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အင္ဂ်င္နီယာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အစီရင္ခံစာေရးးားးခင္း 
 

UK,Australia,New Zealand ႏိုင င္ငံမ်ား်ားာရညင္ အင္ဂ်င္နီယာ စီစစ္ေရးစံနစ္တ င းး္္ေရးေး စာေမးာြြဲ ကင  

အေးခမခာံပါ။ းက္္ င င္ရာ အင္ဂ်ငန္ီယာ မညတ္ာံ တင္ အ ြြဲ႕အစးး္ တင   အးငအမညတ္းာ ေးာ တကးၠင လ္္ေကာလငား္ငာံၼ 

မ်ား မည ဘြြဲ႕ရးတူင  အေနး င္ ့၄ ႏိုညစ္ နညင့္အအက္ လက္ေတြ႕အေတြ႕အအကံ ရဳားီာပက အငဂ္်င္နယီာကၽြမ္းက်င္မႈ အစရီင္ခံစာ 

ကင ္ေရးးားတင္းာကာ မငမငတင   လ ာ္ေ္ာင္ခြဲမ့ႈ အေအာက္အအားမ်ား ကင  တင္းာဳားီႏိုႈတ္ေး ္ေး ္င ရာပးးါ္။ 

 

ကၽြမ္းက်င္မႈ အစီရင္ခစံာေရးးားမႈ ႏိုညင္ ့ာတး္က္ဳာီး www.highlightcomputer.com/cengapplication.htm တြင္ 

အင္ဂ်ငန္ီယာ ကၽြမ္းက်ငမ္ႈ္ေအကးငာခ်က ္(Engineering Competency Claims-ECC) ကင ္ေရးးားနးး္မ်ား ကင   

မညးီငမ္းးာ ေ ာ္းာအားးလင  ယခ ေ္ာငး္ာပးတြင္္းမန္မာဘားာ းင  ္းာန္္ င မး္္း စ္ာပးး္ါ။ 

အင္ဂ်ငန္ီယာကၽြမ္းက်င္မႈေအကးငာခ်က ္ကင ္ ေရးးားရာတြင္ ဘြြဲ႕ရဳာီးခ်ငန္ မည စ၍ ရရညငခြဲေ့းာ 

အေတြ႕အအက ံတင  ကင ္ ေ ာ္းာရမး္ါ။ အင းင  ေရးးားရာတြင္္ေအာက္ာပတင   ာပ၀င္ရမးါ္။  

 

အငဂ္်ငန္ယီာ ္င ငရ္ာ္းားနာမ်ား္ေး ရညငး္းခငး္ ႏိုညင္ ့မငမငတင   လ ာေ္္ာငမ္ႈမ်ား အငဂ္်ငန္ယီာ ္င ငရ္းားနာမ်ားေး ရညငး္းခငး္ 

 

-မငမငေ္ာင္ရြက္္ခြဲ့ေးာ အငဂ္်င္နယီာ လ ာ္ငနး္မ်ားတြင္ နး္းားာမ်ား ၊ လမူႈေရး္င ငရ္ာ ၊ 

ာတ္၀နး္က်င္အငန္းးငမ္းေရး္င င္ရာတင   ကင  မး္ကြဲ့းင  ေး ရညင္းေ္ာင္ရြက္ခြဲး့း္ါ။ 

-အင ကြဲး့င  ေး ရညင္းေ္ာငရ္ြကရ္ာတြင ္အေး တစ္ခ ရရညငေရး ကင  မး္ကြဲး့င  ေတြးေတာအကံ္ ခြဲး့း္ ၊္းာႆနာ ကင  

မး္ကြဲး့င  းရ ာ္ခြြဲ စီစစက္ာ အေး ရရညငေရး ကင  မး္ကြဲ့းင   ာံ စံးာ ေ ာ္အ တခ္ြ့ဲးး္ါ။ 

-အင္ဂ်င္နယီာ ္င ငရ္ာတြကန္း္းမ်ား ၊ းအီင ရးီေဘာတရားမ်ား ၊ နး္းလမ္းမ်ား ကင  မး္ကြဲး့င   

အေးခခအံးံ းးာ ခြဲ့းးါ္။ 

-မအကာခဏအကံ ေတြ႕ရမး့္ျာႆနာမ်ား ကင  မး္ကြဲး့င  ေး ရညင္းခြဲး့း္ါ။ 

-အလ ာ္ရညင္မ်ား ၊္းားး္ူလအူ မ်ား ၊ အစင းရအ ြြဲ႕အစး္းမ်ား အစရညငေးာ (Stake holder) မ်ား်လင အာ္ခ်က္မ်ား ကင  

မး္ကြဲး့င  အေလးဂရ းာ ေလလ့ားံ းးာက္ာလ ငအာ္ခ်ကမ္်ား ကင  မး္ကြဲး့င  ေးာလးေ္အာင္ေး ရညင္းေ္ာင္ရြက္ခြဲး့း္ါ။ 

-အင ကြဲး့င  လင အာ္ခ်က္မ်ားးး္ တခပတရံတြင္ရႈာ္ေအြးေးားေဘာရညငးလင  ္န္ က်င္ေးာ းေဘာရညငးးါ္။ ဥာမာ 

အလ ာ္အား္လူင အာ္ခ်က္ ႏိုညင္ ့စး္ာင ္ဥာေဒ းတမ္ညတခ္်က္္ န္ က်င္ေနမႈမ်င း ၊ အစရညငေးားပႆနာမ်ား ကင  မး္ကြဲး့င  ္

ေးာလးေ္အာငေ္္ာင္ရြကခ္ြဲ့းး္ါ။ 

-းာႆနာမ်ား ကင  အစငတ္အာင င္းခြြဲးခားကာ္းာႆနာခြြဲမ်ား ၊ အစငတ္အာင င္းမ်ား ကင  မး္ကြဲး့င  ္ေး ရညင္းခြ့ဲးး္ါ။ 

-အင္ဂ်င္နယီာ ္င ငရ္ာအေး ရရညငေရးအတြက္မး္ကြဲး့င   အခ်ငန္ႏိုညင့္ကင က္ဳာီး အေး ကင ေအာင္းမင္စြာအ တ္ေ ာ္ခြဲ့းး္ါ။ 
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အငဂ္်ငန္ယီာ္ေ္ာငရ္ြကမ္ႈမ်ား 

 

-မငမငလ ာ္ငနး္တြင္ မး္ကြဲး့င   လူအား ၊္ေငြအား ၊ ာစၥး္းကငရငယာမ်ား ၊ က န္အကမ္းာစၥး္း ၊ 

းတင္းအခ်က္အလက္နး္းားာ ၊ စးး္တင  ကင  ရလဒ္ ကင  အခ်ငန္မည ီရရညငေအာင ္မး္ကြဲး့င   

အးံ းးာ ကာေ္ာင္ရြက္ခြဲး့း္ါ။ 

-နး္းားာ္ ငင္ရာ ၊ လူမႈေရး္င င္ရာ ၊ းဘာ၀ာတ၀္န္းက်င္္ င င္ရာ က်ယး္ာန္ ေးာ ္န္႕က်ငမ္ႈးေဘာတရား ကင  

အေးခခံး စ္ော္လာေးားာႆနာ တင  ကင  မး္ကြဲး့င  ေး ရညင္းေ္ာင္ရြက္ခြဲး့း္ါ။ 

-အင္ဂ်င္နယီာအေးခခးံေဘာတရား ႏိုညင္ ့ဗဟ း တတင  ကင  မး္ကြဲး့င  တ ငးခ်ြဲ႕တအီြင္အကံ္ ကာ 

အးံ းခ်လ ာ္ေ္ာင္ခြဲး့းါ္။ 

-းာႆနာကင ခန္ မညန္းးခင္း ၊ လင အာ္ခ်က္မ်ား်္က္စာ္မႈအေအကာငး္အရာတင  ကင ေလလ့ားခင္း 

၊္ေ္ာင္ရြကလ္င ကေ္းာလ ာင္န္း ် အက်င း္ကတ္င  ကင ခန္ မညန္းးခငး္ ၊္ေးာလး္ေအာငလ္ ာ္မး့္နး္းလမ္းရညာအကံးခငး္တင  ကင  

မး္ကြဲး့င   းာ လ ာ္ခြဲး့း္ါ။ 

-းတ္မညတ္ေးာဘတ္ဂ်က္ ၊ အခ်ငန္ော္မူတး္ဳာီး ရလဒ္္ေအာင္းမင္စြာရရညငေရး ကင  မး္ကြဲး့င  ေ္ာင္ရြက္ခြဲး့း္ါ။ 

စးးတ္င  ကင ္ေရးးားရမး္း စ္ဳာီး္ေရးးားရာတြင္ေအာက္ာပတင  ာပ၀င္းင့္်ါ။ 

 

(၁)မငမငေ္ာငရ္ြကမ္ႈ 

 

-ားာရညင္္ င င္ရာလင က္နာေစာင့္အငနး္အာေ္းာက်င့္၀တတ္ရားမ်ား ကင  မး္ကြဲ့းင  လင က္နာေ္ာငရ္ြက္ခြဲး့းါ္။ ဥာမာ 

တင္းာရန္ါ။ 

-မငမငကၽြမ္းက်င္မႈ ကင  စာေတြ႕၊လက္ေတြ႕ တင းတကအ္ငန္းးငမ္းရန္မးက္ြဲး့င   စဥ္္က္မးာတ္အကင းာမး္ခြဲး့း္ါ။ 

-မငမင်အလ ာ္ႏိုညင့္ာတး္က္၍မး္ကြဲး့င  တာ၀န္ခံခြဲး့း္ါ။ 

 

(၂)လမူႈအ ြြဲ႕အစးး္အော္မငမင် တာ၀နယ္ခူြဲမ့ႈ 

 

၎တြင္လူမႈအ ြြဲ႕အစး္း္င းး္မညာ အလ ာ္ရညင ္၊္းားး္လူူအ  ၊ အမ်ားးားး္ူ ၊ အစင းရ အ ြြဲ႕အစး္း ၊ 

မငမင်ေက်ာင္းးားမ်ား အစရညငးတူင  း စ္းး္ါ။ 

-၎တင  ႏိုညင့္ာတး္က္ဳာီးလံ းခံ စငတ္ခ်ရေးာ ၊္ေရရညး္တးတ္ံ့ေးာအေး ကင မး္ကြဲး့င  ရရညငေအာငလ္ ာ္ေ္ာငခ္ြဲ့းး္ါ။ 

-မငမင်ေ္ာင္ရြက္ခြဲ့မႈတင  တြင္ အမ်ားးားး္ူ ႏိုညင္ ့ာတး္က္ေးာ လင အာ္ခ်ကတ္င  ကင အ္င့္ 

အလင က္မး္ကြဲး့ င အေလးအနက္းာ ေ္ာင္ရြက္ေားခြဲး့း္ါ။ 

-မငမင်ေ္ာင္ရြက္ေနေးာလ ာ္ငနး္တြင္ေဘးအႏိုဘရာယ္း စ္ေစမညာတင   ကင  မး္ကြဲး့င  ႀကင တင္ခန္ မညန္းကာ 

ႀကင တငက္ာကြယေ္ရးကင လ ာေ္္ာင္ခြဲး့းါ္။ 

-မငမငေး ရညင္းေ္ာင္ရြက္မႈတင  တြင္ ဥာေဒေအကာင္း္င င္ရာလင က္နာအာ္းး္မ်ားကင မး္ကြဲး့င  ေး ရညင္း္ေ္ာငရ္ြကခ္ြဲ့းး္ါ။ 
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(၃)အလ ာတ္ြငမ္ငမင် တနဘ္င းကင အငနး္းငမး္းခငး္ 

 

-တးခားးူမ်ားႏိုညင့္မး္ကြဲး့င  ာူးောပငး္ေ္ာင္ရြက္ခြဲး့း္ါ။ 

-အလ ာအ္ား္ူမ်ား ၊ အမ်ားးား္းူ အစရညငးူမ်ားအတြက ္တနဘ္င းရညငေးာလ ာ္ရာက္ ငမး္ကြဲး့င  ေားခြဲ့းးါ္။ 

-အင္ဂ်င္နယီာ္ေ္ာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္မး္ကြဲး့င  ႀကင တင္စစီဥ္စီမံခန္ ခြြဲကာ္ေငြေအကးအရင္းအးမစ္ ၊ 

ာစၥး္းအရင္းအးမစတ္င  ကင အငန္းးငမး္ေ္ာင္ရြက္ခြဲး့း္ါ။ 

-ားာရညင္္င ငရ္ာျခင့္ခ်ငန္္ ံ းး တ္မႈ မး္ကြဲ့းင  းာ ခြဲး့း္ါ။ 

 

(၄)နးး္ားာာင ငး္္င ငရ္ာကၽြမး္က်ငမ္ႈ 

-အင္ဂ်င္နယီာ နး္းားာကင မး္ကြဲး့င  အးံ းးာ းး္ါ။ 

-အင္ဂ်င္နယီာ ဗဟ း တ ကင  မး္ကြဲး့င  းံ းးး္ါ။ 

-းာႆနာကင မး္ကြဲး့င  းရ ာခ္ြြဲးခားေလလ့ားံ းးာ္ကာ အေး ကင မး္ကြဲး့င  ေ ္အ တး္း္ါ။ 

-ေ္ာင္ရြကလ္ ငက္ေးာ အငဂ္်င္နယီာလ ာ္ရာ္မ်ားေအကာင့္ အြကလ္ာေးာရလဒ ္ကင  မး္ကြဲး့င  းံ းးာ္းးါ္။ 

 

တြြဲဘကတ္ငး္ာရမး့္အေအာကအ္အားမ်ား 

 

အအက္ာပ အင္ဂ်င္နယီာကၽြမ္းက်င္မႈအစီရင္ခံစာ ႏိုညင္ ့ာူးတြြဲလ်ကေ္အာက္ာပတင  ကင တင္းာရမး္ါ။ 

-ကင ယ္ေရးရာာ၀င္ Curriculum Vitae 

-ားာေရးအေအာကအ္အားမ်ား 

-မငမငလ ာ္ေ္ာင္ခြဲေ့းာာေရာဂ်ကတ္ြက္ခ်က္မႈမ်ား ၊ ာံ စံးာ ခ်က္မ်ား 

-ာေရာဂ်က္တြင္းံ းခြဲ့ေးာလ ာအ္ံ းလ ာ္နး္းစံခ်ငန္စးံိန္းမ်ား 

-မငမင်အေတြ႕အအကံ မညတတ္မ္း 

-စဥ္္က္မးာတ္ေလလ့ာမႈမညတတ္မ္း(Continuing Professional Development)(CPD) 

 

CPD (Continuing Professional Development) 

-္ကလ္က္ေလ့လားင္ယခူြဲ့ေးာ ဘြြဲ႕ ၊ ဒီဂရ ီ၊ ဒီာလင မာ လက္မညတး္ငတ္န္းမ်ားစာရင္း 

-အခ်ငနတ္င းင္တန္းမ်ား ၊ လက္ေတြ႕းငတ္န္းမ်ား ၊္ေ္ြးေႏြ  းာြြဲမ်ား ၊ နး္းားာအစး္းအေ၀းမ်ားမညတတ္မး္ 

-အလ ာ္ခြင္မညရရညငခြဲေ့းာေလလ့ာမညတး္ားးင့္ေးာအခ်က္အလက္မ်ားမညတ္တမ္း 

-အင္ဂ်င္နယီာ နး္းားာ ၊ ားာေရး ၊ စီမခံန္ ခြြဲမႈအစရညငေးာေ္ာင္းာပး ၊ စာအ ာ ္၊ ဂ်ာနယ္ ၊ အငတ္ာနက္ စာမ်ကန္ညာ 

 တ္ရႈမႈစာရင္း  
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-အင္ဂ်င္နယီာ အ ြြဲ႕အစး္းမ်ား ၊ းင္ရင းးနိ္းတမ္းေကာ္မတီမ်ား ၊ စစ္ေ္းးအူး စေ္္ာင္ရြက္မႈ ၊ 

နး္းားာ္င င္ရာအ တ္ေ၀းံ းးာ္မႈ ၊ တးခားးမူ်ား ကင  နး္းားာေအာက္ာံက့ူးီမႈ ၊ နး္းားာစံခ်ငန္စံးိနး္ ၊ 

းတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေရးးားတင္းာမႈ ၊ ဗဟ း တး န္္ ေ၀မႈမညတတ္မ္း ၊ 

-းင္တန္းာင  ခ်မႈ ၊ အစး္းအေ၀းတင္းာမႈ ၊ စာအ ာ္စာတနး္ေ္ာငး္ာပးေရးးားတင္းာမႈ ၊ Online တငး္ာေ္ြးေႏိုြးမႈ ၊ 

ားာေရး္င င္ရာလ ာ္ငန္းမ်ားတြင္ာပ၀င္မႈ၊ 

၎အေအာက္အအားမ်ား ကင  တစ္ႏိုညစလ္ည်င္ာ်မ္းမည်နာရ ီ၅၀္ေ္ာင္ရြက္မႈမညတတ္မ္းတင္းာရမး္ါ။ 

၎တင  ကင လ ာ္ေ္ာင္ရာတြင္ အားလံ းကင လူကင ယတ္င ငတ္က္ေရာက္ေးားငတ္န္းမ်ားကင းာစာရင္းတင္းာရန္မလင  ၊ 

က်ယ္းာန္ ေးာလ ာ္ေ္ာငမ္ႈမ်ားကင လြတလ္ာ္စြာတင္းာႏိုင င္်ါ။ 

www.highlightcomputer.com/graduatecapstone.htm တြင္ာပေးာဘားာရာတ္င  းး္ BE/BTech/AGTI 

းင္ရင းတင  တြင္ေလလ့ာဳားီးး္အမ်ားစ း စး္း္ါ။ 

Standard Handbook of Engineering Calculation တင  ကင မညီးငမး္းာ အေနး င့့္ အးံ းးာ ကာ ၎ 

တင  တြင္ာပ၀ငေ္းာေ ာ္းမာလာမ်ား ၊ းီအင ရီမ်ား းင  မဟ တ္ မငမင BE/BTech/AGTI တင  တြင္ေလ့လာခြဲ့ေးာ 

းီအင ရီတြက္ခ်က္မႈမ်ား ကင  မး္ကြဲး့င   လက္ေတြ႕တြင္ အးံ းခ်ခြဲ့ေအကာင္း ကင  အင္ဂ်ငန္ီယာ ကၽြမ္းက်င္မႈအစီရငခ္ံစာတြင္ 

အး့္းြင္းေ ာ္းာရန္း စ္်ါ။ 

 

Engineering Practical Course 

 

အေတြ႕အအက ံနး္းေးးေးာဘြြဲ႕ရ အင္ဂ်င္နယီာ မ်ားအေနး င့္ အင္ဂ်င္နီယာ လက္ေတြ႕းငတ္န္းမ်ား ကင  

မး္ကြဲး့င  တကေ္ရာက္ခြဲ့ေအကာင္း ကင ္ ေ ာ္းာရန္း စး္း္ါ။ 

www.highlightcomputer.com/graduatecapstone.htm 

တြင္အခ်င ႕ေးာ Online Practical းငတ္န္းမ်ား ကင ္ ေ ာ္းာအား်ါ။ 

PC-Practical Course (Level 3 Training for Engineers) 
http://www.highlightcomputer.com/DesignHandBooks.htm 

 တြင္ အငဂ္်င္နယီာ ာံ စံးာ လက္စြြဲစာအ ာ္မ်ားကင ေ ္းာအား်ါ။ ၎တင  ကင မငမငတင  လ ာ္ခြဲ့ေးာ အင္ဂ်င္နယီာ လ ာ္ငနး္ 

မ်ားတြင္ မး္ကြဲး့င   းံ းခြဲ့ေအကာင္း ၊ းင  မဟ တ္ အလားတူ ဒာီင င္းလက္စြြဲမ်ား ကင  မး္ကြဲး့င   အးံ းးာ ခြဲ့ေအကာင္း 

အင္ဂ်ငန္ီယာ ကၽြမ္းက်ငမ္ႈ အစီရင္ခစံာတြင္အး့္းြင္းေ ္းာရနး္ စ္်ါ။ 

 

အင္ဂ်ငန္ီယာ ဘြြဲ႕မ်ားတြင္္ေအာက္ေ ္းာာပ လ ာေ္္ာင္မႈ အခ်ကအ္လက္မ်ား ာပ၀ငး္င့္်ါ။ မး္းး့္ဘားာမ်ားတြင္ 

မး္းး့္အခ်ကအ္လက္မ်ား ာပ၀ငေ္အကာင္း ကင  းငအ္ကားးူ္ ရာမ်ားအေနး င့္ းတမ္ညတ္ေ ္းာရန္း စ္ဳားီ ၎းး ္

Accreditation ႏိုညင့္လး္းအအကံ း၀င္်ါ။ 

 

http://www.highlightcomputer.com/graduatecapstone.htm
http://www.highlightcomputer.com/graduatecapstone.htm
http://www.highlightcomputer.com/DesignHandBooks.htm
http://www.highlightcomputer.com/DesignHandBooks.htm
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ကၽြမး္က်ငမ္ႈမ်ား(ဘြြဲ႕ ၊ ဒာီလင မာ တြင ္တကေ္းမာကခ္ြဲး့းမ္်ား) 

 

(၁) ဗဟ း တကၽြမ္းက်ငမ္ႈ အေးခခ ံ

 

1.1 းဘာ၀ာတ္၀န္းက်င္ ၊ ရူားငာံၸ၊အငဂ္်င္နယီာ အေးခခံးေဘာတရားမ်ားတင  ကင းင္အကားမႈ 

1.2 းခ််ၤာ ကငန္းဂဏန္း းရ ာ္ခြြဲးခားေလလ့ာကင ငတ္ြယမ္ႈ၊့စာရင္းာယား ကြန္ာ်ာတာ 

းတင္းအခ်က္အလက္နး္းားားင္အကားမႈ 

1.3 အင္ဂ်င္နယီာ ဘားာရာ္ ္င ငရ္ာာင မင နက္ရငႈငး္စြာေလလ့ားင္အကားမႈ 

1.4 အင္ဂ်င္နယီာ ဗဟ း တ း ေတးနးာ ေလလ့ာရနလ္ ာ္ငနး္စဥ္မ်ားာပ၀င္မႈ 

1.5 အင္ဂ်င္နယီာ ာံ စံးာ းခင္း 

1.6္ေရရညး္ခႏံိုင င္မႈကင ဦးတးေ္းာလ ာ္ငနး္စဥ္မ်ား တာ၀နယ္ူမႈမ်ား အး့္းြင္းာပ၀င္မႈ 

 

 

(2) အင္ဂ်ငန္ီယာ္င င္ရာအးံ းခ်းခင္းအေးခခ ံ

 

2.1 ရညငေနဳာီးေးာ အင္ဂ်ငန္ယီာ နး္းလမ္းစဥတ္င  ကင  ာင မင  ရႈာ္ေအြးေးားာႆနာမ်ားေး ရညင္းရနအ္းံ းးာ းခင္း 

2.2 အင္ဂ်င္နယီာ လ ာ္နး္းမ်ား ၊ ာစၥး္းကငရငယာမ်ား ၊ အရင္းအးမစမ္်ား ကင  ကၽြမ္းက်င္စြာအးံ းးာ းခင္း 

2.3 စနစတ္က် ြြဲ႕စး္းတးေ္္ာက္ာံ စံးာ းခင္း 

2.4 အင္ဂ်င္နယီာ ာေရာဂ်က္မ်ားတြင္ စီမံခန္ ခြြဲမႈ ကင  စနစ္တက်လ ာ္ေ္ာင္းခင္း 

 

(3) ားာရညင္ာင ငး္္င ငရ္ာ ႏိုညင္ ့ာ ဂ င လေ္ရးာင ငး္္င င္ရာကင ယရ္း္ကင ယ္ေးြးမ်ား 

 

3.1 လင က္နာအာ္ေးာက်င့္၀တ္မ်ားကင လင က္နားခင္းႏိုညင့္ားာရာ္ာင င္း္င င္ရာတာ၀န္ခယံူမႈ 

3.2 အငေရာက္စြာေရးးားေးာာ္င ္ က္းြယ္ႏိုင ငစ္ြမး္ 

3.3 တအီြင္အကံ္ ႏိုင င္စြမ္း ၊ တက္အကြစြာာပ၀ငႏ္ိုင င္စြမ္း 

3.4 ရရညငလာေးားတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားကင အးံ းခ်းခင္း ၊ စီမံခန္ ခြြဲးခင္း 

3.5 မငမငကင ယက္င စမီံခန္ ခြြဲးခင္း 

3.6 အမ်ားႏိုညင့္ာူးောပင္းေ္ာင္ရြက္းခင္း ၊ ဦးေ္ာင္းခင္း 

 

UK,Australia အင္ဂ်င္နယီာ စီစစ္မႈစံနစ္တြင္ အငဂ္်င္နယီာဘြြဲ႕ရမ်ား အေနး င္ ့ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား(ဘြြဲ႕ ဒီပလင မာ တြင္ 

တတ္ေးမာက္ခြဲး့း္မ်ား) ကင  အစီရင္ခံစာေရးးားရမးါ္။ ဥာမာ 1.1ကင  ဘယဘ္ားာမညာ တက္ခြဲး့း ္၊ 3.4ကင  
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ဘယ္လင လ ာ္ရာ္ မညာ အးံ းခ်ခြဲ့းး္ ၊ 3.5 ကင  ဘယလ္င ာေရာဂ်ကလ္က္ေတြ႕လ ာ္ငန္းမညားံ းခြဲ့းး ္စးး္တင   

ကင ္ေရးးားးခငး္း စ္်ါ။ 

 

အးစေအတးလ် ၊ အဂ်ၤလန္ ားာရညင္ အင္ဂ်င္နယီာ စစ္ေ္းမႈ တြင္ စာေမးာြြဲ ကင  အေးခမခံာပါ။ 

ဘြြဲ႕ရမ်ား ၊ အေတြ႕အအကံ ရညငေးားူမ်ားအေနး င့္ အအက္ေ ္းာာပ းတ္မညတ္ခ်ကမ္်ား ကင  မး္းး့္ 

အရးအ္ခ်င္းအခ်ကအ္လကး္း္ ဘြြဲ႕ ၊ းငတ္န္းတြင္ တတ္ခြဲး့း္ါ။ မး္းး့္ လ ာ္ရာ္ ကင  အလ ာ္ခြငတ္ြင္ 

ကၽြမ္းက်င္ခြဲး့း္ ကင  မငမငကင ယက္င  းံ းးာ္းခငး္(Critical Review) မငမငလ ာ္ေ္ာင္ခြဲ့မႈ ကင  းံ းးာ္းခင္း (Critical 

Reflection) မငမငလ ာ္ေ္ာငမ္ႈ တစခ္ းး္ မး္ကြဲး့င   နး္းလမး္စး္းကမ္း မ်ားကင  းံ းစြြဲရန္လင းး ္၊ 

အြဲ့ဒလီင လ ာ္လည်င္မးက္ြဲး့င   ရလဒ္ႏိုညင့္ အက်င း္ကမ္်ား ၊ အက်င းအးာစ္မ်ားး စမ္း္ ကင  နက္နြဲစြာ္ေတြးေတားခင္း (Critical 

Thinking) စးးတ္င  ကင  အေးခခံ်ါ။ 

 

အအက္ာပစြမ္းရး္တင  းး္္ျခင့္ခ်ငန္ေ၀ န္ာင င္းးခား္ံ းး တ္ႏိုင င္စြမး္ ကင  အေးခခံေးာ အင္ဂ်ငန္ီယာ္ေကာင္းတင   

စြမ္းရး္မ်ားး စ္ဳာီး 

“ဒပာပမယ္ ၊ ဒပက်က ္၊ ဒပအလြတ္မညတ္” က်ာရညငအ္ားကင း တာြြဲတင း္ေလ့က်င့္ေရးစံနစ္ နြဲ  လံ း၀ ကြားခားးး္ါ။ RSE/PE 

စီစစ္မႈတင  းး္ တကယလ္က္ေတြ႕စဥး္စားးံ းးာေ္၀ န္ာင င္းးခား္ံ းး တ္မႈကင ေလက့်င့္မႈ ကင  ဦးမတး ္ဘ ဲPermit 

ရင က္စားစံနစ္ကင းာအေးခခံေနးခင္းကင းာ းာင္ရနလ္င ာပးး္ါ။ 
 

ေႏြဒ ါက္တေႏြါ တက    ကMIEAust, RPEQ.FSIET 


