အတွင်ဵေရဵ

ြြည်ေောင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေ
ဳ တာ်
ြြည်ေောင်စုရာေူဵဝန်အဖွဲ့
ဝန်ေမ်ဵတက္ကသိုလ်(အေက်ြမန်မာြြည်)
စာေရဵဝန်ေမ်ဵအေြြေြေဳသင်တန်ဵ အမှတ်စဉ်(၁၀၁)
သင်တန်ဵဝင်ညွှန်ကကာဵလွှာ
တည်ေနရာ၊ သင်တန်ဵကာလနှင်ဴ သတင်ဵြိရ
ု့ မည်ဴေန့
၁။

စာေရဵဝန်ထမ်ဵအေခြေြေဳသင်တန်ဵ၊ အမှတ်စဉ်(၁၀၁)ကို မန္တေလဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ ခပင်ဦဵလွင်

မမို့နယ်၊ ဇီဵပင်ကကီဵေကျေဵရွာအနီဵရှိ

ဝန်ထမ်ဵတက္ကသိုလ်(အထက်ခမန်မာခပည်) တွင် ၂၀၂၂ ြေုနှစ်၊

ဨဂုတ်လ ၁ ရက်ေန့မှ ေအာက်တိုဘာလ ၇ ရက်ေန့အထိ ရက်သတ္တ(၁၀)ပတ်ကကာ ဖွင်ဴလှစ်မည် ခဖစ်မပီဵ
သင်တန်ဵတက်ေရာက်ရမည်ဴသူမျောဵသည် ၂၀၂၂ ြေုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက် (ေသာကကာ)ေန့ မွန်ဵလွဲြိုင်ဵ
(၁၈:၀၀)နာရီ ေနာက်ဆုဳဵထာဵ၍ ေရာက်ရှိသတင်ဵပိကု့ ကရမည်။
ရည်ရွယ်ြေျက်
၂။

နိုငင
် ဴတ
ဳ ာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနေသာ စာေရဵဝန်ထမ်ဵမျောဵအာဵ အမျေုဵသာဵေရဵအခမင်
ိ
ရရှိေရဵနှငဴ်

စိတ်ဓာတ် ကကဳဴြေိုင်မှုရှိေစေရဵတိအ
ု့ တွက် ေလဴကျေငဴ်ပျေုဵေထာင်
ိ
ေပဵရန်နှင်ဴ သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်မျောဵကို
အေခြေြေဳအာဵခဖင်ဴ

နာဵလည်သေဘာေပါက်ေစမပီဵ

စည်ဵကမ်ဵနှငဴ်

ကိုယ်ကျေငဴသ
် ိက္ခာကို

ေစာင်ဴသိ

ထိန်ဵသိမ်ဵတတ်ေသာ ဝန်ထမ်ဵေကာင်ဵမျောဵ ခဖစ်လာေစရန် ရည်ရွယ်သည်။
သင်တန်ဵသာဵ
၃။

ဌာနဆိုင်ရာနိုငင
် ဴဝ
ဳ န်ထမ်ဵအဖွဲ့အစည်ဵ အသီဵသီဵ၌ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်လျေက်ရှိေသာ အသက်

(၄၅)နှစ်နှင်ေ
ဴ အာက် လစာနှုန်ဵ ( ၁၉၈၀၀ဝိ- ၂၀၀ဝိ- ၂၀၈၀၀ဝိ )၊ ( ၁၈၀၀၀ဝိ- ၂၀၀ဝိ - ၁၉၀၀၀ဝိ )
တက်ေရာက်ရမည်ခဖစ်မပီဵ ေအာက်ပါအြေျေက်
မျောဵနှင်ဴ ကင်ဵရှင်ဵသူမျောဵ ခဖစ်ရပါမည်(

)

(

-

၊

၊

၊

၊
၊

၊

၊
၊
)၊

(

)

(

)

-

()
(

၊
၊

၊

(ဃ)
(

)

)၊

၊
၊

၊

( )
၊

(

)

(

)

၊
၊

၊

၊

၊

၊
( )

၊

အတွင်ဵေရဵ

အတွင်ဵေရဵ

သင်တန်ဵသာဵ၊ သင်တန်ဵသူမျာဵ ယူေဆာင်လာရမည်ဴ ြစ္စည်ဵမျာဵ
၄။

(က)

ေအာက်ပါပစ္စည်ဵမျောဵ ယူေဆာင်လာရမည်(၁)

ခြေင်ေထာင်

၁ လုဳဵ

(၂)

အိပ်ယာြေင်ဵ

၁ ြေု

(၃)

မတ်ြေွက်

၁ လုဳဵ

(၄)

ဇွန်ဵ/ြေက်ရင်ဵ

၁ စုဳ

(၅)

အေနွဵထည်/မိုဵကာအကကျေ

၁ ထည်စီ

(၆)

တိုက်ပု(ဳ အခဖူ)

၁ ထည်

(၇)

ေခြေအိတ်

၂ စုဳ

(၈)

ကင်ဵဘတ်ဖိနပ်(အခဖူ)

၁ ရဳ

(၉)

ေသတ္တာ(ေသာဴြေေလာက်နင
ှ ဴ်)

၁ လုဳဵ

(၁၀)

နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျောဵ ၁ အုပ်စီ

(၁၁)

ဗလာစာအုပ်

၁ ဒါဇင်

(

A4 80 ဂရမ်

၁ထုပ် (သင်ြေန်ဵစာခဖန့်ေဝရန်)

)

( ြေ ) သတင်ဵပို့လာေရာက်သည်ဴအြေါ ေအာက်ေဖာ်ခပပါ အေထာက်အထာဵ စာရွက်စာတမ်ဵ
မျောဵကို တစ်ပါတည်ဵ ယူေဆာင်လာကကရမည်(၁)

နိုငင
် ဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ခပာဵ၊

(၂)

ဌာနဆိုင်ရာ ြေရီဵသွာဵလာြေွငအ
်ဴ မိန့်၊

(၃)

အမှုကင်ဵရှငဵ် ေကကာင်ဵ ဌာနဆိုင်ရာ/ ရဲစြေန်ဵေထာက်ြေဳြေျေက်၊

(၄)

ကျေန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ေဆဵလက်မှတ် ေထာက်ြေဳြေျေက် ေပဵပိုင်ြေွင်ဴရှိေသာ
ေဆဵရုဳ၊ေဆဵြေန်ဵတာဝန်ြေဳဆရာဝန်မျောဵထဳမှကျေန်ဵမာေကကာင်ဵေဆဵေထာက်ြေဳြေျေက်၊

(၅)
(ဂ)

(ဃ)

Covid-19 ကာကွယ်ေဆဵ(၂)ကကိမ် ထိဵု မပီဵေကကာင်ဵ ေထာက်ြေဳြေျေက်။

ေအာက်ပါ စရိတ်မျောဵ ကျေြေဳရပါမည်(၁)

လစဉ်ဆဳပင်ညှပ်ြေ(သင်တန်ဵသာဵ)၊

(၂)

ကသဆွဲခပာဵ၊

(၃)

လိင
ု စ
် င်ဓာတ်ပေ
ုဳ ကကဵ၊

(၄)

ဒိုဘီြေ၊

(၅)

ယူနီေဖာင်ဵတဳဆိပ်တပ်ြေ။

တက္ကသိုလ်မှေအာက်ပါပစ္စည်ဵမျောဵ ထုတ်ေပဵမည်ခဖစ်မပီဵ သင်တန်ဵဆင်ဵပါကခပန်လည်
အပ်နှဳရမည်ခဖစ်ပါသည် (၁)

ြေုတင်

(၂)

ေမွ့ရာ

(၃)

ေြေါင်ဵအုဳဵ (၁)လုဵဳ

(၄)

ေြေါင်ဵအုဳဵစွပ် (၁)ြေု
အတွင်ဵေရဵ

အတွင်ဵေရဵ

(၅)

ေစာင်(စစ်စိမ်ဵ) (၁)ထည်

(၆)

ယူနီေဖာင်ဵ(၃)စုဳ

(၇)

လျှာထိဵု ဦဵထုပ် (၁)လုဳဵ

(၈)

ြေါဵပတ် (၁)ြေု

(၉)

ေတာစီဵဖိနပ်(အနက်) (၁)ရဳ

(၁၀)

ရှူဵဖိနပ်(အနက်) (၁)ရဳ

(၁၁)

ေခြေအိတ် (၃)စုဳ

(၁၂)

ေဘဵလွယ်အိတ်(၁)လုဳဵ

(၁၃)

PT ေဘာင်ဵဘီ (၁)ထည်

(၁၄)

PT အကကျေ (၁)ထည်

သင်တန်ဵမဖွငဴ်မီအစီအစဉ်
၅။

သင်တန်ဵမဖွငဴ်မေ
ီ ဆာင်ရွက်ရမညဴ် အစီအစဉ်မှာ ေအာက်ပါအတိုငဵ် ခဖစ်ပါသည် (က)

၃၀-၇-၂၀၂၂ (စေနေန့) ၀၉:၀၀ နာရီမှ ၁၁:၀၀ နာရီေိ
- အေဆာင်ကကီဵကကပ်အဖွဲ့က

သင်တန်ဵကာလအတွင်ဵ

သင်တန်ဵသာဵ/သူမျောဵ၏

ေနထိင
ု ်စာဵေသာက်မှုစည်ဵကမ်ဵ၊ စာသင်ေဆာင်စည်ဵကမ်ဵ၊ အိပ်ေဆာင်စည်ဵကမ်ဵ
မျောဵအာဵ ရှင်ဵလင်ဵခြေင်ဵ၊

၃၀-၇-၂၀၂၂ (စေနေန့) ၁၃:၀၀ နာရီမှ ၁၆:၀၀ နာရီေိ
- သင်တန်ဵဝတ်စုဳမျောဵ

ထုတ်ေပဵခြေင်ဵနှငဴ်

တက္ကသိုလ်ေဈဵတန်ဵသို့

သင်တန်ဵသုဳဵ

ပစ္စည်ဵမျောဵ ဝယ်ယူခြေင်ဵ။
(ြေ)

၃၁-၇-၂၀၂၂ (တန္ဂေနွေန့) ၀၉:၀၀ နာရီမှ ၁၁:၀၀ နာရီေိ
-

ကာကွယ်ေရဵပညာဌာနမှ အေဆာင်ြေင်ဵကျေင်ဵမှုနှငဴ် ဝတ်စာဵဆင်ယင်မှုစည်ဵကမ်ဵမျောဵအာဵ
ရှင်ဵလင်ဵခြေင်ဵ၊

၃၁-၇-၂၀၂၂ (တန္ဂေနွေန့)၁၃:၀၀ နာရီမှ ၁၆:၀၀ နာရီေိ
- တက္ကသိုလ်ေဆဵရုဳတွင် ကျေန်ဵမာေရဵေဆဵစစ်မှုြေဳယူခြေင်ဵ။
ေန့စဉ်အြေျန်ိ ဇယာဵ
၆။

သင်တန်ဵသာဵ၊ သင်တန်ဵသူမျောဵသည် သင်တန်ဵကာလအတွင်ဵ ေအာက်ေဖာ်ခပပါ သင်တန်ဵ

အြေျေန်ိ ဇယာဵ အတိုငဵ် ေလဴကျေငဴ်သင်ကကာဵမှုမျောဵ ခပုလုပ်ကကရပါမည်(က)

၀၅:၃၀

နာရီ

နဳနက်အိပ်ယာထြေျေန်ိ ။

( ြေ )

၀၆:၀၀ - ၀၆:၃၀

နာရီ

နဳနက်ကိုယ်လက်ကကဳဴြေုင
ိ ်ေရဵ။

(ဂ)

၀၆:၃၀ - ၀၆:၅၀

နာရီ

နဳနက်ေစာစာစာဵြေျေန်ိ ။

(ဃ)

၀၇:၂၀

နာရီ

တန်ဵစီ၊ လူစစ်၊ သစ္စာဆို။

(င)

၀၈:၀၀ - ၁၁:၅၀

နာရီ

နဳနက်ပိုင်ဵသင်တန်ဵြေျေန်ိ မျောဵ။

(စ)

၁၂:၀၀ - ၁၃:၀၀

နာရီ

ေန့လည်စာစာဵြေျေန်ိ ။

(ဆ)

၁၃:၀၀ - ၁၃:၅၀

နာရီ

ေန့လည်ပိုင်ဵသင်တန်ဵြေျေန်ိ မျောဵ။

( ဇ ) ၁၃:၅၀ - ၁၄:၀၀

နာရီ

လ္ဘကရ
် ည်ြေျေန်ိ ။
အတွင်ဵေရဵ

အတွင်ဵေရဵ

( ဈ ) ၁၄:၀၀ - ၁၅:၅၀

နာရီ

ေန့လည်ပိုငဵ် သင်တန်ဵြေျေန်ိ ။

(ည)

၁၆:၃၀ - ၁၇:၀၀

နာရီ

ညေနပိုငဵ် ကိုယ်လက်ကကဳဴြေိုင်ေရဵ။

(ဋ)

၁၇:၃၀ - ၁၈:၃၀

နာရီ

ညေနစာစာဵြေျေန်ိ ။

( ဌ ) ၁၈:၅၀

နာရီ

တန်ဵစီ၊ လူစစ်၊ သစ္စာဆို။

( ဍ ) ၁၉:၀၀ - ၂၁:၀၀

နာရီ

ကိုယ်ပိုင်စာကကညဴ်ြေျေန်ိ ။

( ဎ ) ၂၁:၃၀

နာရီ

အိပ်ြေျေန်ိ (မီဵအာဵလုဵဳ ပိတ်)

ဝတ်စုဳသတ်မှတ်ြေျက်
၇။

သင်တန်ဵသာဵ၊ သင်တန်ဵသူမျောဵသည် သင်တန်ဵတက်ေရာက်ေနစဉ်ကာလအတွငဵ် ေအာက်ပါ

အတိုငဵ် ဝတ်ဆင်ရမည် (က)

(ြေ)

သင်တန်ဵြေျေန်ိ အတွင်ဵ ေအာက်ပါအတိုငဵ် ဝတ်ဆင်ရမည် (၁)

သင်တန်ဵသာဵမျောဵ။

သင်တန်ဵဝတ်စုဳ (၃)စုဳကို တက္ကသိုလ်မှ ေထာက်ပဳဴေပဵပါမည်။

(၂)

သင်တန်ဵသူမျောဵ။

သင်တန်ဵဝတ်စုဳ (၃)စုဳကို တက္ကသိုလ်မှ ေထာက်ပဳဴေပဵပါမည်။

ကိုယ်လက်ကကဳဴြေိုငေ
် ရဵ (Physical Exercise) ခပုလုပ်ြေျေန်ိ တွင် ေအာက်ပါအတိုင်ဵ
ဝတ်ဆင်ရမည်(၁)

သင်တန်ဵသာဵမျောဵ။

တက္ကသိုလ်မှထုတ်ေပဵေသာ PT Uniform ေဘာင်ဵဘီရှည်၊
တီရှပ၊် ကင်ဵဘတ်ဖိနပ်(အခဖူ)၊ ေခြေအိတ်။

(၂)

သင်တန်ဵသူမျောဵ။

တက္ကသိုလ်မှထုတ်ေပဵေသာ PT Uniform ေဘာင်ဵဘီရှည်၊
တီရှပ၊် ကင်ဵဘတ်ဖိနပ်(အခဖူ)၊ ေခြေအိတ်။

(ဂ)

(ဃ)

စာဵရိပ်သာ၌ ထမင်ဵစာဵြေျေန်ိ တွင် ေအာက်ပါအတိုငဵ် ဝတ်ဆင်ရမည်(၁)

သင်တန်ဵသာဵမျောဵ။

လည်ကတုဳဵအကကျေ၊ ေကာ်လဳပါေသာအကကျေ၊ ပုဆိုဵနှင်ဴ ညှပ်ဖိနပ်။

(၂)

သင်တန်ဵသူမျောဵ။

ခမန်မာအကကျေလက်ရှည်၊ လက်စက၊ ထဘီနှင်ဴညှပ်ဖိနပ်။

သင်တန်ဵြေျေန်ိ ခပင်ပ တက္ကသိုလ်အပန်ဵေခဖနယ်ေခမနှငဴ် တက္ကသိုလ်ခပင်ပသို့ ထွကြေ
် ွာ
ရာတွင် ေအာက်ပါအတိုငဵ် ဝတ်ဆင်ရမည် -

(င)

(၁)

သင်တန်ဵသာဵမျောဵ။ လည်ကတုဳဵအကကျေအခဖူ၊တိုက်ပအ
ုဳ ခဖူ၊ပုဆိုဵနှင်ဴညှပ်ဖိနပ်။

(၂)

သင်တန်ဵသူမျောဵ။

ရင်ဖုဳဵအကကျေလက်ရှည်၊ လက်စက၊ ထဘီနှင်ဴညှပ်ဖိနပ်။

သတ်မှတ်ဝတ်စုဳမျောဵကိုဝတ်ဆင်ရာတွင် သင်တန်ဵသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ကို သင်တန်ဵ
ဝတ်စုဳမျောဵ၌

လက်ယာဘက်ရင်အဳု

ဒုတိယေခမာက်ကကယ်သီဵ၏

တညဴ်တညဴ်တွင်

တပ်ဆင်ရမည်ခဖစ်မပီဵ၊ အရပ်ဝတ်ခဖငဴ်ဝတ်ဆင်ရာ၌ လည်ဆွဲကတ်ခပာဵမျောဵကို လည်ပင်ဵ
တွင် ြေျေတ်
ိ ဆွဲဝတ်ဆင်ရမည်ခဖစ်ပါသည်။
စည်ဵကမ်ဵမျာဵ
၈။

သင် တ န် ဵ သာဵ၊ သင် တ န် ဵ သူ မ ျောဵသည် နိ ု င ် င ဳ ဴ ဝ န် ထ မ် ဵ တက္က သ ိ ု လ ် မ ှ ြေျေမှ တ ် ထ ာဵေသာ

ေအာက်ေဖာ်ခပပါ စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ြေျေက်မျောဵကို လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ကကရပါမည်(က)

စာသင်ေဆာင်စည်ဵကမ်ဵ
(၁)

သတ်မှတ်ဝတ်စုဳကိုဝတ်ဆင်ရမည်၊
အတွင်ဵေရဵ

အတွင်ဵေရဵ

(၂)

စာသင်ြေန်ဵတွင် အြေျေန်ိ မီေနရာယူမပီဵခဖစ်ရမည်၊

(၃)

သင်တန်ဵနှငဴ် မသက်ဆိုင်သည်ဴ စာအုပ်၊ ပစ္စည်ဵ၊ အစာဵအေသာက် စသည်မျောဵ
ကို ယူေဆာင်ြေွင်ဴမခပု၊

(၄)

ပိြေ
ု့ ျေဆရာအာဵ အေနှာက်အယှက်ခဖစ်ေစမည်ဴ အခပုအမူမျောဵ( ဖုန်ဵေခပာဆိုခြေင်ဵ၊
အြေျေင်ဵြေျေင်ဵစကာဵေခပာခြေင်ဵ၊ ဓါတ်ပုဳရိုက်ခြေင်ဵ၊ Laptop အသုဳဵခပုခြေင်ဵ) စသည်မျောဵ
မခပုလုပ်ရ။

(ြေ)

အိြ်ေဆာင်စည်ဵကမ်ဵ
(၁)

အိပ်ေဆာင်မျောဵတွင် စည်ဵကမ်ဵတကျေ ေနထိင
ု ်ရမည်၊

(၂)

အသုဳဵခပုရန်ထုတ်ေပဵထာဵေသာ ပစ္စည်ဵမျောဵကို စနစ်တကျေ ကိုင်တွယ်အသုဳဵခပု
ရမည်၊

(၃)

အိပ်ေဆာင်အတွငဵ် သို့ ဧည်ဴသည်မျောဵ ေြေါ်ေဆာင်ခြေင်ဵမခပုရ၊

(၄)

အိပ်ေဆာင် အတွငဵ် / အခပင်ကို ေန့စဉ်သန့်ရှငဵ် ေရဵ ခပုလုပ်မပီဵ
သပ်ရပ်စွာခဖင်ဴ စနစ်တကျေ ေဆာင်ရွက်ထာဵရမည်၊

(၅)

အိပ်ေဆာင်အတွငဵ် ၌ ြေျေက်ခပုတ်စာဵေသာက်ခြေင်ဵ လုဵဳ ဝမခပုလုပ်ရ၊

(၆)

နိုငင
် ပ
ဳ ိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵကို မိမိကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်ဵသဖွယ် ဂရုတစိုက် ရိုေသစွာ
ကိုင်တွယ် အသုဳဵခပုကကရမည်။ မိမေ
ိ ကကာင်ဴ နိုငင
် ပ
ဳ ိုငပ
် စ္စည်ဵ တစ်စုဳတစ်ရာ
ပျေက်စီဵ၊ ေပျောက်ဆုဳဵပါက ပစ္စည်ဵတန်ဖိုဵ၏ (၃)ဆကို ေပဵေလျော်ရမည်။

(ဂ)

(ဃ)

(င)

စာဵရိြ်သာစည်ဵကမ်ဵ
(၁)

စည်ဵကမ်ဵတကျေ စာဵေသာက်ကကရမည်၊

(၂)

သတ်မှတ်ဝတ်စုဳကို ဝတ်ဆင်ကကရမည်၊

(၃)

တာဝန်မှအပ စာဵရိပ်သာဝန်ထမ်ဵမျောဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ဆက်ဆဳခြေင်ဵ မခပုလုပ်ရ၊

(၄)

သတ်မှတ်ြေျေန်ိ အတွင်ဵသာ စာဵေသာက်ရမည်။

စာကကည်ဴတိုက်စည်ဵကမ်ဵ
(၁)

သင်တန်ဵြေျေန်ိ ခပင်ပ ကိုယ်ပိုင်ြေျေန်ိ မျောဵတွင် အသုဳဵခပုြေွင်ဴရှိသည်၊

(၂)

သတ်မှတထ
် ာဵေသာစည်ဵကမ်ဵအတိင
ု ်ဵစာအုပစ
် ာတမ်ဵမျောဵကိုငှာဵရမ်ဵဖတ်ရှုနိုင်သည်။

တက္ကသိုလ်ြြင်ြေွက်ြေွငဴစ
် ည်ဵကမ်ဵ
(လုခဳ ြေုဳေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ေေသန္တရ အမိန့်ညွှန်ကကာဵြေျက်မျာဵအရ ြေွင်ဴြြုေြဵမည်
ြဖစ်ြါသည်)
(၁)

သတ်မှတ်ဝတ်စုဳကို စနစ်တကျေ ဝတ်ဆင်ရမည်၊

( ၂)

အြေျေန်ိ မီခပန်လည်မေရာက်ရှိပါက ြေွင်ဴမဲဴပျေက်ကွက်သတ်မှတ်မည်၊

( ၃)

မူဵယစ်ေစတတ်ေသာ အေဖျော်ယမကာမျောဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှင်ဴ အကျေုဳဵဝင်သည်ဴ
ပစ္စည်ဵမျောဵ ယူေဆာင်ခြေင်ဵလုဳဵဝမခပုလုပ်ရ။
အတွင်ဵေရဵ

အတွင်ဵေရဵ

(၄)

သင်တန်ဵကာလအတွင်ဵ တက္ကသိုလ်ခပင်ပထွက်ြေွင်က
ဴ ို အပတ်စဉ်ေသာကကာေန့
(၁၆:၀၀)နာရီမှစ၍ တနဂေေနွေန့(၁၇:၀၀)နာရီအထိ ြေွငဴ်ခပုေပဵမည်။ (လိုအပ်
ပါက သင်တန်ဵပိတ်ရက်မျောဵကို သင်တန်ဵြေျေန်ိ အခဖစ် ေဆာင်ရွက်မည်ခဖစ်မပီဵ
တက္ကသိုလ်ခပင်ပထွက်ြေွင်ဴ ခပုမည်မဟုတ်ပါ)

(စ)

COVID-19 စည်ဵကမ်ဵ
(၁)

ပါဵစပ်နှငဴ်နှာေြေါင်ဵစည်ဵ(Mask)ကို စနစ်တကျေတပ်ဆင်ရမည်။

(၂)

တစ်ဦဵနှငတ
ဴ် စ်ဦဵ (၆)ေပကွာေနထိုငရ
် မည်။

(၃)

လက်ကိုမကကာြေဏေဆဵေကကာရမည်။

(၄)

တစ်ဦဵနှငတ
ဴ် စ်ဦဵ အသိေပဵ၊သတိေပဵရမည်။

(၅)

ကျေန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှထုတ်ခပန်ထာဵသညဴ် COVID-19 စည်ဵကမ်ဵြေျေက်မျောဵ
နှငအ
ဴ် ညီ

အြေါအာဵေလျော်စွာ

ဝန်ထမ်ဵတက္ကသိုလ်မှ

ထုတ်ခပန်သညဴ်

COVID-19 ဆိုင်ရာ စည်ဵမျေဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျောဵကို လိက
ု ်နာရမည်။

၉။

သင်တန်ဵသာဵ၊ သင်တန်ဵသူအာဵလုဵဳ တို့သည်

ဝန်ထမ်ဵတက္ကသိုလ်မှ ထုတ်ခပန်ထာဵေသာ

သင်တန်ဵဝင်ညွှန်ကကာဵလွှာ၊ သင်တန်ဵသာဵ၊ သင်တန်ဵသူမျောဵ လိက
ု ်နာရန် သင်တန်ဵဆိုင်ရာ တည်မမဲ
အမိန့်နှင်ဴ အြေါအာဵေလျော်စွာ ထုတ်ခပန်ထာဵေသာ ေဒသန္တရအမိန့်နှင်ဴ ညွှန်ကကာဵြေျေက်မျောဵကို တိကျေစွာ
လိက
ု ်နာကကရမည်။
တာဵြမစ်ြေျက်မျာဵ
၁၀။

သင်တန်ဵသို့ ေအာက်ပါပစ္စည်ဵမျောဵ ယူေဆာင်မလာရန် တာဵခမစ်သည်(က)

လူကို အန္တရာယ်ခဖစ်ေစနိုင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴ ထိြေိုက်ရှနာခဖစ်ေစတတ်ေသာ ပစ္စည်ဵမျောဵ၊

(ြေ )

အဖိုဵတန်လက်ဝတ် ရတနာပစ္စညဵ် မျောဵနှငဴ် မျောဵခပာဵေသာ ေငွေကကဵပမာဏ၊

(ဂ )

ေရဒီယို၊ ကက်ဆက်နှင်ဴ တူရိယာပစ္စည်ဵမျောဵ၊

(ဃ)

စစ်တုရင်၊ ကျောဵြေုဳ ၊ ဇယ်ေတာက်ြေုဳ၊

(င )

မူဵယစ်ေစတတ်ေသာ

အေဖျော်ယမကာမျောဵ၊

မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှငဴ်

အကျေုဳဵဝင်သညဴ်

ပစ္စည်ဵမျောဵ၊
(စ )

သင်တန်ဵနှင်ဴ မသက်ဆိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵမျောဵ ( ဥပမာ- ေမာ်ေတာ်ကာဵ၊ ဆိုင်ကယ်)၊

(ဆ)

ခမန်မာဴရိုဵရာယဉ်ေကျေဵမှု ဓေလဴထဳဵု တမ်ဵနှင်ဴမေလျော်ညီေသာ အမျေုဵသာဵ/
ိ
အမျေုဵသမီ
ိ
ဵ
မျောဵ ဆဳပင်ကို ေဆဵေရာင်စုဳဆိုဵခြေင်ဵ၊ အမျေုဵသာဵမျေ
ိ
ာဵ နာဵကွငဵ် / နာဵကပ်ပန်ခြေင်ဵ၊
အမျေုဵသမီ
ိ
ဵမျောဵ

နာဵေပါက်အမျောဵအခပာဵေဖာက်၍

နာဵကပ်ပန်ခြေင်ဵ

စသည်တို့ကို

ြေွင်ဴမခပုပါ၊
(ဇ)

တက္ကသိုလ်နယ်ေခမအတွငဵ် တွင် ခမန်မာဴရိုဵရာယဉ်ေကျေဵမှုနှင်ဴ ေလျော်ညီသင်ဴေတာ်ခြေင်ဵ
မရှိသည်ဴ သရုပ်ပျေက်ဝတ်စာဵဆင်ယင်မှုမျောဵ၊ ပါတီနိုင်ငေ
ဳ ရဵနှင်ဴ ကင်ဵရှင်ဵမှုမရှိသည်ဴ
ရုပ်ပုဳ/ အလဳ/ တဳဆိပ်/ စာသာဵမျောဵ ပါရှိသည်ဴ အဝတ်အစာဵမျောဵ ဝတ်ဆင်ခြေင်ဵမခပုရ။

အတွင်ဵေရဵ

အတွင်ဵေရဵ

အေေွေေွကိစ္စရြ်မျာဵ
၁၁။

ေအာက်ပါအြေျေက်မျောဵကို လိက
ု ်နာရမည်ခဖစ်သည် (က)

အိပ်ေဆာင်မျောဵနှငဴ် စာဵရိပ်သာမျောဵတွင် စုေပါင်ဵေနထိင
ု ် စာဵေသာက်ကကရမည်ခဖစ်မပီဵ
အခြောဵ မည်သူတစ်စုဳ တစ်ဦဵကိုမှ သင်တန်ဵြေန်ဵ၊ သင်တန်ဵေဆာင်မျောဵသို့ ေြေါ်ေဆာင်
ြေွင်ဴမခပုပါ၊

(ြေ)

မိမတ
ိ ို့ေနထိင
ု ်ရာ အေဆာင်ဝန်ဵ အတွင်ဵ/အခပင် သန့်ရှင်ဵေရဵကို ေန့စဉ်ေဆာင်ရွက်
ကကရမည်။

သင်တန်ဵြျက်ကွက်ြေွင်ဴ
၁၂။

သင်တန်ဵကာလအတွင်ဵ ကိုယ်ေရဵကိုယ်တာ ကိစ္စမျောဵအတွက် သင်တန်ဵပျေက်ကွက် ြေွင်ဴခပုမည်

မဟုတ်ဘဲ နာေရဵကိစ္စနှငဴ်
၁၃။

အေထာက်အထာဵ ြေိုင်လုဳေသာကိစ္စမျောဵကိုသာ စဉ်ဵစာဵမည်ခဖစ်သည်။

တစ်ဆငဴ်ခမငဴ်ရာထူဵအတွက် ခပည်ေထာင်စုရာထူဵဝန်အဖွ့ဲ (သို့မဟုတ်) သက်ဆိုငရ
် ာဝန်ကကီဵ

ဌာနမှ ခပုလုပ်ေသာစာေမဵပွဲမျောဵမှအပ မညဴ်သညဴ်စာေမဵပွဲကိုမျှ ေခဖဆိုြေွငခဴ် ပုမည်မဟုတ်ပါ။
မိြေင်ဌာနသို့ ြြန်လည်ေစလွှတ်ြြေင်ဵ
၁၄။

သင်တန်ဵတက်ေရာက်ေနစဉ်ကာလအတွငဵ် သင်တန်ဵဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵေဖာက်ဖျေက်ခြေင်ဵ၊

ြေိုက်ရန်ခဖစ်ပွာဵခြေင်ဵနှင်ဴ

ရိုင်ဵပျေစွာခပုမူဆက်ဆဳခြေင်ဵ၊

သင်တန်ဵြေျေန်ိ စုစုေပါင်ဵ၏(၁၀%)

သင်တန်ဵ

ပျေက်ကွကခ် ြေင်ဵ၊ ြေွင်ဴမဲဴပျေက်ကွက်ခြေင်ဵ၊ စုစုေပါင်ဵ(၇၂)နာရီပျေက်ကွက်ခြေင်ဵ၊ စသညဴ်အြေျေက်မျောဵအနက်
တစ်ြေုြေုနှင်ဴ မငိစွန်ဵေကကာင်ဵေတွ့ရှပ
ိ ါက သင်တန်ဵတက်ေရာက်ခြေင်ဵမှရပ်စဲမပီဵ မိြေင်ဌာနသို့ ခပန်လည်
ေစလွှတ်မည်ခဖစ်ပါသည်။
သက်သာေြေျာင်ြေျေရဵ
ိ
၁၅။

ေအာက်ပါအတိုငဵ် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ထာဵရှေ
ိ ပဵမည် ခဖစ်ပါသည်( က ) တက္ကသိုလ်တွငဵ် ေဈဵဆိုင်တန်ဵ။
(၁)

သတ်မှတ်ြေျေန်ိ အတွင်ဵသွာဵနိုင်သည်၊

(၂)

သတ်မှတ်ဝတ်စုဳကိုဝတ်ဆင်ရမည်၊

(၃)

တရာဵမဝင်ပစ္စည်ဵမျောဵ ဆက်သွယ်မှာယူ/စာဵသုဳဵခြေင်ဵ မခပုလုပ်ရ။

( ြေ ) ေိုဘီေြဵြြေင်ဵ။

မိသာဵစုဒိုဘီမျောဵသို့ေစျေဵနှုန်ဵြေျေုသာစွ
ိ
ာခဖင်ဴေပဵအပ်နိုင်ရန်စီစဉ်ေပဵမည်။

ကျန်ဵမာေရဵ
၁၆။

ေအာက်ပါအတိုငဵ် ေဆာင်ရွက်ေပဵမည် ခဖစ်ပါသည်(က)

သင်တန်ဵကာလအတွင်ဵ ကျေန်ဵမာေရဵြေျေု့တဲ
ိ ဴပါက တက္ကသိုလ်ေဆဵရုဳသို့ အေဖာ်(၁)ဦဵ
လိက
ု ်ပါ၍ တက္ကသိုလ်ေဆဵရုဳ တာဝန်ြေဳဆရာဝန်ထဳ ခပသရမည်၊

( ြေ ) အနာဵယူရန်လိုအပ်ပါက တက္ကသိုလ်ေဆဵရုဳ တာဝန်ြေဳဆရာဝန်က ေဆဵနာဵ (ေဆဵအဆင်ဴ-စီ)
သတ်မှတ်ေပဵမည်၊
( ဂ ) သင်တန်ဵြေျေန်ိ အတွင်ဵ ေဆဵြေန်ဵသွာဵခြေင်ဵ၊ ေဆဵနာဵြေဳစာဵခြေင်ဵ၊ ေဆဵစစ်ြေဳသွာဵေရာက်
ခြေင်ဵမျောဵအာဵ သင်တန်ဵပျေက်ကွက်ြေျေန်ိ အခဖစ် သတ်မှတ်မည်။
အတွင်ဵေရဵ

အတွင်ဵေရဵ

ေလာင်ဵကစာဵြြေင်ဵ၊ မူဵယစ်ေစတတ်ေသာ အေဖျာ်ယမကာမျာဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှငဴ် အကျုဳဵဝင်သည်ဴ
ြစ္စည်ဵမျာဵ သုဳဵစွဲြြေင်ဵ
၁၇။

ေအာက်ပါစည်ဵကမ်ဵအတိုင်ဵ လိက
ု ်နာရမည်(က)

သင်တန်ဵကာလအတွင်ဵ မည်သည်ဴေလာင်ဵကစာဵမျှ မခပုလုပ်ရ၊

( ြေ ) မူဵယစ်ေစတတ်ေသာ အေဖျော်ယမကာမျောဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှင်ဴ အကျေုဳဵဝင်သည်ဴ
ပစ္စည်ဵမျောဵ သုဳဵစွဲခြေင်ဵ/ ယူေဆာင်လာခြေင်ဵလုဳဵဝ မခပုလုပ်ရ၊
( ဂ ) ေဖာက်ဖျေက်ကျေူဵလွန်ပါက သင်တန်ဵဆက်လက်တက်ေရာက်ခြေင်ဵမှရပ်စဲခြေင်ဵြေဳရမည်။
တက္ကသိုလ်မှြြန်လည်ေွက်ြေွာြြေင်ဵ
၁၈။

သင်တန်ဵသာဵ၊ သင်တန်ဵသူမျောဵသည် သင်တန်ဵမပီဵဆုဳဵ၍ တက္ကသိုလ်မှ ခပန်လည် ထွကြေ
် ွာ

ရာတွင် ေအာက်ပါအြေျေက်မျောဵကို ရှင်ဵလင်ဵေဆာင်ရွက်ရပါမည်(က)

ထုတ်ေပဵ/ ငှာဵရမ်ဵထာဵေသာပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ ခပန်လည်အပ်နှဳမပီဵခဖစ်ရမည်၊

( ြေ ) ေငွေကကဵဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်မျောဵ ရှင်ဵလင်ဵမပီဵ ခဖစ်ရမည်၊
( ဂ ) မိမအ
ိ ိပ်ြေန်ဵ/အိပ်ေဆာင် အတွင်ဵ/ အခပင် သန့်ရှငဵ် ေရဵေဆာင်ရွက်မပီဵ ခဖစ်ရမည်။
သင်တန်ဵဆင်ဵအစီရင်ြေဳစာေြဵြို့ြြေင်ဵ
၁၉။

သင်တန်ဵသာဵ၊ သင်တန်ဵသူမျောဵအေနခဖငဴ် သင်တန်ဵေအာင်ခမင်မပီဵေခမာက်၍ သက်ဆိုင်ရာ

ဝန်ကကီဵဌာနသို့ ေရာက်ရှိတာဝန်ထမ်ဵေဆာင်သညဴ်အြေါတွင် သင်တန်ဵဆင်ဵအစီရင်ြေဳစာ ခပန်လည်
တင်ခပရမည်ခဖစ်မပီဵ ခပည်ေထာင်စုရာထူဵဝန်အဖွဲ့သို့ မိတ္တူေပဵပို့ရမည်ခဖစ်ပါသည်

အတွင်ဵေရဵ

