Engineering Competency and IQY Teaching Plan for Main Electrical Civil and Mechanical Courses
2124-11 Civil Engineer
ဆ

ောက်လုပ်ဆ ေး၊ သယ်ယပ
ူ ဆ
ု ို့

ောင်ဆ ေးနှငဟ
ီ ော စသညို့မ် ြို့ ပပအင်ဂျင်နယ
ီ ော စီ ံကန်ေး ျောေးတည် ဆ
ို့် ုက်ဒဆ ောလစ်အင်ဂျင်နယ

နှငလ
ု ို့ ုစီ ပံ ြင်ေး၊ ဒီဇုငေး်
ို့် ည်ပတ်ပြင်ေးတက

ောက်ပြင်ေး

ပွဲ ြင်ေး၊ စုစည်ေးပြင်ေးနှငကို့် ကီေးကကပ်ပြင်ေး။

Plans, designs, organises and oversees the construction and operation of civil engineering projects such as structural,
transportation or hydraulic engineering systems.
Skill Level:
The entry requirement for this occupation is a bachelor degree or higher qualification. In some instances relevant experience is
required in addition to the formal qualification. Registration or licensing may be required.
Tasks Include:
•ဟိုက်ဒရ ောလစ်စနစ်မ ောျား၊ လမ်ျားမ ောျား၊ ရလယောဉ်မ ောျား၊ ရ ရ ျားရေရ ျားစနစ်မ ောျား၊
•စီမံကန်ျားမ ောျား၏ တ် ၀ န်ျားက င်ဆိုင ် ောသက်ရ ောက်မှုမ ောျားကိုရလေ့လောခြင်ျား၊ အကဲခြတ်ခြင်ျားနှငအ
ေ့် စီ င်ြံခြင်ျား
•ရဆောက်လို ်ရ ျားနည်ျားလမ်ျားမ ောျား၊ စစညျား် မ ောျားနှငအ
ည်အရသျားစံနန
ှု ျား် မ ောျားကဆ
ို ိုျားံ ခြတ်သည်
ေ့်
အရသျားစတ်ရြော်ခ ြ က်မ ောျား၊ ံိုမ ောျား၊ အစီအစဉ်မ ောျား၊ ရဆောက်လို ်ရ ျားနည်ျားလမ်ျားမ ောျားနှငလ
ူ ည်
ေ့် ို ်ထျားံို လို ်နည်ျားမ ောျားကိုမကူ ကမ်ျားနှငအ
ေ့် ဓ ပောယ်ရကောက်ယသ
•ရဆောက်လို ်ရ ျား စစည်ျားမ ောျား၊ စက်ရို န
ံ င
ှ စ
် ေ့ ေခြင်ျားနှငလ
ေ့် က် စစည်ျားမ ောျားခြနရ
ေ့် ို ်ငန်ျားြင် ၀င်ရ ောက်ခြင်ျားကိုစီစဉ်သည်
•စောြ ျု ်မ ောျားကိုစီမံြနြ
် ေ့ ဲပ ီျားရက န ်အောျား မှုပ ီျားဆံျားို ရကကောင်ျားအတည်ခ ျုပ ီျားအတည်ခ ျုသည်
•လို ်ငန်ျားြင်ညနှုင်ျားရဆောင် က်မှုအတက်အရသျားစတ်အစီအစဉ်မ ောျားြ မှတ်သည်
•စမ်ျားရဆောင် ည်၊ အ ည်အရသျား၊ ကိုနက
် စ တ်နင
ှ လ
ှု ျား် မ ောျားကိုခ ညေ့်မီရစ န်ရသြ ောရစ န်အလို ်ထန်ျားြ ျု ်မှုစနစ်မ ောျားကိုတ ်ဆင်သည်
ေ့် ံိုခြံျုမှုစံနန
•အခြောျားအင်ဂ င်နယ
ီ ောမ ောျား၊ ဗသိုကောမ ောျား၊ ရှု ြင်ျားမ ောျားဆိုင ် ောဗသိုကောမ ောျားနှင ေ့် တ်ေန်ျားက င်ဆိုင ် ောသ ံပ ညောရှငမ
် ောျားနှငတ
ေ့် ိုင ် င်ရဆျားရနျားသည်
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•ရဆောက်လို ်ရ ျားလို ်ငန်ျားနှငသ
် သော စစည်ျားမ ောျား၊ လို ်ငန်ျားစဉ်မ ောျားသမဟို
ို ေ့ တ်စနစ်မ ောျားကိုသိုရတသနခ ျု၊
ေ့် က်ဆိုငရ
•ပ ီျားစီျားရသောအလို ်မ ောျားကစ
ို စ်ရဆျားခြင်ျားနှငြ
ေ့် ငခေ့် ျုခြင်ျားကကို ကီျားကက ်သည်

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

designs civil engineering projects such as hydraulic systems, roads, aerodromes, water supply systems, bridges and buildings
studies, evaluates and reports on the environmental implications of projects
determines construction methods, materials and quality standards
drafts and interprets specifications, drawings, plans, construction methods and procedures
organises and directs site labour and the delivery of construction materials, plant and equipment
administers contracts and verifies and certifies satisfactory completion
establishes detailed programs for the coordination of site activities
sets up work control systems to ensure that standards of performance, quality, cost and safety are met
consults with other engineers, architects, landscape architects and environmental scientists
researches, investigates and evaluates materials, processes or systems related to civil engineering works
supervises the testing and commissioning of completed works

Mapping
Tasks
General Engineering Competency

•ဟိုက်ဒရ ောလစ်စနစ်မ ောျား၊ လမ်ျားမ ောျား၊ ရလယောဉ်မ ောျား၊ ရ ရ ျားရေ ရ ျားစနစ်မ ောျား၊
•
•

designs civil engineering projects such as hydraulic systems, roads, aerodromes, water
supply systems, bridges and buildings

Degree Subjects

Diploma Subjects

BAE401 Engineering
Maths
BAE 402 Calculus

CE 101 Mathematics
(EE201)
CE 102 Physics
CE 104 Fluid
Dynamics
CE 105 Hydraulic
CE 106 Hydrology
CE 107 Sanitationand-Water-supply
CE111ARoad+Bridges
CE103-Surveying

BAE423 Fluid
Mechanics
BAE424 Reinforced
Concrete
BAE425 Timber
Engineering BAE521
Road & Bridge
BAE522 Rock
Mechanics
BAE523 Soil

Practical
Subjects

PC 2Certificate in
Plumbing
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•စီမံကန်ျားမ ောျား၏ တ် ၀ န်ျားက င်ဆိုင ် ောသက်ရ ောက်မှုမ ောျားကိုရလေ့လောခြင်ျား၊ အကဲခြတ်ခြင်ျားနှငအ
ေ့် စီ င်ြံခြင်ျား
•

studies, evaluates and reports on the environmental implications of projects

•ရဆောက်လို ်ရ ျားနည်ျားလမ်ျားမ ောျား၊ စစညျား် မ ောျားနှငအ
ည်အရသျားစံနန
ှု ျား် မ ောျားကဆ
ို ိုျားံ ခြတ်သည်
ေ့်
•
•

determines construction methods, materials and quality standards

အရသျားစတ်ရြော်ခ ြ က်မ ောျား၊ ံိုမ ောျား၊ အစီအစဉ်မ ောျား၊

Mechanics
BAE623 Surveying&
Traffic Engineering
BAE624 Water
Supply , Sanitation
& Finishing
BAE 403 Engineering
Mechanics
BAE 523A
Environmental
Engineering
RE001- Foundation
Studies in
Renewable Energy
and Sustainability
RE006- Wind Energy
Conversion Systems
BAE421 Building
Construction
Engineering
BAE422 Estimating
BAE403 Engineering
Mechanics
BAE 404 Engineering
Materials &
Thermodynamics
RE004- Energy
Storage Systems
RE005- Renewable
Energy Resource
Analysis
RE010-Engineering
Materials
BAE421 Building
Construction

CE 109 Energy
Efficient Building
Design

EE308
Sustainability

PC 14Certificate in
Building
Energy
Efficiency

CE 106A Detailed
Construction &
Building Construction
Materials
CE113 Structure 1
CE114 Structure 2
CE 112 Engineering
Mechanics
ME 301 Applied
Mathematics

PC 1Certificate in
Bricklaying &
Masonry

CE 104 A Building

PC 3-
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ရဆောက်လို ်ရ ျားနည်ျားလမ်ျားမ ောျားနှငလ
ို ူကကမ်ျားနှငအ
ေ့် ို ်ထျားံို လို ်နည်ျားမ ောျားကမ
ေ့် ဓ ပောယ်ရကောက်ယူသည်
•

drafts and interprets specifications, drawings, plans, construction methods and
procedures

•ရဆောက်လို ်ရ ျား စစည်ျားမ ောျား၊ စက်ရို န
ံ င
ှ စ
် ေ့ ေခြင်ျားနှငလ
ေ့် က် စစည်ျားမ ောျားခြနရ
ေ့် ို ်ငန်ျားြင်

Engineering
BAE621 Structural
Engineering
BAE422 Estimating

BAE 605 Engineering
Management

•
•

PC 4Certificate in
Gutter
Construction
PC16
Certificate in
Rigging &
Scaffolding
BAE 605
Engineering
Management

administers contracts and verifies and certifies satisfactory completion

•လို ်ငန်ျားြင်ညနှုင်ျားရဆောင် က်မှုအတက်အရသျားစတ်အစီအစဉ်မ ောျားြ မှတ်သည်
•

CE 110
PC 3Building Construction Certificate in
Building
Construction

organises and directs site labour and the delivery of construction materials, plant and
equipment

•စောြ ျု ်မ ောျားကိုစီမံြနြ
် ေ့ ဲပ ီျားရက န ်အောျား မှုပ ီျားဆံျားို ရကကောင်ျားအတည်ခ ျုပ ီျားအတည်ခ ျုသည်

Certificate in
Building
Construction
PC 4Certificate in
Gutter
Construction

၀င်ရ ောက်ခြင်ျားကိုစီစဉ်သည်
•
•

Drawing

establishes detailed programs for the coordination of site activities

BAE 609 Design
Project

CE115 Estimating &
Specification

PC 3Certificate in
Building
Construction
PC 4-
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Certificate in
Gutter
Construction
PC16
Certificate in
Rigging &
Scaffolding
စမ်ျားရဆောင် ည်၊ အ ည်အရသျား၊

•

BAE422 Estimating

CE115 Estimating &
Specification

PC 12Certificate in
Surveying.
Quantity
Surveying &
Estimating

BAE622 Architecture
BAE 606 Building
Service Electrical &
Mechanical
Engineering
BAE 601 Computer
Programming
RE003- Solar and
Thermal Energy
Systems
RE012a-Electrical
Engineering Part 1
BAE 608 Engineering
Competency
Demonstration

CE 108 Electrical
Principle

PC 14Certificate in
Building
Energy
Efficiency

ကိုနက
် စ တ်နင
ှ လ
ှု ျား် မ ောျားကိုခ ညေ့်မီရစ န်ရသြ ောရစ န်အလို ်ထန်ျားြ ျု ်မှုစနစ်မ ောျားကိုတ ်ဆင်
ေ့် ံိုခြံျုမှုစံနန
သည်
•

sets up work control systems to ensure that standards of performance, quality, cost
and safety are met

•အခြောျားအင်ဂ င်နယ
ီ ောမ ောျား၊ ဗသိုကောမ ောျား၊
ရှု ြင်ျားမ ောျားဆင
ို ် ောဗသိုကောမ ောျားနင
ှ ်ေ့ တ်ေန်ျားက င်ဆိုင ် ောသ ံပ ညောရှငမ
် ောျားနှငတ
်ေ့ င
ို ် င်ရဆျားရနျားသည်
•

consults with other engineers, architects, landscape architects and environmental
scientists

•

ရဆောက်လို ်ရ ျားလို ်ငန်ျားနှငသ
် သော စစည်ျားမ ောျား၊
ေ့် က်ဆိုငရ
လို ်ငန်ျားစဉ်မ ောျားသမဟို
ို ေ့ တ်စနစ်မ ောျားကိုသိုရတသနခ ျု၊

CE 109 Energy
Efficient Building
Design

EE102 Basic
Electrical Fitting &
Wiring
CE 109 Energy
Efficient Building
Design
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•

researches, investigates and evaluates materials, processes or systems related to civil
engineering works

•ပ ီျားစီျားရသောအလို ်မ ောျားကစ
ို စ်ရဆျားခြင်ျားနှငြ
်ေ့ ငခ်ေ့ ျုခြင်ျားကကို ကီျားကက ်သည်
•

supervises the testing and commissioning of completed works

Report Writing
BAE 609 Design
Project
RE016-Design&
Management
(BAE508

2125-11 Electrical Engineer
လျှ ်စစ်အင်ဂ င်နယ
ီ ော
လျှ ်စစ်ဓောတ်အောျားထိုတ်လို ်ခြင်ျား၊ ခြနခ် ြ
ှ စ
ို လ
် ို ်ခြင်ျား၊
ေ့ ျားခြင်ျား၊ အသံျားို ခ ျုခြင်ျားနှငထ
ေ့် န်ျားြ ျု ်ခြင်ျားအတက်စက် စစညျား် မ ောျား၊ စက် စစညျား် မ ောျားနင
ေ့် က် စစညျား် မ ောျားထတ
တ ်ဆင်ခြင်ျား၊
Designs, develops and supervises the manufacture, installation, operation and maintenance of equipment, machines and systems
for the generation, distribution, utilisation and control of electric power.

Skill Level:
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The entry requirement for this occupation is a bachelor degree or higher qualification. In some instances relevant experience is
required in addition to the formal qualification. Registration or licensing may be required.

•လျှ ်စစ်ဓောတ်အောျားသျားံို စက်က ယောမ ောျားနှငစ
် ို ်ခြင်ျားနှငတ
်ဆင်ခြင်ျားကိုစီစဉ်ပ ီျားဒီဇိုငျား် ဆသ
ဲ ည်
ေ့် က် စစညျား် မ ောျားထိုတလ
ေ့်
• circuitမ ောျား၊ transformer မ ောျား၊ circuit breaker မ ောျား၊ transmission line မ ောျားနင
ှ အ
ေ့် ခြောျား စစညျား် က ယောမ ောျား၏အမ ျုျားအစောျားနှငအ
ေ့် စီအစဉ်ကိုဆိုျားံ ခြတ်သည်
•လျှ ်စစ်ရမော်တောမ ောျား၊ အစတ်အ ိုငျား် မ ောျား၊ က ယောမ ောျားနှငက
ယောမ ောျားကသ
ဲေ့ ရသောထို
ို ေ့
တ်ကိုနမ
် ောျားကိုတီထင်သည်
ေ့်
•လျှ ်စစ်ဓောတ်အောျားသံျားို က ယောနှငအ
်ေ့ သံျားို ခ ျုမှုဆိုင ် ောသတ်မှတ်ြ က်မ ောျား၊ ံိုမ ောျား၊ စံနန
ှု ျား် မ ောျားနှငစ
်ေ့ ည်ျားမ ဉ်ျားမ ောျားကိုအဓ ပောယ်ရကောက်ယသ
ူ ည်
•လျှ ်စစ်အစတ်အ ိုငျား် မ ောျား၊ စက်မ ောျား၊ အသံျားို အရဆောင်မ ောျားနင
ှ ေ့် စစညျား် က ယော မ ောျားရထောက် ံေ့ခြင်ျားတင် အသံျားို ခ ျုရသော အ င်ျားအခမစ်မ ောျား ကိုစီစဉ်
ခြင်ျားနှငစ
ေ့် ီမံခြင်ျား

•စက်မ ောျား၊ switchgear, cable မ ောျားနှင ်ေ့ fittings မ ောျားအတက်ရ ျား ခြင်
ို ေ့ ျားနှငတ
်ေ့
်ဆင်ခြင်ျားအြ န်ဇယောျားကိုြ မှတ်သည်
ဓောတ်အောျားရ ျားစက်ရို မ
ံ ောျား၊ ထိုတ်လွှငခေ့် ြင်ျားနှငခေ့် ြနခ် ြ
ှ စ
ံ ောျား၏လည် တ်မှုနင
ှ ထ
ေ့ ျားခြင်ျားစနစ်မ ောျားနင
ေ့် က်မှုလို ်ငန်ျားသံျားို စက်ရို မ
ေ့် န်ျားသမ်ျားမှုကိုကကီျားကက ်သည်
•လျှ ်စစ်ဓောတ်အောျားထိုတလ
် ို ်ခြင်ျားနှငထ
ို ်လင
ွှ ခေ့် ြင်ျားစနစ်မ ောျား၊ ထ န်စရြော်မောမ ောျား၊ switchgear နှငလ
ေ့် တ
ေ့် ျှ ်စစ်ရမော်တောမ ောျား၊

Tasks Include:
•
plans and designs the manufacture and installation of electric power equipment and facilities
•
determines the type and arrangement of circuits, transformers, circuit-breakers, transmission lines and other equipment
•
develops products such as electric motors, components, equipment and appliances
•
interprets specifications, drawings, standards and regulations relating to electric power equipment and use
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•
•
•
•

organises and manages resources used in the supply of electrical components, machines, appliances and equipment
establishes delivery and installation schedules for machines, switchgear, cables and fittings
supervises the operation and maintenance of power stations, transmission and distribution systems and industrial plants
may specialise in research in areas such as power generation and transmission systems, transformers, switchgear and electric motors,
telemetry and control systems

Specialisations:
Electrical Design Engineer

Mapping
Tasks
General Engineering Competency

•လျှ ်စစ်ဓောတ်အောျားသျားံို စက်က ယောမ ောျားနှငစ
် ို ်ခြ
ေ့် က် စစညျား် မ ောျားထိုတလ

Degree Subjects

Diploma Subjects

BAE401 Engineering Maths
BAE 402 Calculus
BAE 603 Software Engineering

EE201 Engineering
Mathematics EE204
Engineering Physics
EE302 Advanced
Engineering Mathematics
EE110 Computer
Applications

BAE 403 Engineering
Mechanics
BAE 407 Advanced

EE101 DC Circuit Problems
EE102 Basic Electrical

Practical
Subjects

PC 9Certificate
in Electrical
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င်ျားနှငတ
်ဆင်ခြင်ျားကိုစီစဉ်ပ ီျားဒီဇိုငျား် ဆသ
ဲ ည်
ေ့်
•
•

plans and designs the manufacture and installation of
electric power equipment and facilities

Electromagnetics Field &
Materials
BAE 504 Power System
Analysis

Fitting & Wiring
EE202 Electrical Circuits

Wiring

EE203 Three Phase Power
Circuits
EE205 Electrical Power
System

• circuitမ ောျား၊ transformer မ ောျား၊ circuit breaker မ ောျား၊ transmission line
မ ောျားနှငအ
ှ အ
ေ့် ခြောျား စစညျား် က ယောမ ောျား၏အမ ျုျားအစောျားနင
ေ့် စီအစဉ်ကိုဆိုျားံ ခြ
တ်သည်
•

determines the type and arrangement of circuits,
transformers, circuit-breakers, transmission lines and other
equipment

BAE 501 Advanced Power
Systems & Power
Transmission Networks
BAE 601 Computer
Programming
RE003- Solar and Thermal
Energy Systems
RE012a-Electrical Engineering
Part 1
RE012b-Electrical Engineering
Part 2
BAE 405 Advanced Circuit
Analysis
BAE 602 Computer Network

EE103 Basic Electrical
Drafting
EE104 Electrical
Equipments Safety
Protection
EE105 Electrical Installation
Design
EE112 Alternating Current
Principle
EE113 Electrical
Fundamental
EE114 Electrical Power
Principle
EE106 Advanced Electrical
Wiring
EE108 Electrical Fault
Finding
EE303 Transmission Line
EE304 Power System

PC 9Certificate
in Electrical
Wiring
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Protection
EE305 Power Transformer
•လျှ ်စစ်ရမော်တောမ ောျား၊ အစတ်အ ိုငျား် မ ောျား၊ က ယောမ ောျားနှငက
ယောမ ောျား
ေ့်
ကဲသ
ေ့ ရသော
ို ေ့
ထိုတ်ကိုနမ
် ောျားကိုတီထင်သည်
•
•

develops products such as electric motors, components,
equipment and appliances

•လျှ ်စစ်ဓောတ်အောျားသံျားို က ယောနှငအ
ေ့် သံျားို ခ ျုမှုဆိုင ် ောသတ်မှတ်ြ က်မ ောျား၊

BAE 404 Engineering Materials
& Thermodynamics
RE004- Energy Storage
Systems
RE005- Renewable Energy
Resource Analysis
RE010-Engineering Materials

EE107 Electrical Equipments PC 10EE206 AC Machines
Certificate
in Electrical
EE207 DC Machine
Machine
EE208 Operational
Winding
Amplifiers
EE209 Analogue Electronics
EE301 Advanced Electrical
Drafting

RE015-Electrical Project/
Practice

EE117 Solar Electrical
System
EE118 Electrical Energy
Supply System

ံိုမ ောျား၊ စံနန
ှု ျား် မ ောျားနှငစ
ေ့် ည်ျားမ ဉ်ျားမ ောျားကိုအဓ ပောယ်ရကောက်ယူသည်
•

interprets specifications, drawings, standards and
regulations relating to electric power equipment and use

•စက်မ ောျား၊ switchgear, cable မ ောျားနှင ေ့် fittings
မ ောျားအတက်ရ ျား ိုခြင်
ှ တ
်ဆင်ခြင်ျားအြ န်ဇယောျားကိုြ မှတ်သည်
ေ့ ျားနင
ေ့်
•

RE002- Grid Connected
Photovoltaic Power Systems
RE007- Energy System
Efficiency

EE301 Advanced Electrical
Drafting
EE111 Electromagnetism &
Basic Electrical Machines

organises and manages resources used in the supply of
electrical components, machines, appliances and equipment

PC 9Certificate
in Electrical
Wiring

PC 10Certificate
in Electrical
Machine
Winding

•

ဓောတ်အောျားရ ျားစက်ရို မ
ံ ောျား၊
ထိုတ်လွှငခ်ေ့ ြင်ျားနှငခ်ေ့ ြနခ် ြ
ှ စ
်ေ့ က်မှုလို ်ငန်ျားသံျားို စက်ရို မ
ံ ောျား
ေ့ ျားခြင်ျားစနစ်မ ောျားနင

RE016-Design& Management
(BAE508)

EE309 Project Management
EE120 Electrical
Contracting & Specification
EE119 Electrical Risk

PC 11Certificate
in Electrical
Power
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Assessment

Wiring &
Switch Gear
Installation

BAE 406 Electro-mechanics
RE013-Electrical Machines
RE014-Electronics Control
BAE 606 Building Service
Electrical & Mechanical
Engineering
BAE 506 Power System
Stability & Protection
BAE 604 Telecommunication
Engineering
BAE 408 Analogue & Digital
Electronics

EE109 Electrical Control
Circuits
EE115 Basic Analogue &
Digital Electronics
EE116 Process Control
System
EE121 Electronics Power
Control Device

PC 11Certificate
in Electrical
Power
Wiring &
Switch Gear
Installation

BAE 608 Engineering
Competency Demonstration
Report Writing

EE306 Electro-mechanical
Control
EE307 Energy Efficient
Building Design
EE308 Sustainability
EE310 Engineering Officer
Competency Report

PC 11Certificate
in Electrical
Power
Wiring &
Switch Gear
Installation

၏လည် တ်မှုနင
ှ ထ
ေ့် န်ျားသမ်ျားမှုကိုကကီျားကက ်သည်
•

establishes delivery and installation schedules for machines,
switchgear, cables and fittings

ဓောတ်အောျားရ ျားစက်ရို မ
ံ ောျား၊
ထိုတ်လွှငခ်ေ့ ြင်ျားနှငခ်ေ့ ြနခ် ြ
ှ စ
်ေ့ က်မှု
ေ့ ျားခြင်ျားစနစ်မ ောျားနင
လို ်ငန်ျားသံျားို စက်ရို မ
ံ ောျား၏လည် တ်မှုနင
ှ ထ
ေ့် န်ျားသမ်ျားမှုကိုကကီျားကက ်သည်
•

supervises the operation and maintenance of power stations,
transmission and distribution systems and industrial plants

•လျှ ်စစ်ဓောတ်အောျားထိုတလ
် ို ်ခြင်ျားနှငထ
ို ်လင
ွှ ခေ့် ြင်ျားစနစ်မ ောျား၊
ေ့် တ
ထ န်စရြော်မောမ ောျား၊ switchgear နှငလ
ေ့် ျှ ်စစ်ရမော်တောမ ောျား၊
•

may specialise in research in areas such as power generation
and transmission systems, transformers, switchgear and electric
motors, telemetry and control systems

PC 13Certificate
in
Manufacturi
ng Process
Control &
CNC
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2125-13 Electronics Engineer
အီလက်ထရ ောနစ်အင်ဂ င်နယ
ီ ော
•

ဒီဇိုငျား် မ ောျား၊ တည်ရဆောက်မမ
ှု ောျား၊ လိုက်ရလ ောညီရထခြစ်ရအောင်တ ်ဆင်ခြင်ျား၊ တ ်ဆင်ခြင်ျားမ ောျား၊

Designs, develops, adapts, installs, tests and maintains electronic components, circuits and systems used for computer systems,
communication systems and other industrial applications.
Skill Level:
The entry requirement for this occupation is a bachelor degree or higher qualification. In some instances relevant experience is
required in addition to the formal qualification. Registration or licensing may be required.
Tasks Include:
•

ကန်

တော၊ ဆက်သယ်ရ ျားနှငထ
ီ က်ထရ ောနစ်အစတ်အ ိုငျား် မ ောျား၊
ေ့် န်ျားြ ျု ်ရ ျားစနစ်မ ောျားနှငအ
ေ့် ခြောျားစက်မှုလို ်ငန်ျားသျားံို အလ

ဆောျားကစ်မ ောျားနှငစ
ီ ိုငျား် ထတ
ို ်သည်
ေ့် နစ်မ ောျားကိုဒဇ
•

•ထက
ို သ
ဲေ့ ရသောစနစ်
ို ေ့
မ ောျားအတင်ျားအသံျားို ခ ျု န်အတက်အထူျားသခြင ေ့် embedded software ကိုဒဇ
ီ ိုငျား် အီလက်ထရ ောနစ်အစတ်အ င
ို ျား် မ ောျား၊
ဆောျားကစ်မ ောျားနှငစ
ှ လ
ေ့် နစ်မ ောျားကိုစမ်ျားသ ် န်စက် စစညျား် နင
ေ့် ို ်ထျားံို လို ်နည်ျားမ ောျားကိုတီထင်သည်

•

•ကန်ခ

တောဆက်သယ်ရ ျားနှငထ
ှ က
ေ့် န်ျားြ ျု ်ရ ျားစနစ်မ ောျားတ ်ဆင်ခြင်ျားနှငအ
ေ့် သံျားို ခ ျုခြင်ျားကိုကကီျားကက ်ပ ီျားသငရ
ေ့် တော်ရသောထန်ျားြ ျု ်မှုနင
ေ့် ောကယ်မှုနည်ျား

လမ်ျားမ ောျားကိုရသြ ောရစသည်
•

•ထက
ို သ
ဲေ့ ရသောစနစ်
ို ေ့
မ ောျားကလ
ို ည် တ်ခြင်ျား၊ ခ ျုခ င်ခြင်ျား၊
ခ ျုခ င်ခြင်ျားနှငခေ့် ျုခ င်ခြင်ျားတအတ
ို ေ့
က်စမ်ျားရဆောင် ည်နင
ှ လ
် စ်ရဆျားသည်
ေ့် ံိုခြံျုရ ျားစံြ န်စံညွှနျား် မ ောျားနှငလ
ေ့် ို ်ထျားံို လို ်နည်ျားမ ောျားကိုြ မှတ်ပ ီျားရစောငကေ့် ကညေ့စ

•

•ကကျုျား၊ optical ြိုငဘ
် ောနှငကေ့် ကျုျားမဲေ့ဆက်သယ်ရ ျားမီဒယ
ီ ောမ ောျားရ ေါ်တင် အရခြြံ၍ ဆက်သယ်ရ ျားကန် က်ေန်ရဆောင်သမ
ူ ောျားကိုဒဇ
ီ ိုငျား် ထတ
ို ်သည်
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•

ဆက်သယ်ရ ျားလမ်ျားရကကောင်ျားနှင ေ့် ၀ န်ရဆောင်မှုအဆငက
ေ့် ိုြဲခြမ်ျားစတ်ခြောပ ီျား ဆက်သယ်မှုစနစ်အတက်တ ်ဆင်ခြင်ျား၊ တည်ရန ော၊

•

• signal processing algorithms ကိုဒဇ
ီ ိုငျား် ထိုတ်ခြင်ျားနှငတ
ေ့် ည်ရဆောက်ခြင်ျားနှင ေ့် hardware နှင ေ့် software
တအောျားသင
ို ေ့
ရ
်ေ့ လ ော်ရသောရ ျားြ ယ်ခြင်ျားခြငယ
်ေ့ င်ျားတက
ို ေ့ အ
ို ရကောင်အထည်ရြော်သည်

•
•
•
•
•
•
•
•

designs electronic components, circuits and systems used for computer, communication and control systems, and other industrial
applications
designs software, especially embedded software, to be used within such systems
develops apparatus and procedures to test electronic components, circuits and systems
supervises installation and commissioning of computer, communications and control systems, and ensures proper control and protection
methods
establishes and monitors performance and safety standards and procedures for operation, modification, maintenance and repair of such
systems
designs communications bearers based on wired, optical fibre and wireless communications media
analyses communications traffic and level of service, and determines the type of installation, location, layout and transmission medium
for communications systems
designs and develops signal processing algorithms and implements these through appropriate choice of hardware and software

Mapping
Tasks
General Engineering Competency

Degree Subjects
BAE401 Engineering
Maths
BAE 402 Calculus
BAE 603 Software
Engineering

Diploma Subjects
EE201 Engineering
Mathematics
EE204 Engineering
Physics
EE302 Advanced
Engineering
Mathematics
EE110 Computer
Applications

Practical Subjects
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•

ကန်

တော၊

ဆက်သယ်ရ ျားနှငထ
ှ အ
ေ့် န်ျားြ ျု ်ရ ျားစနစ်မ ောျားနင
ေ့် ခြောျားစက်မှုလို ်ငန်ျားသျားံို
အီလက်ထရ ောနစ်အစတ်အ ိုငျား် မ ောျား၊
ဆောျားကစ်မ ောျားနှငစ
ီ ိုငျား် ထတ
ို ်သည်
ေ့် နစ်မ ောျားကိုဒဇ
•
•

designs electronic components, circuits and systems used for computer,
communication and control systems, and other industrial application

•

ထက
ို သ
ဲေ့ ရသောစနစ်
ို ေ့
မ ောျားအတင်ျားအသံျားို ခ ျု န်အတက်အထူျားသခြင ်ေ့ embedded

•

software
ကိုဒဇ
ီ ိုငျား် အီလက်ထရ ောနစ်အစတ်အ ိုငျား် မ ောျား၊

BAE 604
Telecommunication
Engineering
RE012a-Electrical
Engineering Part 1
RE012b-Electrical
Engineering Part 2
BAE 405 Advanced
Circuit Analysis

EE101 DC Circuit
Problems

BAE 603 Software
Engineering
BAE 601 Computer
Programming

EE103 Basic Electrical
Drafting

BAE 408 Analogue &
Digital Electronics

EE107 Electrical
Equipments

EE102 Basic Electrical
Fitting & Wiring
EE202 Electrical
Circuits

(PC15/H102)
Certificate in Basic
Electronics &
Telecommunication
PC 13-Certificate in
Manufacturing
Process Control &
CNC

ဆောျားကစ်မ ောျားနှငစ
ှ လ
ေ့် နစ်မ ောျားကိုစမ်ျားသ ် န်စက် စစညျား် နင
ေ့် ို ်ထျားံို လို ်နည်ျားမ ောျားကို
တီထင်သည်
•

•

designs software, especially embedded software, to be used within such
systems
ကန်ခ

တောဆက်သယ်ရ ျားနင
ှ ထ
ေ့် န်ျားြ ျု ်ရ ျားစနစ်မ ောျားတ ်ဆင်ခြင်ျားနှငအ
ေ့် သံျားို ခ ျု

ခြင်ျားကို
•

EE208 Operational
Amplifiers
EE209 Analogue
Electronics
EE301 Advanced
Electrical Drafting

ကကီျားကက ်ပ ီျားသငရ
ှ က
ှု ည်ျားလမ်ျားမ ောျားကိုရသြ ော
ေ့် တော်ရသောထန်ျားြ ျု ်မှုနင
ေ့် ောကယ်မန
ရစသည်

•

•

develops apparatus and procedures to test electronic components, circuits
and systems
ထက
ို သ
ဲေ့ ရသောစနစ်
ို ေ့
မ ောျားကလ
ို ည် တ်ခြင်ျား၊ ခ ျုခ င်ခြင်ျား၊

RE014-Electronics
Control

EE104 Electrical
Equipments Safety

(PC15/H102)
Certificate in Basic
Electronics &
Telecommunication

PC 11-Certificate
in Electrical Power
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ခ ျုခ င်ခြင်ျားနှငခေ့် ျုခ င်ခြင်ျားတအတ
ို ေ့
က်စမ်ျားရဆောင် ည်နင
ှ လ
ေ့် ံိုခြံျုရ ျားစံြ န်စံညွှနျား် မ ောျား
နှငလ
်ေ့ ို ်ထျားံို လို ်နည်ျားမ ောျားကိုြ မှတ်ပ ီျားရစောငက်ေ့ ကညေ့စ
် စ်ရဆျားသည်
•
•

supervises installation and commissioning of computer, communications
and control systems, and ensures proper control and protection methods
ကကျုျား၊ optical ြိုငဘ
် ောနှငကေ့် ကျုျားမဲေ့ဆက်သယ်ရ ျားမီဒယ
ီ ောမ ောျားရ ေါ်တင် အရခြြံ၍
ဆက်သယ်ရ ျားကန် က်ေန်ရဆောင်သမ
ူ ောျားကိုဒဇ
ီ ိုငျား် ထတ
ို ်သည်

•

designs communications bearers based on wired, optical fibre and
wireless communications media
•

ဆက်သယ်ရ ျားလမ်ျားရကကောင်ျားနှင ေ့် ၀ န်ရဆောင်မှုအဆငက
ေ့် ိုြဲခြမ်ျားစတ်ခြောပ ီျား
ဆက်သယ်မှုစနစ်အတက်တ ်ဆင်ခြင်ျား၊ တည်ရန ော၊

•

analyses communications traffic and level of service, and determines the
type of installation, location, layout and transmission medium for
communications systems

•

signal processing algorithms ကိုဒဇ
ီ ိုငျား် ထိုတ်ခြင်ျားနှငတ
်ေ့ ည်ရဆောက်ခြင်ျားနှင ်ေ့
hardware နှင ေ့် software
တအောျားသင
ို ေ့
ရ
ို ေ့ အ
ို ရကောင်အထည်ရြော်သည်
ေ့် လ ော်ရသောရ ျားြ ယ်ခြင်ျားခြငယ
ေ့် င်ျားတက

•

designs and develops signal processing algorithms and implements these
through appropriate choice of hardware and software

BAE 502 Linear
System
BAE 503 Control
System

Protection

Wiring & Switch
Gear Installation

BAE 607 Radio Wave
Propagation &
Microwave
Techniques
BAE 604
Telecommunication
Engineering
BAE 607 Radio Wave
Propagation &
Microwave
Techniques
BAE 604
Telecommunication
Engineering

EE111
Electromagnetism &
Basic Electrical
Machines

(PC15/H102)
Certificate in Basic
Electronics &
Telecommunication

EE309 Project
Management

(PC15/H102)
Certificate in Basic
Electronics &
Telecommunication

BAE 408 Analogue &
Digital Electronics

EE109 Electrical
Control Circuits
EE115 Basic Analogue
& Digital Electronics
EE116 Process Control
System
EE121 Electronics
Power Control Device

EE120 Electrical
Contracting &
Specification
EE119 Electrical Risk
Assessment
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•ထက
ို သ
ဲေ့ ရသောစနစ်
ို ေ့
မ ောျားကိုလည် တ်ခြင်ျား၊ ခ ျုခ င်ခြင်ျား၊ ခ ျုခ င်ခြင်ျားနှငခေ့် ျုခ င်ခြင်ျားတအတ
ို ေ့
က်
စမ်ျားရဆောင် ည်နင
ှ လ
ေ့် ခံို ြံျုရ ျားစံြ န်စံညွှနျား် မ ောျားနှငလ
ေ့် ို ်ထျားံို လို ်နည်ျားမ ောျားကိုြ မှတ်ပ ီျားရစောငကေ့် ကညေ့်

BAE 607 Radio Wave
Propagation &
Microwave
Techniques

EE306 Electromechanical Control

စစ်ရဆျားသည်
•

establishes and monitors performance and safety standards and
procedures for operation, modification, maintenance and repair of such
systems

2126-11 Mechanical Engineer
စက် ှုအင်ဂျင်နယ
ီ ော
စက်ပုငေး်

ုင ် ောနှငစ
်ို့ က်ရု န
ံ င
ှ စ
်ို့ က်တပ်

င်ပြင်ေး ျောေးတပ်

င်ပြင်ေး၊ တပ်

စက်ပစစညေး် ၊ အစတ်အပင
ု ေး် ျောေး၊ ထုတ်လုပ် န်ထတ
ု က
် ုန ် ျောေးကုဒဇ
ီ ုငေး်
ပစစညေး် စီေး

င်ေး ှု၊ စ ်ေးဆ

င်ပြင်ေး၊ လည်ပတ်ပြင်ေးနှငထ
်ို့ န်ေးသ ေး် ပြင်ေး ျောေးအောေးစီ ံပြင်ေး၊ ဒီဇုငေး်
သ
ွဲ ည်။ နှငစ
်ို့ က်ရု န
ံ င
ှ ဆ
်ို့

ောင်နင
ု ် ှုနင
ှ စ
်ို့ က်ရု ံ (သ)ု ို့ စက်ပစစညေး် ျောေး၏အပပင်အ

ပွဲ ြင်ေး၊

ောက်လုပ်ဆ ေးအတက်စနစ် ျောေး ပစစညေး် ၊ စက်က ယော၊ ပက
ု ်၊

င်တက
ု ို့ ုသတ် ှတ်ပြင်ေး၊

Plans, designs, organises and oversees the assembly, erection, operation and maintenance of mechanical and process plant and
installations.
Skill Level:
The entry requirement for this occupation is a bachelor degree or higher qualification. In some instances relevant experience is
required in addition to the formal qualification. Registration or licensing may be required.
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•စီ ံကန်ေးလုပ်သောေးနှငပ
ံ င
ှ စ
် ို့ ေပြင်ေးကုစီစဉ်ပြင်ေးနှငစ
ို့် စစညေး် ျောေး၊ စက်ရု န
ို့် က်ပစစညေး် ျောေးပြနဆ
ို့် ီ ံပြင်ေး
•စီ ံကန်ေးဆ
•စ ်ေးဆ

ောင် က် ှု ျောေးကုညနှုင်ေး န်အဆသေးစတ်အစီအစဉ် ျောေးြျ ှတ်သည်

ောင် ည်၊ အ ည်အဆသေး၊ ကုနက
် ျစ တ်နင
ှ လ
ှု ေး် ျောေးကုပပညို့် ဆ
ီ စ န်ဆသြျောဆစ န်အလုပ်ထန်ေးြျ ပ် ှုစနစ် ျောေးကတ
ု ပ်
ို့် ံုပြံ ှုစံနန

င်သည်

စီမံကန်ျားလို ်ငန်ျားမ ောျားကည
ို နှုင်ျားရဆောင် က် န်အရသျားစတ်အစီအစဉ်မ ောျားြ မှတသ
် ည်

•စောြျ ပ် ျောေးကုစီ ံြနြ
် ို့ ွဲမပီေးဆကျနပ်အောေး

ှုမပီေး

ုေးံ ဆကကောင်ေးအတည်ပပ သည်

•ဆကျောက် ီေးဆသေးသံေးု ဓောတ်အောေးဆပေးစက်ရု ံ ျောေး၊ လျှပ်စစ်ဓောတ်အောေးဆပေးစက်ရု ဆ
ံ ဆနေးဆငြို့ထတ
ု ယ
် ူသညို့စ
် နစ် ျောေး၊
•အပြောေးအင်ဂျင်နယ
ီ ော ျောေးနှငတ
် င်မပီေးသည်နင
ှ အ
ို့် ုငပ
ို့် မပီေးသတ်မပီေးစီေးဆသောအလုပ် ျောေးကုစစ်ဆ

ေးပြင်ေး

နှငြ
ို့် ငပို့် ပ ပြင်ေးကုကကီေးကကပ်သည်
•စ ်ေးအင်၊ ပစစညေး် ျောေးကင
ု တ
် ယ်ပြင်ေး၊ အပူစ ်ေးအင်သပပံဘောသော ပ်

ုင ် ောပြစ်စဉ် ျောေး၊

အ ည်စက်ပပင် ျောေးနှငသ
ု တသနလုပ်ငန်ေးကအ
ု ထူေးပပ နင
ု သ
် ည်၊
ို့် ဘောေပတ်ေန်ေးကျင် ုင ် ောထန်ေးြျ ပ် ှု ျောေးစသညို့် ျောေးတင်သဆ

Tasks Include:
•
•
•
•

designs mechanical equipment, machinery, components, products for manufacture; and plant and systems for construction
develops specifications for manufacture, determining materials, equipment, piping, material flows, capacities and layout of plant or
systems
organises and manages project labour and the delivery of materials, plant and equipment
establishes detailed programs for the coordination of project activities
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•
•
•

sets up work control systems to ensure that standards of performance, quality, cost and safety are met
administers contracts and verifies and certifies satisfactory completion
supervises the functioning of manufacturing process plants such as coal handling installations, power station steam generating systems,
and sewerage and water supply pumping stations
•
supervises in consultation with other engineers the testing and commissioning of completed works
•
may specialise in research in areas such as utilisation of energy, materials handling, thermodynamic processes, fluid mechanics and
environmental controls
Mapping
Tasks
Degree Subjects
Diploma Subjects
Practical Subjects
BAE401 Engineering Maths
E 101 Applied
General Engineering Competency
BAE 402 Calculus
BAE 603 Software Engineering
BAE 601 Computer
Programming

Mathematics
Maths 403 EngineeringMathematics (EE302)
Maths 301 Introductory
Finite Difference
MethodsMaths 302 ElementaryLinear-Algebra (EE302)
Maths 303 Introductory
Finite Volume Methods

•စီ ံကန်ေးလုပ်သောေးနှငပ
ို့် စစညေး် ျောေး၊
စက်ရု န
ံ င
ှ စ
် ို့ ေပြင်ေးကုစီစဉ်ပြင်ေးနှငစ
ို့် က်ပစစညေး် ျောေးပြနဆ
ို့် ီ ံပြင်ေး
•

designs mechanical equipment, machinery, components,
products for manufacture; and plant and systems for construction

BAE 403 Engineering Mechanics
RE001- Foundation Studies in
Renewable Energy and
Sustainability
RE003- Solar and Thermal
Energy Systems
RE004- Energy Storage Systems
RE005- Renewable Energy
Resource Analysis
RE006- Wind Energy Conversion
Systems

ME 103 Engineering
Mechanics
ME 104 Machine Principle
ME 108 Principle of
Engines
ME 206 Introduction to
Turbo Machinery
ME 208 Hydrocarbons

PC 5-Certificate in
Fitting &
Machining
PC 6-Certificate in
Welding
PC 7-Certificate in
Engine Operation
& Basic Servicing
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ME 209 Introduction-topolymer-science-andtechnology
ME 301 Fluid Dynamics

PC 8-Certificate in
Air-conditioning &
Refrigeration Basic
Servicing

ME 305 Corrosion
Prevention
ME 306 Theory-of-wavesin-materials

•စီ ံကန်ေးဆ

ောင် က် ှု ျောေးကုညနှုင်ေး န်အဆသေးစတ်အစီအစဉ် ျောေးြျ ှတ်သ RE010-Engineering Materials

ည်
•

develops specifications for manufacture, determining materials,
equipment, piping, material flows, capacities and layout of plant
or systems

BAE314 Mechanical Power
Generation
BAE613 Mechanical
Instrumentation Process

ME201 Introduction to
Fluid Mechanics
ME 202 Introduction to
Aero Dynamics
ME 204 Engineering Fluid
Mechanics
ME 234 Wind Turbines

•

organises and manages project labour and the delivery of
materials, plant and equipment

•
စီမံကန်ျားလို ်ငန်ျားမ ောျားကည
ို နှုင်ျားရဆောင် က် န်အရသျားစတ်အစီအစဉ်မ ောျားြ မှ
တ်သည်
•

establishes detailed programs for the coordination of project
activities

RE016-Design& Management

Mgt 501 Basic
Management

RE016-Design& Management

Mgt 501 Basic
Management

PC 13-Certificate in
Manufacturing
Process Control &
CNC
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•စ ်ေးဆ

ောင် ည်၊ အ ည်အဆသေး၊

ကုနက
် ျစ တ်နင
ှ လ
ှု ေး် ျောေးကုပပညို့် ီဆစ န်ဆသြျောဆစ န်အလုပ်ထ
ို့် ံုပြံ ှုစံနန
န်ေးြျ ပ် ှုစနစ် ျောေးကုတပ်
•
•

BAE 608 Engineering
Competency Demonstration
Report

Mgt 501 Basic
Management

BAE 605 Engineering
Management

Mgt 501 Basic
Management

BAE311 Plant Engineering
BAE511 Air-conditioning &
Refrigeration Part 1
BAE512 Building Service Water
Supply System

ME 203 Control
Engineering
ME
205 Manufacturing
Processes-and-Materials
ME 302 Automation-andRobotics
ME
434 Mechtronics-Robotics
ME 534 Numerical
Control
ME 303 Computer Aided
Design and
Manufacturing

င်သည်

sets up work control systems to ensure that standards of
performance, quality, cost and safety are met
စောြျ ပ် ျောေးကုစီ ံြနြ
် ို့ ွဲမပီေးဆကျနပ်အောေး ှုမပီေး ုေးံ ဆကကောင်ေးအတည်ပပ
သည် administers contracts and verifies and certifies satisfactory
completion

•

•ဆကျောက် ီေးဆသေးသံေးု ဓောတ်အောေးဆပေးစက်ရု ံ ျောေး၊
လျှပ်စစ်ဓောတ်အောေးဆပေးစက်ရု ဆ
ံ ဆနေးဆငြို့ထတ
ု ်ယူသညို့စ
် နစ် ျောေး၊
•

supervises the functioning of manufacturing process plants
such as coal handling installations, power station steam
generating systems, and sewerage and water supply pumping
stations

PC 7-Certificate in
Engine Operation
& Basic Servicing
PC 8-Certificate in
Air-conditioning &
Refrigeration Basic
Servicing

ME 304 Introduction to
Nonlinearity-in-controlsystems

•

RE016-Design& Management
RE012a-Electrical Engineering

ME 105 Electrical
Principle

PC 14-Certificate in
Building Energy
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•အပြောေးအင်ဂျင်နယ
ီ ော ျောေးနှငတ
် င်မပီေးပါကမပီေးစီေးြွဲို့ဆသောအလုပ် ျောေး
ို့် ုငပ
ကုစစ်ဆ
•

ေးပြင်ေးနှငြ
်ို့ ငပ်ို့ ပ ပြင်ေးကုကကီေးကကပ်သည်

supervises in consultation with other engineers the testing and
commissioning of completed works

•စ ်ေးအင်၊ ပစစညေး် ျောေးကုငတ
် ယ်ပြင်ေး၊
အပူစ ်ေးအင်သပပံဘောသော ပ်

ုင ် ောပြစ်စဉ် ျောေး၊

အ ည်စက်ပပင် ျောေးနှငသ
ို့် ဘောေပတ်ေန်ေးကျင် ုင ် ောထန်ေးြျ ပ် ှု ျောေးစသညို့်
ျောေးတင်သဆ
ု တသနလုပ်ငန်ေးကုအထူေးပပ နင
ု သ
် ည်၊
•

may specialise in research in areas such as utilisation of
energy, materials handling, thermodynamic processes, fluid
mechanics and environmental controls

Part 1
RE011a-Civil & Mechanical
Engineering Part 1
RE011b-Civil & Mechanical
Engineering Part 2
BAE 606 Building Service
Electrical & Mechanical
Engineering
BAE315 Materials Engineering
BAE 404 Engineering Materials
& Thermodynamics
BAE 403 Engineering Mechanics
BAE614 Machine Design
RE007- Energy System Efficiency

Efficiency
ME 106 Electrical Circuits

ME 102 Engineering
Thermodynamics
ME 107 Heat Transfer
ME 207 Chemical
Thermodynamics
ME 334
Air-conditioning and
Refrigeration

PC 14-Certificate in
Building Energy
Efficiency
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