
 

 

 

 

ြပည်ေထာင်စုမြ န်မာ ိုင်ငံေတာ် 

 

 

ိ ုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရး ှင့်ဖံွ ဖိ းေရးေကာင်စီ 

 

ပုဂလိကကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းဆုိင်ရာဥပေဒ 
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ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ် 

နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီ 

ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာ ဥပ ဒ 

(နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီဥပ ဒအမှတ်  ၅/၂၀၀၇) 

၁၃၆၈ ခနှစ်၊ နှာင်းတန်ခူးလြပည့် ကျာ် ၄ ရက် 

(၂၀၀၇ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ ၅ ရက်) 
 

နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာငစီ်သည် အာက်ပါ ဥပ ဒကိ 

ြပ ာန်းလိက်သည် - 

 

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 

 

၁။ ဤဥပ ဒကိ ပဂ္ဂလိကကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာဥပ ဒ ဟ ခ တွင် စရ မည်။ 

၂။ ဤဥပ ဒတွင် ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ် 

သက် ရာက် စရမည-် 

(က) ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်း ဆိသည်မှာ ကျန်းမာ ရးနှင့် သက်ဆိင် သာ အသိပညာ 

နှင့ ် အြပုအမူကိ ြမင့်တင်ြခင်း၊ ရာဂါကိုတင်ကာကွယ်ြခင်း၊ ရာဂါရှာ ဖွ 

ြခင်း၊ ရာဂါကသြခင်း၊ ကျန်းမာ ရးြပန်လည်ထူ ထာင်ြခင်းနှင့် သ တသန 

ြပုြခင်းများအပါအဝင ်ကျန်းမာ ရးနှင့် သက်ဆိင် သာ အသိပညာ၊ အတတ် 

ပညာနှင့် ကမ်းကျင်မပညာဆိင်ရာ လပင်န်းတစရ်ပ်ရပ်ကိ ဆိသည်။ 

(ခ) ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ဆိသည်မှာ ရပ်ပိင်း၊ စိတ်ပိင်းနှင့် လူမ ရးပိင်း 

ဆိင်ရာ ကျန်းမာမအဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း၊ ရာဂါ ကိုတင်ကာကွယြ်ခငး်၊ ရာဂါ 

ရှာ ဖွြခငး်၊ ရာဂါကသြခင်း၊ ကျန်းမာ ရး ြပန်လညထူ် ထာင်ြခငး်နင့်ှ 

သ တသနြပုြခင်းများအပါအဝင် ကျန်းမာ ရးနှင့် သက်ဆိင် သာ အသိ 

ပညာ၊ အတတ်ပညာနှင့် ကမ်းကျင်မပညာဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်မများကိ       

ဆိသည်။ 
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(ဂ) ပဂ္ဂလိကကျန်းမာ ရးလပ်ငန်း ဆိသည်မှာ ပဂ္ဂလိကအဖွဲ အ့စည်းတစ်ခခ 

သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂုလ်တစ်ဦးဦးက အကျိုးအြမတ်ရရှိရန ် ရည်ရွယ်၍ြဖစ် စ၊ 

အကျိုးအြမတ်ရရှိရန ်မရညရ်ယွဘ်ြဲဖစ် စ လပက်ိင် သာ ပဒ်မ ၇ ပါ ကျန်းမာ 

ရးလပ်ငနး်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဆိသည။် 

(ဃ) ပဂ္ဂလိက ဆးခန်း ဆိသည်မှာ ြပင်ပလူနာများအတွက် ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်း 

ကိ ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းအြဖစ ် ဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အဂါရပ်များ 

နှင့ ်အညီ စနစ်တကျတည် ထာင်ဖွင ့်လှစ် သာ ဆးခန်းကိ ဆိသည်။ 

(င) ပဂ္ဂလိကအ ထွ ထွ ရာဂါက ဆးခန်း ဆိသည်မှာ ြမန်မာနိင်င ဆး ကာင်စီ 

က ထတ် ပး သာ အ ထွ ထွ ဆးကသခွင ့ ် လိင်စင်ရရှိသူက သာ် 

လည်း ကာင်း၊ သွားနှင့် ခတွင်းဆိင်ရာ ဆး ကာငစ်ီက ထတ် ပး သာ 

သွားနှင့ ်ခတွင်းဆိငရ်ာ ဆရာဝန်မှတ်ပတင်လက်မှတ် သိမ့ဟတ် လိင်စင်ရရိှ 

သူက သာ်လည်း ကာင်း သက်ဆိင်ရာ ပညာရပ်ြဖင့် ကသမ ပး သာ 

ပဂ္ဂလိက ဆးခန်းကိ ဆိသည။် 

(စ) ပဂ္ဂလိကအထူးက ဆးခန်း ဆိသည်မှာ ြမန်မာနိင်င ဆး ကာင်စီက 

ထတ် ပး သာ အထူး ဆးကသခငွ ့် လိင်စင်ရရှိသူက သာ် လည်း ကာင်း၊ 

သွားနှင့ ် ခတွင်းဆိငရ်ာ ဆး ကာင်စကီ အထူးက ဆးကသခွင ့်အတွက် 

ထတ် ပး သာ သွားနှင့် ခတွင်းဆိင်ရာ ဆရာဝန် မှတ်ပတင်လက်မှတ် 

သိမ့ဟတ် လိင်စင်ရရှိသူက သာ်လည်း ကာင်း သက်ဆိင်ရာ ပညာရပ်ြဖင့် 

ကသမ ပး သာ ပဂ္ဂလိက ဆးခန်းကိ ဆိသည်။ 

(ဆ) ပဂ္ဂလိက ဆးရ ဆိသည်မှာ ြပင်ပလူနာနှင့် အတွင်းလူနာများအတွက် 

ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းကိ ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းအြဖစ် ဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ် 

ထားသည့် အဂါရပ်များနှင့်အညီ စနစတ်ကျ တည် ထာင်ဖွင ့်လှစ် သာ 

ဆးရကိ ဆိသည်။ 

(ဇ) ပဂ္ဂလိကအ ထွ ထွ ရာဂါက ဆးရး ဆိသည်မှာ အ ထွ ထွ ရာဂါများကိ 

ြပုစကသမ ပးရန် အလိငှ့ာ ြမန်မာနိင်င ဆး ကာင်စီက ထတ် ပး သာ 

အ ထွ ထွ ဆးကသခွင ့် လိင်စင် သိမ့ဟတ် အထူး ဆးကသခွင ့် 

လိင်စင်ရရှိသူက သာ်လညး် ကာင်း၊ သွားနှင့် ခတွင်းဆိင်ရာ ဆး ကာင်စီ 
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က အ ထွ ထွ ဆးကသခွင ့်အတွက် ြဖစ် စ၊ အထူး ဆးကသခွင ့်အတွက် 

ြဖစ် စ ထတ် ပး သာ သွားနှင့် ခတွင်းဆင်ိရာ ဆရာဝန်မှတ်ပတင်လက်မှတ် 

သိမ့ဟတ် လိင်စင်ရရှိသူက သာ်လည်း ကာင်း တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက် ပီး 

ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပး သာ ပဂ္ဂလိက ဆးရကိ ဆိသည။် 

 (စျ) ပဂ္ဂလိကအထူးက ဆးရ ဆိသည်မှာ ဆးပညာဘာသာတစမ်ျိုးမျိုးြဖင့် 

ြဖစ် စ၊ တစ်မျိုးထက်ပိ သာ ဆးပညာဘာသာရပ်များြဖင့်ြဖစ် စ အထူး 

ြပုစကသမ ပးရန ် အလိင့ှာ ြမန်မာနိင်င ဆး ကာငစ်ီက ထတ် ပး သာ 

အထူး ဆးကသခွင ့် လိင်စင်ရရှိသူက သာ်လည်း ကာင်း၊ သွားနှင့် 

ခတွင်းဆိင်ရာ ဆး ကာငစ်ီက အထူးက ဆးကသခွင ့်အတွက် ထတ် ပး 

သာ သွားနှင့် ခတွငး်ဆိင်ရာ ဆရာဝန ် မှတ်ပတင်လက်မှတ် သိမ့ဟတ် 

လိင်စင်ရရှိသူက သာ်လညး် ကာင်း တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက် ပီး ကျန်းမာ ရး 

စာင့် ရှာက်မ ပး သာ ပဂ္ဂလကိ ဆးရကိ ဆိသည်။ 

(ည)  ပဂ္ဂလိကသားဖွားခန်း ဆိသည်မာှ ကိယ်ဝန် ဆာင်မိခင်များကိ လက်ခ၍ 

ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးြခင်း၊ သာမန် မွးဖွား ပးြခင်း၊ မွးဖာွးစဉ်နှင့် 

မွးဖာွး ပးီအချိန်များတွင် ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးြခင်းများကိ 

ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းအြဖစ ် ဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အဂါရပ်များနှင့် 

အည ီစနစ်တကျ တည် ထာင်ဖွင ့်လှစ် သာ သားဖာွးခန်းကိ ဆိသည်။ 

(ဋ) ပဂ္ဂလိက ရာဂါရှာ ဖွ ရးလပ်ငန်း ဆိသညမ်ှာ ကျန်းမာ ရးစစ် ဆးြခင်း၊ 

ရာဂါရှာ ဖွ ဖာ်ထတ်ြခင်း သိမ့ဟတ် ရာဂါကသြခင်းအတွက် အ ထာက ်

အကူြပု သာ ရာဂါရှာ ဖွ ရးဓာတ်ခွဲလပ်ငန်း၊ ဓာတ်မှန်ဘက်ဆိင်ရာ 

ရာဂါရှာ ဖွ ရးလပင်န်းနှင့် အြခား ရာဂါရှာ ဖွ ရးလပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ 

ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းအြဖစ ် ဆာင်ရွက် သာ ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းက ိဆိသည်။ 

(ဌ) ပဂ္ဂလိကသူနာြပုစ ရး ဂဟာ ဆိသည်မှာ ရပ်ပိင်း သိမ့ဟတ် စတိ်ပိင်းဆိင်ရာ 

ဝဒနာခစား နရသူ၊ ကျန်းမာ ရး ြပန်လည်ထူ ထာင် ပးမခယူသူနှင့် 

သက်ကီးရွယ်အိများအား လက်ခ၍ သူနာြပုစ စာင့် ရှာက်ြခင်းကိ ပဂ္ဂလိက 

လပ်ငန်းအြဖစ ် ဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စနစတ်ကျ 

တည် ထာင်ဖွင ့်လှစ် သာ နရာဌာနကိ ဆိသည။် 
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(ဍ) ပဂ္ဂလိကနယ်လှည့်ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်း ဆိသညမှ်ာ ကျန်းမာ ရး 

စာင့် ရှာက်မ ပးသကူ လှည့လ်ည၍် ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မတစ်ရပ်ရပ် 

ကိ ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းအြဖစ ် ဆာင်ရွက် သာ ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းကိ 

ဆိသည်။ 

(ဎ) ပဂ္ဂလိကကျန်းမာ ရးအကျိုး ဆာင်လပ်ငန်း ဆိသညမ်ှာ လူနာပိ ့ ဆာငြ်ခင်း 

သိမ့ဟတ် ကျနး်မာ ရး စာင့် ရှာက်မခယူနိင်ရန် အလိင့ှာ ြပည်တွင်းြပည်ပ 

ဆက်သွယ်ြခင်းကိ ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းအြဖစ် ဆာင်ရွက် သာ ကျန်းမာ ရး 

လပ်ငန်းကိ ဆိသည်။ 

(ဏ) ပဂ္ဂလိကအ ထွ ထွကျန်းမာ ရးလပ်ငန်း ဆိသည်မှာ ရပ်ပိင်း သိမ့ဟတ် 

စိတ်ပိင်းဆိင်ရာ အ ြခအ နတစ်ရပ်ရပ်၏ ကျန်းမာ ရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

လပ်စစ၊် အပူ၊ အလင်း ရာင်၊ ဓာတ်တစမ်ျို းမျို း သိမ့ဟတ် အြခားနည်းတစ ်

မျိုးမျိုးြဖင့ ် ကိရိယာတစ်မျိုးမျိုးကိ အသးြပု၍ြဖစ် စ၊ အသးမြပုဘဲြဖစ် စ 

ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းအြဖစ ် ဆာင်ရွက် သာ ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းက ိဆိသည်။ 

(တ) နည်းပညာကမ်းကျင်သူ ဆိသည်မှာ အစိးရဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းတစ်ခခကြဖစ ်

စ၊ အစိးရဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းတစခ်ခ၏ ခွင ့်ြပုချက်အရြဖစ် စ ကျန်းမာ ရး 

လပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိင်ရာ နည်းပညာရပ်များကိ သင်ကား ပးရန် 

ဖွင ့်လှစ် သာ သင်တန်း၊ ကျာင်း၊ သိပ္ပ၊ ကာလပိ ်သိမ့ဟတ် တက္ကသိလ်က 

အပ်နှင်းသည့် လက်မှတ်၊ ဒီပလိမာ၊ ဘွဲ  ့သိမ့ဟတ် ဒီဂရီရရှိသူကိ ဆိသည်။ 

ယင်းစကားရပ်တွင် ြပည်ပက အပ်နှင်း ပီး ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာနကလည်း 

အသိအမှတ်ြပုသည့် လက်မှတ်၊ ဒီပလိမာ၊ ဘွဲ  ့ သိမ့ဟတ် ဒီဂရီရရှိသူလည်း 

ပါဝင်သည်။ 

(ထ) တာဝန်ခပဂ္ုိဂ လ် ဆိသည်မှာ ပဂ္ဂလိကကျန်းမာ ရးလပင်နး်တစရ်ပရ်ပ်ကိ 

တည် ထာင်သူ၊ ကီးကပ်အပ်ချုပ်သ ူ သိမ့ဟတ် စီမခန ့်ခွဲမတာဝနက်ိ 

တာဝန်ခ ဆာင်ရွက်သူကိ ဆိသည်။ 

(ဒ) ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးသူ ဆိသည်မှာ ြမန်မာနိင်င ဆး ကာင်စကီ 

ထတ် ပး သာ ဆးကသခွင ့် လိင်စင်ကိြဖစ် စ၊ သွားနှင့် ခတွင်းဆိင်ရာ 

ဆး ကာင်စကီ ထတ် ပး သာ သွားနှင့် ခတွင်းဆိင်ရာ ဆရာဝန ်
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မှတ်ပတင်လက်မှတ် သိမ့ဟတ် လိင်စင်ကိြဖစ် စ၊ သူနာြပုနှင့် သားဖွား 

ကာင်စီက ထတ် ပး သာ သနူာြပု သိမ့ဟတ် သားဖွားလိင်စင်ကိ ြဖစ် စ 

ရရှိသူနှင့် နည်းပညာကမ်းကျင်သူများကိ ဆိသည်။ 

(ဓ) ဗဟိအဖွဲ  ့ ဆိသည်မာှ ဤဥပ ဒအရ ဖွဲ စ့ည်း သာ ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရး 

လပ်ငန်းဆိင်ရာ ဗဟိအဖွဲ ကိ့ ဆိသည။် 

(န) ကီးကပ် ရး ကာ်မတ ီ ဆိသညမ်ှာ ဤဥပ ဒအရ ဖွဲ စ့ည်း သာ ပဂ္ဂလိက 

ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာ ကီးကပ် ရး ကာ်မတီကိ ဆိသည်။ 

 

အခန်း (၂) 

ရည်ရွယ်ချက်များ 

 

၃။ ဤဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည ်- 

 (က) နိငင် တာ၏် ကျန်းမာ ရးမူဝါဒနှင့်အညီ ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများ 

တိးတက်ြဖစ်ထွန်း စရန်၊ 

 (ခ) အမျို းသားကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မစနစ်တွင် ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရး 

လပ်ငန်းများက အစိတ်အပိင်းတစ်ရပ်အြဖစ ် စနစ်တကျပါဝင် ဆာင်ရွက်နိင ်

စရန်၊ 

 (ဂ) ြပည်သူများအား ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးရာတွင် ပဂ္ဂလိကက ာ၏ 

စွမ်းအားအရင်းအြမစ်များကိ ထိ ရာက်စွာ အသးြပုနိင် စရန်၊ 

 (ဃ) ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများ တည် ထာငဖ်ွင ့်လှစ်ြခင်းအားြဖင့် 

ြပည်သူများက မိမိတိ၏့ ကျန်းမာ ရးလိအပ်ချက်များကိ ြဖည့်ဆည်းနိင် ရး 

အတွက် စိတ်ကိုက် ရွးချယ်ခွင ့် ရရှိ စရန်၊ 

 (င) ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများက ြပည်သမူျားအတွက် မတ သာ စရိတ် 

ြဖင့် အရည်အ သွးြမင့်မားသည့် ဝန် ဆာင်မ ပးနိင် စရန်နှင့် တာဝန်ခမရှိ 

စရန်။ 

 

အခန်း (၃) 
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ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာ ဗဟိအဖဲွ ဖဲွ့ စ့ည်းြခင်း 

 

အစိးရအဖွဲ သ့ည် - 

(က) ကျနး်မာ ရးဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီးက ဥက္က အြဖစ်လည်း ကာင်း၊ ကျန်းမာ ရးဝန်ကီး 

ဌာန ဒတိယဝန် ကီးက ဒတိယဥက္က အြဖစ်လည်း ကာင်း၊ ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန 

ညန်ကား ရးမှူးချုပ်က အတွင်း ရးမှူးအြဖစ်လည်း ကာင်း၊ သက်ဆိင်ရာ အစိးရ 

ဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းများ၏ အကီးအကဲနှင့် ကိယ်စားလယှ်များ၊ အစိးရမဟတ် သာ 

အဖွဲ အ့စည်းများ၏ ကိယ်စားလှယ်များက အဖဲွဝ့င်များအြဖစ်လည်း ကာင်း ပါဝင် စ 

လျက် ၂၁ ဦးထက်မများ သာ ပဂ္ဂလိကကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာ   ဗဟိအဖွဲ ကိ့ 

ဖွဲ စ့ည်းရမည်။ 

(ခ) ပဒ်မခွဲ(က)အရ ဖွဲ စ့ည်းရာတွင် လိအပ်ပါက အဖွဲ ဝ့င်များအနက်မှ သင့် လျာ်သည့် 

ပဂ္ဂိုလ်ကိ တွဲဖက်အတွင်း ရးမှူးအြဖစ် သတ်မှတ်တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။ 

(ဂ) ပဒ်မခွဲ(က)အရ ဖွဲ စ့ည်းထား သာ ဗဟိအဖဲွကိ့ လိအပ်သလိ ြပင်ဆင်ဖဲွ စ့ည်းနိင် 

သည်။ 

 

အခန်း (၄) 

ဗဟိအဖဲွ၏့တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင ့မ်ျား 

 

၅။ ဗဟိအဖွဲ ၏့ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင ့မ်ျားမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည ်- 

(က) ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉး်၍ နိင်င တာ်၏ကျန်းမာ ရး 

မူဝါဒနှင့်အညီ လမး်ညန်ြခင်း၊ 

(ခ) ပဂ္ဂလိကကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများ၏ အရည်အ သွးထိန်းသိမ်းြမင့်တင် ရး 

အတွက် သတ်မှတ်ထား သာ စချိန်စညန်းများနှင့်အညီ သက်ဆိင်ရာ တာဝန် 

ရှိသူများက အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် စရန် လမ်းညန်ြခင်း၊ 

(ဂ) ပဂ္ဂလိကနယ်လှည့်ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်း၊ ပဂ္ဂလိကကျန်းမာ ရးအကျိုး ဆာင် 

လပ်ငန်းနှင့် ပဂ္ဂလိက အ ထွ ထွ ရာဂါက ဆးခန်းလပ်ငန်းများမှအပ 

အြခားပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပင်န်းတစ်ရပ်ရပ် တည် ထာင်ဖွင ့်လှစ်နိင် ရး 
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အတွက် အ ဆာက်အအအသစ် ဆာက်လပ်ရန် သိမ့ဟတ် ြပုြပင်ရန ်

ကိုတင ် ခွင ့်ြပုချက် လာက်ထားြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကိုတင်ခွင ့ြ်ပုချက ်

ထတ် ပးြခင်း သိမ့ဟတ် ကိုတင်ခွင ့်ြပုချက် ထတ် ပးရန ်ြငငး်ပယြ်ခင်း၊ 

(ဃ) ပဂ္ဂလိက ဆးရအမျို းအစားနှင့် ကသနိင်သည့် ရာဂါအမျိုးအစား သတ်မှတ် 

ြခင်း၊ 

(င) ပဂ္ဂလိက အ ထွ ထွ ရာဂါက ဆးခန်းလပ်ငန်း လပ်ကိင်ခွင ့်ြပုရန် 

လာက်ထားြခင်းမှအပ အြခားပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ် 

လပ်ကိင်ခွင ့ြ်ပုရန ် လာက်ထားြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိင်စင်ထတ် ပးြခင်း 

သိမ့ဟတ် လိင်စင်ထတ် ပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း၊ 

(စ) ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများအား သတ်မှတ်ထား သာ စည်းကမ်းချက် 

များနှင့် အည ီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မရှိမရှိ စစ် ဆးြခင်းနှင့် ကီးကပ်ကွပ်ကဲ 

ြခင်း၊ 

(ဆ) ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပင်န်းများနှင့ ် စပ်လျဉ်း၍ အထူးကိစ္စရပ်များကိ 

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် သင့် လျာ် သာ ပဂ္ဂိုလ်မျာပါဝင်သည့ ် လိအပ် သာ အဖဲွ  ့

များ ဖဲွ စ့ညး်ြခင်းနင့်ှ လပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

(ဇ) ခတ်အ လျာက ် တိးတက်လာ သာ ဆးပညာနှင့် နညး်စနစမ်ျားကိ 

လိက်နာကျင ့သ်း ဆာင်ရွက်ရန် ပဂ္ဂလကိ ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများအား 

ညန်ကားြခင်း၊ 

(စျ) ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပင်န်းများအတွက ် လိအပ် သာ အဂါရပ်များနှင့် 

လိအပ်ချက်များကိ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

(ည) ြပည်နယ်၊ တိင်း၊ ခရိင်နှင့် မို န့ယ်အဆင့်များတွင် ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရး 

လပ်ငန်းဆိင်ရာ ကီးကပ် ရး ကာ်မတီများ ဖွဲ စ့ည်းြခင်းနှင့် လပ်ငန်းတာဝန် 

များ သတ်မှတ် ြခင်း၊ 

(ဋ) ကီးကပ် ရး ကာ်မတီအဆင့်ဆင့်က တင်ြပ သာ ကိစ္စရပ်များကိ အဆး 

အြဖတ် ပးြခငး်၊ 

(ဌ) မိမိ၏တာဝနနှ်င့် လပ်ပိင်ခွင ့မ်ျားကိ ထိ ရာက်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် လပ်ငန်း ကာ်မတီကိ ဖွဲ စ့ည်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
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(ဍ) ြပည်နယ်၊ တိင်း ကီးကပ် ရး ကာ်မတီ၏ ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ 

ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း၊ 

(ဎ) ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများ၏ လိင်စင်သက်တမ်း၊ လိင်စင်ခနှင့် 

လပ်စင်သက်တမ်းတိးြမင့်ခတိကိ့ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

(ဏ) ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပင်န်းဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိအပ ်

ပါက ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် အစိးရအဖွဲ သ့ိ ့တင်ြပြခင်း။ 

၆။ ဗဟအိဖွဲသ့ည် လိအပ်ပါက  မမိိ၏တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင ့မ်ျားကိ လပ်ငန်း ကာ်မတီ 

အား ြဖစ် စ၊ ကီးကပ် ရး ကာ်မတီအဆင့်ဆင့်အားြဖစ် စ၊ အဖွဲအ့စည်း သိမ့ဟတ် ဌာန 

တစ်ခခအားြဖစ် စ လဲအပ်၍ ဆာင်ရွက် စနိင်သည။် 

 

အခန်း (၅) 

ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများ 

 

၇။ ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည် - 

(က) ပဂ္ဂလိက ဆးခန်းလပ်ငန်း 

 (၁) ပဂ္ဂလိက အ ထွ ထွ ရာဂါက ဆးခန်းလပ်ငန်း၊ 

 (၂) ပဂ္ဂလိက အထူးက ဆးခန်းလပ်ငန်း၊ 

(ခ) ပဂ္ဂလိက ဆးရလပ်ငန်း 

 (၁) ပဂ္ဂလိက အ ထွ ထွ ရာဂါက ဆးရးလပ်ငနး်၊ 

 (၂) ပဂ္ဂလိက အထူးက ဆးရးလပ်ငန်း၊ 

(ဂ) ပဂ္ဂလိက သားဖွားခန်းလပ်ငနး်၊ 

(ဃ) ပဂ္ဂလိက ရာဂါရှာ ဖွ ရးလပ်ငနး်၊  

(င) ပဂ္ဂလိက သူနာြပုစ ရး ဂဟာလပ်ငန်း၊  

(စ) ပဂ္ဂလိက နယ်လှည့်ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်း၊  

(ဆ) ပဂ္ဂလိက ကျနး်မာ ရးအကျိုး ဆာင်လပင်န်း၊ 

(ဇ) ပဂ္ဂလိက အ ထွ ထွကျန်းမာ ရးလပ်ငန်း၊ 
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အခန်း (၆) 

ပဂ္ဂလိက ဆးရ၏ အဂါရပ်များ 

 

၈။ ပဂ္ဂလိက ဆးရးသည ် အာက်ပါ အဂါရပ်များနှင့ ်ညီညွတ်ရမည ်- 

(က) လ လာက် သာ သီးြခား ြမ နရာ အကျယ်အဝန်းရှိြခင်းနှင့် ခွင ့်ြပုထား သာ 

နရာတွင ်တည် ဆာက်ြခင်း၊ 

(ခ) အ ဆာက်အအပစနှင့် အခန်းဖွဲ စ့ည်းမများသည် သတ်မှတ်ထား သာ စများ 

နှင့ ်ညညီွတ်ြခငး်၊ 

(ဂ) ဆးရအတွင်း၊ အြပင်နှင့် ပရဝဏ်တိကိ့ သန ့ရ်င်ှးသပ်ရပ၍် ကျနး်မာ ရးနငှ့် 

ညီညွတ် စ ရးအတွက် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ထားြခင်း၊ 

(ဃ) သတ်မှတ်ထား သာ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးသူများြဖင့် ၂၄ နာရီ 

ပတ်လး တာဝန်ထမ်း ဆာင် စရန် ဆာင်ရွက်ထားြခင်း၊ 

(င) အ ရး ပ  ြပင်ပလူနာနှင့် အတွင်းလူနာများကိ ၂၄ နာရီ ကသမခယူနိင် စ 

ရန ် ဆာင်ရွက်ထားြခင်း၊ 

(စ) လူနာများကိ အ ရး ပ  အသက်ကယ်ကသ စာင့် ရှာက်မ ပးနိင်ြခငး်၊ 

(ဆ) ြပင်ပလူနာကိြဖစ် စ၊ အတွင်းလူနာကိြဖစ် စ ခွဲစိတ်ကသမ ြပုလပ်နိင်ရန် 

ပိးမားကငး်စငသ်ည့်အခန်းနင့်ှ လိအပ် သာ ခွဲစိတ်ပစ္စည်းကိရိယာများ ထားရှိ 

ြခင်း၊ 

(ဇ) သတ်မှတ်ထား သာ စနှင့် ညညီွတ် သာ ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် ဆးဝါးများ 

ထားရှိြခငး်၊ 

(စျ) ဆးရအတန်းအစားနငှ့် အမျိုးအစားအလိက် ရာဂါရှာ ဖွ ရးအတွက် 

ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်း၊ 

(ည) လူနာညန်းပိမ့စနစ်ရှိြခင်း၊ 

(ဋ) အန္တရာယ်ကင်း သာ သွးသွင်းကသမအတွက် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ထားြခင်း၊ 

(ဌ) စနစ်ကျ သာ ဆးမှတ်တမး် ထိနး်သိမ်းထားရှိြခင်း၊  

(ဍ) ဆးရအတန်းအစားနငှ့် အမျိုးအစားအလိက် တာဝနခ် ကီးကပ်အပ်ချုပ်မ 

စနစ်ရှိြခင်း၊ 
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(ဎ) ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ထိခိက်မမရှိ စ ရး၊ ကူးစက် ရာဂါ မြပန ့ပ်ွား စ ရးနှင့ ်

စွန ့ပ်စပ်စ္စညး်မျာကိ သတ်မှတ်ထား သာ စနှင့်အညီ စနစ်တကျ စွန ့်ပစ် ရး 

တိအ့တွက် ဆာင်ရွက်ထားြခင်း၊ 

(ဏ) သန ့ရ်ှင်း သာ သာက် ရ၊ သး ရ လ လာက်စွာ ရရှိနိင် ရးအတွက် စီစဉ ်

ဆာင်ရွက်ထားြခင်း၊ 

(တ) ရနှင့် မိလ္လ ာစနစကိ် စနစတ်ကျတည် ဆာက်ထားြခငး်၊ 

(ထ) ဘးအန္တရာယ ် ကိုတင်ကာကွယ်မနှင့ ် အ ရး ပ ကယ်ဆယ် ရးအတွက ်

စနစ်တကျ စီစဉ် ဆာင်ရွက်ထားြခင်း၊ 

(ဒ) ကာင်းမွန် သာ ဆက်သွယ် ရးစနစ်ရှိြခင်း၊ 

(ဓ) လပ်စစမီ်း ၂၄ နာရီပတ်လး ရရှိ ရးအတွက် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ထားြခင်း၊ 

(န) သဆးလူနာများအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အစီအစဉ် ဆာင်ရွက်ထား 

ြခင်း၊ 

(ပ) ဗဟိအဖွဲက့ အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်သည့် အြခားလိအပ်ချက်များကိ 

ဆာင်ရွက်ထားြခင်း။ 

 

အခန်း (၇) 

ပဂ္ဂလိက ဆးခန်း၏ အဂါရပ်များ 

 

၉။ ပဂ္ဂလိက ဆးခန်းသည် အာက်ပါ အဂါရပ်များနှင့် ညီညတွရ်မည် - 

(က) သင့် လျာ် သာ အကျယ်အဝန်းရှိသည့် အ ဆာက်အအ သိမ့ဟတ် အခန်းြဖစ ်

ြခင်း၊ 

(ခ) အတွင်းလူနာကိ လက်ခခွင ့မ်ရှိဘဲ ြပင်ပလူနာကိသာ ြပုစကသမ ပးြခင်း၊ 

(ဂ) ဆးခန်းအတွင်းအြပင်တိတ့ွင် သန ့ရ်ှင်းသပ်ရပ်၍ ကျန်းမာ ရးနှင့ ် ညီညွတ် 

စ ရးအတွက ်စီစဉ် ဆာင်ရွက်ထားြခင်း၊ 

(ဃ) လူနာညန်းပိမ့စနစ်ရှိြခင်း၊ 

(င) စနစ်ကျ သာ ဆးမှတ်တမး် ထိနး်သိမ်းထားရှိြခင်း၊ 
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(စ) ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ထိခိက်မမရှိ စ ရး၊ ကူးစက် ရာဂါ မြပန ့ပ်ွား စ ရးနှင့ ်

စွန ့ပ်စပ်စ္စညး်မျာကိ စနစ်တကျ စွန ့ပ်စ် ရးတိအ့တွက် ဆာင်ရွက်ထားြခင်း၊ 

(ဆ) သန ့ရ်ှင်း သာ သာက် ရ၊ သး ရ လ လာက်စွာ ရရှိနိင် ရးအတွက် စီစဉ ်

ဆာင်ရွက်ထားြခင်း၊ 

(ဇ) ရနှင့် မိလ္လ ာစနစကိ် စနစတ်ကျတည် ဆာက်ထားြခငး်၊ 

(စျ) သတ်မှတ်ထား သာ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးသူများြဖင့်  လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ည) ဗဟိအဖွဲက့ အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်သည့် အြခားလိအပ်ချက်များကိ 

ဆာင်ရွက်ထားြခင်း။ 

 

အခန်း (၈) 

ပဂ္ဂလိက သားဖွားခန်း၏ အဂါရပ်များ 

 

၁၀။ ပဂ္ဂလိက သားဖွားခန်းသည ် အာက်ပါ အဂါရပ်များနှင့် ညညီွတ်ရမည် - 

(က) သီးြခားပရိဝဏ်နှင့ ်သီးြခားအ ဆာက်အအရှိြခင်း၊ 

(ခ) သားဖာွးလူနာများနင့ှ် မးွကင်းစက လးများက ိ၂၄ နာရီ ြပုစ စာင့် ရှာကမ် 

ပးနိင်ရန် ဆာင်ရွက်ထားြခင်း၊ 

(ဂ) သားဖွားခန်းအတွင်း၊ အြပင်နှင့် ပရဝဏ်တိက့ိ သန ့ရ်ှင်းသပ်ရပ်၍ ကျနး်မာ 

ရးနှင့ ်ညီညွတ် စ ရးအတွက် စစီဉ် ဆာင်ရွက်ထားြခငး်၊ 

(ဃ) လူနာများကိ အ ရး ပ  အသက်ကယ်ကသ စာင့် ရှာက်မ ပးနိင်ြခငး်၊ 

(င) ြပင်ပလူနာကိြဖစ် စ၊ အတွင်းလူနာကိြဖစ် စ ခွဲစိတ်ကသမ ြပုလပ်နိင်ရန် 

ပိးမားကငး်စငသ်ည့်အခန်းနင့်ှ လိအပ် သာ ခွဲစိတ်ပစ္စည်းကိရိယာများ ထားရှိ 

ြခင်း၊ 

(စ) သတ်မှတ်ထား သာ စနှင့် ညညီွတ် သာ ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် ဆးဝါးများ 

ထားရှိြခငး်၊ 

(ဆ) လူနာညန်းပိမ့စနစ်ရှိြခင်း၊ 

(ဇ) အန္တရာယ်ကင်း သာ သွးသွင်းကသမအတွက် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ထားြခင်း၊ 



 32

(စျ) စနစ်ကျ သာ ဆးမှတ်တမး် ထိနး်သိမ်းထားရှိြခင်း၊ 

(ည) ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ထိခိက်မမရှိ စ ရး၊ ကူးစက် ရာဂါ မြပန ့ပ်ွား စ ရးနှင့ ်

စွန ့ပ်စပ်စ္စညး်မျာကိ သတ်မှတ်ထား သာ စနှင့်အညီ စနစ်တကျ စွန ့်ပစ် ရး 

တိအ့တွက် ဆာင်ရွက်ထားြခင်း၊ 

(ဋ) သန ့ရ်ှင်း သာ သာက် ရ၊ သး ရ လ လာက်စွာ ရရှိနိင် ရးအတွက် စီစဉ ်

ဆာင်ရွက်ထားြခင်း၊ 

(ဌ) ရနှင့် မိလ္လ ာစနစကိ် စနစတ်ကျတည် ဆာက်ထားြခငး်၊ 

(ဍ) ဘးအန္တရာယ ် ကိုတင်ကာကွယ်မနှင့ ် အ ရး ပ ကယ်ဆယ် ရးအတွက ်

စနစ်တကျ စီစဉ် ဆာင်ရွက်ထားြခင်း၊ 

(ဎ) ကာင်းမွန် သာ ဆက်သွယ် ရးစနစ်ရှိြခင်း၊ 

(ဏ) လပ်စစမီ်း ၂၄ နာရီပတ်လး ရရှိ ရးအတွက် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ထားြခင်း၊ 

(တ) သတ်မှတ်ထား သာ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးသူများြဖင့် လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ထ) ဗဟိအဖွဲက့ အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်သည့် အြခားလိအပ်ချက်များနှင့ ် 

ဆာင်ရွက်ထားြခင်း။ 
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အခန်း (၉) 

ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းအတွက် ကိုတင်ခွင ့ြ်ပုချက် 

 

၁၁။ ပဂ္ဂလိကနယ်လှည့်ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းနှင့် ပဂ္ဂလိက ကျနး်မာ ရးအကျို း ဆာင ်

လပ်ငန်းများမှအပ အြခား ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ် တည် ထာင်ဖွင ့်လှစ် 

နိင် ရးအတွက် အ ဆာက်အအအသစ် ဆာက်လပ်လိသူ သိမ့ဟတ် လက်ရှိအ ဆာက်အအ 

ကိ ြပုြပင်လိသူသည် သက်ဆိငရ်ာ စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတ ီသိမ့ဟတ် စညပ်င်သာယာ 

ရးအဖွဲ၏့ ထာက်ခချက်နှင့်အတူ ကိုတင်ခွင ့ြ်ပုချက်ရရှိရန ် အာက်ပါအချက်များ ဖာြ်ပ 

ပီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်ကီးကပ် ရး ကာ်မတီသိ ့

လာက်ထားရမည် - 

 (က) တည် ထာင်ဖွင ့်လှစ်မည့် ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်း၊ 

 (ခ) တည် ထာင်ဖွင ့်လှစ်မည့် လပ်ငန်း၏ တည် နရာ၊ အကျယ်အဝန်းနှင့်လိပ်စာ၊  

 (ဂ) တည် နရာ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ြမနှင့်အ ဆာက်အအများ၊ 

 (ဃ) အ ဆာက်အအနှင့် အခန်းဖဲွ စ့ည်းပ၊ 

 (င) ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မအစီအစဉ်၊ 

(စ) ဗဟိအဖွဲက့ အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ် သာ အြခားလိအပ်သည့် 

အချက်များ။ 

၁၂။ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ် ကီးကပ် ရး ကာ်မတီသည် ပဒ်မ ၁၁ အရ လာက်ထားြခင်း 

ကိ စိစစ် ပီး ခရိင်ကီးကပ် ရး ကာ်မတီသိလ့ည်း ကာင်း၊ ခရိင် ကီးကပ် ရး ကာ်မတီသည ်

ြပည်နယ်၊ တိင်း ကီးကပ် ရး ကာ်မတီသိလ့ည်း ကာင်း သ ဘာထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ 

အဆင့်ဆင့်တငြ်ပရမည်။ 

၁၃။ ြပည်နယ်၊ တိင်း ကီးကပ် ရး ကာ်မတီသည် ပဒ်မ ၁၁ အရ လာက်ထားြခင်းနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ - 

(က) ပဂ္ဂလိကအ ထွ ထွ ရာဂါက ဆးခန်းလပ်ငန်းမှအပ အြခား ပဂ္ဂလိက 

ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ် တည် ထာင်ဖွင ့်လှစ်နိင် ရးအတွက် 

အ ဆာက်အအအသစ် ဆာက်လပ်ရန ်သိမ့ဟတ် လက်ရှိအ ဆာက်အအကိ 
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ြပုြပင်ရန် ကိုတင်ခွင ့ြ်ပုချက် လာကထ်ားသည့် ကိစ္စြဖစ်ပါက သ ဘာထား 

မှတ်ချက်နှင့်အတ ူဗဟိအဖွဲသ့ိ ့တင်ြပရမည။် 

(ခ) ပဂ္ဂလိက အ ထွ ထွ ရာဂါက ဆးခန်း လပ်ငန်းတည် ထာင်ဖွင ့်လှစ်နိင် ရး 

အတွက် အ ဆာက်အအအသစ် ဆာက်လပ်ရန် သိမ့ဟတ် လက်ရှိအ ဆာက် 

အအကိ ြပုြပင်ရန ် ကိုတင်ခွင ့ြ်ပုချက် လာက်ထားသည့် ကိစ္စြဖစပ်ါက စိစစ ်

ပီး သတ်မှတ်ထား သာ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အတူ ကိုတင်ခွင ့်ြပုချက် 

ထတ် ပးြခင်း သိမ့ဟတ ် ကိုတင်ခွင ့်ြပုချက်ထတ် ပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း 

ြပုနိင်သည်။ 

၁၄။ ဗဟအိဖွဲသ့ည် ပဒ်မ ၁၃၊ ပဒ်မခွဲ (က) အရ ြပည်နယ၊် တိင်း ကီးကပ် ရး ကာ်မတီ 

က တင်ြပ သာ ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ် တည် ထာင်ဖွင ့်လှစ်နိင် ရး 

အတွက် အ ဆာက်အအအသစ် ဆာက်လပ်ရန် သိမ့ဟတ် လက်ရှိအ ဆာက်အအကိ ြပုြပင ်

ရန ် ကိုတင်ခွင ့ြ်ပုချက် လာကထ်ားြခငး်ကိ စစိစ် ပီး သတ်မှတ်ထား သာ စည်းကမ်းချက် 

များနှင့်အတူ ကိုတင်ခွင ့်ြပုချက် ထတ် ပးြခင်း သိမ့ဟတ် ကိုတင်ခွင ့်ြပုချက်ထတ် ပးရန ်

ြငင်းပယ်ြခင်းြပုနိင်သည်။ 

 

အခန်း (၁၀) 

ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းလိင်စင် 

 

၁၅။ ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ လပ်ကိင်လိသူသည ်- 

(က) မိမိလပ်ကိင်လိ သာ ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းအတွက ် လိင်စင်ရရှိရန ်

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်ကီးကပ် ရး ကာ်မတီသိ ့

လာက်ထားရမည်။ 

(ခ) ပဂ္ဂလိက နယ်လှည့် ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းနှင့် ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးအကျိုး 

ဆာင်လပ်ငန်းများမှအပ အြခား ပဂ္ဂလိက ကျနး်မာ ရးလပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ် 

အတွက် လိင်စင် လာက်ထားြခင်းြဖစ်ပါက ပဒ်မ ၁၃၊ ပဒ်မခွဲ(ခ) သိမ့ဟတ် 

ပဒ်မ ၁၄ အရ ထတ် ပး သာ ကိုတင်ခွင ့ြ်ပုချက်ကိ ပူးတွဲတင်ြပရမည်။ 
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၁၆။ မို န့ယ် ကီးကပ် ရး ကာ်မတီသည် ပဒ်မ ၁၅၊ ပဒ်မခွဲ(က)အရ လိင်စင် လာက်ထား 

ြခင်းကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ် ပီး ခရိင်ကီးကပ် ရး ကာ်မတီသိလ့ည်း ကာင်း၊ 

ခရိင်ကီးကပ် ရး ကာမ်တီသည် ြပည်နယ်၊ တိင်းကီးကပ် ရး ကာ်မတီသိလ့ည်း ကာင်း 

သ ဘာထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ အဆင့်ဆင့်တင်ြပရမည်။ 

၁၇။ ြပည်နယ်၊ တိင်း ကီးကပ် ရး ကာ်မတီသည် - 

(က) ပဂ္ဂလိကအ ထွ ထွ ရာဂါက ဆးခန်းလပ်ငန်းမှအပ အြခား ပဂ္ဂလိက 

ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ် လပ်ကိငခွ်င ့်ြပုရန် လိင်စင် လာက်ထား 

ချက်က ိသ ဘာထားမှတ်ချက်နှင့်အတ ူဗဟိအဖွဲ သ့ိ ့တင်ြပရမည်။ 

(ခ) ပဂ္ဂလိက အ ထွ ထွ ရာဂါက ဆးခန်း လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင ့ြ်ပုရန ် လိင်စင ်

လာက်ထားြခင်းကိ စိစစ် ပီး   သတ်မှတ်ထား သာ စည်းကမ်းချက်များနှင့် 

အတူ လိင်စင်ထတ် ပးရန် သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုနိင်သည်။ 

၁၈။ ဗဟအိဖွဲသ့ည် ပဒ်မ ၁၇၊ ပဒ်မခွဲ(က)အရ ြပည်နယ်၊ တိင်း ကီးကပ် ရး ကာ်မတီက 

တင်ြပ သာ လိင်စင် လာက်ထားြခင်းကိ စိစစ် ပီး သတ်မှတ်ထား သာ စည်းကမ်းချက် 

များနှင့်အတူ လိင်စင်ထတ် ပးြခင်း သိမ့ဟတ် လိင်စင်ထတ် ပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုနိင် 

သည။် 

၁၉။ ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငနး်တစရ်ပရ်ပ်အတွက် လိင်စင်ရရိှသူသည် - 

 (က) လိင်စင်စညး်ကမ်းချက်များကိ လိက်နာရမည်။ 

(ခ) ဗဟိအဖွဲ ၊့ ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနနှင့် ကျန်းမာ ရးဦးစးီဌာနတိက့ 

အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန် သာ အမိန ့် ကာ်ြငာစာ၊ အမိန ့်နှင့် ညန်ကား 

ချက်မျာက ိလိက်နာရမည်။ 

(ဂ) ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ အ ရး ပ  လိအပ်ချက်အရ ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနက 

ပးအပ် သာ တာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၀။ (က) ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်အတွက ် လိင်စင်ရရှိသူသည် 

လိင်စင်သက်တမ်း ကန်ဆး ပီး နာက် မိမိ၏လပ်ငန်းကိ ဆက်လက်လပ်ကိင ်

လိပါက လိင်စင်သက်တမ်းမကန်ဆးမီ အနညး်ဆး ရက် ပါင်း ၆၀ ကိုတင်၍ 

လိင်စင်သက်တမ်းတိးြမင့် ပးရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိင်ရာ 

မို န့ယ်ကီးကပ် ရး ကာ်မတီသိ ့ လာက်ထားရမည။် 
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 (ခ) ဗဟိအဖွဲ န့ှင့် ကီးကပ် ရး ကာ်မတီအဆင့်ဆင့်သည် ပဒ်မခွဲ(က)အရ လိင်စင ်

သက်တမ်းတိးြမင့် ပးရန် လာက်ထားြခင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ ်

ချက်များနှင့်အည ီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၁။ ပဂ္ဂလိက ကျနး်မာ ရးလပင်န်းတစရ်ပ်ရပ်အတွက် လိင်စင်ရရှိသူသည် မိမိရရှိ သာ 

လိင်စင်ကိ အြခားသူတစ်ဦးဦးအား လဲ ြပာင်းြခင်း သိမ့ဟတ် ငှားရမ်းလိြခင်းြပုလိပါက 

သက်ဆင်ိရာ လိင်စင်ထတ် ပးပိင်ခွင ့်ရှိ သာ ဗဟိအဖွဲ  ့သိမ့ဟတ် ြပညန်ယ၊် တိင်း ကီးကပ် 

ရး ကာ်မတီသိ ့သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လာကထ်ားရမည။် 

 

အခန်း (၁၁) 

ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်း အရည်အ သွးထိန်းသိမ်းြမင့်တင်ြခင်း 

 

၂၂။ ဗဟအိဖွဲသ့ည် ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများ၏ အရည်အ သွးကိ ထိန်းသိမ်း 

ြမင့်တင်နိင် ရးအတွက် သင့် လျာ် သာ ကမ်းကျင်ပညာရှင်များပါဝင်သည့် ပဂ္ဂလိက 

ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်း အရည်အ သွးထိန်းသမိ်းြမင့်တင် ရးအဖွဲ မ့ျားကိ ဖဲွ စ့ညး်နင်ိသည်။ 

၂၃။ ပဂ္ဂလိက ကျနး်မာ ရးလပင်န်း အရည်အ သွးထိန်းသိမ်းြမင့်တင် ရးအဖွဲ မ့ျားသည် 

ဗဟိအဖွဲ၏့ ညန်ကားချက်နှင့်အညီ ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

အာက်ပါ အချက်များကိ စစ် ဆး ပီး ဗဟိအဖွဲ သိ့ ့တင်ြပရမည် - 

(က) ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးသူ ဦး ရ၊ ယင်းတိ၏့ အရည်အ သွးနှင့် 

ပစ္စည်းကိရိယာများ ြပည့်စြခင်းရှိမရှိ၊ 

(ခ) ကမ္ဘာက့ျန်းမာ ရးအဖဲွ နှ့င့် ဘာသာရပ်ဆိင်ရာ နိင်ငတကာ အဖွဲအ့စည်းတိက့ 

လပ်ငန်းအသီးသီးအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် ကျင ့်စဉ်များနှင့်အညီ 

ဆာင်ရွက်ြခင်းရှိမရှိ၊ 

(ဂ) ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရာတွင် အရည်အ သွးြမင့်မား ရးအတွက် 

အစီအမများကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စီစဉ် ဆာင်ရွက်ထားြခင်းရှိမရှိ၊ 

(ဃ) သက်ဆင်ိရာ ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ ကာင့် 

ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးသ၊ူ လူနာ၊ အများြပည်သူနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တိ ့
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အား ကျန်းမာ ရးအန္တရာယ်မြဖစ် ပ စ ရးနှင့် ကူးစက် ရာဂါ မြပန ့်ပွား စ 

ရးတိအ့တွက် ကပ်မတ် ဆာင်ရွက်ထားြခင်း ရှိမရှိ၊ 

(င) ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျန်းမာ ရး 

စာင့် ရှာက်မ ခယူသူများက ကျနပ်မရှိမရှိ၊ 

(စ) ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးသမူျား၏ လပ်ငနး်ခွင်အ ြခအ နနင့်ှ 

စပ်လျဉ်း၍ ကျနပ်ဖွယ်ရှိမရှိ၊ 

(ဆ) ဗဟိအဖွဲက့ အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ် သာ စည်းကမး်ချက်များကိ 

လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်းရှိမရှိ။ 

၂၄။ ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်း အရညအ် သွး ထိန်းသိမ်းြမင့်တင် ရးအဖွဲ မ့ျားနှင့် 

ကီးကပ် ရး ကာ်မတီအဆင့်ဆင့်တိသ့ည် ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများ၏ အရည ်

အ သွးကိ ထိန်းသိမ်းြမင့်တင် ရးအတွက် သက်ဆိင်ရာ တာဝန်ခပဂ္ဂိုလ်နှင့် ကျန်းမာ ရး 

စာင့် ရှာက်မ ပးသတူိအ့ား လိအပ်သည်များကိ ညန်ကားနိင်သည်။ 

 

အခန်း (၁၂) 

တာဝန်ခပဂ္ုိဂ လ်နှင့် ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးသူတိ၏့ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ 

 

၂၅။ တာဝန်ခပဂ္ဂုလ်နှင့် ကျနး်မာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးသူတိ၏့ တာဝန်ဝတ္တ ရားများမှာ 

အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည ်- 

 (က) လူနာ၏ ကျန်းမာ ရးလိအပ်ချက်ကိ အဓိကထား၍ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ခ) ဗဟိအဖွဲ ၊့ ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာနနှင့ ်ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနတိက့ ထတ်ြပန် 

ထား သာ အမိန ့် ကာ်ြငာစာ၊ အမိန ့၊် ညန်ကားချက်များနှင့်အညီ လိက်နာ 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဂ) ကျန်းမာ ရးနှင့ ် သက်ဆိင်သည့ ် တည်ဆဲဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ အမိန ့် 

ကာ်ြငာစာ၊ အမိန ့၊် ညန်ကားချက်များနှင့်အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဃ) ခတ်အ လျာက ် တိးတက်လာ သာ ဆးပညာနှင့် နညး်စနစ်များကိ ဗဟိ 

အဖွဲ၏့ ညန်ကားချက်များနှင့်အည ီလိက်နာကျင ့်သး ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
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(င) ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာနက အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်ထား သာ ကူးစက ်

ြမန် ရာဂါများနှင့ ် မခင်းဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိ ညန်ကားချက်များနှင့်အည ီ

လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(စ) လူနာ၏ အကျိုးကိ ရှးရ၍ လိအပ်ပါက သက်ဆိင်ရာ ပညာရှင်၊ ဌာနနငှ့် 

ဆးရများသိ ့အချိန်မီညန်းပိြ့ခင်း၊ 

(ဆ) မညသ်ည့်အ ရး ပ လူနာကိမဆိ အသက်ကယ်လပ်ငန်းများ၊ ဆာငရွ်က် 

ကသ ပးြခင်းနှင့် လိအပ်ပါက ညန်းပိြ့ခင်း၊ 

(ဇ) အများြပည်သူအတွက် မတ သာ ဝန် ဆာင်ခြဖင့် အရည်အ သွးြမင့်မား 

သာ ဝန် ဆာင်မ ပးြခင်း၊ 

(စျ) ပဂ္ဂလိက ကျနး်မာ ရးလပင်န်း အရညအ် သွး ထိန်းသိမ်းြမင့်တင် ရးအဖွဲ  ့

နှင့ ် ကီးကပ် ရး ကာမ်တီအဆင့ဆ်င့်တိ၏့ ညန်ကားချက်များကိ လိက်နာ 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ည) ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ခယူသူ၏ မ ကျနပ်မကိ ြဖရှင်း ပးနိင်ရန် 

အစီအစဉ်များ ချမှတ်ထားရိှြခင်း၊ 

(ဋ) ဆးရအရွယ်အစားနှင့် အမျိုးအစားအလိက် လိအပ် သာ စီမခန ့်ခွဲ ရး အဖွဲ  ့

ငယ်၊ အရည်အ သွး ထိန်းသိမ်းြမင့်တင် ရး အဖွဲ င့ယ်နှင့် အြခား လိအပ် သာ 

အဖွဲ င့ယ်များကိ ဖွဲ စ့ညး် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဌ) သက်ဆင်ိရာ အစိးရဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းက တရားဝင် တာင်းခလာသညမှ် 

အပ လူနာ၏ ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ အတွင်း ရးကိစ္စကိ လို ဝှ့က်ထိန်းသိမ်း 

ထားရှိြခငး်၊ 

(ဍ) လူနာများကိ အသးြပု၍ သ တသနြပုရန ်လိအပ်ပါက ကျန်းမာ ရးဝန်ကီး 

ဌာန၏ ခွင ့ြ်ပုချက်ရယူ ဆာင်ရွက်ြခငး်၊ 

(ဎ) သတ်မှတ်ထား သာ အခွန်အခများကိ မှနက်န်စွာ ပး ဆာင်ြခင်း၊ 

(ဏ) သက်ဆင်ိရာ လိင်စင်အရ ခွင ့်ြပုထား သာ ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်း 

လပ်ကိင်သည့် နရာတွင ် ခွင ့်ြပုချက် သိမ့ဟတ် လိင်စင်မရှိဘ ဲ အြခား 

လပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ လပ်ကိင်ြခင်းမ ှ ရှာင်ကဉ်ြခင်း။ 
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အခန်း (၁၃) 

စီမခန ့ခဲွ် ရးနည်းလမ်းအရ အ ရးယူြခင်း 

 

၂၆။ ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်း လိင်စင်ရရှိသူက ပဒ်မ ၁၉ ပါ တာဝန်တစ်ရပ် 

ရပ်ကိ လိက်နာရန် ပျက်ကွက်လင ်သိမ့ဟတ် ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ခခကိ ကျူးလွန်သြဖင့် 

ြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်းခရလင် သာ်လည်း ကာင်း၊ တာဝန်ခပဂ္ဂိုလ်က ပဒ်မ ၂၅ ပါ တာဝန ် 

ဝတ္တ ရားတစ်ရပ်ရပ်ကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်လင် သာ်လည်း ကာင်း သက်ဆိင် 

ရာ ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းအတွက် လိင်စင်ထတ် ပးပိင်ခွင ့်ရှိ သာ ဗဟိအဖွဲ န့ှင့် 

ြပည်နယ်၊ တိင်း ကီးကပ် ရး ကာမ်တီတိသ့ည် သက်ဆငိရ်ာ လိင်စင်ရရှိသူအား အာက်ပါ 

စီမခန ့်ခဲွ ရးဆိင်ရာ အမိန ့်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်နိင်သည ်- 

(က) သတိ ပးြခင်း၊ 

(ခ) သတ်မှတ်ထား သာ ဒဏ် ကး ငွတပ်ရိက်ြခင်း၊ 

(ဂ) လိင်စင်ကိ ကာလအကန ့အ်သတ်ြဖင့ ်ရပ်ဆိင်းြခင်း၊ 

(ဃ) လိင်စင်ကိ ပယ်ဖျက်ြခင်း။ 

၂၇။ ပဒ်မ ၂၆ အရ အ ရးယူ ဆာင်ရွက် သာ ဗဟိအဖွဲ  ့ သိမ့ဟတ် ြပည်နယ၊် တိင်း 

ကီးကပ် ရး ကာ်မတီသည ် ကျန်းမာ ရး စာင့် ရာှက်မ ပးသူက ပဒ်မ ၂၅ ပါ တာဝန် 

ဝတ္တ ရားတစ်ရပ်ရပ်ကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်လင ် လိအပ်သလိ အ ရးယူ 

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် သက်ဆိင်ရာ ြမန်မာနိင်င ဆး ကာင်စီ၊ သွားနှင့် ခတွင်းဆငိရ်ာ ဆး 

ကာင်စ ီသိမ့ဟတ် သူနာြပုနှင့် သားဖွား ကာင်စီသိ ့အ ကာင်းကားရမည်။ 

 

အခန်း (၁၄) 

အယူခြခင်း 

 

၂၈။ ြပည်နယ်၊ တိင်း ကီးကပ် ရး ကာ်မတီက ပဒ်မ ၂၆ အရ ချမှတ် သာ စီမခန ့ခ်ွဲ ရး 

ဆိင်ရာ အမိန ့်တစ်ရပ်ရပ်ကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ ဤဥပ ဒအရ ချမှတ် သာ အြခားအမိန ့် 

တစ်ရပ်ရပ်ကိ သာ်လည်း ကာင်း မ ကျနပ်သသူည် အဆိပါ အမိန ့်ချမှတ်သည့် နရ့က်မှ 

ရက် ပါငး် ၆၀ အတွင်း ဗဟိအဖွဲ သ့ိ ့အယူခနိင်သည်။ 
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၂၉။ ဗဟအိဖွဲသ့ည် ပဒ်မ ၂၈ အရ အယူခမတွင်  ြပည်နယ၊် တိင်း ကီးကပ် ရး ကာမ်တီ 

က ချမှတ် သာ အမိန ့်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း သိမ့ဟတ် အတည်ြပုြခင်း 

ြပုနိင်သည်။ 

၃၀။ ဤဥပ ဒအရ ချမှတ် သာ ဗဟိအဖွဲ ၏့ အမိန ့် သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်သည် အပီး 

အြပတ်ြဖစ်သည်။ 

 

အခန်း (၁၅) 

ြပစ်မနှင့် ြပစ်ဒဏ် 

 

၃၁။ မည်သူမဆိ ပဂ္ဂလိက ဆးရလပ်ငန်းကိ လိင်စင်မရှိဘဲ လပ်ကိင် ကာင်း ြပစ်မ 

ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူအား အနညး်ဆး ထာင်ဒဏ် ၁ နှစ်မှ အများဆး ထာင်ဒဏ် 

၅ နှစအ်ထိ ချမှတ်ရမည့်ြပင် ငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိင်သည။် 

၃၂။ မည်သူမဆိ ပဂ္ဂလိက သားဖွားခန်းလပ်ငနး် သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂလိက ဆးခန်းလပင်န်းကိ 

လိင်စင်မရှိဘဲ လပ်ကိင် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခငး်ခရလင ် ထိသအူား အနည်းဆး 

ထာင်ဒဏ် ၆ လမှ အများဆး ထာင်ဒဏ ် ၃ နှစအ်ထိ ချမှတ်ရသည့်ြပင် ငွဒဏ်လည်း 

ချမှတ်နိင်သည်။ 

၃၃။ မည်သူမဆိ ပဂ္ဂလိက ဆးရလပ်ငန်း၊ ပဂ္ဂလိကသားဖွားခန်းလပ်ငန်းနှင့် ပဂ္ဂလိက 

ဆးခန်းလပ်ငန်းတိမ့ှအပ အြခား ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငနး်တစရ်ပ်ရပ်ကိ လိင်စင်မရှိ 

ဘ ဲ လပ်ကိင် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခငး်ခရလင ် ထိသူအား အနည်းဆး ထာင်ဒဏ်     

၃ လမှ အများဆး ထာင်ဒဏ် ၁ နှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့်ြပင ် ငွဒဏ်လည်း ချမတှ်နိင်သည်။ 

၃၄။ လိင်စင်ရရှိသ ူမည်သူမဆိ 

 (က) ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းကိ အ ကာငး်ြပု၍ သက်ဆိင်ရာ လိင်စင်အရ 

ခွင ့ြ်ပုထား သာ လပ်ငန်းလပ်ကိင်သည့် နရာတငွ ် တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ် 

ရပ်အရ တားြမစ်ထားသည့် ကိစ္စရပ်မှအပ အြခားလပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကိ 

ခွင ့်ြပုချက် သိမ့ဟတ် လိင်စင်မရှိဘဲ လပက်ိင် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင် 

ြခင်းခရလင် ထိသအူား အနညး်ဆး ထာင်ဒဏ် ၁ နှစ ်မ ှအများဆး ထာင် 

ဒဏ် ၅ နှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့်ြပင ် ငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိင်သည်။ 
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 (ခ) ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းကိ အ ကာငး်ြပု၍ သက်ဆိင်ရာ လိင်စင်အရ 

ခွင ့ြ်ပုထား သာ လပ်ငန်းလပ်ကိင်သည့် နရာတငွ ် တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ် 

ရပ်အရ တားြမစထ်ားသည့် ကိစ္စရပ်ကိ  ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သက်ဆိင် 

ရာ တည်ဆဲဥပ ဒအရ အ ရးယူြခင်းခရမည်။ 

၃၅။ လိင်စင်ရရှိသ ူ မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒအရ မိမိရရှိ သာ လိင်စင်ကိ သက်ဆိင်ရာ 

လိင်စင်ထတ် ပးပိင်ခွင ့်ရှိ သာ ဗဟိအဖွဲ  ့သိမ့ဟတ် ြပည်နယ၊် တိင်း ကီးကပ် ရး ကာ်မတီ 

၏ ခွင ့်ြပုချက်မရှိဘဲ အြခားသူတစ်ဦးဦးအား လဲ ြပာင်း ကာင်း သိမ့ဟတ် ငှားရမ်း ကာင်း 

ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင ်ထိသူအား ၃ နှစ်ထက်မပိ သာ ထာငဒ်ဏ်ြဖစ် စ၊ ငွဒဏ် 

ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်စလးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။ 

 

အခန်း (၁၆) 

အ ထွ ထွ 

 

၃၆။ ကျနး်မာ ရးဝန်ကီးဌာနသည ်- 

 (က) ဗဟိအဖွဲ န့ှင့် ဤဥပ ဒအရ ဗဟိအဖွဲ က့ ဖဲွ စ့ညး် သာ အြခား အဖဲွအ့စည်းများ 

  ကန်ကျစရိတ်ကိ ကျခရမည်။ 

(ခ) ဗဟိအဖွဲ န့ှင့် ကးီကပ် ရး ကာ်မတီ အဆင့်ဆင့်တိက့ ရးလပ်ငန်းများက ိ

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် စီစဉ် ပးရမည်။ 

၃၇။ ဤဥပ ဒအာဏာမတည်မီက ၁၉၇၂ ခနစ်ှ၊ ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င ြပည်သူ ့

ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ ဥပ ဒအရ မှတ်ပတင်ခဲ့ ပီး သာ ကိယ်ပိင် ဆးက ဂဟာ ဖွင ့်လှစ်သည့် 

လပ်ငန်းကိ လပက်ိင်သူသည် မိမိ၏ လပ်ငန်းကိ ဆက်လက်လပ်ကိင်လိပါက ဤဥပ ဒ 

အာဏာတည်သည့် နရ့က်မ ှ ရက် ပါငး် ၉၀ အတွင်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ယာယ ီ

လိင်စင်ကိ လာက်ထားရမည်။ ထိြ့ပင် - 

(က) ပဂ္ဂလိက ဆးရလပ်ငန်း သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂလိက သားဖွားခန်းလပ်ငန်းကိ 

လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်လင် ဤဥပ ဒအရ သတ်မှတ်ထားသည့် 

သက်ဆင်ိရာ အဂါရပ်များနှင့် လိအပ်ချက်များကိ ြပည့်စစွာ ဆာင်ရွက် ပီး 
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ဤဥပ ဒအာဏာတည်သည့် နရ့က်မ ှ ၁ နှစ်အတွင် ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်း 

ချက်များနှင့်အည ီလိင်စင်ကိ လာက်ထားရမည။် 

(ခ) ပဂ္ဂလိက အထူးက ဆးခန်းလပင်နး် သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂလိက ရာဂါရှာ ဖွ ရး 

လပ်ငန်းကိ လပက်ိင် ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်လင် ဤဥပ ဒအရ သတ်မှတ်ထား 

သည့် သက်ဆိင်ရာ အဂါရပ်များနှင့် လိအပ်ချက်များကိ ြပည့်စစွာ ဆာငရွ်က် 

ပီး ဤဥပ ဒအာဏာတညသ်ည့် နရ့က်မ ှ၉ လအတွင်း ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်း 

ချက်များနှင့်အည ီလိင်စင် လာက်ထားရမည်။ 

(ဂ) ပဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပဒ်မခွဲ (ခ) ပါ လပ်ငန်းများမှအပ အြခား ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ 

ရးလပ်ငနး်တစရ်ပ်ရပ်ကိ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်လင် ဤဥပ ဒအရ 

သတ်မှတ်ထားသည့် သက်ဆိငရ်ာ အဂါရပ်များနှင့ ်လိအပ်ချက်များကိ ြပည့်စ 

စွာ ဆာင်ရွက် ပီး ဤဥပ ဒအာဏာတညသ်ည့် နရ့က်မ ှ၆ လအတွငး် ဤ 

ဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ လိင်စင် လာက်ထားရမည်။ 

၃၈။ ဗဟအိဖွဲသ့ည် အများြပည်သူအကျို းငှာ ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ် 

အား ဤဥပ ဒပါ ြပ ာနး်ချက်အားလးကိြဖစ် စ၊ တစ်စိတ်တစ် ဒသကိြဖစ် စ ကာလ 

ကန ့်သတ်ချက်ြဖင့် ကင်းလွတ်ခွင ့ြ်ပုနိင်သည်။ 

၃၉။ (က) ပဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းတစ်ခခတွင် သက်ဆိင်ရာ တာဝန်ခပဂ္ဂိုလ ်

သိမ့ဟတ် ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးသ၏ူ ပါ့ လျာစွ့ာ ဆာင်ရွက်မ 

ကာင့် နစ်နာသူသည် မိမိ၏နစ်နာမအတွက် နစ်နာ ကးရရှိရန ်သက်ဆိင် 

ရာ တာဝန်ခပဂ္ဂိုလ် သိမ့ဟတ် ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးသူအား တရား 

မ နစန်ာမဥပ ဒ (Law of Tort) အရ စွဲဆိနိင်ခွင ့ရ်ှိသည်။ 

 (ခ) ပဒ်မခွဲ (က) အရ စွဲဆိြခင်းခရ သာ တာဝန်ခပဂ္ဂုလ် သိမ့ဟတ် ကျနး်မာ ရး 

စာင့် ရှာက်မ ပးသသူည် သက်ဆိင်ရာ တည်ဆဥဲပ ဒတစရ်ပ်ရပ်အရ စမီ 

ခန ့ခ်ွဲ ရးနည်းလမ်းြဖင့် အ ရးယခူရြခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင ့်မရှိ စရ။ 

၄၀။  ဤဥပ ဒအာဏာမတည်မကီ ကိယ်ပိင် ဆးက ဂဟာများနှင့် စပ်လျဉး်၍ ၁၉၇၂ 

ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စြမန်မာနိငင် ြပည်သူက့ျန်းမာ ရးဆိင်ရာ ဥပ ဒအရ ကျန်းမာ ရးဝန်ကီး 

ဌာနနှင့် ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနတိက့ ထတ်ြပန်ထား သာ အမိန ့် ကာ်ြငာစာ၊ အမိန ့န်ငှ့် 
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ညန်ကားချက်များကိ ဤဥပ ဒနှင့် မဆန ့်ကျင်သ ရွ  ့ ဆက်လက်ကျင ့်သး ဆာင်ရွက်နိင် 

သည။် 

၄၁။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များသည် တိင်းရင်း ဆးပညာကိ အသးြပု၍ ကသ သာ 

ပဂ္ဂလိကတိင်းရင်း ဆးရ၊ ပဂ္ဂလိက တိင်းရင်း ဆးခန်းများနှင့် သက်ဆိင်ြခင်းမရှိ စရ။ 

၄၂။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

(က) ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာနသည် လိအပ် သာ နည်းဥပ ဒများကိ အစိးရအဖွဲ၏့ 

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည။် 

(ခ) ဗဟိအဖွဲ န့ှင့် ကျန်းမာ ရးဝန်ကးီဌာနတိသ့ည် လိအပ် သာ လပ်ထးလပ်နည်း 

များ၊ အမိန ့် ကာ်ြငာစာ၊ အမိန ့န်ှင့် ညန်ကားချက်များကိလညး် ကာင်း၊ 

ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနသည ် လိအပ် သာ အမိန ့်နှင့ ် ညန်ကားချက်များကိ 

လည်း ကာင်း ထတ်ြပန်နိငသ်ည်။ 

 

 

(ပ) 

သန်း ရ 

     ဗိလ်ချုပ်မှူ းကီး 

 ဥက္က  

နိင်င တာ် အးချမး်သာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖို း ရး ကာင်စီ 


