
ကျန်းမာရေးမှူးရကာင်စီဥပရေကကမ်း 

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပပည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်ဥပရေအမှတ်  ။) 

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊  လ  ေက် 

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊  လ  ေက်) 

ပပည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်သည် ဤဥပရေကုိ ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

 

အခန်း(၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ရော်ပပချက်များ 

၁။ ဤဥပရေကုိ ကျန်းမာရေးမှူးရကာင်စီဥပရေ ဟုရခါ်တွင်ရစေမည်။ 

၂။ ဤဥပရေတွင်ပါေှိရသာ ရအာက်ပါစကားေပ်များသည် ရော်ပပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် 

သက်ရောက် ရစေမည်- 

(က) ရကာင်စီဆုိသည်မှာ ဤဥပရေအေေဲွစ့ည်းသည့် ကျန်းမာရေးမှူးရကာင်စီကုိ ဆုိ 

သည်။ 

  (ခ) ရကာင်စီ၀င ်ဆုိသည်မှာ ရကာင်စီတွင်ပါဝင်သူ တစ်ဦးဦးကုိ ဆုိသည်။ 

(ဂ) ပပည်သူက့ျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု ဆုိသည်မှာ ကျန်းမာရေးပညာရပးပခင်း၊ ရောဂါ 

ကကိုတင်ကာကွယ်ပခင်း၊ ပဏာမ ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုရပးပခင်း၊ ကျန်းမာရေး 

အဆင့်အတန်းပမှင့်တင်ပခင်း၊ ကျန်းမာရေး ပပန်လည်ေူရောင်ပခင်းနှင့် သုရတသနပပု 

ပခင်း အပါအ၀င် ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုလုပ်ငန်း အားလံုးနှင့် သက်ဆုိင်ရသာ 

ရဆာင်ေွက်ချက်ကို ဆုိသည်။ 

(ဃ) အစုိးေအေဲွ ့  ဆုိသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံထတာ် ပြည်ထောင်စုအစုိးရ 

အဖဲွ ကုိ့ ဆုိသည်။ 

(င) ၀န်ကကီးဌာနဆုိသည်မှာ ပပည်ရောင်စုအစုိးေ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကကီးဌာန 

ကုိ ဆုိသည်။ 

(စ) ၀န်ကကီး ဆုိသည်မှာ ပပည်ရောင်စုအစုိးေ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကကီးဌာန 

ပပည်ရောင်စု၀န်ကကီးကုိ ဆုိသည်။ 



 (ဆ) ကျန်းမာရေးမှူးအသင်း ဆုိသည်မှာ ပမန်မာနုိင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း ေဲွစ့ည်းပံု      

  စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ေဲွစ့ည်းေားရသာ ပမန်မာနုိင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်းကုိ ဆုိသည်။ 

(ဇ) ကျန်းမာရေးမှူး ဆုိသည်မှာ ဝန်ကကီးဌာနက အသိအမှတ်ပပုေားသည့် ကျန်းမာရေး 

မှူးရအာင်လက်မှတ် ေေိှသူ သုိမ့ဟုတ် အရပခခံ ကျန်းမာရေးတက္က သုိလ်မှ ကျန်းမာရေး 

သိပ္ပံ (အရပခခံကျန်းမာရေး)ဘဲွ  ့ေေှိသူကုိ ဆုိသည်။ 

(စျ) မှတ်ပံုတင်ကျန်းမာရေးမှူး ဆုိသည်မှာ ရကာင်စီက ဤဥပရေအေ ေုတ်ရပးရသာ 

မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်ေေှိသည့် ကျန်းမာရေးမှူးကုိ ဆုိသည်။ 

(ည) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ဆုိသည်မှာ ရကာင်စီက ဤဥပရေအေ မှတ်ပုံတင်သည့် 

ကျန်းမာရေးမှူးကုိ ေုတ်ရပးရသာ လက်မှတ်ကုိ ဆုိသည်။ 

(ဋ) မှတ်ပံုတင်အောေိှ ဆုိသည်မှာ ကျန်းမာရေးမှူးများ၏ မှတ်ပံုတင်ပခင်းဆုိင်ော ကိစ္စ 

ေပ်များရဆာင်ေွက်နုိင်ေန် ရကာင်စီကခန်အ့ပ်ရသာ အငငိမ်းစားကျန်းမာရေးမှူးကုိ 

ဆုိသည်။ 

အခန်း(၂) 

ေည်ေွယ်ချက်များ 

၃။ ဤဥပရေ၏ ေည်ေွယ်ချက်များမှာ ရအာက်ပါအတိုင်းပေစ်သည်- 

 (က) မှတ်ပံုတင်ကျန်းမာရေးမှူးများ၏ ပပည်သူက့ျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု အေည်အရသွး၊ 

အဆင့်အတန်းကုိ ေိန်းသိမ်းပမှင့်တင်ေန်၊ 

 (ခ) ေိရောက်ရသာ ပပည်သူက့ျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုကုိ အများပပည်သူတုိ ့ ခံစားခွင့် 

ေေှိရစေန်၊ 

 (ဂ) ပပည်သူက့ျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုဆုိင်ော ပညာေပ်ကုိမှတ်ပံုတင် ကျန်းမာရေးမှူး 

များက ရခတ်နှင့်အညီ အဆင့်အတန်းပမင့်မားစွာ စဉ်ဆက်မပပတ် ရလ့လာဆည်းပူး 

နုိင်ရစေန်၊ 

 (ဃ) မှတ်ပံုတင်ကျန်းမာရေးမှူးများအား မိမိတုိ၏့ ကုိယ်ကျင့်သိက္ခာကုိအစဉ် လုိက်နာ 

ရစာင့်ေိန်းရစရေးအတွက် ကကီးကကပ်ေိန်းသိမ်းေန်။ 



အခန်း(၃) 

ရကာင်စီေွဲ စ့ည်းပခင်း 

၄။ ၀န်ကကီးဌာနသည်- 

 (က) ကျန်းမာရေးမှူးရကာင်စီကုိ အစုိးေအေဲွ၏့ သရဘာတူညီချက်ပေင့် ရအာက်ပါအတုိင်း 

ေဲွ စ့ည်းေမည်- 

  (၁) ညွှန်ကကားရေးမှူးချုပ်      ဥက္က ဋ္ဌ 

 ပပည်သူက့ျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား            

 ၀န်ကကီးဌာန 

(၂) ကျန်းမာရေးမှူးအသင်းညီလာခံက ရေွးချယ်တာ၀န်   ေုဥက္က ဋ္ဌ 

   ရပးအပ်ရသာ  ကျန်းမာရေးမှူးကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦး    

  (၃) ပပည်သူက့ျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦး  အေဲွ၀့င် 

  (၄) ကျန်းမာရေးလူစွ့မ်းအားအေင်းအပမစ်ဦးစီးဌာနမှ   

 အေဲွ၀့င် 

   ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦး    

  (၅) အရပခခံကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်မှ ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦး အေဲွ၀့င် 

 (၆) ကျန်းမာရေးမှူးအသင်းညီလာခံကရေွးချယ်တာ၀န်   အေဲွ၀့င်                                       

  ရပးအပ်ရသာကျန်းမာရေးမှူး ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦး 

 (၇) ကျန်းမာရေးမှူးအသင်းညီလာခံကရေွးချယ်ရေွးချယ်          ဘဏ္ဍာရေးမှူး 

  တာ၀န်ရပးအပ်ရသာကျန်းမာရေးမှူးကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦး   

  (၈) ကျန်းမာရေးမှူးအသင်းညီလာခံက ရေွးချယ်တာ၀န်          အတွင်းရေးမှူး 

   ရပးအပ်ရသာကျန်းမာရေးမှူး ကုိယ်စားလှယ် တစ်ဦး   

  (၉) ကျန်းမာရေးမှူးအသင်းဗဟုိအမှုရဆာင်အေဲွက့           တွဲေက်အတွင်းရေးမှူး              

   ရေွးချယ်တာ၀န်ရပးအပ်ရသာ ကျန်းမာရေးမှူး  

   ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦး 

 (ခ) ပုေ်မခဲွ(က)အေ ေွဲ စ့ည်းရသာရကာင်စီကို လိုအပ်ပါက ပပင်ဆင်ေွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။ 



၅။ နုိင်င့ံ၀န်ေမ်း မဟုတ်ရသာ ရကာင်စီ၀င်များသည် ၀န်ကကီးဌာနက သတ်မှတ်ရသာ 

စေိတ် နှင့် ချးီပမှင့်ရငွများကုိ ခံစားခွင့်ေှိသည်။ 

၆။ နုိင်င့ံ၀န်ေမ်း မဟုတ်ရသာ ရကာင်စီ၀င်များ၏သက်တမ်းသည် စတင်ေဲွ စ့ည်းသည့် 

ရနေ့က်မှ စ၍ ငါးနှစ် ပေစ်သည်။ 

၇။ နုိင်င့ံ၀န်ေမ်း မဟုတ်ရသာ ရကာင်စီ၀င်များသည် မိမိတို၏့ သက်တမ်းကုန်ဆံုး 

ရသာ်လည်း ရကာင်စီ၀င်အသစ်များ ရေွးချယ်ခန်အ့ပ်ငပီးသည်အေိ မိမိလုပ်ငန်း 

တာ၀န်များကိုဆက်လက် ေမ်းရဆာင်ေမည်။ 

 

အခန်း(၄) 

ရကာင်စီ၀င်များ၏ အေည်အချင်း 

၈။ ရကာင်စီ၀င်များသည် ရအာက်ပါ အေည်အချင်းများနှင့် ပပည့်စံုသူများပေစ်ေမည်- 

 (က) နုိင်ငံရတာ်နှင့် ပပည်သူများအရပါ် သစ္စာရစာင့်သိသူ၊ 

 (ခ) ပပည်သူက့ျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ကျန်းမာရေးမှူးတုိအ့ရပါ် သစ္စာရစာင့် 

သိသူ၊ 

 (ဂ) ပပည်သူက့ျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု ရကာင်းမွန်ရေးအတွက် ကုိယ်ကျို းမင့ဲဘဲ 

ရစတနာ့ ၀န်ေမ်းအပေစ် ရဆာင်ေွက်နုိင်သူ၊ 

 (ဃ) ကျန်းမာရေး၀န်ေမ်းများ၏ သစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ကုိ ရလးစားလိုက်နာသူ၊ 

 (င) ရကာင်စီက ရပးအပ်ရသာ တာ၀န်ကုိ ရကျပွန်စွာ ေမ်းရဆာင်နုိင်သူ။ 

 

အခန်း(၅) 

ရကာင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များ 

၉။ ရကာင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များမှာ ရအာက်ပါအတိုင်းပေစ်သည်- 

 (က) ရကာင်စီ၏ရငွရကကးဆုိင်ောကိစ္စေပ်များကုိ ကျန်းမာရေးမှူးအသင်း၏ စံသတ်မှတ် 

ေားရသာ ဘဏ္ဍာရေးဆုိင်ော လုပ်ေုးံလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ရဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 



 (ခ) ကျန်းမာရေးမှူးများ၏ ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု အေည်အရသွးနှင့် အဆင့်အတန်း 

ကုိ ေိန်းသိမ်းပမှင့်တင်နုိင်ေန်၊ ရလ့လာဆန်းစစ်ပခင်း၊ အရကာင်အေည်ရော် 

ရဆာင်ေွက်ပခင်း၊ အစုိးေဌာန ၊ အေဲွအ့စည်းများနှင့် ပူးရပါင်းညိှနှိုင်း ရဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

 (ဂ) ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု အဆင့်ပမင့်မားရစရေးအတွက် ၀န်ကကီးဌာန၏လမ်းညွှန် 

ချက်နှင့်အညီ လိက်ုနာရဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

 (ဃ) မှတ်ပံုတင်ကျန်းမာရေးမှူးများ လုိက်နာရစာင့်ေိန်းေမည့် ကျင့်၀တ်နှင့် သိက္ခာများကုိ 

သတ်မှတ်ပခင်း နှင့် လိက်ုနာရစာင့်ေိန်းပခင်း ေှိ မေှိ ကကီးကကပ်ပခင်း၊ 

 (င) ကုိယ်တုိင်ရတွေိှ့ချက်အေပေစ်ရစ၊ တုိင်ကကားချက်အေပေစ်ရစ မှတ်ပံုတင် ကျန်းမာရေး 

မှူးက ယင်း၏တာ၀န်တစ်ေပ်ေပ်ကုိ လုိက်နာရစာင့်ေိန်းေန် ပျက်ကွက်ရကကာင်း 

သိုမ့ဟုတ် အကျင့်စာေိတ္တ နှင့် သက်ဆိုင်ရသာ ပပစ်မှုတစ်ေပ်ေပ်ပေင့် တေားရံုးက 

ပပစ်ေဏ်ချမှတ်ခံေရကကာင်း  သိေိှေလျှင် စစ်ရဆးပခင်းနှင့် စီမံခန်ခဲွ့မှု နည်းလမ်းအေ 

အရေးယူပခင်းတိုက့ို သတ်မှတ်ချက် နှင့်အညီ ရဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

 (စ) အငငိမ်းစားကျန်းမာရေးမှူးများအနက်မှ သင့်ရလျာ်သူတစ်ဦးကုိ မှတ်ပံုတင် 

အောေှိ အပေစ် အမိန်ရ့ကကာ်ပငာစာေတု်ပပန်၍ ခန်အ့ပ်ပခင်း၊ လုပ်ငန်းတာ၀န် 

သတ်မှတ်ပခင်းနှင့် သက်တမ်း သတ်မှတ်ပခင်း၊ 

 (ဆ) မှတ်ပံုတင်ကျန်းမာရေးမှူးအပေစ် မှတ်ပံုတင်ေန်ရလျှာက်ေားလာသူများကုိ 

ဤဥပရေ နှင့်အညီ မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်ေုတ်ရပးပခင်း၊ ပငင်းပယ်ပခင်း 

သိုမ့ဟုတ် ဆုိင်းင့ံပခင်း၊  

 (ဇ) မှတ်ပုံတင်အောေှိက တင်ပပလာသည့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်း 

တိုးပခင်းကိ ုခွင့်ပပုပခင်း သိုမ့ဟုတ် ပငင်းပယ်ပခင်း၊ 

 (စျ) မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်ပျက်စီးပခင်း သိုမ့ဟုတ် ရပျာက်ဆံုးပခင်းအတွက် 

ရလျှာက်ေား လာသူများကုိ မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်မိတ္တ ူမှန် ေုတ်ရပးပခင်း၊ 

 (ည) မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် ပယ်ေျက်သည့် စီမံခန်ခဲွ့ရေးဆုိင်ော အမိန်ခ့ျမှတ်ောတွင် 

ေည့် သွင်းစဉ်းစားေမည့် အချက်များကုိ သတ်မှတ်ပခင်း၊ 

 (ဋ) ၀န်ကကီးဌာနက ညွှန်ကကားရသာ ပပည်သူက့ျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် 

ပပည် သူအ့ကျို းပပုလုပ်ငန်းတိုကိ့ု ရဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 



 (ဌ) ပပည်တွင်း၊ ပပည်ပ အစုိးေမဟုတ်ရသာ အေဲွအ့စည်းများနှင့် ပပည်သူ ့

ကျန်းမာရေး ရစာင့်ရေှာက်မှုလုပ်ငန်းများကုိ ၀န်ကကီးဌာန၏ ခွင့်ပပုချက်ပေင့် 

ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ပခင်းနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်သည့် ကိစ္စေပ်များကုိ 

၀န်ကကီးဌာနသို ့အစီေင်ခံ တင်ပပပခင်း၊ 

 (ဍ) ပပည်တွင်း၊ ပပည်ပ ပညာေှင်များ၏ အကူအညီလိုအပ်ရသာ ကိစ္စေပ်များကုိ 

၀န်ကကီး ဌာန၏ သရဘာတူညီချက်ပေင့် ရဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

    ( ဎ) မှတ်ပံုတင်ကျန်းမာရေးမှူးများ ရပးရဆာင်ေမည့် နှစ်စဉ်ရကကးနှင့် မှတ်ပုံတင်ခ၊ 

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သက်တမ်းတိုးပမှင့်ခ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တ ူမှန် 

ေုတ်ရပးခတိုက့ို သတ်မှတ်ပခင်း၊ 

(ဏ) လိအုပ်ရသာ လုပ်ငန်းအေဲွ မ့ျား ေဲွ စ့ည်းပခင်းနှင့် ယင်းတို၏့တာ၀န်နှင့် 

လုပ်ပုိင်ခွင့်များကုိ သတ်မှတ်ပခင်း၊ 

 (တ) ၀န်ကကီးဌာနက သတ်မှတ်ရပးအပ်ရသာ ကျန်းမာရေးပညာရပးပခင်း၊ ရောဂါ 

ကကိုတင်ကာကွယ်ပခင်း၊ ပဏာမ ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုရပးပခင်း၊ ကျန်းမာရေး 

အဆင့်အတန်းပမှင့်တင်ပခင်း၊ ကျန်းမာရေးပပန်လည်ေူရောင်ပခင်းနှင့် သုရတသန 

ပပုပခင်း အပါအ၀င် ပပည်သူက့ျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု လုပ်ငန်းတာ၀န်များကို 

ေမ်းရဆာင်ပခင်း။ 

 

အခန်း(၆) 

ရကာင်စီ၀င်အပေစ်မှ ေပ်စဲပခင်း၊ နုတ်ေွက်ပခင်းနှင့် လစ်လပ်ရနောပေည့်စွက်ခန်ေ့ားပခင်း 

၁၀။ ရအာက်ပါ အရကကာင်းတစ်ေပ်ေပ် ရပါ်ရပါက်လာလျှင် ရကာင်စီ၀င်အပေစ်မှ ေပ်စဲသည်- 

 (က) ကွယ်လွန်ပခင်း၊ 

 (ခ) သာသနာ့ရဘာင်သို ့အငပီးကူးရပပာင်း၀င်ရောက်ပခင်း၊ 

 (ဂ) နုတ်ေွက်ပခင်း၊ 

 (ဃ) အကျင့်စာေိတ္တ နှင့်သက်ဆိုင်ရသာ ပပစ်မှုတစ်ေပ်ေပ်ပေင့် တေားရံုးက ပပစ်ေဏ် 

ချမှတ်ခံေပခင်း၊  

 (င) ရူးသွပ်ပခင်း။ 



၁၁။ နုိင်င့ံ၀န်ေမ်း မဟုတ်ရသာ ရကာင်စီ၀င်တစ်ဦးသည် ရကာင်စီ၀င်အပေစ်မှ မိမိသရဘာ 

အရလျာက် နုတ်ေွက်လိုလျှင် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ၀န်ကကီးဌာနသို ့စာပေင့် တင်ပပ၍ 

နုတ်ေွက်နုိင်သည်။ 

၁၂။ ရကာင်စီဥက္က ဋ္ဌသည် ပုေ်မ ၁၀ ပါ  အရကကာင်းတစ်ေပ်ေပ်ရကကာင့်ပေစ်ရစ၊ ပုေ်မ ၁၁ 

အေ နုတ်ေွက်ပခင်းရကကာင့် ပေစ်ရစ ရကာင်စီ၀င်ရနော လစ်လပ်လျှင် လစ်လပ်ရသာ 

ရကာင်စီ၀င် ရနောကို ပေည့်စွက်ခန်ေ့ားနုိင်ေန် ၀န်ကကီးဌာနသို ့တင်ပပေမည်။ 

၁၃။ ၀န်ကကီးဌာနသည် ရကာင်စီဥက္က ဋ္ဌ၏ ပုေ်မ ၁၂ အေ တင်ပပချက်ကုိ လက်ခံေေှိလျှင် 

လစ်လပ်ရသာ ရကာင်စီ၀င်ရနောကုိ ပေည့်စွက်ခန်ေ့ားနုိင်ေန် သက်ဆုိင်ောအေဲွအ့စည်းေံမှ 

ကုိယ်စားလှယ် အမည်စာေင်းရတာင်းခံ၍ အစုိးေအေွဲ၏့ သရဘာတူညီချက်ပေင့် 

အပမန်ဆုံး ပေည့်စွက် ခန်ေ့ားေမည်။ 

၁၄။ ပုေ်မ ၁၃ အေ ပေည့်စွက်ခန်အ့ပ်သည့် ရကာင်စီ၀င်၏ သက်တမ်းသည် လက်ေိှရကာင်စီ၏ 

ကျန်ေှိသည့် သက်တမ်းကုန်ဆံုးချိန် အေိသာပေစ်သည်။ 

အခန်း(၇) 

ရကာင်စီအစည်းအရဝးများကျင်းပပခင်း 

၁၅။ ရကာင်စီဥက္က ဋ္ဌသည်- 

 (က) ရကာင်စီ၏ ပံုမှန်အစည်းအရဝးများကုိ တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကကိမ် ရခါ်ယူကျင်းပေမည်။ 

 (ခ) ရကာင်စီ၀င်ဦးရေ ေက်၀က်ရကျာ်က အစည်းအရဝး ရခါ်ယူကျင်းပရပးေန် တင်ပပလျှင် 

အေူးအစည်းအရဝး သိုမ့ဟုတ် အရေးရပါ် အစည်းအရဝးကုိ ရခါ်ယူကျင်းပ 

ေမည်။ 

၁၆။ ရကာင်စီ၏ ပံုမှန်အစည်းအရဝးများနှင့် အေူးအစည်းအရဝး သိုမ့ဟုတ် အရေးရပါ် 

အစည်း အရဝးတိုတ့ွင် ရကာင်စီဥက္က ဋ္ဌ သိုမ့ဟုတ် ေုတိယဥက္က ဋ္ဌနှင့် ရကာင်စီ၀င်ဦးရေ 

ေက်၀က်ရကျာ် တက်ရောက်လျှင် အစည်းအရဝး အေရပမာက်သည်။ 

၁၇။ ရကာင်စီအစည်းအရဝးအတွက် ရကာင်စီ၀င်များကို ေိတ်ကကားောတွင် အစည်းအရဝး၌ 

ရဆွးရနွးမည့် အရကကာင်းအော၊ အဆံုးအပေတ်ပပုေမည့် ကိစ္စနှင့် အစည်းအရဝး 

အစီအစဉ် များကုိ အစည်းအရဝးေိတ်ကကားစာနှင့် အတူပူးတွဲရပးပုိ၍့ အစည်းအရဝး 

မစတင်မီ အနည်းဆံုး ၄၈ နာေီ ကကိုတင်ေိတ်ကကားေမည်။ 



၁၈။ ရကာင်စီ၏ ပံုမှန်အစည်းအရဝးများနှင့် အေူးအစည်းအရဝး သိုမ့ဟုတ် အရေးရပါ် 

အစည်းအရဝး၏ ရဆာင်ေွက်ချက် အစီေင်ခံစာကုိ ၀န်ကကီးဌာနသို ့တင်ပပေမည်။ 

အခန်း(၈) 

မှတ်ပုံတင်ပခင်း 

၁၉။ မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်ေယူလိုသည့် ကျန်းမာရေးမှူးသည် မှတ်ပံုတင်အောေှိေံ 

သတ်မှတ်ချက် နှင့်အညီ ရလျှာက်ေားနုိင်သည်။ 

၂၀။ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရလျှာက်ေားရသာ ကျန်းမာရေးမှူးသည် ကျန်းမာရေးမှူး 

အသင်း၏ အသင်း၀င် ပေစ်ေမည်။ 

၂၁။ မှတ်ပံုတင်အောေှိသည်- 

(က) ပုေ်မ ၁၉ အေ ရလျှာက်ေားချက်ကုိ လက်ခံေေှိလျှင် ရလျှာက်လွှာပါ 

အချက်များနှင့်  ပူးတွဲတင်ပပေန် သတ်မှတ်ေားသည့် အရောက်အေားများ 

မှန်ကန်ပပည့်စံုပခင်း ေှိ မေှိ စိစစ်ေမည်။ 

 (ခ) ပုေ်မခွဲ(က) အေ စိစစ်ောတွင် မှန်ကန်ပပည့်စံုပခင်း မေှိပါက ပပန်လည်ပပင်ဆင် 

ပေည့်စွက် ရလျှာက်ေားေန် ညွှန်ကကားနုိင်သည်။ 

 (ဂ) ပုေ်မခွဲ(ခ) အေ ညွှန်ကကားောတွင် မိမိညွှန်ကကားချက်ကုိရော်ပပ၍ ရလျှာက်လွှာကို 

ရလျှာက်ေားသူေံ ပပန်လည်ရပးပုိေ့မည်။ 

 (ဃ) ပုေ်မခဲွ(က) အေ စိစစ်ောတွင် ပေစ်ရစ၊ ပုေ်မခဲွ(ခ) အေ ညွှန်ကကားသပေင့် ပပည်လည် 

တင်ပပချက်ကုိ စိစစ်ောတွင်ပေစ်ရစ ရလျှာက်လွှာပါ အချက်များမှန်ကန်ငပီး သတ်မှတ် 

သည့် စာေွက်စာတမ်း အရောက်အေားများကုိ ပပည့်စံုရကကာင်း စိစစ်ရတွေိှ့ေပါက 

ရလျှာက်ေားချက်ကုိ မိမိသရဘာေား မှတ်ချက်နှင့်အတူ ရကာင်စီသုိ ့တင်ပပေမည်။ 

၂၂။ ရကာင်စီသည် ပုေ်မ ၂၁(ဃ) အေ မှတ်ပံုတင်အောေှိ၏  တင်ပပချက်ကုိ လက်ခံေေှိလျှင် 

စိစစ်ငပီး- 

(က) မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်ေုတ်ရပးပခင်း၊ မှတ်ပံုတင် လက်မှတ်ေုတ်ရပးေန် ဆုိင်းင့ံပခင်း 

သိုမ့ဟုတ် ပငင်းပယ်ပခင်း ပပုနိုင်သည်။ 



 (ခ) မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်ေုတ်ရပးေန် ဆံုးပေတ်ပါက သတ်မှတ်ရသာ မှတ်ပံုတင်ခ 

ကုိ ရပးသွင်းရစငပီး မှတ်ပံုတင်ခရပးသွင်းငပီးရကကာင်း အရောက်အေား 

တင်ပပလျှင် မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် ေုတ်ရပးေမည်။ 

 (ဂ) မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်ေုတ်ရပးေန် ဆုိင်းင့ံပခင်း သိုမ့ဟုတ် ပငင်းပယ်ပခင်းပပုေန် 

ဆံုးပေတ်ပါက မည်သည့်အရကကာင်းရကကာင့် ဆုိင်းင့ံရကကာင်း သုိမ့ဟုတ် ပငင်းပယ် 

ရကကာင်း ရော်ပပေားသည့် ဆံုးပေတ်ချက် မိတ္တ ူနှင့်အတူ ရလျှာက်ေားသူေံ 

အရကကာင်းကကားေမည်။ 

၂၃။ မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်၏ သက်တမ်းသည် မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် ေုတ်ရပးသည့် 

ရနမှ့စ၍ နှစ် နှစ် ပေစ်သည်။ 

၂၄။ မှတ်ပံုတင်ကျန်းမာရေးမှူးသည် မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် သက်တမ်း ကုန်ဆံုးငပီးရနာက် 

မှတ်ပံုတင် ကျန်းမာရေးမှူးအပေစ် ဆက်လက်ရဆာင်ေွက်လိလုျှင် မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 

သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီသုံးလကကိုတင်၍ မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်သက်တမ်းတိုးရပးေန် 

မှတ်ပံုတင်အောေှိေံ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ရလျှာက်ေားေမည်။ 

၂၅။ မှတ်ပံုတင်အောေှိသည် ပုေ်မ ၂၄ အေ ရလျှာက်ေားချက်ကို လက်ခံေေှိလျှင် စိစစ်ငပီး- 

 (က) သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်ရကကာင်းရတွေ့ှိပါက သတ်မှတ်သည့် အခရကကးရငွ 

ရပး သွင်းရစငပီး မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် သတ်တမ်းတိုးပမှင့်ရပးေမည်။ 

 (ခ) သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်ပခင်းမေှိရကကာင်း ရတွ ေိှ့ပါက မိမိရတွေ့ှိချက်များကို 

သရဘာေားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ရကာင်စီသို ့တင်ပပေမည်။ 

 (ဂ) ရကာင်စီကသက်တမ်းတိုးပမှင့်ရပးေန် ဆံုးပေတ်လျှင် ရသာ်လည်းရကာင်း၊ 

သက်တမ်း တိုးပမှင့်ရပးေန် ပငင်းပယ်ရကကာင်းဆံုးပေတ်လျှင် ရသာ်လည်းရကာင်း 

ယင်းဆံုးပေတ် ချက်နှင့်အညီ ရဆာင်ေွက်ေမည်။ 

 (ဃ) ရကာင်စီ၏ ဆံုးပေတ်ချက်အေ- 

(၁) မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးပမှင့်ရပးေန်ပေစ်လျှင် ပုေ်မခွဲ(က)ပါ  

အတိုင်း ရဆာင်ေွက်ေမည်။ 

(၂) မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးပမှင့်ရပးေန် ပငင်းပယ်ပခင်းပေစ်လျှင် 

ရကာင်စီ၏ ဆံုးပေတ်ချက်မိတ္တ ူ နှင့်အတူ ရလျှာက်ေားသူေံ စာပေင့် 

အရကကာင်းကကားေမည်။ 



အခန်း(၉) 

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပျက်စီးပခင်းနှင့် ရပျာက်ဆုံးပခင်း 

၂၆။ မှတ်ပံုတင်ကျန်းမာရေးမှူးသည် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပျက်စီးလျှင်ပေစ်ရစ၊ 

ရပျာက်ဆံုးလျှင် ပေစ်ရစ သတ်မှတ်သည့် အရောက်အေားစာေွက်စာတမ်းများ ၊ 

အခရကကးရငွ ရပးသွင်း ေားသည့် ချလံမူေင်းတိုနှ့င့်အတူ မှတ်ပံုတင်အောေှိေံ 

မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်မိတ္တ ူမှန် ေုတ်ရပးေန် ရလျှာက်ေားနုိင်သည်။ 

၂၇။ မှတ်ပံုတင်အောေှိသည်- 

(က) ပုေ်မ ၂၆ အေ ရလျှာက်ေားချက်ကုိ ေေှိလျှင် ရလျှာက်လွှာပါ အချက်များနှင့် 

အရောက်အေားစာေွက်စာတမ်းများပပည့်စံုပခင်း ေှိ မေှိ စိစစ်ငပီး မိမိသရဘာ 

ေားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ရကာင်စီသို ့တင်ပပေမည်။ 

(ခ) ရကာင်စီက မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် မိတ္တ ူမှန် ေုတ်ရပးေန် ဆံုးပေတ်ပါ ကရလျှာက်ေား 

သူအား မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်မိတ္တ ူမှန် ေုတ်ရပးေမည်။ 

(ဂ) ပုေ်မခွဲ(ခ)အေ မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်မိတ္တ ူမှန် ေုတ်ရပးရကကာင်း မှတ်ပံုတင် 

စာေင်းတွင် ရော်ပပရေးသွင်းေားေမည်။ 

 

အခန်း(၁၀) 

လုပ်ငန်းအေဲွမ့ျားေဲွ စ့ည်းပခင်း 

၂၈။ ရကာင်စီသည်- 

(က) မိမိလုပ်ငန်းတာ၀န်များကုိ ရကျပွန်စွာရဆာင်ေွက်နုိင်ရေးအတွက် ရကာင်စီ၀င် 

အနည်းဆုံး တစ်ဦးနှင့် သင့်ရလျာ်သူများပါ၀င်ရသာ ရအာက်ပါ လုပ်ငန်း 

အေဲွမ့ျားကုိ အမိန်  ့ရကကာ်ပငာစာေုတ်ပပန်၍ ေဲွ စ့ည်းတာ၀န် ရပးအပ်နုိင်သည်- 

  (၁)   ဘဏ္ဍာရေးကကီးကကပ်မှုအေဲွ နှ့င့် ေန်ပံုရငွေှာရေွရေးလုပ်ငန်းအေွဲ ၊့ 

(၂) ပပည်သူက့ျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု စီမံချက်လုပ်ငန်းများ ညိှနှိုင်းကကီးကကပ် 

ကွပ်ကဲရေး လုပ်ငန်းအေွဲ ၊့  

(၃)    ရလ့ကျင့်ပညာရပးရေး လုပ်ငန်းအေဲွ ၊့ 



(၄)    ပပန်ကကားရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းအေွဲ ။့ 

(ခ) ပုေ်မခဲွ(က) ပါ  အေဲွမ့ျား ေဲွစ့ည်းောတွင်ရပါင်း၍ ေဲွစ့ည်းပခင်း၊ လုိအပ်ရသာ အေဲွကုိ့ 

သာ ရေွးချယ်ေဲွစ့ည်းပခင်း သုိမ့ဟုတ် ေပ်မံလုိအပ်ပါက အေဲွမ့ျားကုိ တုိးချဲေဲွ့စ့ည်း 

ပခင်း ကုိလည်းရကာင်း၊ အငမဲတမ်းေွဲ စ့ည်းပခင်း သိုမ့ဟုတ် ကာလသတ်မှတ်၍ 

ေဲွ စ့ည်း ပခင်း ကုိလည်းရကာင်း လိအုပ်သလို ရဆာင်ေွက်နုိင်သည်။ 

(ဂ) ပုေ်မခွဲ(က) အေေဲွစ့ည်းရသာ အေဲွတ့ွင် ပါ၀င်သည့် အေဲွ၀့င်များ၏ 

အေည်အချင်းနှင့် ဦးရေတိုကုိ့ လည်းရကာင်း၊ နုိင်င့ံဝန်ေမ်း မဟုတ်သည့် 

အေဲွ၀့င်များ၏ စေိတ်နှင့် ချီးပမှင့်ရငွများကို လည်းရကာင်း သတ်မှတ်နုိင်သည်။ 

(ဃ) ပုေ်မခွဲ (ဂ) အေ သတ်မှတ်ရသာ နုိင်င့ံ၀န်ေမ်း မဟုတ်သည့် အေဲွ၀့င်များ၏ 

စေိတ်နှင့် ချီးပမှင့်ရငွများကို ရကာင်စီ၏ ေန်ပံုရငွမှ ကျခံေမည်။ 

(င) လုပ်ငန်းအေဲွ၀့င်များ နုတ်ေွက်ပခင်း၊ အေဲွ၀့င်အပေစ်မှ ေပ်စဲပခင်း၊ လစ်လပ်ရနော 

ပေည့်စွက် ခန်ေ့ားပခင်းတိုကုိ့ သတ်မှတ်ချက်နှင့် အညီရဆာင်ေွက်ေမည်။ 

 

အခန်း(၁၁) 

ေန်ပုံရငွလက်ခံပခင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရငွသုံးစွဲပခင်း 

၂၉။ ရကာင်စီသည် ပပည်တွင်းေှိအစုိးေ မဟုတ်ရသာ အေဲွအ့စည်းများနှင့် အလှူေှင်များ 

ေံမှ အလှူရငွများ၊ ပစ္စည်းများနှင့် အပခားအကူအညီများကုိ လက်ခံေယူနုိင်သည်။ 

၃၀။ ရကာင်စီသည် ပပည်ပေှိ အေဲွအ့စည်းများနှင့် အလှူေှင်များေံမှ အလှူရငွများ၊ ပစ္စည်း 

များနှင့်အပခား အကူအညီများကုိ ၀န်ကကီးဌာန၏ခွင့်ပပုချက်ပေင့် လက်ခံေယူနုိင်သည်။ 

၃၁။ ရကာင်စီ၏ ေရငွနှင့် သုံးရငွများကုိ ကျန်းမာရေးမှူးအသင်း၏ စံသတ်မှတ်ေားရသာ 

ဘဏ္ဍာရေးဆုိင်ော လုပ်ေုးံလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လက်ခံပခင်း ၊ သုံးစဲွပခင်းနှင့် 

စာေင်းေိန်း သိမ်းေားေှိပခင်းများ ပပုလုပ်ေမည်။ 

၃၂။ ရကာင်စီ၏ ေရငွ၊ သုံးရငွများကုိဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်ဆံုးသည့်အခါ ပမန်မာနုိင်ငံစာေင်း 

ရကာင်စီ ဥပရေအေ အသိအမှတ်ပပုေားသည့် ပပင်ပစာေင်းစစ်ပေင့် စစ်ရဆးေမည်။ 

စာေင်းစစ် အစီေင်ခံစာကုိ ၀န်ကကီးဌာနသို ့ရဆာလျင်စွာတင်ပပေမည်။ 



အခန်း(၁၂) 

မှတ်ပုံတင်ကျန်းမာရေးမှူး၏ တာ၀န်နှင့်အခွင့်အရေးများ 

၃၃။ (က)  မှတ်ပံုတင်ကျန်းမာရေးမှူးသည်- 

(၁) ဤဥပရေနှင့် ဤဥပရေအေ ေုတ်ပပန်ေားရသာ နည်းဥပရေများ၊ အမိန် ့

ရကကာ်ပငာစာ၊ အမိန်  ့ ၊ ညွှန်ကကားချက်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများကုိ 

လိက်ုနာ ေ မည်။ 

(၂) ရကာင်စီက သတ်မှတ်ရသာ နှစ်စဉ်ရကကးကုိ ရပးရဆာင်ေမည်။ 

(၃) ရကာင်စီကသတ်မှတ်သည့် မှတ်ပံုတင်ကျန်းမာရေးမှူး၏ 

ကျင့်၀တ်သိက္ခာ များကို လိက်ုနာရစာင့်ေိန်းေမည်။ 

(၄) ပပည်သူက့ျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု လုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေွက်ောတွင် 

ရလက့ျင့် သင်ကကားရပးခ့ဲရသာ ရစာင့်ရေှာက်မှုလုပ်ငန်းများပေင့် 

ပပည်သူလူေုနှင့် လူနာ များကို ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုရပးပခင်းနှင့် 

ရဆးကုသမှုရပးပခင်း ပပုေ မည်။ 

(ခ) မှတ်ပံုတင်ကျန်းမာရေးမှူးသည်- 

(၁) ရကာင်စီ၏ လုပ်ငန်းများ တိုးတက်ရအာင်ပမင်ရစရေးအတွက် 

ရကာင်စီသို ့ အကကံပပု တင်ပပနုိင်သည်။ 

(၂) မိမိ၏ နစ်နာချက်များကုိ ရကာင်စီသို ့ တင်ပပခွင့်ေှိသည့်အပပင် 

ရကာင်စီ၏ အကကံဉာဏ် ေယူခွင့်ေှိသည်။ 

(၃) ရကာင်စီ၀င်အပေစ် ရေွးချယ်တင်ရပမှာက်မှုတွင် ဆန္ဒမဲရပးပုိင်ခွင့်နှင့် 

ရကာင်စီ ၀င်အပေစ် ရေွးချယ် တင်ရပမှာက်ခံနိုင်ခွင့် ေှိသည်။ 

အခန်း(၁၃) 

စီမံခန်ခဲွ့ရေးနည်းလမ်းအေ အရေးယူပခင်း 

၃၄။ မှတ်ပံုတင်ကျန်းမာရေးမှူးတစ်ဦးသည် ပုေ်မ ၃၃ (က) ပါ တာ၀န်တစ်ေပ်ေပ်ကုိ လုိက်နာ 

ရစာင့်ေိန်းေန် ပျက်ကွက်ရကကာင်း စစ်ရဆးရတွေိှ့လျှင် ရသာ်လည်းရကာင်း၊ အကျင့်စာေိတ္တ  

နှင့်သက်ဆုိင်ရသာ ပပစ်မှုတစ်ေပ်ေပ်ပေင့် တေားရံုးတစ်ခုခုက ပပစ်ေဏ်ချမှတ်ပခင်းခံေလျှင် 



ရသာ်လည်းရကာင်း ရကာင်စီသည် ရအာက်ပါ စီမံခန်ခဲွ့မှုဆိုင်ော အမိန်တ့စ်ေပ်ေပ်ကုိ 

ချမှတ် နုိင်သည်- 

 (က) သတိရပးပခင်း၊ 

 (ခ) ကျန်းမာရေးမှူးအသင်းမှ ေုတ်ပယ်ပခင်း၊ 

 (ဂ) မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်ကုိ ကာလအကန်အ့သတ်ပေင့် ရုပ်သိမ်းပခင်း၊ 

 (ဃ) မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်ကုိ ပယ်ေျက်ပခင်း။ 

၃၅။ ရကာင်စီသည် ပုေ်မ ၃၄ အေ အရေးယူပခင်းခံေရသာ မှတ်ပံုတင်ကျန်းမာရေးမှူးကုိ 

ကုိယ်တိုင်ပေစ်ရစ၊ ရေှ ရ့နပေင့်ပေစ်ရစ  ခုခံရချပခွင့် ပပုေမည်။ 

 

အခန်း(၁၄) 

အယူခံပခင်း 

၃၆။ ရကာင်စီက ပုေ်မ ၃၄ အေ ချမှတ်သည့် အမိန် ့သိုမ့ဟုတ် ပုေ်မ ၂၂ (ဂ) နှင့် ၂၅ (ဂ) 

တိုအ့ေ ချမှတ်သည့် ဆံုးပေတ်ချက် တစ်ေပ်ေပ်ကို မရကျနပ်သူသည် ယင်းအမိန်  ့

သိုမ့ဟုတ် ဆံုးပေတ်ချက်ကုိ ချမှတ်သည့်ရနမှ့ ေက်ရပါင်း ၆၀ အတွင်း ၀န်ကကီးေံ 

အယူခံနုိင်သည်။ 

၃၇။ ၀န်ကကီးသည် ရကာင်စီက ချမှတ်သည့် အမိန်ကုိ့ အတည်ပပုပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်း 

သိုမ့ဟုတ် ပယ်ေျက်ပခင်း ပပုနုိင်သည်။ 

၃၈။ အယူခံမှုတွင် ပုေ်မ ၃၇ အေ ချမှတ်သည့် ၀န်ကကီး၏ ဆံုးပေတ်ချက်သည် စီမံခန်ခဲွ့ရေး 

နည်းလမ်းအေ အငပီးအပပတ်ပေစ်သည်။ 

 

အခန်း(၁၅) 

အရေွရေွ 

၃၉။ ရကာင်စီ၏ ရံုးလုပ်ငန်းများကို ၀န်ကကီးဌာနက တာ၀န်ယူရဆာင်ေွက်ေမည်။ 

၄၀။ နုိင်င့ံ၀န်ေမ်း မဟုတ်ရသာ ရကာင်စီ၀င်များအတွက် စေိတ်နှင့် ချီးပမှင့်ရငွများကို 

ရကာင်စီ ၏ ဘဏ္ဍာေန်ပံုရငွမှ ကျခံေမည်။ 



၄၁။ ရကာင်စီသည် စဉ်ဆက်မပပတ် ဆက်ခံရဆာင်ေွက်နုိင်ခွင့်နှင့် ရကာင်စီပုိင် တံဆိပ်တစ်ခုေိှ 

ရသာ တေား၀င်အေဲွ  ့ ပေစ်ေမည်။ ယင်းအေဲွအ့မည်ပေင့် တေားစဲွဆုိနုိင်ခွင့်နှင့် တေားစဲွဆုိ 

ခံနုိင်ခွင့် ေှိရစေမည်။ 

 

၄၂။ ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကုိ အရကာင်အေည်ရော် ရဆာင်ေွက်ောတွင်- 

(က) ၀န်ကကီးဌာနသည် နည်းဥပရေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကုိ အစုိးေ 

အေဲွ၏့ သရဘာတူညီချက်ပေင့် ေုတ်ပပန်နုိင်သည်။ 

(ခ) ၀န်ကကီးဌာနနှင့် ရကာင်စီတိုသ့ည် အမိန်ရ့ကကာ်ပငာစာ၊ အမိန် ့၊ ညွှန်ကကားချက်နှင့် 

လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများကုိ ေုတ်ပပန်နုိင်သည်။ 

 

            

ပပည်ရောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံရတာ် ေဲွစ့ည်းပံုအရပခခံဥပရေအေ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ရေးေုိး 

သည်။ 

 

 

နုိင်ငံရတာ်သမ္မတ 

ပပည်ရောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံရတာ် 

 


