
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            ြ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 ဒသများနှင် ့ ခရီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်မခက်ခဲ သာ ဒသများတွင် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိသည့် နိင်င ့ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရာတွင် 

အ ထာက်အကူြဖစ် စရန်နှင့် ဝန်ထမ်းအခွင့်အ ရးများ နစ်နာဆးရးမမရိှ စရန်အလိငှ့ာ အဆိပါ 

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအနက်မှ ဝန်ထမ်းများသိရိှသင့်သည့်အချက်များကိ ကာက်နတ်၍ 

ဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
 

ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းဆိင်ရာြပစ်ဒဏ်များ 
 

၃။ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း (၁၉) တွင် ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းဆိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်များနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ နည်းဥပ ဒ ၂၀၉ မှ နည်းဥပ ဒ ၂၁၇ အထိ သတ်မှတ်ြပ ာန်းထားရှိရာ 

ယင်းတိအ့နက် အာက် ဖာ်ြပပါနည်းဥပ ဒအချို ကိ့ ကာက်နတ်၍ ဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

 နည်းဥပ ဒ၂၀၉။ ဌာနဆိင်ရာအ ရးယူမများတွင် ဥပ ဒပဒ်မ ၅၃ ပါ  ြပစ်ဒဏ် 

တစ်ရပ်ကိြဖစ် စ၊ ြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ထက်ပိ၍ြဖစ် စ၊ နည်းဥပ ဒ၊ စည်းမျဉ်း၊  စည်းကမ်း 

များနှင့်အညီ ချမှတ်နိင်သည်။ 

 နည်းဥပ ဒ ၂၁၀။ နည်းဥပ ဒ ၂၀၉  အရချမှတ်သည့် ြပစ်ဒဏ်များတွင် - 

         (က) စာြဖင့်သတိ ပးြခင်း ဆိသည်မှာ ဝန်ထမ်း၏ အြပစ်ကိ 

ဖာ်ြပ၍ စာြဖင့်သတိ ပးြခင်း ကိဆိသည်။ ယင်းြပစ်ဒဏ်ကိ 

ချမှတ်ရာ၌- 

     (၁) သတိ ပးြခင်းခရသည့်အြပစ်ကိ ကျူးလွန်သည့်ြပစ်မ   

နှင့်ယှဉ်တွဲ၍ အကျဉ်း ဖာ်ြပရမည်။ 

     (၂) ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်သည့် နမ့ှစ၍ ြခာက်လြပည့်သည့်အခါ  

တွင ်ြပစ်ဒဏ်ကာလ ကန်ဆးသည်။ 

     (၃) ြပစ်ဒဏ်ကာလအတွင်း ရာထူးတိးြမင့်မ ပးရ။ 

     (၄) ြပစ်ဒဏ်ကာလအတွင်း နှစ်တိး စ့က ပမှန်ခွင့်ြပုရမည်။ 

   ( ခ ) နှစ်တိးလစာရပ်ဆိင်းြခင်း ဆိသည်မှာ ဝန်ထမ်း၏ ရာထူး 

လစာနန်းအတွင်း ရှလ့ာမည့်နှစ်တိးလစာ စ့ ရာက်သည့် 

အချိန်တွင် နှစ်တိးထတ်ယူခွင့်မြပုဘဲ ကာလအကန ့် အသတ် 

ြဖင့် ထိနှစ်တိးကိ ရဆိ့င်းထားြခင်းကိဆိသည်။ ယင်းြပစ်ဒဏ် 

ကိချမှတ်ရာ၌ ဝန်ထမ်းတွင်ထင်ရှားစွာ တွရိှ့ရသည့် အြပစ်၏ 

အတိမ်အနက်ကိ ထာက်ချင့်၍- 

    (၁) ြပစ်ဒဏ်ကာလကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။ ြပစ်ဒဏ် 

ကာလကိ ရတွက်ရာ၌ ရှ လ့ာမည့ ်နှစ်တိးလစာ စ ့

ရာက်သည့် နရ့က်မှအစြပု၍ ရတွက်ရမည်။ 

    (၂) နှစ်တိးလစာရပ်ဆိင်းြခင်း ကာင့် နာင်ရရန်ရိှ သာ 

နှစ်တိးလစာများ ရွသွ့ားြခင်းမရိှ စရဟ သာ်လည်း ကာင်း၊ 

ရွသွ့ား စရမည်ဟ သာ်လည်း ကာင်း သတ်မှတ် ပး 

ရမည်။ နာင်နှစ်တိးလစာများ ရွ သ့ွား စရမည်ဟ 

သတ်မှတ်လ င် မည်သည့် ကာလအပိင်းအြခားအထိ 

ရွသ့ွား စရမည်ကိ ဖာ်ြပရမည်။ 

 



 

 

   (၃) ြပစ်ဒဏ် စာင့်ဆိင်းဆဲကာလနှင့် ြပစ်ဒဏ်ကာလအတွင်း 

ရာထူးတိးြမင့်မ ပးရ။ 

  ( ဂ ) ရာထူးတိးြမင့်ြခင်းကိရပ်ဆိင်းြခင်း ဆိသည်မှာ သာမနအ်ားြဖင့် 
ဝန်ထမ်းကိ ရာထူးတိးြမင့် ပးရန ် အလှည့်ကျ ရာက်သည့့်် အချိန် 
တွင ် တိးြမင့်ခန ့်ထားြခင်းမြပု သးဘဲ ကာလအကန ့အ်သတ်ြဖင့် 
ရဆ့ိင်းထားြခင်းကိဆိသည်။ ယင်းြပစ်ဒဏ်ကိချမှတ်ရာတွင-် 

  (၁) ြပစ်ဒဏ်ကာလကိ ရတွက်ရာ၌  ဝန်ထမ်းကိ ရာထူးတိးြမင့် 
ခန ့်ထားရန် အလှည့ ်ကျ ရာက်သည့် အချိန်မှအစြပု၍ 
ရတွက်ရမည်။ ယင်းသိစ့တင် ရတွက်ချိန်တွင ် ြပစ်ဒဏ ်
စတင်သက် ရာက်သည်။ 

  (၂) ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်းခရသည့်ဝန်ထမ်းကိ ရာထူးတိးြမင့်ခရခွင့် 
လက်လွတ်ဆးရးသွားြခင်းမရှိ စဘဲ ြပစ်ဒဏ်ကာလ 
အပိင်းအြခားကန်ဆးသည်အထိသာ ရာထူးတိးြမင့်ြခင်းကိ 
ရပ်ဆိင်းထားရမည်။ 

 (၃) ယင်းြပစ်ဒဏ်ကာလအတွင်း နှစ်တိး စ့ ရာက်ပါက  ပမှန် 
ခွင့်ြပု ပးရမည်။ 

 (၄) ယင်းဝန်ထမ်းအတွက်တိးြမင့် ပးရမည့် ရာထူး နရာချန်ထား 
ပးြခင်းမြပုရ။ 

  (ဃ) လစာနန်းအတွင်းလစာ လာ့ချြခင်း ဆိသည်မှာ ဝန်ထမ်းတွင် ထင်ရှား 
တွရိှ့သည့် အြပစ်၏ အတိမ်အနက်ကိ ထာက်ချင့်၍ ကာလ အကန ့် 
အသတ်ြဖင့ ် ချိန်နန်းလစာအတွင်း လစာအဆင့် လာ့ချြခင်းကိ 
ဆိသည်။  ဤြပစ်ဒဏ်ကိချမှတ်ရာ၌- 

  (၁) ချိန်နန်းလစာအတွင်း 
မည်သည့်လစာအဆင့်သိ ့ လာ့ချသည်ကိ သတ်မှတ ်ရမည်။ 

   (၂) ြပစ်ဒဏ်ကာလကိ သတ်မှတ် ပးရမည်။ 
   (၃) ြပစ်ဒဏ်ကာလအတွင်း နှစ်တိးလစာရပ်ဆိင်းထားရမည်။ 
   (၄) ြပစ်ဒဏ်ကာလကန်ဆး၍ ဝန်ထမ်းအား မူလလစာအဆင့်ကိ 

ြပန်လည်ခစားခွင့် ြပုသည့်အခါ နာင်ရရန်ရှိ သာ နှစ်တိး 
လစာများ ရွ သ့ွား စြခင်းမရှိ စရဟ သာ်လည်း ကာင်း၊ 
ရွသ့ွား စရမည်ဟ သာ်လည်း ကာင်း သတ်မှတ်ရမည်။ 
နာင်နှစ်တိးလစာများ ရွသ့ွား စရမည်ဟ သတ်မှတ်လင ်
မည်သည့်ကာလအပိင်း အြခားအထိ ရွသ့ွား စရမည်ကိ 
ဖာ်ြပရမည်။ 

   (၅) ယင်းြပစ်ဒဏ်ကာလအတွင်း ရာထူးတိးြမင့်ြခင်းကိ ရပ်ဆိင်း 
ထားရမည်။ 

  ( င ) ရာထူးအဆင့် လာ့ချြခင်း ဆိသည်မှာ  ဝန်ထမ်းကိ လက်ရှိရာထူး 
အာက ် တစ်ဆင့်နိမ့်သည့် ရာထူးသိ ့  ကာလအကန ့အ်သတ်ြဖင့်  
လာ့ချြခင်းကိဆိသည်။   ယင်းြပစ်ဒဏ်ကိချမှတ်ရာ၌- 

   (၁) အ ရးယူခရသည့်ဝန်ထမ်းကိ စတင်ခန ့ထ်ားခ့ဲသည့်ရာထူး 
အာက် တစ်ဆင့်နိမ့်သည့် ရာထူးသိြ့ဖစ် စ၊ ဝန်ထမ်းအမျိုး 
အစားမတူသည့် အြခားတစ်ဆင့်နိမ့်သည့် ရာထူးသိ ့ ြဖစ် စ 
လာခ့ျြခင်းမြပုရ။  

   (၂) ထင်ရှား တွရိှ့သည့် အြပစ်၏အတိမ်အနက်နှင့် လျာ်ညီစွာ 
ရာထူးအဆင့် လာ့ချသည့် ြပစ်ဒဏ်ကာလကိ သတ်မှတ် 
ပးရမည်။ 

   (၃) လာ့ချခန ့ထ်ား သာရာထူး၏ လစာနန်းအတွင်း အြမင့်ဆး 
လစာအဆင့် မ ကျာ်လွန် စဘဲ မည်သည့်လစာအဆင့်ကိမဆိ 
ခစားခွင့်ြပု ကာင်း သတ်မှတ်ရမည်။ ဝန်ထမ်းသည် ြပစ်ဒဏ် 
ကာလအတွင်း သတ်မှတ် ပးထားသည့် လစာအဆင့်ကိသာ 
ခစားခွင့် ရှိ စရမည်။ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
 (၄) ြပစ်ဒဏ်ကာလကန်ဆးသည့်အခါ ဝန်ထမ်းကိ မူလရာထူး၌ြဖစ် စ၊ 

အြခားဝန်ထမ်း အမျိုးအစား အဆင့်တူရာထူး၌ြဖစ် စ၊ ချိန်နန်း 
လစာတ ူရာထူး၌ြဖစ် စ ြပန်လည်ခန ့်ထားရမည်။ ထိသိ ့ ြပန်လည် 
ခန ့ထ်ားသည့်ရာထူးတွင ် ဝန်ထမ်းဆက်လက်၍ ရရန်ရှိ သာ 
နှစ်တိးလစာများ ရွသ့ွား စြခင်းမရှိ စရဟ သာ်လည်း ကာင်း၊ 
ရွသ့ွား စရမည်ဟ သာ်လည်း ကာင်း သတ်မှတ်ရမည်။ နာင ်
နှစ်တိးလစာများ ရွသ့ွား စရမည်ဟ သတ်မှတ်လင ် မည်သည့် 
ကာလအပိင်းအြခားအထိ ရွသ့ွား စရမည်ကိ ဖာ်ြပရမည်။ 

( စ ) ဆးရးမတန်ဖိးကိ ပး လျာ် စြခင်း ဆိသည်မှာ ဝန်ထမ်း၏ ပါ့ လျာ့မ 
ကာင့်ြဖစ် စ၊ အမိန ့၊် ညန်ကားချက်ကိ မလိက်နာမ ကာင့်ြဖစ် စ 
ပ ပါက်သည့် ဆးရးမတန်ဖိးအြပည့် သိမ့ဟတ ်တစ်စိတ်တစ် ဒသက ိ
ပး လျာ် စြခင်းကိဆိသည်။ ပး လျာ်ရမည့် ငွ ကးပမာဏကိ 
သတ်မှတ်ရာ၌ ဆးရးမအတွက် ဝန်ထမ်းတွင်တာဝန်ရှိမအတိင်းအတာ 
နှင့်ဝန်ထမ်း၏ ပး လျာ်နိင်သည့်အင်အားတိက့ိ အ ြခခ၍ သတ်မှတ် 
ရမည်။ ပး လျာ်ရမည့် ငွ ကးပမာဏ ကီးမားလွန်း၍ စားဝတ် န ရး 
ကျပ်တည်း ပီး တာဝန်ထမ်း ဆာင်မကိ ထိခိက်ြခင်းမရှိ စရန် 
ဤြပစ်ဒဏ်ကိ ချင့်ချိန်၍သးစွဲရမည်။ 

(ဆ) တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိင်းခဲ့သည့်ကာလအတွက် လစာအြပည့် ခစားခွင့် 
မြပုြခင်း သိမ့ဟတ် ထိကာလက ိ တာဝန်ချိန်အြဖစ ် မသတ်မှတ်ြခင်း 
ဆိသည်မှာ ဌာနဆိင်ရာအ ရးယူ ခရသည့်ဝန်ထမ်းကိ နည်းဥပ ဒ ၆၈ ပါ  
အ ြခအ နများအရ တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိင်းြခင်းသည် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ် 
ြခင်းမဟတ် သာ်လည်း အမကိစ္စ ပီးဆး၍ ဝန်ထမ်းတွင်အြပစ်ရှိ ကာင်း 
တွရ့ှိသည့်အခါ၌ တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိင်းခဲ့သည့် ကာလကိ လစာ၊ 
စရိတ်အြပည့်ခစားခွင့ ် မြပုသည့်အခါတွင်ြဖစ် စ၊ ယင်းကာလကိ 
တာဝန်ချိန်အြဖစ် မသတ်မှတ်သည့်အခါတွင်ြဖစ် စ ဝန်ထမ်း ရးရာ 
ခစားခွင့်များ ဆးရး စြခင်းကိဆိသည်။ ယင်းသိ ့ တာဝန်မှရပ်ဆိင်း 
ချိန်တွင် ြပစ်ဒဏ်စတင်သက် ရာက်သည်။ ယင်းြပစ်ဒဏ်ကိချမှတ်ရာ၌ - 
(၁) အမကိစ္စမ ပီးဆးမ ီ ဝန်ထမ်းကိ နည်းဥပ ဒ ၁၇၂ အရ တာဝန်မ ှ

ယာယီရပ်ဆိင်းြခင်းသည် စီမခန ့ခ်ွဲမဆိင်ရာ အ ရးယူ ဆာင်ရွက် 
ချက်တစ်ရပ်မသာြဖစ်၍  ဝန်ထမ်းဆိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်း 
မဟတ် ချ။ သိရ့ာတွင ် အမကိစ္စ ပီးဆး၍ ဝန်ထမ်းတွင ် အြပစ် 
မကင်းရှင်း ကာင်း တွရ့ှိရသြဖင့် တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိင်းထား 
ခဲ့သည့်ကာလအတွက် လစာအြပည့် ခစားခွင့်မြပုသည့်အခါတွင ်
ြဖစ် စ၊ ထိကာလကိ တာဝန်ချိန်အြဖစ် မသတ်မှတ်သြဖင့် ပင်စင် 
လပ်သက် ရတွက်ခွင့်နှင့် အြခားဝန်ထမ်း ရးရာခစားခွင့်များ 
ဆးရးသွားသည့်အခါတွင်ြဖစ် စ ဝန်ထမ်းကိ တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိင်း 
ခဲ့ြခင်းသည် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်း စတင်သည်။ 

(၂) ဝန်ထမ်းကိ တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိင်းထားြခင်းမှ ပယ်ဖျက်၍ 
ထိက်သင့်သည့် ြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်ချမှတ်ရန်ရှိသည့်အခါ တာဝန်မ ှ
ယာယီရပ်ဆိင်းထားြခင်းခရသည့်ကာလ ကာြမင့်မ၊ တာဝန်မ ှ
ယာယီရပ်ဆိင်းထားခဲ့ြခင်း ကာင့် ဝန်ထမ်း၏ ဆးရးနစ်နာမ၊ 
သိက္ခာကျဆင်းမတိက့ိ စဉ်းစားရမည်။ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
( ဇ ) ရာထူးမှထတ်ပယ်ြခင်း ဆိသည်မှာ ဥပ ဒ ကာင်းအရ တရား 

စွ ဲဆိ ြခင်းခရ ပီး ကီး လး သာ ြပစ်ဒဏ်စီရင်ခရြခင်း ကာင့်ြဖစ် စ၊ 

ြပစ်မကျူးလွန်သည်မှာအ လ့အကျင့် ကဲ့သိြ့ဖစ် နြခင်း ကာင့်ြဖစ် စ 

ဝန်ထမ်းအား လက်ရှိရာထူး၌ တာဝန်ထမ်း ဆာင်ြခင်းမ ှ ထတ်ပယ ်

ြခင်းကိဆိသည်။ ဤြပစ်ဒဏ်ကိချမှတ်ရာ၌- 

(၁) ရာထူးမှထတ်ပယ်ြခင်းခရသည့်ဝန်ထမ်းသည် ဤသိရ့ာထူးမှ 

ထတ်ပယ်ြခင်းခရသည့် နမှ့စ၍ လစာနှင့်စရိတ်ထတ်ယူခွင့ ်

ဆးရးသည့်ြပင ် အမထမ်းသက်နှင့် ပင်စင်ခစားခွင့်လည်း ဆးရး 

သည်။ သိရ့ာတွင် တည်ဆဲနည်းဥပ ဒ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း 

များနှင့်အညီ ကရဏာ ကးကိ လာက်ထားခွင့်ရှိသည်။ 

(၂) ရာထူးမှထတ်ပယ်ြခင်းခရသူအား နာင်တွင ် ဝန်ထမ်းအြဖစ် 

ဝန်ကီးဌာနနှင့်အဖွဲ အ့စည်းအကီးအမှူး၏ သ ဘာတူညီချက ်

ြဖင့် ြပန်လည်ခန ့်ထားခွင့်ရှိသည်။ 

(စျ) ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှထတ်ပစ်ြခင်း ဆိသည်မှာ ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ် 

ပျက်ယွင်းမ၊ စည်းကမ်း ဖာက်ဖျက်မနှင့် တာဝန်ပျက်ကွက်မ  တစ်ခခ 

ကာင့်ြဖစ် စ၊  ဥပ ဒ ကာင်းအရ တရားရး၏ ကီး လး သာ ြပစ်ဒဏ် 

စီရင်ခရမ ကာင့်ြဖစ် စ ဝန်ထမ်းအားဝန်ထမ်းအဖဲွအ့စည်း၌ ဆက်လက် 

ထားရိှရန် မသင့် လျာ်သြဖင့် ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှထတ်ပစ်ြခင်းကိဆိ 

သည်။ ဤြပစ်ဒဏ်ကိချမှတ်ရာ၌- 

(၁) ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှထတ်ပစ်ြခင်းခရသူသည ် ဤသိထ့တ်ပစ်ြခင်း 

ခရသည့် နမ့ှစ၍ လစာနှင့်စရိတ်ထတ်ယူခွင့် ဆးရးသည့်ြပင် 

အမထမ်းသက်နှင့်တကွ ပင်စင်ခစား ခွင့်လည်း ဆးရးသည်။  

(၂) ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှထတ်ပစ်ြခင်းခရသူကိ  ဝန်ထမ်းအဖွဲ အ့စည်း 

တစ်ရပ်ရပ်တွင် ြပန်လည်ခန ့်ထားြခင်းမြပုရ။  

 နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအနက် အြခားသိရှိသင့်သည့်အချက်များကိ ဆက်လက် 

ဖာ်ြပသွားပါမည်။ 
 

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

သည့် နည်းဥပ ဒများပါ ြပ ာန်းချက်အရ ြပင်ဆင်၊ ြဖည့်စွက် ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
 

 


