ြပည်ေထာင်စုြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံေတာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ

သူနာပ
ြ ှင့်သားဖွားဆိုင်ရာဥပေဒ

နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့
သူနာြပုနှင့် သားဖွားဆိင်ရာ ဥပ ဒ
(နိင်င တာ် ငိမဝ
် ပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့ ဥပ ဒအမှတ် ၁၉/၉၀)
၁၃၅၂ ခနှစ်၊ သီတင်းက တ်လြပည့် ကျာ် ၁၄ ရက်
(၁၉၉၀ ြပည့်နှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၁၇ ရက်)

နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့သည်

အာက်ပါ ဥပ ဒကိ ြပ ာန်း

လိက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်နင
ှ ့် အဓိပာ္ပ ယ် ဖာ်ြပချက်

၁။

ဤဥပ ဒကိ သူနာြပုနှင့် သားဖွားဆိင်ရာ ဥပ ဒ ဟ ခ တွင် စရမည်။

၂။

ဤဥပ ဒတွင် ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်

သက် ရာက် စရမည် (က) သူနာြပုအတတ်ပညာ ဆိသည်မာှ မကျန်းမာသူတစ်ဦးအား ရပ်ပိင်းဆိင်ရာ၊
စိတ်ပိင်းဆိင်ရာနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ ြပုစမလိအပ်ချက်များကိ လည်း ကာင်း၊
ယင်းမကျန်းမာသူ၏

မိသားစ၊

မကျန်းမာသူနှင့်

ဆက်နယ်သူများ၏

ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ၊ စိတ်ပိင်းဆိင်ရာနှင့် လူမ ရးဆိင်ရာ လိအပ်ချက်များကိ
လည်း ကာင်း ြဖည့်ဆည်း ဆာင်ရွက်နိင်စွမ်းရှိသည့် အတတ်ပညာကိ ဆိ
သည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ကျန်းမာသူများအား ကျန်းမာ ရးပိမိ ကာင်းမွန်
စ ရးနှင့်

ရာဂါ ကိုတင်ကာကွယ် ရး စသည်တိ ့ကိ

လပ်ငန်းများလည်း ပါဝင်သည်၊
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ဆာင်ရွက် ပးသည့်

(ခ)

သားဖွားအတတ်ပညာ ဆိသည်မာှ ကိယ်ဝန် ဆာင်အမျိုးသမီးများအား မ မွး
ဖွားမီ ြပုစ စာင့် ရှာက်ြခင်း၊ မွးဖွားစဉ်အချိန်၌ အန္တရာယ်ကင်းစွာ မွးဖွား
ပးြခင်းတိ ့ကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် သားဖွား ပီး သာ မိခင်နင
ှ ့်
မွးကင်းစက လးတိ ့အား ြပုစ စာင့် ရှာက်ြခင်းလည်း ပါဝင်သည်၊

(ဂ)

သူနာြပု ဆိသည်မာှ သတ်မှတ်ထားသည့် အ ြခခသူနာြပုအတတ်ပညာ
စာ မးပွဲ အာင်ြမင်၍ ဤဥပ ဒအရ မှတ်ပတင်နှင့် လိင်စင်ရ ပီး သူနာြပု
အတတ်ပညာြဖင့် လပ်ကိင်ခွင ရ့် ရှိသူကိ ဆိသည်၊

(ဃ) သားဖွား ဆိသည်မာှ သတ်မှတ်ထားသည့် အ ြခခ သားဖွားအတတ်ပညာ
စာ မးပွဲ အာင်ြမင်၍ ဤဥပ ဒအရ မှတ်ပတင်နှင့် လိင်စင်ရရှိ ပီး သားဖွား
အတတ်ပညာြဖင့် လပ်ပိင်ခွင ရ့် ရှိသူကိ ဆိသည်၊
(င)

ကာင်စီ ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်း သာ ြမန်မာနိင်င သူနာြပုနှင့်
သားဖွား ကာင်စီကိ ဆိသည်၊

(စ)

မှတပ
် တင်ြခင်း ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ ထားရှိ သာ သူနာြပုနှင့် သားဖွား
ဆိင်ရာ မှတ်ပတင်စာရင်းတွင် အမည်စာရင်း ရးသွင်းြခင်းကိ ဆိသည်၊

(ဆ) မှတပ
် တင်အရာရှိ ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ ခနထ
့် ား သာ မှတ်ပတင်အရာရှိ
ကိ ဆိသည်၊
(ဇ)

လိင်စင် ဆိသည်မှာ သူနာြပု သိ ့မဟတ် သားဖွားလပ်ငန်းကိြဖစ် စ၊ ယင်း
လပ်ငန်းနှစ်ရပ်လးကိြဖစ် စ

လပ်ကိင်နိင်ရန်

ကာင်စီက

ဖွဲ ့စည်း သာ

ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့က ထတ် ပး သာ ခွင ြပုမိ
့် နက
့် ိ ဆိသည်၊
(ဈ)

သူနာြပု၊ သားဖွားအတတ်ပညာသင် ကျာင်း ဆိသည်မှာ သူနာြပုအတတ်
ပညာ သိ ့မဟတ် သားဖွားအတတ်ပညာ သိ ့မဟတ် ယင်းအတတ်ပညာ နှစ်ရပ်
လးကိ သင် ကား ပးရန် ဖွင လ
့် ှစ်ထား သာ ကာင်စီက အသိအမှတြ် ပုထား
သည့် ကျာင်း၊ ကာလိပ် သိ ့မဟတ် တက္ကသိလ်ကိ ဆိသည်၊

(ည)

ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့ ဆိသည်မှာ

ကာင်စီ၏ ကီး ကပ်လမ်းညန်မနှင့် အညီ

သူနာြပုလိင်စင်နှင့် သားဖွားလိင်စင် ထတ် ပးြခင်း၊ ရပ်သိမ်းြခင်း၊ ဆိင်းင့
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ြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်းလပ်ငန်းနှင့် သူနာြပု သိ ့မဟတ် သားဖွားလပ်ငန်းကိ
သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ

ဆာင်ရွက်မရှိမရှိ ကီး ကပ်ကွပ်ကဲရန် ဤ

ဥပ ဒအရ ကာင်စီက ဖွဲ ့စည်း သာ အဖွဲ ့ကိ ဆိသည်။

အခန်း (၂)
ကာင်စဖ
ီ ဲွ ့စည်းြခင်း

၃။

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနသည် သူနာြပုနှင့် သားဖွားဆိင်ရာ

ကာင်စီတစ်ရပ်ကိ

အာက်ပါပဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင် စလျက် အစိးရအဖွဲ ့၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ဖွဲ ့စည်း ပးရ
မည် (က) အစိးရအဖွဲ ့က ခနထ
့် ားသည့် သူနာြပုအ ကီးအကဲ

…..

ဥက္က

(ခ)

အစိးရအဖွဲ ့က ခနထ
့် ားသည့် ပဂ္ဂုိ လ် ၄ ဦး

….. ကာင်စီဝင်များ။

(ဂ)

သူနာြပုများက ရွးချယ်တင် ြမာက်သူ ၃ ဦး

….. ကာင်စီဝင်များ။

(ဃ) သားဖွားဆရာမများက ရွးချယ်တင် ြမာက်သူ ၃ ဦး ….. ကာင်စီဝင်များ။
(င)
၄။

ဤဥပ ဒအရ ခနထ
့် ားသည့် မှတပ
် တင်အရာရှိ

ကာင်စီသည် ကာင်စီဝင်တစ်ဦးအား ဘ

….. အတွင်း ရးမှူး။

ာထိန်းအြဖစ် တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်။

ယင်းသိ ့ တာဝန် ပးအပ်ြခင်းမရှိလ င် အတွင်း ရးမှူးက ဘ

ာထိန်းအြဖစ် ဆာင်ရွက်ရ

မည်။
၅။

(က)

ကာင်စီ၏ သက်တမ်းသည် စတင်ဖွဲ ့စည်းသည့် န ့မှစ၍ တစ် ကိမ်လ င် ၄
နှစ် ြဖစ်သည် -

(ခ)

ကာင်စီဝင်များ၏

သက်တမ်းသည်

ကာင်စီ၏

သက်တမ်းနှင့်အညီ

ြဖစ်သည်။
၆။

အာက်ပါအ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ် ပ ပါက်သည့်အခါ

ြဖစ် စရမည် (က)

သဆးြခင်း၊
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ကာင်စီဝင်အြဖစ်မှ ရပ်စဲ ပီး

(ခ)

နတ်ထွက်ခွင ရ့် ရှိ ပီးြဖစ်ြခင်း၊

(ဂ)

ဆက်လက်ခနထ
့် ားမခရြခင်း။

အခန်း (၃)
ကာင်စ၏
ီ တာဝန်နင
ှ ့် လပ်ပင်
ိ ခင
ွ မ့် ျား

၇။

ကာင်စီ၏ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင မ့် ျားမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည် (က) ဤဥပ ဒပါ

ြပ ာန်းချက်များ

အကျိုးသက် ရာက်မရှိ စရန်

တာဝန်ယူ

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ခ)

ကာင်စီအစည်းအ ဝးကိ ၃ လတစ် ကိမ်

ခ ယူကျင်းပြခင်း၊ လိအပ်လ င်

အ ရး ပ အစည်းအ ဝးများ ခ ယူကျင်းပြခင်း၊
(ဂ)

ကာင်စီသက်တမ်း ကန်ဆးသည့်အခါ ကာင်စအ
ီ သစ် ဖွဲ ့စည်း ပီးသည်အထိ
လပ်ငန်းတာဝန်များကိ ထမ်း ဆာင်ြခင်း၊ လက်ခမည့် ကာင်စီအား လပ်ငန်း
တာဝန်များကိ လဲ ြပာင်း ပးြခင်း၊

(ဃ)

ကာင်စီ၏ လပ်ငန်းများကိ ထိ ရာက်စွာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ကာ်မတီများ
ကိ လိအပ်သလိ ဖွဲ ့စည်းြခင်း၊ ယင်း ကာ်မတီများ၏ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင ့်
များကိ သတ်မှတ် ပးြခင်း၊

(င)

မှတ်ပတင်အရာရှိတစ်ဦးကိ ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန၏ သ ဘာတူညီချက်
ြဖင့် ခနထ
့် ားြခင်း၊ ယင်း၏ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင မ့် ျားကိ သတ်မှတ်ြခင်း၊

(စ)

သူနာြပု၊ သားဖွား သိ ့မဟတ် သူနာြပုနှင့် သားဖွားအြဖစ် မှတ်ပတင်ရန်
လ ာက်ထားသူအား ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပတင်ရန်
ခွင ြပုြခင်
့်
း၊ ြငင်းပယ်ြခင်း သိ ့မဟတ် ဆိင်းင့ြခင်း၊ မှတ်ပတင်လက်မှတ် ထတ်
ပးြခင်း၊ မှတ်ပတင်လက်မှတ်၏ မိတ္တူမှန်ထတ် ပးြခင်း၊
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(ဆ) သူနာြပု၊ သားဖွား သိ ့မဟတ် သူနာြပုနှင့် သားဖွားတစ်ဦးဦးအား မှတပ
် တင်
ထားြခင်းကိ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ရပ်သိမ်းြခင်း သိ ့မဟတ်
ပယ်ဖျက်ြခင်း၊
(ဇ)

မှတ်ပတင်ရန် ြငင်းပယ်ြခင်း၊ မှတ်ပတင်ရပ်သိမ်းြခင်း သိ ့မဟတ် ပယ်ဖျက်
ြခင်းခရ သာ သူနာြပု၊ သားဖွား သိ ့မဟတ် သူနာြပုနှင့် သားဖွားတစ်ဦးဦးကိ
ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့် ညီညွတ်မရှိ ကာင်း စိစစ် တွ ့ရှိပါက မှတ်ပ
တင်ခွင ြပုြခင်
့်
း၊ မှတ်ပတင်ြပန်လည်ထတ် ပးြခင်း၊

(ဈ)

ပဒ်မခွဲ (စ) (ဆ) (ဇ) ပါ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိအပ်လ င် ကာင်စီဝင်
၃ ဦးပါဝင် သာ စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့ကိ ဖွဲ ့စည်း၍ စစမ်းစစ် ဆး စြခင်း၊
စစမ်းစစ် ဆး ရးအဖွဲ ့၏ အစီရင်ခစာနှင့် စစ် ဆး တွ ့ရှိချက်များကိ စိစစ်၍
ဆးြဖတ်ြခင်း၊

(ည)

ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့က လိင်စင်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ချမှတသ
် ည့် အမိန ့် သိ ့မဟတ်
ဆးြဖတ်ချက်အ ပ မ ကျနပ်၍ တင်သွင်းလာသည့် အယူခမများကိ စိစစ်
ဆးြဖတ်ြခင်း၊

(ဋ)

သူနာြပု သိ ့မဟတ် သားဖွားအဆင့် အာက် နိမ့်ကျသည့် သာမန် သူနာြပု
အကူအတတ်ြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ သာမန်အရန်သားဖွားအတတ်ြဖင့် သာ်
လည်း ကာင်း

အသက် မွးဝမ်း ကျာင်း

လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ြခင်းတိ ့နှင့်

စပ်လျဉ်း၍ ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် စည်းကမ်း
ချက်များ သတ်မှတ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဌ)

သင့် လျာ် သာ ပဂ္ဂိုလ်များြဖင့်

အာက် ဖာ်ြပပါ အဖွဲ ့များကိ ဖွဲ ့စည်းြခင်း၊

ယင်းအဖွဲ ့များ၏ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင မ့် ျားကိ သတ်မှတ် ပးြခင်း၊ ယင်း
အဖွဲ ့များကိ ကီး ကပ်ကွပက
် ြဲ ခင်း (၁)

သူနာြပု၊ သားဖွား အတတ်ပညာသင် ကျာင်း ဝင်ခွင အ
့် ရည်အချင်း
စစ်စာ မးပွဲ စစ် ဆး ရးအဖွဲ ့၊

(၂)

သူနာြပုနှင့် သားဖွား စာစစ်အဖွဲ ့၊
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(၃)

သူနာြပုနှင့် သားဖွားများ အတတ်ပညာဆိင်ရာ သင်ရိးညန်တမ်း
ရးဆွဲ ရးအဖွဲ ့၊

(၄)

ြပည်နယ်၊ တိင်း သိ ့မဟတ် မို ့နယ်စ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့၊

(၅)

သူနာြပု သိ ့မဟတ် သားဖွားပညာရပ်နှင့် လပ်ငန်းအဆင့်အတန်း
ြမင့်တင် ရးအဖွဲ ့။

(ဍ)

သူနာြပုအတတ်ပညာ သိ ့မဟတ် သားဖွားအတတ်ပညာကိ နိင်ငတကာ
အဆင့်မီ အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ဎ)

ပဏာမ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းကိ ထိ ရာက်စွာ အ ကာင်
အထည် ဖာ်

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနသိ ့ အ ကြပုတင်ြပ

ြခင်း၊
(ဏ) နိင်ငြခားတိင်းြပည်များမှ သူနာြပုအတတ်ပညာ သိ ့မဟတ် သားဖွားအတတ်
ပညာ စာ မးပွဲ အာင်ြမင်ခဲ့သူများအား အသိအမှတ်ြပုနိင်ရန် စိစစ်၍ လက်ခ
ြခင်း၊
(တ) ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနက ခွင ြပု
့် သာ ဝန်ထမ်းဦး ရနှင့် သတ်မှတ် သာ
လစာနန်းများအရ ကာင်စီ၏ ရးအဖွဲ ့ကိ ဖွဲ ့စည်းြခင်း၊ ခနထ
့် ားြခင်း၊
(ထ) အစည်းအ ဝးဆိင်ရာ ကိစ္စများနှင့် ငွ ကးဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိ လပ်ထး
လပ်နည်းများတွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း။

အခန်း (၄)
မှတပ
် တင် လ ာက်ထားြခင်းနှင့် မှတပ
် တင်ခ ပး ဆာင်ြခင်း

၈။

သူနာြပု သိ ့မဟတ် သားဖွား သိ ့မဟတ် ယင်းလပ်ငန်းနှစ်ရပ်လးကိ မှတ်ပတင်လိသူ

သည် သတ်မှတ်ထား သာ

လ ာက်လာပစြဖင့် သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိင်း

ကာင်စီသိ ့ လ ာက်ထားရမည်။
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၉။

ပဒ်မ ၈ အရ

လ ာက်ထားရာတွင်

လ ာက်လာပစနှင့်အတူ ဒီဂရီ၊ ဒီပလိမာ

သိ ့မဟတ် စာ မးပွဲ အာင်လက်မှတ်မူရင်းကိ ပူးတွဲ၍ လ ာက်ထားရမည်။
၁၀။

ပဒ်မ ၈ အရ လ ာက်ထားရာတွင် လ ာက်ထားသူသည် သတ်မှတ်ထား သာ မှတ်ပ

တင်ခကိ သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိင်း ပး ဆာင်ရမည်။

အခန်း (၅)
လိင်စင် လ ာက်ထားြခင်း

၁၁။

သူနာြပု သိ ့မဟတ် သားဖွားအြဖစ် မှတ်ပတင် ပီးသူ သိ ့မဟတ် သူနာြပုနှင့် သားဖွား

အြဖစ် မှတ်ပတင် ပီးသူသည် သူနာြပု သိ ့မဟတ် သားဖွားလပ်ငန်း သိ ့မဟတ် ယင်းလပ်ငန်း
နှစ်ရပ်လး လပ်ကိင်ရန် လိင်စင်ရယူလိသူသည် သက်ဆင်
ိ ရာ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သိ ့ သတ်မှတ်
ထားသည့် လ ာက်လာပစြဖင့် သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိင်း လ ာက်ထားရမည်။
၁၂။

ပဒ်မ ၁၁ အရ

လ ာက်ထားရာတွင်

သိ ့မဟတ် စာ မးပွဲ အာင်လက်မှတ်မူရင်းနှင့်

လ ာက်လာပစနှင့်အတူ ဒီဂရီ၊ ဒီပလိမာ
မှတ်ပတင်လက်မှတ်မူရင်းတိ ့ကိ

ပူးတွဲ၍

လ ာက်ထားရမည်။
၁၃။

ပဒ်မ ၁၁ အရ

လ ာက်ထားရာတွင်

လ ာက်ထားသူသည် သတ်မှတ်ထား သာ

လိင်စင်ခကိ သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိင်း ပး ဆာင်ရမည်။

အခန်း (၆)
သူနာြပု၏ တာဝန်နင
ှ ့် ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ခင
ွ မ့် ျား

၁၄။

သူနာြပုအတတ်ပညာြဖင့် လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင ့် လိင်စင်ရရှိသူသည် (က) လိင်စင်ပါ သက်တမ်းနှင့်အညီ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ခွင ရ့် ှိသည်၊
(ခ)
(ဂ)

သူနာြပုအ ဆာင်အ ယာင်များကိ သးစွဲခွင ရ့် ိှသည်၊
ပး ဆာင်ရန်ရှိ သာ မှတ်ပတင်ခနှင့် လိင်စင်ခတိ ့ကိ ပး ဆာင်ရမည်၊
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(ဃ) လိင်စင်တွင် ဖာ်ြပပါရှိ သာ စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာရမည်၊
(င)

သူနာြပုကျင ဝ့် တ်သိက္ခာများကိ ထိန်းသိမ်း စာင့်စည်းရမည့်အြပင် သူနာြပု
၏ သိကာ္ခ ကိ ထိခိက် စမည့် အြပုအမူ၊ အ ြပာအဆိ၊ အ နအထိင်များကိ
လည်း ရှာင် ကဉ်ရမည်၊

(စ)

သူနာြပုလပ်ငန်းကိ သူနာြပုအတတ်ပညာြဖင့် အများြပည်သူအား အစွမး်
ဆာင်နိင်ဆး ြပုစ စာင့် ရှာက်ရမည်၊

(ဆ) လိင်စင်သက်တမ်းကန်ဆးပါက

ဆက်လက်လပ်ကိင်လိလ င်

လိင်စင်

သက်တမ်း တိးြမင့်ရန် လ ာက်ထားရမည်၊
(ဇ)

မှတ်ပတင် ပီး နာက်ြဖစ် စ၊ လိင်စင်ရရှိ ပီး နာက်ြဖစ် စ၊ ြပည်တင
ွ ်းမှ သာ်
လည်း ကာင်း၊

ြပည်ပမှ သာ်လည်း ကာင်း

သူနာြပုနှင့်

စပ်လျဉ်း၍

လက်မှတ်၊ ဒီပလိမာ၊ ဒီဂရီစသည်တိ ့ကိ ထပ်ဆင့်ရရှိသည့်အခါ ကာင်စီသိ ့
မှတ်တမ်းတင် ပးရန် တင်ြပရမည်၊
(ဈ)

ကာင်စီနှင့် သက်ဆင်
ိ ရာ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့က အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန်
သတ်မှတ် သာ စည်းကမ်းများနှင့် ညန် ကားချက်များကိ လိက်နာရမည်။

အခန်း (၇)
သားဖွား၏ တာဝန်နင
ှ ့် ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ခင
ွ မ့် ျား

၁၅။

သားဖွားအတတ်ပညာြဖင့် လပ်ငန်းလပ်ကိင်ခွင ့် လိင်စင်ရရှိသူသည် (က) လိင်စင်ပါ သက်တမ်းနှင့်အညီ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ခွင ရ့် ှိသည်၊
(ခ)
(ဂ)

သားဖွား၏ အ ဆာင်အ ယာင်များကိ သးစွဲခွင ရ့် ှိသည်၊
ပး ဆာင်ရန်ရှိ သာ မှတ်ပတင်ခနှင့် လိင်စင်ခတိ ့ကိ ပး ဆာင်ရမည်၊

(ဃ) လိင်စင်တွင် ဖာ်ြပပါရှိ သာ စည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာရမည်၊
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(င)

သားဖွားကျင ဝ့် တ်သိက္ခာများကိ ထိန်းသိမ်း စာင့်စည်းရမည့်အြပင် သားဖွား
၏ဂဏ်သက
ိ ာ္ခ ကိ ထိခိက် စမည့် အြပုအမူ၊ အ ြပာအဆိ၊ အ နအထိင်များ
ကိ လည်း ရှာင် ကဉ်ရမည်၊

(စ)

သားဖွားလပ်ငန်းကိ သားဖွားအတတ်ပညာြဖင့် မိခင်နှင့် က လးများအား
အစွမ်း ဆာင်နိင်ဆး ြပုစ စာင့် ရှာက်ရမည်၊

(ဆ) လိင်စင်သက်တမ်းကန်ဆးပါက

ဆက်လက်လပ်ကိင်လိလ င်

လိင်စင်

သက်တမ်း တိးြမင့်ရန် လ ာက်ထားရမည်၊
(ဇ)

မှတ်ပတင် ပီး နာက်ြဖစ် စ၊ လိင်စင်ရရှိ ပီး နာက်ြဖစ် စ၊ ြပည်တင
ွ ်းမှ သာ်
လည်း ကာင်း၊

ြပည်ပမှ သာ်လည်း ကာင်း

သားဖွားနှင့်

စပ်လျဉ်း၍

လက်မှတ်၊ ဒီပလိမာ၊ ဒီဂရီစသည်တိ ့ကိ ထပ်ဆင့်ရရှိသည့်အခါ ကာင်စီသိ ့
မှတ်တမ်းတင် ပးရန် တင်ြပရမည်၊
(ဈ)

ကာင်စီနှင့် သက်ဆင်
ိ ရာ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့က အခါအား လျာ်စွာ ထတ်ြပန်
သတ်မှတ် သာ စည်းကမ်းများနှင့် ညန် ကားချက်များကိ လိက်နာရမည်။

အခန်း (၈)
လိင်စင်ရပ်ဆင်
ိ းြခင်း သိ ့မဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း

၁၆။

ကာင်စီကြဖစ် စ၊ သက်ဆိင်ရာ ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့ကြဖစ် စ သူနာြပု သိ ့မဟတ်

သားဖွားလိင်စင်တွင်

ဖာ်ြပပါရှိ သာ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ

ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်

ကာင်း စိစစ် တွ ့ရှိလ င် သာ်လည်း ကာင်း၊ ပဒ်မ ၁၄ ပဒ်မခွဲ (င) သိ ့မဟတ် ပဒ်မ ၁၅
ပဒ်မခွဲ (င) ပါ ြပ ာန်းချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း စိစစ် တွ ့ရှိလ င် သာ်လည်း
ကာင်း အာက်ပါ အမိနတ
့် စ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်နိင်ပါသည် (က) သတိ ပးြခင်း
(ခ)

သင့် လျာ် သာ ဒဏ် ကး ငွသတ်မှတ်၍ ပး ဆာင် စြခင်း၊
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(ဂ)

နှစ်အကနအ
့် သတ်ြဖင့် လိင်စင်ရပ်ဆိင်းြခင်း၊

(ဃ) လိင်စင်ပယ်ဖျက်ြခင်း။

အခန်း (၉)
အယူခြခင်း

၁၇။

ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့တစ်ရပ်ရပ်က ချမှတ်သည့် အမိန ့် သိ ့မဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ကိ

မ ကျနပ်သူသည် ယင်းအမိန ့် သိ ့မဟတ် ဆးြဖတ်ချက်လက်ခရရှိသည့် န ့မှ ရက် ပါင်း ၃၀
အတွင်း ကာင်စီသိ ့ အယူခနိင်သည်။
၁၈။

ကာင်စီက အြခားကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ချမှတ်သည့် အမိန ့် သိ ့မဟတ်

ဆးြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိြဖစ် စ၊ ပဒ်မ ၁၇ အရ အယူခသည့် ကိစ္စတွင် ကာင်စီက ချမှတ်
သည့် အမိန ့် သိ ့မဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ကိြဖစ် စ မ ကျနပ်သူသည် ယင်းအမိန ့် သိ ့မဟတ်
ဆးြဖတ်ချက်လက်ခရရှိသည့် န ့မှ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန ဝန် ကီး
ထသိ ့ အယူခနိင်သည်။
၁၉။

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန ဝန် ကီး၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် အ ပီးအြပတ် ြဖစ် စရမည်။

အခန်း (၁၀)
ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန ဝန် ကီး၏ လပ်ပင်
ိ ခင
ွ မ့် ျား

၂၀။

ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန ဝန် ကီးသည် နိင်င တာ်အကျိုးအတွက်ြဖစ် စ၊ ြပည်သူ ့

အကျိုးအတွက်ြဖစ် စ လိအပ်လ င် (က)

ကာင်စီက

ထတ် ပး သာ

မှတ်ပတင်ကိြဖစ် စ၊

ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့က

ထတ် ပး သာ လိင်စင်ကိြဖစ် စ ဆိင်းင့ြခင်း၊ ရပ်သိမ်းြခင်း၊ ရပ်စဲြခင်း
သိ ့မဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပုလပ်နိင်သည်၊
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(ခ)

ကာင်စီ သိ ့မဟတ် ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့က ချမှတ်သည့် အမိန ့် သိ ့မဟတ်
ဆးြဖတ်ချက်ကိ ြပင်ဆင်ြခင်း၊

ြပာင်းလဲြခင်း သိ ့မဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း

ြပုလပ်နိင်သည်၊
(ဂ)

ပဒ်မခွဲ (က) သိ ့မဟတ် ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ ချမှတသ
် ည့် အမိနက
့် ိ ြပန်လည်
သးသပ်၍ သင့် လျာ် သာ အမိနတ
့် စ်ရပ်ရပ် ချမှတ်နိင်သည်။

အခန်း (၁၁)
တားြမစ်ချက်၊ ြပစ်မနှင့် ြပစ်ဒဏ်

၂၁။

မည်သူမ လိင်စင်မရှိဘဲ သူနာြပု၊ သားဖွား သိ ့မဟတ် ယင်းလပ်ငန်းနှစ်ရပ်လးကိ

လပ်ကိင်ြခင်းမြပုရ။
၂၂။

မည်သူမ သူနာြပု သိ ့မဟတ် သားဖွားမဟတ်ဘဲ ယင်းသူနာြပု သိ ့မဟတ် သားဖွား

၏ အ ဆာင်အ ယာင်များကိ သးစွဲြခင်းမြပုရ။
၂၃။

မည်သူမ နစ်နာ စရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် သူနာြပု သိ ့မဟတ် သားဖွား၏ ဂဏ်သိကာ္ခ

ကိ ထိခိက် စသည့် ြပာဆိမ၊ ရးသားမ သိ ့မဟတ် ြပုမူ ဆာင်ရွက်မမြပုရ။
၂၄။

မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၂၁၊ ပဒ်မ ၂၂ သိ ့မဟတ် ပဒ်မ ၂၃ ပါ ြပ ာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ

ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င် ထိသူအား ထာင်ဒဏ် ၁ နှစ်
အထိြဖစ် စ၊ ငွဒဏ်ကျပ် ၃၀၀၀ အထိြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ကျခ စရမည်။

အခန်း (၁၂)
အ ထွ ထွ

၂၅။

ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များသည် ဆရာဝန်များနှင့် မသက်ဆိင် စရ။
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၂၆။

ကာင်စီသည် စဉ်ဆက်မြပတ် ဆက်ခ ဆာင်ရွက်နိင်ခွင န့် ှင့်

ကာင်စီပိင် တဆိပ်

တစ်ခရှိ သာ တရားဝင်အဖွဲ ့ြဖစ်သည်။ ယင်းအဖွဲ ့အမည်ြဖင့် တရားစွဲဆိနိင်ခွင န့် ှင့် တရားစွဲခ
နိင်ခွင ရ့် ှိသည်။
၂၇။

ကာင်စီ သိ ့မဟတ် ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့သည် ဌာနဆိင်ရာ စစမ်းစစ် ဆးြခင်းနှင့်

အယူခြခင်းဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းများကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၈။

သူနာြပု

သိ ့မဟတ်

သားဖွား

စပ်လျဉ်း၍ အြငင်းပွားမ ပ ပါက်လ င်

ကျင ဝ့် တ်သိက္ခာ ဖာက်ဖျက်မ

ဟတ်မဟတ်နှင့်

ကာင်စီဝင်အများစ၏ ဆန္ဒကိရယူ၍ ဆးြဖတ်ရ

မည်။
၂၉။

သူနာြပု သိ ့မဟတ် သားဖွားသည် ကာင်စီက သတ်မှတ်ထားသည့် ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်

ြဖင့် ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလ င် ကာင်စီသည် အဆိပါ သူနာြပု သိ ့မဟတ် သားဖွား၏
အမည်ကိ မှတ်ပတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရမည်။
၃၀။

ဤဥပ ဒအရ သ ဘာရိးြဖင့် ဆာင်ရွက် သာ ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ကာင်စဝ
ီ င်

များ၊ ကာင်စီက ဖွဲ ့စည်း သာ အဖွဲ ့တစ်ရပ်ရပ်မှ ပဂ္ဂိုလ်များနှင့် ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့ဝင်များကိ
တရားမ ကာင်းြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ ြပစ်မ ကာင်းြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း တရားစွဲဆိ
ြခင်း မြပုရ။
၃၁။

ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မများကိ ြပည်သူ ့ရဲတပ်ဖွဲ ့က အ ရးယူပိင် သာ အမအြဖစ် သတ်မှတ်

သည်။
၃၂။

ဤဥပ ဒပါ

ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့်

တရားစွဲဆိရာတွင်

သက်ဆိင်ရာ

ြပည်နယ်

သိ ့မဟတ် တိင်း ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနထမှ ကိုတင်ခွင ြပုမိ
့် နရ့် ယူရမည်။
၃၃။

ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် (က) ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနသည် လိအပ် သာ လပ်ထးလပ်နည်းများကိ အစိးရ
အဖွဲ ့၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်၊
(ခ)

၃၄။

ကာင်စီသည် လိအပ် သာ အမိန၊့် ညန် ကားချက်တိ ့ကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။

The Midwives and Nurses Act ကိ ဤဥပ ဒြဖင့် ရပ်သိမး် လိက်သည်။
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