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ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ၏ နည္းဥပေဒ ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကို ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ ၊
ပထမပိုင္း ဘြ႕ဲ ရအင္ဂ်င္နီယာမ်ား
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ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥပေဒ ကို ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳၿပီးေသာ သံုးႏွစ္တာအခ်ိန္ကာလအတြင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ား ၌ တကယ္လက္ေတြ႕ျဖစ္ေပၚေနေသာအေျခအေနမ်ား ၊ facebook တြင္
တင္ျပခ်က္မ်ား ၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားမွဆရာမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ႏွင့္
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ၾကံဳေတြ႕ေန၇မႈမ်ား ၊ ဘြ႕ဲ ရအင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ အျမင္တို႔ကို အေျခခံၿပီး
အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို ေခ်ာေမြ႕စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ ၊ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ၏ ပံုရိပ္သည္ ျမန္မာ
အင္ဂ်င္နီယာထ ၏ အျမင္တြင္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ကို ရည္ရြယ္လ်က္ ကၽြန္ေတာ္ ၏ လြတ္လပ္စြာ ေတြ႕ရွိသိျမင္ေသာ
အျမင္တို႔ ကို ဤေဆာင္းပါးတြင္ အၾကံျပဳတင္ျပပါသည္။
အင္ဂ်င္နီယာေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးစနစ္သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ က႑ ျဖစ္ပါသည္။ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ား ကို
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈထားျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြား ၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ ကို
ကာကြယ္ေႏွာင့္ယွက္မႈ ၊ အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရမ်ား တို႔၏ ပညာေရး ၊ အလုပ္အကိုင္
အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ေစမႈ တို႔ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။
အင္ဂ်င္နီယာနည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ေရးသားထားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ
အေနျဖင့္ ဆီေလ်ာ္ရာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ကို တာ၀န္ခြဲေ၀ လႊဲေျပာင္းေပးသင့္ပါသည္။ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ အေနျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ား ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာအသိအမွတ္ျပဳျခင္း ၊ အင္ဂ်င္နီယာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း လုပ္ငန္းစံညႊန္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္း ၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခအေန ဥပမာအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ၊ ေဆာင္ရြက္ပံု အဆင့္မ်ား စသည္တို႔ကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ
အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးျခင္းတို႔ကို အဓိကထားသင့္ပါသည္။
အင္ဂ်င္နီယာလိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးျခင္းသည္ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ၏ အဓိကလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ
လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းအတြက္ လုိအပ္ေသာ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ၊ စစ္ေဆးမႈမ်ားတို႔ ကို ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ ပညာေရး စက္မႈ
လက္မႈ ပညာေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသို႔ တာ၀န္ခြဲေ၀ေပးသင့္ပါသည္။ အစိုးရနည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား ၊ နည္းပညာ
ေကာလိပ္မ်ား တို႔သည္ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ႏွင့္ လက္တ၍
ြဲ ဘြ႕ဲ ရအင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာရွင္မ်ားတို႔ကို ေလ့က်င့္ျခင္း
၊ စစ္ေဆးျခင္းတို႔အတြက္ တာ၀န္ယူမႈျပဳသင့္သည္။ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ တခုတည္း က သာ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ တာ၀န္ခဲြ ကို ခြဲေ၀ေပးသင့္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ား ကို ႀကီးၾကပ္ရာတြင္ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××-××
ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခန္းက႑မ်ားသည္ အလြန္က်ယ္၀န္းသည္။ ဘြ႕ဲ ရအင္ဂ်င္နီယာ
မွ အစျပဳ၍ ပညာရွင္ အင္ဂ်င္နီယာ အဆံုး ၊ နည္းပညာရွင္မ်ားအပါအ၀င္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအျပင္ အျခားေသာ လုပ္ငန္း
မ်ား စြာ လည္းပါ၀င္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ၏ ေလ့က်င့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ လည္း ဘြ႕ဲ ရ မွ
ပညာရွင္ အဆံုး က်ယ္ျပန္႔မႈရွိသည္။ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား ၏ အလုပ္အကိုင္ အေနအထား ျပ ပံု သည္ ပုလင္း ပံု ျဖစ္သည္။
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ေအာက္ေျခတြင္မ်ားျပားေသာ ဘြ႕ဲ ရ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား ရွိေသာ္လည္း ပညာရွင္ အင္ဂ်င္နီယာအဆင့္ ေရာက္သူ
နည္းပါးသည္။ ထိပ္ပိုင္းရွိ ပညာရွင္ အင္ဂ်င္နီယာ စစ္ေဆး မွတ္ပံုတင္ေရး ကို အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ တြင္ ေဆာင္ရြက္
ေနေသာ သူမ်ား က သာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံ တခုလံုးရွိ ေက်ာင္းေပါင္း ၅၀ မွ်ေသာ နည္းပညာ
တကၠသိုလ္မ်ား ၊ ေကာလိပ္မ်ား ၊ အျခားေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမ်ားမွ ဘြ႕ဲ ရေအာင္ျမင္လာၾကေသာ မ်ားျပားလွသည့္
အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား ကို အရည္အခ်င္းမီွ ပညာေရးေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္း ျဖစ္သလို နည္းပညာ
တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား ဆရာ အခ်ိဳးအစား သည္ ျမင့္မားေနသည္။ သင္ၾကားေရး ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ား
သည္ လြန္စြာ ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိေနသည္။
၎လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ မ်ားျပားလွေသာ ဘြ႕ဲ ရမ်ား ကို ေလ့က်င့္ေရးအတြက္ စီစဥ္ျခင္းလုပ္ငန္း ၊ စီစစ္ေရးလုပင
္ န္း တို႔ ကို
ဦးေရ ၆၀ မွ်ေသာ ေကာင္စီ၀င္မ်ား ႏွင့္ ရံးု ၀န္ထမ္း အနည္းငယ္ က သာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွျိ ခင္းသည္ လြန္စြာ မမွ်တ
ေသာ အေျခအေန ျဖစ္သည္။ ေကာင္စ၀
ီ င္ ၆၀ သည္ လည္း ပံမ
ု န
ွ ္ အျခား အလုပ္မ်ား ကို လုပ္ေနၾကသည္။
အဆိုပါ အေျခအေနသည္ ဘြဲ႕ရ အင္ဂ်င္နီယာ မွ အစျပဳ၍ ပညာရွင္ အင္ဂ်င္နီယာ အဆံုး ေလ့က်င့္ေရး ၊ စိစစ္ေရး
ျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲမႈရွိသလို တကယ့္လက္ေတြ႕အရည္အေသြး သည္ လည္း သံသယျဖစ္ဖယ
ြ ္ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ၏ ဥပေဒ အရ မွတ္ပံုတင္မႈ မရွိ ဘဲ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္
ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ ဥပေဒ အရ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ၏ ပံုပန္းသ႑န္ တြင္
နည္းပါးေသာ အေရအတြက္ရွိ ပညာရွင္ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား ၊ အႀကီးတန္း အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား သည္ ထိပ္ပိုင္းတြင္ ရွိၿပီး
ေအာက္ေျခတြင္ လိုင္စင္ရ အင္ဂ်င္နီယာ ေအာက္တြင္ ေလ့လာသင္ၾကားရမည္ ဟူေသာအခ်က္အရ ေလ့က်င့္မႈ ခံယူမႈ
ကို ေလ့က်င့္ေပး မည့္သူ ရွာေဖြမရေသာေၾကာင့္ မရရွိႏိုင္ ဘဲ မွတ္ပံုတင္မရွိျဖစ္ကာ အလုပ္မရရွိၾကေသာ အလုပ္လက္မဲ့
အင္ဂ်င္နီယာ ဘြ႕ဲ ရမ်ား စုပေ
ုံ နေသာ အေျခအေနျဖစ္ေနမည္။

ပညာရွင္အင္ဂ်င္နီယာ
အႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာ
အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းခြင္မွဘြဲ႕ရအင္ဂ်င္နီယာမ်ား
ျဖစ္သင့္ေသာပံုစံ
Fig 1a

ပညာရွင္အင္ဂ်င္နီယာ
အႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာ
အလုပ္လက္မဲ့အင္ဂ်င္နီယာ ႏွင့္ နည္းပညာဘြ႕ဲ ရမ်ား
လက္ရွိဥပေဒအရျဖစ္ေပၚလာမည့ ္အင္ဂ်င္နီယာလုပ္သားထု ပံစ
ု ံ
Fig 1b
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ASEAN free trade အရ Limited PE/RSE စနစ္ ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား အင္ဂ်င္နယ
ီ ာ မ်ားလည္း ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ လာေရာက္
လုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္ရွိမည္။ ၎အေျခအေနတြင္ ထိုႏိုင္ငံမ်ား ၏ ပိမ
ု ုိ ေကာင္းမြန္ေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးစနစ္မ်ားျဖင့္
ထိုသူမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာပါက ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္း
ပံုစံသည္ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္မည္။
Foreign/PE
Limited PE/RSE
RE/RGT Foreigner
ျမန္မာႏိုင္ငံသား
PE/RSE အခ်ိဳ႕
ႏိုင္ငံျခားသား RE/RTech မ်ား
အလုပ္ရွိျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာအနည္းငယ္
မ်ားျပားေသာ အလုပ္လက္မဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွအင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာဘြဲ႕ရမ်ား
Fig 1c
ျမန္မာနိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ၏ ဥပေဒ နည္းဥပေဒ မ်ားသည္ Fig 1a အစား Fig 1b ႏွင့္ Fig1c ျဖစ္ေပၚလာ
ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို စီစစ္ေလ့လာျခင္း
××××××××××××××××××××××××××××××××××
ေလ့လာရျခင္း ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ သည္ ျမန္မာ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္သားထု ကို Fig 1b ႏွင့္ Fig 1c ျဖစ္ေပၚ လာ ေစရန္
မည္သည့္ အခ်က္မ်ား က ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေထာက္ျပရန္ နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ႏွင့္ ျမန္မာ
အင္ဂ်င္နီယာ မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ လာေစရန္ရည္ရြယ္သည္။
အင္ဂ်င္နီယာ နည္းဥပေဒ ၆၄(က)
၎တြင္မွတ္ပံုတင္ဘြ႕ဲ ရ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ လက္မွတ္ ကို အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ၌ ေလွ်ာက္ထားေရးအတြက္
နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ အဆင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား သင္တန္း ကို တက္ေရာက္ရမည္ ဟု ပါရွိသည္။
သံုးသပ္ခ်က္
စုစုေပါင္းနည္းပညာေက်ာင္း ၅၀ (နည္းပညာတကၠသိုလ္ ၃၂ ေက်ာင္း ႏွင့္ အျခားနည္းပညာေက်ာင္းမ်ား) တို႔ မွ
ေမြးထုတ္ေပးလိုက္ေသာ ဘြ႕ဲ ရမ်ား သည္ မ်ားျပားသည္။ ၎ တို႔ ကို အခ်ိန္ထိေရာက္စြာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း ကို
အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ သည္ေရရွည္ျပဳလုပ္ႏင
ုိ ္ပါမည္လား ဟူေသာအခ်က္သည္ ေမးျမန္းဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ အဆိုပါ
နည္းပညာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ သင္တန္းမ်ား ကို BE/BTech/AGTI ေနာက္ဆံုးႏွစ္ သင္ရိုမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းသင့္သည္။
နည္းပညာတကၠသိုလ္ ၊ ေကာလိပ္မ်ား မွ ေပးအပ္ေသာ BE/BTech/AGTI တို႔ သည္ ဘြဲ႕ရ အင္ဂ်င္နီယာ နည္းပညာ
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လက္မွတ္ မ်ား ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ဘြဲ႕ရ ဟူေသာ အခ်က္ ကို ေဖာ္ညႊန္းေသာ အျခား လက္မွတ္မလိုအပ္ပါ။ ၎
နည္းပညာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ မ်ား ကို TU/GTC မ်ားရွိ ၀န္ထမ္း မ်ား က သင္ၾကားရာတြင္ မည္သည္တို႔ ကို
သင္ရမည္ ဟူေသာ အခ်က္ ကို အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ က ညႊန္ၾကားရမည္။

အင္ဂ်င္နီယာ နည္းဥပေဒ ၆၄(ခ)
၎တြင္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ အဆင့္ ဆန္းစစ္ခ်က္ေရးေျဖစာေမးပြျဲ ဖစ္ၿပီး အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ၂ ပိင
ု း္ ပါသည္။
၎စာေမးပြဲ ကို မွတ္ပံုတင္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ အားလံုးေျဖဆိုရမည္ ဟု ပါ၏။

သံုးသပ္ခ်က္
၎သည္ေနာက္ဆံုးႏွစ္စာေမးပြဲ ၏ မိတၱဴပံုစံသာျဖစ္သည္။ ၎စာေမးပြဲ ကို BE/BTech/AGTI ေနာက္ဆံုးႏွစ္ စာေမးပြဲ
တြင္ ပူးေပါင္းသင့္ၿပီး အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ အေနျဖင့္ ျပင္ပစာစစ္သူ သံုးသပ္သူ အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
သီးသန္႔စာေမးပြဲ မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

အင္ဂ်င္နီယာ နည္းဥပေဒ ၆၄(ဂ)
၎တြင္မွတ္ပံုတင္နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားေရးသားရမည့္ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။

သံုးသပ္ခ်က္
၎သည္ေနာက္ဆံုးႏွစ္ Thesis/Project ၏ မိတၱဴသာျဖစ္၏။ သီးျခားစီစစ္မႈထက္ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ အေနျဖင့္
ျပင္ပ စိစစ္သူ သံုးသပ္သူ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

အင္ဂ်င္နီယာ နည္းဥပေဒ ၆၄(ဃ)
၎သည္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ အဆင့္ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။

သံုးသပ္ခ်က္
၎သည္ေနာက္ဆံုးႏွစ္ Thesis/Project ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆးျခင္း ၏ မိတၱဴျဖစ္သည္။ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ အေနျဖင့္
ျပင္ပ စိစစ္သူ သံုးသပ္သူ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ သီးျခားစိစစ္မႈ မျပဳသင့္။

အင္ဂ်င္နီယာ နည္းဥပေဒ ၅၀/၅၁
၎တြင္အလုပ္သင္နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ ၊ အလုပ္သင္ဘြဲ႕ရနည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ ၊ အလုပ္သင္ အင္ဂ်င္နီယာ
လက္မွတ္ မ်ား ထုတ္ေပးေရးမ်ားပါ၀င္သည္။
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အင္ဂ်င္နီယာ နည္းဥပေဒ ၅၂
၎တြင ္အလုပ္သင္ရမည့္ကာလမ်ား ပါ၀င္သည္။

သံုးသပ္ခ်က္
BE/BTech/AGTI လက္မွတ္မ်ားသည္ ဘြဲ႕ရ အလုပ္သင္ လက္မွတ္မ်ားျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ သီးသန္႔ လက္မွတ္
ထုတ္ေပးရန္မလိုပါ။

အင္ဂ်င္နီယာ နည္းဥပေဒ ၆၅
၎တြင္ မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးစည္းကမ္းမ်ားပါ၀င္၏။ ထိုသို႔ထုတ္ေပးရန္ နည္းဥပေဒ(၅၅) ၏
လိုအပ္ခ်က္ ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ပါ၀င္သည္။

အင္ဂ်င္နီယာ နည္းဥပေဒ ၅၃ မွ ၅၅
၎တို႔တြင္ အလုပ္သင္မ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ အႀကီးတန္း အင္ဂ်င္နီယာ ၊ ပညာရွင္ အင္ဂ်င္နီယာ တို႔၏
လက္ေအာက္တြင္ အလုပ္သင္ရမည္ ဟု ပါ၀င္၏။

သံုးသပ္ခ်က္
အလုပ္သင္ေနရာရွာေဖြျခင္းသည္ ခက္ခဲေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္သည္ လခ ေပးသလို အလုပ္သမားတို႔ ၏
ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ေပးမႈ တာ၀န္ယူမႈ အတိုင္းအတာ ကို လည္း ေမွ်ာ္လင့္သည္။ အလုပ္တိုင္းသည္ တာ၀န္ယူမႈ ႏွင့္
ဆက္စပ္ေနသည္။ အဆိုပါေလ့က်င့္ေရးစနစ္ သည္ ေရေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာ ေလ့က်င့္ေရးတြင္ အသံုးျပဳေနသည္။
မည္သူသည္ အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသးေသာ အင္ဂ်င္နီယာ ဘြ႕ဲ ရမ်ား ကို တာ၀န္ယူ ေလ့က်င့္ေပးမည္လဲ ဟူေသာ အခ်က္
သည္ ေမးျမန္းဖြယ္ျဖစ္၏။ BE/BTech ကို ရၿပီးတာေတာင္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေသး ဟူေသာ အခ်က္သည္ အဓိက
ျပႆနာျဖစ္၏။
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သင္သည္ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားတြင္တာ၀န္မရွိ။ တာ၀န္ခံ
အင္ဂ်င္နီယာ ၏ တာ၀န္သာျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္မွ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္တြင္ သူတို႔
ေျပာဆိုသည္မွာ သူတို႔ သင္ေပးလိုက္ေသာ ဘြ႕ဲ ရမ်ားသည္ အေတာ္အသင့္ကၽြမ္းက်င္မႈ ကို ရၿပီးေသာအခါ ပိမ
ု ုိ
ေကာင္းမြန္ေသာ လခ ရသည့္ အလုပ္မ်ား ကို ကူးေျပာင္းသြားၾကသည္။ သူတို႔အေနျဖင့္ အခ်ိန္အကုန္ခံ အပင္ပန္းခံ
သင္ၾကားလိုက္ရသည္ သာ ရွိခ့သ
ဲ ည္။
အလုပ္ခြင္မွ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ားသည္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား မဟုတ္။ မည္သူမဆို မိမိသင္ၾကားေလ့က်င့္ေပး သူ သည္
သူတို႔အတြက္ အခ်ိန္ကာလ တခုအထိ ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ေပးမည္ ကို ေမွ်ာ္လင့္သည ္သာ ျဖစ္သည္။ ပထမ တခါ
အဆိုပါ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူတို႔ အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္တခါ အလားတူေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖင့ေ
္ လ့က်င့္ေပးရန္
စိတ္ဆႏၵရွိရန္ ခက္ခဲမႈရွိသည္။
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၎အခ်က္သည္ မ်ားျပားေသာ အင္ဂ်င္နီယာ ဘြ႕ဲ ရအလုပ္လက္မဲ့မ်ား စုပံုလာျခင္း ၏ အရင္းခံလည္းျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံျခားအေျခစိုက္ ကုမၸဏီမ်ား သည္ လိုအပ္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ ကို ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ မရရွိေသာအခါ ႏိင
ု င
္ ျံ ခားမွ ေခၚ
ယူမည္။ ASEAN Free Trade ႏွင့္ AFEO အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳေရးတို႔သည္ ထိုသို႔ အေျခအေန ေရာက္ ေအာင္
တြန္းပို႔ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္း ပံုစံသည္ ဘြ႕ဲ ရ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား ေအာက္ေျခ တြင္
စုပေ
ုံ နၿပီး ႏိင
ု င
္ ျံ ခားသား အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ထိပ္တြင္ ရွိေနသည့္ Fig 1C ျဖစ္မည္။
နည္းဥပေဒ ၅၃ ၊ ၅၄ ၊ ၅၅ တို႔ ကို ျပည့္၀ေစရန္ TU ႏွင့္ GTC မ်ားတုိ႔သည္ PE/RSE မ်ား ကို အလုပ္သင္ ေပးရန္
ခန္႔အပ္သင့္၏။ သို႔မဟုုတ္ ၅၃ ၊ ၅၄ ၊ ၅၅ တို႔ ကို ပယ္ဖ်က္သင့္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ၏ နည္းဥပေဒ ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကို ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ ၊
ဒုတိယပိုင္း (မွတ္ပံုတင္ အႀကီးတန္း အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ႏွင့္ ပညာရွင္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား)
အင္ဂ်င္နီယာ နည္းဥပေဒ ၆၆/၆၇
(က) CPD / PDP သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ရန္ပါရွိသည္။
(ခ) ေရးေျဖစာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားပါရွိသည္။အေျခခံ ၊ အဆင့္ျမင့္ ၂ ပိင
ု း္ ပါသည္။
(ဂ) အစီရင္ခံစာေရးသားျခင္း
(ဃ) လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းတိ႔ု ပါ၀င္သည္။
၎တို႔တြင္ PE/RSE စာေမးပြဲမ်ားတြင္ သံုးစြရ
ဲ မည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း စစ္ေဆးမႈအတြက္ေလ့လာရမည့္
အခ်က္အလက္မ်ား ကို USA/Singapore တို႔ မွ PE စစ္ေဆးမႈ Text book မ်ား ၊ ေမးခြန္းပံုစံမ်ား ကို ကိုးကားထား၏။
၎စစ္ေဆးမည့္ အခန္းက႑မ်ား ကိုးကားရမည့္ စာအုပ္စာတန္းမ်ား သည္ အင္ဂ်င္နီယာ နည္းဥပေဒ ၁၀၂ မွ ၁၀၄
တြင္ သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ား ႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု ဆီေလ်ာ္ညီညြတ္ သည္ ဟူေသာ အခ်က္ ကို ရွင္းလင္း ရန္ ဆက္စပ္မႈ
ယုတၱိယုတၱာ ရွမ
ိ ရွိ ကို စီစစ္ရန္လသ
ုိ ည္။
အင္ဂ်င္နီယာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇ ၊ နည္းဥပေဒ ၁၀၂
တားျမစ္ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခြင့္ျပဳထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား
၁၀၂ ၊ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇ ပါ တားျမစ္ခ်က္သည္ ေအာက္ပါ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းမ်ား ကို ဆိုလိုပါသည္။
(က)ၿမိဳ႕ျပ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းမ်ား
(၁) ပန္းဆြအ
ဲ ထိအျမင့္ ၆ မီတာ ထက္ ပိုျမင့္ၿပီး ၾကမ္းခင္း ဧရိယာ ၁၀၀ စတုရန္းမီတာ ထက္ ပိုက်ယ္ေသာ
(စာသင္ခန္း ၊ ေဆးရံု ၊ ရုပ္ရွင္ရံု ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ၊ ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ား စသည္ကဲ့သို႔) အမ်ားျပည္သူသံုး
အေဆာက္အအံုမ်ား
(၂) သာမန္ေျမလမ္း ၊ ေက်ာက္ၾကမ္းလမ္း ႏွင့္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းမ်ား မဟုတ္သည့္ လမ္းမႀကီး အဆင့္၀င္ေသာ
လမ္းမ်ား
(၃) ခန္းပြင့္ ၆ မီတာ တခန္း ႏွင့္ ခံႏိုင္၀န္ ၁၂ တန္ ထက္ ပိုမ်ားေသာ သစ္သား ၊ သံမဏိ ႏွင့္ သံကူကြန္ကရစ္
တံတားမ်ား ၊
(၄) အျမင့္ ၆ မီတာ ထက္ပိုေသာေျမသား တာတမံမ်ား
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ပုဒ္မ ၁၀၃ ၊ ၁၀၄ တို႔သည္ လွ်ပ္စစ္ ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္၏။
၎ေရးေျဖစစ္ေဆးမည့္ အခန္းက႑မ်ား ၊ ဖတ္စာအုပ္မ်ား စသည္တို႔သည္ အထက္ပါကန္႔သတ္ထားေသာ
လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္စပ္မႈရွိသည္ ကို ေမးခြန္းထုတ္ရန္လို၏။
ဥပမာ PE(Electrical) သည္ လွ်ပ္စစ္ပါ၀ါလိုင္းမ်ား တည္ေဆာက္မႈ အေတြ႕အၾကံဳ မရွပ
ိ ါ ဘဲ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပါ၀ါလိုင္း ကို
ေဆာက္ခြင့္ျပဳသင့္သလား။ မည္သည့္လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း ကို မဆို လုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္ျပဳေသာ လိုင္စင္ ျဖစ္သည္ လား စသည့္
ေမးခြန္းမ်ား ကို စဥ္းစားသင့္၏။
RSE အဆင့္တြင္ အဓိက ကၽြမ္းက်င္ေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္ တခု ကို သာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇ ႏွင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ
လုပ္ငန္းမ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳရန္ ႏွင့္ ၎ ေနာက္ တဆင့္ PE အဆင့္တြင္ အလုပ္မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ တာ၀န္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ ကို ျပဳသင့္၏။
ဥပမာ ေရစနစ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ အေနျဖင့္ High Rise Building တည္ေဆာက္ ေရး အတြက္
ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိမည္မဟုတ္။ အေျခခံၿမိဳ႕ျပ အင္ဂ်င္နီယာ ဆိုင္ရာ သီအိုရီ သေဘာတရားမ်ား ကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားခဲ့ၿပီး
ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႕ကၽြမ္းက်င္မႈ Hydrology ကို သာ RSE သတ္မွတ္ေရးတြင္ စီစစ္သင့္သည္။ မ်က္စိအထူးကုဆရာ၀န္
သည္ ဦးေႏွာက္ အာရံုေၾကာ ကို ကုသရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိမည္မဟုတ္။
အလုပ္လုပ္ကိုင္မည္ မဟုတ္သည့္ နယ္ပယ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္အကုန္ ကို စစ္ေဆးျခင္း သည္
အခ်ိန္ကုန္ေငြကုန္ လူပန္းၿပီး အက်ိဳးမဲ့ေသာလုပ္ရပ္သာျဖစ္သည္။ RSE စစ္ေဆးမႈတြင္ အထူးျပဳဗဟုသုတ ကၽြမ္းက်င္မႈ
ကို သာ စစ္ေဆးသင့္သည္။
USA,Singapore တို႔တြင္ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာသည္ ျပည့္၀ေနေသာအေျခအေနျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ လုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္ မ်ား
မေပးရရန္ ကန္႔သတ္မႈ ျဖစ္၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ အေျခအေန မွာ USA,Singapore ကဲ့သို႔မဟုတ္။ Infrastructure ကို
အစမွျပန္တည္ေဆာက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားစြာ ရွိ၏။ တိုင္းျပည္ ႏွင့္ လူမ်ိဳး က လိုအပ္ေသာ မွန္ကန္ေသာ အလုပ္ ကို
မွန္ကန္ေသာ သူ က လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ေသာစနစ္ ကို ဦးတည္သင့္၏။
ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုးတက္ေရး ကို ရည္သန္ေသာ မိမိ အက်ိဳးစီးပြား ကို ဦးတည္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြား ကို
လစ္လ်ဴရႈေသာ သူမ်ားမဟုတ္ေသာ မည္သူမဆို ပါ၀င္ခင
ြ ့္ရရန္ စနစ္ ကို ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
ၾသစေၾတးလ် ၊ နယူးဇီလန္ တို႔ တြင္ Accreditation ရၿပီးေသာ ေက်ာင္းမ်ား မွ ၿပီးသူတို႔ သည္ ေရးေျဖျပန္ေျဖရန္မလို။
အေတြ႕အၾကံဳ ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးၿပီး Chartered Professional Engineer စီစစ္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားျပဳ၏။
၎ကဲ့သို႔ေသာ စနစ္ သို႔ ေျပာင္းလဲ သင့္၏။
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အာမခံလိုအပ္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းမ်ား
ပုဒ္မ ၃၇ မွ ၄၃ သည္ မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္မရွိ ဘဲ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူတို႔အတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္
ရန္ ပါ၀င္၏။ ၎ဥပေဒမ်ား ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာေရး လံုျခံဳေရး ကို ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္သည္။
၎ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပမာ တခုတင္ျပမည္။ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးသည္ သိန္း ၁၀၀ တန္ အလုပ္ ကို လုပ္ခ ၅ သိန္း ျဖင့္
မွတ္ပံုတင္ မရွိ ဘဲ လုပ္ မိ ပါ က ေထာင္ခ်ခံရမည္။ Foreign PE လိုင္စင္ ရ ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသား အင္ဂ်င္နီယာ ၏
ႀကီးၾကပ္မႈ ျဖင့္ ႏိင
ု င
္ ျံ ခားကုမဏ
ၸ ီ သည္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ တန္ ေသာ လုပ္ငန္း ကို လုပ္ၿပီး အမွားအယြင္းေၾကာင့္
ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ခန္႔ ပ်က္စီးမႈျဖစ္ပါ က မည္သို႔ေသာ အေရးယူမႈ ကို ျပဳပါမည္နည္း။ ဥပေဒ ပညာရွင္ မဟုတ္၍
ထိုေမးခြန္း ကို ကၽြန္ေတာ္ မေျဖဆိုႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ႏိင
ု င
္ ျံ ခားသား အင္ဂ်င္နီယာ ကို ပုဒ္မ ၃၇ အရ အေရးယူ
ႏိုင္မည္ မဟုတ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သူ႕တြင္ Foreign PE လက္မွတ္ ရွ၍
ိ ျဖစ္၏။
အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္း အားလံုး ကို အာမခံ ထားသင့္၏။ ပ်က္စီးမႈၾကံဳေတြ႕ပါက အာမခံကုမၸဏီ က ေပးေလ်ာ္မည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အာမခံထားသူ က လည္း Premium ကို ေပးရမည္။ အာမခံကုမၸဏီ အေနျဖင့္ PE/RE/RSE လိုင္စင္
မရွိသူတို႔ကို အာမခံခြင့္ ေပးမည္ မဟုတ္။
အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပာြ းေသာအခါ အာမခံကုမၸဏီ သည္ မေလ်ာ္ရေရး အတြက္ အင္ဂ်င္နီယာ ဂရုမစိုက္ျပဴမူမႈ ဟု
ျပစ္တင္မည္ ျဖစ္၏။
ထိုအခါ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ အေနျဖင့္ မည္သူမွားသည္ မွန္သည္ ကို ဆံုးျဖတ္ေပးရန္တာ၀န္ရွိ၏။ ရဲ အလုပ္ သည္
အစိုးရ ၏ တာ၀န္ ျဖစ္သလို ပညာရွင္ဆံုးျဖတ္သူ တရားသူႀကီးအလုပ္သည္ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ၏ အခန္း က႑
ျဖစ္သည္။
အမ်ားျပည္သူတို႔ ၏ လံုျခံဳ မႈ အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အာမခံခ်က္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား အင္ဂ်င္နီယာ ဥပေဒတြင္
ထည့္သြင္း ႏိုင္သလား ဆိုတာကို ေမးျမန္းလို၏။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းမ်ား ကို ကာကြယ္ျခင္း
××××××××××××××××××××××××
အင္ဂ်င္နီယာ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀ (က)(ခ) တို႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ အလုပ္လုပ္
ကိုင္ခင
ြ ့္ေပးျခင္းတို႔ပါ၀င္၏။
သံုးသပ္ခ်က္
အင္ဂ်င္နီယာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိ၏။ ႏိင
ု င
္ ျံ ခားအေျခစိက
ု ္ ကုမၸဏီသည္ ႏိုင္ငံျခားသား ကို
ေခၚယူလိုစိတ္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံျခားသား သည္ အလုပ္ ကို တစ္ႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရပ္ျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔အတြက္
တစ္ႏွစ္စာ အလုပ္ဆံုးရံႈးျခင္း ျဖစ္သည္။ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ေပၚမူတည္သည့္ အတြက္ အဆိုပါ
အလုပ္သည္ ေနာက္ တစ္ႏွစ္ထိရွိမည္ ကို အာမ မခံႏိုင္ပါ။
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အလုပ္၏ကၽြမ္းက်င္မႈ ပမာဏ သည္ ျမန္မာလုပ္သားထု ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ ျဖင့္ မလံုေလာက္ ပါ က ႏိင
ု င
္ ျံ ခားသား ကို
အသံုးျပဳျခင္း သည္ သင့္ေလ်ာ္၏။ ထိုကဲ့သို႔ ျပည္တြင္း ကၽြမ္းက်င္မႈ ကို သံုးသပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ လုပ္သားထု၏
အက်ိဳးစီးပြား ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အစိုးရ ကို အၾကံဥာဏ္ေပးရန္ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ တြင္
တာ၀န္ရွိသည္။
အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ညိွႏိႈင္းကာ အင္ဂ်င္နီယာ တို႔ ၏ အနိမ့္ဆံုးလစာသတ္မွတ္ခ်က္ ခံစားခြင့္ တို႔ကို ကာကြယ္
ေသာ ဥပေဒမ်ား ထည့္သြင္းရန္ ၊ ASEAN အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳေရး ေၾကာင့္ ျမန္မာ အင္ဂ်င္နီယာ ဘယ္ႏွဦး
ႏိုင္ငံျခားအလုပ္ကို ရရွိၿပီး ျမန္မာ အင္ဂ်င္နီယာ အလုပ္ ဘယ္ႏွခု ကို ႏိုင္ငံျခားသားတို႔ က ရယူ သြားသည္ ဟူေသာ
စစ္တမ္းဇယားမ်ားထားရွိရန္ ၊ အဆိုပါစစ္တမ္းမ်ား သည္ မညီမွ် မႈ မ်ား ျဖစ္လာပါက လုိသလို သံုးသပ္ရန္တို႔ ပါ၀င္
သင့္၏။

အင္ဂ်င္နီယာ နည္းဥပေဒ ၅၈
၎တြင္အလုပ္သင္ကာလၿပီးဆံုးသူတို႔ ကို မွတ္ပံုတင္ အင္ဂ်င္နီယာ က တင္ျပေထာက္ခံ ၿပီး အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ မွ
စာေတြလက္ေတြ႕စစ္ေဆးၿပီး မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာ လက္မွတ္(အႀကီးတန္း အင္ဂ်င္နီယာ မဟုတ)္ ကို ထုတ္ေပးေရး
ျဖစ္သည္။
သံုးသပ္ခ်က္
UK ၊ ၾသစေၾတးလ် ၊ နယူးဇီလန္ တို႔တြင္ အင္ဂ်င္နီယာဘြ႕ဲ ရတိ႔သ
ု ည္ CHARTERED PROFESSIONAL ENGINEER
(ျမန္မာ PE/RSE ႏွင့္ အလားတူ) အဆင့္ေရာက္ရန္ ၄ ႏွစ္ အေတြ႕အၾကံဳ အနည္း ဆံုး ရွရ
ိ ၏။ CHARTERED
PROFESSIONAL ENGINEER ရသူတ႔သ
ို ည္ လုပ္ငန္းမ်ား ကို တာ၀န္ယူခြင့္ရွိသည္။
ျမန္မာစနစ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ အင္ဂ်င္နီယာ အဆင့္ရရွိၿပီးေသာ္လည္း RSE/PE ေအာက္ တြင္ လုပရ
္ မည္ ဟု ပါရွိ၏။
၎ ဥပေဒ ကို ေျပာင္းသင့္သည္။ တကယ့္လက္ေတြ႕အေျခအေန တြင္ မွတ္ပံုတင္ အင္ဂ်င္နီယာ သည္ အတိုင္းအတာ
တခု အထိ လြပ္လပ္စြာ ေဆာင္ရက
ြ ္ခြင့္ ရွိရမည္ ျဖစ္သလို အင္ဂ်င္နီယာ ဘြဲ႕ရ မ်ား အတြက္ အလုပ္သည္ အေရးႀကီး
သည္။ မည္သူ မွ RSE/PE ေအာက္ တြင္ သာ အလုပ္လုပ္မည္ ဟူ ေသာ ေရြးခ်ယ္ခ်က္ ကို ျပဳႏိုင္မည္ မဟုတ္။
UK ၊ ၾသစေၾတးလ် ၊ နယူးဇီလန္ တို႔တြင္ Accredited ဘြ႕ဲ ရရွိသူတို႔သည္ ေရးေျဖ စာေမးပြဲ ကို ျပန္ေျဖရန္ မလို ဟု
သတ္မွတ္ထားသည္။ မွတ္ပံုတင္ အင္ဂ်င္နီယာ တို႔၏ လက္ေအာက္ တြင္ လုပ္ကိုင္သူတို႔သည္ ၄ ႏွစ္ အေတြ႕အၾကံဳ
ရွိပါက CHARTERED ENGINEER ေလွ်ာက္ခြင့္ရွိသလို အျခားနည္းျဖင့္အေတြ႕အၾကံဳရွိခဲ့သူတို႔ သည္ ၅ ႏွစ္ ၆ ႏွစ္
ၾကာၿပီးေသာ္ေလွ်ာက္ခြင့္ရွိသည္ ဟု သတ္မွတ္ထား၏။ မွတ္ပံုတင္ အင္ဂ်င္နီယာ မွ သည္ အထက္ အဆင့္မ်ားသို႔
တိုးတက္မႈ သည္
သင့္ေတာ္ေသာ သိအိုရီ ၊ လက္ေတြ႕ ဗဟုသုတ ရရွိမႈ ၊ အလုပ္ကၽြမ္းက်င္မႈရွိမႈ ၊ အလုပ္ဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာခ်မွတ္ႏိုင္မႈ ၊
စုျခံဳတာ၀န္ယူမႈ တို႔ ပါ၀င္သည္။ ၎အဆင့္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးမႈ ကို ျပဳသင့္သည္။
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PE/RSE Flow Diagram မ်ား

11

12

13

PE/RSE Flow Diagram မ်ား ရွင္းလင္းခ်က္
×××××××××××××××××××××××××
 Engineering Fundmental , Engineering Practice Assessment တို႔ ကို RSE Level မွ BE/BTech/AGTI
ေနာက္ဆံုးႏွစ္ တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ေရႊ႕ေျပာင္းရန္
 BE,BTech,AGTI တို႕ကို TU,GTC တို႔၏ လက္ရွိသင္ရိုးမ်ားအတိုင္း သင္ၾကားေပးသလို BE(5th year+6th year)
BTech/AGTI(final year) ေက်ာင္းသားမ်ား ကို Engineering Fundmental+Engineering Practice
စစ္ေဆးမႈအတြက္လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္
 ၎တိ႔က
ု ို Capstone Assessment(1)-Theory / Capstone Assessment(2)-Practical ဟု သတ္မွတ္ရန္
 Capstone(1)-Theory ေအာင္ျမင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ TU/GTC သင္ရိုးအရ စာေမးပြေ
ဲ အာင္ျမင္သူတ႔က
ို ို
RE(Supervised Practice) License ထုတ္ေပးရန္
 Capstone(1)-Theory+Capstone(2)-Practical ေအာင္ျမင္သူတို႔ကို RE(Independent Practice) License
ထုတ္ေပးရန္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒ ၃၇ နည္းဥပေဒ ၁၀၂ မွ ၁၀၄ ထိ ကန္႔သတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ကို လုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္
မေပးရန္
 BE/BTech/AGTI ေအာင္ၿပီး Capstonet(1)(2) မၿပီးသူမ်ား ကို Trainee မ်ားအျဖစ္ RSE/PE တို႔ ထံ တြင္
အလုပ္သင္ရန္
 Capstone(1)(2) စစ္ေဆးမႈမ်ား ကို final year စာေမးပြဲမ်ား အၿပီးတြင္ ျပဳလုပ္ရန္
 TU/GTC မ်ားတြင္ အဆိုပါ Capstone(1)(2) စစ္ေဆးမႈမ်ား ကို မျပဳႏိုင္ပါက အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ က တိုက္ရိုက္
စစ္ေဆးရန္
 Accreditation ရရွၿိ ပီးေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ဘြ႕ဲ ရသူတို႔ ကို RE(Independent Practice) ထုတ္ေပးရန္
 RE မ်ားအေနျဖင့္ PE/RSE တို႔လက္ေအာက္တြင္ လုပ္ကိုင္ပါက အနည္းဆံုး ၄ ႏွစ္ ၿပီး က RSE ေလွ်ာက္ခြင့္ျပဳရန္ ၊
မဟုတ္ပါက ၅ ႏွစ္ ၆ ႏွစ္ ၾကာၿပီး မွ ေလွ်ာက္ခြင့္ျပဳရန္
 လိုအပ္ေသာ ထပ္မံလုပ္သက္ ကာလ ကို တဦးခ်င္းတင္ျပမႈေပၚမူတည္ၿပီး အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ က သတ္မွတ္ရန္
 RSE စစ္ေဆးမႈတြင္ Accredited Qualification ျဖစ္ပါက PDP/Report/Interview စစ္ေဆးရန္
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 Accredited Qualification မဟုတ္ပါက


Written Assessment + Interview
(သို႔မဟုတ္)



Portfolio Assessment(မိမိလုပ္ခ့ေ
ဲ သာအလုပ္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဘြ႕ဲ မ်ား ၊ Estimateမ်ား ၊ Designမ်ား ၊
ဓါတ္ပံုမ်ား ၊ အကိုးအကား အေထာက္အထားမ်ား ၊ သက္ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ား)+Interview
(သို႔မဟုတ)္



မိမိလုပ္ကိုင္ခ့ေ
ဲ သာ Project တင္ျပမႈ+Interview
(သို႔မဟုတ)္



မိမိလုပ္ကိုင္ခ့ေ
ဲ သာ အလုပ္၏အေထာက္အထား ဥပမာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သူ
အင္ဂ်င္နီယာ ကို Engineering Practice စစ္ေဆးရန္မလို။ သူလုပ္ခ့ေ
ဲ သာ တကယ္လက္ေတြ႕တြင္ရွိေသာ
အလုပ္ရလဒ္ ကို တင္ျပ ၊ ၎အလုပ္၏ အင္ဂ်င္နီယာ အရည္အေသြး ကို စိစစ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္
Interview စစ္ရန္
(သို႔မဟုတ)္



လက္ေတြ႕ဆိုင္ရာ က်မ္း တင္ျပျခင္း။ ၎တြင္စာအုပ္ေပါင္းစံု မွ ကူးခ်ထားေသာ က်မ္းမဟုတ္ရ။
တကယ္လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း တခု ကို အင္ဂ်င္နီယာ အကိုးအကား အေထာက္အထား သီအိုရီ သံုးသပ္ခ်က္
ကိန္းဂဏန္းမ်ား စုစည္းထားသည့္ က်မ္းျဖစ္ရမည္။ ၎ ႏွင့္ Interview
(သို႔မဟုတ)္
ေရးေျဖစစ္ေဆးျခင္း + Interview တို႔ျပဳလုပ္ရန္

 RSE/PE တို႔တြင္ Endorsement မ်ားျပဳလုပ္ရန္တင္ျပေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ သက္ေသျပသည့္ အတိုင္းအတာ
လုပ္ငန္း အတြက္ Enforse ျပဳရန္။ ဥပမာ ၁၀ ထပ္တိုက္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ျဖစ္ က ၁၀ ထပ္
တိုက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ သာ ေပး ရန္ ၊ အထပ္ ၂၀ ဟု ေပးျခင္းမျပဳရန္။ အထပ္ ၂၀ ေဆာက္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ လိုခ်င္
က ၎ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သီအိုရီ ၊ လုပ္ပံုလုပ္နည္းစနစ္ ေလ့လာမႈ အေထာက္အထားမ်ား ထပ္မံတင္ျပရန္
 RSE သည္ PE အဆင့္လုပ္ႏိုင္ေသာ အလုပ္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈျပႏိုင္ပါက ၎လုပ္ႏိုင္မႈ ကို Endorse လုပ္ရန္။
သို႔ေသာ္ PE အဆင့္တိုးျမွင့္ေရးတြင္ Strategic Decision moving/management ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား
ျပသရန္လိုသည္။

