
ျမနမ္မာုိႏငင္ ံအငဂ္်ငန္ယီမ မတ္ွပံုတငေ္ရး ဆုိငရ္မ က်င့္သုံးရမည့္ အေသးစတ္ိ 
နည္းလမး္စဥမ္်မး အၾကံျပဳခ်က္ 
 

ေဒါက္တမေက်မ္ာႏိုင္ MIEAust,RPEQ,FSIET 
 
၁။(က) ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင ္အငဂ္်င္နယီမ အေတြ႕အၾကံဳရရွိခ ေ့သမ ျမန္မမာုိႏင္ငသံား မ်မးအတြက ္လြတလ္ပ္စြမ 
ေဆမင္ရြက္ခြင့္ရွိေသမ မွတ္ပံုတင ္အင္ဂ်င္နယီမ ၊ မွတ္ပံုတင ္အႀကီးတန္း အင္ဂ်င္နယီမ ာႏွင္ ့မွတ္ပံုတင ္
အင္ဂ်ငန္ီယမ ပညမရွင ္အဆင့္သတမ္ွတာုိ္ႏင္ေရးအတြက ္လိုအပ္ေသမ အသအိမတွ္ျပဳ(သို႔) အရညအ္ခ်ငး္ ာွႏင့္ 
ညီမွ်ေသမ အရည္အခ်င္းမ်မး ကို ေအမက္ပါအတိုင္း သတမ္ွတသ္င့္သည္။ 
 
 နည္းပညမ  တကသၠိလု ္၊ ေကမလိပ ္၊ စက္မႈ  တကသၠိလု ္စက္မႈ သိပၸံ ေက်မငး္ မ်မး ာွႏင္ ့ျမန္မမာုိႏင္ငံ တြင္ 

တရမး၀င ္မွတ္ပံုတင ္ထမးေသမ ပုဂၢလကိ ေက်မင္းမ်မး မွ ျမန္မမာုိႏင္င ံအင္ဂ်င္နယီမ ေကမင္စဦပေဒ 
မထတု္ျပန္မ ီအပ္ာွႏင္း ခ ့ေသမ BE,BTech,AGTI လက္မတွ္မ်မး  

 
 ASEAN အျပန္အလွန ္အသအိမတွ္ျပဳေရး သေဘမတူညခီ်က ္အရအၾကံဳး၀င္ေသမ အရည္အခ်ငး္မ်မး 

 
 ျမန္မမာုိႏင္င ံအင္ဂ်င္နယီမ ေကမင္စ ီာွႏင့္ အျပနအ္လွန ္အသိအမွတ္ျပဳေရး သေဘမတညူီခ်က ္

လက္မွတေ္ရးထိုးထမးေသမ ာုိႏင္ငံ၏ အင္ဂ်င္နီယမ မွတ္ပံုတင ္အဖြ ႕အစညး္မ ွလက္ခ ံအတညျ္ပဳထမးေသမ 
အရညအ္ခ်င္းမ်မး 

 
 ျမန္မမာုိႏင္င ံအင္ဂ်င္နယီမ ေကမင္စီဥပေဒ ထုတ္ျပန္ၿပီးေသမ အခ်ိနက္မလ တြင္ နည္းပညမ  တကၠသိလု ္၊ 

ေကမလိပ ္၊ စက္မႈတကၠသိလု ္၊ စက္မႈသိပၸံ ေက်မင္း မ်မး မွ အပ္ာွႏင္း ခ ့ေသမ BE,BTech,AGTI ာွႏင့္ 
ျမန္မမာုိႏင္င ံအစိုးရ၏ တရမး၀င္ မွတ္ပံုတင္ေရး စည္းကမး္ ာွႏင့္ အည ီဖြင့္လွစထ္မးေသမ ပုဂၢလိက 
ေက်မငး္မ်မး မွ အပ္ာႏွင္းေသမ ဒီပလိုမမ လက္မတွ ္မ်မး ကိ ုရရိွၿပီး တပမ္ေတမ္ အပါအ၀င ္အစိုးရဌမန 
မ်မးတြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းအျဖစ္ လုပ္ကိုငၿ္ပီးသူမ်မး  

 
-အထက္ပါသတူို႔ကိ ုလြတလ္ပ္စြမေဆမင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ မတွ္ပံုတင ္အင္ဂ်င္နယီမ (RE-Independent Practice) 
မွတ္ပံုတင ္ကိ ုေလွ်မက္ထမးေသမအခါတြင္ ထတု္ေပးရန္။ သို႔ေသမ္ မွတ္ပံုတင ္ဆကလ္က္အတည္ျပဳေရး သည ္
ျမန္မမာုိႏင္င ံအင္ဂ်င္နယီမေကမင္စ ီ၏ ဆီေလ်မ္ရမ သတ္မတွ္ခ်က ္စည္းကမ္းခ်က ္မ်မး အရ ျဖစ္မည္။ 
 
မွတ္ပံုတင ္အင္ဂ်င္နယီမ သည ္အင္ဂ်င္နယီမ ဥပေဒ အပိုဒ ္၃၇ ာွႏင့္ နည္းဥပေဒ ၁၀၂ မွ ၁၀၄ အထ ိျပဌမနး္ 
ထမးေသမ လုပ္ငန္း မ်မး ကို ကိယု္ပိုင ္လြတလ္ပ္စြမ လုပက္ိုင္ခြင့္မရွိပါ။ (မွတ္ပံုတင ္အႀကးီတန္း အင္ဂ်င္နယီမ ာွႏင့္ 
မွတ္ပံုတင ္အင္ဂ်င္နယီမ ပညမရွင ္တို႔ လက္ေအမက ္၌ လုပက္ိုင္ရမည္။ 
 
မွတ္ပံုတင ္အင္ဂ်င္နယီမ (လြတ္လပစ္ြမလုပ္ပိုင္ခြင့္) သည ္မွတပ္ံုတင ္အႀကးီတန္း အင္ဂ်ငန္ီယမ ာွႏင့္ မွတ္ပံုတင ္
အင္ဂ်ငန္ီယမ ပညမရွင ္တို႔ ၏ လက္ေအမကတ္ြင္ ၄ ာွႏစ္ လုပ္ၿပးီေသမအခါ (သို႔) လြတလ္ပ္စြမ ၆ ာွႏစ္ 
လုပ္ၿပးီေသမအခါ တြင္ Accredited အရည္အခ်င္းမ်မး လိကု္နမရမည့္ လမ္းေၾကမငး္ အတိုင္း လိုက္နမ၍ မွတပ္ံုတင ္
အႀကးီတန္းအင္ဂ်ငန္ီယမ ာွႏင့္ မွတ္ပံုတငအ္င္ဂ်င္နယီမပညမရွင ္ေလွ်မက္ခြင့္ရွိသည္။ 
 



ျမန္မမာုိႏင္င ံအင္ဂ်င္နယီမ ဥပေဒ ထတု္ျပန္ၿပးီ ေသမ အခ်ိန္တြင္ ရရွိခ ့ေသမ အရည္အခ်င္းမ်မး ကိ ု
မွတ္ပံုတင္ေရးအတြက ္စိစစမ္ႈမ်မး ျပဳလုပ္ရမတြင္ ေဖမ္ျပထမးေသမ Flow Diagram အတုိင္း ျမန္မမာုိႏင္ငံ 
အင္ဂ်ငန္ီယမေကမင္စီ ျပဌမန္းခ်က ္မ်မး ကိ ုအသံုးျပဳစိစစ္ရမည္။  
 
၁။ (ခ) နည္းပညမ  တကသၠိလု ္၊ နည္းပညမ ေကမလိပ ္မ်မးတြင ္တမ၀နထ္မ္းေဆမင္ေနၾကေသမ ဆရမ ၊ ဆရမ 
မမ  ားအတြကလ္ြတလ္ပ္စြမေဆမင ္ရြကခ္ြင့္ရွိေသမ မွတ္ပံုတင ္အင္ဂ်င္နယီမ ာွႏင့္ မွတပ္ံုတငအ္ႀကီးတန္း 
အင္ဂ်ငန္ီယမ ၊ မွတပ္ံုတင္အင္ဂ်င္နယီမပညမရငွ ္ေလွ်မကထ္မးေရးအတြက ္အသအိမွတ္ျပဳ(Accredited) 
အရညအ္ခ်င္း ာွႏင့္ ညီမွ်ေသမ အရညအ္ခ်င္းသတမ္ွတခ္်က္မ်မး 
  
 ျမန္မမာုိႏင္ငအံင္ဂ်င္နယီမေကမင္စီ မျပဌမန္းမ ီက ရရွိခ ့ေသမ နည္းပညမ  တကၠသိလု ္၊ ေကမလိပ ္၊ စက္မႈ  

တကၠသိလု ္၊ စက္မႈသိပၸံ မ်မး ာွႏင္ ့ျမန္မမာုိႏင္ငံအစိုးရသတမ္ွတ္ခ်က ္ာွႏင့္ အညီဖြင့္လွစထ္မးေသမ ပုဂၢလိက 
ေက်မငး္မ်မး မွ အပ္ာွႏင္းေသမ BE,BTech,AGTI ာွႏင့္ ဒီပလိုမမ မ်မး 

 
 ASEAN အျပန္အလွနအ္သအိမတွ္ျပဳေရး ာွႏင့္ အၾကံဳး၀ငေ္သမအရညအ္ခ်င္မ်မး။ 

 
 -ျမန္မမာုိႏင္င ံအင္ဂ်င္နယီမေကမင္စ ီာွႏင့္ အျပနအ္လွနအ္သိအမွတ္ျပဳေရးစမခ်ဳပ္ေရးထိုးထမးေသမာုိႏင္ငတံို႔၏ 

အင္ဂ်ငန္ီယမ မွတ္ပံုတင္အဖြ ႕အစည္းမ်မး က အသအိမတွ္ျပဳထမးေသမ အရည္အခ်င္းမ်မး 
 
 နည္းပညမတကၠသိလု ္၊ နည္းပညမေကမလိပ ္၊ စက္မႈတကသၠိုလ ္၊ စက္မႈသိပၸံ ေက်မင္းမ်မး မွ အပ္ာွႏင္း ထမး 

ေသမ BE,BTech,AGTI ာွႏင့္ ျမန္မမာုိႏင္ငံအစိုးရသတ္မတွ္ခ်က ္ာႏွင္ ့အညီဖြင့္လွစထ္မးေသမ ပုဂၢလကိ 
ေက်မငး္ မ်မး မွ ေပးအပ္ေသမ ဘြ ႕ ၊ ဒီပလိုမမ မ်မး ကို ျမန္မမာုိႏင္ငံ အင္ဂ်င္နယီမ ဥပေဒထတု္ျပန္ၿပီး 
ေနမက္ပိငု္း တြင္ရရွိခ ့ၿပီးေနမက ္အစိုးရ၀နထ္မ္းအျဖစ္ ျဖင္ ့အစိုးရ နည္းပညမတကသၠိလု ္၊ 
နည္းပညမေကမလိပ ္ာွႏင္ ့အျခမးေသမ အစိုးရေလက့်င့္ေရး အဖြ ႕အစည္းမ်မးတြင္ သင္ၾကမးခ သ့ူမ်မး 

 
အထက္ပါအရည္အခ်င္းမ်မးရရွိထမးသတူို႔ကိလုြတလ္ပ္စြမ ေဆမင္ရြက္ခြင့္ရွိေသမ မွတ္ပံုတင ္အင္ဂ်င္နယီမ ကို 
ေလွ်မကထ္မးေသမ အခါတြင ္ထတု္ေပးရန္။ သိ႕ုေသမ္ မွတ္ပံုတင ္တညတ္ံ့ေရးသည ္ျမန္မမာုိႏင္င ံအင္ဂ်င္နယီမ 
ေကမင္စ ီမွ ျပဌမနး္ခ်က္မ်မး ာွႏင့္ အည ီျဖစ္မည္။ ၎သတူို႔သည ္အင္ဂ်ငန္ီယမ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇ ာွႏင့္ နည္းဥပေဒ 
၁၀၂ မွ ၁၀၄ အထ ိကန္႔သတထ္မးေသမ လုပ္ငန္းမ်မး ကိ ုလုပ္ခြင့္မရွိပါ။  
 
ျမန္မမာုိႏင္ငအံင္ဂ်င္နယီမေကမင္စီ ၏ ႀကးီၾကပ္မႈျဖင့္ ျပဳလပု္မည့္ ဘြ ႕ရ အင္ဂ်င္နယီမ ၊ ဘြ ႕ရ နည္းပညမရွင ္စီစစ္ေရး 
အဆင္ ့၁ ာွႏင္ ့၂ လုပ္ငန္းမ်မးတြင္ ျမန္မမာုိႏင္ငအံငဂ္်င္နယီမေကမငစ္ ီမွ သတ္မတွထ္မးေသမ အခ်နိ္ကမလ 
ၿပီးေျမမက္ ေအမင ္လုပ္ကိငု္ၿပီးသတူို႔သည ္မွတ္ပံုတင ္အႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နယီမ ာွႏင့္ မွတ္ပံုတငအ္င္ဂ်င္နယီမ 
ပညမရွင ္ေလွ်မကထ္မးရမတြင္ ေအမက္ပါနည္းလမ္းစဥ ္ကိ ုလိကု္နမရမည္။ 
  

 -မိမိလုပက္ိုင္ခ ့ေသမ အင္ဂ်ငန္ီယမ လုပင္န္း ာွႏင္ ့သက္ဆိငု္ရမ Portfolio မ်မး တင္ျပျခင္း ာွႏင့္ 
လူေတြ႕စစေ္ဆးျခင္း ၊  

 -မိမိ၏ေကမင္းစြမတည္ရိွေနေသမ အင္ဂ်င္နယီမ လုပ္ငန္းရလဒ ္ကို တင္ျပျခငး္ ာွႏင့္ လေူတြ႕စစ္ေဆးျခငး္ ၊ 
 -အထူးျပဳ ဧရိယမ က်မ္းတငသ္ြင္းျခင္း ာွႏင္ ့လူေတြ႕စစေ္ဆးျခင္း ၊ 
 -အႀကီးတနး္ မွတ္ပံုတင ္အငဂ္်င္နယီမ ာွႏင့္ မွတ္ပံုတင ္ပညမရွင ္၊ ပညမရွင္ အင္ဂ်င္နယီမ မွတ္ပံုတင ္

တို႔တြင္ အင္ဂ်ငန္ီယမ ဆရမဟူေသမအခ်က ္ကိ ုသတ္မတွ ္ထည့္သြင္းမည။္  
 -သီးသန္႔ အင္ဂ်ငန္ီယမ လုပင္န္းတခုခ ုကိ ုလုပက္ိုင္ရန ္သတ္မွတ ္ခြင့္ျပဳမႈသည ္အဆိုပါ လုပင္န္း ကိ ု

လုပက္ိုင္ာုိႏင္ေၾကမင္း ကၽြမး္က်င္မႈ အရည္အခ်င္းျပသာုိႏင္မႈအေပၚမတူည္မည္။ 



 
၂။ ျမနမ္မာုိႏငင္ ံသမးမ်မး ၏ ာုိႏငင္ျံခမးအရညအ္ခ်ငး္မ်မး ကုိ စစိစေ္ရးလမး္ညႊန ္
 
၂။ (က) ာုိႏငင္ျံခမးလပုင္နး္အေတြ႕အၾကံဳရွေိသမျမနမ္မာုိႏငင္သံမးမ်မး 
 
၂။ (က-၁) ျမန္မမာုိႏင္ငံအင္ဂ်င္နီယမဥပေဒ မထုတ္ျပန္မ ီက ရရွိခ ့ေသမ နည္းပညမတကသၠိုလ ္၊ ေကမလိပ ္၊ စကမ္ႈ  
တကၠသိလု ္၊ စက္မႈသိပၸံ ေက်မင္း မ်မး မွ ထုတေ္ပးေသမ BE,BTech,AGTI အရညအ္ခ်င္းမ်မး ာွႏင္ ့ျမန္မမာုိႏင္ငံ တြင္ 
စည္းကမ္း ာႏွင္ ့အည ီမွတ္ပံုတငထ္မးေသမ ပုဂၢလိက ေက်မငး္မ်မးမ ွအပ္ာွႏင္းေသမ ဘြ ႕ ၊ ဒီပလိမုမ ရရွိထမးသတူို႔ ကို 
ေလွ်မကထ္မးေသမအခါ မွတပ္ံုတင ္အင္ဂ်င္နယီမ (လြတလ္ပ္စြမ ေဆမင္ရြက္ခြင့္) ကိ ုေပးအပမ္ည္။ 
 
ထိသုူတို႔သည ္ျမန္မမာုိႏင္ငံအင္ဂ်င္နယီမေကမင္စ ီဥပေဒ အပိုဒ ္၃၇ ာႏွင္ ့နည္းဥပေဒ ၁၀၂ မွ ၁၀၄ အထ ိ
ကန္႔သတထ္မးေသမ လုပ္ငနး္မ်မး ကိ ုလြတလ္ပ္စြမ လုပက္ိုင္ခြင့္မရွ ိ(မွတ္ပံုတငအ္ႀကးီတနး္အငဂ္်င္နယီမ ၊ 
မွတ္ပံုတငအ္င္ဂ်ငန္ီယမပညမရွင္ တို႔ လကေ္အမကတ္ြင္လုပ္ရမည္) 
 
မွတ္ပံုတငအ္ႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယမ ၊ မွတ္ပံုတငအ္င္ဂ်ငန္ီယမပညမရွင ္ေလွ်မကထ္မးေသမအခါတြင္ ျမန္မမာုိႏင္င ံ
တြင္ အနည္းဆံုး ၆ ာွႏစ ္လုပက္ိုင္ခ သ့ူမ်မး အေနျဖင့္ Accredited အရည္အခ်င္းရွသိူမ်မးအတြက ္
စီစဥ္ထမးေသမလုပ္ငန္းစဥအ္တိငု္း ႏိုင္သည။္  
 
ာုိႏင္ငံျခမးလပ္ုငန္းအေတြ႕အၾကံဳ ရိွေသမျမန္မမာုိႏင္ငံသမးမ်မး ကိ ုAccredited အရညအ္ခ်င္းရွသိူမ်မးအတြက ္
စီစဥ္ထမးေသမလုပ္ငန္းစဥအ္တိငု္း လိကု္နမခြင့္ျပဳရန ္ေအမက္ပါအခ်က္မ်မးလို၏။  
 

 -ျမန္မမာုိႏင္င ံအစိုးရ ကိ ု၀င္ေငြခြန ္ထမ္းေဆမင္ျခင္း ာွႏင့္ အခြနထ္မ္းေဆမငခ္ ့ေသမ အေထမက္အထမးမ်မး 
 -ာုိႏင္ငံျခမးအလပ္ုအေတြ႕အၾကံဳ  သည ္အင္ဂ်င္နယီမ လုပင္န္းတြင္ရရွိရမည္။ 

 
၂။ (က-၂) ျမန္မမာုိႏင္ငအံင္ဂ်င္နီယမေကမင္စီဥပေဒထတု္ျပန္ၿပီးေနမက ္ရရွိခ ့ေသမ အရည္အခ်ငး္မ်မး(သို႔) 
ာုိႏင္ငံျခမးအရည္အခ်င္းရိွသမူ်မး (သို႔) ျမန္မမာုိႏင္င ံ၀င္ေငြခြန္ မထမ္းေဆမင္ေသမ အင္ဂ်င္နီယမ မ်မးကိ ုမွတ္ပံုတင ္
အင္ဂ်ငန္ီယမ ၊ မွတပ္ံုတင ္အႀကးီတန္း အင္ဂ်င္နယီမ ၊ မွတ္ပံုတင ္အင္ဂ်င္နယီမ ပညမရွင ္ေလွ်မကထ္မးမႈတြင္ 
Accredited မျပဳေသမ အရည္အခ်ငး္ လမ္းေၾကမင္း အတိုင္း (သို႔) သတ္မတွ္ခ်က ္၂။(ခ) (ဂ) အတိုငး္ 
ေလွ်မကထ္မးၾကရမည။္ 
 
၂။ (ခ) ASEAN အျပနအ္လနွ္အသိအမတွ္ျပဳေရး သေဘမတူညီခ်က ္ာွႏင္ ့အၾကံဳး၀င္ေသမအရည္အခ်င္းမ်မး ာွႏင္ ့
အျပည္ျပညဆ္ိုငရ္မ က်ယ္ျပန္႔စြမ အသံုးျပဳေသမ အင္ဂ်ငန္ီယမ လုပင္န္း နည္းလမ္းစဥမ္်မး အျဖစအ္သံုးျပဳေနေသမ 
အင္ဂ်ငန္ီယမ ဆိုင္ရမ အကိုးအကမး ၊ စည္းကမး္သတ္မတွ္ခ်က္မ်မးရွိေသမာုိႏင္ငံမွ ရရွိခ ့ေသမ အရည္အခ်င္းရွ ိ
ျမန္မမာုိႏင္င ံသမးမ်မး ကိ ုစိစစ္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က ္
 
-ASEAN အျပန္အလွန ္အသအိမတွ္ျပဳေရး အၾကံဳး၀ငသ္ည့္ အရညအ္ခ်င္း မ်မး ကိ ုအင္ဂ်ငန္ီယမ ပညမရွင ္၊ 
အင္ဂ်ငန္ီယမ နည္းပညမရွင ္အရညအ္ခ်င္း ရရွိထမး သူတို႔ ကို ျမန္မမာုိႏင္င ံအင္ဂ်င္နယီမေကမင္စ ီနည္းဥပေဒ မ်မး 
ာွႏင့္ အည ီအရည္အခ်င္း အေတြ႕အၾကံဳ ေပၚမတူည္ၿ႔ပီး မွတ္ပံုတင ္အင္ဂ်င္နယီမ(လမး္ညႊန္မႈခယံူလပု္ကိငု္ရမည္)။ 
မွတ္ပံုတင ္အင္ဂ်င္နယီမ(လြတလ္ပ္စြမလုပ္ပိုငခ္ြင့္ရွိသ)ူ အလပု္သင ္အင္ဂ်င္နယီမ ၊ အလပု္သင္နည္းပညမရွင ္၊ 
မွတ္ပံုတငအ္ႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယမ ၊ မွတ္ပံုတင ္အင္ဂ်ငန္ီယမ ပညမရွင ္အျဖစ္သတမ္ွတ္ာုိႏင္သည္။  
 
 



 
 
 
၂။ (ခ-၁) ASEAN Engineer, ASEAN Engineering Technologist 
 
 ASEAN Engineer ရရွိထမးသတူို႔ကို မွတ္ပံုတင ္အႀကီးတန္း အင္ဂ်င္နယီမ အျဖစသ္တ္မွတမ္ည္။ သို႔ေသမ္ 

မွတ္ပံုတငအ္ႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယမ မွ မွတ္ပံုတငအ္င္ဂ်ငန္ီယမ သို႔ တိုးျမွင့္ေရးသည ္RSE မွ PE အဆင့္ 
တိုးျမငွ့္ေရးလိအုပ္ခ်က္မ်မး ျပည့္စံုရမည္။ 

 
 ASEAN Engineering Technologist သည ္အင္ဂ်င္နယီမ ကၽြမ္းက်င္မႈအစီရငခ္ံစမတင္ျပၿပီး 

လူေတြ႕စစေ္ဆးမႈ ခံယူရမည္။ ၿပီးေျမမက္ေသမအခါ မွတ္ပံုတင ္အႀကီးတန္း အင္ဂ်င္နယီမ 
အျဖစသ္တ္မတွ္ေပးမည။္ မွတ္ပံုတင ္အႀကီးတန္း အင္ဂ်င္နီယမ မွ မွတ္ပံုတင ္အင္ဂ်င္နီယမ ပညမရွင္ 
အဆင္တ့ိုးျမွင့္ေရးသည ္RSE မွ PE အဆင့္ တိုးျမွင့္ေရးအတြက ္လိုအပခ္်က္မ်မး ျပည့္၀မႈ 
အေပၚမတူည္သည။္  

 
 
၂။ (ခ-၂) ASEAN Engineer, ASEAN Engineering Technologist မဟတုေ္သမ အရညအ္ခ်ငး္မ်မး 
 
AFEO-ASEAN Federation of Engineering Organization ၏ အဖြ ႕၀င ္အင္ဂ်င္နယီမအဖြ ႕အစညး္မ်မး ၊ စင္ကာပူ 
တြင္ The Institution of Engineers-Singapore ာႏွင့္ Singapore Institute of Engineering Technologist တို႔၏ 
အသအိမတွ္ျပဳထမးေသမ ေက်မငး္မ်မးမ ွရရွိခ ့ေသမ အရည္အခ်ငး္ မ်မး ကို ေအမက္ပါ ညီမွ်ခ်က္မ်မး ထတု္ေပး 
မည္။   
 
စစီစေ္ရးနညး္လမး္မ်မး 
 
 ၂ ာွႏစ္ အင္ဂ်င္နယီမ ဒီပလိမုမ သည ္AGTI ာႏွင္ ့ပညမေရး အဆင့္တူသည္။ AGTI ာွႏင့္ ညီမွ်ေၾကမင္း 

သတ္မွတေ္ပး ာုိႏင္ေရး သည ္ဘြ ႕ရစစီစ္မႈ အဆင့္ ၁ ာွႏင့္ ၂ ေပၚမတူည္မည္။ အင္ဂ်င္နယီမ မွတ္ပံုတင ္ေရး 
နည္းလမ္းစဥ ္သည္ Flow Diagram အတုိင္းျဖစ္မည္။ (Engineering Technician အဖြ ႕၀င္မ်မး ကိလုည္း 
အထက္ပါအတိုင္းစစ္ေဆးမည္။) 

 
 -၃ ာွႏစ္ အင္ဂ်င္နယီမ ဒီပလိမုမ သည ္BTech ာွႏင့္ ပညမေရး အဆင့္ညီသည္။ BTech ာွႏင္ ့

အဆင့္ညီေၾကမင္း သတ္မတွခ္်က ္ထတု္ေပးေရး သည ္ဘြ ႕ရ စီစစ္မႈ အဆင္ ့၁ ာွႏင္ ့၂ အေပၚမတူည္မည္။ 
အင္ဂ်ငန္ီယမ မွတ္ပံုတင္ ေရး နည္းလမ္း စဥ္ သည ္Flow Diagram အတုိင္းျဖစ္မည္။ (Engineering 
Technologist အဖြ ႕၀င္မ်မး ကိ ုလည္း အထက္ပါလမ္းေၾကမင္းအတိုင္းစစီစ္မည္။) 

 
 -၄ ာွႏစ္ အင္ဂ်င္နယီမ ဘြ ႕ (သို႕) ၄ ာွႏစ္ ပညမရွင္ ဒီပလိုမမ သည ္BE ာွႏင့္ ပညမေရး အဆင့္ညီသည္။ သို႔ 

ေသမ္ BE ာႏွင္ ့အဆင့္တူသတ္မတွ္ေရးသည ္ဘြ ႕ရ စီစစမ္ႈ အဆင့္ ၁ နွင့္ ၂ အေပၚ မူတည္မည္။ 
(Engineering Technologist သို႔မဟတု ္Engineer အဆင့္အဖြ ႕၀င္မ်မး ကိ ုလည္း 
အထက္ပါအတိုင္းစီစစ္မည္။) 

 



၂။ (ဂ) အျပည္ျပညဆ္ိုငရ္မအင္ဂ်ငန္ီယမနည္းလမ္းမ်မး အျဖစ ္အသံုးျပဳေနေသမ အင္ဂ်င္နယီမစံခ်နိ္စံညႊန္း 
သတ္မွတခ္်က္မ်မး ၊ အကိုးအကမးမ်မးထတု္ေဖမ္ထမးေသမာုိႏင္ငံမ်မးမ ွေက်မငး္ပညမ ၊ ပညမရွင ္အရညအ္ခ်ငး္ 
ရရွိထမးေသမ ျမနမ္မာုိႏင္ငံ သမးမ်မး ကိ ုစိစစ္ခ်က ္။ 
 
-၎တို႔ကို အလုပသ္င ္အင္ဂ်င္နယီမ ၊ အလုပသ္င္နည္းပညမရွင ္၊ မွတ္ပံုတငအ္င္ဂ်င္နီယမ(လမ္းညႊန ္ႀကီးၾကပ္မႈ 
ခံယူရမည့္သ)ူ ၊ မွတ္ပံုတငအ္င္ဂ်ငန္ီယမ(လြတလ္ပ္စြမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသ)ူ ၊ အႀကီးတန္းမွတပ္ံုတင္အငဂ္်င္နယီမ ၊ 
မွတ္ပံုတငအ္င္ဂ်ငန္ီယမပညမရွင္အဆင့္ တို႔ ကို ျမန္မမာုိႏင္ငံအင္ဂ်င္နယီမမတွ္ပံုတင္ေရး စနစ္အရ သတ္မတွ္ 
ေပးာုိႏင္သည္။ 
 
၂။ (ဂ-၁) Washington, Sydney, Dublin သေဘမတညူခီ်ကအ္ၾကံဳ း၀ငေ္သမ ပညမအရညအ္ခ်ငး္မ်မး 
 
-Engineering Technician, Engineering Technologist, Professional Engineer မွတ္ပံုတင ္ကိ ု
အမ်ိဳးသမးအဆင့္ (သို႕) ျပည္နယအ္ဆင့္ အင္ဂ်ငန္ီယမ မွတ္ပံုတင ္အဖြ ႕အစည္းမ်မးမွရရွိထမးျခင္း 
 
၂။ (ဂ-၁-က) ပညမအရညအ္ခ်ငး္ရွသိမူ်မး 
 
 Engineering Technician ၂ ာွႏစ ္ဒီပလိမုမ ကိ ုDublin Accord အရ ရရွိထမးသကူိ ုGraduate Capstone 

Test Part 2 ေအမငျ္မင္မႈ အေပၚမတူည္ၿပးီ AGTI အဆင့္ညီ Graduate Engineering Technician အျဖစ ္
သတ္မွတေ္ပးာုိႏင္ၿပီး AGTI ရရွိထမးသူမ်မးလိုကန္မရမည့္ လမ္ေၾကမငး္အတိုင္း RE/RSE/PE 
ေလွ်မက္ရမည္။ 

 
 Sydney Accord အရ ၃ ာွႏစ္ မွ ၄ ာွႏစ ္Engineering Technologist ဘြ ႕ရရွထိမးသတူို႔ကိ ုGraduate 

Capstone Test Part 2 ေအမင္ျမငမ္ႈ အေပၚ အေျခခကံမ BTech အဆင့္ရွိ မွတပ္ံုတင ္ဘြ ႕ရ နည္းပညမရွင ္
အျဖစ ္သတ္မတွ္ ေပးာုိႏင္သည္။ RE/RSE/PE အဆင့္ရရွိေရးသည ္ျမနမ္မာုိႏင္ငံ BTech ရရွိထမးသူတို႔ 
လမ္းေၾကမင္း အတိုင္းလိကုန္မလုပ္ေဆမင္ရမည္။ 
 

 Washington Accord အရ ၄ ာွႏစ္ မွ ၅ ာွႏစ္ အင္ဂ်ငန္ီယမဘြ ႕ရရွထိမးသတူို႔သည ္Graduate Capstone 
Test Part 2 ေအမငျ္မင္ပါက ျမန္မမာုိႏင္င ံBTech/BE ရရွိထမးသတူို႔လမ္းေၾကမငး္အတိုင္း RE/RSE/PE 
ေလွ်မကထ္မးရမည္။ 
 

 
 
၂။ (ဂ-၁-ခ) ပညမရငွ ္အငဂ္်ငန္ယီမ မတွပ္ံုတင ္ရွသိမူ်မး 
 
 အမ်ိဳးသမးအဆင့္ (သို႔) ျပည္နယအ္ဆင့္ပညမရွင္အင္ဂ်ငန္ီယမမတွ္ပံုတင ္ရရွထိမးသတူို႔သည ္သတူို႔၏ 

အရည ္အခ်ငး္ ာွႏင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအေတြ႕အၾကံဳတို႔ ကို ျမနမ္မာႏိုင္ငအံင္ဂ်င္နယီမလုပ္ငနး္မ်မး 
တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳ းေရး အတြက ္မည္သို႔အသံုးခ်လုပ္ေဆမင္မည့္အေၾကမင္း အစီရင္ခံစမေရးသမးတင္ျပကမ 
လူေတြ႕စစေ္ဆးမႈေအမင္ျမငၿ္ပီးေသမ အခါ မွတ္ပံုတင ္အႀကီးတန္း အင္ဂ်င္နယီမ အျဖစ္သတ္မတွ္မည္။ 
မွတ္ပံုတင ္အႀကီးတန္း အငဂ္်င္နယီမ မွ မွတ္ပံုတင ္အငဂ္်င္နယီမ ပညမရွင ္အဆင့္တိုးျမငွ့္ေရးသည ္RSE မွ 
PE တိုးတက္ေရးလမ္းေၾကမင္း အတိုငး္ လိကု္နမရမည္။ 

 



 မွတ္ပံုတင ္အင္ဂ်င္နယီမ ပညမရွင ္မဟတု္ေသမ္လည္း Sydney Accord (or) Washington Accord 
အၾကံဳ း၀ငေ္သမ ာုိႏင္ငံမ်မး၏ အင္ဂ်ငန္ီယမ အဖြ ႕အစည္း၀င္တိုင္းသည ္Flow Diagram ပါ Special 
Application လမ္းေၾကမင္း အတိငု္းလုိက္နမေလွ်မက္ထမးရမည္။ 

 
 
 
 
၂။ (ဂ-၁-ဂ) မတွပ္ံုတင ္နညး္ပညမရငွမ္်မး 
 
 အမ်ိဳးသမးအဆင့္ (သို႔) ျပည္နယအ္ဆင့္ မွတ္ပံုတင္နညး္ပညမရွင ္ရရွိထမးေသမ သတူို႔သည ္သတူို႔၏ 

အရညအ္ခ်င္း ာွႏင့္ ကၽြမ္းက်ငမ္ႈ အေတြ႕အၾကံဳတို႔ ကို ျမန္မမာႏိုင္င ံအင္ဂ်ငန္ီယမ လုပ္ငနး္မ်မး 
တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳ းေရး အတြက ္မည္သို႔အသံုးမည ္ကိ ုအစီရင္ခံစမေရးသမးကမ လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈခယံူရမည္။ 
Flow Diagram ရိွ Special Application လမ္းေၾကမင္းအတိငု္းလိုကန္မကမ RSE/PE ေလွ်မကထ္မးရမည္။ 

 
 Sydney Accord/ Washington Accord မ်မးတြင္ပါ၀င္ေသမ အင္ဂ်င္နယီမအဖြ ႕အစည္းမ်မးတြင္ အဖြ ႕၀င ္

ရ ထမး သတူို႔သည္လညး္ Flow Diagram ပါ Special Application လမ္းေၾကမင္း အတိုင္းလုိက္နမ 
ေလွ်မကထ္မးနိငု္သည။္ 

 
၃။ ျမနမ္မအာႏြယဖ္ြမး (သို႔) ျမနမ္မာုိႏငင္သံမးေဟမငး္ ာုိႏငင္ျံခမးသမးမ်မး ၏ာုိႏငင္ျံခမးအရညအ္ခ်ငး္စစီစမ္ႈလမး္ညႊနခ္်က ္
 
၃။ (က) အျမ တန္းေနထိုင္ခြင့္မရေသးေသမ ျမန္မမအာႏြယ္ဖြမးာုိႏင္ငံျခမးသမးမ်မး ျမနမ္မာႏိုင္င ံ၏ အင္ဂ်င္နယီမ 
လုပ္ငနး္မ်မးတိုးတက္ေရးတြင္ပါ၀ငလ္ုပ္ေဆမင္ရနသ္ိမး္သြင္းေသမအစအီစဥ္ 
 
 မွတ္ပံုတင ္အႀကီးတန္း အငဂ္်င္နယီမ ာွႏင့္ မွတ္ပံုတင ္ပညမရွင ္အင္ဂ်င္နယီမ တို႔၏ 

စီစဥ္အၾကံေပးမႈေအမက္တြင ္ျမန္မမအာႏြယ္ဖြမးာုိႏင္ငံျခမးသမးမ်မးသည္ ျမန္မမာုိႏင္င ံအင္ဂ်ငန္ီယမ 
လုပ္ငနး္မ်မးတြင္လုပအ္မးေပးနိုင္သည္။ သို႔ေသမ္ အလုုပလ္ုပ္ခြင့္ ကို လူ၀င္မႈႀကီးၾကပေ္ရးဥပေဒ ာွႏင့္ အည ီ
ရယူရမည္။ သို႔ေသမ္ လခ ယ ူအလပု္လပု္လိပုါက ကန္႔သတ္မွတပ္ံုတင္အငဂ္်င္နယီမ၊ ကန္႔ သတ္မတွ္ပံု 
တငအ္ႀကးီတန္း အင္ဂ်င္နယီမ ၊ ကန္႔သတ္အငဂ္်င္နယီမ ပညမရွင ္လက္မတု္တို႔ကိုေလွ်မကထ္မးၾကရမည္။  

 
 ျမန္မမအာႏြယ္ဖြမးာုိႏင္ငံျခမးသမး အင္ဂ်င္နယီမ မ်မးသည ္ျမန္မမာုိႏင္ငံ တြင္ အျမ တမ္း ေနထိုင္ခြင့္ရၿပီးပါက 

မွတ္ပံုတငအ္င္ဂ်ငန္ီယမ (လြတလ္ပ္စြမလုပ္ပိုငခ္ြင့္) ၊ မွတပ္ံုတငအ္ႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နယီမ ၊ မွတ္ပံု တင္ 
အင္ဂ်ငန္ီယမ ပညမရွင္တို႔ ကို ေအမက္ပါသတ္မတွ္ခ်ကမ္်မး ကိ ုလုိက္နမၿပးီ ေလွ်မကထ္မးရယူနိုငသ္ည္။ 

  
 နည္းပညမ တကသၠိုလ ္၊ ေကမလိပ ္၊ စက္မႈတကၠသိလု ္၊ စက္မႈသိပၸံ ေက်မင္း မ်မး မွ ေပးအပေ္သမ 

BE,BTech,AGTI  (သို႔) ျမနမ္မာႏိုင္င ံတြင္ တရမး၀င ္မွတပ္ံုတင ္ဖြင့္လွစ္ေနေသမ ပုဂၢလကိ ေက်မငး္မ်မး မွ 
အပ္ာွႏင္းေသမ အင္ဂ်င္နယီမဘြ ႕၊ ဒီပလိုမမ တို႔ကို ျမန္မမာုိႏင္င ံအင္ဂ်င္နယီမ ဥပေဒ မထတု္ျပန္မကီ ရရိွခ ့ၿပီး 
သတူို႔ကို လြတလ္ပ္စြမ လုပ္ေဆမင္ခြင့္ရွိေသမ မွတ္ပံုတင ္အင္ဂ်ငန္ီယမ အျဖစ္ ေလွ်မကထ္မးေသမအခါ 
ခြင့္ျပဳသတမ္ွတ္ေပးာုိႏင္သည္။ သို႔ေသမ္ ျမန္မမာုိႏင္ငံ အင္ဂ်င္နီယမ ေကမင္စ ီဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇ ာႏွင့္ 
နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၂ မွ ၁၀၄ အထ ိကန္႔သတ္တမးျမစထ္မးမႈမ်မး ကို လြတလ္ပ္စြမ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိ။(မွတ္ပံုတငအ္ႀကီးတန္း အင္ဂ်င္နယီမ ၊ မွတ္ပံုတငအ္င္ဂ်င္နယီမပညမရွင ္တို႔ 
လက္ေအမကတ္ြင္လုပ္ရမည။္) 

 



 အထက္ပါအရည္အခ်င္းရရွထိမးေသမသတူို႔သည္ ျမနမ္မာႏိုင္င ံတြင္ ၆ ာွႏစ္ လုပက္ိုင္ၿပီးပါက မွတပ္ံုတင ္
အႀကးီတန္း အင္ဂ်င္နယီမ ၊ မွတ္ပံုတင ္အင္ဂ်င္နယီမပညမရွင ္ေလွ်မက္ခြင့္ရွိသည္။ ျမန္မမာုိႏင္ငံ တြင္ ၆ ာွႏစ္ 
မလုပ္ခ ့ပါ က လည္း ေအမက္ပါအခ်က ္အလကမ္်မး ာွႏင့္ ကိုက္ညီပါက Accredited အရညအ္ခ်ငး္ လမ္း 
ေၾကမငး္အတိုငး္ ေလွ်မက္ာုိႏင္သည္။ 

 
 ာုိႏင္ငံျခမးသမး မခံယူမီ ျမန္မမာႏိုင္င ံ၀င္ေငြခြန ္ထမး္ေဆမငခ္ ့ေသမအေထမက္အထမး 
 အင္ဂ်ငန္ီယမ လုပ္ငန္းတြင္ ာုိႏင္ငံျခမးအေတြ႕အၾကံဳရရိွခ ့ရမည္။ 
 

 အထက္ပါအရည္အခ်င္မ်မးရွေိသမ္လည္း ၀င္ေငြခြန ္မထမ္းေဆမင္ခ ့ပါက Non-Accredited အရညအ္ခ်ငး္    
လမ္းေၾကမင္း အရ ေလွ်မကထ္မးရမည္။ 

 
 အထက္ပါအရည္အခ်င္းမ်မးကိ ုအင္ဂ်ငန္ီယမ ဥပေဒထတု္ျပန္ၿပီးခ်ိနတ္ြင္ရရွိခ ့ျခငး္ာွႏင့္ 

ာုိႏင္ငံျခမးအရည္အခ်င္း ရရွိထမးသတူို႔သည ္Non-Accredited အရညအ္ခ်ငး္လမး္ေၾကမင္း အရ 
ေလွ်မကထ္မးရမည္။ 

 
၃။ (ခ) ASEAN Engineer, ASEAN Engineering Technologist ရရွိထမးေသမ ျမနမ္မအာႏြယ္ဖြမး ာုိႏင္ငံျခမးသမး 
အင္ဂ်ငန္ီယမမ်မးာွႏင္ ့အျပည္ျပည္ဆိုင္ရမအငဂ္်င္နယီမလပု္ငန္း လုပ္ေဆမငန္ည္းမ်မးကို ေဖမ္ထုတထ္မးေသမ 
ာုိႏင္ငံမ်မးမွ အရည္အခ်င္း ကို ရရွိထမးေသမ ျမန္မမအာႏြယ္ဖြမး ာုိႏင္ငံျခမးသမး အင္ဂ်င္နယီမမ်မး 
 
၃။ (ခ-၁) ASEAN Engineer 
ျမန္မမာုိႏင္င ံအျမ တန္းေနခြင့္မရေသး (သို႔) အျမ တန္းေနခြင့္ရၿပီးေသမ္လည္း ျမန္မမာုိႏင္ငံသမး ေလွ်မက္ခြင့္ 
မရေသးသမူ်မး ကို ကန္႔သတ ္မွတ္ပံုတင ္အင္ဂ်င္နယီမ ပညမရွင ္အျဖစ္ ေလွ်မကထ္မးာုိႏင္၏။ 
အျမ တန္းေနထိုငခ္ြင့္ရရွိခ ့ၿပီးေနမက ္ျမန္မမာုိႏင္င ံသမး ေလွ်မက္ရနလ္ိအုပ္ခ်က္မ်မး ျပည့္၀ ကာ ာုိႏင္ငံသမး 
ေလွ်မကထ္မးၿပီးသူမ်မး သည္မွတ္ပံုတင ္အင္ဂ်င္နယီမ ပညမရွင ္အျဖစ ္ေလွ်မက္ထမးာုိႏင္၏။ 
 
 
၃။ (ခ-၂) ASEAN Engineering Technologist 
 
ASEAN Engineering Technologist ရ ထမးသတူို႔ အေနျဖင္ ့အင္ဂ်ငန္ီယမ ကၽြမ္းက်င္မႈ အစီရင္ခံစမ ေရးသမး 
တင္ျပကမလူေတြ႕စစ္ေဆးမႈ ခံယူရမည္။ ၎ေနမက ္ကန္႔သတ ္မွတ္ပံုတင ္အႀကီးတနး္ အင္ဂ်င္နယီမ အျဖစ ္
ရရွိမည္။ မွတ္ပံုတင ္ကန္႔သတ ္အင္ဂ်ငန္ီယမ မွ မွတပ္ံုတင ္ကန္႔သတ ္အင္ဂ်ငန္ီယမ ပညမရွင ္အျဖစ ္
တိုးတက္ေရးသည ္RSE မွ PE အဆင့္ တိုးတကေ္ရး လမး္ေၾကမင္း အတိုင္းျဖစ္သည။္ 
 

 အျမ တန္းေနထုိင္ခြင့္မရေသးပါက (သို႔) အျမ တနး္ေနခြင့္ရၿပီးေသမ္လည္း ျမန္မမာုိႏင္ငံ 
သမးေလွ်မက္ခြင့္မရေသးပါ က ကန္႔သတ ္မွတ္ပံုတင ္အႀကီးတန္း အင္ဂ်င္နယီမ ေလွ်မကထ္မးခြင့္ရွိ၏။  
 

 ာုိႏင္ငံသမးေလွ် မကခ္ြင့္ရ က ေလွ်မကထ္မးၿပီးပါ က မွတ္ပံုတင ္အႀကီးတန္း အင္ဂ်င္နယီမ ရရွိမည္။ 
 
 
 
 
 



၃။ (ခ-၃) ASEAN Engineer, ASEAN Engineering Technologist မဟတုသ္မူ်မး 
  ၂။ (ခ-၂) အတိုငး္လုပေ္ဆမင္ရန ္

 
၃။ (ဂ) အျပညျ္ပညဆ္ိငုရ္မ အငဂ္်ငန္ယီမ လပုင္နး္စဥမ္်မး အျဖစအ္သံုးျပဳေနေသမ အငဂ္်ငန္ယီမ ဆိငုရ္မ 
စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်မး ၊ ကိးုကမးခ်ကမ္်မးကိ ုထတုေ္ဖမ္ထမးသည့္ ာုိႏငင္မံ်မးမ ွပညမရငွ ္အငဂ္်ငန္ယီမ ၊ အငဂ္်ငန္ယီမ 
နညး္ပညမရငွ ္ရရွထိမးသ ူျမနမ္မအာႏြယဖ္ြမး ာုိႏငင္ျံခမးသမး အငဂ္်ငန္ယီမ မ်မး ကိ ုစစီစျ္ခငး္ 
 
 
 
၃။ (ဂ-၁)  
 အထက္ပါသူမ်မးသည ္Washington Accord အၾကံဳး၀ငေ္သမာုိႏင္ငံမ်မးမ ွအင္ဂ်ငန္ီယမ အရညအ္ခ်င္း ာႏွင္ ့

ပညမရွင ္အင္ဂ်ငန္ီယမ မွတပ္ံုတင ္ရရွထိမးျခငး္ (သို႔) အဆိုပါ Washington Accord ာွႏင့္ 
အၾကံဳ းမ၀င္ေသမာုိႏင္ငံမ်မးမ ွအင္ဂ်ငန္ီယမ အရည္အခ်င္း ကိ ုရရွိခ ့ေသမ္လည္း Washington Accord 
အၾကံဳ း၀ငေ္သမာုိႏင္ငံမ်မးမ ွပညမရွင ္အင္ဂ်င္နယီမ မွတ္ပံုတင ္ရရွိထမးပါကလူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းခယံူရမည္။ 

 
 ျမန္မမာုိႏင္င ံတြင္ အျမ တမ္း ေနခြင့္မရေသးပါက ကန္႔သတ္ပညမရငွ ္အင္ဂ်င္နယီမ (သို႔) အျမ တမ္း ေနခြင္ ့

ရၿပီးေသမ္လည္း ျမန္မမာုိႏင္င ံသမးအျဖစ ္ေလွ်မက္ခြင့္မရေသးပါ က လည္း ကန္႔သတ္ပညမရွင ္
အင္ဂ်ငန္ီယမ ေလွ်မကထ္မးာႏိုင္၏။ 

 
 ျမန္မမာုိႏင္င ံသမး ေလွ်မက္ခြင့္ ရရိွ ကာ ၊ ေလွ်မကထ္မးၿပီးစီးပါက ပညမရွင ္အင္ဂ်ငန္ယီမ အျဖစ ္

သတ္မွတေ္ပးနိုငသ္ည။္ 
 
 ျမန္မမဘမသမသညတ္ရမး၀င္ရံုးသံုးဘမသမျဖစသ္ည့္အေလွ်မက္ ျမန္မမဘမသမ ကၽြမး္က်င္မႈ ရွိရမည္။ 

တိုင္းရင္းသမး ဘမသမစကမး ကၽြမး္က်င္ၿပးီ တိုင္းရငး္သမး ဘမသမစကမး အမ်မးစ ုသံုးစြ ေသမ 
ေနရမတြင္သမ အလုပလ္ုပမ္ည္ ဆိုပါက လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစမးာုိႏင္၏။ 

 
၃။ (ဂ-၂) ပညမရငွ ္အငဂ္်ငန္ယီမ မတွပ္ံုတင ္မရိွေသာအငဂ္်ငန္ယီမ အဖြ ႕အစညး္ ၀ငမ္ ား ကိ ုစစီစခ္်က ္
 
 Special Application လမ္းေၾကမင္းအတိုင္း RSE ေလွ်မကထ္မးရမည။္ 

 
 အျမ ေနထိုင္ခြင့္မရေသးပါက မွတ္ပံုတင ္ကန္႔သတ ္အင္ဂ်င္နီယမ (သို႔) မွတ္ပံုတင ္ကန္႔သတ္အႀကီးတနး္ 

အင္ဂ်ငန္ီယမ 
 
 အျမ တမ္းေနထိုငခ္ြင့္ရၿပီးေသမ္လည္း ာုိႏင္ငံသမး ေလွ်မက္ခြင့္မရ ေသးပါက မွတ္ပံုတင ္ကန္႔သတ ္

အင္ဂ်ငန္ီယမ (သို႔) မွတ္ပံုတင္ ကန္႔သတ ္အႀကီးတန္း အင္ဂ်င္နယီမ 
 
 နုိင္ငံသမးေလွ် မကခ္ြင့္ရ က ေလွ်မက္ၿပးီပါက မွတ္ပံုတင ္အင္ဂ်ငန္ီယမ (သို႔) မွတ္ပံုတင္ အႀကီးတနး္ 

အင္ဂ်ငန္ီယမ ေလွ်မကထ္မးာႏိုင္သည္။ 
 
 အထက္ပါအတိုင္း ျမန္မမ ဘမသမစကမးကၽြမ္းက်င္မႈ (သို႔) တိုင္းရင္းသမး ဘမသမစကမး ကၽြမ္းက်ငမ္ႈ 

ရွိရမည္။ 
 



၃။ (ဂ-၃) Engineering Technologist အရညအ္ခ်ငး္ ကိ ုစစေ္ဆးခ်က ္
 
Special Application လမ္းေၾကမင္းအတိုင္းေလွ်မကထ္မးရန္လို၏။ Sydney Accord ပါ Engineering 
Technologist အရည္အခ်ငး္မ်မး ာွႏင္ ့Engineering Technologist, Technician Engineer, Incorporated 
Engineer မွတ္ပံုတင။္ 
 
Engineering Technologist အရညအ္ခ်ငး္ ကိ ုSydney Accord ပါ ာုိႏင္ငံမ်မး မွ မရရွခိ ့ေသမ္လည္း Engineering 
Technologist, Technician Engineer, Incorporated Engineer မွတ္ပံုတင ္တို႔ ကိ ုSydney Accord ပါ ာုိႏင္ငံမ်မး 
မွ ရရွိခ ့ပါ က လည္း လက္ခစံဥ္းစမးာုိႏင္၏။  
 
၃။ (ဂ-၂) အတိငု္းလိုကန္မစစီစ္ရန္ျဖစ္၏။ 
 
၃။ (ဃ) ASEAN အျပနအ္လနွ ္အသအိမတွျ္ပဳ သေဘမတညူခီ်က ္ာွႏင္ ့အၾကံဳ းမ၀ငေ္သမ (သို႔) Washington Accord, 
Sydney accord, Dublin Accord တို႔ာွႏင့္ အၾကံဳ းမ၀ငေ္သမ ာုိႏငင္မံ်မးမ ွအရညအ္ခ်ငး္ ရရွထိမးေသမ ျမနမ္မအာႏြယ၀္င ္
ာုိႏငင္ျံခမးသမး အငဂ္်ငန္ယီမ မ်မး 
 
 အပိုဒ ္(၅) အတိုငး္လပု္ေဆမင္ရန္ထိ ့ုေနာက ္Non-Accredited အရညအ္ခ်ငး္ လမ္းေၾကမင္း အရ 

ေလွ်မကထ္မးရမည္။ 
 

 ၂ ာွႏစ္ အင္ဂ်င္နယီမ ဒီပလိမုမ သည ္AGTI ာႏွင္ ့ပညမေရး အဆင့္တူသည္။ AGTI ာွႏင့္ ညီမွ်ေၾကမင္း 
သတ္မွတေ္ပး ာုိႏင္ေရး သည ္ဘြ ႕ရစစီစ္မႈ အဆင့္ ၁ ာွႏင့္ ၂ ေပၚမတူည္မည္။ အင္ဂ်င္နယီမ မွတ္ပံုတင ္ေရး 
နည္းလမ္းစဥ ္သည္ Flow Diagram အတုိင္းျဖစ္မည္။ (Engineering Technician အဖြ ႕၀င္မ်မး ကိလုည္း 
အထက္ပါအတိုင္းစစ္ေဆးမည္။) 

 
 -၃ ာွႏစ္ အင္ဂ်င္နယီမ ဒီပလိမုမ သည ္BTech ာွႏင့္ ပညမေရး အဆင့္ညီသည္။ BTech ာွႏင္ ့

အဆင့္ညီေၾကမင္း သတ္မတွခ္်က ္ထတု္ေပးေရး သည ္ဘြ ႕ရ စီစစ္မႈ အဆင္ ့၁ ာွႏင္ ့၂ အေပၚမတူည္မည္။ 
အင္ဂ်ငန္ီယမ မွတ္ပံုတင္ ေရး နည္းလမ္း စဥ္ သည ္Flow Diagram အတုိင္းျဖစ္မည္။ (Engineering 
Technologist အဖြ ႕၀င္မ်မး ကိ ုလည္း အထက္ပါလမ္းေၾကမင္းအတိုင္းစစီစ္မည္။) 

 
 -၄ ာွႏစ္ အင္ဂ်င္နယီမ ဘြ ႕ (သို႕) ၄ ာွႏစ္ ပညမရွင္ ဒီပလိုမမ သည ္BE ာွႏင့္ ပညမေရး အဆင့္ညီသည္။ သို႔ 

ေသမ္ BE ာႏွင္ ့အဆင့္တူသတ္မတွ္ေရးသည ္ဘြ ႕ရ စီစစမ္ႈ အဆင့္ ၁ နွင့္ ၂ အေပၚ မူတည္မည္။ 
(Engineering Technologist သို႔မဟတု ္Engineer အဆင့္အဖြ ႕၀င္မ်မး ကိ ုလည္း 
အထက္ပါအတိုင္းစီစစ္မည္။ 

 
၄။ ျမနမ္မအာႏြယ၀္ငမ္ဟတုေ္သမ ာုိႏငင္ျံခမးသမး အငဂ္်ငန္ယီမ မ်မး ကိ ုစစီစျ္ခငး္ 
 
အျပည္ျပညဆ္ိုငရ္မ က်ယ္ျပန္႔စြမ အသံုးျပဳေသမ အင္ဂ်ငန္ီယမ ဆိုငရ္မ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်မး ကိ ုထုတေ္ဖမ္ထမးသည့္ 
ာုိႏင္ငံမ်မးမွ အရည္အခ်င္းမ်မး ရရွိခ ့ေသမ ျမန္မမအာႏြယ္မဟတု္သည့္ ာုိႏင္ငံျခမးသမးမ်မး ကို စီစစ္ရမတြင္ 
ေအမက္ပါအခ်က္မ်မး ကိ ုအေျခခံၿပီး တဦးခ်ငး္စသီီးသန္႔စစ္ေဆးမည္။ 
 
(၁) သတူို႔၏အရညအ္ခ်ငး္မ်မး ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်မး ာွႏင့္ ျမနမ္မာႏိုင္င ံရိွ စီမံကိန္းမ်မး ၏ လိုအပ္ခ်က္၊ 
(၂) ျမန္မမယ့ဥ္ေက်းမႈတနဘ္ိုးမ်မး ကိ ုနမးလည္မႈ 



(၃) ျမန္မမ အင္ဂ်င္နယီမ မ်မး၏ တိုးတကမ္ႈ ကိ ုသတူို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ ၊ သံုးစြ ကူညီရနလ္ိလုမးမႈ ၊ 
၎တို႔ကိုစမစကီံုးေရးသမးရမည္။ 
(၄) ျမန္မမဘမသမစကမးအေျခခံဗဟုသတုရွိမႈ၊ 
(၅) လုပ္ငန္းခြငဆ္ကသ္ြယေ္ရး ာွႏင့္ ပူးေပါင္းေဆမင္ရြက္ာုိႏင္မႈ စြမ္းရည၊္ 
(၆) ျမန္မမာုိႏင္င ံအင္ဂ်ငန္ီယမေကမငစ္ ီ၊ ျမန္မမာုိႏင္ငံ အငဂ္်င္နယီမ အသင္း တို႔ာႏွင့္ သူတို႔ရရွိာႏိုင္ငံမ ွအရညအ္ခ်ငး္၊ 
အမဏမပိုငအ္ဖြ ႕အစည္းတို႔ၾကမးအျပနအ္လွန္အသအိမတွ္ျပဳေရးပူးေပါင္းေဆမင္ရြကမ္ႈ၊ 
(၇) ျမန္မမစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်မး ကိ ုသတူို႔ကၽြမ္းက်ငသ္ည့္ စခံ်ိန္စံညႊန္း ာွႏင့္ လိကု္ေလ်မညီေထြစြမေပါင္းကူးာုိႏင္မႈ၊ 
 
၎အခ်က္မ်မး ကိ ုအေျခခၿံပီး စစ္ေဆးၿပီးေနမက ္ရလဒ ္အေပၚမတူည္ၿပီး ကန္႔သတ ္မွတ္ပံုတင ္အင္ဂ်င္နယီမ ၊ 
ကန္႔သတ ္မွတ္ပံုတင ္အႀကီးတန္း အင္ဂ်င္နယီမ ၊ ကန္႔သတ ္မွတ္ပံုတင ္အင္ဂ်င္နယီမ ပညမရွင ္အျဖစ ္
အသအိမတွ္ျပဳမည္။  
 
                                    (သို႔မဟတု)္ 
 
အင္ဂ်ငန္ီယမ အေျခခ ံ၊ အငဂ္်င္နယီမ ေဆမင္ရြက္မႈစမေမးပြ  ၊ CPD/PDP ေရးသမးျခင္း ၊ လူေတြ႕စစ္ေမးျခင္း 
 
                                 (သို႔မဟုတ)္ 
 
Engineering Accreditation ေကမ္မတ ီ၏ အၾကံျပဳခ်က္အရ သင့္ေတမ္ သလိ ုစစေ္ဆးမႈ မွ ကငး္လြတ္ခြင့္ျပဳမည္။ 
 
၅။ ျမန္မမ အာႏြယ္ဖြမး(သို႔) ျမန္မမ အာႏြယ္ဖြမး မဟတု္ေသမ ာုိႏင္ငံျခမးသမး အင္ဂ်င္နယီမ မ်မးသည ္ASEAN 
အျပနအ္လနွ ္အသအိမတွ္ျပဳေရး ာွႏင့္ အၾကံဳး၀င္ေသမ အရည္အခ်ငး္မ်မးမဟုတ္ေသမ(သို႔)Washington Accord, 
Sydney accord, Dublin Accord တို႔ာႏွင့္ အၾကံဳးမ၀င္ေသမ အရညအ္ခ်ငး္မ်မး ရရွိထမးပါကေအမက္ပါနည္းလမ္း 
စဥ္ အတိုငး္စစ္ေဆးမည။္ 
 

(၁) ရရွိထမးေသမအရညအ္ခ်င္း၏စစမ္ွန္မႈကိုစစ္ေဆးျခင္း 
(၂) အရညအ္ခ်ငး္ အပ္ာွႏင္းေသမာုိႏင္ငံျခမးေက်မင္း၏တရမး၀င္ရပ္တည္မႈကိုေအမက္ပါအတိငု္းစစ္ေဆးမည္။ 

 
 Online ျဖင္ ့၎ေက်မငး္ Website ကိ ုစစ္ေဆးျခင္း 
 Washington Accord, Sydney accord, Dublin Accord တို႔ ာွႏင့္ အၾကံဳး၀င္ေသမ အဖြ ႕အစညး္မ်မး ကိ ု   

မီွျငမ္းျပဳစစ္ေဆးျခင္း ၊ ကမမၻ႕ေဒသအသီးသီးတြင္ ာုိႏင္ငံတကမပူးေပါင္းဖြ ႕စည္းထမးသည့္ အင္ဂ်င္နယီမ 
အသင္းအဖြ ႕မ်မးမ ွအေထမက္အထမးရယူစစ္ေဆးျခင္း 

 ASEAN Federation of Engineering Organization အေထမက္အထမးမ်မး မီွျငမ္းျပဳစစ္ေဆးျခင္း 
 
 ျမန္မမ အာႏြယ္၀င္မဟတု္ေသမ နုိင္ငံျခမးသမး အင္ဂ်ငန္ယီမ မ်မးသည ္အပိုဒ ္၄ ပါလိအုပ္ခ်က္မ်မး ကိ ုလည္း 
ျပည့္မီွရမည္။ ရလဒ္မ်မးသည္လည္း အပိုဒ ္၄ ပါ အတိုငး္ျဖစ္ရမည္။ 
 
 
 
 
 



၆။ ျမနမ္မာုိႏငင္ ံအငဂ္်ငန္ယီမ နညး္ဥပေဒ ၁၀၂ မွ ၁၀၄ ာွႏင္ ့အၾကံဳ းမ၀ငေ္သမ အငဂ္်ငန္ယီမ ပညမရပမ္်မးအတြက ္
RE/RSE/PE စစီစျ္ခငး္ 
 
နည္းဥပေဒ ၁၀၂ မွ ၁၀၄ သည ္ၿမိဳ႕ျပ ၊ လွ်ပ္စစ ္၊ စက္မႈလုပ္ငနး္ တို႔ ာွႏင့္ သမ သကဆ္ိုငသ္ည္။ အျခမးေသမ 
အင္ဂ်ငန္ီယမ ဘမသမရပ္မ်မးျဖစ္ပါက ျမန္မမာုိႏင္င ံအင္ဂ်င္နီယမ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇ ာွႏင့္ အၾကံဳ း၀င ္
မ၀င္သတ္မတု္ရနသ္ည ္ ေပါကက္ြ မႈ ၊ လူသမးတို႔ ကျပဳလပု္ေသမ သဘမ၀ေဘးအာၱႏရမယ ္က်ေရမကမ္ႈႈ 
ျဖစ္ာုိႏင္ေျခစီစစ္ မႈအေပၚမတူည္မည္။ 
 
အာၱႏရမယ္ျဖစာုိ္ႏင္ေျခမ်မးျခငး္ ာွႏင္ ့အေတမ္အသင့္ရွိေသမအလပု္မ်မးကိ ုအင္ဂ်င္နယီမ ပညမရွင ္(သို႔) မွတ္ပံုတင ္
အႀကးီတန္း အင္ဂ်င္နယီမ က သမလုပ္ရမည္။ ျဖစတ္နေ္ျခ နည္းေသမ (သို႔) မရွိေသမအလုပမ္်မးကိုမတွ္ပံုတင ္
အင္ဂ်ငန္ီယမ က လုပ္ာုိႏင္သည္။ 
 
ထိကု ့သို႔ အာႏၱရမယ္ျဖစာုိ္ႏင္ေျခသံုးသပ္မႈကိ ုသကဆ္ိုင္ရမ အင္ဂ်ငန္ီယမ စံခ်ိန္စံညႊန္း မ်မး ကိ ုကိုးကမးလ်က္ 
ျမန္မမာုိႏင္င ံအင္ဂ်င္နယီမ အသင္း ာွႏင့္ အင္ဂ်င္နယီမေကမင္စီ တို႔၏ နည္းပညမဆိုင္ရမေကမ္မတီမ်မး က 
ေဆမင္ရြက္ရမည္။ 
 
၇။ နညး္ပညမ စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်မးာွႏင့္ အဆင့္အတနး္မ်မး ကိ ုအသံုးျပဳျခငး္ 
 
နည္းပညမ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်မး ၊ အဆင့္အတနး္ အမးလံုး ကို ေရးၿပီးသညအ္ထ ိျမန္မမ အင္ဂ်င္နယီမ မ်မး 
အသံုးျပဳရမည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္း မ်မးသည ္ေအမက္ပါအခ်က ္မ်မး ကိ ုလိကု္နမက်င့္သံုးရမည္။ 
 
ျမန္မမနည္းဥပေဒ ၊ သတ္မတွ္ခ်က္မ်မး ၊ အဆင့္အတန္းမ်မး ကိ ုထတု္ေဖမ္ၿပီးပါက ၎တို႔ကိုအသံုးျပဳရမည္။  
ဥပမမ-လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖ းေရး စည္းကမး္မ်မးရွိၿပီးျဖစ္၏။ ၎တို႔ကိုသံုးရမည္။  
အိမယ္မေဆမက္လုပေ္ရးအဆင့္အတန္း စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်မး ျမန္မမာုိႏင္ငံ တြင္ရွိၿပးီျဖစသ္ည္။ ၎တို႔ကို လိုက္နမ ရမည္။ 
 
အထက္ပါစံခ်ိန္စညံႊန္းမ်မးကိဘုြ ႕ရစစီစ္မႈ အပိုငး္(၂)တြင္ အစစ္ေဆးခမံည့္ ေက်မငး္သမးမ်မး ကို သင္ၾကမး ေပး 
ရမည္။ နည္းပညမတကၠသိလုဆ္ရမမ်မးသည ္RE,RSE,PE ေလွ်မကလ္ိုပါက ၎ အခ်က္မ်မးာွႏင့္ လည္း ရင္းာီွႏး 
ကၽြမ္း၀င္မႈ ရိွေနရမည္။ 
 
-ျမန္မမစံခ်ိန္စညံႊန္း အဆင့္အတန္း မ်မး မထတု္ေဖမ္ရေသးပါက ေအမက္ပါ စံခ်ိန္စညံႊန္းမ်မး ကို သံုးာႏိုင္၏။ 
ISO,IEC,IEEEအဂၤလိပဘ္မသမျဖင့္ေရးသမးထမးေသမ အဆင့္အတန္းမ်မး USA,UK,Australia,Newzealand, 
Canada,Ireland, Singapore,Japan,IMO,AMSA ျမန္မမာႏိုင္င ံအင္ဂ်ငန္ီယမ ေကမငစ္ီ ာွႏင့္ အင္ဂ်င္နယီမ 
အသင္းနည္းပညမ ေကမ္မတီမ်မး က လက္ခံေသမ စံခ်နိ္စံညႊန္းမ်မး ၊ ASEAN တြင္ သေဘမတူလက္ခထံမးေသမ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်မး ၊ အဂၤလိပဘ္မသမျဖင့္ေရးသမးထမးေသမ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်မး ကိ ုာုိႏင္ငံျခမးကမုၸဏီ မ်မး က 
ေရးသမးအသံုးျပဳျခငး္တၢင္ ျမန္မမာုိႏင္ငံအင္ဂ်ငန္ီယမေကမင္စီ ၏ အတည္ျပဳမႈရယရူမည္။ 
 
၇။ (က) မညသ္ည့္ စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်မး ကိ ုအသံုးျပဳရမည ္ကိ ုျမနမ္မာုိႏငင္အံငဂ္်ငန္ယီမေကမငစ္ ီက ဆံုးျဖတျ္ခငး္ 
 
ျမန္မမာုိႏင္င ံစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်မး ရိွေနၿပီးျဖစ္ပါက ၎တို႔ကိ ုသံုးရမည္။ မရွိေသးပါ က မည္သည့္ အဆင့္အတနး္ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်မး ကို သံုးမည္ကို ျမန္မမာုိႏင္ငံအင္ဂ်င္နယီမေကမင္စ ီမွ ဆံုးျဖတရ္မတြင္ ေအမက္ပါအခ်က္မ်မး ကိ ု 
အေျခခံရမည္။ 
 



အစတိ္အပိငု္း တစ္ခပု်ကစ္ီးမႈ သည ္စနစ္တခလုံုးကူးစကပ္်က္စးီေစျခငး္။  
ဥပမမ လွ်ပ္စစ္ပါ၀ါလိုငး္အစတိ္အပိုင္းတစ္ခုပ်က္စးီမႈမွ တခလုံုးသို႔ျပန္႔သြမးျခင္း ၊ ဆကသ္ြယ္ေရး 
အစတိ္အပိငု္းတစ္ခုပ်က္စးီမႈ မွ တခုလံုးသို႔ျပန္႔သြမးျခငး္ ၊ ေရ (သို႔) ဓါတ္ေငြ႕လိုငး္တေနရမပ်က္စီးမႈ မွ စနစ္တခုလံုး 
ကိ ုထိခိကု္ေစျခင္း ၊ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်မး လြင့္စင္မႈ မွ ေဒသေနရမက်ယ္ျပန္႔စြမ ညစ္ညမ္းေစျခငး္ ၊ 
ဆညက္်ိဳးေပါက္ျခင္း မွ ေဒသတခုလံုး ေရလႊမး္မိုးေစျခငး္ ၊ လတူို႔ျပဳလုပ္ေသမ သဘမ၀ ေဘးအာၱႏရမယ္မ်မး 
ျဖစ္ေစျခငး္ ၊ အာႏၱရမယ္ႀကးီေသမ လုပ္ငန္းမ်မး ၊ ကန္႔သတထ္မးေသမေနရမတြင္လပုေ္ဆမင္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်မး ၊ 
 
အထက္ပါက သ့ို႔ တစခ္ုလံုးပ်က္စီးမႈမျဖစ္ေစပါက PE,RSE သည ္၎တို႔ အေတြ႕အၾကံဳေပၚမတူည္ၿပးီ သင့္ေလ်မ္ရမ  
စံခ်ိန္စံညႊန္း သံုးာႏိုင္၏။ ထိကု သ့ို႔ သံုးစြ ရန္ ေတမငး္ခံမႈ ကိ ုသက္ဆိုငရ္မ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးမည့္ အဖြ ႕အစည္း သို႔ 
ေလွ်မကထ္မးသလိ ုစံခ်ိန္စညံႊန္း မိတၱ  ကို ျမန္မမာုိႏင္ငံအင္ဂ်ငန္ီယမေကမင္စ ီသို႔ ေပးရမည္။ 
 
၇။ (ခ)  PE,RSE သည ္သင့္ေလ်မ္ရမ အျပညျ္ပညဆ္ိငုရ္မ စခံ်နိစ္ညံႊနး္ ကိ ုေရြးခ်ယာုိ္ႏင၏္။ 
 
 PE,RSE သည ္သူတို႔ေရြးခ်ယထ္မးေသမ စံခ်ိန္စံညႊန္း ကိ ုတေသြမတိမ္း လိုက္နမရမည္။  
 
၎ စံခ်ိန္စံညႊန္း ကိ ုသကဆ္ိုင္ရမ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးမည့္ အဖြ ႕အစည္းသို႔ တငျ္ပရမည္။ ထို႔အတူမတိၱ  ကိ ု
ျမန္မမာုိႏင္ငံအင္ဂ်င္နယီမေကမင္စီ သို႔ တင္ျပရမည္။  
 
၎စံခ်ိန ္စံညႊန္းမ်မး သံုးစြ မႈ လိကု္နမမႈ ရိွ မရိွ ၊ ျမန္မမာုိႏင္ငံ (သို႔) ာုိႏင္ငံျခမး ကၽြမ္းက်ငသ္ူမ်မး 
ကေရုာင္တခငစ္စ္ေဆးႏုိငသ္ည္။ ျမန္မမာုိႏင္ငံအင္ဂ်င္နယီမေကမင္စ ီာွႏင့္ ျမန္မမာုိႏင္ငအံင္ဂ်ငန္ီယမအသင္း တို႔သည ္
လက္ခံထမးေသမ စံခ်ိန္စံညႊန္း မ်မး ကိ ုစမရင္းျပဳစုကမ အမ်မးျပညသ္ ူသို႔ လည္း သိသမေစရမည္။  
 
 
 
 


