အတွင်းေရး

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိငု င် ေံ တာ်
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွ့ဲ
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္က သိုလ်(အထက်ြမန်မာပ
ြ ည်)
အရာထမ်းေလာင်းအေခ
ြ ခံ ( အထူး ) သင်တန်းအမှတ်စဥ် (၃)
သင်တန်းဝင်ညွှန် ြကားလွှာ
တည်ေနရာ၊ သင်တန်းကာလနှင့် သတင်းပိ့ု ရမည်ေ့ န့
၁။
အရာထမ်းေလာင်းအေခ
ြ ခံ (အထူး)သင်တန်းအမှတ်စဥ်(၃)ကိုမန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်
ြမို့နယ်၊ ဇီးပင် ကီးေကျးရွာအနီးရှိဗဟိုဝန်ထမ်းတက္က သိုလ(် အထက်ြမန်မာပ
ြ ည်)တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ြသဂုတ်လ
၃၀ ရက်ေန့မှစ၍ ရက်သတ္တ (၈)ပတ် ြကာဖွင့်လှစ်မည် ြဖစ်ြပီးသင်တန်းတက်ေရာက်ရမည့်သူများသည် ၂၀၁၆
ခုနှစ် ြသဂုတ်လ ၂၇ ရက်ေန့ မွန်းလွဲပိုင်း(၁၈း၀၀)နာရီေနာက်ဆုံးထား၍ ေရာက်ရှိသတင်းပို့ ြကရမည်။
ရည်ရွယ်ချက်
၂။
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်းေဆာင် ြကမည့် အရာထမ်းေလာင်းများအားအမျိုးသားေရးအမ
ြ င် ရရှိေရး
နှင့် စိတ်ဓာတ် ကံ့ခိုင်မှုရှိေစေရးအတွက် ေလ့ကျင့်ပျိုးေထာင်ေပးရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်များကိုအေခ
ြ ခံ
အားဖ
ြ င့် နားလည်သေဘာေပါက်ေစပ
ြ ီးစည်းကမ်းနှင့် ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကိုေစာင့်သိထိန်းသိမ်းတတ်ေသာ
ဝန်ထမ်းေကာင်းများဖ
ြ စ်လာရန် ရည်ရွယ်သည်။
သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများ၏ အဆင်အ
့ တန်း
၃။
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ေ ြကာ်ြငာေခါ်ယူေသာရာထူး၊ လစာနှုန်း(၂၅၀၀၀၀ိ-၄၀၀၀ိ-၂၇၀၀၀၀ိ)
သို့ ြပင်ပမှ တိုက်ရိုက်ေလျှာက်ထားေရွးချယ်ခံရသည့် အရာထမ်းေလာင်းများတက်ေရာက်ရမည်ြဖစ်ြပီး
ေအာက်ပါအချက်များနှင့် ကင်းရှင်းသူများဖ
ြ စ်ရပါမည်(က) ေဆးအဆင့်မမီသူများ၊ (ဥပမာ-ကူးစက်ေရာဂါ၊ စိတ်ေရာဂါ၊ ကင်ဆာေရာဂါ၊ အေရြပားေရာဂါ၊
ေအအိုင်ဒီအက်စ်ေရာဂါနှင့်နှလုံးေရာဂါစသည်များ)၊
(ခ ) အမှုကိစ္စမကင်းရှင်းသူများ၊ (ခုံရုံး၊ တရားရုံးများတွင် အမှုဆိုင်ရန်၊ သက်ေသခံရန်ရှိသူများ)၊
(ဂ ) ကိုယ်ဝန်ေဆာင်နှင့် မီးဖွားပ
ြ ီးစအမျိုးသမီးများ၊
(ဃ) သင်တန်းကာလအတွင်းနိုင်ငံ ြခားပညာသင်၊ သင်တန်း၊ ေလ့လာေရး၊ ေဆွးေနွးပွဲ၊
အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပွဲသွားေရာက်ရန် ရိှသူများ။
သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများယူေဆာင်လာရမည့် ပစ္စညး် များ
၄။
(က) ေအာက်ပါပစ္စည်းများယူေဆာင်လာရမည်(၁) ေခါင်းအုံး
၁ လုံး
(၂) ေစာင်
၁ ထည်
(၃) ြခင်ေထာင်
၁ လုံး
(၄) အိပ်ယာခင်း
၁ ခု
(၅) မတ်ခွက်
၁ လုံး
(၆) ဇွန်း/ခက်ရင်း
၁ စုံ
(၇) အေနွးထည်
၁ ထည်
(၈) မိးု ကာအကျင်္ီ / ထီး
၁ ထည် / ၁ လက်
(၉) ေသာ့ပါေသတ္တ ာ
၁ လုးံ
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( ခ ) ေအာက်ေဖာ်ြပပါသင်တန်းသုံးစာေရးကိရိယာများကိုယူေဆာင်လာက
ြ ရမည်(၁) ဗလာစာအုပ်
၁ ဒါဇင်
(၂) နိုင်ငံြခားစက္က ူ(A4 80 ဂရမ်)
၁ ထုပ် (သင်ခန်းစာဖ
ြ န့်ေဝရန်)
(၃) ေဘာလ်ပင်၊ ခဲတံစသည်များ
( ဂ ) သတင်းပို့လာေရာက်သည့်အခါေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းများကို
တပါတည်းယူေဆာင်လာက
ြ ရမည်(၁) နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊
(၂) တရားရုံးအမှုကင်းရှင်းေ ြကာင်းေထာက်ခံချက်၊
(၃) ကျန်းမာေရးဝန် ကီးဌာနမှ ေဆးလက်မှတ်ေထာက်ခံချက် ေပးပိုင်ခွင့်ရှိေသာေဆးရုံ၊
ေဆးခန်းတာဝန်ခံဆရာဝန်၏ ကျန်းမာေက
ြ ာင်းေဆးေထာက်ခံချက်။
(ဃ)

သင်တန်းတက်ေရာက်သူများသည် ေအာက်ပါကုန်ကျစရိတ်များကျခံရပါမည်(၁) လစဥ်ဆံပင်ညှပ်ခ(သင်တန်းသား)၊
(၂) ကသဆွဲြပား၊
(၃) လိုင်စင်ဓာတ်ပုံေ ြကး။

ဝတ်စသ
ံု တ်မတ
ှ ်ချက်
၅။
သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများသည် သင်တန်းတက်ေရာက်ေနစဥ်ကာလအတွင်းေအာက်ပါအတိုင်း
ဝတ်ဆင်ရမည်(က) သင်တန်းချိန်အတွင်းေအာက်ပါအတိုင်းဝတ်ဆင်ရမည် (၁) သင်တန်းသားများ။ လည်ကတုံးအကျင်္ီ၊ တိုက်ပုံ၊ ပုဆိုး၊ ညှပ်ဖိနပ်။
(၂) သင်တန်းသူများ။
ြမန်မာအကျင်္ီလက်ရှည်/ လက်စက၊ ထမီ၊ ညှပ်ဖိနပ်။
(ခ) ကိယ
ု လ
် က်ကံ့ခိုင်ေရး( Physical Exercise )ြပုလုပ်ချိန်တွင် ေအာက်ပါအတိုင်းဝတ်ဆင်ရ
မည်(၁) သင်တန်းသားများ။ အားကစားဝတ်စုံ (သို့မဟုတ်) အားကစားေဘာင်းဘီရှည်၊
စွပ်ကျယ်/ တီရှပ်၊ ကင်းဘတ်ဖိနပ်၊ ေခ
ြ အိတ်။
(၂) သင်တန်းသူများ။
အားကစားဝတ်စုံ (သို့မဟုတ်) အားကစားေဘာင်းဘီရှည်၊
တီရှပ်၊ ကင်းဘတ်ဖိနပ်၊ ေခ
ြ အိတ်။
ြ ည့်ချိန်နှင့် စားရိပ်သာ၌ ထမင်းစားချိန်တွင် ေအာက်ပါအတိုင်းဝတ်ဆင်ရမည် (ဂ) ညစာက
(၁) သင်တန်းသားများ။ လည်ကတုံးအကျင်္ီ/ ေကာ်လံပါအကျင်္ီ၊ ပုဆိုးနှင့် ညှပ်ဖိနပ်။
(၂) သင်တန်းသူများ။
ြမန်မာအကျင်္ီလက်ရှည်/ လက်စက၊ ထမီနှင့် ညှပ်ဖိနပ်။
(ဃ) သင်တန်းချိန်ြပင်ပတက္က သိုလ်အပန်းေဖ
ြ နယ်ေြမနှင့် တက္က သိုလ်ြပင်ပသို့ ထွက်ခွာရာတွင်
အပိုဒ် (က) (၁) (၂) အတိုင်းဝတ်ဆင်ရမည်။
(င) သတ်မှတ်ဝတ်စုံများကိုဝတ်ဆင်ရာတွင် သင်တန်းသားစိစစ်ေရးကတ်ကိုလက်ယာဘက်ရင်အုံ
အလယ်တည့်တည့်တွင် တပ်ဆင်ရမည်။
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တားမ
ြ စ်ချကမ် ျား
၆။
သင်တန်းသို့ ေအာက်ပါ ပစ္စည်းများယူေဆာင်မလာရန် တားမ
ြ စ်သည်(က) လူကိုအန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်သည့် ပစ္စညး် များနှင့် ထိခိုက်ရှနာဖ
ြ စ်ေစတတ်ေသာပစ္စည်းများ၊
(ခ ) အဖိုးတန်လက်ဝတ် ရတနာပစ္စည်းများနှင့် များပ
ြ ားေသာေငွေ ြကးပမာဏ၊
(ဂ ) ေရဒီယို၊ ကက်ဆက်နငှ ့် တူရိယာပစ္စည်းများ၊
(ဃ) စစ်တုရင်၊ ကျားခုံ ၊ ဇယ်ေတာက်ခုံ၊
(င ) မူးယစ်ေဆးဝါးနှင့်အကျုံးဝင်သည့် ပစ္စည်းများ၊
(စ ) သင်တန်းနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများ ( ဥပမာ- ေမာ်ေတာ်ကား၊ ဆိုင်ကယ်)၊
(ဆ) ြမန်မာ့ရိုးရာယဥ်ေကျးမှု ဓေလ့ထုံးတမ်းနှင့်မေလျာ်ညီေသာ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ
ဆံပင်ကိုေဆးေရာင်စုံဆိုးြခင်း၊ အမျိုးသားများနားကွင်း/ နားကပ်ပန်ြခင်း၊ အမျိုးသမီးများ
နားေပါက်အများအပ
ြ ားေဖာက်၍ နားကပ်ပန်ြခင်းစသည်တို့ကိုခွင့်မြပုပါ၊
(ဇ) တက္က သိုလ်နယ်ေြမအတွင်းနှင့် တက္က သိုလ်ြပင်ပထွက်ခွာရာတွင် ြမန်မာ့ရိုးရာယဥ်ေကျးမှုနှင့်
ေလျာ်ညီသင့်ေတာ်ြခင်းမရှိသည့် သရုပ်ပျက်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုများ၊ ပါတီနိုင်ငံေရးနှင့်
မကင်းရှင်းသည့် ရုပ်ပုံ/ အလံ/ တံဆိပ်/ စာသားများပါရှိသည့် အဝတ်အစားများ
ဝတ်ဆင်ြခင်းမပ
ြ ုရ။
အေထွေထွကစိ ရ
္စ ပ်များ
၇။
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္က သိုလ်တွင် ေအာက်ပါအစီအစဥ်များ ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်သည်(က) အိပ်ေဆာင်များ၊ စားရိပ်သာများတွင် စုေပါင်းေနထိုင်စားေသာက် ြကရမည်ြဖစ်ြပီး အခ
ြ ား
မည်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုမှ ေခါ်ေဆာင်ခွင့်မြပုပါ၊
(ခ ) သင်တန်းကာလအတွင်းသာမန်အားဖ
ြ င့် ကိုယ်ေရးကိုယ်တာကိစ္စများအတွက် သင်တန်း
ပျက်ကွက်ခွင့်ြပုမည် မဟုတ်ပါ။ နာေရးကိစ္စနှင့်အေထာက်အထားခိုင်လုံေသာခွင့်ကိစ္စများ
ကိသ
ု ာစဥ်းစားမည်ြဖစ်သည်၊
မိခင်ဌာနသိ့ု ြပန်လည်ေစလွှတ်ြခင်း
၈။
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္က သိုလ် ပါေမာက္ခချုပ်သည် သင်တန်းသား/သင်တန်းသူတစ်ဦးဦးအား သင်တန်း
တက်ေရာက်ေနစဥ်ကာလအတွင်း သင်တန်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်ြခင်း၊ ခိုက်ရန်ြဖစ်ပွားခ
ြ င်း၊
သင်တန်းချိန်(၁၀%) ပျက်ကက
ွ ်ြခင်း သို့မဟုတ် တစ်ဆက်တည်း(၇)ရက် ပျက်ကွက်ြခင်း၊ ခွင့်မဲ့ (၄၈)နာရီ
ပျက်ကွက်ြခင်း၊ အထက်အပိုဒ်(၃)ပါ အချက်တစ်ခုခုနှင့် ြငိစွန်းေက
ြ ာင်းေတွ့ရှိပါက သင်တန်းတက်ေရာက်
ြခင်းမှ ရပ်စဲြပီးြပန်လည်ေစလွှတ်သွားမည်။
စည်းကမ်း
၉။
သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူတိုင်းသည် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္က သိုလ်မှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ သင်တန်းဝင်
ညွှန် ြကားလွှာ၊ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများလိုက်နာရန် သင်တန်းဆိုင်ရာ တည်ြမဲအမိန့်နှင့်
အခါအားေလျာ်စွာထုတ်ြပန်ထားေသာအမိန့်နှင့် ညွှန် ြကားချက်များကိုတိကျစွာလိုက်နာက
ြ ရမည်။

အတွင်းေရး

