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 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ်                                     
 ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ� 

ဗဟုိဝန်ထမ်းတက သုိလ်(အထက်ြမန်မာပြ ည်) 
အရာထမ်းေလာင်းအေခြ ခံ ( အထူး ) သင်တန်းအမှတ်စဥ် (၅) 

သင်တန်းဝင်()န်က* ားလ)ာ 
တည်ေနရာ၊ သင်တန်းကာလ �ှင့် သတင်းပို-ရမည့်ေန- 
 

၁။ အရာထမ်းေလာင်းအေခြ ခံ (အထူး)သင်တန်း အမှတ်စဥ်(၅)ကို မ�0ေလးတိုင်းေဒသက2 ီး၊ ပြ င်ဦးလွင် 
 မ5 ိ6-နယ်၊ ဇီးပင်က2 ီးေကျးရွာအနီးရိှ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက သိုလ်(အထက်မြ န်မာပြ ည်)တွင် ၂၀၁၇ ခု�ှစ်၊ 
ေအာက်တိုဘာလ ၉ ရက်ေန-မှစ၍ ရက်သတ0 (၈)ပတ်က* ာ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြ စ်ပ5 ီး သင်တန်းတက်ေရာက်ရမည့် 
သူများသည် ၂၀၁၇ ခု�ှစ် ေအာက်တိုဘာလ ၇ ရက်ေန- မွန်းလွဲပိုင်း(၁၈း၀၀)နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ ေရာက်ရိှ 
သတင်းပို-က* ရမည်။ 
 

ရည်ရွယ်ချက် 
၂။ �ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်းေဆာင်က* မည့် အရာထမ်းေလာင်းများအား အမျိ6းသားေရးအမြ င် ရရှိေရး 
�ှင့် စိတ်ဓာတ်က2 �ံခိုင်မCရိှေစေရးအတွက် ေလ့ကျင့်ပျိ6းေထာင်ေပးရန်�ှင့် သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်များကုိ အေခြ ခံ 
အားဖြ င့် နားလည်သေဘာေပါက်ေစပ5 ီး စည်းကမ်း�ှင့် ကိုယ်ကျင့်သိကEာကို ေစာင့်သိထိန်းသိမ်းတတ်ေသာ 
ဝန်ထမ်းေကာင်းများ ဖြ စ်လာရန် ရည်ရွယ်သည်။ 
 

သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများ၏ အဆင့်အတန်း 
၃။  ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ�မှ ေက* ာ် ငြ ာေခIယူေသာ ရာထူး၊ လစာ�Cန်း(၂၅၀၀၀၀-ိ၄၀၀၀-ိ၂၇၀၀၀၀ိ) 
သို- ပြ င်ပမှ    တိုက်Lိုက်ေလMာက်ထားေရွးချယ်ခံရသည့်    အရာထမ်းေလာင်းများ   တက်ေရာက်ရမည်ဖြ စ်ပ5 ီး 
ေအာက်ပါအချက်များ�ှင့် ကင်းရှင်းသူများ ဖြ စ်ရပါမည်- 

(က) ေဆးအဆင့်မမီသူများ၊ (ဥပမာ-ကူးစက်ေရာဂါ၊ စိတ်ေရာဂါ၊ ကင်ဆာေရာဂါ၊ အေရ ပြ ားေရာဂါ၊ 
ေအအိုင်ဒီအက်စ်ေရာဂါ�ှင့်�ှလုံးေရာဂါစသည်များ)၊ 

 (ခ ) အမCကိစO မကင်းရှင်းသူများ၊ (ခုံLုံး၊ တရားLုံးများတွင် အမCဆိုင်ရန်၊ သက်ေသခံရန်ရိှသူများ)၊ 
 (ဂ ) ကိုယ်ဝန်ေဆာင်�ှင့် မီးဖာွးပ5 ီးစ အမျိ6းသမီးများ၊ 
 (ဃ) သင်တန်းကာလအတွင်း �ိုင်ငံခြ ားပညာသင်၊ သင်တန်း၊ ေလ့လာေရး၊ ေဆွးေ�ွးပွဲ၊  
  အလုပ်Lုံေဆွးေ�ွးပွဲသာွးေရာက်ရန် ရိှသူများ။ 
 
 

သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများယူေဆာင်လာရမည့် ပစOည်းများ 
၄။ (က) ေအာက်ပါပစOည်းများ ယူေဆာင်လာရမည်- 
  (၁) ေခါင်းအုံး     ၁ လုံး   
  (၂) ေစာင်      ၁ ထည်  

(၃)  ခြ င်ေထာင်     ၁  လုံး  
  (၄) အိပ်ယာခင်း     ၁  ခု   
  (၅) မတ်ခွက်     ၁  လုံး   
  (၆) ဇွန်း/ခက်ရင်း     ၁  စုံ    
  (၇) အေ�ွးထည်     ၁ ထည် 
  (၈) မိုးကာအကျR / ထီး    ၁ ထည် / ၁ လက် 
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  (၉) ေသာ့ပါ ေသတ0 ာ   ၁ လုံး  
 

( ခ ) ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါသင်တန်းသုံးစာေရးကိရိယာများကို ယူေဆာင်လာက* ရမည်- 
 (၁) ဗလာစာအုပ်     ၁  ဒါဇင် 
 (၂) �ိုင်ငံခြ ားစက S(A4 80 ဂရမ်)   ၁ ထုပ် (သင်ခန်းစာဖြ န-်ေဝရန်) 
 (၃) ေဘာလ်ပင်၊ ခဲတံစသည်များ 
 

( ဂ ) သတင်းပို-လာေရာက်သည့်အခါ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အေထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းများကို 
တစ်ပါတည်း ယူေဆာင်လာက* ရမည်- 

 (၁) �ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ပြ ား၊ 
 (၂) တရားLံုးအမC ကင်းရှင်းေ က* ာင်းေထာက်ခံချက်၊ 

(၃) ကျန်းမာေရးဝန်က2 ီးဌာနမှ ေဆးလက်မှတ်ေထာက်ခံချက် ေပးပိုင်ခွင့်ရှိေသာ ေဆးLုံ၊ 
ေဆးခန်းတာဝန်ခံဆရာဝန်၏ ကျန်းမာေက* ာင်း ေဆးေထာက်ခံချက်။ 

 

 (ဃ) သင်တန်းတက်ေရာက်သူများသည် ေအာက်ပါကုန်ကျစရိတ်များ ကျခံရပါမည်- 
  (၁) လစဥ်ဆံပင်ညYပ်ခ(သင်တန်းသား)၊  
  (၂) ကသဆွဲပြ ား၊ 
  (၃) လိုင်စင်ဓာတ်ပုံေက* း။ 
 

ဝတ်စံုသတ်မှတ်ချက် 
၅။ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများသည် သင်တန်းတက်ေရာက်ေနစဥ်ကာလအတွင်း ေအာက်ပါအတုိင်း 
ဝတ်ဆင်ရမည်- 
 (က) သင်တန်းချိန်အတွင်း ေအာက်ပါအတိုင်းဝတ်ဆင်ရမည် - 
  (၁) သင်တန်းသားများ။ လည်ကတုံးအကျRအဖြ S၊ တိုက်ပုံအဖြ S၊ ပုဆိုး၊ ညYပ်ဖိနပ်။ 
  (၂) သင်တန်းသူများ။ ရင်ဖုံးအကျRလက်ရှည်/ လက်စက၊ ထမီ၊ ညYပ်ဖိနပ်။ 
 (ခ) ကိုယ်လက်က2 �ံခိုင်ေရး ( Physical Exercise )ပြ 6လုပ်ချိန်တွင် ေအာက်ပါအတိုင်း ဝတ်ဆင်ရ 
  မည်- 
  (၁) သင်တန်းသားများ။ အားကစားဝတ်စုံ (သို-မဟုတ်) အားကစားေဘာင်းဘီရှည်၊ 
      စွပ်ကျယ်/ တီရှပ်၊ ကင်းဘတ်ဖိနပ်၊ ေခြ အိတ်။ 
  (၂) သင်တန်းသူများ။ အားကစားဝတ်စုံ (သို-မဟုတ်) အားကစားေဘာင်းဘီရှည်၊ 
      တီရှပ်၊ ကင်းဘတ်ဖိနပ်၊  ေခြ အိတ်။ 
 (ဂ) ညစာက* ည့်ချိန်�ှင့် စားရိပ်သာ၌ ထမင်းစားချိန်တွင် ေအာက်ပါအတုိင်းဝတ်ဆင်ရမည် - 
  (၁) သင်တန်းသားများ။ လည်ကတုံးအကျR/ ေကာ်လံပါအကျR၊ ပုဆိုး�ှင့် ညYပ်ဖိနပ်။ 
  (၂) သင်တန်းသူများ။ ရင်ဖုံးအကျRလက်ရှည်/ လက်စက၊ ထမီ�ှင့် ညYပ်ဖိနပ်။ 
 (ဃ) သင်တန်းချိန်ပြ င်ပ တက သိုလ်အပန်းေဖြ နယ်ေမြ �ှင့် တက သိုလ် ပြ င်ပသို- ထွက်ခာွရာတွင် 
  အပိုဒ် (က) (၁) (၂) အတိုင်းဝတ်ဆင်ရမည်။ 
 (င) သတ်မှတ်ဝတ်စုံများကိုဝတ်ဆင်ရာတွင် သင်တန်းသားစိစစ်ေရးကတ်ကို လက်ယာဘက်ရင်အုံ 
  အလယ်တည့်တည့်တွင် တပ်ဆင်ရမည်။ 
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တားမြ စ်ချက်များ 
၆။ သင်တန်းသို- ေအာက်ပါ ပစOည်းများ ယူေဆာင်မလာရန် တားမြ စ်သည်- 
 (က) လူကို အ�0ရာယ်ဖြ စ်ေစ�ိုင်သည့် ပစOည်းများ�ှင့် ထိခိုက်ရှနာဖြ စ်ေစတတ်ေသာ ပစOည်းများ၊ 
 (ခ ) အဖိုးတန်လက်ဝတ် ရတနာပစOည်းများ�ှင် ့ များပြ ားေသာ ေငွေက* းပမာဏ၊ 
 (ဂ ) ေရဒီယို၊ ကက်ဆက်�ှင့် တူရိယာပစOည်းများ၊ 
 (ဃ) စစ်တုရင်၊ ကျားခုံ ၊ ဇယ်ေတာက်ခုံ ၊ 
 (င ) မူးယစ်ေဆးဝါး�ှင့် အကျ6ံးဝင်သည် ့ ပစOည်းများ၊ 

(စ ) သင်တန်း�ှင် ့ မသက်ဆိုင်သည် ့ ပစOည်းများ ( ဥပမာ- ေမာ်ေတာ်ကား၊ ဆိုင်ကယ်)၊ 
(ဆ)  မြ န်မာ့Lိုးရာယဥ်ေကျးမC ဓေလ့ထံုးတမ်း�ှင့်မေလျာ်ညီေသာ အမျိ6းသား/အမျိ6းသမီးများ 

ဆံပင်ကို ေဆးေရာင်စုံ ဆိုးခြ င်း၊ အမျိ6းသားများ နားကွင်း/နားကပ်ပန်ခြ င်း၊ အမျိ6းသမီးများ 
နားေပါက်အများအပြ ားေဖာက်၍ နားကပ်ပန်ခြ င်း စသည်တို-ကို ခွင့်မပြ 6ပါ၊ 

(ဇ) တက သိုလ်နယ်ေမြ အတွင်း�ှင့် တက သိုလ် ပြ င်ပထွက်ခာွရာတွင်  မြ န်မာ့Lိုးရာယဥ်ေကျးမC�ှင့် 
ေလျာ်ညီသင့်ေတာ်ခြ င်းမရိှသည့် သLုပ်ပျက်ဝတ်စားဆင်ယင်မCများ၊ ပါတီ�ိုင်ငံေရး�ှင့် 
မကင်းရှင်းသည့် Lုပ်ပုံ/ အလံ/ တံဆိပ်/ စာသားများ ပါရိှသည့် အဝတ်အစားများ 
ဝတ်ဆင်ခြ င်းမပြ 6ရ။ 

 

အေထွေထွကိစOရပ်များ 
၇။ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက သိုလ်တွင် ေအာက်ပါအစီအစဥ်များ ေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်သည်- 

(က) အိပ်ေဆာင်များ၊ စားရိပ်သာများတွင် စုေပါင်းေနထုိင်စားေသာက်က* ရမည်ဖြ စ်ပ5 ီး အခြ ား 
မည်သူတစ်စုံ တစ်ဦးကိုမှ ေခIေဆာင်ခွင့်မပြ 6ပါ၊ 

(ခ ) သင်တန်းကာလအတွင်း သာမန်အားဖြ င့် ကိုယ်ေရးကိုယ်တာကိစOများအတွက် သင်တန်း 
ပျက်ကွက်ခွင့်ပြ 6မည် မဟုတ်ပါ။ နာေရးကိစO�ှင့် အေထာက်အထားခိုင်လုံေသာ ခွင့်ကိစOများ 
ကိုသာ စဥ်းစားမည် ဖြ စ်သည်၊ 

 
 

မိခင်ဌာနသုိ- ပြ န်ပုိ- ခြ င်း 
 

၈။ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက သိုလ် ပါေမာကEချ6ပ်သည် သင်တန်းသား/သင်တန်းသူတစ်ဦးဦးအား သင်တန်း 
တက်ေရာက်ေနစဥ်ကာလအတွင်း သင်တန်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်ခြ င်း၊ ခိုက်ရန်ဖြ စ်ပာွးခြ င်း၊ 
သင်တန်းချိန်(၁၀%) ပျက်ကွက်ခြ င်း၊ ခွင့်မဲ့ (၄၈)နာရီ ပျက်ကွက်ခြ င်း၊ အထက်အပိုဒ်(၃)ပါ အချက်တစ်ခုခု�ှင့် 
 င5 ိစွန်းေက* ာင်း ေတ�ွရိှပါက သင်တန်းတက်ေရာက် ခြ င်းမှ ရပ်စဲပ5 ီး ပြ န်လည်ေစလ)တ်သာွးမည်။ 
 

စည်းကမ်း 
၉။ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူတိုင်းသည် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက သိုလ်မှ ထုတ်ပြ န်ထားေသာ သင်တန်းဝင် 
()န်က* ားလ)ာ၊ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ လိုက်နာရန် သင်တန်းဆိုင်ရာတည်မ5 ဲအမိန-်�ှင့် 
အခါအားေလျာ်စာွ ထုတ်ပြ န်ထားေသာ အမိန-်�ှင့် ()န်က* ားချက်များကို တိကျစာွ လိုက်နာက* ရမည်။ 

 
 

 


