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                  ခွွဲခခော ြားဆ က်ဆံမှု တောြားဆ  ြားရ ရြားနှင ်မျှတရ ော အလုပ်အကှိုင် အခွင ်အလမ်ြားရရှှိရရြား မူဝါဒ 

 

     MAS သည ် ပြဌာန််းဥြဒေြါ ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆံပခင််းနှင ် သက်ဆ ိုင်ဒသာ အချက်မျာ်းက ို အပြည ်အဝ 

ဒလ်းစာ်း လ ိုက်နာရန် ရညရ်ွယ်၍ အဆ ိုြါမူဝါေက ို ဒရ်းဆ ွဲြါသည်။ လူမျ   ်းဒရ်း၊ ဘာသာဒရ်း၊ 

န ိုင်ငံဒရ်း၊ မတူညီဒသာ ြါတီအသင််းဝင်ပြစ်ပခင််း၊ အ မ်ဒ ာင်ရှ မရှ နှင ် 

လ င်က ွဲပြာ်းပခင််းအစရှ သည်တ ိုို့မှ ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆံပခင််းမျာ်းက ို တာ်းဆီ်းန ိုင်ရန်ပြစ်ြါသည။်  

      MAS ၏ အဆ ိုြါ မူဝါေသည ် သင်တန််းသာ်းမျာ်းနှင ် ဝန် မ််းမျာ်းက ို ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆံခံရပခင််းမှ 

တာ်းဆီ်းကာက ယ် ဒြ်းမည်ပြစ်ဒ ကာင််း ကတ  ာ်း၍၊ အ ူ်းသပြင ် အဒရ်းကကီ်းဒသာ 

ဆံို်းပြတ်ချက်မျာ်းပြစ်သည ် ခံစာ်းခ င ် တ ို်းဒြ်းပခင််း၊ ရာ ူ်းတ ို်းပခင််း၊ ရာ ူ်းချပခင််း၊ 

အလိုြ်ဒနရာဒပြာင််းပခင််း၊ ဝန် မ််းအင်အာ်း တ ို်းပခင််း၊ ဒ ကာ်ပငာ ပခင််း၊ အလိုြ်တာဝန်မှနာ်းပခင််း၊ 

အလိုြ်မှပြ တ်ပခင််း၊ လိုြ်ခလစာ၊ ဒလျာ်ဒ က်းဒြ်းပခင််း နှင ် သင်တန််းဒြ်းပခင််း ၊ 

အလိုြ်သင်ခနို့ပ်ခင််းတ ိုို့သည် သက်ဆ ိုင်ရာတစ်ဦ်းချင််း၏ အရညအ်ဒသ ်းနှင ် တ ကျဒသာ 

အကျ   ်းအဒ ကာင််း တ ိုို့က ို မူတည၍် ဆံို်းပြတ်သ ာ်းြါမည်။ အ က်ဒြာ်ပြြါ 

ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆံမှုမျာ်းမရှ ဘွဲ အချင််းချင််း အပြန်အလှန် နာ်းလည်မှု ၊ စာနာမှု ၊ သည််းခံမှုတ ိုို့ပြင ် 

ဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ MAS၏အိုြခ်ျ ြ်ဒရ်းြ ိုင််းမှ ဝန် မ််းရာ ူ်း အဆင ်ဆင ်တ ိုို့ ကာ်း 

အပြန်အလှန်ကူညီဒြ်းမမှုပြင ်ဒသာ်လည််း အ က်ဒြာ်ပြြါ ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆံပခင််းမျာ်းက ို 

တာ်းဆီ်းကာက ယ်ရြါမည်။ 

      ယခိုစာတမ််းြါ ‘MAS’ ဟူဒသာအသံို်းအနံှု်းသည် ‘Management & Accountancy School’ 

က ိုရည်ရွယြ်ါသည။်  

      ိုို့အပြင် MAS သည ်                                                                                                                                                                                                                                                       

• ဝန် မ််းမျာ်း၏ က ိုယ်စီအစ မ််းအစမျာ်းက ို အကျ   ်းရှ စ ာ အသံို်းပြ ပခင််း ၊ 

တ ို်းတက်ဒအာင်ပမြှင ်တင်ဒြ်းပခင််း။ 

• ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆံပခင််း မရှ ဒသာလိုြ်ငန််းခ င်က ို ရရှ ရန် လ ိုအြ်သည် ဟူဒသာအသ တရာ်းက ို 

ဝန် မ််းမျာ်း ကာ်း ြ ိုမ ိုနာ်းလည်ဒစပခင််း။ 

• လိုြ်ငန််းခ င်အတ င််း ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆံပခင််းခံဒနရသူ ရှ ခွဲ ြါကလည််း လ ိုအြ်ဒသာ 

ကူညီဒြ်းမမှုတ ိုို့က ို တာဝန်သ စ တပ်ြင ် ကူညီအာ်းဒြ်း ကရန် တ ိုက်တ န််းပခင််း။  

အစရှ သညတ် ိုို့က ိုလည််း လိုြဒ်ဆာင် သ ာ်းြါမည်။ 
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ဝန်ထမ်ြားခန ်အပ်ခခင်ြားဆ ှိုင်ရော ကျင ်ဝတ် 

အဆ ိုြါ ကျင ်ဝတ်အရ အလိုြ်ဒလ ာက် ာ်းသူ အာ်းလံို်းသည် မ တဒသာ 

စီစစ်ဒရွ်းချယ်မှုဒအာက်တ င် အလိုြ်အက ိုင် အခ င ်အလမ််းမျာ်း ရရှ မည ်ပြစ်ြါသည။် 

 


