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

အက ြိ ျိုးစျိုးပာွ ျိုး ငငြိစွနျိုး် မဆ
ှု ြိိုင်ရာ မူဝါဒ
ရည်ရယ
ွ ်ခ က်
ဤမူဝါဒကိိုချမှတဖ
် ော်ဖ
ယူနစ်မျော်းနှင် အရည်အချင််း

ောင်ရခခင််း၏

ရည်ရယ
ွ ်ချက်မှော

တရော်းဝင်

အသိအမှတ်

ခ ြုထော်းဖသော

ိိုင်ရော အသိအမှတ်ခ ြုမမ
ှု ျော်း ထိုတဖ
် ်းဖနဖသော MAS Education Center တွင်

ခ စ်လောနိိုငဖ
် သော အကျိြု်းစ်း ောွ ်း ငငိစွန်း် မှုမျော်းကိို ကိိုငတ
် ယ
ွ ်နင
ိို ်ရန်အတွက် သက်

င
ိို သ
် ူမျော်းအော်း လမ််းညွှန်မှု

ဖ ်းရန် ခ စ် ါသည်။
MAS Education Center ၏ လို ်ငန််းဖ
သက်

ောင်ရွကမ
် မ
ှု ျော်းနှင် သက်

င
ိို ်ခခင််းရှိသည် သိမ
ိုို့ ဟိုတ်

ိိုင်လောနိင
ို ်သည် ိုဂ္ိြုလ်မျော်း နှင် ဝန်ထမ််းအော်းလို်းတိက
ိုို့ ဤမူဝါဒကိို လိက
ို ်နာရမည် ခ စ်သည်။

ဤမူဝါဒသည် •

အကျိြု်းစ်း ွော်း ငငိစွန်း် မှုကိို အဓိ ပောယ် င
ွ ်

ိုဖ
ိ ်းင ်း အကျိြု်းစ်း ွော်း ငငိစွန်း် မှုမျော်းကိို စမထိန််းချြု ်ရန်အတွက်

တောဝန်နင
ှ ် ဝတတရော်းမျော်းကိို ချမှတ်ဖ ်းသည်။
•

အကျိြု်းစ်း ွော်း ငငိစွန််းမှု ခ စ်လောနိိုင်သည် အဖခခအဖနမျော်းကိို နာ်းလည်ဖစသည်။

မူဝါဒ သက်ရရာက်မှုနယ်ပယ်
MAS Education Centre ၏ မူအရ ၎င််း MAS ကိိုယ်စော်း လို ်ငန််း ဖ
ရော၊

ောင်ရက
ွ ်ဖနသည် သင်ကကော်းသူ

ရောမမျော်း၊ စောဖမ်း ခ
ွွဲ န််းဖစောင်သူမျော်း၊ CBA ကက်းကက ်သူမျော်း၊ နည််းစနစ် ိိုင််းအရ အ

ဋ္ဌောနတွင််း အတည်ခ ြုစစ်ဖ

်းသူမျော်း အော်းလို်းသည် လို ်ငန််းဖ

တွင် မိမတ
ိ အ
ိိုို့
ွဲွဲ့ွ အစည််းနှင်

တ်သက်သည် ၎င််းတိိုို့၏

က်အသွယ်နင
ှ ်

ောင်တောမျော်းနှင် တောဝန်မျော်းကိို ထမ််းဖ

ောင်ရော

ို်းခ တ်ချက် သိမ
ိုို့ ဟိုတ် သမောသမတ်ကျမှုတအ
ိိုို့ ဖ ေါ်

ိို်းရွော်းစွော သက်ဖရောက်ဖစနိင
ို ်သည် အကျိြု်းစ်း ွော်း ငငိစွန်း် မှုမျော်းမှ ကင််းလွတ်ရမည် ခ စ်သည်။
ရော/

ရောမမျော်းနှင် စောဖမ်း ွွဲခန််းဖစောင်သူမျော်းအဖနခ င် MAS Education Centre မှ သတ်မှတ်

အ န
် ှင််းထော်းသည် လို င
် န််းတောဝန်မျော်း၏ ခ င် တွင် တရော်းဥ ဖဒနှင် ညညွတဖ
် သော ဘဏ္ဍောဖရ်း၊ စ်း ောွ ်းဖရ်း၊
အလှှူဒါနမျော်းနှင် အခခော်းဖသော လို ်ငန််းမျော်းကိို လို ်ဖ
သိရ
ိုို့ ောတွင် အ

ိုိ ါ လို ်ငန််းမျော်းကိို လို ်ဖ

ဖ ော်ခ ဖ ်းရမည် ခ စ်င ်း သက်

ောင်နိိုင်သည်ဟို အသိအမှတ်ခ ြုလက်ခထော်း ါသည်။

ောင်ရောမှ ခ စ်လောနိိုင်သည် အကျိြု်းစ်း ွော်း ငငိစွန််းမှုမျော်းကိို အသိဖ ်း၊

ိိုင်သည် ကိစစရ ်မျော်းတွငလ
် ည််း သင်ဖလျော်စွော စမခနို့ခ
် ရ
ွွဲ မည်။

မိမိတိက
ိုို့ ယ
ိို ်တင
ိို ် အကျိြု်းစ်း ွော်းငငိစွန်း် နိိုင်သည် အဖခခအဖနကိို ကကြုဖတွွဲ့ရလျှင် ခ စ်ဖစ၊ အကျိြု်းစ်း ွော်း
ငငိစွန်း် ဖနဖကကောင််း အခခော်းသူမျော်းက ရှုခမင်ကကလျှင် ခ စ်ဖစ ဤသိိုို့ ငငိစွန်း် မှုကိို ထိုတ်ဖ ော် အသိဖ ်းကကရန် ဝန်ထမ််း
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တစ်ဦ်းချင််းစတွင် တောဝန်ရိှ ါသည်။ ထိဖ
ိုို့ နာက်တင
ွ ် ဖအောက်တင
ွ ် ဖ ော်ခ ထော်းသည် လို ်ထို်းလို ်နည််းမျော်းအရ
အဖသ်းစိတ် သတ်မတ
ှ ်ထော်းသည်မျော်းကိို သငဖ
် လျော်သလိို လိိုကန
် ာဖ

ောင်ရက
ွ ် ရမည်ခ စ်သည်။

အက ြိ ျိုးစျိုးပွာျိုး ငငြိစွန်ျိုးမှု၏ အဓြိပပာယ်
အကျိြု်းစ်း ွော်း ငငိစွန််းမှု

ိိုသည်မှော လူ ိုဂ္ိြုလတ
် စ်ဦ်းစမှခ စ်ဖစ၊ အ ွဲွဲ့ွ အစည််းမှခ စ်ဖစ အကျိြု်းစ်း ွော်း

သိမ
ိုို့ ဟိုတ် သစစောဖစောင်သိမှုမျော်း ထိ ်တက
ိို ် ခ စ်ဖ ေါ်ဖနသည် အဖခခအဖနကိို
ငငိစွန်း် မှုသည် အသိအမှတခ် ြုချက် ထိုတဖ
် ်းသည် အ ွဲ့ွဲွ အစည််း

ိိုင်ရော လို ဖ
်

လ
ိို ိိုသည်။ အကျိြု်းစ်း ွော်း
ောင်ချက်တိိုို့အဖ ေါ် မူတည်၍

အဖခခအဖနအမျိြု်းမျိြု်း၌ ခ စ်ဖ ေါ်လောနိိုင်သည်။
ဥ မောအော်းခ င် •

အ ွဲွဲ့ွ အစည််းတစ်ခတ
ို ည််းကသော သင်ကကော်းဖလကျငဖ
် ်းသည် လို ်ငန််းနှင် အသိအမှတ်ခ ြုချက် သိမ
ိုို့ ဟိုတ်
လက်မှတ် ထိုတ်ဖ ်းသည် လို ်ငန််းတိက
ိုို့ ိို လို ဖ
်

ောင်ဖသောအခါ ထိိုလို ်ဖ

ောင်ချက် (၂) ရ ်အဖ ေါ်

စည််းမျဉ််း တင််းကျ ်စွော ခွွဲခခော်းထော်းခခင််း မရှိလျှင်
•

လူ ိုဂ္ိြုလ်တစ်ဦ်းသည် အ ွဲွဲ့ွ အစည််းတစ်ခအ
ို တွင််း၌ သူ/သူမ၏ အကျိြု်းစ်း ွော်းနှင် ငငိစွန််းလောနိင
ို ်သည်
အောဏောရှိ ရောထူ်းဖနရောတစ်ခိုခ င် အခခော်း အ ွဲ့ွဲွ အစည််းတစ်ခတ
ို ွင် တောဝန်ယူထော်းရလျှင်

•

လူ ိုဂ္ိြုလ်တစ်ဦ်းသည် သူ/သူမ၏ လို ်ငန််းရောထူ်းနှင် ငငိစွန််းသည် ိုဂ္ိြုလဖ
် ရ်း

•

အကျိြု်းစ်း ွော်း ငငိစွန််းမှုကိို ိုမှန်အော်းခ င်

ရော/

ရောမ၊ ဋ္ဌောနတွင််း စစ်ဖ

ိိုင်ရော အကျိြု်းစ်း ွော်း ရှိခလျှ
ွဲ င်၊

်းအကွဲခ တ်ဖ ်းသူ၊ စောဖမ်း ွွဲခန််း

ဖစောင်သူ အို ်ချြု ဖ
် ရ်းမှှူ်းတိအ
ိုို့ ော်း တရော်းဝင် အ န
် င
ှ ််းထော်းဖသော တောဝန်နှင် ဝတတရော်းမျော်း အကကော်းတွင်
ထိ ်တိိုကဖ
် တွွဲ့ခခင််းအခ စ်လည််းဖကောင််း၊
ထိခိုက
ိ ်ဖစနိင
ို ်သည်ဟို

ယူ

ရသည်

လည််းဖကောင််း အဓိ ပောယ် င
ွ ်
•

ို်းခ တ်ချက်မျော်းကိို
အခခော်းဖသော

အကျိြု်းစ်း ွော်းမျော်း

တစ်ဦ်းသည်
င ြုိ င်

ဖ
ိိုို့

ထိိုလက်မှတ်ထတ
ို ဖ
် ်းဖသော

အဖနအထော်းတိအ
ိုို့ လိိုက် ထိို ိုဂ္ိြုလ်အော်း အ
အကျိြု်းရလဒ်မျော်းနှင်

သိမ
ိုို့ ဟိုတ်

ထိ ်တက
ိို ်ဖတွွဲ့ခခင််း

အခ စ်

ိိုနိုင
ိ ်သည်။

အ ွဲွဲ့ွ အစည််း၏ အသိအမှတ်ခ ြုလက်မှတ် ဖရ်းသော်းခခင််း၊
က်နွယဖ
် နသူ

ထိခိုက
ိ ဖ
် စနိင
ို သ
် ည်

ိိုင်င ်း

ိုိ ါ ဖရ်းသော်းမှု၊

ောင်ခခင််း သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ထိုတ်ဖ ်းခခင််းတိန
ိုို့ ှင်
အ ွဲွဲ့ွ အစည််းမျော်း၏
ိိုို့ဖ

အသိအမှတ်ခ ြု ို

ောင်မှု သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ထိုတ်ဖ ်းမှုတ၏
ိိုို့

ခ ြုမူနင
ိို ဖ
် ခခရှိသည်

အခခော်းလို ်ငန််းတစ်ခိုခတ
ို င
ွ ်

အကျိြု်းစ်း ွော်း ါဝင်ထော်းလျှင်၊
•

အဖခခအဖနကိို နာ်းလည်သည် သင်ဖလျော်ဖသော ဖစောင်ကကည်သူတစ်ဦ်းက

အထက် ါအဖခခအဖနမျော်းမှ

တစ်ခခ
ို ိုနင
ှ ် ငငိစန
ွ ််းသည်ဟို ဖကောက်ချက်ချလျှင်၊
•

ဤ သင်တန််းဖကျောင််း နှင် တိက
ို ်ရိိုက်စ်း ောွ ်းင ြုိ င် လို ်ငန််းတစ်ခတ
ို ွင် လို ်ကင
ိို ်ဖနသည်
စောဖမ်း ွွဲခန််းဖစောင်သူမျော်း၊

ရော

ရောမမျော်းနှင်

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

ရော

•

Phone

: (95) 977 9922 385, 977 9922 386

Email

: info@mas-education.com

Website

: www.mas-education.com

ရောမမျော်းနှင် စောဖမ်း ခ
ွွဲ န််းဖစောင်မျော်းက မိမိနှင် ရင််းနှ်းဖသော သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ဖသွ်းသော်းစ ်နွယ်မှု ရှဖ
ိ သော

ိုဂ္ိြုလ်တစ်ဦ်းအော်း အလို ်ခနို့အ
်
ခ် ခင််း၊ ကက်းကက ်ခခင််း၊ အကွဲခ တ်ခခင််း သိမ
ိုို့ ဟိုတ် စိစစ်ခခင််း လို ်ငန််းတွင်
ါဝင်ဖနလျှင်
•

စောရင််းသွင််းထော်းသည် စောသင်သော်း သိမ
ိုို့ ဟိုတ် စောသင်သော်း၏ မိသော်းစိုမျော်းနှင် ရင််းနှ်းသည် သိမ
ိုို့ ဟိုတ်
မိသော်းစို အ

က်အနွယ်ရှိသည်

အသိအမှတ်ခ ြုလက်မှတ်
ို်းခ တ်ချချရောတွင်

ရော

သိမ
ိုို့ ဟိုတ်

ရောမမျော်းနှင် စောဖမ်း ွွဲခန််းဖစောင်မျော်းမှ ထိိုစောသင်သော်းတိအ
ိုို့ ော်း
အရည်အချင််းခ ည်မှဖကကောင််း

ဖထောက်ခချက်တိိုို့

ထိုတ်ဖ ်းရန်

ါဝင် တ်သက်ဖနလျှင် သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ၎င််းခ န်ရနိိုင်သည် အစော်းဖ ်းဖငွ စိစစ်မှု၏

ရလဒ်အဖ ေါ် တစ်စတ
ိ တ
် စ် င
ိို ််း မူတည်ဖနသူနင
ှ ်

က်နယ
ွ ်မှုရှိလျှင်။

တာဝန်မ ာျိုးနှင် ဝတတရာျိုးမ ာျိုး
CBA

‘CBA

ကက်းကက ်သူ’)၊

ကကော်းဝင်ကက်းကက ်မှု (‘ကကော်းဝင်ကက်းကက ်သူမျော်း’ သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ‘အတည်ခ ြုသူမျော်း’) တိက
ိုို့ ိို လို ်ဖ

ောင်ဖနကကဖသော

သက်

စစ်ဖ

်းအကွဲခ တ်မှုနင
ှ ်

(‘စောဖမ်း ွွဲခန််းဖစောင်သူမျော်း’

သိမ
ိုို့ ဟိုတ်

ိိုင်ရော ဝန်ထမ််းမျော်းအော်းလို်းနှင် အခခော်းသူမျော်း အဖနခ င် အကျိြု်းစ်း ွော်း ငငိစွန််းလောနိင
ို ်မှု အဖခခအဖနမျော်းကိို

သိရှိနာ်းလည်ရန် တောဝန်ရိှ ါသည်။
အကျိြု်းစ်း ွော်း ငငိစန
ွ ််းမှုတစ်ခဖ
ို ကကောင် ဤသင်တန််းဖကျောင််း နှင် ၎င််း၏ အသိအမှတ်ခ ြုလက်မတ
ှ ်
ဖ ်းဖသော အ ွဲွဲ့ွ အစည််းမျော်း၊ စစ်ဖ
အဖ ေါ်

်းသည် အ ွဲွဲ့ွ အစည််းမျော်း၏ စနှုန်း် မျော်းအခ င် အမျော်းခ ည်သူမှ ယိုကကည်မှု

ိို်းကျိြု်းသက်ဖရောက်မှု မရှိဖစရန်အတွက် အ

ိုိ ါ အဖခခအဖနမျော်းကိို အဖလ်းထော်း၍ စမကိင
ို တ
် ယ
ွ ်ရန်

လိိုအ ် ါသည်။
အမှန်တကယ် ခ စ်ဖ ေါ်သည် သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ခ စ်လောနိင
ို ်သည် အကျိြု်းစ်း ွော်း ငငိစွန််းမှုအော်းလို်းကိို မိမတ
ိ ၏
ိိုို့
အထက်မန်ဖနဂျောမျော်း သိမ
ိုို့ ဟိုတ် ဒါရိိုကတ
် ောတိထ
ိုို့ စောခ င်ဖရ်းသော်းလျက် အသိဖ ်းရန်မှော

ရော/

ရောမမျော်းနှင်

်းအကွဲခ တ်၍

က်လက်

စောဖမ်း ွွဲခန််းဖစောင် အော်းလို်းတိ၏
ိုို့ တောဝန်ခ စ် ါသည်။
တင်ခ လိက
ို ်သည်
ဖ

အ

ိုိ ါ

အချက်အလက်မျော်းအဖ ေါ်တွင်

ောင်ရွကရ
် န် လိိုအ ်ခခင််း ရှ၊ိ မရှိကိို သတ်မှတ်
က်လက်ဖ

ောင်ရက
ွ ်ရန်

တရော်းဝင်မတ
ှ တ
် မ််း တင် သိမ််း

စစ်ဖ

ို်းခ တ်သောွ ်းမည် ခ စ်သည်။

လိိုအ ်သည်

ိို ါက

ည််းထော်းမည် ခ စ်င ်း သက်

စစ်ဖ

်းအကွဲခ တ်မှုမှ

ို်းခ တ်ချက်ကိုိ

ိိုင်သူ ိုဂ္ိြုလ်မျော်းထသိလ
ိုို့ ည််း မိတတှူတစ်ဖစောင်စ

ိိုို့ ်းမည်ခ စ်သည်။
ဖ
သက်

ိိုင်သူ

ိုဂ္ိြုလ်အဖနခ င် ၎င််းတိအ
ိုို့ သိဖ ်း ဖ ော်ခ ထော်းသည် အဖခခအဖနမျော်းနှင်

အဖခ ောင််းအလွဲတစ်ခခ
ို ို ရှိခွဲ ါက ထိိုအကျိြု်းစ်း ွော်း ငငိစန
ွ ််းမှုကိို စစ်ဖ

တ်သက်၍

်းအကွဲခ တ်နင
ိို ်ရန်နှင် ဖနာက်

ို်းရ

အဖခခအဖနကိို မှတ်တမ််းတင်နိိုင်ရန်အတွက် ၎င််းတိိုို့၏ အထက်မန်ဖနဂျောထ ချက်ချင််း စောခ ငဖ
် ရ်းသော်း
အသိဖ ်းရမည် ခ စ် ါသည်။

