ္အ ိုဲော့္္ေ စ စစ္ရအဲ္္ ထအို ့္ေ္ဲပာ ္္သ ီးရး၊ ္ရအိုီးရး၊ 

္သ ီး္ရအိုီး္ြး  က္ရး၊ ္ရြယ ္စသဲ္ဲော့္္ေ ္စအ္ ္္ပအိုာ္ီးေပ္အသ္ ဲ္ဲပ ီး ေစ ီးႏွ ို ္ီးသ္္အ ္ ္  က္အ  ီးကအို သအရ အရအဲ္္ 

ရ္္း္သ္ ္ ့္ေရ ာ္ီးအ ိုကအိုရဲ္ီး စ စစ္ရအဲ္္ ေရသ္တ ါအ  ီးကအို  ယ္ယသရ ္ြာ္ရဲ္ီး ေရ းရအိုကထ္ ီးေသ ္  အ ္ရး၊ 

္ေရီး  အ က္ြ ဲ  ီးအို ္အို ့္ေကအို သ္အဲပိဳရအဲ္္  ဥအ  ီးကအို ယရ္ ္ြာ ္ထိ္ု ရ္ိုပ္ေသ ္  အ ္ရး၊ ္ရြယ္္ စ ီးရး၊ 

္ေရီး  အ ရ္း၊  အို ့္ေအ  ီးကအို ယ္ရ ္ြာ္ အရအိုာပ္ါ ာ္အ ိုႏွ ို ္ီးထ ီးရး၊ သ ္ ့္ေရ ာ္ီးရ္း္္္အ ိုရး၊ ေရေရ အေရ  စ စစ္အ ိုရး၊ 

္း ္  းအ  ီးာ္္ရ္း္္အ္ ိုရး၊ ္ေရီး  အ ္ရး၊ ္ ဟ ရဓ ္္ပါ ာ္အ ိုစသဲ္္အို ့္ေကအို စ စစရ္အဲ္္ 

ရကရ္ြ ္ ရရြ ္သအအ္ီးးဲ္ီးအ ိုအ အိဳီး အဲေစ္ေစရ  ္သခိုီးစြးအ ိုႏွ ာ့္္ေ  ယယ္သသအိုေရ  ာ္အ ိ္ု အို ့္ေကအို စ စ္္က    အ က္အိုက္ရအဲ္္ 

း အ  ီးကအို ယ္ရ ္ြာ္ သ ္ ့္ေရ ာ္ီးရ္း္္္အ ိုရး၊ ္း ဓ ္ပ္ါ ာ္အ ို စသဲ္္ အို ့္ေကအို သ္အဲပိဳရအဲ္္ း အ္  ီးရး၊ 

ရက္ထး ထအ ္ီးသအအ္ီးအဲ့္္ေပစၥဲ္ီး 

ေရြီး  ယ္အ ို 

 ယယ္သဲ ာ္ီး 

 ယယ္သဲ ာ္ီး 

ရက္ ခရရ အဲ ာ္ီး

 

သအိုေရ  ာသ္အအ္ီးးဲ္ီးဲ ာ္ီး 

ထိ္ု ္ေပီးဲ ာ္ီး 

သအအ္ီးးဲ္ီးထ ီးေသ  ပစၥဲ္ီးအ  ီးကအို ထအ ္ီး  ိဳပ္ဲ ာ္ီး 

္းာ့္္ေ္္ ္ီးအ  ီး 

္ခးအပ္အ  ီး

 ္သခိုီးဲပိဳရ  ္
ရဲ္ရြယ္  က ္

သ္္အ ္ ္ က္အ  ီး 

္ရဲ္္ ေသြီးရအို္ပ ္ က ္

္စအိုီးရာ္္ သ္္အ ္ ္ က္အ  ီး 



္ ခိဳအ  ီးာ္္ ္ရဲ္္ ေသြီးရး၊ ္ ဟ ရဓ ္္ပါ ာ္အ ိုရး၊ ္ ခ ့္ေ္ရသ ရး၊ ္ေရ ာ္္ းာ္ီးရး၊ း ္ကြးပါ ာ္အ ိုႏွ ို ္ီးအ  ီးရး၊ 

းအိုာ္္ ြာ္သအအ္ီးးဲ္ီး  အ ္ စသဲ္္အို ့္ေကအို ္ရိုဲပိဳရအဲ္္ 

္အိုီး ြက္အ  ီးရး၊ ဇြ ္ီး  က္ရာ္ီးအ  ီးရး၊ ပ ီ္းက ္ ြက္ေယ ကအ္  ီးကအို သခိုီးစြးအဲ့္္ေသသ္ေရ္္ြက္ရး၊ ၾက ရ ဲ္ ခ အိုာ္အ ိုရး၊ 

္ပသဒါဏ ္ခ အိုာ္အ ိုရး၊ ္ၾကအ္ီးပ္အ္ီး ခ အိုာ္အ ိုရး၊ သခိုီးစြးရ ္ြာ္ ရြယက္သအ ိုစေသ  ္  က္အ  ီးကအို အသ္ ဲ္ေရြီး  ဲ္ရအဲ္္ 

Food Production 

အ  သီးအ  ္ကယရ္က္ေ္ြ ့္ေ္စ ီး္စ သအို ့္ေေဲပ ာ္ီးရးေပီးဲ ာ္ီးဲေစ္ာ္္္  

 ယ္ရအို  က္ဲပိဳ္္အဲ္ ဲ္ီးရး၊ ထအိုသိုအ ့္ေ  က္ဲပိဳ္္ရ ရ္အို္ပ္  ကက္အို အဲ္ကး့္ေသအို ့္ေၾကအိဳ္ာ ္   ့္္ေအ  ္ီးအဲ္ ဲ္ီးဟသေသ  

္  က္ ၂ ရပသ္ဲ ္္ေရီးပါာ္္္ 

္စ ီး္စ   က္ဲပိဳ္္ေရီးစ စ္အ  ီး 

-   က္ဲပိဳ္္ဲပ ီး ေကြ ီးေအြီးဲ ာ္ီး 

-   က္ဲပိဳ္္ဲပ ီး ္ေ္ီး ခဲ ာ္ီး 

-   က္ဲပိဳ္္ဲပ ီး ေရ းေစဲ ာ္ီး 

- ္သာ့္္ေ  က္ထ ီး္ အ  ီးကအို ္သာ့္္ေဲေစ္ေ ္ ေ္ြကအို ဲပာ္းာ္ဲပ ီး ေကြ ီးေအြီးဲ ာ္ီး 

ေ္ က္ပါ္အို ့္ေသဲ္ ္စ ီး္စ   က္ဲပိဳ္ေ္ကြ ီးေအြီးေရီးစ စ္အ  ီးာ္္ ပခိုစခဲ ပပခိဲု ေစ္ာ္္္ 



  က္ဲပ ီးေကြ ီးေအြီးဲ ာ္ီး 
 ယ္ယသဲ ာ္ီး  
 
 
  က္ဲပိဳ္္ဲပာ္းာ္ဲ ာ္ီး 
 
 
္ပသေပီးဲ ာ္ီး 
 
 
္ပသဓ ္္ကအိုထအ ္ီးဲ ာ္ီး 
 
 
 ြြးဲ အ္ီးဲ ာ္ီးရး၊ဲပာ္းာ္ဲ ာ္ီး 
 
 
ပသပသေႏွြီးေႏွြီးေက ြီးေအြီးဲ ာ္ီး 

  က္ဲပ ီး္ေ္ီး ခဲ ာ္ီး 
 ယ္ယသဲ ာ္ီး 
 
 
  က္ဲပိဳ္္ဲပာ္းာ္ဲ ာ္ီး 
 
္ပသေပီးဲ ာ္ီး 
 
 
္ေ္ီး ခသအအ္ီးးဲ္ီးဲ ာ္ီး 
 
 
 ြးဲ  အ္ီးဲ ာ္ီးရး၊ဲပာ္းာ္ဲ ာ္ီး 
 
္ေ္ီး ခစ စ္္ြာ္ 
ဲေ ္ ့္ေေ ဲ ာ္ီး 
 
ဲပ ္္ပသေပီးဲ ာ္ီး 
 
ေကြ ီးေအြီးဲ ာ္ီး 

  က္ဲပ ီးေ္ီး းေစဲ ာ္ီး 
 ယ္ယသဲ ာ္ီး 
 
 
  က္ဲပိဳ္္ဲပာ္းာ္ဲ ာ္ီး 
 
 
္ေ္ီး ခဲ ာ္ီးရး၊ေရ း ခဲ ာ္ီး 
 
 
ေရ း္ရဲ္ေပ  ္ေစဲ ာ္ီး 
 
 
 ြးဲ  အ္ီးဲပာ္းာ္ဲ ာ္ီး 
 
 
္ပသဲပ ္ေပီးဲ ာ္ီး 
 
 
ေကြ ီးေအြီးဲ ာ္ီး 

ဲပာ္းာ္ေကြ ီးေအြီးဲ ာ္ီး 
 ယ္ယသဲ ာ္ီး 
 
 
 
 
 
 
 
 
ေရ း္ေ္ီး ခဲ ာ္ီး 
 
ေရ း္ရဲ္ေပ  ္ေစဲ ာ္ီး 
 
 
 ြးဲ  အ္ီးဲပာ္းာ္ဲ ာ္ီး 
 
္ပသေပီးဲ ာ္ီး 
 
ေကြ ီးေအြီးဲ ာ္ီး 

(              ) 
 ယ္ယသဲ ာ္ီး 
 
 
္းာ့္ေ္းာ့္္ေစ စဥ္ဲ ာ္ီး 
 
 
  က္ဲပိဳ္္ဲပာ္းာ္ဲ ာ္ီး 
 
 
္ေ္ီး ခ ေရ း ခဲ  ာ္ီး 
 
 
္စို္ပခိုရအိုက္ဲေ ့္္ေေပီး 
ဲ ာ္ီး 
 
္ပသေပီးဲ ာ္ီး 
 
 
ေကြ ီးေအြီးဲ ာ္ီး 

္က အိဳီး္ဲအ္အ္  ီး 

  က္ဲပိဳ္ေ္ကြ ီးေအြီးဲ ာ္ီး 

္က အိဳီးအ  ီး 

- ္ရဲ္္ ေသြီးထအ ္ီး  ိဳပ္ အိုာ္ာ္္ 

- ္စ္ဥ ီး  ာ္ီးစ ရိုပေ္း ာ္ ိုအာ္ာ္္ 

- အ  သီးထအ ္ီးသအအီးဲ ာ္ီးရး၊ ပါ ာ္ေသ ္ရ အ  ီးာ္္္ရဲ္္ ေသြီးထအ ္ီးသအအီ္းဲ ာ္ီး္အို ့္ေရိုပ ္အိုာ္ာ္္ 

- ဲပာ္ပအ ေစ ီးကြက္္ ြာ ္ဲပား္ာ္ထ ီးအ ိုအ  ီးကအို အ   အိုရ ္အရအို 

- စ ီးသခိုီးသသ္ စဥ္ ီး  ာီ္းစရအို္ပ္  ကက္အို ဲေဲ့္္ေးဲ္ီး အိုာာ္္္ 

- သအိုေရ  ာသ္အအ္ီးးဲ္ီးရ ္ေ ရ ရအိ္ု ပ္အ ို ဲီ္းပါီးာ္္္ 

- ဲေ ္ ့္ေေ စရအ္္အ  ီးေရ  ့္ေ  ႏွအိုာ္ာ္္္ 

္ဲပစ္အ  ီး 

- ေ္ ာီ္းးအို  ကအ္  ီးဲပ ီးက ဒဏ္္ ီးအ  ီးာ္္္ 

- အ  သီး္ၾကအီ္းကထိ္ု ရ္ိုပ္အ ိုစြအ္ီး္ ီးေရ  ့္ေက ႏွအိုာ္ာ္္္ 



- ကြ အ္ီးက ာ္သသ္ အို ့္ေကအို သခိုီးရ ္ းယဥ္ီးာ္္္ 

- ္းအိုာ္ီး ၂  ို  ္ ့္ေရအိုာ္္္ 

 

  က္ဲပိဳ္ ္္ေ္ီး ခရး၊ ေရ း ခဲ ာ္ီး 

္က အိဳီးအ  ီး 

- ေ္ ာီ္းးအိုအ ိ္ု ဲအာ္ီးအ ီးးခိုီး္  အ ္အ  ီးကအို ေရ  ့္ေ   အိုာာ္္္္ 

- ္းအိုာ္ီး္စ္ ိုသ ရအိုအဲ္္ 

- ထိ္ု ္ရိုပ္  အ ထ္အ ေရ  ့္ေ  ႏွအိုာ္ာ္္ 

- ္ရဲ္္ ေသြီးပအိုအအိ္ု အိုီး္ကရ္  အိုာ္ာ္္ 

- ္ ဟ ရဓ ္္ပါ ာ္အ ို ပအိုအအိုရ ေစာ္္္ 

- ္သခိုီး္ေး ာ္အ  ီးကအို ပအိုအအိုထအ ္ီးသအအ္ီး အိုာ္ာ္္္ 

- အ  သီးေရြီး  ယအ္ ိုရး၊ ပါ ာ္ေသ ္ရ အ  ီးေရြီး  ယ္အ ိုရး၊ ္ရဲ္္ေသြီးထအ ္ီးသအအီ္းအ ိုအ  ီး ပအိုအအိုရိုပ္ အိုာ္ာ္္္ 

 

္ဲပစ္အ  ီး 

- ေရ း ခသအိုေရ  ာထ္အ ္ီးသအအ္ီးရ ္ေ ရ က ယ္ဲပ ္ ့္ေစြ ရအိုာ္္္ 

- ပါ ာ္ေသ ္ရ အ  ီးကအို ရအိုသရအိုဲပိဳဲပာေ္ဲပ ာီ္းရးရ ္ရအိုာ္္္ 

- ္သခိုီး္ေး ာ္အ  ီးေ ရ  စ စ္္က ရ အရ ္ရအိုာ္္ 

 

ထအ ္ီး  ိဳပထ္ိ္ု ္ရိုပေ္သ စ စ္ 

္က အိဳီးအ  ီး 

- အ  ီးဲပ ီးစြ ထို္ရ္ိုပ္ေသ ေၾက ာ့္္ေ ေစ ီးႏွ ို ္ီးသကသ္ ာ္္္ 

- ရိုပ္္  ီး ေရ  ့္ေ  ႏွအိုာ္ာ္္္ 

- စ အခ  ္ ့္ေ ြးအ ို ပအိုအအို ဲ္ီးပါီးစြ ရအိုာ္္္ 

္ဲပစ္အ  ီး 

- ္စ ီး္ေသ က္္ႏွတရ ယက္ာ္ီးရ ာ္ီးရ ရ္အိ္ု ပ္  က္အ  ီး 



- ္စ ီး္စ အ  ီးကအို ္းကအ္ဲပ္္စအ္ီးသပ္ရ ရ္အိုာ္္္ 

- ္စ ီး္စ အ  ီး   ္္ာ္ဲ ာ္ီးရး၊ သယယ္သပအို ့္ေေး ာ္ဲ ာ္ီး္အို ့္ေဲပိဳေ စဥ္္ ္ြာ္ီး ္ပသ  အ ထ္အ ီ္းသအအ္ီးရ ္ရအိုာ္္္ 

- ဲေ ္ ့္ေဲေ ီးရ ္ြာ္ ္ထသီးဲပိဳ စ စဥ္ထ ီးေသ ကအရအယ အ  ီးရး၊ ထရပ္က ီးအ  ီးသခိုီးရ ရ္အိုာ္္္ 

- ရ သ ဥ္ိုေၾက ာ့္္ေ၄ာ္ီးရး၊ ယ ဥ ္ရထ ီး စက္ ြ ္ယ္ြာ္ီး  က္ေၾက ာ့္္ေ၄ာ္ီး ေႏွ  ာ့္္ေေႏွ ီးအ ို္ 

- ္ထသီးဲပိဳပစၥဲ္ီးကအရအယ အ  ီးရး၊ ယ ဥ ္ရထ ီးအ  ီးကအို ဲပိဳဲပာ္ရ ္ ၾက ီးအ  ီးေသ ကို ္က စရအ္  ္

  က္  ာ္ီး   က္ဲပိဳ္္ဲပ ီးေကြ ီးေအြီးေသ   က္ဲပိဳ္္  အ ္ ္္္ အိုာသ္အ   ဲ္ီးပါီးဲပ ီး ေကြ ီးေအြီး  အ ္္ အ  ီးးခိုီး 

ရ ာ္ဲအ ္စြ ေပီး အိုာ္ေရီး္္ြက္   က္ဲပိဳ္္ရ ္ြာ္ သခိုီးစြးအဲ့္္ေပစၥဲ္ီးအ  ီးကအို ၾကအိဳ္ာ္စ စဥ္ထ ီးရ ္ ရအို္ပ္ာ္္္ 

  က္ဲပိဳ္္ဲပ ီး ၾက ရ ဲ္စြ သအအ္ီးးဲီ္းဲ ာ္ီးသဲ ္ေစ ီးကြက္္ စ္ ိုရရ အ အိုာ္ေသ  ပစၥဲ္ီးအ  ီးေၾက ာ့္္ေ 

္ေဲပ ာီ္း္ရးရိုပ္ အိုာသ္ရအို အ  သီးႏွ ာ့္္ေပါ ာ္ေသ ပစၥဲ္ီးအ  ီးကအို ပအိုအအိုထအ ္ီး  ိဳပ္ ြာ့္္ေရရ အာ္္္ ထိ္ု ္ရိုပ ္ အ္ ္သဲ္ ၁၂ အ  

၁၅   ရ ထအ ၾက ဲအာ့္္ော္္္ 

  က္ဲပိဳ္္ဲပ ီး ္ေ္ီး ခစ စ္္ ြာ္ ္စ ီး္စ ္အို္ာ္ီးကအို ္းာ္ေဲပစြ ထအ ္ီးသအအ္ီး အိုာ္သဲ္အဟိ္ု ္ပါ္ ေစ ီးကြက္္ ြာ္ 
 ယယ္သ၍္းာ္ေဲပေသ ္စ ီး္စ အ  ီးကအို ဲပား္ာ္ဲပ ီး ေကြ ီးေအြီးသဲ့္္ေစ စ္သခိုီး အိုာ္ာ္္္ ္ကယ္၍ 
၄ာ္ီးစ စသ္ခိုီးအဲ္းအိုပါက ေ္ ာ္ပါ္  က္အ  ီးကအို ထဲ့္္ေသြာ္ီးစဥ္ီးစ ီးရအဲ္္ 
- သ္္အ ္ထ္ ီးေသ  ္ ဟ ရဓ ္္ဲပဲ့္္ေ အ ိုေပီး အိုာ ္အေပီး အိုာ ္

- အ  သီး္္အိုာီ္းေပီး အိုာ ္အေပီး အိုာ ္

- သ္္အ ္ထ္ ီးေသ ကို ္က စရအ္္္ ္ြာ္ီး ရိုပ္ အိုာ္ အရိုပ ္အိုာ္ 
- သအအ္ီးးဲ္ီးရအဲ့္္ေေ ရ  ရ အအရ အ 
- ၄ာ္ီးစ စသ္ခိုီးဲ ာ္ီးေၾက ာ့္္ေ ္ရိုပ္  အ ္ ယ္ေရ က္ေရ  ့္ေ   အိုာသ္ရး 
- ဗ ္ီးအ  ီးကအို  ယရ္အိုစ စဥ္ဲပ ီး  ယ္ရအိုဲေ ္ ့္ေေ အရး 
- စြ  ့္္ေပစ္ရ ္ြာ ္ထပ္အခရအို္ပေ္သ ပစၥဲ္ီးအ  ီးရ အ အရ အ 
- ္ေ္ီး ခရ ္ြာ္ 41 ခF (သအို ့္ေ)5  ခC ္ြာ္ သအအ္ီးးဲီ္းရအဲ္္ ဲပ ္္ေပီးေပီးရ ္ြာ္ 140  ခ F (သအို ့္ေ)60  ခC 

္ ဲ္ီးးခိုီး ္ပသေပီးရအဲ္္ အ  ီးေသ ္ ီးဲော့္္ေ 165  ခ F (သအို ့္ေ) 74  ခC ္ြာ္ ္ပသေပီးေရ့္ေရ အာ္္္ 
- ္စ ီး္စ အ  ီးကအို  ယ္ေ္ ့္ေရအိုရ အဲ္ရး၊  ယ္ေရ ကရ္အိုရ အဲ္ ၾကအိဳ္ာ္   ့္္ေအ  ္ီးရ ရ္အိုာ္္္ 
 

္  အ စ္ဥး္ကအ္ဲပ္ ္ၾကအိဳ္ာ ္  ့္္ေအ  ီ္းဲ ာီ္း 
သ္္အ ္ထ္ ီးေသ  အ  သီး္စ္ ိုကအို ယ ာက္  ယ္္   အ ္အ    ယ္ေရ က္ေ္ ာ္ီးးအိုထ ီးသဲဟ္သေသ  

အ ္္္ အ္ီးအ  ီးကအို ကအိုီးက ီး၍   ္ ့္ေအ  ္ီးဲ ာ္ီး 

ထအိုသအို ့္ေထို္ရ္ိုပရ္ ္္္ြက္ ထိ္ု ္ရိုပေ္ရီး္စ ္ စဥ္အ  ီး  အ ္္ဲ ာ္ီးရး၊ ထို္ရ္ိုပ္ေရီး းအိုာ္ရ  ေးြီးေႏွြီး ္အိုာ္ပာ ္

အ ိုအ  ီးဲပိဳရိုပရ္ ရ္အို္ပာ္္္္ ထိ္ု ္ရိုပရ္ ္ြာ္ရဲ္ီး ေစ ာ့္္ေၾကဲ့္္ေေရ့္ေရ က  ရအိုသရအိုထအ ္ီးကြပ္အ ိုဲပိဳရအဲ္္ 

္စ ီး္စ ီးအ  ီးၾကြာ္ီးက  ္ပါက ေ္ က္ပါဇယ ီးဲော့္္ေ အ ္ထ္ ီးက  ရအိ္ု ပသ္ရအိုေဲပ ာီ္းရးဲပိဳဲပာ္ရအဲ္္  

 



အ  သီး (    ) ေ  ့္ေစြး ္စ ီး္စ ္အ အိဳီး္စ ီး 
္ရ အ  ီး ္ ္ေအိုီး  ယ္ာရအယ အ   

က  သ္ဲ ္
 ယ္ကအို စြ  ့္္ေပစ္သဲ ္ ္ၾကခဲပိဳ  က ္

     
 

ေကြ ီးေအြီးရ ္ြာ္ ္စ္ဥ ီး  ာ္ီးစ ရရ အအဲ့္္ေပအ ဏကအို စ စဥ္ရအဲ္္ ၄ာ္ီး္  ကသ္ဲ္ ထိ္ု ရ္ိုပ္အ ိုႏွ ာ့္္ေ းကစ္ပ္ေ ာ္္္ 

ဲ အ  စြ စအ္ ္ပအိုာ္ီးရ ရ္အိုာ္္္ ထအို ့္ေ္္သ ္သခိုီးဲပိဳအဲ့္္ေ္ရ အ  ီးကအိုရဲ္ီး စ စ္္ က  စ စဥ္ပခိုစခဲပိဳထ ီးရအဲ္္  

ေ္ က္ပါဇယ ီးသဲ ္ေ  ့္ေစဥ္ထိ္ု ္ရိုပ္အ ိုအ ္ ္္ အ္ီးဲေစာ္္္္ 

ေ  ့္ေ                              ္စ  
္စ ေကြ ီး  အ ္                 ၇ီး၃   ခ က္စ  
                                   ၁၂ီး   ေ  ့္ေရဲ္စ  
                                   ၆ီး   ဲစ  
အ  သီး 
 ခပါ္ ္

ပါ ာ္ေသ  
ပစၥဲ္ီး 
 ခပါ္ ္

ရအို္ပ္ေသ  
ပအ ဏ 

စိုစိုေပါာ္ီး   
က္ဲပိဳ္္သသ 

စ  အ  ္ ထို္္ရို
ပ္  အ  ္

ပစၥဲ္ီးစ 
 ရာ္ီး 

ေကြ ြီးေအြီး 
ေသ  
ပစၥဲ္ီးအ  ီး 

ေ ပခိုက  
္ရြယ္ 

္ေရ္္ြက္/ 
ပအြိဳာ့္္ေ 

       

  က္ဲပိဳ္ရ္ ္ြာ္ သခိုီးစြးေသ ပစၥဲ္ီးအ  ီးကအိုရဲ္ီး ေအိုာ္္ ြးသာ့္္ော္္္ ပါ ာ္ေသ ပစၥဲ္ီးအ  ီးာ္္ ပခိုစခရး၊ ္ရြယ္္စ ီးရး၊ 

္ရဲ္္ ေသြီးရး၊ ္္အိုာ္ီး္း္အို ့္ေကအိုရး အ ္ ္သ ီးရအဲ္္   

ထအို ့္ေ္ဲပာ ္ေရ စပပ္စၥဲ္ီးအ  ီးကအို အဲ္ကး့္ေသိုအ ့္ေဲပား္ာ္ရအဲ္ကအိုရဲ္ီး အ ္ ္္ အ္ီးအ ္စ္ို ဲပိဳထ ီးရအဲ္္ 

ရအို္ပ္သရအို   အ ္ဲ အအ ိုအ  ီးရး၊ ေ ပခိုက  ္ေရ္္ြက္အ  ီးရး၊ ေ ပခိုက ္ရြယ္္ စ ီးအ  ီးကအို စ စဥ္ရအဲ္္ 

ထအို ့္ေ္္သ  ါ ာ္ေသ ပစၥဲ္ီးအ  ီးကအို သခိုီးသပ္ဲ ာ္ီးရး၊ ထိ္ု ္ရိုပ္အ ိုကအို သခိုီးသပ္ဲ ာ္ီး္အို ့္ေကအိုရဲ္ီး ဲပိဳရအဲ္္ 

 

 

 

 

 

 



 

ပါ ာ္ေသ ပစၥဲ္ီးအ  ီးကအို ထအ ္ီး  ိဳပ္္ေသ  ထိ္ု ရ္ိုပ္အ ိုစ စ ္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

္အက စြ ္အိုာ္ီး္ ရ ္ရဲီ္း္ေရီးၾက ီးာ္္္ 

  က္ဲပိဳ္္ဲ ာ္ီး ္ဓအကရအို္ပ ္ က္အ  ီးအ   ္ႏွတရ ယ္ဲေစ္ေစေသ   က္္  ရ ီးယ ီးအ  ီးကအို ေယ္ရ  ဲ ာ္ီးရး၊ 

္စ ေၾက  ကရ္ြယ္ေ္ ာ္ဲပိဳရိုပ္ဲ ာ္ီးရး၊ ္ရသ ကအိုေဲပ ာ္ီးရးအ ိဲု ပိဳေစဲ ာ္ီးရး၊ ္ ခ ့္ေ္ရသ ပခိုစခရး၊ ္ေရ ာ္္ းာ္ီးရး၊ 

္ ဟ ရဓ အ္ ထ္အ ္ီးသအအ္ီးဲ ာီ္း္အို ့္ေ္ေရီးၾက ီးာ္္္ 

္းအိုပါ္စ ီး္စ အ  ီးကအို အ  က္ဲပိဳ္အ္   ၾကအိဳ္ာ္ဲပား္ာရ္ာ္္္ 

သာ့္္ေေ္ ္ေသ ပစၥဲ္ီးကအရအယ အ  ီးကအိုသခိုီးဲပ ီး း ေရ  ္စြ   က္ဲပိဳ္္ ဲ္ီးအ  ီးကအိုသခိုီး၍   က္ဲပိဳ္္ရအဲ္္ ္ေြး 
့္ေ္စဲီ္း္ေ ဲော့္္ေ ထိုအသအို ့္ေ  က္ဲပိဳ္္ေရီး္္ြက္ ဲ  ္ၾက ီး  က္အ  ီးရး၊ ေပ္ရစ အ  ီးရး၊  ဲ္ီးရအီ္းစဥ္ီးအ  ီးရး၊ 
ရအ္ီးဲ  ္  က္အ  ီးရး၊ ္ေ ရ  း ့္ေ္ေ ရ  ဟ ္  က္ဲ  ေ္ ာ္ ထအ ္ီးသအအ္ီး  က္အ  ီး ထိ္ု ္ဲပ ္ေပီးရအဲ္္ 
 
 

သအိုေရ  ာ္ရ အ ထိ္ု ္ေပီး ္စ ီး္စ အ  ီး 

္အိုာ္ီး္ ဲ ာ္ီးရး၊ ေးီးၾက ဲ ာီ္းရး၊ သ  ့္္ေရ ာ္ီးဲ ာ္ီးရး၊ ဲေ္္ေ္ က္ဲ ာ္ီးရး၊   အ း္ဲ ာီ္း

 

  က္ဲပိဳ္သ္သအ  ီးက   က္ဲပိဳ္္ေသ ္းာ့္္ေ 

းရပ္အ  ီး ္သ ီးရး၊ ္သ ီး္ရြက္အ  ီး

 

ထိ္ု ္ထ ီးေသ ္ရ အ  ီး 

ေကြ ီးေအြီးေသ ေ ရ  

ရသ အ  ီး  စ ီးေသ ကး္အိုာ ္္ဲ  ီးသသအ  ီး 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ္သ ီး္ရြကရ္း၊းရပရ္း၊ထိ္ု ္ေသ ္စ  (သအအ္ီးဲ ာ္ီး) 
 
ထိ္ု ္ရိုပေ္ရီးစ စ္အ  ီး 
ကပ္ဲ ာီ္းရး၊ ေို္္ဲ ာ္ီးရး၊ ဲပိဳ္္ဲ ာီ္းရး၊ ေၾက ္ေရ  ္ဲ ာ္ီးရး၊ း ္ြာ္ႏွ စ္၍ေၾက ္ဲ ာ္ီးရး၊ 
ၾကပ္္ ာ္ဲ ာီ္းရး၊ ေရီးေႏွြီးောြ ့္ေဲော့္္ေေပါာ္ီးဲ ာ္ီးရး၊  
  က္ဲပိဳ္္ဲပ ီးေသ ္စ ီး္စ ္အို ့္ေကအို ၁၄  ဒ ္ရ ေ ရာ္ဟအိုက္ (သအို ့္ေ) ၆  စာ္္  ္ရအ္္္ ြာ္ သအအီ္းးဲ္ီးရအဲ္္ 
က  ္ေသ ္စ ီးအ  ီးကအို ၄၈   ရ ္္ြာ္ီးဲပ သ္ခိုီးရအဲ္္ က  ္ေသ ္စ အ  ီးကအို 
္သစ္အ  ီးႏွ ာ့္္ေ ဲပ ္အေရ စပသ္ာ့္္ေ္ 
ၾကက္ရး၊ ာ က္္ သ ီးအ  ီးကအို ္ေ္ီး ခရ ္ြာ္ ၂၈ ဒ ္ရ ေ ရာ္ဟိုအက္အ  ၃၂ ဒ ္ရ ေ ရာ္ဟိုအက္ ( -2  ခC – 0  ခC ) 
္ြာ္သအအ္ီးရအဲ္္ 
Roasting – 325  ခF (163  ခC) 
Oven frying – 204  ခC 
Deep Frying – 325  ခF  (163  ခC) oven 
္း အ  ီး - 350  ခF – 365  ခF (177  ခC – 185  ခC) 
Boiling/Grilling - ၾကက္အ  ီး - 10 – 15 အအ စ ္
    ဲပိဳ္္  အ ္ - 35 to 50 အအ စ္ 
Moist Heat Method – 185  ခF (85  ခC) 
ာါီး္သစ္အ  ီးကအို 2  ခC  အ  4  ခC ္္ြာ္ီး ၂ ရကထ္က္ပအိုဲပ ီး အသအိုေရ  ာသ္ာ့္္ေ္ 
ေရ းထ ီးေသ ္သ ီးအ  ီးကအို ္ရဲ္ဲပ ေ္ပ  ္ေစရ  ္24 အ  36   ရ ၾက ာ္္္ 
္စ ီး္စ ္အ အိဳီး္စ ီးကအိုရအိုက္၍   က္ဲပိဳ္္ေသ  ဲ္ီးစ စ္အ  ီးရ အသဲ္္  
 
 
 

 ယယ္သေသ  

ပစၥဲ္ီးအ  ီး 

ောြေၾကီးရး၊ ္  အ ္ရး၊ 

ကြ အ္ီးက ာ္အ ိုရး၊ 

ပစၥဲ္ီးအ  ီးရး၊ 

 ဲပား္ာ္အ ိုရး၊ ေ ရ ရး၊ 

ၾကအိဳ္ာ္ဲပား္ာ္ဲ ာ္

ာ္ီးရး၊သ ္ ့္ေရ ာ္ီးဲ ာီ္း 

ေပ္ရစ  ဲ္ီးရအီ္းစဥ္ရး၊ 

ထိ္ု ္ရိုပသ္သအ  ီးရး၊ ပစၥဲ္ီးအ  ီးရး၊ 

ပါ ာ္ရအဲ့္္ေ္ရ အ  ီးရး၊

 

္စအ္ ္္ပအိုာ္ီးထအ ္ီးဲ ာ္ီး 

္ပး္ာ္ဲ ာီ္းရး၊  က္ဲ ာ္ီး 

ဲေဲ့္္ေးဲီ္း 

ေကြ ီးေအြီးဲ ာ္ီး 

ေက  ပ္အ ို 

သခိုီးသပ္  က ္



DISTRIBUTION/ SERVICE 

္စ ီး္စ ဲေ ္ ့္ေေ ေရီးစ စက္အို ဒါရအိုက္္ အ  ီးအ  စ စဥက္  ေ္ က္ေဲ   ္အ  ီးက 
ရက္ေ္ြ ့္ေ္ေက ာ္္ထဲေ္ေ ္ေပီးၾကာ္္္ ေ္ က္ပါ္အို ့္ေသဲ ္္စ ီး္စ ေ အ  ေသ စ စ္ဲေစ္ာ္္္ 
 
ထိ္ု ္ရိုပေ္ရီး  စိုစဲ္ီးအ ိုရး၊ ဲေ ္ ့္ေေ အ ို  ဲပ ္္ပသေပီး 

ရိုပ္ာ ီ္းရိုပ္ေပီး 
  က္ဲပ ီးဲေဲ့္္ေ္ာ္ီး 
 
  က္ဲပ ီး ္ေ္ီး ခ   
  က္ဲပ ီးေ္ီး း 
စ စဥ္ေပီးေ      

 
 
အ ီးေအို 
္ပသေပီး 

္ပသက ကြယ္ေသ ဗ ္ီး 
္ပသ္ေ္ီးစ စ ္
သ ီးသ ္ ့္ေဗ ္ီးအ  ီး 
္ပသေပီးကအရအယ ္ပး္ာထ္ ီးေသ  
ဗ ္ီးအ  ီး 

 အရအိ္ု ပ ္

 
  က္ဲပိဳ္္္ ေ္ီး ခ 
  က္ဲပိဳ္ေ္္ီး း 
စိုစဲ္ီးေပီးေ  

 
္ေ္ီး ခ 
ဗ ္ီးထးထဲ့္္ေ 

 
္ေ္ီး ခေသ္တ ထးထဲ့္္ေ 
္ပသက ပစၥဲ္ီးထးထဲ့္္ေ 
္ြ ္ီးရ ဲ္ီးထးထဲ့္္ေ 
္ထသီးကအရအယ ္ပသေပီးပါေသ  
ကအရအယ ထးထဲ့္္ေ 

 
ဲပ ္္ပသေပီး 

 
္အိုဗာ ္
အအိုက္ ရိုအေ ့္ေ 
္အိုဗာ ္

 
ဲေ ္ ့္ေေ ဲ ာ္ီး္ြကေ္္ က္ပါ္  က္အ  ီးကအို ္ေရီးထ ီးရအဲ္္ 

-   က္ဲပိဳ္ထ္ိ္ု ရ္ိုပ္ေသ စ စ္ 

- အဲေ ္ ့္ေေ  ာ္္စ ီး္စ ဲပား္ာ္ေသ စ စ ္

- ထိ္ု ္ရိုပအ္ ို း ့္ေဲေ ္ ့္ေေ အ ိုၾက ီး္ကြ ္ေ ီး 

- စ္ာထ္ိ္ု ္ရိုပ္  အ ္အ  ေကြ ီးေအြီး  အ ထ္အၾက   အ  ္

ေ္ က္ပါ္  က္အ  ီးကအို ္ေရီးထ ီးရအဲ္္ 

- ေႏွ  ာ့္္ေေႏွ ီးအ ိုအပါပး ္စ ေကြ ီးေအြီးရ ္္ ေက ာ္ီးးခိုီး္  အ  ္

-  ယ္ႏွ စ္ၾကအအ္ေကြ ီးသာ့္္ေသဲ ္

-  ယ္ရအိုပခိုစခအ အိဳီးဲေဲ့္္ေးဲ္ီးသာ့္္ေသဲ ္

-  ယ္ေ ရ အ  ေကြ ီးေအြီး္ဲ္ ာ္ီးသာ့္္ေသဲ ္

-  ယ္ာ  ကသသအ  ီးက ေကြ ီးေအြီးအ ိုကအို ဲပိဳသဲ္ 

ထိ္ု ္ရိုပရ္ ္ြာ္ ကို က္ စရအ္ ္ရး၊ ဥ ီးစ ီးေပီးအ ိုရး၊ ေရြီး  ယ္အ ိုရး၊ ေအ   ္ရာ့္္ေအ ိုရး၊ ေးီး ကး္အိုာ္ရ ္ေဲ ္ေ အ  ီးကအို 

္ထသီးသ္အဲပိဳရအဲ္္ ထအို ့္ေဲပာ ္ယဥ္ေက ီးအ ိုရး၊   သ ေရီးစသဲ္္ အို ့္ေရး ထဲ့္္ေသြာ္ီးစဥ္ီးစ ီးရအဲ္္ 



Decentralized System 

္ဓအကစ ီးေအိုအ  ္စ အ  ီးကအို သက္းအိုာရ္ ္စ ီး္ေသ က္ဗ ္ီး္  ီး္ြာ္ ဲပား္ာ္ဲ ာ္ီး 

Centralized System 

္ဓအကစ ီးေအိုအ  ္ိုအက္ရအိုက္ဲပား္ာ္ေကြ ီးေအြီးဲ ာီ္း 

ရိုပ္ေး ာ္ရ ္ြာ္ ရအို္ပ ္ က ္

- Tray ေပီး္ြာ္ ္ပထ္ ီးေသ အ  သီးကအို ေ္္ အိုာ္ေ္ ာစ္ စဥ္ဲ ာ္ီး 

- ္ရိုပ္ေ ရ ္က ယ္္  ္ီး 

- ္ရိုပ္ကအိုေ   ေအြ ့္ေစြ စ ီးးာီ္းေစရ ္စ စဥထ္ ီးဲ ာ္ီး 

- ္ရိုပ္  ဲအ  ေစဲ ာ္ီး 

- ္စ ီး္စ ကအို ဲပ ရ္ဲ္ဲေဲ့္္ေ္ာ္ီးေသ စ  ္

္ကယ၍္ ေးီးရခို္ြာ္ဲေစ္ပါက ေ္ က္ပါ္းာ့္္ေအ  ီးရအိုာ္္္ 
- စ ီးေသ ကရ္အိုသဲ့္္ေ္စ ီး္စ ရး၊ ရအိ္ု ပ္  ကက္  ့္္ေသ္္  က္အ ္ သ္ ီးရ  ္
- စ ီးေသ က ္ ္ီးသအို ့္ေေ္ ္ဒါေပီးရ  ္
- အ  သီးကအိုေပီးရ ရ္း၊ အ  သီးေရြီးဲ ာ္ီး 
- ေရြီး  ယ္အ ိုေ္ြအ ္ သ္ ီးဲ ာ္ီး 
- ္စ ီး္စ အ  သီးအ  ီးကအို ္ြ ္ီးရ ဲ္ီး္ြာ္ ္ပး္ာ္ဲ ာ္ီး 
- အ  သီးႏွ ာ့္္ေ္စ ီး္စ ယ ဥ္္၍ စ စစ္ဲ ာ္ီး 
- ္ြ ္ီးရ ဲ္ီးအ  ီးရး၊ ဗ ီ္းအ  ီးကအို ရသ  း ပအို ့္ေဲ ာ္ီး 
- ရသ  ထခအ  ထပ္အခေ ္္ ကအိုေစ ာ့္္ေဲ ာ္ီး 
- စ ီးေသ က္ဲပ ီးစ ီးေသ ပ ္ီးက ္အ  ီးကအို ပ ီ္းက ေ္းီးာ  သအို ့္ေပအို ့္ေဲ ာ္ီး 
- ္အ အိုက္သအအ္ီးဲ ာီ္း 
 
စ ီးေသ ကး္အိုာ္္ ြာ္ ရအိ္ု ပ ္ က ္
- ္စ ီး္စ ဲေ ္ ့္ေဲေ ီးပခိုစ စ ္
- အ  သီး္အ အိဳီး္စ ီး 
- ္ဲပာ္္ းာ ္
- ္ရိုပ္  ္အ  ေ အ ို 
- ္သခိုီး္ေး ာ္ပစၥဲ္ီးအ  ီးစရအ္္စက 
- ္ဲ  ီးရိုပ္ာ ္ီးအ  ီး္ြက္ေ ရ ္က ယ္္  ္ီးေပီးဲ ာ္ီး 
- ကို က္ အ ိ္ု ြက္  က္ဲ ာီ္း 
- ္စ ီး္စ အ  ္ဲအ္္္ စြ ီ္းရ အိုာ္အ ိုကအို ္ြကး္ဲ ာ္ီး 



- ရက္ရ အ္စ ္စဥအ္  ီး္္ြက္  ာေ္ာြဲ ေဲ့္္ေးဲ္ီးေပီး အို္ာ္အ ို 
- စ ီးေသ ကသ္သအ  ီးာ္္ေက  ပ္အ ိုစစ္္အ္ီးရး၊ စ ီးၾကြာ္ီးစ ီးက  ္အ  ီးကအို သရိုပ္ ြးေရ့္ေရ ဲ ာီ္းရး၊ 

္အိုီး္က္ေစရ ္အ ္ ္္ အ္ီးထ ီးရ အဲပိဳဲပာ္ဲ ာ္ီး 
- ာ  ္စ္ ခိုရခိုီးကအို သခိုီးသပ္ဲ ာီ္း္အို ့္ေပါ ာ္ာ္္္ 
 
ေအီး ြ ီ္းအ  ီး 
၁) အ  သီးစ စဥ္ရ ္ြာ္ ထဲ့္္ေသြာ္ီးစဥ္စ ီးရအဲ္အ  ီးကအို ေရီးသ ီးပါ္ 
၂) အဲ္သဲ့္္ေ္  ကအ္  ီးသဲ္ အ  သီးစ စဥ္ေရီး္ြက္ ္သခိုီး ာ္သ ဲ္ီး္ 
၃) ္စ ီး္စ အ  ီးေပီးရ ္ြာ္ အဲ္သဲ္္အို ့္ေကအို ္ရိုဲပိဳရအဲ္ီး ဲ္ီး္ 
၄) ္စ ီး္စ ္ြာ္ သခိုီးအဲ့္္ေပစၥဲ္ီးအ  ီးကအို ေရြီး  ယေ္ရီးစ စ္ကအို ေရီးပါ္ 
၅)  ယယ္သေရီးစ စက္အို ရ ာ္ီးရာ္ီး္ာ္ဲပပါ္ 
၆) ္စ ီး္စ ထိ္ု ရ္ိုပ္အ ိုစ စ္ကအို ေရီးသ ီးပါ 
၇) ေ္ က္ပါစ စ္အ  ီးာ္္ ္က အိဳီး္ဲပစ္ကအို ေရီးသ ီးပါ္ 
    (က)   က္ဲပိဳ္္ေကြ ီးေအြီးစ စ္ရး၊ ( ) ထအ ္ီး  ိဳပ္ထိ္ု ရ္ိုပ္ေသ စ စ္ရး၊  
၈) ၾကအိဳ္ာစ္ စဥ္အ ိုစ စ္္ေၾက ာ္ီး ရ ာ္ီးရာီ္းပါ္ 
၉) ပါ ာ္ေသ ပစၥဲ္ီးအ  ီးကအို ထအ ္ီး  ိဳပထ္ိ္ု ္ရိုပအ္ ိုကအို ေရီးပါ္ 
၁ ) ္စ ီး္စ ဲေ  ့္္ေေ ေသ စ စ္္ေၾက ာ္ီး ရ ာ္ီးရာ္ီးပါ္ 
 

Basic Nursing 
Basic Health Care Certificate 

္အ္ပ္ယ  ာ္ီးဲ ာ္ီး 
္အပယ္ သဲ ္သသ  ဲပိဳ္ေး က္္္ခိုရး၊ ေးီးရခို္အို ့္ေ္ြာ္ ရသ  အ  ီး္္ြက္္ စ ္ို္ဲ္ီးေသ  ကအိုယပ္အိုာ္ 
ေ ရ ဲေစ္ာ္္္ ္အပယ္ ေပ္္ြာ္ပာ္ စ ီးေသ က္ဲ ာ္ီးရး၊ သ ္ ့္ေစာ္ဲ ာ္ီးရး၊ ္အပ္ဲ ာ္ီးရး၊ ေ ြရ  ီးဲ ာ္ီးရး၊ 
ာဲ့္္ေသဲ္အ  ီးးခိုေ္ြ ့္ေဲ ာ္ီး္အို ့္ေဲပိဳာ္္္ ္အပ္ယ ာ္္္ဲအာ့္္ေသဲ ္ရသ  အရ သ္ာ့္္ေေ္ ္အ ိုရး၊ 
္ကသ္ ဲ ပစၥဲ္ီးအ  ီးရ အဲ ာီ္းရး၊ ကအိုယ္္ေ ္ထ ီး  ထ ီးရ ရ္ြယ္ကသဲ ာ္ီးရး၊ သယယ္သပအို ့္ေေး ာ္ရ  ္
ရြယ္ကသဲ ာ္ီး္အို ့္ေပါ ာ္ရအဲ္္   ီးအ  ီးရး၊  ရအ္ ္အ  ီးရဲီ္း ္ပ္ေပီးထ ီးရအဲ္္ 
္အပယ္  ာ္ီးရ ္ြာ္ ေရဲအ ိဳပ္ပခိုေ္ က္ ခေပ္ခ ေရ   ္ေြ္ ၍္ရေသ ္ထပ္အ  ီးရး၊ ေ ါာ္ီး္ခိုီးရး၊ ေစ ာရ္း၊ 
္အပယ္ ေခိုီး္အို ့္ေပါ ာ္ရအဲ္္ ္ ါ ာ္ီး္အပ္ယ ေခိုီးစသဲ္္ အို ့္ေပါ ာ္ရအဲ္္ 
္အပယ္ ကအိ္ု  ဲီ္းးခိုီး ၃  က္အ   ာ္ေရ က္ ိုအာ္ရအဲ္္ ္အပယ္ ္စ္ ို း ့္ေ္စ္ ိုၾက ီး ္ ဲ္ီးးခိုီး 75cm 
ကြ ဲ  ီးရအဲ္္  
္အပယ္ ္အို ့္ော္္္ရြယ္္စ ီးသဲ္ standard – 200x80x62 cmရး၊ ေ  က္ေက  ေကက္အို ရ  ပ္စစ္ရး၊ 
စက္အ ို ဲ္ီးဲော့္္ေ ေ ရ   ႏွအိုာ္ရအဲ္္ ကေရီးအ  ီး္္ြက္ ္ထသီး္အပယ္ ရး၊ ္ထသီးကအစၥအ  ီး္္ြက္ 
္အပယ္ ကိ္ု ာအ္  ီးရဲ္ီးရ အၾကာ္္္ 
္အပယ္ အ  ီးရး၊ ္သခိုီး္ေး ာ္အ  ီး္အို ့္ေကအို သ  ့္္ေရ ာ္ီးစြ ထ ီးရအဲ္္ ထိ္ု ရ္ိုပသ္သာ္္ 
ဲ  ္ၾက ီး  က္္္အိုာီ္းပခိုအ  ္ဲပိဳဲပာ္ထအ ္ီးသအအ္ီးအ ိုအ  ီး ဲပိဳရအဲ္္  ပခိုအ  ္ေရ   ္ေြ္ သ္  ့္္ေစာ္ရအဲ္္ 



္အပယ္ ကိ္ု ာအ္  ီးကအို ္အပယ္ ထေသ  ခ က္္ ြာ္ သ ္ ့္ေရ ာ္ီးအ ိုဲပိဳရအဲ္္ ရအိ္ု ပ္ပါက ္စ္ေ  ့္ေရခိုီး္ြာ့္္ေ 
သာ့္္ေေ္ ္  အ ္အ  ီး္ြာ္ သ  ့္္ေရ ာ္ီးဲ ာ္ီးရး၊   အ ္  ဲအဲ ာီ္း ဲပိဳရအဲ္္ 
ရ  ာ္(Linen) အ  ီးကအို သ ္ ့္ေရ ာ္ီးေ္ ာ္စ စဥထ္ ီးက  ရးရ ယ္ရအဲ္္ ္သခိုီးဲပိဳဲပ ီးေသ  Linen အ  ီးကအို 
အရ ိုပ္ ါရ္ ္သခိုီးဲပိဳဲပ ီးေသ  linen ္အို ့္ေကအို ပရ္္စ္စ္္ အ္္္ထးထဲ့္္ေရအဲ္္ ္ထသီးထေရ ္ရ ေပ္္ြာ္္ပ္ဲပ ီး 
သယ္ပအို ့္ေရအဲ္္ 
ရသ   (သအို ့္ေ) ရသ  အပါပး ကိ္ု ာက္အို   အ ္  ဲအရအဲ္္ ္အပ္ယ ာ္္အ  ဲအ  ေသ ္ပအိုာီ္းအ  ီးကအို ္ထသီး္ရိုဲပိဳရအဲ္္  
သ ္ ့္ေရ ာ္ီးေဲ  က္ေသြ ့္ေေသ ္ ာ္ီးဲပိဳရအဲ္္ 
ရသ  ကအို သသ  ဲပိဳဲ  ္ၾက ီး  က္ း ့္ေ္ဲ  ေ ရ   ရအဲ္္ 
္အပယ္  ာ္ီးအ  ီးရးရ ယရ္ ္ြာ္ ရသ  ္ေဲ ္ေ ကအို အသ္ ဲ္ဲပ ီးသာ့္္ေေ္ ္စြ  ရးရ ယ္ရအဲ္္ 
- ရက္အ  ီးကအို ေးီးေၾက ရ  ္

- ္အပယ္ ေခိုီးအ  ီးကအို ရအပ္ရ  ္

- ္အပယ္ ္ကသ္ ဲ ပစၥဲ္ီးအ  ီးကအိုေရ  ့္ေေဲပ ာ္ီးရ  ္

- ္အပယ္  ာ္ီးကအိုအက  ေ ါာီ္းရာ္ီး က္ဥ ီး္ဲ္ဲပ ီး ရအပ၍္ ရသ  ကအိုေရ  ့္ေ အိုာ္ီးဲပ ီး းြးထို္ရ္ ္္ 
္အပယ္  ာ္ီးကအိုရအပ္ရ  ္

- သ ္ ့္ေရ ာ္ီးေသ ္အပယ္  ာ္ီးကအို ္အပယ္ ေပီး္ြာ္   က  ေ ါာ္ီးရာီ္း ကသ္အို ့္ေ္ရအပ္ဲေဲ္ေပီးရ  ္

- သ ္ ့္ေရ ာ္ီးေသ  PAD ္ဲပ ီးကအို ္အပယ္  ာ္ီး္ရယ္္ြာထ္ ီးရ  ္

- ရသ  ကအို သ ္ ့္ေရ ာ္ီးေသ ္ဲပ ီးေပ္္ြာ္ေ ရ ယသရ  ္

- ္သခိုီးဲပိဳဲပ ီးေသ  ္အပယ္  ာ္ီးကအိုရအပက္ ဲ ာ္ီးေ္ ာ္ီး (သအို ့္ေ) ္အ္ ္္ ြာ္ထဲ့္္ေဲပ ီး ေရ   ္ေြ္ ္  ္ီးသအို ့္ေပအို ့္ေရ ္ 

- PAD ကအို ္အပ္ယ ္ရဲ္အ  းြးး ္ ့္ေရ  ္

- ေ ါာ္ီး္ခိုီးကအို သာ့္္ေေ္ ္သရအို ရးရ  ္

- ရသ  ္ေ ္ထ ီးသကေ္္ ာ့္္ေသကသ္ ရ အေ္ ာ္ စ စဥ္ေပီးရအဲ ္

- ေ ါာ္ီး္ခိုီးကအို ရသ  ေ ါာ္ီးေ္ က္္ ြာ္ထ ီးရ  ္

- ္အပယ္ ေ ီး္ ္ီးအ  ီးကအို ္ေ ္ထ ီး  ရ  ္

- ရသ  သက္ေ္ ာ့္္ေသကသ္ ရ အသရ ီးးအိ္ု   ေအီးဲအ ီ္းရ  ္

- ္ေဲ ္ေ ရး၊ ္ေ ္ထ ီးအ  ီးကအို အ ္္္ အီ္း္ာ္ရ  ္

- ္အပယ္ ကအို ္စ္ပ္္္စ္ ါရး၊ ္စ္ပ္္ႏွ စ္ ါရး၊ ္စ္ေ  ့္ေ္စ ္ါရး၊ အ ကသ္ ္ ့္ေရ ာ္ီး  အ္ ္ရး၊ ္အပယ္ အ ာ ္ာ္္ ြာ္ 
သ ္ ့္ေရ ာ္ီးရ ္္  သာ့္္ေေ္ ္သရအို ္ေ  ့္ေရခိုီးသ ္ ့္ေရ ာ္ီးရ  ္

 
ထအိုကး့္ေသအို ့္ေအဲပိဳရိုပ္ ာ္ ရသ  ာ္္္ေ ္ထ ီးကအို စ စစ္ဲပ ီး ရအိ္ု ပသ္ရအိ္ု ကသ္ဲ ဲော့္္ေဲပိဳရ ္္ 
္ေဲ ္ေ ေက ာီ္းေသ ရသ  ီးအ  ီးကအို ကိ္ု ာ္ေပ္္ြာ္ရ အေစဲပ ီး ရးရ ယ္အ ိုေ္ြဲပိဳသရအိုရး၊ 
္ေဲ ္ေ းအိုီးရြ ီးေ သသအ  ီးကအို ယ ယ ေရ  ့္ေေဲပ ာီ္းက  ရသ  အပါပး ္အပယ္ ကအို ဲပား္ာရ္းရ ယ္အ ိုေ္ြ ဲပ
ဲပိဳသာ့္္ော္္္ 
 
Patient Preparation 
ရသ  ကအို  ရိုပ္အဲ္ကအ ိုေဲပ းအိ္ု   သသ္ အို ့္ေပါ ာ္ရး၊ အပါ ာရ္အိုေသ  စအ္ း္ႏွၵကအို ေအီးဲအ ္ီးရ ္္ 



ယဥ္ေက ီးစြ ဲော့္္ေ  ဲ္ီးကပ္ရ ္ရး၊ ေပ  ့္ေေဲပ ာီ္းဲ ာသ္ ရး၊ သ ယ ေသ   ဲီ္းကပ္အ ိုဲပ ရ္ ္ရး၊   ီးအၾက ီးရး၊ စက ီးးြခ 
့္ေ္သသ္ အို ့္ေကအို သာ့္္ေေ္ ္ေသ ရကသဏ သေက ္ ဲော့္္ေ းကသ္ြယ္ရ ္္ 
ရသ  ္အို ့္ေကအို ရအီ္းေရ   က္္ ကသ္ ဲ ရး၊ ္အပ္ယ ထ္ကသ္ ဲ ကအရအယ အ  ီး စ စဥ္ေပီးရ ္္ 
ရသ  အ  ီးကအိုရဲ္ီး ္စ္ြာ္ ္သက္ရ ိုေရ့္ေက ာ့္္ေေသ ေ ရ အ  ီးသအို ့္ေေ ္သြ ီးသာ့္္ော္္္ 
 ြးစအ္ထ္ ီးဲပ ီးသသ္အို ့္ေကအိုရဲီ္း သာ့္္ေေ္ ္ေသ  ဲ္ီးရအ္ီးစဥ္အ  ီးကအို ရအိုက္  ေစရ  ္
ရသ  ာ္္္ေဲ ္ေ ကအိုရအိုက၍္ ္ေဲေီးေဲေီးဲော့္္ေ အ္္အ္ထ္ ီးေသ  ္ေ ္ထ ီးသအို ့္ေကသီးေဲပ ာ္ီးေစရအဲ္္ 
ထအို ့္ေ္ဲပာ ္ထအိုာ္ အိုာ္ရ ္စ စ္္ က  ္ေဲေီးေဲေီး း ့္ေေထ ကက္သေပီးရအဲ္္ 
 
ရးေရ  ာီ္းရ အ  ထအိုာ္ေသ ္ေ ္ထ ီး 
- ဒသီးေကြီးေစဲ ာ္ီး 
- ေ  က္ေက  ကအို ရ ဲ ့္ေ္ဲ ာ္ီး 
- ရက္ေထ ကေ္စဲ ာ္ီး 
- ္ေဲေီးေဲေီး း ့္ေကအိုယ္္ ထကပ္အိုာ္ီးကအို အ္္ေစဲ ာ္ီး 
- ထအိုာ္ေစဲ ာ္ီးရး၊    
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ရအ္ီးေရ   က္္ ကသ္ဲ ကအရအယ အ  ီးဲော့္္ေ ရအ္ီးေရ   ကက္ ာ့္္ေေစရအဲ္္ 
 ြးစအ္္အ ိုအ  ီးဲပ ီးေသ ္ ါ  ြးစအ္ ္အ ိ္ု အ အိဳီး္စ ီး္ရအိုက္ သာ့္္ေေ္ ္သရအို ဲပာ္းာ္အ ို ေရ့္ေက ာ့္္ေေပီးအ ိုအ  ီး ဲပိဳရအဲ္္  
 
Preventive Positioning 
ရသ  အ  ီးကအို ၾကအိဳ္ာက္ ကြယ္ေသ ္ေ ္ထ ီး္ြာ္ ရ အေစဲ ာ္ီးဲော့္္ေ 
-   က ာအ္ ိုေရ  ့္ေ  ရ  ္
- ၾကြက္သ ီးအ  ီးေရ  ့္ေ  ရ  ္
- ္းိ္ု ္္ သက္ရ ိုအ ိုကအို ္အိုီး္က္ရ  ္
- ္းက္္ စပ္အ  ီးရး၊ ေရြ ့္ေရ  ီးအ ိုအ  ီးကအို ္အိုီးဲအ ာ္ရ  ္
အေရြ ့္ေရ  ီးပးေ ပါက  ႏွၶ ကအိုယ္ ္စအ္ ္္ပအိုာ္ီးရိုပ္ာ ီ္းေး ာ္္  အ  ီးကအို ထအ အိုက္ေစအဲ္္ 
ရသ  အ  ီးကအို အဲ္ကး့္ေသအို ့္ေေ ရ   ရအဲ္ကအို သသအ  ီးဲပိဳအ  ီးာ္္ ဲ  ္ၾက ီး  က္္္အိုာီ္း ရအိုက ္ ေး ာ္ရြက္ရအဲ္္ 
 
Hot and Cold Therapy  
္ပသဓ ္္ေပီးဲ ာ္ီးဲော့္္ေ 
- ေသြီးအ  ီးရ ဲ့္္ေရဲ္အ ို ပအိုေက ာ္ီးအြ ္ေစာ္္ 
-  ႏွၶ ကအိုယ္ာ္္ ၾကြကသ္ ီးအ  ီး္ာ္ီးအ အ ိုေရ  ့္ေက ေစာ္္ 
- ရ ိုပ္ရ  ီးအ ိုေထ က္ကသေပီးာ္္္ 

 
Thermal Gel Pad (သအို ့္ေ) ေရေႏွြီးဲော့္္ေေရ  အိဳီးေပီးဲ ာီ္း္အို ့္ေဲပိဳရအဲ္္ 



Thermal Gel Pad (-20  ခC to 70  ခC) ္အို ့္ေဲော့္္ေကပ္ေပီးဲ ာ္ီးရး၊ sun lamp ဲော့္္ေ ္ပသေပီးဲ ာ္ီးရး၊ ္သ ီး္စသ္  ိဳီးအ  ီး 
အပ ကစ္ ီးေစရ ္္ရိုစိုအက္ရအဲ္္ 
 
္ကယ၍္ ရ  ပစ္စ္သခိုီးပါက 
- ္ဲရခိုီးအထ ီးရ 
- ေအ့္ေေဲအ ေ သ ရသ  ရး၊ ကေရီးအ  ီး္  ီးအထ ီးရ 
- သအအ္ီးးဲ္ီးေသ ္ ါ အေ ါက္ရ 
- ၂ ႏွ စ္္  ါ ရ  ပ္က ကအို စစ္ရအဲ္ 
 
္ေ္ီးဓ ္္ေပီးဲ ာ္ီးဲော့္္ေ 
- ေသြီးရ ဲ့္္ေရဲ္အ ိုအ  ီး ပအိုေက ာ္ီးေစာ္္ 
- ေ ြ ီးထြကအ္ ိုေရ  ့္ေေစာ္္ 
- ္ပသဓ ္ထ္ြကအ္ ိုေရ  ့္ေေစာ္္ 
- ္ေ္ီးဲော့္္ေေရ  အိဳီးေပီးဲ ာ္ီးရး၊ ေရ း္ အ္ က္ပ္ေပီးဲ ာ္ီး္အို ့္ေဲပိဳရအဲ္္ 
 
ေအီး ြ ီ္းအ  ီး 
၁) ္အပယ္  ာ္ီးအ  ီး္ေၾက ာ္ီး ရ ာ္ီးရာီ္းေရီးသ ီးပါ္ 
၂) Linen ရးဲ ာ္ီး္ေၾက ာီ္း ရ ာ္ီးရာ္ီးေရီးသ ီးပါ္ 
၃) ္အပယ္  ာ္ရးရ ယ္ဲ ာီ္း္ေၾက ာ္ီး ေရီးသ ီးပါ္ 
၄) ရသ  ကအိုဲပိဳဲပာ္ဲ ာ္ီး္ေၾက ာ္ီး ေရီးပါ္ 
၅) Preventive Positioning ကအို ေရီးသ ီးပါ္ 
၆) ရးေရ  ာ္ီးရ အ  ထအိုာ္ေစေသ ္းာ့္္ေအ  ီးကအို ေရီးပါ္ 
၇) Hot and Cold Therapy ကအို ရ ာ္ီးရာ္ီးပါ္  
 

Library Works 
Basic Library works Certificate 

စ ၾကဲ့္္ေ္အိုက္အ  ီးကအို သခိုီးစြးသသ္ အို ့္ော္္ ရအိ္ု ပ္  က္ႏွ ာ့္္ေကအိုက္ဲ ေ္ ာ္ 
စ စဥ္ေပီးရအဲ္္ ေ္ က္ပါ္သခိုီး္ေး ာ္အ  ရအိုာ္္္ 
စ ေ္္စ ီးပြးရး၊ ကိုရ ီးထအိုာ္ရး၊ စ ၾကဲ့္္ေ္အိုက္အ ိုစ ီးပြးရး၊ စ ္ိုပ္ဲပ ္ဲေဲ့္္ေေသ ေ ရ ရး၊ 
က္္သေရ ကသ္အအ္ီးထ ီးေသ ဗ ီ္းအ  ီးရး၊ က္္သေရ က္ရး၊ က္ ္အ က္ရး၊ ေၾက ္ဲာ သာ္ပခိုီးရး၊ 
စ ္ိုပ္အ  ီးေထ ကက္သေသ ေ ရ ရး၊ ္ အဓ  ထ္ ီးေသ ေ ရ ရး၊ စ ္ိုပအ္  ီးဲပထ ီးသ ေ ရ ရး၊ 
သ္ာ္ီးစ ထ ီးေသ ေ ရ ရး၊ စ ္ိုပ္အ  ီးသအအ္ီးေသ ေ ရ ရး၊ ေအိုာ္္ြးေသ ေ ရ ရး၊ ေဲအပခိုေ ရ ရး၊ ္အိုာက္ပ္  ရ ရး၊ 
ဗြ ဒ ယအိုစကရ္း၊ းရအိုက္အ  ီးဲပေသ ပစၥဲ္ီးအ  ီးရး၊ ္ာ္္   ကး္က္သြယ္ေသ ေ ရ ရး၊ အအ္တ ကသီးစကအ္  ီးရး၊္ 
စ ္ိုပ္အ  ီးကအို သာ့္္ေေ္ ္စြ ္ပသ္ေ္ီးရး၊ ေရရး၊ ္ရာီ္းေရ ာ္ေပီးရအဲ္္ စအိုစြ္ ္ေသ ေ ရ ္ြာ္ အသအအ္ီးရ္ 
စ ္ိုပ္အ  ီးကအို အ္္အ္ထ္ ီးရအဲ္္ ္ အဓ ္အ္  ီးရး၊ ရအီ္းဲ  ္အ  ီးရး၊ ပခိုအ  ီးကအို သ္အထ ီးကအိုာ္္ ြယ္ရအဲ္္ 



စ ္ိုပ္အ  ီးကအို သအအ္ီးးဲ္ီးရ ္ြာ္ ္အ အိဳီး္စ ီး္ရအိုကသ္အအ္ီးးဲီ္းရအဲ္္ ္ာ  ီးအ  ီးေသ စ ္ိုပ္အ  ီးကအို 
သ ီးသ ္ ့္ေထ ီးသာ့္္ော္္္ စ ္ိုပ္အ  ီးကအို ဲပသေသ ေ ရ အ  ီးကအို စ စ္္ က စ စဥ္ရအဲ္္ 
စ ္ိုပ္အ  ီးကအို ဲပိဳဲပာ္အ ိုဲပိဳေသ ေ ရ ္ြာ္ ရ အရအဲ္္ 
စ ္ိုပ္အ  ီးကအို ပခိုအ  ္စစ္ေးီးရအဲ္္ 
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How to management library ္ြာ္ စ ္ိုပ္အ  ီးသအအ္ီးးဲ္ီးရအဲ့္္ေ layout ကအို ဲပထ ီးာ္္ 
 
စ ၾကဲ့္္ေ္အိုက္္    ထ္အ္ီးေး ာသ္သ္ အို ့္ေသဲ္ ေ္ က္ပါ္အို ့္ေကအိုရအိုက ္ ရအဲ္္ 
- စ ၾကဲ့္္ေ္အိုကက္အို ေြာ့္္ေဲ ာ္ီးရး၊ ပအ္ ္ဲ ာီ္း္ 
- စ ေ္သ္သအ  ီးကအို စ ္ိုပ္ရ  ရ ္ကသဲ ဲ ာ္ီး္ 
- စ ၾကဲ့္္ေ္အိုက္စဲ္ီးကအီ္းအ  ီးကအို ရ ာီ္းဲပဲ ာ္ီး္ 
- စ ္ိုပ္အ  ီးကအို ရ ာီ္းရာ္ီးစြ သအအ္ီးးဲ္ီးဲ ာ္ီး္ 
- စ ္ိုပ္စ ရာ္ီးေက က္ဲ ာီ္း္ 
- စ ္ိုပ္အ  ီးရယသဲ ာီ္း္ 
- စ ္ိုပ္အ  ီးကအို ဲပိဳဲပာ္ဲ ာီ္း္ 
- ာ  ီးထ ီးေသ စ ္ိုပ္အ  ီး  ယ္အ  ရ အ္  ကအို စ စစ္ဲ ာီ္း္ 
- ္ာ  ီးရြ ္ႏွ ာ့္္ေ ေပ  ကး္ခိုီးေသ စ ္ိုပ္အ  ီးကအို ရ  ေေြစ စစ္ဲ ာ္ီး္ 
- စ ၾကဲ့္္ေ္အိုက္ ာ္ောြရ  ဲ ာီ္း္ 
- ရသအ ိုပ္္  ီ္းက ာ္္စ ္ စဥအ္  ီးဲပိဳဲ ာ္ီး္ 
- စ ရာ္ီး္ာ္ီးသအအ္ီးးဲ္ီးဲ ာ္ီး္ 
- စ ၾကဲ့္္ေ္ိုအက္ ္စ ရာ ္ခစ ေရီးသ ီး္ာ္ဲပဲ ာီ္း္ 
 
စ ၾကဲ့္္ေ္အိုကရ္ိုပက္အိုာ္သသ္ အို့္္ေ ေ ဲော့္္ေ ရ ာ္ဲအ ေ္သ စြအ္ီးရဲ္ရ အရအဲ္္ စ ေရီးသသ္ အို ့္ေ း ့္ေပ္သ္က္ေသ  
ဗဟိ္ု ိုသရ အရအဲ္္ စ ္ိုပ္အ  ီးစိုစဲ္ီးႏွအိုာ္ရအဲ္္ သ္ာီ္း း ့္ေပ္သ္္္ေသ  ္ေ္ြ ့္ေ္ၾကခိဳရ အရအဲ္္ 
စ ္ိုပ္အ  ီးကအို ဲပသေသ ေ ရ ရး၊ ဗဟိုသို္ရ အရအဲ္္ ရသအ ိုပ္္  ီ္းက ာ္္္ြက္ စ ေစ ာ္ထိ္ု ္ေ ရအဲ္္ 
ရ ာ္ီးဲပေသ စ ္ိုပ္အ  ီးဗဟိုသိ္ု ရ အရအဲ္္ သ္ာီ္းထိ္ု ရ္ ာ့္္ေရအဲ္္ စ ္ိုပ္စ ရာ္ီးရ အအဲ္္ စ ္ိုပ္အ  ီးကအို 
္ကသရ စဥ္္ ရအိုကထ္ ီးရအဲ္္ ္ၾကခေပီးစ က႑ထ ီးရအဲ္္ 
ကစ ီးပြးအ  ီးစ စဥ္ရအဲ္္ ေက  ာ္ီးသာ္  ္ီးစ ္ရိုပ္အ  ီး ကသဲ ္  ဲပိဳရအဲ္္ စ ္ိုပက္ရပ္ေထ ာ္ရအဲ္္  
- ရသထိုကအို ၾကအိဳးအိုက  စ ၾကဲ့္္ေ္အိုက္ကအို ဲပသဲ ာီ္း 
- စ ၾကဲ့္္ေ္အိုကက္အို အြအီ္းအခဲပား္ာ္ဲ ာီ္း 
- စအ္္ ာ္စ ီးေစေသ ္ရ အ  ီးကအို စိုစဲ္ီး္ာ္ဲပဲ ာ္ီး 
- ္ေရီးၾက ီး  က္အ  ီးကအို ဲပသဲ ာ္ီး 
- ပခိုစခဲ ပိဳဲ ာ္ီး 
- စ ္ိုပက္အို ရြယက္သစြ ရ  ေေြ အိုာ္ရ ္ စ စဥ္ဲ ာ္ီး 
- အ  ္က ္ေသ ေ ရ သအို ့္ေရြယက္သစြ ဲပ ္ထဲ့္္ေ အိုာ္ရ ္ စ စဥ္ဲ ာ္ီး 
- သိုေ္သ ဲပိဳေအို ့္ေစ စဥ္ေပီးဲ ာီ္း 



- ေပ  ကသ္ခိုီးေသ စ ္ိုပ္အ  ီးကအို စစေ္းီးရ ရ္ြယ္ကသရအဲ္္ 
-   သ ရပ္ေ္ြ္ ္ြက ္ဗဟိုသို္ရ အရအဲ္္ 
-  ယ္စ ္ိုပ္ကအို  ယ္သာ့္္ေေၾက ာ္ီး းခိုီးဲေ္္ အိုာ္ရအဲ္္ 
Non-fiction -   သ ရပး္အိုာ္ရ အ  ီး 
Fiction - ရသအ ို္ေၾက ာ္ီးအ  ီး 
Reference - ္ေရီးၾက ီးေသ သ္ာ္ီး္  က္္ ရက္အ  ီးရး၊ အ ္ ္္အ္ီးအ  ီး 
၄ာ္ီး္အို ့္ေကအို   သ ရပ္္ ရအိုက္ ္္အိုေက ကသ္ေက ္ အ  ီးဲော့္္ေ သအအ္ီးရအဲ္္  
 
ေအီး ြ ီ္းအ  ီး 
၁) စ ၾကဲ့္္ေ္အိုက္အ  ီးကအို   ေၾက ာီ္းသခိုီးသ ဲ္ီး္ 
၂) စ ၾကဲ့္္ေ္အိုက္္ ြာ္ ရိုပက္အိုာသ္သ္အို ့္ော္္္   အ္  ီးကအိုေရီးပါ္ 
၃) စ ၾကဲ့္္ေ္ိုအက္္    ္ယသသသ္ အို ့္ော္္စြအ္ီးရဲ္အ  ီးကအို ေရီးပါ္ 
၄) စ ္ိုပ္္အ အိဳီး္စ ီးအ  ီးကအို ေရီးသ ီးပါ္  
 
 

Waste Management 
Property Service Certificate 

္ဲစ္္ေၾကီးအ  ီးရး၊ ္္အို္စအ  ီးစြ ္ ့္ေပစ္ရ ္ြာ္ ပထအဥ ီးစြ  စြ  ့္္ေပစ္ရအဲ့္္ေ 
္ရ  ္ ိဳ္ ဲ္ီးးခိုီးဲေစ္ရအဲ္္ စြ  ့္္ေပစ္ရအဲ့္္ေပစၥဲ္ီးအ  ီးကအို ေရ  ာ္ရ  ီးဲ ာ္ီးရး၊ ္ ဲ္ီးးခိုီးဲေစ္ေ္ ာ္ 
ရိုပ္ဲ ာ္ီးရး၊ ဲပ ္ရဲ္္သခိုီးဲပိဳဲ ာ္ီး ္အို ့္ေကအို ပ္္  ္ီးက ာ္ေပ္ရစ အ  ီးကအို ရအိုက္  က ာ့္္ေသခိုီးဲပိဳရိုပ္ရအဲ္္ 
စြ  ့္္ေပစ္ပစၥဲ္ီး္ ဲ္ီးးခိုီးဲေစ္ေရီးရး၊ ဲပ ္ရဲ္္သခိုီးဲပိဳေရီးေပ္ရစ အ  ီးကအိုရဲ္ီးေရီးးြးရအဲ္္ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

က ကြယ္ဲ ာ္ီး 

္ ဲ္ီးးခိုီးဲေစ္ေစဲ ာ္ီး 

ဲပ ္္သခိုီးဲပိဳဲ ာ္ီး 

စြအ္ီး္ာ္ဲပ ထ္ို္္ဲ ာ္ီး 

စြ  ့္္ေထို္္ဲ ာ္ီး 

၄ာ္ီးပိုခ္္အိုာီ္းရအိုက္   

ဲပိဳရိုပရ္အဲ္ 



စြ  ့္္ေထို္္အ ိုအ  ီး္္ြက္ ေ္ က္ပါ္စ ္စဥ္ရအိုက္  ရအဲ္္ 
 
္းာ့္္ေ(၁) 
စြ  ့္္ေထို္္ရအဲ့္္ေပအ ဏႏွ ာ့္္ေဲပ ္္သခိုီးဲပိဳရအဲ့္္ေပအ ဏကအို ္ြက္  က္ဲ ာ္ီးရး၊ အဲ္၍အဲ္အ  ္အ အိုက္ထြက္အဲ္ကအို 
ယ ာ္္ ရိုပ္အ  ီးႏွ ာ့္္ေပအ ဏ  ာ္ီးႏွ ိုအာီ္းယ ဥ္္ ြကး္ရအဲ္္ သက္းအိုာရ္ ရဲ္ဲ  ္ီး  က္အ ္ ္္ အ္ီးအ  ီးကအို သခိုီးရအဲ္္ 
 
 
္းာ့္္ေ (၂) - ဲပ ရ္ဲ္္သခိုီးဲပိဳဲ ာီ္း 
အဲ္ကး့္ေသအို ့္ေစိုေး ာ္ီးရအဲက္အို  ဲ္ီးရအ္ီး္က ရအိုက္  ရအဲ္္ 
 
Source Separation 
္  အိဳ ့္ေ္အ အိုက္အ  ီးသဲ္ ဲပ သ္ခိုီး၍ရ အိုာသ္ဲ္္ ္  အိဳ ့္ေကေ္ ့္ေ ရခိုီး စြ ္ ့္ေပစ္ရအဲ္္ ၄ာ္ီး္အို ့္ေကအို 
သက္းအိုာရ္ ပခိုီးအ  ီး္ြာ္ ္အ ိုအက္စြ ္ ့္ေေသ ေ ရ ခ ေရြီး  ယ္ရအဲ္္ 
္ထသီးသဲော့္္ေ ေး ကရ္ိုပ္ေရီးရိုပာ္ ္ီးအ  ီး္ြာ္ သစ္္ အိုသစ္စအ  ီးထဲ့္္ေေသ ပခိုီးအ  ီးကအို ေ ရ   ဲ ာ္ီးရး၊ 
္အ အိုက္ပစက္ က္အိုထ ီးဲ ာီ္း္ 
 
Hauling  
္  အိဳ ့္ေေသ ပစၥဲ္ီး္အို ့္ေကအို ္ပအိုာ္ီးပအိုာ္ီး ္စအ္ ္စအ္ ္ဲေစ္ေ္ ာ္  းြဲ အ္ီးပစ္ရအဲ္္ ္  အိဳ ့္ေေသ ကိုအုဏ ္အို ့္ေသဲ္ 
ပစၥဲ္ီးအ  ီးကအို  ြးဲ အီ္းေပီးာ္္္ ၄ာ္ီးရိုပ္ာ ္ီးအ  ီးကအို ္သခိုီးဲပိဳရ ္ြာ ္အဲ္ကး့္ေသအို ့္ေပစၥဲ္ီးဲေစသ္ဲ္ရး၊ 
 ြးဲ အ္ီးရ ရ္အိ္ု ပ္  က္ရး၊ ထဲ့္္ေရအဲ့္္ေပခိုီးရး၊ ္ရိုပ္ေ ရ ္ြာ္ပး ြးဲ အ္ီး ြာ့္္ေဲပိဳအဲပိဳရး၊ ္အ အိဳီး္စ ီးရး၊ က ရ  ြးေပီးရအဲ္္  
 
စြ  ့္္ေပစ္ပစၥဲ္ီး စ အခ   ့္္ေ ြးအ ို္စ ္စဥ ္
- စြ  ့္္ေပစ္ပစၥဲ္ီးးအိုာ္ရ  ရဲ္အ  ္ီး  က ္

- းက္သြယ္ရအဲ့္္ေသသ 
- ္အ အိဳီး္စ ီးရး၊ က ရ  
- စြ  ့္္ေပစ္ပစၥဲ္ီးအ  ီးစိုစဲ္ီးရအဲ္ီး  ဲ္ီးဗ  ဟ  
- စရအ္္ႏွ ာ့္ေ္ဲပ ္ရ အိုာအ္ ို 
- စ စစ္ေရီး ဲ္ီးရအ္ီးစဥ္ 

- ္ႏွတရ ယ္ရ အပစၥဲ္ီးအ  ီးစြ ္ ့္ေပစ္ေရီး္စ ္စဥ ္

- းက္သြယ္ေရီးေရ့္ေက ာ့္္ေေရီး 
- အ ္သ္ ီးသအအ္ီးးဲီ္းအ ို 
 

စြ  ့္္ေပစ္ပစၥဲ္ီးစ အခ  ္ ့္ေ ြးအ ို္စ ္ စဥက္အို ္ေက ာ္္ ထဲေ္ေ ္ဲ ာ္ီး 
- စြ  ့္္ေပစ္ပစၥဲ ္ီးအ  ီးထဲ့္္ေရအဲ့္္ေပခိုီးကအို ထ ီးဲ ာီ္းရး၊ ္အ ိုအကထ္ြက္အဲ့္္ေေ ရ ႏွ ာ့္္ေ ္  ီးးခိုီးအ  ထ ီးရအဲ္္ 
- ဲပ ္ဲပ ီး္သခိုီးဲပိဳ အိုာ္သဲ့္္ေပစၥဲ္ီးအ  ီး သ ီးသ ္ ့္ေသအအ္ီးရ စ္ စဥ္ဲ ာ္ီး 
- ၾက ီးအ ီးေသ ရး၊ ေရ ို ခ အိုာ္ေသ  သေက ္ အ  ီးသ္္အ ္ ထ္ ီးဲ ာ္ီးရး၊  



- အဲ္သဲ့္္ေ္ရ အ  ီးကအို ရက ္ခ အိုာ္သဲရ္း၊ အဲ္သဲ့္္ေ္ရ အ  ီးရက္အ ခ အိုာဟ္သေသ ္  က္အ  ီး ေေ ္ဲပဲ ာ္ီး 
- ္အ ိုအက္သအအ္ီးသသအ  ီးကအို ပဲ ေပီးဲ ာ္ီး 
- ္အ အိုက္အ  ီးေရ စပ္အ ိုအဲေစ္ေစရ ္္္ြက္ ေရ ေႏွ  အ ိုအဲေစ္ေစရ ္က ကြယ္ဲ ာ္ီးရး၊ ္အ အိုကပ္ခိုီးကအို 

အ  ္အ  ္စစ္ေးီးဲ ာ္ီးရး၊ ္အ အိုကပ္ခိုီးအ  ီးကအို ေက က္အဲ့္္ေသသရး၊  ြးဲ အ္ီးစအ္္ဲေ အဲ့္္ေသသအ  ီးႏွ ာ့္္ေ စ စ္္က စ စဥ္ဲ  ာ္ီး 
- ္အ အိုက္္္ိုအ္စအ  ီးကအို ၾကဲ့္္ေဲ ာ္ီး 
- ထြက္ရ ေသ ္အ အိုက္အ  ီးသအအ္ီးးဲ္ီးအ ိုအ ္ ္္အီ္းထ ီးဲ ာ္ီး ္အို ့္ေကအို ဲပိဳရ ရ္အိုာ္္ 
- ္ဲ္ေး က္ေရီးပစၥဲ္ီးအ  ီးထဲ့္္ေသဲ့္္ေပခိုီးထး ္စ ီး္စ အ  ီးအထဲ့္္ေရ္ သ ီးသ ့္္ေထဲ့္္ေစရ ေပီးထ ီးရအဲ္္ 
 
ေအီး ြ ီ္းအ  ီး 
၁) စြ  ့္္ေထိ္ု ္ပစၥဲ္ီး္ေရ္ရြာ့္္ေ ဲ္ီးပါီးေ္ ာ္ ဲပိဳရိုပ္ရအဲ့္္ေ္စ ္စဥက္အို ပခိုႏွ ာ့္္ေ္ကြ ေေ ္ဲပရ ာ္ီးရာီ္းပါ္ 
၂) စြ  ့္္ေထိ္ု ္အ ိုအ  ီး္္ြက္ ရအိုက္  ရအဲ့္္ေ္းာ့္္ေအ  ီးကအို ေရီးသ ီးပါ္ 
၃) ေ္ က္ပါ္ိုအ ့္ေကအိုရ ာ္ီးပါ္ 
    (က) Soruce Separation   ( ) Hauling 
၄) စြ  ့္္ေထိ္ု ္ပစၥဲ္ီးစ အခ   ့္္ေ ြးအ ိုကအို ေရီးသ ီးပါ္ 
၅) စြ  ့္္ေထိ္ု ္ပစၥဲ္ီးစ အခ   ့္္ေ ြးအ ို ္ေက ာ္္ ထဲ္ေေ ္ေရီးရိုပ္ာ ီ္းကအို ရ ာ္ီးရာီ္းေရီးသ ီးပါ္ 
 
 

Crowd Management 
Basic Public Safety Certificate 

ရသအ ိ္ု ေြး ့္ေ္စဲ္ီးပြးရအီ္းသ ာ္အ  ီးရး၊ းာႏ္ွ းအ ိုအ  ီးဲပိဳရိုပရ္ ္ြာ ္ရသ္ ိုပက္အို ထအ ီ္းသအအီ္း ဲ္ီးရအ္ီးကအို community 
service ရိုပ္အဲ့္္ေသသအ  ီး သအထ ီးသာ့္ေ္ာ္္္ 
ရသ္ိုပ္ကအိုထအ ီ္းသအအ္ီးရ ္္ ္ြက္ ၾကအိဳ္ာ္စ အခဲ ပား္ာထ္ ီးသာ့္္ေသဲ္ ္ဓအကရဲ္ရြယ ္ ကသ္ဲ္ 
ရခိုဲ ခိဳစအ္္  ရအ ိုႏွ ာ့္္ေ ေ္ီး  အ္ီးစြ ဲပ ီးစ ီးအ ိုဲေစ္ာ္္္ ဲပိဳရိုပအ္ဲ့္္ေရး၊ းာယ္ာက္ ာီ္းပအဲ့္္ေပြးာ္္ သေ  သ   ကအို 
သအထ ီးရအဲ္္  ရသထိုာ္္ေ္ ာ္ီးးအို  ကရ္း၊ ္ ာ္အ စ၍ စ စ္္ က ရ အေစဲ ာ္ီးရး၊ ရသ္ ိုပက္အိုထအ ္ီး  ိဳပ္ဲ ာ္ီးရး၊ ္ ္ီးစ ဲ ာ္ီးရး၊ 
၄ာ္ီး္အို ့္ေ္္ြက္ ၾကအိဳ္ာ္စ စဥ္ဲ ာ္ီးရး၊ စိုစဲ္ီးဲ ာ္ီးရး၊ ပါ ာ္ေး ာ္ရြက္အဲ့္္ေသသအ  ီးကအို စ စဥ္ဲ ာ္ီးရး၊ ရအ္ီးဲ  ္ဲ ာ္ီးရး၊ 
္ေဲ ္ေ ကအို သခိုီးသပ္ဲ ာ္ီး္အို ့္ေပါ ာ္ရအဲ္္ ထအို ့္ေ္ဲပာ္ ပါ ာ္ေး ာ္ရြက္သသ္ အို ့္ော္္ 
္  ္ီးက႑ႏွ ာ့္္ေ္စ္ဥ ီး  ာီ္းစ ္    ္္ အို ့္ေကအို စ စ္္ က  ြးေစစ စဥ္ေပီးရအဲ္္ 
္က္ေရ ကသ္သ္အို ့္ော္ ္သေ  သ   ကအို ၾကအိဳ္ာသ္အထ ီးရအဲ္္ ထအို ့္ေ္ဲပာ ္စအ္ ရ္ ိုပ္ရ  ီးအ ိုအ  ီးေၾက ာ့္္ေရဲ္ီး 
သေ  သ   အ  ီး ေဲပ ာ္ီးရးသဲ္ကအို သအဲအာထ္ ီးရအဲ္္ ္စ ္ စဥက္အို စ စဥ္ရ ္ြာ္ ၾက ္ 
့္ေၾက  အိုာ ္ က္အ  ီးကအိုရဲ္ီး ပရအသ္္သအေ္ ာ္ ၾကအိဳ္ာ္္ ေၾက ာီ္းၾက ီးသာ့္္ော္္္ သအို ့္ေအ သ  ပရအ္သ္္္္ ေ ဲော့္ေ ္
၄ာ္ီးၾက ္ ့္ေၾက အ ိုအ  ီးကအို ရက ္ခ အိုာ္အဲ္ဲေစ္ာ္္္ ရသထိုကအို ္ ရခိုေဲပ ာ္ီးေ္ ာ္ 
သက္ေ္ ာ့္္ေသကသ္ ရ အေ္ ာ္ ဲပိဳရိုပ္ဲ ာ္ီးဲော့္္ေ ရသထိ္ု  ရခိုရ း အိုာ္ဲပ ီး ္းာ္အေဲပအ ိုကအို သဲ္ီး ခ အိုာ္အဲ္္ 
္က္ေရ ကသ္သ္အို ့္ေ္ြာ္ ရက္ က္အ  ီးပါရ  အိုာ္ဲ ာ္ီးရး၊ ရသထိုကအို ္ထး္ ြာ္ 
စ စဥ္စ အခဲ  ာ္ီးရး၊ ဲပာ္ပအ ဲပမအ  ီးေၾက ာ့္္ေရဲ္ီး ရသထိုကအို ထအ ္ီးရ က္ာ္္ ထအို ့္ေဲပာ ္
သ   ္ေဲ ္ေ ေၾက ာ့္္ေရဲ္ီး ရသထိုကအို ထအ ္ီးရ က္ းာ္္္  



အဲ္ကး့္ေသအို ့္ေရအိုက္  က ာ့္္ေၾကခရအဲ္ကအို ရအိ္ု ပ္ေသ ဗဟိုသိ္ု ေပီးထ ီးရအဲ္္ 
္ရက္ရး၊ အသီးယစ္ေးီး ါီးအ  ီးေၾက ာ့္္ေ ရသထိုရခိုဲ ခိဳေရီးကအို ထအ အိုက္ေစအ ိုကအို စဥ္ီးစ ီး္ြကး္ထ ီးရအဲ္္ 
္  အိဳ ့္ေေသ ပြးအ  ီး္ြာ္ ္ရကက္အို ြာ့္္ေဲပိဳာ္္္ သအို ့္ေေသ ္ ္ရ ီးအ ာယ္သေး ာရ္ ေသ ္ရက္ကအို ပအ္ ္ပာ္ရအဲ္္ 
္ရက္ေသ ကသ္သ္ အို ့္ေ္ြာ္ ္သက္အဲပဲ့္္ေသသအ  ီးကအို အေရ ာ္ီးအအေ္ ာ္ သ္အဲပိဳရအဲ္္ ရအိ္ု ပ္ပါက 
အ ္္ပခို္ာ္စစရ္အဲ္္ ပြးက ာ္ီးပသသႏွ ာ့္္ေ္ရ ီးဥပေဒရ အေ္ ာ ္ထအ ီ္းေပီးသသ္ အို ့္ေ္ၾက ီး 
ရအိုသရအိုပသီးေပါာီ္းရိုပ္ေး ာ္ၾက၇အဲ္္ 
 
္   ္ ္တရ ီးအ  ီး 
 

ပြးအက ာ္ီးပ ာ ္ပါ ာရ္အဲ့္္ေသသ္ အို ့္ော္ ္္   ္ ္တရ ီးအ  ီးကအို ၾကအိဳ္ာရ္ ာ္ီးရာ္ီးက  
  ီးရဲေ္္ ာ္ ေဲပ ေပီးထ ီးသာ့္ေ္ာ္္္ ပါ ာသ္သ္ အို ့္ော္္္ရိုပ္အ  ီးရး၊ ္   ္အ  ီးရး၊ 
းက္သြယ္ေရီးရအ္ီးေၾက ာီ္းအ  ီးရး၊ ္ေဲပ ာ္ီး္ရးဲပိဳေရီး္စ ္စဥ္အ  ီးရး၊ ္ခ ါီးေြာ့္္ေဲ ာ္ီးရး၊ ၾကအိဳ္ာစ္ စဥ္ဲ ာီ္းရး၊ 
္စ္ဥ ီး  ာ္ီးသခိုီးရအဲ့္္ေပစၥဲ္ီးအ  ီးကအို စစ္ေးီးဲ ာ္ီးရး၊ ေအ   ္ရာ့္္ေထ ီးေသ ရသ္ ိုပ္္ရြယ္္ စ ီးရး၊ သေ  သ   ရး၊ 
္ေရီးေပ္ထြက္ေပါက္္ ေဲ ္ေ အ  ီးကအို ၾကအိဳ္ာ္စ စဥရ္အဲ္္ 
ရသထို္္ြာ္ီး ္ႏွတရ ယ္ဲေစေ္စ အိုာ္ေသ ္ရ အ  ီးရး၊ ဒိုကသေပီးအဲ့္္ေသသအ  ီးကအို 
ၾကအိဳ္ာ္ရ  ေေြဲ ပား္ာထ္ ီး၇ ္ရအိုာ္္ ဲပမ  ဲေစသ္ဲ္ႏွ ာ့္္ေ  က္  ာ္ီးရ ာ္ဲအ ္စြ  ထအ ီ္းသအအ္ီးေပီး အို္ာ္ရအဲ္္ 
ရအို္ပ္သရအို ေဒသးအိုာ္ရ ္ ဏ ပအိုာအ္  ီးႏွ ာ့္္ေ ပသီးေပါာ္ီးေး ာ္ရြက္ဲ ာီ္းရး၊ 
ရး္ ပ္ေြး ့္ေႏွ ာ့္္ေပသီးေပါာီ္းေး ာ္ရြက္ဲ ာီ္း္အို ့္ေကအို ဲပိဳရအဲ္္ 
အ ီးေရ ာ္ပါက ္ေရီးေပ္ထြက္ေပါကက္အို ၾကအိဳ္ာ္စ စဥထ္ ီးဲ ာ္ီးရး၊ ္ေရီးေပ္အ ီးသ္က္အရအယ အ  ီးရး၊ 
အ ီးသ္္ာ  သအို ့္ေ္ေၾက ာ္ီးၾက ီးအဲ့္္ေ ဲ္ီးရအ္ီးစဥ္အ  ီးကအို ၾကအိဳ္ာ္စ စဥ္ထ ီးၾကရအဲ္္ 
ထအို ့္ေ္ဲပာ ္ာ  းအိုာ္ရ ေ ရ ္အို ့္ော္ ္သအအ္ီးးဲ္ီးရအဲ့္္ေ ဲ္ီးရအီ္း စဲ္ီးကအီ္းအ  ီးရး သအရအဲ္္ ရသထိုကအို 
ထအ ္ီးသအအ္ီးအဲ့္္ေသသ္အို ့္ေ္္ြက ္ၾကအိဳ္ာ္ရ ာီ္းဲပေသ ္စ ္ စဥ္ရး၊ ပြးကအိုေး ၾသေပီးသသရး၊ ေေ  ္ေဲေသသ္ အို ့္ော္္ 
္အက ေသ ရိုပ္ာ ္ီးစဥ္အ  ီးကအို ၾကအိဳ္ာ္ေရီးးြးက  သေ  ္သ  က္ရယသထ ီးရအဲ္္  
ာ  ီးရအ္ီးထ ီးေသ ရခိုဲ ခိဳေရီးအ  ီးကအိုရဲ္ီး ရိုပ္ာ ္ီးသေ  ကိုအ ၾကအိဳ္ာ္ရ ာီ္းဲပထ ီး၇အဲ္္ ထအို ့္ေ္ဲပာ္ 
္က္ေရ ကရ္ သသ္ အို ့္ေ္  ာ္ီး  ာ္ီး ထအ ္ီးသအအ္ီးဲ ာ္ီး္ ီးဲော့္္ေရဲ္ီး ္က္ေရ ကသ္သအ  ီးႏွ ာ့္္ေ ရခိုဲ ခိဳေရီး္ၾက ီး 
္ာ္ီးအ အ ိုကအို ေရ  ့္ေ   အိုာ္ာ္္ 
ရသ္ိုပ္္္ြာ္ီး အအအအ  သ  ္  ္ရဲေစေ္္ ာရ္ိုပ္ဲ  ာီ္းရး၊ ္ြ ္ီးဲ ာ္ီးရး၊ ရ ္ဲေစ္ဲ ာ္ီးရး၊ ထအိုီးၾကအ္ ္ဲ ာ္ီးရး၊ ေက
ေက ရဟ ရဲေ ္ ့္ေဲ ာ္ီးရး၊ ေဗ  က္္ အိုီးေေ က္ရ အ ထအ္ ရ္ ္ ့္ေအ ိုဲေစ္ဲ ာ္ီး္အို ့္ေကအိုရဲ္ီး 
ၾကအိဳ္ာ္စဦ္းစ ီးက ကြယ္ရ ရ္အို္ပ္ာ္္္ 
ရက္အ ္က္အိ္ု  ္ီးစ ရ ္ြာ္ရဲ္ီး စ စ္္ က ရ အေ္ ာ္ ဲပိဳရအဲ္္ ရက္အ ္ ္အ  ီးာ္္ ္ေရ ာ္ပခိုစခ္အို ့္ေကအို 
စ စ္္က ကြးဲ ပ ီးေ္ ာ္စ စဥ္ထ ီးဲ ာ္ီးဲော့္္ေ  ြာ့္္ေဲပိဳေပီး အိုာ္အ ို အ က ္းေ္ ာ္ စ စဥ္ထ ီးရအဲ္္ 
ရက္အ ္္္ အိုာီ္း္ြက ္ရက္အ ္ က္အိုာ္သသ ာ္ ြာ့္္ေေပီး အိုာ္ေ္ ာ္ ္္အ္ က ္  က္္ ရက္အ  ီး ပါ ာ္ရအဲ္္ 
ရက္အ ္ ္၁    သအအ္ီးရ ္္  ဲ္ီးးခိုီးရသ္ စဥ္ ီးရအိုာ္္္ ္ေပါက ္ း း းထ ီးဲပ ီး ထအ ္ီး  ိဳပ္ဲ ာ္ီးသဲ ္
္ႏွတရ ယ္ရ အာ္္္ ရသအ  ီး္ေ ဲော့္္ေ  ာ္ေပါက္္ အ အိဳီးအ အိဳီးအ   ာ ္အိုာ္ထြက္ အိုာ္ေ္ ာ ္စ စဥ္ဲ ာ္ီးဲော့္္ေ 
္ႏွတရ ယက္အို ေရ  ့္ေ   အိုာ္ာ္္္ 



ရသထိုကအိ္ု  ီ္းစ ရ ရ္ဲ္ီး စ စ္္က ပခိုစခးြးစ စဥ္ရအဲ္္ ရသအ  ီး္ ာ္္ ြာ္ စ စစ္ရ  ေေြ၇ ရ္ဲ္ီး 
ရခိုဲ ခိဳေရီးအ  ီးထ ီးသာ့္္ော္္္ ပိုရအပက္ အရ  သာ့္္ေ္ 
ပြးအစ ာ္ဲေစ ္အိုာ္ေသ ္ႏွတရ ယ္အ  ီးႏွ ာ့္္ေ  ယရ္အိုၾကအိဳ္ာက္ ကြယအ္ဲ့္္ေကအို ေရီးသ ီး္ာ္ဲပရအဲ္္ ၄ာ္ီး္ြာ္ 
္ႏွတရ ယက္ာ္ီးရ ာီ္းေစေရီးဲ  ္ၾက ီးသ္္အ ္ ထ္ ီး  က္အ  ီးရး ပါရအဲ္္  ၄ာီ္း္စ ္ စဥ္္အို ့္ေကအို  ြာ့္္ေဲပိဳသသရး၊ 
ပါ ာရ္ိုပ္ေး ာသ္သရး၊ ရခိုဲ ခိဳေရီး္   ္ယသသသ္ အို ့္ေ ေက ာ္ီးစြ သအရ အသေ  ေပါကရ္က ္ခထ ီးရအဲ္္ 
ရက္အ ္အ္  ီးကအို ္ကယ္အရ အေသီးပး း ့္ေအေၾကဲာ သာ့္္ေ္ 
 
 
ေအီး ြ ီ္းအ  ီး 
၁) ရသ္ ိုပက္အို ထအ ္ီးသအအီ္းရ ္ၾကအိဳ္ာ္ဲပား္ာထ္ ီးသာ့္္ေသဲ့္္ေ္ေၾက ာ္ီးအ  ီးကအို ေရီးသ ီးပါ္ 
၂) ္ ယ့္္ေေၾက ာ့္္ေ္ကေ္ရ ကသ္သ္အို ့္ော္္ သေ  သ   ကအို သအထ ီးရ ္ရအိုသ ဲ္ီး္ 
၃) ရသထိုကအို ထအ ္ီးသအအီ္းရ က ္းေစအ ိုအ  ီး္ေၾက ာ္ီး ေရီးသ ီးပါ္ 
၄) ပြးက ာ္ီးပသသ ထအ ီ္းသအအ္ီးသသ္ အို ့္ော္္ ္   ္အ  ီးကအို ေေ ္ဲပပါ္ 
၅) ရက္အ ္ ထ္အ ္ီးသအအ္ီးဲ ာ္ီး္ေၾက ာ္ီးကအို ေရီးသ ီးပါ္ 
 

Community Service Level 2 
 
Aged care  
+ 
Child care 2 
days course 
 
+  
Activity  
+ 
Advanced 
Reference 

 
Food Service 
L1 
 
Basic course 
2 day 
+ 
Activity  
+ 
Advanced 
Reference 

 
Health 
Service L1 
 
Basic course 
1 day 
+ 
Activity  
+ 
Advanced 
Reference 

 
Library 
Information 
service L1 
Basic course 
1 day 
+ 
Activity 
+ 
Advanced 
Reference 

 
Property 
service L1 
 
Basic course 
1 day 
+ 
Activity 
+ 
Advanced 
Reference 

 
Public safety 
certificate L1 
 
Basic course 
1 day 
+ 
Activity  
+ 
Advanced 
Reference 

L2 L2 L2 L2 L2 L2 
 

 
 
 
 
 
 



Aged Cares 
သက္ၾက ီးရြယ္္အိုအ  ီးကအို ္   ္ယသေစ ာ့္္ေေရ  ကသ္သ္ အို ့္ေသဲ္ ေ္ က္ပါ္ရဲ္္   ာ္ီးအ  ီး ရ အရ ္ရအိုာ္္္ 
- သသ  ဲပိဳရက္အ ္  ္
- ္သကက္ယ္ဲပိဳစိုေရီးရက္အ ္  ္
- ဲပစ္အ ိုကာ္ီးရ ာီ္းေၾက ာ္ီးရးေထ က္ ခစ  
- ္သက္ၾက ီးသသ္ အို ့္ေကအို   ီးရဲ အိုာ္စြအ္ီးႏွ ာ့္္ေၾကာ္  အ ို 
- ္ေရီးရး၊ ္ေဲပ ရး၊ ္ေ္ ္ကြ အ္ီးက ာ္အ ို 
- ္ေြး ့္ေ္ေ ဲော့္္ေ ပသီးေပါာ္ီးရိုပေ္း ာ္ အိုာ္စြအ္ီး 
- ရသ္ ဥ ီး  ာ္ီးစ ရခိုဲ ခိဳေရီးရး၊ ပို္ အိဳရ္ေရီးက ာ့္္ေ ္္ေစ ာ့္္ေထအ ္ီးအ ို 
- ္ယ္ရ ေို ္ီးးကသ္ြယ္ေရီးသခိုီးစြး အိုာ္အ ို 
- က ီးရအိုာ္စာ ္
- ရြပ္ရပ္စြ ေး ာရ္ြက ္အိုာ္ဲ ာ္ီး 
 
 
္   ္ ္တရ ီးအ  ီး 
- ္စ္ဥ ီး  ာ္ီးစ ္ အအသ္ ္က္ရ ္ရး၊ ေရ  အိဳီးရ ရ္း၊ သြ ီး္အိုက္ေပီးရ ္ရး၊ ္ဲ  ီး္စဥ္ ီး  ာီ္းစ ေးီးေၾက  သ  ္

့္ေစာ္ေရီးရအို္ပ္  က္အ  ီးကအို ဲေဲ့္္ေးဲ္ီးေပီးဲ ာီ္း 
- ္စ ီး္စ ကအို ဲပား္ာ္ေပီးဲ ာ္ီးရး၊ စ စဥ္ေပီးဲ ာ္ီးရး၊ ေကြ ီးေအြီးဲ ာ္ီး 
- သာ့္္ေေ္ ္ေသ ေရဓ ္္ရး၊ ္ ဟ ရဓ ္္ေပီး အိုာ္ရ ္ ရိုပေ္း ာ္ဲ ာ္ီး 
- သာ့္္ေေ္ ္ေသ  ေးီး္အိုက္ေကြ ီးဲ ာ္ီး 
- ရအို္ပ္  က္အ  ီးကအို သအေစဲပ ီး ္ထကသ္အို ့္ေသ္ာ္ီးပအို ့္ေဲ ာ္ီး 
- ရသၾက ီးအ  ီးသက္ေ္ ာ့္္ေသကသ္ ရ အေစဲ ာ္ီးရး၊ သ  ့္္ေရ ာ္ီးစာ္ၾကယ္ေစဲ ာ္ီး 
- ရအ္ီးေရ   က္ရ ္ြာ္၄ာ္ီးရး၊ ေဲပ ာ္ီးေရ  ့္ေရ ္ြာ္၄ာ္ီး ကသဲ ေပီးဲ ာ္ီး 
- ရသၾက ီးအ  ီးရအိ္ု ပ္  ကအ္  ီးကအို ၾကဲ့္္ေရ ိုက  ရအိုသရအို ္အိုီး  း ့္ေဲေဲ့္္ေးဲ္ီးေပီးဲ ာီ္း 
 
္အအ္္ ြာ္ီးေစ ာ့္္ေေရ  က္ဲ ာီ္း 
- ္အပယ္ သအအ္ီးးဲ္ီးေပီးဲ ာီ္း 
- ေရ   ္ေြ္ ္ေပီးဲ ာီ္း 
- ္စ ီး္စ ဲပာ္းာ္ေပီးဲ ာ္ီး 
- ေစ ီးရအိုက ္ယ္ေပီးဲ ာီ္း 
- းရ    ္ အ ္ီးးအို  ကရ္း၊ ရသအ ိုးက္းခေရီးအ  ီး္ြက ္္ေေ ္ရအိုက္ေပီးဲ ာ္ီး 
- ္ထသီးးာ္ယာ္က ာ္ီးပေသ ပြးအ  ီး္က္ေရ က္ အိုာ္ရ  ္ကသဲ  ေပီးဲ ာီ္း 
 
ရသအ ိုေရီးေထ ကက္သဲပိဳ  က္အ  ီး 
- ္စ္ဥ ီး  ာ္ီးစ စအ္း္ႏွၵ္ရ ရအို္ပ္  က္အ  ီးကအို ေထ ကက္သေပီးဲ ာ္ီး 
- ေစ ာ့္္ေေရ  က္အ ိ္ု စ ္ စဥ္္ ရ ေး ာ္ရြက္ရ ္္  ီးေပီးဲ ာ္ီး 



- စအ္ရ္ ိုပ္ရ  ီးအ ိုရး၊ စအ္တေဗဒရး၊   သ ေရီးရး၊ ယဥ္ေက ီးအ ိုကအစၥအ  ီး္ြာ္ ကသဲ  ေပီးဲ ာ္ီး 
- ္ဥ ီး  ာ္ီး ရြ္ ရ္ပ္စြ ဲပ ရ္ဲ္ရပ္္ ဲ္ အိုာေ္္ ာ္ ကသဲ  ေပီးဲ ာီ္း 
- စအ္္ ာ္စ ီးအ ိုအ  ီးရး၊ ရအိ္ု ပ္  က္အ  ီးရး၊ ္   ္အ  ီး္္ြက ္ေထ က္အေပီးဲ ာ္ီး 
 
္ဲ  ီး္   ္အ  ီး 
- သ္္အ ္ထ္ ီးေသ  သက္ၾက ီးရြယ္္ ိုအေစ ာ့္္ေေရ  က္ေရီးရအ္ီးဲ  ္  က္အ  ီးကအို ရအိုက္  ေး ာရ္ြက္ဲ ာ္ီး 
- ရအို္ပ္  က္ရး၊ ေဲပ ာ္ီးရး  ကအ္ ္္္ အ္ီးအ  ီးကအို သက္ၾက ီး္စ္ဥ ီး  ာ္ီးစ ္ ြက္ စ စဥ္ေရီးသြာ္ီးေပီးဲ ာီ္း 
- ္ေရီးၾက ီးပါက   က္  ာ္ီးသကး္အိုာ္ရ ကအို းက္သြယ္ဲ ာီ္း 
- သက္ၾက ီးအ  ီးႏွ ာ့္္ေ သသ္ အို ့္ော္္အအသ ီးစိုအ  ီးႏွ ာ့္္ေပ္္သက၍္ ေစ ာ့္္ေထအ ီ္းရအိုက္  သာ့္္ေသဲ္အ  ီးကအို ရအိုက ္ ဲ ာီ္း 
- သက္ၾက ီး္အို ့္ော္္ ေဲပ ာီ္းရးရ ေသ ္ေဲ ္ေ အ  ီးကအို ၾက ီးၾကပ္သသ္ အို ့္ေထခ   က္  ာီ္းသ္ာ္ီးပအို ့္ေဲ ာ္ီး 
- ေစ ာ့္္ေေရ  က္ေသ ္စ ္စဥ္္ အိုာ္ီး ရအ္ီးဲ  ္  က္အ  ီး   ယသရိုပ္ေး ာ္ဲ ာီ္း 
- ရအို္ပ္ေသ စ ရြက္စ ္ို ္ီးအ  ီး ဲေဲ့္္ေစြက္ဲ ာ္ီး 
- သက္ၾကအ ီးေစ ာ့္္ေေရ  က္သသ္ အို ့္ေရအိုက္  ရအဲ့္္ေ ရိုပ္ာ ီ္းစဥေ္ပ္ရစ အ  ီးကအို ရအိုက ္ ဲ ာ္ီး 
- ရအို္ပ္သရအို ္အိုာပ္ာ္ဲ ာီ္း 
ေအီး ြ ီ္းအ  ီး 
၁) သက္ၾက ီးေစ ာ့္္ေေရ  ကသ္သ္ အို ့္ေရ အရအဲ့္္ေ ္ရဲ္္   ာ္ီးအ  ီးကအို ေရီးပါ္ 
၂) သက္ၾက ီးေစ ာ့္္ေေရ  ကသ္သ္ အို ့္ော္္ ္   ္အ  ီးကအို ေရီးပါ္ 
၃) ္အအ္္ ြာ္ီးေစ ာ့္္ေေရ  က္ဲ ာ္ီးႏွ ာ့္္ေ ရသအ ိုေရီးေထ က္ကသဲ ာ္ီး္ေၾက ာီ္း ေရီးသ ီးပါ္ 
 

Child Care 
 

ကေရီးထအ ္ီးအ  ီးာ္္ ္   ္ ္တရ ီးအ  ီး 
- သ္္အ ္ထ္ ီးေသ  ကေရီးထအ ီ္းာ  ာ္္ေပ္ရစ ႏွ ာ့္္ေ္ဲ  ေး ာ္ရြက္ရိုပ္ကအိုာ္ရအဲ္ 
- ္စ ္စဥ္အ  ီး္အိုီး္က္ေစဲ ာ္ီးရး၊ သခိုီးသပ္ဲ ာ္ီး္အို့္ေကအို ဲပိဳရိုပရ္အဲ္ 
- ကေရီးအ  ီး ပဲ ေရီးႏွ ာ့္္ေ္ေ္ြ ့္ေ္ၾကခိဳ္အို ့္ေကအို ကသဲ ရအဲ ္
- ကေရီး္ိုပ္စို ္စ္ ို  ာ္ီးစ ာ္္ ေး ာ္ရြက္အ ိုအ  ီးကအို ္ၾကခေပီးပါ ာရ္ိုပ္ေး ာေ္ထ ကပ္ခ့္ေေပီးရအဲ ္
- ကေရီးအ  ီးကအို ္ဲပိဳသေ  ဲော့္္ေ းကသ္ြယ္ဲ ာီ္းရး၊ သသ္ အို ့္ေယခိုၾကဲ္စအ္ ္  ရ ေ္ ာ္ဲပိဳေပီးဲ ာ္ီးရး၊ 

ကေရီး္စ္ဥ ီး  ာ္ီးစ ရပ္္ ဲ္ရ  အိုာေ္္ ာ ္ေထ က္ပခ့္ေဲ ာ္ီးရး၊ ္ေ  ့္ေရခိုီးေး ာ္ရြက္ေပီးရအဲ ္
- ကေရီး္စ္ဥ ီး  ာ္ီးစ ာ္္ ္အိုီး္က္အ ို္အို ့္ေကအို အ ္ ္္ အ္ီး္ာရ္အဲ္ 
- ကေရီး္စ္ဥ ီး  ာ္ီးစ ာ္္ အ ္္္ အ္ီး္ြက္ ္  က္္ရက္အ  ီး ဲေဲ့္္ေ္ာီ္းရအဲ ္
- ေ  ့္ေစဥ္ပခိုအ  ္္စ ္ စဥ္္အိုာ္ီး ကေရီးေ္ြရအိုက ္ ရိုပ္ေး ာ္ေစရ ္ ေထ ကက္သေပီးရအဲ္ 
- ကေရီးအ  ီးကအို သ ္ ့္ေရ ာ္ီးစာ္ၾကယ္ေပီးဲ ာ္ီးရး၊ ကေရီးအ  ီးေ ထအိုာ္ရး၊ ကစ ီးရး၊ စ ီးေသ က္အဲ့္္ေပ္္  ီ္းက ာက္အို 

သ ္ ့္ေရ ာ္ီးေရီး္ြက္ ္ေ ကို ္ ္   ယ္သေပီးရအဲ္ 
- အအ အ  ီးရး၊ ္ၾကခေပီးအ  ီးရး၊ ဲ  ္ၾက ီးသသအ  ီးကအိုရဲီ္း းကသ္ြယ္ေဲပ းအိုသ္ာ္ီးပအို ့္ေ္အိုာပ္ာ္ရအဲ္ 
- ္ ါ္ရခဲေစ္ေပ္ရ ေသ ကအစၥအ  ီး္္ြကရ္ဲ္ီး သ  ့္္ေရ ာ္ီးရအဲ္္ သ  ့္္ေရ ာ္ီးေသ ပ္္  ္ီးက ာ္ စ စဥရ္အဲ္ 
- ္စ္ ါ္ ါ   ထ္အ္ီး္စဲီ္း္ေ ီးရး၊ ္စ္ႏွ စ ္၂  ါ အအ အ  ီးႏွ ာ့္္ေေ္ြ ့္ေးခိုအ ိုအ  ီး္က္ေရ က္ရအဲ္ 



- ္ဲ  ီး္   ္အ  ီးရဲီ္း အအအအာ္္ဗဟိုသိ္ု စြအီ္းရဲ္ႏွ ာ့္္ေ္္သ ရိုပ္ေး ာ္ရအဲ္ 
- ကေရီးထအ ္ီး္စ ္ စဥ္အ  ီးကအိုရဲ္ီး ေရီးးြးရအဲ္ 
 

Professionalism of Child Care Worker 
- သာ့္္ေေ္ ္သရအို ္ရိုပႏ္ွ ာ့္္ေေရ  ္ဲ စြ   ္း္ာ္ရအဲ္္ ကေရီးကစ ီးကြာ္ီးရး၊ သ  ့္္ေရ ာ္ီးေရီး္အို ့္ေကအို 

ရအိုသရအို ဲပိဳရအဲ္ဲေစ္၍ သအပေ္က ာီ္းေသ ္ ္္အ  ီး အ ္သ္ာ့္္ေ 
-   ္ထအီ္းအ  ီး္  ာ္ီး  ာီ္း စက ီးအေဲပ သာ့္္ေရး၊ ကေရီးကအို အ  ီးအ  ီးေဲပ ရအဲ္ 
- းးးအိုၾကအအ္ီးေအ ာ္ီးောါက္ာအ္ီးဲ ာ္ီးရး၊ အေြယအ္ယ ေသ စက ီးေဲပ အ ို အဲပိဳရ 
- ္ၾကခေပီးေ ေ ္  က္အ  ီးကအို ္စ္ဥ ီး  ာ္ီးစ  အယသးရ 
- ္ဲပခိဳီးအ က္ႏွ  ထ ီးရအဲ ္
- ထအေရ က္ေ ္ရ္္္ စြအီ္းရဲ္ဲပဲ့္္ေေသ ္ရိုပ္ ရိုပေ္ပီးရအဲ ္
- ္ေ  ့္ေ္ ္ြာ္ီး   ရိုပသ္ာ့္္ေသဲ့္္ေေယ  ိုယ္   ္   ီးရဲ္ရအဲ္ 
- ကေရီးအ  ီးႏွ ာ့္္ေထအေ္ြ ့္ေေ   အ ္္ြာ္ က  ္ီးအ သ ္စြအ္ီးေ ရအဲ္ 
- ကေရီးအ  ီးာ္္ ကစ ီးေ အ ိုကအို ေစ ာ့္္ေၾကဲ့္္ေရအဲ္ 
- ကေရီး္စ္ဥ ီး  ာ္ီးစ ္ ္ြက ္ေ  ့္ေစဥ္အ ္္္ အီ္း္ာ္ရအဲ္ရး၊  ယ္္  အ ္ 

ကေရီး  ရိုပသ္ဲ္ကအို ေရီးသ ီးအ ္သ္ ီးရအဲ္္ အဲ္သဲ့္္ေ္စ ီးစ ေကြ ီးသဲ္္ 
 ယ္ရအိုေးီး္အိုကသ္ဲက္အို ကေရီး္စ္ဥ ီး  ာ္ီးစ ္ ္ြက ္အ ္္္ အီ္းဲပိဳရအဲ္ 

- ကေရီးအ  ီး စ ီးဲ ာီ္းရး၊ ္  ီးယသဲ ာီ္းရး၊ ္ေပ့္ေါ္ေရီးသြ ီးဲ ာ္ီး္အို ့္ေကအို ဲ  ္ၾက ီးရအဲ္ 
- ကေရီးအ  ီးကအို ္ေဲ  ခပခိုးြးရး၊ ရက္အ ို္ရိုပရ္း၊ သ   ာီ္းးအိ္ု   သာေ္ပီးရအဲ ္
- ကစ ီးအ ိုအ  ီး္ြာ္ ပါ ာရ္အဲ္ 
- ကေရီးအ  ီး ္စ စ ီးရ ္ ဲပာ္းာက္သဲ အေပီးရအဲ ္
- ကစ ီးစရ အ  ီးရး၊ ္ရိုပအ္  ီးကအို သအအီ္းးဲီ္းေပီးရအဲ္ 
-  အို ့္ေဗသီးအ  ီးရး၊ ကေရီးထအာ္ီးစ ီးပ ္ီးက ္ရး၊ ္အိုီး ြက္အ  ီးကအို သ ္ ့္ေရ ာ္ီးစာ္ၾကယ္ဲ ာ္ီးအ  ီး ဲပိဳရအဲ္ 
- ကေရီးအ  ီးာ္္ ္အအစ္ ရး၊ ေက  ာ္ီးစ အ  ီးကအို ကသဲ ရအဲ္ 
- ္ ္္ေရ   ္ဲ ာ္ီးရး၊ သ  ့္္ေရ ာ္ီးဲ ာ္ီးရး၊ ပ ္ီးက ္ေးီးဲ ာ္ီးရး၊ ္ ္ရ္းရ ယ္ဲ ာ္ီးရး၊ 

္အပယ္  ာ္ီးရးရ ယ္ဲ ာ္ီးအ  ီး ဲပိဳရိုပက္သဲ ေပီးရအဲ္ 
- ကေရီးအ  ီးကအို ေက  ာီ္းသြ ီးေက  ာီ္းဲပ ္ဲပိဳေပီးဲ ာ္ီးရး၊ းရ   ္  အ ္ီးးအိုအ ိုသအို ့္ေပအို ့္ေေပီးဲ ာ္ီးအ  ီး ဲပိဳရအဲ္ 
- ကေရီးအ  ီးကအို ေရ  အိဳီးက ္္ ြာ္ ေရ  အိဳီးရ ထ္ဲ့္္ေေပီးဲ ာ္ီးဲပိဳရအဲ္ 
- ကေရီးအ  ီးာ္္ စအ္ပ္အိုာ္ီးရ ိုပရ္  ီးအ ိုရး၊ ရသအ ိုေရီး္အိုီး္က္အ ိုကအို ေထ ကက္သေပီးရအို ္ဲ  ီးကေရီးအ  ီးႏွ ာ့္္ေ 

္ဲပိဳသေ  းကး္ခေစရ ရ္ဲ္ီး ကသဲ ရအီ္းဲ  ္ေပီးရအဲ္ 
- ကေရီးအ  ီးကအို ္စို္ေြး ့္ေဲော့္္ေ ္အအ္ေး က္္  ္ီးကစ ီးဲ ာီ္း္ြာ္ ကသဲ ေပီးရအဲ ္
- ကစ ီးစရ အ  ီးကအို ပအိုီးသ္္ေပီးရအဲ ္
- ကေရီးအ  ီးာ္္ သေ  သ   ကအို ထအ ္ီးသအအီ္းေပီးေသ ရိုပ္ရပ္အ  ီးရး၊ းခိုီးအသြ ္သာ္ဲ ာ္ီးရး၊ 

သေ  သ   ထအ ္ီးသအအ္ီးဲ ာ္ီးရး၊ အအအအ  သ ္ ္္ ္ရ္ ္ရး၊ ကစ ီးစရ ရး၊ စ ္ိုပ္အ  ီး 
အအအအ  သ ေက ကယ္သရ ္ ရအ္ီးဲ  ္ေပီးရအဲ္္ 



- ကေရီးအ  ီးာ္္ရိုပ္ပအိုာ္ီးရး၊ စအ္ ္ပအိုာ္ီး္ေဲ ္ေ ေဲပ ာီ္းရးအ ိုအ  ီးကအို အ ္သ္ ီးက  အအ ရး၊ 
္ိုပထ္အ ္ီးသသအ  ီး္ရိုဲပိဳရ ေ္ ာ္ သ္ာ္ီး္အို ့္ေရအဲ္ 

 
ေအီး ြ ီ္းအ  ီး 
၁) ကေရီးထအ ီ္းအ  ီးာ္္ ္   ္အ  ီးကအို ေရီးသ ီးပါ္  
၂) ကေရီးထအ ီ္း္စ္ဥ ီးရ အရအဲ့္္ေ ္ရဲ္္   ာ္ီးအ  ီးကအို ေရီးသ ီးပါ္ 
၃) ္ေ  ့္ေ္ ထအ္ီးေး ာ္ရအဲ့္္ေ ကေရီးထအ ္ီးာ္္ ္ရိုပအ္  ီးကအို ေရီးသ ီးပါ္ 
 
 
 

Advanced Certificate 
Food Service 
Food Service Manual/ serve safe management 
 
Nursing 
Nursing 
 
Library 
Library Manual 
How to manage a library 
 
Waste Management 
Waste Management Handbook 
Hazardous Waste Management 
 
Aged Care 
Manual Tasks Guides for Carers 
 
Child Care 
Child Care 1 
Caring for Children Manual 
 
္ဲ  ီး service အ  ီး 
- Performer 
- Property services 
- Public safety 



- Transport  
- Chemical Laboratory water 
- Visual Arts/ Craft 
 
More Empahsised 
Health Service  
Library  


