
     ြပည်ထောင်စသုမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံထတာ်အစိးုရ 
     ပို့ထောင်ထရးနငှ့်ေက်သွယ်ထရးဝန်ကြ ီးဌာန 
       မြ န်မာနုိင်ငံထရထကာ ာင်းပညာတကသသို် ် 

 
 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်  တကသသုိ််၀င်ခွင့် ထ်ှောက် ွ်ှာထခါ်ယူခြ င်း 
 

၁။  မြ န်မာနိငု်ငံထရထကာ ာင်းပညာတကသသုိ််  ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ပညာသင်နစှ်အတွက် ထအာက်ထော်ပြ ပါ ထရထကာ ာင်း 
ဘက်ေုိင်ရာအင်ဂျင်နီယာဘဲွ့နှင့် ထရထကာ ာင်းသိပ္ပပံညာ(ဂုဏ်ေူး)ဘဲွ့သင်တန်းများကုိ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ် (၂)ရက်ထန့တွင် 
စတင်ေငွ့််ှစ်သွားမည်ေြ စ်ပါသည်- 
 

    ေွင့်် ှစမ်ည့်သင်တန်း                            သင်တန်းကာ် 
 

 (က) B.E. ( NA )  အင်ဂျငန်ီယာဘွဲ့ (ထရယာဥ်တည်ထောက်မှု)     (၅)နှစ် 
    Bachelor of Engineering (Naval Architecture)    

(ခ ) B.E. ( MM )  အင်ဂျငန်ီယာဘွဲ့  ( ထရထကာ ာင်းစက်မှု )      (၅)နှစ်   
             Bachelor of Engineering ( Marine Mechanical )  
(ဂ ) B.E. ( ME )  အင်ဂျငန်ီယာဘွဲ့  ( ထရထကာ ာင်းအင်ဂျငန်ီယာ )    (၅)နှစ်     
   Bachelor of Engineering ( Marine Engineering )    
(ဃ) B.E. ( PH )  အင်ဂျငန်ီယာဘွဲ့  ( ေိပ်ကမ်းအင်ဂျင်နီယာ)            (၅)နှစ်              

    Bachelor of Engineering (Port and Harbour Engineering )    
(င ) B.E. ( RC )   အင်ဂျငန်ီယာဘွဲ့  ( မြ စ်ထချာင်းနှင့်ကမ်းရိးုတန်းအင်ဂျင်နီယာ )  (၅)နှစ်  

    Bachelor of Engineering( River and Coastal Engineering )       
(စ ) B.E. ( MESE ) အင်ဂျငန်ီယာဘွဲ့  ( ထရထကာ ာင်း်ှေပ်စစ်နှင် ့အီ် က်ေထရာနစ်)  (၅)နှစ်  
   Bachelor of Engineering ( Marine Electrical Systems & Electronics )    
(ေ) B.Sc.(Hons;)(NS) သိပ္ပံဂုဏ်ေူးဘွဲ့  ( ထရထကာ ာင်းသပိ္ပံ )     (၅)နှစ်              
    Bachelor of Science (Honours)( Nautical Science) 
 

၂။ အေက်ထော်ပြ ပါ အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့သင်တန်းနှင့် သိပ္ပံ( ဂုဏ်ေူး )ဘဲွ့သင်တန်းအား်ံုးအတွက်  သင်တန်းကာ်မှာ( ၅ ) 
နှစ်  ေြ စ်ပီ ီး၊ သင်တန်းကာ်( ၅ )နှစ််ံုး ပီ ီးစီးထအာင်မြ င်သည့်အခါ B.E ဘဲွ့ / B.Sc(Hons;)ဘဲွ့တို့ကိ ုတိကု်ရုိက်အပ်နှင်း ချီးမြ ှင်မ့ည် 
 ေြ စ်ပါသည်။ 
 

၃။ စုစုထပါငး် ထကျာင်းသား၊ထကျာင်းသူ ဦးထရ( ၄၀၀ )ဦးအေိသာ ်က်ခမံည်ေြ စ်ပီ ီး ်ုပ်ငန်းသထဘာသဘာ၀အရ 
အမျိုးသမီးဦးထရ (၂၀)ရာခိုင်နှုန်းအေိသာ ်က်ခနံိငု်မည်ေြ စ်ပါသည်။ 
 

၄။  မြ န်မာနုိင်ငံထရထကာ ာင်းပညာတကသသုိ််သုိ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် တကသသုိ််၀င်စာထမးပဲွကုိ စုစုထပါင်းရမှတ် (၄၇၀)နှင့် 
အေက်ရရှိပီ ီး ထအာက်ထော်ပြ ပါအရည်အချင်းနှင် ့ကိုက်ညီသူများထ်ှောက်ေားနိငု်ပါသည်- 
 

(က)      တကသသို် ်၀င်ခွင်ထ့်ှောက်ေားသူနငှ့် ၄င်း  မိဘ( ၂ )ဦးစ်ုံးသည ်နိုင်ငံသားစိစစ်ထရးကတ် ပြ ား 
            အမှတ် (နိငု်)၊ (ပြ ု)၊ (ဧည့်) ကိုငထ်ောင်ေားသူေြ စ်ရမည်။ 
( ခ ) ကျန်းမာထရး(က)အေင့်ရှိရမည်။ 
( ဂ ) အမျိုးသမီးများသည် Marine Engineering ၊ နှင့် Nautical   Science ဘာသာရပ်များမှ်ဲွ၍ 

အခြ ားဘာသာရပ်များကုိ ထ်ှောက်ေားခွင့်ရှိသည်။ 
(ဃ) သင်တန်းတက်ထရာက်ခွင့်မပြ ုမီ မှန်ကန်စွာအထရာင်ခဲွခြ ားနုိင်မှု စွမ်းရည်ရိှရမည်။ Nautical Science ဘာသာရပ် 

အတွက် မျက်မနှ်တပ်ေင်သူများ ထ်ှောက်ေားခွင်မ့ရှိ။ 
(င ) ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တကသသုိ််ဝင်စာထမးပဲွတွင် ထအာက်ထော်ပြ ပါ ဘာသာတဲွများေြ င့်  ထအာင်မြ င်သူများသာ 

ထ ှ်ောက်ေားခွင်ရ့ှိပါသည်- 
  (၁ )  မြ န်မာစာ၊ အ ဂဂ်ိပစ်ာ၊ သချဂာ၊ ရူပထဒဒ၊ ါါတုထဒဒ၊ ထဘာဂထဒဒ 
    (၂)   မြ န်မာစာ၊ အ ဂဂ်ိပစ်ာ၊ သချဂာ၊ ရူပထဒဒ၊ ါါတုထဒဒ၊ ဇဝီထဒဒ 
   (၃)   မြ န်မာစာ၊ အ ဂဂ်ိပစ်ာ၊ သချဂာ၊ ရူပထဒဒ၊ ါါတုထဒဒ၊ ပေဝီဝင်  



 (စ ) ်ူထတွ့စစ်ထေးခြ င်းခံရမည်။ 
(ေ) ပညာသင်ကာ်အတွင်း Workshop Skills ၊ သတ်မှတ်ေားထသာ ပင််ယ်ပြ င််ုပ်သက်နှင့် တကသသုိ်် 

 ပြ င်ပတွင် တက်ထရာက်ရမည့် အ ခြ ားသင်တန်းများကို ထရထ ကာ ာင်းပို့ထောင်ထရးညွှန် ကာ ားမှုဦးစီးဌာနက 
ေုတ် ပြ န်သည့် စည်းမျဥ်း၊စည်းကမ်းများနှင့်အညီ မိမိအစီအစဥ် ေြ င့်  ထောင်ရွက်နိငု်သူေြ စ်ရမည်။ 

 

၅။   မြ န်မာနိငု်ငံထရထကာ ာင်းပညာတကသသုိ််  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နစှ် ပေမနှစသ်င်တန်း ၀င်ခွင်ထ့်ှောက််ွှာပံုစံ 
ကုိ ၂၂.၇.၂၀၁၉( တန ဂ်ာထန့ )မှစတင်၍ တကသသုိ််  Website www.mmu.edu.mm မှ ်ည်းထကာင်း၊ ထကျာင်းသားထရးရာ 
ဌာနမှ်ည်းထကာင်းရယူပီ ီး စာတုိက်မှြေစ်ထစ၊ ထကျာင်းသားထရးရာဌာနတွင် ်ူကုိယ်တုိင်ေြ စ်ထစ၊ စာရွက်စာတမ်းအပြ ည့် 
အစံု(ါါတ်ပံု-၄ပံု ၊ အမှတ်စာရင်းမူရင်း ၊ နုိင်ငံသားစိစစ်ထရး ကတ်ပြ ားမိတ္တ ူ) တို့ ေြ င့် ထ်ှောက်ေားရမည်။   ပြ ည့်စုံ ခြ င်းမရှပိါက 
ေည ့်သွင်းစဥ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 
 

၆။  မြ န်မာနိငု်ငံထရထကာ ာင်းပညာတကသသုိ်် ပေမနှစသ်င်တန်း ၀င်ခွင်ထ့်ှောက်ေားခြ င်းကုိ ၂၂.၇.၂၀၁၉ (တန ဂ်ာထန့)မှ 
၃၀.၈.၂၀၁၉(ထသာကာ ာထန့)အေိ ရံုးချိနအ်တွင်း ထ်ှောက်ေားနိငု်ပါသည်။ 

 

၇။ ၀င်ခွင့်ထ်ှောက် ွ်ှာများတွင် ေြ ည့်စွက်ေားသည့်အချက်များ ပြ ည့်စံုမှန်ကန်ခြ င်းမရိှပါက ေည့်သွင်းစဥ်းစားမည် 
မဟုတ်ပါ။  

 

၈။ တကသသို် ်၀င်ခငွ့်အတွက် ်ူထတွ့ထေြ ေုိခွင်ရ့ရိှသူများစာရင်းကို ၁၆.၉.၂၀၁၉(တန ဂ်ာထန့)တွင် ေုတ်ပြ န် ထကာ ညာ 
မည်ေြ စ်ပီ ီး ၄င်းထန့ရက်တွင် ကျန်းမာထရးစစ်ထေးမည့်ရက်၊ မျက်စိစမ်းသပ်စစ်ထေးမည့်ထန့ရက်နှင့် ်ူထတွ့ထေြ ေုိရမည့် 
ထန့ရက်များကုိ ၀င်ခွင့်အမှတ်စဥ်အ်ုိက် ထကာ ညာထပးသွားမည်ေြ စ်ပါသည်။ မြ န်မာနုိင်ငံထရထကာ ာင်းပညာတကသသို််  Website  
www.mmu.edu.mm တွင််ညး် ၀င်ထရာက်ကာ ည့်ရှု့နိငု်ပါသည်။ 
၉။ ၀င်ခွင့်ထ ှ်ောက် ွ်ှာများကုိ မြ န်မာနုိင်ငံထရထကာ ာင်းပညာတကသသုိ််၊ သန် ျ်င်၊ သီ်၀ါ၊ စာတုိက်သထ ဂကတ - ၁၁၂၉၃ သုိ့ 
တိက်ုရုိက်ထ်ှောက်ေားရမည်။ 
 

(အထသးစိတ်အချက်အ်က်များကုိသိရိှ်ိပုါက ေုနး်နံပါတ် ၀၉-၄၅၈၁၃၈၀၇၇ ၊၀၉-၇၉၈၁၈၄၃၃၂ သုိ့ ေက်သွယ်ထမးမြ န်း 
စုစံမ်းနိငု်ပါသည်။) 
                                                                                                               တကသသို် ်ဝင်ခွင့်စစိစ်ထရွးချယထ်ရးအေွဲ့ 

 
 

 

 

 


