ကေလဵသူငယ် အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာဥပေဒ
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၂၂။)
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလြပညဴေ
် ကျာ် ၇ ရက်
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလုင
ိ ်လ ၂၃ ရက်)
ြပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်ဵလိက
ု ်သည်။
အခန်ဵ (၁)
အမည်၊ စီရင်ပိုင်ခွငဴ်နှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပေဒကို ကေလဵသူငယ် အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။

၂။

ကေလဵသူငယ်ကို ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ ြပညဴတ
် န်ဆာြပုလုပ်ခိုင်ဵေစြခင်ဵ သို့မဟုတ် ကေလဵသူငယ်
ညစ်ညမ်ဵပုဳ

ြပုလုပ်ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵဆိုင်ရာြပစ်မှုတစ်ခုခုသည်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်မျာဵနှငဴ်

ကိုက်ညလ
ီ ျှင် ဤဥပေဒြဖငဴ်သာ စီရင်ပိုင်ခွငဴ်ရှိေစရမည်(က) နိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵ မည်သူမဆို ကျူဵလွန်ြခင်ဵ၊
(ခ)

နိုင်ငဳသာဵကြဖစ်ေစ၊ နိုင်ငဳေတာ်တွင် အမမဲတမ်ဵေနထိုင်မပီဵ နိုင်ငဳြခာဵသာဵ မှတ်ပုဳတင်
လက်မှတ်ကိုင်ေဆာင်ထာဵသူကြဖစ်ေစ၊ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် အမမဲတမ်ဵေနထိင
ု ်ခွငဴ်ရရှိသညဴ်
နိုင်ငဳြခာဵသာဵကြဖစ်ေစ ကေလဵသူငယ်တစ်ဦဵဦဵအေပါ် ြပည်ပတွင် ကျူဵလွန်ြခင်ဵ၊

(ဂ)

နိုင်ငဳေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ မှတ်ပုဳတင်မပီဵ နိုင်ငဳေတာ်အလဳလွှငဴ်ထူခွငဴ်ရှိ
ေသာ ေရယာဉ် သို့မဟုတ် ေလယာဉ်ေပါ်တွင် ကျူဵလွန်ြခင်ဵ၊

(ဃ) ဤဥပေဒ အခန်ဵ (၁၈) ပါ ြပစ်မှုကျူဵလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲြခင်ဵခဳရသူအာဵ ြပည်ပနိုင်ငဳ
တစ်ခုခုသို့ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵပို့ြခင်ဵမြပုသညဴ်ကိစ္စ၌ ထိသ
ု ူက နိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵရှိေနြခင်ဵ။
၃။

ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်
ေစ ရမည်(က) နိုင်ငဳေတာ် ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ကို ဆိုသည်။
(ခ)

ကေလဵသူငယ် ဆိုသည်မှာ အသက် ၁၈ နှစ် မြပညဴေ
် သဵေသာသူကို ဆိုသည်။

(ဂ)

အသက်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ်
အသက်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

အေထာက်အထာဵ

ေမွဵစာရင်ဵ၊

ဆိုသည်မှာ

ေကျာင်ဵဝင်မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ

ကေလဵသူငယ်၏
ေကာက်နုတ်ချက်

မိတ္တူမှန်၊ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵ သို့မဟုတ် နိုင်ငဳေတာ်တွင် အမမဲတမ်ဵေနထိင
ု ်ေသာ
နိုင်ငဳြခာဵသာဵမှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်၊ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနတွင် တာဝန်

ထမ်ဵေဆာင်ေနေသာ
စာရင်ဵနှငဴ်

သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်၏

ေဆဵေထာက်ခဳချက်၊

အြခာဵခိုင်လဳေ
ု သာအေထာက်အထာဵ

အိမ်ေထာင်စု

စာတမ်ဵအမှတ်အသာဵတစ်ခုခုကို

ဆိုသည်။
(ဃ) ကေလဵသူငယ်၏ အေကာင်ဵဆုဳဵအကျိုဵစီဵပွာဵ ဆိုသည်မှာ ကေလဵသူငယ်၏ အသက်ရှင်
သန်ေရဵ၊ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ၊ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်မှုရရှိေရဵနှငဴ် လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵတွင်
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွငဴ်ရရှိေစေရဵ

တို့အတွက်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်

ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒနှငဴ် ဤဥပေဒပါ ကေလဵသူငယ်၏ ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ
အကျိုဵြဖစ်ထန
ွ ်ဵမှုအမျာဵဆုဳဵြဖစ်ေစသညဴ် ကေလဵသူငယ် အခွငဴ်အေရဵမျာဵ ရရှိခဳစာဵြခင်ဵကို
ဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် ကေလဵသူငယ်၏ အေရဵကိစ္စမျာဵကို စီမဳ ေဆာင်ရွက်ရာ
တွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ကေလဵသူငယ်ဆိုင်ရာမှုခင်ဵမျာဵကိုစီရင်ဆုဳဵြဖတ်ရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ
ကေလဵသူငယ်၏ အကျိုဵစီဵပွာဵကို အဓိကဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။
(င)

ြပစ်မှုကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵစွပ်စွဲခဳရေသာ ကေလဵသူငယ် ဆိုသည်မှာ နိုင်ငဳေတာ်၏ တည်ဆဲ
ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရစွပ်စွဲခဳရေသာ သို့မဟုတ် တရာဵခဳအြဖစ် တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵခဳရေသာ
ကေလဵသူငယ်ကို ဆိုသည်။

(စ)

ကေလဵသူငယ်မှုခင်ဵ

ဆိုသည်မှာ

တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ

ကေလဵသူငယ်အာဵ

ကေလဵသူငယ် တရာဵရုဳဵသိ့ု တရာဵစွဲဆိုတင်ပို့ေသာ ြပစ်မှုကို ဆိုသည်။
(ဆ)

ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ကေလဵသူငယ်ပါဝင်ေသာ မှုခင်ဵမျာဵ
ကို

စစ်ေဆဵစီရင်ရန်

ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတေ
် တာ်ချုပ်က

တည်ေထာင်ထာဵေသာ

တရာဵရုဳဵကို ဆိုသည်။
(ဇ)

အုပ်ထန
ိ ်ဵသူ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အြခာဵတည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်
ရပ်အရ

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ဓေလဴထဳဵု တမ်ဵအစဉ်အလာ

တစ်ရပ်ရပ်အရေသာ်

လည်ဵေကာင်ဵ မိသာဵစုလမ
ူ ှုဝတ္တရာဵနှငဴ်အညီ ကေလဵသူငယ်အာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်
သူကို ဆိုသည်။
(ဈ)

ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူ ဆိုသည်မှာ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်မှုလိုအပ်ေသာ ကေလဵသူငယ်
အာဵ ဤဥပေဒနှငဴ်အညီ ြပုစုထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်ထာဵရန် တာဝန်ယူေသာသူကို ဆို
သည်။

(ည)

သင်တန်ဵေကျာင်ဵ

ဆိုသည်မှာ

ဤဥပေဒအရ

ပို့အပ်သညဴ်

ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်မှု

လိအ
ု ပ်ေသာ ကေလဵသူငယ် သို့မဟုတ် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်၏
ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတ္တတို့ အပါအဝင် ကေလဵသူငယ်တ၏
ို့ အကျိုဵအလို့ငှာ ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵ

သိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်ရန်

ဝန်ကကီဵဌာနက

တည်ေထာင်ထာဵေသာ

သင်တန်ဵေကျာင်ဵကို

ဆိုသည်။
(ဋ)

ပရဟိတေဂဟာ ဆိုသည်မှာ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ ပုဂ္ဂိုလ်ကြဖစ်ေစ၊ လူမှုေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ၊
အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ သို့မဟုတ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵကြဖစ်ေစ
ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်မှု လိအ
ု ပ်ေသာ ကေလဵသူငယ်ကို ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ရန်နှငဴ်
ြပုစုပျိုဵေထာင်ရန် ဤဥပေဒအရ မိမိတို့၏ အစီအစဉ်ြဖငဴ် တည်ေထာင်ထာဵေသာ စခန်ဵ၊
ေဂဟာ၊ ေကျာင်ဵ သို့မဟုတ် ရိပ်သာကို ဆိုသည်။

(ဌ)

ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာ

ဆိုသည်မှာ

ြပစ်မှုကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ

စွပ်စွဲခဳရေသာ

ကေလဵသူငယ်ကို အမှုစုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵဆဲကာလနှငဴ် ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵတွင် စစ်ေဆဵ
စီရင်ဆဲကာလတိ့အ
ု တွင်ဵ ယာယီ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်ရန် ဤဥပေဒအရ တည်ေထာင်
ထာဵေသာ ေဂဟာကို ဆိုသည်။
(ဍ)

အြခာဵနည်ဵြဖငဴ် ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ (Alternative Care) ဆိုသည်မှာ အေြခအေန
တစ်ရပ်ရပ် ေ ကာငဴ် မိရင်ဵဖရင်ဵ ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်မှုဆုဳဵရှုဳဵသွာဵေသာ သို့မဟုတ် မရရှိေသာ
ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ

မိရင်ဵဖရင်ဵကဲဴသို့

ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်မှု

နည်ဵလမ်ဵတစ်ခုခုြဖငဴ်

ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵကို ဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်တွင် ေဆွမျိုဵသာဵချင်ဵမျာဵက ြပုစု
ေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ၊

သင်တန်ဵေကျာင်ဵအေြခြပု

ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ၊

ယာယီြပုစု

ေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ စသညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။
(ဎ)

အြခာဵနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ (Diversion) ဆိုသည်မှာ ြပစ်မှုကျူဵလွန်
ေ ကာင်ဵ စွပ်စွဲခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်ကို ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်မညဴ်အစာဵ အကျငဴ်စာရိတ္တ
ြပုြပင်ေရဵနှငဴ် လူမှုအသိုင်ဵအဝိုင်ဵတွင် ြပန်လည်ဝင်ဆဳဴေရဵကို ဦဵတည်၍ ထိက
ု ေလဵသူငယ်
အာဵ ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵသိ့ု တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵမြပုမီြဖစ်ေစ၊ ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵ
တွင် အမှုစစ်ေဆဵေနစဉ် ကာလအတွင်ဵတွင်ြဖစ်ေစ ကေလဵသူငယ်၏ အေကာင်ဵဆုဳဵ
အကျိုဵစီဵပွာဵမျာဵအတွက် ေြပာင်ဵလဲေဆာင်ရွက်ေပဵသညဴ် အြခာဵလုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ်မျာဵ
ကို ဆိုသည်။

(ဏ) မမို့နယ်ညိန
ှ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵေရဵအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်ဵသညဴ် အြခာဵနည်ဵလမ်ဵ
ြဖငဴ် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵဆိုင်ရာ မမို့နယ်ညိန
ှ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵေရဵအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(တ) ကေလဵသူငယ်ကို ေရာင်ဵချြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵကြဖစ်ေစ၊ ဂိုဏ်ဵအုပ်စုတစ်ခုက
ြဖစ်ေစ ကေလဵသူငယ်ကိုအြခာဵသူအာဵ ေငွေ ကဵြဖငဴ်ြဖစ်ေစ၊ အဖိုဵစာဵနာဵ သို့မဟုတ်
ကတိနှငဴ် ညီညွတ်ချက် တစ်ခုခုအတွက်ြဖစ်ေစ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵြခင်ဵကို ဆိုသည်။

(ထ) ြပညဴတ
် န်ဆာြပုလုပ်ခိုင်ဵေစြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ ေငွေ ကဵြဖငဴ်ြဖစ်ေစ၊ အဖိုဵစာဵနာဵ သို့မဟုတ်
ကတိနှငဴ် ညီညွတ်ချက် တစ်ခုခုအတွက်ြဖစ်ေစ ကေလဵသူငယ်အာဵ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် အသုဳဵြပု ြခင်ဵကို ဆိုသည်။
(ဒ)

ကေလဵသူငယ်ညစ်ညမ်ဵပုဳြပုလုပ်ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ
အတွက် ရည်ရွယ်၍ တစ်စုဳတစ်ေယာက်က ကေလဵသူငယ်ကို ကာမဆက်ဆဳမှုြပုြခင်ဵ
ြဖစ်ေစ၊ အမှန်တကယ် ကာမဆက်ဆဳမှုမြပုဘဲ ပုဳသဏ္ဌာန်ြပုလုပ်ြခင်ဵြဖစ်ေစ၊ ကာမ
ဆက်ဆဳပုဳကို သို့မဟုတ် လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အဂေါအစိတ်အပိုင်ဵကိုြဖစ်ေစ တစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ်
ညစ်ညမ်ဵပုဳြပုလုပ်ြခင်ဵ၊သတင်ဵမီဒီယာမှေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အင်တာနက်စာမျက်နှာမျာဵ
နှငဴ်လူမှုကွန်ယက်မျာဵမှေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

အြခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ်ေသာ်လည်ဵ

ေကာင်ဵ ထုတေ
် ဖာ်ြပသြခင်ဵ၊ ထုတလ
် ွှငဴ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြဖန့်ချိြခင်ဵကို ဆိုသည်။
(ဓ)

ေခါင်ဵပုဳြဖတ်ြခင်ဵ (Exploitation) ဆိုရာတွင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵသည် ကေလဵသူငယ်ကို
ြပညဴတ
် န်ဆာ ြပုလုပ်ခိုင်ဵေစြခင်ဵ၊ အြခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ် လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာကိစ္စြပုလုပ်
ေစြခင်ဵ၊

အဓမ္မအလုပ်ခိုင်ဵေစြခင်ဵ၊

အဓမ္မဝန်ေဆာင်မှုေပဵေစြခင်ဵ၊

ကျွန်ြပုြခင်ဵ၊

ေကျဵကျွန်ကဲဴသို့ခင
ို ်ဵေစြခင်ဵ၊ ေ ကဵမမီြဖငဴ် ေနှာင်ဖွဲ့ခိုင်ဵေစြခင်ဵကိုြဖစ်ေစ၊ ကေလဵသူငယ်၏
ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်ဵအာဵ ထုတယ
် ူဖယ်ရှာဵြခင်ဵ၊ ေရာင်ဵချြခင်ဵကို ြဖစ်ေစ ြပုရာမှ
ေငွေ ကဵကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

အကျိုဵအြမတ်

တစ်စုဳတစ်ရာကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

လက်ခဳရယူြခင်ဵ သို့မဟုတ် လက်ခဳရယူရန် သေဘာတူြခင်ဵပါဝင်သည်။
(န)

အဆိုဵဝါဵဆုဳဵပုဳစဳြဖငဴ် အလုပ်ခိုင်ဵေစြခင်ဵ (Worst forms of child labour) ဆိုရာတွင်
ေအာက်ပါ ြပုလုပ်မှုတစ်ခုခု ပါဝင်သည်(၁)

ကေလဵသူငယ်ကို ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ ကျွန်ြပုြခင်ဵ၊ ေကျဵကျွန်ကဲဴသို့ ခိုင်ဵေစြခင်ဵ၊
ေကျဵပိုင်ကျွန်ပိုင် ြပုလုပ်ြခင်ဵ၊ လူကုန်ကူဵမှုကျူဵလွန်ြခင်ဵ၊ ေ ကဵမမီြဖငဴ် ေနှာင်ဖွဲ့ခိုင်ဵ
ေစြခင်ဵ၊ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွင် အသုဳဵချရန် အဓမ္မ သို့မဟုတ် မလုပ်မေနရ
စုေဆာင်ဵြခင်ဵအပါအဝင် အဓမ္မအလုပ်ခိုင်ဵေစြခင်ဵ သို့မဟုတ် မလုပ်မေနရ အလုပ်
ခိုင်ဵေစြခင်ဵ၊

(၂)

ြပညဴတ
် န်ဆာ ြပုလုပ်ခိုင်ဵေစေရဵအတွက်ြဖစ်ေစ၊ ကေလဵသူငယ်ညစ်ညမ်ဵပုဳြပုလုပ်
ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵြပုေရဵအတွက်ြဖစ်ေစ၊

ညစ်ညမ်ဵပုဳြပသ

သရုပ်ေဆာင်ေရဵအတွက်

ြဖစ်ေစ ကေလဵသူငယ်ကို ေသွဵေဆာင်ြဖာဵေယာင်ဵြခင်ဵ၊ ဝယ်ယူြခင်ဵ၊ အသုဳဵြပုြခင်ဵ
သို့မဟုတ် ကမ်ဵလှမ်ဵြခင်ဵ၊

(၃)

မူဵယစ်ေဆဵဝါဵထုတလ
် ုပ်ေရဵနှငဴ် ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵအပါအဝင် မူဵယစ်ေဆဵ
ဝါဵတရာဵမဝင် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵအတွက် ကေလဵသူငယ်ကို ေသွဵေဆာင်
ြဖာဵေယာင်ဵြခင်ဵ၊ ဝယ်ယူြခင်ဵ၊ အသုဳဵ ြပုြခင်ဵ သို့မဟုတ် ကမ်ဵလှမ်ဵြခင်ဵ၊

(၄)

လုပ်ကိုင်ေသာ အလုပ်သဘာဝနှငဴ်အေြခအေနမျာဵအရ ကေလဵသူငယ်၏ကျန်ဵမာ
ေရဵ၊ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ သို့မဟုတ် အကျငဴ်စာရိတ္တကို ထိခက
ို ်ပျက်ြပာဵ
ေစေသာ အလုပ်ခိုင်ဵေစြခင်ဵ။

(ပ)

ခွဲြခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငဳသာဵ၊ မျိုဵနွယ်စု၊ လူမျိုဵ၊ အမျိုဵဇာတ်၊ ဇာတိ၊
အသာဵအေရာင်၊

အမျိုဵသာဵ၊

အမျိုဵသမီဵ၊

ဘာသာစကာဵ၊

ကိုဵကွယ်ရာဘာသာ၊

ရာထူဵဌာနန္တရ၊ အဆငဴ်အတန်ဵ၊ ယဉ်ေကျဵမှု၊ ဆင်ဵရဲ ချမ်ဵသာမှု၊ မသန်စွမ်ဵမှု၊ နိုင်ငဳေရဵ၊
ယုဳ ကည်မှု သိမ
ု့ ဟုတ် လိင်စိတ်ခဳယူမှုတို့ကို အေ ကာင်ဵြပု၍ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳမှုကို ဆိုသည်။
(ဖ)

ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအ ကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ အရွယ်ေရာက်သူကြဖစ်ေစ၊ အြခာဵေသာ
ကေလဵသူငယ်က ြဖစ်ေစ ကေလဵသူငယ်အာဵ ေအာက်ပါြပုလုပ်မှုတစ်ခုခုြပုလုပ်ြခင်ဵကို
ဆိုသည်(၁)

နှိပ်စက်ညဉ
ှ ်ဵပမ်ဵမှု၊ ရက်စက် ကမ်ဵ ကုတ်မှု၊ လူမဆန်ေသာ သို့မဟုတ် ဂုဏ်သိက္ခာ
ကျဆင်ဵေစေသာ နှိမဴ်ချြပုမှု ဆက်ဆဳမှု၊

(ဗ)

(၂)

ရိုက်နှက်ြပစ်ဒဏ်ေပဵမှု အပါအဝင် တစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ် အြပစ်ေပဵမှု၊

(၃)

ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ နှိပ်ကွပ်အနိုင်ကျငဴ်မှု။

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအ ကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ ကေလဵသူငယ်ကို စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ထိခက
ို ်
ေအာင်

မ ကာခဏမတရာဵဆက်ဆဳြခင်ဵ၊

ေစာ်ကာဵြခင်ဵ၊

အလွဲသုဳဵြခင်ဵ၊

စိတ်တွင်

ကကိတ်မှိတ်ခဳစာဵေစေအာင်ြပုမူြခင်ဵ သို့မဟုတ် လျစ်လျူရှုြခင်ဵကို ဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်
တွင် ေအာက်ပါြပုလုပ်မှုတို့လည်ဵ ပါဝင်သည်(၁)

ကေလဵသူငယ်ကို အကကိမ်ကကိမ် စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ထိခက
ို ်နစ်နာေစေသာ ြပုလုပ်မှု၊

(၂)

ကေလဵသူငယ်ကို ေ ကာက်လန့်ေစြခင်ဵ၊ ထိတလ
် န့်ေစြခင်ဵ၊ မခိမ်ဵေြခာက်ြခင်ဵနှငဴ်
အထီဵကျန် ြဖစ်ေအာင်ြပုလုပ်ြခင်ဵ၊ ဂရုမစိုက်ြခင်ဵတို့နှငဴ်ဆိုင်သညဴ် ြပုလုပ်မှု၊

(၃)

အိမ်တွင်ဵအ ကမ်ဵဖက်မှု သို့မဟုတ် ဆိုဵဝါဵေသာ ဆက်ဆဳမှုကို ေတွ့ြမင်ခဳစာဵ
ရေစြခင်ဵ၊

(၄)

ကေလဵသူငယ်၏

လူ့ဂဏ
ု ်သိက္ခာကျဆင်ဵေစနိုင်သညဴပ
် ုဳစဳြဖငဴ်

ြခင်ဵ၊
(၅)

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာထိခက
ို ်ေအာင် အနိုင်ကျငဴ်ေစာ်ကာဵြခင်ဵ။

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိ

(ဘ)

လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအ ကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ အရွယ်ေရာက်သူကြဖစ်ေစ၊ အြခာဵေသာ
ကေလဵသူငယ်ကြဖစ်ေစ ကေလဵသူငယ်အာဵ ေသွဵေဆာင်ြဖာဵေယာင်ဵြခင်ဵ၊ အဓမ္မတိုက်
တွန်ဵြခင်ဵ၊ မခိမ်ဵေြခာက်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် အနိုင်အထက်ြပုြခင်ဵြဖငဴ် လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာြပုမူ
လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ထိသ
ု ို့ လုပ်ေဆာင်ရန် အာဵေပဵြခင်ဵကို ဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵ
ရပ်တွင် ကေလဵသူငယ်အာဵ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေအာက်ပါြပုလုပ်မှုတိလ
ု့ ည်ဵ
ပါဝင်သည်(၁)

ထိေတွ့ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်မှု၊

မုဒိမ်ဵမှုနှငဴ်

လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာကိုယ်ထလ
ိ က်ေရာက်

အတင်ဵအ ကပ် ြပုလုပ်မှု၊
(၂)

စီဵပွာဵေရဵအလို့ငှာ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အလွဲသုဳဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေခါင်ဵပုဳြဖတ်ြခင်ဵြပု
ရန် အသုဳဵြပုြခင်ဵ၊

(၃)

အီလက်ထေရာနစ်နည်ဵပညာကို

အသုဳဵြပု၍

အင်တာနက်စာမျက်နှာနှငဴ်

လူမှု

ကွန်ယက်မျာဵတွင် ကေလဵသူငယ်ညစ်ညမ်ဵပုဳ ြပုလုပ်ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ၊
(၄)
(မ)

အတင်ဵအ ကပ်လက်ထပ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် လက်ထပ်ေစြခင်ဵ။

လျစ်လျူရှုြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ မိဘ၊ အုပ်ထန
ိ ်ဵသူ သို့မဟုတ် ကေလဵနှငဴ် ထိေတွ့ဆက်ဆဳ
ေနရသူမျာဵက

ကေလဵသူငယ်အေပါ်

လုေ
ဳ လာက်ေသာ

အစာဵအစာ၊

အဝတ်အစာဵ၊

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ပညာေရဵတို့အတွက် ဂရုစိုက်ေစာငဴ်ေရှာက်မှု၊ ချစ်ခင် ကင်နာမှု၊ ေနွဵေထွဵ
မှုစသညဴ် ကေလဵသူငယ်မျာဵအတွက် အေြခခဳလိုအပ်ချက်မျာဵအာဵ ြဖညဴ်ဆည်ဵေပဵရန်
ပျက်ကွက်ြခင်ဵကို ဆိုသည်။
(ယ) မသန်စွမ်ဵကေလဵသူငယ် ဆိုသည်မှာ ေမွဵရာပါဟုတ်သည်ြဖစ်ေစ၊ မဟုတ်သည်ြဖစ်ေစ
ကိုယ်ကာယ၊ အြမင်၊ အေြပာ၊ အ ကာဵ၊ အသိဉာဏ်၊ စိတ်ပိုင်ဵ၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ေသွဵပိုင်ဵ၊
အာရုဳခဳစာဵမှုပိုင်ဵဆိုင်ရာ တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ ချို့ယွင်ဵအာဵနည်ဵချက်မျာဵအာဵ
ေရရှညခ
် ဳစာဵေနရေသာ ကေလဵ သူငယ်ကို ဆိုသည်။
(ရ)

ရန်ပုဳေငွ

ဆိုသည်မှာ

ဤဥပေဒအရ

တည်ေထာင်ထာဵသညဴ်

ကေလဵသူငယ်မျာဵ၏

အခွငဴ်အေရဵမျာဵ ဆိုင်ရာ ရန်ပုဳေငွကို ဆိုသည်။
(လ) တည်ေထာင်ခွငဴ်ြပုမိန့်

ဆိုသည်မှာ

ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵပုဂ္ဂိုလ်၊

လူမှုေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ

သို့မဟုတ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵက ပရဟိတေဂဟာ သို့မဟုတ် ယာယီေစာငဴ်
ေရှာက်ေရဵေဂဟာကို တည်ေထာင် ဖွငဴ်လှစ်ရန် ဤဥပေဒအရ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနက
ထုတေ
် ပဵေသာ တည်ေထာင်ခွငဴ်ြပုမိန့်ကို ဆိုသည်။
(ဝ)

အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်

ဆိုသည်မှာ

အစိုဵရဌာန၊

အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခုက

ပရဟိတေဂဟာ သို့မဟုတ် ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာကို တည်ေထာင်ဖွငဴ်လှစ်ထာဵ

လျှင်ြဖစ်ေစ၊ တည်ေထာင်ဖွငဴ်လှစ် လိလ
ု ျှင်ြဖစ်ေစ ဤဥပေဒအရ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနက
ထုတေ
် ပဵေသာ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
(သ)

အမျိုဵသာဵေကာ်မတီ

ဆိုသည်မှာ

ဤဥပေဒအရ

ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ

ကေလဵသူငယ်

အခွငဴ်အေရဵမျာဵ ဆိုင်ရာ အမျိုဵသာဵေကာ်မတီကို ဆိုသည်။
(ဟ) ဝန်ကကီဵဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရ လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ် ြပန်လည်
ေနရာ ချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနကို ဆိုသည်။
(ဠ)

ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ်
ြပည်နယ် ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမကေလဵ
သူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵ

ဆိုင်ရာေကာ်မတီ၊

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသ

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရတိုင်ဵ

ကေလဵသူငယ်

သို့မဟုတ်

အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ၊

ခရိုင်ကေလဵသူငယ် အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ သို့မဟုတ် မမို့နယ်ကေလဵသူငယ်
အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာေကာ်မတီကို ဆိုသည်။
(အ)

လူမှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒပါ လူမှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ
ကို ထမ်ဵေဆာင်ရန် တာဝန်ေပဵအပ်ြခင်ဵခဳရသူကို ဆိုသည်။

(ကက)ကေလဵသူငယ်ကကီဵ ကပ်သူ

ဆိုသည်မှာ

ဤဥပေဒပါ

ကေလဵသူငယ်ကကီဵ ကပ်သူ၏

လုပ်ငန်ဵ တာဝန်မျာဵကို ထမ်ဵေဆာင်ရန် တာဝန်ေပဵအပ်ြခင်ဵခဳရသူကို ဆိုသည်။
(ခခ) ေမွဵစာဵြခင်ဵမှတ်ပုဳတင် လူမှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ေမွဵစာဵြခင်ဵကို
မှတ်ပုဳတင်ရန်အလိ့င
ု ှာ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနက တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵသညဴ် သက်ဆိုင်ရာ
တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်လမ
ူ ှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ၊

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရ တိုင်ဵ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရ
ေဒသလူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵနှငဴ် ခရိုင်လမ
ူ ှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ တို့မှ လူမှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိ
အသီဵသီဵကို ဆိုသည်။
(ဂဂ) ေထာင်ဒဏ်တစ်သက် ဆိုသည်မှာ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵခဳရသူအာဵ အကျဉ်ဵေထာင်၌
ေသဆုဳဵသည်အထိ ြပစ်ဒဏ်ကျခဳေစရန် ချမှတ်သညဴ် ေထာင်ဒဏ်ကို ဆိုသည်။
အခန်ဵ (၂)
ရည်ရွယ်ချက်
၄။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵြဖစ်သည်(က) ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာ

ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်ဵရှင်ဵပါ

အခွငဴ်အေရဵ မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊

ကေလဵသူငယ်၏

(ခ)

ကေလဵသူငယ်မျာဵအတွက် အေကာင်ဵဆုဳဵအကျိုဵစီဵပွာဵကို ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်နှငဴ် ကေလဵ
သူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵကို

ဥပေဒနှငဴ်အညီ

ရရှိခဳစာဵနိုင်ေရဵအတွက်

ကာကွယ်ေစာငဴ်

ေရှာက်ရန်၊
(ဂ)

ကေလဵသူငယ်မျာဵ ဘက်စုဳဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵအတွက် အေြခခဳကျန်ဵမာေရဵ၊ အာဟာရ
ြပညဴဝ
် ေရဵ၊

ပညာသင်ယူမှုအခွငဴ်အလမ်ဵရရှိေရဵအပါအဝင်

လိအ
ု ပ်ေသာ

အစီအမဳမျာဵ

ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊
(ဃ) လျစ်လျူရှုြခင်ဵ၊

အလွဲသုဳဵြခင်ဵ၊

ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ

ရက်စက်ယုတ်မာြခင်ဵနှငဴ်

နိုင်ငဳေတာ်၊

ေခါင်ဵပုဳြဖတ်ြခင်ဵခဳရေသာ

ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵပုဂ္ဂိုလ်နှငဴ်

အစိုဵရမဟုတ်ေသာ

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ရန်၊
(င)

ကေလဵသူငယ်မှုခင်ဵကို သီဵြခာဵစစ်ေဆဵစီရင်၍ ြပစ်မှုကျူဵလွန်ေသာ ကေလဵသူငယ်၏
အကျငဴ်စာရိတ္တြပုြပင်ေရဵကို ဦဵတည်ေဆာင်ရွက်ရန်၊

(စ)

ကေလဵသူငယ်အာဵလုဵဳ ကို တည်ဆဲဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ သက်ဆိုင်ရာ အခွငဴ်
အေရဵနှငဴ် အကာအကွယ်တို့ တန်ဵတူညီမျှမှုရှိေစမပီဵ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵမြပုေစရန်။
အခန်ဵ (၃)
အမျိုဵသာဵေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵနှငဴ် ယင်ဵ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ

၅။

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့သည်(က) ဤဥပေဒပါ

ရည်ရွယ်ချက်မျာဵကို

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်

ထိေရာက်ေအာင်ြမင်စွာ

ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်
အမျိုဵသာဵေကာ်မတီကို

ေအာက်ပါပုဂို္ဂ လ်မျာဵြဖငဴ် ဖွဲ့စည်ဵ ရမည်-

(၁)
(၂)
(၃)

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ၊ ဝန်ကကီဵဌာန
သက်ဆိုင်ရာြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာနမျာဵမှ
ဒုတိယဝန်ကကီဵမျာဵ
ရဲချုပ်၊ ြမန်မာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖွဲ့၊ ြပည်ထဲေရဵဝန်ကကီဵဌာန

ဥက္ကဋ္ဌ
အဖွဲ့ဝင်
အဖွဲ့ဝင်

သက်ဆိုင်ရာြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ အစိုဵရဌာန၊
(၄)

အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ အမမဲတမ်ဵအတွင်ဵဝန်
သို့မဟုတ် ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်မျာဵ

အဖွဲ့ဝင်

ကေလဵသူငယ်၏ အေကာင်ဵဆုဳဵအကျိုဵစီဵပွာဵမျာဵအတွက်
(၅)

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသညဴ် လူမှုေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်

အဖွဲ့ဝင်

အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ
ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ

(၆)

ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်၊ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန
(ခ)

ပုဒ်မခွဲ(က)အရ

အတွင်ဵေရဵမှူဵ

အမျိုဵသာဵေကာ်မတီဖွဲ့စည်ဵရာတွင်

လိအ
ု ပ်ပါက

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှငဴ်

တွဲဖက်အတွင်ဵ ေရဵမှူဵတို့ကို သတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်။
(ဂ)

ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ဖွဲ့စည်ဵသညဴ် အမျိုဵသာဵေကာ်မတီကို လိအ
ု ပ်ပါက ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵနိုင်
သည်။

၆။

အမျိုဵသာဵေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵ ြဖစ်သည်(က) ဤဥပေဒပါ

ရည်ရွယ်ချက်မျာဵကို

ထေြမာက်ေအာင်ြမင်စွာ

အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် လိအ
ု ပ်ေသာမူဝါဒမျာဵ၊ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှငဴ် အစီအမဳမျာဵ ချမှတ်ြခင်ဵ၊
(ခ)

ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ချမှတ်ထာဵေသာ မူဝါဒမျာဵနှငဴ်အညီ ကေလဵသူငယ်၏ အခွငဴ်အေရဵမျာဵ
ကိုေလဵစာဵေရဵ၊ အကာအကွယ်ေပဵေရဵနှငဴ် အြပညဴ်အဝခဳစာဵေစေရဵတို့အတွက် အေကာင်
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိအ
ု ပ်ေသာ အရင်ဵအြမစ်မျာဵရရှိေရဵအတွက် ေဆာင်
ရွက်ြခင်ဵ၊

(ဂ)

မိမိ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ

ထိေရာက်ေအာင်ြမင်စွာ

လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီမျာဵနှငဴ်

ဆပ်ေကာ်မတီမျာဵကို

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်
ဖွဲ့စည်ဵမပီဵ

လိအ
ု ပ်ေသာ

လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ

သတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵ၊
(ဃ) သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အြပည်
ြပည်ဆိုင်ရာနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၊ လူမှုေရဵ
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵ
မျာဵဆိုင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို လိအ
ု ပ်သလို ေပါင်ဵစပ်ညိန
ှ ှိုင်ဵ
ေပဵြခင်ဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(င)

ြပည်တွင်ဵြပည်ပေစတနာရှင်မျာဵထဳမှ လှူဒါန်ဵေငွမျာဵ၊ ပစ္စညဵ် မျာဵ လက်ခဳရယူေရဵနှငဴ်
ယင်ဵလှူဒါန်ဵေငွမျာဵ၊ ပစ္စညဵ် မျာဵကို ကေလဵသူငယ်၏ အေကာင်ဵဆုဳဵအကျိုဵစီဵပွာဵမျာဵ
အတွက် ရန်ပုဳေငွထူေထာင်မပီဵ ထိေရာက်စွာ အသုဳဵြပုေစေရဵတို့အတွက် လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵနှငဴ်
ကကီဵ ကပ်ြခင်ဵ၊

(စ)

ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာ အသိပညာေပဵသင်တန်ဵမျာဵ၊ ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵနှငဴ်
ေဟာေြပာပွဲမျာဵကို သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့
အစည်ဵမျာဵ၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာနှငဴ် ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ လူမှုေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ
မျာဵနှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ သငဴ်ေလျာ်သလို ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊

(ဆ)

ကေလဵသူငယ်မျာဵ ြပစ်မှုမကျူဵလွန်ေစေရဵအတွက် ကကိုတင်ကာကွယ်သညဴအ
် စီအမဳမျာဵ
ချမှတ် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊

(ဇ)

သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၊ လူမှုေရဵ
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်

အစိုဵရမဟုတ်ေသာ

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏

ကေလဵသူငယ်ဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ တိုဵတက်မှုအေြခအေနကို အခါအာဵေလျာ်စွာ စိစစ်သုဳဵသပ်ြခင်ဵ၊
အကဲြဖတ်ြခင်ဵ၊
(ဈ)

ကေလဵသူငယ်ဆိုင်ရာ
စာရင်ဵဇယာဵမျာဵကို

လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍
သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊

လိအ
ု ပ်ေသာ

အစီရင်ခဳစာမျာဵ၊

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳမှ

ေတာင်ဵခဳရယူ

စုစည်ဵမပီဵ နှစ်စဉ်ြပုစု၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့သို့ တင်ြပြခင်ဵ၊
(ည)

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့က

လမ်ဵညွှန်သညဴ်

ကေလဵသူငယ်ဆိုင်ရာ

အြခာဵလုပ်ငန်ဵ

တာဝန်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ။
၇။

(က) အမျိုဵသာဵေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ် ရုဳဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို လူမှု
ဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနက တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။
(ခ)

အမျိုဵသာဵေကာ်မတီ၏ကုန်ကျစရိတ်မျာဵကို ဝန်ကကီဵဌာန၏ ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွမှ ကျခဳသုဳဵစွဲ
ရမည်။
အခန်ဵ (၄)

ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီ အဆငဴ်ဆငဴ်ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵနှငဴ် ယင်ဵေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ
၈။

(က) တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီသည်
သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵအဆငဴ်ဆငဴ်မှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵနှငဴ် အြခာဵ
သငဴ်ေလျာ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵပါဝင်သညဴ် တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ကေလဵ
သူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာ

ေကာ်မတီ၊

အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ၊
အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသ

ကေလဵသူငယ်

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရတိုင်ဵ

ကေလဵသူငယ်

သို့မဟုတ်

အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ၊

ကိုယ်ပိုင်

ခရိုင်ကေလဵ

သူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာေကာ်မတီနှငဴ် မမို့နယ် ကေလဵသူငယ် အခွငဴ်အေရဵမျာဵ
ဆိုင်ရာေကာ်မတီမျာဵကို လိအ
ု ပ်သလို ဖွဲ့စည်ဵရမည်။

(ခ)

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့နှငဴ် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီတသ
ို့ ည်(၁)

ပုဒ်မခွဲ(က)အရ

မိမိတို့ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ

ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီအသီဵသီဵကို

လိအ
ု ပ်ပါက ြပင်ဆင် ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။
(၂)

ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အမျိုဵ
သာဵေကာ်မတီ၏ လမ်ဵညွှန်ချက်နှငဴ်အညီ ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီအဆငဴ်ဆငဴ်၏
လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို သတ်မှတ်ေပဵ ရမည်။

(၃)

ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵ၊ ကကီဵ ကပ်
ြခင်ဵ၊ ကူညပ
ီ ဳဴပိုဵြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။

၉။

ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီအသီဵသီဵသည် ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်
မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့၊ ေနြပည်ေတာ်
ေကာင်စီနှငဴ် ေကာ်မတီအဆငဴ်ဆငဴ်တ့၏
ို လမ်ဵညွှန်မှုနှငဴ် ကကီဵ ကပ်မှုကိုခဳယူ၍ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၁၀။

(က) ေဒသဆိုင်ရာ ေကာ်မတီအဆငဴ်ဆငဴ်သည် ကေလဵသူငယ် အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ
တာဝန်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ် အစီရင်ခဳစာကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ တစ်ဆငဴ်ြမငဴ်ရှိ
ေဒသဆိုင်ရာ ေကာ်မတီသု့ိ အစီရင်ခဳစာတင်ြပရမည်။
(ခ)

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ

သို့မဟုတ် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာ ေကာ်မတီအဆငဴ်
ဆငဴ်သည် ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ်
အစီရင်ခဳစာကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် အညီ သက်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ်
ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနှငဴ် အမျိုဵသာဵေကာ်မတီသို့ အဆငဴ်
ဆငဴ်တင်ြပရမည်။
အခန်ဵ (၅)
လူမှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိနှငဴ် ကေလဵသူငယ်ကကီဵ ကပ်သူမျာဵ ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵြခင်ဵ
၁၁။

ဝန်ကကီဵဌာနသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့က ခွငဴ်ြပုေသာဝန်ထမ်ဵဖွဲ့စည်ဵပုဳနှငဴ်အညီ ေအာက်
ေဖာ်ြပပါ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန အဆငဴ်ဆငဴ်ကို ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်၍ လိအ
ု ပ်ေသာ လူမှုဝန်ထမ်ဵ
အရာရှိမျာဵနှငဴ် ကေလဵသူငယ်ကကီဵ ကပ်သူမျာဵကို ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵနိုင်သည်(က) လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန၊
(ခ)

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်လမ
ူ ှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵမှူဵရုဳဵနှငဴ် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ
လူမှု ဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ၊

(ဂ)

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရတိုင်ဵ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵမှူဵ
ရုဳဵ၊

(ဃ) ခရိုင်လမ
ူ ှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ၊
(င)
၁၂။

မမို့နယ်လမ
ူ ှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ။

ဝန်ကကီဵဌာနသည်(က) ပုဒ်မ ၁၁ အရ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ အဆငဴ်ဆငဴ်ကို ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်ဖွငဴ်လှစ်ြခင်ဵ
မြပုနိုင်ေသဵေသာ

နယ်ေြမေဒသမျာဵတွင်

ကေလဵသူငယ်ကကီဵ ကပ်သူမျာဵ၏
ဝန်ထမ်ဵကိုြဖစ်ေစ၊

ဤဥပေဒအရ

လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို

နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵမဟုတ်သညဴ်

လူမှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိမျာဵနှငဴ်
ထမ်ဵေဆာင်နိုင်ရန်

နိုင်ငဳသာဵကိုြဖစ်ေစ

နိုင်ငဳဴ

တာဝန်ေပဵအပ်

နိုင်သည်။ နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵမဟုတ်သညဴ် နိုင်ငဳသာဵကို သတ်မှတ် ထာဵေသာ စရိတ်ချီဵြမှငဴ်
ေငွေထာက်ပဳဴေပဵရမည်။
(ခ)

ပုဒ်မခွဲ(က)အရ

တာဝန်ေပဵအပ်လသ
ို ညဴ်

အြခာဵဌာနမျာဵမှ

နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵြဖစ်ပါက

သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ကကိုတင်ညိန
ှ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်ဵ (၆)
သင်တန်ဵေကျာင်ဵ၊ ပရဟိတေဂဟာနှငဴ် ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာမျာဵ တည်ေထာင်ဖွငဴ်လှစ်ြခင်ဵနှငဴ်
ကကီဵ ကပ်ကွပ်ကဲြခင်ဵ
၁၃။

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် ဝန်ကကီဵဌာန၏ လမ်ဵညွှန်ချက်နှငဴ်အညီ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သင်တန်ဵ
ေကျာင်ဵမျာဵ၊ ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာမျာဵကို တည်ေထာင်ရမည်(က) ဤဥပေဒအရ

ပို့အပ်သညဴ်

ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်မှု

လိအ
ု ပ်ေသာ

ကေလဵသူငယ်

သို့မဟုတ် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်၏ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတ္တတို့
အပါအဝင်

ကေလဵသူငယ်တ၏
ို့ အကျိုဵအလို့ငှာ

ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်ရန်

တည်ေထာင်ထာဵေသာ သင်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵ၊
(ခ)

ြပစ်မှုကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵစွပ်စွဲခဳရေသာ
မစတင်မီနှငဴ်

ကေလဵသူငယ်ကို

ရဲတပ်ဖွဲ့က

စတင်စစ်ေဆဵေနသညဴ်ကာလအတွင်ဵြဖစ်ေစ၊

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှု

အြခာဵနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ်

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ် အရ ဆုဳဵြဖတ်ချက်မချမှတ်မီကာလအတွင်ဵြဖစ်ေစ၊
ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵက စစ်ေဆဵစီရင်ေနသညဴ် ကာလအတွင်ဵြဖစ်ေစ ယာယီအုပ်ထန
ိ ်ဵ
ရန်နှငဴ် ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်ရန် လိအ
ု ပ်ေသာ ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ ေဂဟာမျာဵ။

၁၄။

(က) အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခုက ပရဟိတေဂဟာ သို့မဟုတ် ယာယီေစာငဴ်
ေရှာက်ေရဵေဂဟာကို တည်ေထာင်ဖွငဴ်လှစ်ထာဵလျှင်ြဖစ်ေစ၊ တည်ေထာင်ဖွငဴ်လှစ်လုလ
ိ ျှင်
ြဖစ်ေစ အသိအမှတ်ြပု လက်မှတ်ရရှိရန် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသို့ ေလျှာက်ထာဵရမည်။
(ခ)

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည်(၁)

ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ေလျှာက်ထာဵချက်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညမ
ီ ှု
ရှိ မရှိ စိစစ်မပီဵ ကိုက်ညပ
ီ ါက အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ သို့မဟုတ်
ကိုက်ညမ
ီ ှုမရှိပါက လိအ
ု ပ်သည်မျာဵကို ြပုြပင်ေစမပီဵ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်
ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ ြပုရမည်။

(၂)

ပုဒ်မခွဲငယ်(၁)အရ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ် ထုတေ
် ပဵသညဴအ
် ခါ စည်ဵကမ်ဵချက်
မျာဵ

သတ်မှတ်ေပဵရမည်။

ေဖာက်ဖျက်ပါက

အကယ်၍

ကေလဵသူငယ်၏

အဆိုပါစည်ဵကမ်ဵချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို
အေကာင်ဵဆုဳဵအကျိုဵစီဵပွာဵအလို့ငှာ

အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ကို ဆက်လက်၍ ထုတေ
် ပဵ သငဴ် မသငဴ် သက်ဆိုင်ရာ
အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။
(၃)

အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ထုတ်ေပဵထာဵေသာ ပရဟိတေဂဟာ သို့မဟုတ် ယာယီ
ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ ေဂဟာကို သငဴ်ေလျာ်သညဴ် နည်ဵပညာကျွမ်ဵကျင်မှုအကူအညီ
ြဖညဴဆ
် ည်ဵေပဵရမည်။

၁၅။

(က) ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵပုဂ္ဂိုလ်ကြဖစ်ေစ၊ လူမှုေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ သို့မဟုတ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ
အဖွဲ့အစည်ဵကြဖစ်ေစ ပရဟိတေဂဟာ သို့မဟုတ် ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာကို
တည်ေထာင်ဖွငဴ်လှစ်

လိလ
ု ျှင်

တည်ေထာင်ခွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိရန်

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသို့

သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေလျှာက်ထာဵရမည်။
(ခ)

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ေလျှာက်ထာဵချက်ကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵ
နှငဴ်အညီစိစစ်မပီဵ တည်ေထာင်ခွငဴ်ြပုမိန့်ထတ
ု ်ေပဵရန် ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ
ြပုနိုင်သည်။

ခွငဴ်ြပုပါက

တည်ေထာင်ခွငဴ်ြပုမိန့်သက်တမ်ဵနှငဴ်

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ

သတ်မှတ်၍ ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ တည်ေထာင် ခွငဴ်ြပုမိန့်ထတ
ု ်ေပဵရမည်။ ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ
ြပုပါက ကျိုဵေ ကာင်ဵေဖာ်ြပ၍ ေလျှာက်ထာဵသူထစ
ဳ ာြဖငဴ် အေ ကာင်ဵြပန် ကာဵရမည်။
(ဂ)

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည်

တည်ေထာင်ခွငဴ်ြပုမိန့်

သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵ၍

သက်တမ်ဵ

တိုဵြမှငဴ်ေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵလာြခင်ဵအေပါ် သက်တမ်ဵတိုဵြမှငဴ်ေပဵရန် သတ်မှတ်ချက်
မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၆။

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည်

တည်ေထာင်ခွငဴ်ြပုမိန့်

ယာယီ ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာမျာဵအာဵ-

ထုတေ
် ပဵထာဵေသာ

ပရဟိတေဂဟာနှငဴ်

(က) လိအ
ု ပ်ေသာ လမ်ဵညွှန်မှုေပဵြခင်ဵ၊ ကကီဵ ကပ်ကွပ်ကဲြခင်ဵ၊ စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ သငဴ်ေလျာ်သညဴ်
ကျွမ်ဵကျင်မှု ြဖညဴဆ
် ည်ဵေပဵြခင်ဵနှငဴ် ပဳဴပိုဵမှုေပဵြခင်ဵမျာဵ ြပုရမည်။
(ခ)

သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်မှု ရှိ မရှိကို သငဴ်ေလျာ်ေသာ လူမှု
ဝန်ထမ်ဵအရာရှိကိုြဖစ်ေစ၊ ကေလဵသူငယ်ကကီဵ ကပ်သူကိုြဖစ်ေစ၊ ယင်ဵပုဂ္ဂိုလ်မျာဵကို အဖွဲ့
ဖွဲ့စည်ဵ၍ြဖစ်ေစ စုဳစမ်ဵ စစ်ေဆဵေစမပီဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိချက်ကို တင်ြပေစနိုင်သည်။

၁၇။

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵကမ်ဵချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို တည်ေထာင်ခွငဴ်
ြပုမိန့်ရရှိသူက ေဖာက်ဖျက်ေ ကာင်ဵေတွ့ရှိရလျှင် ေအာက်ပါစီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာအမိန့် သိုမ
့ ဟုတ်
ဆုဳဵြဖတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်သည်(က) သတိေပဵမပီဵ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဒဏ်ေ ကဵကို ေပဵေဆာင်ေစြခင်ဵ၊
(ခ)

တည်ေထာင်ခွငဴ်ြပုမိန့်ကို ကာလသတ်မှတ်၍ ယာယီရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ၊

(ဂ)

တည်ေထာင်ခွငဴ်ြပုမိန့်ကို ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ။
အခန်ဵ (၇)
ကေလဵသူငယ်၏အခွငဴ်အေရဵမျာဵ

၁၈။

ကေလဵသူငယ်တိုင်ဵသည် အသက်ရှင်သန်ေရဵ၊ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ၊ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်မှု
ရရှိေရဵနှငဴ်

လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵတွင်

ပါဝင်ဆက်ဆဳခွငဴ်ရရှိေစေရဵတို့အတွက်

အခွငဴ်အေရဵမျာဵရှိ

ေ ကာင်ဵ နိုင်ငဳေတာ်က အသိအမှတ်ြပုသည်။
၁၉။

ကေလဵသူငယ်တိုင်ဵသည်(က) အသက်ရှင်သန်ရန် ေမွဵရာပါ အခွငဴ်အေရဵမျာဵရှိသည်။
(ခ)

ကေလဵသူငယ်၏ အေကာင်ဵဆုဳဵအကျိုဵစီဵပွာဵမျာဵ ခဳစာဵခွငဴ်ရှိသည်။

(ဂ)

မိဘနှစ်ပါဵ

သို့မဟုတ်

တစ်ပါဵပါဵအသက်ရှင်လျက်ရှိပါက

ယင်ဵတို့နှငဴ်အတူ

ေနထိင
ု ်ကကီဵြပင်ဵရန် အခွငဴ်အေရဵရှိသည်။
(ဃ) မည်သညဴအ
် ေ ကာင်ဵနှငဴ်မျှ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵမခဳရေစရ။
(င)

မိမိ၏ယုဳ ကည်ချက်၊ ထင်ြမင်ယူဆချက်မျာဵကို လွတလ
် ပ်စွာ ထုတေ
် ဖာ်ေြပာဆိုခွငဴ်ရှိသည်။

(စ)

ကိုဵကွယ်သညဴဘ
် ာသာ၊ သာသနာ၊ စကာဵ၊ စာေပ၊ ယဉ်ေကျဵမှုနှငဴ် ဓေလဴထဳဵု တမ်ဵမျာဵကို
လွတလ
် ပ်စွာ ကျငဴ်သုဳဵေဆာင်ရွက်ခွငဴ်ရှိသည်။

(ဆ)

ဥပေဒအရ

ခွငဴ်ြပုထာဵေသာ

ကေလဵသူငယ်ဆိုင်ရာ

အသင်ဵအဖွဲ့

သို့မဟုတ်

အစည်ဵအရုဳဵမျာဵ၊ လူမှုေရဵ သို့မဟုတ် ဘာသာေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵတွင် ပါဝင်ခွငဴ်ရှိသည်။
(ဇ)

ယဉ်ေကျဵမှုနှငဴ် အနုပညာဆိုင်ရာ လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွငဴ်ရှိသည်။

(ဈ)

မိမိတို့၏ ဘက်စုဳဖွဳ့မဖိုဵေရဵအတွက် အေထာက်အကူြပုေစမညဴ် စာေပမျာဵဖတ်ရှုနိုင်ခွငဴ်၊
ဗဟုသုတ မျာဵ ေလဴလာဆည်ဵပူဵနိုင်ခွငဴ်၊ သတင်ဵမျာဵရယူနိုင်ခွငဴ် ရှိသည်။

(ည)

အာဵလပ်ချိန်နှငဴ်

ကစာဵချိန်မျာဵ

ရပိုင်ခွငဴ်ရှိမပီဵ

အသက်အရွယ်အလိက
ု ်

အာဵကစာဵ

လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ တွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲခွငဴ်ရှိသည်။
(ဋ)

ဥပေဒနှငဴ်အညီ အေမွဆက်ခဳခွငဴ်ရှိသည်။

(ဌ)

ပစ္စညဵ် ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခွငဴ်ရှိမပီဵ ပိုင်ဆိုင်သညဴ် ပစ္စညဵ် ဥစ္စာအတွက် ဥပေဒအရ အကာအကွယ်
ရထိက
ု ်ခွငဴ် ရှိသည်။

(ဍ)

ကေလဵသူငယ်တိုင်ဵ၏

ဂုဏ်သိက္ခာ၊

ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵဆိုင်ရာ

အေ ကာင်ဵမဲဴထိပါဵြခင်ဵ

မခဳရေစရန်

ဥပေဒနှငဴ်အညီ

လွတလ
် ပ်ခွငဴ်နှငဴ်

လုခဳ ခုဳမှုကို

ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ခဳပိုင်ခွငဴ်

ရှိသည်။
(ဎ)

ပုဒ်မခွဲ (က) မှ (ဍ) အထိပါ အခွငဴ်အေရဵမျာဵအြပင် ဤဥပေဒပါ ကေလဵသူငယ်၏
အြခာဵအခွငဴ် အေရဵမျာဵကို တန်ဵတူညီမျှစွာ ရရှိခဳစာဵခွငဴ်ရှိသည်။

၂၀။

ကေလဵသူငယ်၏ အခွငဴ်အေရဵတစ်ရပ်ရပ် ဆုဳဵရှုဳဵနစ်နာြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ နစ်နာသူ ကေလဵ
သူငယ်ကိုယ်တိုင်ကြဖစ်ေစ၊ ကေလဵသူငယ်၏ကိုယ်စာဵ မိဘ၊ အုပ်ထိန်ဵသူကြဖစ်ေစ၊ နီဵစပ်ရာ
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵကြဖစ်ေစ သက်ဆိုင်ရာ ေဒသဆိုင်ရာေကာ်မတီသု့လ
ိ ည်ဵေကာင်ဵ၊ သက်ဆိုင်ရာ
အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ သို့မဟုတ် တရာဵရုဳဵသိ့လ
ု ည်ဵေကာင်ဵ တင်ြပတိုင်တန်ဵခွငဴ်ရှိသည်။

၂၁။

ေမွဵဖွာဵသညဴ် ကေလဵသူငယ်အာဵ မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(က) နိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵ ေမွဵဖွာဵသညဴ် ကေလဵသူငယ်တိုင်ဵသည် ခွဲြခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵမရှိေစဘဲ
ေမွဵဖွာဵြခင်ဵကို အခမဲဴမှတ်ပုဳတင်ခွငဴ်ရှိသည်။
(ခ)

ေဆဵရုဳ သို့မဟုတ် သာဵဖွာဵခန်ဵ၌ ကေလဵေမွဵဖွာဵမပီဵလျှင်ြဖစ်ေစ၊ အြခာဵေနရာတစ်ခုခုတွင်
ေမွဵဖွာဵမပီဵလျှင်ြဖစ်ေစ မိဘ၊ အုပ်ထန
ိ ်ဵသူ သို့မဟုတ် သငဴ်ေလျာ်သူ တစ်ဦဵဦဵသည်
သတ်မှတ်ချက်မျာဵ နှငဴ်အညီ သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာနသို့ ေမွဵဖွာဵြခင်ဵကို မှတ်ပုဳတင်ရန်
အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။

(ဂ)

သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာနသည် ေမွဵဖွာဵသညဴ် ကေလဵသူငယ်နှငဴ် ကေလဵေမွဵဖွာဵြခင်ဵ
မှတ်ပုဳတင် စာအုပ်တွင် သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ မှတ်ပုဳတင်၍ ကေလဵေမွဵဖွာဵြခင်ဵ
မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် ထုတေ
် ပဵရမည်။

(ဃ) ကေလဵေမွဵဖွာဵြခင်ဵကို

မှတ်ပုဳတင်ထာဵခဲဴြခင်ဵ

မရှိသညဴက
် ိစ္စတွင်

ကေလဵေမွဵဖွာဵ

ခဲဴေ ကာင်ဵ သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ၏ ေထာက်ခဳ
ချက်ြဖငဴ်ြဖစ်ေစ၊

သက်ဆိုင်ရာေဆဵရုဳ

သို့မဟုတ်

သာဵဖွာဵခန်ဵ၏

တာဝန်ခဳပုဂု္ဂိ လ်က

ထုတေ
် ပဵသညဴေ
် မွဵစာရင်ဵ သက်ေသခဳ လက်မှတ်ပူဵတွဲ၍ြဖစ်ေစ ကေလဵေမွဵဖွာဵေ ကာင်ဵ

ကေလဵသူငယ်၏ မိဘ၊ အုပ်ထန
ိ ်ဵသူ သို့မဟုတ် သငဴ်ေလျာ်သူတစ်ဦဵဦဵက သက်ဆိုင်ရာ
အစိုဵရဌာနသို့ အေ ကာင်ဵ ကာဵမပီဵ ေမွဵဖွာဵမှုမှတ်ပုဳတင်ရမည်။ ထိက
ု ေလဵေမွဵဖွာဵေ ကာင်ဵ
မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵသည် ကေလဵသူငယ်၏အသက်အတွက် သက်ေသအေထာက်အထာဵြဖစ်
သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၂၂။

ေမွဵဖွာဵေ ကာင်ဵ

မှတ်ပုဳတင်သညဴ်

ကေလဵသူငယ်တိုင်ဵသည်

နိုင်ငဳသာဵြဖစ်မှုဆိုင်ရာ

အခွငဴ်အေရဵကို တည်ဆဲဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ရရှိေစရမည်။
၂၃။

အမျိုဵသာဵနှငဴ် အမျိုဵသမီဵတို့၏ ထိမ်ဵြမာဵလက်ထပ်နိုင်သညဴ် အသက်သည် ၁၈ နှစ်ြပညဴမ် ပီဵ
ြဖစ်ရမည်။

၂၄။

ဤဥပေဒပါ အခွငဴ်အေရဵမျာဵကို ကေလဵသူငယ်တိုင်ဵ အြပညဴ်အဝရရှိခဳစာဵနိုင်ေစရန်(က) သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် မိမိတို့ကဏ္ဍအလိုက် တာဝန်ယူ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵပုဂ္ဂိုလ်၊ လူမှုေရဵအဖွဲ့အစည်ဵနှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ
သည်လည်ဵ ဥပေဒနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်နိုင်ခွငဴ်ရှိသည်။
အခန်ဵ (၈)
ကေလဵသူငယ်ကိုေမွဵစာဵြခင်ဵ

၂၅။

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵတစ်ဦဵဦဵသည် ကေလဵသူငယ်ကို မိဘအရင်ဵသဖွယ် ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်နိုင်ပါက
ကေလဵသူငယ်အာဵ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေမွဵစာဵပိုင်ခွငဴ်ရှိသည်။

၂၆။

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် ဤဥပေဒအရ ေမွဵစာဵြခင်ဵကို မှတ်ပုဳတင်ရန် သက်ဆိုင်ရာေမွဵစာဵ
ြခင်ဵ မှတ်ပုဳတင်လမ
ူ ှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိကို တာဝန်ေပဵနိုင်သည်။

၂၇။

(က) ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵတစ်ဦဵဦဵသည်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

ကေလဵသူငယ်အာဵ

မှတ်ပုဳတင်၍

ေမွဵစာဵခွငဴ်ြပုရန် သက်ဆိုင်ရာေမွဵစာဵြခင်ဵမှတ်ပုဳတင် လူမှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိထဳ သတ်မှတ်
ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေလျှာက်ထာဵနိုင်သည်(၁)

မိဘမဲဴကေလဵသူငယ်၊

(၂)

မိဘကြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်နိုင်ြခင်ဵမရှိေသာ

ကေလဵသူငယ်

သို့မဟုတ်

မိဘက

ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်ေသာ်လည်ဵ ကေလဵသူငယ်၏ အေကာင်ဵဆုဳဵအကျိုဵစီဵပွာဵမျာဵ
ကို ြဖညဴဆ
် ည်ဵေပဵနိုင်ြခင်ဵမရှိသြဖငဴ် မိဘ၏ သေဘာတူညီချက်ရရှိေသာ ကေလဵ
သူငယ်၊
(၃)

မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထန
ိ ်ဵသူနှငဴ် အမမဲတမ်ဵ ကွဲကွာေနသညဴအ
် ြပင် ေဆွမျိုဵသာဵချင်ဵ
ကလည်ဵ ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်နိုင်ြခင်ဵမရှိေသာ ကေလဵသူငယ်၊

(၄)

ဝန်ကကီဵဌာနက အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာထုတြ် ပန်၍ သတ်မှတ်ေသာ အြခာဵကေလဵ
သူငယ်။

(ခ)

ကေလဵသူငယ်ကိုေမွဵစာဵလိသ
ု ူသည် ေမွဵစာဵြခင်ဵမှတ်ပုဳတင် လူမှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိထဳတွင်
မှတ်ပုဳတင်၍ ေမွဵစာဵြခင်ဵမြပုဘဲ သက်ဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵတွင် တည်ဆဲ
ကိတ္တိမ ေမွဵစာဵြခင်ဵမှတ်ပုဳတင် အက်ဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေမွဵစာဵစာချုပ်ကို
မှတ်ပုဳတင်၍ ေမွဵစာဵနိုင်သည်။

(ဂ)

သက်ဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵသည် ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ကေလဵသူငယ် ေမွဵစာဵ
စာချုပ်ကို မှတ်ပုဳတင်သညဴအ
် ခါ ဤဥပေဒအရ ေမွဵစာဵသာဵသမီဵမျာဵ၏ အခွငဴ်အေရဵမျာဵ
ခဳစာဵနိုင်ေစရန် အလို့ငှာ ေမွဵစာဵစာချုပ် မှတ်ပုဳတင်သညဴေ
် န့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ
၎င်ဵစာချုပ် မိတ္တူနှငဴ်အတူ သက်ဆိုင်ရာ ေမွဵစာဵြခင်ဵမှတ်ပုဳတင် လူမှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိထဳသို့
ေပဵပို့အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။

၂၈။

သက်ဆိုင်ရာ ေမွဵစာဵြခင်ဵမှတ်ပုဳတင် လူမှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိသည်(က) ပုဒ်မ ၂၇ အရ ေမွဵစာဵခွငဴ်ြပုရန် ေလျှာက်ထာဵချက်ကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စိစစ်၍
ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ခွငဴ်ြပုပါက ေမွဵစာဵခွငဴ်ြပုသူနှငဴ် ေမွဵစာဵလိုသူအာဵ သတ်မှတ်ချက်မျာဵ
နှငဴ်အညီ ေမွဵစာဵစာချုပ်ချုပ်ဆိုေစမပီဵ ေမွဵစာဵြခင်ဵကို သက်ဆိုင်ရာ လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵမှူဵ
ရုဳဵတွင် မှတ်ပုဳတင်ရ မည်။

(ဂ)

ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ မှတ်ပုဳတင်၍ ေမွဵစာဵသညဴ် စာရင်ဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ ပုဒ်မ ၂၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)
အရ သက်ဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်ဵမှတ်ပုဳတင်ရုဳဵက ေပဵပို့လာေသာ ေမွဵစာဵသညဴ် စာရင်ဵကို
လည်ဵေကာင်ဵ ေမွဵစာဵစာချုပ် မိတ္တူမျာဵပူဵတွဲ၍ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသို့ တင်ြပရမည်။

၂၉။

တည်ဆဲကိတ္တိမေမွဵစာဵြခင်ဵမှတ်ပုဳတင် အက်ဥပေဒအရ စာချုပ်စာတမ်ဵ မှတ်ပုဳတင်ရုဳဵတွင်ြဖစ်ေစ၊
ဤအခန်ဵပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်အရ ေမွဵစာဵြခင်ဵမှတ်ပုဳတင် လူမှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိထဳတွင်ြဖစ်ေစ ကေလဵ
သူငယ်ေမွဵစာဵစာချုပ်ကို မှတ်ပုဳတင်၍ ေမွဵစာဵသညဴ် ေမွဵစာဵမိဘသည်(က) ေမွဵစာဵသညဴ် ကေလဵသူငယ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်မှုအေြခအေနနှငဴ် ထိုကေလဵ
သူငယ်၏

ဘက်စုဳဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်မှုကို

သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

သက်ဆိုင်ရာ

ေမွဵစာဵြခင်ဵမှတ်ပုဳတင် လူမှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိထဳသို့ အစီရင်ခဳရမည်။
(ခ)

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ေသာ တာဝန်နှငဴ်စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို

လိက
ု ်နာ

ရမည်။
(ဂ)

ေမွဵစာဵခဳရသညဴ် ကေလဵသူငယ်အာဵ မိမိကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အြခာဵသူတစ်ဦဵ
ဦဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ြပည်ပသို့ခိုဵထုတ်ြခင်ဵ၊ ေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵ၊ အဓမ္မ

အလုပ်ခိုင်ဵေစြခင်ဵ၊ အဓမ္မ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵေစြခင်ဵ သို့မဟုတ် နှိပ်စက်ညဉ
ှ ်ဵပန်ဵြခင်ဵ မြပု
လုပ်ရ။
၃၀။

သက်ဆိုင်ရာ ေမွဵစာဵြခင်ဵမှတ်ပုဳတင် လူမှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိသည် ေမွဵစာဵစာချုပ်ကို မှတ်ပုဳတင်မပီဵ
ေနာက် ေမွဵစာဵမိဘက ေမွဵစာဵြခင်ဵဆိုင်ရာ တာဝန်နှငဴ် စည်ဵကမ်ဵချက် သို့မဟုတ် တာဵြမစ်ချက်
တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စုဳစမ်ဵြခင်ဵ၊ ေစာငဴ် ကညဴ်ြခင်ဵ၊
လိအ
ု ပ်ပါက စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်မပီဵ သတ်မှတ်ထာဵေသာ တာဝန်နှငဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်
သို့မဟုတ် တာဵြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေ ကာင်ဵ ေတွ့ရှိပါက ေမွဵစာဵြခင်ဵကို ပယ်ဖျက်
သငဴ်ေ ကာင်ဵ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖငဴ် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသို့ တင်ြပရမည်။

၃၁။

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် ပုဒ်မ ၃၀ အရ တင်ြပချက်ကို စိစစ်မပီဵ ေမွဵစာဵြခင်ဵကို ပယ်ဖျက်သညဴ်
အမိန့် သို့မဟုတ် အြခာဵသငဴ်ေလျာ်ေသာ အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ချမှတ်
နိုင်သည်။

၃၂။

(က) ေမွဵစာဵြခင်ဵမှတ်ပုဳတင် လူမှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိက ေမွဵစာဵြခင်ဵကို မှတ်ပုဳတင်မပီဵသညဴအ
် ခါ
ေမွဵစာဵြခင်ဵမြပုမီက ေမွဵစာဵခဳရသညဴ် ကေလဵသူငယ်၏ မိဘမျာဵနှငဴ် အုပ်ထန
ိ ်ဵသူမျာဵ
တွင်ရှိခဲဴေသာ အခွငဴ်အေရဵမျာဵနှငဴ် တာဝန်မျာဵကို ရပ်ဆိုင်ဵမပီဵ ေမွဵစာဵမိဘထဳ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵ
ေပဵမပီဵြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူ ရမည်။
(ခ)

ေမွဵစာဵခဳရသညဴ် ကေလဵသူငယ်တစ်ဦဵသည် ေမွဵစာဵမိဘနှငဴ် သက်ဆိုင်သညဴ် ဥပေဒ
သို့မဟုတ် ဓေလဴထဳဵု ထမ်ဵဥပေဒနှငဴ်အညီ ေမွဵစာဵမိဘ၏ အေမွဆက်ခဳရန် အခွငဴ်အေရဵနှငဴ်
အြခာဵအခွငဴ်အေရဵ မျာဵရရှိေစရမည်။
အခန်ဵ (၉)
အြခာဵနည်ဵြဖငဴ်ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ

၃၃။

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည်(က) အေြခအေနတစ်ရပ်ရပ်ေ ကာငဴ်

မိရင်ဵဖရင်ဵ

ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်မှု

ဆုဳဵရှုဳဵသွာဵေသာ

သို့မဟုတ် မရရှိေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ မိရင်ဵဖရင်ဵကိုယ်စာဵ ေဆွမျိုဵသာဵချင်ဵမျာဵ
က ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ၊ မိဘအရင်ဵသဖွယ် ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ၊ သင်တန်ဵေကျာင်ဵ
အေြခြပုြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ၊ ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာတွင်

ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်

ြခင်ဵစသညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ အပါအဝင် အြခာဵနည်ဵ ြဖငဴ် ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵြပုနိုင်ေရဵကို
ဦဵစာဵေပဵကာ အစီအမဳမျာဵ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

အဆိုပါ ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ မိသာဵစုပတ်ဝန်ဵကျင်မှ အမမဲတမ်ဵဖယ်ရှာဵြခင်ဵသည်
ကေလဵ သူငယ်၏ အေကာင်ဵဆုဳဵအကျိုဵစီဵပွာဵ ြဖစ်ထန
ွ ်ဵေစသညဴအ
် ခါမှတစ်ပါဵ ယင်ဵသို့

ဖယ်ရှာဵြခင်ဵမှာ ယာယီ သာလျှင်ြဖစ်ေစမပီဵ အတိေ
ု တာင်ဵဆုဳဵေသာ အချိန်ကာလအတွက်
သာ ြဖစ်ေစရမည်။
(ဂ)

မိသာဵစုပတ်ဝန်ဵကျင်မှ ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်မှု ဆုဳဵရှုဳဵသွာဵေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ
သင်တန်ဵေကျာင်ဵအေြခြပု ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵနှငဴ် ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာတွင်
ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက် ြခင်ဵကို ေနာက်ဆုဳဵနည်ဵလမ်ဵအေနြဖငဴ်သာ ကျငဴ်သုဳဵရမည်။

(ဃ) သင်တန်ဵေကျာင်ဵ၊ ပရဟိတေဂဟာနှငဴ် ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာမျာဵတွင် ကေလဵ
သူငယ်ဖွဳ့မဖိုဵေရဵကို အေထာက်အကူြပုသညဴ် ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်မှုစဳနှုန်ဵမျာဵ သတ်မှတ်ေပဵ
ရမည်။
(င)

အြခာဵနည်ဵြဖငဴ်

ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ

အစီအစဉ်အရ

ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ

သငဴ်ေလျာ်သညဴ် ေစာငဴ်ေရှာက်မှုအတွက် ေနရာချထာဵေပဵြခင်ဵကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရ
မည်။

ထိသ
ု ို့ေဆာင်ရွက်ရာတွင်

လိအ
ု ပ်ပါက

သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊

အစိုဵရအဖွဲ့

အစည်ဵမျာဵ၊ အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။
(စ)

အြခာဵနည်ဵြဖငဴ် ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵအစီအစဉ်အရ ကေလဵသူငယ်အာဵ သငဴ်ေလျာ်သညဴ်
ေစာငဴ်ေရှာက်မှုအတွက်

ေနရာချထာဵြခင်ဵကို

ပုဳမှန်ြပန်လည်

သုဳဵသပ်မပီဵ

မိသာဵစုထဳ

ြပန်လည်အပ်နှဳ နိုင်မညဴ် ြဖစ်နိုင်ေြခကို အကဲြဖတ်သုဳဵသပ်ရမည်။
အခန်ဵ (၁၀)
အုပ်ထန
ိ ်ဵြခင်ဵနှငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ
၃၄။

အုပ်ထန
ိ ်ဵသူမျာဵအပါအဝင် မိဘမျာဵသည် ကေလဵသူငယ်ကို အုပ်ထန
ိ ်ဵြခင်ဵနှငဴ် ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်
ြခင်ဵြပုရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကေလဵသူငယ်က ပိုင်ဆိုင်ေသာပစ္စညဵ် မျာဵအာဵ စီမဳခန့်ခွဲရာတွင်
လည်ဵေကာင်ဵ

ကေလဵသူငယ်၏

အေကာင်ဵဆုဳဵအကျိုဵစီဵပွာဵမျာဵနှငဴ်

ကေလဵသူငယ်၏

အသက်အရွယ် နှငဴ် ရငဴ်ကျက်မှုအရ သေဘာတူညီချက်ကို အေလဵထာဵ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။
၃၅။

မိဘနှစ်ပါဵသည်(က) ကေလဵသူငယ်၏ မူလအုပ်ထိန်ဵသူမျာဵ ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(ခ)

သဘာဝအာဵြဖငဴ် ကေလဵသူငယ်ကို ကကီဵြပင်ဵလာေအာင် ေကျွဵေမွဵြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်ရန်
တာဝန် နှငဴ် ကေလဵသူငယ်က ပိုင်ဆိုင်ေသာ ပစ္စညဵ် မျာဵအာဵ စီမဳခန့်ခွဲပိုင်ခွငဴ်ရှိသည်။

၃၆။

မိဘနှစ်ဦဵကွဲကွာေနပါက(က) ကေလဵသူငယ်နှငဴ် အတူေနထိင
ု ်မပီဵ စဉ်ဆက်မြပတ် ဆက်ဆဳေရဵရှိေသာ မိခင် သို့မဟုတ်
ဖခင်သည် တစ်ဦဵတည်ဵြဖစ်ေစ၊ မိဘနှစ်ဦဵလုဵဳ က မျှေဝ၍ြဖစ်ေစ ကေလဵသူငယ်ကို
ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်ခွငဴ် ရှိေစရမည်။

(ခ)

ကေလဵသူငယ်၏

အေကာင်ဵဆုဳဵအကျိုဵစီဵပွာဵမျာဵကို

မိဘတစ်ဦဵစီြဖစ်ေစ၊

မိဘနှစ်ဦဵလုဳဵြဖစ်ေစ

အဓိကထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵလျက်

ကေလဵသူငယ်ကို

ကကီဵြပင်ဵလာေအာင်

ေကျွဵေမွဵြပုစု ေစာငဴ်ေရှာက်ရန် တာဝန်နှငဴ် ကေလဵသူငယ်က ပိုင်ဆိုင်ေသာ ပစ္စညဵ် မျာဵကို
စီမဳခန့်ခွဲပိုင်ခွငဴ် ရှိေစရမည်။
၃၇။

ကေလဵသူငယ်နှငဴ် စဉ်ဆက်မြပတ် ဆက်ဆဳေရဵရှိေသာ မိဘတစ်ဦဵဦဵ ေသဆုဳဵလျှင် အသက်ရှင်
ကျန်ရစ်ေသာ မိခင် သို့မဟုတ် ဖခင်သည် မိဘ၏ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်နှငဴ် တာဝန်ကို ဆက်လက်ကျငဴ်သုဳဵ
ရမည်။

၃၈။

ကေလဵသူငယ်ကို အုပ်ထန
ိ ်ဵလိေ
ု သာ ေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵသည် အုပ်ထန
ိ ်ဵသူအြဖစ် ခန့်အပ်
တာဝန်ေပဵသညဴ် စီရင်ချက်နှငဴ် ဒီကရီချမှတ်ေပဵရန် သက်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵသိ့ု ေလျှာက်ထာဵနိုင်
သည်(က) မိဘမျာဵကွဲကွာြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

ကွာရှင်ဵြခင်ဵ

ြဖစ်ပွာဵမပီဵေနာက်

ကေလဵသူငယ်ကို

အုပ်ထန
ိ ်ဵလိသ
ု ူ၊
(ခ)

လျစ်လျူရှုြခင်ဵ၊

အလွဲသုဳဵြခင်ဵ၊

ရက်စက်ယုတ်မာြခင်ဵနှငဴ်

ေခါင်ဵပုဳြဖတ်ြခင်ဵခဳရေသာ

ကေလဵသူငယ်ကို ကကီဵြပင်ဵလာေအာင် ေကျွဵေမွဵြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵနှငဴ် ကေလဵသူငယ်
ကပိုင်ဆိုင်ေသာပစ္စညဵ် မျာဵကို စီမဳခန့်ခွဲေရဵအတွက် ကေလဵသူငယ်၏ အေကာင်ဵဆုဳဵ
အကျိုဵစီဵပွာဵြဖစ်ထန
ွ ်ဵမှုကို လိလ
ု ာဵေသာ ကေလဵသူငယ်အာဵ အုပ်ထန
ိ ်ဵလိသ
ု ူ။
၃၉။

သက်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵသည်(က) ပုဒ်မ ၃၈ အရ ေလျှာက်ထာဵချက်ကို စိစစ်မပီဵ ကေလဵသူငယ်၏ အေကာင်ဵဆုဳဵအကျိုဵ
စီဵပွာဵကို အဓိကထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵလျက် မိဘတစ်ဦဵဦဵကိုြဖစ်ေစ၊ ဘိုဵဘွာဵတစ်ဦဵဦဵကို
ြဖစ်ေစ၊ ေသွဵရင်ဵေဆွမျိုဵ တစ်ဦဵဦဵကိုြဖစ်ေစ အုပ်ထန
ိ ်ဵသူအြဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ယင်ဵတို့
တစ်ဦဵဦဵမရှိသညဴအ
် ခါ သငဴ်ေလျာ်ေသာ အြခာဵပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵကို အုပ်ထန
ိ ်ဵသူအြဖစ်
လည်ဵေကာင်ဵ ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵသညဴ် စီရင်ချက်နှငဴ် ဒီကရီ ချမှတ်ေပဵနိုင်သည်။
(ခ)

ကေလဵသူငယ်၏

အသက်အရွယ်နှငဴ်

ရငဴ်ကျက်မှုကို

တည်မှီမပီဵ

ကေလဵသူငယ်နှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵသညဴ် အုပ်ထန
ိ ်ဵမှု၊ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုတအ
ို့ တွက် စီရင်ချက်နှငဴ် ဒီကရီ
ချမှတ်ရာတွင် ထိက
ု ေလဵ သူငယ်၏ ဆန္ဒသေဘာထာဵကို ရယူရမည်။
၄၀။

သက်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵက မိဘမဟုတ်သူအာဵ အုပ်ထန
ိ ်ဵသူအြဖစ် ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵမပီဵေနာက်
ကေလဵသူငယ်၏ အေကာင်ဵဆုဳဵအကျိုဵစီဵပွာဵအတွက် ခွဲခွာေနထိင
ု ်ရန် လိအ
ု ပ်သညဴအ
် ခါမှတစ်ပါဵ
ကေလဵသူငယ်တိုင်ဵသည် မိဘ၊ ဘိုဵဘွာဵတို့နှငဴ် ေတွ့ဆုဳခွငဴ်ရှိေစရမည်။

အခန်ဵ (၁၁)
စရိတ်ေထာက်ပဳဴြခင်ဵ
၄၁။

ကေလဵသူငယ်၏ မိဘသည် ကေလဵသူငယ်ကို ေကျွဵေမွဵြပုစုရန်နှငဴ် ကေလဵသူငယ်၏ အေြခခဳ
လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵ ြဖညဴ်ဆည်ဵေထာက်ပဳဴေပဵရန် တာဝန်ရှိေစရမည်။

၄၂။

(က) ဖခင်တိုင်ဵသည် လင်မယာဵကွာရှင်ဵသည်ြဖစ်ေစ၊ မကွာရှင်ဵသည်ြဖစ်ေစ မိမိ၏သာဵသမီဵ
တိုင်ဵကို စရိတ်ေထာက်ပဳဴရန် တာဝန်ရှိေစရမည်။
(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ကေလဵသူငယ်အာဵ စရိတ်ေထာက်ပဳဴရန် တာဝန်ရှိသညဴ် ဖခင်က
လုေ
ဳ လာက်ေသာအေ ကာင်ဵမရှိဘဲ ကေလဵသူငယ်အာဵ စရိတ်ေထာက်ပဳဴရန် ပျက်ကွက်ပါ
က

ကေလဵသူငယ်ကိုယ်စာဵ

ပျက်ကွက်သညဴ်

မိခင်

ဖခင်အေပါ်

သို့မဟုတ်

သက်ဆိုင်ရာ

အုပ်ထန
ိ ်ဵသူက

စရိတ်ေထာက်ပဳဴရန်

တရာဵရုဳဵတွင်

စရိတ်ေထာက်ပဳဴရန်

ေလျှာက်ထာဵစွဲဆိုနိုင်သည်။
၄၃။

သက်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵသည်(က) ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ကေလဵသူငယ် စရိတ်ေထာက်ပဳဴရန် ေလျှာက်ထာဵမှုတွင်
ေလျှာက်ထာဵ ခဳရေသာ ဖခင်ကစရိတ်ေထာက်ပဳဴရန် လုေ
ဳ လာက်ေသာအေ ကာင်ဵမရှိဘဲ
ပျက်ကွက်ေ ကာင်ဵ ေတွ့ရှိပါက ကေလဵသူငယ်တစ်ဦဵလျှင် လစဉ်ကျပ် ၅၀၀၀၀ ထက်
မပိုေသာ စရိတ်ေပဵေစရန် အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်။
(ခ)

ပုဒ်မခွဲ

(က)

ပျက်ကွက်လျှင်

အရ

ချမှတ်သညဴစ
် ရိတ်ကို

ေလျှာက်ထာဵခဳရသူက

ရာဇဝတ်ကျငဴ်ထုဳဵဥပေဒနှငဴ်အညီ

ေပဵေဆာင်ရန်

ဒဏ်ေငွမေဆာင်ပျက်ကွက်သကဲဴသို့

မှတ်ယူ၍ ဒဏ်ေငွအရေကာက်ခဳြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေကာက်ခဳမပီဵ
ရရှိသညဴေ
် ငွကို ချမှတ်ထာဵသညဴစ
် ရိတ်အတွက် ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ ေပဵရမည်။
အခန်ဵ (၁၂)
ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အခွငဴ်အေရဵမျာဵ
၄၄။

ကေလဵသူငယ်တိုင်ဵသည်(က) ခွဲြခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵမရှိေစဘဲကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အခွငဴ်အေရဵမျာဵ ရရှိေစရမည်။
(ခ)

နိုင်ငဳေတာ်က ချမှတ်ထာဵေသာ ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ မူဝါဒမျာဵနှငဴ်အညီ ကျန်ဵမာေရဵ
ေစာငဴ်ေရှာက်မှု ကို ခဳယူခွငဴ်ရှိသည်။

(ဂ)

ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာနှငဴ် စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ကျန်ဵမာေရဵစဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညစ
ီ ွာ ခဳစာဵ
ခွငဴ်ရရှိေစရမည်။

၄၅။

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနသည်-

(က) ကေလဵသူငယ်မျာဵ ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အခွငဴ်အေရဵ ထိေရာက်စွာခဳစာဵခွငဴ်ရရှိေစရန်
လိအ
ု ပ်ေသာ နိုင်ငဳေတာ်၏ အေထာက်အပဳဴနှငဴ် အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ခွဲေဝချထာဵေပဵေရဵ
အတွက် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရ အဖွဲ့သို့ တင်ြပေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

ေမွဵကင်ဵစကေလဵမျာဵအပါအဝင်

ကေလဵသူငယ်တိုင်ဵ

ကျန်ဵမာဖွဳ့မဖိုဵေရဵအတွက်

လိအ
ု ပ်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုမျာဵအာဵ စီမဳချက်မျာဵ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဂ)

ကေလဵသူငယ်၏ ကျန်ဵမာေရဵကို အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ အစာဵအေသာက်၊ အသုဳဵ
အေဆာင် နှငဴ် ေဆဵဝါဵမျာဵအပါအဝင် ရပ်ရွာလူမှုအေလဴအထမျာဵကို ဆန်ဵစစ်၍ သငဴ်ေလျာ်
ေသာ အစီအမဳမျာဵ ချမှတ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်ဵ (၁၃)
ပညာေရဵဆိုင်ရာ အခွငဴ်အေရဵမျာဵ

၄၆။

ကေလဵသူငယ်တိုင်ဵသည်(က) ခွဲြခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵမရှိေစဘဲ ပညာသင်ယူမှုဆိုင်ရာ အခွငဴ်အေရဵမျာဵ ရရှိေစရမည်။
(ခ)

နိုင်ငဳေတာ်က ဖွငဴ်လှစ်ထာဵေသာ အေြခခဳပညာေကျာင်ဵမျာဵတွင် အမျိုဵသာဵပညာေရဵ
ဥပေဒနှငဴ် အညီ အခမဲဴပညာသင်ယူခွငဴ်ရှိသည်။

(ဂ)

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ၏ စာေပ၊ ဘာသာစကာဵ၊ ယဉ်ေကျဵမှု၊ အနုပညာနှငဴ် ဓေလဴထဳဵု စဳမျာဵ
ဖွဳ့မဖိုဵေရဵ အတွက် သင်ယူေစာငဴ်ထိန်ဵခွငဴ်ရှိသည်။

၄၇။

ပညာေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည်(က) ကေလဵသူငယ်မျာဵ ပညာသင်ယူမှုဆိုင်ရာအခွငဴ်အေရဵ ထိေရာက်စွာ ခဳစာဵခွငဴ်ရရှိေစရန်
လိအ
ု ပ်ေသာ နိုင်ငဳေတာ်၏ အေထာက်အပဳဴနှငဴ် အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ခွဲေဝချထာဵေပဵေရဵ
အတွက် ြပည်ေထာင်စု အစိုဵရအဖွဲ့သို့ တင်ြပေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

နိုင်ငဳေတာ်က ဖွငဴ်လှစ်ထာဵေသာ အေြခခဳပညာေကျာင်ဵမျာဵတွင် သတ်မှတ်ထာဵေသာ
အဆငဴ်အထိ အခမဲဴပညာသင်ယူခွငဴ်ရှိေစရန် ဦဵတည်ေဖာ်ေဆာင်ရမည်။

(ဂ)

ကေလဵသူငယ်မျာဵကို ပညာသင်ယူမှုအခွငဴ်အလမ်ဵ အြပညဴ်အဝရရှိနိုင်ေစရန် ေကျာင်ဵ
အပ်နှဳေရဵ၊

ေကျာင်ဵမှန်မှန်တက်ေရဵ၊

ေကျာင်ဵထွက်နှုန်ဵ

ကျဆင်ဵေရဵတို့အတွက်

လိအ
ု ပ်ေသာ အစီအမဳမျာဵ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) နိုင်ငဳေတာ်က ဖွငဴ်လှစ်ေသာေကျာင်ဵမျာဵတွင် အေ ကာင်ဵအမျိုဵမျိုဵေ ကာငဴ် ေကျာင်ဵမတက်
နိုင်ေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵနှငဴ် ပညာသင်ယူနိုင်ြခင်ဵမရှိေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵ ပညာ
သင်ယူခွငဴ်ရရှိေရဵအတွက်

ေကျာင်ဵြပင်ပပညာေရဵအပါအဝင်

အြခာဵေသာလက်ေတွ့

အသုဳဵချနိုင်သညဴ်

အသက်ေမွဵ

ဝမ်ဵေကျာင်ဵပညာသင် ကာဵေရဵဆိုင်ရာ

အစီအစဉ်မျာဵ

ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(င)

တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ၏ စာေပ၊ ဘာသာစကာဵ၊ ယဉ်ေကျဵမှု၊ အနုပညာနှငဴ် ဓေလဴထဳဵု စဳမျာဵ
ဖွဳ့မဖိုဵ ေစရန် သင်တန်ဵမျာဵဖွငဴ်လှစ်သင် ကာဵေရဵအတွက် ကူညေ
ီ ဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်ဵ (၁၄)

ကေလဵသူငယ်မျာဵ အလုပ်လုပ်ကိုင်ြခင်ဵနှငဴ် အဆိုဵဝါဵဆုဳဵပုဳစဳြဖငဴ် အလုပ်ခိုင်ဵေစြခင်ဵ
၄၈။

(က) မည်သညဴ်

ကေလဵသူငယ်ကိုမျှ

အဆိုဵဝါဵဆုဳဵပုဳစဳြဖငဴ်

အလုပ်ခိုင်ဵေစြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွငဴ်ြပုြခင်ဵမြပုရ။
(ခ)

အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်ဵရှိသညဴ် ကေလဵသူငယ်၏ အသက်သည် ၁၄ နှစ်ေအာက် မငယ်
ေစရ။ အကယ်၍ နိုင်ငဳေတာ်၏ ပညာေရဵရည်မှန်ဵချက်အရ အခမဲဴမသင်မေနရ ပညာေရဵ
စနစ်အတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ အသက်သည် ၁၄ နှစ်ထက်ပိုပါက ေကျာင်ဵေနေသာ
ကေလဵသူငယ်မျာဵ၏ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သညဴ် အသက်သည် ထိသ
ု ို့ ပို၍သတ်မှတ်ထာဵ
ေသာ အသက်ထက်မငယ်ေစရ။

(ဂ)

ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ အသက်ထက်ပို၍ကကီဵသညဴ် ကေလဵသူငယ်သည်
ကျန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွန်မပီဵ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်ဵရှိပါက တည်ဆဲအလုပ်
သမာဵ ေရဵရာ ဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွငဴ်ရှိသည်။

၄၉။

အလုပ်သမာဵ၊ လူဝင်မှုကကီဵ ကပ်ေရဵနှငဴ် ြပည်သူ့အင်အာဵဝန်ကကီဵဌာနသည်(က) ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ လုပ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵမျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်မျာဵကို သက်ဆိုင်ရာ
အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်ဵ၊

အလုပ်သမာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်

ညှန
ိ ှိုင်ဵမပီဵ

သတ်မှတ်ထာဵ

ရမည်။
(ခ)

ဤဥပေဒနှငဴ်အညီ ကေလဵသူငယ်မျာဵ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွငဴ်ရရှိေရဵ၊ အလုပ်လပ
ု ်ကိုင်ေသာ
ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ ကာယိေ န္ဒပျက်ြပာဵေစမညဴ် အြပုအမူ၊ အေြပာအဆိုအပါအဝင်
လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်
နစ်နာဆုဳဵရှုဳဵမှုမရှိေစေရဵနှငဴ်

ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှငဴ်
ကာကွယ်

ကျန်ဵမာေရဵ၊

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ

တို့အတွက်

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာနမျာဵနှငဴ်ညှိနှိုင်ဵမပီဵ စီမဳေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်ဵ (၁၅)
မသန်စွမ်ဵကေလဵသူငယ်မျာဵ
၅၀။

မသန်စွမ်ဵကေလဵသူငယ်မျာဵသည်-

ရပိုင်ခွငဴ်မျာဵထိခက
ို ်
သက်ဆိုင်ရာ

(က) ေမွဵရာပါ
ပိုင်ခွငဴ်နှငဴ်

အသက်ရှင်သန်ခွငဴ်ရှိမပီဵ

ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵ၊

ကိုဵကွယ်ပိုင်ခွငဴ်အပါအဝင်

လွတလ
် ပ်စွာေြပာဆို

အေြခခဳလွတ်လပ်ခွငဴ်မျာဵကို

အြခာဵသန်စွမ်ဵသူ

ကေလဵသူငယ်မျာဵနည်ဵတူ ခဳစာဵခွငဴ်ရှိသည်။
(ခ)

မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ၏ အခွငဴ်အေရဵဥပေဒပါ အခွငဴ်အေရဵမျာဵအြပင် သန်စွမ်ဵသူကေလဵမျာဵ
နှငဴ် တန်ဵတူခဳစာဵခွငဴ်ရှိသည်။

(ဂ)

ကိုယ်တိုင်ဆုဳဵြဖတ်သုဳဵသပ်နိုင်စွမ်ဵမရှိသညဴ် ဉာဏ်ရည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်ဵကေလဵသူငယ်
မျာဵ၏ အေကာင်ဵဆုဳဵအကျိုဵစီဵပွာဵအတွက် တည်ဆဲဥပေဒနှငဴ်အညီ မိဘ သို့မဟုတ်
အုပ်ထန
ိ ်ဵသူက ကိုယ်စာဵ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ခွငဴ်ရှိသည်။

(ဃ) နိုင်ထက်စီဵနင်ဵ အ ကမ်ဵဖက်ခဳရမှု၊ အိမ်တွင်ဵအ ကမ်ဵဖက်မှုအမျိုဵမျိုဵအပါအဝင် အလွဲသုဳဵ
ခဳရမှု၊ ေခါင်ဵပုဳြဖတ်ခဳရမှုမျာဵနှငဴ် ခွဲြခာဵဆက်ဆဳခဳရမှုတမ
ို့ ှ အကာအကွယ်ရထိက
ု ်ခွငဴ် ရှိသည်။
၅၁။

မသန်စွမ်ဵကေလဵ သူငယ်တိုင်ဵသည်(က) ေရှဵဦဵအရွယ်

ကေလဵသူငယ်ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵနှငဴ်

ဘဝတစ်သက်တာ

သင်ယူမှုမျာဵ

အပါအဝင် ပညာသင်ယူမှုဆိုင်ရာ အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ရရှိေစရမည်။
(ခ)

မိမိတို့ေနထိင
ု ်ရာ ရပ်ရွာ သို့မဟုတ် အနီဵစပ်ဆုဳဵေဒသရှိ နိုင်ငဳေတာ်က ဖွငဴ်လှစ်ထာဵေသာ
ေကျာင်ဵမျာဵတွင် ပညာေရဵဝန်ကကီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵေသာ အခမဲဴပညာသင်ယူခွငဴ်ရှိ
သညဴ် အဆငဴ်အထိ အြခာဵသူမျာဵနည်ဵတူ သင်ယူခွငဴ်ရှိသည်။

၅၂။

ပညာေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည် ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵ၍(က) အေြခခဳပညာအဆငဴ်မှ တက္ကသိုလ်ပညာအဆငဴ်အထိ မသန်စွမ်ဵကေလဵသူငယ်မျာဵ ပညာ
သင်ယူရာတွင်

လိအ
ု ပ်ေသာ

ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာ

သင်ရိုဵညွှန်ဵတမ်ဵမျာဵ၊

အေထာက်အပဳဴမျာဵနှငဴ်

ေနရာထိင
ု ်ခင်ဵမျာဵ၊

သွာဵလာ

သင်ေထာက်ကူပစ္စညဵ် မျာဵရရှိေရဵအတွက်

အစီအစဉ်မျာဵ ချမှတ်ေပဵ ရမည်။
(ခ)

လူတုင
ိ ်ဵအကျုဳဵဝင်
ေကာလိပ်မျာဵ၊

ပညာေရဵစနစ်

သို့မဟုတ်

ပညာေရဵတက္ကသိုလ်မျာဵတွင်

အထူဵပညာေရဵစနစ်နှငဴ်
မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ၏

ပညာေရဵ

အခွငဴ်အေရဵမျာဵ

ထညဴ်သွင်ဵသင် ကာဵရန်လည်ဵေကာင်ဵ၊ မသန်စွမ်ဵမှု အမျိုဵအစာဵအလိုက် သင် ကာဵနည်ဵ
စနစ်မျာဵနှငဴ် တစ်ဦဵကို တစ်ဦဵဆက်သွယ်ြခင်ဵ နည်ဵစနစ်မျာဵ သင်ယူနိုင်ရန်လည်ဵေကာင်ဵ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၅၃။

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနသည် ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵ၍(က) မသန်စွမ်ဵမှုြဖစ်ြခင်ဵကို ကာကွယ်သညဴ် ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵ
ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ခ)

ေမွဵကင်ဵစကေလဵနှငဴ် ကေလဵသူငယ်မျာဵတွင် မသန်စွမ်ဵမှုြဖစ်ပွာဵသညဴန
် ှုန်ဵ အနည်ဵဆုဳဵ
ြဖစ်ေစရန် စီမဳချက်မျာဵ ေရဵဆွဲေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဂ)

မသန်စွမ်ဵကေလဵသူငယ်မျာဵအတွက်

အရည်အေသွဵြပညဴမ
် ီေသာ

ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်

ေရှာက်မှုနှငဴ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို ေကျဵလက်ေဒသမျာဵအထိ အခမဲဴ သို့မဟုတ် မသန်စွမ်ဵသူ
မျာဵ ကျခဳနိုင်ေသာ နှုန်ဵထာဵြဖငဴ် ရရှိနိုင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။
၅၄။

ဝန်ကကီဵဌာနသည် ပုဒ်မ ၅၀ နှငဴ် ၅၁ တို့ပါ မသန်စွမ်ဵကေလဵသူငယ်မျာဵ၏ အေြခခဳအခွငဴ်
အေရဵမျာဵ ရရှိခဳစာဵနိုင်ေရဵအတွက် ြပည်ေထာင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွရရှိနိုင်ရန် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရ
အဖွဲ့သို့ တင်ြပ ေတာင်ဵခဳမပီဵ သီဵြခာဵအစီအမဳမျာဵြဖငဴ် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၅၅။

အမျိုဵသာဵေကာ်မတီသည် မသန်စွမ်ဵကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ
ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵနှငဴ်

ြပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵတို့အတွက်

ေကာ်မတီရန်ပုဳေငွနှငဴ်

ြပည်တွင်ဵ၊

ြပည်ပမှ ေစတနာရှင်မျာဵ၏ ေထာက်ပဳဴလှူဒါန်ဵေငွမျာဵြဖငဴ် စီမဳချက်မျာဵေရဵဆွဲအေကာင်အထည်
ေဖာ် ေဆာင်ရွက် ရမည်။
အခန်ဵ (၁၆)
ကေလဵသူငယ်အေပါ် အ ကမ်ဵဖက်မှုမှ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ
၅၆။

မည်သူမျှ ကေလဵသူငယ်အေပါ် တစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ် နစ်နာဆုဳဵရှုဳဵေစသညဴ် သို့မဟုတ် ထိခက
ို ်
ဒဏ်ရာရေစသညဴ် ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အ ကမ်ဵဖက်ြခင်ဵကိုြဖစ်ေစ၊ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အ ကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ
ကို ြဖစ်ေစ၊ လိင်ပိင
ု ်ဵဆိုင်ရာ အ ကမ်ဵဖက်ြခင်ဵကိုြဖစ်ေစ မြပုလုပ်ရ။

၅၇။

ပုဒ်မ ၅၆ ပါ အ ကမ်ဵဖက်ြခင်ဵခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵအပါအဝင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေြခ
အေနတစ်ရပ်ရပ်ကို ေတွ့ကကုဳခဳစာဵရေသာ သို့မဟုတ် ြပုလုပ်ြခင်ဵခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵကို
ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ရန်လုေ
ိ သာ ကေလဵသူငယ်မျာဵအြဖစ် သတ်မှတ်သည်(က) မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထန
ိ ်ဵသူမရှိေသာ ကေလဵသူငယ်၊
(ခ)

ရက်စက်ေသာ သို့မဟုတ် ယုတ်မာေသာ မိဘအုပ်ထန
ိ ်ဵသူ၏ ထိန်ဵသိမ်ဵမှုေအာက်တွင်ရှိ
ေသာ ကေလဵသူငယ်၊

(ဂ)

အဆိုဵဝါဵဆုဳဵပုဳစဳြဖငဴ် အလုပ်ခိုင်ဵေစြခင်ဵခဳရသညဴ် ကေလဵသူငယ်၊

(ဃ) လမ်ဵေပါ်ေနကေလဵသူငယ်၊
(င)

တရာဵရုဳဵတွင် အမှုရင်ဆိုင်ေနရေသာ ကေလဵသူငယ်၊

(စ)

လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ေခါင်ဵပုဳြဖတ်ခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်၊

(ဆ)

လူကုန်ကူဵခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်၊

(ဇ)

ကွာရှင်ဵထာဵသညဴ် သို့မဟုတ် ခွဲခွာေနထိင
ု ်သညဴ် မိဘမျာဵ၏ ကေလဵသူငယ်၊

(ဈ)

ခုခဳအာဵကျဆင်ဵမှု

ကူဵစက်ေရာဂါ

ခဳစာဵရေသာ

ကေလဵသူငယ်

သို့မဟုတ်

ခုခဳအာဵကျဆင်ဵမှု ကူဵစက်ေရာဂါ ခဳစာဵေနရသညဴ် မိဘမျာဵ၏ ကေလဵသူငယ်၊
(ည)

ေတာင်ဵရမ်ဵစာဵေသာက်ေနေသာ ကေလဵသူငယ်၊

(ဋ)

မူဵယစ်ေဆဵဝါဵမျာဵ သို့မဟုတ် စိတ်ကိုေြပာင်ဵလဲေစေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵကို ထုတလ
် ုပ်ြခင်ဵ၊
ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ သယ်ယူပို့ေဆာင်ြခင်ဵြပုရာတွင် အသုဳဵချခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်၊

(ဌ)

စိတ်ေပါဴသွပ်ေနေသာ သို့မဟုတ် ကူဵစက်တတ်သညဴ် ေရာဂါစွဲကပ်ေနေသာ ကေလဵ
သူငယ်၊

(ဍ)

မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထန
ိ ်ဵသူက ထိန်ဵသိမ်ဵ၍ မရနိုင်ေလာက်ေအာင် ဆိုဵသွမ်ဵေနေသာ
ကေလဵသူငယ်၊

(ဎ)

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵေ ကာငဴ်ြဖစ်ေစ၊

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမျာဵေ ကာငဴ်ြဖစ်ေစ

ထိခက
ို ်ခဳစာဵရေသာ ကေလဵသူငယ်၊
(ဏ) ချို့တဲဴနွမ်ဵပါဵသညဴ် မသန်စွမ်ဵကေလဵသူငယ်၊
(တ) ဝန်ကကီဵဌာနက အခါအာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေသာ ကေလဵသူငယ်။
၅၈။

(က) မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၇ ပါ ကေလဵသူငယ် တစ်ဦဵဦဵအာဵ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်မှုြပု
သငဴ်သည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆလျှင် သက်ဆိုင်ရာ လူမှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိထဳ အကျိုဵအေ ကာင်ဵ
ေဖာ်ြပ၍ အေ ကာင်ဵ ကာဵနိုင်သည်။
(ခ)

လူမှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိသည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အေ ကာင်ဵ ကာဵချက်ကို လက်ခဳရရှိလျှင်
ြဖစ်ေစ၊ မိမိကိုယ်တိုင် တစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ် သတင်ဵရရှိလျှင်ြဖစ်ေစ ကေလဵသူငယ်အာဵ
ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက် မှုြပုရန် လိအ
ု ပ်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ စုဳစမ်ဵ
စစ်ေဆဵမပီဵ ေတွ့ရှိချက်မျာဵကို မိမိ၏ သေဘာထာဵမှတ်ချက်နှငဴ်အတူ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵ
မျာဵနှငဴ်အညီ အဆငဴ်ဆငဴ်တင်ြပရမည်။ ထိ့အ
ု ြပင် ကေလဵသူငယ်အာဵ မိဘအုပ်ထန
ိ ်ဵသူထဳ
ြဖစ်ေစ၊ သင်တန်ဵေကျာင်ဵ၊ ပရဟိတေဂဟာ သို့မဟုတ် ယာယီ ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာ
သို့ြဖစ်ေစ အပ်နှဳထာဵရန် ညွှန် ကာဵနိုင်သည်။

(ဂ)

လူမှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိသည် မိမိ၏ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုြပုေနစဉ်အတွင်ဵ ကေလဵသူငယ်အေပါ်
တစ်ဦဵ တစ်ေယာက်ေသာသူက ြပစ်မှုကျူဵလွန်ခဲဴေ ကာင်ဵ ေတွ့ရှိရလျှင် သက်ဆိုင်ရာ
ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်ဵသို့ အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။

၅၉။

ြပစ်မှုကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ စွပ်စွဲခဳရသြဖငဴ် သင်တန်ဵေကျာင်ဵ၊ ပရဟိတေဂဟာ သို့မဟုတ် ယာယီ
ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာတွင်
ေဆဵဝါဵ

ကုသမှုခဳယူရန်

ယာယီထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်ထာဵေသာ
လိအ
ု ပ်ေနသည်ဟု

ထင်ြမင်ယူဆပါက

ကေလဵသူငယ်အာဵ
ရဲအရာရှိ

သို့မဟုတ်

လူမှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိသည် နီဵစပ်ရာေဆဵရုဳ၊ ေဆဵခန်ဵသို့ ေဆဵဝါဵကုသမှုခဳယူရန် ပို့ေဆာင်ရမည်။

အခန်ဵ (၁၇)
ကေလဵသူငယ်နှငဴ် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ
၆၀။

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခေ ကာငဴ် ထိခက
ို ်နစ်နာေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵ၏ အခွငဴ်အေရဵမျာဵကို
အေလဵဂရုြပုေရဵ၊ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵနှငဴ် ြဖညဴဆ
် ည်ဵေပဵေရဵတို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ
အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မျာဵနှငဴ် လက်နက်ကိုင်အုပ်စုမျာဵသည်(က) နိုင်ငဳေတာ်၏ ပိုင်နက်နယ်ေြမအတွင်ဵ ကေလဵသူငယ်အေပါ် ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အ ကမ်ဵ
ဖက်ြခင်ဵ၊

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအ ကမ်ဵဖက်ြခင်ဵနှငဴ်

လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအ ကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ၊

လျစ်လျူရှုြခင်ဵနှငဴ် ေခါင်ဵပုဳြဖတ် ြခင်ဵမြပုေစရန် တာဵဆီဵေရဵနှငဴ် အကာအကွယ်ေပဵေရဵ
တို့အတွက် ြဖစ်နိုင်ေသာ အစီအမဳမျာဵကို ချမှတ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ေသာ၊ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခေ ကာငဴ် ထိခက
ို ်
နစ်နာေသာ သို့မဟုတ် ေနရပ်စွန့်ခွာရေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵလုဵဳ ကို ဒုက္ခခဳစာဵ
ရသူမျာဵအြဖစ် သတ်မှတ်၍ ယင်ဵကေလဵသူငယ်မျာဵ၏ အေကာင်ဵဆုဳဵအကျိုဵစီဵပွာဵကို
အေရဵကကီဵကိစ္စအြဖစ် စီမဳ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဂ)

နိုင်ငဳေတာ်၏ ပိုင်နက်နယ်ေြမအတွင်ဵရှိ အသက် ၁၈ နှစ် မြပညဴ်ေသဵသူမျာဵကို တာဝန်
ထမ်ဵေဆာင်ရန်အလိ့င
ု ှာ

စုေဆာင်ဵြခင်ဵ၊

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်ဵ

အသုဳဵချြခင်ဵ

မြပုရန်နှငဴ် အဆိုပါ စုေဆာင်ဵခဳရသူမျာဵအာဵ ြပန်လည်နုတ်ထွက်ခွငဴ်ြပုရန် အစီအမဳမျာဵ
ချမှတ်၍ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနှငဴ်ဆက်စပ်၍ ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပါ် ချိုဵေဖာက်မှုမျာဵအတွက်
တာဝန်ရှိသူမျာဵအာဵ အေရဵယူတရာဵစွဲဆိုတင်ပို့ေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ အကယ်၍
ချိုဵေဖာက် သူမျာဵသည် တပ်မေတာ်သာဵ စစ်မှုထမ်ဵမျာဵြဖစ်ပါက စစ်ဘက်တရာဵစီရင်ေရဵ
အရ အေရဵယူေဆာင်ရွက် နိုင်ရန် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵရမည်။ ထိသ
ု ို့ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵမပီဵေနာက်
စစ်ဘက်တရာဵရုဳဵ၏

ဆုဳဵြဖတ်ချက်မိတ္တူကို

ေတာင်ဵယူ၍

ချိုဵေဖာက်ခဳရေသာ

ကေလဵသူငယ်၏ မိသာဵစုထဳ ေပဵပို့ရမည်။
(င)

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွင်

ပါဝင်ပတ်သက်ေသာ

ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ

ေသဒဏ်၊

ေထာင်ဒဏ် တစ်သက်၊ နှစ်အကန့်အသတ်မရှိ ေထာင်ဒဏ် သို့မဟုတ် ေထာင်ဒဏ် နှစ် ၂၀
ချမှတ်နိုင်ေသာ ြပစ်မှုမျာဵ မှအပ အြခာဵြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ြဖငဴ် စွဲဆိုသညဴ် အမှုကို ရုပ်သမ
ိ ်ဵ၍
ကေလဵသူငယ်ကို

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵ

ဌာနသို့

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵမပီဵ

သင်တန်ဵေကျာင်ဵ၊

ပရဟိတေဂဟာ သို့မဟုတ် ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ ေဂဟာတွင် ြပုြပင်ေစာငဴ်ေရှာက်မှု
ခဳယူေစရမည်။

(စ)

ပဋိပက္ခ၏

ရလဒ်အြဖစ်

ကေလဵသူငယ်မျာဵ၏

ေနရပ်စွန့်ခွာရေသာ

ကေလဵသူငယ်မျာဵနှငဴ်

ဘဝရပ်တည်ရန်ခက်ခဲမှုကို

ဒုက္ခခဳစာဵရသူ

ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵမပီဵ

အန္တရာယ်

ကင်ဵရှင်ဵစွာ အေြခခဳဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ကို ရယူနိုင်ေစေရဵတို့အတွက် ဦဵစာဵေပဵကိစ္စအြဖစ်
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဆ)

ဤအခန်ဵပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို ကေလဵသူငယ်မျာဵ အပါအဝင် အရွယ်ေရာက်မပီဵသူ
မျာဵအာဵလုဵဳ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်သိရှိနာဵလည်၍ လိက
ု ်နာ ကေစရန် သငဴ်ေလျာ်ေသာ
နည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖငဴ်

သတင်ဵြဖန့်ချိ

ြခင်ဵနှငဴ်

အသိပညာေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဇ)

စုေဆာင်ဵခဳရေသာ သို့မဟုတ် အသုဳဵြပုခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵနှငဴ် လက်နက်ကိုင်
ပဋိပက္ခအတွင်ဵ ထိခက
ို ်နစ်နာေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ ယင်ဵတို့၏ ရုပ်ပိုင်ဵနှငဴ်
စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ြပန်လည်ေကာင်ဵမွန်ေစရန် ြပုစုကုသေရဵနှငဴ် ြပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵ
အတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ပညာသင် ကာဵေရဵ အတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊ လူမှုအသိုင်ဵအဝိုင်ဵ
အတွင်ဵ ြပန်လည်ဝင်ဆဳဴ ေပါင်ဵစည်ဵနိုင်ေရဵအတွက် လည်ဵေကာင်ဵ အစီအမဳမျာဵချမှတ်မပီဵ
သငဴ်ေလျာ်ေသာ အကူအညီမျာဵေပဵရမည်။

၆၁။

မည်သူမဆို လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်ဵ ကေလဵသူငယ်မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
ချိုဵေဖာက်မှုတစ်ခုခုကို ကျူဵလွန်ပါက ြပစ်မှုကျူဵလွန်ရာေရာက်သည်(က) ကေလဵသူငယ်ကို စုေဆာင်ဵြခင်ဵနှငဴ် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွင် အသုဳဵြပုြခင်ဵ၊
(ခ)

ရိက္ခာလက်နက်ပစ္စညဵ်

သယ်ယူခိုင်ဵြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

သယ်ယူရန်

အနိုင်အထက်

ဆငဴ်ေခါ်ြခင်ဵ၊
(ဂ)

ကိုယ်လက်အဂေါ ထိခက
ို ်ပျက်စီဵေစြခင်ဵ သို့မဟုတ် သတ်ြဖတ်ြခင်ဵ၊

(ဃ) လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အ ကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ၊
(င)

ေကျာင်ဵ သို့မဟုတ် ကေလဵသူငယ်မျာဵတက်ေရာက်ကုသသညဴ် ေဆဵရုဳမျာဵကို တိုက်ခိုက်
ြခင်ဵ၊

(စ)

လူသာဵချင်ဵစာနာမှု အကူအညီ၊ အေထာက်အပဳဴနှငဴ် ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ရရှိမှုကို
ြငင်ဵဆိုအဟန့် အတာဵြပုြခင်ဵ။

၆၂။

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်ဵ ကေလဵသူငယ်မျာဵသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အခွငဴ်အေရဵမျာဵ ရရှိေစ
ရမည်(က) ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအ ကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ၊

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအ ကမ်ဵဖက်ြခင်ဵနှငဴ်

လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ

အ ကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ၊ လျစ်လျူရှုြခင်ဵနှငဴ် ေခါင်ဵပုဳြဖတ်ြခင်ဵတို့မှ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်မှု
ခဳယူခွငဴ်၊

(ခ)

အတင်ဵအ ကပ်

လိက
ု ်နာေစရန်

ကမ်ဵ ကုတ်ေသာ၊

လူမဆန်ေသာ၊

နှိပ်စက်ညဉ
ှ ်ဵပန်ဵြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

အြခာဵရက်စက်

လူ့ဂဏ
ု ်သိက္ခာကျဆင်ဵေစေသာ

အမူအကျငဴ်မျာဵ

ြပုမူြခင်ဵ သို့မဟုတ် ခိုင်ဵေစမှုကို မလိက
ု ်နာသညဴအ
် တွက် အြပစ်ေပဵသညဴအ
် ေနြဖငဴ်
စုေဆာင်ဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွင် ပါဝင်ေစြခင်ဵတို့မှ ကေလဵသူငယ်
မျာဵကို ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်မှုခဳယခ
ူ ွငဴ်၊
(ဂ)

အေ ကာင်ဵတစ်ရပ်ရပ်ေ ကာငဴ်

ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊

သို့မဟုတ်

ြပင်ပသွာဵလာခွငဴ်

မြပုေသာ စခန်ဵမျာဵတွင် ေနေစြခင်ဵမှ ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်၊
(ဃ) ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵ

ချိုဵေဖာက်မှုခဳရမပီဵ

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအ ကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ၊

ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအ ကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ၊

လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအ ကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ

ကျူဵလွန်ခဳရသူ

ကေလဵသူငယ်မျာဵနှငဴ် အသက်မေသကျန်ရှိသူမျာဵအာဵ ရုပ်ပိုင်ဵနှငဴ် စိတ်ပိုင်ဵြပန်လည်
ထူေထာင်ေရဵနှငဴ် လူ့အဖွဲ့အစည်ဵတွင် ြပန်လည်ဝင်ဆဳဴ ေပါင်ဵစည်ဵရန် သငဴ်ေလျာ်ေသာ
အကူအညီရရှိခွငဴ်၊
(င)

ထိခက
ို ်နစ်နာမှုမျာဵ၊ ဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵအတွက် ပဳဴပိုဵြခင်ဵ၊ ြပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ြခင်ဵ၊ ကျူဵလွန်သူ
မျာဵအာဵ မှုခင်ဵမျာဵစွဲဆိုရာတွင် ဥပေဒဆိုင်ရာ အေထာက်အကူေပဵေရဵအဖွဲ့၏ အကူ
အညီရရှိခွငဴ်၊

(စ)
၆၃။

ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ လိအ
ု ပ်ေသာ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵကို ရရှိခွငဴ်။

မည်သူမျှ(က) အသက် ၁၈ နှစ်မြပညဴေ
် သဵသူမျာဵကို နိုင်ငဳေတာ်၏ တပ်မေတာ်အတွင်ဵသို့ စုေဆာင်ဵြခင်ဵ၊
ဥပေဒ အရ စစ်မှုထမ်ဵေစြခင်ဵ သို့မဟုတ် စစ်မှုထမ်ဵအြဖစ် စာရင်ဵသွင်ဵြခင်ဵမြပုရ၊
(ခ)

၆၄။

အသက် ၁၈ နှစ်ေအာက်ြဖစ်ေသာသူမျာဵကို တိုက်ခိုက်မှုမျာဵတွင် အသုဳဵမြပုရ။

မည်သူမျှ(က) အသက် ၁၈ နှစ်ေအာက်ြဖစ်ေသာ သူမျာဵကို နိုင်ငဳေတာ်၏တပ်မေတာ် မဟုတ်သညဴ်
အြခာဵအုပ်စု မျာဵသို့ လူသစ်စုေဆာင်ဵြခင်ဵ မြပုရ၊
(ခ)

အသက်

၁၈

နှစ်ေအာက်

ြဖစ်သူမျာဵကို

နိုင်ငဳေတာ်၏

တပ်မေတာ်

မဟုတ်သညဴ်

အြခာဵမည်သညဴ် အုပ်စု ကမဆို တိုက်ခိုက်မှုမျာဵတွင် အသုဳဵမြပုရ။
၆၅။

ပုဒ်မ ၆၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)၊ ပုဒ်မ ၆၁၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှငဴ် ပုဒ်မ ၆၃၊ ပုဒ်မခွဲ (က) တို့ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်
မျာဵသည် နိုင်ငဳေတာ်၏ တပ်မေတာ်က ကကီဵ ကပ်ဖွငဴ်လှစ် သင် ကာဵေပဵလျက်ရှိသညဴ် ေကျာင်ဵမျာဵ၊
သိပ္ပဳမျာဵ၊ တက္ကသိုလ်မျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ြခင်ဵ မရှိေစရ။

အခန်ဵ (၁၈)
ကေလဵသူငယ်ကိုေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ ြပညဴတ
် န်ဆာြပုလုပ်ခိုင်ဵေစြခင်ဵ၊ ကေလဵသူငယ်ညစ်ညမ်ဵပုဳြပုလုပ်
ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵနှငဴ် တရာဵခဳလွှဲေြပာင်ဵေပဵြခင်ဵ
၆၆။

ကေလဵသူငယ်၏ ဆန္ဒပါသည်ြဖစ်ေစ၊ မပါသည်ြဖစ်ေစ ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပါ် ေအာက်ေဖာ်ြပ
ပါ ြပုလုပ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူဵလွန်လျှင် ထိုသူအာဵ ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူဟု မှတ်ယူရမည်(က) ကေလဵသူငယ်အာဵ

လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ

ေခါင်ဵပုဳြဖတ်ြခင်ဵ၊

အကျိုဵအြမတ်အတွက်

ကေလဵသူငယ်၏ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်ဵကို လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ကေလဵသူငယ်ကို
အဓမ္မအလုပ်ခိုင်ဵေစြခင်ဵ၊

ထိသ
ု ို့

ခိုင်ဵေစရန်အလိ့င
ု ှာ

ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊

ကမ်ဵလှမ်ဵြခင်ဵ၊

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵအပ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် လက်ခဳြခင်ဵ၊
(ခ)

ြပညဴတ
် န်ဆာြပုလုပ်ခိုင်ဵေစြခင်ဵ၊

ခိုင်ဵေစရန်အလိ့င
ု ှာ

ကမ်ဵလှမ်ဵြခင်ဵ၊

ရယူြခင်ဵ၊

ဝယ်ယူြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေထာက်ပဳဴြခင်ဵ၊
(ဂ)

ကေလဵသူငယ်ညစ်ညမ်ဵပုဳြပုလုပ်ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ယင်ဵကိစ္စအလိ့င
ု ှာ ကမ်ဵလှမ်ဵ
ြခင်ဵ၊ ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ြခင်ဵ၊ ြပည်ပမှတင်သွင်ဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြပည်ပသို့
တင်ပို့ြခင်ဵ။

၆၇။

(က) ဤအခန်ဵပါ

ြပစ်မှုမျာဵသည်

ကေလဵသူငယ်

အခွငဴ်အေရဵမျာဵနှငဴ်

သက်ဆိုင်သညဴ်

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ၏ ေနာက်ဆက်တွဲ ပရိုတေ
ို ကာလ် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳအချင်ဵ
ချင်ဵချုပ်ဆိုသညဴ် စာချုပ်တွင် ပါရှိေသာ တရာဵခဳလေ
ွှဲ ြပာင်ဵေပဵနိုင်သညဴ် ြပစ်မှုမျာဵတွင်
ပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(ခ)

ဤအခန်ဵပါ ြပစ်မှုတစ်ခုခုအတွက် ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်သညဴ်
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ၏ ေနာက်ဆက်တွဲပရိုတေ
ို ကာလ် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳတစ်နိုင်ငဳ
မှ တစ်နိုင်ငဳသို့တရာဵခဳ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေရဵကိစ္စနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ြဖစ်ေစ၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳအချင်ဵချင်ဵ
အကူအညီေပဵေရဵကိစ္စနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ြဖစ်ေစ တည်ဆဲဥပေဒနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်ဵ (၁၉)

ကေလဵသူငယ်၏ ကျငဴ်ဝတ်စည်ဵကမ်ဵမျာဵနှငဴ် မိဘ၊ အုပ်ထန
ိ ်ဵသူနှငဴ် ဆရာ၊ ဆရာမမျာဵ၏
တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵ
၆၈။

ကေလဵသူငယ်တိုင်ဵသည် အသက်အရွယ်အလိက
ု ် ေအာက်ပါကျငဴ်ဝတ်စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို လိက
ု ်နာ
ကျငဴ်ကကဳေစာငဴ်ထိန်ဵရမည်(က) တရာဵဥပေဒကို ေစာငဴ်ထိန်ဵလိက
ု ်နာြခင်ဵ၊

(ခ)

အသက်အရွယ်နှငဴ် ရငဴ်ကျက်မှုရှိလာသည်နှငဴ်အမျှ မိဘ၊ အုပ်ထန
ိ ်ဵသူတ၏
ို့ ဆုဳဵမသွန်သင်
ေပဵမှုကို ေလဵစာဵလိက
ု ်နာကာ မိမိ၏အခွငဴ်အေရဵမျာဵကို လက်ခဳကျငဴ်သုဳဵြခင်ဵ၊

(ဂ)

မိဘ၊ အုပ်ထန
ိ ်ဵသူနှငဴ် ဆရာ၊ ဆရာမမျာဵ၏ သွန်သင်မှုကိုခဳယူမပီဵ ပညာသင်ယူြခင်ဵ၊

(ဃ) ေကျာင်ဵစည်ဵကမ်ဵနှငဴ်

ရပ်ရွာစည်ဵကမ်ဵမျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊

လူမှုေရဵစည်ဵကမ်ဵနှငဴ်

ဘာသာေရဵ ကျငဴ်ဝတ်မျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ ေလဵစာဵလိက
ု ်နာမပီဵ ရပ်ရွာအတွင်ဵတာဝန်
သိသူတစ်ဦဵအြဖစ် ေနထိင
ု ် ကျငဴ်ကကဳြခင်ဵ၊
(င)

မိမိရပ်ရွာအသိုက်အဝန်ဵ၏ ေကာင်ဵမွန်ေသာ အစဉ်အလာမျာဵ၊ တန်ဖိုဵမျာဵ၊ ဘာသာစကာဵ၊
ယုဳ ကည်ကိုဵကွယ်မှု၊ ယဉ်ေကျဵမှုတက
ို့ ို ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ၊

(စ)

အရက်ေသာက်ြခင်ဵ၊ ေဆဵလိပ်ေသာက်ြခင်ဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသုဳဵစွဲြခင်ဵ၊ စိတ်ကိုေြပာင်ဵလဲ
ေစေသာ

ေဆဵဝါဵသုဳဵစွဲြခင်ဵ၊

ေလာင်ဵကစာဵြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

အြခာဵအကျငဴ်စာရိတ္တ

ပျက်ြပာဵဖွယ်ရာ အမူအကျငဴ်မျာဵ မှ ေရှာင် ကဉ်ြခင်ဵ။
၆၉။

မိဘ၊ အုပ်ထန
ိ ်ဵသူနှငဴ် ဆရာ၊ ဆရာမမျာဵသည် ကေလဵသူငယ်မျာဵက ပုဒ်မ ၆၈ ပါ ကျငဴ်ဝတ်
စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို

လိက
ု ်နာေစာငဴ်ထိန်ဵသညဴ်

အေလဴအထရှိေစရန်

ရိုက်နှက်ြပစ်ဒဏ်ေပဵမှု

အပါအဝင် အြပစ်ေပဵမှုပုဳစဳတစ်မျိုဵမျိုဵတို့ကို အသုဳဵမြပုဘဲ ကျိုဵေ ကာင်ဵြပနည်ဵေပဵ လမ်ဵညွှန်ြပုရ
မည်။
၇၀။

အမျိုဵသာဵေကာ်မတီသည် ပုဒ်မ ၆၈ ပါကေလဵသူငယ်မျာဵက ယင်ဵတို့၏ ကျငဴ်ဝတ်စည်ဵကမ်ဵမျာဵ
လိက
ု ်နာကျငဴ်သုဳဵေရဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ပုဒ်မ ၆၉ ပါ မိဘ၊ အုပ်ထန
ိ ်ဵသူနှငဴ် ဆရာ၊ ဆရာမ
မျာဵက

ေရှာင် ကဉ်ရမညဴအ
် ချက်မျာဵကို

ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ

ေကျာင်ဵသာဵမျာဵ၏ မိဘမျာဵ၊ ရပ်မိရပ်ဖမျာဵနှငဴ် ဆရာ၊ ဆရာမမျာဵအာဵ အသိပညာေပဵြခင်ဵကို
ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်ဵ (၂၀)
အြခာဵနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
၇၁။

ြပစ်မှုကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ စွပ်စွဲခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်နှငဴ် ပတ်သက်၍(က) အြခာဵနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်ေဆာင်ရွက်ရန် သငဴ် မသငဴ်
ေအာက်ပါအချက်မျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်(၁)

ကျူဵလွန်သညဴ် ြပစ်မှု၏သဘာဝ၊ ကျူဵလွန်ရသညဴ် အေ ကာင်ဵရင်ဵနှငဴ် အေြခအေန၊

(၂)

ထိြု ပစ်မှုမျိုဵကို မ ကာခဏ ကျူဵလွန်ေလဴရှိ မရှိ၊

(၃)

ကေလဵသူငယ်၏ အသက်အရွယ် အသိဉာဏ်ဖွဳ့မဖိုဵမှု၊ ရငဴ်ကျက်မှု အေြခအေန၊

(၄)

မိသာဵစု အေနအထာဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်လွှမ်ဵမိုဵမှု အေြခအေန၊

(၅)

ြပစ်မှုကျူဵလွန်ြခင်ဵခဳရသူ၏ ထိခက
ို ်နစ်နာမှုကို ြပုြပင်ကုစာဵေပဵနိုင်မှု ရှိ မရှိ၊

(၆)

ကေလဵသူငယ်က ြပစ်မှုကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ သက်ေသအေထာက်အထာဵ ခိုင်လဳမ
ု ှု ရှိ
မရှိ၊

(၇)
(ခ)

ရပ်ရွာလူမှုအဖွဲ့အစည်ဵ ေဘဵကင်ဵလုခဳ ခုဳမှု ရှိနိုင် မရှိနိုင်။

အြခာဵနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်ကို ေဆာင်ရွက်ရန် သငဴ်ပါက
ရဲတပ်ဖွဲ့က စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵမြပုမီ အဆငဴ်တွင်ြဖစ်ေစ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့က အမှုစုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵ
သညဴအ
် ဆငဴ်တွင်ြဖစ်ေစ

ဤအခန်ဵပါ

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

သက်ဆိုင်ရာအဆငဴ်

အလိုက် ကျငဴ်သုဳဵအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
၇၂။

ြပစ်မှုကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ စွပ်စွဲခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်မှာ ပုဒ်မ ၇၁၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ အချက်မျာဵနှငဴ်
အကျုဳဵဝင်ေစကာမူ

ေအာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်

အကျုဳဵဝင်ပါက

အြခာဵနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ်

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုရ(က) ေသဒဏ်၊ ေထာင်ဒဏ်တစ်သက်၊ နှစ်အကန့်အသတ်မရှိေထာင်ဒဏ် သို့မဟုတ် နှစ် ၂၀
ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်ေသာ ြပစ်မှုအပါအဝင် ေထာင်ဒဏ်ခုနစ်နှစ်နှငဴ်အထက် ြပစ်ဒဏ်ေပဵ
နိုင်ေသာြပစ်မှုကို ကျူဵလွန် ခဲဴြခင်ဵ၊
(ခ)

အကျငဴ်စာရိတ္တ လွန်ကဲစွာပျက်စီဵေနေသာ သို့မဟုတ် ထိန်ဵသိမ်ဵ၍ မရနိုင်ေလာက်ေအာင်
ဆိုဵသွမ်ဵေနေသာ

ကေလဵသူငယ်ြဖစ်ေ ကာင်ဵ

ခိုင်လဳေ
ု သာအေထာက်အထာဵမျာဵ

ေတွ့ရှိြခင်ဵ၊
(ဂ)

ေထာင်ဒဏ် သုဳဵနှစ်နှငဴ်အထက် ြပစ်ဒဏ်ေပဵနိုင်ေသာ ြပစ်မှုတစ်ခုခုြဖငဴ် ြပစ်ချက်ေဟာင်ဵရှိ
သူ ြဖစ်ြခင်ဵ။

၇၃။

အမျိုဵသာဵေကာ်မတီ၏ လမ်ဵညွှန်မှုြဖငဴ် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် ြပစ်မှုကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ စွပ်စွဲ
ခဳရေသာကေလဵသူငယ်ကို

ကေလဵသူငယ်၏

အေကာင်ဵဆုဳဵအကျိုဵစီဵပွာဵမျာဵအလို့ငှာ

အြခာဵနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်ရန် ကေလဵသူငယ်တရာဵသူကကီဵမျာဵ၊ ဥပေဒအရာရှိမျာဵ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵနှငဴ် လူမှု
ဝန်ထမ်ဵအရာရှိမျာဵအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ တာဝန်ရှိသူ
မျာဵ၊ လူမှုေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် အစိုဵရ မဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ေစတနာရှင်မျာဵအာဵ
ြပည်တွင်ဵြပည်ပမှ

ကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵြဖငဴ်

ေလဴကျငဴ်ြခင်ဵနှငဴ်

သင်တန်ဵမျာဵေပဵြခင်ဵတို့ကို

စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၇၄။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ် ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာ ေကာ်မတီ သို့မဟုတ်
ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ
ေကာ်မတီ၏

ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာေကာ်မတီသည်

လမ်ဵညွှန်ချက်ြဖငဴ်

ြပစ်မှုကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ

စွပ်စွဲခဳရေသာ

အမျိုဵသာဵ

ကေလဵသူငယ်ကို

အြခာဵနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ်

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြပုရန်

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်ဥပေဒချုပ်ရုဳဵ၊ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵ ဦဵစီဵဌာန၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵတို့နှငဴ်
ညှန
ိ ှိုင်ဵမပီဵ သက်ဆိင
ု ်ရာမမို့နယ်အဆငဴ်အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ

သငဴ်ေလျာ်ေသာ

တာဝန်ရှိပုဂို္ဂ လ်မျာဵပါဝင်သညဴ်

မမို့နယ်ညိန
ှ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵ

ေရဵအဖွဲ့မျာဵ ဖွဲ့စည်ဵရမည်။
၇၅။

မမို့နယ်ညိန
ှ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵေရဵအဖွဲ့မျာဵသည်(က) ြပစ်မှုကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ စွပ်စွဲခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အြခာဵနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ်
လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်ေဆာင်ရွက်ရန် သငဴ် မသငဴ် ပုဒ်မ ၇၁၊ ပုဒ်မခွဲ (က)
နှငဴ် ပုဒ်မ ၇၂ တို့ပါ အချက်မျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵမပီဵ ထိလ
ု ုပ်ငန်ဵစဉ်ြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ရန်
ဦဵစွာဆုဳဵြဖတ်ရမည်။
(ခ)

ြပစ်မှုကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ စွပ်စွဲခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်နှငဴ် ယင်ဵ၏ မိဘ သို့မဟုတ်
အုပ်ထန
ိ ်ဵသူကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ ြပစ်မှုကျူဵလွန်ြခင်ဵခဳရသူကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ ြပစ်မှုကျူဵလွန်
ြခင်ဵခဳရသူမှာ ကေလဵသူငယ်ြဖစ်ပါက ယင်ဵနှငဴ် မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထန
ိ ်ဵသူကိုလည်ဵ
ေကာင်ဵ ဆငဴ်ဆိုမပီဵ နှစ်ဖက်သေဘာတူညီချက်အရ အြခာဵနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေဆာင်
ရွက်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်ကို

ေအာက်ပါနည်ဵလမ်ဵတစ်ရပ်ြဖစ်ေစ၊

တစ်ရပ်ထက်ပို၍ြဖစ်ေစ

သငဴ်ေလျာ်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ရန် ဆုဳဵြဖတ်နိုင်သည်(၁)

ြပစ်မှုကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ စွပ်စွဲခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်အာဵ သတိေပဵဆုဳဵမြခင်ဵ၊

(၂)

ြပစ်မှုကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ စွပ်စွဲခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်ကြဖစ်ေစ၊ ယင်ဵ၏ မိဘ
သို့မဟုတ် အုပ်ထန
ိ ်ဵသူကြဖစ်ေစ၊ ၎င်ဵတို့နှစ်ဦဵလုဵဳ ကြဖစ်ေစ ြပစ်မှုကျူဵလွန်ြခင်ဵ
ခဳရသူနှငဴ် ယင်ဵ၏မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထန
ိ ်ဵသူအာဵ စာြဖငဴ်ြဖစ်ေစ၊ နှုတ်ြဖငဴ်ြဖစ်ေစ
ဝန်ချေတာင်ဵပန်ေစြခင်ဵ၊

(၃)

ရပ်ရွာအကျိုဵြပု လူမှုေရဵအလုပ်တစ်ခုခုကို လုပ်ကိုင်ေစြခင်ဵ၊

(၄)

ြပစ်မှုကျူဵလွန်ြခင်ဵခဳရသူအာဵ

ထိခက
ို ်နစ်နာမှု

သို့မဟုတ်

ေနာက်ဆက်တွဲ

အကျိုဵဆက်မျာဵအတွက် သငဴ်ေလျာ်သညဴ် နစ်နာေ ကဵ သို့မဟုတ် ေလျာ်ေ ကဵေပဵ
ေစြခင်ဵ၊
(၅)

ထိခက
ို ်နစ်နာဆုဳဵရှုဳဵေသာ ပစ္စညဵ် ကိုြပန်ေပဵြခင်ဵ၊ ထိပ
ု စ္စညဵ် ကို အစာဵထိဵု ေပဵြခင်ဵ
သို့မဟုတ် ထိပ
ု စ္စညဵ် အတွက် နစ်နာေ ကဵေပဵေစြခင်ဵ၊

(၆)

ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူအာဵ ရပ်မိရပ်ဖလူကကီဵ၏ ဆုဳဵမသွန်သင်မှုကို ခဳယူေစြခင်ဵနှငဴ်
ကျူဵလွန်ခဳရသူအာဵ နှစ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေစြခင်ဵ၊

(၇)

ကေလဵသူငယ်၏

အေကာင်ဵဆုဳဵ

အကျိုဵစီဵပွာဵမျာဵအလို့ငှာ

ပညာေရဵနှငဴ်

အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵ ပညာရပ်မျာဵ၊ ေလဴကျငဴ်သင် ကာဵေပဵနိုင်ရန် သင်တန်ဵ
ေကျာင်ဵမျာဵ၊ ပရဟိတေဂဟာမျာဵ သို့မဟုတ် ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာ
မျာဵတွင် ြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊
(၈)

ကျွမ်ဵကျင်မှုနှငဴ် အြခာဵဖွဳ့မဖိုဵမှု အစီအစဉ်တစ်ရပ်ရပ် ေဆာင်ရွက်ေစြခင်ဵ၊

(၉)

မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ သို့မဟုတ် အရက်ေသစာစွဲလမ်ဵမှုကုသနိုင်ေရဵအတွက် ဆရာဝန်
နှငဴ် တိုင်ပင်ေဆွဵေနွဵေစြခင်ဵ။

(ဂ)

ပုဒ်မခွဲ

(ခ)

အရ

ဆုဳဵြဖတ်သညဴ်

အြခာဵနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ်

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ

လုပ်ငန်ဵစဉ်ကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) အြခာဵနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵနှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍

လိအ
ု ပ်ပါက

မိမိမမို့နယ်ညိန
ှ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵေရဵအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵဦဵ

ဦဵေဆာင်၍

ညှန
ိ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵေရဵအဖွဲ့ခွဲကို သငဴ်ေလျာ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵြဖငဴ်ဖွဲ့စည်ဵ၍ ေဆာင်ရွက်ေစရန်
တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။
၇၆။

ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵသည် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တင်ပို့လာေသာ အမှုမျာဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ တိုက်ရိုက်ေလျှာက်
ထာဵမှုမျာဵတွင်ြဖစ်ေစ အမှုကို အမပီဵသတ်အမိန့်မချမီ အမှုစစ်ေဆဵေနစဉ် ကာလအတွင်ဵ ပုဒ်မ ၇၂
ကို အေထာက်အထာဵြပု၍ ပုဒ်မ ၇၁၊ ပုဒ်မခွဲ (က)ပါအချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညပ
ီ ါက အြခာဵနည်ဵ
လမ်ဵြဖငဴ် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်အရ ေဆာင်ရွက်ေပဵနိုင်ေရဵအတွက် မမို့နယ်
ညှန
ိ ှိုင်ဵေရဵအဖွဲ့သို့ အေ ကာင်ဵ ကာဵမပီဵ အမှုပိတ်သိမ်ဵနိုင်သည်။

၇၇။

ပုဒ်မ ၇၅ အရ ြဖစ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၇၆ ပါ ကေလဵသူငယ် တရာဵရုဳဵ၏ အေ ကာင်ဵ ကာဵချက်အရြဖစ်ေစ
မမို့နယ်ညိန
ှ ှိုင်ဵေြဖရှင်ဵေရဵအဖွဲ့၏ အြခာဵနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်
အရ ချမှတ်ေသာ ဆုဳဵြဖတ်ချက်သည် အမပီဵအြပတ် ြဖစ်ေစရမည်။
အခန်ဵ (၂၁)
ကေလဵသူငယ်ကို ြပစ်မှုြဖငဴ် အေရဵယူြခင်ဵနှငဴ် ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်

၇၈။

(က) အသက် ၁၀ နှစ် မြပညဴေ
် သဵေသာ ကေလဵသူငယ်၏ ြပုလုပ်မှုသည် ြပစ်မှုမေြမာက်ေစရ။
(ခ)

ြပုလုပ်စဉ်အခါက မိမိြပုေသာြပုလုပ်မှု၏ သေဘာနှငဴ် အကျိုဵအြပစ်ကို သိနာဵလည်
ေလာက်ေအာင် အေြမာ်အြမင်၊ အဆင်အြခင်နှငဴ် မြပညဴစ
် ုဳေသဵ၍ အသက် ၁၀ နှစ် အထက်၊
၁၂ နှစ်ေအာက်အရွယ်ရှိေသာ ကေလဵသူငယ်၏ ြပုလုပ်မှုသည် ြပစ်မှုမေြမာက်ေစရ။

၇၉။

ြပစ်မှုကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ စွပ်စွဲခဳရေသာကေလဵသူငယ်က အသက်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ် အေထာက်
အထာဵတင်ြပြခင်ဵမြပုနိုင်ေသဵမီ ၎င်ဵ၏အသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်မှုနှငဴ် ပုဳပန်ဵသဏ္ဌာန်အရ အသက်

၁၈ နှစ် မြပညဴ်ေသဵသူ ြဖစ်နိုင်သည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆနိုင်ပါက ဤဥပေဒပါ ကေလဵသူငယ်၏
အခွငဴ်အေရဵကို ရထိက
ု ်ခွငဴ်ရှိေစရမည်။
၈၀။

ရဲအရာရှိသည် ြပစ်မှုကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ စွပ်စွဲခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်ကို ဖမ်ဵဆီဵလျှင်(က) မိမိ မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေ ကာင်ဵ ေကာင်ဵမွန်စွာ ေြပာ ကာဵရမည်။
(ခ)

ကေလဵသူငယ်နာဵလည်နိုင်ေသာ ရိုဵရှင်ဵသညဴ် စကာဵအသုဳဵအနှုန်ဵြဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵရသညဴ်
အေ ကာင်ဵရင်ဵနှငဴ် ၎င်ဵအာဵ စွပ်စွဲထာဵေသာ ြပစ်မှုတက
ို့ ို ရှင်ဵလင်ဵေြပာ ကာဵရမည်။

(ဂ)

မခိမ်ဵေြခာက်ြခင်ဵ၊ အဓမ္မအနိုင်အထက်ြပုြခင်ဵ သို့မဟုတ် မလိအ
ု ပ်ဘဲ အင်အာဵသုဳဵြခင်ဵ၊
နှိပ်စက်ညဉ
ှ ်ဵပန်ဵြခင်ဵ၊

ရက်စက်ြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

လူမဆန်စွာြပုမူြခင်ဵစသညဴ်

အြပု

အမူမျာဵကို ေရှာင်ရှာဵရမည်။
(ဃ) လက်ထတ
ိ ်ခတ်ြခင်ဵ၊ ကကိုဵြဖငဴ်ြဖစ်ေစ၊

အြခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ်ြဖစ်ေစ ချည်ေနှာင်ြခင်ဵ

မြပုရ။
(င)

မည်သညဴအ
် ေ ကာင်ဵနှငဴ်မျှ ကေလဵသူငယ်ကို ရဲအချုပ်တွင် ချုပ်ေနှာင်ထာဵြခင်ဵ မြပုရ။

(စ)

လူကကီဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှငဴ်အတူ

ေရာေနှာ၍ထာဵရှိြခင်ဵမြပုရ။

မိန်ဵကေလဵြဖစ်ပါက

အမျိုဵသမီဵ အေစာငဴ်အေရှာက်ြဖငဴ်သာ ထာဵရှိရမည်။
(ဆ)

သက်ဆိုင်ေသာ မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထန
ိ ်ဵသူထခ
ဳ ျက်ချင်ဵ သို့မဟုတ် ေဆာလျင်စွာ
အသိေပဵအေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။

မိဘ၊

အုပ်ထန
ိ ်ဵသူ၊

ေဆွမျိုဵနှငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

ေရှ့ေနနှငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ ကေလဵ သူငယ်ကို ေတွ့ဆုဳခွငဴ်ြပုရမည်။
(ဇ)

ကျူဵလွန်ေသာ ြပစ်မှုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီသာေမဵြမန်ဵရမည်။

(ဈ)

အြခာဵနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုပါက ကေလဵသူငယ်ကို သက်ဆိုင်ရာ
ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵသိ့ု ေဆာလျင်စွာ တင်ပို့ရမည်။

(ည)

ပုဒ်မခွဲ (ဈ)အရ ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵသိ့ု ေဆာလျင်စွာ တင်ပို့ြခင်ဵ မြပုနိုင်ပါက
ကေလဵ သူငယ်ကို ေကာင်ဵမွန်စွာကျငဴ်ကကဳေနထိင
ု ်ရန် ခဳဝန်ချုပ်ချုပ်ဆိုေစမပီဵ လွှတ်ေပဵရ
မည်။

ထိသ
ု ို့ခဳဝန်ချုပ်ြဖငဴ်

လွှတေ
် ပဵြခင်ဵမြပုနိုင်ပါက

ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာ

သို့မဟုတ် အြခာဵသငဴ်ေတာ်ေသာ ေနရာသို့ ပို့ေဆာင်ရမည်။
(ဋ)

ကေလဵသူငယ်အသက်အရွယ်ကို သတ်မှတ်ရန် အသက်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ် အေထာက်
အထာဵမျာဵ ရယူထာဵရမည်။

၈၁။

ရဲအရာရှိသည်
အုပ်ထန
ိ ်ဵသူ

သင်တန်ဵေကျာင်ဵ၊
သို့မဟုတ်

ပရဟိတေဂဟာ၊

ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူထမ
ဳ ှ

ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာ၊
ထွက်ေြပဵသညဴ်

မိဘ၊

ြပစ်မှုကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ

စွပ်စွဲခဳရေသာ ကေလဵသူငယ် သို့မဟုတ် ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်ကို-

(က) ဝရမ်ဵမပါဘဲ

ဖမ်ဵဆီဵနိုင်သည်။

သို့ရာတွင်

ရာဇသတ်ကကီဵနှငဴ်အြခာဵြပစ်မှုဆိုင်ရာ

အထူဵဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ အေရဵယူြခင်ဵမြပုရ။
(ခ)

ဖမ်ဵဆီဵရမိလျှင် သက်ဆိုင်ရာ သင်တန်ဵေကျာင်ဵ၊ ပရဟိတေဂဟာ၊ ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်
ေရဵဂဟာ၊ မိဘ၊ အုပ်ထန
ိ ်ဵသူ သို့မဟုတ် ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူထဳ ြပန်ပို့ရမည်။

(ဂ)

ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရသင်တန်ဵေကျာင်ဵ၊ ပရဟိတေဂဟာ၊ ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာ၊ မိဘ၊
အုပ်ထန
ိ ်ဵသူ

သို့မဟုတ်

ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူထဳ

ြပန်မပို့နိုင်မီကာလအတွင်ဵ

အြခာဵ

သငဴ်ေလျာ်သညဴ် ေနရာ၌ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိနိုင်သည်။
အခန်ဵ (၂၂)
ကေလဵသူငယ် တရာဵစီရင်ေရဵ
၈၂။

ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်သည်(က) နိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵ လိအ
ု ပ်မပီဵ သငဴ်ေလျာ်ေသာ နယ်ေြမမျာဵတွင် ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵ
မျာဵ တည်ေထာင်ရမည်။ ထိ့အ
ု ြပင် ကေလဵသူငယ်တရာဵသူကကီဵမျာဵကို ခန့်ထာဵနိုင်သည်။
(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵ တည်ေထာင်ထာဵြခင်ဵမရှိေသာ နယ်ေြမေဒသ
တွင် မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵအာဵ ကေလဵသူငယ်တရာဵသူကကီဵ၏ စီရင်ပိုင်ခွငဴ်အာဏာကို
အပ်နှင်ဵနိုင်သည်။

၈၃။

ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵသည်(က) ြပစ်မှုကျူဵလွန်သညဴ် အချိန်တွင် အသက် ၁၈ နှစ် မြပညဴေ
် သဵေသာ ကေလဵသူငယ်
ကိုသာလျှင်

တရာဵစီရင်ပိုင်ခွငဴ်ရှိေစရမည်။

ကေလဵသူငယ်မှုခင်ဵတစ်ရပ်ကို

ကာဵနာ

စစ်ေဆဵရာ၌ ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုမီ ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူမှာ ကေလဵသူငယ်ြဖစ်
ေ ကာင်ဵ အသက်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ် အေထာက်အထာဵမျာဵကို စိစစ်မပီဵ ဆုဳဵြဖတ်ချက်
ချမှတ်ရမည်။ ထိဆ
ု ုဳဵြဖတ်ချက်ကို မှတ်တမ်ဵတင် ထာဵရှိရမည်။
(ခ)

ကေလဵသူငယ်မှုခင်ဵကို

ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵက

စစ်ေဆဵစီရင်ေနစဉ်အတွင်ဵ

ြပစ်မှုကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ စွပ်စွဲခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်၏ အသက်မှာ ၁၈ နှစ် ြပညဴသ
် ွာဵ
ေသာ်လည်ဵ ကေလဵသူငယ် ြဖစ်ဘိသကဲဴသို့ ဆက်လက်၍ ကာဵနာစစ်ေဆဵမပီဵ ဥပေဒ
နှငဴ်အညီ စီရင်ဆုဳဵြဖတ်ရမည်။
(ဂ)

စစ်ေဆဵစီရင်ေနစဉ်အတွင်ဵ တရာဵစွဲဆိုတင်ပို့ေသာ

ကေလဵသူငယ်ကို

ေကာင်ဵမွန်စွာ

ကျငဴ်ကကဳေနထိင
ု ်ရန် အာမခဳြဖငဴ်ခဳဝန်ချုပ် ချုပ်ဆိုေစမပီဵ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵသတ်မှတ်၍
မိဘ၊ အုပ်ထန
ိ ်ဵသူထြဳ ဖစ်ေစ၊ ယာယီ ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာ သို့မဟုတ် အြခာဵသငဴ်ေလျာ်
ေသာ ေနရာသို့ြဖစ်ေစ အုပ်ထန
ိ ်ဵရန် အပ်နှဳနိုင်သည်။

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ

(ဂ)

အရ

အာမခဳြဖငဴ်

လမ်ဵအြဖစ်သာလျှင်

မိဘ၊

ခဳဝန်ချုပ်ြပုလုပ်ြခင်ဵမရှိသညဴအ
် ခါ

အုပ်ထန
ိ ်ဵသူထြဳ ဖစ်ေစ၊

ေနာက်ဆုဳဵနည်ဵ

ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာ

သို့ြဖစ်ေစ၊ အြခာဵသငဴ်ေလျာ်ေသာ ေနရာသို့ြဖစ်ေစ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာေစ
လျက် ကေလဵသူငယ်ကို အပ်နှဳနိုင်သည်။ ထိသ
ု ို့ အပ်နှဳသညဴက
် ာလသည် အတိေ
ု တာင်ဵဆုဳဵ
ြဖစ်ေစရမည်။
(င)

မည်သညဴအ
် ေ ကာင်ဵနှငဴ်မျှ ကေလဵသူငယ်ကို ရဲအချုပ်တွင်ြဖစ်ေစ၊ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်
ြဖစ်ေစ ချုပ်မိန့်မေပဵရ။

(စ)

ကေလဵသူငယ်ကို မည်သညဴြ် ပစ်မှုအတွက်မဆို ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵ ေရှ့ေမှာက်သို့
တင်ပို့ပါက

ကေလဵသူငယ်နာဵလည်နိုင်ေသာ

ရိုဵရှင်ဵသညဴ်

စကာဵအသုဳဵအနှုန်ဵြဖငဴ်

စွဲဆိုသညဴြ် ပစ်မှုကို ရှင်ဵလင်ဵ ေြပာ ကာဵရမည်။
(ဆ)

ေသဒဏ် သို့မဟုတ် ေထာင်ဒဏ် ၃ နှစ်အထက် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်ေသာ ကေလဵသူငယ်
မှုခင်ဵမျာဵကို ဝရမ်ဵမှုစစ်ေဆဵသညဴ် နည်ဵလမ်ဵအတိင
ု ်ဵ စစ်ေဆဵစီရင်ရမည်။

(ဇ)

ပုဒ်မခွဲ (ဆ)ပါ မှုခင်ဵမျိုဵမှတစ်ပါဵ အြခာဵကေလဵသူငယ်မှုခင်ဵမျာဵကို သမ္မာန်မှု စစ်ေဆဵ
သညဴ် နည်ဵလမ်ဵအတိင
ု ်ဵ စစ်ေဆဵစီရင်ရမည်။

(ဈ)

ကေလဵသူငယ်မှုခင်ဵတွင် ေရှ့ေနငှာဵရမ်ဵထာဵေစကာမူ ကေလဵသူငယ်ြပစ်မှုကျူဵလွန်ြခင်ဵ
မရှိေ ကာင်ဵ
သို့မဟုတ်

မိမိကိုယ်ကို
တာဝန်ရှိ

ကာကွယ်ေြပာ ကာဵရာတွင်

လူမှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိ

မိဘ၊

တစ်ဦဵဦဵအာဵ

အုပ်ထန
ိ ်ဵသူ၊

ကေလဵသူငယ်ကို

ေဆွမျိုဵ
ကူညီ

ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။
(ည)

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ချို့ယွင်ဵမှု ရှိ မရှိ စစ်ေဆဵရန် လိအ
ု ပ်ပါက စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ကျွမ်ဵကျင်သူ
ဆရာဝန်နှငဴ်စစ်ေဆဵမပီဵ လိအ
ု ပ်သလို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ရာဇဝတ်ကျငဴ်ထုဳဵ
ဥပေဒနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက် ရမည်။

၈၄။

ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵသည် ကေလဵသူငယ်မှုခင်ဵမျာဵကို ကာဵနာစစ်ေဆဵရာတွင်(က) သီဵြခာဵတရာဵရုဳဵ

သို့မဟုတ်

သီဵြခာဵအေဆာက်အအုဳတွင်

ကာဵနာစစ်ေဆဵရမည်။

သီဵြခာဵတရာဵရုဳဵ သို့မဟုတ် သီဵြခာဵအေဆာက်အအုဳမရှိပါက တရာဵရုဳဵပုဳမှန်ဖွငဴ်လှစ်၍
ကာဵနာစစ်ေဆဵသညဴေ
် နရာ

မဟုတ်ေသာ

အေဆာက်အအုဳ

သို့မဟုတ်

အခန်ဵတွင်

ဥပေဒအရာရှိမျာဵ၊

ယူနီေဖာင်ဵ

ြပုလုပ်ရမည်။
(ခ)

မိဘမျာဵ၊

အုပ်ထန
ိ ်ဵသူမျာဵ၊

တရာဵရုဳဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊

ဝတ်ဆင်ထာဵြခင်ဵမရှိေသာတာဝန်ကျရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊

မှုခင်ဵနှငဴ်သက်ဆိုင်သူမျာဵနှငဴ်

ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵက ခွငဴ်ြပုချက် ေပဵထာဵေသာသူမျာဵမှအပ
ကာဵနာစစ်ေဆဵေသာေနရာတွင် မရှိေစရ။

အြခာဵမည်သူမျှ

(ဂ)

ကေလဵသူငယ်အတွက် ခုခဳကာကွယ်ရန် မိဘ၊ အုပ်ထန
ိ ်ဵသူ၊ ေဆွမျိုဵ၊ မိတ်ေဆွ သို့မဟုတ်
အြခာဵသငဴ်ေလျာ်သူတစ်ဦဵဦဵအာဵ

ကေလဵသူငယ်ကိုယ်စာဵ

စစ်ေမဵြခင်ဵ၊

ေလျှာက်ထာဵြခင်ဵနှငဴ် ေလျှာက်လြဲ ခင်ဵတို့ ြပုနိုင်ရန် ခွငဴ်ြပုရမည်။
(ဃ) ရဲအေရဵယူပိုင်ခွငဴ်ရှိေသာ ြပစ်မှုဟုတ်သည်ြဖစ်ေစ၊ မဟုတ်သည်ြဖစ်ေစ ြပစ်မှုကျူဵလွန်
ြခင်ဵခဳရသူ ကေလဵသူငယ်အတွက် တရာဵလိဘ
ု က်မှ ဥပေဒအရာရှိက လိက
ု ်ပါေဆာင်ရွက်
ေပဵရန် သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒရုဳဵသိ့ု အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
(င)

ကေလဵသူငယ်နှငဴ် သက်ေသမျာဵအတွက် လိအ
ု ပ်ပါက စကာဵြပန်ထာဵရှိနိုင်ရန် စီစဉ်ေပဵ
ရမည်။

(စ)

ကေလဵသူငယ် မှုခင်ဵကို ေဆာလျင်စွာ ကာဵနာစစ်ေဆဵေပဵရမည်။

(ဆ)

သက်ေသမျာဵ
တရာဵခွင်ရှိ

စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊
တရာဵသူကကီဵ၊

ေလျှာက်လခ
ဲ ျက်ေပဵြခင်ဵနှငဴ်
ဥပေဒအရာရှိ၊

စစ်ေဆဵစီရင်ြခင်ဵြပုရာ၌

လူမှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိ၊

ရဲအရာရှိ၊

ြပစ်မှု

ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ စွပ်စွဲခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်နှငဴ် သက်ေသမျာဵ ြမင်နိုင် ကာဵနိုင်၊
ေမဵြမန်ဵနိုင်၊ ေြဖ ကာဵနိုင်၊ မှတ်တမ်ဵတင်နိုင်သညဴ် ဗီဒီယိုရုပ်ြမင်သဳ ကာဵ ြမင်ကွင်ဵစနစ်ြဖငဴ်
ြပုလုပ်နိုင်သည်။
၈၅။

ကေလဵသူငယ်မှုခင်ဵကို ကာဵနာစစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵသည်(က) စစ်ေဆဵဆဲအမှု မည်သညဴအ
် ေြခအေနသို့ ေရာက်ရှိေနေစကာမှု ြပစ်မှုကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ
စွပ်စွဲခဳရေသာ

ကေလဵသူငယ်အာဵ

ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵသိ့လ
ု ာေရာက်ရန်

မလိဟ
ု ု

ယူဆလျှင် ရုဳဵေရှ့သို့ မလာေရာက်ေစဘဲ ယင်ဵ၏ မျက်ကွယ်တွင်အမှုကို ဆက်လက်
စစ်ေဆဵနိုင်သည်။
(ခ)

ကေလဵသူငယ်၏ အေကာင်ဵဆုဳဵအကျိုဵစီဵပွာဵမျာဵကို ြဖစ်ထန
ွ ်ဵနိုင်သညဴက
် ိစ္စတွင် သတင်ဵ
အချက်အလက်ရယူခွငဴ်ေပဵြခင်ဵမှအပ

ကေလဵသူငယ်မှုခင်ဵ

သတင်ဵအချက်အလက်

မျာဵကို သတင်ဵစာမျာဵ၊ မဂ္ဂဇင်ဵမျာဵ၊ ဂျာနယ်မျာဵ၊ စာေစာင်မျာဵ၊ အီလက်ထေရာနစ်
နည်ဵပညာကို အသုဳဵြပု၍ အင်တာနက် စာမျက်နှာနှငဴ် လူမှုကွန်ယက်မျာဵတွင် ကေလဵ
သူငယ်ညစ်ညမ်ဵပုဳ ြပုလုပ်ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵနှငဴ် ေရဒီယို၊ ရုပ်ြမင်သဳ ကာဵတစ်ခုခုတွင် ြဖန့်ချိြခင်ဵ၊
ထုတလ
် ွှငဴ်ြခင်ဵမြပုနိုင်ရန်နှငဴ် သတင်ဵမီဒီယာသမာဵအာဵ တရာဵခွင်အတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ြခင်ဵ
ခွငဴ်မြပုရ။
(ဂ)

ကေလဵသူငယ်ကကီဵ ကပ်သူအစီရင်ခဳစာကို

သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

တင်သွင်ဵရန်

သက်ဆိုင်ရာ လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသိ့ု အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
၈၆။

ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵသည် ရဲတပ်ဖွဲ့က စုဳစမ်ဵေနစဉ်အတွင်ဵြဖစ်ေစ၊ ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵက
စစ်ေဆဵစီရင်ေနစဉ်အတွင်ဵြဖစ်ေစ ထွက်ေြပဵတိမ်ဵေရှာင်ေနေသာ ကေလဵသူငယ်ကို ဖမ်ဵဆီဵမိမပီဵ

သက်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵသိ့ု စွဲဆိုတင်ပို့သညဴ်အချိန်တွင် အသက် ၁၈ နှစ် ြပညဴသ
် ွာဵေသာ ကေလဵ
သူငယ် မှုခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(က) အသက် ၁၈ နှစ် ြပည်ဴမပီဵ အသက်၂၀ နှစ် မြပညဴေ
် သဵလျှင် ကေလဵသူငယ် ြဖစ်ဘိသကဲဴသို့
ဆက်လက်၍ ကာဵနာစစ်ေဆဵမပီဵ ဥပေဒနှငဴ်အညီ စီရင်ဆုဳဵြဖတ်ရမည်။
(ခ)

အသက် ၂၀ နှစ် ြပညဴမ် ပီဵြဖစ်လျှင် အရွယ်ေရာက်သူကို စစ်ေဆဵစီရင်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵ
အတိင
ု ်ဵ ကာဵနာစစ်ေဆဵမပီဵ ဥပေဒနှငဴ်အညီ စီရင်ဆုဳဵြဖတ်ရမည်။ သို့ရာတွင် ြပစ်ဒဏ်ကို
ကေလဵသူငယ်ြဖစ်သညဴ် အလာဵ ဤဥပေဒနှငဴ်အညီ ချမှတ်ရမည်။
ခခင်ဵချက်။ ထိသ
ု ို့ချမှတ်သညဴအ
် ခါ ကေလဵသူငယ်ကဲဴသို့ မိဘအုပ်ထန
ိ ်ဵသူထဳ အပ်နှဳြခင်ဵ၊
ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာ

သို့မဟုတ်

သင်တန်ဵေကျာင်ဵတစ်ခုခုသို့

ပို့အပ်ြခင်ဵ

မြပုနိုင်။
၈၇။

ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵသည် ြပစ်မှုကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ထင်ရှာဵေသာ ကေလဵသူငယ်အာဵ အမိန့်
ချမှတ်ြခင်ဵမြပုမီ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်မျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵလျက် ကေလဵသူငယ်၏
အေကာင်ဵဆုဳဵ အကျိုဵစီဵပွာဵမျာဵြဖစ်ထန
ွ ်ဵေစမပီဵ စာရိတ္တြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေစနိုင်မညဴ် အမိန့်ကို
ချမှတ်ရမည်(က) ကေလဵသူငယ်၏ အသက်အရွယ်နှငဴ် အကျငဴ်စာရိတ္တ၊
(ခ)

ကေလဵသူငယ်၏ ပတ်ဝန်ဵကျင် အေြခအေန၊

(ဂ)

ြပစ်မှုကျူဵလွန်ရသညဴ် အေ ကာင်ဵရင်ဵ၊

(ဃ) ကေလဵသူငယ်ကကီဵ ကပ်သူက တင်သွင်ဵေသာ အစီရင်ခဳစာ၊
(င)

ကေလဵသူငယ်အာဵ
ထိခက
ို ်ေစြခင်ဵ

ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ်

မရှိဘဲြဖစ်နိုင်ပါက

ကေလဵသူငယ်၏

အြခာဵနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ်

လွတလ
် ပ်ခွငဴ်ကို

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို ဦဵစာဵေပဵြခင်ဵ၊
(စ)

ကေလဵသူငယ်၏

အေကာင်ဵဆုဳဵ

အကျိုဵစီဵပွာဵမျာဵအတွက်

ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရန်

လိအ
ု ပ်ေသာ အြခာဵအချက်မျာဵ။
၈၈။

ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵသည်(က) ကေလဵသူငယ်ကို သာမန်အာဵြဖငဴ် ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်ဵမြပုရ။ ယင်ဵအာဵ အြခာဵ
နည်ဵြဖငဴ်ြပုစု ေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် အြခာဵနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေဆာင်ရွက်
ြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ မရှိမှသာ ေနာက်ဆုဳဵနည်ဵလမ်ဵအြဖစ် သေဘာထာဵမပီဵ
ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည်။

(ခ)

တည်ဆဲဥပေဒ

တစ်ရပ်ရပ်တွင်

ထင်ရှာဵစီရင်သညဴ်

အခါ

မည်သို့ပင်ပါရှိေစကာမူ

ေသဒဏ်၊

ကေလဵသူငယ်အာဵ

ေထာင်ဒဏ်တစ်သက်၊

ြပစ်မှု

နှစ်အကန့်အသတ်မရှိ

ေထာင်ဒဏ် သို့မဟုတ် ေထာင်ဒဏ်နှစ် ၂၀ မချမှတ်ရ။
(ဂ)

ကေလဵသူငယ် ကျူဵလွန်သညဴြ် ပစ်မှုမှာ ေအာက်ပါ အချက်နှစ်ရပ်နှငဴ် အကျုဳဵဝင်သည်ဟု
ကေလဵ သူငယ်တရာဵရုဳဵက ယုဳ ကည်မှသာေထာင်ဒဏ် ချမှတ်ရမည်(၁)

ေသဒဏ်၊ ေထာင်ဒဏ်တစ်သက်၊ နှစ်အကန့်အသတ်မရှိ ေထာင်ဒဏ် သို့မဟုတ်
ေထာင်ဒဏ် နှစ် ၂၀ ချမှတ်နိုင်ေသာ ြပစ်မှုြဖစ်ြခင်ဵ၊

(၂)

အကျငဴ်စာရိတ္တလွန်ကဲစွာ

ပျက်စီဵေနေသာ

သို့မဟုတ်

မည်သညဴန
် ည်ဵနှငဴ်မျှ

ထိန်ဵသိမ်ဵ၍ မရနိုင်ေသာ ဆိုဵသွမ်ဵေနသညဴ် ကေလဵသူငယ်ြဖစ်ြခင်ဵ။
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရာတွင် ထိက
ု ေလဵသူငယ်မှာ အသက် ၁၆ နှစ်
မြပညဴေ
် သဵပါက ချမှတ်ေသာ ေထာင်ဒဏ်သည် ခုနစ်နှစ်ထက်ပို၍လည်ဵေကာင်ဵ၊ အသက်
၁၆ နှစ် ြပညဴမ် ပီဵ အသက် ၁၈ နှစ် မြပညဴေ
် သဵပါက ချမှတ်ေသာ ေထာင်ဒဏ်သည်
တစ်ဆယ်နှစ်ထက်ပို၍လည်ဵေကာင်ဵ မချမှတ်ရ။
(င)

ေငွဒဏ်တပ်ရိုက်ရန်ရှိလျှင် အသက် ၁၄ နှစ်ြပညဴမ် ပီဵဝင်ေငွရှိသညဴ် ကေလဵသူငယ်ကို
ေငွဒဏ်တပ်ရိုက်နိုင်သည်။ ေငွဒဏ်မေဆာင်သညဴ် ထိက
ု ေလဵသူငယ်အာဵ ေထာင်ဒဏ်မချ
မှတ်ရ။ ထိက
ု ေလဵ ငယ်က ေငွဒဏ်မေဆာင်လျှင် ကေလဵသူငယ်၏ မိဘကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊
မိဘမရှိလျှင် အုပ်ထန
ိ ်ဵသူကို လည်ဵေကာင်ဵ ေငွဒဏ် တပ်ရိုက်ရမည်။

၈၉။

ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵသည် ပုဒ်မ ၈၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ အချက်နှစ်ရပ်နှငဴ် မမငိစွန်ဵသြဖငဴ်
ေထာင်ဒဏ်

မချမှတ်သငဴ်ေသာ

ကေလဵသူငယ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

ေအာက်ပါအမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို

ချမှတ်နိုင်သည်(က) ဆိုဆုဳဵမ၍ လွှတန
် ိုင်သည်။
(ခ)

ကေလဵသူငယ်၏

အေကာင်ဵဆုဳဵအကျိုဵစီဵပွာဵမျာဵအလို့ငှာ

အြခာဵနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ်

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်ြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
(ဂ)

မည်သညဴြ် ပစ်မှုတွင်မဆို ကေလဵသူငယ်သည် ြပစ်မှုကို ေနာက်ထပ်မကျူဵလွန်ေစေရဵ
အတွက် ဟန့်တာဵရန်အလိ့င
ု ှာ ထိက
ု ေလဵသူငယ်ကို ေကာင်ဵမွန်စွာ ေနထိင
ု ်ကျငဴ်ကကဳ
ေစမည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵ ခဳဝန်ချုပ် ချုပ်ဆိုမပီဵ သုဳဵနှစ်ထက်မေကျာ်လန
ွ ်ေသာကာလအတွက်
စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်၍ မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထန
ိ ်ဵသူထဳ ြပန်လည်လဲအ
ွှ ပ်
ေပဵနိုင်သည်။

(ဃ) သုဳဵနှစ်ထက်မပိုေသာကာလအတွင်ဵ ကေလဵသူငယ်ကကီဵ ကပ်သူ၏ ကကီဵ ကပ်စီမဳြခင်ဵကို
ခဳယူေစ နိုင်သည်။

(င)

မည်သညဴြ် ပစ်မှုတွင်မဆို

ကေလဵသူငယ်သည်

အကျငဴ်စာရိတ္တပျက်ြပာဵေနသူြဖစ်လျှင်

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အကျငဴ်စာရိတ္တပျက်ြပာဵြခင်ဵ မရှိေသဵေသာ်လည်ဵ မိဘအုပ်ထန
ိ ်ဵ
သူမရှိသညဴ် ကေလဵသူငယ်ြဖစ်လျှင် ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ မိဘအုပ်ထန
ိ ်ဵသူရှိေသာ်လည်ဵ
ကေလဵသူငယ်အာဵ

ဆိုဆုဳဵမြခင်ဵနှငဴ်

မရှိလျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်နိုင်ေသာ

ထိက
ု ေလဵသူငယ်ကို

အနည်ဵဆုဳဵ

အေြခအေန

နှစ်နှစ် အထိြဖစ်ေစ၊

အသက် ၁၈ နှစ် သို့မဟုတ် အသက် ၂၀ နှစ်ြပညဴ်သည်အထိြဖစ်ေစ သင်တန်ဵေကျာင်ဵ
တစ်ခုခုသို့ ပို့အပ်နိုင်သည်။
(စ)

ကေလဵသူငယ်တရာဵသူကကီဵ၏ ဆင်ြခင်တုဳတရာဵအရ သငဴ်ေလျာ်သည်ဟု ထင်ြမင်ေသာ
စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵသတ်မှတ်၍

ပရဟိတေဂဟာ

သို့မဟုတ်

ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ

ေဂဟာတွင် သတ်မှတ်သညဴ် အချိန်ကာလတစ်ရပ်ထိ ေနထိင
ု ်ေစရန် အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်။
သတ်မှတ်အချိန်ကာလြပညဴ်သညဴအ
် ခါ ပုဒ်မခွဲ (က) မှ (င) အထိ ပါရှိသညဴ် အမိန့်တစ်ရပ်
ရပ် ချမှတ်နိုင်သည်။
၉၀။

ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵသည်(က) ကေလဵသူငယ်အေပါ် ပုဒ်မ ၈၈ အရ ချမှတ်ေသာ ေထာင်ဒဏ်အြပင် ကေလဵသူငယ်၏
ြပုလုပ်မှုေ ကာငဴ် တစ်စုဳတစ်ေယာက်ေသာသူတွင် ထိခက
ို ်နစ်နာမှု သို့မဟုတ် ဆုဳဵရှုဳဵမှု
ရှိလျှင် ကေလဵသူငယ်၏ မိဘ၊ အုပ်ထန
ိ ်ဵသူက ြပစ်မှုကျူဵလွန်ြခင်ဵခဳရေသာ ထိခက
ို ်နစ်နာ
သူ သို့မဟုတ် ဆုဳဵရှုဳဵသူသို့ သငဴ်ေလျာ်ေသာ ေလျာ်ေ ကဵေပဵေဆာင်ေစရန် အမိန့်ချမှတ်
နိုင်သည်။
(ခ)

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်မျာဵနှငဴ်ညီညွတ်လျှင် ပုဒ်မ ၈၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) သို့မဟုတ် ပုဒ်မခွဲ (င)
အရချမှတ်ခဲဴေသာအမိန့်ကို

လိက
ု ်နာမပီဵေသာကေလဵသူငယ်အာဵ

သက်ဆိုင်ရာ

မိဘ

သို့မဟုတ် အုပ်ထန
ိ ်ဵသူထဳ ခဳဝန်ချုပ်ြဖငဴ်ြဖစ်ေစ၊ ခဳဝန်ချုပ်မြပုလုပ်ဘဲြဖစ်ေစ ြပန်လည်အပ်
နှဳရန် မည်သညဴအ
် ချိန်တွင်မဆို ြပင်ဆင်၍ အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်-

(ဂ)

(၁)

ကေလဵသူငယ်၏ အကျငဴ်စာရိတ္တအေြခအေန တိုဵတက်ေကာင်ဵမွန်မှုရှိလာြခင်ဵ၊

(၂)

မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထန
ိ ်ဵသူရှိေသာ ကေလဵသူငယ်ြဖစ်ြခင်ဵ။

ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ စီရင်ပိုင်ခွငဴ်ကို သက်ဆိုင်ရာ သင်တန်ဵေကျာင်ဵအုပ်၊ ကေလဵသူငယ်
ကကီဵ ကပ်သူ သို့မဟုတ် မိဘ၊ အုပ်ထန
ိ ်ဵသူ၏ ေလျှာက်ထာဵတင်ြပချက်အရ ကျငဴ်သုဳဵနိုင်
သည်။

၉၁။

(က) ြပည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်ရုဳဵနှငဴ် ဥပေဒရုဳဵအဆငဴ်ဆငဴ်ရှိ ဥပေဒအရာရှိမျာဵသည် ေသဒဏ်
ထိက
ု ်သငဴ်ေသာ ြပစ်မှုကိုကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵစွပ်စွဲခဳရေသာ ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵသညဴ် ကေလဵ

သူငယ်တရာဵခဳအတွက် တရာဵရုဳဵတွင် နိုင်ငဳေတာ်စရိတ်ြဖငဴ် လိက
ု ်ပါေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်
သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေရှ့ေနငှာဵရမ်ဵ ေပဵရမည်။
(ခ)

ြပစ်မှုတစ်ခုခုြဖငဴ် စွပ်စွဲြခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ၊ တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵ၊ ြပစ်ဒဏ်
ချမှတ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် အကျဉ်ဵချမှတ်ြခင်ဵခဳရသညဴ် ကေလဵသူငယ်သည်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ြပစ်မှုကျူဵလွန်ြခင်ဵခဳရြခင်ဵေ ကာငဴ် နစ်နာသူကေလဵသူငယ်သည်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ထူဵြခာဵ
သညဴ် အေ ကာင်ဵအရာတစ်ခုခုေ ကာငဴ် အကူအညီေတာင်ဵခဳလသ
ို ညဴ် ြပစ်မှုနှငဴ်ဆိုင်ေသာ
သက်ေသမျာဵသည်လည်ဵေကာင်ဵ ဥပေဒဆိုင်ရာ အေထာက်အကူရရှိနိုင်ရန်

မိမိတို့၏

ကေလဵသူငယ်မှုခင်ဵနှငဴ် သက်ဆိုင်သညဴ်ေဒသရှိ ဥပေဒဆိုင်ရာ အေထာက်အကူေပဵေရဵ
အဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ အကူအညီေတာင်ဵခဳနိုင်သည်။
(ဂ)

ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵက ဤဥပေဒအရ ချမှတ်ေသာအမိန့် သို့မဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို
ဥပေဒနှငဴ် အညီ အယူခဳဝင်ေရာက်ခွငဴ် သို့မဟုတ် ြပင်ဆင်မှုတင်သွင်ဵခွငဴ်ရှိေစရမည်။

(ဃ) ကေလဵသူငယ်မှုခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

ကေလဵသူငယ်

တရာဵရုဳဵကြဖစ်ေစ၊

အယူခဳမှု

သို့မဟုတ် ြပင်ဆင်မှုကိုစီရင်ေသာ တရာဵရုဳဵကြဖစ်ေစ ချမှတ်ေသာ စီရင်ချက်နှငဴ် အမိန့်
မိတ္တူကို

သက်ဆိုင်ရာ

တိင
ု ်ဵေဒသကကီဵ

သို့မဟုတ်

ြပည်နယ်လမ
ူ ှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ

သို့မဟုတ် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရတိုင်ဵ
သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသ သို့မဟုတ် ခရိုင်လမ
ူ ှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵသိ့ု ေပဵပို့ရ
မည်။ အကယ်၍ ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတေ
် တာ်ချုပ်က ချမှတ်ြခင်ဵြဖစ်ပါက ထိသ
ု ို့ချမှတ်
ေသာ စီရင်ချက်နှငဴ် အမိန့်မိတ္တူကို ဝန်ကကီဵဌာနသို့ေပဵပို့ရမည်။
အခန်ဵ (၂၃)
ကေလဵသူငယ် ကကီဵ ကပ်သူ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ
၉၂။

ကေလဵသူငယ်ကကီဵ ကပ်သူ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵ ြဖစ်သည်(က) ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵက ကေလဵသူငယ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ တာဝန်ေပဵအပ်ေသာအခါတွင်
လိအ
ု ပ်ေသာ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုမျာဵြပုလုပ်မပီဵ အစီရင်ခဳစာ တင်သွင်ဵြခင်ဵ၊
(ခ)

မိမိ၏ ေစာငဴ် ကညဴက် ကီဵ ကပ်မှုခဳယရ
ူ န် ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵက အမိန့်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရ
ေသာ ကေလဵသူငယ်ကို သတ်မှတ်ထာဵေသာ နည်ဵလမ်ဵြဖငဴ် ေစာငဴ် ကညဴက် ကီဵ ကပ်ြခင်ဵ၊

(ဂ)

ကေလဵသူငယ်ကို အန္တရာယ်တစ်စုဳတစ်ရာ ကျေရာက်နိုင်ဖွယရ
် ာရှိေ ကာင်ဵ သို့မဟုတ်
ကေလဵသူငယ်မှာ အန္တရာယ်ကျေရာက်လျက်ရှိေ ကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါက သက်ဆိုင်ရာ လူမှု
ဝန်ထမ်ဵအရာရှိ နှငဴ် ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ အေ ကာင်ဵ ကာဵြခင်ဵ၊

(ဃ)

သင်တန်ဵေကျာင်ဵ၊
သို့မဟုတ်

ပရဟိတေဂဟာ၊

ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာ၊

ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူထမ
ဳ ှ

ထိက
ု ေလဵသူငယ်ကို

ထွက်ေြပဵသညဴ်

ထွက်ေြပဵခဲဴသညဴသ
် င်တန်ဵေကျာင်ဵ၊

အုပ်ထန
ိ ်ဵသူ

ကေလဵသူငယ်ကိုေတွ့လျှင်
ပရဟိတေဂဟာ၊

ယာယီ

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာ၊ အုပ်ထန
ိ ်ဵသူ သို့မဟုတ် ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူထသ
ဳ ို့ ြပန်လည်
လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵအပ်ြခင်ဵ၊
(င)

ပုဒ်မခွဲ

(ဃ)

အရ

ထွက်ေြပဵသညဴ်

ကေလဵသူငယ်မှာ

နှိပ်စက်ညဉ
ှ ်ဵပန်ဵြခင်ဵ၊

ရိုက်နှက်ဆုဳဵမြခင်ဵ သို့မဟုတ် ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်ဵေစေသာ ပုဳစဳတစ်မျိုဵမျိုဵြဖငဴ် ြပစ်ဒဏ်
ေပဵြခင်ဵေ ကာငဴ် ထွက်ေြပဵြခင်ဵြဖစ်ပါက ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်မှုလုအ
ိ ပ်ေသာ ကေလဵ
သူငယ်အြဖစ်သတ်မှတ်၍

ဤဥပေဒပါ

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

ကာကွယ်ေစာငဴ်

ေရှာက်ြခင်ဵ၊
(စ)

ကေလဵသူငယ်၏ အေကာင်ဵဆုဳဵအကျိုဵစီဵပွာဵမျာဵအတွက် တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို့မဟုတ်
ြပည်နယ်

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ၊

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ၊

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရတိုင်ဵ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵ
မှူဵရုဳဵ၊

ခရိုင်လမ
ူ ှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ

သို့မဟုတ်

မမို့နယ်လမ
ူ ှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ၏

ကကီဵ ကပ်မှုြဖငဴ် မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထန
ိ ်ဵသူ၊ ရပ်ရွာလူကကီဵမျာဵ၊

လူမှုေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ

မျာဵမှ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(ဆ)

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်ေပဵေသာ ကေလဵသူငယ်နှငဴ် သက်ဆိုင်သညဴ် အြခာဵ
လုပ်ငန်ဵ တာဝန်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ။
အခန်ဵ (၂၄)

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် ကေလဵသူငယ်မျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် ေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ
၉၃။

အကျဉ်ဵေထာင် တာဝန်ခဳအရာရှိသည် ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်နှငဴ်ပတ်သက်
၍(က) ကေလဵသူငယ်အသက်

၁၈

နှစ်

ြပညဴသ
် ည်အထိ

လူကကီဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှငဴ်

အတူတကွမထာဵရှိရ။
(ခ)

လူကကီဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

ြဖတ်သန်ဵသွာဵလာြခင်ဵမြပုနိုင်သညဴ်

သီဵြခာဵအေဆာင်

သို့မဟုတ် အခန်ဵ တွင် ထာဵရှိရမည်။
(ဂ)

မိဘ၊

အုပ်ထန
ိ ်ဵသူ၊

ဥပေဒအကကဳေပဵနှငဴ်

ေဆွမျိုဵ၊

သူငယ်ချင်ဵ

လည်ဵေကာင်ဵ

မိတ်ေဆွမျာဵနှငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

လွတလ
် ပ်စွာ

ေတွ့ဆုဳခွငဴ်ြပုရမည်။

ေရှ့ေန၊

ယင်ဵတို့နှငဴ်

ကေလဵသူငယ်အ ကာဵ စာေရဵသာဵ ဆက်သွယ်မှုနှငဴ် အြခာဵဆက်သွယ်ေြပာဆိုမှုမျာဵကို
လျှို့ဝှက်ထာဵရှိရမည်။
(ဃ) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ တာဵြမစ်ပစ္စညဵ် မျာဵမှအပ ကေလဵသူငယ်ထဳ ေပဵပို့သညဴ်
အစာဵအေသာက်နှငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပစ္စညဵ် မျာဵေပဵပို့ြခင်ဵကို လက်ခဳခွငဴ်ြပုရမည်။
(င)

အလုပ် ကမ်ဵခိုင်ဵေစြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

အကျဉ်ဵဦဵစီဵဌာန၏

ကွပ်ကဲမှုေအာက်ရှိ

သတ်မှတ်ထာဵေသာ စခန်ဵသို့ ပို့လွှတ်ြခင်ဵမြပုရ။
(စ)

ကေလဵသူငယ်အာဵ
လိအ
ု ပ်ပါက

ကျန်ဵမာေရဵ

ထိေရာက်ေသာ

စစ်ေဆဵြခင်ဵကို

မြဖစ်မေန

ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုေပဵရန်

ပုဳမှန်ြပုလုပ်ေပဵမပီဵ
စီစဉ်ေဆာင်ရွက်

ေပဵရမည်။
(ဆ)

ကေလဵသူငယ်၏ အကျငဴ်စာရိတ္တကိုြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမပီဵ လူ့အဖွဲ့အစည်ဵတွင် ြပန်လည်
ဝင်ဆဳဴေပါင်ဵစည်ဵေရဵနှငဴ် ြပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵကို အေထာက်အကူြပုမညဴ် သင်တန်ဵ
ပို့ချြခင်ဵ၊ ပညာသင် ကာဵ ေပဵြခင်ဵနှငဴ် အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵ အတတ်ပညာ သင် ကာဵ
ေပဵြခင်ဵတို့ြပုရမည်။

(ဇ)

တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵ၊ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်နှငဴ်အညီ
ေထာင်ဒဏ်မှ ေလျှာဴရက်ခဳစာဵခွငဴ်ေပဵရမည်။

၉၄။

အကျဉ်ဵေထာင်တာဝန်ခဳအရာရှိသည်(က) ကိုယ်ဝန်ေဆာင်

အမျိုဵသမီဵအကျဉ်ဵသာဵအာဵ

ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုေပဵေရဵ၊

အကျဉ်ဵေထာင် ြပင်ပေဆဵရုဳ တစ်ခုခုတွင်သာ မီဵဖွာဵနိုင်ေရဵ၊ မိခင်နှငဴ် ကေလဵြပုစု
ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵတို့အတွက်

အတတ်နိုင်ဆုဳဵ

စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။

အကယ်၍

အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ ေမွဵဖွာဵရသည်ဆိုပါက အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ ေမွဵဖွာဵေ ကာင်ဵ
ကို ကေလဵ၏ေမွဵစာရင်ဵတွင်ေဖာ်ြပြခင်ဵ မြပုရ။
(ခ)

မိခင်အကျဉ်ဵသာဵ၏

ကေလဵသူငယ်ကို

အကျဉ်ဵေထာင်ြပင်ပတွင်

အုပ်ထန
ိ ်ဵမညဴသ
် ူ

သို့မဟုတ် ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်မညဴ်သူမရှိလျှင်ြဖစ်ေစ၊ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ကေလဵေမွဵဖွာဵ
လျှင်ြဖစ်ေစ မိခင်ကဆန္ဒရှိလျှင် ကေလဵသူငယ် အသက် ၄ နှစ် ြပညဴသ
် ည်အထိ အကျဉ်ဵ
ေထာင်တွင်မိခင်နှငဴ်အတူ ေနထိင
ု ်ခွငဴ်ြပုရမည်။ အကယ်၍ထိက
ု ေလဵသူငယ်ကို မိခင်က
ဆန္ဒရှိပါက အသက် ၆ နှစ်ြပညဴသ
် ည်အထိ အကျဉ်ဵေထာင်တွင် မိခင်နှငဴ်အတူ ဆက်လက်
ေနထိင
ု ်ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။
(ဂ)

အကျဉ်ဵေထာင်တွင် မိခင်အကျဉ်ဵသာဵနှငဴ် အတူေနထိင
ု ်ေသာ ကေလဵသူငယ်အတွက်
အစာဵအေသာက်နှငဴ် စာဵဝတ်ေနေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်မှုတို့ ြဖညဴ်ဆည်ဵေပဵ
ရန်တာဝန်ယူရမည်။ ထိ့အ
ု ြပင် ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်မျာဵအတွက် ေန့ကေလဵထိန်ဵ

ဌာနနှငဴ်

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵမျာဵကို

ကိုယ်လက်လပ
ှု ်ရှာဵမှုမျာဵ

ဖွငဴ်လှစ်သင် ကာဵနိုင်ေရဵနှငဴ်

ြပုလုပ်နိုင်ေရဵအတွက်

အာဵကစာဵနှငဴ်

သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊

အစိုဵရ

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵစီစဉ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) မိခင်အကျဉ်ဵသာဵသည်
သူငယ်တစ်ဦဵဦဵ

အကျဉ်ဵေထာင်တွင်

ကွယ်လန
ွ ်သညဴအ
် ခါ

ကျန်ရစ်ခဲဴလျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

အတူေနကေလဵ

မိခင်အကျဉ်ဵသာဵနှငဴ်အတူ

ေနထိင
ု ်ေသာ ကေလဵသူငယ်သည်အသက် ၆ နှစ်ြပညဴလ
် ျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကေလဵ
သူငယ်ကို

ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်ရန်နှငဴ်

အုပ်ထန
ိ ်ဵရန်အတွက်

အစီအစဉ်မျာဵ

ြပုလုပ်ရန်အလိ့င
ု ှာလူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသို့ ေဆာလျင်စွာ အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
(င)

ပညာတစ်ပိုင်ဵတစ်စနှငဴ်

ေကျာင်ဵေနကေလဵသူငယ်မျာဵ

အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ

အတန်ဵပညာ ဆက်လက်သင်ယူနိုင်ေရဵနှငဴ် သင်ေထာက်ကူပစ္စညဵ် မျာဵ ြဖညဴဆ
် ည်ဵေပဵ
ေရဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊

အာဵကစာဵနှငဴ်

ကိုယ်လက်လပ
ှု ်ရှာဵမှုမျာဵ

ြပုလုပ်နိုင်ေရဵ

အတွက်လည်ဵေကာင်ဵ သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ညှိနှိုင်ဵစီစဉ်
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၉၅။

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် ပုဒ်မ ၉၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ ကေလဵသူငယ်အာဵ
အုပ်ထန
ိ ်ဵ၍ ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်ေပဵမညဴ် ေဆွမျိုဵသာဵချင်ဵမျာဵထဳအပ်နှဳရမည်။ အကယ်၍ ေဆွမျိုဵ
သာဵချင်ဵမရှိလျှင်

ဤဥပေဒနှငဴ်အညီ

သငဴ်ေလျာ်ေသာ

ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူထသ
ဳ ို့ြဖစ်ေစ၊

အြခာဵနည်ဵြဖငဴ်ြပုစု ေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်ြဖငဴ်ြဖစ်ေစ အပ်နှဳေစနိုင်သည်။
အခန်ဵ (၂၅)
ြပစ်မှုကျူဵလွန်ြခင်ဵခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵနှငဴ် ကေလဵသူငယ် သက်ေသမျာဵအာဵ အကူအညီနှငဴ်
အကာအကွယ်ေပဵြခင်ဵ
၉၆။

ရဲတပ်ဖွဲ့က

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵရာတွင်ြဖစ်ေစ၊

ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵေရှ့ေမှာက်တွင်ြဖစ်ေစ၊

တရာဵရုဳဵတစ်ခုခုတွင်ြဖစ်ေစ ြပစ်မှုကျူဵလွန်ြခင်ဵခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵ၊ သက်ေသအြဖစ်
ထွက်ဆိုေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍(က) ထိက
ု ေလဵသူငယ်မျာဵသည်

ဤဥပေဒပါအခွငဴ်အေရဵမျာဵအြပင်

ေအာက်ပါအခွငဴ်အေရဵ

မျာဵကို ခဳစာဵခွငဴ်ရှိသည်(၁)

တစ်ဦဵချင်ဵ လွတလ
် ပ်လခုဳ ခုဳမှုကို ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်မှုရရှိခွငဴ်၊

(၂)

ကေလဵသူငယ်နှငဴ်

သငဴ်ေလျာ်ေသာ

သက်ေသအြဖစ် ထွက်ဆိုခွငဴ်၊

ပတ်ဝန်ဵကျင်တွင်

ေတွ့ဆုဳေမဵြမန်ဵမပီဵ

(၃)

မည်သညဴ် မှုခင်ဵကိုမဆို ေနှာငဴ်ေနှဵ ကန့် ကာြခင်ဵမရှိဘဲ

ကာဵနာစစ်ေဆဵေပဵမှု

ခဳယူရရှိခွငဴ်၊
(၄)

အေလဵဂရုြပုမှုြဖငဴ်

ဆက်ဆဳမှုရရှိခွငဴ်

အသက်အရွယ်နှငဴ်

သငဴ်ေလျာ်ေသာ

ရိုဵရှင်ဵသညဴစ
် ကာဵ အသုဳဵအနှုန်ဵြဖငဴ် ေမဵခွန်ဵမျာဵေမဵြမန်ဵေြဖ ကာဵခွငဴ်၊
(၅)

ကိုယ်တိုင်ထွက်ဆိုနိုင်ြခင်ဵမရှိေသာ မသန်စွမ်ဵကေလဵသူငယ်အတွက် ဘာသာရပ်
ဆိုင်ရာ ကျွမ်ဵကျင်သူကနှုတ်ြဖငဴ်ြဖစ်ေစ၊ လက်သေကေတြပ ဘာသာစကာဵြဖငဴ်
ြဖစ်ေစ၊ အြခာဵနာဵလည်လယ
ွ ်သညဴ် အမူအရာြဖငဴ်ြဖစ်ေစ ကိုယ်စာဵပါဝင်ေဆာင်
ရွက်နိုင်ခွငဴ်။

(ခ)

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအေထာက်အပဳဴနှငဴ် အြခာဵအကူအညီမျာဵရရှိေရဵအတွက်
သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို မိဘ၊ အုပ်ထန
ိ ်ဵသူ၊ ေဆွမျိုဵ၊ မိတ်ေဆွ သို့မဟုတ် ကူညီ
ေစာငဴ်ေရှာက်သူထဳ ကူညီ ြဖညဴဆ
် ည်ဵေပဵပိုင်ခွငဴ် ရရှိေစရမည်။

(ဂ)

ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ စစ်ေဆဵရာတွင်(၁)

ကျမ်ဵသစ္စာကျိန်ဆိုြခင်ဵမြပုေစဘဲ မှန်ကန်စွာထွက်ဆိုပါမည်ဟု ကတိသစ္စာြပုေစ
မပီဵစစ်ေမဵရမည်။

(၂)

ရှုပ်ေထွဵေသာေမဵခွန်ဵ၊ တစ်ဆက်တည်ဵေမဵခွန်ဵနှငဴ် မလိအ
ု ပ်ဘဲ ထပ်ဆငဴ်ေမဵခွန်ဵ
မျာဵေမဵြမန်ဵြခင်ဵ မြပုရ။

(၃)

သက်ေသခဳအက်ဥပေဒတွင် မည်သို့ပင်ပါရှိေစကာမူ မိမိသက်ေသအာဵ အဓိက
စစ်ေမဵြခင်ဵနှငဴ် အြခာဵတစ်ဘက်မှ ြပန်လန
ှ ်စစ်ေမဵမပီဵေနာက် ြပန်လည်စစ်ေမဵြခင်ဵ
ြပုရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အြခာဵ တစ်ဘက်မှအမှုသည်၊ မိဘ၊ အုပ်ထန
ိ ်ဵသူ၊ ေဆွမျိုဵ၊
ကူညသ
ီ ူ သို့မဟုတ် ေရှ့ေနက ြပန်လန
ှ ်စစ်ေမဵြခင်ဵ ြပုရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ
နိမိတ်ြပေမဵခွန်ဵကို ေမဵြမန်ဵြခင်ဵမြပုရ။

(ဃ) မည်သူမျှ ြပစ်မှုကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ စွပ်စွဲခဳရေသာကေလဵသူငယ် သို့မဟုတ် မှုခင်ဵတွင်
သက်ေသ အြဖစ် ပါဝင်ေနေသာ ကေလဵသူငယ်သည် မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေ ကာင်ဵနှငဴ်
မှုခင်ဵသတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

ရယူြခင်ဵ၊

ထညဴ်သွင်ဵြခင်ဵနှငဴ်

ေ ကာ်ြငာြခင်ဵ၊

ကေလဵသူငယ်ကို ဓာတ်ပုဳရိုက်ြခင်ဵ၊ သတင်ဵစာ၊ မဂ္ဂဇင်ဵ၊ ဂျာနယ်နှငဴ် စာအုပ်စာတမ်ဵ
မျာဵတွင် ထညဴ်သွင်ဵြခင်ဵ၊ ြဖန့်ချိြခင်ဵ၊ အသုဳဵြပုြခင်ဵမြပုရ သို့မဟုတ် ေရဒီယို၊ ရုပ်ြမင်
သဳ ကာဵနှငဴ် လူမှုဆက်သွယ်ေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵတွင် ထုတလ
် င
ွှ ဴ်ြခင်ဵ မြပုရ။
(င)

ြပစ်မှုကျူဵလွန်ြခင်ဵခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵ၊ သက်ေသအြဖစ်ထက
ွ ်ဆိုေသာ ကေလဵ
သူငယ်မျာဵနှငဴ် ဆက်နွှယ်ပတ်သက်သူမျာဵသည် ကေလဵသူငယ်မှုခင်ဵကိစ္စကို ထုတေ
် ဖာ်
ြခင်ဵမြပုဘဲ လျှို့ဝှက်ထာဵရှိ ရမည်။

၉၇။

ဝန်ကကီဵဌာနသည် ြပစ်မှုကျူဵလွန်ြခင်ဵခဳရေသာ ကေလဵသူငယ်၏ ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာနှငဴ် စိတ်ပိုင်ဵ
ဆိုင်ရာ ထိခက
ို ်နစ်နာမှုမျာဵကို ြပန်လည်ကုစာဵေပဵြခင်ဵနှငဴ် ြပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေပဵြခင်ဵ အစီအမဳ
မျာဵချမှတ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်ဵ (၂၆)
အယူခဳြခင်ဵ

၉၈။

(က) ေမွဵစာဵြခင်ဵမှတ်ပုဳတင် လူမှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိက ပုဒ်မ ၂၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ကေလဵသူငယ်
အာဵေမွဵစာဵြခင်ဵကို မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ချမှတ်ေသာအမိန့် သို့မဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်
ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို မေကျနပ်သူသည် ထိအ
ု မိန့် သို့မဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချမှတ်သညဴေ
် န့မှ
ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသို့ အယူခဳနိုင်သည်။
(ခ)

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် ပုဒမ
် ခွဲ (က) အရ အယူခဳမှုကို စိစစ်မပီဵ သက်ဆိုင်ရာေမွဵစာဵ
ြခင်ဵ မှတ်ပုဳတင် လူမှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိက ချမှတ်သညဴ် အမိန့်သို့မဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို
အတည်ြပုြခင်ဵ၊ ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ြပင်ဆင်ြခင်ဵြပုနိုင်သည်။

၉၉။

(က) လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနက ချမှတ်ေသာ ေအာက်ပါအမိန့် သို့မဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်တစ်ရပ်
ရပ်ကို မေကျနပ်သူသည် ထိအ
ု မိန့် သို့မဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို ချမှတ်သညဴ် ေန့မှ
ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ ဝန်ကကီဵ ဌာနသို့ အယူခဳဝင်နိုင်သည်(၁)

ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ တည်ေထာင်ခွငဴ်ြပုမိန့် ထုတေ
် ပဵရန် ချမှတ်ေသာအမိန့်
သို့မဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်၊

(၂)

ပုဒ်မ ၁၇ အရ ချမှတ်ေသာ စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်၊

(၃)

ပုဒ်မ ၃၁ အရ ေမွဵစာဵမိဘက ေမွဵစာဵြခင်ဵဆိုင်ရာ တာဝန်ကို လိက
ု ်နာရန်
ပျက်ကွက်မှု သို့မဟုတ် စည်ဵကမ်ဵချက် သို့မဟုတ် တာဵြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို
ေဖာက်ဖျက်မှုအတွက်

ချမှတ်ေသာ

စီမဳခန့်ခွဲေရဵ

ဆိုင်ရာအမိန့်

သို့မဟုတ်

ဆုဳဵြဖတ်ချက်၊
(၄)
(ခ)

ပုဒ်မ ၉၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ချမှတ်ေသာ အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်။

ဝန်ကကီဵဌာနသည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အယူခဳမှုကို စိစစ်မပီဵ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနက
ချမှတ်သညဴ် အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို အတည်ြပုြခင်ဵ၊ ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ သို့မဟုတ်
ြပင်ဆင်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။

(ဂ)

ဝန်ကကီဵဌာန၏ အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်သည် အမပီဵအြပတ်ြဖစ်သည်။

အခန်ဵ (၂၇)
ြပစ်မှုနှငဴ် ြပစ်ဒဏ်မျာဵ
၁၀၀။ (က) မည်သူမဆို ကေလဵသူငယ်အာဵ ေအာက်ပါ ြပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ
ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵခဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို အနည်ဵဆုဳဵတစ်လမှ အမျာဵဆုဳဵ ေြခာက်လအထိ
ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊

အနည်ဵဆုဳဵကျပ်

တစ်သိန်ဵမှ

အမျာဵဆုဳဵကျပ်သုဳဵသိန်ဵအထိ

ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုဵဳ ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်(၁)

အရက်၊

ဘီယာ

ဝယ်ခိုင်ဵြခင်ဵ၊

ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊

ေသာက်ရန်

တိုက်တွန်ဵြခင်ဵ

သို့မဟုတ် ေသာက်ရန် ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ၊
(၂)

မိဘေဆွမျိုဵမပါဘဲ ကပွဲ (dayclub၊ nightclub)၊ ကာရာအိုေက သို့မဟုတ်
အနှိပ်ခန်ဵတွင် ဝင်ေရာက်ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ၊

(ခ)

(၃)

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အ ကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ၊

(၄)

ရိုက်နှက် ြပစ်ဒဏ်ေပဵြခင်ဵ၊

(၅)

ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ နှိပ်ကွပ်အနိုင်ကျငဴ်ြခင်ဵ။

မည်သူမဆို ေအာက်ပါ ြပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵ
ခဳရလျှင်

ထိသ
ု ူကို

အနည်ဵဆုဳဵနှစ်လမှ

အမျာဵဆုဳဵကိုဵလအထိ

ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊

အနည်ဵဆုဳဵကျပ် နှစ်သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵကျပ် ေလဵသိန်ဵအထိ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်
စလုဵဳ ြဖစ်ေစချမှတ်ရမည်(၁)

ကေလဵသူငယ်အာဵ

ေလာင်ဵကစာဵရန်

ေသွဵေဆာင်ြခင်ဵ၊

တိုက်တွန်ဵြခင်ဵ

သို့မဟုတ် အာဵေပဵ ကူညြီ ခင်ဵ၊
(၂)

ကေလဵသူငယ်ထမ
ဳ ှ ပစ္စညဵ် တစ်စုဳတစ်ရာကို အေပါင်ခဳြခင်ဵ၊ ကေလဵသူငယ်က
ပစ္စညဵ် ေပါင်နှဳ သည်ကို အာဵေပဵကူညြီ ခင်ဵ။

(၃)

ေကာင်ဵေသာ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵအြဖစ်ြဖငဴ် ေဈဵေရာင်ဵသူ ကေလဵသူငယ်
ထဳမှ ပစ္စညဵ် ကိုဝယ်ယူြခင်ဵမှတစ်ပါဵ ကေလဵသူငယ်ေရာင်ဵချသညဴ် ပစ္စညဵ် တစ်ခုခု
ကိုဝယ်ယူြခင်ဵ။

(ဂ)

မည်သူမဆို

ေအာက်ပါ

ြပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို

ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ

ြပစ်မှုထင်ရှာဵ

စီရင်ြခင်ဵခဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို အနည်ဵဆုဳဵ သုဳဵလမှ အမျာဵဆုဳဵ တစ်နှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်
ြဖစ်ေစ၊ အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် သုဳဵသိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ်ငါဵသိန်ဵအထိ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊
ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုဳဵြဖစ်ေစချမှတ်ရမည်(၁)

ကေလဵသူငယ်အာဵ သင်တန်ဵေကျာင်ဵ၊ ပရဟိတေဂဟာ၊ ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ
ေဂဟာ၊

မိဘ၊ အုပ်ထန
ိ ်ဵသူ သို့မဟုတ် ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူထမ
ဳ ှ ထွက်ေြပဵ

လွတေ
် ြမာက်ရန် ေသွဵေဆာင်ြခင်ဵ၊ အကူအညီေပဵြခင်ဵ၊ ထွက်ေြပဵလွတ်ေြမာက်
လာသညဴ် ကေလဵသူငယ်ြဖစ်သည်ကို သိလျက်နှငဴ် လက်ခဳြခင်ဵ၊ ဝှက်ထာဵြခင်ဵ
သို့မဟုတ် မူလေနရာသို့ ြပန်မသွာဵရန် တာဵဆီဵပိတ်ပင်ြခင်ဵ၊
(၂)

ကေလဵသူငယ်၏ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်ဵအာဵ
ထိေတွ့ပွတ်သပ် ကိုင်တွယ်ြခင်ဵ။

၁၀၁။ (က) မည်သူမဆို ေအာက်ပါ ြပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵ
ခဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို အနည်ဵဆုဳဵေလဵလမှ အမျာဵဆုဳဵတစ်နှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊
အနည်ဵဆုဳဵကျပ်

ေလဵသိန်ဵမှ

အမျာဵဆုဳဵ

ကျပ်ေြခာက်သိန်ဵအထိ

ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊

ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုဳဵြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်(၁)

တည်ေထာင်ခွငဴ်ြပုမိန့်မရှိဘဲ ပရဟိတေဂဟာ သို့မဟုတ် ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ
ေဂဟာတစ်ခုခုကို တည်ေထာင်ဖွငဴ်လှစ်ြခင်ဵ၊

(၂)
(ခ)

ပုဒ်မ ၉၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ပါြပဋ္ဌာန်ဵချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ြခင်ဵ။

မည်သူမဆို ကေလဵသူငယ်အာဵ ေအာက်ပါ ြပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ
ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵခဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို အနည်ဵဆုဳဵ ငါဵလမှ အမျာဵဆုဳဵ နှစ်နှစ်အထိ
ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ အနည်ဵဆုဳဵကျပ် ငါဵသိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်ဵအထိ
ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုဵဳ ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်(၁)

အရက်၊ ဘီယာ အေရာင်ဵအဝယ်ြပုလုပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်
ခန့်အပ်ြခင်ဵ၊ ခိုင်ဵေစြခင်ဵ သို့မဟုတ် ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ၊

(၂)

လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ဆက်စပ်သညဴ် ကပွဲ (dayclub၊ nightclub)၊ ကာရာ
အိုေက

အနှိပ်ခန်ဵစသညဴ်

ေနရာတစ်ခုခုတွင်

အလုပ်လုပ်ရန်

ခိုင်ဵေစြခင်ဵ၊

အလုပ်လုပ်သည်ကို ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ။
၁၀၂။ မည်သူမဆို ေအာက်ပါ ြပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵခဳရလျှင်
ထိသ
ု ူကို အနည်ဵဆုဳဵေြခာက်လမှအမျာဵဆုဳဵ သုဳဵနှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်
ေြခာက်သိန်ဵမှ

အမျာဵဆုဳဵ ကျပ်

၁၂ သိန်ဵအထိ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုဵဳ ြဖစ်ေစ

ချမှတ်ရမည်(က) မိမိအုပ်ထိန်ဵမှုေအာက်ရှိ

ကေလဵသူငယ်ေတာင်ဵရမ်ဵေနသည်ကို

ပျက်ကွက်ြခင်ဵ၊
(ခ)

ကေလဵသူငယ်အာဵ ေတာင်ဵရမ်ဵေစြခင်ဵ၊

(ဂ)

မိမိေတာင်ဵရမ်ဵရာတွင် ကေလဵသူငယ်ကို အသုဳဵြပုြခင်ဵ။

တာဵြမစ်ရန်

၁၀၃။ (က) မည်သူမဆိုကေလဵသူငယ်အာဵ ေအာက်ပါြပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵြပစ်မှု
ထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵခဳရလျှင် ထိသ
ု ူကိုအနည်ဵဆုဳဵရှစ်လမှ အမျာဵဆုဳဵ ငါဵနှစ်အထိေထာင်ဒဏ်
ချမှတ်ရမညဴ်

အြပင်

အနည်ဵဆုဳဵကျပ်ရှစ်သိန်ဵမှ

အမျာဵဆုဳဵ

ကျပ်

၁၆

သိန်ဵအထိ

ေငွဒဏ်လည်ဵ ချမှတ်နိုင်သည်(၁)

မသန်စွမ်ဵကေလဵသူငယ်အာဵနိုင်ထက်စီဵနင်ဵ

အ ကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ၊

အလွဲသုဳဵြခင်ဵ၊

ေခါင်ဵပုဳြဖတ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ခွဲြခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵ၊
(၂)

ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဂုဏ်သိက္ခာဆိုင်ရာ ထိခက
ို ်မှုြဖစ်ေစ
ေသာ အလုပ်လုပ်ရန် ခိုင်ဵေစြခင်ဵ၊

(၃)

ေဘဵအန္တရာယ်ရှိေသာ အလုပ်ကိုြဖစ်ေစ၊ ကျန်ဵမာေရဵထိခိုက်ေစေသာ အလုပ်ကို
ြဖစ်ေစ ခိုင်ဵေစြခင်ဵ သို့မဟုတ် လုပ်ကိုင်ရန် ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ၊

(၄)

အဓမ္မ အလုပ်ခိုင်ဵေစြခင်ဵ သို့မဟုတ် အဓမ္မဝန်ေဆာင်မှုေပဵေစြခင်ဵ၊

(၅)

နှိပ်စက်ညဉ
ှ ်ဵပမ်ဵမှု ရက်စက် ကမ်ဵ ကုတ်မှု၊ လူမဆန်ေသာ သို့မဟုတ် ဂုဏ်သိက္ခာ
ကျဆင်ဵေစေသာ နှိမဴ်ချြပုမူဆက်ဆဳမှုတို့ ြပုကျငဴ်ြခင်ဵ။

(ခ)

မည်သူမဆို

ကေလဵသူငယ်အာဵ

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်ဵ

ေအာက်ပါြပုလုပ်မှု

တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵခဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို အနည်ဵဆုဳဵ
တစ်နှစ်မှ အမျာဵဆုဳဵ ေြခာက်နှစ် အထိ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမညဴ်အြပင် အနည်ဵဆုဳဵကျပ်
ကိုဵသိန်ဵမှအမျာဵဆုဳဵကျပ် ၁၈ သိန်ဵအထိ ေငွဒဏ်လည်ဵ ချမှတ်နိုင်သည်(၁)

ရိက္ခာ၊ လက်နက် သို့မဟုတ် ပစ္စညဵ် မျာဵ သယ်ယူခိုင်ဵြခင်ဵစသညဴ် ပဳဴပိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵ
မျာဵတွင်အသုဳဵ ြပုြခင်ဵ၊ လမ်ဵြပခိုင်ဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် တစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ် အသုဳဵြပု
ြခင်ဵ၊

(၂)

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအ ကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အ ကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ။

၁၀၄။ မည်သူမဆို(က) ပုဒ်မ

၆၃၊

ပုဒ်မခွဲ

(က)

အာဵစနစ်တကျ

စိစစ်ရန်

ပျက်ကွက်မှုေ ကာငဴ်

ကျူဵလွန်ြခင်ဵြဖစ်ပါက နှစ်နှစ် အထိ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ ချမှတ်နိုင်သည်။
တမင်ရည်ရွယ်၍ ကျူဵလွန်ြခင်ဵြဖစ်ပါက ငါဵနှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည်။
(ခ)

ပုဒ်မ ၆၄၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ြပစ်မှုကို ကျူဵလွန်ပါက ငါဵနှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည်။

(ဂ)

ပုဒ်မ ၆၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှငဴ် ပုဒ်မ ၆၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ြပစ်မှုတို့ကို ကျူဵလွန်ပါက
တစ်ဆယ်နှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည်။

၁၀၅။ (က) မည်သူမဆို ေအာက်ပါြပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵ
ခဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို အနည်ဵဆုဳဵတစ်နှစ်မှ အမျာဵဆုဳဵခုနစ်နှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမညဴ်

အြပင် အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ၂၀ အထိ ေငွဒဏ်လည်ဵ
ချမှတ်နိုင်သည်(၁)

မိမိ၏

အုပ်ထန
ိ ်ဵမှုေအာက်ရှိ

ကေလဵသူငယ်အာဵ

ြပညဴ်တန်ဆာလုပ်ငန်ဵြဖငဴ်

အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵ ြပုေနသူနှငဴ် အတူေနေစရန် ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ၊
(၂)

မိမိ၏ အုပ်ထန
ိ ်ဵမှုေအာက်ရှိ ကေလဵသူငယ်သည် ြပညဴတ
် န်ဆာအြဖစ် အသက်ေမွဵ
ဝမ်ဵေကျာင်ဵ ြပုေနသည်ကို သိလျက်နှငဴ် တမင်လျစ်လျူရှုြခင်ဵ၊

(၃)

ဟိုတယ်၊

မိုတယ်၊

ဧညဴေ
် ဂဟာ၊

တည်ဵခိုရိပ်သာ၊

ကိုယ်ကာယအလှြပင်ခန်ဵ

သို့မဟုတ် စာဵေသာက် ဆိုင်တွင် ကေလဵသူငယ်အာဵ ြပညဴ်တန်ဆာကိစ္စအလိ့င
ု ှာ
ေပါင်ဵသင်ဵဆက်ဆဳရန် ခိုင်ဵေစြခင်ဵ သို့မဟုတ် ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ၊
(၄)

ကေလဵသူငယ်ညစ်ညမ်ဵပုဳ ြပုလုပ်ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ယင်ဵကိစ္စ အလို့ငှာ
ကမ်ဵလှမ်ဵြခင်ဵ၊ ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ြခင်ဵ၊ ြပည်ပမှ တင်သွင်ဵြခင်ဵ
သို့မဟုတ် ြပည်ပသိ့ု တင်ပို့ြခင်ဵ၊

(၅)
(ခ)

အတင်ဵအ ကပ်လက်ထပ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် လက်ထပ်ေစြခင်ဵ။

မည်သူမဆို ေအာက်ပါ ြပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵ
ခဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို အနည်ဵဆုဳဵနှစ်နှစ်မှ အမျာဵဆုဳဵတစ်ဆယ်နှစ်ထိ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်
ရမညဴအ
် ြပင် အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၁၂ သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ် ၁၅ သိန်ဵအထိ ေငွဒဏ်လည်ဵ
ချမှတ်နိုင်သည်(၁)

ကေလဵသူငယ်ကိုြပညဴ်တန်ဆာြပုလုပ်ခိုင်ဵေစြခင်ဵ၊

(၂)

ကေလဵသူငယ်အာဵ ြပညဴ်တန်ဆာအြဖစ် ခိုင်ဵေစ၍ ရှာေဖွရရှိသညဴ် အကျိုဵစီဵပွာဵ
ကိုမှီခို၍ အသက်ေမွဵြခင်ဵ၊

(၃)

လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အလွဲသုဳဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေခါင်ဵပုဳြဖတ်ြခင်ဵြပုရန် ကေလဵသူငယ်
ကိုအသုဳဵြပုြခင်ဵ၊ ေငွ သို့မဟုတ် ပစ္စညဵ် ကိုေပဵ၍ေခါ်ယူြခင်ဵ၊ ြဖာဵေယာင်ဵေသွဵ
ေဆာင်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ကမ်ဵလှမ်ဵြခင်ဵ။

၁၀၆။ မည်သူမဆို ေအာက်ပါြပုလုပ်မှု တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵခဳရလျှင်
ထိသ
ု ူကို အနည်ဵဆုဳဵ တစ်ဆယ်နှစ်မှ အမျာဵဆုဳဵ နှစ် ၂၀ အထိ ေထာင်ဒဏ် ချမှတ်ရမညဴ်ြပင်
အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်သိန်ဵ ၅၀ မှ အမျာဵဆုဳဵကျပ် သိန်ဵ ၁၀၀ အထိ ေငွဒဏ်လည်ဵ ချမှတ်နိုင်သည်(က) ကေလဵသူငယ်ကို ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊
(ခ)

ကေလဵသူငယ်၏ ကိုယခ
် န္ဓာအစိတ်အပိုင်ဵအာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ ဝယ်ယူြခင်ဵ၊ တရာဵမဝင်
ထုတယ
် ူ ဖယ်ရှာဵြခင်ဵ၊ တစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ်
အစာဵထိဵု ေပဵြခင်ဵ။

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် သိလျက်နှငဴ်

၁၀၇။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒပါ ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူဵလွန်ရန် အာဵထုတြ် ခင်ဵ၊ ပူဵေပါင်ဵကကဳစည်ြခင်ဵ
သို့မဟုတ် ြပစ်မှုကျူဵလွန်ရာတွင် အာဵေပဵကူညြီ ခင်ဵြပုေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵခဳရလျှင်
ထိသ
ု ူကို ယင်ဵြပစ်မှုအတွက် ဤဥပေဒတွင် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ရမည်။
၁၀၈။ ဤဥပေဒတွင်

ြပစ်ဒဏ်သီဵြခာဵသတ်မှတ်ထာဵြခင်ဵမရှိေသာ

ေခါင်ဵပုဳြဖတ်ြခင်ဵ

အပါအဝင်

ဤဥပေဒပါ ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ် သိမ
ု့ ဟုတ် တာဵြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲ
ဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ အေရဵယူအြပစ်ေပဵြခင်ဵခဳရမည်။
၁၀၉။ သက်ဆိုင်ရာ တရာဵရုဳဵသည် ဤဥပေဒပါ ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ြဖငဴ် ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်သညဴအ
် ခါ
ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ ြပစ်ဒဏ်ကို ချမှတ်ရမညဴအ
် ြပင် တရာဵမျှတမှုအလိ့င
ု ှာ ြပစ်မှုထင်ရှာဵ စီရင်ြခင်ဵ
ခဳရသူက ြပစ်မှုကျူဵလွန်ြခင်ဵခဳရမပီဵ ထိခိုက်နစ်နာေသာ ကေလဵသူငယ်အာဵ သငဴ်ေလျာ်သညဴ်
ေလျာ်ေ ကဵေပဵေလျာ် ေစရန် အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်။
အခန်ဵ (၂၈)
ရန်ပုဳေငွထေ
ူ ထာင်ြခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် စီမဳခန့်ခွဲသုဳဵစွဲြခင်ဵ
၁၁၀။ အမျိုဵသာဵေကာ်မတီသည်(က) ကေလဵသူငယ်၏ အေကာင်ဵဆုဳဵအကျိုဵစီဵပွာဵအတွက် ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵ
ဆိုင်ရာရန်ပုဳေငွကို ေအာက်ပါ ရေငွမျာဵြဖငဴ် ထူေထာင်နိုင်သည်(၁)

ဝန်ကကီဵဌာနမှတစ်ဆငဴ်

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏သေဘာတူညီချက်ြဖငဴ်

နိုင်ငဳ

ေတာ်မှ ထညဴ်ဝင်သညဴ် မတည်ေငွနှငဴ် နှစ်စဉ်ြပည်ေထာင်စု၏ဘဏ္ဍာေငွ အရအသုဳဵ
ဆိုင်ရာ ဥပေဒြဖငဴ် ေထာက်ပဳဴေငွ၊
(၂)

ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ နှငဴ် ြပည်တွင်ဵ၊ ြပည်ပမှေစတနာရှင်မျာဵ၏ လှူဒါန်ဵေထာက်ပဳဴ
ေငွမျာဵ၊

(၃)
(ခ)

စုေဆာင်ဵေငွမှ ရရှိသညဴ် အတိဵု ေငွမျာဵ။

သငဴ်ေလျာ်ေသာ

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ

ပါဝင်သညဴ်

ရန်ပုဳေငွ

စီမဳခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီ

ဖွဲ့စည်ဵမပီဵ

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် သုဳဵစွဲြခင်ဵြပုေစရမည်။
(ဂ)

ရန်ပုဳေငွထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊

သုဳဵစွဲြခင်ဵ၊

စာရင်ဵြပုစုြခင်ဵ၊

စစ်ေဆဵြခင်ဵတို့နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

လိအ
ု ပ်ေသာ ဘဏ္ဍာေရဵစည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵနှငဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကို ြပည်ေထာင်စု
စာရင်ဵစစ်ချုပ်ရုဳဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵ ေရဵဆွဲ၍ ယင်ဵစည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵ၊ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ
နှငဴ်အညီ ကျငဴ်သုဳဵေဆာင်ရွက်ရမည်။ ြပည်ေထာင်စုစာရင်ဵစစ်ချုပ်က တာဝန်ေပဵသူ၏
စစ်ေဆဵြခင်ဵကို ခဳယူရမည်။

အခန်ဵ (၂၉)
ကူဵေြပာင်ဵကာလ ယာယီြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ
၁၁၁။ ဤဥပေဒြပဋ္ဌာန်ဵသညဴေ
် န့မတိုင်မီ ကေလဵသူငယ်ဥပေဒ (နိုင်ငဳေတာ်မငိမ်ဝပ်ပိြပာဵမှု တည်ေဆာက်
ေရဵအဖွဲ့ ဥပေဒအမှတ် ၉/ ၉၃) အရ ကေလဵသူငယ်ကိုြဖစ်ေစ၊ လူငယ်ကိုြဖစ်ေစ အေရဵယူခဲဴေသာ
သို့မဟုတ် စစ်ေဆဵစီရင်ခဲဴေသာ ြပစ်မှုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(က) အသက် ၁၀ နှစ် မြပညဴ်ေသဵေသာ ကေလဵသူငယ်အာဵ ချမှတ်သညဴ် ြပစ်ဒဏ်မျာဵ
သို့မဟုတ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵသည် ပျက်ြပယ်ေစရမည်။
(ခ)

သင်တန်ဵေကျာင်ဵ၊ ပရဟိတေဂဟာ၊ ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာတွင်ြဖစ်ေစ၊ အကျဉ်ဵ
ေထာင်တွင်ြဖစ်ေစ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵခဳေနရေသာ အသက် ၁၀ နှစ်ေအာက်ရှိေသာကေလဵ
သူငယ်မျာဵကို မိဘ၊ အုပ်ထန
ိ ်ဵသူ၊ ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူ သို့မဟုတ် လူမှုဝန်ထမ်ဵအရာရှိ၏
ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်မှုသု့ိ ေဆာလျင် နိုင်သမျှ ေဆာလျင်စွာ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵရမည်။

၁၁၂။ ဤဥပေဒြပဋ္ဌာန်ဵသညဴ် ေန့မတိုင်မီ ကေလဵသူငယ်က ကျူဵလွန်ခဲဴသည် ြပစ်မှုမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(က) ြပစ်မှုေ ကာင်ဵအရ

အေရဵယူြခင်ဵမှ

ကင်ဵလွတခ
် ွငဴ်ြပုခဲဴသညဴ်

ကေလဵသူငယ်ဥပေဒ

(နိုင်ငဳေတာ် မငိမ်ဝပ်ပိြပာဵမှုတည်ေဆာက်ေရဵအဖွဲ့ ဥပေဒအမှတ် ၉/ ၉၃) ပုဒ်မ ၂၈၊ ပုဒ်မခွဲ
(က) နှငဴ် (ခ) ကို ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၇၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှငဴ် (ခ) ြဖငဴ် အစာဵထိဵု မပီဵြဖစ်သကဲဴသို့
မှတ်ယူ၍ ဆက်လက်စစ်ေဆဵ စီရင်ရမည်။
(ခ)

အသက် ၁၀ နှစ် မြပညဴ်ေသဵေသာ ကေလဵသူငယ်ကကျူဵလွန်ခဲဴသညဴ် မမပီဵြပတ်ေသဵ
ေသာြပစ်မှု မျာဵကို မည်သညဴအ
် ဆငဴ်တွင် ရှိေစကာမူ ပိတ်သိမ်ဵရမည်။

(ဂ)

အသက် ၁၆ နှစ် ြပညဴမ် ပီဵ အသက် ၁၈ နှစ် မြပညဴ်ေသဵေသာ လူငယ်က ကျူဵလွန်ခဲဴသညဴ်
မမပီဵြပတ်ေသဵေသာ ြပစ်မှုမျာဵကို ဤဥပေဒအရ ကေလဵသူငယ်က ကျူဵလွန်ခဲဴသည်ဟု
မှတ်ယူမပီဵ ကေလဵသူငယ် တရာဵရုဳဵမျာဵက ဆက်လက်စစ်ေဆဵစီရင်ရမည်။
အခန်ဵ (၃၀)
အေထွေထွ

၁၁၃။ (က) ကေလဵသူငယ်၏ အသက်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ် အေထာက်အထာဵကို ေအာက်ပါအစီအစဉ်
အတိင
ု ်ဵ ဦဵစာဵေပဵ စိစစ်ရမည်(၁)

ေမွဵစာရင်ဵ၊

(၂)

ေကျာင်ဵဝင်မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ ေကာက်နုတ်ချက် မိတ္တူမှန်၊

(၃)

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵ သို့မဟုတ် ြပည်တွင်ဵတွင် အမမဲတမ်ဵေနထိုင်ေသာ
နိုင်ငဳြခာဵသာဵ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်၊

(၄)

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်

အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနတွင်

တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနေသာ

သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်၏ ေဆဵေထာက်ခဳချက်၊
(၅)

အိမ်ေထာင်စုစာရင်ဵ

(၆)

ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) မှ (၅) အထိ သတ်မှတ်ထာဵေသာ အေထာက်အထာဵမျာဵမရရှိပါက
အြခာဵခိုင်လဳေ
ု သာ အေထာက်အထာဵစာတမ်ဵအမှတ်အသာဵတစ်ခုခု။

(ခ)

ကေလဵသူငယ်၏

အသက်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

ေမွဵဖွာဵသညဴ်

ခုနှစ်နှငဴ်

လအတွက်သာ

ေဖာ်ြပနိုင်လျှင် ေမွဵရက်ကို ယင်ဵလ ၁၆ ရက်ေန့ဟု လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေမွဵဖွာဵသညဴ် ခုနှစ်သာ
ေဖာ်ြပနိုင်လျှင် ေမွဵလနှငဴ် ေန့ရက်ကို ထိန
ု ှစ်၏ ဇူလုင
ိ ်လ ၁ ရက်ေန့ဟု လည်ဵေကာင်ဵ
သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၁၁၄။ မည်သူမဆို ကေလဵသူငယ်ကို မုဒိမ်ဵမှုကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵခဳရလျှင် ထိသ
ု ူကို
ရာဇသတ်ကကီဵအရ အေရဵယူအြပစ်ေပဵရမည်။
၁၁၅။ ဤဥပေဒတွင်

ကေလဵသူငယ်မှုခင်ဵမျာဵကို

တရာဵစွဲဆိုတင်ပို့ြခင်ဵ၊

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊

စစ်ေဆဵစီရင်ြခင်ဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵသို့

သီဵြခာဵြပဋ္ဌာန်ဵချက်မပါရှိလျှင်

ရာဇဝတ်ကျငဴ်ထုဳဵ ဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၁၆။ ကေလဵသူငယ်ဥပေဒ (နိုင်ငဳေတာ်မငိမ်ဝပ်ပိြပာဵမှု တည်ေဆာက်ေရဵအဖွဲ့ ဥပေဒအမှတ် ၉/ ၉၃)
အရ(က) လူမှုဝန်ထမ်ဵ

ဦဵစီဵဌာနက

တည်ေထာင်ထာဵေသာ

သင်တန်ဵေကျာင်ဵနှငဴ်

ယာယီ

ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ ေဂဟာတို့သည် ဤဥပေဒအရ တည်ေထာင်ေသာ သင်တန်ဵေကျာင်ဵ၊
ပရဟိတေဂဟာနှငဴ် ယာယီ ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာမျာဵ ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(ခ)

ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ ပုဂ္ဂိုလ်နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵက လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန
တွင်

မှတ်ပုဳတင်၍

တည်ေထာင်ထာဵသညဴ်

သက်တမ်ဵတည်ရှိေနသညဴ်
တည်ေထာင်သညဴ်

ကာလအတွင်ဵ

ပရဟိတေဂဟာမျာဵ

ပရဟိတေဂဟာမျာဵသည်
ဤဥပေဒအရ

ြဖစ်သည်ဟု

မှတ်ပုဳတင်

တည်ေထာင်ခွငဴ်ြပုမိန့်ြဖငဴ်

မှတ်ယူရမည်။

ထိမ
ု ှတ်ပုဳတင်

သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵသညဴ်အခါ ဤဥပေဒနှငဴ်အညီ တည်ေထာင် ခွငဴ်ြပုမိန့် ေလျှာက်ထာဵ
ရယူရမည်။
၁၁၇။ ဤဥပေဒပါ ြပစ်မှုမျာဵကို ရဲအေရဵယူပိုင်ခွငဴ်ရှိေသာ ြပစ်မှုမျာဵအြဖစ် သတ်မှတ်သည်။
၁၁၈။ ကေလဵသူငယ်ဥပေဒ (နိုင်ငဳေတာ်မငိမ်ဝပ်ပိြပာဵမှု တည်ေဆာက်ေရဵအဖွဲ့ ဥပေဒအမှတ် ၉/ ၉၃)
အရ ထုတြ် ပန်ခဲဴေသာ နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵမျာဵ၊ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊

ညွှန် ကာဵချက်

နှငဴ်

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကို

ဤဥပေဒပါ

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်

မဆန့်ကျင်သေရွ့ဆက်လက်ကျငဴ်သုဳဵ နိုင်သည်။
၁၁၉။ ဤဥပေဒပါ ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူဵလွန်သူအာဵ ဤဥပေဒြဖငဴ်သာ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၂၀။ ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်(က) ဝန်ကကီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့
၏ သေဘာတူညီချက်ြဖငဴ် ထုတြ် ပန်နိုင်သည်။
(ခ)

အမျိုဵသာဵေကာ်မတီ၊

ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတေ
် တာ်ချုပ်၊

သက်ဆိုင်ရာြပည်ေထာင်စု

ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵနှငဴ် အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊
ညွှန် ကာဵချက်နှငဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကို ထုတြ် ပန်နိုင်သည်။
(ဂ)

သက်ဆိုင်ရာဦဵစီဵဌာနသည်

အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊

အမိန့်၊

ညွှန် ကာဵချက်နှငဴ်

လုပ်ထဳဵု

လုပ်နည်ဵမျာဵကို ထုတြ် ပန်နိုင်သည်။
၁၂၁။ ကေလဵသူငယ်ဥပေဒ (နိုင်ငဳေတာ်မငိမ်ဝပ်ပိြပာဵမှုတည်ေဆာက်ေရဵအဖွဲ့ ဥပေဒအမှတ် ၉/ ၉၃) ကို
ဤဥပေဒြဖငဴ် ရုပ်သမ
ိ ်ဵလိက
ု ်သည်။
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရဵထိဵု သည်။

(ပုဳ)ဝင်ဵြမငဴ်
နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်

