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ပညာေရးမဝူါဒသုေတသနစင်တာ │ ပါရမတီကသုိလ် 

 

ြမန်မာုိငင်တံကသုိလ/်ေကာလပိမ်ျားတွင ်တကသုိလေ်ကာငစီ်ဖွဲစညး်ေရးအတွက် အ�ကံြပချက် 

 

အဖွင့်မိတ်ဆက် 

 ြမနမ်ာိုငင်အံဆင့်ြမင့်ပညာေရးသည ်၁၉၆၄ ခုစှမှ် ၂၀၁၂ ခုစှအ်ထိ ဆယစ်ုစှမ်ျားစာွ အစိုးရ၏ လမ်းမုိးမငှ့် တိုက်ိုက်ထိနး် 

ချပ်မေအာက်တငွ ်ရိှခ့ဲပါသည။် ၂၀၁၂ ခုစှမှ်စ၍ ဒမုိီကေရစသုိီဦးတညေ်သာ ိုငင်ေံရးြပြပငေ်ြပာငး်လဲမများငှ့်အတ ူြမနမ်ာိုငင်ံ 

အဆင့်ြမင့်ပညာေရးကတငွလ်ညး်  ြပြပငေ်ြပာငး်လဲမများကို စတငေ်တွြမငလ်ာရပါသည။် ၂၀၁၂ ခုစှ၌် အစိုးရ၏ ဦးေဆာငမ် 

ြဖင့် ြမနမ်ာတိုငင်လုံံးကုိ လမ်း�ခံေသာ ပညာေရးဆုိငရ်ာေလ့လာသုံးသပ်မ (comprehensive education sector review) ကုိ 

ေဆာငရ်�က်ခ့ဲပါသည။် ထုိေလ့လာသုံးသပ်မအေပ အေြခခ၍ံ ြမနမ်ာပ့ညာေရး၏ အေြခခအံတုြ်မစအ်သစက်ို ချမှတေ်ပးမည့် 

အမျိးသားပညာေရးဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုစှတ်ငွလ်ညး်ေကာငး်၊ အမျိးသားပညာေရးကို ြပငဆ်ငေ်သာဥပေဒကို ၂၀၁၅ ခုစှတ်ငွ ်

လညး်ေကာငး် အတညြ်ပြပဌာနး်ခ့ဲပါသည။် ထုိေန�က ် ြမနမ်ာိုငင်အံဆင့်ြမင့်ပညာေရးအပါအဝင ် ပညာေရးြပြပငေ်ြပာငး်လဲမ 

ကုိ လမ်းနေ်ပးမည့် အမျိးသားပညာေရးမဟာဗျဟာ (၂၀၁၆ – ၂၀၂၁)ကို အစိုးရက ေရးဆဲွခဲ့ပါသည။် ဤအေြပာငး်အလဲများ 

တငွ ်ေပလွငထ်ငရှ်ားေသာအချက်တချက်မှာ အစိုးရက တကသုိလ်များအား ကိုယပုိ်ငအ်ပ်ုချပ်ခငွ့် တိုးြမင့်ေပးအပ်လာ ြခငး်ြဖစ ်

သည။် ဤသုိအစိုးရက အစိုးရတကသုိလ်များအေပ တိုက်ိုကထိ်နး်ချပ်မကို ေလာခ့ျရနရ်ညရ်�ယြ်ခငး်သည ်  အြခားကမ�ာ့ိုငင် ံ

များရိှ အဆင့်ြမင့်ပညာေရးအပ်ုချပ်မဆုိငရ်ာ အေြပာငး်အလဲများကို အမီလုိကလ်ာြခငး်ြဖစပ်ါသည။် အြခားကမ�ာ့ိုငင်မံျားတငွ် 

အစိုးရသည ် တကသုိလ်များ၏ အေရးအရာများကို တိုက်ိုကထိ်နး်ချပ်ြခငး်ထက ်  ၎ငး်တို၏ စမ်ွးေဆာငမ်ရလဒေ်ကာငး်များ 

ြဖစေ်ပေရး သုိ ဦးတညေ်သာ “အေထာကအ်ပ့ံြပသူ” (facilitator)  အြဖစသ်ာ ပါဝငေ်ဆာငရ်�ကေ်တာသ့ညက်ို ေတွရိှရပါသည။် 

(EURYDICE, 2000) ြမနမ်ာိုငင်၌ံ ယငး်က့ဲသုိ တကသုိလ် အပ်ုချပ်ေရးပုံစမံျိးြဖစလ်ာပါက အစိုးရအစား တကသုိလ်ေကာငစ်ီ 

(Univesity Council) က တကသုိလ်များ၏ မဟာဗျဟာစမံီကနိး်ေရးဆဲွချမှတြ်ခငး်၊ အပ်ုချပ်ေရးငှ့် စမံီခန်ခွဲေရးကိစရပ်များ 

အား ကီးကပ်ြခငး်တိုကုိ ေဆာငရ်�က်မညြ်ဖစသ်ည။် သုိြဖစ၍် တကသုိလ်ေကာငစ်ကီို မညသုိ်ဖဲွစညး်ကမညန်ညး်ဆုိေသာ ေမးခွနး် 

မှာ အေရးကးီလာပါသည။်   

ဤမူဝါဒအကျဉ်းချပ်တငွ ်ယခငကွ်နြ်မနစ်ိုငင်မံျားြဖစခ်ဲ့ေသာ ဗဟိုငှ့် အေရှဥေရာပိုငင်မံျားအပါအဝင် ဥေရာပိုငင်မံျားတငွ် 

တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးစနစကုိ် ဗဟိုချပ်ကုိငမ်အေလးကေဲသာပုံစမှံ သီးြခားလွတလ်ပ်ေသာပုံစသုိံ ေြပာငး်လဲကျင့်သုံးရာ၌ �ကံ 

ေတွရသည့် အေတွအ�ကံများကို ေလ့လာတငြ်ပထားပါသည။် ဤမူဝါဒစာတမ်း၏ရညရ်�ယခ်ျကမှ်ာ ြမနမ်ာိုငင်ရိှံ တကသုိလ် 

များက တကသုိလ်ေကာငစ်ကုိီ ဖဲွစညး်တညေ်ထာငရ်နအ်တကွ ်အေရးပါေသာ လကေ်တွကျသည့်မူေဘာငမ်ျားကို ေဖာထု်တရ်ာ 

၌ အေထာက်အကူြပိုငေ်ရးြဖစပ်ါသည။် ဤရညရ်�ယခ်ျက်ငှ့်အည ီ ပထမဦးစာွ တကသုိလ်အပ်ုချပ်မစနစ်ငှ့်စပ်လျဉ်းေသာ 

ေယဘုယျသေဘာတရားများကို ေဆွးေးွလုိပါသည။် ထုိေန�က ်ဒတုယိအေနြဖင့် ိုငင်အံေပမူတည၍် တကသုိလ်ေကာငစ်၏ီ 

အဓိပာယ ် (၃) မျိးကွဲြပားေကာငး် ရှငး်လငး်သွားပါမည။် တတယိအားြဖင့် ကနွြ်မနစ်ိုငင်ေံဟာငး်များအပါအဝင ် ဥေရာပိုငင်ံ 

များတငွ ်ကျင့်သုံးသည့် တကသုိလ်အပ်ုချပ်မပုံစအံမျိးမျိး (governance models)၊ တကသုိလ်ဘုတအ်ဖဲွ/တကသုိလ်ေကာငစ် ီ

များ၏ ဖဲွစညး်မပုံစ ံ (composition) ငှ့် အရ�ယအ်စား (size) အမျိးမျိး ကွဲြပားြခားန�းပုံကို ထုတ်တုတ်ငြ်ပပါမည။် စတုတ 

အေနြဖင့် ယခငကွ်နြ်မနစ်ိုငင်မံျားြဖစခ့ဲ်ေသာ ဗဟိုငှ့်အေရှဥေရာပိုငင်မံျားရိှ တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးပုံစံငှ့် အေတွအ�ကံ 

များကုိ ေဆွးေးွသွားပါမည။် ေန�က်ဆုံးအေနြဖင့် ြမနမ်ာိုငင်ရိှံ တကသုိလ်/ေကာလိပ်များတွင ်တကသုိလ်ေကာငစ်မီျားကုိ ဖဲွ 

စညး်ရာ၌ ထည့်သွငး်စဉ်းစားသင့်သည့်အချက်များကုိ တငြ်ပသွားပါမည။်  
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၁။ တကသုိလအ်ပ်ုချပ်ေရးစနစ ်(university governance) ကုိ အဓိပာယဖွ်င့်ဆိုြခင်း  

တကသုိလ်ေကာငစ်နီဲသက်ဆုိငသ်ည့် သေဘာတရားများကို မေဆွးေးွမီ တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးစနစအ်ယအူဆ (university 

governance) ကုိလညး်ေကာငး်၊ ကမ�ာ့ိုငင်မံျားရိှ (အထူးသြဖင့် ဥေရာပိုငင်မံျားရိှ) အဆင့်ြမင့်ပညာေရးစနစမ်ျားတငွ် ေရ�လျား 

ေြပာငး်လဲလာေသာ တကသုိလ်အပ်ုချပ်မပုံစ ံ (governance model) ကိုလညး်ေကာငး် ေဆွးေးွလုိပါသည။် ဤသုိေဆွးေးွရ 

သည့် အေကာငး်အရငး်စှရ်ပ်ရိှပါသည။် ပထမအေကာငး်အရငး်မှာ တကသုိလ်ေကာငစ်သီည ် တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးစနစ်၏ 

အစတိအ်ပုိငး်တရပ်ြဖစ်ပီး တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးစနစသ်ေဘာတရားကို န�းလညြ်ခငး်မရိှဘဲ တကသုိလ်ေကာငစ်၏ီ သေဘာ 

သဘာဝ၊ ဖဲွစညး်မပုံစံငှ့် လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကုိ အြပည့်အဝန�းလည်ိုငမ်ညမ်ဟတုပ်ါ။ ဒတုယိအေကာငး်အရငး်မှာ ယေနေခတ ် 

သည် ဂလုိဘယလုိ်က်ေဇးရှငး်ေခ ကမ�ာြပြဖစစ်ဉ် (globalization)အတငွး် ိုငင်မံျားသည ်  စးီပွားေရး၊ ိုငင်ေံရးငှ့်ယဉ်ေကျးမ 

အရ အချငး်ချငး်ချတိဆ်က်ကာ အမီှသဟြဲပေနရေသာေခတ ် ြဖစပ်ါသည။် သုိြဖစ၍် ကမ�ာ့ိုငင်မံျားတငွ ် ြဖစေ်ပေနေသာ 

တိုးတက်ေြပာငး်လဲမများသည ် အြခားိုငင်မံျားအေပ သကေ်ရာကမ်ငှ့်လမ်းမုိးမများရိှပါသည။် ဆုိလုိရငး်မှာ ကမ�ာ့ိုငင်မံျား 

တငွ ်ြဖစေ်ပေနေသာ တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးဆုိငရ်ာ တမ်ိးတွမ်များ(governance trends)ကို န�းလညြ်ခငး်ြဖင့်  ြမနမ်ာိုငင်ရိှံ 

အဆင့်ြမင့်ပညာေရးတငွ ်ြဖစေ်ပေနေသာ အပ်ုချပ်ေရးဆုိငရ်ာေြပာငး်လဲမများကို ပုိမုိန�းလညသ်ေဘာေပါက်ိုငပ်ါသည။်  

ပထမဆုံးအေနြဖင့် အပ်ုချပ်ေရးစနစသ်ည ် အဖဲွအစညး်များက မိမိတို၏ စမ်ွးေဆာငရ်ည်ငှ့် ထိေရာကမ်ကို ြမင့်တငရ်န ်ကျင့်သုံး 

ေသာ ဖဲွစည်းပုံများ၊ လုပ်ငနး်စဉ်များငှ့် ဆက်ယွမ်များငှ့် သကဆုိ်ငပ်ါသည။် အပ်ုချပ်ေရးစနစသ်ည ် အဖဲွအစညး်အတငွး် 

မညသူ်က မညသူ်ကုိ တာဝနခံ်ရမညကုိ်လညး်ေကာငး်၊ မညသူ်က မညသ်ည့်လုပ်ငနး်အတကွ ် တာဝနရိှ်သညက်ိုလညး်ေကာငး် 

ရှငး်ရှငး်လငး်လငး်ေဖာြ်ပပါသည။် ထုိအြပင ် အပ်ုချပ်ေရးစနစ၌် အဖဲွအစညး်အချငး်ချငး်အကား ဆက်ယွမ်၊ အဖဲွအစညး်ငှ့် 

၎ငး်၏ ပငမ်အကျိးစးီပွားရှငမ်ျား (core stakeholders) အကား ဆက်ယွမ်တိုလညး် ပါဝငပ်ါသည။်  

အဆင့်ြမင့်ပညာေရးတငွမူ် တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးစနစသ်ည ်တကသုိလ်အတငွး် တနဖုိ်းထားမများ (values)ကို သတမှ်တြ်ခငး်၊ 

ဆုံးြဖတခ်ျက် ချမှတြ်ခငး်ငှ့် အရငး်အြမစခဲွ်ေဝမစနစမ်ျား၊ တကသုိလ်များ၏ ရညရ်�ယခ်ျက်ငှ့် ပနး်တိုငမ်ျား၊ အထကေ်အာက် 

အမိန်ေပးမပုံစံငှ့် ဖဲွစညး်ပုံများ၊ တကသုိလ်တငွး်ရိှ  ပညာရပ်ဆုိငရ်ာ အသုိငး်အဝုိငး်များငှ့် တကသုိလ်အကား ဆက်ယွမ်၊ 

တကသုိလ်ြပငပ်ရိှ အစိုးရ၊ စးီပွားေရး၊ လူမအသုိငး်အဝုိငး်များငှ့် တကသုိလ်အကားဆက်ယွမ်တိုငှ့် သကဆုိ်ငပ်ါသည။် 

(Marginson & Considine, 2000, p. 7) 

 အထက်ပါဖွင့်ဆုိချက်အေပမူတည၍် တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးစနစက်ို တကသုိလ်တငွး်အပ်ုချပ်ေရး (internal governance) ငှ့် 

တကသုိလ်ြပငပ်အပ်ုချပ်ေရး (external governance) ဟ၍ူလညး် စှပုိ်ငး်ခွဲြခား၍ ေလ့လာသုံးသပ်ိုငပ်ါသည။် (de Boer & File, 

2009, p. 10) ပထမအစတိအ်ပုိငး်ြဖစေ်သာ တကသုိလ်တငွး်အပ်ုချပ်ေရးသည ်တကသုိလ်တငွး်ဖဲွစညး်အပ်ုချပ်မဆုိငရ်ာ အစအီမံ 

များငှ့်သက်ဆုိင်ပီး ၎ငး်တငွ ် အထက်ေအာက်အမိန်ေပးမပုံစ၊ံ ဆုံးြဖတခ်ျကခ်ျမှတြ်ခငး်ငှ့် သကဆုိ်ငေ်သာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များ၊ ဘာေငခဲွွေဝချထားမငှ့် ဝနထ်မ်းေရးရာစမံီခန်ခွဲမများ စသညတ်ိုပါဝငသ်ည။် ဒတုယိအစတိအ်ပုိငး်ြဖစသ်ည့် တကသုိလ် 

ြပငပ်အပ်ုချပ်ေရးသည ် တကသုိလ်ငှ့် ြပငပ်အကျိးစးီပွားရှငမ်ျား (အထူးသြဖင့် အစိုးရ)အကား ဆက်ယွမ်ငှ့် သက်ဆုိငပ်ါ 

သည။် ၎ငး်တိုတငွ ် အဆင့်ြမင့်ပညာေရးစနစတ်စခု်လုံးငှ့်သကဆုိ်ငေ်သာ ဖဲွစညး်အပ်ုချပ်မဆုိငရ်ာ အစအီမံများပါဝငပ်ါသည။် 

ဥပမာအားြဖင့် ဥပေဒများ၊နညး်ဥပေဒများ၊ အမိန်ြပနတ်မ်းများ၊ ရနပုံ်ေငေွထာကပ့ံ်မစနစမ်ျားငှ့် အကြဲဖတစ်နစမ်ျားြဖစသ်ည။်  

၁၉၈၀ ခုစှမ်ျားမှစ၍ ိုငင်တံကာ၌၊ အထူးသြဖင့် ဥေရာပိုငင်မံျားရိှ အဆင့်ြမင့်ပညာေရးစနစမ်ျား၏ တကသုိလ်တငွး်အပ်ုချပ် 

ေရး၌လညး်ေကာငး်၊ တကသုိလ်ြပငပ်အပ်ုချပ်ေရး၌လညး်ေကာငး် ေအာကပ်ါအပ်ုချပ်ေရးဆုိငရ်ာတမ်ိးတွမ်များ (governance 

trends) ကုိ ေတွြမငလ်ာရပါသည။် (de Boer & File, 2009, p. 9) တကသုိလ်တငွး်အပ်ုချပ်ေရး၌ အပ်ုချပ်မပုံစသံည ်တကသုိလ် 
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တငွး်မှ ပညာေရးဆုိငရ်ာဝနထ်မ်းများက အများစကုိုယစ်ားြပစနစြ်ဖင့် စမံီအပ်ုချပ်သည့်ပုံစ ံ (collegial model) မှ ြပငပ်အကျိး 

စးီပွားရှင်များ (external stakeholders) ပုိမုိပါဝငလ်ာသည့် ေကာပုိ် 

ရိတအ်ပ်ုချပ်မပုံစ ံ (corporate model) သုိ ေြပာငး်လဲလာပါသည်။ 

(Edwards, 2000; OECD, 2003) တကသုိလ်ြပငပ်အပ်ုချပ်ေရးတငွမူ်  

တကသုိလ်များ၏ အေရးအရာကစိများတငွ ် အစိုးရ၏ တိုက်ိုက် 

ထိနး်ချပ်မငှ့် ပါဝငစ်ကွဖ်ကမ် ေလျာက့ျလာကာ တကသုိလ်များ၏ 

ကိုယပုိ်ငအ်ပ်ုချပ်ခငွ့် (university autonomy) တိုးြမင့်လာပါသည။် 

သုိေသာလ်ညး် တဖကတ်ငွမူ် တကသုိလ်များ သည် ြပညသူ်ဘာ 

ေငကွို ထိထိေရာကေ်ရာက်ငှ့် အကျိးရိှရိှသုံးစွဲ ိုငရ်န၊် စမံီခန်ခဲွမငှ့် 

လုပ်ငနး်လညပ်တမ်များကို စမ်ွးရညြ်ပည့်ဝစာွ ေဆာငရ်�က်ိုငရ်န်ငှ့် 

သင်ကားေရးအစီအစဉ်များ အရညအ်ေသွးအာမခမံရိှေကာငး်ကုိ ေသ 

ချာေစရနအ်တကွ်  အစိုးရသည ် စမ်ွးေဆာင ် မအေြခခရံနပုံ်ေငခဲွွေဝမ 

နည်းလမ်းများ (performance-based funding mechanisms)  ၊ ြပငပ် 

အရညအ်ေသွးအကြဲဖတမ်စနစမ်ျား (external assessment) စသည့် 

ေစာင့်ကည့်ထိနး်ေကာငး်ေရးယ�ရားအသစ ် များကို အစားထုိးကျင့်သုံးလာပါသည။် (OECD, 2003, p. 75) တနညး် အားြဖင့် 

အစိုးရသည ်ယခငက် တကသုိလ်များကုိ တငး်တငး်ကပ်ကပ် လမ်းမုိးထိနး်ချပ်ရာမှ ယခအုခါ ပုိမုိသိမ်ေမွေပျာေ့ပျာငး်ေသာ လမ်း 

မုိးမပုံစကုိံ အစားထုိးကျင့်သုံးလာပါသည။် (OECD, 2003, p. 64) 

အထက်ပါအပ်ုချပ်ေရးဆုိငရ်ာတမ်ိးတွမ်များကုိ ြဖစေ်ပေစေသာ အေကာငး်အရငး် (၄) ရပ်ရိှသညဟ် ုဆုိကပါသည။် (de Boer 

& File, 2009, p. 11)  ပထမအေကာင်းအရငး်မှာ အဆင့်ြမင့်ပညာေရးတကေ်ရာကသူ်အေရအတကွ ်အစလုိုကအ်�ပံလုိက် တိုးပွား 

လာြခငး်ြဖစသ်ည ် (massification of higher education)။ ဤသုိအစလုိုကအ်�ပံလုိကတ်ိုးပွားလာသြဖင့် အစိုးရအေနြဖင့် 

ြပညသူ်ဘာေငကုိွ ေရှးကထက်ပုိမုိသုံးစွဲလာရပါသည။် ထုိေကာင့် တကသုိလ်များသည ် ြပညသူ်ဘာေငကွို ထိေရာက်စာွငှ့် 

အကျိးရိှစာွသုံးစွဲရမညဟ် ု အစိုးရက တာဝနခံ်ယမူပုိမုိေတာငး်ဆုိလာပါသည။် ဒတုယိအေကာငး်အရငး်မှာ တကသုိလ်အပ်ုချပ် 

ေရးတငွ် New Public Management (NPN) ဟေူသာ အဖဲွအစညး်ဆုိငရ်ာချဉ်းကပ်မနညး်လမ်းအသစက်ို တငွတ်ငွက်ျယက်ျယ ်

အသုံးြပလာြခငး်ြဖစပ်ါသည။် ဤချဉ်းကပ်မနညး်လမ်း၌ အစိုးရတကသုိလ်များကို ပုဂလိကကမုဏီလုပ်ငနး်များကဲ့သုိ ြမင်က 

ပါသည်။ (de Boer & File, 2009, p. 14; Hénard & Mitterle, n.d., p. 20) ဤချဉ်းကပ်မနညး်လမ်းကို ေထာက်ခံသူများက  

အစိုးရတကသုိလ်များကုိ ကုိယပုိ်ငအ်ပ်ုချပ်ခွင့်တိုးြမင့်ေပးမည၊် တဖကတ်ငွလ်ညး် ပုိမုိတာဝနခ်ယံမူရိှေစမညဆုိ်ပါက အစိုးရ 

တကသုိလ်များ၏ စမ်ွးေဆာငရ်ည ် တိုးတက်လာမညဟ် ုဆုိကပါသည။် (Pollitt & Bouckaert, 2011) တတယိအေကာငး်အရငး် 

မှာ အဆင့်ြမင့်ပညာေရးငှ့်ပတသ်က်၍ အစိုးရ၏ မူဝါဒဆုိငရ်ာ အြမငေ်ြပာငး်လဲလာြခငး်ြဖစသ်ည။် ဤအြမငအ်ရ တကသုိလ် 

အပ်ုချပ်ေရးကုိ ေစျးကကွ်ယ�ရားများမှတဆင့် ထိနး်ညိသင့်သည။် ဤသုိထိနး်ညိရာ၌ အစိုးရသည ်လမ်းနသူ်အြဖစ ်ေဆာင် 

ရ�ကရ်မညဟ်ေူသာ အြမငြ်ဖစပ်ါသည။် (Teixeira et al., 2004)  ေန�ကဆုံ်းအေကာငး်အရငး်မှာ ဂလုိဘယလုိ်ကေ်ဇးရှငး်ေခ 

ကမ�ာမြပသည့်ြဖစစ်ဉ်၊ အငတ်ာနယရှ်ငန်ယလုိ်က်ေဇးရှငး်ေခ တကသုိလ်အသွငအ်ြပငမ်ျားကို ိုငင်တံကာမြပသည့်ြဖစစ်ဉ်၊  

ရီဂျငန်ယလုိ်က်ေဇးရှငး်ေခ အဆင့်ြမင့်ပညာေရးဆုိငရ်ာမူဝါဒများကို ေဒသတငွး်ိုငင်မံျားငှ့် လုိကေ်လျာညေီထွြပသည့်ြဖစစ်ဉ် 

တိုေကာင့် အဆင့်ြမင့်ပညာေရး၏အစဉ်အလာအမျိးသားေရးနယန်မိိတမ်ျားမှာ ေရှးကထက် ပုိမုိစနိေ်ခခလံာရပါသည။် ထုိ 

ေကာင့် အစိုးရများငှ့် တကသုိလ်များသည်  ြဖစေ်ပလာသည့်ိုငင်တံကာအခငး်အကျငး်များငှ့်အည ီ လုိကေ်လျာညေီထွြဖစ ်

မည့် တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးစနစကုိ် ကျင့်သုံးရန ်လုိအပ်လာပါသည။် 

တကသုိလ်တငွး်အပ်ုချပ်ေရး၌ အပ်ုချပ်မပုံစသံည် 
တကသုိလ်တငွး်မှ ပညာေရးဆုိငရ်ာဝနထ်မ်းများက 
အများစကုိုယစ်ားြပစနစြ်ဖင့် စမံီအပ်ုချပ်သည့်ပုံစံ 
(collegial model) မှ ြပငပ်အကျိးစးီပွားရှငမ်ျား (ex- 
ternal stakeholders) ပုိမုိပါဝငလ်ာသည့် ေကာပုိ် 
ရိတအ်ပ်ုချပ်မပုံစ ံ (corporate model) သုိ ေြပာငး် 
လဲလာပါသည။် (Edwards, 2000; OECD, 2003) 
တကသုိလ်ြပငပ်အပ်ုချပ်ေရးတငွမူ်  တကသုိလ်များ 
၏ အေရးအရာကစိများတငွ ် အစိုးရ၏ တိုက်ိုက် 
ထိနး်ချပ်မငှ့် ပါဝငစ်က်ွဖက်မ ေလျာက့ျလာကာ 
တကသုိလ်များ၏ ကိုယပုိ်ငအ်ပ်ုချပ်ခွင့် (university 
autonomy) တိုးြမင့်လာပါသည။် 
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၂။ တကသုိလေ်ကာင်စကုိီ န�းလည်သေဘာေပါက်ကပုံ  

တကသုိလ်ေကာငစ်ဟီေူသာ အသုံးအနး်သည ် ိုငင်အံမျိးမျိးရိှ သကဆုိ်ငရ်ာတကသုိလ်များအေပမူတည၍် အဓိပာယသ်တ် 

မှတပုံ် ၃ မျိးကွဲြပားပါသည။် ဆုိလုိရငး်မှာ ေကျာငး်အေပ မူတည၍် 

တကသုိလ်ေကာငစ်သီည ်(၁) အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ (governing body)၊ (၂) 

စမံီခန်ခွဲေရးအဖဲွ (management body) ငှ့် (၃) အ�ကံေပးအဖဲွ 

(advisory body) တိုအနက ် တစမ်ျိးမျိး ြဖစ်ိုငပ်ါသည။် သတ်မှတ် 

သည့် အဖဲွအစညး်အမျိးအစားအလုိက် တကသုိလ်ေကာငစ်၏ီ လုပ်ပုိငခွ်င့် 

အာဏာငှ့် တာဝနမ်ျား၊ ဖဲွစညး်မပုံစ ံငှ့် အရ�ယအ်စားများ ကဲွြပားသွား 

ပါသည်။  

 

တကသုိလ်ေကာငစ်ကုိီ တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွအြဖစသ်တမှ်တပ်ါက တကသုိလ်ေကာငစ်သီည ် စမံီခန်ခွဲေရးအဖဲွကုိ ကီး 

ကပ်ြခငး်ငှ့် မဟာဗျဟာစမံီကနိ်းချမှတြ်ခငး်အပါအဝင ် တကသုိလ်၏ကစိရပ်များအားလုံးအေပ ဆုံးြဖတပုိ်ငခ်ငွ့်အာဏာရိှပါ 

သည။် အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွအြဖစေ်ဆာငရ်�က်ေသာ တကသုိလ်ေကာငစ်သီည ်များေသာအားြဖင့် အရ�ယအ်စားေသးငယ်ပီး အဖဲွဝင ်

အများစမှုာ ြပငအ်ဖဲွဝငမ်ျား (external members) များြဖစေ်လ့ရိှပါသည။် တကသုိလ်ေကာငစ်သီည ် ပါေမာကချပ်အပါအဝင ်

တကသုိလ်အကီးအကဲများကုိ ေရ�းချယခ်န်အပ်ခွင့်ငှ့် ထုတပ်ယခ်ငွ့်ရိှပါသည။် ထုိြပင် တကသုိလ်သည ်တကသုိလ်၏ ရညရ်�ယ် 

ချက(်mission)၊ မဟာဗျဟာစမံီကိနး်ငှ့် ဘာေရးဆုိငရ်ာစမံီကနိး်တိုကိုေရးဆဲွချမှတြ်ခငး်၊ တကသုိလ်တငွး် အရညအ်ေသွး 

ငှ့် စမ်ွးေဆာငရ်ညက်ို အကဲြဖတြ်ခငး်(self-assessment)တိုအတကွ ် တာဝနယ်ေူဆာငရ်�က်ပါသည။် တကသုိလ်ေကာငစ်ကီ 

ပါေမာကချပ်ကို ေရ�းချယခ်န်အပ်သညြ်ဖစရ်ာ ပါေမာကချပ်သည ်များေသာအားြဖင့် တကသုိလ်ေကာငစ်၌ီ ဥကဌအြဖစ ်ေဆာင် 

ရ�ကခွ်င့်မရိှသည့်အြပင ် မဲေပးဆုံးြဖတခွ်င့်လည်းမရိှပါ။ ရာထူးအရသာ ပါေမာကချပ်သည ်တကသုိလ်ေကာငစ်၌ီ အဖဲွဝငအ်ြဖစ် 

ပါဝငေ်လ့ရိှပါသည။် တကသုိလ်ေကာငစ်ီငှ့် ပါေမာကချပ်၏ တာဝန်ငှ့်ဝတရားများကိုလညး် သိသာထငရှ်ားစာွ ခဲွြခားသတ် 

မှတေ်လ့ရိှပါသည။် တကသုိလ်ေကာငစ်ကီ တကသုိလ်၏ မဟာဗျဟာကစိရပ်များ၊ ဦးစားေပးလုပ်ငနး်စဉ်များငှ့် ရညရ်�ယခ်ျက် 

များကို သတမှ်တ်ပီး ၎ငး်တိုကုိ ပါေမာကချပ်က လကေ်တွအေကာငအ်ထညေ်ဖာရ်ပါသည။် ဥပမာအားြဖင့် သစေတးလျ 

အမျိးသားတကသုိလ် (Australian National University) ငှ့် ေဟာငေ်ကာငတ်ကသုိလ် (The University of Hong Kong) 

တိုတငွ ် တကသုိလ်ေကာငစ်သီည ် အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွြဖစပ်ါသည။် (Council (ANU), n.d.; The Council (Membership) of 

Univesity of Hongkong, n.d.) ဤတကသုိလ်ေကာငစ်မီျားတငွ ်ဥကဌမှာ ြပငပ်အဖဲွဝင ်(external member) ြဖစ်ပီး အဖဲွဝင ်

အများစမှုာလညး် တကသုိလ်ြပငပ်မှြဖစပ်ါသည။်  

တကသုိလ်ေကာငစ်ကုိီ စမံီခန်ခဲွေရးအဖဲွအြဖစသ်တမှ်တပ်ါက တကသုိလ်ေကာငစ်သီည ်တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ၏ ဆုံးြဖတ် 

ချကမ်ျားကို အေကာငအ်ထည်ေဖာရ်ပါသည။် ၎ငး်သည ်ပါေမာကချပ်အပါအဝင ်စမံီခန်ခွဲေရးဆုိငရ်ာ အဆင့်ြမင့်ဝနထ်မ်းများကုိ 

ထုတပ်ယခွ်င့်မရိှပါ။ သုိေသာ ် ရာထူးအဆင့်နမ့်ိေသာ တကသုိလ်ဝနထ်မ်းများကိုမူ ခန်အပ်ခငွ့်၊ ထုတပ်ယခ်ငွ့်ရိှပါသည။် စမံီခန်ခဲွ 

ေရးအဖဲွြဖစေ်သာ တကသုိလ်ေကာငစ်သီည ်အဖဲွဝငအ်ရ�ယအ်စားကးီမားေလ့ရိှပီး အဖဲွဝငအ်များစမှုာ တကသုိလ်ဝနထ်မ်းများ 

ြဖစေ်လ့ရိှပါသည။် ြပငပ်အဖဲွဝင်များ ပါဝငေ်လ့မရိှဘဲ ပါဝငလ်ငလ်ညး် အေရအတကွ ် အလွနန်ညး်ပါးပါသည။် တကသုိလ် 

ေကာငစ်ကုိီ ပါေမာကချပ်က ဦးေဆာင်န်ကားိုင်ပီး ၎ငး်တငွ ် မဲေပးခငွ့်ငှ့် ဆုံးြဖတပုိ်ငခ်ငွ့်ရိှပါသည။် ဥပမာအားြဖင့် 

အေမရိကနြ်ပည ် ေထာငစ်၊ု ေြမာက်အလီီွိက်တကသုိလ် (Northern Illinois University ) ရိှ တကသုိလ်ေကာငစ်သီည ်

ေကျာငး်အေပမူတည၍် တကသုိလ်ေကာငစ်ီ သည ်
(၁) အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ (governing body)၊ (၂) 
စမံီခန်ခဲွေရးအဖဲွ (management body) ငှ့် (၃) 
အ�ကံေပးအဖဲွ (advisory body) တိုအနက် တစမ်ျိး 
မျိးြဖစ်ိုငပ်ါသည။် သတမှ်တသ်ည့် အဖဲွအစညး်အမျိး 
အစားအလုိက် တကသုိလ်ေကာငစ်၏ီ လုပ်ပုိငခွ်င့်အာ 
ဏာငှ့် တာဝနမ်ျား၊ ဖဲွစညး်မပုံစံငှ့် အရ�ယအ်စားများ  
ကွဲြပားသွားပါသည။် 
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စမံီခန်ခဲွေရးအဖဲွ ြဖစပ်ါသည။် (University Council - NIU, n.d.) ဤတကသုိလ်ေကာငစ်တီငွ ် အဖဲွဝငေ်ပါငး် ၅၇ ဦးပါဝင်ပီး 

အဖဲွဝငအ်ားလုံးမှာ တကသုိလ်တငွး်မှ ြဖစပ်ါသည။် ပါေမာကချပ်ငှ့်အဆင့်ညေီသာ တကသုိလ်ေကျာငး်အပ်ု (president) က 

ဥကဌအြဖစေ်ဆာငရ်�ကပ်ါသည။် ၎ငး်သည ်တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးဘုတအ်ဖဲွ (Board of Trustees) ကို တာဝနခ်ရံပါသည။်  

တကသုိလ်ေကာငစ်ကုိီ တကသုိလ်အ�ကံေပးအဖဲွအြဖစ ် သတမှ်တပ်ါက ၎ငး်သည ် တကသုိလ်၏ မူဝါဒများငှ့် ပတသ်က်၍ 

စမံီခန်ခဲွေရးအဖဲွ သုိမဟတု ်တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွထံ အ�ကြံပြခငး်ငှ့် တငြ်ပြခငး်တိုကို ေဆာငရ်�ကပ်ါသည။် တကသုိလ် 

အ�ကံေပးအဖဲွတငွ ် ပါေမာကချပ်သည ် ဥကဌအြဖစေ်ဆာငရ်�ကခ်ငွ့်ရိှသည့်အြပင ် မဲေပးဆုံးြဖတပုိ်ငခ်ငွ့်လညး်ရိှပါသည။် တက 

သုိလ်အ�ကံေပးအဖဲွ၏ အရ�ယအ်စားငှ့် ြပငပ်အဖဲွဝငပ်ါဝငမ်မှာ တသမတတ်ညး်မရိှပါ။ ဥပမာအားြဖင့် နယသ်ာလန်ိုငင်ရိှံ 

Maastricht တကသုိလ်၏ တကသုိလ်ေကာငစ်သီည ်များေသာအားြဖင့် အ�ကေံပးအဖဲွအြဖစသ်ာေဆာငရ်�ကပ်ါသည။် ဤတကသုိလ် 

ေကာငစ်၌ီ အဖဲွဝင ်၁၈ ဦးပါဝင်ပီး အားလုံးမှာ တကသုိလ်တငွး်မှ အဖဲွဝငမ်ျား (internal members) ြဖစ်ကသည။် အတအိကျ 

ဆုိရလင ်ပညာေရးဆုိငရ်ာဝနထ်မ်း ၆ ဦး၊ စမံီခန်ခဲွေရးဆုိငရ်ာဝနထ်မ်း ၃ ဦး ငှ့် ေကျာငး်သားကိုယစ်ားလှယ ်၉ ဦးတို ပါဝင်က 

သည။် (University Council - Maastricht University, n.d.)  ပညာေရးဆုိငရ်ာ အဆင့်ြမင့်ဝနထ်မ်းတစဦ်းက တကသုိလ် 

ေကာငစ်ဉီကဌအြဖစ ်ေဆာငရ်�ကပ်ါသည။် အဆုိပါ တကသုိလ်ေကာငစ်ဉီကဌသည ်အြမင့်ဆုံးစမံီခန်ခွဲေရးအဖဲွြဖစသ်ည့် တကသုိလ် 

အမေဆာငဘု်တအ်ဖဲွ(Executive Board) ကုိ အစရီငခံ်စာတငြ်ပရပါသည။် တဖန် တကသုိလ်အမေဆာငဘု်တအ်ဖဲွသည ်တကသုိလ် 

အပ်ုချပ်အေရးအဖဲွြဖစေ်သာ ကီးကပ်ေရးဘုတအ်ဖဲွ (Supervisory Board) ကို အစရီငခ်စံာတငြ်ပရပါသည။် (Supervisory 

Board - About UM - Maastricht University, n.d.) တကသုိလ်ကးီကပ်ေရးအဖဲွသည ် ပညာေရးဝန်ကးီဌာနကုိ တာဝနခံ် 

ရပါသည။် ကုိးရီးယားြပညသူ်သမတိုငင်ရိှံ ဆုိးလ်အမျိးသားတကသုိလ် (Seoul National University) ၌ တကသုိလ်ေကာငစ် ီ

ဟ ု အမညေ်ပးထားသည့် တကသုိလ်အဖဲွသည ် ဆုိးလ်အမျိးသားတကသုိလ်ဆီနတိအ်ဖဲွအြဖစ ် လူသိများပီး ၎ငး်သည် အစှ ်

သာရအားြဖင့် တကသုိလ်တငွး်ပညာရှငမ်ျားြဖင့် ဖဲွစညး်ထားသည့် အ�ကေံပးအဖဲွြဖစ်ပါသည။် ရာထူးအဆင့်ြမင့်ပညာေရးဆုိငရ်ာ 

ဝနထ်မ်းတစဦ်းက ဤအ�ကေံပးအဖဲွ၏ ဉကဌအြဖစ် ေဆာငရ်�ကပ်ါသည။် သုိေသာ ်အထကတ်ငွေ်ဖာြ်ပခဲ့သည့် တကသုိလ်စှ်ခု 

လုံး၌ တညူေီသာအချက်မှာ တကသုိလ်ေကာငစ်သီည ်  တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွအားတာဝနခ်ရံသည့်  စမံီခန်ခဲွေရးအဖဲွကုိ  

အ�ကေံပးရန ်ရညရ်�ယဖဲွ်စညး်ထားေသာအ�ကံေပးအဖဲွြဖစပ်ါသည။် ဆုိးလ်အမျိးသားတကသုိလ်၌ အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွသည ်Board 

of Trustees ြဖစသ်ည။် (Deliberative Bodies - Organization Chart - Overview - About SNU, n.d.) 

၃။ ဥေရာပိုင်ငံများတွင် ကျင့်သုံးသည့် တကသုိလ်အပ်ုချပ်မပုံစအံမျိးမျိး (governance models)၊ တကသုိလ် 

ေကာင်စမီျား၏ ဖဲွစည်းမပုံစ ံ(composition) င့်ှ အရ�ယအ်စား (size)  

အထက်တငွေ်ဖာြ်ပခ့ဲသည့်အတိုငး် ကမ�ာအရပ်ရပ်ရိှ တကသုိလ်များသည် ‘တကသုိလ်ေကာငစ်’ီဟေူသာ အသုံးအနး်ကုိ အနက် 

အဓိပာယအ်မျိးမျိးြဖင့် သုံးနး်ကပါသည။် ထုိသုိသုံးနး်အေပမူတည၍် တကသုိလ်ေကာငစ်၏ီ လုပ်ပုိငခ်ငွ့်အာဏာအဆင့် 

အမျိးမျိးကွဲြပားသွားသြဖင့် တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးတငွ ်တကသုိလ်ေကာငစ်အီြပင ် အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွတစမ်ျိးမက တညရိှ်ိုငပ်ါ 

သည။် ဤသုိ တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွအမျိးမျိးရိှေနြခငး်က ကီးမားေသာ ေဝါဟာရပ်ေထွးမကို ြဖစေ်စပါသည်။ ထုိသုိေသာ 

ပ်ေထွးမကုိ ေရှာငလ်ဲိုငရ်နအ်တက်ွ ဤမူဝါဒအကျဉ်းချပ်၌ ‘အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ’ ဟေူသာစကားလုံးကို သုံးစွဲရာတငွ ် ‘ဆုံးြဖတ် 

ပုိငခွ်င့်အာဏာအြမင့်ဆုံးအဖဲွအစညး်များ’ကုိသာ ရည်နး်သုံးစွဲပါသည။် ဤသုိေရ�းချယသုံ်းစွဲရသည့် အေကာငး်အရငး်မှာ 

အမီှအခုိကငး် လွတလ်ပ်ေသာအပ်ုချပ်ေရးအဖဲွများကသာလင ် တကသုိလ်ကိုယပုိ်ငအ်ပ်ုချပ်ခငွ့်၏ ကတကိဝတက်ို ြဖည့်ဆညး် 

ေပးိုငမ်ညြ်ဖစေ်သာေကာင့်ြဖစပ်ါသည။် ဤအခနး်၌ ဥေရာပိုငင်မံျားရိှ တကသုိလ်များ၏ အပ်ုချပ်မပုံစ(ံmodel)၊ ဖဲွစညး်မပုံစံ 

(composition) ငှ့် အရ�ယအ်စား (size) မတကဲွူြပားပုံတိုကို တငြ်ပသွားပါမည။် ထုိသုိတငြ်ပရာ၌  European University 
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Association (EUA) အဖဲွက ြပလုပ်ေသာ ဥေရာပိုငင်မံျား၏ အဆင့်ြမင့်ပညာေရးစနစမ်ျားအေပ ြပည့်ြပည့်စံုစံုေလ့လာ ချက်ကုိ 

ကိုးကားတငြ်ပသွားပါမည။် (Pruvot & Estermann, 2017)  

အပ်ုချပ်မပုံစမံျား (models)  

EUA ၏ ေလ့လာမ၌ ပါဝငေ်သာ ဥေရာပအဆင့်ြမင့်ပညာေရးစနစေ်ပါငး် (၂၂) ခအုနက ် သုံးပုံစှပုံ်က ကျင့်သုံးေသာ 

တကသုိလ်အပ်ုချပ်မပုံစမှံာ ခဲွေဝအပ်ုချပ်ေရးစနစ ် (dual governance) ြဖစသ်ည။် ကျနရိှ်ေသာ သုံးပုံတစပုံ်က ယနူထီရီစနစ ်

ေခ တသငး်တဖဲွကအပ်ုချပ်သည့်စနစ ်(unitary governance) ကို ကျင့်သုံးကပါသည။် ယနူထီရီစနစ၌် တကသုိလ်ဆီနတိ်ငှ့် 

တကသုိလ်ေကာငစ်/ီဘုတအ်ဖဲွတိုအနက် အဖဲွတဖဲွကသာ စမံီခန်ခွဲေရးငှ့် ပညာေရးဆုိငရ်ာကစိရပ်များအားလုံးကို တဦးတည်း 

ဆုံးြဖတပုိ်ငခွ်င့်ရိှပါသည။်  

ခဲွေဝအပ်ုချပ်ေရးစနစတ်ငွ ် တကသုိလ်၏ပညာေရးအဖဲွြဖစေ်သာ ဆီနတိ်ငှ့် တကသုိလ်ဘုတအ်ဖဲွ/ေကာငစ်တီိုသည ်လုပ်ပုိငခွ်င့် 

ငှ့် ဆုံးြဖတပုိ်ငခွ်င့်အာဏာကုိ အတတူကွ ခဲွေဝကျင့်သုံးကပါသည။် တကသုိလ်ဆီနတိသ်ည ်ပညာေရးငှ့်သကဆုိ်ငေ်သာ ကိစရပ် 

များကို တာဝနယ်ေူဆာငရ်�က်ပီး တကသုိလ်ဘုတအ်ဖဲွ/ေကာငစ်သီည ် မဟာဗျဟာစမံီကနိး်ေရးဆဲွချမှတြ်ခငး်ငှ့် ဘတဂ်ျက်ခဲွ 

ေဝမစသည့် ပညာေရးငှ့်မဆုိငေ်သာကိစရပ်များကုိ တာဝနယ်ဆုံူးြဖတပ်ါသည။် သုိေသာ ်တကသုိလ်ကစိရပ်တခတုညး်ကုိ ပင် 

တကသုိလ်ဆီနတိက်ေသာလ်ညး်ေကာငး်၊ တကသုိလ်ဘုတအ်ဖဲွကေသာလ်ညး်ေကာငး် စမံီဆုံးြဖတပုိ်ငခ်ငွ့်ရိှပါသည။် ဤအပ်ုချပ် 

မစနစကုိ် အစဉ်အလာအာဏာခဲွေဝအပ်ုချပ်မပုံစ ံ(dual traditional governance  model) ဟေုခပီး သစတီးယား၊ အတီလီ၊ 

ယူေက၊ ဆားဘီးယား၊ ဆလုိဗကက်းီယား၊ ဆလုိေဗးနးီယား၊ ဂျာမနီိုငင်ရိှံ North Rhine- Westphalia ြပညန်ယတ်ိုတငွ ်ကျင့် 

သုံးပါသည။် တကသုိလ်များသည် ကုိယပုိ်ငအ်ပ်ုချပ်ခွင့်တိုးလာသည်ငှ့်အည ီပုိမုိတာဝနခ်ရံန ်လုိအပ်လာြခငး်၊ ိုငင်၏ံ လူမစးီပွား 

ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးတငွ ် အဓိကအခနး်ကမှ ပါဝငလ်ာြခငး်၊ တကသုိလ်ဘဲွရများ၏ အရညအ်ေသွးငှ့် ကမ်းကျငမ်များသည် 

လုပ်သားေစျးကွက်၏ လုိအပ်ချက်များငှ့် ကုိက်ညရီနလုိ်အပ်ြခငး်၊ တကသုိလ်ကိုယပုိ်ငဝ်ငေ်ငရွလမ်းများရှာေဖွရန ် ဖိအားများ 

ြမင့်တက်လာြခငး်စသည့် အေကာငး်အရငး်များေကာင့် တကသုိလ်တငွး်အပ်ုချပ်ေရးပုံစသံည ် အစဉ်အလာအာဏာခဲွေဝအပ်ု 

ချပ်မပုံစမှံ အာဏာခဲွေဝမအချိးမညေီသာအပ်ုချပ်မပုံစ ံ (dual asymmetric governance model) သုိကးူေြပာငး်လာပါသည။် 

ဤေြပာငး်လဲလာေသာစနစေ်အာကတ်ငွ ်များေသာအားြဖင့် တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရး၌ တကသုိလ်ဆီနတိ၏် ပါဝငမ်ငှ့် ဆုံးြဖတ ်

ပုိငခွ်င့်အာဏာမှာ ကျဆငး်သွားပီး တကသုိလ်ဘုတအ်ဖဲွ /တကသုိလ်ေကာငစ်၏ီ လုပ်ပုိငခ်ငွ့်အာဏာငှ့် လမ်းမုိးမမှာ ပုိမုိကီးမား 

လာပါသည။် အာဏာခဲွေဝမအချိးမညေီသာ အပ်ုချပ်မပုံစကံို ချကသ်မတိုငင်၊ံ ခိုေအးရှား၊ ဖငလ်န၊် ဟနေ်ဂရီ၊ နယသ်ာလန်ငှ့် 

လူဇငဘ်တ်ိုငင်တံိုက ကျင့်သုံးသညကုိ် ေတွရိှရပါသည။်  

ယနူထီရီစနစ ် ေခ တသငး်တဖဲွကအပ်ုချပ်သည့်စနစတ်ငွ ် တကသုိလ်အဖဲွတခတုညး်ကသာ တကသုိလ်၏ အေရးပါေသာ 

ကိစရပ်များ အားလုံးကုိ ဆုံးြဖတပ်ါသည။် ထုိအဖဲွသည ် တကသုိလ်ဆီနတိ ် သုိမဟတု ် ဘုတအ်ဖဲွ/ေကာငစ် ီ သုိမဟတု် အြခား 

ေသာ အမညတ်စမ်ျိးမျိးြဖင့် တညရိှ်ိုငပ်ါသည။် လစဗီ်းယား၊ ပုိလန၊် Brandenburg၊ ဘယဂ်ျယီံိုငင်ံငှ့် အကစ်တိုးနးီယားိုငင်ရိှံ 

တကသုိလ်ေကျာငး် ၆ ေကျာငး်အနက် ၄ ေကျာငး်တငွ် တဦးတညး်ဆုံးြဖတပုိ်ငခ်ငွ့်အာဏာရိှသည့်  တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ 

မှာ တကသုိလ်ဆီနတိြ်ဖစသ်ည။်  တဖကတ်ငွမူ် အိုငယ်ာလန၊် ဒနိး်မတ၊် အိုကစ်လန၊် ေန�ေ်ဝ၊ ေပတဂူီငှ့် ဆီွဒင်ိုငင်တံိုတငွ ်တဦး 

တညဆုံ်းြဖတပုိ်ငခွ်င့်ရိှသည့် အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွမှာ တကသုိလ်ဘုတအ်ဖဲွ/ေကာငစ်ြီဖစသ်ည။်  

ဖဲွစညး်မပုံစ ံ(composition)  

ဥပေရာပိုငင်မံျားရိှ တကသုိလ်ေကာငစ်/ီဘုတအ်ဖဲွကုိ  ပညာေရးဆုိငရ်ာဝနထ်မ်းများ၊ စမံီခန်ခွဲေရးဝနထ်မ်းများ၊ ေကျာငး်သား 

ကုိယစ်ားလှယမ်ျားငှ့် ြပငပ်အဖဲွဝငမ်ျား (external members) စသြဖင့် မတညူေီသာ အကျိးစးီပွားအပ်ုစမုျား (stakeholder 
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groups) မှ ကိုယစ်ားလှယမ်ျားြဖင့် ဖဲွစညး်ေလ့ရိှပါသည။် ပုံမှနအ်ားြဖင့် တကသုိလ်ဘုတအ်ဖဲွ/ေကာငစ်အီဖဲွဝငဦ်းေရသည ်

တကသုိလ်ဆီနတိထ်က ်နညး်ပါးေလ့ရိှပါသည။် သုိေသာ ်ဘုတအ်ဖဲွ/ေကာငစ်သီည ်ပုိမုိကျယြ်ပန်ေသာ ကိုယစ်ားြပမရိှပီး ြပငပ် 

အဖဲွဝငမ်ျား များစာွပါဝငေ်လ့ရိှပါသည။် တကသုိလ်ြပငပ်အဖဲွဝငမ်ျားသည ် တကသုိလ်၏စမ်ွးေဆာငရ်ညြ်မင့်မားလာေစရန၊် 

တကသုိလ်ကုိ လူအဖဲွအစညး်ငှ့် ချတိဆ်က်ေပးရန၊် စးီပွားေရးလုပ်ငနး်ကများငှ့် တကသုိလ်များ ပုိမုိချတိဆ်က်လာေစရန် 

ဆက်သွယေ်ဆာငရ်�ကေ်ပးိုငသ်ည့် အေရးပါသည့်အဖဲွဝငမ်ျားြဖစ်ပါသည။် ဥေရာပိုငင်မံျားရိှ အစိုးရများက တကသုိလ်ဘုတ ်

အဖဲွ/ေကာငစ်တီငွ ် တကသုိလ်ြပငပ်အဖဲွဝငမ်ညမ်ပါဝင်ိုငသ်ညက်ို ဥပေဒြဖင့် တတိကိျကျ ြပဌာနး်ေလ့ရိှပါသည။် ဥပမာအား 

ြဖင့် ဂျာမနီိုငင်၊ံ North Rhine-Westphalian ြပညန်ယရိှ် တကသုိလ်များတငွ ်တကသုိလ်ဘုတအ်ဖဲွကို ဖဲွစညး်ရာ၌ ြပငပ်အဖဲွ 

ဝငမ်ျား၏ ကိုယစ်ားြပမမှာ အနညး်ဆုံးအားြဖင့် ၅၀ ရာခိုင်နး်၊ အများဆုံးအားြဖင့် ၁၀၀ ရာခိုင်နး်ရိှရမညဟ် ုအစိုးရက ဥပေဒ 

ြပဌာန်းထားပါသည်။ သစေတးလျ၊ ချက်သမတိုငင်၊ံ နယသ်ာလန်ငှ့် ဆလုိဗကက်းီယားိုငင်တံိုတငွမူ် တကသုိလ်ဘုတအ်ဖဲွ 

ကုိ ြပငပ်အဖဲွဝငမ်ျားြဖင့်သာဖဲွစညး်ထားသညက်ို ေတွရပါသည။် ဆားဘီးယားိုငင်၌ံမူ တကသုိလ်ဘုတအ်ဖဲွဝငဦ်းေရ၏  ေလးပုံ 

တစပုံ် သုိမဟတု ်၂၅ ရာခုိင်နး်သည ်ြပငပ်အဖဲွဝငမ်ျားြဖစရ်နလုိ်အပ်ပါသည။် ဥေရာပိုငင်မံျားရိှ တကသုိလ်ဘုတအ်ဖဲွများတငွ် 

ြပငပ်အဖဲွဝငမ်ျား၏ ပါဝငမ်အချိးအစားမှာ ပျမ်းမအားြဖင့် ၅၀ ရာခိုင်နး်ရိှပါသည။်  

တကသုိလ်ြပငပ်အဖဲွဝငမ်ျားကုိ စးီပွားေရးလုပ်ငနး်ငှ့် စကမ်လုပ်ငနး်များမှ ကိုယစ်ားလှယမ်ျား၊ အရပ်ဖကအ်ဖဲွအစညး်များမှ 
ကုိယစ်ားလှယမ်ျား၊ ြပညန်ယ်ငှ့်ေဒသ�ရအစိုးရမှ အာဏာပုိငမ်ျား၊ ေကျာငး်သူ၊ေကျာငး်သားေဟာငး်များငှ့် အြခားတကသုိလ် 
များမှ ကမ်းကျငပ်ညာရှငမ်ျားစသညြ်ဖင့် အပ်ုစုများစာွ ခွဲြခားိုငပ်ါသည။် ဤအပ်ုစမုျားအနက ် ေတွရအများဆုံး ြပငပ်အဖဲွ 
ဝငအ်ပ်ုစမှုာ စးီပွားေရးလုပ်ငနး်ငှ့် စကမ်လုပ်ငနး်များမှ ကိုယစ်ားလှယမ်ျားြဖစပ်ါသည။် ိုငင်ေံပါငး် ၁၉ ိုငင်အံနက် ၁၇ ိုငင်ရိှံ 
တကသုိလ်ဘုတအ်ဖဲွ/ေကာငစ်မီျားတငွ ်ဤအပ်ုစမှုအဖဲွဝငမ်ျားပါဝငသ်ညက်ို ေတွရိှရပါသည။် ိုငင်အံဆင့်ငှ့် ေဒသ�ရအဆင့် 
အစိုးရအာဏာပုိငမ်ျားသည ်တကသုိလ်ဘုတအ်ဖဲွ/ေကာငစ်မီျားတငွ ်ဒတုယိေတွရအများဆုံးအပ်ုစြုဖစသ်ည။် ေတွရအနညး်ဆုံး 
အပ်ုစမှုာ ေကျာငး်သူ၊ေကျာငး်သားေဟာငး်များအပ်ုစြုဖစပ်ါသည။် တကသုိလ်ဘုတအ်ဖဲွ/ေကာငစ်မီျားတငွ ် ြပငပ်အဖဲွဝငမ်ျား 
ပါဝငမ်ကို ဥပေဒြပဌာနး်ေသာိုငင်မံျားတငွ ် ြပငပ်အဖဲွဝငြ်ဖစရ်နလုိ်အပ်ချကမ်ျားငှ့် အရညအ်ချငး်သတမှ်တခ်ျက ်များကုိလညး် 
သတမှ်တြ်ပဌာနး်ေလ့ရိှပါသည။် 

အရ�ယအ်စား (Size)  

ဥေရာပိုငင်မံျားရိှ တကသုိလ်ဘုတအ်ဖဲွ/ေကာငစ်မီျား၏ အရ�ယအ်စားသည ်(၁) ဥပေဒစညး်ကပ်မမရိှြခငး်၊ (၂) ဥပေဒစညး်ကပ်မ 
အသင့်အတင့်ရိှြခငး်ငှ့် (၃) ဥပေဒစညး်ကပ်မအြပည့်အဝရိှြခငး်တို အေပမူတည၍် အမျိးမျိးကွဲြပားပါသည။် ေလ့လာမ၌ ပါဝင် 
ေသာ ဥေရာပိုငင်အံားလုံးနးီပါးတငွ ်တကသုိလ်ဘုတအ်ဖဲွ/ေကာငစ်၏ီ အရ�ယအ်စားကို  ဥပေဒက အသင့်အတင့်မှ အြပည့်အဝ 
အထိ ထိနး်ချပ်ထားပါသည။် ခွငး်ချက်အားြဖင့်  ယေူကိုငင်တံငွ ်တကသုိလ်ေကာငစ်၏ီ အရ�ယအ်စားငှ့် ပတသ်က၍် အစိုးရက 
ထိနး်ချပ်ထားြခငး်မရိှပါ။ ယေူကိုငင်က့ဲံသုိပင ် ဘယလ််ဂျယီံိုငင်၊ံ ဖလနး်ဒါးြပညန်ယရိှ် တကသုိလ်များသည ် တကသုိလ် 
ဘုတအ်ဖဲွ၏ အရ�ယအ်စားကုိ ကုိယပုိ်ငဆုံ်းြဖတခွ်င့်ရိှေသာလ်ညး် အဖဲွဝငမ်ျားအနက ် သုံးပုံတစပုံ်သည ် ြပငပ်အဖဲွဝငမ်ျားြဖစရ် 
မညဟ် ု  အစိုးရက ဥပေဒြပဌာနး်ထားပါသည။် တကသုိလ်ဘုတအ်ဖဲွ/ေကာငစ်အီဖဲွဝငအ်ေရအတကွအ်နညး်ဆုံးရိှေသာိုငင်မှံာ 
နယသ်ာလန်ိုငင်ြံဖစ်ပီး အဖဲွဝငဦ်းေရမှာ ၃ ဦးမှ ၅ ဦး အထိသာ ရိှပါသည။် တဖက၌် ေပတဂူီိုငင်တံငွ ်တကသုိလ်ဘုတအ်ဖဲွဝင ်
ဦးေရမှာ အများဆုံးြဖစ်ပီး ၃၅ ဦး အထိရိှပါသည။် ဥေရာပိုငင်မံျားရိှ တကသုိလ်ဘုတအ်ဖဲွ၏ ပျမ်းမအရ�ယအ်စားမှာ ၁၀ ဦးြဖစပ်ါ 
သည။်  

ဥေရာပိုငင်အံချိကုိ ဥပမာအြဖစထု်တ်တုတ်ငြ်ပချက် 

အတီလီိုငင်တံငွ ် အြမင့်ဆုံးအပ်ုချပ်ေရးအာဏာရိှသည့် တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွမှာ Board of Governors ြဖစပ်ါသည။် 

၂၀၁၀ခုစှ ် ဥပေဒြပဌာနး်ချက်အရ ဤဘုတအ်ဖဲွ၌  ဘုတအ်ဖဲွဝငဦ်းေရ အများဆုံး ၁၁ ဦးပါဝငခ်ငွ့်ရိှကာ ၁၁ ဦးအနက ် ြပငပ် 

အဖဲွဝင ်၃ ဦးပါဝငရ်မညြ်ဖစသ်ည။် ဤအပ်ုချပ်ေရးဘုတအ်ဖဲွ၏ ဉကဌသည် ပါေမာကချပ် သုိမဟတု ် ြပငပ်အဖဲွဝငမ်ျားအနက် 
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ေရ�းေကာကတ်ငေ်ြမာက်ထားသူတဦးြဖစရ်န ် လုိအပ်ပါသည။် (L 240/2010, n.d.) နယသ်ာလန်ိုငင်တံငွမူ် တကသုိလ်ဘုတ် 

အဖဲွကုိ ြပငပ်အဖဲွဝင်များြဖင့်သာ ဖဲွစညး်ထားပါသည်။ ဘုတအ်ဖဲွဝငဦ်းေရမှာ ၅ ဦးြဖစ်ပီး ဘုတအ်ဖဲွဉကဌကို ပညာေရးဝန်ကီး 

က ေရ�းချယခ်န်အပ်ပါသည။် (Iwinska, 2014, p. 43) လစသူ်ေယးနးီယားိုငင်၌ံ ၂၀၁၆ ခုစှ၌် ြပငဆ်ငေ်သာ အဆင့်ြမင့်ပညာ 

ေရးဥပေဒအရ တကသုိလ်ေကာငစ်တီငွ ်အဖဲွဝင် ၉ ဦး သုိမဟတု ်၁၁ ဦး ပါဝင်ိုငပ်ါသည။် (XI-242 Republic of Lithuania Law 

on Higher Education and Research, n.d.) အဖဲွဝငမ်ျားအနက ်၄ ဦး သုိမဟတု ်၅ ဦးမှာ ြပငပ်အဖဲွဝငမ်ျားြဖစရ်နလုိ်အပ်ပီး 

၎ငး်တိုကုိ တကသုိလ်ဆီနတိက် ေရ�းချယခ်န်အပ်ပါသည။် တကသုိလ်ေကာငစ်၏ီ ဉကဌမှာ ြပငပ်အဖဲွဝင ် ြဖစရ်နလုိ်အပ်ပီး ၎င်း 

ကုိ တကသုိလ်ေကာငစ်ကီ ေရ�းေကာက်တငေ်ြမာကပ်ါသည။်  

၄။ ဗဟုိင့်ှ အေရှဥေရာပိုင်ငံများရိှ တကသုိလအ်ပ်ုချပ်ေရးပုံစံင့်ှ အေတွအ�ကံများ 

တကသုိလ်ပညာေရးဆုိငရ်ာဝနထ်မ်းများက ဦးေဆာငအ်ပ်ုချပ်သည့်ပုံစ ံ(collegial model) သည် ယခငက် ကနွြ်မနစ်ိုငင်မံျား 

ြဖစခ့ဲ်ေသာ ဗဟိုငှ့် အေရှဥေရာပိုငင်မံျားတငွ ်အလမ်းမုိးဆုံးြဖစသ်ည။် ဥပမာအားြဖင့် ချကြ်ပညသူ်သမတိုငင်တံငွ ်အဆင့်ြမင့် 

ပညာေရးြပြပငေ်ြပာငး်လဲမစတငသ်ည့် ၁၉၈၉ ခုစှက်တညး်က တကသုိလ်ဆီနတိသ်ည ်တကသုိလ်၏ မဟာဗျဟာစမံီကိနး်ကုိ 

ေရးဆဲွချမှတေ်သာ၊ ဘတဂ်ျက်ခဲွေဝမကုိ ဆုံးြဖတေ်သာ၊  တကသုိလ်ဘာေရးကိုစမံီခန်ခွဲေသာ၊ တကသုိလ်၏ လုပ်ငနး်ေဆာင် 

ရ�ကမ်များငှ့်စပ်လျဉ်းသည့် စှပ်တလ်ညအ်စရီငခံ်စာများကို အတညြ်ပေသာ အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွြဖစသ်ည။် (Roskovec & 

Šebková, 2018)  တကသုိလ်ဆီနတိက် ပါေမာကချပ်ကုိ ေရ�းချယ်ပီး ချက်ိုငင်၏ံ သမတက အတညြ်ပေပးပါသည။် ချက်ိုငင်ရိှံ 

တကသုိလ်များတငွ ် တကသုိလ်ဘုတအ်ဖဲွ (Board of Trustees) အဖဲွကို ဖဲွစညး်ထားေသာလ်ညး် ဤဘုတအ်ဖဲွ၏အခနး် 

ကမှာ အလွနအ်ကန်အသတရိှ်ပါသည။် ဤဘုတအ်ဖဲွကို ြပင်ပအဖဲွဝငမ်ျားြဖင့်သာ ဖဲွစညး်ထားြခငး်ြဖစ်ပီး ၎ငး်သည် တကသုိလ် 

က ပုိငဆုိ်ငေ်သာ အေဆာကအ်ဦများကို စနစတ်ကျစမံီခန်ခွဲြခငး်ငှ့် တကသုိလ်၏ အေရးကးီေသာလုပ်ငနး်များတငွ ်၎ငး်အြမင် 

ကုိ ထုတေ်ဖာတ်ငြ်ပြခငး်တိုကုိသာ ေဆာငရ်�က်ိုငပ်ါသည။် (Roskovec & Šebková, 2018) ချက်ိုငင်၌ံ ေတွရေသာ တကသုိလ် 

ပညာရှငမ်ျားက ဦးေဆာငအ်ပ်ုချပ်သည့် တကသုိလ်အပ်ုချပ်မပုံစကံို ပုိလန၊် ဆလုိဗကက်းီယားငှ့် ိုေမးနးီယားိုငင်စံသည့်  

ဗဟိုငှ့် အေရှဥေရာပိုငင်မံျားတငွလ်ညး် ေတွရိှိုငပ်ါသည။် (Kováts et al., 2017; Lachká et al., 2018; Miroiu & Vlăsceanu, 

2017).  

ခွငး်ချက်အားြဖင့် အကစ်တိုးနးီယားငှ့် လစသူ်ေယးနးီယားိုငင်တံိုတငွ ် တကသုိလ်အပ်ုချပ်မပုံစသံည ် တကသုိလ်ပညာရှင် 

များက ဦးေဆာငအ်ပ်ုချပ်သည့်ပုံစမှံ ဘုတအ်ဖဲွ/ေကာငစ်ကီအပ်ုချပ်သည့်ပုံစ ံ (corporate model) သုိ ေြပာငး်လဲလာပါသည။် 

အက်စတိုးနးီယားိုငင်တံငွ ် တကသုိလ်ေကျာငး် ၆ ေကျာငး်အနက ် ၂ ေကျာငး်ကို သီးြခားဥပေဒများြဖင့် ြပဌာနး်အပ်ုချပ်ေစပါ 

သည။် University of Tartu အတက်ွ University of Tartu Act ဥပေဒကို ၁၉၉၅ ခုစှတ်ငွလ်ညး်ေကာငး်၊ Tallinn University 

of Technology အတကွ ် Tallinn University of Technology Act ဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုစှတ်ငွေ်သာလ်ညး်ေကာငး် 

အသီးသီးြပဌာနး်ခ့ဲပါသည။် ဤြပဌာနး်ချကမ်ျားအရ အဆုိပါတကသုိလ်ေကျာငး် ၂ ေကျာငး်သည် တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးတငွ ်

ဘုတအ်ဖဲွက ဦးေဆာငအ်ပ်ုချပ်သည့်ပုံစကုိံ ကျင့်သုံးကပါသည။် ၎ငး်တို၏ ဘုတအ်ဖဲွတငွ ် စစုေုပါငး်အဖဲွဝင ် ၁၁ ဦးပါဝငက်ာ 

အဖဲွဝင ်၅ ဦးမှာ ပညာေရးငှ့်သုေတသနဝန်ကီးက ခန်အပ်သည့် ြပငပ်အဖဲွဝငမ်ျားြဖစ်ကသည။် လစသူ်ေယးနးီယားိုငင်တံငွ ်

၁၉၈၉ခုစှ၊် အဆင့်ြမင့်ပညာေရးြပြပငေ်ြပာငး်လဲသည့်ခုစှမှ်စ၍ တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးကို တကသုိလ်ဆီနတိက် ဦးေဆာင ်

အပ်ုချပ်ခ့ဲပါသည။် သုိေသာ ်၂၀၁၆ခုစှ၌် ြပငဆ်ငလုိ်က်ေသာ အဆင့်ြမင့်ပညာေရးဥပေဒေကာင့် လစသူ်ေယးနးီယားတကသုိလ် 

များ၏ တကသုိလ်ေကာငစ်မီျားတငွသ်ာမက တကသုိလ်ဆီနတိတ်ငွပ်ါ ြပငပ်အဖဲွဝငမ်ျားကို ထည့်သွငး်လာကပါသည။် ဥပမာ 

အားြဖင့် လစသူ်ေယးနးီယားိုငင်၏ံ ဂဏ်ုေဆာငတ်ကသုိလ်ြဖစေ်သာ  Vilnius University တကသုိလ်၏ တကသုိလ်ေကာငစ်ကုိီ 

အဖဲွဝင ်၁၁ ဦးြဖင့် ဖဲွစညး်ထားပါသည။် အဖဲွဝငမ်ျားအနက ်၅ ဦးမှာ တကသုိလ်ဆီနတိမှ်ြဖစ်ပီး ၄ဦးမှာ ိုငင်ေံရးနယပ်ယ်ငှ့် 
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စးီပွားေရးနယပ်ယမ်ျားမှာ ဂဏ်ုသတငး်ကးီမားေသာ  တကသုိလ်ြပငပ်ပုဂိလ်များြဖစသ်ည။် ကျနအ်ဖဲွဝင ်၂ ဦးမှာ ေကျာငး်သား 

ကုိယစ်ားလှယမ်ျားြဖစပ်ါသည။်(Vilnius University Council Elected!, n.d.) တကသုိလ်ေကာငစ်သီည ် ပါေမာကချပ်ကို 

ေရ�းေကာက်တငေ်ြမာကခွ်င့်ရိှသည့်အြပင ် တကသုိလ်၏ မဟာဗျဟာစမံီကနိး်၊ ဘတဂ်ျက်ငှ့်ေငစွာရငး်များကို အတညြ်ပဆုံး 

ြဖတခွ်င့်ရိှပါသည။်  

ဗဟိုငှ့် အေရှဥေရာပိုငင်မံျားရိှ တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွများတငွ ်တကသုိလ်ပညာရှငမ်ျားက လမ်းမုိးကးီစိုးေနြခငး်မှာ ထုိ 

ိုငင်မံျားသည် ကွနြ်မနစ်ိုငင်မံျားမြဖစခ်ငက် ကျင့်သုံးခဲ့ေသာ တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးအစဉ်အလာများငှ့် တစတိတ်ပုိငး် 

သက်ဆုိငပ်ါလိမ့်မည။် ဆုိဗီယက်ြပညေ်ထာငစ်လုက်ေအာကမ်ကျေရာကမီ်က ထုိိုငင်အံများစကု ကျင့်သုံးခဲ့ေသာ တကသုိလ်  

အပ်ုချပ်ေရးပုံစမှံာ ဂျာမနဒ်ဿနပညာရှင ် အလဲက်ဇနး်ဒါး ပွန ် ဟမ်းဘုိ (Alexander von Humboldt) ၏ အေတွးအေခမှ 

ဆငး်သကလ်ာသည့် တကသုိလ်အေရးအရာများကုိ တကသုိလ်ပညာရှငမ်ျားကိုယတ်ိုင ် စမံီအပ်ုချပ်သည့်ပုံစ ံ (academic self-

rule)ြဖစသ်ည။် ဆုိဗီယက်ေခတအ်လွန ် ဤိုငင်မံျားတငွ ် ြဖစေ်ပခဲ့သည့် တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးဆုိငရ်ာေြပာငး်လဲမများကို 

ယခငက် လမ်းမုိးခ့ဲေသာတကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးပုံစအံေဟာငး်ြဖစသ်ည့် academic-self rule သုိ ြပနသွ်ားေရးကို ဦးတညသ်ည့် 

ေြပာငး်လဲမများအြဖစ ်န�းလည်ိုငပ်ါသည။် (Dobbins, 2017) 

၅။ ြမနမ်ာိုင်ငံ၌ တကသုိလေ်ကာင်စမီျားကုိ ဖဲွစည်းရာ၌ ထည့်သွင်းစဉး်စားသင့်သည့်အချက်များ 

၂၀၁၄ ခုစှ၌် ြပဌာနး်ေသာ အမျိးသားပညာေရးဥပေဒ၏ အေြခခမူံတစခ်မှုာ တကသုိလ်များငှ့် ေကာလိပ်များသည ်လွတလ်ပ် 

ေသာ ကုိယပုိ်ငစ်မံီခန်ခဲွမြဖင့် ရပ်တညေ်ရးြဖစပ်ါသည။် သုိေသာ ်ထုိအေြခခမူံတငွပ်င ်တကသုိလ် ငှ့် ေကာလိပ်များ၏ တာဝနယ်ူ 

မ၊တာဝနခံ်မတိုးြမင့်လာသည်ငှ့်အည ီ၎ငး်တို၏ ကုိယပုိ်ငအ်ပ်ုချပ်ခငွ့်ကို တိုးြမင့်ေပးမညဟ် ုေဖာြ်ပထားပါသည။် တစန်ညး်အား 

ြဖင့် အစိုးရသည ်ကုိယပုိ်ငအ်ပ်ုချပ်ခွင့်ငှ့်တာဝနခံ်ယမူတို ဟနခ်ျကည်ေီရးကို အေလးထားေကာငး်ကို ေတွိုငပ်ါသည။် လကရိှ်  

အချနိအ်ထိ   ြမနမ်ာိုငင်၏ံ တကသုိလ်ငှ့်ေကာလိပ်များတငွ ်  ပညာေရးဆုိငရ်ာကစိရပ်များတငွ ်ကိုယပုိ်ငအ်ပ်ုချပ်ခွင့်အတိုငး် 

အတာတခုအထိ တိုးတက်လာေသာလ်ညး်  ကုိယပုိ်ငအ်ပ်ုချပ်ခငွ့်၏ အြခားကများြဖစေ်သာ ဘာေရး၊ စမံီခန်ခဲွေရးငှ့် 

ဝနထ်မ်းေရးရာကစိရပ်များတငွ ်ကုိယပုိ်င ်စမံီခန်ခဲွခွင့် မရရိှေသးပါ။ မကာေသးမီက အစိုးရက ေရှေြပးစမ်းသပ်ချက၌် ပါဝငေ်သာ 

တကသုိလ် (၁၆) ေကျာငး်ကုိ ကုိယပုိ်ငအ်ပ်ုချပ်ခွင့်ေပးအပ်မညြ်ဖစေ်ကာငး် ေကညာခဲ့ပါသည။် (Thet Zin Soe, 2020) 

ထုိတကသုိလ် (၁၆) ေကျာင်းသည ်တကသုိလ်ပဋညိာဉ်စာတမ်းကို ေရးဆဲွကာ ထုိစာတမ်းကို ပညာေရးဝန်ကးီဌာန သုိမဟတု ်

အမျိးသားပညာ ေရးမူဝါဒေကာမ်ရှငက် အတညြ်ပေပးမညြ်ဖစသ်ည။် တကသုိလ်ပဋညိာဉ်စာတမ်းကို အတညြ်ပပီးေသာအခါ 

တကသုိလ်(၁၆) ေကျာငး်၏ အပ်ုချပ်ေရးငှ့်စမံီခန်ခဲွေရးအြပင ် တကသုိလ်၏ကစိရပ်များတငွ ် အစိုးရ၏ တိုက်ိုက်ထိနး်ချပ်မ 

ရိှေတာမ့ညမ်ဟတုပ်ါ။ ထုိေကာင့် ြမနမ်ာိုငင်တံငွလ်ညး် အြခားိုငင်မံျားကဲ့သုိ တကသုိလ်များ၏ အပ်ုချပ်ေရးငှ့် စမံီခန်ခဲွေရး 

တငွ ် အစိုးရ၏ တိုက်ိုက်ပါဝငစ်က်ွဖက်မေလျာက့ျလာမညဟ် ု ဆုိိုငပ်ါသည။် ထုိသုိြဖစလ်ာေသာအခါ တကသုိလ်ေကာငစ်ကီ 

တကသုိလ်များ၏ အပ်ုချပ်ေရးငှ့်စမံီခန်ခဲွေရးကုိ တာဝနယ်ူကးီကပ်သွားမညဟ် ုန�းလညရ်ပါသည။်  

 ြမနမ်ာိုငင်၌ံ တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွြဖစလ်ာမည့် တကသုိလ်ေကာငစ်သီည ်ေဖာြ်ပခဲ့ေသာအဖဲွအမျိးအစား ၃ မျိး ( အပ်ု 

ချပ်ေရးအဖဲွ၊  စမံီခန်ခွဲေရးအဖဲွငှ့် အ�ကေံပးအဖဲွ) တိုအနက ်မညသ်ည့်အဖဲွအစညး်ပုံစံငှ့် နးီစပ်ေကာငး်  ေလ့လာကည့်ပါမည။်  

အမျိးသားပညာေရးဥပေဒကို ြပငဆ်ငေ်သာဥပေဒ (၂၀၁၅)၊ ပုဒမ် ၂ (ဠ) ချကအ်ရ တကသုိလ်ေကာငစ်သီည ်  တကသုိလ်၏ 

ပါေမာကချပ်၊ ဒတုယိပါေမာကချပ်များ၊ ၎ငး်တိုငှ့် အဆင့်တညူေီသာ ပုဂိလ်များ၊ မဟာဌာနမှးများ၊ ဌာနမှးများ၊ ဘာသာရပ် 

ဆုိငရ်ာ ပါေမာကများ၊ စမံီခန်ခဲွေရးငှ့် ဘာေရးဆုိငရ်ာ တာဝနရိှ်သူများ၊ ဆရာများက ေရ�းချယေ်သာ ကိုယစ်ားလှယမ်ျား၊ 

ေကျာငး်သားများက ေရ�းချယေ်သာ ကုိယစ်ားလှယမ်ျား၊ အများယံုကညေ်လးစားသည့် ပုဂိလ်များငှ့် ကမ်းကျငပ်ညာရှငမ်ျား 
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အပါအဝင ် သက်ဆုိငရ်ာတကသုိလ်ပဋညိာဉ်စာတမ်းအရ ဖဲွစညး်သည့်ေကာငစ်ြီဖစပ်ါသည။် ဤဖွင့်ဆုိချကအ်ရ တကသုိလ် 

ေကာငစ်သီည ်အဖဲွဝငအ်ေရအတက်ွများြပားပီး အဖဲွဝငအ်များစမှုာ တကသုိလ်တငွး်မှ ပညာေရးဆုိငရ်ာဝနထ်မ်းများြဖစသ်ညကုိ်  

ေတွိုငပ်ါသည။်  

ပုိမုိြမငသ်ာေစရန ် ရနက်နုတ်ကသုိလ်၏ ပဋညိာဉ်စာတမ်း (မူကမ်း)ကို ကိုးကားလုိပါသည။် ဤသုိကိုးကားရသညမှ်ာ ရနကု်န် 

တကသုိလ်ပဋညိာဉ်စာတမ်းကုိ တကသုိလ်ဝက်ဘ်ဆုိဒေ်ပတငွ ် လွယလ်င့်တကရူရိှိုငေ်သာေကာင့်ြဖစပ်ါသည။် (University of 

Yangon's Charter (Draft) , n.d.)  ပဋညိာဉ်စာတမ်းအရ တကသုိလ်ေကာငစ်သီည ်တကသုိလ်၏ အြမင့်ဆုံးအပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ 

အစညး်ြဖစ်ပီး တကသုိလ်၏ မညသ်ည့်ကိစရပ်ကုိမဆုိ ကိုငတ်ယွေ်ြဖရှငး်ိုငသ်ည့် တရားဝငအ်ာဏာရိှပါသည်။ ရနကု်နတ်က 

သုိလ်ေကာငစ်၏ီ ဖဲွစညး်ပုံကိုကည့်လင ် ခန်မှနး်ေြခအားြဖင့် အဖဲွ 

ဝင်ေပါငး် ၄၅ ဦးပါဝင်ပီး ပါေမာကချပ်က ဉကဌအြဖစ် တာဝနယ် ူ

မညြ်ဖစပ်ါသည။် ထုိြပင ်အဖဲွဝငအ်များစမှုာ ပညာေရးဆုိငရ်ာဝန်ထမ်း 

များ ြဖစပ်ါသည။် ြပငပ်အဖဲွဝငအ်ေရအတကွမှ်ာ  အလွနန်ညး်ပါး ပါ 

သည။် စစုေုပါငး် ၄ ဦးသာရိှပီး ၎ငး်တို၏ ကိုယစ်ားြပမမှာ ၁၀ ရာခုိင ်

နး်ေအာကသ်ာရိှပါသည။် ဤသုိြပငပ်အဖဲွဝင်အေရအတကွ ် နညး် 

ပါးသညမှ်ာ သဘာဝကျပါသည။် အဘယေ်ကာင့်ဆုိေသာ ်တကသုိလ် 

အုပ်ချပ်ေရး၏ ြပြပငေ်ြပာငး်လဲမ အေစာပုိငး်တငွ ်ြပငပ်အဖဲွဝငမ်ျား 

တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရး၌ ပါဝငလ်ာြခငး်က တကသုိလ်၏ အေရး 

အရာများတငွ ် ြပငပ်လူများက ဝငေ်ရာကစ်ကွဖ်ကြ်ခငး်ဟ ု တက 

သုိလ်တငွး်မှ ဝနထ်မ်းများက ြမငက်ာ တကသုိလ်၏ ကုိယပုိ်င ်

အပ်ုချပ်ခငွ့် ခမ်ိးေြခာကခ်ရံမဟ ု သုံးသပ်ိုငေ်သာေကာင့်ြဖစပ်ါ 

သည။် ဤက့ဲသုိစိုးရိမ်မမျိးကုိ ယခင ် ကွနြ်မနစ်ိုငင်မံျားြဖစခ်ဲ့ေသာ ဥေရာပိုငင်မံျားရိှ တကသုိလ်များတငွ ် ယေနတိုငေ်တွ 

ြမငရ်ဆဲြဖစသ်ည။် သုိေသာ ်တကသုိလ်ပညာရှငမ်ျားကသာ တကသုိလ်အေရးအရာများကို ဦးေဆာငစ်မံီရမည ်ဟေူသာ collegial 

model ပုံစ ံ သုိမဟတု ် academic self-rule အပ်ု ချပ်မပုံစသံညသ်ာ အသင့်ေလျာဆုံ်းအပ်ုချပ်မပုံစြံဖစသ်ညဟ် ု ယဆူြခငး်က 

တကသုိလ်ကုိ  အစိုးရ၊ စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များငှ့် လူမ အသုိငး်အဝုိငး်များ၏ လုိအပ်ချကမ်ျားငှ့် လုံးလုံးလျားလျား ကငး်ကွာသွား 

သည့် အေြခအေနသုိ တနွး်ပုိသွားိုငပ်ါသည။် ဤသုိ မလုိလားအပ်ေသာဆုိးကျိးများကို ကနွြ်မနစ်ိုငင်မံျားြဖစခ်ဲ့ေသာ ဗဟိုငှ့် 

အေရှဥေရာပိုငင်မံျား၏ အဆင့်ြမင့်ပညာေရးတငွ ်�ကံေတွရေကာငး် ေဖာြ်ပသည့်အေထာကအ်ထားများစာွရိှပါသည။် (Kretek 

et al., 2013; Kwiek & Szadkowski, 2018; World Bank, 2012). 

မညသုိ်ပငဆုိ်ေစကာမူ  ရနကု်နတ်ကသုိလ်ေကာငစ်သီည် ပဋညိာဉ်စာတမ်းအရ တကသုိလ်၏ ‘အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ’ ြဖစပ်ါသည။် 

သုိေသာလ်က်ေတွတငွမူ် ၎ငး်၏ ဖဲွစညး်ပုံ၊ အရ�ယအ်စားငှ့် ြပငပ်အဖဲွဝငပ်ါဝငမ်ကို ကည့်လင ် တကသုိလ်စမံီခန်ခဲွေရးအဖဲွ၌ 

ဆငတ်ေူနေကာငး် ေတွရပါသည။် ထုိေကာင့် တကသုိလ်ေကာငစ်၏ီ အထက၌် တကသုိလ်ေကာငစ်ကီို ကးီကပ်သည့် အြခား 

‘အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ’ ရိှေသးသေလာဟု စးူစမ်းစရာြဖစလ်ာပါသည။် ထုိသုိရိှပါက တကသုိလ်ေကာငစ်၏ီ လုပ်ပုိငခ်ငွ့်မှာ ေလျာန့ညး် 

သွားမညြ်ဖစသ်ည။်  

သမုိငး်အစဉ်အလာအရ ၁၉၄၆ ခုစှ၊် ေတာလှ်နေ်ရးေကာငစ်အီစိုးရ၏ တိုက်ိုကထိ်နး်ချပ်မ မေရာကမီ်ကာလအထိ  ြမနမ်ာိုငင်ံ 

ရိှ အဆင့်ြမင့်ပညာေရးသည ် အစိုးရ၏ ထိနး်ချပ်မမှ ကငး်လွတက်ာ ကိုယပုိ်ငအ်ပ်ုချပ်ခငွ့်ရိှခဲ့ပါသည။် (Findlay et al., 2000) 

ဥပမာအားြဖင့် ၁၉၅၈ ခုစှအ်ထိ ြမနမ်ာိုငင်၌ံ တခုတညး်ေသာ တကသုိလ်ြဖစသ်ည့် ရနက်နုတ်ကသုိလ်ကို လစဘ်ရယပ်ညာေရး 

တကသုိလ်ပညာရှငမ်ျားကသာ တကသုိလ်အေရးအရာ 
များကို ဦးေဆာငစ်မံီရမညဟ်ေူသာ collegial model 
ပုံစ ံ သုိမဟတု ် academic self-rule အပ်ုချပ်မပုံစ ံ
သညသ်ာ အသင့်ေလျာဆုံ်းအပ်ုချပ်မပုံစြံဖစသ်ညဟ် ုယ ူ
ဆြခငး်က တကသုိလ်ကုိ  အစိုးရ၊ စးီပွားေရးလုပ်ငနး် 
များငှ့် လူမအသုိငး်အဝုိငး်များ၏ လုိအပ်ချက်များငှ့် 
လုံးလုံးလျားလျားကငး်ကာွသွားသည့် အေြခအေနသုိ 
တနွး်ပုိသွားိုငပ်ါသည။် ဤသုိ မလုိလားအပ်ေသာ ဆုိး 
ကျိးများကို ကွနြ်မနစ်ိုငင်မံျားြဖစခ့ဲ်ေသာ ဗဟိုငှ့် 
အေရှဥေရာပိုငင်မံျား၏ အဆင့်ြမင့်ပညာေရးတငွ ်
�ကံေတွရေကာငး် ေဖာြ်ပသည့် အေထာကအ်ထားများ 
စာွရိှပါသည။် 
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အား အြမင့်ဆုံးတနဖုိ်းထားသည့် အငဂ်လုိ-ဆက်ဆွနအ်ပ်ုချပ်ေရးပုံစကံို နမူန�ယကူာ တညေ်ထာငခ်ဲ့ြခငး်ြဖစပ်ါသည။် (Scott, 

2002) ရနကု်နတ်ကသုိလ်ကုိ တကသုိလ်တငွး်ပညာရှငမ်ျားသာမက အစိုးရငှ့် အရပ်ဖကအ်ဖဲွအစညး်များမှ ြပငပ်အဖဲွဝငမ်ျား 

ြဖင့်ပါ ဖဲွစညး်ထားေသာ တကသုိလ်ေကာငစ်ကီ စမံီအပ်ုချပ်ခဲ့ပါသည။် (Findlay et al., 2000) တကသုိလ်ေကာငစ်သီည် 

ပါေမာကချပ်အပါအဝင ်တကသုိလ်ဝနထ်မ်းများကုိ ခန်အပ်ခငွ့်ရိှပီး တကသုိလ် ၏ စှစ်ဉ်အစရီငခ်စံာ၊ ေငစွာရငး်များကို အတည် 

ြပဆုံးြဖတခွ်င့်ငှ့် တကသုိလ်ပုိငအ်ေဆာကအ်ဦများငှ့် ရနပုံ်ေငမွျားကို စမံီခန်ခွဲခငွ့် စသည့် အခငွ့်အာဏာများရိှခဲ့ပါသည။် (The 

University of Rangoon Act, 1924) ြမနမ်ာိုငင်ရိှံ တကသုိလ်များသညလ်ညး် ဤအစဉ်အလာအပ်ုချပ်မပုံစကုိံ ြပနလ်ည ်

အသက်သွငး်ကာ ေခတ်ငှ့်ေလျာည်ေီသာ ပုံစြံဖင့် ေြပာငး်လဲကျင့်သုံးသင့်ပါသည။် အဆုိပါအဆင့်ြမင့်ပညာေရးအပ်ုချပ်ေရး 

အစဉ်အလာငှ့်အည ီ ြမနမ်ာိုငင်ရိှံ တကသုိလ်/ေကာလိပ်များတငွ ် တကသုိလ်ေကာငစ်မီျားကို တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးအဖဲွ 

အြဖစ် ဖဲွစညး်ရာ၌  ထည့်သွငး်စဉ်းစားသင့်သည့်အချက်များကို တငြ်ပလုိပါသည။်  

၁) အဆင့်ြမင့်ပညာေရးဉပေဒငှ့်စပ်လျဉး်ေသာအချက်များ  – တကသုိလ်ပဋညိာဉ်စာတမ်းများအေနြဖင့် ဥပေဒအရ တရားဝင ်

အသိအမှတြ်ပမ ရရိှိုငေ်စရန ်အဆင့်ြမင့်ပညာေရးဉပေဒကို ေဆာလျငစ်ာွ ြပဌာန်းသင့်ပါသည်။ ထုိအခါမှသာလင ်တကသုိလ် 

များသည ်တကသုိလ်ေကာငစ်မီျားကုိ တရားဝငဖဲွ်စညး်ိုင်ကမညြ်ဖစသ်ည။်  တကသုိလ်ေကာငစ်၏ီ အရ�ယအ်စား၊ ဖဲွစညး်မပုံစ၊ံ 

လုပ်ပုိငခွ်င့်ငှ့် တာဝနမ်ျားအြပင ် တကသုိလ်ေကာငစ်၌ီ ပါဝငမ်ည့် ြပငပ်အဖဲွဝငမ်ျား၏ ြပည့်မီရမည့်လုိအပ်ချကမ်ျား/အရည် 

အချငး်သတမှ်တခ်ျက်များကုိ အဆင့်ြမင့်ပညာေရးဉပေဒ၌ ထည့်သွငး်သတမှ်တသ်င့်ပါသည။် တကသုိလ်ေကာငစ်အီဖဲွဝငမ်ျားကုိ 

မညသုိ်ေရ�းချယခ်န်အပ်ရမည၊် ထုိြပင ်ယငး်အဖဲွဝငမ်ျားကို မညသ်ည့်အဖဲွအစညး်များက ေရ�းေကာကတ်ငေ်ြမာကခ်ငွ့်ရိှသည်ဟူ 

ေသာအချက်များကုိ အဆင့်ြမင့်ပညာေရးဥပေဒ၌ ြပဌာနး်သတမှ်တ်ိုငပ်ါသည။် တကသုိလ်ေကာငစ်၌ီ အနညး်ဆုံး ြပငပ်အဖဲွဝင ်

အေရအတက်ွ ၅၀ ရာခိုင်နး်ပါဝငရ်မညဟ်ေူသာအချက်ကိုလညး်  အဆင့်ြမင့်ပညာေရးဥပေဒငှ့် သကဆုိ်ငရ်ာတကသုိလ်ပဋညိာဉ် 

စာတမ်းများတငွ ် ြပဌာနး်သတမှ်တရ်န ် လုိအပ်ပါမည။် တကသုိလ်စမံီခန်ခွဲေရးအဖဲွ၏ အကးီအကမဲျားငှ့် တကသုိလ်ေကာင်စီ 

အကားဆက်ဆံေရးကိုလညး် အဆင့်ြမင့်ပညာေရးဥပေဒ၌ ေဖာြ်ပသင့်ပါသည။် ဥပမာအားြဖင့် အကျိးစးီပွားချငး်ပဋပိကြဖစ ်

ိုငေ်သာေကာင့် ပါေမာကချပ်သည ် တကသုိလ်ေကာငစ်၏ီ ဥကဌမြဖစသ်င့်ပါ၊ သုိေသာ ် ပါေမာကချပ်သည ် ရာထူးအရ 

တကသုိလ်ေကာငစ်အီဖဲွဝငြ်ဖစ်ိုငသ်ည ် ဆုိေသာအချကက်ို ေဖာြ်ပသင့်ပါသည။် တကသုိလ်ေကာငစ်ဉီကဌကို တကသုိလ် 

ေကာငစ်အီဖဲွဝငမ်ျားက ေရ�းေကာကတ်ငေ်ြမာက်သင့်ပါသည။်  

၂) ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၏ အခနး်က – ပညာေရးဝန်ကးီဌာနသည ် တကသုိလ်ေကျာငး်များအား ပငမ်ရနပုံ်ေငေွထာက်ပ့ံသူ 

ြဖစေ်သာေကာင့် အချိေသာြပငပ်အဖဲွဝငမ်ျားကုိ ပညာေရးဝန်ကးီဌာနက ေရ�းချယခ်န်အပ်သင့်ပါသည။် သုိမဟတု ် အတည် 

ြပေပးသင့်ပါသည။် ပညာေရးဝန်ကီးဌာနသည ် တကသုိလ်များသုိ ေပးအပ်ေသာ ရနပုံ်ေငေွထာကပ့ံ်မအားလုံးငှ့် စပ်လျဉ်း၍  

တကသုိလ်ေကာငစ်မီျားထံမှ တာဝနယ်မူ၊ တာဝနခံ်မကို ေတာငး်ဆုိရပါမည။်  

၃) ပါေမာကချပ်များေကာမ်တီငှ့် အမျိးသားပညာေရးမူဝါဒေကာမ်ရှင၏် အခနး်က – ပါေမာကချပ်များေကာမ်တီငှ့် 

အမျိးသားပညာေရးမူဝါဒေကာမ်ရှငတ်ိုသည ် ြမနမ်ာိုငင်ရိှံ တကသုိလ်ေကာငစ်မီျားတငွ ် ိုငင်တံကာအေလ့အကျင့်ေကာငး်များ 

ကုိ ေပါငး်စပ်ကျင့်သုံးိုငရ်နအ်လုိဌာ လမ်းနခ်ျက်များ (guidelines) များကို ထပ်မံထုတြ်ပနေ်ပးသင့်ပါသည။် ဤလမ်းန် 

ချကမ်ျားတငွ ်တကသုိလ်ေကာငစ်မီျား၏ ရိှသင့်ရိှထုိကေ်သာ အရ�ယအ်စား၊ ဖဲွစညး်မပုံစံငှ့် လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကို ထည့်သွငး် 

သင့်ပါသည။် အကယ၍် အဆင့်ြမင့်ပညာေရးဉပေဒ၌ ေယဘုယျြပဌာနး်ချကမ်ျားပါဝငလ်င ်၎ငး်တိုငှ့်စပ်လျဉ်း၍  ပါေမာကချပ်များ 

ေကာမ်တီငှ့် အမျိးသားပညာေရးမူဝါဒေကာမ်ရှငတ်ိုသည ်အေသးစတိလ်မ်းနခ်ျကမ်ျားကို ထုတြ်ပနေ်ပးသင့်ပါသည။် ထုိအေသး 

စတိလ်မ်းနခ်ျက်များတငွ ်မညသ်ည့်အဖဲွအစညး်များက တကသုိလ်ေကာငစ်အီဖဲွဝငအ်ချိကို ေရ�းေကာကတ်ငေ်ြမာက်ိုငေ်ကာငး် 

ကုိ ေဖာြ်ပိုငပ်ါသည။် ထုိြပင ် ပညာေရးဝန်ကီးဌာနက ခန်အပ်ေသာ ြပငပ်အဖဲွဝငမ်ျားမှလဲွ၍ အြခားေသာြပငပ်အဖဲွဝငမ်ျားကုိ 
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မညသုိ်ေရ�းချယခ်န်အပ်ိုငေ်ကာငး်ကုိလညး် လမ်းနခ်ျကမ်ျားတငွ ် ေဖာြ်ပိုငပ်ါသည။် ြပငပ်အဖဲွဝငမ်ျားကို သက်ဆုိငရ်ာအစိုးရ 

အဖဲွအစညး်များ၊ စးီပွားေရးလုပ်ငနး်/စက်မလုပ်ငနး်က၊ ေကျာငး်သူ/ေကျာငး်သားေဟာငး်များငှ့် ြပငပ်ပညာရှငမ်ျားမှ ေရ�းချယ ်

ိုငပ်ါသည။် ပါေမာကချပ်များေကာမ်တီငှ့် အမျိးသားပညာေရးမူဝါဒေကာမ်ရှငတ်ိုသည ်  ပညာေရးဝန်ကီးဌာနငှ့် ပူးေပါငး်ကာ 

တကသုိလ်ေကာငစ်မီျားတငွ် ပါဝငမ်ည့် ြပငပ်အဖဲွဝငမ်ျားကို ေထာကခ်ခံျကေ်ပးြခငး် သုိမဟတု ်အတညြ်ပေပးြခငး် သုိမဟတု် 

ြပငပ်အဖဲွဝငမ်ျားတငွ ်ြပည့်မီရမည့်လုိအပ်ချက်များကုိ ြပဌာနး်ြခငး်တိုကို ေဆာငရ်�ကရ်ပါမည။်  

၄) တကသုိလ်ေကာငစ်မီျား၏ အခနး်က – တကသုိလ်ေကာငစ်သီည ် တကသုိလ်၏ ရညရ်�ယခ်ျက်ငှ့် ရညမှ်နး်ချက်များကုိ 

ချမှတြ်ခငး်၊ တကသုိလ်၏ မဟာဗျဟာစမံီကိနး်များငှ့် ဘတဂ်ျကခ်ွဲေဝမကို အတညြ်ပြခငး်၊ တကသုိလ်ဘာေရးကုိ စမံီခန်ခဲွ 

ြခငး်တိုအတက်ွ တာဝနရိှ်ပါသည။် ထုိြပင် တကသုိလ်ေကာငစ်သီည ် တကသုိလ်အပ်ုချပ်ေရးအကးီအကမဲျား ( ပါေမာကချပ်၊ 

ဒတုယိပါေမာကချပ်ငှ့် မဟာဌာနမှးများ) ကုိ တကသုိလ်ပဋညိာဉ်စာတမ်းငှ့် အဆင့်ြမင့်ပညာေရးဉပေဒပါ ြပဌာနး်ချက်များ 

ငှ့်အည ီခန်အပ်ရပါမည။်  

၅) တကသုိလ်ဆီနတိ၏် အခနး်က – တကသုိလ်ေကာငစ်၌ီ တကသုိလ်တငွး်အဖဲွဝငမ်ျားအြဖစ ် ပါဝင်ိုငရ်န ် အချိေသာ 

ပညာေရးဆုိငရ်ာဝနထ်မ်းများအား ေရ�းချယခွ်င့်ကုိ တကသုိလ်ေကာငစ်အီား ခငွ့်ြပေပးိုငပ်ါသည။် တကသုိလ်ဆီနတိသ်ည ်

တကသုိလ်ေကာငစ်ကုိီ တာဝနခံ်ရပါမည။် 

၆) တကသုိလ်စမံီခနခ်ွဲေရးအဖဲွ၏ အခနး်က – တကသုိလ်ေကာငစ်၌ီ တကသုိလ်တငွး်အဖဲွဝငမ်ျားအြဖစ ်ပါဝင်ိုငရ်န ်အချိ 

ေသာစမံီခန်ခဲွေရးဝနထ်မ်းများအား ေရ�းချယခွ်င့်ကုိ တကသုိလ်စမံီခန်ခွဲေရးအဖဲွအား ခငွ့်ြပိုငပ်ါသည။် တကသုိလ်စမံီခန်ခဲွေရး 

အဖဲွသည ်တကသုိလ်ေကာငစ်ကုိီ တာဝနခံ်ရပါမည။် 

၇) တကသုိလ်ေကျာငး်သားသမဂ၏ အခနး်က – တကသုိလ်ေကာငစ်၌ီ တကသုိလ်တငွး်အဖဲွဝငအ်ြဖစ ် ပါဝင်ိုငရ်န ် အချိ 

ေသာေကျာငး်သားကိုယစ်ားလှယမ်ျားအား ေရ�းေကာကတ်ငေ်ြမာကြ်ခငး်ကို ေကျာငး်သားသမဂအား ခငွ့်ြပေပးိုငပ်ါသည။်  
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ပါရမီအင်စတီကျ�သည် သဘာဝသိပ�ံ၊ လမူ�သိပ�ံ၊ လမူ�ေရးရာ�ှင့် အ�ပုညာစသည့် ဘာသာရပ်များစွာ ေပါင်းစပ်ထား
သည့် ကျယ်ြပန ့ေ်သာပညာေရးကုိ ေပးစွမ်းပါသည်။ ေဆွးေ�းွဖလှယ်ြခင်း�ှင့် ေရးသားတင်ြပြခင်းကုိ အေြခခံေသာ
သင်�ကားသင်ယူမ�ပုံစံြဖင့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအ�ကား အဓိပ�ာယ်�ိှေသာ စာသင်ခနး်တင်ွးပူးေပါင်းေဆာင်
ရွက်မ�၊ ြပနလ်ည်ေလလ့ာသုံးသပ်မ��ှင့် ေဝဖနပုိ်င်းြခားစိစစ်ေတးွေခ�မ�များကုိ ေထာက်ပ့ံအားေပးပါသည်။

ပညာေရးမူဝါဒသုေတသနစင်တာသည် ပါရမီအင်စတီကျ� ဝိဇ�ာ�ှင့်သိပ�ံပညာေရး၏ သုေတသန�ုံးခဲွြဖစ်�ပီး ြမနမ်ာ
�ိင်ုငံ၏ ပညာေရးက��ှင့်ပတ်သက်ေသာ သုေတသနလပ်ုငနး်ကုိ အဓိကဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ထိ�အြပင်
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ �ိင်ုငံသားများအားလံးုအတက်ွ အရည်အေသွးြမင့်မားေသာပညာေရးြဖစ်ထွနး်လာေစရန ် ရည်ရွယ်၍
အစုိးရအား မူဝါဒများေထာက်ခံအ�ကံြပ�ြခင်းလပ်ုငနး်ကုိလည်း အေလးထားေဆာင်ရွက်လျက်�ိှပါသည်။
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