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 ပြ ည် ေထာင်စုသမ�တ မြ န်မာ�ိုင်ငံ ေတာ် 

 ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ� 

ဗဟုိဝန်ထမ်းတက သုိလ် ( ေအာက်မြ န်မာပြ ည်) 

အရာထမ်းေလာင်းအ ေခြ ခံ(အထူး)သင်တန်းအမှတ်စဥ် (၈) 

သင်တန်းဝင်()န်က* ားလ)ာ 
 

တည် ေနရာ၊ သင်တန်းကာလ�ှင့် သတင်းပုိ-ရမည့် ေန- 

၁။ အရာထမ်းေလာင်းအ ေြခခံ(အထူး)သင်တန်းအမှတ်စဥ်(၈)ကို  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသက1 ီး၊ လှည်းကူးမ3 ိ4-နယ်၊ေဖာင်က1 ီး 
ေကျးရွာအနီးရိှ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက သိုလ်(ေအာက်မြ န်မာပြ ည်)တွင် ၂ဝ၁၇ ခု�ှစ် ေအာက်တုိဘာလ(၉)ရက် ေန-မှစ၍ 
(၈)ပတ်က* ာ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြ စ်ပ3 ီး သင်တန်းတက် ေရာက်ရမည့်သူများသည် ၂ဝ၁၇ ခု�ှစ် ေအာက်တုိဘာလ(၇)ရက် ေန- 
မွန်းလဲွပုိင်း  (၁၈း၀၀) နာရီ ေနာက်ဆံုးထား၍ေရာက်ရိှ သတင်းပို- က* ရမည်။ 

ရည်ရွယ်ချက် 

၂။ �ိုင်ငံ့တာဝန်ထမ်း ေဆာင် မည့် အရာထမ်းေလာင်းများအား အမျိ4းသားေရးအမြ င်ရရိှ ေရး�ှင့် စိတ်ဓာတ်  က1 �ံခိုင်မ?ရိှ ေစ 
ေရးအတွက် ေလ့ကျင့်ပျိ4း ေထာင် ေပးရန်�ှင့် သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်များကို အ ေခြ ခံအားဖြ င့် နားလည် သ ေဘာ ေပါက်ေစပ3 ီး 
စည်းကမ်း�ှင့် ကုိယ်ကျင့်သိကAာကုိ ေစာင့်သိထိန်းသိမ်းတတ် ေသာ ဝန်ထမ်း ေကာင်းများဖြ စ်လာရန် ရည်ရွယ်သည်။  

သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ၏ အဆင့်အတန်း 

၃။  ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ�မှ ေက* ာ်ငြ ာေခDယူထားေသာ ရာထူးလစာ�?န်း (၂၅၀ဝ၀ဝိ-၄ဝဝဝိ-၂၇၀ဝဝဝိ)သို- ပြ င်ပမှ 
တိုက်Hုိက်ေလIာက်ထားေရွးချယ်ခံရသည့် အရာထမ်းေလာင်းများ တက် ေရာက်ရမည်ဖြ စ်ပ3 ီး  ေအာက်ပါအချက်များ�ှင့် 
ကင်းရှင်း သူများ  ဖြ စ်ရပါမည်- 

(က)   ေဆးအဆင့်မမီသူများ (ဥပမာ-ကူးစက် ေရာဂါ၊ စိတ် ေရာဂါ၊ ကင်ဆာေရာဂါ၊ အ ေရ ပြ ား ေရာဂါ၊ 
ေအအုိင်ဒီအက်စ် ေရာဂါ�ှင့် �ှလံုး ေရာဂါ စသည်များ၊) 

 ( ခ ) အမ?ကိစKမကင်းရှင်းသူများ (ခုံHံုး၊ တရားHံုးများတွင် အမ?ဆိုင်ရန်၊ သက် ေသခံရန်ရိှသူများ) 

 ( ဂ ) ကုိယ်ဝန် ေဆာင်�ှင့်  မီးဖာွးပ3 ီးစ အမျိ4းသမီးများ 

(ဃ) သင်တန်းကာလအတွင်း �ိုင်ငံခြ ားပညာသင်၊ သင်တန်း၊ ေလ့လာေရး၊ ေဆွးေ�ွးပဲွ၊ အလုပ်Hံုေဆွးေ�ွးပွဲ 

  သွားေရာက်ရန်ရိှသူများ 

သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ ယူ ေဆာင်လာရမည့်ပစKည်းများ 

၄။ (က) သင်တန်းသုိ-  ေအာက်ပါပစKည်းများ တစ်ပါတည်းယူ ေဆာင်လာက* ရမည်- 

  (၁)  ေခါင်းအံုး   ၁-လံုး   
  (၂)  ေစာင်    ၁-ထည်      
  (၃)  ခြ င် ေထာင်   ၁-လံုး      
  (၄) အိပ်ရာခင်း   ၁-ခု      
  (၅) မတ်ခွက်   ၁-လံုး  
  (၆) ဇွန်း / ခက်ရင်း   ၁-စုံ     
  (၇) အ ေ�ွးထည်   ၁-ထည်   
  (၈) မိုးကာအကျP/ထီး   ၁-ထည်  / ၁-လက်  

(၉) ေသာ့ပါ ေသတQ ာ   ၁-လံုး  
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( ခ ) ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သင်တန်းသံုးစာ ေရးကိရိယာများကုိ ယူေဆာင်လာက* ရမည် - 

                        (၁) ဗလာစာအုပ်    ၁-ဒါဇင်        

  (၂) �ိုင်ငံခြ ားစက Rအဖြ R (A4 80 ဂရမ်)  ၁-ထုပ်(သင်ခန်းစာဖြ န်-ေဝရန်)                    

(၃)    ေဘာလ်ပင်၊ ခဲတံ စသည်များ          

( ဂ ) သတင်းပို-လာေရာက်သည့်အခါ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများကုိ တစ်ပါတည်း 
ယူေဆာင်လာရမည် - 

  (၁) �ုိင်ငံသားစိစစ် ေရးကတ်ြပား 

  (၂) တရားHံုးအမ? ကင်းရှင်း ေက* ာင်း ေထာက်ခံချက်        

(၃)  ကျန်းမာေရးဝန်က1 ီးဌာနမှေဆးလက်မှတ်ေထာက်ခံချက်ေပးပိုင်ခွင့်ရိှေသာေဆးHံု၊ေဆးခန်း 
တာဝန်ခံဆရာဝန်ထံမှကျန်းမာ ေက* ာင်း ေဆး ေထာက်ခံချက် 

(ဃ) သင်တန်းတက် ေရာက်သူများသည်ေအာက်ပါကုန်ကျစရိတ်များကျခံရပါမည် - 

(၁)  လစဥ်ဆံပင်ညXပ်ခ (သင်တန်းသား)  

(၂) ကသဆွဲပြ ား      

(၃) လုိင်စင်ဓါတ်ပုံ ေက* း  

ဝတ်စံုသတ်မှတ်ချက်  

၅။ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများသည် သင်တန်းတက်ေရာက်ေနစဥ်ကာလအတွင်း ေအာက်ပါအတိုင်း ဝတ်ဆင်ရမည်- 

  

(က) သင်တန်းချိန်အတွင်း ေအာက်ပါအတိုင်းဝတ်ဆင်ရမည် - 

(၁) သင်တန်းသားများ ။   လည်ကတံုးအကျPအဖြ R၊ တိုက်ပုံအဖြ R၊  ပုဆိုး၊ ညXပ်ဖိနပ်။ 
(၂) သင် တန်း သူ များ ။    ရင်ဖုံးအကျPလက်ရှည်/ လက်စက၊ ထဘီ ၊ ညXပ်ဖိနပ်။  

 ( ခ ) ကုိယ်လက်က1 �ံခိုင်ေရး (Physical  Exercise )  ပြ 4လုပ်ချိန်တွင် ေအာက်ပါအတိုင်း ဝတ်ဆင်ရမည် - 

(၁) သင်တန်းသားများ ။ အားကစားေဘာင်းဘီရှည်၊ စွပ်ကျယ်အဖြ R၊ တီရှပ်အဖြ R၊ ကင်းဘတ်ဖိနပ်၊ 

ေခြ အိတ်။ 

(၂)      သင် တန်း သူ များ  ။ အားကစားေဘာင်းဘီရှည်၊ တီရှပ်အဖြ R၊ ကင်းဘတ်ဖိနပ်၊ ေခြ အိတ် ။ 

 ( ဂ ) ညစာက* ည့်ချိန်�ှင့် စားရိပ်သာ၌ ထမင်းစားချိန်တွင် ေအာက်ပါအတိုင်းဝတ်ဆင်ရမည် -  

 (၁) သင်တန်းသားများ ။ လည်ကတုံးအကျP / ေကာ်လံပါေသာအကျP ၊ ပုဆိုး�ှင့် ညXပ်ဖိနပ် ။ 

  (၂)  သင် တန်း သူ များ ။    ရင်ဖုံးအကျPလက်ရှည် / လက်စက၊ ထမီ�ှင့် ညXပ်ဖိနပ်။ 

(ဃ) သင်တန်းချိန်ပြ င်ပတက သုိလ်အပန်းေဖြ နယ်ေမြ �ှင့် တက သုိလ်ပြ င်ပသို- ထွက်ခာွရာတွင် ေအာက်ပါ အတိုင်း 

ဝတ်ဆင်ရမည်။ 

(၁)  သင်တန်းသားများ ။   လည်ကတံုးအကျPအဖြ R၊ တိုက်ပုံအဖြ R၊  ပုဆိုး၊ ညXပ်ဖိနပ်။ 

(၂)  သင် တန်း သူ များ ။   ရင်ဖုံးအကျPလက်ရှည်/ လက်စက၊ ထဘီ ၊ ညXပ်ဖိနပ်။  

 ( င ) သတ်မှတ်ဝတ်စုံများကိုဝတ်ဆင်ရာတွင် သင်တန်းသားစိစစ်ေရးကတ်ကို လက်ယာဘက်ရင်အုံအလယ် 
တည့်တည့် တွင်တပ်ဆင်ရမည်။ 
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တားမြ စ်ချက်များ  

၆။ သင်တန်းသုိ-  ေအာက်ပါပစKည်းများ ယူ ေဆာင်မလာရန် တားမြ စ်သည်- 

 (က) လူကိုအ�Qရာယ်ဖြ စ်ေစ�ုိင်သည့်ပစKည်းများ�ှင့်ထိခိုက်ရှနာဖြ စ်ေစတတ်ေသာပစKည်းများ၊ 

 ( ခ ) အဖိုးတန်လက်ဝတ်ရတနာပစKည်းများ�ှင့်များပြ ား ေသာ ေငွ ေက* းပမာဏ၊     

( ဂ )  ေရဒီယို/ကက်ဆက်�ှင့် တူရိယာပစKည်းများ၊        

(ဃ)     စစ်တုရင်၊ ကျားခံု၊ ဇယ် ေတာက်ခုံ၊ 

( င )   မူးယစ်ေစတတ်ေသာအေဖျာ်ယမကာများ၊ မူးယစ် ေဆးဝါး�ှင့်အကျ4ံးဝင်သည့် ပစKည်းများ၊ 

( စ )    သင်တန်း�ှင့်မသက်ဆိုင်ေသာ ပစKည်းများ(ဥပမာ- ေမာ် ေတာ်ကား၊ ဆိုင်ကယ်) 

(ဆ)      မြ န်မာ့Hိ ုးရာယဥ်ေကျးမ?ဓေလ့ထုံးတမ်း�ှင့် မေလျာ်ညီေသာ အမျိ4းသား/အမျိ4းသမီးများ ဆံပင်ကို  
ေဆးေရာင်စုံဆိုးခြ င်း၊ အမျိ4းသားများနားကွင်း/နားကပ်ပန်ခြ င်း၊ အမျိ4းသမီးများနားေပါက်အများအပြ ား 
ေဖာက်၍ နားကပ်ပန်ခြ င်းစသည်တုိ-ကိုခွင့်မပြ 4ပါ။ 

( ဇ )      တက သုိလ်နယ်ေမြ အတွင်း�ှင့် တက သုိလ်ပြ င်ပထွက်ခာွရာတွင်  မြ န်မာ့Hုိးရာယဥ်ေကျးမ?�ှင့် ေလျာ်ညီ 
သင့်ေတာ်ခြ င်းမရိှသည် ့ သHုပ်ပျက် ဝတ်စားဆင်ယင်မ?များ၊ ပါတီ�ိုင်ငံေရး�ှင့် မကင်းရှင်းသည် ့ Hုပ်ပုံ/ အလံ/ 
တံဆိပ်/ စာသားများ ပါရိှသည် ့ အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်ခြ င်းမပြ 4ရ။ 

အ ေထွ ေထွကိစKရပ်များ 

၇။ ဗဟုိဝန်ထမ်းတက သိုလ်တွင်  ေအာက်ပါအစီအစဥ်များ  ေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်သည်- 

(က) အိပ် ေဆာင်များ၊ စားရိပ်သာများတွင် စု ေပါင်း ေနထုိင် စား ေသာက်က* ရမည်ဖြ စ်ပ3 ီး အခြ ားမည်သူ တစ်စုံ 
တစ်ဦးကိုမI ေခD ေဆာင်ခွင့်မပြ 4ပါ။ 

( ခ ) သင်တန်းကာလအတွင်းသာမန်အားဖြ င့်ကုိယ် ေရးကိုယ်တာကိစKများအတွက်သင်တန်းပျက်ကွက်ခွင့် ပြ 4မည် 
မဟုတ်ပါ။ နာေရးကိစK�ှင့်အ ေထာက်အထားခိုင်လုံ ေသာ ခွင့်ကိစKများကုိသာ စဥ်းစားမည်ဖြ စ်သည်။  

 

မိခင်ဌာနသုိ- ပြ န်ပုိ- ခြ င်း 

၈။ ဗဟုိဝန်ထမ်းတက သိုလ်ပါ ေမာကAချ4ပ်သည် သင်တန်းသား/သင်တန်းသူတစ်ဦးဦးအား သင ်တန်းတက်ေရာက် 
ေနစဥ်ကာလအတွင်း သင်တန်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်း ေဖာက်ဖျက်ခြ င်း၊  ခိုက်ရန်ဖြ စ်ပာွးခြ င်း�ှင် ့ Hိုင်းပျစာွပြ 4မူဆက်ဆံခြ င်း၊  
သင်တန်းချိန်စုစုေပါင်း၏ (၁၀)ရာခိုင်�?န်းပျက်ကွက်ြခင်း၊ ခွင့်မဲ့(၄၈)နာရီပျက်ကွက်ခြ င်း၊ အထက်အပိုဒ်(၃)ပါ အချက်တစ်ခုခု 
�ှင့် င3 ိစွန်းေက* ာင်းေတ�ွရိှပါက သင်တန်းတက် ေရာက်ခြ င်းမှရပ်စဲပ3 ီး မိခင်ဌာနသုိ-  ပြ န်လည် ေစလ)တ်မည်။ 

စည်းကမ်း  

၉။ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူတိုင်းသည် ဗဟုိဝန်ထမ်းတက သုိလ်မှ ထုတ်ပြ န်ထား ေသာသင်တန်းဝင်()န်က* ားလ)ာ၊  

သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများလိုက်နာရန် သင်တန်းဆိုင်ရာတည်မ3 ဲအမိန-်�ှင့် အခါအား ေလျာ်စာွ ထုတ်ပြ န်ထားေသာ 

အမိန-်�ှင့် ()န်က* ားချက်များကုိ တိကျစွာလုိက်နာက* ရမည်။ 


