ရန်ကုန်တက� သိုလ်ပဋိညာ�်စာတမ်း
ရန်ကုန်တက� သိုလ်တည်ေထာင်ြခင်း (Establishment of the University of Yangon)
၁။

ရန်ကုန်တက� သိုလ်ကို

တည်ေထာင်ခဲ့သည်။
ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ

၁၉၂၀

ခု�ှစ်

အေရှ�ေတာင်အာရှတွင်

ဒီဇင်ဘာလတွင်
ဂုဏ်သတင်း �ကီးေသာ

အထင်ကရတက� သိုလ်ဖ
ြ စ်ခဲ့သည်။

သိပ�ံတက� သိုလ်အ ြဖစ်

ရန်ကုန်တက� သိုလ်အက်ဥပေဒ(၁၉၂၀)အရ
တက� သိုလ်ဖ
ြ စ်လာခဲ့�ပီး၊

၁၉၆၄ခု�ှစ်တွင်

ြပန်လည်တည်ေထာင်ခသ
ဲ့ ည်။

၁၉၆၄

ရန်ကုန်တက� သိုလ်ကို
ခု�ှစ်ေနာက်ပုိင်း

�ိုင်ငံအတွက်
ရန်ကုန်ဝိဇ�ာ�ှင့်

ဆယ်စု�ှစ်များအတွင်း

တက� သိုလ်ပညာေရးဆိုင်ရာအရည်အေသွးသင်တန်းအစီအစ�်များ�ှင့် အေထွအေထွပုံရိပ်တို�သည် ကျဆင်းခဲ့သည်။
၂။

၁၉၈၉ ခု�ှစ်တွင် Burma �ှင့် Rangoon ကိုMyanmar �ှင့်Yangon အဖ
ြ စ် ေပ
ြ ာင်းလဲလိုက်သ ြဖင့်

Rangoon University ကို the University of Yangon ဟု ေပ
ြ ာင်းလဲေခ�ဆိုခဲ့သည်။
၃။

၂၀၁၁ ခု�ှစ်တွင် ြမန်မာ�ိုင်ငံ၏ ပညာေရး�ှင့် လူမ� စီးပွားလိုအပ်ချက်များ�ှင့်အညီ အေရှ�ေတာင်အာရှ�ိုင်ငံများ

(ASEAN) ၏ ေဒသတွင်း ဦးတည်ရာလမ်းေက
� ာင်းများ�ှင့် အေရှ�ေတာင်အာရှ�ိုင်ငံများ၏ အပ
ြ န်အလှန် အသိအမှတ်ြပု
သေဘာတူညီမ�

အစီအစ�်များ�ှင့်

လိုက်ေလျာညီေထွဖ
ြ စ်ေစမည့်

ရန်ကုန်တက� သိုလ်

ြပုပ
ြ င်မွမ်းမံေရး�ှင့်

ဘက်စုံ ြမ�င့်တင်ေရး အဆို ြပုချက်ကို ပထမအ �ကိမ် ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်က အတည်ပ
ြ ုခဲ့သည်။ ပညာေရးဆိုင်ရာ
ြပုပ
ြ င်ေ ြပာင်းလဲမ��ှင့် အဆင့် ြမင့်ပညာေကျာင်းများ ကိုယ်ပိုင်စီမံခန်�ခွဲခွင့်အတွက် အမျိုးသားပညာေရးဥပေဒ(၂၀၁၄)
တွင်လည်း ထည့်သွင်းြပဌာန်းခဲ့သည်။
၄။

ြမန်မာ�ိုင်ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသွင်ကူးေ ြပာင်းေရးကာလမှ ေပ�ေပါက်လာေသာ အခွင့်အေရးေကာင်းများ�ှင့်

ြမန်မာ�ိုင်ငံ၏ ပညာေရးက� ြပုပ
ြ င်ေ ြပာင်းလဲမ�များကို ဆွဲကိုင်လ�က် ရန်ကုန်တက� သိုလ်သည် ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းကို
ေရးဆွဲခဲ့သည်။ ဤပဋိညာဥ်စာတမ်းသည် ရန်ကုန်တက� သိုလ် ြပုပ
ြ င်မွမ်းမံေရး စီမံကိန်း (Master Plan)ကို
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်

အေရးပါေသာ

ေဆာင်ရွက်ချက်

တစ်ရပ် ြဖစ်သည်။

ရန်ကုန်တက� သိုလ်

ြပုပ
ြ င်မွမ်းမံေရးစီမံကိန်းမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ၊ သက်ဆိုင်ပါဝင်ဆက်�ွယ်သူများ�ှင့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမှ
မိတ်ဖက်များ၏ပံ့ပိုးမ� ြဖင်ရ
့ န်ကုန်တက� သိုလ်ကို အများအသိအမှတ်ပ
ြ ုပညာေရးဆိုင်ရာ ထူးခ�န်သည့် ြမန်မာ�ိုင်ငံ၏
ဂုဏ်ေဆာင်တက� သိုလ်

တစ်ခအ
ု ြဖစ်

ြဖစ်ေပ�လာေစရန်

ဟူေသာရန်ကုန်တက� သိုလ်၏

ရည်မှန်းချက်ကို

ေဖာ်ေဆာင်�ိုင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။
အမည် (Name)
၅။

ဤတက� သိုလ်၏အမည်မှာ “ရန်ကုန်တက� သိုလ်”“The University of Yangon” ြဖစ် �ပီး ၄င်း၏

အတိုေကာက်မှာ ‘UY’ ြဖစ်သည်။
တည်ေနရာ (Location)
၆။

ရန်ကုန်တက� သိုလ်သည် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသက
� ီး ကမာရွတ်မ
� ို�နယ်၊

အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိသည်။

အေရှ��ှင့်ေ ြမာက်ဘက်တို�တွင် အင်းလျားလမ်း၊ ေတာင်ဖက်တွင် တက� သိုလ်ရိပ်သာလမ်း�ှင့် အေနာက်ဘက်တွင်
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ြပည်လမ်းတို�ရှိသည်။ ရန်ကုန်တက� သိုလ်တွင် အင်းလျားလမ်းေ ြမာက်ဘက်ရှိ အင်းလျားကန်ေဘာင်ေ ြမ၊ လိ�င်မ
� ို�နယ်၊
လိ�င်တက� သိုလ်နယ်ေြမရှိ ေမ
ြ �ှင့် (၁၂)ရပ်ကွက်ရှိ အေဆာက်အအုံများ�ှင့် ဒဂုံ�မို�သစ်ေြမာက်ပိုင်း၊အမှတ်(၁၆)ရပ်ကွက်ရှိ
တိုးေ �ကာင်ကေလးငါးေမွးကန်များ

ပါရှိသည်။

တက� သိုလ်သည်

ြပည်လမ်းရှိ

စိန်ရတုခန်းမ၊

သထုံလမ်းရှိ

ေဘာလုံးကွင်း�ှင့် တင်းနစ်ကစားကွင်းများ၊ သထုံလမ်း�ှင့် လိ�င်နယ်ေ ြမရှိ အားကစား�ုံများ�ှင့် သထုံလမ်း�ှင့်
အင်းလျားလမ်းရှိ ေရကူးကန်များကိုလည်းပိုင်ဆိုင်သည်။
ေမ�ာ်မှန်းချက် (Vision)
၇။

တီထွင်ဆန်းသစ်�ိုင်ေသာ၊

ေခါင်းေဆာင်များ�ှင့်

တာဝန်ယူမ�၊တာဝန်ခံမ�ရှိေသာ၊

�ိုင်ငံ၏ဖွံ� �ဖိုးမ�အတွက်

ြပည်သူလူထုကိုအကျိုးပ
ြ ုပ
� ီး၊

က�မ်းကျင်ေသာ၊

ပညာရှင်ပီသေသာ

ပါဝင်လုပ်ေဆာင်�ိုင်ေသာကမ�ာ့�ိုင်ငံသားများကိုေမွးထုတ်ေပး ြခင်း ြဖင့်

�ိုင်ငံေတာ်၏လူမ�စီးပွားတိုးတက်ေစေသာ အသိပညာ ဖွံ� �ဖိုးေရးတွင် တက် �ကစွာ

ပါဝင်�ိုင်ရန်ေမ�ာ်မှန်းလျက် ေဒသတွင်းတက� သိုလ်များ�ှင့် တန်းတူြဖစ် �ပီး �ိုင်ငံတကာဦးတည်ရာ လမ်းေက
� ာင်းများ
�ှင့်အညီ ြမန်မာ�ိုင်ငံတွင် ဂုဏ်ေဆာင်တက� သိုလ်တစ်ခုအေနဖ
ြ င့် ထူးခွျန်သည့် အဆင့်ြမင့်ပညာေရးဆိုင်ရာ ဦးေဆာင်
တက� သိုလ် ြဖစ်ရန်၊
ရည်မှန်းချက် (Mission)
၈။

ရန်ကုန်တက� သိုလ်သည်ကိုယ်ပိုင်စီမံခန်�ခွဲခွင့်ရှိေသာ ဂုဏ်ေဆာင် တက� သိုလ်တစ်ခု ြဖစ် �ပီးရည်မှန်းချက်များမှာ (က)

�ိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ေခတ်မီ၍ အဆင့် ြမင့်ပညာအရည်အေသွးဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�ကို ြမ�င့်တင်သည့်
စံြပတက� သိုလ်တစ်ခု ြဖစ်ရန်၊

(ခ)

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ၏သင်ယူမ��ှင့် ဘက်စုံဖွံ� �ဖိုးေရးကိုအားေပးသည့် တက်် �က ရှင်သန်ေသာ
ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ အဆင်ေြပေစေသာ ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖန်တီးေပးရန်၊

(ဂ)

အမျိုးသားေရးဆိုင်ရာ ဖွံ� �ဖိုးေရးရည်မှန်းချက်များကို တွန်းအားေပးရန်၊

(ဃ)

ြမန်မာ�ိုင်ငံ၏ ဖွံ� �ဖိုးမ�အတွက် ချမှတ်ထားေသာရည်မှန်းချက်များကို အေထာက်အကူပ
ြ ုေစရန်
လိုအပ်သည့် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ စွမ်းရည်များ�ှင့် မှန်ကန်ေသာ သေဘာထားအမ
ြ င်များ
ရှိသည့် ဘွဲ�ရပညာတတ်များဖ
ြ စ်ေစရန်အတွက်အရည်အေသွး ြမင့်မား �ပီး ထိေရာက်ေသာ သင်တန်း
အစီအစ�်များပို�ချရန်၊

(င)

တိုင်းရင်းသားေပါင်းစုံ�ှင့်

ကိုးကွယ်ယုံ �ကည်မ�မျိုးစုံ

ပါဝင်ေသာ

လူ�အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုတွင်

လိုက်ေလျာညီေထွစွာေနထိုင်တတ်ရန် နားလည်မ��ှင့် ည�ိ�ိ�င်းလက်ခံ�ိုင်စွမ်းရှိေသာ ြပည်ေထာင်စု
စိတ်ဓာတ် ြပည့်ဝသည့် ဘွဲ�ရများကို ေမွး ြမ�ေပးရန်၊
(စ)

သုေတသနအေလ့အကျင့်များ

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေစခ
ြ င်း၊

ဆက်စပ်ေသာ

သုေတသနလုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း�ှင့် ပညာေရးဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်းအားဖ
ြ င့် အသိပညာနယ်ပယ်များ
ချဲ�ထွငရ
် န်၊

3
(ဆ)

ပညာေခတ်၏ စိန်ေခ�မ�များကို ရင်ဆိုင်�ိုင်သည့် ဘဝတစ်သက်တာပညာသင်ယူမူကို ြမ�င့်တင်ရန်�ှင့်
အားေပးရန်၊

(ဇ)

ဌာနတွင်း၊

�ိုင်ငံတွင်း၊

ေဒသတွင်း

အရည်အေသွး

အာမခံမ�ဆိုင်ရာ

စနစ်များပါဝင်ေသာ

အရည်အေသွး စီမံခန်�ခွဲမ�စနစ်များမှတစ်ဆင့် ပညာေရးဆိုင်ရာ အရည်အေသွး�ှင့် လူ�အဖွဲ�အစည်း
ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ�များကို ရရှိရန်�ှင့် ထိန်းသိမ်းရန်၊
(ည)

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လိုမ�၊

တီထွင်ဆန်းသစ်လိုမ��ှင့်

တီထွင်ဖန်တီးလိုမ�ရှိေသာ

တာဝန်ယူမူ�ှင့်

တာဝန်ခံမ�ရှိေသာ လူသားေကာင်းများကို ြပုစုပျိုးေထာင်ရန်၊
တန်ဖိုးထားခ
ြ င်း�ှင့်အေခ
ြ ခံသေဘာတရားများ (Values and Foundational Principles)
၉။

တန်ဖိုးထားခ
ြ င်း�ှင့်အေ ြခခံသေဘာတရားများမှာ (က)

ကိုယ်ကျင့်တရားေကာင်းြခင်း၊ �ိုးေဖ
ြ ာင့် ြခင်း၊ သစ�ာရှိြခင်း�ှင့် လူသားဆန်ခ
ြ င်း၊

(ခ)

တာဝန်ယူမူ၊ တာဝန်ခံမ�၊ ပွင့်လင်းြမင်သာခ
ြ င်း�ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ေပးခ
ြ င်း၊

(ဂ)

တန်းတူညီမ�မ�ရှိ ြခင်း�ှင့်ခွဲ ြခားဆက်ဆံမ�မရှိြခင်း၊

(ဃ)

ဘာသာေရး�ှီး�ွယ်ေသာ �ိုင်ငံေရး�ှင့် ပါတီ�ိုင်ငံေရးမှ ကင်းရှင်းြခင်း၊ (Free from partisan and
confessional politics)

(င)

သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများ�ှင့်အညီ ပညာေရး၊ အသင်းအဖွဲ�ဖွဲ�စည်းေရး၊ စီမံခန်�ခွဲေရး�ှင့်ဘ�ာေရး
ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်စီမံခန်�ခွဲခွင့်ကို တစ်ဆင့် �ပီးတစ်ဆင့်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ခ
ြ င်း၊

(စ)

လူမူအသိုင်းအဝိုင်း�ှင့်

လူ�အဖွဲ�အစည်း၏

လိုအပ်ချက်များ�ှင့်ကိုက်ညီေသာ

ပညာေရးဆိုင်ရာ

သင်တန်းအစီအစဥ်များကို စီစဥ်ေပးြခင်း၊
(ဆ)

ေဒသတွင်းလိုအပ်ချက်များ�ှင့်

ေပ
ြ ာင်းလဲဖ
ြ စ်ေပ�လ�က်ရှိသည့်

ြပည်တွင်းလိုအပ်ချက်�ှင့်

ကမ�ာလုံးဆိုင်ရာ ဦးတည်ရာလမ်းေက
� ာင်းများကို တု�ံြပန်�ိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း၊
(ဇ)

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား လုံ�ခုံ၍ ပံ့ပိုး�ိုင်သည့် �ိုး �ကားတတ် �ကေသာ ပတ်ဝန်းကျင်
ဖန်တီးေပး ြခင်း၊

(ဈ)

တက� သိုလ်၏ သင်�ိုး��န်းတမ်း�ှင့် သင်တန်းအစီအစဥ်များကို မိမိကိုယ်တိုင် အေလးအနက်ထား
သုံးသပ်ခ
ြ င်း၊ ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း၊ ြပန်လည်ဆန်းစစ်ခ
ြ င်း�ှင့် အသစ်ြပန်လည်ေရးဆွဲ ြခင်းတို�ကို
ပုံမှန်ပ
ြ ုလုပသ
် ည့် တတ် �ကေသာ တက� သိုလ် (Dynamic University) တစ်ခု ြဖစ်ေစ ြခင်း၊

(ည)

သင် �ကားေရး�ှင့် စီမံခန်�ခွဲေရးဝန်ထမ်းများကို ၄င်းတို�၏စွမ်းေဆာင်�ိုင်မ� အရည်အချင်းအလိုက်
တိုးတက်ေသာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိေစခ
ြ င်း၊

(ဋ)

သင် �ကားေရး�ှင့်သုေတသနဆက်စပ်မ� ရှင်သန်စွာ ေဆာင်ရွက်�ိုင်သည့် အေြခအေန ဖန်တီးေပးခ
ြ င်း၊

4
(ဌ)

အသက်ေမွး၀မ်းေက
� ာင်း�ှင့် လူမ�အသိုင်းအဝိုင်း၏ လိုအပ်ချက်များ�ှင့် လိုက်ေလျာညီေထွရှိေစေသာ
သင် �ကားေရး�ှင့် သုေတသနလုပ်ငန်းများသည် ေကျာင်းသားများ၏ပညာေရး၊ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မူ�ှင့်
ဘဝ တစ်သက်တာ သင်ယူေရးအတွက် အေြခခံတစ်ခု အေန ြဖင့် အသုံးဝင်ေစြခင်း၊

(ဍ)

သုေတသန�ှင့် ပညာေရးဆိုင်ရာ �ိုင်ငံတကာကွန်ယက်များတွင် တက် �ကစွာပါဝင်ြခင်း၊

(ဏ)

ပညာေရးတွင် သက်ဆိုင်ပါဝင်သူများ�ှင့် တတ် �ကစွာ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း၊

(တ)

လူ�အသိုင်းအဝိုင်းကို အေလးေပး၍ အပ
ြ န်အလှန် အကျိုးပ
ြ ုခ
ြ င်း။
ရန်ကုန်တက� သိုလ်အေက
� ာင်း အကျဥ်းချုပ် (Profile of the University)

၁၀။

ရန်ကုန်တက� သိုလ်ကို ေအာက်ေဖာ်ပ
ြ ပါ သွင်ြပင် လက�ဏာ�ှင့်မူများအရ ကိုယ်ပိုင်စီမံခန်�ခွဲ�ခွင့်�ှင့် ရပ်တည်

ေသာ ြမန်မာ�ိုင်ငံ၏ ဂုဏ်ေဆာင်တက� သိုလ် တစ်ခုအြဖစ် ရည်မှန်းချက်ထားရှိသည်။
ဂုဏ်ေဆာင်တက� သိုလ် (Flagship University)
၁၁။

ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ သမိုင်းေ �ကာင်းဆိုင်ရာ အေရးပါမ��ှင့် အနာဂါတ်အတွက် ထားရှိသည့် ရည်မှန်းချက်များ

အရ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ရှိသူများ ေမွးထုတ်ရာေနရာ၊ ကမ�ာစင်ြမင့်တွင် အေတာ်ဆုံးေသာ �ိုင်ငံေခါင်းေဆာင်များ၊
တီထွင်က
� ံဆမ�ကို စွန်�ဦးတီထွင်သူများ�ှင့် �ိုင်ငံ၏ အဆင့် ြမင့်ပညာ သင် �ကားေရးစနစ်၏ သံတမန်တို�ေပ�ေပါက်ရာ
ေနရာဖ
ြ စ်ရန် ရည်မှန်းသည်။ အသိပညာရပ်များ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ��ှင့် အမျိုးသားဖွံ� �ဖိုးမ�ဆိုင်ရာ အစီအစဥ်များ၏
အကျိုးေကျးဇူးကို ရရှိေစရန် ြမန်မာ�ိုင်ငံရှိ အခ
ြ ား အဆင့် ြမင့်ပညာ သင် �ကားပို�ချသည့် အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် တက်် �ကစွာ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မည််။
၁၂။

ဤေမ�ာ်မှန်းချက်ကို အေထာက်အကူဖ
ြ စ်ေစရန် ရန်ကုန်တက� သိုလ်သည် (က)

တာဝန်ခံမ�ရှိသည့် တက� သိုလ်အြဖစ် လွတ်လပ်စွာ ကိုယ်ပိုင်စီမံခန်�ခွဲခွင့်၊ ပညာေရးလွတ်လပ်ခွင့်�ှင့်
လိုက်ေလျာညီေထွစွာ လူမ�ဘဝတွင် ကျယ်ကျယ်ြပန်�ြပန်� ပါဝင်ေဆာင်ရွက်�ိုင်မ�အေပ� အေခ
ြ ခံ၍
စီမံေဆာင်ရွက်မည်။

(ခ)

သင်�ိုး၊ သင်က
� ားေရး�ှင့် သုေတသနေဆာင်ရွက်မ� များတွင် အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေစမည်။

(ဂ)

အမျိုးသားဖွံ� �ဖိုးေရးအစီအစဥ်�ှင့်

တိုက်�ိုက်ဆက်စပ်ေသာ

ဘဝတစ်သက်တာသင်ယူေရးအစီအစဥ်များအပါအဝင်

ဘွဲ�သင်တန်းအစီအစဥ်များ၊

သင် �ကားေရး

အစီအစဥ်များကို

ေရးဆွဲအေကာင်အထည်ေဖာ်မည်။
(ဃ)

�ိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှ စွမ်းရည်ပ
ြ ည့်ဝေသာ ဆရာ၊ ဆရာမများ�ှင့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများကို
ဆွဲေဆာင်ရာတွင် အသက်အပိုင်းအခ
ြ ား၊ ကျား/ မ၊ လူမ�စီးပွား အေခ
ြ အေန�ှင့် �ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ဖွံ� �ဖိုးမ�တို�အေပ� ခွဲ ြခားမ� မရှိဘဲ မည်သူကိုမဆို တန်းတူဆက်ဆံမည်။

5
(င)

အနာဂတ်ေခါင်းေဆာင်များကို

ပညာေပးခ
ြ င်းအတွက်အေလးထားေဆာင်ရွက်ရန်�ှင့်

အစိုးရ�ှင့်

ြပည်သူများအတွက် လိုအပ်ေသာနယ်ပယ်များတွင် စွမ်းရည်မ
ြ �င့်တင်ေရး�ှင့်သင်ယူေရး အခွင့်အလမ်း
များကို တတ် �ကစွာပံ့ပိုး ေဆာင်ရွက်မည်။
(စ)

အဆင့်ြမင့်ပညာစနစ် တစ်ခုလုံးတွင် ဦးေဆာင်မ��ှင့် ထူးခ�န်ေြပာင်ေြမာက်သည့် အဆင့်အတန်း
ရှိေစရန် ပံ့ပိုးေပး ြခင်း�ှင့် သင် �ကားသင်ယူမ�တွင် ဆန်းသစ် တီထွင်မအ
� တွက် စံနမူနာအ ြဖစ်
ေဆာင်ရွက်မည်။

(ဆ)

�ိုင်ငံတကာ�ှင့် တက် �ကစွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် သုေတသနေဆာင်ရွက်ရာတွင် �ိုင်ငံတွင်းရှိ
တက� သိုလ်များအက
� ား ဦးေဆာင်တက� သိုလ်အြဖစ် ရပ်တည်မည်။

(ဇ)

�ိုင်ငံ၏အဆင့်ြမင့် ပညာေရးစနစ်တိုးတက်ေရးအတွက် လိုအပ်ချက်များ�ှင့် ဦးစားေပးအစီအစ�်များ
ကို ေဖာ်ေဆာင််ရာတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက် ြခင်း�ှင့် အခ
ြ ားတက� သိုလ်များ၏လက်ေတွ�ေဆာင်ရွက်မ�များ
ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ရန်�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် စံနမူနာအဖ
ြ စ် ေဆာင်ရွက်မည်။

(ဈ)

�ိုင်ငံဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရးအတွက် ဦးစားေပးရမည့်စီမံကိန်းများ�ှင့် စဥ်ဆက်မြပတ် ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို ထင်ဟပ်ေစေသာ စီမံကိန်းများ ေဖာ်ထုတ် ြခင်း�ှင့် အေကာင်အထည်
ေဖာ်ခ
ြ င်းတို�ကို �ိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များ�ှင့် ပူးေပါင်း၍ ေဆာင်ရွက်မည်။

ကိုယ်ပိုငစ် ီမံခန်�ခခွဲ ွင့်ရတက� သိုလ် (Autonomous University)
၁၃။

ရန်ကုန်တက� သိုလ်သည် ေအာက်ပါနယ်ပယ်များတွင် မိမိ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုသတ်မှတ်၊ ကျင့်သုံး၍တိုး ြမ�င့်�ိုင်ရန်

�ကိုးပမ်းမည်။
ပညာေရးဆိုင်ရာစီမံခန်�ခွဲခွင့် (Academic Autonomy)
၁၄။

ပညာေရးဆိုင်ရာစီမံခန်�ခွဲခွင့်များမှာ (က) တက� သိုလ်ကအမှန်တကယ်

လက်ခံ�ိုင်�ပီး

ေနရာထိုင်ခင်းစီစဥ်ေပး�ိုင်သည့်

ေကျာင်းသားဦးေရ

သတ်မှတ် ြခင်း၊ ေကျာင်းဝင်ခွင့်အတွက် မူဝါဒ�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့်လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို
ေရးဆွဲြခင်း အပါအဝင် တက� သိုလ်၏သင်တန်းအစီအစ�်အားလုံးကို စီမံခန်�ခွဲ ြခင်း၊
(ခ)

ပညာေရး�ှင့် လူမ�အဖွဲ�အစည်း၏ လိုအပ်ချက်များအရ အမျိုးသားအရည်အေသွး အာမခံမ�စံ��န်းများ�ှင့်
ကိုက်ညီေသာ

ဘွဲ�အပ်�ှင်းသည့်

သင်တန်းအစီအစ�်များ�ှင့်

ဘွဲ�မအပ်�ှင်းသည့်

သင်တန်း

အစီအစ�်များကို စီီစဥ်ြခင်း၊ စတင်ဖွင့်လှစ်ြခင်း�ှင့် ပိတ်သိမ်း ြခင်း၊
(ဂ)

သင် �ကားေရးတွင် အသုံး ြပုမည့် ဘာသာစကားများ ေရွးချယ် ြခင်း၊

(ဃ) သင်တန်းများတွင် သင် �ကားမည့်ဘာသာရပ်အေရအတွက်၊ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်�ှင့်အေ �ကာင်းအရာ၊
ပို�ချမည်န့ ည်းလမ်းများ (ေကျာင်းအိပ်ေကျာင်းစား၊ အေဝးသင်၊ အေဝးသင်�ှင့်ေကျာင်းအိပ်ေကျာင်းစား
တွဲဖက်အစီအစ�်)၊

ေကျာင်းသားကို

စစ်ေဆးအကဲ ြဖတ်တိုင်းတာခ
ြ င်း၊

ဘွဲ�အပ်�ှင်းြခင်း�ှင့်
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လက်မှတ်ထုတ်ေပး ြခင်းဆိုင်ရာ စံ��န်းများအပါအဝင် ဘွဲ�အပ်�ှင်းမည့် သင်တန်းအစီအစ�်များ�ှင့်
ဘွဲ�မအပ်�ှင်းမည့်် သင်တန်းအစီအစ�်များအတွက် သင်�ိုးေရးဆွဲြခင်း၊
(င)

ဆရာ၊ ဆရာမ�ှင့် ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများ ေဆာင်ရွက်ေသာသုေတသနများကို အားေပးြမ�င့်တင်
ြခင်း�ှင့် ဦးစားေပးသုေတသနများ�ှင့် အေထာက်အပံ့ေပးမည့်နည်းလမ်းများ ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊

(စ)

အမျိုးသားအရည်အေသွးအာမခံမ�အ��န်းေဘာင်များ�ှင့်

လိုက်ေလျာညီေထွေသာ

အရည်အေသွး

ဆိုင်ရာ အ��န်းကိန်းများ ချမှတ် ြခင်း�ှင့် ေစာင့် �ကပ်စစ်ေဆး ြခင်း၊
(ဆ) ြပည်တွင်း၊ ေဒသတွင်း�ှင့် �ိုင်ငံတကာတက� သိုလ်များ�ှင့် ပညာေရးဆိုင်ရာ အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း။
ဖွဲ�စည်းမ�ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခခွဲ ွင့် (Organizational Autonomy)
၁၅။

ဖွဲ�စည်းမ�ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲခွင့်များမှာ (က) တက� သိုလ်၏ပဋိညာ�်စာတမ်းကို ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေစခ
ြ င်း၊ ြပ�ာန်းြခင်း�ှင့် ြပန်လည်သုံးသပ်ခ
ြ င်း၊
(ခ)

တက� သိုလ်၏

ေမ�ာ်မှန်းချက်၊

အဓိကလုပ်ငန်းများကို

ရည်မှန်းချက်၊

အမျိုးသားအရည်အေသွး

အေခ
ြ ခံမူများ၊

တက� သိုလ်အဆင့် ြမ�င့်တင်ေရး�ှင့်

အကဲဖ
ြ တ်မ�မူဝါဒများ�ှင့်အညီ

ေရးဆွဲ ြခင်း�ှင့်

ြပန်လည် သုံးသပ် ြပင်ဆင်ြခင်း၊
(ဂ)

တက� သိုလ်၏သင်တန်းေရးရာ�ှင့် စီမံေရးရာဖွဲ�စည်းပုံ အပါအဝင် ဖွဲ�စည်းပုံဇယားတွင်ေဖာ် ြပထား
သည့်အတိုင်းတက� သိုလ်၏ ဖွဲ�စည်းတည်ေဆာက်ပုံကိုတိုးချဲ�တည်ေဆာက် ြခင်း၊ အတည် ြပုသတ်မှတ်ြခင်း
�ှင့် ြပန်လည်သုံးသပ်ပ
ြ င်ဆင် ြခင်း၊

(ဃ) သင်တန်းေရးရာ�ှင့် စီမံေရးရာဌာနများကို ဖွဲ�စည်းြခင်း၊ �ုပ်သိမ်း ြခင်း၊ ၄င်းတို�၏အခန်းက�များ၊
တာဝန်ဝတ�ရားများ�ှင့် ဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်များ သတ်မှတ် ြခင်းတို�ကို ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း၊
(င)

ပါေမာက�ချုပ်၊ ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များ၊ မဟာဌာနမှ�းများ၊ ဌာနမှ�းများ၊ �ုံးများ�ှင့် စင်တာများ၏
ဌာနမှ�းများ�ှင့် အုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ�အစည်းများ၏အဖွဲ�ဝင်များအပါအဝင် စီမေံ ရးရာ ဌာနမှ�းများ�ှင့်
ကိုယ်စားလှယ်များကိုေရွးေကာက် တင်ေြမ�ာက် ြခင်း၊ ခန်�အပ်ြခင်း�ှင့် တာဝန်မှရပ်စဲြခင်းတို�ကို စီမံ
ခန်�ခွဲ ြခင်း၊

(စ)

တက� သိုလ်တွင်း ဗျ�ဟာေမ
ြ ာက်အစီအစ�်ေရးဆွဲ ြခင်း၊ တက� သိုလ်ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး�ှင့် ရှင်သန်မ�
အတွက် ဦးစားေပးအစီအစ�်များကိုသတ်မှတ် ြခင်း၊

(ဆ) တက� သိုလ်၏ ေဆာင်ရွက်ချက်�ှင့် ဖွံ� �ဖိုးမ�၏ အကျိုးရလဒ်အတွက် ြပင်ပအကျိုးတူ ပူးေပါင်း
လုပ်ေဆာင်သူများ�ှင့် ဆက်စပ်ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း။
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အုပ်ချုပ်ေရးဆိုင်ရာစီမံခန်�ခွဲခွင့် (Administrative Autonomy)
၁၆။

အုပ်ချုပ်ေရးဆိုင်ရာစီမံခန်�ခွဲခွင့်များမှာ (က)

တက� သိုလ်၏ရည်မှန်းချက်�ှင့် အဓိကလုပ်ငန်းများကို ေအာင်မ
ြ င်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်
လိုအပ်ေသာ သင်တန်း၊ လူသားအရင်းအမ
ြ စ်�ှင့် ပစ�ည်းများအပါအဝင် အရင်းအမ
ြ စ်များကိုစီစ�်ခ
ြ င်း၊
ရယူြခင်း�ှင့် စီမံခန်�ခွဲ ြခင်း၊

(ခ)

အမ
� ဲတမ်း�ှင့်ယာယီသင် �ကားေရး

ဆရာ/ဆရာမများ�ှင့်

စီမံေရးရာ

ဝန်ထမ်းစုေဆာင်း ြခင်း၊

ဆက်လက်ထားရှိ ြခင်း�ှင့် စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ အေရးယူေဆာင်ရွက်မ�များ ြပုလုပ်ြခင်း၊
(ဂ)

ဝန်ထမ်းများကို တာ၀န်သတ်မှတ်ခန်�ထား ြခင်း၊ ၄င်းတို�၏တိုးတက်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
ချီးြမ�င့် ြခင်း�ှင့် ရာထူးတိုးြမ�င့် ြခင်း၊

(ဃ)

စီမံခန်�ခွဲေရး�ှင့် အေထာက်အကူြပုရာထူးများအတွက် ြပင်ပမှအရည်အချင်း ြပည့်မီေသာ ဝန်ထမ်းများ
ကို ငှားရမ်းသည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိြခင်း၊

(င)

�ိုင်ငံတကာ

ပညာသင်ယူမ��ှင့်

သုေတသနအခွင့်အလမ်းများ

အပါအဝင်

ဝန်ထမ်းများ�ှင့်

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ အပ
ြ န်အလှန်သွားလာ ေလ့လာ�ိုင်ေရး�ှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံး ြဖတ်ချက်
ချခ
ြ င်း�ှင့် စီမံခန်�ခွဲ ြခင်း၊
(စ)

သက်ဆိုင်ရာ

ဥပေဒစည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ

တက� သိုလ်၏

အသုံးအေဆာင်များ၊

ပစ�ည်းကိရိယာများ၊ အရင်းအမ
ြ စ်များ၊ နည်းပညာ၊ တက� သိုလ်ပိုင်ေ ြမ�ှင့် ပရဝုဏ်တို�ကို စီမံခန်�ခွဲြခင်း၊
(ဆ)

ဥပေဒေရးရာဥပဓိ�ုပ်ရှိ ြခင်း၊

(ဇ)

တက� သိုလ်ရည်မှန်းချက်�ှင့်

အဓိကလုပ်ငန်းများ�ှင့်

ဆက်�ွယ်ေသာ

ေဆာင်ရွက်ချက်များ�ှင့်

ဝန်ေဆာင်မ�များအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ�အစည်း/ပုဂ�ိုလ်များ�ှင့် သေဘာတူညီမ� စာချုပ်ချုပ်ဆို
လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း။
ဘ�ာေရးဆိုင်ရာစီမံခန်�ခွဲခွင့် (Financial Autonomy)
၁၇။

ဘ�ာေရးဆိုင်ရာစီမံခန်�ခွဲခွင့်များမှာ (က)

�ှစ်ရှည် ဘ�ာေငွသုံးစွဲမ� အစီအစ�်ေရးဆွဲြခင်း၊

(ခ)

ခွဲေဝချထားေပးေသာ �ိုင်ငံေတာ်ဘ�ာေငွများကိုထိေရာက်စွာ တာဝန်ယူစီမံခန်�ခွဲ ြခင်း၊

(ဂ)

ဘ�ာေရး စည်းမျ�်းများ�ှင့်အညီ ပုံမှန်သင်တန်းအစီအစ�်များတွင် တက်ေရာက်ေသာ �ိုင်ငံတကာ
ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအပါအဝင် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအားလုံးကို ေကာက်ခံေသာ
ေကျာင်းလခများအား စီမံခန်�ခွဲ ြခင်း၊
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(ဃ)

သီးသန်�သင်တန်းအစီအစ�်များ�ှင့် လ�ပ်ရှားမ�များအတွက် �ိုင်ငံတကာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ
အပါအဝင် ေကျာင်းသားများအားလုံး�ှင့် အခ
ြ ားအသုံး ြပုသူများ အားလုံးကို ေကာက်ခံေသာ
ေကျာင်းလခ�ှင့် အခ
ြ ားေကာက်ခံေငွများ အားလုံးကို ကိုယ်ပိုင်ရံပုံေငွအ ြဖစ် စီမံခန်�ခွဲ ြခင်း၊

(င)

သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများ�ှင့်အညီ သင်တန်းအစီအစ�်အသစ်များ ဖွင့်လှစ်ခ
ြ င်းအပါအဝင် အခ
ြ ားေသာ
ရန်ပုံေငွအရင်းအမ
ြ စ်များ၊

လှ�ဒါန်းေငွများ�ှင့်

ဝင်ေငွရရှိ�ိုင်ေသာလုပ်ငန်းများမှ

ရရှိလာေသာ

ရန်ပုံေငွဖ
ြ င့် တက� သိုလ်၏ ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံေငွကို တိုးတက်ေစခ
ြ င်း၊
(စ)

ဘ�ာေရးစည်းမျ�်းများ�ှင့်အညီ၊
တိုးပွားသည့်ေငွများကို

မိမိတက� သိုလ်၏လ�ပ်ရှားမ�များမှ

ြပန်လည်ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံ�ိုင်ြခင်းအပါအဝင်

ရရှိသည့်ဝင်ေငွ�ှင့်

တက� သိုလ်ကရှာေဖွရရှိေသာ

ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံေငွကို စီမံခန်�ခွဲြခင်း၊ ေငွစာရင်း�ှင့် ဘ�ာအသုံး ြပုမ�တို� ပွင့်လင်းြမင်သာမ�ရှိေစခ
ြ င်း၊
(ဆ)

ဥာဏ်ပူေဇာ်ခများ�ှင့် ဆုေငွများကိုသတ်မှတ်ချီး ြမ�င့် ြခင်း။

တက� သိုလ်၏တရားဝင်ရပ်တည်မ� (Official Stand of the University)
၁၈။

တက� သိုလ်သည် ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏အမှတ်တံဆိပ်၊ တံဆိပ်တုံး၊ အလံ၊ ေဆာင်ပုဒ်၊ သီချင်း�ှင့်

အခ
ြ ား

ဆက်စပ်သည့် အေဆာင်အေယာင်များကို ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ ရန်ကုန်တက� သိုလ်အမည်ြဖင့် ပိုင်ဆိုင်သည့်အရာများ
အေပ� ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ တရားစွဲခွင့်�ှင့် တရားစွဲဆိုခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ေဆာင်ပုဒ်မှာ ပါဠိဘာသာဖ
ြ င့် “နတ�ိ ဝိဇ�ာ သမံ မိတ�ံ”
ြမန်မာဘာသာဖ
ြ င့် "ပညာထက် စစ်မှန်ေသာ မိတ်ေဆွမရှိ"
အဂလိ
� ပ်ဘာသာဖ
ြ င့် “There is no friend like knowledge” ြဖစ်ပါသည်။

ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ပင်မလုပ်ငန်းများ (Core Activities of the University)
၁၉။

အဆင့်ြမင့်ပညာေရးဆိုင်ရာ တက� သိုလ်တစ်ခုြဖစ်သည့် ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ပင်မလုပ်ငန်းများမှာ သင် �ကား၊

သင်ယူြခင်း၊

သုေတသနေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း�ှင့်

ေပးခ
ြ င်းတို� ြဖစ်သည်။

ဤပင်မလုပ်ငန်းများကို

�ိုင်ငံေတာ်�ှင့်လူအဖွဲ�အစည်းအတွက်

ပညာေရးဝန်ေဆာင်မ�

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရန်အတွက်

တက� သိုလ်၏ဝင်ခွင့်၊

သင်တန်းအစီအစ�်များ၊ သင်က
� ားေရး�ှင့်သုေတသနလုပ်ငန်းတို�ကို စီမံခန်�ခရ
ွဲ ာတွင် တက� သိုလ်၏ အခန်းက�များကို
သတ််မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။

9
တက� သိုလ်ဝင်ခွင့်�ှင့်ပညာေရးဆိုင်ရာအစီအစ�်များ
၂၀။

တက� သိုလ်ဝင်ခွင့်�ှင့်ပညာေရးဆိုင်ရာအစီအစ�်များမှာ (က) တက� သိုလ်ဝင်ခွင့်
(၁)

ရန်ကုန်တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�သည် သင်တန်းအစီအစ�်တစ်ခုစီအတွက် ေကျာင်းသား

ဦးေရ၊ ဝင်ခွင့်အရည်အချင်း သတ်မှတ်ြခင်း အပါအဝင် တက� သိုလ် ဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာ စည်းမျ�်း
စည်းကမ်းများကို ချမှတ်ရမည်။
(၂)

တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�သည်

သင်တန်းဝင်ခွင့်ေလ�ာက်လာေသာ

�ိုင်ငံခ
ြ ားသား

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအတွက် စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများကို ချမှတ်ရမည်။
(၃)

သင်တန်းအစီအစ�်တစ်ခုစီအတွက် တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�က ချမှတ်သည့် ဝင်ခွင့်

အရည်အချင်း�ှင့်ကိုက်ညီသည့် ေလ�ာက်ထားသူများသည်

သက်ဆိုင်ရာဌာနက ချမှတ်ထားသည့်

ဝင်ခွင့် ေဖ
ြ ဆိုရမည်။
(၄)

တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�က ဖွဲ�စည်းေပးေသာ တက� သိုလ်ဝင်ခွင့်အဖွဲ�က သင်တန်းအစီအစ�်

တစ်ခုစီအတွက် အပ
� ီးသတ်ေရွးချယ်မ�ကို ြပုလုပ်မည်။ ေရွးချယ်ရာတွင် အရည်အချင်းေပ�တွင်
မူတည်မည်ဖ
ြ စ်�ပီး၊

တက� သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲရမှတ်/

အခ
ြ ားေသာ

�ိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပ
ြ ု

လက်မှတ်များ�ှင့် ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲရလဒ်များ ေပ�မူတည်၍ ေရွးချယ်မည်။
(၅)

အခွင့်အလမ်းနည်းပါးေသာ

ေနာက်ခံအ ြခအေန�ှင့်

ေဒသများမှ

ေလ�ာက်ထားသည့်

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအတွက် သာတူညီမ��ှင့် ခွဲ ြခားဆက်ဆံမူမ ြပုသည့်မူ�ှင့် ခွဲတမ်းစနစ်
တို�ကို ကျင့်သုံးမည််။
(ခ) သင်တန်းအစီအစ�်များ။

။ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ ပညာေရးအဖွဲ�သည် သင်တန်းအစီအစ�်များ၏

ကာလ၊ သင်က
� ားမည့် အေက
� ာင်းအရာ ပို�ချသည့်မူများ�ှင့် အခ
ြ ားေသာက�များကို သတ်မှတ်ခ
ြ င်း၊
ြပင်ဆင််ြခင်းများကို ေဆာင်ရွက်မည်။ သင်တန်းအစီအစဥ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်။
(၁) ဘွဲ� �ကိုသင်တန်းများ
-

ဝိဇ�ာဘွဲ�၊ သိပ�ံဘွဲ�၊ ဥပေဒဘွဲ�

-

ဝိဇ�ာဂုဏ်ထူးဘွဲ�၊ သိပ�ံဂုဏ်ထူးဘွဲ�

-

လက်မှတ်ရသင်တန်းများ

(၂) ဘွဲ�လွန်သင်တန်းများ
-

မဟာဝိဇ�ာ၊ မဟာသိပ�ံ၊ မဟာဥပေဒဘွဲ�

-

ပါရဂူဘွဲ�

-

ဘွဲ�လွန်ဒီပလိုမာ

-

ဘွဲ�လွန်လက်မှတ်ရသင်တန်းများ
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၂၁။

ဘာသာရပ်နယ်ပယ်အမျိုးမျိုး�ှင့်

အဆင့်အသီးသီးတွင်

သင်တန်းအစီအစ�်အသစ်များကို

ပညာရပ်�ှင့်

လူမ�စီးပွားေရးလိုအပ်ချက်များအရ တိုးချဲ�ဖွင့်လှစ်�ိုင်သည်။ အသစ်ဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်းအစီအစ�်များကို ဌာနများ�ှင့်
မဟာဌာနများက တိုးချဲ�ေဖာ်ထုတ်ပ
� ီး တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�က တက� သိုလ်ေကာင်စီသို� တင် ြပ၍ သေဘာတူညီချက်
ရယူရမည်။
သင် �ကားေရး�ှင့်သုေတသန
၂၂။

သင် �ကားေရး�ှင့်သုေတသနများမှာ (က)

တက� သိုလ်သည် သင် �ကားေရး၊ သုေတသန၊ စာေမးပွဲများစစ်ေဆး ြခင်း�ှင့် သုေတသနရလဒ်များကို
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်းများစသည်တို�ကို စီမံခန်�ခွဲမည်။

(ခ)

တက� သိုလ်သည် ြပည်ပ�ိုင်ငံများက ချီး ြမ�င့်သည့် ပညာသင်ဆုများ၊ မိမိတက� သိုလ်၏ ပညာသင်ဆုများ၊
ပညာသင်ေထာက်ပံ့မ�များ�ှင့် အခ
ြ ားေသာချီးြမ�င့်မ�များကို စီမံခန်�ခွဲမည်။

(ဂ)

တက� သိုလ်သည် တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏ စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ မိမိ၏ ဆရာ၊ ဆရာမများ၏
စွမ်းရည်မ
ြ �င့်တင်ရန်အတွက် ြပည်တွင်းြပည်ပတက� သိုလ်များ�ှင့် ပူးေပါင်း၍သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်
သင် �ကားေပးမည်။

(ဃ)

တက� သိုလ်သည်

ဆရာ၊ဆရာမ�ှင့်

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအား�ိုင်ငံ့အကျိုးပ
ြ ုနယ်ပယ်�ှင့်

ဘာသာရပ်တို�တွင် သုေတသနေဆာင်ရွက်ရန် အားေပးပ
� ီး သင့်ေလျာ်ေသာ ချီးြမ�င့်မ�ပ
ြ ုလုပ်မည်။
(င)

တက� သိုလ်သည် မိမိ၏သုေတသန�ှင့် အခ
ြ ားပညာရပ်ဆိုင်ရာ ရလဒ်များကို ြပည်တွင်းတွင်ြဖစ်ေစ၊
�ိုင်ငံတကာတွင်ြဖစ်ေစ သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ ပုံ�ှိပ်ထုတ်ေဝ�ိုင်သည်။

(စ)

တက� သိုလ်သည် သီးြခားသုေတသန ရန်ပုံေငွထူေထာင်ပ
� ီး၊ သုေတသနလုပ်ငန်းကို ြမ�င့်တင်ရန်
စုေပါင်းအားထုတ်မည််။

(ဆ)

တက� သိုလ်သည်

ဦးစားေပးသတ်မှတ်ထားသည့်

ဘာသာရပ်တွင်

အခ
ြ ားတက� သိုလ်များ၊

အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် ပူးေပါင်းသုေတသနေဆာင်ရွက်ရန် အားေပးမ�များ�ှင့် ပံ့ပိုးမ�များ ြပုလုပ်မည်။
(ဇ)

တက� သိုလ်သည် ြပည်သူလူထုေကာင်းစားေရးအတွက် အသိပညာနယ်ပယ်သစ် များကို တက် �ကစွာ
ေလ့လာလိုက်စားရန်�ှင့်

လူ�အဖွဲ�အစည်းဖွံ� �ဖိုးမ��ှင့်

တိုးတက်မ�တို�အတွက်

အသိပညာများကို

ကျယ်ြပန်�စွာ ြဖန်�ေဝရန်ပတ်ဝန်းကျင်ေကာင်း တစ်ခုကိုဖန်တီးေပးမည်။

ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏အုပ်ချုပ်မ��ှင့်စီမံခန်�ခွဲမ� (Governence and Management of the University)
၂၃။

တက� သိုလ်ေကာင်စီ၊ ပညာေရးအဖွဲ��ှင့် စီမံခန်�ခွဲမ�အဖွဲ�တို�သည် ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိ

အဖွဲ�များဖ
ြ စ်သည်။
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၂၄။

အဆိုပါတရားဝင်အဖွဲ�(၃)ဖွဲ�သည်

အမ
� ဲတမ်းေကာ်မတီများကို

တာဝန်ယူရမည် ြဖစ် �ပီး

လိုအပ်ပါက

အေရးေပ�ကိစ�အတွက် ေကာ်မတီများကို လည်းဖွဲ�စည်းခွင့်ရှိသည်။

တက� သိုလ်ေကာင်စီ (The University Council)
၂၅။

တက� သိုလ်ေကာင်စီသည် တက� သိုလ်၏အမ
ြ င့်ဆုံးအုပ်ချုပ်ေရး အဖွဲ�အစည်း ြဖစ်ပ
� ီး၊ ဤပဋိညာဥ်စာတမ်း
�ှင့်အညီ၊ တက� သိုလ်၏ မည်သည့်ကိစ�ရပ်ကိုမဆို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန် တရားဝင်အာဏာရှိသည်။ တက� သိုလ်
ေကာင်စီကို အမျိုးသားပညာေရးဥပေဒ ပုဒ်မ ၂ (ဠ)�ှင့်အညီဖွဲ�စည်းမည်။

တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏ လုပ်ပိုင်ခွငအ
့် ာဏာ
၂၆။

တက� သိုလ်ေကာင်စီသည် ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏အုပ်ချုပ်ေရးတွင် အမ
ြ င့်ဆုံးေသာအဖွဲ� ြဖစ်သည့်အားေလျာ်စွာ

တက� သိုလ်ေကာင်စီသည် (က)

ပင်မအုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ�အြဖစ်တည်ရှိ �ပီး တက� သိုလ်ကိစ�ရပ်အားလုံးကို ဤပဋိညာဥ်စာတမ်း�ှင့်အညီ
စီမံေဆာင်ရွက်ရန် တရားဝင်အခွင့်အာဏာရှိသည်။

(ခ)

တက� သိုလ်၏ေမ�ာ်မှန်းချက်၊ ရည်မှန်းချက်၊ အေခ
ြ ခံမူများ�ှင့် ၄င်းတို�ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ခ
ြ င်း၊
ဖွဲ�စည်းပုံ�ှင့် ပဋိညာဥ််စာတမ်းပါ ြပဌာန်းချက်များကို သုံးသပ် ြခင်း၊ ြပန်လည်ဆန်းစစ်ခ
ြ င်း�ှင့်
ြပင်ဆင် ြဖည့်စွက် ြခင်းတို�ြပုလုပ်ရန် အဓိကတာဝန်ရှိသည်။်

(ဂ)

ဘာသာရပ် သင်တန်းအစီအစ�်များ�ှင့် အထူး ြပုဘာသာရပ်များကို
သုံးသပ် ြခင်း�ှင့် ပိတ်သိမ်း ြခင်းတို�အတွက် အဓိကတာဝန်ရှိသည်။

(ဃ)

မဟာဌာနများ၊ ဌာနများ၊ စင်တာများ၊ �ုံးများ�ှင့် အခ
ြ ားေသာ နည်းလမ်းတကျ ဖွဲ�စည်းထားေသာ
တက� သိုလ်၏ယူနစ်များကိုဖွဲ�စည်းြခင်း၊
ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း�ှင့်
ပိတ်သိမ်း ြခင်းတို�အတွက်
အဓိကတာဝန်ရှိသည်။

(င)

ကိုယ်ပိုင်စီမံခန်�ခွဲခွင့်ကို တဖ
ြ ည်း ြဖည်း ြခင်းေဖာ်ေဆာင််မ�ကို ပံ့ပိုးရန် အင်အားေတာင့်တင်း �ပီး၊
က�မ်းကျင်ေသာ စီမံခန်�ခွဲမ�အား ဖွဲ�စည်း ြခင်း၊ တက� သိုလ်၏မူဝါဒ�ှင့် စွမ်းရည်မ
ြ �င့်တင်ေရးတို�ကို
ဖွံ �ဖိုးေအာင် ေဆာင်ရွက်မည်။

(စ)

ဂုဏ်ေဆာင်တက� သိုလ်အ ြဖစ် မိမိတက� သိုလ်ကို ေခတ်မီေစရန်၊ ြပန်လည်ရှင်သန်ေစရန်၊ �ကီးထွား
လာေစရန်�ှင့် မိမိ၏ေမ�ာ်မှန်းချက်၊ ရည်မှန်းချက်�ှင့် အေ ြခခံမူများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်
အတွက်ထိေရာက်ပ
� ီး ရလဒ်ေကာင်းကို ဦးတည်ေသာမဟာဗျ�ဟာကျသည့် အစီအစ�်ကို ြပုလုပ်မည်။

(ဆ)

တက� သိုလ်အတွက် မဟာဗျ�ဟာကျသည့် အစီအစ�်များ ဖွံ� �ဖိုးရန် ဦးေဆာင်၍ သင့်ေလျာ်ေသာ
တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း�ှင့် အေကာင်အထည် ေဖာ်ရာတွင် �ကီး �ကပ်ကွပ်ကဲ ြခင်း ြပုမည်။

(ဇ)

ပညာနယ်ပယ်များေပါင်းစုံချဥ်းကပ်ပါဝင်ခ
ြ င်းကိုစတင်အသုံး ြပုခ
ြ င်းြဖင့် လိုက်ေလျာညီေထွမ�ရှိေသာ
သင်�ိုးများကိုအဆင့်ြမ�င့်တင်�ိုင်ရန် ဘာသာရပ်ဌာနများ၏ အရင်းအမ
ြ စ်များ ြဖင့် ေပါင်းစပ်ထားသည့်
မဟာဌာနစနစ်ကိုဖွံ� �ဖိုးေစမည်။

ဖွင့်လှစ် ြခင်း၊

ြပန်လည်
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(ဈ)

တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်ေအာက်ရှိ မဟာဌာနများ၊ စင်တာများ ဘာသာရပ်ဌာနများ�ှင့်
အေထာက်အကူပ
ြ ုဌာနများကို စီမံခန်�ခွဲ ြခင်း�ှင့် ချိပ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ေပး ြခင်း ြပုလုပ်မည်။

(ည)

အခ
ြ ား ြပည်တွင်း ြပည်ပတက� သိုလ်များ၊ ြပည်တွင်း ြပည်ပ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၊ ေဒသတွင်း�ှင့်
�ိုင်ငံတကာအဖွဲ�အစည်းများ�ှင့်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�များကို
အမျိုးသားပညာေရးဥပေဒ�ှင့်
အမျိုးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ်မရှင်က ြပဌာန်းသည့်မူဝါဒများ�ှင့်အညီ တိုး ြမ�င့်လုပ်ေဆာင်ြခင်း�ှင့်
�ကီး �ကပ်ကွပ်ကဲခ
ြ င်းများ ြပုလုပ်မည်။

(ဋ)

ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းများ�ှင့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူအတွက် သီးသန်�
ြဖစ်ေသာတက� သိုလ်အတွင်း အသင်းအဖွ�ဲ များ ဖွဲ�စည်း ြခင်း�ှင့်ဆိုင်ေသာ စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများကို
ထုတ်ြပန်ေပးမည်။

(ဌ)

အမျိုးသားအရည်အေသွးအာမခံမ� အ��န်းေဘာင်၊ အမျိုးသားပညာေရးအဆင့်အတန်း�ှင့် အရည်
အေသွးအာမခံမ�အကဲဖ
ြ တ်ေကာ်မတီ၏စံ�ှင့်အဆင့်များ၊ တက� သိုလ်၏ ေမ�ာ်မှန်းချက်၊ ရည်မှန်းချက်
�ှင့်အေ ြခခံမူများ�ှင့်အညီ အရည်အေသွးအာမခံမ�စနစ်တစ်ခုကိုဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေစမည်။

(ဍ)

သုေတသနကို ပညာရပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၏ တသားတည်း ြဖစ်ေသာ အစိတ်အပိုင်းအဖ
ြ စ်
ထည့်သွင်းရန်တက� သိုလ်၏ ဦးစားေပးသုေတသနလုပ်ငန်းများ�ှင့်ဗျ�ဟာများကိုသတ်မှတ်ရမည်။

(ဎ)

ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏လိုအပ်ချက်များ�ှင့်အညီ မဟာဌာနများ၊ စင်တာများ၊ �ုံးများ၊ ဘာသာရပ်
ဌာနများ၊ အေထာက်အကူြပုဌာနများ�ှင့် အခ
ြ ားလုပ်ငန်း အေခ
ြ ြပုယူနစ်များကို တိုးချဲ�ဖွဲ�စည်း
ခွင့်ြပုမည်။

(ဏ)

ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ စီမံ�ှင့်အေထာက်အကူပ
ြ ုဝန်ထမ်းများကို
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သတ်မှတ်ြခင်း�ှင့်ချမှတ်ြခင်း ြပုမည်။

(တ)

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ စီမံ�ှင့် အေထာက်အကူ ြပုဝန်ထမ်းများ၏
သက်သာေချာင်ချိေရးအတွက် မူ�ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချမှတ်မည်။

(ထ)

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၏ ဘက်စုံဖွံ� �ဖိုးေရးကိုအားေပးမည့် ရှင်သန်တက် �ကသည့် တက� သိုလ်
နယ်ေြမတည်ေထာင်ရန်�ှင့် �ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ�ှင့် လူမ�ဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်များကို
ထိန်းထား�ိုင်မည့် မူများ�ှင့် စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများကို ချမှတ်မည်။

(ဒ)

ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ အမာခံအဖွဲ�များအဖ
ြ စ် ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ�ှင့် သင် �ကားေရးဝန်ထမ်း
များကျယ်ကျယ်ပ
ြ န်� ြပန်� ပါဝင်�ိုင်ရန်�ှင့်သက်ဆိုင်ပါဝင်ဆက်�ွယ်သူများ၊ ပူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရွက်မ�
ကို အားေပးမည်။

(ဓ)

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအတွက် ပညာသင် ေထာက်ပံ့ေ �ကး�ှင့် ပညာသင်ဆုများအပါအဝင်
ေကျာင်းလခ�ှင့် ေငွေ �ကးေထာက်ပံ့မ�များ �ှင့်ဆိုင်ေသာမူများကို ဆုံး ြဖတ််မည်။

(န)

ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ အမှတ်တံဆိပ်၊ တံဆိပ်တုံး၊ အလံ၊ အမှတ်အသားတို�ကို ထိန်းသိမ်းရမည့်
သူြဖစ်ပ
� ီး အများ ြပည်သူအတွက် အသုံး ြပု ြခင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခွင့်ရှိသည်။

(ပ)

အခွန်အေကာက်များ�ှင့်ရင်း�ှီးြမုပ်�ှံမ��ှင့်ဆိုင်ေသာ ကိစ�ရပ်များကို ဆုံး ြဖတ်မည်။

စီမံခန်�ခွဲရန်အတွက်
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၂၇။

(ဖ)

တက� သိုလ်၏ ကိစ�ရပ်အားလုံးအတွက် ခန်�မှန်းကုန်ကျမည့် ဘ�ာေငွကို တွက်ချက်ခ
ြ င်း၊
ေတာင်းခံြခင်း၊ တက� သိုလ်အတွက် ေရရှည်�ှင့်လတ်တေလာ ေငွေ �ကးလိုအပ်ချက်များ သတ်မှတ်ြခင်း
�ှင့် ဘ�ာေငွကိုစနစ်တကျ မ�တစွာသုံးစွဲမ�တို�ကို �ကီး �ကပ် ကွပ်ကဲမည်။

(ဗ)

အခွန်ဘ�ာ၊ ခွင့်ြပုေငွ၊ ေချးေငွ�ှင့် ေပးကမ်းြခင်းတို� အပါအဝင် ြပင်ပေငွေ �ကး ပါဝင် ထည့်ဝင်မ�
များကိုစီမံခန်�ခွဲြခင်း�ှင့်ဘ�ာေငွရှာေဖွေရး�ှင့်ဆိုင်ေသာ မူများကို ချမှတမ် ည်။

(ဘ)

ဤပဋိညာဥ်စာတမ်း�ှင့်အညီ ��န် �ကားချက်များ�ှင့် စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ ထုတ် ြပန်မည်။

(မ)

တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ��ှင့် စီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ�တို�က အတည်ြပုရန် တင် ြပလာေသာ ကိစ�ရပ်များကို
အပ
� ီးသတ်ဆုံး ြဖတ်ချက်ချမည်။

တက� သိုလ်ေကာင်စီသည် တက� သိုလ်ပုံမှန်လုပ်ငန်းများကို ေခ
ြ ေခ
ြ ြမစ်မ
ြ စ်ေလ့လာခ
ြ င်း၊ ဆန်းစစ်ြခင်း၊ အကဲြဖတ်

ြခင်းြပုရန်�ှင့် ဆုံးြဖတ်ရန်ရှိေသာအဓိက က�များအတွက် အမ
� ဲတမ်းေကာ်မတီများ ဖွဲ�စည်းရမည်။ ထို� ြပင် အထူး
ကိစ�ရပ်များအတွက် တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏ ဆုံး ြဖတ်ချက်ရယူရန် အေရးေပ�ေကာ်မတီများကုိလည်း ဖွဲ�စည်းရမည်။
၂၈။

ေကာင်စီ၏လုပ်ငန်းများ�ှင့် ၄င်း၏ေကာ်မတီများကို တက� သိုလ်ေကာင်စီ�ုံးက ေထာက်ပံ့ေဆာင်ရွက်ေပးမည်။

တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏အဖွဲ�ဝင်များ
၂၉။ တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏အဖွဲ�ဝင်များမှာ (၁)ပါေမာက�ချုပ်

ဥက� ဌ

(၂)ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်(တက� သိုလ်ဖွံ� �ဖိုးေရးရာ)

ဒု-ဥက� ဌ

(၃)ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များ

အဖွဲ�ဝင်များ

(၄)မဟာဌာနမှ�းများ

အဖွဲ�ဝင်များ

(၅)ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဌာနမှ�းများ

အဖွဲ�ဝင်များ

(၆)ဘာသာရပ်ဌာနများမှ ပါေမာက�(၂)ဦး

အဖွဲ�ဝင်များ

(၇)စင်တာများမှ��န်က
� ားေရးမှ�းများ

အဖွဲ�ဝင်များ

(၈)အရည်အေသွးအာမခံမ��ုံး၏��န်က
� ားေရးမှ�း

အဖွဲ�ဝင်

(၉)စာက
� ည့်တိုက်�ှင့် ြပတိုက်ဌာန၏ဌာနမှ�း

အဖွဲ�ဝင်

(၁၀)�ုံးများ၏��န် �ကားေရးမှ�း(၂)ဦး

အဖွဲ�ဝင်များ

(၁၁)ေမာ်ကွန်းထိန်း(ေကျာင်းသားေရးရာ)

အဖွဲ�ဝင်

(၁၂)ေမာ်ကွန်းထိန်း (သင်တန်းေရးရာ)

အဖွဲ�ဝင်

(၁၃)ေငွစာရင်း�ှင့်ဘ�ာ�ုံး၏ဌာနမှ�း

အဖွဲ�ဝင်

(၁၄)လူ�စွမ်းအားအရင်းအမ
ြ စ်�ုံး၏ဌာနမှ�း

အဖွဲ�ဝင်

(၁၅)ဆရာ၊ဆရာမကိုယ်စားလှယ်(၂)ဦး

အဖွဲ�ဝင်များ

(၁၆)ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူကိုယ်စားလှယ်(၂)ဦး

အဖွဲ�ဝင်များ

(၁၇)တက� သိုလ်အသိုင်းအဝိုင်းမှသင့်ေလျာ်ပ
� ီး၊ ေလးစားက
� ည်ညိုထိုက်သူ(၂)ဦး

အဖွဲ�ဝင်များ

(၁၈)အင
� ိမ်းစားဂုဏ်သေရရှိပညာရှင်(၂)ဦး

အဖွဲ�ဝင်များ
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ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်းြဖင့် ရာထူးရရှိပါဝင်သူများ
၃၀။ (က) ပါေမာက�ချုပ်၊ ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များ၊ မဟာဌာနမှ�းများ၊ ဘာသာရပ်ဌာနမှ�းများသည် တက� သိုလ်
ေကာင်စီတွင် ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ခ
ြ င်းြဖင့် ရာထူးရရှိပါဝင်သူများ ြဖစ်သည်။
(ခ)

ေမာ်ကွန်းထိန်း(ေကျာင်းသားေရးရာ)၊ ေမာ်ကွန်းထိန်း (သင်တန်းေရးရာ)၊ ေငွစာရင်း�ှင့်ဘ�ာ�ုံးဌာနမှ�း၊
စာက
� ည့်တိုက်�ှင့် ြပတိုက်ဌာန၏ဌာနမှ�း၊ လူ�စွမ်းအားအရင်းအမ
ြ စ်�ုံးဌာနမှ�း�ှင့် အရည်အေသွးအာမခံမ��ုံး
၏ ��န် �ကားေရးမှ�းတို�သည် တက� သိုလ်ေကာင်စီတွင် ရာထူးအရပါဝင်သူများဖ
ြ စ်သည်။

၃၁။

ပါေမာက�ချုပ်သည် တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏ ဥက� ဌ ြဖစ်�ပီး၊ ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်(တက� သိုလ်ဖွံ� �ဖိုးေရးရာ)သည်

ဒုတိယဥက� ဌ ြဖစ်သည်။
၃၂။

ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များ၊

(သင်တန်းေရးရာ)၊

ေငွစာရင်း�ှင့်

မဟာဌာနမှ�းများ၊
ဘ�ာ�ုံးဌာနမှ�း၊

ေမာ်ကွန်းထိန်း

(ေကျာင်းသားေရးရာ)၊

ေမာ်ကွန်းထိန်း

လူ�စွမ်းအားအရင်းအမ
ြ စ်�ုံးဌာနမှ�း�ှင့်

အရည်အေသွး

အာမခံမ��ုံး၏ ��န်က
� ားေရးမှ�းတို�သည် တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏ အဖွဲ�ဝင်များဖ
ြ စ်သည်။
ေရွးချယ်တင်ေြမ�ာက်ြခင်းအရပါဝင်သူများ
၃၃။

ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ ဘာသာရပ်ဌာနများမှ ပါေမာက�များက ေရွးချယ်တင်ေ ြမ�ာက်ေသာ၊ ယင်းဘာသာရပ်

ဌာနများ၏ ပါေမာက�(၂)ဦးသည် ရန်ကုန်တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏ အဖွဲ�ဝင်များ ြဖစ်သည်။
၃၄။

စင်တာများ�ှင့်�ုံးများ၏ ��န်က
� ားေရးမှ�းများက ေရွးချယ်တင်ေြမ�ာက်ေသာ စင်တာများမှ��န် �ကားေရးမှ�း

(၂)ဦး�ှင့် �ုံးများမှ ��န် �ကားေရးမှ�း(၂)ဦးတို�သည် ရန်ကုန်တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏ အဖွဲ�ဝင်များ ြဖစ်သည်။ ရန်ကုန်
တက� သိုလ် ဆရာ၊ဆရာမများက ေရွးချယ်တင်ေ ြမ�ာက်ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမကိုယ်စားလှယ်(၂)ဦးသည် ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ေကာင်စီ၏ အဖွဲ�ဝင်များဖ
ြ စ်သည်။
၃၅။

ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏အချိန်ပ
ြ ည့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများက ေရွးချယ်တင်ေ ြမ�ာက်ေသာ၊ လက်ရှိ ရန်ကုန်

တက� သိုလ်တွင် တက်ေရာက်ေနေသာ အချိန်ပ
ြ ည့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူ(၂)ဦး (ဘွဲ� �ကိုတစ်ဦး�ှင့်ဘွဲ�လွန်တစ်ဦး)
တို�သည် တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏အဖွဲ�ဝင်များ ြဖစ်သည်။
၃၆။

ေရွးေကာက်ခံ တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏ အဖွဲ�ဝင်များသည် မိမိတို�၏ မူလတာဝန်/ သင်တန်း �ပီးဆုံးပါက

အဖွဲ�ဝင်အ ြဖစ်မှ �ပီးဆုံး �ပီးြဖစ်သည်။
အဆိုြပုခ
ြ င်းအရပါဝင်သူများ
၃၇။

တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏ ဖွဲ�စည်းပုံ အမှတ်စ�် ၁ မှ ၁၆ အထိပါေကာင်စီ၏ဥက� ဌ၊ ဒုဥက� ဌ�ှင့်အဖွဲ�ဝင်များသည်

တက� သိုလ်အသိုင်းအဝိုင်းမှသင့်ေလျာ်�ပီး၊

လူအများေလးစားခ
ြ င်းခံရေသာ

ကိုယ်စားလှယ်(၂)ဦး�ှင့်

ဂုဏ်သေရရှိ
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အင
� ိမ်းစားပညာရှင် (၂)ဦးတို�ကို

တက� သိုလ်ေကာင်စီအဖွဲ�ဝင်အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရန်အဆို ြပုရမည်။ ၄င်းေနာက်

တက� သိုလ်ေကာင်စီအစည်းအေဝးကို စတင်ကျင်းပ�ိုင်သည်။
၃၈။

အတွင်းေရးမှ�း�ှင့် တွဲဖက်အတွင်းေရးမှ�းတို�ကို ဥက� �၏အဆို ြပုခ
ြ င်းအေပ�အေ ြခ ြပု၍ အဖွဲ�ဝင်များထဲမှ

ခန်�အပ်ရမည်။ ေကာင်စီသည် လိုအပ်ပါက အစည်းအေဝး တက်ေရာက်သူအေရအတွက်၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံေထာက်ခံချက်ဖ
ြ င့်
အမျိုးသားပညာေရးဥပေဒ�ှင့်အညီ တက� သိုလ်ေကာင်စီကို ြပင်ဆင်တိုးချဲ�ဖွဲ�စည်း�ိုင်သည်။
၃၉။

တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏ အဖွဲ�ဝင်များအဖ
ြ စ်မှ

ရပ်ဆိုင်း ြခင်း၊ �ပီးဆုံး ြခင်း�ှင့် အစားထိုးြခင်းများသည် ရန်ကုန်

တက� သိုလ်၏ ဖွဲ�စည်းပုံ�ှင့် စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ ြဖစ်ရမည်။
တက� သိုလ်ေကာင်စီ၀င်များ၏သက်တမ်း
၄၀။

တက� သိုလ်ေကာင်စီအဖွဲ�ဝင်များ၏သက်တမ်းမှာ(၄)�ှစ် ြဖစ်�ပီး၊ ေရွးချယ်ခံ သို�မဟုတ် အဆို ြပုခံအဖွဲ�ဝင်များ၏

သက်တမ်းသည် တစ်ဆက်တည်း သက်တမ်း(၂)ခုထက် ပိုမိုတာဝန်ထမ်းေဆာင်ခွင့် မရှိေစရ။
တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏အစည်းအေဝးများ
၄၁။

တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏အစည်းအေဝးများမှာ (က) ပုံမှန်အစည်းအေဝးများ
(၁) တက� သိုလ်ေကာင်စီသည် တစ်�ှစ်လ�င် အနည်းဆုံး(၂) �ကိမ် အစည်းအေဝးကျင်းပမည်။
(၂) ပုံမှန်အစည်းအေဝးအထေြမာက်ရန် အဖွဲ�ဝင်ဦးေရ၏ ၇၅% တက််ေရာက်ရမည်။
(ခ) အထူးအစည်းအေဝး
(၁) ဥက� �သည် လိုအပ်ပါက ေကာင်စီ၏ အထူးအစည်းအေဝး ေခ�ယူခွင့်ရှိသည်။
(၂) အထူးအစည်းအေဝးအထေြမာက်ရန် ေကာင်စီအဖွဲ�ဝင်ဦးေရ၏ ၅၀% တက်ေရာက်ရမည်။ အစည်းအ
ေဝးအထေ ြမာက်ရန်တက်ေရာက်ရမည့်

အနည်းဆုံးအဖွဲ�ဝင်ဦးေရ

မပ
ြ ည့်မီပါက

အစည်းအေဝးကို

ပယ်ဖျက်ရမည် (သို�မဟုတ်) ေရွ�ဆိုင်းရမည် ြဖစ် �ပီး၊ အထေ ြမာက်ရန်အဖွဲ�ဝင်ဦးေရစုစည်း�ိုင်သည့်
အေစာဆုံးအချိန် တစ်ချိန်တွင် အစည်းအေဝးကို ြပန်လည်ကျင်းပ�ိုင်သည်။

အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ြခင်း�ှင့်ဆုံးြဖတ်ချက်ချခ
ြ င်း
၄၂။

အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ခ
ြ င်း�ှင့်ဆုံးြဖတ်ချက်ချခ
ြ င်းများကို ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်(က)

ေကာင်စီအစည်းအေဝးများကို

အဖွဲ�ဝင်များ

ကိုယ်တိုင်မပျက်မကွက်

တက်ေရာက် �ကရမည်။

ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ေရာက်ခွင့်မ ြပုပါ။ ခွင့် ြပုထားသည့် နည်းပညာအသုံးြပု၍ ေကာင်စီ
အစည်းအေဝးများကို �ုပ်ြမင်သံ �ကားစနစ် (Teleconference)မှတစ်ဆင့် တက်ေရာက်�ိုင်သည်။
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(ခ)

တက� သိုလ်ေကာင်စီသည် လိုအပ်ပါကသင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂ�ိုလ်များကို အစည်းအေဝး တက်ေရာက်ရန်
အထူးဖိတ် �ကား�ိုင်သည်။ အထူးဖိတ်က
� ား ြခင်း ခံရသူများသည် မဲေပးခွင့်မရှိပါ။ အစည်းအေဝး
အထေ ြမာက်ရန် ေရတွက်ရာတွင်လည်း ပါဝင်မည်မဟုတ်ပါ။

(ဂ)

ပုံမှန်အစည်းအေဝးများ�ှင့်

အထူးအစည်းအေဝးများ၏

ဆုံးြဖတ်ချက်များကို

အစည်းအေဝး

တက်ေရာက်ေသာ ေကာင်စီအဖွဲ�ဝင်များ၏ ဆ��မဲ အများဆုံး ြဖင့် ဆုံးြဖတ်ချက်ချမည်။
(ဃ)

အစည်းအေဝးတိုင်းတွင်

တက်ေရာက်ေသာ

အဖွဲ�ဝင်တစ်ဦးစီသည်

မဲတစ်မစဲ ီေပးပိုငခ် ွင့်ရှိ �ပီး

မဲအေရအတွက်တူညီပါက အဆုံးအဖ
ြ တ်ေပးမည့် မဲကို ဥက� ဌက ေပးရမည်။

တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ� (The Senate)
၄၃။

တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�ကို ပညာရပ်ဆိုင်ရာကိစ�များတွင် ဦးေဆာင်မ�ေပးရန်အတွက် ဖွဲ�စည်းရမည်ဖ
ြ စ်�ပီး

၄င်းအဖွဲ�သည် တက� သိုလ်ေကာင်စီကို တာဝန်ခံရမည်။

တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ
၄၄။

တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�သည် ပညာေရးကိစ�ရပ်အားလုံး�ှင့် တက� သိုလ်၏ အဓိက ေဆာင်ရွက်ချက်များကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်ခ
ြ င်း�ှင့်ပတ်သက်သည့် ပညာေရးဆက်စပ်ကိစ�ရပ်များအေပ� တက� သိုလ်၏ေကာင်စီ၏ သေဘာ
တူညီချက်ြဖင့် မူချမှတ်ခ
ြ င်း၊ ဆုံးြဖတ်ချက်ချခ
ြ င်း�ှင့် စီမံခန်�ခွဲ ြခင်း ကိစ�များကို တာဝန်ခံ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�၏တာဝန်ဝတ�ရားများ
၄၅။

တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�၏တာဝန်ဝတ�ရားများမှာ (က)

ေကျာင်းသားများ၏
ေရွးချယ်သည့်

ပညာေရးဆိုင်ရာ

နည်းလမ်း၊

ကိစ�များ ြဖစ်ေသာ

တက� သိုလ်ဝင်ခွင့်၊

ေကျာင်းသားေရွးချယ်သည့်

တက� သိုလ်ေြပာင်းေရွ� ြခင်း၊

မူ�ှင့်

အထူးြပုဘာသာ

ေပ
ြ ာင်းလဲခ
ြ င်း၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ခရက်ဒစ်�ှင့် �ုတ်ထွက်ြခင်း�ှင့် ရပ်ဆိုင်းြခင်းအစရှိသည်တို��ှင့်
ပတ်သက်ေသာ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ ထုတ်ြပန်ခ
ြ င်း၊
(ခ)

တက� သိုလ်ဝင်ခွင့်ေရွးချယ်ေရးအဖွဲ�ကို ဖွဲ�စည်းြခင်း�ှင့် �ကီး �ကပ်ကွပ်ကဲခ
ြ င်း၊ ဝင်ခွင့်မူ�ှင့် လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများ၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ခရက်ဒစ်စနစ်�ှင့် ပတ်သက်သည့်မူများကို ေရးဆွဲြခင်း�ှင့် အေကာင်
အထည်ေဖာ်ခ
ြ င်း၊

(ဂ)

စာေမးပွဲ၊ ဘွဲ�၊ ဒီပလိုမာလက်မှတ်၊ ေအာင်လက်မှတ်၊ ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဘွဲ��ှင့် ဂုဏ်ထူးေဆာင်ရာထူးများ
ခန်�အပ်ြခင်း တို�အပါအဝင် ပညာအရည်အချင်းဆိုင်ရာ အေထာက်အထားများ ထုတ်ေပးခ
ြ င်း
�ှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံး ြဖတ်ချက်ချ ြခင်း၊
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(ဃ)

သင်�ိုး��န်းတမ်းများ�ှင့်

ပညာေရးဆိုင်ရာ

အစီအစ�်များကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�အေပ�

�ကီး �ကပ်ကွပ်ကဲခ
ြ င်း၊ ဘွဲ�အပ်�ှင်းေသာ ဘွဲ�ယူသင်တန်းအစီအစ�်�ှင့် ဘွဲ�အပ်�ှင်း ြခင်းမပ
ြ ုေသာ
သင်တန်းအစီအစ�်များ စတင်ဖွင့်လှစ်ခ
ြ င်း၊ စီမံခန်�ခွဲြခင်း�ှင့် ြပုပ
ြ င်တိုးချဲ� ြခင်းဆိုင်ရာ မူများကို
တိုးတက်ေစခ
ြ င်း၊ ြပန်လည်သုံးသပ်ခ
ြ င်း�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ခ
ြ င်းအပါအဝင် လက်ရှိသင်တန်း
အစီအစ�်များ၊ အထူးြပုဘာသာရပ်များ၏ သင်�ိုး��န်းတမ်းအသစ်များ�ှင့် ြပန်လည်သုံးသပ်ပ
ြ ုပ
ြ င်
ထားသည်များကို အတည်ြပုခ
ြ င်း၊
(င)

တစ်ဦးချင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊
ပေရာဂျက်များကို

စုေပါင်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း

အေထာက်အပံ့ ြပု�ိုင်၍

တက� သိုလ်ဆိုင်ရာ

ေဆာင်ရွက်သည့်
ဦးစားေပး

သုေတသန
အစီအစ�်များ

သတ်မှတ်ခ
ြ င်း၊ သုေတသနစင်တာများ၊ အဖွဲ�များ�ှင့်အဖွဲ�ငယ်များ ဖွဲ�စည်း ြခင်း�ှင့် တက� သိုလ်တခုလုံး
အေန�ှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း တက� သိုလ်ရှိ သုေတသနအဖွဲ�အစည်းများ၏ သုေတသနရလာဒ်များ
အတွက် ဦးတည်ချက် သတ်မှတ် ြခင်း၊
(စ)

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ပညာသင်ဆုချီး ြမ�င့်ြခင်း၊ ပညာသင်ေထာက်ပံ့ေ �ကးချီးြမ�င့် ြခင်း၊ ေကျာင်းသား၊
ေကျာင်းသူများကို ပညာသင်စရိတ် ထုတ်ေချးေပးခ
ြ င်း၊ ေကျာင်းလခ လွတ်�ငိမ်းခွင့်ေပးခ
ြ င်း၊ သင်တန်း
�ှင့် ေလ့လာေရးခရီးများေစလ�တ်ခ
ြ င်းဆိုင်ရာကိစ�ရပ်များကို ဆုံးြဖတ်ေပးခ
ြ င်း၊

(ဆ)

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ တက� သိုလ်များ�ှင့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း၊
မိတ်ဖက်ေဆာင်ရွက် ြခင်း�ှင့်ဖလှယ်ခ
ြ င်းဆိုင်ရာ ကိစ�များကို တက� သိုလ်ေကာင်စီသို�တင်ပ
ြ ြခင်း�ှင့်
ေထာက်ခံြခင်းများေဆာင်ရွက် ြခင်း၊

(ဇ)

အမျိုးသားပညာေရးဥပေဒ�ှင့်အညီ တက� သိုလ်အချင်းချင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�လုပ်ငန်းများကို
ပံ့ပိုးကူညီခ
ြ င်း၊

(စျ)

ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ သုေတသနရလာဒ်များအတွက် ဉာဏပစ�ည်းဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့် အခွင့်အေရး
ရရှိေစခ
ြ င်း၊

(ည)

သင် �ကားသင်ယူေရး၊ သုေတသနပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး�ှင့် သုေတသနရလဒ်တို�ကို အသုံးြပု�ိုင်ရန်
အတွက်

စက်မ��ှင့်စီးပွားေရးက�များ�ှင့်

�ိုင်ငံတကာအဖွဲ�အစည်းများကို

ချိတ်ဆက်မ�များ

ြပုလုပ်ေပး ြခင်း၊
(ဋ)

သင်တန်းေရးရာကိစ�များ�ှင့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ�ှင့် အခ
ြ ား တာဝန်ရှိသူ
များ၏ တာဝန်ထမ်းေဆာင်မ�များ�ှင့် ပတ်သက်ေသာမူများ�ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ေရးဆွဲ ြခင်း�ှင့်
အမိန်�များထုတ်ပ
ြ န်ခ
ြ င်းကို ဤပဋိညာ�်စာတမ်း�ှင့်တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏ သတ်မှတ်ချက်တို��ှင့်အညီ
ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း၊
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တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�ဝင်များ
၄၆။

တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�ဝင်များမှာ (က)ပါေမာက�ချုပ်

ဥက� ဌ

(ခ) ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်(သင်တန်းေရးရာ)

ဒုတိယဥက� ဌ

(ဂ) ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များ

အဖွဲ�ဝင်များ

(ဃ) တွဲဖက်တက� သိုလ်များ၏အက
� ီးအကဲများ

။

(င) မဟာဌာနမှ�းများ

။

(စ) ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဌာနမှ�းများ

။

(ဆ) စင်တာများ၏��န်က
� ားေရးမှ�းများ

။

(ဇ) အရည်အေသွးအာမခံမ��ုံး၏��န် �ကားေရးမှ�း
(စျ) သင် �ကားေရး ဆရာ၊ဆရာမကိုယ်စားလှယ်(၂)ဦး
(ည)ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူကိုယ်စားလှယ်(၂)ဦး

အဖွဲ�ဝင်
အဖွဲ�ဝင်များ
။

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံကုန်သည်များ�ှင့်
(ဋ)စက်မ�လက်မ�လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်မှကိုယ်စားလှယ်များ
(ဌ)ေမာ်ကွန်းထိန်း(ေကျာင်းသားေရးရာ)
(ဍ)ေမာ်ကွန်းထိန်း(သင်တန်းေရးရာ)

။
တွဲဖက်အတွင်းေရးမှ�း
အတွင်းေရးမှ�း

ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်းြဖင့်ရာထူးရရှိပါဝင်သူများ
၄၇။ (က) ပါေမာက�ချုပ်၊ ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များ၊ မဟာဌာနမှ�းများ၊ ဘာသာရပ်ဌာနများ၏ ဌာနမှ�းများသည်
တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�တွင် ေရွးေကာက်တင်ေ ြမာက်ြခင်းြဖင့် ရာထူးရရှိပါဝင်သူများဖ
ြ စ်သည်။
(ခ) တွဲဖက်တက� သိုလ်များ၏ အက
� ီးအကဲများ၊ ၊စင်တာများ၏��န် �ကားေရးမှ�းများ၊ အရည်အေသွး အာမခံမ��ုံး
၏ ��န် �ကားေရးမှ�း၊ ေမာ်ကွန်းထိန်း(သင်တန်းေရးရာ) �ှင့်ေမာ်ကွန်းထိန်း(ေကျာင်းသားေရးရာ) တို�သည်
တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�တွငရ
် ာထူးအရပါဝင်သူများ ြဖစ်သည်။
၄၈။ ပါေမာက�ချုပ်သည် ပညာေရးအဖွဲ�၏ ဥက� � ြဖစ်�ပီး၊ ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်(သင်တန်းေရးရာ)သည် ဒုတိယဥက� �
ြဖစ်သည်။ ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များ၊ တွဲဖက်တက� သိုလ်များ၏ အက
� ီးအကဲများ၊ မဟာဌာနမှ�းများ၊ စင်တာများ၏
��န် �ကားေရးမှ�းများ၊ အရည်အေသွးအာမခံမ��ုံး၏ ��န် �ကားေရးမှ�း၊ ဘာသာရပ်ဌာနများ၏ ဌာနမှ�းများသည်
တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�၏အဖွဲ�ဝင်များဖ
ြ စ်သည်။
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၄၉။

ေမာ်ကွန်းထိန်း(သင်တန်းေရးရာ)သည်

အတွင်းေရးမှ�းဖ
ြ စ်�ပီး၊

ေမာ်ကွန်းထိန်း(ေကျာင်းသားေရးရာ)သည်

တွဲဖက်အတွင်းေရးမှ�းဖ
ြ စ်သည်။
ေရွးချယ်တင်ေြမ�ာက်ြခင်းအရ ပါဝင်သူများ
၅၀။ ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ သင် �ကားေရး ဆရာ၊ ဆရာမများမှ ေရွးေကာက်တင်ေ ြမ�ာက်ေသာ သင် �ကားေရးဆရာ၊
ဆရာမ(၂)ဦး သည် တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�၏ အဖွဲ�ဝင်များဖ
ြ စ်သည်။
၅၁။ ရန်ကုန်တက� သိုလ် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများက ေရွးေကာက်တင်ေ ြမ�ာက်ေသာ၊ ရန်ကုန်တက� သိုလ်တွင် လက်ရှိ
အချိန် ြပည့်တက်ေရာက်ေနသည့် ဘွဲ� �ကိုေကျာင်းသား သို�မဟုတ် ေကျာင်းသူ(၁)ဦး�ှင့် ဘွဲ�လွန်ေကျာင်းသား သို�မဟုတ်
ေကျာင်းသူ(၁)ဦး စုစုေပါင်း(၂)ဦး တို�သည် ပညာေရးအဖွဲ�၏ အဖွဲ�ဝင်များအဖ
ြ စ် ပါဝင်ရမည်။
၅၂။ ေရွးေကာက်ခံတက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�ဝင်များသည် ရန်ကုန်တက� သိုလ်�ှင့် တရားဝင်ဆက်�ွယ်မ� (ခန်�ထားခံရ ြခင်း
သို�မဟုတ် ပညာသင် �ကား ြခင်း) တို� �ပီးဆုံးသွားပါက တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�တွင် အဖွဲ�၀င်အ ြဖစ် ဆက်လက်
ရပ်တည်ခွင့်မရှိ။
အဆိုြပုြခင်းအရ ပါဝင်သူများ
၅၃။ တက� သိုလ်ေကာင်စီသည် ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံကုန်သည်များ�ှင့်စက်မ�လက်မ� လုပ်ငန်းရှင်များ
အသင်းချုပ် အဖွဲ�ဝင်(၃)ဦးကို တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�တွင် အဖွဲ�ဝင်များအဖ
ြ စ် ပါဝင်ရန် အဆို ြပုရမည်။
၅၄။ တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�သည် လိုအပ်ပါက အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သူ အေရအတွက်၏ သုံးပုံ�ှစ်ပုံ
ေထာက်ခံချက်ြဖင့် တက� သိုလ်ပညာေရး အဖွဲ�၏ အဖွဲ�ဝင်ပါဝင်ဖွဲ�စည်းမ�ကို ြပင်ဆင်တိုးချဲ�ဖွဲ�စည်း�ိုင်သည်။ တက� သိုလ်
ပညာေရးအဖွဲ�ဝင်များ��တ်ထွက်ြခင်း၊ ရပ်ဆိုင်းြခင်း�ှင့် အစားထိုး ြခင်းများကို ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ ဖွဲ�စည်းပုံ�ှင့်
စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�အစည်းအေဝးများ
၅၅။

တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�အစည်းအေဝးများကို ေအာက်ပါအတိုင်း ကျင်းပရမည် (က)

တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�သည် လိုအပ်သလို ပုံမှန်အစည်းအေဝးများကျင်းပရမည်။

(ခ)

တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�သည်လိုအပ်ပါက သင့်ေလျာ်သည့်ပုဂ�ိုလ်များကို အဆိုပါအစည်းအေဝးသို�
တက်ေရာက်ရန်ဖိတ်က
� ား�ိုင်ပါသည်။ အထူးဖိတ် �ကား ြခင်းခံရသူများသည် မဲေပးခွင့်မရှိပါ။

(ဂ)

တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�ဝင်များသည် အစည်းအေဝးသို�ကိုယ်တိုင်မပျက်မကွက် တက်ေရာက်ရမည်။
ကိုယ်စားတက်ေရာက်၍ မဲေပးခွင့် မရှိပါ။

(ဃ)

ဆုံးြဖတ်ချက်များကိုအစည်းအေဝးတက်ေရာက်သူ အများစု၏ေထာက်ခံမဲဖ
ြ င့် ချမှတ်ရမည်။
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(င)

အစည်းအေဝးတိုင်းတွင် တက်ေရာက်သူ အဖွဲ�ဝင်တစ်ဦးစီက ဆ��မဲတစ်မဲ ေပးခွင့်ရှိသည်။ မဲအေရ
အတွက် တူညီေနပါကဥက� �၏မဲသည် အဆုံးအဖ
ြ တ်ေပးမည့် မဲြဖစ်သည်။

တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ��ုံး
၅၆။ တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�ကို ရန်ကုန်တက� သိုလ် ဖွဲ�စည်းပုံ�ှင့် စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ ဖွဲ�စည်း
တည်ေထာင်ပ
� ီး ၄င်းတာ၀န်ဝတ�ရားများကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ��ုံးက အေထာက်အကူ
ြပုရမည်။

စီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ� (Administrative Board)
၅၇။ တက� သိုလ်၏ စီမံခန်�ခွဲေရးကိစ�များကို ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် စီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ�ကို ဖွဲ�စည်းရမည်။ စီမံခန်�ခွဲေရး
အဖွဲ�သည် တက� သိုလ်ေကာင်စီသို� တာဝန်ခံရမည်။
စီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ�၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ
၅၈။

စီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ�သည် (က)

တက� သိုလ်၏ �ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ� �ဖိုးမ��ှင့် စီမံခန်�ခွဲမ�ဆိုင်ရာ ထိေရာက်မ�ရှိရန်အတွက် အစီအစ�်များ
ချမှတ်ပ
� ီး တက� သိုလ်ေကာင်စီသို� သေဘာတူညီချက်ရရန်�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်တင်ပ
ြ ရမည်။

(ခ)

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၏ ေကျာင်းလခ၊ အေဆာင်လခများ�ှင့် ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ဝန်ထမ်း
အိမ်ရာများ၏ အဖိုးအခများကို သတ်မှတ်ေပးရမည်။

(ဂ)

ရန်ကုန်တက� သိုလ်

ဆရာ၊ဆရာမများ�ှင့်

ဝန်ထမ်းများ၏ေနထိုင်ေရးအတွက်

စီစ�်ေပးရန်

အဖွဲ�တစ်ဖွဲ�ကို ဖွဲ�စည်း၍ အိမ်ရာချထားေရးစည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ ေရးဆွဲရမည်။
(ဃ)

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်
ေသာ လုပ်ငန်းများအတွက် တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏ ခွင့် ြပုချက် ရယူ �ပီး တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင့်အညီ
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(င)

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးေကာ်မတီ ဖွဲ�စည်းြခင်းအပါအဝင် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၊ ဆရာ၊
ဆရာမ�ှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ စည်းကမ်းချိုးေဖာက်မ�များကို တက� သိုလ်၏ စည်းမျ�်း၊ စည်းကမ်းများ�ှင့်
တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင့်အညီ ကိုယ်တွယ်ေ ြဖရှင်းရမည်။

(စ)

စီမံခန်�ခွဲေရး၊ တက� သိုလ် ပရဝုဏ်ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး�ှင့် လိုအပ်ေသာ ထိန်းသိမ်းမ�များအတွက်
ဘ�ာရံပုံေငွကို စနစ်တကျခွဲေဝရန်အတွက် တက� သိုလ်ပရဝုဏ် အေဆာက်အဦးများ၊ ပစ�ည်းများ�ှင့်
အေခ
ြ ခံအေဆာက်အအုံများ၊ ထိန်းသိမ်းေရး�ှင့် ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ ပေရာဂျက်များ ေရးဆွဲ
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တင်ပ
ြ ရမည်ဖ
ြ စ်ပ
� ီး တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏ အတည်ြပုချက်�ှင့်အညီ အဆိုပါရံပုံေငွများကို တိုးတက်
ေစခ
ြ င်း�ှင့် စီမံခန်�ခွဲ ြခင်းတို� ြပုလုပ်ရမည်။
(ဆ)

သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ�ှင့် ေဆွးေ�ွးည�ိ�ိ�င်းမ�အေပ�တွင် မူတည်�ပီး တက� သိုလ်ဆရာ/ ဆရာမ
များ၊ ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်ရှိမ�၊ တာဝန်ခံမ��ှင့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ တိုးတက်မ�အတွက် သင့်ေတာ်ေသာ
သတ်မှတ်ချက်များ ချမှတ်ရမည်။

(စျ)

ဝန်ထမ်းများအတွက်

အလုပ်ခန်�အပ်ခ
ြ င်း၊

အလုပ်တည်မ
� ဲေစခ
ြ င်း�ှင့်

လုပ်သက်တစ်ေလ�ာက်

တိုးတက်မ�ဖ
ြ စ်စ�် (ရာထူးတိုး ြခင်း၊ ရာထူးချ ြခင်း၊ ေခတ�ရာထူးဆိုင်းငံ့ြခင်း၊ ရာထူးမှ ရပ်ဆိုင်း
ြခင်း)သတ်မှတ်ချက်များချမှတ်ရမည်။
(ည)

သင်ေထာက်ကူပစ�ည်းများ၊ သုေတသနဆိုင်ရာပစ�ည်း�ှင့် ကိရိယာများ ဝယ်ယူြခင်း၊ အေဆာက်အဦ
ေဆာက်လုပ်ခ
ြ င်း�ှင့် ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဘ�ာေရးဆိုင်ရာ
စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများအတိုင်း ကျင့်သုံးရမည်၊

(ဋ)

စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာကိစ�များ�ှင့် အခ
ြ ားတာဝန်ဝတ�ရားများ�ှင့် ပတ်သက်သည့်အမိန်��ှင့် စည်းမျ�်း
စည်းကမ်းများကို ဤပဋိညာ�်စာတမ်း�ှင့် တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏ စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ �ှင့်အညီ
ထုတ်ြပန်ခွင့်ရှိသည်။

စီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ�ဝင်များ
၅၉။

စီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ�ဝင်များမှာ (၁)ပါေမာက�ချုပ်

ဥက� �

(၂)ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်(စီမံေရးရာ)

ဒုဥက� �

(၃)ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များ

အဖွဲ�ဝင်များ

(၄)မဟာဌာနမှ�းများ

အဖွဲ�ဝင်များ

(၅)ဘာသာရပ်ဌာနများမှဌာနမှ�း(၃)ဦး

။

(၆)ေမာ်ကွန်းထိန်း(ေကျာင်းသားေရးရာ(သို�)သင်တန်းေရးရာ)

အဖွဲ�ဝင်

(၇)တက� သိုလ်ပရဝုဏ်ဖွံ� �ဖိုးေရး�ှင့်ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းေရး�ုံး၏ဌာနမှ�း

။

(၈)သတင်းအချက်အလက်�ှင့်ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ�ုံး၏ဌာနမှ�း

။

(၉)ဘ�ာေရး�ှင့် ေငွေ �ကးဆိုင်ရာ �ုံးမှ ဌာနမှ�း
(၁၀)လူ�စွမ်းအားအရင်းအမ
ြ စ်�ုံး၏ဌာနမှ�း(ဦးစီးအရာရှိ)

အတွင်းေရးမှ�း
တွဲဖက်အတွင်းေရးမှ�း
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ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်းြဖင့်ရာထူးရရှိပါဝင်သူများ
၆၀။ (က)ပါေမာက�ချုပ်၊

ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များ၊

မဟာဌာနမှ�များသည်

စီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ�တွင်

ေရွးေကာက်

တင်ေြမာက်ခ
ြ င်း ြဖင့် ရာထူးရရှိပါဝင်သူများ ြဖစ်သည်။
(ခ) တက� သိုလ်ပရဝုဏ်ဖွံ� �ဖိုးေရး�ှင့်

ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းေရး�ုံး၏

ဌာနမှ�း၊

သတင်းအချက်အလက်�ှင့်

ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ�ုံး၏ဌာနမှ�း၊ ေမာ်ကွန်းထိန်း (ေကျာင်းသားေရးရာ သို�မဟုတ် သင်တန်းေရးရာ)၊
ဘ�ာေရး�ှင့် ေငွေ �ကးဆိုင်ရာ�ုံး၏ ဌာနမှ�း၊ လူ�စွမ်းအားအရင်းအမ
ြ စ်�ုံး၏ ဌာနမှ�းတို�သည် စီမံခန်�ခွဲေရး
အဖွဲ�တွင် ရာထူးအရပါဝင်သူများ ြဖစ်သည်။
၆၁။ ပါေမာက�ချုပ်သည် စီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ�၏ ဥက� � ြဖစ်�ပီး၊ ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်(စီမံေရးရာ) သည် ဒုတိယဥက� �
ြဖစ်သည်။ ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များ၊ မဟာဌာနမှ�းများ၊ တက� သိုလ်ပရဝုဏ်ဖွံ� �ဖိုးေရး�ှင့် ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းေရး�ုံး၏
ဌာနမှ�း၊ သတင်းအချက်အလက်�ှင့် ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ�ုံး၏ ဌာနမှ�း၊ ေမာ်ကွန်းထိန်း(ေကျာင်းသားေရးရာ
သို�မဟုတ် သင်တန်းေရးရာ)၊ ဘ�ာေရး�ှင့် ေငွေ �ကးဆိုင်ရာ�ုံး၏ဌာနမှ�း၊ လူ�စွမ်းအားအရင်းအမ
ြ စ်�ုံး၏ဌာနမှ�းတို�
သည် စီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ�၏ အဖွဲ�ဝင်များ ြဖစ်သည်။
၆၂။ ဘ�ာေရး�ှင့်ေငွေ �ကးဆိုင်ရာ�ုံး၏ ဌာနမှ�းသည် အတွင်းေရးမှ�း ြဖစ်ပ
� ီး လူ�စွမ်းအားအရင်းအမ
ြ စ်�ုံး၏ ဌာနမှ�း
သည် တွဲဖက် အတွင်းေရးမှ�း ြဖစ်သည်။
ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ြခင်းအရ ပါဝင်သူများ
၆၃။ဘာသာရပ်ဌာနများ၏ ဌာနမှ�းများက ေရွးေကာက်တင်ေ ြမ�ာက်ေသာ ဘာသာရပ်ဌာနမှ�း (၃) ဦးသည် စီမံခန်�ခွဲေရး
အဖွဲ�တွင် အဖွဲ�ဝင်များြဖစ်သည်။
၆၄။ ေရွးေကာက်တင်ေ ြမ�ာက်ခ
ြ င်းခံရေသာ စီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ�၏ အဖွဲ�ဝင်များသည် ရန်ကုန်တက� သိုလ်ရှိ ၄င်းတို�၏
ရာထူးတွင် တာဝန်ယူမ�ပ
� ီးဆုံးသွားပါက အဖွဲ�ဝင်အ ြဖစ် ဆက်လက်တည်ရှိခွင့်မရှိ။
၆၅။ စီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ�သည် လိုအပ်ပါက အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သူ အေရအတွက် သုံးပုံ�ှစ်ပုံ ေထာက်ခံချက်ဖ
ြ င့်
အဖွဲ�၏ အဖွဲ�ဝင် ပါဝင်ဖွဲ�စည်းမ�ကိုြပင်ဆင်ဖွဲ�စည်း�ိုင်သည်။ စီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ� အဖွဲ�ဝင်များ ��တ်ထွက်ခ
ြ င်း၊ အစားထိုး
ြခင်း၊ ရပ်ဆိုင်း ြခင်းတို�ကို ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ ဖွဲ�စည်းပုံ�ှင့် စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
စီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ�အစည်းအေဝးများ
၆၆။

စီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ�အစည်းအေဝးများကို ေအာက်ပါအတိုင်း ကျင်းပရမည် (က)

စီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ�သည် အစည်းအေဝးများကို ပုံမှန်ကျင်းပရမည်။

(ခ)

စီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ�သည် လိုအပ်ပါက သင့်ေလျာ်သည့်ပုဂ�ိုလ်များကို အဆိုပါ အစည်းအေဝးသို�
တက်ေရာက်ရန် ဖိတ် �ကား�ိုင်သည်။ အထူးဖိတ် �ကား ြခင်း ခံရသူများသည် မဲေပးခွင့်မရှိပါ။
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(ဂ)

စီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ�၏ အဖွဲ�ဝင်များသည် အစည်းအေဝးသို� ကိုယ်တိုင် မပျက်မကွက် တက်ေရာက်
ရမည်။ ကိုယ်စားတက်ေရာက်၍မဲေပးခွင့်မရှိပါ။

(ဃ)

ဆုံးြဖတ်ချက်များကိုအစည်းအေဝးတက်ေရာက်သူအများစု၏ေထာက်ခံမဲဖ
ြ င့်ချမှတ်ရမည်။

(င)

အစည်းအေဝးတိုင်းတွင် တက်ေရာက်ေသာ အဖွဲ�ဝင်တစ်ဦးစီသည် မဲတစ်မဲစီေပးပိုင်ခွင့်ရှိ �ပီး မဲအေရ
အတွက် တူညီပါက အဆုံးအဖ
ြ တ်ေပးမည့် မဲကို ဥက� �က ေပးရမည်။

စီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ��ုံး
၆၇။ စီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ�ကို ရန်ကုန်တက� သိုလ်ဖွဲ�စည်းပုံ�ှင့် စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ ဖွဲ�စည်းတည်ေထာင်�ပီး
၄င်းတာဝန်ဝတ�ရားများကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် စီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ��ုံးက အေထာက်အကူပ
ြ ုရမည်။
ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ အက
� ီးအကဲ (Head of the University of Yangon)
ပါေမာက�ချုပ်
၆၈။ ပါေမာက�ချုပ်သည် ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာ အက
� ီးအမှ�းဖ
ြ စ်သည်။ ပါေမာက�ချုပ်သည်
တက� သိုလ်၏ စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များ၊ လက်ေတွ�ေဆာင်ရွက်သည့် ကိစ�ရပ်များ၊ ပညာေရးဆိုင်ရာ
လမ်း��န်းချက်များ�ှင့် ပတ်သက်ေသာ စီမံ��န် �ကားချက်များကို တက� သိုလ်ေကာင်စီသို� တိုက်�ိုက်အစီရင်ခံရမည်။
ထို�အ ြပင်

ပါေမာက�ချုပ်သည်

တက� သိုလ်၏

ပညာေရးဆိုင်ရာ

ေဆာင်ရွက်ချက်များ�ှင့်

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေသာ

သုေတသနများ၏ အရည်အေသွးများအတွက် တာဝန်ရှိသည်။
၆၉။ ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ ပါေမာက�ချုပ်သည် အဆင့် ြမင့်ပညာက�တွင် သင် �ကားေရး၊ သုေတသန�ှင့် စီမံခန်�ခွဲေရး
ဆိုင်ရာတို�တွင် ထိုက်သင့်သလို အေတွ�အက
� ုံရှိရမည် ြဖစ်သည့်အ ြပင် ထူးခ�န်ေ ြပာင်ေ ြမာက်ပ
� ီး အများကအတုယူ
�ကည်ညိုေလးစားခံရသူပညာရှင် တစ်ဦး ြဖစ်ရမည်။
၇၀။ ထို�အြပင် ပါေမာက�ချုပ်သည် တက� သိုလ်ေကာင်စီ�ှင့်အမျိုးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ်မရှင်၏ လမ်း��န်ချက်များ၊
တည်ဆဲဥပေဒများ၊ တက� သိုလ် ပဋိညာ�်စာတမ်း�ှင့် တက� သိုလ်၏ ဖွဲ�စည်းပုံ�ှင့် စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ
တက� သိုလ်၏ ရှင်သန်ရပ်တည်မ��ှင့် လ�ပ်ရှားေဆာင်ရွက်မ�များကို စီမံ��န်က
� ားသည့်အားလုံး အတုယူစရာေကာင်းေသာ
တက� သိုလ်၏ ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦး ြဖစ်သည်။
ပါေမာက�ချုပ်ကိုေရွးေကာက်တင်ေြမ�ာက်ြခင်း
၇၁။ ပါေမာက�ချုပ်ကို ရန်ကုန်တက� သိုလ် အပါအဝင် အခ
ြ ားတက� သိုလ်များမှ ပါေမာက�ချုပ်များ၊ ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မှဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များ၊

မဟာဌာနမှ�းများ�ှင့်

ဘာသာရပ်ဌာနများမှ

ဌာနမှ�းများ

အနက်မှေရွးေကာက်

တင်ေြမ�ာက်ရမည်။
၇၂။ အပိုဒ် ၇၁ အရ ေရွးေကာက်ခံမည့် ပါေမာက�ချုပ်များ၊ ရန်ကုန်တက� သိုလ် မှ ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များ၊
မဟာဌာနမှ�းများ၊ ပါေမာက�များ၊

��န် �ကားေရးမှ�းများ၊ ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ ဘာသာရပ်ဌာနများ�ှင့် �ုံးဌာနများမှ
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ဌာနမှ�းများ၏ ေထာက်ခံဆ��မဲ အများဆုံး ရရှိသူကို ပါေမာက�ချုပ်အြဖစ် ေရွးချယ်ရမည်။ ဝန်ထမ်းအဖွဲ�အစည်း
အက
� ီးအကဲြဖစ်ေသာ ပါေမာက�ချုပ်အြဖစ် အတည် ြပု ခန်�ထားခ
ြ င်းကို သက်ဆိုင်ရာသို� ဆက်လက်တင်ပ
ြ ေဆာင်ရွက်
ရမည်။

ပါေမာက�ချုပ်၏ရာထူးသက်တမ်း
၇၃။ ပါေမာက�ချုပ်၏ ရာထူး သက်တမ်းမှာ (၄)�ှစ် ြဖစ်�ပီး၊ တဆက်တည်း ြဖစ်ေသာ ရာထူးသက်တမ်း�ှစ် �ကိမ်အထိသာ
အများဆုံး တာဝန်ထမ်းေဆာင်�ိုင်သည်။ ပါေမာက�ချုပ်ကို ��တ်ထွက်ြခင်း၊ ရပ်ဆိုင်းြခင်း၊ အစားထိုးြခင်းတို�ကို
ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ ဖွဲ�စည်းပုံ�ှင့် စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များ
၇၄။ ရန်ကုန်တက� သိုလ်တွင်ဒုတိယပါေမာက�ချုပ် (သင်တန်းေရးရာ)၊ ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်(စီမံေရးရာ)၊ ဒုတိယ
ပါေမာက�ချုပ်

(တက� သိုလ်ဖွံ� �ဖိုးေရးရာ)�ှင့်

ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်

(လိ�င်နယ်ေ ြမ)ဟု

ေခ�ေဝ�သတ်မှတ်ေသာ

ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်(၄)ဦးရှိရမည်။ ပါေမာက�ချုပ်မရှိေသာ အချိန်တွင် ပါေမာက�ချုပ်၏ တာဝန်ဝတ� ရားများကို
ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များသို� သင့်ေတာ်သလို တာဝန်လ�ဲအပ်ရမည်။
ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များကို ေရွးေကာက်တင်ေြမ�ာက်ြခင်း
၇၅။

ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များကို

ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များ၊

မဟာဌာနမှ�းများ�ှင့်

ပါေမာက�များအနက်မှ

ေရွးေကာက်တင်ေ ြမ�ာက်ရမည်။ ရန်ကုန်တက� သိုလ် ပါေမာက�ချုပ်၊ ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များ၊ မဟာဌာနမှ�းများ၊
ပါေမာက�များ၊ ��န် �ကားေရးမှ�းများ�ှင့် ဘာသာရပ်ဌာနများ�ှင့် �ုံးများမှ ဌာနမှ�းများသည် ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များကို
မဲေပးေရွးချယ်ရမည်။ ဒုတိယပါေမာက�ချုပ် ခန်�အပ်ြခင်းကို တက� သိုလ်ေကာင်စီက အတည်ြပုခန်�အပ်ရမည်။
ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များ၏ ရာထူးသက်တမ်း
၇၆။

ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များ၏ရာထူးသက်တမ်းမှာ

(၄)�ှစ်ြဖစ် �ပီး၊

တဆက်တည်း ြဖစ်ေသာ

ရာထူးသက်တမ်း

�ှစ် �ကိမ်အထိသာ အများဆုံး တာဝန် ထမ်းေဆာင်�ိုင်သည်။
၇၇။ ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များ �ုတ်ထွက်ခ
ြ င်း၊ ရပ်ဆိုင်းြခင်း၊ အစားထိုး ြခင်းတို�ကို ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ဖွဲ�စည်းပုံ�ှင့်
စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

ရန်ကုန်တက� သိုလ်ဖွဲ�စည်းပုံ (Structure of the University)
၇၈။

ရန်ကုန်တက� သိုလ်သည်

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဌာနများ၊

စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာဌာနများ၊

အေထာက်အကူပ
ြ ု

ဌာနများဖ
ြ င့်ပါဝင်ဖွဲ�စည်းမည်။ ပညာေရးဆိုင်ရာ၊ သုေတသန�ှင့် သင်တန်းေရးရာေဆာင်ရွက်မ�များကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
မဟာဌာန(၅)ဌာနက ေဆာင်ရွက်မည်။
(က)

ဝိဇ�ာဘာသာရပ်များ�ှင့် လူမူဘာသာရပ်များ မဟာဌာန (Faculty of Arts and Humantities)
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(ခ)

ဥပေဒပညာမဟာဌာန (Faculty of Law)

(ဂ)

သိပ�ံဘာသာရပ်များမဟာဌာန (Faculty of Science)

(ဃ)

လူမ�ေရးသိပ�ံဘာသာရပ်များမဟာဌာန (Faculty of Social Sciences)

(င)

နည်းပညာမဟာဌာန (Faculty of Technology)

၇၉။

မဟာဌာနများကို ဘာသာရပ်ဌာနများ ြဖင့်ဖွဲ�စည်းထားမည်။

၈၀။

သက်ဆိုင်ရာ သုေတသန ေဆာင်ရွက်မ�များပါဝင်သည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အေထာက်အကူြပုမ��ှင့် ဝန်ေဆာင်မ�

များကို ေအာက်ပါစင်တာများ�ှင့် ဌာနမှ တစ်ဆင့်ေဆာင်ရွက်မည်။
(က) သင် �ကားသင်ယူမ�စင်တာ (Center for Learning and Teaching)
(ခ) တက� သိုလ်သုေတသနစင်တာ (Centers for University Research)
(ဂ) အဂလိ
� ပ်ဘာသာစကားစင်တာ (Center for English Language)
(ဃ) သတင်းအချက်အလက်�ှင့်

ဆက်သွယ်မ�နည်းပညာစင်တာ

(Center

for

Information

&

Communication Technology)
(င) လူ�စွမ်းအားအရင်းအမ
ြ စ်ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး�ှင့်တစ်သက်တာသင်ယူေရးစင်တာ။ (Center for Human
Resources Development and Life long Learning)
(စ) စာက
� ည့်တိုက်�ှင့် ြပတိုက်ဌာန (Library and Museum Department)

၈၁။ စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာ အေထာက်အကူြပုမ��ှင့် ဝန်ေဆာင်မ�များကို ေအာက်ေဖာ်ပ
ြ ပါ �ုံးများ�ှင့် ပုံ�ှိပ်တိုက်က
ေဆာင်ရွက်မည်။
(က)

ေမာ်ကွန်းထိန်း (သင်တန်းေရးရာ) �ုံး Office of the Registrar (Academic)

(ခ)

ေမာ်ကွန်းထိန်း (ေကျာင်းသားေရးရာ) �ုံး Office of the Registrar (Student Affairs)

(ဂ)

လူ�စွမ်းအားအရင်းအမ
ြ စ် (ဝန်ထမ်းေရးရာ) �ုံးHuman Resources Office (Staff Office)

(ဃ)

ဘ�ာေရး�ှင့် ေငွေ �ကးဆိုင်ရာ�ုံး (Budget and Finance Office)

(င)

တက� သိုလ်ပရဝုဏ်ဖွံ� �ဖိုးေရး�ှင့် ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းေရး�ုံး

(Campus

Development

&

Maintaince Office)
(စ)

တက� သိုလ်နယ်ေ ြမဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး�ုံး (Office of Development of Campus Life)

(ဆ)

အရည်အေသွးအာမခံမ��ုံး (Quality Assurance Office)

(ဇ)

အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ��ုံး (International Cooperation Office)

(စျ)

ြပည်သူ�ဆက်ဆံေရး�ှင့် ဖွံ� �ဖိုးမ�အေထာက်အကူပ
ြ ု�ုံး (Office of the public Relations,
Development and Outreach)

(ည)

တက� သိုလ်ပုံ�ှိပ်တိုက် (University Press)
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၈၂။ ရန်ကုန်တက� သိုလ်သည် တက� သိုလ်၏ ေမ�ာ်မှန်းချက်များ ြပည့်ဝရန်�ှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ ေပါက်ေြမ�ာက်ရန်
တက� သိုလ်၏

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�

လိုအပ်ချက်များ�ှင့်အညီ

တက� သိုလ်ဖွဲ�စည်းပုံကို

ြပန်လည်

သုံးသပ်ခွင့်�ှင့်

ြပင်ဆင်�ိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုသို� လုပ်ေဆာင်ရာတွင် တွဲဖက်တက� သိုလ်အသစ်များ တိုးချဲ�ဖွဲ�စည်း ြခင်း၊ မဟာဌာန
အသစ်များ၊ ဘာသာရပ်ဌာနအသစ်များ၊ စင်တာအသစ်များ�ှင့် အခ
ြ ားပညာေရး�ှင့် စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာဌာနခွဲများ
ြဖည့်စွက်ြခင်းများပါဝင်သည်။

အဆိုပါ

တက� သိုလ်ဖွဲ�စည်းပုံ

ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်းကို

တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏

အတည်ြပုချက်ရယူပ
� ီး တက� သိုလ်၏ သက်ဆိုင်ရာမူများ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
မဟာဌာနများ (Faculties)
၈၃။

မဟာဌာနများသည်

ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏

အဓိကကျသည့်

ပညာရပ်ဆိုင်ရာ

အဖွဲ� ြဖစ်ပ
� ီး

ဆက်စပ်

ပတ်သက်ေသာ ဘာသာရပ်များ ပါ၀င်သည့် ပညာရပ်နယ်ပယ်ဆိုင်ရာ ပညာဖ
ြ န်� ြဖ�းခ
ြ င်း�ှင့် ေလ့ကျင့်သင်က
� ားြခင်း
အစီအစ�်များကို စီစ�်ေဆာင်ရွက်သည်။ မဟာဌာနများသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုေဆာင်ရွက်ြခင်း
ြဖင့် ဘာသာရပ်ဌာနများအက
� ား ဆက်�ွယ်မ��ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�လမ်းေ �ကာင်းများကို ေဖာ်ေဆာင်ခ
ြ င်း�ှင့် အရင်း
အမ
ြ စ်များကို အထိေရာက်ဆုံး မ�ေဝ�ိုင်ရန်ပံ့ပိုးေပးသည်။
(က)

မဟာဌာနများတွင် ပါဝင်ေသာဌာနများအတွင်းပညာရပ်၊ �ုပ်ဝတ� ုပစ�ည်း၊ ေငွေ �ကး�ှင့် လူ�စွမ်းအား
အရင်းအမ
ြ စ်များခွဲေဝမ�၊ စီမံခန်�ခွဲမ��ှင့် ထိေရာက်စွာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�ကို ေသချာေစခ
ြ င်း။

(ခ)

ေကျာင်းဝင်ခွင့်ကို စီမံေဆာင်ရွက်ြခင်း�ှင့် ချိတ်ဆက်ည�ိ�ိ�င်း ြခင်း။

(ဂ)

ဘာသာရပ်များ

ေပါင်းစပ်သင် �ကားပို�ချခ
ြ င်း�ှင့်

ေလ့ကျင့်သင်က
� ားပို�ချခ
ြ င်း

အစီအစ�်များ

ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်းပါဝင်ေသာ ဘာသာရပ်ဌာနများ အချင်းချင်းအက
� ား သင် �ကားသင်ယူပို�ချ ြခင်းဆိုင်ရာ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်းများအတွက် ဦးေဆာင်မ� ြပုခ
ြ င်း�ှင့် အေထာက်အကူ ြပုခ
ြ င်း၊
(ဃ)

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့်သုေတသန

ဦးစားေပးမ��ှင့်

အစီအစ�်

(Programmes)

များကို

သတ်မှတ်ခ
ြ င်း�ှင့် သုေတသနအတွက်အရင်းအမ
ြ စ်များခွဲေဝခ
ြ င်းများ။
(င)

ဘာသာရပ်ဌာနများအက
� ား ေကျာင်းသား/သူများ�ှင့် သင် �ကားေရး ဆရာ/ဆရာမများမှ ေဆာင်ရွက်
ေသာ လူ�အဖွဲ�အစည်း အေ ြခ ြပုလုပ်ငန်းများအတွက် အစီအစ�်များ ေရးဆွဲြခင်း�ှင့် အေကာင်
အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း။

၈၄။

လက်ရှိ ဘာသာရပ်ဌာနများ�ှင့် ေဖာ်ေဆာင်ထားေသာ ဌာနအသစ်များ ေပါင်းစုြခင်းြဖင့် မဟာဌာနများကို

ထူေထာင်ရမည်။
(က)

ဝိဇ�ာဘာသာရပ်များ�ှင့်လူမဘ
ူ ာသာရပ်များမဟာဌာနတွင်

ြမန်မာစာ၊

အေရှ�တိုင်းပညာ�ှင့် စာက
� ည့်တိုက်�ှင့်သုတပညာဌာနတို� ပါဝင်သည်။
(ခ)

ဥပေဒပညာမဟာဌာနတွင် ဥပေဒပညာဌာနများ ပါဝင်သည်။

အဂလိ
� ပ်စာ၊

သမိုင်း၊
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(ဂ)

သိပ�ံဘာသာရပ်များ

မဟာဌာနတွင်

�ုက�ေဗဒ၊

ဓါတုေဗဒ၊

ဘူမိေဗဒ၊

သချ�ာ၊

�ူပေဗဒ�ှင့်

ေရှးေဟာင်းသုေတသန၊

ပထဝီဝင်၊

သတ�ေဗဒဌာနတို�ပါဝင်သည်။
(ဃ)

လူမ�ေရးသိပ�ံဘာသာရပ်များမဟာဌာနတွင်

မ�ုဿေဗဒ၊

�ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရး�ှင့် �ိုင်ငံေရးသိပ�ံ၊ ဒဿနိကေဗဒ၊ စိတ်ပညာ�ှင့် ြမန်မာတိုင်းရင်းသားများ
ပညာဌာနတို�ပါဝင်သည်။
(င)

နည်းပညာမဟာဌာနတွင် ကွန် ြပ�တာပညာ၊ ကုန်ထုတ်ဓါတု�ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်�ှင့် ေရဆိုင်ရာပညာဌာန
တို�ပါဝင်သည်။

၈၅။

မဟာဌာနများတွင်ပါဝင်ေသာဌာနများကို လိုအပ်ချက်၊ အရည်အေသွး�ှင့် အရင်းအမ
ြ စ်များေပ�တွင် မူတည်၍

လည်းေကာင်း၊ တက� သိုလ်၏ေမ�ာ်မှန်းချက်ကို ေအာင်မ
ြ င်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်�ိုင်ေစရန်အတွက်လည်းေကာင်း၊
ြပန်လည်သုံးသပ်မ�ြပုလုပ်�ိုင်သည်။ ထို�သို� ြပန်လည်သုံးသပ်ခ
ြ င်း�ှင့် မဟာဌာန�ှင့် သင် �ကားေရးဌာနအသစ်များ
တည်ေထာင်ခ
ြ င်းတို�ကို ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ�က တက� သိုလ်ေကာင်စီသို�တင်ပ
ြ အတည် ြပုချက်
ရယူရန်လိုအပ်သည်။
မဟာဌာနမှ�းများ
၈၆။

မဟာဌာနများကို တက� သိုလ်ေကာင်စီက ချမှတ်ထားေသာ ရန်ကုန်တက� သိုလ် ဖွဲ�စည်းပုံ�ှင့် စည်းမျ�်း
စည်းကမ်းများ၊ ပဋိညာ�်စာတမ်းပါ အချက်များ�ှင့်အညီ ေရွးေကာက် တင်ေ ြမ�ာက်ခ
ြ င်းခံရေသာ မဟာဌာနမှ�း
များက ဦးေဆာင်မ�ြပုမည်။

၈၇။

မဟာဌာနမှ�းမျာကို သက်ဆိုင်ရာ မဟာဌာနမှ ထူးခ�န်ေသာ ပါေမာက�များသို�မဟုတ် ပညာေရးတွင် ထူးခ�န်ပ
� ီး
စီမံခန်�ခွဲမ� အေတွ�အက
� ုံရှိေသာ အရည်အချင်းြပည့်ဝသည့် ြပင်ပမှ ေရွးေကာက်ခံပုဂ�ိုလ်များကို ယင်း
မဟာဌာန၏ ဆရာ၊ ဆရာမများက ေရွးေကာက်တင်ေြမ�ာက်ရမည်။ မဟာဌာနမှ�းများ ခန်�အပ်ြခင်းကို
တက� သိုလ်ေကာင်စီက အတည်ပ
ြ ုရမည်။

၈၈။

မဟာဌာနမှ�းကို (၃)�ှစ်သက်တမ်းအတွက် ခန်�အပ်ြခင်းြဖစ် �ပီး၊ တစ်ဆက်တည်း ြဖစ်ေသာ ရာထူးသက်တမ်း
�ှစ် �ကိမ်အထိသာ အများဆုံးခန်�အပ်�ိုင်သည်။

၈၉။

မဟာဌာနမှ�းသည် (က)

တက� သိုလ်ေကာင်စီက ချမှတ်ကျင့်သုံးေသာ တက� သိုလ်၏ဖွဲ�စည်းပုံ�ှင့် စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများအရ
သတ်မှတ်ထားေသာ မဟာဌာန၏ ပညာေရး�ှင့်စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာ တာဝန်များကို ေအာင်မ
ြ င်စွာ�ှင့်
ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် တာဝန်ရှိသည်။

(ခ)

မဟာဌာနအဆင့်�ှင့် ပ�ိုဂရမ်အဆင့် (ဘွဲ�ဒီဂရီ အရည်အေသွးအာမခံမ�အဆင့်) အရည်အေသွး
အာမခံမ�အတွက် တာဝန်ရှိသည်။
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(ဂ)

တက� သိုလ်ေကာင်စီက

ချမှတ်ေသာ

တက� သိုလ်၏ဖွဲ�စည်းပုံ�ှင့်

စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများအရ

မဟာဌာနအတွင်း ဖွဲ�စည်းထားေသာ မဟာဌာနအဖွဲ�(Faculty Board) ၏ဥက� � ြဖစ်သည်။ အဆိုပါ
မဟာဌာနအဖွဲ�တွင်

ဌာနမှ�းများ၊

ပါေမာက�များ၊

ဆရာ၊

ဆရာမ

ကိုယ်စားလှယ်များ�ှင့်

ေကျာင်းသားကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သည်။
(ဃ)

မဟာဌာန၏ သင်�ိုး��န်းတမ်းေကာ်မတီဥက� �တစ်ဦး ြဖစ်သည်။

(င)

ပါေမာက�ချုပ်�ှင့် ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များကို တာဝန်ခံရ �ပီး တက� သိုလ်ေကာင်စီဆိုင်ရာ ကိစ�ရပ်
အားလုံးတွင် သက်ဆိုင်ရာ မဟာဌာနများအား ကိုယ်စားပ
ြ ုသည်။

(စ)

မဟာဌာန၊

တက� သိုလ်�ှင့်

လူ�အဖွဲ�အစည်းတို�၏

လိုအပ်ချက်များ�ှင့်အညီ

ဘွဲ� �ကို�ှင့်

ဘွဲ�လွန်သင်တန်းအစီအစ�်သစ်များ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေစရန်စတင်ခ
ြ င်း၊ ဦးေဆာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်း�ှင့်
အေထာက်အကူပ
ြ ုခ
ြ င်းများ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဆ)

တက� သိုလ်ေကာင်စီ�ှင့် တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏ အခ
ြ ားအဖွဲ�များတွင် မိမိ၏ မဟာဌာနတွင် ပါဝင်ေသာ
အခ
ြ ားဘာသာရပ်ဌာနများကို
ပါေမာက�ချုပ်�ှင့်

ကိုယ်စား ြပုသည်။

ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များက

မဟာဌာနမှ�းသည်
ေပးအပ်ေသာ

တက� သိုလ်ေကာင်စီ၊

အခ
ြ ားတာဝန်များကိုလည်း

ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဇ)

တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏ စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ မဟာဌာနအတွက် ဘ�ာေငွစာရင်းကို
ြပုစုရမည်ဖ
ြ စ်ပ
� ီး၊ ဘာသာရပ်ဌာနများက သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားေသာ ရည်ရွယ်ချက်များ ေအာင်ြမင်
ေပါက်ေ ြမ�ာက်ေစရန် အဆိုပါ ဘ�ာေငွများကို စီမံခန်�ခွဲရန် တာဝန်ခံရမည်။

(စျ)

ြပည်တွင်းြပည်ပရှိ

အခ
ြ ားမဟာဌာနများ၊

တက� သိုလ်များ�ှင့်

ပညာေရး

အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့်

ချိတ်ဆက်မ�များ ြပုလုပ်ရမည်။
(ည)

မိမိကို

ကိုယ်စားပ
ြ ုေစလိုသူ

ဌာနမှ�းတစ်ဦး၏အမည်ကို

တက� သိုလ်ေကာင်စီသို�

တင်ပ
ြ ၍

အတည်ြပုချက်ရယူရမည်။
ဘာသာရပ်ဌာနများ
၉၀။

ရန်ကုန်တက� သိုလ်၊ ဘာသာရပ်ဌာနများသည် သက်ဆိုင်ရာမဟာဌာနများအတွင်းတွင် ပါဝင်ဖွဲ�စည်းထားေသာ

ဌာနများဖ
ြ စ် �ပီး

သီးသန်�

ဘာသာရပ်တစ်ခုစီတွင်

အရည်အချင်းရှိေသာ

သင်က
� ားေရးဆရာ၊

ဆရာမများဖ
ြ င့်

ဖွဲ�စည်းထားသည်။ ဘာသာရပ်ဌာနများသည် ေအာက်ေဖာ်ပ
ြ ပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်သည်။
(က)

အထူး ြပုဘာသာရပ်တစ်ခု

(သို�မဟုတ်)

အထူးြပုပညာရပ်တစ်ခုတွင်

ပညာေရးဆိုင်ရာ�ှင့်

ေလ့ကျင့်ေရးဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ပို�ချသင်က
� ားခ
ြ င်း။
(ခ)

မဟာဌာနအဆင့် ေပါင်းစပ်ပညာရပ်များ�ှင့် သင်တန်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း၊
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(ဂ)

သုေတသန

ပေရာဂျက်များ

ေရးဆွဲစီစ�်ြခင်း၊

အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွက်ြခင်း�ှင့်

မဟာဌာနများ�ှင့် တက� သိုလ်တို�၏ ဦးစားေပးသုေတသန လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဃ)

အထူး ြပုဘာသာရပ်များအလိုက် တက� သိုလ်သို� အသစ်ဝင်ေရာက်လာမည့် ေကျာင်းသားများ အတွက်
ဝင်ခွင့်စာေမးပွဲများကို စီစ�်ခ
ြ င်း�ှင့် စီမံခန်�ခွဲ ြခင်း၊

(င)

သင်�ိုး��န်တမ်းများကို

ြပန်လည်သုံးသပ်ခ
ြ င်း�ှင့်

ေရးဆွဲြခင်း၊

အထူး ြပုဘာသာရပ်များ၏

သင်တန်းအသစ်များ�ှင့် အစီအစ�်အသစ်များကိုစတင် ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း�ှင့် ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေစခ
ြ င်း
များကို

မိမိအစီအစ�်ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း

မဟာဌာနအတွင်းရှိ

အခ
ြ ားဘာသာရပ်ဌာနများ၊

ပညာရပ်ဆိုင်ရာ က�မ်းကျင်သူများ�ှင့် ပူးေပါင်း၍ ေသာ်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း၊
(စ)

ဘာသာရပ်ဌာနများမှ ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ ပညာရပ်�ှင့် လုပ်ငန်းခွင်စွမ်းရည် စ�်ဆက်မ ြပတ်
ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေစရန်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

၉၁။
နည်းြပ၊

ဌာနတစ်ခုစီတွင် ဌာနမှ�းများ၊ ပါေမာက�များ၊ တွဲဖက်ပါေမာက�များ၊ ကထိကများ၊ လက်ေထာက်ကထိကများ၊
သ�ုပ်ပ
ြ များ၊

�ုံးဝန်ထမ်းများ�ှင့်

အေထာက်အကူပ
ြ ုဝန်ထမ်းများကို

တက� သိုလ်၏

ဖွဲ�စည်းပုံ�ှင့်

စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ၊ ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာမူများ (လူ�စွမ်းအားအရင်းအမ
ြ စ်)များ�ှင့်အညီ ခန်�အပ်ထားရမည်။
ဘာသာရပ်ဌာနမှ�းများ
၉၂။

ဘာသာရပ်ဌာနမှ�းများသည် (က)

ဘာသာရပ်ဌာနများ၏

ဦးေဆာင်သူများဖ
ြ စ်ပ
� ီး

ဌာနများ၏

ပညာရပ်ဆိုင်ရာအစီအစ�်များ�ှင့်

အခ
ြ ားသက်ဆိုင်သည့် ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ပုံမှန်စီမံ ခန်�ခွဲရန် တာဝန်ရှိသည်။
(ခ)

မဟာဌာနမှ�းများကို တာဝန်ခံရမည် ြဖစ် �ပီး မဟာဌာနအဖွဲ� (Faculty Board) ၏ ကိစ�ရပ်အားလုံး
�ှင့်ပတ်သက်ပ
� ီး မိမိ၏ဘာသာရပ်ဌာနကို ကိုယ်စား ြပုသည်။

၉၄။

ဘာသာရပ်ဌာနမှ�းများအား (က)

တက� သိုလ်၏ ပဋိညာ�်စာတမ်း�ှင့် တက� သိုလ်ေကာင်စီမှ ကျင့်သုံးေသာ တက� သိုလ်၏ဖွဲ�စည်းပုံ�ှင့်
စည်းမျ�်း၊

စည်ကမ်းများ�ှင့်အညီ

ေရွးေကာက်တင်ေ ြမာက်ခ
ြ င်း၊

ဆက်လက်ထားရှိြခင်း�ှင့်

ရပ်စဲြခင်းများ ြပုရမည်။
(ခ)

လက်ရှိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ဘာသာရပ်ဌာနမှ ပါေမာက�များထဲမှ ေရွးေကာက် တင်ေြမာက်
မည်။ သို�ေသာ် တက� သိုလ်ေကာင်စီသည် ခ�င်းချက်အြဖစ် အခ
ြ ားတက� သိုလ်တစ်ခုမှ ပါေမာက�
တစ်ဦးကို အရည်အချင်း ြပည့်ဝေသာ ြပင်ပပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးအဖ
ြ စ်ေရွးေကာက် တင်ေြမ�ာက်�ိုင်သည်။

(ဂ)

အဆိုပါဌာနမှ ဆရာ၊ ဆရာမများက ေရွးေကာက်တင်ေြမ�ာက်ပ
� ီး၊ မဟာဌာနမှ�းက တက� သိုလ်ပညာေရး
အဖွဲ�သို� အတည်ြပုချက်ရယူရန် တင် ြပရမည်။

30
(ဃ)

(၃)�ှစ်သက်တမ်းအတွက် ခန်�အပ်ခ
ြ င်း ြဖစ်�ပီး၊ တစ်ဆက်တည်းြဖစ်ေသာ ရာထူးသက်တမ်း �ှစ် �ကိမ်
အထိ အများဆုံး တာဝန်ထမ်းေဆာင်�ိုင်သည်။

ပညာေရးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမ��ှင့် ဝန်ေဆာင်မ� စင်တာများ
၉၅။

တက� သိုလ်၏စင်တာများကို တက� သိုလ်ဖွဲ�စည်းပုံ�ှင့် စည်းမျ�်း၊ စည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏

ဆုံးြဖတ်ချက်အရ တည်ေထာင်ရမည်။ အဆိုပါ စင်တာများကို တက� သိုလ်ေကာင်စီကခန်�အပ်ေသာ ��န် �ကားေရးမှ�းများ
ကဦးေဆာင်�ပီး ထို ��န်က
� ားေရးမှ�းများသည် သက်ဆိုင်ရာဒုတိယပါေမာက�ချုပ်များကိုတာဝန်ခံရမည်။
သင် �ကားသင်ယူေရးစင်တာ
၉၆။

ဤစင်တာသည် ပညာေရးဆိုင်ရာသုေတသန�ှင့် အချက်အလက်များ၊ ဆရာ၊ဆရာမများ၏ သင် �ကားနည်း�ှင့်

သင်�ိုးြပုစု ြခင်းစွမ်းရည်�ှင့် ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ၏ အေခ
ြ ခံသင်ယူမ� စွမ်းရည်တို�ကို ဖွံ� �ဖိုးေစရန်�ှင့် ေလ့လာ
ဆန်းစစ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ ထို�အြပင်
(က)

ပညာေရးဆိုင်ရာ ယဥ်ေကျးမ� ေပ
ြ ာင်းလဲရန်�ှင့် လက်ေတွ�ကျေသာ ဆရာ၊ဆရာမ�ှင့် ေကျာင်းသား၊
ေကျာင်းသူများ၏စွမ်းရည်များ ေပ
ြ ာင်းလဲ ြဖစ်ေပ�သည့်ပုံစံ�ှင့် ြဖစ်စ�်တွင် ကူညီပံ့ပိုး ြခင်း၊

(ခ)

သင်ယူသူဗဟိုြပု သင်က
� ားေရးစနစ်တွင် စိတ်ပါဝင်စားပ
� ီး ဘက်စုံ၍ ေခတ်မီသင် �ကား သင်ယူမ�
နည်းစံနစ်များကို ထင်ဟပ်�ိုင်သည့် ဆရာ၊ဆရာမများ�ှင့် သုေတသီများကို ေမွးထုတ် ြခင်း၊

(ဂ)

စူးစမ်းေမးမ
ြ န်းြခင်း၊ စမ်းသပ်လုပ်ေဆာင်ခ
ြ င်း၊ အေလးအနက်စ�်းစားခ
ြ င်း၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း၊

(ဃ)

ေခတ်မီနည်းပညာ�ှင့် မီဒီယာများကို အကျိုးရှိစွာအသုံးြပု ြခင်းတို�ြဖင့် ေဝဖန်ပိုင်း ြခားတတ်သည့်
အေလ့အကျင့်ကို ဦးတည်ခ
ြ င်း ြဖင့် သင် �ကားေရးကို ြမ�င့်တင်ရန်၊ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၏
ဘက်စုံဖွံ� �ဖိုးမ�ကို

အားေပးသည့်ဖျတ်လတ်တက် �က �ပီး

ဖန်တီး�ိုင်စွမ်းရှိေသာ၊

သင့်ေလျာ်သည့်

ေကျာင်းသင်ခန်းစာပ
ြ င်ပ လ�ပ်ရှားမ�များကို ေရးဆွဲ�ပီး အေထာက်အပံ့ ေပးခ
ြ င်းတို�ကို ြဖစ်ေြမာက်ေအာင်
ေဆာင်ရွက်ေပးမည်။
၉၇။

ဤစင်တာ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်တွင်(က)

ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ သင်တန်းများ၊ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၊ သင် �ကားသင်ယူမ�လုပ်ငန်းများ၊
ကျမ်းများ�ှင့်သုေတသနကျမ်းများ စစ်ေဆးအကဲ ြဖတ်မ�အတွက် စီစ�် ေရးဆွဲရာတွင် အေထာက်အကူ
ြပုခ
ြ င်း၊

(ခ)

သင်တန်း အစီအစ�်များ၏ အရည်အေသွးအာမခံမ�ရှိရန် အေထာက်အကူြပုပ
� ီး၊ အလုပ်�ုံေဆွးေ�ွးပွဲ
များ၊ ေဆွးေ�ွးပွဲများ၊ ေဟာေ ြပာပွဲများ၊ ဖိုရမ်များကို စီစ�် ြခင်း၊

(ဂ)

အခ
ြ ားေသာ တက� သိုလ်များ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း�ှင့် ပညာေရးသိပ�ံနယ်ပယ် သုေတသန
လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်းတို�ပါဝင်သည်။
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တက� သိုလ်သုေတသနစင်တာ
၉၈။

ဤစင်တာတွင် တည်ရှိဆဲသုေတသန�ှင့် ေလ့ကျင့်ေရးဌာနများ�ှင့် တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့်

အနာဂါတ်တွင် ဖွဲ�စည်းတည်ေထာင်မည့် ဌာနအသစ်များ ပါဝင်သည်။ လက်ရှိ တက� သိုလ်များသိပ�ံသုေတသနဌာနသည်
သိပ�ံဘာသာရပ်များ၏ သုေတသနများအတွက်သာ ြဖစ်သည့်အတွက်လူမူဘာသာရပ်များ၊ ဝိဇ�ာဘာသာရပ်များ�ှင့်
လူမ�ေရးသိပ�ံဘာသာရပ်များအတွက် ဌာနအသစ်များဖွဲ�စည်းတည်ေထာင်မည်။
အဂလိ
� ပ်ဘာသာစကားစင်တာ
၉၉။

ဤစင်တာ၏

ေမ�ာ်မှန်းချက်မှာ

တစ်သက်တာပညာေရးအတွက်

လိုအပ်ေသာ

အဂလိ
� ပ်ဘာသာစကား

စွမ်းရည်�ှင့်ပတ်သက်သည့်လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးရန်ြဖစ်သည်။
၁၀၀။

စင်တာ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ(က)

လူ�စွမ်းအားအရင်းအမ
ြ စ်ဖွံ� �ဖိုးေရး၊

ပညာေရး၊

သင်တန်းေပးခ
ြ င်း၊

သုေတသနလုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း�ှင့် ေဒသတွင်း�ှင့် �ိုင်ငံတကာ အဂလိ
� ပ်စာသင် �ကားေရး အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့်
ချိတ်ဆက်ြခင်းြဖင့် ပညာေရးအဆင့်တိုင်းတွင် အထူးသဖ
ြ င့် အဆင့်ြမင့်ပညာက�တွင် အဂလိ
� ပ်စာ
သင် �ကားသင်ယူမ�မ
ြ �င့်တင်ရန်၊
(ခ)

သင်တန်းေပးခ
ြ င်း၊ သင်က
� ားပို�ချေပးခ
ြ င်း�ှင့် အခ
ြ ားေသာအစီအစ�်များဖ
ြ င့် အဂလိ
� ပ်ဘာသာကို
သင် �ကားေရးမ�ိုင်အြဖစ်အသုံးြပုမ��ှင့် အဂလိ
� ပ်ဘာသာကို ပညာရပ်ဆိုင်ရာအသုံးြပုမ� တို�တွင်
အရည်အေသွး ြမ�င့်တင်ရန်၊

(ဂ)

ဘာသာစကားသင်ယူမ�နည်းစနစ်များကို ြမ�င့်တင်ရန်၊

(ဃ)

အဂလိ
� ပ်စာသင် �ကားသည့် ဆရာ၊ဆရာမများကို သုေတသနေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်းအား ြဖင့် လည်းေကာင်း၊
အသိပညာ�ှင့် အတတ်ပညာဖ
ြ န်�ေဝေပး ြခင်း ြဖင့်လည်းေကာင်း အေထာက်အပံ့ေပးရန်၊

(င)

အဂလိ
� ပ်စာသင် �ကားေရးဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများ ြပုစု ြခင်း၊ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေစခ
ြ င်း၊ လူ�စွမ်းအား
အရင်းအမ
ြ စ်ဖွံ� �ဖိုးေရးအတွက် အေထာက်အကူပ
ြ ုေစေသာ အဂလိ
� ပ်ဘာသာစကား�ှင့် အဂလိ
� ပ်
စာေပသင်တန်းများ တိုးချဲ�ဖွင့်လှစ်ရန်၊

(စ)

ပညာေရးဝန်က
� ီးဌာန�ှင့်

ြပည်သူလူထုအတွက်

အဂလိ
� ပ်ဘာသာစကား�ှင့်

ပတ်သက်သည့်

ဝန်ေဆာင်မ�များေပးရန်၊

သတင်းအချက်အလက်�ှင့်ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာစင်တာ
၁၀၁။

ရန်ကုန်တက� သိုလ်သည် အဆင့် ြမင့်က�မ်းကျင်ပညာရှင်များ�ှင့် ယုံ �ကည်စိတ်ချရေသာ ြပင်ပ ဝန်ေဆာင်မ�

အဖွဲ�အစည်းများဖ
ြ င့် သတင်းအချက်အလက်�ှင့် ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ စင်တာကို ဖွဲ�စည်းတည်ေထာင်မည်။
အဆိုပါစင်တာသည်

ရန်ကုန်တက� သိုလ်တွင်

သတင်းအချက်အလက်�ှင့်

ဆက်သွယ်ေရး

နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ
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အေခ
ြ ခံအေဆာက်အဦများကို ေခတ်�ှင့်အညီ ြဖစ်ေစရန် ြမ�င့်တင်ခ
ြ င်း�ှင့် သင် �ကားေရး�ှင့် သင်ယူေရး၊ သုေတသန�ှင့်
စီမံခန်�ခွဲမ�ဆိုင်ရာကိစ�ရပ်များတွင်

ေခတ်�ပိုင်နည်းပညာရပ်များ

အသုံး ြပုမ�ကို

အေထာက်အပံ့ ြပုခ
ြ င်း

တို�ကို

ေဆာင်ရွက်မည်။
၁၀၂။

စင်တာ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ (က)

သင် �ကားသင်ယူေရး၊

သုေတသနလုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရွက်ေရး�ှင့်

စီမံခန်�ခွဲေရးတို�အတွက်

ေခတ်မီနည်းပညာရပ်များ အသုံးြပုရာတွင် အေထာက်အပံ့ ြပု�ိုင်ရန် သတင်းအချက်အလက်�ှင့်
ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာအေခ
ြ ခံအေဆာက်အဦကို ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေစခ
ြ င်း၊
(ခ)

ဒီဂျစ်တယ်တတ်က�မ်းမ� အစီအစ�်များ�ှင့် မိတ်ဆက်ေပး ြခင်း�ှင့် အတတ်ပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းများ
ဖွင့်လှစ်ေပး ြခင်း၊

(ဂ)

သတင်းအချက်အလက်များ ြပည့်စုံ�ပီး အသုံး ြပုရလွယ်ကူေသာ ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ ကွန်ယက်
တည်ေထာင်ခ
ြ င်းပါဝင်သည့် သွက်လက် �ပီး ထိေရာက်ေသာ အွန်လိုင်းစနစ် ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေစခ
ြ င်း၊

(ဃ)

ပွင့်လင်းြမင်သာပ
� ီး၊

ထိေရာက်ေသာ

ကွန်ပျ�တာစနစ်များအသုံး ြပု၍

ေကျာင်းအပ်လက်ခံခ
ြ င်း၊

အချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းြခင်း၊ မှတ်တမ်း�ှင့် စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာစနစ်များ ေဖာ်ေဆာင်ခ
ြ င်း�ှင့်
အဆိုပါ

လုပ်ငန်းများကို

ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန်

လိုအပ်သည့်

ေဆာ့ဖ်ဝဲများကို

ပိုမိုေကာင်းမွန်

တိုးတက်ေစရန်�ှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ကို ြမ�င့်တင်ခ
ြ င်း၊
(င)

အီလက်ထေရာနစ်

စာက
� ည့်တိုက်အရင်းအမ
ြ စ်များကို

ထိေရာက်စွာ

ေပါင်းစပ်ထားေသာ

အွန်လိုင်းသင်ယူမ�ဆိုင်ရာ စီမံခန်�ခွဲမ�စနစ် (Online Learning Management System - LMS) ကို
စတင်ခ
ြ င်း၊
(စ)

ဆိုက်ဘာလုံ �ခုံေရး၊ အွန်လိုင်းတွင်သိမ်းဆည်းထားမည့် အချက်အလက်များ၊ အေက
� ာင်းအရာ�ှင့်
ပုဂ�လိကဆိုင်ရာ လုံ �ခုံမ��ှင့် အချက်အလက်များသုံးစွဲ ြခင်းဆိုင်ရာ မူ�ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို
ေကာင်းမွန်တိုးတက်ေစခ
ြ င်း၊

(ဆ)

ရန်ကုန်တက� သိုလ် ကမာရွတ်နယ်ေြမ�ှင့် လိ�င်နယ်ေြမ�ှစ်ခုစလုံးရှိ ပညာေရးဆိုင်ရာ ေနရာများ�ှင့်
လူေန ဧရိယာများအားလုံးတွင် ြမန်��န်းြမင့်အင်တာနက်ရရှိရန် အေထာက်အပံ့ ြပုခ
ြ င်း၊

(ဇ)

တန်ဖိုးနည်း၍

လုံ �ခုံစိတ်ချရေသာ

ဆက်သွယ်ေရး၊

မှတ်တမ်းတင်ေရး�ှင့်

တက� သိုလ်တွင်း၊

တက� သိုလ်ပ
ြ င်ပမိတ်ဖက်များ�ှင့် Online ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးအတွက် သတင်းအချက်အလက်
�ှင့် ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာဆိုင်ရာ စွမ်းေဆာင်မ�များ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေစခ
ြ င်း၊

33
လူ�စွမ်းအားအရင်းအမ
ြ စ်ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ��ှင့် တစ်သက်တာသင်ယူေရးစင်တာ
၁၀၃။

လူ�စွမ်းအားအရင်းအမ
ြ စ်

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ��ှင့်

တစ်သက်တာသင်ယူေရးစင်တာသည်

ဝန်ေဆာင်မ�ဌာန

တစ်ခုအြဖစ်တည်ရှိ�ပီး၊ ေအာက်ေဖာ်ပ
ြ ပါတာဝန်များ ရှိသည်။
(က)

�ိုင်ငံေတာ်၏ လက်ငင်းလိုအပ်ချက်�ှင့် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက် အမျိုးအစား၊ အတိုင်းအတာ
တို��ှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရ၊လူ�အဖွဲ�အစည်း၊ လုပ်ငန်းရှင်များ�ှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း၊

(ခ)

ရန်ကုန်တက� သိုလ်

ဘာသာရပ်ဌာနများ�ှင့်

ဆရာ၊

ဆရာမများ၏

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး�ှင့်

သင်တန်းသစ်များ ပို�ချ�ိုင်ေရးအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ အေထာက်အကူများ ပံ့ပိုးေပးခ
ြ င်း၊
(ဂ)

အဆိုပါ အစီအစ�်များအတွက် ေကျာင်းသားများ စုေဆာင်းြခင်း၊

(ဃ)

သီးသန်�ဝက်ဆိုက်�ှင့် သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ေဖာ် ြပချက်များ ြဖင့်

ရန်ကုန်တက� သိုလ်

သင်တန်းသစ်များ၏ အချက်အလက်များကို ပိုမို၍ ထင်သာမ
ြ င်သာရှိေစခ
ြ င်း၊
(င)

အွန်လိုင်းသီးသန်�သင်တန်းများ၊ အွန်လိုင်း�ှင့် ေကျာင်းသား၊ ဆရာမျက်�ှာချင်းဆိုင် သင်ယူမ�
သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်�ိုင်ရန်�ှင့် ဘာသာရပ်များ�ှင့် အရင်းအမ
ြ စ်များစုေဆာင်း ြခင်းတို�အတွက်
ေခတ်မီနည်းပညာများ၊

အရင်းအမ
ြ စ်များ၊

နည်းစနစ်များ�ှင့်

လိုအပ်ေသာပစ�ည်းကိရိယာများ

ထားရှိ ြခင်း၊
(စ)

ဘွဲ�အပ်�ှင်း ြခင်းမရှိေသာ ဘွဲ�လွန်သင်တန်းများကို စီမံခန်�ခွဲ ြခင်း၊

စာက
� ည့်တိုက်များ�ှင့် ြပတိုက်ဌာန
၁၀၄။

စာက
� ည့်တိုက်များ�ှင့် ြပတိုက်ဌာနသည် ပညာသင်ယူ�ိုင်ေသာ သုတဘဏ်တိုက် အဖ
ြ စ်တည်ရှိမည်ြဖစ်ပ
� ီး

အဆိုပါဌာနတွင် ရန်ကုန်တက� သိုလ်စာက
� ည့်တိုက်၊ တက� သိုလ်များ ဗဟိုစာက
� ည့်တိုက်�ှင့် ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ ြပတိုက်
တို�ပါဝင်မည်။
၁၀၅။

ဤဌာနသည် ပုံ�ှိပ်စာအုပ်များ၊ အွန်လိုင်းအရင်းအ ြမစ်များ၊

ဂျာနယ်များ၊ သမိုင်းဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ၊

ယ�်ေကျးမ� အ�ုပညာအေမွအ�ှစ်များ၊ သိပ�ံပညာရပ်ဆိုင်ရာ ေတွ�ရှိမ�များ�ှင့် စူးစမ်းရှာေဖွမ�များကို ထားရှိမည့်
ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အရင်းအမ
ြ စ် စင်တာဌာနတစ်ခု ြဖစ်သည်။
၁၀၆။

စာက
� ည့်တိုက်�ှင့် ြပတိုက်ဌာနသည် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ ကိုယ်တိုင် ေရွးချယ်ေလ့လာ�ိုင်ေသာ

ေခတ်မီသည့် သင်ယူေလ့လာမ� ကွန်းခိုရာေနရာတစ်ခု ြဖစ်ေစရမည်။ အဖိုးတန်ေသာ မှတ်တမ်း မှတ်ရာများကိုလည်း
ေမာ်ကွန်းအဖ
ြ စ် မှတ်တမ်းတင်ထားမည်။
၁၀၇။

တက� သိုလ်များဗဟိုစာက
� ည့်တိုက်သည်

ြမန်မာ�ိုင်ငံရှိ

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအတွက် ဆက်လက်တည်ရှိမည် ြဖစ်သည်။

တက� သိုလ်အားလုံးမှ

ဆရာ၊ဆရာမများ�ှင့်

34
၁၀၈။

ြပတိုက်တွင် သမိုင်းအေထာက်အထားများ (ရှားပါးစာအုပ်များ၊ စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများ၊

ဓာတ်ပုံများ၊ ပန်းချီကားများ၊ လက်ေရးမူများ�ှင့် ဆုဖလားများ)၊ သိပ�ံစမ်းသပ်မ�များမှ ရရှိေသာ ပစ�ည်းများ�ှင့်
အမှတ်တရပစ�ည်းများကို ခင်းကျင်းြပသထားမည်။ ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ အေမွအ�ှစ်ကို ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ထား
မည့် ြပတိုက်လည်း ြဖစ်သည်။
၁၀၉။

အဆိုပါဌာန၏ဌာနမှ�းသည် ��န် �ကားေရးမှ�းအဆင့်ရှိ အရည်အချင်း ြပည့်ဝေသာ စာက
� ည့်တိုက်မှ�းဖ
ြ စ်�ပီး

ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်(တက� သိုလ်ဖွံ� �ဖိုးေရးရာ) ကို တာဝန်ခံရမည်။
စီမံခန်�ခွဲေရး�ှင့်ဝန်ေဆာင်မ�များ
၁၁၀။

ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ စီမံခန်�ခွဲေရး�ှင့် အေထာက်အကူပ
ြ ုဌာနများတွင် ေမာ်ကွန်းထိန်း�ုံးများ၊ လူ�စွမ်းအား

အရင်းအ ြမစ်�ုံး(၀န်ထမ်းေရးရာ)၊ ဘ�ာေရး�ှင့် ေငွစာရင်း�ုံး၊ တက� သိုလ်ပရဝုဏ်ဖွံ� �ဖိုးေရး �ှင့် ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းေရး
�ုံး၊ တက� သိုလ်နယ်ေ ြမဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ��ုံး၊ အရည်အေသွးအာမခံမ��ုံး၊ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ေရး
�ုံး�ှင့် ြပည်သူ�ဆက်ဆံေရး�ှင့် ဖွံ� �ဖိုးမ�အေထာက်အကူပ
ြ ု�ုံးတက� သိုလ်ပုံ�ှိပ်တိုက်တို�ပါဝင်သည်။
၁၁၁။

တက� သိုလ်၏

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�တွက်

လိုအပ်ေသာ

ဌာနများ�ှင့်

�ုံးများကို

တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏

ဆုံးြဖတ်ချက်�ှင့်အညီ ထပ်မံဖွဲ�စည်းေဆာင်ရွက်မည်။

ေမာ်ကွန်းထိန်း
၁၁၂။

ေမာ်ကွန်းထိန်း (သင်တန်းေရးရာ) �ှင့် ေမာ်ကွန်းထိန်း (ေကျာင်းသားေရးရာ) ဟူ၍ ေမာ်ကွန်းထိန်း�ုံး �ှစ်�ုံးရှိ၍

၄င်းတို�ကို

တက� သိုလ်ေကာင်စီက

ခန်�အပ်ရမည်။

အဆိုပါ

ေမာ်ကွန်းထိန်းများသည်

ပါေမာက�(သို�မဟုတ်)

��န် �ကားေရးမှ�းများအဆင့်ရှိ�ပီး ဒုတိယပါေမာက�ချုပ် (သင်တန်းေရးရာ) ကို တာဝန်ခံရမည်။
၁၁၃။

ေမာ်ကွန်းထိန်း (သင်တန်းေရးရာ) �ုံးသည် တက� သိုလ်ဝင်ခွင့်၊ ေကျာင်းထုတ်ခ
ြ င်း၊ ေကျာင်းထွက်ြခင်း၊

ေကျာင်းေ ြပာင်းြခင်း၊
သက်ဆိုင်ရာ

သင်တန်းရပ်နား ြခင်း၊

ပညာသင်ကာလအတွက်

သင်တန်းေရ��ဆိုင်း ြခင်း၊
ပညာေရး

ပညာသင်ဆု�ှင့်

ြပက�ဒိန်ေရးဆွဲြခင်း၊

ပညာသင်ေထာက်ပံ့ ြခင်း၊

ပညာေရးဆိုင်ရာကိစ�ရပ်များအတွက်

နည်းဥပေဒ၊စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများထုတ်ပ
ြ န် ြခင်း၊ စာေမးပွဲကျင်းပခ
ြ င်း�ှင့် ေအာင်စာရင်း ထုတ်ြပန်ြခင်းတို�အတွက်
အချိန်သတ်မှတ်ခ
ြ င်း�ှင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အမှတ်စာရင်း�ှင့် ေအာင်လက်မှတ်များအတွက် ြပင်ဆင်ခ
ြ င်း၊ ပညာ
အရည်အချင်း မှတ်တမ်းများပ
ြ ုစုြခင်း၊ ဘွဲ��ှင်းသဘင်အခမ်းအနား ကျင်းပခ
ြ င်း၊ ဘွဲ�ဒီဂရီ�ှင့် ဒီပလိမု ာများ ေပးအပ်ခ
ြ င်း
စသည့်ကိစ�ရပ်များ ကို ေဆာင်ရွက်သည်။
၁၁၄။

ေမာ်ကွန်းထိန်း (ေကျာင်းသားေရးရာ) �ုံးသည် ေကျာင်းသားများ၏ လူမူေရးကိစ�များ �ှစ်သိမ့်ေဆွးေ�ွး ြခင်း၊

�ိုင်ငံတကာေကျာင်းသားများ�ှင့်သက်ဆိုင်ေသာကိစ�များ၊ ေကျာင်းသားများ ေရွ�ေပ
ြ ာင်းပညာသင် �ကား ြခင်းကိစ�ရပ်များ၊
ေကျာင်းေဆာင်ကိစ�များ၊ အားကစား�ှင့် အပန်းေ ြဖေရးကိစ�များ၊ ယ�်ေကျးမ��ှင့် သင်�ိုး��န်းတမ်း ြပင်ပလ�ပ်ရှားမ�များ
အတွက် တာဝန်ရှိသည်။

35
လူ�စွမ်းအားအရင်းအမ
ြ စ်�ုံး (ဝန်ထမ်းေရးရာ)
၁၁၅။၊ ဤ�ုံးသည် ဝန်ထမ်းများ�ှင့်ပတ်သက်ေသာ စီမံခန်�ခွဲေရး၊ ပညာေရး�ှင့် လူမ�ေရးဆိုင်ရာ ကိစ�များကို
အေထာက်အကူပ
ြ ုမည်။ ထို�အြပင် ဝန်ထမ်းစုေဆာင်းြခင်း၊ ရာထူးတိုး ြမ�င့် ြခင်း၊ အေ ြပာင်းအေရ��ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း၊
အင
� ိမ်းစားယူ ြခင်း�ှင့် ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်မှရပ်ဆိုင်း ြခင်း ကိစ�ရပ်များကို စီမံေဆာင်ရွက်မည်။
၁၁၆။

ဝန်ထမ်းများ၏

ပုဂ�ိုလ်ေရးဆိုင်ရာ�ှင့်

လုပ်သက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများကို

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ပ
� ီး

ဝန်ထမ်းများကိုဆုချီး ြမ�င့်ြခင်း�ှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းအေရးယူြခင်း ကိစ�များကိုလည်း ေဆာင်ရွက်မည်။ လူ�စွမ်းအား
အရင်းအ ြမစ်�ုံး၏ ဌာနမှ�းသည် ��န် �ကားေရးမှ�းအဆင့်ြဖစ်ပ
� ီး ဒုတိယပါေမာက�ချုပ် (စီမံေရးရာ) ကို တာဝန်ခံရမည်။

ဘ�ာေရး�ှင့်ေငွစာရင်း�ုံး
၁၁၇။

ဘ�ာေရး�ှင့်ေငွစာရင်း�ုံးသည်

တက� သိုလ်၏

ေငွေ �ကးကိစ�ရပ်များ

အားလုံးအတွက်

စီမံကိန်းများ

ေရးဆွဲြခင်း�ှင့် စီမံခန်�ခွဲြခင်းတို�ကို တက� သိုလ်၏ ဘ�ာေရးဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒများ စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ
ေဆာင်ရွက်ရန်�ှင့် တက� သိုလ်ေကာင်စီ�ှင့် တက� သိုလ်၏ အက
� ီးအကဲများ၏ ��န် �ကားချက်�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရန်
တာဝန်ရှိသည်။
၁၁၈။

ဤ�ုံးသည် �ိုင်ငံေတာ်မှ ရရှိသည့်ဘ�ာေငွများကို �ိုင်ငံေတာ် ဘ�ာေငွ ရသုံးဆိုင်ရာ စည်းမျ�်း

စည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ ဘ�ာေငွများကို လျာထား ြခင်း၊ ြပုစု၊ စိစစ်၊ ထိန်းသိမ်း ြခင်း�ှင့် ကိုယ်ပိုင်ရံပုံေငွ ရသုံးဆိုင်ရာ
စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ တာဝန်ခံ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၁၉။

ဤဌာန၏ အက
� ီးအကဲသည် ေငွေ �ကးဆိုင်ရာ ကိစ�ရပ်ကိုက�မ်းကျင်မ�ရှိေသာ �ွန်က
� ားေရးမှ�း အဆင့်ရှိသူ

ြဖစ် �ပီး ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်(စီမံေရးရာ)ကို တာဝန်ခံရမည်။

တက� သိုလ်ပရဝုဏ်ဖွံ��ဖိုးေရး�ှင့်ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းေရး�ုံး
၁၁၉။

တက� သိုလ်နယ်ေ ြမရှိ အေဆာက်အဦများ၊ အခ
ြ ား အေြခခံအေဆာက်အဦးများတည်ေဆာက်ခ
ြ င်း၊ ြပုပ
ြ င်

မွမ်းမံ ြခင်း�ှင့် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ခ
ြ င်းလုပ်ငန်းများ၊ ေရေပးေဝေရးစနစ်၊ ေရစီးေရလာေကာင်းမွန်ေရး�ှင့်မိလ�ာစနစ်
(သန်�ရှင်းေရး)၊ လ�ပ်စစ်မီးစနစ်�ှင့် ဆက်သွယ်ေရးစနစ်များ ြပုပ
ြ င်ထိန်းသိမ်းြခင်း�ှင့် အဆင့် ြမ�င့်တင်ခ
ြ င်း လုပ်ငန်းများ
အတွက် ေဆာင်ရွက်ရန် ဤ�ုံးတွင်တာဝန်ရှိသည်။ ထို�အ ြပင် တက� သိုလ်၊ ပရဝုဏ်လုံ�ခုံေရး�ှင့် ကျန်းမာေရး�ှင့်ညီ�ွတ်
ေသာ ပတ်ဝန်းကျင် (Hygienic Environment) ြဖစ်ေစရန် အတွက်လည်း တာဝန်ရှိသည်။
၁၂၀။

ဤဌာန၏ အက
� ီးအကဲသည် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ�ရပ်များကိုက�မ်းကျင်မ�ရှိေသာ �ွန်က
� ားေရးမှ�း

အဆင့်ရှိသူြဖစ်ပ
� ီး ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်(စီမံေရးရာ)ကို တာဝန်ခံရမည်။
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တက� သိုလ်နယ်ေြမ ဖွံ��ဖိုးတိုးတက်ေရး�ုံး
၁၂၁။

တက်က
� လ�ပ်ရှားေသာ

တက� သိုလ်နယ်ေြမဆိုင်ရာ

ေနထိုင်မ�

ဘ၀ကို

အေထာက်အကူြဖစ်ေစေသာ

တက� သိုလ်ပရဝုဏ် ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရးအတွက် တာဝန်ရှိသည်။
၁၂၂။

ထို�အ ြပင် ရန်ကုန်တက� သိုလ်ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများ�ှင့် ဝန်ထမ်းများကိုဘက်စုံဖွံ� �ဖိုး တိုးတက်ေစေသာ

ဟန်ချက်ညီသည့် �ုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ�ှင့် လူမူဆိုင်ရာ ဝန်းကျင်ေကာင်းကို ဖန်တီးရန်�ှင့် ထိန်းသိမ်းရန်
တာဝန်ရှိသည်။ တက� သိုလ်ပရဝုဏ် လုံ�ခံုသန်�ရှင်း၍ စိမ်းလန်းစိုေ ြပေရးအတွက်လည်းတာဝန်ရှိသည်။
၁၂၃။

ဤ�ုံး၏ ဌာနမှ�းသည် ��န်က
� ားေရးမှ�းအဆင့်ြဖစ် �ပီး ဒုတိယပါေမာက�ချုပ် (တက� သိုလ်ဖွံ� �ဖိုးေရးရာ)ကို

တာဝန်ခံရမည်။

အရည်အေသွး အာမခံမ��ုံး
၁၂၄။

ဤ�ုံးသည် တက� သိုလ် အရည်အေသွးဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ��ှင့် အရည်အေသွး အာမခံမ�တို�အတွက် တာဝန်ရှိ�ပီး

�ိုင်ငံေတာ်�ှင့်ေဒသတွင်း အရည်အေသွး ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် လိုက်ေလျာညီထွ ေေဆာင်ရွက်ရန်
လည်းတာဝန်ရှိသည်။
၁၂၅။

ဤ�ုံးသည် မိမိတက� သိုလ်၏ အရည်အေသွး အာမခံမ� မူေဘာင်၊ မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ေရးဆွဲ၍

သက်ဆိုင်ရာဌာနများက စီစစ်ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် ြဖည့်ဆည်း စီမံေဆာင်ရွက်ေပး ြခင်း�ှင့် အကဲြဖတ်သုံးသပ်ခ
ြ င်း၊
အရည်အေသွးအာမခံမ�ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစ�်များ စ�်ဆက်မ ြပတ် ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်�ိုင်ရန်အတွက်လည်း ဝန်ထမ်းများကို
သင်တန်းေပးရန် တာဝန်ရှိသည်။
၁၂၆။

ဤ�ုံးသည် မိမိတက� သိုလ်ကို သုံးသပ်ေလ့လာမ�အတွက် ဦးေဆာင်ပ
� ီး အမျိုးသားအရည်အေသွး အာမခံမ��ှင့်

အကဲ ြဖတ်မ�ေကာ်မတီ၏ စံ��န်းများ�ှင့် ��န် �ကားချက်များ�ှင့်အညီ ြပင်ပ အရည်အေသွး စစ်ေဆးမ� အသိအမှတ်ြပုခ
ြ င်း၊
အရည်အေသွး သတ်မှတ်ြခင်းတို�ကို ခံယူ�ိုင်ရန် ြပင်ဆင်ရမည်။ ထို�အ ြပင်

ေဒသတွင်း�ှင့်

အပ
ြ ည်ပ
ြ ည်ဆိုင်ရာ

အရည်အေသွး အာမခံမ� ေအဂျင်စီများ၊ ပညာရှင်များ�ှင့် ပူးေပါင်း၍ အရည်အေသွး အာမခံမ�အတွက် ဆန်းစစ်ြခင်း�ှင့်
ည�ိ�ိ�င်းတိုင်ပင်ြခင်းတို�ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၂၇။

အရည်အေသွး အာမခံမ�လုပ်ငန်းတွင် အေတွ�အက
� ုံရှိေသာ ��န် �ကားေရးမှ�းသည်�ုံး၏ အက
� ီးအကဲြဖစ်ပ
� ီး၊

ဒုတိယပါေမာက�ချုပ် (တက� သိုလ်ဖွံ� �ဖိုးေရးရာ)ကို တာဝန်ခံရမည်။

အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး�ုံး
၁၂၈။

အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး�ုံးသည်

ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏

အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ

စီစ�်ေဆာင်ရွက်မ� နည်းဗျ�ဟာကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်�ှင့် ပူးေပါင်းဖွံ� �ဖိုး တိုးတက်ေရးအတွက် တာဝန်ရှိသည်။
၄င်းအပ
ြ င် �ိုင်ငံခ
ြ ားတက� သိုလ်များ၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ�အစည်းများ၊ အစိုးရ�ှင့် အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ�
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အစည်းများ�ှင့် တသီးပုဂ�လများ�ှင့် ချိတ်ဆက်မ�များ ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း�ှင့် ဆက်ဆံေရး ေရရှည်တည်တံ့ေအာင်
ထိန်းသိမ်း ြခင်းတို�ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၂၉။

ဤ�ုံးသည် အပ
ြ ည်ပ
ြ ည်ဆိုင်ရာ ပညာေရးအစီအစ�်များ�ှင့်ပတ်သက်၍ ေကျာင်းသား�ှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ

အပ
ြ န်အလှန်

ဖလှယ်ခ
ြ င်း၊

ပညာသင်ဆုများေပးအပ် ြခင်း၊

�ိုင်ငံတကာစာတမ်းဖတ်ပွဲ�ှင့်

ညီလာခံများတွင်

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း�ှင့် အိမ်ရှင်အ ြဖစ် တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ နားလည်မ�စာခ�န်လ�ာများ�ှင့် အခ
ြ ားသေဘာတူ
စာချုပ်များေရးထိုးြခင်း၊ အဆိုပါ သေဘာတူစာချုပ်များကို ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း
တို�အတွက် တက� သိုလ်ရှိဌာနများအားလုံးကို အေထာက်အကူ ြပု၍ စီမံခန်�ခွဲရမည်။
၁၃၀။

ဤ�ုံး၏ဌာနမှ�းသည်

��န်က
� ားေရးမှ�းအဆင့်ြဖစ် �ပီး

ဒုတိယပါေမာက�ချုပ်

(တက� သိုလ်ဖွံ� �ဖိုးေရးရာ)ကို

တာဝန်ခံရမည်။

ြပည်သူ�ဆက်ဆံေရး�ှင့် ဖွံ��ဖိုးမ�အေထာက်အကူြပု�ုံး
၁၃၁။

ဤ�ုံးသည် ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ အများ ြပည်သူပါဝင်ေသာ ကိစ�ရပ်များ တွင် တတ် �ကစွာ ေဖာ်ေဆာင် ြခင်း�ှင့်

မှန်ကန်ေကာင်းမွန်ေသာ အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာ ပုံရိပ်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
၁၃၂။

ထို�အ ြပင် တက� သိုလ်၏ ေမ�ာ်မှန်းချက်များ၊ ရည်မှန်းချက်များ၊ တန်ဖိုးများ�ှင့် အေခ
ြ ခံသေဘာတရားများကို

ေဖာ်ေဆာင်ေသာ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မဒ� ီဇိုင်း၊ ဖွံ� �ဖိုးေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ��ှင့် ြပင်ပေထာက်ပံ့ေရး ရရှိရန် �ကိုးပမ်း
အားထုတ်မ�တို�အတွက် တာဝန်ရှိသည်။ ဤ�ုံးသည် တက� သိုလ်မှ ကျင်းပေသာ အစီအစ�်များတွင် ြပည်သူလူထု ပါဝင်
�ိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ေပး ြခင်း၊ ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို ထုတ်ေဝ
ြဖန်� ြဖ�းေပး ြခင်း၊ တက� သိုလ်၏ အေထွေထွကိစ�ရပ်များ�ှင့်ပတ်သက်ေသာ သတင်းမီဒီယာများ၏ ေမး ြမန်းစုံစမ်းချက်၊
ေဆာင်ရွက်ချက်များ�ှင့်

ပတ်သက်၍

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

ရန်ကုန်တက� သိုလ်

ေကျာင်းသားေဟာင်းများ၊

အခ
ြ ားအေရးပါေသာ ပညာေရးစိတ်ဝင်စားေသာ ြပင်ပပုဂ�ိုလ်များ�ှင့် ဆက်သွယ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း၊ ရန်ကုန်
တက� သိုလ် Website တွင် ေဖာ်ပ
ြ ပါရှိေသာ အေက
� ာင်းအရာများ�ှင့် ေဆာင်ရွက်ချက်များကို အချိန်�ှင့် တေ ြပးညီ
ြဖစ်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း၊ အများ ြပည်သူသိရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း�ှင့် ေစျးကွက်ရှာ ြခင်း၊ ရန်ပုံေငွမ
ြ �င့်တင်ခ
ြ င်း၊
ေကျာင်းသားများ�ှင့်

ဝန်ထမ်းများပါဝင်ေသာ

အများ ြပည်သူထံသို�

ြပန်�ပွားေရာက်ရှိေစေသာ

အစီအစ�်များကို

အေထာက်အပံ့ေပး ြခင်းတို�ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၃၃။

ဤ�ုံး၏ ဌာနမှ�းသည် ��န်က
� ားေရးမှ�းအဆင့်ြဖစ် �ပီး ဒုတိယပါေမာက�ချုပ် (တက� သိုလ်ဖွံ� �ဖိုးေရးရာ) ကို

တာဝန်ခံရမည်။
တက� သိုလ်ပုံ�ှိပ်တိုက်
၁၃၄။

တက� သိုလ်ပုံ�ှိပ်တိုက်သည် ရန်ကုန်တက� သိုလ်မှ ထုတ်ေဝေသာ စာအုပ်များ၊ သတင်းလ�ာများ၊ သင် �ကားေရး

ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများ၊ မဂ�ဇင်းများ၊ စာေစာင်များ၊ ြပက�ဒိန်များ၊ သုေတသနဂျာနယ်များကို ပုံ�ှိပ်ထုတ်ေဝမည်။

38
၁၃၅။

ပုံ�ှိပ်တိုက်၏ မန်ေနဂျာသည် ပုံ�ှိပ်တိုက်၏ အက
� ီးအကဲဖ
ြ စ်ပ
� ီး ဒုတိယပါေမာက�ချုပ် (စီမေံ ရးရာ) ကို

တာဝန်ခံရမည်။

ဝန်ထမ်းစုေဆာင်ေရး�ှင့် လုပ်ငန်းခွင်တက်လမ်းဆိုင်ရာ တိုးတက်ေစမ�
(Staff Recruitment and Career Development)
၁၃၆။

တက� သိုလ်သည် ပညာေရးဆိုင်ရာ အစီအစ�်များ၊ စီမံခန်�ခွဲမ��ှင့် အခ
ြ ားေဆာင်ရွက်မ�ဆိုင်ရာ ကိစ�ရပ်များ

အတွက် အရည်အေသွးဆိုင်ရာ အာမခံရန် တာဝန်ရှိသည့်အားေလျာ်စွာ အဆင့်တိုင်းတွင် အရည်အချင်း ြပည့်ဝေသာ
ထက် ြမတ်၍ က�မ်းကျင်ေသာ မိမိအလုပ်ကို တန်ဖိုးထားေဆာင်ရွက်ေသာ ဝန်ထမ်းများ လိုအပ်ေ �ကာင်းကိုတက� သိုလ်က
အသိအမှတ် ြပုသည်။
၁၃၇။
ေစခ
ြ င်း၊

တက� သိုလ်၏ လူ�စွမ်းအားအရင်းအမ
ြ စ်ဆိုင်ရာမူသည် ဝန်ထမ်းများ စုေဆာင်ခ
ြ င်း၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင် တည်�မဲ
ရာထူးတိုး ြမ�င့်ြခင်း၊

ရာထူးမှ

ထုတ်ပယ်ြခင်းတို��ှင့်ပတ်သက်ေသာမူများ၊

စည်းကမ်းများ၊

တိကျေသာ

ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ�ှင့် လုပ်ငန်းခွင်တက်လမ်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မ� မူများကို အဓိပ�ါယ်ဖွင့်ဆို သတ်မှတ်သည်။ လူ�စွမ်းအား
အရင်းအ ြမစ်ဆိုင်ရာ မူကို လူ�စွမ်းအားအရင်းအမ
ြ စ်�ုံးက ေရးဆွဲ �ပီး တက� သိုလ်ေကာင်စီက စိစစ် အတည်ြပုမည်။
၁၃၈။

အဆိုပါမူ၏ အဓိက သေဘာတရားမှာ စွမ်းေဆာင်ရည်�ှင့် အရည်အချင်းရှိမ�အေပ� မူတည်၍ ရာထူး/အဆင့်

တိုးတက်မ� ြဖစ်ေစမည်။
၁၃၉။

သင် �ကားေရးဝန်ထမ်းများ စုေဆာင်း ြခင်း�ှင့်အတူ ရာထူးတိုး ြမ�င့်ေရးကိစ�ရပ်တွင် တက� သိုလ်သည် လူတစ်ဦး

ချင်းစီ၏ သင် �ကားေရး၊ သုေတသန၊ စီမံခန်�ခွဲေရး�ှင့် အပ
ြ န်အလှန် ေပါင်းသင်း ဆက်ဆံေရးစေသာ စွမ်းေဆာင်ရည််
များကို ထည့်သွင်းစ�်းစားမည်။
၁၄၀။

အရည်အေသွး ြပည့်ဝေသာဝန်ထမ်းများ ခန်�ထားခ
ြ င်း�ှင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင်တည်�မဲေစခ
ြ င်း ကိစ�ရပ်များတွင်

တက� သိုလ်သည် အေကာင်းဆုံးအရည်အချင်းရှိသည့်ဝန်ထမ်းများကို ရည်မှန်းချက်ထားလျက် ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ေသာ
အေလ့အကျင့်ကို ဖွံ� �ဖိုးေစရန်၊ တက� သိုလ်များအက
� ား ဝန်ထမ်းများဖလှယ်ခ
ြ င်းသို�မဟုတ် ေပ
ြ ာင်းေရ�� ြခင်း သို�မဟုတ်
တွဲဖက်ခန်�ထားခ
ြ င်းကိစ�များအတွက် လိုအပ်သလို ည�ိ�ိ�င်းေဆာင်ရွက်ရန်၊ အမျိုးသားအဆင့် အဆင့် ြမင့်ပညာဆိုင်ရာ
တာဝန်ရှိသူများ�ှင့်လည်းေကာင်း၊ အခ
ြ ားတက� သိုလ်များ�ှင့်လည်းေကာင်း ရင်း�ှီးေသာ ဆက်ဆံေရးကို ေဖာ်ေဆာင်မည်။
၁၄၁။

တက� သိုလ်သည် ၄င်း၏ လိုအပ်ချက်အရ အချိန်ပိုင်းဝန်ထမ်းများကို ခန်�ထားခွင့်ရှိသည်။

၁၄၂။

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

ခန်�ထားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၄၃။

တက� သိုလ်ရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ သင် �ကား၊ သင်ယူေရး လိုအပ်ချက်များ၊ အေကာင်းဆုံးေသာ သင် �ကားေရးဆိုင်ရာ

အေလ့အကျင့်များ ဖလှယ်ေရး၊ က�မ်းကျင်ေစေရး�ှင့် ဝန်ထမ်းစွမ်းေဆာင်ရည် ပိုမိုတိုးတက်မ
ြ င့်မားေစေရးအတွက်
ေဒသတွင်း�ှင့် �ိုင်ငံတကာရှိ ပညာေရး အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် ချိတ်ဆက်ေပါင်းစည်း ေဆာင်ရွက်မည်။

39
၁၄၄။

ဆရာ၊ ဆရာမ ဖလှယ်ေရး၊ အပ
ြ န်အလှန်ေလ့လာေရး�ှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်တွင် က�မ်းကျင်သူ

များကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုခန်�ထား ြခင်းများကို ေဆာင်ရွက်ရန် ထည့်သွင်း စ�်းစားမည်။
၁၄၅။

တက� သိုလ်သည် ဝန်ထမ်းများကို ၄င်းတို�ကိုယ်တိုင် တိုးတက်ေစရန်ေဆာင်ရွက်�ိုင်ေသာအခွင့်အလမ်းများ

ရရှိေစရန် ေထာက်ပံ့ေပးပ
� ီး အရည်အချင်း�ှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်ေပ�မူတည် �ပီး လုပ်ငန်းခွင်တက်လမ်းဆိုင်ရာ နည်းစနစ်
များကိုလည်း ေဖာ်ေဆာင်ေပးမည်။ အဆိုပါ ေဆာင်ရွက်ချက်များ ြဖင့် တက� သိုလ်တွင် အရည်အချင်းြပည့်ဝေသာ
ဝန်ထမ်း၊ ဆရာ၊ ဆရာမများကို ေရရှည် ထိန်းသိမ်းထားရန် ြမ�င့်တင်ေစ�ိုင်မည် ြဖစ်သည်။

တက� သိုလ်၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် အစုစပ်အဖွဲ�အစည်းများ
(University Partnerships and Affiliations)
၁၄၆။

တက� သိုလ်သည် ြပည်တွင်းြပည်ပတက� သိုလ်များ သင်က
� ားေရးအဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် အ ြခားဖွံ� �ဖိုးေရး မိတ်ဖက်

အဖွဲ�များ�ှင့် အတူတကွ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ေပါင်းစည်းေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း�ှင့် မိတ်ဖက်ေဆာင်ရွက်ြခင်းတို�ကို တက� သိုလ်
ေကာင်စီ၏ သေဘာတူညီချက်ဖ
ြ င့် ေဆာင်ရွက်မည်။
၁၄၇။

တက� သိုလ်သည် ၄င်း၏ရည်မှန်းချက်များ ေပါက်ေ ြမာက်ေအာင်မ
ြ င်ေစရန် တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏ မူများ�ှင့်

အညီ ပုဂ�လိက�ှင့်အစိုးရတက� သိုလ်များ၊ အခ
ြ ားအဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မည်။
၁၄၈။

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း၊ တွဲဖက်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ မိတ်ဖက်ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း လုပ်ငန်းများကို စတင်ြခင်း၊

ေဆာင်ရွက် ြခင်း�ှင့်

ရပ်ဆိုင်းြခင်းဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကို

ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏

အပ
ြ ည်ပ
ြ ည်ဆိုင်ရာ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး�ုံးက ချမှတ်ထားေသာ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး ပေရာဂျက်ဆိုင်ရာမူများ
အပါအဝင် တက� သိုလ်ေကာင်စီက ချမှတ်ထားေသာ နည်းဥပေဒ စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၄၉။

ြပည်တွင်း�ှင့်အြပည်ပ
ြ ည်ဆိုင်ရာ

တက� သိုလ်အချင်းချင်း

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း�ှင့်

မိတ်ဖက်ဖွဲ�စည်း

ေဆာင်ရွက် ြခင်းတို�ကို ဌာနအဆင့်၊ မဟာဌာနအဆင့် စင်တာအဆင့် သို�မဟုတ် အဖွဲ�အဆင့်(ဥပမာ-စာက
� ည့်တိုက်) �ှင့်
တက� သိုလ်အဆင့်တို�တွင် ေဆာင်ရွက်�ိုင်သည်။ အဆိုပါကိစ�ရပ်များတွင် ထိုသို�ချိတ်ဆက် ေဆာင်ရွက်ြခင်းများကို
ရန်ကုန်တက� သိုလ်�ှင့်

မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းတို�၏

အပ
ြ န်အလှန်အကျိုးရှိမ�အတွက်

ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်းြဖစ်ေ �ကာင်း

ထင်ရှားရမည့်အြပင် သက်ဆိုင်ရာတက� သိုလ်၏ မူများတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ေဆာင်ရွက်မ�စည်းမျ�်းများ�ှင့်အညီ
ြဖစ်ရမည်။ အခ
ြ ားအဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် မိတ်ဖက်လုပ်ကိုင်ေသာ တရားဝင်ေဆာင်ရွက်မ�များ အားလုံးကို နားလည်မ�
စာခ�န်လ�ာြဖင့် အတည်ပ
ြ ုရမည်ြဖစ်ပ
� ီး ေဆာင်ရွက်မည့်နယ်ပယ်၊ နည်းလမ်း၊ ပါဝင်ချုပ်ဆိုသူတို�၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်�ှင့်
တာဝန်များ၊ ေမ�ာ်လင့်ေသာ ရလာဒ်များ၊ အရင်းအမ
ြ စ်များ�ှင့်ပတ်သက်၍ တိကျရှင်းလင်းေသာ အချက်များ ေဖာ်ြပ
ပါရှိရမည်။
၁၅၀။

လက်ရှိရန်ကုန်တက� သိုလ်�ှင့်တွဲဖက်ထားေသာ ပညာေရးဆိုင်ရာ အဖွဲ�အစည်းများမှာ (က)

အမျိုးသားစီမံခန်�ခွဲမ�ပညာဒီဂရီေကာလိပ်

(ခ)

ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ� �ဖိုးေရးတက� သိုလ်တို� ြဖစ်သည်။
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ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပတက� သိုလ်များ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း
(Collaboration with other Local and Foreign Institutions)
၁၅၁။

တက� သိုလ်သည် ေကျာင်းသားများ�ှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်တိုးတက်ေစရန်�ှင့် တက� သိုလ်၏

ေမ�ာ်မှန်းချက် ရည်ရွယ်ချက်�ှင့် အဓိက ေဆာင်ရွက်မ�များကို ေအာင်မ
ြ င်စွာ အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်�ိုင်ရန်
ြပည်တွင်း၊

ြပည်ပတက� သိုလ်များ၊

အခ
ြ ားပညာေရးဆိုင်ရာ

အဖွဲ�အစည်းများ၊

အစိုးရ�ှင့်

အစိုးရမဟုတ်ေသာ

အဖွဲ�အစည်းများ၊ အခ
ြ ားတစ်သီးပုဂ�လများ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မည်။

အရည်အေသွးအာမခံမ��ှင့် တက� သိုလ်ကိုြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း
(Quality Assurance and Institutional Review)
၁၅၂။

တက� သိုလ်သည်

၄င်း၏ရည်ရွယ်ချက်�ှင့်

တက� သိုလ်၏အဓိကကျေသာ

လ�ပ်ရှားေဆာင်ရွက်မ�များ�ှင့်

ပတ်သက်ေသာ နယ်ပယ်အားလုံးတွင် စံ��န်းများ ထိန်းသိမ်းထားရှိေစရန် တက� သိုလ်အဆင့် အရည်အေသွးအာမခံမ�
မူေဘာင်များကို ထားရှိမည်။
၁၅၃။

တက� သိုလ်ေကာင်စီက ဖွဲ�စည်းထားေသာ အရည်အေသွးအာမခံမ�အ�မဲတမ်း ေကာ်မတီသည် တက� သိုလ်တွင်

အရည်အေသွးအာမခံမ��ှင့် အရည်အေသွးကို ထိန်းသိမ်းသည့် ယဥ်ေကျးမ� (quality culture) ကို အားေပးမ
ြ �င့်တင်�ပီး
�ကီး �ကပ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
၁၅၄။

အရည်အေသွးအာမခံမ� �ုံးကို ဖွဲ�စည်းတည်ေထာင်ပ
� ီး ဘွဲ�ဒီဂရီအရည်အေသွးအာမခံမ�အဆင့်ကို ြပန်လည်

သုံးသပ် ြခင်း၊ အဖွဲ�အစည်းဆိုင်ရာ ြပန်လည်ေလ့လာခ
ြ င်း၊ အချင်းချင်း ြပန်လည်သုံးသပ်ခ
ြ င်း�ှင့် ြပင်ပမှြပန်လည်
ဆန်းစစ် ြခင်းလုပ်ငန်းများ ပါဝင်သည့် အရည်အေသွးအာမခံမ�ဆိုင်ရာ အစီအစ�်ချမှတ် ြခင်း�ှင့် အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းတို�ကို ဦးစီးဦးေဆာင် ြပုလုပ်�ိုင်မည့် အရည်အချင်း ြပည့်ဝေသာ ဝန်ထမ်းများကိုခန်�အပ်၍
ေဆာင်ရွက်ေစမည်။ အရည်အေသွး အာမခံမ��ုံးသည် လိုအပ်ေသာ အချက်အလက်�ှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို စုေဆာင်း
ြခင်း၊ အစီရင်ခံစာများကို ခွဲ ြခမ်းစိတ်ဖ
ြ ာေလ့လာခ
ြ င်း�ှင့် သက်ဆိုင်ရာ က�မ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ ြပည်သူလူထုများ
အဆင့်ြမင့်ပညာက�ရှိ အမျိုးသားအဆင့်�ှင့် ေဒသအဆင့်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွးအာမခံမ� အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့်
ဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်းတို�ကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်မည်။
၁၅၅။

ဌာနများတွင် အတွင်းအရည်အေသွး အာမခံမ�ကို ပညာေရးဆိုင်ရာ�ှင့် စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာ အမ
� ဲတမ်း

(constant) ကိစ�တစ်ရပ်အ ြဖစ် သတ်မှတ်၍ အရည်အေသွးပိုမို တိုးတက် ေကာင်းမွန်ေစရန် မူများချမှတ်၍
စိတ်အားထက်သန်သူ ဝန်ထမ်းများ ထားရှိေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၅၆။

အတွင်းအရည်အေသွးအာမခံမ�ကို

အမျိုးသားပညာေရး

အဆင့်အတန်း�ှင့်

အရည်အေသွး

အာမခံမ�

အကဲ ြဖတ်ေကာ်မတီ�ှင့် အခ
ြ ားသက်ဆိုင်ရာ ေဒသတွင်း ပညာေရးအဖွဲ�အစည်းများက နည်းလမ်းတကျ ချမှတ်ထားေသာ
စံများ၊ လမ်း��န်ချက်များ�ှင်အ
့ ညီေဆာင်ရွက်ရမည်။
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၁၅၇။

စစ်ေဆးအကဲဖ
ြ တ်ခ
ြ င်း�ှင့်

အရည်အေသွးအာမခံမ�

ြပန်လည်ဆန်းစစ်သည့်

လုပ်ငန်း၏

ရလာဒ်များ၊

လိုအပ်ေသာ တိုးတက်မ�များ�ှင့် ြပုပ
ြ င်မ�များကို တက� သိုလ်အတွင်း�ှင့် တက� သိုလ်ပ
ြ င်ပရှိ သက်ဆိုင်ပါဝင် ဆက်�ွယ်သူ
များသို� အသိေပး ဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

တက� သိုလ်အတွင်း ဖွဲ�စည်းထားေသာ အဖွဲ�အစည်းများ
(Association within the University)
၁၅၈။

ေကျာင်းသားသမဂ��ှင့်ဆရာသမဂ� (သို�မဟုတ်) အဖွဲ� အပါအဝင်ြဖစ်ေသာ တက� သိုလ် ေကျာင်းသားများ�ှင့်

ဝန်ထမ်းများဆိုင်ရာအဖွဲ�များကိုတည်ဆဲဥပေဒများ၊ တက� သိုလ်ေကာင်စီက သတ်မှတ်ထုတ် ြပန်ထားေသာ စည်းမျ�်း၊
စည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ ဖွဲ�စည်းရမည်ဖ
ြ စ်ပ
� ီး၊ အဆိုပါအဖွဲ�များတွင် ရန်ကုန်တက� သိုလ်၌ တက်ေရာက် ပညာသင် �ကား
လျက်ရှိသူ ေကျာင်းသူ၊ေကျာင်းသားများ�ှင့် ရန်ကုန်တက� သိုလ်၏ အချိန်ပ
ြ ည့်ဝန်ထမ်းများဖ
ြ င့်သာ ပါဝင်ဖွဲ�စည်းရမည်။
၁၅၉။

အမျိုးသားပညာေရးဥပေဒ ပုဒ်မ ၄ (ဂ) ပါ ဆရာသမဂ�များ�ှင့် ေကျာင်းသားသမဂ�များကို သက်ဆိုင်ရာ

တက� သိုလ်ပဋိညာဥ် စာတမ်း�ှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ�စည်းတည်ေထာင် လ�ပ်ရှား�ိုင်ေရးအတွက် တည်ေထာင်လိုသူ
အစုအဖွဲ�က ေလ�ာက်ထားလာသည့် အေပ�တွင် အေ ြခခံ၍ ဖွဲ�စည်းတည်ေထာင်ရမည်ဖ
ြ စ်ပ
� ီး၊ တက� သိုလ်ေကာင်စီက
အတည်ြပုရမည်။

တက� သိုလ်ေကာင်စီသို�

ေလ�ာက်ထားရာတွင်

ေအာက်ပါအချက်အလက်များကို

ထည့်သွင်း

ေဖာ် ြပရမည်။

၁၆၀။

-

အသင်းအဖွဲ� /အဖွဲ�အမည်

-

အဓိက ရည်မှန်းချက်များ�ှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ

-

ဖွဲ�စည်းပုံ�ှင့် စီမံခန်�ခွဲမ�

-

ေဆာင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းများ

-

တာဝန်ယူမ��ှင့် တာဝန်ခံမ�များ

-

အဖွဲ�ဝင်ြဖစ်ရန် စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ

-

အမ�ေဆာင်ေကာ်မတီဝင်များ၏ သက်တမ်း သတ်မှတ် တာဝန်များ�ှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

-

တက� သိုလ်စီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ�များအတွက် ကိုယ်စားလှယ်များ ေရွးချယ်သည့်လုပ်ငန်းစ�်

-

တရားဝင်သေကတများ
�

-

အခ
ြ ားသက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ

ေလ�ာက်လ�ာကို တက� သိုလ်ေကာင်စီသို�တင်ြပ၍ အတည်ပ
ြ ုချက်ရယူရမည်။ အသင်းအဖွဲ�များ/သမဂ�များသည်

ပါတီ�ိုင်ငံေရး�ှင့် ဘာသာေရး ေရာယှက်ေသာ �ိုင်ငံေရးတို�မှ လွတ်ကင်းရမည်။တက� သိုလ်အဆင့်မဟုတ်ေသာ
အဖွဲ�အစည်းများ (ဥပမာ-�မို�နယ်အဆင့်�ှင့် ေဒသအဆင့် အဖွဲအစည်းများ)ကို တည်ဆဲ အဖွဲ�အစည်းများ မှတ်ပုံတင်ြခင်း
ဆိုင်ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၄) အရ ဖွဲ�စည်းရမည်။
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သာတူညီမ�အခွင့်အေရးများ (Equal Rights)
၁၆၁။

ဤပဋိညာ�်စာတမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ တက� သိုလ်၏ ေမ�ာ်မှန်းချက်�ှင့် ရည်ရွယ်ချက်၊ အေခ
ြ ခံသေဘာ

တရားများ�ှင့် အဓိကကျသည့်ေဆာင်ရွက်ချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် လူတဦးချင်း၏ အသက်၊ လူမျိုး၊
မျိုး�ွယ်စု၊ ကျား၊ မ၊ အိမ်ေထာင်ေရး အဆင့်အေခ
ြ ၊ ဘာသာေရးမသန်စွမ်းမ�၊ ဇစ်ြမစ်၊ �ိုင်ငံသားဖ
ြ စ်မ�၊ �ိုင်ငံေရး
ယုံ �ကည်မ�များ�ှင့်ပတ်သက်၍ ခွဲ ြခားမ�မရှိေစရ။
၁၆၂။

တက� သိုလ်၏ အမ
� ဲတမ်းဖွဲ�စည်းထားေသာ ကျင့်ဝတ်ေကာ်မတီ (Standing Ethics Committee) က

ေရးဆွဲထားေသာ တက� သိုလ်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ကိုဓ�ှင့် သာတူညီမ�မ��ှင့် ခွဲြခားခ
ြ င်းမရှိေသာမူ (University’s Code of
Ethics and Equal Opportunity and Non-discrimination Policy) အရ �ကပ်မတ်ကွပ်ကဲ ထိန်းသိမ်းမည် ြဖစ်�ပီး
သင်တန်းေရးရာ�ုံး၊ လူ�စွမ်းအားအရင်းအမ
ြ စ်�ုံး၊ အရည်အေသွးအာမခံမ�ဆိုင်ရာ �ုံးများကလိုက်နာ၍ အေကာင်
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။

တက� သိုလ်၏အခ
ြ ားေဆာင်ရွက်ချက်များ�ှင့်တာဝန်များ
(Other Functions and Responsibilities of the University)
၁၆၃။

တက� သိုလ်သည်(က)

ပညာေရးေဆာင်ရွက်ချက်များအတွက်ဘွဲ�၊ ဒီဂရီ၊ ဒီပလိုမာ�ှင့် ေအာင်လက်မှတ်များ ချီးြမ�င့်သည့်
လုပ်ငန်းများအပ
ြ င် အခ
ြ ားပညာေရးဆိုင်ရာ�ှင့် တက� သိုလ်�ှင့်ဆိုင်ေသာ စွမ်းေဆာင်ချက်၊ အရည်
အချင်းများ၊ ဂုဏ်ထူးေဆာင် ဘွဲ�များအပ်�ှင်း ြခင်း၊ တက� သိုလ်၏ ေမ�ာ်မှန်းချက်များ ြပည့်ဝ ေအာင်ြမင်
ေစခ
ြ င်း�ှင့် ဆက်စပ်သည့် အခ
ြ ားလုပ်ငန်းများအတွက် အသိအမှတ်ပ
ြ ုခ
ြ င်းတို�ကိုလည်း ေဆာင်ရွက်
သည်။ ထို�အ ြပင်ခိုင်လုံေသာ အေ �ကာင်းြပချက်ရှိပါက အပ်�ှင်းထားေသာ ဘွဲ�ဒီဂရီတို�ကိုလည်း
ြပန်လည် �ုတ်သိမ်းခွင့်ရှိသည်။

(ခ)

ချီးြမ�င့်ေသာ ဘွဲ�ဒီဂရီ၊ ဒီပလိုမာဘွဲ��ှင့် ေအာင်လက်မှတ်များအတွက် အတိေု ကာက်စာလုံးများ
သတ်မှတ် ေဖာ်ေဆာင်ခွင့်ရှိသည်။

(ဂ)

ေကျာင်းသားများ၏ အခွင့်အေရး�ှင့် ရပိုင်ခွင့်များေရးဆွဲြခင်း၊ ေကျာင်းသားများအတွက် နည်းဥပေဒ
စည်းမျ�်း စည်းကမ်းများ ထုတ်ပ
ြ န်ြခင်း�ှင့် ေလးစားလိုက်နာေစရန် ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။

(ဃ)

ဝန်ထမ်းများ၏ အခွင့်အေရး�ှင့် ရပိုင်ခွင့်များေရးဆွဲြခင်း၊ ဝန်ထမ်းများအတွက် နည်းဥပေဒစည်းမျ�်း
စည်းကမ်းများ ထုတ်ပ
ြ န်ခ
ြ င်း�ှင့် ေလးစားလိုက်နာေစရန်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။

(င)

ေကျာင်းသားများ၏ေနထိုင်ေရး�ှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ�အတွက် ရရှိ�ိုင်ေသာ အရင်းအမ
ြ စ်
များ အတွင်းသင့်ေတာ်ေသာ အစီအစ�်များ ေဆာင်ရွက်ေပးမည်။
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(စ)

တက� သိုလ်၏ဖွဲ�စည်းပုံ�ှင့် စည်းမျည်းစည်းကမ်းများအရ တက� သိုလ်ပညာ သင် �ကားေရး၊ သုေတသန
�ှင့်အ ြခားလုပ်ငန်းတာဝန်များေဆာင်ရွက်မ�ကိုအေထာက်အကူဖ
ြ စ်ေစရန်အလှ�ရှင်များမှလှ�ဒါန်းေသာ
(သို�မဟုတ်)ေသတမ်းစာဖ
ြ င့်

လှ�ဒါန်းေသာ

ေရ��ေပ
ြ ာင်း�ိုင်သည့်ပစ�ည်း၊

မေရ��ေပ
ြ ာင်း�ိုင်သည့်

ပစ�ည်းများကို လက်ခံရယူ၍ သုံးစွဲ�ိုင်သည်။
(ဆ)

ေကျာင်းသားသမဂ��ှင့်ဆရာသမဂ� (သို�မဟုတ်) အဖွဲ�များအပါအဝင်ြဖစ်ေသာ တက� သိုလ်အတွင်း
ဖွဲ�စည်းထားေသာအသင်းများ�ှင့်အဖွဲ�များကို စည်းကမ်းတကျ ေဆာင်ရွက်ေစမည်။

(ဇ)

တက� သိုလ်နယ်ေ ြမရှိေ ြမ၊
ကျန်းမာေရး�ှင့်

အေဆာက်အဦးများ၊

လုံ �ခုံမ�ေရးဆိုင်ရာ

ပစ�ည်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိ �ပီး

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များ၊

သက်မှတ်ချက်/

၄င်းတို�ကို

အာမခံချက်များ

ြပင်ပမှပုဂ�ိုလ်များ၏
အပါအဝင် ြဖစ်ေသာ

လ�ဲေြပာင်း�ိုင်ခွင့်ရှိသည်။တက� သိုလ်က

ပိုင်ဆိုင်ေသာ

(သို�မဟုတ်) ငှားရမ်းထားေသာေမ
ြ ၊ အေဆာက်အဦးများကို လတ်တေလာ သုံးစွဲရန်မလိုအပ်ေသးပါက
စာချုပ်ဖ
ြ င့် ငှားရမ်းခွင့်ရှိသည်။
(စျ)

တက� သိုလ်နယ်ေ ြမအတွင်းရှိ အေဆာက်အဦး�ှင့် ေနရာများတွင်တက� သိုလ်၏ အဖွဲ�ဝင်များပါဝင်ေသာ
လူထုစုေဝးပွဲများပ
ြ ုလုပ်ခ
ြ င်းအတွက် စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ ချမှတ်ေပးမည်။

(ည)

တက� သိုလ်၏လုံ�ခုံေရးဆိုင်ရာ ကိစ�ရပ်အားလုံးအတွက် ကာကွယ်ရန်လိုအပ်ပါက သင့်ေလျာ်သည့်
စီမံေဆာင်ရွက်မ�များ ချမှတ်ကျင့်သုံးမည်။

(ဋ)

တက� သိုလ်အဖွဲ�ဝင်များ၏ ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်မ��ှင့် ပုဂ�လိကဆိုင်ရာလွတ်လပ်မ�/ ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်
ခွင့်ကိုေလးစား �ပီး ကာကွယ်မ�ေပးမည်။

(ဌ)

တက� သိုလ်သုေတသနရလဒ်များကို ပုံ�ှိပ်ထုတ်ေဝရန်�ှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို မီဒီယာများ
မှတစ်ဆင့်ြဖန်�ေဝ�ိုင်ရန်

သုေတသနရလဒ်များ၏

ပိုင်ဆိုင်ခွင့်�ှင့်

မူပိုင်ခွင့်အခွင့်အေရးများကို

ထိန်းသိမ်းမည်။ မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာအခွင့်အေရးများ၊ တီထွင်မ�ဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးများ�ှင့် တက� သိုလ်
အေထာက်အပံ့ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ေသာ သုေတသနရလဒ်များ၏ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်�ှင့် အခ
ြ ားအခွင့်အေရး
ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအတွက် တက� သိုလ်၏ “မူပိုင်ခွင့်အခွင့်အေရး�ှင့် မူလစာေရးသူကို
ေဖာ်ပ
ြ ြခင်းဆိုင်ရာမူ (University’s Policy on intellectual Property Rights and
Plagiarism)”�ှင့်“သုေတသနပံ့ပိုးမ��ှင့် သုေတသနကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူ(Research Support and
Ethical Research Policy)”တို�တွင်ပ
ြ ဌာန်းထားမည်။
(ဍ)

ြပင်ပမှ သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များ (အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ�အစည်းများအပါအဝင်) က�မ်းကျင်
သူများ၊

အတတ်ပညာရှင်များ�ှင့်

တရားဝင်ပူးေပါင်း၍

တက� သိုလ်၏အေခ
ြ ခံ�ှင့်ထပ်ေလာင်း

ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ေဆာင်ရွက်မည်။ ထိုသုိ့ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဝန်ထမ်းဖလှယ်ေရး၊ အသိပညာ
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လ�ဲေ ြပာင်းေရး၊ လက်ေတွ�ကွင်းဆင်းမ��ှင့် သေဘာတူစာချုပ်များ ချုပ်ဆို ြခင်း နည်းလမ်းများဖ
ြ င့်
ေဆာင်ရွက်မည်။
(ဎ)

တက� သိုလ်၏ ေမ�ာ်မှန်းချက်�ှင့်ရည်ရွယ်ချက်များ အထိေရာက်ဆုံး တိုးတက်ေအာင်ြမင်ေစရန် အတွက်
အမျိုးသားပညာေရးဥပေဒ�ှင့် ဤပဋိညာ�်စာတမ်း၏ မူေဘာင်အတွင်းမှ အခ
ြ ားလုပ်ငန်းများကို
ေဆာင်ရွက်�ိုင်သည်။

စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်��န် �ကားချက်များထုတ်ြပန်ြခင်း
(Issuing Regulations and Directives)
၁၆၄။

တက� သိုလ်ေကာင်စီ၊ တက� သိုလ်ပညာေရးအဖွဲ��ှင့် တက� သိုလ်စီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ�တို�သည် ဤပဋိညာ�်စာတမ်း

ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်မူများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန်�များ၊ ��န်က
� ားချက်များ�ှင့် စည်းမျ�်း
စည်းကမ်းများကိုထုတ်ြပန်�ိုင်သည်။

ဘ�ာေငွစီမံခန်�ခွဲမ��ှင့်တာဝန်ခံမ�
(Financial Management and Responsibility)
၁၆၅။

�ိုင်ငံေတာ်က ခွဲေဝေပးေသာဘ�ာရံပုံေငွ�ှင့် အခ
ြ ားနည်းလမ်းများဖ
ြ င့်ရရှိထားေသာ ကိုယ်ပိုင် ရန်ပုံေငွများကို

သက်ဆိုင်ရာဘ�ာေရး စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်အညီသုံးစွဲရမည်။ ထိုသို�သုံးစွဲရာတွင်ေဆာင်ရွက်မ�ဆိုင်ရာ စံလုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများ(Standard Operating Procedure - SOP)သည် ပွင့်လင်းြမင်သာမ�ရှိရမည်ဖ
ြ စ်�ပီး တက� သိုလ်တွင်း
�ှင့်တက� သိုလ်ပ
ြ င်ပအဖွဲ�အစည်းများ၏စာရင်းစစ်ေဆးမ�များကိုလည်းပုံမှန်ခံယူရမည်။
၁၆၆။

�ိုင်ငံေတာ်မှခွဲေဝေပးေသာဘ�ာရန်ပုံေငွများကို �ိုင်ငံေတာ်ဘ�ာေရးဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ၊ စည်းမျ�်းများ�ှင့်

အညီသုံးစွဲေစရန်အတွက် ေသချာစွာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ တက� သိုလ်၏ ဘ�ာေရးဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒစည်းမျ�်းများ၊
တည်ဆဲဥပေဒစံများ�ှင့်အညီရံပုံေငွများကိုရယူခ
ြ င်း�ှင့် စီမံခန်�ခွဲ ြခင်း (Procure) ြပုရမည်။
၁၆၇။

တက� သိုလ်သည် ေကျာင်းဝင်ေ �ကး၊ အေဆာင်ေ �ကး�ှင့် အခ
ြ ားဝင်ေငွများကို တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏ ��န်က
� ား

ချက်�ှင့်အညီ လက်ခံ၍ စီမံခန်�ခွဲမည်။
၁၆၈။

တက� သိုလ်သည်သက်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ သင် �ကားေရး၊ သုေတသန

�ှင့်အ ြခားတာဝန်များကို
ေသတမ်းစာများမှတစ်ဆင့်

အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်အတွက်
လှ�ဒါန်းေသာ

အလှ�ရှင်များမှ

ေရ��ေပ
ြ ာင်း�ိုင်သည့်ပစ�ည်း�ှင့်

လက်ခံြခင်း�ှင့်အသုံး ြပုခ
ြ င်းကိုေဆာင်ရွက်�ိုင်သည်။

လှ�ဒါန်းထားေသာ

(သို�မဟုတ်)

မေရ��မေ ြပာင်း�ိုင်ေသာပစ�ည်းများကို
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တက� သိုလ်ပဋိညာ�်စာတမ်းကိုြပင်ဆင်ြခင်း
(Amendment of the Charter)
၁၆၉။

တက� သိုလ်၏အရည်အေသွး၊ စွမ်းရည်၊ ဦးစားေပးမ�များ�ှင့် ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�လိုအပ်ချက်�ှင့်အတူ လျင်မ
ြ န်စွာ

ေပ
ြ ာင်းလဲလျက်ရှိေသာ စီမံခန်�ခွဲမ�ဆိုင်ရာဝန်းကျင်တွင် ဤပဋိညာ�်စာတမ်းကို ဆန်းစစ်ခ
ြ င်း၊ ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း၊
ြပင်ဆင် ြခင်း၊ ြဖည့်စွက်ြခင်း�ှင့် ထပ်မံချဲ�ထွင်ြခင်းတို�ကို အချိန်မှန်ပ
ြ ုလုပ်�ိုင်သည်။ တက� သိုလ်ေကာင်စီ၏ ပဋိညာ�်
စာတမ်း၊ မူ�ှင့်စည်းမျ�်းများဆိုင်ရာ အမ
� ဲတမ်းေကာ်မတီမှေသာ်လည်းေကာင်း သို�မဟုတ် အဆိုပါ ေကာ်မတီမှ
တစ်ဆင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဤပဋိညာ�်စာတမ်းြပင်ဆင်ြခင်းကို ြပုလုပ်ရန် အဆို ြပု�ိုင်သည်။ ထိုအဆိုြပုချက်ကို
တက� သိုလ်ေကာင်စီ အစည်းအေဝးတွင် တင်ြပ �ပီးတက်ေရာက်လာေသာ ေကာင်စီအဖွဲ�ဝင် ၃ပုံ၂ပုံေထာက်ခံပါက
ပဋိညာ�်စာတမ်း ြပင်ဆင်ရန်ေကာင်စီက စ�်းစားရမည်။
၁၇၀။

အဆိုပါပ
ြ င်ဆင်ချက်၊

ြပန်လည်သုံးသပ်ချက်�ှင့်

ြဖည့်စွက်ချက်များကို

တက� သိုလ်ေကာင်စီဥက� ဌက

နည်းလမ်းတကျ လက်မှတ်ေရးထိုး၍ ေကာင်စီ၏ စည်းမျဥ်း�ှင့်အညီချမှတရ
် မည်။ ထို�ေနာက် မူလပဋိညာ�်စာတမ်းကို
အတည်ြပုေပးခဲ့သည့် သက်ဆိုင်ရာသို� အတည်ပ
ြ ုချက်ရယူရန် တင် ြပရမည်။
၁၇၁။

ထိုကဲ့သို�အတည်ြပုချက်ရရှိ �ပီးမှသာအဆိုပါေ ြပာင်းလဲပ
ြ င်ဆင်ဖ
ြ ည့်စွက်ချက်တို�သည် မူလပဋိညာ�်စာတမ်းတွင်

ပါဝင်ေဖာ် ြပထားသကဲ့သို� အကျိုးသက်ေရာက်မည်ြဖစ်သည်။

