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မသမာမှု နှင့်် အုပခ
် ျျုပမ
် ှု ညဖ
့် ျင််းခခင််းဆင
ု ရ
် ာ မူဝါဒ နှင့်် လမ််းစဉ်
MAS သည် မသမာမှု ဟု သံသယရှိဖွယ်ဖဖစ်သသာ (သှိ)ုို့ တှိုင်ကကာြားခံထာြားရသသာ ဖဖစ်ရပ်မ ာြားအာြားလံုြားကှို
အသလြားထာြား၍ စံုစမ်ြားစစ်သဆြားမှုမ ာြားကှို ဖပြုလုပ်သွာြားပါမည်။ အဆှိုပါ မူဝါဒသည် AAT နင် ပတ်သက်သသာ
သံသယ ဖဖစ်ဖွယ် မသမာမှုမ ာြားကှို ကှိုင်တယ
ွ ် သဖဖရင်ြားရန် စီမထ
ံ ာြားပါသည်။ အဆှိုပါ မူဝါဒတွင် •

မသမာမှု ဟု သက်မတ်နင
ှို ်သသာ အခ က်မ ာြား၊

•

သင်တန်ြားသက ာင်ြား (သှိ)ုို့ သင်တန်ြားသာြားဘက်မ မသမာမှု နင် အုပခ
် ြုပ်မှု ညံဖ င်ြားဖခင်ြားနင်ဆှိုင်သသာ
ဥပမာ မ ာြား၊

•

အသရြားယူကှိုင်တယ
ွ ် လာနှိုင်သသာ ဖပစ်ဒဏ်ခ မတ်မှုမ ာြား စသဖဖင်ပါဝင်ပါသည်။

*ယခုစာတမ်ြားပါ

‘မသမာမှု’

ဟူသသာ

အသံုြားအနံှုြားသည်

‘မသမာမှု

နှင့််

အုပခ
် ျျုပ်မှု

ည့်ဖျင််းခခင််း’

ကှိုရည်ရွယပ
် ါသည်။
*ယခုစာတမ်ြားပါ

‘MAS’ ဟူသသာ အသံုြားအနံှုြားသည် ‘Management & Accountancy School’

ကှိုရည်ရွယပ
် ါသည်။
* ယခုစာတမ်ြားပါ ‘AAT’ ဟူသသာ အသံုြားအနံှုြားသည် ‘AAT (Association of Accounting Technician)’ ကှိုရည်
ရွယ်ပါသည်။
၁။ နဒါန််း
၁.၁ ယခုစာတမ်ြားပါ

‘မသမာမှု’ ဟူသသာ သဝါဟာရအာြား အဓှိပပာယ် ဖွင်ဆခ
ှို က် - သင်တန်ြားသာြားအာြား

အရည်အခ င်ြား စစ်ဖခင်ြား (သှိ)ုို့ စာသမြားပဆ
ွွဲ ှိုင်ရာ လုပ်ငန်ြားစဉ်မ ာြား၊ AAT နင် AAT၏ certification
အစရှိသည်တို့၏
ှို ဂုဏ်သှိကခာကှို ထှိခှိုက်သစသသာ လုပ်သဆာင်မှု အာြားလံုြား (သှိ)ုို့ ဖပြုမူ လုပ်သဆာင်ရန်
ပ က်ကွက်မှု အာြားလံုြားသည် ‘မသမာမှု’ ဟူသသာ သဝါဟာရတွင် အကကံြုြားဝင်ပါသည်။ ယင်ြားတို့မ
ှို ာ အုပခ
် ြုပ်မှု ညံဖ င်ြားဖခင်ြား၊ လှိုအပ်သသာ အခ က်အလက်မ ာြားကှို ထှိန်ြားသှိမြား် ရန် ပ က်ကွက်ဖခင်ြား၊ AAT
မခ ြားီ ဖမြှင်

သပြားအပ်သသာ

စာရွက်စာတမ်ြား၊

ဂုဏ်ဖပြုလာ၊

သအာင်လက်မတ်

အစရှိသည်တို့ှိုကှို

တမင်ရည်ရွယ်၍ အတုအပ ဖပြုလုပ်ဖခင်ြား၊ ခှိုြားယူကူြားခ မှု နင် အဖခာြားစာသမြားပစ
ွွဲ ည်ကမ်ြား သဖာက်ဖ က်မမ
ှု ာြား၊
MAS, AAT နင် ယင်ြားတို့၏
ှို သင်တန်ြားသက ာင်ြား၊
အုပခ
် ြုပ်သူနင် ဝန်ထမ်ြားမ ာြား၏ ဂုဏ်သှိကခာ နင် အစဉ်အလာကှို ထှိခှိုက်သစသသာ အဖပြုအမူမ ာြား
အစရှိသည်တို့ဖှို ဖစ်၍ မည်သည် အသကကာင်ြားဖပခ က်နင်မ လက်ခံခွင်ဖပြုမည် မဟုတ်ပါ။
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၁.၂ MAS သည် သံသယရှိဖွယ် မသမာမှု ဆှိုင်ရာ ဖဖစ်ရပ်မ ာြားကှို လှိုအပ်လျှင် AAT သှိုို့ ထပ်ဆင် သတင်ြားပို့ှို
တှိင
ု ်ကကာြားမည်ဖဖစ်၍ AAT မ ဖပန်လည် တံို့ုဖပန်ကှိုင်တွယ်မှုနင် ဖပစ်ဒဏ်ခ မတ်မှုမ ာြား ကှိုလည်ြား လက်ခံ
က င်သံုြားသွာြားမည် ဖဖစ်ပါသည်။
၂။ သင်တန််းသာ်းဘက်မှ ခဖစ်ပပေါ်လာနုင်ပသာ မသမာမှုမျာ်း
2.1

သင်တန်ြားသာြားဘက်မ ဖဖစ်သပေါ်လာနှိုင်သသာ မသမာမှုှု့ အခ ြုှိ ှု့တုို့ှိကှို သအာက်တွင် သဖာ်ဖပထာြားပါသည်။
သှိသ
ုို့ သာ်ယင်ြားတို့သ
ှို ည် ဖပည်စံုကုန်စင်သသာ အခ က်မ ာြားမဟုတ်ဘွဲ၊

မသမာမှုဟု သံ သယရှိဖွယ်

ဖဖစ်သသာ အရာအာြားလံုြားကှို အသလြားထာြား ကှိုင်တယ
ွ ်စံုစမ်ြားသွာြားမည် ဖဖစ်ပါသည်။
2.1.1 စာသမြားပွွဲ (သှိ)ုို့ သင်တန်ြားသာြား အရည်အခ င်ြားစစ်ဖခင်ြားဆှိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်ြား၊ အခ က်အလက်၊
ပစစည်ြားမ ာြားကှို ခွင်ဖပြုခ က်မရှိပွဲ ရယူဖခင်ြား။
2.1.2 သင်တန်ြားသာြားကှိုယစ
် ာြား အဖခာြားသင်တန်ြားသာြားတစ်ဦြားအာြား စာသမြားပဝ
ွွဲ င်သဖဖဆှိုရန် စီစဉ်သပြားဖခင်ြားနင်
သင်တန်ြားသာြား ကှိုယတ
် င
ှို ် သဆာင်ရွက်ထာြားဖခင်ြားမရှိသသာ Assignment ကှိုတင်သွင်ြားဖခင်ြား။
2.1.3 သင်တန်ြားသာြားကှိုယစ
် ာြား

အဖခာြားသင်တန်ြားသာြားတစ်ဦြားက

စာသမြားပဝ
ွွဲ င်သရာက်သဖဖဆှိုဖခင်ြား

(သှိုို့)

assignment လုပ်သပြားဖခင်ြား။
2.1.4 ပူြားသပါင်ြားသဆာင်ရွက်ရန် ခွင်ဖပြုထာြားဖခင်ြားမရှိပွဲ assignment လုပ်ဖခင်ြား နင် exam (or) Assessment
Test

ဆှိုင်ရာကှိစစရပ်မ ာြားတွင်

သင်တန်ြားသာြားတစ်ဦြားသည်

အဖခာြားသင်တန်ြားသာြား

တစ်ဦြား

(သှိ)ုို့

အဖခာြားတစ်စံုတစ်သယာက် နင် ပူြားသပါင်ြားသဆာင်ရွက်ဖခင်ြား။
2.1.5 အဖခာြားသင်တန်ြားသာြား၏ သဆာင်ရွက်မမ
ှု ာြားကှို ဖ က်ဆီြားဖခင်ြား။
2.1.6 Exam, Assessment test နင် assignment ဆှိုင်ရာ အသဖဖလာမ ာြားတွင် မဆီသလ ာ်သသာ (သှိ)ုို့
သစာ်ကာြား တှိက
ု ်ခှိုက်သသာ အသကကာင်ြားအရာမ ာြားပါဝင်ဖခင်ြား။

2.1.7 ထုတ်သဝဖဖနို့်ခ ပီ ပီြားသသာ (သှိ)ုို့ အသှိသပြားအသကကာင်ြားကကာြားပပီြားသသာ AAT၏ စာသမြားပဆ
ွွဲ ှိုင်ရာ စည်ြားမ ဉ်ြား
စည်ြားကမ်ြားမ ာြားကှို သလြားစာြားလှိုက်နာရန် ပ က်ကွက်ဖခင်ြား
2.1.8 သင်တန်ြားသက ာင်ြား ( သှိုို့ ) စာသမြားပခ
ွွဲ န်ြားအတွင်ြားတွင် ရှိုင်ြားဖပစွာ ဖပြုမူသဖပာဆှိုဖခင်ြား။
2.1.9 အသထာက်အထာြား၊ အခ က်အလက်မ ာြားကှို အတုဖပြုလုပ်ဖခင်ြား၊ အသံုြားဖပြုဖခင်ြား (သှိ)ုို့ အသံုြားဖပြုသစဖခင်ြား။
ဥပမာ - (က) ပုဂြု္ှိ လ်သရြား အခ က်အလက်မ ာြား၊
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ခှိုင်လံုသသာအသဖခအသနတွင်

သလျှာက်ထာြားလာနင်

ခခွင်ြားခ က်အသနဖဖင်

အဖခာြားအလာြားတူ

အထူြားအခွင်အသရြားရရန်

အသဖခအသနမ ာြားတွင်

တင်သသာ

လှိုအပ်သသာအသထာက်

အထာြားမ ာြား၊
2.1.10 မာြားယွင်ြားစွာသဖာ်ဖပဖခင်ြား၊ ဥပမာ- သမြားခွန်ြားနင်အသဖဖလာ မာြားယွင်ြားဖခင်ြား (သှိ)ုို့ ခှိုြားယူကူြားခ ဖခင်ြား၊
2.1.11

စာသမြားပန
ွွဲ င်သက်ဆှိုင်သည်ဖဖစ်သစ၊

မသက်ဆှိုင်သည်ဖဖစ်သစ၊

သင်တန်ြားသာြားအတွက်

လှိုအပ်

သည်ဖဖစ်သစ၊ မလှိုအပ်သည်ဖဖစ်သစ၊ ခွင်ဖပြုခ က်မရှိသသာ အရာမ ာြားကှို စာသမြားပွခ
ွဲ န်ြားအတွင်ြားသှိုို့
ယူသဆာင်လာဖခင်ြား၊ ဥပမာ- မတ်စုမ ာြား ၊ စာရွက်အလွတ် ၊ အီလက်ထသရာနစ်ပစစည်ြားမ ာြား ၊ IT
ပစစည်ြားမ ာြား ၊ မှိုဘှိုင်ြားဖုန်ြား နင် အဘှိဓာန် အစရှိသည်တို့ဖှို ဖစ်သည်။ တွက်ခ က်မမ
ှု လှိုအပ်သသာ
စာသမြားပမ
ွွဲ ာြားအတွက် ဂဏန်ြားသပါင်ြားစက် လည်ြား ယူသဆာင်လာခွင် မရှိပါ။
2.1.12

စာသမြားပခ
ွွဲ န်ြားအတွင်ြားတွင်

အဖခာြားသင်တန်ြားသာြားတစ်ဦြားသှိုို့

နှုတ်ဖဖင်ဖဖစ်သစ၊

နည်ြားပညာပစစည်ြား

တမ ြုှိ ြားမ ြုှိ ြားဖဖင်ဖဖစ်သစ အဖခာြားမည်သည်နည်ြားလမ်ြားဖဖင်မဆှို သဖပာဆှိုဆက်သွယ်ရန် ကကှိြုြားပမ်ြားဖခင်ြား။
2.1.13

စာသမြားပခ
ွွဲ န်ြားအတွင်ြားတွင် အဖခာြားသက ာင်ြားသာြားတစ်ဦြားထံမ ခှိုြားယူကူြားခ ဖခင်ြား (သှိ)ုို့ မှိမှိထံမ တစ်ဖခာြား
သက ာင်ြားသာြားတစ်ဦြားကှို ခှိုြားယူကူြားခ သစဖခင်ြား

2.1.14

စာသမြားပအ
ွွဲ ခန်ြားသစာင်

တာဝန်က သူမ

သပြားသသာ

ညန်ကကာြားခ က်မ ာြားကှို

သလြားစာြားလှိုက်နာရန်

ပ က်ကွက်ဖခင်ြား။ ဥပမာ - စာသမြားပခ
ွွဲ န်ြား၏ အခ န
ှိ ်ကနို့်သက်ခ က်မ ာြားအတှိင
ု ်ြား မလုပ်သဆာင်ဖခင်ြား၊
သတ်မတ်ခ န
ှိ ်ဖပည်၍ စာသမြားပအ
ွွဲ သဖဖလာ သှိမြား် သည်ကှို မသပြားဖခင်ြား နင် စာသမြားပခ
ွွဲ န်ြားအတွင်ြား
မသင်သလ ာ်သသာ အဖပြုအမူမ ာြားကှိုဟနို့်တာြား သတှိသပြားသည်ကှို မလှိုက်နာဖခင်ြား စသည်တို့ဖှို ဖစ်သည်။

၃။ MAS ဘက်မှ ခဖစ်ပပေါ်လာနုင်ပသာ မသမာမှုမျာ်း
2.2

MAS ၏ သင်တန်ြားနည်ြားဖပဆရာ၊ ဆရာမ၊ ဝန်ထမ်ြား၊ စာသမြားပအ
ွွဲ ခန်ြားသစာင်ဝန်ထမ်ြား နင် စာသမြားပွွဲ
စည်ြားကမ်ြား

ထှိန်ြားသှိမ်ြားသရြားဘက်မ

သအာက်ပါအတှိင
ု ်ြား

ဖဖစ်ပါသည်။

ဖဖစ်သပေါ်လာနှိုင်သသာ
သှိသ
ုို့ သာ်

အဖခာြားသကကာင်ြားက ြုှိ ြားဆီသလျှာ်သသာ မသမာမှု

မသမာမှုမ ာြား၏

သအာက်သဖာ်ဖပပါအခ က်မ ာြားတွင်

ဥပမာအခ ြုှိ ှု့မာ
မပါဝင်သသာ

သံသယဖဖစ်ဖွယ် အသကကာင်ြားအရာ မ ာြားကှိုလည်ြား

အသလြားအနက်ထာြား စံုစမ်ြား စစ်သဆြားသွာြားပါမည်။
3.1.1

AAT၏

စည်ြားမ ဉ်ြား

စည်ြားကမ်ြားမ ာြားကှို

သလြားစာြားလှိုက်နာရန်

ပ က်ကွက်ဖခင်ြား၊

ဥပမာ - သင်တန်ြားသက ာင်ြားနင် သသဘာတူညီခ က်မ ာြား ၊ လံုခခံြုသရြားအတွက် တာဝန်ယူမှုမ ာြားနင် AAT
မသတ်မတ်ထာြားသသာ လှိုအပ်သသာ သစာင်ကကည်သလလာမှုမ ာြား၊
3.1.2

သှိသှိလ က်နင် သင်တန်ြားသာြားကှို အဖခာြားတစ်သယာက်နင် လူစာြားထှိုြားခွင်ဖပြုဖခင်ြား။

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

3.1.3

Phone

: (95) 977 9922 385, 977 9922 386

Email

: info@mas-education.com

Website

: www.mas-education.com

သင်တန်ြားသာြားကှို အဖခာြားသင်တန်ြားသာြားတစ်သယာက်၏ assignmentမ ာြား (သှိ)ုို့ သင်တန်ြားသာြား
ကှိုယတ
် င
ှို ်၏ assignment (သှိ)ုို့ မတ်စုမ ာြားမ ခှိုြားခ ကူြားယူခွင်ဖပြုဖခင်ြား။

3.1.4

Exam, Assessment Test နင် assignment မ ာြားကှို MAS ခွင်ဖပြုခ က်မရှိပွဲ သင်တန်ြားသာြားမ ာြား
အခ င်ြားခ င်ြား ပူြားသပါင်ြားသဆာင်ရွက်ခွင်ဖပြုဖခင်ြား ။

3.1.5

Assignment မ ာြားကှို သင်တန်ြားသာြားကှိုယစ
် ာြား သဆာင်ရွက်သပြားဖခင်ြား (သှိ)ုို့

MAS

စည်ြားကမ်ြားကှို

သက ာ်လွန်၍ အကူအညီသပြားဖခင်ြား။
3.1.6

သင်တန်ြားသာြား၏ လုပ်သဆာင်ခ က်မ ာြားကှို ဖ က်ဆီြားပစ်ဖခင်ြား။

3.1.7

သင်တန်ြားသက ာင်ြား (သှိ)ုို့ စာသမြားပခ
ွွဲ န်ြားအတွင်ြား ရှိုင်ြားဖပစွာ ဖပြုမူသဖပာဆှိုဖခင်ြား။

3.1.8

ရှိုင်ြားဖပစွာဖပြုမူသဖပာဆှိုဖခင်ြားမ ာြားကှို ဟနို့်တာြားမှုမရှိဖခင်ြား။

3.1.9

သင်တန်ြားသာြား၏ကှိုယသ
် ရြား ကှိုယတ
် ာ အခ က်အလက်မ ာြား၊ သင်တန်ြားသက ာင်ြား (သှိ)ုို့ စာသမြားပွွဲ
မရလဒ်မ ာြားကှို အဖခာြားသူအာြား ထုတ်သဖာ်သဖပာဆှိုဖခင်ြား။

3.1.10

အသထာက်အထာြား အခ က်အလက်မ ာြားကှို အတုဖပြုလုပ်ဖခင်ြား၊ အသံုြားဖပြုဖခင်ြား (သှိ)ုို့ အသံုြားဖပြုသစဖခင်ြား။
ဥပမာ - (က) ပုဂြု္ှိ လ်သရြား အခ က်အလက်မ ာြား၊
(ခ) အထူြားအခွင်အသရြားရရန်

တင်သသာသလျှာက်လာ နင် အဖခာြား အလာြားတူ

အသဖခ

အသနမ ာြား တွင် လှိုအပ်သသာ အသထာက်အထာြားမ ာြား၊
3.1.11

ခှိုြားယူကူြားခ ဖခင်ြားစသသာ သင်တန်ြားသာြား၏ မသမာမှု မ ာြားကှို တင်ဖပ တှိင
ု ်ကကာြားရန် ပ က်ကွက်ဖခင်ြား။

3.1.12

အတည်ဖပြုသက်မတ်ထာြားသသာ စာသမြားပအ
ွွဲ ခ န
ှိ ်၊ သနို့၊ ရက်တက
ုို့ှိ ှို သဖပာင်ြားလွဲဖခင်ြား။

3.1.13

စာသမြားပန
ွွဲ င်သက်ဆှိုင်သသာ

သမြားခွန်ြားလာ၊

အသဖဖလာ

နင်

အဖခာြားဆက်စပ်အရာမ ာြားကှို

စာသမြားပမ
ွွဲ တှိုင်မ၊ီ စာသမြားပွွဲခ န
ှိ ်အတွင်ြား၊ စာသမြားပွွဲပပီြားသနာက်ပုင
ှိ ်ြား တှိို့တ
ု ွင် လံုခခံြုစွာမထှိန်ြား သှိမ်ြားဖခင်ြား။
3.1.14

စာသမြားပခ
ွွဲ န်ြားအတွင်ြားသှိုို့

တာြားဖမစ်ထာြားသသာအရာမ ာြား၊

အီလက်ထသရာနစ်

ပစစည်ြားမ ာြား

အစရှိသည်တို့က
ှို ှို ယူသဆာင် သံုြားစွွဲခွင်ဖပြုဖခင်ြား။
3.1.15

စာသမြားပခ
ွွဲ န
ှိ ်အတွင်ြား

သတ်မတ်ထာြားသသာ

စည်ြားကမ်ြားမ ာြားကှို

ခ ြုှိ ြားသဖာက်၍

သင်တန်ြားသာြား

အခ င်ြားခ င်ြား တစ်နည်ြားနည်ြားဖဖင် သဖပာဆှိုဆက်သွယ်ခွင်ဖပြုဖခင်ြား။
3.1.16

သင်တန်ြားသာြားအာြား စာသမြားပွွဲ အခ န
ှိ ်သတ်မတ်ခ က်မ ာြားကှို သက ာ်လွန်၍ သဖဖဆှိုခွင်ဖပြုဖခင်ြား။

3.1.17

သင်တန်ြားသာြားမ ာြားအာြား စာသမြားပအ
ွွဲ ခ န
ှိ ်အတွင်ြား ကကပ်မတ် ကွပ်ကွဲမမ
ှု ရှိပွဲ လတ်သပြားထာြားဖခင်ြား။

3.1.18

စာသမြားပသ
ွွဲ ဖဖသူ သင်တန်ြားသာြားအာြား စာသမြားပအ
ွွဲ သဖဖကှို သှိနှိုင်ရန်ကူညီသပြားဖခင်ြား (သှိ)ုို့ စာသထာက်
သပြားဖခင်ြား။

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

4။ မသမာမှုဆုင်ရာ အပရ်းယူမမ
ှု ျာ်း
4.1

အသကကာင်ြားအရာ၊ ဖဖစ်ရပ်အသဖခအသနတစ်ခုသည် မသမာမှု သံသယဖဖစ်ဖွယ် အသဖခအသန ဖဖစ်ပါက
လှိုအပ်သသာ စံုစမ်ြားစစ်သဆြားမှုမ ာြားကှို လုပ်သဆာင်၍၊ မသမာမှုဖဖစ်ပါသည်ဟု ခှိုင်လံုစွာ ယူဆပပီြားပါက
MAS သည် သက်ဆှိုင်သသာ တစ်ဦြားတစ်သယာက်ဖခင်ြားစီကှို ထှိုက်သင်သသာ အသရြားယူမှုမ ာြား
ဖပြုလုပ်သွာြားမည်ဖဖစ်ပါသည်။ လှိုအပ်ပါက AATသှိုို့ လည်ြား သတင်ြားပို့ှို အသှိသပြားသွာြားမည် ဖဖစ်ပပီြား၊ AAT
မလည်ြားတစ်ခု (သှိ)ုို့ တစ်ခုထက်ပုသ
ှိ သာ အသရြားယူမှု မ ာြားကှို ထှိုက်သင်သလှို ဖပြုလုပ်သွာြားပါမည်။
အသရြားယူမှုအာြားလံုြား၏ ဖပင်ြားထန်မှုသည် မသမာမှုလုပ်ရပ် အတှိမ်အနက် အသပေါ်မူတည်ပါသည်။

4.2

သင်တန်ြားသာြား၊

ဆရာ၊

မ ာြားအာြားလံုြားနင်

ဆရာမ၊

သက်ဆှိုင်သသာ

စာသမြားပခ
ွွဲ န်ြားသစာင်
မသမာမှုဆှိုင်ရာ

တာဝန်က သူ

နင်

အသရြားယူမှုမ ာြားမ

တဖခာြားဝန်ထမ်ြား

ဥပမာ

အခ ြုှိ ှု့မာ-

သအာက်ပါအတှိင
ု ်ြား ဖဖစ်ပါသည်။ သှိသ
ုို့ သာ် သအာက်သဖာ်ဖပပါ အခ က်မ ာြားသည် အသရြားယူမှုမ ာြား
အကုန်အစင်

မဟုတသ
် သြားပွဲ

အသဖခအသန

တစ်ခုဖခင်ြားစီသပေါ်

မူတည်၍

အဖခာြားမတူညီသသာ

ဖပစ်ဒဏ်မ ာြားလည်ြား ရှိလာနှိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ စာသမြားပန
ွွဲ င် ပတ်သတ်သသာ မသမာမှု ဖဖစ်ခပါက
ွဲ
AATသည် အသရြားယူမှုကှို AAT၏
ကှိုယတ
် င
ှို ်သတ်မတ် ဖပဌာန်ြားခ က်မ ာြားအတှိုင်ြား ဖပြုလုပ်သွာြားပါမည်။

သင်တန််းသာ်းမျာ်း နှင့်် သက်ဆုင်ပသာမသမာမှုဆုငရ
် ာ အပရ်းယူမမ
ှု ျာ်း
(က) သနာက်သနာင် မဖဖစ်သစရန် စာဖဖင်သပြားပို့သ
ှို တှိသပြားဖခင်ြား၊
(ခ) သင်တန်ြားမ ထုတ်ပယ်ဖခင်ြား၊

MAS ဝန်ထမ််းမျာ်းနှင့်် သက်ဆုင်ပသာ မသမာမှုဆုငရ
် ာ အပရ်းယူမမ
ှု ျာ်း
o သနာက်သနာင် မဖဖစ်သပေါ်ရန် စာဖဖင်သပြားပို့သ
ှို တှိသပြားဖခင်ြား
o သနာက်သနာင်ဖဖစ်သပေါ်လာနှိုင်သသာ

အဖပြုအမူ၊

သင်ကကာြားသရြား၊

စာသမြားပ၊ွွဲ

စီမခ
ံ နို့်ခမ
ွွဲ ှု၊

ကကီြားကကပ်မှု အစရှိသည်တို့ှိုနင် ပတ်သက်သသာ မသမာမှုမ ာြားမ ကာကွယ်ရန် ကကှိြုတင်စီမံ
ထာြားဖခင်ြား၊
o

အဖခာြားမှိတ်ဖက် အဖွှု့ွဲ အစည်ြားမ ာြားမ အဆှိုပါ ဝန်ထမ်ြားကှို AAT အတွက် ဌာြားရမ်ြားမည်ဆှိုပါ က
MAS အသနဖဖင် အဆှိုပါ ဝန်ထမ်ြားနင်ပတ်သက်သသာ MAS ၏အသတွှု့အကကံြုမ ာြားကှိုအ
သှိသပြားဖခင်ြား၊

o MAS အသနဖဖင် ကကှိြုတင် အသှိသပြားဖခင်ြား မရှိပွဲ အဆှိုပါဝန်ထမ်ြား၏ ဖပြုမူလုပ်သဆာင်မမ
ှု ာြား ကှို
သစာင်ကကည်သလလာဖခင်ြား၊
o အလုပ်တာဝန်မ ထုတ်ပယ်ဖခင်ြား၊

MAS EDUCATION CENTER
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လုပင
် န််းစဉ်
5။ မသမာမှုမျာ်းကု အသပပ်းတုင်ကကာ်းခခင််း
5.1

အဆှိုပါ လုပ်ငန်ြားစဉ်သည် MAS ဆရာ၊ ဆရာမ၊ စာသမြားပခ
ွွဲ န်ြားသစာင် တာဝန်က သူဝန်ထမ်ြား၊
အဖခာြားဝန်ထမ်ြားမ ာြားနင် သင်တန်ြားသာြားမ ာြား အသပေါ်သက်သရာက်မှု ရှိပါသည်။ အမည်မသဖာ် လှိုသူ
တစ်စံုတစ်သယာက်၏ တှိင
ု ်ကကာြားခ က်အသပေါ်ကှိုလည်ြား အလာြားတူ သက်သရာက်မရ
ှု ှိပါ သည်။

5.2

မသမာမှုဟု သံသယဖဖစ်ဖယ
ွ ် အသကကာင်ြားအရာ အာြားလံုြားကှို MAS ၏ ဥကကဌ သှိတ
ုို့ ှိုက်ရှိုက်တှိုင်
ကကာြားရပါမည်။

5.3

ထှိုို့သနာက် အပှိဒ
ု ်ခွွဲ (5.2) ပါတာဝန်ရှိသူထံသှိုို့ အသကကာင်ြားအရင်ြား အဖပည်အစံုကှို စာဖဖင်သပြားပို့ှို
အစီအရင်ခံရပါမည်။ အဆှိုပါ အစီအရင်ခံစာတွင် အဖခာြား ပါဝင်ပတ်သက်သူမ ာြား၏ သဖပာဆှို
ခ က်မ ာြား၊ သက်သသအသထာက်အထာြားမ ာြားနင် ယခုလက်ရှိအသဖခအသန မည်သည်မည်ပုံ ကှိုင်တယ
ွ ်
ထှိန်ြားသှိမြား် ထာြားသည် စသည်အရာမ ာြားလည်ြား ပူြားတပ
ွွဲ ါဝင်ရပါမည်။

5.4

သံသယဖဖစ်ဖွယ် မသမာမှုမ ာြားကှို အပှိဒ
ု ်ခွွဲ (5.2) ပါတာဝန် ရှိသူထံသှိုို့ မသမာမှုကှို သှိရှိရပပီြား
အလွန်ဆံုြားနစ်ပတ် (ပှိတ်ရက်မပါ) အတွင်ြား အလျှင်အဖမန် အသကကာင်ြားကကာြား တှိင
ု ်ကကာြား ရပါမည်။
အကယ်၍

မသမာမှုသည်

စာသမြားပခ
ွွဲ န်ြားအတွင်ြား

ဖဖစ်သပေါ်လာပါက

ပှိုမှို၍

အလျှင်အဖမန်

အသကကာင်ြားကကာြားရန် လှိုအပ်ပပီြား AATမ ဖပဌာန်ြားထာြားသသာ သက်ဆှိုင်သည် လုပ်ငန်ြားစဉ်မ ာြားအတှိင
ု ်ြား
လုပ်သဆာင်သွာြားရပါမည်။
5.5

MAS ဝန်ထမ်ြား၊ သင်တန်ြားသာြား (သှိုို့) တစ်စံုတစ်ဦြားသပေါ်သှိုို့ သနာင်ယက်သည် အဖပြုအမူမ ာြားရှိ လာပါက
ထှိုသှိုို့ ဖပြုမူသူအာြား ၎င်ြား၏ အဖပြုအမူသည် မသမာမှု မူဝါဒနင် ညြှှိစွန်ြား၍ အတှိင
ု ်ခံရ နှိုင်သည်ကှို
အသှိသပြားရန် လှိုအပ်ပါသည်။

5.6

MAS ဝန်ထမ်ြားနင် ပတ်သက်သသာ မသမာမှု (သှိ)ုို့ အမည်မသဖာ်လှိုသသာကကာြားသန တစ်စံုတစ်ဦြား မ
တှိင
ု ်ကကာြားသသာ

မသမာမှုမ ာြားကှို

အပှိဒ
ု ်ခွွဲ

(5.2)ပါ

တာဝန်ရသ
ှိ ူအာြား

တှိင
ု ်ကကာြားရာတွင်

သတင်ြားအခ က်အလက်မ ာြား စံုနှိုင်သမျှ စံရ
ု န်လှိုအပ်ပပီြား သအာက်ပါအခ က်တလ
ုို့ှိ ည်ြား ပါဝင် ရပါမည်။
(က) (သှိရှိပါက) မသမာမှု ဖဖစ်သပေါ်သသာသနရာ ၊ အခ န
ှိ ် ၊ သနို့ ၊ ရက် တှိို့ထ
ု ည်သွင်ြားသဖာ်ဖပရန်။
(ခ)

က ြားလွန်သူ MAS ဝန်ထမ်ြားနင် အဖခာြားပါဝင်ပတ်သက်သူမ ာြား၏ အမည်မ ာြား၊

(ဂ)

သံသယဖဖစ်ဖွယ် မသမာမှုနင် ပတ်သတ်သသာ အသကကာင်ြားအရာမ ာြား

(ဃ) အဖခာြားအသထာက်အထာြားမ ာြား၊
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အကယ်၍ မသမာမှုသည် အမည်မသဖာ်လှိုသသာကကာြားသနသူ တစ်စံုတစ်ဦြား၏ တှိုင်ကကာြားခ က် ဖဖစ်လျှင်
စစ်မန်မှုရှိမရှိ ဦြားစွာ စစ်သဆြားပပီြားမ သနာက်လှိုအပ်သသာ စံုစမ်ြားစစ်သဆြားမှုမ ာြားကှို ဖပြုလုပ်သွာြားရပါမည်။

6။ မသမာမှုအပပေါ် စီမအုပခ
် ျျုပ်ခခင််း
6.1

MAS သည် မသမာမှုနင် ပတ်သက်၍ သတင်ြားသပြား တှိင
ု ်ကကာြားခ က်မ ာြားရှိပါက အမန်တကယ်
မသမာမှုဖဖစ်သပေါ်ဖခင်ြား ရှိမရှိ ဦြားစွာ စံုစမ်ြားပါမည်။ ထှိုို့သနာက် ဖဖစ်ရပ် အသကကာင်ြားအရာ တစ်ခုလံုြား ကှို
ရုပလ
် ံုြားသပေါ်လာသအာင် စံုစမ်ြားစစ်သဆြားမှု တှိို့က
ု ှို ဆက်လက်ဖပြုလုပ်ပါမည်။ MAS သည် မသမာမှု၏
အက ြုှိ ြားဆက်ဆှိုြားက ြုှိ ြားမ ာြားကှို

သလျှာပါြားသစရန်၊

အမာြားအယွင်ြားမ ာြားကှိုဖပြုဖပင်၍

MAS

၏

ကာကွယ်နင
ှို ်ရန်

ဂုဏ်သှိကခာကှို

သသာ်လည်ြားသကာင်ြား၊

ကာကွယ်ရန်

သသာ်လည်ြားသကာင်ြား

လှိုအပ်သသာ လုပ်ငန်ြားစဉ်မ ာြားကှို မဆှိုင်ြားမတွ ဦြားစွာ လုပ်သဆာင်ရပါမည်။
6.2

MAS သည်မသမာမှုနင် ပတ်သက်သသာတှိင
ု ်ကကာြားခ က်မ ာြားကှို ၁၀ ရက် (ပှိတ်ရက်မပါ) အတွင်ြား
စီစစ်လက်ခံပါမည်။ လက်ခံပပီြားသနာက် ပါဝင်ပတ်သက်သူမ ာြားကှို တှိင
ု ်ကကာြားစာရရှိပပီြား ၁၅ ရက်
(ပှိတ်ရက်မပါ)

အတွင်ြား

ဆက်သွယ်

သက်သသအသထာက်အထာြားမ ာြား

အသှိသပြားသွာြားပါမည်။

သပြားနှိုင်သည်

MAS

သည်

အဖခာြားသူမ ာြားသလ
ှိုို့ ည်ြား

သက်ဆှိုင်သသာ
အသကကာင်ြားကကာြား

သွာြားပါမည်။
6.3

သက်ဆှိုင်သူမ ာြားအာြားလံုြားကှို သအာက်ပါအခ က်မ ာြားကှို အသှိသပြားအသကကာင်ြားကကာြားသွာြားပါမည်။
(က) စံုစမ်ြားစစ်သဆြားမှုမ ာြား ဖပြုလုပ်သွာြားမည်အသကကာင်ြား နင် စံုစမ်ြားစစ်သဆြား သွာြားမည် အသကကာင်ြား
အရာမ ာြား၊
(ခ) (သှိရှိပါက) သက်ဆှိုင်သသာ အခ ်
ှိ ်န၊ သနို့၊ ရက် အသသြားစှိတ်
(ဂ) ပါဝင်ပတ်သက်သူမ ာြားသည် MAS ၏ အသှိသပြားခ က်ရရပှိ ပီြား ၁၅ရက် (ပှိတ်ရက်မပါ) အတွင်ြား
မသမာမှုနင် ပတ်သက်သသာ အသကကာင်ြားအရာမ ာြားကှို စာဖဖင်အသှိသပြား (သှိုို့) ထုသခ ခွင်
ရှိသကကာင်ြား၊
(ဃ) အကယ်၍ မသမာမှုဖဖစ်သပေါ်ခွဲသကကာင်ြား ခှိုင်လံုပါက ထှိုက်သင်သသာ အသရြားယူမှုမ ာြားသည် MAS
မသာမက AAT ဘက်မ ရှိလာနှိုင်မည် အသကကာင်ြား (အပှိဒ
ု ်ခွွဲ (၆)တွင်ရှု) အသရြားယူမှုသည်
မသမာမှု ၏ အတှိမ်အနက်သပေါ် မူတည်သကကာင်ြား၊
(င) သက်ဆှိုင်သူတသ
ုို့ှိ ည် အဖပစ်ရှိသကကာင်ြား ထင်ရာြားပါက သလ ာသပါစဉ်ြားစာြားသပြားပါရန် ခှိုင်လံု
ဆီသလ ာ်သသာ အသကကာင်ြားအခ က်မ ာြားဖဖင် သတာင်ြားဆှိုခွင်ရသ
ှိ ကကာင်ြား၊
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(စ) MAS သည်စံုစမ်ြားစစ်သဆြားဖခင်ြား သလျှာသပါသပြားရန် ဆီသလျှာ်သသာ အသကကာင်ြားအခ က်မ ာြား ဖဖင်
သတာင်ြားဆှိုခွင်သပြားဖခင်ြား အစရှိသသာ လုပ်ငန်ြားစဉ်မ ာြားကှို လုပ်သဆာင်ပပီြားသနာက် လှို အပ်ပါက
AAT နင် အဖခာြား သက်ဆှိုင်သသာ အဖွှု့ွဲ အစည်ြားမ ာြားကှို အသကကာင်ြားကကာြားရန် တာဝန် ရှိသကကာင်ြား
အကယ်၍ ဥပသဒနင် ညှိစွန်ြားသသာ အသကကာင်ြားအရာ ဖဖစ်ပါကလည်ြား သက်ဆှိုင်ရာ တာဝန်ရှိ
ရွဲဌာနသှိုို့ အသကကာင်ြားကကာြားရန် လှိုသကကာင်ြား၊
6.4

အကယ်၍ မသမာမှုကှို က ြားလွန်သူသည် တစ်ဦြားထက်ပုပ
ှိ ါက (ဥပမာ-လှိမ်လည်ရန်ကကှိြုညှိြှ ထာြားဖခင်ြား)
က ြားလွန်သူမ ာြားကှို တစ်ဦြားခ င်ြားစီခွွဲ၍ သတွှု့ဆံုသမြားဖမန်ြားပါမည် အသကကာင်ြား တှိုင်ကကာြားသူ ကကာြားသန
ပုဂြု္ှိ လ်၏ အခ က်အလက်မ ာြားကှိုမူ သတွှု့ဆံုသဆွြားသနြားရန် လှိုအပ်သသာ အသဖခအသန ရှိလာဖခင်ြားမအပ
က န်အသဖခအသနမ ာြားတွင် ထုတ်သဖာ်သဖပာဆှိုဖခင်ြား ရှိမည် မဟုတသ
် ကကာင်ြား၊

6.5

ပါဝင်ပတ်သက်သူ တစ်ဦြားခ င်ြားစီသည် အကယ်၍ MAS၏ ဆံုြားဖဖတ်ခ က်မ ာြားသည် အဆှိုပါ မူဝါဒကှို
သလြားစာြားလှိုက်နာဖခင်ြားမရှိ
အက ြုှိ ြားစီြားပွာြားကှို

(သှိ)ုို့

MAS

၏

ထှိခှိုက်နစ်နာသစသည်ဟု

ဆံုြားဖဖတ်ခ က်မ ာြားသည်
ယံုကကည်သသာ

ပါဝင်ပတ်သက်သူ၏

အခါတွင်

ခှိုင်လံုသသာ

အက ြုှိ ြားအသကကာင်ြားဖဖင် သလျှာသပါ စဉ်ြားစာြားသပြားရန် သတာင်ြားဆှိုခွင်ရသ
ှိ ကကာင်ြား ၊
6.6

MAS သည် မသမာမှုနင်ပတ်သက်သသာ ဖဖစ်ရပ်မ ာြားအာြားလံုြားကှို မတ်တမ်ြားယူထာြားမည်ဖဖစ်ပပီြား အဆှိုပါ
မတ်တမ်ြားမ ာြားကှို

အနည်ြားဆံုြား

(၅

နစ်)

အထှိ

သှိမြား် ဆည်ြားသွာြားမည်

အသကကာင်ြား

ကာလအာြားသလျှာစ
် ွာလည်ြား ဖပန်လည်ကကည်ရှု ဆန်ြားစစ်သွာြားပါမည် အသကကာင်ြား စသည် တှိို့ဖု ဖစ်သည်။

