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MAS သင်တန််းသ ်းမ ်း၏ တင
ို ်ကက ်းခ က် ဖခြေရှင််းခခင််းဆင
ို ်ရ မူဝါဒ နှင် လမ််းစဉ်
မူဝါဒ(၁)

မူဝါဒ

ထိုတ်ခြန်ခ က်

-

အကယ်၍

MAS၏

လုပ်ကုင်ဆ

ောင်ရွက်

ုဖြတ်ချက်

တစ်စုတစ်ရောအဆပေါ် အဖငင််းပွော်းြွယ်ရော ဖြစ်ဆပေါ်လောပါက ဆဖပလည်ဆအောင် နည််းစနစ်တကျ ဆဖြရှင််းရန်
လုပ်ငန််းစဉ်အ

င်

င်တုို့ကု ဖပဋ္ဌောန််းထော်းပပ်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခုစောတန််းရှ ဆြော်ဖပပါ “MAS” ဟူဆသော

အသု်းအနှုန််းသည် “Management & Accountancy School” ကုရည်ညွှန််းပါသည်။
မူဝါဒ(၂)

ရည်ရွယ်ခ က် နှင် မဏ္ိုင် တင
ို ်ကက ်းဖခြေရှင််းခခင််း -

သင်တန််းသော်းမျော်း၏

မဆကျနပ်မှု

တင
ု ်ကကော်းချက်မျော်းကု

သင်တန််းသော်း နှစ်ဦ်းနှစ်ြက်စလု်း၏ ဆတောင််း

ုင်ရောမူဝါဒ နှင် လမ််းစဉ်တုို့သည်

ဆဖြရှင််းရောတွင်

MAS

သင်တန််းဆကျောင််းနှင်

ုချက်နှင် တောဝန်ယူမှုတက
ုို့ ု ကုယစ
် ော်းဖပြုပါသည်။ အ

ုပါ

မူဝါဒနှင် လမ််းစဉ်တက
ုို့ ု ကျင်သု်းရသည် ရည်ရွယ်ချက်မောှ မဆကျနပ်မှု တင
ု ်ကကော်းချက်တုို့သည် MAS
သင်တန််းနှင်

သင်တန််း၏

လုပ်ငန််းယန္တ်းရော်း

လည်ပတ်မတ
ှု ို့၏
ု

အော်းနည််းချက်မျော်းကု

သရှနုင်ပ ြီး

တ်းု တက်ဆအောင် ဖပြုဖပင်နုင်စေရန် ရည်ရွယ် ါသည်။
ရည်ရွယ်ခ က်
•

သင်တန််းသော်းမျော်း၏ အကျြု်းကု ဆရှ်းရှုဆသော၊ တူညဆသောတင
ု ်ကကော်းချက်မျော်း မဖြစ်ဆစရန် ၊
တင
ု ်ကကော်းချက်မျော်း
တည်ဆ

ဆဖြရှင််းကုင်တယ
ွ ်သည်

နည််းစနစ်မျော်းကု

ဆကောင််းမွနစ
် ွော

ောက်ရန်။

•

တင
ု ်ကကော်းချက်မျော်းကု စောနတနတ်းလည်စွော မ

•

တင
ု ်ကကော်းသူနှင်

တင
ု ်ကကော်းခရသူ

တင
ု ်ကကော်းမှုဆဖြရှင််းဆသော

ုင််းမတွ ကုင်တယ
ွ ် ဆဖြရှင််းရန်။

နှစ်ဦ်းနှစ်ြက်လု်း၏

လုပ်ငန််းစဉ်တဆလ ောက်

အဖမင်မျော်းကု

ဆလ်းစော်းမှုရှရန်။

နှစ်ဦ်းနှစ်ြက်လု်းကု

မည်သူကုမှ

ဘက်လုက်ဖခင််း၊ ြနှပ်ဖခင််း စဆသော မတရော်းမှုမျော်း မရှဆစရန်။
•

အလော်းတူ

တူညဆသော

တင
ု ်ကကော်းချက်မျော်းအတွက်

ဘက်မလက
ု ်ပဲ

တူညဆသော

ဆဖြရှင််းနည််းမျော်းဖြင်သော ကုင်တယ
ွ ်ဆဖြရှင််းရန်။
မူဝါဒ (၃)

မူဝါဒနှင် သက်ဆိုင်ဖသ အက ို်းဝင်သူမ ်း -

အော်းလု်းနှင် သက်
မူဝါဒ (၄)

အ

ုပါမူဝါဒသည် MAS သင်တန််းသော်းမျော်း

ုင် အကျြု်းဝင်ပါသည်။

မူဝါဒအဖက င်အထည်ဖြေ ်ခခင််းဆိုင်ရ လုပ်ငန််းစဉ်မ ်း
ဆအောက်ဆြော်ဖပပါအချက်မျော်းသည်

MAS

၏

လုပ်ကုင်ဆ

ောင်ရွက်မှု

တစ်စုတစ်ရောအဆပေါ်

အဖငင််းပွော်းမှုမျော်း ဖြစ်ဆပေါ်လောပါက အရပ်နည််းဖြင် ဆဖြရှင််းသည်ဖြစ်ဆစ၊ သင်တန််းစည််းကမ််းဖြင်
ဆဖြရှင််းသည်ဖြစ်ဆစ အလုအဆလျောက် အကျြု်းဝင်ပါသည်။
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လုပ်ငန််းစဉ်(၄-၁) မူဝါဒ အက ို်းကို ခစ ်းြိုင်ခွင်
အ

ုပါမူဝါဒအကျြု်းကု ဝန်ထမ််းမျော်းနှင် သင်တန််းသော်းမျော်း ခစော်းပင
ု ်ခွင်ရှသည်။ အ

ုပါ မူဝါဒပါ

တင
ု ်ကကော်းချက် ဆဖြရှင််းနည််း လုပ်ငန််းစဉ်မျော်းသည် MAS ၏ သင်တန််းခွဲတုင််း တွင် တက်ဆရောက်စနဆသော
မည်သည် သင်တန််းသော်းမျော်း အဆပေါ်တွင်မ

ု သက်ဆရောက်မရ
ှု ှသည်။

လုပ်ငန််းစဉ်(၄-၂) အခ န်မှီှ ဖခြေရှင််းခခင််း
• မည်သည် အဖငင််းပွော်းမှု မ

ု တက်နုင်သမ အလျင်ဖမန်

ု်း ဆဖြရှင််းရမည်။

• ဖပဋ္ဌောန််းချက်ပါ အခ ျိနက
် ာလ သတ်မှတခ
် ျက်မျော်းကု အဆကကောင််းထူ်း တစ်စုတစ်ရော မရှပါက အစဉ်အပမဲ
ဆလ်းစော်း လုက်နတရမည်။
• အကယ်၍

ဖပဋ္ဌောန််းချက်ပါ

သတ်မှတ်

အချန်ကောလမျော်းထက်

MAS

ဝန်ထမ််းမျော်းဘက်မှ

ဆနတက်ကျခဲသည်ရှဆသော် ဆနတက်ကျဆသော ကောလနှင် အဆကကောင််းအရင််းတို့က
ု ု သင်တန််းသော်းတို့အ
ု ော်း
အသဆပ်း အဆကကောင််းကကော်းရမည်။
လုပ်ငန််းစဉ်(၄-၃) သိုသြ်ြါ်းနြ်စွ ကိုင်တယ
ွ ်ဖခြေရှင််းခခင််း
တင
ု ်ကကော်းချက်မျော်း
ပါတ်သတ်ဆသော
မသက်

အော်းလု်းကု

စနစ်တကျ

သတင််းအချက်အလက်မျော်းကု

ကုင်တယ
ွ ်ဆဖြရှင််းရမည်။
ဆဖြရှင််းရန်

တင
ု ်ကကော်းချက်

ကုင်တယ
ွ ်ဆသောသူမျော်း

နှင်
မှအပ

ုင်ဆသော သူမျော်းထ မဆရောက်ဆစရန် တင််းကကပ်စွော ထန််းသမ််းထော်းရမည်။

လုပ်ငန််းစဉ်(၄-၄) နစ်နာမှုမရှဖစခခင််း
အ

ုပါလုပင
် န််းစဉ်တက
ုို့ ု

မည်သည်နည််းဖြင်မ
ခွဲဖခော်း

က်

ဖခင််းတို့ုကု

ဆလ်းစော်းလုက်နတဆသောဆကကောင်

နစ်နတမှုမရှဆစရ။

အထူ်းသဖြင်

တုင်ကကော်းသူသင်တန််းသော်း

အဆနဖြင်

ဆနတက်

ြနှပ်ဖခင််း၊

က်တွဲအဆနဖြင်

ုလုသည်။ တင
ု ်ကကော်းသူ သင်တန််းသော်း၏ ောစ ြီး ွဲ အကွဲဖြတ်ရလဒ်

စနောက်ကျဖြင်ြီး စသည်ြနှပ်ဖခင််းမျော်း ဖြစ်ဆပေါ်လောပါက သင်တန််းသော်းသည် ထပ်မတုင်ကကော်းခွင်
ရှသည်။ အ

ုပါ လုပ်ငန််းစဉ် မျော်းကု ဆလ်းစော်းလုက်နတဆသောဆကကောင် မည်သည် နစ်နတမှုမ မရှပါဟု

သင်တန််းသော်းသည် ယုကကည်မှုရှဆနဆစရမည်။
လုပ်ငန််းစဉ်(၄-၅) မျှတမှုရှခခင််း
နစ်နတချက်မျော်းကု ဘက်မလုက်ပဲ မ တစွော ဆဖြရှင််းရမည်။
(ပူ်းတွပ
ဲ ါအဆကကောင််းအရော (၂) သုို့)
လုပ်ငန််းစဉ်(၄-၆) အကူအညှီ အဖထ က်အြဖြ်းခခင််း
အကယ်၍ ပါဝင်ပတ်သတ်သူသည် ဖြစ်စဉ်နှင် ပတ်သတ်၍ ဖပန်လည်တင်ဖပရောတွင် အခက်အခဲ
တစ်စုတစ်ရောရှပါက လုအပ်ဆသောအဆထောက်အပ အကကဉောဏ်တက
ုို့ ု ပပ်းု ဆပ်းရမည်။ အကယ်၍
ခုင်လုဆသော အဆကကောင််းထူ်းတစ်စုတစ်ရော ရှပါက ဆဖပလည်ရောဆဖပလည်ဆကကောင််း ညနှုင််းရောတွင်
သင်တန််းသော်း (သ)ုို့ ဝန်ထမ််းဘက်မှ ဆဖပောခွင်ရသူ
ှ ကုယ်စော်းလှယ် ထော်းခွင်ရသည်
ှ
။
လုပ်ငန််းစဉ်(၄-၇) အခ က်အလက်ထန််းသမ််းခခင််း
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တင
ု ်ကကော်းချက်မျော်းကု သင်တန််းစည််းကမ််းအတင
ု ််း ဆဖြရှင််းရန်လုအပ်လောလ င် ဖြစ်စဉ်၊ သတင််း၊
အချက်အလက်မျော်းကု

မှတ်တမ််း

လုအပ်သည်။

ဝန်ထမ််းမျော်းသည်

MAS

တည်ဆ

ောက်၍

MAS

တွင်စနစ်တကျ

သင်တန််းသော်းနှင်

ဆဖပော

ထန််းသမ််းထော်းရန်

ုထော်းသည်မျော်း

ကုလည််း

မှတ်တမ််းမှတ်ရော ထော်းရမည်။ သင်တန််းသော်းကု မည်သည် သင်ဆထောက်ကူ စောရွက်စောတမ််းမျော်းကု
ဆပ်းသည်။ မည်သည် အချန်တွင်ဆပ်းသည်၊ မည်သည်နည််းဖြင်ဆပ်းသည် စသည်တို့က
ု ုလည််း မှတ်တမ််း
ယူထော်းရမည်။
လုပ်ငန််းစဉ်(၄-၈) အခွင်အလမ််း
သင်တန််းသော်းသည် MASမှ ခွင်ဖပြုထော်းဆသော သင်ဆထောက်ကူ ေစည်ြီးထက်ပု၍ ဆတောင််း
တရော်းဝင် ပုင်

ုင်ဆသော သင်ကကော်းဆရနည််းစနစ် စသည်တို့က
ု ု ဆတောင််း

ုပုင်ခွင် မရှပါ။

ုပုင်ခွင်မရှပါ။

လုပ်ငန််းစဉ်(၄-၉) ဖခြေရှင််းခခင််း
နစ်နတချက်မျော်း၏

သဆဘောသဘောဝကု

လွယ်ကူလ င်ဖမန်စွော

ဆဖြရှင််းနုင်ရန်

ရင််းနှ်းပွငလ
် င််းစွောဆဖြရှင််းသည်။
ရင််းနှ်းပွင်လင််းစွော ဆဖပော

ဤ

နတ်းလည်၍
MAS

အခက်အခဲအမျော်းစု
က

ကု

အရပ်နည််းဖြင်

ဆမ ော်လင်သည်။

နည်ြီးလ ်ြီးသည်

အရပ်နည််းဖြင်

ဝန်ထမ််းနှင်သင်တန််းသော်းမျော်းကကော်း

ုပုင်ခွင် ရှသလု အချန်ကုန်သက်သော၍ ဖမန်

န်ထဆရောက်ဆသော နည််းလမ််း

ပင်ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန််းစဉ်(၄-၁၀) ကိုန်က စရတ်
ကကော်းနတ၊

ဆဖြရှင််း၊

ဆကကဆအ်းဖခင််းစဆသော

အ

င်အော်းလု်းအတွက်

သင်တန််းသော်းဘက်မှ

ကုန်ကျစောရတ် အခမဲ ဖြစ်သည်။
မူဝါဒ (၅)

ခြေစ်ဖလရှဖသ မဖက နြ်ခ က် အမ ို်းအစ ်းမ ်း
ဆအောက်ဆြော်ဖပပါအချက်မျော်းသည်

ဖြစ်ဆလဖြစ်ထရှဆသော

မဆကျနပ်ချက်

အမျြု်းအစော်းမျော်း

ဖြစ်ပါသည်။
•

MAS ဘက်မှ လုပ်ကုင်ပ၊ု

ု်းဖြတ်ပု စသည်တို့ု အစ ေါ် ေိတ်တိိုင်ြီး ကျဖြင်ြီး၊

•

သင်တန််းသော်း ၏ အရည်အဆသွ်း

•

MAS ဝန်ထမ််း ၏ သင်တန််းသော်း (သ)ုို့ သင်တန််းသော်း ျာြီး အဆပေါ် ချမှတဆ
် သော

ုင်ရော အကဲဖြတ်ဖခင််း အဆပေါ် စတ်တုင််းမကျဖခင််း၊

မဆကျနပ်ဖခင််း၊
•
မူဝါဒ (၆)

MAS ၏ သင်ရု်းညွှန််းတန််း (သ)ုို့ သင်ကကော်းနည််းစနစ် အဆပေါ် စတ်တုင််းမကျဖခင််း
တင
ို ်ကက ်းခ က်မ ်းဖခြေရှင််းခခင််းလိုြင
် န််းစဉ်အဆင်မ ်း

တုင်ကကော်းချက်မျော်းကု ဆဖြရှင််းဖခင််းလုပ်ငန််းစဉ်တွင် အ

င်(၄)

င် ပါဝင်ပါသည်။

ု်းဖြတ်ချက်ကု

MAS EDUCATION CENTER
No. 184-186, 2nd floor, 45th St., Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.

တစ်
ပု

Phone

: (95) 977 9922 385, 977 9922 386

Email

: info@mas-education.com

Website

: www.mas-education.com

င်ချင််းစတက်လောတင
ု ််း ဆဖြရှင််းပသ
ု ည် ပ၍
ု ဆလ်းနက်ဆသော အသွင်ဆ

ောင်၍

ရု်းကနတ်းပု

န်လောပါမည်။
အဆင်(၁)

MAS ဝန်ထမ််းနှင် တုင်ကကော်းသူ သင်တန််းသော်းအာြီး နတ်းလည်မဖှု ြင် ဆဖြရှင််းဖခင််း

အဆင်(၂)

သင်တန််းစည််းကမ််းအရ MAS ဒါရုက်တော ထတုင်ကကော်းဖခင််း

အဆင်(၃)

သင်တန််းစည််းကမ််းအရ MAS ဘုတအ
် ြွွဲ့ဲ ၏ တုင်ကကော်းချက်မျော်း ကုင်တွယ်
ဆဖြရှင််းဖခင််း

အဆင်(၄)

ုင်ရော ဆကော်မတသုို့ တင
ု ်ကကော်းဖခင််း

ပညောဆရ်းဝန်ကက်းဌောန၏

ဥပဆဒအရ

သက်

ုင်ရော

ပညောဆရ်းဌောန

သတ
ုို့ င
ု ်ကကော်းဖခင််း
အဆင်(၁)
•

MAS ဝန်ထမ််းနှင် တိုင်ကက ်းသူ သင်တန််းသ ်းကက ်း နာ်းလည်မခှု ြေင် ဖခြေရှင််းခခင််း

အကယ်၍ သင်တန််းသော်းသည် မဆကျနပ်ချက်တစ်စုတစ်ရော ရှပါက သက်
ဦ်းစွော ဆဖပော

ုအဆဖြရှောသင်သည်။ အ

မန်ဆနဂျော (သ)ုို့ သင်တန််း
•

MAS
ညနှုင််းဆ

သည်

ရော/

မဆကျနပ်ချက်

ောင်ရွက်ဖခင််းဖြင်

ုပါဝန်ထမ််းနှင် ဆဖြရှင််း၍ အ

ုင်ရောဝန်ထမ််းနှင်

င်မဆဖပ ှသာ MAS ၏

ရောမမျော်းကု အသဆပ်းသင်သည်။
အခက်အခဲ

လွယ်ကူလျင်ဖမန်စွော

အမျော်းစုကု
အဆဖြရှော

သက်

ုင်ရော

နုင်လမ်မည်ဟု

ဝန်ထမ််းဖြင်
ယုကကည်သည်။

အကယ်၍ အထက်ဆြော်ဖပပါ နည်ြီးလ ်ြီးဖြင် ဆဖြရှင််းရောတွင် ဆကျနပ်ဆလောက်ဆသော ရလောဒ်မျော်းကိို
စတင်ကုင်တွယပ် ပ်း (၁၅)ရက် အတွင််း (ပတ်ရက်မပါ) မရရှပါက ဆအောက်ဆြော်ဖပပါ အ
တင
ု ်ကကော်းသူ သင်တန််းသော်း၏ ကုယပ
် င
ု ်
အဆင်(၂)

င်သုို့

ု်းဖြတ်ချက်ဖြင် ထပ်မ တင
ု ်ကကော်းခွင်ရှသည်။

သင်တန််းစည််းကမ််းအရ MAS ဒါရိုက်တ ထသိုို့တိုင်ကက ်းခခင််း

(၂-၁) သင်တန််းစည််းကမ််းအရ

တင
ု ်ကကော်းချက်မျော်းကု

စောဖြင်ဆရ်း၍

တင်ဖပရပါမည်။ မဆကျနပ်ချက် ဖြစ်ဆစဆသော အဆကကောင််းအရင််း၊ ဆ

MAS

ဒါရုက်တောထ

ွ်းဆနွ်းလုဆသော အချက်၊

ထုက်သင်ဆသော ကုင်တယ
ွ ် တုန်ဖို့ ပန်မှု စသည်တုို့ကု အဆဖခခ စဉ််းစော်းဆပ်းပါမည်။ တင
ု ်ကကော်းသူ
သင်တန််းသော်း တက်ဆရောက် သင်ကကော်းဆနဆသော သက်

ုင်ရော MAS သင်တန််းခွဲရှ MAS

ဒါရုက်တောကု လပ်မူတုင်ကကော်းရပါမည်။
စောဆရ်းတုင်ကကော်းရောတွင် ဆအောက်ဆြော်ဖပပါအချက်မျော်း ပါဝင်ရပါမည်။
•

မဆကျနပ်ချက်နှင်ပတ်သက်ဆသော အဆသ်းစတ် အချက်အလက်မျော်း

•

မဆကျနပ်ချက်နှင်ပတ်သက်၍ သသင်သည်ဟု ယူ

•

မဆကျနပ်ချက်ကု အ

ဆသော အဖခော်းအချက်မျော်း အဖပည်အစု

င်(၁)ဖြင် မည်သကုို့ ကြု်းစော်း ဆဖြရှင််း၍ မည်သည် အဆကကောင််းဆကကောင်

ရလောဒ်ကု လက်မခနုင်ရသည် အဆကကောင််းအရင််း အဖပည်အစု

MAS EDUCATION CENTER
No. 184-186, 2nd floor, 45th St., Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.

•

Phone

: (95) 977 9922 385, 977 9922 386

Email

: info@mas-education.com

Website

: www.mas-education.com

မဆကျနပ်ချက်ကု ဆဖြရှင််းရောတွင် လုအပ်သည် အကကဖပြုချက်မျော်း

(၂-၂) MAS ဒါရုက်တောသည် တင
ု ်ကကော်းစော ရရှပပ်း (၁၅)ရက် (ပတ်ရက်မပါ) အတွင််း
တင
ု ်ကကော်းချက်ကု လက်ခရန် သင်/မသင် စဉ််းစော်း

ု်းဖြတ်ပါမည်။ တုင်ကကော်းချက်ကု

လက်ခပါက သင်တန််းသော်းကု အဆကကောင််းဖပန်ဆပ်း ရပါမည်။ ဆအောက်ပါအချက်တသ
ုို့ ည်
၂၁ရက် (ပတ်ရက်မပါ) ထက်မပုဆသော ကောလအတွင််း ပပ်းစ်းဆအောင် လုပ်ဆ

ောင်ရပါမည်။

(၂-၃) MAS ဒါရုက်တောသည် တင
ု ်ကကော်းချက်ကုလက်ခရန် သင်/မသင် စဉ််းစော်းဆနစဉ်အတွင််း
တုင်ကကော်းသူ သင်တန််းသော်းနှင်လည််း လုအပ်ပါက ဆတွွဲ့

ုရန် စစဉ်၍ အဆကကောင််းအရင််း

အဖပည်အစု ကု ဆမ်းဖမန််းပါမည်။ ထိိုို့ဆနတက် လုအပ်ပါက MAS ဒါရုက်တောသည်
တုင်ကကော်းချက်နှင် သက်
လုပ်ဆ
(၂-၄)

ုင်သူမျော်းကု ဆခေါ်ယူဆတွွဲ့

ု ဆမ်းဖမန််းမှုမျော်းကု

က်လက်

ောင်ပါမည်။

အကယ်၍ တုင်ကကော်းချက်ကု အတည်ဖပြု လက်ခလုက်ပါက MAS ဒါရုက်တောသည်
လုအပ်ဆသော အဆရ်းယူ ဆ
မ

ုင််းမတွ

အော်းလု်းထသလ
ုို့ ည််း

ောင်ရွက်ရန် ရှသည်မျော်းကု သက်

ညွှန်ကကော်းချက်
ဆဖြရှင််းရန်

ထုတ်ဖပန်ပါမည်။

အဆရ်းယူဆ

ုင်ရောဝန်ထမ််းမျော်းသုို့

တင
ု ်ကကော်းချက်နှင်

ောင်ရွက်သွော်းမည်

သက်

အချက်မျော်းကု

ုင်သူမျော်း

တင
ု ်ကကော်းချက်

လက်ခပပ ၂၁ရက်(ပတ်ရက်မပါ) အတွင််း စောဖြင် ဆပ်းပို့ု အဆကကောင််းကကော်းဆပ်းပါမည်။ အကယ်၍
လက်မခပါက အဘယ်ဆကကောင် လက်မခရန်

ု်းဖြတ်စ ကာင်ြီး အချက်အလက်မျော်းကု စောဖြင် ဆရ်းသော်း

အဆကကောင််းဖပန် ဆပ်းသွော်းပါမည်။
အဆင်(၃)

သင်တန််းစည််းကမ််းအရ

MAS

ဘိုတ်အြေွွဲ့၏

တင
ို ်ကက ်းခ က်မ ်း

ကိုင်တယ
ွ ်

ဖခြေရှင််းခခင််းဆိုင်ရ ဖက ်မတှီသိုို့ တိုင်ကက ်းခခင််း
•

အဆသ်းစတ် ဆ

ောင်ရွက်ခဲပပ်းဆသော လုပ်ငန််းစဉ်မျော်းသည် အဆကောင်ထည်ဆြော် ကျင်သု်း၍

ဆအောင်ဖမင်ဖခင််းမရှဟု
ကုင်တယ
ွ ် ဆဖြရှင််းဖခင််း

သင်တန််းသော်းဘက်မှ

ယူ

ဆသော

ုင်ရော ဆကော်မတသုို့ လပ်မူတစ်

အခါတွင်

တင
ု ်ကကော်းချက်မျော်း

င်တက်၍ တင
ု ်ကကော်းနုင်ပါသည်။

ဆကော်မတသည် တုင်ကကော်းမှုကုလက်ခ၍ လုပ်ထု်းလုပ်နည််းမျော်းတွင် မ တမှု ရှ/မရှ စစ်ဆ
ထုက်သင်ဆသော ကုင်တယ
ွ ်မှုတက
ုို့ ုသော ဦ်းစော်းဆပ်း လုပ်ဆ
•

ဆကော်မတသလ
ုို့ ပ်မူ၍ MAS ဒါရုက်တော၏

်း၍

ောင်သွော်းပါမည်။

ု်းဖြတ်ချက်ချပပ်း ၁လ(ပတ်ရက်မပါ) အတွင််း

စောဖြင်ဆပ်းပို့ု တုင်ကကော်းရပါမည်။
•

ဆကော်မတ၏ တောဝန်ရသူ
ှ တို့သ
ု ည် တုင်ကကော်းစော လက်ခရရှပပ်း ၁၅ရက် (ပတ်ရက်မပါ) အတွင််း
တင
ု ်ကကော်းစော
ဆ

လက်ခရရှဆကကောင််းနှင်

ောင်ရွက်ဆပ်းနုင်ဆချရှဆကကောင််း

တို့ုကု

မည်သည်ကောလအတွင််း
စောဖြင်

အဆကကောင််းဖပန်ဆပ်းပါမည်။

သင်တန််းသော်းကု ၇ရက် (ပတ်ရက်မပါ) ကကြု၍ ဆကော်မတနှင် ဆတွွဲ့

ုဆ

အဆရ်းယူ
ထုို့ဆနတက်

ွ်းဆနွ်းရမည်ရက် ကု

MAS EDUCATION CENTER
No. 184-186, 2nd floor, 45th St., Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.
Phone

: (95) 977 9922 385, 977 9922 386

Email

: info@mas-education.com

Website

: www.mas-education.com

အဆကကောင််းကကော်းဆပ်းပါမည်။ ပမ
ု ှနအ
် ော်းဖြင် တင
ု ်ကကော်းချက် လက်ခရရှပပ်း ၂၁ရက် (ပတ်ရက်မပါ)
အတွင််း တုင်ကကော်းချက်ကု ဆဖြရှင််းပပ်းရန် ဆမ ော်လင်၍ သင်တန််းသော်းထသုို့ ဆကော်မတ၏
ု်းဖြတ်ချက်ကု
အဆင်(၄)

ု်းဖြတ်ချက်ချပပ (၇)ရက် (ပတ်ရက်မပါ) အတွင််း ဆပ်းပို့ပ
ု ါမည်။

ြည ဖရ်းဝန်ကကှီ်းဌ န၏ ဥြဖဒအရ သက်ဆိုင်ရ ြည ဖရ်းဌ နသိုို့တင
ို ်ကက ်းခခင််း

(၄-၁)

အ

ုပါ တင
ု ်ကကော်းသူ သင်တန််းသော်းသည် ဆဖြရှင််းပု အ

ရှဆနဆသ်းပါက ပညောဆရ်းဝန်ကက်းဌောန၏ ဥပဆဒအရ သက်

င်

င်တွင် မဆကျနပ်ပဲ

ုင်ရော ပညောဆရ်းဌောနသုို့

က်လက်

အဆရ်းယူ တင
ု ်ကကော်းနုင်ဆသော အခွင်အဆရ်းရှပါသည်။
(၄-၂)

အကယ်၍

သက်

ုင်ရောပညောဆရ်းဌောနသည်

တင
ု ်ကကော်းချက်ကု

ညွှန်ကကော်းချက် တစ်စုတစ်ရော ထွက်ဆပေါ်လောပါက MAS သည် မ
ချမှတ်ဖခင််း၊ အဆရ်းယူဆ
သက်

ုင်ရော

ဆဖြရှင််းရန်

ုင််းမတွပဲ

ု်းဖြတ်ချက်

ောင်ရွက်ဖခင််း တို့က
ု ု ညွှန်ကကော်းချက်အတင
ု ််းလုက်နတရန်။ အကယ်၍

ပညောဆရ်းဌောနသည်

တင
ု ်ကကော်းချက်ကု

အတည်ဖပြုလက်ခဖခင််း

မရှပါက

အဘယ်ဆကကောင် လက်ခအတည်မဖပြုစ ကာင်ြီး ရှင််းလင််းချက်မျော်းကု သင်တန််းသော်းထသုို့ စောဖြင်
ဆပ်းပို့ု အဆကကောင််းကကော်းပါမည်။

မူဝါဒ (၈)

မှတ်တမ််းမ ်းကို လိုခခိုလျှိုွဲ့ဝှက်စွ သမ််းဆည််းခခင််း

(၈-၁)

လုပ်ငန််းစဉ်အတင
ု ််းဆဖြရှင််းပပ်းစ်းခဲဆသော တုင်ကကော်းချက်မတ
ှ ်တမ််းမျော်းကု လုအပ်ပါက

အနည််း

ု်း ၅နှစ်တော ကောလအထ သမ််း

လုအပ်ပါက
အ

MAS

ဒါရုက်တောထ

ုပါမှတ်တမ််းမျော်းကု သက်

ည််း ထော်းရမည်။ အကယ်၍ ဖပန်လည် အသု်းဖပြုရန်
စောဖြင်

ဆရ်းသော်း၍

ုင်ရောသင်တန််းသော်း ဆနတက်

ခွင်ဖပြုချက်ရယူနုင်ပါသည်။
ု်း တက်ဆရောက်ခဲဆသော MAS

သင်တန််းခွဲတွင် ထန််းသမ််းထော်းရမည်။
(၈-၂)

MAS

၏

မူဝါဒ

အရ

သ်းသနို့်လုခခြုဆသောဆနရောတွင် သမ််း
(၈-၃)

ဆဖြရှင််းမှု

ုင်ရော

အ

မှတ်တမ််းအော်းလု်းကု

လ ြုွဲ့ဝှက်အ

င်

သတ်မှတ်၍

ည််းထော်းရမည်။
င်တုင််း၏

ု်းဖြတ်ချက်

ုင်ရော

စောတမ််းဆကော်ပကုမူ

သင်တန််းသော်းထဆပ်းပို့ခ
ု ွင်ရှသည်။
(၈-၄)

တင
ု ်ကကော်းချက်နှင် ဆဖြရှင််းချက် မှတ်တမ််းမျော်းကု MAS ဒါရုက်တောမှ ထန််းသမ််း

ထော်းရမည်။

တင
ု ်ကကော်းချက်၊

ဆဖြရှင််းချက်

တစ်ခုစတုင််းအတွက်

အချက်မျော်းကု မှတ်တမ််းယူထော်းရမည်။
•

ပါဝင်ပတ်သက်သူအော်းလု်း၏ အဆသ်းစတ် အချက်အလက် ျာြီး

•

တင်သွင််းဆပ်းပို့ု ခဲဆသော စောရွက်စောတမ််းမျော်း

ဆအောက်ဆြော်ဖပပါ
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•

တင
ု ်ကကော်းချက်၊ ဆဖြရှင််းချက်မျော်း၏ အဆသ်းစတ်အချက်အလက်မျော်း

•

ဆဖြရှင််းမှု ရလဒ်၏ အဆသ်းစတ် အချက်အလက်မျော်း

မူဝါဒ(၉)

MAS ဝန်ထမ််းမ ်းနှင် သင်တန််းသ ်းမ ်းဖြေါ် သက်ဖရ က်ြို

(၉-၁) MAS သင်တန််းသော်းမျော်း၏ MAS သင်တန််းဆကျောင််းခွဲ၊ တက်ဆရောက်ဆသော ဘောသောရပ်၊
သင်တန််းသော်း၏ ဆနရပ် အစရှသည်တို့အ
ု ဆပေါ် ကွဲဖပော်းမူမရှဘဲ ဆအောက်ဆြော်ဖပပါ လုပ်ငန််း
စဉ်မျော်းသည် MAS သင်တန််းသော်းမျော်းအဆပေါ် သက်ဆရောက်မရ
ှု ှသည်။
(၉-၂) MAS သင်တန်ြီးသာြီး ျာြီး၏ မူဝါဒနှင် လမ််းစဉ်တအ
ုို့ ဆပေါ် လည််းဆကောင််း၊
ဖပဌောန််းဥပဆဒ နှင် အဖခော်းဆလ်းစော်းလုက်နတရမည် ဥပဆဒမျော်း အဆပေါ်ဆသော်လည််းဆကောင််း၊
တစ်စုတစ်ရောဆသော နည််းဖြင် အစော်းထု်းဖခင််း (သ)ုို့ ဖပြုဖပင်ဖခင််း (သ)ုို့ အဖခော်းဆသော
အလော်းတူနည််းမျော်းဖြင် တက်ဆရောက်ဖခင််း မရှဆစရပါ။
(၉-၃) မူဝါဒနှင် လမ််းစဉ်တသ
ုို့ ည် သင်တန််းသော်းမျော်းကုအခါအော်းဆလျော်စောွ သင်တန််းြွင်စ ရက်
မျော်းတွင် အသဆပ်းဖခင််းဖြင်ဆသော်လည််းဆကောင််း၊ အဆကကောင််းထူ်းရှပါက သသင်လ င်ဆသော်
လည််းဆကောင််း လုအပ်သလုသင်တန််းသော်းမျော်းနှင် အသဆပ်းစ

ြီးစ ြီးသွော်းပါမည်။ MAS

ဝန််းထမ််းမျော်းကုမူ ဝန်ထမ််းမွမ််းမသင်တန််းမျော်းတွင်ဆသော်လည််းဆကောင််း၊ အခါအော်းဆလ ော်
စွော အသဆပ်းမတ်
မူဝါဒ(၁၀)

က်သွော်းပါမည်။

ခြန်လည်ဆန််းစစ်၍ ခွင်ခြိုခ က်ဖြ်းခခင််း

MAS တင
ု ်ကကော်းချက် ဆဖြရှင််းဖခင််း
မူဝါဒနှင်လုပ်ငန််းစဉ်ပုင်

ုင်ရော မူဝါဒနှင်လုပ်ငန််းစဉ်

ုင်သူ

MAS ဆအော်ပဆရ်းရှင််းဒါရုက်တော

ဆထောက်ခခွင်ဖပြုသူ

MAS ဘုတအ
် ြွွဲ့ဲ

ခွင်ဖပြုချက်ရက်စွဲ

၁၁ရက်၊ ဇန်လ၊ ၂၀၁၉ ြို ှေ်

မူဝါဒနှင် လုပ်ငန််းစဉ် အမှတ်စဉ်နပါတ် (Version Number)

၄

ဆနတက်တစ်ကကမ်မူဝါဒဖပန်လည်

ဇန် လ၊ ၂၀၂၀ ြိုနှစ်

န််းစစ်ရန်ရက်စွဲ
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ဖခြေရှင််းခခင််းဆိုင်ရ လိုြ်ငန််းစဉ်ဇယ ်း
အဆင် (၁) အရြ်နည််း ဖြင်ဖခြေရှင််းခခင််း
သက်

ုင်သူနှင် တုက်ရုက်ဆဖပော

စ မမ်းပန
ွဲ ှင်ဆက်စပ်မ

ကိစစရပ်မ ်း

ုညနှုင််းရန် သင်တန်ြီးသာြီးအရည်အြျင်ြီးေေ် ူဝါဒ
ှင်တိိုက်ရိိုက် အစဖြရှာရန်

အကယ်၍မဆဖပလည်ပါက
အဆင်(၂)သင်တန််းစည််းကမ််းမ ်းအရ MAS ဒါရိုက်တ ထ တင
ို ်ကက ်းခခင််း
MAS

ဒါရုက်တောထ

သင်တန််းသော်းသည်

စောဖြင်ဆရ်းပို့ုတင
ု ်ကကော်းရမည်။

MAS

ဒါရုက်တောသည် တုင်ကကော်းစောရရှပပ်း ၁၅ရက် (ပတ်ရက်မပါ) အတွင််း အဆကကောင််းဖပန်စော
ဆပ်းပို့၍
ု

တင
ု ်ကကော်းချက်ကု

လက်ခပါက

၂၁ရက်

(ပတ်ရက်မပါ)

အတွင််း

အဆရ်းယူဆဖြရှင််း ဆပ်းသွော်း ပါမည်။ သင်တန််းသော်းသည် ဆဖြရှင််းမူ၏ ရလဒ်မျော်းကု
စောဖြင် လက်ခရရှပါမည်။
အကယ်၍မဆဖပလည်ပါက
အဆင်(၃) MAS ဘိုတအ
် ြေွွဲ့သိုို့တိုင်ကက ်းခခင််း
အ

င် (၂) ၏ ဆဖြရှင််းမူ၏ ရလဒ်မျော်းကု သင်တန််းသော်းသည် စောဖြင် လက်ခရရှပပ်း

၁လ

(ပတ်ရက်မပါ)

သက်မှက်ထော်းဆသော

အတွင််း

MAS

ဆကော်မတသစ
ုို့ ောဖြင်

MAS

ဆြောင်ကု

ဖြည်ဖခင််းဖြင်

ဆသော်လည််းဆကောင််း၊
ဆသော်လည််းဆကောင််း

တင
ု ်ကကော်းရပါမည်။
တင
ု ်ကကော်းစောရရှဆကကောင််း အဆကကောင််းဖပန်စောကု ၁၅ရက် (ပတ်ရက်မပါ) အတွင််း
ဆသော်လည််းဆကောင််း သင်တန််းသော်းနှင် ဆကော်မတတုို့ ဆတွွဲ့
ရလဒ် အသဆပ်းစောကု ပမ
ု ှန်အော်းဖြင် ဆကော်မတဖြင်ဆတွွဲ့

ုဆ

ွ်းစ ြီး၍ ဆဖြရှင််းချက်

ုရန် သင်တန််းသော်း ကု ၇

ရက် (ပတ်ရက်မပါ) အတွင််း ကကြုတင်၍ အဆကကောင််းကကော်းဆပ်းပါမည်။
အကယ်၍မဆဖပလည်ပါက
အဆင် (၄) သက်ဆိုင်ရ ြည ဖရ်းဌ နသိုို့ တင
ို ်ကက ်းခခင််း
ပညောဆရ်းဝန်ကက်းဌောန၏ ဥပဆဒနှင် အည သက်
လုပ်နည််းမျော်း ဖြင် ကုင်တွယ် ဆဖြရှင််းနုင်ပါသည်။

ုင်ရော ပညောဆရ်းဌောန၏ လုပ်ထု်း
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ပူ်းတပ
ွဲ ါ အမ က င််းအရ (၂)
တရ ်းမျှတမရ်းဆိင
ု ရ
် က င်ထ်းု
တိင
ို ် ကာြီးြျက်စဖြရှင်ြီးဖြင်ြီး

ိိုင်ရာ လို ်ငန်ြီးေဉ်တေ်စလ ာက်လိုြီးတင် စြာ်ဖ

ကျင်ထိုြီးကိုိ စလြီးောြီးလိိုက်နောရ ည်။ အ

ါတရာြီး တစရြီး

ိိုင် ရာ

ိို ါကျင်ထိုြီးတင် ါဝင်စသာ အြျက် ျာြီး ှာ-

•

တိင
ို ် ကာြီးြျက် ှင် တ်သက်၍ လိိုအ ်စသာ ေိုေ ြီး် စ ြီးဖ န်ြီး ှု ရှိရန်။

•

တိင
ို ် ကာြီးြရသူ တေ်ဦြီး၊ တေ်ြွဲွဲ့အာြီး တိင
ို ် ကာြီးြထာြီးရစ ကာင်ြီးကိို သင်တင်စလ ာက် တ်စသာ
နည်ြီး ဖြင်အသိစ ြီးရန်။

•

တိင
ို ် ကာြီးသူ ှင်

တိင
ို ် ကာြီးြရသူ

ှေ်ဦြီး ှေ်ြက်ေလိုြီးသိိုို့

တိင
ို ် ကာြီးြျက်အာြီး

ည်သည်

နည်ြီးလ ်ြီး ျာြီးဖြင် ကိိုင်တယ်စဖြရှင်ြီးစနသည်ကိို အသိစ ြီးရန်။ သိသင်သိထိိုက်စသာ

ူဝါဒ ှင်

လ ်ြီးေဉ်၏ ကဏ္ဍတိက
ိုို့ ိိုလည်ြီး စကာ် ကူြီး၍ စ ြီးရန်။
•

ှေ်ဦြီး ှေ်ြက်ေလိုြီးသိိုို့ စကာင်ြီးော စ

ြီးစ ြီးစ ြီးဖ န်ြီး၍ တိင
ို ် ကာြီးြရသူ ဘက် ှလည်ြီး စဖြရှင်ြီး

တင်ဖ ြင် စ ြီးရန်။
•

အကျိ ြီးစ ကာင်ြီး

စလျာ်စသာ ြင်လတ်ရန် အြျက် ျာြီး ှင်ဖ ည်ေိုဖြင်ြီး (သိိုို့) အကျိ ြီးစ ကာင်ြီး

စလျာ်စသာ

စတာင်ြီး န်ဝန်ြျဖြင်ြီး ျာြီးရှိ ါက

တေ်ေိုတေ်ရာအစရြီးယူ ှု

ဖ လို ်

အ ှာြီး၊အ ှန်

စကာက်ြျက်

ွဲဖြင်ြီး

(သိိုို့)

ြင်လတ်ဖြင်ြီး (သိိုို့) သက်ညာော ထည်သင်ြီးေဉ်ြီးောြီးစ ြီး

ဖြင်ြီးတို့ိိုကိို လိိုအ ် ါက ထိိုက်သင်သလိိုဖ လို ်ရန်။
•

တိင
ို ် ကာြီးြျက် (သိ)ိုို့ တိင
ို ် ကာြီးသူ၏နေ်နော ှု အတိ ်အနက်စ ေါ် ူတည်၍ လိိုအ ် ါက ေည်ြီးက ်ြီး
တကျ ထိစရာက်ောအစရြီးယူ ှု ျာြီးရှိလာ ည်ကိိုလည်ြီး
စ ြီးထာြီးရန်။
စနောက်

ထိိုအြါ

က်တွဲ

ေိုေ ြီး် စ ြီးဖ န်ြီးေဉ်အတင်ြီး

လိိုအ ်သလိို

ှေ်ဦြီး ှေ်ြက်ေလိုြီးကိို ကကိ တင် အသိ

ရရှိြစသာ
ွဲ

ထိစရာက်ောအစရြီးယူ

စ

အြျက်အလက် ျာြီးကိိုလည်ြီး
ာင်ရွက် ှု ျာြီးတင်

ထည်သင်ြီး

အသိုြီးဖ သာြီးရန်။
•

တိင
ို ် ကာြီးြျက်ကိို ေိုေ ်ြီးစ ြီးဖ န်ြီးသူ ှင် ကိိုင်တယ်အစရြီးယူစ ြီးသူတသ
ိုို့ိ ည် ဘက်လိိုက် ှု ရှိစေရန်
အလန် အစရြီးကကြီးစ ကာင်ြီးကိို နောြီးလည်လက်ြထာြီးရန်၊ အကယ်၍ ဘက်လိိုက် ှု၊ အဖ တ်ထိုတ် ှု
ေသည်တရ
ိုို့ိ ှိလာ ါက ေိုေ ်ြီးစ ြီးဖ န်ြီးသူ

(သိ)ိုို့

ကိိုင်တယ်အစရြီးယူသူတိုို့ိသည်

ိ ိဘာသာ ိ ိ

ှုတ်ထက်သာြီး ရ ည်ကိို နောြီးလည်သစဘာစ ါက်ရန်။
•

အကယ်၍ တိိုင် ကာြီးြျက်၏ အြျက်အလက် ျာြီးသည် ဝန်ထ ်ြီး၏ အကျင် ျက်ဖြင်ြီး၊ အစဖြအတင်
အဖငင်ြီး ာြီးဖြင်ြီး၊ ေ စ
အထက်စြာ်ဖ

ာင်ရွက် ို ညြျင်ြီးဖြင်ြီး ှင် အဖြာြီးစလြီးနက်စသာ အြျက် ျာြီး ဟိုတ် ါက

ါ ကျင်ထိုြီး ျာြီးကိို ကျင်သိုြီးရန်။

MAS EDUCATION CENTER
No. 184-186, 2nd floor, 45th St., Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.

•

Phone

: (95) 977 9922 385, 977 9922 386

Email

: info@mas-education.com

Website

: www.mas-education.com

တိင
ို ် ကာြီးသူသည်

ိ ိသည်

တိိုင် ကာြီးထာြီးသူဖြေ်စ ကာင်ြီး

ြိုြီးကယ်ထာြီးလိိုဖြင်ြီး

ရှိရန်

လိိုအ ်သည်။
•

တိင
ို ် ကာြီးြျက်ကိို စ ြီးဖ န်ြီးစ

ြီးစ ြီးစနေဉ်တင် ဝန်ထ ်ြီးသည် ( ှနသ
် ည်ဖြေ်စေ၊ ှာြီးသည်ဖြေ်စေ)

MAS ှ အဖြာြီးလို ်စြာ်ကိိုင်ြက် တေ်ဦြီးကိို အစြာ်စြေါ်ထာြီးြင်ရှိသည်။
•

အကယ်၍ တိင
ို ် ကာြီးြျက်ကိို ောဖြင် စ ြီး ို့တ
ိို ိိုင် ကာြီးြွဲ ါက စကာ် ကိို တိိုင်ြရသူ တေ်ဦြီး/တေ်ြွဲွဲ့ သိိုို့
စ ြီး ို့ရ
ိို ည်။

အကယ်၍

တိင
ို ် ကာြီးြျက်

ေ လို ်ကိိုင် ိုညြျင်ြီးဖြင်ြီး ှင်အဖြာြီး

အစ ကာင်ြီးအရာသည်

စလြီးနက်စသာ

အကျင် ျက်ဖြင်ြီး၊

အစ ကာင်ြီးအရာ ျာြီး

(သိိုို့)

ကစလြီးသူငယ်အ ိိုင်အထက်ဖ ဖြင်ြီး ေစသာ ဥ စဒကိိုညိေန်ြီးသည် အစ ကာင်ြီးအရာ ျာြီး ဖြေ် ါက
စကာ် ကိို စ ြီး ို့ရ
ိို န် လိိုအ ်စတာ ါ။

MAS EDUCATION CENTER
No. 184-186, 2nd floor, 45th St., Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.
Phone

: (95) 977 9922 385, 977 9922 386

Email

: info@mas-education.com

Website

: www.mas-education.com

ပူ်းတပ
ွဲ ါ အမ က င််းအရ (၃)
MAS ၏

တိင
ို ် ကာြီးြျက် စဖြရှင်ြီးဖြင်ြီး

MAS ၏ တိင
ို ် ကာြီးြျက်စဖြရှင်ြီးဖြင်ြီး
ရှိ ါက MAS ဘိုတအ
် ြွဲ့ွဲ သည် အ
MAS

၏

ိိုင်ရာ

ိိုင်ရာ စကာ် တ တိင
ို ် ကာြီးြျက် ျာြီးကိို ဖ ဌာန်ြီးထာြီးစသာ

ူဝါဒ ျာြီး၏ လို ်ရိိုြီးလို ်ေဉ် ျာြီး ဖြင် စဖြရှင်ြီးစအာင်ဖ င်ဖြင်ြီး

ိို ါစကာ် တကိို ြွဲ့ွဲ ေည်ြီး ိိုင် ါသည်။

တိင
ု ် က ်းခ က်မဖြရှင််းဖခင််းဆိုင်ရ

မက ်မတီအမပေါ်ရည်ညွှန််းထ ်းမ

တ်မှတခ
် က်မ ်း

လုပ်ငန််းတ ဝန်မ ်း
•

MAS ဘိုတအ
် ြွဲ့ွဲ ၏ အြါအာြီးစလ ာ်ော ြျ တ
ှ ်ရစသာ - ရာထူြီးြျဖြင်ြီး၊ ောစ ြီး ရ
ွဲ လဒ် သင်ြန်ြီးော ျာြီးကိို
ထ ် သင် ကာြီးစေဖြင်ြီး

ှင်

စကာ် တက ကူညေိုေ ြီး် ေေ်စ
•

ကိေစရ ် ျာြီး

ေိုေ ြီး် ေေ်စ

ိိုင်ရာ

ိိုင်ရာ ကျင်ထိုြီး ှင်သာ

ြီးရာတင် စအာက်စြာ်ဖ

ိိုင်ရာ ြောြီးြျက်၊ ထင်ဖ င်ယူ

တ်သက်

ြျက် ျာြီး

င်ဖြင်သိုြီးသ စ
် ေရန်။

ါ အြျက် ျာြီးကိို ထည်သင်ြီးေဉ်ြီးောြီး

o ောဖြင် စရြီးသာြီးထာြီးစသာ တိင
ို ် ကာြီးြျက် ှင် အသနောြီးြော ၊ အ
o

ိုြီးဖြတ်ြျက်ြျဖြင်ြီး ျာြီးကိို

ြီး၍ အကကဉာဏ် ျာြီးစ ြီးရန်။

အစ ကာင်ြီးအရင်ြီး ကိေစရ ် ျာြီးကိို MAS ၏ ိုဂ္ိ လ်စရြီး
ါဝင် ွဲ တရာြီး တစရြီး

•

အဖြာြီးအလာြီးတူ

င်ဖြင်ရန်ိိုဖ လာ ျာြီး၊

က် ယ်စသာ MAS ှတ်တ ်ြီး ျာြီးအစ ေါ် စလလာသိုြီးသ ်ြျက် ျာြီး၊

o စကာ် တ ှ အကျိ ြီးအစ ကာင်ြီး

စလျာ်သည်ဟို လက်ြယူ

ထိိုက်စသာ MAS ဒါရိိုက်တာ ှင်

MAS ဝန်ထ ်ြီးတို့၏
ိို အကကစ ြီးြျက် ျာြီး၊
•

လိိုအ ်စသာ စတွဲ့

ိုညိ ိှုင်ြီး ှု ျာြီးတင် သင်တန်ြီးသာြီးကိို သင်တန်ြီးသာြီးဘက် ှ စရွြီးြျယ်ထာြီး စသာ

အစြာ်တေ်ဦြီး စြေါ်ြင်ဖ ရန်။ ( ဥ

ာ - ိသာြီးေိုဝင် (သိ)ိုို့ သူငယ်ြျင်ြီး)

MAS EDUCATION CENTER
No. 184-186, 2nd floor, 45th St., Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.
Phone

: (95) 977 9922 385, 977 9922 386

Email

: info@mas-education.com

Website

: www.mas-education.com

မက ်မတီ အ
စကာ် တတင် စအာက်စြာ်ဖ
•

င််းဝင်မ ်း

ါ အသင်ြီးဝင် ျာြီး ါဝင် ါသည်။

MAS ဘိုတအ
် ြွဲ့ွဲ ၏ သဘာ တိ (တိင
ို ် ကာြီးထာြီးစသာ အစ ကာင်ြီးအရာ ှင်

တ်သက်၍ တာဝန်ရသ
ှိ ူ

ါဝင် ါ။)
•

ဝန်ထ ်ြီးဘက် ှ ကိိုယေ
် ာြီးဖ စ
ဘိုတအ
် ြွဲ့ွဲ ၏

သဘာ တိ ှ

ြီးစ ြီးစ ြီး ည်သူ ( MAS ဘိုတအ
် ြွဲ့ွဲ ဝင် ဖြေ်ရ ါ ည်။ MAS
သက် တ
ှ ်ထာြီးစသာ၊

တိင
ို ် ကာြီးထာြီးစသာ

အစ ကာင်ြီးအရာ ှင်

တ်သတ်၍ တာဝန်ရသ
ှိ ူ အကက ြီး ဝင် ါ။)
•

သင်တန်ြီးသာြီးဘက် ှ ကိိုယ်ောြီးဖ

•

စကာ် တ အ
ှ သင်ြီးဝင်
ထက်

စ

ြီးစ ြီးစ ြီး ည်သူ

တေ်ေိုတေ်ဦြီးသည်

အကျိ ြီးအဖ တ်

တေ်ေိုတေ်ရာအတက်

ိိုစ ြီး ါက စကာ် တ၏ အဖြာြီးအသင်ြီးဝင် ှ ှုတ်ထက်စ ြီး ါရန် စတာင်ြီး

ဘက်လိိုက်

ိို ိိုင်ြင် ရှိသည်။

သဘာ တိသည် လေ်လ ်သာြီးစသာ အသင်ြီးဝင်စနရာတင် သင်စလ ာ်စသာ အသင်ြီးဝင်အသေ်ကိို
စရွြီးြျယ်စ ြီး ရ ည်။

မတွေ့ဆုမဆ်းမန်းရမည် အကကိမ်အမရအတက်
MAS ဘိုတအ
် ြွဲ့ွဲ ၏

ိုြီးဖြတ်ြျက် ှင်အည လိိုအ ်လ င် လိိုအ ်သစလာက် စတွဲ့

ို စ

ြီးစ ြီး ကရ ည်။

စကာ် တအစ ေါ် ရည်ညန်ြီးစသာ သတ် ှတြ
် ျက် ျာြီးကိို MAS ဘိုတအ
် ြွဲ့ွဲ အစနဖြင် အြါအာြီးစလ ာ်ော
ဖ န်လည်

န်ြီးေေ် သိုြီးသ ်ရ ါ ည်။

MAS EDUCATION CENTER
No. 184-186, 2nd floor, 45th St., Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.
Phone

: (95) 977 9922 385, 977 9922 386

Email

: info@mas-education.com

Website

: www.mas-education.com

ပူ်းတပ
ွဲ ါ အမ က င််းအရ (၄)
MAS ၏တိင
ု ် က ်းခ င်မဖြရှင်း် ဖခင််းဆိင
ု ်ရ မက ်မတီမှ လိုက်နာရမည် လမ််းညွှနခ
် က်မ ်း
စအာက်စြာ်ဖ

ါ လ ်ြီးညန်ြျက် ျာြီးသည် စကာ် တ ှ ကာြီးနောေေ်စ

ြီးရာတင် အစထာက်အကူဖ ရန် ှင်

တသ တ်တည်ြီး တည်ပငိ ် တ ှု ရှိရန်ရည်ရွယသ
် ည်။
၁။ မတွေ့ဆု မဆ်းမန်းဖခင််းအတက် အမဖခခလိုအပ်ခ က်မ ်း
ါဝင် တ်သတ်သူ ျာြီးသည် ြိိုင် ာ ှုရှိ ရှိ ေနေ်တကျ ေေ်စ

•

ဖ င်

ြီး၍ ဦြီးော ပ ြီးေြီးစအာင် အ

င် သင်

င်ရ ည်။

•

တိင
ို ် ကာြီးသူသည် စကာ် တသိိုို့ တိက
ို ်ရိိုက် လိ ် ူပ ြီး အစ ကာင်ြီး ကာြီး ြင်ရရှိ ါ ည်။

•

စတွဲ့

ို စ

ြီးစ ြီးရန် ရက် ၊ အြျိန် ေသည်တက
ိုို့ိ ိို

ကကိ တင်ေေဉ် စရြီး

တက်စရာက်ရန် လယ်ကူ အ

င်စဖ စေရန်

ွဲထာြီး ည် ဖြေ် ါသည်။

၂။ အခ က်အလက်နှင်အမထ က်အထ ်းမ ်း စုမဆ င််းဖခင််း
•

လိိုအ ်စသာ အစထာက်အထာြီး ျာြီး အာြီးလိုြီးကိို
စကာ် တဝင် ျာြီး အတက် အ

•

အကျိ ြီးစ ကာင်ြီး

င်သင် ကကိ တင် ေိုစ

ာင်ြီးဖ င်

ြီး ှု တိိုင် (၄၈) နောရ ကကိ တင်၍

င်ထာြီးပ ြီး ဖြေ်ရ ည်။

စလ ာ်စသာ အြျိ ွဲ့ အစဖြအစန ျာြီးတင် တေ်ြက် ှ တင်သင်ြီးစသာ တိင
ို ် ကာြီးလာ

၊ အသနောြီးြလာ ၊ အ
ဥ

ကာြီးနောေေ်စ

ိိုဖ လာ ေသည်တက
ိုို့ိ ိို တေ်ဖြာြီးတေ်ြက် ှ ြတ်ရှုြငိ ရ ည်ဖြေ် ါသည်။

ာအာြီးဖြင် တိိုင် ကာြီးသူ ှ တင်သင်ြီးစသာ ော ျာြီးကိို MAS ဒါရိိုက်တာ ှ ြတ်ရှုဖြင်ြီး ၊ ထိိုနည်ြီးတူ

MAS ဒါရိိုက်တာ ှ စကာ် တသိိုို့ တင်သင်ြီးစသာော ျာြီးကိို တိိုင် ကာြီးသူ ှ ြတ်ရှုြင်ရဖြင်ြီး ေသည်တို့ိို
ဖြေ် ါသည်။
၃။ အကကိြို ပဏ မ စီမမှုမ ်း
ါဝင် တ်သတ်သူ ျာြီး ှင်
အကကိ ညိ ိှုင်ြီး

ကာြီးနောေေ်စ

အေည်ြီးအစဝြီးကိို

ြီး ှု

တိိုင် တင်

ဖ လို ် ည်

ဖြေ် ါသည်။

စကာ် တအသင်ြီးဝင် ျာြီးသည် စအာက် ါ အြျက်တို့က
ိို ိို စ
•
•

ေိုေ ြီး် ေေ်စ

ြီးရန်

နည်ြီး ျာြီး

ှင်

စ ြီးသင်စသာ

အ

ိို ါ

အေည်ြီးအစဝြီးတင်

ြီးစ ြီး ေေဉ် ါ ည်။

တ်သက်စသာအြျက်အလက် ၊ အစထာက်အထာြီး အာြီးလိုြီးကိို ေေ်စ
စဖြရှင်ြီးစ

•

ဦြီးောစကာ် တအသင်ြီးဝင် ျာြီး၏

ြီးစလလာဖြင်ြီး၊

စ ြီးြန်ြီး ျာြီးကိို

ကကိ တင်ဖ င်

ြီးစ ြီးရ ည် အြျက် ျာြီးကိို ထင်ရှာြီးစအာင် ရှာစြ စြာ်ထိုတ် ေေဉ်ထာြီးဖြင်ြီး၊

လို ်ငန်ြီးေဉ် ျာြီးကိို ကကိ တင်ေေဉ် သတ် ှတ်ထာြီးဖြင်ြီး၊

င်ဖြင်ြီး၊

MAS EDUCATION CENTER
No. 184-186, 2nd floor, 45th St., Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.
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Email
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ာ - တိင
ို ် ကာြီးသူကိို တေ်ဦြီးတည်ြီးစြေါ်ယူ စတွဲ့

စြေါ်ယူစတွဲ့

ို ည် (သိ)ိုို့ MAS ဒါရိိုက်တာ ှင်အတူ

ို ည် (သိိုို့) စကာ် တသိိုို့ အြျက်အလက်၊ အစထာက်အထာြီး ျာြီး တင်ဖ ရန် ၊ MAS ၏

ဝန်ထ ်ြီးကိို ါ အတူစတွဲ့

ို ည် ေသဖြင် ဖြေ်သည်။

၄။ မက ်မတီမှ က ်းနာ စစ်မဆ်းဖခင််း
၄-၁။ ပဏ မအပိုင််း
ါဝင် တ်သတ်သူ အာြီးလိုြီးသည် စအာက်စြာ်ဖ

ါ အြျက် ျာြီးကိို နောြီးလည်ထာြီးရန် လိိုအ ်သည်။

•

စကာ် တ၏ ြွဲ့ွဲ ေည်ြီး ို

•

စကာ် တအစ ေါ် ရည်ညန်ြီးစသာ သတ် ှတ်ြျက် ျာြီး ၊ အထူြီးသဖြင် စကာ် တသည်
ိုဂ္ိ လ်စရြီး ြောြီးြျက်၊ ထင်ဖ င်ယူ
တရာြီး တစရြီး

ိိုင်ရာ

MAS ၏

ြျက် ျာြီးကိို ကိိုယ်ောြီးဖ ရန် ြွဲ့ွဲ ေည်ြီးထာြီးဖြင်ြီး ဟိုတ် စ ကာင်ြီး

ကျင်ထိုြီး ျာြီးကိိုသာ

အစလြီးထာြီးဦြီးတည်၍

ထိိုက်သင်စသာ

လို ်ငန်ြီးေဉ် ျာြီးဖြင် ကိိုင်တယ်သာြီး ည်ဖြေ်စ ကာင်ြီး။
•

တိင
ို ် ကာြီးသူ၏

MAS ဘိုတအ
် ြွဲ့ွဲ ှ

စရွြီးြျယ်ထာြီးစသာ ဖ င်

ထ ် တိိုင် ကာြီးြင်ရစ
ှိ သာ အြင်အလ ်ြီး ၊ ထိိုဖ င်
ေ ရာတင်

MAS

ဘိုတအ
် ြွဲ့ွဲ

ှအ

ှင်

ှ အ

ိုြီးအဖြတ်စ ြီးသူ ထသိိုို့

ိုြီးအဖြတ်စ ြီးသူသည် ဖ န်လည်

စကာ် တတိိုို့

န်ြီးေေ်

စလြီးောြီးလိိုက်နောြွဲစသာ

ကျင်ဝတ်ေည်ြီးက ်ြီး ျာြီးအတိင
ို ်ြီး ကျင်သိုြီးရန် လိိုအ ်သည်။
၄-၂။ အမထမထ လုပ်ငန််းစဉ်မ ်း
စအာက်စြာ်ဖ

ါ

လို ်ငန်ြီးေဉ် ျာြီးသည်

ကာြီးနောေေ်စ

ြီး ှု

ေတင် ှ

ါဝင် တ်သတ်သူ ျာြီးကိို

တိင
ို ် ကာြီးြျက် ှင် က်သက်၍ ရှင်ြီးလင်ြီး စဖ ာ ကာြီးေဉ်တင် ကျင်သိုြီးရန် ရည်ရွယ် ါသည်။

အ

ိို ါ

လို ်ငန်ြီးေဉ် ျာြီး ှာ • တိင
ို ် ကာြီးြျက် ှင် က်သက်၍ စကာက်ြျက်ဟူသ ကိို သဘာ တိသိိုို့ အစ ကာင်ြီး ကာြီးအသိစ ြီး
ရ ည်။
• ေနေ်တကျ

ကကြီး က ် ှုစအာက်တင်

ါဝင် တ်သက်သူ ျာြီး ှင်

သြီးသနို့်

စတွဲ့

ိုစ

ြီးစ ြီး ှုတ

ြျိ ွဲ့လည်ြီး ရှိ ါလိ ် ည်။
• စကာ် တ၏
စတွဲ့
•

ိုစ

ိုြီးဖြတ်ြျက်ဖြင် လိိုအ ် ါက တိိုင် ကာြီးသူ ှင် တိင
ို ် ကာြီးြျက်

တ်သက်သူတိုို့ိ၏

ြီးစ ြီး ှု တိို့သ
ို ည်လည်ြီး ရှိ ါလိ ် ည်။

ါဝင် တ်သတ်သူ တေ်ဦြီးြျင်ြီးေသည် စဖ ာ

ိိုတင်ဖ

ိိုင် ြင်ရှိ ါသည်။

• သင်တင်စလ ာက် တ်စသာ အစဖြအစန ျိ ြီးတင် တိင
ို ် ကာြီးသူသည် အစြာ်စြေါ်လာြင် ရှိ ါသည်။
သိစ
ိုို့ သာ် ထိိုအစြာ်ဖြေ်သူသည် ကူည
(ခြင်ြီးြျက်ကိို အ ဒ
ိို ်ြွဲ ၄-၆ သိရ
ိုို့ ှု)

ြီးိို ရန်သာ ဖြေ်၍ ကိိုယေ
် ာြီးဝင်စရာက် စ

ြီးစ ြီးရန် ဟိုတ် ါ။
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No. 184-186, 2nd floor, 45th St., Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.
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• ထိိုအစြာ်ဖြေ်သူသည် သဘာ တိ၏ ြင်ဖ ြျက် ရ ွဲ စကာ် တ သိတ
ိုို့ က
ိို ်ရိိုက်

က်သက်ြင်

ရှိ ါ။
• တေ်ေိုတေ်ဦြီး က စဖ ာ

ိိုတင်ဖ

စနေဉ်တင် ကာြီး ှ ဝင်စရာက်၍ ကနို့်လနို့် စ ြီးြန်ြီး ျာြီး စ ြီးဖြင်ြီး ၊

စ ှောက်ယှက် ှု ဖ ဖြင်ြီး ျာြီး ရှိရ ါ။
• စကာ် တဝင် ျာြီးသည် တ်သတ်သူ ျာြီးကိို တိိုက်ရိိုက်စ ြီးဖ န်ြီး ါလိ ် ည်။
• တိင
ို ် ကာြီးသူ (သိ)ိုို့ တေ်ဖြာြီး ါဝင် တ်သက်သူ
စတွဲ့

ိုစ

ြီးစ ြီး ှုကိို စြတတ စရွဲ့

• MAS ဝန်ထ ်ြီး

ှင် တိိုင် ကာြီးသူတိုို့ိ

ည်သူ

ိို တိင
ို ် င်အကကဉာဏ်ယူရန် လိိုအ ်

ါက

ိိုင်ြီးြင် ရှိ ါလိ ် ည်။
ါဝင်စသာ စကာ် တ၏ စတွဲ့

ိုစ

ြီးစ ြီး ှု အ င
ိို ်ြီးတင် တေ်ဦြီး

ှင်တေ်ဦြီး အဖ န်အလှန် စ ြီးြန်ြီးထိုတ်ြင် ရှိ ါသည်။ သိစ
ိုို့ သာ် သဘာ တိ၏ ကကြီး က ် ထိန်ြီးက ် ှု
လက်စအာက် သ
ှ ာ တေ်
• ကာြီးနောေေ်စ

ြီး ှု ပ ြီး

ိုြီးသည် ှင် စကာ် တကိိုလည်ြီး ြျက်သိ ်ြီးရ ါ ည်။

• စကာ် တ၏ သြီးသနို့် စ
အ
•

င် သာြီးရ ါ ည်။
ြီးစ ြီး ှု အြျိ ွဲ့လည်ြီး ရှိ ည်ဖြေ်ပ ြီး ထိိုစ

ြီးစ ြီး ှု တိို့က
ို ိိုလည်ြီး လ ိ ွဲ့ဝှက်

င်ဖြင် ထိန်ြီးသိ ြီး် ထာြီးရ ါ ည်။
ိုြီးဖြတ်ြျက် ှင်

ိုြီးဖြတ်ရဖြင်ြီး အစ ကာင်ြီးအရာ ျာြီးကိိုလည်ြီး

(၁၀) ရက် (နောြီးရက်

ါ) အတင်ြီး အစ ကာင်ြီး ကာြီးစ ြီး ါ ည်။

• တိင
ို ် ကာြီးြျက် ှင်

ါဝင် တ်သက်သူ ျာြီး အာြီးလိုြီး သိိုို့

တ်သက်စသာ ောရွက်ောတ ်ြီး အာြီးလိုြီးသည် သာ န် သင်တန်ြီးသာြီး ျာြီး၏

ှတ်တ ်ြီးြိိုင် ျာြီး ှ သြီးသနို့် ြွဲ၍ ထိန်ြီးသိ ်ြီးထာြီးရ ါ ည်။

