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ကမ္ဘာပ ေါ် ရှိရ ှေးရှေးစဥ်လာတကကသှိလ
ို ်မ္ ာျားအာျားလိုျား (နငဤ
် မ္တ်ခ က်အတွက် 'တကကသှိလ
ို ်'
ဟူပသာစကာျားလိုျားကှိက
ို ျွန ်ို ်အပလျားထာျားသည်၊ ပကာလှိ ်မ္ ာျားမ္ပါဝင်)
ဘွဲ့ရပှေးရန်အခ ှိ ျို့ပသာတရာျားဝင်လို ် ှိိုငခ
် ွငအ
် ာဏာမ္ ာျားရှိသည်။
ဤအာဏာ ှိိုငသ
် ည် ၁) ပတာ်ဝင် ဋညာဉ်စာတမ္်ျား
၂။ ါလီမ္န်အက်ဥ ပေ
၃) အသှိအမ္တ်ပ ပခင်ျား (အမ္ ှိ ျားသာျား)
၄။ ညာပရျား ၀ န်ကကီျားဌာနမ္အသှိအမ္တ်ပ ပခင်ျား
၅။ ပ ည်နယ်လှိိုငစ
် င် / အခွငအ
် ာဏာ
၆။ အပခာျားနင
ှိို င
် တကာ ိုစမ္ ာျား၊

အထက်ပ ာ်ပ

ါအရာမ္ ာျားအာျားလိုျားသည်ပ င် အ ျို့ွ မ္ပ န်လည်သျားို သ ်ပခင်ျား / အကပ တ်ပခင်ျား ိုစ

အခ ှိ ျို့ ါ ၀ င်သည်။
ဤပ င် အ ွျို့အစည်ျားနငလ
် ို ်ငန်ျားစဉ်သည်ပလ ာက်ထာျားသူ၏စွမ္်ျားပ

ာင်နင
ှိို မ္
် ှုကအ
ှိို ကပ တ်ရန်နငဘ
် ွဲ့

ရပှေးခင်ရ
် တှိိုငျား် အတာမ္ ာျားကှိပ
ို ျားရန်အလှိိုငာသင်က
့် ရှိရန်ကကှိ ျားစာျားပနသညအ
မ္လူအရင်ျားပမ္စ်အထှိဧရယာမ္ ာျားစွာတွငအ
် နည်ျား

ာှေးရရှေးစံနစ်

ိုျားလှိိုအ ်ခ က်မ္ ာျားရှိပ ကာင်ျားပသခ ာပစရန်စီစဥ်ပ

လို ်ထာျားသည်။ အကယ်၍ အ ွျို့အစည်ျားသည်လှိိုအ ်ပသာစခ ှိနစ
် ညွှနျား် မ္ ာျားနငက
် ှိိုက်ညီ ါက၊
ထှိအ
ို ခ ှိနက
် ာလ၏သတ်မ္တ်ထာျားပသာအခ န
ှိ တ
် ွငက
် ယ
ှိို ် ှိိုငအ
် ို ်ခ

်ခွငပ် စ်ပစ၊

သတ်မ္တ်ထာျားပသာအခ န
ှိ က
် ာလပ စ်ပစေီဂရီဘျို့အ
ွ
်နင်ျားရန်အာဏာအ ်နင်ျားပခင်ျားပ စ်သည်။
တစ်ခ ှိနတ
် ည်ျားမ္ာ င်၊ တကကသှိလ
ို ်”ဟူပသာစကာျားလျားို ကှိိုအသျားို ပ ရန် အခွငအ
် ာဏာ
အ ်နင်ျားထာျားသည်။
သှိပသာ်
ို
အပမ္ရှိကန်ပ ည်ပထာင်စိုတွငက
် ယ်ပ နပ
် သာအဓှိ ပာယ်ပ ငအ
် သှိအမ္တ်ပ ပခင်ျားနငအ
် ရည်
အပသွျားအာမ္ခပခင်ျားဟိုပခေါ်သည်။

အရည်အပသွျားအာမ္ခခ က်

ိုသ
ှိ ည်မ္ာ၎င်ျားသည်အ

ငပ် မ္င ် ညာပရျားအ ွျို့အစည်ျားတစ်ခိုအပ စ်လို ်

ကှိိုငပ
် နပသာပ ကာငအ
်
အ
ွျို့ စည်ျားသည်စခ ှိနစ
် ညွှနျား် မ္ ာျားလှိိုကန
် ာရန်ကတှိပ ျားပ ီျား၊ ထှိစ
ို ခ ှိနစ
် ညွှနျား်
မ္ ာျားတှိိုျားတက်မ္ှုနငသ
် နစ
် င်မ္ှုကှိိုပတာင်မ္စနှုနျား် မ္ ာျားကှိို

က်လက်ထန
ှိ ျား် သှိမ္်ျားထာျားပခင်ျားပ စ်သည်။

၆။ အပခာျားနင
ှိို င
် တကာ ိုစမ္ ာျား၊
ယခအခါတင်အပခာျားနင
ှိို င
် တကာ ိုစမ္ ာျား၌ဘွဲ့ရပှေးရန်တရာှေးဝင်လပ်ပင်ခငအ
့်် ာဏာပံစံသစ်ဖြင့််
ထပ်မံ ရက

ာင်ှေးရတွဲ့ရသည်။ ၎င်ှေးသည်

မပဏ၏
ီ ြစ
ွဲ့ ည်ှေးမှုပံစံဖြငဖ့်် ြစ်ရပေါ်သည်။

အြွဲ့အစည်ှေးတစ်ခသည် ၄ င်ှေး၏စီှေးပာှေးရရှေးအမည်ဖြင ့်် 'တ က သလ်' ဟူရသာရဝါဟာရ
အသံှေးဖပြု၍ တရာှေး ၀ င်အြွဲ့အစည်ှေးတစ်ခအဖြစ်ပါဝင်သည်။
ဒီဂရီမ ာှေးရပှေးရန်ခငဖ့်် ပြုခ

သ
် ည်

မပဏ၏
ီ ြွဲ့စည်ှေးမှုဆင်ရာရရှေးဆထာှေးမ ာှေးမဆင်ှေးသ

ဖခင်ှေးဖြစ်သည်။

မပဏ၏
ီ ဒါရ

ဤြွဲ့စည်ှေးမှုပံစံ

ရယဘယ အာှေးဖြငစ
့်် ီှေးပာှေးရရှေးလပ်ငန်ှေးအမည်မ ာှေးအ

အလာှေးတူဥပရဒမ ာှေးရအာ

်တာမ ာှေးသည်ရယဘယ အာှေးဖြငဤ
့်် အခ

်တင် 'တ က သလ်'ဟူရသာစ

နယ်ပယ်မ ာှေးတင်ရတွဲ့ ရသည်။ အ
'အသအမတ်ဖပြု' အဆငမ
့်် ာှေး

ထရက
့်

ာငမ
့်် မတ ့် ယ်

'

ယ်၍ ၎င်ှေး

လ

ရရှေးဆက

သည်။

်ဥပရဒ (သ)့်
မထန်ှေးခ ြုပ်ရသာတရာှေးစီရင်မှု

ဥပရဒအရထန်ှေးခ ြုပ် ထာှေးပါ

အထ

်ပါ

န
် ာရမည်။

ယ်တင်အတည်ဖပြုဖခင်ှေး' သမဟ
့် တ် '

အြွဲ့အစည်ှေးမ ာှေး' ဟရည်ညွှနှေး် သည့်အ
် ြွဲ့အစည်ှေးမ ာှေး က

အရဖခခံအာှေးဖြငအ
့်် ထ

ာှေးလံှေး

်မ ာှေး

်လာ

ယ်ပင်အပ်ခ ြုပ်ခငရ
့််

သည်။

်ပါပင်မလပ်ငန်ှေးစဉ်မ ာှေးဖြတ်သန်ှေးခ့်ရသည့်အ
် တင်ှေးဘွဲ့ရပှေးရန်တရာှေးဝင်

အခငအ
့်် ာဏာနငတ
့်် ူညကီ

သည်။

ဒီဥပရဒရရှေးရာြွဲ့စည်ှေးပံ

အသံှေးဖပြုတအ
့် ြွဲ့အစည်ှေးရတဥပမာ Knightsbridge တ က သလ်၊

Warnborough တ က သလ်၊ Earlscroft တ က သလ်စသဖြင။့််
Added by Dr Kyaw Naing
ဥပမာမ ာှေး
(1)ကသစရကတလ တင်တ က သလ်ဥပရဒအရထန်ှေးခ ြုပ်ထာှေးသည်။အစှေးရခင်ဖ့် ပြုမတ က သလ်အမည်
ခံပပီှေးကသစရကတလ ဘွဲ့
အစှေးရမတ်ပံတင်ပပီှေးရ

ရပှေးခင့်် သည်။
ာလပ်၊ဒီ

ရီရ

ာလပ်ြင်ပ့် ပီှေးဒီပလမာရပှေးခင့်် သည်။

အစှေးရအသမတ်ဖပြုတာခံလ
တင်အလပ် င်လ

်ခံပါ

ကသစရကတတင်၊ဒီ
ဖခင်ှေး

ရီရ

စီစစ်မှုခံရမည်။နင်ငဖံ ခာှေးဒီပလမာဒီ

ရီ

လင်စင်မလရသာအလပ်

သံှေးလရသည်
။
့်
ာလပ်မတ်ပံတင်ပပီှေးနင်ငဖံ ခာှေးတင်ကသစရကတလ ဘွဲ့မဟတ်ရသာဘွဲ့

ရပှေး

ဥပရဒဖြင်မ
့် တာှေးဖမစ်ပါ။

(2)ဖမန်မာနင်ငတ
ံ င်အရဖခခံပညာရရှေးတင်
ရသာစ

ာှေးလံှေး

ယ်ပင်ရ

ာင်ှေးြင်ခ
့် င်ဥ
့် ပရဒ သည်။'တ က သလ်'ဟူ

ထန်ှေးခ ြုပ်ရသာတရာှေးဥပရဒမ ရသှေးပါ။ထရက
့်

ာင်မ
့် မဘာသာ တ က သလ်

အမည်ဖပြုဖခင်ှေးသည်တရာှေးဝင်သည်ဟမဆနင်ရသာ်လည်ှေးဥပရဒခ ြုှေးရြါ
ဘယ်ရက

ာင်ဆ
့် ရသာ်ခ ြုှေးရြါ

ဖမန်မာနင်ငတ
ံ င်ဒပ
ီ လမာဒီ

်ဖခင်ှေးမဟတ်အ

်စရာဥပရဒမ ရသှေး၍ဖြစ်သည်။

ရီ

ရပှေးရန်

ယ်ပင်ရ

ာင်ှေးရ

ာလပ်၊၊ဒီ

ရီရ

ာလပ်မတ်ပံတင်နင်

ပါသလာှေး
မပဏအ
ီ မည်မတ်ပံတင်ရာတင် ရ
ဖခင်ှေးရက

ာင်ဒ
ီ လမာဒီ
့် ပ

ရီ

သံှေးသပ်နင်သလဒီပလမာဒီ
ရ

ာလပ်၊ဒီ

ရီရ

ာလပ်၊ဒီ

ရပှေးရန်
ရီ

ယ်ပင်ရ

ာလပ်ရဝါဟာရ

ာလပ်၊ဒီ

ရီရ

ခင်ဖ့် ပြုသည်

ာလပ်

ာလပ်၊ တ က သလ်ဟနင်ငဖံ ခာှေးအစှေးရ
ာ

်ခ

မရတွဲ့ရ

တရာှေးဝင်ခင်မ
့် ဖပြုဟ

ရပှေးရာတင်ပူှေးတလပ်ရဆာင်သည်န
့် င်ငဖံ ခာှေးရ

အပခာျားနင
ှိို င
် တကာ ိုစမ္ ာျားအရသံှေးသပ်ရ
ဖမန်မာနင်ငတ
ံ င်

ရီရ

မတ်ပံတင်ထာှေး

ာင်ှေးသည်
တရာှေးဝင်သည်ဟ

ဆ
် နင်ပါသည်။

မပဏအ
ီ မည်မတ်ပံတင်ရာတင် Instituteဟူရသာရဝါဟာရ ခင်ဖ့် ပြုသည်။

Institute
an organization having a particular purpose, especially one that is involved with science,
education, or a specific profession.
အင်စတီက သီျားပခာျားရည်ရွယ်ခ က်ရှိသညအ
်
ျို့အ
ွ စည်ျားတစ်ခို၊ အထူျားသပ ငသ
် ှိ ပ၊ ညာပရျား၊
သှိိုမ္ဟိုတ်အထူျားလို ်ငန်ျားတစ်ခိုနငသ
် က်
ထရက
့်

ာင့်် အင်စတီက သည် သှိ ၊ပ ညာပရျား၊စီှေးပါှေးရရှေးစသဖြင်အ
့် ထူျားလို ်ငန်ျားလပ်နင်သည်။

သရသာ်
ဒပ
ီ လမာဒီ
့်

ဒီ

ိုင
ှိ သ
် ည်။

ရီရ

ရီ

ရပှေးရန်အထ

်ပါအခ

ာလပ်၊ တ က သလ်ဟနင်ငဖံ ခာှေးအစှေးရ

်(၁)မ (၆)တစ်ခခ (သှိိုမ္ဟိုတ် )ရ
မတ်ပံတင်ထာှေးရသာရ

ာင်ှေးတစ်ခခနင့််

ပူှေးရပါင်ှေးဖပြုရမည်။ Rangoon Institute of Technology/Institute of Medicine-အခ
ဒီပလမာဒီ
စွမ္်ျားပ

ရီ

ရပှေးရန်ရ

ာင်ှေးနင်ပ
့် တ်သ

်ရသာ

ာင်နင
ှိို မ္
် ှုကှိိုအကပ တ်ရန်နငဘ
် ွဲ့ဒပ
ီ လမာဒီ

ယ်တင်တ

ရီရပှေးရန်သင်က

ာလပ်၊

်၃+၄

်သမဟ
့် တ်အန်လင်ှေးတင်
ာှေးရရှေးစန
ံ စ်

မ္လူအရင်ျားပမ္စ်အထှိရှိပ ကာင်ျားပသခ ာပစရမည်။စခ ှိနစ
် ညွှနျား် မ္ ာျားနငက
် က
ှိို ်ညရ
ီ မည်။

Name of College/
University in
Myanmar

Government
Registration as
University/college/
Degree College

ရ

ာလပ်အ

မည် တ က သလ်အ
မည်

တ က သလ်၊ ရ
ဒီဂရီရ

ာလပ်၊

ာလပ်အဖြစ်

အစှေးရ မတ်ပံတင်ဖခင်ှေး

Accreditation by Well
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Original Information in English
All mainstream universities (and, note, I emphasise the word 'university' for this scenario,
and am not interested in Colleges etc) in the world have some form of legal authority to grant
degrees. This authority ranges from:
1) Royal Charter
2) Act of Parliament
3) Accreditation (National & RA)
4) Ministry of Education Accreditation
5) State Licensing/ Authority
6) Any other international forms I have missed, I apologise but please add in.
All of the above involves some form of review/ assessment by an external body. This external
body and process is designed to assess the capacity of the applicant and ensure that it has the
minimum requirements in a range of areas ranging from physical to human resources in
order to confer the range of degrees it is seeking to deliver.
If the entity meets the requisite standards, set at that particular point in time, then it is
conferred authority, whether it be perpetual autonomy, or a set period of time, to confer
degrees. At the same time, the entity can also be conferred the authority to use the word
'University', which is the approach in the Commonwealth, Europe etc but not in the USA,
where the word is not controlled in legislation. This is called, in a broad sense, accreditation
and not quality assurance. Quality assurance is the ongoing maintenance of standards, which
the entity promises to comply with, and even improving and refining these standards, as it
operates as a higher education institution.
It is now suggested that there is another form of legal authority to grant degrees. This
allegedly comes in the form of Company Incorporation whereby an organisation incorporates
itself as a legal entity using the word 'university' in its business name. The authority to grant
degrees is derived from the company’s articles of incorporation, spelling out its own
empowerment to confer degrees. The Directors of the company generally draft these articles.
This form of incorporation generally occurs in jurisdictions where the word 'university' is not
controlled under the Business Names Act, or similar legislation. If it were controlled under
legislation, then the above 'accreditation' steps would have to be followed.
So, we now have organisations referring to themselves as 'self-validating' or 'autonomous
institutions', essentially claiming the same level of legal authority to grant degrees as those
that have gone through the above mainstream processes. Examples of institutions using this
legal structure are Knightsbridge University, Warnborough University, Earlscroft University
etc. etc.
I would be interested in the members view as to this legal position re-approval to grant
degrees. Is it acceptable for a university to incorporate itself, empower itself to confer
degrees, and undergo no external assessment/benchmarking etc? I emphasise again - I am
not interested in the quality assurance frameworks - I am interested in the legal authority to
grant degrees.

