
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            ြ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 နမှ့စတင်၍ အာဏာ 

တည်ပါသည်။ 
 

၂။ ဝးလ ခါင်သီ သာ ဒသများနှင့် ခရီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်မခက်ခဲ သာ ဒသများတွင် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိသည့် နိင်င ့ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရာတွင် 

အ ထာက်အကူြဖစ် စရန်နှင့် ဝန်ထမ်းအခွင့်အ ရးများ နစ်နာဆးရးမမရိှ စရန်အလိငှ့ာ 

အဆိပါ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအနက်မှ ဝန်ထမ်းများသိရိှသင့်သည့် အချက်များကိ 

ကာက်နတ်၍ ဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
 

ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းစာအပ်ထိန်းသိမ်းြခင်း 
 

၃။ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၂၄) တွင် ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းစာအပ်ထိန်းသိမ်းြခင်း 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပ ဒ ၂၇၅ မ ှ နည်းဥပ ဒ ၂၈၈ အထ ိ သတ်မှတ်ြပ ာန်းထားရှိရာ 

ယင်းတိအ့နက် အာက် ဖာ်ြပပါ နည်းဥပ ဒအချိုကိ့ ကာက်နတ်၍ ဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

 နည်းဥပ ဒ ၂၇၅။      ဝန်ထမ်းအြဖစ် ခန ့ထ်ားြခင်းခရသူတိင်းအတွက် ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်း 

စာအပ်ထားရှိရမည်။ ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းစာအပ်ကိ ဝန်ထမ်းက မိမိ၏ ငွြဖင့် ဝယ်ယူ 

ရမည်။ အရာထမ်းအဆင့်၊ အမထမ်းအဆင့် ဝန်ထမ်းများအားလးအတွက် အကျု းဝင်သည်။ 

 နည်းဥပ ဒ ၂၇၇။    ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းစာအပ်ကိ ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် ဝန်ထမ်းတာဝန ်

ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ ဝန်ထမ်းအဖွဲ အ့စည်းအကီးအမှူးတွင် တာဝန်ရှိသည်။ 

ဝန်ထမ်းအဖွဲ အ့စည်းအကီးအမှူးသည် ဤတာဝန်ကိ သင့် လျာ်မည့်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကိ 

လဲ ြပာင်း ပးအပ်နိင်သည်။ 

 နည်းဥပ ဒ ၂၇၈။    ဝန်ထမ်း၏ မွးသက္က ရာဇ်ကိ ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းစာအပ်တွင် ရးသွင်း 

ရာ၌ - 

  (က) မွးသက္က ရာဇ်ကိ အာက်ပါစာရွက်စာတမ်း အ ထာက်အထား 

တစ်ခခြဖင့်  တိက်ဆိင်စိစစ် ပီးမှသာ ရးသွင်းရမည်- 

   (၁) မွးစာရင်းလက်မှတ်၊ 

   (၂) ကျာင်းဝင်မှတ်ပတင် ထာက်ခချက်၊ 

   (၃) တက္ကသိလ်ဝင်စာ မးပွဲ အာင်လက်မှတ်။  

  ( ခ ) မွးဖွားသည့်ခနှစ်နှင့်လကိသာသိ၍ မွးဖွားသည့် ရက်စွဲကိ 

မသိသည့် ဝန်ထမ်း၏ကိစ္စတွင ် ထိ မွးဖွားသည့်လ၏ ၁၆ 

ရက် နက့ိ မွးဖွားသည့်ရက်စွဲအြဖစ် မှတ်ယူရမည်။ 

  ( ဂ ) မွးဖွားသည့်ခနှစ်ကိသာသိ၍ မွးဖွားသည့် လနှင့်ရက်စွဲကိ 

မသိသည့် ဝန်ထမ်း၏ကိစ္စ၌ မွးဖွားသည့်နှစ်၏ ဇူလိင်လ ၁  

ရက် နက့ိ မွးဖွားသည့်ရက်စွဲအြဖစ် မှတ်ယူရမည်။ 

 



 
  (ဃ) မွးဖွားသည့် ခနှစ်၊ လ နှင့် နရ့က်အတွက် မည်သည့် 

အ ထာက်အထားမ  မတင်ြပနိင်ပါက ကျန်းမာ ကာင်း 

ဆးလက်မှတ်၌ ဖာ်ြပထားသည့် အသက်ကိ အသက်မှန်ဟ 

မှတ်ယူရမည်။ သိရ့ာတွင ် ဝန်ထမ်း၏အသက်ြပည့်သည့် 

နရ့က်ကိ သတ်မှတ်ရာတွင ် ဝန်ထမ်း၏ ကျန်းမာ ရးနှင့် 

ပတ်သက်၍ ဆးစစ်သည့် နရ့က်ကိ ဝန်ထမ်း၏ ဆးစာပါ 

ခန ့မ်ှန်းသတ်မှတ်သည့် အသက်ြပည့်သည့် နရ့က်အြဖစ် 

မှတ်ယူရမည်။ သိြ့ဖစ်၍ ဝန်ထမ်း၏ မွး နသ့ည် ယင်း 

ဝန်ထမ်း ဆးစစ်သည့် နရ့က်မှ ယင်း၏အသက်ကိ နတ်၍ 

ရရှိ သာ နရ့က်ြဖစ်သည်။ 
 

 နည်းဥပ ဒ ၂၇၉။ ဝန်ထမ်း၏အမှတ်အသားများကိ မှတ်တမ်းတင်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ - 

  (က) ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းစာအပ်တွင် ဝန်ထမ်းလက်ဝဲလက် ဗွများကိ 

နှိပ်ယူမှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ လက် ဗွများကိ သီးြခား 

စာရွက် ပ တွင် နှိပ်ယူ၍ ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းစာအပ်တွင် 

ကပ်ထားြခင်းမြပုရ။ 

  ( ခ ) ကိယ်တွင်ထင်ရှားသည့် အမှတ်အသားများကိ မှတ်တမ်း 

ရးသွင်းရန် နရာ၌ မှဲမ့ျား၊ အမာရွတ် ဟာင်းများကဲ့သိ ့ သာ 

အမဲတ စရှိ န ပီး ထူးြခား၍ ထင်ရှားသိသာသည့် အမှတ် 

အသားများ သိမ့ဟတ ်ြမင်လွယ်မှတ်လွယ်သည့် ထူးြခားချက် 

များကိသာ ရးသွင်းရမည်။ အသားအ ရာင်၊ မျက်နှာအသွင် 

အ နအထား သဲကွဲမမရှိ သာ မှတ်သားချက်များကိ ရးသွင်း 

ြခင်းမြပုရ။ 
 

အ ထွ ထ ွ
 

၄။ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း (၂၅) တွင် အ ထွ ထွနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပ ဒ ၂၈၉ 

မ ှ နည်းဥပ ဒ ၂၉၃ အထ ိ သတ်မှတ်ြပ ာန်းထားရှိရာ ယင်းတိအ့နက် အာက် ဖာ်ြပပါ 

နည်းဥပ ဒကိ ကာက်နတ်၍ ဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 
 

 နည်းဥပ ဒ ၂၈၉။       ဝန်ထမ်းသည်ဥပ ဒ ပဒမ် ၁၀ ပါ  လိက်နာရမည့် တာဝန ်

များကိ   ပျက်ကွက်ခဲ့လင်  သက်ဆိင်ရာ ဝန်ကီးဌာနနှင့်အဖွဲ အ့စည်းအကီးအမှူးသည် 

လာ့ ပါ ့ ပင်စင်ခစားခွင့်ြပုရန် ညန်ကားနိင်သည်။ ညန်ကားချက်အား လိက်နာရန် 

ပျက်ကွက်ပါက ဥပ ဒပဒ်မ ၃၈ နှင့်အညီ ဌာနဆိင်ရာအ ရးယူြခင်းခရမည်။ 
 

 နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအနက် အြခားသိရှိသင့်သည့်အချက်များကိ ဆက်လက ်
ဖာ်ြပသွားပါမည်။ 

 

 
 


