
 

Corona Covid 19 Lock down အတွင််းအရညအ်ချင််းရရန ်အနွလ် ိုင််းတငွ ်

လလေ့လာပါ။ 

International Vocational Training Courses 

 

န ိုငင်တံကာအသက်လ ်ွး ၀ ််းလကျာင််းသငတ်န််း ျာ်း 

မြနြ်ာကကျာင််းသာ်းြျာ်းသညသ်သစကသတ်းလျစနစ်အက ေါ် အကမြေြေံ၍ န ိုငင်တံကာအသက်ကြ ်း  

၀ြ််းကကျာင််းသငတ်န််းြျာ်းက ိုသငယ်ူန ိုငသ်ည။် ဗ ွီဒွီယ ိုသငြ်ေန််းစာြျာ်းက ိုအြေြ ဲ့သငယ်ူန ိုငသ်ည။် 

သ ို ဲ့ကသာ်သတူ ို ဲ့သညလ်က်ြှတ်၊ ဒွီ လ ိုြာနငှဲ့ဘ်  ွဲ့ြျာ်းက ိုလ ိုြေျင ်ါကစာရင််းသ င််းရန၊် 

အြေကသက်းကင က ်းရနန်ငှဲ့အ်က မြတ်ရနလ် ိုအ ်သည။် 

 

Myanmar Students can learn International Vocational Training Courses based 

on Australian System. They can learn the video lessons for free. But if they 

want the Certificate, Diploma and Degrees, they need to enrol , pay the fees 

and undertake the assessment. 

ဗွီဒွီယ ိုသငြ်ေန််းစာြျာ်းက ိုကအာက် ါ link တ ငက်လဲ့လာန ိုငသ်ည်။ 

 

http://www.iqytechnicalcollege.com/Form255BivtcvideoMyanmar.htm 

Curriculum   သငရ် ို်းညွှန််းတ ််း 

www.iqytechnicalcollege.com/ivtc.htm 

www.iqytechnicalcollege.com/Form255ivtcvideo.htm 

စာရင််းသ င််းရန ်

International Vocational Training Courses (Certificate to Degree Enrolment Form) 

 

https://www.emailmeform.com/builder/form/NQZcvpDfe9TebPjmt5b 

 

IQY နည််းပညာလကာလ ပ်၏န ိုငင်တံကာအသက်လ ်ွးဝ ််းလ ကာင််းသငတ်န််း ျာ်း သည် သစလ တ်းလျTraining 

http://www.iqytechnicalcollege.com/Form255BivtcvideoMyanmar.htm
http://www.iqytechnicalcollege.com/ivtc.htm
http://www.iqytechnicalcollege.com/Form255ivtcvideo.htm
https://www.emailmeform.com/builder/form/NQZcvpDfe9TebPjmt5b
https://www.emailmeform.com/builder/form/NQZcvpDfe9TebPjmt5b


Package ျာ်းလပေါ်တွငအ်လ ခခံသည်။ သ ို ေ့လသာ် IQY နည််းပညာလကာလ ပ်က ို သစလ တ်းလျတွင ်RTO 

အ ြစ် ှတ်ပံိုတငထ်ာ်း ခင််း ဟိုတ်သက ေ့သ ို ေ့ NRT Australia အရည်အချင််း ျာ်းက ိုလည််းထိုတ် ပန ်ခင််း ရှ ပါ။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို ေ့သည်ကျွန်ိုပ်တ ို ေ့၏က ိုယ်ပ ိုငသ်ငတ်န််း ျာ်းနငှေ့သ်ငယူ် ှုစနစ်က ိုြံွွံ့ ဖြ  ်းဖပ ်းကျွန်ိုပ်တ ို ေ့၏တွ ြက်လကာလ ပ်

 ျာ်း၊ တကကသ ိုလ် ျာ်းနငှေ့ပ်လရာ်ြက်ရှငန်ယ်အသင််းအြွ ွံ့ ျာ်းနငှေ့ပူ််းလပါင််းပါ ၀ ငသ်ည်။ 

သငယ်ူ ှုအရင််းအ  စ် ျာ်းသည်ကျွန်ိုပ်တ ို ေ့သူတ ို ေ့က ိုက ို်းကာ်းစဉ် သစလ တ်းလျလလေ့ကျငေ့လ်ရ်းTraining Package 

နပံါတ် ျာ်းပါရှ န ိုငသ်ည်။ သ ို ေ့လသာ် IQY ၏က ိုယ်ပ ိုငက်ိုဒန်ပံါတ် ျာ်းက ို ှတ်တ ််း ျာ်းတွငလ်ြာ် ပထာ်းသည်။ 

ဥပ ာ - ၅၉၉၀၁၁ - ACM40418 / 499803- BSBCRT501 

စသည်တ ို ေ့က ို သစလ တ်းလျလလေ့ကျငေ့လ်ရ်းကိုဒန်ပံါတ် IQY ကိုဒန်ပံါတ် ျာ်းအ ြစ်လ ပာင််းလ ရန။် 

Courses  သငတ်န််း ျာ်း 

Study Area 1 

•  

IQY Professional Diploma 5999801 / အဆငေ့ ် ငေ့ဒ် ပလ ို ာ 4999801 / ဒ ပလ ို ာ 3999801 / 

လက် ှတ ်(2999801/1999801) Agri Business ၏ Bachelor (BAB) (STC 

နည််းပညာတကကသ ိုလ)် အဆ ိုပါက ေ့သ ို ေ့လသာအထ်ူး ပ  ြစ်လ  ေ့် ည် • Agri စ ်းပွာ်းလရ်းဒ ပလ ို ာ 

(တ ရ စဆာနလ်လေ့လာလရ်း) • Agri စ ်းပွာ်းလရ်းဒ ပလ ို ာ (ထိုတလ်ိုပ် ှုလဟာ်ရ ကာချာ))  etc 

 

Study Area 2 

 

IQY Professional Diploma 5999802 / အဆငေ့ ် ငေ့ဒ် ပလ ို ာ 4999802 / ဒ ပလ ို ာ 3999802 / 

လက် ှတ ်(2999802/1999802) အသက်လ ်ွးဝ ််းလကျာင််း ှုဘွ ွံ့ (BCD) (STC Technological 

University) အဆ ိုပါက ေ့သ ို ေ့လသာအထ်ူး ပ  ြစ်လ  ေ့် ည် •အလိုပ်အက ိုငြံွ်ွံ့ ဖြ  ်းတ ို်းတက် ှုဒ ပလ ို ာ 

(လနာက်ထပ်လလေ့လာရနလ် ််းလ ကာင််း ျာ်း) စသည် 

Study Area 3 

 

IQY Professional Diploma 5999803 / အဆငေ့ ် ငေ့ဒ် ပလ ို ာ 4999803 / ဒ ပလ ို ာ 3999803 / 

လက် ှတ ်(2999803/1999803) Creative Design (BCDS) ၏ဘွ ွံ့ (STC နည််းပညာတကကသ ိုလ်) 

အဆ ိုပါက ေ့သ ို ေ့လသာအထ်ူး ပ  ြစ်လ  ေ့် ည် •ြနတ် ်း ှုဒ ဇ ိုင််း (အတွင််းပ ိုင််းဒ ဇ ိုင််း) အတွက ်Professional 

ကဒ ပလ ို ာစသည်တ ို ေ့ 

 



Study Area 4 

 

IQY Professional Diploma 5999804 / Advanced Diploma 4999804 / Diploma 3999804 / 

Certificate (2999804/1999804) ကျန််း ာလရ်းသာယာဝလ ပာလရ်းရပ်ရွာ၏ Bachelor (BHWC) (STC 

Technological University) အဆ ိုပါက ေ့သ ို ေ့လသာအထ်ူး ပ စ ်း ြစ်လ  ေ့် ည် 

•ကျန််း ာလရ်းသာယာဝလ ပာလရ်းအသ ိုင််းအဝ ိုင််း (အလစာပ ိုင််းကလလ်းဘဝ) တငွ ်Professional Diploma 

Study Area 5 

IQY Professional Diploma 5999805 / အဆငဲ့မ်ြငဲ့ဒ်ွီ လ ိုြာ 4999805 / ဒွီ လ ိုြာ 3999805 / လက်ြတှ် 

(2999805/1999805) အကမြေြံေအကဆာက်အအံိုစ ြ််းအငက်ဆာက်လို ်ကရ်းဘ  ွဲ့ (BIEC) (STC Technological 

University) 

အဆ ို ါက ဲ့သ ို ဲ့ကသာအထ်ူးမ ြုမြစ်လ ြဲ့်ြည် 

•အကမြေြံေအကဆာက်အအံိုစ ြ််းအငတ်ည်ကဆာက်မြေင််းဆ ိုငရ်ာကျွြ််းကျငြ်ှုဒွီ လ ိုြာ (အကဆာက်အ ဦ်း 

ကဆာက်လို ်မြေင််း) စသည် 

 

Study Area 6 

 

IQY Professional Diploma 5999806 / Advanced Diploma 4999806 / Diploma 3999806 / 

Certificate (2999806/1999806) တွီထ ငြ်ှုဆ ိုငရ်ာထိုတလ်ို ်ြှုသ  ပံဘ  ွဲ့ (BIMS) (STC Technological 

University) 

အဆ ို ါက ဲ့သ ို ဲ့ကသာအထ်ူးမ ြုမြစ်လ ြဲ့ြ်ည် 

•ဆန််းသစ်တွီထ ငြ်ှုဆ ိုငရ်ာထိုတ်လို ်ြှုဆ ိုငရ်ာသ  ပံ (အတ င််း  ိုင််းဒွီဇ ိုင််း) တ င ်ညာသငသ်ကာ်းမြေင််း 

 

Study Area 7 

 
 

IQY Professional Diploma 5999807 / Advanced Diploma 4999807 / Diploma 3999807 / 

Certificate (2999807/1999807) Supply Chain Studies ဘ  ွဲ့ (BSCS) (STC Technological University) 

အဆ ို ါက ဲ့သ ို ဲ့ကသာအထ်ူးမ ြုစွီ်းမြစ်လ ြဲ့်ြည် 



•ကျွြ််းကျငြ်ှုဆ ိုငရ်ာကထာက် ံဲ့ကရ်းက င််းဆက်ကလဲ့လာကရ်းဒွီ လ ိုြာ (ကရကသကာင််းလည် တ်ြှု) စသည် 

 

 

Study Area 8 

 

IQY Professional Diploma 5999808 / အဆငေ့ ် ငေ့ဒ် ပလ ို ာ 4999808 / ဒ ပလ ို ာ 3999808 / 

လက် ှတ ်(2999808/1999808) နည််းပညာစ ်းပွာ်းလရ်းဘွ ွံ့ လလေ့လာ ှု ျာ်း (BTBS) (STC 

နည််းပညာတကကသ ိုလ)် အဆ ိုပါက ေ့သ ို ေ့လသာအထ်ူး ပ စ ်း ြစ်လ  ေ့် ည် 

•နည််းပညာဆ ိုငရ်ာစ ်းပွာ်းလရ်းလလေ့လာ ှုဆ ိုငရ်ာကျွ ််းကျင ်ှုဒ ပလ ို ာ (Cyber Security) စသည် 

Study Area 9 

IQY Professional Diploma 5999809 / အဆငဲ့မ်ြငဲ့ဒ်ွီ လ ိုြာ 4999809 / ဒွီ လ ိုြာ 3999809 / လက်ြှတ် 

(2999809/1999809) Hosp ညဲ့်ဝတ်မ ြုမြေင််းနငှဲ့ြ်ေရွီ်းသ ာ်းမြေင််း၏ဘ  ွဲ့ 

ကလဲ့လာြှုြျာ်း (BHTS) (STC နည််း ညာတကကသ ိုလ်) 

အဆ ို ါက ဲ့သ ို ဲ့ကသာအထ်ူးမ ြုစွီ်းမြစ်လ ြဲ့်ြည် 

• Hosp ညဲ့်ဝတ်ကကျ  နမ်ြေင််းနငှဲ့ြ်ေရွီ်းသ ာ်းကလဲ့လာကရ်းဒွီ လ ိုြာ (ဆ ံငအ်လှမ ြုမ ငမ်ြေင််း) စသည် 

 

• ကအာက် ါတ ို ဲ့သည်ယူနစ်စာရင််းမြစ်သည်။ 

ယူနစ်က ိုကရ ်းြေျယ်ရနသ်ငတ်န််းည  နှု င််းကရ်းြ ်းနငှဲ့တ် ိုင ်င ်ါ။ သငတ်န််းအာ်းလံို်းက ို Certificate, 

Diploma နငှဲ့ ်Advanced Diplomas ြျာ်းအတ က်စွီစဉ်က ်းထာ်း ါသည်။ 

 ကရာ်ြက်ရငှန်ယ်ဒွီ လ ိုြာသ ို ဲ့ြဟိုတ်ဘ  ွဲ့ရရှ ရနအ်တ က် IQY 

သငတ်န််း၏သက်ဆ ိုငရ်ာအငဂ်ျငန်ွီယာသ ို ဲ့ြဟိုတ်သတင််းအြေျက်အလက်နည််း ညာသ ို ဲ့ြဟိုတ်စွီြံြေန ဲ့်

ြေ  ြှုဘာသာရ ်ြျာ်းက ိုကလဲ့လာရနလ် ိုအ ်သည်။ 

 

 

Award နည််းဥ ကဒ 

15 ြေရက်ဒစ် - လက်ြှတ် 

အသက် 30 ြေရက်ဒစ် -ဒွီ လ ိုြာ 



ြေရက်ဒစ် ၆၀ - အဆငဲ့မ်ြငဲ့ဒ်ွီ လ ိုြာ 

ယူနစ်တစ်ြေိုစွီသည်အဆငဲ့ ်၁၊ ၂၊ ၃၊၄ တ ို ဲ့နငှဲ့ြ်သက်ဆ ိုငဘ်  3 ြေရက်ဒစ ် 

အဆငဲ့ြှ်နက် ိုကရ ်းြေျယ်မြေင််းသည်ကလ ာက်ထာ်းသူတစ် ဦ်း ြေျင််းစွီ၏စ ြ််းရည်နငှဲ့သ်ငတ်န််းကကွီ်းသက ်သူြှ 

က ်းကသာသငဲ့က်လျာ်ကသာကကွီ်းသက ်ြှုနငှဲ့လ်ြ််းညွှနြ်ှုက ေါ်တ ငြူ်တည်သည်။ 

အြေက်အြေ ကတ ွဲ့ ါကသူသည်သူြသည်သငတ်န််းကကွီ်းသက ်သူနငှဲ့တ် ိုင ်ငပ် ွီ်းသငဲ့က်လျာ်ကသာယူနစ်အဆငဲ့သ် ို ဲ့

ကမ ာင််းန ိုငသ်ည်။ 

Assessment 

 

အက  ြတ် ခင််း လလေ့လာ ှုတ ို်းတက် ှုအစ ရငခ်ံစာတငသ်ငွ််း ခင််း 

Study Area 1-Agribusiness 
Study Area 1 Agri Business 

Myanmar 

ကလဲ့လာရနၕ်ရ ယာ ၁ - စ ိုက ်ျ ြု်းစွီ်း  ာ်းလို ်ငန ်

ACM20117 - တ ရ စဆာနက်လဲ့လာကရ်းအတ က်လက်ြတှ် I 

ACM40418 - ကိုသကရ်းသူနာမ ြုလက်ြှတ် I 

ACMEQU202 - မြင််းြျာ်းက ိုလံိုမြေံြုစ ာက ိုငတ် ယ်  

ACMEQU205 - မြင််း၏အသ  ညာက ိုအသံို်းမ ြု ါ 

ACMEQU208 - မြင််းြျာ်းနငှဲ့အ်လို ်လို ်ရနက် ိုယ်  ိုငက်ျန််းြာကရ်းနငှဲ့သ်ကံဲ့ြေ ိုငြ်ှုက ိုစွီြံ  

ACMGAS201 တ ရ စဆာနက်စာငဲ့က်ရှာက်ြှုလို ်ငန််း၌လို ်က ိုငသ်ည 

ACMGAS202 အလို ်ြေ ငဆ်က်သ ယ်ကရ်းတ င ်ါ ၀ င ် 

ACMGAS203 တ ရ စဆာနက်စာငဲ့က်ရှာက်ြှုတစ်က ိုယ်ရည်သန ဲ့ရ်ှင််းကရ်းလို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ 

ACMGAS204 တ ရ စဆာနအ်စာနငှဲ့က်ရ 

ACMGAS205 တ ရ စဆာနြ်ျာ်း၏ကျန််းြာကရ်းကစာငဲ့က်ရှာကြ်ှုက ိုကူညွီ  

ACMGAS206 တ ရ စဆာနြ်ျာ်းအတ က်အကမြေြေကံျန််းြာကရ်းကစာငဲ့က်ရှာက်ြှုက ်း 

ACMGAS207 တ ရ စဆာနက်စာငဲ့က်ရှာက်ကရ်းဌာနအတ က် reception ညဲ့်ြေံ ၀ နက်ဆာငြ်ှုက ်း ါ 

ACMGAS208 တ ရ စဆာနက်စာငဲ့က်ရှာက်ြှုလ ိုအ ်ြေျက်ြျာ်းအတ က်သတင််းရင််းမြစ 



ACMGAS209 အကြာ်တ ရစဆာနြ်ျာ်း၊ ထိုတ်ကိုနြ်ျာ်းနငှဲ့ ်၀ 

နက်ဆာငြ်ှုြျာ်းအကသကာင််းသတင််းအြေျက်အလက်က ်း  

ACMGAS210 ြေရွီ်းစဉ်သ ို ဲ့ြဟိုတ်တငဆ်က်ြှုအတ က်ကက ြုတငမ် ငဆ်င ်ါ 

ACMGAS301 တ ရ စဆာနက်ျန််းြာကရ်းနငှဲ့သ်ာယာဝကမ ာကရ်းက ိုထ န််းသ ြ််းကစာငဲ့က်ရှာက်  

ACMGAS302 တ ရ စဆာနြ်ျာ်းအတ က်သန ဲ့စ်ငက် ်းသည် 

ACMGAS307 

တ ရ စဆာနက်စာငဲ့က်ရှာက်ကရ်းလို ်ငန််းအတ က်တ ရ စဆာနြ်ေနဓာကဗဒနငှဲ့ဇ်ွီဝကြမကဗဒက ိုကြာ်ထိုတ်  

ACMGAS308 ကြာက်သည်ြျာ်းနငှဲ့အ်ြ  ွဲ့ ၀ ငြ်ျာ်းနငှဲ့ထ် ကရာက်စ ာဆက်သ ယ် ါ 

ACMINF301 တ ရ စဆာနက်စာငဲ့က်ရှာက်ြှုလို ်ငန််းြျာ်း၌က်ူးစက်ကရာဂါထ န််းြေျြု ်ကရ်းြူဝါဒြျာ်း၊ 

လို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ်းက ိုလ ိုက်နာ  

ACMMIC401 ကသကာငန်ငှဲ့က်ြေ ်းြျာ်းတ င ်microchip က ိုထညဲ့်သ င််း  

ACMSPE302 ငက်ှြျာ်းက ိုအကမြေြံေကစာငဲ့က်ရှာက်ြှုက ်း ါ 

ACMSPE304 အ ြ်ကြေ ်းက ိုအကမြေြံေကစာငဲ့က်ရှာက်ြှုက ်း  

ACMSPE307 ကရြေျ ြုငါ်းြျာ်းက ိုအကမြေြံေကစာငဲ့က်ရှာက်ြှုက ်း  

ACMSPE310 န ို ဲ့တ ိုက်သတတ ဝါြျာ်းက ိုအကမြေြံေကစာငဲ့က်ရှာက်ြှုက ်း ါ 

ကြေ ်းနငှဲ့က်သကာငြ်ျာ်းအတ က် ACMSS00007 Microchip implant 

ACMSUS201 သဘာဝ တ်ဝန််းကျငက်ရရှည်တည်တံဲ့ြေ ိုငပ်ြ ကသာလို ်ငန််းြေ ငက်ျငဲ့စ်ဉ်ြျာ်းတ င ်ါ ၀ င ် 

ACMVET202 ကန ဲ့စဉ်ကလဲ့ကျငဲ့ြ်ေန််းလို ်ရ ို ်းလို ်စဉ်ြျာ်းက ိုလို ်ကဆာင ် 

ACMVET401 - တ ရစဆာနက်ဆ်းကိုသကရ်း reception ညဲ့ြ်ေံတာဝနြ်ျာ်းက ိုည  နှု င််းကဆာငရ် က်သည် 

ACMVET402 -  ံိုရ  ်လို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ်းက ိုအသံို်းမ ြု  

ACMVET401 တ ရစဆာနက်ဆ်းကိုသကရ်း reception ညဲ့်ြံေတာဝနြ်ျာ်းက ိုည  နှု င််းကဆာငရ် ကသ်ည် 

ACMVET403 လက်ကတ ွဲ့ကရာဂါကဗဒလို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ်းက ိုလို ်ကဆာင ်ါ။ 

ACMVET404 - လက်ကတ ွဲ့ကျတ ဲ့ရံို ်းလို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ်းက ိုအဆငဲ့မ်ြ ငဲ့တ်ငမ်ြေင််း 

ACMVET405 ြေ  စ တ်သူနာမ ြုလို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ်းက ိုည  နှု င််းကဆာငရ် က် ါ 

ACMVET406 - တ ရ စဆာနြ်ျာ်းသူနာမ  



ACMVET407 ကဆ်းဘက်ဆ ိုငရ်ာသူနာမ ြုလို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ်းက ိုလို ်ကဆာင ် 

ACMVET408 တ ရ စဆာနြ်ျာ်းအတ က်အာဟာရဆ ိုငရ်ာအသကံဥာဏန်ငှဲ့ ံ်ဲ့  ို်းြှုက ်း ါ။ 

ACMVET409 တ ကျကသာတ ရ စဆာနက်စာငဲ့က်ရှာက်ြှုဆ ိုငရ်ာအသကံဥာဏက် ်း  

ACMVET410 တ ရစဆာနက်ဆ်းကိုသကရ်းသ ာ်းဘက်ဆ ိုငရ်ာသူနာမ ြုလို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ်းက ိုလို ်ကဆာင ်ါ 

ACMVET412 မြ ငဲ့တ်ငက်ရ်းလှု ်ရှာ်းြှုြျာ်းည  နှု င ်

ACMVET413 ကြဲ့ကဆ်းအဘ ို ဲ့မ ငဆ်ငန်ငှဲ့တ် ရ စဆာနက်ြဲ့ကဆ်းနငှဲ့ ်analgesia ကစာငဲ့သ်ကညဲ့ 

ACMVET416 တ ရစဆာနက်ဆ်းကိုသကရ်းကဆ်းဝါ်းြျာ်းနငှဲ့အ်ဆ  ်ြျာ်းမ ငဆ်ငမ်ြေင််းတ ငကူ်ညွီသည 

ACMWHS201 အလို ်ြေ ငက်ျန််းြာကရ်းနငှဲ့က်ဘ်းကင််းကရ်းလို ်ငန််းစဉ်ြျာ်းတ င ်ါ ၀ င ် 

ACMWHS301 လို ်ငန််းြေ ငက်ျန််းြာကရ်းနငှဲ့က်ဘ်းကင််းကရ်းလို ်ငန််းစဉ်ြျာ်းတ င ်ါ ၀ ငသ်ည 

ထိုတ်လို ်ြှု Horticulture အတ က် AHC30616 လက်ြတှ် III 

AHCCHM201 ကကွီ်းသက ်ြှုကအာက်ရှ ဓာတို စစည််းြျာ်းက ိုအသံို်းမ ြု  

AHCCHM303 - ဓာတို စစည််းြျာ်းက ို မ ငဆ်င၍် အသံို်းမ ြု  

AHCCHM304 - ဓာတို စစည််းြျာ်းက ိုသယ်ယူ  ို ဲ့ကဆာငမ်ြေင််းနငှဲ့သ် ြ််းဆည််းမြေင််း 

AHCCHM307 -   ို်းြ ွှာ်းြျာ်း၊ က ါင််း ငြ်ျာ်းနငှဲ့က်ရာဂါြျာ်းက ိုထ န််းြေျြု ်ရနဓ်ာတို စစည််းြျာ်းက ို မ ငဆ်င၍် 

အသံို်းမ ြု ါ။ 

AHCDRG301 ကရနိုတ်ကမြာင််းစနစ်ြျာ်းတ ်ဆင ်ါ 

AHCDRG305 ကရနိုတ်ကမြာင််းစနစ်ြျာ်းက ို Install လို ် ါ 

AHCFAU201 သတတ ဝါြျာ်းက ိုအသ အြတှ်မ ြု ါ 

AHCIRG337 - ဆည်ကမြာင််းသယ်ယူ  ို ဲ့ကဆာငက်ရ်းစနစ်က ိုတ ိုင််းတာ ါ 

AHCIRG338 ဆည်ကမြာင််းစနစ်ြျာ်းက ိုရှာကြ  ါ 

AHCIRG346 ြ အာ်းက ်းကသာဆည်ကမြာင််းစနစ်ြျာ်းက ိုအသံို်းမ ြု ါ 

AHCMOM201 - စကဘ်ွီ်းနစှစ်ွီ်းစွီ်း ါ 

AHCMOM202 - လယ်ထ နစ်က်က ိုလည် တ် ါ 

AHCMOM211 - ကဘ်းြေျင််းတ  သံို်းကသာယာဉ်ြျာ်းကဘ်းြေျင််းယှဉ် ါ 

 



AHCMOM212 - စကဘ်ွီ်းစွီ်းစက်က ိုသံို်း ါ 

AHCMOM216 - ကဘ်းြေျင််း တ  ၍ လူသံို်းယာဉ်ြျာ်းကဘ်းြေျင််းယှဉ် ါ 

AHCMOM217 စက်ဘွီ်းစွီ်းစက်က ိုအသံို်းမ ြု ါ 

AHCMOM304 စက်ယနတရာ်းြျာ်းနငှဲ့က် ရ ယာြျာ်းက ိုလည် တ် ါ 

AHCNAR301 သဘာဝနယ်ကမြြျာ်းက ိုထ န််းသ ြ််း ါ 

AHCNAR303 မ နလ်ည်ထကူထာငက်ရ်းလို ်ငန််းြျာ်းက ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ် ါ 

AHCNAR307 ကမြ ံိုြျာ်းက ိုြတ် ါ၊ ဘာသာမ န ်ါ 

AHCNSY306 - ဝါဒမြန ဲ့ြ်ှုအစွီအစဉ်က ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ် ါ 

AHCORG403 ကအာ်ဂ နစ်ကမြဆွီလွှာတ ို်းတက်ြှုက ိုစွီြ ံါ 

AHCPCM301 အ ငအ်ာဟာရအစွီအစဉ်က ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ် ါ 

AHCPCM302 အ ငြ်ျာ်းနငှဲ့၎်င််းတ ို ဲ့၏ယဉ်ကကျ်းြှုအကသကာင််းသတင််းအြေျက်အလက်က ်း ါ 

AHCPCM304 သစ် င၏်ကျန််းြာကရ်းနငှဲ့အ်ကမြေအကန 

 

AHCPGD301 စက်ရံိုတည်ကထာငမ်ြေင််းအစွီအစဉ်က ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ် ါ 

 

AHCPHT303 ရ တသ် ြ််းြေျ နလ် နအ်စွီအစဉ်က ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ် ါ 

 

AHCPHT305 ကကာက်  သွီ်းနှြံျာ်းက ိုထ န််းည   ါ 

 

AHCPHT306 ဟင််းသွီ်းဟင််းရ က်သွီ်းနှြံျာ်းစ ိုက် ျ ြု်း ါ 

 

AHCPHT307 - ကိုနသ်ကြ််းြျာ်းနငှဲ့က်ဆ ်းကြ ်းမြြူကရ်း စစည််းြျာ်းမ ငဆ်င ်ါ 

 

AHCPHT310 ကဟာ်ရွီကာြေျာသွီ်းနှရံ တ်သ ြ််းြှုည  နှု င််းကဆာငရ် က်သည် 

 



AHCPMG301 ထ န််းြေျြု ်ြှုက ါင််း င ်

 

AHCPMG302 ထ န််းြေျြု ်စကရ်ံို  ို်းြ ွှာ်းြျာ်း၊ ကရာဂါြျာ်းနငှဲ့က်ရာဂါြျာ်း 

 

AHCPMG305 စစ်တြ််း  ို်းြ ွှာ်း 

 

AHCSOL401 ကမြဆွီလွှာက ိုနြူနာယူပ ွီ်းရလဒြ်ျာ်းက ိုဘာသာမ န ်ါ 

 

AHCSS00027 စ ိုက် ျ ြု်းကရ်းဓာတိုကျွြ််းကျငြ်ှုသတ်ြတှ်။ 

 

AHCSS00074 စ ိုက် ျ ြု်းကရ်းဓာတိုကျွြ််းကျငြ်ှုအစံို။ 

 

AHCWHS301 အလို ်လို ်မြေင််းကျန််းြာကရ်းနငှဲ့က်ဘ်းကင််းလံိုမြံေြုကရ်းလို ်ငန််းစဉ်ြျာ်းတ င ်ါ ၀ ငသ်ည် 

 

AHCWHS401 အလို ်ကျန််းြာကရ်းနငှဲ့လ်ံိုမြေံြုကရ်းလို ်ငန််းစဉ်ြျာ်းက ိုထ န််းသ ြ််း ါ။ 

 

AHCWOL301 စက်ြှုလို ်ငန််းကြာ်မ ြေျက်ြျာ်းက ို အသံို်းမ ြု၍ သ ို်းကြ ွှ်းက ိုအက မြတ် ါ 

 

AHCWOL303 သ ို်းကြ ွှ်းက ို ၄ င််း၏ဝ ကသသလကခဏာြျာ်းက ေါ် ြူတည်၍ မ ငဆ်င ်ါ။ 

 

AHCWOL304 အတန််းအတ က်သ ို်းကြ ်းက ိုမ ငဆ်င ်ါ 

 

AHCWOL305 စကတ်နငှဲ့ထ််ူးဆန််းကသာအဝတ်အစာ်းြျာ်းက ိုမ ငဆ်င ်ါ 

 

AHCWOL307 သ ို်းကြ ွှ်းကလစ်တစ်ကကာငက် ိုြှတ်တြ််းတင ်ါ 



 

AHCWOL310 ကလစ်တစ်ြေိုအတ က်သ ို်းကြ ွှ်းက ိုနှ  ် ါ 

 

AHCWOL311, သ န််းကလာင််းကသာတာဝနြ်ျာ်းက ိုလို ်ကဆာင ်ါ 

 

AHCWOL401, သ ို်းကြ ွှ်းြေ  မြေင််းြဟာဗျြူဟာြျာ်းဆံို်းမြတ် ါ 

 

AHCWOL403 - သ ို်းကြ ွှ်းရ တသ် ြ််းမြေင််းနငှဲ့က်လစ်ြျာ်းမ ငဆ်ငမ်ြေင််းက ိုစွီစဉ်၊ အကကာငအ်ထည်ကြာ ်ါ 

 

AHCWOL404 - အလို ် ံိုြှနလ်ို ်ရနန်ငှဲ့သ် ို်းကြ ်းရ တ်သ ြ််းမြေင််းနငှဲ့မ် ငဆ်ငမ်ြေင််း ၀ နထ်ြ််းြျာ်းက ိုစွီြံမြေင််း 

 

AHCWOL405 အတန််းကြ ်းသ ို်းကြ ွှ်း 

 

AHCWRK305 လို ်ငန််းြေ ငလ်ှု ်ရှာ်းြှုြျာ်းက ိုည  နှု င််း ါ 

 

AHCWRK309  တ် ၀ န််းကျငက်ရရှည်တည်တံဲ့ြေ ိုငပ်ြ ကသာလို ်ငန််းြေ ငက်ျငဲ့သ်ံို်း ါ။ 

 

AHCWRK401 

အရည်အကသ ်းအာြြံေြေျကလ်ို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ်းက ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ်ရနန်ငှဲ့က်စာငဲ့သ်ကညဲ့်စစ်ကဆ်းရန။် 

 

လခွ်းနငှေ့လ် ကာင ်ျာ်းအတွက် ACMSS00007 Microchip implants ACMSUS201 

သဘာဝပတ်ဝန််းကျငလ်ရရှည်တည်တံေ့ခ ိုငဖ်  လသာလိုပ်ငန််းခွငက်ျငေ့စ်ဉ် ျာ်းတွငပ်ါ ၀ ငပ်ါ ACMVET202 

လန ေ့စဉ်လလေ့ကျငေ့ခ်န််းလိုပ်ရ ို်းလိုပ်စဉ် ျာ်းက ိုလိုပ်လဆာငပ်ါ ACMVET401 - တ ရစဆာနလ်ဆ်းကိုသလရ်း 

reception ညေ့်ခံတာဝန ်ျာ်းက ိုည  နှု င််းလဆာငရွ်က်သည်။  

ACMVET402 - ပံိုရ ပ်လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ျာ်းက ိုအသံို်း ပ ပါ  



ACMVET401 တ ရစဆာနလ်ဆ်းကိုသလရ်း reception ညေ့ခံ်တာဝန ်ျာ်းက ိုည  နှု င််းလဆာငရွ်က်သည်။  

ACMVET403 လက်လတွွံ့လရာဂါလေဒလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ျာ်းက ိုလိုပ်လဆာငပ်ါ။ ACMVET404 - 

လက်လတွွံ့ကျတ ေ့ရံို်းလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ျာ်းက ိုအဆငေ့ ်  ငေ့တ်င ်ခင််း၊ ACMVET405 

ခွ စ တ်သူနာ ပ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ျာ်းက ိုည  နှု င််းလဆာငရွ်ကပ်ါ။ ACMVET406 - သူနာ ပ တ ရ စဆာန ်ျာ်း  

ACMVET407 လဆ်းဘကဆ် ိုငရ်ာသူနာ ပ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ျာ်းက ိုလိုပ်လဆာငပ်ါ ACMVET408 

တ ရ စဆာန ်ျာ်းအတွက်အာဟာရဆ ိုငရ်ာအ ကံဥာဏန်ငှေ့ပံ်ေ့ပ ို်း ှုလပ်းပါ။ ACMVET409 

တ ကျလသာတ ရ စဆာနလ်စာငေ့လ်ရှာက် ှုဆ ိုငရ်ာအ ကံဥာဏလ်ပ်းပါ ACMVET410 

တ ရစဆာနလ်ဆ်းကိုသလရ်းသွာ်းဘက်ဆ ိုငရ်ာသူနာ ပ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ျာ်းက ိုလိုပ်လဆာငပ်ါ။  

ACMVET412    ငေ့တ်ငလ်ရ်းလှုပ်ရှာ်း ှု ျာ်းည  နှု င််း 

 ACMVET413 လ ေ့လဆ်းအဘ ို ေ့ ပငဆ်ငန်ငှေ့တ် ရ စဆာနလ် ေ့လဆ်းနငှေ့ ်analgesia လစာငေ့ ်ကညေ့်  

ACMVET416 တ ရစဆာနလ်ဆ်းကိုသလရ်းလဆ်းဝါ်း ျာ်းနငှေ့အ်ဆ ပ် ျာ်း ပငဆ်င ်ခင််းတငွက်ူည သည် 

ACMWHS201 အလိုပ်ခွငက်ျန််း ာလရ်းနငှေ့လ်ဘ်းကင််းလရ်းလိုပ်ငန််းစဉ် ျာ်းတွငပ်ါ ၀ ငပ်ါ  

ACMWHS301 လိုပ်ငန််းခွငက်ျန််း ာလရ်းနငှေ့လ်ဘ်းကင််းလရ်းလိုပ်ငန််းစဉ် ျာ်းတွငပ်ါ ၀ ငသ်ည် ထိုတ်လိုပ် ှု 

Horticulture အတကွ် AHC30616 လက် ှတ ်III က ို AHCCHM201 

ကက ်း ကပ် ှုလအာက်ရှ ဓာတိုပစစည််း ျာ်းက ိုအသံို်း ပ ပါ AHCCHM303 - ဓာတိုပစစည််း ျာ်းက ို  ပငဆ်င၍် 

အသံို်း ပ ပါ  

AHCCHM304 - ဓာတိုပစစည််း ျာ်းက ိုသယ်ယူပ ို ေ့လဆာင ်ခင််းနငှေ့သ်  ််းဆည််း ခင််း AHCCHM307 - 

ပ ို်း ွှာ်း ျာ်း၊ လပါင််းပင ်ျာ်းနငှေ့လ်ရာဂါ ျာ်းက ိုထ န််းချ ပ်ရနဓ်ာတိုပစစည််း ျာ်းက ို  ပငဆ်င၍် အသံို်း ပ ပါ။  

AHCDRG301 လရနိုတ်လ  ာင််းစနစ် ျာ်းတပ်ဆငပ်ါ  

AHCDRG305 လရနိုတ်လ  ာင််းစနစ် ျာ်းက ို Install လိုပ်ပါ  

AHCFAU201 သတတ ဝါ ျာ်းက ိုအသ အ ှတ် ပ ပါ  

AHCIRG337 - ဆည်လ  ာင််းသယ်ယူပ ို ေ့လဆာငလ်ရ်းစနစ်က ိုတ ိုင််းတာပါ AHCIRG338 

ဆည်လ  ာင််းစနစ် ျာ်းက ိုရှာလြွပါ  

AHCIRG346 ြ အာ်းလပ်းလသာဆည်လ  ာင််းစနစ် ျာ်းက ိုအသံို်း ပ ပါ AHCMOM201 - 

စက်ဘ ်းနစှစ် ်းစ ်းပါ 



AHCMOM202 - လယ်ထ နစ်က်က ိုလည် တ် ါ 

 

AHCMOM211 - ကဘ်းြေျင််းတ  သံို်းကသာယာဉ်ြျာ်းကဘ်းြေျင််းယှဉ် ါ 

 

AHCMOM212 - စကဘ်ွီ်းစွီ်းစက်က ိုသံို်း ါ 

 

AHCMOM216 - ကဘ်းြေျင််း တ  ၍ လူသံို်းယာဉ်ြျာ်းကဘ်းြေျင််းယှဉ် ါ 

 

AHCMOM217 စက်ဘွီ်းစွီ်းစက်က ိုအသံို်းမ ြု ါ 

 

AHCMOM304 စက်ယနတရာ်းြျာ်းနငှဲ့က် ရ ယာြျာ်းက ိုလည် တ် ါ 

 

AHCNAR301 သဘာဝနယ်ကမြြျာ်းက ိုထ န််းသ ြ််း ါ 

 

AHCNAR303 မ နလ်ည်ထကူထာငက်ရ်းလို ်ငန််းြျာ်းက ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ် ါ 

 

AHCNAR307 ကမြ ံိုြျာ်းက ိုြတ် ါ၊ ဘာသာမ န ်ါ 

 

AHCNSY306 - ဝါဒမြန ဲ့ြ်ှုအစွီအစဉ်က ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ် ါ 

 

AHCORG403 ကအာ်ဂ နစ်ကမြဆွီလွှာတ ို်းတက်ြှုက ိုစွီြံ ါ 

 

AHCPCM301 အ ငအ်ာဟာရအစွီအစဉ်က ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ် ါ 

 

AHCPCM302 အ ငြ်ျာ်းနငှဲ့၎်င််းတ ို ဲ့၏ယဉ်ကကျ်းြှုအကသကာင််းသတင််းအြေျက်အလက်က ်း ါ 



 

AHCPCM304 သစ် င၏်ကျန််းြာကရ်းနငှဲ့အ်ကမြေအကန 

 

AHCPGD301 စက်ရံိုတည်ကထာငမ်ြေင််းအစွီအစဉ်က ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ် ါ 

 

AHCPHT303 ရ တသ် ြ််းြေျ နလ် နအ်စွီအစဉ်က ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ် ါ 

 

AHCPHT305 ကကာက်  သွီ်းနှြံျာ်းက ိုထ န််းည   ါ 

 

AHCPHT306 ဟင််းသွီ်းဟင််းရ က်သွီ်းနှြံျာ်းစ ိုက် ျ ြု်း ါ 

 

AHCPHT307 - ကိုနသ်ကြ််းြျာ်းနငှဲ့က်ဆ ်းကြ ်းမြြူကရ်း စစည််းြျာ်းမ ငဆ်င ်ါ 

 

AHCPHT310 ကဟာ်ရွီကာြေျာသွီ်းနှရံ တ်သ ြ််းြှုည  နှု င််းကဆာငရ် က်သည် 

 

AHCPMG301 ထ န််းြေျြု ်ြှုက ါင််း င ်

 

AHCPMG302 ထ န််းြေျြု ်စကရ်ံို  ို်းြ ွှာ်းြျာ်း၊ ကရာဂါြျာ်းနငှဲ့က်ရာဂါြျာ်း 

 

AHCPMG305 စစ်တြ််း  ို်းြ ွှာ်း 

 

AHCSOL401 ကမြဆွီလွှာက ိုနြူနာယူပ ွီ်းရလဒြ်ျာ်းက ိုဘာသာမ န ်ါ 

 

AHCSS00027 စ ိုက် ျ ြု်းကရ်းဓာတိုကျွြ််းကျငြ်ှုသတ်ြတှ်။ 

 



AHCSS00074 စ ိုက် ျ ြု်းကရ်းဓာတိုကျွြ််းကျငြ်ှုအစံို။ 

 

AHCWHS301 အလို ်လို ်မြေင််းကျန််းြာကရ်းနငှဲ့က်ဘ်းကင််းလံိုမြေံြုကရ်းလို ်ငန််းစဉ်ြျာ်းတ င ်ါ ၀ ငသ်ည် 

 

AHCWHS401 အလို ်ကျန််းြာကရ်းနငှဲ့လံ်ိုမြံေြုကရ်းလို ်ငန််းစဉ်ြျာ်းက ိုထ န််းသ ြ််း ါ။ 

 

AHCWOL301 စက်ြှုလို ်ငန််းကြာ်မ ြေျက်ြျာ်းက ို အသံို်းမ ြု၍ သ ို်းကြ ွှ်းက ိုအက မြတ် ါ 

 

AHCWOL303 သ ို်းကြ ွှ်းက ို ၄ င််း၏ဝ ကသသလကခဏာြျာ်းက ေါ် ြူတည်၍ မ ငဆ်င ်ါ။ 

 

AHCWOL304 အတန််းအတ က်သ ို်းကြ ်းက ိုမ ငဆ်င ်ါ 

 

AHCWOL305 စကတ်နငှဲ့ထ််ူးဆန််းကသာအဝတ်အစာ်းြျာ်းက ိုမ ငဆ်င ်ါ 

 

AHCWOL307 သ ို်းကြ ွှ်းကလစ်တစ်ကကာငက် ိုြှတ်တြ််းတင ်ါ 

 

AHCWOL310 ကလစ်တစ်ြေိုအတ က်သ ို်းကြ ွှ်းက ိုနှ  ် ါ 

 

AHCWOL311, သ န််းကလာင််းကသာတာဝနြ်ျာ်းက ိုလို ်ကဆာင ်ါ 

 

AHCWOL401, သ ို်းကြ ွှ်းြေ  မြေင််းြဟာဗျြူဟာြျာ်းဆံို်းမြတ် ါ 

 

AHCWOL403 - သ ို်းကြ ွှ်းရ တ်သ ြ််းမြေင််းနငှဲ့က်လစ်ြျာ်းမ ငဆ်ငမ်ြေင််းက ိုစွီစဉ်၊ အကကာငအ်ထည်ကြာ် ါ 

 

AHCWOL404 - အလို ် ံိုြှနလ်ို ်ရနန်ငှဲ့သ် ို်းကြ ်းရ တ်သ ြ််းမြေင််းနငှဲ့မ် ငဆ်ငမ်ြေင််း ၀ နထ်ြ််းြျာ်းက ိုစွီြမံြေင််း 



 

AHCWOL405 အတန််းကြ ်းသ ို်းကြ ွှ်း 

 

AHCWRK305 လို ်ငန််းြေ ငလ်ှု ်ရှာ်းြှုြျာ်းက ိုည  နှု င််း ါ 

 

အသာ်းထိုတလ်ိုပ်ငန််း (AMC30815 Certificate III) (လက်လ အလရာင််းဆ ိုင)်   

က ိုယ်လရ်းက ိုယ်တာက ရ ယာ ျာ်းက ိုထ န််းသ  ််းပါ  

AMPCOR202 - တစ်က ိုယ်လရသန ေ့ရ်ှင််းလရ်းနငှေ့သ်န ေ့ရ်ှင််းလရ်းလိုပ်နည််း ျာ်းက ိုသံို်းပါ  

AMPCOR203 အရည်အလသွ်းအာ ခံချက်နငှေ့ ်HACCP လ ိုအပ်ချက် ျာ်းက ိုလ ိုက်နာပါ  

AMPCOR204 လံို ခံ လသာအလိုပ် ူဝါဒ ျာ်းနငှေ့လ်ိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ျာ်းက ိုလ ိုက်နာပါ AMPCOR205 

လိုပ်ငန််းခငွ၌်ဆကသ်ွယ်ပါ  

AMPCOR206 အသာ်းလိုပ်ငန််းက ို ခံ ငံိုသံို်းသပ်သည်  

AMPR101  ျ  ်းစ တ် ျာ်းနငှေ့အ်သာ်း ြတ် ခင််း ျာ်းက ိုခွ  ခာ်းသတ် ှတ်ပါ 

လနာက်ထပ်အလ ပာင််းအလ အတွက်  

AMPR102 တ ထာ်းသညေ့်အသာ်း  

AMPR103 အသာ်းထိုတ်ကိုနက် ိုသ ိုလလှာငပ်ါ 

 AMPR104 *, minced အသာ်း ျာ်းနငှေ့ ်minced အသာ်းထိုတ်ကိုန ်ျာ်းက ို ပငဆ်ငပ်ါ  

AMPR105 လြာက်သည် ျာ်းအာ်း ၀ နလ်ဆာင ်ှုလပ်းပါ  

AMPR106 လိုပ်ငန််းစဉ်အလရာင််းအလရာင််းအ။  ပ  ပင ်ွ ််း ံ ှုသ  ိုင််း AMPR108 

အသာ်း၏အပူချ နက် ိုလက်ခံ ခင််း ှလရာင််းချ ခင််းအထ လစာငေ့ ်ကညေ့်ပါ AMPR201 

ဓါ်း ြငေ့ခ်ိုတ် ခင််း ြငေ့ထ်ိုတ်ကိုနက် ိုချ  ်းြျက်ပါ။  

AMPR202 အသာ်းထိုတ်ကိုန ်ျာ်းချက် ပ တ် ခင််းနငှေ့သ် ိုလလှာင ်ခင််းဆ ိုငရ်ာအ ကံဥာဏ ်ျာ်းလပ်းပါ  

AMPR203 လရာင််းချရနအ်သာ်း ျာ်းက ိုလရွ်းချယ်ဖပ ်းချ န။် ထိုပ်ပ ို်းပါ 

လက်စွ ထိုပ်ပ ို်း ခင််းနငှေ့တံ်ဆ ပ်ကပ် ခင််းဆ ိုငရ်ာပစစည််းက ရ ယာ ျာ်းက ို အသံို်း ပ ၍ AMPR204 

ထိုပ်ပ ို်းထိုတ်ကိုန။်  



AMPR205 ချက် ပ တ ်ခင််း၏အလ ခခံနည််းလ ််း ျာ်းက ိုအသံို်း ပ ပါ။  

AMPR208 ဝက်အူလချာင််း ျာ်းက ိုလိုပ်ဖပ ်းလရာင််းပါ  

AMPR209 တနြ် ို်း   ငေ့ထ်ိုတ်ကိုန ်ျာ်းထိုတ်လိုပ် ခင််းနငှေ့လ်ရာင််းချ ခင််း  

AMPR210 အသာ်းထိုတ်ကိုန ်ျာ်းက ိုလက်ခံရရှ သည်။  

AMPR211 အသာ်းလက်လ အလရာင််းဆ ိုငရ်ှ အစာ်းအစာလ ြရှင််းနည််း ျာ်းနငှေ့ ်ပတ်သက၍် 

အ ကံဥာဏ ်ျာ်းလပ်းပါ။  

AMPR212 သန ေ့ရ်ှင််းလသာအသာ်းလက်လ လိုပ်ငန််းareaရ ယာ။  ပ  ပင ်ွ ််း ံ ှုသ  ိုင််း AMPX209 

ဓာ်း ျာ်းက ိုထက်လစ  

AMPX210 အ  သာ်းက ို ြတ်ယူပါ။  

AMPX211 သတ် တှ်ထာ်းလသာအသာ်း ျာ်းက ိုချံ ွံ့ပါ။ 

 BSBATSIL503 ပconflictိ ပကခက ိုစ  ံပါ 

 

AHCWRK309  တ် ၀ န််းကျငက်ရရှည်တည်တံဲ့ြေ ိုငပ်ြ ကသာလို ်ငန််းြေ ငက်ျငဲ့သ်ံို်း ါ။ 

 

AHCWRK401 

အရည်အကသ ်းအာြြံေြေျကလ်ို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ်းက ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ်ရနန်ငှဲ့က်စာငဲ့သ်ကညဲ့်စစ်ကဆ်းရန။် 

 

 

FBP30117 - အစာ်းအစာထိုတ်လိုပ် ှုတွငလ်က် ှတ် III   ဝ ိုငလ်ိုပ်ငန််းလည်ပတ် ှု  

FBP30918 လက် ှတ် III   

 FBPGRA3003 ခ  ိုန ေ့ည်က်ကက တ်ခွ  ခင််းလိုပ်ငန််း။  

FBPGRA3004 စကရ်ံိုလည်ပတ် ှုနငှေ့စွ် ််းလဆာငရ်ည်က ိုထ န််းချ ပ်သည် FBPOPR2069 

အလိုပ်ခွင၌်က န််းဂဏန််း application  ျာ်းက ိုသံို်းပါ FDFFS2001A - 

အစာ်းအစာလံို ခံ  ှုအစ အစဉ်နငှေ့လ်ိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ျာ်းက ိုအလကာငအ်ထည်လြာ်ပါ  

FDFFS3001A - 



အရည်အလသွ်းနငှေ့စ်ာ်းနပ်ရ ကခာလံို ခံ  ှုအစ အစဉ် ျာ်းအလကာငအ်ထည်လြာ် ှုက ိုလစာငေ့ ်ကညေ့်ပါ  

FDFOP2061 ။ A. အလိုပ်ခငွ၌်က န််းဂဏန််း ျာ်းက ိုသံို်းပါ  

FDFOP2064, အလိုပ်ခွငသ်တင််းအချက်အလက်လပ်းနငှေ့လ်လ ာက်ထာ်း FDFOP3003A - 

ထိုတ်လိုပ် ှုစနစ်တွငအ် ပနအ်လှနဆ်က်နယွ်လနလသာလိုပ်ငန််းစဉ် ျာ်းက ို 

လိုပ်လဆာငပ်ါ  

FDFOP3004A - ထိုပ်ပ ို်း ှုစနစ်တွငအ် ပနအ်လှနဆ်က်နယွ်လနလသာလိုပ်ငန််းစဉ် ျာ်းက ိုလိုပ်လဆာငပ်ါ  

FWPCOT3270 အဆငေ့န်ငှေ့အ် ှတ်အသာ်း ျာ်း ှတ်တ ််း  

FWPHAR3223 - တစ်ခိုတည််းဆိုပ်က ိုငရ် တ်သ  ််းဘ ို ေ့ဘိုတ်အြွ ွံ့ကွနပ်ျျူတာစနစ် ျာ်းက ိုသံို်းပါ 

FWPHAR3224 တွာ်းစကက် ိုလည်ပတ်ပါ  

FWPHAR3230 စ ်းနင််းလ ိုက်ပါ  

MSMENV272 သဘာဝပတ်ဝန််းကျငလ်ရရှည်တည်တံေ့ခ ိုငဖ်  လသာအလိုပ်တွငပ်ါ ၀ ငပ်ါ MSMSUP303 - 

စက်က ရ ယာအ ှာ်း ျာ်းက ိုလြေါ်ထိုတ်ပါ      

RGR20218 - ဖပ  ငပ်ွ စက် ှုလိုပ်ငန််းအတွက်လက် ှတ် II  

 RGRCMN201 

ဖပ  ငက်ာ်းနငှေ့ဆ်က်စပ်လသာစက် ှုလိုပ်ငန််း ျာ်းတငွအ်လိုပ်အက ိုငအ်ခွငေ့အ်လ ််း ျာ်းရှာလြွပါ။  

RGRCMN203 ဖပ  ငက်ာ်းစက် ှုလိုပ်ငန််းကျငေ့ဝ်တ်နငှေ့သ် ာဓ ရှ  ခင််းနငှေ့အ်တူလ ိုက်နာပါ RGRPSH201 

  င််းဖပ  ငက်ငွ််း ျာ်းနငှေ့ ်trackwork တငွက် ိုငတ်ွယ်ပါ RGRPSH202 - 

  င််း ျာ်းက ိုသယ်ယူပ ို ေ့လဆာငလ်ရ်းတငွက်ူည လပ်းပါ RGRPSH205 

ဖပ  ငက်ာ်းလိုပ်ငန််းနယ်ပယ်တငွအ်လ ခခံစ ်းနင််း ခင််းစွ ််းရည်က ိုလိုပ်လဆာငပ်ါ။ RGRPSH211 

  င််းဖပ  င ်ခင််းလိုပ်ငန််းတွငထ် လရာက်စွာလိုပ်က ိုငပ်ါ။ RGRPSH301 

တည်ဖင  ်လသာစစ်ဆငလ်ရ်းအလကာငအ်ထည်လြာ်ရန။်  ပ  ပင ်ွ ််း ံ ှုသ  ိုင််း  

RGRPSH302   င််း ျာ်းက ိုငတ်ွယ် ခင််းက ိုကက ်း ကပ်ပါ။  

RGRPSH303   င််း ျာ်းသယ်ယူပ ို ေ့လဆာငလ်ရ်းက ိုကက ်း ကပ်ကွပ်က ပါ။ RGRPSH304 - 

ဖပ  ငပ်ွ အာ်းကစာ်းနငှေ့ ်ကံေ့ခ ိုင ်ှုအလပေါ်သက်လရာက် ှုရှ လသာအချက် ျာ်းက ိုလြာ်ထိုတ်ပါ  

RGRPSH308 -   င််း ျာ်းသ ို ေ့ ဟိုတ်အ ခာ်း  င််း ျာ်းအတွက်လရှ်း ဦ်း 



သူနာ ပ နငှေ့အ်လရ်းလပေါ်  ပ စိုလစာငေ့လ်ရှာက် ှု ျာ်းက ိုလပ်းပါ  

RGRPSH309 - 

လ ််းညွှနလ်အာက်ရှ   င််းစ ်းသ ူျာ်းအတွက်န ို ေ့တ ိုက်လကျွ်းလရ်းအစ အစဉ် ျာ်းက ိုအလကာငအ်ထည်လြာ်ပါ  

SISXEMR001 - အလရ်းလပေါ်အလ ခအလန ျာ်းက ိုတံို ေ့ ပနပ်ါ 

 

 

 
 

 

Study Area 2-Career Development 

Myanmar 

10581NAT - အသက်ကြ ်းဝြ််းကသကာင််းနငှဲ့ရ် ်ရ ာနငှဲ့ထ် ကတ ွဲ့ဆက်ဆမံြေင််းဆ ိုငရ်ာသငတ်န််း 

10582NAT - အလို ်နငှဲ့က်လဲ့ကျငဲ့က်ရ်းအတ က်အဆငသ်ငဲ့အ်တ က်လက်ြှတ် ၁ ။ 

10583NAT - အလို ်နငှဲ့သ်ငတ်န််းတက်ကရာက်ြေ ငဲ့လ်က်ြှတ် 

10585NAT - အလို ်အက ိုငတ် ို်းတက်ြှုအတ က်လက်ြှတ် III က ို 

10586NAT - အသက်ကြ ်းဝြ််းကသကာင််းနငှဲ့က်လဲ့လာြှုလြ််းကသကာင််းြျာ်းတ ငလ်က်ြှတ် III 

10587NAT - လို ်ငန််းနငှဲ့အ်လို ်အက ိုငက်ျွြ််းကျငြ်ှုလကြ်ှတ် IV 

10725NAT - ကက ြုတငစ်ကာ်းကမ ာနငှဲ့က်ရ်းသာ်းထာ်းကသာအဂဂလ  ်စာသငတ်န််း 

10727NATK အဂဂလ  ်စာမြငဲ့က်မ ာကသာနငှဲ့အ်ဂဂလ  ်စာ 

၁၀၇၂ စကာ်းကမ ာနငှဲ့က်ရ်းသာ်းအဂဂလ  ်ဘာသာမြငဲ့ ်NAT လက်ြှတ် II 

၁၀၇၂ စကာ်းကမ ာနငှဲ့က်ရ်းသာ်းအဂဂလ  ်ဘာသာမြငဲ့ ်NAT Certificate III 

10748NAT တကကသ ိုလ်မ ငဆ်ငြ်ှုအတ က်လက်ြှတ် IV 

10767NAT ။  ညာကရ်းဆ ိုငရ်ာရညရ် ယ်ြေျက်ြျာ်းအတ ကအ်ဂဂလ  ် IV လက်ြှတ် IV 

10768NAT:  ညာကရ်းဆ ိုငရ်ာရည်ရ ယ်ြေျက်ြျာ်းအတ ကအ်ဂဂလ  ်စာလက်ြတှ် IV 

10769 ကနာက်ထ ်ကလဲ့လာရန ်Pathways အတ က် CERT III က ို 

ACMEQU205 မြင််းအမ ြုအြူဆ ိုငရ်ာဗဟိုသိုတက ိုအသံို်းမ ြု ါ 



ACMEQU208 - မြင််းြျာ်းနငှဲ့အ်လို ်လို ်ရနက် ိုယ်  ိုငက်ျန််းြာကရ်းနငှဲ့သ်ကံဲ့ြေ ိုငြ်ှုက ိုစွီြံ ါ 

AHCFAU201 သတတ ဝါြျာ်းက ိုအသ အြတှ်မ ြု ါ 

AHCMOM201 - စကဘ်ွီ်းနစှစ်ွီ်းစွီ်း ါ 

AHCMOM211 - ကဘ်းြေျင််းတ  သံို်းကသာယာဉ်ြျာ်းကဘ်းြေျင််းယှဉ် ါ 

AHCMOM212 - စကဘ်ွီ်းစွီ်းစက်က ိုသံို်း ါ 

AHCMOM216 - ကဘ်းြေျင််း တ  ၍ လူသံို်းယာဉ်ြျာ်းကဘ်းြေျင််းယှဉ် ါ 

AHCMOM217 - စကဘ်ွီ်းစွီ်းစက်က ိုအသံို်းမ ြု ါ 

AHCNAR301 သဘာဝနယ်ကမြြျာ်းက ိုထ န််းသ ြ််း ါ 

AHCPGD301 - စက်ရံိုတည်ကထာငမ်ြေင််းအစွီအစဉ်က ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ် ါ 

AHCPMG301 ထ န််းြေျြု ်ြှုက ါင််း င ်

AHCPMG302 ထ န််းြေျြု ်ကရ်းစက်ရံို  ို်းြ ွှာ်း 

AHCSS00027 စ ိုက် ျ ြု်းကရ်းဓာတိုကျွြ််းကျငြ်ှုသတ်ြတှ ်

AHCWHS301 အလို ်လို ်မြေင််းကျန််းြာကရ်းနငှဲ့က်ဘ်းကင််းလံိုမြံေြုကရ်းလို ်ငန််းစဉ်ြျာ်းတ င ်ါ ၀ ငသ်ည် 

AHCWOL304 - သ ို်းကြ ွှ်းသ ို်းကြ ွှ်းြျာ်းက ိုအတန််းအစာ်းြေ  ရနမ် ငဆ်င ်ါ။ 

AHCWOL305 - စကတ်နငှဲ့အ် ၀ တ်အစာ်းြျာ်းက ိုမ ငဆ်င ်ါ။ 

AHCWOL310 - ကလစ်တစြ်ေိုအတ က်သ ို်းကြ ွှ်းက ိုနှ  ် ါ 

AHCWRK309  တ် ၀ န််းကျငက်ရရှည်တည်တံဲ့ြေ ိုငပ်ြ ကသာလို ်ငန််းြေ ငက်ျငဲ့သ်ံို်း ါ။ 

AHCWRK401 

အရည်အကသ ်းအာြြံေြေျကလ်ို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ်းက ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ်ရနန်ငှဲ့က်စာငဲ့သ်ကညဲ့်စစ်ကဆ်းရန။် 

က ိုယ်ကရ်းက ိုယ်တာက ရ ယာြျာ်းက ိုထ န််းသ ြ််း ါ 

AMPCOR202 - တစ်က ိုယ်ကရသန ဲ့ရ်ှင််းကရ်းနငှဲ့ြ် လလ ာစနစ်ကျငဲ့သ်ံို်းမြေင််း ( 

AMPCOR205 - အလို ်ြေ င၌်ဆက်သ ယ် ါ 

AMPR101 ြျ ြု်းစ တ်ြျာ်းနငှဲ့အ်သာ်းမြတ်မြေင််းြျာ်းက ိုြေ  မြော်းသတ်ြှတ် ါ။ 

AMPR108 လက်ြေံမြေင််းြှကရာင််းြေျသညဲ့အ်သာ်းြျာ်းအ ူြေျ နက် ိုကစာငဲ့သ်ကညဲ့် ါ 

AWTCAP101 - က ိုယ်ကရ်းက ိုယ်တာလံိုမြံေြုြှုနငှဲ့လံ်ိုမြေံြုစ တ်ြေျရကသာကရ ်းြေျယြ်ှုြျာ်းက ိုကလဲ့လာ ါ 



AWTCAP103 - ကျွြ််းကျငြ်ှုအသ အြတှ်မ ြုမြေင််းအတ က်မ ငဆ်င ်ါ 

AWTCAP104 ယာဉ်ကြာင််းအသ  ညာစစ်ကဆ်းြှုအတ က်အစွီအစဉ်ဆ   ါ။ 

AWTCAP105 ထ ကရာက်ကသာက ိုယ်  ိုငတ်ငဆ်က်ြှုစ ြ််းရည်က ိုသံို်း ါ။ 

AWTCAP106 တံို ဲ့မ နရ်နစ်ွီစဉ်ထာ်းသည် ... 

WTCMY101 - လူြှုကရ်းအရြတူက  မ ာ်းကသာ တ် ၀ န််းကျငြ်ျာ်းတ င ်ါ ၀ င ်ါ။ 

AWTCOM101 - အကမြေြံေစဉ််းစာ်းကတ ်းကြေေါ် န ိုငစ် ြ််းစ ြ််းရည်က ိုသံို်း ါ 

AWTCOM102 - ကန ဲ့စဉ်အကမြေအကနြျာ်းတ င ်conflictိ  ကခြျာ်းက ိုကမြရှင််းရနန်ည််းဗျြူဟာြျာ်းကရ်းဆ   ါ 

AWTCOM103 - 

Australianစကသတ်းလျဆက်သ ယ်ကရ်းြွီဒွီယာနငှဲ့အ်မ နအ်လှနဆ်က်သ ယ်န ိုငရ်နြ်ဟာဗျြူဟာြျာ်းကရ်းဆ   ါ 

AWTDIG101 Word သည်အကမြေြံေကျကသာစာရ က်စာတြ််းတစ်ြေိုက ိုလို ်ကဆာငသ်ည်။ 

AWTDIG102 ရ ို်းရ ို်းစာရင််းဇယာ်းက ိုသံို်း ါ။ 

AWTDTY001 - 

သငယူ်ြှုနငှဲ့အ်လို ်အက ိုငအ်ြေ ငဲ့အ်လြ််းြျာ်းက ို ံဲ့  ို်းက ်းြညဲ့်သ ပါယ်သညဲ့်နည််း ညာက ိုအသံို်းမ ြုရနစ်ွီစဉ် ါ 

AWTDTY002, သငယူ်ြှုနငှဲ့အ်လို ်အက ိုငအ်ြေ ငဲ့အ်လြ််းြျာ်းအတ ကသ် ပါယ်ကသာနည််း ညာက ိုသံို်း ါ 

AWTENV101 -  တ်ဝန််းကျငထ် န််းသ ြ််းကရ်းဆ ိုငရ်ာအကလဲ့အကျငဲ့ြ်ျာ်းတ ို်းတက်ကအာငစ်ွီစဉ်ရန၊် 

 

Study Area 3-Creative Design 

BSBCRT301 - ကဝြနြ်ှုနငှဲ့ြ်နတ်ွီ်းြှုဆ ိုငရ်ာကတ ်းကြေေါ်ြှုစ ြ််းရည်က ိုတ ို်းြေျ ွဲ့ရနန်ငှဲ့တ် ို်းြေျ ွဲ့ရန ်

BSBCRT402 - ဆန််းသစ်တွီထ ငြ်ှုမြစ်စဉ်တစ်ြေိုတ င ်ူ်းက ါင််း ါ ၀ 

ငပ် ွီ်းသငတ်န််းအစွီအစဉ်ြျာ်းအတ က်စံြေျ နစံ်ညွှန််းြျာ်းနငှဲ့က် ိုက်ညွီရနအ်ဆငဲ့မ်ြ ငဲ့တ်ငမ်ြေင််း 

BSBCRT501 သကဘာတရာ်းြျာ်းက ိုစတငြ်နတ်ွီ်း ါ 

BSBDES201 - ဒွီဇ ိုင််းကရ်းဆ  မြေင််းလို ်ငန််းစဉ်က ိုလ ိုက်နာ ါ 

BSBDES202 - သွီ်းမြော်းစကြ်ှုလို ်ငန််းအကမြေအကနတ ငဒ်ွီဇ ိုင််း ံိုစံက ိုဆန််းစစ ်ါ 

BSBDES301 - အကရာငအ်သံို်းမ ြုြှုက ိုကလဲ့လာ ါ၊ 

သငတ်န််းအစွီအစဉ်ြျာ်းအတ က်စံြေျ နစံ်ညွှန််းြျာ်းနငှဲ့အ်ညွီအဆငဲ့မ်ြ ငဲ့တ်င ်ါ 



BSBDES302 - 2D  ံိုစံြျာ်းအတ က်တွီထ ငဆ်န််းသစ်ကသာဒွီဇ ိုင််းလို ်ငန််းစဉ်က ိုစူ်းစြ််းကလဲ့လာ ါ 

BSBDES303 - 3D  ံိုစံြျာ်းအတ က်တွီထ ငဆ်န််းသစ်ကသာဒွီဇ ိုင််းလို ်ငန််းစဉ်က ိုစူ်းစြ််းကလဲ့လာ ါ 

BSBDES304 - ဒွီဇ ိုင််းစက်ြှုလို ်ငန််းဆ ိုငရ်ာဗဟိုသိုတက ိုရင််းမြစ်နငှဲ့လ် ိုက်နာ ါ 

BSBDES305 ဒွီဇ ိုင််း၏သြ ိုင််းနငှဲ့သ်ွီအ ိုရွီက ိုသတင််းရင််းမြစ်နငှဲ့က်လ ာက်ထာ်း ါ 

BSBDES401 - ဒွီဇ ိုင််းကမြရငှ််းနည််းြျာ်းက ိုထိုတ်လို ် ါ။ 

BSBDES402 ဒွီဇ ိုင််းဘရွီက ိုဘာသာမ န။် တံို ဲ့မ န ်ါ 

BSBDES403 ဒွီဇ ိုင််းကျွြ််းကျငြ်ှုနငှဲ့က်လဲ့ကျငဲ့ြ်ှုြျာ်းက ိုတ ို်းြေျ ွဲ့ရနန်ငှဲ့တ် ို်းြေျ ွဲ့ရန ်

BSBDES502 - ဒွီဇ ိုင််းအကျဉ််းက ိုကရ်းဆ  မြေင််း၊ ည  နှု င််းမြေင််းနငှဲ့ြ် ြ််းြံမြေင််း 

BSBITU302 အွီလက်ထကရာနစ်တငဆ်က်ြှုြျာ်းက ိုြနတ်ွီ်း ါ 

BSBITU312 အွီလက်ထကရာနစ်တငဆ်က်ြှုြျာ်းက ိုြနတ်ွီ်း ါ 

BSBITU404 - ရှု ်ကထ ်းကသာ desktop ထိုတ်ကဝထာ်းကသာစာရ က်စာတြ််းြျာ်းက ိုထိုတလ်ို ် ါ 

BSBWHS201 - ြ ြ က ိုယ်က ိုနငှဲ့အ်မြော်းသူြျာ်း၏ကျန််းြာကရ်းနငှဲ့လံ်ိုမြံေြုကရ်းက ိုအကထာက်အကူမ ြုသည် 

CPPBDN4001 

ကဆာက်လို ်ကရ်း စစည််းြျာ်းနငှဲ့က်ဆာက်လို ်ကရ်းဒွီဇ ိုင််းစွီြကံ န််းြျာ်းအတ က်နည််းလြ််းြျာ်းက ိုသိုကတသနမ ြု ါ 

ဒွီဇ ိုင််းအကမြေြံေအတ က် CUA30715 လကြ်ှတ် III က ို (3) 

ဒွီဇ ိုင််းအတ က် CUA40715 လက်ြှတ် IV 

CUAACD301 - အကတ ်းအကြေေါ်ြျာ်းက ိုဆက်သ ယရ်နက်ရ်းဆ  ရန ်

CUAACD302 - က န ်ျြူတာမြငဲ့က်ရ်းဆ  ကသာ ံိုြျာ်းက ိုထိုတ်လို ် ါ 

CUAACD303 - နည််း ညာဆ ိုငရ်ာ ံိုဆ  မြေင််းက ိုထိုတ်လို ် ါ 

CUAACD304 - စကက်းကြာ်ဒယ်ြျာ်းလို ် ါ 

CUAACD401 - အကရာငသ်ွီအ ိုရွီနငှဲ့ဒ်ွီဇ ိုင််းလို ်ငန််းစဉ်ြျာ်းက ိုက ါင််းစ ် ါ 

CUAANM301 - 2D ဒွီဂျစ်တယ်ကာတ န််းြနတ်ွီ်း ါ 

CUADES401 ၀ တ်ဆငန် ိုငက်သာ ၀ တထ ြုြျာ်းဒွီဇ ိုင််းအတ က်နည််းစနစ်ြျာ်းက ိုသိုကတသနမ ြု ါ 

CUADES403 - Spatial ဒွီဇ ိုင််းတ ငန်ည််းစနစ်ြျာ်းက ိုသိုကတသနမ ြု ါ 

 



CUADIG303 ဓါတ် ံို ံိုရ  ်ြျာ်းက ိုထိုတ်လို ်ပ ွီ်းမ ငဆ်င ်ါ။ 

CUADIG304 အမြငအ်ာရံိုဒွီဇ ိုင််းအစ တ်အ  ိုင််းြျာ်းက ိုြနတ်ွီ်း ါ 

CUADIG401 - စာကရ်းသအူမ နအ်လှနအ်ကျ ြု်းသက်ကရာက်ြှုရှ ကသာြွီဒွီယာ 

CUAGRD301 - ထိုတ်ကဝရနအ်တ က်ြ ိုငြ်ျာ်းက ိုမ ငဆ်င ်ါ 

CUAGRD302 - စာစွီစာရ ိုကမ်ြေင််းနည််း ညာြျာ်းက ိုသံို်း ါ 

CUAGRD401 - ဂရ ်ြစ်ဒွီဇ ိုင််းနည််းစနစ်ြျာ်းက ိုသိုကတသနမ ြု ါ 

CUAILL401 ရို ်မ အလို ်က ိုတ ို်းတက်ကကာင််းြ နက်အာငမ် ြုလို ် ါ 

CUAIND401 - အထ်ူးြနတ်ွီ်းြှုနယ် ယ်ြျာ်းတ ငက်ျွြ််းကျငြ်ှုတ ို်းြေျ ွဲ့ ါ 

CUAPHI302 ဓာတ်ပံိုဓာတ်ပံို ျာ်းက ိုရ ိုက်ယူပါ  

CUAPHI304 - စ ိုစွတ်လသာလ ှာင ် ိုက်လနသညေ့အ်လ ခအလနတွငအ်လရာငပ်စစည််း ျာ်းက ိုလိုပ်လဆာငပ်ါ 

CUAPHI401 - တ ိုလတာင််းလသာအလန ြငေ့ဓ်ာတ်ပံို ျာ်းက ိုြ ််းယူပါ 

 CUAPHI503 - ဓာတ်ပံိုအလင််းလရာင၏်လြာ် ပချက်နငှေ့စ် တ်လှုပ်ရှာ်း ှုသလဘာသဘာဝက ိုစူ်းစ ််းပါ 

ICPPRP221 - အ ျ  ်းအစာ်းလရွ်းချယဖ်ပ ်းအသံို်း ပ ပါ၊ 

သငတ်န််းအစ အစဉ် ျာ်းအတွက်စံနှုန််း ျာ်းနငှေ့က် ိုက်ည ရနအ်ဆငေ့ ်  ငေ့ ်ခင််း 

 ICPPRP224 - စာ ျက်နာှအ ပငအ်ဆငအ်ပလ လက်းရငှ််းက ိုသံို်းဖပ ်းစာ ျက်နာှ ျာ်းက ိုထိုတ်လိုပ်ပါ 

ICPPRP324 - စာ ျက်နာှအ ပငအ်ဆငလ်လ ာက်လွှာက ိုအသံို်း ပ ဖပ ်းစာ ျက်နာှ ျာ်းက ိုြနတ် ်းပါ 

ICPPRP325 - ဂရပ်ြစအ်ပလ လက်းရငှ််းက ို သံို်း၍ ဂရပ်ြစ် ျာ်းက ိုြနတ် ်းပါ  

ICPPRP382  ျက်နာှ ပငပံ်ိုနှ ပ် ခင််းအတွက်ကွနပ်ျျူတာပံိုရ ပ်က ိုထိုတ်လိုပ်သည် 

 ICPSCP270 -  ျက်နာှ ပငပ်ရငတ်ာက ိုက ိုယ်တ ိုင ် ပငဆ်င၍် ထိုတလ်ိုပ်သည်  

ICPSCP271 - အလ ခခံ ျက်နာှ ပငပံ်ိုနှ ပ် ခင််းက ိုက ိုယတ် ိုငထ်ိုတ်လိုပ်သည်  

 ICTGAM303 - ကာတွန််း၏စည််း ျဉ််း ျာ်းက ို ပနလ်ည်သံို်းသပ်ပါ  

MEM19038A - ရတနာနငှေ့ ်3D အရာဝတထ  ထိုတ်လိုပ် ှုတငွရ် ို်းရာနည််းစနစ် ျာ်းက ိုအသံို်း ပ ပါ 

ရိုပ်သလံ ိုင််းစတ ိုင ်settings အတွက ် 

MEM19045A လကျာက် ျက်သတ် ှတ် ည်  

MEM19047A - လကျာက် ျက် ျာ်းက ိုလက်သည််းနငှေ့ ်bezel စတ ိုငတ်ပ်ဆငထ်ာ်းပါ 



ရို ်သလံ ိုင််းစတ ိုင ်settings က ိုအတ က် MEM19045A ကကျာက်ြျက်သတ်ြှတ်ြည် 

MEM19047A - ကကျာက်ြျက်ြျာ်းက ိုလကသ်ည််းနငှဲ့ ်bezel စတ ိုငတ် ်ဆငထ်ာ်း ါ 

MEM19051A ြျ ြု်းစံိုကသာကကျာက် setting က ိုတည်ကဆာက် 

အတ င််း  ိုင််းအလှဆငမ်ြေင််းအတ က် MSF40118 လက်ြှတ် IV 

MSF50213 အလဆှငမ်ြေင််းနငှဲ့ဒ်ွီဇ ိုင််းဒွီ လ ိုြာ 

MSF60118 - အဆငဲ့မ်ြငဲ့အ်တ င််း  ိုင််းဒွီဇ ိုင််းဒွီ လ ိုြာ။ 

MSFFDT4012 စတ ိုငြ်ျာ်းနငှဲ့လ်ှု ်ရှာ်းြှုြျာ်း 

MSFGN4001 - ကျငဲ့ဝ်တ်နငှဲ့လ် ိုက်နာြှုဆ ိုငရ်ာလ ိုအ ်ြေျကြ်ျာ်းက ိုသိုကတသနမ ြု ါ 

MSFID4012 လူကနအ ြ်အတ င််း  ိုင််းအလှဆင ်

MSFID4013 - လူကနအ ြအ်တ င််း  ိုင််းအလင််းကရာငက် ိုဒွီဇ ိုင််းဆ   ါ 

MSFID4014 အတ င််း  ိုင််းဒွီဇ ိုင််းစွီြံက န််းြျာ်းအတ ကဒ်ွီဂျစ်တယ် ကြာ်ဒယ်ြျာ်းနငှဲ့စ်ာရ က် 

စာတြ််းြျာ်းထိုတ်လို ်သည် 

MSFID4015 - ၀ နက်ဆာငြ်ှုြေံယူသူအတ က် စစည််းမ ငဆ်ငမ်ြေင််း 

MSFID4016 အတ င််းနငှဲ့အ်မ င ် ိုင််းကနရာြျာ်းအတ က်အကရာငဒ်ွီဇ ိုင််းြျာ်း 

MSFID4017  ရ ကဘာဂနငှဲ့ဆ်က်စ ် စစည််းြျာ်းက ိုသိုကတသနလို ်ရနအ်သကံက ်းသည် 

MSFID4018 - အတ င််း  ိုင််းအတ က်ြေက်ြေ ကသာ စစည််းြျာ်းနငှဲ့က်ြေျာကဆ်းြျာ်းက ိုသိုကတသနမ ြု ါ 

MSFID4019 - အတ င််း  ိုင််းအလှဆငမ်ြေင််းနငှဲ့ဒ်ွီဇ ိုင််းလွှြ််းြ ို်းြှုြျာ်းက ိုသိုကတသနမ ြုလို ် ါ 

MSFID4021 အတ င််း  ိုင််းကနရာြျာ်းအတ က်က ျာဲ့က ျာင််းကသာအလှဆင ်စစည််းြျာ်းအတ က်ဒွီဇ ိုင််းကရ်းဆ   ါ 

MSFID5016 ရှု ်ကထ ်းကသာဆ ိုဒြ်ျာ်းအတ က်အလှဆငအ်ဆ ိုမ ြုလွှာြျာ်းက ိုတွီထ င ်ါ 

MSFID5017 အမြစ်အ ျကအ်လှဆငအ်ဆ ိုမ ြုလွှာြျာ်းက ိုကရ်းဆ   ါ 

MSFID5018 အတ င််း  ိုင််း ံိုစ ံ၀ နက်ဆာငြ်ှုက ်း ါ 

MSFID5020 လူကနအ ြ်အတ င််း  ိုင််းဒွီဇ ိုင််း 

MSFID5021 အတ င််း  ိုင််းဒွီဇ ိုင််းအကျဉ််းြေျြု ်အတ က် site တည်ကဆာက် ံိုနငှဲ့ ်၀ နက်ဆာင ်

ြှုြျာ်းက ိုအက မြတ ်ါ 

 



MSFID5022 အတ င််း  ိုင််းကနရာြျာ်းတ ငြ်နတ်ွီ်းြှုဒွီဇ ိုင််းနည််းစနစ်က ိုကလဲ့လာပ ွီ်းအသံို်းမ ြု ါ။ 

MSFID5025 လူကနအ ြ်အတ င််း  ိုင််းဒွီဇ ိုင််းစွီြံက န််းဆ ိုငရ်ာစာရ က်စာတြ််းြျာ်းက ိုကရ်းဆ   ါ 

MSFID5027 - အကရာငက်လ ာက်လွှာြျာ်းနငှဲ့က်ြေျာကြေျာကြ ွဲ့ကြ ွဲ့သိုကတသနနငှဲ့အ်သကကံ ်း ါ 

MSFID5028 - အနို ညာလက်ရာြျာ်းက ိုသိုကတသနမ ြုရနန်ငှဲ့အ်သကံမ ြုရန ်

MSTCL2011 - အကမြေြံေ ံိုသကြ််းဆ  ပ ွီ်းအဓ  ပာယ်ကကာက်ယ ူါ 

MSTTD4006 အထည်အလ  ် စစည််းြျာ်းနငှဲ့အ်ရင််းအမြစ်ြျာ်းက ိုရင််းမြစ် 

SHBBMUP002 ြ တ်က ်က ိုဒွီဇ ိုင််းဆ   ါ 

 

 

Study Area 4-Health Wellbeing Community 

 

လလေ့လာ ှု4ရ ယာ ၄- ကျန််း ာလရ်းသာယာဝလ ပာ 

BSBFLM312 အြွ ွံ့၏ထ လရာက် ှုက ိုအလထာက်အက ူပ သည် 

 BSBMED301 - လဆ်းဘက်ဆ ိုငရ်ာလဝါဟာရ ျာ်းက ိုသငေ့လ်လျာ်စွာအဓ ပပာယ်လကာက်ယူပါ  

BSBRSK401 - အနတရာယ်က ိုလြာ်ထိုတ်ဖပ ်းအနတရာယ်စ  ံခန ေ့ခွ်  ှုလိုပ်ငန််းစဉ် ျာ်းက ိုကျငေ့သ်ံို်းပါ  

BSBSMB401 

အလသ်းစာ်းစ ်းပွာ်းလရ်းလိုပ်ငန််း ျာ်းအတွက်ဥပလဒလရ်းရာနငှေ့အ်နတရာယ်စ  ံခန ေ့ခွ်  ှုဆ ိုငရ်ာလ ိုအပ်ချက် ျာ်းက ို 

ချ ှတ်ပါ  

BSBSMB405 - အလသ်းစာ်းစ ်းပွာ်းလရ်းလိုပ်ငန််း ျာ်းက ိုလစာငေ့ ်ကညေ့်ကက ်း ကပ်ပါ 

 BSBWOR203 - အ ခာ်းသ ူျာ်းနငှေ့ထ် လရာက်စွာအလိုပ်လိုပ်ပါ  

BSBWOR204 - စ ်းပွာ်းလရ်းနည််းပညာက ိုသံို်းပါ အလစာပ ိုင််းကလလ်းဘဝပညာလရ်းနငှေ့လ်စာငေ့လ်ရှာက် ှုအတွက ် 

CHC30113 လက် ှတ် III တစ ်ဦ်း ချင််းပံေ့ပ ို်း ှုအတကွ်  

CHC33015 လက် ှတ် III ရပ်ရွာဝနလ်ဆာင ်ှု ျာ်းအတွက ် 

CHC42015 လက် ှတ် IV အ ို င််း ခင််းအလထာက်အပံေ့တငွ ် 



CHC43015 လက် ှတ် IV CHC50113 - အလစာပ ိုင််းကလလ်းဘဝပညာလရ်းနငှေ့လ်စာငေ့လ်ရှာက် ှုဒ ပလ ို ာ  

CHC53315 - စ တက်ျန််း ာလရ်းဒ ပလ ို ာ  

CHCADV001 လြာက်သည် ျာ်း၏အကျ  ်းစ ်းပွာ်းနငှေ့အ်ခွငေ့အ်လရ်း ျာ်းက ိုပံေ့ပ ို်းလပ်းသည် CHCAGE001 

သက်ကက ်းရွယ်အ ို ျာ်း၏စွ ််းရည်  ငေ့တ်ငရ်န ် 

CHCAGE002 အလကာငအ်ထည်လြာ် ခင််းသည်ကက  တငက်ာကွယ်လရ်းနည််းေျျူဟာ ျာ်း ြစ်သည် 

CHCAGE003 သက်ကက ်းရွယ်အ ို ျာ်းအတွက်ည  နှု င််းဝနလ်ဆာင ်ှု ျာ်း CHCAGE004 

အနတရာယ်ရှ လသာသက်ကက ်းရွယ်အ ို ျာ်းနငှေ့ ်ကာ်းဝငလ်ဆာငရွ်က် ှု ျာ်းက ို ပ လိုပ်ပါ demementia 

နငှေ့အ်တူလနလသာလူတ ို ေ့အာ်း  

CHCAGE005 လထာက်ပံေ့လပ်းသည် 

CHCAOD001 အရက်ကရာင််းြေျလို ်ငန််းတ ငအ်လို ်လို ် ါ 

CHCCCS003 ြ ြ က ိုယ်က ိုသတ်ကသြှုအနတရာယ်ရှ ကသာလူြျာ်း၏လံိုမြေံြုြှုက ိုတ ို်းမြ ငဲ့ ်ါ 

CHCCCS004 တ  ြက်တည်ရှ ကနသညဲ့်လ ိုအ ်ြေျက်ြျာ်းအာ်းအက မြတ် ါ 

CHCCCS006 တစ် ဦ်း ြေျင််း ၀ နက်ဆာငြ်ှုအစွီအစဉ်ကရ်းဆ  မြေင််းနငှဲ့မ်ြန ဲ့က်ဝက ်းမြေင််းက ို ံဲ့  ို်းက ်းသည် 

CHCCCS009 တာ ၀ နယ်ူြှုရှ ကသာအမ ြုအြူက ိုကူညွီ ံဲ့  ို်း ါ 

CHCCCS014 ကြေတတ သကာ်းဝငမ်ြနက်မြ ါ 

CHCCCS015 တစ် ဦ်း ြေျင််းစွီ ံဲ့  ို်းြှုက ်း ါ။ 

CHCCCS019 အကျ ်အတည််းအကမြေအကနြျာ်းက ိုအသ အြှတ်မ ြုပ ွီ်းတံို ဲ့မ န ်ါ 

 CHCCCS021 သသံယမြစ်ြ ယ်အလ  သံို်းစာ်းြှုက ိုတံို ဲ့မ န ်ါ 

CHCCCS023 လ တ်လ ်ြှုနငှဲ့သ်ာယာဝကမ ာကရ်းက ိုကထာက် ံဲ့ ါ 

CHCCCS025 ကစာငဲ့က်ရှာက်သူြျာ်းနငှဲ့ြ် သာ်းစိုြျာ်းနငှဲ့ဆ်က်ဆကံရ်းက ိုကထာက် ံဲ့ ါ 

CHCCDE003 - ရ ်ရ ာြ ံွဲ့ ပြ ြု်းကရ်းြူကဘာငအ်တ င််းအလို ်လို ် ါ 

CHCCOM002 ဆက်သ ယ်ြှုက ိုတည်ကဆာက်ရနဆ်က်သ ယ်ြှုက ိုသံို်း ါ 

CHCCOM005 ကျန််းြာကရ်းသ ို ဲ့ြဟိုတ်ရ ်ရ ာဝနက်ဆာငြ်ှုြျာ်းတ င ်ဆကသ် ယ၍် အလို ်လို ် ါ 

CHCDFV001 အ ြ်တ င််းနငှဲ့ြ် သာ်းစိုအသကြ််းြက်ြှုက ိုသငဲ့က်လျာ်စ ာအသ အြှတ်မ ြု ါ 

CHCDIS001 အာ်းသာြေျက်ြျာ်းက ိုအကမြေြံေသညဲ့်ြေျဉ််းက ်နည််းက ို သံို်း၍ ဆက်လက်၍ 

ကျွြ််းကျငြ်ှုြ ံွဲ့ ပြ ြု်းတ ို်းတက်ကရ်းက ိုအကထာက်အကမူ ြုသည် 



 

CHCDIS002 - ထကူထာငထ်ာ်းကသာလူက ိုဗဟ ိုမ ြုသညဲ့်အမ ြုအြူအကထာက်အ ံဲ့ြျာ်းက ိုလ ိုက်နာ ါ 

CHCDIS003 ရ ်ရ ာလူထို ါ ၀ ငြ်ှုနငှဲ့လ်ူြှုကရ်းဆ ိုငရ်ာ ါ ၀ ငြ်ှုတ ို ဲ့က ိုကထာက် ံဲ့ ါ 

CHCDIS007 - ြသနစ် ြ််းသြူျာ်းအာ်းစ ြ််းကဆာငရ်ည်မြ ငဲ့တ်ငရ်န ်

CHCDIV001 ြတူက  မ ာ်းကသာလူြျာ်းနငှဲ့အ်လို ်လို ် ါ 

CHCECE001 ယဉ်ကကျ်းြှုဆ ိုငရ်ာအရည်အြေျင််းက ိုမြ ငဲ့တ်င ်ါ 

CHCECE002 ကကလ်းြျာ်း၏ကျန််းြာကရ်းနငှဲ့လံ်ိုမြံေြုြှုက ိုကသြေျာစစ်ကဆ်း ါ 

CHCECE003 - ကကလ်းြျာ်းအတ က်ကစာငဲ့က်ရှာက်ြှုက ်း ါ 

CHCECE004 ကျန််းြာကရ်းနငှဲ့ည်ွီည တ်ကသာအစာ်းအစာနငှဲ့က်သာက်စရာြျာ်းက ိုမြ ငဲ့တ်ငက် ်း ါ 

CHCECE005 - ကကလ်းြျာ်းနငှဲ့က်ကလ်းငယ်ြျာ်းအတ က်ကစာငဲ့က်ရှာက်ြှုက ်း ါ 

CHCECE006 - ကကလ်းသူငယ်ြျာ်းနငှဲ့လူ်ငယ်ြျာ်း၏အမ ြုအြူက ိုကထာက် ံဲ့ ါ 

CHCECE007 - ကကလ်းသူငယ်ြျာ်းနငှဲ့အ်မ ြုသကဘာကဆာငက်လ်းစာ်းြှုရှ ကသာ 

ဆက်ဆကံရ်းက ိုတည်ကဆာက် ါ 

CHCECE009 - အကလဲ့အကျငဲ့က် ိုလြ််းညွှနရ်နအ်တည်မ ြုထာ်းကသာသငယ်ူြှုြူကဘာငက် ိုသံို်း ါ 

CHCECE016 - ကကလ်းြျာ်းအတ က်လံိုမြံေြုစ တ်ြေျရကသာ တ်ဝန််းကျငက် ိုထကူထာငရ်နန်ငှဲ့ထ် န််းသ ြ််းရန ်

CHCECE021 - ကကလ်းသူငယ်အာ်းလံို်း ါ ၀ ငက်စရနြ်ဟာဗျြူဟာြျာ်းက ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ် ါ 

CHCECE024 - 

ကကလ်းသငူယ်ြျာ်း၏သငယူ်ြှုနငှဲ့ြ် ံ ွဲ့ ပြ ြု်းတ ို်းတက်ကရ်းအတ က်သငရ် ို ်းညွှန််းတြ််းက ိုဒွီဇ ိုင််းကရ်းဆ  အကကာငအ်

ထည်ကြာ် ါ 

CHCECE025 - ၀ နက်ဆာငြ်ှုလို ်ငန််းြျာ်းတ ငက်ရရှည်တည်တံဲ့ကသာအကလဲ့အကျငဲ့ြ်ျာ်းက ိုထညဲ့်သ င််း ါ 

CHCECE026 

သငဲ့က်လျာ်ကသာ ညာကရ်းနငှဲ့က်ကလ်းြျာ်းအတ က်ကစာငဲ့က်ရှာက်ြှုက ်းရနြ် သာ်းစိုြျာ်းနငှဲ့လ်က်တ  လို ်ကဆာင်

 ါ 

CHCGRP002 အို ်စိုလ ိုက်လို ်ကဆာငြ်ှုြျာ်းက ိုစွီစဉ်ပ ွီ်းလို ်ကဆာင ်ါ 

 



CHCHCS001 - အ ြ်တ င််းနငှဲ့ရ် ်ရ ာလူထို၏ ံဲ့  ို်းြှုဝနက်ဆာငြ်ှုြျာ်းက ိုကထာက် ံဲ့ ါ 

CHCLEG001 တရာ်းဝငန်ငှဲ့က်ျငဲ့ဝ်တ်ဆ ိုငရ်ာအရလို ်က ိုင ်ါ 

CHCLEG003 ဥ ကဒနငှဲ့က်ျငဲ့ဝ်တ်ဆ ိုငရ်ာလ ိုက်နာြှုက ိုစွီြ ံါ 

CHCMHS001 စ တ်ကျန််းြာကရ်းမ issuesနာြျာ်းရှ သူြျာ်းနငှဲ့အ်လို ်လို ် ါ 

CHCMHS005 အတူတက တည်ရှ ကနကသာစ တ်ကျန််းြာကရ်းနငှဲ့အ် ရက်နငှဲ့အ်မြော်းြူ်းယစ် 

ကဆ်းဝါ်းမ issuesနာြျာ်းရှ သြူျာ်းအာ်း ၀ နက်ဆာငြ်ှုက ်း ါ 

CHCPOL003 သိုကတသနနငှဲ့လ်က်ကတ ွဲ့ကျငဲ့သ်ံို်းရနသ်က်ကသအကထာက်အထာ်းြျာ်းက ိုကလ ာက်ထာ်း ါ။ 

CHCPRP001 - က နယ်က်ြျာ်းနငှဲ့ ူ််းက ါင််းကဆာငရ် က်ြှုဆ ိုငရ်ာြ တ်ြက်ြျာ်းက ို 

ြ ံွဲ့ ပြ ြု်းတ ို်းတက်ကစရနန်ငှဲ့ထ် န််းသ ြ််းရန ်

CHCPRP003 ြ ြ က ိုယ်  ိုင ်ညာရ ်ဆ ိုငရ်ာကလဲ့ကျငဲ့ြ်ှုက ိုစဉ််းစာ်းပ ွီ်းတ ို်းတက်ကအာငလ်ို ် ါ 

CHCPRT001 - အနတရာယ်ရှ သညဲ့်ကကလ်းြျာ်းနငှဲ့လူ်ငယ်ြျာ်းက ိုကြာ်ထိုတ်ပ ွီ်းတံို ဲ့မ န ်ါ 

CHCSOH001 - အ ို်းြ ဲ့အ ြ်ြ ဲ့မြစ်မြေင််းနငှဲ့သ်ကံြုကတ ွဲ့ကနရကသာလူြျာ်းနငှဲ့အ်လို ်လို ် ါ 

HLT33115 - ကျန််းြာကရ်း ၀ နက်ဆာငြ်ှုအကထာက်အကူမ ြုလက်ြှတ် ၃ 

HLT35015 - သ ာ်းဘက်ဆ ိုငရ်ာအကထာကအ်ကူမ ြုလက်ြတှ် III 

HLT54115 သူနာမ ြုဒွီ လ ိုြာ 

HLT57715 - လက်ကတ ွဲ့စွီြံြေန ဲ့ြ်ေ  ြှုဒွီ လ ိုြာ 

HLTAAP001 ကျန််းြာကသာြေနဓာက ိုယ်စနစ်ြျာ်းက ိုအသ အြှတ်မ ြု ါ 

HLTAAP002 ရို ်  ိုင််းဆ ိုငရ်ာကျန််းြာကရ်းအကမြေအကနက ိုအတည်မ ြု ါ 

HLTAAP003 ၀ နက်ဆာငြ်ှုြေယံူသူ၏ကျန််းြာကရ်းအြေျကအ်လက်ြျာ်းက ိုဆန််းစစ်မြေင််းနငှဲ့တံ်ို ဲ့မ နမ်ြေင််း 

HLTAID001 - နလှံို်းကသ ်းကသကာဆ ိုငရ်ာမ နလ်ည်အသကသ် င််းမြေင််းက ိုက ်း ါ 

HLTAID002 အကမြေြံေအကရ်းက ေါ်ဘဝအကထာက်အ ံဲ့က ိုက ်း ါ 

HLTAID003  ထြ ဦ်း ဆံို်းအကူအညွီက ်း ါ 

HLTAID004  ညာကရ်းနငှဲ့က်စာငဲ့က်ရှာက်ြှုကနရာတ ငအ်ကရ်းက ေါ်ကရ်ှး ဦ်း သူနာမ ြုတံို ဲ့မ နြ်ှုက ်း ါ 

HLTDEN001  ါ်းစ ်ကျန််းြာကရ်းကစာငဲ့က်ရှာက်ြှုလို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ်းအတ က်မ ငဆ်ငမ်ြေင််းနငှဲ့က်ူညွီမြေင််း 

 



HLTDEN002 သ ာ်းဘက်ဆ ိုငရ်ာဓါတ်ြှနရ် ိုက်မြေင််းနငှဲ့ကူ်ညွီသည် 

HLTDEN003 - သ ာ်းနငှဲ့ဆ် ိုငက်သာအကလဲ့အကျငဲ့တ် ငအ်ို ်ြေျြု ်ြှုတ ငကူ်ညွီက ်း ါ 

HLTDEN013 ဦ်း စာ်းက ်းကန ဲ့စ  အရကိုသြှုြေျ န််းမြေင််း 

HLTDET011 က ကမ ာ်းြျာ်းနငှဲ့ ံ်ိုကသမ နလ်ည်မ ြုမ ငြ် ြ််းြြံှုြျာ်းတည်ကဆာက် ါ 

HLTDET013  ါ်းစ ်ြေ  ထ ကြ်ှုက ိုတည်ကဆာက် ါ 

HLTDET014 သ ာ်းနငှဲ့က် ရ ယာြျာ်းက ိုမ ြုမ င။် မ ြုမ င ်ါ 

HLTDET015 - ပ ွီ်းမ ညဲ့်စံိုကသာမြြုတ်တ ်န ိုငက်သာ acrylic အသံ ာ်းနငှဲ့အ်သံို်းအကဆာငြ်ျာ်းက ိုတည်ကဆာက် ါ 

HLTENN001 - Australianစကသတ်းလျကျန််းြာကရ်းကစာငဲ့က်ရှာက်ြှုစနစ်တ ငသ်ူနာမ ြုက ိုကလဲ့ကျငဲ့ ်ါ 

HLTENN002 - သူနာမ ြုအကလဲ့အကျငဲ့တ် ငဆ်က်သ ယ်ကရ်းစ ြ််းရည်က ိုအသံို်းြေျ ါ 

HLTENN003 - လက်ကတ ွဲ့အက မြတ်မြေင််းနငှဲ့သ်ူနာမ ြုမ ြုစိုကစာငဲ့ ်ကရှာက်ြှုစွီစဉ်မြေင််း 

တ ငအ်ကထာက်အကူမ ြုရန ်

HLTENN004 - သူနာမ ြုကစာငဲ့က်ရှာက်ြှုအစွီအစဉ်ြျာ်းက ိုအကကာငအ်ထည်ကြာရ်န၊် 

HLTENN005 - ရှု ်ကထ ်းကသာလ ိုအ ်ြေျက်ြျာ်းရှ သညဲ့သ်ူနာမ ြုတစ် ဦ်း ၏သူနာမ ြုကစာငဲ့က်ရှာက် 

ြှုအတ က်အကထာက်အကူမ ြုသည် 

HLTENN007 - ကဆ်းဝါ်းြျာ်းနငှဲ့က်သ ်းကသကာသ င််းကိုထံို်းက ိုကကွီ်းသက ်ရနန်ငှဲ့က်စာငဲ့သ်ကညဲ့်စစ်ကဆ်းရန ်

HLTENN008 - သူနာမ ြုအကလဲ့အကျငဲ့တ် ငတ်ရာ်း ၀ ငန်ငှဲ့က်ျငဲ့ ်၀ 

တ်ဆ ိုငရ်ာသတ်ြှတ်ြေျက်ြျာ်းက ိုကျငဲ့သ်ံို်း ါ 

HLTHPS006 ၀ နက်ဆာငြ်ှုြံေယူသူြျာ်းက ိုကဆ်းဝါ်းနငှဲ့ကူ်ညွီက ်း ါ 

HLTINF001 - ကရာဂါကူ်းစက်ြှုက ိုကာက ယ်မြေင််းနငှဲ့ထ် န််းြေျြု ်မြေင််း ြူဝါဒြျာ်းနငှဲ့လ်ို ်ထံို်းလို  ် 

နည််းြျာ်းက ိုလ ိုက်နာ ါ 

HLTINF002 - မ နလ်ည်အသံို်းမ ြုန ိုငသ်ညဲ့်ကဆ်း စစည််းနငှဲ့က် ရ ယာြျာ်းက ိုမ နလ်ည်မ ြုမ င ်ါ 

HLTWHS001 အလို ်ြေ ငက်ျန််းြာကရ်းနငှဲ့လံ်ိုမြံေြုကရ်းတ င ်ါ ၀ င ်ါ။ 

HLTWHS002 တ ိုက်ရ ိုက် ၀ နက်ဆာငြ်ှုြေံယူသူြျာ်းအတ က်လံိုမြေံြုစ တ်ြေျ ရကသာအလို ်ကလဲ့ကျငဲ့ြ်ှုြျာ်း 

က ိုလ ိုက်နာ ါ 

 



HLTWHS003 အလို ်ကျန််းြာကရ်းနငှဲ့က်ဘ်းကင််းကရ်းက ိုထ န််းသ ြ််း ါ 

သကံဲ့ြေ ိုငက်ရ်းအတ က် SIS30315 လက်ြှတ် III  

သကံဲ့ြေ ိုငက်ရ်းအတ က် SIS40215 လက်ြှတ် IV 

SISCAQU002 အကမြေြေံကရကယ်ဆယ်ကရ်းလို ်ငန််းက ိုလို ်ကဆာင ်ါ။ 

SISCAQU008 ကရရင််းနှွီ်းကျွြ််းဝငြ်ှု၊ 

SISFFIT001 ကျန််းြာကရ်းစစ်ကဆ်းမြေင််းနငှဲ့သ်ကံဲ့ြေ ိုငြ်ှုက ို ဦ်း စာ်းက ်းသည် 

SISFFIT002 သတ်သတ်ြှတ်ြတ်ှလူ ဦ်း ကရအတ က်ကလဲ့ကျငဲ့ြ်ေန််းထညဲ့်သ င််းစဉ််း စာ်းြေျက်ြျာ်းက ို 

အသ အြတှ်မ ြုပ ွီ်းကလ ာက်ထာ်း ါ 

SISFFIT 003 သကံဲ့ြေ ိုငက်ရ်းအစွီအစဉ်ြျာ်းက ိုညွှနသ်ကာ်း ါ 

SISFFIT004 ြေနဓာကဗဒနငှဲ့ဇ်ွီဝကြမကဗဒက ိုသကံဲ့ြေ ိုငက်ရ်း ရ ိုဂရြ်တ ငထ်ညဲ့်သ င််း ါ 

SISFFIT005 ကျန််းြာကသာအစာ်းအစာသတင််းအြေျက်အလက်က ိုမြညဲ့်ဆည််းက ်းသည် 

SISFFIT006 သကံဲ့ြေ ိုငက်ရ်းအက မြတ်မြေင််း 

SISFFIT007 အို ်စိုလ ိုက်ကလဲ့ကျငဲ့ြ်ေန််းအစွီအစဉ်ြျာ်းက ိုညွှနသ်ကာ်း ါ 

SISFFIT008 ကရအကမြေြံေသညဲ့်သကံဲ့ြေ ိုငက်ရ်းလို ်ကဆာငြ်ှုြျာ်းက ိုညွှနသ်ကာ်း ါ။ 

SISFFIT 010 ကတ်းဂွီတက ိုကက ြုတင ်choreographed သ ို ဲ့ြဟိုတ်သတ်ြှတ်ထာ်း 

ကသာအြ  ွဲ့လ ိုက်ကလဲ့ကျငဲ့ြ်ေန််းတစ်ြေို  ို ဲ့က ်း ါ 

SISFFIT011 - အတည်မ ြုထာ်းကသာလူထိုသကံဲ့ြေ ိုငက်ရ်းအစွီအစဉ်ြျာ်းက ိုညွှနသ်ကာ်း ါ 

SISFFIT012 - လှု ်ရှာ်းြှုအစွီအစဉ်ြျာ်းက ိုအသက် ၅ နစှြ်ှ ၁၂ နစှ်အတ င််းညွှနသ်ကာ်းထာ်း ါ။ 

SISFFIT013 အသက် ၁၃ နစှ်ြှ ၁၇ နစှ်သကာ်းလငူယ်ြျာ်းအာ်းကလဲ့ကျငဲ့ြ်ေန််းသငသ်ကာ်း ါ 

SISFFIT014 ၀ နက်ဆာငြ်ှုြေယံူသူြျာ်းအတ က်ကလဲ့ကျငဲ့ြ်ေန််းက ိုညွှနသ်ကာ်း ါ။ 

SISFFIT015 သကံဲ့ြေ ိုငက်ရ်းအကမြေအကနတ ငက်ဆ်းဘက်ဆ ိုငရ်ာနငှဲ့ဆ်က်စ ်သညဲ့်ကျန််းြာ 

ကရ်း ညာရှငြ်ျာ်းနငှဲ့ ူ််းက ါင််း ါ။ 

SISFFIT016 - ကလဲ့ကျငဲ့ြ်ေန််းဆ ိုငရ်ာအမ ြုအြကူ ိုအကကာင််းမြငရ်နလ်ှုံွဲ့ကဆာ်ြှုက ်း ါ 

SISFFIT017 ကရရှည်ကလဲ့ကျငဲ့ြ်ေန််းအစွီအစဉ်ြျာ်းက ိုညွှနသ်ကာ်း ါ။ 

 



SISFFIT018 - အလို ်လို ်န ိုငက်သာလှု ်ရှာ်းြှုစ ြ််းရည်က ိုမြ ငဲ့တ်င ်ါ 

SISFFIT 019 ကလဲ့ကျငဲ့ြ်ေန််းဆ ိုငရ်ာသ  ပံအကမြေြံေြူြျာ်းက ိုသကံဲ့ြေ ိုငက်ရ်း ရ ိုဂရြ်တ ငထ်ညဲ့သ် င််း ါ 

SISFFIT020 ြေနဓာက ိုယ်ြ  ွဲ့စည််းြှုရည်ြှန််းြေျက်ြျာ်းအတ က်ကလဲ့ကျငဲ့ြ်ေန််းအစွီအစဉ်ြျာ်းက ိုညွှနသ်ကာ်း ါ 

SISFFIT021 - က ိုယ်ကရ်းက ိုယ်တာသငတ်န််းအစွီအစဉ်ြျာ်းက ိုသငသ်ကာ်း ါ 

SISFFIT022 - တ ကျကသာလူ ဦ်း ကရအို ်စိုြျာ်းအတ က်ကရကန ဲ့သငသ်ကာ်းြှုြျာ်းက ိုညွှနသ်ကာ်း ါ 

SISFFIT023 အြ  ွဲ့လ ိုက်က ိုယ်  ိုငက်လဲ့ကျငဲ့က်ရ်းအစွီအစဉ်ြျာ်းက ိုညွှနသ်ကာ်း ါ 

SISFFIT024 ြံေန ိုငရ်ည်အစွီအစဉ်ြျာ်းက ိုညွှနသ်ကာ်း။ 

SISFFIT025 ကြာက်သည်ြျာ်းအာ်းအာဟာရဆ ိုငရ်ာအသကဥံာဏက် ်းမြေင််း ၏အနတရာယ်ြျာ်းက ို 

အသ အြတှ်မ ြု ါ 

SISFFIT026 - ကျန််းြာကရ်းအတ က်စာ်းကသာအစွီအစဉ်ြှတစ်ဆငဲ့က်ျန််းြာကသာအစာ်းအစာက ိုကထာက် ံဲ့ ါ 

SISSSTC301A - ြေ နအ်ာ်းနည််းစနစ်ြျာ်းက ိုသငသ်ကာ်း ါ 

SISSSTC402A အစ ြ််းသတတ  နငှဲ့အ်စွီအစဉ်ြျာ်းက ိုြ ံွဲ့ ပြ ြု်း 

SISXCAI005 - တစ် ဦ်း ြေျင််းစွီအတ က်နစ်ှရှည်ကလဲ့ကျငဲ့သ်ငသ်ကာ်းြှုအစွီအစဉ်ြျာ်းမ ြုလို ် ါ 

SISXCAI006 အြ  ွဲ့ြျာ်းက ိုကူညွီ ံဲ့  ို်း ါ 

SISXCCS001 အရည်အကသ ်းရှ ကသာ ၀ နက်ဆာငြ်ှုက ်း ါ။ 

SISXDIS001 - ြသနစ် ြ််းသြူျာ်းအတ က ်ါ ၀ ငြ်ှုလ ယက်ကူစရန ်

SISXFAC001 လှု ်ရှာ်းြှုြျာ်းအတ က် စစည််းက ရ ယာြျာ်းက ိုထ န််းသ ြ််း ါ 

SISXFAC002 အာ်းကစာ်း၊ သကံဲ့ြေ ိုငက်ရ်းနငှဲ့အ် န််းကမြကရ်းကနရာြျာ်းက ိုထ န််းသ ြ််း ါ 

SISXIND001 အာ်းကစာ်း၊ သကံဲ့ြေ ိုငက်ရ်းနငှဲ့အ် န််းကမြကနရာြျာ်းတ ငထ် ကရာက်စ ာအလို ်လို ် ါ 

SISXRES001 -   ငဲ့လ်င််းကသာကနရာြျာ်းတ ငက်ရရှည်တည်တံဲ့ကသာအလို ်အကလဲ့အကျငဲ့ြ်ျာ်းက ိုမ ြုလို ် ါ 

 

 

 

 

 



Study Area 5-Infrastructure Energy Construction 

 

BSBCUS301 ကြာက်သည်ြျာ်းအတ က် ၀ နက်ဆာငြ်ှုက ်းမြေင််းနငှဲ့က်စာငဲ့သ်ကညဲ့မ်ြေင််း 

BSBDIV301 ြတူက  မ ာ်းြှုြျာ်းနငှဲ့ထ် ကရာက်စ ာအလို ်လို ် ါ။ 

BSBFLM312A အြ  ွဲ့၏ထ ကရာက်ြှုက ိုအကထာက်အကမူ ြုရန ်

BSBOHS504B OHS အနတရာယ်စွီြံြေန ဲ့ြ်ေ  ြှု၏အကမြေြံေြူြျာ်းက ိုကျငဲ့သ်ံို်း ါ 

BSBPMG505A စွီြကံ န််းအရည်အကသ ်းက ိုစွီြံ ါ။ 

BSBPMG508A စွီြကံ န််းအနတရာယ်က ိုစွီြံ ါ 

BSBSMB406A အကသ်းစာ်းစွီ်း  ါ်းကရ်းဘဏ္finိာကရ်းက ိုစွီြံ ါ 

လက်သြာ်းအတ က် CPC3021 လက်ြတှ် III  

CPC32413 - ကရ  ိုက်အတ က်လက်ြှတ် III  

CPC50210 ကဆာက်လို ်ကရ်းနငှဲ့က်ဆာက်လို ်ကရ်းဒွီ လ ိုြာ 

ကရနိုတ်ကမြာင််းအတ က် CPC20712 လက်ြှတ် II  

အိုတ် /   တ်ဆ ို ဲ့မြေင််းအတ က် CPC30111 လက်ြှတ် III  

CPC30211 - လက်သြာ်းဆရာအတ က်လက်ြှတ် III 

CPC32612 - ကြေါငြ် ို်း  ိုက်လက်ြှတ် II 

CPC40110 - ကဆာက်လို ်ကရ်းလက်ြှတ် IV 

CPC40912 - ကရ  ိုက်နငှဲ့ ်၀ နက်ဆာငြ်ှုဆ ိုငရ်ာလက်ြှတ် IV 

CPC50210 ကဆာက်လို ်ကရ်းနငှဲ့က်ဆာက်လို ်ကရ်းဒွီ လ ိုြာ (အကဆာက်အ ဦ်း) 

CPCCBC4001A န ြဲ့်မြငဲ့က်သာကဆာက်လို ်ကရ်းစွီြံက န််းြျာ်းအတ က်ကဆာက် 

လို ်ကရ်းလို ်ငန််းစဉ်ြျာ်းတ ငအ်ကဆာက်အအံိုကိုဒြ်ျာ်းနငှဲ့စံ်နှုန််းြျာ်းက ိုအသံို်းမ ြု ါ 

CPCCBC4002A - အကဆာက်အအံိုနငှဲ့က်ဆာက်လို ်ကရ်းလို ်ငန််းြေ ငတ် င််း 

ရှ ကျန််းြာကရ်းနငှဲ့က်ဘ်းကင််းကရ်းက ိုစွီြံ ါ 

CPCCBC4003A ကဆာက်လို ်ကရ်းစာြေျြု ်က ို ကရ ်းြေျယ်၍ မ ငဆ်င ်ါ 

 



CPCCBC4004A - ကဆာက်လို ်ကရ်းနငှဲ့က်ဆာက်လို ်ကရ်းစွီြံက န််းြျာ်းအတ က် 

ြေန ဲ့ြှ်န််းကိုနက်ျစရ တ်ြျာ်းက ိုကြာ်ထိုတ်။ ထိုတ်လို ် ါ 

CPCCBC4009A - ကဆာက်လို ်ကရ်းနငှဲ့က်ဆာက်လို ်ကရ်းစွီြံက န််းြျာ်းတ ငတ်ရာ်း  

၀ ငလ် ိုအ ်ြေျက်ြျာ်းက ိုကျငဲ့သ်ံို်း ါ။ 

CPCCBC4010A - လူကနအ ြ်အန ြဲ့်ကျကသာကဆာက်လို ်ကရ်းလို ်ငန််းြျာ်းတ ငအ်ကမြေြေအံကဆာက်အ ဦ်း 

စည််းြျဉ််းြျာ်းက ိုလ ိုက်နာ ါ 

CPCCBC4012A အစွီအစဉ်ြျာ်းနငှဲ့သ်တ်ြှတ်ြေျက်ြျာ်းက ိုြတ်။ အနက်မ နဆ် ို ါ 

CPCCBC4013A - တငဒ်ါစာရ က်စာတြ််းြျာ်းက ို မ ငဆ်င၍် အက မြတ် ါ 

CPCCBC4015A - ကဆာက်လို ်ကရ်းလို ်ငန််းအာ်းလံို်းအတ က်သတ်ြှတ်ြေျက်ြျာ်းက ိုမ ငဆ်င ်ါ 

CPCCBC4024A စွီ်း  ာ်းကရ်းအမငင််း  ာ်းြှုြျာ်းက ိုကမြရငှ််း ါ 

CPCCBC5001B အလတ်စာ်းကဆာက်လို ်ကရ်းစွီြံက န််းြျာ်းအတ က်ကဆာက်လို ်ကရ်းလို ်ငန််းစဉ်ြျာ်း 

တ ငအ်ကဆာက်အအံိုကိုဒြ်ျာ်းနငှဲ့စံ်နှုန််းြျာ်းက ိုအသံို်းမ ြု ါ 

CPCCBC5004A - အကဆာက်အအံိုနငှဲ့က်ဆာက်လို ်ကရ်း စစည််းြျာ်းကရ ်းြေျယ်ရာ 

တ ငအ်ရည်အကသ ်းစံနှုန််းြျာ်းက ိုကကွီ်းသက ်ကျငဲ့သ်ံို်း ါ 

CPCCBC5018A အလယ်အလတ်အဆငဲ့မ်ြငဲ့အ်ကဆာက်အ ဦ်း ြျာ်းကဆာက်လို ်မြေင််းတ ငအ်ကမြေ 

ြေံအကဆာကအ် ဦ်း ဆ ိုငရ်ာအကမြေြံေြူြျာ်းက ိုကျငဲ့သ်ံို်း ါ 

CPCCBL2001A အိုတ်ကသကာြျာ်းနငှဲ့ ် တ်ဆ ို ဲ့ြှုြျာ်းမ ြုလို ်ကသာ စစည််းြျာ်းအာ်းက ိုငတ် ယ်မ ငဆ်င ်ါ 

CPCCBL2002A အိုတ်သိုတ်မြေင််း၊ 

CPCCCA2002B လက်သြာ်းက ရ ယာြျာ်းက ိုသံို်း ါ 

CPCCCA2003A - ကမြမ ငက် ေါ်တ ငက်မြေကထာက်ြျာ်းနငှဲ့က်ကျာက်မ ာ်းြျာ်း 

တည်ကဆာက် ါ 

CPCCCA2011A လက်သြာ်း စစည််းြျာ်းက ိုငတ် ယ် ါ 

CPCCCA3001A - အကသ်းစာ်းကဆာက်လို ်ကရ်းအကဆာက်အအံိုြျာ်းက ိုအကထ ကထ ပြ ြုြျက်မြေင််း 

CPCCCA3002A ထ က်ြေျ နည်   ါ 

 



CPCCCA3003A သကြ််းြေင််းစနစ်ြျာ်းက ိုတ ်ဆင ်ါ 

CPCCCA3004A နရံံကဘာငြ်ျာ်းက ိုတည်ကဆာက် ါ 

CPCCCA3005A ြျက်နာှကျက်ကဘာငြ်ျာ်းတည်ကဆာက် ါ 

CPCCCA3005B ြျက်နာှကျက်ကဘာငြ်ျာ်းက ိုတည်ကဆာက် ါ 

CPCCCA3006B ကြေါငြ် ို်းက င််းြျာ်းတည်ကဆာက် ါ 

CPCCCA3007Cကြေါငြ် ို်းတည်ကဆာက် ါ 

CPCCCA3008B eaves တည်ကဆာက် 

CPCCCA3009B အဆငဲ့မ်ြငဲ့က်ြေါငြ် ို်းြျာ်းက ိုတည်ကဆာက် ါ 

CPCCCA3010A - မ တင််းက ါက်ြျာ်းနငှဲ့တ်ံြေါ်းြျာ်းက ိုတ ်ဆငပ် ွီ်းအစာ်းထ ို်း ါ 

CPCCCA3011A - သစသ်ာ်းြေံိုြျာ်းက ိုမ တင််းက ါက်ကဘာငြ်ျာ်းသ ို ဲ့မ ြုမ င ်ါ 

CPCCCA3012A Frame နငှဲ့စ် ိုစ တ်ကသာareaရ ယာကရ ယာြျာ်း fit 

CPCCCA3013A နရံံ၊ နရံံက ်နငှဲ့ ံ်ိုသ င််းမြေင််းတ ်ဆင ်ါ 

CPCCCA3016A သစ်သာ်းအမ ငဘ်က်ကလှကာ်းတည်ကဆာက် 

CPCCCA3017B မ င ် LR တ ်ဆင ်ါ 

CPCCCA3018A ကလှကာ်းြျာ်းနငှဲ့ြ်ေျဉ််းက ်လြ််းြျာ်းအတ က် ံိုစံြေျတည်ကဆာက်မြေင််း၊ 

တည်ကဆာက်မြေင််းနငှဲ့ြ်ျက်သ ြ််းမြေင််း 

CPCCCA3019A ဆ ိုင််းထ န််းထာ်းကသာကကျာက်မ ာ်းြျာ်း၊ ကကာ်လံြျာ်း၊ 

ထို ်ြျာ်းနငှဲ့န်ရံံြျာ်းက ို ံိုစံြေျတည်ကဆာက်မြေင််းနငှဲ့ြ်ျက်သ ြ််းမြေင််း 

CPCCCA3023A ည  မြေင််းလို ်ငန််းြျာ်းကဆာငရ် က် ါ 

CPCCCM1012A - ကဆာက်လို ်ကရ်းလို ်ငန််းတ ငထ် ကရာက်စ ာနငှဲ့က်ရရှည်တည်တံဲ့ြေ ိုငပ်ြ စ ာအလို ်လို ် ါ 

CPCCCM1013A အလို ်စွီစဉ် ါ 

CPCCCM1014A အလို ်ြေ ငဆ်က်သ ယ်ကရ်းလို ်ကဆာင ်ါ 

CPCCCM1015A တ ိုင််းတာြှုြျာ်းနငှဲ့တ် က်ြေျက်ြှုြျာ်းက ိုမ ြုလို ် ါ။ 

CPCCCM2001A အစွီအစဉ်ြျာ်းနငှဲ့သ်တြ်ှတ်ြေျက်ြျာ်းက ိုြတ်ပ ွီ်းအနက်ြ ငဲ့ ်ါ 

 



CPCCCM2002A တ်ူးကြာ်ရန ်

CPCCCM2007B က ါက်က  န ိုငက်သာစ ြ််းအငသ်ံို်းက ရ ယာြျာ်းက ိုအသံို်းမ ြု ါ 

CPCCCM2008B ကန ဲ့သ်တ်ထာ်းကသာအမြငဲ့က်ဆာက်လို ်ကရ်းက ိုတည်ကဆာက်ပ ွီ်းြျက်သ ြ််းသည် 

CPCCCM2010B အမြငဲ့တ် ငလ်ံိုမြေံြုစ ာအလို ်လို ် ါ 

CPCCCO2013A ရ ို်းရှင််းကသာ ံိုစံြျာ်းအတ က်က နက်ရစ်မ ြုလို ်မြေင််းက ိုမ ြုလို ် ါ 

CPCCLRG3002A လ ိုငစ်ငလ်ို ်ကဆာငရ်နလ် ိုငစ်င ်

CPCCOHS2001A - ကဆာက်လို ်ကရ်းလို ်ငန််းတ င ်OHS လ ိုအ ်ြေျက်ြျာ်း၊ 

ြူဝါဒြျာ်းနငှဲ့လ်ို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ်းက ိုလ ိုက်နာ ါ 

CPCCSF2004A အာ်းမြညဲ့် စစည််းြျာ်းနငှဲ့က်နရာြေျ ါ 

CPCCWHS2001 - ကဆာက်လို ်ကရ်းလို ်ငန််းတ င ်WHS ၏လ ိုအ ်ြေျက်ြျာ်း၊ 

ြူဝါဒြျာ်းနငှဲ့လ်ို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ်းက ိုကျငဲ့သ်ံို်း ါ 

CPCPCM2039A - အမ နအ်လှနအ်ကျ ြု်းသက်ကရာက်ြှုရှ ကသာအလို ်ြေ ငဆ်က်သ ယ်ကရ်းက ိုလို ်ကဆာင ်ါ 

CPCPCM2040A အစွီအစဉ်ြျာ်းက ိုြတ်ပ ွီ်းကရ ြာဏက ိုတ က်ြေျက် ါ။ 

CPCPCM2041A - ကရ  ိုက်နငှဲ့ဝ်နက်ဆာငြ်ှုကဏi္nတ ငထ် ကရာက်စ ာအလို ်လို ် ါ 

CPCPCM2043A WHS လ ိုအ ်ြေျက်ြျာ်းက ိုမြညဲ့်ဆည််း ါ 

CPCPCM2045A   ိုက် စစည််းြျာ်းက ိုက ိုငတ် ယ်သ ိုကလှာငသ် ြ််းဆည််း ါ 

CPCPCM2046A   ိုက်နငှဲ့လ်က်က ိုငက် ရ ယာြျာ်းက ိုသံို်း ါ 

CPCPCM2047A ည  မြေင််းမ ြုလို ် ါ။ မ ြုမ ငြ် ြ််းြံြှုသြ ိုင််း 

CPCPCM2048A သတတ ြုက ို မြတ်၍ ဆက်သ ယ ်ါ 

CPCPCM2049A - oxy-LPG-acetylene  စစည််းြျာ်းက ို အသံို်းမ ြု၍ မြတ် ါ 

 စစည််းြျာ်းက ိုထိုတ်ယူ ါ။ 

CPCPCM2052A - oxy-acetylene  စစည််းက ရ ယာြျာ်းက ိုအသံို်းမ ြုပ ွီ်းဂကဟကဆာ် 

လက်စ  သတတ ြု arc ဂကဟကဆာ်စက် စစည််းြျာ်းက ိုအသံို်းမ ြု။ CPCPCM2053A ဂကဟကဆာ ်

CPCPCM2054A ရ ို်းရငှ််းကသာက နက်ရစ်ြျာ်းနငှဲ့မ် နဆ် ိုမြေင််းက ိုမ ြုလို ် ါ 

 



CPCPCM2055A ကြေါငြ် ို်းက ေါ်တ ငလ်ံိုမြေံြုစ ာအလို ်လို ် ါ 

CPCPCM3021A - ကြေါငြ် ို်းြျာ်းနငှဲ့န်ရံြံျာ်းြှတဆငဲ့ ်Flash ထ ို်းကြာက်မြေင််း 

CPCPCM3022A က ါင််းစ ်သညဲ့်နည််းလြ််းက ို အသံို်းမ ြု၍ polyethylene နငှဲ့ ်polypropylene 

  ိုက်ြျာ်းက ိုဂကဟကဆာ် 

CPCPCM3023A သထံည်ြဟိုတ်ကသာြ အာ်းက ိုမ ြုလို ်ရနန်ငှဲ့တ် ်ဆငရ်န ်

CPCPCM4012A ြေန ဲ့ြှ်န််းကမြေနငှဲ့က်ိုနက်ျစရ တ်အလို ် 

CPCPDR2021A တည်ကနရာြျာ်းနငှဲ့ ် တ်ဆ ို ဲ့မြေင််းြျာ်းက ိုရငှ််းလင််း ါ။ 

CPCPDR2022A - အ ြ်တ င််းသန ဲ့ရ်ှင််းကရ်းစက်ြျာ်းတ ်ဆင ်ါ 

CPCPDR2023A effluent   ို်းသန ဲ့က်ဆ်းစနစ်ြျာ်းက ိုထ န််းသ ြ််း ါ 

CPCPDR2024A ြိုနတ် ိုင််းကရနငှဲ့က်မြကအာက်ကရနိုတ်ကမြာင််းစနစ်ြျာ်းတ ်ဆင ်ါ 

CPCPDR2025A လို ်ငန််းြေ ငက်နရာယ ိုစွီ်းြှု 

CPCPDR2026A ကက ြုတငမ် ငဆ်ငထ်ာ်းကသာစစ်ကဆ်းကရ်းအက ါက်ြျာ်းနငှဲ့အ်ြေန််းြျာ်းတ ်ဆင ်ါ 

CPCPDR3021A လူကနအ ြ်သန ဲ့ရ်ှင််းကသာကရနိုတ်ကမြာင််းစနစ်၏အစွီအစဉ် ံိုစံ 

CPCPDR3022A - ကအာက်တ ငက်ြာ်မ ထာ်းကသာကမြယာသန ဲ့ရ်ှင််းကသာကရနိုတ်ကမြာင််းစနစ်ြျာ်းတ ်ဆင ်ါ။ 

CPCPDR3023A - On-site စ န ဲ့ ်စ်မြေင််းစနစ်ြျာ်းက ိုတ ်ဆင ်ါ 

CPCPFS3031A - ြွီ်းသတ်နငှဲ့က်ရ  ိုက်စနစ်ြျာ်းက ိုထိုတ်လို ်ပ ွီ်းတ ်ဆင ်ါ 

CPCPGS3046A - LPG စနစြ်ျာ်းက ိုယာဉ်တန််းြျာ်း၊ ြ ိုဘ ိုင််းအ ြ်ြျာ်းနငှဲ့ြ် ိုဘ ိုင််းလို ်ငန််းြေ ငြ်ျာ်းတ ငတ် ်ဆင ်ါ 

CPCPGS3047A - LPG စနစြ်ျာ်းက ိုကရယာဉ်တ ငတ် ်ဆင ်ါ 

CPCPGS3048A ဓာတ်ကင ွဲ့ြ အာ်းထ န််းြေျြု ် စစည််းက ရ ယာြျာ်းတ ်ဆင ်ါ။ 

CPCPGS3049A အြျ ြု်းအစာ်းတစ် ဦ်း ကဓာတ်ကင ွဲ့ စစည််း flues Install လို ် ါ 

CPCPGS3051A ရှင််းလင််းကသာစာ်းသံို်းသ ူ ိုက်။ 

CPCPGS3052A အြျ ြု်းအစာ်း A ဓာတ်ကင ွဲ့သံို်းက ရ ယာြျာ်းက ိုထ န််းသ ြ််း ါ 

CPCPGS3053A အြျ ြု်းအစာ်း A ဓာတ်ကင ွဲ့သံို်းက ရ ယာြျာ်းက ိုမြြုတ်။ မ နလ်ည်ြေျ တ်ဆက် ါ။ 

CPCPGS3054A အြျ ြု်းအစာ်း A ဓာတ်ကင ွဲ့သံို်း စစည််းြျာ်းအတ က်သဘာ ဝကလဝငက်လထ က်က ို 

တ က်ြေျက်ပ ွီ်းတ ်ဆင ်ါ 



 

CPCPGS3055A ဓာတ်ကင ွဲ့ ြေ  ြွီတာြျာ်းတ ်ဆင ်ါ 

CPCPGS3056A ဓာတ်ကင ွဲ့   ိုက်စနစ်ြျာ်းတ ်ဆင ်ါ။ 

CPCPGS3057A - အရ ယ်အစာ်းသံို်းစ  သူဓာတ်ကင ွဲ့   ိုက်စနစ်ြျာ်းက ိုအရ ယအ်စာ်း 

CPCPGS3059A စိုစိုက ါင််းသ ိုကလှာငြ်ှုသ ိုကလှာငြ်ှု ြာဏလွီတာ ၅၀၀ အထ တ ်ဆင ်ါ။ 

CPCPGS3061A အြျ ြု်းအစာ်း A ဓာတ်ကင ွဲ့သံို်းစက်ြျာ်းက ိုတ ်ဆငပ် ွီ်းအသံို်းမ ြု ါ 

CPCPGS4011C - စာ်းသံို်းသဓူာတ်ကင ွဲ့တ ်ဆငမ်ြေင််း ံိုစံနငှဲ့အ်ရ ယ်အစာ်း 

CPCPRF2023A ကြေါငြ် ို်းကရက ိုစိုကဆာင််းသ ိုကလှာငထ်ာ်း ါ။ 

CPCPSN3011B လူကနအ ြ်သန ဲ့ရ်ှင််းကရ်းစနစ်၏အစွီအစဉ် ံိုစံ။ 

CPCPSN3022A ရ နာစ    ိုက်ြျာ်းတ ်ဆင ်ါ 

CPCPSN3023A သန ဲ့ရ်ှင််းကရ်းအဆငဲ့ြ်ျာ်းက ိုထိုတ်လို ်ပ ွီ်းတ ်ဆင ်ါ။ 

CPCPSN3024A သန ဲ့ရ်ှင််းကရ်း စစည််းက ရ ယာြျာ်းတ ်ဆငပ် ွီ်းတ ်ဆင ်ါ 

CPCPSN3025A ကက ြုတငက်ိုသြှုြေံယူ ါ။ 

CPCPWT3020A - သ ိုကလှာငက်နြ်ျာ်းနငှဲ့အ် ြ်တ င််းကရက ်းကဝြှုသ ို ဲ့တ ်ဆင ်ါ 

CPCPWT3021A ကရ ၀ နက်ဆာငြ်ှုက ိုသတ်ြှတ်ပ ွီ်းတ ်ဆင ်ါ။ 

CPCPWT3022A - ကရဝနက်ဆာငြ်ှုထ န််းြေျြု ်ြှုြျာ်းနငှဲ့က် ရ ယာြျာ်းက ိုတ ်ဆငပ် ွီ်းြေျ နည်   ါ။ 

CPCPWT3023A - ကရအ ူက ်းစနစ်ြျာ်းက ိုတ ်ဆငပ် ွီ်းအသံို်းြေျ ါ 

CPCPWT3025A ကရစို ်စကက် ိုတ ်ဆင ်ါ 

CPCPWT3026A - အ ူနငှဲ့က်ရကအ်းဝနက်ဆာငြ်ှုြျာ်းက ိုြေျွတ်ပ ွီ်းတ ်ဆင ်ါ 

CPCPWT3027A ကသာက်သံို်းကရရရှ ြှုြှဆည်ကမြာင််းစနစြ်ျာ်းက ိုြေျ တ်ဆက် ါ 

CPCPWT4011B အ ူနငှဲ့က်ရကအ်းဝနက်ဆာငြ်ှုနငှဲ့စ်နစြ်ျာ်းက ိုဒွီဇ ိုင််းနငှဲ့အ်ရ ယ်အစာ်း။ 

CPP50911 အကဆာက်အအံိုဒွီဇ ိုင််းဒွီ လ ိုြာ 

CPPBDN5001A အကသ်းစာ်းလူကနအ ြ်အကဆာက်အ ဦ်း 

ဒွီဇ ိုင််းစွီြကံ န််းြျာ်းအတ က်ကဆာက်လို ်ကရ်း စစည််းြျာ်းနငှဲ့န်ည််းလြ််းြျာ်းက ိုသိုကတသနမ ြု ါ 

 



အကသ်းစာ်းလူကနအ ြ်အကဆာက်အ ဦ်း ဒွီဇ ိုင််းစွီြံက န််းြျာ်းအတ က် CPPBDN5003A 

သိုကတသနလ ိုက်နာြှုလ ိုအ ်ြေျက်ြျာ်း 

CPPBDN5005A - အကသ်းစာ်းကဆာက်လို ်ကရ်းအတ က်ကရရှည်တည်တံဲ့ ြေ ိုငပ်ြ ကသာကမြရှင််းနည််း 

ြျာ်းက ိုအသကံမ ြု ါ 

CPPBDN5006A - အတည်မ ြုပ ွီ်းအကသ်းစာ်းကဆာက်လို ်ကရ်းလို ်ငန််းအတ က်ကြာက်သည်ြျာ်းနငှဲ့တ် ိုင ်

 င ်ါ။ 

CPPBDN5007A - အကသ်းစာ်းကဆာက်လို ်ကရ်းဒွီဇ ိုင််းစွီြကံ န််းြျာ်းအတ က် ကနရာြျာ်းက ိုစစ်ကဆ်း 

ပ ွီ်းြေ  မြေြ််းစ တမ်ြာပ ွီ်းအတ ိုင််းအတာတစ်ြေိုကရ်းဆ  ရြည် 

CPPBDN5008A - အကသ်းစာ်းကဆာက်လို ်ကရ်းဒွီဇ ိုင််းစွီြကံ န််းြျာ်းအတ ကအ်ယူအဆြျာ်းက ိုကြာ်ထိုတ် ါ။ 

CPPBDN5009A အကသ်းစာ်းကဆာက်လို ်ကရ်းဒွီဇ ိုင််းစွီြံက န််းြျာ်းအတ က်လ ိုက်ကလျာညွီကထ ရှ ကသာ 

ကြာက်သည်ြှအတည်မ ြုထာ်းကသာဒွီဇ ိုင််းြျာ်းက ိုထိုတ်လို ်သည်။ 

 CPPBDN5011A - အကသ်းစာ်းလူကနအ ြအ်ကဆာက်အအံိုြျာ်းအတ ကလ် ိုက်ကလျာညွီကထ ရှ သညဲ့် client 

ြှအတည်မ ြုထာ်းကသာအလို ်လို ် ံိုြျာ်းက ိုထိုတ်လို ် ါ 

CPPBDN5012A အကသ်းစာ်းကဆာက်လို ်ကရ်းဒွီဇ ိုင််းြျာ်း၏သံို်းြက်မြငက်ြာ်ဒယ်ြျာ်းက ိုထိုတ်လို ်သည်။ 

CPPBDN5014A ကဆာက်လို ်ကရ်းနငှဲ့က်ဆာက်လို ်ကရ်းဒွီဇ ိုင််းစွီြံက န််းတ င ်ါ ၀ ငသ်ည်။ 

CPPBDN5016A အကသ်းစာ်းကဆာက်လို ်ကရ်းဒွီဇ ိုင််းြျာ်း၏သံို်းြက်မြငက်ြာ်ဒယ်ြျာ်း၏ရို ် ံိုြျာ်းက ို 

ထိုတ်က ်းသည် 

CPPBDN5017A - CAD သံို်း၍ ကဆာက်လို ်ကရ်းဒွီဇ ိုင််းစွီြကံ န််းြျာ်းအတ က် 2-D  ံိုဆ  မြေင််း။ 

 MEM09002 နည််း ညာ  ိုင််းဆ ိုငရ်ာ ံိုဆ   ါ 

MEM16008A က န ်ျြူတာနည််း ညာနငှဲ့ဆ်က်သ ယ် ါ 

MSL953003 - စာကြ်း   အတ က်နြူနာြျာ်းက ိုလက်ြံေပ ွီ်းမ ငဆ်င ်ါ 

MSL973016 septic နည််းစနစ်ြျာ်းက ိုလို ်ကဆာင ်ါ 

MSL974021 ဇွီဝကဗဒဆ ိုငရ်ာလို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ်းက ိုလို ်ကဆာင ်ါ။ 

MSMPER300 အလို ် ါြစထ်ိုတ်က ်း ါ 

 



MSMWHS201 အနတရာယ်ဆန််းစစ်ြှုက ိုမ ြုလို ် ါ 

RII30815 ပြ ြုွဲ့ မ ကဆာက်လို ်ကရ်းစက်ရံိုလည် တ်ြှုအတ က်လက်ြှတ် III 

RIICBS201D သိုတ်အကကျြှုတ်လ ြ််းသညဲ့်စစ်ဆငက်ရ်းလို ်ကဆာင ်ါ။ 

RIICBS202D မ န ဲ့ ် ာ်းသည်။ မ ြုမ ငြ် ြ််းြံ 

RIICBS203D bituminous  စစည််းြျာ်းလံိုမြေံြုစ ာက ိုငတ် ယ ်ါ 

RIICBS208D လြ််းမ ြုမ ငထ် န််းသ ြ််းမြေင််းလို ်ငန််းြျာ်းကဆာငရ် က်မြေင််း 

RIICBS303D - ကိုန ်စစည််းြျာ်းက ိုသယ်ယူ  ို ဲ့ကဆာငမ်ြေင််း 

RIICCM201D - တ ိုင််းတာြှုြျာ်းနငှဲ့တ် က်ြေျက်ြှုြျာ်းက ိုမ ြုလို ် ါ 

RIICCM202D - ကမြကအာက် ၀ နက်ဆာငြ်ှုြျာ်းက ိုကြာ်ထိုတ်ရှာကြ  ါ 

RIICCM203D - အစွီအစဉ်ြျာ်းနငှဲ့အ်လို ်ဆ ိုငရ်ာသတ်ြှတ်ြေျက်ြျာ်းက ိုြတ် ါ၊ ဘာသာမ န ်ါ 

RIICCM205D လက်တ်ူးကြာ်မြေင််းက ိုမ ြုလို ် ါ 

RIICCM206D - စက်ရံိုလည် တ်ြှုအကထာက်အ ံဲ့ 

RIICCM207D - လက်မြငဲ့မ်ြန ဲ့ပ် ွီ်းကျစ်လစ်သ  ်သည််းကသာ စစည််းြျာ်း 

RIICCM208D အကမြေြံေအဆငဲ့က် ိုမ ြုလို ် ါ။ 

RIICCM209D က နက်ရစ်လို ်ငန််းြျာ်းက ိုလို ်ကဆာင ်ါ။ 

RIICCM210D - တိုတ်ကျင််း ံဲ့  ို်းြှုထညဲ့်သ င််း ါ 

RIICCM211D - ယာယွီမြေံစည််းရ ို်းနငှဲ့တံ်ြေါ်းြျာ်းက ိုစ ိုက်ထပူ ွီ်းြျက်သ ြ််းရြည် 

RIICCM301D မြေံစည််းရ ို်းနငှဲ့တံ်ြေါ်းြျာ်းက ိုတည်ကဆာက်ပ ွီ်းြျက်သ ြ််း ါ 

RIICOM201D အလို ်ြေ င၌်ဆက်သ ယ် ါ။ 

RIICPL301D ကရ  ိုက်လ ိုင််းြျာ်းက ိုတ ်ဆင ်ါ 

RIICPL302D ြ ို်းကရစနစြ်ျာ်းတ ်ဆင ်ါ 

RIICPL303D   ိုက်ဆ ယ ် ိုကလ် ိုင််းြျာ်းတ ်ဆင ်ါ 

RIICRC201D တ င််းတ င််းြျာ်းက ိုမ င ်ါ 

RIICRC202D ဆ ိုင််းဘိုတ်ြျာ်းထညဲ့်သ င််း ါ 

 



RIICRC203D ကမြကအာက်ကရနိုတ်ကမြာင််းက ိုတ ်ဆင ်ါ။ 

RIICRC204D လြ််းကဘ်းလတ်ာယာြျာ်းက ိုတ ်ဆငပ် ွီ်းထ န််းသ ြ််း ါ။ 

RIICRC208D -   ိုက်ထာ်း ါ 

RIICRC301D ကရနိုတ်ကမြာင််းစနစ်က ိုထ န််းသ ြ််း ါ 

RIICRC304D တံဆ  ်ြေတ်ကသာလြ််းက ိုထ န််းသ ြ််း ါ 

RIICRC306D - ကမြထိုမြေင််းမ ြုလို ် ါ 

RIICRC307D လြ််းြေင််းလြ််းကြာက်မြေင််း 

RIICRC314D က နက်ရစ် စစည််းြျာ်းက ိုငတ် ယ် ါ 

RIICRC316D ကနရာနငှဲ့က်ျစ်လစ်သ  ်သည််းကသာက နက်ရစ ်

RIICTC303D စက်အာ်းမြငဲ့တူ််းကြာ်လ ိုကသာဥြငလ် ိုဏက်ြေါင််း 

RIIHAN301E - မြငဲ့ြ်ာ်းကသာလို ်ငန််းြေ ငစ်ငမ်ြငဲ့က် ိုလည် တ် ါ 

RIIHAN308E စကရ်ံိုက ိုတငြ်ေျ ါ။ 

RIIHA309E တယ်လွီစကို ် စစည််းြျာ်းက ိုငတ် ယ်သညဲ့်လို ်ငန််းြျာ်းလို ်ကဆာင ်ါ 

RIIIMG301D ဆ ိုကြ်ှတ်တြ််းြျာ်းက ိုထ န််းသ ြ််း ါ။ 

RIIMPO312E မြေစမ်ြေင််းစစဆ်ငက်ရ်း 

RIIMPO317E roller ြျာ်းမ ြုလို ် ါ။ 

RIIMPO318E ပြ ြုွဲ့ မ ကဆာကလ်ို ်ကရ်းက ိုမြင််းစွီ်း။ ြေိုတ်ကြာင််းန ိုငသ်ည် 

RIIMPO319E Extract / loader စစ်ဆငက်ရ်းြျာ်းက ိုမ ြုလို ် ါ။ 

 

RIIMPO320E ဖ   ွံ့  ပလဆာက်လိုပ်လရ်းတူ်းလြာ်လရ်းလိုပ်ငန််းက ိုလိုပ်လဆာငပ်ါ  

RIIMPO321E ဖ   ွံ့  ပလဆာက်လိုပ်လရ်းလရှ ွံ့ဘ ်းပါ ၀ ငလ်သာစစ်ဆငလ်ရ်း ျာ်းက ိုလိုပ်လဆာငပ်ါ  

RIIMPO323E - ဖ   ွံ့  ပလဆာက်လိုပ်လရ်းလိုပ်ငန််း ျာ်းက ိုလိုပ်လဆာင ်ခင််း  

RIIMPO324E ဖ   ွံ့  ပလဆာက်လိုပ်လရ်းအဆငေ့တ်န််းစစ်ဆငလ်ရ်း ျာ်းက ိုလိုပ်လဆာငပ်ါ 

 RIIMPO325E - ဖ   ွံ့  ပလဆာက်လိုပ်လရ်း ခစ် ခင််းလိုပ်ငန််း ျာ်းလဆာငရွ်က် ခင််း  

RIIMPO326E - လရယာဉ် ြငေ့စ်စ်ဆငလ်ရ်းလိုပ်လဆာငပ်ါ  



RIIMPO334E - ပူ်းတွ ြ ိုင ်ျာ်း အသံို်း ပ ၍ စ စ်ပ ေ့ထ န််းစက်ဝနလ်ဆာင ်ှု ျာ်း ()  

RIIMPO337E - ပ သလသာသယ်ယူပ ို ေ့လဆာငလ်ရ်းလိုပ်ငန််း ျာ်းလဆာငရွ်က် ခင််း 

 RIIRIS201D လဒသခံအနတရာယ်ထ န််းချ ပ် ှုက ိုလိုပ်လဆာငပ်ါ။  

RIIRTM203D လဘ်းကင််းလံို ခံ လရ်းဆ ိုငရ်ာလလေ့လာသူအ ြစ်ရှာလြွပါ  

RIISAM201D အရင််းအ  စ် ျာ်းနငှေ့အ်လ ခခံအလဆာက်အအံိုဆ ိုငရ်ာပစစည််း ျာ်းအာ်းက ိုငတွ်ယ်ဖပ ်း nontoxic 

ပစစည််း ျာ်းစွန ေ့ပ်စ်ပါ  

RIISAM203D လက်နငှေ့ပ်ါဝါက ရ ယာ ျာ်းက ိုအသံို်း ပ ပါ  

RIISAM204D: လသ်းငယ်တ ေ့စက်ရံိုနငှေ့ပ်စစည််းက ရ ယာက ိုသံို်းပါ။  

RIISS00044 - အလိုပ်ဇိုနယ်ာဉ်အသွာ်းအလာထ န််းချ ပ်လရ်း။ 

အသွာ်းအလာထ န််းချ ပ် ှုကျွ ််းကျင ်ှုသတ် ှတ် ည်  

RIIVEH304D သ လကာင််းစရာ Truck Truck စစ်ဆငလ်ရ်း  

RIIWHS201D လံို ခံ စွာအလိုပ်လိုပ်ဖပ ်း WHS  ူဝါဒ ျာ်းနငှေ့လ်ိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ျာ်းက ိုလ ိုက်နာပါ။  

RIIWHS202D ၀ ငဖ်ပ ်းအကန ေ့အ်သတ်ရှ လသာလနရာ ျာ်းတွငအ်လိုပ်လိုပ်ပါ။  

RIIWHS204D အ  ငေ့တွ်ငလံ်ို ခံ စွာအလိုပ်လိုပ်ပါ  

RIIWHS205D - ရပ်တန ေ့ ်ခင််း၊  

IIWMG203D - ဖ   ွံ့  ပလဆာက်လိုပ်လရ်းလနရာယ ိုစ ်း ှုနငှေ့လ်ရ စင ် 

RIIWMG301D - လဆာက်လိုပ်လရ်းလိုပ်ငန််းခွငလ်ရလရစာ်းပွ က ိုထ န််းချ ပ်ပါ  

LILIC0005 - စန််းအ ျ  ်းအစာ်း   ငေ့အ်လိုပ်လိုပ်ရနလ် ိုငစ်င ်  

UEE30811 - Electrotechnology Electrician ရှ လက် ှတ ်III 
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Study Area 6-Innovative Manufacturing Science 

MEM05005B စက်ြှုမြတ်ကတာက်မြေင််းက ိုမ ြုလို ် ါ 

MEM05050 -  ံိုြှနသ်ဘာဝဓာတ်ကင ွဲ့သတတ ြု arc ဂကဟကဆာ်မြေင််း 

MEM07032 - အကမြေြံေလည် တ်ြှုအတ က် Supersedes အတ က်အလို ်ရံိုစက်က ိုသံို်း ါ 

MEM09002 - နည််း ညာ  ိုင််းဆ ိုငရ်ာဆ   ံိုက ိုအနက်မ နဆ် ို 

MEM10119 လက်ြှတ်ငါအငဂ်ျငန်ွီယာ 

MEM11011B လက်စ  က ိုငတ် ယ် ါ 

MEM12023 - အငဂ်ျငန်ွီယာတ ိုင််းတာမြေင််းလို ်ကဆာင ်ါ 

MEM13014A - 

လို ်ငန််းြေ င ်တ်ဝန််းကျငတ် ငလ်ို ်ငန််းြေ ငက်ျန််းြာကရ်းနငှဲ့လံ်ိုမြံေြုြှုအကမြေြံေြူြျာ်းက ိုကျငဲ့သ်ံို်း ါ 

MEM14004A  ံိုြှနလ်ို ်ငန််းတစ်ြေိုကဆာငရ် က်ရနအ်စွီအစဉ် 

MEM14005A ပ ွီ်းမ ညဲ့်စံိုကသာလို ်ကဆာငြ်ှုတစ်ြေိုစွီစဉ် ါ 

MEM15002A - အရည်အကသ ်းစနစ်ြျာ်းက ိုအသံို်းမ ြု ါ 

MEM15024A အရည်အကသ ်းက ိုလို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ်း Apply 

MEM16006A အြေျက်အလက်ြျာ်းက ို စိုစည််း၍ ဆက်သ ယ် ါ 

MEM16008A - က န ်ျြူတာနည််း ညာနငှဲ့ဆ်က်သ ယ် ါ 

MEM18001C လက်က ရ ယာြျာ်းက ိုသံို်း ါ 

MEM18002B  ါဝါက ရ ယာြျာ်း / လက်က ိုငစ်စ်ဆငက်ရ်းက ိုသံို်း ါ 

MEM30205 - စက်ြှုအငဂ်ျငန်ွီယာလက်ြှတ်လကြ်ှတ် ၃ 

MEM30305 လက်ြှတ် III က ိုအငဂ်ျငန်ွီယာ - ထည်ကိုနသ် ယ်ကရ်း 

Locksmithing အတ က် MEM30819 လက်ြတှ် III က ို 

Glass နငှဲ့ ်Glazing ရှ  MSF30418 လက်ြှတ် III 

ကက်ဘ နက်ြေျြှတ်မြေင််းအတ က် MSF31113 လက်ြှတ် III က ို 

MSF40318 - ြွီ်းြ ိုကြေျာငန်ငှဲ့က်ရြေျ ြု်းြေန််းဒွီဇ ိုင််းတ ငလ်က်ြှတ် IV 

MSFFF2004 အပ ွီ်းသတြ်ျက်နာှမ ငြ်ျာ်းအတ ကမ် ငဆ်င ်ါ 



MSFFM3011 - ထိုတ်လို ်သညဲ့် ရ ကဘာဂ စစည််းြျာ်းအတ က် site layout 

က ိုတ ိုင််းပ ွီ်းဆ   ါ 

MSFFT4009 - 

 ရ ကဘာဂစတ ိုငန်ငှဲ့ ်စစည််းြျာ်းက ိုကြာက်သည်လ ိုအ ်ြေျက်ြျာ်းနငှဲ့က် ိုက်ညွီ ါ 

MSFID4022 

ဒွီဇ ိုင််းစွီြံက န််းြျာ်းအတ က်က ို်းကာ်းြေျက်ြျာ်းနငှဲ့စ်ာြေျြု ်စာတြ််းြျာ်းက ိုမ ငဆ်င ်ါ 

ဓာတ်ြေ  ြေန််းကျွြ််းကျငြ်ှုအတ က် MSL30118 လက်ြှတ် III က ို 

MSL913003 အမြော်းလူြျာ်းနငှဲ့ဆ်က်သ ယ် ါ 

MSL913004 ဓာတ်ြေ  ြေန််း / က င််းဆင််းလို ်ငန််းြျာ်းက ိုစွီစဉ် ါ 

MSL922001 - ြှတ်တြ််းနငှဲ့လ်က်ရှ ကဒတာ 

MSL924003 ကဒတာက ိုလို ်ငန််းစဉ်နငှဲ့အ်နက်က ိုကဘာ်မ  

MSL933005 ဓာတ်ြေ  ြေန််း / 

လို ်ငန််းြေ ငအ်လို ်ြေ ငအ်တ က်ရည်ရ ယ်ြေျက်ြျာ်းအတ က်သငဲ့က်တာ်ြှုရှ ကစ ါ 

MSL933006 အရည်အကသ ်းရည်ြှန််းြေျကြ်ျာ်းကအာငမ်ြငရ်နက်ူညွီသည် 

MSL933008  စစည််းက ရ ယာြျာ်းအတ ကစံ်က ိုက်ည  စစ်ကဆ်းြှုြျာ်း မ ြုလို ်၍ 

၎င််းက ိုမ ြုမ ငထ် န််းသ ြ််းရနက်ူညွီသည် 

MSL943004 ဓာတ်ြေ  ြေန််းသ ို ဲ့ြဟိုတ်လို ်ငန််းြေ ငလံ်ိုမြံေြုြှုတ င ်ါ ၀ င ်ါ 

MSL953003 စာကြ်း   အတ က်နြူနာြျာ်းက ိုလက်ြေပံ ွီ်းမ ငဆ်င ်ါ 

MSL954003 - ြေနဓာကဗဒနငှဲ့ဇ်ွီဝကြမလကခဏာြျာ်းက ိုဓာတ်ြေ  ြေန််းနြူနာြျာ်းနငှဲ့ဆ်က်စ ် ါ 

MSL972001 - လို ်ငန််းြေ ငက်နရာတ ိုင််းတာြှုြျာ်းမ ြုလို ် ါ 

MSL973013 - အကမြေြံေစာကြ်း   ြျာ်းက ိုမ ြုလို ် ါ 

MSL973014 အလို ်လို ်ကမြရှင််းြေျကြ်ျာ်းက ိုမ ငဆ်င ်ါ 

MSL973015 ယဉ်ကကျ်းြှုြွီဒွီယာမ ငဆ်င ်ါ 

MSL973016 aseptic နည််းစနစ်ြျာ်းက ိုလို ်ကဆာင ်ါ 

MSL973019 ဏိုစာကြ်း   က ိုလို ်ကဆာင ်ါ 



MSL974017 ကမြရှင််းြှုြျာ်းမ ငဆ်ငမ်ြေင််း၊ စံသတ်ြှတ်မြေင််းနငှဲ့အ်သံို်းမ ြုမြေင််း 

 MSL974019 - ဓာတိုစစ်ကဆ်းြှုြျာ်းနငှဲ့လ်ို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ်းက ိုလို ်ကဆာင ်ါ 

MSL974021 ဇွီဝကဗဒဆ ိုငရ်ာလို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ်းက ိုလို ်ကဆာင ်ါ 

MSMENV272 - 

သဘာဝ တ်ဝန််းကျငက်ရရှည်တည်တံဲ့ြေ ိုငပ်ြ ကသာလို ်ငန််းြေ ငက်ျငဲ့စ်ဉ်ြျာ်းတ င ်ါ ၀ င ်ါ 

MSMSUP102 - အလို ်ြေ င၌်ဆက်သ ယ် ါ 

MSMSUP106 အြ  ွဲ့တစ်ြေိုတ ငအ်လို ်လို ် ါ 

MSMWHS200 လံိုမြေံြုစ ာအလို ်လို ် ါ 

MSS024016 -  တ် ၀ န််းကျငဆ် ိုငရ်ာအြေျကအ်လက်ြျာ်း က ိုလို ်ငန််းစဉ်နငှဲ့တ်ငမ် မြေင််း 

MSS50218 -  တ်ဝန််းကျငဆ် ိုငရ်ာကစာငဲ့သ်ကညဲ့်ကလဲ့လာမြေင််းနငှဲ့န်ည််း ညာဒွီ လ ိုြာ 

 

 

Study Area 7-Supply Chain Studies 

 

AUR20218 - ကြာ်ကတာ်ယာဉ်ကလကအ်းက ်းစက်နည််း ညာလက်ြှတ် II 

AUR30616 - ကြာ်ကတာ်ယာဉ်စက်ြှုနည််း ညာအတ က်လက်ြှတ် III 

ြ ိုဘ ိုင််းစက်ရံိုနည််း ညာအတ က် AUR31216 လက်ြှတ် III က ို 

AUR32518 - ကြာ်ကတာ်ယာဉ်ကအာက်ရှ နည််း ညာလက်ြတှ် ၃ 

AURAEA001 - ကြာ်ကတာ်ယာဉ်ဝနက်ဆာငြ်ှုသ ို ဲ့ြဟိုတ်မ ြုမ ငက်ရ်းလို ်ငန််းြေ င၌် 

သဘာဝ တ်ဝန််းကျငန်ငှဲ့က်ရရှည်တည်တံဲ့ြေ ိုငပ်ြ ကသာလ ိုအ ်ြေျက်ြျာ်းက ိုကြာ်ထိုတ် ါ 

AURAEA002 - ကြာ်ကတာ်ယာဉ်လို ်ငန််းြေ င၌် တ်ဝန််းကျငန်ငှဲ့က်ရရှည်တည် 

တံဲ့ြေ ိုငပ်ြ ကသာအကကာင််းဆံို်းအကလဲ့အကျငဲ့က် ိုလ ိုက်နာ ါ 

AURAFA001 - ကြာ်ကတာ်ယာဉ်လို ်ငန််းြေ င၌်န ံါတ်ြျာ်းက ိုအသံို်းမ ြု ါ။ 

AURAFA002 ကြာ်ကတာ်ကာ်းလို ်ငန််းြေ ငသ်တင််းအြေျက်အလက်ြျာ်းက ိုြတ်ပ ွီ်းတံို ဲ့မ န ်ါ 

 



AURAFA003 - ကြာ်ကတာ်ယာဉ်လို ်ငန််းြေ င၌်ထ ကရာက်စ ာဆက်သ ယ် ါ 

AURAMA001 ကြာ်ကတာ်ကာ်းလို ်ငန််းြေ ငရ်ှ အမြော်းသူြျာ်းနငှဲ့ထ် ကရာက်စ ာအလို ်လို ် ါ 

AURASA002 ကြာ်ကတာ်ယာဉ်လို ်ငန််းြေ င၌်အနတရာယ်ကင််းစ ာ အလို ်လို ်ကသာလို ်ထံို်းလို 

 ်နည််းြျာ်းက ိုလ ိုက်နာ ါ 

AURETD011 - အွီလက်ထကရာနစ်မြငဲ့ထ် န််းြေျြု ်ကသာစတွီယာရငစ်နစ်ြျာ်းက ိုရှာကြ မ ြုမ ငမ်ြေင််း 

AURET R003 ကြာ်ကတာ်ယာဉ်လ  ်စစ်ဆ ိုငရ်ာစနစ်ြျာ်းနငှဲ့အ်စ တ်အ  ိုင််းြျာ်းက ိုြေ  မြော်းသတ်ြှတ် ါ 

AURETR012 - အကမြေြံေလ  ်စစ်ဆာ်းကစြ်ျာ်းက ိုစြ််းသ ်မ ြုမ င ်ါ 

AURETR022 - ကြာ်ကတာ်ယာဉ်၏ကမ ာင််းလ ြှုက ိုထ န််းြေျြု ်ကသာစနစ်ြျာ်းက ိုစစ်ကဆ်း။ မ ြုမ င ်ါ 

AURETR023 ြွီ်း  ာ်းစက်အငဂ်ျငစ်ွီြံြေန ဲ့ြ်ေ  ြှုစနစ်ြျာ်းက ိုစစ်ကဆ်း။ မ ြုမ င ်ါ။ 

AURETR024 ြေျံြုွဲ့စက်နှု ်းအငဂ်ျငစ်ွီြံြေန ဲ့ြ်ေ  ြှုစနစ်ြျာ်းက ိုစစ်ကဆ်း။ မ ြုမ င ်ါ 

AURETR025 ဘကထ ရွီြျာ်းနငှဲ့ြ်ေိုနက် ါက်န ိုငက်သာကြာ်ကတာ်ယာဉ်ြျာ်းက ိုစစ်ကဆ်း၊ အာ်းသ င််း ါ 

AURETR029 - အာ်းသ င််းစနစ်ြျာ်းက ိုစစ်ကဆ်းပ ွီ်းမ ြုမ င ်ါ 

AURETR030 - စတငမ်ြေင််းစနစ်ြျာ်းက ိုရှာကြ စစ်ကဆ်း။ မ ြုမ င ်ါ 

AURETR031 - စက်နှု ်းသညဲ့စ်နစ်ြျာ်းက ိုရှာကြ စစ်ကဆ်း။ မ ြုမ င ်ါ။ 

AURETR032 - ကြာ်ကတာ်ယာဉ်လ  ်စစ်စနစ်ြျာ်းက ိုရှာကြ မ ြုမ ငမ်ြေင််း 

AURETU002 ကြာ်ကတာ်ယာဉ်အကအ်းက ိုမ နလ်ည်ရယူ ါ 

AURETU003 ဝနက်ဆာငြ်ှုကလကအ်းက ်းစက်နငှဲ့ ်HVAC စနစ်ြျာ်း 

AURETU004 - လလလအ်းလပ်းစက်နငှေ့ ်HVAC စနစ် ျာ်းက ိုရှာလြွ ပ  ပငပ်ါ 

 AURLTA001 လ ာ်လတာ်ကာ်းစက် ှုစနစ် ျာ်းနငှေ့အ်စ တအ်ပ ိုင််း ျာ်းက ိုခွ  ခာ်းသတ် ှတ ် 

AURLTB003 - လပါ ေ့ပါ်းလသာလ ာ်လတာ်ယာဉ်၏ဟ ိုက်ဒလရာလစ်ဘရ တ်စနစ ်ျာ်းက ိုရှာလြွ ပ  ပင ်ခင််း 

AURLTD004 လပါ ေ့ပါ်းလသာလ ာ်လတာ်ယာဉ်စတ ယာရငစ်နစ် ျာ်းက ိုရှာလြွ ပ  ပင ်ခင််း  

AURLTD005 - လပါ ေ့ပါ်းလသာယာဉ်ရပ်နာ်း ှုစနစ် ျာ်းက ိုရာှလြွစစ်လဆ်း။  ပ  ပငပ်ါ  

AURLTD006 - လပါ ေ့ပါ်းလသာလ ာ်လတာ်ယာဉ်ဘ ်း ျာ်းအာ်းချ နည်   ခင််းလိုပ်ငန််း ျာ်းလဆာငရွ်က်ပါ 

AURLTE002 - လပါ ေ့ပါ်းလသာလ ာ်တာအငဂ်ျင ်ျာ်းက ိုစစ်လဆ်း ခင််းနငှေ့ ်ပ  ပင ်ခင််း 

 AURLTJ002 - အလင််းလ ာ်လတာ်ယာဉ်တာယာ ျာ်းနငှေ့ပ်ပန ်ျာ်းက ိုြယရ်ှာ်း၊ စစ်လဆ်း၊  ပငဆ်င၊်  ပ  ပငပ်ါ 



 AURLTJ011 - လပါ ေ့ပါ်းလသာလ ာ်လတာ်ယာဉ်ဘ ်း ျာ်းနငှေ့တ်ာယာ ျာ်းက ိုလရွ်းချယ်ပါ 

 AURLTJ013 - အလင််းလ ာ်လတာ်ယာဉ်ဘ ်းနငှေ့တ်ာယာအသင််းလတာ် ျာ်းက ိုြယ်ရှာ်းစစ်လဆ်း၊  ပ  ပငပ်ါ 

AURLTQ001 - လပါ ေ့ပါ်းလသာယာဉ်၏လနာက်ဆံို်းလ ာင််းနငှ ်ှုလနရာ ျာ်းအာ်းရှာလြွစစ်လဆ်း။  ပ  ပငပ်ါ 

AURLTQ012 - လပါ ေ့ပါ်းလသာကာ်းလ ာင််းရနလ်နရာ ျာ်းက ိုရှာလြွစစ်လဆ်း။  ပ  ပငပ်ါ  

AURLTX001 - လပါ ေ့ပါ်းလသာယာဉ်၏ဂ ယာက ိုရှာလြွ။  ပ  ပငပ်ါ  

AURLTX013 လပါ ေ့ပါ်းလသာလ ာ်လတာ်ယာဉ် clutch စနစ ်ျာ်းက ိုစစ်လဆ်း။  ပ  ပငပ်ါ။  

AURLTZ001 လပါ ေ့ပါ်းလသာလ ာ်လတာ်ယာဉ်ထိုတ်လွှတ် ှုထ န််းချ ပ်စနစ် ျာ်းက ိုရှာလြွစစ်လဆ်းပါ 

AURTGA001 အ  နလ် ာင််းနငှေ့လ် ာင််းနငှပ်ါ  

AURTTA001 စတ ယာရင၊် ဆ ိုင််းထ န််းစနစ်နငှေ့ဘ်ရ တ်စနစ်အစ တ်အပ ိုင််း ျာ်းက ိုြယ်ရာှ်းပါ  

AURTTA004 ၀ နလ်ဆာင ်ှုလိုပ်ငန််း ျာ်းလဆာငရွ်ကရ်န ်

 AURTTA005 တံဆ ပ် ျာ်း၊ gaskets၊ တံဆ ပ်ခတ် ျာ်းနငှေ့လ်ကာ် ျာ်းက ို လရွ်းချယ်၍ အသံို်း ပ ပါ  

AURTTA018 လရာဂါရှာလြွလရ်းလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ျာ်းက ိုလိုပ်လဆာငပ်ါ  

AURTTB001 ဘရ တ်အိုပ်စနစ် ျာ်းက ိုစစ်လဆ်းပါ  

AURTTB013 စက်ဘရ တ်ေံို ျာ်းနငှေ့ဘ်ရ တ် disc rotors  

AURTTB015 ဘရ တ်အိုပ်စနစ်က ိုတပ်ဆငဖ်ပ ်းတပ်ဆငပ်ါ  

AURTTC001 - စစ်လဆ်း ခင််းနငှေ့ဝ်နလ်ဆာင ်ှုလပ်း ခင််းအလအ်းလပ်းသညေ့်စနစ် ျာ်း AURTTC003 - 

အလအ်းလပ်းစနစ ်ျာ်းက ိုစစ်လဆ်းဖပ ်း ပ  ပငပ်ါ  

AURTTD002 စတ ယာရငစ်နစ် ျာ်းစစ်လဆ်းပါ  

AURTTD004 စစ်လဆ်း ခင််းနငှေ့ ်၀ နလ်ဆာင ်ှုဆ ိုင််းထ န််းစနစ် ျာ်း။  

AURTTE004 စစ်လဆ်း ခင််းနငှေ့ဝ်နလ်ဆာင ်ှုအငဂ်ျင ်

AURTTF001 - ဓာတ်ဆွီကလာငစ်ာဆွီစနစ်ြျာ်းက ိုစစ်ကဆ်း ါ 

AURTTF002 - ဒွီဇယ်ကလာငစ်ာထ ို်းစနစ်ြျာ်းက ိုစစ်ကဆ်း ါ 

AURTTF005 အငဂ်ျငအ်တင််းအဓြမ - ကသာ induction စနစ်ြျာ်းက ိုရှာကြ မ ြုမ ငသ်ည် 

AURTTJ011 ဘွီ်းနငှဲ့တ်ာယာြျာ်းက ိုထ န််းည   ါ 

 



AURTTJ012 ဘွီ်းအြေျက်အြေျာြျာ်းနငှဲ့ဆ်က်စ ်ကသာဘရ တ်အစ တ်အ  ိုင််းြျာ်းက ိုြယထ်ိုတ်ပ ွီ်းစစ်ကဆ်း ါ 

AURTTK001 - ကြာ်ကတာယ်ာဉ်လို ်ငန််းြေ င၌်တ ိုင််းတာသညဲ့်က ရ ယာြျာ်းက ို အသံို်းမ ြု၍ ထ န််းသ ြ််း ါ 

AURTTK002 ကြာ်ကတာ်ကာ်းလို ်ငန််းြေ င၌်က ရ ယာြျာ်းနငှဲ့က် ရ ယာြျာ်းက ို အသံို်းမ ြု၍ ထ န််းသ ြ််း ါ။ 

AURTTQ001 - ကနာက်ဆံို်းကြာင််းနငှြ်ှုစည််းကဝ်း   ြျာ်းက ိုစစ်ကဆ်း။ မ ြုမ င ်ါ 

AURTTQ003 စစ်ကဆ်းသကညဲ့ ်ါ။ 

AURTTX002 - စစ်ကဆ်းမြေင််းနငှဲ့ဝ်နက်ဆာငြ်ှုလကစ်  ထိုတလ်ွှငဲ့မ်ြေင််းက ိုစစ်ကဆ်း ါ 

AURTTX003 - အလ ိုအကလျာက်ထိုတ်လွှငဲ့မ်ြေင််းက ိုစစ်ကဆ်းပ ွီ်းဝနက်ဆာငြ်ှုက ်း ါ 

AURTTX015 စစ်ကဆ်းမြေင််းနငှဲ့ဝ်နက်ဆာငြ်ှုက ်းမြေင််း clutch စနစ်ြျာ်း 

AURTTZ002 - အ  ်ကဇာစနစ်ြျာ်းက ိုစစ်ကဆ်း။ မ ြုမ င ်ါ 

AURVTW018 oxyacetylene ဂကဟကဆာမ်ြေင််း၊ အ ူက ်းမြေင််းနငှဲ့မ်ြတ်ကတာက်မြေင််းက ိုမ ြုလို ် ါ 

AVI20118 - သယ်ယူ  ို ဲ့ကဆာငက်ရ်းလံိုမြံေြုကရ်းကာက ယ်ြှုလက်ြှတ် II 

AVI50215 - ကလကသကာင််းလ ိုင််းဒွီ လ ိုြာ (ကလယာဉ် ျံစွီ်း  ာ်းကူ်းသန််းကရာင််းဝယ်ကရ်းလ ိုငစ်င)် 

AVIE4001 ကလယာဉ်ကရဒွီယ ိုဆက်သ ယ်ကရ်းက ိုထ န််းသ ြ််း ါ 

AVIF0001 ကလယာဉ် ျအံနတရာယ်ကင််းရှင််းကရ်းလို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ်းက ိုအသံို်းမ ြု ါ။ 

AVIF0004 - ကလကသကာင််းအနတရာယ်စွီြံြေန ဲ့ြ်ေ  ြှုလို ်ငန််းစဉ်ြျာ်းက ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ် ါ 

AVIF0005 ကလကသကာင််း င ်န််းန ြ််းနယ်ြှုအနတရာယ်စွီြံြေန ဲ့ြ်ေ  ြှုလို ်ငန််းစဉ်ြျာ်းက ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ် ါ။ 

AVIF0007 - ပြေ ြ််းကမြောက်ြှုနငှဲ့အ်ြှာ်းစွီြံြေန ဲ့ြ်ေ  ြှုနည််းဗျြူဟာြျာ်းက ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ်ရန။် 

AVIF0008 လံိုမြေံြုကသာကလယာဉ်ြေရွီ်းစဉ်ြျာ်းက ိုစွီြံမြေင််း။ 

AVIF0011 ကလယာဉ်ြေရွီ်းသည်ြျာ်းနငှဲ့က်ိုန ်စစည််းြျာ်းက ိုစွီြံ ါ 

AVIF0015 သယ်ယူ  ို ဲ့ကဆာငက်ရ်းလံိုမြေံြုကရ်း တ် ၀ န််းကျငတ် ငအ်နတရာယ်ရှ ကသာကိုန ်စစည််း 

ြျာ်းနငှဲ့အ်နတရာယ်ရှ ကသာ စစည််းြျာ်းအကသကာင််းသတ မ ြု ါ 

AVIH0002 အမြငအ်ာရံို ျံသန််းြှုစည််းြျဉ််းစည််းကြ််းြျာ်းအရကလယာဉ်ြေရွီ်းစဉ်တစ်ြေိုက ိုစွီစဉ် ါ 

AVIH0005 တူရ ယာ ျသံန််းြှုစည််းြျဉ််းစည််းကြ််းြျာ်းအရကလယာဉ်ြေရွီ်းစဉ်တစ်ြေိုက ိုစွီစဉ် ါ 

AVIH4001 ကလယာဉ် ျံသန််းြှုစည််းြျဉ််းစည််းကြ််းြျာ်းအရကလယာဉ် ျံသန််း ါ 

 



AVIH5017 - ကလယာဉ် ျံသန််းြှုစည််းြျဉ််းစည််းကြ််းြျာ်းအရကလယာဉ် ျသံန််း ါ 

AVILIC0001 စွီ်း  ာ်းမြစ်ကလယာဉ် ျံကြာင််းရနလ် ိုငစ်င ်

AVIO0002 အကနာှငဲ့အ်ယှက်က ်းသညဲ့်အမ ြုအြူနငှဲ့က်လကသကာင််းနငှဲ့တ်ရာ်းြ ၀ င ်၀ ငက်ရာက်စ က် 

ြက်မြေင််းတ ို ဲ့က ိုစွီြံ ါ 

SIRRRTF001 လက်ကျနက်င နငှဲ့လံ်ိုမြံေြုကသာအကရာင််းမ ြေန််းတစ်ြေို။ 

SIRWSLS002 အကရာင််းရည်ြှန််းြေျက်ြျာ်းက ိုြေ  မြေြ််းစ တ်မြာ ါ 

SIRXCEG001 ကြာက်သည်က ိုဆ  ကဆာင ်ါ 

SIRXCEG002 - ကြာက်သည်ြျာ်း၏အြေက်အြေ ြျာ်းက ိုကူညွီမြေင််း 

SIRXCEG003 ကြာက်သည်ြျာ်းနငှဲ့သ်စစာရှ ြှုတည်ကဆာက် ါ 

SIRXCOM002 အြ  ွဲ့တစ်ြ  ွဲ့တ ငထ် ထ ကရာက်ကရာက်လို ်ကဆာင ်ါ 

SIRXIND001 - ဝနက်ဆာငြ်ှုဝန််းကျငတ် ငထ် ကရာကစ် ာအလို ်လို ် ါ 

SIRXIND002 စတ ို်းဆ ိုင ်တ ်၀ န််းကျငက် ိုထ န််းသ ြ််း။ ထ န််းသ ြ််း ါ 

SIRXMKT001 - ကစျ်းက က်ရာှကြ ကရ်းနငှဲ့အ်ကရာင််းမြ ငဲ့တ်ငက်ရ်းလှု ်ရှာ်းြှုြျာ်းက ိုကထာက် ံဲ့ ါ 

SIRXRSK001 လံိုမြံေြုကရ်းအနတရာယ်ြျာ်းက ိုကြာ်ထိုတ်ပ ွီ်းတံို ဲ့မ န ်ါ 

SIRXSLS001 လက်လွီကြာက်သည်ြျာ်းအာ်းကရာင််းြေျ ါ 

SIRXSLS002 အကရာင််းအ ၀ ယ်လို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ်းက ိုလ ိုက်နာ ါ။ 

SIRXWHS002 အလို ်ြေ ငက်ျန််းြာကရ်းနငှဲ့လံ်ိုမြံေြုကရ်းအတ က် ါ ၀ ငသ်ည် 

TLILIC0005 - အြျ ြု်းအစာ်းမြ ငဲ့အ်လို ်လို ်ရနလ် ိုငစ်င ်

TLI50816 အကကာက်ြေ န ်  စာ်းဒွီ လ ိုြာ 

TLILIC0003 - forklift ကိုနတ်ငယ်ာဉ်ကြာင််းရနလ် ိုငစ်င ်

TLIX5047 အကကာက်ြေ နတ်နြ် ို်းက ိုဆံို်းမြတ် ါ 

 

 

 

 



Study Area 8-Technology Business Studies 

 

စွီ်း  ာ်းကရ်း၌ BSB20115 လက်ြှတ် II  

စွီ်း  ာ်းကရ်းစွီြံြေန ဲ့ြ်ေ  ြှုအတ က် BSB30415 လကြ်ှတ် III က ို 

စွီ်း  ာ်းကရ်းစွီြံြေန ဲ့ြ်ေ  ြှုအတ က် BSB40515 လကြ်ှတ် IV 

BSB51918 - ကြေါင််းကဆာငြ်ှုနငှဲ့စ်ွီြံြေန ဲ့ြ်ေ  ြှုဒွီ လ ိုြာ 

BSBADM307 အြေျ နဇ်ယာ်းက ိုစွီစဉ် ါ။ 

BSBADM311 စွီ်း  ာ်းကရ်းအရင််းအမြစ်ြျာ်းက ိုထ န််းသ ြ််း ါ 

BSBADM405 အစည််းအကဝ်းြျာ်းက ိုစွီစဉ် ါ 

BSBADM406 - စွီ်း  ာ်းကရ်းြေရွီ်းစဉ်က ိုစွီစဉ် ါ။ 

BSBADM407 စွီြံြေျက်ြျာ်းက ိုစွီြံ ါ 

BSBADM408 A. financialအစွီရငြ်ေံစာြျာ်းမ ငဆ်င ်ါ 

BSBADM409 စွီ်း  ာ်းကရ်းအရင််းအမြစ်ြျာ်းက ိုည  နှု င််း ါ 

BSBADM502 အစည််းအကဝ်းြျာ်းက ိုစွီြံ ါ 

BSBADM503 က နြ်ရငဲ့က် ိုစွီစဉ်ပ ွီ်းစွီြ ံါ 

BSBADM504 အို ်ြေျြု ်ကရ်းစနစ်ြျာ်းက ိုကရ်းဆ  အကကာငအ်ထည်ကြာ် ါ 

BSBADM506 စွီ်း  ာ်းကရ်းစာရ က်စာတြ််းဒွီဇ ိုင််းနငှဲ့ြ် ံ ွဲ့ ပြ ြု်းြှုက ိုစွီြံ ါ။ 

BSBCMM201 ။ အလို ်ြေ င၌်ကမ ာဆ ိုဆက်သ ယ ်ါ 

BSBCMM301 ကြာက်သည်တ ိုငသ်ကာ်းြေျက်ြျာ်းက ိုကဆာငရ် က်က ်း ါ 

BSBCMM401 - တငဆ်က်ြှုတစ်ြေိုမ ြုလို ် ါ 

BSBCUS201 ကြာက်သည်ြျာ်းက ိုဝနက်ဆာငြ်ှုက ်း ါ။ 

BSBCUS301 ကြာက်သည်ြျာ်းအတ က် ၀ နက်ဆာငြ်ှုက ်းမြေင််းနငှဲ့က်စာငဲ့သ်ကညဲ့မ်ြေင််း 

BSBCUS402 ကြာက်သည်လ ိုအ ်ြေျက်ြျာ်းက ိုမြညဲ့် ါ။ 

BSBCUS501 အရည်အကသ ်းရှ ကသာကြာက်သည်ဝနက်ဆာငြ်ှုက ိုစွီြံ ါ 

 



BSBDIV301 ြတူက  မ ာ်းြှုြျာ်းနငှဲ့ထ် ကရာက်စ ာအလို ်လို ် ါ 

BSBFIA302 လို ်ြေလစာ 

BSBFIA303 ကင က ်းကြေျမြေင််းနငှဲ့ရ်ရနမ်ြစ်စဉ်အကကာငဲ့ ်

BSBFIA401 ဘဏ္financialိာကရ်းအစွီရငြ်ေံစာြျာ်းမ ငဆ်င ်ါ 

BSBFIM501 ဘတ်ဂျက်နငှဲ့ဘ်ဏ္plansိာကရ်းစွီြံြေျက်ြျာ်းက ိုစွီြံ ါ 

BSBHRM513 လို ်သာ်းအငအ်ာ်း panning က ိုစွီြံ ါ 

BSBIND201 စွီ်း  ာ်းကရ်း တဝ်န််းကျငတ်စ်ြေိုတ ငထ် ထ ကရာက်ကရာက်လို ်ကဆာင ်ါ 

BSBINM202 ကြ်းလ်က ိုက ိုငတ် ယ် ါ 

BSBINN502 ဆန််းသစ်ကသာအလို ်ြေ င ်တ် ၀ န််းကျငတ်စ်ြေိုတည်ကဆာက်မြေင််းနငှဲ့ထ် န််းသ ြ််းမြေင််း 

BSBITU111 က ိုယ်ကရ်းက ိုယ်တာဒစ်ဂျစ်တယ်က ရ ယာက ိုအသံို်းမ ြု ါ 

BSBITU112 ကွီ်းဘိုတ်ကျွြ််းကျငြ်ှုက ိုတွီထ င ်ါ 

BSBITU211 - ဒွီဂျစတ်ယ်စာရ က်စာတြ််းြျာ်းထိုတ်လို ်ရန ်

BSBITU212 spreadsheets ြျာ်းက ိုြနတ်ွီ်းပ ွီ်းအသံို်းမ ြု ါ။ 

BSBITU213 အကဝ်းြှဆက်သ ယ်န ိုငရ်နဒ်စ်ဂျစ်တယ်နည််း ညာက ိုသံို်း ါ 

BSBITU304 - စာရင််းဇယာ်းြျာ်းက ိုထိုတ်လို ် ါ။ 

BSBITU306 - စွီ်း  ာ်းကရ်းစာရ က်စာတြ််းြျာ်းက ိုဒွီဇ ိုင််းဆ  ။ ထိုတ်လို ် ါ 

BSBITU307 ကွီ်းဘိုတ်မြနန်ှုန််းနငှဲ့တ် ကျြှနက်နြ်ှုက ိုတွီထ င ်ါ 

BSBITU309 - Desktop ထိုတ်ကဝကသာစာရ က်စာတြ််းြျာ်းက ိုထိုတ်လို ် ါ 

BSBITU311 ရ ို်းရငှ််းကသာ relational databases က ိုသံို်း ါ 

BSBITU312 အွီလက်ထကရာနစ်တငဆ်က်ြှုြျာ်းက ိုြနတ်ွီ်း ါ 

BSBITU313 - ဒွီဂျစတ်ယ်စာရ က်စာတြ််းြျာ်းက ိုဒွီဇ ိုင််းဆ  ပ ွီ်းထိုတ်လို ် ါ 

BSBITU314 စာရင််းဇယာ်းဒွီဇ ိုင််းနငှဲ့ထ်ိုတ်လို ်မြေင််း 

BSBITU401 ရှု ်ကထ ်းကသာစာရ က်စာတြ််းြျာ်းက ိုဒွီဇ ိုင််းဆ   ါ 

BSBITU402 - ရှု ်ကထ ်းကသာဇယာ်းက က်ြျာ်းက ိုတွီထ င။် အသံို်းမ ြု ါ 

 



BSBITU404 - ရှု ်ကထ ်းကသာ desktop ထိုတ်ကဝထာ်းကသာစာရ က်စာတြ််းြျာ်းက ိုထိုတလ်ို ် ါ 

BSBLDR502 ထ ကရာက်ကသာလို ်ငန််းြေ ငဆ်က်ဆကံရ်းက ို ဦ်း ကဆာင။် စွီြံြေန ဲ့ြ်ေ   ါ 

BSBLDR504 - အလို ်ြေ င၌်ြတူက  မ ာ်းြှုြျာ်းက ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ် ါ။ 

BSBLDR511 စ တ်ြံေစာ်းြှုဆ ိုငရ်ာဉာဏရ်ည်က ိုြ ံွဲ့ ပြ ြု်းပ ွီ်းအသံို်းမ ြု ါ 

BSBLDR513 သသဇာလွှြ််းြ ို်းြှုနငှဲ့ဆ်က်သ ယ် ါ 

BSBMED301 - ကဆ်းဘကဆ် ိုငရ်ာကဝါဟာရြျာ်းက ိုသငဲ့က်လျာ်စ ာအဓ  ပာယ်ကကာက်ယူ ါ 

BSBMED302 ကဆ်းဘက်ဆ ိုငရ်ာအကကာငဲ့ြ်ျာ်းက ိုမ ငဆ်င ်ါ 

BSBMED303 - လူနာြတှ်တြ််းက ိုထ န််းသ ြ််း ါ 

BSBMED304 - စကတာဲ့အ တြ်ျာ်းနငှဲ့အ်ကထာက်အ ံဲ့ြျာ်းက ိုထ န််းြေျြု ်ရနက်ူညွီသည် 

BSBMED305 - ကဆ်းကိုသြှု တ်ဝန််းကျငတ် ငလ်  ြုွဲ့ ဝှက်မြေင််း၊ 

သွီ်းသန ဲ့တ်ည်ရှ ြှုနငှဲ့လံ်ိုမြံေြုကရ်းစည််းြျဉ််းြျာ်းက ိုလ ိုက်နာ ါ 

BSBMGT516 စဉ်ဆက်ြမ တ်တ ို်းတက်ြှုက ိုအကထာက်အကူမ ြုသည် 

BSBMGT517: စွီြကံ န််းက ိုစွီြံ ါ 

BSBPMG522 စွီြံက န််းလို ်ငန််းြျာ်းက ိုကဆာငရ် က် ါ 

BSBRES401: ြေ  မြေြ််းစ တ်မြာမြေင််းနငှဲ့လ်က်ရှ သိုကတသန 

BSBRSK501 အနတရာယ်စွီြရံန ်

BSBSMB401 အကသ်းစာ်းစွီ်း  ာ်းကရ်းလို ်ငန််းြျာ်းအတ က်ဥ ကဒကရ်းရာနငှဲ့ ်

အနတရာယ်စွီြံြေန ဲ့ြ်ေ  ြှုဆ ိုငရ်ာလ ိုအ ်ြေျက်ြျာ်းက ိုြေျြှတ် ါ 

BSBSMB403 - စွီ်း  ာ်းကရ်းလို ်ငန််းငယ်က ိုကစျ်းက က်တင ်ါ 

BSBSMB404 အကသ်းစာ်းစွီ်း  ာ်းကရ်းစွီြံက န််းကရ်းဆ  မြေင််း 

BSBSMB412 - စွီ်း  ာ်းကရ်းလို ်ငန််းြျာ်းတ င ်cloud computing က ိုြ တ်ဆက် ါ 

BSBSUS201  တ် ၀ န််းကျငက်ရရှည်တည်တံဲ့ြေ ိုငပ်ြ ကသာလို ်ငန််းြေ ငက်ျငဲ့စ်ဉ်ြျာ်းတ င ်ါ ၀ င ်ါ 

BSBSUS401  တ် ၀ န််းကျငက်ရရှည်တည်တံဲ့ြေ ိုငပ်ြ ကသာလို ်ငန််းြေ ငက်ျငဲ့ထ်ံို်းြျာ်း 

က ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ်ရနန်ငှဲ့က်စာငဲ့သ်ကညဲ့်စစ်ကဆ်းရန ်

 



BSBSUS501 ကရရှည်တည်တံဲ့ြှုအတ က်လို ်ငန််းြေ ငက် ေါ်လစွီနငှဲ့လ်ို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ်းက ိုကရ်းဆ   ါ 

BSBUS401: သဘာဝ တ်ဝန််းကျငက်ရရှည်တည်တံဲ့ြေ ိုငပ်ြ ကသာအလို ်အကလဲ့ 

အကျငဲ့ြ်ျာ်းက ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ်ရနန်ငှဲ့က်စာငဲ့သ်ကညဲ့စ်စ်ကဆ်းရန ်

BSBWHS201 - ြ ြ က ိုယ်က ိုနငှဲ့အ်မြော်းသူြျာ်း၏ကျန််းြာကရ်းနငှဲ့လံ်ိုမြံေြုကရ်းက ိုအကထာက်အကူမ ြုသည် 

BSBWHS304 - WHS ဆက်သ ယ်ကရ်းနငှဲ့တ် ိုင ်ငက်ဆ ်းကန ်းြှုလို ်ငန််းစဉ်ြျာ်းတ ငထ် ကရာက်စ ာ ါ ၀ င ်ါ 

BSBWHS401 - ဥ ကဒမ ြုကရ်းလ ိုအ ်ြေျက်ြျာ်းနငှဲ့က် ိုက်ညွီရန ်WHS ၏ြူဝါဒြျာ်း၊ 

လို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ်းနငှဲ့အ်စွီအစဉ်ြျာ်းက ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ်ရနန်ငှဲ့က်စာငဲ့သ်ကညဲ့် 

စစ်ကဆ်းရန။် 

BSBWHS501 လံိုမြေံြုတ ဲ့အလို ်ြေ ငက် ိုကသြေျာစစ်ကဆ်း ါ။ လံိုမြေံြုကသာအလို ်ြေ ငက် ိုထ န််းသ ြ််း ါ။ 

စည််းြျဉ််းစည််းကြ််းြျာ်းသည်လ ိုအ ်ြေျက်ြျာ်း၊ တာဝနြ်ျာ်းနငှဲ့လ်ို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ်းက ိုကြာ်မ မြေင််းမြငဲ့ ်WHS 

၏ဥ ကဒက ိုကထာက်ြံေသည် 

BSBWOR202 - ကန ဲ့စဉ်လို ်ငန််းကဆာငတ်ာြျာ်းက ိုစိုစည််းပ ွီ်းပ ွီ်းကအာငလ်ို ် ါ 

BSBWOR203 - အမြော်းသူြျာ်းနငှဲ့ထ် ကရာက်စ ာအလို ်လို ် ါ 

BSBWOR204 - စွီ်း  ာ်းကရ်းလို ်ငန််းြျာ်းက ိုသံို်း ါ၊ 

သငတ်န််းအစွီအစဉ်ြျာ်းအတ က်စံြေျ နစ်ံညွှန််းြျာ်းနငှဲ့အ်ညွီအဆငဲ့မ်ြ ငဲ့တ်င ်ါ 

BSBWOR301 - က ိုယ်ကရ်းက ိုယ်တာအလို ် ဦ်း စာ်းက ်းနငှဲ့ြ် ံ ွဲ့ ပြ ြု်းတ ို်းတက်ြှုက ိုစည််းရံို်း ါ 

BSBWOR501 က ိုယ်ကရ်းက ိုယ်တာအလို ် ဦ်း စာ်းက ်းြှုြျာ်းနငှဲ့က်ျွြ််းကျငြ်ှုဆ ိုငရ်ာြ ံွဲ့ ပြ ြု်းတ ို်း 

တက်ြှုြျာ်းက ိုစွီြံ ါ 

BSBWOR502 အြ  ွဲ့၏ထ ကရာက်ြှုက ို ဦ်း ကဆာငစ်ွီြံ ါ 

BSBWRK520 ဝနထ်ြ််းဆက်ဆကံရ်းက ိုစွီြံ ါ 

BSBWRT301 ရ ို်းရငှ််းကသာစာရ က်စာတြ််းြျာ်းက ိုကရ်း ါ။ 

BSBWRT401 ။ ရှု ်ကထ ်းကသာစာရ က်စာတြ််းြျာ်းက ိုကရ်း ါ 

CPPREP3001 - အ ြ်မြံေကမြကျငဲ့ဝ်တ်ဆ ိုငရ်ာကျငဲ့ထ်ံို်းက ိုလ ိုက်နာ ါ 

CPPREP3002 - အ ြ်မြေံကမြရှ ကြာက်သည်ဝနက်ဆာငြ်ှုက ိုထ ကရာက်စ ာထ ကရာက်စ ာဆက်သ ယ် ါ 

 



CPPREP3003 - အ ြ်မြေံကမြရှ အ ြ်မြေံကမြသတင််းအြေျက်အလက်ြျာ်းက ိုရယူသံို်းစ  မြေင််း။ 

CPPREP3102 ကရာင််းရနအ် ြ်မြေံကမြကရာင််းဝယ်ြှုစာရင််းနငှဲ့က်ရာင််း  

၀ ယ်မြေင််းတ ငက်ူညွီသည် 

CPPREP3104 စွီြံြေန ဲ့ြ်ေ  ထာ်းကသာဂိုဏသ်တတ  ြျာ်းက ိုထ န််းသ ြ််းရနန်ငှဲ့က်ာက ယ်ရနက်ညူွီသည် 

CPPREP4004 - အ ြ်မြေံကမြက ်းက က်တ ငက်စျ်းက က်ရှာကြ ကရ်းနငှဲ့ဆ်က်သ ယ်ကရ်းဆ ိုငရ်ာအြေျက်အ 

လက်ြျာ်းက ိုတည်ကထာင ်ါ 

CPPREP4005 အ ြမ်ြေံကမြယံိုသကည်ြှုအကကာငဲ့ြ်ျာ်းနငှဲ့အ်လို ်လို ်ရနမ် ငဆ်င ်ါ 

FNS30317 - ကင စာရင််းစွီြံြေန ဲ့ြ်ေ  ြှုလက်ြှတ် ၃ 

FNS40217 - စာရင််းက ိုငန်ငှဲ့စ်ာရင််းက ိုငအ်တ က်လက်ြတှ် IV 

FNSACC304 က န ်ျြူတာစာရင််းက ိုငစ်နစ်မြငဲ့စ်ွီ်း  ာ်းကရ်းလို ်ငန််းြျာ်းက ိုကဆာငရ် က် ါ 

FNSACC313 တ က်ြေျက်ြှုက ိုလို ်ကဆာင ်ါ 

FNSACC405 Inventory Records က ိုထ န််းသ ြ််း ါ။ 

FNSACC408 - စာရင််းက ိုငန်ငှဲ့စ်ာရင််းက ိုငလ်ို ်ငန််းြျာ်းတ ငထ် ကရာက်စ ာလို ်က ိုင ်ါ 

FNSACC412 လို ်ငန််းလည် တ်ြှုဆ ိုငရ်ာဘတ်ဂျက်က ိုမ ငဆ်င ်ါ 

FNSACC416 - က န ်ျြူတာစာရင််းက ိုငစ်နစက် ိုတည်ကဆာက်ပ ွီ်းလည် တ် ါ 

FNSACC511 - ဘဏ္financialိာကရ်းနငှဲ့စ်ွီ်း  ာ်းကရ်းစ ြ််းကဆာငရ်ည်ဆ ိုငရ်ာ 

သတင််းအြေျက်အလက်ြျာ်းက ိုထိုတ်မ န ်ါ (ထိုတ်မ နြ်ေျက် ၁) ။ အကျဉ််းြေျြု ်။ အသံို်းမ ြုြှုကထာက်ြေံြေျက်: 

လက်ရှ ။ 

FNSACC512 - တစ် ဦ်း ြေျင််းစွီအတ က်အြေ နစ်ာရ က်စာတြ််းြျာ်းမ ငဆ်င ်ါ 

FNSACC513 ဘတ်ဂျက်ြျာ်းနငှဲ့ြ်ေန ဲ့ြှ်န််းြေျက်ြျာ်းက ိုစွီြံ ါ 

NSACC514 - ကကာ်  ိုရ တ်အြ  ွဲ့အစည််းြျာ်းအတ ကဘ်ဏ္financialကရ်းဆ ိုငရ်ာအစွီရငြ်ေစံာြျာ်းက ိုမ ငဆ်င ်ါ 

FNSACC516 - အတ င််း  ိုင််းထ န််းြေျြု ်ြှုလို ်ထံို်းလို ်နည််းြျာ်းက ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ်ရနန်ငှဲ့ထ် န််း 

သ ြ််းရန ်

FNSACC517 - စွီြံြေန ဲ့ြ်ေ  ြှုစာရင််းအင််းအြေျက်အလက်ြျာ်းက ိုကြာ်မ  ါ 

 



FNSACC601 - တရာ်း ၀ ငအ်ြ  ွဲ့အစည််းြျာ်းအတ က်အြေ နစ်ာရ က်စာတြ််းြျာ်းမ ငဆ်ငမ်ြေင််းနငှဲ့စ်ွီြံမြေင််း 

FNSACM301 - အကကာငဲ့ြ်ျာ်းက ိုစွီြံြေန ဲ့ြ်ေ   ါ။ 

FNSACM302 လက်ြံေမြတ်  ိုင််းြျာ်းက ိုမ ငဆ်င၊် 

FNSACM303 လို ်ငန််းစဉ်ကင က ်းကြေျြှုစာရ က်စာတြ််းြျာ်း 

FNSINC301ဝနက်ဆာငြ်ှုလို ်ငန််းတ ငထ် ထ ကရာက်ကရာက်လို ်ကဆာင ်ါ။ 

FNSTPB401 ပ ွီ်းမ ညဲ့်စံိုကသာစွီ်း  ာ်းကရ်းလှု ်ရှာ်းြှုနငှဲ့အ်ရစ်ကျလို ်ကဆာငြ်ှုဆ ိုငရ်ာထိုတ်မ နြ်ေျက်ြျာ်း။ 

FNSTPB402 လစာစနစ်ြျာ်းက ိုတည် ကထာင၍် ထ န််းသ ြ််းထာ်း ါ 

FNSTPB503 - စာြေျြု ်နငှဲ့စ်ာ်းသံို်းသူဥ ကဒတ ငဥ် ကဒကရ်းရာြူြျာ်းက ိုကျငဲ့သ်ံို်း ါ 

FNSTPB504 - ကကာ်  ိုကရ်းရငှ််းြျာ်းနငှဲ့ယ်ံိုသကည်ြှုဆ ိုငရ်ာဥ ကဒတ ငဥ် ကဒဆ ိုငရ်ာြူြျာ်းက ိုကျငဲ့သ်ံို်း ါ 

FNSTPB505 -  စစည််းဥစစာ  ိုငဆ် ိုငြ်ှုဥ ကဒတ ငဥ် ကဒကရ်းရာြူြျာ်းက ိုကျငဲ့သ်ံို်း ါ။ 

ICT30118 - သတင််းအြေျက်အလက်၊ ဒွီဂျစ်တယ်ြွီဒွီယာနငှဲ့န်ည််း ညာဆ ိုငရ်ာလက်ြှတ် III 

သတင််းအြေျက်အလက်နည််း ညာအတ က် ICT40118 လက်ြှတ် IV 

ICT40518 -  ရ ိုဂရြ်လက်ြတှ် IV 

ICT50118 - သတင််းအြေျက်အလက်နည််း ညာဒွီ လ ိုြာ 

ICT50418 - သတင််းအြေျက်အလက်နည််း ညာက နရ်က၏်ဒွီ လ ိုြာ 

ICT50718 - Software Developmentဒွီ လ ိုြာ 

ICTICT202 ICT  တ်ဝန််းကျငတ် ငထ် ထ ကရာက်ကရာက်အလို ်လို ်ရနန်ငှဲ့ဆ်က်သ ယ် ါ 

ICTICT203 ကဆာဲ့ဝ လ်ြျာ်းက ိုလည် တ် ါ 

ICTICT301 အသံို်းမ ြုသူစာရ က်စာတြ််းြျာ်းက ိုြနတ်ွီ်း ါ 

ICTICT302 လည် တ်ြှုစနစ်ကဆာဲ့ဝ လ်က ိုတ ်ဆငပ် ွီ်း  ိုကကာင််းကအာငလ်ို ် ါ 

ICTICT303 အတ င််း  ိုင််းဟာဲ့ဒဝ် အစ တ်အ  ိုင််းြျာ်းက ိုြေျ တ်ဆက် ါ 

ICTICT304 စနစ်ကဆာဲ့ဝ လ်ကမ ာင််းလ ြှုက ိုအကကာငအ်ထည်ကြာ် ါ 

ICTICT307 - သံို်းစ  သူြျာ်းအတ က်ထို ်  ို်းထာ်းကသာ software applications ြျာ်းက ိုစ တ်ကက ြုက်မ ြုလို ် ါ 

ICTICT308 - က န ်ျြူတာ application ြျာ်း၏အဆငဲ့မ်ြငဲ့အ်ဂဂ ါရ ်ြျာ်းက ိုအသံို်းမ ြု ါ 

 



ICTICT401 - ၀ နက်ဆာငြ်ှုြေယံူသူ၏စွီ်း  ာ်းကရ်းလ ိုအ ်ြေျက်ြျာ်းက ိုဆံို်းမြတ်ပ ွီ်းအတည်မ ြု ါ 

ICTICT409 - စံထိုတ်ကိုနြ်ျာ်းက ိုအသံို်းမ ြုကသာကြာက်သည်ြျာ်းအတ က် macros နငှဲ့ ်template 

ြျာ်းက ိုတွီထ င ်ါ 

ICTICT418 အ ိုငစ်ွီတွီ တ်ဝန််းကျငရ်ှ ြူ  ိုငြ်ေ ငဲ့၊် ကျငဲ့ ်၀ တ်နငှဲ့ ်privacy က ိုအကထာက်အကူမ ြုသည်။ 

ICTICT424 ဆ ိုက်ဘာလံိုမြေံြုကရ်းလ ိုအ ်ြေျက်ြျာ်းက ိုကမြရှင််း ါ 

ICTICT425 - ICT လို ်ငန််းြေ ငတ် င ်WHS၊ 

သဘာဝ တ်ဝန််းကျငက်ရရှည်တည်တံဲ့ြှုနငှဲ့ြ်ေ  မြော်းဆက်ဆြံှုဆန ဲ့က်ျငက်ရ်းအကလဲ့အကျငဲ့ြ်ျာ်းက ိုအကကာင ်

အထည်ကြာ် ါ 

 ICTICT426 - ထ န််းသစစ်နည််း ညာြျာ်းနငှဲ့အ်ကလဲ့အကျငဲ့ြ်ျာ်းက ိုကြာ်ထိုတ်အက မြတ် ါ 

 ICTICT509 - စွီ်း  ာ်းကရ်းလ ိုအ ်ြေျက်ြျာ်းက ိုကြာ်ထိုတ်ရနအ်ြေျက်အလက်ြျာ်းက ိုစိုကဆာင််း ါ 

ICTICT517 ICT လ ိုအ ်ြေျကြ်ျာ်းက ိုအြ  ွဲ့အစည််း၏ြဟာဗျြူဟာ ဦ်း တည်ြေျက်နငှဲ့က် ိုက်ညွီ ါ 

ICTNWK301 က နယ်က်စနစြ်ျာ်းက ိုစွီြအံို ်ြေျြု ်ရန။် 

ICTNWK302 က နရ်ကမ် problemsနာြျာ်းက ိုဆံို်းမြတ်ပ ွီ်းလို ်ကဆာင ်ါ 

ICTNWK304 က နယ်က်အရ ံစစည််းြျာ်းက ိုစွီြံ ါ 

ICTNWK305 က နယ်က် ရ ိုတ ိုကကာြျာ်းက ိုတ ်ဆငပ် ွီ်းစွီြံ ါ 

ICTNWK404 - ကသ်းငယ်ကသာလို ်ငန််းဌာနြေ  က နယ်က်က ိုတ ်ဆငမ်ြေင််း၊ လည် တ်မြေင််း 

ICTNWK405 ကသ်းငယ်ကသာကက ြု်းြ ဲ့areaရ ယာက နယ်က်တစ်ြေိုတည်ကဆာက် ါ။ 

ICTNWK408 Desktop environment က ို configure လို ် ါ 

ICTNWK409 - က နယ်က်ြေျ တ်ဆက်ြှုအတ က် script ြျာ်းက ိုြနတ်ွီ်း ါ။ 

ICTNWK410 ဟာဲ့ဒဝ် အာ်းက နယ်က်သ ို ဲ့တ ်ဆင ်ါ 

ICTNWK411 - က နယ်က်ြေျ တ်ဆက်ထာ်းကသာက န ်ျြူတာြျာ်းသ ို ဲ့ software ထညဲ့်သ င််း ါ 

ICTNWK412 က နယ်က်စာရ က်စာတြ််းြျာ်းြနတ်ွီ်း ါ 

ICTNWK420 virtual machine ြျာ်းက ိုတ ်ဆငပ် ွီ်း configure လို ် ါ 

ICTPRG301 န ဒါန််း ရ ိုဂရြ််းြင််းနည််းစနစ်က ိုသံို်း ါ။ 

 



ICTPRG405 မြစ်စဉ်ြျာ်းက ိုအလ ိုအကလျာက် 

ICTPRG407 ကဆာဲ့ြ်ဝ  application ြျာ်းအတ က် script က ိုကရ်း ါ။ 

ICTPRG414 ြ တ်ဆက် ရ ိုဂရြ််းြင််းကျွြ််းကျငြ်ှုက ိုအမြော်းဘာသာစကာ်းမြငဲ့က်ျငဲ့သ်ံို်း ါ 

ICTSAS303 - က န ်ျြူတာစက် စစည််းြျာ်းက ိုဂရိုစ ိုက် ါ။ 

 

ICTSAS304 အလ ခခံစနစအ်ိုပ်ချ ပ် ှုလပ်း။  

ICTSAS305 - လြာက်သည် ျာ်းက ို ICT အ ကံဥာဏလ်ပ်းရန ် 

ICTSAS306 ပစစည််းက ရ ယာ ျာ်းနငှေ့လ်ဆာေ့ြ်ဝ  ျာ်းက ိုထ န််းသ  ််းပါ  

ICTSAS307 ရံို်းငယ ်(သ ို ေ့) အ  ်ရံို်းကွနယ်က်ငယ်တစ်ခိုက ိုတပ်ဆငဖ်ပ ်း configure လိုပ်ပါ  

ICTSAS308 စံလရာဂါရှာလြွစ ််းသပ် ှုက ို run  

ICTSAS410 - သံို်းစွ သူ၏အ ိုငတ်  ပproblemsနာ ျာ်းက ိုလြာ်ထိုတ်။ လ ြရငှ််းပါ။ 

 ICTWEB201 - ပူ်းလပါင််း ခင််းနငှေ့ထ် လတွွံ့ဆက်ဆ ံခင််းအတွက်ဆ ိုရှယ်  ဒ ယာက ရ ယာ ျာ်းက ိုသံို်းပါ 

ICTWEB303 - ဝဘအ်တကွ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပံိုရ ပ် ျာ်းက ိုထိုတ်လိုပ် ခင််း၊  

ICTWEB431 ရ ို်းရှင််းလသာ markup ဘာသာစကာ်းစာရွက်စာတ ််း ျာ်းက ို ြနတ် ်း၍ ပံိုစ ံပ ပါ။  

ICTWEB507 - ရှုပ်လထ်ွးလသာအ ိုငစ် တ အလ ကာင််းအရာစ  ံခန ေ့ခွ်  ှုစနစ်က ိုစ တ်ကက  က် ပ လိုပ်ပါ 

RIICOM301D သတင််းအချက်အလက်ဆက်သယွ်ပါ 

 TAESS00014 - လိုပ်ငန််းသငတ်န််းနည််း ပဆရာ၊  

VU21988 - ဆ ိုက်ဘာလံို ခံ လရ်းအတွက်လ ိုအပ်လသာအလ ခခံကွနယ်က်သလဘာတရာ်း ျာ်းနငှေ့ ်protocol 

 ျာ်းက ိုအသံို်းချပါ V 

U21989 - ဆ ိုက်ဘာလံို ခံ လရ်းအတွက်သလဘာတရာ်း ျာ်းနငှေ့လ်ိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ျာ်းက ိုစ ််းသပ်ပါ။ 

VU21990 - အြွ ွံ့အစည််းတစ်ခိုတွငဆ် ိုက်ဘာလံို ခံ လရ်းလ ိုအပ်လ ကာင််းအသ အ တှ် ပ ပါ  

VU21991 - 

အြွ ွံ့အစည််းတစ်ခိုအတွက်ကွနယ်က်လံို ခံ လရ်းအလ ခခံအလဆာက်အအံိုက ိုအလကာငအ်ထည်လြာ်ပါ 

VU21992 - ဆ ိုက်ဘာလံို ခံ လရ်းစက ်ှုလိုပ်ငန််းစ  ံက န််းက ိုတ ထငွပ်ါ  

VU21993 ကွနယ်က်ချ တ်ဆက်ထာ်းလသာက ိုယ်ပ ိုငက်ွနပ်ျျူတာက ိုလံို ခံ လအာငထ်ာ်းပါ  

VU21994 အလ ခခံဆ ိုကဘ်ာလံို ခံ လရ်းအချက်အလက် ျာ်းက ိုခွ  ခ ််းစ တ် ြာပါ  



VU21995 အြွ ွံ့အစည််းအတကွ်လံို ခံ လရ်းအလ ခခံအလဆာက်အအံို ျာ်းက ိုစ  ံပါ 

 VU21997 - ကွနရ်က်စာ ျက်နာှရ ေ့လံို ခံ လရ်းအာ်းနည််းချက်လတွက ိုလြာ်ထိုတ်ပါ 

 

 

Study Area 9-Hospitality and Tourism Studies 

 

NSW အရက်လ ိုငစ်ငရ်ရှ သသူငတ်န််း။ သငတ်န််းကိုဒ:် 900-163121 ။ 

 NSW အရက်လ ိုငစ်ငရ်ရှ သသူငတ်န််း (အဆငေ့ ် ငေ့)် ။  

သငတ်န််းကိုဒ:် 900-163123 ။ 

 BSBDIV501 အလိုပ်ခွင၌် တူကွ  ပာ်း ှု ျာ်းက ိုစ  ံပါ ဘဏ္Financeိာလရ်းစ  ံ ခင််း  

(BSBFIM601) BSBITU306 - စ ်းပွာ်းလရ်းစာရွက်စာတ ််း ျာ်းက ိုဒ ဇ ိုင််းဆွ ။ ထိုတ်လိုပ်ပါ  

BSBSUS201 ပတ ် န််းကျငလ်ရရှည်တည်တံေ့ခ ိုငဖ်  လသာ လိုပ်ငန််းခငွက်ျငေ့စ်ဉ် ျာ်းတွငပ်ါ ၀ ငပ်ါ။  

BSBSUS401 - ပတ် ၀ န််းကျငလ်ရရှည်တည်တံေ့ခ ိုငဖ်   

လသာအလိုပ်ခွငက်ျငေ့ထ်ံို်း ျာ်းက ိုအလကာငအ်ထည်လြာ်ရနန်ငှေ့လ်စာငေ့ ်ကညေ့်စစ်လဆ်းရန ် 

BSBWOR203 - အ ခာ်းသ ူျာ်းနငှေ့ထ် လရာက်စွာအလိုပ်လိုပ်ပါ 

 FBP20217 -  ိုန ေ့ြ်ိုတ်အတွက်လက် ှတ် II   က တ် ိုန ေ့န်ငှေ့ ်pastry အတွက ်FBP30317 လက် ှတ ်III  

 ိုန ေ့ြ်ိုတ်အတွက် FBP30417 Cert III  

  ိုန ေ့ြ်ိုတ်အတွက် FBP30517 လက် ှတ ်III ။  

FBPRBK2002  ြညေ့်ရန ်ပငဆ်င ်ှု ျာ်းအတွက် အစာ်းအစာ ပငဆ်ငသ်ညေ့်က ရ ယာက ိုသံို်းပါ  

FBPRBK3002 Non laminated pastry ထိုတ်ကိုန ်ျာ်းက ိုထိုတ်လိုပ်သည် FBPRBK3004 meringue 

ထိုတ်ကိုန ်ျာ်းက ိုထိုတ်လိုပ်သည်  

FBPRBK3005 အလ ခခံ ိုန ေ့ထ်ိုတ်ကိုန ်ျာ်းထိုတ်လိုပ်သည်။  

FBPRBK3006 အရသာရှ လသာလပါင ်ိုန ေ့ထ်ိုတ်ကိုန ်ျာ်းထိုတ်လိုပ်သည် FBPRBK3007 

အထ်ူး ိုန ေ့ည်က်လပါင ်ိုန ေ့ထ်ိုတ်ကိုန ်ျာ်းက ိုထိုတလ်ိုပ်ပါ။ FBPRBK3008 လရ    ပ်က တ် ိုန ေ့ ်ျာ်းထိုတ်လိုပ်သည်  

FBPRBK3009 ဘ စကစ်နငှေ့ကွ်တ်က ်းထိုတ်ကိုန ်ျာ်းက ိုထိုတ်လိုပ်သည် FBPRBK3010 က တ် ိုန ေ့န်ငှေ့ ်



pudding ထိုတ်ကိုန ်ျာ်းက ိုထိုတ်လိုပ်ပါ FBPRBK3011 

လအ်းခ လနလသာ ိုန ေ့စ်  ််းထိုတ်ကိုန ်ျာ်းက ိုထိုတ်လိုပ်သည် FBPRBK3012 

လပါင ်ိုန ေ့ထ်ိုတ်လိုပ် ှုက ိုစ စဉ် ခင််းနငှေ့ထ်ိုတ်လိုပ် ခင််း FBPRBK3013 - 

က တ် ိုန ေ့န်ငှေ့က် တ် ိုန ေ့ထ်ိုတ်လိုပ် ှုက ိုစ စဉ် ခင််းနငှေ့ထ်ိုတ်လိုပ် ခင််း။  

FBPRBK3014 ချ  လသာတလဆ်းထိုတ်ကိုန ်ျာ်းထိုတ်လိုပ်သည်။  

FBPRBK3015  ိုန ေ့ြ်ိုတ်ထိုတ်လိုပ် ှုက ိုစ စဉ် ခင််းနငှေ့ထ်ိုတ်လိုပ် ခင််း။ 

 FBPRBK3016 က တ် ိုန ေ့သ် ိုလလှာငရ်ံိုက ိုထ န််းချ ပ်နငှေ့ ှ်ာ ကာ်း။  

FBPRBK4003 - တံခါ်းလပါက် ျာ်း၊ 

 FDFFS2001A - အစာ်းအစာလံို ခံ  ှုအစ အစဉ်နငှေ့လ်ိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း ျာ်းက ိုအလကာငအ်ထည်လြာ်ပါ  

FDFOP2046A ။ ထိုတလ်ိုပ် ှုလိုပ်ငန််းစဉ်တစ်ခိုလည်ပတ ် 

FDFOP2061A - လိုပ်ငန််းခငွ၌်က န််းဂဏန််း application  ျာ်းက ိုသံို်းပါ  

FDFOP2064A - လိုပ်ငန််းခငွသ်တင််းအချက်အလက် ျာ်းက ို ြညေ့်သွင််းဖပ ်းအသံို်းချပါ  

SHB30115 - Beauty Services  ှလက် ှတ် III  

SHB30215 -   တက်ပ်အတွက်လက် ှတ် ၃ 

ဆ ံငအ်လမှ ြုမ ငမ်ြေင််းအတ က် SHB30416 လက်ြှတ် III ။ 

SHB50115 အလှအ ဒွီ လ ိုြာ 

SHB60118 - ဆ ံငက် ိုကလ ာဲ့ြေျရနမ် င််းထနက်သာ Pulsed Light နငှဲ့က်လဆာကရာငမ်ြေည်အဆငဲ့မ်ြငဲ့ဒ်ွီ လ ိုြာ 

SHBBBOS001 အလှကိုန ်tanning ထိုတ်ကိုနြ်ျာ်းက ိုအသံို်းမ ြု ါ 

SHBBBOS002 ြေနဓာက ိုယ်အနှ  ်ြေံမြေင််း။ 

SHBBBOS003 ြေနဓာက ိုယ်ကိုသြှုက ်းသည်။ 

SHBBBOS004 ရနံ ဲ့ကိုထံို်းမြငဲ့က်ိုသက ်းမြေင််း 

SHBBBOS005 အလှအ ကိုသြှုတ င ်reflexology အ န််းကမြနည််းက ိုသံို်း ါ 

SHBBBOS006 - အက ေါ်ယံအဆငဲ့မ်ြငဲ့ ်lymph အနှ  ်ြေံမြေင််း 

SHBBHRS007 - ကလဆာကရာငမ်ြေည်ကလ ာဲ့ြေျကိုသြှုြျာ်းက ိုမ ြုလို ် ါ 

 



SHBBHRS008 - မ င််းထနက်သာ pulse မြငဲ့က် ါ ဲ့ ါ်းကသာဆ ံငက် ိုကလ ာဲ့ြေျသညဲ့်ကို သြှုအစွီအ 

စဉ်ြျာ်းက ိုမ ြုလို ် ါ 

SHBBHRS009 - မ င််းထနက်သာ pulse မြငဲ့က် ါ ဲ့ ါ်းကသာဆ ံငက် ိုကလ ာဲ့ြေျက ်းသည် 

SHBBINF001 ကရာဂါကူ်းစက်ြှုထ န််းြေျြု ်ကရ်းစံနှုန််းြျာ်းက ိုထ န််းသ ြ််း ါ 

SHBBMUP001- ြျက်ကတာငြ်ေျ ွဲ့က ်းမြေင််း - 

SHBBMUP002 ြ တ်က ်က ိုဒွီဇ ိုင််းဆ   ါ။ 

SHBBMUP003 - ဓာတ် ံိုရ ိုက်ရနအ်တ ကြ် တ်က ်က ိုဒွီဇ ိုင််းဆ   ါ 

SHBBMUP004 မ နလ်ည်ကိုစာ်းကရ်းကမ ာက်ကျာ်းြ တ်က ်က ိုဒွီဇ ိုင််းဆ   ါ 

SHBBMUP005 ကလ ၀ ငက်လထ က်သန ဲ့ရ်ငှ််းကရ်းလို ် ါ။ 

SHBBMUP006 တွီထ ငြ်နတ်ွီ်းြှုဆ ိုငရ်ာြ တ်က ်ြျာ်းက ိုဒွီဇ ိုင််းဆ   ါ 

SHBBMUP007 ြ တ်က ်ထိုတ်လို ်ြှုြျာ်းတ င ််ူးက ါင််း ါဝင ်ါ။ 

SHBBNLS001 - လက်သည််းအလှမ ြုမ ငမ်ြေင််းနငှဲ့ ်pedicare ၀ နက်ဆာငြ်ှုက ်း ါ 

SHBBNLS004 လကသ်ည််းအနို ညာက ိုအသံို်းမ ြု ါ 

SHBBRES001 - အလှအ လို ်ငန််း၏သတင််းအြေျက်အလက်ြျာ်းက ိုသိုကတသနမ ြု ါ 

SHBBRES002 အလင််းနငှဲ့က်လဆာစနစ်ြျာ်း သံို်း၍ အလကှိုန ်စစည််းြျာ်းကိုသြှုတ ို်းတက်ြှုြျာ်းက ိုစစ်ကဆ်း ါ 

SHBBSKS001  ွီယ ်နာ်းသက ် 

SHBBSKS002 Diathermy ကိုသြှုက ်းမြေင််း 

SHBBSKS005 - micro-dermabrasion ကိုသြှုက ်း 

SHBBSPA001 - spa ကိုထံို်းြူကဘာငတ်စ်ြေိုတ ငအ်လို ်လို ် ါ 

SHBBSPA002 spa ကိုထံို်းြျာ်းက ိုက ်း ါ 

SHBBSPA003 - ကကျာက်ကိုထံို်းနှ  ်နယ်က ်းမြေင််း 

SHBBSPA004 - အ န််းကမြအနာ်းယရူနအ်တ ကအ် နဒ ယ ဦ်း ကြေါင််းနှ  ်နယ်က ်းမြေင််း 

SHBHBAS001 - ကြေါင််းကလ ာ်ရည်နငှဲ့အ်ငတ်ံို ၀ နက်ဆာငြ်ှုက ်း ါ 

SHBHBAS002 ဦ်း ကြေါင််း၊ လည် င််းနငှဲ့ ်ြံေို်းအနှ  ်ြံေရန။် အနာ်းယူမြေင််း။ 

 



SHBHCCS001 - အထ်ူးအစွီအစဉ်ြျာ်းအတ က်ဆ ံင ်၀ နက်ဆာငြ်ှုက ိုစွီစဉ် ါ 

SHBHCLS002 - ဆ ံငက် ိုအကရာငက်တာက်ကတာက်ကစမြေင််း 

SHBHCLS003 - ကြေါင််းက ိုအမ ညဲ့်အဝနငှဲ့တ်စ်စ တ်တစ်  ိုင််းကြာ်မ  ါ 

SHBHCLS004 - ြလ ိုလာ်းအ ်ကသာအကရာငြ်ျာ်းနငှဲ့တ်နြ်ေျ နြ်ျာ်းက ိုကလ ာဲ့ြေျ ါ 

SHBHCLS005 ဦ်း ကရမ ာ်းက ေါ်တ င ်ဦ်း ကြေါင််းက ိုအမ ညဲ့အ်ဝမြညဲ့်တင််းပ ွီ်းအကရာငြ်ေျွတ် 

ကဆ်းြျာ်းက ိုမ နလ်ည်ထ ကတ ွဲ့ ါ။ 

SHBHCUT001 ဆ ံင ံ်ိုစံ။ 

SHBHCUT002 အရှည်တစ်ြေိုသ ို ဲ့ြဟိုတ်အစ ိုငအ်ြေ ဆ ံင ံ်ိုစံြျာ်းက ိုြနတ်ွီ်း ါ။ 

SHBHCUT003 ဆ ံင ံ်ိုစံြျာ်းက ိုြနတ်ွီ်း ါ 

SHBHCUT004 အလွှာရှ ဆ ံင ံ်ိုစံြျာ်းက ိုြနတ်ွီ်း ါ 

SHBHCUT005 - ဆ ံငည်  ်မြေင််း၊ 

SHBHCUT006 က ါင််းစ ်ဆ ံင ံ်ိုစံြျာ်းက ိုြနတ်ွီ်း ါ 

SHBHCUT007 - ရ ို ်းရာနငှဲ့ဂ်နထဝငအ်ြျ ြု်းသာ်းဆ ံင ံ်ိုစြံျာ်းက ိုက ါင််းစ ် ါ 

SHBHCUT011 - ြိုတ်ဆ တ်ြျာ်းနငှဲ့န် ှုတ်ြေြ််းကြ ွှ်းြျာ်းက ိုဒွီဇ ိုင််းဆ  ။ ထ န််းသ ြ််း ါ 

SHBHDES002 ကျစ်ဆ ံင။် 

SHBHDES003 ကြေျာကသာဆ ံင ံ်ိုစံြျာ်းက ိုြနတ်ွီ်း ါ 

SHBHDES004 - ဆ ံင ံ်ိုစံရည်ှရှည်ြနတ်ွီ်း ါ 

SHBHIND001 - က ရ ယာြျာ်း၊ က ရ ယာြျာ်းနငှဲ့အ်လို ်ြျာ်းက ိုထ န််းသ ြ််းရနန်ငှဲ့စ်ိုစည််းရန ်

SHBHIND002 ဆ ံငအ်လှမ ြုမ ငမ်ြေင််းဆ ိုငရ်ာသတင််းအြေျက်အလက်ြျာ်းက ိုသိုကတသနမ ြု ါ 

SHBHIND003 - ၀ နက်ဆာငြ်ှုြေံယူသူက ိုတ ို်းြေျ ွဲ့ရန ်

SHBHIND004 - အစွီအစဉ် ံိုစံအြ  ွဲ့ြျာ်းတ င ်ါ ၀ င ်ါ။ 

SHBHREF001 ဓာတိုကိုသြှုမြငဲ့ဆ် ံငက် ိုည  ်မြေင််းနငှဲ့အ်သကံျယ်မြေင််း 

SHBHREF002 ဓာတိုကိုသြှုမြငဲ့ဆ် ံငက် ိုကမြာငဲ့က်မြာငဲ့က်အာငက်လ ာဲ့ြေျ ါ 

SHBHREF003  ရ ိုတ န််းကိုသြှုမြငဲ့ဆ် ံငက် ိုကမြာငဲ့က်မြာငဲ့က်အာငက်လ ာဲ့ြေျ ါ 

 



SHBHTRI001 ဆ ံငန်ငှဲ့ ်ဦ်း ကရမ ာ်းအကမြေအကနက ိုကြာ်ထိုတ်ပ ွီ်းကိုသ ါ။ 

SHBXCCS001 - အလှမ ငဆ် ိုငဘ်ဏ္transactionsိာကရ်းအကရာင််းအ ၀ ယ်လို ်မြေင််း 

SHBXCCS002 ကြာက်သည်ြျာ်းအာ်းအလမှ ငဆ် ိုငဝ်နက်ဆာငြ်ှုြျာ်းက ်းမြေင််း။ 

SHBXCCS004 - ကိုန ်စစည််းနငှဲ့ ်၀ နက်ဆာငြ်ှုြျာ်းက ိုအသကမံ ြု ါ 

SHBXIND001 - က ိုယ်ကရ်းက ိုယ်တာ ၀နက်ဆာငြ်ှု တ်ဝန််းကျငအ်တ င််းရှ  အြ  ွဲ့အစည််းဆ ိုငရ်ာ 

လ ိုအ ်ြေျက်ြျာ်းက ိုလ ိုက်နာ ါ 

SHBXIND002 အလှမ ငဆ် ိုငအ်သင််း၏အစ တ်အ  ိုင််းတစ်ြေိုအကနနငှဲ့ဆ်က်သ ယ် ါ 

HBXWHS001 - လံိုမြံေြုကသာတစ်က ိုယ်ကရသန ဲ့ရ်ငှ််းြှု၊ ကျန််းြာကရ်းနငှဲ့လ်ို ်ငန််းြေ င ်

အကလဲ့အကျငဲ့ြ်ျာ်းက ိုအသံို်းမ ြု ါ 

SIRRMER002 ကိုန ်စစည််းအစာ်းအစာြျာ်း 

IT20316 - Hosp ညဲ့်ဝတ်မ ြုမြေင််းအတ က်လက်ြှတ် II 

ကိုနသ် ယ်လို ်ငန််းြေ န ်Cookery အတ က် SIT30816 လကြ်ှတ် III  

ြေရွီ်းသ ာ်းမြေင််းနငှဲ့ြ်ေရွီ်းသ ာ်းလာမြေင််းအတ က် SIT40116 လက်ြှတ် IV 

ကိုနသ် ယ်လို ်ငန််းြေ နြ်ေျက်မ ြုတ်စက်အတ က် SIT40516 လက်ြှတ် IV 

SIT50316    စွီြံြေန ဲ့ြ်ေ  ြှုဒွီ လ ိုြာ 

SIT50416 ၕ ညဲ့်ဝတ်မ ြုမြေင််းစွီြံြေန ဲ့ြ်ေ  ြှုဒွီ လ ိုြာ 

SITHCCC014 အသာ်းဟင််းလျာြျာ်းက ိုမ ငဆ်င ်ါ 

SITHCCC001 အစာ်းအစာမ ငဆ်ငြ်ှုက ရ ယာြျာ်းက ိုသံို်း ါ 

SITHCCC004 - ထို ်  ို်းထာ်းကသာအစာ်းအစာြျာ်း၊ 

SITHCCC005 ြေျက်မ ြုတ်မြေင််း၏အကမြေြေံနည််းလြ််းြျာ်းက ို အသံို်းမ ြု၍ ဟင််းလျာြျာ်းက ိုမ ငဆ်င ်ါ။ 

SITHCCC006 အစာ်းအစာနငှဲ့အ်သို ်ြျာ်းက ိုမ ငဆ်င ်ါ 

SITHCCC007 - ထြင််း၊ ဟင််းြေျ ြုမ ငဆ်င ်ါ 

SITHCCC008 ဟင််းသွီ်းဟင််းရ က်၊ သစ်သွီ်း၊ ဥနငှဲ့သ်ကက်ဥကသကာ်ြျာ်းက ိုမ ငဆ်င ်ါ 

SITHCCC012 သကက်၊ 

 



SITHCCC013  ငလ်ယ်စာဟင််းလျာြျာ်းက ိုမ ငဆ်င ်ါ 

SITHCCC019 က တ်ြိုန ဲ့ထ်ိုတ်လို ် 

SITHFAB001 သန ဲ့ရ်ှင််းသ ်ရ ်သညဲ့်ဘာ်း 

SITHIND002 - ၕညဲ့်ဝတမ် ြုမြေင််းလို ်ငန််းနငှဲ့သ်က်ဆ ိုငက်သာသတင််းအြေျက်အလက်ြျာ်းက ိုရယူ ါ 

SITHKOP001 - သန ဲ့ရ်ှင််းကသာြွီ်းြ ိုကြေျာငသ်ံို်း စစည််းက ရ ယာြျာ်း 

SITHKOP002 အစွီအစဉ်နငှဲ့က်ိုနက်ျစရ တအ်ကမြေြံေြွီန်ူး 

SITHKOP004 အထ်ူးအစာ်းအကသာက်လ ိုအ ်ြေျက်အတ က်ြွီန်ူးြျာ်းက ိုတွီထ င ်ါ 

SITHKOP005 ြေျက်မ ြုတ်မြေင််းလို ်ငန််းြျာ်းက ိုည  နှု င််းကဆာငရ် က်သည် 

SITHPAT002 တံြေါ်းက ါက်၊ torten နငှဲ့က် တ်ြိုန ဲ့ြ်ျာ်းထိုတ်လို ်သည်။ 

SITHPAT006 အြေျ ြု   ထိုတလ်ို ်သည် 

SITTIND001 ြေရွီ်းသ ာ်းလို ်ငန််းနငှဲ့ြ်ေရွီ်းသ ာ်းလို ်ငန််းဆ ိုငရ်ာသတင််းအြေျက်အလက်ရင််းမြစ်နငှဲ့အ်သံို်းမ ြု ါ။ 

SITTTS002 ။ ထိုတ်ကိုနသ်တင််းအြေျက်အလက်ရယူနငှဲ့အ်နက်က ိုကဘာ်မ ။ 

SITTTSL002 ထိုတ်ကိုနသ်တင််းအြေျက်အလက်ြျာ်းက ိုရယူသံို်းစ  န ိုငသ်ည် 

SITTTSL003 န ိုငင်တံကာြေရွီ်းစဉ်ြျာ်းနငှဲ့ ် တ်သက်၍ အသကဥံာဏြ်ျာ်းက ်း ါ 

SITTTSL004 သသစကသတ်းလျာ်းကနရာြျာ်းအတ က်အသကံဥာဏက် ်း ါ 

SITTTSL005 ြေရွီ်းသ ာ်းထိုတ်ကိုနန်ငှဲ့ ်၀ နက်ဆာငြ်ှုြျာ်းက ိုကရာင််းြေျ ါ 

SITTTSL006 က ို်းကာ်းမ ငဆ်င ်ါ 

SITTTSL007 လို ်ငန််းစဉ်ကက ြုတငြ်ှာသကာ်းြှုြျာ်း။ 

SITTTSL008 စာအို ်က ်းသ င််းသူြျာ်း၏ထိုတ်ကိုနြ်ျာ်းနငှဲ့ ်၀ နက်ဆာငြ်ှုြျာ်း။ 

SITTTSL009 ြေရွီ်းသ ာ်းမြေင််းနငှဲ့သ်က်ဆ ိုငက်သာစာရ က်စာတြ််းြျာ်းက ိုလို ်ကဆာင ်ါ 

SITTTSL010 - က နမ် ြူတာမြငဲ့က်က ြုတငစ်ာရင််းသ င််းထာ်းသညဲ့်သ ိုြဟိုတ်စစဆ်ငက်ရ်းစနစ်က ိုသံို်း ါ 

SITTTSL012  ံိုြှနအ်မ ည်မ ည်ဆ ိုငရ်ာကလကသကာင််းြေရွီ်းစဉ်ြျာ်းက ိုတည်ကဆာက် ါ 

SITTTSL013 မြ ငဲ့တ်ငက်ရ်းအမ ည်မ ည်ဆ ိုငရ်ာကလကသကာင််းြေရွီ်းစဉ်ြျာ်းက ိုတည်ကဆာက် ါ။ 

SITTTSL016 သကဘဂာနငှဲ့ ်တ်သက်သညဲ့်အထ်ူးအသကံဥာဏြ်ျာ်းက ်း ါ 

 



SITXCCS006 ကြာက်သည်ြျာ်းအာ်း ၀ နက်ဆာငြ်ှုက ်း ါ။ 

SITXCCS007 ကြာက်သည်ဝနက်ဆာငြ်ှုအကတ ွဲ့အသကံြုြျာ်းက ိုတ ို်းမြ ငဲ့ ်

SITXCOM002 လူြှုကရ်းနငှဲ့ယ်ဉ်ကကျ်းြှုဆ ိုငရ်ာအထ ြေ ိုက်ြြေံြှုက ိုမ  ါ။ 

ITXCOM005  conflictက ိုစွီြံ ါ။ မ ြုမ ငြ် ြ််းြ ံ

SITXEBS001 စွီ်း  ာ်းကရ်းလို ်ငန််းတစ်ြေိုတ ငဆ် ိုရှယ်ြွီဒွီယာက ိုသံို်း ါ 

SITXFIN001 လို ်ငန််းစဉ်အကရာင််း 

SITXFIN002 financialအြေျက်အလက်က ိုအနက်မ နဆ် ို။ 

SITXFIN003 ဘတ်ဂျက်အက မြတ်ြှုက ိုစွီြံ ါ 

SITXFSA001 - အစာ်းအစာကဘ်းကင််းကရ်းအတ က်သန ဲ့ရ်ငှ််းကသာအကလဲ့အကျငဲ့ြ်ျာ်းက ိုအသံို်းမ ြု ါ 

SITXFSA002 လံိုမြေံြုကသာအစာ်းအစာက ိုငတ် ယ်မြေင််းတ င ်ါ ၀ င ်ါ 

SITXHRM001 အလို ်ကျွြ််းကျငြ်ှုတ ငအ်မြော်းသူြျာ်းက ိုနည််းမ  

SITXHRM002 တန််းစွီဇယာ်းဝနထ်ြ််း။ 

SITXHRM003 လူကတ က ို ဦ်း ကဆာငပ် ွီ်းစွီြံြေန ဲ့ြ်ေ   ါ။ 

SITXHRM006 ၀ နထ်ြ််းြျာ်း၏စ ြ််းကဆာငရ်ည်က ိုစစ်ကဆ်း ါ 

SITXINV001 စကတာဲ့ရှယ်ယာက ိုလက်ြံေနငှဲ့သ် ြ််းဆည််း ါ 

SITXINV002  ျက်စွီ်းကိုန ်စစည််းြျာ်း၏အရည်အကသ ်းက ိုထ န််းသ ြ််း ါ။ 

SITXINV003 ကိုန ်စစည််းြျာ်း ၀ ယ် ါ။ 

SITXINV004 ထ န််းြေျြု ်ကရ်းစကတာဲ့ရှယ်ယာ 

SITXMGT001: အလို ်စစ်ဆငက်ရ်းက ိုကစာငဲ့သ်ကညဲ့ ်

SITXMGT002 - စွီ်း  ာ်းကရ်းဆက်န ယ်ြှုြျာ်းထကူထာငရ်နန်ငှဲ့လ်ို ်ကဆာငရ်န ်

SITXWHS001 လံိုမြေံြုကသာအလို ်ြေ ငြ်ျာ်းတ င ်ါ ၀ င ်ါ 

SITXWHS002 ကဘ်းအနတရာယ်ြျာ်းက ိုကြာ်ထိုတ် ါ၊ ကဘ်းအနတရာယ်ြျာ်းက ိုအက မြတ် ါ 

SITXWHS003 အလို ်ကျန််းြာကရ်းနငှဲ့က်ဘ်းကင််းကရ်းအကလဲ့အကျငဲ့ြ်ျာ်းက ိုအကကာ င ်

အထည်ကြာ်ရနန်ငှဲ့က်စာငဲ့သ်ကညဲ့်စစ်ကဆ်းရန ်

 

 


