
 အတွင်းေရး 
  

 အတွင်းေရး 
 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် 
 ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ� 

ဗဟုိဝန်ထမ်းတက သုိလ်(အထက်ြမန်မာပြ ည်) 
အရာထမ်းေလာင်းအေခြ ခံသင်တန်း၊  

 ပြ ည်သူ&ဝန်ထမ်းစီမံခန်&ခဲွမ( ဘဲွ�လွန်ဒီပလုိမာသင်တန်း အမှတ်စဥ် (၆) 
သင်တန်းဝင်./န်က0 ားလ/ာ 

 

ရည်ရွယ်ချက် 
၁။ �ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၊ �ုိင်ငံ့တာဝန်ထမ်းေဆာင်က0 မည့် အရာထမ်းေလာင်းများ�ှင့် �ိုင်ငံသားပိုင် ပြ င်ပ 
ပုဂ8လိကကုမ9ဏီ၊ အဖွဲ�အစည်းများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ ဝန်ထမ်းများအား စွမ်းေဆာင်ရည် 
ပိုမိုမြ ;င့်တင်ေပး�ိုင်ေရး�ှင့် အရည်အေသွးပြ ည့်မီေသာ ဝန်ထမ်းေကာင်းများ ဖြ စ်လာေစ ေရး၊ �ိုင်ငံေတာ်၏ 
စီးပာွးေရးမူဝါဒ ရည်မှန်းချက်ကို အေထာက်အကူဖြ စ်ေစေရး၊ ပြ ည်သူပိုင်က>�ှင့် ပုဂ8လိကက>များ 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်�ိုင်ေရးတို&အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။  
 

သင်တန်းကာလ 
၂။ သင်တန်းကာလမာှ ရက်သတ@ ပတ်(၁၆)ပတ် ဖြ စ်ပါသည်။ 
 

သင်တန်းသားအရည်အချင်း 
၃။  ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ�မှ ေက0 ာ် ငြ ာေခBယူထားေသာ  လစာ�(န်း (၂၇၅၀၀၀-ိ၄၀၀၀-ိ ၂၉၅၀၀၀ိ) 
သို&  ေလIာက်ထားေရွးချယ်ခံရသည့်  �ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၊ ပြ င်ပမှတိုက်Jိုက် ေလIာက်ထားေရွးချယ်ခံရသည့် 
အရာထမ်းေလာင်းများ�ှင့် �ိုင််ငံသားပိုင် ပြ င်ပပုဂ8လိကကုမ9ဏီ၊ အဖွဲ�အစည်းများမှ အရည်အချင်း 
သတ်မှတ်ချက်�ှင့် ကိုက်ညီသည့် ေရွးချယ်ခံရသူများ(ပုဂ8လိကဝန်ထမ်း)တက်ေရာက်ရမည်ဖြ စ်ပK ီး ေအာက်ပါ 
အချက်များ�ှင့် ကင်းရှင်းသူများဖြ စ်ရပါမည်- 

(က) ေဆးအဆင့်မမီသူများ (ဥပမာ-ကူးစက်ေရာဂါ၊ စိတ်ေရာဂါ၊ ကင်ဆာေရာဂါ၊ အေရပြ ားေရာဂါ၊ 
ေအအိုင်ဒီအက်စ်ေရာဂါ၊ �ှလုံးေရာဂါစသည်များ�ှင့် ကိုယ်အ Lဂါမသန်စွမ်းသူများ)။ 

 (ခ ) အမ(ကိစM မကင်းရှင်းသူများ (ခုံJုံး၊ တရားJံုးများတွင် အမ(ဆိုင်ရန်၊ သက်ေသခံရန်ရိှသူများ)။ 
 (ဂ ) ကိုယ်ဝန်ေဆာင်�ှင့် မီးဖာွးပK ီးစ အမျိNးသမီးများ။ 
 (ဃ) �ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒ ၁၀၁၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ဇ)အရ ခံစားမည့်သူများ။ 
 (င) သင်တန်းကာလအတွင်း ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပပညာသင်/ သင်တန်း/  ေလ့လာေရး/  ေဆွးေ�ွးပွဲ/
  အလုပ်Jုံ ေဆွးေ�ွးပွဲသာွးေရာက်ရန်ရိှသူများ။ 
 (စ) သင်တန်းကာလအတွင်း အခြ ားစာေမးပဲွေဖြ ဆိုရန်ရိှသူများ။ 
 

သင်တန်းတက်ေရာက်ခြ င်း�ှင့် သတင်းပို&ခြ င်း 

၄။ သင်တန်းကို မ�@ေလးတိုင်းေဒသကR ီး၊  ပြ င်ဦးလွင်မK ိN&နယ်၊ ဇီးပင်ကR ီးေကျးရွာအနီးရိှ 
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက သိုလ် (အထက်မြ န်မာပြ ည်)တွင် ( ၆ - ၅ -၂၀၁၉) ရက်ေန&မှ (၂၃ - ၈ - ၂၀၁၉)ရက်ေန&ထိ 
ဖွင့်လှစ်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများသည် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက သိုလ်(အထက်မြ န်မာပြ ည်) 
သို&  ၄ - ၅ -၂၀၁၉ ရက်(စေနေန&) မွန်းလဲွပိုင်း(၁၈း၀၀)နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ ေရာက်ရိှသတင်းပို&က0 ရမည်။ 
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ယူေဆာင်လာရမည့် ပစMည်းများ 
 

၅။ (က) ေအာက်ပါပစMည်းများ ယူေဆာင်လာရမည်- 
  (၁) ေခါင်းအုံး   ၁ လုံး   
  (၂) ေစာင်    ၁ ထည်  

(၃)  ခြ င်ေထာင်   ၁  လုံး  
  (၄) အိပ်ယာခင်း   ၁  ထည်  
  (၅) မျက်�ာှသုတ်ပဝါ  ၁ထည်   
  (၆) မတ်ခွက်   ၁  လုံး   
  (၇) ဇွန်း/ခက်ရင်း   ၁  စုံ    
  (၈) အေ�ွးထည်   
  (၉) မိုးကာအကျV / ထီး  ၁ ထည် / ၁ လက် 
  (၁၀) ေသာ့ပါ ေသတ@ ာ  ၁ လုံး  
   
 

( ခ ) သတင်းပို&ေရာက်ရိှပါက ေအာက်ပါအေထာက်အထားများ၊ စာရွက်စာတမ်းများကုိ 
တစ်ပါတည်း ယူေဆာင်လာရမည်- 

 (၁) �ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ပြ ား။     
 (၂) အမ(ကင်းရှင်းေက0 ာင်း ဌာနဆိုင်ရာ/ ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်။ 
 (၃) သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖဲွ�အစည်းမှ သင်တန်းသို& ေစလ/တ်ေက0 ာင်း အေက0 ာင်းက0 ားစာ။ 
 (၄) ကျန်းမာေရး�ှင့် အားကစားဝန်ကR ီးဌာနမှ ေဆးလက်မှတ် ေထာက်ခံချက်ေပးပိုင်ခွင့် 
                        ရိှေသာေဆးJုံ၊ ေဆးခန်းတာဝန်ခံဆရာဝန်ထံမှ ကျန်းမာေက0 ာင်းေဆးေထာက်ခံချက်။

   

  

( ဂ ) သင်တန်းတက်ေရာက်သူများသည် ေအာက်ပါကုန်ကျစရိတ်များ ကျခံရပါမည်- 
  (၁) လစဥ်ဆံပင်ည;ပ်ခ(သင်တန်းသား)၊  
  (၂) ကသဆွဲပြ ား၊ 
  (၃) လိုင်စင်ဓာတ်ပုံေက0 း၊ 

  (၄)  ပြ Yာန်းစာအုပ်ဖိုး (Text Book & Learner’s Guide) 
  (၅) ပုဂ8လိကဝန်ထမ်းများသည် ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ�မှ ထုတ်ပြ န်ထားေသာ  
                                   ေလIာက်လ/ာတင်သွင်းသူများလိုက်နာရန် လမ်း./န်ချက်ပါ သတ်မှတ်ထားသည့်  
                                   စရိတ်ေက0 းေငွများကုိ ေပးသွင်းရမည်။ 
 

တက သုိလ်သုိ&ေရာက််ရိှခြ င်း 
၆။ တက သိုလ်ေရာက်ရိှသည်�ှင့် သင်တန်းဝင်./န်က0 ားလ/ာအရ ယူေဆာင်လာရမည့် ပစMည်းများ�ှင့် 
စာရွက်စာတမ်းများစစ်ေဆးခြ င်းကို ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 
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ေန&စဥ်အချိန်ဇယား 
၇။ သင်တန်းသား၊သင်တန်းသူများသည်သင်တန်းကာလအတွင်း ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါသင်တန်းအချိန် 
ဇယားအတုိင်း ေလ့ကျင့်သင်က0 ားမ(များ ပြ Nလုပ်က0 ရပါမည်- 
 (က) ၀၆း၃၀ - ၀၇း၀၀ နာရီ နံနက်ကိုယ်လက်ကR �ံခိုင်ေရး။ 
 (ခ) ၀၇း၀၀ - ၀၇း၃၀ နာရီ နံနက်စာစားချိန်။ 
 ( ဂ) ၀၇း၃၀ - ၀၇း၄၀ နာရီ တန်းစီ/လူစစ် 
 (ဃ) ၀၈း၀၀ - ၀၉း၃၀ နာရီ နံနက်ပိုင်းသင်တန်းချိန်များ။  ၁း၃၀နာရီစီ(၂)ချိန် 
 (င ) ၀၉း၄၅ - ၁၁း၁၅ နာရီ နံနက်ပိုင်းသင်တန်းချိန်များ။       

 (စ) ၁၁း၃၀ - ၁၂း၃၀ နာရီ ေန&လယ်စာစားချိန်။ 
 (ဆ) ၁၃း၀၀ - ၁၄း၃၀ နာရီ ေန&လယ်ပိုင်းသင်တန်းချိန်များ။         ၁း၃၀နာရီစီ (၁)ချိန် 
 (ဇ) ၁၄း၃၀ - ၁၄း၄၅ နာရီ လkက်ရည်ချိန်။   
 (စျ) ၁၄း၄၅ - ၁၆း၁၅ နာရီ ေန&လယ်ပိုင်းသင်တန်းချိန်များ။         ၁း၃၀နာရီစီ (၁)ချိန်    
 (ည) ၁၆း၃၀ - ၁၇း၀၀ နာရီ ညေနပိုင်းကိုယ်လက်ကR �ံခိုင်ေရး။  

(ဋ) ၁၇း၃၀ - ၁၈း၃၀ နာရီ ညေနစာစားချိန်။ 
 (ဌ) ၁၈း၄၀ - ၁၈း၅၀ နာရီ တန်းစီ/လူစစ်။  

(ဍ) ၁၉း၀၀ - ၂၁း၀၀ နာရီ ကိုယ်ပိုင်စာက0 ည့်ချိန်။ 
 

ဝတ်စံုသတ်မှတ်ချက် 
 

၈။ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများသည် သင်တန်းတက်ေရာက်ေနစဥ်ကာလအတွင်း ေအာက်ပါအတုိင်း 
ဝတ်ဆင်ရမည်- 
 (က) သင်တန်းချိန်အတွင်း ေအာက်ပါအတိုင်းဝတ်ဆင်ရမည် - 

(၁) သင်တန်းသားများ။ �ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြ စ်ပါက  တန Lလာေန&�ှင့်  ေသာက0 ာေန&တို&တွင်  
သက်ဆိုင်ရာဝန်ကR ီးဌာန၊ အဖွဲ�အစည်းများ၏သတ်မှတ်ဝတ်စုံ 
ကို ဝတ်ဆင်ရမည်ဖြ စ်ပK ီး အ Lဂါ၊ ဗုဒnဟူးေန&�ှင့်  က0 ာသပေတး 
ေန&များတွင် လည်ကတုံးအကျVအဖြ o၊ တိုက်ပုံအဖြ o၊ ပုဆိုး၊ 
ည;ပ်ဖိနပ်။ 
အရာထမ်းေလာင်းများ�ှင့်  ပြ င်ပပုဂ8လိက ဝန်ထမ်းများသည် 
လည်ကတုံးအကျVအဖြ o၊ တိုက်ပုံအဖြ o၊ ပုဆိုး၊ ည;ပ်ဖိနပ်။ 

(၂) သင်တန်းသူများ။ �ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြ စ်ပါက  တန Lလာေန&�ှင့်  ေသာက0 ာေန&တို&တွင်  
 သက်ဆိုင်ရာဝန်ကR ီးဌာန၊ အဖွဲ�အစည်းများ၏သတ်မှတ်ဝတ်စုံ 

ကို ဝတ်ဆင်ရမည်ဖြ စ်ပK ီးအ Lဂါ၊ ဗုဒnဟူးေန&�ှင့် က0 ာသပေတး 
ေန&များတွင် ရင်ဖုံးအကျV လက်ရှည်/လက်စက၊ ထမီ၊ 
ည;ပ်ဖိနပ်။ 

 အရာထမ်းေလာင်းများ�ှင့်  ပြ င်ပပုဂ8လိက  ဝန်ထမ်းများသည် 
ရင်ဖုံးအကျV လက်ရှည်/လက်စက၊ ထမီ၊ ည;ပ်ဖိနပ်။ 
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(ခ) ကိုယ်လက်ကR �ံခိုင်ေရး ( Physical Exercise )ပြ Nလုပ်ချိန်တွင် ေအာက်ပါအတိုင်း ဝတ်ဆင်ရ 
  မည်- 

(၁) သင်တန်းသားများ။ အားကစားေဘာင်းဘီရှည်၊ စွပ်ကျယ်အဖြ o၊ တီရှပ်အဖြ o၊  
ကင်းဘတ်ဖိနပ်၊ ေခြ အိတ်။ 

  (၂) သင်တန်းသူများ။ အားကစားေဘာင်းဘီရှည်၊ တီရှပ်အဖြ o၊ ကင်းဘတ်ဖိနပ်၊ 
      ေခြ အိတ်။ 
 

 (ဂ) စားရိပ်သာ၌ ထမင်းစားချိန်တွင် ေအာက်ပါအတိုင်းဝတ်ဆင်ရမည် - 
  (၁) သင်တန်းသားများ။ လည်ကတုံးအကျV၊ ေကာ်လံပါအကျV၊ ပုဆိုး�ှင့် ည;ပ်ဖိနပ်ကုိ
      ဝတ်ဆင်ရမည်။ 
  (၂) သင်တန်းသူများ။  မြ န်မာအကျVလက်ရှည်၊ လက်စက၊ ထမီ�ှင့် ည;ပ်ဖိနပ်ကို 
      ဝတ်ဆင်ရမည််။ 
 

 (ဃ) သင်တန်းချိန်ပြ င်ပ တက သိုလ်အပန်းေဖြ နယ်ေမြ �ှင့် တက သိုလ် ပြ င်ပသို& ထွက်ခာွရာတွင် 
  ေအာက်ပါအတုိင်း ဝတ်ဆင်ရမည်- 
  (၁) သင်တန်းသားများ။ ေကာ်လံပါေသာအကျV၊  ပုဆိုး၊ ည;ပ်ဖိနပ်။   

(၂) သင်တန်းသူများ။  မြ န်မာအကျVလက်ရှည်/ လက်စက၊ ထမီ၊ ည;ပ်ဖိနပ်။ 
 

 (င) သတ်မှတ်ဝတ်စုံများကိုဝတ်ဆင်ရာတွင် သင်တန်းသားစိစစ်ေရးကတ်ကို လက်ယာဘက်ရင်အုံ 
  အလယ်တည့်တည့်တွင် တပ်ဆင်ရမည်။ 

(စ) တက သိုလ်နယ်ေမြ အတွင်း�ှင့် တက သိုလ်ပြ င်ပ ထွက်ခာွရာတွင် မြ န်မာ့Jုိးရာ ယw်ေကျးမ(�ှင့် 
ေလျာ်ညီသင့်ေတာ်ခြ င်း မရိှသည့် သJုပ်ပျက် ဝတ်စားဆင်ယင်မ(များ၊ ပါတီ�ိုင်ငံေရး�ှင့် 
မကင်းရှင်းသည့် Jုပ်ပုံ/ အလံ / တံဆိပ် / စာသားများပါရိှသည့် အဝတ်အစားများ 
ဝတ်ဆင်ခြ င်း မပြ Nရ။ 

 
 

သင်က0 ားပုိ&ချမည့် ဘာသာရပ်များ�ှင့် သင်တန်းအေထာက်အကူပြ N စာရွက်စာတမ်းများ 
 

၉။ သင်တန်းတွင် စီမံခန&်ခွဲမ(၊ စီးပာွးေရး၊ ဥပေဒ၊ လူမ(ေရးသိပ9ံ၊ �ိုင်ငံေရးသိပ9ံ၊ အ Lဂလိပ်စာ၊ 
သတင်းအချက်အလက်�ှင့် ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ၊ ဘာသာရပ်များကုိ ပြ ည်တွင်းမှ ထင်ေပBေကျာ်က0 ား 
သည့် ပညာရှင်များ၊ �ုိင်ငံတကာအဖွဲ�အစည်းများမှ ပညာရှင်များ၊ ပြ ည်သ&ူဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီမှ ပါေမာကx၊ 
ဆရာ၊ ဆရာမများက ပုိ&ချမည်ဖြ စ်ပါ သည်။  
 

၁၀။ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအတွက် လိုအပ်ေသာ သင်ခန်းစာအကျဥ်းချNပ်များကုိ တက သိုလ်မှ 
တာဝန်ယူ  ဖြ န&်ေဝေပးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ သင်တန်းကာလအတွင်း သင်က0 ားသည့် ဘာသာရပ်များ�ှင့် 
စပ်လျဥ်း၍ တစ်ဦးချင်းဖြ စ်ေစ၊ အုပ်စုအလိုက်ဖြ စ်ေစ ေဆွးေ�ွးခြ င်း၊ စာတမ်းများပြ Nစုတင်ပြ ခြ င်းများ 
ေဆာင်ရွက်ရမည်ဖြ စ်ပါသဖြ င့် ရည်./န်းချက် စာအုပ်စာတမ်းများကို တက သိုလ်စာက0 ည့်တိုက်တွင် 
ရှာေဖွေလ့လာ�ိုင်ရန် စီစဥ်ထားရိှေပးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 
 

သင်တန်းဆင်းအရည်အချင်း သတ်မှတ်ခြ င်း 
 

၁၁။ သင်တန်းတက်ေရာက်ေအာင်မြ င်ပK ီးပါက သင်တန်းပK ီးေမြ ာက်ေက0 ာင်း ေအာင်လက်မှတ်�ှင့်အတူ 
စာေမးပဲွေအာင်မြ င်ပါက ပြ ည်သ&ူဝန်ထမ်း စီမံခန&်ခွဲမ( ဘွဲ�လွန်ဒီပလိုမာကို အပ်�ှင်းချီးမြ ;င့်သာွးပါမည်။ 
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စည်းကမ်းများ 

၁၂။ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများသည် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက သိုလ်မှ ချမှတ်ထားေသာ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ 
စည်းကမ်းသတ််မှတ်ချက်များကို  လိုက်နာေဆာင်ရွက်က0 ရပါမည်- 
 (က) စာသင်ေဆာင်စည်းကမ်း 
  (၁) စာပိုဒ် ၈။ (က) (၁) (၂)ပါ သတ်မှတ်ဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ရမည်။ 
  (၂) စာသင်ခန်းတွင် အချိန်မီေနရာယူ ပK ီး  ဖြ စ်ရမည်။ 
  (၃) သင်တန်း�ှင့် မသက်ဆိုင်သည့် စာအုပ်၊ ပစMည်း၊ အစားအေသာက် စသည်များကို        
                         ယူေဆာင်ခွင့်မပြ N။ 
  (၄) လက်ကိုင်ဖုန်း၊ MP 3၊  MP 4၊  Tablet၊ Camera၊  Video Camera စသည်တို&ကို  
                                   စာသင် က0 ားချိန်အတွင်း အသုံးမပြ Nရ။ 
 (ခ) အိပ်ေဆာင်စည်းကမ်း 
  (၁) တစ်ေယာက်အိပ်ခန်းများ စီစဥ်ေပးမည်ဖြ စ်ပK ီး သတ်မှတ်ေပးထားေသာ အိပ်ခန်းတွင်  
           စည်းကမ်းတကျ ေနထုိင်ရမည်။ 
  (၂) အသုံးပြ Nရန်ထုတ်ေပးထားေသာ ပစMည်းများကို စနစ်တကျကိုင်တွယ် အသုံးပြ Nရမည်။ 
  (၃) အိပ်ခန်းအတွင်းသို& ဧည့်သည်များ ေခBေဆာင်ခြ င်းမပြ Nရ။ 
  (၄) အိပ်ခန်းအတွင်းအပြ င်ကို ေန&စဥ်သန&်ရှင်းေရးပြ Nလုပ်ပK ီး သပ်ရပ်စာွဖြ င့် စနစ်တကျ 
   ေဆာင်ရွက်ထားရမည်။ 
  (၅) အိပ်ခန်းအတွင်း၌ ချက်ပြ Nတ်စားေသာက်ခြ င်း လုံးဝမပြ Nလုပ်ရ။ 
 (၆) �ိုင်ငံပိုင်ပစMည်းများကို မိမိကိုယ်ပိုင် ပစMည်းသဖွယ်  ဂJုတစိုက် Jိုေသစာွ ကိုင်တွယ်  

အသုံးပြ Nက0 ရမည်။ မိမိေက0 ာင့် �ိုင်ငံပိုင်ပစMည်းတစ်စုံတစ်ရာ ပျက်စီး၊ေပျာက်ဆုံးပါက  
ပစMည်းတန်ဖိုး၏ (၃)ဆကို ေပးေလျာ်ရမည်။ 

 (ဂ) စားရိပ်သာစည်းကမ်း 
  (၁) စည်းကမ်းတကျ စားေသာက်က0 ရမည်။ 
  (၂) သတ်မှတ်ဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်က0 ရမည်။ 
  (၃) တာဝန်မှအပ စားရိပ်သာဝန်ထမ်းများ�ှင့် ဆက်သွယ်ဆက်ဆံခြ င်း မပြ Nလုပ်ရ။ 
  (၄) သတ်မှတ်ချိန်အတွင်းသာ စားေသာက်ရမည်။ 
 (ဃ) ဧည့်ေတွ�စည်းကမ်း 
  (၁) သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ဧည့်ေတ�ွ�ိုင်သည်။ 
  (၂) သတ်မှတ်ထားသည့် ေနရာတွင်သာ ဧည့်ေတ�ွခွင့်ရှိသည်။ 
 (င) စာက0 ည့်တုိက်စည်းကမ်း 
  (၁) သင်တန်းချိန်ပြ င်ပ ကိုယ်ပိုင်ချိန်များတွင် အသုံးပြ Nခွင့်ရိှသည်။ 

(၂) သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းအတိုင်း စာအုပ်စာတမ်းများကုိ ငာှးရမ်းဖတ်J( 
�ိုင်သည်။ 
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(စ) တက သုိလ်ပြ င်ပထွက်ခွင့်စည်းကမ်း 

  (၁) အပတ်စဥ် ေသာက0 ာေန& သင်တန်းပK ီးဆုံးချိန်မှ တန Lဂေ�ွေန&ညေန (၁၈း၀၀)နာရီအထိ  
မ�@ေလးမK ိN&�ှင့် ပြ င်ဦးလွင်မK ိN&အတွင်း မိမိအစီအစဥ်/ တက သိုလ်အစီအစဥ် ဖြ င့် 
တက သိုလ်ပြ င်ပထွက်ခာွခွင့်  ပြ Nပါမည်။ သို&ရာတွင် လိုအပ်ပါက သင်တန်းပိတ်ရက် 
များကုိ သင်တန်းချိန်အဖြ စ် ေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်ပK ီး တက သိုလ်ပြ င်ပထွက်ခွင့်ပြ Nမည် 
မဟုတ်ပါ။ 

  (၂) သတ်မှတ်ဝတ်စုံကို စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ရမည်။   
  (၃) လမ်းတစ်ေလIာက်ေမာ်ေတာ်ယာဥ်ေပBတွင်  စည်းကမ်းတကျရိှရမည်။    ပြ ည်သူလူထု  

အထင်အမြ င်ေသးေစမည့် ဆူညံခြ င်း၊ ေနာက်ေပြ ာင်ခြ င်းများ မပြ Nလုပ်ရ။ 
(၄) ယာဥ်ကR ီးက0 ပ်သူများ၏ လမ်း./န်ချက်အတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
(၅) အချိန်မီ ပြ န်လည်မေရာက်ရိှပါက ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သတ်မှတ်မည်။ 

  (၆) မူးယစ်ေစတတ်ေသာ  အေဖျာ်ယမကာများ၊   မူးယစ်ေဆးဝါး�ှင့် အကျNံးဝင်သည့် 
   ပစMည်းများ ယူေဆာင်ခြ င်းလုံးဝမပြ Nလုပ်ရ။ 
 

တား မြ စ်ချက်များ 

၁၃။ သင်တန်းသို& ေအာက်ပါပစMည်းများ ယူေဆာင်မလာရန်တားမြ စ်သည်- 
 (က) လူကို အ�@ရာယ်ဖြ စ်ေစ�ိုင်ေသာ ပစMည်းများ�ှင့် ထိခိုက်ရှနာဖြ စ်ေစတတ်ေသာ ပစMည်းများ။ 
 (ခ ) အဖိုးတန်လက်ဝတ်ရတနာပစMည်းများ�ှင် ့ များပြ ားေသာေငွေက0 းပမာဏ။ 
 (ဂ ) ေရဒီယို၊ ကက်ဆက်�ှင့် တူရိယာပစMည်းများ။ 
 (ဃ) ကျားခံု ၊ ဇယ်ေတာက်ခုံ�ှင့် ေလာင်းကစားရာတွင် အကျNံးဝင်ေသာပစMည်းများ။ 
 (င ) မူးယစ်ေစတတ်ေသာ အေဖျာ်ယမကာများ၊ မူးယစ်ေဆးဝါး�ှင့် အကျNံးဝင်သည့် ပစMည်းများ။ 

(စ )  ေမာ်ေတာ်ကား၊ ဆိုင်ကယ်များ ယူေဆာင်ခွင့်မပြ N။ 
(ဆ)  မြ န်မာ့Jိုးရာယဥ်ေကျးမ( ဓေလ့ထံုးတမ်း�ှင့်မေလျာ်ညီေသာ အမျိNးသား/အမျိNးသမီးများ ဆံပင် 

ကို ေဆးေရာင်စုံဆိုးခြ င်း၊ အမျိNးသားများ နားကွင်း/နားကပ်ပန်ခြ င်း၊ အမျိNးသမီးများ 
နားေပါက်အများအပြ ားေဖာက်၍ နားကပ်ပန်ခြ င်း စသည်တို&ကို ခွင့်မပြ Nပါ။ 

(ဇ) တက သိုလ်နယ်ေမြ အတွင်းတွင်  မြ န်မာ့Jိုးရာယဥ်ေကျးမ(�ှင့် ေလျာ်ညီသင့်ေတာ်ခြ င်းမရိှသည့် 
Jုပ်ပုံ/ စာသားများပါရိှသည့် အဝတ်အစား၊ ပါတီ�ိုင်ငံေရး�ှင့် မကင်းရှင်းသည့် Jုပ်ပုံ/ အလံ/ 
တံဆိပ်/ စာသားများပါရိှသည့် အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်ခြ င်း မပြ Nရ။ 

 
သင်တန်းပျက်ကွက်ခွင့် 
၁၄။ သင်တန်းကာလအတွင်းတွင် အတူေနမိသားစုအရင်းအချာများ၏ နာေရးကိစM�ှင့် အေထာက်အထား   
ခိုင်လုံေသာ ခွင့်ကိစMများကိုသာ စဥ်းစားမည်ဖြ စ်ပK ီး ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ ကိစMများအတွက် သင်တန်းပျက်ကွက်  
ခွင့်  ပြ Nမည်မဟုတ်ပါ။ 
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သင်တန်းဆက်လက်တက်ေရာက်ခြ င်းမှ ရပ်စဲခြ င်း 
 

၁၅။ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ တစ်ဦးဦးသည် သင်တန်းကာလအတွင်း ေအာက်ပါအချက်တစ်ခုခု�ှင့် 
 ငK ိစွန်းပါက သင်တန်းဆက်လက်တက်ေရာက်ခြ င်းမှ ရပ်စဲခြ င်းခံရမည်- 
 (က) သင်တန်းဆက်လက်တက်ေရာက်ရန် ကျန်းမာေရးအဆင့်မရိှခြ င်း။ 
 (ခ) စည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်ခြ င်း။ 
 (ဂ) ခိုက််ရန်ဖြ စ်ပာွးခြ င်း�ှင့် Jိုင်းပျစွာပြ Nမူဆက်ဆံ ခြ င်း။ 
 (ဃ) ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်စုစုေပါင်း (၇၂)နာရီ ပျက်ကွက််ခြ င်း။ 
 (င) သင်တန်းချိန်စုစုေပါင်း၏ ၁၀% သင်တန်းပျက်ကွက်ခြ င်း။ 
 (စ) အထက်အပိုဒ် ၃။ပါ အချက်တစ်ခုခု�ှင့် ငK ိစွန်းခြ င်း။ 
 
 

သက်သာေချာင်ချိေရး 
၁၆။ သင်တန်းကာလအတွင်း တက သိုလ်အေနဖြ င့် သက်သာေချာင်ချိေရးကိစMရပ်များကုိ ေအာက်ပါ 
အတိုင်း စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ထားရိှေပးမည် ဖြ စ်ပါသည်- 
 (က) Jုပ်မြ င်သံက0 ား။      သက်ဆိုင်ရာစားရိပ်သာတွင် က0 ည့်J(�ိုင်ရန် စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ေပးမည် 
           ဖြ စ်ပါသည်။ 
 (ခ) တက သုိလ်တွင်းေစျးဆုိင်တန်း။ ေအာက်ပါအတုိင်းသာွးလာ�ိုင်သည်- 
  (၁) သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း သာွး�ိုင်သည်။ 
  (၂) သတ်မှတ်ဝတ်စုံကို စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ရမည်။ 
  (၃) တရားမဝင်ပစMည်းများ ဆက်သွယ်မာှယူ/ စားသုံးခြ င်း မပြ Nလုပ်ရ။ 
 (ဂ) ဒုိဘီေပးခြ င်း။ မိသားစုဒုိဘီများသို& ေစျ�(န်းချိNသာစာွဖြ င့် ေပးအပ်�ိုင်ရန် စီစဥ်ေဆာင်ရွက် 
    ေပးမည်။ 
 

သန်&ရှင်းေရး 
၁၇။ သင်တန်းကာလအတွင်း မိမိတို&ေနထုိင်ရာ အေဆာင်/ အိပ်ခန်းအတွင်း/ အပြ င် သန&်ရှင်းေရးကို 
ေန&စဥ် စုေပါင်းေဆာင်ရွက်က0 ရမည်။ 
 

ကျန်းမာေရး 
၁၈။ ေအာက်ပါအတုိင်း ေဆာင်ရွက်ေပးမည် ဖြ စ်ပါသည်- 
 (က) သင်တန်းကာလအတွင်း ကျန်းမာေရးချိN&တ့ဲပါက ေဆးခန်းလိုက်၍ တက သိုလ်ေဆးJုံမှoးထံ  

 ပြ သရမည်၊ 
 (ခ) အနားယူရန်လိုအပ်ပါက တက သိုလ်ေဆးJုံမှoးက ေဆးနား(ေဆးအဆင့်-စီ) သတ်မှတ်  
  ေပးမည်၊ 
 (ဂ) သင်တန်းချိန်အတွင်း ေဆးခန်းသာွးခြ င်း၊ ေဆးနားခံစားခြ င်း၊ ေဆးစစ်ခံသာွးေရာက်ခြ င်းများ 
  အား သင်တန်းပျက်ကွက်ချိန်အဖြ စ် သတ်မှတ််မည်။ 
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ေလာင်းကစားခြ င်း၊ မူးယစ်ေစတတ်ေသာ အေဖျာ်ယမကာများ၊ မူးယစ်ေဆးဝါး�ှင့် အကျNံးဝင်သည့် ပစMည်းများ 
သံုးစွဲခြ င်း 
၁၉။ ေအာက်ပါစည်းကမ်းအတုိင်း လိုက်နာရမည်- 
 (က) သင်တန်းကာလအတွင်း မည်သည့်ေလာင်းကစားခြ င်းမျိNးကိုမI မပြ Nလုပ်ရ။ 
 (ခ) မူးယစ်ေစတတ်ေသာ အေဖျာ်ယမကာများ၊ မူးယစ်ေဆးဝါး�ှင့် အကျNံးဝင်သည့် ပစMည်းများ 
  သုံးစွဲခြ င်း/ ယူေဆာင်လာခြ င်းလုံးဝ မပြ Nလုပ်ရ။ 
 (ဂ) ေဖာက်ဖျက်ကျoးလွန်ပါက သင်တန်းဆက်လက်တက်ေရာက်ခြ င်းမှရပ်စဲခြ င်းခံရမည်။ 
 
တက သုိလ်မှပြ န်လည်ထွက်ခွာခြ င်း 
၂၀။ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများသည် သင်တန်းပK ီးဆုံး၍ တက သိုလ်မှ ပြ န်လည်ထွက်ခာွရာတွင် 
ေအာက်ပါအချက်များကုိ ရှင်းလင်းေဆာင်ရွက်ရပါမည်- 
 (က) ထုတ်ေပး/ ငာှးရမ်းထားေသာပစMည်းများအား ပြ န်လည်အပ်�ှံပK ီးဖြ စ်ရမည်။ 
 (ခ) ေငွေက0 းဆိုင်ရာ ကိစMရပ်များ ရှင်းလင်းပK ီး ဖြ စ်ရမည်။ 
 (ဂ) မိမိအိပ်ခန်းအတွင်း/ အပြ င် သန&်ရှင်းေရးေဆာင်ရွက်ပK ီး ဖြ စ်ရမည်။ 
 
သင်တန်းဆင်းအစီရင်ခံစာတင်ပြ ခြ င်း 
၂၁။ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအေနဖြ င့် သင်တန်းေအာင်မြ င်ပK ီးေမြ ာက်၍ မိမိတို&ဝန်ကR ီးဌာနသုိ& 
ေရာက်ရိှတာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့်အခါတွင် သင်တန်းဆင်းအစီရင်ခံစာ ပြ န်လည်တင်ပြ ရမည်ဖြ စ်ပK ီး 
 ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ�သို&လည်း မိတ@ oေပးပို&ရမည်ဖြ စ်ပါသည်။  
 

 
 

 
 


