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IQY St Clements Education မှSt Clements University 

၏လူသာားချငာ်းစာနာမှုဆ ိုငရ်ာဂိုဏထ်ာူးဆဆာငပ်ါရဂူဘ  ွဲ့ က ို 

2020 November 20 

ဆန ေ့ရက်တ ငလ်ိုပ်ကကြံခြံရသဖြင်ေ့အသက်ဆြံိုားရှု ြံားခ ေ့ရသNူLDဆကျာကမ် မမ  ွဲ့နယ်ဆရ ားဆကာ

က်ခြံအမတ်ဦားထ ိုက်ဆ ာ်အာားရှမ်ားဖပညန်ယ်မင မ်ားချမ်ားဆရား၊းားက ိုရညသ်န၍်ချ ားဖမြှင်ေ့ဂို

ဏဖ်ပ အပ်ပါသည။် 

 

(Unicode) 

၂၀၁၇မစှတင၍်နစှ်နစှ်တစ်ခါမမနမ်ာန ိုငင်မှံဘာသာရ ေး၊န ိုငင်ရံ ေး၊လမူ   ေးရ ေး၊သသဇာ၊အာဏာ၊ 

ပိုဂ္  လ်ဆရား တ ို ို့က ိုအရမခမခံဘလဲူအမ ာေးအက   ေးအတွကလ်ိုပ် နခ်က်ခဲရသာလိုပ် ပ်က ိုအဆံိုေးစွနစွ်န် ို့လွှတ်အ 

နစ်နာခံရဆာင ွ်က်ခဲို့သူမ ာေးအတွက်ဂိုဏမ်ပ သည်ို့ IQY St Clements Education မှSt Clements 

University ၏လသူာေးခ ငေ်းစာနာမှုဆ ိုင ်ာဂိုဏထ်ေူးရဆာငပ်ါ ဂူဘွဲွဲ့ (Honorary Doctor of Humanities) က ို 

2020 November 20 ရန ို့ က်တွငလ်ိုပ်သကံခံ သမြင်ို့အသက်ဆံိုေးရှု ံေးခဲို့ သအူမ   ေးသာေးဒမီ ိုကရ စီ 

အြဲွွဲ့ခ  ပ်၏ရက ာက်မဲမမ  ွဲ့နယ်ရ ွေးရကာက်ခအံမတ်ဦေးထ ိုကရ်ဇာ်အာေးရှမ်ေးမပည်နယ်မင မ်ေးခ မ်ေးရ ေး၊ြံွွဲ့ မြ  ေးတ ိုေး 

တက်ရ ေးက ို ည်သန၍်ခ ီေးမမြှင်ို့ဂိုဏမ်ပ အပ်ပါသည်။ 

Covid 19အရမခအရနရကာငေ်းလာခ  နတ်ွငမ်ပ လိုပ်မည်ို့ St Clements University နငှ်ို့ IQY Technical 

College/IQY Degree College ၏ပူေးရပါငေ်းဘွဲွဲ့ရပေးပွဲတွငက် န ်စ်သူမ သာေးစိုက ိုဦေးထ ိုက်ရဇာ် အတွက ်

ဘွဲွဲ့လက်ခံ ယ ူနြ် တ်သကာေးမည်မြစ်သလ ို Honorary Doctor of Humanities ဘွဲွဲ့၏ Electronic Soft 

Copy က ိုဦေးထ ိုက်ရဇာ်၏မ သာေးစိုက ိုဆကသ်ွယ် နက်ူညီရပေးသူရတာငဥ်ကက လာပမမ  ွဲ့နယ် အမ   ေးသာေးဒမီ ိုက 

ရ စီအြဲွွဲ့ခ  ပ်အမတ ်(2015-2020) ရဒါက်တာရစာန ိုငမှ်တဆင်ို့ရပေးပ ို ို့ပါမည်။ 

 

St Clements University ၏လသူာေးခ ငေ်းစာနာမှုဆ ိုင ်ာဂိုဏထ်ေူးရဆာငပ်ါ ဂူဘွဲွဲ့ (Honorary Doctor of 

Humanities) ရှ ခဲို့သူမ ာေး 
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• ဗ ိုလ်ကကီေးရ ာငေ်းရနမ   ေးဇင ်(2017) 

• ဦေးရက ာ်သ ူ(နာရ ေးကူညီမှုအသငေ်း)(2019) 

• ဦေးထ ိုက်ရဇာ်(အမ   ေးသာေးဒမီ ိုကရ စီ အြဲွွဲ့ခ  ပ်ရက ာက်မမဲမ  ွဲ့နယ်) (2021) 

(English) 

Honorary of Doctor of Humanities which is the honorary award of St Clements University of 

IQY St Clements Education Group which was begun to issue for Myanmar in every two years 

and which is the award to recognize and honour those who render their extra ordinary task 

at ultimate sacrifies  for the people regardless of religion,piolitics,nationality,power, authority 

and personal ground  is awarded to U Htike Zaw (Assassinated NLD MP  elected for Kyaukme 

Electroate) for 2021. 

At the joint graduation convocation of St Clements University and IQY Technical College/IQY 

Degree College which will be arranged when the Covid 19 conditions are eased , the family 

of U Htike Zaw will be invited to freceive the award. 

In the mean time, the electronic version of the award will be sent to the family of U Htike 

Zaw through Dr Saw Naing , NLD MP (2015-20) who provided the assistance to contact the 

family of U Htike Zaw. 

 

The recipients of Honorary Doctor of Humanities of St Clements University  

• Ex Captain Nay Myo Zin (2017) 

• U Kyaw Thu (Free Funeral Society) 

• U Htike Zaw (Elected NLD MP of Kyaukme Electroate ) 


