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ကမ္ဘာပ ေါ် ရ ှိရ  ှေးရ  ှေးစဥ်လာတကက သှိိုလ်မ္ ာျားအာျားလ ိုျား (န င ဤ်မ္ တ်ခ ကအ်တွက် 'တကက သှိိုလ်' 

ဟူပသာစကာျားလ ိုျားကှိိုကျွန်ို ်အပလျားထာျားသည၊် ပကာလှိ ်မ္ ာျားမ္ပါဝင)် 

ဘ  ွဲ့ရပှေးရနအ်ခ ှိ ျို့ပသာတရာျားဝငလ်ို ် ှိိုငခ်ွင အ်ာဏာမ္ ာျားရ ှိသည။်  

ဤအာဏာ ှိိုငသ်ည ်- 

 ၁) ပတာ်ဝင ်ဋ ညာဉ်စာတမ္်ျား  

၂။  ါလီမ္နအ်က်ဥ ပေ  

၃) အသှိအမ္ တ်ပ  ပခငျ်ား (အမ္ ှိ ျားသာျား)  

၄။  ညာပရျား ၀ နက်ကီျားဌာနမ္ အသှိအမ္ တ်ပ  ပခငျ်ား  

၅။ ပ ညန်ယ်လှိိုငစ်င ်/ အခငွ အ်ာဏာ  

၆။ အပခာျားနှိိုငင် တကာ  ိုစ မ္ ာျား၊ 

 

အထက်ပ ာ်ပ  ါအရာမ္ ာျားအာျားလ ိုျားသညပ် င ်အ ွ ျို့ မ္ ပ နလ်ညသ် ိုျားသ ်ပခငျ်ား / အက ပ တ်ပခငျ်ား  ိုစ  

အခ ှိ ျို့ ါ ၀ ငသ်ည။်  

ဤပ င ်အ ွ ျို့အစညျ်ားန င လ်ို ်ငနျ်ားစဉ်သညပ်လ ာက်ထာျားသ၏ူစွမ်္ျားပ ာငန်ှိိုငမ်္ှုကှိိုအက ပ တ်ရနန် င ဘ်  ွဲ့

ရပှေးခ င့််ရရ ှိရနက်ကှိ ျားစာျားပနသည အ်တှိိုငျ်ားအတာမ္ ာျားကှိိုပ ျားရနအ်လှိို  င ာသငက် ာှေးရရှေးစံနစ ်

မ္ လူ  အရငျ်ားပမ္စ်အထှိဧရ ယာမ္ ာျားစွာတငွအ်နညျ်ား  ိုျားလှိိုအ ်ခ က်မ္ ာျားရ ှိပ ကာငျ်ားပသခ ာပစရနစီ်စဥ်ပ  

လို ်ထာျားသည။် အကယ၍် အ ွ ျို့အစညျ်ားသညလ်ှိိုအ ်ပသာစ ခ ှိနစ် ညွှနျ်ားမ္ ာျားန င က်ှိိုက်ည ီါက၊ 

ထှိိုအခ ှိနက်ာလ၏သတ်မ္ တ်ထာျားပသာအခ ှိနတ်ွငက်ှိိုယ် ှိိုငအ်ို ်ခ   ်ခွင ပ် စ်ပစ၊ 

သတ်မ္ တ်ထာျားပသာအခ ှိနက်ာလပ စ်ပစေဂီရီဘွ ျို့အ ်န ငျ်ားရနအ်ာဏာအ ်န ငျ်ားပခငျ်ားပ စ်သည။်  

တစ်ခ ှိနတ်ညျ်ားမ္ ာ င၊် တကက သှိိုလ်”ဟူပသာစကာျားလ ိုျားကှိိုအသ ိုျားပ  ရန ်အခွင အ်ာဏာ 

အ ်န ငျ်ားထာျားသည။်  

သှိို  ပသာ်အပမ္ရှိကနပ် ညပ်ထာငစ်ိုတွငက် ယ်ပ န  ပ်သာအဓှိ ပာယ်ပ င အ်သှိအမ္ တ်ပ  ပခငျ်ားန င အ်ရည်

အပသျွားအာမ္ခ ပခငျ်ားဟိုပခေါ်သည။်  
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အရညအ်ပသျွားအာမ္ခ ခ က ်ှိိုသညမ်္ ာ၎ငျ်ားသညအ် င ပ်မ္င  ်ညာပရျားအ ွ ျို့အစညျ်ားတစ်ခိုအပ စ်လို ်

ကှိိုငပ်နပသာပ ကာင အ် ွ ျို့အစညျ်ားသညစ် ခ ှိနစ် ညွှနျ်ားမ္ ာျားလှိိုကန်ာရနက်တှိပ ျားပ ီျား၊ ထှိိုစ ခ ှိနစ် ညွှနျ်ား 

မ္ ာျားတှိိုျားတက်မ္ှုန င သ်န  စ်ငမ်္ှုကှိိုပတာငမ်္ စ နှုနျ်ားမ္ ာျားကှိို က်လက်ထှိနျ်ားသှိမ်္ျားထာျားပခငျ်ားပ စ်သည။် 

 

၆။ အပခာျားနှိိုငင် တကာ  ိုစ မ္ ာျား၊ 

ယခ အခါတ ငအ်ပခာျားနှိိုငင် တကာ  ိုစ မ္ ာျား၌ဘ  ွဲ့ရပှေးရနတ်ရာှေးဝငလ် ပ်ပ  ငခ် င့်အ်ာဏာပံ စံသစ်ဖြင့်် 

ထပ်မံ   ရက ာငှ်ေးရတ ွဲ့ရသည။် ၎ငှ်ေးသည ် မပဏ၏ီြ  ွဲ့စညှ်ေးမှုပံ စံဖြင့်ဖ်ြစ်ရပေါ်သည။် 

အြ  ွဲ့အစညှ်ေးတစ်ခ သည ်၄ ငှ်ေး၏စီှေးပ ာှေးရရှေးအမညဖ်ြင့် ်'တ ကသ  လ်' ဟူရသာရဝါဟာရ    

အသံ ှေးဖပြု၍ တရာှေး ၀ ငအ်ြ  ွဲ့အစညှ်ေးတစ်ခ အဖြစ်ပါဝငသ်ည။် 

ဒဂီရီမ ာှေးရပှေးရနခ် င့်ဖ်ပြုခ  သ်ည ် မပဏ၏ီြ  ွဲ့စညှ်ေးမှုဆ  ငရ်ာရရှေးဆ  ထာှေးမ ာှေးမ ဆငှ်ေးသ ်လာ 

ဖခငှ်ေးဖြစ်သည။်   မပဏ၏ီဒါရ   ်တာမ ာှေးသညရ်ယဘ ယ အာှေးဖြင့်ဤ်အခ  ်မ ာှေး   ရရှေးဆ  က သည။် 

ဤြ  ွဲ့စညှ်ေးမှုပံ စံ   ရယဘ ယ အာှေးဖြင့်စီ်ှေးပ ာှေးရရှေးလ ပ်ငနှ်ေးအမညမ် ာှေးအ ်ဥပရဒ (သ  ့်) 

အလာှေးတူဥပရဒမ ာှေးရအာ ်တ င ်'တ ကသ  လ်'ဟူရသာစ ာှေးလံ ှေး   မထ နှ်ေးခ ြုပ်ရသာတရာှေးစီရငမ်ှု 

နယ်ပယ်မ ာှေးတ ငရ်တ ွဲ့    ရသည။် အ ယ်၍ ၎ငှ်ေး   ဥပရဒအရထ နှ်ေးခ ြုပ်ထာှေးပါ အထ ်ပါ 

'အသ အမ တ်ဖပြု' အဆင့်မ် ာှေး   လ   န်ာရမည။် 

 

ထ  ့်ရက ာင့်မ် မ တ  ့်   ယ်    '   ယ်တ  ငအ်တညဖ်ပြုဖခငှ်ေး' သ  ့်မဟ တ် '   ယ်ပ  ငအ် ပ်ခ ြုပ်ခ င့်ရ် 

အြ  ွဲ့အစညှ်ေးမ ာှေး' ဟ ရညည်ွှနှ်ေးသည့်အ်ြ  ွဲ့အစညှ်ေးမ ာှေး   က သည။်  

 

အရဖခခံအာှေးဖြင့်အ်ထ ်ပါပငမ်လ ပ်ငနှ်ေးစဉ်မ ာှေးဖြတသ်နှ်ေးခ ့်ရသည့်အ်တ  ငှ်ေးဘ  ွဲ့ရပှေးရနတ်ရာှေးဝင ်

အခ င့်အ်ာဏာန င့်တ်ူညကီ သည။် 

 ဒဦပရဒရရှေးရာြ  ွဲ့စညှ်ေးပံ    အသံ ှေးဖပြုတ ့်အြ  ွဲ့အစညှ်ေးရတ ဥပမာ Knightsbridge တ ကသ  လ်၊ 

Warnborough တ ကသ  လ်၊ Earlscroft တ ကသ  လ်စသဖြင့်။် 

Added by Dr Kyaw Naing 

ဥပမာမ ာှေး 

(1)ကသစရကတလ တ ငတ် ကသ  လ်ဥပရဒအရထ နှ်ေးခ ြုပ်ထာှေးသည။်အစ  ှေးရခ င့််ဖပြုမ တ ကသ  လ်အမည ်

ခံပပီှေးကသစရကတလ ဘ  ွဲ့   ရပှေးခ င့််   သည။် 

အစ  ှေးရမ တ်ပံ တငပ်ပီှေးရ ာလ ပ်၊ဒ ီရီရ ာလ ပ်ြ င့််ပပီှေးဒပီလ  မာရပှေးခ င့််   သည။် 



အစ  ှေးရအသ မ တ်ဖပြုတာခံလ   စီစစ်မှုခံရမည။်န  ငင်ဖံခာှေးဒပီလ  မာဒ ီရီ   လ  ငစ်ငမ်လ  ရသာအလ ပ်

တ ငအ်လ ပ်  ငလ် ်ခံပါ သံ ှေးလ  ့်ရသည။် 

ကသစရကတတ င၊်ဒ ီရီရ ာလ ပ်မ တ်ပံ တငပ်ပီှေးန  ငင်ဖံခာှေးတ ငက်သစရကတလ ဘ  ွဲ့မဟ တ်ရသာဘ  ွဲ့   ရပှေး 

ဖခငှ်ေး   ဥပရဒဖြင့််မတာှေးဖမစ်ပါ။ 

(2)ဖမနမ်ာန  ငင်တံ ငအ်ရဖခခံပညာရရှေးတ င ်  ယ်ပ  ငရ်  ာငှ်ေးြ င့််ခ င့််ဥပရဒ   သည။်'တ ကသ  လ်'ဟူ

ရသာစ ာှေးလံ ှေး   ထ နှ်ေးခ ြုပ်ရသာတရာှေးဥပရဒမ   ရသှေးပါ။ထ  ့်ရက ာင့််မ မ ဘာသာ တ ကသ  လ် 

အမညဖ်ပြုဖခငှ်ေးသညတ်ရာှေးဝငသ်ညဟ် မဆ  န  ငရ်သာလ်ညှ်ေးဥပရဒခ  ြုှေးရြါ ်ဖခငှ်ေးမဟ တ်အ 

ဘယ်ရက ာင့််ဆ  ရသာ်ခ  ြုှေးရြါ ်စရာဥပရဒမ   ရသှေး၍ဖြစ်သည။် 

ဖမနမ်ာန  ငင်တံ ငဒ်ပီလ  မာဒ ီရီ   ရပှေးရန ်  ယ်ပ  ငရ်  ာငှ်ေးရ ာလ ပ်၊၊ဒ ီရီရ ာလ ပ်မ တ်ပံ တငန်  င်

ပါသလာှေး 

  မပဏအီမညမ် တ်ပံ တငရ်ာတ င ်ရ ာလ ပ်၊ဒ ီရီရ ာလ ပ်ရဝါဟာရ   ခ င့််ဖပြုသည ်  မရတ ွဲ့ရ 

ဖခငှ်ေးရက ာင့််ဒပီလ  မာဒ ီရီ   ရပှေးရန ်  ယ်ပ  ငရ် ာလ ပ်၊ဒ ီရီရ ာလ ပ်   တရာှေးဝငခ် င့််မဖပြုဟ  

သံ ှေးသပ်န  ငသ်လ  ဒပီလ  မာဒ ီရီ   ရပှေးရာတ ငပ်ူှေးတ  လ ပ်ရဆာငသ်ည့််န  ငင်ဖံခာှေးရ  ာငှ်ေးသည် 

ရ ာလ ပ်၊ဒ ီရီရ ာလ ပ်၊ တ ကသ  လ်ဟ န  ငင်ဖံခာှေးအစ  ှေးရ မ တ်ပံ တငထ်ာှေး တရာှေးဝငသ်ညဟ်  

အပခာျားနှိိုငင် တကာ  ိုစ မ္ ာျားအရသံ ှေးသပ်ရ ာ ်ခ  ဆ်  န  ငပ်ါသည။် 

ဖမနမ်ာန  ငင်တံ င ် မပဏအီမညမ် တ်ပံ တငရ်ာတ င ်Instituteဟူရသာရဝါဟာရ   ခ င့််ဖပြုသည်။ 

Institute 

an organization having a particular purpose, especially one that is involved with science, 

education, or a specific profession. 

 

အငစ်တီက   သျီားပခာျားရည်ရွယ်ခ က်ရ ှိသည အ် ွ ျို့အစည်ျားတစ်ခို၊ အထျူားသပ င သ်ှိ ပ ၊  ညာပရျား၊ 

သှိို  မ္ဟိုတ်အထျူားလို ်ငနျ်ားတစ်ခိုန င သ်က် ှိိုငသ်ည်။ 

ထ  ့်ရက ာင့်် အငစ်တီက  သည် သှိ ပ ၊  ညာပရျား၊စီှေးပ ါှေးရရှေးစသဖြင့််အထျူားလို ်ငနျ်ားလ ပ်န  ငသ်ည်။ 

သ  ့်ရသာ်ဒပီလ  မာဒ ီရီ   ရပှေးရနအ်ထ ်ပါအခ  ်(၁)မ  (၆)တစ်ခ ခ  (သှိို  မ္ဟိုတ် )ရ ာလ ပ်၊ 

ဒ ီရီရ ာလ ပ်၊ တ ကသ  လ်ဟ န  ငင်ဖံခာှေးအစ  ှေးရ မ တ်ပံ တငထ်ာှေးရသာရ  ာငှ်ေးတစ်ခ ခ န င့်် 

ပူှေးရပါငှ်ေးဖပြုရမည။် Rangoon Institute of Technology/Institute of Medicine-အခ  ်၃+၄ 

ဒပီလ  မာဒ ီရီ   ရပှေးရနရ်  ာငှ်ေးန င့််ပတ်သ ်ရသာ   ယ်တ  ငတ် ်သ  ့်မဟ တအ် နလ်  ငှ်ေးတ င ်

စွမ်္ျားပ ာငန်ှိိုငမ်္ှုကှိိုအက ပ တ်ရနန် င ဘ်  ွဲ့ဒပီလ  မာဒ ီရီရပှေးရနသ်ငက် ာှေးရရှေးစနံစ ်

မ္ လူ  အရငျ်ားပမ္စအ်ထှိရ ှိပ ကာငျ်ားပသခ ာပစရမည။်စ ခ ှိနစ် ညွှနျ်ားမ္ ာျားန င က်ှိိုက်ညရီမည။်  



Name of College/ 

University in 

Myanmar 

ရ ာလ ပ်အ 

မည ်တ ကသ  လ်အ 

မည ်

 

Government 

Registration as 

University/college/ 

Degree College 

တ ကသ  လ်၊ ရ ာလ ပ်၊ 

ဒဂီရီရ ာလ ပ်အဖြစ် 

အစ  ှေးရ မ တ်ပံ တငဖ်ခငှ်ေး 

 

Accreditation by Well 

 founded Professional 

Association/Organization 

ထရူထာငတ်ညရ်ထာငထ်ာှေးရသာ 

Professional 

Association / 

Organization 

မ အသ အမ တ်ဖပြုဖခငှ်ေး 

 

Educational Resources/ 

Teaching System 

/Curriculum 

Either Face to Face or 

Online  

ပညာရရှေးဆ  ငရ်ာအရငှ်ေးအ 

ဖမစ်မ ာှေး / 

သငက် ာှေးမှုစနစ် / 

သငရ်  ှေးညွှနှ်ေးတမ်ှေး 

   ယ်တ  ငတ် ်၊အ နလ်  ငှ်ေး 

IQY Technical 

College 

ASIC Australian 

Government 

Singapore Institute of 

Engineering Technologists 

IPEM-NSW Australia 

International Association of 

Law Schools (IALS) 

Yangon 

Mandalay 

Turkey 

Fiji 

Online 

IQY Degree College ASIC Australian 

Government 

International Association of 

Education and Vocational 

Guidance(IAEVG) 

IPEM-NSW Australia 

Yangon 

Mandalay 

Turkey 

Fiji 

Online 

IPEMTU Degree 

College 

ASIC Australian 

Government 

IPEM-NSW Australia 

International Federation of 

Engineering Education 

Societies (IFEES) 

Yangon 

Turkey 

Online 

YTU Myanmar Government Myanmar Engineering Council Yangon 

MTU Myanmar Government Myanmar Engineering Council Mandalay 

 



 

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. 

 

http://degreeinfo.elearners.com/gwu.htm

