
     ြပည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ်အစိးုရ 
      ပို�ေဆာင်ေရး�ှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်က� ီးဌာန 
        မြ န်မာ�ိုင်ငံေရေက� ာင်းပညာတက�သိုလ် 

 
 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင်�ှစ်  တက�သုိလ်၀င်ခွင့် ေလ�ာက်လ�ာေခ�ယူခြ င်း 
 

၁။  မြ န်မာ�ိုင်ငံေရေက� ာင်းပညာတက�သုိလ်၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်�ှစအ်တွက် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ ေရေက� ာင်း 

ဘက်ဆုိင်ရာအင်ဂျင်နီယာဘဲွ��ှင့် ေရေက� ာင်းသိပ�ံပညာ(ဂုဏ်ထူး)ဘဲွ�သင်တန်းများကုိ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃)ရက်ေန�တွင် 

စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြ စ်ပါသည်- 
 

    ဖွင်လ့ှစ်မည့်သငတ်န်း                            သင်တန်းကာလ 
 

 (က) B.E. ( NA )  အင်ဂျင်နီယာဘွဲ�(ေရယာဥ်တည်ေဆာက်မ�)     (၅)�ှစ် 

    Bachelor of Engineering (Naval Architecture)    

(ခ ) B.E. ( MM )  အင်ဂျင်နီယာဘွဲ� ( ေရေ က� ာင်းစက်မ� )      (၅)�ှစ်   

             Bachelor of Engineering ( Marine Mechanical )  

(ဂ ) B.E. ( ME )  အင်ဂျင်နီယာဘွဲ� ( ေရေ က� ာင်းအင်ဂျင်နီယာ )    (၅)�ှစ်     

   Bachelor of Engineering ( Marine Engineering )    

(ဃ) B.E. ( PH )  အင်ဂျင်နီယာဘွဲ� ( ဆိပ်ကမ်းအင်ဂျင်နီယာ)            (၅)�ှစ်              

    Bachelor of Engineering (Port and Harbour Engineering )    

(င ) B.E. ( RC )   အင်ဂျင်နီယာဘွဲ� (  မြ စ်ေချာင်း�ှင့်ကမ်း�ိုးတန်းအင်ဂျင်နီယာ )  (၅)�ှစ်  

     Bachelor of Engineering( River and Coastal Engineering )       

(စ ) B.E. ( MESE ) အင်ဂျင်နီယာဘွဲ� ( ေရေ က� ာင်းလ�ပ်စစ�်ှင ့်အီလက်ထေရာနစ်)  (၅)�ှစ်  

   Bachelor of Engineering ( Marine Electrical Systems & Electronics )    

(ဆ) B.Sc.(Hons;)(NS) သိပ�ံဂုဏ်ထူးဘွဲ� ( ေရေ က� ာင်းသိပ�ံ )     (၅)�ှစ်              

    Bachelor of Science (Honours)( Nautical Science) 
 

၂။ အထက်ေဖာ်ပြ ပါ အင်ဂျင်နီယာဘဲွ�သင်တန်း�ှင့် သိပ�ံ(ဂုဏ်ထူး)ဘဲွ�သင်တန်းအားလံုးအတွက်  သင်တန်းကာလမှာ( ၅ ) �ှစ် 

 ဖြ စ်ပ� ီး၊ သင်တန်းကာလ( ၅ )�ှစ်လံုး ပ� ီးစီးေအာင်မြ င်သည့်အခါ B.Eဘဲွ� / B.Sc(Hons;)ဘဲွ�တို�ကို တိုက်�ုိက်အပ်�ှငး် ချးီမြ �င့်မည ်

 ဖြ စ်ပါသည။် 
 

၃။ စုစုေပါင်း ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူ ဦးေရ( ၃၂၀ )ဦးအထိသာ လက်ခံမည်ဖြ စ်ပ� ီး လုပ်ငန်းသေဘာသဘာ၀အရ 

အမျ�ိးသမီးဦးေရ (၂၀)ရာခိုင်��န်းအထိသာ လက်ခံ�ိုင်မည် ဖြ စ်ပါသည်။ 
 

၄။  မြ န်မာ�ုိင်ငံေရေက� ာင်းပညာတက�သုိလ်သုိ� ၂၀၁၈ခု�ှစ် တက�သုိလ်၀င်စာေမးပဲွကုိ စုစုေပါင်းရမှတ် (၄၇၀)�ှင့်အထက် 

ရရှိ ပ� ီး ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါအရညအ်ချင်း�ှင့် ကိုက်ညီသူများ ေလ�ာက်ထား�ိုင်ပါသည-် 
 

(က) တက�သိုလ်၀င်ခွင့်ေလ�ာက်ထားသူ�ှင် ့ ၄င်း၏ မိဘ( ၂ )ဦးစလုံးသည် �ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ် ပြ ားအမှတ် 
(�ိုင်)၊ ( ပြ �)၊ (ဧည်)့ ကိုင်ေဆာင်ထားသူဖြ စ်ရမည်။ 

( ခ ) ကျနး်မာေရး(က)အဆင့်ရှိရမည်။ 
( ဂ ) အမျိ�းသမီးများသည် Marine Engineering ၊ Marine Electrical Systems & Electronics �ှင့် Nautical     

Science ဘာသာရပ်များမှလဲွ၍ အခြ ားဘာသာရပ်များကုိ ေလ�ာက်ထားခွင့်ရှိသည်။ 
(ဃ) သင်တန်းတက်ေရာက်ခွင့်မပြ �မီ မှန်ကန်စွာအေရာင်ခဲွခြ ား�ုိင်မ� စွမ်းရည်ရိှရမည်။ Nautical Science ဘာသာရပ် 

အတွက် မျက်မှန်တပဆ်င်သူများ ေလ�ာက်ထားခငွ့်မရှိ။ 
(င ) ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ တက�သုိလ်ဝင်စာေမးပဲွတွင် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ ဘာသာတဲွများဖြ င့်  ေအာင်မြ င်သူများသာ ေလ�ာက် 

ထားခွင့်ရှိပါသည်- 
  (၁ )  မြ န်မာစာ၊ အ �ဂလိပ်စာ၊ သချ�ာ၊ �ူပေဗဒ၊ ဓါတုေဗဒ၊ ေဘာဂေဗဒ 
    (၂)   မြ န်မာစာ၊ အ �ဂလိပ်စာ၊ သချ�ာ၊ �ူပေဗဒ၊ ဓါတုေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒ 
   (၃)   မြ န်မာစာ၊ အ �ဂလိပ်စာ၊ သချ�ာ၊ �ူပေဗဒ၊ ဓါတုေဗဒ၊ ပထဝီဝင်  



 (စ ) လူေတွ�စစေ်ဆးခြ င်းခံရမည်။ 

(ဆ) ပညာသင်ကာလအတွင်း Workshop Skills ၊ သတ်မှတ်ထားေသာ ပင်လယ်ပြ င်လုပ်သက်�ှင့် တက�သုိလ် 

 ပြ င်ပတွင် တက်ေရာက်ရမည့် အ ခြ ားသင်တန်းများကို ေရေ က� ာင်းပို �ေဆာင်ေရး��န် က� ားမ�ဦးစီးဌာနက 

ထုတ်ပြ န်သည့် စည်းမျဥး်၊ စည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ မိမိအစီအစဥ်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်�ိုင်သူဖြ စ်ရမည်။ 
 

၅။   မြ န်မာ�ုိင်ငံေရေက� ာင်းပညာတက�သုိလ်၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်�ှစ် ပထမ�ှစ်သင်တန်း ၀င်ခွင့် ေလ�ာက်လ�ာပံုစံကုိ 

၉.၇.၂၀၁၈(တန �လာေန�)မှစတင်၍ တက�သုိလ်၏ Website www.mmu.edu.mm မှလည်းေကာင်း၊ ေကျာင်းသားေရးရာ 

ဌာနမှလည်းေကာင်း ရယူပ� ီး စာတုိက်မှြဖစ်ေစ၊ ေကျာင်းသားေရးရာဌာနတွင် လူကုိယ်တုိင် ဖြ စ်ေစ၊ စာရွက်စာတမ်းအပြ ည့်အစံု  

( ဓါတ်ပုံ-၄ပုံ၊ အမှတ်စာရင်းမူရင်း ၊�ုိင်ငံသားစစိစ်ေရးကတ်ပြ ားမိတ� � )တုိ�ဖြ င့် ေလ�ာက်ထားရမည်။   ပြ ည့်စုံ ခြ င်းမရိှပါက 

ထည် ့သွငး် စဥ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 

 
၆။  မြ န်မာ�ုိင်ငံေရေက� ာင်းပညာတက�သုိလ် ပထမ�ှစ်သင်တန်း ၀င်ခွင့်ေလ�ာက်ထားခြ င်းကုိ ၉.၇.၂၀၁၈ (တန �လာေန�)မှ 

၃၁.၇.၂၀၁၈(အ �ဂါေန�)အထိ �ံုးချိန်အတွင်း ေလ�ာက်ထား�ုိင်ပါသည်။ 
 

၇။ ၀င်ခွင့်ေလ�ာက်လ�ာများတွင် ဖြ ည့်စွက်ထားသည့်အချက်များ ပြ ည့်စံုမှန်ကန်ခြ င်းမရိှပါက ထည့်သွင်းစဥ်းစားမည ်

မဟုတ်ပါ။  
 

၈။ တက�သုိလ်၀င်ခွင့်အတွက် လူေတွ�ေဖြ ဆိုခင့်ွရရိှသူများစာရင်းကို ၂၇.၈.၂၀၁၈(တန �လာေန�)တွင် ထုတ်ပြ န် ေက� ညာ 

မည်ဖြ စ်ပ� ီး ၄င်းေန�ရက်တွင် ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမည့်ရက်၊ မျက်စိစမ်းသပ်စစ်ေဆးမည့်ေန�ရက်�ှင့် လူေတွ�ေဖြ ဆိုရမည့် 

ေန�ရက်များကို ၀င်ခွင့်အမှတ်စဥ်အလိုက် ေ က� ညာေပးသွားမည် ဖြ စ်ပါသည်။ မြ န်မာ�ိုင်ငံေရေ က� ာင်းပညာတက�သိုလ်၏ 

Website  www.mmu.edu.mm တွင်လည်း ၀င်ေရာက်က� ည့်����ိုင်ပါသည်။ 

၉။ ၀င်ခွင့်ေလ�ာက်လ�ာများကုိ မြ န်မာ�ုိင်ငံေရေက� ာင်းပညာတက�သုိလ်၊ သန်လျင်၊ သီလ၀ါ၊ စာတုိက်သေ �ကတ - ၁၁၂၉၃ သုိ� 

တုိက်�ုိက်ေလ�ာက်ထားရမည်။ 
 

(အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ သိရိှလိုပါက ဖနု်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၈၁၃၈၀၇၇ ၊၀၉-၇၉၈၁၈၄၃၃၂ သို� ဆက်သွယ်ေမး မြ န်း  

စံုစမ်း�ုိင်ပါသည်။) 

 

 

 

                                                                                                             ေမာ်ကွန်းထိန်း 

                                                                                                     ေကျာင်းသားေရးရာဌာန 

                                                                                            မြ န်မာ�ိုငင်ံေရေက� ာင်းပညာတက�သိုလ် 

 

 

 

 

 




