
 

 

 

 

            ြ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 နမ့ှစတင်၍ အာဏာတည်ပါသည်။ 
 

၂။ ဝးလ ခါင်သီ သာ ဒသများနှင့် ခရီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်မခက်ခဲ သာ 
ဒသများတွင ်တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိသည့် နိင်င့ဝန်ထမ်းများအား တာဝန ်
ထမ်း ဆာင်ရာတွင ် အ ထာက်အကူြဖစ် စရန်နှင့် ဝန်ထမ်းအခွင့်အ ရးများ 
နစ်နာဆးရးမမရှိ စရန်အလိင့ှာ အဆိပါနိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအနက်မှ 
ဝန်ထမ်းများသိရှိသင့်သည့်အချက်များကိ ကာက်နတ်၍ ဖာ်ြပြခင်းြဖစ ်
ပါသည်။ 

 

ခွင့်ခစားြခင်း 
 

၃။ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း (၈) တွင် ခွင့်ခစားြခင်းဆိင်ရာ 
သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပ ဒ ၇၀ မ ှနည်းဥပ ဒ ၁၁၉ အထိ 
သတ်မှတ်ြပ ာန်းထားရိှရာ ယင်းတိအ့နက် အာက် ဖာ်ြပပါ နည်းဥပ ဒအချိုကိ့ 
ထတ်နတ်၍ ဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 
 

 နည်းဥပ ဒ ၇၄။    ခွင့်သည် သာမန်အားြဖင့ ်ဝန်ထမ်းက တာဝန်လဲအပ ်
သည့် နရ့က်တွင်စတင် ပီး တာဝန်ြပန်လည်မထမ်း ဆာင်မီ တစ်ရက်တွင် 
ကန်ဆးသည်။ ခွင့်စတင်သည့် နရ့က်၏ ရှ တ့ွင်ြဖစ် စ၊ ခွင့်ကန်ဆး 
သည့် နရ့က်၏ နာက်တွင်ြဖစ် စ ရးပိတ်ရက်များြဖစ် နခဲ့ သာ ် ထိရး 
ပိတ်ရက်များကိ ခွင့်ကာလအြဖစ် ရတွက်ြခင်းမြပုရ။ သိရ့ာတွင ်
ခွင့်ရက်များ၏ ရှ ရ့က်နှင့် နာက်ရက်များသည် ရးပိတ်ရက်များ 
ြဖစ် နပါက ရးပိတ်ရက်တစ်ဖက်ကိ ခွင့်ရက်အြဖစ ် ထည့်သွင်း ရတွက် 
ရမည်။ 

 

 နည်းဥပ ဒ ၇၅။ ခွင့်ခစား နသည့်ဝန်ထမ်းသည် ခွင့်ကာလအတွင်း၌ 
အြခားဝင် ငွရရှိသည့် အလပ်တစ်ခခတွင ် ဝင် ရာက်တာဝန်ထမ်း ဆာင ်
ြခင်းမြပုရ။ အငိမ်းစားယူရန် ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့်ခစား နသည့် ဝန်ထမ်း 
သည ်ဝင် ငွရရှိသည့် လပ်ငန်းတစ်ခခတွင် ဝင် ရာက်လပ်ကိင်ခွင့်ရရှိခဲ့ စ 
ကာမ ူ ယင်း၏ အငိမ်းစားယူခွင့် လာက်ထားြခင်းကိ ြပန်လည်ရပ်သိမ်း 
ခွင့်မရှိ စရ။ 

 

 နည်းဥပ ဒ ၇၆။   အများြပည်သူအကျိုးငှာ လိအပ်လင ်ခွင့်ခစား န သာ 
ဝန်ထမ်းကိ ခွင့်မှြပန်လည် ခ ယူနိင်သည်။ ယင်းသိ ့ ခ ယူသည့်အခါ 
ဝန်ထမ်းသည်မည်သည့်အ ကာင်းနှင့်မ  ြငင်းပယ်ခွင့်မရှိဘဲ မပျက်မကွက် 
ြပန်လာရမည်။ ထိသိ ့ ြပန်လည် ခ ယူသည့်ဝန်ထမ်းအတွက် အာက်ပါ 
အတိင်း ခစား စရမည ်- 

 (က) ခွင့်ခစား နသည့် ဒသမှ တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရန် စတင် 
ခရီးထွက်သည့် နရ့က်မှစ၍ တာဝန်ချ ိန်အြဖစ် 
သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

 ( ခ ) ခွင့်ခစား နသည့် ဒသမှ တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရမည့် 
ဒသသိ ့သွား ရာက်သည့် ခရီးအတွက် ဇယား (၂)ပါ  
အတိင်း ခရီးစရိတ်ခွင့်ြပုြခင်း၊ 

 ( ဂ ) တာဝန်ြပန်လည်ထမ်း ဆာင်သည့် နရ့က်မတိင်မီ 
တစ်ရက်အထိ ခွင့်လစာကိ ခွင့်ြပုြခင်း။ 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            

 နည်းဥပ ဒ ၇၉။ ဝန်ထမ်းသည် မိမိကိခွင့်ြပုထားသည့ ် ခွင့်ကာလ 

ကန်ဆး သာ်လည်း အလပ်ခွင်သိ  ့ ြပန်လည်ဝင် ရာက်ြခင်းမြပုလ င် 

ထိ ကျာ်လွန်သည့်ကာလအတွက် ခွင့်လစာရခွင့်မရှိ။ ခိင်လ သာ 

အ ကာင်းမရှိဘဲ ခွင့်ရက် ကျာ်လွန်ခဲ့ပါက ဝန်ထမ်းကိ နည်းဥပ ဒများ 

နှင့်အညီ အ ရးယူရမည်။ 
 

 နည်းဥပ ဒ ၈၁။    ဝန်ထမ်းကိ အငိမး်စားယူရမည့် အသက်ြပည့်သည့် 

နရ့က်မတိင်မီ အငိမး်စားယူရန ် ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် လးလခစားခွင့် 

ြပုရမည်။ အငိမ်းစားယူရန် ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့်ကိ အချိန်မီ တာင်းခ 

ခဲ့ရာတွင ် ခွင့် ပးပိင်ခွင့်ရှိသူက တာင်းခသည့် ခွင့်ကာလတစ်ခလးက ိ

ြဖစ် စ၊ တစ်စိတ်တစ် ဒသကိြဖစ် စ အများြပည်သူအကျိုးငှာ ြငင်းပယ် 

ခဲ့လင ် ထိြငင်းပယ်သည့်ခွင့်ကာလကိ အငိမ်းစားယူရမည့် နရ့က်မှစ၍ 

စတင်ခစားခွင့်ရိှသည်။ ယင်းကိစ္စရပ်တွင် အငိမ်းစားယူရန် သတ်မှတ် 

ထား သာ အသက်ထက် ကျာ်လွန် သာကာလက ိ အမထမ်းသက်တွင် 

ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည်။ 
 

 နည်းဥပ ဒ ၈၃။     စာရိတ္တ ပျက်ြပားမ ကာင့်ြဖစ် စ၊ ဆက်လက် တာဝန ်

ထမ်း ဆာင်ရန် မသင့် လျာ် သာ ကာင့်ြဖစ် စ၊ ရာထူးတာဝန် 

ထမ်း ဆာင်မ ပျက်ယွင်းြခင်း ကာင့်ြဖစ် စ ရာထူးမှထတ်ပယ်ြခင်း 

သိမ့ဟတ ်ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှထတ်ပစ်ြခင်းခရသည့်ဝန်ထမ်းသည ်မည်သည့် 

ခွင့်အမျိုးအစားကိမ  ခစားခွင့်မရှိ စရ။ 
 

 နည်းဥပ ဒ ၈၄။  ရှာင်တခင်ခွင့်သည် ရတ်တရက်နာမကျန်းြဖစ်ြခင်း 

ကာင့်လည်း ကာင်း၊ အ ရးကီး သာကိယ် ရးကိစ္စရတ်ချည်း ပ ပါက် 

ြခင်း ကာင့်လည်း ကာင်း အလပ်ခွင်သိမ့လာ ရာက်ဘဲ နခွင့်ြပုသည့ ်

ခွင့်ရက်တိြဖစ်သည်။ ရှာင်တခင်ခွင့်ခစား နသည့် ဝန်ထမ်းကိ အလပ်ခွင် 

၌ရိှ န သကဲ့သိ ့မှတ်ယူရမည်။ ရှာင်တခင်ခွင့်ကိ ခွင့်ြပုရာတွင် - 
 

 (က) အလပ်ခွင်သိမ့လာ ရာက်နိင်သည့် နရ့က်များအတွက် 

ရှာင်တခင်ခွင့ ် တာင်းခရမည်။ 

 ( ခ ) ရှာင်တခင်ခွင့ ် ခစားသူသည် ခွင့် ပးပိင်ခွင့်ရှိသူ၏ 

ခွင့်ြပုချက်မရဘဲ တာဝန်ကျရာ ဒသမှ ထွက်ခွာခွင့ ်

မရှိ စရ။ 

 ( ဂ ) သာမန်အားြဖင့်ြပက္ခဒိန်နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း၌ ရှာင်တခင် 

ခွင့်  ၁၀ ရက် ထက်ပိ၍ ခွင့်မြပုရ။ 

 (ဃ) သိရ့ာတွင ် ခိင်လသည့်အ ကာင်းရှိပါ က ြပက္ခဒိန်နှစ် 

တစ်နှစ်အတွင်း၌  ၁၀ ရက ်ထက်ပိ၍ ခွင့်ြပုနိင်သည်။ 

ယင်းသိခ့ွင့်ြပုရြခင်းသည် ယခင် ခစား ပီးြဖစ်သည့် 

ရှာင်တခင်ခွင့်ရက်များတွင် ရးပိတ်ရက်များ ပါဝင်ခ့ဲြခင်း 

သိမ့ဟတ် ယခ တာင်းခသည့် ရှာင်တခင်ခွင့ ်   

ရက်များတွင် ရးပိတ်ရက် ပါဝင် နြခင်းတိအ့တွက် 

ရှာင်တခင်ခွင့ ်  ၁၀ ရက်ထက်ပိ ပီး ခွင့်ြပု ပးရန် 

ခိင်လသည့် အ ကာင်းများရှိလင ် ခွင့်ြပုပိင်ခွင့်ရှိသူက 

ထည့်သွင်းစဉ်းစား ပီး ခွင့်ြပု ပးရန်ြဖစ်သည်။ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ( င ) သွးလှူ သည့် နရ့က်နှင့် နာက်တစ်ရက်ကိ အထးူ 

ရှာင်တခင်ခွင့ ်အြဖစ် သီးသန ့် ခစားခွင့ ်ရှ ိသည်။ 

သိရ့ာတွင် ရှာင်တခင်ခွင့ ် ၁၀ ရက်တွင် ယင်း 

နှစ်ရက်ကိ ထည့်သွင်း ရတွက်ြခင်းမြပုရ။ အြခား 

ခွင့်များနှင့် ရှ ့ နာက ်ဆက်၍ ခွင့်မြပုရ။ 

 ( စ ) ရှာင်တခင်ခွင့်ရက်အတွက် တာဝန်ချိန်လစာနန်းြပည့် 

ကိ ခစားခွင့်ရိှသည်။ 

 (ဆ) ရှာင်တခင်ခွင့်ကိ အြခားခွင့်များနှင့်ြဖစ် စ၊ ကူး ြပာင်း 

ချိန်နှင့်ြဖစ် စ၊ အားလပ်ရက်ရှည်နှင့်ြဖစ် စ ဆက်၍ 

ခွင့်မြပုရ။ ရှာင်တခင်ခွင့်နှင့ ်တစ်ဆက်တည်း အြခား 

ခွင့်တစ်မျိုးကိ တာင်းခခဲ့ သာ် ရှာင်တခင်ခွင့ ် 

ပျက်ြပယ်သွား ပီး နာက် ရှာင်တခင်ခွင့်နှင့်ဆက်၍ 

တာင်းခ သာခွင့်ကိ ရှာင်တခင်ခွင့်စသည့် နရ့က်မ ှ

စ၍ ခွင့်ြပုရမည်။ 

 ( ဇ ) ရှာင်တခင်ခွင့်အတွက် ခွင့်မှတ်တမ်းများကိ ခွင့်ြပု 

ပိင်ခွင့်ရှိသူထတွင် ထားရှိရမည်။ 
 

 နည်းဥပ ဒ ၉၃။   ဆးလက်မှတ်ခွင့်သည် တာဝန်ထမ်း ဆာင်သည့် 

ကာလကိ အ ြခမခဘဲ လပ်သက်နရင့်မ ရွး ခွင့်ြပုနိင်သည့် ခွင့်မျို း 

ြဖစ်သည်။ ဆးလက်မှတ်ခွင့်ကိ ခွင့်ြပုရာတွင ်- 

 (က) ဝန်ထမ်းလပ်သက်တစ် လာက်လးအတွက် ခွင့်ြပုနိင ်

သည့်ကာလသည်  ၁၂  လြဖစ်သည်။ အထူးလ လာက် 

သာ ကိစ္စများတွင ် နာက်ထပ ် ြခာက်လထိ ထပမ် 

ခွင့်ြပုနိင်သည်။ 

 ( ခ ) ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် 

ဆရာဝန် သိမ့ဟတ ် ဆးအဖွဲ၏့ ထာက်ခချက်ကိ 

တင်ြပမှသာ ခွင့်ြပုရမည်။ တစ် ကိမ်လ င် မည်မ  

ခွင့်ြပုရမည်ဟ သတ်မှတ်ချက် မရှိ သာ်လည်း 

ဆးလက်မှတ်၌ ထာက်ခထားသည့် ကာလထက ်

ကျာ်လွန်၍ ခွင့်မြပုရ။ 

 ( ဂ ) ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် ဆးလက်မှတ်ခွင့် ကန်ဆးချိန် 

တွင ် ကျန်းမာစွာြဖင့ ် တာဝန်ြပန်လည် ထမ်း ဆာင် 

နိင်ဖွယ် အ ြခအ နရိှသည်ဟ ဆရာဝန် သိမ့ဟတ်  

ဆးအဖွဲ က့ မှတ်ချက်ြပုမှသာ ဆးလက်မှတ်ခွင့်ကိ 

ခွင့်ြပုရမည်။ 

 (ဃ) ဝန်ထမ်းသည် ဆးလက်မှတ်ခွင့်အစား လပ်သက်ခွင့် 

ခစားခွင့်ြပုရန် တာင်းခပါက လပ်သက်ခွင့်ကိ ခွင့်ြပု 

နိင်သည်။ ယင်းသိ ့ ခွင့်ြပုသည့် လပ်သက်ခွင့်ကာလကိ 

နည်းဥပ ဒခွ ဲ (က) တွင်ပါရှိသည့် ဆးလက်မှတ်ခွင့် 

ကာလသတ်မှတ်ချက်တွင ်ထည့်သွင်း တွက်ချက်ြခင်း 

မြပုရ။ 

 နည်းဥပ ဒ ၉၄။    ဆးလက်မှတ်ခွင့်ကာလအတွင်း ခွင့်လစာကိ ပျမ်းမ  

လစာ၏        နန်းခစားခွင့်ရှိသည်။ ၁ 
၂ 



  
 

 နည်းဥပ ဒ ၉၆။   လစာမဲ့ခွင့်သည် ဝန်ထမ်း၏ခွင့်စာရင်း၌ အြခား 

ခွင့်အမျိုးအစားများ မကျန်ရှိသည့်အခါ သိမ့ဟတ ် အြခားခွင့်အမျိုး 

အစားများရှိ သာ်လည်း ဝန်ထမ်းကိယ်တိင်က လစာမဲ့ခွင့်ကိ ခွင့်ြပုရန် 

စာြဖင့် တာင်းခသည့်အခါတွင ်ခွင့်ြပုသည့်ခွင့်ြဖစ်သည်။ 
 

 နည်းဥပ ဒ ၉၇။    လစာမဲ့ခွင့်ကိ အြခား သာ ခွင့်များနှင့် ဆက်စပ် 

ခွင့်ြပုနိင်သည်။ 
 

 နည်းဥပ ဒ ၉၉။    လစာမဲ့ခွင့်ကာလအတွင်း မည်သည့် ခွင့်လစာမ  

ခစားခွင့်မရှိ။ ဤခွင့်ကာလကိ အငိမ်းစားလစာ ရတွက်ရာတွင ်

လပ်သက်ကာလအြဖစ် ထည့်သွင်း ရတွက်ြခင်းမြပုရ။ 
 

 နည်းဥပ ဒ ၁၀၀။    လစာမဲ့ခွင့်ကာလအတွင်း ဝန်ထမ်း ရးရာ ခစား 

ခွင့်များ အားလးဆးရးသည်။ သိရ့ာတွင ် နာမကျန်းြဖစ်ြခင်း ကာင့် 

ြဖစ် စ၊ မလဲမ ရှာင်သာသည့် အ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ် ကာင့်ြဖစ် စ 

လစာမဲ့ခွင့်ခစားခဲ့ရြခင်းြဖစ်ပါက လစာမဲ့ခွင့်ကာလအတွက ် လစာ င ွ

ကိသာ ထိခိက် စ ပီး အြခားဝန်ထမ်း ရးရာအခွင့်အ ရးများ ဆးရးမ 

မြဖစ် စရ။ 
 

 နည်းဥပ ဒ ၁၁၇။  ပညာ လ့လာဆည်းပူးခွင့်ဆိသည်မှာ နိင်င တာ်၏ 

အကျိုးငှာ ဝန်ကီးဌာနနှင့် အဖွဲအ့စည်းအကီးအမှူ းက အဆိြပု၍ 

နိင်ငြခားပညာ တာ်သင် စိစစ် ရွးချယ် စလတ် ရး ကာ်မတီ၏ 

ထာက်ခတင်ြပမအ ပ  ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ ခွင့်ြပုချက်အရ 

ြပည်ပတွင ် ဒီပလိမာ၊ ဘွဲလွ့န်၊ ပါရဂူဘွဲတ့က် ရာက်ြခင်း သိမ့ဟတ ်

ပညာရပ်အ တွအ့ကုတစ်ခခကိ သွား ရာက် လ့လာြခင်းကိဆိသည်။ 
 

 နည်းဥပ ဒ ၁၁၈။     ပညာ လ့လာဆည်းပူးခွင့်ကာလကိ သက်ဆိင်ရာ 

ဝန် ကီးဌာနနှင့်အဖဲွအ့စည်းအကီးအမှူးက တာဝန်ချိန်အြဖစ် သတ်မှတ် 

ပီး  လစာနန်းြပည့် ခစားခွင့်ြပုရမည်။ 
 

 နည်းဥပ ဒ ၁၁၉။   ြပည်ပသိသ့ွား ရာက်ရသည့် နိင်ငြခားပညာသင ်

များသည် နိင်င တာ်ကသတ်မှတ်ခွင့်ြပုသည့် ဝတ်စစရိတ်၊ အ သးသး 

စရိတ်တိက့ိ ခစားခွင့်ရှိသည်။ ထိြ့ပင ်ပညာသင်ဆကမ်းလှမ်းသည့် နိင်င 

သိမ့ဟတ် အဖွဲ အ့စည်းက ထာက်ပ့ ပး သာ ပညာသင်စရိတ်၊ 

အသးစရိတ်တိက့ိလည်း ခစားခွင့်ရှိသည်။ 
 

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအနက် အြခားသိရိှသင့်သည့်အချက်များကိ 

ဆက်လက် ဖာြ်ပသွားပါမည်။ 
 

  

 


