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က ျိ ျိုးက ကြောငျော်ျိုးဆီက

ြောျော်သညျော် ခ န
ျိ ျော်ညပျိ ြငျော်ဆငျော်မှုနှငျော်

အထူျိုးထညသ
ျော် ွငျိုးျော် စဉျော်ျိုးစြောျိုးက ျိုး မူဝါဒ
ဦျိုးတညျော်ခ ကျော်
ဤမူဝါဒကို

ကျွနိုပတို့၏
ို

အသအမှတပပြုလကမှတကို

စာသငကက ာင်းမ ာ်းအပပင

ရရှရန

ကကြု်းပမ်းကနကသာ

AAT

စာရင်းကိုင

(သမ
ိုို့ ဟိုတ)

ရရှခက
ဲ့ သာ

စာသငသာ်းမ ာ်းအတွက ရညရွယပါသည။ ကျွနိုပတိုို့သည ကျွနိုပတို့၏
ို အသအမှတပပြု လကမှတမ ာ်း
ပပငဆငပခင်း၊ ထိုတကပ်းပခငနှငဲ့ စပလ ဉ်းသညဲ့ တညဆပြစကသာ သကဆိုငရာ စည်းမ ဉ်းဥပကဒမ ာ်း
အာ်းလို်းကို လိုကနာကဆာငရွကလ က ရှပါသည။
ကျွနိုပတ၏
ိုို့

ဦ်းတညခ ကမှာ

ခ နညပပငဆငမှုမ ာ်း

သမ
ိုို့ ဟိုတ

စစကဆ်း

အကပြတရာတွင

က ြု်းက ကာင်းဆီကလ ာသညဲ့

အထူ်းထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းမှုမ ာ်းကို

ရရှနိုငသညဲ့

စာသငသာ်းအာ်းလို်းအတွက လမ်းြွငဲ့ကပ်းရနပြစပပီ်း တစခ နတည်းမှာပင သနာ်းလညမှု၊ အသပညာ၊
စွမ်းရညနှငဲ့ ကျွမ်းက ငနိုငနင်းမှုတအ
ိုို့ ာ်း စစစရာတွင သာတူညီမျှမှု အကဥပကဒ ၂၀၁၁ နှငဲ့အညီ
ကာကွယကပ်းထာ်းသညဲ့
အက ြု်းသကကရာကမှု

ဝကသသလကခဏာမ ာ်း
မရှကစရန

ပြစသည။

အာ်းလို်းနှငဲ့

စပလ ဉ်းပပီ်း

ထပမသလိုသညမ ာ်း

ထိုစစစမှုအကပေါ်

ရှပါက

သာတူညီမျှမှု

အကဥပကဒတွင ရှုပါ။
ကျွနိုပတိုို့

ဝနထမ်းမ ာ်းမှလည်း

အထူ်းထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းမှုမ ာ်းဆိုငရာ

သငဲ့ကလ ာသညဲ့

ပန ကာ်းခ ကမ ာ်းအာ်းလို်းအကပေါ်

ညနှုင်းမှုမ ာ်းနှငဲ့
မျှတစွာ၊

ညီညွတစွာ

ကိုငတွယကဆာငရွကကနသညကို ကသခ ာကစရနအတွက ဤမူဝါဒကို အသို်းပပြုသွာ်းမည ပြစပါသည။
ဤမူဝါဒတွင ကအာကပါတို့ိုကို ကြာပပထာ်းပါသည •

ကျွနိုပတ၏
ိုို့

အသအမှတပပြုလကမှတမ ာ်း

စစကဆ်းအကပြတပခင်းမ ာ်းနှငဲ့

စပလ ဉ်း၍

ပပငဆငပခင်း၊

ထိုတကပ်းပခင်း၊

သငဲ့ကလ ာသညဲ့

ညနှုင်းမှုမ ာ်းနှငဲ့

အထူ်းထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းမှုမ ာ်း လိုပနင
ို ရန အစီအစဉမ ာ်း
•

စာသငသာ်းတစဦ်းမှ သငဲ့ကလ ာသညဲ့ ညနှုင်းမှုမ ာ်းနှငဲ့ အထူ်းထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းမှု မ ာ်းကို
မညသိုို့ အသို်းပပြု နိုငမည

•

ကျွနိုပတိုို့

လကခမညဲ့

သငဲ့ကလ ာသညဲ့

ညနှုင်းမှုမ ာ်းနှငဲ့

၎င်းတို့က
ို ို

လိုပကဆာငရန သတမှတထာ်းသညဲ့ ပန ကာ်းခ ကမ ာ်း
•

စာသငသာ်းအတွက ကပ်းအပနိုငသညဲ့ အထူ်းထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းမှုမ ာ်း။

မကလျှာကထာ်းမီ
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ြောျော်သညျော် ညျိနျိှုငျော်ျိုးမှု၏ အဓျိြပြောယျော်
သငဲ့ကလ ာသညဲ့

ညနှုင်းမှုသည

အသအမှတပပြုလကမှတ

ထိုတကပ်းရာတွငပြစကစ၊

အကပခအကနအာ်း စစကဆ်းအကပြတရာတွငပြစကစ စာသငသာ်းအာ်း အာ်းနည်းခ က ပြစကစနိုငသညဲ့
မသနစွမ်းမှု

သမ
ိုို့ ဟိုတ

အခကအခ

တစခို၏

သကကရာကမှုကို

ကလ ာဲ့နည်းကစသညဲ့

လိုပကဆာငခ ကမ ာ်းနှငဲ့ သကဆိုငပါသည။ ၎င်းတို့က
ို ို အသအမှတပပြုလကမှတ ထိုတကပ်းရနအတွက
စစကဆ်းအကပြတသညဲ့ လိုပငန်းစဉအတွင်း အသို်းပပြုပပီ်း မသနစွမ်းမှု သမ
ိုို့ ဟိုတ အခကအခတစခို
ရှကနသညဲ့ စာသငသာ်းအာ်း အသအမှတပပြုလကမှတ ရရှရနအတွက လိုအပသညဲ့ သူ/သူမ၏
အသပညာ၊ စွမ်းရညနှငဲ့ သနာ်းလညမှု အဆငဲ့တိုို့ကို သရိုပပပထိုတကြာနိုငရန

လမ်းြွငဲ့ကပ်းမည

ပြစသည။

ထိုစာသငသာ်း၏

သငဲ့ကလ ာသညဲ့

ညနှုင်းမှုကို

လိုပကဆာငပပီ်းကနာကတွင

လိုပကဆာငခ ကအကပေါ်တွင အပခာ်းစာသငမ ာ်း၏ လိုပကဆာငခ ကမ ာ်းအာ်း စစကဆ်းအကပြတစဉ
အသို်းပပြုခဲ့သညဲ့ တူညီကသာ စနှုန်းမ ာ်းနှငဲ့ စစကဆ်းအကပြတမှုဆိုငရာ

သတမှတခ ကမ ာ်းအတိုင်း

အမှတကပ်းသွာ်းမည ပြစပါသည။
အထူျိုးထညျော်သွငျော်ျိုးစဉျော်ျိုးစြောျိုးမ၏
ှု အဓျိြပြောယျော်
အထူ်းထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းမှု

ဆိုသညမှာ

စာသငသာ်းတစဦ်း၏

စစကဆ်းအကပြတခ က

ရမှတအကပေါ် စစကဆ်းမှုအပပီ်း ညနှုင်းမှု သိုို့မဟိုတ စစကဆ်းခ က ကဆာငရွကမညဲ့ အခ န သမ
ိုို့ ဟိုတ
ကနို့စွကို

ညနှုင်းမှု

ပြစပါသည။

စာသငသာ်းတစဦ်းသည

ညီတူမျှတူ

အခွငဲ့အကရ်းမရခလ
ဲ့ ျှင

စစကဆ်းခ ကတစခို အပပီ်းတွင အထူ်းထညဲ့သွင်း စဉ်းစာ်းကပ်းနိုငသည။
မူဝါဒ
တရာ်းဝင အသအမှတပပြု ကလဲ့က ငဲ့ကရ်းကက ာင်း တစခိုပြစကသာ ကျွနိုပတသ
ိုို့ ည စာသငသာ်း
အာ်းလို်းအာ်း မျှတစွာ စစကဆ်းအကပြတမှု ရှကစကရ်းအတွက သကဆိုငသညဲ့ သတမှတခ ကမ ာ်းနှငဲ့
နည်းဥပကဒမ ာ်းကို

လိုကနာသွာ်းမည

ထညဲ့သွင်းထာ်းသညဲ့ အကပခခသက

ပြစပါသည။

MAS

သည

ဤစာရွကစာတမ်းတွင

ာမူမ ာ်းနှငဲ့ ကိုကညီသညဲ့ မူဝါဒမ ာ်းနှငဲ့ လိုပထို်းလိုပနည်းမ ာ်းကို

ခ မှတအသို်းပပြုလ က ရှပါသည။
စစကဆ်းအကပြတခ က
လိုပကဆာငနိုငစွမ်းကို

မျှတစွာ

ဆိုသညမှာ

စာသငသာ်း၏

စစကဆ်းမှုတစခိုပြစသငဲ့ပါသည။

အသပညာ၊

စွမ်းရညနှငဲ့

ပမ
ို ှနစစကဆ်းအကပြတသညဲ့

ပစ
ို သည စာသငသာ်းအာ်းလို်းနှငဲ့ မကိုကညီမှုမ ာ်း ရှနိုငပပီ်း ကျွနိုပတ၏
ိုို့ ဦ်းတညခ ကမှာ ကျွနိုပတို့ို၏

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

စစကဆ်းအကပြတခ ကမ ာ်းနှငဲ့

အရညအခ င်း

စစကဆ်းမှုမ ာ်းမှ

စာသငသာ်းတို့အ
ို ာ်း

ထိုအသအမှတပပြုခ ကမ ာ်း ရယူနိုငပခင်းမရှရန တာ်းဆီ်းမှု လို်းဝမရှကစရန ပြစပါသည။
Management and Accountancy School (MAS) သငတန်းကက ာင်းတွင ကျွနိုပတသ
ိုို့ ည
စစကဆ်းအကပြတမှု လိုပကဆာငခ နတွင ကအာကပါအကပခအကနမ ာ်း ပြစခလ
ဲ့ ျှင သငဲ့ကလ ာသညဲ့
ညနှုင်းမှုမ ာ်းနှငဲ့

အထူ်းထညဲ့သွင်း

စဉ်းစာ်းမှုမ ာ်းကို

လိုအပနိုငသညဟို

သနာ်းလည

လကခထာ်းပါသည •

စာသငသာ်းမ ာ်းတွင ကသရာပါ မသနစွမ်းမှုတစမ ြု်း သိုို့မဟိုတ စာသင ကာ်းမှုဆိုငရာ သီ်းသနို့
လိုအပခ ကမ ာ်း ရှသည

•

စာသငသာ်းတို့တ
ို ွင ယာယီမသနစွမ်းမှု၊ စာသင ကာ်းမှုဆိုငရာ လိုအပခ ကမ ာ်း သမ
ိုို့ ဟိုတ
က န်းမာကရ်း အကပခအကနတစခို ရှသည

•

စာသငသာ်းတို့သ
ို ည စစကဆ်းအကပြတခ က လိုပကဆာငခ နတွင အခ နမအာ်းပါ
စစကဆ်းအကပြတခ ကမ ာ်း၏ မျှတပခင်း၊ မှနကနခိုငမာပခင်းနှငဲ့ ယို ကညနိုငပခင်းတို့ို အကပေါ်

ထခိုကမှု

မရှက ကာင်း

အကထာကအထာ်းရှလျှင

စာသငသာ်း

အာ်းလို်းသည

၎င်းတို့ို၏

ကအာငပမငမှုအကပေါ် အသအမှတပပြု ခရနိုငခွငဲ့ ရှကစရနအတွက
သငဲ့ကလ ာသညဲ့ ညနှုင်းမှုမ ာ်းနှငဲ့ အထူ်းထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းမှုမ ာ်းကို ရယူနိုငပါသည။ အဆိုပါ
အစီအစဉမ ာ်းကို စာသငသာ်းမ ာ်းအတွက စစကဆ်းအကပြတရာတွင

ပမ
ို လ
ို ွယကူကစရန သိုို့မဟိုတ

စာသငသာ်းတစဦ်းကို

အသို်းပပြုရမည

အပခာ်းသူမ ာ်းထက

အစပက
ို ကာင်းကစရန

မဟိုတ

အပခာ်းစာသငသာ်းမ ာ်းကို အဆငမကပပ မပြစကစရပါ။
သငဲ့ကလ ာသညဲ့
ကတာင်းဆိုမှုအာ်းလို်းကို

ညနှုင်းမှုမ ာ်းနှငဲ့

အထူ်းထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းမှုမ ာ်းအတွက

တစဦ်းပခင်းအကနအထာ်းအလိုက

သို်းသပကပ်းသွာ်းမညပြစပပီ်း

လကခရရှသညဲ့ အခ ကအလကအာ်းလို်းကို ထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းကပ်းသွာ်းမည ပြစသည။
သငျော်က

ြောျော်သညျော် ညျိနျိှုငျော်ျိုးမှုမ ြောျိုး

ုြက
ျော် ဆြောငျော်သညျော် အကပခခံသက

ြောတ ြောျိုးမ ြောျိုး

စာရင်းကိုငပညာရှငမ ာ်းအသင်း (AAT) သည ကျွနိုပတက
ိုို့ က ာင်းမ ာ်းမှ အဆိုပါ သငဲ့ကလ ာသညဲ့
ညနှုင်းမှုမ ာ်း လိုပကဆာငရာတွင ကအာကပါတို့န
ို ှငဲ့ ကိုကညီကစရန ပပ
ဲ့ ို်းကပ်းသွာ်းမည ပြစပါသည •

လိုပကဆာငကပ်းခဲ့ကသညဲ့ သငဲ့ကလ ာကသာ ညနှုင်းမှုမ ာ်းသည စာသငသာ်းမ ာ်းအာ်း ၎င်းတို့ို၏
သနာ်းလညကျွမ်းက ငမှုကို သရိုပပပနင
ို ရန အခွငဲ့အကရ်းကပ်းသည

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

•

အဆိုပါ

Phone

: (95) 977 9922 385, 977 9922 386

Email

: info@mas-education.com

Website

: www.mas-education.com

သငဲ့ကလ ာသညဲ့

ညနှု်းမှုသည

မသနစွမ်းမှု

သမ
ိုို့ ဟိုတ

အခကအခက ကာငဲ့

ပြစလာခဲ့သညဲ့ အာ်းနည်းခ ကမ ာ်းကို ပြညဲ့ဆည်းကပ်းကသာလည်း အပခာ်းသူမ ာ်းအတွက
အခကအခမပြစကစပါ
•

ထိုတကပ်းခဲ့သညဲ့

အသအမှတပပြု

လကမှတမ ာ်းသည

စာသငသာ်း၏

သနာ်းလညကျွမ်းက ငမှုနှငဲ့ ပတသကပပီ်း မညသူူ့ကိုမှ အထငပမငမလွကစပါ
•

စစကဆ်းအကပြတမှုမ ာ်းသည တင်းက ပပပီ်း မျှတသည

•

စစကဆ်းအကပြတမှုသည

အတညပြစပပီ်း

စစကဆ်းအကပြတမှုဆိုငရာ

စနှုန်းမ ာ်းနှငဲ့

တင
ို ်းတာနှုင်းယှဉ နိုငသည
•

စစကဆ်းအကပြတမှု၏ ရလဒမ ာ်းသည ယို ကညရသည။

ကတာင်းဆိုနိုငကသာ သငဲ့ကလ ာသညဲ့ ညနှုင်းမှုမ ာ်းမှာ ကအာကပါအတင
ို ်း ပြစသည။
ကပြြောငျော်

ဲပြငျော်ဆငျော်ထြောျိုးသညျော်

ကျော်စွဲစြောအုြကျော် ကီျိုးမ ြောျိုး သျိုို့မဟုတျော် စစျော်ကဆျိုးအကဲပြတျော် နျော် ကမျိုးခွနျော်ျိုး

ြောမ ြောျိုး

အပမငအာရို ခ ြုျို့ယွင်းမှုရှသညဲ့ စာသငသာ်းမ ာ်းအတွက စာလို်းပကို ကီ်းလျှင စစကဆ်းအကပြတသညဲ့
ကမ်းခွန်းမ ာ်းကို

မျှတစွာ

ကပြ ကာ်းပပီ်း

စစစခ ကတွင

ပါဝငနိုငမည။

(စစစခ က

မတိုငမီ

ကကြုတငအသကပ်းရန လိုအပသည)
စျိစစျော်ခ န
ျိ ျော်အြောျိုး တျိုျိုးကြျိုးပခငျော်ျိုး
လကကတွျို့စွမ်းရညမ ာ်းနှငဲ့ ပတသက၍ စွမ်းကဆာငရည စစကဆ်းရာတွင အခ နပက
ို ပ်း၍ မရပါ။
စာသငသာ်းသည
လိုအပက ကာင်း

စာသင ကာ်းမှုဆိုငရာ
စစစအစီရငခစာ

အခကအခမ ာ်း
တစခို၏

ရှသညဲ့အတွက

ခ နညကပ်းရန

အကထာကအပဲ့

ရရှထာ်းလျှင

စစကဆ်းအကပြတကမ်းခွန်းလာမ ာ်းအတွက ကပြဆိုခ နကို ၂၅% တို်းကပ်းနိုငသည။
စြောြတျော်ပြမညျော်သူမှ ကူညီကြျိုးပခငျော်ျိုး
အပမငအာရိုခ ြုျို့တဲ့၍
စစကဆ်းအတညပပြုခထာ်းရသူ

စာြတနိုငစွမ်းမှာ
သိုို့မဟိုတ

မခင

သာမနကအာကရှသညဟို

ာသာစကာ်းမှာ

အင်္ဂလပစာ

မဟိုတသူ

စာသငသာ်းမ ာ်းအတွက ပြစသည။ စာြတပပမညဲ့သူ ဆိုသညမှာ စာသငသာ်းအာ်း ကမ်းခွန်းမ ာ်း
ြတပပမညဲ့ အရွယကရာကပပီ်းသူတစဦ်းပြစပပီ်း စာသငသာ်း၏ ဆရာ ဆရာမ၊ စစကဆ်းအကပြတသူ၊
ကဆွမ ြု်းသာ်းခ င်း၊ သူငယခ င်း သမ
ိုို့ ဟိုတ အတန်းတူ/ရွယတူစာသငသာ်း မပြစရပါ။ စာြတပပသူသည
ကမ်းခွန်းလာပါ

ညန ကာ်းခ ကမ ာ်းနှငဲ့

ကမ်းခွန်းမ ာ်းကိုသာ

ြတပပရမညပြစပပီ်း

ရှင်းပပကပ်းပခင်း

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

သမ
ိုို့ ဟိုတ ရှင်းလင်းကပ်းပခင်း လို်းဝမပပြုရပါ။ စာသငသာ်းမှ ကတာင်းဆိုလာပါက ညန ကာ်းခ ကမ ာ်းကို
ပပနြတပပပခင်း၊ ကရ်းထာ်းသညတို့က
ို ို ပပနြတပပပခင်း သမ
ိုို့ ဟိုတ ကမ်းခွန်းလာပါ စကာ်းလို်းတစလို်းကို
စာလို်းကပါင်းပပပခင်းမ ာ်း လိုပကပ်းနိုငသည။
စြောက ျိုးကြျိုးသူမှ ကူညီကြျိုးပခငျော်ျိုး
စာသငယူမှုဆိုငရာ
စာသငသာ်းမ ာ်းအတွက

အခကအခမ ာ်းရှပပီ်း
ပြစသည။

စာလို်းပီသစွာ

စာကရ်းကပ်းသူသည

မကရ်းနိုငသညဲ့

စာသငသာ်း၏

နှုတမှကပပာသညဲ့

စစကဆ်းအကပြတကမ်းခွန်း အကပြမ ာ်းကို ခ ကရ်းကပ်းမညဲ့ အရွယကရာကပပီ်းသူတစဦ်းပြစပပီ်း ထိုသူသည
စာသငသာ်း၏ ဆရာ/ဆရာမ၊ စစကဆ်း အကပြတသူ၊ ကဆွမ ြု်းသာ်းခ င်း၊ သူငယခ င်း သမ
ိုို့ ဟိုတ
အတန်းတူ/ရွယတူစာသငသာ်း မပြစရပါ။ စာသငသာ်း နှုတမှ ကပပာဆိုမှုမ ာ်းကို စကကူ၌ ကူ်းယူ၍ (hard
copy) ထိုတကပ်းမညဲ့ ကွနပ ူတာ ကဆာဲ့ြဝလကိုလည်း အသို်းပပြုခွငဲ့ ရှသည။
ကျော်သကကေတသံုျိုး စကြောျိုးပြနျော်မှ ကူညီကြျိုးပခငျော်ျိုး
လကသကကဂတသို်း

ာသာစကာ်းပြငဲ့ ဆကသွယသညဲ့ စာသငသာ်းမ ာ်းအတွက ပြစသည။

စကာ်းပပနသည လကသကကဂတသို်း

ာသာစကာ်း ကျွမ်းက ငသညဲ့

အရွယကရာကပပီ်းသူတစဦ်း

ပြစပပီ်း စာသငသာ်း၏ ဆရာ/ဆရာမ၊ စစကဆ်း အကပြတသူ၊ ကဆွမ ြု်းသာ်းခ င်း၊ သူငယခ င်း သမ
ိုို့ ဟိုတ
အတန်းတူ/ ရွယတူစာသငသာ်း မပြစရပါ။ စကာ်းပပနသည ကမ်းခွန်းလာပါ ညန ကာ်းခ ကမ ာ်းနှငဲ့
ကမ်းခွန်းမ ာ်းကို လကသကကဂတသို်း
ရှင်းပပပခင်း

သမ
ိုို့ ဟိုတ

ညန ကာ်းခ ကမ ာ်းကို

ာသာစကာ်းပြငဲ့သာ ကပပာပပကပ်းရမည ပြစပပီ်း ၎င်းတို့ိုကို

ရှင်းလင်းကပ်းပခင်း

မရှကစရပါ။

တစြနပပနကပပာပပနိုငပပီ်း

စာသငသာ်းမှ

ကတာင်းဆိုလာပါက

စာသငသာ်းမ ာ်းသည

သငခန်းစာမ ာ်းနှငဲ့

စာကမ်းပွမ ာ်းတွင ကမ်းခွန်းလာမှ အကပြတမ
ိုို့ ှာ စကာ်းလို်းတစလို်းသာ ပါဝငသညဲ့ အကပခအကနတွငသာ
၎င်းတို့အ
ို ကပြမ ာ်းကို လကသကကဂတသို်း

ာသာစကာ်းပြငဲ့ ကပြဆိုခွငဲ့ ပပြုမညပြစသည။

စငတာမ ာ်းအကနပြငဲ့ ကတာင်းဆိုခ ကမ ာ်းကို ကအာကပါအကပခအကနမ ာ်းအလိုက ပယခ နိုငသည •

သငဲ့ကလ ာသညဲ့

ညနှုင်းမှုမ ာ်းသည

အရညအခ င်းပပညဲ့မှီမှုဆိုငရာ

စနှုန်းမ ာ်းတွင

ခ မှတထာ်းသညဲ့ စစကဆ်းအကပြတခ ကဆိုငရာ လိုအပခ ကမ ာ်းကို ကလ ာဲ့ရပ ကပပယမှု
မရှကစရ
•

ကရွ်းခ ယထာ်းကသာ

သငခန်းစာပါ

အက ကာင်းအရာနှငဲ့

စစကဆ်းအကပြတမှုပိုစသည

စာသငသာ်းအာ်း သငခန်းစာ၏ အဓက အစတအပင
ို ်းတစခိုကို သငယူမှုပ ကကွကကစပပီ်း
စစကဆ်းအကပြတမှုဆိုငရာ လိုအပခ ကမ ာ်းအကပေါ် ထခိုကကစသညအထ ပြစကစသည

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

သငဲ့ကလ ာသညဲ့

ညနှုင်းမှုကို

မရရှသညဲ့

အပခာ်းစာသငသာ်းမ ာ်းနှငဲ့

နှုင်းယှဉပါက

စာသငသာ်းအတွက မမျှတကသာ အာ်းသာခ ကမ ာ်း မကပ်းရပါ
သငျော်က

ြောျော်သညျော် ညျိနျိှုငျော်ျိုးမှုကျို ကတြောငျော်ျိုးဆျို နျော်

ုြျော်ထံုျိုး

ုြန
ျော် ညျော်ျိုး

စငတာမှ ညနှုင်းကဆာငရွကသူမ ာ်း၊ ဆရာ/ဆရာမမ ာ်းနှငဲ့ စစကဆ်းအကပြတသူမ ာ်းအကနပြငဲ့
MAS မှ စစကဆ်းထာ်းကသာ သငဲ့ကလ ာသညဲ့ ခ နညမှုမ ာ်းကို ရယူနိုငရနအတွက စာသငသာ်း၏
လိုအပခ ကမ ာ်းကို ပမနနင
ို သမျှ အပမနဆို်း ခွပခာ်းသတမှတကပ်းနိုငရန ကကြု်းပမ်းအာ်းထိုတရမညပြစပပီ်း
MAS မှ အတညပပြုပပီ်းပါက ၎င်းတို့က
ို ို အကကာငအထညကြာနိုငမည ပြစသည။
ညနှုင်းမှုဆိုငရာ
လိုအပသညဲ့

အစီအစဉမ ာ်းကို

သကကသ

ရယူအသို်းပပြုရန

အကထာကအထာ်းမ ာ်းသည

ကတာင်းခပခင်း

အသအမှတပပြု

လိုပငန်းစဉနှငဲ့

စနှုန်း၊

စာသငသာ်း၏

အကပခအကနနှငဲ့ အပခာ်း ထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းရမည ကစစရပမ ာ်းအကပေါ် မူတည၍ ကွပပာ်းသွာ်းနိုငသည။
သငဲ့ကလ ာသညဲ့ ညနှုင်းမှုမ ာ်းတွင စစကဆ်းအကပြတမှု တစခိုတည်းသာမက သငခန်းစာပါ
အက ကာင်းအရာ အာ်းလို်းနှငဲ့ သကဆိုငနိုငသည။ ကတာင်းဆိုမှုလိုပလိုလျှင သငခန်းစာ မစတငမီ MAS
သိုို့

ကတာင်းခတငပပကပ်းကစလိုပပီ်း

လိုသညဆိုပါက

အနည်းဆို်း

ညနှုင်းမှုမ ာ်းအတွက
အတညပပြုခ ကကို

စစကဆ်းအကပြတကမ်းခွန်းလာအကပေါ်

ရကသတတပတ

လိုပကဆာငသညဲ့
လိုအပမည

(၆)ပတ

ကကြုတငအသကပ်းရန

ကစစရပအာ်းလို်းအတွက

ပြစပါသည။

MAS

အထူ်းထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းြွယရာမ ာ်း ပစ
ို ကို ကျွနိုပတိုို့ဝက

ခ နညပပငဆငရန

၏

လိုအပပါသည။

မလိုပကဆာငမီ

သငဲ့ကလ ာသညဲ့

MAS

မှ

ညနှုင်းမှုမ ာ်းနှငဲ့

ဆိုက www.mas-education.com တွင

ရယူနိုငပါသည။
သငဲ့ကလ ာသညဲ့
ကတာင်းဆိုမှုအာ်းလို်းကို

ညနှုင်းမှုမ ာ်းနှငဲ့
တစဦ်းခ င်း

အထူ်းထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းြွယရာမ ာ်းအတွက

အကနအထာ်းအလိုက

ပပနလညသို်းသပသွာ်းမညပြစပပီ်း

လကခရရှသညဲ့ အခ ကအလက အာ်းလို်းကို ထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းသွာ်းမည ပြစသည။
MAS

သည

စစကဆ်းအကပြတသညဲ့

စနှုန်းမ ာ်းကို

ထခိုကနိုငသညဲ့

ညနှုင်းမှုမ ာ်းနှငဲ့

အပခာ်းစာသငသာ်း မ ာ်းအကပေါ် အက ြု်းယိုတကစနိုငသညဲ့ ညနှုင်းမှုမ ာ်းကို ခွငဲ့ပပြုကပ်းမည မဟိုတပါ။
စငတာမှ ညနှုင်းကဆာငရွကသူမ ာ်း၊ ဆရာ/ ဆရာမမ ာ်းနှငဲ့ စစကဆ်း အကပြတသူမ ာ်းသည
စာသငသာ်းမ ာ်းအာ်း အသအမှတပပြု စနှုန်းဆိုငရာ လိုအပခ ကမ ာ်းကို သနာ်းလညကစပခင်းပြငဲ့
သငဲ့ကလ ာသညဲ့

သငခန်းစာ

ကရွ်းခ ယရာတွင

ကူညီကပ်းနိုငပါသည။

စာသငသာ်းမ ာ်းသည

၎င်းတို့အ
ို ကနပြငဲ့ စစကဆ်းအကပြတမှု ဆိုငရာ လိုအပခ ကမ ာ်းကို ပြညဲ့ဆည်းနိုငစွမ်း မရှက ကာင်းကို
သထာ်းကသာလည်း ထိုအရညအခ င်း စစကဆ်းမှုတွင ပါဝငရန/ပပီ်းစီ်းသညအထ တကကရာကရန

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

ဆို်းပြတနိုငပပီ်း

Phone

: (95) 977 9922 385, 977 9922 386

Email

: info@mas-education.com

Website

: www.mas-education.com

ထိုအကပခအကနမ ြု်းတွင

တကကရာကက ကာင်း

အသအမှတပပြုလကမှတ

ထိုတကပ်းနိုငပါသည။
ဤမူဝါဒကို

လိုကနာပခင်းမရှပါက

မှာ်းယွင်းက ငဲ့သို်းမှုဟို

သတမှတမညပြစပပီ်း

စာသငသာ်းသည အသအမှတပပြုခ က ပယြ ကပခင်း ခရမညပြစသည။
အထူျိုးထညျော်သွငျော်ျိုးစဉျော်ျိုးစြောျိုးကြျိုးပခငျော်ျိုးဆျိုငျော် ြော အကပခခံသက

ြောတ ြောျိုးမ ြောျိုး

စာသငသာ်းသည သငတန်းတွင လမ်းညနသင ကာ်းကပ်းသညဲ့ စာသငခ နနာရီကို အလိုအကလာက
တကကရာက

ထာ်းရမညပြစပပီ်း

စစကဆ်းအကပြတမှုခယူရန

ဆရာ/ဆရာမက

အပပညဲ့အဝ

ပပငဆငကပ်းပပီ်း ပြစရမည။ ၎င်းတို့ို ထန်းခ ြုပနိုငစွမ်းမရှကသာ ဆို်းရွာ်းသညဲ့ အကပခအကနမ ာ်းက ကာငဲ့
စစစမှု၌ ကပြ ကာ်းမှု သမ
ိုို့ ဟိုတ သငခန်းစာအရ လှုပရှာ်းမှုတအ
ိုို့ ကပေါ် ထခိုကမှုရှခဲ့ပါက ကအာကပါတို့ိုမှ
တစမ ြု်းမ ြု်းနှငဲ့ ကတွျို့ကကြုခဲ့ကသာ စာသငသာ်းတို့ိုကို အထူ်းထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းကပ်းနိုငပါသည •

နာမက န်းပြစပခင်း သမ
ိုို့ ဟိုတ ဒဏရာအနာတရပြစပခင်း

•

စာသငသာ်းမှ

စစကဆ်းအကပြတခ ကတွင

စစကဆ်းအကပြတမှုအတွင်း

၎င်းတို့၏
ို

ပါဝငနိုငစွမ်းအကပေါ်တွငပြစကစ၊

သနာ်းလညမှုအဆငဲ့ကို

ထခိုကကစခဲ့သညဲ့ သမ
ိုို့ ဟိုတ ထခိုကမှုရှကစနိုငသညဲ့ စာသငသာ်း

သရိုပပပရာတွငပြစကစ
မထန်းခ ြုပနိုငကသာ

ပြစရပတစခို။
ကပ်းအပခက
ဲ့ သာ အထူ်းထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းမှုတိုင်းသည •

စာသငသာ်း အာ်းလို်းအကပေါ် မျှတစွာဆကဆပခင်း ပြစရမည

•

စာသငသာ်းသည စစကဆ်းအကပြတမှုဆိုငရာ သတမှတခ ကမ ာ်းအာ်းလို်းနှငဲ့ အပပညဲ့အဝ
ကိုကညီ ကစရမည

•

စစကဆ်းအကပြတခ က၏

စပလ ဉ်းကိုကညီမှု၊

ယို ကညနိုငမှုနင
ှ ဲ့

နှုင်းယှဉခနိုငမှုတို့ိုကို

ဆကလက ထန်းသမ်းနိုငရမည။
၎င်းတို့သ
ို ည

အသအမှတပပြုစနှုန်းမ ာ်းတွင

ခ မှတထာ်းသညဲ့

စစကဆ်းအကပြတခ ကဆိုငရာ

လိုအပခ ကမ ာ်းကို ပ ကပပယပခင်း မရှကစရ။
အထူ်းထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းကပ်းပခင်းက ကာငဲ့
အခွငဲ့ကကာင်းယူမှုမ ာ်း

မရှကစရ

အသအမှတပပြုလကမှတနှငဲ့

စာသငသာ်းအကပေါ်

အလိုပခနို့ထာ်းမညဲ့သူ/
ပတသက၍

မမျှတကသာ

ကလဲ့က ငဲ့ကရ်းကပ်းသူအာ်းလည်း

စာသငသာ်း၏

ကအာငပမငမှုအကပေါ်

အထငအပမငလွမှာ်းမှုမ ာ်း မရှကစရပါ။ စာသငသာ်း၏ ရလဒတသ
ိုို့ ည ၎င်းတို့၏
ို
အလာ်းအလာရှကသာ

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

စွမ်းရညထက

Phone

: (95) 977 9922 385, 977 9922 386

Email

: info@mas-education.com

Website

: www.mas-education.com

စစကဆ်းအကပြတခ က

ခယူရာတွင

၎င်းတို့၏
ို

ကအာငပမငမှုနှငဲ့

ကိုကညီ

ရမညပြစသည။
အထူ်းထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းကပ်းခဲ့ပါက စာသငသာ်း၏ ရမှတအကပေါ် စစကဆ်းအကပြတပပီ်းမှ
ညနှုင်းမှုမ ာ်း ရှလာနိုငသည။ ထိုညနှုင်းမှုသည သကဆိုငရာ အကပခအကနမ ာ်းနှငဲ့ စာသငသာ်းမှ
ကတွျို့ကကြုကနရသညဲ့ အခကအခအကပေါ်တွင မူတညမညပြစသည။
အထူျိုးထညျော်သွငျော်ျိုးစဉျော်ျိုးစြောျိုးကြျိုး နျော် ကတြောငျော်ျိုးဆျိုသညျော်
စစကဆ်းအကပြတမှုတစခို
သမ
ိုို့ ဟိုတ

အပပီ်းတွင

စစကဆ်းအကပြတသူသည

ုြျော်ထံုျိုး

ုြန
ျော် ညျော်ျိုး

စငတာမှ

ညနှုင်းလိုပကဆာငသူ၊

စာသငသာ်းတစဦ်း

ဆရာ/ဆရာမ

ကတွျို့ကကြုခဲ့ရသည

အခကအခကို

အသအမှတပပြုသညဲ့ အကနပြငဲ့ သငဲ့ကလ ာသညဲ့ ညနှုင်းမှုမ ာ်းနှငဲ့ အထူ်း ထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းြွယရာမ ာ်း
ဆိုငရာ

ပစ
ို တစကစာငကို

တငသွင်းနိုငပါသည။

အထူ်းထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းြွယရာမ ာ်းဆိုငရာ
education.com

တွင

အဆို်းသတပပီ်းကနာက

ပစ
ို ကို

ရယူနိုငပါသည။
အလိုပြွငဲ့ရက

MAS

၎င်းကို
(၇)

၏

သငဲ့ကလ ာသညဲ့

ကျွနိုပတဝ
ိုို့ က
သငတန်းအပပီ်းတွင

ရကအတွင်း

ညနှုင်းမှုမ ာ်းနှငဲ့

ကဆိုက

www.mas-

စစကဆ်းအကပြတခ က

စာရွကစာတမ်း

အပပညဲ့အစိုပြငဲ့

တငသွင်းသငဲ့ပါသည။
ထိုပိုစတွင

စာသငသာ်းအကနပြငဲ့

ဆို်းရွာ်းကသာ အကပခအကန (မ ာ်း) ၏ သက

အထူ်းထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းမှုကို
ာသ

လကခနိုငကစသညဲ့

ာဝအမှနကို ကြာပပပပီ်း ထိုပိုစကို MAS သိုို့

မတငသွင်းမီ သငဲ့ကတာင်းဆိုမှုအကပေါ် ကထာကပဲ့သညဲ့ သငဲ့ကလ ာကသာ အကထာကအထာ်းမ ာ်းကို
မတတူတငသွင်းရန

လိုပါသည။

စစကဆ်းအကပြတခ ကကို

စာသငသာ်းသည

ကနမကကာင်း၍ပြစကစ၊

အပပီ်းမကပြနင
ို သညမ ာ်းနှငဲ့

တစခါတစရတွင

စတြစီ်း၍ပြစကစ
စာသငသာ်းမ ာ်း

မမစွမ်းရညနှငဲ့အညီ မကပြ ကာ်းနိုငသညမ ာ်း ရှနိုငသညကို သတပပြုပါ။
အထူ်းထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းကပ်းရန ကတာင်းဆိုခ ကအာ်းလို်းကို တစဦ်းပခင်း အကနအထာ်းအလိုက
ပပနလည

သို်းသပသွာ်းမညပြစပပီ်း

ရရှခသ
ဲ့ ညဲ့

သကကသအကထာကအထာ်း

အာ်းလို်းကို

ထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းသွာ်းမည ပြစပါသည။
အထူ်းထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းကပ်းရန ကတာင်းဆိုမှုတစခိုကို ခွငဲ့ပပြုကပ်းခဲ့ပါက စာသငသာ်းအာ်း
စစကဆ်းအကပြတမှု၌

စွမ်းကဆာငရညနှငဲ့

သကကသအကထာကအထာ်းတို့အ
ို ကပေါ်
အထူ်းထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းကပ်းရန
ကပပာင်းလသွာ်းမညဟို မဆိုနိုငပါ။

ပတသက၍

အကပခပပြု၍

ကတာင်းဆိုမှုကို

တငသွင်းခဲ့သညဲ့

ပပနလညသို်းသပသွာ်းမည

ခွငဲ့ပပြုတင
ို ်း

စာသငသာ်း၏

ပြစသည။

ရလဒ/

ရမှတ

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

MAS

Phone

: (95) 977 9922 385, 977 9922 386

Email

: info@mas-education.com

Website

: www.mas-education.com

သည

စစကဆ်းအကပြတခ ကစနှုန်းမ ာ်းကို

အထူ်းထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းကပ်းမှုမ ာ်းနှငဲ့

အပခာ်းစာသငသာ်းမ ာ်းကို

ထခိုကနိုငသညဲ့
ထခိုကကစနိုငသညဲ့

အထူ်းထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းကပ်းမှုမ ာ်း အာ်းလို်းကို လကခခွငဲ့ပပြုမည မဟိုတပါ။
ဤမူဝါဒကို လိုကနာပခင်းမရှပါက မမှနကနကသာ လိုပကဆာငမှုအပြစ သတမှတမညပြစပပီ်း
စာသငသာ်းသည အသအမှတပပြုခ က ပယြ ကပခင်း ခရမညပြစသည။
ဤမူဝါဒတွငျော် ြါဝငျော်ပခငျော်ျိုးမ ှျိကသြော အစီအစဉျော်မ ြောျိုး
စငတာအတွင်းအပပင

စစကဆ်းအကပြတမှုမ ာ်းနှငဲ့

ပတသက၍

ဤမူဝါဒတွင

ပါဝငပခင်းမရှကသာ အကပခအကနမ ာ်းပြစကပေါ်လာပါက စစကဆ်းအကပြတမှု မလိုပကဆာငမီ MAS မှ
ကျွနိုပတ၏
ိုို့ စည်းမ ဉ်းလိုကနာမှု ဆိုငရာ မနကနင်္ ာထ ဆကသွယအသကပ်းပါ။
အယူခံဝငျော်ပခငျော်ျိုး
သငဲ့အကနပြငဲ့ သငဲ့ကလ ာသညဲ့ ညနှုင်းမှု သိုို့မဟိုတ အထူ်း ထညဲ့သွင်းစဉ်းစာ်းမှု အတွက
ကတာင်းဆိုခ ကတစခိုကို ပယခ ရန ကျွနိုပတ၏
ိုို့
ဆို်းပြတခ ကအကပေါ် အယူခဝငလိုသည ဆိုပါက
ကျွနိုပတိုို့

ဝက

ဆိုကတွင

ရနိုငကသာ

အယူခမူဝါဒကို

ဆကသွယ၍လည်း ထိုမဝ
ူ ါဒကို ရယူနိုငပါသည။

ြတရှုကဆာငရွကပါ။

ကျွနိုပတို့ိုထ

