
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 

               ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ  ့

          Union Civil Service Board 

                  နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများမှ ကာက်နတ်ချက ်
 

၁။ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများကိ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖဲွက့ ၂၆ - ၃ - ၂၀၁၄ ရက်စဲွပါ 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ ် ၁၂/၂၀၁၄ ြဖင့် ထတ်ြပန်ခဲ့ ပီးြဖစ်ရာ အဆိပါ နမ့ှစတင်၍ အာဏာ 

တည်ပါသည်။ 
 

၂။ ဝးလ ခါင်သီ သာ ဒသများနှင့် ခရီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်မခက်ခဲ သာ ဒသများတွင် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိသည့် နိင်င ့ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရာတွင် 

အ ထာက်အကူြဖစ် စရန်နှင့် ဝန်ထမ်းအခွင့်အ ရးများနစ်နာဆးရးမမရိှ စရန်အလိငှ့ာ အဆိပါ 

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအနက်မှ ဝန်ထမ်းများသိရိှသင့်သည့်အချက်များကိ ကာက်နတ်၍ 

ဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

အငိမ်းစားယူြခင်း 
 

၃။ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၂၁) တွင် အငိမ်းစားယူြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍  နည်းဥပ ဒ 

၂၂၉ မှ နည်းဥပ ဒ ၂၅၂ အထိ သတ်မှတ်ြပ ာန်းထားရိှရာ ယင်းတိအ့နက် အာက် ဖာ်ြပပါ 

နည်းဥပ ဒအချိုကိ့ ကာက်နတ်၍ ဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

 နည်းဥပ ဒ ၂၃၀။  ဝန်ထမ်းတစ်ဦး အငိမ်းစားယူရမည့် နရ့က်သည် ယင်းဝန်ထမ်း 

အသက်  ၆၀  နှစ် ြပည့်သည့် နရ့က်ြဖစ်သည်။  

 နည်းဥပ ဒ ၂၃၁။ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းဆိင်ရာ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ ် သိမ့ဟတ် ဥပ ဒ 

တစ်ရပ်ရပ်ကိကျူးလွန်ြခင်း ကာင့် တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိင်းထားြခင်း သိမ့ဟတ် စစမ်း 

စစ် ဆးြခင်းခ နရသည့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် ယင်းကာလအတွင်း အငိမး်စားယူရမည့် 

အသက်ြပည့် စကာမူ စစမ်းစစ် ဆးြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍အပီးသတ် အမိန ့မ်ချမှတ်ရ သးမီ 

အငိမး်စားယူခင့်ွမြပုရ။ 

 နည်းဥပ ဒ ၂၃၂။ အငိမး်စားယူ သာဝန်ထမး်သည် - 

  (က) နိင်င တာ်၏ ဝန်ထမ်းအဖွဲ အ့စည်းတစ်ရပ်ရပ်တွင် တာဝန် 

ထမ်း ဆာင်ြခင်းြဖစ်ရမည်။ 

  ( ခ ) ဖဲွစ့ည်းပြဖင့် ခွင့်ြပုထားသည့်ရာထူးတွင် အချိန်ြပည့် တာဝန် 

ထမ်း ဆာင်ြခင်းြဖစ်ရမည်။ 

   ( ဂ ) တာဝန်ထမ်း ဆာင်ြခင်း ကာင့် ရရိှသည့်လစာကိ နိင်င တာ် 

ဘ ာရန်ပ ငွမှ ကျခြခင်းြဖစ်ရမည်။ 

 နည်းဥပ ဒ ၂၃၃။ ဝန်ထမ်းသည် - 

   (က) တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်ပါ ြပ ာန်းချက်များအရ သီးြခား 

သတ်မှတ်သည့်ကိစ္စမှတစ်ပါး အသက် ၆၀ နှစ်ြပည့် သာ 

အခါသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ြပည့်ပင်စင်ခစားခွင့် 

ရှိသည်။  

   ( ခ ) လပ်သက် နှစ ်  ၃၀  ြပည့်လင် နှစ်ြပည့်ပင်စင် ခစားခွင့် 

ရှိသည်။ 

   ( ဂ ) လပ်သက် ၁၀ နှစ်နှင့် အထက်ရိှသည့် ဝန်ထမ်းသည် မကျန်း 

မာ၍ တာ၀န်ကိ ဆက်လက်မထမ်း ဆာင်နိင်သည့် အခါတွင် 

သတ်မှတ်ထား သာ ဆးအဖဲွ၏့ ထာက်ခချက်ြဖင့် နာမကျန်း 

ပင်စင်ခစားခွင့်ရှိသည်။ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ဃ) ရာထူးတစ်ခကိ ဖျက်သိမ်းလိက်သည့်အခါယင်းရာထူး၌ခန်ထ့ားသည့် 

ဝန်ထမ်းကိ အြခားရာထူးတစ်ခသိ ့ ြပာင်း ရ ့ နရာချထားြခင်း 

မြပုနိင်လင် သာ်လည်း ကာင်း၊ ယင်းဝန်ထမ်းမှ ြပာင်း ရတ့ာဝန် 

ထမ်း ဆာင်ရန ် ဆန္ဒမြပုလင် သာ်လည်း ကာင်း လျာ် ကး 

ပင်စင်ခစားခွင့်ြပုရမည်။ 

   ( င ) ဝန်ထမ်းသည် တာဝန်ထမ်း ဆာင်မကိအ ကာင်းြပု၍ ရာဂါရရှ ိ

သည့်အခါတွင်ြဖစ် စ၊ ထိခိက်အနာတရ ြဖစ်သည့်အခါတွင်ြဖစ် စ၊ 

မသန်စွမ်းြဖစ်သည့်အခါတွင်ြဖစ် စသတ်မှတ်ထား သာ ဆးအဖဲွ၏့ 

ထာက်ခချက်ြဖင့် အထူးပင်စင်ခစားခွင့်ရှိသည်။ 

  ( စ ) ဝန်ထမ်းသည် တာဝန်ထမ်း ဆာင် နဆဲတွင်ြဖစ် စ၊ အငိမ်းစားယူ 

ပီး နာက်မှြဖစ် စ ကွယ်လွန်ခ့ဲလင် ကျန်ရစ်သူမိသားစအတွက် 

မိသားစပင်စင်ကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ခစားခွင့်ရှိသည်။ 

  (ဆ) အသက်  ၅၅  နှစ်ြပည့် ပီးြဖစ် သာ ဝန်ထမ်းသည် လပ်သက်နှစ် ၂၀ 

ကျာ်လွနလ်င ် သာ်လည်း ကာင်း၊ အသက် ၅၀ နှစ်ြပည့် ပီး သာ 

ဝန်ထမ်းသည် လပ်သက် ၂၅ နှစ် ကျာ်လွန်လင် သာ်လည်း ကာင်း  

လာ့ ပါ့ပင်စင်ခစားခွင့်ရိှသည်။ သိရ့ာတွင် နိင်င တာ်၏လိအပ်ချက် 

အရ ဖာ်ြပပါသတ်မှတ်ချက်များ မြပည့်မီ သာ်လည်း လာ့ ပါ့ 

ပင်စင်ခွင့်ြပုနိင်သည်။ 
 

 နည်းဥပ ဒ ၂၃၄။ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ပင်စင်အကျို းခစားခွင့်ရှိသည့် အများဆးလပ်သက် 

ကန ့သ်တ်ချက်သည် အသက်  ၁၈  နှစ်ြပည့်ချိန်မှ အမှန်တကယ် ပင်စင်ယူသည့်အချိန်အထိ 

ကာလများြဖစ်သည်။ ဝန်ထမ်း၏အသက်  ၁၈ နှစ်ြပည့် ပီး နာက်ပိင်း လပ်သက်အနက်မှ 

ရာထူးတွင ် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိသည့်ကာလများအြပင် အာက်ပါကာလများက ိ

လည်း  ပင်စင်အကျိုးခစားခွင့်  တွက်ချက်ရာတွင ်ထည့်သွင်း ရတွက်သည် - 

  (က) လစာရအလပ်သင်ကာလ၊ 

  ( ခ ) အစမ်းခန ့်ကာလ၊ 

  ( ဂ ) ကူး ြပာင်းချိန်ကာလ၊ 

  (ဃ) တာဝန်ချိန်အြဖစ်သတ်မှတ်ြခင်းခရ သာ 

တာဝန်မှယာယီရပဆ်ိင်းထားသည့်ကာလ၊ 

  ( င ) တာဝန်ချိန်အြဖစ် မသတ်မှတ် သာ်လည်း ပင်စင်ခစားခွင့်ရိှ သာ 

ကာလဟသတ်မှတ်သည့် တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိင်းထားသည့်ကာလ၊ 

  ( စ ) တာဝန်ချိန်ဟသတ်မှတ်သည့်အြခားကိစ္စရပ်များအတွက် ကာလများ။ 

နည်းဥပ ဒ ၂၃၅။ အာက်ပါခွင့်ကာလများကိ ပင်စင်အကျိုးခစားခွင့် တွက်ချက်ရာတွင ်

ထည့်သွင်း ရတွက်သည် - 

  (က) လပ်သက်ခွင့်ကာလ၊ 

  ( ခ ) အထူးမသန်စွမ်းခွင့်ကာလ၊ 

  ( ဂ ) ပညာ လ့လာဆည်းပူးခွင့်ကာလ၊ 

  (ဃ) မီးဖွားခွင့်ကာလ၊ 

  ( င ) သာင်းကျန်းမများ ကာင့် ခွင့်ြပုခဲ့သည့် အထူးခွင့်ကာလ၊ 

  ( စ ) သ ဘာသားနာမကျန်းခွင့်ကာလ၊ 

  (ဆ) ပျမ်းမလစာရရှိ သာ ဆးရခွင့်ကာလ၊ 

  ( ဇ ) ဆးလက်မှတ်ခွင့်ကာလ။  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

 နည်းဥပ ဒ ၂၃၆။      အရာထမ်း၊အမထမ်းများ၏ပင်စင်အကျိုးခစားခွင့်အလိငှ့ာ ရာထူးစ 

အမျိုးအစားမတူ သာ်လည်း လပ်သက်နှစ်ခကိ ပါင်းစပ် ရတွက်ရမည်။ ပင်စင်အကျိုး 

ခစားခွင့်ရှိ သာ ြပတ် တာက် နသည့် လပ်သက်ကာလများကိ ဆက်စပ် ပးပိင်ခွင့် 

ရှိသူကခိင်လ သာအ ကာင်းရှိပါက ပင်စင်အကျိုးငှာ ဆက်စပ်ခွင့်ြပုနိင်သည်။ ယင်းသိ ့

ခွင့်ြပုရာတွင ်ယခင်လပ်သက်သည် အနည်းဆးတစ်နှစ်ရှိရမည်။ 
 

 နည်းဥပ ဒ ၂၃၉။  အငိမ်းစားယူ ပီး သာဝန်ထမ်းသည် တာဝန်ြပန်လည်ထမ်း ဆာင် 

သည့် နမ့ှစ၍ ယခင်ပင်စင် လစာကိရပ်ဆိင်းရမည်။ တာဝန်ြပန်လည်ထမ်း ဆာင်သည့် 

နမှ့စ၍သးလအတွင်း ပင်စင်လစာကိ ရပ်ဆိင်းြခင်းမြပုခဲ့ပါက ယခင်အမထမ်းသက်ကိ 

ြပန်လည်တာဝန်ထမ်း ဆာင် သာ အမထမ်းသက်နှင့် ပင်စင်ကိစ္စအလိင့ှာ ဆက်စပ်ခင့်ွ 

မရှိပါ။ 

 နည်းဥပ ဒ ၂၄၁။    အသက် ၁၈ နှစ်ြပည့်သည့် နမ့ှစ၍ ထမ်း ဆာင်ခဲ့ သာ စစ်မထမ်း 

သက်များကိ ပင်စင်ခွင့်ြပုပိင်ခွင့်ရှိသူက မို ြ့ပဝန်ထမ်းအမထမ်းသက်များနှင့် ပါင်းစပ် 

ရတွက်ခွင့်ြပုနိင်သည်။ သိရ့ာတွင ်- 

  (က) စစ်မထမ်းသက်သည် ကျနပ်ဖွယ်ရာရှိရမည့်ြပင ် စစ်ဘက် 

ဆိင်ရာ ပင်စင်နည်းဥပ ဒများအရ ပင်စင်ခစားနိင်ခွင့်ရိှ သာ 

အမထမ်းသက်ြဖစ်ရမည်။ 

  ( ခ ) ပင်စင်လစာခစားခွင့်မရရှိဘဲ လပ်သက်ဆ ငွကိသာ ခစားခ့ဲ 

ရပီး ယင်းဆ ငွများကိနိင်င တာ်သိ ့ြပန်လည် ပးသွင်းပါက 

အမထမ်းသက်ကိ ပါင်းစပ်ထည့်သွင်း တွက်ချက်ရမည်။ 

  ( ဂ ) ရရိှ န သာ ပင်စင်လစာကိ ထတ်ယူြခင်းမှ ရပ်ဆိင်း ပီး 

အမထမ်းသက် မှန်ကန် ကာင်းနှင့် ပင်စင်နှင့်ဆ ငွ မည်မ  

ရရိှ ကာင်းတိကိ့ ကာကွယ် ရးဝန် ကီးဌာန ငွစာရင်းရး၏ 

ထာက်ခချက်ပါရိှပါက အမထမ်းသက်ကိ ပါင်းစပ်ထည့်သွင်း 

တွက်ချက်ရမည်။ 

 နည်းဥပ ဒ ၂၄၂။   ပင်စင်ကိ ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်ခွင့်ြပုသည့် နန်းထား 

အတိင်း တစ်လးတစ်ခဲတည်းပင်စင်အြဖစ် လဲလှယ်ခွင့်ြပုနိင်သည်။ 
 

 နည်းဥပ ဒ ၂၄၇။ ဝန်ထမ်း၏မိသားစဆိရာတွင ် အာက်ပါပဂ္ဂိုလ်များပါဝင်သည် - 

  (က) အမျိုးသားဝန်ထမ်းြဖစ်လင ် တရားဝင်ဇနီးနှင့် တရားဝင ်

သားသမီးများ၊ 

  ( ခ ) အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းြဖစ်လင် တရားဝင်ခင်ပွန်းနှင့် တရားဝင် 

သားသမီးများ၊ 

  ( ဂ ) တရားဝင် သားသမီးများဆိရာတွင် တရားဥပ ဒနှင့်အညီ 

မွးစားထား သာ သားသမီးများနှင့် လငပ်ါ မယားပါ သား 

သမီးများလည်း ပါဝင်သည်၊ 

  (ဃ) ြမးများ၊ 

  ( င ) မိဘအရင်းများ၊ ညီအစ်ကိအရင်းများ၊ ညီမအစ်မအရင်းများ။ 

 နည်းဥပ ဒ ၂၄၈။   မိသားစပင်စင်ခစားခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍- 

   (က) မိသားစပင်စင်ကိခစားမည့်သူ သက်ရိှထင်ရှား ရိှ နသည့်အခါ 

အာက်ပါဦးစား ပး အစီအစဉ်အတိင်း ခစားခွင့်ြပုရမည်- 

  (၁) ကွယ်လွန်သူ၏ ကျန်ရစ်သူ တရားဝင ် ပထမဇနီး 

သိမ့ဟတ ်တရားဝင်ခင်ပွန်း၊ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

    (၂) တရားဝင်ဇနီး သိမ့ဟတ ်တရားဝင်ခင်ပွန်းမရှိခဲ့ သာ ်
အသက် ၁၈ နှစ ် မြပည့် သးသည့် အိမ် ထာင်မြပု 
ရ သး သာ တရားဝင်သားသမီး သိမ့ဟတ် အသက် 
၁၈ နှစ်ြပည့် ပီးြဖစ် သာ်လည်း တက္က သိလ်၊ ကာလိပ်၊ 
ကျာင်းတစ်ခခတွင ်အချိန်ြပည့် ပညာသင်ကားလျက် 
ရိှ သာ အိမ် ထာင်မြပုရ သးသည့်တရားဝင်သားသမီး၊ 

    (၃) နည်းဥပ ဒခွဲငယ် (၂) ပါ  ပဂ္ဂိုလ်များမရှိခဲ့ သာ ်
အိမ် ထာင်မြပုရ သးသည့် သမီး သိမ့ဟတ ်မဆိးမ 
ြဖစ် န သာသမီး၊ 

    (၄) နည်းဥပ ဒခွဲငယ် (၃) ပါပဂ္ဂိုလ်များ မရှိခဲ့ သာ ်
အိမ် ထာင်လည်း မြပုရ သးသည့်အြပင် အသက်လည်း  
၁၈  နှစ ် မြပည့် သးသည့် အဖမဲ့ ြမး သိမ့ဟတ် 
အသက်  ၁၈ နှစ် ြပည့် ပီးြဖစ် သာ်လည်း တက္ကသိလ်၊ 
ကာလိပ်၊ ကျာင်းတစ်ခခတွင် အချိန်ြပည့်ပညာ 
သင်ကားလျက်ရိှ သာ အိမ် ထာင်မြပုရ သး သာ 
အဖမဲ့ ြမး။ 

  ( ခ ) နည်းဥပ ဒခွ ဲ (က) တွင ် ဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိင်း မိသားစ 
ပင်စင်ကိ ခစားမည့်သူမရှိခ့ဲ သာ် အာက်ပါပဂ္ုိဂ လ်များကိ 
ခစားခွင့်ြပုနိင်သည်။ သိရ့ာတွင် ကွယ်လွန်သူ ဝန်ထမ်းနှင့် 
အတူ မီှခိ နထိင်ခ့ဲရသူြဖစ် ကာင်း ခိင်လသည့် အ ထာက် 
အထားကိ တင်ြပမှသာ ခစားခွင့်ြပုရမည် - 

  (၁) အမိအဖအရင်း၊ 
   (၂) အမိအဖမရိှပါက ဝန်ထမ်း၏အသက်  ၁၈  နှစ်မြပည့် 

သးသည့်     ညီ သိမ့ဟတ် ညီမ သိမ့ဟတ် အသက် ၁၈  
နှစ်ြပည့် ပီးြဖစ် သာ်လည်း တက္က သိလ်၊ ကာလိပ်၊ 
ကျာင်းတစ်ခခတွင် အချိန်ြပည့်ပညာသင်ကားလျက် 
ရှိသည့် ညီ သိမ့ဟတ ်ညီမ၊ 

   (၃) နည်းဥပ ဒခဲွငယ် (၂) ပါပဂ္ုိဂ လ်များမရိှပါက ဝန်ထမ်း၏ 
အိမ် ထာင်မြပု သးသည့ ် ညီမ သိမ့ဟတ ် အစ်မ 
သိမ့ဟတ် မဆိးမ ြဖစ် နသည့် ညီမ သိမ့ဟတ် အစ်မ၊ 

   (၄) နည်းဥပ ဒခဲွငယ် (၃)ပါပဂ္ုိဂ လ်များမရိှပါက ဝန်ထမ်း၏ 
အြခား သာ ညီ သိမ့ဟတ ် အစ်ကိ သိမ့ဟတ ် ညီမ 
သိမ့ဟတ ်အစ်မ။ 

 နည်းဥပ ဒ ၂၄၉။ မိသားစပင်စင်ကိ အာက်ပါအ ြခအ နတစ်ရပ်ရပ်တွင် ဆက်လက် 
ခစားခွင့်မရှိ စရ - 

   (က) ကျန်ရစ်သူတရားဝင်ခင်ပွန်း သိမ့ဟတ ် ဇနီးသည ် နာက် 
အိမ် ထာင်ြပုြခင်း၊  

   ( ခ ) ဝန်ထမ်း၏မိသားစဝင် အိမ် ထာင်မြပုရ သးသည့် အမျိုး 
သား၊ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် အိမ် ထာင်ြပုြခင်း၊ 

   ( ဂ ) ဝန်ထမ်း၏ မိသားစဝင်မဟတ်သူ။ 
 နည်းဥပ ဒ ၂၅၁။ ရာထူးမှနတ်ထွက်သည့်ဝန်ထမ်း သိမ့ဟတ် ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှ 

ထတ်ပစ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ရာထူးမှထတ်ပယ်ြခင်းခရသည့် ဝန်ထမ်းသည် တာဝန်ထမ်း 
ဆာင်ခဲ့သည့် လပ်သက်အတွက် ပင်စင်လစာကိြဖစ် စ၊ လပ်သက်ဆ ငွကိ ြဖစ် စ 
ခစားခွင့်မရှိ။ 

 

 နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအနက် အြခားသိရှိသင့်သည့်အချက်များကိ ဆက်လက် 
ဖာ်ြပသွားပါမည်။ 

 

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

သည့် နည်းဥပ ဒများပါ ြပ ာန်းချက်အရ ြပင်ဆင်၊ ြဖည့်စွက် ပီးြဖစ်ပါသည်။ 


