
 

 

 

                    ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်
               ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ  ့
          Union Civil Service Board 

       နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများမှ ကာက်နတ်ချက် 
 

၁။ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများကိ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖဲွက့ ၂၆-၃-၂၀၁၄ 
ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာ စာအမှတ ် ၁၂/၂၀၁၄ ြဖင့် ထတ်ြပန်ခဲ့ ပီးြဖစ်ရာ အဆိပါ 
နမှ့စတင်၍ အာဏာတည်ပါသည်။ 

 

၂။ ဝးလ ခါင်သီ သာ ဒသများနှင် ့ ခရီးလမ်းပန်း ဆက်သွယ်မခက်ခဲ သာ 
ဒသများတွင ် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိသည့် နိင်င့ဝန်ထမ်းများအား တာဝန ်
ထမ်း ဆာင်ရာတွင ်အ ထာက်အကူြဖစ် စရန်နှင့် ဝန်ထမ်းအခွင့်အ ရးများ နစ်နာ 
ဆးရးမမရှိ စရန်အလိင့ှာ အဆိပါနိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအနက်မှ ဝန်ထမ်း 
များ သိရှိသင့်သည့်အချက်များကိ ကာက်နတ်၍ ဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
 

ဝန်ထမ်းခန ့ထ်ားြခင်းဆိင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ 
 

၃။ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၂) တွင ်ဝန်ထမ်းခန ့်ထားြခင်းဆိင်ရာ 
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပ ဒ ၄ မှ နည်းဥပ ဒ ၁၃ အထိ သတ်မှတ် 
ြပ ာန်းထားရိှရာ ယင်းတိအ့နက် အာက် ဖာ်ြပပါနည်းဥပ ဒအချိုကိ့ ထတ်နတ်၍ 
ဖာ်ြပအပ်ပါသည-် 

 နည်းဥပ ဒ ၄။ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကိ ဖွဲ စ့ည်းပပါရာထူးတစ်ခ၌ အတည်ြပု 
ခန ့ထ်ားရာတွင ်- 

   (က) ရာထူးသည်အမဲတမ်းလစ်လပ်သည့်ရာထူးြဖစ်ရမည်။ 
   (ခ)  တစ်ချိန်တည်း၌ ဝန်ထမ်းထက်ပိ၍ ခန ့ထ်ားြခင်း 

မြပုရ။ 
   (ဂ) ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ ရာထူးအနွယ်ပိင်ဆိင်ခွင့်ရှိထား 

သည့်ရာထူး၌ အြခားဝန်ထမ်းတစ်ဦးကိခန ့်ထား 
ြခင်းမြပုရ။ သိရ့ာတွင ် အငိမ်းစားယူရန်ကိုတင် 
ြပင်ဆင်ခွင့်ခစား နသည့် ဝန်ထမ်း၏ ရာထူး နရာ 
၌ အြခား ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား ခန ့်ထားြခင်းနှင့ ် 
သက်ဆိင်ြခင်းမရှိ စရ။ 

   (ဃ) ဝန်ထမ်းသည် အသက် ၁၈ နှစ်ြပည့် ပီးြဖစ်ရမည်။ 
   (င) ြပင်ပပဂ္ဂိုလ်ြဖစ်ပါက ကျန်းမာ ကာင်း ဆးလက် 

မှတ်တင်ြပနိင်ရမည်။  
 နည်းဥပ ဒ ၅။ နည်းဥပ ဒ ၄ အရ အတည်ြပုခန ့ထ်ားြခင်းခ သာဝန်ထမ်း 

သည်- 
    (က) နိင်င တာ်၏ အကျို းအတွက်လိအပ်လင် အချိန်ြပည့် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရမည်။ 
(ခ) မူလတာဝန်အြပင် အြခားလိအပ် သာတာဝန်များကိ 

ပးအပ်ပါက ထမ်း ဆာင်ရမည်။ 
 

 နည်းဥပ ဒ ၆။ အတည်ြပုခန ့ထ်ားြခင်းခရသည့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည်- 
(က) ရာထူးဆိင်ရာ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ စတင်ထမ်း ဆာင် 

သည့် နမှ့စ၍ သတ်မှတ်ထားသည့်လစာနှင့်စရိတ် 
များကိ ခစားခွင့်ရိှသည်။ 

 



 
             

(ခ) ြပည်ပတွင် တာဝန်ြဖင့် ရာက်ရှိ နစဉ်အချိန်တွင် 
လည်း ကာင်း၊ ပညာသင် ကား နစဉ်အချိန်တွင် 
လည်း ကာင်း ရာထူးတိးြမင့်ခန ့ထ်ားြခင်းခရပါက 
တိးြမင့်ခန ့ထ်ားသည့် နရ့က်မှစ၍ ယင်းရာထူးလစာ 
ကိခစားခွင့်ရိှသည်။ 

(ဂ) ြပင်ပဝန်ထမ်းစည်းကမ်းချက်ြဖင့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ 
တာဝန်ထမ်း ဆာင် နချိန်အတွင်း ရာထူးတိးြမင့် ခရ 
ပါ က ယင်းကာလပီးဆး၍ မိခင်ဌာနတွင် ြပန်လည် 
တာဝန်ထမ်း ဆာင်ချိန်မှသာ တိြ့မင့်ခန ့ထ်ားသည့် 
ရာထူး၏ လစာကိ ခစားခွင့်ရိှသည်။ 

 နည်းဥပ ဒ ၇။ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် အာက်ပါအချိန်ကာလများတွင် မူလ 
ရာထူး၌ ရာထူးအနွယ်ပိင်ဆိင်ခွင့်ဆက်လက်တည်ရိှသည်- 

    (က) အမဲတမ်းရာထူးတစ်ခတွင် အချိန်ြပည့်တာဝန်ထမ်း 
ဆာင် နသည့် ကာလ၊ 

    (ခ) ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ၌ ဌာန၏ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ပညာ 
လ့လာဆည်းပူး နသည့်ကာလ၊  

    (ဂ) အြခားရာထူးတစ်ခ၌ ခတ္တ ြပာင်း ရွ  ့ တာဝန ်
ထမ်း ဆာင် နသည့်ကာလ၊ 

(ဃ) ြပင်ပဝန်ထမ်းစည်းကမ်းချက်ြဖင့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ 
တွင ်လဲ ြပာင်းတာဝန်ထမ်း ဆာင် နသည့်ကာလ၊ 

(င) ရာထူးတစ်ခမ ှ တစ်ခသိ ့ ြပာင်း ရသ့ည့်အခါ ကူး 
ြပာင်းချိန်အတွင်း၌ ရှိ နသည့်ကာလ၊ 

(စ) ခွင့်ခစား နသည့်ကာလ၊ 
(ဆ) တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိင်းြခင်းခထားရသည့်ကာလ။ 
 

 နည်းဥပ ဒ ၁၀။ ြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်အြဖစ် အဆင့်နိမ့်ရာထူးသိ ့ ကာလသတ ်
မှတ်ချက်ြဖင့် ြပာင်း ရတ့ာဝန်ထမ်း ဆာင်ရသည့ ်ကိစ္စတွင ်ယင်းဝန်ထမ်း 
၏ ရာထူးအနွယ်သည် မူလရာထူး၌သာရိှ ပီး အဆင့်နိမ့်ရာထူး၏ ရာထူး 
အနွယ် ပိင်ဆိင်ခွင့်တွင် မရှိ စရ။ 

 

 နည်းဥပ ဒ ၁၂။ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် ြပင်ပဝန်ထမ်းစည်းကမ်းချက်များ 
ြဖင့် လဲ ြပာင်းတာဝန်ထမ်း ဆာင် နသည့်အခါမှတစ်ပါး ခွင့်ြဖင့်ြဖစ် စ၊ 
ခွင့်မဲ့ြဖစ် စ အလပ်ခွင်မှတစ်ဆက်တည်း ငါးနှစ်ကင်းကွာလင ် ကင်းကွာ 
သည့်ကာလ ငါးနှစ်ြပည့်သည့် န၏့ နာက် နမ့ှစ၍ ဝန်ထမ်းအြဖစ်မ ှအလိ 
အ လျာက်ရပ်စဲ ပီးြဖစ်သည်။ 

 

 အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက်။ ရာထူးအနွယ်ပိင်ဆိင်ခွင့်ဆိသည်မှာဖွဲ စ့ည်းပပါ 
လစ်လပ် သာ အမဲတမ်းရာထူး၌ အတည်ခန ့်အပ်ပိင်ဆိင်ခွင့်ရရှိြခင်းကိ 
ဆိသည်။ 

  

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအနက် အြခားသိရိှသင့်သည့်အချက်များကိ ဆက်လက် 
ဖာ်ြပသွားပါမည်။ 

 

မှတ်ချက်။   ၂၅ - ၈ - ၂၀၁၇ ရက် နတွ့င် ထတ်ြပန်ခ့ဲသည့် နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများကိ 

ဒတိယအကိမ်ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပ ဒများပါ ြပ ာန်းချက်အရ 

ြပင်ဆင်၊ ြဖည့်စွက် ပီးြဖစ်ပါသည်။ 


