
 

 

 

 

            ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 
               ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ  ့
          Union Civil Service Board 

                  နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများမှ ကာက်နတ်ချက ်
 

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

၂။ ဝးလ ခါင်သီ သာ ဒသများနှင် ့ ခရီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်မခက်ခဲ သာ ဒသများတွင ်
တာဝန်ထမ်း ဆာင ် လျက်ရိှသည့် နိင်င့ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရာတွင် 
အ ထာက်အကူြဖစ် စရန်နှင့် ဝန်ထမ်းအခွင့်အ ရးများ နစ်နာဆးရးမမရှိ စရန်အလိင့ာှ 
အဆိပါနိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအနက်မ ှ ဝန်ထမ်းများ သိရှိသင့်သည့်အချက်များကိ 
ကာက်နတ်၍ ဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 

ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှထတ်ပစ်ြခင်း၊ ရာထူးမှထတ်ပယ်ြခင်း၊ တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိင်းြခင်း၊ 
ြပန်လည်ခန်ထ့ားြခင်း ဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ 

 

၃။ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း (၇) တွင ် ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှထတ်ပစ်ြခင်း၊ 
ရာထူးမှထတ်ပယ်ြခင်း၊ တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိင်းြခင်း၊ ြပန်လည်ခန်ထ့ားြခင်းဆိင်ရာကိစ္စ 
ရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပ ဒ ၆၄ မ ှနည်းဥပ ဒ ၆၉ အထ ိသတ်မှတ်ြပ ာန်းထားရှိရာ  
အာက်ပါအတိင်း ဖာ်ြပအပ်ပါသည-် 

 

 နည်းဥပ ဒ ၆၄။     ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှထတ်ပစ်ြခင်း သိမ့ဟတ ်ရာထူးမှထတ်ပယ်ြခင်း 
ခရသည့် ဝန်ထမ်း၏လစာ စရိတ်တိက့ိ ယင်းဝန်ထမ်းအား ထတ်ပစ် သိမ့ဟတ ်
ထတ်ပယ်သည့် နရ့က်မှစ၍ ရပ်စဲ စရမည်။ 

 

 နည်းဥပ ဒ ၆၅။    ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် ဥပ ဒ ကာင်းအရ  ြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်းခရသြဖင့် 
ဝန်ထမ်းအြဖစ်မ ှ ထတ်ပစ်ြခင်း သိမ့ဟတ ် ရာထူးမှထတ်ပယ်ြခင်းခခဲ့ရ သာ ် ယင်းသိ ့
ထတ်ပစ်ြခင်း သိမ့ဟတ ် ထတ်ပယ်ြခင်းသည် တရားရးက ြပစ်ဒဏ်စီရင်သည့် နရ့က် 
မှစ၍ အကျိုးသက် ရာက် စရမည်။ 

 

 နည်းဥပ ဒ ၆၆။    တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိင်းြခင်းခရသည့်ဝန်ထမ်းသည် အာက်ပါအတိင်း 
စားစရိတ် ထာက်ပ့ ကး ခစားခွင့်ရှိသည် - 

 

  (က) တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိင်းြခင်းခရသည့် ပထမတစ်နှစ်အတွက ်
ပျမ်းမလစာ၏       နန်း၊ 

 

 

  ( ခ ) တစ်နှစ်ြပည့် ပီး နာက်ပိင်းကာလအတွက် ပျမ်းမလစာ   
၏       နန်း။ 

 
 

နည်းဥပ ဒ ၆၇။     တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိင်းြခင်းမြပုမီက ဒသစရိတ်နှင့်အြခားစရိတ် 
များကိ ခစား န သာ ဝန်ထမ်းသည် တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိင်းထားသည့်ကာလအတွင်း 
အဆိပါစရိတ်များကိ ယခင်ရရှိသည့်နန်းအတိင်း ဆက်လက်ခစားခွင့်ရှိသည်။ 
 

 နည်းဥပ ဒ ၆၈။    တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိင်းခဲ့သည့်ဝန်ထမ်းကိ အမကိစ္စများ ပီးဆး၍ 
ြပန်လည်ခန ့်ထားသည့်အခါြဖစ် စ၊ ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှထတ်ပစ်ြခင်း သိမ့ဟတ ် ရာထူးမ ှ
ထတ်ပယ်ြခင်းြပုခဲ့ ပီး နာက် ြပန်လည်ခန ့်ထားသည့်အခါ၌ြဖစ် စ သက်ဆိင်ရာ ဝန်ကီး 
ဌာနနှင့ ်အဖွဲအ့စည်းအကီးအမှူ းသည် - 

   (က) ဝန်ထမ်းကိ တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိင်းထားခဲ့သည့်ကိစ္စ သိမ့ဟတ် 
ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှထတ်ပစ်ခဲ့သည့်ကိစ္စ သိမ့ဟတ ်ရာထူးမှထတ်ပယ ်
ခဲ့သည့်ကိစ္စတွင် ဝန်ထမ်း၌ အြပစ်လးဝမရှိ ကာင်း တွ ရ့ှ ိရ၍ 
အြပစ်မှကင်းလွတ်ခွင့်ြပု ပီး ြပန်လည်ခန ့ထ်ားခ့ဲ သာအခါ ရာထူးမှ 
ကင်းကွာ နခဲ့သည့်ကာလအတွက် ခစားခွင့်ရှိမည်ြဖစ် သာ လစာ 
အြပည့် နှင့်စရိတ်တိကိ့ ြပန်လည်ထတ်ယူခွင့်ြပုရမည့်အြပင် ရာထူးမှ 
ကင်းကွာ နခဲ့ရသည့်ကာလကိ တာဝန်ချိန်အြဖစ် သတ်မှတ်ရမည်။ 

 

၁ 
၂

၃ 
၈



  
   

   ( ခ ) ဝန်ထမ်း၌အြပစ်တစ်စတစ်ရာ တွရ့ှိရ သာ်လည်း ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှ 

ထတ်ပစ်ြခင်း၊ ရာထူးမှထတ်ပယ်ြခင်းခထိက် သာ ြပင်းထန်သည့ ်

ကျူးလွန်မမဟတ်ြခင်း ကာင့် အမကိစ္စ၏အတိမ်အနက်ကိလိက်၍ 

မူလရာထူး၌ြဖစ် စ၊ အြခားရာထူးတစ်ခ၌ြဖစ် စ ြပန်လည် 

ခန ့်ထားခဲ့လ င် ရာထူးမှကင်းကွာ နခဲ့ရသည့် ကာလအတွက် 

သက်ဆိင်ရာ ဝန်ကီးဌာနနှင့်အဖဲွအ့စည်းအကီးအမှူးက အာက်ပါ 

အတိင်း သတ်မှတ်ခွင့်ြပုနိင်သည် - 

   (၁) လစာနှင့်စရိတ်၏ တစ်စိတ်တစ် ဒသကိ ခွင့်ြပုြခင်း၊ 

   (၂) ရာထူးမ ှ ကင်းကွာ နခဲ့သည့်ကာလကိ တာဝန်ချိန်အြဖစ ်

သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

   (၃) ရာထူးမ ှ ကင်းကွာ နခဲ့သည့်ကာလကိ ခွင့်ကာလအြဖစ ်

သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

   (၄) ရာထူးမှကင်းကွာ နခဲ့သည့်ကာလကိ ခွင့်ကာလဟ သတ်မှတ် 

ပီး လစာကိ ခွင့်လစာအြဖစ်သတ်မှတ်ြခင်း။ 
 

  ( ဂ ) တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိင်းြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပု၍ ဒသ ြပာင်း ရ  ့

ခန ့ထ်ားြခင်းခရသည့် ဝန်ထမ်းသည် ြပာင်း ရခ့ရီးစရိတ်ရခွင့ ်

မရှိ ကာင်း အမိန ့ခ်ျမှတ်မထားပါက ြပာင်း ရခ့ရီးစရိတ ် ရခွင့် 

ရှိသည်။ 
 

 နည်းဥပ ဒ ၆၉။      တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိင်းထားစဉ်အတွင်း ဝန်ထမ်းကိ မည်သည့်ခွင့်မ  

ခစားခွင့်မြပုရ။ သိရ့ာတွင ်ယင်းကာလအတွင်း မီးဖွားြခင်း၊ အ ရး ပ မကျန်းမာမအရ 

ဆးရတက်ရြခင်း၊ ဆးကသရြခင်း၊ ယခင်ကတာဝန်ထမ်း ဆာင်မ ကာင့ ် မသန်စမ်ွး 

ြဖစ်မ ပိမိဆိးရွားလာြခင်းအတွက် ဆးကသရြခင်း၊ အထူးမသန်စွမ်းခွင့်ခစားရမည့် 

အ ြခအ နတစ်မျိုးမျိုးြဖစ်လာပါက ဝန်ထမ်းအဖွဲ အ့စည်းအကီးအမှူးက ထူးြခားသည့ ်

အ ြခအ နတစ်ရပ်ဟ ယကည်လက်ခလင ်သက်ဆိင်သည့်ခွင့် ခစားခွင့်ြပုရန် စဉ်းစား 

ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 
 

 နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအနက် အြခား သိရိှသင့်သည့်အချက်များကိ ဆက်လက် 

ဖာ်ြပသွားပါမည်။ 
 

  

 
 


