
  Security Training 

Private Investigator + Security Guard Training (Properties Services) 

 လံုျခံဳေရးတာ၀န္ယူသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား အရည္အခ်င္းမ်ား ရိွရမည္။ 

 အမ်ားျပည္သူကို က ြ်မ္းက်င္လိမၼာစြာ ဆက္ဆံရန္။ 

 သတ္မွတ္ထားေသာ အာဏာပုုိင္မုွအတြင္း ခ်ိဳးေဖါက္သူတို ့ကို ဖမ္းဆီးရန္။ 

 ႏွဳတ္အား၊ ေရးသားမုွအားျဖင့္ ထိေရာက္စြာဆက္ဆံရန္။ 

 အစီရင္ခံစာေရးသားရန္၊ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရန္၊ တရားရုံးတြင္ သင့္ေတာ္စြာ 

သက္ေသခံရန္။ 

 ယာဥ္မ်ားကို လမ္းညႊန္ရန္။ 

 သူခုိးမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးရန္၊ ဖ်က္ဆီးမုွမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္။ 

 မီး၊ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆိုက္၊ ေရ၊ မီးခုိးအခ်က္ေပးကိရိယာမ်ားကို သင့္ေတာ္စြာတုန္ ့ျပန္သတင္းပုိ ့ရန္။ 

 အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္။ 

 ဖုန္းျခိမ္းေျခာက္မုွကို တုန္ ့ျပန္ရန္။ 

 လံုျခံဳေရးအေစာင့္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အျခားသတ္မွတ္ထားေသာ တာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

 လံုျခံဳေရးအေစာင့္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သိရိွလိုက္နာရန္။ 

 လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာလိုင္စင္ရိွမွသာ လုပ္ခြင့္ရိွဧ။္။ 

 

 လံုျခံဳေရးအေစာင့္မ်ားသည္ လူထုကုိ ကာကြယ္ရန္၊ ပစၥည္းမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 

ကာကြယ္ရန္တာ၀န္ရိွဧ။္။ 

 လံုျခံဳေရးအေစာင့္မ်ားအေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ ရာဇ၀တ္မုွမ်ားကို ကာကြယ္ရန္၊ 

ရာဇ၀တ္သားေကာင္မ်ားကို ကူညီေဖးမရန္၊ ရာဇ၀တ္သားမ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္၊ ရာဇ၀တ္မုွျပစ္ဒဏ္မ်ား 

ခ်မွတ္ရန္၊ ရာဇ၀တ္မုွမ်ားကို စုံစမ္းရန္၊ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ားကို သိမ္းဆည္းရန္၊ 



၀ရမ္းကပ္ရွာေဖြျခင္၊ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ျပဳရန္တာ၀န္ရိွဧ။္။ 

 Private security တို ့သည္ ကုမ ၸဏီမ်ား၊ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားဧ။္ ကိုယ္ပုိင္အက်ိဳးစီးပြားပစၥည္းမ်ားကို 

ကာကြယ္သူမ်ားျဖစ္ၾကဧ။္။ လံုျခံဳေရးကုမ ၸဏီအေနျဖင့္ စြမ္းရည္ပုိမိုရိွထားရန္လိုဧ။္။ 

 

 လံုျခံဳေရးအေစာင့္မ်ားအေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္ရန္၊ ေစာင့္ၾကည့္ရန္၊ တားျမစ္ရန္၊ မွတ္တမ္းတင္ရန္၊ 

သတင္းပုိ ့ရန္ တာ၀န္ရိွဧ။္။  

 

 လံုျခံဳေရးအေစာင့္ထားျခင္းျဖင့္ ရာဇ၀တ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ရာဇ၀တ္မုွက်ဴးလြန္မုွကို တားဆီးရာေရာက္ဧ။္။ 

သို ့ပါလ်ွက္နဲ ့ရာဇ၀တ္မုွမ်ားက်ဴးလြန္ခ့ဲပါက သတ္မွတ္ထားေသာလမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

အကယ္၍ ရဲကိုေခၚပါက ရဲအတြက္ အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိေပးရန္လိုဧ။္။ ထို ့ေၾကာင့္ 

ျဖစ္ပ်က္သမွ်ကို စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ထားသင့္ဧ။္၊  

 

 လူထုလံုျခံဳျခင္းအတြက္ လူအုပ္စုကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ တခုခုမလုပ္ပါက 

မည္ကဲ့သို ့အက်ိဳးဆက္ေတြဆက္ျဖစ္မည္၊ အေစာင့္ကိုလမ္းညႊန္သူဧ။္ညႊန္ၾကားခ်က္၊ မိမိထြက္သြားပါက 

ဘာထပ္ျဖစ္မည္၊ ေနာက္ထပ္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မူွ၊ အေရးေပၚမုွ အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး 

နည္းပရိယာယ္ကို သံုးစြမုွဲတို့ အေရးပါဧ။္။ 

 

 အႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးတြင္လည္း လံုျခံဳေရးအေစာင့္မ်ားအေနျဖင့္ အႏၱရာယ္ကို အမ်ားျပည္သူကုိ 

သတိေပးရန္၊ ကူညီေထာက္ကူမုွေပးရန္၊ လူထုကို ေစာင့္ၾကပ္လမ္းညႊန္ရန္လိုဧ။္။ 

သင့္ေတာ္ေသာလံုျခံဳေရးစစ္ေဆးမုွစနစ္ကို လိုက္နာရန္လိုဧ။္။  

 

 အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားခြင့္ယူျခင္း၊ အစား၀င္ၾကေသာေၾကာင့္ ကုန္က်မုွမ်ားကို  

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္လိုဧ။္။ 

အေရးေပၚသူနာျပဳပညာလည္း လံုျခံဳေရးအေစာင့္မ်ား တတ္ေျမာက္သင့္ဧ။္။ လိုအပ္သလုိ 

အသက္ရွဳေထာက္ကူမုွျပဳေပးရမည္။ ထိုကဲ့သုိ ့ကူညီမုွေပးရာတြင္လည္း ေဆးဘက္ဆိုင္ရာကူညီေပးမည့္သူ 



အျဖစ္ မိတ္ဆက္ကာ ကူညီကုသေပးရမည္။ ေထာက္ကူခံရမည့္သူ သတိေမ့ေနက မိသားစု၀င္မ်ား၊ 

ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို ခြင့္ေတာင္းရမည္။ အေရးေပၚကုသေပးျပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာသူနာျပဳ၊ ဆရာ၀န္တို့ထံ 

လႊဲအပ္ေပးရမည္။ ေနာက္မကူးစက္ေအာင္လဲ ကုသေပးရမည္။ လက္အိတ္မ်ားေဆးေၾကာမုွ ျပဳလုပ္ရန္။ 

 

 အဓိကရုဏ္းျဖစ္ပါက မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ရန္လိုဧ။္။ ျဖစ္ပ်က္ေနမုွကို ဒီအတိုင္းထားပါ။ သို ့မွသာ ရဲကို 

အေျခအေနမွန္ဆန္းစစ္ရန္ ကူညီနုိင္မည္။ 

 

 ကေလးကုိ ကာမေႏွာင့္ယွက္မုွျဖစ္ပါက ေဆး၀ါးကုသမုွအရင္ေပးရန္၊ ဆရာ၀န္ သူနာျပဳေခၚရန္။ မရပါက 

ကူညီေရးဌာနမ်ားသို ့အေၾကာင္းၾကားရန္။  

ေဘးမွာရပ္ၾကည့္ေနသူတို ့ကို လုိအပ္လ်ွင္ ကူညီမုွေတာင္းခံရန္၊ မလိုသူမ်ားကို ဖယ္သြားခုိင္းရန္။ 

 

 ျဖစ္ပ်က္မုွနဲ ့ပတ္သက္လို ့သိသူမ်ားကို အမည္၊ အခ်ိန္၊ ျဖစ္ပ်က္မုွ၊ ဘယ္လုိသူနာျပဳေပးသည္၊ ဒဏ္ရာရမုွ 

အေျခအေနတုိ ့ကို မွတ္သားရန္။ 

Protective 

 အႏၱရာယ္လံုျခံဳေရးလိုက္နာရန္၊ အႏၱရာယ္ကင္းေရးစည္းကမ္းမ်ား လိုက္နာရန္၊ အႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး 

စနစ္မ်ားအသံုးခ်ရန္၊ စက္ကိရိယာမ်ား ပစၥည္းမ်ားကို အႏၱရာယ္ကင္းစြာအသံုးျပဳရန္၊ 

ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားအႏၱရာယ္ကို သိျမင္ရန္။ 

 

 အကယ္၍ warn site တြင္ျဖစ္ပါက - အလုပ္သမားအေရအတြက္၊ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္သေဘာတရား၊ 

အႏၱရာယ္ရိွနုိင္မူွအတုိင္းအတာမ်ား၊ သူနာျပဳပစၥည္းမ်ားသို ့လက္လွမ္းမီွနုိင္မုွ၊ 

အေရးေပၚေဆးဌာနနဲ ့အနီးဆံုးေနရာျဖစ္မျဖစ္၊ အနီးဆံုးအေရးေပၚေဆးဌာနမ်ားကို သိထားရန္လိုဧ။္။  

 

 အလုပ္ေနရာဧ။္အတိုင္းအတာ၊ အလုပ္ေနရာတစ္ခုခ်င္းစီဧ။္အလုပ္မ်ား၊ အျခားစက္ပစၥည္းမ်ားထားရန္ေနရာ 

ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ား၊ ယခင္ကျဖစ္ခ့ဲဖူးေသာ မေတာ္တဆထိခုိက္မုွမ်ားတို ့ကို သိရိွထားရန္လိုအပ္ဧ။္။  



 

 စက္မုွ၊ လွ်ပ္စစ္၊ ဓါတု၊ ေရာင္ျခည္၊ ေလထု၊ ပတ္၀န္းက်င္အႏၱရာယ္ျဖစ္နုိင္ေျခမ်ား၊ 

ဓါတုေဗဒပစၥည္းေလာင္က်ြမ္းမုွ၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္လိုက္မုွ၊ မ်က္လံုးထိခုိက္မုွ၊ က်ိဳးပဲမုွ၊ အပူအေအး၊ အဆိပ္ျဖစ္မုွ၊ 

အပိတ္အပင္အတားအဆီး၊ တျပိဳက္နက္ျဖစ္ပ်က္မုွ၊ သူနာျပဳကိရိယာမ်ားတည္ေနရာ၊ ရရိွနုိင္ေျခတို ့ကိုလဲ 

သိရမည္။ 

 

လုံျခံဳေရးအေစာင္မ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို ့ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အႏၱရာယ္တို ့ကို သိရမည္။ 
 

 လူထုအေပၚက်ဳးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မုွျဖစ္ပါက ျဖစ္ပ်က္မုွနဲ ့ပတ္သတ္တာကို မွတ္သားျပီး ရဲကို ေပးရမည္။ 
 ပစၥည္းအေပၚက်ဴးလြန္ေသာရာဇတ္မူွျဖစ္ပါ ခုိးရန္အားထုတ္မုွ၊ ခ်ိဳးေဖာက္၀င္ေရာက္ရန္အားထုတ္မွု 

စသည္တုိ ့ကို မွတ္သားကာကြယ္ရန္လိုဧ။္။ 
 

 နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နည္းပညာကိုခုိးယူျခင္းလဲရိွဧ။္။ ထိုအခါ အေကာင္းဆံုးကာကြယ္မုွကို 
ေပးရမည္။ မီးရုိွ ့ျခင္းျဖစ္ပါက လူကိုကာကြယ္ျခင္းသည္ ပစၥည္းကိုကာကြယ္တာထက္ ပုိမုိအေရးၾကီး 
ေၾကာင္း သိရမည္။  

 

 အလုပ္သမားဆႏၵျပျခင္း၊ ျပည္သူဆႏၵျပျခင္းမ်ားတြင္ သူတို ့ဧ။္တာ၀န္မ်ားကို နားလည္ရမည္။ 
 ဗုံးျခိမ္းေျခာက္ျခင္းတြင္ ရဲကို လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္ေပးရမည္။ 
 မေတာ္တဆျဖစ္ပ်က္မုွမ်ားတြင္လည္း အလုပ္ဌာနကို စနစ္တက်ကယ္ထုတ္ရန္၊ ရဲ စုံစမ္းသူမ်ားအတြက္ 

ေျခရာလက္ရာမပ်က္ေစရန္၊ အေထာက္အထားမ်ား မေပ်ာက္မပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္။ 
 မီး၊ ေလ၊ ေရ၊ လ်ွပ္စစ္တို ့ျဖစ္ပါက အေရးေပၚကယ္ထုတ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား သိရိွရမည္။ 

အေျခအေနျဖစ္ေပၚမုွကို သိထားရမည္။ 
IP 

 သက္ဆိုင္သူမ်ားကို အေထာက္အထား စစ္ေဆးျပီး ၀င္ခြင့္ျပဳရမည္။ 
 အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္မ်ားကိုလဲ သိထားရမည္။ 
   

Access Control 

 လူမ်ားကို သတိထားရန္၊ IP card/ Badge/ Finger print မ်ားစစ္ေသာ စနစ္မ်ားကို သိရန္၊ Key/Lock 
ထိန္းသိမ္းရန္၊ Ticket Machine ID Checker တုိ ့ႏွင့္ပတ္သက္၍ဗဟုသုတရွိရန္လုိ၏။ 

 Siteမွပစၥည္းမ်ားယူသြားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း စနစ္အက်ဆံုးလမ္းစဥ္ကို လိုက္နာက်င့္သံုးကာကြယ္ရန္ 
လိုအပ္သည္။  



 
 အေရးေပၚသတိေပးေခါင္းေလာင္းေပၚလာပါက လူမ်ားကို သတိေပးရန္ ရဲကို အေၾကာင္းၾကား၇န္ လိုဧ။္။ 

 

 မီးေလာင္မူွကိုျဖစ္ေစေသာအရာမ်ားကုိ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေပး၇န္လည္း လိုအပ္ဧ။္။ 
အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ားကို သိထားျပီး လိုအပ္သလုိ လမ္းညႊန္ေပးနုိင္ရမည္။ 
မီးသတ္အခ်က္ေပးကိရိယာမ်ား၊ မီးသတ္ကိရိယာမ်ားဧ။္ အေျခအေနကို သိရမည္။ 

 

 Traffic Control  ကားရပ္နားရန္ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ထားရိွမုွတို ့ကို သိရမည္။ လိုသလို ထိန္းသိမ္း 
ေပးရမည္။ 

 

 ေပ်ာက္ဆံုး၊ ျပန္ေတြ ့ေၾကာင္း အေၾကာင္းအရာတို ့ကုိ စနစ္တက်သိမ္းဆည္းရမည္။ အရာ၀တၳဳဧ။္ 
ပုံပန္းသ႑ာန္ အခ်က္အလက္တုိ ့ကို မွတ္သားရမည္။ ၄င္းပစၥည္းကို ျပန္ေပးေသာအခါ ဆိုင္းထိုး 
ရယူရမည္။  

 

 ေစာင့္ၾကပ္ေသာေနရာဧ။္ အဓိက မီးခလုတ္၊ ေရ၊ ဓါတ္ေငြ ့၊ အဖြင့္အပိတ္ကိရိယာမ်ားတို ့ကို 
သိထားရမည္ျဖစ္သလို အေရးေပၚခလုတ္ကုိ လိုသလုိ ဖြင့္၊ပိတ္ ေပးနုိင္ရမည္။  

 

Security of Information 
Guess Control – အဝင္အထြက္ အတြက္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ကားကိုမွတ္သားျခင္း၊ ပါမစ္စစ္ေဆးျခင္း 
ျပဳလုပ္ရမည္။ ဧည့္သည္နဲ ့ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မွတ္သားကာ visitor pass 
ထုတ္ေပးရမည္။  
 
Confidentiality 
အေရးပါေသာအခ်က္မ်ားကို မွတ္သားသိမ္းဆည္းရမည္။ 
Top secret/ secret/ confidential/ restricted  
Computer Crime 
Password/special code မ်ား ခုိးျခင္း၊ Private Information မ်ားျဖန္ ့ျခင္း၊ ဖိုင္မ်ားေျပာင္းလဲျခင္း၊ 
ကုမ ၸဏီအတြင္း၊ အျပင္မွလူမ်ား ပါ၀င္နုိင္ဧ။္။ ကန္ ့သတ္ေနရာမ်ားကို 
လူမ်ားျဖတ္သန္းမွာကိုေစာင့္ၾကပ္ကာ အေရးပါေသာအခ်က္အလက္မ်ား ရယူမသြားေအာင္ 
ကာကြယ္ရမည္။ 
 
ေအာက္ပါတုိ ့ကို သတိထားရမည္။  



 ကုမ ၸဏီကိုစိတ္ဆုိးေသာသူမ်ား၊ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရသူမ်ား။ 
 Passcode စာလံုးမ်ားကို အလြယ္တကူျမင္နုိင္ေအာင္ထားျခင္း။ 
 သူမ်ားကြန္ပ်ဴတာကို အသံုးျပဳျခင္း။ 
 အိမ္မွာ အလုပ္လုပ္ျပီး အခ်ိန္မေတာ္ မေမွ်ာ္လင့္ခ်ိန္ ေရာက္လာေသာသူမ်ား။ 
 ေစာေစာေရာက္လာ၊ ေနာက္က်မွ ျပန္ေသာ္လည္း ကုမ ၸဏီအလုပ္ သိပ္မလုပ္သူမ်ား။ 
 လွ်ိဳ ့၀ွက္သင့္တာေတြကို လြတ္လပ္စြာေျပာေနသူမ်ား။  
 Computer crime ျဖစ္ပါက သတိထားမွတ္သားကာ သတင္းပုိ ့ရမည္။ 
 အလုပ္ေနရာ အေနအထား၊ ရိွေနသာပစၥည္းမ်ားတို ့ကုိ သိထားကာ အေရးေပၚပါက 

ခ်က္ခ်င္းပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္နိုင္ရမည္။  
 

 Fixed post/ patrol လွည့္လည္ရမယ္။ ေစာင့္ၾကပ္ပတၱေရာင္လွည့္ျခင္းတို ့ကို လိုသလုိျပဳရမည္။ 
 ေအာ္ဒါနဲ ့ပတ္သက္ျပီး အခ်က္အလက္၊ ေခါင္းစဥ္၊ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ပါရမည္။ ဘာကိုေစာင့္ရမည္၊ 

ဘာလုပ္ရမည္ ပါရမည္။ အစီရင္ခံစာေရးျခင္း၊ ကန္ ့သတ္ေနရာမ်ား စသည္တုိ ့လဲ ပါ၀င္ရမည္။  
 
Employee မ်ားပဲခြင့္ျပဳပါက အဲ့ဒါနဲ ့ပတ္သက္ျပီး အေထာက္အထား၊ ဓါတ္ပုံမ်ားစစ္ထားရမည္။ 

 အေဆာက္အဦးကာကြယ္မုွ။ 
 ၀င္ေရာက္မုွထိန္းခ်ဳပ္မုွ။ 
 အေရးေပၚအခ်က္ေပးကိရိယာမ်ား။ 
 မီးေဘးကာကြယ္မုွကိရိယာမ်ား။ 
 အေရးေပၚစနစ္မ်ား။ 
 သူခုိးကာကြယ္ျခင္း။ 
 မေတာ္တဆမုွအႏၱရာယ္ကာကြယ္မုွ။ 
 စည္းကမ္းမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ားလိုက္နာမုွ။ 

 
 အေဆာက္အဦးရိွအရာမ်ား၊ ေနထိုင္သူမ်ား၊ ဧည့္သည္မ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း။ 
 Site အ၀င္အထြက္လံုျခံဳမုွႏွင့္ ပတ္သက္ေသာစည္းကမ္းမ်ား။ 
 လမ္းေလွ်ာက္၀င္သူမ်ား၊ ကားမ်ားကို လမ္းညႊန္ျခင္း။ 
 အထူးအမိန္ ့မ်ား။ 
 လာေရာက္သူမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ စစ္ေဆးျခင္း။ 
 အထုပ္အပုိးမ်ား၊ ယာဥ္မ်ားကို ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္း။ 
 Site သုိ ့ လူ၊ ကား၊ ပစၥည္းမ်ား၀င္ေရာက္မုွကို စစ္ျခင္း။ 
 အႏၱရာယ္စီစစ္ျခင္း။ 
 ၀င္လာသူမ်ား၊ လူမ်ား ယာဥ္မ်ားကို မွတ္သားျခင္း၊ သတင္းပုိ ့ျခင္း။ 

 
 လံုျခံဳေရးအေစာင့္မ်ားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းစနစ္ရိွရမည္။ ရုိးသားရမည္။ 

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္နုိင္ရမည္။ 



 

 ေစာင့္ၾကည့္နားေထာင္ျခင္း၊ ေျပာဆိုျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္း၊ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း၊ ခက္ခဲေသာ 
ေဒါသျဖစ္ေနေသာသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ဆံျခင္းတြင္ ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္မုွကို သံုးရမည္။ 

 

 အၾကားအာရုံခ်ိဳ  ့တဲ့သူမ်ား၊ အျမင္အာရုံခ်ိဳ  ့တဲ့သူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ 
ဘာသာစကားအခက္အခဲရိွသူမ်ား၊ အိုမင္းသူမ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ အရုးမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ 
အထူးစနစ္သံုးရမည္။  

 

 ရုိးသားရမည္၊ Ethic လိုက္နာရမည္။ လူအမ်ားလိုအပ္ခ်က္ကုိ သိရမည္။ ဥပေဒနားလည္ရမည္။ အလုပ္ႏွင့္ 
ေပၚလစီမ်ားနားလည္ရမည္။ အေရးေပၚခ်ိန္တြင္ ေဆာက္တည္ရာမရ မျဖစ္ရ။ လိုအပ္တာကို 
လ်င္ျမန္စြာျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။ သန္ ့ရွင္းသပ္ရပ္မုွရိွေနရမည္။ Well fitted ျဖစ္ရမည္။ 
လူေတြနဲ ့ဆက္ဆံရာတြင္ အသံအေနအထား အေရးၾကီးဧ။္။  

 

 အတင္း၀င္လိုပါက အေပါက္၀ကိုေက်ာေပးရပ္ကာ လက္ပုိက္ျပီး ေျခေထာက္ကို ျမဲျမံစြာရပ္ရမည္။ 
သင့္ေတာ္ေသာ facial expression ျပဳရမည္။ 

 

 ျပည္သူႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ ယဥ္ေက်းရမည္။ က်ြမ္းက်င္ပါးနပ္ရမည္။ 
ေဒါသျဖစ္စိတ္မရွည္တာမျပရ၊Open-minded ရိွရမည္။ စီးပြားေရးဆန္ဆန္ျဖစ္ရမည္ သိပ္ျပီး 
သူငယ္ခ်င္း မဆန္ရ။ စိတ္မေပ်ာ့ရ။ အခ်က္အလက္မ်ားကို သံုးသပ္ရာတြင္ open-minded ရိွရမည္။ 
ထိန္းခ်ဳပ္မရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မျငင္းရ။ Mr., Mrs., Sir သံုးရမည္။ အၾကံကို မကမ္းလွမ္းရ။ 
မေစာ္ကားရ။ Please, Thank you ေျပာရမည္။ လံုး၀မလႊဲသာမွသာ Physical force  သုံးရမည္။  

 ကိုယ့္ကိုယ္ကို သိပ္ခက္ခဲတင္းမာသည့္ပုံ မေပၚေစရ။  
 ဘာလုပ္လုပ္နဲနဲပဲလုပ္သူေတြ၊ ဗဟုသုတမရိွသူေတြ၊ အလုပ္ကိုစိတ္မ၀င္စားသူေတြ မျဖစ္ရ။ 

 ေဖာ္ေရြရမည္။ စိတ္ခ်မုွရိွရမည္။ ေအးခ်မ္းရမည္။ နည္းပရိယာယ္ရိွရမည္။ ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ရမည္။ 

စိတ္၀င္စားရမည္။ စိတ္ခ်တိက်ရမည္။ 

 သံသယထားေနမုွ၊ မဟုတ္တာၾကံစည္မွဳ ေဒါသထြက္မွဳ ၊ အယုံအၾကည္မရိွမုွ၊ ခြျဲခားမုွ၊ ဂုဏ္ယူမုွမရိွမုွ၊ 

ေပ်ာ့ေျပာင္းမလြယ္မုွ၊ အာဏာအလႊဲသံုးမုွ၊ မေ၀ဖန္ခံနုိင္မုွမ်ား ျဖစ္တတ္ဧ။္။  

 

 အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆက္ဆံတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ရမည္။ ဖုန္းကိုင္ျခင္းတြင္လည္း မိမိနာမည္၊ ရာထူးကုိ 



ပံုမွန္အသံျဖင့္ ေျပာဆိုရမည္။ Access control လုပ္သူလဲ ျဖစ္ဧ။္။ အ၀တ္အစားသပ္ရပ္စြာ၀တ္မုွ 

ၾကီးပြားမုွတို့ အေရးၾကီးဧ။္ ဆက္သြယ္ေရးလဲေကာင္းရမည္။  

 

 Page 101/102 - လူလူျခင္း ဆက္သြယ္ႏုွန္းမ်ား (Private Investigator Security Guard) 

 

 Media နဲ ့ဆက္ဆံရာတြင္ မိမိအျမင္မေျပာရ၊ မွတ္ခ်က္မျပဳရ၊ လက္ေဆာင္လက္မခံသင့္။ 

 Customer လုိအပ္ခ်က္လဲ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။ 

 စကားေျပာသူကို ၾကည့္ရမည္။ ၀ါက်ရွင္းလင္းစြာေျပာရမည္။ နားမလည္ရင္ ျပန္ေျပာရမည္။ 

 မ်က္မျမင္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားနဲ ့ဆက္ဆံပုံ (page 112/113) 

 Page 117 – Do/Don’t 

 အရူးမ်ားန့ဲဆက္ဆံပုံ  (page 118/119/124) 

Communication 

Radio – VHF/ UHF    (VHF = Long Range/ UHF = Short Range) 

TEN CODE  
အလုပ္နဲ ့ပတ္သက္တာပဲ ေျပာရမည္။ Chat မလုပ္သင့္။ 
 
Crowd Control 
Crowd/ ဆႏၵျပျခင္း/ အဓိကရုဏ္းျဖစ္ျခင္း/ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုက္ေရာက္ျခင္းတို ့တြင္ လူအုပ္ကို 

ထိန္းရမည္။ 

Crowd 

Security – အုပ္ထဲ၀င္မွ လံုျခံဳမုွျပဳလုပ္ျခင္း။ 
Suggestion - အျခားသူေတြတိုက္တြန္းတာ လက္ခံျခင္း။ 
Acceptance- လက္ခံျခင္း။  
Loss Identity - မိမိတို ့ ID ျဖင့္ မဖမ္းနုိင္ဟုထင္ျခင္း။ 
Release Emotion - စိတ္ထဲရိွသလုိလုပ္ျခင္း။ 



Acquisitive – ရယူလုိေသာ။ 
Expressive – ေဖာ္ျပလိုေသာ။ 
Spectator – စိတ္၀င္စားေသာ။ 
Sightseer – စပ္စုတာ။ 
Hostile - ခံစားခ်က္ကို ေပါက္ကြျဲပတာ။ 
 
Control 
 ျပႆနာအစပ်ိဳးသူကုိ လူအုပ္မမ်ားလာမီွ ဖယ္ရွားျခင္း။ 
 လူအုပ္ကို အစိတ္အပုိင္းမ်ားသို ့ခြျဲခမ္းျခင္း။ 
 ေခါင္းေဆာင္ကို ဖယ္ရွားျခင္း။ 
 စိတ္၀င္စားခ်က္ အာရုံလႊဲျခင္း။ 
 လူအုပ္အစြန္ရိွသူမ်ားကို ဖမ္းျခင္း။  
 အမ်ားလက္ခံထားေသာ ေခါင္းေဆာင္ကိုသံုးျခင္း။ 
 ကစဥ့္ကလ်ားမျဖစ္ေအာင္ Loud speaker နဲ ့လမ္းညႊန္ရမည္။ 
 ထြက္ေျပးသူမ်ား ၊ သူတို ့ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေနခ်ိန္သည္ အေရးအၾကီးဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ဧ။္။ 
 
ဆႏၵျပျခင္း 
Right/ Property of citizen ကို ကာကြယ္ရမည္။  
Security အကိုင္အတြယ္မွားရင္ ျငိမ္းခ်မ္းမုွကေန အဓိကရုဏ္းျဖစ္ေစမုွ၊ ညီမွ်မုွ၊ ၾကားေနမုွ၊ မလိုပဲ force 
မသံုးရ။  
Order ကို စနစ္တက် ျဖစ္ေစရမည္။ 
Crowd မွာ အဓိကလွံဳ ့ေဆာ္ေနသူေတြကို ခ်ည္းကပ္ရမည္။ 
အဲ့ဒီသူေတြကို Crowd ကို ထိန္းသိမ္းခုိင္းရမည္။ မဟုတ္ပါက အဲ့ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဖမ္းရမည္။ 
 
Media 
Site Manager သုိ ့လႊဲေပးရမည္။ ကိုယ့္အျမင္မေျပာရ။  
No comment/ answer ကို ျပန္မေကာက္ေစရ။  
Legal system use of force ကို သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒနားလည္ရမည္။ 
Common law/ Commercial law/ Power of Arrest တုိ ့နားလည္ရမည္။ 
 
Access Control 
Minimun – Law မလိုက္နာသူကလြျဲပီး က်န္သူေတြေပး၀င္ဧ။္။  
Medium – office/ residential access 
Maximum – military complex/ Law/ software company 
၄င္းတို ့ကို အေစာင့္နဲ ့Alarm ၂ ခုေပါင္းျပီး ကာကြယ္ျခင္း။ 
Escalator/ Elevator operation ကုိလဲ supervise ျပဳရန္။  



Page 276 
Building Protection 
First Line - Property Control Mechanism at outside perimeter 
Area System – Inner Perimeter ကို ကာကြယ္ဧ။္။  
Point of spot system – third line, Bank / Painting – Art/ museum, sensor attached 
Force/ wall gate opening  
Infrared beam camera lighting/  
 
Control 
 Personal recognition 
 ID 
 Special passes 
 Key/ Touch Key pad/ ID card tag proximity card/ Biometric identification 
 Radiofrequency Identification   
 Key locking system/ master key 
 Sub-master key/ Timed lock/ Ticked machine  

၄င္းတို ့ဧ။္ အားနည္းခ်က္ကုိလဲ သိရန္။  
 
Material Access 
Delivery dock, log book, special form, ကားနံပါတ္, ဒရုိင္ဘာနံပါတ္,  ခြင့္ျပဳခ်က္,  seal, verification 
ရွာေဖြမုွ ျပဳရမည္။  
 
Computer security - ခုိးယူမုွ၊ Product ခုိးယူမုွ။ 
Software privacy/ ကုမ ၸဏပစၥည္းမ်ားသံုးတာနဲ ့ပတ္သက္လို ့ေဆြးေႏြးရန္လိုဧ။္။ 
Virus 
 
Security Check/ Search  
သတ္မွတ္ထားေသာ check/ search rule မ်ားကုိ အသိေပးထားရမည္။ ၄င္းသတ္မွတ္ခ်က္နဲ ့အညီ 
ရွာေဖြရမည္။ 
 
Alarm 
Intrusion/ Fire/ Smoke/ Toxic/ Temperature/ Humidity/ Earth Breakdown/ Water level/ Sensor/ 
Transmitter/ Control panel 
Page 291 ၄ င္းတို ့အလုပ္လုပ္ပံကိုလဲ သိရန္။ 
 
Traffic Control 



Page 314 – ( Sign  ) / 316/ 317 
 Interaction သည္ safe ျဖစ္ရမည္။ 
 လာမယ့္ကားကုိ မ်က္ႏွာမူပါ။ ဒရုိင္ဘာကို ၾကည့္ျပီး လက္ျပပါ။ ဒရုိင္ဘာ ကိုယ့္ကုိ ျမင္ပါေစ။ ေရႊ ့သည္ထိ 

ျပပါ။ 
သင့္ေတာ္ေသာ section ကို အရင္ေရႊ ့ပါေစ။ လမ္းကူးသူမ်ာတြက္လဲ အခ်ိန္ေပးရန္၊ အေရးေပၚကားမ်ားကို 
ဦးစားေပးရန္။ 

 
Traffic Violation 
အႏၱရာယ္ရိွေစသလား / ပါ၀င္သူတို ့ကို ID စစ္ရန္။ 
အေထာက္အထား သိျပီးရန္။ မွတ္သားရန္။ ကားနံပါတ္။ ေနရာ 
ျဖစ္ပြားမုွ အေသးစိတ္ 
Police အေရးပါေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား Hit a Run/ Tow truc / Unlicensed/ Injury/ Death 
 
Accident repot ေရးသားရန္ 
 ျဖစ္ပြားပုံ / ပါ၀င္သူ / ဒဏ္ရာရမုွ/ ပ်က္စီးမုွ စသည္တုိ ့ကို တင္ျပရမည္။ 
 
Observing - ၾကည့္ျခင္း၊ 
မွတ္သားျခင္း/ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတို ့ကို တရားရုံးတြက္ တင္ျပရမည္။  
သတိထားျခင္း/ ဘာသာျပန္ျခင္း/ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတို ့အေရးၾကီးဧ။္။  
မွတ္မိျခင္း/ စူးစုိက္ျခင္း/ ဆက္ႏြယ္တာေတြ သိျခင္း။ ထပ္ဖန္တလဲလဲ ျပဳျခင္း။ 
အထိအေတြ ့/ အသံ အနံ ့ အရသာမ်က္ျမင္ 
အကြာအေ၀း/ အရြယ္/ မီးအလင္းေရာင္/ အၾကား အသံ 
အမ်ားအစား/ အသံထြက္ေသာ ပစၥည္းမ်ား အနံ/ အရသာ/ အထိအေတြ ့မွတ္သားမွ။ 
Page 350 
Page 351  လူမ်က္ႏွာကို ၾကည့္ျပီး မွတ္သားမုွမ်ား။ 
Page 532 Body မွတ္သားမုွမ်ား 
အဲ့ဒါေတြကို မွတ္စုေရးပါ  
Note ကို ၂ မ်ိဳးမထားသင့္/ မွင္နဲ ့ ထည့္သင့္ဧ။္   
 အခ်ိန္ 
 ျဖစ္ပြားမုွ သေဘာသဘာ၀ 
 အမည္၊ လိပ္စာ 
 ပုံမ်ား 
 ဘယ္သူ ့ထံက အေထာက္အထားေတြ ့သနည္း။ 
 ဘယ္ေနရာကလဲ/ ဘယ္အခ်ိန္လဲ 
 ဘယ္ကိုစြန္ ့ပစ္သလဲ 
 Statement အက်ဥ္းခ်ဳပ္  



 ပါ၀င္သူမ်ားအမည္ 
 ပါ၀င္သူမ်ားရွင္းလင္းတင္ေဖာ္ျပခ်က္ 
 Property ရွင္လင္းခ်က္ 
 ရာသီဥတုအေျခအေန  
 အျမင္/ ေတြ ့ရိွခ်က္/ အခ်္ိန္ 
Report – organized/ clear/ legible/ compute/ accurate/ proofread 
ဘယ္သူေတြ ပါသလဲ။ ဘာျဖစ္ေသးလဲ။ ဘယ္လိုအေထာက္အထားလဲ။ ဘယ္အခ်္ိန္မွာ ျဖစ္သလဲ။ 
ဘယ္ေနရာလဲ။ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္သလဲ။ ဘယ္လိုျဖစ္သလဲ။  
Report format 
မွတ္သားသည္။ ေတြ ့ျမင္ရသည္ စသည္ျဖင့္ေရးပါ  
ျဖစ္ပ်က္ေသာေန ့စြ၊ဲ ေနရာပါ၀င္ပါေစ။ လူနာမည္ ပါ၀င္ပါေစ။ 
 
သက္ေသခံပစၥည္း 
တိုက္ရုိက္ - သက္ေသခံ/ မ်က္ျမင္သက္ေသက ေျပာျပျခင္း။  
အခ်က္အလက္မူတည္ေသာ သက္ေသခံ 
ဓါးနဲ ့ထိုးတာ တိုက္ခုိက္တာျဖစ္တာ - တုိက္ရုိက္ 
လူေဘးမွာ ဓါးေတြ ့တာ အခ်က္အလက္ကို မူတည္ေသာ သက္ေသ 
၀န္ခံခ်က္။ အေထာက္အထား စာရြက္စာတန္း 
 Film/ video/ book/ card/ sound record 
တကယ့္သက္ေသခံ - တရားရုံးကို တင္ျပတာေတြ 
Truce Evidence - တင္ျပခ်က္ေျပာျပတာ  
သက္ေသခံျပဳရန္က်မ္းက်ိန္ရမည္။ 
သက္ေသခံပစၥည္း စုေဆာင္းျခင္း။ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း။ သိမ္းဆည္းျခင္း ျပဳရမည္။ 
ရဲကိုေစာင့္ခ်ိန္တြင္ - ေဆး၀ါးကုသမုွျပဳရန္။ မွတ္သားရန္။ ပွုံဆြရဲန္။ သက္ေသအမည္မွတ္သားရန္။ 
သံသယရိွသူေတြ ပုံသ႑ာန္ပါ၀င္ေစရန္။ ဘယ္သူမွ၀င္နုိင္ေအာင္ အရံအတားျပဳရန္။ ကာကြယ္မုွျပဳရန္။ 
မီးသတ္၊ သူနာျပဳေတြကို ေစာင့္ေခၚလာရန္။ မူလအေနအထားမွ ေျပာင္းလဲတာေတြ မွတ္သားရန္။ 
ရဲ ေရာက္လာပါက အုပ္ခ်ဳပ္သူကို လႊဲေပးရန္။ မွတ္စုကုိ ျပည့္စုံေအာင္လုပ္ရန္။ 
ရဲလိုတာကို ကူညီရန္။ ပုံမွန္တာ၀န္ ဆက္ယူရန္။ 
 
တရားရုံးမတက္မီွ မွတ္စုမ်ားကို ျပန္ျပီး review  လုပ္ပါ။  
ျဖစ္ပြားမုွကို ျပန္ေျပာင္းသိမွတ္ပါ။ 
Defense ေရွ ့ေနက ေမးတာေတြကို ေျဖရန္ အ၀တ္အစား စမတ္က်က်၀တ္ရန္။ အခ်ိန္မီွေရာက္ရန္။ 
 
တရားရုံးမွာေျပာေသာအခါ မတ္မတ္ရပ္ရန္။ လက္မေထာက္ရန္။ ေမးသူကို ၾကည့္ေျဖရန္။ ရွင္းလင္းစြာေျပာရန္။ 
Court မွာ ျပဳလုပ္ရမူွမ်ား  page 385/386 
 



Fire 
မီးေလာင္တာကိုသိရန္။ 
မီးသတ္ပစၥည္းသံုး ျငိမ္းသတ္ရန္။ 
မီးအႏၱရာယ္ကယ္ဆယ္ေရးလမ္းစဥ္ လို္က္နာရန္။ 
မီးျငိမ္းစနစ္ မီးေလ်ာ့ေစေသာစနစ္မ်ား သိထားရန္။ 
Fire safety rule လိုက္နာရန္။ 
Explosive/ House keeping သိထားရန္။ 
ရိွဳ ့မီးမျပဳႏုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ရန္။ 
ရိွဳ ့မီးျဖစ္ပါက မထိေတြ ့နဲ ့ 
ရဲလာသည္အထိ ေျခရာလက္ရာမပ်က္ထားပါ။ 
မီးသတ္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းသိထားရန္။ သံုးတတ္ရန္။ 
Page 410 
 
Bomb Threat 
Before Threat 
ဘာေၾကာင့္ bomb threat လုပ္သလဲ  
Drawing  Bomb threat ပုံစံျဖည့္ပါ 
After 
Evacuate/ Search / သံသယျဖစ္တာေတြ ရွာေဖြပါ/ ကယ္ထုတ္ပါ/ ရွာေဖြပါ။ 
 
Evacuation 
 အႏၱရာယ္ရိွတာအကုန္ ရပ္ပစ္ရန္။ 
 မသန္စြမ္းသူတို ့ကုိကူညီရန္။ 
 တံခါးအားလုံးပိတ္ရန္။ 
 အနီးဆံုး exit မွထြက္ရန္။ 
 ဘယ္ေနရာဘာျဖစ္တာဆုိတာ သိရန္။ 
 ဓာတ္ေလွကားမသံုးရန္။ 
 Door အားလံုး unlock လုပ္ရန္။ 
 မဖြင့္ခင္ မ်က္ႏွာျပင္စမ္း ပူရင္ မဖြင့္နဲ ့။ 
 မီးခုိးဖုံးေနတဲ့အခန္း ျဖတ္မသြားနဲ ့။ 
 သက္ဆိုင္ရာစုစည္းေသာေနရာတြင္ စုပါေစ။ 
 မီးသတ္လမ္းေၾကာင္းမပိတ္ဆို ့ေစရ။ 
 
Patrol 
Foot/ Vehicle/ Surveillance 
 



Labor Dispute 
Independent/ Professional manner ရိွရမည္။ 
ဘယ္ဘက္မွ မလိုက္သင့္။ 
 
 Trouble maker ေတြကိုၾကည့္ကာ ပုလိပ္ေတြကို သတင္းပုိ ့ပါ။ 
 ဆႏၵျပသူေတြကို အေဆာက္အဦးထဲ ၀င္ခြင့္မေပးရ။ 
 ႏွစ္ဖက္ရင္ဆုိင္မုွ မျဖစ္ရန္ ကာကြယ္ရန္။ 
 ဖ်က္ဆီးမုွေတြ ကာကြယ္ရန္။ 
 အစားထိုး၀န္ထမ္းေတြကို တိုက္ခုိက္မုွကို ကာကြယ္ေပးရန္။ 
 ရာဇ၀တ္မုွျဖစ္က ရဲကို ေခၚရန္။ 
 စစ္ေဆး။ တားျမစ္။ သတင္းပုိ ့ရန္။ 
 
Gate Duty 
Ticket line နဲ ့ ဆႏၵျပသူတို ့ဘာလုပ္သည္ကို သတင္းပုိ ့ရန္။ 
တံတုိင္းမ်ားအကာအရံမ်ားအေျခအေနကိုသတိထားေစာင့္ၾကည့္ရန္၊ 
Safety  
Gangs/gas – page 517/521 
 
ေမးခြန္းမ်ား 
၁) လုံျခံဳေရးတာ၀န္ယူမည့္သူမ်ား ရိွရမည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေရးပါ။ 
၂) လုံျခံဳေရးအေစာင့္တို ့ဧ။္တာ၀န္မ်ားကို ေရးပါ။ 
၃) လူအုပ္ထိန္းျခင္းအေၾကာင္းေရးသားပါ။ 
၄) ကာကြယ္မုွကို ေရးပါ။ 
၅) Access control အေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါ။ 
၆) Computer crime အေၾကာင္း ေရးသားပါ။ 
၇) ျပည္သူနဲ ့ဆက္ဆံရာတြင္ ဘာလုပ္ဖုိ ့လိုသနည္း။ 
၈) ဆႏၵျပျခင္းတြင္ အေစာင့္မ်ားဘာလုပ္ဖုိ ့လိုသနည္း။  
၉) Building Protection စနစ္ေရးသားပါ။ 
၁၀) Alarm စနစ္အေၾကာင္းေရးသားပါ။ 
၁၁) Traffic control အေၾကာင္း ေရးသားပါ။ 
၁၂) သက္ေသပစၥည္း ကာကြယ္ေရးကို ေရးပါ။ 
၁၃) အေရးေပၚ အေျခအေနနဲ ့ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ရမုွမ်ားကို ေရးပါ။ 
၁၄) ဆႏၵျပရာတြင္ မည္သို ့လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။ 
 


