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ြမန်မာနိုင်ငံေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့၊ ဒီပလိုမာနှင့် လက်မှတ်များဥပေဒ 

(၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာဥ်ပေဒအမှတ် ၃၃။) 

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ၉ ရက ်

(၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်) 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည ်ဤဥပေဒကုိ ြပာနး်လိုက်သည်။ 

 

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ ဤဥပေဒကိ ုြမန်မာိုင်ငံေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ၊ ဒီပလိုမာှင့် လက်မှတ်များဥပေဒဟ ုေခတွင ်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပာယ်သက်ေရာက်ေစ ရမည-် 

(က) ေဆးပညာရပ ်ဆိုသည်မှာ အေနာက်တိုင်းနည်းြဖင့ ်ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှက်မေပးသည့် ေဆးပညာရပ်၊ 

သွားှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ေဆးပညာရပ်၊ သနူာြပပညာရပ၊် သားဖွားပညာရပ်၊ ေဆးဝါး ပညာရပ်၊ 

ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာနည်းပညာရပ်၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးပညာရပ်ှင့ ်အေြခခံကျန်းမာေရး ဆိုင်ရာ 

ပညာရပ်များကိုဆိုသည်။ 

(ခ) လက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ပုဒ်မ ၇ ပါ တကသိုလ်၊ ေကာလပ်ိ သိုမဟုတ ်သင်တန်းေကျာင်းက အပ်ှင်းေသာ 

အသိအမှတြ်ပလက်မတ်ှကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် စဉဆ်က်မြပတ် ေဆးပညာ သင်ကားေရး (Continuing 

Medical Education) ှင့ ်စဉ်ဆက်မြပတ ်အသကေ်မွးဝမး်ေကျာငး်မ ဆိုင်ရာ ဖွံဖိးတိုးတက်မ (Continuing 

Professional Development) များအတွက် ေပးအပ်သည့် လက်မှတ်များမပါဝင်။ 

(ဂ) ကီးြကပ်ေရးေကာ်မတ ီဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖဲွစည်းေသာ ြမနမ်ာိုင်ငံေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ၊ ဒီပလုိမာင့်ှ 

လက်မှတ်များကီးကပ်ေရးေကာ်မတီကို ဆိုသည်။ 

(ဃ) ဝန်ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ြပညေ်ထာင်စုအစုိးရ ကျန်းမာေရးှင့ ်အားကစားဝန်ကီးဌာနကို ဆုိသည်။ 

 

အခန်း (၂) 

ရည်ရွယ်ချက် 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည-် 

(က) ေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ၊ ဒီပလိုမာှင့် လက်မှတ်များ အပ်ှင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည့် တကသိုလ်၊ ေကာလိပ်ှင့ ်

သင်တန်းေကျာင်းများကို ဥပေဒြဖင့် ြပာန်းသတ်မှတ်ိုင်ရန၊် 

(ခ) ေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ၊ ဒီပလိုမာှင့် လက်မှတ်များအပ်ငှ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည့် တကသိုလ်၊ ေကာလိပ်ှင့ ်

သင်တန်းေကျာင်းများ၏ အရည်အေသွးကိ ုထိန်းသိမ်းိုင်ရန်၊ 
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(ဂ) ေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘဲွ၊ ဒီပလိုမာှင့် လက်မှတ်များကို အပ်ှင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည့ ်တကသိုလ်၊ ေကာလိပ်ှင့် 

သင်တန်းကျေ◌◌ာင်းများသည် ိုင်ငံေတာ်ကချမှတ်ထားေသာ အမျိးသားပညာေရးမူဝါဒ၊ 

ကျန်းမာေရးမူဝါဒများှင့်အညီြဖစ်ေစရန်၊ 

(ဃ) ေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ၊ ဒီပလိုမာှင့် လက်မှတ်များကို အသံုးြပရာတွင ်ဥပေဒှင့်အည ီြဖစ်ေစရန်။ 

 

အခန်း (၃) 

ြမန်မာနိုင်ငံေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့၊ ဒီပလိုမာနှင့်လက်မှတ်များ ကီးြကပ်ေရးေကာ်မတီ၊ လုပ်ငနး် 

ေကာ်မတီဖွဲ့ စည်းြခင်းနှင့် ယင်းလို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၄။ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲသည-် 

(က) ြမနမ်ာိုင်ငံေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ၊ ဒီပလိုမာှင့်လက်မှတ်များ ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီကို ေအာက်ပါအတိုင်း 

ဖွဲစည်းရမည-် 

 

(၁) ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ကျနး်မာေရးင့်ှအားကစားဝန်ကးီဌာန ဥက

(၂) ဒတိုယဝန်ကးီ ကျန်းမာေရးှင့အ်ားကစားဝန်ကီးဌာန ဒတိုယဥက

(၃) အမဲတမ်းအတင်ွးဝန ်ကျနး်မာေရးင့်ှအားကစားဝန်ကီးဌာန အဖွဲဝင်

(၄) န်ကားေရးမှးချပ် ြပညသ်ူကျန်းမာေရး/ ကသုေရးဦးစီးဌာန အဖွဲဝင်

(၅) ဥက ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စ ီ အဖွဲဝင်

(၆) ဥက ြမန်မာုိငငံ်ေဆးပညာရှင်အဖွဲ အဖွဲဝင်

(၇) ဥက ြမန်မာိုင်ငံသွားှင့်ခံတွင်းဆုိင်ရာေဆးေကာင်စီ အဖွဲဝင်

(၈) ဥက ြမနမ်ာိုငငံ်သနူာြပင့်ှသားဖွားေကာင်စီ အဖွဲဝင်

(၉) ပါေမာကချပ် တစဦ်းစ ီေဆးတကသိုလ်များ အဖွဲဝင်

(၁၀) ပါေမာကချပ် တပ်မေတာ်ေဆးတကသုိလ် အဖွဲဝင်

(၁၁) ပါေမာကချပ်တစ်ဦးစီ သွားဘကဆုိ်င်ရာေဆးတကသုိလ်များ အဖွဲဝင်

(၁၂) ပါေမာကချပ်တစ်ဦးစီ ေဆးဝါးတကသုိလ်များ အဖွဲဝင်
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(၁၃) ပါေမာကချပ်တစ်ဦးစီ ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ နည်းပညာတကသိုလ်များ အဖွဲဝင်

(၁၄) ပါေမာကချပ်တစ်ဦးစီ သူနာြပတကသိုလ်များ အဖွဲဝင်

(၁၅) ပါေမာကချပ် တပ်မေတာ်သူနာြပှင့်ေဆးဘက်ပညာတကသိုလ် အဖွဲဝင်

(၁၆) ပါေမာကချပ် ြပည်သူကျန်းမာေရးတကသိလ်ု အဖွဲဝင်

(၁၇) ပါေမာကချပ် အေြခခကံျန်းမာေရးတကသိုလ် အဖွဲဝင်

(၁၈) န်ကားေရးမှးချပ် ကျန်းမာေရးလူစမ်ွးအားအရင်းအြမစ်ဦးစးီဌာန အတွင်းေရးမှး

(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲစည်းထားေသာ ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီကို လိုအပ်ပါက ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းိုင ်သည်။ 

၅။ ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည-် 

(က) ေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ၊ ဒီပလိုမာှင့် လက်မှတ်များအပ်ှင်းြခင်းှင့ ်စပ်လျဉ်းသည့် မူဝါဒများ ချမှတ်ြခင်း၊ 

(ခ) လုပ်ငန်းေကာ်မတီှင့် လိုအပ်ေသာအဖွဲများ ဖွဲစည်းတာဝန်ေပးအပ်ြခင်း၊ 

(ဂ) လုပ်ငန်းေကာ်မတီှင့် အဖွဲများ၏ ေဆာင်ရွက်မများကို ကီးကပ်ြခင်း၊ 

(ဃ) ဤဥပေဒအရ ေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာဘွဲ၊ ဒီပလိုမာှင့် လက်မှတ်များအပ်ှင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည့် တကသိုလ်၊ ေကာလိပ်ှင့ ်

သင်တန်းေကျာင်းများကို အသိအမှတ်ြပြခင်း၊ 

(င) သက်ဆိုင်ရာ ေဆးပညာရပ်အလိုက ်ဖွင့်လှစ်ထားေသာ တကသိုလ်၊ ေကာလိပ်ှင့် သင်တနး် ေကျာင်းများမှ 

အပ်ှင်းေသာ ဘွဲ၊ ဒီပလိုမာှင့် လက်မှတ်များသတ်မှတ်မကို စိစစ်ြခင်း။ 

၆။ (က) ကီးကပေ်ရးေကာ်မတသီည ်လုပ်ငန်းေကာ်မတီကို ေအာက်ပါအတိုင်းဖွဲစည်းရမည-် 

 

(၁) န်ကားေရးမှးချပ် ကျန်းမာေရးလူစမ်ွးအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန ဥက

(၂) ဒတုိယန်ကားေရးမှးချပ ်(ဝန်ထမ်းေရးရာ) ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစဦ်းစီးဌာန အဖွဲဝင်

(၃) ဒတုိယန်ကားေရးမှးချပ ်(စမီ/ံ ဘာ) ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန အဖွဲဝင်

(၄) န်ကားေရးမှး (သတင်းအချက်အလက)် ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန အဖွဲဝင်

(၅) န်ကားေရးမှး (သနူာြပ) ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန အဖွဲဝင်

(၆) ဒတုိယန်ကားေရးမှးချပ ်(သင်ကားေရး) ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစးီဌာန အတွင်းေရးမှး

(၇) န်ကားေရးမှး (လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်စီမံခန်ခွဲမ) တဲွဖက်အတင်ွးေရးမှး 
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ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစဦ်းစီးဌာန (၁)

(၈) 
န်ကားေရးမှး (စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း/ စစ်ေဆးေရး) 

ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစဦ်းစီးဌာန
တဲွဖက်အတွင်းေရးမှး (၂)

(ခ) ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီသည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲစည်းေသာ လုပ်ငန်းေကာ်မတီကို လိုအပ် ပါက 

ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းိုင်သည်။ 

(ဂ) လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည-် 

(၁) လိုအပ်ေသာအဖွဲများ ဖွဲစည်းတာဝန်ေပးအပ်ြခင်း၊ 

(၂) ဤဥပေဒအရ ေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ၊ ဒီပလိုမာှင့် လက်မှတ်များ အပ်ှင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည့် တကသိုလ်၊ 

ေကာလိပ်ှင့် သင်တနး်ေကျာင်းများ၏ ဘွဲ၊ ဒီပလိုမာှင့် လက်မှတ်များ အပ်ှင်းမ အေြခအေနကို- 

(ကက) စိစစ်၍ ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီသို တင်ြပလမ်းန်မခံယူြခင်း၊ 

(ခခ) လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များ၏ အြကံာဏ်ကို ရယူညိိင်းစိစစ်၍ ကးီကပ်ေရး ေကာ်မတီသို 

တင်ြပလမ်းန်မခံယူြခင်း။ 

(၃) ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီက ေပးအပ်ေသာတာဝန်ကို ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

 

အခန်း (၄) 

ေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘဲွ့၊ ဒီပလိုမာနှင့ ်လက်မှတ်များအပ်နငှ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည့် တက္ကသိုလ်၊ ေကာလိပ်နှင့် 

သင်တနး်ေကျာင်းများ 

၇။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလ်၊ ေကာလိပ်င့်ှ သင်တန်းေကျာင်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ ေဆးပညာ ရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ၊ 

ဒီပလိုမာှင့် လက်မှတ်များကို အပ်ှင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည-် 

(က) ၁၉၇၃ ခုစ်ှ၊ ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်င ံတကသိုလ်ပညာေရးဥပေဒအရ တည်ေထာင်ထားေသာ တကသိုလ်များ၊ 

(ခ) ဝန်ကီးဌာနှင့် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ံုး (ကည်း) ေအာက်ရှိ တကသိုလ်၊ ေကာလိပ်ှင့်သင်တန်း ေကျာင်းများ၊ 

(ဂ) ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့်ဖွင့်လှစ်ေသာ ပုဂလိကတကသိုလ်၊ ေကာလိပ်ှင့်သင်တန်းေကျာင်း များ။ 

 

အခန်း (၅) 

တားြမစ်ချက်၊ ြပစ်မုနငှ့်ြပစ်ဒဏ်များ 

၈။ မည်သူမေအာက်ပါြပလုပ်မတစ်ခုခကုို မြပရ- 

(က) ပုဒ်မ ၇ ပါ အပ်ှင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည့် တကသိုလ်၊ ေကာလိပ်င့်ှ သင်တန်းေကျာင်းများမှအပ အြခားဌာန၊ အဖွဲအစည်း 

သိုမဟုတ် ပုဂိလ်က ေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ၊ ဒီပလိုမာှင့် လက်မှတ်များ ကုိ အပ်ှင်းြခင်း၊ 

(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ တားြမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ရာတွင ်အားထုတ်ြခင်း သိုမဟုတ် အားေပးကူညီြခင်း။ 
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၉။ မည်သူမ ပုဒ်မ ၇ ပါ အပ်ှင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည့် တကသိုလ်၊ ေကာလိပ်ှင့ ်သင်တန်းေကျာင်းများက အပ်ှင်းသည့် ဘွဲ၊ 

ဒီပလိုမာ သိုမဟုတ် လက်မှတ်မရရှိဘ ဲအဆိုပါေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ၊ ဒီပလိုမာ၊ 

လက်မှတ်အေခအေဝများကိုမိမိအမည်ှင့် ယှဉ်တွဲ၍ သံုးစွဲေဖာ်ြပြခင်းမြပရ။ 

၁၀။ မည်သူမဆိ ုပုဒ်မ ၈ ပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ုေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင ်

ထိုသူကို အနည်းဆုံး တစ်ှစ်မှ အများဆံုးသံုးှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ အနည်းဆံုး ကျပ်သိန်း ၅၀ မှ အများဆံုး 

ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ထိ ေငွဒဏြ်ဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၁၁။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၉ ပါ တားြမစ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း ခရံလင် ထိုသူကို 

အနည်းဆံုး ေြခာက်လမ ှအများဆံုး တစ်ှစ်အထ ိေထာင်ဒဏခ်ျမှတ်ရမည့်အြပင ်အနည်းဆံုး ကျပ် ၂၅ သနိး်မှ အများဆံုး 

ကျပ်သိန်း ၅၀ ထ ိေငွဒဏ်လည်းချမှတ်ရမည်။ 

၁၂။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၁ အရ ြပစ်မထင်ရှားစီရငြ်ခင်းခံရပီးေနာက ်ယင်းြပစ်မကိ ုထပ်မံ ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း 

ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကို အနည်းဆံုးတစ်ှစ်မ ှအများ ဆံုး သုံးစ်ှအထိ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အြပင် 

အနည်းဆံုး ကျပ်သနိး် ၅၀ မှ အများဆံုး ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ထ ိေငွဒဏ်လည်းချမှတ်ရမည်။ 

 

အခန်း (၆) 

အေထွေထွ 

၁၃။ ဝန်ကီးဌာနသည်- 

(က) ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီ၏ ံုးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ခ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ၏ ချးီြမင့်ေငွှင့်စရတိ်ကို မိမ ိဘာရနပ်ံုေငွမ ှ

ကျခံရမည။် 

၁၄။ ဤဥပေဒပုဒ်မ ၁၁ ပါ ြပစ်မကိ ုရဲအေရးယူပိုင်ခွင့်ရှိေသာ ြပစ်မအြဖစ ်သတ်မတ်ှသည။် 

၁၅။ ဤဥပေဒပါ ြပစ်မကိ ုဝန်ကးီဌာန၏ ကိတင်ခွင့်ြပချက်ြဖင့်သာ တရားစွဲဆိုရမည်။ 

၁၆။ ဤဥပေဒပါ ြပာနး်ချကမ်ျားကို အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင-် 

(က) ဝန်ကီးဌာနသည ်ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့ ်နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းှင့် စည်းကမ်းများကိ ု

ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။ 

(ခ) ဝန်ကီးဌာနှင့် ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီတိုသည ်အမိန်ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန်၊ န်ကားချက်ှင့ ်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကိ ု

ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။ 

၁၇။ The Burma Medical Degrees Act (India Act VII, 1916) ကုိ ဤဥပေဒြဖင့ ်ပု်သိမ်းလိုက ်သည်။ 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ ်ဖွဲစညး်ပုံအေြခခဥံပေဒအရ က်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။ 

 
 (ပံု) ဝင်းြမင့် 
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 ိုင်ငံေတာ်သမတ 
 ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် 
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