
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 

               ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ  ့

          Union Civil Service Board 

                  နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများမှ ကာက်နတ်ချက ်
 

၁။ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများကိ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖဲွက့ ၂၆-၃-၂၀၁၄ ရက်စဲွပါ 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ ် ၁၂/၂၀၁၄ ြဖင့် ထတ်ြပန်ခဲ့ ပီးြဖစ်ရာ အဆိပါ နမှ့ စတင်၍ 

အာဏာတည်ပါသည်။ 
 

၂။ ဝးလ ခါင်သီ သာ ဒသများနှင့် ခရီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်မခက်ခဲ သာ ဒသများတွင် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိသည့် နိင်င ့ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရာတွင် 

အ ထာက်အကူြဖစ် စရန်နှင့် ဝန်ထမ်းအခွင့်အ ရးများ နစ်နာဆးရးမမရှိ စရန်အလိင့ှာ 

အဆိပါ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအနက်မ ှ ဝန်ထမ်းများသိရှိသင့်သည့်အချက်များကိ 

ကာက်နတ်၍ ဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
 

ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းဆိင်ရာြပစ်မများ 

၃။ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း (၁၅) တွင် ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းဆိင်ရာြပစ်မများ 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပ ဒ ၁၆၁ မ ှ နည်းဥပ ဒ ၁၆၇ အထ ိ သတ်မှတ်ြပ ာန်းထားရှိရာ 

ယင်းတိအ့နက် အာက် ဖာ်ြပပါ နည်းဥပ ဒအချိုကိ့ ကာက်နတ်၍ ဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 
 

 နည်းဥပ ဒ ၁၆၁။  အလပ်ချိန်နှင့်သက်ဆိင်သည့် အာက်ပါ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်း 

ဆိင်ရာြပစ်မတစ်ခခအတွက် ဝန်ထမ်းကိ ဌာနဆိင်ရာအ ရးယူအြပစ် ပးနိင်သည် - 

  (က) လ လာက် သာအ ကာင်းရင်းမရိှဘဲ အလပ်တက်ချိန် 

နာက်ကျ၍ အလပ်ခွင်သိ ့ ရာက်ရှိြခင်း၊  

  ( ခ ) လ လာက် သာအ ကာင်းရင်းမရိှဘဲ အလပ်ဆင်းချိန် 

ထက် စာ၍ အလပ်ခွင်မှ ထွက်ခွာြခင်း၊  

  ( ဂ ) အထက်တာဝန်ရိှသူ၏ ခွင့်ြပုချက်မရဘဲ မကာခဏ 

အလပ်ခွင်မှပျက်ကွက်ြခင်းတိမှ့ာ အ လ့အကျင့်ကဲ့သိ ့

ြဖစ် နြခင်း၊ 

  (ဃ) ခွင့်စည်းကမ်းများကိ ဖာက်ဖျက်ပီး ခွင့်မ့ဲပျက်ကွက်ြခင်း၊ 

  ( င ) ခိင်လ သာအ ကာင်းမရိှဘဲ ခွင့်ရက်ထက်ပိ၍ နြခင်း 

သိမ့ဟတ် ခွင့်ရက်ကန်ဆး ပီး နာက် အလပ်ဝင် ရာက် 

ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊ 

  ( စ ) ခိင်လ သာအ ကာင်းမရှိဘဲခွင့်ြပုထားသည့် အလပ ်

ကူး ြပာင်းချိန် ကန်ဆး ပီး နာက် အလပ်ဝင် ရာက် 

ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း။ 

 နည်းဥပ ဒ ၁၆၂။   တာဝန်ထမ်း ဆာင်မ၊ လပ်ရည်ကိင်ရည်တိနှ့င့်ပတ်သက်သည့် 

အာက်ပါဝန်ထမ်းစည်းကမ်းဆိင်ရာြပစ်မတစ်ခခအတွက် ဝန်ထမ်းကိ ဌာနဆိင်ရာ 

အ ရးယူအြပစ် ပးနိင်သည် - 

  (က) တာဝန်မ ကျပွန်ြခင်း သိမ့ဟတ ်တာဝန်ကိ ပါ့ဆစွာ 

ထမ်း ဆာင်ြခင်း၊ 

  ( ခ ) ပါ့ လျာ့မ ကာင့်ြဖစ် စ၊ လပ်ငန်းဆိင်ရာစည်းမျဉ်း၊ 

စည်းကမ်း၊ အမိန ့နှ်င့်ညန်ကားချက်များကိမလိက်နာမ 

ကာင့်ြဖစ် စ နိင်င့ဘ ာ င ွ သိမ့ဟတ ် နိင်ငပိင် 

ပစ္စည်းဆးရးပျက်စီးရြခင်း၊ 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ( ဂ ) ခန ့အ်ပ်ထားသည့ ် ရာထူးနှင့်မညီဘဲ လပ်ရည်ကိင်ရည် 
အဆင့်အတန်းမမီြခင်း သိမ့ဟတ ်အရည်အချင်း ည့ဖျင်း 
ြခင်း၊ အရည်အ သွးမြပည့်ဝြခင်း၊ 

  (ဃ) ဥပ ဒနှင့်အညီ ထတ်ြပန်ထားသည့် အမိန ့၊် ညန်ကားချက် 
များကိ လိက်နာရန ်ပျက်ကွက်ြခင်း။ 

  

 နည်းဥပ ဒ ၁၆၃။    လပ်ငန်းခွင်အတွင်းြပုမူဆက်ဆမစည်းကမ်းဆိင်ရာ   အာက်ပါ 
ြပစ်မတစ်ခခအတွက် ဝန်ထမ်းကိ ဌာနဆိင်ရာအ ရးယူအြပစ် ပးနိင်သည် - 

 

  (က) ရာထူးခန ့ထ်ားြခင်း၊ ရာထူးတိးြမင့်ြခင်းနှင့် ြပည်ပပညာသင် 
စလတ်ြခင်းတိအ့တွက်အ ရးပါ သာ ကိယ် ရးအ ကာင်း 
အရာ၊ အချက်အလက်များကိ လိမ်လည်တင်ြပြခင်း၊ 
ထိမ်ချန်ထားြခင်း သိမ့ဟတ် မရိးသားမတစ်ခခြပုလပ်ြခင်း၊ 

  ( ခ ) တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရာ၌ ရိးသား ြဖာင့်မတ်မမရိှြခင်း၊ 
လိမ်လည်ြခင်း၊ လိမ်လည်ရန ်အားထတ်ြခင်း သိမ့ဟတ ်
လိမ်လည်ရန ်အား ပးကူညီြခင်း၊ 

  ( ဂ ) အြခားဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးကိ ထိခိက်နစ်နာ စရန ်မဟတ ်
မမှန ် စွပ်စွဲတိင်ကားြခင်း၊ သူတစ်ပါး၏အမည်ကိ အလွဲ 
သးစားြပု၍ြဖစ် စ၊ အမည်မှန်ကိ ဖးဝှက်၍ြဖစ် စ ပစ်စာ 
ရးသားြခင်း၊ 

  (ဃ) အလပ်ခွင် ငိမ်းချမ်းသာယာမကိြဖစ် စ၊ ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း 
စည်းလးညီညွတ်မကိြဖစ် စ ပျက်ြပား စရန် လ ့ ဆာ်ြခင်း 
သိမ့ဟတ ် ြပုလပ်ြခင်း သိမ့ဟတ ် ထိသိြ့ပုလပ်ြခင်းကိ 
အား ပးကူညီြခင်း၊ 

  ( င ) အလပ်ခွင်တွင် လာင်းကစားြခင်း သိမ့ဟတ ် မူးယစ ်
သာက်စားြခင်း၊ 

  ( စ ) မူးယစ် ဆးဝါးနှင့် စိတ်ကိ ြပာင်းလဲ စ သာ တားြမစ် 
ဆးဝါးများကိ မီှဝဲသးစဲွြခင်း၊ 

 (ဆ) တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရာတွင်ရိင်းြပစွာ ြပာဆိြပုမူဆက်ဆြခင်း၊ 
 ( ဇ ) အလပ်ခွင်တွင်ခိက်ရန်ြဖစ်ပွားြခင်း သိမ့ဟတ ် တစ်စ 

တစ်ဦးကိ ကိယ်ထိလက် ရာက်ကျူးလွန်ြခင်း သိမ့ဟတ် 
ရန်းရင်း ဆန်ခတ်ြဖစ် စြခင်း၊ 

 ( ဈ ) လပ်ငန်းသး ပစ္စည်းကိရိယာများကိ တမင်သက်သက် 
ဖျက်ဆီးြခင်း သိမ့ဟတ ်ပျက်စီးဆးရး စြခင်း၊ 

 (ည) အလပ်ခွင် ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးနှင့် လြခု ရးဆိင်ရာ 
စည်းကမ်းများကိ တမင်ြဖစ် စ၊ ပါ့ လျာ့မ ကာင့် 
ြဖစ် စ ဖာက်ဖျက်ြခင်း၊ 

  ( ဋ ) သိက္ခာကင်းမဲ့စွာြပုမူ နထိင်ြခင်း၊ ဝန်ထမ်းနှင့် မ လျာ်ည ီ
အာင ်ဝတ်စားဆင်ယင်ြခင်း၊ 

  ( ဌ ) လာဘ် ပးလာဘ်ယူြပုြခင်း၊ တစိး လက် ဆာင် ပးြခင်း 
သိမ့ဟတ ်တစိးလက် ဆာင်ယူြခင်း၊ 

  ( ဍ ) တာဝန်အရ ဆာင်ရွက်ရန်ရှိသည့် အလပ ် သိမ့ဟတ်  
ြပုလပ် ပးခဲ့ရသည့်လပ်ငန်းအတွက ် ငွ ကးအပါအဝင် 
အကျိုးခစားခွင့် တစ်ခခကိ တာင်းခြခင်း၊ ရယူြခင်း၊ 
လက်ခရန်သ ဘာတူြခင်း၊ 

  ( ဎ ) အြခားဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား အမကိစ္စတစ်ရပ်ကိ ြပုလပ် ပး 
စရန် သိမ့ဟတ် တာဝန်အရ ြပုလပ်ရမည့် အလပ်ကိ 
မြပုလပ် စရန်အတွက် ငွ ကးအပါအဝင် အကျို းခစားခွင့် 
တစ်ခခကိ တာင်းခြခင်း၊ ရယူြခင်း၊ လက်ခရန ်သ ဘာ 
တူြခင်း၊ 



 

  

  (ဏ) မိမိကြဖစ် စ၊ အြခားဝန်ထမ်းတစ်ဦးကြဖစ် စ အမကိစ္စ 
တစ်ခကိ မတရား သာနည်းလမ်းများြဖင့ ် ဆာင်ရွက် ပးရန် 
အတွက် ငွ ကးအပါအဝင် အကျိုးခစားခွင့ ်တစ်ခခကိ 
တာင်းခြခင်း၊ ရယူြခင်း၊ လက်ခရန်သ ဘာတူြခင်း၊ 

  (တ) အထက်ပါတရားနည်းလမ်းနှင့်ဆန ့်ကျင် သာ အကျိုးခစားခွင့် 
များကိ အမကိစ္စနှင့်တိက်ရိက်သက်ဆိင်သူထမှသာမက ထိကိစ္စနှင့် 
ြဖစ် စ၊ ထိပဂ္ုိဂ လ်နှင့်ြဖစ် စ ပတ်သက် နသူများထမ ှ အကျိုး 
ခစားခွင့် တာင်းခြခင်း၊ ရယူြခင်း၊ လက်ခရန်သ ဘာတူြခင်း၊ 

  (ထ) လပ်ငန်းနှင့ ်ပတ်သက်သည့် ငွ သိမ့ဟတ် ပစ္စည်းကိ အလွဲ 
သးစားြပုလပ်ြခင်း၊ ထိသိ ့ ြပုလပ်ရန်အားထတ်ြခင်း သိမ့ဟတ ်
အား ပးကူညီြခင်း၊ 

  ( ဒ ) ဝန်ထမ်းအဖဲွအ့စည်း၊ ဝန်ထမ်းအမျိုးအစားအလိက် စာင့်ထိန်း 
လိက်နာရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အြခားကျင့်ဝတ်နှင့ ် 
စည်းကမ်းများကိ ဖာက်ဖျက်ြခင်း၊ 

  ( ဓ ) တာဝန်အရ အထက်အကီးအမှူးက ဥပ ဒနှင့်အည ီ ပးသည့် 
အမိန ့ကိ် ဝန်ထမ်း ကိယ်တိင်ဖီဆန်ြခင်း၊ အြခားဝန်ထမ်းတိကိ့ 
ဆန ့က်ျင် စရန် လ ့ ဆာ်ြခင်း၊ ခိမ်း ြခာက်ြခင်း၊ သွး ဆာင ်
စည်းရးြခင်း၊ 

  ( န ) လြခုမအဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ထားသည့် ဌာနဆိင်ရာ 
စာရွက်စာတမ်းများကိ ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက်ရန် ပျက်ကွက် 
ြခင်း သိမ့ဟတ် လပ်ငန်းဆိင်ရာ လို ဝှ့က်ချက်များကိ မသက် 
ဆိင်သူများအား တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စ အသိ 
ပးြခင်း၊ 

  ( ပ ) နိင်င တာ်နှင့် နိင်င တာ်အစိးရကိ အကည်ညိုပျက် စမည့ ်
စာအပ်စာတမ်းများ ရးသားြခင်း သိမ့ဟတ ်ြဖန ့် ဝြခင်း၊ 

  ( ဖ ) နိင်င တာ်လြခု ရးနှင့် တရားဥပ ဒစိးမိး ရးကိ ထိခိက် စသည့် 
လပ်ရှားမတစ်ခခတွင် ပါဝင်ြခင်း သိမ့ဟတ် လ ့ ဆာ်ြခင်း 
သိမ့ဟတ ်အား ပးကူညီြခင်း။ 

 နည်းဥပ ဒ၁၆၅။ (က) ဝန်ထမ်းသည် တာဝန်ချိန်နှင့်မသက်ဆိင် သာအချိန်တွင် ြဖစ်ပွား 
ခဲ့သည့် အမကိစ္စအတွက် ဥပ ဒ ကာင်းအရ တရားစွဲဆိြခင်း 
ခရလင်ြဖစ် စ၊ ဖမ်းဆီးချု ပ် နှာင်ြခင်းခရလင်ြဖစ် စ သက်ဆိင်ရာ 
တရားစဲွသည့်အဖဲွအ့စည်းက ယင်းဝန်ထမ်း အဖဲွအ့စည်းအကီး 
အမှူးထစာြဖင့် အ ကာင်းကားရမည်။ သက်ဆိင်ရာ တရားရး 
ကလည်း ယင်းဝန်ထမ်းအ ပ  အပီးသတ် အမိန ့ခ်ျမှတ်ြခင်း 
သိမ့ဟတ ်စီရင်ချက်ချမှတ်ြခင်း ဆာင်ရွက် ပီးသည့်အခါ မိတ္တ ူ 
တစ် စာင်ကိဝန်ထမ်းအဖွဲအ့စည်းအကီးအမှူ းထ ပးပိရ့မည်။ 

  ( ခ ) ဝန်ထမ်းသည် တာဝန်ဝတ္တ ရားထမ်း ဆာင်ချိန်တွင်ြဖစ်ပွား သာ 
ဥပ ဒ ကာင်းအရ အ ရးယူခရနိင်သည့် ြပစ်မတစ်မျိုးမျိုးကိ 
ြပုလပ်မ သိမ့ဟတ် တာဝန်ပျက်ကွက်မအတွက် ဖမ်းဆီး   
ချုပ် နှာင်ရန်ြဖစ်လင ် သက်ဆိင်ရာအဖွဲ အ့စည်းသည် အဆိပါ 
ဝန်ထမ်း၏ ဝန်ထမ်းအဖဲွအ့စည်းအကီးအမှူးထ ဖမ်းဆီးချု ပ် နှာင် 
ခွင့် တာင်းခ ပီးခွင့်ြပုချက်ရရိှမှသာ ဖမ်းဆီးချုပ် နှာင်ခွင့်ရိှသည်။ 
တစ်ဆက်တည်းတာဝန်ဝတ္တ ရားထမ်း ဆာင်ချိန်တွင် ြဖစ်ပွား သာ 
ဥပ ဒ ကာင်းအရ အ ရးယူခရနိင်သည့် ြပစ်မတစ်မျိုးမျိုးကိ 
ြပုလပ်မ သိမ့ဟတ် တာဝန်ပျက်ကွက်မအတွက် တရားစဲွဆိရန် 
ြဖစ်လင် သက်ဆိင်ရာအဖဲွအ့စည်းသည် အဆိပါ ဝန်ထမ်းအဖဲွ  ့
အစည်းအကီးအမှူးထ တရားစဲွ ဆိခွင့် တာင်းခရမည်ြဖစ် ပီး 
ခွင့်ြပုချက်ရရှိမှသာ တရားစွဲဆိရမည်။  

 နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအနက် အြခားသိရှိသင့်သည့်အချက်များကိ ဆက်လက် 
ဖာ်ြပသွားပါမည်။ 

 


