
န ိုငင်ံတ  ်အစ ိုိုးရ၏ 

(၄)နှစ်  က လအ ွင်ိုး 

ပည တရိုးပပြုပပင်တပပ င်ိုးလဲမှု 

တ  င်ရကွ်ချက်မျ ိုး
၂၀၁၆ ခိုန ှစ်၊ ဧပပြီလ မှ ၂၀၂၀ ပပည ်န ှစ်၊ မ ်လအထ 



အမ   ျိုးသာျိုးပညာရ ျိုး မဟာဗ ျူဟာစမီကံ န ျိုး ၂၀၁၆-၂၀၂၀ မှ န ိုင ငရံ ာ ၏ အ  ိုင ပင ခံပိုဂ္  လ 
ရ ေါ်ရအာင ဆန ျိုးစိုကကည ၏ ဥရ  ာဇဉ ရကာက နို  ခ က 

2

န ိုင်ငံတ  ်၏ အ  ိုင်ပင်ခံပိုဂ္ ိုလ် တ ေါ်တအ င်ဆန််းစိုကြည်၏

အမ  ို်းသ ်းပည တ ်း မဟ ဗ ျူဟ စီမံြ န််း ၂၀၁၆-၂၀၂၁ မှ ဥတ   ဇဉ် တြ ြ်နို ်ခ ြ်
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4

ဦးစ းပပးလုပင်န်း(၁၂)ရပ်

ပည တ ်းဝန်ကြီ်းဌ နသည် ပည တ ်းြဏ္ဍဖ ွံံ့ဖဖ ို်း  ို်း ြ် န် ဦ်းစ ်းတပ်း လိုပ်ငန််း ၁၂  ပ် နှင့််

အညီ အတြ င်အထည်တဖ တ်ဆ င် ွြလ် ြ် ှ ပါသည်။

(ြ) တ ်ှးဦ်းအ  ွ်ြတလ်းသူင ်ပပိုစိုပ  ို်းတထ င်တ ်းနှင့်် ဖ ွံံ့ဖဖ ို်းတ ်းလိုပ်ငန််းမ  ်း တဆ င် ွြပ်ခင််း၊

(ခ) န ိုင်ငသံ ်း  ိုင််း အနည််းဆံို်း မူလ န််းပည ြ ို သင် ူဖပီ်းတပမ ြဖ်ပီ်း အလ ် န််းပည နှင့််

အထြ် န််းပည ြ ို အဆင့််ဆင့််  ို်းပမြှင့််သင် ူခ င့်် မ  ်း  ှ  န် တဆ င် ွြမ်ညပ်ဖစ်  

မူလ န််းအ ွ ်ြတလ်း  ိုင််း မူလ န််း ပည တ ်းြ ို ဖပီ်းတပမ ြ်တအ င်ပမငပ်ခင််းနှင့််

မလူ န််းပည သင် ူ န် အခြ်အခဲ ှ တနသည့်် ြ  ၊ ဉ ဏ စ မ််း ည်အ ်းနည််းတသ 

ြတလ်းမ  ်း၊ ဆင််း ဲန မ််းပါ်းသည့််ြတလ်းမ  ်း၊ တဝ်းလံတခါင်ဖ  ်းတ သ ှ ြတလ်းမ  ်းစသည့််

ြတလ်းမ  ်းအ  ြ် အတလ်းထ ်းသည့်် ပည တ ်းအစီအစဉ်မ  ်း ပ ိုမ ို တြ င််းမ န်တအ င်

တဆ င် ွြပ်ခင််း၊

ပည ပရးပပြုပပင်ပပပ င်းလဲမှုဆ င်ုရ ဦးစ းပပးေးပဆ င်ရွက်မှုမ  း
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(ဂ) ြ ဲပပ ်းပခ ်းန ်းသည့်် ဘ သ စြ ်းတပပ တသ မူလ န််း  ိုင််း င််းသ ်း ြတလ်းင ်မ  ်းအ  ြ်

  ိုင််းတ သကြီ်းနှင့်် ပပညန် ်အစ ို်း အဖ ဲွံ့မ  ်း၏ ကြီ်းကြပ်မှုပဖင့််   ိုင််း င််းသ ်းဘ သ စြ ်း

သင်ရ ို်းညွှန််း မ််းပပိုစိုတ ်းဆ ပဲခင််း နှင့်် သင်ကြ ်းပခင််းမ  ်း အပါအဝင်   ိုင််း င််းသ ်းဘ သ စြ ်းနှင့််

 ဉ်တြ ်းမှုြ ို ပမြှင့်် င်တပ်း န်တဆ င် ွြပ်ခင််း၊

(ဃ) သင့််တလ  ်တသ ဆ  ၊ တြ  င််းသ ်းအခ  ို်း   ှ တစ န် တဆ င် ွြတ်ပ်းပခင််း၊

(င) တြ  င််းအသီ်းသီ်းမှ ဆ  မ  ်း၏ ဘ သ  ပ်ြျွမ််းြ ငမ်ှုနငှ့်် သင်ကြ ်းပ ိုို့ခ မှု စ မ််း ညမ်  ်း

ပမင့််မ ်းလ တစ န် တဆ င် ွြပ်ခင််း၊

(စ) အတပခခံပည တ ်းြ ို လူ  ိုင််းပ ိုမ ိုလြလ်ှမ််းမနီ ိုင ်န် ဖ ံွံ့ဖဖ ို်းမှုအ ်းနည််းသည့်် တ သမ  ်း ှ တြ  င််းမ  ်း

(အထူ်းသပဖင့်် တြ  င််းအသံို်းအတဆ င်ပစစည််းမ  ်း လံို တလ ြ်မှုမ ှ တသ အတပခခံပည 

အလ ် န််းနှင့်် အထြ် န််းတြ  င််းမ  ်း) ၏ လ ိုအပ်ခ ြမ်  ်းြ ို ဦ်းစ ်းတပ်း ပဖည့််ဆည််း

တဆ င် ွြတ်ပ်းပခင််း၊

ပည ပရးပပြုပပင်ပပပ င်းလဲမှုဆ င်ုရ ဦးစ းပပးေးပဆ င်ရွက်မှုမ  း
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(ဆ) ပည အ ည်အခ င််းနည််းပါ်းသူမ  ်း၏ တနထ ိုင်မှုဘဝ   ို်း ြ်တြ င််းမ န် တစ န်

အတပခခံပည အလ ် န််း၊ အထြ် န််း  န််းညြှ အစီအစဉ်မ  ်းနှင့်် သြ်တမ ်းမှု

သင် န််းအစီအစဉ်မ  ်းပဖင့်် ဆြ်လြ်ပည ဆည််းပူ်းန ိုငတ်သ အခ င့််အလမ််းမ  ်း

တဖ ်တဆ င်တပ်းပခင််း၊

(ဇ)  ြကသ ိုလ်မ  ်း  င် ြ ို ်ပ ိုင်သင်ရ ို်းညွှန််း မ််းမ  ်း တ ်းဆ သဲင်ကြ ်းခ င့််၊ အိုပ်ခ ိုပ်ခ င့်် နှင့််

သိုတ သနလိုပင်န််းမ  ်းြ ို လ  ်လပ်စ  တဆ င် ွြန် ိုင်တသ ြမ ့္်အဆင့််မီ အဆင့််ပမင့််သင်ရ ို်း၊

ြမ ့္်အဆင့််မီ အဆင့််ပမင့််ပည တ ်းစနစ် ပဖစ်ထ န််းလ တစ န် ဦ်း ညတ်ဖ ်တဆ င်တပ်းပခင််း၊

(ဈ) နည််းပည နှင့််သြ်တမ ်း ပည တ ်းနှင့််တလ့်ြ င့််တ ်းပည  ပမ်  ်းြ ို  ြကသ ိုလ် မ  ်း၏

ပည  ပမ်  ်းနှင့််  န််း ဖူ ွံံ့ဖဖ ို်း  ို်း ြ်တစ န် တဆ င် ွြတ်ပ်းပခင််း၊

(ည) တြ  င််းသ ်းမ ဘမ  ်းနှင့််  ပ် ွ အသ ိုြ်အဝန််းြ ို ဝန်ထိုပ်ဝန်ပ ို်း မပဖစ်တစ တသ ထ တ  ြ်သည့််

ပည တ ်းဝန်တဆ င်မှုပဖစ်တစ န် တဆ င် ွြတ်ပ်းပခင််း၊

ပည ပရးပပြုပပင်ပပပ င်းလဲမှုဆ င်ုရ ဦးစ းပပးေးပဆ င်ရွက်မှုမ  း
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(ဋ) န ိုင်ငတံ  ်အစ ို်း ၊ ပိုဂ္လ ြြဏ္ဍနှင့်် ပပည ် င််းပပည်ပမှ  ှ သည့်် ပည တ ်း ဆ ိုင်  

ဘဏ္ဍ တင မ  ်းြ ို အြ  ို်း ှ ထ တ  ြ်စ  ခ ဲတဝသံို်းစ ဲန ိုင် န်နှင့်် ပ င့််လင််း ပမင်သ မှု  ှ တစ န်

တဆ င် ွြပ်ခင််း၊

(ဌ)   ြ မှနြ်န်သည့်် သ င််းအခ ြအ်လြ်မ  ်းြ ို အတပခခံ၍ ထ တ  ြ်တသ ပည တ ်း

ပပိုပပင်တပပ င််းလဲမှု၊ စီမခံန်ို့ခ ဲမှုနှင့်် တလ့်လ ကြီ်းကြပ်မှုလိုပင်န််း အစီအစဉ်မ  ်းြ ို

အတြ င်အထည်တဖ ် တဆ င် ွြပ်ခင််း  ိုို့ပဖစ်ကြသည်။

ပည ပရးပပြုပပင်ပပပ င်းလဲမှုဆ င်ုရ ဦးစ းပပးေးပဆ င်ရွက်မှုမ  း



မည်သည ခ် ပဲခ းမှုမျှ မရ  ပရး

မည်သူတစ်ဦး တစ်ပ  က်မျှ မက န်ရ  ပရး

ပက  င်းထ က်သူ မရ  ပရး

အပပခခံ မူဝါဒမ  း
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အတူ  ဉတ် ပဲနထ ငုပ်ခငး်က ု တနဖ် းုထ းပခငး်

 ဉ်ပက းမှုဆ ငုရ် မတူက ပဲပ းမှုရ  ပခငး်အပပေါ် တနဖ် းုထ းပခငး်

အတူလက်တ သဲင ူ်ပခငး်၊ အတူစ ဖတ်ပခငး်၊ အတူကစ းပခငး်၊ အတူပနထ ငုပ်ခငး်

လူအခ င်းခ င်း စည်းလုံးညီည တ်စ  ပနထ ုင်န င်ုပရးအတ က် အ းပပးကူညီပခင်း
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ရည်မှန်ိုးချက်ပန်ိုး  ိုငမ်ျ ိုး ၏ အဓ က န်ဖ ိုိုးမျ ိုး
• တစ်ဦးန င တ်စ်ဦး အပပန်အလ န် ခ စ်ကကည်ပလးစ း၍ ရ ငု်းပငး်ကူညီက 

အကကီးမ းဆုံးပသ ဖ ံွံ့ဖ ဖ ြုးတ းုတက်မှုဆ ငုရ် စ န်ပခေါ်မှုမ  းက ု ရငဆ် ငု်
ပပဖရ ငး်ကကမည်။

လူသ းပက င်းပဖစ်မှု

• ရည်မ န်းခ က်ပန်းတ ငု် ပပါက်ပပမ က်ပအ င် ညီညီည တ်ည တ် ပူးပပါငး်
ပဆ ငရွ်က် ကကမည်။

ပူးပပါင်းပဆ င်ရွက်တတ်မှု

• ပပည်သူမ  း၊ န ုင်ငံန င ် ကမဘ ပပမကကီး အတ က် အပလးထ း၍ အပက ငး်ဆုံး
ပဆ ငရွ်က်ကကမည်။

တ ဝန်ခံမှုန င တ် ဝန် ူမှု

• သင ူ်၍ ပ ုမ ုပက ငး်မ န်ပသ နည်းလမ်းမ  းရ  ပဖ ဖပီး ပ ုမ ု
ပက ငး်မ န်ပအ င် ပဆ ငရွ်က်ကကမည်။

ဆန်းသစ်တီထ င်မှု
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၂

၃၆
၇ ၄၈
၆

၉၀
၁

၁၃
၀၁

၆၈
၄

၄၇
၆၉

၂၂
၀၉

၃၃
၁၅

၄၀
၉၄

၃၁
၄၉

၂၄
၇၆

၁၅
၉၅

၇၄
၄

၁၂
၉၉ ၁၃
၉၂

၁၂
၀၁

၆၉
၁

၂ ၀ ၁ ၅-၁ ၆ ၂ ၀ ၁ ၆-၁ ၇ ၂ ၀ ၁ ၇-၁ ၈ ၂ ၀ ၁ ၈-၁ ၉ ၂ ၀ ၁ ၉-၂ ၀ ၂ ၀ ၂ ၀-21

အ တပခ ခံ ပ ည တကျ  င်ိုး အ  င ်   ိုိုး ပ မြှ င ် ပခ င်ိုး

ထြ်ဆင့်် လ ်ဆင့်် မဆူင့််
အလ ် န််း၊ အထြ် န််း ပည  သင် ူခ င် 
  ှ  န်အ  ြ် တြ  င််းအဆင့််  ို်းမ  ်း တဆ င် ွြ်    င် 
• သ ်မှ ် တြ  င််းသ ်း ဦ်းတ ပပည့််မီပခင််း သ ိုို့မဟို ် 

သ  ်းလ ်းတ ်း ခြ်ခဲသည့်် တ  င်တပေါ်တ သ၊ 
ပမစတ်ခ  င််းတပါမ  ်းသည့်် တ သမ  ်း  င် 
 စ်ဆင့််ပမင့််တြ  င််းနှင့််(၃)မ ိုင် သ ိုို့မဟို ် 

• တပမပပနို့်ပဖစလ်ျှင် စ်ဆင့််ပမင့််တြ  င််းနှင့််(၂)မ ိုင်၊
• အထြ် န််းတြ  င််းပဖစလ်ျှင် သ ်မှ ် 

တြ  င််းသ ်းဦ်းတ  ပပည့််မီပခင််း သ ိုို့မဟို ်
•  စ်ဆင့််ပမင့််တြ  င််းနှင့််(၁၀)မ ိုင် 



၂၈၆၁၃ ၂၇၈၇၁ ၂၇၃၈၉ ၂၆၉၂၂ ၂၆၂၉၃

၁၃၃၅၈ ၁၄၃၀၄ ၁၅၁၀၃ ၁၅၅၁၇ ၁၅၅၃၁

၃၅၁၃ ၃၈၃၂ ၄၀၀၂ ၄၅၉၂ ၅၆၄၈

၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၁၇ ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈-၁၉ ၂၀၁၉-၂၀

အ တပခ ခံ ပ ည တကျ ငိ်ုး

မူဆင့်် လ ်ဆင့်် ထြ်ဆင့််

+ ၁၉၈၈



၂၁၉၇၈၇
၂၅၁၉၆၀ ၂၄၈၆၆၇ ၂၄၃၀၆၈ ၂၄၈၁၈၇

၉၄၂၁၉

၉၉၄၃၁ ၁၀၆၃၅၀ ၁၁၄၅၆၈
၁၃၀၁၅၈

၃၆၃၈၆

၃၉၄၇၈ ၄၂၃၇၀ ၄၂၆၁၆
၅၄၀၉၄

၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၁၇ ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈-၁၉ ၂၀၁၉-၂၀

အ တပခ ခံ ပ ည  ရ ဦိုး တရ

မူဆင့်် လ ်ဆင့်် ထြ်ဆင့််

+ ၈၂၀၄၇



၅၂၃၁၈၁၈ ၅၁၄၃၂၃၀ ၅၁၆၃၃၀၂ ၅၀၀၄၂၀၃ ၄၈၉၈၆၁၄

၂၇၉၅၁၁၂ ၂၈၄၆၈၁၂ ၂၉၈၆၄၁၃ ၃၀၆၀၇၈၆ ၃၁၄၄၅၉၈

၈၄၀၇၀၆ ၉၂၆၅၃၆
၁၀၄၉၄၄၄ ၁၁၀၃၁၀၆ ၁၀၉၅၂၉၅

၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၁၇ ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈-၁၉ ၂၀၁၉-၂၀

အ တပခ ခံ ပ ည တကျ ငိ်ုး သ ိုး ဦိုး တရ

မူဆင့်် လ ်ဆင့်် ထြ်ဆင့််

+ ၂၇၀၈၇၁



၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပည သငန်စှ ် င်   ိုင်ိုးရင်ိုးသ ိုးဘ သ စက ိုး (၆၃)မျ  ြုိုးြ ို သင်ကြ ်းတပ်းလ ြ် ှ ပါသည။်



(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ပည သင်နှစ်၊အတပခခံပည တြ  င််းမ  ်း  င် 
  ိုင််း င််းသ ်းဘ သ စ တပ (၆၃)မ  ို်း

သင်ကြ ်းသင် ူတနသည့်် တြ  င််း၊ ဆ  ၊ တြ  င််းသ ်းစ  င််း

  ိုင််းတ သကြ်ီး/      
ပပည်န ် တြ  င််း

ဆ  ဦ်းတ 
တြ  င််းသ ်း

(TA) (LT)

1 ြခ င် 154 1279 684 64934

2 ြ  ်း 300 239 204 13250

3 ြ င် 1520 1018 1263 100306

4 ခ င််း 1450 1739 923 48898

5 စစ်ြ ိုင််း 812 968 705 57277

6  နသသ  ီ 235 381 233 15804

7 ပဲခူ်း 569 632 630 38007

8 မတြ ်း 238 349 437 20165

9 မနတတလ်း 64 74 121 5096

10 မ န် 642 642 787 55857

11  ခ ိုင် 2900 2719 1519 140587

12  န်ြိုန် 289 220 281 16429

13  ှမ််း 2105 2538 1369 122609

14 ဧ  ဝ ီ 1809 1983 2124 148374

15 တနပပည်တ  ် 13 5 18 887

စိုစိုတပါင််း 13100 14786 11298 848480



၈၆
၂၈

၂၃

၉၂
၅၀

၁၄

၉၂
၀၆

၂၁ ၉၄
၁၆

၆၇

၉၈
၁၁

၀၅

၈၂
၆၄

၁၂

၉၂
၂၂
၉၀

၉၂
၀၄

၂၉ ၉၄
၁၅

၉၀

၉၈
၁၀

၇၅

၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၁၇ ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈-၁၉ ၂၀၁၉-၂၀

GRADE-5 တပဖ   ို ၊  တအ င် ပမ င် သူ  ဦိုး တရ

တပဖဆ ိုသူ တအ င်ပမင်သူ

+ ၁၅၄၆၆၃



၅၆
၅၁

၇၂ ၆၂
၇၆

၁၂

၆၆
၃၈

၆၅

၆၇
၃၆

၄၁ ၆၈
၈၄

၇၃

၅၃
၀၉

၈၃

၆၂
၅၇

၄၃

၆၆
၁၈

၇၇

၆၇
၃၅

၄၁

၆၈
၈၄

၀၉

၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၁၇ ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈-၁၉ ၂၀၁၉-၂၀

GRADE-9 တပဖ   ို ၊  တအ င် ပမ င် သူ  ဦိုး တရ

တပဖဆ ိုသူ တအ င်ပမင်သူ

+ ၁၅၇၄၂၆



၆၃
၆၂

၃၇ ၇၁
၆၁

၈၈ ၇၈
၉၈

၄၅

၈၅
၁၅

၂၄

၉၁
၀၂

၂၉

၁၉
၀၃

၉၀

၂၄
၂၇

၃၆

၂၅
၉၁

၉၁

၂၆
၇၆

၉၆ ၂၉
၁၇

၉၈

၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၁၇ ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈-၁၉ ၂၀၁၉-၂၀

 ကက သ ို လ် ဝ င် ခွ င ်  စ တမိုး ပွဲ  တပဖ   ို ၊  တအ င် ပမ င် သူ  ဦိုး တရ

တပဖဆ ို တအ င်ပမင်

+ ၁၀၁၄၀၈



၁၀
၈၃

၂၈

၁၂
၁၉

၂၄

၃၂
၉၃

၉၉

၂၇
၂၈

၆၆

၁၆
၅၃

၉၈

၂၈
၄၁

၉၃

၁၆
၄၃

၅၇

၅၆
၄၉

၇

KG (၂၀၁၆-၁၇) GRADE-1 
(၂၀၁၇-၁၈)

GRADE-2 
(၂၀၁၈-၁၉)

GRADE-3 
(၂၀၁၉-၂၀)

GRADE-6 
(၂၀၁၉-၂၀)

GRADE-4 
(၂၀၂၀-၂၁)

GRADE-7 
(၂၀၂၀-၂၁)

GRADE-10 
(၂၀၂၀-၂၁)

သ င် ရ ိုိုး သ စ်  သ င်  န်ိုး  က် ပပြီိုး သ ည ်   ရ  ဦိုး တရ



124173 120468

228342 214901

5241 9915

14959 56325

3415 4078

9939

26267

၂၀၁၆-၁၇ ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈-၁၉ ၂၀၁၉-၂၀၂၀

တကျ င်ိုး မျ ိုး  ွ င်  စ သ င် တ  င် ၊  သ ပပံ/စ ကက ည ်   ို က် ၊  ဝ န် ထ မ်ိုး အ မ် ရ မျ ိုး  ပဖ ည ်  ည်ိုး ပခ င်ိုး(ကျ ပ် သ နိ်ုး)

စ သင်တဆ ငမ်  ်း သ ပ /ံစ ကြည့််  ိုြ်/အပခ ်း ဝန်ထမ််းအ မ်  မ  ်း/ရံို်းမ  ်း 

+ ၁၆၄၆၆၄
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56753 57810 58130 59378

8389 7811 7505
4613 4433 4528 9571

24536
37603

83917

108233

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၉-၂၀၂၀

အ ခ မဲ ပ ည တရိုး  အ တက င် အ ထ ည် တဖ ် ပခ ငိ်ုး  (ကျ ပ် သ န်ိုး)

တြ  င််းဖ ံွံ့ဖဖ ို်းတ ်း   န်ပံိုတင တြ  င််းဝ စ်ံို တြ  င််းသံို်း ဗလ စ အိုပ် တြ  င််းသံို်း ဖ စ် အိုပ်

+ ၈၈၈၁



12
41

3

15
07

6 16
42

2

18
33

6

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၉-၂၀၂၀

ပ ည သ င်  တထ က် ပံ တကကိုး  (ကျ ပ် သ န်ိုး) + ၈၂၈၉၁
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၂ ၁ ရ စို ကျွမိ်ုးကျင်မှုမျ ိုးနှင ် လ ိုက်တလျ ညြီတထွရှ တသ သငရ် ိုိုးညွှန်ိုး မိ်ုးပပြုပ ပင်တပပ င်ိုးလ ဲပ ခင်ိုး

၂၀၂၈ - ၂၉ G-12

သ
င်ရ

 ို်းသ
စ်(

အ
ထ

ြ
 ်

န််း
)

သ
င်ရ

 ို်းသ
စ်(

အ
လ

 
် 

န််း
)

သ
င်ရ

 ို်းသ
စ်(

မူလ
 

န််း
)

၂၀၂၈ - ၂၉

၂၀၂၇ - ၂၈ G-11 ၂၀၂၇ - ၂၈

၂၀၂၆ - ၂၇ G-10 ၂၀၂၆ - ၂၇

၂၀၂၅ - ၂၆ G-9 ၂၀၂၅ - ၂၆

၂၀၂၄ - ၂၅ G-8 ၂၀၂၄ - ၂၅

၂၀၂၃ - ၂၄ G-7 ၂၀၂၃ - ၂၄

၂၀၂၂ - ၂၃ G-6 G-8 G-9 G-10 G-11 G-12 ၂၀၂၂ - ၂၃

၂၀၂၁ - ၂၂ G-5 G-7 G-8 G-9 G-10 G-11

သ
င်ရ

 ို်းတ
ဟ

 င
််း

၂၀၂၁ - ၂၂

၂၀၂၀ - ၂၁ G-4 G-6 G-7 G-8 G-9 G-10 G-11 ၂၀၂၀ - ၂၁

၂၀၁၉ - ၂၀ G-3 G-5 G-6 G-7 G-8 G-9 G-10 G-11 ၂၀၁၉ - ၂၀

၂၀၁၈ - ၁၉ G-2 G-4 G-5 G-6 G-7 G-8 G-9 G-10 G-11 ၂၀၁၈ - ၁၉

၂၀၁၇ - ၁၈ G-1 G-3 G-4 G-5 G-6 G-7 G-8 G-9 G-10 G-11 ၂၀၁၇ - ၁၈

၂၀၁၆ - ၁၇ KG G-2 G-3 G-4 G-5 G-6 G-7 G-8 G-9 G-10 G-11 ၂၀၁၆ - ၁၇

၂၀၁၅ - ၁၆ G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 G-6 G-7 G-8 G-9 G-10 G-11 ၂၀၁၅ - ၁၆

သင်ရ ို်းတဟ င််း



၂၀၁၇-၂၀၁ ၈ ပည သင်နှစ် ွင် စ င်အသံိုိုးပပြုသည ်
သင်ရ ိုိုးသစ် Grade-1 တကျ င်ိုး သံိုိုးဖ ်စ အိုပမ်ျ ိုး
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၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပည သင်နှစ် ွင် စ င်အသံိုိုးပပြုသည ်

သင်ရ ိုိုးသစ ် Grade-3 တကျ င်ိုး သံိုိုးဖ ်စ အိုပမ်ျ ိုး



၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပည သင်နှစ် ွင် စ င်အသံိုိုးပပြုသည ်
သင်ရ ိုိုးသစ် Grade-3 တကျ င်ိုး သံိုိုးဖ ်စ အိုပမ်ျ ိုး



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပည သင်နှစ် ွင် စ င်အသံိုိုးပပြုသည ်
သင်ရ ိုိုးသစ် Grade-4 တကျ င်ိုး သံိုိုးဖ ်စ အိုပမ်ျ ိုး



၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပည သင်နှစ် ွင် စ င်အသံိုိုးပပြုသည ်

သင်ရ ိုိုးသစ် Grade-6 တကျ င်ိုးသံိုိုးဖ ်စ အိုပမ်ျ ိုး
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၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပည သင်နှစ် ွင် စ င်အသံိုိုးပပြုသည ်
သင်ရ ိုိုးသစ် Grade-7 တကျ င်ိုး သံိုိုးဖ ်စ အိုပမ်ျ ိုး



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပည သင်နှစ် ွင် စ င်အသံိုိုးပပြုသည ်
သင်ရ ိုိုးသစ် Grade-10 တကျ င်ိုး သံိုိုးဖ စ် အိုပ်မျ ိုး



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပည သင်နှစ် ွင် စ င်အသံိုိုးပပြုသည ်
သင်ရ ိုိုးသစ် Grade-10 တကျ င်ိုး သံိုိုးဖ စ် အိုပ်မျ ိုး
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CREATE: Impact Survey
Framework of the Impact Survey

Main Results of the 4th Impact Survey (January 2019)

June 2019



တြ  င််းသံို်းဖ စ် အိုပ်အသစ်မ  ်း၏  လ ်မ  ်း

သင်ရ ို်းညွှန််း မ််းအသစန်ှင့်် တြ  င််းသံို်းဖ ်စ အိုပ်အသစ်မ  ်း၊ သင်ကြ ်းသင် မူှု

နည််းလမ််း၊ သင်တထ ြြ်ူပစစည်မ  ်းအသံို်းပပို သင ်ူကြ သပဖင့်် တြ င််းမ န်တသ 

သင် ူမှု လ ်မ  ်း ြ ို တလ့်လ တ  ွံ့ ှ  ပါသည။်
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သင်ရ ို်းညွှန််း မ််းအသစ်နှင့််

တြ  င််းသံို်းဖ ်စ အိုပ်

အသစ်မ  ်း

တြ  င််းသံို်းဖ စ် အိုပမ်  ်းြ ို
စ သင်ခန််း  င် ပ ိုမ ို
အသံို်းပပိုလ ပါသည်

တြ  င််းသ ်းမ  ်း စ  ်ဝငစ် ်းမှုနငှ့််
တြ င််းမ နတ်သ သတဘ ထ ်းမ  ်း

စ သင်ခန််း  င်
ပ ိုမ ိုပမြှင့်် င်လ န ိုင်ပါသည်

ပ ိုမ ို တက င်ိုးမွနတ်သ 

သင်ယူမှုရလ ဒ်မျ ိုး

ဆ  မ  ်း၏ အြဲပဖ ်န ိုင်မှု
စ မ််း ည် ပ ိုမ ို တြ င််းမ န်လ ပါသည်



တကျ င်ိုး ပပင်ပ မူလ န်ိုးပည တရိုး
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2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

ပမ ြုြို့ နယ် 105 93 93 89

သ င ယူ်သ ူ 9955 8834 8946 7545

ပမ ြုြို့နယ် သင်ယူသူ

အတပခခံ

စ   ်တပမ ြတ် ်း

ြခ င်၊ ခ င််း၊ မ န်၊ စစ်ြ ိုင််း၊ မတြ ်း

(ဧဖပီလ မှ တမလ အထ ၊ ၂၀၁၈)
၄၆၉၀

ပဲခူ်း (တအ ြ်  ိုဘ လမှ

န ိုဝင်ဘ လအထ ၂၀၁၈)
၁၈၈၆

ဘူ်းသီ်းတ  င် ( ီဇင်ဘ လ ၂၀၁၈ မှ

ဇန်နဝါ ီလ ၂၀၁၉ အထ )
၇၂

မ  ထြီလ ၊ ပမင်ိုးခခံ၊ တည င်ဦိုး
(၂၀၁၉) ၆၉၀၁
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နညိ်ုးပည နှင ် သကတ်မွိုး ပည တရိုးနှင ် တလ ကျင တ်ရိုး



စဉ် သင် န််းအမ  ို်းအစ ်း
ဖ င့်လ်စှ်သည့််နှစ်

၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၁၇ ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈-၁၉ ၂၀၁၉-၂၀

၁ လြသ်မ ်းသင် န််း √ √ √ √
၂ ပန််း ံအို ်စီသင် န််း √ √ √ √
၃ သံခ ည ်သံတြ ်းြျွမ််းြ င်မှုသင် န််း √ √ √ √
၄ လမ််းခင််းြျွမ််းြ ငမ်ှုသင် န််း √ √
၅ ပံိုဆင်ပံိုရ ိုြ် ြျွမ််းြ ငမ်ှု သင် န််း √ √
၆ ပ ိုြ်ပပင် ပ ိုြ်ဆြ်သင် န််း √ √ √
၇ Basic Auto CAD သင် န််း √ √ √ √
၈ အ တပခခံတပမ  ိုင််းသင် န််း √ √ √ √
၉ Building Estimating Course √ √ √ √
၁၀ အတပခခံအတဆ ြအ်ဦ သင် န််း √ √ √
၁၁ Cement Technology Opreator Course √ √
၁၂ ပ  တဘ ဂ ပပိုလိုပ်ပခင််းသင် န််း √ √
၁၃ Basic Electronic Course √ √ √ √
၁၄ CNC Machine Training √
၁၅ Mobile Phone ပပိုပပင်ပခင််းသင် န််း √ √ √



စဉ် သင် န််းအမ  ို်းအစ ်း
ဖ င့်လ်စှ်သည့််နှစ်

၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၁၇ ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈-၁၉ ၂၀၁၉-၂၀

၁၆ အ မ်  င််းလျှပစ်စ်သ  ် န််းပခင််းသင် န််း √ √ √ √
၁၇ အ မ်  င််းဆ ိုလ  ပ်ဆင်ပခင််းသင် န််း √ √
၁၈ Rewinding of Motor and Generator √ √
၁၉ Motor Control √ √
၂၀ အ မ်  င််းလျှပစ်စ်ပပိုပပင်ထ န််းသ မ််းတ ်းသင် န််း √ √ √ √
၂၁ Computer Hardware Maintenance √ √
၂၂ PLC Training √ √
၂၃ အတပခခံစြ်ပပင်သင် န််း( ီဇ ် ဓ  ်ဆီ) √ √ √ √
၂၄ ဂတဟဆြသ်င် န််း √ √ √ √
၂၅   ငခ်ံို  တဖ ြခ်ံို သင် န််း √ √ √ √
၂၆ Refrigerator Service Training √
၂၇ ဓ  ်ဆီအင်ဂ င်ပပိုပပင်ထ န််းသ မ််းပခင််း သင် န််း √ √ √ √
၂၈  စ်လံို်းထ ို်းအငဂ် င်ပပိုပပင်ထ န််းသ မ််းပခင််း သင် န််း √ √ √ √
၂၉ တမ ်တ  ဆ် ိုင်ြ ်ပပိုပပင်ပခင််းသင် န််း √ √ √ √
၃၀  ီဇ ်အင်ဂ င်ပပိုပပင်ထ န််းသ မ််းပခင််း သင် န််း √ √ √



စဉ် သင် န််းအမ  ို်းအစ ်း
ဖ င့်လ်စှ်သည့််နှစ်

၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၁၇ ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈-၁၉ ၂၀၁၉-၂၀

၃၁ လ ်  သံို်းစြ်ြ     ပပိုပပင်ထ န််းသ မ််းမှု သင် န််း √ √ √ √
၃၂ Automotive Service Technology √ √
၃၃ Air-Con Service Training √ √
၃၄ အတပခခံြ န်ပ ျူ  သင် န််း √ √ √ √
၃၅ Programming and Applied Software √ √ √
၃၆ Transformer and Electronic Circuit √ √
၃၇ Networking √ √ √
၃၈ စြခ် ိုပ်သင် န််း(အတပခခံ၊ အဆင့််ပမင့််) √ √ √ √
၃၉ အတပခခံတမ ်  စြခ် ိုပ်သင် န််း √
၄၀ အမ  ို်းသမ်ီးဆံပင်အလှပပင်သင် န််း √ √
၄၁ အမ  ို်းသ ်းဆံပင်ညြှပ်သင် န််း √ √
၄၂ မ  ်ြပအ်လှပပင်သင် န််း √ √
၄၃ ဟ ို  ်ဝန်တဆ င်မှု သင် န််း √ √
၄၄ ဟ ို  ်ဧည့််ကြ ိုလိုပင်န််းတဆ င ်ွြမ်ှု သင် န််း √ √
၄၅ အ ပ်ခန််းတဆ င်ထ န််းသ မ််းပခင််းသင် န််း √ √



စဉ် သင် န််းအမ  ို်းအစ ်း
ဖ င့်လ်စှ်သည့််နှစ်

၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၁၇ ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈-၁၉ ၂၀၁၉-၂၀

၄၆ အစ ်းအစ နှင့််အတဖ  ် မြ ထို ်လိုပ်ပခင််းသင် န််း √ √ √
၄၇ အစ ်းအစ နှင့်် အတဖ  ် မြ ဧည့််ခံ တြျွ်းတမ ်းတ ်းသင် န််း √

၄၈ လ ်  သီ်းနံှနှင့်် ဥ   ဉ်ခခံသီ်းနံှမ  ်းအ ်း GAP နည််းစနစ်ပဖင့်် 
စ ိုြ်ပ  ို်းပခင််းသင် န််း √

၄၉ ဘ သ စြ ်းသင် န််း √ √ √ √
၅၀ မ ှုစ ိုြ်ပ  ို်းပခင််း သင် န််း √ √
၅၁ ငါ်းဖ န််းသ ်းတဖ ြ်နှင့်် ငါ်းတဆ်းထ ို်းသ ်းတဖ ြသ်င် န််း √
၅၂ တပါင်မိုန်ို့နှင့််ြ  ်မိုန်ို့ဖို ်သင် န််း √
၅၃ အတန ြ်  ိုင််းနှင့်် အတ ှွံ့  ိုင််း အစ ်းအစ  အခ ြ် အပပို ်သင် န််း √
၅၄ တြ ်ဖီနှင့််တဖ  ် ညသ်င် န််း √
၅၅    ်သ မ််းခ  န်လ န်နည််းပည သင် န််း √
၅၆ ြျွဲတြ သီ်းဝ ိုင်နှင့်် ြျွဲတြ သီ်းအခ ံအ ်း   ိုပပိုလိုပ်ပခင််း သင် န််း √
၅၇ အပင် စသ်ျှျူ်းမ  ို်းပ  ်းပခင််းနည််းပည အတပခခံသင် န််း √
၅၈ တခါင််းတလျှ ် ည်နငှ့် ်ဆပ်ပပ  ည်အမ  ို်းမ  ို်း ပပိုလိုပ်ပခင််း √
၅၉ အ မ်  င််းမှုဆ ိုင်  သင် န််း √
၆၀   ဉ်တမ င််းသင် န််း √ √



၁၀၉၁၉ ၁၁၁၃၉
၁၃၇၇၄ ၁၄၉၉၆

၅၅၅၄ ၆၆၀၄

၇၃၅၀
၈၂၄၆၅၄၉၆

၇၈၈၃

၁၁၉၆၄

၁၉၇၇၈

၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၁၇ ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈-၁၉

န ညိ်ုး ပ ည နှ င ် သ က် တမွိုး  သ င်  န်ိုး သ ိုး ဦိုး တရ
အစ ို်း နည််းပည တြ လ ပ၊် သ ပပံမ  ်း အစ ို်း နည််းပည အထြ ်န််းတြ  င််းမ  ်း ြ လ  ိုသင် န််းသ ်းအတ အ  ြ်

+ ၂၁၀၅၁



၀.

၂၀.

၄၀.

၆၀.

၈၀.

၁၀၀.

၁၂၀.

၁၄၀.

၁၆၀.

၂၀၁၆-၁၇ ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈-၁၉ ၂၀၁၉-၂၀

နည််းပည နှင့််သြ်တမ ်း ပည တ ်းနှင့််တလ့်ြ င့််တ ်း  င် အတပခခံအတဆ ြ်အဦမ  ်း 
ပပန်လည်ပဖည့််ဆည််းပခင််း (ြ ပ် သန််းတထ ငတ်ပါင််း)

စ သင်တဆ င် တဆ ြလ်ိုပ်ပခင််း တြ  င််းသ ်းအ ပ်တဆ င် တဆ ြ်လိုပ်ပခင််း ဝနထ်မ််းအ မ်   တဆ ြလ်ိုပ်ပခင််း

အလိုပ်ရံိုနှင့််အပခ ်း ရံို်းသံို်းစြပ်စစည််း၊ စြ်ြ     နငှ့််ပ  တဘ ဂ

+ ၁၄၃ ဘီလီ ံ
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University Autonomy ဦိုး ည်ရန် မဟ ဌ နမျ ိုးပဖင ်ဖဲွြို့စည်ိုးတသ  ရန်ကိုန် ကကသ ိုလ် + ၇
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University Autonomy ဦိုး ည်ရန် မဟ ဌ နမျ ိုးပဖင ်ဖဲွြို့စည်ိုးတသ  မနတတလိုး ကကသ ိုလ် + ၇
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၁၂၈

၁၃၃

၁၃၄

၁၃၅

၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၁၇ ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈-၁၉

 ကကသ ိုလ် အတရအ ကွ်



၁၃၃၄၂ ၁၃၄၀၀ ၁၃၈၅၅ ၁၃၀၇၂ ၁၃၃၉၀

၆၄၈၁ ၆၂၀၂
၆၇၈၁

၆၆၁၆ ၆၇၃၈

၁၈၇၆ ၁၉၃၃
၁၈၉၇

၂၂၉၀ ၁၈၀၄
၆၁၂

၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၁၇ ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈-၁၉ ၂၀၁၉-၂၀

 ကက သ ို လ်   ရ  ဦိုး တရ

ဝ ဇဇ /သ ပပံ နည််းပည /ြ န်ပ ျူ  ပည တ ်းတြ လ ပ် အခ  န်ပ ိုင််းနည််းပပ/သရိုပ်ပပ

+ ၈၄၅



၂၅၄၃၉၅ ၂၆၈၄၇၇ ၂၉၈၃၇၈ ၃၂၂၀၂၂

၄၈၆၉၂၅
၅၂၀၁၄၉

၅၇၄၃၃၆
၆၂၄၀၄၅

၇၈၉၆၉
၆၉၆၉၉

၇၄၉၇၁
၄၈၉၆၁

၂၀၀၇၅
၁၇၃၃၄

၂၀၀၄၉

၂၀၂၄၆

၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၁၇ ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈-၁၉

 ကက သ ို လ် တကျ ငိ်ုး သ ိုး ဦိုး တရ

ဝ ဇဇ /သ ပပံ အတဝ်းသင် နည််းပည / ြ န်ပ ျူ  ပည တ ်း တြ လ ပ်

+ ၁၇၄၉၁၀

တြ  င််းသ ်းဦ်းတ  
စိုစိုတပါင််း ၁.၀၂ သ နိ်ုး



၉၈၈၃၃
၁၁၈၀၃၂ ၁၁၈၅၂၀

၁၂၉၅၀၃

၃၇၀၇၀

၂၂၈၆၂
၁၂၈၀၃

၁၆၄၉၂
၁၄၂၇၉ ၁၁၃၀၉

၁၁၅၆၁

၉၄၆၂

၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉

ဘွြဲို့ ရ သူ ဦိုး တရ

ဝ ဇဇ /သ ပပံ နည််းပည /ြ န်ပ ျူ  ပည တ ်းတြ လ ပ်

+ ၅၂၇၅



၂၁
၃၄

၈၁ ၈၇
၁၈.၉၂၂

၃၈.၂၇၆

၃၉.၁၄၃

၆၇.၁၂၂

၁၇.၉၈

၄.၄၆

၂၉.၇၇၄

၁၈.၈၈၇

၁၆.၈၈၈

၂၂.၆၁၉

၁၆.၁၆၉

၅၅.၇၃၇
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န ို င် ငံ ပခ ိုး ပ ည သ င် တစ လွှ  ် သ ည ်   ရ   ရ မ ၊  ဝ န် ထ မ်ိုး  ဦိုး တရ

သင် န််း/ ီပလ ိုမ /မဟ /ပါ ဂူ တဆ ်းတန ်းပ ဲ တလ့်လ တ ်း အစည််းအတဝ်းနှင့်် ညီလ ခံ



၂ နစှ် ပည တ ်းတြ လ ပ်မ  ်းအ ်းလံို်း  ိုို့ြ ို ၄ နှစ် ပည တ ်း ီဂ တီြ လ ပ်သ ိုို့ အဆင့်ပ်မြှင့် ်င်ပခင််း
၁။  န်ြင််းပည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်
၂။ မနတတလ်း ပည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်
၃။ ပမစ်ကြီ်းန ်း ပည တ ်း ီဂ တီြ လ ပ်
၄။ လ  ိုင်တြ ် ပည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်
၅။ ဘ ်းအံ ပည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်
၆။ ဟ ်းခါ်း ပည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်
၇။ မံို ွ ပည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်
၈။ စစ်ြ ိုင််း ပည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်
၉။ ြသ ပည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်
၁၀။ ထ ်းဝ ်ပည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်
၁၁။ တ  ငင်ူ ပည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်
၁၂။ ပပည်ပည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်
၁၃။ မတြ ်း ပည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်
၁၄။ ပခိုြကျူ ပည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်
၁၅။ မ  ထီလ ပည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်

၁၆။ တမ ်လဖမ ိုငပ်ည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်
၁၇။ တြ  ြ်ပဖျူ ပည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်
၁၈။ သြသန််းြျွန််း ပည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်
၁၉။ လညှ််းြူ်း ပည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်
၂၀။ ပိုသ မ် ပည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်
၂၁။ တပမ င််းပမ ပည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်
၂၂။ ဘ ိုြတလ်း ပည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်
၂၃။ တ  ငက်ြီ်းပည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်
၂၄။ လ ်းရ ှု်း ပည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်
၂၅။ ြ  ိုင််း ံိုပည တ ်း ီဂ ီတြ လ ပ်
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၁။ မ ို်းညြှင််း ြကသ ိုလ်
၂။ ဟ ်းခါ်း ြကသ ိုလ်
၃။ တ  င်ြို  ်ြကသ ိုလ်
၄။ တ နတံခ  င််း ြကသ ိုလ်
၅။ မနတလ  ြကသ ိုလ်
၆။ ပမင််းခခံ ြကသ ိုလ်
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၈။  န်ြိုန်အတဝ်းသင် ြကသ ိုလ်

၁။ မနတတလ်း ြကသ ိုလ်

၂။ မနတတလ်းနည််းပည  ြကသ ိုလ်

၃။ စစ်ြ ိုင််းပည တ ်း ြကသ ိုလ်
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Sr University

Webometrics
Ranking 

2016

Webometrics
Ranking 

2019

Webometrics
Ranking

2020
+/-

ASEAN World ASEAN World ASEAN World ASEAN World

1 University of Yangon 569 13072 334 7221 321 7116 248 5956

2 University of Mandalay 1090 20701 586 11257 481 9722 609 10979

3 Yezin Agricultural University 1283 23037 935 15216 866 14632 417 8405

4 University of Computer Studies Yangon 652 14302 664 12233 987 15956 -335 -1654

5 University of Medicine 1 Yangon 944 18657 1167 17542 1182 17625 -238 1032

6 Mandalay University of Medicine 1205 22095 1315 18730 1240 18175 -35 3920

7 Yangon Technological University 1261 22678 1354 19080 1317 18830 -56 3848

8 Dagon University Myanmar 1412 19492 1474 20029

9 Yangon University of Economics 1397 24515 1480 19966 1484 20078 -87 4437

10 Myeik University 1422 24868 1183 17623 1579 20699 -157 4169

11 University of Dental Medicine Yangon 1585 20728

12 University of Veterinary Science Yezin 1675 21287

13 Strategy First Institute 1697 21472

14 University of Information Technology Yangon 1711 21568

15 University of Medicine Magway 1794 22247

16 International Theravada Buddhist Missionary University 1816 22345

17 University of Foreign Languages Yangon 1836 22471

18 University of Computer Studies Mandalay 1843 22510

19 University of Computer Studies Myeik 1967 23221

20 Myanmar Institute of Information Technology 2001 23528
61
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Sr University

Webometrics
Ranking 

2016

Webometrics
Ranking 

2019

Webometrics
Ranking

2020
+/-

ASEAN World ASEAN World ASEAN World ASEAN World

21 University of Public Health Myanmar 2104 24116

22 University of Medical Technology Yangon 2116 24189

23 West Yangon Technological University 2311 25152

24 Yadanabon University 2365 25373

25 Parami Institute 2382 25473

26 Mandalay Technological University 2459 25778

27 University of Pharmacy Mandalay 2478 25866

28 University of Nursing Yangon 2494 25926

29 Yangon University of Education 2592 26301

30 Computer University Mandalay 2622 26424

31 University of Kalay 2666 26616

32 Monywa University of Economics 2678 26649

33 Myanmar Maritime University 2681 26667

34 University of Dental Medicine, Mandalay 2755 26909

35 Yangon University of Distance Education 2771 26984

36 University of Nursing Mandalay 2779 27014

37 National Management Degree College 2814 27116

38 Technological University Thanlyin 2820 27122

39 University of Technology Yatanarpon Cyber City 2822 27135

40 Mandalay University of Distance Education 2839 27198
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Sr University

Webometrics
Ranking 

2016

Webometrics
Ranking 

2019

Webometrics
Ranking

2020
+/-

ASEAN World ASEAN World ASEAN World ASEAN World

41 East Yangon University 2875 27342

42 Auston College Myanmar 3033 27929

43 Technological University Mandalay 3047 27962

44 Myanmar Aerospace Engineering University 3065 28037

45 University of Community Health Magway 3070 28051

46 University of Medical Technology Mandalay 3088 28099

47 Connect Institute American University in Myanmar 3188 28449

48 University of Maubin 3269 28681

49 (1) Technological University Hmawbi 3369 29046

50 Chin Christian University 3409 29175

51 Kachin Theological College and Seminary 3418 29206

52 Thanlyin Cooperative University 3447 29315

53 University of Computer Studies Sittway 3448 29315

54 Pyay Technological University 3490 29448

55 University of Forestry and Environmental Science, Yezin 3507 29506

56 National University of Arts and Culture Mandalay 3513 29524

57 University of Computer Studies Maubin 3533 29584

58 State Pariyatti Sasana University 3582 29742

59 Technological University Pakokku 3633 29903

60 University of Pharmacy Yangon 3654 29980
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Sr University

Webometrics
Ranking 

2016

Webometrics
Ranking 

2019

Webometrics
Ranking

2020
+/-

ASEAN World ASEAN World ASEAN World ASEAN World

61 University of Computer Studies Dawei 3710 30136

62 Bago University 3722 30174

63 Technological University Taunggyi 3728 30187

64 Computer University Myikyina 3749 30234

65 Technological University Hinthata 3750 30235

66 University of Computer Studies Taunggyi 3752 30238

67 British University of Yangon 3755 30241

68 Technological University Maubin 3773 30277

69 Technological University Magway 3775 30281

70 Computer University Pyay 3779 30289

71 Computer University Pathein 3792 30306

72 Technological University Sagaing 3802 30336

73 Hinthada University 3804 30340

74 University of Computer Studies Magway 3811 30349

75 (1) University Of Computer Studies Monywa 3812 30349

76 University of Computer Studies Pakokku 3813 30349

77 University of Computer Studies Panglong 3828 30380

78 University of Computer Studies Banmaw 3848 30439

79 Shwebo University 3861 30463

80 University of Computer Studies Loikaw 3863 30469
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Sr University

Webometrics
Ranking 

2016

Webometrics
Ranking 

2019

Webometrics
Ranking

2020
+/-

ASEAN World ASEAN World ASEAN World ASEAN World

81 Pyay University 3866 30478

82 Sittway University 3867 30479

83 STI Myanmar University 3913 30560
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