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အဖွင့်မိတဆ်က် 

အမျ ိုးသားပညာရေးဥပရေ (၄၁၀၂) က အစိုးေတက္ကသိုလ်များနှင့်ရကာလိပ်များသည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေေှိမည်ဖြစ်ရ ကာင်း 

အာမခံရပးထားပါသည်။ သို့ရသာ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို လက်ရတွ့အရကာင်အထည်ရြာ်မှုမှာ ပညာရေးဆိုင်ောကိုယ်ပိငု်စမီံ 

ခန့်ခွဲမှုတွင်သာ ထုံ့ပိငု်းထုံ့ပိုင်း ရဖပာင်းလဲတိုးတက်မှု ေှိခဲ့ပါသည်။ (Ei Shwe Phyu, 2018; Su Set, 2020) ကိုယ်ပိငု်အုပ်ချုပ်ခွင့် 

၏ အဖခားကဏ္ဍများဖြစသ်ည့် ြွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ောကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲခွင့် (organizational autonomy) ၊ ဝန်ထမ်းရေးော 

စမီံခန့်ခွဲခွင့် (staffing autonomy) နှင့ ် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ောစီမံခန့်ခွဲခွင့် )financial autonomy) တို့တွင် လက်ရတွ့အရကာင် 

အထည်ရြာ်မှု မေှိရသးပါ။ မ ကာရသးမကီမူ ကိုယပ်ိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေှ့ရဖပးစမ်းသပ်ချက်၌ ပါဝင်ရသာ တက္ကသိုလ် (၁၆)         

    ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ေေှိပပီဖြစရ် ကာင်း ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနမှ ရဖပာရေးဆိုခွင့် ပုဂ္ဂို လ်တစ်ဦးက မီေီယာများကို ရဖပာ 

 ကားခဲ့ပါသည်။ သို့ရသာ် ထိုရဖပာ ကားချက်တငွ် အစိုးေအရနဖြင့် ထိုတက္ကသိုလ်များ၏ စမီံခန့်ခွဲမှုတွင် ဝင်ရောက်စွက်ြက်ရတာ့ 

မည်မဟုတ်ရ ကာင်း ေှင်းလင်းချကမ်ှလွဲ၍ အရသးစိတ်ေှင်းလင်းချက်များကို မရတွ့ေိှေရပ။ (Mi Thawdar Aung, 2020; Thet 

Zin Soe, 2020) အစိုးေအရနဖြင့် တက္ကသိုလ် )၀၆( ရကျာင်းကို အမှန်တကယ်ကိုယ်ပိုင်အပု်ချုပ်ခွင့်ရပးသည်ဆိုလျှင် အရကာင် 

အထည်ရြာ်မှုစီမံကိန်းနှင့် အချနိ်ဇယားကို ထုတ်ဖပန်ရပးေန်လိုအပ်ပါမည်။ အရကာင်အထည်ရြာ်မှုစီမံကိန်းမေှိဘဲ တက္ကသိုလ် 

များသည် မည်သည့်ကဏ္ဍတွင် မည်သည့်အတိငု်းအတာအထိ ကိုယ်ပိငု်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေမည်၊ မည်သို့ အရကာင်အထည်ရြာ်ေမည် 

ကို ရသချာမသိနိုင်ပါ။ ထို့ရ ကာင့် လတ်တရလာအရဖခအရနတွင် ဖမန်မာနိုင်ငံေှ ိ တက္ကသိုလ်ကိုယ်ပိငု်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဖပုဖပင်ရဖပာင်း 

လဲမှုများသည် အရကာင်းဘက်သို့ဦးတည်ရနရသာ်လည်း ရနှးရကွးရနဆဲဖြစပ်ပီး စိန်ရခါ်မှုများနှင့် မရသချာမှုများစာွ ေှိရနသည် 

ဟု ဆိုေပါမည်။  

ဤမဝူါေအကျဉ်းချုပ်၌ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ောကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲခွင့် (financial autonomy) အရ ကာင်းကုိ  ရဆွးရနွးကာ တက္ကသုိလ် 

ရြာင်ရေးေှင်းတည်ရထာင်ဖခင်းဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေတက္ကသိုလ်များသည် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ောစီမံခန့်ခွဲခွင့်ကို မည်မျှ ထိထိ 

ရောက်ရောက် အရကာင်အထည်ရြာ်နိုင်သည်ကို ေှင်းလင်းတင်ဖပသွားပါမည်။ ထို့သို့ေှငး်လင်းော၌ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ော ကိုယ်ပိုင်  

စမီံခန့်ခွဲခွင့်နှင့် တက္ကသိုလ်ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးအဆက်အစပ်ကို အကျဉ်းမျှေှင်းဖပသွားပါမည်။ ထို့ရနာက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပခ်ွင့်ေ 

တက္ကသိုလ်များသည် ေနပ်ုံရငွေှာရြွရေး (fundraising) ကို ထိထိရောက်ရောက် ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန်နှင့် ေေှိလာရသာ ပုဂ္ဂလိက 

ရထာက်ပံ့လှူေါန်းမှုများ (private support) ကို အကျ ိုးေှိေှိ အသုံးချနိုင်ေန် တက္ကသိုလ်နှင့် တိုက်ရိုက်နှီးနွယ်ရသာ ရြာင်ရေးေှင်း 

(university foundation)ကုိ ထူရထာင်ေန်လုိအပ်ရ ကာင်း အဖခားနုိင်ငံများ၏အရတွ့အကကုံများဖြင့် တင်ဖပသွားပါမည်။ တက္ကသုိလ် 

ရြာင်ရေးေှင်းတည်ရထာင်ေန်အတွက် ကကုံရတွ့ေနိုင်သည့် ဥပရေဆိုင်ောအဟန့်အတားများနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုလည်း 

ရဆွးရနွးသွားပါမည်။ အဆုံးတငွ် တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေငှ်းတည်ရထာင်ေန် လိုအပ်ရသာအဆင့်များကို အကကံဖပုတင်ဖပသွားပါ 

မည်။    

ဘဏ္ဍာရေးဆိငု်ောကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲခွင့်နှင့် တက္ကသိုလ်ရေေှည်ဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်ရေး 

တက္ကသိုလ်များ ရေေှည်ေပ်တည်ရေးနှင့် ြွံ့ပြိုးတုိးတက်ရေးအတွက် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ော ကိုယ်ပိုင်စမီံခန့်ခွဲခွင့်သည်  မေှိမဖြစ်  

လိုအပ်ချက်ဖြစပ်ါသည်။ တက္ကသိုလ်တစ်ခုသည် အဖခားကဏ္ဍများ၌ မည်မျှအထိ လွတ်လပ်ခွင့်ေေှိသည်ဖြစရ်စ ထိုတက္ကသိုလ်၌ 

ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ောကိုယ်ပိငု်စမီံခန့်ခွဲခွင့်မေှိလျှင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အဖပည့်အဝေှိသည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။ စင်စစ် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ော 

ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲခွင့်သည် အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းတစ်ရကျာင်း၏ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဝနထ်မ်းရေးောစမီံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပညာအေည် 

အရသွးတို့နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်ရနပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ောကိုယ်ပိငု်စမီံခန့်ခွဲခွင့်မေှိလျှင် အုပ်ချုပရ်ေးဘုတ်အြွဲ့ (ဥပမာ- 

တက္ကသိုလ်ရကာင်စီ) သည ်တက္ကသိုလ်ရေေှည်ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် လိုက်ရလျာညီရထွဖြစရ်သာ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကို ရေး 
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ဆွဲချမှတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ော ကိုယ်ပိုင်စမီံခန့်ခွဲခွင့်မေှိလျှင် တက္ကသိုလ်များသည် အေည်အချင်းဖပည့်ဝရသာ 

သင် ကားရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်ရသာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်းများကို ဆွဲရဆာင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ော 

ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲခွင့်မေှလိျှင်  သင် ကားရေးအစီအစဉ်များနှင့် သုရတသနလုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ တိုးချဲ့နိုင်ပါ 

ကလည်း လက်ရတွ့အရကာင်အထည်ရြာ်ေန်အတွက် လိုအပ်ရသာ အေင်းအဖမစမ်ျား (သင်ရထာက်ကပူစ္စည်းများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်း 

ပစ္စည်းများနှင့် စကပ်စ္စည်းကိေိယာများ) ကို လိုအပ်သလိုေယူသုံးစွနဲိုင်ေန် မလွယ်ကူပါ။   

ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ောကိုယ်ပိငု်စမီံခန့်ခွဲခွင့်ကို အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများအရနဖြင့် “အစိုးေနှင့် ပုဂ္ဂလိက ေန်ပုံရငွများကို အြွဲ့ 

အစည်းအတွင်း ဖပန်လည်ခွဲရဝောတွင် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း၊ ဝင်ရငွအေင်းအဖမစမ်ျားကို တိုးချဲ့ေှာရြွနိုင်စမွ်း (ဥပမာ- 

ရကျာင်းလခရကာက်ခံဖခင်းနှင့် အဖခားရသာ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ရထာက်ပံ့လှူေါန်းမှုများ)၊ သီးသန့်ေန်ပုံရငွ (reserve) ထားေှိနိုင် 

စမွ်းနှင့် အေင်းအနှီးရစျးကွက်မှ ရချးရငွေယူနိုင်စွမ်း” ဟူ၍ ြွင့်ဆိုနိုင်ပါသည်။ (Westerheijden et al., 2010, p. 12) ထို့ရ ကာင့် 

ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ောကိုယ်ပိငု်စမီံခန့်ခွဲခွင့်ဟု ဆိုလိုက်သည်နှင့် တက္ကသိုလ်များတွင် အဖခားရသာ ဝင်ရငွေလမ်းများ (alternative 

sources of income) တိုးချဲ့ောှရြွနိုင်စွမ်းနှင့် ထိုေရငွများကို ကိုယ်တိုငသ်ုံးစဲွနိုင်ေန် ကိုယ်ပိုင်ေန်ပုံရငွ (private fund) တည် 

ရထာင်ခွင့်တ့ုိ ေှိေမည်ဖြစသ်ည်။  

အမျ ိုးသားပညာရေးဥပရေကို ဖပင်ဆင်ရသာဥပရေ (၄၁၀၅)အေ အစိုးေအဆင့်ဖမင့် 

ပညာရကျာင်းများကို ကိုယ်ပိုင်ေန်ပုံရငွတည်ရထာင်ခွင့်ဖပုထားပပီးဖြစ်သည်။ (အမျ ိုး 

သားပညာရေးဥပရေကို ဖပင်ဆင်သည့်ဥပရေ, 2015, p. 12) သို့ရသာ် အဆင့်ဖမင့် 

ပညာရကျာင်းများတွင် ကိုယ်ပိုင်ေန်ပုံရငွထူရထာင်၍ ဆန်းသစ်ရသာနည်းလမ်းများ 

ဖြင့် ကိုယ်ပိငု်ဝင်ရငွ ေှာရြွသည်ကို မရတွ့ေှိေရသးပါ။ ဤရနော၌ တက္ကသိုလ်၏  

ကိုယ်ပိုင်ဝင်ရငွေလမ်းများဟုဆိုောတွင်  ရကျာင်းလခ၊ တက္ကသိုလ်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ 

(assets) များကို ရောင်းချဖခင်းမှ  ေရငွများ၊  အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်းများ၊ သုရတသန 

ပရောဂျက်များမှ ေရငွ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ရထာက်ပံ့လှူေါန်းမှုများ (private sup-

port) နှင့ ် အဖခားရသာဝန်ရဆာင်မှုများမှ ေရငွများပါဝင်သည်။  ကိုယ်ပိုင်အပု်ချုပ် 

ခွင့်ေရသာအခါ တက္ကသိုလ်များသည် အစိုးေ၏ ဘဏ္ဍာရငွများကို တည်ဆဲစည်းမျဉ်း 

များနှင့်အညီ သုံးစဲွပပီး အဖခားတဘက်၌ ကိုယ်ပိုင်ေန်ပုံရငွများကို လွတ်လပ်စွာ 

ခွဲရဝသုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။   

သို့ရသာ် အထက်ပါဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း ဥပရေအေ အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများအား ကိုယ်ပိုင်ေန်ပုံရငွ ထူရထာင်ခွင့်ဖပုထားရသာ် 

လည်း လက်ရတွ့အရကာင်အထည်ရြာ်မှုကို မရတွ့ဖမင်ေရသးရပ။ အရကာင်အထည်ရြာ်မှု ဖမန်ဆန်လာရစေန်နှင့် ထိရောက် 

ရစေန် အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများတွင် တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်း ထူရထာင်ေန်လိုအပ်ရ ကာင်း အကကံဖပုလိုပါသည်။ တက္က 

သိုလ်ရြာင်ရေးေငှ်းကို တည်ရထာင်ဖခင်းဖြင့် အစိုးေအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများသည် ပုဂ္ဂလိကရထာက်ပံလ့ှူေါန်းမှုများကို ပို၍ 

တိုးဖမှင့်ေှာရြွနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ဖပင် တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်း၏ ေန်ပုံရငွများသည် ပုဂ္ဂလိကေန်ပုံရငွများဖြစ်ော အစိုးေနှင့် 

သက်ဆိုင်ဖခင်းမေှိသဖြင့် ၎င်းတို့ကို ခွဲရဝသုံးစွဲော၌ တက္ကသိုလ်၏ လိုအပ်ချက်များအလိုက် ဖမန်ဆန်ထိရောက်စွာ သုံးစဲွနိုင်မည် 

ဖြစ်ပါသည်။  

တက္ကသိုလ်ရဖာင်ရေးေှင်း၏ သရဘာသဘာဝနငှ့် အဓိပ္ပာယ်  

တက္ကသုိလ်ရြာင်ရေးေှင်းများသည် အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများ၏ ပင်မလုပ်ငန်းေည်ေွယ်ချက် (mission)  ရအာင်ဖမင်ေန် အလ့ုိငှာ  

ဘဏ္ဍာရေးအေအရထာက်အပံ့ရပးရသာ အကျ ိုးအဖမတ်မယူသည့် ပုဂ္ဂလိကအြွဲ့အစည်းများဖြစ်ပါသည်။1 )AGB, 2012( တက္က 

သိုလ်ရြာင်ရေးေငှ်းသည် သက်ဆိုင်ောတက္ကသိုလ် သို့မဟုတ် ရကာလိပ်အတွက် ေန်ပုံရငွေှာရြွဖခင်း (fundraising) ၊ ေေှိလာ 

                                                            
1 တက္ကသိုလ်ရြာငရ်ေးေှငး်ကို အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းနှင့်တိုက်ရုိက်နှီးနွယ်ရသာရြာင်ရေးေှငး် (institutionally-related foundation)၊ တက္ကသိုလ်နှင့် 

ရကာလိပ်ရြာင်ရေးေှငး် (university and college foundation) သို့မဟုတ် တက္ကသိုလ်နှင့် တိကု်ရုိက်နီှးနွယ်ရသာ ရြာင်ရေးေှငး် (university-related 
foundation) ဟူ၍ အမျ ိုးမျ ိုးရခါ်ဆုိ ကပါသည။် ဤမူဝါေအကျဉး်၌မူ အရေးသားေှင်းလင်းရစေန် “တက္ကသိုလ်ရြာငရ်ေးေှငး်” ဟူ၍သာ သုံးနှုန်းသွားပါမည်။ 

အစိုးေအဆင့်မမင့်ပညာရကျောင်းမျေားကို    

ကိုယ်ပိုင်ေန်ပုံရငွတည်ရောင်ခွင့်                

မပုေားဖပီးမဖစ်သည်။ (အမျေ ိုးသား 

ပညာရေးဥပရေကို မပင်ဆင်သည့်ဥပရေ,     

2015, P. 12) သို့ရသာ် အဆင့်မမင့်ပညာ 

ရကျောင်းမျေားတွင် ကိုယ်ပိုင်ေန်ပုံရငွ    

ေူရောင်၍ ဆန်းသစ်ရသာနည်းလမ်း    

မျေားမဖင့် ကိုယ်ပိုင်ဝင်ရငွေှာရဖွသည်ကို 

မရတွ့ေှိေရသးပ။။ 
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ရသာ လှူေါန်းမှုများကို ထိန်းသိမ်းဖခင်း၊ စမီံခန့်ခွဲဖခင်းနှင့် အေင်းမရပျာက်မတည်ေန်ပုံရငွများ (endowments) အား ေင်းနှီး 

ဖမှုပ်နှံဖခင်းတုိ့ကို တာဝန်ယူရဆာင်ေွက်ေပါသည်။ (Bass, 2010, p. 17) ပုဂ္ဂလိကရထာက်ပံလ့ှူေါန်းမှုများ (private support) 

တွင် တစ်ဦးချင်းအလှူေငှ်များ၊ ပုဂ္ဂလိကရြာင်ရေးေှင်းများ၊ ရကာ်ပိုရေးေှင်းများက ရပးအပ်ရသာ လှူေါန်းမှုများနှင့် ရထာက်ပံ့မှု 

များ ပါဝင်ပါသည်။ လှူေါန်းမှုတွင်လည်း ရငွသားအဖပင် ရဖမယာနှင့်အရဆာက်အဦများ၊ အစေုှယ်ယာများ၊ ရငွရချးစာချုပ်များ၊ 

စကပ်စ္စည်းကိေိယာများနှင့် အဖခားလှူေါန်းမှုများ ပါဝင်ပါသည်။ တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေငှ်းသည် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ သက်ဆိုင်ော 

တက္ကသိုလ် သို့မဟုတ် ရကာလိပ်သို့ ရပးအပ်ရသာ လှူေါန်းမှုများကို ထိန်းသိမ်းစမီံကာ ထိုေန်ပုံရငွများကို ပညာသင်ဆုနှင့် 

ပညာသင်ရထာက်ပံ့ရ ကးများ၊ သင် ကားရေးဝန်ထမ်းများ၊ သုရတသနလုပ်ငန်းများ၊ တက္ကသိုလ်အရဆာက်အအုံများကို ဖပုဖပင် 

မွမ်းမံဖခင်းနှင့် အသစ်ရဆာက်လုပ်ဖခင်းတို့အတွက်  အဓိကအားဖြင့် ခွဲရဝသုံးစွဲပါသည်။   

အရမေိကန်မပည်ရောင်စုေှိ တက္ကသိုလ်ရဖာင်ရေးေှင်းမျေား 

အရမေိကန်ဖပည်ရထာင်စု၌ အရစာဆုံးတက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းမှာ ၀၈၉၀ ခုနှစ်တွင် တည်ရထာင်ခဲ့သည့် Kansas University 

(KU) Endowment Association ( ကန်ဆပ်တက္ကသိုလ်မတည်ေန်ပုံရငွအသင်း) ဖြစ်သည်။ ကန်ဆပ်တက္ကသိုလ် (University of 

Kansas) မှာ အစိုးေတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပပီး ထိုစဉ်က ဖပည်နယ်ဥပရေအေ အစိုးေတက္ကသိုလ်များသို့ လှူေါန်းမှုများကို အစိုးေ၏ 

ဝင်ရငွအဖြစ်သတ်မှတ်ကာ အစိုးေ၏ အရထွရထွေန်ပုံရငွသို့ ထည့်သွင်းရစပါသည်။ ထို့ရ ကာင့် ကန်ဆပ်တက္ကသိုလ်သည်  ဖပင်ပ 

မ ှလှူေါန်းမှုများကို ေေှိရသာ်လည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် သုံးစွဲနိုင်စွမ်း မေှိခဲ့ပါ။ ထိုဖပဿနာကို ရကျာလ်ွှားေန်အတွက် ကန်ဆပ် 

တက္ကသိုလ်သည် အကျ ိုးအဖမတ်မယရူသာ ပုဂ္ဂလိကအြွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် KU Endowment Association ကို တည်ရထာင်ခဲ့ 

ပါသည်။ ထိုရြာင်ရေးေှင်းက တက္ကသိုလ်သို့ ရထာက်ပံ့လှူေါန်းမှုများကို စမီံထိန်းသိမ်းကာ တက္ကသိုလ်၏ လိုအပ်ချက်များကို 

အလျင်မီ ဖြည့်ဆည်းရပးခဲ့ပါသည်။ (Bass, 2010, p. 17) ဥပမာအားဖြင့် ကန်ဆပ်တက္ကသိုလ်သို့ ရစျးကွက်ရပါက်ရစျးတဝက် 

ဖြင့် ကမ်းလှမ်းလာရသာ အလွန်အြိုးတန်သည့် ရဖမကွက်တစခ်ုကို ရြာင်ရေးေှင်း၏ေန်ပုံရငွဖြင့် အလျင်မီဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

ရနာင်အခါ ထိုရဖမကွက်သည် တက္ကသိုလ်ပေိဝုဏ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါသည်။ ထို့ဖပင် KU Endowment Associ-

ation သည် ၄၁၁၂ ခုနှစ်နှင့် ၄၁၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ကန်ဆပ်တက္ကသိုလ်အတွက် ရေါ်လာသန်းရပါင်း ၅၈၇ သန်းရကျာ် ရထာက်ပံ့ 

ရပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ (Bass, 2010, p. 17) 

သို့ရသာ် အရမေိကန်ဖပည်ရထာင်စေုှိ အစိုးေအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများတွင် ေန်ပုံရငွေှာရြွရေးအတွက် တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေး 

ေှင်းကို အသုံးဖပုမှုမှာ ၀၉၇၇ ခုနှစ်မတိငု်မီအထိ တွင်ကျယ်မှုမေှိရသးပါ။ ထို့ရ ကာင့် ၀၉၇၇ ခုနှစ်၌ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ အဆင့ ်

ဖမင့်ပညာရကျာင်းများသို့ ရပးအပရ်သာ စစုုရပါင်းရထာက်ပံလ့ှူေါန်းမှုအနက် အစိုးေအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများက ေေှိရသာ 

အချ ိုးအစားမှာ ၄၅ ောခိုင်နှုန်းသာေှိခဲ့ပါသည်။ ကျန် ၇၅ ောခိုင်နှုန်းကို ပုဂ္ဂလိကအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများက လက်ခံေေှိပါ 

သည်။ ၀၉၇၇ ခုနှစ်ရနာက်ပုိင်း  အစုိးေ၏ ဘဏ္ဍာရငွရထာက်ပ့ံမှုကျဆင်းလာဖခင်းနှင့်အတူ  အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းဝင်ခွင့် အရေ 

အတွက် (enrollment) များစွာဖမင့်တက်လာဖခင်းတုိ့ရ ကာင့် အရမေိကန်ဖပည်ရထာင်စေုှိ အစိုးေအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများ 

သည ် ေန်ပုံရငွေှာရြွရေးကမ်ပိန်းများတွင် တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းများကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးဖပုလာ ကပါသည်။ 

အကျ ိုးဆက်အားဖြင့် အစိုးေအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများက ေေှိရသာ ပုဂ္ဂလိကရထာက်ပံလ့ှူေါန်းမှု အချ ိုးအစားမှာ ၀၉၈၇ 

ခုနှစ်တွင် ၃၂ ောခိုင်နှုန်း၊ ၀၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ၂၄ ောခိုင်နှုန်းနှင့် ၄၁၁၇ ခုနှစ်တွင် ၂၆ ောခိုင်နှုန်းအထိ သိသိသာသာ ဖမင့်တက်လာ 

ပါသည်။ ၄၁၁၈ ခုနှစ် စးီပွားရေးပျက်ကပ်ရနာက်ပိုင်းတွင် တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းများသည် အစိုးေ၏ ေန်ပုံရငွေှာရြွရေး 

လုပ်ငန်းများကို အဓိကဦးရဆာင်ညွန် ကားသူများအဖြစ် အရေးပါရသာအခန်းကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်လာ ကသည်။ (Donner & 

Huang, 2017, p. 2) 

အာေှရေသေှိ တက္ကသိုလ်ရဖာင်ရေးေှင်းမျေား 

တရုတ်နိုင်ငံ၌ အစိုးေအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများအား တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းများတည်ရထာင်ေန် ၀၉၉၇ ခုနှစ်မှစ၍ အစိုးေ 

က တိုက်တွန်းအားရပးခဲ့ပါသည်။ အဓိကအရ ကာင်းအေင်းများမှာ အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းဝင်ခွင့်အရေအတွက် အဆမတန် 

ကကီးထွားလာဖခင်းနှင့်  အစိုးေ၏ ဘဏ္ဍာရငွရထာက်ပံ့မှု မလုံရလာက်ဖခင်းတို့ရ ကာင့် ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ၌ 

အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းဝင်ခွင့်အရေအတွကသ်ည် ၀၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ၆.၅ သန်း သာေှိောမှ ၄၁၁၅ ခုနှစ်တွင် ၄၇ သန်းခန့်အထိ   

၂ ဆရကျာ ်တိုးတက်လာပါသည်။ ထိုကာလအတွင်း အဆင့်ဖမင့်ပညာရေး၏ ေရငွစုစရုပါင်းတွင် အစိုးေဘဏ္ဍာရငွပါဝင်မှု အချ ိုး 
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အစားမှာ ၆၁ ောခိုင်နှုန်းမှ ၂၄ ောခိုင်နှုန်းသို့ ကျဆင်းသွားပါသည်။ (Guo, 2014) ထိုသို့ မလုံရလာက်ရသာအစိုးေ၏ ဘဏ္ဍာရေး 

ရထာက်ပံ့မှုကို ရဖြေှင်းေန် တရုတ်နုိင်ငံေိှ အစုိးေအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများအရနဖြင့် ကျင့်သံုးရသာနည်းလမ်းများအနက် 

တစ်ခုမှာ  တက္ကသုိလ်ရြာင်ရေးေှင်းများ တည်ရထာင်ဖခင်းဖြစ်ပါသည်။  ၄၁၀၀ ခုနှစ်ရောက်ရသာအခါ တရုတ်နိုင်ငံ၌  တက္ကသိုလ် 

ရြာင်ရေးေှင်းတည်ရထာင်ရသာ အစိုးေအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းအရေအတွက်မှာ ၄၁၁ အထိတိုးပွားလာပါသည်။ ၎င်းတို့အနက် 

ထက်ဝက်ခန့်မှာ အရမေိကန်ဖပည်ရထာင်စတုွင် နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးဖြင့် တက်ကကစာွ ေန်ပုံရငွေှာရြွ ကပါသည်။ (Guo, 2014) 

အရေှ့ရတာင်အာေှနုိင်ငံများေိှ  အစုိးေအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများသည်   အစုိးေ 

၏ ဘဏ္ဍာရငွရထာက်ပ့ံမှုအရပါ် ကကီးကကီးမားမား အတိုင်းအတာအထိ မှီခို ကေပါ 

သည်။ သို့ရသာ် ထိုနိုင်ငံများတွင်ပင် အစိုးေ၏ အဆင့်ဖမင့်ပညာရေးအတွက် 

ဘဏ္ဍာရငွရထာက်ပံ့မှုမှာ အဖခားကမ္ဘာ့နိုင်ငံများကဲ့သို့ ရတာက်ရလျှာက် ကျဆင်း 

လာပါသည်။ သို့ဖြစ၍် အစိုးေကိုယ်တိုင်ကပင် အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများအား 

အဖခားရသာနည်းလမ်းများဖြင့် ကိုယ်တိုင်ဘဏ္ဍာရငွေှာရြွေန် လိုအပ်ရ ကာင်း 

တိုက်တွန်းေသည်အထိ ဖြစ်လာသည်။ ဥပမာအားဖြင့် မရလးေှားနိုင်ငံအစုိးေ 

သည ်  အစိုးေအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများအား အဖခားရသာဝင်ရငွအေင်းအဖမစ်  

များကို တိုးချဲ့ေှာရြွေန် အကကိမ်ကကိမ် အားရပးတိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။ (Rohayati 

et al., 2016, p. 6) ထိုဘဏ္ဍာရငွအေင်းအဖမစ်များတွင် ပုဂ္ဂလိကရထာက်ပံ့ 

လှူေါန်းမှုများလည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ အစိုးေ၏ တိုက်တွန်းချက်အတိုင်း 

မရလးေှားနိုင်ငံေှိ အစိုးေတက္ကသိုလ်အချ ို့သည် ေန်ပုံရငွေှာရြွရေးအတွက် တက္က 

သိုလ်ရြာင်ရေးေငှ်းများကို တည်ရထာင်မှုေှိလာပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Univ-

ersiti Sains Malaysia သည ်Yayasan USM ဟုရခါ်ရသာ တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေး 

ေှင်းကိုလည်းရကာင်း၊  National University of Malaysia သည ် Chancellor 

Foundation ဟုရခါ်ရသာ တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းကိုလည်းရကာင်း အသီးသီး 

တည်ရထာင်ခဲ့ ကပါသည်။ (Rohayati et al., 2016, p. 7) 

မမန်မာနိငု်ငံတွင် တက္ကသိုလရ်ဖာင်ရေးေငှ်းတည်ရောင်ေန်လိုအပ်မခင်း၏ 

အဓိကအရကကာင်းအေင်းမျေား 

ဖမန်မာနိုင်ငံတွင် တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းတည်ရထာင်ေန်လိုအပ်ဖခင်း၏ ပထမအရ ကာင်းအေင်းမှာ အဆင့်ဖမင့်ပညာရေးအတွက် 

အစိုးေ၏ ဘဏ္ဍာရငွရထာက်ပံမ့ှုမလုံရလာက်ဖခင်းဖြစပ်ါသည်။ ၄၁၀၈ ခုနှစ်၌ အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းသားတစဦ်းချင်းစီအတွက် 

အစိုးေ၏ အသုံးစေိတမ်ှာ ၃၉၀,၅၈၃ ကျပ် )အရမေိကန် ရေါ်လာ ၄၉၉( သာေှိပါသည်။2 (Ngai Hung, 2020) ထို့ဖပင် အဆင့်ဖမင့် 

ပညာရကျာင်းများတွင် ဌာနဆိုင်ောသုရတသနစမီံကိန်းတစ်ခု (Departmental Research) အတွက် အစိုးေ၏ ရထာက်ပံ့မှုမှာ 

ကျပ်တစ်သိန်း ) အရမေိကန်ရေါ်လာ ၇၆( သာ  ေှိပါသည်။3 (Su Yin Htun, 2020) ထို့ရ ကာင့် တက္ကသိုလ်၏ အခောကျရသာ 

လုပ်ငန်းရဆာင်တာနှစ်ေပ်ဖြစသ်ည့် သင် ကားရေးနှင့်သုရတသနတို့အတွက် အစိုးေ၏အသုံးစေိတ်မှာ နည်းပါးလှသည်ဟု ဆိုေ 

ပါမည်။ အစိုးေအရနဖြင့် အဆင့်ဖမင့်ပညာရေးအတွက် လက်ေှိသုံးစွဲမှု ပမာဏထက် အဆများစွာသုံးစွဲေန်လိုအပ်ရနပါသည်။ 

တဘက်တွင်လည်း  အစိုးေသည် အဖခားအရေးကကီးရသာကဏ္ဍများ (ဥပမာ - ကျန်းမာရေး၊ အရဖခခံပညာရေး၊ လူမှုြူလံုရေး) 

                                                            
2 အဆင့ဖ်မင့ပ်ညာရကျာင်းသားတစ်ဦးချင်းစအီတွက် အစုိးေ၏ ကုန်ကျစေိတက်ို တွက်ချက်ော၌ ရန့ရကျာင်းသားများအဖပင် အရဝးသင်ရကျာင်းသားများ 

ကိပုါ ထည့်သွငး်တွက်ချက်ထားပါသည။် ကုန်ကျစေိတ်၏ အစစ်အမှန်တန်ြိုး (real value) ကုိ ေေိှေန် ၄၁၀၃-၄၁၀၂ ခုနစှက်ိ ုအရဖခခံနှစ် (base year) အဖြစ် 
ထား၍ တွက်ချက်ပါသည်။ ရငွရ ကးလဲလှယ်မှုနှုနး်ကိ ုတွက်ချက်ချက်ောတွင် ၄၇/၉/၄၁၄၁ ရန့တွင ်ဖြစ်ရပါ်ရသာ ရေါ်လာရငွလနဲှုနး် ) ၀ ရေါ်လာ = ၀၃၁၉.၂ 
ကျပ်( ကိ ုယူ၍ တွက်ချက်ပါသည်။  

 
3 ဤရထာက်ပံ့မှုပမာဏ ကျပ်တစ်သိန်း ( ၇၆ ရေါ်လာ( မှာ အစုိးေအဆင့ဖ်မင့ပ်ညာရကျာင်းများေှိ သိပ္ပံဆုိင်ော သုရတသနများအပါအဝင ် သုရတသနစီမံ 

ကိန်းအမျ ိုးအစားအားလံုးအတွက် အတူတပူင် ဖြစပ်ါသည်။ အထက်ရြာ်ဖပပါ အရမေိကန်ရေါ်လာရငွလဲလှယ်မှုနှုနး်ကို ယူပါသည။်  

တက္ကသိုလ်ရဖာင်ရေးေှင်းမျေားသည် 

အဆင့်မမင့်ပညာရကျောင်းမျေား၏ 

ပင်မလုပ်ငန်းေည်ေွယ်ချေက် (MISSION)  

ရအာင်မမင်ေန်အလို့ငှာ  ဘဏ္ဍာရေးအေ 

အရောက်အပံ့ရပးရသာ  

အကျေ ိုးအမမတ်မယူသည့် ပုဂ္ဂလိက 

အဖွဲ့အစည်းမျေား မဖစ်ပ။သည်။1     

တက္ကသိုလ်ရဖာင်ရေးေှင်းသည် 

သက်ဆိုင်ောတက္ကသိုလ် သို့မဟုတ် 

ရကာလိပ်အတွက် ေန်ပုံရငွေှာရဖွမခင်း 

(FUNDRAISING)၊ ေေှိလာရသာ        

လှူေ။န်းမှုမျေားကို ေိန်းသိမ်းမခင်း၊   

စီမံခန့်ခွဲမခင်းနှင့် အေင်းမရပျောက် 

မတည်ေန်ပုံရငွမျေား (ENDOWMENTS) အား        

ေင်းနှီးမမှုပ်နှံမခင်းတို့ကို တာဝန်ယူ 

ရဆာင်ေွက်ေပ။သည်။ 
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အတွက် ဘဏ္ဍာရငွသံုးစဲွေမည်ဖြစ်ပါသည်။ အစုိးေ၏ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ထုပ်ဝန်ပုိး အတုိင်းအတာတစ်ခုအထိ ရလျာ့ကျသွားရစေန် 

အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများအား တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေငှ်းတည်ရထာင်ခွင့်ဖပုေန် လိုအပ်ပါသည်။  

ဖမန်မာနုိင်ငံေိှ အစုိးေအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများတွင် တက္ကသုိလ်ရြာင်ရေးေှင်းတည်ရထာင်ေန်လုိအပ်ဖခင်း၏ ေုတိယအရ ကာင်းအ 

ေင်းမှာ အစိုးေ၏ ဘဏ္ဍာရငွရထာက်ပံ့မှုကို အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများအရနဖြင့် သုံးစွဲော၌ ရှုပ်ရထွးလှရသာ အကန့်အသတ် 

နှင့ ် ထိန်းချုပ်မှုများ၏ အကျ ိုးသက်ရောက်မှုကိ ု  ရလျာ့ချနိုင်ေန် ဖြစ်ပါသည်။ (Deshpande, 2017) ဥပမာ - အဆင့်ဖမင့်ပညာ 

ရကျာင်းများအရနဖြင့် အရေးတကကီးလိုအပ်ရနရသာ စကပ်စ္စည်းကိေိယာများကို ဝယ်ယူလိုရသာ်လည်း ထိုပစ္စည်းအသုံးစေိတ် 

အတွက် ဘတ်ဂျက်လျာထားချက်တွင်မပါေှိလျှင် ဝယ်ယူသုံးစွဲခွင့် မေှိဖခင်းဖြစ်ပါသည်။ (Soe Win and Kyaw Aung 2020) 

ထိုဖ့ပင် လက်ေှိဖမန်မာနိုင်ငံ၌ ကျင့သ်ုံးရနရသာ line-item ဘတ်ဂျက်စနစမ်ှာ ယခင်နှစ် အသုံးစေိတမ်ျားအရပါ် အရဖခခံ၍ ဦး 

တည်ရေးဆွဲရသာစနစ်ဖြစေ်ာ အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများ၏ ရေေှည်ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦးတည်စဉ်းစားရသာ မဟာ 

ဗျူဟာစမီံကိန်းနှင့် ကိုကည်ီမှု မေှိလှပါ။ မဟာဗျူဟာစမီံကိန်း၌ ပါဝင်ရသာ ဦးစားရပးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့် ေည်မှန်းချက် 

များကို ရအာင်ဖမင်စွာ အရကာင်အထည်ရြာ်နိုင်ေန် အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများအရနဖြင့် ကိုယ်တိုငဘ်ဏ္ဍာရငွေှာရြွခွင့်အဖပင် 

ေှာရြွေေှိလာရသာ ဝင်ရငွများကို လွတ်လပ်စာွ ခွဲရဝသုံးစွဲခွင့်ေှိေန် အရေးကကီးပါသည်။ ဤသို့ ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန် အထိရောက် 

ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းတည်ရထာင်ကာ ဘဏ္ဍာရငွေှာရြွဖခင်း ဖြစ်ပါ သည်။ 

တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းတည်ရထာင်ေန်လိုအပ်ဖခင်း၏ ရနာက်ဆုံးအရ ကာင်းအေင်းမာှ အစိုးေ၏ အဆင့်ဖမင့်ပညာရေးဆိုင်ော 

ဖပုဖပင်ရဖပာင်းလဲမှုများ ရအာင်ဖမင်ရေးသည် အစိုးေအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများတွင် အဖခားရသာေရငွအေင်းအဖမစမ်ျား တိုးချဲ့ 

ေှာရြွနိုင်စမွ်း (diversification of income sources)   ေှိ၊ မေှိ အရပါ် များစွာမူတည်ရနပါသည်။ လတ်တရလာတွင် အဆင့်ဖမင့် 

ပညာရကျာင်းများသည် အစိုးေ၏ရငွရ ကးရထာက်ပံ့မှုအရပါ် အတိုင်းအတာ ကကီးကကီးမားမားမှီခိုရနေပါသည်။ သို့ရသာ် အစိုးေ 

၏ အဆင့်ဖမင့်ပညာရေးအတွက် ရကျာင်းသားတစဦ်းကျသုံးစွဲမှုမှာ ၄၁၀၃-၄၁၀၈ ကာလတရလျှာက် ကျဆင်းလာသည်ဖြစေ်ာ  

အနာဂတ်တွင်လည်း ဆက်လက်ကျဆင်းနိုင်ပါသည်။ (Ngai Hung, 2020) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေ အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများ 

အရနဖြင့် ကိုယ်တိုင်ဘဏ္ဍာရငွေှာရြွမှ ရေေှည်တငွ် ေှင်သန်ေပ်တည်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 

တက္ကသိုလ်ရဖာင်ရေးေှင်းတည်ရောင်မခင်းမဖင့် ေေိှနိုင်ရသာ အကျေ ိုးရကျေးဇူးမျေား 

ပုဂ္ဂလိကရထာက်ပံလ့ှူေါန်းမှုများကို တိုးဖမှင့်ေှာရြွေန်၊ စမီံခန့်ခွဲေန်နှင့် ေင်းနှီးဖမှုပ်နှံေန်အတွက် တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းကို 

တည်ရထာင်ဖခင်းဖြင့် အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများအတွက် ေေှိနိုင်ရသာ အကျ ိုးရကျးဇူးများစွာေှိပါသည်။ ဤရနောတငွ် ဖမန်မာ 

နိုင်င ံ အဆင့်ဖမင့်ပညာရေး၏ လက်ေှိအရဖခအရနနငှ့် အကိုကည်ီဆုံးဖြစမ်ည့် အကျ ိုးရကျးဇူးသုံးခုကိုသာ အရလးရပးရဆွးရနွး 

တင်ဖပလိုပါသည်။ 

ပထမအကျ ိုးရကျးဇူးမှာ တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းသည် တက္ကသိုလ်၏ လိုအပ်ချက်များကို လွယ်ကူဖမန်ဆန်စွာ ဖြည့်ဆည်းရပး 

နိုင်ဖခင်းဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းများသည် ဥပရေသတ်မှတ်ချက်အေ အကျ ိုးအဖမတ်မယူရသာ ပုဂ္ဂလိကအြွဲ့အစည်း 

များဖြစရ်သာရ ကာင့် အစိုးေအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများအတွက် ချမှတ်ထားရသာ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့် 

ကင်းလွတ်ပါသည်။ ထိုသို့ ကင်းလွတ်သဖြင့် တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေငှ်းသည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ရဆာင်ေွက်ော၌ 

လွယ်ကူဖမန်ဆန်စွာ ရဆာင်ေွက်နိုင်ပါသည်။ အမှန်တကယ်လိုအပ်ရနရသာ်လည်း အစိုးေ၏ ဘတ်ဂျက်ဖြင့် ဝယ်ယူခွင့်မေရသာ 

ရဖမယာနှင့် အရဖခခံအရဆာက်အအုံများကို တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းများသည် ရြာင်ရေးေှင်းေန်ပုံရငွဖြင့် ရထာက်ပံ့ဖြည့်ဆည်း 

ရပးနိုင်ပါသည်။  ထို့ဖပင် မရဝးလှရသာအနာဂတ်တွင် ဖမန်မာနိုင်ငံအဆင့်ဖမင့်ပညာရေးရလာကေှိ ဝန်ထမ်းများသည် အစိုးေဝန် 

ထမ်းအဖြစ် ဆက်လက်ထမ်းရဆာင်မည်ရလာ သ့ုိမဟုတ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေတက္ကသုိလ်များ၏ လက်ရအာက်ခံဝန်ထမ်းများ 

အဖြစ် ကူးရဖပာင်းတာဝန်ထမ်းရဆာင်မည်ရလာဟူ၍ ရေွးချယ်ေရတာ့မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဖြစ်သင့်ဆုံးအရနအထားမှာ အစိုးေ 

အဆင့်ဖမင့်ပညာရေးဝန်ထမ်းများသည် သက်ဆိုင်ောအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်း၏ စမီံခန့်ခွဲမှုရအာက်တွင် ေှိဖခင်းဖြစ်ပါသည်။ သို ့

ရသာ် ဝန်ထမ်းအများစု၏ စိုးေမိ်မှုမှာ တစ်ခုတည်းရသာ လူမှုြူလုံရေးအာမခံဖြစ်သည့် ပင်စငခ်ံစားခွင့်များ ရပျာကကွ်ယ်သွား 

မည်ကုိ စုိးေိမ်မှုဖြစ်ပါသည်။ တက္ကသုိလ်ရြာင်ရေးေှင်းတည်ရထာင်ထားရသာအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများသည် ရြာင်ရေးေငှ်း 
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ေန်ပုံရငွကိုအသုံးဖပု၍ လက်ေှိအစိုးေအဆင့်ဖမင့်ပညာဝန်ထမ်းများကို လစာတိုးဖမှင့်ရပးဖခင်းဖြင့် ဤစုိးေိမ်မှုကို အတိုင်းအတာ 

တစ်ခုအထိ ထိရောက်စာွ ရလျာ့ချနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။  

ေုတိယအကျ ိုးရကျးဇူးမှာ တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းတည်ရထာင်ဖခင်းဖြင့် အစိုးေ၏ ေန်ပုံရငွနှင့ ်ပုဂ္ဂလိကေန်ပုံရငွ ကွဲကွဲဖပားဖပား 

ဖြစ်လာဖခင်းဖြစသ်ည်။ လက်ေှိအရဖခအရနတွင် အစိုးေ၏ ေန်ပုံရငွနှင့ ် ပုဂ္ဂလိကေန်ပုံရငွတို့အ ကား ကွဲဖပားဖခားနားမှုမေှပိါ။4 

အစိုးေအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများက ေှာရြွေေှသိည့် ဝင်ရငွများကို အစိုးေ၏ ဝင်ရငွအဖြစ်သတ်မှတ်ကာ အစိုးေ၏ အရထွရထွ 

ေန်ပုံရငွသို့ ထည့်သွင်းေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အစိုးေက လူ့စွမး်အားအေင်းအဖမစမ်ျားြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးကို ေည်ေွယ်၍ 

အစိုးေအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများအား လူ့စွမ်းအားအေင်းအဖမစ်ြံွ့ပြိုးတုိးတက်ရေးသင်တန်းများ (Human Resource Deve-

lopment  Courses) ြွင့်လှစသ်င် ကားရစပါသည်။ HRD သင်တန်းများမှ ေေှိလာရသာ စစုုရပါင်းဝင်ရငွ၏ ၂၁ ောခိုင်နှုန်းကုိ 

အစိုးေ၏ ရငွစာေင်းသို့ ရပးသွင်းေပါသည်။ ကျန် ၆၁ ောခိုင်နှုန်းကို တက္ကသိုလ်ြွံ့ ပြိုးရေးလုပင်န်းများအတွက် သုံးစွဲခွင့်ေှိပါသည်။ 

(Soe Win & Kyaw Aung, 2020)  ပုဂ္ဂလိကရထာက်ပံ့လှူေါန်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးေ၏ သီးသန့်ဖပဌာန်းသတ်မှတ်ချက် 

မေှရိသးရသာရ ကာင့်   အစိုးေအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများက  လက်ခံေေှိရသာ  လှူေါန်းမှုများကိုလည်း အစိုးေ၏ ဝင်ရငွတစိတ် 

တပိုင်းအရနဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်စောေှိပါသည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် တက္ကသိုလ်ြွံ့ပြိုး 

တိုးတက်ရေးအတွက် လှူေါန်းလိုရသာ ရစတနာေှင်များ နည်းပါးသွားမည့်အဖပင် 

တက္ကသိုလ်များကိုယ်တိုင်ပင် ဖပင်ပမှ ေနပ်ုံရငွများကို တက်တက်ကကကက ေှာရြွ 

လိုစိတ် ေှိရတာ့မည်မဟုတ်ပါ။ ရြာင်ရေးေှင်းတည်ရထာင်ဖခင်းဖြင့် ဖပင်ပမှလာ 

ရသာ လှူေါန်းမှုများသည် ရြာင်ရေးေှင်း၏ ေန်ပုံရငွအတွင်းသို့ စးီဝင်မည်ဖြစ်ပပီး 

အစိုးေနှင့်သက်ဆိုင်ဖခင်းမေှိရတာ့ပါ။ ထို့ရ ကာင့ ် ေေှိလာရသာ ေန်ပုံရငွများကို 

အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများအရနဖြင့် ဖပည့်ဖပည့်ဝဝ သုံးစဲွနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။  

တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်း၏ တတိယအကျ ိုးရကျးဇူးမာှ ေန်ပုံရငွများကို တိုးဖမှင့် 

ေှာရြွောတွင်လည်းရကာင်း၊ ရြာင်ရေးေှင်း၏ ရေေှည်ေပ်တည်ရေးတွင်လည်း 

ရကာင်း မေှိမဖြစအ်ရေးပါရသာ  ရြာင်ရေးေှင်းဘုတ်အြွဲ့ဝင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ 

ဖြစ်ပါသည်။ ရြာင်ရေးေှင်းဘုတ်အြွဲ့ဝင်များကို ရေွးချယေ်ာတွင်  ရြာင်ရေးေှင်း 

သို့ နှစ်စဉ်ထည့်ဝင်ေန် ကတိကဝတ်ဖပုသည့်ပမာဏ (philanthropic commit-

ment)၊ ေန်ပုံရငွေှာရြွဖခင်း၊ စမီံခန့်ခွဲဖခင်းနှင့် ေင်းနှီးဖမှုပ်နှံဖခငး်စသည့် နယ်ပယ် 

များတွင် ကျွမ်းကျင်မှု၊ လူ့အြွဲ့အစည်းအတွင်း  သဇာလွှမး်မိုးမှုနှင့် အဆက် 

အသွယ်ရကာင်းမှုတို့အရပါ် အရဖခခံ၍ ရေွးချယပ်ါသည်။ (AGB, 2012) ထ့ုိ 

ရ ကာင့် ရြာင်ရေးေှင်းဘုတ်အြဲွ့ဝင်များမှာ အလှူေှင်ကကီးများ၊ လူ့အြဲွ့အစည်းအ 

တွင်း  သဇာလွှမ်းမုိးမှုေိှရသာ ရခါင်းရဆာင်များ၊ စးီပွားရေးလုပ်ငန်းေှင်များနှင့် 

ရကျာင်းသူ၊ ရကျာင်းသားရဟာင်းများ (alumni)  ဖြစ်ရလ့ေှိပါသည်။ တနည်း 

အားဖြင့် ၎င်းတို့သည်ကိုယ်တိုငလ်ှူေါန်းနိုင်သူများဖြစ်သကဲ့သို့ အဖခားသူများ 

လှူေါန်းလာရအာင်  ဆွဲရဆာင်သိမ်းသွင်းနိုင်သူများ ဖြစ် ကပါသည်။  ထိုရ့ ကာင့်  

တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းဘုတ်အြွဲ့သည် ေန်ပုံရငွများကို အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများ ကိုယ်တိုငေ်ှာရြွသည်ထက် ပိုမို ထိ 

ရောက်စွာ ေှာရြွရပးနုိင်ပါသည်။ ၀၉၈၇ ခုနှစ်၌ အရမေိကန်ဖပည်ရထာင်စုေိှ  တက္ကသုိလ်နှင့် ရကာလိပ်များ၏ ေန်ပံုရငွေှာရြွ 

ဖခင်းဆုိင်ောအရလ့အကျင့်များအရပါ်  ရကာက်ယူခဲ့ရသာစစတ်မ်းအေ စစ်တမ်း၌ ပါဝင်ရသာ အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများ၏ 

သံုးပံုနှစ်ပံုရကျာ်က ေန်ပံုရငွေှာရြွရေးလုပ်ငန်းများတွင် တက္ကသုိလ်အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အြဲွ့ (တနည်းအားဖြင့် တက္ကသုိလ်ရကာင်စီ) 

                                                            
4 ပုဂ္ဂလိကေနပ်ုံရငွဟုဆုိောတွင်  အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းတစရ်ကျာင်းက ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ောှရြွေေှိရသာ ဝင်ရငွအားလုံးကိ ုဆိုလိုပါသည်။ ထိဝုင်ရငွ အား 

လံုးသည် အဆင့ဖ်မင့ပ်ညာရကျာင်း၏ ကိယ်ုပိုင်ေန်ပုံရငွအတွင်းသို့ စးီဝင်နိုငပ်ါသည။် ထို့ရ ကာင့် ပုဂ္ဂလိကေနပ်ုံရငွနငှ့် ကိယ်ုပိုင်ေနပ်ုံရငွသည် အဓိပ္ပာယ် 
အတူတပူင်ဖြစ်ပါသည။် 

တက္ကသိုလ်ရဖာင်ရေးေှင်းသည်  
တက္ကသိုလ်၏ လိုအပ်ချေက်မျေားကို 
လွယ်ကူမမန်ဆန်စွာ မဖည့်ဆည်း 

ရပးနိုင်မခင်း မဖစ်သည်။ တက္ကသိုလ် 
ရဖာင်ရေးေှင်းမျေားသည် ဥပရေ 

သတ်မှတ်ချေက်အေ အကျေ ိုးအမမတ် 
မယူရသာ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းမျေား 
မဖစ်ရသာရကကာင့် အစိုးေအဆင့်မမင့် 
ပညာရကျောင်းမျေားအတွက် 
ချေမှတ်ေားရသာ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျေဉ်း၊  
စည်းကမ်းမျေားနှင့်  ကင်းလွတ်ပ။သည်။ 

ေိုသို့ ကင်းလွတ်သမဖင့်  တက္ကသိုလ် 
ရဖာင်ရေးေှင်းသည် ၎င်း၏ လုပ်ငန်း 

တာဝန်မျေားကို ရဆာင်ေွက်ော၌ 

လွယ်ကူမမန်ဆန်စွာ ရဆာင်ေွက်နိုင်ပ။   
သည်။ အမှန်တကယ်လိုအပ်ရန   

ရသာ်လည်း အစိုးေ၏ ဘတ်ဂျေက်မဖင့် 
ဝယ်ယူခွင့်မေရသာ ရမမယာနှင့် 
အရမခခံအရဆာက်အအုံမျေားကို 
တက္ကသိုလ်ရဖာင်ရေးေှင်းမျေားသည်  
ရဖာင်ရေးေှင်းေန်ပုံရငွမဖင့် ရောက်ပံ့ 
မဖည့်ဆည်းရပးနိုင်ပ။သည်။ 
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မှ အြွဲ့ဝင်များထက် တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေငှ်းဘုတ်အြွဲ့ဝင်များကို ပိုမိအုသုံးဖပု ကသည်ဟုဆိုပါသည်။ (Bass, 2010, p. 18) 

ဤရနော၌ တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အြွဲ့နှင့် ရြာင်ရေးေှင်းဘုတ်အြွဲ့တို့အ ကား ကွာဖခားချက်ကို အနည်းငယ် ေှင်းလင်း 

လိုပါသည။် တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အြွဲ့သည် အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းတစ်ရကျာင်း၏ အဆင့်ဖမင့်ဆုံး အာဏာပိုငအ်ြွဲ့ 

အစည်းဖြစ်ပပီး ၎င်းကို ရကျာင်းအတွင်းမှ တာဝန်ေှိ ပုဂ္ဂို လ်များ၊ ရကျာင်းဖပင်ပမှ ဂုဏ်သတင်းရကျာရ်စာရသာ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် 

ြွဲ့စည်းရလ့ေှိသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အြွဲ့သည် ရကျာင်းတစ်ရကျာင်း၏ မဟာဗျူဟာဦးတည်ော လမ်းရ ကာင်းကုိ ချမှတ်ဖခင်း 

နှင့ ် ရကျာင်းအတွင်းစီမခံန့်ခွဲမှုများအား ကကီး ကပ်ဖခင်းတို့ကို ရဆာင်ေွက်ပါသည်။ ရြာင်ရေးေှင်းဘုတ်အြွဲ့မှာမူ ပုံမှန်အားဖြင့် 

အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းတစ်ရကျာင်းအတွက် ေန်ပံုရငွေှာရြွရပးရသာ အြဲွ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ သ့ုိရသာ် ေန်ပံုရငွ ထိန်းသိမ်း 

ဖခင်းနှင့် ေင်းနှီးဖမှုပ်နှံဖခင်းစသည့် လုပ်ငန်းများကိုလည်း ရဆာင်ေွက် ကပါသည်။ ၀၉၉၇ ခုနှစ်၌ အရမေိကန်ဖပည်ရထာင်စုေှိ  

အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်း ၀၉၈ ရကျာင်းအရပါ် ရကာက်ယခူဲ့ရသာစစတ်မ်းအေ  ရြာင်ရေးေှင်းဘုတ်အြွဲ့ဝင်များ၏ ၃၉ ောခိုင် 

နှုန်းသည် ေန်ပုံရငွေှာရြွရေးကမ်းပိန်းများတွင် ရငွရ ကးထည့်ဝင် ကပါသည်။ တဘက်တငွ် အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အြွဲ့ဝင်များ၏ ၀၉ 

ောခိုင်နှုန်းကသာ ေန်ပုံရငွေှာရြွရေးကမ်ပိန်းများတွင် ရငွရ ကးထည့်ဝင် ကသည်ကို ရတွ့ေပါသည်။ (Bass, 2010a, p. 18) 

ဤအချက်အေ ေန်ပုံရငွေှာရြွရေးကမ်ပိန်းများရအာင်ဖမင်ရေးအတွက် တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းဘုတ်အြွဲ့ဝင်များ၏ ရငွရ ကး 

ထည့်ဝင်မှုသည်  မည်မျှအရေးပါရ ကာင်းကို သိေှိနိုင်ပါသည်။  

တက္ကသိုလ်ရဖာင်ရေးေှင်း၏ တေားဝင်အဖွဲ့အစည်းမဖစတ်ည်မှု (Legal Entity)နှင့် လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းမှု  

တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းတစခ်ု၏ ပင်မေည်ေွယခ်ျက်သည် သက်ဆိုင်ောအစိုးေအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းကို ဘဏ္ဍာရေးအေ 

ကူညီရထာက်ပံ့ရေးဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် ၎င်းတို့သည် သက်ဆိုင်ော အဆင်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများ၏ ေည်ေွယခ်ျက်များ 

အထရဖမာက်ရအာင်ဖမင်ရစေန် ကူညီပံပ့ိုးရပးရသာ အြွဲ့အစည်းများဖြစ ်ကပါသည်။ အရမေိကန်ဖပည်ရထာင်စုတွင် ယင်းကဲ့သို ့

ရသာ အြွဲ့အစည်းများကို ဖပည်တွင်းအခွန်ဥပရေပုေ်မ 501(c)(3) အေ အကျ ိုးအဖမတ်မယရူသာ အများဖပည်သူဆိုင်ော ကုသိုလ် 

ဖြစ ် အြွဲ့အစည်းများ (public charities) များအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။5 (Richardson & Reilly, 2003, p. 2) ဤ 

သတ်မှတ်ချက်အေ တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းများသည် အနည်းဆုံးအားဖြင့် အခွန်ဆိုင်ောအကျ ိုးခံစားခွင့်နှစ်ေပ်ကို ေေှိ က 

ပါသည်။ ပထမအကျ ိုးခံစားခွင့်မှာ တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေငှ်းက လက်ခံေေှိသည့် ဝင်ရငွ၊ ပစ္စည်းနှင့် ေင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုမှ အဖမတ်ရငွ 

တို့အရပါ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြစ်ပါသည်။ ေုတိယအကျ ိုးခံစားခွင့်မှာ တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းသို့ လှူေါန်းလာသည့် အလှူ 

ေှင်များနှင့် အြွဲ့အစည်းများကို ောခိုင်နှုန်းတစ်ခုအထိ ဝင်ရငွခွန်ရလျာ့ရပါ့ခွင့ရ်ပးဖခင်းဖြစ်ပါသည်။ (Gravelle et al., 2020, p. 

4) ဤသို့ အခွန်ဆုိင်ော ကင်းလွတ်ခွင့်များနှင့် ရလျာ့ရပါ့ခွင့်များ ရပးအပ်ဖခင်းသည် တက္ကသုိလ်ရြာင်ရေးေှင်းများကုိ အားရပးေန် 

အရမေိကန်အစိုးေက ကူညီပံ့ပိုးရပးသည့် အစအီမံရကာင်းတစ်ေပဖ်ြစ်ပါသည်။  

တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်း၏ အရေးကကီးဆုံးဟုဆိုေမည့် အဖခားဥပရေအသွင်အဖပင်တစ်ေပ်မှာ တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းသည် 

အကျ ိုးအဖမတ်မယူရသာပုဂ္ဂလိကအြွဲ့အစည်းဖြစ်သည်နှင့်အညီ ၎င်းသည် တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးအြွဲ့၏ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် 

လွှမ်းမိုးမှုရအာက်တငွ် မေှိပါ။ တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းကုိ သီးဖခားအုပခ်ျုပ်ရေးအြွဲ့ဖြစရ်သာ ရြာင်ရေးေှင်းဘုတအ်ြွဲ့က  

သီးဖခားအသင်းအြွဲ့စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများဖြင့် စမီံအုပ်ချုပပ်ါသည်။ (Council for Advancement and Support of 

Education (CASE), n.d) သို့ဖြစ၍် တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းသည် ဝန်ထမ်းများနှင့် ရစတနာဝန်ထမ်းများကို ရေွးချယ်ရခါ်ယူော 

တွင် လည်းရကာင်း၊ လှူေါန်းမှုနှင့်ဆိုင်ရသာ ရငွစာေင်းများကို စမီံခန့်ခွဲောတငွ် လည်းရကာင်း၊  ရြာင်ရေးေှင်းေန်ပုံရငွများကို 

တက္ကသိုလ်သို့ ခွဲရဝချထားောတငွ် လည်းရကာင်း လွတ်လပ်စွာရဆာင်ေွက်ခွင့်ေှိပါသည်။ ထို့သို့လွတ်လပ်စွာ ဆုံးဖြတ်ရဆာင် 

ေွက်ခွင့ေ်ှိရစကာမူ တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းများ၏ စမီံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် သက်ဆိုင်ောအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်း  

 

                                                            
5 အရမေကိန်ဖပည်ရထာင်စု၌ ပုဂ္ဂလိကရြာင်ရေးေငှ်းများသည်လည်း 501(c)(3) အြွဲ့ အစည်းများဖြစ် ကပါသည။် သို့ရသာ ် ဖပည်ရထာင်စုအစိုးေက  ၎င်းတို ့

ကုိ  private foundation များအဖြစ်သာ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ထိသုတ်မှတ်ချက်အရပါ်မူတည်၍ ပုဂ္ဂလိကရြာင်ရေးေငှ်းများနှင့် တက္ကသိုလ ် ရြာင်ရေး 
ေငှ်းကဲသ့ို့ရသာ အများဖပည်သူဆုိင်ောကုသိုလ်ဖြစ်အြွဲ့ အစည်းများ (public charities) ခံစားေရသာ အခွန်ဆိုငေ်ာအခွင့အ်ရေးများနှင့် အဖခားအကျ ိုးခံစား 
ခွင့မ်ျား သိသိသာသာ ကွဖဲပားဖခားနားသွားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့ ်public charities များသို့ လှူေါနး်ရသာ အလှူေှငမ်ျားသည် ပို၍ ောခိုင်နှုနး်ဖမင့်မားရသာ 
ဝင်ရငွခွန်ရလျာ့ရပါခ့ွင့က်ို ေေိှ ကပါသည။် (Richardson & Reilly, 2003, p. 3) 
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၏ အစဉ်ရဖပာင်းလဲရနရသာ လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုေှေိန် အရေးကကီးပါသည်။ 

ထိုသို့ကိုက်ညီရစေန် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းနှင့် 

တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးအြွဲ့အ ကား လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ောသရဘာတူညီချက် 

(operating agreement) သို့မဟုတ် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MOU) ရေးထိုးဖခင်း 

ဖြစ်ပါသည်။ (Bass, 2010, p. 20) ထိုသရဘာတူစာချုပ်၌ တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်း 

နှင့ ် တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပရ်ေးအြွဲ့တို့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်အသီးသီးတို့ကို ေှင်း 

ေှင်းလင်းလင်းရြာ်ဖပေန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ဖပင် ထိုစာချုပ်တငွ် ေန်ပုံရငွလွှဲရဖပာင်း 

ဖခင်းဆိုင်ော မူဝါေများ၊ အလှူေှငမ်ျားနှင့် ရကျာင်းသူ၊ ရကျာင်းသားရဟာင်းများ၏ 

မှတ်တမ်းများကို မျှရဝောတွင် ကျင့သ်ုံးေမည့် မူဝါေများ၊ ရငွလံုးရငွေင်းအသံုးစေိတ် 

များ (capital expenses)နှင့် သက်ဆုိင်သည့်မူဝါေများနှင့် အဖခားအရေးကကီးရသာ 

အချက်များကို ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ေပါမည်။ သို့မှသာ တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်း 

များသည် ၎င်း၏ မူလေည်မှန်းချက်ဖြစ်ရသာ အဆင့်ဖမင့်ပညာရေးအား ဘဏ္ဍာရေး 

ဆိုင်ော အရထာက်အပံ့ရပးရေးကို ထိရောက်စွာ အရကာင်အထည်ရြာ်နိုင်မည် ဖြစ် 

ပါသည်။  ရြာင်ရေးေှင်းဘုတ်အြွဲ့နှင့် တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးအြွဲ့ ဆက်ဆံရေးအ 

 ကား ပိုမိုအရေးပါရသာအချက်မှာ ပါရမာက္ခချုပအ်ပါဝင် တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေး 

ဘုတ်အြွဲ့ဝင် မည်သူမဆုိ ရြာင်ရေးေှင်းဘုတ်အြဲွ့တွင် ပါဝင်ခွင့်၊ မဲရပးခွင့် မေိှပါ။ 

တက္ကသုိလ်အုပ်ချုပ်ရေးအြဲွ့ဝင်များအရနဖြင့် တက္ကသုိလ်ရြာင်ရေးေှင်းကုိ ရဆွးရနွး 

ဖခင်း၊ အကကံဖပုဖခင်းသာ ရဆာင်ေွက်နုိင်ပါသည်။ 

ဥပရေဆိုင်ောအဟန့်အတားမျေားနှင့် အခွင့်အလမ်းမျေား  

ဖမန်မာနိုင်ငံ၌ ကုသိုလေ်ါနဖပုသည့် အရလ့အထမှာ ဗုေ္ဓဘာသာ၏ လွှမ်းမိုးမှုရအာက်တွင် ရကာင်းစွာ အဖမစ်တွယ်ပပီးဖြစ်ပါသည်။ 

သို့ရသာ် လူ့အြွဲ့အစည်းအတွင်း ကကုံရတွ့ေသည့် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးဖပဿနာများအား ရဖြေှင်းရေးကို ရေေှည်ဦးတည်ကာ 

ရထာက်ပ့ံလှူေါန်းမှုဖပုသည့် အရလ့အထမှာ ထွန်းကားဖခင်းမေိှရသးပါ။ မ ကာရသးမီကမှ ဖမန်မာနိုင်ငံတွင် ပုဂ္ဂလိကရြာင်ရေး 

ေှင်းများ (private foundations) ရပါ်ရပါက်လာဖခင်းဖြစပ်ပီး ၎င်းတို့မှာ အရေအတွက်အားဖြင့် ၄၁ မှ ၃၁ အထိသာေှိသည်ဟု 

ခန့်မှန်း ကပါသည်။ ထိုရြာင်ရေးေှင်းအများစုမှာ ကုမ္ပဏီပိငု်ရြာင်ရေးေငှ်းများဖြစ် ကပပီး  ၎င်းတို့ကို မိသားစုများက ဦးစီး ကပါ 

သည်။ (Tan & Lam, 2018, p. 13) ထို့ရ ကာင့် လတ်တရလာအရဖခအရနတွင် ဖမန်မာနုိင်ငံအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများအတွက် 

တက္ကသုိလ်ရြာင်ရေးေှင်းမှတဆင့် ေန်ပံုရငွေှာရြွရေးမှာ အလွန်ဆန်းသစ်ရသာ နည်းလမ်းတစ်ေပ် ဖြစ်ရနသည်ဟု ဆိုေပါမည်။  

အမျ ိုးသားပညာရေးဥပရေအေလည်း တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းများ၏ တည်ေှမိှုကို ထည့်သွင်းရြာ်ဖပဖခင်းမေိှရသးပါ။ အမျ ိုးသား 

ပညာရေးဥပရေကို ဖပင်ဆင်ရသာ ဥပရေ (၄၁၀၅) ၏ အပိုေ် ၃၀ က “သက်ဆိုင်ောရကျာင်း သို့မဟုတ် ပညာရေးအြွဲ့အစည်း 

သည ် ဖပည်တွင်းဖပည်ပပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် တေားဝင်အြွဲ့အစည်းများ၏ ရထာက်ပံ့လှူေါန်းရငွ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများကို လက်ခံ 

စစိစန်ိုင်သည်”ဟုဆိုထားပါသည်။ ဤဖပဌာန်းချက်အေ ဖမန်မာနိုင်ငံ အစိုးေအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများသည် လှူေါန်းရငွ သို့မ 

ဟုတ် ပစ္စည်းကို လက်ခံခွင့်ေှိပါသည်။ သို့ရသာ် လှူေါန်းရငွ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများသည် ပုေ်မ ၃၄ (ဂ) အေ “ ဝန်ကကီးဌာန 

သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ော ဝန်ကကီးဌာန၏ သတ်မှတခ်ျက်များနှင့်အညီ စစ်ရဆးမှုခံယူေမည်” ဖြစသ်ည်။ သရဘာမှာ ထိုလှူေါန်းရငွ 

သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများကို လက်ခံမှု၊ ခွဲရဝသုံးစွဲမှု၊ စမီံခန့်ခွဲမှုတိုန့ှင့် စပလ်ျဉ်း၍ အစိုးေက ရငွစာေင်းစစရ်ဆးမည် ဆိုသည့် 

သရဘာဖြစပ်ါသည်။ ထို့ရ ကာင့် ပုဂ္ဂလိကရထာက်ပံ့လှူေါန်းမှုကို အစိုးေအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများက လက်ခံသုံးစွဲောတွင် 

လွတ်လပ်မှုထက် တင်း ကပ်ရသာ၊ ချုပ်ရနှာငထ်ားရသာသရဘာကို ရဆာင်ရနပါသည်။  

အစိုးေအရနဖြင့် လက်ေှိအစိုးေအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများကို ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ောကိုယ်ပိငု်စမီံခန့်ခွဲခွင့်ရပးထားသည်ဟု ဆိုနိုင ်

ရသာ ဥပရေအပိုေ်မှာ အပိုေ် ၃၃ (က) ဖြစ်သည်။ ထိုအပိုေ်အေ တက္ကသိုလ်၊ ေီဂေီရကာလိပ်နှင့် ရကာလိပ်များသည် ကိုယ်ပိုင်ေန် 

ပုံရငွ ေှာရြွထူရထာင်ခွင့်ေှိပါသည်။ သို့ရသာ် အထက်တွင်ရြာ်ဖပခဲ့သည့်အတိုင်း တက္ကသိုလ်များသည် ပညာရေးဝန်ကကီးဌာန၏ 

တက္ကသိုလ်ရဖာင်ရေးေှင်းတစ်ခု၏ 

ပင်မေည်ေွယ်ချေက်သည် သက်ဆိုင်ော 

အစိုးေအဆင့်မမင့်ပညာရကျောင်းကို 
ဘဏ္ဍာရေးအေ ကူညီရောက်ပံ့ရေး 

မဖစ်သည်။ တနည်းအားမဖင့် ၎င်းတို့ 
သည် သက်ဆိုင်ောအဆင်မမင့်ပညာ 

ရကျောင်းမျေား၏ ေည်ေွယ်ချေက်မျေား 

အေရမမာက်ရအာင်မမင်ရစေန် 
ကူညီပံ့ပိုးရပးရသာ အဖွဲ့အစည်းမျေား 

မဖစ်ကကပ။သည်။ အရမေိကန် 
မပည်ရောင်စုတွင်  ယင်းကဲ့သို့ရသာ 

အဖွဲ့အစည်းမျေားကို မပည်တွင်း 

အခွန်ဥပရေပုေ်မ 501(C)(3) အေ 

အကျေ ိုးအမမတ်မယူရသာ 

အမျေားမပည်သူဆိုင်ော ကုသိုလ်မဖစ် 
အဖွဲ့အစည်းမျေား (PUBLIC CHARITIES) 
မျေားအမဖစ် သတ်မှတ်ေားပ။သည်။ 
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စစ်ရဆးအတည်ဖပုမှုကို ခံယူပပီးမှသာ လှူေါန်းမှုများကို လက်ခံခွင့်ေှိပါသည်။ ထို့ရ ကာင့ ် တက္ကသိုလ်များအရနဖြင့ ် ကိုယ်ပိုင် 

ေန်ပုံရငွေှာရြွတည်ရထာင်ော၌ အတိုင်းအတာတခုအထိသာ လွတ်လပ်ခွင့်ေှိသည်ဟု ဆိုေပါမည်။  

အစိုးေအရနဖြင့် အဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများအား စစ်မှန်ရသာ ကိုယ်ပိငု်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပးမည်ဆိုပါက ဤတင်း ကပ်ရသာ   

ဥပရေဖပဌာန်းချက်များကို ဖပန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်သင့်ပါသည်။ အထက်ပါ တင်း ကပ်ရသာစည်းမျဉ်းများေှိလင့်ကစား အဆင့် 

ဖမင့်ပညာရကျာင်းများအရနဖြင့် တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းများကို တည်ရထာင်ကာ ပုဂ္ဂလိကလှူေါန်းမှုများကို စမီံခန့်ခွဲပါက  

ပိုမိထုိရောက်ပါမည်။ တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းသည် အကျ ိုးအဖမတ်မယရူသာ အြွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစသ်ည်နှင့်အညီ ၎င်းကို  

အသင်းအြွဲ့များမှတ်ပုံတင်ဖခင်းဆိုင်ောဥပရေ (၄၁၀၂) အေ ြွဲ့စည်းတည်ရထာင်ေန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤရနော၌ တက္ကသုိလ် 

ရြာင်ရေးေှင်းအမည်ဖြင့် မှတ်ပံုတင်နုိင်ခွင့်ေိှရ ကာင်း ရထာက်ခံစာကုိ ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနက တက္ကသုိလ်များအတွက် ထုတ် 

ရပးဖခင်းဖြင့် မှတ်ပံုတင်ဖခင်းကုိ ဖမန်ဆန်ရစေန် ကူညီပ့ံပုိးရပးနုိင်ပါသည်။ ဤနည်းဖြင့် တက္ကသုိလ်များသည် တက္ကသုိလ်ရြာင် 

ရေးေှင်းများကို အကျ ိုးအဖမတ်မယရူသာအြွဲ့အစည်းအဖြစ်  လွယ်ကူစွာြွဲ့စည်းနိုင်ကာ  အခွန်ဆိုင်ောအကျ ိုးခံစားခွင့်များကို 

ေေှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ရအာက်ရြာ်ဖပအချက်များသည် တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းတည်ရထာင်ေန်အတွက် လိုအပ်ရသာ အဆင့် 

များကို အကကံဖပုချက်ဖြစ်ပါသည်။  

တက္ကသိုလ်ရဖာင်ရေးေှင်းတည်ရောင်ေန် အဆင့်ဆင့် အကကုံမပုချေက်မျေား 

(၀) တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းဘုတအ်ြွဲ့ကို စတင်တည်ရထာင်ောတွင် ပါရမာက္ခချုပမ်ျား၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အခော 

ကျပါသည်။ ပါရမာက္ခချုပ်များအရနဖြင့် ဂုဏ်သတင်းကကီးမားပပီး စမွ်းရဆာင်နိုင်မည့်သူများ (များရသာအားဖြင့် သူရဌး 

သူကကယ်ကကီးများ၊ ရကျာင်းသူ၊ ရကျာင်းသားရဟာင်းများ) ရြာင်ရေးေှင်းဘုတ်အြွဲ့ဝင်တွင် ပါဝင်လာရစေန် စည်းရံုး 

သိမ်းသွင်းနိုင်ေပါမည်။ သို့ရသာ် ပါရမာက္ခချုပ်သည် တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းဘုတ်အြွဲ့တွင် ဥက္ကဌအဖြစ ် ရဆာင်ေွက် 

ခွင့် မေိှပါ။ ထ့ုိဖပင် ရြာင်ရေးဘုတ်အြဲွ့၏ အစည်းအရဝးများတွင် ပါရမာက္ခချုပ်သည် တက်ရောက်ခွင့်ေိှရသာ်လည်း မဲရပး 

ဆုံးဖြတ်ခွင့်မေှိပါ။ ၎င်းအရနဖြင့် ရြာင်ရေးေှင်းဘုတ်အြွဲ့အား အကကံဖပုဖခင်း၊ ရထာက်ခံချက်ရပးဖခင်းတို့ကိုသာ ရဆာင် 

ေွက်နိုင်ပါသည်။  

(၄) မလိုလားအပ်ရသာ အကျ ိုးစီးပွားချင်းပဋိပက္ခဖြစမ်ှု (conflict of interest) ကို ရေှာင်ေှားနိုင်ေန် ရြာင်ရေးေှင်း 

ဘုတ်အြွဲ့ဝင်များအား ရေွးချယ်ောတွင် တက္ကသိုလ်ဆီနိတ်နှင့် တက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲရေးအြွဲ့မှ အကကံဖပုရေွးချယ်ထား 

သူများလည်း ပါဝင်ေပါမည်။ ရြာင်ရေးေှင်းဘုတ်အြွဲ့ဝင်များကို ရေွးချယ်ော၌ အားလုံး သရဘာတူေမည့် ရေွးချယရ်ေး 

စနံှုန်းမှာ ဘုတ်အြွဲ့ဝင်ဖြစ်မည့်သူများသည် ကိုယ်တိုင်လှူေါန်းနိုင်သူဖြစေ်မည်။ သို့မဟုတ် အဖခားသူများ လှူေါန်းလာ 

ရအာင် ဆွဲရဆာင်သိမ်းသွင်းနိုင်သူများဖြစ်ေမည်ဆိုရသာ စနံှုန်းဖြစ်ပါသည်။ 

(၃) တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းဘုတအ်ြွဲ့ကို တည်ရထာင်ပပီးရသာအခါ ဘုတ်အြွဲ့ဝင်များကိုယ်တိုင် ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းကာ 

အသင်းအြွဲ့စည်းမျဉ်း (Articles of Association) နှင့ ်အသင်းအြွဲ့မှတ်တမ်း (Memorandum of Association) တို့ကို 

ရေးဆဲွေပါမည်။ တက္ကသုိလ်ရြာင်ရေးေှင်းတေားဝင်ေပ်တည်ရေးအတွက် ထုိအသင်းအြဲွ့မှတ်တမ်းနှင့် အသင်းအြဲွ့စည်း  

မျဉ်းများကုိ  ဖပည်ရထာင်စုအစုိးေအြဲွ့ရံုးလက်ရအာက်ေိှ ဖပည်နယ် သ့ုိမဟုတ် တုိင်းရေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ဖပည်ရထာင်စု 

မှတ်ပံုတင်ရေးအြဲွ့သ့ုိ ရလျှာက်ထားေမည်ဖြစ်သည်။ တက္ကသုိလ်ရြာင်ရေးေှင်း၏အမည်ကုိ သတ်မှတ်ောတွင် တက္ကသုိလ် 

၏ အမည်ပါေှိလျှင် ပိုမိသုင့်ရလျာ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ေန်ကုန်တက္ကသိုလ်အတွက် တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်း၏ ဖြစ် 

သင့်ရသာအမည်မှာ “ေန်ကုန်တက္ကသုိလ်ရြာင်ရေးေှင်း”ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ သ့ုိရသာ် ရြာင်ရေးေှင်း၏ အမည်ကုိ တက္ကသုိလ်၏ 

အမည်နဲ့ တိုက်ရုိက်မဆက်စပရ်သာ အဖခားအမည်တစ်မျ ိုးမျ ိုးကိုလည်း ရပးနိုင်ပါသည်။  

(၂) တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းမတှ်ပုံတငရ်ေးအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအေ အစိုးေအဆင့်ဖမင့်ပညာရကျာင်းများသည် 

ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနမှ ရထာက်ခံစာ (Letter of Endorsement) ရတာင်းခံေန်လိုအပ်ပါသည်။  

(၅) တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းကုိ မှတ်ပုံတင်ပပီးပါက တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းသည် ကိုယ်တိုင်ဦးရဆာင်မှုဖြင့် ေန်ပုံရငွ 

ေှာရြွရေးလုပ်ငန်းများကုိ  စတင်ရဆာင်ေွက်နုိင်ပါသည်။ ေန်ပံုရငွလွှဲရဖပာင်းဖခင်းအဖပင် ရြာင်ရေးေှင်း၏ လှုပ်ေှားရဆာင် 

ေွက်မှုများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်  သက်ဆိုင်ော တက္ကသိုလ် သို့မဟုတ် ရကာလိပ်၏ လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုကည်ီ 
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သည်ကို ရသချာရစရေးအတွက် ရြာင်ရေးေှင်းနှင့် တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးအြွဲ့ (တက္ကသိုလ်ရကာင်စီ) တို့အ ကား 

နားလည်မှုစာချွန်လွှာ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ောသရဘာတူစာချုပ် ထားေှိေပါမည်။ ထိုသရဘာတူစာချုပ် 

၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေငှ်းသည် ေန်ပုံရငွလွှဲရဖပာင်းဖခင်း၊ အလှူေှငမ်ျား၏ သတင်းအချက်အလက် 

များကို မျှရဝဖခင်း၊ ရငွစာေင်းများကို စမီံခန့်ခွဲဖခင်းနှင့် အဖခားအရေးကကီးရသာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ရဆာင်ေွက်ခွင့်ေှိ 

မည် ဖြစ်သည်။ 

(၆) တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးအြွဲ့သည် ရြာင်ရေးေှင်း၏ ေန်ပုံရငွများကို သုံးစဲွမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရြာင်ရေးေှင်းဘုတ်အြွဲ့ 

ကို တာဝန်ခံေပါမည်။ ရငွစာေင်းစစဖ်ခင်းကို ရြာင်ရေးေှင်းက ရေွးချယ်ထားသည့် နိုင်ငံအဆင့်အသိအမှတ်ဖပုခံေသည့် 

ပုဂ္ဂလိကစာေင်းကုိင်ကုမ္ပဏီက ရဆာင်ေွက်နိုင်ပါသည်။ ထို့ဖပင် ရြာင်ရေးေှင်း၏ ရငွစာေင်းများကိုလည်း အစိုးေက 

စစ်ရဆးဖခင်းထက် လွတ်လပ်ပပီး အမှီအခိုကင်းရသာ ပုဂ္ဂလိကစာေင်းကိုင်ကုမ္ပဏီက စစ်ရဆးသင့်ပါသည်။  

)၇( တက္ကသိုလ်ရြာင်ရေးေှင်းဘုတက်ို ဥပရေအေ တေားဝင်တည်ရထာင်ပပီးသည်မှစ၍  အစဉ်အဆက် ရြာင်ရေးေှင်း 

ဘတု်အြွဲ့ဝင်များကို ရေွးချယ်ခန့်အပ်ောတွင် ရြာင်ရေးေငှ်းအရနဖြင့် ကိုယ်တိုငလ်ွတ်လပ်စွာ ရေွးချယခ်န့်အပ်နိုင်မည် 

ဖြစပ်ါသည်။   
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