
 

ရန်ကုန်တက�သုိလ်ပဋိညာ�်စာတမ်း 

ရန်ကုနတ်က�သုိလ်တည်ေထာင်ခြ င်း (Establishment of the University of Yangon) 

၁။ ရနက်နု်တက�သိုလက်ို ၁၉၂၀ ခု�ှစ် ဒဇီင်ဘာလတွင် ရနက်နုတ်က�သိုလအ်က်ဥပေဒ(၁၉၂၀)အရ 

တညေ်ထာင်ခ့ဲသည။် အေရ�ှေတာင်အာရတှင်ွ ဂုဏ်သတင်းက� းီေသာ တက�သိုလ်ဖြ စ်လာခဲ့ပ� းီ၊ �ုိင်ငအံတွက် 

ဂုဏ်ယူဖွယရ်ာ အထင်ကရတက�သိုလ်ဖြ စ်ခဲ့သည။် ၁၉၆၄ခု�ှစ်တင်ွ ရနက်နုတ်က�သိုလ်ကို ရနက်နုဝိ်ဇ�ာ�ှင့် 

သပိ�ံတက�သိုလအ်ဖြ စ်  ပြ န်လည်တညေ်ထာင်ခ့ဲသည။် ၁၉၆၄ ခု�စ်ှေနာက်ပိုင်း ဆယ်စု�စ်ှများအတွင်း 

တက�သိုလ်ပညာေရးဆိင်ုရာအရညအ်ေသးွသင်တနး်အစီအစ�်များ�ှင့် အေထွအေထွပုရံပိတိ်ု�သည် ကျဆင်းခ့ဲသည။် 

၂။ ၁၉၈၉ ခု�ှစတ်င်ွ Burma �ှင့် Rangoon ကိုMyanmar �ှင့်Yangon အဖြ စ် ေပြ ာင်းလဲလိုကသ်ဖြ င့် 

Rangoon University ကို the University of Yangon ဟု ေပြ ာင်းလေဲခ�ဆိခဲုသ့ည။် 

၃။ ၂၀၁၁ ခု�ှစ်တွင်  မြ န်မာ�ုိင်ငံ၏ ပညာေရး�ှင့် လမူ��စီးပွားလိုအပ်ချက်များ�ှင့်အညီ အေရ�ှေတာင်အာရှ�ုိင်ငံများ 

(ASEAN) ၏ ေဒသတွင်း ဦးတညရ်ာလမ်းေက� ာင်းများ�ှင့် အေရ�ှေတာင်အာရ�ှိုင်ငံများ၏ အပြ န်အလနှ် အသအိမှတ်ပြ ု 

သေဘာတူညမီ� အစအီစ�်များ�င့်ှ လိုကေ်လျာညေီထွဖြ စ်ေစမည့် ရနက်နု်တက�သိုလ်  ပြ ုပြ ငမွ်မ်းမံေရး�ှင့် 

ဘက်စံုမြ �င်တ့င်ေရး အဆုိပြ ုချကက်ို ပထမအက� မ်ိ  ပြ ည်သ�ူလ�တ်ေတာ်က အတည်ပြ ုခ့ဲသည။် ပညာေရးဆိုင်ရာ 

 ပြ ုပြ င်ေပြ ာင်းလဲမ��ှင့် အဆင့်မြ င့်ပညာေကျာင်းများ ကိုယပိ်ုင်စမံီခန်�ခွဲခင်ွအ့တွက် အမျို းသားပညာေရးဥပေဒ(၂၀၁၄) 

တွငလ်ညး် ထည့်သွင်းပြ ဌာနး်ခ့ဲသည။် 

၄။ ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏ ဒမုိီကေရစီအသင်ွကးူေပြ ာင်းေရးကာလမှ ေပ�ေပါကလ်ာေသာ အခွင်အ့ေရးေကာင်းများ�ှင့် 

ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏ ပညာေရးက�ပြ ုပြ င်ေပြ ာင်းလဲမ�များကို ဆဲွကိုင်လ�က် ရနက်နုတ်က�သိုလသ်ည် ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းကို 

ေရးဆဲွခဲ့သည။် ဤပဋိညာဥစ်ာတမ်းသည် ရနက်နု်တက�သိုလ်  ပြ ုပြ င်မွမး်မံေရး စီမံကိနး် (Master Plan)ကုိ 

အေကာင်အထညေ်ဖာ်ရန် အေရးပါေသာ ေဆာင်ရကွ်ချက် တစရ်ပ်ဖြ စ်သည။် ရနက်နု်တက�သိုလ် 

 ပြ ုပြ င်မွမ်းမံေရးစမံီကနိး်မှတစ်ဆင့် သက်ဆုိင်ရာအာဏာပိင်ုများ၊ သက်ဆုိင်ပါဝငဆ်က�်ယွသ်ူများ�င့်ှ  ပြ ည်တွင်း၊  ပြ ည်ပမှ 

မိတ်ဖက်များ၏ပ့ံပုိးမ� ဖြ င့်ရနက်ုနတ်က�သိုလက်ို အများအသိအမှတ်ပြ ုပညာေရးဆုိင်ရာ ထူးခ�န်သည့်  မြ နမ်ာ�ုိင်ငံ၏ 

ဂုဏေ်ဆာင်တက�သိုလ် တစ်ခအုဖြ စ်  ဖြ စေ်ပ�လာေစရန ် ဟေူသာရနက်နုတ်က�သိုလ်၏ ရညမှ်နး်ချက်ကုိ 

ေဖာ်ေဆာင်�ုိငရ်န်  ဖြ စ်ပါသည။်  

အမည် (Name) 

၅။ ဤတက�သိုလ၏်အမညမ်ာှ “ရနက်နု်တက�သိုလ်”“The University of Yangon”  ဖြ စ်ပ� းီ ၄င်း၏ 

အတိေုကာက်မှာ ‘UY’ ဖြ စ်သည။် 

တည်ေနရာ (Location) 

၆။ ရနက်နု်တက�သိုလသ်ည် ရန်ကနု်တုိငး်ေဒသက� းီ ကမာရတွ်မ� ို �နယ၊်  အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်တွင် တညရ်ှိသည။် 

အေရ�ှ�ှင့်ေမြ ာကဘ်ကတ်ို�တွင် အင်းလျားလမ်း၊ ေတာငဖ်ကတွ်င် တက�သိုလရ်ပိသ်ာလမ်း�င်ှ့ အေနာက်ဘက်တွင် 
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 ပြ ညလ်မ်းတုိ�ရှိသည။် ရနက်နု်တက�သိုလ်တွင် အင်းလျားလမ်းေမြ ာက်ဘကရ်ှိ အင်းလျားကနေ်ဘာင်ေမြ ၊ လ�ိင်မ� ို �နယ်၊ 

လ�ိငတ်က�သိုလန်ယေ်မြ ရှိ ေမြ �ှင့် (၁၂)ရပ်ကွကရ်ှိ အေဆာက်အအံုများ�ှင့် ဒဂံု မ� ို �သစေ်မြ ာက်ပုိင်း၊အမှတ်(၁၆)ရပ်ကကွရှ်ိ 

တုိးေက� ာင်ကေလးငါးေမွးကန်များ ပါရှိသည။် တက�သိုလ်သည်  ပြ ည်လမး်ရှိ စိန်ရတုခနး်မ၊ သထံုလမး်ရိှ 

ေဘာလုးံကွင်း�င်ှ့ တင်းနစ်ကစားကငွး်များ၊ သထုလံမ်း�ှင့် လ�ိင်နယေ်မြ ရှိ အားကစား�ုံများ�ှင့် သထုလံမ်း�င့်ှ 

အင်းလျားလမ်းရှိ ေရကးူကနမ်ျားကိုလညး်ပုိင်ဆိင်ုသည်။  

ေမ�ာ်မှန်းချက် (Vision) 

၇။ တီထွင်ဆနး်သစ်�ုိင်ေသာ၊ တာဝနယ်မူ�၊တာဝန်ခံမ�ရှိေသာ၊ က�မ်းကျင်ေသာ၊ ပညာရင်ှပီသေသာ 

ေခါင်းေဆာင်များ�ှင့် �ုိင်ငံ၏ဖံွ�ဖ� ို းမ�အတွက် ပါဝင်လုပ်ေဆာင်�ိင်ုေသာကမ�ာ�ိ့င်ုငံသားများကိုေမွးထတ်ုေပးခြ င်းဖြ င့့် 

 ပြ ညသ်လူူထုကိုအကျို းပြ ုပ� းီ၊ �ုိငငံ်ေတာ၏်လမူ�စီးပွားတုိးတကေ်စေသာ အသပိညာ ဖံွ�ဖ� ို းေရးတင်ွ တက်က� စွာ 

ပါဝင်�ိုငရ်နေ်မ�ာ်မှနး်လျက် ေဒသတွင်းတက�သိုလ်များ�ှင့် တနး်တူဖြ စ်ပ� းီ �ုိင်ငံတကာဦးတညရ်ာ လမ်းေက� ာင်းများ 

�ှင့်အညီ  မြ နမ်ာ�ိုငငံ်တွင် ဂုဏေ်ဆာင်တက�သိုလ််တစ်ခုအေနဖြ င့် ထူးခွျန်သည့် အဆင့်မြ င့်ပညာေရးဆုိင်ရာ ဦးေဆာင် 

တက�သိုလ််ဖြ စ်ရန်၊ 

ရည်မှနး်ချက် (Mission) 

၈။  ရနက်နု်တက�သိုလသ်ညက်ိုယ်ပုိင်စမံီခန်�ခွဲခင်ွရ့ှိေသာ ဂုဏေ်ဆာင် တက�သိုလတ်စ်ခုဖြ စ် ပ� းီရည်မှနး်ချက်များမာှ - 

 (က) �ုိင်ငတံစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ေခတ်မီ၍ အဆင့်မြ င့်ပညာအရညအ်ေသးွဖွ�ံဖ� ို းတိုးတက်မ�ကို  မြ �င့်တင်သည့် 

စံပြ တက�သိုလတ်စ်ခု  ဖြ စ်ရန၊် 

 (ခ) ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ၏သင်ယမူ��ှင့် ဘကစု်ဖွံ�ံဖ� ို းေရးကိုအားေပးသည့် တက်် က�  ရင်ှသနေ်သာ 

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ အဆငေ်ပြ ေစေသာ ဝနး်ကျင်တစ်ခု ဖန်တီးေပးရန၊်  

 (ဂ) အမျို းသားေရးဆုိင်ရာ ဖံွ�ဖ� ို းေရးရညမှ်နး်ချကမ်ျားကို တွနး်အားေပးရန်၊ 

 (ဃ)  မြ နမ်ာ�ိုင်ငံ၏ ဖံွ� ဖ� ို းမ�အတွက် ချမတ်ှထားေသာရညမှ်နး်ချက်များကို အေထာက်အကူပြ ုေစရန် 

လိုအပ်သည့် အသိပညာ၊ အတတပ်ညာ၊ စွမ်းရညမ်ျား�ှင့် မှနက်နေ်သာ သေဘာထားအမြ င်များ 

ရှိသည့် ဘွဲ�ရပညာတတ်များဖြ စ်ေစရနအ်တွက််အရညအ်ေသးွမြ င့်မားပ� းီ ထိေရာကေ်သာ သင်တနး် 

အစီအစ�်များပို�ချရန်၊ 

 (င) တုိင်းရင်းသားေပါင်းစံု�ှင့် ကိုးကွယယ်ုံက� ညမ်�မျို းစုံ ပါဝင်ေသာ လ�ူအသိုင်းအဝိင်ုးတစခု်တွင် 

လိုက်ေလျာညေီထစွွာေနထုိင်တတရ်န် နားလည်မ��ှင့် ည�ိ�ိ�င်းလကခ်�ိံင်ုစွမ်းရှိေသာ  ပြ ညေ်ထာင်စု 

စိတ်ဓာတ်  ပြ ည့်ဝသည့် ဘွဲ�ရများကို ေမွးမြ �ေပးရန၊် 

 (စ) သေုတသနအေလအ့ကျင်မ့ျား ဖံွ�ဖ� ို းတိုးတကေ်စခြ င်း၊ ဆက်စပေ်သာ သေုတသနလပ်ုငနး်များ 

ေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး်�ှင့် ပညာေရးဆုိငရ်ာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်းအားဖြ င့် အသိပညာနယ်ပယ်များ 

ချ�ဲထွင်ရန၊် 
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 (ဆ) ပညာေခတ်၏ စိနေ်ခ�မ�များကို ရင်ဆိုင�်ိုင်သည့် ဘဝတစသ်ကတ်ာပညာသင်ယမူူကို  မြ �င့်တင်ရန်�ှင့် 

အားေပးရန၊် 

 (ဇ)  ဌာနတွငး်၊ �ုိင်ငံတွင်း၊ ေဒသတွင်း အရညအ်ေသးွ အာမခံမ�ဆုိငရ်ာ စနစ်များပါဝင်ေသာ 

အရညအ်ေသးွ စီမံခန်�ခွဲမ�စနစ်များမတှစ်ဆင့် ပညာေရးဆုိင်ရာ အရညအ်ေသးွ�ှင့် လ�ူအဖဲွ�အစညး် 

ဆုိငရ်ာ ဝနေ်ဆာင်မ�များကို ရရှိရန�ှ်င့် ထိနး်သိမ်းရန၊် 

 (ည) ပူးေပါင်းေဆာငရ်ကွ်လိုမ�၊ တီထွင်ဆနး်သစ်လိုမ��ှင့် တီထွငဖ်န်တီးလိုမ�ရှိေသာ တာဝနယ်ူမူ�ှင့် 

တာဝနခ်မံ�ရှိေသာ လသူားေကာင်းများကို  ပြ ုစုပျို းေထာငရ်န်၊ 

တနဖုိ်းထားခြ င်း�ှင့်အေခြ ခံသေဘာတရားများ (Values and Foundational Principles) 

၉။ တန်ဖုိးထားခြ င်း�ှင်အ့ေခြ ခသံေဘာတရားများမှာ - 

 (က) ကိုယ်ကျင်တ့ရားေကာင်းခြ င်း၊ �ိုးေဖြ ာင့်ခြ င်း၊ သစ�ာရှိ ခြ င်း�င်ှ့ လသူားဆန်ခြ င်း၊ 

 (ခ) တာဝနယ်ူမူ၊ တာဝနခ်မံ�၊ ပွင့်လင်းမြ င်သာခြ င်း�ှင့် လပ်ုပုိင်ခွင့်ေပးခြ င်း၊ 

  (ဂ)  တနး်တူညီမ�မ�ရှိခြ င်း�ှင့်ခဲွခြ ားဆကဆ်မံ�မရှိခြ င်း၊  

  (ဃ) ဘာသာေရး�ီှး�ွယေ်သာ �ုိင်ငံေရး�ှင့် ပါတ�ိီင်ုငံေရးမှ ကင်းရင်ှး ခြ င်း၊ (Free from partisan and 

confessional politics) 

  (င) သကဆ်ိုငရ်ာဥပေဒများ�င်ှအ့ညီ ပညာေရး၊ အသငး်အဖဲွ�ဖဲွ�စညး်ေရး၊ စီမခံန�်ခဲွေရး�ှင့်ဘ�ာေရး 

ဆုိငရ်ာ  ကိုယ်ပုိင်စီမံခန�်ခဲွခွင့်ကို တစ်ဆင့်ပ� းီတစ်ဆင့်အေကာင်အထည်ေဖာေ်ဆာင်ခြ ငး်၊ 

  (စ) လမူူအသိင်ုးအဝိုငး်�ှင့် လ�ူအဖွ�ဲအစညး်၏ လိုအပ်ချက်များ�င့်ှကိုကည်ီေသာ ပညာေရးဆိုငရ်ာ 

သင်တနး်အစီအစဥ်များကို စီစဥ်ေပးြခင်း၊ 

 (ဆ) ေဒသတွင်းလိုအပ်ချက်များ�ှင့် ေပြ ာငး်လဲဖြ စ်ေပ�လ�က်ရှိသည့်  ပြ ည်တွင်းလိုအပ်ချက်�ှင့် 

ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာ ဦးတညရ်ာလမ်းေက� ာင်းများကို တု� ံပြ န်�ုိင်ရန် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ဇ) ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား လုံခ� ုံ၍ ပ့ံပိးု�ိင်ုသည့် �ုိးက� ားတတ်က� ေသာ ပတ်ဝနး်ကျင် 

ဖန်တီးေပး ခြ ငး်၊ 

 (ဈ) တက�သိုလ််၏ သင်�ိုး��နး်တမ်း�င်ှ့ သင်တနး်အစီအစဥ်များကို မိမိကိုယတိ်င်ု အေလးအနကထ်ား 

သုံးသပ်ခြ င်း၊  ပြ နလ်ည်သုံးသပ်ခြ င်း၊  ပြ န်လည်ဆနး်စစ်ခြ င်း�ှင့် အသစ်ပြ နလ်ညေ်ရးဆဲွခြ င်းတို�ကို 

ပံုမှန် ပြ ုလုပ်သည့် တတ်က� ေသာ တက�သိလု် (Dynamic University) တစ်ခုဖြ စ်ေစ ခြ င်း၊ 

 (ည) သင်က� ားေရး�ှင့် စီမခံန�်ခဲွေရးဝနထ်မ်းများကို ၄ငး်တို�၏စွမ်းေဆာင်�ုိင်မ� အရညအ်ချင်းအလိုက် 

တုိးတကေ်သာ အလပုအ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိေစခြ င်း၊ 

 (ဋ) သင်က� ားေရး�ှင့်သေုတသနဆကစ်ပ်မ� ရင်ှသန်စွာ ေဆာင်ရွက်�ုိင်သည့် အ ေြခအေန ဖနတ်းီေပးခြ င်း၊ 
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 (ဌ) အသက်ေမွး၀မ်းေက� ာင်း�ှင့် လမူ�အသိင်ုးအဝိုငး်၏ လိုအပ်ချကမ်ျား�ှင့် လိုက်ေလျာညေီထွရှိေစေသာ 

သင်က� ားေရး�ှင့် သေုတသနလပ်ုငနး်များသည် ေကျာင်းသားများ၏ပညာေရး၊ ဖွ�ံဖ� ို းတိးုတက်မူ�ှင့် 

ဘဝ တစ်သက်တာ သင်ယေူရးအတွက် အ ေြခခံတစ်ခု အေနဖြ င့် အသုံးဝင်ေစ ခြ င်း၊  

 (ဍ) သေုတသန�င်ှ့ ပညာေရးဆုိင်ရာ �ုိငငံ်တကာကနွယ်ကမ်ျားတွင် တက်က� စာွပါဝင်ခြ င်း၊ 

 (ဏ) ပညာေရးတွင် သက်ဆုိင်ပါဝင်သမူျား�ှင့် တတ်က� စွာ ဆကသ်ွယေ်ဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (တ) လ�ူအသိုင်းအဝုိင်းကို အေလးေပး၍ အပြ နအ်လနှ် အကျို းပြ ုခြ င်း။ 

 

ရန်ကုနတ်က�သုိလ်အေက� ာင်း အကျဥ်းချုပ် (Profile of the University) 

၁၀။ ရနက်နု်တက�သိုလက်ို ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ သွင်ပြ င် လက�ဏာ�ှင့်မူများအရ ကိုယပိ်င်ုစီမံခန�်ခဲွ�ခွင့်�င်ှ့ ရပ်တည် 

ေသာ  မြ န်မာ�ုိင်င၏ံ ဂုဏေ်ဆာင်တက�သိလု် တစ်ခုအဖြ စ် ရည်မှနး်ချက်ထားရှိသည်။  

ဂုဏ်ေဆာင်တက�သုိလ် (Flagship University) 

၁၁။ ရနက်နု်တက�သိုလ််၏ သမိင်ုးေက� ာင်းဆုိင်ရာ အေရးပါမ��င်ှ့ အနာဂါတ်အတွက် ထားရှိသည့် ရညမှ်နး်ချကမ်ျား 

အရ ပင်ကိုယ်စွမ်းရညရ်ှိသူများ ေမွးထုတ်ရာေနရာ၊ ကမ�ာစင်မြ င့်တွင် အေတာဆု်းံေသာ �ုိင်ငံေခါင်းေဆာင်များ၊ 

တီထွင်က� ံဆမ�ကို စွန�်ဦးတီထွင်သူများ�ှင့် �ုိင်ငံ၏ အဆင့်မြ င့်ပညာ သင်က� ားေရးစနစ၏် သံတမနတ်ို�ေပ�ေပါကရ်ာ 

ေနရာဖြ စ်ရန် ရညမှ်နး်သည။် အသပိညာရပ်များ ဖံွ� ဖ� ို းတုိးတက်မ��ှင့် အမျို းသားဖံွ�ဖ� ို းမ�ဆိုင်ရာ အစီအစဥမ်ျား၏ 

အကျို းေကျးဇးူကို ရရှိေစရန်  မြ နမ်ာ�ုိင်ငံရှိ အခြ ား အဆင့်မြ င့်ပညာ သင်က� ားပုိ�ချသည့် အဖွ�ဲအစညး်များ�ှင့် တက်် က� စွာ 

ပူးေပါင်းေဆာငရ်ကွ်မည််။  

၁၂။ ဤေမ�ာ်မှနး်ချကက်ို အေထာက်အကူဖြ စ်ေစရန် ရနက်နု်တက�သိုလ်သ်ည် - 

 (က) တာဝနခ်မံ�ရှိသည့် တက�သိလု်အဖြ စ် လွတ်လပ်စွာ ကိုယ်ပုိင်စီမခံန�်ခဲွခွင့်၊ ပညာေရးလွတ်လပ်ခွင့်�ှင့် 

လိုက်ေလျာညေီထစွွာ လူမ�ဘဝတင်ွ ကျယက်ျယ်ပြ န်�ပြ န်� ပါဝင်ေဆာင်ရွက�်ိုငမ်�အေပ� အေခြ ခံ၍ 

စီမေံဆာင်ရွက်မည်။ 

  (ခ)  သင်�ိးု၊ သင်က� ားေရး�ှင့် သေုတသနေဆာင်ရကွ်မ� များတွင် အေကာင်းဆုံးဖြ စ်ေစမည။် 

  (ဂ)  အမျို းသားဖံွ� ဖ� ို းေရးအစအီစဥ်�ှင့် တုိက�်ိုကဆ်က်စပ်ေသာ ဘွဲ�သငတ်နး်အစီအစဥ်များ၊ 

ဘဝတစသ်ကတ်ာသငယ်ေူရးအစီအစဥ်များအပါအဝင် သင်က� ားေရး အစီအစဥ်များကို 

ေရးဆဲွအေကာင်အထညေ်ဖာ်မည။် 

 (ဃ) �ုိင်ငတံစ်ဝှမ်းမှ စွမ်းရည်ပြ ည့်ဝေသာ ဆရာ၊ ဆရာမများ�ှင့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာငး်သမူျားကုိ 

ဆဲွေဆာင်ရာတင်ွ အသကအ်ပုိင်းအခြ ား၊ ကျား/ မ၊ လမူ�စီးပာွး အေခြ အေန�င်ှ့ �ပ်ုပိုင်းဆိင်ုရာ 

ဖံွ�ဖ� ို းမ�တို�အေပ� ခဲွခြ ားမ� မရှိဘဲ မည်သကူိုမဆုိ တနး်တဆူက်ဆံမည။် 
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 (င) အနာဂတ်ေခါငး်ေဆာင်များကို ပညာေပးခြ င်းအတွက်အေလးထားေဆာင်ရကွရ်န�်င့်ှ အစိးုရ�ှင့် 

 ပြ ညသ်မူျားအတကွ် လိုအပေ်သာနယ်ပယမ်ျားတွင် စွမ်းရည်မြ �င်တ့င်ေရး�ှင့်သင်ယေူရး အခွင့်အလမ်း 

များကို တတ် က� စာွပ့ံပုိး ေဆာင်ရကွမ်ည။် 

 (စ) အဆင့်မြ င့်ပညာစနစ် တစခု်လုံးတင်ွ ဦးေဆာငမ်��ှင့် ထူးခ�နေ်ပြ ာင်ေမြ ာကသ်ည့် အဆင့်အတနး် 

ရှိေစရန် ပ့ံပိုးေပးခြ ငး်�ှင့် သင်က� ားသငယ်ူမ�တွင် ဆနး်သစ် တီထွင်မ�အတွက် စံနမူနာအ ဖြ စ် 

ေဆာငရ်ကွ်မည။် 

 (ဆ) �ုိင်ငတံကာ�ှင့် တက်က� စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွ်ခြ င်းဖြ င့် သေုတသနေဆာင်ရကွရ်ာတင်ွ �ုိင်ငံတင်ွးရှိ 

တက�သိုလ်များအက� ား ဦးေဆာင်တက�သိလု်အဖြ စ် ရပ်တညမ်ည်။ 

 (ဇ) �ုိင်င၏ံအဆင့်မြ င့် ပညာေရးစနစ်တုိးတကေ်ရးအတကွ် လိုအပ်ချက်များ�ှင့် ဦးစားေပးအစီအစ�မ်ျား 

ကို ေဖာေ်ဆာင််ရာတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရကွ် ခြ င်း�ှင့် အခြ ားတက�သိုလ်များ၏လကေ်တ�ွေဆာင်ရွကမ်�များ 

ဖံွ�ဖ� ို းတုိးတကရ်န်�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာရ်ာတွင် စံနမူနာအဖြ စ် ေဆာင်ရကွမ်ည။်  

 (ဈ) �ုိင်ငဖွံ�ံဖ� ို းတိးုတက်ေရးအတွက် ဦးစားေပးရမည့်စီမံကနိး်များ�ှင့် စဥ်ဆက်မပြ တ် ဖံွ�ဖ� ို းတုိးတကေ်ရး 

ရညမှ်နး်ချကပ်နး်တိင်ုများကို ထင်ဟပေ်စေသာ စီမံကနိး်များ ေဖာထု်တ်ခြ ငး်�ှင့် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ခြ င်းတိ�ုကို �ုိင်ငံတကာမိတ်ဖက်များ�ှင့် ပူးေပါင်း၍ ေဆာင်ရကွမ်ည်။ 

 

ကုိယ်ပုိင်စီမံခန�်ခဲွခွင့်ရတက�သုိလ် (Autonomous University) 

၁၃။  ရနက်နု်တက�သိုလသ်ည် ေအာကပ်ါနယပ်ယ်များတွင် မိမိ၏လပ်ုပုိင်ခွင့်ကိုသတ်မှတ်၊ ကျင့်သုံး၍တုိးမြ �င့်�ိုငရ်န် 

 က� ို းပမ်းမည။် 

ပညာေရးဆုိင်ရာစီမံခန�်ခဲွခွင့် (Academic Autonomy) 

၁၄။ ပညာေရးဆုိင်ရာစီမံခန�်ခဲွခွင့်များမှာ - 

(က) တက�သိုလ်ကအမှန်တကယ် လက်ခံ�ိုင်ပ� းီ ေနရာထိုငခ်င်းစီစဥ်ေပး�ုိင်သည့် ေကျာင်းသားဦးေရ 

သတ်မှတ််ခြ င်း၊ ေကျာငး်ဝင်ခွင့်အတွက် မူဝါဒ�ှင့် အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့်လုပ်ထုံး လပ်ုနညး်များကုိ 

ေရးဆဲွခြ င်း အပါအဝင် တက�သိုလ၏်သင်တနး်အစီအစ�်အားလုံးကို စီမံခန�်ခဲွခြ င်း၊ 

(ခ) ပညာေရး�ှင့် လူမ�အဖဲွ�အစညး်၏ လိုအပ်ချကမ်ျားအရ အမျို းသားအရညအ်ေသးွ အာမခံမ�စံ��နး်များ�င့်ှ 

ကိုက်ညေီသာ ဘွဲ�အပ်�င်ှးသည့် သငတ်နး်အစအီစ�်များ�ှင့် ဘွဲ�မအပ�ှ်င်းသည့် သင်တနး် 

အစီအစ�်များကို စီီစဥ် ခြ င်း၊ စတင်ဖွင့်လစှ်ခြ င်း�င်ှ့ ပိတ်သိမ်းခြ င်း၊ 

(ဂ) သင်က� ားေရးတွင် အသုံးပြ ုမည့် ဘာသာစကားများ ေရးွချယ်ခြ င်း၊ 

(ဃ) သင်တနး်များတင်ွ သင်က� ားမည့်ဘာသာရပအ်ေရအတွက၊် ဘာသာရပ်နယ်ပယ�်င့်ှအေက� ာင်းအရာ၊ 

ပုိ�ချမည့်နညး်လမ်းများ (ေကျာင်းအိပ်ေကျာငး်စား၊ အေဝးသင်၊ အေဝးသင်�ှင်ေ့ကျာင်းအပိ်ေကျာင်းစား 

တဲွဖက်အစအီစ�်)၊ ေကျာင်းသားကို စစ်ေဆးအကဲဖြ တ်တုိင်းတာခြ င်း၊ ဘွဲ�အပ်�ှင်းခြ င်း�င့်ှ 
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လက်မှတထ်တ်ုေပးခြ င်းဆုိင်ရာ စံ��နး်များအပါအဝင် ဘွဲ�အပ်�ှင်းမည့် သင်တန်းအစီအစ�်များ�ှင့် 

ဘဲွ�မအပ်�ှင်းမည့့်် သင်တန်းအစီအစ�်များအတွက် သင်�ုိးေရးဆဲွခြ င်း၊ 

(င) ဆရာ၊ ဆရာမ�ှင့် ေကျာင်းသားေကျာငး်သူများ ေဆာင်ရကွ်ေသာသုေတသနများကို အားေပး မြ �င့်တင် 

 ခြ င်း�ှင့် ဦးစားေပးသု ေတသနများ�ှင့် အေထာက်အပ့ံေပးမည့်နည်းလမ်းများ ေဖာ်ထုတ်ခြ င်း၊ 

(စ) အမျို းသားအရည်အေသးွအာမခံမ�အ��နး်ေဘာင်များ�ှင့် လိုက်ေလျာညေီထေွသာ အရညအ်ေသးွ 

ဆုိငရ်ာ အ��နး်ကနိး်များ ချမှတ်ခြ င်း�ှင့် ေစာင့်က� ပ်စစ်ေဆးခြ င်း၊ 

(ဆ)  ပြ ည်တွငး်၊ ေဒသတင်ွး�ှင့် �ုိင်ငတံကာတက�သိုလ်များ�ှင့် ပညာေရးဆိင်ုရာ အဖွ�ဲအစညး်များ�င့်ှ 

ပူးေပါင်းေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး်။ 

 

ဖဲွ�စည်းမ�ဆုိင်ရာ စီမံခန်�ခဲွခွင့် (Organizational Autonomy) 

၁၅။  ဖဲွ�စညး်မ�ဆိင်ုရာ စီမံခန�်ခဲွခွင့်များမှာ - 

(က) တက�သိုလ်၏ပဋိညာ�်စာတမ်းကို ဖံွ� ဖ� ို းတုိးတကေ်စခြ ငး်၊  ပြ �ာနး်ခြ င်း�ှင့်  ပြ နလ်ည်သုံးသပ်ခြ င်း၊ 

(ခ) တက�သိုလ်၏ ေမ�ာ်မှနး်ချက၊် ရညမ်နှး်ချက၊် အေခြ ခံမူများ၊ တက�သိုလ်အဆင့်မြ �င့်တင်ေရး�ှင့် 

အဓိကလုပ်ငနး်များကို အမျို းသားအရည်အေသးွ အကဲဖြ တ်မ�မဝူါဒများ�င့်ှအညီ ေရးဆဲွခြ င်း�ှင့် 

 ပြ နလ်ည် သုံးသပ် ပြ င်ဆင် ခြ င်း၊ 

(ဂ) တက�သိုလ်၏သင်တနး်ေရးရာ�ှင့် စီမံေရးရာဖဲွ�စညး်ပံု အပါအဝင် ဖဲွ�စညး်ပုံဇယားတွင်ေဖာ်ပြ ထား 

သည့်အတိုင်းတက�သိုလ၏် ဖဲွ�စညး်တညေ်ဆာက်ပံုကို တုိးချ�ဲတညေ်ဆာက် ခြ င်း၊ အတည်ပြ ုသတ်မှတ် ခြ င်း 

�ှင့်  ပြ နလ်ညသ်ုံးသပ်ပြ င်ဆင် ခြ င်း၊ 

(ဃ) သင်တနး်ေရးရာ�ှင့် စီမံေရးရာဌာနများကို ဖဲွ�စညး်ခြ င်း၊ �ပ်ုသိမ်း ခြ င်း၊ ၄င်းတို�၏အခနး်က�များ၊ 

တာဝနဝ်တ�ရားများ�ှင့် ဝန်ထမး်လိုအပ်ချက်များ သတမှ်တ်ခြ ငး်တုိ�ကို ေဆာင်ရကွ်ခြ င်း၊ 

(င) ပါေမာက�ချုပ်၊ ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်များ၊ မဟာဌာနမှ�းများ၊ ဌာနမှ�းများ၊ �ုံးများ�ှင့် စင်တာများ၏ 

ဌာနမှ�းများ�ှင့် အုပခ်ျုပေ်ရးအဖွ�ဲအစညး်များ၏အဖဲွ�ဝင်များအပါအဝင် စီမေံရးရာ ဌာနမှ�းများ�ှင့် 

ကိုယ်စားလယှ်များကိုေရးွေကာက် တငေ်မြ �ာက် ခြ ငး်၊ ခန်�အပ်ခြ င်း�ှင့် တာဝန်မှရပ်စဲ ခြ င်းတုိ�ကို စီမံ 

ခန�်ခဲွခြ ငး်၊ 

(စ) တက�သိုလ်တွင်း ဗျ�ဟာေမြ ာကအ်စီအစ�ေ်ရးဆဲွခြ ငး်၊ တက�သိုလဖ်ွံ�ဖ� ို းတိုးတကေ်ရး�ှင့် ရင်ှသန်မ� 

အတွက် ဦးစားေပးအစီအစ�မ်ျားကိုသတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

(ဆ) တက�သိုလ်၏ ေဆာင်ရွကခ်ျက�ှ်င့် ဖံွ�ဖ� ို းမ�၏ အကျို းရလဒအ်တွက်  ပြ င်ပအကျို းတူ ပူးေပါငး် 

လပ်ုေဆာင်သမူျား�ှင့် ဆကစ်ပ်ေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး်။ 
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အုပ်ချုပ်ေရးဆုိင်ရာစီမံခန�်ခဲွခွင့် (Administrative Autonomy) 

 

၁၆။  အုပခ်ျုပ်ေရးဆုိင်ရာစီမံခန�်ခဲွခွင့်များမှာ - 

(က) တက�သိုလ်၏ရည်မှနး်ချက်�ှင့် အဓိကလုပ်ငနး်များကို ေအာင်မြ ငစ်ာွ အေကာင်အထညေ်ဖာရ်န် 

လိုအပ်ေသာ သငတ်နး်၊ လသူားအရင်းအမြ စ�်င်ှ့ ပစ�ညး်များအပါအဝင် အရင်းအမြ စမ်ျားကိုစီစ�်ခြ င်း၊ 

ရယူခြ င်း�ှင့် စီမခံန�်ခဲွခြ င်း၊ 

(ခ) အမ� ဲတမး်�ှင့်ယာယသီင်က� ားေရး ဆရာ/ဆရာမများ�ှင့် စီမံေရးရာ ဝန်ထမး်စုေဆာင်းခြ ငး်၊ 

ဆကလ်က်ထားရှိခြ င်း�ှင့် စညး်ကမ်းပုိင်းဆိုင်ရာ အေရးယေူဆာင်ရွကမ်�များပြ ုလုပ်ခြ င်း၊ 

(ဂ) ဝန်ထမ်းများကို တာ၀န်သတ်မှတ်ခန�်ထား ခြ င်း၊ ၄င်းတုိ�၏တုိးတကေ်ရးအတကွ် ေဆာင်ရကွ်ခြ င်း၊ 

ချးီမြ �င့် ခြ င်း�ှင့် ရာထူးတိုးမြ �င့် ခြ င်း၊ 

(ဃ) စီမခံန�်ခဲွေရး�ှင့် အေထာက်အကူပြ ုရာထူးများအတွက်  ပြ င်ပမှအရညအ်ချင်းပြ ည်မ့ေီသာ ဝနထ်မ်းများ 

ကို ငှားရမ်းသည့်လပုပိ်င်ုခွင့်ရှိ ခြ င်း၊ 

(င) �ုိင်ငတံကာ ပညာသင်ယူမ��ှင့် သေုတသနအခွင့်အလမ်းများ အပါအဝင် ဝန်ထမ်းများ�ှင့် 

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသမူျား အပြ န်အလနှသ်ာွးလာ ေလလ့ာ�ုိင်ေရး�ှင့် ပတ်သက်၍ ဆံုးဖြ တ်ချက် 

ချခြ ငး်�ှင့် စီမခံန်�ခွဲ ခြ င်း၊ 

(စ) သကဆ်ိုငရ်ာ ဥပေဒစညး်မျ�်းစညး်ကမ်းများ�ှင့်အညီ တက�သိုလ်၏ အသုံးအေဆာင်များ၊ 

ပစ�ညး်ကရိယိာများ၊ အရငး်အမြ စ်များ၊ နညး်ပညာ၊ တက�သိုလ်ပုိင်ေမြ �ှင့် ပရဝုဏတ်ို�ကို စီမံခန�်ခွဲခြ င်း၊ 

(ဆ) ဥပေဒေရးရာဥပဓ�ိုပ်ရှိခြ င်း၊ 

(ဇ) တက�သိုလရ်ည်မှနး်ချက်�ှင့် အဓိကလုပ်ငနး်များ�ှင့် ဆက�ွ်ယေ်သာ ေဆာင်ရကွခ်ျကမ်ျား�ှင့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် သက်ဆုိငရ်ာ အဖဲွ�အစညး်/ပုဂ�ို လမ်ျား�ှင့် သေဘာတူညီမ� စာချုပ်ချုပ်ဆို 

လက်မှတေ်ရးထိုးခြ င်း။ 

 

ဘ�ာေရးဆုိင်ရာစီမံခန်�ခဲွခွင့် (Financial Autonomy) 

၁၇။ ဘ�ာေရးဆိုငရ်ာစမံီခန်�ခွဲခင်ွ့များမာှ - 

(က) �ှစရ်ညှ် ဘ�ာေငွသုးံစွမဲ� အစီအစ�ေ်ရးဆွဲခြ င်း၊ 

(ခ) ခဲွေဝချထားေပးေသာ �ုိင်ငေံတာ်ဘ�ာေငွများကိုထေိရာကစ်ာွ တာဝန်ယူစီမခံန�်ခဲွခြ င်း၊ 

(ဂ) ဘ�ာေရး စညး်မျ�်းများ�င့်ှအညီ ပံုမှန်သင်တနး်အစီအစ�်များတင်ွ  တက်ေရာကေ်သာ �ုိင်ငံတကာ 

ေကျာင်းသား၊ ေကျာငး်သူများအပါအဝင် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသမူျားအားလုံးကို ေကာက်ခံေသာ 

ေကျာင်းလခများအား စီမံခန�်ခဲွခြ င်း၊ 
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(ဃ) သးီသန်�သငတ်နး်အစီအစ�်များ�ှင့် လ�ပရ်ာှးမ�များအတွက် �ုိင်ငံတကာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသမူျား 

အပါအဝင် ေကျာင်းသားများအားလုံး�ှင့် အခြ ားအသုံးပြ ုသမူျား အားလုးံကို ေကာကခံ်ေသာ 

ေကျာင်းလခ�ှင့် အခြ ားေကာကခံ်ေငွများ အားလုံးကို ကိုယပ်ိုင်ရံပံုေငွအဖြ စ် စီမံခန�်ခဲွခြ င်း၊ 

(င) သကဆ်ိုငရ်ာဥပေဒများ�င်ှအ့ညီ သင်တနး်အစီအစ�အ်သစ်များ ဖွင်လ့ှစ်ခြ င်းအပါအဝင် အခြ ားေသာ 

ရန်ပံုေငွအရင်းအမြ စ်များ၊ လ�ှဒါနး်ေငွများ�ှင့် ဝငေ်ငွရရှိ�ုိင်ေသာလပ်ုငနး်များမှ ရရှိလာေသာ 

ရနပံု်ေငွဖြ င့် တက�သိုလ၏် ကိုယပိ်င်ုရနပု်ံေငကွို တုိးတကေ်စခြ င်း၊ 

(စ) ဘ�ာေရးစညး်မျ�်းများ�င်ှအ့ည၊ီ မိမတိက�သိလု်၏လ�ပ်ရာှးမ�များမှ ရရှိသည့်ဝင်ေင�ှွင့် 

တုိးပွားသည့်ေငွများကို  ပြ န်လညရ်ငး်�ှးီမြ �ု ပ်�ှံ�ိုင်ခြ င်းအပါအဝင် တက�သိုလက်ရှာေဖွရရှိေသာ 

ကိုယ်ပုိင်ရန်ပံုေငွကို စီမံခန်�ခွဲ ခြ င်း၊ ေငွစာရင်း�ှင့် ဘ�ာအသုံးပြ ုမ�တုိ� ပွင့်လင်းမြ င်သာမ�ရှိေစခြ င်း၊ 

(ဆ) ဥာဏ်ပူေဇာခ်များ�ှင့် ဆုေငွများကိုသတ်မှတ်ချးီမြ �င့် ခြ င်း။ 

 

 

တက�သုိလ်၏တရားဝင်ရပ်တည်မ� (Official Stand of the University) 

 

၁၈။ တက�သိုလ်သည် ရနက်နု်တက�သိုလ်၏အမှတ်တံဆပ်ိ၊ တံဆိပ်တံုး၊ အလ၊ံ ေဆာငပု်ဒ၊် သခီျင်း�ှင့်  အခြ ား 

ဆက်စပသ်ည့် အေဆာငအ်ေယာင်များကို ထိနး်သိမ်းထားရမည။် ရနက်နု်တက�သိုလအ်မည်ဖြ င့် ပုိငဆုိ်င်သည့်အရာများ 

အေပ� ပုိင်ဆုိင်ခွင့်၊ တရားစဲွခွင့်�ှင့် တရားစဲွဆုိခံပုိင်ခင်ွရ့ှိသည။် 

 

ရန်ကုနတ်က�သုိလ်၏ေဆာင်ပုဒမှ်ာ - 

ပါဠိဘာသာဖြ င့် “နတ�ိ ဝိဇ�ာ သမံ မိတ� ံ” 

 မြ နမ်ာဘာသာဖြ င့် "ပညာထက် စစ်မှနေ်သာ မိတေ်ဆွမရှိ" 

အ �ဂလိပ်ဘာသာဖြ င့် “There is no friend like knowledge”  ဖြ စ်ပါသည်။  

 
 

ရန်ကုနတ်က�သုိလ်၏ပင်မလုပ်ငန်းများ (Core Activities of the University) 

၁၉။ အဆင့်မြ င့်ပညာေရးဆုိင်ရာ တက�သိုလ်တစ်ခုဖြ စ်သည့် ရန်ကနု်တက�သိုလ်၏ပင်မလုပ်ငနး်များမာှ သင်က� ား၊ 

သင်ယူခြ င်း၊ သေုတသနေဆာင်ရကွ်ခြ င်း�ှင့် �ုိငငံ်ေတာ်�ှင့်လအူဖဲွ�အစညး်အတကွ် ပညာေရးဝနေ်ဆာင်မ� 

ေပးခြ င်းတို� ဖြ စသ်ည။် ဤပင်မလုပ်ငနး်များကို အေကာင်အထည်ေဖာေ်ဆာင်ရနအ်တွက်် တက�သိုလ၏်ဝင်ခွင့်၊ 

သင်တနး်အစီအစ�်များ၊ သင်က� ားေရး�ှင့်သေုတသနလပ်ုငန်းတုိ�ကို စီမံခန်�ခွဲရာတွင် တက�သိုလ်၏ အခနး်က�များကို 

သတ််မှတ်ရန်လိုအပသ်ည။် 
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တက�သုိလ်ဝင်ခွင့်�ှင့်ပညာေရးဆုိင်ရာအစီအစ�်များ 

၂၀။ တက�သိုလ်ဝင်ခင်ွ�ှ့င့်ပညာေရးဆုိငရ်ာအစီအစ�်များမှာ -  

  (က) တက�သုိလ်ဝင်ခွင့် 

(၁) ရနက်နု်တက�သိုလပ်ညာေရးအဖဲွ�သည် သငတ်နး်အစီအစ�်တစခု်စီအတကွ် ေကျာင်းသား 

ဦးေရ၊ ဝင်ခင်ွအ့ရညအ်ချင်း သတ်မှတ်ခြ င်း အပါအဝင် တက�သိလု် ဝင်ခွင့်ဆုိင်ရာ စညး်မျ�်း 

စညး်ကမ်းများကို ချမတှရ်မည။် 

(၂) တက�သိုလ်ပညာေရးအဖဲွ�သည် သငတ်နး်ဝင်ခင်ွေ့လ�ာက်လာေသာ �ုိင်ငံခြ ားသား 

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအတွက် စညး်မျ�း်စညး်ကမ်းများကို ချမှတ်ရမည။် 

(၃) သင်တနး်အစီအစ�်တစ်ခုစီအတွက် တက�သိုလပ်ညာေရးအဖွ�ဲက ချမတှသ်ည့် ဝင်ခွင့် 

အရညအ်ချငး်�ှင့်ကိုကည်ီသည့် ေလ�ာကထ်ားသူများသည်  သကဆ်ိုငရ်ာဌာနက ချမှတထ်ားသည့် 

ဝင်ခွင့် ေဖြ ဆုိရမည်။ 

(၄) တက�သိုလ်ပညာေရးအဖဲွ�က ဖဲွ�စညး်ေပးေသာ တက�သိုလဝ်င်ခွင့်အဖဲွ�က သင်တနး်အစီအစ�် 

တစခု်စီအတကွ် အပ� းီသတ်ေရးွချယ်မ�ကို  ပြ ုလုပ်မည။် ေရးွချယရ်ာတွင် အရညအ်ချင်းေပ�တင်ွ 

မူတည်မည်ဖြ စ်ပ� းီ၊ တက�သိုလဝ်င်စာေမးပွရဲမှတ်/ အခြ ားေသာ �ုိင်ငတံကာအသိအမှတ်ပြ ု 

လက်မှတမ်ျား�ှင့် ရနက်နုတ်က�သိုလ်၏ ဝင်ခင်ွစ့ာေမးပဲွရလဒ်များ ေပ�မူတည၍် ေရးွချယ်မည။် 

(၅) အခွင့်အလမ်းနညး်ပါးေသာ ေနာက်ခံအခြ အေန�ှင့် ေဒသများမှ ေလ�ာကထ်ားသည့် 

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအတွက် သာတူညမီ��ှင့် ခဲွခြ ားဆက်ဆံမူမပြ ုသည့်မ�ှူင့် ခဲွတမး်စနစ် 

တုိ�ကို ကျင့်သုံးမည််။  

(ခ) သင်တနး်အစီအစ�်များ။ ။ရနက်နု်တက�သိုလ်၏ ပညာေရးအဖဲွ�သည် သင်တနး်အစီအစ�မ်ျား၏ 

ကာလ၊ သင်က� ားမည့် အေက� ာင်းအရာ ပုိ�ချသည့်မူများ�ှင့် အခြ ားေသာက�များကို သတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

 ပြ င်ဆင် ်ခြ င်းများကို ေဆာင်ရကွ်မည။် သင်တနး်အစီအစဥ်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းဖြ စ်သည်။ 

  (၁) ဘဲွ�က� ို သင်တနး်များ 

- ဝိဇ�ာဘွ�ဲ၊ သပိ�ံဘွဲ�၊ ဥပေဒဘွ�ဲ 

- ဝိဇ�ာဂဏု်ထူးဘွ�ဲ၊ သပိ�ံဂုဏထ်းူဘွဲ� 

- လက်မှတရ်သင်တနး်များ 

 

  (၂) ဘဲွ�လွနသ်င်တန်းများ 

- မဟာဝိဇ�ာ၊ မဟာသပိ�ံ၊ မဟာဥပေဒဘွဲ� 

- ပါရဂူဘွဲ� 

- ဘွဲ�လနွဒ်ပီလိုမာ 

- ဘွဲ�လနွ်လက်မှတ်ရသင်တနး်များ 
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၂၁။ ဘာသာရပ်နယပ်ယအ်မျို းမျို း�ှင့် အဆင့်အသးီသးီတွင် သင်တနး်အစီအစ�်အသစမ်ျားကို ပညာရပ်�ှင့် 

လမူ�စီးပွားေရးလိုအပ်ချက်များအရ တုိးချ�ဲဖွင့်လှစ်�ိုငသ်ည။် အသစဖ်င့်ွလှစ်မည့် သင်တနး်အစီအစ�်များကို ဌာနများ�ှင့် 

မဟာဌာနများက တုိးချ�ဲေဖာ်ထုတ်ပ� းီ တက�သိလု်ပညာေရးအဖဲွ�က တက�သိုလေ်ကာင်စီသို� တင်ပြ ၍ သေဘာတူညီချက် 

ရယရူမည။်  

သင်က� ားေရး�ှင့်သုေတသန 

၂၂။ သင်က� ားေရး�ှင့်သေုတသနများမှာ - 

 (က) တက�သိုလ်သည် သင်က� ားေရး၊ သေုတသန၊ စာေမးပွဲများစစ်ေဆးခြ ငး်�ှင့် သေုတသနရလဒမ်ျားကို  

 ဖြ န�်ေဝခြ င်းများစသည်တုိ�ကို စီမံခန�်ခဲွမည်။ 

 (ခ) တက�သိုလ်သည်  ပြ ည်ပ�ုိင်ငံများက ချးီမြ �င်သ့ည့် ပညာသင်ဆုများ၊ မိမိတက�သိုလ၏် ပညာသင်ဆုများ၊ 

ပညာသင်ေထာက်ပ့ံမ�များ�င့်ှ အခြ ားေသာချးီမြ �င့်မ�များကို စီမံခန�်ခဲွမည်။ 

 (ဂ) တက�သိုလ်သည် တက�သိုလေ်ကာင်စီ၏ စညး်မျ�်းစညး်ကမ်းများ�င့်ှအညီ မိမိ၏ ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ 

စွမး်ရည်မြ �င့်တင်ရန်အတကွ်  ပြ ည်တွငး်ပြ ညပ်တက�သိုလမ်ျား�ှင့် ပူးေပါင်း၍သင်တနး်များ ဖွင့်လှစ် 

သင်က� ားေပးမည်။ 

 (ဃ) တက�သိုလ်သည် ဆရာ၊ဆရာမ�ှင့် ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသမူျားအား�ုိငငံ်အ့ကျို းပြ ုနယ်ပယ်�ှင့် 

ဘာသာရပ်တုိ�တွင် သေုတသနေဆာငရ်ကွရ်န် အားေပးပ� းီ သင့်ေလျာ်ေသာ ချးီမြ �င့်မ� ပြ ုလုပ်မည။် 

 (င) တက�သိုလ်သည် မိမိ၏သေုတသန�ှင့် အခြ ားပညာရပ်ဆုိင်ရာ ရလဒမ်ျားကို  ပြ ညတ်င်ွးတွင်ဖြ စ်ေစ၊ 

�ုိင်ငတံကာတွင်ဖြ စ်ေစ သက်ဆုိငရ်ာစညး်မျဥ်းစညး်ကမး်များ�ှင့်အညီ ပံု�ိှပ်ထုတ်ေဝ�ိုင်သည။် 

 (စ) တက�သိုလ်သည် သးီခြ ားသုေတသန ရနပု်ေံငွထူေထာင်ပ� းီ၊ သေုတသနလပ်ုငနး်ကို  မြ �င်တ့ငရ်န် 

စုေပါင်းအားထတ်ုမည််။ 

 (ဆ) တက�သိုလ်သည် ဦးစားေပးသတ်မှတ်ထားသည့် ဘာသာရပ်တွင် အခြ ားတက�သိုလ်များ၊ 

အဖွ�ဲအစညး်များ�ှင့် ပူးေပါင်းသေုတသနေဆာင်ရကွရ်န် အားေပးမ�များ�ှင့် ပ့ံပိးုမ�များ  ပြ ုလပ်ုမည။် 

 (ဇ) တက�သိုလ်သည်  ပြ ညသ်ူလူထုေကာငး်စားေရးအတကွ် အသိပညာနယ်ပယ်သစ် များကို တက်က� စာွ 

ေလလ့ာလိုကစ်ားရန�်င်ှ့ လ�ူအဖွ�ဲအစညး်ဖွံ�ဖ� ို းမ��ှင့် တိးုတက်မ�တုိ�အတွက် အသပိညာများကို 

ကျယ်ပြ န�်စွာ ဖြ န�်ေဝရန်ပတဝ်နး်ကျင်ေကာငး် တစ်ခုကိုဖန်တီးေပးမည။် 

 

ရန်ကုနတ်က�သုိလ်၏အုပ်ချုပ်မ��ှင့်စီမံခန�်ခဲွမ� (Governence and Management of the University) 

၂၃။ တက�သိုလ်ေကာင်စီ၊ ပညာေရးအဖွ�ဲ�ှင့် စီမံခန�်ခဲွမ�အဖဲွ�တုိ�သည် ရနက်နုတ်က�သိလု်၏ တရားဝင်လုပ်ပုိင်ခင်ွရ့ှိ 

အဖွ�ဲများဖြ စ်သည်။ 
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၂၄။  အဆုိပါတရားဝင်အဖဲွ�(၃)ဖဲွ�သည် အမ� ဲတမ်းေကာ်မတီများကို တာဝန်ယရူမည်ဖြ စ်ပ� းီ လိုအပ်ပါက 

အေရးေပ�ကစိ�အတကွ် ေကာ်မတီများကို လညး်ဖွဲ�စညး်ခင့်ွရှိသည။် 

 

တက�သုိလ်ေကာင်စီ (The University Council) 

၂၅။  တက�သိုလ်ေကာင်စီသည် တက�သိုလ၏်အမြ င့်ဆံုးအပ်ုချုပ်ေရး အဖွဲ�အစညး်ဖြ စ်ပ� းီ၊ ဤပဋိညာဥ်စာတမ်း 

�ှင့်အည၊ီ တက�သိုလ၏် မည်သည့်ကစိ�ရပ်ကိုမဆို ကိုငတွ်ယေ်ဖြ ရှင်းရန် တရားဝင်အာဏာရှိသည။် တက�သိလု် 

ေကာငစီ်ကို အမျို းသားပညာေရးဥပေဒ ပုဒမ် ၂ (ဠ)�ှင်အ့ညဖွီဲ�စညး်မည။် 

 

တက�သုိလ်ေကာင်စီ၏ လုပ်ပုိင်ခွင့်အာဏာ 

၂၆။ တက�သိုလ်ေကာင်စီသည် ရန်ကနု်တက�သိုလ်၏အုပ်ချုပ်ေရးတွင် အမြ င့်ဆံုးေသာအဖဲွ�  ဖြ စ်သည့်အားေလျာစ်ာွ 

တက�သိုလ်ေကာင်စီသည် - 

(က) ပင်မအပုခ်ျုပ်ေရးအဖဲွ�အ ဖြ စ်တညရ်ှိပ� းီ တက�သိုလက်ိစ�ရပ်အားလုံးကို ဤပဋိညာဥ်စာတမ်း�ှင့်အညီ 

စီမေံဆာင်ရွကရ်န် တရားဝင်အခွင့်အာဏာရှသိည်။ 

(ခ) တက�သိုလ်၏ေမ�ာ်မှနး်ချက၊် ရညမှ်နး်ချက၊် အေခြ ခမူံများ�ှင့် ၄င်းတုိ�ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ခြ င်း၊ 

ဖဲွ�စညး်ပုံ�ှင့် ပဋိညာဥ််စာတမ်းပါ  ပြ ဌာနး်ချကမ်ျားကို သုံးသပ် ခြ င်း၊  ပြ နလ်ညဆ်နး်စစ်ခြ ငး်�ှင့် 

 ပြ င်ဆင် ဖြ ည်စွ့က် ခြ င်းတုိ� ပြ ုလုပ်ရန ်အဓိကတာဝနရ်ှသိည။်် 

(ဂ) ဘာသာရပ် သင်တနး်အစီအစ�်များ�ှင့် အထူးပြ ုဘာသာရပ်များကို ဖွင့်လစ်ှ ခြ ငး်၊  ပြ နလ်ည် 

သုံးသပ် ခြ င်း�ှင့် ပိတ်သမိး် ခြ ငး်တုိ�အတွက် အဓိကတာဝနရ်ှိသည်။ 

(ဃ) မဟာဌာနများ၊ ဌာနများ၊ စင်တာများ၊ �ုံးများ�ှင့် အခြ ားေသာ နညး်လမ်းတကျ ဖဲွ�စညး်ထားေသာ 

တက�သိုလ်၏ယူနစ်များကိုဖွဲ�စညး် ခြ ငး်၊  ပြ နလ်ညသ်ုံးသပ် ခြ င်း�ှင့် ပိတသ်ိမ်း ခြ င်းတုိ�အတွက် 

အဓိကတာဝနရ်ှိသည်။ 

(င) ကိုယ်ပုိင်စီမံခန�်ခဲွခွင့်ကို တဖြ ညး်ဖြ ညး်ခြ င်းေဖာ်ေဆာင််မ�ကို ပ့ံပုိးရန် အင်အားေတာင့်တင်းပ� းီ၊ 

က�မ်းကျင်ေသာ စီမံခန�်ခဲွမ�အား ဖဲွ�စညး် ခြ င်း၊ တက�သိုလ်၏မူဝါဒ�င့်ှ စွမး်ရည်မြ �င်တ့င်ေရးတုိ�ကုိ 

ဖံွဖ� ို းေအာင် ေဆာင်ရွကမ်ည။် 

(စ) ဂုဏေ်ဆာင်တက�သိုလ်အ ဖြ စ် မိမတိက�သိလု်ကို ေခတ်မီေစရန၊်  ပြ နလ်ညရ်င်ှသနေ်စရန၊်  က� းီထွား 

လာေစရန�ှ်င့် မိမိ၏ေမ�ာ်မှနး်ချက၊် ရည်မှနး်ချက်�ှင့် အေခြ ခံမူများကို အေကာင်အထညေ်ဖာရ်န် 

အတွက််ထိေရာက်ပ� းီ ရလဒေ်ကာင်းကို ဦးတည်ေသာမဟာဗျ�ဟာကျသည့် အစီအစ�်ကို  ပြ ုလပ်ုမည။် 

(ဆ) တက�သိုလ်အတွက် မဟာဗျ�ဟာကျသည့် အစအီစ�်များ ဖံွ�ဖ� ို းရန် ဦးေဆာင်၍ သင်ေ့လျာ်ေသာ 

တာဝနေ်ပးအပ် ခြ င်း�ှင့် အေကာင်အထည် ေဖာရ်ာတင်ွ  က� းီက� ပ်ကွပ်ကဲ ခြ င်းပြ ုမည်။ 

(ဇ) ပညာနယ်ပယ်များေပါင်းစံုချဥ်းကပ်ပါဝင်ခြ င်းကိုစတင်အသုံးပြ ုခြ င်းဖြ င့် လိုကေ်လျာညီေထွမ�ရှိေသာ 

သင်�ိးုများကိုအဆင့် မြ �င့်တင်�ုိင်ရန် ဘာသာရပ်ဌာနများ၏ အရင်းအမြ စ်များ ဖြ င့် ေပါင်းစပ်ထားသည့် 

မဟာဌာနစနစ်ကိဖွု�ံဖ� ို းေစမည်။ 
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(ဈ) တက�သိုလ်ေကာင်စီ၏ စီရင်ပုိင်ခင်ွေ့အာကရ်ှိ မဟာဌာနများ၊ စငတ်ာများ ဘာသာရပ်ဌာနများ�င့်ှ 

အေထာက်အကူပြ ုဌာနများကို စီမခံန�်ခဲွ ခြ င်း�ှင့် ချိပ်ဆကေ်ဆာင်ရကွ်ေပးခြ င်း ပြ ုလုပ်မည။် 

(ည) အခြ ား ပြ ည်တွင်း  ပြ ညပ်တက�သိုလ်များ၊  ပြ ည်တွငး်  ပြ ည်ပ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ၊ ေဒသတွင်း�ှင့် 

�ုိင်ငတံကာအဖဲွ�အစညး်များ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာငရ်ကွ်မ�များကို အမျို းသားပညာေရးဥပေဒ�ှင့် 

အမျို းသားပညာေရးမူဝါဒေကာ်မရှင်က  ပြ ဌာနး်သည့်မူဝါဒများ�ှင့်အညီ တုိးမြ �င့်လပ်ုေဆာင်ခြ င်း�င်ှ့ 

 က� းီက� ပ်ကွပ်ကဲခြ ငး်များပြ ုလုပ်မည။် 

(ဋ) ရနက်နု်တက�သိုလ၏် ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ဝန်ထမး်များ�ှင့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသအူတွက် သးီသန�် 

 ဖြ စ်ေသာတက�သိုလအ်တွငး် အသငး်အဖဲွ�များ ဖဲွ�စညး်ခြ င်း�ှင့်ဆိင်ုေသာ စညး်မျ�်းစညး်ကမ်းများကို 

ထုတ်ပြ န်ေပးမည်။ 

(ဌ) အမျို းသားအရည်အေသးွအာမခံမ� အ��နး်ေဘာင်၊ အမျို းသားပညာေရးအဆင့်အတနး်�င့်ှ အရည် 

အေသးွအာမခံမ�အကဲဖြ တေ်ကာ်မတီ၏စံ�ှင့်အဆင့်များ၊ တက�သိုလ်၏ ေမ�ာမှ်နး်ချက၊် ရည်မှနး်ချက် 

�ှင့်အေခြ ခမံမူျား�ှင့်အညီ အရညအ်ေသးွအာမခံမ�စနစ်တစ်ခုကိုဖွံ�ဖ� ို းတိုးတကေ်စမည။် 

(ဍ) သေုတသနကို ပညာရပ်ဆိုင်ရာလပ်ုငနး်များ၏ တသားတညး်ဖြ စ်ေသာ အစတ်ိအပုိင်းအဖြ စ် 

ထည့်သွင်းရန်တက�သိုလ်၏ ဦးစားေပးသေုတသနလုပ်ငနး်များ�ှင့်ဗျ�ဟာများကိုသတ်မှတ်ရမည။် 

(ဎ) ရနက်နု်တက�သိုလ၏်လိုအပ်ချကမ်ျား�ှင့်အညီ မဟာဌာနများ၊ စင်တာများ၊ �ုံးများ၊ ဘာသာရပ် 

ဌာနများ၊ အေထာက်အကူပြ ုဌာနများ�င့်ှ အခြ ားလပုင်နး် အေခြ ပြ ုယနူစ်များကို တုိးချ�ဲဖဲွ�စညး် 

ခွင့်ပြ ုမည။် 

(ဏ) ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ စီမံ�ှင့်အေထာက်အကူပြ ုဝန်ထမး်များကို စီမံခန�်ခဲွရန်အတွက် မူများ�င့်ှ 

လပ်ုထံုးလုပ်နညး်များကို သတ်မှတ် ခြ င်း�င်ှခ့ျမှတ် ခြ င်းပြ ုမည်။ 

(တ) ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသမူျား၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ စီမံ�ှင့် အေထာကအ်ကူပြ ုဝန်ထမ်းများ၏ 

သကသ်ာေချာင်ချေိရးအတွက် မူ�င်ှ့ လပုထု်းံလုပ်နညး်များ ချမှတ်မည။် 

(ထ) ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၏ ဘက်စုဖွံ�ံဖ� ို းေရးကိုအားေပးမည့် ရင်ှသန်တက်က� သည့် တက�သိုလ် 

နယေ်မြ တညေ်ထာင်ရန�ှ်င့် �ပ်ုပိုငး်ဆုိင်ရာ၊ ပညာရပ်ဆိုငရ်ာ�ှင့် လမူ�ဆိင်ုရာ ပတ်ဝနး်ကျင်များကို 

ထိနး်ထား�ိုငမ်ည့် မူများ�ှင့် စညး်မျ�း်စညး်ကမ်းများကို ချမှတ်မည။် 

(ဒ) ရနက်နု်တက�သိုလ၏် အမာခံအဖွ�ဲများအဖြ စ် ေကျာငး်သား၊ေကျာင်းသမူျား�ှင့် သင်က� ားေရးဝနထ်မ်း 

များကျယ်ကျယ်ပြ န�်ပြ န�် ပါဝင်�ုိင်ရန်�ှင့်သကဆိ်င်ုပါဝင်ဆက်�ွယသ်ူများ၊ ပူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရကွ်မ� 

ကို အားေပးမည။် 

(ဓ) ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသမူျားအတွက် ပညာသင် ေထာက်ပ့ံေက� း�ှင့် ပညာသင်ဆုများအပါအဝင် 

ေကျာင်းလခ�ှင့် ေငွေက� းေထာကပံ်မ့�များ �ှင်ဆုိ့င်ေသာမူများကို ဆံုး ဖြ တ်မ်ည။် 

(န) ရနက်နု်တက�သိုလ၏် အမှတ်တံဆပ်ိ၊ တံဆိပ်တံုး၊ အလ၊ံ အမှတ်အသားတုိ�ကို ထိနး်သိမ်းရမည့် 

သ ူဖြ စ်ပ� းီ အများပြ ည်သအူတွက် အသုံးပြ ု ခြ ငး်ဆုိင်ရာ စညး်မျဥ်းစညး်ကမ်းများ သတ်မှတ်ခွင့်ရှိသည်။ 

(ပ) အခွနအ်ေကာက်များ�ှင့်ရငး်�ှးီမြ ုပ်�ံှမ��ှင်ဆိ့င်ုေသာ ကစိ�ရပမ်ျားကို ဆံုး ဖြ တမ်ည။် 
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(ဖ) တက�သိုလ်၏ ကစိ�ရပ်အားလုံးအတွက် ခန�်မှနး်ကနုက်ျမည့် ဘ�ာေငွကို တွက်ချက်ခြ င်း၊ 

ေတာင်းခံခြ င်း၊ တက�သိုလအ်တွက် ေရရညှ�်င်ှလ့တ်တေလာ ေငွေက� းလိုအပခ်ျကမ်ျား သတ်မှတ်ခြ င်း 

�ှင့် ဘ�ာေငွကိုစနစ်တကျ မ�တစာွသုးံစွဲမ�တိ�ုကိုက� းီက� ပ် ကပ်ွကဲမည။် 

(ဗ) အခွနဘ်�ာ၊ ခွင့်ပြ ုေငွ၊ ေချးေငွ�ှင့် ေပးကမ်းခြ င်းတုိ� အပါအဝင်  ပြ င်ပေငွေက� း ပါဝင် ထည့်ဝင်မ� 

များကိုစီမံခန�်ခွဲခြ ငး်�ှင့်ဘ�ာေငွရာှေဖွေရး�ှင့်ဆုိငေ်သာ မူများကို ချမှတ်မည။် 

(ဘ) ဤပဋိညာဥ်စာတမ်း�င့်ှအညီ ��န်က� ားချက်များ�ှင့် စညး်မျ�်းစညး်ကမ်းများ ထုတ် ပြ န်မည။် 

(မ) တက�သိုလ်ပညာေရးအဖဲွ��ှင့် စီမခံန�်ခဲွေရးအဖွ�ဲတုိ�က အတည်ပြ ုရန် တင်ပြ လာေသာ ကစိ�ရပ်များကို 

အပ� းီသတ်ဆံုးဖြ တ်ချကခ်ျမည။် 

၂၇။ တက�သုိလ်ေကာင်စီသည် တက�သုိလ်ပံုမှန်လုပ်ငန်းများကုိ ေခြ ေခြ မြ စ်မြ စ်ေလ့လာခြ င်း၊ ဆန်းစစ်ခြ င်း၊ အကဲဖြ တ် 

 ခြ င်း ပြ ုရန်�ှင့် ဆံုးဖြ တ်ရနရ်ှိေသာအဓိက က�များအတွက် အမ� ဲတမး်ေကာမ်တီများ ဖဲွ�စညး်ရမည်။ ထုိ� ပြ င် အထးူ 

ကစိ�ရပ်များအတွက် တက�သိုလ်ေကာငစီ်၏ ဆံုးဖြ တ်ချကရ်ယရူန ်အေရးေပ�ေကာ်မတီများကုိလညး် ဖဲွ�စညး်ရမည်။ 

၂၈။ ေကာငစီ်၏လုပ်ငနး်များ�ှင့် ၄င်း၏ေကာ်မတီများကို တက�သိုလေ်ကာင်စီ�ုံးက ေထာက်ပ့ံေဆာင်ရကွေ်ပးမည။် 

တက�သုိလ်ေကာင်စီ၏အဖဲွ�ဝင်များ 

၂၉။ တက�သိုလ်ေကာင်စီ၏အဖွဲ�ဝင်များမာှ - 

(၁)ပါေမာက�ချုပ်        ဥက�ဌ 

(၂)ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်(တက�သိုလ်ဖံွ� ဖ� ို းေရးရာ)    ဒ-ုဥက�ဌ  

(၃)ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်များ      အဖွ�ဲဝငမ်ျား 

(၄)မဟာဌာနမှ�းများ       အဖွ�ဲဝငမ်ျား 

(၅)ဘာသာရပ်ဆိင်ုရာဌာနမှ�းများ      အဖွ�ဲဝငမ်ျား 

(၆)ဘာသာရပ်ဌာနများမှ ပါေမာက�(၂)ဦး     အဖွ�ဲဝငမ်ျား  

(၇)စင်တာများမ�ှ�န်က� ားေရးမှ�းများ     အဖွ�ဲဝငမ်ျား  

(၈)အရညအ်ေသးွအာမခံမ��ုံး၏��န်က� ားေရးမ�ှး    အဖွ�ဲဝင် 

(၉)စာက� ည်တိ့ကု်�ှင့်ပြ တိကု်ဌာန၏ဌာနမှ�း     အဖွ�ဲဝင် 

(၁၀)�ုံးများ၏��န်က� ားေရးမှ�း(၂)ဦး                  အဖဲွ�ဝင်များ 

(၁၁)ေမာက်နွး်ထိနး်(ေကျာင်းသားေရးရာ)     အဖွ�ဲဝင် 

(၁၂)ေမာက်နွး်ထိနး် (သင်တနး် ေရးရာ)     အဖွ�ဲဝင် 

(၁၃)ေငွစာရင်း�င့်ှဘ�ာ�ုံး၏ဌာနမှ�း     အဖွ�ဲဝင် 

(၁၄)လ�ူစွမ်းအားအရငး်အမြ စ်�ုံး၏ဌာနမ�ှး     အဖွ�ဲဝင် 

(၁၅)ဆရာ၊ဆရာမကိုယစ်ားလှယ်(၂)ဦး     အဖွ�ဲဝငမ်ျား 

(၁၆)ေကျာငး်သား၊ေကျာငး်သူကိုယ်စားလယှ်(၂)ဦး    အဖွ�ဲဝငမ်ျား 

(၁၇)တက�သိုလအ်သိုင်းအဝုိင်းမှသင့်ေလျာ်ပ� းီ၊ ေလးစားက� ည်ညို ထုိကသ်ူ(၂)ဦး  အဖွ�ဲဝငမ်ျား 

(၁၈)အင� ိမ်းစားဂုဏ်သေရရှိပညာရငှ်(၂)ဦး     အဖွ�ဲဝငမ်ျား 



14 

 
ေရးွေကာက်တင်ေမြ ာက်ခြ င်းဖြ င့် ရာထူးရရိှပါဝင်သူများ 

၃၀။ (က) ပါေမာက�ချုပ်၊ ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်များ၊ မဟာဌာနမှ�းများ၊ ဘာသာရပ်ဌာနမှ�းများသည် တက�သိုလ် 

ေကာငစီ်တွင်် ေရးွေကာက်တင်ေမြ ာက်ခြ ငး်ဖြ င့် ရာထူးရရှိပါဝင်သူများဖြ စ်သည်။ 

 (ခ)  ေမာ်ကနွး်ထိနး်( ေကျာင်းသားေရးရာ)၊ ေမာ်ကနွး်ထိနး် (သင်တနး်ေရးရာ)၊ ေငွစာရင်း�ှင့်ဘ�ာ�ုံးဌာနမှ�း၊ 

စာက� ည့်တုိက�ှ်င့်ပြ တုိကဌ်ာန၏ဌာနမှ�း၊ လ�ူစွမ်းအားအရင်းအမြ စ်�ုံးဌာနမှ�း�ှင့် အရညအ်ေသးွအာမခံမ��ုံး 

၏ ��န်က� ားေရးမှ�းတို�သည် တက�သိုလ်ေကာင်စီတွင်် ရာထူးအရပါဝင်သမူျားဖြ စ်သည။် 

 

၃၁။ ပါေမာက�ချုပ်သည် တက�သိုလေ်ကာင်စီ၏ ဥက�ဌဖြ စ်ပ� းီ၊ ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်(တက�သိုလ်ဖံွ�ဖ� ို းေရးရာ)သည် 

ဒတိုယဥက�ဌဖြ စ်သည်။ 

၃၂။ ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်များ၊ မဟာဌာနမ�ှးများ၊ ေမာ်ကနွး်ထိနး် (ေကျာင်းသားေရးရာ)၊ ေမာ်ကွနး်ထနိး် 

(သင်တနး်ေရးရာ)၊ ေငွစာရင်း�ှင့် ဘ�ာ�ုံးဌာနမှ�း၊ လ�ူစွမ်းအားအရင်းအမြ စ�်ုံးဌာနမှ�း�ှင့် အရညအ်ေသးွ 

အာမခံမ��ုးံ၏ ��န်က� ားေရးမ�ှးတုိ�သည် တက�သိုလ်ေကာင်စီ၏ အဖဲွ�ဝင်များဖြ စ်သည။် 

 

ေရးွချယ်တင်ေမြ �ာက်ခြ င်းအရပါဝင်သူများ 

၃၃။ ရနက်နု်တက�သိုလ၏် ဘာသာရပ်ဌာနများမှ ပါေမာက�များက ေရးွချယတ်င်ေမြ �ာကေ်သာ၊ ယင်းဘာသာရပ် 

ဌာနများ၏ ပါေမာက�(၂)ဦးသည် ရနက်နု်တက�သိုလေ်ကာင်စီ၏ အဖဲွ�ဝင်များ  ဖြ စ်သည။် 

၃၄။ စင်တာများ�ှင့်�ုံးများ၏ ��န်က� ားေရးမှ�းများက ေရးွချယ်တင်ေမြ �ာကေ်သာ စင်တာများမှ��န်က� ားေရးမှ�း 

(၂)ဦး�ှင့် �ုံးများမှ ��န်က� ားေရးမှ�း(၂)ဦးတို�သည် ရနက်နု်တက�သိုလ်ေကာင်စီ၏ အဖွဲ�ဝင်များဖြ စ်သည။် ရနက်နု် 

တက�သိုလ် ဆရာ၊ဆရာမများက ေရးွချယတ်င်ေမြ �ာကေ်သာ ဆရာ၊ ဆရာမကိုယ်စားလယှ်(၂)ဦးသည် ရနက်နုတ်က�သိုလ် 

ေကာငစီ်၏ အဖွဲ�ဝင်များဖြ စ်သည။် 

၃၅။ ရနက်နု်တက�သိုလ၏်အချနိ် ပြ ည့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာငး်သူများက ေရးွချယ်တင်ေမြ �ာက်ေသာ၊ လကရ်ှိ ရနက်န်ု 

တက�သိုလ်တွင် တကေ်ရာကေ်နေသာ အချနိ် ပြ ည့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူ(၂)ဦး (ဘွဲ�က� ို တစဦ်း�ှင့်ဘွဲ�လနွ်တစ်ဦး) 

တုိ�သည် တက�သိုလ်ေကာင်စီ၏အဖွ�ဲဝငမ်ျားဖြ စသ်ည်။ 

၃၆။ ေရးွေကာကခံ် တက�သိုလေ်ကာင်စီ၏ အဖွဲ�ဝင်များသည် မိမိတုိ�၏ မူလတာဝန်/ သင်တနး်ပ� းီဆုံးပါက 

အဖွ�ဲဝငအ်ဖြ စ်မှ  ပ� းီဆံုးပ� းီြဖစ်သည။်  

 

အဆုိပြ ုခြ င်းအရပါဝင်သူများ 

၃၇။ တက�သိုလ်ေကာင်စီ၏ ဖဲွ�စညး်ပံု အမှတ်စ�် ၁ မှ ၁၆ အထပိါေကာင်စီ၏ဥက�ဌ၊ ဒဥုက�ဌ�ှင့်အဖွ�ဲဝငမ်ျားသည် 

တက�သိုလ်အသိုင်းအဝိုငး်မှသင့်ေလျာ်ပ� းီ၊ လအူများေလးစားခြ င်းခံရေသာ ကိုယ်စားလှယ်(၂)ဦး�င်ှ့ ဂုဏသ်ေရရှိ 
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အင� ိမ်းစားပညာရှင် (၂)ဦးတုိ�ကို တက�သိုလေ်ကာင်စီအဖဲွ�ဝင်အဖြ စ် ေဆာင်ရွကရ်န်အဆုိပြ ုရမည။် ၄င်းေနာက် 

တက�သိုလ်ေကာင်စီအစညး်အေဝးကို စတင်ကျင်းပ�ိင်ုသည်။ 

၃၈။ အတွင်းေရးမှ�း�ှင့် တဲွဖက်အတွငး်ေရးမှ�းတုိ�ကို ဥက��၏အဆုိပြ ုခြ ငး်အေပ�အေခြ ပြ ု၍ အဖဲွ�ဝင်များထမှဲ 

ခန�်အပ်ရမည။် ေကာင်စီသည် လိုအပ်ပါက အစညး်အေဝး တကေ်ရာကသ်ူအေရအတွက၏် ၃ ပံု ၂ ပံုေထာက်ခံချက်ဖြ င့် 

အမျို းသားပညာေရးဥပေဒ�ှင့်အညီ တက�သိုလေ်ကာငစီ်ကို ပြ င်ဆင်တုိးချ�ဲဖဲွ�စညး်�ုိင်သည။် 

၃၉။ တက�သိုလ်ေကာင်စီ၏ အဖဲွ�ဝင်များအဖြ စ်မှ   ရပ်ဆိင်ုးခြ င်း၊  ပ� းီဆံုးခြ င်း�ှင့် အစားထုိးခြ င်းများသည် ရနက်နု် 

တက�သိုလ်၏ ဖဲွ�စညး်ပံု�ှင့် စညး်မျ�း်စညး်ကမ်းများ�ှင့်အညီဖြ စ်ရမည်။ 

 

တက�သုိလ်ေကာင်စီ၀င်များ၏သက်တမ်း 

၄၀။ တက�သိုလ်ေကာင်စီအဖဲွ�ဝင်များ၏သက်တမ်းမာှ(၄)�ှစ်ဖြ စ်ပ� းီ၊ ေရးွချယခ်ံ သို�မဟတု် အဆိုပြ ုခံအဖွဲ�ဝင်များ၏ 

သက်တမ်းသည် တစ်ဆက်တညး် သက်တမး်(၂)ခုထက် ပုိမိုတာဝနထ်မ်းေဆာင်ခွင့် မရှိေစရ။  

 

တက�သုိလ်ေကာင်စီ၏အစည်းအေဝးများ 

၄၁။ တက�သိုလ်ေကာင်စီ၏အစညး်အေဝးများမာှ - 

 (က) ပံုမှနအ်စည်းအေဝးများ 

(၁) တက�သိုလ်ေကာင်စီသည် တစ်�ှစလ်�င် အနညး်ဆံုး(၂) က� မ်ိ အစညး်အေဝးကျင်းပမည။် 

(၂) ပံုမှန်အစညး်အေဝးအထ ေြမာက်ရန် အဖွဲ�ဝင်ဦးေရ၏ ၇၅% တက််ေရာကရ်မည်။ 

 (ခ)  အထူးအစည်းအေဝး 

(၁) ဥက��သည် လိုအပ်ပါက ေကာင်စ၏ီ အထူးအစညး်အေဝး ေခ�ယခွူင့်ရှသိည။် 

(၂) အထူးအစညး်အေဝးအထ ေြမာကရ်န် ေကာင်စီအဖွဲ�ဝင်ဦးေရ၏ ၅၀%  တကေ်ရာကရ်မည။် အစညး်အ

ေဝးအထေမြ ာကရ်န်တကေ်ရာကရ်မည့် အနညး်ဆံုးအဖဲွ�ဝင်ဦးေရ မပြ ည့်မီပါက အစညး်အေဝးကုိ 

ပယ်ဖျကရ်မည် (သို�မဟုတ်) ေရ�ွဆုိင်းရမည်  ဖြ စ်ပ� းီ၊ အထေမြ ာကရ်နအ်ဖဲွ�ဝင်ဦးေရစုစညး်�ုိင်သည့် 

အေစာဆံုးအချိန် တစ်ချနိတ်င်ွ အစညး်အေဝးကို  ပြ နလ်ညက်ျင်းပ�ုိင်သည။် 

 

အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ခြ င်း�ှင့်ဆံုးဖြ တ်ချက်ချခြ င်း 

၄၂။ အစညး်အေဝးတကေ်ရာက်ခြ င်း�ှင်ဆု့းံဖြ တ်ချက်ချခြ ငး်များကို ေအာက်ပါအတိင်ုး ေဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) ေကာငစီ်အစညး်အေဝးများကို အဖဲွ�ဝင်များ ကိုယတိ်င်ုမပျကမ်ကကွ်် တကေ်ရာက်က� ရမည်။ 

ကိုယ်စားလယှ်များ တက်ေရာက်ခွင်မ့ပြ ုပါ။ ခွင့်ပြ ုထားသည့် နညး်ပညာအသုံးပြ ု၍ ေကာငစ်ီ 

အစညး်အေဝးများကို �ပ်ုမြ င်သံက� ားစနစ် (Teleconference)မှတစ်ဆင့် တကေ်ရာက်�ုိင်သည။် 
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(ခ) တက�သိုလ်ေကာင်စီသည် လိုအပ်ပါကသင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂ�ို လမ်ျားကို အစညး်အေဝး တက်ေရာကရ်န် 

အထူးဖိတ်က� ား�ုိင်သည။် အထူးဖတ်ိက� ားခြ င်း ခံရသမူျားသည် မဲေပးခင်ွမ့ရှိပါ။ အစညး်အေဝး 

အထေမြ ာကရ်န် ေရတွက်ရာတွင်လညး် ပါဝင်မည်မဟုတ်ပါ။  

(ဂ) ပံုမှန်အစညး်အေဝးများ�ှင့် အထူးအစညး်အေဝးများ၏ ဆံုးဖြ တခ်ျကမ်ျားကို အစညး်အေဝး 

တကေ်ရာကေ်သာ ေကာင်စီအဖဲွ�ဝင်များ၏ ဆ��မဲ အများဆံုး ဖြ င့်  ဆံုးဖြ တ်ချက်ချမည။် 

(ဃ) အစညး်အေဝးတိုငး်တွင် တကေ်ရာကေ်သာ အဖဲွ�ဝင်တစ်ဦးစီသည် မဲတစ်မစီဲေပးပုိင်ခင်ွရ့ှိ ပ� းီ 

မဲအေရအတကွ်တူညပီါက အဆံုးအဖြ တေ်ပးမည့် မဲကို ဥက�ဌက ေပးရမည။်  

 

တက�သုိလ်ပညာေရးအဖဲွ� (The Senate) 

၄၃။ တက�သိုလ်ပညာေရးအဖဲွ�ကို ပညာရပ်ဆုိငရ်ာကစိ�များတွင် ဦးေဆာင်မ�ေပးရနအ်တွက် ဖဲွ�စညး်ရမည်ဖြ စ်ပ� းီ 

၄င်းအဖွဲ�သည် တက�သိုလ်ေကာင်စီကို တာဝန်ခံရမည။် 

 

တက�သုိလ်ပညာေရးအဖဲွ�၏လုပ်ပုိင်ခွင့်အာဏာ  

၄၄။ တက�သိုလ်ပညာေရးအဖဲွ�သည် ပညာေရးကစိ�ရပ်အားလုးံ�ှင့် တက�သိုလ်၏ အဓိက ေဆာင်ရကွ်ချကမ်ျားကို 

အေကာင်အထညေ်ဖာ်ခြ င်း�ှင့်ပတသ်က်သည့် ပညာေရးဆကစ်ပက်ိစ�ရပမ်ျားအေပ� တက�သိုလ၏်ေကာငစီ်၏ သေဘာ 

တူညီချက်ဖြ င့်  မူချမှတ်ခြ င်း၊ ဆံုးဖြ တ်ချက်ချခြ င်း�ှင့် စီမံခန�်ခဲွခြ င်း ကစိ�များကို တာဝန်ခံ ေဆာင်ရကွရ်မည။် 

 

တက�သုိလ်ပညာေရးအဖဲွ�၏တာဝန်ဝတ�ရားများ 

၄၅။ တက�သိုလ်ပညာေရးအဖဲွ�၏တာဝန်ဝတ�ရားများမှာ - 

(က) ေကျာင်းသားများ၏ ပညာေရးဆုိင်ရာ ကစိ�များဖြ စ်ေသာ ေကျာင်းသားေရးွချယသ်ည့် မူ�ှင့် 

ေရးွချယ်သည့် နညး်လမ်း၊ တက�သိုလဝ်င်ခွင့်၊ တက�သိုလ်ေပြ ာင်းေရ�ွ ခြ င်း၊ အထးူပြ ုဘာသာ 

ေပြ ာငး်လဲခြ င်း၊ ပညာရပ်ဆုိင်ရာ ခရကဒ်စ်�ှင့် �ုတ်ထွက်ခြ င်း�ှင့် ရပ်ဆုိင်းခြ င်းအစရိှသည်တုိ��ှင့် 

ပတ်သက်ေသာ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ ထုတ်ပြ န်ခြ င်း၊ 

(ခ) တက�သိုလ်ဝင်ခင်ွေ့ရးွချယေ်ရးအဖွ�ဲကို ဖဲွ�စညး်ခြ င်း�ှင့်  က� းီက� ပ်ကပ်ွကဲခြ င်း၊ ဝငခ်င့်ွမူ�ှင့် လပ်ုထုးံ 

လပ်ုနညး်များ၊ ပညာရပ်ဆုိင်ရာ ခရကဒ်စ်စနစ်�င်ှ့ ပတ်သက်သည့်မူများကို ေရးဆဲွခြ င်း�င်ှ့ အေကာင် 

အထညေ်ဖာ်ခြ င်း၊ 

(ဂ) စာေမးပွ၊ဲ ဘွဲ�၊ ဒပီလိုမာလက်မှတ်၊ ေအာင်လက်မှတ်၊ ဂုဏ်ထူးေဆာငဘ်ွဲ��ှင့် ဂုဏထ်းူေဆာင်ရာထူးများ 

ခန�်အပ်ခြ င်း တုိ�အပါအဝင် ပညာအရည်အချင်းဆိုငရ်ာ အေထာက်အထားများ ထုတ်ေပးခြ င်း 

�ှင့်ပတ်သက်၍ ဆံုးဖြ တ်ချက်ချခြ င်း၊ 
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(ဃ) သင်�ိးု��နး်တမ်းများ�ှင့် ပညာေရးဆိင်ုရာ အစီအစ�်များကို အေကာင်အထညေ်ဖာ်မ�အေပ� 

 က� းီက� ပ်ကွပ်ကဲခြ ငး်၊ ဘွဲ�အပ်�ှငး်ေသာ ဘွဲ�ယသူင်တနး်အစီအစ��ှ်င့် ဘွဲ�အပ်�ှင်းခြ င်းမပြ ုေသာ 

သင်တနး်အစီအစ�်များ စတင်ဖင်ွလ့ှစ်ခြ င်း၊ စီမံခန်�ခွဲခြ င်း�ှင့်  ပြ ုပြ င်တုိးချ�ဲခြ င်းဆုိင်ရာ မူများကုိ 

တုိးတကေ်စခြ င်း၊  ပြ နလ်ညသ်ုးံသပ်ခြ င်း�ှင့် အေကာင်အထညေ်ဖာ်ခြ င်းအပါအဝင် လကရ်ှိသင်တနး် 

အစီအစ�်များ၊ အထူးပြ ုဘာသာရပ်များ၏ သင်�ိုး��နး်တမ်းအသစ်များ�ှင့်  ပြ နလ်ည်သုံးသပ်ပြ ုပြ င် 

ထားသညမ်ျားကို အတည်ပြ ုခြ င်း၊ 

(င) တစဦ်းချင်းေသာ်လညး်ေကာငး်၊ စုေပါင်း၍ေသာ်လညး်ေကာင်း ေဆာင်ရကွ်သည့် သေုတသန 

ပေရာဂျက်များကို အေထာကအ်ပ့ံပြ ု�ုိင်၍ တက�သိလု်ဆုိငရ်ာ ဦးစားေပး အစီအစ�မ်ျား 

သတ်မှတ်ခြ င်း၊ သေုတသနစင်တာများ၊ အဖွဲ�များ�ှင့်အဖဲွ�ငယ်များ ဖဲွ�စညး်ခြ င်း�ှင့် တက�သိုလတ်ခုလုံး 

အေန�ှင့်ေသာ်လညး်ေကာင်း တက�သိုလရ်ှိ သေုတသနအဖွဲ�အစညး်များ၏ သေုတသနရလာဒမ်ျား 

အတွက် ဦးတည်ချက် သတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

(စ)  ပြ ည်တွငး်၊  ပြ ည်ပ ပညာသင်ဆုချးီမြ �င့် ခြ င်း၊ ပညာသင်ေထာကပံ်ေ့က� းချးီမြ �င့် ခြ င်း၊ ေကျာင်းသား၊ 

ေကျာင်းသူများကို ပညာသငစ်ရတ်ိ ထုတေ်ချးေပးခြ င်း၊ ေကျာင်းလခ လွတ်င� မ်ိးခွင့်ေပးခြ င်း၊ သင်တနး် 

�ှင့် ေလလ့ာေရးခရးီများေစလ�တ်ခြ င်းဆိုငရ်ာကိစ�ရပ်များကို ဆံုးဖြ တ်ေပးခြ င်း၊ 

(ဆ)  ပြ ည်တွငး်၊  ပြ ည်ပ တက�သိလု်များ�ှင့်  ပြ ညတ်င်ွး၊  ပြ ည်ပ အဖွဲ�အစညး်များ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွ်ခြ ငး်၊ 

မိတ်ဖကေ်ဆာငရ်ကွ် ခြ ငး်�ှင့်ဖလယှ်ခြ င်းဆုိင်ရာ ကစိ�များကို တက�သိုလေ်ကာငစီ်သို�တင်ပြ ခြ ငး်�ှင့် 

ေထာကခ်ံခြ ငး်များေဆာင်ရကွ်ခြ င်း၊ 

(ဇ) အမျို းသားပညာေရးဥပေဒ�ှင့်အညီ တက�သိုလ်အချင်းချင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွ်မ�လပ်ုငနး်များကို 

ပ့ံပုိးကညူီခြ င်း၊ 

(စျ) ရနက်နု်တက�သိုလ၏် သေုတသနရလာဒ်များအတွက် ဉာဏပစ�ညး်ဆုိငရ်ာမူပိုငခွ်င့် အခွင့်အေရး 

ရရှိေစခြ င်း၊ 

(ည) သင်က� ားသငယ်ေူရး၊ သေုတသနပူးေပါငး်ေဆာင်ရွကေ်ရး�ှင့် သေုတသနရလဒ်တုိ�ကို အသုံးပြ ု�ိုငရ်န် 

အတွက် စက်မ��င်ှစီ့းပွားေရးက�များ�ှင့် �ုိငငံ်တကာအဖွ�ဲအစညး်များကို ချတိဆ်ကမ်�များ 

 ပြ ုလပုေ်ပးခြ င်း၊ 

(ဋ) သင်တနး်ေရးရာကစိ�များ�ှင့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ�ှင့် အခြ ား တာဝနရ်ှိသူ 

များ၏ တာဝန်ထမ်းေဆာင်မ�များ�ှင့် ပတ်သကေ်သာမူများ�ှင့် လပ်ုထံုးလုပ်နညး်များကို ေရးဆဲွခြ င်း�ှင့် 

အမိန�်များထုတ်ပြ န်ခြ င်းကို ဤပဋိညာ�်စာတမ်း�ှင့်တက�သိုလ်ေကာငစီ်၏ သတ်မှတခ်ျကတ်ို��ှင့်အညီ 

ေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး်၊ 
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တက�သုိလ်ပညာေရးအဖဲွ�ဝင်များ 

၄၆။   တက�သိုလ်ပညာေရးအဖဲွ�ဝင်များမှာ - 

(က) ပါေမာက�ချုပ် ဥက�ဌ 

(ခ) ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်(သင်တနး်ေရးရာ) ဒတိုယဥက�ဌ 

(ဂ) ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်များ အဖွ�ဲဝငမ်ျား 

(ဃ) တဲွဖက်တက�သိုလမ်ျား၏အက� းီအကဲများ ။ 

(င) မဟာဌာနမှ�းများ ။ 

(စ) ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာဌာနမှ�းများ ။ 

(ဆ) စင်တာများ၏��န်က� ားေရးမ�ှးများ ။ 

(ဇ) အရညအ်ေသးွအာမခံမ��ုးံ၏��န်က� ားေရးမှ�း အဖွ�ဲဝင် 

(စျ) သင်က� ားေရး ဆရာ၊ဆရာမကိုယစ်ားလယှ်(၂)ဦး အဖွ�ဲဝငမ်ျား 

(ည)ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူကိုယ်စားလယှ်(၂)ဦး ။ 

  ပြ ညေ်ထာင်စသုမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံကနုသ်ညမ်ျား�ှင့်  

(ဋ)စကမ်�လကမ်�လုပ်ငနး်ရငှမ်ျားအသင်းချုပမ်ကှိုယ်စားလှယ်များ ။  

(ဌ)ေမာ်ကနွး်ထနိး်(ေကျာင်းသားေရးရာ) တဲွဖက်အတင်ွးေရးမှ�း 

(ဍ)ေမာ်ကနွး်ထနိး်(သင်တနး်ေရးရာ) အတွင်းေရးမှ�း 

 

ေရးွေကာက်တင်ေမြ ာက်ခြ င်းဖြ င့်ရာထူးရရိှပါဝင်သူများ 

၄၇။  (က) ပါေမာက�ချုပ်၊ ဒတုယိပါေမာက�ချုပ်များ၊ မဟာဌာနမှ�းများ၊ ဘာသာရပ်ဌာနများ၏ ဌာနမှ�းများသည် 

တက�သိုလ်ပညာေရးအဖဲွ�တွင် ေရးွေကာကတ်င်ေမြ ာက်ခြ င်းဖြ င့် ရာထးူရရှိပါဝငသ်ူများဖြ စ်သည။် 

 (ခ) တဲွဖက်တက�သိုလမ်ျား၏ အက� ီးအကဲများ၊ ၊စင်တာများ၏��န်က� ားေရးမှ�းများ၊ အရညအ်ေသးွ အာမခမံ��ုံး 

၏ ��န်က� ားေရးမှ�း၊ ေမာက်နွ်းထိနး်(သင်တနး်ေရးရာ) �ှင့်ေမာ်ကနွး်ထိနး်(ေကျာင်းသားေရးရာ) တုိ�သည် 

တက�သိုလ်ပညာေရးအဖဲွ�တွငရ်ာထူးအရပါဝင်သမူျား  ဖြ စ်သည်။  

၄၈။ ပါေမာက�ချုပ်သည် ပညာေရးအဖွဲ�၏ ဥက��  ဖြ စ်ပ� းီ၊ ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်(သင်တနး်ေရးရာ)သည် ဒတိုယဥက�� 

 ဖြ စ်သည်။ ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်များ၊ တဲွဖကတ်က�သိုလ်များ၏ အက� းီအကဲများ၊ မဟာဌာနမှ�းများ၊ စငတ်ာများ၏ 

��န်က� ားေရးမှ�းများ၊ အရည်အေသးွအာမခံမ��ုးံ၏ ��န်က� ားေရးမှ�း၊ ဘာသာရပဌ်ာနများ၏ ဌာနမှ�းများသည် 

တက�သိုလ်ပညာေရးအဖဲွ�၏အဖဲွ�ဝင်များဖြ စ်သည။် 
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၄၉။ ေမာ်ကနွး်ထိနး်(သင်တနး်ေရးရာ)သည် အတွင်းေရးမှ�းဖြ စ်ပ� းီ၊ ေမာ်ကနွး်ထိနး်(ေကျာင်းသားေရးရာ)သည် 

တဲွဖက်အတင်ွးေရးမှ�းဖြ စ်သည။် 

 

ေရးွချယ်တင်ေမြ �ာက်ခြ င်းအရ ပါဝင်သူများ 

၅၀။ ရနက်နုတ်က�သိလု်၏ သင်က� ားေရး ဆရာ၊ ဆရာမများမှ ေရးွေကာက်တင်ေမြ �ာကေ်သာ သင်က� ားေရးဆရာ၊ 

ဆရာမ(၂)ဦး သည် တက�သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�၏ အဖွဲ�ဝင်များဖြ စ်သည။် 

၅၁။ ရနက်နုတ်က�သိလု် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများက ေရးွေကာက်တင်ေမြ �ာကေ်သာ၊ ရနက်နု်တက�သိုလ်တွင် လကရိှ် 

အချနိ် ပြ ည်တ့ကေ်ရာကေ်နသည့် ဘွဲ�က� ို ေကျာင်းသား သို�မဟတ်ု ေကျာင်းသူ(၁)ဦး�ှင့် ဘွဲ�လနွေ်ကျာင်းသား သို�မဟုတ် 

ေကျာင်းသူ(၁)ဦး စုစုေပါငး်(၂)ဦး တုိ�သည် ပညာေရးအဖွဲ�၏ အဖွ�ဲဝငမ်ျားအဖြ စ် ပါဝင်ရမည်။ 

၅၂။ ေရးွေကာကခ်တံက�သိလု်ပညာေရးအဖွဲ�ဝင်များသည် ရနက်နု်တက�သိုလ်�ှင့် တရားဝင်ဆက်�ွယ်မ� (ခန�်ထားခံရခြ င်း 

သို�မဟုတ် ပညာသင်က� ားခြ င်း) တုိ�  ပ� းီဆုံးသွားပါက တက�သိုလပ်ညာေရးအဖွ�ဲတွင် အဖွ�ဲ၀ငအ်ဖြ စ် ဆက်လက် 

ရပ်တည်ခွင့်မရှိ။ 

 

အဆုိပြ ု ခြ င်းအရ ပါဝင်သူများ 

၅၃။ တက�သိုလေ်ကာင်စီသည်  ပြ ညေ်ထာင်စုသမ�တ  မြ နမ်ာ�ုိင်ငံကနုသ်ညမ်ျား�ှင့်စက်မ�လကမ်� လပ်ုငနး်ရငှမ်ျား 

အသငး်ချုပ် အဖွ�ဲဝင်(၃)ဦးကို တက�သိုလ်ပညာေရးအဖဲွ�တွင် အဖွ�ဲဝငမ်ျားအဖြ စ် ပါဝင်ရန် အဆုိပြ ုရမည။် 

၅၄။ တက�သိုလ်ပညာေရးအဖဲွ�သည် လိုအပ်ပါက အစညး်အေဝးတကေ်ရာကသ်ူ အေရအတွက၏် သုံးပု�ံစ်ှပံု 

ေထာကခ်ခံျက်ဖြ င့် တက�သိလု်ပညာေရး အဖွ�ဲ၏ အဖဲွ�ဝင်ပါဝင်ဖွဲ�စညး်မ�ကို  ပြ င်ဆင်တိးုချ�ဲဖွဲ�စညး်�ုိင်သည။် တက�သိုလ် 

ပညာေရးအဖွဲ�ဝင်များ��တ်ထွက်ခြ င်း၊ ရပ်ဆုိင်းခြ င်း�ှင့် အစားထုိးခြ င်းများကို ရနက်နုတ်က�သိုလ၏် ဖဲွ�စညး်ပုံ�င်ှ့ 

စညး်မျ�်းစညး်ကမ်းများ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရကွရ်မည။်  

 

တက�သုိလ်ပညာေရးအဖဲွ�အစည်းအေဝးများ 

၅၅။ တက�သိုလ်ပညာေရးအဖဲွ�အစညး်အေဝးများကို ေအာက်ပါအတုိင်း ကျင်းပရမည် - 

 (က) တက�သိုလ်ပညာေရးအဖဲွ�သည် လိုအပသ်လို ပံုမှနအ်စညး်အေဝးများကျင်းပရမည။် 

 (ခ) တက�သိုလ်ပညာေရးအဖဲွ�သည်လိုအပ်ပါက သင့်ေလျာ်သည့်ပုဂ�ို လ်များကို အဆုိပါအစညး်အေဝးသို� 

တကေ်ရာကရ်န်ဖိတ်က� ား�ိင်ုပါသည။် အထူးဖိတ်က� ားခြ င်းခံရသမူျားသည် မဲေပးခွင့်မရှိပါ။ 

 (ဂ) တက�သိုလ်ပညာေရးအဖဲွ�ဝင်များသည် အစညး်အေဝးသို�ကိုယတိ်င်ုမပျက်မကွက် တကေ်ရာကရ်မည။် 

ကိုယ်စားတကေ်ရာက်၍ မဲေပးခွင့် မရှိပါ။ 

 (ဃ) ဆံုးဖြ တ်ချက်များကိအုစညး်အေဝးတကေ်ရာကသ်ူ အများစု၏ေထာကခ်မဲံဖြ င့် ချမတ်ှရမည။် 
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 (င) အစညး်အေဝးတိုငး်တွင်  တကေ်ရာကသ်ူ အဖွဲ�ဝင်တစ်ဦးစီက ဆ��မဲတစ်မဲ ေပးခင့်ွရှိသည။် မဲအေရ 

အတွက် တူညေီနပါကဥက��၏မဲသည် အဆုးံအဖြ တ်ေပးမည့် မဲ ဖြ စ်သည။်  

 

တက�သုိလ်ပညာေရးအဖဲွ��ုံး 

၅၆။ တက�သိုလ်ပညာေရးအဖဲွ�ကို ရနက်နုတ်က�သိလု် ဖဲွ�စညး်ပုံ�ှင့် စညး်မျ�်းစညး်ကမ်းများ�င်ှအ့ညီ ဖဲွ�စညး် 

တညေ်ထာင်ပ� းီ ၄င်းတာ၀န်ဝတ�ရားများကို ေဆာင်ရွကရ်ာတွင် တက�သိလု်ပညာေရးအဖဲွ��ုံးက အေထာကအ်ကူ 

 ပြ ုရမည်။ 

 

 

စီမံခန်�ခဲွေရးအဖဲွ� (Administrative Board) 

၅၇။ တက�သိလု်၏ စီမံခန်�ခွဲေရးကစိ�များကို ေဆာင်ရကွ်�ုိင်ရန် စီမံခန�်ခဲွေရးအဖွ�ဲကို ဖဲွ�စညး်ရမည်။ စီမံခန်�ခွေဲရး 

အဖွ�ဲသည် တက�သိလုေ်ကာငစ်ီသို� တာဝနခံ်ရမည။် 

 

စီမံခန်�ခဲွေရးအဖဲွ�၏လုပ်ပုိင်ခွင့်အာဏာ 

၅၈။ စီမခံန�်ခဲွေရးအဖွ�ဲသည် - 

(က) တက�သိုလ်၏ �ပုပိ်င်ုးဆုိင်ရာ ဖံွ� ဖ� ို းမ��ှင့် စီမံခန�်ခဲွမ�ဆိုငရ်ာ ထိေရာကမ်�ရှိရန်အတကွ် အစီအစ�မ်ျား 

ချမှတ်ပ� းီ တက�သိုလေ်ကာင်စီသို� သေဘာတူညီချကရ်ရန�ှ်င့် အေကာင်အထညေ်ဖာ်ရန်တင်ပြ ရမည။် 

(ခ) ေကျာင်းသား၊ ေကျာငး်သူများ၏ ေကျာင်းလခ၊ အေဆာင်လခများ�င့်ှ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ဝန်ထမး် 

အိမရ်ာများ၏ အဖိုးအခများကို သတ်မှတ်ေပးရမည။် 

(ဂ) ရနက်နု်တက�သိုလ် ဆရာ၊ဆရာမများ�ှင့် ဝနထ်မ်းများ၏ေနထိင်ုေရးအတကွ် စီစ�်ေပးရန် 

အဖွ�ဲတစဖ်ွဲ�ကို ဖဲွ�စညး်၍ အိမ်ရာချထားေရးစညး်မျ�်းစညး်ကမ်းများ ေရးဆဲွရမည။်  

(ဃ)  ပြ ည်တွငး်၊  ပြ ည်ပ စီးပွားေရးလပ်ုငနး်ရှင်များ၊ ေဒသဆုိင်ရာအဖွ�ဲအစညး်များ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွ် 

ေသာ လပုင်နး်များအတွက် တက�သိုလ်ေကာင်စီ၏ ခွင့်ပြ ုချက် ရယူ ပ� းီ တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင့်အညီ 

အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရကွရ်မည်။ 

(င) စညး်ကမ်းထိနး်သိမ်းေရးေကာ်မတီ ဖဲွ�စညး်ခြ င်းအပါအဝင် ေကျာင်းသား၊ ေကျာငး်သူများ၊ ဆရာ၊ 

ဆရာမ�ှင့် ဝနထ်မ်းများ၏ စညး်ကမ်းချို းေဖာကမ်�များကို တက�သိုလ၏် စညး်မျ�်း၊ စညး်ကမ်းများ�ှင့် 

တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင့်အညီ ကိုယတွ်ယေ်ဖြ ရငှး်ရမည။် 

(စ) စီမခံန�်ခဲွေရး၊ တက�သိုလ် ပရဝုဏ်ဖံွ� ဖ� ို းတုိးတကေ်ရး�ှင့် လိုအပ်ေသာ ထိနး်သမ်ိးမ�များအတွက် 

ဘ�ာရံပံုေငွကို စနစ်တကျခွဲေဝရန်အတွက် တက�သိုလပ်ရဝုဏ် အေဆာကအ်ဦးများ၊ ပစ�ညး်များ�ှင့် 

အေခြ ခံအေဆာကအ်အံုများ၊ ထိနး်သမ်ိးေရး�ှင့် ဖံွ�ဖ� ို းတုိးတကေ်ရးဆုိင်ရာ ပေရာဂျက်များ ေရးဆဲွ 
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တင်ပြ ရမည်ဖြ စ်ပ� းီ တက�သိုလ်ေကာငစီ်၏ အတည်ပြ ုချက�်ှင့်အညီ အဆုိပါရံပံုေငွများကို တုိးတက် 

ေစခြ င်း�ှင့် စီမံခန�်ခဲွခြ င်းတုိ�  ပြ ုလပ်ုရမည။် 

(ဆ) သကဆ်ိုငရ်ာအာဏာပုိင်များ�ှင့် ေဆွးေ�ွးည�ိ�ိ�င်းမ�အေပ�တွင် မူတည်ပ� းီ တက�သိလု်ဆရာ/ ဆရာမ 

များ၊ ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝနရ်ှိမ�၊ တာဝန်ခံမ��င်ှပ့ညာရပဆိ်င်ုရာ တုိးတကမ်�အတွက် သင့်ေတာေ်သာ 

သတ်မှတ်ချက်များ ချမတ်ှရမည။် 

(စျ) ဝန်ထမ်းများအတွက် အလုပ်ခန�်အပ်ခြ ငး်၊ အလပုတ်ည်မ� ေဲစခြ ငး်�ှင့် လုပ်သက်တစ်ေလ�ာက် 

တုိးတက်မ�ဖြ စ်စ�် (ရာထူးတုိးခြ င်း၊ ရာထူးချခြ င်း၊ ေခတ�ရာထူးဆုိငး်ငံ့ခြ င်း၊ ရာထူးမှ ရပ်ဆိင်ုး 

 ခြ င်း)သတ်မှတ်ချက်များချမှတ်ရမည။် 

(ည) သင်ေထာကက်ူပစ�ညး်များ၊ သုေတသနဆုိင်ရာပစ�ညး်�င်ှ့ ကိရယိာများ ဝယယ်ူခြ င်း၊ အေဆာက်အဦ 

ေဆာက်လုပ်ခြ င်း�ှင့်  ပြ င်ဆင်ထိနး်သမ်ိးေရးလုပ်ငနး်များ ေဆာင်ရကွရ်ာတွင် ဘ�ာေရးဆိုငရ်ာ 

စညး်မျ�်းစညး်ကမ်းများအတိင်ုး ကျင်သ့ုံးရမည်၊ 

(ဋ) စီမခံန�်ခဲွေရးဆိုငရ်ာကိစ�များ�င်ှ့ အခြ ားတာဝနဝ်တ�ရားများ�ှင့် ပတ်သက်သည်အ့မိန�်�ှင့် စညး်မျ�း် 

စညး်ကမ်းများကို ဤပဋညိာ�်စာတမ်း�ှင့် တက�သိုလေ်ကာင်စီ၏ စညး်မျ�း်စညး်ကမ်းများ �ှင့်အညီ 

ထုတ်ပြ န်ခွင့်ရှသိည။် 

 

စီမံခန်�ခဲွေရးအဖဲွ�ဝင်များ 

၅၉။  စီမခံန�်ခဲွေရးအဖွ�ဲဝငမ်ျားမှာ - 

(၁)ပါေမာက�ချုပ် ဥက�� 

(၂)ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်(စီမေံရးရာ) ဒဥုက�� 

(၃)ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်များ အဖွ�ဲဝငမ်ျား 

(၄)မဟာဌာနမှ�းများ အဖွ�ဲဝငမ်ျား 

(၅)ဘာသာရပ်ဌာနများမှဌာနမှ�း(၃)ဦး  ။ 

(၆)ေမာ်ကနွး်ထနိး်(ေကျာင်းသားေရးရာ(သို�)သင်တနး်ေရးရာ) အဖွ�ဲဝင် 

(၇)တက�သိလု်ပရဝဏု်ဖံွ�ဖ� ို းေရး�ှင့်ပြ င်ဆင်ထိနး်သမိး်ေရး�ုံး၏ဌာနမှ�း  ။ 

(၈)သတင်းအချကအ်လက်�ှင့်ဆကသ်ယွေ်ရးနညး်ပညာ�ုးံ၏ဌာနမှ�း ။ 

(၉)ဘ�ာေရး�ှင့် ေငွေက� းဆုိငရ်ာ �ုံးမှ ဌာနမ�ှး အတွင်းေရးမှ�း 

(၁၀)လ�ူစွမ်းအားအရငး်အမြ စ်�ုံး၏ဌာနမ�ှး(ဦးစးီအရာရှိ) တဲွဖက်အတင်ွးေရးမှ�း 
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ေရးွေကာက်တင်ေမြ ာက်ခြ င်းဖြ င့်ရာထူးရရိှပါဝင်သူများ 

၆၀။ (က) ပါေမာက�ချုပ်၊ ဒတိုယပါေမာက�ချုပမ်ျား၊ မဟာဌာနမှ�များသည် စီမံခန်�ခွေဲရးအဖဲွ�တွင် ေရးွေကာက် 

တင်ေမြ ာက်ခြ င်းဖြ င့် ရာထူးရရှိပါဝင်သူများဖြ စ်သည်။ 

 (ခ) တက�သိုလ်ပရဝုဏ်ဖံွ� ဖ� ို းေရး�ှင့်  ပြ င်ဆင်ထိနး်သိမ်းေရး�ုံး၏ ဌာနမှ�း၊ သတငး်အချကအ်လက်�ှင့် 

ဆကသ်ယွေ်ရးနညး်ပညာ�ုးံ၏ဌာနမှ�း၊ ေမာ်ကနွး်ထိနး် (ေကျာင်းသားေရးရာ သို�မဟုတ် သင်တနး်ေရးရာ)၊ 

ဘ�ာေရး�ှင့် ေငွေက� းဆိင်ုရာ�ုံး၏ ဌာနမှ�း၊ လ�ူစွမ်းအားအရင်းအမြ စ်�ုံး၏ ဌာနမှ�းတုိ�သည် စီမခံန်�ခွဲေရး 

အဖွ�ဲတွင် ရာထူးအရပါဝငသ်ူများ  ဖြ စ်သည။်  

၆၁။ ပါေမာက�ချုပ်သည် စီမံခန�်ခဲွေရးအဖွဲ�၏ ဥက�� ဖြ စ်ပ� းီ၊ ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်(စီမံေရးရာ) သည် ဒတိုယဥက�� 

 ဖြ စ်သည်။ ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်များ၊ မဟာဌာနမှ�းများ၊ တက�သိုလပ်ရဝုဏဖ်ွံ�ဖ� ို းေရး�ှင့်  ပြ င်ဆင်ထိနး်သိမ်းေရး�ုံး၏ 

ဌာနမှ�း၊ သတငး်အချကအ်လက�ှ်င့် ဆကသ်ွယေ်ရးနညး်ပညာ�ုံး၏ ဌာနမ�ှး၊ ေမာ်ကနွ်းထိနး်(ေကျာင်းသားေရးရာ 

သို�မဟုတ် သင်တနး်ေရးရာ)၊ ဘ�ာေရး�င်ှ့ ေငွေက� းဆုိင်ရာ�ုံး၏ဌာနမှ�း၊ လ�ူစွမ်းအားအရင်းအမြ စ်�ုံး၏ဌာနမှ�းတုိ� 

သည် စီမံခန�်ခွေဲရးအဖဲွ�၏ အဖဲွ�ဝင်များဖြ စ်သည်။ 

၆၂။ ဘ�ာေရး�ှင့်ေငွေက� းဆုိင်ရာ�ုံး၏ ဌာနမှ�းသည် အတွင်းေရးမှ�းဖြ စ်ပ� းီ လ�ူစမွး်အားအရင်းအမြ စ်�ုံး၏ ဌာနမှ�း 

သည် တဲွဖက် အတွင်းေရးမှ�းဖြ စ်သည။် 

 

ေရးွချယ်တင်ေမြ ာက်ခြ င်းအရ ပါဝင်သူများ 

၆၃။ဘာသာရပဌ်ာနများ၏ ဌာနမှ�းများက ေရးွေကာက်တင်ေမြ �ာကေ်သာ ဘာသာရပ်ဌာနမှ�း (၃) ဦးသည် စီမံခန�်ခဲွေရး 

အဖွ�ဲတွင် အဖွဲ�ဝင်များ ဖြ စ်သည်။ 

၆၄။ ေရးွေကာက်တင်ေမြ �ာက်ခြ င်းခံရေသာ စီမံခန�်ခဲွေရးအဖဲွ�၏ အဖဲွ�ဝင်များသည် ရနက်နု်တက�သိုလရ်ှိ ၄င်းတုိ�၏ 

ရာထူးတွင် တာဝနယ်မူ�ပ� းီဆုံးသာွးပါက အဖွ�ဲဝငအ်ဖြ စ် ဆက်လက်တညရ်ှခွိင့်မရှိ။ 

၆၅။ စီမခံန်�ခွဲေရးအဖဲွ�သည် လိုအပ်ပါက အစညး်အေဝးတကေ်ရာကသ်ူ အေရအတွက် သုံးပုံ�စ်ှပုံ ေထာကခံ်ချက်ဖြ င့် 

အဖွ�ဲ၏ အဖဲွ�ဝင် ပါဝင်ဖဲွ�စညး်မ�ကိုပြ င်ဆင်ဖဲွ�စညး်�ုိငသ်ည။် စီမခံန�်ခဲွေရးအဖွ�ဲ အဖွဲ�ဝင်များ ��တ်ထကွ်ခြ ငး်၊ အစားထုိး 

 ခြ င်း၊ ရပ်ဆုိင်းခြ င်းတုိ�ကို ရနက်ုနတ်က�သိုလ၏် ဖဲွ�စညး်ပု�ှံင့် စညး်မျ�း်စညး်ကမ်းများ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွကရ်မည။် 

 

စီမံခန်�ခဲွေရးအဖဲွ�အစည်းအေဝးများ 

၆၆။  စီမခံန�်ခဲွေရးအဖွ�ဲအစညး်အေဝးများကို ေအာက်ပါအတုိင်း ကျင်းပရမည် - 

 (က) စီမခံန�်ခဲွေရးအဖွ�ဲသည် အစညး်အေဝးများကို ပံုမှန်ကျင်းပရမည။် 

 (ခ) စီမခံန�်ခဲွေရးအဖွ�ဲသည် လိုအပ်ပါက သင့်ေလျာ်သည့်ပုဂ�ို လမ်ျားကို အဆုိပါ အစညး်အေဝးသို� 

တကေ်ရာကရ်န် ဖိတ်က� ား�ုိင်သည။် အထူးဖိတ်က� ားခြ င်း ခံရသမူျားသည် မဲေပးခွင့်မရှိပါ။ 
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 (ဂ) စီမခံန�်ခဲွေရးအဖွ�ဲ၏ အဖွဲ�ဝင်များသည် အစညး်အေဝးသို� ကိုယ်တိင်ု မပျကမ်ကကွ် တကေ်ရာက် 

ရမည်။  ကိုယ်စားတကေ်ရာက်၍မဲေပးခွင့်မရှိပါ။ 

 (ဃ) ဆံုးဖြ တ်ချက်များကိအုစညး်အေဝးတကေ်ရာကသ်အူများစု၏ေထာကခ်မဲံဖြ င့်ချမှတ်ရမည။် 

 (င) အစညး်အေဝးတိုငး်တွင် တက်ေရာက်ေသာ အဖဲွ�ဝင်တစဦ်းစီသည် မဲတစ်မဲစီေပးပိင်ုခွင့်ရှိပ� းီ မဲအေရ 

အတွက် တူညီပါက  အဆံုးအဖြ တ်ေပးမည့် မဲကို ဥက��က ေပးရမည။် 

စီမံခန်�ခဲွေရးအဖဲွ��ံုး 

၆၇။ စီမခံန်�ခွဲေရးအဖဲွ�ကို ရနက်နု်တက�သိုလဖွ်�ဲစညး်ပု�ှံင့် စညး်မျ�်းစညး်ကမ်းများ�ှင့်အညီ ဖဲွ�စညး်တည်ေထာင်ပ� းီ 

၄င်းတာဝန်ဝတ�ရားများကို ေဆာင်ရွကရ်ာတွင် စီမံခန�်ခဲွေရးအဖဲွ��ုံးက အေထာက်အကူပြ ုရမည။် 

 

ရန်ကုနတ်က�သုိလ်၏ အက� းီအကဲ (Head of the University of Yangon) 

ပါေမာက�ချုပ် 

၆၈။ ပါေမာက�ချုပသ်ည် ရနက်နု်တက�သိုလ်၏ စီမံခန�်ခဲွေရးဆုိငရ်ာ အက� းီအမှ�းဖြ စ်သည။် ပါေမာက�ချုပ်သည် 

တက�သိုလ်၏ စီမံခန�်ခဲွေရးဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွကခ်ျက်များ၊ လကေ်တွ�ေဆာင်ရွကသ်ည့် ကစိ�ရပ်များ၊ ပညာေရးဆုိင်ရာ 

လမ်း��နး်ချက်များ�င့်ှ ပတ်သကေ်သာ စီမံ��န်က� ားချက်များကို တက�သိလုေ်ကာင်စသီို� တုိက�်ိုက်အစီရင်ခံရမည်။ 

ထုိ�အပြ င် ပါေမာက�ချုပ်သည် တက�သိုလ၏် ပညာေရးဆုိင်ရာ ေဆာင်ရကွခ်ျကမ်ျား�ှင့် ေဆာင်ရွကခ်ဲ့ေသာ 

သေုတသနများ၏ အရည်အေသးွများအတကွ် တာဝနရ်ှိသည်။ 

၆၉။ ရနက်နုတ်က�သိုလ၏် ပါေမာက�ချုပ်သည် အဆင့်မြ င်ပ့ညာက�တွင် သင်က� ားေရး၊ သေုတသန�င်ှ့ စီမံခန်�ခွေဲရး 

ဆုိငရ်ာတုိ�တွင် ထုိက်သင့်သလို အေတွ�အက� ုံရှိရမည်  ဖြ စ်သည့်အပြ င် ထူးခ�နေ်ပြ ာငေ်မြ ာက်ပ� းီ အများကအတယုူ 

 က� ညည်ို ေလးစားခံရသပူညာရှင် တစ်ဦးဖြ စရ်မည။်  

၇၀။ ထုိ�အပြ င် ပါေမာက�ချုပ်သည် တက�သိုလေ်ကာင်စီ�ှင့်အမျို းသားပညာေရးမူဝါဒေကာ်မရှင်၏ လမ်း��န်ချက်များ၊ 

တည်ဆဲဥပေဒများ၊ တက�သိုလ် ပဋိညာ�်စာတမး်�ှင့် တက�သိုလ၏် ဖဲွ�စညး်ပုံ�င်ှ့ စညး်မျ�း်စညး်ကမ်းများ�ှင့်အညီ 

တက�သိုလ်၏ ရင်ှသနရ်ပ်တည်မ��င်ှ့ လ�ပ်ရာှးေဆာင်ရကွမ်�များကို စီမံ��န်က� ားသည့်အားလုံး အတုယူစရာေကာင်းေသာ 

တက�သိုလ်၏ ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးဖြ စသ်ည။် 

 

ပါေမာက�ချုပ်ကုိေရးွေကာက်တင်ေမြ �ာက်ခြ င်း 

၇၁။ ပါေမာက�ချုပ်ကို ရနက်နု်တက�သိုလ် အပါအဝင် အခြ ားတက�သိုလ်များမှ ပါေမာက�ချုပ်များ၊ ရနက်နုတ်က�သိလု် 

မှဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များ၊ မဟာဌာနမှ�းများ�ှင့် ဘာသာရပ်ဌာနများမှ ဌာနမှ�းများ အနက်မှေရးွေကာက် 

တင်ေမြ �ာကရ်မည်။ 

၇၂။ အပိဒု် ၇၁ အရ ေရးွေကာက်ခံမည့် ပါေမာက�ချုပ်များ၊ ရနက်နု်တက�သိုလ် မှ ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်များ၊ 

မဟာဌာနမှ�းများ၊ ပါေမာက�များ၊  ��န်က� ားေရးမှ�းများ၊ ရနက်နု်တက�သိုလ၏် ဘာသာရပ်ဌာနများ�ှင့် �ုံးဌာနများမှ  
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ဌာနမှ�းများ၏ ေထာကခ်ဆံ��မဲ အများဆံုး ရရှိသကူို ပါေမာက�ချုပ်အဖြ စ် ေရးွချယရ်မည။် ဝန်ထမး်အဖဲွ�အစညး် 

အက� းီအကဲဖြ စ်ေသာ ပါေမာက�ချုပ်အဖြ စ် အတည်ပြ ု ခန�်ထားခြ င်းကို သကဆ်ိုင်ရာသိ�ု ဆကလ်က်တင်ပြ  ေဆာငရ်က်ွ် 

ရမည။် 

 

ပါေမာက�ချုပ်၏ရာထူးသက်တမ်း 

၇၃။ ပါေမာက�ချုပ်၏ ရာထူး သက်တမ်းမှာ (၄)�ှစ်ဖြ စ်ပ� းီ၊ တဆကတ်ညး်ဖြ စ်ေသာ ရာထူးသက်တမ်း�ှစ်က� မ်ိအထသိာ 

အများဆံုး တာဝန်ထမ်းေဆာင်�ိုငသ်ည။် ပါေမာက�ချုပ်ကို ��တ်ထွက် ခြ င်း၊ ရပ်ဆုိင်းခြ င်း၊ အစားထိးုခြ ငး်တို�ကို 

ရနက်နု်တက�သိုလ၏် ဖွ�ဲစညး်ပံု�ှင့် စညး်မျ�း်စညး်ကမ်းများ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွကရ်မည။် 

ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များ 

၇၄။ ရနက်နု်တက�သိုလတ်င်ွဒတိုယပါေမာက�ချုပ် (သင်တနး်ေရးရာ)၊ ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်(စီမံေရးရာ)၊ ဒတိုယ 

ပါေမာက�ချုပ် (တက�သိုလ်ဖံွ�ဖ� ို းေရးရာ)�ှင့် ဒတိုယပါေမာက�ချုပ် (လ�ိင်နယေ်မြ )ဟု ေခ�ေဝ�သတမ်တ်ှေသာ  

ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်(၄)ဦးရှိရမည။် ပါေမာက�ချုပ်မရှိေသာ အချနိ်တွင် ပါေမာက�ချုပ်၏ တာဝန်ဝတ�ရားများကုိ 

ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်များသို� သင့်ေတာ်သလို တာဝနလ်�အဲပ်ရမည။် 

ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များကုိ ေရွးေကာက်တင်ေမြ �ာက်ခြ င်း 

၇၅။ ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်များကို ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်များ၊ မဟာဌာနမ�ှးများ�ှင့် ပါေမာက�များအနက်မှ 

ေရးွေကာကတ်င်ေမြ �ာကရ်မည။် ရနက်နုတ်က�သိုလ် ပါေမာက�ချုပ၊် ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်များ၊ မဟာဌာနမှ�းများ၊ 

ပါေမာက�များ၊ ��န်က� ားေရးမှ�းများ�ှင့် ဘာသာရပ်ဌာနများ�ှင့် �ုံးများမှ ဌာနမှ�းများသည် ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်များကို 

မဲေပးေရးွချယရ်မည။် ဒတိုယပါေမာက�ချုပ် ခန�်အပ်ခြ ငး်ကို တက�သိုလေ်ကာင်စီက အတည်ပြ ုခန�်အပရ်မည။်  

 

ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များ၏ ရာထူးသက်တမ်း 

၇၆။ ဒတိုယပါေမာက�ချုပမ်ျား၏ရာထးူသကတ်မ်းမှာ (၄)�ှစ်ဖြ စ်ပ� းီ၊ တဆက်တညး်ဖြ စ်ေသာ ရာထးူသက်တမ်း 

�ှစ်က� ိမ်အထိသာ အများဆံုး တာဝန် ထမ်းေဆာင်�ိုငသ်ည။်  

၇၇။ ဒတုယိပါေမာက�ချုပ်များ �ုတထ်ကွ်ခြ င်း၊ ရပ်ဆုိငး်ခြ င်း၊ အစားထုိးခြ ငး်တိ�ုကို ရနက်နုတ်က�သိုလ၏်ဖဲွ�စညး်ပံု�ှင့် 

စညး်မျ�်းစညး်ကမ်းများ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရကွရ်မည။် 

 

ရန်ကုနတ်က�သုိလ်ဖဲွ�စည်းပံု (Structure of the University) 

၇၈။ ရနက်နု်တက�သိုလသ်ည် ဘာသာရပ်ဆိင်ုရာဌာနများ၊ စီမံခန�်ခဲွေရးဆုိင်ရာဌာနများ၊ အေထာက်အကူပြ ု 

ဌာနများဖြ င့်ပါဝင်ဖဲွ�စညး်မည။် ပညာေရးဆုိင်ရာ၊ သေုတသန�ှင့် သငတ်နး်ေရးရာေဆာင်ရွက်မ�များကို ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါ 

မဟာဌာန(၅)ဌာနက ေဆာင်ရွကမ်ည။်  

(က)  ဝိဇ�ာဘာသာရပ်များ�ှင့် လမူူဘာသာရပ်များ မဟာဌာန (Faculty of Arts and Humantities) 
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(ခ)   ဥပေဒပညာမဟာဌာန (Faculty of Law) 

(ဂ)   သပိ�ံဘာသာရပမ်ျားမဟာဌာန (Faculty of Science) 

(ဃ)  လမူ�ေရးသိပ�ံဘာသာရပ်များမဟာဌာန (Faculty of Social Sciences) 

(င)   နညး်ပညာမဟာဌာန (Faculty of Technology) 

၇၉။ မဟာဌာနများကို ဘာသာရပ်ဌာနများဖြ င့်ဖွ�ဲစညး်ထားမည်။ 

၈၀။  သကဆ်ိုငရ်ာ သေုတသန ေဆာင်ရွကမ်�များပါဝင်သည့် ပညာရပ်ဆိင်ုရာ အေထာက်အကူပြ ုမ��င်ှ့ ဝနေ်ဆာင်မ� 

များကို ေအာကပ်ါစင်တာများ�ှင့် ဌာနမှ တစ်ဆင့်ေဆာင်ရကွ်မည။် 

(က) သင်က� ားသငယ်ူမ�စင်တာ (Center for Learning and Teaching) 

(ခ)  တက�သိုလ်သေုတသနစငတ်ာ (Centers for University Research) 

(ဂ)  အ �ဂလိပ်ဘာသာစကားစငတ်ာ (Center for English Language) 

(ဃ) သတင်းအချက်အလက�ှ်င့် ဆကသ်ယွ်မ�နညး်ပညာစင်တာ (Center for Information & 

Communication Technology) 

(င) လ�ူစွမး်အားအရင်းအမြ စ်ဖံွ�ဖ� ို းတုိးတကေ်ရး�ှင့်တစသ်ကတ်ာသင်ယေူရးစင်တာ။ (Center for Human 

Resources Development and Life long Learning) 

(စ)  စာက� ည့်တုိက�ှ်င့်  ပြ တိကု်ဌာန (Library and Museum Department) 

 

၈၁။ စီမံခန်�ခွဲေရးဆိင်ုရာ အေထာကအ်ကူပြ ုမ��င့်ှ ဝနေ်ဆာင်မ�များကို ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါ �ုံးများ�ှင့် ပု�ှံပ်ိတိကု်က 

ေဆာငရ်ကွ်မည။် 

 (က) ေမာ်ကနွး်ထိနး် (သင်တနး်ေရးရာ) �ုံး Office of the Registrar (Academic) 

 (ခ) ေမာ်ကနွး်ထိနး် (ေကျာင်းသားေရးရာ) �ုံး Office of the Registrar (Student Affairs) 

 (ဂ) လ�ူစွမး်အားအရင်းအမြ စ် (ဝနထ်မ်းေရးရာ) �ုံးHuman Resources Office (Staff Office) 

 (ဃ) ဘ�ာေရး�ှင့် ေငွေက� းဆုိင်ရာ�ုံး (Budget and Finance Office) 

 (င) တက�သိုလ်ပရဝုဏ်ဖံွ� ဖ� ို းေရး�ှင့်ပြ င်ဆင်ထိနး်သိမ်းေရး�ုံး (Campus Development & 

Maintaince Office) 

 (စ) တက�သိုလ်နယေ်မြ ဖွံ�ဖ� ို းတိုးတကေ်ရး�ုံး (Office of Development of Campus Life) 

 (ဆ) အရညအ်ေသးွအာမခံမ��ုးံ (Quality Assurance Office) 

 (ဇ) အပြ ည်ပြ ညဆုိ်င်ရာပူးေပါငး်ေဆာင်ရကွ်မ��ုးံ (International Cooperation Office) 

 (စျ)  ပြ ညသ်�ူဆက်ဆံေရး�င်ှ့ ဖံွ� ဖ� ို းမ�အေထာကအ်ကူပြ ု�ုံး (Office of the public Relations, 

Development and Outreach) 

 (ည) တက�သိုလ်ပု�ှံပ်ိတိကု် (University Press) 
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၈၂။ ရနက်နု်တက�သိုလ်သည် တက�သိုလ၏် ေမ�ာ်မှနး်ချက်များ  ပြ ည့်ဝရန်�ှင့် ရညရ်ယွ်ချက်များ ေပါက်ေမြ �ာက်ရန် 

တက�သိုလ်၏ ဖံွ� ဖ� ို းတုိးတကမ်� လိုအပ်ချက်များ�ှင့်အညီ တက�သိုလ်ဖဲွ�စညး်ပံုကို  ပြ နလ်ည် သုံးသပ်ခွင့်�ှင့် 

 ပြ င်ဆင်�ုိင်ခွင့်ရှိသည်။ ထုိသို� လပ်ုေဆာင်ရာတွင် တဲွဖကတ်က�သိုလ်အသစ်များ တုိးချ�ဲဖဲွ�စညး်ခြ င်း၊ မဟာဌာန 

အသစမ်ျား၊ ဘာသာရပ်ဌာနအသစမ်ျား၊ စငတ်ာအသစ်များ�ှင့် အခြ ားပညာေရး�ှင့် စီမံခန�်ခဲွေရးဆုိင်ရာဌာနခဲွများ 

 ဖြ ည့်စွက်ခြ င်းများပါဝင်သည်။ အဆိုပါ တက�သိလု်ဖဲွ�စညး်ပုံ  ပြ နလ်ညသ်ုးံသပ်ခြ င်းကို တက�သိုလေ်ကာင်စီ၏ 

အတည်ပြ ုချကရ်ယူပ� းီ တက�သိုလ်၏ သက်ဆုိင်ရာမူများ�င်ှ့အညီ ေဆာင်ရွကရ်မည။် 

 

မဟာဌာနများ (Faculties) 

၈၃။ မဟာဌာနများသည် ရနက်နု်တက�သိုလ်၏ အဓကိကျသည့် ပညာရပ်ဆုိင်ရာ အဖဲွ� ဖြ စ်ပ� းီ ဆက်စပ် 

ပတသ်က်ေသာ ဘာသာရပ်များ ပါ၀ငသ်ည့် ပညာရပ်နယ်ပယ်ဆုိင်ရာ ပညာဖြ န�်ဖြ �းခြ င်း�ှင့် ေလက့ျင့်သင်က� ား ခြ င်း 

အစီအစ�်များကို စီစ�်ေဆာင်ရကွသ်ည။် မဟာဌာနများသည် ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါလုပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကိုေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

 ဖြ င့် ဘာသာရပ်ဌာနများအက� ား ဆက�်ယွ်မ��ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွ်မ�လမ်းေက� ာငး်များကို ေဖာေ်ဆာင်ခြ င်း�ှင့် အရင်း 

အမြ စ်များကို အထိေရာကဆ်ုံး မ�ေဝ�ုိင်ရန်ပ့ံပုိးေပးသည။် 

(က) မဟာဌာနများတွင် ပါဝင်ေသာဌာနများအတွင်းပညာရပ်၊ �ပ်ုဝတ� ုပစ�ညး်၊ ေငွေက� း�ှင့် လ�ူစွမး်အား 

အရင်းအမြ စ်များခွေဲဝမ�၊ စီမံခန်�ခဲွမ��ှင့် ထိေရာက်စွာပူးေပါင်းေဆာင်ရကွ်မ�ကို ေသချာေစခြ ငး်။ 

(ခ) ေကျာင်းဝငခ်င့်ွကို စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း�င်ှ့ ချတိဆ်ကည်�ိ�ိ�င်းခြ င်း။ 

(ဂ) ဘာသာရပ်များ ေပါင်းစပ်သင်က� ားပိ�ုချခြ ငး်�ှင့် ေလက့ျင့်သင်က� ားပို�ချခြ င်း အစီအစ�မ်ျား 

ေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး်ပါဝင်ေသာ ဘာသာရပ်ဌာနများ အချင်းချင်းအက� ား သင်က� ားသငယ်ူပုိ�ချခြ င်းဆိင်ုရာ 

ပူးေပါင်းေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး်များအတွက် ဦးေဆာင်မ�ပြ ုခြ င်း�ှင့် အေထာကအ်ကူ  ပြ ုခြ ငး်၊ 

(ဃ) ပူးေပါင်းေဆာငရ်ကွ်သည်သ့ေုတသန ဦးစားေပးမ��ှင့် အစီအစ�် (Programmes) များကို 

သတ်မှတ်ခြ င်း�ှင့် သေုတသနအတွကအ်ရင်းအမြ စ်များခဲွေဝခြ င်းများ။ 

(င) ဘာသာရပ်ဌာနများအက� ား ေကျာင်းသား/သူများ�ှင့် သင်က� ားေရး ဆရာ/ဆရာမများမှ ေဆာင်ရက်ွ 

ေသာ လ�ူအဖွ�ဲအစညး် အေခြ ပြ ုလုပ်ငနး်များအတွက် အစီအစ�မ်ျား ေရးဆဲွခြ ငး်�ှင့် အေကာင် 

အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း။ 

 

၈၄။ လကရ်ှိ ဘာသာရပ်ဌာနများ�ှင့် ေဖာ်ေဆာင်ထားေသာ ဌာနအသစ်များ ေပါင်းစု ခြ င်းဖြ င့် မဟာဌာနများကို 

ထူေထာငရ်မည။် 

 (က) ဝိဇ�ာဘာသာရပ်များ�ှင့်လူမူဘာသာရပ်များမဟာဌာနတွင်  မြ နမ်ာစာ၊ အ �ဂလိပ်စာ၊ သမိုငး်၊ 

အေရ�ှတုိင်းပညာ�ှင့် စာက� ည့်တုိက�်င့်ှသုတပညာဌာနတုိ� ပါဝင်သည်။ 

 (ခ) ဥပေဒပညာမဟာဌာနတွင် ဥပေဒပညာဌာနများ ပါဝင်သည်။ 
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 (ဂ) သိပ�ံဘာသာရပ်များ မဟာဌာနတွင် �ကု�ေဗဒ၊ ဓါတုေဗဒ၊ ဘမိူေဗဒ၊ သချ�ာ၊ �ပူေဗဒ�င့်ှ 

သတ�ေဗဒဌာနတို�ပါဝင်သည။် 

 (ဃ) လူမ�ေရးသိပ�ံဘာသာရပ်များမဟာဌာနတွင် မ�ုဿေဗဒ၊ ေရးှေဟာငး်သေုတသန၊ ပထဝီဝင်၊ 

�ုိင်ငတံကာဆကဆ်ေံရး�ှင့် �ုိင်ငံေရးသိပ�ံ၊ ဒဿနကိေဗဒ၊ စိတ်ပညာ�ှင့်  မြ န်မာတုိင်းရငး်သားများ 

ပညာဌာနတုိ�ပါဝငသ်ည။် 

 (င) နည်းပညာမဟာဌာနတွင် ကနွ်ပြ �တာပညာ၊ ကနုထ်တုဓ်ါတု�ှင့် ပတ်ဝနး်ကျင�ှ်င့် ေရဆုိငရ်ာပညာဌာန 

တုိ�ပါဝင်သည်။ 

၈၅။ မဟာဌာနများတွငပ်ါဝင်ေသာဌာနများကို လိုအပ်ချက၊် အရည်အေသးွ�ှင့် အရင်းအမြ စ်များေပ�တွင် မူတည်၍ 

လညး်ေကာင်း၊  တက�သိုလ်၏ေမ�ာ်မှနး်ချက်ကို ေအာင်မြ ငစွ်ာ အေကာင်အထညေ်ဖာ်�ုိင်ေစရနအ်တွကလ်ညး်ေကာင်း၊ 

 ပြ နလ်ညသ်ုးံသပမ်�ပြ ုလုပ်�ုိင်သည။် ထုိ�သိ�ု  ပြ နလ်ညသ်ုးံသပ်ခြ င်း�ှင့် မဟာဌာန�ှင့် သင်က� ားေရးဌာနအသစ်များ 

တညေ်ထာင်ခြ င်းတုိ�ကို ေဆာင်ရကွ်�ိင်ုရန် တက�သိုလ်ပညာေရးအဖဲွ�က တက�သိုလေ်ကာင်စသီို�တင်ပြ အတည်ပြ ုချက် 

ရယရူနလ်ိအုပ်သည်။ 

 

မဟာဌာနမှ�းများ 

၈၆။ မဟာဌာနများကို တက�သိုလ်ေကာငစီ်က ချမှတ်ထားေသာ ရနက်နု်တက�သိုလ် ဖဲွ�စညး်ပံု�ှင့် စညး်မျ�်း 

စညး်ကမ်းများ၊ ပဋိညာ�စ်ာတမ်းပါ အချကမ်ျား�ှင့်အညီ ေရးွေကာက် တင်ေမြ �ာက်ခြ ငး်ခံရေသာ မဟာဌာနမှ�း 

များက ဦးေဆာင်မ� ပြ ုမည။် 

၈၇။ မဟာဌာနမှ�းမျာကို သက်ဆုိင်ရာ မဟာဌာနမှ ထူးခ�နေ်သာ ပါေမာက�များသို�မဟုတ် ပညာေရးတွင် ထူးခ�န်ပ� းီ 

စီမခံန�်ခဲွမ� အေတ�ွအက� ုံရှိေသာ အရညအ်ချငး်ပြ ည့်ဝသည့်  ပြ င်ပမှ ေရးွေကာကခ်ပုံဂ�ို လ်များကို ယင်း 

မဟာဌာန၏ ဆရာ၊ ဆရာမများက ေရးွေကာက်တင်ေမြ �ာကရ်မည။် မဟာဌာနမှ�းများ ခန်�အပ်ခြ င်းကို 

တက�သိုလ်ေကာင်စီက အတည်ပြ ုရမည။် 

၈၈။ မဟာဌာနမှ�းကို (၃)�ှစ်သက်တမး်အတွက် ခန�်အပ်ခြ င်းဖြ စ်ပ� းီ၊ တစ်ဆက်တညး်ဖြ စေ်သာ ရာထူးသကတ်မ်း 

�ှစ်က� ိမ်အထိသာ အများဆံုးခန်�အပ�်ိုင်သည်။ 

၈၉။ မဟာဌာနမှ�းသည်  - 

(က) တက�သိုလ်ေကာင်စီက ချမှတ်ကျင့်သုံးေသာ တက�သိုလ၏်ဖဲွ�စညး်ပံု�ှင့် စညး်မျ�်းစညး်ကမ်းများအရ 

သတ်မှတ်ထားေသာ မဟာဌာန၏ ပညာေရး�ှင့်စီမံခန�်ခဲွေရးဆုိငရ်ာ တာဝန်များကို ေအာင်မြ င်စွာ�ှင့် 

ထိေရာကစ်ာွ ေဆာင်ရွကရ်နအ်တွက် တာဝနရ်ှိသည။် 

(ခ) မဟာဌာနအဆင့်�ှင့် ပ�ိုဂရမ်အဆင့် (ဘွဲ�ဒဂီရီ အရညအ်ေသးွအာမခံမ�အဆင့်) အရည်အေသးွ 

အာမခံမ�အတွက် တာဝနရ်ှိသည။် 
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(ဂ) တက�သိုလ်ေကာင်စီက ချမှတ်ေသာ တက�သိုလ၏်ဖဲွ�စညး်ပု�ှံင့် စညး်မျ�်းစညး်ကမ်းများအရ 

မဟာဌာနအတင်ွး ဖဲွ�စညး်ထားေသာ မဟာဌာနအဖဲွ�(Faculty Board) ၏ဥက��ဖြ စသ်ည။် အဆိုပါ 

မဟာဌာနအဖွဲ�တွင် ဌာနမှ�းများ၊ ပါေမာက�များ၊ ဆရာ၊ ဆရာမ ကိုယစ်ားလှယမ်ျား�ှင့် 

ေကျာင်းသားကိုယ်စားလယှ်များပါဝင်သည။် 

(ဃ) မဟာဌာန၏ သင်�ိုး��နး်တမ်းေကာ်မတဦက��တစဦ်း  ဖြ စ်သည။် 

(င) ပါေမာက�ချုပ်�င်ှ့ ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်များကို တာဝနခ်ရံပ� ီး တက�သိုလ်ေကာင်စီဆိင်ုရာ ကစိ�ရပ် 

အားလုံးတွင် သကဆုိ်င်ရာ မဟာဌာနများအား ကိုယစ်ားပြ ုသည။် 

(စ) မဟာဌာန၊ တက�သိုလ်�ှင့် လ�ူအဖဲွ�အစညး်တုိ�၏ လိုအပ်ချက်များ�င်ှအ့ညီ ဘွဲ�က� ို �ှင့် 

ဘွဲ�လနွ်သင်တနး်အစအီစ�်သစ်များ ဖံွ� ဖ� ို းတုိးတကေ်စရနစ်တင်ခြ ငး်၊ ဦးေဆာင် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း�င့်ှ 

အေထာက်အကူပြ ုခြ င်းများ ေဆာင်ရကွရ်မည်။ 

(ဆ) တက�သိုလ်ေကာင်စီ�င်ှ့ တက�သိုလ်ေကာင်စီ၏ အခြ ားအဖဲွ�များတွင် မိမိ၏ မဟာဌာနတင်ွ ပါဝင်ေသာ 

အခြ ားဘာသာရပ်ဌာနများကို ကိုယစ်ားပြ ုသည်။ မဟာဌာနမ�ှးသည် တက�သိုလေ်ကာင်စီ၊ 

ပါေမာက�ချုပ်�င်ှ့ ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်များက ေပးအပ်ေသာ အခြ ားတာဝန်များကိုလညး် 

ေဆာငရ်ကွရ်မည။် 

(ဇ) တက�သိုလ်ေကာင်စီ၏ စညး်မျ�်းစညး်ကမ်းများ�ှင့်အညီ မဟာဌာနအတကွ် ဘ�ာေငွစာရငး်ကို 

 ပြ ုစုရမည်ဖြ စ်ပ� းီ၊ ဘာသာရပ်ဌာနများက သတ်မတှေ်ဖာ်ပြ ထားေသာ ရညရ်ယွ်ချက်များ ေအာင်မြ င် 

ေပါကေ်မြ �ာကေ်စရန် အဆိုပါ ဘ�ာေငွများကို စီမခံန်�ခွဲရန် တာဝနခ်ရံမည။် 

(စျ)  ပြ ည်တွငး်ပြ ညပ်ရှိ အခြ ားမဟာဌာနများ၊ တက�သိုလ်များ�ှင့် ပညာေရး အဖွ�ဲအစညး်များ�ှင့် 

ချတိဆ်ကမ်�များ  ပြ ုလပ်ုရမည်။ 

(ည)  မိမိကို ကိုယ်စားပြ ုေစလိသုူ ဌာနမှ�းတစဦ်း၏အမည်ကို တက�သိုလေ်ကာငစီ်သို� တင်ပြ ၍ 

အတည်ပြ ုချကရ်ယရူမည။် 

 

ဘာသာရပ်ဌာနများ 

၉၀။ ရနက်နု်တက�သိုလ၊် ဘာသာရပ်ဌာနများသည် သက်ဆုိင်ရာမဟာဌာနများအတင်ွးတွင် ပါဝင်ဖဲွ�စညး်ထားေသာ 

ဌာနများဖြ စ်ပ� းီ သးီသန�် ဘာသာရပ်တစခု်စီတွင် အရညအ်ချင်းရှေိသာ သင်က� ားေရးဆရာ၊ ဆရာမများဖြ င့် 

ဖဲွ�စညး်ထားသည။် ဘာသာရပ်ဌာနများသည် ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါ လုပ်ငနး်တာဝန်များကို ေဆာင်ရကွသ်ည။် 

 (က) အထူးပြ ုဘာသာရပ်တစ်ခု (သို�မဟုတ်) အထူးပြ ုပညာရပ်တစ်ခုတွင် ပညာေရးဆုိင်ရာ�ှင့် 

ေလက့ျင့်ေရးဆိုင်ရာ သင်တနး်များ ပုိ�ချသင်က� ားခြ င်း။ 

 (ခ) မဟာဌာနအဆင့် ေပါင်းစပ်ပညာရပ်များ�ှင့် သငတ်နး်များတွင် ပါဝင်ေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး်၊ 
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 (ဂ) သေုတသန ပေရာဂျကမ်ျား ေရးဆဲွစစီ�်ခြ င်း၊ အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း�င့်ှ 

မဟာဌာနများ�ှင့် တက�သိုလ်တုိ�၏ ဦးစားေပးသေုတသန လပ်ုငနး်များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ဃ) အထူးပြ ုဘာသာရပ်များအလိုက် တက�သိုလသ်ိ�ု အသစဝ်င်ေရာကလ်ာမည့် ေကျာင်းသားများ အတွက် 

ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲများကို စီစ�်ခြ င်း�ှင့် စီမံခန�်ခဲွခြ င်း၊ 

 (င) သင်�ိးု��န်တမ်းများကို  ပြ နလ်ည်သုံးသပ်ခြ င်း�ှင့် ေရးဆဲွခြ င်း၊ အထူးပြ ုဘာသာရပ်များ၏ 

သင်တနး်အသစမ်ျား�ှင့် အစီအစ�အ်သစ်များကိုစတင် ေဆာင်ရကွ်ခြ င်း�ှင့် ဖံွ� ဖ� ို းတုိးတကေ်စခြ ငး် 

များကို မိမိအစီအစ�်ဖြ င့်ေသာ်လညး်ေကာင်း မဟာဌာနအတွင်းရှိ အခြ ားဘာသာရပ်ဌာနများ၊ 

ပညာရပ်ဆုိငရ်ာ က�မး်ကျင်သူများ�ှင့် ပူးေပါင်း၍ ေသာ်လညး်ေကာငး် ေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး်၊ 

 (စ) ဘာသာရပ်ဌာနများမှ ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ ပညာရပ�ှ်င့် လပ်ုငနး်ခင်ွစွမ်းရည် စ�်ဆကမ်ပြ တ် 

ဖံွ�ဖ� ို းတုိးတကေ်စရနေ်ဆာင်ရွက်ခြ င်း၊  

၉၁။ ဌာနတစ်ခုစီတွင် ဌာနမှ�းများ၊ ပါေမာက�များ၊ တဲွဖက်ပါေမာက�များ၊ ကထိကများ၊ လကေ်ထာကက်ထိကများ၊ 

နညး်ပြ ၊ သ�ပ်ုပြ များ၊ �ုံးဝန်ထမ်းများ�ှင့် အေထာက်အကူပြ ုဝန်ထမး်များကို တက�သိုလ၏် ဖဲွ�စညး်ပု�ှံင့် 

စညး်မျ�်းစညး်ကမ်းများ၊ ဝနထ်မ်းဆိင်ုရာမူများ (လ�ူစွမ်းအားအရင်းအမြ စ်)များ�ှင့်အညီ ခန်�အပ်ထားရမည။်  

 

ဘာသာရပ်ဌာနမှ�းများ 

၉၂။  ဘာသာရပ်ဌာနမှ�းများသည် - 

 (က) ဘာသာရပ်ဌာနများ၏ ဦးေဆာင်သူများဖြ စ်ပ� းီ ဌာနများ၏ ပညာရပဆိ်င်ုရာအစီအစ�်များ�ှင့် 

အခြ ားသက်ဆုိင်သည့် ေဆာင်ရွကခ်ျကမ်ျားကို ပံုမနှစ်မီံ ခန�်ခဲွရန ်တာဝနရ်ှိသည။် 

 (ခ) မဟာဌာနမှ�းများကို တာဝနခ်ံရမည်ဖြ စ်ပ� းီ မဟာဌာနအဖဲွ� (Faculty Board) ၏ ကစိ�ရပ်အားလုံး 

�ှင့်ပတ်သက်ပ� းီ မိမိ၏ဘာသာရပ်ဌာနကို ကိုယစ်ားပြ ုသည်။ 

၉၄။  ဘာသာရပ်ဌာနမှ�းများအား - 

(က) တက�သိုလ်၏ ပဋိညာ�စ်ာတမ်း�ှင့် တက�သိလုေ်ကာငစီ်မှ ကျင့်သုးံေသာ တက�သိုလ၏်ဖဲွ�စညး်ပု�ှံင့် 

စညး်မျ�်း၊ စညက်မ်းများ�ှင့်အညီ ေရးွေကာကတ်င်ေမြ ာက်ခြ ငး်၊ ဆကလ်ကထ်ားရှိ ခြ ငး်�ှင့် 

ရပ်စဲခြ င်းများပြ ုရမည်။ 

(ခ) လကရ်ှိတာဝန်ထမး်ေဆာင်ေနေသာ ဘာသာရပ်ဌာနမှ ပါေမာက�များထဲမှ ေရးွေကာက် တင်ေမြ ာက် 

မည။် သို�ေသာ် တက�သိုလ်ေကာင်စီသည် ခ�င်းချက်အဖြ စ် အခြ ားတက�သိလု်တစ်ခမှု ပါေမာက� 

တစဦ်းကို အရည်အချင်းပြ ည့်ဝေသာ  ပြ ငပ်ပုဂ�ို လ်တစဦ်းအဖြ စ်ေရးွေကာက် တငေ်မြ �ာက်�ုိင်သည။် 

(ဂ) အဆုိပါဌာနမှ ဆရာ၊ ဆရာမများက ေရးွေကာက်တင်ေမြ �ာက်ပ� းီ၊ မဟာဌာနမှ�းက တက�သိုလ်ပညာေရး 

အဖွ�ဲသို� အတည်ပြ ုချကရ်ယရူန ်တင်ပြ ရမည။် 
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(ဃ) (၃)�ှစ်သက်တမ်းအတွက် ခန�်အပ်ခြ င်းဖြ စ်ပ� းီ၊ တစ်ဆက်တညး်ဖြ စ်ေသာ ရာထူးသကတ်မ်း �ှစ်က� ိမ် 

အထိ အများဆုံး တာဝန်ထမး်ေဆာင်�ိင်ုသည်။ 

 

ပညာေရးဆုိင်ရာ ပ့ံပုိးမ��ှင့် ဝနေ်ဆာင်မ� စင်တာများ 

၉၅။ တက�သိုလ်၏စင်တာများကို တက�သိုလဖ်ွဲ�စညး်ပု�ံင့်ှ့် စညး်မျ�်း၊ စညး်ကမ်းများ�ှင့်အညီ တက�သိုလ်ေကာင်စီ၏ 

ဆံုးဖြ တ်ချက်အရ တညေ်ထာင်ရမည။် အဆုိပါ စင်တာများကို တက�သိုလ်ေကာင်စီကခန်�အပ်ေသာ ��န်က� ားေရးမှ�းများ 

ကဦးေဆာင်ပ� းီ ထုိ ��န်က� ားေရးမှ�းများသည် သကဆုိ်င်ရာဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များကိတုာဝန်ခံရမည။် 

 

သင်က� ားသင်ယူေရးစင်တာ 

၉၆။ ဤစငတ်ာသည် ပညာေရးဆိင်ုရာသေုတသန�ှင့် အချက်အလက်များ၊ ဆရာ၊ဆရာမများ၏ သင်က� ားနညး်�ှင့် 

သင်�ိးုပြ ုစုခြ ငး်စွမ်းရည�်င်ှ့ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသမူျား၏ အေခြ ခံသင်ယမူ� စွမး်ရည်တုိ�ကို ဖံွ� ဖ� ို းေစရန်�ှင့် ေလလ့ာ 

ဆနး်စစ်ရန် တာဝနရ်ှိသည။် ထုိ�အပြ င်  

(က)  ပညာေရးဆုိင်ရာ ယဥ်ေကျးမ� ေပြ ာငး်လရဲန်�ှင့် လကေ်တွ�ကျေသာ ဆရာ၊ဆရာမ�ှင့် ေကျာင်းသား၊ 

ေကျာင်းသူများ၏စွမး်ရည်များ ေပြ ာငး်လဲဖြ စ်ေပ�သည့်ပံုစံ�ှင့်  ဖြ စ်စ�တွ်င် ကညူီပ့ံပုိးခြ င်း၊  

(ခ)  သင်ယသူူဗဟိုပြ ု သင်က� ားေရးစနစ်တွင် စိတ်ပါဝငစ်ားပ� းီ ဘက်စံု၍ ေခတ်မီသင်က� ား သင်ယူမ� 

နညး်စံနစ်များကို ထငဟ်ပ်�ုိင်သည့် ဆရာ၊ဆရာမများ�ှင့် သေုတသီများကို ေမွးထုတ်ခြ င်း၊  

(ဂ) စူးစမ်းေမးမြ နး်ခြ ငး်၊ စမး်သပ်လပ်ုေဆာင်ခြ င်း၊ အေလးအနကစ်�်းစားခြ င်း၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွ်ခြ ငး်၊ 

(ဃ) ေခတမီ်နညး်ပညာ�ှင့် မီဒယီာများကို အကျို းရှိစွာအသုံးပြ ု ခြ င်းတုိ�ဖြ င့် ေဝဖန်ပုိင်းခြ ားတတ်သည့် 

အေလ့အကျင့်ကို ဦးတည်ခြ င်းဖြ င့် သင်က� ားေရးကို  မြ �င်တ့င်ရန၊် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသမူျား၏ 

ဘက်စံုဖံွ�ဖ� ို းမ�ကို အားေပးသည့်ဖျတလ်တ်တက်က� ပ� းီ ဖန်တီး�ိုင်စွမ်းရှိေသာ၊ သင်ေ့လျာသ်ည့် 

ေကျာင်းသင်ခန်းစာပြ င်ပ လ�ပ်ရှားမ�များကုိ ေရးဆဲွပ� းီ အေထာက်အပ့ံ ေပးခြ င်းတုိ�ကုိ  ဖြ စ်ေမြ ာက်ေအာင် 

ေဆာင်ရွက်ေပးမည်။ 

၉၇။ ဤစငတ်ာ၏ လပ်ုငနး်တာဝန်တွင်- 

(က) ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ သင်တနး်များ၊ ေကျာငး်သား၊ ေကျာင်းသမူျား၊ သင်က� ားသင်ယူမ�လုပ်ငနး်များ၊ 

ကျမ်းများ�ှင့်သေုတသနကျမ်းများ စစ်ေဆးအကဲဖြ တ်မ�အတွက် စီစ�် ေရးဆဲွရာတွင် အေထာကအ်ကူ 

 ပြ ုခြ င်း၊ 

(ခ) သင်တနး် အစီအစ�မ်ျား၏ အရညအ်ေသးွအာမခံမ�ရှိရန် အေထာကအ်ကူပြ ုပ� းီ၊ အလုပ်�ုံေဆွးေ�းွပဲွ 

များ၊ ေဆွးေ�ွးပဲွများ၊ ေဟာေပြ ာပဲွများ၊ ဖုိရမ်များကို စီစ�်ခြ င်း၊ 

(ဂ) အခြ ားေသာ တက�သိလု်များ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း�ှင့် ပညာေရးသပိ�ံနယ်ပယ် သေုတသန 

လပ်ုငနး် ေဆာင်ရွက်ခြ င်းတုိ�ပါဝင်သည်။ 
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တက�သုိလ်သုေတသနစင်တာ 

၉၈။ ဤစငတ်ာတင်ွ တညရ်ှိဆဲသေုတသန�ှင့် ေလ့ကျင့်ေရးဌာနများ�ှင့် တက�သိုလေ်ကာင်စီ၏ ဆံုးဖြ တခ်ျက်ဖြ င့် 

အနာဂါတ်တွင် ဖဲွ�စညး်တညေ်ထာငမ်ည့် ဌာနအသစမ်ျား ပါဝင်သည်။ လကရ်ှိ တက�သိလု်များသိပ�ံသေုတသနဌာနသည် 

သပိ�ံဘာသာရပမ်ျား၏ သေုတသနများအတွကသ်ာ  ဖြ စ်သည့်အတကွ်လမူဘူာသာရပမ်ျား၊ ဝိဇ�ာဘာသာရပ်များ�ှင့် 

လမူ�ေရးသိပ�ံဘာသာရပ်များအတွက် ဌာနအသစမ်ျားဖဲွ�စညး်တညေ်ထာင်မည်။ 

 

အ �ဂလိပ်ဘာသာစကားစင်တာ 

၉၉။  ဤစငတ်ာ၏ ေမ�ာ်မှနး်ချက်မှာ တစသ်ကတ်ာပညာေရးအတွက် လိုအပ်ေသာ အ �ဂလပ်ိဘာသာစကား 

စွမး်ရည်�ှင့်ပတ်သက်သည်လ့ိုအပ်ချက်များကို  ဖြ ည်ဆ့ညး်ေပးရန်ဖြ စ်သည်။ 

၁၀၀။ စင်တာ၏လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျားမှာ- 

(က) လ�ူစွမး်အားအရင်းအမြ စ်ဖံွ�ဖ� ို းေရး၊ ပညာေရး၊ သင်တနး်ေပးခြ င်း၊ သေုတသနလုပ်ငနး်များ 

ေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး်�ှင့် ေဒသတွင်း�ှင့် �ုိင်ငတံကာ အ �ဂလိပ်စာသင်က� ားေရး အဖဲွ�အစညး်များ�ှင့် 

ချတိဆ်က်ခြ င်းဖြ င့် ပညာေရးအဆင့်တုိငး်တွင် အထူးသဖြ င့် အဆင့်မြ င့်ပညာက�တွင် အ �ဂလိပ်စာ 

သင် က� ားသငယ်ူမ�မြ �င့်တင်ရန်၊ 

(ခ) သင်တနး်ေပးခြ င်း၊ သင်က� ားပုိ�ချေပးခြ င်း�င့်ှ အခြ ားေသာအစီအစ�်များဖြ င့် အ �ဂလိပ်ဘာသာကုိ 

သင်က� ားေရးမ�ို င်အဖြ စ်အသုံးပြ ုမ��င့်ှ အ �ဂလိပ်ဘာသာကို ပညာရပ်ဆိင်ုရာအသုံးပြ ုမ� တုိ�တွင် 

အရညအ်ေသးွမြ �င်တ့င်ရန်၊ 

(ဂ) ဘာသာစကားသငယ်ူမ�နညး်စနစ်များကို  မြ �င့်တင်ရန်၊ 

(ဃ) အ �ဂလိပ်စာသင်က� ားသည့် ဆရာ၊ဆရာမများကို သေုတသနေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး်အားဖြ င့် လည်းေကာင်း၊ 

အသိပညာ�ှင့် အတတပ်ညာဖြ န�်ေဝေပးခြ င်းဖြ င်လ့ညး်ေကာင်း အေထာကအ်ပ့ံေပးရန်၊ 

(င) အ �ဂလိပ်စာသင်က� ားေရးဆုိင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများ ပြ ုစုခြ င်း၊ ဖံွ� ဖ� ို းတုိးတက်ေစခြ င်း၊ လ�ူစွမး်အား 

အရင်းအမြ စ်ဖွံ�ဖ� ို းေရးအတွက် အေထာက်အကူပြ ုေစေသာ အ �ဂလိပ်ဘာသာစကား�ှင့် အ �ဂလိပ် 

စာေပသင်တနး်များ တုိးချ�ဲဖွင့်လစ်ှရန်၊ 

(စ) ပညာေရးဝန်က� းီဌာန�ှင့်  ပြ ညသ်ူလထူအုတွက် အ �ဂလိပ်ဘာသာစကား�ှင့် ပတသ်ကသ်ည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးရန၊် 

 

 

သတင်းအချက်အလက်�ှင့်ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာစင်တာ 

၁၀၁။ ရနက်နု်တက�သိုလသ်ည် အဆင့်မြ င့်က�မ်းကျင်ပညာရှင်များ�ှင့် ယုံက� ညစိ်တ်ချရေသာ  ပြ င်ပ ဝနေ်ဆာင်မ� 

အဖွ�ဲအစညး်များဖြ င့် သတငး်အချကအ်လက်�ှင့် ဆကသ်ွယေ်ရးနညး်ပညာ စင်တာကို ဖဲွ�စညး်တညေ်ထာင်မည။် 

အဆုိပါစင်တာသည် ရနက်နု်တက�သိုလ်တွင် သတင်းအချကအ်လက်�ှင့် ဆက်သယွေ်ရး နညး်ပညာရပ်ဆိင်ုရာ 
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အေခြ ခံအေဆာကအ်ဦများကို ေခတ�ှ်င့်အညီ  ဖြ စေ်စရန်  မြ �င့်တင်ခြ ငး်�ှင့် သင်က� ားေရး�ှင့် သင်ယေူရး၊ သေုတသန�ှင့် 

စီမခံန�်ခဲွမ�ဆိုင်ရာကိစ�ရပမ်ျားတွင် ေခတ်ပ� ို ငန်ညး်ပညာရပ်များ အသုံးပြ ုမ�ကို အေထာကအ်ပ့ံပြ ုခြ င်း တုိ�ကို 

ေဆာငရ်ကွ်မည။် 

၁၀၂။ စင်တာ၏လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျားမှာ - 

 (က) သင်က� ားသငယ်ေူရး၊ သေုတသနလပုင်နး်များ ေဆာင်ရကွေ်ရး�င်ှ့ စီမခံန်�ခွဲေရးတုိ�အတွက် 

ေခတမီ်နညး်ပညာရပ်များ အသုံးပြ ုရာတွင် အေထာက်အပံ့ပြ ု�ုိင်ရန် သတင်းအချကအ်လက်�ှင့် 

ဆကသ်ယွေ်ရးနညး်ပညာအေခြ ခံအေဆာကအ်ဦကို ဖံွ�ဖ� ို းတုိးတကေ်စခြ င်း၊ 

 (ခ) ဒဂီျစ်တယတ်တ်က�မ်းမ� အစီအစ�်များ�ှင့် မိတ်ဆက်ေပးခြ င်း�ှင့် အတတ်ပညာဆိုငရ်ာ သင်တနး်များ 

ဖွင့်လှစ်ေပးခြ င်း၊  

 (ဂ) သတင်းအချက်အလကမ်ျားပြ ည့်စုံပ� းီ အသုံးပြ ုရလယွ်ကေူသာ ရနက်နု်တက�သိုလ၏် ကနွယ်က် 

တညေ်ထာင်ခြ င်းပါဝင်သည့် သကွ်လက်ပ� းီ ထိေရာကေ်သာ အွနလ်ိုင်းစနစ် ဖွ�ံဖ� ို းတိးုတကေ်စခြ င်း၊ 

 (ဃ) ပွင့်လင်းမြ င်သာပ� းီ၊ ထိေရာကေ်သာ ကနွ်ပျ�တာစနစမ်ျားအသုံးပြ ု၍ ေကျာငး်အပ်လကခံ်ခြ ငး်၊ 

အချကအ်လက်များ သမိး်ဆည်းခြ င်း၊ မှတ်တမ်း�ှင့် စီမံခန�်ခဲွေရးဆုိင်ရာစနစ်များ ေဖာ်ေဆာင်ခြ င်း�ှင့် 

အဆုိပါ လပ်ုငနး်များကို ေဆာင်ရကွ်�ုိင်ရန် လိုအပ်သည့် ေဆာ့ဖဝဲ်များကို ပုိမုိေကာင်းမွန် 

တုိးတကေ်စရန်�ှင့် ဝနထ်မ်းများ၏ စွမး်ေဆာင်ရညက်ို  မြ �င်တ့င်ခြ င်း၊  

 (င) အီလကထ်ေရာနစ် စာက� ည့်တိုကအ်ရငး်အမြ စ်များကို ထိေရာက်စွာ ေပါင်းစပ်ထားေသာ 

အွနလ်ိုင်းသငယ်ူမ�ဆိုငရ်ာ စီမံခန�်ခွမဲ�စနစ် (Online Learning Management System - LMS) ကုိ 

စတင်ခြ င်း၊ 

 (စ) ဆုိက်ဘာလုံခ� ုံေရး၊ အွနလ်ိင်ုးတွငသ်ိမ်းဆညး်ထားမည့် အချက်အလက်များ၊ အေက� ာငး်အရာ�င့်ှ 

ပုဂ�လကိဆုိင်ရာ လုံခ� ုံမ��ှင့် အချကအ်လက်များသုံးစဲွခြ ငး်ဆုိငရ်ာ မူ�ှင့် လပုထ်ုံးလုပ်နညး်များကုိ 

ေကာငး်မွနတိ်းုတကေ်စခြ င်း၊ 

 (ဆ) ရနက်နု်တက�သိုလ် ကမာရွတ်နယေ်မြ �ှင့် လ�ိင်နယ်ေမြ �ှစခု်စလုံးရှိ ပညာေရးဆုိင်ရာ ေနရာများ�ှင့် 

လေူန ဧရယိာများအားလုံးတွင်  မြ န�်�နး်မြ င့်အင်တာနကရ်ရှိရန် အေထာက်အပံ့  ပြ ုခြ င်း၊ 

 (ဇ) တန်ဖုိးနညး်၍ လုံခ� ုံစိတ်ချရေသာ ဆက်သယွ်ေရး၊ မှတ်တမ်းတင်ေရး�င်ှ့ တက�သိုလတွ်င်း၊ 

တက�သိုလ်ပြ ငပ်မိတ်ဖက်များ�ှင့် Online ပူးေပါင်းေဆာင်ရွကေ်ရးအတွက် သတင်းအချကအ်လက် 

�ှင့် ဆက်သယွေ်ရးနညး်ပညာဆုိငရ်ာ စွမ်းေဆာငမ်�များ ဖံွ�ဖ� ို းတုိးတကေ်စခြ င်း၊ 

 

 

 

 

 

 



33 

 
လူ�စွမ်းအားအရင်းအမြ စ်ဖံွ�ဖ� ို းတုိးတက်မ��ှင့် တစ်သက်တာသင်ယူေရးစင်တာ 

၁၀၃။ လ�ူစွမး်အားအရင်းအမြ စ် ဖံွ� ဖ� ို းတုိးတကမ်��ှင့် တစ်သက်တာသင်ယေူရးစင်တာသည် ဝနေ်ဆာင်မ�ဌာန 

တစခု်အဖြ စ်တညရ်ှိပ� းီ၊ ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါတာဝနမ်ျား ရှိသည။် 

 (က) �ုိင်ငေံတာ်၏ လက်ငင်းလိုအပ်ချက်�ှင့် စီမံကနိး်ဆုိငရ်ာ လိုအပ်ချက် အမျို းအစား၊ အတိုင်းအတာ 

တုိ��ှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရ၊လူ�အဖွ�ဲအစညး်၊ လုပ်ငနး်ရင်ှများ�ှင့် ဆကသ်ွယေ်ဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ခ) ရနက်နု်တက�သိုလ် ဘာသာရပ်ဌာနများ�ှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ ဖံွ�ဖ� ို းတိုးတကေ်ရး�ှင့် 

သင်တနး်သစ်များ ပုိ�ချ�ုိင်ေရးအတွက် နညး်ပညာဆုိင်ရာ အေထာကအ်ကမူျား ပ့ံပုိးေပးခြ င်း၊ 

 (ဂ) အဆုိပါ အစအီစ�်များအတွက် ေကျာင်းသားများ စုေဆာငး်ခြ င်း၊ 

 (ဃ) သးီသန်�ဝကဆိ်ကု်�ှင့် သတင်းအချက်အလကဆ်ိုင်ရာ ေဖာ်ပြ ချကမ်ျားဖြ င့်  ရနက်နု်တက�သိုလ် 

သင်တနး်သစ်များ၏ အချက်အလက်များကို ပုိမုိ၍ ထင်သာမြ င်သာရှိေစခြ င်း၊ 

 (င) အွနလ်ိုင်းသးီသန�်သင်တနး်များ၊ အွန်လိုင်း�င်ှ့ ေကျာင်းသား၊ ဆရာမျက်�ှာချင်းဆိင်ု သင်ယမူ� 

သင်တနး်များ ဖွင့်လစှ�ိ်င်ုရန်�ှင့် ဘာသာရပမ်ျား�ှင့် အရင်းအမြ စ်များစုေဆာင်းခြ ငး်တိ�ုအတွက် 

ေခတမီ်နညး်ပညာများ၊ အရင်းအမြ စ်များ၊ နညး်စနစ်များ�ှင့် လိုအပ်ေသာပစ�ညး်ကရိိယာများ 

ထားရှိခြ င်း၊ 

 (စ) ဘွဲ�အပ်�င်ှးခြ င်းမရှိေသာ ဘွဲ�လနွသ်င်တနး်များကို စီမခံန်�ခွဲ ခြ င်း၊ 
 

 

စာက� ည့်တုိက်များ�ှင့်  ပြ တုိက်ဌာန 

၁၀၄။ စာက� ည့်တုိကမ်ျား�ှင့်ပြ တိကု်ဌာနသည် ပညာသင်ယ�ူိုငေ်သာ သတုဘဏ်တုိက် အဖြ စ်တညရ်ှိမည်ဖြ စ်ပ� းီ 

အဆုိပါဌာနတင်ွ ရနက်နုတ်က�သိုလ်စာက� ည့်တုိက်၊ တက�သိုလမ်ျား ဗဟိုစာက� ည့်တုိက�်င်ှ့ ရနက်နု်တက�သိုလ၏်  ပြ တိုက် 

တုိ�ပါဝင်မည။် 

၁၀၅။ ဤဌာနသည် ပု�ှံပ်ိစာအုပ်များ၊ အွန်လိုငး်အရင်းအ မြ စ်များ၊  ဂျာနယမ်ျား၊ သမုိင်းဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ၊ 

ယ�်ေကျးမ� အ�ပုညာအေမွအ�ှစ်များ၊ သပိ�ပံညာရပဆိ်င်ုရာ ေတ�ွရှိမ�များ�ှင့် စူးစမ်းရာှေဖွမ�များကို ထားရှိမည့် 

ပညာရပ်ဆုိငရ်ာ အရငး်အမြ စ် စင်တာဌာနတစ်ခု  ဖြ စသ်ည်။ 

၁၀၆။ စာက� ည့်တုိက�ှ်င့်  ပြ တုိကဌ်ာနသည် ေကျာငး်သား၊ ေကျာင်းသူများ ကိုယတိ်င်ု ေရးွချယေ်လ့လာ�ုိင်ေသာ 

ေခတမီ်သည့် သင်ယေူလ့လာမ� ကနွး်ခုိရာေနရာတစ်ခု  ဖြ စ်ေစရမည။် အဖုိးတနေ်သာ မှတ်တမ်း မှတ်ရာများကိုလညး် 

ေမာ်ကနွး်အဖြ စ် မှတ်တမး်တင်ထားမည။် 

၁၀၇။ တက�သိုလ်များဗဟိစုာက� ည်တိ့ုကသ်ည်  မြ န်မာ�ုိင်ငရံှိ တက�သိလု်အားလုံးမှ ဆရာ၊ဆရာမများ�ှင့် 

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအတွက် ဆကလ်က်တညရ်ှမိည်  ဖြ စ်သည။် 
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၁၀၈။  ပြ တိကု်တွင် သမိုငး်အေထာကအ်ထားများ (ရာှးပါးစာအုပ်များ၊ စာရွက်စာတမ်း အေထာကအ်ထားများ၊ 

ဓာတ်ပုံများ၊ ပနး်ချကီားများ၊ လကေ်ရးမမူျား�ှင့် ဆုဖလားများ)၊ သပိ�ံစမး်သပ်မ�များမှ ရရှိေသာ ပစ�ညး်များ�ှင့် 

အမှတ်တရပစ�ညး်များကို ခင်းကျင်းပြ သထားမည။် ရနက်နု်တက�သိုလ်၏ အေမွအ�ှစ်ကို ထိနး်သမ်ိးေစာင့်ေရာှကထ်ား 

မည့်  ပြ တိကု်လညး်  ဖြ စ်သည။် 

၁၀၉။ အဆုိပါဌာန၏ဌာနမှ�းသည် ��န်က� ားေရးမှ�းအဆင်ရ့ှိ အရညအ်ချင်းပြ ည့်ဝေသာ စာက� ည့်တုိကမ်�ှးဖြ စ်ပ� းီ 

ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်(တက�သိုလဖွ်�ံဖ� ို းေရးရာ) ကို တာဝနခံ်ရမည။် 

 

စီမံခန်�ခဲွေရး�ှင့်ဝနေ်ဆာင်မ�များ 

၁၁၀။ ရနက်နု်တက�သိုလ၏် စီမံခန�်ခဲွေရး�ှင့် အေထာက်အကူပြ ုဌာနများတင်ွ ေမာ်ကနွး်ထနိး်�ုံးများ၊ လ�ူစွမ်းအား 

အရင်းအမြ စ်�ုံး(၀န်ထမး်ေရးရာ)၊ ဘ�ာေရး�င့်ှ ေငွစာရင်း�ုံး၊ တက�သိုလပ်ရဝုဏဖ်ွံ�ဖ� ို းေရး �ှင့်ပြ င်ဆင်ထိနး်သိမ်းေရး 

�ုံး၊ တက�သိုလန်ယေ်မြ ဖွံ�ဖ� ို းတုိးတက်မ��ုးံ၊ အရည်အေသးွအာမခံမ��ုးံ၊ အပြ ည်ပြ ညဆိ်င်ုရာ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွကေ်ရး 

�ုံး�ှင့်  ပြ ညသ်ူ�ဆကဆံ်ေရး�ှင့် ဖံွ�ဖ� ို းမ�အေထာကအ်ကူပြ ု�ုံးတက�သိုလပ်ုံ�ှိပ်တိုက်တိ�ုပါဝင်သည်။ 

၁၁၁။ တက�သိုလ်၏ ဖံွ�ဖ� ို းတုိးတကမ်�တွက် လိုအပ်ေသာ ဌာနများ�င့်ှ �ုံးများကို တက�သိုလေ်ကာင်စီ၏ 

ဆံုးဖြ တ်ချက်�ှင့်အညီ ထပ်မံဖဲွ�စညး်ေဆာင်ရကွမ်ည။် 

 

ေမာ်ကွနး်ထိန်း 

၁၁၂။ ေမာ်ကနွး်ထိနး် (သင်တနး်ေရးရာ) �ှင့် ေမာ်ကနွး်ထနိး် (ေကျာင်းသားေရးရာ) ဟ၍ူ ေမာ်ကနွး်ထိနး်�ုံး �ှစ်�ုံးရှ၍ိ 

၄င်းတုိ�ကို တက�သိုလ်ေကာင်စကီ ခန်�အပ်ရမည။် အဆုိပါ ေမာ်ကနွး်ထနိး်များသည် ပါေမာက�(သို�မဟုတ်) 

��န်က� ားေရးမှ�းများအဆင့်ရှိပ� ီး ဒတုယိပါေမာက�ချုပ် (သင်တနး်ေရးရာ) ကို တာဝန်ခံရမည။် 

၁၁၃။ ေမာ်ကနွး်ထိနး် (သင်တနး်ေရးရာ) �ုံးသည် တက�သိလု်ဝင်ခင်ွ၊့ ေကျာငး်ထုတ်ခြ င်း၊ ေကျာင်းထွက်ခြ င်း၊ 

ေကျာင်းေပြ ာင်းခြ င်း၊ သငတ်နး်ရပ်နားခြ င်း၊ သင်တနး်ေရ��ဆုိငး် ခြ င်း၊ ပညာသငဆု်�ှင့် ပညာသင်ေထာက်ပ့ံခြ ငး်၊ 

သကဆ်ိုငရ်ာ ပညာသင်ကာလအတွက် ပညာေရး  ပြ က�ဒနိေ်ရးဆွဲခြ င်း၊ ပညာေရးဆုိငရ်ာကိစ�ရပ်များအတွက် 

နညး်ဥပေဒ၊စညး်မျ�း်စညး်ကမ်းများထုတ်ပြ န် ခြ င်း၊ စာေမးပဲွကျင်းပခြ ငး်�ှင့် ေအာင်စာရင်း ထုတ်ပြ န်ခြ င်းတို�အတွက် 

အချနိ်သတမ်တ်ှခြ ငး်�ှင့် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ အမတ်ှစာရင်း�ှင့် ေအာင်လကမ်တှမ်ျားအတွက်  ပြ င်ဆင်ခြ င်း၊ ပညာ 

အရညအ်ချငး် မှတ်တမ်းများပြ ုစုခြ င်း၊ ဘွဲ��ှင်းသဘငအ်ခမး်အနား ကျင်းပခြ င်း၊ ဘွဲ�ဒဂီရ�ှီင့် ဒပီလိမုာများ ေပးအပ်ခြ ငး် 

စသည့်ကိစ�ရပ်များ ကို ေဆာင်ရကွသ်ည။် 

၁၁၄။ ေမာ်ကနွး်ထိနး် (ေကျာင်းသားေရးရာ) �ုံးသည် ေကျာင်းသားများ၏ လမူူေရးကိစ�များ �ှစ်သမ်ိေ့ဆွးေ�ွးခြ င်း၊ 

�ုိင်ငတံကာေကျာင်းသားများ�ှင့်သကဆ်ိုငေ်သာကိစ�များ၊ ေကျာင်းသားများ ေရ�ွေပြ ာင်းပညာသင်က� ားခြ င်းကိစ�ရပ်များ၊ 

ေကျာင်းေဆာင်ကစိ�များ၊ အားကစား�ှင့် အပနး်ေဖြ ေရးကစိ�များ၊ ယ�်ေကျးမ��ှင့် သင်�ိုး��နး်တမး်  ပြ င်ပလ�ပ်ရာှးမ�များ 

အတွက် တာဝနရ်ှသိည။် 
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လူ�စွမ်းအားအရင်းအမြ စ်�ုံး (ဝနထ်မ်းေရးရာ) 

၁၁၅။၊ ဤ�ုံးသည် ဝန်ထမး်များ�ှင့်ပတသ်က်ေသာ စီမခံန်�ခွဲေရး၊ ပညာေရး�င်ှ့ လမူ�ေရးဆုိင်ရာ ကိစ�များကို 

အေထာက်အကူပြ ုမည။် ထုိ�အပြ င် ဝနထ်မ်းစုေဆာငး်ခြ င်း၊ ရာထူးတုိးမြ �င့် ခြ င်း၊ အေပြ ာင်းအေရ��ေဆာင်ရကွ်ခြ င်း၊ 

အင� ိမ်းစားယူခြ င်း�ှင့် ဝနထ်မ်းများအား တာဝနမ်ရှပ်ဆုိင်းခြ င်း ကစိ�ရပမ်ျားကို စီမံေဆာင်ရကွ်မည။် 

၁၁၆။ ဝန်ထမ်းများ၏ ပုဂ�ို လေ်ရးဆုိငရ်ာ�င်ှ့ လုပ်သကဆ်ိုင်ရာမှတ်တမး်များကို ထိနး်သိမ်းေစာင့်ေရာှက်ပ� းီ 

ဝန်ထမ်းများကိုဆုချးီ မြ �င့် ခြ င်း�ှင့် စညး်ကမး်ထိနး်သိမ်းအေရးယူခြ င်း ကစိ�များကိုလညး် ေဆာင်ရကွ်မည။် လ�ူစွမ်းအား 

အရင်းအမြ စ်�ုံး၏ ဌာနမှ�းသည် ��န်က� ားေရးမှ�းအဆင့်ဖြ စ်ပ� းီ ဒတိုယပါေမာက�ချုပ် (စီမေံရးရာ) ကို တာဝနခ်ရံမည။် 

 

ဘ�ာေရး�ှင့်ေငွစာရင်း�ုံး 

၁၁၇။ ဘ�ာေရး�ှင့်ေငစွာရင်း�ုးံသည် တက�သိုလ၏် ေငွေက� းကစိ�ရပ်များ အားလုးံအတွက် စီမံကနိး်များ 

ေရးဆဲွခြ င်း�ှင့် စီမံခန်�ခွဲခြ င်းတုိ�ကို တက�သိလု်၏ ဘ�ာေရးဆုိငရ်ာ နညး်ဥပေဒများ စညး်မျ�်းစညး်ကမ်းများ�ှင့်အညီ 

ေဆာငရ်ကွရ်န�ှ်င့် တက�သိုလ်ေကာငစီ်�ှင့် တက�သိုလ်၏ အက� းီအကမဲျား၏ ��န်က� ားချက�ှ်င့်အညီ ေဆာငရ်ကွရ်န် 

တာဝနရ်ှိသည။် 

၁၁၈။ ဤ�ုံးသည် �ိင်ုငံေတာ်မှ ရရှိသည်ဘ့�ာေငွများကို �ုိင်ငံေတာ် ဘ�ာေငွ ရသုံးဆုိင်ရာ စညး်မျ�်း 

စညး်ကမ်းများ�ှင့်အညီ ဘ�ာေငွများကို လျာထား ခြ င်း၊  ပြ ုစု၊ စိစစ်၊ ထိနး်သိမ်းခြ င်း�ှင့် ကိုယ်ပုိင်ရံပံုေငွ ရသုံးဆုိင်ရာ 

စညး်မျ�်းစညး်ကမ်းများ�ှင့်အညီ တာဝန်ခံ ေဆာင်ရွကရ်မည။်  

၁၁၉။ ဤဌာန၏ အက� းီအကဲသည် ေငွေက� းဆုိင်ရာ ကစိ�ရပက်ိကု�မ်းကျငမ်�ရှိေသာ �နွ်က� ားေရးမှ�း အဆင့်ရှိသူ 

 ဖြ စ်ပ� းီ ဒတုယိပါေမာက�ချုပ်(စီမံေရးရာ)ကို တာဝန်ခံရမည်။ 

 

 

တက�သုိလ်ပရဝုဏ်ဖံွ�ဖ� ို းေရး�ှင့်ပြ င်ဆင်ထိန်းသိမ်းေရး�ံုး 

၁၁၉။ တက�သိုလ်နယေ်မြ ရှိ အေဆာကအ်ဦများ၊ အခြ ား အ ေြခခံအေဆာကအ်ဦးများတညေ်ဆာက်ခြ င်း၊  ပြ ုပြ င် 

မွမး်မံ ခြ ငး်�ှင့် ထိနး်သမိး်ေစာင့်ေရာှက်ခြ င်းလုပ်ငနး်များ၊ ေရေပးေဝေရးစနစ်၊ ေရစီးေရလာေကာင်းမွန်ေရး�ှင့်မိလ�ာစနစ် 

(သန�်ရှင်းေရး)၊ လ�ပ်စစမ်းီစနစ်�င်ှ့ ဆကသ်ယွေ်ရးစနစမ်ျား  ပြ ုပြ င်ထိနး်သိမ်းခြ င်း�င်ှ့ အဆင့်မြ �င်တ့င်ခြ င်း လုပ်ငနး်များ 

အတွက် ေဆာင်ရွကရ်န် ဤ�ုံးတွငတ်ာဝနရ်ှိသည။် ထုိ�အပြ င် တက�သိုလ်၊ ပရဝုဏလ်ုံခ� ုံေရး�ှင့် ကျနး်မာေရး�ှင့်ည�ီတ်ွ 

ေသာ ပတ်ဝနး်ကျင် (Hygienic Environment)  ဖြ စ်ေစရန် အတွကလ်ညး် တာဝနရ်ှသိည။် 

၁၂၀။ ဤဌာန၏ အက� းီအကဲသည် အင်ဂျင်နယီာလုပ်ငနး်ဆုိင်ရာကစိ�ရပ်များကိုက�မး်ကျင်မ�ရှေိသာ �နွ်က� ားေရးမ�ှး 

အဆင့်ရှိသူဖြ စ်ပ� းီ ဒတိုယပါေမာက�ချုပ်(စီမံေရးရာ)ကို တာဝန်ခံရမည်။ 
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တက�သုိလ်နယ်ေမြ  ဖံွ�ဖ� ို းတုိးတက်ေရး�ံုး  

၁၂၁။ တက်က� လ�ပ်ရာှးေသာ တက�သိုလန်ယ်ေမြ ဆိုငရ်ာ ေနထုိင်မ� ဘ၀ကို အေထာကအ်ကူဖြ စ်ေစေသာ 

တက�သိုလ်ပရဝုဏ် ဖံွ�ဖ� ို းတုိးတကေ်ရးအတွက် တာဝနရ်ှိသည်။ 

၁၂၂။ ထုိ�အပြ င် ရနက်နု်တက�သိုလေ်ကျာင်းသားေကျာင်းသမူျား�ှင့် ဝန်ထမး်များကိုဘက်စံုဖံွ�ဖ� ို း တုိးတကေ်စေသာ 

ဟနခ်ျကည်ီသည့် �ပ်ုပတဝ်နး်ကျင်၊ ပညာရပဆိ်င်ုရာ�ှင့် လမူူဆိုင်ရာ ဝနး်ကျင်ေကာငး်ကို ဖန်တီးရန်�ှင့် ထိနး်သမိး်ရန် 

တာဝနရ်ှိသည။် တက�သိုလ်ပရဝုဏ် လုံခ� ံု သန�်ရှင်း၍ စိမး်လန်းစုိေပြ ေရးအတွက်လညး်တာဝန်ရှိသည်။ 

၁၂၃။ ဤ�ုံး၏ ဌာနမှ�းသည် ��န်က� ားေရးမှ�းအဆင့် ဖြ စ်ပ� းီ ဒတိုယပါေမာက�ချုပ် (တက�သိုလဖွ်�ံဖ� ို းေရးရာ)ကုိ 

တာဝနခ်ရံမည။် 

 

 

အရည်အေသွး အာမခံမ��ုံး 

၁၂၄။ ဤ�ုံးသည် တက�သိုလ် အရညအ်ေသးွဖွံ�ဖ� ို းတိုးတက်မ��င်ှ့ အရညအ်ေသးွ အာမခံမ�တုိ�အတွက် တာဝနရ်ှိ ပ� းီ 

�ုိင်ငေံတာ်�င်ှေ့ဒသတွင်း အရညအ်ေသးွ ဖံွ� ဖ� ို းတုိးတက်မ�အဖွ�ဲအစညး်များ�ှင့် လိုကေ်လျာညီထွ ေေဆာင်ရွကရ်န် 

လညး်တာဝနရ်ှိသည။် 

၁၂၅။ ဤ�ုံးသည် မိမတိက�သိုလ၏် အရညအ်ေသးွ အာမခမံ� မူေဘာင်၊ မူဝါဒများ၊ လပ်ုထံုးလုပ်နညး်များကို ေရးဆဲွ၍ 

သကဆ်ိုငရ်ာဌာနများက စီစစ်ေဆာင်ရကွ်�ုိင်ရန်  ဖြ ည့်ဆညး် စီမံေဆာင်ရကွေ်ပးခြ င်း�ှင့် အကဲဖြ တ်သုံးသပ်ခြ င်း၊ 

အရညအ်ေသးွအာမခံမ�ဆုိင်ရာ လုပ်ငနး်စ�်များ စ�်ဆက်မပြ တ် ဖံွ�ဖ� ို းတုိးတက်�ုိင်ရန်အတွကလ်ညး် ဝနထ်မ်းများကို 

သင်တနး်ေပးရန်  တာဝနရ်ှိသည။် 

၁၂၆။ ဤ�ုံးသည် မိမိတက�သိုလက်ို သုံးသပ်ေလလ့ာမ�အတကွ် ဦးေဆာင်ပ� းီ အမျို းသားအရညအ်ေသးွ အာမခံမ��င့်ှ 

အကဲဖြ တ်မ�ေကာ်မတီ၏ စံ��နး်များ�င့်ှ ��န်က� ားချက်များ�ှင့်အညီ  ပြ င်ပ အရည်အေသးွ စစ်ေဆးမ� အသိအမတှ်ပြ ုခြ င်း၊ 

အရညအ်ေသးွ သတ်မှတ်ခြ င်းတုိ�ကို  ခံယ�ူိုငရ်န်  ပြ ငဆ်ငရ်မည။်  ထုိ�အပြ င် ေဒသတွင်း�ှင့် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ 

အရညအ်ေသးွ အာမခံမ� ေအဂျင်စီများ၊ ပညာရှင်များ�င်ှ့ ပူးေပါင်း၍ အရညအ်ေသးွ အာမခံမ�အတွက် ဆနး်စစ်ခြ င်း�ှင့် 

ည�ိ��ိငး်တိင်ုပင်ခြ င်းတုိ�ကို ေဆာင်ရကွရ်မည။်  

၁၂၇။ အရညအ်ေသးွ အာမခံမ�လပုင်နး်တွင် အေတွ�အက� ုံရှိေသာ ��န်က� ားေရးမှ�းသည�်ုံး၏ အက� းီအကဲဖြ စ်ပ� းီ၊ 

ဒတိုယပါေမာက�ချုပ် (တက�သိုလဖွ်�ံဖ� ို းေရးရာ)ကို တာဝန်ခံရမည။် 

 

 

အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး�ံုး 

၁၂၈။ အပြ ည်ပြ ညဆုိ်င်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွကေ်ရး�ုံးသည် ရနက်နု်တက�သိုလ၏် အပြ ည်ပြ ညဆုိ်င်ရာ 

စီစ�်ေဆာငရ်ကွ်မ� နညး်ဗျ�ဟာကို အေကာင်အထညေ်ဖာ်ရန်�ှင့် ပူးေပါင်းဖံွ�ဖ� ို း တုိးတကေ်ရးအတွက် တာဝနရ်ှိသည်။ 

၄င်းအပြ င် �ုိင်ငံခြ ားတက�သိုလမ်ျား၊ ပညာရပ်ဆုိင်ရာ အဖွ�ဲအစညး်များ၊ အစုိးရ�ှင့် အစိးုရမဟတ်ုေသာ အဖွဲ� 



37 

 
အစညး်များ�ှင့် တသးီပဂု�လများ�င့်ှ ချတ်ိဆက်မ�များ ေဆာင်ရကွ်ခြ င်း�ှင့် ဆကဆံ်ေရး ေရရညှ်တည်တ့ံေအာင် 

ထိနး်သမ်ိးခြ ငး်တိ�ုကို ေဆာင်ရွကရ်မည။်  

၁၂၉။ ဤ�ုံးသည် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ပညာေရးအစီအစ�မ်ျား�ှင့်ပတသ်က်၍ ေကျာင်းသား�ှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ 

အပြ န်အလနှ် ဖလယှ်ခြ င်း၊ ပညာသင်ဆုများေပးအပ်ခြ င်း၊ �ုိင်ငံတကာစာတမး်ဖတ်ပဲွ�ှင့် ညလီာခမံျားတွင် 

ပါဝင်ေဆာင်ရကွ်ခြ င်း�ှင့် အိမ်ရင်ှအဖြ စ် တာဝန်ယူေဆာငရ်ွက်ခြ င်း၊ နားလည်မ�စာခ�နလ်�ာများ�င့်ှ အခြ ားသေဘာတူ 

စာချုပ်များေရးထိးုခြ င်း၊ အဆုိပါ သေဘာတူစာချုပ်များကို ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာငရ်ကွ်ခြ င်း 

တုိ�အတွက် တက�သိုလရ်ှိဌာနများအားလုးံကို အေထာက်အကူ  ပြ ု၍ စီမံခန�်ခဲွရမည်။ 

၁၃၀။ ဤ�ုံး၏ဌာနမှ�းသည် ��န်က� ားေရးမှ�းအဆင့် ဖြ စ်ပ� းီ ဒတိုယပါေမာက�ချုပ် (တက�သိုလ်ဖံွ� ဖ� ို းေရးရာ)ကို 

တာဝနခ်ရံမည။် 

 

 

 ပြ ည်သူ�ဆက်ဆံေရး�ှင့် ဖံွ�ဖ� ို းမ�အေထာက်အကူပြ ု�ံုး 

၁၃၁။ ဤ�ုံးသည် ရနက်နု်တက�သိုလ်၏ အများပြ ည်သပူါဝငေ်သာ ကစိ�ရပ်များ တွင် တတ်က� စွာ ေဖာ်ေဆာင် ခြ င်း�ှင့် 

မှနက်နေ်ကာင်းမွနေ်သာ အများပြ ညသ်ဆုိူင်ရာ ပံုရိပ်ကို ဆက်လက်ထိနး်သမ်ိးေစာင့်ေရာှကရ်န ်တာဝနရ်ှိသည။် 

၁၃၂။ ထုိ�အပြ င် တက�သိုလ၏် ေမ�ာ်မှနး်ချက်များ၊ ရညမ်နှး်ချကမ်ျား၊ တန်ဖုိးများ�ှင့် အေခြ ခံသေဘာတရားများကုိ 

ေဖာ်ေဆာင်ေသာ ဖံွ� ဖ� ို းတုိးတကမ်�ဒဇိီင်ုး၊ ဖံွ�ဖ� ို းေရးပူးေပါင်းေဆာငရ်ကွ်မ��ှင့်  ပြ င်ပေထာကပံ်ေ့ရး ရရှိရန်  က� ို းပမ်း 

အားထတ်ုမ�တုိ�အတွက် တာဝန်ရှိသည်။ ဤ�ုံးသည် တက�သိုလမှ် ကျင်းပေသာ အစီအစ�်များတွင်  ပြ ည်သလူထုူ ပါဝင် 

�ုိင်ရန် ေဆာငရ်ကွေ်ပးခြ င်း၊ ရနက်နု်တက�သိုလ၏် သတငး်အချကအ်လကဆ်ိုငရ်ာ စာရွကစ်ာတမ်းများကို ထုတ်ေဝ 

 ဖြ န�်ဖြ �းေပးခြ င်း၊ တက�သိုလ၏် အေထေွထကွိစ�ရပမ်ျား�ှင့်ပတ်သကေ်သာ သတငး်မီဒယီာများ၏ ေမးမြ နး်စုံစမ်းချက၊် 

ေဆာငရ်ကွ်ချက်များ�ှင့် ပတ်သက၍် ပူးေပါငး်ေဆာင်ရကွ်ခြ င်း၊ ရနက်နု်တက�သိုလ် ေကျာငး်သားေဟာငး်များ၊ 

အခြ ားအေရးပါေသာ ပညာေရးစိတဝ်င်စားေသာ  ပြ င်ပပုဂ�ို လမ်ျား�ှင့် ဆက်သယွ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ရနက်နု် 

တက�သိုလ် Website တွင် ေဖာ်ပြ ပါရှိေသာ အေက� ာင်းအရာများ�ှင့် ေဆာင်ရကွခ်ျကမ်ျားကို  အချနိ်�ှင့် တေပြ းညီ 

 ဖြ စ်ေစရန် ေဆာင်ရကွ်ခြ င်း၊ အများ ပြ ည်သသူရိှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း�ှင့် ေစျးကွကရ်ာှခြ င်း၊ ရနပံု်ေငွမြ �င်တ့င်ခြ င်း၊ 

ေကျာင်းသားများ�ှင့် ဝနထ်မ်းများပါဝင်ေသာ အများပြ ည်သထံူသို�  ပြ န�်ပွားေရာကရ်ှေိစေသာ အစအီစ�်များကို 

အေထာက်အပံေ့ပးခြ ငး်တိ�ုေဆာင်ရွကရ်မည။် 

၁၃၃။ ဤ�ုံး၏ ဌာနမှ�းသည် ��န်က� ားေရးမှ�းအဆင့် ဖြ စ်ပ� းီ ဒတိုယပါေမာက�ချုပ် (တက�သိုလဖွ်�ံဖ� ို းေရးရာ) ကို 

တာဝနခ်ရံမည။် 

 

တက�သုိလ်ပံု�ိှပ်တုိက် 

၁၃၄။ တက�သုိလ်ပံု�ိှပ်တုိကသ်ည် ရန်ကနု်တက�သိုလ်မှ ထုတ်ေဝေသာ စာအုပ်များ၊ သတင်းလ�ာများ၊ သင်က� ားေရး 

ဆုိငရ်ာ စာအုပ်စာတမ်းများ၊ မဂ�ဇင်းများ၊ စာေစာင်များ၊  ပြ က�ဒနိ်များ၊ သေုတသနဂျာနယမ်ျားကို ပံု�ိှပ်ထုတ်ေဝမည။် 
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၁၃၅။ ပံု�ိှပ်တုိက၏် မနေ်နဂျာသည် ပံု�ှိပတိ်ကု်၏ အက� းီအကဲဖြ စ်ပ� းီ ဒတိုယပါေမာက�ချုပ် (စီမံေရးရာ) ကုိ 

တာဝနခ်ရံမည။် 

 

 

ဝန်ထမ်းစုေဆာင်ေရး�ှင့် လုပ်ငနး်ခွင်တက်လမ်းဆုိင်ရာ တုိးတက်ေစမ�                                                                    

(Staff Recruitment and Career Development) 

၁၃၆။ တက�သိုလ်သည် ပညာေရးဆုိင်ရာ အစအီစ�်များ၊ စီမံခန�်ခဲွမ��ှင့် အခြ ားေဆာင်ရကွမ်�ဆုိင်ရာ ကိစ�ရပ်များ 

အတွက် အရည်အေသးွဆုိင်ရာ အာမခံရန် တာဝနရ်ှိသည့်အားေလျာစွ်ာ အဆင့်တုိင်းတွင် အရညအ်ချင်းပြ ည့်ဝေသာ 

ထက်မြ တ၍် က�မ်းကျင်ေသာ မိမအိလပုက်ို တန်ဖုိးထားေဆာင်ရကွ်ေသာ ဝန်ထမး်များ လိုအပ်ေက� ာငး်ကိုတက�သိုလက် 

အသိအမှတ်ပြ ုသည်။ 

၁၃၇။ တက�သိုလ်၏ လ�ူစွမ်းအားအရင်းအမြ စ်ဆုိင်ရာမူသည် ဝန်ထမ်းများ စုေဆာင်ခြ င်း၊ လပ်ုငန်းခွင်တွင် တည်မ� ဲ 

ေစခြ င်း၊ ရာထူးတုိးမြ �င့် ခြ င်း၊ ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခြ င်းတုိ��ှင့်ပတ်သကေ်သာမူများ၊ စညး်ကမ်းများ၊ တိကျေသာ 

ဝန်ထမ်းဆုိင်ရာ�ှင့် လပ်ုငနး်ခွင်တကလ်မ်းဆုိင်ရာ တုိးတက်မ� မူများကို အဓိပ�ါယ်ဖွင့်ဆို သတ်မှတသ်ည။် လ�ူစွမ်းအား 

အရင်းအမြ စ်ဆိင်ုရာ မူကို လ�ူစွမ်းအားအရငး်အမြ စ်�ုးံက ေရးဆဲွပ� းီ တက�သိုလ်ေကာင်စီက စိစစ် အတည်ပြ ုမည။် 

၁၃၈။ အဆိုပါမ၏ူ အဓိက သေဘာတရားမာှ စွမ်းေဆာင်ရည်�ှင့် အရညအ်ချငး်ရှိမ�အေပ� မူတည၍် ရာထူး/အဆင့် 

တုိးတက်မ�ဖြ စ်ေစမည်။ 

၁၃၉။ သင်က� ားေရးဝန်ထမ်းများ စုေဆာင်း ခြ ငး်�ှင့်အတူ ရာထူးတိုးမြ �င်ေ့ရးကိစ�ရပတွ်င် တက�သိုလသ်ည် လတူစဦ်း 

ချင်းစီ၏ သင်က� ားေရး၊ သေုတသန၊ စီမံခန�်ခဲွေရး�ှင့် အပြ နအ်လနှ် ေပါင်းသင်း ဆက်ဆံေရးစေသာ စွမ်းေဆာင်ရည်် 

များကို  ထည့်သင်ွးစ�်းစားမည်။ 

၁၄၀။ အရညအ်ေသးွ  ပြ ည်ဝ့ေသာဝနထ်မ်းများ ခန�်ထားခြ င်း�င်ှ့ လပ်ုငနး်ခွင်တင်ွတည်မ� ေဲစခြ င်း ကိစ�ရပ်များတွင် 

တက�သိုလ်သည် အေကာင်းဆံုးအရညအ်ချင်းရှသိည့်ဝနထ်မ်းများကို ရညမ်နှး်ချကထ်ားလျက် ရာှေဖွေဖာထု်တ်ေသာ 

အေလ့အကျင့်ကို ဖံွ�ဖ� ို းေစရန၊် တက�သိုလ်များအက� ား ဝန်ထမ်းများဖလယှ်ခြ င်းသို�မဟုတ် ေပြ ာငး်ေရ��ခြ ငး် သို�မဟုတ် 

တဲွဖက်ခန်�ထားခြ ငး်ကိစ�များအတွက် လိုအပသ်လို ည�ိ�ိ�င်းေဆာင်ရကွရ်န်၊ အမျို းသားအဆင့် အဆင့်မြ င်ပ့ညာဆိုငရ်ာ 

တာဝနရ်ှိသမူျား�ှင့်လညး်ေကာင်း၊ အခြ ားတက�သိုလမ်ျား�ှင့်လညး်ေကာင်း ရင်း�ီှးေသာ ဆက်ဆံေရးကို ေဖာ်ေဆာင်မည။် 

၁၄၁။ တက�သိုလ်သည် ၄င်း၏ လိုအပ်ချကအ်ရ အချနိ်ပုိင်းဝနထ်မ်းများကို ခန�်ထားခွင့်ရှိသည်။ 

၁၄၂။ တက�သိုလ်သည် ဧည့်ပါေမာက�များ ဂုဏ်ထူးေဆာင် ပါေမာက��ှင့် အင� ိမ်းစား ဂုဏ်ထူးေဆာင် ပါေမာက�များကို 

ခန�်ထားပုိင်ခွင်ရ့ှိသည။် 

၁၄၃။ တက�သိုလရ်ှိ ဝနထ်မ်းများ၏ သင်က� ား၊ သင်ယေူရး လိုအပ်ချက်များ၊ အေကာငး်ဆံုးေသာ သင်က� ားေရးဆုိင်ရာ 

အေလ့အကျင့်များ ဖလယှေ်ရး၊ က�မ်းကျင်ေစေရး�ှင့် ဝန်ထမ်းစွမ်းေဆာငရ်ည် ပိမိုတိုးုတက်မြ င်မ့ားေစေရးအတက်ွ 

ေဒသတွင်း�ှင့် �ုိင်ငံတကာရှိ ပညာေရး အဖွ�ဲအစညး်များ�ှင့် ချိတ်ဆကေ်ပါင်းစညး် ေဆာင်ရွကမ်ည။်  
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၁၄၄။ ဆရာ၊ ဆရာမ ဖလှယေ်ရး၊ အပြ နအ်လနှေ်လလ့ာေရး�ှင့် သကဆုိ်င်ရာ ဘာသာရပ်နယပ်ယ်တွင် က�မ်းကျင်သူ 

များကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုခန�်ထားခြ င်းများကို ေဆာင်ရွကရ်န် ထည့်သင်ွး စ�်းစားမည။် 

၁၄၅။ တက�သိုလ်သည် ဝနထ်မ်းများကို ၄ငး်တိ�ုကိုယ်တိင်ု တုိးတကေ်စရနေ်ဆာင်ရကွ�ိ်င်ုေသာအခင်ွအ့လမ်းများ 

ရရှိေစရန် ေထာကပ်ံ့ေပးပ� းီ အရညအ်ချငး်�ှင့် စွမ်းေဆာင်ရညေ်ပ�မူတည်ပ� းီ လပ်ုငနး်ခွင်တကလ်မ်းဆုိင်ရာ နညး်စနစ် 

များကိုလညး် ေဖာ်ေဆာင်ေပးမည။် အဆုိပါ ေဆာင်ရွကခ်ျကမ်ျားဖြ င့် တက�သိလု်တွင် အရညအ်ချငး်ပြ ည့်ဝေသာ 

ဝန်ထမ်း၊ ဆရာ၊ ဆရာမများကို ေရရညှ် ထိနး်သိမ်းထားရန်   မြ �င့်တင်ေစ�ုိင်မည် ဖြ စ်သည်။ 

 

 

တက�သုိလ်၏ မိတ်ဖက်အဖဲွ�အစည်းများ�ှင့် အစုစပ်အဖဲွ�အစည်းများ 

 (University Partnerships and Affiliations) 

၁၄၆။ တက�သိုလ်သည်  ပြ ည်တွင်းပြ ညပ်တက�သိုလမ်ျား သင်က� ားေရးအဖဲွ�အစညး်များ�ှင့် အ ခြ ားဖံွ�ဖ� ို းေရး မိတ်ဖက် 

အဖွ�ဲများ�င်ှ့ အတူတကွ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ေပါငး်စညး်ေဆာင်ရကွ်ခြ ငး်�ှင့် မိတ်ဖကေ်ဆာင်ရကွ်ခြ င်းတုိ�ကို တက�သိုလ် 

ေကာငစီ်၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ေဆာငရ်ကွ်မည။် 

၁၄၇။ တက�သိုလ်သည် ၄င်း၏ရညမ်ှနး်ချက်များ ေပါကေ်မြ ာကေ်အာင်မြ င်ေစရန် တက�သိုလေ်ကာင်စ၏ီ မူများ�ှင့် 

အညီ ပုဂ�လကိ�ှင့်အစုိးရတက�သိုလ်များ၊ အခြ ားအဖဲွ�အစညး်များ�င့်ှ ပူးေပါင်းေဆာငရ်ကွ်မည။် 

၁၄၈။ ပူးေပါင်းေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး်၊ တဲွဖကေ်ဆာင်ရကွ်ခြ င်း၊ မိတ်ဖကေ်ဆာင်ရွက်ခြ င်း လပ်ုငနး်များကို စတင်ခြ င်း၊ 

ေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး်�ှင့် ရပ်ဆုိင်းခြ င်းဆိုငရ်ာ လပုင်နး်အဆင့်ဆင့်ကို ရနက်နုတ်က�သိုလ၏် အပြ ည်ပြ ညဆ်ိုငရ်ာ 

ပူးေပါင်းေဆာငရ်ကွ်ေရး�ုံးက ချမှတ်ထားေသာ အပြ ည်ပြ ည်ဆုိငရ်ာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွေ်ရး ပေရာဂျက်ဆုိင်ရာမူများ 

အပါအဝင် တက�သိုလေ်ကာင်စီက ချမှတ်ထားေသာ နညး်ဥပေဒ စညး်မျ�း်စညး်ကမ်းများ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွကရ်မည။် 

၁၄၉။  ပြ ည်တွငး်�ှင့်အပြ ည်ပြ ညဆ်ိုငရ်ာ တက�သိုလအ်ချင်းချင်း ပူးေပါင်းေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး်�ှင့် မိတဖ်ကဖ်ွဲ�စညး် 

ေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး်တိ�ုကို ဌာနအဆင့်၊ မဟာဌာနအဆင့် စင်တာအဆင့် သို�မဟုတ်   အဖဲွ�အဆင့်(ဥပမာ-စာက� ည့်တုိက်) �ှင့် 

တက�သိုလ်အဆင့်တုိ�တင်ွ ေဆာင်ရကွ်�ုိင်သည။် အဆုိပါကစိ�ရပ်များတင်ွ ထုိသိ�ုချတိ်ဆက် ေဆာင်ရွက်ခြ င်းများကုိ 

ရနက်နု်တက�သိုလ�ှ်င့် မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစညး်တုိ�၏ အပြ နအ်လနှအ်ကျို းရှိမ�အတကွ် ေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး်ဖြ စ်ေက� ာင်း 

ထင်ရှားရမည့်အပြ င် သက်ဆုိင်ရာတက�သုိလ်၏ မူများတွင် ေဖာ်ပြ ထားေသာ ေဆာင်ရွက်မ�စည်းမျ�်းများ�ှင့်အညီ 

 ဖြ စ်ရမည်။ အခြ ားအဖဲွ�အစည်းများ�ှင့် မိတ်ဖက်လပုက်ိုင်ေသာ တရားဝင်ေဆာင်ရကွ်မ�များ အားလုးံကို နားလည်မ� 

စာခ�နလ်�ာဖြ င့် အတည်ပြ ုရမည်ဖြ စ်ပ� းီ ေဆာငရ်ကွ်မည့်နယပ်ယ၊် နညး်လမ်း၊ ပါဝင်ချုပ်ဆိုသူတုိ�၏ လပ်ုပုိင်ခွင်�့င့်ှ 

တာဝနမ်ျား၊ ေမ�ာ်လင့်ေသာ ရလာဒမ်ျား၊ အရင်းအမြ စ်များ�ှင့်ပတ်သက်၍ တိကျရငှး်လငး်ေသာ အချက်များ ေဖာ်ပြ  

ပါရှိရမည။် 

၁၅၀။ လကရ်ှိရနက်နု်တက�သိုလ�်င်ှ့တဲွဖက်ထားေသာ ပညာေရးဆိုင်ရာ အဖဲွ�အစညး်များမှာ - 

(က) အမျို းသားစီမံခန�်ခဲွမ�ပညာဒဂီရီေကာလိပ် 

(ခ)  ပြ ညေ်ထာင်စတုိုငး်ရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွ�ံဖ� ို းေရးတက�သိုလတ်ို�  ဖြ စ်သည။် 
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 ပြ ည်တွင်း၊  ပြ ည်ပတက�သုိလ်များ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း                                                                              

(Collaboration with other Local and Foreign Institutions) 

၁၅၁။ တက�သိုလ်သည် ေကျာင်းသားများ�ှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်တုိးတကေ်စရန်�ှင့် တက�သိုလ၏် 

ေမ�ာ်မှနး်ချက် ရညရ်ယွ်ချက်�ှင့် အဓိက ေဆာငရ်ကွ်မ�များကို ေအာင်မြ င်စွာ အေကာင်အထည် ေဖာေ်ဆာင်�ုိင်ရန် 

 ပြ ည်တွငး်၊  ပြ ည်ပတက�သိလု်များ၊ အခြ ားပညာေရးဆုိင်ရာ အဖွဲ�အစညး်များ၊ အစိုးရ�ှင့် အစိးုရမဟတုေ်သာ 

အဖွ�ဲအစညး်များ၊ အခြ ားတစသ်ီးပုဂ�လများ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွမ်ည။် 

 

 

အရည်အေသွးအာမခံမ��ှင့် တက�သုိလ်ကုိ ပြ နလ်ည်သံုးသပ်ခြ င်း                                                                                  

(Quality Assurance and Institutional Review) 

၁၅၂။ တက�သိုလ်သည် ၄င်း၏ရညရ်ယွ်ချက်�ှင့် တက�သိုလ်၏အဓိကကျေသာ လ�ပ်ရာှးေဆာငရ်ကွ်မ�များ�ှင့် 

ပတသ်က်ေသာ နယပ်ယ်အားလုံးတင်ွ စံ��နး်များ ထိနး်သိမ်းထားရှိေစရန် တက�သိုလအ်ဆင့်  အရညအ်ေသးွအာမခံမ� 

မူေဘာင်များကို ထားရှမိည။် 

၁၅၃။ တက�သိုလ်ေကာင်စီက ဖဲွ�စညး်ထားေသာ အရညအ်ေသးွအာမခံမ�အမ� ဲတမ်း ေကာ်မတီသည် တက�သိုလ်တွင် 

အရညအ်ေသးွအာမခံမ��ှင့် အရညအ်ေသးွကို ထိနး်သိမ်းသည့် ယဥ်ေကျးမ� (quality culture) ကို အားေပးမြ �င့်တင်ပ� းီ 

 က� းီက� ပ်ရန် တာဝနရ်ှိသည်။ 

၁၅၄။ အရညအ်ေသးွအာမခံမ� �ုံးကို ဖဲွ�စညး်တညေ်ထာင်ပ� းီ ဘွဲ�ဒီဂရအီရညအ်ေသးွအာမခံမ�အဆင့်ကို  ပြ နလ်ည် 

သုံးသပ်ခြ င်း၊ အဖွ�ဲအစညး်ဆိုင်ရာ  ပြ နလ်ညေ်လ့လာခြ င်း၊ အချငး်ချင်း  ပြ နလ်ည်သုံးသပ်ခြ င်း�ှင့်  ပြ င်ပမှပြ န်လည် 

ဆနး်စစ်ခြ င်းလပုင်နး်များ ပါဝင်သည့် အရညအ်ေသးွအာမခံမ�ဆိင်ုရာ အစီအစ�်ချမှတ်ခြ င်း�ှင့် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရကွ်ခြ င်းတို�ကို ဦးစီးဦးေဆာင်  ပြ ုလပ်ု�ုိင်မည့် အရညအ်ချင်း  ပြ ည့်ဝေသာ ဝနထ်မ်းများကိုခန်�အပ်၍ 

ေဆာငရ်ကွေ်စမည်။ အရည်အေသးွ အာမခံမ��ုးံသည် လိုအပ်ေသာ အချကအ်လက်�ှင့် စာရွကစ်ာတမ်းများကို စုေဆာင်း 

 ခြ င်း၊ အစီရငခ်စံာများကို ခွဲ ခြ မ်းစိတ်ဖြ ာေလ့လာခြ င်း�ှင့် သကဆ်ိုငရ်ာ က�မ်းကျင်ပညာရင်ှများ၊  ပြ ည်သလူူထုများ 

အဆင့်မြ င့်ပညာက�ရှိ အမျိုးသားအဆင့်�ှင့် ေဒသအဆင့်ဆိုငရ်ာ အရည်အေသးွအာမခံမ� အဖဲွ�အစညး်များ�ှင့် 

ဆကသ်ယွ် ေဆာင်ရကွ်ခြ င်းတုိ�ကို တာဝန်ယေူဆာင်ရကွ်မည။် 

၁၅၅။ ဌာနများတင်ွ အတွင်းအရည်အေသးွ အာမခံမ�ကို ပညာေရးဆုိငရ်ာ�င်ှ့ စီမံခန�်ခဲွေရးဆုိငရ်ာ အမ� တဲမ်း 

(constant) ကစိ�တစ်ရပ်အဖြ စ် သတ်မှတ်၍ အရညအ်ေသးွပိမုို တုိးတက် ေကာင်းမွနေ်စရန် မူများချမှတ်၍ 

စိတ်အားထကသ်န်သူ ဝန်ထမ်းများ ထားရှိေဆာင်ရွကရ်မည။် 

၁၅၆။ အတွင်းအရညအ်ေသးွအာမခံမ�ကို အမျို းသားပညာေရး အဆင့်အတနး်�ှင့် အရညအ်ေသးွ အာမခံမ� 

အကဲဖြ တ်ေကာ်မတီ�ှင့် အခြ ားသကဆ်ိုငရ်ာ ေဒသတွင်း ပညာေရးအဖဲွ�အစညး်များက နညး်လမ်းတကျ ချမတ်ှထားေသာ 

စံများ၊ လမ်း��န်ချက်များ�ှင်အ့ညေီဆာင်ရွကရ်မည။် 
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၁၅၇။ စစ်ေဆးအကဲဖြ တ်ခြ ငး်�ှင့် အရညအ်ေသးွအာမခံမ�  ပြ န်လညဆ်နး်စစ်သည့် လပ်ုငနး်၏ ရလာဒ်များ၊ 

လိုအပ်ေသာ တုိးတက်မ�များ�ှင့်  ပြ ုပြ င်မ�များကို တက�သိုလ်အတွင်း�ှင့် တက�သိုလ်ပြ င်ပရှိ သကဆ်ိုငပ်ါဝင် ဆက်�ွယသ်ူ 

များသို� အသိေပး ဆကသ်ွယ် ေဆာင်ရကွရ်မည်။ 

 

 

တက�သုိလ်အတွင်း ဖဲွ�စည်းထားေသာ အဖဲွ�အစည်းများ 

(Association within the University) 

၁၅၈။ ေကျာင်းသားသမဂ��ှင့်ဆရာသမဂ� (သို�မဟတု်) အဖဲွ� အပါအဝင်ဖြ စ်ေသာ တက�သိုလ် ေကျာင်းသားများ�ှင့် 

ဝန်ထမ်းများဆိုငရ်ာအဖဲွ�များကိုတည်ဆဲဥပေဒများ၊ တက�သိုလေ်ကာင်စီက သတ်မှတ်ထုတ်ပြ နထ်ားေသာ စညး်မျ�်း၊ 

စညး်ကမ်းများ�ှင့်အညီ ဖဲွ�စည်းရမည်ဖြ စ်ပ� းီ၊ အဆုိပါအဖဲွ�များတွင် ရနက်နု်တက�သိုလ၌်  တကေ်ရာက် ပညာသင်က� ား 

လျကရ်ှိသူ ေကျာငး်သ၊ူေကျာငး်သားများ�ှင့် ရနက်နုတ်က�သိလု်၏ အချနိ် ပြ ည်ဝ့နထ်မ်းများဖြ င့်သာ ပါဝင်ဖဲွ�စညး်ရမည။် 

၁၅၉။ အမျိုးသားပညာေရးဥပေဒ ပုဒ်မ ၄ (ဂ) ပါ ဆရာသမဂ�များ�ှင့် ေကျာင်းသားသမဂ�များကုိ သက်ဆုိင်ရာ 

တက�သုိလ်ပဋိညာဥ် စာတမ်း�ှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ဖဲွ�စည်းတည်ေထာင် လ�ပ်ရှား�ုိင်ေရးအတွက် တည်ေထာင်လုိသူ 

အစုအဖွဲ�က ေလ�ာက်ထားလာသည့် အေပ�တွင် အေခြ ခံ၍ ဖဲွ�စညး်တည်ေထာင်ရမည်ဖြ စ်ပ� းီ၊ တက�သိုလ်ေကာင်စီက 

အတည်ပြ ုရမည။် တက�သိုလေ်ကာင်စီသို� ေလ�ာက်ထားရာတွင် ေအာက်ပါအချက်အလက်များကို ထည့်သွင်း 

ေဖာ်ပြ ရမည။်  

- အသငး်အဖဲွ� /အဖဲွ�အမည် 

- အဓိက ရညမ်နှး်ချကမ်ျား�ှင့် ရညရ်ယွ်ချက်များ 

- ဖဲွ�စညး်ပုံ�ှင့် စီမံခန�်ခဲွမ� 

- ေဆာငရ်ကွရ်န် လပုင်နး်များ 

- တာဝနယ်ူမ��ှင့် တာဝနခံ်မ�များ 

- အဖွ�ဲဝင်ဖြ စ်ရန် စညး်မျ�်းစညး်ကမ်းများ 

 - အမ�ေဆာင်ေကာ်မတီဝင်များ၏ သကတ်မ်း သတ်မတ်ှ တာဝန်များ�ှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

 - တက�သိုလ်စီမံခန�်ခဲွေရးအဖဲွ�များအတွက် ကိုယစ်ားလှယမ်ျား ေရးွချယသ်ည့်လုပ်ငနး်စ�် 

 - တရားဝင်သေ �ကတများ 

 - အခြ ားသက်ဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ  

၁၆၀။ ေလ�ာက်လ�ာကို တက�သိုလေ်ကာင်စီသို�တင်ပြ ၍ အတည်ပြ ုချကရ်ယရူမည။် အသင်းအဖဲွ�များ/သမဂ�များသည် 

ပါတီ�ုိင်ငံေရး�င်ှ့ ဘာသာေရး ေရာယှကေ်သာ �ုိင်ငံေရးတုိ�မှ လတ်ွကင်းရမည်။တက�သိုလအ်ဆင်မ့ဟုတ်ေသာ 

အဖွ�ဲအစညး်များ (ဥပမာ- မ� ို �နယအ်ဆင့်�ှင့် ေဒသအဆင့် အဖဲွအစညး်များ)ကို တညဆဲ် အဖဲွ�အစညး်များ မှတ်ပံုတင်ခြ င်း 

ဆုိငရ်ာ ဥပေဒ (၂၀၁၄) အရ ဖဲွ�စညး်ရမည်။ 
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သာတူညီမ�အခွင့်အေရးများ (Equal Rights) 

၁၆၁။ ဤပဋိညာ�်စာတမး်၏ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ျား၊ တက�သိုလ၏် ေမ�ာ်မှနး်ချက်�ှင့် ရညရ်ယွ်ချက၊် အေခြ ခံသေဘာ 

တရားများ�ှင့် အဓိကကျသည့်ေဆာငရ်ကွ်ချက်များကို အေကာင်အထညေ်ဖာ်ရာတွင် လူတဦးချင်း၏ အသက၊် လူမျို း၊ 

မျို း�ွယစ်၊ု ကျား၊ မ၊ အိမ်ေထာငေ်ရး အဆင့်အေခြ ၊ ဘာသာေရးမသန်စွမး်မ�၊ ဇစ်မြ စ်၊ �ိင်ုငံသားဖြ စ်မ�၊ �ိင်ုငံေရး 

ယုံက� ညမ်�များ�ှင့်ပတ်သက်၍ ခဲွခြ ားမ�မရှိေစရ။ 

၁၆၂။ တက�သိုလ်၏ အမ� ဲတမ်းဖွဲ�စညး်ထားေသာ ကျင်ဝ့တ်ေကာ်မတ ီ (Standing Ethics Committee) က 

ေရးဆဲွထားေသာ တက�သိလု်ကျင့်ဝတဆိ်င်ုရာ ကိဓု�ှင့် သာတူညီမ�မ��င်ှ ့ ခွဲခြ ားခြ ငး်မရှေိသာမူ (University’s Code of 

Ethics and Equal Opportunity and Non-discrimination Policy) အရ  က� ပ်မတ်ကွပ်ကဲ ထနိး်သိမ်းမည်  ဖြ စ်ပ� းီ 

သင်တနး်ေရးရာ�ုးံ၊ လူ�စမ်ွးအားအရင်းအမြ စ်�ုံး၊ အရည်အေသးွအာမခံမ�ဆုိင်ရာ �ုးံများကလိုကန်ာ၍ အေကာင် 

အထညေ်ဖာ်ေဆာငရ်ကွရ်မည်။ 

 

 

တက�သုိလ်၏အခြ ားေဆာင်ရွက်ချက်များ�ှင့်တာဝနမ်ျား 

(Other Functions and Responsibilities of the University) 

၁၆၃။ တက�သိုလ်သည်- 

 (က) ပညာေရးေဆာင်ရကွခ်ျကမ်ျားအတွကဘ်ွဲ�၊ ဒဂီရ၊ီ ဒပီလိုမာ�ှင့် ေအာင်လက်မှတ်များ ချီးမြ �င်သ့ည့် 

လပ်ုငနး်များအပြ င် အခြ ားပညာေရးဆိင်ုရာ�ှင့် တက�သိုလ်�ှင့်ဆိင်ုေသာ စွမ်းေဆာငခ်ျက၊် အရည် 

အချငး်များ၊ ဂုဏ်ထူးေဆာင ် ဘွဲ�များအပ်�ှင်းခြ င်း၊ တက�သိုလ၏် ေမ�ာမ်နှး်ချကမ်ျား ပြ ည့်ဝ ေအာင်မြ င် 

ေစခြ င်း�ှင် ့ ဆက်စပ်သည့် အခြ ားလုပ်ငနး်များအတွက် အသိအမှတ်ပြ ုခြ ငး်တိ�ုကိလုညး် ေဆာင်ရကွ် 

သည။် ထုိ�အပြ င်ခုိင်လုံေသာ အေက� ာငး်ပြ ချကရ်ှိပါက အပ်�ှင်းထားေသာ ဘွဲ�ဒီဂရီတုိ�ကိုလညး် 

 ပြ နလ်ည ်�ုတ်သိမ်းခင်ွရ့ှိသည။် 

 (ခ) ချးီမြ �င့်ေသာ ဘွဲ�ဒီဂရ၊ီ ဒီပလိုမာဘွ�ဲ�ှင့် ေအာင်လကမ်ှတ်များအတွက ် အတုိေကာက်စာလုံးများ 

သတ်မှတ် ေဖာ်ေဆာင်ခွင့်ရှသိည။် 

 (ဂ) ေကျာင်းသားများ၏ အခွင့်အေရး�ှင် ့ ရပုိင်ခွင့်များေရးဆွဲခြ င်း၊ ေကျာင်းသားများအတွက် နညး်ဥပေဒ 

စညး်မျ�်း စညး်ကမ်းများ ထုတ်ပြ န်ခြ င်း�င်ှ့  ေလးစားလိုကန်ာေစရန ်ေဆာင်ရွကခ်င်ွရ့ှိသည။် 

 (ဃ) ဝန်ထမ်းများ၏ အခွင့်အေရး�ှင့် ရပိင်ုခွင့်များေရးဆွဲခြ င်း၊ ဝန်ထမ်းများအတွက် နညး်ဥပေဒစညး်မျ�်း 

စညး်ကမ်းများ ထုတ်ပြ န်ခြ င်း�ှင့် ေလးစားလိကုန်ာေစရန်ေဆာင်ရကွ်ခွင့်ရှသိည။် 

 (င) ေကျာင်းသားများ၏ေနထုိင်ေရး�ှင့် ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့ရာှက်မ�အတွက ် ရရှ�ိိင်ုေသာ အရင်းအမြ စ် 

များ အတင်ွးသင်ေ့တာ်ေသာ အစီအစ�မ်ျား ေဆာင်ရကွေ်ပးမည။် 
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 (စ) တက�သိုလ်၏ဖဲွ�စညး်ပုံ�င်ှ့ စည်းမျညး်စညး်ကမ်းများအရ တက�သိုလ်ပညာ သင်က� ားေရး၊ သေုတသန 

�ှင့်အခြ ားလပ်ုငနး်တာဝန်များေဆာင်ရကွ်မ�ကိုအေထာကအ်ကူဖြ စ်ေစရန်အလ�ှရှင်များမှလ�ှဒါနး်ေသာ

(သို�မဟုတ်)ေသတမ်းစာဖြ င့် လ�ှဒါနး်ေသာ ေရ��ေပြ ာင်း�ုိငသ်ည့်ပစ�ညး်၊ မေရ��ေပြ ာင်း�ိင်ုသည့် 

ပစ�ညး်များကို လကခ်ရံယူ၍ သုံးစွဲ�ိုငသ်ည။် 

 (ဆ) ေကျာင်းသားသမဂ��ှင့်ဆရာသမဂ� (သို�မဟတု်) အဖဲွ�များအပါအဝင်ဖြ စ်ေသာ တက�သိုလအ်တွငး် 

ဖဲွ�စညး်ထားေသာအသင်းများ�ှင့်အဖဲွ�များကို စညး်ကမး်တကျ ေဆာငရ်ကွေ်စမည်။ 

 (ဇ) တက�သိုလ်နယေ်မြ ရှိေမြ ၊ အေဆာက်အဦးများ၊ အခွန်က်င်းလွတ်ခွင့်များ၊  ပြ င်ပမှပဂု�ို လမ်ျား၏ 

ကျနး်မာေရး�ှင့် လုံခ� ုံမ�ေရးဆုိငရ်ာ သက်မှတခ်ျက်/ အာမခံချက်များ အပါအဝင် ဖြ စ်ေသာ 

ပစ�ညး်ဆိင်ုရာပိင်ုဆုိင်ခွင့်ရှိပ� းီ ၄င်းတို�ကို လ�ဲေပြ ာင်း�ုိင်ခွင့်ရှိသည။်တက�သိုလက် ပုိင်ဆိင်ုေသာ 

(သို�မဟုတ်) ငှားရမ်းထားေသာေမြ ၊ အေဆာကအ်ဦးများကို လတ်တေလာ သုံးစဲွရနမ်လိုအပ်ေသးပါက 

စာချုပ်ဖြ င့် ငှားရမး်ခွင့်ရှသိည။် 

 (စျ) တက�သိုလ်နယေ်မြ အတွင်းရှိ အေဆာကအ်ဦး�ှင့် ေနရာများတွငတ်က�သိုလ်၏ အဖဲွ�ဝင်များပါဝင်ေသာ 

လထုူစုေဝးပဲွများပြ ုလုပ်ခြ င်းအတွက် စညး်မျ�်းစညး်ကမး်များ ချမှတ်ေပးမည။် 

 (ည) တက�သိုလ်၏လုံခ� ုံေရးဆိုငရ်ာ ကစိ�ရပ်အားလုံးအတကွ် ကာကယွရ်နလ်ိအုပ်ပါက သင့်ေလျာ်သည့် 

စီမေံဆာင်ရွက်မ�များ ချမှတ်ကျင့်သုံးမည။် 

 (ဋ) တက�သိုလ်အဖဲွ�ဝင်များ၏ ကိုယပိ်င်ုရပ်တည်မ��ှင့် ပုဂ�လကိဆုိငရ်ာလွတ်လပမ်�/ ကိုယ်ပုိင် လတ်ွလပ် 

ခွင့်ကိေုလးစားပ� းီ ကာကွယ်မ�ေပးမည။် 

 (ဌ) တက�သိုလ်သေုတသနရလဒမ်ျားကို ပံု�ိှပ်ထုတ်ေဝရန�်င်ှ့ သတင်းအချကအ်လက်များကို မီဒယီာများ 

မှတစ်ဆင့်ဖြ န်�ေဝ�ိင်ုရန် သုေတသနရလဒမ်ျား၏ ပိင်ုဆုိင်ခင်ွ�ှ့င့် မူပိုငခွ်င့်အခင်ွအ့ေရးများကို 

ထိနး်သမ်ိးမည။် မူပိုငခွ်င့်ဆုိင်ရာအခင်ွအ့ေရးများ၊ တီထင်ွမ�ဆုိင်ရာ အခွင့်အေရးများ�ှင့် တက�သိုလ် 

အေထာက်အပံ့ဖြ င့် ေဆာငရ်ွကေ်သာ သေုတသနရလဒမ်ျား၏ ပုိင်ဆုိင်ခင်ွ�ှ့င့် အခြ ားအခွင့်အေရး 

ဆုိငရ်ာ သတ်မတ်ှချကမ်ျားအတွက် တက�သိုလ၏် “မူပိင်ုခွင့်အခွင့်အေရး�ှင့် မူလစာေရးသကူို 

ေဖာ်ပြ ခြ င်းဆိုင်ရာမူ (University’s Policy on intellectual Property Rights and 

Plagiarism)”�ှင့်“သေုတသနပ့ံပုိးမ��ှင့် သေုတသနကျင့်ဝတ်ဆုိငရ်ာမူ(Research Support and 

Ethical Research Policy)”တုိ�တွင်ပြ ဌာနး်ထားမည်။ 

 (ဍ)  ပြ င်ပမှ သက်ဆုိင်ရာပညာရင်ှများ (အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွ�ဲအစညး်များအပါအဝင်) က�မ်းကျင် 

သမူျား၊ အတတ်ပညာရင်ှများ�ှင့် တရားဝငပ်းူေပါင်း၍ တက�သိလု်၏အေခြ ခ�ှံင့်ထပ်ေလာင်း 

ေဆာငရ်ကွ်ချက်များကို ေဆာင်ရကွ်မည။် ထုိသု့ိ ေဆာင်ရကွရ်ာတွင် ဝနထ်မ်းဖလှယေ်ရး၊ အသပိညာ 
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လ�ဲေပြ ာင်းေရး၊ လကေ်တွ�ကွင်းဆင်းမ��ှင့် သေဘာတူစာချုပ်များ ချုပ်ဆုိခြ င်း နညး်လမ်းများဖြ င့် 

ေဆာငရ်ကွ်မည။် 

 (ဎ) တက�သိုလ်၏ ေမ�ာ်မှနး်ချက်�ှင့်ရညရ်ယွ်ချက်များ အထိေရာက်ဆံုး တုိးတကေ်အာင်မြ င်ေစရန် အတွက် 

အမျို းသားပညာေရးဥပေဒ�ှင့် ဤပဋိညာ�်စာတမ်း၏ မူေဘာင်အတွင်းမှ အခြ ားလုပ်ငနး်များကို 

ေဆာငရ်ကွ်�ုိင်သည။် 

 

 

စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်��န်က� ားချက်များထုတ်ပြ န်ခြ င်း 

(Issuing Regulations and Directives) 

၁၆၄။ တက�သိုလ်ေကာင်စီ၊ တက�သိုလပ်ညာေရးအဖဲွ��ှင့် တက�သိုလစီ်မံခန်�ခွေဲရးအဖဲွ�တို�သည် ဤပဋိညာ�်စာတမး် 

ကို အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရွကရ်န်မူများ၊ လပ်ုထံုးလပု်နညး်များ၊ အမိန�်များ၊ ��န်က� ားချက်များ�ှင့် စညး်မျ�်း 

စညး်ကမ်းများကိုထတု်ပြ န်�ုိင်သည။် 

 

 

ဘ�ာေငွစီမံခန�်ခဲွမ��ှင့်တာဝန်ခံမ� 

(Financial Management and Responsibility) 

၁၆၅။ �ုိင်ငေံတာ်က ခဲွေဝေပးေသာဘ�ာရပံုံေင�ွင့်ှ အခြ ားနညး်လမ်းများဖြ င့်ရရှိထားေသာ ကိုယပ်ိုင် ရနပံု်ေငွများကို 

သကဆ်ိုငရ်ာဘ�ာေရး စညး်မျ�်းစညး်ကမ်းများ�ှင့်အညသီုးံစဲွရမည။် ထုိသို�သုးံစွရဲာတွင်ေဆာင်ရကွ်မ�ဆုိငရ်ာ စံလပ်ုထံုး 

လပ်ုနညး်များ(Standard Operating Procedure - SOP)သည် ပွင်လ့င်းမြ င်သာမ�ရှိရမည်ဖြ စ်ပ� းီ တက�သိလု်တွင်း 

�ှင့်တက�သိလု်ပြ င်ပအဖွ�ဲအစည်းများ၏စာရငး်စစ်ေဆးမ�များကိုလညး်ပံုမှန်ခံယရူမည။် 

၁၆၆။ �ုိင်ငေံတာ်မခှွဲေဝေပးေသာဘ�ာရနပ်ုံေငွများကို �ုိင်ငံေတာ်ဘ�ာေရးဆုိင်ရာနညး်ဥပေဒ၊ စညး်မျ�း်များ�ှင့် 

အညသီုံးစွဲေစရနအ်တွက် ေသချာစာွ ေဆာင်ရွကရ်မည။် တက�သိုလ၏် ဘ�ာေရးဆိုငရ်ာ နညး်ဥပေဒစညး်မျ�း်များ၊ 

တည်ဆဲဥပေဒစံများ�င်ှအ့ညီရံပံုေငွများကိုရယူခြ င်း�ှင့် စီမံခန�်ခဲွ ခြ င်း (Procure) ပြ ုရမည။် 

၁၆၇။ တက�သိုလ်သည် ေကျာင်းဝင်ေက� း၊ အေဆာင်ေက� း�င့်ှ အခြ ားဝင်ေငွများကို တက�သိလုေ်ကာင်စီ၏ ��န်က� ား 

ချက်�ှင့်အညီ လက်ခံ၍ စီမံခန�်ခဲွမည်။  

၁၆၈။ တက�သိုလ်သည်သက်ဆုိင်ရာ နညး်ဥပေဒများ၊ စညး်မျ�်းစညး်ကမ်းများ�ှင့်အညီ သင်က� ားေရး၊ သေုတသန 

�ှင့်အခြ ားတာဝနမ်ျားကို အေထာကအ်ကူဖြ စ်ေစရနအ်တွက် အလ�ှရှင်များမှ လ�ှဒါနး်ထားေသာ (သို�မဟုတ်) 

ေသတမ်းစာများမှတစ်ဆင့် လ�ှဒါနး်ေသာ ေရ��ေပြ ာင်း�ိုင်သည့်ပစ�ညး်�င့်ှ မေရ��မေပြ ာင်း�ုိင်ေသာပစ�ညး်များကို 

လက်ခံခြ င်း�ှင့်အသုံးပြ ုခြ င်းကိုေဆာငရ်ကွ်�ုိင်သည။် 
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တက�သုိလ်ပဋိညာ�်စာတမ်းကုိပြ င်ဆင်ခြ င်း 

(Amendment of the Charter) 

၁၆၉။ တက�သိုလ်၏အရညအ်ေသးွ၊ စွမး်ရည၊် ဦးစားေပးမ�များ�ှင့် ဖံွ�ဖ� ို းတုိးတက်မ�လိုအပ်ချက်�ှင့်အတူ လျင်မြ နစ်ာွ 

ေပြ ာငး်လဲလျကရ်ှိေသာ စီမံခန�်ခွမဲ�ဆုိင်ရာဝနး်ကျင်တွင် ဤပဋိညာ�်စာတမ်းကို ဆနး်စစ်ခြ င်း၊  ပြ နလ်ညသ်ုးံသပ်ခြ င်း၊ 

 ပြ င်ဆင်ခြ ငး်၊ ြဖည့်စွက်ခြ င်း�င်ှ့ ထပ်မခံျ�ဲထွင ်ခြ င်းတို�ကို အချိနမှ်န်ပြ ုလုပ်�ုိင်သည။် တက�သိုလ်ေကာင်စီ၏ ပဋိညာ�် 

စာတမ်း၊ မူ�ှင့်စညး်မျ�်းများဆုိငရ်ာ အမ� ဲတမး်ေကာမ်တီမှေသာ်လညး်ေကာင်း သို�မဟုတ် အဆုိပါ ေကာ်မတမှီ 

တစ်ဆင့်ေသာ်လညး်ေကာင်း၊ ဤပဋိညာ�်စာတမး်ပြ ငဆ်င်ခြ င်းကို  ပြ ုလုပ်ရန် အဆုိပြ ု�ိင်ုသည။် ထုိအဆိုပြ ုချကက်ို 

တက�သိုလ်ေကာင်စီ အစညး်အေဝးတွင် တင်ပြ ပ� းီတကေ်ရာကလ်ာေသာ ေကာင်စီအဖွ�ဲဝင် ၃ပံု၂ပံုေထာကခ်ပံါက 

ပဋိညာ�်စာတမ်း  ပြ င်ဆင်ရနေ်ကာင်စီက စ�်းစားရမည။် 

၁၇၀။ အဆုိပါပြ င်ဆင်ချက၊်  ပြ န်လညသ်ုံးသပ်ချက်�ှင့်  ဖြ ည့်စွက်ချက်များကို တက�သိုလေ်ကာင်စီဥက�ဌက 

နညး်လမ်းတကျ လက်မှတ်ေရးထုိး၍ ေကာငစ်၏ီ စညး်မျဥ်း�ှင့်အညီချမှတ်ရမည်။ ထုိ�ေနာက် မူလပဋိညာ�်စာတမ်းကို 

အတည်ပြ ုေပးခဲသ့ည့် သက်ဆုိင်ရာသို� အတည်ပြ ုချကရ်ယရူန် တင်ပြ ရမည။် 

၁၇၁။ ထုိကဲ့သိ�ုအတည်ပြ ုချကရ်ရှိပ� းီမှသာအဆိုပါေပြ ာင်းလဲပြ ငဆ်င်ဖြ ည့်စွကခ်ျကတ်ို�သည် မူလပဋိညာ�်စာတမ်းတင်ွ 

ပါဝင်ေဖာ်ပြ ထားသကဲသ့ို� အကျို းသကေ်ရာကမ်ည်ဖြ စ်သည။် 

 


