
Unicode 
 

ဝီကီပီီးဒီီးယ ီးက ိုကကညဲ့့်တ ဲ့သူတတွေအတွေက့်.org / .com ဝက့်ဘ့်ဆ ိုက့်က ိုမည့်သမူဆ ိုဖန့်တီီးန ိုင့်သည့်။ 

မည့်သူမဆ ို Wikipedia တွေင့်တင့်န ိုင့်သည့် ထ ို ဲ့တကက ငဲ့့်စ တမ့်ီး / စ တမ့်ီးမ  ီးက ို တကကသ ိုလ့်မ  ီး 

သ ို ဲ့စ တ ီး တင့်ပပ န့်မှ ဝီကီပီီးဒီီးယ ီးမှထိုတ့်ယူထ ီးတသ  က ိုီးက ီးခ က့်မ  ီးက ို တကကသ ိုလ့်ပည ရှင့် 

မ  ီးကလက့်မခံပါ။  

စ န ဲ့့်ကလီီးမငဲ့့်တကက သ ိုလ့်သည့်အပပည့်ပပည့်ဆ ိုင့်  တကကသ ိုလ့်အိုပ့်စိုပဖစ့်ပပီီးအစ ိုီး နငှဲ့့်မှတ့်ပံိုတင့်ထ ီး

တသ ဌ နခွေ မ  ီးရှ သည့် 

 ၁ / ဆွေစ့်ဇ လန့်  

၂ / ကတမဘ ဒီီးယ ီး  

3 / Niue  

4 / ပ  တ သျှအတန က့်အင့်ဒီီးစ့်  

၄ / လ ိုက့်တဘီး ီီးယ ီး 

 5 / ဆ ိုမ လီယ  6 

 / တူ ကီ နငှဲ့့်အတမ  ကန့်ပည တ ီးဌ နမှတ်ပ ုံတင ်California Foreign Credential Evaluations 

(California FCE)သည့်စ န ဲ့့်ကလီမန့်ဒဂီ ီမ  ီးက ိုအတမ  ကန့်ဒဂီ ီနငှဲ့့်ညီမျှသည့်ဟိုမှတ့်ပံိုတင့်ခ ဲ့သည့်။  

 

ပ  တ သျှအ ည့်အခ င့်ီး၏တစ့်စ တ့်တစ့်ပ ိုင့်ီးပဖစ့်တသ  Institute of Management Specialists-UK 

, Institute of Manufacturing UK မှလည့်ီးစ န ဲ့့်ကလီမင့်တကကသ ိုလ့် အ ည့်အခ င့်ီးမ  ီးက ို 

အသ အမှတ့်ပပြုသည့်။  

 

STC နည့်ီးပည တကကသ ိုလ့်သည့်စ န ဲ့့်ကလီမန့်တကကသ ိုလ့်အိုပ့်စို၏အဖွေ ွဲ့ဝင့်ပဖစ့်သည့်။ 

 

 

ကသစတကတီးလ  NSW အစ ိုီး နငှဲ့့်အပပည်ပပညဆ် ုံငရ်ာအင့်ဂ င့်နယီ ပည တ ီးအဖွေ ွဲ့အစည့်ီးမ  ီးအသင့်ီး 

(IFEES) တွေင့်မှတ့်ပံိုတင့်ထ ီးတသ  The Institution of Professional Engineers Myanmar 

၏အဖွေ ွဲ့အစည့်ီးသည့်စ န ဲ့့်ကလီမင့်တကကသ ိုလ့်နငှဲ့့် STC 

နည့်ီးပည တကကသ ိုလ့်မှ ရှ တသ ဘွေ ွဲ့မ  ီးက ိုလည့်ီးအသ အမှတ့်ပပြုသည့်။  

 
 

ကသစတကတီးလ အစ ိုီး ၏ AISC တွေင့်မှတ့်ပံိုတင့်ထ ီးတသ  IQY နည့်ီးပည တက လ ပ့်သည့် 

စင့်က ပူအင့်ဂ င့်နယီ နည့်ီးပည အင့်စတီက ြုွဲ့ နငှဲ့့် The Institution of Professional Engineers 

Myanmar၏တ  ီးဝင့်ခွေငဲ့့်ပပြုထ ီးသညဲ့့်သင့်တန့်ီးစင့်တ ပတ  ့်ဖက့်ရှင့်နယ့်အင့်ဂ င့်နယီ မ  ီးအဖွေ ွဲ့၏

ပဖစ့်သည့်။ 



ပမန့်မ န ိုင့်ငတွံငပ်ိုဂဂလ ကတကကသ ိုလ့်နငှဲ့့်တက လ ပ့်တက လ ပ့်မ  ီးမှတ့်ပံိုတင့်ပခင့်ီးဥပတဒမရှ ပါ။ 

သူတ ို ဲ့က ိုယ့်သူတ ို ဲ့တကက သ ိုလ့်မ  ီးဟိုအမည့်တပီးထ ီးတသ အဖွေ ွဲ့အစည့်ီးမ  ီးသည့်အမှန့်တကယ့်တွေင့်စီီး

ပွေ ီးတ ီးလိုပ့်ငန့်ီးလ ိုင့်စင့်မ  ီးက ို အသံိုီးပပြု၍ န ိုင့်ငပံခ ီးတကက သ ိုလ့်မ  ီးမှက ိုယ့်စ ီးလှယ့်မ  ီး 

/အပဖစ့်တဆ င့် ွေက့်တနကကသည့်။  

 

IQY Technical College သည့်Australiaကသစတကတီးလ တွေတ  ီးဝင့်မှတ့်ပံိုတင့်ထ ီးပါသည့်။ 

ကျွန့်ိုပ့်တ ို ဲ့သည့်ကသစတကတီးလ တွေင့် RTO အပဖစ့်မလိုပ့်က ိုင့်တသ ့်လည့်ီးကျွန့်ိုပ့်တ ို ဲ့၏ 

က ိုယ့်ပ ိုင့်ဒပီလ ိုမ မ  ီးက ိုတ  ီးဝင့်လိုပ့်ပ ိုင့်ခွေငဲ့့်ရှ သည့်။  

 

IQY ပတ  ့်ဖက့်ရှင့်နယ့်ဒပီလ ိုမ မ  ီးက ို Bachelors level တွေင့်တ ီးဆွေ ထ ီးပပီီး IQY Master 

Diplomas မ  ီးက ို Masters degree level တွေင့်တ ီးဆွေ ထ ီးသည့်။ 

ဘွေ ွဲ့မ  ီးက ိုထိုတ့်တပီး န့်ကျွန့်ိုပ့်တ ို ဲ့သည့် St Clements တကကသ ိုလ့် / STC Technological 

Unversity နငှဲ့့်ပူီးတပါင့်ီးလိုပ့်တဆ င့်သည့်။ 

 

 

အသ အမှတ့်ပပြုပခင့်ီးအကယ့်၍ သင့်သည့်တဒေါ်လ  ၁၀၀,၀၀၀ တပီး၍ 

ကသစတကတီးလ  ီးဘွေ ွဲ့ ရှ ပါကအသ အမှတ့်ပပြုအ ည့်အခ င့်ီးက ိုသင့် ရှ သည့်။သ ုံ ို့သသာ် 

ကသစတကတီးလ အပမ တမ့်ီးတနထ ိုင့်ခွေငဲ့့် ီဇ  လ ိုလျှင့် IELTS သပြေ မည့် PR 

မရှ ပ အလိုပ့်လိုပ့် န့်တ  ီးဝင့်အခွေငဲ့့်အတ ီးမရှ ပါ။ 

အသ အမှတ့်ပပြုအ ည့်အခ င့်ီး၏အဓ ပပ ယ့်ကဘ လ  ။  

 

ဝါရှင့်တန့်Accord  IEA သတဘ တူညီခ က့် (အပပည့်ပပည့်ဆ ိုင့်  အင့်ဂ င့်နယီ မဟ မ တ့်မ  ီး) 

သည့်အပပည့်ပပည့်ဆ ိုင့်  အင့်ဂ င့်နယီ မ  ီးအတွေက့်ဒဇီ ိုင့်ီးပပြုလိုပ့်ထ ီးသည့် ယခို Covid 19 

သ  ာင်ို့န ိုင့်ငတံက ခ ီီးမ  ီးနငှဲ့့်နယ့်န မ တ့်မ  ီးအ ီးလံိုီးပ တ်သွေ ီးပပီ။  

ဝါရှင့်တန့်သတဘ တူညီမှုက ိုအမှန့်တကယ့်ဘယ့်လ ိုအသံိုီးပပြုမလ ။ 

 

 

Covid 19 

က ကွေယ့်တဆီးက ိုတီထွေင့်ခ ဲ့န ိုင့်ငအံ ီးလံိုီး၏စက့်မှုလိုပ့်ငန့်ီးမ  ီးနငှဲ့့်စီီးပွေ ီးတ ီးလိုပ့်ငန့်ီးမ  ီးပပန့်လည့်န 

လန့်ထူလ လျှငသ်သာ်မှန ိုင့်ငအံ ီးလံိုီးသည့်မ မ တ ို ဲ့၏န ိုင့်ငသံ ီးမ  ီးနငှဲ့့်တနထ ိုင့်သူမ  ီးအ ီးအလိုပ့်အက ို

င့်တပီးပခင့်ီးက ိုအ ရံိုစ ိုက့်မညပ်ြေ်သ်ပြေင်ို့ ဝါရှင့်တန့်သတဘ တူညီခ က့်အ အသ အမှတ့်ပပြု 

အ ည့်အခ င့်ီးမ  ီး၏စစ့်မှန့်တသ အက  ြုီးတက ီးဇူီးက ိုမည့်သညဲ့့်အခ  န့်တွေင့် ရှ မည့်နည့်ီး။  



အသ အမှတ့်ပပြုပခင့်ီးနငှဲ့့်န ိုင့်ငတံက အသ အမှတ့်ပပြုပခင့်ီးစသည့်တ ို ဲ့ထက့်သင့်၏အနီီးကပ့်အန ဂတ့်က ို

ဆံိုီးပဖတ့် န့်အတ ီးကကီီးသည့်။ 

ဘ ပဖစ့်လ ို ဲ့လ ဆ ိုတတ ဲ့အလိုပ့်ရှင့်တတွေကစ  ွေက့်စ တမ့်ီးတတွေထက့်သငဲ့့်  ဲ့စစ့်မှန့်တ ဲ့အ ည့်အ 

ခ င့်ီးတတွေအတွေက့်လခတပီးလ မဲ့့်မယ့် ။ 

 
 
Zawgyi One 

ဝီကီပီီးဒီီးယ ီးက ိုၾကညဲ့္္တ ဲ့သူတ္ကတအကတက္.org / .com ဝကဘ္  ြုကက  ြုမည္သူမဆ ိုဖန္ီီးန ိုငသည။္ မည္သူ မဆ ို Wikipedia 

ကတငင္္ ြု ငသည္ ထ ိုတေၾက ငဲ့္ ္စ တမ္္ီး / စ တမ္္ီးမ့် ီးက ို တကၠသ ိုလ ့် ီး သ ိုေစ တ္ ီး 

တင္္ ပ န မ ဝီကီပီီးဒီီးယ ီးမွေထိုတယ ူထ ီးတ္သ  က ိုီးက ီးခ့်က ့် ီးက ို တကၠသ ိုလပည  ွေ င္ မ့် ီးကလက ခံပါ။  

စ နေကလီီးမငဲ့္ တ္ကၠသ ိုလသညအ ျ ပည္္ ပည္္ ြုငရ တကၠသ ိုလအ ြုပစြု္ ဖစၿပီီးအစ ိုီး ႏ ွ္ေငဲ့္ ္မွေတပံြုတင ္ီးတ္သ ဌ နပခ မ့် ီး ွေ  သည ္

 ၁ / ကဆစဇ လန ္ 

၂ / တကမၻ ဒီီးယ ီး  

3 / Niue  

4 / ၿ  တ သၽွေတအန ကအ င္ီီးစ္  

၄ / လ ိုက္တ္ဘီး ီီးယ ီး 

 5 / ဆ ိုမ လယီ  6 

 / တူ ကီ ္ႏ ွ္ေငဲ့္ ္တအမ  ကနပည တ္ ီးဌ နမွေတပံြုတင္ California Foreign Credential Evaluations (California 

FCE)သည္စ နေကလမီန္ဂီ ီမ့် ီးက ိုတအမ  ကန္ဂီ ီႏ ွ္ေငဲ့္ ္ညမီၽွေသည္ဟြုမွေတပံြုတင္ ဲ့သည္။  

 

ၿ  တ သၽွေအ ည္အခ့်င္္ီး၏တစစ တ္စပ ြုင္္ီး္ ဖစ္တ္သ  Institute of Management Specialists-UK , Institute of 

Manufacturing UK မွေလည္္ီးစ နေကလမီငက္ၠသ ိုလ္ အ ည္အခ့်င္္ီးမ့် ီးက ို အသ အမွေတ္္  ပဳသည။္  

 

STC နည္္ီးပည တကၠသ ိုလသည္စ နေကလမီနက္ၠသ ိုလအ ြုပစြု၏အပဖ ႕ဝင္္ ဖစသည္။ 

 
 
ၾသတစၾတီးလ့် NSW အစ ိုီး ႏ ွ္ေငဲ့္ ္အ ပည္္ ပည္္ ြုငရ အငဂ့်င္ယီ ပည တ္ ီးအပဖ ႕အစည္္ီးမ့် ီးအသင္္ီး (IFEES) 

ကတင မတပံြုတင ္ီးတ္သ  The Institution of Professional Engineers Myanmar 

၏အပဖ ႕အစည္္ီးသည္စ နေကလီမငက္ၠသ ိုလ္္ႏ ွ္ေငဲ့္ ္ STC 

နည္္ီးပည တကၠသ ိုလ မ  ွေ  တ္သ ကဘ ႕မ့် ီးက ိုလည္္ီးအသ အမွေတ္္ ပဳသည။္  

 
 
ၾသတစၾတီးလ့်အစ ိုီး ၏ AISC ကတင မတပံြုတင ္ီးတ္သ  IQY နည္္ီးပည တ္က လ ပသည္ 

စငက ပူအငဂ့်င္ယီ နည္္ီးပည အငစတီက့်႕ဳႏ ွ္ေငဲ့္ ္ The Institution of Professional Engineers 

Myanmar၏တ  ီးဝင္ငင္ဲ့္ ္္ ပဳထ ီးသညဲ့္္သငန္္္ီးစင ္တပ  ္္ဖကရမငယ္အ ငဂ့်င္ယီ မ့် ီးအပဖ ႕၏္ ဖစသည္။ 

္ မန  န ိုငငကံတငပြုဂၢလ ကတကၠသ ိုလ္္ႏ ွ္ေငဲ့္ ္တ္က လ ပ္တ္က လ ပ ့် ီးမွေတပံြုတင္္ ခင္္ီးဥတပဒမ ွေ  ပါ။ 

သူတ ိုေက ိုယသ ူတ ိုေတကၠသ ိုလ ့် ီးဟိုအမည္တ္ပီးထ ီးတ္သ အပဖ ႕အစည္္ီးမ့် ီးသည္အမွေနက္ယ္ယ္ငစီီးပပ ီးတ္ ီးလိုပငန္

္ီးလ ိုငစင ့် ီးက ို အသံိုီး္ ပဳ၍ န ိုငငံ္  ခ ီးတကၠသ ိုလ ့် ီးမွေက ိုယစ ီးလွေယ ့် ီး /အ ဖစ္တ္ဆ င္ငရက္တ္နၾကသည္။  

 



IQY Technical College သည္Australiaၾသတစၾတီးလ့်ကတတ  ီးဝင မတပံြုတင ္ီးပါသည္။ 

ကကၽန္ ိ္ုပ္ ြုေသည္ၾသတစၾတီးလ့်ကတင္ RTO အ ဖစ လိုပက ြုင္တ္သ ္္လည္္ီးကကၽန္ ိ္ုပ္ ြုေ၏ 

က ိုယပ ြုင္ပီလ ိုမ မ့် ီးက ိုတ  ီးဝငလြုပပ ြုင္ငင္ဲ့္ ္ ွေ  သည္။  

 

IQY တပ  ္္ဖကရမငယ္္ပီလ ိုမ မ့် ီးက ို Bachelors level ကတင္တ္ ီးကဆ ထ ီးၿပီီး IQY Master Diplomas မ့် ီးက ို 

Masters degree level ကတင္တ္ ီးကဆ ထ ီးသည။္ ကဘ ႕မ့် ီးက ိုထိုတ္တ္ပီး နကကၽန္ ိ္ုပ္ ြုေသည္ St Clements 

တကၠသ ိုလ္ / STC Technological Unversity ္ႏ ွ္ေငဲ့္ ္ပူီးတ္ပါင္္ီးလိုပ္တ္ဆ ငသည။္ 

 
 

အသ အမွေတ္္ ပဳ္ ခင္္ီးအကယ္၍ သငသည္တ္ဒၚလ  ၁၀၀,၀၀၀ တ္ပီး၍ 

ၾသတစၾတီးလ့် ီးကဘ ႕  ွေ  ပါကအသ အမွေတ္္ ပဳအ ည္အခ့်င္္ီးက ိုသငရ ွေ  သည္။သ ိုတေသ ္္ 

ၾသတစၾတီးလ့်အ မ တမ္္ီးတ္နထ ိုင္ငင္ဲ့္ ္ ီဇ  လ ိုလၽွေင္ IELTS တ္္ ဖ မည ္PR 

မ ွေ  ပ အလိုပလ ြုပရ န ္ ီးဝငအပခငဲ့္ ္တအ ီးမ ွေ  ပါ။ အသ အမွေတ္္ ပဳအ ည္အခ့်င္္ီး၏အဓ ပၸ ယကဘ လ  ။  

 
ဝါ ွေငန္္Accord  IEA တသဘ တူညီခ့်က္ (အ ပည္္ ပည္္ ြုငရ အငဂ့်င္ယီ မဟ မ တ ့် ီး) 

သညအ ျ ပည္္ ပည္္ ြုငရ အငဂ့်င္ယီ မ့် ီးအကတက္ီဇ ိုင္္ီး္ ပလဳိုပ္ ီးသည္ ယခို Covid 19 

တ္ၾက င္္ ဲ့န ိုငငတံက ခ ီီးမ့် ီးႏ ွ္ေငဲ့္ ္နယ္ မ တ ့် ီးအ ီးလံိုီးပ ယ္တသ  ီးၿပီ။  

ဝါ ွေငတ္နသဘ တညူီမႈက ိုအမွေနက္ယဘယလ  ြုအသံိုီး္ ပဳမလ ။ 

 
 
Covid 19 

က ကကယ္တ္ဆီးက ိုတီကထင္ ဲ့န ိုငငအံ ီးလံိုီး၏စက ႈလိုပငန္္ီးမ့် ီးႏ ွ္ေငဲ့္ ္စီီးပပ ီးတ္ ီးလိုပငန္္ီးမ့် ီး္ ပနလည္ ္လန္ူလ လၽွေ

င္တ္သ ္္မွေန ိုငငအံ ီးလံိုီးသည္  မ တ ိုေ၏န ိုငငသံ ီးမ့် ီးႏ ွ္ေငဲ့္ ္တ္နထ ိုငသူမ့် ီးအ ီးအလိုပအက ိုင္တ္ပီး္ ခင္္ီးက ိုအ ႐ံုံိုစ ိုက ည္

္ ဖသျ ဖင္္ ဲ့ ဝါ ွေငတ္နသဘ တညူီခ့်ကအ  အသ အမွေတ္္ ပ ဳ

အ ည္အခ့်င္္ီးမ့် ီး၏စစ မန္တ္သ အက့်  ဳီးတ္က့်ီးဇူီးက ိုမည္သညဲ့္္အခ့်  န္ နင္ရ ွေ  မည္ည္္္ီး။  

အသ အမွေတ္္ ပဳ္ ခင္္ီး္ႏ ွ္ေငဲ့္ ္န ိုငငတံက အသ အမွေတ္္ ပဳ္ ခင္္ီးစသည္္ ြုေထကသ င္၏အနီီးကပအန ဂတက  ြုဆံိုီး္ ဖတရ

တနအ ီးႀကီီးသည။္ ဘ ္ ဖစလ ြုေလ ဆ ိုတ္တ ဲ့အလိုပရမင္တ္ကတကစ င္ရကစ တမ္္ီးတ္ကတထကသ ငဲ့္ ္  ဲ့စစ မန္ ဲ့အ ည္အ 

ခ့်င္္ီးတ္ကတအကတကလ တခပီးလ မဲ့္္မယ္ ။ 

 
English 
 
For the people who just look as Wikipedia 
 
Wikipedia/ .org/ .com   such website can be created by anyone. Anyone can post in Wikipedia 
This is why to write and present the thesis/ term papers at the universities, the references drawn 
out from Wikipedia is not accepted by the university academics. 
 
St Clements University is International University Group which has the branches registered with the 
Governments of  
1/Switzerland 
2/Cambodia 
3/Niue 
4/British West Indies 
4/Liberia 



5/Somalia 
6/Turkey 
 
 
and US Department of Education registered California Foreign Credential Evaluations (California 
FCE) also assesses St Clements degrees as equivalent to US degrees. 
 
 
The Institute of Manufacturing/ The Institute of Management Specialists which are part of British 
Qualifications also recognize St Clements University Qualifications. 
 
 
STC Technological University is member of St Clements University Group. 
 

The Institution of Professional Engineers Myanmar, registered with NSW Government of Australia 

and Member of International Federation of Engineering Education Societies (IFEES) also accredits the 

degrees issued by St Clements University and STC Technological University. 

IQY Technical College registered with AISC of Australian Government is Authorized Training Centre of 

Singapore Institute of Engineering Technologists and The Institution of Professional Engineers 

Myanmar. 

There is no Private University and Tertiary Colleges Registration law in Myanmar. 

All the organizations which have named themselves as Universities are actually operating with the 

business licenses and act as Representative / Agents of Foreign Universities. 

IQY Technical College is legally registered in Australia although we do not operate as RTO in 

Australia, we possess the legal right to award our own diplomas.  

IQY Professional Diplomas are designed at Bachelors degree level and IQY Master Diplomas are 

designed at Masters degree levels. 

To issue the degrees, we co-operate with St Clements University/ STC Technological Unversity. 

 

Accreditation and Recognition 

 

If you pay$100,000 and you get Australian degree, you got the accredited qualification.  

But if you want to get Australian Permanent Resident Visa, you must sit IELTS  

Without PR, no legal right to work . 

What is meaning of Accredited Qualification 

Washington Accord of IEA (International Engineering Alliances) is designed for International Mobility 

of Engineers  

Now Covid 19 stops all international travels and borders. What will be real usage of Washington 

Accord? 

 



Even if Covid 19 vaccine has been developed, the recovery of the industries and businesses of all 

countries will be long term. In this case, all countries will focus on giving the jobs to their own 

citizens and residents and when the real benefit of accredited qualifications under Washington 

Accord will be acquired? 

 

It is important for you to decide your near future rather than too much concerning Accreditation/ 

International Recognition etc. 

Because the employers will pay you for your real skills rather than your papers 

 

 


