
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 
               ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ  ့
          Union Civil Service Board 

                  နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများမှ ကာက်နတ်ချက ်
 

၁။ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများကိ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ က့ ၂၆-၃-၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ ် ၁၂/၂၀၁၄ ြဖင့် ထတ်ြပန်ခဲ့ ပီးြဖစ်ရာ အဆိပါ နမှ့စတင်၍ အာဏာ 

တည်ပါသည်။ 
 

၂။ ဝးလ ခါင်သီ သာ ဒသများနှင် ့ ခရီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်မခက်ခဲ သာ ဒသများတွင ်

တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိသည့် နိင်င ့ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရာတွင် 

အ ထာက်အကူြဖစ် စရန်နှင့် ဝန်ထမ်းအခွင့်အ ရးများ နစ်နာဆးရးမမရှိ စရန် အလိင့ှာ 

အဆိပါ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအနက်မ ှ ဝန်ထမ်းများ သိရှိသင့်သည့်အချက်များကိ 

ကာက်နတ်၍ ဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
 

အယူခြခင်း 

၃။ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း (၂၀) တွင ်အယူခြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပ ဒ 

၂၁၈ မ ှနည်းဥပ ဒ ၂၂၈ အထ ိသတ်မှတ်ြပ ာန်းထားရှိရာ ယင်းတိအ့နက် အာက် ဖာ်ြပပါ 

နည်းဥပ ဒအချိုက့ိ ကာက်နတ်၍ ဖာ်ြပအပ်ပါသည် - 

 နည်းဥပ ဒ ၂၁၈။  ဌာနဆိင်ရာအ ရးယူမတွင် ဝန်ထမ်းသည် ချမှတ်ြခင်းခရသည့် 

နည်းဥပ ဒ ၂၀၉ အရ ဝန်ထမ်းဆိင်ရာြပစ်ဒဏ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်း ကာင်း၊ အမိန ့၊် 

ဆးြဖတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်း ကာင်း မ ကျနပ်ပါက အယူခမတင်သွင်းခွင့်ရှိသည်။ 

 နည်းဥပ ဒ ၂၁၉။      အယူခမတင်သွင်းလိသည့်ဝန်ထမ်းက လာက်ထား တာင်းခပါက 

ဌာနဆိင်ရာစစ် ဆးမတွင် နတ်ြဖင့်စစ် ဆးသည့် သက် သများ၏ ထွက်ဆိချက် 

မှတ်တမ်းနှင့် ဌာနဆိင်ရာစစ် ဆး ရးအဖွဲ၏့ အစီရင်ခစာ မိတ္တ ူတိက့ိထတ် ပးရမည်။ 

 နည်းဥပ ဒ ၂၂၀။   ဝန်ထမ်းသည် ဌာနဆိင်ရာအ ရးယူမတွင်ချမှတ် သာ ြပစ်ဒဏ်နှင့် 

စပ်လျဉ်း၍လည်း ကာင်း၊ အမိန ့၊် ဆးြဖတ်ချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်း ကာင်း မ ကျနပ ်

ပါ က အမိန ့စ်ာလက်ခရရှိသည့် နရ့က်မှစ၍ ြခာက်လအတွင်းတွင ် မူလြပစ်ဒဏ ်

သိမ့ဟတ ် အမိန ့် သိမ့ဟတ ် ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့သည့်အဆင့်၏ အထက်အဆင့် 

အကီးအမှူ းထသိ ့ အယူခလာကိ ပစ (၁၂) ပါအတိင်း တင်သွင်းနိင်သည်။ သတ်မှတ် 

ထားသည့် အယူခ ကာလထက် ကျာ်လွန်မ ှ တင်သွင်းလာသည့် အယူခလာကိ သာမန် 

အားြဖင့် လက်ခစဉ်းစားြခင်းမြပုရ။ သိရ့ာတွင ် ခိင်လ သာအ ကာင်းြပချက် တင်ြပ 

နိင်ပါက အယူခကာလကန ့်သတ်ချက်ကိ လာ့ ပါ့ရန်စဉ်းစားနိင်သည်။ အယူခလာကိ 

လက်ခ၍စစ် ဆး ပးနိင်သည်။  

 နည်းဥပ ဒ ၂၂၁။  အယူခလာကိတင်သွင်းရာတွင် - 

 (က) အမကိစ္စနှင့်သက်ဆိင်သည့် အ ကာင်းအရာအကျဉ်းချုပ်ကိ  

ဖာ်ြပ ရမည်။ 

 ( ခ ) အယူခလာတင်သွင်းသည့်အချက်နှင့် ယင်းကိ အ ထာက် 

အကူြဖစ် စမည့် အ ကာင်းအချက်များ ပါဝင် စရမည်။ 

 ( ဂ ) သက်ဆိင်ရာ ဝန်ထမ်းအဖဲွအ့စည်းကိ ထိခိက် စမည့် 

အသးအနန်းများနှင့် ပဂ္ဂိုလ် ရးထိပါးပတ်ခတ်မများ မပါ  

ရှိ စရ။ 

 (ဃ) အယူခလာတင်သွင်းသူကိယ်တိင် လက်မှတ် ရးထိးရမည်။ 

 ( င ) အမကိစ္စနှင့်သက်ဆိင်သည့် အမိန ့စ်ာ မိတ္တ ူတစ် စာင ်ပူးတွဲ 

ပါရှိရမည်။  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ( စ ) မူလြပစ်ဒဏ် သိမ့ဟတ် အမိန ့် သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ချမှတ်ခ့ဲ 

သည့်အဆင့်၏ အထက်အဆင့်အကီးအမှူးထသိ ့တင်သွင်းရ 

မည်။ 

 နည်းဥပ ဒ ၂၂၂။ အယူခမကိ ဆးြဖတ်ခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ - 

  (က) မူလြပစ်ဒဏ် သိမ့ဟတ် အမိန ့်ကိချမှတ်ခဲ့သူ၏ အထက် 

အဆင့် အကီးအမှူ းက ဥက္က အြဖစ် ဆာင်ရွက်သည့ ်အယူခ 

အဖွဲသ့ည် ထိြပစ်ဒဏ် သိမ့ဟတ ် အမိန ့န်ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 

အယူခမကိ ဆးြဖတ်ခွင့်ရှိသည်။ မူလြပစဒ်ဏ် သိမ့ဟတ ်

အမိန ့ကိ် ချမှတ်ခဲ့ရာတွင ် ဝန်ကီးဌာနနှင့်အဖွဲ အ့စည်းအကီး 

အမှူးကိယ်တိင် ပါဝင်ခဲ ့လ င် ယင်းကပင် အယူခအဖွဲ ၏့ 

ဥက္က အြဖစ် ဆာင်ရွက်၍ မူလအမကိ ဆးြဖတ်ရာ၌ မပါဝင် 

သူနှစ်ဦးကိ အယူခအဖဲွဝ့င်များအြဖစ် ထည့်သွင်းဖွဲ စ့ည်း ပီး 

အယူခမကိ ဆးြဖတ်ရမည်။ 

  ( ခ ) ဝန်ထမ်းအဖဲွအ့စည်းအကီးအမှူးများက အယူခဝင်သည့် အမမှ 

အပ အြခားအယူခမများသည် သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနနှင့် 

အဖွဲ အ့စည်းအဆင့်၌ပင် ပီးြပတ် စရမည်။ 

  ( ဂ ) ဝန်ထမ်းအဖွဲ အ့စည်းအလိက် အယူခ ဆးြဖတ်ခွင့ ်ရှ ိသည့် 

အယူခအဖွဲ  ့အဆင့်ဆင့်ကိ သတ်မှတ်ရမည်။ 

 နည်းဥပ ဒ ၂၂၆။    အယူခမတွင်ချမှတ်သည့် ဆးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ်ြဖစ်သည်။  
 

မှတ်ချက်။   ၉ - ၆ - ၂၀၁၇ ရက် နတွ့င် ထတ်ြပန်ခ့ဲသည့် နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများကိ ြပင်ဆင ်

သည့် နည်းဥပ ဒများပါ ြပ ာန်းချက်အရ ြပင်ဆင်၊ ြဖည့်စွက် ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
 

  



 

   

                                                              ပစ  (၁၂) 
 

အယူခလာပစ 

နည်းဥပ ဒ ၂၀၆၊ ၂၂၀  

သိ ့

 ………………………. 

 ………………………. 
 

အ ကာင်းအရာ။ (မည်သည့်ြပစ်ဒဏ် သိမ့ဟတ် အမိန ့ကိ် အယူခဝင်ြခင်းြဖစ် ကာင်း 

ဖာ်ြပရန်)။ 
 

၁။ အယူခဝင်သူ 

 အမည် …………………………… 

 ရာထူး …………………………… 

 နရပ်လိပ်စာ …………………………… 
 

၂။ အယူခဝင် သာ အမကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ အမအ ကာင်းအရာ။   

(အယူခဝင်လိ သာ ြပစ်ဒဏ် သိမ့ဟတ် အမိန ့ကိ်ချမှတ်ခ့ဲသည့် မူလအမ၏အ ကာင်းအရာ 

အကျဉ်းချုပ်ကိ ဖာ်ြပရန)်။ 

ချမှတသ်ည့် ြပစ်ဒဏ ်သိမ့ဟတ် အမနိ်။့    (မူလအမတွင ်ချမှတ်ခဲ့သည့် ြပစ်ဒဏ ်သိမ့ဟတ် 

အမိန ့ကိ် ဖာ်ြပ၍ သက်ဆိင်ရာအမိန ့်စာမိတ္တ ူကိ ပူးတွဲတင်ြပရန်)။ 
 

၃။ အယူခသည့်အချက။်  (အယူခသည့်အချက်နှင့် ထိအချက်ကိအ ထာက်အကူြဖစ် စ 

မည့် အ ကာင်းအချက်များကိ ဖာ်ြပရန)်။ 
 

၄။ အယူခဝင်သည့် အမကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အြခားတင်ြပချက်များ (ရိှလင်)။    (အယူခဝင် 

သည့် အမနှင့်ဆက်စပ် နသည့် အချက်အလက်များ တင်ြပရန်ရှိပါက ဖာ်ြပရန)်။ 

 

(အယူခဝင်သူ၏လက်မှတ်) 

 ရက်စဲွ၊   ………………………… 
 

 နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအနက် အြခားသိရှိသင့်သည့်အချက်များကိ ဆက်လက ်

ဖာ်ြပသွားပါမည်။ 

မှတ်ချက်။   ၃၁ - ၇ - ၂၀၁၈ ရက် နအ့ထိ ြပင်ဆင်၊ ြဖည့်စွက် ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
 


