ကလေးသူငယ် အခွင့်အလေးများဆိုင်ော ဥပလေ
( ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ် ၂၂ ။)
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ထ

ျော် ၇ ရ

( ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုငလ
်
၂၃ ရ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေ

်

်)

ို ပြဋ္ဌာန်းလို

်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်၊ စီေင်ပိုင်ခွင့်နှင့် အဓိပ္ပာယ်လော်ပပချက်
၁။

ဤဥြထေ

၂။

ို

ထလးသူငယ် အခွင့်အထရးမျေားဆိုင်ရာ ဥြထေ ဟု ထခါ်တွငထ
် စရမည်။

ထလးသူငယ်

ိုထရာင်းချေပခင်း၊ ပြည့်တန်ဆာပြုလုြ်ခိုင်းထစပခင်း သို့မဟုတ်

ညစ်ညမ်းြုံ ပြုလုြ်ပြန့်ပြူးပခင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုတစ်ခုခုသည် ထအာ

်ထြာ်ပြြါအချေ

ထလးသူငယ်

်မျေားနှင့်

ို

်ညီလျှင်

ဤဥြထေပြင့်သာ စီရင်ြင
ို ခ
် ွင့်ရှိထစရမည် (

)

(ခ)

နိုငင
် ထ
ံ တာ်အတွငး် မည်သူမဆို

ျေူးလွန်ပခင်း၊

နိုင်ငံသား ပြစ်ထစ၊ နိုင်ငံထတာ်တွင် အမမဲတမ်းထနေိုင်မြီး နိုင်ငံပခားသား မှတ်ြုံတင်လ ်မှတ်
ိုင်ထဆာင်ေားသူ ပြစ်ထစ၊ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် အမမဲတမ်းထနေိုင်ခွင့်ရရှိသည့် နိုင်ငံပခားသား
ပြစ်ထစ

(ဂ)

ထလးသူငယ်တစ်ဦးဦးအထြါ် ပြည်ြတွင်

နိုငင
် ထ
ံ တာ်၏ တည်ဆဲဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ မှတ်ြုံတင်မြီး နိုငင
် ထ
ံ တာ်အလံလွှင့်ေူခွင့်
ရှိထသာ ထရယာဉ် သို့မဟုတ် ထလယာဉ်ထြါ်တွင်

(ဃ)

ဤဥြထေ အခန်း (၁၈) ြါ ပြစ်မှု

ဤဥြထေတွင်ြါရှိထသာ ထအာ

်ြါစ

ျေူးလွန်ပခင်း၊

ျေူးလွန်သည်ဟု စွြ်စွဲပခင်းခံရသူအား ပြည်ြနိုင်ငံ

တစ်ခုခုသို့ လွှဲထပြာင်းထြးြို့ပခင်းမပြုသည့်
၃။

ျေူးလွန်ပခင်း၊

ိစ္စ၌ ေိုသူ

နိုင်ငံထတာ်အတွင်း ရှိထနပခင်း။

ားရြ်မျေားသည် ထြာ်ပြြါအတိုင်း အဓိြ္ပာယ်သ

်ထရာ

်

ထစရမည် (

)

နိုင်ငံလော် ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ တာ်
် ၁၈ နှစ် မပြည့်ထသးထသာသူ

ို ဆိုသည်။

(ခ)

ကလေးသူငယ် ဆိုသည်မှာ အသ

(ဂ)

အသက်နှင့်စပ်ေျဉ်းသည့်အလောက်အေား ဆိုသည်မှာ

ထလးသူငယ်၏ အသ

စြ်လျေဉ်း၍ ထမွးစာရင်း၊ ထ

်နုတ်ချေ

ျောင်းဝင်မှတ်ြုံတင်စာရင်း ထ

ာ

ို ဆိုသည်။
်နှင့်

်မိတ္တူမှန်၊ နိုင်ငံသား

စိစစ်ထရး တ်ပြား သို့မဟုတ် နိုင်ငံထတာ်တွင် အမမဲတမ်းထနေိုင်ထသာ နိုင်ငံပခားသားမှတ်ြုံတင်
လ

်မှတ်၊

သ

်ဆိုင်ရာဆရာဝန်၏ထဆးထော

အထော
D:\Child Rights Law.docx

ျေန်းမာထရးနှင့် အား
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်အေား စာတမ်းအမှတ်အသားတစ်ခုခု

ို ဆိုသည်။
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(ဃ)

ကလေးသူငယ်၏ အလကာင်းဆုံးအကျုးစီ
ိ းပွား ဆိုသည်မှာ ကလေးသူငယ်၏ အသက်
ရှင်သန်လရး၊ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်လရး၊ ကာကွယ်လောင့်လရှာက်မှုရရှိလရးနှင့် ေူမှုအဖွဲ့အေည်းတွင်
ပါဝင်လဆာင်ရွက်ခွင့် ရရှိလေလရးတို့အတွက် ပပည်လောင်ေုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံလတာ်ဖွဲ့ေည်းပုံ
အလပခခံဥပလေနှင့် ဤဥပလေပါ ကလေးသူငယ်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ေိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျုးိ
ပဖေ်ေွန်းမှုအများဆုံးပဖေ်လေသည့် ကလေးသူင ယ်အခွ င့်အ လရးများ ရရှိခံေားပခင်းကို
ဆိုသည်။ ယင်းေကားရပ်တွင် ကလေးသူငယ်၏ အလရးကိေစမများကို ေမမံလဆာင်ရွက်ရာတွင်
ေည်းလကာင်း၊ ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာမှုခင်းများကို ေမရင်ဆုံးပဖတ်ရာတွင်ေည်းလကာင်း
ကလေးသူငယ်၏ အကျုးေမ
ိ းပွားကို အဓိကဦးေားလပးလဆာင်ရွက်ပခင်းေည်း ပါဝင်သည်။

(င)

ပပစ်မှုကျူးေွန်လ ကာင်းစွပ်စွဲခံေလသာ ကလေးသူငယ် ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံထတာ်၏ တည်ဆဲ
ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ စွြ်စွဲခံရထသာ သို့မဟုတ် တရားခံအပြစ် တရားစွဲဆိုပခင်းခံရထသာ
ထလးသူငယ်

ို ဆိုသည်။

( စ ) ကလေးသူငယ်မှုခင်း ဆိုသည်မှာ တည်ဆဲဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ
ထလးသူငယ်တရားရုံးသို့ တရားစွဲဆိုတင်ြထ
ို့ သာ ပြစ်မှု
(ဆ)

ထလးသူငယ်အား

ို ဆိုသည်။

ကလေးသူငယ်ေေားရုံး ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရ

ထလးသူငယ်ြါဝင်ထသာ မှုခင်းမျေား ို

စစ်ထဆးစီရင်ရန် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်

တည်ထောင်ေားထသာ တရားရုံး ို

ဆိုသည်။
(ဇ)

အုပ်ေိန်းသူ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရထသာ်လည်းထ ာင်း၊ အပခားတည်ဆဲဥြထေတစ်ရြ်ရြ်
အရထသာ်လည်းထ

ာင်း၊ ဓထလ့ေုံးတမ်းအစဉ်အလာ တစ်ရြ်ရြ်အရထသာ်လည်းထ

မိသားစုလူမှုဝတ္တရားနှင့်အညီ
( စျေ ) ပပုစုလစာင့်လေှာက်သူ ဆိုသည်မှာ

ထလးသူငယ်အား ေိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာ ်သူ
ာ ွယ်ထစာင့်ထရှာ ်မှုလိုအြ်ထသာ

ဤဥြထေနှင့်အညီ ပြုစုေိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာ
(ည)

လိုအြ်ထသာ

်ရန် ဝန်က

ီးဌာန

ို ဆိုသည်။

ွယ်ထစာင့်ထရှာ

ထလးသူငယ် သို့မဟုတ် ပြစ်ေဏ်ချေမှတ်ပခင်းခံရထသာ

ာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတ္တတို့အြါအဝင်
ထစာင့်ထရှာ

ာ

ို ဆိုသည်။

ထလးသူငယ်အား

ေ
် ားရန် တာဝန်ယထ
ူ သာသူ

သင်ေန်းလကျာင်း ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရ ြို့အြ်သည့်

ထလးသူငယ်၏

တည်ထောင်ေားထသာ သင်တန်းထ

ျောင်း

ို ဆိုသည်။

ပြစ်ထစ၊ လူမှုထရးအြွဲ့အစည်း၊

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အစိုးရမဟုတ်ထသာ အြွဲ့အစည်း
ွယ်ထစာင့်ထရှာ

်မှု လိုအြ်ထသာ

်မှု

ထလးသူငယ်တို့၏ အ ျေုးအလိ
ိ
ု့ငှာ ပြုပြင်ေိန်းသိမ်း

( ဋ ) ပေဟိေလေဟာ ဆိုသည်မှာ ထစတနာ့ဝန်ေမ်း ြုဂ္ဂိုလ်
ာ

ာင်း

ထလးသူငယ်

ို

ာ

ွယ်ထစာင့်ထရှာ

ပြစ်ထစ
်ရန်နှင့်

ပြုစုြျေုးထောင်
ိ
ရန် ဤဥြထေအရ မိမိတို့၏ အစီအစဉ်ပြင့် တည်ထောင်ေားထသာ စခန်း၊
ထဂဟာ၊ ထ
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( ဌ ) ယာယီလစာင့်လေှာက်လေးလေဟာ ဆိုသည်မှာ ပြစ် မှု
ထလးသူငယ်

ို အမှုစုံစမ်းစစ်ထဆးဆဲ

ာလနှင့်

ျေူ းလွ န်ထ

ထလးသူငယ်တရားရုံးတွင် စစ်ထဆး

စီရင်ဆဲ ာလတို့အတွင်း ယာယီေိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာ
ေားထသာ ထဂဟာ
(ဍ)

ာင် း စွြ်စွဲခံရထသာ

်ရန် ဤဥြထေအရ တည်ထောင်

ို ဆိုသည်။

အခြားနည်းခြင့် ခပုစုလစာင့်လ ှောက်ခြင်း (Alternative Care) ဆိုသည်မှာ အလပခအလန
တေ်ရပ်ရပ်လ ကာင့် မိရင်းဖရင်း ပပုေုလောင့်လရှာက်မှုဆုံးရှုံးသွားလသာ သို့မဟုတ် မရရှိလသာ
ကလေးသူငယ်များအား မိရင်းဖရင်းကဲ့သို့ ပပုေုလောင့်လရှာက်မှု နည်းေမ်းတေ်ခုခုပဖင့်
ပပုေုလောင့်လရှာက်ပခင်းကို ဆိုသည်။ ယင်းေကားရပ်တွင် လဆွမျ ုးသားချင်
ိ
းများက ပပုေု
လောင့်လရှာ က်ပ ခင် း၊ သင် တန်းလကျာင် းအလပခပပု ပပုေုလောင့်လ ရှာ က်ပ ခင် း၊ ယာယမပ ပုေု
လောင့်လရှာက်ပခင်း ေသည့်နည်းေမ်းများေည်း ပါဝင်သည်။

(ဎ)

အပခားနည်းေမ်းပေင့် ေွှဲလပပာင်းလဆာင်ေွက်ပခင်း (Diversion) ဆိုသည်မှာ ပြစ်မှု
ထ

ာင်းစွြ်စွဲခံရထသာ

ထလးသူငယ်

ို ပြစ်ေဏ်ချေမှတ်မည့်အစား အ

ပြုပြင်ထရးနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ထရး
သူငယ်အား
အထ

ာင်းဆုံး အ

အစီအစဉ်မျေား

ာလအတွင ်းတွ င်ပ ြစ်ထ စ

ျေုးစီ
ိ းြွားမျေားအတွ

် ထပြာင်းလဲထဆာင်ရွ

ျေင့စ
် ာရိတ္တ

ို ဦးတည်၍ ေို

ထလးသူငယ်တရားရုံးသို့ တရားစွဲဆိုပခင်းမပြုမီပြစ်ထစ၊

တရားရုံ းတွင် အမှုစစ် ထဆးထနစဉ်

ျေူးလွန်
ထလး

ထလးသူငယ်
ထလးသူ ငယ် ၏

်ထြးသည့် အပခားလုြ်ငန်း

ို ဆိုသည်။

(ဏ) မမို့နယ်ညှိနှိုင်းလပေေှင်းလေးအေွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရ ြွဲ့စည်းသည့် အပခားနည်းလမ်းပြင့်
လွှဲထပြာင်းထဆာင်ရွ
(တ)

်ပခင်းဆိုင်ရာ မမို့နယ်ညှိနှိုင်းထပြရှင်းထရးအြွဲ့

ကလေးသူငယ်ကို လောင်းချပခင်း ဆိုသည်မှာ ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး
ပြစ်ထစ

ထလးသူငယ်

တိနှင့် ညီညတ
ွ ်ချေ
(ေ)

ိုအပခားသူအား ထငွထ

် တစ်ခုခုအတွ

(ေ)

်ပြစ်ထစ လွှဲထပြာင်းထြးပခင်း

် တစ်ခုခုအတွ

လုြ်ငန်းမျေားတွင် အသုံးပြုပခင်း

ပြစ်ထစ၊ ဂိုဏ်းအုြ်စု

းပြင့်ပြစ်ထစ၊ အြိုးစားနား သို့မဟုတ်

ပပည့်ေန်ဆာပပုေုပ်ခိုင်းလစပခင်း ဆိုသည်မှာ ထငွထ
တိနှင့် ညီညတ
ွ ်ချေ

ို ဆိုသည်။

်ပြစ်ထစ

ို ဆိုသည်။

းပြင့်ပြစ်ထစ၊ အြိုးစားနား သို့မဟုတ်
ထလးသူငယ်အား လိင်ြင
ို း် ဆိုင်ရာ

ို ဆိုသည်။

ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းပုံပပုေုပ်ပေန့်ပေူးပခင်း ဆိုသည်မှာ လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာလုြ်ငန်းမျေား
အတွ

် ရည်ရွယ်၍ တစ်စုံတစ်ထယာ

ပြစ်ထစ၊ အမှန်တ

ယ်

ာမဆ

်

ထလးသူငယ်

ာမဆ

်ဆံမှုပြုပခင်း

်ဆံမှုမပြုဘဲ ြုံသဏ္ဌာန်ပြုလုြ်ပခင်းပြစ်ထစ၊

ဆ ်ဆံြုံ ို သို့မဟုတ် လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ အဂဂါအစိတ်အြိုင်း
ညစ်ညမ်းြုံပြုလုြ်ပခင်း၊ သတင်းမီေီယာမှထသာ်လည်းထ
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မျေားနှ င ် ့ လူ မ ှု

ွ န် ယ

် မ ျေားမှထ သာ် လ ည် း ထ

ာင် း ၊ အပခားတစ် န ည် း နည် း ပြင် ့

ထသာ်လည်းထ ာင်း ေုတ်ထြာ်ပြသပခင်း၊ ေုတ်လွှင့်ပခင်း သို့မဟုတ် ပြန့်ချေပခင်
ိ း ို ဆိုသည်။
(ဓ)

လခါင်းပုံပေေ်ပခင်း (Exploitation) ဆိုရာတွင် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်

ထလးသူငယ်

ပြည့် တန် ဆာပြုလု ြ်ခ ို င်းထစပခင် း၊ အပခားတစ်န ည်းနည်းပြင့် လိင် ြို င် းဆိ ုင် ရာ
ပြုလုြ်ထစပခင်း၊ အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းထစပခင်း၊ အဓမ္မဝန်ထဆာင်မထ
ှု ြးထစပခင်း၊
ထ

ျေး

ျွန်

ဲ့သို့ ခိုင်းထစပခင်း၊ ထ

သူငယ်၏ ခန္ဓာ
ပြုရာမှ ထငွထ
လ
(န)

းမမီ ပြင့်ထနှ ာင် ြွဲ့ ခို င် းထစပခင်း

ို
ိစ ္စ

ျွန်ပြုပခင်း၊

ို ပြစ် ထစ၊

ထလး

ိုယ်အစိတ်အြိုင်းအား ေုတ်ယူြယ်ရှားပခင်း၊ ထရာင်းချေပခင်း

ိုပြစ်ထစ

း ိုထသာ်လည်းထ ာင်း၊ အ ျေုးအပမတ်
ိ
တစ်စုံတစ်ရာ ိုထသာ်လည်းထ ာင်း

်ခံရယူပခင်း သို့မဟုတ် လ

်ခံရယူရန် သထဘာတူပခင်း ြါဝင်သည်။

အဆိုးဝါးဆုံးပုံစံပေင့် အေုပ်ခိုင်းလစပခင်း (Worst forms of child labour) ဆိုရာတွင်
ထအာ

်ြါပြုလုြ်မှုတစ်ခုခု ြါဝင်သည်-

(၁) ကလေးသူငယ်ကို လရာင်းချပခင်း၊ ကျွန်ပပုပခင်း၊ လကျးကျွန်ကဲ့သို့ ခိုင်းလေပခင်း၊
လကျးပိ ုင် ကျွန် ပို င်ပ ပုေုပ ်ပ ခင် း၊ ေူကုန်ကူးမှုကျူးေွန်ပခင်း၊ လ ကးဖမမပဖင့် လနှာင်ဖ့ွဲ
ခိုင်းလေပခင်း၊ ေက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွင် အသုံးချရန် အဓမ္မ သို့မဟုတ် မေုပ်မလနရ
ေုလဆာင် းပခင် း အပါအဝင် အဓမ္မအေုပ် ခိ ုင် းလေပခင် း သို ့မဟုတ ် မေုပ်မလနရ
အေုပ်ခိုင်းလေပခင်း၊
(၂) ပပည့်တန်ဆာ ပပုေုပ်ခိုင်းလေလရးအတွက်ပဖေ်လေ၊ ကလေးသူငယ်ညေ်ညမ်းပုံပပုေုပ်
ပဖန် ့ပဖူးပခင် းပပုလရးအတွ က်ပဖေ်လေ၊ ညေ်ညမ်းပုံပပသသရုပ်လဆာင်လရးအတွက်
ပဖေ်လေ ကလေးသူငယ်ကို လသွးလဆာင်ပဖားလယာင်းပခင်း၊ ဝယ်ယူပခင်း၊ အသုံးပပုပခင်း
သို့မဟုတ် ကမ်းေှမ်းပခင်း၊
(၃) မူးယစ်ထဆးဝါးေုတ်လုြ်ထရးနှင့်
တရားမဝင်လုြ ်

ိ ုင်ထ ဆာင်ရ ွ

ူးသန်းထရာင်းဝယ်ထရးအြါအဝင် မူးယစ်ထဆးဝါး
် မှုမ ျော းအတွ

်

ထလးသူငယ်

ပြားထယာင်းပခင်း၊ ဝယ်ယူပခင်း၊ အသုံးပြုပခင်း သို့မဟုတ်
(၄) လုြ်
ြျေ

မ်းလှမ်းပခင်း၊

ိုင ်ထသာ အလုြ်သ ဘာဝနှ င့် အထပခအထနမျော းအရ

ျေန်းမာထရး၊ ထဘးအန္တရာယ်

င်းရှင်းထရး သို့မဟုတ် အ

ို ထသွးထဆာင်
ထလးသူ ငယ် ၏

ျေင့စ
် ာရိတ္တ

ို ေိခို

်

်ပြားထစထသာ အလုြ်ခိုင်းထစပခင်း။

( ြ ) ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်း ဆို သည်မ ှာ နိုင ်ငံ သား၊ မျေ ုးနွ
ိ ယ်စု၊ လူမျေ ိုး၊ အမျေ ုးဇာတ်
ိ
၊ ဇာတိ၊
အသားအထရာင်၊ အမျေုးသား၊
ိ
အမျေုးသမီ
ိ
း၊ ဘာသာစ
ဌာနန္တရ ၊ အဆင့်အ တန် း၊ ယဉ်ထ
ယုံ
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ို
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( ြ ) ရုပ်ပင
ို း် ဆိုင် ာ အကကမ်းြက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ အရွယ်လရာက်သူကပဖေ်လေ၊ အပခားလသာ
ကလေးသူငယ်ကပဖေ်လေ ကလေးသူငယ်အား လအာက်ပါပပုေုပ်မှုတေ်ခုခုပပုေုပ်ပခင်းကို
ဆိုသည်(၁) နှိြ်စ

်ညှဉ်းြမ်းမှု၊ ရ

်စ

်

မ်း

ျေဆင်းထစထသာ နှိမ့်ချေပြုမူ ဆ
(၂) ရို

်နှ

ုတ်မှု၊ လူမဆန်ထသာ သို့မဟုတ် ဂုဏ်သိ

္ခာ

်ဆံမှု၊

်ပြစ်ေဏ်ထြးမှု အြါအဝင် တစ်နည်းနည်းပြင့် အပြစ်ထြးမှု၊

(၃) ရုြ်ြင
ို း် ဆိုင်ရာ နှိြ်

ွြ်အနိုင်

ျေင့မ
် ှု။

( ဗ ) စိတ် ပို င်းဆိုင ် ာအကကမ်း ြက်ခ ြင်း ဆို သည် မှာ ကလေးသူ ငယ်က ို ေိတ်ပ ို င်းဆို င် ရာ
ေိခိုက်လအာင် မ ကာခဏ မတရားဆက်ဆံပခင်း၊ လော်ကားပခင်း၊ အေွဲသုံးပခင်း၊ ေိတ်တွင်
ကကိ တ်မ ှိ တ် ခံေားလေလအာင် ပပုမူ ပခင် း သို့ မဟု တ် ေျေ်ေျူရှုပခင် းကိ ု ဆို သည် ။ ယင်း
ေကားရပ်တွင် လအာက်ပါပပုေုပ်မှုတို့ေည်း ပါဝင်သည် (၁)

ထလးသူငယ်

ို

အက

ိမ်က

ိ မ်

စိ တ် ြို င် းဆိ ု င်ရ ာ

ေိခို

်နစ်နာထစထသာ

ပြုလုြ်မှု၊
(၂)

ထလးသူငယ်
အေီး

ို ထ

ာ

်လန့်ထစပခင်း၊ ေိတ်လန့်ထစပခင်း၊ မခိမ်းထပခာ

ျေန်ပြစ်ထအာင် ပြုလုြ်ပခင်း၊ ဂရုမစို

(၃) အိမ်တွင်းအ

မ်းြ

်ပခင်းနှင့်

်ပခင်းတို့နှင့်ဆိုင်သည့် ပြုလုြ်မှု၊

်မှု သို့မဟုတ် ဆိုးဝါးထသာ ဆ

်ဆံမှု

ို ထတွ့ပမင်ခံစား

ရထစပခင်း၊
(၄)

ထလးသူငယ်၏ လူ့ဂုဏ်သိ

(၅) စိတ်ြင
ို း် ဆိုင်ရာေိခို
(ဘ)

္ခာ

ျေဆင်းထစနိုင်သည့်ြုံစံပြင့် ေိန်းသိမ်းေားရှိပခင်း၊

်ထအာင် အနိုင်

ျေင့ထ
် စာ်

ားပခင်း။

ေိင်ပိုင်းဆိုင် ာအကကမ်းြက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ အရွယ်လရာက်သူကပဖေ်လေ၊ အပခားလသာ
ကလေးသူငယ်ကပဖေ်လေ ကလေးသူငယ်အား လသွးလဆာင်ပဖားလယာင်းပခင်း၊ အဓမ္မ
တိုက်တွန်းပခင်း၊ ဖခိမ်းလပခာက်ပခင်း သို့မဟုတ် အနိုင်အေက်ပပုပခင်းပဖင့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ပပုမူေ ုပ် လဆာင်ပ ခင်း သိ ု့မ ဟု တ် ေိုသ ို့ ေုပ်လဆာင် ရန် အားလပးပခင် းကို ဆို သည် ။
ယင်းေကားရပ်တွင် ကလေးသူငယ်အား ေိင်ပိ ုင် းဆိ ုင် ရာနှင် ့ေပ်ေျဉ် း၍ လအာက်ပါ
ပပုေုပ်မှုတို့ေည်း ပါဝင်သည်(၁) ေိထတွ့ြွတ်သြ်
အတင်းအ

ိုင်တွယ်မှု၊ မုေိမ်းမှုနှင့် လိင်ြင
ို ်းဆိုင်ရာ

ိုယ်ေိလ

်ထရာ

်

ြ် ပြုလုြ်မှု၊

(၂) စီးြွားထရးအလို့ငာှ လိင်ြင
ို း် ဆိုငရ
် ာ အလွဲသုံးပခင်း သို့မဟုတ် ထခါင်းြုံပြတ်ပခင်း
ပြုရန် အသုံးပြုပခင်း၊
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(၃) အီလ

်ေထရာနစ်နည် းြညာ

လူမှု

ွန်ယ

(၄) အတင်းအ

်မျေားတွင်
ြ်လ

ို

အသုံ းပြု၍

အင် တာန

်ေြ်ပခင်း သို့မဟုတ် လ

ထလးသူင ယ်အထြါ် လုံထလာ

ျေန်းမာထရးနှင့် ြညာထရးတို့အတွ
စသည့်
ြျေ
(ယ)

်

ထလးသူငယ်မျေားအတွ
ွ

ပ် ခင်း

်ေြ်ထစပခင်း။
ထလးနှင့် ေိထတွ့ဆ

်ထသာ အစားအစာ၊ အဝတ်အ စား၊

် ဂရုစို ်ထစာင့်ထရှာ ်မှု၊ ချေစ်ခင်
် အထပခခံလိုအြ်ချေ

င်နာမှု၊ ထနွးထေွးမှု

်မျေားအား ပြည့်ဆည်းထြးရန်

ို ဆိုသည်။

ာယ၊ အပမင်၊ အထပြာ၊ အ

ား၊ အသိဉာဏ်၊ စိတ်ြိုင်း၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ထသွးြိုင်း၊

အာရုံ ခံစ ားမှုြ ိုင ်းဆို င် ရာ တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုေ
မျေားအား ထရရှည်ခံစားထနရထသာ

ထလးသူငယ်

်ြ၍
ို ချေု့ယွ
ိ င်းအားနည်းချေ

်

ို ဆိုသည်။

ေန်ပုံလငွ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရ တည်ထောင်ေားသည့်
အခွင့်အထရးမျေားဆိုင်ရာ ရန်ြုံထငွ

(လ)

်ဆံ

မသန်စွမ်းကလေးသူငယ် ဆိုသည်မှာ ထမွးရာြါဟုတ်သည်ပြစ်ထစ၊ မဟုတ်သည်ပြစ်ထစ
ိုယ်

( ရ)

်န ှာနှ င့်

ထလးသူငယ်ညစ်ညမ်းြုံ ပြုလုြ်ပြန့်ပြူးပခင်း၊

( မ ) ေျစ်ေျူရှုပခင်း ဆိုသည်မှာ မိဘ၊ အုြ်ေိန်းသူ သို့မဟုတ်
ထနရသူမ ျော း

်စ ာမျေ

ထလးသူငယ်မျေား၏

ို ဆိုသည်။

ေည်လောင်ခွင့်ပပုမိန့် ဆိုသည်မှာ ထစတနာ့ဝန်ေမ်းြုဂ္ဂိုလ်၊ လူမှုထရးအြွဲ့အစည်း
သို ့မဟုတ် အစို းရမဟု တ်ထ သာ အြွဲ့အစည်း
ထစာင့်ထရှာ
ဌာန

်ထရးထဂဟာ

ြရဟိတထဂဟာ သို ့မဟုတ ် ယာယီ

ို တည်ထောင်ြွင့်လှစ်ရန် ဤဥြထေအရ လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီး

ေုတ်ထြးထသာ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်

ို ဆိုသည်။

( ဝ ) အသိအမှေ်ပပုေက်မှေ် ဆိုသည်မှာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့အစည်းတစ်ခုခု
ထဂဟာ သို့မဟုတ် ယာယီထစာင့်ထရှာ

်ထရး ထဂဟာ

ြရဟိတ

ို တည်ထောင်ြွင့်လှစ်ေားလျှင်

ပြစ်ထစ၊ တည်ထောင်ြွင့်လှစ်လိုလျှင်ပြစ်ထစ ဤဥြထေအရ လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန
ေုတ်ထြးထသာ အသိအမှတ်ပြုလ
(သ)

်မှတ်

အမျ ုးသားလကာ်
ိ
မ ေီ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရ ြွဲ့စည်းေားထသာ
အခွင့်အထရးမျေားဆိုင်ရာ အမျေုးသားထ
ိ

(ဟ)

ို ဆိုသည်။

ာ်မတီ

ို ဆိုသည်။

ဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ လူမှုဝန်ေမ်း၊
ထနရာချေေားထရးဝန်က

ီးဌာန

ထလးသူငယ်

ယ်ဆယ်ထရးနှင့် ပြန်လည်

ို ဆိုသည်။

( ဠ ) လေသဆိုင်ောလကာ်မေီ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရ ြွဲ့စည်းထသာ တိုင်းထေသက ီး သို့မဟုတ်
ပြည်နယ်

ထလးသူငယ်အခွင် ့အထရးမျေားဆို င် ရ ာထ

ထလးသူငယ်အခွင့်အထရးမျေားဆိုင်ရာထ
ိုယ်ြင
ို အ
် ုြ်ချေုြ်ခွင့်ရထေသ
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ာ်မတီ၊

ာ်မ တီ၊ ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ

ိုယ်ြိုင်အုြ်ချေုြ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ်

ထလးသူငယ်အခွင့်အထရးမျေားဆိုင်ရာထ

ာ်မတီ၊ ခရိုင်

7
ထလးသူငယ် အခွင့်အထရးမျေားဆိုငရ
် ာထ
အခွင့်အထရးမျေားဆိုင်ရာထ
(အ)

ထလးသူငယ်

ို ဆိုသည်။

ေူမှုဝန်ေမ်းအောေှိ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေြါ လူမှုဝန်ေမ်းအရာရှိ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်
မျေား

(

ာ်မတီ

ာ်မတီ သို့မဟုတ် မမို့နယ်

ို ေမ်းထဆာင်ရန် တာဝန်ထြးအြ်ပခင်း ခံရသူ

ို ဆိုသည်။

) ကလေးသူငယ်ကကီး ကပ်သူ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေြါ
လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား

ထလးသူငယ် က

ို ေမ်းထဆာင်ရန် တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရသူ

ီး

ြ်သူ၏

ို ဆိုသည်။

( ခခ ) လမွးစားပခင်းမှေ်ပုံေင် ေူမှုဝန်ေမ်းအောေှိ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရ ထမွးစားပခင်း
မှတ်ြုံတင်ရန်အလို့ငှာ လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန
တိုင်းထေသက

တာဝန်ထြးအြ်ေားသည့် သ

ို

်ဆိုင်ရာ

ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုံး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ

လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုံး၊

ိုယ်ြိုင်အုြ်ချေုြ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ်

ိုယ်ြိုင်အုြ်ချေုြ်ခွင့်ရထေသ

လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုံးနှင့် ခရိုင်လူ မှုဝ န်ေမ်း ဦးစီးမှူးရုံ းတို့ မှ လူမှုဝန်ေမ်းအရာရှိ
အသီးသီး

ို ဆိုသည်။

( ဂဂ ) လောင်ေဏ်ေစ်သက် ဆိုသည်မှာ ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရသူအား အ
ထသဆုံးသည်အေိ ပြစ်ေဏ်

ျေခံထစရန် ချေမှတ်သည့် ထောင်ေဏ်

ျေဉ်းထောင်၌

ို ဆိုသည်။

အခန်း (၂)
ေည်ေွယ်ချက်
၄။

ဤဥြထေ၏ ရည်ရွယ်ချေ
(

)

်မျေားမှာ ထအာ

်ြါအတိုင်းပြစ်သည် -

ထလးသူငယ်အခွင့်အထရးမျေားဆိုင်ရာ
အခွင့်အထရးမျေား

(ခ)

ို အထ

ာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွ

ထလးသူငယ်မျေားအတွ

် အထ

ထလးသူငယ်အခွင့်အထရးမျေား
ထစာင့်ထရှာ
(ဂ)

ုလသမဂ္ဂ

ာင်းဆုံ းအ

ွန်ဗင်းရှင်းြါ

ထလးသူငယ်၏

်ရန်၊

ျေ ိုးစီ းြွာ း

ိ ု ထဆာင်ရွ

ို ဥြထေနှငအ
့် ညီ ရရှိခံစားနိုငထ
် ရးအတွ

်ထ ြးရန်န ှင် ့
်

ာ

ွယ်

်ရန်၊

ထလးသူငယ်မျေား ဘ

်စုံြွံ့မြိုးတိုးတ

်ထရးအတွ

် အထပခခံ

ျေန်းမာထရး၊ အာဟာရ

ပြည့်ဝထရး၊ ြညာသင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းရရှိထရးအြါအဝင် လိုအြ်ထသာ အစီအမံမျေား
ချေမှတ်ထဆာင်ရွ
(ဃ)

်ရန်၊

လျေစ်လျေူရှုပခင်း၊ အလွဲသုံးပခင်း၊ ရ

်စ

်ယုတ်မာပခင်းနှင့် ထခါင်းြုံပြတ်ပခင်းခံရထသာ

ထလးသူငယ်မျေားအား နိုငင
် ထ
ံ တာ်၊ ထစတနာ့ဝန်ေမ်းြုဂ္ဂိုလ်နှင့် အစိုးရမဟုတ်ထသာ
အြွဲ့အစည်းမျေား
(င)

ထလးသူငယ်မှုခင်း
အ
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ာ

ွယ်ထစာင့်ထရှာ

်ရန်၊

ို သီးပခားစစ်ထဆးစီရင်၍ ပြစ်မှု

ျေင့စ
် ာရိတ္တပြုပြင်ထရး

ို ဦးတည်ထဆာင်ရွ

်ရန်၊

ျေူးလွန်ထသာ

ထလးသူငယ်၏

8
(စ)

ထလးသူငယ်အားလုံ း
အခွင့်အထရးနှင့်အ

ို တည် ဆဲ ဥြထေအရ သတ်မှ တ်ေ ားထသာ သ

ာအ

ွယ်တို့ တန်းတူညီမျှမှုရှိထစမြီး ခွဲပခားဆ

်ဆ ို င်ရ ာ

်ဆံပခင်း မပြုထစရန်။

အခန်း (၃ )
အမျုးသားလကာ်
ိ
မေီ ေွဲ့စည်းပခင်းနှင့် ယင်း၏ ေုပ်ငန်းောဝန်များ
၅။

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့သည် (

)

ဤဥြထေြါ ရည်ရ ွယ် ချေ
ထဆာင်ရွ

်နိုင်ရန်

်မျေား

ို ေိထရာ

ာင်အေည်ထြာ်

ထလးသူင ယ်အ ခွင ့်အထရးမျေားဆိုင ်ရ ာ အမျေ ုးသားထ
ိ

ထအာ

်ြါြုဂ္ဂိုလ်မျေားပြင့် ြွဲ့စည်းရမည် -

(၁)

ပြည်ထောင်စ ုဝန်က

(၂)

သ

ီ း၊ဝန်က

ာ်မတီ

ီးဌာန

် ဆို င်ရ ာပြည်ထောင်စ ုဝန် က

ေုတိယဝန်က

်ထ အာင်ပ မင် စွာ အထ

ဥ

ီ းဌာနမျော းမှ

ို

္ကဋ္ဌ

အြွဲ့ဝင်

ီးမျေား

(၃)

ရဲချေုြ်၊ ပမန်မာနိုငင
် ရ
ံ ဲတြ်ြွဲ့၊ ပြည်ေဲထရးဝန်က

(၄)

သ

်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်က

ီးဌာန

အြွဲ့ဝင်

ီးဌာနမျေား၊ အစိုးရဌာန၊

အြွဲ့ဝင်

အစိုးရအြွဲ့အစည်းမျေားမှ အမမဲတမ်းအတွငး် ဝန် သို့မဟုတ်
ညွှန်
(၅)

ားထရးမှူးချေုြ်မျေား

ထလးသူငယ်၏အထ
ထဆာင် ရွ

်လ ျေ

ာင်းဆုံးအ

ျေုးစီ
ိ းြွားမျေားအတွ

်

အြွဲ့ဝင်

် ရ ှ ိ သည် ့လ ူ မှု ထ ရးအြွ ဲ့ အစည် းမျေားနှ င် ့

အစိုးရမဟုတ်ထသာအြွဲ့အစည်းမျေားမှ

ိုယ်စားလှယ်မျေား၊

ထစတနာ့ဝန်ေမ်းြုဂ္ဂိုလ်မျေား
(၆)
(ခ)

ြုေ်မခွဲ (
တွဲြ

(ဂ)
၆။

)

ားထရးမှူးချေုြ်၊ လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန

) အရ အမျေုးသားထ
ိ

အ
် တွင်းထရးမှူးတို့

အတွင်းထရးမှူး

ာ်မတီြ့ွဲ စည်းရာတွင် လိုအြ်ြါ

ေုတိယဥ

္ကဋ္ဌနှင့်

ုိ သတ်မှတ်ထြးနိုငသ
် ည်။

ြုေ်မခွဲ( )အရ ြွဲ့စည်းသည့် အမျေုးသားထ
ိ
ာ်မတီ

အမျေုးသားထ
ိ
(

ညွှန်

ာ်မတီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားမှာ ထအာ

ို လိုအြ်ြါ

ပြင်ဆင်ြွဲ့ စည်းနိုင်သည်။

်ြါအတိုင်းပြစ်သည်-

ဤဥြထေြါ ရည်ရွယ်ချေ ်မျေား ို ေထပမာ ်ထအာင်ပမင်စွာ အထ ာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွ ်
နိုငရ
် န် လိုအြ်ထသာမူဝါေမျေား၊ လမ်းညွှန်ချေ

( ခ ) ြုေ်မခွဲ (

) အရ ချေမှတ်ေားထသာ မူဝါေမျေားနှငအ
့် ညီ

မျေား

ို ထလးစားထရး၊ အ

အထ

ာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွ

ထဆာင်ရွ
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်မျေားနှင့် အစီအမံမျေား ချေမှတ်ပခင်း၊

်ပခင်း၊

ာအ

ထလးသူငယ်၏ အခွင့်အထရး

ွယ်ထြးထရးနှင့် အပြည့်အ ဝခံစားထစထရးတို့ အ တွ
်ရာတွင် လိုအြ်ထသာ အရင်းအပမစ်မျေားရရှိထရးအတွ

်
်

9
( ဂ ) မိမိ၏လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား ေိထရာ
လုြ်င န် းထ

်ထအာင်ပမင်စွာ ထဆာင်ရွ

ာ်မ တီ မျော းနှ င့် ဆြ်ထ

ာ်မ တီ မျော း

်နိုင်ရန် လိုအြ်ထသာ

ို ြွဲ့ စည် းမြီး လုြ်ငန်းတာဝန်မ ျော း

သတ်မှတ်ထြးပခင်း၊
(ဃ)

သ

် ဆို င်ရ ာ အစို းရဌာန၊ အစို းရအြွဲ့အစည်းမျော း၊

ုလ သမဂ္ဂအြွဲ့အစည်းမျော း၊

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ထေသဆိုင်ရာအြွဲ့အစည်းမျေား၊ ထစတနာ့ဝန်ေမ်းြုဂ္ဂိုလ်မျေား၊
လူမှုထရးအြွဲ့အစည်းမျေားနှင့် အစိုးရမဟုတ်ထသာ အြွဲ့အစည်းမျေား၏
အခွင ့်အထရးမျော းဆိုင ်ရာ အထ

ာင်အေည်ထ ြာ် ထဆာင်ရွ

ထြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းထြးပခင်းနှင့် ြူးထြါင်းထဆာင်ရွ
(င)

်မ ှုမျေား

ထလးသူငယ်
ို လိုအြ် သလိ ု

်ပခင်း၊

ပြည်တွင်းပြည်ြထစတနာရှင်မျေားေံမှ လှူေါန်းထငွမျေား၊ ြစ္စည်းမျေား လ
ယင်းလှူေါန်းထငွမျေား၊ ြစ္စည်းမျေား

ို

ထလးသူငယ်၏ အထ

ာင်းဆုံးအ

အတွ

် ရန်ြုံထငွေူထောင်မြီး ေိထရာ ်စွာ အသုံးပြုထစထရးတို့အတွ

က

ြ်ပခင်း၊

(စ)

ီး

်ခံရယူထရးနှင့်
ျေုးစီ
ိ းြွားမျေား

် လမ်းညွှန်ပခင်းနှင့်

ထလးသူငယ် အခွင့်အထရးမျေားဆိုင်ရာ အသိြညာထြးသင်တန်းမျေား၊ ထဆွးထနွးြွဲမျေားနှင့်
ထဟာထပြာြွဲမျေား

ို သ

် ဆို င်ရ ာအစိ ုးရဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့အစည်းမျေား၊

ုလသမဂ္ဂ

အြွဲ့အစည်းမျေား၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ထေသဆိုင်ရာအြွဲ့အစည်းမျေား၊ လူမှုထရးအြွဲ့
အစည်းမျေားနှင့် အစိုးရမဟုတ်ထသာအြွဲ့အစည်းမျေား သင့်ထလျော်သလို ြူးထြါင်းထဆာင်ရွ ်ပခင်း၊
(ဆ)

ထလးသူငယ်မျေား ပြစ်မှုမ
ချေမှတ်ထဆာင်ရွ

(ဇ)

သ

ျေူးလွန်ထစထရးအတွ

်က

ိုတင်

ာ

်ပခင်း၊

်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့အစည်းမျေား၊ ထစတနာ့ဝန်ေမ်းြုဂ္ဂိုလ်မျေား၊ လူမှုထရး

အြွဲ့အစည်းမျေားနှင့် အစိုးရမဟုတ်ထသာ အြွဲ့အစည်းမျေား၏
လုြ်ငန်းအစီအစဉ်မျေား တိုးတ
အ
( စျေ )

ွယ်သည့် အစီအမံမျေား

်မှုအထပခအထန

ထလးသူငယ်ဆိုင်ရာ

ို အခါအားထလျော်စွာ စိစစ်သုံးသြ်ပခင်း၊

ဲပြတ်ပခင်း၊
ထလးသူငယ်ဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းမျေားနှင့်ြတ်သ

ဇယားမျေား

ို သ

်၍ လိုအြ်ထသာ အစီရင်ခံစာမျေား၊ စာရင်း

်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အြွဲ့အစည်းမျေားေံမှ ထတာင်းခံရယူစုစည်းမြီး

နှစ်စဉ်ပြုစု၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့သို့ တင်ပြပခင်း၊
(ည)

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့
တာဝန်မျေား

၇။

(

)

အမျေ ုးသားထ
ိ

ို ထဆာင်ရွ

အမျေ ုးသားထ
ိ
သုံးစွဲရမည်။
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ထလးသူငယ်ဆိုင်ရာ အပခားလုြ်ငန်း

်ပခင်း။

ာ်မ တီ ၏ လုြ်င န် းတာဝန်မျေားနှင် ့ စြ်လ ျေဉ် းသည့် ရုံ းလု ြ်ငန်းမျော း

လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန
(ခ)

လမ်းညွှန်သည့်

ာ်မတီ၏

တာဝန်ယူထဆာင်ရွ
ုန်

ျေစရိတ်မျေား

ို

်ထြးရမည်။
ို ဝန်က

ီ းဌာန၏ဘဏ္ဍာရန် ြုံထငွမှ

ျေခံ
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အခန်း (၄)
လေသဆိုင်ောလကာ်မေီ အဆင်ဆ
့ င်ေ
့ ွဲ့စည်းပခင်းနှင့် ယင်းလကာ်မေီ၏ ေုပ်ငန်းောဝန်များ
၈။

(

)

တိုင်းထေသက
သ

ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့ သို့မဟုတ် ထနပြည်ထတာ်ထ

် ဆို င်ရ ာအစိ ုးရဌာန၊ အစို းရအြွဲ့အစည်းအဆင့် ဆင် ့မှ

အပခားသင့်ထလျော်ထသာ ြုဂ္ဂိုလ်မျေားြါဝင်သည့် တိုငး် ထေသက
ထလးသူငယ် အခွင့်အထရးမျေားဆိုင်ရာထ
အခွင့်အထရးမျေားဆိုင်ရာ ထ
အုြ်ချေုြ်ခွင့်ရထေသ

ာ်မတီ၊

ဆိုင်ရာထ
(ခ)

ာ်မတီမျေား

တိုင်းထေသက

ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်

ာ်မတီ၊ ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ

ာ်မတီနှင့် မမို့နယ်

ာ်မတီ၊ ခရိုင်

ိုယ်ြင
ို ်
ထလး

ထလးသူငယ် အခွင့်အထရးမျေား

ို လိုအြ်သလို ြွဲ့စည်းရမည်။

) အရ မိမတ
ိ ို့ ြွဲ့စည်းေားထသာ ထေသဆိုင်ရာထ

လိုအြ်ြါ

ထလးသူငယ်

ိုယ်ြင
ို အ
် ုြ်ချေုြ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ်

ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့နှင့်ထနပြည်ထတာ်ထ

(၁) ြုေ်မခွဲ (
(၂)

ိုယ်စ ားလှယ် မျော းနှ င့်

ထလးသူငယ် အခွင့်အထရးမျေားဆိုင်ရာ ထ

သူငယ် အခွင့်အထရးမျေားဆိုင်ရာ ထ

ာင်စီသည်

ာင်စီတို့သည် ာ်မတီအသီးသီး

ို

ပြင်ဆင်ြွဲ့စည်းနိုင်သည်။

ထလးသူငယ် အခွ င့်အထရးမျော းဆိုင ်ရာ လုြ်င န်းတာဝန်မ ျော းနှ င့် စြ်လျေဉ် း၍
အမျေုးသားထ
ိ
ာ်မတီ၏ လမ်းညွှန်ချေ ်နှင့်အညီ ထေသဆိုင်ရာထ ာ်မတီ အဆင့်ဆင့်၏
လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား

(၃) ထေသဆိုင်ရာထ

ို သတ်မှတ်ထြးရမည်။

ာ်မတီမျေား၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား

ို လမ်းညွှန်ပခင်း၊ က ီး

ြ်ပခင်း၊

ူညီြြ
ံ့ ိုးပခင်း ပြုနိုငသ
် ည်။
၉။

ထေသဆိုင်ရာ ထ ာ်မတီအသီးသီးသည်

နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ သ
ထ
၁၀။

်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသက

ထလးသူငယ်အခွင့်အထရးမျေားဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းတာဝန် မျေား

ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့၊ ထနပြည်ထတာ်ထ

ာ်မတီအဆင်ဆ
့ င့်တို့၏ လမ်းညွှန်မန
ှု ှင့် က
(

)

ထေသဆိုင်ရာ ထ

ီး

ြ်မှု

ာ်မတီအဆင့်ဆင့်သည်

လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားနှငစ
့် ြ်လျေဉ်းသည့်
တစ်ဆင့်ပမင့်ရှိ ထေသဆိုင်ရာ ထ
( ခ ) တိုင်းထေသက

်ရမည်။

ထလးသူငယ် အခွင့်အထရးမျေားဆိုင်ရာ

အစီရင်ခံစာ

ို

သတ်မှတ်ချေ

သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ

ထလးသူငယ် အခွင့်အထရးမျေားဆိုင်ရာထ

ာ်မတီ

ထလးသူငယ် အခွင့်အထရးမျေားဆိုင်ရာ ထ

ာ်မတီ

ထလးသူ ငယ် အခွင် ့အထရးမျေားဆို င် ရာလု ြ်င န်းတာဝန် မျော းနှင် ့

စြ်လျေဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာ

ို သတ်မှတ်ချေ

်မျေားနှင့်အညီ သ

သို ့မဟုတ် ပြည်န ယ်အစိ ုးရအြွဲ့ သို့ မဟု တ် ထနပြည်ထ တာ် ထ
ထ
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်မျေားနှင့အ
် ညီ

ာ်မတီသို့ အစီရင်ခံစာ တင်ပြရမည်။

ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်

အဆင့် ဆင် ့သည်

ိုခံယူ၍ ထဆာင်ရွ

ာင်စီနှင့်

ာ်မတီသို့ အဆင်ဆ
့ င်တ
့ င်ပြရမည်။

်ဆိုင်ရာတိုင်းထေသက

ီး

ာင်စီ နှင ့် အမျေ ုးသား
ိ

11
အခန်း (၅)
ေူမှုဝန်ေမ်းအောေှိနှင့် ကလေးသူငယ်ကကီး ကပ်သူများခန့်အပ်ောဝန်လပးပခင်း
၁၁။

ဝန်က ီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့

လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန အဆင့်ဆင့်
ထလးသူငယ်က
(

)

ီး

ြ်သူမျေား

ခွင့်ပြုထသာဝန်ေမ်းြွဲ့စည်းြုံနှင့်အညီ ထအာ ်ထြာ်ပြြါ

ို ြွဲ့စည်းတည်ထောင်၍ လိုအြ်ထသာ လူမှုဝန်ေမ်းအရာရှိမျေားနှင့်

ို ခန့်အြ်တာဝန်ထြးနိုငသ
် ည်-

လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန၊

( ခ ) တိုင်းထေသက

ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လူမှုဝန်ေမ်း ဦးစီးမှူးရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စန
ု ယ်ထပမ

လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုံး၊
(ဂ)
(ဃ)

ိုယ်ြိုင်အုြ်ချေုြ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ်

ိုယ်ြိုင်အုြ်ချေုြ်ခွင့်ရထေသ လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုံး၊

ခရိုငလ
် ူမှုဝန်ေမ်း ဦးစီးမှူးရုံး၊

( င ) မမို့နယ်လူမှုဝန်ေမ်း ဦးစီးမှူးရုံး။
၁၂။

ဝန်က
(

ီးဌာနသည် )

ြုေ်မ ၁၁ အရ လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုံး အဆင့်ဆင့်

ို ြွဲ့စည်းတည်ထောင်ြွင့်လှစ်ပခင်း

မပြုနိုင်ထသးထသာ နယ်ထပမထေသမျေားတွင် ဤဥြထေအရ လူမှုဝန်ေမ်းအရာရှိမျေားနှင့်
ထလးသူငယ်က
ဝန်ေမ်း

ီး

ြ်သူမျေား၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား

ိုပြစ်ထစ၊ နိုငင
် ့ဝ
ံ န်ေမ်းမဟုတ်သည့် နိုငင
် သ
ံ ား

နိုငသ
် ည်။ နိုငင
် ့ဝ
ံ န်ေမ်း မဟုတ်သည့် နိုငင
် သ
ံ ား
ထငွထော

ိုပြစ်ထစ တာဝန်ထြးအြ်

ို သတ်မှတ်ေားထသာ စရိတ်ချေးပမှ
ီ င့်

်ြထ
ံ့ ြးရမည်။

( ခ ) ြုေ်မခွဲ (
သ

ို ေမ်းထဆာင်နိုငရ
် န် နိုငင
် ံ့

) အရ တာဝန်ထြးအြ်လိုသည့် အပခားဌာနမျေားမှ နိုငင
် ့ဝ
ံ န်ေမ်းပြစ်ြါ

်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့အစည်းမျေားနှင့် က

ိုတင်ညှိနှိုင်းထဆာင်ရွ

်ရမည်။

အခန်း (၆)
သင်ေန်းလကျာင်း၊ ပေဟိေလေဟာနှင့် ယာယီလစာင့်လေှာက်လေးလေဟာများ
ေည်လောင်ေွင့်ေှစ်ပခင်းနှင့် ကကီး ကပ်ကွပ်ကဲပခင်း
၁၃။
ထ

လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည် ဝန်က
ျောင်းမျေား၊ ယာယီထစာင့်ထရှာ
(

)

ီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချေ

်ထရးထဂဟာမျေား

ဤဥြထေအရ ြိအ
ု့ ြ်သည့်

ာ

ထလးသူငယ်တို့၏ အ

တည်ထောင်ေားထသာ သင်တန်းထ
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်ထြာ်ပြြါ သင်တန်း

ို တည်ထောင်ရမည် ွယ်ထစာင့်ထရှာ

သို့မဟုတ် ပြစ်ေဏ်ချေမှတ်ပခင်းခံရထသာ
အြါအဝင်

်နှင့်အညီ ထအာ

်မှု လိုအြ်ထသာ

ထလးသူငယ်၏

ထလးသူငယ်

ာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတ္တတို့

ျေ ုးအလိ
ိ
ု့ငှာ ပြုပြင်ေိ န်းသိ မ် းထစာင့်ထရှ ာ
ျောင်းမျေား၊

် ရန်

12
(ခ)

ပြစ်မှု

ျေူးလွန်ထ

ာင်းစွြ်စွဲခံရထသာ

ထလးသူငယ်

မစတင်မ ီနှ င့် စတင်စစ် ထဆးထနသည့်
လွှဲထပြာင် းထဆာင် ရွ
ပြစ်ထစ၊

ို ရဲတြ်ြွဲ့

ာလအတွင ်းပြစ် ထစ၊ အပခားနည် းလမ်းပြင့်

်ပ ခင်းလု ြ် ငန် းစဉ်အ ရ ဆုံးပြတ်ချေ

ထလးသူ ငယ် တရားရုံ း

စုံစမ်းစစ်ထဆးမှု

် မချေမှတ်မီ

စစ်ထဆးစီ ရင်ထ နသည့်

ယာယီအုြ်ေိန်းရန်နှင့် ပြုစုထစာင့်ထရှာ

ာလအတွင်း

ာလအတွ င် းပြစ်ထစ

်ရန် လိုအြ်ထသာ ယာယီထစာင့်ထရှာ

်ထရး

ထဂဟာမျေား။
၁၄။

(

)

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့အစည်းတစ်ခုခု
ထရးထဂဟာ

ြရဟိတထဂဟာ သို့မဟုတ် ယာယီထစာင့်ထရှာ ်

ို တည်ထောင်ြွင့်လှစ်ေားလျှင်ပြစ်ထစ၊ တည်ထောင်ြွင့်လှစ်လိုလျှင်ပြစ်ထစ

အသိအမှတ်ပြုလ

်မှတ်ရရှိရန် လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသို့ ထလျှာ

်ေားရမည်။

( ခ ) လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည် (၁) ြုေ်မခွဲ ( ) အရ ထလျှာ
ရှိ မရှိ စိစစ်မြီး
ို

ို

်ညီမှုမရှိြါ

်ေားချေ ်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်

်ညီြါ

အသိအမှတ်ပြု လ

လိုအြ်သည်မျေား

ို

်ညီမှု

်မှတ်ေုတ်ထြးပခင်း သို့မဟုတ်

ို ပြုပြင်ထစမြီး အသိအမှတ်ပြုလ

်မှတ်

ေုတ်ထြးပခင်း ပြုရမည်။
(၂) ြုေ်မခွဲငယ် (၁) အရ အသိအမှတ်ပြုလ ်မှတ် ေုတ်ထြးသည့်အခါ စည်း မ်းချေ ်မျေား
သတ်မှတ်ထြးရမည်။ အ ယ်၍ အဆိုြါ စည်း
ြါ
လ

ထလးသူငယ်၏ အထ
်မှတ်

ို ဆ

်လ

ာင်းဆုံ းအ

ထစာင့်ထရှာ

်တစ်ရြ်ရြ်

ို ထြာ

်ြျေ ်

ျေ ုးစီ
ိ းြွ ားအလို့ ငှာ အသိအမှတ်ပြု

်၍ ေုတ်ထြးသင့် မသင့် သ

အြွဲ့အစည်းနှင့် ညှိနှိုင်းထဆာင်ရွ
(၃) အသိအမှတ်ပြု လ

မ်းချေ

်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရ

်ရမည်။

်မှတ်ေုတ်ထြးေားထသာ ြရဟိတထဂဟာ သို့မဟုတ် ယာယီ

်ထရးထဂဟာ

ို သင့်ထလျော်သည့် နည်းြညာ

ျွမ်း

ျေငမ
် ှု အ

ူအညီ

ပြည့်ဆည်းထြးရမည်။
၁၅။

(

)

ထစတနာ့ဝန်ေမ်းြုဂ္ဂိုလ်
အြွဲ့အစည်း

ပြစ်ထစ၊ လူမှုထရးအြွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အစိုးရမဟုတ်ထသာ

ပြစ်ထစ ြရဟိတထဂဟာ သို့မဟုတ် ယာယီထစာင့်ထရှာ

်ထရးထဂဟာ

ို

တည်ထောင်ြွင့်လှစ်လိုလျှင် တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရန် လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသို့
သတ်မှတ်ချေ
(ခ)

်မျေားနှငအ
့် ညီ ထလျှာ

်ေားရမည်။

လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည် ြုေ်မခွဲ (

) အရ ထလျှာ

်ေားချေ

်

ို သတ်မှတ်ချေ

်

မျော းနှ င့်အညီ စိစစ်မြီး တည်ထောင် ခွ င့်ပ ြုမိန် ့ ေုတ်ထ ြးရန် ခွ င့်ပ ြုပခင်း သို့ မဟု တ်
ပငင်းြယ်ပခင်းပြုနိုင်သည်။ ခွင့်ပြုြါ
သတ်မှတ်၍ ထလျှာ
ပြုြါ
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ျေုးထ
ိ

တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်သ ်တမ်းနှင့် စည်း မ်းချေ ်မျေား

်ေားသူအား တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် ေုတ်ထြးရမည်။ ပငင်းြယ်ပခင်း

ာင်းထြာ်ပြ၍ ထလျှာ

်ေားသူေံစာပြင့် အထ

ာင်းပြန်

ားရမည်။
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(ဂ)

လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည် တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် သ
တိုးပမှင့်ထြးရန် ထလျှာ

်ေားလာပခင်းအထြါ် သ

မျေားနှငအ
့် ညီ ထဆာင်ရွ
၁၆။

်တမ်း

်တမ်း

်တမ်းတိုးပမှင့်ထြးရန် သတ်မှတ်ချေ

်

်ရမည်။

လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည် တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် ေုတ်ထြးေားထသာ ြရဟိတထဂဟာနှင့်

ယာယီထစာင့်ထရှာ
(

)

်ထရးထဂဟာမျေားအား -

လိုအြ်ထသာ လမ်းညွှန်မှုထြးပခင်း၊ က
ျွမ်း

ီး

ြ်

ွြ်

ဲပခင်း၊ စစ်ထဆးပခင်း၊ သင့်ထလျော်သည့်

ျေငမ
် ှု ပြည့်ဆည်းထြးပခင်းနှင့် ြံ့ြိုးမှုထြးပခင်းမျေား ပြုရမည်။

( ခ ) သတ်မှ တ်ေ ားထသာ စည်း
လူမှုဝန်ေမ်းအရာရှိ

မ် းချေ

ိုပြစ်ထစ၊

်မျေားနှင ့် ညီညွ တ်မှု ရှိ မရှိ

ထလးသူငယ်က

ီး

ြ်သူ

လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည် သတ်မှတ်ေားထသာ စည်း

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူ
ဆုံးပြတ်ချေ
(

ထြာ

် တစ်ရြ်ရြ်
)

်ြျေ

်ထ

ာင်းထတွ့ရှိရလျှင် ထအာ

မ်းချေ

ို သင် ့ထလျော ်ထသာ

ိုပြစ်ထစ၊ ယင်းြုဂ္ဂိုလ်မျေား

အြွဲ့ြွဲ့စည်း၍ပြစ်ထစ စုံစမ်းစစ်ထဆးထစမြီး စစ်ထဆးထတွ့ရှိချေ
၁၇။

ုန်ဆုံး၍ သ

်

ို

ို တင်ပြထစနိုင်သည်။

်တစ်ရြ်ရြ်

ို တည်ထောင်

်ြါစီမံခန့်ခွဲထရးဆိုငရ
် ာအမိန့် သို့မဟုတ်

ို ချေမှတ်နိုင်သည် -

သတိထြးမြီး သတ်မှတ်ေားထသာ ေဏ်ထ

( ခ ) တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်

ို

( ဂ ) တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်

ို ြယ်ြျေ

း

ို ထြးထဆာင်ထစပခင်း၊

ာလသတ်မှတ်၍ ယာယီ ရြ်ဆိုင်းပခင်း၊
ပ် ခင်း။

အခန်း (၇)
ကလေးသူငယ်၏အခွင့်အလေးများ
၁၈။

ထလးသူငယ်တိုင်းသည် အသ

်ရှင်သန်ထရး၊ ြွံ့မြိုးတိုးတ

ရရှိထရးနှင့် လူမှုအြွဲ့အစည်းတွင် ြါဝင်ဆ
နိုငင
် ထ
ံ တာ်
၁၉။

်ထရး၊

်ဆံခွင့်ရရှိထစထရးတို့အတွ

ာ

ွယ်ထစာင့်ထရှာ

် အခွင့်အထရးမျေားရှိထ

်မှု
ာင်း

အသိအမှတ်ပြုသည်။

ထလးသူငယ်တိုင်းသည် (

)

အသ

(ခ)
(ဂ)

်ရှင်သန်ရန် ထမွးရာြါ အခွင့်အထရးမျေားရှိသည်။

ထလးသူငယ်၏ အထ

ာင်းဆုံးအ

ျေုးစီ
ိ းြွားမျေား ခံစားခွင့်ရှိသည်။

မိဘနှစ်ြါး သို့မဟုတ် တစ်ြါးြါး အသ
က

်ရှိြါ

ယင်းတို့နှင့်အတူ ထနေိုင်

ီးပြင်းရန် အခွင့်အထရးရှိသည်။

(ဃ)

မည်သည့်အထ

(င)

မိမိ၏ ယုံ
ရှိသည်။
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်ရှင်လျေ

ာင်းနှငမ
့် ျှ ခွဲပခားဆ

ည်ချေ

်ဆံပခင်းမခံရထစရ။

်၊ ေင်ပမင်ယူဆချေ

်မျေား

ို လွတ်လြ်စွာ ေုတ်ထြာ်ထပြာဆိုခွင ့်
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(စ)

ို း
မျေား

(ဆ)

ွယ ်သည့် ဘာသာ၊ သာသနာ၊ စ

ား၊ စာထြ၊ ယဉ်ထ

ို လွတ်လြ်စွာ

်ခွင့ရ
် ှိသည်။

ျေင့သ
် ုံးထဆာင်ရွ

ဥြထေအရ ခွင့်ပြုေားထသာ

ျေးမှုန ှင် ့ ဓထလ့ေုံ းတမ် း

ထလးသူငယ်ဆိုင်ရာ အသင်းအြွဲ့ သို့မဟုတ် အစည်း

အရုံးမျေား၊ လူမှုထရး သို့မဟုတ် ဘာသာထရးအြွဲ့အစည်းမျေားတွင် ြါဝင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဇ)

ယဉ်ထ

ျေးမှုနှင့် အနုြညာဆိုင်ရာလှုြ်ရှားမှုမျေားတွင် ြါဝင်ထဆာင်ရွ

( စျေ ) မိမိတို့၏ ဘ

်စုံြွံ့မြိုးထရးအတွ

် အထော

်အ

်ခွင့ရ
် ှိသည်။

ူပြုထစမည့် စာထြမျေားြတ်ရှုနိုင်ခွင့်၊

ဗဟုသုတမျေား ထလ့လာဆည်းြူးနိုငခ
် ွင့်၊ သတင်းမျေားရယူနိုင်ခွင့် ရှိသည်။
(ည)

အားလြ်ခ ျေ န်ိ နှင ့်

စားချေ န်ိ မျေား ရြိုင ်ခ ွင် ့ရှ ိမြီး အသ

်အ ရွယ်အလို

် အား

စား

လှုြ်ရှားမှုမျေားတွင် ြါဝင်ဆင်နွှဲခွင့် ရှိသည်။
( ဋ ) ဥြထေနှငအ
့် ညီ အထမွဆ
(ဌ)

်ခံခွင့်ရှိသည်။

ြစ္စည်းဥစ္စာြိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိမြီး ြိုင်ဆိုင်သည့် ြစ္စည်းဥစ္စာအတွ
ရေို

(ဍ)

် ဥြထေအရ အ ာအ

်ခွင့်ရှိသည်။

ထလးသူငယ်တိုင်း၏ ဂုဏသ
် ိ
အထ

္ခာ၊ ြုဂ္ဂိုလ်ထရးဆိုင်ရာ လွတ်လြ် ခွ င့် နှင ့်လု ံခခုံမှု

ာင်းမဲ့ေိြါးပခင်း မခံရထစရန် ဥြထေနှင့်အညီ

( ဎ ) ြုေ်မခွဲ (

ထလးသူငယ်၏ အပခား

ို တန်းတူညီမျှစွာ ရရှိခံစားခွင့်ရှိသည်။

၂၀။

ထလးသူငယ်၏ အခွင့်အထရးတစ်ရြ်ရြ် ဆုံးရှုံးနစ်နာပခင်းနှငစ
့် ြ်လျေဉ်း၍ နစ်နာသူ

သူငယ်

ိုယ်တိုင်

ပြစ်ထစ၊

ပြစ်ထစ သ

ထလးသူငယ်၏

ိုယ်စား မိဘ၊ အုြ်ေိန်းသူ

်ဆိုင်ရာ ထေသဆိုင်ရာထ

ာ်မတီသို့လည်းထ

အစိုးရအြွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် တရားရုံးသို့လည်းထ
၂၁။

ထမွးြွားသည့်
(

)

ို

ာ ွယ်ထစာင့်ထရှာ ်ခံြိုင်ခွင့်ရှိသည်။

) မှ (ဍ) အေိြါ အခွင့်အထရးမျေားအပြင် ဤဥြထေြါ

အခွင့်အထရးမျေား

တစ်ဦးဦး

ွယ်

ထလး

ပြစ်ထစ၊ နီးစြ်ရာ ြုဂ္ဂိုလ်

ာင်း၊ သ

်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊

ာင်း တင်ပြတိုင်တန်းခွင့်ရှိသည်။

ထလးသူငယ်အား မှတ်ြတ
ုံ င်ပခင်းနှငစ
့် ြ်လျေဉ်း၍ -

နိုင်ငံလတာ်အတွင်း လမွးဖွားသည့် ကလေးသူငယ်တိုင်းသည် ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်း မရှိလေဘဲ
လမွးဖွားပခင်းကို အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရှိသည်။

(ခ)

ထဆးရုံ သို့မဟုတ် သားြွားခန်း၌

ထလးထမွးြွားမြီးလျှင်ပြစ်ထစ၊ အပခားထနရာတစ်ခုခုတွင်

ထမွးြွာ းမြီ းလျှင ်ပြစ်ထစ မိ ဘ၊ အုြ်ေိန် းသူ သို ့မ ဟုတ ် သင် ့ထလျော် သူ တစ် ဦးဦးသည်

(ဂ)

သတ်မှတ်ချေ

်မျေားနှငအ
့် ညီ သ

အထ

ားရမည်။

သ

ာင်း

်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနသို့ ထမွးြွားပခင်း

်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနသည် ထမွးြွားသည့်

မှတ်ြတ
ုံ င်စာအုြ်တွင် သတ်မှတ်ချေ
မှတ်ြတ
ုံ င်လ
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်မှတ် ေုတ်ထြးရမည်။

ို မှတ်ြတ
ုံ င်ရန်

ထလးသူငယ်နှင့်

ထလးထမွးြွားပခင်း

်မျေားနှငအ
့် ညီ မှတ်ြတ
ုံ င်၍

ထလးထမွးြွားပခင်း
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(ဃ)

ထလးထမွးြွားပခင်း ို မှတ်ြုံတင်ေားခဲ့ပခင်း မရှိသည့် ိစ္စတွင်
သ

်ဆိုင်ရာရြ်

ွ

် သို့မဟုတ် ထ

ထလးထမွးြွားခဲ့ထ

ျေးရွာအုြ်စု အုြ်ချေုြ်ထရးမှူး၏ ထော

်ခံချေ

ာင်း
်ပြင့်

ပြစ်ထစ၊ သ ်ဆိုင်ရာ ထဆးရုံ သို့မဟုတ် သားြွားခန်း၏ တာဝန်ခံြုဂ္ဂိုလ်

ေုတ်ထြးသည့်

ထမွးစာရင်းသ ်ထသခံလ ်မှတ် ြူးတွဲ၍ပြစ်ထစ

ထလးသူငယ်၏

ထလးထမွးြွားထ

မိဘ၊ အုြ်ေိန်းသူ သို့မဟုတ် သင် ့ ထလျော် သူ တ စ်ဦးဦး
အထ

ာင်း

ားမြီး ထမွးြွားမှုမှတ်ြုံတင်ရမည်။ ေို

ထလးသူငယ်၏ အသ

်အတွ

် သ

ာင်း

သ

်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနသို့

ထလးထမွးြွားထ

ာင်း မှတ်ြုံတင်ပခင်းသည်

်ထသအထော

်အေားပြစ်သည်ဟု မှတ်ယူ

ရမည်။
၂၂။

ထမွးြွားထ

ာင်း မှတ်ြုံတင်သည့်

တည်ဆဲဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ
၂၃။

ထလးသူငယ်တိုင်းသည် နိုင်ငံသားပြစ်မှုဆိုင်ရာ အခွင်အ
့ ထရး ို

်မျေားနှငအ
့် ညီ ရရှိထစရမည်။

အမျုးသားနှ
ိ
င့် အမျုးသမမ
ိ
းတို့၏ ေိမ်းပမားေက်ေပ်နိုင်သည့် အသက်သည် ၁၈ နှေ်ပပည့်ဖပမး

ပဖေ်ရမည်။
၂၄။

ဤဥြထေြါ အခွင့်အထရးမျေား
(

)

သ

ို

ထလးသူငယ်တိုငး် အပြည့်အဝရရှိခံစားနိုငထ
် စရန် -

်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့အစည်းမျေားသည် မိမိတို့

ထဆာင်ရွ

ဏ္ဍအလို

် တာဝန်ယူ

်ရမည်။

( ခ ) ထစတနာ့ဝန်ေမ်းြုဂ္ဂိုလ်၊ လူမှုထရးအြွဲ့အစည်းနှင့် အစိုးရမဟုတ်ထသာ အြွဲ့အစည်း
မျေားသည်လည်း ဥြထေနှငအ
့် ညီ ထဆာင်ရွ

်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။

အခန်း (၈)
ကလေးသူငယ်ကို လမွးစားပခင်း
၂၅။

ပမန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးဦးသည်

ထလးသူငယ်အား သတ်မှတ်ချေ
၂၆။

ို မိဘအရင်းသြွယ် ပြုစုထစာင့်ထရှာ

န
် ိုင်ြါ

်မျေားနှငအ
့် ညီ ထမွးစားြိုငခ
် ွင့်ရှိသည်။

လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည် ဤဥြထေအရ ထမွးစားပခင်း ို မှတ်ြုံတင်ရန် သ ်ဆိုင်ရာထမွးစားပခင်း

မှတ်ြတ
ုံ င်လူမှုဝန်ေမ်းအရာရှိ
၂၇။

ထလးသူငယ်

(

)

ို တာဝန်ထြးနိုင်သည်။

ပမန်မာနိုငင
် သ
ံ ားတစ်ဦးဦးသည် ထအာ
ထမွ းစားခွ င ် ့ ပ ြုရန် သ

ထလးသူငယ်အား မှတ်ြတ
ုံ င်၍

် ဆ ိ ု င ် ရ ာ ထမွ းစားပခင် း မှ တ ် ြ ု ံ တ င် လူ မ ှု ဝ န် ေ မ် းအရာရှ ိ ေ ံ

သတ်မှတ်ချေ

်မျေားနှငအ
့် ညီ ထလျှာ

(၁) မိဘမဲ့

ထလးသူငယ်၊
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်ထြာ်ပြြါ

်ေားနိုငသ
် ည် -
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(၂) မိဘ

ပြုစု ထစာင့်ထရှာ

ပြုစုထ စာင့်ထရှာ
မျေား

်န ိုင ်ပခင် းမရှိထ သာ

်ထ သာ်လည်း

ထလးသူငယ် သို့မဟုတ် မိဘ

ထလးသူငယ်၏ အထ

ာင်းဆုံး အ

ို ပြည့်ဆည်းထြးနိုငပ် ခင်း မရှိသပြင့် မိဘ၏ သထဘာတူညီချေ

ျေုးစီ
ိ းြွား
်ရရှိထသာ

ထလးသူငယ်၊
(၃) မိဘ သို့မဟုတ် အုြ်ေိန်းသူနှင့် အမမဲတမ်း
လည်း ပြုစုထစာင့်ထရှာ
(၄) ဝန်က ီးဌာန
(ခ)

ထလးသူငယ်

အမိန့်ထ

ထလးသူငယ်၊

ာ်ပငာစာ ေုတ်ပြန်၍ သတ်မှတ်ထသာ အပခား ထလးသူငယ်။

ို ထမွးစားလိုသူသည် ထမွးစားပခင်းမှတ်ြုံတင် လူမှုဝန်ေမ်းအရာရှိေံတွင်

တည်ဆဲ

ိတ္တိမထမွးစားပခင်းမှတ်ြုံတင် အ

စာချေုြ်

ို မှတ်ြတ
ုံ င်၍ ထမွးစားနိုင်သည်။

သ

ွာထနသည့်အပြင် ထဆွမျေုးသားချေ
ိ
င်း

်နိုင်ပခင်းမရှိထသာ

မှတ ်ြု ံတ င်၍ ထမွးစားပခင် းမပြုဘဲ သ

(ဂ)

ွဲ

် ဆို င်ရ ာ စာချေုြ်စ ာတမ် းမှတ် ြုံ တ င်ရု ံးတွ င်
်ဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ

်မျေားနှင့်အညီ ထမွးစား

်ဆိုင်ရာ စာချေုြ်စာတမ်းမှတ်ြုံတင်ရုံးသည် ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ

ထလးသူငယ် ထမွးစား

စာချေုြ်

ို မှတ်ြုံတင်သည့်အခါ ဤဥြထေအရ ထမွးစားသားသမီးမျေား၏ အခွင်အ
့ ထရးမျေား

ခံစားနိုငထ
် စရန်အလို့ငှာ ထမွးစားစာချေုြ်မှတ်ြုံတင်သည့်ထန့မှ ရ
၎င်းစာချေုြ် မိ တ္တူနှ င့်အ တူ သ
ေံသို့ ထြးြိအ
ု့ ထ
၂၈။

သ
(

ာင်း

်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း

်ဆိုင်ရာ ထမွးစားပခင်းမှတ်ြုံတင် လူမဝ
ှု န်ေမ်းအရာရှိ

ားရမည်။

်ဆိုင်ရာ ထမွးစားပခင်းမှတ်ြတ
ုံ င် လူမှုဝန်ေမ်းအရာရှိသည်)

ြုေ်မ ၂၇ အရ ထမွးစားခွင့်ပြုရန် ထလျှာ

်ေားချေ

်

ို သတ်မှတ်ချေ

်မျေားနှင့်အညီ

စိစစ်၍ ခွင့်ပြုပခင်း သို့မဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်း ပြုနိုငသ
် ည်။
(ခ)

ြုေ်မခွဲ (

) အရ ခွင့်ပြုြါ

ထမွးစားခွင့်ပြုသူနှင့် ထမွးစားလိုသူအား သတ်မှတ်ချေ

မျေားနှငအ
့် ညီ ထမွးစားစာချေုြ်ချေုြ်ဆိုထစမြီး ထမွးစားပခင်း

ို သ

်

်ဆိုင်ရာ လူမှုဝန်ေမ်း

ဦးစီးမှူးရုံးတွင် မှတ်ြတ
ုံ င်ရမည်။
(ဂ)

ြုေ်မခွဲ(ခ)အရ မှတ်ြုံတင်၍ ထမွးစားသည့်စာရင်း
(ဂ) အရ သ
စာရင်း

ိုလည်းထ

်ဆိုင်ရာစာချေုြ်စာတမ်းမှတ်ြတ
ုံ င်ရုံး

ိုလည်းထ

ာင်း၊ ြုေ်မ ၂၇၊ ြုေ်မခွဲ

ထြးြို့လာထသာ ထမွးစားသည့်

ာင်း ထမွးစားစာချေုြ် မိတ္တူမျေားြူးတွဲ၍ လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသို့

တင်ပြရမည်။
၂၉။

တည်ဆဲ

ိတ္တိမထမွးစားပခင်းမှတ်ြုံတင် အ ်ဥြထေအရ စာချေုြ်စာတမ်း မှတ်ြုံတင်ရုံးတွင်ပြစ်ထစ၊

ဤအခန်းြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ
သူငယ်ထမွးစားစာချေုြ်
(

)

်အရ ထမွးစားပခင်းမှတ်ြတ
ုံ င် လူမှုဝ န်ေမ်းအရာရှိေံ တ ွင်ပ ြစ်ထ စ
ို မှတ်ြတ
ုံ င်၍ ထမွးစားသည့် ထမွးစားမိဘသည် -

ထမွးစားသည့်
ေို

ထလးသူ ငယ်န ှင် ့ စြ်လျေဉ် း၍

ပြုစုထစာင့်ထရှာ

်မှုအထပခအထနနှင် ့

ထလးသူငယ်၏ ဘ ်စုံြွံ့မြိုးတိုးတ ်မှု ို သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ သ ်ဆိုင်ရာ

ထမွးစားပခင်းမှတ်ြတ
ုံ င် လူမှုဝန်ေမ်းအရာရှိေံသို့ အစီရင်ခံရမည်။
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( ခ ) လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန

သတ်မှတ်ထသာ တာဝန်နှင့်စည်း

မ်းချေ

်မျေား

ို လို

်နာ

ရမည်။
( ဂ ) ထမွးစားခံရသည့်

ထလးသူငယ်အား မိမိ

ိုယ်တိုင်ထသာ်လည်းထ

ာင်း၊ အပခားသူတစ်ဦး

ဦးနှင့် ြူးထြါင်း၍ထသာ်လည်းထ ာင်း ပြည်ြသို့ခိုးေုတ်ပခင်း၊ ထရာင်းဝယ်ပခင်း၊ အဓမ္မအလုြ်
ခိုင်းထစပခင်း၊ အဓမ္မဝန်ထဆာင်မှုထြးထစပခင်း သို့မဟုတ် နှိြ်စ
၃၀။

သ

မြီးထနာ

်ညှဉ်းြန်းပခင်း မပြုလုြ်ရ။

်ဆိုင်ရာ ထမွးစားပခင်းမှတ်ြုံတင် လူမှုဝန်ေမ်းအရာရှိသည် ထမွးစားစာချေုြ်
် ထမွးစားမိဘ

ထမွးစားပခင်းဆိုငရ
် ာ တာဝန်နှင့် စည်း

ို ထြာ

လိုအြ်ြါ

စုံစမ်းစစ်ထဆးပခင်းမျေား ပြုလုြ်မြီး သတ်မှတ်ေားထသာ တာဝန်နှင့် စည်း

သင့်ထ
၃၁။

်ပခင်း ရှိ မရှိ သတ်မှတ်ချေ

် သို့မဟုတ် တားပမစ်ချေ

တစ်ရြ်ရြ်

သို့မဟုတ် တားပမစ်ချေ

်ြျေ

မ်းချေ

ို မှတ်ြုံတင်

်တစ်ရြ်ရြ်

ာင်း သထဘာေားမှတ်ချေ

ို ထြာ

်ြျေ

်ထ

်မျေားနှငအ
့် ညီ စုံစမ်းပခင်း၊ ထစာင့်
ာင်း ထတွ့ရှြ
ိ ါ

လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည် ြုေ်မ ၃၀ အရ တင်ပြချေ ်

(

)

ည့်ပခင်း၊
မ်းချေ

်

ို ြယ်ြျေ

်

်ပြင့် လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။
ို စိစစ်မြီး ထမွးစားပခင်း ို ြယ်ြျေ ်သည့်

အမိန့် သို့မဟုတ် အပခားသင့်ထလျော်ထသာ အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးပြတ်ချေ
၃၂။

ထမွးစားပခင်း

်

ထမွ းစားပခင် းမှ တ ်ြ ု ံ တ င်လ ူမ ှု ဝ န် ေမ် းအရာရှ ိ
အခါထမွးစားပခင်းမပြုမီ

ထမွးစားခံရသည့်

်တစ်ရြ်ရြ် ချေမှတ်နိုင်သည်။

ထမွးစားပခင် း

ိ ု မှတ်ြတ
ုံ င်မြီးသည့်

ထလးသူငယ်၏ မိဘမျေားနှင့် အုြ်ေိန်း

သူမျေားတွင် ရှိခဲ့ထသာ အခွင့်အထရးမျေားနှင့် တာဝန်မျေား

ို ရြ်ဆိုင်းမြီး ထမွးစားမိဘေံ

လွှဲထပြာင်းထြးမြီးပြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(ခ)

ထမွးစားခံရသည့်

ထလးသူငယ်တစ်ဦးသည် ထမွးစားမိဘနှင့် သ

်ဆိုင်သည့် ဥြထေ

သို့မဟုတ် ဓထလ့ေုံးတမ်းဥြထေနှင့်အညီ ထမွးစားမိဘ၏ အထမွဆ

်ခံရန် အခွင့်အထရး

နှင့် အပခားအခွင့်အထရးမျေား ရရှိထစရမည်။
အခန်း (၉)
အပခားနည်းပေင့်ပပုစုလစာင့်လေှာက်ပခင်း
၃၃။

လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည် (

)

အထပခအထနတစ်ရြ်ရြ်ထ
မရရှိထသာ
ထစာင့်ထရှာ

ာင့် မိရင်းြရင်း ပြုစုထစာင့်ထရှာ ်မှု ဆုံးရှုံးသွားထသာ သို့မဟုတ်

ထလးသူငယ်မျေားအား မိရင်းြရင်း

ိုယ်စား ထဆွမျေုးသားချေ
ိ
င်းမျေား

်ပခင်း၊ မိဘအရင်းသြွယ် ပြုစုထစာင့်ထရှာ

ပြုစုထစာင့်ထရှာ

်ပခင်း၊ ယာယီထစာင့်ထရှာ

်ပခင်း၊ သင်တန်းထ

်ထရးထဂဟာတွင် ပြုစုထစာင့်ထရှာ

ပြုစု

ျောင်းအထပခပြု
်ပခင်းစသည့်

နည်းလမ်းမျေား အြါအဝင် အပခားနည်းပြင့် ပြုစုထစာင့်ထရှာ ်ပခင်းပြုနိုင်ထရး ို ဦးစားထြး ာ
အစီအမံမျေား ချေမှတ်ထဆာင်ရွ
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( ခ ) အဆိုြါ

ထလးသူငယ်မျေားအား မိသားစုြတ်ဝန်း

ထလးသူငယ်၏ အထ

ာင်းဆုံးအ

ျေငမ
် ှ အမမဲတမ်းြယ်ရှားပခင်းသည်

ျေုးစီ
ိ းြွား ပြစ်ေွန်းထစသည့်အခါမှတစ်ြါး ယင်းသို့

ြယ်ရ ှာ းပခင် းမှ ာ ယာယီ သာလျှင် ပြစ် ထစမြီး အတို ထတာင် းဆုံ းထသာ အချေ န်ိ
အတွ

်သာ ပြစ်ထစရမည်။

( ဂ ) မိသားစုြတ်ဝန်း
သင် တန်းထ

ျေငမ
် ှ ပြုစုထစာင့်ထရှာ

ျော င် းအထပခပြု

်မှု ဆုံးရှုံးသွားထသာ

ပြုစုထစာင် ့ထရှ ာ

် ပ ခင် းနှင် ့

ထလးသူငယ်မျေားအား

ယာယီထ စာင့်ထရှာ

ထဂဟာတွင် ပြုစုထစာင့်ထရှာ ်ပခင်း ို ထနာ ်ဆုံးနည်းလမ်း အထနပြင့်သာ
(ဃ)

ာလ

သင်တန်းထ

ျောင်း၊ ြရဟိတထဂဟာနှင့် ယာယီထစာင့်ထရှာ

သူငယ်ြ့ွံ မြိုးထရး

ို အထော

်အ

်ထရး

ျေင့်သုံးရမည်။

်ထရးထဂဟာမျေားတွင်

ထလး

ူပြုသည့် ပြုစုထစာင့်ထရှာ

်မစ
ှု ံနှုန်းမျေား သတ်မှတ်

်ပ ခင် းအစီအစဉ်အ ရ

ထလးသူ ငယ် မျေားအား

ထြးရမည်။
( င ) အပခားနည် းပြင် ့ ပြုစုထ စာင် ့ ထရှာ
သင့်ထလျော်သည့် ထစာင့်ထရှာ

်မှုအတွ

် ထနရာချေေားထြးပခင်း

ရမည်။ ေိုသို့ထဆာင်ရွ ်ရာတွင် လိုအြ်ြါ

်

သ ်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့အစည်းမျေား၊

အစိုးရမဟုတ်ထသာ အြွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ညှိနှိုင်းြါဝင်ထဆာင်ရွ
( စ ) အပခားနည်းပြင့် ပြုစုထစာင့်ထရှာ ်ပခင်း အစီအစဉ်အရ
ထစာင့်ထရှာ ်မှုအတွ

ို တာဝန်ယူထဆာင်ရွ

်ထစနိုင်သည်။

ထလးသူငယ်အား သင့်ထလျော်သည့်

် ထနရာချေေားပခင်း ို ြုံမှန်ပြန်လည် သုံးသြ်မြီး မိသားစုေံ ပြန်လည်

အြ်နှံနိုင်မည့် ပြစ်နိုင်ထပခ

ို အ

ဲပြတ်သုံးသြ်ရမည်။

အခန်း (၁၀)
အုပ်ေိန်းပခင်းနှင့် ေိန်းသိမ်းလစာင့်လေှာက်ပခင်း
၃၄။

အုြ်ေိန်းသူမျေားအြါအဝင် မိဘမျေားသည်

ပြုရာတွင်လည်းထ

ာင်း၊

ထလးသူငယ်၏ အထ
အရ သထဘာတူညီချေ
၃၅။

ထလးသူငယ်
ာင်းဆုံးအ

်

ထလးသူငယ် ို အုြ်ေိန်းပခင်းနှင့် ပြုစုထစာင့်ထရှာ ်ပခင်း

ြိုင်ဆိုင်ထသာြစ္စည်းမျေားအား စီမခ
ံ န့်ခရ
ွဲ ာတွင်လည်းထ

ျေုးစီ
ိ းြွားမျေားနှင့်

ထလးသူငယ်၏ အသ

်အရွယ်နှင့် ရင့်

ာင်း
ျေ

်မှု

ို အထလးေားေည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။

မိဘနှစ်ြါးသည် (

)

ထလးသူငယ်၏ မူလအုြ်ေိန်းသူမျေား ပြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

( ခ ) သဘာဝအားပြင့်
တာဝန်နှင့်
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ထလးသူငယ်

ထလးသူငယ်

ိုက

ီးပြင်းလာထအာင် ထ

ျွးထမွးပြုစုထစာင့်ထရှာ

ြိုင်ဆိုင်ထသာြစ္စည်းမျေားအား စီမံခန့်ခွဲြိုင်ခွင့်ရှိသည်။

်ရန်
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မိဘနှစ်ဦး
(

)

ွဲ

ွာထနြါ

-

ထလးသူငယ်နှင့် အတူထနေိုင်မြီး စဉ်ဆ

်မပြတ် ဆ

ြခင်သည် တစ် ဦးတည် းပြစ်ထစ၊ မိဘနှစ်ဦးလုံး
ေိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာ
(ခ)

မျှထဝ၍ပြစ် ထစ

ထလးသူငယ်

ို

်ခွင့် ရှိထစရမည်။

ထလးသူငယ်၏ အထ

ာင်းဆုံးအ

ျေုးစီ
ိ းြွားမျေား

မိဘ တစ်ဦးစီပြစ်ထစ၊ မိ ဘနှ စ် ဦးလုံးပြစ်ထစ
ထ

်ဆံထရးရှိထသာ မိခင် သို့မဟုတ်

ျွးထမွးပြုစုထစာင့်ထရှာ

်ရန် တာဝန်နှင့်

ို အဓိ

ေည့်သွင်း စဉ်းစားလျေ

ထလးသူငယ်
ထလးသူငယ်

ို က

်

ီ းပြင် းလာထအာင်

ြိုင်ဆိုင်ထသာြစ္စည်းမျေား

ို

စီမံခန့်ခွဲြိုင်ခွင့် ရှိထစရမည်။
၃၇။

ထလးသူငယ်နှင့် စဉ်ဆ

်မပြတ် ဆ

်ဆံထရးရှိထသာ မိဘတစ်ဦးဦး ထသဆုံးလျှင် အသ

ျေန်ရစ်ထသာ မိခင် သို့မဟုတ် ြခင်သည် မိဘ၏ လုြ်ြိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်
၃၈။

ထလးသူငယ်

တာဝန်ထြးသည့် စီရင်ချေ
(

)

မိဘ မျော း

ို အုြ်ေိန်းလိုထသာ ထအာ
်နှင့် ေီ
ွဲ

်လ

်

ျေင့်သုံးရမည်။

်ြါြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် အုြ်ေိန်းသူအပြစ် ခန့်အြ်

ရီ ချေမှတ်ထြးရန် သ

ွာပခင်း သို့မဟုတ်

ို ဆ

်ရှင်

်ဆိုင်ရာတရားရုံးသို့ ထလျှာ

ွာရှင်းပခင်း ပြစ်ြွားမြီးထနာ

်

်ေားနိုင်သည်ထလးသူငယ်

ို

အုြ်ေိန်းလိုသူ၊
( ခ ) လျေစ်လျေူရှုပခင်း၊ အလွဲသုံးပခင်း၊ ရ

်စ

ထလးသူငယ် ို က ီးပြင်းလာထအာင် ထ
ြိုင်ဆိုင်ထသာ ြစ္စည်းမျေား
အ
၃၉။

သ
(

ျေုးစီ
ိ းြွားပြစ်ေွန်းမှု

်ယုတ်မာပခင်းနှင့် ထခါင်းြုံပြတ်ပခင်းခံရထသာ
ျွးထမွးပြုစုထစာင့်ထရှာ ်ထရးနှင့်

ို စီမံခန့်ခွဲထရးအတွ
ို လိုလားထသာ

်

ထလးသူငယ်

ထလးသူငယ်၏ အထ

ာင်းဆုံး

ထလးသူငယ်အား အုြ်ေိန်းလိသ
ု ူ။

်ဆိုင်ရာတရားရုံးသည် )

ြု ေ် မ ၃၈ အရ ထလျှာ
အ

ျေုးစီ
ိ းြွား

် ေားချေ

ို အဓိ

်

ိ ု စိ စ စ် မ ြီ း

ေည့် သွ င် းစဉ် းစားလျေ

ထလးသူ င ယ် ၏ အထ
် မိဘတစ်ဦးဦး

ာင် းဆု ံ း

ိုပြစ်ထစ၊ ဘိုးဘွား

တစ်ဦးဦး ိုပြစ်ထစ၊ ထသွးရင်းထဆွမျေုးတစ်
ိ
ဦးဦး ိုပြစ်ထစ အုြ်ေိန်းသူအပြစ်လည်းထ
ယင်းတို့ တစ်ဦးဦးမရှိသည့်အခါ သင့်ထလျော်ထသာ အပခားြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး
သူအပြစ်လည်းထ ာင်း ခန့်အြ်တာဝန်ထြးသည့် စီရင်ချေ ်နှင့် ေီ
(ခ)

ထလးသူငယ်၏ အသ

်အ ရွယ် နှင ့် ရင့်

ျေ

် မှု

စြ်လျေဉ်းသည့် အုြ်ေိန်းမှု၊ ေိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာ
ချေမှတ်ရာတွင် ေို
၄၀။

သ

်ဆိုင်ရာတရားရုံး

ထလးသူငယ်၏ အထ

ထလးသူငယ်၏ ဆန္ဒသထဘာေား

ထလးသူ ငယ်န ှင် ့

် စီရင်ချေ

်နှငေ
့် ီ

ာင်းဆုံးအ

ျေုးစီ
ိ းြွားအတွ

ရီ

ို ရယူရမည်။

မိဘမဟုတ်သူအား အုြ်ေိန်းသူအပြစ် ခန့်အြ်တာဝန်ထြးမြီးထနာ

်

် ခွဲခွာထနေိုင်ရန် လိုအြ်သည့်အခါမှတစ်ြါး

ထလးသူငယ်တိုင်းသည် မိဘ၊ ဘိုးဘွားတို့နှင့် ထတွ့ဆုံခွင့်ရှိထစရမည်။
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ို အုြ်ေိန်း

ရီ ချေမှတ်ထြးနိုင်သည်။

ိ ု တည် မှီမ ြီ း
်မှုတို့အတွ

ာင်း၊
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အခန်း (၁၁)
စေိေ်လောက်ပပံ့ ခင်း
၄၁။

ထလးသူငယ်၏ မိဘသည်

လိုအြ်ချေ

်မျေား ပြည့်ဆည်းထော

၄၂။

)

(

ထလးသူငယ်

ို စရိတ်ထော

( ခ ) ြု ေ် မ ခွ ဲ (
ြါ
ြျေ

်ထသာ အထ

ွ

ွာရှင်းသည်ပြစ်ထစ၊ မ

ွာရှင်းသည်ပြစ်ထစ မိမိ၏သားသမီး

ထလးသူ င ယ် အ ား စရိ တ ်ထော
ာင်းမရှိဘဲ

ထလးသူငယ်
်

ထလးသူငယ်၏ အထပခခံ

်ြရ
ံ့ န် တာဝန်ရိထ
ှ စရမည်။

) အရ

လုံထလာ

ျွးထမွးပြုစုရန်နှင့်

်ြထ
ံ့ ြးရန် တာဝန်ရိထ
ှ စရမည်။

ြခင်တိုင်းသည် လင်မယား
တိုင်း

ို ထ

်ြ ံ ့ ရန် တာဝန် ရ ှိ သ ည့် ြ ခင်

ထလးသူငယ်အား စရိတ်ထော

ိုယ်စား မိခင် သို့မဟုတ် အုြ်ေိန်းသူ

သ
် ည့် ြခင်အထြါ် သ

်ြံ့ရန် ြျေ

်

ွ

စရိတ်ထော

်ဆိုင်ရာ တရားရုံးတွင် စရိတ်ထော

်

်ြရ
ံ့ န်

်ြရ
ံ့ န် ထလျှာ

်

ေားစွဲဆိုနိုင်သည်။
၄၃။

သ
(

်ဆိုင်ရာတရားရုံးသည် )

ြုေ်မ ၄၂၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ

ထလးသူငယ် စရိတ်ထော

ထလျှာ

စရိတ်ထော

ြျေ

်

်ေားခံရထသာ ြခင်
ွ

ထ
်

ာင်း ထတွ့ရှြ
ိ ါ

်ြရ
ံ့ န် ထလျှာ

်ေားမှုတွင်

်ထသာ အထ

ာင်းမရှိဘဲ

်ြရ
ံ့ န် လုံထလာ

ထလးသူငယ်တစ်ဦးလျှင် လစဉ်

ျေြ် ၅၀၀၀၀ ေ

်

မြိထ
ု သာ စရိတ်ထြးထစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုငသ
် ည်။
( ခ ) ြုေ်မခွဲ( )အရ ချေမှတ်သည့်စရိတ်

ို ထလျှာ

်ေားခံရသူ

လျှင် ရာဇဝတ်

ျေင့ေ
် ုံးဥြထေနှငအ
့် ညီ ေဏ်ထငွမထဆာင် ြျေ

ေဏ်ထငွအရ ထ

ာ

သည့်ထငွ

ထြးထဆာင်ရန် ြျေ
်

ွ

သ
်

် ထလျှာ

ွ

ဲ့သို့ မှတ်ယူ၍

်ခံပခင်းဆိုင်ရာ လုြ်ေုံ းလု ြ် နည်းမျော းနှင့် အညီ ထ

ို ချေမှတ်ေားသည့်စရိတ်အတွ

်

ာ

်ခံမြီးရရှိ

်ေားသူအားထြးရမည်။

အခန်း (၁၂)
ကျန်းမာလေးဆိုင်ော အခွင့်အလေးများ
၄၄။

ထလးသူငယ်တိုင်းသည် (

)

ခွဲပခားဆ

( ခ ) နိုငင
် ထ
ံ တာ်
ထစာင့်ထရှာ

်ဆံပခင်းမရှိထစဘဲ

ျေန်းမာထရးဆိုင်ရာ အခွင့်အထရးမျေား ရရှိထစရမည်။

ချေမှတ်ေားထသာ
်မှု

ျေန်းမာထရး

ုိ ခံယူခွင့်ရှိသည်။

( ဂ ) ရုြ်ြင
ို း် ဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ြင
ို း် ဆိုင်ရာ
ခံစားခွင့် ရရှိထစရမည်။
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ျေန်းမာထရးဆိုင်ရာ မူဝါေမျေားနှငအ
့် ညီ
ျေန်းမာထရးစံသတ်မှတ်ချေ

်မျေားနှင့်

ို

်ညီစွာ

်
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၄၅။

ျေန်းမာထရးနှင့် အား
(

)

စားဝန်က

ထလးသူငယ်မျေား

ီးဌာနသည် -

ျေန်းမာထရးဆိုင်ရာ အခွင့်အထရး ေိထရာ

လိုအြ်ထသာ နိုငင
် ထ
ံ တာ်၏ အထော
အတွ
( ခ ) ထမွး
ထသာ
(ဂ)

်အြံ့နှင့် အရင်းအပမစ်မျေား ခွဲထဝချေေားထြးထရး

် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့သို့ တင်ပြထဆာင်ရွ
င်းစ

ထလးအြါအဝင်

ထလးသူငယ်တိုင်း

ျေန်းမာထရးထစာင့်ထရှာ

ထလးသူငယ်၏

်မှုမျေားအား စီမံချေ

ျေန်းမာထရး

်စွာခံစားခွင့် ရရှိထစရန်

်ရမည်။
ျေန်းမာြွံ့မြိုးထရးအတွ

်မျေား ချေမှတ်ထဆာင်ရွ

် လိုအြ်

်ရမည်။

ို အန္တရာယ်ပြစ်ထစနိုငထ
် သာ အစားအထသာ

အထဆာင် န ှ င် ့ ထဆးဝါးမျေားအြါအဝင် ရြ် ရ ွ ာလူ မ ှုအထလ့ အေမျော း
သင့်ထလျော်ထသာ အစီအမံမျေား ချေမှတ်ထဆာင်ရွ

်၊ အသုံး

ိ ု ဆန် းစစ် ၍

်ရမည်။

အခန်း (၁၃)
ပညာလေးဆိုင်ော အခွင့်အလေးများ
၄၆။

ထလးသူငယ်တိုင်းသည် (

)

ခွဲပခားဆ

်ဆံပခင်းမရှိထစဘဲ ြညာသင်ယူမှုဆင
ို ရ
် ာအခွင့်အထရးမျေား ရရှိထစရမည်။

( ခ ) နိုငင
် ထ
ံ တာ်

ြွင့်လှစ်ေားထသာ အထပခခံြညာထ

ျောင်းမျေားတွင် အမျေုးသားြညာထရး
ိ

ဥြထေနှငအ
့် ညီ အခမဲ့ြညာသင်ယူခွင့်ရှိသည်။
( ဂ ) တိုင်းရင်းသားမျေား၏ စာထြ၊ ဘာသာစ
မျေားြွံ့မြိုးထရးအတွ
၄၇။

ြညာထရးဝန်က
(

)

ား၊ ယဉ်ထ

ျေးမှု၊ အနုြညာနှင့် ဓထလ့ေုံးစံ

် သင်ယူထစာင့်ေိန်းခွင့ရ
် ှိသည်။

ီးဌာနသည် -

ထလးသူငယ်မျေား ြညာသင်ယူမှုဆိုင်ရာအခွင့်အထရး ေိထရာ
လိုအြ်ထသာ နိုငင
် ထ
ံ တာ်၏ အထော
အတွ

်အြံ့နှင့် အရင်းအပမစ်မျေား ခွထ
ဲ ဝချေေားထြးထရး

် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့သို့ တင်ပြထဆာင်ရွ

( ခ ) နိုငင
် ထ
ံ တာ်

်စွာ ခံစားခွင့်ရရှိထစရန်

ြွင့်လှစ်ေားထသာ အထပခခံြညာထ

်ရမည်။

ျောင်းမျေားတွင် သတ်မှတ်ေားထသာ

အဆင်အ
့ ေိ အခမဲ့ြညာသင်ယူခွင့်ရှိထစရန် ဦးတည်ထြာ်ထဆာင်ရမည်။
(ဂ)

ထလးသူငယ်မျေား
အြ်နှံ ထရး၊ ထ

(ဃ)

ို ြညာသင်ယူမှုအခွင့အ
် လမ်း အပြည့်အဝရရှိနိုင်ထစရန် ထ

ျော င် းမှ န်မ ှန် တ

် ထရး၊ ထ

ျော င် းေွ

လိုအြ်ထသာ အစီအမံမျေား ချေမှတ်ထဆာင်ရွ

်ရမည်။

ျေဆင်းထရးတို့အ တွ

နိုင်ငံထတာ်

ြွင့်လှစ်ထသာထ

နိုငထ
် သာ

ထလးသူငယ်မျေားနှင့် ြညာသင်ယူနိုငပ် ခင်းမရှိထသာ

ြညာသင်ယ ူခ ွင် ့ရ ရှိထ ရးအတွ
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လ

်ထတွ့အသုံးချေနိုငသ
် ည့် အသ

အစဉ်မျေား ချေမှတ်ထဆာင်ရွ

်ထမွးဝမ်းထ

ျောင်း ြညာသင်

ားထရးဆိုင်ရာ အစီ

်ရမည်။

( င ) တိုင်းရင်းသားမျေား၏ စာထြ၊ ဘာသာစ

ား၊ ယဉ်ထ

မျေားြွံ့မြိုးထစရန် သင်တန်းမျေားြွင့လ
် ှစ်သင်

ျေးမှု၊ အနုြညာနှင့် ဓထလ့ေုံးစံ

ားထရးအတွ

်

ူညီထဆာင်ရွ

်ရမည်။

အခန်း (၁၄)
ကလေးသူငယ်များ အေုပ်ေုပ်ကုင
ိ ်ပခင်းနှင့် အဆိုးဝါးဆုံးပုံစံပေင့် အေုပ်ခိုင်းလစပခင်း
၄၈။

(

)

(ခ)

မည်သ ည့်

ထလးသူ ငယ်

အလုြ်လုြ်

ုင
ိ ်ခွင့်ပြုပခင်း မပြုရ။

အလုြ်လု ြ်

ိုင ်နို င်စ ွမ် းရှိ သည့်

မငယ်ထစရ။ အ
ျောင်းထနထသာ

် သတ်မ ှတ ်ေားထသာ အသ
ထလးသူငယ်မျေား၏ အလုြ်လုြ်

ြို၍ သတ်မှတ်ေားထသာ အသ
(ဂ)

ထလးသူငယ် ၏ အသ

်ေ

ာင်းမွန်မြီး သ

အလုြ်သမား၊ လူဝင်မှုက
(

)

ီး

်အရ အခမဲ့မသင်မထနရ

် သည် ၁၄ နှစ်ေ
ုင
ိ ်နိုင်သည့် အသ

်ေ

်ဆိုင်ရာအလုြ်

်ြို၍က
ို လုြ်

အလုြ်သမားထရးရာ ဥြထေမျေားနှငအ
့် ညီ အလုြ်လုြ်
၄၉။

်

်ြ ိုြါ

်သည် ေိုသို့

်မငယ်ထစရ။

ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ သတ်မှတ်ေားထသာ အသ
ျေန်းမာထရးထ

်သည် ၁၄ နှစ်ထအာ

ယ်၍ နိုငင
် ထ
ံ တာ်၏ ြညာထရးရည်မှန်းချေ

ြညာထရးစနစ်အ တွ
ထ

ိုမ ျှ အဆိုးဝါးဆုံ းြု ံစံပ ြင့် အလုြ် ခိ ုင် းထစပခင် း သို့ မဟု တ်

ြ်ထရးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်က

ီးသည့်

ထလးသူငယ်သည်

ုင
ိ ်နိုင်စွမ်းရှိြါ

တည်ဆဲ

ုင
ိ ်ခွင့်ရှိသည်။
ီးဌာနသည် -

ထဘးအန္တရာယ်ပြစ်ထစနိုင်ထသာ လုြ်ငန်းအမျေုးအစားမျေ
ိ
ား၊ လုြ်ငန်းခွင်မျေား ို သ ်ဆိုင်ရာ
အလုြ်ရှင်အြွဲ့အစည်း၊ အလုြ်သမားအြွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ညှိနှိုင်းမြီး သတ်မှတ်ေားရမည်။

(ခ)

ဤဥြထေနှင့်အညီ

ထလးသူငယ်မျေား အလုြ်လုြ်

ထလးသူငယ်မျေားအား

ာယိထ န္ဒြျေ

လုြ်ငန်းခွင် ထဘးအန္တရာယ်
ဆုံးရှုံးမှုမရှိထစထရးနှင့်
ဝန်က

ာ

ိုင်ခွင့်ရရှိထရး၊ အလုြ်လုြ်

ိုင်ထသာ

်ပြားထစမည့် အပြုအမူ၊ အထပြာအဆို အြါအဝင်

င်းရှင်းထရးနှင့်
ွယ်ထစာင့်ထရှာ

ျေန်းမာထရး၊ ရြိုင်ခွင့မ
် ျေား ေိခို

်ထရးတို့အတွ

ီးဌာနမျေားနှင့် ညှိနှိုငး် မြီး စီမံထဆာင်ရွ

်သ

်နစ်နာ

်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု

်ရမည်။

အခန်း (၁၅)
မသန်စွမ်းကလေးသူငယ်များ
၅၀။

မသန်စွမ်း
(

)

ထလးသူငယ်မျေားသည် -

ထမွးရာြါ အသ

်ရှင်သန်ခွင့ရ
် ှိမြီး

ြိုင်ခွင့်နှင့်

ွယ်ြင
ို ်ခွင့်အြါအဝင် အထပခခံလွတ်လြ်ခွင့်မျေား

ိုး

ထလးသူငယ်အခွင့်အထရး၊ လွတ်လြ်စွာထပြာဆို

ထလးသူငယ်မျေားနည်းတူ ခံစားခွင့ရ
် ှိသည်။
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(ခ)

မသန်စွမ်းသူမျေား၏ အခွင့်အထရးဥြထေြါ အခွင့်အထရးမျေားအပြင် သန်စွမ်းသူ

ထလး

မျေားနှင့် တန်းတူခံစားခွင့်ရှိသည်။
(ဂ)

ိုယ်တိုင်ဆုံးပြတ် သုံးသြ်နိုင်စွမ်းမရှိသည့် ဉာဏ်ရည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်း
မျေား၏ အထ

ာင်းဆုံး အ

အုြ်ေိန်းသူ
(ဃ)

နိုင်ေ

ျေ ုးစီ
ိ းြွားအတွ

ိုယ်စား စီစဉ်ထဆာင်ရွ

်စီးနင်း အ

မ်းြ

ထလးသူငယ်

် တည်ဆဲဥြထေနှင့်အညီ မိဘ သို့မဟုတ်
်ခွင့်ရှိသည်။

်ခံရမှု၊ အိမ်တွင်းအ

သုံးခံရမှု၊ ထခါင်းြုံပြတ်ခံရမှုမျေားနှင့် ခွဲပခားဆ

မ်းြ

်မှုအမျေုးမျေ
ိ ုးိ အြါအဝင် အလွဲ

်ဆံခံရမှုတို့မှ အ

ာအ

ွယ်ရေို

်ခွင့်

ရှိသည်။
၅၁။

မသန်စွမ်း
(

)

ထလးသူငယ်တိုငး် သည် -

ထရှးဦးအရွယ်

ထလးသူငယ်ပြုစုြျေုးထောင်
ိ
ထရးနှင့် ဘဝတစ်သ

်တာ သင်ယူမှုမျေား

အြါအဝင် ြညာသင်ယူမှုဆိုငရ
် ာ အခွင့်အလမ်းမျေား ရရှိထစရမည်။
( ခ ) မိမိတို့ထနေိုင်ရာ ရြ်ရွာ သို့မဟုတ် အနီးစြ်ဆုံးထေသရှိ နိုင်ငံထတာ်
ထ

ျောင်းမျေားတွင် ြညာထရးဝန်က

ီးဌာန

ြွင့်လှစ်ေားထသာ

သတ်မှတ်ေားထသာ အခမဲ့ြညာသင်ယူခွင့်

ရှိသည့်အဆင်အ
့ ေိ အပခားသူမျေားနည်းတူ သင်ယူခွင့်ရှိသည်။
၅၂။

ြညာထရးဝန်က
(

)

ီးဌာနသည် ဝန်က

ီးဌာနနှင့် ညှိနှိုငး် ၍ -

အထပခခံြညာအဆင့်မ ှ တ

္ကသိ ုလ်ြ ညာအဆင့် အေိ မသန် စွမ် း

ထလးသူင ယ်မ ျော း

ြညာသင်ယူရာတွင် လိုအြ်ထသာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမျေား၊ ထနရာေိုင်ခင်းမျေား၊ သွားလာ
ဆ

်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အထော

်အြံ့မျေားနှင့် သင်ထော

်

ူြစ္စည်းမျေားရရှိထရးအတွ

်

အစီအစဉ်မျေား ချေမှတ်ထြးရမည်။
( ခ ) လူတိ ုင် းအ
ထ

ျေုံ းဝင် ြညာထရးစနစ် သို ့မဟုတ ် အေူးြညာထရးစနစ်န ှင် ့ ြညာထရး

ာလိြ်မျေား၊ ြညာထရးတ

ေည့်သွင်းသင်

ားရန် လည်းထ

နည်းစနစ် မျော းနှ င့် တစ် ဦး
လည်းထ
၅၃။

ာင်း ထဆာင်ရွ

ျေန်းမာထရးနှင့် အား
(

)

(ခ)

ို ထဆာင်ရွ

ထမွး

င်းစ
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ို တစ် ဦးဆ

် သင်

ား

်သွ ယ် ပခင်းနည် းစနစ် မျေား သင်ယူ နို င်ရ န်

ီးဌာနသည် ဝန်က

ို

ာ

ွယ်သည့်

ီးဌာနနှင့်ညှိနှိုငး် ၍ ျေန်းမာထရးထစာင့်ထရှာ

်မှုဆိုင်ရာ လုြ်ငန်း

်ရမည်။

ထလးနှင့်

ပြစ်ထစရန် စီမံချေ

ာင်း၊ မသန်စ ွမ ်းမှုအမျေ ုးအစားအလိ
ိ
ု

်ရမည်။

စားဝန်က

မသန်စွမ်းမှုပြစ်ပခင်း
မျေား

္က သိ ုလ ် မ ျော းတွ င ် မသန်စွမ်းသူမျေား၏ အခွင့်အထရးမျေား

ထလးသူငယ်မျေားတွင်မသန်စွမ်းမှုပြစ်ြွားသည့်နှုန်း အနည်းဆုံး

်မျေား ထရးဆွဲထဆာင်ရွ

်ရမည်။
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(ဂ)

မသန် စ ွမ ် း

ထလးသူ ငယ် မ ျော းအတွ

ထစာင့်ထရှာ

်မန
ှု ှင့် ဝန်ထဆာင်မှုမျေား

မသန်စွမ်းသူမျေား
၅၄။

ဝန်က

် အရည်အထသွ း ပြည့် မ ီထ သာ
ို ထ

ျေးလ

အထရးမျေား ရရှိခံစားနိုငထ
် ရးအတွ

အမျေုးသားထ
ိ

ာ်မတီသည် မသန်စွမ်း

ရွ

ထလးသူငယ်မျေား၏ အထပခခံအခွင့်

ာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွ

်ရမည်။

ထလးသူငယ်မျေားအား စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ

ပြုစုြျေုးထောင်
ိ
ထရးနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ထရးတို့အတွ
ထစတနာရှင်မျေား၏ ထော

်ထြးရမည်။

် ပြည် ထောင် စုဘ ဏ္ဍာရန် ြုံထငွ ရရှိနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ

အြွဲ့သို့ တင်ပြထတာင်းခံမြီး သီးပခားအစီအမံမျေားပြင့် အထ
၅၅။

် ထေသမျေားအေိ အခမဲ့ သို့မဟုတ်

ျေခံနိုင်ထသာနှုန်းေားပြင့် ရရှိနိုငရ
် န် စီစဉ်ထဆာင်ရွ

ီးဌာနသည် ြုေ်မ ၅၀ နှင့် ၅၁ တို့ြါ မသန်စွမ်း

ျေန် းမာထရး

်ထ

်ြလ
ံ့ ှူေါန်းထငွမျေားပြင့် စီမံချေ

ာ်မတီရန်ြုံထငွနှင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ြမှ

်မျေား ထရးဆွဲအထ

ာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်

်ရမည်။
အခန်း (၁၆)
ကလေးသူငယ်အလပါ် အ ကမ်းေက်မမ
ှု ှ ကာကွယ်လစာင့်လေှာက်ပခင်း

၅၆။

မည်သူမျှ

ထလးသူငယ်အထြါ် တစ်နည်းနည်းပြင့် နစ်နာဆုံးရှုံးထစသည့် သို့မဟုတ် ေိခို

ေဏ်ရာရထစသည့် ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ အ
ိုပြစ်ထစ၊ လိင်ြင
ို း် ဆိုင်ရာ အ
၅၇။

ြုေ်မ ၅၆ ြါ အ

အထနတစ်ရြ်ရြ်
ာ

ွယ်ထစာင့်ထရှာ
(

)

(ခ)

မ်းြ

မ်းြ

ို ထတွ့က

မ်းြ
်ပခင်း

်ပခင်းခံရထသာ

်ပခင်း

ထလးသူငယ်မျေားအြါအဝင် ထအာ

ုံခံစားရထသာ သို့မဟုတ် ပြုလုြ်ပခင်းခံရထသာ

ရ
် န်လိုထသာ

်စ

ရှိထသာ

ထလးသူငယ်၊

(ဃ)

လမ်းထြါ်ထန

(င)

တရားရုံးတွင် အမှုရင်ဆိုင်ထနရထသာ

(စ)

လိင်ြင
ို း် ဆိုင်ရာ ထခါင်းြုံပြတ်ခံရထသာ

(ဆ)

လူ
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ထလးသူငယ်မျေား

ို

ထလးသူငယ်၊

အဆိုးဝါးဆုံးြုံစံပြင့် အလုြ်ခိုင်းထစပခင်းခံရသည့်

(ဇ)

်ထြာ်ပြြါ အထပခ

်ထသာ သို့မဟုတ် ယုတ်မာထသာ မိဘအုြ်ေိန်းသူ၏ ေိန်းသိမ်းမှုထအာ

ထလးသူငယ်၊

ထလးသူငယ်၊

ူးခံရထသာ

်ပခင်း

ထလးသူငယ်မျေားအပြစ် သတ်မှတ်သည် -

(ဂ)

ုန်

မ်းြ

ိုပြစ်ထစ မပြုလုြ်ရ။

မိဘ သို့မဟုတ် အုြ်ေိန်းသူမရှိထသာ
ရ

ိုပြစ်ထစ၊ စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ အ

်

ထလးသူငယ်၊
ထလးသူငယ်၊

ထလးသူငယ်၊

ွာရှင်းေားသည့် သို့မဟုတ် ခွဲခွာထနေိုင်သည့် မိဘမျေား၏

ထလးသူငယ်၊

်တွင်
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( ဈ ) ခုခံအား

ျေဆင်းမှု

ျေဆင်းမှု
(ည)

ူးစ

ူးစ

်ထရာဂါ ခံစားရထသာ

ထလးသူငယ် သို့မဟုတ် ခုခံအား

်ထရာဂါ ခံစားထနရသည့် မိဘမျေား၏

ထတာင်းရမ်းစားထသာ

်ထနထသာ

ထလးသူငယ်၊

ထလးသူငယ်၊

( ဋ ) မူးယစ်ထဆးဝါးမျေား သို့မဟုတ် စိတ်

ိုထပြာင်းလဲထစထသာထဆးဝါးမျေား

ထရာင်းချေပခင်း၊ သယ်ယူြ့ထ
ို ဆာင်ပခင်းပြုရာတွင် အသုံးချေခံရထသာ

ို ေုတ်လုြ်ပခင်း၊

ထလးသူငယ်၊

(ဌ)

စိတ်ထြါ့သွြ်ထနထသာ သို့မဟုတ်

ူးစ ်တတ်သည့် ထရာဂါစွဲ ြ်ထနထသာ

(ဍ)

မိဘ သို့မဟုတ် အုြ်ေိန်းသူ

ေိန်းသိမ်း၍ မရနိုငထ
် လာ

ထလးသူငယ်၊

်ထအာင် ဆိုးသွမ်းထနထသာ

ထလးသူငယ်၊
(ဎ)

သဘာဝထဘးအန္တရာယ်မျေားထ
ေိခို

်ခံစားရထသာ

၅၈။

(တ)

ဝန်က

(

မည်သူမဆို ြုေ်မ ၅၇ ြါ

)

(ခ)

ာ

ာင်း

ွယ်ထစာင့်ထရှာ

ေံပြစ်ထစ၊ သင်တန်းထ

ပြစ်မှု

ျေူးလွန်ထ

)အရ အထ

ာင်း

ားချေ

်မှုပြုရန် လိုအြ်ပခင်းရှိမရှိ သတ်မှတ်ချေ
်မျေား

ျေုးအထ
ိ

ို မိမိ၏သထဘာေားမှတ်ချေ

်

ို လ

ာင်း

်ခံရရှိလျှင်

ထလးသူငယ်အား
်မျေားနှငအ
့် ညီ စုံစမ်း

်နှင့်အတူ လုြ်ေုံးလုြ်နည်း

ထလးသူငယ်အား မိဘအုြ်ေိန်းသူ

ျောင်း၊ ြရဟိတထဂဟာ သို့မဟုတ် ယာယီထစာင့်ထရှာ

်ထသာသူ
ာင်း

ပြစ်မှု

်ထရး

ားနိုင်သည်။
ျေူးလွန်ခဲ့ထ

ထလးသူငယ်အထြါ်

ာင်း ထတွ့ရှရ
ိ လျှင် သ

်ဆိုင်ရာ

ားရမည်။

ာင်း စွြ်စွဲခံရသပြင့် သင်တန်းထ

ုသမှုခံယူရန် လိုအြ်ထနသည်ဟု ေင်ပမင်ယူဆြါ
နီးစြ်ရာထဆးရုံ၊ ထဆးခန်းသို့ ထဆးဝါး

်မှုပြုသင့်

ားနိုငသ
် ည်။

်ထရးထဂဟာတွင် ယာယီေိန်းသိမ်း ထစာင့်ထရှာ
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ာင့်ပြစ်ထစ

ွယ်ထစာင့်ထရှာ

လူမှုဝန်ေမ်းအရာရှိသည် မိမိ၏ စုံစမ်းစစ်ထဆးမှုပြုထနစဉ်အတွင်း
ရဲတြ်ြဲ့ွ စခန်းသို့ အထ

ထစာင့်ထရှာ

ာ

်ဆိုင်ရာ လူမှုဝန်ေမ်းအရာရှိေံ အ

ထဂဟာသို့ပြစ်ထစ အြ်နှံေားရန် ညွှန်
တစ်ဦးတစ်ထယာ

္ခမျေားထ

ထလးသူငယ်။

ထလးသူငယ် တစ်ဦးဦးအား

မျေားနှင့်အညီ အဆင့်ဆင့်တင်ပြရမည်။ ေို့အပြင်

၅၉။

ိုင်ြဋိြ

ိုယ်တိုင် တစ်နည်းနည်းပြင့် သတင်းရရှိလျှင်ပြစ်ထစ

စစ်ထဆးမြီး ထတွ့ရှိချေ

(ဂ)

်

အခါအားထလျော်စွာ သတ်မှတ်ထသာ

လူမှုဝန်ေမ်းအရာရှိသည် ြုေ်မခွဲ (
ပြစ်ထစ၊ မိမိ

်န

ထလးသူငယ်၊

သည်ဟု ေင်ပမင်ယူဆလျှင် သ
ထြာ်ပြ၍ အထ

လ

ထလးသူငယ်၊

(ဏ) ချေု့တဲ
ိ ့နွမ်းြါးသည့် မသန်စွမ်း
ီးဌာန

ာင့်ပြစ်ထစ၊

ျောင်း၊ ြရဟိတထဂဟာ သို့မဟုတ် ယာယီ
်ေားထသာ

ထလးသူငယ်အား ထဆးဝါး

ရဲအရာရှိ သို့မဟုတ် လူမှုဝန်ေမ်းအရာရှိသည်

ုသမှုခံယူရန် ြိထ
ု့ ဆာင်ရမည်။

26
အခန်း (၁၇)
ကလေးသူငယ်နှင့် ေက်နက်ကိုငပ
် ဋိပက္ခ
၆၀။

လ

်န

်

ိုငြ
် ဋိြ

အထလးဂရုပြုထရး၊

ာ

္ခထ

ာင့် ေိခို

ွယ်ထစာင့်ထရှာ

ဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့အစည်းမျေား၊ လ
(

)

်န

်နစ်နာထသာ

်ထရးနှင့် ပြည့်ဆည်းထြးထရးတို့အတွ
်

ိုငတ
် ြ်ြွဲ့မျေားနှင့် လ

နိုင်ငံထတာ်၏ ြိုင်န ်နယ်ထပမအတွင်း
စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ အ

ထလးသူငယ်မျေား၏ အခွင့်အထရးမျေား
်န

်

် သ

်ဆိုင်ရာအစိုးရ

ိုငအ
် ုြ်စုမျေားသည် -

ထလးသူငယ်အထြါ် ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ အ

မ်းြ ်ပခင်းနှင့် လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ အ

ို

မ်းြ ်ပခင်း၊

မ်းြ ်ပခင်း၊ လျေစ်လျေူရှုပခင်းနှင့်

ထခါင်းြုပံ ြတ်ပခင်း မပြုထစရန် တားဆီးထရးနှင့် အ ာအ ွယ်ထြးထရးတို့အတွ ် ပြစ်နိုင်ထသာ
အစီအမံမျေား
(ခ)

လ

်န

်

ို ချေမှတ်ထဆာင်ရွ
ိုင်ြဋိြ

်ရမည်။

္ခတွင် ြါဝင်ြတ်သ

်ထသာ၊ လ

နစ်နာထသာ သို့မဟုတ် ထနရြ်စွန့်ခွာရထသာ

(ဂ)

်န

်

ထလးသူငယ်မျေား၏ အထ

အထရးက

်ရမည်။

ိစ္စအပြစ် စီမံထဆာင်ရွ

္ခထ

ထလးသူငယ်မျေား အားလုံး

ရသူမျေားအပြစ် သတ်မှတ်၍ ယင်း
ီး

ိုင်ြဋိြ

ာင်းဆုံးအ

ာင့် ေိခို
ို ေု

်

္ခခံစား

ျေုးစီ
ိ းြွား

ို

နိုင်ငံလတာ်၏ ပိုင်နက်နယ်လပမအတွင်းရှိ အသက် ၁၈ နှေ် မပပည့်လသးသူများကို တာဝန်
ေမ်းလဆာင်ရန်အေို့ငှာ ေုလဆာင်းပခင်း၊ ေက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း အသုံးချပခင်း
မပပုရန်နှင့် အဆိုပါ ေုလဆာင်းခံရသူများအား ပပန်ေည်နုတ်ေွက်ခွင့်ပပုရန် အေမအမံများ
ချမှတ်၍လဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဃ)

ေက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခနှင့်ဆက်ေပ်၍ ကလေးသူငယ်များအလပါ် ချုးလဖာက်
ိ
မှုများအတွက်
တာဝန်ရှိသူများအား အလရးယူတရားေွဲဆို တင်ပို့လရးအတွက် လဆာင်ရွက်ရမည်။ အကယ်၍
ချုးလဖာက်
ိ
သူများသည် တပ်မလတာ်သား ေေ်မှုေမ်းများပဖေ်ပါက ေေ်ဘက်တရားေမရင်
လရးအရ အလရးယူလဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ေွှဲလပပာင်းလပးရမည်။ ေိုသို့ ေွှဲလပပာင်းလပးဖပမးလနာက်
ေေ်ဘက်တရားရုံး၏ ဆုံးပဖတ်ချက် မိတ္တူကို လတာင်းယူ၍ ချုးလဖာက်
ိ
ခံရလသာ ကလေး
သူငယ်၏ မိသားေုေံ လပးပိရ
ု့ မည်။

(င)

လ

်န

်

ိုငြ
် ဋိြ

ထောင်ေဏ်တစ်သ

္ခတွင် ြါဝင်ြတ်သ
်၊ နှစ်အ

်ထသာ

ထလးသူငယ်မျေားအား ထသေဏ်၊

န့်အသတ်မရှိ ထောင်ေဏ် သို့မဟုတ် ထောင်ေဏ် နှစ် ၂၀

ချေမှတ်နိုင်ထသာ ပြစ်မှုမျေားမှအြ အပခားပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ပြင့် စွဲဆိုသည့်အမှု
ထလးသူငယ်

ို ရုြ်သိမ်း၍

ို လူမှုဝန်ေမ်း ဦးစီးဌာနသို့ လွှဲထပြာင်းထြးမြီး သင်တန်းထ

ြရဟိတထဂဟာ သို့မဟုတ် ယာယီထစာင့်ထရှာ

ျောင်း၊

်ထရး ထဂဟာတွင် ပြုပြင်ထစာင့်ထရှာ

်မှု

ခံယူထစရမည်။
( စ ) ြဋိြ

္ခ၏ ရလေ်အပြစ် ထနရြ်စွန့်ခွာရထသာ

ထလးသူငယ်မျေား၏ ဘဝရြ်တည်ရန်ခ
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်ခဲမှု

ထလးသူငယ်မျေားနှင့် ေု

္ခခံစားရသူ

ို ေည့်သွင်းစဉ်းစားမြီး အန္တရာယ်

27
င်းရှင်းစွာ အထပခခံဝန်ထဆာင်မှုမျေား
ထဆာင်ရွ
(ဆ)

ို ရယူနိုင်ထစထရးတို့အတွ

် ဦးစားထြး

ိစ္စအပြစ်

်ရမည်။

ဤအခန်းြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ
သူမျေားအားလုံး

ျေယ်

်မျေား

ို

ထလးသူငယ်မျေား အြါအဝင် အရွယ်ထရာ

ျေယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိနားလည်၍ လို

်နာ

မ် ြီး

ထစရန် သင့်ထလျော်ထသာ

နည်းလမ်းမျေားပြင့် သတင်းပြန့်ချေပခင်
ိ းနှင့် အသိြညာထြးပခင်း လုြ်ငန်းမျေားထဆာင်ရွ

်

ရမည်။
(ဇ)

ေုလဆာင်းခံရလသာ သို့မဟုတ် အသုံးပပုခံရလသာ ကလေးသူငယ်များနှင့် ေက်နက်ကိုင်
ပဋိပက္ခအတွင်း ေိခိုက်နေ်နာလသာ ကလေးသူငယ်များအား ယင်းတို့၏ ရုပ်ပင
ို ်းနှင့်
ေိတ်ပင
ို း် ဆိုင်ရာ ပပန်ေည်လကာင်းမွန်လေရန် ပပုေုကုသလရးနှင့် ပပန်ေည် ေူလောင်
လရးအတွက်ေည်းလကာင်း၊ ပညာသင် ကားလရးအတွက်ေည်းလကာင်း၊ ေူမှုအသိုင်း
အဝိုင်းအတွင်း ပပန်ေည်ဝင်ဆံ့ လပါင်းေည်းနိုငလ
် ရးအတွက်ေည်းလကာင်း အေမအမံများ
ချမှတ်ဖပမး သင့်လေျာ်လသာ အကူအညမများလပးရမည်။

၆၁။

မည်သူမဆို လ ်န ်

ချေုးထြာ
ိ
(

်မှုတစ်ခုခု
)

ို

ိုင်ြဋိြ ္ခအတွင်း

ျေူးလွန်ြါ

ပြစ်မှု

ထလးသူငယ်မျေားနှင့် ြတ်သ ်၍ ထအာ ်ထြာ်ပြြါ

ျေူးလွန်ရာထရာ

်သည် -

ကလေးသူငယ်ကို ေုလဆာင်းပခင်းနှင့် ေက်နက်ကိုငပ
် ဋိပက္ခတွင် အသုံးပပုပခင်း၊

(ခ)

ရိ

္ခ ာလ

်န

် ြစ္စည ်း သယ်ယူ ခိ ုင် းပခင်း သို ့မ ဟုတ ် သယ်ယ ူရ န် အနို င်အေ

်

ဆင်ထ
့ ခါ်ပခင်း၊
(ဂ)

ိုယ်လ

်အဂဂါ ေိခို

်ြျေ
မ်းြ

်စီးထစပခင်း သို့မဟုတ် သတ်ပြတ်ပခင်း၊

(ဃ)

လိင်ြင
ို း် ဆိုင်ရာ အ

်ပခင်း၊

(င)

လကျာင်း သို့မဟုတ် ကလေးသူငယ်များ တက်လရာက်ကုသသည့် လဆးရုံများကို တိုက်ခိုက်ပခင်း၊

(စ)

ေူသားချင်းောနာမှု အကူအညမ၊ အလောက်အပံ့နှင့် ဝန်လဆာင်မှုေုပ်ငန်းများ ရရှိမက
ှု ို
ပငင်းဆိုအဟန့်အတား ပပုပခင်း။

၆၂။

လ

်န

်

ိုငြ
် ဋိြ

္ခအတွင်း

ထလးသူငယ်မျေားသည် ထအာ

်ထြာ်ပြြါ အခွင့်အထရးမျေား

ရရှိထစရမည် (

)

ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ အ
အ

မ်းြ

မ်းြ

်ပခင်း၊ စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ အ

မ်းြ

်ပခင်း၊ လျေစ်လျေူရှုပခင်းနှင့် ထခါင်းြုံပြတ်ပခင်းတို့မှ

်ပခင်းနှင့် လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ
ာ

ွယ်ထစာင့်ထရှာ

်မှု

ခံယူခွင့်၊
(ခ)

အတင် းအ ကပ် ေိုက်န ာလေရန် နှိပ်ေ က်ညှ ဉ် းပန်းပခင်း သို့ မဟု တ် အပခားရက်ေ က်
ကမ်း ကုတ်လသာ၊ ေူမဆန်လသာ၊ ေူ့ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းလေလသာ အမူအကျင့်များ
ပပုမူပခင်း သို့မဟုတ် ခိုင်းလေမှုကို မေိုက်နာသည့်အတွက် အပပေ်လပးသည့်အလနပဖင့်
ေုလဆာင်းပခင်း သို့မဟုတ် ေက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွင် ပါဝင်လေပခင်းတို့မှ ကလေးသူငယ်
များကို ကာကွယ်လောင့်လရှာက်မှုခံယူခွင့်၊
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(ဂ)

အထ

ာင်းတစ်ရြ်ရြ်ထ

ာင့် ြမ်းဆီးေိန်းသိမ်းပခင်း သို့မဟုတ် ပြင်ြသွားလာခွင့်

မပြုထသာ စခန်းမျေားတွင် ထနထစပခင်းမှ
(ဃ)

င်းလွတ်ခွင့်၊

ထလးသူငယ်အခွင် ့အထရး ချေ ုးထြာ
ိ
စိတ်ြင
ို း် ဆိုင်ရာ အ

မ်းြ

် မှု ခံရ မြီ း ရုြ် ြို င် းဆို င် ရာ အ

်ပခင်း၊ လိင်ြင
ို း် ဆိုင်ရာ အ

ထလးသူငယ်မျေားနှင့် အသ

်မထသ

မ်းြ

်ပခင်း

မ် းြ

်ပ ခင် း၊

ျေူးလွန်ခံရသူ

ျေန်ရိသ
ှ ူမျေားအား ရုြ်ြိုင်းနှင့် စိတ်ြိုင်းပြန်လည်

ေူထောင်ထရးနှင့် လူ့အြွဲ့အစည်းတွင် ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ ထြါင်းစည်းရန် သင့်ထလျော်ထသာ
အ
(င)

ူအညီရရှိခွင့်၊

ေိခို

်နစ်နာမှုမျေား၊ ဆုံးရှုံးမှုမျေားအတွ

် ြံ့ြိုးပခင်း၊ ပြန်လည်ေူထောင်ပခင်း၊

သူမ ျော းအား မှုခင်းမျော းစွဲဆိ ုရ ာတွင် ဥြထေဆို င်ရ ာ အထော
အ
(စ)
၆၃။

်အ

ျေူးလွန်

ူထ ြးထရးအြွ ဲ့၏

ူအညီရရှိခွင့်၊
ထလးသူငယ်အခွင့်အထရးဆိုင်ရာ လိုအြ်ထသာ စာရွ

စ
် ာတမ်းမျေား

ို ရရှိခွင့။်

မည်သူမျှ(

)

အသ ် ၁၈ နှစ် မပြည့်ထသးသူမျေား ို နိုင်ငံထတာ်၏ တြ်မထတာ်အတွင်းသို့ စုထဆာင်းပခင်း၊
ဥြထေအရ စစ်မှုေမ်းထစပခင်း သို့မဟုတ် စစ်မေ
ှု မ်းအပြစ် စာရင်းသွငး် ပခင်းမပြုရ၊

( ခ ) အသ
၆၄။

် ၁၈ နှစ်ထအာ

်ပြစ်ထသာသူမျေား

ို တို

်ခို

်မှုမျေားတွင် အသုံးမပြုရ။

မည်သူမျှ(

)

အသ

် ၁၈ နှစ်ထအာ

်ပြစ်ထသာ သူမျေား

ို နိုင်ငထ
ံ တာ်၏တြ်မထတာ် မဟုတ်သည့်

အပခားအုြ်စုမျေားသို့ လူသစ်စုထဆာင်းပခင်း မပြုရ၊
( ခ ) အသ

် ၁၈ နှေ်ထအာ

မည်သည့်အုြ်စု
၆၅။

် ပြစ်သူမျေား

မဆို တို

်ခို

ို နိုင်ငံထတာ်၏ တြ်မထတာ် မဟုတ်သည့် အပခား

်မှုမျေားတွင် အသုံးမပြုရ။

ပုေ်မ ၆၀၊ ပုေ်မခွဲ (ဂ)၊ ပုေ်မ ၆၁၊ ပုေ်မခွဲ (က) နှင့် ပုေ်မ ၆၃၊ ပုေ်မခွဲ (က) တို့ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များသည်

နိုငင
် လ
ံ တာ်၏ တပ်မလတာ်က ကကမး ကပ်ဖွင့်ေှေ် သင် ကားလပးေျက်ရှိသည့် လကျာင်းများ၊ သိပမ
္ပံ ျား၊
တက္ကသိုေ်များနှင့် သက်ဆိုင်ပခင်း မရှိလေရ။
အခန်း (၁၈)
ကလေးသူငယ်ကိုလောင်းချပခင်း၊ ပပည့်ေန်ဆာပပုေုပ်ခိုင်းလစပခင်း၊ ကလေးသူငယ် ညစ်ညမ်းပုံပပုေုပ်
ပေန့်ပေူးပခင်းနှင့် ေေားခံေွှဲလပပာင်းလပးပခင်း
၆၆။

ထလးသူငယ်၏ ဆန္ဒြါသည်ပြစ်ထစ၊ မြါသည်ပြစ်ထစ

ပြုလုြ်မှုတစ်ခုခု
(

)

ို

ျေူးလွန်လျှင် ေိုသူအား ပြစ်မှု

ထလးသူငယ်မျေားအထြါ် ထအာ ်ထြာ်ပြြါ

ျေူးလွန်သူဟု မှတ်ယူရမည် -

ထလးသူငယ်အား လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ ထခါင်းြုံပြတ်ပခင်း၊ အ
သူငယ်၏
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ို ယ်ခ န္ဓာအစိ တ်အြိုင ်း

ျေုးအပမတ်
ိ
အတွ

ို လွှဲထပြာင်းပခင်း သို့မဟုတ်

်

ထလး

ထလးသူငယ်

ို

29
အဓမ္မအလုြ်ခိုင်းထစပခင်း၊ ေိုသို့ခိုင်းထစရန်အလို့ငှာ ထရာင်းချေပခင်း၊
ထြးအြ်ပခင်း သို့မဟုတ် လ

်ခံပခင်း၊

( ခ ) ပြည့်တန်ဆာပြုလုြ်ခိုင်းထစပခင်း၊ ခိုင်းထစရန်အလို့ငှာ
သို့မဟုတ် ထော
(ဂ)

မ်းလှမ်းပခင်း၊ လွှဲထပြာင်း

မ်းလှမ်းပခင်း၊ ရယူပခင်း၊ ဝယ်ယူပခင်း

်ြပံ့ ခင်း၊

ထလးသူငယ်ညစ်ညမ်းြုံပြုလုြ်ပြန့်ပြူးပခင်း သို့မဟုတ် ယင်း ိစ္စအလို့ငှာ

မ်းလှမ်းပခင်း၊

ထရာင်းချေပခင်း၊ လ ်ဝယ်ြိုင်ဆိုင်ပခင်း၊ ပြည်ြမှတင်သွင်းပခင်း သို့မဟုတ် ပြည်ြသို့တင်ြို့ပခင်း။
၆၇။

(

)

ဤအခန် းြါ ပြစ်မှု မျေားသည်
အပြည်ပ ြည်ဆ ိုင ်ရာ

ထလးသူငယ် အခွင ့်အထရးမျော းနှ င့် သ

ွန ်ဗ င်းရှ င် း၏ ထနာ

်ဆ

်တ ွဲ ြရို တို ထ

်ဆ ိုင ်သည့်

ာလ် အြွဲ ့ဝင်နို င် ငံ

အချေင်းချေငး် ချေုြ်ဆိုသည့် စာချေုြ်တွင်ြါရှိထသာ တရားခံလွှဲထပြာင်းထြးနိုငသ
် ည့် ပြစ်မှု
မျေားတွင် ြါဝင်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်။
( ခ ) ဤအခန်းြါ ပြစ်မှုတစ်ခုခုအတွ
အပြည်ပ ြည်ဆ ိုင ်ရာ

်

ထလးသူငယ်အခွင့်အထရးမျေားနှင့် သ

ွန ်ဗင်းရှ င်း၏ ထနာ

်ဆ

တစ်နိုင်ငံမှ တစ်နိုင်ငံသို့ တရားခံလွှဲထပြာင်းထရး
နိုင်ငံအချေင်းချေင်း အ
ထဆာင်ရွ

ူအညီထြးထရး

်တ ွဲြ ရို တို ထ

်ဆိုင်သည့်

ာလ် အြွဲ့ဝင်နိ ုင် င ံ

ိစ္စနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ပြစ်ထစ၊ အြွဲ့ဝင်

ိစ္စနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ပြစ်ထစ တည်ဆဲဥြထေနှင့်အညီ

်ရမည်။
အခန်း (၁၉)

ကလေးသူငယ်၏ ကျင့်ဝေ် စည်းကမ်းများနှင့် မိဘ၊ အုပ်ေိန်းသူနှင့် ဆော၊ ဆောမများ၏
ောဝန်ဝေ္တေားများ
၆၈။
ျေင့က်

ထလးသူငယ်တိုင်းသည် အသ ်အရွယ်အလို

် ထအာ

်ြါ

ျေင့်ဝတ်စည်း

မ်းမျေား

ို လို

်နာ

ံထစာင့်ေိန်းရမည် (

)

တရားဥြထေ

( ခ ) အသ

ို ထစာင့်ေိန်းလို

်အ ရွယ် နှင ့် ရင့်

သွန်သင်ထြးမှု

ျေ

ို ထလးစားလို

်နာပခင်း၊

် မှု ရှိလာသည်န ှင် ့ အမျှ မိ ဘ၊ အုြ်ေိန ်းသူ တို ့၏ ဆုံ းမ
်နာ

ာ မိမိ၏အခွင့်အထရးမျေား

( ဂ ) မိဘ၊ အုြ်ေိန်းသူနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမမျေား၏ သွန်သင်မှု
(ဃ)

ထ

ျောင်းစည်း

မ်းနှင့် ရြ်ရွာစည်း

ဘာသာထရး
( င ) မိမရ
ိ ြ်ရွာအသို
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ား၊ ယုံ

ည်

ျေင့်က

်အဝန်း၏ ထ
ိုး

်ခံ

ျေင့်သုံးပခင်း၊

ိုခံယူမြီး ြညာသင်ယူပခင်း၊

ိုလည်းထ

ျေင့်ဝတ်မျေား ိုလည်းထ ာင်း ထလးစားလို

သူတစ်ဦးအပြစ် ထနေိုင်
စ

မ်းမျေား

ို လ

ာင်း၊ လူမှုထရးစည်း

မ်းနှင့်

်နာမြီး ရြ်ရွာအတွင်း တာဝန်သိ

ံပခင်း၊
ာင်းမွန်ထသာ အစဉ်အလာမျေား၊ တန်ြိုးမျေား၊ ဘာသာ

ွယ်မှု၊ ယဉ်ထ

ျေးမှုတို့

ုိ ေိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာ

်ပခင်း၊

30
( စ ) အရ

်ထသာ

်ပခင်း၊ ထဆးလိြ်ထသာ

်ပခင်း၊ မူးယစ်ထဆးဝါးသုံးစွဲပခင်း၊ စိတ်

ိုထပြာင်းလဲ

ထစထသာ ထဆးဝါးသုံးစွဲပခင်း၊ ထလာင်း စားပခင်း သို့မဟုတ် အပခားအ ျေင့်စာရိတ္တ ြျေ ်ပြား
ြွယ်ရာ အမူအ

ျေင့မ
် ျေားမှ ထရှာင်

ဉ်ပခင်း။

၆၉။

မိဘ၊ အုြ်ေိန်းသူနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမမျေားသည်

စည်း

မ်းမျေား

ို လို

်နာထစာင့်ေိန်းသည့် အထလ့အေရှိထစရန် ရို

အပြစ်ထြးမှု ြုံစံတစ်မျေုးမျေ
ိ ုးတိ
ိ ု့
၇၀။
လို

အမျေုးသားထ
ိ
်နာ

ထရှာင်

ထလးသူငယ်မျေား

ို အသုံးမပြုဘဲ

ာ်မတီသည် ြုေ်မ ၆၈ ြါ

ျေင့်သုံးထရးအတွ

်လည်းထ

ဉ်ရမည့် အချေ

်မျေား

ျေုးထ
ိ

်နှ

ြုေ်မ ၆၈ ြါ

်ပြစ်ေဏ်ထြးမှု အြါအဝင်

ာင်းပြ နည်းထြးလမ်းညွှန်ပြုရမည်။

ထလးသူငယ်မျေား

ယင်းတို့၏

ျေင့်ဝတ်စည်း မ်းမျေား

ာင်း၊ ြုေ်မ ၆၉ ြါ မိဘ၊ အုြ်ေိန်းသူနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမမျေား

ို ေိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာ

်ထရးအတွ

်လည်းထ

မျေား၏ မိဘမျေား၊ ရြ်မိရြ်ြမျေားနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမမျေားအား အသိြညာထြးပခင်း
ထဆာင်ရွ

ျေင့ဝ
် တ်

ာင်း ထ
ို

ျေယ်

ျောင်းသား
ျေယ် ပြန့်ပြန့်

်ရမည်။
အခန်း (၂၀)
အပခားနည်းေမ်းပေင့် ေွှဲလပပာင်းလဆာင်ေွက်ပခင်း

၇၁။

ပြစ်မှု

ျေူးလွန်ထ

(

အပခားနည်းလမ်းပြင့် လွှဲထပြာင်းထဆာင်ရွ

)

ာင်း စွြ်စွဲခံရထသာ

်မျေား

ထလးသူငယ်နှင့် ြတ်သ

ထအာ

်ြါအချေ

(၁)

ျေူးလွန်သည့် ပြစ်မှု၏သဘာဝ၊

(၂) ေိုပြစ်မှုမျေုးိ
(၃)

ို မ

်ပခင်း လုြ်ငန်းစဉ် ထဆာင်ရွ

ာခဏ

ျေူးလွန်ရသည့် အထ

်အရွယ် အသိဉာဏ်ြွံ့မြိုးမှု၊ ရင့်

ျေူးလွန်ပခင်းခံရသူ၏ ေိခို

ထလးသူငယ်

ပြစ်မှု

ာင်းရင်းနှင့် အထပခအထန၊

ျေူးလွန်ထလ့ ရှိ မရှိ၊

(၄) မိသားစု အထနအေားနှင့် ြတ်ဝန်း

(၆)

်ရန် သင့် မသင့်

ို ေည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် -

ထလးသူငယ်၏ အသ

(၅) ပြစ်မှု

်၍ -

ျေူးလွန်ထ

ျေ

်မှု အထပခအထန၊

ျေငလ
် ွှမ်းမိုးမှု အထပခအထန၊
်နစ်နာမှု

ို ပြုပြင်

ာင်း သ

ုစားထြးနိုင်မှု ရှိ မရှိ၊

်ထသအထော

်အေား ခိုငလ
် ုံမှု

ရှိ မရှိ ၊
(၇) ရြ်ရွာလူမှုအြွဲ့အစည်း ထဘး

င်းလုံခခုံမှု ရှိနိုင် မရှိနိုင်။

( ခ ) အပခားနည်းလမ်းပြင့် လွှဲထပြာင်းထဆာင်ရွ
ရဲတြ်ြွဲ့

စုံစမ်းစစ်ထဆးပခင်းမပြုမီ အဆင့်တွင်ပြစ်ထစ၊ ရဲတြ်ြွဲ့

အဆင့်တွင်ပြစ်ထစ ဤအခန်းြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ
ျေင့သ
် ုံးအထ
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်ပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်

ာင်အေည်ထြာ် ထဆာင်ရွ

်မျေားနှင့်အညီ သ
်နိုင်သည်။

ို ထဆာင်ရွ ်ရန် သင့်ြါ
အမှုစုံစမ်း စစ်ထဆးသည့်
်ဆိုင်ရာ အဆင်အ
့ လို

်

31
၇၂။

ပြစ်မှု

မျေားနှင့် အ

ျေူးလွန်ထ
ျေုံးဝင်ထစ

လွှဲထပြာင်းထဆာင်ရွ
(

)

ာင်း စွြ်စွဲခံရထသာ
ာမူ ထအာ

်ြါအချေ

်ပခင်း လုြ်ငန်းစဉ်မျေား

ထသေဏ်၊ ထောင်ေဏ် တစ်သ

ထလးသူငယ်မှာ ြုေ်မ ၇၁၊ ြုေ်မခွဲ (
်တစ်ရြ်ရြ်နှင့် အ
ို ထဆာင်ရွ
်၊ နှစ်အ

ျေုံးဝင်ြါ

) ြါ အချေ

အပခားနည်းလမ်းပြင့်

်ပခင်းမပြုရန့်အသတ်မရှိ ထောင်ေဏ် သို့မဟုတ် နှစ် ၂၀

ထောင်ေဏ်ချေမှတ်နိုင်ထသာ ပြစ်မှုအြါအဝင် ထောင်ေဏ် ခုနစ်နှစ် နှင့် အေ
ထြးနိုငထ
် သာပြစ်မှု

ို

်

် ပြစ်ေဏ်

ျေူးလွန်ခဲ့ပခင်း၊

( ခ ) အ ျေင့်စာရိတ္တ လွန် ဲစွာြျေ ်စီးထနထသာ သို့မဟုတ် ေိန်းသိမ်း၍ မရနိုင်ထလာ ်ထအာင်
ဆိုးသွမ်းထနထသာ

ထလးသူငယ်ပြစ်ထ

ာင်း ခိုင်လုံထသာ အထော

်အေားမျေား

ထတွ့ရှပိ ခင်း၊
( ဂ ) ထောင်ေဏ် သုံးနှစ်နှင့်အေ

် ပြစ်ေဏ်ထြးနိုင်ထသာ ပြစ်မှုတစ်ခုခုပြင့် ပြစ်ချေ

်ထဟာင်း

ရှိသူပြစ်ပခင်း။
၇၃။

အမျေုးသားထ
ိ

စွြ်စွဲခံရထသာ

ာ်မတီ၏လမ်းညွှန်မပှု ြင့် လူမဝ
ှု န်ေမ်းဦးစီးဌာနသည် ပြစ်မှု

ထလးသူငယ်

ို

ထလးသူငယ်၏ အထ

ာင်းဆုံးအ

ျေူးလွန်ထ

ာင်း

ျေုးစီ
ိ းြွားမျေားအလို့ငှာ အပခား

နည်းလမ်းပြင့် လွှဲထပြာင်းထဆာင်ရွ ်ပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ အထ ာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွ ်ရန်
ထလးသူငယ်တရားသူက

ီးမျေား၊ ဥြထေအရာရှိမျေား၊ ရဲတြ်ြွဲ့ဝင်မျေားနှင့် လူမှုဝန်ေမ်းအရာရှိမျေား

အြါအဝင် သ ်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့အစည်းမျေားမှ တာဝန်ရှိသူမျေား၊ လူမှုထရးအြွဲ့အစည်းမျေားနှင့်
အစိုးရမဟုတ်ထသာ အြွဲ့အစည်းမျေားမှ ထစတနာရှင်မျေားအား ပြည်တွင်း ပြည်ြမှ

ျွမ်း

ျေင်သူမျေားပြင့်

ထလ့

ျေင့်ပခင်းနှင့် သင်တန်းမျေားထြးပခင်းတို့

ို စီစဉ်ထဆာင်ရွ

၇၄။

တိုင်းထေသက ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်

ထလးသူငယ်အခွင့်အထရးမျေားဆိုင်ရာ ထ ာ်မတီ သို့မဟုတ်

ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ
လမ်းညွှန်ချေ

ထလးသူငယ်အခွင့်အထရးမျေားဆိုင်ရာထ

်ပြင့် ပြစ်မှု

လွှဲထပြာင် းထဆာင် ရွ

ျေူးလွန်ထ

ာင်း စွြ်စွဲခံရထသာ

်ပ ခင်းပြုရန် တိုင်းထေသက

်ရမည်။

ာ်မတီသည် အမျေုးသားထ
ိ
ထလးသူငယ်

ာ်မတီ၏

ို အပခားနည်းလမ်းပြင့်

ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥြထေချေုြ်ရုံး၊ အထေွထေွ

အုြ်ချေုြ်ထရးဦးစီးဌာန၊ ရဲတြ်ြွဲ့၊ လူမှုဝန်ေမ်း ဦးစီးမှူးရုံးတို့နှင့် ညှိနှိုင်းမြီး သ

်ဆိုင်ရာမမို့နယ်အဆင့်

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့အစည်းမျေား၊ အစိုးရမဟုတ်ထသာ အြွဲ့အစည်းမျေားမှ သင့်ထလျော်ထသာ တာဝန်ရှိ
ြုဂ္ဂိုလ်မျေားြါဝင်သည့် မမို့နယ်ညှိနှိုင်းထပြရှင်းထရးအြွဲ့မျေား ြွဲ့စည်းရမည်။
၇၅။

မမို့နယ်ညှိနှိုင်းထပြရှင်းထရးအြွဲ့မျေားသည် (

)

ပြစ်မှု

ျေူးလွန်ထ

ာင်း စွြ်စွဲခံရထသာ

လွှဲထပြာင်းထဆာင်ရွ

ထလးသူငယ်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ အပခားနည်းလမ်းပြင့်

်ပခင်း လုြ်ငန်းစဉ် ထဆာင်ရွ

်ရန် သင့် မသင့် ြုေ်မ ၇၁၊ ြုေ်မခွဲ (

)

နှင့် ြုေ်မ ၇၂ တို့ြါ အချေ ်မျေား ို ေည့်သွင်းစဉ်းစားမြီး ေိုလုြ်ငန်းစဉ်ပြင့် ထဆာင်ရွ ်ရန်
ဦးစွာဆုံးပြတ်ရမည်။
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( ခ ) ပြစ်မှု

ျေူးလွန်ထ

အုြ်ေိန်းသူ

ာင်း စွြ်စွဲခံရထသာ

ိုလည်းထ

လွန်ပခင်းခံရသူမှာ

ာင်း၊ ပြစ်မှု

ထလးသူငယ်နှင့် ယင်း၏ မိဘ သို့မဟုတ်
ျေူးလွန်ပခင်းခံရသူ

ထလးသူငယ်ပြစ်ြါ

ိုလည်းထ

ာင်း၊ ပြစ်မှု

ျေူး

ယင်းနှင့် မိဘ သို့မဟုတ် အုြ်ေိန်းသူ

ို

လည်းထ ာင်း ဆင့်ဆိုမြီး နှစ်ြ ်သထဘာတူညီချေ ်အရ အပခားနည်းလမ်းပြင့် လွှဲထပြာင်း
ထဆာင်ရွ

်ပ ခင်းလုြ် ငန် းစဉ်

ို ထအာ

်ြါနည်းလမ်း တစ်ရြ်ပြစ်ထစ၊ တစ်ရြ်ေ

ြို၍ပြစ်ထစ သင့်ထလျော်သည့် နည်းလမ်းပြင့် ထဆာင်ရွ
(၁) ပြစ်မှု

ျေူးလွန်ထ

ာင်း စွြ်စွဲခံရထသာ

(၂) ပြစ်မှု

ျေူးလွန်ထ

ာင်း စွြ်စွဲခံရထသာ

သို ့မဟုတ် အုြ်ေိ န်းသူ

်

်ရန် ဆုံးပြတ်နိုငသ
် ည် -

ထလးသူငယ်အား သတိထြးဆုံးမပခင်း၊
ထလးသူငယ်

ပြစ်ထစ၊ ၎င် းတို့ နှစ် ဦးလုံး

ပြစ်ထစ၊ ယင်း၏ မိဘ
ပြစ်ထစ ပြစ်မှု

ျေူ းလွန ်

ပခင်းခံရသူနှင့် ယင်း၏ မိဘ သို့မဟုတ် အုြ်ေိန်းသူအား စာပြင့်ပြစ်ထစ၊ နှုတ်ပြင့်
ပြစ်ထစ ဝန်ချေထတာင်းြန်ထစပခင်း၊
(၃) ရြ်ရွာအ
(၄) ပြစ်မှု

ျေုးပြု
ိ
လူမှုထရးအလုြ်တစ်ခုခု

ျေူးလွန်ပခင်းခံရသူအား ေိခို

ဆ ်မျေားအတွ
(၅) ေိခို

်နစ်နာ ဆုံးရှုံးထသာ ြစ္စည်း

ုင
ိ ်ထစပခင်း၊

်နစ်နာမှု သို့မဟုတ် ထနာ

် သင့်ထလျော်သည့် နစ်နာထ

သို့မဟုတ် ေိုြစ္စည်းအတွ
(၆) ပြစ်မှု

ို လုြ်

း သို့မဟုတ် ထလျော်ထ

ိုပြန်ထြးပခင်း၊ ေိုြစ္စည်း

် နစ်နာထ

ျေူးလွန်သူအား ရြ်မရ
ိ ြ်ြလူက

်ဆ

်တွဲ အ

ျေုးိ

းထြးထစပခင်း၊

ို အစားေိုးထြးပခင်း

းထြးထစပခင်း၊
ီး၏ ဆုံးမသွန်သင်မှု

ို ခံယူထစပခင်းနှင့်

ျေူးလွန်ခံရသူအား နှစ်သိမထ
့် ဆွးထနွးထစပခင်း၊
(၇)

ထလးသူငယ်၏ အထ
အသ
ထ

်ထမွးဝမ်းထ

ာင် းဆု ံး အ

ျေ ုးစီ
ိ းြွ ာ းမျေားအလို့ ငှာ ြညာထရးနှင် ့

ျောင်း ြညာရြ်မျေား၊ ထလ့

ျေင့်သင်

ားထြးနိုငရ
် န် သင်တန်း

ျောင်းမျေား၊ ြရဟိတထဂဟာမျေား သို့မဟုတ် ယာယီထစာင့်ထရှာ

်ထရး ထဂဟာ

မျေားတွင် ပြုပြင်ေိန်းသိမ်းပခင်း၊
(၈)

ျွမ်း

ျေငမ
် ှုနှင့် အပခားြွံ့မြိုးမှု အစီအစဉ်တစ်ရြ်ရြ် ထဆာင်ရွ

(၉) မူးယစ်ထဆးဝါး သို့မဟုတ် အရ ်ထသစာစွဲလမ်းမှု

်ထစပခင်း၊

ုသနိုင်ထရးအတွ

် ဆရာဝန်နှင့်

တိုင်ြင်ထဆွးထနွးထစပခင်း။
( ဂ ) ြု ေ် မ ခွ ဲ (ခ) အရ ဆု ံ းပြတ် သည် ့ အပခားနည် းလမ် းပြင် ့ လွှ ဲ ထပြာင် းထဆာင် ရ ွ
လုြ်ငန်းစဉ်
(ဃ)

ို သတ်မှတ်ချေ

်မျေားနှင့်အညီ အထ

အပခားနည်းလမ်းပြင့် လွှဲထပြာင်းထဆာင်ရွ
စြ်လျေဉ်း၍ လိုအြ်ြါ

်ပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်မျေား

်ရမည်။

ို ထဆာင်ရွ

်ပခင်းနှင့်

မိမမိ မို့နယ် ညှိနှိုင်းထပြရှင်းထရး အြွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦး ဦးထဆာင်၍

ညှိနှိုင်းထပြရှင်းထရးအြွဲ့ခွဲ
တာဝန်ထြးအြ်နိုင်သည်။
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၇၆။

ကလေးသူ ငယ် တရားရုံ းသည် ရဲ တပ် ဖွဲ ့မှ တင် ပို ့ ောလသာ အမှုမ ျားတွင် ပဖေ် လေ၊ တိုက ်ရိ ုက်

လေျှောက်ေားမှုများတွင်ပဖေ်လေ အမှုကို အဖပမးသတ် အမိန့်မချမမ အမှုေေ်လဆးလနေဉ်ကာေအတွင်း ပုေ်မ
၇၂ ကို အလောက်အေားပပု၍ ပုေ်မ ၇၁၊ ပုေ်မခွဲ (က) ပါ အချက်များနှင့် ကိုက်ညမပါက အပခားနည်းေမ်းပဖင့်
ေွှ ဲလ ပပာင် း လဆာင်ရွက်ပခင်း ေုပ်ငန်းေဉ်အရ လဆာင်ရွက်လပးနိုငလ
် ရးအတွက် ဖမို့နယ်ညှိနှိုင်းလရးအဖွဲ့သို့
အလ ကာင်း ကားဖပမး အမှုပတ
ိ ်သိမ်းနိုင်သည်။
၇၇။

ပုေ်မ ၇၅ အရ ပဖေ်လေ၊ ပုေ်မ ၇၆ ပါ ကလေးသူငယ်တရားရုံး၏ အလ ကာင်း ကားချက်အရပဖေ်လေ

ဖမို့နယ်ညှိနှိုင်းလပဖရှင်းလရးအဖွဲ့၏ အပခားနည်းေမ်းပဖင့် ေွှဲလပပာင်းလဆာင်ရွက်ပခင်း ေုပ်ငန်းေဉ်အရ
ချမှတ်လသာ ဆုံးပဖတ်ချက်သည် အဖပမးအပပတ် ပဖေ်လေရမည်။
အခန်း (၂၁)
ကလေးသူငယ်ကို ပပစ်မှုပေင့် အလေးယူပခင်းနှင့် ကင်းေွေ်ခွင့်
၇၈။

(

)

အသ ် ၁၀ နှစ် မပြည့်ထသးထသာ

( ခ ) ပြုလုြ်စဉ်အခါ

ထလးသူငယ်၏ ပြုလုြ်မှုသည် ပြစ်မှုမထပမာ ်ထစရ။

မိမပိ ြုထသာပြုလုြ်မှု၏ သထဘာနှင့် အ

ျေုးအပြစ်
ိ

ို သိနားလည်

ထလာ ်ထအာင် အထပမာ်အပမင်၊ အဆင်အပခင်နှင့် မပြည့်စုံထသး၍ အသ ် ၁၀ နှစ် အေ ်၊
၁၂ နှစ် ထအာ
၇၉။

ပြစ်မှု

ျေူးလွန်ထ

်အရွယ်ရှိထသာ

ထလးသူငယ်၏ ပြုလုြ်မှုသည် ပြစ်မှုမထပမာ

ာင်း စွြ်စွဲခံရထသာ

အေားတင်ပြပခင်းမပြုနိုင်ထသးမီ ၎င်း၏အသ

ထလးသူငယ်

်ခွင့်ရှိထစရမည်။

၈၀။

ရဲအရာရှိသည် ပြစ်မှု
(

)

ဤဥြထေြါ

ာင်း စွြ်စွဲခံရထသာ

မိမိ မည်သူမည်ဝါပြစ်ထ

(ခ)

ာင်း ထ

ာင်းမွန်စွာ ထပြာ

်ပခင်း၊ အဓမ္မအနိုင်အေ

နှိြ်စ

်ညှဉ်းြန်းပခင်း၊ ရ

မျေား

ို ထရှာင်ရှားရမည်။
်ေိတ်ခတ်ပခင်း၊ က

်စ

( စ ) လူက

ီးအ

ားအသုံးအနှုန်းပြင့် ြမ်းဆီးရသည့်
ုိ ရှင်းလင်းထပြာ

ားရမည်။

်ပြုပခင်း သို့မဟုတ် မလိုအြ်ဘဲ အင်အားသုံးပခင်း၊

်ပခင်း သို့မဟုတ် လူမဆန်စွာပြုမူပခင်းစသည့် အပြုအမူ

ိုးပြင့်ပြစ်ထစ၊ အပခားတစ်နည်းနည်းပြင့်ပြစ်ထစ ချေည်ထနှာင်ပခင်း

ာင်းနှင့်မျှ

ထလးသူငယ်

ို ရဲအချေုြ်တွင် ချေုြ်ထနှာင်ေားပခင်း မပြုရ။

ျေဉ်းသားမျေားနှငအ
့် တူ ထရာထနှာ၍ေားရှိပခင်းမပြုရ။ မိန်း

အမျေုးသမီ
ိ
းအထစာင့်အထရှာ
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ို

ို ြမ်းဆီးလျှင် -

မပြုရ။
( င ) မည်သည့်အထ

်

ားရမည်။

ာင်းရင်းနှင့် ၎င်းအား စွြ်စွဲေားထသာ ပြစ်မှုတို့

( ဂ ) မခိမ်းထပခာ

လ

ထလးသူငယ်၏ အခွင်အ
့ ထရး

ထလးသူငယ်

ထလးသူငယ်နားလည်နိုင်ထသာ ရိုးရှင်းသည့် စ
အထ

(ဃ)

ျေူးလွန်ထ

်နှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် အထော

်အရွယ်ငယ်ရွယ်မှုနှင့် ြုံြန်းသဏ္ဌာန်အရ အသ ် ၁၈ နှစ်

မပြည့်ထသးသူ ပြစ်နိုင်သည်ဟု ေင်ပမင်ယူဆနိုင်ြါ
ရေို

အသ

်ထစရ။

်ပြင့်သာ ေားရှိရမည်။

ထလးပြစ်ြါ

34
(ဆ)

သ ်ဆိုင်ထသာ မိဘ သို့မဟုတ် အုြ်ေိန်းသူေံချေ ်ချေင်း သို့မဟုတ် ထဆာလျေင်စွာ အသိထြး
အထ

ာင် း

ားရမည်။ မိဘ ၊ အုြ်ေိန ်းသူ ၊ ထဆွမျေ ုးနှ
ိ င ့်လည် းထ

လည်းထ ာင်း
(ဇ)

ထလးသူငယ်

ာင်း၊ ထရှ့ထနနှင ့်

ို ထတွ့ဆုံခွင့်ပြုရမည်။

ျေူးလွန်ထသာပြစ်မှုနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ သတ်မှတ်ချေ

်မျေားနှငအ
့် ညီသာ ထမးပမန်းရမည်။

( စျေ ) အပခားနည်းလမ်းပြင့် လွှဲထပြာင်းထဆာင်ရွ ်ပခင်း မပြုြါ

ထလးသူငယ်

ို သ ်ဆိုင်ရာ

ထလးသူငယ်တရားရုံးသို့ ထဆာလျေင်စွာ တင်ြရ
ို့ မည်။
(ည)

ြုေ်မခွဲ (စျေ) အရ
ထလးသူငယ်

ထလးသူငယ်တရားရုံးသို့ ထဆာလျေင်စွာ တင်ြို့ပခင်း မပြုနိုင်ြါ
ို ထ

ာင်းမွန်စွာ

ျေင့်က

ံထနေိုင်ရန် ခံဝန်ချေုြ်ချေုြ်ဆိုထစမြီး လွှတ်ထြး

ရမည်။ ေိုသို့ ခံဝန်ချေုြ်ပြင့် လွှတ်ထြးပခင်းမပြုနိုင်ြါ

ယာယီထစာင့်ထရှာ

်ထရးထဂဟာ

သို့မဟုတ် အပခားသင့်ထတာ်ထသာ ထနရာသို့ ြိထ
ု့ ဆာင်ရမည်။
(ဋ)

ထလးသူငယ်အသ

်အရွယ်

ို သတ်မှတ်ရန် အသ

်နှငစ
့် ြ်လျေဉ်းသည့် အထော

်

အေားမျေား ရယူေားရမည်။
၈၁။

ရဲအရာရှိသည် သင်တန်းထ

ျောင်း၊ ြရဟိတထဂဟာ၊ ယာယီထစာင့်ထရှာ

အုြ်ေိန်းသူ သို့မဟုတ် ပြုစုထစာင့်ထရှာ

်သူေံမှ ေွ

်ထပြးသည့် ပြစ်မှု

ထလးသူငယ် သို့မဟုတ် ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရထသာ
(

)

ျေူးလွန်ထ

ထလးသူငယ်

ဝရမ်းမြါဘဲ ြမ်းဆီးနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ရာဇသတ်က

်ထရးထဂဟာ၊ မိဘ၊
ာင်း စွြ်စခ
ွဲ ံရထသာ

ို -

ီးနှင့် အပခားပြစ်မှုဆိုင်ရာ အေူး

ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ အထရးယူပခင်းမပြုရ။
( ခ ) ြမ်းဆီးရမိလျှင် သ

်ဆိုင်ရာ သင်တန်းထ

ျောင်း၊ ြရဟိတထဂဟာ၊ ယာယီထစာင့်ထရှာ

ထရးထဂဟာ၊ မိဘ၊ အုြ်ေိန်းသူ သို့မဟုတ် ပြုစုထစာင့်ထရှာ
( ဂ ) ြုေ်မခွဲ(ခ)အရသင်တန်းထ

်သူေံ ပြန်ြို့ရမည်။

ျောင်း၊ ြရဟိတထဂဟာ၊ ယာယီထစာင့်ထရှာ

မိဘ၊ အုြ်ေိန်းသူ သို့မဟုတ် ပြုစုထစာင့်ထရှာ

်

်သူေံ ပြန်မြို့နိုင်မီ

်ထရးထဂဟာ၊

ာလအတွင်း အပခား

သင့်ထလျော်သည့်ထနရာ၌ ေိန်းသိမ်းေားရှိနိုင်သည်။
အခန်း (၂၂)
ကလေးသူငယ် ေေားစီေင်လေး
၈၂။

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်သည် (

)

နိုင်ငံထတာ်အတွင်း လိုအြ်မြီး သင့်ထလျော်ထသာ နယ်ထပမမျေားတွင်
တည်ထောင်ရမည်။ ေို့အပြင်

( ခ ) ြုေ်မခွဲ (

) အရ
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ီးမျေား

ို ခန့်ေားနိုငသ
် ည်။

ထလးသူငယ်တရားရုံး တည်ထောင်ေားပခင်းမရှိထသာ နယ်ထပမ

ထေသတွင် မမို့နယ် တ ရားသူ က
အာဏာ

ထလးသူငယ်တရားသူက

ထလးသူငယ်တရားရုံးမျေား

ို အြ်နှင်းနိုင်သည်။

ီ းအား

ထလးသူငယ်တ ရားသူက

ီး၏ စီရ င်ြ ိုင ်ခွင် ့
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၈၃။

ထလးသူငယ်တရားရုံးသည် (

)

ပြစ်မှု

ျေူးလွန်သည့် အချေန်ိ တွင် အသ

် ၁၈ နှစ် မပြည့်ထသးထသာ

သာလျှင် တရားစီရင်ြိုင်ခွင့်ရှိထစရမည်။

ထလးသူငယ်မှုခင်းတစ်ရြ်

ရာ၌ဆ
အသ

်လ

်ထဆာင်ရွ

်နှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် အထော

ရမည်။ ေိုဆုံးပြတ်ချေ
(ခ)

်ပခင်းမပြုမီ ပြစ်မှု

ထလးသူငယ်မှုခင်း

်

ျေူးလွန်သူမှာ

် အေားမျော း

ထလးသူငယ်
ို

ို

ားနာစစ်ထဆး

ထလးသူငယ်ပြစ်ထ

ိ ု စိစစ်မြီး ဆုံးပြတ်ချေ

ာင်း

် ချေမှတ်

ို မှတ်တမ်းတင်ေားရှိရမည်။

ို

ထလးသူငယ်တရားရုံး

ကျူးေွန်လ ကာင်းစွြ်စွဲခံရထသာ
ထလးသူငယ်ပြစ်ဘိသ

စစ်ထဆးစီရင်ထနစဉ်အတွင်း ပပေ်မှု

ထလးသူငယ်၏ အသ ်မှာ ၁၈ နှစ် ပြည့်သွားထသာ်လည်း

ဲ့သို့ ဆ

်လ

်၍

ားနာစစ်ထဆးမြီး ဥြထေနှင့်အညီ စီရင်

ဆုံးပြတ်ရမည်။
( ဂ ) ေေ်လဆးေမရင်လနေဉ်အတွင်း တရားေွဲဆိုတင်ပို့လသာ ကလေးသူငယ်ကို လကာင်းမွန်ေွာ
ကျင့်ကကံလနေိုင်ရန် အာမခံပဖင့် ခံဝန်ချုပ် ချုပ်ဆိုလေဖပမး ေည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍
မိဘ၊ အုပ်ေိန်းသူေံပဖေ်လေ၊ ယာယမလောင့်လရှာက်လရးလဂဟာ သို့မဟုတ် အပခားသင့်
လေျာ်လသာ လနရာသို့ပဖေ်လေ အုပ်ေိန်းရန် အပ်နှံနိုင်သည်။
(ဃ)

ြုေ်မခွဲ (ဂ) အရ အာမခံပြင့် ခံဝန်ချေုြ်ပြုလုြ်ပခင်းမရှိသည့်အခါ ထနာ
အပြစ်သာလျှင် မိဘ၊ အုြ်ေိန်းသူေံပြစ်ထစ၊ ယာယီထစာင့်ထရှာ
အပခားသင့်ထလျော် ထသာ ထနရာသိ ု့ပြစ်ထစ စည်း
ထလးသူငယ်

မ် းချေ

ို အြ်နှံနိုင်သည်။ ေိုသို့ အြ်နှံသည့်

်ဆုံးနည်းလမ်း

်ထရး ထဂဟာသို့ပြစ်ထစ၊

် မျော း

ို လို

်နာထစလျေ

်

ာလသည် အတိုထတာင်းဆုံး

ပြစ်ထစရမည်။
( င ) မည်သည့်အလ ကာင်းနှင့်မျှေ ကလေးသူငယ်ကို ရဲအချုပ်တွင်ပဖေ်လေ၊ အကျဉ်းလောင်တွင်
ပဖေ်လေ ချုပ်မိန့်မလပးရ။
(စ)

ထလးသူငယ်
တင်ြို့ြါ

်မဆို

ထလးသူငယ်တရားရုံး ထရှ့ထမှာ

ထလးသူငယ်နားလည်နိုင်ထသာ ရိုးရှင်းသည့် စ

သည့်ပြစ်မှု
(ဆ)

ို မည်သည့်ပြစ်မှုအတွ

ို ရှင်းလင်းထပြာ

ားအသုံးအနှုန်းပြင့် စွဲဆို

ားရမည်။

ထသေဏ် သို့မဟုတ် ထောင်ေဏ် ၃ နှစ်အေ
မှုခင်းမျေား

်သို့

် ပြစ်ေဏ်ချေမှတ်နိုင်ထသာ

ထလးသူငယ်

ို ဝရမ်းမှုစစ်ထဆးသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း စစ်ထဆးစီရင်ရမည်။

( ဇ ) ြုေ်မ ခွ ဲ (ဆ) ြါ မှုခ င် းမျေ ုးမှ
ိ တစ် ြါး အပခား

ထလးသူငယ် မှု ခင် းမျော း

ိ ု သမ္မ ာန် မှု

စစ်ထဆးသည့် နည်းလမ်းအတိုငး် စစ်ထဆးစီရင်ရမည်။
(ဈ)

ထလးသူငယ်မှုခင်းတွင် ထရှ့ထနငှားရမ်းေားထစ ာမူ
မရှိထ

ာင်း မိမ ိ

ိ ုယ ်

ို

ာ

ွယ ်ထပြာ

ထလးသူငယ်

ားရာတွ င် မိဘ ၊ အုြ်ေ ိန် းသူ၊ ထဆွမျေ ုးိ

သို ့မဟုတ် တာဝန်ရ ှိ လူမှု ဝန်ေ မ် းအရာရှ ိတစ် ဦးဦးအား
ထဆာင်ရွ
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်ထြးရန် ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

ပြစ်မှု ျေူးလွန်ပခင်း

ထလးသူငယ်

ို

ူည ီ
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(ည)

စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ ချေု့ယွ
ိ င်းမှု ရှိ မရှိ စစ်ထဆးရန် လိုအြ်ြါ
ဆရာဝန်နှင့် စစ်ထဆးမြီး လိုအြ်သလို ဆ
ဥြထေနှငအ
့် ညီ ထဆာင်ရွ

၈၄။

ထလးသူငယ်တရားရုံးသည်
(

)

်လ

စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ

်ထဆာင်ရွ

ျွမ်း

်နိုင်ရန် ရာဇဝတ်

ျေင်သူ
ျေင့်ေုံး

်ရမည်။
ထလးသူငယ်မှုခင်းမျေား

သီးပခားတရားရုံး သို့မဟုတ် သီးပခားအထဆာ
တရားရုံး သို့မဟုတ် သမးပခားအထဆာ

ို

ားနာစစ်ထဆးရာတွင် -

်အအုံတွင်

်အအုံမရှိြါ

စစ်ထဆးသည့် ထနရာမဟုတ်ထသာ အထဆာ

ားနာစစ်ထဆးရမည်။ သီးပခား

တရားရုံးြုံမှန်ြွင့်လှစ်၍

ားနာ

်အအုံ သို့မဟုတ် အခန်းတွင် ပြုလုြ်ရမည်။

( ခ ) မိဘ မျော း၊ အုြ်ေ ိန် းသူမျေား၊ တရားရုံးဝန်ေ မ် းမျေား၊ ဥြထေအရာရှိ မျော း၊ ယူနီထ ြာင် း
ဝတ်ဆင်ေားပခင်းမရှိထသာ တာဝန်
ထလးသူငယ်တရားရုံး

ျေ ရဲတြ်ြွဲ့ဝင်မျေား၊ မှုခင်းနှင့် သ

ခွ င ် ့ ပြုချေ

်ဆိုင်သူမျေားနှင့်

် ထ ြးေားထသာ သူမျေားမှအြ အပခားမည်သူမျှ

ားနာစစ်ထဆးထသာထနရာတွင် မရှိထစရ။
( ဂ ) ကလေးသူငယ်အတွက် ခုခံကာကွယ်ရန် မိဘ၊ အုပ်ေိန်းသူ၊ လဆွမျုး၊ိ မိတ်လဆွ သို့မဟုတ်
အပခားသင့်လေျာ်သူ တေ်ဦးဦးအား ကလေးသူငယ်ကိုယ်ေား ေေ်လမးပခင်း၊ လေျှောက်ေား
ပခင်းနှင့် လေျှောက်ေဲပခင်းတို့ ပပုနိုငရ
် န် ခွင့်ပပုရမည်။
(ဃ)

ရဲအထရးယူြိုင်ခွင့်ရှိထသာ ပြစ်မှုဟုတ်သည်ပြစ်ထစ၊ မဟုတ်သည်ပြစ်ထစ ပြစ်မှု ျေူးလွန်ပခင်းခံရသူ
ထလးသူငယ်အတွ
သ

(င)

် တရားလိုဘ

်ဆိုင်ရာ ဥြထေရုံးသို့ အထ
ထလးသူငယ်နှင့် သ

်မှ ဥြထေအရာရှိ

ာင်း

လို

်ြါထဆာင်ရွ

်ထြးရန်

ားရမည်။

်ထသမျေားအတွ

် လိုအြ်ြါ

စ

ားပြန်ေားရှိနိုင်ရန် စီစဉ်

ထြးရမည်။
(စ)
(ဆ)

ထလးသူငယ် မှုခင်း
သ

ို ထဆာလျေင်စွာ

်ထသမျေား စစ်ထဆးပခင်း၊ ထလျှာ

တရားခွ င ် ရ ှ ိ တရားသူ က
ျေူးလွန်ထ

်လဲချေ

်ထြးပခင်းနှင့် စစ်ထဆးစီရင်ပခင်းပြုရာ၌

ီ း၊ ဥြထေအရာရှ ိ ၊ လူမ ှုဝ န်ေ မ် းအရာရှ ိ၊ ရဲ အ ရာရှ ိ ၊ ပြစ် မ ှု

ာင်း စွြ်စွဲခံရထသာ

ထမးပမန်းနိုင်၊ ထပြ

ားနာစစ်ထဆးထြးရမည်။

ထလးသူငယ်နှင့် သ

်ထသမျေား ပမင်နိုင်

ားနိုင၊် မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့် ဗီေီယ ိုရ ုြ်ပ မင် သံ

ားနိုင်၊

ား ပမင်

ွင်း

စနစ်ပြင့် ပြုလုြ်နိုင်သည်။
၈၅။

ထလးသူငယ်မှုခင်း
(

)

ို

ားနာစစ်ထဆးပခင်းနှငစ
့် ြ်လျေဉ်း၍

စစ်ထဆးဆဲအမှု မည်သည့်အထပခအထနသို့ ထရာ
စွြ်စွဲခံရထသာ

ထလးသူငယ်အား

ယူဆလျှင် ရုံးထရှ့သို့ မလာထရာ
စစ်ထဆးနိုငသ
် ည်။
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ထလးသူငယ်တရားရုံးသည်-

်ရှိထနထစ

ာမူ ပပေ်မှုကျူးေွန်လ ကာင်း

ထလးသူငယ်တရားရုံးသို့လာထရာ
်ထစဘဲ ယင်း၏မျေ

်

ွယ် တွ င်အမှု

်ရန် မလိုဟု
ို ဆ

်လ

်

37
(ခ)

ထလးသူငယ်၏ အထ
သတင်းအချေ

်အလ

ာင်းဆုံ း အ

ျေ ိုးစီးြွာ းမျော း

် ရယူခွင့်ထြးပခင်းမှအြ

ိ ု ပြစ်ေ ွန် းနိ ုင် သည် ့

ိ စ္စ တွင ်

ထလးသူငယ်မှုခင်း သတင်းအချေ

်

အလ ်မျေား ို သတင်းစာမျေား၊ မဂ္ဂဇင်းမျေား၊ ဂျောနယ်မျေား၊ စာထစာင်မျေား၊ အီလ ေ
် ထရာနစ်
နည်းြညာ

ို အသုံးပြု၍ အင်တာန

် စာမျေ

်နှာနှင့် လူမှု

ွန်ယ

်မျေားတွင်

သူ င ယ်ည စ်ည မ် းြု ံ ပြုလု ြ် ပ ြန် ့ ပြူးပခင် းနှင ် ့ ထရေီ ယိ ု ၊ ရု ြ ် ပ မင် သ ံ

ထလး

ားတစ် ခု ခု တ ွ င ်

ပြန့်ချေပခင်
ိ း၊ ေုတ်လွှင့်ပခင်းမပြုနိုင်ရန်နှင့် သတင်းမီေီယာသမားအား တရားခွင်အတွင်း
ဝင်ထရာ
(ဂ)

ထလးသူငယ်က
သ

၈၆။

်ပခင်းခွင့်မပြုရ။
ီး

ြ်သူအစီရင်ခံစာ

်ဆိုင်ရာလူမှုဝန်ေမ်းရုံးသို့ အထ

ထလးသူငယ်တရားရုံးသည် ရဲတြ်ြွဲ့

စစ်ထဆးစီရင်ထနစဉ်အတွင်းပြစ်ထစ ေွ
သ

ို သတ်မှတ်ချေ
ာင်း

်မျေားနှငအ
့် ညီ တင်သွငး် ရန်

ားရမည်။

စုံစမ်းထနစဉ်အတွင်းပြစ်ထစ၊

်ထပြးတိမ်းထရှာင်ထနထသာ

်ဆိုင်ရာတရားရုံးသို့ စွဲဆိုတင်ြို့သည့်အချေန်ိ တွင် အသ

ထလးသူငယ်တရားရုံး

ထလးသူငယ်

် ၁၈ နှစ် ပြည့်သွားထသာ

ို ြမ်းဆီးမိမြီး
ထလးသူငယ်

မှုခင်းနှင့စ
် ြ်လျေဉ်း၍ (

)

အသ ် ၁၈ နှစ် ပြည့်မြီး အသ ် ၂ဝ နှစ် မပြည့်ထသးလျှင်
ဆ

်လ

်၍

ထလးသူငယ် ပြစ်ဘိသ ဲ့သို့

ားနာစစ်ထဆးမြီး ဥြထေနှငအ
့် ညီ စီရင်ဆုံးပြတ်ရမည်။

( ခ ) အသ ် ၂ဝ နှစ် ပြည့်မြီးပြစ်လျှင် အရွယ်ထရာ ်သူ ို စစ်ထဆးစီရင်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း
ားနာစစ်ထဆးမြီး ဥြထေနှင့်အညီ စီရင်ဆုံးပြတ်ရမည်။ သို့ရာတွင် ပြစ်ေဏ်

ို

ထလး

သူငယ်ပြစ်သည့်အလား ဤဥြထေနှငအ
့် ညီ ချေမှတ်ရမည်။
ခခင်းချေ

်။

ေိုသို့ ချေမှတ်သည့်အခါ
ယာယီထစာင့်ထရှာ

ထလးသူငယ်

ဲ့သို့ မိဘအုြ်ေိန်းသူေံ အြ်နှံပခင်း၊

်ထရးထဂဟာ သို့မဟုတ် သင်တန်းထ

ျောင်းတစ်ခုခုသို့

ြိအ
ု့ ြ်ပခင်း မပြုနိုင်။
၈၇။

ထလးသူငယ်တရားရုံးသည် ပြစ်မှု

ျေူးလွန်ထ

ာင်း ေင်ရှားထသာ

ချေမှတ်ပခင်းမပြုမီ ထအာ ်ထြာ်ပြြါ အချေ ်မျေား ို ေည့်သွင်းစဉ်းစားလျေ ်
အ

ထလးသူငယ်၏ အထ ာင်းဆုံး

ျေုးစီ
ိ းြွားမျေား ပြစ်ေွန်းထစမြီး စာရိတ္တပြုပြင်ထပြာင်းလဲထစနိုငမ
် ည့် အမိန့်
(

)

ထလးသူငယ်၏ အသ

(ခ)
(ဂ)

်အရွယ်နှင့် အ

ထလးသူငယ်၏ ြတ်ဝန်း
ပြစ်မှု

ျေူးလွန်ရသည့် အထ

ျေင် အထပခအထန၊
ာင်းရင်း၊

ထလးသူငယ်က

(င)

ထလးသူငယ်အား ြမ်းဆီ းေိန် းသိမ ်းပခင်းနှင ့်

တင်သွင်းထသာ အစီရင်ခံစာ၊

်ထစပခင်းမရှိဘဲ ပြစ်နိုင်ြါ

လုြ်ငန်းစဉ်မျေား
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ြ်သူ

ို ချေမှတ်ရမည် -

ျေင့စ
် ာရိတ္တ၊

(ဃ)

ေိခို

ီး

ထလးသူငယ်အား အမိန့်

ို ဦးစားထြးပခင်း၊

ထလးသူငယ်၏ လွတ်လ ြ် ခွ င့်

အပခားနည်းလမ်းပြင့် လွှဲထပြာင်းထဆာင်ရွ

ို

်ပခင်း

38
(စ)

ထလးသူငယ်၏ အထ

ာင်းဆုံ း အ

လိုအြ်ထသာ အပခားအချေ
၈၈။

ျေ ုးစီ
ိ းြွ ားမျော းအတွ

် ေည့်သ ွင် းစဉ်းစားရန်

်မျေား။

ထလးသူငယ်တရားရုံးသည် (

)

ထလးသူငယ်

ို သာမန်အားပြင့် ထောင်ေဏ်ချေမှတ်ပခင်းမပြုရ။ ယင်းအား အပခားနည်း

ပြင့်ပြုစုထစာင့်ထရှာ

်ပခင်း သို့မဟုတ် အပခားနည်းလမ်းပြင့် လွှဲထပြာင်းထဆာင်ရွ

်ပခင်း

ဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းစဉ်မျေားမရှိမှသာ ထနာ ်ဆုံးနည်းလမ်းအပြစ် သထဘာေားမြီး ထောင်ေဏ်
ချေမှတ်ရမည်။
(ခ)

တည်ဆဲဥြထေ တစ်ရြ်ရြ်တွင် မည်သို့ြင်ြါရှိထစ

ာမူ

ထလးသူငယ်အား ပြစ်မှုေင်ရှား

စီရင်သည့်အခါ ထသေဏ်၊ ထောင်ေဏ် တစ်သ

၊် နှစ်အ

န့်အသတ်မရှိ ထောင်ေဏ်

သို့မဟုတ် ထောင်ေဏ် နှစ် ၂၀ မချေမှတ်ရ။
(ဂ)

ကလေးသူငယ် ကျူးေွန်သည့်ပပေ်မှုမှာ လအာက်ပါ အချက်နှေ်ရပ်နှင့် အကျုံးဝင်သည်ဟု
ကလေးသူငယ်တရားရုံးက ယုံ ကည်မှသာလောင်ေဏ် ချမှတ်ရမည်(၁) ထသေဏ်၊ ထောင်ေဏ်တစ်သ

၊် နှစ်အ

န့်အသတ်မရှိ ထောင်ေဏ် သို့မဟုတ်

ထောင်ေဏ် နှစ် ၂၀ ချေမှတ်နိုင်ထသာ ပြစ်မှုပြစ်ပခင်း၊
(၂) အ

ျေင် ့ စ ာရိ တ ္တ လ ွ န ်

ဲ စ ွ ာ ြျေ

် စ ီ းထနထသာ သိ ု ့ မ ဟု တ ် မည် သ ည် ့ န ည် းနှ င ် ့ မ ျှ

ေိန်းသိမ်း၍ မရနိုငထ
် သာ ဆိုးသွမ်းထနသည့်
(ဃ)

ထလးသူငယ်ပြစ်ပခင်း။

ပုေ်မ ခွ ဲ (ဂ) အရ လောင်ေ ဏ် ချမှတ ်ရ ာတွင် ေို ကလေးသူ ငယ်မ ှာ အသက် ၁၆ နှေ်
မပပည် ့လသးပါကချမှ တ် လသာ လောင်ေ ဏ် သည် ခုနေ် နှေ်ေ က်ပ ို၍ေည်းလကာင်း၊
အသက် ၁၆ နှေ် ပပည့်ဖပမး အသက် ၁၈ နှေ် မပပည့်လသးပါက ချမှတ်လသာ လောင်ေဏ်သည်
တေ်ဆယ်နှေ်ေက်ပ၍
ို ေည်းလကာင်း မချမှတ်ရ။

( င ) ထငွေဏ် တြ်ရို
ထငွေဏ်တြ်ရို
မချေမှ တ် ရ။ ေို
လည်းထ
၈၉။

်ရန်ရှိလျှင် အသ

် ၁၄ နှစ်ပြည့်မြီး ဝင်ထငွရှိသည့်

်နိုင်သည်။ ထငွေဏ်မထဆာင်သည့် ေို
ထလးသူ ငယ်

ိုလည်းထ

ထလးသူငယ်နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ထအာ

ထလးသူငယ်၏ မိဘ

ာင်း ထငွေဏ်တြ်ရို

ထလးသူငယ်တ ရားရု ံးသည် ြုေ်မ ၈၈၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ) ြါ အချေ

ထောင်ေဏ် မချေမှတ်သင့်ထသာ
)

်န ှစ် ရြ် နှင ့် မမငိစွ န် းသပြင် ့
်ြါအမိန့်တစ်ရြ်ရြ်

ို ချေမှတ်

ဆိုဆုံးမ၍ လွှတ်နိုင်သည်။

(ခ)

ထလးသူငယ်၏ အထ
လွှဲထပြာင်းထဆာင်ရွ
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ာင် းဆုံး အ

ျေ ုးစီ
ိ းြွာ းမျော းအလို ့ငှ ာ အပခားနည်းလမ် းပြင့်

်ပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်ပြင့် ထဆာင်ရွ

ို

်ရမည်။

နိုငသ
် ည်(

ို

ထလးသူငယ်အား ထောင်ေဏ်

ထငွေဏ်မထဆာင်လျှင်

ာင်း၊ မိဘ မရှိလျှင် အုြ်ေိန်းသူ

ထလးသူငယ်

်နိုင်သည်။

39
(ဂ)

မည်သည့်ပြစ်မှုတွင်မဆို
အတွ

ထလးသူငယ်သည် ပြစ်မှု

် ဟန့်တားရန်အလို့ငှာ ေို

ထလးသူငယ်

ိုထနာ

ို ထ

်ေြ်မ

ျေူးလွန်ထစထရး

ာင်းမွန်စွာ ထနေိုင်
ျော်လွန်ထသာ

ာလအတွ

ံ

ထစမည်ပြစ်ထ

ာင်း ခံဝန်ချေုြ်ချေုြ်ဆိုမြီး သုံးနှစ်ေ

စည်း

်မျေား သတ်မှတ်၍ မိဘ သို့မဟုတ် အုြ်ေိန်းသူေံ ပြန်လည်လွှဲအြ်

မ်းချေ

် မထ

ျေင့်က
်

ထြးနိုငသ
် ည်။
(ဃ)

သုံးနှစ်ေ

်မြိုထသာ

ာလအတွင်း

ထလးသူငယ်က

ီး

ြ်သူ၏ က

ီး

ြ်စီမံပခင်း

ို

ခံယူထစနိုငသ
် ည်။
(င)

မည်သည့်ပြစ်မှုတွင်မဆို
ထသာ်လည်းထ
သူမရှိသည့်

ထလးသူငယ်သည် အ

ာင်း၊ အ

ျေင့စ
် ာရိတ္တြျေ

ျေင့စ
် ာရိတ္တြျေ

်ပြားထနသူပြစ်လျှင်

ပ် ြားပခင်း မရှိထသးထသာ်လည်း မိဘအုြ်ေိန်း

ထလးသူငယ်ပြစ်လျှင်ထသာ်လည်းထ

ာင်း၊ မိဘအုြ်ေိန်းသူရှိထသာ်လည်း

ထလးသူငယ်အား ဆိုဆုံးမပခင်းနှင့် ေိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာ ်နိုင်ထသာ အထပခအထနမရှိလျှင်
ထသာ်လည်းထ ာင်း ေို
သို့မဟုတ် အသ

ထလးသူငယ် ို အနည်းဆုံး နှစ်နှစ် အေိပြစ်ထစ၊ အသ ် ၁၈ နှစ်

် ၂ဝ နှစ် ပြည့်သည်အေိပြစ်ထစ သင်တန်းထ

ျောင်းတစ်ခုခုသို့ ြိအ
ု့ ြ်

နိုငသ
် ည်။
(ေ)

ကလေးသူငယ် တရားသူကကမး၏ ဆင်ပခင်တုံတရားအရ သင့်လေျာ်သည်ဟု ေင်ပမင်လသာ
ေည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ ပရဟိတလဂဟာ သို့မဟုတ် ယာယမ လောင့်လရှာက်လရး
လဂဟာတွင် သတ်မှတ်သည့်အချန်ိ ကာေ တေ်ရပ်ေိ လနေိုင်လေရန် အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်။
သတ်မှတ်အချန်ိ ကာေပပည့်သည့်အခါ ပုေ်မခွဲ (က) မှ (င) အေိပါရှိသည့် အမိန့်တေ်ရပ်ရပ်
ချမှတ်နိုင်သည်။

၉၀။

ထလးသူငယ်တရားရုံးသည် (

)

ထလးသူငယ်အထြါ် ြုေ်မ ၈၈ အရချေမှတ်ထသာ ထောင်ေဏ်အပြင်
ပြုလုြ်မှုထ
ရှိလျှင်

ာင့် တစ်စုံတစ်ထယာ

်ထသာသူတွင် ေိခို

ထလးသူငယ်၏ မိဘ၊ အုြ်ေိန်းသူ

ထလးသူငယ်၏

်နစ်နာမှု သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှု

ပြစ်မှု

ျေူးလွန်ပခင်းခံရထသာ ေိခို

နစ်နာသူ သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးသူသို့ သင့်ထလျော်ထသာ ထလျော်ထ

်

းထြးထဆာင်ထစရန် အမိန့်

ချေမှတ်နိုင်သည်။
( ခ ) ထအာ

်ထ ြာ် ပြြါအချေ

်မ ျော းနှ င့် ညီညွ တ်လ ျှင် ြုေ်မ ၈၉၊ ြုေ် မခွဲ (ဃ) သို့ မဟု တ်

ြုေ်မခွဲ(င) အရ ချေမှတ်ခဲ့ထသာအမိန့် ို လို

်နာမြီးထသာ

ထလးသူငယ်အား သ ်ဆိုင်ရာ

မိဘ သို ့မဟုတ ် အုြ်ေိ န်းသူေ ံ ခံ ဝန် ချေု ြ်ပြင့်ပ ြစ်ထစ၊ ခံဝန်ခ ျေုြ် မပြုလုြ် ဘဲ ပြစ် ထစ
ပြန်လည်အြ်နှံရန် မည်သည့်အချေန်ိ တွင်မဆို ပြင်ဆင်၍ အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည် (၁)

ထလးသူငယ်၏ အ

ျေင့စ
် ာရိတ္တအထပခအထန တိုးတ

(၂) မိဘ သို့မဟုတ် အုြ်ေိန်းသူရှိထသာ
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်ထ

ာင်းမွန်မှုရှိလာပခင်း၊

ထလးသူငယ်ပြစ်ပခင်း။

40
( ဂ ) ြုေ်မခွဲ (ခ) ြါ စီရင်ြင
ို ်ခွင့်
က

ီး

ို သ

်ဆိုင်ရာ သင်တန်းထ

ြ်သူ သို့မဟုတ် မိဘ၊ အုြ်ေိန်းသူ၏ ထလျှာ

ျောင်းအုြ်၊

်ေားတင်ပြချေ

ထလးသူငယ်
်အရ

ျေင့သ
် ုံး

နိုငသ
် ည်။
၉၁။

(

)

ပြည်ထောင်စုထရှ့ထနချေုြ်ရုံးနှင့် ဥြထေရုံးအဆင့်ဆင့်ရှိ ဥြထေအရာရှိမျေားသည် ထသေဏ်
ေို ်သင့်ထသာ ပြစ်မှု ို ျေူးလွန်ထ

ာင်းစွြ်စွဲခံရထသာ ဆင်းရဲနွမ်းြါးသည့်

ထလးသူငယ်

တရားခံအတွ ် တရားရုံးတွင် နိုင်ငံထတာ်စရိတ်ပြင့် လို ်ြါထဆာင်ရွ ်နိုင်ရန် သတ်မှတ်ချေ ်
မျေားနှငအ
့် ညီ ထရှ့ထနငှားရမ်းထြးရမည်။
(ခ)

ပြစ်မှုတစ်ခုခုပြင့် စွြ်စွဲပခင်း၊ ေိန်းသိမ်းပခင်း၊ ြမ်းဆီးပခင်း၊ တရားစွဲဆိုပခင်း၊ ပြစ်ေဏ်
ချေမှတ်ပခင်း သို့မဟုတ် အ
ပြစ်မှု

ျေူးလွန်ပခင်းခံရပခင်းထ

သည့် အထ
သ

ျေဉ်းချေမှတ်ပခင်းခံရသည့်
ာင့် နစ်နာသူ

ာင်းအရာတစ်ခုခုထ

်ထသမျေားသည်လည်းထ

(ဂ)

အမိန့်မိတ္တူ

ို သ

်အ

ူရရှိနိုင်ရန် မိမတ
ိ ို့၏
်အ

ူထြးထရး

ူအညီထတာင်းခံနိုင်သည်။
်

ို

ခ
် ွင့် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်မှုတင်သွင်းခွင့် ရှိထစရမည်။

ထလးသူငယ်မှု ခ င်းနှင ့် စ ြ်လျေဉ ်း၍
သို ့မဟုတ် ပြင်ဆ င်မ ှု

ာင်း၊ ေူးပခား

ဤဥြထေအရ ချေမှတ်ထသာ အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးပြတ်ချေ

ဥြထေနှငအ
့် ညီ အယူခံဝင်ထရာ
(ဃ)

ာင်း၊

ူအညီထတာင်းခံလိုသည့် ပြစ်မှုနှင့်ဆိုင်ထသာ

်ဆိုင်သည့်ထေသရှိ ဥြထေဆိုင်ရာအထော

်မျေားနှငအ
့် ညီ အ

ထလးသူငယ်တရားရုံး

ထလးသူငယ်သည်လည်းထ

ာင်း ဥြထေဆိုင်ရာအထော

ထလးသူငယ်မှုခင်းနှင့် သ
အြွဲ့သို့ သတ်မှတ်ချေ

ာင့် အ

ထလးသူငယ်သည်လည်းထ

ထလးသူ ငယ် တရားရုံ း

ိ ုစီ ရင် ထသာ တရားရုံ း

်ဆိုင်ရာတိုင်းထေသက

ပြစ်ထ စ၊ အယူခံ မှု

ပြစ်ထစ ချေမှ တ်ထ သာ စီရ င် ချေ

်န ှ င့်

ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုံး

သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုံး၊

ိုယ်ြင
ို အ
် ုြ်ချေုြ် ခွင့်ရတိုင်း

သို့မဟုတ်

ိုယ်ြိုင်အုြ်ချေုြ်ခွင့်ရထေသ သို့မဟုတ် ခရိုင်လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုံးသို့ ထြးြို့

ရမည်။ အ

ယ်၍ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်

ချေမှတ်ထသာ စီရင်ချေ

်နှင့် အမိန့်မိတ္တူ

ို ဝန်က

ချေမှတ်ပခင်းပြစ်ြါ

ေိုသို့

ီးဌာနသို့ ထြးြို့ရမည်။

အခန်း (၂၃)
ကလေးသူငယ် ကကီး ကပ်သူ၏ ေုပ်ငန်းောဝန်များ
၉၂။

ထလးသူငယ်က
(

)

ီး

ြ်သူ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားမှာ ထအာ

ထလးသူငယ်တ ရားရု ံး

်ြါအတိုင်း ပြစ်သည် -

ထလးသူ ငယ်န ှင် ့ စြ်လျေဉ ်း၍

တာဝန်ထ ြးအြ်ထ သာ

အခါတွင် လိုအြ်ထသာ စုံစမ်းစစ်ထဆးမှုမျေားပြုလုြ်မြီး အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းပခင်း၊
(ခ)

မိမိ၏ ထစာင့်
ခံရထသာ
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ည့်က

ီး

ထလးသူငယ်

ြ်မှုခံယူရန်

ထလးသူငယ်တရားရုံး

ို သတ်မှတ်ေားထသာ နည်းလမ်းပြင့် ထစာင့်

အမိန့်ချေမှတ်ပခင်း
ည့်က ီး

ြ်ပခင်း၊

41
(ဂ)

ထလးသူငယ်

ို အန္တရာယ်တစ်စုံတစ်ရာ

ထလးသူငယ်မှာ အန္တရာယ်

ျေထရာ

်လျေ

လူမှုဝန်ေမ်းအရာရှိနှင့် ရဲတြ်ြဲ့ွ သိ့ု အထ
(ဃ)

သင်တန်းထ

ထလးသူငယ်

ထစာင့်ထရှာ

်ရှိထ

ာင်း

်နိုင်ြွယ်ရာရှိထ

ို ေွ

်သူေံမှ ေွ

ာင်း သို့မဟုတ်

ာင်း ထတွ့ရှရ
ိ ြါ

သ

်ဆိုင်ရာ

ားပခင်း၊

ျောင်း၊ ြရဟိတထဂဟာ၊ ယာယီထစာင့်ထရှာ

သို့မဟုတ် ပြုစုထစာင့်ထရှာ
ေို

ျေထရာ

်ထရးထဂဟာ၊ အုြ်ေိန်းသူ

်ထပြးသည့်

်ထပြးခဲ့သည့် သင်တန်းထ

ထလးသူငယ်

ို ထတွ့လျှင်

ျောင်း၊ ြရဟိတထဂဟာ၊ ယာယီ

်ထရးထဂဟာ၊ အုြ်ေိန်းသူ သို့မဟုတ် ပြုစုထစာင့်ထရှာ

်သူေံသို့ ပြန်လည်

လွှဲထပြာင်းထြးအြ်ပခင်း၊
(င)

ြုေ်မခွဲ(ဃ)အရ ေွ

်ထပြးသည့်

ဆုံးမပခင်း သို့မဟုတ် ဂုဏသ
် ိ
ပခင်းထ

ာင့် ေွ

ထလးသူငယ်မှာ နှိြ်စ
္ခာ

(စ)

်နှ

်

ျေဆင်းထစထသာ ြုံစံတစ်မျေုးမျေ
ိ ုးပြင်
ိ
့ ပြစ်ေဏ်ထြး

်ထပြးပခင်းပြစ်ြါ

ာ

ွယ်ထစာင့်ထရှာ

သူငယ်အပြစ်သတ်မှတ်၍ ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ
ထရှာ

်ညှဉ်းြန်းပခင်း၊ ရို
်မှု လိုအြ်ထသာ

်မျေားနှင့အ
် ညီ

ာ

ထလး
ွယ်ထစာင့်

ပ် ခင်း၊

ထလးသူငယ်၏ အထ

ာင်းဆုံးအ

ျေုးစီ
ိ းြွားမျေားအတွ

် တိုင်းထေသက

ီး သို့မဟုတ်

ပြည်နယ်လူမ ှုဝန်ေ မ် းဦးစီးမှူ းရုံ း၊ ပြည်ထောင် စုနယ်ထပမ လူမှုဝန်ေ မ် းဦးစီးမှူ းရုံ း၊
ိုယ် ြို င်အု ြ် ချေု ြ်ခ ွင် ့ရ တိ ုင် း သိ ု့မ ဟု တ်

ို ယ်ြိ ု င်အုြ ်ခ ျေုြ် ခွ င့် ရထေသ လူမှုဝန်ေမ် း

ဦးစီးမှူးရုံး၊ ခရိုင်လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုံး သို့မဟုတ် မမို့နယ်လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုံး၏
က

ီး

ြ်မှုပြင့် မိဘ သို့မဟုတ် အုြေ
် ိန်းသူ၊ ရြ်ရွာလူက

မျေားမှ ြုဂ္ဂိုလ်မျေားနှင့် ညှိနှိုင်းထြါင်းစြ်ထဆာင်ရွ
(ဆ)

လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန
လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား

သတ်မှတ်ထြးထသာ
ို ထဆာင်ရွ

ီးမျေား၊ လူမှုထရးအြွဲ့အစည်း

်ပခင်းနှင့် ြူးထြါင်းထဆာင်ရွ
ထလးသူငယ်နှင့် သ

်ပခင်း၊

်ဆိုင်သည့် အပခား

်ပခင်း။

အခန်း (၂၄ )
အကျဉ်းလောင်များေွင် ကလေးသူငယ်များကို ေိန်းသိမ်းပခင်းနှင့် လစာင့်လေှာက်ပခင်း
၉၃။

အ ျေဉ်းထောင် တာဝန်ခံအရာရှိသည် ထောင်ေဏ်ချေမှတ်ခံရထသာ
(

)

ထလးသူငယ်အသ

် ၁၈ နှစ်ပြည့်သည်အေိ လူက

ီးအ

ထလးသူငယ်နှင့်ြတ်သ ်၍ ျေဉ်းသားမျေားနှင့် အတူတ

ွ

မေားရှိရ။
(ခ)

လူက

ီ းအ

ျေဉ် းသားမျော း ပြတ်သန်းသွ ားလာပခင်း မပြုနို င် သည့် သီ းပခားအထဆာင်

သို့မဟုတ် အခန်းတွင် ေားရှိရမည်။
(ဂ)

မိဘ၊ အုြ်ေိန်းသူ၊ ထဆွမျေုး၊ိ သူငယ်ချေင်း မိတ်ထဆွမျေားနှင့်လည်းထ

ာင်း၊ ထရှ့ထန၊ ဥြထေ

အက ံထြးနှင့်လည်းထ ာင်း လွတ်လြ်စွာ ထတွ့ဆုံခွင့်ပြုရမည်။ ယင်းတို့နှင့်
အ

ား စာထရးသားဆ

ရှိရမည်။
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်သွယ်မှုနှင့် အပခားဆ

်သွယ် ထပြာဆိုမမ
ှု ျေား

ထလးသူငယ်
ို လျှု့ဝှ
ိ

်ေား
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တည်ဆဲဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ တားပမစ်ြစ္စည်းမျေားမှအြ
အစားအထသာ

(င)

အလုြ်

ထလးသူငယ်ေံ ထြးြို့သည့်

်နှင့် သတ်မှတ်ေားထသာ ြစ္စည်းမျေားထြးြို့ပခင်း

မ်းခိုင်းထစပခင်း သို့မဟုတ် အ

ျေဉ်းဦးစီးဌာန၏

ွြ်

ို လ

်ခံခွင့်ပြုရမည်။

ဲမှုထအာ

်ရှိ သတ်မှတ်

ေားထသာ စခန်းသို့ ြိလ
ု့ ွှတ်ပခင်းမပြုရ။
(စ)

ထလးသူငယ်အား
လိုအြ် ြါ

ျေန် းမာထရး စစ်ထ ဆးပခင် း

ေိထရာ

်ထ သာ

ို မပြစ်မထန ြု ံမှ န်ပြုလုြ် ထြးမြီး

ျေန် းမာထရးထစာင့် ထရှာ

်မှု ထြးရန် စီစဉ် ထဆာင်ရ ွ

်

ထြးရမည်။
(ဆ)

ထလးသူငယ်၏ အ

ျေင့်စာရိတ္တ

ိုပြုပြင်ထပြာင်းလဲမြီး လူ့အြွဲ့အစည်းတွင် ပြန်လည်

ဝင်ဆံ့ထြါင်းစည်းထရးနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ထရး
ြို့ချေပခင်း၊ ြညာသင်

ားထြးပခင်းနှင့် အသ

ို အထော

်ထမွးဝမ်းထ

်အ

ူပြုမည့် သင်တန်း

ျောင်း အတတ်ြညာ သင်

ား

ထြးပခင်းတို့ပြုရမည်။
(ဇ)

တည်ဆဲဥြထေ၊ နည်းဥြထေ၊ စည်းမျေဉ်း၊ စည်း
ထောင်ေဏ်မှ ထလျှာရ
့

၉၄။

အ
(

မ်း၊ အမိန့်ထ

ာ်ပငာစာ၊ အမိန့်နှင့်အညီ

်ခံစားခွင့်ထြးရမည်။

ျေဉ်းထောင်တာဝန်ခံအရာရှိသည် )

ိုယ်ဝန်ထဆာင် အမျေ ုးသမီ
ိ
းအ
အ

ျေန်းမာထရးထစာင့်ထရှာ

်မှုထြးထရး၊

ျေဉ် းထောင်ပ ြင်ြထဆးရုံ တစ် ခု ခု တွ င် သာ မီးြွာ းနိ ုင်ထ ရး၊ မိခင်နှ င့်

ထလးပြုစု

ထစာင့်ထရှာ

်ထရးတို့အတွ

ျေဉ် းသားအား

် အတတ်နိုင်ဆုံး စီစဉ်ထဆာင်ရွ

အ ျေဉ်းထောင်အတွင်း ထမွးြွားရသည်ဆိုြါ

်ထြးရမည်။ အ

အ ျေဉ်းထောင်အတွင်း ထမွးြွားထ

ယ်၍
ာင်း ို

ထလး၏ထမွးစာရင်းတွင် ထြာ်ပြပခင်းမပြုရ။
( ခ ) မိခင်အ

ျေဉ်းသား၏

ထလးသူငယ်

ို အ

ျေဉ်းထောင်ပြင်ြတွင် အုြ်ေိန်းမည့်သူ

သို ့မဟုတ် ပြုစုထ စာင့် ထရှာ

်မည် ့သ ူမ ရှိလ ျှင်ပ ြစ် ထစ၊ အ

ထမွးြွာ းလျှင်ပ ြစ်ထ စ မိ ခင်

ဆန္ဒ ရှ ိလျှင ်

အေိ အ
သူငယ်

ထလးသူငယ် အသ

ို မိခင်

ဆန္ဒရှိြါ
်လ

် ၆ နှစ်ပြည့်သည်အေိ အ

ျေဉ်းသားနှင့် အတူထနေိုင်ထသာ

်နှင့် စားဝတ်ထနထရး၊

ိုယ်လ

ိုထ

ျောင်းမျေား

ျေဉ်းထောင်တွင်

်ရမည်။

်သ

်

်မှုတို့ ပြည့်ဆည်း

ထလးသူငယ်မျေားအတွ

ို ြွင့်လှစ်သင်

်လှုြ်ရှားမှုမျေား ပြုလုြ်နိုင်ထရးအတွ

အစည်းမျေားနှင့် ညှိနှိုင်းစီစဉ်ထဆာင်ရွ
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ထလး

ထလးသူငယ်အတွ

ျေန်းမာထရးပြုစုထစာင့်ထရှာ

ထြးရန် တာဝန်ယူရမည်။ ေို့အပြင် ထရှးဦးအရွယ်
ေိန်းဌာနနှင့် မူလတန်းက

ယ်၍ ေို

်ထနေိုင်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

ျေဉ်းထောင်တွင် မိခင်အ

အစားအထသာ

အသ

ထလး

် ၄ နှစ် ပြည့် သ ည်

ျေဉ်းထောင်တွင် မိခင်နှငအ
့် တူ ထနေိုင်ခွင့်ပြုရမည်။ အ

မိခင်နှငအ
့် တူ ဆ
(ဂ) အ

ျေဉ် းထောင် တွ င်

် ထန့

ားနိုင်ထရးနှင့် အား

ထလး
စားနှင့်

်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့
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မိခင်အ

ျေဉ်းသားသည် အ

သူငယ်တစ်ဦးဦး
ေိုင်ထသာ
သူငယ်

ျေဉ်းထောင်တွင်

ွယ်လွန်သည့်အခါ အတူထန

ျေန်ရစ်ခဲ့လျှင်ထသာ်လည်းထ

ထလးသူငယ်သည် အသ
ို ပြုစုထစာင့်ထရှာ

ာင်း၊ မိခင်အ

အလို့ငှာ လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသို့ ထဆာလျေင်စွာ အထ
( င ) ြညာတစ်ြိုင်းတစ်စနှင့် ထ
ြညာဆ
အတွ

၉၅။

်လ

ျောင်းထန

ာင်း၊ အား

လည်းထ

ာင်း သ

ထဆာင်ရွ

်ရမည်။

စားနှင့်

ိုယ်လ

်

ာင်း

ျေဉ်းထောင်အတွင်း အတန်း

ူြစ္စည် းမျေား ပြည့်ဆ ည်းထြးထရး

်လှုြ်ရှားမှုမျေား ပြုလုြ်နိုင်ထရးအတွ

်

် ဆို င် ရာအစိုးရဌာန၊ အစို းရအြွဲ့အစည်းမျော းနှင် ့ ညှိန ှိုင် းစီစ ဉ်

ထလးသူငယ်အား

်ထြးမည့် ထဆွမျေ ုးသားချေ
ိ
င်းမျေားေံ အြ်နှံရမည်။ အ

သားချေင်းမရှိလျှင် ဤဥြထေနှင့်အညီ သင့်ထလျော်ထသာ ပြုစုထစာင့်ထရှာ
ပြုစုထစာင့်ထရှာ

ထလး

ားရမည်။

လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည် ြုေ်မ ၉၄၊ ြုေ်မခွဲ (ဃ) တွင် ထြာ်ပြေားထသာ

အုြ်ေိန်း၍ ပြုစုထစာင့်ထရှာ

ာင်း၊

် အစီအစဉ်မျေား ပြုလုြ်ရန်

ထလးသူငယ်မျေား အ

် သ င်ယူန ို င်ထ ရးနှင် ့ သင်ထော

်လည်းထ

ျေဉ်းသားနှင့် အတူထန

် ၆ နှစ် ပြည့်လျှင်ထသာ်လည်းထ

်ရန်နှင့် အုြ်ေိန်းရန်အတွ

ထလး

ယ်၍ ထဆွမျေုးိ

်သူေံသို့ပြစ်ထစ၊ အပခားနည်းပြင့်

်ပခင်း လုြ်ငန်းစဉ်ပြင့်ပြစ်ထစ အြ်နှံထစနိုင်သည်။
အခန်း (၂၅)

ပပစ်မှုကျူးေွန်ပခင်းခံေလသာ ကလေးသူငယ်များနှင့် ကလေးသူငယ် သက်လသများအား
အကူအညီနှင့် အကာအကွယ်လပးပခင်း
၉၆။

ရဲ တပ် ဖွဲ့ က ေုံေ မ် းေေ် လဆးရာတွ င်ပ ဖေ်လ ေ၊ ကလေးသူငယ် တ ရားရုံ းလရှ့လမှာ က် တွင ်ပဖေ်လေ၊

တရားရု ံ းတေ် ခ ု ခ ု တ ွ င် ပ ဖေ် လေ ပပေ် မ ှု ကျူးေွန ် ပ ခင် း ခံ ရ လသာ ကလေးသူ င ယ် မ ျား၊ သက် လ သအပဖေ်
ေွက်ဆိုလသာ ကလေးသူငယ်များနှငပ
့် တ်သက်၍(

)

ေို
မျေား

ထလးသူငယ်မျေားသည် ဤဥြထေြါ အခွင့်အထရးမျေားအပြင် ထအာ
ို ခံစားခွင့်ရှိသည် -

(၁) တစ်ဦးချေင်း လွတ်လြ်လုံခခုံမှု
(၂)

်ြါအခွင့်အထရး

ုိ

ာ

ွယ်ထစာင့်ထရှာ

မ
် ှုရရှိခွင့်၊

ထလးသူငယ်နှင့် သင့်ထလျော်ထသာ ြတ်ဝန်း ျေင်တွင် ထတွ့ဆုံထမးပမန်းမြီး သ ်ထသ
အပြစ် ေွ

်ဆိုခွင့၊်

(၃) မည်သည့် မှုခင်း

ိုမဆို ထနှာင့်ထနှး

န့်

ာပခင်းမရှိဘဲ

ားနာစစ်ထဆးထြးမှု

ခံယူရရှိခွင့၊်
(၄) အထလးဂရုပြုမှုပ ြင့် ဆ
ရိုးရှင်းသည့်စ
(၅)

ိုယ်တိုင်ေွ
ဆိုင ်ရ ာ
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ပြစ် ထ စ၊ အပခားနားလည် လ ွ ယ ် သ ည် ့ အမူ အ ရာပြင် ့ ပ ြစ် ထ စ
ထဆာင်ရွ
(ခ)

်နိုင်ခွင့်။

ျေန်းမာထရးနှင့် စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ အထော ်အြံ့နှင့် အပခားအ
သတင်းအချေ
ထစာင့်ထရှာ

(ဂ)

ိ ု ယ ် စ ားြါဝင်

်အလ
်သူေံ

်မျေား

ူအညီမျေားရရှိထရးအတွ

ို မိဘ၊ အုြ်ေိန်းသူ၊ ထဆွမျေုး၊ိ မိတ်ထဆွ သို့မဟုတ်

်
ူညီ

ူညီပြည့်ဆည်းထြးြိုင်ခွင့် ရရှိထစရမည်။

ထလးသူငယ်မျေားအား စစ်ထဆးရာတွင် (၁)

ျေမ်းသစ္စာ

ျေန်ိ ဆိုပခင်းမပြုထစဘဲ မှန်

န်စွာေွ

်ဆိုြါမည်ဟု

တိသစ္စာပြုထစမြီး

စစ်ထမးရမည်။
(၂) ရှုြ်ထေွးထသာထမးခွန်း၊ တစ်ဆ ်တည်းထမးခွန်းနှင့် မလိုအြ်ဘဲ ေြ်ဆင့်ထမးခွန်းမျေား
ထမးပမန်းပခင်း မပြုရ။
(၃) သ

်ထသခံအ

်ဥြထေတွင် မည်သို့ြင်ြါရှိထစ

စစ်ထမးပခင်းနှင့် အပခားတစ်ဘ
ပြုရာတွင်လည်းထ
ထမးခွန်း
(ဃ)

်ထသအား အဓိ

် ပြန်လည်စစ်ထမးပခင်း

်မှ အမှုသည်၊ မိဘ၊ အုြ်ေိန်းသူ၊ ထဆွမျေုး၊ိ

ပြန်လှန်စစ်ထမးပခင်းပြုရာတွင်လည်းထ

ာင်း နိမိတ်ပြ

ို ထမးပမန်းပခင်း မပြုရ။

မည်သူမျှ ပြစ်မှု
သ

်မှ ပြန်လှန်စစ်ထမးမြီးထနာ

ာင်း၊ အပခားတစ်ဘ

ူညီသူ သို့မဟုတ် ထရှ့ထန

ာမူ မိမသ
ိ

ျေူးလွန်ထ

ာင်း စွြ်စွဲခံရထသာ

်ထ သအပြစ် ြါဝင် ထနထသာ

မှု ခ င် းသတင် းအချေ
ထလးသူငယ်

်အလ

ထလးသူငယ် သို့မဟုတ် မှုခင်းတွင်

ထလးသူ ငယ်သ ည် မည် သ ူ မ ည် ဝါပြစ် ထ

် မ ျေားရယူ ပ ခင် း၊ ေည် ့ သ ွ င ် းပခင် းနှ င ် ့ ထ

ို ဓာတ်ြရ
ုံ ို

ာင် း နှ င ့်
ာ် ပ ငာပခင် း၊

်ပခင်း၊ သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ဂျောနယ်နှင့် စာအုြ်စာတမ်း

မျေားတွင် ေည့်သွင်းပခင်း၊ ပြန့်ချေပခင်
ိ း၊ အသုံးပြုပခင်းမပြုရ သို့မဟုတ် ထရေီယို၊ ရုြ်ပမင်
သံ

ားနှင့် လူမှုဆ

( င ) ပြစ်မှု

်သွယ်ထရးနည်းလမ်းမျေားတွင် ေုတ်လွှင့်ပခင်း မပြုရ။

ျေူးလွနပ် ခင်းခံရထသာ

ထလးသူငယ်မျေား၊ သ

သူငယ်မျေားနှင့် ဆ ်နွှယ်ြတ်သ ်သူမျေားသည်
မပြုဘဲ လျှု့ဝှ
ိ
၉၇။

ဝန်က

်နစ်နာမှုမျေား

ချေမှတ်ထဆာင်ရွ

်ဆိုထသာ

ထလး

ထလးသူငယ်မှုခင်း ိစ္စ ို ေုတ်ထြာ်ပခင်း

်ေားရှိရမည်။

ီးဌာနသည် ပြစ်မှု

ဆိုင်ရာ ေိခို

်ထသအပြစ်ေွ

ျေူးလွန်ပခင်းခံရထသာ

ို ပြန်လည်

ထလးသူငယ်၏ ရုြ်ြင
ို း် ဆိုငရ
် ာနှင့် စိတ်ြိုင်း

ုစားထြးပခင်းနှင့် ပြန်လည်ေူထောင်ထြးပခင်း အစီအမံမျေား

်ရမည်။
အခန်း (၂၆)
အယူခံပခင်း

၉၈။

(

)

ထမွးစားပခင်းမှတ်ြတ
ုံ င် လူမှုဝန်ေမ်းအရာရှိ

ြုေ်မ ၂၈၊ ြုေ်မခွဲ (

) အရ

ထလး

သူငယ်အား ထမွးစားပခင်း ို မှတ်ြုံတင်ပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ချေမှတ်ထသာ အမိန့် သို့မဟုတ်
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ဆုံ းပြတ် ချေ

်တ စ်ရ ြ် ရြ်

ချေမှတ်သည့်ထန့မှ ရ

ို မထ

ျေန ြ် သူ သည် ေိုအမိ န့် သိ ု့မ ဟု တ် ဆုံ းပြတ် ချေ

်ထြါင်း ၃ဝ အတွင်း လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသို့ အယူခံနိုင်သည်။

( ခ ) လူမှုဝ န်ေမ် းဦးစီ းဌာနသည် ြုေ် မခွဲ (

) အရ အယူခံ မှု

ထမွးစားပခင် း မှ တ်ြု ံတ င် လူမှု ဝန်ေ မ် းအရာရှ ိ
ဆုံးပြတ်ချေ
၉၉။ (

)

်

ို အတည်ပြုပခင်း၊ ြယ်ြျေ

လူမှုဝ န်ေမ် းဦးစီ းဌာန
တစ်ရြ်ရြ်
ထန့မှ ရ

ို မထ

်

ို စိစစ်မြီး သ

ချေမှ တ် သည် ့အမိ န့် သို့ မဟု တ်

ပ် ခင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ပခင်းပြုနိုငသ
် ည်။

ချေမှ တ် ထသာ ထအာ

် ြါအမိန် ့ သို ့မဟု တ် ဆုံ းပြတ် ချေ

ျေနြ် သူ သည် ေိုအမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးပြတ်ချေ

်ထြါင်း ၆ဝ အတွင်း ဝန်က

်ဆ ိ ုင် ရာ

်

်

ို ချေမှတ်သည့်

ီးဌာနသို့ အယူခံဝင်နိုင်သည် -

(၁) ြုေ်မ ၁၅၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ တည်ထောင်ခွင့ပ် ြုမိန့် ေုတ်ထြးရန် ချေမှတ်ထသာ
အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးပြတ်ချေ

်၊

(၂) ြုေ်မ ၁၇ အရ ချေမှတ်ထသာ စီမံခန့်ခွဲထရးဆိုင်ရာ အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးပြတ်ချေ
(၃) ြုေ်မ ၃၁ အရ ထမွးစားမိ ဘ
ြျေ

်

ွ

်မှု သို့မဟုတ် စည်း

ထြာ ်ြျေ ်မှုအတွ

ထမွးစားပခင်းဆို င်ရ ာ တာဝန်

ို လို

မ်းချေ

်တစ်ရြ်ရြ်

် သို့မဟုတ် တားပမစ်ချေ

် နာရန်
ို

် ချေမှတ်ထသာ စီမံခန့်ခွဲထရးဆိုင်ရာအမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးပြတ်ချေ ်၊

(၄) ြုေ်မ ၉၈၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ ချေမှတ်ထသာ အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးပြတ်ချေ
( ခ ) ဝန်က

်၊

ီးဌာနသည် ြုေ်မခွဲ (

) အရ အယူခံမှု

ချေမှတ်သည့် အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးပြတ်ချေ

်

်။

ို စိစစ်မြီး လူမှုဝန်ေမ် းဦးစီးဌာန

ို အတည်ပြုပခင်း၊ ြယ်ြျေ ်ပခင်း သို့မဟုတ်

ပြင်ဆင်ပခင်း ပြုနိုငသ
် ည်။
( ဂ ) ဝန်က

ီးဌာန၏ အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးပြတ်ချေ

်သည် အမြီးအပြတ်ပြစ်သည်။

အခန်း (၂၇)
ပပစ်မှုနှင့် ပပစ်ေဏ်များ
၁၀၀။ (

)

မည်သူမဆို

ထလးသူငယ်အား ထအာ

ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူ
ထောင်ေ ဏ်ပြစ်ထစ၊ အနည်းဆုံ း

်ြါ ပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်

ို

ျေူးလွန်ထ

ို အနည်းဆုံးတစ်လမှ အမျေားဆုံး ထပခာ
ျေြ် တစ် သိန် းမှ အမျော းဆုံး

ာင်း

်လအေိ

ျေြ် သုံ းသိန် း အေိ

ထငွေဏ်ပြစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်စလုံးပြစ်ထစ ချေမှတ်ရမည်(၁) အရ ်၊ ဘီယာ ဝယ်ခိုင်းပခင်း၊ ထရာင်းချေပခင်း၊ ထသာ
ထသာ

်တွန်းပခင်း သို့မဟုတ်

်ရန် ခွင့်ပြုပခင်း၊

(၂) မိဘထဆွမ ျေ ုးမြါဘဲ
ိ

ြွဲ (dayclub၊ nightclub)၊

အနှိြ်ခန်းတွင် ဝင်ထရာ
(၃) စိတ်ြင
ို း် ဆိုင်ရာ အ
D:\Child Rights Law.docx

်ရန် တို

်ခွင့်ပြုပခင်း၊

မ်းြ

်ပခင်း၊

ာရာအိုထ

သိ ု့မ ဟု တ်

46
(၄) ရို

်နှ

် ပြစ်ေဏ်ထြးပခင်း၊

(၅) ရုြ်ြင
ို း် ဆိုင်ရာ နှိြ်
( ခ ) မည်သူမဆို ထအာ
ခံ ရ လျှင် ေိ ု သူ
အနည်းဆုံး

ွြ်အနိုင်

ျေင့ပ် ခင်း။

်ြါ ပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်

ို

ျေူးလွန်ထ

ိ ု အနည် းဆုံ းနှစ ် လမှ အမျေားဆု ံ း

ျေြ် နှစ်သိန်းမှ အမျေားဆုံး

ာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်း

ို းလအေိ ထောင်ေ ဏ် ပြစ်ထ စ၊

ျေြ် ထလးသိန်းအေိ ထငွေဏ်ပြစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်

စလုံးပြစ်ထစ ချေမှတ်ရမည်(၁)

ထလးသူငယ်အား ထလာင်း စားရန် ထသွးထဆာင်ပခင်း၊ တို
အားထြး

(၂)

ူညီပခင်း၊

ထလးသူငယ်ေံမှ ြစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာ
ြစ္စည်းထြါင်နှံသည်

(၃) ထ

်တွန်းပခင်း သို့မဟုတ်

ာင်းထသာ အသ

ုိ အထြါင်ခံပခင်း၊

ို အားထြး

ူညီပခင်း၊

်ထမွးဝမ်းထ

ျောင်းအပြစ်ပြင့် ထစျေးထရာင်းသူ

ေံမှ ြစ္စည်း ို ဝယ်ယူပခင်းမှတစ်ြါး

ထလးသူငယ်
ထလးသူငယ်

ထလးသူငယ်ထရာင်းချေသည့် ြစ္စည်းတစ်ခုခု

ို

ဝယ်ယူပခင်း။
( ဂ ) မည်သူမဆို ထအာ

်ြါ ပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်

ပခင်းခံ ရလျှင် ေိုသူ

ို

ျေူးလွန်ထ

ာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်

ို အနည် းဆု ံး သု ံးလမှ အမျော းဆု ံး တစ်နှစ ်အေိ ထောင်ေ ဏ်

ပြစ်ထစ၊ အနည်းဆုံး

ျေြ် သုံးသိန်းမှ အမျေားဆုံး

ျေြ် ငါးသိန်းအေိ ထငွေဏ်ပြစ်ထစ၊

ေဏ်နှစ်ရြ်စလုံးပြစ်ထစ ချေမှတ်ရမည်(၁)

ထလးသူငယ်အား သင်တန်းထ

ျောင်း၊ ြရဟိတထဂဟာ၊ ယာယီထစာင့်ထရှာ

ထဂဟာ၊ မိဘ၊ အုြ်ေိန်းသူ သို့မဟုတ် ပြုစုထစာင့်ထရှာ
ထပမာ

်ရန် ထသွးထဆာင်ပခင်း၊ အ ူအညီထြးပခင်း၊ ေွ

ထလးသူငယ်ပြစ်သည်

ို သိလျေ

်နှင့လ
်

်သူေံမှ ေွ

်ထရး

်ထပြးလွတ်

်ထပြးလွတ်ထပမာ ်လာသည့်

်ခံပခင်း၊ ဝှ

်ေားပခင်း သို့မဟုတ်

မူလထနရာသို့ ပြန်မသွားရန် တားဆီးြိတ်ြင်ပခင်း၊
(၂)

ထလးသူငယ်၏ လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် ခန္ဓာ
ေိထတွ့ြွတ်သြ်

၁၀၁။ (

)

ိုယ် အစိတ်အြိုင်းအား

ိုင်တွယ်ပခင်း။

မည်သူမဆို ထအာ

်ြါ ပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်

ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူ

ို အနည်းဆုံးထလးလမှ အမျေားဆုံးတစ်နှစ်အေိ ထောင်ေဏ်ပြစ်ထစ၊

အနည်းဆုံ း

ျေြ် ထလးသိန် းမှ အမျော းဆုံ း

ို

ျေူးလွန်ထ
ျေြ ် ထပခာ

ာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်

်သ ိန် းအေိ ထငွေဏ် ပြစ် ထစ၊

ေဏ်နှစ်ရြ်စလုံးပြစ်ထစ ချေမှတ်ရမည် (၁) တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်မရှိဘဲ ြရဟိတထဂဟာ သို့မဟုတ် ယာယီထစာင့်ထရှာ
ထဂဟာတစ်ခုခု

ို တည်ထောင်ြွင့်လှစ်ပခင်း၊

(၂) ြုေ်မ ၉၆၊ ြုေ်မခွဲ (ဃ) ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ
D:\Child Rights Law.docx

်

ို ထြာ

်ြျေ

်ပခင်း။

်ထရး

47
(ခ)

မည်သူမဆို

ထလးသူငယ်အား ထအာ

်ြါ ပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်

ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူ
ထောင်ေဏ်ပြစ်ထစ၊ အနည်းဆုံး

ို

ျေူးလွန်ထ

ာင်း

ို အနည်းဆုံး ငါးလမှ အမျေားဆုံး နှစ်နှစ်အေိ

ျေြ် ငါးသိန်းမှ အမျေားဆုံး

ျေြ်တစ်ဆယ်သိန်းအေိ

ထငွေဏ်ပြစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်စလုံးပြစ်ထစ ချေမှတ်ရမည် (၁) အရ

်၊ ဘီယာ အထရာင်းအဝယ်ပြုလုြ်ထသာ လုြ်ငန်းတွင် အလုြ်လုြ်

ုင
ိ ်ရန်

ခန့်အြ်ပခင်း၊ ခိုင်းထစပခင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုပခင်း၊
(၂) လိင်ြ ိုင ်းဆို င် ရာလု ြ်င န်းနှင ့် ဆ
ာရာအိုထ

လျှင် ေိုသူ
ထပခာ

်သိန်းမှ အမျေားဆုံး
(

)

)

ျေူးလွန်ထ

ာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရ
ျေြ်

ျေြ် ၁၂ သိန်းအေိ ထငွေဏ်ပြစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်စလုံးပြစ်ထစ ချေမှတ်ရမည် ထလးသူငယ်ထတာင်းရမ်းထနသည် ို တားပမစ်ရန် ြျေ ် ွ ်ပခင်း၊

ထလးသူငယ်အား ထတာင်းရမ်းထစပခင်း၊

( ဂ ) မိမထ
ိ တာင်းရမ်းရာတွင်
၁၀၃။ (

ို

်လမှအမျေားဆုံး သုံးနှစ်အေိ ထောင်ေဏ်ပြစ်ထစ၊ အနည်းဆုံး

မိမိအုြ်ေိန်းမှုထအာ ်ရှိ

(ခ)

ို ခွင့်ပြုပခင်း။

်ြါ ပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်

ို အနည်းဆုံးထပခာ

ြွဲ (dayclub၊ nightclub)၊

၊ အနှိြ်ခန်းစသည့် ထနရာတစ်ခုခုတွင် အလုြ်လုြ်ရန် ခိုင်းထစပခင်း၊

အလုြ်လုြ်သည်
၁၀၂။ မည်သူမဆို ထအာ

်စ ြ် သည့်

မည်သူမဆို

ထလးသူငယ်

ို အသုံးပြုပခင်း။

ထလးသူငယ်အား ထအာ

်ြါပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်

ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူ

ို

ျေူးလွန်ထ

ာင်း

ိုအနည်းဆုံးရှစ်လမှ အမျေားဆုံး ငါးနှစ်အေိ

ထောင်ေဏ် ချေမှတ်ရမည့်အပြင် အနည်းဆုံး

ျေြ်ရှစ်သိန်းမှ အမျေားဆုံး

ျေြ် ၁၆ သိန်း

အေိ ထငွေဏ်လည်း ချေမှတ်နိုင်သည် (၁) မသန်စွမ်း

ထလးသူငယ်အားနိုငေ
်

်စီးနင်း အ

ထခါင်းြုံပြတ်ပခင်း သို့မဟုတ် ခွဲပခားဆ

မ်းြ

်ပခင်း၊ အလွဲသုံးပခင်း၊

်ဆံပခင်း၊

(၂) ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဂုဏ်သိ ္ခာဆိုင်ရာ ေိခို ်မှုပြစ်ထစထသာ
အလုြ်လုြ်ရန် ခိုင်းထစပခင်း၊
(၃) ထဘးအန္တရာယ်ရှိထသာ အလုြ်

ိုပြစ်ထစ၊

ပြစ်ထစ ခိုင်းထစပခင်း သို့မဟုတ် လုြ်

ျေန်းမာထရး ေိခို

်ထစထသာ အလုြ်

ုင
ိ ်ရန် ခွင့်ပြုပခင်း၊

(၄) အဓမ္မ အလုြ်ခိုင်းထစပခင်း သို့မဟုတ် အဓမ္မ ဝန်ထဆာင်မှုထြးထစပခင်း၊
(၅) နှိပ်ေက်ညှဉ်းပမ်းမှု၊ ရက်ေက် ကမ်း ကုတ်မှု၊ ေူမဆန်လသာ သို့မဟုတ် ဂုဏ်သိက္ခာ
ကျဆင်းလေလသာ နှိမ့်ချပပုမူဆက်ဆံမှုတို့ ပပုကျင့်ပခင်း။
( ခ ) မည်သူမဆို
တစ်ရြ်ရြ်
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တစ်န ှစ် မှ အမျော းဆုံး ထပခာ
ျေြ်

ိုးသိန်းမှ အမျေားဆုံး

(၁) ရိ

္ခာ၊ လ

်န

်နှစ ်အေိ ထောင်ေ ဏ်ခ ျေမှ တ် ရမည့် အပြင် အနည်းဆုံး
ျေြ် ၁၈ သိန်းအေိ ထငွေဏ်လည်းချေမှတ်နိုငသ
် ည် -

် သို့မဟုတ် ြစ္စည်းမျေား သယ်ယူခိုင်းပခင်းစသည့် ြံ့ြိုးထရးလုြ်ငန်း

မျေားတွင်အသုံးပြုပခင်း၊ လမ်းပြခိုင်းပခင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းပြင့် အသုံးပြုပခင်း၊
(၂) စိတ်ြင
ို း် ဆိုင်ရာအ

မ်းြ

်ပခင်း သို့မဟုတ် ရုြ်ြင
ို း် ဆိုင်ရာ အ

မ်းြ

်ပခင်း။

၁၀၄။ မည်သူမဆို(

)

ြုေ်မ ၆၃၊ ြုေ်မခွဲ (
ပြစ်ြါ

) အား စနစ်တ

ျေ စိစစ်ရန် ြျေ

်

ွ

မ
် ှုထ

ာင့်

ျေူးလွန်ပခင်း

နှစ်နှစ ်အေိ ထောင်ေ ဏ်ပြစ်ထစ၊ ထငွေ ဏ်ပြစ်ထစ ချေမှ တ်နိ ုင် သည် ။ တမင်

ရည်ရွယ်၍

ျေူးလွန်ပခင်းပြစ်ြါ

ငါးနှစ်အေိ ထောင်ေဏ် ချေမှတ်နိုင်သည်။

( ခ ) ြုေ်မ ၆၄၊ ြုေ်မခွဲ ( ) ြါ ပြစ်မှု ို

ျေူးလွန်ြါ

ငါးနှစ်အေိ ထောင်ေဏ် ချေမှတန
် ိုင်သည်။

( ဂ ) ြုေ်မ ၆၃၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) နှင့် ြုေ်မ ၆၄၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) ြါ ပြစ်မှုတို့ ို

ျေူးလွန်ြါ

တစ်ဆယ်နှစ်

အေိ ထောင်ေဏ်ချေမှတ်နိုင်သည်။
၁၀၅။ (

)

မည်သူမဆို ထအာ

်ြါပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်

ို

ျေူးလွန်ထ

ာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်း

ခံရလျှင် ေိုသူ ို အနည်းဆုံးတစ်နှစ်မှ အမျေားဆုံးခုနစ်နှစ်အေိ ထောင်ေဏ်ချေမှတ်ရမည့်
အပြင် အနည်းဆုံး

ျေြတ
် ေ်ဆယ်သိန်းမှ အမျေားဆုံး

ျေြ်သိန်း ၂၀ အေိ ထငွေဏ်လည်း

ချေမှတ်နိုင်သည် (၁) မိမိ ၏ အုြ်ေ ိန် းမှု ထအာ
အသ

်ထမွးဝမ်းထ

ထလးသူင ယ်အ ား ပြည့် တန်ဆာလုြ် ငန် းပြင် ့

ျောင်းပြုထနသူနှင့် အတူထနထစရန် ခွင့်ပြုပခင်း၊

(၂) မိမိ၏ အုြ်ေိန်းမှုထအာ
ထမွးဝမ်းထ

်ရှ ိ
်ရှိ

ျောင်း ပြုထနသည်

ထလးသူငယ်သည် ပြည့်တန်ဆာအပြစ် အသ
ို သိလျေ

်နှင့် တမင်လျေစ်လျေူရှုပခင်း၊

(၃) ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ ဧည့်ထဂဟာ၊ တည်းခိုရိြ်သာ၊
စားထသာ
ဆ
(၄)

်ဆိုင်တွင်

်

ိုယ် ာယအလှပြင်ခန်း သို့မဟုတ်

ထလးသူငယ်အား ပြည့်တန်ဆာ

ိစ္စအလို့ငှာ ထြါင်းသင်း

်ဆံရန် ခိုင်းထစပခင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုပခင်း၊
ထလးသူငယ်ညစ်ညမ်းြုံ ပြုလုြ်ပြန့်ပြူးပခင်း သို့မဟုတ် ယင်း
မ်းလှမ်းပခင်း၊ ထရာင်းချေပခင်း၊ လ

ိစ္စ အလို့ငှာ

်ဝယ်ြင
ို ဆ
် ိုင်ပခင်း၊ ပြည်ြမှ တင်သွင်းပခင်း

သို့မဟုတ် ပြည်ြသို့ တင်ြပို့ ခင်း၊
(၅) အတင်းအ

ြ်လ

( ခ ) မည်သူမဆို ထအာ
ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူ

်ေြ်ပခင်း သို့မဟုတ် လ

်ြါ ပြုလုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်

ို

်ေြ်ထစပခင်း။
ျေူးလွန်ထ

ို အနည်းဆုံးနှစ်နှစ်မှ အမျေားဆုံ းတစ်ဆယ် နှစ ်ေိ ထောင်ေဏ်

ချေမှ တ ် ရ မည် ့အ ပြင် အနည် းဆု ံ း

ျေြ် ၁၂ သိ န ် းမှ အမျေားဆု ံ း

ထငွေဏ်လည်း ချေမှတ်နိုင်သည် (၁)
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ထလးသူငယ်အား ပြည့်တန်ဆာအပြစ် ခိုင်းထစ၍ ရှာထြွရရှိသည့် အ ျေုးစီ
ိ းြွား ို
မှီခို၍ အသ

်ထမွးပခင်း၊

(၃) လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ အလွဲသုံးပခင်း သို့မဟုတ် ထခါင်းြုံပြတ်ပခင်းပြုရန်

ထလးသူငယ် ို

အသုံးပြုပခင်း၊ ထငွ သို့မဟုတ် ြစ္စည်း ိုထြး၍ထခါ်ယူပခင်း၊ ပြားထယာင်းထသွးထဆာင်ပခင်း
သို့မဟုတ်
၁၀၆။ မည်သူမဆို ထအာ
ခံရလျှင် ေိုသူ
အနည်းဆုံး
(

မ်းလှမ်းပခင်း။

်ြါပြုလုြ်မှု တစ်ရြ်ရြ်

ို

ျေူးလွန်ထ

ာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်း

ို အနည်းဆုံး တစ်ဆယ်နှစ်မှ အမျေားဆုံး နှစ် ၂၀ အေိ ထောင်ေဏ် ချေမှတ်ရမည့်ပြင်
ျေြ်သိန်း ၅၀ မှ အမျေားဆုံး

)

ထလးသူငယ်

(ခ)

ျေြ် သိန်း ၁၀၀ အေိ ထငွေဏ်လည်း ချေမှတ်နိုငသ
် ည် -

ို ထရာင်းချေပခင်း၊

ထလးသူငယ်၏

ိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အြိုင်းအား ထရာင်းချေပခင်း၊ ဝယ်ယူပခင်း၊ တရားမဝင်

ေုတ်ယ ူြယ် ရှ ားပခင်း၊ တစ်နည်းနည်း ပဖင့် လွှဲထပြာင် းပခင်း သို ့မ ဟု တ် သိလျေ

်န ှ င့်

အစားေိုးထြးပခင်း။
၁၀၇။ မည်သူမဆို ဤဥြထေြါ ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်
သို့မဟုတ် ပြစ်မှု
ေိုသူ

ျေူးလွန်ရာတွင် အားထြး

ို ယင်းပြစ်မှုအတွ

ို

ျေူးလွန်ရန် အားေုတ်ပခင်း၊ ြူးထြါင်းက

ူညီပခင်းပြုထ

ံစည်ပခင်း

ာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင်

် ဤဥြထေတွင် ပြဋ္ဌာန်းေားသည့် ပြစ်ေဏ်ချေမှတ်ရမည်။

၁၀၈။ ဤဥြထေတွ င် ပြစ်ေဏ် သီ းပခားသတ် မှ တ်ေားပခင်းမရှိထသာ ထခါင် းြု ံပြတ်ပ ခင် း အြါအဝင်
ဤဥြထေြါ ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ် သို့မဟုတ် တားပမစ်ချေ

်တစ်ရြ်ရြ်အတွ

် သ

်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲ

ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ အထရးယူအပြစ်ထြးပခင်းခံရမည်။
၁၀၉။ သ

်ဆိုင်ရာ တရားရုံးသည် ဤဥြထေြါ ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ပြင့် ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်သည့်အခါ

ပြဋ္ဌာန်းေားထသာ ပြစ်ေဏ်
ပြစ်မ ှု

ို ချေမှတ်ရမည်အ
့ ပြင် တရားမျှတမှုအလို့ငှာ ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရသူ

ျေူ းလွ န်ပ ခင် းခံ ရမြီ း ေိခိ ု

် နစ်န ာထသာ

ထလးသူငယ်အား သင့်ထလျော် သည် ့ ထလျော်ထ

း

ထြးထလျော်ထစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။
အခန်း (၂၈)
ေန်ပုံလငွေူလောင်ပခင်း၊ ေိန်းသိမ်းပခင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲသုံးစွဲပခင်း
၁၁၀။ အမျေုးသားထ
ိ
(

)

ာ်မတီသည် -

ထလးသူငယ်၏ အထ
ဆိုင်ရာ ရန်ြုံထငွ
(၁) ဝန်က

ို ထအာ

ာင်းဆုံးအ

ျေုးစီ
ိ းြွားအတွ

်

ထလးသူငယ်အခွင့်အထရးမျေား

်ြါ ရထငွမျေားပြင့် ေူထောင်နိုငသ
် ည် -

ီးဌာနမှ တစ်ဆင့် ပြည်ထောင် စုအစိ ုးရအြွဲ့ ၏ သထဘာတူညီ ချေ

်ပြင့်

နိုင ်ငံထ တာ်မှ ေည့်ဝ င် သည့် မတည်ထငွ နှ င့် နှစ်စ ဉ် ပြည် ထောင်စု ၏ ဘဏ္ဍာထငွ
အရအသုံးဆိုင်ရာ ဥြထေပြင့် ထော
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ုလသမဂ္ဂအြွဲ့အစည်းမျေား၊ ထေသဆိုင်ရာအြွဲ့အစည်းမျေား၊ အစိုးရမဟုတ်ထသာ
အြွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ြမှထစတနာရှင်မျေား၏ လှူေါန်းထော ်ြံ့ထငွမျေား၊

(၃) စုထဆာင်းထငွမှ ရရှိသည့် အတိုးထငွမျေား။
(ခ)

သင် ့ထလျော် ထသာ ြု ဂ္ဂိုလ်မျေား ြါဝင် သည် ့ ရန် ြုံထငွ စီမ ံခ န့် ခွ ဲမှု ထ

ာ်မ တီ ြွ ဲ့စည် းမြီ း

ေိန်းသိမ်းပခင်းနှင့် သုံးစွဲပခင်းပြုထစရမည်။
(ဂ)

ရန်ြုံထငွေိန်းသိမ်းပခင်း၊ သုံးစွဲပခင်း၊ စာရင်းပြုစုပခင်း၊ စစ်ထဆးပခင်းတို့နှင့် စြ်လျေဉ်း၍
လိုအြ်ထသာ ဘဏ္ဍာထရးစည်းမျေဉ်း၊ စည်း

မ်းနှင့် လုြေ
် ုံးလုြ်နည်းမျေား

စာရင်းစစ်ချေုြ်ရုံးနှင့် ညှိနှိုင်းထရးဆွဲ၍ ယင်းစည်းမျေဉ်း၊ စည်း
မျေားနှငအ
့် ညီ

ျေင့သ
် ုံးထဆာင်ရွ

သူ၏ စစ်ထဆးပခင်း

ို ပြည်ထောင်စု

မ်း၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်း

်ရမည်။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချေုြ်

တာဝန်ထြး

ို ခံယူရမည်။
အခန်း (၂၉)

ကူးလပပာင်းကာေ ယာယီပပဋ္ဌာန်းချက်များ
၁၁၁။ ဤဥပလေပပဋ္ဌာန်းသည့်လန့မတိုင်မမ ကလေးသူငယ်ဥပလေ (နိုင်ငံလတာ်ဖငိမ်ဝပ်ပိပပားမှု တည်လဆာက်လရး
အဖွဲ့ ဥပလေအမှတ်၉/၉၃) အရ ကလေးသူငယ်ကိုပဖေ်လေ၊ ေူငယ်ကိုပဖေ်လေ အလရးယူခဲ့လသာ သို့မဟုတ်
ေေ်လဆးေမရင်ခဲ့လသာ ပပေ်မှုနှင့်ေပ်ေျဉ်း၍ (

)

အသ ် ၁၀ နှစ် မပြည့်ထသးထသာ
ဆုံးပြတ်ချေ

( ခ ) သင် တန်းထ
အ

်မျေားသည် ြျေ

်ပြယ်ထစရမည်။

ျော င် း၊ ြရဟိ တထဂဟာ၊ ယာယီထ စာင် ့ထရှ ာ
ို မိဘ၊ အုြ်ေိန်းသူ၊ ပြုစုထစာင့်ထရှာ

အရာရှိ၏ ပြုစုထစာင့်ထရှာ

ပြစ်မှုထ

် ၁၀ နှစ်ထအာ

်ရှိထသာ

်သူ သို့မဟုတ် လူမှုဝန်ေမ်း

်မှုသို့ ထဆာလျေင်နိုင်သမျှ ထဆာလျေင်စွာ လွှဲထပြာင်းထြးရမည်။

၁၁၂။ ဤဥြထေပြဋ္ဌာန်းသည့် ထန့မတိုင်မီ
)

် ထရးထဂဟာတွ င် ပ ြစ်ထစ၊

ျေဉ်းထောင်တွင်ပြစ်ထစ ေိန်းသိမ်းပခင်းခံထနရထသာ အသ
ထလးသူငယ်မျေား

(

ထလးသူငယ်အား ချေမှတ်သည့် ပြစ်ေဏ်မျေား သို့မဟုတ်

ထလးသူငယ်

ာင်းအရ အထရးယူပခင်းမှ

ျေူးလွန်ခဲ့သည့် ပြစ်မှုမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍-

င်းလွတ်ခွင့်ပြုခဲ့သည့်

ထလးသူငယ်ဥြထေ

(နို င်င ံလ တာ်ဖ ငိမ ်ဝပ်ပိ ပပားမှုတည်လဆာက် လရးအဖွဲ့ ဥြထေအမှတ် ၉/ ၉၃) ြုေ်မ ၂၈၊

(ခ)

ြုေ်မခွဲ (

) နှင့် (ခ)

မြီးပြစ်သ

့သ
ဲ ို့ မှတ်ယူ၍ ဆ

်လ

အသ ် ၁၀ နှစ် မပြည့်ထသးထသာ
ပြစ်မှုမျေား

(ဂ)

ို ဤဥြထေ ြုေ်မ ၇၈၊ ြုေ်မခွဲ (

အသ

်စစ်ထဆး စီရင်ရမည်။
ထလးသူငယ်

ို မည်သည့်အဆင်တ
့ ွင် ရှိထစ

ျေူးလွန်ခဲ့သည့် မမြီးပြတ်ထသးထသာ

ာမူ ြိတ်သိမ်းရမည်။

် ၁၆ နှစ် ပြည့်မြီး အသ ် ၁၈ နှစ် မပြည့်ထသးထသာ လူငယ်

မမြီးပြတ်ထသးထသာ ပြစ်မှုမျေား
မှတ်ယူမြီး
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) နှင့် (ခ) ပြင့် အစားေိုး

ို ဤဥြထေအရ

ထလးသူငယ်တရားရုံးမျေား

ဆ

ထလးသူငယ်
်လ

ျေူးလွန်ခဲ့သည့်
ျေူးလွနခ
် ဲ့သည်ဟု

်စစ်ထဆးစီရင်ရမည်။
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အခန်း (၃၀)
အလေွလေွ
၁၁၃။ (

)

ထလးသူငယ်၏ အသ

်နှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် အထော

်အေား

ို ထအာ

်ြါအစီအစဉ်

အတိုင်း ဦးစားထြး စိစစ်ရမည် (၁) ထမွးစာရင်း၊
(၂) ထ

ျောင်းဝင်မှတ်ြတ
ုံ င်စာရင်း ထ

(၃) နိုငင
် သ
ံ ားစိစစ်ထရး

ျေန် းမာထရးနှ င့် အား
သ

်နုတ်ချေ

် မိတ္တူမှန်၊

တ်ပြား သို့မဟုတ် ပြည်တွင်းတွင် အမမဲတမ်းထနေိုင်ထသာ

နိုငင
် ပံ ခားသားမှတ်ြုံတင်လ
(၄)

ာ

်မှတ်၊

စားဝန်က

ီ းဌာနတွ င် တာဝန်ေမ်းထဆာင်ထနထသာ

်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်၏ ထဆးထော

်ခံချေ

်၊

(၅) အိမ်ထောင်စုစာရင်း၊
(၆) ြုေ်မခွဲငယ် (၁) မှ (၅) အေိ သတ်မှတ်ေားထသာ အထော
အပခားခိုင်လုံထသာ အထော
(ခ)

ထလးသူငယ်၏ အသ
ထြာ်ပြနိုငလ
် ျှင် ထမွးရ

်

်အေားမျေား မရရှိြါ

်အေားစာတမ်းအမှတ်အသားတစ်ခုခု။

်နှ င့်စ ြ်လျေဉ ်း၍ ထမွးြွ ားသည့် ခုန ှစ်န ှင် ့ လအတွ
ို ယင်းလ ၁၆ ရ

်ထန့ဟု လည်းထ

် သာ

ာင်း၊ ထမွးြွားသည့်

ခုနှစ်သာ ထြာ်ပြနိုင်လျှင် ထမွးလနှင့် ထန့ရ ် ို ေိုနှစ်၏ ဇူလိုင်လ ၁ ရ ်ထန့ဟု လည်းထ ာင်း
သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၁၁၄။ မည်သ ူမဆို
ေိုသူ

ို ရာဇသတ်က

ထလးသူင ယ်

ိ ု မုေိမ် းမှု

ျေူ းလွန ် ထ

ာင်း ပြစ် မှုေင်ရ ှာ းစီ ရင်ပ ခင် းခံ ရလျှင်

ီးအရ အထရးယူအပြစ်ထြးရမည်။

၁၁၅။ ဤဥြထေတွင်

ထလးသူငယ်မှုခင်းမျေား

ို စုံစမ်းစစ်ထဆးပခင်း၊

ထလးသူငယ်တရားရုံးသို့

တရားစွဲဆိုတင်ြို့ပခင်း၊ စစ်ထဆးစီရင်ပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ သီ းပခားပြဋ္ဌာန် းချေ
ျေင့ေ
် ုံး ဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ
၁၁၆။

်မျေား

ို လို

်နာထဆာင်ရွ

် မ ြါရှိ လ ျှင ် ရာဇဝတ်

်ရမည်။

ထလးသူငယ်ဥြထေ (နိုင်ငံလတာ်ဖငိမ်ဝပ်ပိပပားမှု တည်လဆာက်လရးအဖွဲ့ ဥြထေအမှတ် ၉/ ၉၃ )

အရ (

)

လူမှုဝ န်ေမ် း ဦးစီးဌာန
ထစာင့်ထရှာ

တည် ထောင်ေားထသာ သင်တ န် းထ

ျောင် းနှင် ့ ယာယီ

်ထရးထဂဟာတို့သည် ဤဥြထေအရ တည်ထောင်ထသာ သင်တန်းထ

ြရဟိတထဂဟာနှင့် ယာယီထစာင့်ထရှာ

ျောင်း၊

်ထရးထဂဟာမျေား ပြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

( ခ ) ထစတနာ့ဝန်ေမ်း ြုဂ္ဂိုလ်နှင့် အစိုးရမဟုတ်ထသာ အြွဲ့အစည်း

လူမှုဝန်ေမ်းဦးစီး

ဌာနတွင်မှတ်ြုံတင်၍ တည်ထောင်ေားသည့် ြရဟိတထဂဟာမျေားသည် မှတ်ြတ
ုံ င်
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သ

်တမ်း တည်ရှိထနသည့်

ာလအတွင်း ဤဥြထေအရ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ပြင့်

တည်ထောင်သည့် ြရဟိတထဂဟာမျေားပြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ ေိုမတ
ှ ်ြုံတင်
သ

်တမ်း

ုန်ဆုံးသည့်အခါ ဤဥြထေနှင့်အညီ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့် ထလျှာ

်ေား

ရယူရမည်။
၁၁၇။ ဤဥြထေြါပြစ်မှုမျေား
၁၁၈။

ို ရဲအထရးယူြင
ို ခ
် ွင့ရ
် ှိထသာ ပြစ်မှုမျေားအပြစ် သတ်မှတ်သည်။

ထလးသူငယ်ဥြထေ (နိုင်ငံလတာ်ဖငိမ်ဝပ်ပိပပားမှု တည်လဆာက်လရးအဖွဲ့ ဥြထေအမှတ် ၉/ ၉၃) အရ

ေုတ်ပြန်ခဲ့ထသာ နည်းဥြထေ၊ စည်းမျေဉ်းနှင့် စည်း
လုြ်ေုံ းလု ြ်နည်းမျော း

မ်းမျေား၊ အမိန့်ထ

ို ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန် းချေ

ာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်

်မျေားနှင ့် မဆန် ့

ျေင် သထရွ့ဆ

ားချေ

်လ

်

်နှင့်

ျေင ့် သုံ း

နိုငသ
် ည်။
၁၁၉။ ဤဥပလေပါ ပပေ်မှုတေ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးေွန်သူအား ဤဥပလေပဖင့်သာ အလရးယူလဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၂၀။ ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ
(

)

ဝန်က

်မျေား

ို အထ

ီးဌာနသည် နည်းဥြထေ၊ စည်းမျေဉ်းနှင့် စည်း

( ခ ) အမျေုးသားထ
ိ

ို ပြည်ထောင်စုအစိုးရ

ာ်မတီ၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ သ

်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စု

ားချေ

်နှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေား

်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနသည် အမိန့်ထ

လုြ်နည်းမျေား
၁၂၁။

်ပြင့် ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။

ီးဌာနမျေားနှင ့် အစို းရဌာန၊ အစိုးရအြွဲ့အစည်းမျော းသည် အမိန် ့ထ

အမိန့်၊ ညွှန်
(ဂ) သ

်ရာတွင်-

မ်းမျေား

အြွဲ့၏ သထဘာတူညီချေ
ဝန်က

ာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွ

ို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။

ာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်

ားချေ

်နှင့် လုြ်ေုံး

ို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။

ထလးသူငယ်ဥြထေ (နိုင်ငံထတာ်မငိမ်ဝြ်ြိပြားမှုတည်ထဆာ

ဤဥြထေပြင့် ရုြ်သိမ်းလို

ာ်ပ ငာစာ၊

်ထရးအြွဲ့ ဥြထေအမှတ် ၉/ ၉၃)

်သည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် ြွဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေအရ

ျွန်ုြ်လ

်မှတ်ထရးေိုးသည်။

ပု(ံ ဝင်းပမင့်)
နိုငင
် လ
ံ တာ်သမ္မတ
ပပည်လောင်ေုသမ္မတပမန်မာနိုငင
် လ
ံ တာ်
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