နိင်င တာ် ငိမ်၀ပ်ပိြပားမ တည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့
မျက်စလ
ိ ူှ ဒါန်းြခင်းဆိင်ရာဥပ ဒ
(နိင်င တာ် ငိမ်၀ပ်ပိြပားမ တည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့ ဥပ ဒ အမှတ် ၂/၉၆)
၁၃၅၇ ခနှစ်၊ တ ပါင်းလဆန်း ၂ ရက်
(၁၉၉၆ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်)

နိင်င တာ် ငိမ်၀ပ်ပိြပားမ

တည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့သည်

အာက်ပါဥပ ဒကိ

ြပ ာန်းလိက်သည်။

အခန်း(၁)
အမည်နင
ှ ့် အဓိပာ္ပ ယ် ဖာ်ြပချက်

၁။

ဤဥပ ဒကိ မျက်စလ
ိ ူှ ဒါန်းြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။

၂။

ဤဥပ ဒတွင်ပါရှိ သာ

အာက်ပါစကားရပ်များတွင်

ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်

သက် ရာက် စရမည် (က) မျက်စိ

ဆိသည်မာှ

ရှ ့ဘက်ပိင်းတွင်

မျက် ကည်ြဖင့်ကာရထား ပီး

နာက်ဘက်ပိင်းတွင် မျက်ြဖူြဖင့်ကာရထား သာ အလးပသဏ္ဌာန်ရှိ အြမင်
အာရြဖစ် စသည့် လူ ့ခန္ဓာအစိတ်အပိင်းကိဆိသည်။
(ခ)

မျက်စဘ
ိ ဏ်

ဆိသည်မှာ

မျက်စိနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ဆးကသရန်ြဖစ် စ၊

သ တသနြပုရန်ြဖစ် စ၊ အြခား ဆးဘက်ဆိင်ရာလပ်ငန်း ြပုလပ်ရန်ြဖစ် စ၊
မျက်စိကိထတ်ယူြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ ြဖနြ့် ဖူးြခင်းတိ ့ကိ

ဆာင်ရွက်ရန်

ဤဥပ ဒအရ ဖွဲ ့စည်းသည့်အဖွဲ ့အစည်းကိဆိသည်။
(ဂ)

မျက်စလ
ိ ူှ ဒါန်းသူ ဆိသည်မှာ သဆးသည့်အခါ မိမိ၏မျက်စိကိ ထတ်ယူခွင ့်
ြပု ကာင်း ကိုတင်ဆန္ဒြပုထားသူကိ ဆိသည်။
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(ဃ) မျက်စထ
ိ တ်ယခ
ူ င
ွ ရ့် သ
ိှ ူ ဆိသည်မာှ မျက်စိဘဏ်တွင် မျက်စိထတ်ယူြခင်းြပု
ရန် ဤဥပ ဒအရ သတ်မှတ်ထားသူကိ ဆိသည်။
(င)

မျက်စထ
ိ တ်ယြူ ခင်း ဆိသည်မှာ မျက်စိထတ်ယူခွင ရ့် ှိသူက

သဆးသူ၏

မျက်စိကိ ဤဥပ ဒနှင့်အညီ ထတ်ယူြခင်းကိ ဆိသည်။

အခန်း(၂)
ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များ

၃။

ဤဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် (က) မျက်စိအစိတ်အပိင်းကိ လဲလှယြ် ခင်းြဖင့် မျက်စိြပန်ြမင်နိင်သည့် မျက်စိ
ရာဂါရှိသူများကိ ကျယ်ကျယ်ြပနြ့် ပနက
့် သ ပးနိင်ရန်၊
(ခ)

မျက်စိလှူဒါန်းသူ၏မျက်စိကိ စနစ်တကျထတ်ယူနိင်ရန်၊

(ဂ)

မျက်စိဘဏ်ရှိမျက်စိများကိ

စနစ်တကျသိ လှာင်ြခင်း၊

ြဖနြ့် ဖူးြခင်းြဖင့်

မျက်စိ ရာဂါကသမကိ ထိ ရာက်စွာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်၊
(ဃ) အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖွဲ ့အစည်းများ
ြပည်တွင်းြပည်ပမှ အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ ့အစည်းများ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပမှ
ကမ္ပဏီများ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ပဂ္ဂိုလ်များ၏ အကူအညီနှင့် ပူး ပါင်း
ဆာင်ရွက်မရယူ၍ မျက်စိဘဏ်လပ်ငန်းများကိ
နိင်ရန်။
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အာင်ြမင်စွာ

ဆာင်ရွက်

အခန်း(၃)
အမျိုးသား မျက်စဘ
ိ ဏ် ကာ်မတီဖဲွ ့စည်းြခင်း

၄။

အစိးရအဖွဲ ့သည် (က)

အာက်ပါပဂ္ဂိုလ်များ

ပါ၀င် သာ

အမျိုးသားမျက်စိဘဏ် ကာ်မတီကိ

ဖွဲ ့စည်းရမည် (၁)

၀န် ကီး

ဥက္က

ကျန်းမာ ရး၀န် ကီးဌာန
(၂)

သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန

အဖွဲ ့၀င်များ

အဖွဲ ့အစည်းများမှ ကိယ်စားလှယ်များ
(၃)

သက်ဆိင်ရာအစိးရမဟတ် သာ

အဖွဲ ့၀င်များ

အဖွဲ ့အစည်းများမှ ကိယ်စားလှယ်များ
(၄)

သင့် လျာ် သာ ပညာရှင်များ၊

အဖွဲ ့၀င်များ

က မ်းကျင်သူများ
(၅)
(ခ)

ဥက္က က တာ၀န် ပးအပ်သူ

အတွင်း ရးမှူး

လိအပ်လ င် အမျိုးသားမျက်စိဘဏ် ကာ်မတီတွင် ဒတိယဥက္က ၊ တွဖ
ဲ က်
အတွင်း ရးမှူးတိ ့ကိ သတ်မှတ်နိင်သည်။

၅။

အစိးရ၀န်ထမ်းမဟတ် သာ အမျိုးသားမျက်စိဘဏ် ကာ်မတီ၀င်များသည် ကျန်းမာ

ရး၀န် ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် ချီးြမင့် ငွကိ ခစားခွင ရ့် ှိသည်။
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အခန်း (၄)
အမျိုးသားမျက်စဘ
ိ ဏ် ကာ်မတီ၏ လပ်ငန်းတာ၀န်များ

၆။

အမျိုးသားမျက်စိဘဏ် ကာ်မတီ၏

လပ်ငန်းတာ၀န်များမှာ

အာက်ပါအတိင်း

ြဖစ်ပါသည် (က) ဤဥပ ဒ၏

ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီ

မျက်စိဘဏ်လပ်ငန်းများ

အာင်ြမင်စွာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် မူဝါဒချမှတ်ြခင်း၊
(ခ)

မျက်စိလှူဒါန်းလိသူများ

တိးပွားလာ ရးအတွက်

လ ့ ဆာ် ရးလပ်ငန်း၊

ပညာ ပး ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန် လမ်းညန်ြခင်း၊
(ဂ)

မျက်စိထတ်ယူြခင်း၊ အရည်အ သွးစစ် ဆးြခင်း၊ သိ လှာင်ြခင်း၊ ြဖနြ့် ဖူး
ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းတကျြဖစ် စရန် လမ်းညန်ြခင်း၊

(ဃ) မျက်စိကိ ြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ြခင်း၊ ြပည်တွင်းသိ ့ တင်သွင်းြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ြခင်း၊
(င)

မျက်စိဘဏ်လပ်ငန်းဆိင်ရာ ပညာရှင်များ၊ က မ်းကျင်သူများ

မွးထတ်ရန်

စီမ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(စ)

မျက်စိဘဏ်လပ်ငန်းဆိင်ရာ သ တသနလပ်ငန်းများ

ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ လမ်းညန်ြခင်း၊
(ဆ) မျက်စိဘဏ်လပ်ငန်းများကိ ကီး ကပ်ကွပ်ကဲြခင်း၊
(ဇ)

အစိးရဌာန၊ အစိးရအဖွဲ ့အစည်းများ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖွဲ ့အစည်းများ၊
ြပည်တွင်းြပည်ပမှ အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ ့အစည်းများ၊ ြပည်တင
ွ း် ြပည်ပမှ
ကမ္ပဏီများနှင့် ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ပဂ္ဂုိ လ်များထမှ အကူအညီရယူြခင်း၊
အလှူ ငွ၊

ထာက်ပ့ ငွ၊ ပစ္စည်းတိ ့ကိ လက်ခြခင်းနှင့် သင့် လျာ်သလိ

ခွဲ ဝသး စွဲြခင်း။
၇။

အမျိုးသားမျက်စိဘဏ် ကာ်မတီသည်

လိအပ် သာ ဒသများတွင်

ဖွဲ ့စည်းရန် ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနသိ ့ ညန် ကားနိင်သည်။
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မျက်စိဘဏ်

၈။

အမျိုးသားမျက်စိဘဏ် ကာ်မတီသည်

က မ်းကျင်မဆိင်ရာ

လပ်ငန်းအဖွဲ ့များကိ

လိအပ်သလိဖွဲ ့စည်း ပီး ယင်းတိ ့၏လပ်ငန်းတာ၀န်များကိ သတ်မှတ် ပးနိင်သည်။

အခန်း (၅)
မျက်စလ
ိ ူှ ဒါန်းြခင်း

၉။

အသက် ၁၈ နှစ်ြပည့် ပီးသူကြဖစ် စ၊ အသက် ၁၈ နှစ်မြပည့် သး သာ်လည်း

အပ်ထိန်းသူ၏ ခွင ြပုချက်
့်
ရရှိသူကြဖစ် စ မျက်စိလှူဒါန်းနိင်သည်။
၁၀။

မျက်စိဘဏ်သည် မျက်စိလှူဒါန်းြခင်းကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လက်ခနိင်

သည်။
၁၁။

မျက်စိဘဏ်သည် မျက်စိလှူဒါန်းြခင်းကိ လက်ခလ င် (က) မျက်စိလှူဒါန်းသူများ မှတ်ပတင်စာအပ်တင
ွ ် အမည်စာရင်း ရးသွင်းရမည်။
(ခ)

၁၂။

မျက်စိလှူဒါန်းသူအား အသိအမှတ်ြပုလာထတ် ပးရမည်။

မျက်စိလှူဒါန်းသူသည်

ဆးရ သိ ့မဟတ်

ဆးရ သိ ့မဟတ်

ဆးခန်း၌

သဆးလ င် သက်ဆိင်ရာ

ဆးခန်းမှ တာ၀န်ရှိသူက မျက်စိဘဏ်သိ ့ ချက်ချင်းအ ကာင်း ကား

ရမည်။
၁၃။

မျက်စိလှူဒါန်းသူသည်

ဆးရ သိ ့မဟတ်

ဆးခန်းမှအပ အြခား နရာ တစ်ခခ၌

သဆးလ င် ဆွမျိုးသားချင်းက မျက်စိဘဏ်သိ ့ ချက်ချင်းအ ကာင်း ကားရမည်။
၁၄။

(က) မျက်စိလှူဒါန်းသူသည် အသိအမှတ်ြပုလာကိ ြပန်လည်အပ်နှကာ မိမိ၏
မျက်စိလှူဒါန်းြခင်းကိ ပယ်ဖျက် ပးရန် မျက်စိဘဏ်သိ ့ အ ကာင်း ကား
နိင်သည်။
(ခ)

ပဒ်မခွဲ(က)အရ အ ကာင်း ကားလ င် မျက်စိဘဏ်သည် မျက်စိလှူဒါန်းသူ
များ မှတ်ပတင်စာရင်းတွင် အဆိပါ မျက်စိလှူဒါန်းသူ၏ အမည်ကိပယ်ဖျက်
ပးရမည်။
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အခန်း (၆)
မျက်စထ
ိ တ်ယြူ ခင်း

၁၅။

အာက်ပါပဂ္ဂိုလ်များသည် မျက်စိ ထတ်ယူခွင ရ့် ှိသူများြဖစ်သည် (က) မျက်စိအထူးကဆရာ၀န်၊
(ခ)

မျက်စိ ရာဂါက ဘွဲ ့လွန်သင်တန်း တက် ရာက် နသည့် ဆရာ၀န်၊

(ဂ)

မျက်စိ ဆးရက မျက်စိထတ်ယူရန် တာ၀န် ပးအပ်ြခင်းခရ သာ ဆရာ၀န်
သူနာြပု သိ ့မဟတ် က မ်းကျင်သူ၊

(ဃ) ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနက အသိအမှတ်ြပုသည့် မျက်စိထတ်ယူ ရးဆိင်ရာ
သင်တန်း အာင်ြမင် ပီးသူ၊
(င)
၁၆။

မခင်းဆရာ၀န် ကီး။

မျက်စိထတ်ယူခွင ရ့် ှိသူသည် အာက်ပါ သဆးသူ တစ်ဦးဦး၏ မျက်စိကိ ထတ်ယူ

ခွင ရ့် ှိသည် (က) မျက်စိလှူဒါန်းသူ၊
(ခ)

ခန္ဓာကိယ်လှူဒါန်းသူ၊

(ဂ)

ပိင်ရှင်မရှိသူ၊

(ဃ) မျက်စိထတ်ယူရန် ဆွမျိုးသားချင်း တစ်ဦးဦးက ခွင ြပုြခင်
့်
း ခရသူ၊
(င)

မျက် ကည်လာထတ်ယူြခင်းကိ
အနီးစပ်ဆး၊

မခင်းဆရာ၀န် ကီးက

ခွင ြပုသည့
့်
်ြပင်

ဆွမျိုးကလည်း ကနက
့် ွက်ြခင်းမရှိ သာ မခင်းြဖစ်ရပ်တွင်

သဆးသူ။
၁၇။

ပဒ်မ ၁၂ သိ ့မဟတ် ပဒ်မ ၁၃ အရ အ ကာင်း ကားသည့်အခါ မျက်စိဘဏ်သည်

မျက်စိကိ သတ်မှတ်သည့်အချိန်အတွင်း ထတ်ယူနိင်ရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ရမည်။
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အခန်း (၇)
မျက်စသ
ိ ိ လှာင်ြခင်း၊ ြဖနြ့် ဖူးြခင်း

၁၈။

မျက်စိဘဏ်သည် ထတ်ယူရရှိ သာ မျက်စမ
ိ ျား၊ ြပည်တင
ွ း် သိ ့ တင်သွင်း သာ

မျက်စိများ ကိ သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ သိ လှာင်ထားရှိရမည်။
၁၉။

မျက်စိဘဏ်သည် သိ လှာင်ထား သာ မျက်စိများကိ သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်း

များနှင့်အညီ ြဖနြ့် ဖူးရမည်။

အခန်း (၈)
အ ထွ ထွ

၂၀။

ဤဥပ ဒအရ သ ဘာရိးြဖင့်

ထတ်ယခ
ူ ွင ရ့် ှိသူတစ်ဦးဦးကိ

ဆာင်ရွက် သာ ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက် မျက်စိ

တရားမ ကာင်းြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း၊

ြပစ်မ ကာင်း

ြဖင့် သာ်လည်း ကာင်း တရားစွဲဆိြခင်းမြပုရ။
၂၁။

ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် (က) ကျန်းမာ ရး၀န် ကီးဌာနသည် လိအပ် သာ လပ်ထးလပ်နည်းများကိ အစိးရ
အဖွဲ ့၏သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်။
(ခ)

ကျန်းမာ ရး၀န် ကီးဌာန၊
ကျန်းမာ

အမျိုးသားမျက်စိဘဏ် ကာ်မတီ

ရးဦးစီးဌာနသည်

လိအပ် သာအမိန၊့်

သိ ့မဟတ်

ညန် ကားချက်များကိ

ထတ်ြပန်နိင်သည်။

(ပ)

သန်း ရ
ဗိလ်ချုပ်မှူး ကီး
ဥက္က

နိင်င တာ် ငိမ်၀ပ်ပိြပားမ တည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့
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