မြန်ြာနိုင်ငံဆေးဆောင်စီဥပဆေ
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မပည်ဆောင်စုလွှတ်ဆတာ်ဥပဆေအြှတ် ၂၆ ။)
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလမပည့်ဆေျော်
( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ

၆ ရေ်

၉ ရေ်)

မပည်ဆောင်စုလွှတ်ဆတာ်သည် ဤဥပဆေေို မပဋ္ဌာန်းလိုေ်သည်။
အခန်း (၁)
အြည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဆော်မပချေေ်
၁။

ဤဥပဆေေို မြန်ြာနိုင်ငံဆေးဆောင်စီဥပဆေ ဟု ဆခါ်တွင်ဆစရြည်။

၂။

ဤဥပဆေတွင်ပါရှိဆသာ ဆအာေ်ပါစေားရပ်ြျေားသည် ဆော်မပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သေ်ဆရာေ်

ဆစရြည် (ေ)

ဆေးပညာ ေိုသည်ြှာ ေျေန်းြာြှုအေင့်မြှင့်တင်မခင်း၊ ဆရာဂါကေိုတင်ောေွယ်မခင်း၊
ဆရာဂါစစ်ဆေးရှာဆေွမခင်း၊ ဆရာဂါေုသမခင်း၊ ေျေန်းြာြှုမပန်လည်ေူဆောင်မခင်း၊
သုဆတသနမပုမခင်း၊ ဆလ့ေျေင့်သင်ကေားမခင်းနှင့် မပည်သူ ့ေျေန်းြာဆရးလုပ်ငန်းြျေား
ဆောင်ရွေ်မခင်းတို ့ အပါအဝင် ေျေန်းြာဆရးဆစာင့်ဆရှာေ်ြှုလုပ်ငန်းအားလုံးနှင့်
စပ်ေိုင်ဆသာ ပညာရပ်ေို ေိုသည်။

( ခ ) ဆောင်စီ ေိုသည်ြှာ ဤဥပဆေအရ ေွဲ ့စည်းသည့် မြန်ြာနိုင်ငံဆေးဆောင်စီေိုေိုသည်။
( ဂ ) နာယေအေွဲ ့ ေိုသည်ြှာ ဆောင်စီ၏ နာယေအေွဲ ့ေို ေိုသည်။
(ဃ)

အလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့ ေိုသည်ြှာ ဆောင်စီ၏ အလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့ေို ေိုသည်။

( င ) ဆောင်စီဝင် ေိုသည်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံဆေးဆောင်စီဝင် တစ်ဦးဦးေို ေိုသည်။
( စ ) ြှ တ ် ပ ု ံ တ င် လ ေ် ြ ှ တ ် ေိ ု သ ည် ြ ှ ာ မြန် ြ ာနိ ု င ် င ံ ဆ ေးဆောင် စ ီ ေ ဤဥပဆေအရ
ေုတ်ဆပးဆသာ ေရာဝန်ြှတ်ပုံတင်လေ်ြှတ်ေို ေိုသည်။
(ေ)

ြှတ်ပုံတင်ေရာဝန် ေိုသည်ြှာ ေရာဝန်ြှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် အြည်တင်သွင်းမခင်း
ခံရပပီး ေရာဝန်ြှတ်ပုံတင်လေ်ြှတ် ေုတ်ဆပးမခင်းခံရသူေို ေိုသည်။

( ဇ ) ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင် ေိုသည်ြှာ ဆောင်စီေ ဤဥပဆေအရ ေုတ်ဆပးဆသာ အဆေွဆေွ
ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်၊ အေူးဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်၊ ေန် ့သတ်အဆေွဆေွဆေးေုသခွင့်
လိုင်စင်၊ ေန် ့သတ်အေူးဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်နှင့် ဆေးဘေ်ေိုင်ရာေျွြ်းေျေင်လိုင်စင်
တို ့ေို ေိုသည်။
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( ဈ ) အဆေွဆေွဆေးေုသခွင့်လိုင်စင် ေိုသည်ြှာ (၁)

ဆောင်စီေ အသိအြှတ်မပုေားဆသာ မပည်တွင်း ဆေးတေ္က သိုလ်တစ်ခုခုြှ
အဆမခခံဆေးပညာဘွဲ ့ရရှိပပီး သတ်ြှတ်ေားဆသာ အလုပ်သင်ောလ ပပီးေုံးသည့်
နိုင်ငံသားြှတ်ပုံတင်ေရာဝန်အား သတ်ြှတ်ချေေ်ြျေားနှင့်အညီ ဆောင်စီေ
ေုတ်ဆပးဆသာ ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ေို ေိုသည်။

(၂)

ဆောင်စီ၏အသိအြှတ်မပုမခင်းခံရသည့် မပည်ပနိုင်ငံဆေးတေ္ကသိုလ်တစ်ခုခုြှမေစ်ဆစ၊
ဆေးဆောလိပ်တစ်ခုခုြှမေစ်ဆစ အဆမခခံဆေးပညာဘွဲ ့ရရှိပပီး သတ်ြှတ်ေားဆသာ
အလုပ်သင်ောလပပီးေုံးသည့် နိုင်ငံသားေရာဝန်အား ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်
စာဆြးပွဲဆအာင်မြင်ပပီးဆနာေ် ဆောင်စီေ ေုတ်ဆပးဆသာ ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ေို
ေိုသည်။

(ည)

အေူးဆေးေုသခွင့်လိုင်စင် ေိုသည်ြှာ ဆောင်စီေ အသိအြှတ်မပုေားဆသာ မပည်တွင်း
ဆေးတေ္က သိုလ်တစ်ခုခုြှ အပ်နှင်းေားဆသာ သို ့ြဟုတ် မပည်ပနိုင်ငံ၏ သေ်ေိုင်ရာ
ဆေးဆောင်စီေ အသိအြှတ်မပုဆသာ ဘွဲ ့လွန်ေီဂရီ၊ ဘွဲ ့လွန်ေီပလိုြာရရှိပပီး အဆေွဆေွ
အေူးဆေးေုသြှုေိုမေစ်ဆစ၊

အေူးမပုအေူးေုဆေးေုသြှုေိုမေစ်ဆစ

အရည်အချေင်း

မပည့်ြီ၍ အဆတွ အကေု
့
ံ နှင့် ေျွြ်းေျေင်ြှုရှိသည်ဟု သတ်ြှတ်မခင်းခံရဆသာ ြှတ်ပုံတင်
ေရာဝန်အား ဆောင်စီေ ေုတ်ဆပးသည့် ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ေို ေိုသည်။
( ဋ ) ေန် ့သတ်အဆေွဆေွဆေးေုသခွင ့်လ ိုင်စင် ေိုသည်ြှာ ဆောင်စီ၏ အသိအြှတ်
မပုမခင်းခံရသည့် မပည်ပနိုင်ငံ၏ သေ်ေိုင်ရာ ဆေးဆောင်စီေ အသိအြှတ်မပုဆသာ
အဆမခခံဆေးပညာဘွဲ ့ရရှိသည့် နိုင်ငံမခားသားေရာဝန်အား ဆောင်စီေ သတ်ြှတ်ချေေ်ြျေား
နှငအ
့် ညီ စိစစ်ပပီး ေုတ်ဆပးဆသာ ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ေို ေိုသည်။
( ဌ ) ေန် ့သတ်အ ေူး ဆေးေုသ ခွင ် ့လ ိုင ်စ င်

ေို သည်ြ ှာ

ဆောင် စီ ၏

အသိအ ြှ တ်

မပုမခင်းခံရသည့် မပည်ပနိုင်ငံ၏ သေ်ေိုင်ရာ ဆေးဆောင်စီေ အသိအြှတ်မပုဆသာ
ဘွဲ ့လွန်ေီဂရီ သို ့ြဟုတ် ဘွဲ ့လွန်ေီပလိုြာရရှိပပီး သတ်ြှတ်ေားဆသာ အရည်အချေင်း
မပည့်ြီသည့် နိုင်ငံမခားသား ေရာဝန်အား ဆောင်စီေ သတ်ြှတ်ချေေ်ြျေားနှင့်အညီ စိစစ်ပပီး
ေုတ်ဆပးဆသာ ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ေို ေိုသည်။
( ဍ ) ဆေးဘေ်ေိုင်ရာ ေျွြ်းေျေင်လိုင်စင် ေိုသည်ြှာ အဆမခခံဆေးပညာဘွဲ ့ ြရရှိဆသာ်လည်း
ဆေးဘေ်ေိုင်ရာေျွြ်းေျေင်ဘွဲ ့၊ ဘွဲ ့လွန်ေီဂရီ၊ ဘွဲ ့လွန်ေီပလိုြာ တစ်ခုခုရရှိပပီး
မပည်ပနိုင်ငံ၏ သေ်ေ ိုင်ရာ ဆေးဆောင်စီ သို ့ြဟုတ် ဆောင်စီေဲ့သို ့ အလားတူ
ေိစ္စရပ်ြျေား ဆောင်ရွေ်ရန် ေွဲ ့စည်းေားဆသာ အေွဲ ့အစည်းေမေစ်ဆစ၊ ဆောင်စီေ

3
မေစ်ဆစ သေ်ေ ိုင်ရာ ပညာရပ်အလိုေ် ေုသြှုတစ်ခုခုေို ဆောင်ရွေ်နိုင်သည်ဟု
အသိအြှတ်မပုေားဆသာပုဂ္ဂိုလ်အား ဘာသာရပ်ေိုင်ရာ ေျွြ်းေျေင်ြှုအဆမခအဆနအရ
လိုအပ်သည်ဟု ဆောင်စီေ သတ်ြှတ်ချေေ်ြျေားနှင့်အညီစိစစ်ပပီး ေုတ်ဆပးဆသာ
လိုင်စင်ေို ေိုသည်။
အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချေေ်ြျေား
၃။

ဤဥပဆေ၏ ရည်ရွယ်ချေေ်ြျေားြှာ ဆအာေ်ပါအတိုင်းမေစ်သည် (ေ)

အရည်အဆသွးမပည့်ဝ၍ ေိဆရာေ်ြှုနှင့် လုံမခုံြှုရှိဆသာ ေျေန်းြာဆရးဆစာင့်ဆရှာေ်ြှုေို
နိုင်ငံအတွင်း ြှီတင်းဆနေိုင်ကေသူအားလုံး ခံစားခွင့် ရရှိဆစရန်၊

( ခ ) ေရာဝန်ြျေား၏ ဆေးပညာဗဟုသုတ၊ ေျေန်းြာဆရးဆစာင့်ဆရှာေ်ြှု အရည်အဆသွးနှင့်
အေင့်အတန်းေို အစဉ်တစိုေ် ေိန်းသိြ်းမြှင့်တင်ရန်၊
( ဂ ) ဆေးပညာေို ဆခတ်နှင့်အညီ ဆလ့လာသင်ကေားနိုင်ဆစရန်၊
(ဃ)

ဆေးပညာတိုးတေ်ြှုေို စဉ်ေေ်ြမပတ် ဆလ့လာေည်းပူးနိုင်ဆစရန်၊

( င ) ေရာဝန်ြျေား၏ ဂုဏ်သိေ္ခာေို ေိန်းသိြ်းမြှင့်တင်နိုင်ဆစရန်၊
( စ ) ေရာဝန် ေျေင့်ဝတ်သိေ္ခာနှင့် စည်းေြ်းြျေား လိုေ်နာဆစာင့်ေိန်းဆရးေို ကေပ်ြတ်
ေိန်းသိြ်းဆပးရန်၊
(ေ)

ဆောင်းြွန်ဆသာ ဆေးေုသြှုပတ်ဝန်းေျေင် မေစ်ေွန်းဆစရန်။
အခန်း(၃)
မြန်ြာနိုင်ငံဆေးဆောင်စီေွဲ ့စည်းမခင်း

၄။

ဆောင်စီသည် ဥပဆေနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်ဆောင်ရွေ်ဆသာ အေွဲ ့အစည်းမေစ်သည်။

၅။

မပည်ဆောင်စုအစိုးရအေွဲ ့သည် ေျေန်းြာဆရးဝန်ကေီးဌာန မပည်ဆောင်စုဝန်ကေီးနှင့် ေင်ဆပါ်ဆေျော်ကေားသည့်

ဂုဏ်သတင်းရှိဆသာ ဝါရင့်အပငိြ်းစားဆေးပညာရှင်နှစ်ဦးပါဝင်သည့် နာယေအေွဲ ့ေို ေွဲ ့စည်းရြည်။
၆။

(ေ)

နာယေအေွဲ ့သည် ဆောင်စီေို ၆၅ ဦးေေ်ြပိုဆသာ ဆအာေ်ဆော်မပပါပုဂ္ဂိုလ်ြျေားမေင့်
ေွဲ ့စည်းရြည် ( ၁ ) ညွှန်ကေားဆရးြှူးချေုပ်၊ မပည်သူ ့ေျေန်းြာဆရး ဦးစီးဌာန၊
( ၂ ) ညွှန်ကေားဆရးြှူးချေုပ်၊ ေုသဆရးဦးစီးဌာန၊
( ၃ ) ညွှန်ကေားဆရးြှူးချေုပ်၊ ဆေးဘေ်ေိုင်ရာ လူ ့စွြ်းအားအရင်းအမြစ် ေွံ ့ပေိုး
တိုးတေ်ဆရးနှင့် စီြံခန် ့ခွဲဆရးဦးစီးဌာန၊
( ၄ ) ညွှန်ကေားဆရးြှူးချေုပ်၊ ဆေးသုဆတသနဦးစီးဌာန၊
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( ၅ ) ညွှန်ကေားဆရးြှူးချေုပ်၊ အစားအဆသာေ်နှင့် ဆေးဝါးေွပ်ေဲဆရးဦးစီးဌာန၊
( ၆ ) အေင့်မြင့်အရာရှိကေီးတစ်ဦး၊ ဆေးဝန်ေြ်းညွှန်ကေားဆရးြှူးရုံး၊ ောေွယ်ဆရး
ဦးစီးချေုပ်ရုံး (ကေည်း)၊
( ၇ ) တစ်ေယ်ဦးေေ်ြပိုဆသာ ဆေးတေ္က သိုလ် ပါဆြာေ္ခချေုပ်ြျေား၊
( ၈ ) မြန်ြာနိုင်ငံဆေးပညာရှင်အေွဲ ့ ဥေ္က ဋ္ဌနှင့် အေွဲ ့ဝင်နှစ်ဦး၊
( ၉ ) မြန်ြာနိုင်ငံေရာဝန်အသင်း ဥေ္က ဋ္ဌနှင့် အေွဲ ့ဝင်နှစ်ဦး၊
(၁၀) မပည်ဆောင်စုနယ်ဆမြ၊ တိုင်းဆေသကေီးနှင့် မပည်နယ်ေျေန်းြာဆရးဦးစီးဌာနြှူးြျေား၊
(၁၁) ဆေးတေ္ကသိုလ်ြျေားြှ ဥပဆေဆရးရာဆေးပညာဌာန ဝါရင့်ပါဆြာေ္ခဌာနြှူးတစ်ဦး၊
(၁၂) ဆောင်စီ၏ လုပ်ငန်းြျေားတွင် စိတ်ပါဝင်စား၍ အြျေားမပည်သူ၏ ယုံကေည်
ဆလးစားြှုေို ရရှိဆသာ အပငိြ်းစားေရာဝန်ကေီးခုနစ်ဦး၊
(၁၃) မပည်ဆောင်စုနယ်ဆမြ၊ တိုင်းဆေသကေီး နှင့် မပည်နယ်အသီးသီးရှိ ြှတ်ပုံတင်
ေရာဝန်ြျေားေ ဆရွးချေယ်တင်ဆမြှာေ်ဆသာ နိုင်ငံ့ဝန်ေြ်းြဟုတ်သည့် ြှတ်ပုံတင်
ေရာဝန်တစ်ဦးစီ၊
(၁၄) အြျေားမပည်သူေ ယုံကေည်ဆလးစားဆသာ ေရာဝန်ြဟုတ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦး။
( ခ ) နာယေအေွဲ ့သည် လိုအပ်ပါေ ဆောင်စီေို မပင်ေင်ေွဲ ့စည်းနိုင်သည်။
၇။

နာယေအေွဲ ့သည် ဆောင်စီဝင်ြျေားအနေ်ြှ ဥေ္ကဋ္ဌတစ်ဦး၊ ေုတိယဥေ္က ဋ္ဌတစ်ဦး၊ အတွင်းဆရးြှူး

တစ်ဦး၊ တွဲေေ်အတွင်းဆရးြှူးတစ်ဦးနှင့် ဘဏ္ဍာဆရးြှူးတစ်ဦးတို ့ေို ဆရွးချေယ်ေားပပီးဆသာ
ဆောင်စီဝင်ြျေား၏ ေန္ဒြဲမေင့်ဆရွးချေယ်တင်ဆမြှာေ်ဆစရြည်။
၈။

(ေ)

နာယေအေွဲ ့သည် ဆောင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေားေို ဆောင်ရွေ်ရန် ဆအာေ်ပါ
ပုဂ္ဂိုလ်ြျေား ပါဝင်ဆသာ အလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့ေို ေွဲ ့စည်းရြည် ( ၁ ) ဆောင်စီ ဥေ္က ဋ္ဌ

ဥေ္က ဋ္ဌ

( ၂ ) ဆောင်စီ ေုတိယဥေ္က ဋ္ဌ

ေုတိယဥေ္က ဋ္ဌ

( ၃ ) ဆောင်စီဝင် (၁၀) ဦး

အေွဲ ့ဝင်ြျေား

( ၄ ) ဆောင်စီ အတွင်းဆရးြှူး
( ၅ ) ဆောင်စီ တွဲေေ်အတွင်းဆရးြှူး
( ၆ ) ဆောင်စီ ဘဏ္ဍာဆရးြှူး

အတွင်းဆရးြှူး
တွဲေေ်အတွင်းဆရးြှူး
ဘဏ္ဍာဆရးြှူး

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ (ေ)၊ ပုေ်ြခွဲငယ် (၃) ပါအေွဲ ့ဝင်ြျေားေဲြှ ခုန စ်ဦးေို ဆောင်စီဝင်ြျေား၏
ေန္ဒြဲမေင့် ဆရွးချေယ်တင်ဆမြှာေ်ပပီး ေျေန်သုံးဦးေို ဆောင်စီဥေ္က ဋ္ဌေ တိုေ်ရိုေ် ဆရွးချေယ်
ရြည်။
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၉။

အလုပ ်အ ြှု ဆောင် အေွဲ ့ ဥေ္က ဋ္ဌ၊ ေုတ ိယ ဥေ္က ဋ္ဌနှင ့် အတွ င် းဆရးြှ ူးတိ ု ့သည် ဆအာေ် ပ ါ

အရည်အချေင်းြျေားနှင့် မပည့်စုံရြည် (ေ)

ဆောင်စီ၏ တာဝန်ဝတ္တ ရားြျေားေို အချေိန်မပည့် ေြ်းဆောင်နိုင်သူမေစ်မခင်း၊

( ခ ) ဆောင်စီ၏ လုပ်ငန်းြျေားတွင် စိတ်ဝင်စားြှုရှိပပီး ဦးဆောင်ြှု၊ စီြံခန် ့ခွဲြှု၊ ကေပ်ြတ်ြှု
ဆပးနိုင်သူမေစ်မခင်း။
၁၀။

(ေ)

ဆောင်စီ၏ သေ်တြ်းသည် စတင်ေွဲ ့စည်းသည့်ဆန ့ြှစ၍ ဆလးနှစ် မေစ်သည်။

( ခ ) ဆောင်စီဝင်ြျေား၏ သေ်တြ်းသည် ဆောင်စီ၏သေ်တြ်းနှင့်အညီ မေစ်သည်။
( ဂ ) ဆောင်စီဝင်တစ်ဦးသည် ဆောင်စီဝင်သေ်တြ်း တစ်ေေ်တည်း နှစ်ကေိြ်အေိသာ
ဆောင်စီဝင်အမေစ် ဆောင်ရွေ်နိုင်သည်။
(ဃ)

ဆောင် စ ီ ဝ င် တ စ် ဦ းဦး၏ ဆနရာလစ် လ ပ် သ ည် ့ အ ခါ လစ် လ ပ် သ ည် ့ ဆ နရာအလိ ု ေ ်
သေ်ေိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ြျေားေို အစားေိုးခန် ့ေားမခင်း သို ့ြဟုတ် ဆရွးချေယ်တင်ဆမြှာေ်မခင်းမေင့်
မေည့်စွေ်ရြည်။ ေိုသို ့ မေည့်စွေ်မခင်းခံရဆသာ ဆောင်စီဝင်၏ သေ်တြ်းသည်
ေျေန်ရှိသည့် ဆောင်စီသေ်တြ်း ေုန်ေုံးချေိန်အေိသာ မေစ်ရြည်။

( င ) ဆောင်စီသည် သေ်တြ်းေုန်ေ ုံးသည့်အခါ ဆောင်စီအသစ်ေွဲ ့စည်းပပီးသည် အေိ
လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေားေို ေြ်းဆောင်ရြည်။
၁၁။

ဆောင်စီေွဲ ့စည်းမခင်း၊ အလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့ ေွဲ ့စည်းမခင်း၊ အစည်းအဆဝးေျေင်းပမခင်းနှင့်

ဆငွဆကေးေိုင်ရာေိစ္စရပ်ြျေားေို သတ်ြှတ်ချေေ်ြျေားနှင့်အညီ ဆောင်ရွေ်ရြည်။
အခန်း(၄)
ဆောင်စီ၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျေား
၁၂။

ဆောင်စီ၏ တာဝန်ြျေားြှာ ဆအာေ်ပါအတိုင်းမေစ်သည် (ေ)

မပည်တွင်းမပည်ပရှိ ဆေးတေ္ကသိုလ်၊ ဆေးဆောလိပ်တစ်ခုခုေမေစ်ဆစ၊ ဆေးပညာအတွေ်
ေွဲ ့စည်းေားသည့် အမခားအေွဲ ့အစည်းတစ်ခုခုေမေစ်ဆစ အပ်နှင်းသည့် ဆေးပညာဘွဲ ့ြျေားေို
အသိအြှတ်မပုမခင်း၊ အသိအြှတ်မပုရန် မငင်းပယ်မခင်း၊

( ခ ) ဆောင်စီေ အသိအြှတ်မပုေားဆသာ ဆေးပညာဘွဲ ့ြျေားေို အခါအားဆလျော်စွာ ေုတ်မပန်
ဆကေညာမခင်း၊
( ဂ ) ြှတ်ပုံတင်ေရာဝန်စာရင်းနှင့် ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ရ ေရာဝန်စာရင်းြျေားေို မပုစုေားရှိမခင်း
နှင့်အခါအားဆလျော်စွာ ေုတ်မပန်မခင်း၊
(ဃ)

ေရာဝန်ြျေား၏ ေျေန်းြာဆရးဆစာင့်ဆရှာေ်ြှု အရည်အဆသွးနှင့် အေင့်အတန်းေို
ေိန်းသိြ်းမြှင့်တင်နိုင်ရန် ဆလ့လာေန်းစစ်မခင်း၊ လိုအပ်သလိုဆောင်ရွေ်မခင်း၊ အစိုးရ
ဌာနအေွဲ ့အစည်းြျေား၊ မပည်တွင်းမပည်ပြှ သေ်ေိုင်ရာအေွဲ ့အစည်းြျေားနှင့် ေေ်သွယ်
ပူးဆပါင်းဆောင်ရွေ်မခင်း၊
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( င ) နိုင်ငံဆတာ်နှင့်ပုဂ္ဂလိေဆေးရုံြျေား၊ ဆေးခန်းြျေား၏ေျေန်းြာဆရးဆစာင့်ဆရှာေ်ြှု အေင့်အတန်း
ေိန်းသိြ်းမြှင့်တင်ရန်နှင့် လုံမခုံြှုရှိဆစရန် လိုအပ်ဆသာ စံချေိန်စံညွှန်း သတ်ြှတ်မခင်း၊
ေုတ်မပန်မခင်း၊ ေန်းစစ်မခင်းနှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျေားနှင့်အညီ ဆောင်ရွေ်မခင်း၊
( စ ) ဆေးပညာသင်ကေားြှုအေင့်အတန်းမြင့်ြားဆစဆရးနှင့် အရည်အဆသွးမပည့်ဝဆသာ
ဆေးပညာရှင်ြျေား ဆပါ်ဆပါေ်ဆစဆရးတို ့အတွေ် တိုးတေ်ဆမပာင်းလဲဆနဆသာ ဆေးပညာ
သင်ကေားဆရးစနစ်ြျေားေို ဆလ့လာသုံးသပ်၍ သေ်ေိုင်ရာတေ္ကသိုလ်ြျေား သင်ကေားဆရး
ဌာနြျေားနှင့် ညှိနှိုင်းဆေွးဆနွးမခင်း၊ အကေံမပုမခင်းနှင့် ပူးဆပါင်းဆောင်ရွေ်မခင်း၊
(ေ)

နိုင်ငံဆတာ်၏ ေျေန်းြာဆရးဆစာင့်ဆရှာေ်ြှု လိုအပ်ချေေ်နှင့်အညီ ေရာဝန်ြျေား ဆေးပညာ
စဉ်ေေ်ြမပတ်သင်ကေားြှုရရှိဆစဆရးအတွေ် ေျေန်းြာဆရးဝန်ကေီးဌာန၊ ဆေးတေ္ကသိုလ်ြျေား၊
ဆေးပညာေိုင်ရာအသင်းအေွဲ ့ြျေား၊ ပညာရှင်အေွဲ ့အစည်းြျေားနှင့် ပူးဆပါင်းဆောင်ရွေ်မခင်း၊

( ဇ ) ေျေန်းြာဆရးဆစာင့်ဆရှာေ်ြှုအေင့်အတန်း မြင့်ြားဆစဆရးအတွေ် ေျေန်းြာဆရးဝန်ကေီး
ဌာနသို ့ အကေံမပုမခင်း၊
( စျေ ) ေရာဝန်ြျေား လိုေ်နာဆစာင့်ေိန်းရြည့် ေျေင့်ဝတ်သိေ္ခာြျေားေို သတ်ြှတ်ဆကေညာမခင်း၊
(ည)

ေရာဝန်၏ ေျေင့်ဝတ်သိေ္ခာြျေားေို လိုေ်နာဆစရန် ကေီးကေပ်ေွပ်ေဲမခင်းနှင့် လိုေ်နာဆစာင့်
ေိန်းရန် ပျေေ်ေွေ်ြှုြျေားနှင့် စပ်လျေဉ်းသည့် တင်မပချေေြ
် ျေားေို စုံစြ်းစစ်ဆေးမခင်းနှင့်
လိုအပ်သလို အဆရးယူဆောင်ရွေ်မခင်း၊

( ဋ ) ဆေးဝါးနှင့် ဆေးပစ္စည်းေိရိယာေုတ်လုပ်မေန် ့မေူးဆရာင်းချေမခင်း၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးဆပးခန်း
ြျေားတွင် ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းေိရိယာြျေား သုံးစွဲမခင်း၊ သုဆတသနမပုမခင်းတို ့နှင့်စပ်လျေဉ်း၍
သေ်ေိုင်ရာ အေွဲ ့အစည်းြျေားအား ညှိနှိုင်းဆေွးဆနွးမခင်း၊ အကေံမပုမခင်းနှင့် ပူးဆပါင်း
ဆောင်ရွေ်မခင်း၊
( ဌ ) ဆောင်စီ၏ အစည်းအဆဝးြျေားတွင် သေ်ေိုင်သည့် ပညာရပ်ေိုင်ရာ ဝါရင့်ပါဆြာေ္ခြျေားေို
လိုအပ်ပါေ ေိတ်ကေား၍ အကေံဉာဏ်ဆတာင်းခံမခင်း။
၁၃။

ဆောင်စီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျေားြှာ ဆအာေ်ပါအတိုင်းမေစ်သည် (ေ)

ဆောင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေားေို အဆောင်အေည်ဆော်ဆောင်ရွေ်ရန် ဆအာေ်ဆော်မပပါ
ဆော်ြတီြျေားေို ဆောင်စီဝင်ြျေားနှင့် အမခားသင့်ဆလျော်ဆသာ ပုဂ္ဂိုလ်ြျေား ပါဝင်ဆစလျေေ်
ေွဲ ့စည်းမခင်းနှင့် ယင်းဆော်ြတီ အသီးသီး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေားေို သတ်ြှတ်မခင်း ( ၁ ) ြှတ်ပုံတင်လေ်ြှတ်နှင့် ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်စိစစ်ဆရးဆော်ြတီ၊
( ၂ ) ဆေးပညာဘွဲ ့လေ်ြှတ်စိစစ်ဆရးနှင့် အသိအြှတ်မပုဆရးဆော်ြတီ၊
( ၃ ) ေျေင့်ဝတ်သိေ္ခာနှင့် စည်းေြ်းေိန်းသိြ်းဆရးဆော်ြတီ၊
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( ၄ ) ဆေးပညာသင်ကေားဆရးနှင့် ဆလ့ေျေင့်ဆရးလုပ်ငန်းြျေား အရည်အဆသွးနှင့်
အေင့်အတန်းမြင့်ြားဆရးအတွေ် စံချေိန်စံညွှန်းသတ်ြှတ်ဆရးနှင့် ကေီးကေပ်ဆရး
ဆော်ြတီ၊
( ၅ ) ေုသဆရးေိုင်ရာ အရည်အဆသွး၊ အေင့်အတန်းနှင့် လုံမခုံြှုအတွေ် စံချေိန်စံညွှန်း
သတ်ြှတ်ဆရးနှင့် ကေီးကေပ်ဆရးဆော်ြတီ၊
( ၆ ) ဆေးပညာသင်ကေားဆရးနှင့်ေုသဆရးလုပ်ငန်းြျေားေို စံချေိန်စံညွှန်းမပည့်ြီဆကောင်း
တရားဝင် အသိအြှတ်မပုဆရးဆော်ြတီ၊
( ၇ ) ဆေးပညာ စဉ်ေေ်ြမပတ် သင်ကေားဆရးဆော်ြတီ၊
( ၈ ) ဘဏ္ဍာဆရးဆော်ြတီ၊
( ၉ ) ဥပဆေဆရးရာ ဆော်ြတီ၊
(၁၀) အမခားလိုအပ်ဆသာဆော်ြတီြျေား၊
( ခ ) ြှတ်ပုံတင်လေ်ြှတ်ေုတ်ဆပးမခင်း၊ ေုတ်ဆပးရန် မငင်းပယ်မခင်းနှင့် ပယ်ေျေေ်မခင်း၊
( ဂ ) ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင် ေုတ်ဆပးမခင်း၊ ေုတ်ဆပးရန် မငင်းပယ်မခင်း၊ ပယ်ေျေေ်မခင်းနှင့်
ောလအေန် ့အသတ်မေင့် ရုပ်သိြ်းမခင်း၊ စိစစ်၍ မပန်လည် ေုတ်ဆပးမခင်း၊
(ဃ)

ဆေးေုသခွင့် လိုင်စင်သေ်တြ်း သတ်ြှတ်မခင်း၊ သေ်တြ်းတိုးမြှင့်ဆပးမခင်းနှင့် သေ်တြ်း
တိုးမြှင့်ဆပးရန် မငင်းပယ်မခင်း၊

( င ) နိုင်ငံဆတာ်နှင့် ဆောင်စီအတွေ် အေျေိုးမေစ်ေွန်းဆစြည့် ေိစ္စရပ်ြျေားေို နိုင်ငံတော၊
ဆေသေိုင်ရာနှင့် မပည်တွင်းမပည်ပရှိ အစိုးရဌာန၊ အေွဲ ့အစည်းြျေား၊ ပညာရှင်ြျေားနှင့်
ေေ်သွယ်ပူးဆပါင်းဆောင်ရွေ်မခင်း၊
( စ ) ြှတ်ပုံတင်ဆကေး၊ လိုင်စင်ဆကေး၊ လိုင်စင်သေ်တြ်း တိုးမြှင့်ဆကေးနှင့် ရေ်လွန်ဆကေး၊
စာဆြးပွဲဆကေးနှင့် အမခားဆသာ အဆေွဆေွဝန်ဆောင်စရိတ်ြျေားေို သတ်ြှတ်မခင်းနှင့်
ဆောေ်ခံမခင်း။
၁၄။

ဆောင် စီ သ ည် ဤဥပဆေပါ ရည် ရွယ ်ခ ျေေ် ြျေားေို ေိ ဆရာေ်စ ွာ အဆောင်အ ေည်ဆ ော်

ဆောင်ရွေ်နိုင်ဆရးအတွေ် ြိြိ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျေားေို အလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့သို ့ လွှဲအပ်
နိုင်သည်။
အခန်း(၅)
ဆောင်စီနှင့် အလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့ဝင်ြျေား၏ ရပိုင်ခွင့်ြျေား
၁၅။

နိုင်ငံ့ဝန်ေြ်းြဟုတ်ဆသာ ဆောင်စီနှင့်အလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့ဝင်ြျေား၏ ရပိုင်ခွင့်ြျေားြှာ

ဆအာေ်ပါအတိုင်းမေစ်သည် (ေ)

ဆောင်စီေ သတ်ြှတ်သည့် လစာစရိတ်၊ ချေီးမြှင့်ဆငွနှင့် ခံစားခွင့်ြျေားေို ရရှိခွင့်ရှိမခင်း၊
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( ခ ) တာဝန်အရ ခရီးသွားလာရပါေ အြှန်တေယ် ေုန်ေျေသည့် ခရီးစရိတ်နှင့် အခါအား
ဆလျော်စွာ သတ်ြှတ်သည့် ဆန ့တွေ်စရိတ်ေို ခံစားခွင့်ရှိမခင်း၊
( ဂ ) ဆောင်စီနှင့်သေ်ေိုင်ဆသာ အစည်းအဆဝးြျေား တေ်ဆရာေ်ရပါေ အခါအားဆလျော်စွာ
သတ်ြှတ်သည့် ချေီးမြှင့်ဆငွေို ခံစားခွင့်ရှိမခင်း။
အခန်း(၆)
ဆောင်စီဝင်အမေစ်ြှရပ်စဲမခင်း
၁၆။

ဆအာေ်ပါအဆကောင်းအရာ တစ်ရပ်ရပ်ဆပါ်ဆပါေ်သည့်အခါ ဆောင်စီသည် နာယေအေွဲ ့၏

အတည်မပုချေေ်မေင့် ဆောင်စီဝင်တစ်ဦးဦးအား ဆောင်စီဝင်အမေစ်ြှ ရပ်စဲရြည် (ေ)

ြိြိေန္ဒအရ နုတ်ေွေ်မခင်း၊

( ခ ) ဆောင်စီသို ့ ခွင့်ပန်မခင်းြရှိဘဲ အစည်းအဆဝး တေ်ဆရာေ်ရန် သုံးကေိြ်ေ ေ်တိုေ်
ပျေေ်ေွေ်မခင်း၊
( ဂ ) ဆောင်စီသို ့ ခွင့်ပန်မခင်းြရှိဘဲ မပည်ပသို ့ ဆမခာေ်လနှင့်အေေ် ေွေ်ခွာမခင်း၊
(ဃ)

ေရာဝန်ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြှ ပယ်ေျေေ်ခံရမခင်း၊

( င ) ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင် ပယ်ေျေေ်ခံရမခင်း သို ့ြဟုတ် ောလအေန် ့အသတ်မေင့် ရုပ်သိြ်း
ခံရမခင်း၊
( စ ) ေရာဝန်တစ်ဦး၏ ေျေင့်ဝတ်သိေ္ခာ ပျေေ်ေွေ်သည်ဟု ဆောင်စီေ စစ်ဆေးဆတွ ရှ့ ိမခင်း၊
(ေ)

ဆောင်စီေ ဆပးအပ်ဆသာ တာဝန်ြျေားေို ေြ်းဆောင်ရန် ပျေေ်ေွေ်မခင်း။
အခန်း(၇)
အစည်းအဆဝးေျေင်းပမခင်း

၁၇။

အစည်းအဆဝးြျေားေို ဆအာေ်ပါအတိုင်း ေျေင်းပဆောင်ရွေ်ရြည် (ေ)

ဆောင်စီ၏ ပုံြှန်အစည်းအဆဝးေို သုံးလလျှင်တစ်ကေိြ် ေျေင်းပမပုလုပ်မခင်းနှင့်
လိုအပ်ပါေ အေူးအစည်းအဆဝး ေျေင်းပမခင်း၊

( ခ ) အလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့အစည်းအဆဝးေို တစ်လလျှင်တစ်ကေိြ် ေျေင်းပမပုလုပ်မခင်း နှင့်
လိုအပ်ပါေ အေူးအစည်းအဆဝး ေျေင်းပမခင်း၊
( ဂ ) အလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့၏ ဆောင်ရွေ်ချေေ်ြျေားေို ဆောင်စီ၏ အနီးေပ်ေုံး ပုံြှန်
အစည်းအဆဝးတွင် တင်မပ၍ အတည်မပုချေေ်ရယူမခင်း။
၁၈။

ဆောင်စီအစည်းအဆဝး ေျေင်းပရာတွင် ဆောင်စီဝင်ဦးဆရ၏ ေေ်ဝေ်ဆေျော် တေ်ဆရာေ်ြှသာ

အစည်းအဆဝး အေဆမြာေ်သည်။
၁၉။

ဆောင်စီနှင့် အလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့တို ့သည် ြိြိတို ့၏ဆောင်ရွေ်ချေေ်ြျေားေို ေျေန်းြာဆရး

ဝန်ကေီးဌာနသို ့ အခါအားဆလျော်စွာ အသိဆပးအဆကောင်းကေားနိုင်သည်။
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အခန်း(၈)
ရုံးအေွဲ ့ ေွဲ ့စည်းမခင်းနှင့်တာဝန်ဆပးမခင်း
၂၀။

ဆောင်စီသည် ဆောင်စီနှင့်အလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့တို ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေားေို ဆောင်ရွေ်

နိုင်ရန် ရုံးအေွဲ ့နှင့်ဌာနြျေားေို ဆအာေ်ပါအတိုင်းေွဲ ့စည်း၍ လိုအပ်ဆသာဝန်ေြ်းြျေားေို ခန် ့အပ်တာဝန်
ဆပးရြည် (ေ)

ရုံးအေွဲ ့ြှူးတစ်ဦးနှင့် ေုတိယရုံးအေွဲ ့ြှူးတစ်ဦး၊

( ခ ) စီြံဆရးရာဌာန၊ ြှတ်ပုံတင်ဌာနနှင့် ဆငွစာရင်းဌာနတို ့တွင် လေ်ဆောေ်ရုံးအေွဲ ့ြှူး
တစ်ဦးစီ၊
( ဂ ) အရည်အဆသွး ေိန်းသိြ်းမခင်းနှင့် စစ်ဆေးမခင်းဌာန၊ နိုင်ငံမခားေေ်သွယ်ဆရးဌာန၊
ေျေင့်ဝတ်သိေ္ခာနှင့် စည်းေြ်းေိန်းသိြ်းဆရးဌာနတို ့တွင် ေရာဝန်မေစ်ဆသာ လေ်ဆောေ်
ရုံးအေွဲ ့ြှူး တစ်ဦးစီ။
၂၁။

ဆောင်စီသည် ပုေ်ြ ၂၀ ပါရုံးအေွဲ ့နှင့်ဌာနြျေားေို လိုအပ်ချေေ်နှင့်အညီ မပင်ေင်ေွဲ ့စည်းနိုင်သည်။
အခန်း(၉)
ဘဏ္ဍာဆရး

၂၂။

ဆောင်စီသည် ြှတ်ပုံတင်ဆကေး၊ လိုင်စင်ဆကေး၊ လိုင်စင်သေ်တြ်းတိုးမြှင့်ဆကေးနှင့် ရေ်လွန်ဆကေး၊

စာဆြးပွဲဆကေးနှင့် အမခားဆသာအဆေွဆေွ ဝန်ဆောင်စရိတ်ြျေားေို သတ်ြှတ်မခင်းနှင့် ဆောေ်ခံမခင်း
တို ့ေို မပုလုပ်နိုင်သည်။
၂၃။

ဆောင်စီသည် ဤဥပဆေပါ မပဋ္ဌာန်းချေေ်ြျေားေို အဆောင်အေည်ဆော်ဆောင်ရွေ်နိုင်ရန်

ဆအာေ်ပါရဆငွြျေားမေင့် ရန်ပုံဆငွတစ်ရပ်ေူဆောင်ရြည် (ေ)

ြှတ်ပုံတင်ဆကေး၊ လိုင်စင်ဆကေး၊ လိုင်စင်သေ်တြ်းတိုးမြှင့်ဆကေး၊ ရေ်လွန်ဆကေး၊
စာဆြးပွဲဆကေးနှင့် အမခားစရိတ်ြျေားြှ ဆောေ်ခံရရှိဆငွြျေား၊

( ခ ) မပည် တ ွ င ် း မပည် ပ ရှ ိ အေွ ဲ အ
့ စည် း ြျေားနှ င ် ့ အလှ ူ ရှ င ် ြ ျေားေံ ြ ှ လှ ူ ေါန် း ဆငွ န ှ င ် ့
ဆောေ်ပံ့ဆငွြျေား၊
( ဂ ) ရန်ပုံဆငွြှ တရားဝင် တိုးပွားဆငွြျေား။
၂၄။

ဆောင် စီ သ ည် မပည် တွ င်း မပည် ပအေွ ဲ အ
့ စည် း ြျေားနှ င့် အလှူ ရှင ်ြ ျေားေ လှူ ေါန် းဆသာ

ပစ္စည်းြျေားနှင့်အမခားအေူအညီြျေားေို လေ်ခံနိုင်သည့်အမပင် တည်ေဲစည်းြျေဉ်း၊ စည်းေြ်းြျေားနှင့်
အညီ တရားဝင် စီြံခန် ့ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၂၅။

ဆောင်စီသည် ဆောင်စီအလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့နှင့် ရုံးအေွဲ ့တို ့၏ ေုန်ေျေစရိတ်ြျေားေို ေျေခံရြည်။

10
၂၆။

ဆောင်စီသည် ဘဏ္ဍာဆရးေိုင်ရာ ဆောင်ရွေ်ချေေ်ြျေားေို တည်ေဲဘဏ္ဍာဆရးစည်းြျေဉ်း၊ စည်းေြ်း၊

ညွှန်ကေားချေေ်ြျေားနှင့်အညီ လိုေ်နာဆောင်ရွေ်ရြည်။
၂၇။

ဆောင်စီသည် ြိြိရန်ပုံဆငွမေင့် သီးမခားရပ်တည်နိုင်ရန် ဆောင်ရွေ်ရြည်။ ြိြိရန်ပုံဆငွမေင့်

ရပ်တည်ရာတွင် လုံဆလာေ်ြှုြရှိပါေ ေျေန်းြာဆရးဝန်ကေီးဌာနြှတစ်ေင့် မပည်ဆောင်စုအစိုးရအေွဲ ့၏
ခွင့်မပုချေေ်မေင့် မပည်ဆောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံဆငွြှ ေျေခံသုံးစွဲနိုင်ရန် တင်မပဆတာင်းခံနိုင်သည်။
အခန်း(၁၀)
ေရာဝန်ြှတ်ပုံတင်မခင်း
၂၈။

ေရာဝန်ြှတ်ပုံတင်လေ်ြှတ် ရရှိလိုဆသာ နိုင်ငံသား တစ်ဦးဦးသည် ဆအာေ်ပါ သတ်ြှတ်ချေေ်

ြျေားနှင့်အညီ ဆောင်စီသို ့ ဆလျှာေ်ေားနိုင်သည် (ေ)

ဆောင်စီေ အသိအြှတ်မပုသည့် မပည်တွင်းဆေးတေ္က သိလ
ု ် တစ်ခုခုေ အပ်နှင်းသည့်
အဆမခခံဆေးပညာဘွဲ ့ ရရှိသူ၊

( ခ ) ဆောင်စီေ အသိအြှတ်မပုသည့် မပည်ပဆေးတေ္ကသိုလ် တစ်ခုခုေမေစ်ဆစ၊ ဆေးဆောလိပ်
တစ်ခုခုေမေစ်ဆစ အပ်နှင်းသည့် အဆမခခံဆေးပညာဘွဲ ့ ရရှိသူ၊
( ဂ ) ဆောင်စီေ အသိအြှတ်မပုေားမခင်းြရှိသည့် မပည်ပဆေးတေ္က သိုလ်တစ်ခုခုေမေစ်ဆစ၊
ဆေးဆောလိပ်တစ်ခုခုေမေစ်ဆစ အဆမခခံဆေးပညာဘွဲ ့ရရှိပပီး ဆောင်စီေ ေျေင်းပ
မပုလုပ်ဆသာ ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင် စာဆြးပွဲေို ဆအာင်မြင်ပပီးသူ။
၂၉။

အလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့သည် ပုေ်ြ ၂၈ အရ ဆလျှာေ်ေားသည့် ဆလျှာေ်လွှာေို သတ်ြှတ်ချေေ်ြျေား

နှင့်အညီ စိစစ်ပပီး ြှတ်ပုံတင်ဆကေး ဆပးသွင်းဆစ၍ ေရာဝန် ြှတ်ပုံတင်လေ်ြှတ်ေို ေုတ်ဆပးမခင်း
သို ့ြဟုတ် ေုတ်ဆပးရန် မငင်းပယ်မခင်းမပုနိုင်သည်။
၃၀။

ဆောင်စီသည် ြှတ်ပုံတင်ေရာဝန်တစ်ဦးဦးနှင့်ပတ်သေ်၍ ဆအာေ်ပါအချေေ်တ စ်ရပ်ရပ်

ဆပါ်ဆပါေ်ဆကောင်း စစ်ဆေးဆတွ ရှ့ ိပါေ ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြှ ပယ်ေျေေ်ရြည် (ေ)

ြူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ေိုဆမပာင်းလဲဆစဆသာ ဆေးဝါးသုံးစွဲဆကောင်း ဆပါ်ဆပါေ်မခင်း၊

( ခ ) မပစ်ြှုတစ်ရပ်ရပ်မေင့် တရားရုံး၏ မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်းေိုခံရပပီး ယင်းမပစ်ြှုသည်
ေရာဝန်အမေစ် ေေ်လေ်ေြ်းဆောင်ရန်ြသင့်ဟု ဆောင်စီေ သတ်ြှတ်ေားဆသာ
မပစ်ြှု မေစ်မခင်း၊
( ဂ ) ေရာဝန်တ စ် ဦး၏ ေျေင့် ဝတ် သိ ေ ္ခ ာ ပျေေ် ေွ ေ ်သ ည် ဟ ု ဆောင်စ ီ ေ စစ်ဆေး
ဆတွ ့ရှိမခင်း။

11
အခန်း(၁၁)
ဘွဲ ့လွန်ေီဂရီ အသိအြှတ်မပုမခင်း
၃၁။

မပည်တွင်း မပည်ပ ဆေးတေ္က သိုလ်တစ်ခုခုေ အပ်နှင်းသည့် ဘွဲ ့လွန်ဆေးပညာဘွဲ ့ ရရှိသူသည်

ဘွဲ ့လွန်ေီဂရီ အသိအြှတ်မပုနိုင်ရန် ဆောင်စီသို ့ သတ်ြှတ်ချေေ်ြျေားနှင့်အညီ ဆလျှာေ်ေားနိုင်သည်။
၃၂။

အလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့သည် ပုေ်ြ ၃၁ အရ ဆလျှာေ်ေားသူြျေားေို သတ်ြှတ်ချေေ်ြျေားနှင့် အညီ

စိစစ်ပပီး ြှတ်ပုံတင်ဆကေးဆပးသွင်းဆစ၍ ဘွဲ ့လွန်ေီဂရီ ရရှိဆကောင်း ြှတ်ပုံတင်လေ်ြှတ်ေို ေုတ်ဆပးမခင်း
သို ့ြဟုတ် ေုတ်ဆပးရန် မငင်းပယ်မခင်းမပုနိုင်သည်။
အခန်း(၁၂)
ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်
၃၃။

(ေ)

နိုင်ငံသားြှတ်ပုံတင်ေရာဝန်သည် ဆေးေုသသည့် လုပ်ငန်းေို လုပ်ေိုင်ဆောင်ရွေ်
လိုပါေ အဆေွဆေွဆေးေုသခွင့် ရရှိရန် သတ်ြှတ်ချေေ်ြျေားနှင့်အညီ ဆောင်စီသို ့
ဆလျှာေ်ေားရြည်။

( ခ ) ဆောင်စီသည် ပုေ်ြခွဲ (ေ) အရ ဆလျှာေ်ေားချေေ်ေို ရရှိသည့်အခါ အလုပ်အြှုဆောင်
အေွဲ ့သို ့ စိစစ်ရန် လွှဲဆမပာင်းဆပးရြည်။
၃၄။

အလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့သည် ပုေ်ြ ၃၃၊ ပုေ်ြခွဲ (ေ) အရ ဆလျှာေ်ေားသည့်ဆလျှာေ်လွှာေို

စိစစ်ပပီး လိုင်စင်ဆကေးနှင့် အမခားသတ်ြှတ်ေားဆသာ အခဆကေးဆငွြျေား ဆပးသွင်းဆစ၍ လိုအပ်ပါေ
အရည်အချေင်းစစ်ဆေးမခင်းမပုလုပ်ပပီး အရည်အချေင်းမပည့်ြီလျှင် အဆေွဆေွဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ေို
ေုတ်ဆပးရြည်။ အရည်အချေင်းြမပည့်ြီပါေ လိုင်စင်ေို ေုတ်ဆပးရန် မငင်းပယ်နိုင်သည်။
၃၅။

အဆမခခံဆေးပညာဘွဲ ့နှင့် အလားတူ ဆေးပညာဘွဲ ့ရ နိုင်ငံမခားသား ေရာဝန်သည် ေန် ့သတ်

အဆေွဆေွဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ရရှိရန် သတ်ြှတ်ချေေ်ြျေားနှင့်အညီ ဆောင်စီသို ့ ဆလျှာေ်ေားရြည်။
၃၆။

အလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့သည် ပုေ်ြ ၃၅ အရ ဆလျှာေ်ေားသည့် ဆလျှာေ်လွှာေို သတ်ြှတ်ချေေ်

ြျေားနှင့်အညီ စိစစ်ပပီး လိုင်စင်ဆကေးနှင့် အမခားသတ်ြှတ်ေားဆသာ အခဆကေးဆငွြျေား ဆပးသွင်းဆစ၍
ေု သ ခွ င ် ့ ရ ှ ိ ဆ သာဆနရာ၊ ဆေသနှ င ် ့ အချေိ န ် ေ ာလြျေားေိ ု ေန် ့သတ် လ ျေေ် ေန် ့သတ် အ ဆေွ ဆ ေွ
ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ေို ေုတ်ဆပးမခင်း သို ့ြဟုတ် ေုတ်ဆပးရန် မငင်းပယ်မခင်းမပုနိုင်သည်။
၃၇။

အဆေွဆေွဆေးေုသခွင့် လိုင်စင်ရရှိေားသည့် ြှတ်ပုံတင်ေရာဝန်သည် အေူးဆေး

ေုသခွင့်အတွေ် သတ်ြှတ်ေားသည့် အရည်အချေင်းနှင့် မပည့်စုံပါေ အေူးဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်
ရရှိရန် သတ်ြှတ်ချေေ်ြျေားနှင့်အညီ ဆောင်စီသို ့ ဆလျှာေ်ေားနိုင်သည်။
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၃၈။

အလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့သည် ပုေ်ြ ၃၇ အရ ဆလျှာေ်ေားသည့် ဆလျှာေ်လွှာေို စိစစ်ပပီး

လိုင်စင်ဆကေးနှင့်အမခားသတ်ြှတ်ေားဆသာ အခဆကေးဆငွြျေား ဆပးသွင်းဆစ၍ အေူးဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ေို
ေုတ်ဆပးမခင်း သို ့ြဟုတ် ေုတ်ဆပးရန် မငင်းပယ်မခင်း မပုနိုင်သည်။
၃၉။

နိုင်ငံမခားသား အေူးေုေရာဝန်သည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ဆေးေုသသည့်လုပ်ငန်းေို လုပ်ေိုင်

ဆောင်ရွေ်လိုပါေ ေန် ့သတ်အေူးဆေးေုသခွင့် လိုင်စင်ရရှိရန် သတ်ြှတ်ချေေ်ြျေားနှင့်အညီ
ဆောင်စီသို ့ ဆလျှာေ်ေားရြည်။
၄၀။

အလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့သည် ပုေ်ြ ၃၉ အရ ဆလျှာေ်ေားသည့် ဆလျှာေ်လွှာေို စိစစ်ပပီး

လိုင်စင်ဆကေးနှင့် အမခားသတ်ြှတ်ေားဆသာ အခဆကေးဆငွြျေား ဆပးသွင်းဆစ၍ ေုသခွင့်ရှိဆသာ
ဆေးပညာဘာသာရပ် အြျေိ ုးအစား၊ ေု သ ခွင ့် ရှိ ဆ သာ ဆနရာ၊ ဆေသနှင ့် အချေိန ် ေ ာလြျေားေို
ေန် ့သတ်လျေေ် ေန် ့သတ်အေူးဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ေို ေုတ်ဆပးမခင်း သို ့ြဟုတ် ေုတ်ဆပးရန်
မငင်းပယ်မခင်း မပုနိုင်သည်။
၄၁။

အဆမခခံဆေးပညာဘွဲ ့ ြရရှိဆသာ်လည်း ဆေးဘေ်ေ ိုင်ရာ ေျွြ်းေျေင်ဘွဲ ့တစ်ခုခုရရှိပပီး

သေ်ေိုင်ရာပညာရပ်အလိုေ် ေုသြှုဆောင်ရွေ်လိုသူသည် ဆေးဘေ်ေိုင်ရာ ေျွြ်းေျေင်လိုင်စင်ေို
သတ်ြှတ်ချေေ်ြျေားနှင့်အညီ ဆောင်စီသို ့ ဆလျှာေ်ေားနိုင်သည်။
၄၂။

အလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့သည် ပုေ်ြ ၄၁ အရ ဆလျှာေ်ေားသည့် ဆလျှာေ်လွှာေို စိစစ်ပပီး

လိုအပ်ပါေ အရည်အချေင်းစစ်ဆေးရန်၊ အရည်အချေင်းမပည့်ြီလျှင် လိုင်စင်ဆကေးနှင့်အမခားသတ်ြှတ်
ေားဆသာ အခဆကေးဆငွြျေားဆပးသွင်းဆစလျေေ် ေုသခွင့်ရှိသည့် ပညာရပ်ေိုင်ရာ နယ်ပယ် သတ်ြှတ်၍
ဆေးဘေ်ေိုင်ရာ ေျွြ်းေျေင်လိုင်စင်ေို ေုတ်ဆပးနိုင်သည်။ အရည်အချေင်းြမပည့်ြီပါေ လိုင်စင်ေို
ေုတ်ဆပးရန် မငင်းပယ်ရြည်။
၄၃။

ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူသည် လိုင်စင်သေ်တြ်း ေုန်ေုံးပပီးဆနာေ် ြိြိ၏ ဆေးေုသသည့်

လုပ်ငန်းေို ေေ်လေ်လုပ်ေိုင်လိုပါေ သေ်တြ်းတိုးမြှင့်ဆပးရန် လိုင်စင်သေ်တြ်း ြေုန်ေုံးြီ
သတ်ြှတ်ချေေ်ြျေားနှင့်အညီ ဆောင်စီသို ့ ဆလျှာေ်ေားရြည်။ ဆလျှာေ်ေားေဲ ောလအတွင်း ယင်း၏
ဆေးေုသြှုလုပ်ငန်းြျေားသည် တရားဝင်ဆောင်ရွေ်မခင်းဟု ြှတ်ယူရြည်။
၄၄။

အလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့သည် ပုေ်ြ ၄၃ အရ ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင် သေ်တြ်းတိုးမြှင့်ဆပးရန်

ဆလျှာေ်ေားသည့် ဆလျှာေ်လွှာေို သတ်ြှတ်ချေေ်ြျေားနှင့်အညီ စိစစ်ပပီး သေ်တြ်းတိုးမြှင့်ဆပးမခင်း
သို ့ြဟုတ် သေ်တြ်းတိုးမြှင့်ဆပးရန် မငင်းပယ်မခင်း မပုနိုင်သည်။
၄၅။

အလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့သည် ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ရ ေရာဝန်တစ်ဦးဦးနှင့် ပတ်သေ်၍

ဆအာေ်ပါ အချေေ်တစ်ရပ်ရပ်ဆပါ်ဆပါေ်ဆကောင်း စစ်ဆေးဆတွ ့ရှိပါေ ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ေို
ပယ်ေျေေ်မခင်း သို ့ြဟုတ် ောလအေန် ့အသတ်မေင့် ရုပ်သိြ်းမခင်းမပုနိုင်သည် (ေ)

ေရာဝန်ြှတ်ပုံတင်စာရင်းြှ ပယ်ေျေေ်ခံရမခင်း၊
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( ခ ) စိတ်ပိုင်းေိုင်ရာ သို ့ြဟုတ် ေိုယ်အဂဂါေျေန်းြာကေံ့ခိုင်ြှုြရှိမခင်းဆကောင့် ေရာဝန်
တစ်ဦး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေားေို ဆောင်ရွေ်နိုင်စွြ်းြရှိမခင်း၊
( ဂ ) ေရာဝန်တစ်ဦး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေားေို ဆပါ့ဆလျော့စွာ ဆောင်ရွေ်မခင်း၊
(ဃ)

ေရာဝန်တစ်ဦး၏ လိုေ်နာရြည့် ေျေင့်ဝတ်သိေ္ခာနှင့်အညီ လိုေ်နာဆစာင့်ေိန်းြှု
ြရှိမခင်း၊

( င ) ေရာဝန်တစ်ဦး၏ အရည်အဆသွးနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်နိုင်စွြ်းြရှိမခင်း၊
( စ ) ဆောင်စီေသတ်ြှတ်ဆသာောလအတွင်း လုံဆလာေ်ဆသာ အဆကောင်းမပချေေ်ြရှိဘဲ
ဆေးေုသခွင့် လိုင်စင်သေ်တြ်းတိုးမြှင့်ရန် ပျေေ်ေွေ်မခင်း၊
(ေ)

ဆောင်စီေ အသိအြှတ်ြမပုဆသာ ဘွဲ ့၊ ေီဂရီ၊ အေင့်၊ ေျွြ်းေျေင်ြှုေိုင်ရာ ပညာရပ်ြျေားေို
ြိြိ၏ အြည်နှင့်ယှဉ်တွဲ၍ ဆော်မပမခင်း။
အခန်း(၁၃)

ြှတ်ပုံတင်ေရာဝန်နှင့် ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ရေရာဝန်၏ တာဝန်နှင့်ရပိုင်ခွင့်ြျေား
၄၆။

ြှတ်ပုံတင်ေရာဝန်နှင့် ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ရ ေရာဝန်ြျေားသည် (ေ)

ဤဥပဆေအရေု တ ် မ ပန် ဆ သာ အြိ န ် ဆ့ ကော် မ ငာစာ၊ အြိ န ် ၊့ ညွှ န ် က ေားချေေ် န ှ င ် ့
လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျေားေို လိုေ်နာရြည်။

( ခ ) ဆောင်စီေ သတ်ြှတ်သည့် ေရာဝန်၏ေျေင့်ဝတ်သိေ္ခာြျေားေို လိုေ်နာဆစာင့်ေိန်း
ရြည်။
( ဂ ) ဆောင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ြျေား တိုးတေ်ဆအာင်မြင်ဆစဆရးအတွေ် ဆောင်စီသို ့
အကေံမပုခွင့် ရှိသည်။
(ဃ)

ြိြိ၏ နစ်နာချေေ်ြျေားေို ဆောင်စီသို ့ တင်မပခွင့်ရှိသည့်အမပင် ဆောင်စီ၏ အကေံဉာဏ်
ေိုလည်း ရယူနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၄၇။

(ေ)

ြှတ်ပုံတင်ေရာဝန်သည် ဆောင်စီဝင် ဆရွးချေယ်တင်ဆမြှာေ်ရာတွင် ေန္ဒြဲဆပးပိုင်ခွင့်
ရှိသည်။

( ခ ) နိုင်ငံ့ဝန်ေြ်း ြဟုတ်သည့် ြှတ်ပုံတင်ေရာဝန်သည် ဆောင်စီေ သတ်ြှတ်ေားသည့်
အရည်အချေင်းမပည့်ြီလျှင် ဆောင်စီဝင်အမေစ် ဆရွးချေယ်တင်ဆမြှာေ်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၄၈။

ဆေးေုသခွင့် လိုင်စင်ရ ေရာဝန်သည် (ေ)

ြိြိရရှိေားဆသာ ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင် အြျေိုးအစားအရ ဆေးေုသမခင်းေို သတ်ြှတ်
ချေေ်ြျေားနှင့်အညီ ဆောင်ရွေ်ခွင့် ရှိသည်။
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( ခ ) ြိြိရရှိေားဆသာ ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်သေ်တြ်းတိုးမြှင့်ရန် သတ်ြှတ်ချေေ်ြျေား
နှင့်အညီ ဆောင်စီသို ့ ဆလျှာေ်ေားခွင့်ရှိသည်။
အခန်း (၁၄)
စီြံခန် ့ခွဲဆရးနည်းလြ်းအရ အဆရးယူမခင်း
၄၉။

ဆောင်စီသည် ြိြိေိုယ ်တိုင်သိရှိ၍ မေစ်ဆစ၊ သတင်းဆပးတိုင်ကေားသူေ တိုင်ကေား၍မေစ်ဆစ

ြှတ်ပုံတင်ေရာဝန် သို ့ြဟုတ် ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ရသူတစ်ဦးဦးအား စုံစြ်းစစ်ဆေးရန် အဆကောင်း
ဆပါ်ဆပါေ်လျှင် ဆောင်စီဝင်တစ်ဦးဦးနှင့် သေ်ေ ိုင်ရာပညာရှင် အနည်းေုံး နှစ်ဦးပါဝင်ဆသာ
စုံစြ်းစစ်ဆေးဆရးအေွဲ ့ေို ေွဲ ့စည်းတာဝန်ဆပးအပ်ရြည်။
၅၀။

ပုေ်ြ ၄၉ အရ ေွဲ ့စည်းတာဝန်ဆပးအပ်မခင်းခံရဆသာ စုံစြ်းစစ်ဆေးဆရးအေွဲ ့သည် သတ်ြှတ်ချေေ်ြျေား

နှင့်အညီ စုံစြ်းစစ်ဆေးပပီး သုံးသပ်ချေေ်၊ အကေံမပုချေေ်တို ့နှင့်အတူ အလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့သို ့ တင်မပ
ရြည်။
၅၁။

အလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့သည် စုံစြ်းစစ်ဆေးဆရးအေွဲ ့၏ တင်မပချေေ်ေို စိစစ်ပပီး ဆတွ ရှ့ ိချေေ်ြျေားအရ

ဆောင်စီ၏ သဆဘာတူညီချေေ်မေင့် ဆအာေ်ပါအဆရးယူဆောင်ရွေ်ြှုတစ်ခုခုေို မပုလုပ်နိုင်သည် (ေ)

သတိဆပးမခင်း၊

( ခ ) ဆေးေုသခွင့် လိုင်စင်ေို ောလအေန် ့အသတ်မေင့် ရုပ်သိြ်းမခင်း၊
( ဂ ) ဆေးေုသခွင့် လိုင်စင်ေို ပယ်ေျေေ်မခင်း၊
(ဃ)

ြှတ်ပုံတင် ပယ်ေျေေ်မခင်း။
အခန်း (၁၅)
အယူခံမခင်း

၅၂။

အလုပ်အြှုဆောင်အေွဲ ့ေ ပုေ်ြ ၂၉၊ ပုေ်ြ ၃၂၊ ပုေ်ြ ၃၄၊ ပုေ်ြ ၃၆ ၊ ပုေ်ြ ၃၈၊ ပုေ်ြ ၄၀၊ ပုေ်ြ ၄၂၊

ပုေ်ြ ၄၄၊ ပုေ်ြ ၄၅ သို ့ြဟုတ် ပုေ်ြ ၅၁ အရ မပုလုပ်သည့် ဆောင်ရွေ်ြှုတစ်ခုခုေို ြဆေျေနပ်သူသည်
ယင်းေုံးမေတ်ချေေ် ချေြှတ်ဆသာဆန ့ြှ ရေ်ဆပါင်း ၉၀ အတွင်း ဆောင်စီသို ့ အယူခံနိုင်သည်။
၅၃။

ပုေ်ြ ၅၂ အရ အယူခံရာတွင် ချေြှတ်ဆသာ ဆောင်စီ၏ ေုံးမေတ်ချေေ်သည် အပပီးအမပတ်

မေစ်ဆစရြည်။
အခန်း(၁၆)
တားမြစ်ချေေ်နှင့် မပစ်ေဏ်ြျေား
၅၄။

ြည်သူြျှ ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ြရှိဘဲ ဆေးေုသမခင်း ြမပုရ။

15
၅၅။

ဆေးေုသခွင့် လိုင်စင်ရသူ ြည်သူြျှ ဆေးေုသသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွေ်ရာတွင် သေ်ေိုင်ရာ

ဆေးေုသသည့် လုပ်ငန်းအလိုေ် ေျွြ်းေျေင်ြှုရှိဆကောင်း သေ်ေိုင်ရာဌာန၊ အေွဲ ့အစည်းေ ေုတ်ဆပးသည့်
လိုင်စင်၊ ြှတ်ပုံတင်လေ်ြှတ်၊ ခွင့်မပုချေေ်၊ သင်တန်းေင်းလေ်ြှတ်

သို ့ြဟုတ် အဆောေ်အေား

ရရှိသူြှအပ အမခားသူေို တာဝန်ဆပးဆောင်ရွေ်ဆစမခင်း ြမပုရ။
၅၆။

ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ရသူ ြည်သူြျှ (ေ)

ဆောင်စီေေုတ်ဆပးသည့် လိုင်စင်ပါ ခွင့်မပုသည့်ဆေးေုသမခင်း အြျေိုးအစားြှအပ
အမခားဆေးေုသမခင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွေ်မခင်း ြမပုရ။

( ခ ) ဆောင်စီေ ေုတ်ဆပးသည့် လိုင်စင်ပါ ေန် ့သတ်ချေေ်ြျေားေို ေျေူးလွန်ဆောေ်ေျေေ်
ဆောင်ရွေ်မခင်း ြမပုရ။
၅၇။

ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ရသူ ြည်သူြျှ ဆောင်စီေ အသိအြှတ်ြမပုဆသာ ဘွဲ ့၊ ေီဂရီ၊ အေင့်၊

ေျွြ်းေျေင်ြှုေိုင်ရာ ပညာရပ်ြျေားေို ြိြိ၏ အြည်နှင့်ယှဉ်တွဲ၍ ဆော်မပမခင်းြမပုရ။
၅၈။

ြည်သူြေို ပုေ်ြ ၅၄ ပါတားမြစ်ချေေ်ေို ဆောေ်ေျေေ်ေျေုးလွန်ဆကောင်း မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်း

ခံရလျှင် ေိုသူေို အနည်းေုံးတစ်နှစ်ြှ အြျေားေုံးငါးနှစ်အေိ ဆောင်ေဏ်ချေြှတ်ရြည့်မပင် ဆငွေဏ်လည်း
ချေြှတ်နိုင်သည်။
၅၉။

ြည်သည့်ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ရ ေရာဝန်ြေို ပုေ်ြ ၅၅ ပါတားမြစ်ချေေ်ေို ဆောေ်ေျေေ်

ေျေူးလွန်ဆကောင်း မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှင် ေိုသူေို ေျေပ်ငါးသိန်း ဆအာေ်ြဆလျော့ဆသာ ဆငွေဏ်
ချေြှတ်ရြည်။
၆၀။

ဆေးေု သ ခွ င ် ့ လ ိ ု င ် စ င် ရ ရှ ိ သ ူ ြည် သ ူ ြ ေိ ု ပု ေ ် ြ ၅၆ ပါတားမြစ် ခ ျေေ် ေ ိ ု ဆောေ် ေ ျေေ်

ေျေူးလွန်ဆကောင်း မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှင် ေိုသူေို သုံးနှစ်အေိ ဆောင်ေဏ်မေစ်ဆစ၊ ဆငွေဏ်မေစ်ဆစ၊
ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးမေစ်ဆစ ချေြှတ်ရြည်။
၆၁။

ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူ ြည်သူြေို ပုေ်ြ ၅၇ ပါတားမြစ်ချေေ်ေို ဆောေ်ေျေေ်ေျေူး

လွန်ဆကောင်း မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှင် ေိုသူေို ဆမခာေ်လအေိ ဆောင်ေဏ်မေစ်ဆစ၊ ဆငွေဏ်မေစ်ဆစ၊
ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးမေစ်ဆစ ချေြှတ်ရြည်။
အခန်း(၁၇)
အဆေွဆေွ
၆၂။

ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ရသူ ေိုယ ်တိုင်လေ်ြှတ်ဆရးေိုးမခင်းြရှိဆသာ ဆေးလေ်ြှတ်နှင့်

ဆေးဘေ်ေိုင်ရာ အဆောေ်အေားြျေားသည် တရားဝင်မေစ်သည်ဟု ြြှတ်ယူရ။

16
၆၃။

ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင်ရသူတစ်ဦးဦးသည် လူနာအေျေိုးအတွေ် ၎င်း၏သဆဘာတူညီချေေ်မေင့်

ဆေးပညာရပ်ေ ို င် ရာ ေို ေ ် သင့် ဆ သာ သတိ မပုမခင် းမေင့် ေုံး မေတ်၍ ေရာဝန် ေျေင် ့ဝ တ် နှင ့် အညီ
ဆောင်ရွေ်ခဲ့လျှင် ယင်းဆောင်ရွေ်ချေေ်ေို ဆပါ့ဆလျော့စွာ ဆောင်ရွေ်သည်ဟု ြြှတ်ယူရ။
၆၄။၊ ဤဥပဆေအရ မပစ်ြှုေျေူးလွန်သူေို တရားစွဲေ ိုမခင်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ တရားစွဲေိုခံရသူသည်
ြှတ်ပုံတင်ေရာဝန်မေစ်ပါေ သေ်ေိုင်ရာအေွဲ ့အစည်းြျေားသည် ဆောင်စီသို ့ အသိဆပးအဆကောင်းကေား
ရြည်။
၆၅။

မြန်ြာနိုင်ငံဆေးဆောင်စီဥပဆေ (နိုင်ငံဆတာ်ဆအးချေြ်းသာယာဆရးနှင့် ေွံ ့ပေိုးဆရးဆောင်စီ

ဥပဆေအြှတ် ၁/၂၀၀၀) အရ ေုတ်မပန်ခဲ့ဆသာ နည်းဥပဆေြျေား၊ အြိန် ့နှင့် ညွှန်ကေားချေေ်ြျေားသည်
ဤဥပဆေနှင့် ြေန် ့ေျေင်သဆရွ ့ ေေ်လေ်ေျေင့်သုံးနိုင်သည်။
၆၆။

ဆောင်စီသည် မြန်ြာနိုင်ငံဆေးဆောင်စီဥပဆေ (နိုင်ငံဆတာ်ဆအးချေြ်းသာယာဆရးနှင့် ေွံ ပေိ
့ ုးဆရး

ဆောင်စီဥပဆေအြှတ် ၁/၂၀၀၀) အရ ေွဲ ့စည်းေားဆသာ ဆောင်စီပိုင် ရန်ပုံဆငွြျေားေိုလည်းဆောင်း၊
ဆရွှ ဆမပာင်
့
းနိုင်ဆသာ ပစ္စည်းနှင့်ြဆရွှ ဆမပာင်
့
းနိုင်ဆသာ ပစ္စည်းြျေားေိုလည်းဆောင်း၊ ဆောင်ရွေ်ေဲလုပ်ငန်း
ြျေားေို လည်း ဆောင်း၊ ဆောင် ရွ ေ ် ပပီ း လုပ် ငန် းြျေားေိ ုလ ည် းဆောင် း၊ ရရန် ပို င် ခွ င် ့နှ င် ့ ဆပးရန်
တာဝန်ြျေားေိုလည်းဆောင်း အသီးသီးေေ်ခံရြည်။
၆၇။

မြန်ြာနိုင်ငံဆေးဆောင်စီဥပဆေ (နိုင်ငံဆတာ်ဆအးချေြ်းသာယာဆရးနှင့် ေွံ ပေိ
့ ုးဆရးဆောင်စီဥပဆေ

အြှတ် ၁/၂၀၀၀) အရ ေွဲ ့စည်းေားဆသာ မပည်ဆောင်စုမြန်ြာနိုင်ငံ ဆေးဆောင်စီသည် ဤဥပဆေ အရ
ဆောင်စီ ြေွဲ ့စည်းြီ ယင်း၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျေားေို ေေ်လေ်ဆောင်ရွေ်ရြည်။
၆၈။

ဆောင်စီသ ည်အြိန် ့ဆကော်မငာစာ၊ အြိန် ့၊ ညွှန်ကေားချေေ်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျေားေို

ေုတ်မပန်နိုင်သည်။
၆၉။

မြန်ြာနိုင်ငံဆေးဆောင်စီ ဥပဆေ (နိုင်ငံဆတာ်ဆအးချေြ်းသာယာဆရးနှင့်ေွံ ့ပေိုးဆရးဆောင်စီဥပဆေ

အြှတ် ၁/၂၀၀၀) ေို ဤဥပဆေမေင့် ရုပ်သိြ်းလိုေ်သည်။

မပည်ဆောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံဆတာ် ေွဲ ့စည်းပုံအဆမခခံဥပဆေအရ ေျွန်ုပ်လေ်ြှတ်ဆရးေိုးသည်။

(ပုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံဆတာ်သြ္မတ
မပည်ဆောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံဆတာ်

