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အငဂ်ျငန်ယီာဥပဒေဒရေးရာအဒ ေ့အကျငေ့မ်ဟာဘ  ွဲ့ / အငဂ်ျငန်ယီာဥပဒေဒရေးရာ 

အဒ ေ့အကျငေ့မ်ဟာေပီ  ိုမာ (7766554) 

ခရက်ေစ ်၂၄၀ ပါဒ ာအငဂ်ျငန်ယီာဥပဒေဒရေးရာအဒ ေ့အကျငေ့ ် ငတ်နေ်းက ို အငဂ်ျငန်ယီာ 

မျာေးအဒနဖြငေ့ ်တူ ို ေ့၏အငဂ်ျငန်ယီာစမံီက နေ်း၊ စေီးပ ာေးဒရေးဆ ိုငရ်ာ က စစရပ်မျာေးနငှေ့အ်ဖငငေ်းပ ာေး 

မှုမျာေးဒဖြရှငေ်းရာတ ငဥ်ပဒေ၏ဗဟို ိုတနငှေ့က်ျွမ်ေးကျငမ်ှုမျာေးက ိုအ ံိုေးဖပြုရနဒ်ရေးဆ  ထာေး ည်။ 

Third Party Verifier တတ ယပါတီအတည်ဖပြု မူျာေး၏စ မ်ေးရည်က ို ည်ေးတ ိုေးတက်ဒစ ည်။ 

 

အငဂ်ျငန်ယီာဥပဒေဒရေးရာအဒ ေ့အကျငေ့ဘ်  ွဲ့  ငရ် ို ေးတ င၄် ပ ိုငေ်းပါ ၀ င ်ည်။ 

အပ ိုငေ်း (၁) - ဥပဒေဒရေးရာအရအငဂ်ျငန်ယီာအဒ ေ့အကျငေ့ ်(ခရကေ်စ ်၃၀) 

အပ ိုငေ်း ၂ - ပျက်စေီးဒစဒ ာစစဒ်ဆေးဖခငေ်းနငှေ့တ်တ ယပါတီအတည်ဖပြုဖခငေ်း (ခရက်ေစ ်၉၀) 

အပ ိုငေ်း ၃ စေီးပ ာေးဒရေးနငှေ့က်ူေး နေ်းဒရာငေ်းဝယ်ဒရေးဥပဒေဒ ေ့ ာမှု (ခရက်ေစ ်၆၀) 

အပ ိုငေ်း ၄ - စက်မှုဥပဒေမျာေး (ခရက်ေစ ်၆၀) 

 

ဝငခ် င်ေ့  ိုအပ်ချက ်

အငဂ်ျငန်ယီာအဆငေ့ဖ်မငေ့ေ်ပီ  ိုမာ / BEngSc / BTech / BE ေဂီရီ။ 

 

ချီေးဖမြှငေ့မ်ည်ေ့ဘ  ွဲ့ 

ြ ိုေးဖြြူဥပဒေဒကျာငေ်း၊ IQY နည်ေးပညာဒကာ  ပ်၊ STC နည်ေးပညာတကက   ို ် The Institution of 

Professional Engineers Myanmar မျာေးနငှေ့ပူ်ေးဒပါငေ်းဒဆာငရ် က်၍ IPEMTUေဂီရီဒကာ  ပ်မှ 

အငဂ်ျငန်ယီာဥပဒေဒရေးရာအဒ ေ့အကျငေ့မ်ဟာဘ  ွဲ့ / အငဂ်ျငန်ယီာဥပဒေဒရေးရာ အဒ ေ့အ ကျငေ့ ်

မဟာေပီ  ိုမာ ချီေးဖမြှငေ့မ်ည။် 

IPEMTU ေဂီရီဒကာ  ပ် ည် ASIC (Australian Securities and Investment 

Commission)(သ စဒသတေး ျဒင ဒချေး က်ဒ ခ ံက်မှတ်နငှေ့ရ်ငေ်းနှေီးဖမြှြုပ်နှမံှုဒကာ်မရှင)် 

တ ငမ်ှတ်ပံိုတငထ်ာေးဒ ာစေီးပ ာေးဒရေးအမည်ဖြစပ်ပီေး၎ငေ်း ည် သ စဒသတေး ျ NSW အစ ိုေးရ 



တ ငမ်ှတ်ပံိုတငထ်ာေး ည်ေ့The Institution of Professional Engineers Myanmar (IPEM) 

NSW Australia Chapter ၏ပညာဒရေးဌာနဖြစပ်ပီေး အဖပည်ဖပည်ဆ ိုငရ်ာ 

အငဂ်ျငန်ယီာပညာဒရေးအ ငေ်းမျာေးအြ  ွဲ့ချြုပ် (International Federation of Engineering 

Education Societies (IFEES) ၏အ ငေ်း ၀ ငဖ်ြစပ်ပီေး၊ အဖပည်ဖပည်ဆ ိုငရ်ာကျွမ်ေးကျင ်

အငဂ်ျငန်ယီာမျာေးအ ငေ်း (The Society of Professional Engineers International) 

နငှေ့စ်ငက်ာပူအငဂ်ျငန်ယီာနည်ေးပညာအငစ်တကီျြုတ ို ေ့ (Singapore Institute of Engineering 

Technologists) တ ို ေ့ပူေးဒပါငေ်းပါ ၀ င ်ည်။ 

•ခရက်ေစ ်၆၀ က ိုဒအာငဖ်မငခ် ေ့ဒ ာဒကျာငေ်း ာေးမျာေး က ိုအငဂ်ျငန်ယီာဥပဒေ 

 က်ဒတ ွဲ့ေပီ  ိုမာဖြငေ့ထ်ိုတ်ဒပေးန ိုငပ်ါ ည်။ (အပ ိုငေ်း ၃ မှအနည်ေးဆံိုေးခရက်ေစ ်၁၀ ခိုနငှေ့အ်ပ ိုငေ်း ၄ 

မှခရက်ေစ ်၁၀ ခိုရရှ ရမည။်) 

•ခရက်ေစ ်၁၂၀ ဒအာငဖ်မငခ် ေ့ဒ ာဒကျာငေ်း ာေးမျာေး က ိုအငဂ်ျငန်ယီာဥပဒေဆ ိုငရ်ာ က် ဒတ ွဲ့ဘ  ွဲ့ 

နငှ်ေ့ပဒရာြ်က် ရှငန်ယေ်ပီ  ိုမာမျာေးထိုတ်ဒပေးန ိုင ်ည်။ (၎ငေ်းတ ို ေ့ ည်အပ ိုငေ်း ၃ 

မှအနည်ေးဆံိုေးခရက်ေစ ်၂၀ နငှေ့အ်ပ ိုငေ်း ၄ မှခရက်ေစ ်၂၀ ရရှ ရမည်။) 

 

List of subjects 

Part 1-Engineering Practice in Legal Context 

(To be taught by IQY Technical College) (30 credits at 10 credits/ subject) 

1.BAE605 Engineering Project Management 

2. BAE 704 Risk Management & Industrial Safety 

3.BAE 707 Engineering Ethics 

Part 2-Non Destructive Testing and Third Party Verifying (90 credits) 

(To be taught by IQY Technical College) 

o Professional Engineer Support (10 Credits) 

o Professional Engineers References (10 Credits) 

o Engineering Fundamental References (10 Credits) 

o Professional Engineers Theory Support (10 Credits) 

o Professional Engineers Practical Support (10 Credits) 

o Graduate Capstone 



o Engineering Standard (10 Credits) 
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 Non Destructive Testing (10 Credits) 

(2)  Submit minimum one to maximum three case study report related to failures in 

engineering construction, project, plant, equipment or systems. (20 credits) 

Part 3- Business and Commercial Law Studies 

(To be taught by Phoe Phyu School of Law) (60 credits) (10 credits/ subject) 

1. Technology and Cyber Law(LLM718) 

2. Intellectual Property Law(LLM719) 

3.International Competition and Consumer Rights Law(LLM720)  

4. International Commercial Dispute Resolution and Litigation(LLM717) 

5. Principles of International Commercial Contracts and Payments(LLM722) 

6. Business Law (LLM719) 

Part 4-Industrial Laws  (60 credits) 

(Self studies on provided Myanmar Language Law books) 

To be supervised by IQY Technical College 

10.Work Place Laws Studies (20 Credits) 

WS3018E Shop and Office Place Law 

WS3018A Environmental Assessment  

WS2018E Factory-Act Amended  

11.Laws related to employee affairs (20 Credits) 

WS2018A Amended-Law-for-Leave-and-Holiday-Law  

WS2018B Employment Contract 

WS2018C Equal Employment Right  

WS2018D Factory Work 

WS2018F Code of Conduct 

WS3018B Payment Laws  

12. Laws related to worker compensation (20 Credits) 

WS3018BC Second-Dispute-Settlement-Law  

WS3018D Worker Compensation  

WS2018G Human Right 
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