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  အတွင်းရေး 

သငတ်နး်သား၊ သင်တနး်သူများယူ ဆာင်လာရမည့် ပစ္စည်းများ 

၄။ (က) အာက်ပါပစ္စည်းများ ယူ ဆာင်လာရမည်- 

  (၁) ခါငး်အး     ၁ လး   

  (၂) စာင်      ၁ ထည်  

(၃) ြခင် ထာင ်     ၁  လး  

  (၄) အိပ်ယာခင်း     ၁  ခ   

  (၅) မတ်ခွက်     ၁  လး   

  (၆) ဇွန်း/ခကရ်င်း     ၁  စ    

  (၇) အ နွးထည်     ၁ ထည် 

  (၈) မိးကာအကျ / ထီး    ၁ ထည် / ၁ လက် 

  (၉) သာပ့ါ သတ္တ ာ   ၁ လး  

( ခ ) အာက် ဖာြ်ပပါသင်တနး်သးစာ ရးကိရိယာများကိ ယူ ဆာငလ်ာကရမည-် 

 (၁) ဗလာစာအပ်     ၁  ဒါဇင် 

 (၂) နိင်ငြခားစက္က ူ(A4 80 ဂရမ်)   ၁ ထပ် (သင်ခန်းစာြဖန် ့ ဝရန)် 

 (၃) ဘာလပ်င၊် ခဲတစသည်များ 

( ဂ ) သတင်းပိလ့ာ ရာက်သည့်အခါ အာက် ဖာ်ြပပါ အ ထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းများက ိ

တစ်ပါတည်း ယူ ဆာင်လာကရမည်- 

 (၁) နိင်ငသားစိစစ် ရးကတ်ြပား၊ 

 (၂) တရားရးအမ ကင်းရှင်း ကာင်း ထာက်ခချက်၊ 

(၃) ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာနမှ ဆးလကမှ်တ် ထာက်ခချက် ပးပိင်ခွင့်ရှိ သာ ဆးရ၊ 

ဆးခန်းတာဝန်ခဆရာဝန်၏ ကျန်းမာ ကာင်း ဆး ထာက်ခချက်။ 

 (ဃ) သင်တန်းတက် ရာက်သူများသည် အာက်ပါကန်ကျစရိတ်များ ကျခရပါမည-် 

  (၁) လစဉ်ဆပင်ညပ်ခ(သငတ်နး်သား)၊  

  (၂) ကသဆွဲြပား၊ 

  (၃) လိင်စင်ဓာတ်ပ ကး။ 

ဝတ်စသတမ်ှတခ်ျက် 

၅။ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများသည် သင်တန်းတက် ရာက် နစဥ်ကာလအတွင်း 

အာက်ပါအတိင်း ဝတဆ်င်ရမည-် 

 (က) သင်တန်းချိန်အတွင်း အာက်ပါအတိင်းဝတ်ဆင်ရမည် - 

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

  (၂) သင်တန်းသမူျား။ ရင်ဖးအကျလက်ရှည/် လက်စက၊ ထမီ၊ ညပ်ဖိနပ်။ 
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  အတွင်းရေး 

 (ခ) ကိယ်လက် က့ခိင် ရး ( Physical Exercise )ြပုလပ်ချိန်တွင် အာက်ပါအတိင်း ဝတ်ဆင်ရ 

  မည-် 

  (၁) သင်တန်းသားများ။ အားကစားဝတ်စ (သိမ့ဟတ်) အားကစား ဘာင်းဘီရှည်၊ 

      စွပ်ကျယ်/ တီရှပ၊် ကင်းဘတ်ဖိနပ်၊ ြခအိတ်။ 

  (၂) သင်တန်းသမူျား။ အားကစားဝတ်စ (သိမ့ဟတ်) အားကစား ဘာင်းဘီရှည်၊ 

      တီရှပ်၊ ကင်းဘတ်ဖိနပ်၊  ြခအိတ်။ 

 (ဂ) ညစာကည့်ချိန်နှင် ့စားရိပ်သာ၌ ထမင်းစားချိန်တွင ် အာက်ပါအတိင်းဝတ်ဆင်ရမည ်- 

  (၁) သင်တန်းသားများ။ လည်ကတးအကျ/ ကာလ်ပါအကျ၊ ပဆိးနှင့် ညပ်ဖိနပ်။ 

  (၂) သင်တန်းသမူျား။ ရင်ဖးအကျလက်ရှည/် လက်စက၊ ထမီနှင့် ညပ်ဖိနပ်။ 

 (ဃ) သင်တန်းချိန်ြပင်ပ တက္က သိလ်အပန်း ြဖနယ် ြမနင့်ှ တက္ကသိလ်ြပင်ပသိ ့ ထွက်ခွာရာတွင ်

  အပိဒ် (က) (၁) (၂) အတိင်းဝတ်ဆင်ရမည်။ 

(င) သတ်မှတ်ဝတ်စများကိဝတ်ဆင်ရာတွင ် သင်တန်းသားစိစစ် ရးကတ်ကိ လကယ်ာဘက် 

ရင်အအလယ်တည့်တည့်တွင် တပ်ဆင်ရမည်။ 

တားြမစ်ချက်များ 

၆။ သင်တန်းသိ ့ အာက်ပါ ပစ္စည်းများ ယူ ဆာင်မလာရန် တားြမစ်သည-် 

 (က) လူကိ အန္တရာယ်ြဖစ် စနိင်သည့် ပစ္စည်းများနှင့် ထိခိကရှ်နာြဖစ် စတတ် သာ ပစ္စည်းများ၊ 

 (ခ ) အဖိးတန်လက်ဝတ် ရတနာပစ္စည်းများနှင့်များြပား သာ ငွ ကးပမာဏ၊ 

 (ဂ ) ရဒီယိ၊ ကက်ဆကန်ှင့် တူရယိာပစ္စညး်များ၊ 

 (ဃ) စစ်တရင်၊ ကျားခ ၊ ဇယ် တာကခ် ၊ 

 (င ) မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် အကျုးဝင်သည့် ပစ္စည်းများ၊ 

(စ ) သင်တန်းနှင့် မသက်ဆိင်သည့် ပစ္စည်းများ ( ဥပမာ- မာ် တာ်ကား၊ ဆိင်ကယ်)၊ 

(ဆ) ြမန်မာ့ရိးရာယဉ် ကျးမ ဓ လ့ထးတမ်းနှင့်မ လျာ်ညီ သာ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ 

ဆပင်ကိ ဆး ရာင်စ ဆိးြခင်း၊ အမျို းသားများ နားကွင်း/နားကပပ်န်ြခင်း၊ အမျို းသမီးများ 

နား ပါက်အများအြပား ဖာက်၍ နားကပ်ပန်ြခင်း စသည်တိက့ိ ခွင့်မြပုပါ၊ 

(ဇ) တက္က သိလ်နယ် ြမအတွင်းနှင့် တက္က သိလ်ြပင်ပထွက်ခွာရာတွင် ြမန်မာ့ရိးရာယဥ် ကျးမနှင့် 

လျာ်ညီသင့် တာြ်ခင်းမရိှသည့် သရပ်ပျက်ဝတ်စားဆင်ယင်မများ၊ ပါတီနိင်င ရးနှင့် 

မကင်းရှင်းသည့် ရပ်ပ/ အလ/ တဆပ်ိ/ စာသားများ ပါရှိသည့် အဝတ်အစားများ 

ဝတ်ဆင်ြခင်းမြပုရ။ 

 

အ ထွ ထွကိစ္စရပ်များ 

၇။ ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်တွင် အာက်ပါအစီအစဉ်များ ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်သည်- 

(က) အိပ် ဆာင်များ၊ စားရိပ်သာများတွင် စ ပါင်း နထိင်စား သာက်ကရမည်ြဖစ် ပီး အြခား 

မည်သူတစ်စ တစဦ်းကိမှ ခ ဆာင်ခွင့်မြပုပါ၊  
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  အတွင်းရေး 

(ခ ) သင်တန်းကာလအတွင်း သာမန်အားြဖင့် ကိယ် ရးကိယ်တာကိစ္စများအတွက ် သင်တန်း 

ပျက်ကွက်ခွင့်ြပုမည် မဟတ်ပါ။ နာ ရးကိစ္စနှင့် အ ထာက်အထားခိင်လ သာ ခွင့်ကိစ္စများ 

ကိသာ စဉ်းစားမညြ်ဖစသ်ည၊် 

 

မခိင်ဌာနသိ ့ြပန်ပိြ့ခငး် 

 

၈။ ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ် ပါ မာက္ခချုပ်သည ် သင်တန်းသား/သင်တန်းသူတစ်ဦးဦးအား သငတ်နး် 

တက် ရာက် နစဉ်ကာလအတွင်း သင်တန်းဆိင်ရာ စည်းကမ်း ဖာက်ဖျက်ြခင်း၊ ခိက်ရန်ြဖစ်ပွားြခင်း၊ 

သင်တန်းချိန်(၁၀%) ပျက်ကွက်ြခင်း၊ ခွင့်မဲ့ (၄၈)နာရီ ပျက်ကွက်ြခင်း၊ အထက်အပိဒ်(၃)ပါ 

အချက်တစ်ခခနှင့် ငိစွန်း ကာင်း တွရ့ှိပါက သင်တန်းတက် ရာက်ြခင်းမှ ရပ်စဲ ပီး ြပနလ်ည် စလတ် 

သွားမည်။ 

 

စည်းကမ်း 

၉။ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူတိင်းသည် ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်မှ ထတ်ြပန်ထား သာ သင်တန်းဝင် 

ညန်ကားလာ၊ သင်တနး်သား၊ သင်တနး်သူများ လိက်နာရန ် သင်တနး်ဆိင်ရာတည်မအဲမိန်နှ့င် ့

အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန်ထား သာ အမိန်န့ှင့် ညန်ကားချက်များကိ တိကျစွာ လိက်နာကရမည်။ 

 

သင်တန်းဆငး်အစရီင်ခစာတငြ်ပြခင်း 

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

ရာက်ရိှတာဝန်ထမ်း ဆာင်သည့်အခါတွင ် သင်တန်းဆင်းအစီရင်ခစာ ြပန်လည်တင်ြပရမညြ်ဖစ် ပီး 

ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ သိ့လ့ည်း မိတ္တ ူ ပးပိရ့မည် ြဖစ်ပါသည်။  


