
 

 

 

 

            ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 
               ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ  ့
          Union Civil Service Board 

                  နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများမှ ကာက်နတ်ချက ်
 

၁။ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများကိ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲက့ ၂၆-၃-၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ 
အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ ်၁၂/၂၀၁၄ ြဖင့် ထတ်ြပန်ခဲ့ ပီးြဖစ်ရာ အဆိပါ နမှ့စတင်၍ အာဏာ 
တည်ပါသည်။ 
 

၂။ ဝးလ ခါင်သီ သာ ဒသများနှင့် ခရီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်မခက်ခဲ သာ ဒသများတွင် 
တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရိှသည့် နိင်င့ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရာတွင် အ ထာက် 
အကူြဖစ် စရန်နှင့် ဝန်ထမ်းအခွင့်အ ရးများ နစ်နာဆးရးမမရှိ စရန်အလိင့ှာ အဆိပါ နိင်င့ 
ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအနက်မ ှ ဝန်ထမ်းများသိရှိသင့်သည့်အချက်များကိ ကာက်နတ်၍ 
ဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 

ကူး ြပာင်းချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်များ 
 

၃။ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း (၉)တွင် ကူး ြပာင်းချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်များ 
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပ ဒ ၁၂၀ မ ှ နည်းဥပ ဒ ၁၃၁ အထ ိ သတ်မှတ်ြပ ာန်းထားရှိရာ 
ယင်းတိအ့နက် အာက် ဖာ်ြပပါ နည်းဥပ ဒအချိုကိ့ ကာက်နတ်၍ ဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 
 

 နည်းဥပ ဒ ၁၂၀။ ကူး ြပာင်းချိန်ကာလဆိသည်မှာ မူလရာထူးရှိရာ နရာ ဒသ 
ဟာင်းမှ ရာထူးသစ်ရှိရာ နရာ ဒသသစ်သိ ့ ရာထူးတိးြမင့်ခရြခင်း ကာင့်ြဖစ် စ၊ 
ရာထူးအဆင့်တူ ြပာင်း ရ ့ြခင်း ကာင့်ြဖစ် စ၊ မူလရာထူးမ ှ တစ်ဆင့်နိမ့်ရာထူးြဖင့် 
ြပာင်း ရ ့ြခင်း ကာင့်ြဖစ် စ ခရီးသွားလာရသည့်အချိန်ကာလြဖစ်သည်။ 

 

 နည်းဥပ ဒ ၁၂၁။     အာက်ပါအ ြခအ နများတွင် ကူး ြပာင်းချိန်ကာလခစားခွင့်ရိှသည်- 
 

  (က) တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရိှ သာ ရာထူး နရာ ဒသမှ ရာထူးသစ် 
နရာ ဒသတစ်ခသိ ့ ြပာင်း ရခ့န ့်ထားြခင်းခရသည့်အခါ၊ 

  ( ခ ) ခွင့်ခစား န သာဝန်ထမ်းကိ ယင်းခွင့်ကန်ဆးသည့်အခါမူလ 
ရာထူးသိ ့ ြပန်လည်ဝင် ရာက်ြခင်းမြပု စဘ ဲ ရာထူးသစ်သိ ့
ြပာင်း ရခ့န ့်ထားလိက်သည့်အခါ။ 

 

 နည်းဥပ ဒ ၁၂၂။ ကူး ြပာင်းချိန်ခွင့်ြပုြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ - 
 

  (က) ရာထူးတစ်ခမှတစ်ခသိ ့ ြပာင်း ရရ့ သာ်လည်း ဒသမ ြပာင်း 
ရသည့်ကိစ္စများ၌ ကူး ြပာင်းချိန်ကိ တစ်ရက်ခွင့်ြပုသည်။ 
ြပင်ဆင်ရန်ရက ်ခွင့်မြပုရ။ 

  ( ခ ) ဒသတစ်ခမှတစ်ခသိ ့ ြပာင်း ရရ့သည့်ကိစ္စတွင ် ြပင်ဆင်ရန ်
ငါးရက်နှင့် လမ်းခရီးအတွက် အမှန်ခရီးသွားလာရသည့် ရက် 
များကိ ခွင့်ြပုရမည်။  

  ( ဂ ) အသးြပုသည့်လမ်း ကာင်းသည် အများြပည်သူတိ ့ သာမန ်
အားြဖင့် အသးြပုသည့် လမ်း ကာင်းြဖစ် ပီး ဝနထ်မး်၏ 
အဆင့်အ လျာက် သာမန်အားြဖင့် သးသင့်သးထိက် သာ 
ခရီးသွားယာဉ်ကိ အသးြပုြခင်းြဖစ်ရမည်။ 

 

 နည်းဥပ ဒ ၁၃၁။     ခွင့်ြပုသည့် ကူး ြပာင်းချိန်ကန်ဆးသည့်ရက်၏ နာက်တစ်ရက်တွင် 
အလပ်ဝင် ရာက်ရန်ြဖစ် သာ်လည်း အလပ်မဝင် ရာက်သည့် ဝန်ထမ်းသည် ကူး ြပာင်း 
ချိန်ကန်ဆးသည့်ရက်၏ နာက်ရက်မှအစြပု၍ လစာြဖစ် စ၊ ခွင့်လစာကိြဖစ် စ ခစား 
ခွင့်မရှိ။ ကူး ြပာင်းချိန်ကန်ဆး ပီး နာက် အလပ်ဝင် ရာက်ရန် ခိင်လ သာအ ကာင်း 
ြပချက်မရှိဘဲ တမင်ပျက်ကွက်လင ် ယင်းပျက်ကွက်မကိ မ လျာ်ကန် သာ အြပုအမူ 
တစ်ရပ်အြဖစ် သတ်မှတ် ပီး နည်းဥပ ဒများနှင့်အညီ အ ရးယူြခင်းခရမည်။ 



 ြပင်ပဝန်ထမး်တာဝန်ထမ်း ဆာင်ြခင်းဆိင်ရာြပ ာန်းချက်များ 
 

၄။ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း (၁၀) တွင် ြပင်ပဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်း ဆာင်ြခင်းနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပ ဒ ၁၃၂ မ ှ နည်းဥပ ဒ ၁၄၇ အထ ိ သတ်မှတ်ြပ ာန်းထားရှိရာ 
ယင်းတိအ့နက် အာက် ဖာ်ြပပါ နည်းဥပ ဒအချိုကိ့ ကာက်နတ်၍ ဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 
 

 နည်းဥပ ဒ ၁၃၂။  မည်သည့်ဝန်ထမ်းကိမဆိ ယင်း၏ ဆန္ဒမပါဘဲ ြပင်ပဝန်ထမ်း 
တာဝန်ကိ ထမ်း ဆာင်ရန် လဲ ြပာင်း စလတ်ြခင်းမြပုရ။ ြပင်ပအဖွဲ အ့စည်းမှ တာဝန် 
ထမ်း ဆာင်ခွင့်ြပုရန် ဝန်ထမ်းအမည်ြဖင့် တိက်ရိက် အဆိြပုြခင်းကိ ခွင့်မြပုရ။ 

 

 နည်းဥပ ဒ ၁၃၃။  ြပင်ပဝန်ထမ်းစည်းကမ်းချက်ြဖင့် တာဝန ် ထမ်း ဆာင်ခွင့်ြပုနိင် 
သည့်ကာလမှာ  သးနှစ်ြဖစ်သည်။ ထပ်မလိအပ်ပါက နာက်ထပ်နှစ်နှစ်အထိသာ ခွင့်ြပု ပီး 
စစ ပါင်းငါးနှစ်ထက် မပိ စရ။ ြပင်ပဝန်ထမ်းစည်းကမ်းချက်ြဖင့် လဲ ြပာင်းတာဝန ်
ထမ်း ဆာင်မည့်ဝန်ထမ်းသည် လပသ်က် ၁၀ နှစ်ြပည့် ပီးြဖစ်ရမည့်အြပင် စလတ်ချိန်၌ 
အသက်  ၅၅  နှစ်ထက်မကီး စရ။  

 

 နည်းဥပ ဒ ၁၄၁။     ြပင်ပဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်း ဆာင်ရာမှ ြပန်လည်လဲ ြပာင်း ပးသည့် 
ဝန်ထမ်းသည် မိခင်ဌာန ဝန်ထမ်းအဖွဲ အ့စည်း၌ရှိ သာ ယင်း၏ရာထူးတာဝန်များကိ 
စတင်ထမ်း ဆာင်သည့် နရ့က်မှစ၍ ြပင်ပဝန်ထမ်းတာဝန် ထမ်း ဆာင်ြခင်း ပီးဆးသည်။ 
ြပင်ပဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်း ဆာင်ြခင်းကာလပီးဆးချိန်တွင် ဝန်ထမ်းသည် မိမိ၏ရာထူး 
တာဝန်များကိြပန်လည်ထမ်း ဆာင်ြခင်းမြပုမီ ခွင့်ခစားခ့ဲလင် မိခင်ဝန်ထမ်းအဖဲွအ့စည်းသိ ့
ြပန်လည် ရာက်ရိှသည့် နရ့က်ကိသာ ြပင်ပဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်း ဆာင်ြခင်း ပီးဆးသည့် 
နရ့က်အြဖစ် သတ်မှတ်ရမည်။ 

 

 နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအနက် အြခားသိရှိသင့်သည့်အချက်များကိ ဆက်လက် 
ဖာ်ြပသွားပါမည်။ 

 

 
 


