အတွင်ဵေရဵ

ြြည်ေောင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေ
ဳ တာ်
ြြည်ေောင်စုရာေူဵဝန်အဖွဲ့
နိုင်ငဴဝ
ဳ န်ေမ်ဵတက္ကသိုလ်(အေက်ြမန်မာြြည်)
အုြ်ချုြ်မစ
ှု ွမ်ဵရည်ြမငဴ်မာဵေရဵသင်တန်ဵ အမှတ်စဉ်(၄)
သင်တန်ဵဝင်ညွှန်ကကာဵလွှာ
တည်ေနရာ၊ သင်တန်ဵကာလနှင်ဴ သတင်ဵြိရ
ု့ မည်ဴေန့
၁။

အု ပ် ခ ျုပ် မှုစ ွမ ်ဵ ရည်ြ မငဴ် မာဵေရဵသင်တ န်ဵ အမှ တ ်စဉ် ( ၄)ကို

ြပင်ဦဵလွငမ် မို့နယ်၊ ဇီဵပင်ကကီဵေကျဵရွာအနီဵရှိ
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊

မန္တေ လဵတို င်ဵ ေဒသကကီဵ၊

နိုငင
် ဝ
ဴဳ န်ထမ်ဵတက္ကသိုလ် (အထက်ြမန်မာြပည်)တွင်

ဨဂုတ်လ ၁ ရက်ေန့မှ ေအာက်တိုဘာလ ၇ ရက်ေန့အထိ ရက်သတ္တ(၁၀)ပတ်ကကာ

ဖွင်ဴလှစ်မည် ြဖစ်မပီဵ သင်တန်ဵတက်ေရာက်ရမည်ဴသူမျာဵသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်
(ေသာကကာ)ေန့ မွန်ဵလွဲြိုင်ဵ (၁၈:၀၀)နာရီ ေနာက်ဆုဳဵထာဵ၍ ေရာက်ရှိ သတင်ဵပို့ကကရမည်။
ရည်ရွယ်ချက်
၂။

နိုငင
် တ
ဴဳ ာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနေသာ

ရရှိေရဵနှင်ဴ စိတ်ဓာတ်

အရာထမ်ဵ၊

အမှုထမ်ဵမျာဵအာဵ

အမျုဵသာဵေရဵအြမင်
ိ

ကကဳဴခိုင်မှုရှိေစေရဵတိအ
ု့ တွက် ေလဴကျင်ဴပျုဵေထာင်
ိ
ေပဵရန်နှငဴ် သက်ဆိုင်ရာ

ပညာရပ်မျာဵကို အေြခခဳအာဵြဖင်ဴ နာဵလည်သေဘာေပါက်ေစမပီဵ စည်ဵကမ်ဵနှင်ဴ ကိုယ်ကျင်ဴသိက္ခာကို
ေစာင်ဴသိ ထိန်ဵသိမ်ဵတတ်ေသာ ဝန်ထမ်ဵေကာင်ဵမျာဵ ြဖစ်လာေစရန် ရည်ရွယ်သည်။
သင်တန်ဵသာဵ
၃။

ြပည်ထဲေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၌ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်လျက်ရှိေသာ

လစာနှုန်ဵ ( ၃၀၈၀၀ဝိ - ၄၀၀ဝိ - ၃၂၈၀၀ဝိ)၊ ( ၂၇၅၀၀ဝိ- ၄၀၀ဝိ -၂၉၅၀၀ဝိ)၊ ( ၂၁၆၀၀ဝိ -၂၀၀ဝိ ၂၂၀၀၀ဝိ) အဆငဴ်ရှိ အသက်(၄၅)နှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သညဴ် အရာထမ်ဵ၊ အမှုထမ်ဵမျာဵ တက်ေရာက်
ရမည်ြဖစ်မပီဵ ေအာက်ပါအချက်မျာဵနှင်ဴ ကင်ဵရှင်ဵသူမျာဵ ြဖစ်ရပါမည်(က)

ေဆဵအဆင်ဴမမီသူမျာဵ၊ (ဥပမာ-ကူဵစက်ေရာဂါ၊ စိတ်ေရာဂါ၊ ကင်ဆာေရာဂါ၊
အေရြပာဵေရာဂါ၊ ေအအိုငဒ
် ီအက်စ်ေရာဂါ၊ဆီဵချုေရာဂါ၊
ိ
နှလုဳဵေရာဂါ၊ ေြခ၊ လက်၊
ကိုယ်အဂေါအစိတ်အပိုင်ဵခွဲစိတ်ကုသထာဵသူမျာဵနှင်ဴ ေဆဵေထာက်ခဳချက်တွင် Unfit
For Training ြဖစ်ေနသူမျာဵ)၊

( ခ ) COVID-19 ကာကွယ်ေဆဵ(၂)ကကိမ် မထိုဵရေသဵသူမျာဵ၊
( ဂ ) အမှုကိစ္စ မကင်ဵရှင်ဵသူမျာဵ၊ သက်ဆိုငရ
် ာခုဳရုဳဵ၊ တရာဵရုဳဵမျာဵတွင် အမှုဆိုင်ရန်၊
သက်ေသခဳရန် ရှိေနကကသူမျာဵ၊
(ဃ)

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်နှငဴ် မီဵဖွာဵမပီဵစ အမျုဵသမီ
ိ
ဵမျာဵ၊

( င ) နိုငင
် ဴဝ
ဳ န်ထမ်ဵနည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒ ၁၀၁၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဇ)အရ ေမွဵကင်ဵစ
ကေလဵငယ် ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်ခွငဴခ
် ဳစာဵမည်ဴသူမျာဵ၊

အတွင်ဵေရဵ

အတွင်ဵေရဵ
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(စ )

သင်တန်ဵကာလအတွင်ဵ နိုငင
် ြဳ ခာဵပညာသင်၊ သင်တန်ဵ၊ ေလဴလာေရဵ၊ ေဆွဵေနွဵပွဲ၊
အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲ သွာဵေရာက်ရန်ရှိသူမျာဵ။

(ဆ)

ဌာနတွင်ဵ ရာထူဵတိုဵစာေမဵပွဲေြဖဆိုရန် အကျုဳဵဝင်သူမျာဵနှင်ဴ ေြဖဆိုထာဵသူမျာဵ။

ယူေဆာင်လာရမည်ဴ ြစ္စည်ဵမျာဵ
၄။

(က)

ေအာက်ပါပစ္စည်ဵမျာဵ ယူေဆာင်လာရမည်(၁)

ြခင်ေထာင်

၁ လုဳဵ

(၂)

အိပ်ယာခင်ဵ

၁ ခု

(၃)

မတ်ခွက်

၁ လုဳဵ

(၄)

ဇွန်ဵ/ခက်ရင်ဵ

၁ စုဳ

(၅)

အေနွဵထည်/မိုဵကာအကကျ

၁ ထည်စီ

(၆)

တိုက်ပု(ဳ အြဖူ)

၁ ထည်

(၇)

ေြခအိတ်

၂ စုဳ

(၈)

ေသတ္တာ(ေသာဴခေလာက်နင
ှ ဴ်)

၁ လုဳဵ

(၉)

နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ ၁ အုပ်စီ

(၁၀)

ဗလာစာအုပ်

၁ ဒါဇင်

(၁၁)

A4 80 ဂရမ်

၁ထုပ် (သင်ခန်ဵစာြဖန့်ေဝရန်)

(၁၂)

ကင်ဵဘတ်ဖိနပ်

၁ရဳ

( ခ ) သတင်ဵပို့လာေရာက်သည်ဴအခါ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေထာက်အထာဵ စာရွက်စာတမ်ဵ
မျာဵကို တစ်ပါတည်ဵ ယူေဆာင်လာကကရမည်(၁)

နိုငင
် ဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵ၊

(၂)

ဌာနဆိုင်ရာ ခရီဵသွာဵလာခွငအ
်ဴ မိန့်၊

(၃)

အမှုကင်ဵရှငဵ် ေကကာင်ဵ ဌာနဆိုင်ရာ/ ရဲစခန်ဵေထာက်ခဳချက်၊

(၄)

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ေဆဵလက်မှတ် ေထာက်ခဳချက် ေပဵပိုင်ခွင်ဴရှိေသာ
ေဆဵရုဳ၊ေဆဵခန်ဵတာဝန်ခဳဆရာဝန်မျာဵထဳမှကျန်ဵမာေကကာင်ဵေဆဵေထာက်ခဳချက်၊

(၅)
(ဂ)

Covid-19 ကာကွယ်ေဆဵ(၂)ကကိမ် ထိုဵမပီဵေကကာင်ဵ ေထာက်ခဳချက်။

ေအာက်ပါစရိတ်မျာဵ ကျခဳရပါမည်(၁)

လစဉ်ဆဳပင်ညှပ်ခ(သင်တန်ဵသာဵ)၊

(၂)

ကသဆွဲြပာဵ၊

(၃)

လိင
ု စ
် င်ဓာတ်ပေ
ုဳ ကကဵ၊

(၄)

ဒိုဘီခ၊

(၅)

ယူနီေဖာင်ဵတဳဆိပ်တပ်ခ။

အတွင်ဵေရဵ

အတွင်ဵေရဵ
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(ဃ)

တက္ကသိုလ်မှေအာက်ပါပစ္စည်ဵမျာဵ ထုတ်ေပဵမည်ြဖစ်မပီဵ သင်တန်ဵဆင်ဵပါကြပန်လည်
အပ်နှဳရမည်ြဖစ်ပါသည် (၁)

ခုတင်

(၂)

ေမွ့ရာ

(၃)

ေခါင်ဵအုဳဵ (၁)လုဵဳ

(၄)

ေခါင်ဵအုဳဵစွပ် (၁)ခု

(၅)

ေစာင်(စစ်စိမ်ဵ) (၁)ထည်

(၆)

ယူနီေဖာင်ဵ(၃)စုဳ

(၇)

လျှာထိဵု ဦဵထုပ် (၁)လုဵဳ

(၈)

ခါဵပတ် (၁)ခု

(၉)

ေတာစီဵဖိနပ်(အနက်) (၁)ရဳ

(၁၀) ရှူဵဖိနပ်(အနက်) (၁)ရဳ
(၁၁) ေြခအိတ် (၃)စုဳ
(၁၂)

ေဘဵလွယ်အတ
ိ ်(၁)လုဵဳ

(၁၃) PT ေဘာင်ဵဘီ (၁)ထည်
(၁၄) PT အကကျ (၁)ထည်
သင်တန်ဵမဖွငဴ်မီအစီအစဉ်
၅။

သင်တန်ဵမဖွငဴ်မေ
ီ ဆာင်ရွက်ရမညဴ် အစီအစဉ်မှာ ေအာက်ပါအတိုငဵ် ြဖစ်ပါသည် (က)

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

သင်တန်ဵကာလအတွင်ဵ

သင်တန်ဵသာဵ/သူမျာဵ၏

ေနထိင
ု ်စာဵေသာက်မှုစည်ဵကမ်ဵ၊ စာသင်ေဆာင်စည်ဵကမ်ဵ၊ အိပ်ေဆာင်စည်ဵကမ်ဵ
မျာဵအာဵ ရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ၊

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

ထုတ်ေပဵြခင်ဵနှငဴ်

တက္ကသိုလ်ေဈဵတန်ဵသို့

သင်တန်ဵသုဳဵ

ပစ္စည်ဵမျာဵ ဝယ်ယူြခင်ဵ။
(ခ)

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

ကာကွယ်ေရဵပညာဌာနမှ အေဆာင်ခင်ဵကျင်ဵမှုနှငဴ် ဝတ်စာဵဆင်ယင်မှုမျာဵအာဵ
ရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ၊

၃၁-၇-၂၀၂၂ (တနဂဂေနွေန့)၁၃:၀၀ နာရီမှ ၁၆:၀၀ နာရီေိ
- တက္ကသိုလ်ေဆဵရုဳတွင် ကျန်ဵမာေရဵေဆဵစစ်မှုခဳယူြခင်ဵ။
ေန့စဉ်အချန်ိ ဇယာဵ
၆။

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သင်တန်ဵ အချန်ိ ဇယာဵအတိုင်ဵ ေလဴကျင်ဴသင်ကကာဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ကကရပါမည်(က)

၀၅:၃၀

( ခ ) ၀၆:၀၀ - ၀၆:၃၀

နာရီ

နဳနက်အပ
ိ ်ယာထချန်ိ ။

နာရီ

နဳနက်ကိုယ်လက်ကကဳဴခိုင်ေရဵ။
အတွင်ဵေရဵ

အတွင်ဵေရဵ
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( ဂ ) ၀၆:၃၀ - ၀၆:၅၀

နာရီ

နဳနက်ေစာစာစာဵချန်ိ ။

(ဃ)

နာရီ

တန်ဵစီ၊ လူစစ်၊ သစ္စာဆို။

( င ) ၀၈:၀၀ - ၁၁:၅၀

နာရီ

နဳနက်ပင
ို ဵ် သင်တန်ဵချန်ိ မျာဵ။

( စ ) ၁၂:၀၀ - ၁၃:၀၀

နာရီ

ေန့လည်စာစာဵချန်ိ ။

(ဆ)

၁၃:၀၀ - ၁၃:၅၀

နာရီ

ေန့လည်ပိုငဵ် သင်တန်ဵချန်ိ မျာဵ။

( ဇ ) ၁၃:၅၀ - ၁၄:၀၀

နာရီ

လ္ဘကရ
် ည်ချန်ိ ။

( ဈ ) ၁၄:၀၀ - ၁၅:၅၀

နာရီ

ေန့လည်ပိုငဵ် သင်တန်ဵချန်ိ ။

(ည)

၁၆:၃၀ - ၁၇:၀၀

နာရီ

ညေနပိုငဵ် ကိုယ်လက်ကကဳဴခိုင်ေရဵ။

(ဋ)

၁၇:၃၀ - ၁၈:၃၀

နာရီ

ညေနစာစာဵချန်ိ ။

( ဌ ) ၁၈:၅၀

နာရီ

တန်ဵစီ၊ လူစစ်၊ သစ္စာဆို။

( ဍ ) ၁၉:၀၀ - ၂၁:၀၀

နာရီ

ကိုယ်ပိုင်စာကကညဴ်ချန်ိ ။

( ဎ ) ၂၁:၃၀

နာရီ

အိပ်ချန်ိ (မီဵအာဵလုဵဳ မှိတ်)

၀၇:၂၀

ဝတ်စုဳသတ်မှတ်ချက်
၇။

သင်တန်ဵတက်ေရာက်ေနစဉ်ကာလအတွငဵ် ေအာက်ပါအတိုငဵ် ဝတ်ဆင်ရမည် (က)

သင်တန်ဵချန်ိ အတွင်ဵ ေအာက်ပါအတိုငဵ် ဝတ်ဆင်ရမည် (၁)

သင်တန်ဵသာဵမျာဵ။

သင်တန်ဵဝတ်စုဳ (၃)စုဳကို တက္ကသိုလ်မှ ေထာက်ပေ
ဳဴ ပဵပါ
မည်။

(၂)

သင်တန်ဵသူမျာဵ။

သင်တန်ဵဝတ်စုဳ (၃)စုဳကို တက္ကသိုလ်မှ ေထာက်ပေ
ဳဴ ပဵပါ
မည်။

(ခ)

ကိုယ်လက်ကကဳဴခိုငေ
် ရဵ (Physical Exercise) ြပုလုပ်ချန်ိ တွင် ေအာက်ပါအတိုင်ဵ
ဝတ်ဆင်ရမည်(၁)

သင်တန်ဵသာဵမျာဵ။

တက္ကသိုလ်မှထုတ်ေပဵေသာ PT Uniform ေဘာင်ဵဘီရှည်၊
တီရှပ၊် ကင်ဵဘတ်ဖိနပ်(အြဖူ)၊ ေြခအိတ်။

(၂)

သင်တန်ဵသူမျာဵ။

တက္ကသိုလ်မှထုတ်ေပဵေသာ PT Uniform ေဘာင်ဵဘီရှည်၊
တီရှပ၊် ကင်ဵဘတ်ဖိနပ်(အြဖူ)၊ ေြခအိတ်။

(ဂ)

စာဵရိပ်သာ၌ ထမင်ဵစာဵချန်ိ တွင် ေအာက်ပါအတိုငဵ် ဝတ်ဆင်ရမည်(၁)

သင်တန်ဵသာဵမျာဵ။

လည်ကတုဳဵအကကျ၊

ေကာ်လဳပါေသာအကကျ၊

ပုဆိုဵနှင်ဴ

ညှပ်ဖိနပ်။
(၂)
(ဃ)

သင်တန်ဵသူမျာဵ။

ြမန်မာအကကျလက်ရှည်၊ လက်စက၊ ထဘီနှင်ဴညှပ်ဖိနပ်။

သင်တန်ဵချန်ိ ြပင်ပ တက္ကသိုလ်အပန်ဵေြဖနယ်ေြမနှငဴ် တက္ကသိုလ်ြပင်ပသို့ ထွကခ
် ွာ
ရာတွင် ေအာက်ပါအတိုငဵ် ဝတ်ဆင်ရမည် (၁)

သင်တန်ဵသာဵမျာဵ။ လည်ကတုဳဵအကကျအြဖူ၊ တိုက်ပအ
ုဳ ြဖူ၊ပုဆိုဵနှင်ဴညှပ်ဖိနပ်။

(၂)

သင်တန်ဵသူမျာဵ။

ရင်ဖုဳဵအကကျလက်ရှည်၊ လက်စက၊ ထဘီနှင်ဴညှပ်ဖိနပ်။
အတွင်ဵေရဵ
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(င)

သတ်မှတ်ဝတ်စုဳမျာဵကိုဝတ်ဆင်ရာတွင် သင်တန်ဵသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ကို သင်တန်ဵ
ဝတ်စုဳမျာဵ၌

လက်ယာဘက်ရင်အဳု

ဒုတိယေြမာက်ကကယ်သီဵ၏

တညဴ်တညဴ်တွင်

တပ်ဆင်ရမည်ြဖစ်မပီဵ၊ အရပ်ဝတ်ြဖငဴ်ဝတ်ဆင်ရာ၌ လည်ဆွဲကတ်ြပာဵမျာဵကို လည်ပင်ဵ
တွင် ချတ်
ိ ဆွဲဝတ်ဆင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
စည်ဵကမ်ဵမျာဵ
၈။

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ကကရပါမည်(က)

စာသင်ေဆာင်စည်ဵကမ်ဵ
(၁)

သတ်မှတ်ဝတ်စုဳကိုဝတ်ဆင်ရမည်၊

(၂)

စာသင်ခန်ဵတွင် အချန်ိ မီေနရာယူမပီဵြဖစ်ရမည်၊

(၃)

သင်တန်ဵနှငဴ် မသက်ဆိုင်သည်ဴ စာအုပ၊် ပစ္စည်ဵ၊ အစာဵအေသာက်မျာဵ
ကို ယူေဆာင်ခွင်ဴမြပု၊

(၄)

လက်ကိုငဖ
် ုန်ဵ၊ MP 3၊

MP 4၊

Camera၊

Video Cameraတို့ကို

Type

မျာဵစီစဉ်ေပဵမည်ြဖစ်မပီဵ

စာသင်ကကာဵချန်ိ အတွငဵ် အသုဳဵမြပုရ။
(ခ)

အိြ်ေဆာင်စည်ဵကမ်ဵ
(၁)

တစ်ေယာက်အပ
ိ ်ခန်ဵ(သို့မဟုတ်)
သတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ

Hall

အိပ်ခန်ဵ/အိပ်ေဆာင်မျာဵတွင်

စည်ဵကမ်ဵတကျ

ေနထိင
ု ်ရမည်၊
(၂)

အသုဳဵြပုရန်ထုတ်ေပဵထာဵေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵကို စနစ်တကျကိုင်တွယ် အသုဳဵြပု
ရမည်၊

(၃)

အိပ်ခန်ဵ/အိပ်ေဆာင်အတွင်ဵသို့ ဧည်ဴသည်မျာဵ ေခါ်ေဆာင်ြခင်ဵမြပုရ၊

(၄)

အိပ်ခန်ဵ/အိပ်ေဆာင် အတွင်ဵ / အြပင်ကို ေန့စဉ်သန့်ရှင်ဵေရဵ ြပုလုပ်မပီဵ
သပ်ရပ်စွာြဖင်ဴ စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်ထာဵရမည်၊

(၅)

အိပ်ခန်ဵ/အိပ်ေဆာင်အတွင်ဵ၌ ချက်ြပုတ်စာဵေသာက်ြခင်ဵ လုဳဵဝမြပုလုပ်ရ၊

(၆)

နိုငင
် ပ
ဳ ိုင်ပစ္စည်ဵမျာဵကို မိမိကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်ဵသဖွယ် ဂရုတစိုက် ရိုေသစွာ
ကိုင်တွယ် အသုဳဵြပုကကရမည်။ မိမေ
ိ ကကာင်ဴ နိုငင
် ပ
ဳ ိုငပ
် စ္စည်ဵ တစ်စုဳတစ်ရာ
ပျက်စီဵ၊ ေပျာက်ဆုဳဵပါက ပစ္စည်ဵတန်ဖိုဵ၏ (၃)ဆကို ေပဵေလျာ်ရမည်။

(ဂ)

စာဵရိြ်သာစည်ဵကမ်ဵ
(၁)

စည်ဵကမ်ဵတကျ စာဵေသာက်ကကရမည်၊

(၂)

သတ်မှတ်ဝတ်စုဳကို ဝတ်ဆင်ကကရမည်၊

(၃)

တာဝန်မှအပ စာဵရိပ်သာဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ဆက်ဆဳြခင်ဵ မြပုလုပ်ရ၊

(၄)

သတ်မှတ်ချန်ိ အတွင်ဵသာ စာဵေသာက်ရမည်။

အတွင်ဵေရဵ
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(ဃ)

(င)

(စ)

ဧည်ဴေတွ့စည်ဵကမ်ဵ
(၁)

သတ်မှတ်ချန်ိ အတွင်ဵ ဧည်ဴေတွ့နိုင်သည်၊

(၂)

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေနရာတွင်သာ ဧည်ဴေတွ့ခွင်ဴရှိသည်။

စာကကည်ဴတိုက်စည်ဵကမ်ဵ
(၁)

သင်တန်ဵချန်ိ ြပင်ပ ကိုယ်ပိုင်ချန်ိ မျာဵတွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴရှိသည်၊

(၂)

သတ်မှတထ
် ာဵေသာစည်ဵကမ်ဵအတိင
ု ်ဵစာအုပစ
် ာတမ်ဵမျာဵကိုငှာဵရမ်ဵဖတ်ရှုနိုင်သည်။

တက္ကသိုလ်ြြင်ြေွက်ခွငဴစ
် ည်ဵကမ်ဵ
(လုခဳ ခုဳေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ေေသန္တရ အမိန့်ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵအရ ခွင်ဴြြုေြဵမည်
ြဖစ်ြါသည်)
(၁ )

သတ်မှတ်ဝတ်စုဳကို စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ရမည်၊

( ၂)

အချန်ိ မီြပန်လည်မေရာက်ရှိပါက ခွင်ဴမဲဴပျက်ကွက်သတ်မှတ်မည်၊

( ၃)

မူဵယစ်ေစတတ်ေသာ အေဖျာ်ယမကာမျာဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှင်ဴ အကျုဳဵဝင်သည်ဴ
ပစ္စည်ဵမျာဵ ယူေဆာင်ြခင်ဵလုဳဵဝမြပုလုပ်ရ။

(၄)

သင်တန်ဵကာလအတွင်ဵ တက္ကသိုလ်ြပင်ပထွက်ခွင်က
ဴ ို အပတ်စဉ်ေသာကကာေန့
(၁၆:၀၀)နာရီမှစ၍ တနဂေေနွေန့(၁၇:၀၀)နာရီအထိ ခွငဴ်ြပုေပဵမည်။ (လိုအပ်
ပါက သင်တန်ဵပိတ်ရက်မျာဵကို သင်တန်ဵချန်ိ အြဖစ် ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်မပီဵ
တက္ကသိုလ်ြပင်ပထွက်ခွင်ဴ ြပုမည်မဟုတ်ပါ)

(ဆ)

COVID-19 စည်ဵကမ်ဵ
(၁)

ပါဵစပ်နှငဴ်နှာေခါင်ဵစည်ဵ(Mask)ကို စနစ်တကျတပ်ဆင်ရမည်။

(၂)

တစ်ဦဵနှငတ
ဴ် စ်ဦဵ (၆)ေပကွာေနထိုငရ
် မည်။

(၃)

လက်ကိုမကကာခဏေဆဵေကကာရမည်။

(၄)

တစ်ဦဵနှငတ
ဴ် စ်ဦဵ အသိေပဵ၊သတိေပဵရမည်။

(၅)

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ် COVID-19 စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ
နှငအ
ဴ် ညီ

အခါအာဵေလျာ်စွာ

နိုငင
် ဴဳဝန်ထမ်ဵတက္ကသိုလ်မှ

ထုတ်ြပန်သညဴ်

COVID-19 ဆိုင်ရာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။

၉။

သင်တန်ဵသာဵ၊ သင်တန်ဵသူအာဵလုဵဳ တို့သည် နိုင်ငဴဝ
ဳ န်ထမ်ဵတက္ကသိုလ်မှ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ

သင်တန်ဵဝင်ညွှန်ကကာဵလွှာ၊

သင်တန်ဵသာဵ၊

သင်တန်ဵသူမျာဵ

လိက
ု ်နာရန်

သင်တန်ဵဆိုင်ရာ

တည်မမဲအမိန့်နှင်ဴ အခါအာဵေလျာ်စွာ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ ေဒသန္တရအမိန့်နှင်ဴ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵကို
တိကျစွာ လိက
ု ်နာကကရမည်။

အတွင်ဵေရဵ
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တာဵြမစ်ချက်မျာဵ
၁၀။

သင်တန်ဵသို့ ေအာက်ပါပစ္စည်ဵမျာဵ ယူေဆာင်မလာရန် တာဵြမစ်သည်(က)

လူကိုအန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ ထိခိုက်ရှနာြဖစ်ေစတတ်ေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵ၊

(ခ )

အဖိုဵတန်လက်ဝတ်ရတနာပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ် မျာဵြပာဵေသာ ေငွေကကဵပမာဏ၊

(ဂ )

ေရဒီယို၊ ကက်ဆက်နှင်ဴ တူရိယာပစ္စည်ဵမျာဵ၊

(ဃ)

စစ်တုရင်၊ ကျာဵခုဳ ၊ ဇယ်ေတာက်ခုဳ၊

(င )

မူဵယစ်ေစတတ်ေသာ အေဖျာ်ယမကာမျာဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှင်ဴအကျုဳဵဝင်သညဴ် ပစ္စည်ဵမျာဵ၊

(စ )

သင်တန်ဵနှင်ဴ မသက်ဆိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵ ( ဥပမာ- ေမာ်ေတာ်ကာဵ၊ ဆိုင်ကယ်)၊

(ဆ)

ြမန်မာဴရိုဵရာယဉ်ေကျဵမှု ဓေလဴထဳဵု တမ်ဵနှင်ဴမေလျာ်ညီေသာ အမျုဵသာဵ/
ိ
အမျုဵသမီ
ိ
ဵ
မျာဵ ဆဳပင်ကို ေဆဵေရာင်စုဳဆိုဵြခင်ဵ၊ အမျုဵသာဵမျာဵ
ိ
နာဵကွငဵ် / နာဵကပ်ပန်ြခင်ဵ၊
အမျုဵသမီ
ိ
ဵမျာဵ နာဵေပါက်အမျာဵအြပာဵေဖာက်၍ နာဵကပ်ပန်ြခင်ဵ တို့ကုိ ခွင်ဴမြပုပါ၊

(ဇ)

တက္ကသိုလ်နယ်ေြမအတွငဵ် တွင် ြမန်မာဴရိုဵရာယဉ်ေကျဵမှုနှင်ဴ ေလျာ်ညီသင်ဴေတာ်ြခင်ဵ
မရှိသည်ဴ သရုပ်ပျက်ဝတ်စာဵဆင်ယင်မှုမျာဵ၊ ပါတီနိုင်ငေ
ဳ ရဵနှင်ဴ ကင်ဵရှင်ဵမှုမရှိသည်ဴ
ရုပ်ပုဳ/ အလဳ/ တဳဆိပ်/ စာသာဵမျာဵ ပါရှိသည်ဴ အဝတ်အစာဵမျာဵ ဝတ်ဆင်ြခင်ဵမြပုရ။

အေေွေေွကိစ္စရြ်မျာဵ
၁၁။

ေအာက်ပါအချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်ြဖစ်သည် (က)

အိပ်ေဆာင်မျာဵနှငဴ် စာဵရိပ်သာမျာဵတွင် စုေပါင်ဵေနထိင
ု ် စာဵေသာက်ကကရမည်ြဖစ်မပီဵ
အြခာဵ မည်သူတစ်စုဳ တစ်ဦဵကိုမှ သင်တန်ဵခန်ဵ၊ သင်တန်ဵေဆာင်မျာဵသို့ ေခါ်ေဆာင်
ခွင်ဴမြပုပါ၊

(ခ)

မိမိတို့ေနထိုင်ရာ အေဆာင်ဝန်ဵအတွင်ဵ/ အြပင် သန့်ရှင်ဵေရဵကို ေန့စဉ်ေဆာင်ရွက်
ကကရမည်။

သင်တန်ဵြျက်ကွက်ခွင်ဴ
၁၂။

သင်တန်ဵကာလအတွင်ဵ ကိုယ်ေရဵကိုယ်တာကိစ္စမျာဵအတွက် သင်တန်ဵပျက်ကွက်ခွင်ဴ ြပုမည်

မဟုတ ် ဘ ဲ နာေရဵကိစ ္စ နှ င်ဴ အေထာက် အ ထာဵ ခို င် လု ဳေ သာကိစ ္စမ ျာဵကို သ ာ ခွ င်ဴြ ပု စဉ်ဵစာဵမည်
ြဖစ်သည်။
သင်တန်ဵဆက်လက်တက်ေရာက်ြခင်ဵမှ ရြ်စဲြခင်ဵ
၁၃။

သင်တန်ဵတက်ေရာက်ေနစဉ်ကာလအတွငဵ် သင်တန်ဵဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵေဖာက်ဖျက်ြခင်ဵ၊

ခိုက်ရန်ြဖစ်ပွာဵြခင်ဵနှင်ဴ ရိုငဵ် ပျစွာြပုမှုဆက်ဆဳြခင်ဵ၊ သင်တန်ဵချန်ိ စုစုေပါင်ဵ၏(၁၀%)ပျက်ကွကြ် ခင်ဵ၊
ခွင ်ဴ မဲ ဴပ ျက်က ွက် စုစ ုေ ပါင်ဵ (၇၂)နာရီ ပျက် ကွ က်ြခင်ဵစသညဴ် အချက် မျာဵအနက် တစ် ခုခ ု နှ င်ဴ
အတွင်ဵေရဵ

အတွင်ဵေရဵ
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မငိစွန်ဵေကကာင်ဵေတွ့ရှိပါက သင်တန်ဵတက်ေရာက်ြခင်ဵမှ ရပ်စဲမပီဵမိခင်ဌာနသို့ ြပန်လည်ေစလွှတ်
မည်ြဖစ်သည်။
သက်သာေချာင်ချေရဵ
ိ
၁၄။

ေအာက်ပါအတိုငဵ် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ထာဵရှေ
ိ ပဵမည် ြဖစ်ပါသည်(က)

တက္ကသိုလ်တွငဵ် ေစျဵဆိုင်တန်ဵ
(၁)

သတ်မှတ်ချန်ိ အတွင်ဵ သွာဵနိုင်သည်၊

(၂)

သတ်မှတ်ဝတ်စုဳကို စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ရမည်၊

(၃)

တရာဵမဝင်ပစ္စည်ဵမျာဵ ဆက်သွယ်မှာယူ/ စာဵသုဳဵြခင်ဵ မြပုလုပ်ရ။

( ခ ) ေိုဘီေြဵြခင်ဵ။ မိသာဵစုဒိုဘီမျာဵသိ့ု ေစျနှုန်ဵချုသာစွ
ိ
ာြဖင်ဴ အပ်နှဳနိုငရ
် န် စီစဉ်ေပဵမည်။
ကျန်ဵမာေရဵ
၁၅။

ေအာက်ပါအတိုငဵ် ေဆာင်ရွက်ေပဵမည် ြဖစ်ပါသည်(က)

သင်တန်ဵကာလအတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵချု့တဲ
ိ ဴပါက တက္ကသိုလ်ေဆဵရုဳသို့ အေဖာ်(၁)ဦဵ
လိက
ု ်ပါ၍ တက္ကသိုလ်ေဆဵရုဳ တာဝန်ခဳဆရာဝန်ထဳ ြပသရမည်၊

( ခ ) အနာဵယူရန်လအ
ို ပ်ပါက

တက္ကသိုလ်ေဆဵရုဳ

တာဝန်ခဳဆရာဝန်က

ေဆဵနာဵ

(ေဆဵအဆင်ဴ-စီ) သတ်မှတ်ေပဵမည်၊
( ဂ ) သင်တန်ဵချန်ိ အတွင်ဵ ေဆဵခန်ဵသွာဵြခင်ဵ၊ ေဆဵနာဵခဳစာဵြခင်ဵ၊ ေဆဵစစ်ခဳသွာဵေရာက်
ြခင်ဵမျာဵအာဵ သင်တန်ဵပျက်ကွက်ချန်ိ အြဖစ် သတ်မှတ်မည်။
ေလာင်ဵကစာဵြခင်ဵ၊ မူဵယစ်ေစတတ်ေသာ အေဖျာ်ယမကာမျာဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှငဴ် အကျုဳဵဝင်သည်ဴ
ြစ္စည်ဵမျာဵ သုဳဵစွဲြခင်ဵ
၁၆။

ေအာက်ပါစည်ဵကမ်ဵအတိုင်ဵ လိက
ု ်နာရမည်(က)

သင်တန်ဵကာလအတွင်ဵ မည်သည်ဴေလာင်ဵကစာဵမျှ မြပုလုပ်ရ၊

( ခ ) မူဵယစ်ေစတတ်ေသာ အေဖျာ်ယမကာမျာဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှင်ဴ အကျုဳဵဝင်သည်ဴ
ပစ္စည်ဵမျာဵ သုဳဵစွဲြခင်ဵ/ ယူေဆာင်လာြခင်ဵလုဳဵဝ မြပုလုပ်ရ၊
( ဂ ) ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ပါက သင်တန်ဵဆက်လက်တက်ေရာက်ြခင်ဵမှရပ်စဲြခင်ဵခဳရမည်။
တက္ကသိုလ်မှြြန်လည်ေွက်ခွာြခင်ဵ
၁၇။

သင်တန်ဵသာဵ၊ သင်တန်ဵသူမျာဵသည် သင်တန်ဵမပီဵဆုဳဵ၍ တက္ကသိုလ်မှ ြပန်လည်ထွက်ခွာရာ

တွင် ေအာက်ပါအချက်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ရပါမည်(က)

ထုတ်ေပဵ/ ငှာဵရမ်ဵထာဵေသာပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ ြပန်လည်အပ်နှဳမပီဵြဖစ်ရမည်၊

( ခ ) ေငွေကကဵဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵ ရှင်ဵလင်ဵမပီဵ ြဖစ်ရမည်။
( ဂ ) မိမအ
ိ ိပ်ခန်ဵ/အိပ်ေဆာင် အတွင်ဵ/ အြပင် သန့်ရှငဵ် ေရဵေဆာင်ရွက်မပီဵ ြဖစ်ရမည်။
အတွင်ဵေရဵ
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သင်တန်ဵဆင်ဵအစီရင်ခဳစာေြဵြို့ြခင်ဵ
၁၈။

သင်တန်ဵသာဵ၊ သင်တန်ဵသူမျာဵအေနြဖငဴ် သင်တန်ဵေအာင်ြမင်မပီဵေြမာက်၍ သက်ဆိုင်ရာ

ဝန်ကကီဵဌာနသို့ ေရာက်ရှိတာဝန်ထမ်ဵေဆာင်သညဴ်အခါတွင် သင်တန်ဵဆင်ဵအစီရင်ခဳစာ ြပန်လည်
တင်ြပရမည်ြဖစ်မပီဵ နိုင်ငဴဝ
ဳ န်ထမ်ဵတက္ကသိုလ်(အထက်ြမန်မာြပည်)နှငဴ် ြပည်ေထာင်စုရာထူဵဝန်အဖွဲ့
သို့ မိတ္တူေပဵပို့ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

အတွင်ဵေရဵ

