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          ျ္မန္မာမားဖိ္ မ ာ္မမားအတြန  ိုန္ မနာ တ္န  ြနကအတေးြ႕ိာ မုုမခုန္ မမာြဖ ိးးMyanmar Chefs 
Development Centre’’  ခေဲ  းးChefs Education Page’’ ္မမ 
 ာဥန ကးမနျုကုာကမုးအနနါ ယ္ ္မမ ုနာ ျ္မန္ မ္း ျဖိ္န္႕ းုးး္္န  းမဆ္န႕ းးတေဲ္္န္း ျဖိ္ န္႕အဖိ္နာ္မမ 
ြ္နၾြမာ ဖိြနမမကမနု္ာ  ခာ္ြတမာ ို န္ မနာ္း ျမ္ နႏ ဆြနာုနကမကြမ ိုန္ မနာ္မမာ္မမ 
 ိုနြဖိ္ နကမကအမႏ ္မန္္နာ္မမာြဖခမဖကမနုာ္  ြနကအတေးြ႕ိာ မကဆမ္နခတြနၾြခ္ုနႏ းြဖု ုမ  
းအအနု ုမ္မမာြဖ ိး မနာဆြနု႕ိာ႕္ မဖမာျး္နႏ ျ္မန္မျုမန ကခာြမာ္မမက္ကုာြတမာ္မမ ျးာနု းအနနါ း ါ္ာြျး္နႏ 
“ဟဖိအနန္း ျမ္ နႏ ာမာကြမြနဆဖိ္န္ မနကဆမ္န္ ဆ ိုန္ မနာ္မမာ္ ္း ျမ္ နႏ ြြနဆဖိ္ နကြမ 
းုဖိ္နာ္မမာြဖ ိ း ါ္ာျုမကးမနျုကုာြတမာ္မမ ျးာနု းအနနါ န ကိးမနျုကုာ္နနႏ း မြနး ြန္မမာြဖိ 
ဩာကၾအာ မ္း ျဖိ္န္ ႕ခမဖ “Australian AID္ ္း ျမ္နႏ းကခမေကအမ္နးမခမ္း ျဖိ္န္႕္ မမားြ္နာ “ASEAN္ 
းးတေဲးာုနာ္း ျမာန ိ္  းမဆ္န႕္း ျဖိ္န္႕္ မမားအတ္ နာခမဖ  ခာ္ြတမာ ို န္မနာဆဖိ္ နခမ 
ုါာကုး္နာကဆမ္နခတြန္ ဆ းား္ာဥန္ မမားအတြန “Willian Angliss Institute of TAFE္ အြၠြဖိ န္ မ းးASEAN 
Australia Development Cooperation Program (AADCP) Phase II:’’ Toolbox Development for 
Tourism Divisions: Front Office, Food & Beverages Services, Food Production းးProject’’ 
းအတြန  း ါ္ာ ျု္နဆ္န္ိအနက္ကုာ္မာြုနႏ “Booklet္ ္မ 
အဖိြန႐ိုဖြိနျ္မန္မာမြမျုမနဆဖိကခာြမာ  ကးမနျုကုာကမအမျးာနု းအနနါ ယ္ းအတြန ဆြန ြနက
းမနျုကုာ ဖအဲိႏ “ာတ္ နာကဆမ္န္း ျဖိ္နကြမ ာ႕္း ျဆမနာြအန္ မအန မြန္ (Competency Standard) 
ခဲေ က း္နာာဥနြကအမႏ “ာမားဖိကဆမ္နြ႕ိာ ြဖခဖနမ္မမာ္း ျမ္နႏ ဆြနာုနုာကုနာ္မမားမာ ြမနးာ္နျ ္နာ္း ျမ္နႏ 
ဖ္မနာြဖ္နာျ ္နာ္ “Clean and Maintain Equipment & Utensils (D1.HRS.CL1.03)္ 

္း ျမ္နႏ ြြနဆဖိ္ နကြမ းြဖုုမ္မမာြဖ ိန ္န ္မးဆြနးျးာန ကးမနျုကုာြတမာ္မမျးာနု းအနနါ 

          ာတ္ နာကဆမ္န္း ျဖိ္ နကြမ ာ႕္း ျဆမနာြအန္ မအန မြနကုး္နာ (္ေ္) ္မဖမာြဖိ “ ခ္ာြတမာ ို န္မနာ ္း ျမ္နႏ 
ဟဖိအနန  ာမာကြမြနဆဖိ္န္ မမာဆဖိ္နခမ ္မနကဆမ္န္ဆ ိုန္ မနာ္မမာ္ 
းအတြန  းမဆ္န႕ကယြးအတ္နာ ာြနာ႕ိးတ႕ေနးဖမာအဖာိအြန္း ျဖိ္ နကာခမန္း ျမ္ နႏ းမဆ္န႕္း ျဖိ္န္႕္ မမားမာ
 ႕ိာခေဲ းဆ္နႏးအမနာ္း ျမ္ နႏြဖိြနု ္္း ျဖိ္နကးမ္န ကဆမ္နခတြန္မာကြမ  ိုန္မနာ တ္ နးအတ္ နာ 
း္မမနအြနန  ဖးိုနြုနႏ  ိုန္ မနားကအတေးၾြ႕မ (Knowledge)  းအအနု ုမုဖိ္ နာ (Skill)  
ာဖအနု ဖိ္နာဆဖိ္ နခမ းကအတားက ခနါဆ မြန္ မမာ (Attitude) ္မမားမာ  ိုနကဆမ္န္း ျဖိ္ န္ ုနႏ 
 ိုန္ မနာဆဖိ္ နခမာမမ္မမာ   ခဖနမ္မမာြဖိ ကးမြန္ မမကးမနျုကုာ ဖိြနု းအနနါ 



 
(၁)     းဖု န မနာကဆမ္န္ မနကဆမ္န္ ဆ္ မမာဆဖိ္ နခမာမမ (Housekeeping Department) 

(္)     းာမားာမုဖိ္နာဆဖိ္ နခမ ္မနကဆမ္န္ ဆ္မမာာမမ (Food Production) 

(၃)     းာမားာမ္း ျမ္နႏ းကးမမနန္ြမ အုန ္နာ ုနႏ ႕္ ဆုဖိ္ နာဆဖိ္ နခမ ္မနကဆမ္န္ ဆာမမ 

          (Food Production) 

(ေ)      ုနႏ ြဖမ   ခာ္ြတမာ ို န္ မနာ္း ျမ္နႏ ျုမနၾြမာကခာုဖိ္ နာဆဖိ္နခမ ္မနကဆမ္န္ ဆာမမ (Front Office) 

(၅)      ခာ္ြတမာ ို န္မနာ ြဖနိနာမာ မနန္ မမာဆဖိ္ နခမ ္မနကဆမ္န္ ဆ္ မမာ (Travel Agencies) 

(၆)      ခာ္ြတမာ ို န္မနာဆဖိ္နခမ ္မနကဆမ္န္ဆ္ မမာ (Tour Operation) အဖိိးျးာနု းအနနါ 

          ာတ္ နာကဆမ္န္း ျဖိ္ နကြမ ာ႕္း ျဆမနာြအန္ မအန မြန္ မမာြဖ ိြြနဆဖိ္ နခမာမမ   ိုန္ မနား ဖိြန း မဖမန္ ကခတာ  
ကမခမ္ကခတာ ၾြုနႏ႐ိုဆက ႏ မ္မအနြမာ ဖြိနမမ္း ျဖိ္နကာခမန း ါ္ာျုမကးမနျုကုာ္မာုးအနနါ 
ြအန္မအန္မာြုနႏ ာ႕္း ျဆမနာ္မမာြဖိ ကးမနျုကုာု႕ိ္မမ ုနာ “က ႏ မ ြ္နနါြါ္ မမာ  ြနာတဲု  မနာအ္နာ္ (Training 
Manual) အတ္န “ာမြမခုနက း္နာာဥန္ (Unit Descriptor) ြဖိ 
းကြာာဖအနး မြနး ြန္ မမာ္း ျမ္နႏအြတ ကးမနျုကုာ္မာုးအနနါ “ာမြမခုနက း္နာာဥန္ (Unit 
Descriptor) ကးမြန္ မမ ြ္နနါက ႏ မခ္ုနႏ “ ဖိးုန ြုနႏ ြအန္မအနာ႕္း ျဆမနာ္မမာ္ (Competency Standard) 
ြဖိ းကြာာဖအန း မြနး ြန္မမားကမျး္နႏ “ ိုန္ မနာဆဖိ္ နခမးုဖိ္ နာ ဖိြန 
 တျဲ ္နာာဖအနျးမ္မာကြမ္ (Elements) က း္နာာဥန္ မမာ္း ျမ္နႏအြတ 
“ ြနကအတေ ိုနကဆမ္နခမန  ဖးိုနြုနႏ းကြာာဖအနက း္နာာဥန္နန္မမာ္ (Performance Criteria) ္မမာြဖ ိ
“ြ္နၾြမာက ႏ မခမန  ဖးိုနြုနႏ ၾြမျ္္နႏ မဖမန မမခာ္ာိိကုး္နာ္ (Norminal Hours) 
းကမျး္နႏ ကးမနျုကုာ္မာနုာ္ ြ္နၾြမာက ႏ မခမန း္မမနအြနနၾြမျ္္နႏ မဖမန္ မမာ္မမ ြ္နနါြါ္ မမာ္ 
ခမဖ္း ျမ္နႏနု္ာကြမ  ိုန္မနားကအတေးၾြ႕မ  းြဖုုမ  
းအအနု ုမ္မမားကုခ ္ါအုနနု္ာ ကျုမ္နာ ဲ မြန္ မမာခမဖ္း ျဖိ္နု းအနနါ ကးမနျုကုာ္မာြုနႏ 
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ၾြမျ္္နႏ မဖမန္ ြနကာမေကြမန ုနာကြမ္နာ  ုဖိ္ ဖိၾြမျ္္နႏေကြမန ုနာကြမ္နာ ကျုမ္နာ ဲ
္ဆးမုနာ္နန မနး ခမဖ္း ျဖိ္နုးအနနါ ဖ္ိးျု္န “က း္နာာဥန္  ြအန္ မအနး္မအနာဥနမ႕ု းအန္ (Unit Code) 
အဖိးျး္နႏ ုနာ က ႏ မ ဖိြုနႏ ြအန္ မအနာ႕္း ျဆမနာ္မမာြဖ ိး တနနအြါ ခမမကးတက ႏ မ္း ျဖိ္နကာခမန 
္ုန္ ႕ကးမနျုကုာ္မာုးအနနါ 

          “ ိုန္ မနာဆဖိ္နခမ းုဖိ္ နာ ဖြိန  တျဲ ္နာာဖအနျးမ္မာကြမ္ (Elements) ္မမာြုန 
 ိုန္ မနာ တ္နးအတ္ နားုဖိ္ နာ ဖြိန ္ုနြုနႏ ာတ္ နာကဆမ္နခုန္ မမာ ခခမဖ္း ျဖိ္န္ုနြဖ ိကးမနျုကုာ္မာနုာ္ 
“ ြနကအတေ ိုနကဆမ္နခမန  ဖးိုနြုနႏ းကြာာဖအနက း္နာာဥန္နန္မမာ္ (Performance Criteria) ္မ 
္မန္ ္နာ္မမာ္ ခမ ါ္ားဆ္နႏး ဖိြန ျးုနႏာတ္နာကဆမ္နခတြနခ္ုနႏ 
း မြနး ြန္ မမာြဖ ိးကြာာဖအန ကးမနျုကုာ္မာုးအနနါ 

          “ာတ္ နာကဆမ္န္း ျဖိ္ နကြမ ာ႕္း ျဆမနာြအန္ မအန မြန္ မမာ္ ြဖိ ကးမနျုအဲႏး း္မမ “ြ္နနါြါ္မမာ 
 ြနာတဲု  မနာအ္နာ္ ြဖ ိ္ကးမနျု္ြ္အုနာြ “ာတ္ နာကဆမ္နခုန ာာနကဆာကဆမ္နခတြနျ ္နာ ာမာနု ႕ိာ႕္ (Assessment 
Matrix) ြဖ ိြ္နနါြါ္ မမာ  ြဖမအ္နြဖခမဖက ႏ မ္မာ္း ျဖိ္နကာခမန ကးမနျုကုာ္မာုးအနနါ 
“ာတ္နာကဆမ္န္း ျဖိ္ နကြမ ာ႕္း ျဆမနာြအန္မအန မြန းကျ  ႕ ာာနကဆာျ ္နာ ာမာနု႕ိာ႕္ (Competency Base Assessment) 
အတ္န ြ္နနါြါ္ မမားမာ းခုနး မ္နာ ာာနကဆာခမန ္အါုက္ြမ ာာနကဆာျ ္နာု႕ိာ႕ းမုနာဆ႕ိာ (္) 
မုနာ္မ (၃) မုနား ဖ္ ာာနကဆာက ႏခမဖအအနု းအနနါ းဲယ္ာာနကဆာမုနာကအတ္ဲြ အာန ြိကအမႏခ  ြနကအတေ 
ာာနကဆာြုနႏာမာနု ႕ိာ႕ (Practical) 
ျးာနနု္ာ းျ မာ ဖးိုနြုနႏ ာာနကဆာမုနာာမာနု ႕ိာ႕ကအတြကအမႏ ကခာကျးာာနကဆာျ ္နာ (Written Questions) ္း ျမ္ နႏ 
္း ျဆအနကျးာာနကဆာျ ္နာ (Oral Questins) အဖိး ျးာနု းအနနါ ာာနကဆာျ ္နာာမာနု ႕ိာ႕အဖိးြဖိ က ႏ မခမ္မမ 
္ုနြုနႏး မြန္မမာ ြဖခမဖက ႏ မျးုနႏာတ္နာ္မာခ္ုနြဖိ 
ြဖခမဖကာခမန္း ျမ္နႏ ္ုနြဖိးာာနကဆာ္ုနြဖိ  ြဖမအ္နြဖခမဖ္း ျဖိ္နကာခမနဆဖိြုနႏ ခုနခတနန မြနျး္နႏ 
္ဖကခမာဖ္ ျးာနကာခမန ကးမနျုကုာ္မာုးအနနါ းခုနး မ္နာာာနကဆာြါ္ မမာ္း ျမ္နႏ 
ြ္နၾြမာြါဆခမ္မမားကမျး္နႏ ုနာ းခုနး မ္နာာာနကဆာြုနႏး း 
းျ မာကြမာာနကဆာမုနာ္မမာျးာနြုနႏ က ႏ မ းြဲျးအနျ ္နာမုနာ (Observation Checklist) 
ဟိက ခြုနႏ းာာနကဆာ ႕နါြါးမာ းြ႕ြတ္နာာမာနအာန္ မဖမာျး္နႏကြမန 
 ုနာကြမ္နာ   ႕ိျ ႕မကခာြ္န္ ခမ္မမာျး္နႏကြမန 
 ုနာကြမ္နာ အာနကာႏအာနကာမ္နာ က ႏ မးြဲျးအနျ ္နာမုနာ္း ျမ္နႏ ြ္နၾြမာြါဆခမ္မမာ  
ာာနကဆာြါ္ မမာ္း ျမ္နႏ  ႕ိာ္္ြြနဆဖိ္နြါအာနသာ (ြဖိး) အာနးတေဲ္ ၾြမာ္္နာာနကဆာမုနာာမာန (Third-Party 
Statement) ဟိက ခြုနႏ းာာနကဆာ ႕ြါ္  း္ြနးခမခမဖြကြမန ုနာကြမ္နာ  
 ိုန္ မနာခမ္နြကြမန ုနာကြမ္နာ က္မြန ႕ မြနကုာျ ္နာအဖိးျး္နႏ ာာနကဆာ္း ျဖိ္နကၾြမ္နာ 
ုနာ ကးမနျုကုာ္မာုးအနနါ းဲယ္ ာာနကဆာမုနာကအတြဖကိအမႏ းခုနး မ္နာာာနကဆာ ႕နါြါ္  ိုန္ မနာ တ္ နြဖိး 
 မကခမြနေ 
းြဲျးအနာာနကဆာျ ္နာကြမန ုနာကြမ္နာ   ိုနကးမနြဖိ္နာြန္မမာ္ းျ္္န္း ျမ္ နႏ 
က္မြန ႕ မြန္ မမာျး္နႏကြမန ုနာကြမ္နာ ာာနကဆာ္ဆ ျုမ္း ျဖိ္နုးအနနါ းခုနး မ္နာာာနကဆာြါ္ မမာ (Assessors) 
းကမျး္နႏ းျ မာကြမာာနကဆာမုနာ္မမာ ုနာ ကဆမ္နခတြန္း ျဖိ္ နကၾြမ္နာ ကးမြန္ မမ ကးမနျုကုာ ဖိြနု းအနနါ 

(၁)     ကမးာဥန္ မအနအ္နာ္မမာ  ာမခတြနာမအ္နာ္မမားမာ းကျ  ႕ေ ာာနကဆာမုနာ (Journals) 

(္)      ြနကအတေကဟမကျုမျုြျ ္နာ  ဟမနး္ါးခမျး္နႏ ခမ္ နာ ္နာအ္နျုျ ္နာမုနာျး္နႏ ာာနကဆာမုနာါ 

          (Oral Presentation) 

(၃)     းာိးးတေဲျး္နႏ ြကး ဖိြနုး္္နု ါာကုး္နာကဆမ္နခတြနျ ္နာမုနာျး္နႏ ာာနကဆာမုနာ (Roll Play) 



(ေ)     းကြာာဖအန္ မအနအ္နာာမးိုန္ မမာျး္နႏ ာာနကဆာမုနာ (Log Book) 

(၅)     းးတ ဲေ ဖိြန္ မအနအ္နာျုမာိျ ္နာ  ာ္္ ႕ြဖမနာကခာဆတျဲ ္နာမုနာျး္နႏ ာာနကဆာမုနာ (Group Project) 

(၆)      ြနကအတေြ႐ိုို နျုျ ္နာမုနာျး္နႏ ာာနကဆာမုနာ (Practical Demonstration) အဖိး ျးာနုးအနနါ 

          ြ္နနါြါ္ မမားကမျး္နႏ း ါ္ာြဖခမဖ္မာခ္ုနႏး မြနြကအမႏ ြ္နၾြမာကုာြါ ဆခမ  
ဆခမ္္မမာြုန ြ္နနါြါ္ မမားမာ 
 ဖိးုနကမြုနႏးခုနးကြတာ္မမာြဖိ ျးုနႏဆုနာြ္နၾြမာကုာနု္ာ  ိုန္မနာ တ္ နးအတ္ နာ ုါာကုး္နာက
ဆမ္နခတြနျ ္နာျး္နႏ 
ကးမ္နျ္္န္ဆ္ မမာ ခခမဖ္း ျဖိ္နကာခမန ြါု္ြ္နၾြမာကုာျ ္နာျးာနြုနြဖိ 
ြဖခမဖမမာ ုနာ္မာခ္ုနါ 
ြ္နၾြမာြါ္မမားမာ 
္ဖ္ဖြဖ ဖိြ္မမ က္ာျ္မနာက ႏ မ္း ျဖိ္နနု္ာ  တအန ုနာတမ ကဆတာက္း ျတာြ္နနါ္း ျဖိ္နု းြုနါ (ကခမေ 
အတ္န ဆြန ြနအ္နျုကုာုး္ုနါ) 

          ျ္မန္မာမားဖိ္ မ ာ္မမာ းတ႕ေ နးဖမာအဖိာအြနကခာာ္နအမ ခမနြိမနန္ဖမေ (Myanmar Chefs Development Centre-
MCDC, Yangon) ခေဲ “Chef Education Page္ြဖ ိ ာဥန  ြနကအတေ ို န္ မနာ တ္န းြ႕ိာ မးအအနု ုမ  
းြဖု ုမ္မမားမာ ကခာြမာကးမနျုကုာကမုးအနနါ  မ္နနႏ ကအတ္မမ ုနာ း္ြန္မမကးမနျု ဲႏအဲႏ 
“ဟဖိအနန ္း ျမ္ နႏ ာမာကြမြနဆဖိ္ န ္မနကဆမ္န္ဆ ိုန္ မနာ္မမာ္ ္း ျမ္ နႏ ြြနဆဖိ္ နကြမးုဖိ္နာ္မမာြဖိ 
း ါ္ာျုမ ကးမနျုကုာြတမာ္မမ ျးာနုးအနနါ 
န ကိးမနျု ဲႏအဲႏ း မြနး ြန္မမာြဖိ ဩာကၾအာ မ္း ျဖိ္န္႕ခမဖ “Australian AID္ ္း ျမ္ နႏ 
“းကခမေကအမ္နးမခမ္း ျဖိ္န္႕္ မမားြ္နာ္ ASEAN 
“းးတေဲးာုနာ္း ျမာန ိ္   းမဆ္န႕္း ျဖိ္န္႕္ မမားအတ္နာခမဖ  ခ္ာြတမာ ိုန္ မနာဆဖိ္ နခမ ုါာကုး္နာကဆမ္နခတြန္ဆးား္
ာဥန္ မမားအတြန “William Angliss Institute of TAFE္ အြၠြဖိ န္ မ းးASEAN Australia Development 
Cooperation Program (AADCP) Phase II:’’ Toolbox Development for Tourism Divisions: Front 
Office, Food & Beverages Services, Food Production းးProject’’ းအတြန 
း ါ္ာျု္နဆ္န္ိအနက္ကုာ္မာြုနႏ “Booklet္  ္မ အဖိြန႐ိုဖြိန 
ျ္မန္ မာမြမ ျုမနဆဖကိခာြမာကးမနျုကုာကမအမ ျးာနု းအနနါ ယ္ းအတြန ဆြန ြနကးမနျုကုာ ဲႏအဲႏ 
“ာတ္နာကဆမ္န္း ျဖိ္ နကြမာ႕္း ျဆမနာြအန္မအန မြန္ (Competency Standard) 
ခဲေ က း္နာာဥနြကအမႏ “ာမားဖိကဆမ္နြ႕ိာ ြဖခဖနမ္မမာ္း ျမ္နႏ ဆြနာုနုာကုနာ္မမားမာ ြမနးာ္နျ ္နာ္း ျမ္နႏ 
ဖ္မနာြဖ္နာျ ္နာ္ းးClean and Maintain Kitchen Equipment & Utensils (D1.HRS.CL1.03)’’ 

္း ျမ္နႏြြနဆဖိ္ နကြမ းြဖု ုမ္မမားမာ 
ဆြန ြနကးမနျုကုာြတမာ ဲႏအမ ျးာနု းအနနါ ကခမေ ကအတ္မမ ဆြန ြနကးမနျုကုာြတမာ္မမ္ဖိး က ႏ မး
အန႐ိုဆ္း ျဖိ္နုးအနနါ 

Welcome to MCDC, Yangon. !!! Be a Chef by your self !!! See you next month!!!! 

Chef Sunny 

Secretary General 

Myanmar Chefs Development Centre Yangon 

(MCDC, Yangon) 



 


