
         

လၾူက ီးမငီ္း ငင္္ဗီး 

၁။  Five Brother International Security Service Co.,Ltd   ကုိ   ျ္ည ဗင္ာု္မုသ မတ္မဗတိုင္ငုိညသဗ္ ာိုီး ာ္အစုိးရ၊ 
 မ္ိဖီး္ဗီးာ မုိကိတ္ီး  ငွ္ာ ီး စဗီးည ီးားေစုိရ ာိးေဖီး သုိီးသက္မ ဖွတ္ၾက ီးီဗတာန၏    ကုမုဏ မ သ္ ုုိသင္ စငွ္  ဖ ္က္ မ သ ္-   ( DICA-

124830532 ) တ သ ားေငွ္ ားေစြဲရာျ္ီးသျ္ည ဗင္ စငွ္   ိ   ီး Director  ားေစြဲရ  ငွ္  မတ္မဗ ိုင္ငုိ ြဲ သ ္ားေစြဲရမ    ငိမ္ီးာဗီး  ဗ   ိမ္ဗီး 
 ားေငွ္ားေစြဲရမ   ငိမ္ီးာဗီး  ဗ  ိမ္ဗီး ားေငွ္ားေစြဲရာျ္ီး ဗီး  ိ ာ္ျ္။ 

 
၂။  Five Brother International Security Service Co.,Ltd    ညတ ားေငွ္ လုုိ  ဖုိည ီးလု ္ငတ္ီး   ညသစရ  ၾကဖုိ  ိည္ဗ  

ွတ္ မ္ီးမ္ဗီး ားေငွ္  ည ဗက္   ာ လုုိ  ဖုိည ီးွတ္ည ဗင္မ ုမ္ဗီးကုိ သဗွတ္ယူည ဗင္ စက္လ္က္  ိ ာ္ျ္။ 
  (က) ကုတ္သုိက္ၾက ီးမ္ဗီး  ငွ္ ဟုိသယ္ၾက ီးမ္ဗီး လုုိ  ဖုိည ီး 
  ( ) ကုမုဏ  ုုိီး တ္ီးာ္အစုိးရ၊  ည ဗက္ ဥ ီးမ္ဗီး  ငွ္  ုိင္ တ္ီးမ္ဗီး လုုိ  ဖုိည ီး 
  (ဂ)  ိမ္ ဗာ မုိကိတ္ီးၾက ီးမ္ဗီး  ငွ္ ညတ ိမ္ ည ဗက္ ဥ ီးမ္ဗီး လုုိ  ဖုိည ီး 
  (ဃ) ည ီး ုုိ ည ီး တ္ီး လုုိ  ဖုိည ီး 
  (င) ညာ္ီး ည ဗက္  ုုိၾက ီးမ္ဗီး  ငွ္ ာူ ာမဗီးကသ္ ာ္အစုိးရ၊ ည  ဗွ င္ီးာင္သဗမ္ဗီး ညာ္ီးည ဗင္ီး စြဲညသဗ္လုုိ  ဖုိည ီး 
  (ာ) ာက္ ုုိ လု ္ ုုိၾက ီးမ္ဗီး  ငွ္ ကုတ္ ာၥျ္ီးဂိုည ဗင္မ္ဗီး လုုိ  ဖုိည ီး 
  ( ) ညသီးဂ သ Show  စြဲမ္ဗီး Model Show  စြဲမ္ဗီး  ငွ္    ဗီး စြဲညသဗ္  မ္ီး တဗီးမ္ဗီးလုုိ  ဖုိည ီး 
 
၃။   ိုဒ္ (၂)  ာ   ္က္မ္ဗီး သစက္ Five Brother International Security Service Co.,Ltd   . မ  ွတ္ မ္ီး မ္ဗီးကုိ 
လုုိ  ဖုိည ီးလု ္ငတ္ီးာဥ္မ္ဗီး   ည ဗက္ ာ္င္သတ္ီးမ္ဗီးကုိ ္က္ ုိင္ ဗ ဘဗ္ဗ  ္ွာ ငွ္္င္သတ္ီးတျ္ီး    ဗမ္ဗီး ားေငွ္  ိုရ 
 ္ည ီး ာ္ျ္။ 
  (က)  ည   ုိာာ္ည ီး   
  ( )  ည   ုိည  ီးဥ ီး္ူတဗ  ဖ 
  (ဂ) လု ္ငတ္ီး စင္  ည စည စွတ္ည ဗင္မ ုလု ္ငတ္ီး္ညဘဗသ ဗီး 
 
၄။ Five Brother International Security Service Co.,Ltd   မ  ွတ္ မ္ီးမ္ဗီးကုိ ကုမုဏ မ  ္သ္မ သ္ ဗီး္ျ္ွ 
ယူတ ီးညားေဗင္ီး   ျ္ွ ာုုိ ားေငွ္ ဗက္ ာညားေဗ္   ာ သုိင္ီး သဗွတ္ မ္ီးည ဗင္ ိုင္ တ္ ္သ္မ သ္ ဗီး  ိ ာ္ျ္။ 
  (၁) လ ္ဗ ုိီးဥ ီး ု ္ ( တက္ည ဗင္) (Logo သုိ ိသ ္ာ) 
  (၂)  က္ႍလက္သုိ (တ ျိဖည ဗင္)  (Logo သုိ သိ္ ာ) 
  (၃) ညဘဗင္ီးဘ    ျ္ ( တက္) 
  (၄)  ာီး သ္ ည္ီး ( တက္) 
  (၅) ာာ္ ာီး သ္ ၾက ီး ( တက္) 
  (၆)    ီးာိးေတ ္ ( တက္) 
  (၇) ည   ိသ္ ( တက္) 
  (၈) ွတ္ မ္ီးကသ္ (Logo သုိ သိ္ ာ) 
  (၉)   ဗ 
  (၁ွ)   ဗၾကိဖီး ( ားေ ) 
  (၁၁)  ဗဘဗသုသ္ 
  (၁၂) Power Light 

 
၅။ Five Brother International Security Service Co.,Ltd  . မ ည ဗက္ ာလုုိ  ဖုိည ီး လု ္ငတ္ီးာဥ္မ္ဗီး  သုိင္ီး 
သဗွတ္ယူည ဗင္ စက္ည ီး ာ္ျ္။ 



 
၆။ ္သ္မ သ္ ဗီးည္ဗ လုုိ  ဖုိည ီးယူတ ီးညားေဗင္ီး    ျ္ွ ာုုိ  ငွ္ လုုိ  ဖုိည ီး္ုုိီး ာၥျ္ီးကိ ိယဗမ္ဗီးကုိ  ္ုုိီး  ဖည ဗင္ စက္ 
     ည ီး  င္ီး။ 

 
❖ ာက္ ုုိွတ္ မ္ီးမ္ဗီးာန၏ ွင္/  စက္ ကိာၥ  ္မ္ဗီးသစင္ ွတ္ မ္ီးကသ္ာာ္ည ီး  င္ီး  ငွ္ မ သ္သမ္ီးသင္ည ီး  င္ီး။ 
❖ ာက္ ုုိ္ုိရလဗ္ျ္ွယဗဥ္မ္ဗာန၏  ွင္/   စက္မ သ္သမ္ီးမ္ဗီး ဗီး ာာ္ည ီး  င္ီး  ငွ္ မ သ္သမ္ီးသင္ည ီး  င္ီး။ 
❖ ာက္ ုုိ္ုုိီး ာၥျ္ီးမ္ဗီး ညလလစငွ္ ုုိီး  ုုိီးမ ုညာ တ္ သစက္ ျိ   ုိင္ီး ဗီးည္ဗ ာျ္ီးကမ္ီး ္က္  ငွ္ ျ  ကဗကစယ္ညာဗငွ္ 

ည  ဗက္ည ီး  င္ီး။ 
❖ ွတ္ မ္ီးမ္ဗီး ဗီးာက္ ုုိမ  ုသ္  တ္ ဗီးည္ဗ ာျ္ီးကမ္ီး ္က္မ္ဗီး 

လုိက္တဗမ ု  ိညာ တ္ သစက္ကူျ ည ဗင္္ စက္ ည ီး  င္ီး။ 
❖ မ ီးညလဗင္မ ု/္ဘဗွညဘီး  ၲ ဗယ္မ္ဗီး က္ည ဗက္လဗ ာက လုိ  ္ည္ဗ ကူျ ကယ္ ယ္ည ီးကိာၥမ္ဗီး သစက ္

ကူျ ည ဗင္ စက္ည ီး  င္ီး။ 
❖ ာက္ ုုိ/ လု ္ ုုိ သစင္ီး္ုိရ   င္ မ  မ္က္ ုိင္ည္ဗ လူာ္အစုိးရ၊ ယဗဥ္ာ္အစုိးရ၊  ာၥျ္ီးမ္ဗီး ွင္ည ဗက္မ ုမ  ိညာည ီး သစက္သဗီး 

 မာ္ည ီး  င္ီး။ 
❖ ညတရာဥ္ (၂၄) တဗ   သစင္ီး လုုိ  ဖုိည ီးလု ္ငတ္ီး ည ဗင္ စက္ ္က္မ္ဗီး  ငွ္  ူီး  ဗီး ားော္ာဥ္မ္ဗီး ဗီးမ သ္သမ္ီးသင္  င္ီး  ငွ္ 

္သင္ီးည ီး ိုရ  င္ီး။ 
❖ ာက္ ုုိမ   စငွ္  ဖည္ဗ ယဗဥ္/ဧျ္ွ္ျ္မ္ဗီး   င္ည  ညာည ီး သစက္ လမ္ီးျ တ္ည ီး ိုရ  င္ီးာ္အစုိးရ၊ ညတ ဗ ္ ဗီးည ီး  င္ီး။ 
❖ ွတ္ မ္ီး  ္င္ီး ္င္ီး  ိုက္ တ္ ားော္ စဗီး  င္ီးာ္အစုိးရ၊ ာက္ ုုိ ိုင္ ာၥျ္ီးမ္ဗီး  ိုီးယူ  င္ီးာ္အစုိးရ၊ မူီးယာ္ မ္ီးကဗီး  င္ီးမ္ဗီးမ ားော္ည စညာည ီး 

 သစက္  ိတ္ီး္ိမ္ီးည ဗင္ စက္ည ီး  င္ီး။ 
❖ Customer မ  လုုိ  ဖုိည ီးလု ္ငတ္ီးာဥ္မ္ဗီး  ငွ္ သ္ည္ဗ ညသဗင္ီး ုိ ္က္မ္ဗီးကုိလျ္ီး ျ ိ  ုိင္ီး ူည ာင္ီးည ဗင္ စက္ည ီး 

  င္ီး။ 
 
၆။ Five Brother International Security Service Co.,Ltd  .  ညတ ားေငွ္ ည ဗက္ ဥ ီး သစက္ လုုိ  ဖုိည ီး   ျ္ွွာစဗ 
  ိညာည ီး သစက္ တျ္ီးာတာ္မ္ဗီး သုိင္ီး လုုိ  ဖုိည ီးလု ္ငတ္ီးမ္ဗီးကုိ    ျ္ွ ွ ွတ္ည ဗင္မ ုည ီးမျ္ွ   င္ လူၾက ီးမင္ီး 
မ   ုိ ာကိာၥ  ္  ငွ္ သ္္က္္   ဗီးည္ဗလုိ  ္ ္က္မ္ဗီး ည စ ျိ   ုိင္ီးည ဗင္ စက္ည ီး္စဗီးမျ္ ားော္ ာ္ျ္။ 
 
၇။ Five Brother International Security Service Co.,Ltd  . မ  ွတ္ည ဗင္မ ဖ ာ ိသ္ ညတ ားေငွ္ ွတ္ မ္ီး သာ္ဥ ီး   
သစက္လၾူက ီးမင္ီးာန၏ ာက္ ုုိ ညတ  ဗီး ဧ ိယဗ က္ယ္ ွတ္ီး ည စ မူသျ္္ ွတ္ မ္ီး   ျ္ ည္စီးကုိ 
ျိ   ိင္ီး ည ဗင္ စက္ည ီး္စဗီးမျ္ ားော္ ာ္ျ္။ 
 
၈။ Five Brother International Security Service Co.,Ltd   မ သဗွတ္ ္ိတ္ ဗီး ညတရသဗွတ္ ္ိတ္ကုိ (        ီးွွ) တဗ  မ      (      
ီးွွ) တဗ    ိ  ငွ္ ျသဗွတ္ ္ိတ္ကုိ (      ီးွွ) တဗ  မ  (       ီးွွ) တဗ   ိသဗွတ္ ္ ဗီးည ီးမျ္ ားော္ ာ္ျ္။ 
 
၉။ Five Brother International Security Service Co.,Ltd  . မ လူၾက ီးမင္ီးသုိရာန၏ လု ္ငတ္ီး သစက္ ာသင္ 
သဗွတ္ယူ ည ဗင္ စက္္ျ္  ငွ္ မ  ္ မိမိွတ္ မ္ီးမ္ဗ ဗီး Five Brother International Security Service Co.,Ltd  မ  ္မ သ္ 
 ဗီးည္ဗ ာျ္ီးကမ္ီး ္က္မ္ဗီး  ငွ္ကုိက္ျ ္ျ္ွ ွတ္ မ္ီးမ္ဗီး   င္ လူၾက ီးမင္ီးသုိရမ  မ  ာ္္က္္ျ္ွ ွတ္ မ္ီးမ္ဗီး 
 ဗီး   ာ္ည ီး   ည ီးယူ  င္ီးမ္ဗီးာ္အစုိးရ၊ွတ္ မ္ီးလြဲလ ယ္ည ီး  င္ီးမ္ဗီးကုိ ည ဗင္ စက္ည ီး္စဗီး ာမျ္။ 
 
၁ွ။   လုို  ုိဖည ီး ွတ္ည ဗင္မ ဖ ာ ိသ္ ဗီး ္ညဘဗသူ ျိ  ိ င္ီးည ဗင္ စက္ ုိင္ ာ္ျ္။ 
 



၁၁။   Five Brother International Security Service Co.,Ltd   မ လူၾက ီးမင္ီးသုိရာန၏ 
လု ္ငတ္ီးသစင္သဗွတ္ယူ ည ဗင္ စက္ ညတာဥ္လု ္ငတ္ီး စင္ီး သစင္ီး Five Brother International Security Service Co.,Ltd  

မ ္က္ ုိင္ ဗ Supervisor မ္ဗီး ာ္အစုိးရ၊  
 
 
 Manager မ္ဗီးမ ွတ္ မ္ီးမ္ဗီး လု ္ငတ္ီး  င္ည  ည ္ဗညမစရမ ု  ိညာည ီး သစက္ လဗည ဗက္ၾကျ္ွ  ုာ္ည ီး  င္ီးာ္အစုိးရ၊ ၾက ီးၾက ္ည ီး  င္ီး 
လုိ  ္ည္ဗ  က္  ြဲမ္ဗီးကုိ ျိ   ုင္ီးည ဗင္ စက္ည ီး  င္ီးမ္ဗီး ဗီး ည ဗင္ စက္ည ီး္စဗီး ာမျ္။ 
 
၁၂။ Five Brother International Security Service Co.,Ltd   မ  ွတ္ မ္ီးသဗွတ္ ္ ဗီးမ ု  ိုင္ီး  ငွ္ ွတ္ည ဗင္မ ဖ 
ာ ိသ္ သစက္လူၾက ီးမင္ီးသုိရမ   ည္ီးာိသ္  ္က္ လက္မ္ဗီး   ္မုိျိ   ုိင္ီးည ဗင္ စက္   ီးာ ီး ္္ညဘဗသူျ မ ု   ိ ာက 
လု ္ငတ္ီး္ညဘဗ   ွတ္ည ဗင္မ ုာ ိသ္ ဗီး လုုိ  ဖုိည ီးသဗွတ္ ာသင္္ျ္ွညတရသစင္ ၾကိဖသင္ညကဗက္ ုိ ္စဗီးမျ္ ားော္   ီး 
က္တ္လမ္ဗီး သစကလ္ာဥ္ညသဗင္ီး ုိ္စဗီးမျ္ ားော္ ာ္ျ္။ 
 
၁၃။  လုုိ  ဖုိည ီးသဗွတ္ယူည ဗင္ စက္ညတာဥ္ သစင္ီး လူၾက ီးမင္ီးာန၏လု ္ငတ္ီးမ   လု ္ ုုိွင္ီး သစင္ီး  ိ လုုိ  ဖုိည ီး္ုိရ   ္  ုိ ဗီး 
ည္ဗ ာၥျ္ီးမ္ဗီး လုုိ  ဖုိည ီးည ာွ မ ုညၾကဗငွ္   ္က္ာ ီး ုုိီး  ုုိီးမ ုမ္ဗီး  ားော္ ွြဲလ ္င္ည္ဗ္လျ္ီးညကဗင္ီးာ္အစုိးရ၊     င္မ ညားေဗက္ စင္ီးွင္ 
ည ဗက္ ိုီးယူ ုိ   င္ီး  ားော္ည စ ွြဲလ္ င္ည္ဗလျ္ညကဗင္ီး Five Brother International Security Service Co.,Ltd    ညတ ားေငွ္ 
လူၾက ီးမင္ီးသုိရမင္ီးသုိရာန၏  ကုမုဏ မ သဗွတ္  ိ ုဂ ဖိလ္မ္ဗီး  ငွ္ သူ ျိ   ိဖင္ီး္ သဗွတ္ယူည ဗင္ စက္ည ီး္စဗီး ာမျ္။ 
 
၁၄။   မညမ ္ဗ္လငွ္ည္ဗ ္ဘဗွညဘီး  ၲ ဗယ္ညၾကဗငွ္  ားော္ည စလဗည္ဗ ္က္ာ ီး ုုိီး  ုုိီးမ ု သာ္ာုုိသာ္ ဗ သစက္ သဗွတ္ယူ 
ည ဗင္ စက္ည ီးမျ္ မဟုသ္ ာ။ 
 
၁၅။   Five Brother International Security Service Co.,Ltd  ာန၏   က္ ညားေဗ္   ာ သုိင္ီး  လူၾက ီးမင္ီးသုိရ တ ငွ္ 
လု ္ငတ္ီးသစင္ ူီးည ာင္ီး ည ဗင္ စက္ တ္ ္ညဘဗသူျ  ွြဲ ာက ၾကိဖသင္ ညၾကဗင္ီးၾကဗီးည ီး ာ တ္ ညမသၲဗ  ္ ုိ ာမျ္။ 
 
၁၆။   ကယ္္ လူၾက ီးမင္ီးာန၏ကုမုဏ  ညတ ားေငွ္ Five Brother International Security Service Co.,Ltd  လုို  ုိဖည ီးွတ္ည ဗင္ 
လု ္ငတ္ီးတ ငွ္ သ္္က္္  ညၾကဗင္ီးသာ္ာုုိသာ္ ဗညၾကဗငွ္    ္ုိငီ္းလုိ ာက  က ္ (၃ွ) သသိ ိ ၾကဖိသင ္ ညၾကဗငီ္းၾကဗီး ည 
ည ီး တ ္ ငွ္ Five Brother International Security Service Co.,Ltd   မ လျ္ီး ွတ္ည ဗင္မ ဖ   ္ ုိင္ီးလုိ ွြဲ ာက  က္ 
(၃ွ)သိသိၾကိဖသင္ ညၾကဗင္ီး ၾကဗီး္စဗီးမျ္ ားော္ ာ္ျ္။ 
 
၁၇။  ္ုိရ ားော္ ာ္ လူၾက ီးမင္ီးာန၏ာ ီး စဗီးည ီး လု ္ငတ္ီးၾက ီးသစင္ လုုိ  ဖုိည ီးွတ္ည ဗင္မ ု  တ္ီးကန ညတ ားေငွ္ လုိ  ္မ ု  ိလဗ ာက 
Five Brother International Security Service Co.,Ltd   ငွ္  က္္စယ္ည ဗင္ စက္ ိုင္ ာညၾကဗင္ီး ညၾကဗင္ီးၾကဗီး  ္ ာ္ျ္။ 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

  
 

 
 



 

 


