
 

ပ ညာ ရ ေး ဝနက်   ေးဌာ န 

နည်ေးပ ညာ ၊ သ ်ရ  ေးပညာ နငှ ့််ရ ့် ျင ့််ရ ေးဦေးစ ေး ဌာ န 

၂ ၀၁ ၉-၂ ၀၂၀ ခု၊ ပညာသင ်နှစ်၊ အစ ုေး နည်ေးပညာအထ တ်န်ေးရ ျာ ငေ်း  ျာ ေး အတ  ်  

သင ်တန်ေးသာ ေး သစ ် ျာေး  ရခေါ်ယူခခင်ေး 

၁။ ပညာရ ေးဝန်ကက ေးဌာနရ ာက်  ှိ  စှိ ေး နည်ေးပညာ ထက်တန်ေးရက ာင်ေးမ ာေး (ပူတာ ှိ ၊ မမစ်ကက ေးန ေး၊ 

ဗန်ေးရမာ်၊ လ ှိွိုင်ရကာ်၊ ဘာေး ံ၊ မင်ေးတပ်၊ တ ေးတှိန်၊ ရမာ်လမမှိွိုင်၊ စစ်ရတ ၊ လာေးရှိ ေး၊ ရတာင်ကက ေး၊ ပင်လံ ၊ 

က ှိွိုင်ေးတံ ၊ ပင်ေးပက်၊   ာမ၊ လက်ခ ပ်က န်ေး၊ ရက ာက်ဆည်၊ မှိတထ လာ၊ မမင်ေးခခံ၊ မန္တရလေး၊ ရနမပည်ရတာ်၊ ခန္တ ေး၊ 

ကရလေး၊ မံ   ာ၊ ရခ ာင်ေးဦေး၊ ပခ ကကူ၊ မရက ေး၊ မပည်၊ ရတာင်ငူ၊ ပ သှိမ်၊ ဟသသာတ၊ မ ူပင်၊ ထာေးဝယ်၊ မမှိတ်၊ 

ရကာော့ရသာင်ေး) စ စ ရပေါင်ေး(၃၅)ရက ာင်ေးတှိ ို့တ င် သင်တန်ေးသာေးသစ်မ ာေးရခေါ်ယမူည်မြစ်ပေါသည။် 

၂။ ရလ ာက်ထာေးသူသည်- 

(က)  ရမခခံပညာ လယ်တန်ေး ( ဋ္ဌမတန်ေး) ရ ာင်မမင်သူမြစ် မည်။ 

(ခ)  နည်ေးပညာန္ င်ော့ သက်ရမ ေးပညာလ ပ်ငန်ေးသဘာဝ   က န်ေးမာရ ေးရကာင်ေးမ နသူ်မြစ်မပ ေး 

လက်ရတ ွေ့လ ပ်ငန်ေးန္ င်ော့ စက်ရံ / က မပဏ မ ာေးသှိ ို့ က င်ေးဆင်ေးရဆာင်  က်န္ှိ င်သူမြစ် မည။် 

၃။ (၂)န္ စ်သင်တန်ေးတ င် ထူေးချွန်စ ာရ ာင်မမင်ပေါက A.G.T.I ပထမန္ စ်သင်တန်ေးသှိ ို့ သက်ဆှိ င် ာ  စှိ ေး  

စက်မ လက်မ သှိပပမံ ာေး၏ ဝင်ခ င်ော့ရ  ေးခ ယရ် ေးမူမ ာေး တှိ င်ေး ရလ ာက်ထာေးန္ှိ င်မည်မြစ်ပေါသည။်  

၄။  စှိ ေး နည်ေးပညာ ထက်တန်ေးရက ာင်ေး ဒ တှိယန္ စ်သင်တန်ေးကှိ  ရ ာင်မမင်သည်မြစရ်စ၊ က ရံ ေးသည် 

မြစ်ရစ တကကသှိ လ်ဝင်တန်ေးစာရမေးပ ွဲကက ေးကှိ  ဝင်ရ ာက် ရမြဆှိ လှိ ပေါက မပင်ပရမြ ရနမြင်ော့ 

ဝင်ရ ာက် ရမြဆှိ ခ င်ော့   ှိမည်မြစသ်ည်။ 

၅။  စှိ ေး နည်ေးပညာ ထက်တန်ေးရက ာင်ေးမ ာေးသှိ ို့ တက်ရ ာက်ခ င်ော့   ှိရသာ ရက ာင်ေးသာေး၊ ရက ာင်ေးသူ 

မ ာေး ရနမြငော့် ပညာသင်ရထာက်ပံော့ရ ကေး ရလ ာက်ထာေးလာပေါက တစ်ဦေးလ င် တစ်လ(၃၀၀၀၀ိ/-) 

န္ န်ေးမြင်ော့ သင်တန်ေးတက်သည်ော့ ကာလမ ာေး တ င်ေး ရထာက်ပံော့ရ ကေး ရပေး ပ်မည်ော့ စ  စဉ်  ှိပေါသည။် 

ဖ င့်် ှစ် ည့်် သင်တန်ေး ျာ ေး 

၆။ ရ ာက်ပေါသင်တန်ေးမ ာေးကှိ  ြ င်ော့လ စ်သင် ကာေးရပေးပေါမည်- 

  (က)  ရဆာက် ဦနည်ေးပညာသင်တန်ေး (Building Technology) 
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  (ခ)   လက်ထရ ာနစ်နည်ေးပညာသင်တန်ေး (Electronics Technology) 

  (ဂ) လ ပ်စစ်နည်ေးပညာသင်တန်ေး (Electrical Technology) 

  (ဃ) ရမာ်ရတာ်ယာဉ်နည်ေးပညာသင်တန်ေး (Auto Mechanics Technology) 

(င) စက်ပစစည်ေး စှိတ် ပှိ င်ေးမ ာေးထ တ်လ ပ်မခင်ေးနည်ေးပညာသင်တန်ေး 

(Machining Technology) 

(စ) ရ ခွဲရသတတာန္ င်ော့ ရလရ ေးရပေးစက်နညေ်းပညာသင်တန်ေး (Refrigeration and Air 

Conditioning Technology) 

(ဆ) သတတွိုပစစည်ေးထ တ်လ ပ်မ နညေ်းပညာသင်တန်ေး (Metal Process Technology) 

(ဇ) သ တနည်ေးပညာသင်တန်ေး (Information Technology) 

၇။ ရက ာင်ေးဝင်ခ င်ော့ရလ ာက်လ ာမ ာေးကှိ  မှိမှိတှိ ို့ရလ ာက်ထာေးလှိ သည်ော့  စှိ ေး နညေ်းပညာ ထက်တန်ေး 

ရက ာင်ေးမ ာေးတ င် (၂-၅-၂၀၁၉)  က်ရနို့မ   စတင်ထ တ်ယူန္ှိ င်သည်။ ရလ ာက်လ ာမ ာေးကှိ  (၁၆-၅-၂၀၁၉) 

 က်ရနို့ ရန က်ဆံ ေးထာေး၍ မှိမှိတှိ ို့တက်ရ ာက်လှိ သည်ော့  စှိ ေး နည်ေးပညာ ထက်တန်ေးရက ာင်ေးသှိ ို့ 

ရလ ာက်လ ာတင်သ င်ေး မညမ်ြစ်သည်။ 

၈။  ရသေးစှိတ်သှိ  ှိလှိ ပေါက မှိမှိရလ ာက်လ ာ ယူရသာ  စှိ ေး နည်ေးပညာ ထက်တန်ေးရက ာင်ေးမ ာေးတ င် 

ဆက်သ ယ်ရမေးမမန်ေးစံ စမ်ေးန္ှိ င်ပေါသည။် 

 

 

 

 နည်ေးပညာ၊ သက်ရမ ေးပညာန္ င်ော့ရလော့က င်ော့ရ ေးဦေးစ ေးဌာန 


