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                             မ သ မ ာမ ှု နှင့်် အုပခ်ျျုပမ် ှု ည ့်ဖ ျင််း ခခင််း ဆ ငုရ်ာ  မ ူဝါဒ နငှ ့်် လမ ််းစဉ် 
 

 MAS သည် မသမာမှု ဟု သံသယရ ှိဖွယ်ဖဖစ်သသာ (သှိုို့) တှိုင်ကကာြားခံထာြားရသသာ ဖဖစ်ရပ်မ ာြားအာြားလံုြားကှို 

အသလြားထာြား၍ စံုစမြ်ားစစ်သဆြားမှုမ ာြားကှို ဖပြုလုပ်သွာြားပါမည်။ အဆှိုပါ မူဝါဒသည် AAT န င ် ပတ်သက်သသာ 

သံသယ ဖဖစ်ဖွယ် မသမာမှုမ ာြားကှို ကှိုင်တယွ် သဖဖရ င်ြားရန် စီမထံာြားပါသည။် အဆှိုပါ မူဝါဒတွင် -  

• မသမာမှု ဟု သက်မ တ်နှိင်ုသသာ အခ က်မ ာြား၊ 

• သင်တန်ြားသက ာင်ြား (သှိုို့) သင်တန်ြားသာြားဘက်မ  မသမာမှု န င ် အုပခ် ြုပ်မှု ညံ ဖ င်ြားဖခင်ြားန င ်ဆှိုင်သသာ 

ဥပမာ မ ာြား၊ 

• အသရြားယူကှိုင်တယွ် လာနှိုင်သသာ ဖပစ်ဒဏ်ခ မ တ်မှုမ ာြား  စသဖဖင ်ပါဝင်ပါသည။် 

           *ယခုစာတမ်ြားပါ  ‘မသမာ မှု’ ဟူသသာ အသုံြားအနံှုြားသည ် ‘မသမာ မှု နှင့်် အ ုပခ်ျ ျုပ်မှု  ည ့် ဖျင််းခခ င််း’ 

ကှိုရည်ရွယပ်ါသည။် 

           *ယခုစာတမ်ြားပါ  ‘MAS’ ဟူသသာ အသုံြားအနံှုြားသည ် ‘Management & Accountancy School’ 

ကှိုရည်ရွယပ်ါသည။် 

           * ယခုစာတမ်ြားပါ  ‘AAT’ ဟူသသာ အသုံြားအနံှုြားသည ်‘AAT (Association of Accounting Technician)’ ကှိုရည် 

ရွယ်ပါသည။် 

 

၁။ န ဒါန််း 

၁.၁ ယခုစာတမ်ြားပါ  ‘မ သမာ မှု’ ဟူသသာ သဝါဟာရအာြား အဓှိပပာယ် ဖွင ်ဆှိခု က် - သင်တန်ြားသာြားအာြား 

အရညအ်ခ င်ြား စစ်ဖခင်ြား (သှိုို့) စာသမြားပွွဲဆှိုင်ရာ လုပ်ငန်ြားစဉ်မ ာြား၊ AAT န င ် AAT၏ certification 

အစရ ှိသညတ်ှိိုု့၏ ဂုဏ်သှိကခာကှို ထှိခှိုက်သစသသာ လုပ် သဆာင်မှု အာြားလံုြား (သှိုို့) ဖပြုမူ လုပ်သဆာင်ရန် 

ပ က်ကွက်မှု အာြားလံုြားသည ် ‘မသမာမှု’ ဟူသသာ သဝါဟာရတွင် အကကံြုြားဝင်ပါသည။် ယင်ြားတှိိုု့မ ာ - 

အုပခ် ြုပ်မှု ညံ ဖ င်ြားဖခင်ြား၊ လှိုအပ်သသာ အခ က်အလက်မ ာြားကှို ထှိန်ြားသှိမြ်ားရန် ပ က်ကွက်ဖခင်ြား၊ AAT 

မ ခ ြီားဖမြှင ် သပြားအပ်သသာ စာရွက်စာတမ်ြား၊ ဂုဏ်ဖပြုလ ာ၊ သအာင်လက်မ တ် အစရ ှိသညတ်ှိိုု့ကှို 

တမင်ရညရ်ွယ်၍ အတုအပ ဖပြုလုပ်ဖခင်ြား၊ ခှိုြားယူကူြားခ မှု န င ် အဖခာြားစာသမြားပွွဲစည်ကမ်ြား သဖာက်ဖ က်မှုမ ာြား၊ 

MAS, AAT  န င ် ယင်ြားတှိိုု့၏ သင်တန်ြားသက ာင်ြား၊  

 

အုပခ် ြုပ်သူန င ် ဝန်ထမ်ြားမ ာြား၏ ဂုဏ်သှိကခာ န င ် အစဉ်အလာကှို ထှိခှိုက်သစသသာ အဖပြုအမူမ ာြား 

အစရ ှိသညတ်ှိိုု့ဖဖစ်၍ မည်သည ် အသကကာင်ြားဖပခ က်န င ်မ  လက်ခံခွင ်ဖပြုမည် မဟုတ်ပါ။ 
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၁.၂  MAS သည် သံသယရ ှိဖွယ် မသမာမှု ဆှိုင်ရာ ဖဖစ်ရပမ် ာြားကှို လှိုအပ်လျှင် AAT သှိုို့ ထပ်ဆင ် သတင်ြားပှိိုု့ 

တှိင်ုကကာြားမည်ဖဖစ်၍ AAT မ  ဖပန်လည ်တံိုု့ဖပန်ကှိုင်တွယ်မှုန င ် ဖပစ်ဒဏ်ခ မ တ်မှုမ ာြား ကှိုလည်ြား လက်ခံ 

က င ်သုံြားသွာြားမည် ဖဖစ်ပါသည။် 

 

၂ ။ သ င်တန််းသာ ်းဘက်မှ  ခ ဖစ်ပပေါ် လာ န ုင်ပ သာ  မသမာ မှုမျာ ်း 

2.1 သင်တန်ြားသာြားဘက်မ  ဖဖစ်သပေါ်လာနှိုင်သသာ မသမာမှုှု့ အခ ှိြုှု့တှိုို့ကှို သအာက်တွင် သဖာ်ဖပထာြားပါသည်။    

သှိုို့သသာ်ယင်ြားတှိိုု့သည် ဖပည ်စံုကုန်စင်သသာ အခ က်မ ာြားမဟုတ်ဘွဲ၊  မသမာမှုဟု သံသယရ ှိဖွယ် 

ဖဖစ်သသာ အရာအာြားလံုြားကှို အသလြားထာြား ကှိုင်တယွ်စံုစမ်ြားသွာြားမည် ဖဖစ်ပါသည။် 

2.1.1   စာသမြားပွွဲ (သှိုို့) သင်တန်ြားသာြား အရညအ်ခ င်ြားစစ်ဖခင်ြားဆှိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်ြား၊ အခ က်အလက်၊    

ပစစည်ြားမ ာြားကှို ခွင ်ဖပြုခ က်မရ ှိပွဲ ရယူဖခင်ြား။ 

2.1.2 သင်တန်ြားသာြားကှိုယစ်ာြား အဖခာြားသင်တန်ြားသာြားတစ်ဦြားအာြား စာသမြားပွွဲဝင်သဖဖဆှိုရန် စီစဉ်သပြားဖခင်ြားန င ် 

သင်တန်ြားသာြား ကှိုယတ်ှိင်ု သဆာင်ရွက်ထာြားဖခင်ြားမရ ှိသသာ Assignment ကှိုတင်သွင်ြားဖခင်ြား။ 

2.1.3  သင်တန်ြားသာြားကှိုယစ်ာြား အဖခာြားသင်တန်ြားသာြားတစ်ဦြားက စာသမြားပွွဲဝင်သရာက်သဖဖဆှိုဖခင်ြား (သှိုို့) 

assignment လုပ်သပြားဖခင်ြား။ 

2.1.4  ပူြားသပါင်ြားသဆာင်ရွက်ရန် ခွင ်ဖပြုထာြားဖခင်ြားမရ ှိပွဲ assignment လုပ်ဖခင်ြား န င ် exam (or) Assessment 

Test ဆှိုင်ရာကှိစစရပမ် ာြားတွင် သင်တန်ြားသာြားတစ်ဦြားသည် အဖခာြားသင်တန်ြားသာြား တစ်ဦြား (သှိုို့) 

အဖခာြားတစ်စံုတစ်သယာက် န င ် ပူြားသပါင်ြားသဆာင်ရွက်ဖခင်ြား။ 

2.1.5  အဖခာြားသင်တန်ြားသာြား၏ သဆာင်ရွက်မှုမ ာြားကှို ဖ က်ဆီြားဖခင်ြား။ 

2.1.6 Exam, Assessment test န င ် assignment ဆှိုင်ရာ အသဖဖလ ာမ ာြားတွင် မဆီသလ ာ်သသာ (သှိုို့)  

သစာ်ကာြား တှိက်ုခှိုက်သသာ အသကကာင်ြားအရာမ ာြားပါဝင်ဖခင်ြား။ 

 

 

 

 

2.1.7 ထုတ်သဝဖဖနို့်ခ ပီပီြားသသာ (သှိုို့) အသှိသပြားအသကကာင်ြားကကာြားပပီြားသသာ AAT၏ စာသမြားပွွဲဆှိုင်ရာ စည်ြားမ ဉ်ြား 

စည်ြားကမ်ြားမ ာြားကှို သလြားစာြားလှိုက်နာရန် ပ က်ကွက်ဖခင်ြား 

2.1.8 သင်တန်ြားသက ာင်ြား ( သှိုို့ ) စာသမြားပွွဲခန်ြားအတွင်ြားတွင် ရှိုင်ြားဖပစွာ ဖပြုမူသဖပာဆှိုဖခင်ြား။ 

2.1.9 အသထာက်အထာြား၊ အခ က်အလက်မ ာြားကှို အတုဖပြုလုပ်ဖခင်ြား၊ အသုံြားဖပြုဖခင်ြား (သှိုို့) အသုံြားဖပြုသစဖခင်ြား။                                                                                         

ဥပမာ - (က) ပုဂ္ှိြုလ်သရြား အခ က်အလက်မ ာြား၊ 
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(ခ) ခှိုင်လံုသသာအသဖခအသနတွင် ခခွင်ြားခ က်အသနဖဖင ် အထူြားအခွင ်အသရြားရရန် တင်သသာ 

သလျှာက်ထာြားလ ာန င ် အဖခာြားအလာြားတူ အသဖခအ သနမ ာြားတွင် လှိုအပ်သသာအသထာက် 

အထာြားမ ာြား၊ 

2.1.10   မ ာြားယွင်ြားစွာသဖာ်ဖပဖခင်ြား၊ ဥပမာ- သမြားခွန်ြားန င ်အသဖဖလ ာ မ ာြားယွင်ြားဖခင်ြား (သှိုို့) ခှိုြားယူကူြားခ ဖခင်ြား၊ 

2.1.11 စာသမြားပွွဲန င ်သက်ဆှိုင်သည်ဖဖစ်သစ၊ မသက်ဆှိုင်သညဖ်ဖစ်သစ၊ သင်တန်ြားသာြားအတွက် လှိုအပ် 

သညဖ်ဖစ်သစ၊ မလှိုအပ်သညဖ်ဖစ်သစ၊ ခွင ်ဖပြုခ က်မရ ှိသသာ အရာမ ာြားကှို စာသမြားပွွဲခန်ြားအတွင်ြားသှိုို့ 

ယူသဆာင်လာဖခင်ြား၊ ဥပမာ- မ တ်စုမ ာြား ၊ စာရွက်အလွတ် ၊ အီလက်ထသရာနစ်ပစစည်ြားမ ာြား ၊ IT 

ပစစည်ြားမ ာြား ၊ မှိုဘှိုင်ြားဖုန်ြား န င ် အဘှိဓာန် အစရ ှိသညတ်ှိိုု့ဖဖစ်သည။် တွက်ခ က်မှုမလှိုအပ်သသာ 

စာသမြားပွွဲမ ာြားအတွက် ဂဏန်ြားသပါင်ြားစက် လည်ြား ယူသဆာင်လာခွင ် မရ ှိပါ။ 

2.1.12 စာသမြားပွွဲခန်ြားအတွင်ြားတွင် အဖခာြားသင်တန်ြားသာြားတစ်ဦြားသှိုို့ နှုတ်ဖဖင ်ဖဖစ်သစ၊ နည်ြားပညာပစစည်ြား 

တမ ှိြုြားမ ှိြုြားဖဖင ်ဖဖစ်သစ အဖခာြားမည်သည ်နညြ်ားလမ်ြားဖဖင ်မဆှို သဖပာဆှိုဆက်သွယ်ရန် ကကှိြုြားပမ်ြားဖခင်ြား။ 

2.1.13 စာသမြားပွွဲခန်ြားအတွင်ြားတွင် အဖခာြားသက ာင်ြားသာြားတစ်ဦြားထံမ  ခှိုြားယူကူြားခ ဖခင်ြား (သှိုို့) မှိမှိထံမ  တစ်ဖခာြား 

သက ာင်ြားသာြားတစ်ဦြားကှို ခှိုြားယူကူြားခ သစဖခင်ြား 

2.1.14 စာသမြားပွွဲအခန်ြားသစာင ် တာဝန်က သူမ  သပြားသသာ ည န်ကကာြားခ က်မ ာြားကှို သလြားစာြားလှိုက်နာရန် 

ပ က်ကွက်ဖခင်ြား။ ဥပမာ - စာသမြားပွွဲခန်ြား၏ အခ ှိန်ကနိ်ု့သက်ခ က်မ ာြားအတှိင်ုြား မလုပ်သဆာင်ဖခင်ြား၊ 

သတ်မ တခ် ှိန်ဖပည် ၍ စာသမြားပွွဲအသဖဖလ ာ သှိမြ်ားသညက်ှို မသပြားဖခင်ြား န င ် စာသမြားပွွဲခန်ြားအတွင်ြား 

မသင ်သလ ာ်သသာ အဖပြုအမူမ ာြားကှိုဟနိ်ု့တာြား သတှိသပြားသည်ကှို မလှိုက်နာဖခင်ြား စသညတ်ှိိုု့ဖဖစ်သည။် 

 

 

၃ ။ M AS ဘက်မှ  ခဖစ်ပပေါ် လာ န ုင်ပ သာ  မသမာ မှုမျာ ်း 

2.2   MAS ၏ သင်တန်ြားနညြ်ားဖပဆရာ၊ ဆရာမ၊ ဝန်ထမ်ြား၊ စာသမြားပွွဲအခန်ြားသစာင ်ဝန်ထမ်ြား န င ် စာသမြားပွွဲ 

စည်ြားကမ်ြား ထှိန်ြားသှိမ်ြားသရြားဘက်မ  ဖဖစ်သပေါ်လာနှိုင်သသာ မသမာမှုမ ာြား၏  ဥပမာအခ ှိြုှု့မ ာ 

သအာက်ပါအတှိင်ုြား ဖဖစ်ပါသည။် သှိုို့သသာ် သအာက်သဖာ်ဖပပါအခ က်မ ာြားတွင် မပါဝင်သသာ 

အဖခာြားသကကာင်ြားက ှိြုြားဆီသလျှာ် သသာ မသမာမှု  သံသယဖဖစ်ဖွယ် အသကကာင်ြားအရာ မ ာြားကှိုလည်ြား 

အသလြားအနက်ထာြား စံုစမြ်ား  စစ်သဆြားသွာြားပါမည်။ 

3.1.1 AAT၏ စည်ြားမ ဉ်ြား စည်ြားကမ်ြားမ ာြားကှို သလြားစာြားလှိုက်နာရန် ပ က်ကွက်ဖခင်ြား၊                                        

ဥပမာ - သင်တန်ြားသက ာင်ြားန င ် သသဘာတူညီခ က်မ ာြား ၊ လံုခခံြုသရြားအတွက် တာဝန်ယူမှုမ ာြားန င ် AAT 

မ သတ်မ တထ်ာြားသသာ လှိုအပ်သသာ သစာင ်ကကည ်သလ လာမှုမ ာြား၊ 

3.1.2 သှိသှိလ က်န င ် သင်တန်ြားသာြားကှို အဖခာြားတစ်သယာက်န င ် လူစာြားထှိုြားခွင ်ဖပြုဖခင်ြား။ 
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3.1.3 သင်တန်ြားသာြားကှို အဖခာြားသင်တန်ြားသာြားတစ်သယာက်၏ assignmentမ ာြား (သှိုို့) သင်တန်ြားသာြား 

ကှိုယတ်ှိင်ု၏ assignment (သှိုို့) မ တ်စုမ ာြားမ  ခှိုြားခ  ကူြားယူခွင ်ဖပြုဖခင်ြား။ 

3.1.4 Exam, Assessment Test န င ် assignment မ ာြားကှို MAS ခွင ်ဖပြုခ က်မရ ှိပွဲ သင်တန်ြားသာြားမ ာြား 

အခ င်ြားခ င်ြား ပူြားသပါင်ြားသဆာင်ရွက်ခွင ်ဖပြုဖခင်ြား ။ 

3.1.5 Assignment မ ာြားကှို သင်တန်ြားသာြားကှိုယစ်ာြား သဆာင်ရွက်သပြားဖခင်ြား (သှိုို့)  MAS  စည်ြားကမ်ြားကှို 

သက ာ်လွန်၍ အကူအညသီပြားဖခင်ြား။ 

3.1.6 သင်တန်ြားသာြား၏ လုပ်သဆာင်ခ က်မ ာြားကှို ဖ က်ဆီြားပစ်ဖခင်ြား။ 

3.1.7 သင်တန်ြားသက ာင်ြား (သှိုို့) စာသမြားပွွဲခန်ြားအတွင်ြား ရှိုင်ြားဖပစွာ ဖပြုမူသဖပာဆှိုဖခင်ြား။ 

3.1.8     ရှိုင်ြားဖပစွာဖပြုမူသဖပာဆှိုဖခင်ြားမ ာြားကှို ဟနိ်ု့တာြားမှုမရ ှိဖခင်ြား။ 

3.1.9 သင်တန်ြားသာြား၏ကှိုယသ်ရြား ကှိုယတ်ာ အခ က်အလက်မ ာြား၊ သင်တန်ြားသက ာင်ြား (သှိုို့) စာသမြားပွွဲ 

မ ရလဒမ် ာြားကှို အဖခာြားသူအာြား ထုတ်သဖာ်သဖပာဆှိုဖခင်ြား။ 

3.1.10 အသထာက်အထာြား အခ က်အလက်မ ာြားကှို အတုဖပြုလုပ်ဖခင်ြား၊ အသုံြားဖပြုဖခင်ြား (သှိုို့) အသုံြားဖပြုသစဖခင်ြား။                                                                                                                               

ဥပမာ - (က) ပုဂ္ှိြုလ်သရြား အခ က်အလက်မ ာြား၊ 

                                     (ခ) အထူြားအခွင ်အသရြားရရန်      တင်သသာသလျှာက်လ ာ န င  ်အဖခာြား အလာြားတူ   အသဖခ 

အ သနမ ာြား တွင် လှိုအပ်သသာ အသထာက်အထာြားမ ာြား၊ 

3.1.11 ခှိုြားယူကူြားခ ဖခင်ြားစသသာ သင်တန်ြားသာြား၏ မသမာမှု မ ာြားကှို တင်ဖပ တှိင်ုကကာြားရန် ပ က်ကွက်ဖခင်ြား။ 

3.1.12     အတည်ဖပြုသက်မ တ်ထာြားသသာ စာသမြားပွွဲအခ ှိန်၊ သနို့၊ ရက်တှိုို့ကှို သဖပာင်ြားလွဲဖခင်ြား။ 

3.1.13 စာသမြားပွွဲန င ်သက်ဆှိုင်သသာ သမြားခွန်ြားလ ာ၊ အသဖဖလ ာ န င ် အဖခာြားဆက်စပအ်ရာမ ာြားကှို 

စာသမြားပွွဲမတှိုင်မ၊ီ စာသမြားပွွဲခ ှိန်အတွင်ြား၊ စာသမြားပွွဲပပီြားသနာက်ပှိုင်ြား တှိိုု့တွင် လံုခခံြုစွာမထှိန်ြား သှိမ်ြားဖခင်ြား။ 

3.1.14 စာသမြားပွွဲခန်ြားအတွင်ြားသှိုို့ တာြားဖမစ်ထာြားသသာအရာမ ာြား၊ အီလက်ထသရာနစ် ပစစည်ြားမ ာြား 

အစရ ှိသညတ်ှိိုု့ကှို ယူသဆာင် သုံြားစွွဲခွင ်ဖပြုဖခင်ြား။ 

3.1.15 စာသမြားပွွဲခ ှိန်အတွင်ြား သတ်မ တထ်ာြားသသာ စည်ြားကမ်ြားမ ာြားကှို ခ ှိြုြားသဖာက်၍ သင်တန်ြားသာြား 

အခ င်ြားခ င်ြား တစ်နည်ြားနည်ြားဖဖင ် သဖပာဆှိုဆက်သွယ်ခွင ်ဖပြုဖခင်ြား။ 

3.1.16     သင်တန်ြားသာြားအာြား စာသမြားပွွဲ အခ ှိန်သတ်မ တ်ခ က်မ ာြားကှို သက ာ်လွန်၍ သဖဖဆှိုခွင ်ဖပြုဖခင်ြား။ 

3.1.17     သင်တန်ြားသာြားမ ာြားအာြား စာသမြားပွွဲအခ ှိန်အတွင်ြား ကကပ်မတ် ကွပ်ကွဲမှုမရ ှိပွဲ လ တ်သပြားထာြားဖခင်ြား။ 

3.1.18 စာသမြားပွွဲသဖဖသူ သင်တန်ြားသာြားအာြား စာသမြားပွွဲအသဖဖကှို သှိနှိုင်ရန်ကူညီသပြားဖခင်ြား (သှိုို့) စာသထာက် 

သပြားဖခင်ြား။ 
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4။  မသမာ မှုဆ  ုင်ရာ  အ ပ ရ်းယ ူမှုမျာ ်း 

4.1     အသကကာင်ြားအရာ၊ ဖဖစ်ရပ်အသဖခအသနတစ်ခုသည ်မသမာမှု သံသယဖဖစ်ဖွယ် အသဖခအသန ဖဖစ်ပါက 

လှိုအပ်သသာ စံုစမြ်ားစစ်သဆြားမှုမ ာြားကှို လုပ်သဆာင်၍၊ မသမာမှုဖဖစ်ပါသည်ဟု ခှိုင်လံုစွာ ယူဆပပီြားပါက 

MAS သည ် သက်ဆှိုင်သသာ တစ်ဦြားတစ်သယာက်ဖခင်ြားစီကှို ထှိုက်သင ်သသာ အသရြားယူမှုမ ာြား 

ဖပြုလုပ်သွာြားမည်ဖဖစ်ပါသည။် လှိုအပ်ပါက  AATသှိုို့ လည်ြား သတင်ြားပှိိုု့ အသှိသပြားသွာြားမည် ဖဖစ်ပပီြား၊ AAT 

မ လညြ်ားတစ်ခု (သှိုို့) တစ်ခုထက်ပှိုသသာ အသရြားယူမှု မ ာြားကှို ထှိုက်သင ်သလှို ဖပြုလုပ်သွာြားပါမည်။ 

အသရြားယူမှုအာြားလံုြား၏ ဖပင်ြားထန်မှုသည ်မသမာမှုလုပ်ရပ် အတှိမ်အနက် အသပေါ်မူတည်ပါသည။် 

4.2    သင်တန်ြားသာြား၊ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ စာသမြားပွွဲခန်ြားသစာင ် တာဝန်က သူ န င ် တဖခာြားဝန်ထမ်ြား       

မ ာြားအာြားလံုြားန င ် သက်ဆှိုင်သသာ မသမာမှုဆှိုင်ရာ အသရြားယူမှုမ ာြားမ  ဥပမာ အခ ှိြုှု့မ ာ- 

သအာက်ပါအတှိင်ုြား ဖဖစ်ပါသည။် သှိုို့သသာ် သအာက်သဖာ်ဖပပါ အခ က်မ ာြားသည ် အသရြားယူမှုမ ာြား 

အကုန်အစင် မဟုတသ်သြားပွဲ အသဖခအသန တစ်ခုဖခင်ြားစီသပေါ် မူတည၍် အဖခာြားမတူညီသသာ 

ဖပစ်ဒဏ်မ ာြားလည်ြား ရ ှိလာနှိုင်ပါသည။် 

                     အကယ်၍ စာသမြားပွွဲန င ် ပတ်သတ်သသာ မသမာမှု ဖဖစ်ခွဲ ပါက AATသည ် အသရြားယူမှုကှို AAT၏ 

ကှိုယတ်ှိင်ုသတ်မ တ ်ဖပဌာန်ြားခ က်မ ာြားအတှိုင်ြား ဖပြုလုပ်သွာြားပါမည်။ 

 

သင ်တန််းသာ ်းမ ျာ်း  နငှ ့်် သက်ဆ ုင်ပသာ မ သမ ာမ ှုဆ ုငရ်ာ  အပရ်းယူမ ှုမ ျာ ်း 
                    (က)  သနာက်သနာင် မဖဖစ်သစရန် စာဖဖင ်သပြားပှိိုု့သတှိသပြားဖခင်ြား၊ 

                   (ခ)   သင်တန်ြားမ  ထုတ်ပယ်ဖခင်ြား၊ 

 

                 MAS ဝနထ် မ ််းမ ျာ်း နငှ ့််  သက်ဆ ုင်ပသာ  မသမ ာမ ှုဆ ုငရ်ာ  အပရ်းယူမ ှုမ ျာ်း 
o သနာက်သနာင် မဖဖစ်သပေါ်ရန် စာဖဖင ်သပြားပှိိုု့သတှိသပြားဖခင်ြား 

o  သနာက်သနာင်ဖဖစ်သပေါ်လာနှိုင်သသာ အဖပြုအမူ၊ သင်ကကာြားသရြား၊ စာသမြားပွွဲ၊ စီမခံနို့်ခွွဲမှု၊      

ကကီြားကကပ်မှု အစရ ှိသညတ်ှိိုု့န င ် ပတ်သက်သသာ မသမာမှုမ ာြားမ  ကာကွယ်ရန် ကကှိြုတင်စီမံ 

ထာြားဖခင်ြား၊ 

o   အဖခာြားမှိတ်ဖက် အဖွွဲှု့အစည်ြားမ ာြားမ  အဆှိုပါ ဝန်ထမ်ြားကှို AAT အတွက် ဌာြားရမ်ြားမည်ဆှိုပါ က 

MAS အသနဖဖင ် အဆှိုပါ ဝန်ထမ်ြားန င ်ပတ်သက်သသာ MAS ၏အသတွှု့အကကံြုမ ာြားကှိုအ 

သှိသပြားဖခင်ြား၊ 

o MAS အသနဖဖင ် ကကှိြုတင် အသှိသပြားဖခင်ြား မရ ှိပွဲ အဆှိုပါဝန်ထမ်ြား၏ ဖပြုမူလုပ်သဆာင်မှုမ ာြား  ကှို           

သစာင ်ကကည ်သလ လာဖခင်ြား၊  

o အလုပ်တာဝန်မ  ထုတ်ပယ်ဖခင်ြား၊ 
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လ ုပင် န််း စဉ ်
5။  မသမာ မှုမျာ ်းက ု အ သ ပ ပ်းတ ုင်ကကာ ်းခခင််း 

5.1     အဆှိုပါ လုပ်ငန်ြားစဉ်သည ် MAS ဆရာ၊ ဆရာမ၊ စာသမြားပွွဲခန်ြားသစာင ် တာဝန်က သူဝန်ထမ်ြား၊ 

အဖခာြားဝန်ထမ်ြားမ ာြားန င ် သင်တန်ြားသာြားမ ာြား အသပေါ်သက်သရာက်မှု ရ ှိပါသည။် အမည်မသဖာ် လှိုသူ 

တစ်စံုတစ်သယာက်၏ တှိင်ုကကာြားခ က်အသပေါ်ကှိုလည်ြား အလာြားတူ သက်သရာက်မှုရ ှိပါ သည။် 

5.2       မသမာမှုဟု သံသယဖဖစ်ဖယွ် အသကကာင်ြားအရာ အာြားလံုြားကှို MAS ၏ ဥကကဌ သှိုို့တှိုက်ရှိုက်တှိုင် 

ကကာြားရပါမည်။ 

 

 

 

 

 

5.3     ထှိုို့သနာက် အပှိဒ်ုခွွဲ (5.2) ပါတာဝန်ရ ှိသူထံသှိုို့ အသကကာင်ြားအရင်ြား အဖပည ်အစံုကှို စာဖဖင ်သပြားပှိိုု့ 

အစီအရင်ခံရပါမည်။ အဆှိုပါ အစီအရင်ခံစာတွင် အဖခာြား ပါဝင်ပတ်သက်သူမ ာြား၏ သဖပာဆှို 

ခ က်မ ာြား၊ သက်သသအသထာက်အထာြားမ ာြားန င ် ယခုလက်ရ ှိအသဖခအသန မည်သည ်မည်ပံု ကှိုင်တယွ် 

ထှိန်ြားသှိမြ်ားထာြားသည ်စသည ်အရာမ ာြားလည်ြား ပူြားတွွဲပါဝင်ရပါမည်။ 

5.4      သံသယဖဖစ်ဖွယ် မသမာမှုမ ာြားကှို အပှိဒ်ုခွွဲ (5.2) ပါတာဝန် ရ ှိသူထံသှိုို့ မသမာမှုကှို သှိရ ှိရပပီြား 

အလွန်ဆံုြားန စ်ပတ် (ပှိတ်ရက်မပါ) အတွင်ြား  အလျှင်အဖမန် အသကကာင်ြားကကာြား တှိင်ုကကာြား ရပါမည်။ 

အကယ်၍ မသမာမှုသည ် စာသမြားပွွဲခန်ြားအတွင်ြား ဖဖစ်သပေါ်လာပါက ပှိုမှို၍ အလျှင်အဖမန ်

အသကကာင်ြားကကာြားရန် လှိုအပ်ပပီြား AATမ  ဖပဌာန်ြားထာြားသသာ သက်ဆှိုင်သည ် လုပ်ငန်ြားစဉ်မ ာြားအတှိင်ုြား 

လုပ်သဆာင်သွာြားရပါမည်။ 

5.5      MAS ဝန်ထမ်ြား၊ သင်တန်ြားသာြား (သှိုို့) တစ်စံုတစ်ဦြားသပေါ်သှိုို့ သန ာင ်ယ က်သည ် အဖပြုအမူမ ာြားရ ှိ လာပါက 

ထှိုသှိုို့ ဖပြုမူသူအာြား ၎င်ြား၏ အဖပြုအမူသည ် မသမာမှု မူဝါဒန င ် ညြှှိစွန်ြား၍ အတှိင်ုခံရ နှိုင်သည်ကှို 

အသှိသပြားရန် လှိုအပ်ပါသည။် 

5.6         MAS ဝန်ထမ်ြားန င ် ပတ်သက်သသာ မသမာမှု (သှိုို့) အမည်မသဖာ်လှိုသသာကကာြားသန တစ်စံုတစ်ဦြား မ  

တှိင်ုကကာြားသသာ မသမာမှုမ ာြားကှို အပှိဒ်ုခွွဲ (5.2)ပါ တာဝန်ရ ှိသူအာြား တှိင်ုကကာြားရာတွင် 

သတင်ြားအခ က်အလက်မ ာြား စံုနှိုင်သမျှ စံရုန်လှိုအပ်ပပီြား သအာက်ပါအခ က်တှိုို့လည်ြား ပါဝင် ရပါမည။် 

               (က)  (သှိရ ှိပါက) မသမာမှု ဖဖစ်သပေါ်သသာသနရာ ၊ အခ ှိန် ၊ သနို့ ၊ ရက် တှိိုု့ထည ်သွင်ြားသဖာ်ဖပရန်။ 

               (ခ)    က  ြားလွန်သူ MAS ဝန်ထမ်ြားန င ် အဖခာြားပါဝင်ပတ်သက်သူမ ာြား၏ အမည်မ ာြား၊ 

               (ဂ)    သံသယဖဖစ်ဖွယ် မသမာမှုန င ် ပတ်သတ်သသာ အသကကာင်ြားအရာမ ာြား 

               (ဃ)   အဖခာြားအသထာက်အထာြားမ ာြား၊ 
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5.7     အကယ်၍ မသမာမှုသည ်အမည်မသဖာ်လှိုသသာကကာြားသနသူ တစ်စံုတစ်ဦြား၏ တှိုင်ကကာြားခ က် ဖဖစ်လျှင် 

စစ်မ န်မှုရ ှိမရ ှိ ဦြားစွာ စစ်သဆြားပပီြားမ  သနာက်လှိုအပ်သသာ စံုစမြ်ားစစ်သဆြားမှုမ ာြားကှို ဖပြုလုပ်သွာြားရပါမည်။ 

 

 

6။  မသမာ မှုအပ ပေါ် စီမ အ ုပခ်ျျုပ် ခခင််း 

6.1      MAS သည ် မသမာမှုန င ် ပတ်သက်၍ သတင်ြားသပြား တှိင်ုကကာြားခ က်မ ာြားရ ှိပါက အမ နတ်ကယ် 

မသမာမှုဖဖစ်သပေါ်ဖခင်ြား ရ ှိမရ ှိ ဦြားစွာ စံုစမြ်ားပါမည်။ ထှိုို့သနာက် ဖဖစ်ရပ် အသကကာင်ြားအရာ တစ်ခုလံုြား ကှို 

ရုပလ်ံုြားသပေါ်လာသအာင် စံုစမ်ြားစစ်သဆြားမှု တှိိုု့ကှို ဆက်လက်ဖပြုလုပ်ပါမည။် MAS သည ်မသမာမှု၏ 

အက ှိြုြားဆက်ဆှိုြားက ှိြုြားမ ာြားကှို သလျှာ ပါြားသစရန်၊ ကာကွယ်နှိင်ုရန် သသာ်လည်ြားသကာင်ြား၊  

အမ ာြားအယွင်ြားမ ာြားကှိုဖပြုဖပင်၍ MAS ၏ ဂုဏ်သှိကခာကှို ကာကွယ်ရန် သသာ်လည်ြားသကာင်ြား 

လှိုအပ်သသာ လုပ်ငန်ြားစဉ်မ ာြားကှို မဆှိုင်ြားမတွ ဦြားစွာ လုပ်သဆာင်ရပါမည်။ 

6.2         MAS သညမ်သမာမှုန င ် ပတ်သက်သသာတှိင်ုကကာြားခ က်မ ာြားကှို ၁၀ ရက် (ပှိတ်ရက်မပါ) အတွင်ြား 

စီစစ်လက်ခံပါမည်။ လက်ခံပပီြားသနာက် ပါဝင်ပတ်သက်သူမ ာြားကှို တှိင်ုကကာြားစာရရ ှိပပီြား ၁၅ ရက် 

(ပှိတ်ရက်မပါ) အတွင်ြား ဆက်သွယ် အသှိသပြားသွာြားပါမည်။ MAS သည ် သက်ဆှိုင်သသာ 

သက်သသအသထာက်အထာြားမ ာြား သပြားနှိုင်သည ် အဖခာြားသူမ ာြားသှိုို့လည်ြား အသကကာင်ြားကကာြား 

သွာြားပါမည်။ 

6.3         သက်ဆှိုင်သူမ ာြားအာြားလံုြားကှို သအာက်ပါအခ က်မ ာြားကှို အသှိသပြားအသကကာင်ြားကကာြားသွာြားပါမည်။ 

               (က) စံုစမြ်ားစစ်သဆြားမှုမ ာြား ဖပြုလုပ်သွာြားမည ်အသကကာင်ြား န င ် စံုစမြ်ားစစ်သဆြား သွာြားမည ် အသကကာင်ြား 

အရာမ ာြား၊ 

               (ခ)   (သှိရ ှိပါက) သက်ဆှိုင်သသာ အခ ှ်ိ ်န၊ သနို့၊ ရက် အသသြားစှိတ် 

               (ဂ) ပါဝင်ပတ်သက်သူမ ာြားသည် MAS ၏ အသှိသပြားခ က်ရရ ှိပပီြား ၁၅ရက် (ပှိတ်ရက်မပါ) အတွင်ြား 

မသမာမှုန င ် ပတ်သက်သသာ အသကကာင်ြားအရာမ ာြားကှို စာဖဖင ်အသှိသပြား (သှိုို့) ထုသခ ခွင ် 

ရ ှိသကကာင်ြား၊ 

               (ဃ)  အကယ်၍ မသမာမှုဖဖစ်သပေါ်ခွဲ သကကာင်ြား ခှိုင်လံုပါက ထှိုက်သင ်သသာ အသရြားယူမှုမ ာြားသည ်MAS 

မ သာမက AAT ဘက်မ  ရ ှိလာနှိုင်မည ် အသကကာင်ြား (အပှိဒ်ုခွွဲ (၆)တွင်ရှု) အသရြားယူမှုသည် 

မသမာမှု ၏ အတှိမ်အနက်သပေါ် မူတညသ်ကကာင်ြား၊ 

               (င) သက်ဆှိုင်သူတှိုို့သည် အဖပစ်ရ ှိသကကာင်ြား ထင်ရ ာြားပါက သလ ာ သပါ  စဉ်ြားစာြားသပြားပါရန် ခှိုင်လံု 

ဆီသလ ာ်သသာ အသကကာင်ြားအခ က်မ ာြားဖဖင ် သတာင်ြားဆှိုခွင ်ရ ှိသကကာင်ြား၊ 
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 (စ)  MAS သညစ်ံုစမြ်ားစစ်သဆြားဖခင်ြား သလျှာ သပါ  သပြားရန်  ဆီသလျှာ်သသာ အသကကာင်ြားအခ က်မ ာြား ဖဖင ် 

သတာင်ြားဆှိုခွင ်သပြားဖခင်ြား အစရ ှိသသာ လုပ်ငန်ြားစဉ်မ ာြားကှို လုပ်သဆာင်ပပီြားသနာက် လှို  အပ်ပါက 

AAT န င ် အဖခာြား သက်ဆှိုင်သသာ အဖွွဲှု့အစည်ြားမ ာြားကှို အသကကာင်ြားကကာြားရန် တာဝန် ရ ှိသကကာင်ြား 

အကယ်၍ ဥပသဒန င ် ညှိစွန်ြားသသာ အသကကာင်ြားအရာ ဖဖစ်ပါကလညြ်ား သက်ဆှိုင်ရာ တာဝန်ရ ှိ 

ရွဲဌာနသှိုို့ အသကကာင်ြားကကာြားရန် လှိုသကကာင်ြား၊  

 6.4   အကယ်၍ မသမာမှုကှို က  ြားလွန်သူသည ်တစ်ဦြားထက်ပှိုပါက (ဥပမာ-လှိမ်လညရ်န်ကကှိြုညြှှိ ထာြားဖခင်ြား) 

က  ြားလွန်သူမ ာြားကှို တစ်ဦြားခ င်ြားစီခွွဲ၍ သတွှု့ဆံုသမြားဖမန်ြားပါမည ် အသကကာင်ြား တှိုင်ကကာြားသူ ကကာြားသန 

ပုဂ္ှိြုလ်၏ အခ က်အလက်မ ာြားကှိုမူ သတွှု့ဆံုသဆွြားသန ြားရန် လှိုအပ်သသာ အသဖခအသန ရ ှိလာဖခင်ြားမ အပ 

က န်အသဖခအသနမ ာြားတွင် ထုတ်သဖာ်သဖပာဆှိုဖခင်ြား ရ ှိမည ်မဟုတသ်ကကာင်ြား၊ 

6.5    ပါဝင်ပတ်သက်သူ တစ်ဦြားခ င်ြားစီသည ်အကယ်၍ MAS၏ ဆံုြားဖဖတ်ခ က်မ ာြားသည ်အဆှိုပါ မူဝါဒကှို 

သလြားစာြားလှိုက်နာဖခင်ြားမရ ှိ (သှိုို့) MAS ၏ ဆံုြားဖဖတ်ခ က်မ ာြားသည် ပါဝင်ပတ်သက်သူ၏ 

အက ှိြုြားစီြားပွာြားကှို ထှိခှိုက်နစ်နာသစသညဟု် ယံုကကညသ်သာ အခါတွင် ခှိုင်လံုသသာ 

အက ှိြုြားအသကကာင်ြားဖဖင ် သလျှာ သပါ   စဉ်ြားစာြားသပြားရန် သတာင်ြားဆှိုခွင ်ရ ှိသကကာင်ြား ၊ 

6.6     MAS သည ်မသမာမှုန င ်ပတ်သက်သသာ ဖဖစ်ရပ်မ ာြားအာြားလံုြားကှို မ တ်တမ်ြားယူထာြားမည်ဖဖစ်ပပီြား အဆှိုပါ 

မ တ်တမ်ြားမ ာြားကှို အနညြ်ားဆံုြား (၅ န စ်) အထှိ သှိမြ်ားဆညြ်ားသွာြားမည ် အသကကာင်ြား 

ကာလအာြားသလျှာစ်ွာလည်ြား ဖပန်လညက်ကည ်ရှု ဆန်ြားစစ်သွာြားပါမည ် အသကကာင်ြား စသည ်တှိိုု့ဖဖစ်သည်။ 

                                                                                  

                      

 

 

 
 


