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အလပ်ုအက ငုဆ် ငုရ်ာ လလေ့ကျငေ့လ်ရေးသငတ်န်ေးလကျာငေ်းအသ အမှတပ်ပြုလကမှ်တ ်ရရှ ရန် 

လလ ာကထ်ာေးချက ်

 

 

 

 

 

၁။ 

အလပ်ုအက ငုဆ် ငုရ်ာ 

လလေ့ကျငေ့လ်ရေးသငတ်န်ေးလကျာငေ်းအပြစ ်

လဆာငရွ်ကလ် လုသာ 

(ကမုပဏီ၊ လကျာငေ်း ၊လပ်ုငန်ေး ၊အြွ ွဲ့အစညေ်း၏ 

အမည်) 

Organization which intends to serve as 

Training Center 

( Name of Company, Occupational 

Training Centre, Enterprise, Organization) 

 

……………………… 

 

……………………… 

 

……………………… 

အမှတပ်ခစရ်န်()  

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

Please (  ) 

ကမုပဏီ Company  

လကျာငေ်း Training 

Centre  

လပ်ုငန်ေး Enterprise        

အြွ ွဲ့အစဉ် Organization 

 

 

 

 

 

 

 

၂။ 

 

 

သငတ်န်ေးလကျာငေ်း၏ လ ပ်စာ။ Address of Training Center 

 

လ ပ်စာ 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Address 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

ြုန်ေး ……………………………. Phone ……………………………… 

ြက(်စ)် ……………………………. Fax ………………………………. 

အေီးလမေးလ ် ……………………………. Email ………………………………. 
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၀က(်ဘ)် 

ဆ ကု ်

 

……………………………. 
 

Website 
(if 

applicable) 

 

………………………………. 

 

 

 

 

 

 

၃။ 

သငတ်န်လကျာငေ်း အပ်ုချြုပ်သ၏ူအမည၊် 

လ ပ်စာနငှ်ေ့ ြုန်ေးနံပါတ ်

Name, address and phone number of 

managing personnel  of the Training 

Center 

အမည် 
………………………….. 

Name 
………………………………. 

 

လ ပ်စာ 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

Address 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

ြုန်ေးနံပါတ ် …………………………. Phone ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၄။ 

သငတ်န်ေးလကျာငေ်းဘကမှ် လပ်ုငန်ေးမျာေးအာေး တာ၀န်ယ ူည  န  ငေ်းလဆာငရွ်ကလ်ပေးမည်ေ့ ပုဂ္ ြုလ၏်အမည ်

……………………………………………………………………………………… 

ရာထေူး 

……………………………………………………………………………………… 

ြုန်ေးနံပါတ:်……………………………… 

ြက(်စ)်:………………………………… 

အေီးလမေးလ:်…………………………………… 
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Name of person who will be responsible for coordinating in Training of NSSA scheme 

……………………………………………………………………………………… 

Official  position: 

……………………………………………………………………………………… 

Telephone no: ……………………… 

Fax no: ……………………………… 

E-mail address: …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၅။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

၅.၁  အြွ ွဲ့အစညေ်းအမျ ြုေးအစာေးအာေး ညွှန်ပပရန်အတကွ ်အမှတပ်ခစလ်ပေးပါရန်။ 

       အစ ုေးရအြွ ွဲ့အစညေ်းတစခု်ခုမှ တ ကုရ် ုကက်ပ်ွက သည်ေ့ ဌာန  

       ပုဂ္လ ကအြွ ွဲ့အစည်ေးလပ်ုငန်ေးဌာန 

၅.၂  အစ ုေးရအြွ ွဲ့အစညေ်းမှ ကပ်ွက အပ်ုချြုပ်ပါလ င ်လအာကပ်ါအချကအ်လကတ် ု ေ့က  ုပြညေ့စ်ွကပ်ါရန်။ 

အြွ ွဲ့အစညေ်းအမျ ြုေးအစာေး (လလေ့ကျင်ေ့လရေးသငတ်န်ေးလကျာငေ်း၊ လလေ့ကျင်ေ့လရေးအြွ ွဲ့အစညေ်း၊ ဦေးစေီးဌာန၊ 

လပ်ုငန်ေးဌာန) 

……………………………………………………………………………………… 

အစ ုေးရ၀န်ကကေီးဌာန၏အမည် 

……………………………………………………………………………………… 

သငတ်န်ေးလကျာငေ်း၊ အြွ ွဲ့အစညေ်း၊ လပ်ုငန်ေးဌာန တည်လထာငခ် ေ့သည်ေ့ ခုနစှ်နငှ်ေ့ သကတ်မ်ေး 

……………………………………………………………………………………… 

ပုဂ္လ ကအြွ ွဲ့အစညေ်းလပ်ုငန်ေးဌာနမှ  ပြစပ်ါလ င ်လအာကပ်ါအချကအ်လကတ် ု ေ့က  ုပြညေ့စ်ွကပ်ါရန်။ 

၅.၃  လပ်ုငန်ေးအမျ ြုေးအစာေး (သငတ်န်ေးလကျာငေ်း ၊ သငက်ကာေးလရေးအြွ ွဲ့အစညေ်း ၊ ကမုပဏီ) 

……………………………………………………………………………………… 

ြွ ွဲ့စညေ်းတညလ်ထာငခ် ေ့သည်ေ့ ခုနစှ ်

……………………………………………………………………………………… 
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အြွ ွဲ့အစညေ်းတစ်ခုခု၏ လပ်ုငန်ေးခွ ပြစပ်ါကလအာကပ်ါအချကအ်လကတ် ု ေ့က  ုပြညေ့စ်ွကပ်ါရန်။ 

ပငမ်အြွ ွဲ့အစညေ်း၏အမည ်

ရုံေးချြုပ်လ ပ်စာ 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

ြုန်ေးနံပါတ ်(ရုံေးချြုပ်): 

……………………………………………………………………………………… 

ြက(်စ)် (ရုံေးချြုပ်): 

……………………………………….................................................................. 

၀က(်ဘ)်ဆ ုက(်ရုံေးချြုပ်): 

……………………………………………………………………………………… 

5.1  Please tick  the appropriate box indicate the type of organization  

 Directly controlled by government authority 

 Private establishment 

5.2  If controlled by government authority, please provide the following details: 

Type of establishment, eg training centre, training organization, department, enterprise 

……………………………………………………………………………………… 

Name of controlling government authority 

……………………………………………………………………………………… 

Number of years you have been established 

……………………………………………………………………………………… 

5.3 If a private establishment, please provide the following details: 

Type of establishment, egcentre, training organization, company: 

……………………………………………………………………………………… 

No. of years you have been established 

……………………………………………………………………………………… 

If you are part of a larger organization, please provide: 

Name of parent organization: 

……………………………………………………………………………………… 
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Address of head office: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Telephone no (head office): 

……………………………………………………………………………… 

E-mail address (head office): 

……………………………………………………………………………… 

Website (head office): 

……………………………………………………………………………………. 

(if applicable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၆။ 

၆.၁ အစ ုေးရ ၀န်ကကေီးဌာန (သ ု ေ့မဟတု)် ပပည်တငွေ်း/ န ငုင်တံကာ သငတ်န်လကျာငေ်းတစခု်ခုမှတဆင်ေ့ 

လကူကေီးမငေ်း၏သငတ်န်ေးလကျာငေ်းတငွ ် လကတ်လလာကာလ အသ အမှတပ်ပြုလကမှ်တ ် ထတုလ်ပေးလန 

လသာအစအီစဉ်ရှ /မရှ ။ 

 ရှ  မရှ  

၆.၂  အသ အမှတပ်ပြုလကမှ်တ ်ထတုလ်ပေးလနလသာအစီအစဉ်ရှ ခ ေ့လ င ်လကူကေီးမငေ်း၏သငတ်န်ေးလကျာငေ်း 

၊ ဌာနနငှ်ေ့ ချ တဆ်ကလ်ဆာငရွ်က်လနသည်ေ့ အဆ ပုါ အြွ ွဲ့အစညေ်း၏အမည်နငှ်ေ့ သငတ်န်ေးဌာန အမှတရ်ရှ  

ထာေးပါက လြာ်ပပလပေးပါရန်။ 

အက ပြတ ်စစလ်ဆေးလရေးအြွ ွဲ့အစညေ်း/ ၀န်ကကေီးဌာန                                             သငတ်န်ေးဌာနအမှတ ်

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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6.1  Is your center currently offering certification programs through other local or 

international awarding/ examining bodies or government ministries? 

 Yes No 

6.2 If yes, please state the name of the main bodies concerned and the centre number 

allocated (if possess) 

Awarding/ examining body/ Ministry                                                  Centre no. 

………………………………………………                                        ……………………….. 

………………………………………………                                        ……………………….. 

………………………………………………                                        ……………………….. 

 

 

 

 

၇။ 

 

 

 

 

 

 

သငတ်န်ေးလကျာငေ်း၏ လပ်ုငန်ေး/  

ဝန်လဆာငမ် ကမုပဏီမှတပုံ်တငလ်ကမှ်တ ်မ တတ ူက  ုဤ 

လလ ာကထ်ာေးချက ်နငှေ့ပူ်ေးတွ တငပ်ပရန်။ (စမံီက န်ေးနငှ်ေ့ 

ဘဏ္ဍာလရေးဝန်ကကေီးဌာန/ သကဆ် ုငရ်ာ 

မမ ြု ွဲ့နယစ်ည်ပငသ်ာယာလရေးလကာ်မတ၏ီ 

ခွင်ေ့ပပြုချကလ်ကမှ်တ)် 

(ကမုပဏီပြစ်ပါလ င)် 

Attach to this application a copy of the 

Certificate of Registration as a 

business enterprise or service 

provider(issued by Ministry of 

Planning and Finance / Relevant 

Township Civil Development 

Committee) 

(if private company) 

 

 

……………………………………………... 

 

 

……………………………………... 

 

 

 

 

၈။ 

သငတ်န်ေးလကျာငေ်းတငွ ်လလေ့ကျင်ေ့သငက်ကာေးလပေးမည်ေ့ 

သငတ်န်ေးအမျ ြုေးအစာေး(မျာေး) 

Name of Training(s)  

သငတ်န်ေးအမျ ြုေးအစာေး      သငတ်န်ေးကာလ Type of Training Duration 
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(စာလတွွဲ့%၊ လကလ်တွွဲ့%) 
(Theorical %၊ 

Practical %) 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

……………………… 

 

……………………… 

 

……………………… 

 

………………… 

 

………………… 

 

………………… 

 

……………… 

 

……………… 

 

……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

၉။ 

သငတ်န်ေးလကျာငေ်းအလဆာကအ်ဦတငွ ်သငက်ကာေးလပေးမည်ေ့ သငတ်န်ေးအမျ ြုေးအစာေးအလ ကု ်    

သတမှ်တလ်နရာအကျယအ်ဝန်ေးနငှ်ေ့ သငတ်န်ေးအလထာကအ်ကပူပြုပစစည်ေးမျာေးက လုြာ်ပပသည်ေ့ Lay out 

Plan မ တတ ူတစစ်ံုက  ု

ဤလလ ာကထ်ာေးချက ်နငှ်ေ့ ပူေးတွ တငပ်ပရန်။ 

 

လနာကဆ်ကတ်ွ (             ) 

Attach to this application a Lay out Plan of the Building/ Workshop/ Production Facility 

showing by each type to be trained, the area and placement of the various machines and 

equipment to be used for Training. 

See annex(        ) 

 

 

 

 

 

၁၀။ 

 

သငတ်န်ေးလကျာငေ်းတငွ ်အသံေုးပပြုမည်ေ့ သငလ်ထာကက်ပူစစညေ်းမျာေးစာရငေ်း ပူေးတွ တငပ်ပရန်၊ 

လနာကဆ်ကတ်ွ (             ) 

Attach to equipment, hand tools and materials for each type of training. 

See annex(          ) 

 

 

 

သငတ်န်ေးအမျ ြုေးအစာေးအလ ကု ်ကျွမ်ေးကျငမ်  "စ"ံ နငှ်ေ့ သငရ် ု ေးညွှန်တမ်ေးမျာေး ပူေးတွ တငပ်ပရန်။ 
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၁၁။ 

လနာကဆ်ကတ်ွ (             ) 

Attach to Competency Standard and Curriculum for each occupation . 

See annex(      ) 

 

 

 

 

 

၁၂။ 

သငတ်န်ေးအမျ ြုေးအစာေးအလ ကု ်သငတ်န်ေးလကကေးက  ုပူေးတွ တငပ်ပရန်၊ 

လနာကဆ်ကတ်ွ (             ) 

Attach to this application the training Fee for each type for the training.  

See annex(      ) 

၁၃။ 
သငတ်န်ေးနညေ်းပပမျာေး၏ က ယုလ်ရေးအချကအ်လကမ်ျာေးက  ုပူေးတွ တငပ်ပရန် 

လနာကဆ်ကတ်ွ (             ) 

Attach to Profile of Trainer. 

See annex(      ) 

၁၄။ 
သငတ်န်ေးဆငေ်းလကမှ်တန်မူနာက  ုပူေးတွ တငပ်ပရန် 

လနာကဆ်ကတ်ွ (             ) 

Attachment with Certificate's Form. 

See annex(      ) 

၁၅။ 
သငတ်န်ေးလကျာငေ်း၏ ဝန်ထမ်ေးြွ ွဲ့စညေ်းပုံ ပူေးတွ တငပ်ပရန် 

လနာကဆ်ကတ်ွ (             ) 
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Attach to Organizational Structure. 

See annex(      ) 

၁၆။ 
ြွင်ေ့လစှသ်ည်ေ့ သငတ်န်ေးလကျာငေ်းသည် က ယုပ် ုင ်ဟတု/် မဟတု ်တငပ်ပရန် 

လနာကဆ်ကတ်ွ (             ) 

Recommendation on Training School is Ownership or Not.  

See annex(      ) 

 

 

 

 

 

 

 

၁၇။ 

ကတ ဝန်ခံချက။် 

 

ကျွန်လတာ ် _______________________________           

_________________________________ အလပ်ုသမာေးညွှန်ကကာေးလရေးဦေးစေီးဌာန၊ 

အလပ်ုအက ငုဆ် ငုရ်ာ လလေ့ကျငေ့လ်ရေးသငတ်န်ေးလကျာငေ်း၏အပ်ုချြုပ်သသူည်   သငတ်န်ေးလကျာငေ်း 

အသ အမှတပ်ပြုလကမှ်တ ်ရရှ ပါက အလပ်ုသမာေးညွှန်ကကာေးလရေးဦေးစေီးဌာန 

၏စညေ်းမျဉ်ေးစညေ်းကမ်ေးမျာေးနငှ်ေ့အည ီသငတ်န်ေးလပေးပခငေ်း လပ်ုငန်ေးက လုဆာငရွ်ကရ်န် 

ဝန်ခံကတ ပပြုပါသည။် 

 

I, the managing personnel of   _______________________________                                                                                                                       

pledge to abide by the rules and regulations of the Department of Labour in conducting 

Occupational Training Center. 

 

 

 

 

 

လကမှ်တ/်Signature: 

အမည် /Name: ___________________________________                                                            
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NRC အမှတ/်No:__________________________________ 

လ ပ်စာ/ Address: __________________________________  

                                                                 _______________________________ 

ြုန်ေး/ Phone No:____________________________________ 

ရကစ်ွ / Date: ______________________________________     

ရုံေးတဆံ ပ်/Seal: ______________________________________   


