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အတွင်းရေး 
 

ြပည ် ထာင်စသမ္မတြမနမ်ာနိင်င တာ ်

ြပည် ထာင်စရာထူးဝနအ်ဖွဲ  ့

ဗဟိဝန်ထမ်းတက္ကသိလ် ( အာက်ြမန်မာြပည)် 

အရာထမ်း လာင်းအ ြခခ(အထးူ)သငတ်နး်အမတ်ှစဉ် (၉) 

သင်တနး်ဝငည်န်ကားလာ 
 

တည် နရာ၊ သင်တန်းကာလနှင့် သတင်းပိရ့မည့် န ့

၁။ အရာထမ်း လာငး်အ ြခခ(အထူး)သင်တနး်အမှတ်စဉ်(၉)ကိ  ရနက်န်တိင်း ဒသကီး၊ 

လှည်းကူး မိုန့ယ်၊ ဖာင်ကီး ကျးရွာအနီးရှိ ဗဟိဝန်ထမး်တက္က သိလ်( အာက်ြမန်မာြပည)်တွင် ၂ဝ၁၉ ခနှစ ်

ဇန်နဝါရီလ(၁၄)ရက် နမှ့ ၂၀၁၉ ခနှစ ် မတလ်(၈)ရက် နအ့ထ ိ (၈)ပတ်ကာ ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ် ပီး 

သင်တန်းတက် ရာက်ရမည့်သူများသည ်၂ဝ၁၉ ခနှစ ်ဇန်နဝါရီလ(၁၂)ရက် န ့မွနး်လွဲပိင်း  (၁၈း၀၀) နာရီ 

နာက်ဆးထား၍ ရာက်ရှိ သတင်းပိ ့ကရမည်။ 
 

ရည်ရွယ်ချက ်

၂။ နိင်င့တာဝန်ထမ်း ဆာင်မည့် အရာထမ်း လာင်းများအား အမျိုးသား ရးအြမင်ရရိှ ရးနှင့် 

စိတ်ဓာတ ် က့ခိင်မ ရိှ စ ရးအတွက် လ့ကျင့်ပျို း ထာင် ပးရန်နှင့် သက်ဆိင်ရာပညာရပ်များကိ 

အ ြခခအားြဖင့် နားလည်သ ဘာ ပါက် စ ပီး စည်းကမ်းနှင့် ကိယ်ကျင့်သိက္ခာကိ စာင့်သိထိန်းသိမ်းတတ်

သာ ဝန်ထမ်း ကာင်းများြဖစ်လာရန ်ရည်ရွယ်သည်။  
 

သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ၏ အဆင့်အတန်း 

၃။ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖဲွမ့ ှ ကာ်ြငာ ခ ယူထား သာ ရာထူးလစာနန်း (၂၇၅ဝ၀ဝိ-၄ဝဝဝိ-
၂၉၅ဝဝဝ)ိသိ ့ ြပင်ပမှ တိက်ရိက် လာက်ထား ရွးချယ်ခရသည့် အရာထမ်း လာင်းများ တက် ရာက ်
ရမည်ြဖစ် ပီး  အာက်ပါ  အချက်များနှင့် ကငး်ရှငး် သူများ ြဖစ်ရပါမည-် 

(က)   ဆးအဆင့်မမီသူများ (ဥပမာ-ကူးစက် ရာဂါ၊ စိတ် ရာဂါ၊ ကင်ဆာ ရာဂါ၊ 
အ ရြပား ရာဂါ၊ အအိင်ဒီအက်စ ် ရာဂါနှင့် နှလး ရာဂါ စသည်များ၊) 

 ( ခ ) အမကိစ္စမကင်းရှင်းသူများ (ခရး၊ တရားရးများတွင ်အမဆိင်ရန်၊ သက ် သခရန်ရှိသူများ) 

 ( ဂ ) ကိယ်ဝန် ဆာင်နှင့်  မီးဖွား ပီးစ အမျိုးသမးီများ 

(ဃ) သင်တန်းကာလအတွင်း နိင်ငြခားပညာသင်၊ သငတ်န်း၊ လ့လာ ရး၊ ဆွး နွးပဲွ၊ 
အလပ်ရ ဆွး နွးပဲွ သွား ရာက်ရန်ရှိသူများ 
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သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ ယူ ဆာင်လာရမည့်ပစ္စည်းများ 

၄။ (က) သင်တန်းသိ ့ အာက်ပါပစ္စည်းများ တစ်ပါတည်းယူ ဆာင်လာကရမည-် 

  (၁)  ခါင်းအး   ၁-လး   

  (၂)  စာင ်    ၁-ထည ်      

  (၃) ြခင ် ထာင ်   ၁-လး      

  (၄) အိပ်ရာခင်း   ၁-ခ      

  (၅) မတ်ခွက ်   ၁-လး    

(၆) ဇွနး် / ခက်ရင်း  ၁-စ     

  (၇) အ နွးထည ်   ၁-ထည ်  

  (၈) မိးကာအကျ/ထီး  ၁-ထည ် / ၁-လက်  

(၉) သာ့ပါ သတ္တ ာ  ၁-လး 

( ခ ) အာက် ဖာ်ြပပါ သင်တန်းသးစာ ရးကိရိယာများကိ ယူ ဆာင်လာကရမည် - 

                        (၁) ဗလာစာအပ ်    ၁-ဒါဇင်        

  (၂) နိင်ငြခားစက္က ူအြဖူ (A4 80 ဂရမ်)  ၁-ထပ(်သင်ခန်းစာြဖန် ့ ဝရန)်                    

(၃)    ဘာလ်ပင်၊ ခဲတ စသည်များ          

( ဂ ) သတင်းပိလ့ာ ရာက်သည့်အခါ အာက် ဖာ်ြပပါ အ ထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများကိ 

တစ်ပါတည်း ယူ ဆာင်လာရမည ်- 

  (၁) နိင်ငသားစိစစ ် ရးကတြ်ပား 

  (၂) တရားရးအမ ကင်းရှငး် ကာင်း ထာက်ခချက်        

(၃)  ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနမှ ဆးလက်မှတ် ထာက်ခချက ် ပးပိင်ခွင့်ရှိ သာ ဆးရ၊ 

ဆးခန်း တာဝန်ခ ဆရာဝန်ထမှကျန်းမာ ကာင်း ဆး ထာက်ခချက် 

(ဃ) သင်တန်းတက် ရာက်သူများသည် အာက်ပါကန်ကျစရိတ်များကျခရပါမည် - 

(၁)  လစဉ်ဆပင်ညပ်ခ (သင်တန်းသား)  

(၂) ကသဆဲွြပား      

(၃) လိင်စင်ဓါတ်ပ ကး 
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ဝတ်စသတမ်ှတ်ချက်  

၅။ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများသည် သင်တန်းတက် ရာက် နစဉ်ကာလအတွင်း 

အာက်ပါအတိင်း ဝတ်ဆင်ရမည-်   

(က) သင်တန်းချိန်အတွင်း အာက်ပါအတိင်းဝတ်ဆင်ရမည် - 

(၁) သင်တန်းသားများ ။   လည်ကတးအကျအြဖူ၊ တိက်ပအြဖူ၊  ပဆိး၊ ညပ်ဖိနပ်။ 

(၂) သင် တန်း သူ များ ။    ရငဖ်းအကျလက်ရှည်/ လက်စက၊ ထဘီ ၊ ညပ်ဖိနပ်။  

 ( ခ ) ကိယ်လက်က့ခိင် ရး (Physical  Exercise ) ြပုလပ်ချိန်တွင ် အာက်ပါအတိင်း 

ဝတ်ဆင်ရမည ်- 

(၁) သင်တန်းသားများ ။ အားကစား ဘာင်းဘီရှည်၊ စွပ်ကျယ်အြဖူ၊ တီရှပ်အြဖူ၊ 

ကင်းဘတ်ဖိနပ်၊ ြခအိတ်။ 

(၂)      သင် တန်း သူ များ  ။ အားကစား ဘာင်းဘီရှည်၊ တီရှပ်အြဖူ၊ ကင်းဘတ်ဖိနပ၊် 

ြခအိတ ်။ 

 ( ဂ ) ညစာကည့်ချိန်နှင် ့စားရိပ်သာ၌ ထမင်းစားချိန်တွင ် အာက်ပါအတိင်းဝတ်ဆင်ရမည် -  

 (၁) သင်တန်းသားများ ။ လည်ကတးအကျ/ ကာ်လပါ သာအကျ၊ ပဆိးနှင့် ညပ်ဖိနပ်။ 

  (၂)  သင် တန်း သူ များ ။    ရင်ဖးအကျလက်ရှည် / လက်စက၊ ထမီနှင့် ညပ်ဖိနပ်။ 

 

(ဃ) သင်တန်းချိန်ြပင်ပတက္ကသိလ်အပန်း ြဖနယ် ြမနှင့် တက္က သိလ်ြပငပ်သိ ့ ထွက်ခွာရာတွင ်

အာက်ပါ အတိင်း ဝတ်ဆင်ရမည်။ 

(၁)  သင်တန်းသားများ ။   လည်ကတးအကျအြဖူ၊ တိက်ပအြဖူ၊  ပဆိး၊ ညပ်ဖိနပ်။ 

(၂)  သင် တန်း သူ များ ။   ရင်ဖးအကျလက်ရှည်/ လက်စက၊ ထဘီ ၊ ညပ်ဖိနပ်။  

 ( င ) သတ်မှတ်ဝတ်စများကိဝတ်ဆင်ရာတွင ် သင်တန်းသားစိစစ် ရးကတကိ် 

လကယ်ာဘက်ရင်အ အလယ် တည့်တည့် တွင်တပ်ဆင်ရမည်။ 
 

တားြမစ်ချက်များ  

၆။ သင်တန်းသိ ့ အာက်ပါပစ္စည်းများ ယူ ဆာင်မလာရန ်တားြမစ်သည-် 

 (က) လူကိအန္တရာယ်ြဖစ် စနိင်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်ထိခိက်ရှနာြဖစ် စတတ် သာပစ္စည်းများ၊ 

 ( ခ ) အဖိးတန်လက်ဝတ်ရတနာပစ္စည်းများနှင့်များြပား သာ ငွ ကးပမာဏ၊     
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( ဂ )  ရဒီယိ/ကက်ဆက်နှင့် တူရိယာပစ္စည်းများ၊        

(ဃ)    စစ်တရင်၊ ကျားခ၊ ဇယ် တာကခ်၊ 

( င )   မူးယစ် စတတ် သာအ ဖျာ်ယမကာများ၊ မူးယစ ် ဆးဝါးနှင့်အကျုးဝင်သည့် ပစ္စည်းများ၊ 

( စ )    သင်တန်းနှင့်မသက်ဆိင် သာ ပစ္စည်းများ(ဥပမာ- မာ် တာက်ား၊ ဆိင်ကယ်) 

(ဆ) ြမန်မာ့ရိးရာယဉ် ကျးမဓ လ့ထးတမ်းနှင့် မ လျာ်ညီ သာ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ 

ဆပင်ကိ  ဆး ရာင်စဆိးြခင်း၊ အမျိုးသားများနားကွင်း/ နားကပ်ပန်ြခင်း၊ 

အမျိုးသမီးများနား ပါက် အများအြပား ဖာက်၍ နားကပ်ပန်ြခင်းစသည်တိက့ိခွင့်မြပုပါ။ 

(ဇ) တက္က သိလ်နယ် ြမအတွင်းနှင့် တက္က သိလ်ြပင်ပထွက်ခွာရာတွင ် ြမန်မာ့ရိးရာယဉ် ကျးမနှင့် 

လျာ်ည ီ သင့် တာ်ြခင်းမရိှသည့် သရပပ်ျက် ဝတ်စားဆင်ယင်မများ၊ ပါတီနိင်င ရးနငှ့် 

မကင်းရှင်းသည့် ရပပ်/ အလ/ တဆိပ်/ စာသားများ ပါရှိသည့် အဝတ်အစားများ 

ဝတ်ဆင်ြခင်းမြပုရ။ 
 

အ ထွ ထွကိစ္စရပမ်ျား 

၇။ ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်တွင်  အာက်ပါ အစီအစဉ်များ  ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်သည်- 

(က) အိပ် ဆာငမ်ျား၊ စားရိပ်သာများတွင် စ ပါင်း နထိင် စား သာက်ကရမည်ြဖစ် ပီး အြခား 

မည်သ ူတစ်စ တစ်ဦးကိမ  ခ ဆာင်ခွင့်မြပုပါ။  

( ခ ) သင်တနး်ကာလအတွင်းသာမန်အားြဖင့် ကိယ် ရးကိယ်တာကိစ္စများအတွက် သင်တန်း 

ပျက်ကွက်ခွင့် ြပုမည်မဟတ်ပါ။ နာ ရးကိစ္စနှင့်အ ထာက်အထားခိင်လ သာ ခွင့်ကိစ္စများ 

ကိသာ စဉ်းစားမည်ြဖစ်သည်။  
 

မိခင်ဌာနသိ ့ြပန်ပိြ့ခင်း 

၈။ ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်ပါ မာက္ခချုပ်သည် သင်တန်းသား/သင်တန်းသူတစ်ဦးဦးအား သင်တန်း 

တက် ရာက် နစဉ်ကာလအတွင်း သင်တန်းဆိင်ရာစည်းကမ်း ဖာကဖ်ျက်ြခင်း၊  ခိက်ရန်ြဖစ်ပွားြခင်းနှင့် 

ရိင်းပျစွာြပုမူဆက်ဆြခင်း၊ သင်တန်းချိန်စစ ပါင်း၏ (၁၀)ရာခိင်နန်းပျက်ကွက်ြခင်း၊ ခွင့်မ့ဲ(၄၈)နာရီ 

ပျက်ကွက်ြခင်း၊ အထက်အပိဒ်(၃)ပါ အချက် တစ်ခခနှင့် ငိစွန်း ကာင်း တွရိှ့ပါက သငတ်နး် 

တက ် ရာကြ်ခင်းမှရပစဲ် ပီး မိခင်ဌာနသိ ့ြပန်လည ် စလတ်မည်။ 
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စည်းကမ်း  

၉။ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူတိင်းသည် ဗဟိဝနထ်မး်တက္က သိလ်မှ ထတ်ြပန်ထား သာ သင်တနး်ဝင် 

ညန်ကားလာ၊ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ လိက်နာရန် သင်တန်းဆိင်ရာတည် မဲအမိန်န့ှင့် 

အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပနထ်ား သာ အမိန်နှ့င့် ညန်ကားချက်များက ိတိကျစွာလိက်နာကရမည်။ 

သင်တန်းဆင်းအစီရင်ခစာတငြ်ပြခင်း 

၁၀။ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအ နြဖင့် သင်တန်း အာင်ြမင် ပီး ြမာက်၍ မိမိတိဝ့န် ကီးဌာနသိ ့

ရာက်ရိှ တာဝန်ထမ်း ဆာင်သည့်အခါတွင် သင်တန်းဆင်းအစီရင်ခစာ ြပန်လည်တင်ြပရမည်ြဖစ် ပီး 

ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖဲွသိ့လ့ည်း မိတ္တ ူ ပးပိရ့မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 


