
ၿမန္မာႏုိင္ငံေဆးေကာင္စီဥပေဒ 

(၂ဝ၁၅ ခုနွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၆ ။) 

၁၃၇၆ ခုနွစ္၊ တန္ခူးလၿပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္ 

( ၂ဝ၁၅ ခုနွစ္၊ ဧၿပီလ ၉ ရက္) 

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကုိ ၿပဌာန္းလုိက္သည္။ 

အခန္း (၁) 

အမည္ႏွင့္အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္ 

၁။ ဤဥပေဒကုိ ၿမန္မာႏုိင္ငံေဆးေကာင္စီဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။ 

၂။ ဤဥပေဒတြင္ပါရိွေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ၿပပါအတုိင္း အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ ေစ

ရမည္- 

  

(က)  ေဆးပညာ ဆုိသည္မွာ က်န္းမာမႈအဆင့္ၿမွင့္တင္ၿခင္း၊ ေရာဂါႀကိဳတင္ ကာကြယ္

ၿခင္း၊ ေရာဂါစစ္ေဆး ရွာေဖြၿခင္း၊ ေရာဂါကုသၿခင္း၊ က်န္းမာမႈၿပန္လည္ထူေထာင္

ၿခင္း၊ သုေတသနၿပဳၿခင္း၊ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားၿခင္းႏွင့္ ၿပည္သူ႔က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း

မ်ား ေဆာင္ရြက္ၿခင္းတုိ႔ အပါအဝင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းအားလုံး

ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာပညာရပ္ကုိ ဆုိသည္။ 

  
(ခ)  ေကာင္စီ ဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းသည့္ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးေကာင္စီ ကုိ 

ဆုိသည္။ 

  (ဂ)  နာယကအဖြဲ႔ ဆုိသည္မွာ ေကာင္စီ၏ နာယကအဖြဲ႔ကုိ ဆုိသည္။ 

  
(ဃ)  အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ဆုိသည္မွာ ေကာင္စီ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ကုိ 

ဆုိသည္။ 

  (င)  ေကာင္စီဝင္ ဆုိသည္မွာ ၿမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီဝင္ တစ္ဦးဦးကုိ ဆုိသည္။ 

  
(စ)  မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ဆုိသည္မွာ ၿမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီက ဤဥပေဒအရ 

ထုတ္ေပးေသာ ဆရာဝန္မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကုိ ဆုိသည္။ 



  

(ဆ)  မွတ္ပုံတင္ဆရာဝန္ ဆုိသည္မွာ ဆရာဝန္မွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္ အမည္ 

တင္သြင္းၿခင္းခံရၿပီး ဆရာဝန္မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးၿခင္း ခံရသူကို 

ဆုိသည္။ 

  

(ဇ) ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ ဆုိသည္မွာ ေကာင္စီက ဤဥပေဒအရ ထုတ္ေပးေသာ 

အေထြေထြ ေဆးကုသခြင့္ လုိင္စင္၊ အထူးေဆးကုသခြင့္ လုိင္စင္၊ ကန္႔သတ္ 

အေထြေထြ ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္၊ ကန္႔သတ္အထူး ေဆးကုသခြင့္ လုိင္စင္ႏွင့္ 

ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္လုိင္စင္တုိ႔ကုိ ဆုိသည္။ 

  (စ်) အေထြေထြေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ ဆုိသည္မွာ - 

    

(၁) ေကာင္စီက အသိအမွတ္ၿပဳထားေသာ ၿပည္တြင္းေဆးတကၠသုိလ္ တစ္

ခုခုမွ အေၿခခံေဆးပညာဘြဲ႔ရရိွၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္သင္

ကာလၿပီးဆုံးသည့္ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ဆရာဝန္အား သတ္မွတ္ခ်က္

မ်ားႏွင့္ အညီ ေကာင္စီက ထုတ္ေပးေသာ ေဆးကုသခြင့္ လုိင္စင္ကို 

ဆုိသည္။ 

    

(၂) ေကာင္စီ၏အသိအမွတ္ၿပဳၿခင္းခံရသည့္ ၿပည္ပႏိုင္ငံ ေဆးတကၠသုိလ္ 

တစ္ခုခုမွ ၿဖစ္ေစ၊ ေဆးေကာလိပ္ တစ္ခုခုမွၿဖစ္ေစ အေၿခခံ ေဆးပညာ

ဘြဲ႔ ရရိွၿပီး သတ္မွတ္ ထားေသာ အလုပ္သင္ကာလ ၿပီးဆုံးသည့္ ႏိုင္ငံ

သား ဆရာဝန္အား ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ စာေမးပြဲေအာင္ၿမင္ၿပီး ေနာက္ 

ေကာင္စီက ထုတ္ေပးေသာ ေဆးကုသခြင့္ လုိင္စင္ကုိ ဆုိသည္။ 

  

(ည) အထူးေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ ဆုိသည္မွာေကာင္စီက အသိအမွတ္ၿပဳ ထားေသာ 

ၿပည္တြင္း ေဆးတကၠသုိလ္ တစ္ခုခုမွ အပ္နွင္းထားေသာ သို႔မဟုတ္ ၿပည္ပႏိုင္ငံ၏ 

သက္ဆုိင္ရာေဆးေကာင္စီက အသိအမွတ္ၿပဳေသာ ဘြဲ႔လြန္ဒီဂရီ၊ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလုိမာ

ရရိွၿပီး အေထြေထြအထူးေဆးကုသမႈကုိၿဖစ္ေစ၊ အထူးၿပဳ အထူးကု ေဆးကုသမႈကို 

ၿဖစ္ေစ အရည္အခ်င္းၿပည့္မီ၍ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ကြ် မ္းက်င္မႈရိွသည္ဟု သတ္မွတ္



ၿခင္းခံရေသာ မွတ္ပံုတင္ ဆရာဝန္အား ေကာင္စီကထုတ္ေပးသည့္ ေဆးကုသခြင့္

လုိင္စင္ကုိ ဆုိသည္။ 

  

(ဋ) ကန္႔သတ္အေထြေထြေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ ဆုိသည္မွာ ေကာင္စီ၏ အသိအမွတ္

ၿပဳၿခင္းခံရသည့္ ၿပည္ပႏိုင္ငံ၏ သက္ဆုိင္ရာ ေဆးေကာင္စီက အသိအမွတ္ၿပဳ

ေသာ အေၿခခံေဆးပညာဘြဲ႔ရရိွသည့္ ႏိုင္ငံၿခားသား ဆရာဝန္အား ေကာင္စီက 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး ထုတ္ေပးေသာ ေဆးကုသခြင့္ လုိင္စင္ကုိ

ဆုိသည္။ 

  

(ဌ) ကန္႔သတ္အထူးေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ ဆုိသည္မွာ ေကာင္စီ၏ အသိအမွတ္ ၿပဳၿခင္း

ခံရသည့္ ၿပည္ပႏိုင္ငံ၏ သက္ဆုိင္ရာ ေဆးေကာင္စီက အသိအမွတ္ၿပဳေသာ 

ဘြဲ႔လြန္ဒီဂရီ သို႔မဟုတ္ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလုိမာရရိွၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္

အခ်င္း ၿပည့္မီသည့္ႏိုင္ငံၿခားသားဆရာဝန္အား ေကာင္စီက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အညီ စိစစ္ၿပီး ထုတ္ေပးေသာ ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ကုိ ဆုိသည္။ 

  

(ဍ)        ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြ် မ္းက်င္လုိင္စင္ ဆုိသည္မွာ အေၿခခံေဆးပညာဘြဲ႔ မရရိွ 

ေသာ္လည္း ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ဘြဲ႔၊ ဘြဲ႔လြန္ဒီဂရီ၊ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလုိမာ 

တစ္ခုခု ရရိွၿပီး ၿပည္ပႏိုင္ငံ၏ သက္ဆုိင္ရာ ေဆးေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ ေကာင္စီကဲ့

သို႔ အလားတူ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းက 

ၿဖစ္ေစ၊ ေကာင္စီက ၿဖစ္ေစ သက္ဆုိင္ရာပညာရပ္အလုိက္ ကုသမႈတစ္ခုခု ကုိ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟု အသိအမွတ္ၿပဳထားေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ 

ကြ်မ္းက်င္မႈ အေၿခအေနအရ လုိအပ္သည္ဟု ေကာင္စီက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္

အညီ စိစစ္ၿပီး ထုတ္ေပးေသာ လုိင္စင္ကုိ ဆုိသည္။ 

 

 

 



အခန္း(၂) 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္သည္ - 

  
(က) အရည္အေသြးၿပည့္ဝ၍ ထိေရာက္မႈႏွင့္ လုံၿခံဳမႈရိွေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ 

ေရွာက္မႈ ကုိ ႏိုင္ငံအတြင္း မီွတင္းေနထုိင္ၾကသူအားလုံး ခံစားခြင့္ ရရိွေစရန္၊ 

  
(ခ)  ဆရာဝန္မ်ား၏ ေဆးပညာဗဟုသုတ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အရည္ 

အေသြးႏွင့္ အဆင့္အတန္းကုိ အစဥ္တစိုက္ ထိန္းသိမ္းၿမွင့္တင္ရန္၊ 

  (ဂ)  ေဆးပညာကုိ ေခတ္ႏွင့္အညီ ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္ေစရန္၊ 

  (ဃ)  ေဆးပညာတုိးတက္မႈကုိ စဥ္ဆက္မၿပတ္ ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္ေစရန္၊ 

  (င)  ဆရာဝန္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိန္းသိမ္းၿမွင့္တင္ႏိုင္ေစရန္၊ 

  
(စ) ဆရာဝန္က်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား လုိက္နာေစာင့္ထိန္းေရးကုိ 

ၾကပ္မတ္ ထိန္းသိမ္းေပးရန္၊ 

  (ဆ) ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆးကုသမႈပတ္ဝန္းက်င္ ၿဖစ္ထြန္းေစရန္။ 

အခန္း(၃) 

ၿမန္မာႏုိင္ငံေဆးေကာင္စီဖြဲ႔စည္းၿခင္း 

၄။ ေကာင္စီသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းၿဖစ္သည္။ 

၅။ ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သည္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးႏွင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား 

သည့္ ဂုဏ္သတင္းရိွေသာ ဝါရင့္အၿငိမ္းစားေဆးပညာရွင္ နွစ္ဦးပါဝင္သည့္ နာယက အဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္း 

ရမည္။ 

၆။ 
(က)  

နာယကအဖြဲ႔သည္ ေကာင္စီကုိ ၆၅ ဦးထက္ မပိုေသာ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္ - 

    (၁) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္္၊ ၿပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ 

    (၂)  ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္္၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ 



    
(၃)  ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္္၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအၿမစ္ 

ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန၊ 

    (၄)  ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္္၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ 

    
(၅)  ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး 

ဦးစီးဌာန၊ 

    
(၆) အဆင့္ၿမင့္အရာရွိႀကီးတစ္ဦး၊ ေဆးဝန္ထမ္းညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး၊ 

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္္ရံုး (ၾကည္း)၊ 

    (၇) တစ္ဆယ္ဦးထက္ မပိုေသာ ေဆးတကၠသုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္္မ်ား၊ 

    (၈)  ၿမန္မာႏုိင္ငံေဆးပညာရွင္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္နွစ္ဦး၊ 

    (၉)  ၿမန္မာႏုိင္ငံဆရာဝန္အသင္း ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္နွစ္ဦး၊ 

    
(၁၀)  ၿပည္ေထာင္စုနယ္ေၿမ၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿပည္နယ္က်န္းမာေရး 

ဦးစီးဌာနမွဴးမ်ား၊ 

    
(၁၁) ေဆးတကၠသုိလ္မ်ားမွ ဥပေဒေရးရာေဆးပညာဌာန ဝါရင့္ပါေမာကၡ 

ဌာနမွဴး တစ္ဦး၊ 

    
(၁၂) ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စိတ္ပါဝင္စား၍ အမ်ားၿပည္သူ၏ 

ယုံၾကည္ေလးစားမႈကုိ ရရိွေသာ အၿငိမ္းစားဆရာဝန္ႀကီး ခုနစ္ဦး၊ 

    

(၁၃) ၿပည္ေထာင္စုနယ္ေၿမ၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿပည္နယ္အသီးသီးရိွ 

မွတ္ပံုတင္ ဆရာဝန္မ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ေသာ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္း 

မဟုတ္သည့္ မွတ္ပံုတင္ ဆရာဝန္ တစ္ဦးစီ၊ 

    
(၁၄) အမ်ားၿပည္သူက ယုံၾကည္ေလးစားေသာ ဆရာဝန္ မဟုတ္သည့္ 

ပုဂၢိဳလ္ နွစ္ဦး။ 

  (ခ) နာယကအဖြဲ႔သည္ လုိအပ္ပါကေကာင္စီကုိ ၿပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္သည္။ 

၇။ နာယကအဖြဲ႔သည္ ေကာင္စီဝင္မ်ားအနက္မွ ဥကၠ႒တစ္ဦး၊ ဒုတိယဥကၠ႒တစ္ဦး၊ အတြင္းေရးမွဴး 



တစ္ဦး၊ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴးတစ္ဦးတုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ထား ၿပီးေသာ ေကာင္စီ 

ဝင္မ်ား၏ ဆႏၵမၿဲဖင့္ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ေစရမည္။ 

၈။ (က) နာယကအဖြဲ႔သည္ ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေသာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းရမည္ - 

    (၁) ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဥကၠ႒ 

    (၂) ေကာင္စီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဒုတိယဥကၠ႒ 

    (၃) ေကာင္စီဝင္ (၁ဝ)ဦး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား 

    (၄) ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴး အတြင္းေရးမွဴး 

    (၅)    ေကာင္စီတြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး 

    (၆) ေကာင္စီဘ႑ာေရးမွဴး ဘ႑ာေရးမွဴး 

  (ခ) 

ပုဒ္မခြဲ (က)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၃) ပါ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထမဲွ ခုနစ္ဦးကုိ ေကာင္စီဝင္ 

မ်ား၏ ဆႏၵမၿဲဖင့္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေၿမွာက္ၿပီး က်န္သုံးဦးကုိ ေကာင္စီဥကၠ႒က 

တုိက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ရမည္။ 

၉။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး တုိ႔သည္ ေအာက္ပါ 

အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ၿပည့္စံုရမည္- 

  (က) ေကာင္စီ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ အခိ်န္ၿပည့္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူၿဖစ္ၿခင္း၊ 

  (ခ) ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈရိွၿပီး ဦးေဆာင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 

ၾကပ္မတ္မႈ ေပးႏိုင္သူၿဖစ္ၿခင္း။ 

၁၀။ (က) ေကာင္စီ၏ သက္တမ္းသည္ စတင္ဖြဲ႔စည္းသည့္ေန႔မွစ၍ ေလးနွစ္ၿဖစ္သည္။ 

  
(ခ) ေကာင္စီဝင္မ်ား၏ သက္တမ္းသည္ ေကာင္စီ၏ သက္တမ္းႏွင့္ အညီ 

ၿဖစ္သည္။ 

  
(ဂ) ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးသည္ ေကာင္စီဝင္သက္တမ္း တစ္ဆက္တည္း နွစ္ႀကိမ္ 

အထိသာ ေကာင္စီဝင္အၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 



  

(ဃ) ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးဦး၏ ေနရာလစ္လပ္သည့္အခါ လစ္လပ္သည့္ေနရာ 

အလုိက္ သက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ အစားထုိးခန္႔ထားၿခင္း သို႔မဟုတ္ 

ေရြးခ်ယ္ တင္ေၿမွာက္ၿခင္းၿဖင့္ ၿဖည့္စြက္ရမည္။ ထုိသို႔ ၿဖည့္စြက္ၿခင္း ခံရေသာ 

ေကာင္စီဝင္၏ သက္တမ္းသည္က်န္ရိွသည့္ ေကာင္စီသက္တမ္း 

ကုန္ဆုံးခိ်န္အထိသာ ၿဖစ္ရမည္။ 

  
(င) ေကာင္စီသည္သက္တမ္း ကုန္ဆုံးသည့္အခါ ေကာင္စီအသစ္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး 

သည္အထိ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 

၁၁။ ေကာင္စီဖြဲ႔စည္းၿခင္း၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿခင္း၊ အစည္းအေဝး က်င္းပၿခင္း ႏွင့္ 

ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

အခန္း(၄) 

ေကာင္စီ၏တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

၁၂။ ေကာင္စီ၏ တာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္သည္- 

  

(က) ၿပည္တြင္းၿပည္ပရိွ ေဆးတကၠသုိလ္၊ ေဆးေကာလိပ္တစ္ခုခုက ၿဖစ္ေစ၊ ေဆး 

ပညာအတြက္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အၿခားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုကၿဖစ္ေစ အပ္နွင္း 

သည့္ ေဆးပညာဘြဲ႔မ်ားကုိ အသိအမွတ္ၿပဳၿခင္း၊ အသိအမွတ္ၿပဳရန္ ၿငင္းပယ္ 

ၿခင္း၊ 

  
(ခ)  ေကာင္စီက အသိအမွတ္ၿပဳထားေသာ ေဆးပညာဘြဲ႔မ်ားကုိ အခါအား 

ေလ်ာ္စြာ ထုတ္ၿပန္ေၾကညာၿခင္း၊ 

  
(ဂ)  မွတ္ပံုတင္ဆရာဝန္စာရင္းႏွင့္ ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ရ ဆရာဝန္ စာရင္းမ်ားကုိ 

ၿပဳစုထားရိွၿခင္းႏွင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ၿပန္ၿခင္း၊ 

  

(ဃ)  ဆရာဝန္မ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အရည္အေသြးႏွင့္ အဆင့္ 

အတန္းကုိ ထိန္းသိမ္းၿမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿခင္း၊ လုိအပ္သလုိ 

ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ အစိုးရဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၿပည္တြင္း ၿပည္ပမွ သက္ဆုိင္ 



ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ 

  

(င) ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ပုဂၢလိကေဆးရံုမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ား၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ 

မႈ အဆင့္အတန္း ထိန္းသိမ္းၿမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ လုံၿခံဳမႈရိွေစရန္ လုိအပ္ေသာ 

စံခိ်န္စံညႊန္း သတ္မွတ္ၿခင္း၊ ထုတ္ၿပန္ၿခင္း၊ ဆန္းစစ္ၿခင္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ 

  

(စ) ေဆးပညာသင္ၾကားမႈ အဆင့္အတန္းၿမင့္မားေစေရးႏွင့္ အရည္အေသြး 

ၿပည့္ဝေသာ ေဆးပညာရွင္မ်ား ေပၚေပါက္ေစေရးတုိ႔အတြက္ တုိးတက္ 

ေၿပာင္းလဲေနေသာ ေဆးပညာ သင္ၾကားေရးစနစ္မ်ားကုိ ေလ့လာသုံးသပ္၍ 

သက္ဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္မ်ား သင္ၾကားေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ညိွနိႈင္း ေဆြးေႏြးၿခင္း၊ 

အၾကံၿပဳၿခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ 

  

(ဆ)  ႏိုင္ငံေတာ္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီဆရာဝန္မ်ား 

ေဆးပညာ စဥ္ဆက္မၿပတ္ သင္ၾကားမႈ ရရိွေစေရးအတြက္ က်န္းမာေရး 

ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဆးတကၠသုိလ္မ်ား၊ ေဆးပညာဆုိင္ရာအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ 

ပညာရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ 

  
(ဇ)  က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္အတန္း ၿမင့္မားေစေရးအတြက္ 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဌာနသို႔ အၾကံၿပဳၿခင္း၊ 

  
(စ်) ဆရာဝန္မ်ား လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ 

ေၾကညာၿခင္း၊ 

  

(ည) ဆရာဝန္၏ က်င့္ဝတ္သိကၡာမ်ားကုိ လုိက္နာေစရန္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကၿဲခင္းႏွင့္ 

လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ တင္ၿပခ်က္ မ်ားကုိ 

စံုစမ္းစစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ လုိအပ္သလုိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ 

  (ဋ) 
ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းကိရိယာ ထုတ္လုပ္ၿဖန္႔္ၿဖဴးေရာင္းခ်ၿခင္း၊ ေဆးရံု၊ 

ေဆးေပးခန္း မ်ားတြင္ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ား သုံးစြဲၿခင္း၊ 



သုေတသနၿပဳၿခင္း တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား 

ညိွနိႈင္း ေဆြးေႏြးၿခင္း၊ အၾကံၿပဳၿခင္း ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ 

  (ဌ) 
ေကာင္စီ၏ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္သည့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ 

ဝါရင့္ပါေမာကၡမ်ားကုိ လုိအပ္ပါကဖိတ္ၾကား၍ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံၿခင္း။ 

၁၃။ ေကာင္စီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္သည္ - 

  

(က) ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ေကာ္မတီမ်ားကုိ ေကာင္စီဝင္မ်ားႏွင့္ အၿခားသင့္ေလ်ာ္ 

ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေစလ်က္ ဖြဲ႔စည္းၿခင္းႏွင့္ ယင္းေကာ္မတီ အသီးသီး၏ 

လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ၿခင္း - 

    (၁) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ႏွင့္ ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ 

    (၂) ေဆးပညာဘြဲ႔လက္မွတ္စိစစ္ေရးႏွင့္ အသိအမွတ္ၿပဳေရးေကာ္မတီ၊ 

    (၃) က်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၊ 

    

(၄) ေဆးပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအရည္အေသြး

ႏွင့္ အဆင့္အတန္း ၿမင့္မားေရးအတြက္ စံခိ်န္စံညႊန္း သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ 

ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ၊ 

    
(၅) ကုသေရးဆုိင္ရာ အရည္အေသြး၊ အဆင့္အတန္းႏွင့္ လုံၿခံဳမႈ အတြက္ 

စံခိ်န္ စံညႊန္း သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၊ 

    
(၆) ေဆးပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စံခိ်န္စံညႊန္း 

ၿပည့္မီေၾကာင္း တရားဝင္ အသိအမွတ္ၿပဳေရး ေကာ္မတီ၊ 

    (၇) ေဆးပညာစဥ္ဆက္မၿပတ္ သင္ၾကားေရးေကာ္မတီ၊ 

    (၈) ဘ႑ာေရးေကာ္မတီ၊ 

    (၉) ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မတီ၊ 

    (၁ဝ) အၿခားလုိအပ္ေသာ ေကာ္မတီမ်ား၊ 



  
(ခ) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ထုတ္ေပးၿခင္း၊ ထုတ္ေပးရန္ ၿငင္းပယ္ၿခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ 

ၿခင္း၊ 

  

(ဂ) ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ထုတ္ေပးၿခင္း၊ ထုတ္ေပးရန္ ၿငင္းပယ္ၿခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ 

ၿခင္းႏွင့္ ကာလ အကန္႔အသတ္ၿဖင့္ ရုပ္သိမ္းၿခင္း၊ စိစစ္၍ၿပန္လည္ ထုတ္ေပး 

ၿခင္း၊ 

  
(ဃ) ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္သက္တမ္းသတ္မွတ္ၿခင္း၊ သက္တမ္းတုိးၿမွင့္ေပးၿခင္း 

ႏွင့္ သက္တမ္းတုိးၿမွင့္ေပးရန္ ၿငင္းပယ္ၿခင္း၊ 

  

(င) ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေကာင္စီအတြက္ အက်ိဳး ၿဖစ္ထြန္းေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို 

ႏိုင္ငံတကာ၊ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပရိွ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း 

မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ 

  

(စ) မွတ္ပံုတင္ေၾကး၊ လုိင္စင္ေၾကး၊ လုိင္စင္သက္တမ္းတုိးၿမွင့္ေၾကးႏွင့္ ရက္လြန္ 

ေၾကး၊ စာေမးပြဲေၾကးႏွင့္ အၿခားေသာ အေထြေထြ ဝန္ေဆာင္ စရိတ္မ်ားကုိ 

သတ္မွတ္ၿခင္းႏွင့္ ေကာက္ခံၿခင္း။ 

၁၄။ ေကာင္စီသည္ ဤဥပေဒပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ 

ႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိ၏တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သို႔ လဲႊအပ္ႏိုင္သည္။ 

အခန္း(၅) 

ေကာင္စီႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ား 

၁၅။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမဟုတ္ေသာ ေကာင္စီႏွင့္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ 

အတုိင္းၿဖစ္သည္ - 

  (က) ေကာင္စီက သတ္မွတ္သည့္ လစာစရိတ္၊ ခီ်းၿမွင့္ေငြႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားကုိ ရရိွ 

ခြင့္ရိွၿခင္း၊ 

  (ခ) တာဝန္အရ ခရီးသြားလာရပါက အမွန္တကယ္ ကုန္က်သည့္ ခရီးစရိတ္ႏွင့္ 

အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္သည့္ ေန႔တြက္စရိတ္ကုိ ခံစားခြင့္ရိွၿခင္း၊ 



  (ဂ)  ေကာင္စီႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္ရပါက အခါအား 

ေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္သည့္ ခီ်းၿမွင့္ေငြကုိ ခံစားခြင့္ရိွၿခင္း။ 

အခန္း(၆) 

ေကာင္စီဝင္အၿဖစ္မွရပ္စဲၿခင္း 

၁၆။ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ရပ္ေပၚေပါက္သည့္အခါ ေကာင္စီသည္ နာယကအဖြဲ႔၏ အတည္ 

ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ ေကာင္စီဝင္ တစ္ဦးဦးအား ေကာင္စီဝင္ အၿဖစ္မွ ရပ္စဲရမည္ - 

  (က) မိမိဆႏၵအရ ႏႈတ္ထြက္ၿခင္း၊ 

  
(ခ) ေကာင္စီသို႔ ခြင့္ပန္ၿခင္းမရိွဘဲ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ သုံးႀကိမ္ 

ဆက္တုိက္ပ်က္ကြက္ၿခင္း၊ 

  (ဂ)  ေကာင္စီသို႔ ခြင့္ပန္ၿခင္းမရိွဘဲ ၿပည္ပသို႔ ေၿခာက္လႏွင့္အထက္ ထြက္ခြာၿခင္း၊ 

  (ဃ) ဆရာဝန္မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရၿခင္း၊ 

  
(င)  ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ ပယ္ဖ်က္ခံရၿခင္း သို႔မဟုတ္ ကာလအကန္႔အသတ္ 

ၿဖင့္ ရုပ္သိမ္း ခံရၿခင္း၊ 

  
(စ)  ဆရာဝန္တစ္ဦး၏ က်င့္ဝတ္သိကၡာပ်က္ကြက္သည္ဟု ေကာင္စီက စစ္ေဆး 

ေတြ႔ရိွၿခင္း၊ 

  (ဆ) ေကာင္စီက ေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္း။ 

အခန္း(၇) 

အစည္းအေဝးက်င္းပၿခင္း 

၁၇။ အစည္းအေဝးမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း က်င္းပေဆာင္ရြက္ရမည္ - 

  (က) ေကာင္စီ၏ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကုိ သုံးလလွ်င္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပၿပဳလုပ္ၿခင္း 

ႏွင့္ လုိအပ္ပါက အထူးအစည္းအေဝး က်င္းပၿခင္း၊ 

  (ခ) 

  

အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔အစည္းအေဝးကုိ တစ္လလွ်င္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပ 

ၿပဳလုပ္ၿခင္းႏွင့္ လုိအပ္ပါက အထူးအစည္းအေဝး က်င္းပၿခင္း၊ 



  (ဂ) အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေကာင္စီ၏ အနီးကပ္ဆုံး 

ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ တင္ၿပ၍ အတည္ၿပဳခ်က္ရယူၿခင္း။ 

၁၈။ ေကာင္စီအစည္းအေဝး 

က်င္းပရာတြင္ 

ေကာင္စီဝင္ဦးေရ၏ 

ထက္ဝက္ေက်ာ္ 

တက္ေရာက္မွသာ 

အစည္းအေဝး 

အထေၿမာက္သည္။ 

    

၁၉။ ေကာင္စီႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ က်န္းမာေရး 

ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားႏိုင္သည္။ 

အခန္း(၈) 

ရုံးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿခင္းႏွင့္တာဝန္ေပးၿခင္း 

၂ဝ။ ေကာင္စီသည္ ေကာင္စီႏွင့္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔တုိ႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 

ရံုးအဖြဲ႔ႏွင့္ဌာနမ်ားကုိ ေအာက္ပါ အတုိင္း ဖြဲ႔စည္း၍ လုိအပ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပး 

ရမည္- 

  (က)  ရံုးအဖြဲ႔မွဴးတစ္ဦးႏွင့္ ဒုတိယရံုးအဖြဲ႔မွဴးတစ္ဦး၊ 

  
(ခ)  စီမံေရးရာဌာန၊ မွတ္ပံုတင္ဌာနႏွင့္ ေငြစာရင္းဌာနတုိ႔တြင္ လက္ေထာက္ 

ရံုးအဖြဲ႔မွဴး တစ္ဦးစီ၊ 

  

(ဂ)  အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းၿခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးၿခင္းဌာန၊ ႏိုင္ငံၿခားဆက္သြယ္ေရး 

ဌာန၊ က်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ဌာနတုိ႔တြင္ ဆရာဝန္ 

ၿဖစ္ေသာ လက္ေထာက္ ရံုးအဖြဲ႔မွဴးတစ္ဦးစီ။ 

၂၁။ ေကာင္စီသည္ ပုဒ္မ ၂ဝ ပါရံုးအဖြဲ႔ႏွင့္ဌာနမ်ားကုိ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ အညီၿပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္သည္။ 



အခန္း(၉) 

ဘ႑ာေရး 

၂၂။ ေကာင္စီသည္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး၊ လုိင္စင္ေၾကး၊ လုိင္စင္သက္တမ္းတုိးၿမွင့္ေၾကးႏွင့္ ရက္လြန္ေၾကး၊ 

စာေမးပြဲေၾကးႏွင့္ အၿခားေသာ အေထြေထြဝန္ေဆာင္စရိတ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ၿခင္းႏွင့္ ေကာက္ခံၿခင္း 

တုိ႔ကုိ ၿပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

၂၃။ ေကာင္စီသည္ ဤဥပေဒပါ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ 

ရေငြမ်ားၿဖင့္ ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရမည္ - 

  (က) မွတ္ပံုတင္ေၾကး၊ လုိင္စင္ေၾကး၊ လုိင္စင္သက္တမ္း တုိးၿမွင့္ေၾကး၊ ရက္လြန္ 

ေၾကး၊ စာေမးပြဲေၾကးႏွင့္ အၿခားစရိတ္မ်ားမွ ေကာက္ခံရရိွေငြမ်ား၊ 

  (ခ)  ၿပည္တြင္းၿပည္ပရိွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ လွဴဒါန္းေငြႏွင့္ 

ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊ 

  (ဂ)  ရန္ပံုေငြမွ တရားဝင္တုိးပြားေငြမ်ား။ 

၂၄။ ေကာင္စီသည္ ၿပည္တြင္း ၿပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားက လွဴဒါန္းေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 

အၿခားအကူအညီမ်ားကုိ လက္ခံႏိုင္သည့္အၿပင္ တည္ဆစဲည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ တရားဝင္ 

စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ 

၂၅။ ေကာင္စီသည္ ေကာင္စီအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ရံုးအဖြဲ႔တုိ႔၏ ကုန္က် စရိတ္မ်ားကုိ က်ခံရမည္။ 

၂၆။ ေကာင္စီသည္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ တည္ဆဲ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ 

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၂၇။ ေကာင္စီသည္ မိမိရန္ပံုေငြၿဖင့္ သီးၿခားရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။မိမိရန္ပံုေငြၿဖင့္ ရပ္တည္ 

ရာတြင္ လုံေလာက္မႈမရိွပါက က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ ခြင့္ၿပဳ 

ခ်က္ၿဖင့္ ၿပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ က်ခံသုံးစြဲႏိုင္ရန္ တင္ၿပေတာင္းခံႏိုင္သည္။ 

 

 



အခန္း(၁ဝ) 

ဆရာဝန္မွတ္ပုံတင္ၿခင္း 

၂၈။ ဆရာဝန္မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ရရိွလုိေသာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးဦးသည္ ေအာက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အညီ ေကာင္စီသို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ - 

  
(က)  ေကာင္စီက အသိအမွတ္ၿပဳသည့္ ၿပည္တြင္းေဆးတကၠသုိလ္တစ္ခုခုက 

အပ္နွင္းသည့္ အေၿခခံေဆးပညာဘြဲ႔ ရရိွသူ၊ 

  
(ခ) ေကာင္စီက အသိအမွတ္ၿပဳသည့္ ၿပည္ပေဆးတကၠသုိလ္ တစ္ခုခုက ၿဖစ္ေစ၊ 

ေဆးေကာလိပ္ တစ္ခုခုကၿဖစ္ေစ အပ္နွင္းသည့္ အေၿခခံေဆးပညာဘြဲ႔ရရိွသူ၊ 

  

(ဂ)  ေကာင္စီက အသိအမွတ္ၿပဳထားၿခင္း မရိွသည့္ ၿပည္ပေဆးတကၠသုိလ္ 

တစ္ခုခုက ၿဖစ္ေစ၊ ေဆးေကာလိပ္တစ္ခုခုကၿဖစ္ေစ အေၿခခံေဆးပညာ 

ဘြဲ႔ရရိွၿပီး ေကာင္စီက က်င္းပၿပဳလုပ္ေသာ ေဆးကုသခြင့္ လုိင္စင္စာေမးပြဲကုိ 

ေအာင္ၿမင္ၿပီးသူ။ 

၂၉။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သည္ ပုဒ္မ၂၈ အရ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

ႏွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ေၾကး ေပးသြင္းေစ၍ ဆရာဝန္မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကုိ ထုတ္ေပးၿခင္း 

သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေပးရန္ ၿငင္းပယ္ၿခင္း ၿပဳႏိုင္သည္။ 

၃ဝ။ ေကာင္စီသည္ မွတ္ပံုတင္ဆရာဝန္တစ္ဦးဦးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ ေပၚေပါက္ 

ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရိွပါက မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ရမည္ - 

  
(က) မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကုိေၿပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးသုံးစြဲေၾကာင္း ေပၚေပါက္ 

ၿခင္း၊ 

  

(ခ) ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ၿဖင့္ တရားရံုး၏ ၿပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္းကုိ ခံရၿပီး ယင္းၿပစ္မႈ 

သည္ ဆရာဝန္အၿဖစ္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရန္မသင့္ဟု ေကာင္စီက 

သတ္မွတ္ထားေသာ ၿပစ္မႈၿဖစ္ၿခင္း၊ 

  (ဂ)  ဆရာဝန္တစ္ဦး၏ က်င့္ဝတ္သိကၡာ ပ်က္ကြက္သည္ဟု ေကာင္စီက စစ္ေဆး 



ေတြ႔ရိွၿခင္း။ 

အခန္း(၁၁) 

ဘြဲ႔လြန္ဒီဂရီ အသိအမွတ္ၿပဳၿခင္း 

၃၁။ ၿပည္တြင္း ၿပည္ပ ေဆးတကၠသုိလ္တစ္ခုခုက အပ္နွင္းသည့္ ဘြဲ႔လြန္ေဆးပညာ ဘြဲ႔ရရိွသူသည္ 

ဘြဲ႔လြန္ဒီဂရီ အသိအမွတ္ၿပဳႏိုင္ရန္ ေကာင္စီသို႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ 

၃၂။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သည္ ပုဒ္မ ၃၁ အရ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 

စိစစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ေၾကးေပးသြင္းေစ၍ ဘြဲ႔လြန္ဒီဂရီရရိွေၾကာင္း မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကုိ ထုတ္ေပး 

ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေပးရန္ ၿငင္းပယ္ၿခင္း ၿပဳႏိုင္သည္။ 

အခန္း(၁၂) 

ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ 

၃၃။ (က)  ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ဆရာဝန္သည္ ေဆးကုသသည့္ လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ 

ေဆာင္ရြက္လုိပါက အေထြေထြေဆးကုသခြင့္ ရရိွရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အညီ ေကာင္စီသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

  (ခ) ေကာင္စီသည္ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ ရရိွသည့္အခါ အလုပ ္

အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သို႔ စိစစ္ရန္ လဲႊေၿပာင္းေပးရမည္။ 

၃၄။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သည္ ပုဒ္မ ၃၃၊ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ 

စိစစ္ၿပီး လုိင္စင္ေၾကးႏွင့္ အၿခားသတ္မွတ္ထားေသာ အခေၾကးေငြမ်ား ေပးသြင္းေစ၍ လုိအပ္ပါက 

အရည္အခ်င္း စစ္ေဆးၿခင္းၿပဳလုပ္ၿပီး အရည္အခ်င္းၿပည့္မီလွ်င္ အေထြေထြ ေဆးကုသခြင့္ 

လုိင္စင္ကုိ ထုတ္ေပးရမည္။ အရည္အခ်င္းမၿပည့္မီပါက လုိင္စင္ကုိ ထုတ္ေပးရန္ ၿငင္းပယ္ႏိုင္သည္။ 

၃၅။ အေၿခခံေဆးပညာဘြဲ႔ႏွင့္ အလားတူ ေဆးပညာဘြဲ႔ရ ႏိုင္ငံၿခားသား ဆရာဝန္သည္ ကန္႔သတ္ 

အေထြေထြေဆးကုသခြင့္ လုိင္စင္ရရိွရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီေကာင္စီသို႔ ေလွ်ာက္ထားရ 

မည္။ 

၃၆။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သည္ ပုဒ္မ ၃၅ အရ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ သတ္မွတ္ခ်က္ 



မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး လုိင္စင္ေၾကးႏွင့္ အၿခားသတ္မွတ္ထားေသာ အခေၾကးေငြမ်ား ေပးသြင္းေစ၍ 

ကုသခြင့္ရိွေသာ ေနရာ၊ ေဒသႏွင့္အခိ်န္ ကာလ မ်ားကုိ ကန္႔သတ္လ်က္ ကန္႔သတ္ အေထြေထြ 

ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ကုိ ထုတ္ေပးၿခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေပးရန္ ၿငင္းပယ္ၿခင္း ၿပဳႏိုင္သည္။ 

၃၇။ အေထြေထြေဆးကုသခြင့္ လုိင္စင္ရရိွထားသည့္ မွတ္ပံတုင္ဆရာဝန္သည္ အထူးေဆးကုသခြင့္ 

အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ၿပည့္စံုပါက အထူးေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ရရိွရန္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေကာင္စီသို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ 

၃၈။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သည္ ပုဒ္မ ၃၇ အရ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ စိစစ္ၿပီး လုိင္စင္ 

ေၾကးႏွင့္ အၿခားသတ္မွတ္ ထားေသာ အခေၾကးေငြမ်ား ေပးသြင္းေစ၍ အထူးေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ 

ကုိ ထုတ္ေပးၿခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေပးရန္ ၿငင္းပယ္ၿခင္း ၿပဳႏိုင္သည္။ 

၃၉။ ႏိုင္ငံၿခားသား အထူးကုဆရာဝန္သည္ ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆးကုသသည့္လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ 

ေဆာင္ရြက္လုိပါက ကန္႔သတ္အထူးေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ရရိွရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 

ေကာင္စီသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

၄၀။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သည္ ပုဒ္မ ၃၉ အရ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ စိစစ္ၿပီး လုိင္စင္ 

ေၾကးႏွင့္ အၿခားသတ္မွတ္ထားေသာ အခေၾကးေငြမ်ား ေပးသြင္း ေစ၍ ကုသခြင့္ရိွေသာ ေဆးပညာ 

ဘာသာရပ္ အမ်ိဳးအစား၊ ကုသခြင့္ရိွေသာေနရာ၊ ေဒသႏွင့္ အခိ်န္ကာလမ်ားကုိ ကန္႔သတ္လ်က္ 

ကန္႔သတ္ အထူးေဆး ကုသခြင့္ လုိင္စင္ကုိ ထုတ္ေပးၿခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေပးရန္ ၿငင္းပယ္ၿခင္း 

ၿပဳႏိုင္သည္။ 

၄၁။ အေၿခခံေဆးပညာဘြဲ႔ မရရိွေသာ္လည္း ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ဘြဲ႔ တစ္ခုခုရရိွၿပီး သက္ဆုိင္ရာ 

ပညာရပ္အလုိက္ ကုသမႈ ေဆာင္ရြက္လုိသူသည္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာကြ်မ္းက်င္လုိင္စင္ကုိ သတ္မွတ္ 

ခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ေကာင္စီ သို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ 

၄၂။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သည္ ပုဒ္မ ၄၁ အရ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ စိစစ္ၿပီး လုိအပ္ပါ 

က အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးရန္၊ အရည္အခ်င္း ၿပည့္မီလွ်င္ လုိင္စင္ေၾကးႏွင့္ အၿခား သတ္မွတ္ထား 

ေသာ အခေၾကးေငြမ်ား ေပးသြင္းေစလ်က္ ကုသခြင့္ရိွသည့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္သတ္မွတ္၍ 



ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္လုိင္စင္ကုိ ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ အရည္အခ်င္း မၿပည့္မီပါက လုိင္စင္ကုိ 

ထုတ္ေပးရန္ ၿငင္းပယ္ရမည္။ 

၄၃။ ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ရရိွသူသည္ လုိင္စင္သက္တမ္း ကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ မိမိ၏ ေဆးကုသသည့္ 

လုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္လုိပါက သက္တမ္းတုိးၿမွင့္ေပးရန္ လုိင္စင္သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေကာင္စီသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ ေလွ်ာက္ထားဆကဲာလအတြင္း 

ယင္း၏ ေဆးကုသမႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တရားဝင္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္းဟု မွတ္ယူရမည္။ 

၄၄။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သည္ ပုဒ္မ ၄၃ အရ ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ သက္တမ္း တုိးၿမွင့္ေပးရန္ 

ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး သက္တမ္း တုိးၿမွင့္ေပးၿခင္း 

သို႔မဟုတ္ သက္တမ္း တုိးၿမွင့္ေပးရန္ ၿငင္းပယ္ၿခင္း ၿပဳႏိုင္သည္။ 

၄၅။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သည္ ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ရ ဆရာဝန္တစ္ဦးဦးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ 

အခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ေပၚေပါက္ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႔ရိွပါက ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ကုိ ပယ္ဖ်က္ၿခင္း 

သို႔မဟုတ္ ကာလ အကန္႔အသတ္ၿဖင့္ ရုပ္သိမ္းၿခင္းၿပဳႏိုင္သည္ - 

  (က) ဆရာဝန္မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရၿခင္း၊ 

  (ခ) စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ ကုိယ္အဂၤါက်န္းမာၾက့ံခိုင္မႈ မရိွၿခင္းေၾကာင့္ 

ဆရာဝန္တစ္ဦး၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း မရိွၿခင္း၊ 

  (ဂ)  ဆရာဝန္တစ္ဦး၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေပါ့ေလ်ာ့စြာ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ 

  (ဃ) ဆရာဝန္တစ္ဦး၏ လုိက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင့္အညီ လုိက္နာ ေစာင့္ 

ထိန္းမႈ မရိွၿခင္း၊ 

  (င)  ဆရာဝန္တစ္ဦး၏ အရည္အေသြးႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း မရိွၿခင္း၊ 

  (စ)  ေကာင္စီကသတ္မွတ္ေသာ ကာလအတြင္း လုံေလာက္ေသာ အေၾကာင္း 

ၿပခ်က္မရိွဘဲ ေဆးကုသခြင့္ လုိင္စင္သက္တမ္းတုိးၿမွင့္ရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္း၊ 

  (ဆ) ေကာင္စီက အသိအမွတ္မၿပဳေသာ ဘြဲ႔၊ ဒီဂရီ၊ အဆင့္၊ ကြ်မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ 

ပညာရပ္မ်ားကုိ မိမိ၏ အမည္ႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍ ေဖာ္ၿပၿခင္း။ 



အခန္း(၁၃) 

မွတ္ပုံတင္ဆရာဝန္ႏွင့္ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ရဆရာဝန္၏ တာဝန္ႏွင့္ရပုိင္ခြင့္မ်ား 

၄၆။ မွတ္ပံုတင္ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ရ ဆရာဝန္မ်ားသည္ - 

  
(က) ဤဥပေဒအရထုတ္ၿပန္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ 

  
(ခ) ေကာင္စီကသတ္မွတ္သည့္ ဆရာဝန္၏က်င့္ဝတ္သိကၡာမ်ားကုိ လုိက္နာ 

ေစာင့္ထိန္းရမည္။ 

  
(ဂ)  ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား တုိးတက္ေအာင္ၿမင္ေစေရး အတြက္ 

ေကာင္စီသို႔ အၾကံၿပဳခြင့္ ရိွသည္။ 

  
(ဃ) မိမိ၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကုိ ေကာင္စီသို႔ တင္ၿပခြင့္ရိွသည့္အၿပင္ ေကာင္စီ၏ 

အၾကံဥာဏ္ ကုိလည္း ရယူႏိုင္ခြင့္ရိွသည္။ 

၄၇။ 
(က)  မွတ္ပံုတင္ဆရာဝန္သည္ ေကာင္စီဝင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ရာတြင္ ဆႏၵမ ဲ

ေပးပိုင္ခြင့္ ရိွသည္။ 

  

(ခ) ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမဟုတ္သည့္ မွတ္ပံုတင္ဆရာဝန္သည္ ေကာင္စီက သတ္မွတ္ 

ထားသည့္အရည္အခ်င္းၿပည့္မီလွ်င္ ေကာင္စီဝင္အၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ 

ခံပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ 

၄၈။ ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ရ ဆရာဝန္သည္ 
    

  (က) 
မိမိရရိွထားေသာ ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ အမ်ိဳးအစားအရ ေဆးကုသၿခင္းကုိ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရိွသည္။ 

  (ခ) 

မိမိရရိွထားေသာ ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ သက္တမ္းတုိးၿမွင့္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ 

မ်ားႏွင့္ အညီ ေကာင္စီသို႔ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရိွသည္။ 

 

 



အခန္း (၁၄) 

စီမံခန္႔ခဲြေရးနည္းလမ္းအရ အေရးယူၿခင္း 

၄၉။ ေကာင္စီသည္ မိမိကုိယ္တုိင္သိရိွ၍ၿဖစ္ေစ၊ သတင္းေပးတုိင္ၾကားသူက တုိင္ၾကား၍ ၿဖစ္ေစ မွတ္ပုံ 

တင္ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးကုသခြင့္ လုိင္စင္ရသူ တစ္ဦးဦးအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အေၾကာင္း 

ေပၚေပါက္လွ်င္ ေကာင္စီဝင္ တစ္ဦးဦးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာပညာရွင္ အနည္းဆုံး နွစ္ဦးပါဝင္ေသာ စံုစမ္း 

စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ရမည္။ 

၅၀။ ပုဒ္မ ၄၉ အရ ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ၿခင္းခံရေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔သည္ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ား 

ႏွင့္အညီ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး သုံးသပ္ခ်က္၊ အၾကံၿပဳခ်က္တုိ႔ႏွင့္ အတူ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သို႔ 

တင္ၿပရမည္။ 

၅၁။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔၏ တင္ၿပခ်က္ကုိ စိစစ္ၿပီး ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ 

ေကာင္စီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ေအာက္ပါ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုခုကုိ ၿပဳလုပ္ႏိုင္သည္ - 

  (က) သတိေပးၿခင္း၊ 

  (ခ) ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ကုိ ကာလအကန္႔အသတ္ၿဖင့္ ရုပ္သိမ္းၿခင္း၊ 

  (ဂ)  ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ကုိ ပယ္ဖ်က္ၿခင္း၊ 

  (ဃ) မွတ္ပံုတင္ ပယ္ဖ်က္ၿခင္း။ 

အခန္း (၁၅) 

အယူခံၿခင္း 

၅၂။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔က ပုဒ္မ ၂၉၊ ပုဒ္မ ၃၂၊ ပုဒ္မ ၃၄၊ ပုဒ္မ ၃၆ ၊ ပုဒ္မ၃၈၊ ပုဒ္မ ၄ဝ၊ ပုဒ္မ ၄၂၊ 

ပုဒ္မ ၄၄၊ ပုဒ္မ ၄၅ သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၅၁ အရ ၿပဳလုပ္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုခုကုိ မေက်နပ္သူ 

သည္ ယင္းဆုံးၿဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေသာေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၉ဝ အတြင္း ေကာင္စီသို႔ အယူခံႏိုင္သည္။ 

၅၃။ ပုဒ္မ ၅၂ အရ အယူခံရာတြင္ ခ်မွတ္ေသာ ေကာင္စီ၏ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအၿပတ္ 

ၿဖစ္ေစရမည္။ 

 



အခန္း(၁၆) 

တားၿမစ္ခ်က္ႏွင့္ ၿပစ္ဒဏ္မ်ား 

၅၄။ မည္သူမွ် ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္မရိွဘဲ ေဆးကုသၿခင္း မၿပဳရ။ 

၅၅။ ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ရသူ မည္သူမွ် ေဆးကုသသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ 

ေဆးကုသသည့္ လုပ္ငန္းအလုိက္ကြ်မ္းက်င္မႈရိွေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းကထုတ္ေပး 

သည့္လုိင္စင္၊ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ ခြင့္ၿပဳခ်က္၊ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ အေထာက္ 

အထားရရိွသူမွအပ အၿခားသူကုိ တာဝန္ေပးေဆာင္ရြက္ေစၿခင္း မၿပဳရ။ 

၅၆။ ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ရသူ မည္သူမွ်- 

  
(က) ေကာင္စီကထုတ္ေပးသည့္လုိင္စင္ပါ ခြင့္ၿပဳသည့္ေဆးကုသၿခင္း အမ်ိဳးအစား 

မွအပ အၿခားေဆးကုသၿခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿခင္း မၿပဳရ။ 

  
(ခ) ေကာင္စီကထုတ္ေပးသည့္ လုိင္စင္ပါကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ က်ဴးလြန္ 

ေဖာက္ဖ်က္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း မၿပဳရ။ 

၅၇။ ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ရသူ မည္သူမွ် ေကာင္စီက အသိအမွတ္ မၿပဳေသာဘြဲ႔၊ ဒီဂရီ၊ အဆင့္၊ 

ကြ်မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကုိ မိမိ၏ အမည္ႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍ ေဖာ္ၿပၿခင္း မၿပဳရ။ 

၅၈။ မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၅၄ ပါတားၿမစ္ခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ၿခင္း 

ခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ အနည္းဆုံးတစ္နွစ္မွ အမ်ားဆုံးငါးနွစ္ အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ ရမည့္ၿပင္ ေငြဒဏ္ 

လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

၅၉။ မည္သည့္ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ရ ဆရာဝန္မဆုိ ပုဒ္မ ၅၅ ပါ တားၿမစ္ခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန 

္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္း ခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ က်ပ္ငါးသိန္းေအာက္ မေလ်ာ့ေသာ ေငြဒဏ္ 

ခ်မွတ္ရမည္။ 

၆၀။ ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ ရရိွသူမည္သူမဆုိ ပုဒ္မ၅၆ပါ တားၿမစ္ခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း 

ၿပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ သုံးနွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နွစ္ရပ္ 

လုံးၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ 



၆၁။ ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ ရရိွသူ မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၅၇ ပါ တားၿမစ္ခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ 

က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္း ခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ ေၿခာက္လအထိ ေထာင္ဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ 

ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နွစ္ရပ္လုံးၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ 

အခန္း(၁၇) 

အေထြေထြ 

၆၂။ ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ရသူ ကုိယ္တုိင္လက္မွတ္ ေရးထုိးၿခင္း မရိွေသာ ေဆးလက္မွတ္ ႏွင့္ ေဆး 

ဘက္ဆုိင္ရာ အေထာက္အထား မ်ားသည္ တရားဝင္ ၿဖစ္သည္ဟု မမွတ္ယူရ။ 

၆၃။ ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ရသူတစ္ဦးဦးသည္ လူနာအက်ိဳးအတြက္ ၎၏သေဘာ တူညီခ်က္ၿဖင့္ ေဆး 

ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ထုိက္သင့္ေသာ သတိၿပဳၿခင္းၿဖင့္ ဆုံးၿဖတ္၍ ဆရာဝန္က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ 

ရြက္ခဲ့လွ်င္ ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ ေပါ့ေလ်ာ့စြာ ေဆာင္ရြက္ သည္ဟု မမွတ္ယူရ။ 

၆၄။ ဤဥပေဒအရ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကုိ တရားစြဲဆုိၿခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တရားစြဲဆုိ ခံရသူသည္ မွတ္ပံုတင္ 

ဆရာဝန္ၿဖစ္ပါက သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေကာင္စီသို႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

၆၅။ ၿမန္မာႏုိင္ငံေဆးေကာင္စီဥပေဒ  (ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥပေဒအမွတ္ 

၁/၂ဝဝဝ) အရ ထုတ္ၿပန္ခဲ့ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ ဤဥပေဒႏွင့္ 

မဆန္႔က်င္သေရြ႕ ဆက္လက္ က်င့္သုံး ႏိုင္သည္။ 

၆၆။ ေကာင္စီသည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီဥပေဒ (ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း သာယာေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 

ေကာင္စီဥပေဒအမွတ္ ၁/၂ဝဝဝ) အရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေကာင္စီပိုင္ ရန္ပံုေငြမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ 

ေရႊ႕ေၿပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းႏွင့္ မေရႊ႕ေၿပာင္း ႏိုင္ေသာ  ပစၥည္းမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲ 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ရရန္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေပးရန္ 

တာဝန္မ်ားကုိလည္းေကာင္း အသီးသီးဆက္ခံရမည္။ 

၆၇။ ၿမန္မာႏုိင္ငံေဆးေကာင္စီဥပေဒ (ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီဥပေဒအမွတ္ 

၁/၂ဝဝဝ) အရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ၿပည္ေထာင္စု ၿမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီသည္ ဤဥပေဒအရ 

ေကာင္စီ မဖြဲ႔စည္းမီ ယင္း၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 



၆၈။ ေကာင္စီသည္ အမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ၿပန္ႏိုင္ 

သည္။ 

၆၉။ ၿမန္မာႏုိင္ငံေဆးေကာင္စီဥပေဒ (ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ ဥပေဒ 

အမွတ္ ၁/၂ဝဝဝ) ကုိ ဤဥပေဒၿဖင့္ ရုပ္သိမ္းလုိက္သည္။ 

                  

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒအရ ကြ် န္ုပ္လက္မွတ္ ေရးထုိးသည္။ 

  

(ပုံ) သိန္းစိန္                 

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ               

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 

  

 


