
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

             ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနုိင်ငံေတာ် 
                ပြ ည်ေထာင်စရုာထူးဝနအ်ဖဲွ့ 

          Union Civil Service Board 
                  နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများမှ ေကာက်နုတ်ချက် 

 
 

၁။ နိင်င ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများကိ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ က့ ၂၆ - ၃ - ၂၀၁၄ 

ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ အမှတ် ၁၂/၂၀၁၄ ြဖင့် ထတ်ြပန်ခဲ့ ပီးြဖစ်ရာ အဆိပါ နမ့ှစတင်၍ 

အာဏာတည်ပါသည်။ 

၂။ ဝးလ ခါင်သီ သာ ဒသများနှင် ့ ခရီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်မခက်ခဲ သာ ဒသများတွင် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိသည့် နိင်င ့ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရာတွင် 

အ ထာက်အကူြဖစ် စရန်နှင့် ဝန်ထမ်းအခွင့်အ ရးများ နစ်နာဆးရးမမရှိ စရန်အလိင့ှာ 

အဆိပါ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအနက်မ ှ ဝန်ထမ်းများသိရှိသင့်သည့်အချက်များကိ 

ကာက်နတ်၍ ဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

မီးဖွားခွင့် 

၃။ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း (၈) တွင် သတ်မှတ်ြပ ာန်းထားရိှသည့် ခွင့်ခစားြခင်း 

နှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိင်င့ဝန်ထမ်းအမျို းသမီးများ ခစားခွင့်ရိှသည့် မီးဖွားခွင့်ကိ နည်းဥပ ဒ ၁၀၁ နှင့် 

၁၀၂တိ၌့ အာက်ပါအတိင်း ြပ ာန်းထားရိှပါသည်- 

 နည်းဥပ ဒ ၁၀၁။ (က) အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းများသည် မီးဖွားခွင့်ကိ စတင်ခစားသည့် 

နရ့က်မှစ၍ ြခာကလ်အထခိစားခွင့်ရှိသည်။ 

   (ခ) မီးဖွားခွင့်ကိ ခွင့်ြပုရာတွင-် 

    (၁) အြခားခွင့်များနှင့် ဆက်စပ်၍ ခွင့်မြပုရ။ 

    (၂) ဆးလက်မှတ်အ ထာက်အထားြဖင့် တာင်းခပါက 

အြခားခွင့ ်များကိ မီးဖွားခွင့ ်၏ နာက်မှဆက်၍ 

ခွင့်ြပုနိင်သည။် 

    (၃) ကိယ်ဝန် ဆာင် နသည့်ကာလအတွင်း သ န္ဓပျက ်

ကျသည့် အ ြခအ နမျိုးတွင် ဆးလက်မှတ် 

အ ထာက်အထားြဖင့် ြခာက်ပတ်ထက်မပိသည့် 

မီးဖွားခွင့်ကိ ခွင့်ြပုရမည်။ 

    (၄) သ န္ဓပျက်ရန ် စိးရိမ်ဖွယ်ရာရှိ သာ အ ြခအ နမျိုး 

တွင ် မီးဖွားခွင့်မ ပးရ။ အြခားသင့် လျာ်ရာခွင့်သာ 

ခွင့်ြပုရမည်။ 

    (၅) ကိယ်ဝန်အဆိပ်တက်ြခင်းတွင် မီးဖွားခွင့်ကိမထိခိက် 

စဘဲ ဆးလက်မှတ်ြဖင့် ြခာက်ပတ်ထက်မပိ သာ 

သင့် လျာ်သည့်ခွင့် ပးရမည်။ 

    (၆) အမာပူး သိမ့ဟတ် ယင်းထက်ပိ ၍့ မွးဖွားပါက 

သာမန်မီးဖာွးခွင့ ် ကန်ဆးရက်၏ နာက်ရက်မှစ၍ 

က လးများြပုစ စာင့် ရှာက်နိင်ရန ် ရက်သတ္တ ပတ ်

ြခာကပ်တ်တိး၍ မီးဖွားခွင့်အြဖစ် ခွင့်ြပုရမည်။ 

   (ဂ) မီးဖွား သာအမျိုးသမီး၏ ခင်ပွန်းသည် ဝနထ်မ်းြဖစ်လင် 

မွးကင်းစက လး ြပုစ စာင့် ရှာက်ခွင့ ်ရရှိ ရးအတွက် 

ခင်ပွန်းြဖစ်သူကိ ရက်သတ္တ ပတ်နှစ်ပတ် ခွင့်ြပုရမည်။ 

ယင်းရက်သတ္တ ပတ်နှစ်ပတ်ကိ တာဝန်ချိန်အြဖစ် သတ်မှတ် ပီး 

လစာနန်းြပည့်ခစားခွင့်ြပုရမည်။ 

 



 

  

 နည်းဥပ ဒ ၁၀၂။ မီးဖွားခွင့်ကာလအတွင်း ခွင့်လစာကိ လစာနန်းြပည့် 

ခစားခွင့်ရိှသည်။ 
 

၄။ ယခြပ ာန်းခ့ဲသည့် နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများတွင် မီးဖွားခွင့်ကိ ယခင်က 

ရက် ပါင်း ၉၀၊  တစ်နည်းအားြဖင့် ၃ လ သတ်မှတ်ရာမ ှယခ ၆ လအထ ိ

တိးြမင့်သတ်မှတ် ပးခဲ့ ပီးြဖစ်သည့်အတွက် အာဆီယ (၁၀) နိင်ငအနက် 

ြမန်မာနိင်ငသည် မီးဖွားခွင့်ကာလအများဆး ခွင့်ြပု ပးထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ထိမသာမက မီးဖွားသူ ဇနီးသည်နှင့် မွးကင်းစက လးကိ ြပုစ စာင့် ရှာက် 

နိင်ရန်အတွက် ခင်ပွန်းြဖစ်သူသည်လည်း ဝန်ထမ်းြဖစ်ခ့ဲပါလင် ၎င်းကိလည်း 

လစာနန်းြပည့်ြဖင့် ရက်သတ္တ ပတ်နှစ်ပတ် ခွင့်ြပု ပးထားပါသည်။ ဝန်ထမ်း 

အမျို းသမီး မီးဖွား၍ ဝန်ထမ်းခင်ပွန်းသည်ကိ ခွင့် ပးြခင်းမှာ အာဆီယ (၁၀) 

နိင်ငတွင် ြမန်မာနှင့် စကာပူ နှစ်နိင်ငသာရှိပါသည်။ ယင်းကိ ထာက်ရြခင်း 

အားြဖင့် နိင်င့ဝန်ထမ်းဥပ ဒနှင့ ် နည်းဥပ ဒများသည ် နိင်င့ဝန်ထမ်းများ 

အ ပ များစွာမှ ထာက်ထားသက်ညာပီး နိင်ငတကာစနန်းများထက် သာလွန် 

သာ အခွင့်အ ရးများ ပးထား ကာင်း နင်းယှဉ် တွရိှ့ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ယင်း နည်းဥပ ဒခွဲ (ဇ) ၌ ပါရှိသည့် မွးကင်းစက လးဆိသည်မှာ 

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာစနန်းအရ မွးဖွားသည့် နမှ့ ၂၈ ရက်အတွင်းသာ အကျုးဝင် 

ပါ ကာင်း သိရိှနိင်ပါရန် ြဖည့်စွက်ရှင်းလင်း ဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 
   

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအနက် အြခားသိရိှသင့်သည့်အချက်များကိ ဆက်လက် 

ဖာ်ြပသွားပါမည်။ 
 

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

ြပင်ဆင်သည့် နည်းဥပ ဒများပါ  ြပ ာန်းချက်အရ ြပင်ဆင်၊ ြဖည့်စွက် 

ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
 


