
 

 

 

            ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 

               ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ  ့

          Union Civil Service Board 

                  နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများမှ ကာက်နတ်ချက ်
 

၁။ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများကိ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲက့ ၂၆-၃-၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ အမှတ် ၁၂/၂၀၁၄ ြဖင့် ထတ်ြပန်ခဲ့ ပီးြဖစ်ရာ အဆိပါ နမှ့စတင်၍ အာဏာ 

တည်ပါသည်။ 
 

၂။ ဝးလ ခါင်သီ သာ ဒသများနှင့် ခရီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်မခက်ခဲ သာ ဒသများတွင် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရိှသည့် နိင်င့ဝန်ထမ်းများအားတာဝန်ထမ်း ဆာင်ရာတွင် အ ထာက်အကူ 

ြဖစ် စရန်နှင့် ဝန်ထမ်းအခွင့်အ ရးများ နစ်နာဆးရးမမရိှ စရန်အလိငှ့ာ အဆိပါနိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများအနက်မှ ဝန်ထမ်းများသိရိှသင့်သည့်အချက်များကိ ကာက်နတ်၍ ဖာ်ြပြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ 
 

ြပည်ပသိြ့ဖစ် စ၊ ြပည်တွင်း၌ြဖစ် စ တာဝန်ြဖင့် စလတ်ြခင်းနှင့် ပညာ လ့လာဆည်းပူး စြခင်း 
 

၃။ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း (၁၁) တွင ် ြပည်ပသိြ့ဖစ် စ၊ ြပည်တွင်း၌ြဖစ် စ 

တာဝန်ြဖင့် စလတ်ြခင်းနှင့် ပညာ လ့လာဆည်းပူး စြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍  နည်းဥပ ဒ ၁၄၈ မ ှ

နည်းဥပ ဒ ၁၅၁ အထ ိသတ်မှတ်ြပ ာန်းထားရှိရာ အာက်ပါအတိင်း ဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 
 

 နည်းဥပ ဒ ၁၄၈။  ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကိရာထူးအ လျာက ် တာဝန်များထမ်း ဆာင်ရန ်

ြဖစ် စ၊ အထူးတာဝန ်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ထမ်း ဆာင်ရန်ြဖစ် စ၊ ပညာ လ့လာဆည်းပူးရန် 

ြဖစ် စ ြပည်ပသိ ့ စလတ်နိင်သည်။ 
 

 နည်းဥပ ဒ ၁၄၉။  ြပည်ပသိတ့ာဝန်ြဖင့် သွား ရာက်သည့်ကာလနှင့ ် ပညာသင်ကား 

သည့်ကာလကိ သတ်မှတ်ရာတွင ်ယင်းဝန်ထမ်း ြမန်မာနိင်ငမှ ထွက်ခွာသည့် နရ့က်ကိ 

ြပည်ပသိတ့ာဝန်ြဖင့် သွား ရာက်သည့်ကာလ စသည်ဟမှတ်ယူရမည်။ ယင်းဝန်ထမ်း 

ြမန်မာနိင်ငသိြ့ပန်လည် ရာက်ရှိသည့် နရ့က်ကိ ြပည်ပသိ ့တာဝနြ်ဖင့် သွား ရာက်သည့် 

ကာလပီးဆးသည်ဟ မှတ်ယူရမည်။ 
 

 နည်းဥပ ဒ ၁၅၀။  ြပည်တွင်း၌ြဖစ် စ၊ ြပည်ပ၌ြဖစ် စပညာဆက်လက်သင်ကားရန် 

သိမ့ဟတ ် လပ်ငန်းဆိင်ရာ လ့ကျင့်မများရယူရန ် ရွးချယ် စလတ်ြခင်းခရ သာ 

ဝန်ထမ်း၏ ပညာသင်ကာလတစ်ခလးကိ အချိန်ြပည့် တာဝန်ထမ်း ဆာင် နသည့် 

ကာလအြဖစ် သတ်မှတ်ရမည်။ ထိအ့ြပင် ပညာသင်ကာလကိ အကန ့်အသတ် မထားဘ ဲ

ထိကာလတစ် လာက်လးတွင ်(နှစ်တိးအပါအဝင်) လစာအြပည့်ခွင့်ြပုရမည်။ 
 

 နည်းဥပ ဒ ၁၅၁။   ြပည်ပသိတ့ာဝန်ြဖင့် သွား ရာက် နသည့်ကာလအတွက် လစာကိ 

ြပည်ပသိမ့သွား ရာက်မီက ခစားရရှိ နသည့်နန်းအတိင်း ြပည်တွင်း၌ ကျပ် ငွြဖင့ ်

ခစားခွင့်ရိှသည်။ ြပည်ပ၌ရိှစဉ် ြပည်တွင်းတွင် ရာထူးတိးြမင့်ခန်ထ့ားြခင်းခရပါက ယင်းသိ ့

တိးြမင့်ခန ့ထ်ားသည့်ရာထူးလစာကိ တိးြမင့်ခန ့ထ်ားသည့် နရ့က်မှစ၍ ခစားခွင့်ရိှသည်။ 
 

 



 
 

ခွင့်ကာလ၊ ကးူ ြပာင်းချိန်ကာလနှင့် ရးပိတရ်က်များ ဆက်စပ်ခစားခွင့်ြပုြခင်း 
 

၄။ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း (၁၃) တွင ် ခွင့်ကာလ၊ ကူး ြပာင်းချိန်ကာလနှင့် 

ရးပိတ်ရက်များ ဆက်စပ် ခစားခွင့်ြပုြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပ ဒ ၁၅၈ မှ နည်းဥပ ဒ 

၁၅၉ အထ ိသတ်မှတ်ြပ ာန်းထားရှိရာ အာက်ပါအတိင်း ဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 
 

 နည်းဥပ ဒ ၁၅၈။  ခွင့်စတင်သည့် နရ့က်၏ ရှ ၌့ ရးပိတ်ရက်တစ်ဆက်တည်းရှိ န 

ခဲ့လင ် ယင်းခွင့်ခစားသည့် ဝန်ထမ်းကိ ရးပိတ်ရက်မစမီ နရ့က်၏ မွန်းလွဲပိင်းတွင ်

ရာထူးတည်ရာ ဒသမှ ထွက်ခွာခွင့်ြပုနိင်သည်။ ခွင့် သိမ့ဟတ် ကူး ြပာင်းချိန်ကန်ဆးသည့် 

နရ့က်၏ နာက်တွင် ရးပိတ်ရက်တစ်ဆက်တည်းရှိ နခဲ့လင ် ထိရး ပိတ်ရက်ကန်ဆး 

သည့် နရ့က်၏ နာက် နန့နက်ပိင်းမှစ၍ အလပ်တာဝန်များကိ ြပန်လည်ထမ်း ဆာင် 

ခွင့်ြပုနိင်သည်။ သိရ့ာတွင ်- 
 

  (က) ဝန်ထမ်းကိ ြပာင်း ရ ့ြခင်း သိမ့ဟတ် အလပ်သိ ့ ဝင် ရာက် 

ြခင်းြပုရာ၌ ဌာနဆိင်ရာ ငွ ကးများကိ လဲ ြပာင်း ပးရန် 

သိမ့ဟတ ်လက်ခယူရန် လိအပ်မမရှိသည့်ကိစ္စြဖစ်ရမည်။ 

  ( ခ ) ဝန်ထမ်းသည် အလပ်တာဝန်မ ှ စာ၍ထွက်ခွာြခင်း ကာင့ ်

အြခားတစ် နရာမ ှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကိ ယင်းထွက်ခွာသွား 

သူ ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်များအား ထမ်း ဆာင်ရန ် စာ၍ 

ြပာင်း ရရ့ြခင်း မြဖစ် စရ။ 

  ( ဂ ) ဝန်ထမ်းသည်အလပ်သိ ့ ဝင် ရာက်မ နာက်ကျြခင်း ကာင့် 

ယင်း ဝန်ထမ်းမရှိသည့် ကာလအတွင်း ယင်းဝန်ထမ်း၏ 

တာဝန်များကိ ဆာင်ရွက် ပး နရသည့် ဝန်ထမ်းအား 

အြခားတစ် နရာသိ ့ ြပာင်း ရရ့န် နာက်ကျြခင်းမြဖစ် စရ။ 
 

 နည်းဥပ ဒ ၁၅၉။   ဝန်ကီးဌာနနှင့်အဖွဲ အ့စညး်အကီးအမှူး သိမ့ဟတ် ဝန်ထမ်းအဖွဲ  ့

အစည်းအကီးအမှူးကြဖစ် စ၊ ခွင့် ပးပိင်ခွင့်ရိှသူကြဖစ် စ ရးပိတ်ရက်ကိ ခွင့် သိမ့ဟတ် 

ကူး ြပာင်းချိန်နှင့ ်ဆက်စပ်ခစားသည့်ကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ - 

   (က) ရးပိတ်ရက် သိမ့ဟတ ် ရးပိတ်ရက်များ၏ နာက် နရ့က်မှစ၍ 

ခွင့်ယူလင် ခွင့်ကာလ၊ ခွင့်လစာနှင့်စရိတ်တိက့ိ ယင်းခွင့်ယူသည့် 

နရ့က်မှစ၍ တွက်ချက်ရမည်။ 

   ( ခ ) ခွင့် သိမ့ဟတ ်ကူး ြပာင်းချိန်၏ နာက်တွင် ရးပိတ်ရက် သိမ့ဟတ ်

ရးပိတ်ရက်များ တစ်ဆက်တည်းရှိ နလင် ယင်းခွင့် သိမ့ဟတ ်

ကူး ြပာင်းချိန်သည ် ရးပိတ်ရက် သိမ့ဟတ ် ရးပိတ်ရက်များ၏ 

ရှ ရ့က်တွင် ကန်ဆးသည်။ လစာ၊ စရိတ်တိက့ိလည်း ယင်းရက် 

မှစ၍ ခွင့်ြပုရမည်။   
  

 နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအနက် အြခားသိရှိသင့်သည့်အချက်များကိ ဆက်လက် 

ဖာ်ြပသွားပါမည်။ 
 

မှတ်ချက်။   ၉-၆-၂၀၁၇ ရက် နတွ့င် ထတ်ြပန်ခ့ဲသည့် နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများကိ ြပင်ဆင် 

သည့် နည်းဥပ ဒများပါ ြပ ာန်းချက်အရ ြပင်ဆင်၊ ြဖည့်စွက် ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
 


