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နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖဲွ  ့

ကူးစက် ရာဂါများ ကာကွယ်နိှမ်နင်း ရးဥပ ဒ 

(နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖဲွ  ့ဥပ ဒအမှတ် ၁/၉၅) 

၁၃၅၆ ခနှစ်၊ တ ပါင်းလြပည့် ကျာ် ၅ ရက် 

(၁၉၉၅ ခနှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်) 

 

နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ တည် ဆာက် ရးအဖွဲ သ့ည် အာက်ပါ ဥပ ဒကိ ြပ ာန်း 

လိက်သည ်- 

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 

 

၁။ ဤဥပ ဒကိ ကူးစက် ရာဂါများ ကာကွယ်နိှမ်နင်း ရးဥပ ဒ ဟ ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤဥပ ဒတွင ် ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည ် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ ်

သက် ရာက် စရမည်။ 

(က) ကူးစက် ရာဂါ ဆိသည်မှာ လူတစ်ဦးမှ တစ်ဦးသိလ့ည်း ကာင်း၊ တိရစ္ဆာန်မ ှ

လူသိလ့ည်း ကာင်း ကူးစက်တတ် သာ ရာဂါကိ ဆိသည်။ 

(ခ) အဓိကကူးစက်ြမန် ရာဂါ ဆိသည်မှာ ကာလဝမ်း ရာဂါ၊ ပလိပ် ရာဂါ၊ 

သွးလွန်တပ် ကွး ရာဂါ၊ ခခအားကျဆငး်မ ရာဂါတိက့ိ ဆိသည်။ ယင်း 

စကားရပ်တွင် ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနက အမိန ့် ကာ်ြငာစာ ထတြ်ပန်၍ 

အဓိက ကူးစက်ြမန် ရာဂါအြဖစ် သတ်မှတ်သည့် ကူးစက် ရာဂါများလည်း 

ပါဝင်သည်။ 

(ဂ) တိင်ကားရမည့် ကူးစက် ရာဂါ ဆိသည်မှာ ရာဂါြဖစ်ပွား ကာင်း သိရှိပါက 

သက်ဆငိရ်ာသိ ့ ချက်ချင်းတိင်ကားရန် ကျနး်မာ ရးဝန်ကီးဌာနက အမနိ ့် 

ကာ်ြငာစာ ထတ်ြပန်၍ သတ်မှတ်သည့် ကူးစက် ရာဂါကိ ဆိသည။် 
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(ဃ) အညစ်အ ကး ဆိသည်မှာ အမက်သရိက်၊ စာကင်းစားကျန်၊ မလိ္လ ာ၊ ရပပ၊် 

ရစပ်၊ စက်ဆပ်ဖွယ်ရှိသည့် အရာ၊ လူ သအ လာင်း သိမ့ဟတ် တရိစ္ဆာန် 

အ သ ကာင်ကိ ဆိသည်။  

(င) အစားအ သာက် ဆိသည်မှာ အသီးအနှ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသား၊ ငါး 

ချက်ြပုတ ် ြပုြပင် ရာင်းချ သာ အစားအစာ၊ အ ဖျာ်ယမကာ၊ စည်သွတ်ဘူး 

နှင့် လူတိစ့ားသးသည့် အြခားအစားအစာများကိ ဆိသည်။ 

(စ) ကျန်းမာ ရးအရာရိှ ဆိသညမှ်ာ ဤဥပ ဒပါ ကျန်းမာ ရးအရာရှိ၏ လပ်ငန်း 

တာဝန်များကိထမ် ဆာင်ရန် တာဝန် ပးအပ်ြခင်းခရ သာ ကျနး်မာ ရးဦးစီး 

ဌာနမ ှအရာရှိကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာနက 

သက်ဆငိရ်ာ အစိးရဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းများနှင့ ်ညိနင်း ပီး ကျန်းမာ ရးအရာရှိ 

၏ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ ထမ်း ဆာင်ရန် တာဝန် ပးအပ်ြခင်းခရ သာ 

အြခားအစိးရဌာန၊ အဖွဲ အ့စညး်မှ အရာရှိများလည်း ပါဝင်သည်။ 

(ဆ) ကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်း ဆိသည်မာှ ကျန်းမာ ရးအရာရှိက တာဝန် ပးအပ် 

သာ ဝန်ထမ်းကိ ဆိသည်။ 

(ဇ) တိင်းရင်း ဆးဆရာ ဆိသည်မာှ ဒသနာနယ၊ ဘသဇ္ဇနယ၊ နက္ခတ္တ ဗဒ 

နယနှင့် ဝိဇ္ဇာဓရနယတည်းဟူ သာ နယကီး လးပါးအနက် တစ်ပါးပါးကိ 

အ ြခခ၍ ဆးကသလျက်ရှိ သာ သူတစ်ဦးဦးကိ ဆိသည်။ 

 

အခန်း (၂) 

ကိုတင်ကာကွယ်ြခင်း 

 

၃။ ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနသည ် ကူးစက် ရာဂါြဖစ်ပွားြခင်းမှ ကိုတင်ကာကွယ်နိင်ရန် 

အာက်ပါ လပင်န်းတိကိ့ စီမကိန်းများချမှတ်၍ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည် - 

(က) က လးသူငယ်များအား ကာကွယ် ဆးထိးြခင်း၊ ကာကွယ် ဆး တိက် ကး 

ြခင်း၊ 
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(ခ) လိအပ်ပါက အရွယ် ရာက်သမူျားကိပါ ကာကွယ် ဆးထိးြခင်း၊ ကာကွယ် 

ဆးတိက် ကးြခင်း၊ 

(ဂ) ကူးစက် ရာဂါဆိင်ရာ ကျန်းမာ ရးပညာ ပး လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

၄။ အဓိက ကူးစက်ြမန် ရာဂါ သိမ့ဟတ် တိင်ကားရမည့ ် ရာဂါြဖစ်ပွားသည့်အခါ - 

(က) ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနသည ် ရာဂါကူးစက်ပျ န့ှမ့ကိ နှိမ်နင်းရန ် အများ 

ြပည်သူတိအ့ား ကာကွယ် ဆးထိးြခင်းနှင့် အြခားလိအပ် သာ အစီအမများ 

ချမှတ် ဆာင်ရွက်ြခင်းြပုရမည်၊ 

(ခ) အများြပည်သူတိသ့ည် ပဒ်မခွဲ(က)အရ ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၏ ဆာင်ရွက် 

ချက်ကိ လိက်နာရမည်။ 

 

အခန်း (၃) 

ကျန်းမာ ရးအရာရိှ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များ 

 

၅။ ကျန်းမာ ရးအရာရှိသည် မိမိတာဝန်ကျရာ နယ် ြမ ဒသအတွင်း အဓိကကူးစက်ြမန ်

ရာဂါ သိမ့ဟတ် တိင်ကားရမည့် ကူးစက် ရာဂါြဖစ်ပွားသည့်အခါ အာက်ပါတိက့ိ 

ဆာင်ရွက်ရမည် - 

(က) ရာဂါြဖစ်ပွားရာ နအိမ်၊ အစားအ သာက်ထတ်လပ် ရာင်းချသည့် အလပ်ရ၊ 

စက်ရ၊ အလပ်ဌာန၊ စျးနငှ့်ဆိင်များ၊ အြခားလိအပ်မည့် နအိမ်များ၊ ဥပစာ 

များ၊ နရာများ၊ အ ဆာက်အအများက ိ ဝင် ရာက်စစ် ဆး၍ သန ့ရ်ှင်း ရး 

နှင့် အြခားလိအပ်သည့် လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက် စြခင်း၊ 

(ခ) ပဒ်မခွဲ (က) ပါ နရာများနှင့် ယင်း နရာများအတွင်းရှိ ပစ္စညး်များ၊ အဝတ ်

အထည်များ၊ ပန်းကန်ခွက် ယာက်များ၊ အြခား လူသးပစ္စည်းများကိ ရာဂါ 

ပိးသတ်သင် ရးလပင်န်းများ ဆာင်ရွက် စြခင်း၊ 

(ဂ) မီးရထား၊ မာ် တာ်ယာဉ်၊ လယာဉ၊် ရယာဉ်နှင့် အြခားယာဉ်များကိ 

ရာဂါပိးသတ်သင် ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် စြခင်း၊ 
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(ဃ) ရတွင်း၊ ရကန်များက ိ ရာဂါပိးသန ့်စင် စ သာ ဆးခတ် စြခင်း၊ 

(င) ရာဂါကူးစက် စသည့ ်သိမ့ဟတ် ရာဂါပိးသယ် ဆာင်သည့် တိရစ္ဆာန်များ 

ကိ သတသ်င် စြခင်း၊ 

(စ) အဓိကကူးစက်ြမန် ရာဂါြဖင့် သဆး သာ လူ သအ လာင်းမှ တစ်ဆင့် 

ရာဂါကူးစက်ြခင်းမရှိ စရန် ဆာင်ရွက် စြခင်း၊ 

(ဆ) ပဒ်မ ၁၄ အရ တားြမစ်ပိတ်ပင်သည့် သိမ့ဟတ် ကန ့်သတ်သည့် အမိန ့် 

ထတ်ြပန်နိင်ရန် သက်ဆိင်ရာ လပ်ပိင်ခွင ့အ်ပ်နှင်းြခင်းခရ သာ အဖွဲ အ့စညး် 

သိမ့ဟတ် ပဂ္ဂိုလ်ထသိ ့ အဓိကကူးစက်ြမန် ရာဂါနှင့် စပ်လျဉ်းသည့ ် အ ြခ 

အ နအရပ်ရပ်ကိ တင်ြပအစီရင်ခြခင်း၊ 

(ဇ) လူများစားသးရန် မသင့် သာ အစားအ သာက်များကိ ပတိ်ပငရ်န ်သိမ့ဟတ် 

ဖျက်ဆီးရန် ညန်ကားြခင်း၊ 

(စျ) အဓိက ကူးစက်ြမန် ရာဂါ ြဖစ်ပွားကူးစက်ပျ န့ှ ့ စ သာ သိမ့ဟတ် ြဖစ်ပာွး 

ကူးစက်ပျ န့ှ ့ စသည်ဟ သသယြဖစ်ဖွယ်ရာရှိ သာ အစားအ သာက်များကိ 

ဖျက်ဆီးရန် သိမ့ဟတ် ရာင်းချြခင်းမြပုရန် သာ်လည်း ကာင်း၊ ယင်း 

အစားအ သာက်များကိ ထတ်လပ် ရာင်းချ သာ အလပရ်၊ စက်ရ၊ အလပ် 

ဌာန၊ စျး သိမ့ဟတ် ဆိင်ကိ ပတိ် စရန် သာ်လညး် ကာငး် ညန်ကားြခင်း၊ 

(ည) သာက်သး ရ ပး ဝ ရးလပင်နး်နှင့် အဝတ် လာ်လပ်ငန်းများကိ စစ် ဆး 

၍ ယင်းလပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့် ရာဂါကူးစက်ပျ န့ှ ့ ကာင်း ထင်ရှားလင် 

ယငး်လပင်နး်များက ိပိတ် စရန်ညန်ကားြခင်း။ 

၆။ ကျန်းမာ ရးအရာရှိသည် မိမိ ဆာင်ရွက်ရမည့် သိမ့ဟတ် ဆာင်ရွက်ခွင ့ရ်ှိသည့် 

လပ်ငန်းတာဝန်များကိ ကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းအား လဲအပ်၍ ဆာင်ရွက် စနိင်သည်။ 

၇။ ကျန်းမာ ရးအရာရှိသည် ပဒ်မ ၅ ပါ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် 

သက်ဆငိရ်ာ နယ် ြမ ဒသရှိ အစိးရဌာနနှင့် အြခားအဖွဲ အ့စည်းများမှ သင့် လျာ် သာ 

ပဂ္ဂိုလ်များ၏ ပးူ ပါင်း ဆာင်ရွက်မကိ ရယရူမည။် 
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အခန်း (၄) 

ပတ်ဝန်းကျင်သန ့ရှ်င်း ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 

၈။ ကူးစက် ရာဂါြဖစ်ပွားြခင်းမှ ကိုတင်ကာကွယ်နိင်ရန်နှင့် ကူးစက် ရာဂါြဖစ်ပွား 

သည့်အခါ ထိ ရာက်စွာ နှိမ်နင်းနိင်ရန် အများြပည်သူတိသ့ည ်သက်ဆိင်ရာ နယ် ြမ ဒသရှ ိ

ကျန်းမာ ရးအရာရှိ၏ ကီးကပက်ွပက်မဲြဖင့ ် အာက်ပါပတ်ဝန်းကျင် သန ့ရ်ှင်း ရးဆိင်ရာ 

လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည် - 

 (က) အိမ်တငွ်း၊ အိမ်ြပင ်သိမ့ဟတ် ြခတွင်း၊ ြခြပင ်သန ့ရ်ငှ်း ရး၊ 

 (ခ) ရတွင်း၊ ရကန်နှင့် ရ ြမာင်းများ သန ့ရ်ှင်း ရး၊ 

(ဂ) အညစ်အ ကးများကိ ကျန်းမာ ရးနှင့် ညညီွတစွ်ာ သမိး်ဆညး်စွန ့်ပစ် ရး၊ 

မီးရဖ့ျက်ဆီး ရး၊ 

(ဃ) ယင်လအိမ်သာများ ဆာက်လပ် ရး၊ ယင်းအိမ်သာများကိ သန ့ရ်ှင်းစွာ 

ထားရှိသးစွဲ ရး၊ 

(င) အြခားလိအပ် သာ ပတဝ်နး်ကျင် သန ့ရ်ငှ်း ရးဆိင်ရာ လပ်ငန်းများ 

ဆာင်ရွက် ရး။ 

 

အခန်း (၅) 

ကူးစက် ရာဂါြဖစ်ပွား ကာင်း တိင်ကားြခင်း 

 

၉။ အိမ် ထာင်ဦးစီး သိမ့ဟတ် အိမ် ထာင်စဝင် တစ်ဦးဦးသည် အာက်ပါ ကိစ္စတစ်ရပ် 

ရပ်ြဖစ်ပွား ကာင်း သိရှိပါက အနီးစပ်ဆး ကျန်းမာ ရးဌာန သိမ့ဟတ် ဆးရသိ ့ချက်ချင်း 

တိင်းကားရမည ်- 

 (က) ကက်ကျြခင်း၊ 

 (ခ) အဓိကကူးစက်ြမန် ရာဂါြဖစ်ပွားြခင်း၊ 

 (ဂ) တိင်ကားရမည့် ကူးစက် ရာဂါြဖစ်ပွားြခင်း။ 
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၁၀။ တိင်းရင်း ဆးဆရာများ၊ ကျနး်မာ ရးမှူ းများ၊ ဆရာဝန်များသည ်အဓိက ကူးစက် 

ြမန် ရာဂါသိမ့ဟတ် တိင်ကားရမည့် ကူးစက် ရာဂါက ိ ဆးကသရာ၌ တွရ့ှိလင် အနီး 

စပ်ဆး ကျန်းမာ ရးဌာန သိမ့ဟတ် ဆးရသိ ့ချက်ချင်းတိင်ကားရမည်။ 

 

အခန်း (၆) 

အဓိက ကူးစက် ရာဂါြဖစ်ပွားမနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 

၁၁။ ကျန်းမာ ရးအရာရှိသည် အဓိက ကူးစက်ြမန် ရာဂါြဖစ်ပွားပျ န့ှမ့ကိ ကာကွယ် 

နှိမ်နင်းနိင်ရန် အလိင့ာှ အာက်ပါတိကိ့ ဆာင်ရွက်နိင်သည် - 

(က) ကူးစက် ရာဂါြဖစ်ပွားသူကိြဖစ် စ၊ အြခားလိအပ် သာ ပဂ္ဂိုလ်များကိ ြဖစ် စ 

စစမ်း မးြမန်းြခင်း၊ 

(ခ) ကျနး်မာ ရးစစ် ဆး စြခင်း၊ 

(ဂ) မစင်၊ ဆီး၊ သလိပ်၊ သွးနမူနာများရယူ၍ ဓာတ်ခွဲစစ် ဆး စြခင်း၊ 

(ဃ) ဆးထိးစမ်းသပ် စြခင်း၊ 

(င) အြခားလိအပ် သာ စစမ်းစစ် ဆးမများကိ ြပုလပ်ြခင်း။ 

၁၂။ ကျန်းမာ ရးအရာရှိသည် မည်သည့်အစားအ သာက်၊ ရနှင့ ် အြခားလိအပ် သာ 

ပစ္စည်းများကိမဆိ ဓာတ်ခွဲစစ် ဆးနိင် ရးအတွက် စီမ ဆာင်ရွက်ခွင ့ရ်ှိသည်။ 

၁၃။ ကျန်းမာ ရးအရာရှိသည် အဓိက ကူးစက်ြမန် ရာဂါြဖစ်ပွားမအ ကာင်းရင်းကိ 

သက်ဆငိရ်ာ ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနသိ ့ချက်ချင်းတင်ြပအစီရင်ခရမည်။ 
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အခန်း (၇) 

အသွားအလာတားြမစ်ပိတ်ပင်ြခင်း၊ ကန ့သ်တ်ြခင်း 

 

၁၄။ ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာနက လပ်ပိင်ခွင ့အ်ပ်နှင်းြခင်းခရ သာ အဖွဲ အ့စည်း သိမ့ဟတ် 

အရာရှိသည် အာက်ပါကိစ္စရပမ်ျားအတွက် တားြမစ်ပိတ်ပင်သည့် သိမ့ဟတ် ကန ့်သတ် 

သည့် အမိန ့်ထတ်ြပန်နိင်သည် - 

 (က) အဓိက ကူးစက်ြမန် ရာဂါ ြဖစ်ပွား နသူအား နအိမ်မှ ထွက်ခွာသွားလာခွင ့၊်  

(ခ) အဓိက ကူးစက်ြမန် ရာဂါြဖစ်ပွားရာ နအိမ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျးရာွ သိမ့ဟတ် 

မို န့ယ်အတွင်းရှိ နသူများကိ ြပင်ပသိ ့ထွက်ခွာသွားလာခွင ့၊် 

(ဂ) ြပင်ပမ ှလူများအား အဓိက ကူးစက်ြမန် ရာဂါ ြဖစ်ပွားရာ နအိမ်၊ ရပ်ကွက်၊ 

ကျးရွာ သိမ့ဟတ် မို န့ယ်အတွင်းသိ ့ဝင် ရာက်ခငွ ့်၊ 

(ဃ) မီးရထား၊ မာ် တာ်ယာဉ်၊ လယာဉ၊် ရယာဉ် သိမ့ဟတ် အြခားယာဉ် 

တစ်မျို းမျို းြဖင့် ရာက်ရှိလာသူများအနက ်အဓိက ကူးစက်ြမန် ရာဂါြဖစ်ပွား 

နသူပါရှိလာပါက ယင်း ရာဂါြဖစ်ပွား နသူအား ကျန်းမာ ရးစစ် ဆးရန် 

အလိင့ှာ သီးြခားထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက်ရန် လိအပ် သာ အချိန်အထိ ြပင်ပ 

သိ ့ထွက်ခွာသွားလာခွင ့၊် 

(င) ပွဲလမ်းသဘင်ကျင်းပ နစဉ ် အဓိက ကူးစက်ြမန် ရာဂါ ြဖစ်ပွားလာပါက 

အများြပည်သူတိအ့ား ပွဲလမ်းသဘင်ကျင်းပရာ နရာသိ ့ သွားလာခွင ့နှ်င့် 

ပွဲလမ်းသဘင်ကိ ဆက်လက်ကျင်းပခွင ့်။ 
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အခန်း (၈) 

ြပစ်ဒဏ်များ 

 

၁၅။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၄၊ ပဒ်မခွဲ (က)အရ ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၏ ဆာင်ရွက်ချက် 

တစ်စတစ်ရာကိ လိက်နာရန် ပျက်ကွက် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင ်ထိသူအား 

ငွဒဏ်ကျပ် ၁၀၀၀ အထ ိချမှတရ်မည်။ 

၁၆။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၅၊ ပဒ်မခွ ဲ (ဇ)၊ ပဒ်မခွဲ (စျ) သိမ့ဟတ် ပဒ်မခွဲ (ည) အရ 

ကျန်းမာ ရးအရာရှိ၏ ညန်ကားချက်ကိ လိက်နာရန် ပျက်ကွက် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင် 

ြခင်းခရလင် ထိသူအား ထာင်ဒဏ် ၆ လအထိြဖစ် စ၊ ငွဒဏ်ကျပ် ၁၀၀၀၀ အထိြဖစ် စ၊ 

ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမတှရ်မည။် 

၁၇။ အိမ် ထာင်ဦးစီး သိမ့ဟတ် အိမ် ထာင်စဝင်တစ်ဦးဦးသည် ပဒ်မ ၉ ပါ ြပ ာန်းချက ်

ကိြဖစ် စ၊ တိင်းရင်း ဆးဆရာ၊ ကျနး်မာ ရးမှူး သိမ့ဟတ် ဆရာဝန်တစ်ဦးဦးသည် ပဒမ် 

၁၀ ပါ ြပ ာန်းချက်ကိြဖစ် စ လိက်နာရန် ပျက်ကွက် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခငး်ခရ 

လင် ထိသူအား ထာင်ဒဏ် ၁ လအထိြဖစ် စ၊ ငွဒဏ ်ကျပ် ၅၀၀၀ အထိြဖစ် စ၊ ဒဏန်ှစ် 

ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။ 

၁၈။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၁၄ အရ သက်ဆိင်ရာ အဖွဲအ့စည်း သိမ့ဟတ် အရာရှိက ထတ်ြပန် 

သာ တားြမစ်ပိတ်ပင်သည့် သိမ့ဟတ် ကန ့်သတ်သည့် အမိန ့်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန ်

ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရငြ်ခင်းခရလင် ထိသူအား ထာင်ဒဏ ်၆ လအထိြဖစ် စ၊ ငွဒဏ ် 

ကျပ ်၁၀၀၀၀ အထိြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။ 
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အခန်း (၉) 

အ ထွ ထွ 

 

၁၉။ ၁၉၇၂ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င ြပည်သူက့ျန်းမာ ရးဆိင်ရာ ဥပ ဒတွင ်

မည်သိပ့င် ြပ ာန်းပါရှိ စကာမူ ကူးစက် ရာဂါများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့ ် ကိစ္စရပ်များကိ ဤ 

ဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။   

၂၀။ ခခအား ကျဆင်းမ ရာဂါနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကိုတင်ကာကွယ်ြခင်း၊ ရာဂါကူးစက်ပျ န့ှ ့

မကိ ကာကွယ်နှိမ်နင်းြခင်း၊ လိအပ် သာ စစမ်းစစ် ဆးမများြပုလပ်ြခင်းတိကိ့ ကျန်းမာ ရး 

ဝန် ကီးဌာနက သးီြခားထတ်ြပန် သာ အမိန ့၊် ညန်ကားချက်များနှင့်အည ီ ဆာင်ရွက်ရ 

မည်။ 

၂၁။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် - 

(က) ကျနး်မာ ရးဝန်ကီးဌာနသည ် လိအပ် သာ နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထး 

လပ်နည်းများကိ အစိးရအဖွဲ ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

(ခ) ကျနး်မာ ရးဝန်ကီးဌာန သိမ့ဟတ် ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနသည ်လိအပ် သာ 

အမိန ့၊် ညန်ကားချက်များကိ ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

၂၂။ အာက်ပါ ဥပ ဒများကိ ဤဥပ ဒြဖင့် ရပ်သိမ်းလိက်သည် - 

 (က) The Epidemic Diseases Act, 1897. 

 (ခ) The Vaccination Act, 1909. 

 

 

(ပ) 

သန်း ရ 

ဗိလ်ချုပ်မှူ း ကီး 

ဥက္က  

         နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ  ့


