ကလေးသူငယ် အခွငအ
့် လေးများ ဆိငု ်ော ဥပလေ
( ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ြပည်လောင်စု ေွှတ်လတာ် ဥပလေ အမှတ်၊
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊

ေ

( ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊

ေ

။)

ေက်
ေက်)

ြပည်လောင်စုေွှတ်လတာ်သည် ဤဥပလေကို ြပဋ္ဌာန်းေိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်၊ စီေင်ပငို ်ခွငန့် ှင့် အဓိပ္ပာယ်လော်ြပချက်
၁။

ဤဥပလေကို ကလေးသူငယ် အခွင်အ
့ လေးများဆိငု ်ောဥပလေ ဟု လခါ်တွင်လစေမည်။

၂။

ကလေးသူငယ်ကို လောင်းချြခင်း၊ ြပည်တ
့ န်ဆာပ
ြ လေုပ်ခငို ်းလစြခင်း သိ့ု မဟုတ် ကလေး သူငယ်ညစ်ညမ်းပုံ

ြပလေုပ်ြေန့်ြေူးခ
ြ င်းဆိငု ်ော ြပစ်မတတစ်ခုခုသည် လအာက်လော်ြပပါ အချက်များ နှင့် ကိုက်ညီေျှင် ဤဥပလေအေသာ
စီေင်ပိုင်ခွင့် ေှိလစေမည် (က)

နိုင်ငံလတာ်အတွင်း မည်သူမဆို ကျူးေွန်ြခင်း၊

(ခ)

ြပည်ပတွင် ြမန်မာနိုင်ငံသားက ြေစ်လစ၊ နိငု ်ငံလတာ်တွင် အမ
ြ ဲတမ်းလနေိုင်ပ
ြ ီး နိုင်ငံခ
ြ ားသား
မှတ်ပုံတင်ေက်မှတ်ကိငု ်လဆာင်ေားသူက ြေစ်လစ ကလေးသူငယ် တစ်ဦးဦးအလပါ် ကျူးေွန်ခ
ြ င်း၊

(ဂ)

နိုင်ငံလတာ်၏ တည်ဆဲဥပလေ တစ်ေပ်ေပ်အေ မှတ်ပုံတင်ပ
ြ ီး နိုင်ငံလတာ်အေံ ေွှင့်ေူခွင်ေ
့ ှိလသာ
လေယာဉ် သို့မဟုတ် လေယာဉ်လပါ်တွင် ကျူးေွန် ြခင်း၊

(ဃ)

ဤဥပလေ အခန်း (၁၈) ပါ ြပစ်မတကျူးေွန်သည်ဟု စွပ်စွဲ ြခင်းခံေသူအား ြပည်ပ နိုင်ငံတစ်ခုခုသုိ့
ေွှလဲ ြပာင်းလပးပိ့ု ြခင်းမပ
ြ လသည့်ကိစ္စ၌ ေိသ
ု ူက နိုင်ငံလတာ်အတွင်း ေှိလနခ
ြ င်း။

၃။

ဤဥပလေတွင်ပါေှလိ သာ လအာက်ပါစကားေပ်များသည် လော်ြပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်လောက်လစေမည် (က)

နိငု ်ငံလတာ် ဆိုသည်မှာ ြပည်လောင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိငု ်ငံလတာ်ကို ဆိုသည်။

( ခ)

ကလေးသူငယ် ဆိုသည်မှာ အသက် ၁၈ နှစ် မပ
ြ ည့်လသးလသာသူကို ဆိသ
ု ည်။

( ဂ)

အသက်နှင်စ့ ပ်ေျဉ်းသည်အ
့ လောက်အေား ဆိုသည်မှာ ကလေးသူငယ်၏ အသက်နှင့်စပ်ေျဉ်း၍
လမွးစာေင်း၊ လကျာင်းဝင်မှတ်ပုံတင်စာေင်း လကာက်နတတ် ချက် မိတ္တူမှန်၊ နိငု ်ငံသားစိစစ်လေးကေ်ြပား
သိ့ု မဟုတ်

နိုင်ငံလတာ်တွင်

အမ
ြ ဲတမ်း

လနေိုင်လသာ

နိုင်ငံခ
ြ ားသားမှတ်ပုံတင်ေက်မှတ်၊

ကျန်းမာလေးနှင့်အားကစား ဝန် ြကီးဌာနတွင် တာဝန်ေမ်းလဆာင်လနလသာ သက်ဆိုင်ောဆောဝန်၏
လဆး

လောက်ခံချက်၊

အိမ်လောင်စုစာေင်းနှင့်

စာတမ်းအမှတ်အသား တစ်ခုခုကို ဆိုသည်။

အခ
ြ ားခိုင်ေလုံ သာ

အလောက်အေား

2
(ဃ)

ကလေးသူငယ်၏ အလကာင်းဆုးံ အကျိလးစီးပွား ဆိုသည်မှာ ကလေးသူငယ်၏ အသက်ေှင်သန်လေး၊
ေွ့ံ ြေိလးတိးု တက်လေး၊

ကာကွယ်လစာင့်လေှာက်မတေေှလိ ေးနှင့်

ပါဝင်လဆာင်ေွက်ခွင်ေ
့ ေှလိ စလေးတိ့ု အတွက်

နိငု ်ငံလတာ်ေွဲ့စည်းပုံ

ေူမတ

အေွ့ဲ အစည်းတွင်

အလခ
ြ ခံဥပလေနှင့် ဤဥပလေပါ

ကလေးသူငယ်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ော၊ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ော အကျိလးေ
ြ စ်ေွနး် မတ အများဆုံး ြေစ်လစသည့်
ကလေးသူငယ်အခွင်အ
့ လေး များ ေေှိခံစား ြခင်းကို ဆိုသည်။
( င)

ြပစ်မတကျူးေွနလ် ာကာင်းစွပ်စခွဲ ံေလသာ

ကလေးသူငယ်

ဆိုသည်မှာ

နိုင်ငံလတာ်၏

တည်ဆဲဥပလေတစ်ေပ်ေပ်အေ စွပ်စခွဲ ံေလသာ သို့မဟုတ် တေားခံအ ြေစ် တေား စွဲဆုိ ြခင်းခံေလသာ
ကလေးသူငယ်ကုိ ဆိသ
ု ည်။
( စ)

ကလေးသူငယ်မတခင်း

ဆိုသည်မှာ

တည်ဆဥဲ ပလေ

တစ်ေပ်ေပ်အေ

ကလေးသူငယ်

အား

ကလေးသူငယ်တေားရုးံ သို့ တေားစွဲဆုိတင်ပို့လသာပ
ြ စ်မတကို ဆိုသည်။
(ဆ)

ကလေးသူငယ်တေားရုးံ
စစ်လဆးစီေင်ေန်

ဆိုသည်မှာ

ဤဥပလေအေ

ကလေးသူငယ်ပါဝင်လသာ

ြပည်လောင်စုတေားေွှတ်လတာ်ချလပ်က

မတခင်းများကို

တည်လောင်ေားလသာတေားရုးံ ကို

ဆိုသည်။
( ဇ)

အုပ်ေိန်းသူ ဆိုသည်မှာ ဤဥပလေအေ လသာ်ေည်းလကာင်း၊ အခ
ြ ားတည်ဆဲ ဥပလေ တစ်ေပ်ေပ်အေ
လသာ်ေည်းလကာင်း၊ ဓလေ့ေုံးတမ်းအစဉ်အော တစ်ေပ်ေပ်အေ လသာ်ေည်းလကာင်း မိသားစု
ေူမတဝတ္တေားနှင်အ
့ ညီ ကလေး သူငယ်အား ေိန်းသိမ်းလစာင်လ့ ေှာက်သူကို ဆိုသည်။

( စျ)

ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်သူ ဆိုသည်မှာ ကာကွယ်လစာင့်လေှာက်မတေအ
ို ပ်လသာ ကလေး သူငယ်အား
ဤဥပလေနှင့်အညီ ြပလစုေိန်းသိမ်းလစာင့်လေှာက်ေားေန် တာဝန်ယူ လသာသူကို ဆိုသည်။

(ည)

သင်တန်းလကျာင်း ဆိုသည်မှာ ဤဥပလေအေ ပို့အပ်သည့် ကာကွယ်လစာင့် လေှာက်မတ ေိုအပ်လသာ
ကလေးသူငယ်

သိ့ု မဟုတ်

ြပစ်ေ််ချမှတ်ြခင်းခံေလသာ

ကလေးသူငယ်အား

ေိနး် သိမ်းလစာင့်လေှာက်ေန် တည်လောင်ေားလသာ သင်တန်းလကျာင်းကို ဆိုသည်။
( ဋ)

ပေဟိတလဂဟာ ဆိုသည်မှာ လစတနာ့ဝန်ေမ်း ပုဂလ္ဂိ ေ်ကြေစ်လစ၊ ေူမတလေးအေွ့ဲ အစည်း၊ အစိုးေဌာန၊
အစိုးေအေွ့ဲ အစည်း သိ့ု မဟုတ် အစိုးေမဟုတ်လသာ အေွ့ဲ အစည်းကေ
ြ စ်လစ ကာကွယ်လစာင့်လေှာက်မတ
ေိအ
ု ပ်လသာ ကလေးသူငယ်ကို ကာကွယ်လစာင့်လေှာက်ေန်နှင့် ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်ေန် ေည်ေွယ်၍
ဤဥပလေနှင့် အညီ မိမိတို့၏ အစီအစဉ် ြေင့် တည်လောင်ေားလသာ စခန်း၊ လဂဟာ၊

လကျာင်း

သိ့ု မဟုတ် ေိပ်သာကို ဆိုသည်။
( ဌ)

ယာယီလစာင်လ့ ေှာက်လေးလဂဟာ

ဆိုသည်မှာ

ြပစ်မတကျူးေွန်လ ာကာင်း

စွပ်စခွဲ ံေ

လသာ

ကလေးသူငယ်ကုိ အမတစုံစမ်းစစ်လဆးဆဲ ကာေနှင့် ကလေးသူငယ် တေားရုံးတွင် စစ်လဆးစီေင်ဆဲ
ကာေတို့အတွင်း

ယာယီေိနး် သိမ်းလစာင့်လေှာက်

တည်လောင်ေားလသာ လဂဟာကို ဆိုသည်။

ေန်

အေို့ဌာ

ဤဥပလေအေ

3
( ဍ)

အခ
ြ ားနည်းြေင့် ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်ြခင်း (Alternative Care) ဆိုသည်မှာ အလခ
ြ အလန
တစ်ေပ်ေပ်လ ာကာင့် မိေင်းေေင်း ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်မတ ဆုံးရတံးသွားလသာ သိ့ု မဟုတ် မေေှလိ သာ
ကလေးသူငယ်များအား

မိေင်းေေင်းကဲ့သို့

ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက် ြခင်းကို

ဆိုသည်။

ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက် ြခင်း၊

ြပလစုလစာင့်

ယင်းစကား

သင်တန်းလကျာင်း

လေှာက်မတနည်းေမ်းတစ်ခုခုြေင့်
ေပ်တွင်

လဆွမျိလးသားချင်းများမှ

အလခ
ြ ြပလ

ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်ခ
ြ င်း၊

ယာယီပ
ြ လစုလစာင်လ့ ေှာက်ခ
ြ င်း စသည့် နည်းေမ်းများ ပါဝင်သည်။
( ဎ)

အခ
ြ ားနည်းေမ်းြေင်ေ
့ ွှလဲ ြပာင်းလဆာင်ေွက်ြခင်း
ကျူးေွန်လ ာကာင်းစွပ်စွဲခံေလသာ
အကျင့်စာေိတ္တ ြပလပ
ြ င်လေးနှင့်
ေိက
ု လေးသူငယ်အား

(Diversion)

ကလေးသူငယ်ကို
ေူမတအသိငု ်းအဝိုင်းတွင်

ကလေးသူငယ်တေားရုးံ သို့

ဆိုသည်မှာ

ြပစ်မတ

ြပစ်ေ််ချမှတ်မည်အ
့ စား
ြပန်ေည်ဝင်ဆ့လံ ေးကို
တေားစွဆ
ဲ ိုြခင်း

ဦးတည်၍
မပ
ြ လမီြေစ်လစ၊

ကလေးသူငယ်တေားရုးံ တွင် အမတစစ်လဆးလနစဉ် ကာေအတွင်း တွင် ြေစ်လစ ကလေးသူငယ်၏
အလကာင်းဆုးံ အကျိလးစီးပွားများအတွက်

လပ
ြ ာင်းေဲ၍

လဆာင်ေွက်လပးသည့်

အခ
ြ ားေုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ဆိုသည်။
(်)

ြမိလ့နယ်ညိနိငတ ်းလေ
ြ ေှင်းလေးအေွ့ဲ ဆိုသည်မှာ ဤဥပလေအေ ေွ့ဲ စည်းသည့် အခ
ြ ား နည်းေမ်းြေင့်
ေွှလဲ ြပာင်းလဆာင်ေွက်ြခင်းဆိငု ်ော ြမိလ့နယ်ညနိ ငိတ ်းလေ
ြ ေှင်းလေး အေွ့ဲ ကို ဆိုသည်။

(တ)

ကလေးသူငယ်ကိလု ောင်းချခ
ြ င်း
ကလေးသူငယ်ကုိ

ဆိုသည်မှာ

အခ
ြ ားသူအား

ပုဂလ္ဂိ ေ်တစ်ဦးကေ
ြ စ်လစ၊

လငွလ ာကး ြေင့်ြေစ်လစ၊

ဂို််းအုပ်စု

ကေ
ြ စ်လစ

သိ့ု မဟုတ်

ကတိနှင့်

အေိုးစားနား

ညီညွတ်ချက် တစ်ခုခုအတွက် ြေစ်လစ ေွှလဲ ြပာင်းလပးခ
ြ င်းကို ဆိုသည်။
(ေ)

ြပည်တ
့ န်ဆာပ
ြ လေုပ်ခိငု ်းလစြခင်း ဆိုသည်မှာ

လငွလ ာကး ြေင့် ြေစ်လစ၊

အေိုးစားနား သိ့ု မဟုတ်

ကတိနှင့်ညီညွတ်ချက် တစ်ခုခုအတွက် ြေစ်လစ ကလေးသူငယ်အား ေိင်ပိုင်းဆိုင်ော ေုပ်ငန်းများတွင်
အသုံး ြပလခ
ြ င်းကို ဆိုသည်။
( ေ)

ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းပုံြပလေုပ်ြေန့်ြေူးခ
ြ င်း

ဆိသ
ု ည်မှာ

ေိင်ပိုင်းဆိငု ်ော

ေုပ်ငန်းများအတွက်

ေည်ေွယ်၍ တစ်စုံတစ်လယာက်က ကလေးသူငယ်ကို ကာမ ဆက်ဆံမတ ြပလခ
ြ င်းြေစ်လစ၊ အမှန်တကယ်
ကာမဆက်ဆံမတမြပလဘဲ ပုံသ်္ဌာန်ြပလေုပ် ြခင်းြေစ်လစ၊ ကာမဆက်ဆံပုံကို သိ့ု မဟုတ် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ော
အဂါအစိ
င်္
တ်အပိငု ်းကို
လသာ်ေည်းလကာင်း၊

ြေစ်လစ

တစ်နည်းနည်း ြေင့်

အင်တာနက်စာမျက်နှာများနှင့်

ညစ်ညမ်းပုံ ြပလေုပ်ြခင်း၊

သတင်းမီေီယာမှ

ေူမတကွနယ
် က်များမှ လသာ်ေည်းလကာင်း၊

အခ
ြ ား တစ်နည်းနည်းြေင့် လသာ်ေည်းလကာင်း ေုတ်လော် ြပသခ
ြ င်း၊ ေုတ်ေွှင့်ြခင်း သိ့ု မဟုတ်
ြေန့်ချိြခင်းကို ဆိုသည်။
( ဓ)

လခါင်းပုံြေတ်ြခင်း (Exploitation) ဆိုောတွင် ပုဂလ္ဂိ ေ်တစ်ဦးသည် ကလေး သူငယ်တစ်ဦးအား
ြပည့်တန်ဆာပ
ြ လေုပ်ခိုင်းလစ ြခင်း၊

အခ
ြ ားတစ်နည်းနည်းြေင့်

ေိင်ပိုင်းဆိုင်ောကိစ္စြပလေုပ်လစခ
ြ င်း၊

အဓမ္မအေုပ်ခိုင်းလစခ
ြ င်း၊ အဓမ္မဝန်လဆာင်မတ လပးလစခ
ြ င်း၊ ကျွန်ြပလခ
ြ င်း၊ လကျးကျွန်ကသ
ဲ့ ို့ ခိငု ်းလစခ
ြ င်း၊
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လက
ွေ းမ
ြ ီေ
ြ င့် လနှာင်ေွ့ဲ ခိုင်းလစခ
ြ င်းကို ြေစ်လစ၊ ကလေးသူငယ်၏ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအား
ေုတ်ယူ ေယ်ေှားခ
ြ င်း၊ လောင်းချခ
ြ င်းကို ြေစ်လစ ြပလောမှ လငွလ ာကးကို လသာ်ေည်းလကာင်း၊
အကျိလးအ ြမတ် တစ်စုံတစ်ောကို လသာ်ေည်းလကာင်း ေက်ခံေယူ ြခင်း သိ့ု မဟုတ် ေက်ခံေယူေန်
သလဘာတူခ
ြ င်း ပါဝင်သည်။
( န)

အဆိးု ဝါးဆုံးပုစံ ံြေင့် အေုပ်ခငို ်းလစခ
ြ င်း (Worst forms of child labour) ဆိုောတွင်
လအာက်ပါ ြပလေုပ်မတတစ်ခုခု ပါဝင်သည်(၁) ကလေးသူငယ်ကုိ လောင်းချခ
ြ င်း၊ ကျွန်ြပလခ
ြ င်း၊ လကျးကျွန်က့သ
ဲ ို့ ခိုင်းလစ ြခင်း၊ လကျးပိုင်
ကျွန်ပိုင်

ြပလေုပ်ခ
ြ င်း၊

ေူကုနက
် ူးမတကျူးေွန် ြခင်း၊

လက
ွေ းမ
ြ ီ

ြေင့်လနှာင်ေွဲ့ခိုင်းလစခ
ြ င်း၊

ေက်နက်ကုိင်ပဋိပက္ခတွင် အသုးံ ချေန် တပ်သား အေ
ြ စ် အဓမ္မ သိ့ု မဟုတ် မေုပ်မလနေ
စုလဆာင်း ြခင်း

အပါအဝင်

အဓမ္မ

အေုပ်ခိုင်းလစခ
ြ င်း

သိ့ု မဟုတ်

မေုပ်မလနေ

အေုပ်ခိငု ်းလစခ
ြ င်း၊
(၂) ြပည့်တန်ဆာ ြပလေုပ်ခိုင်းလစလေးအတွက်

ြေစ်လစ၊

ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းပုံ

ြပလေုပ်ြေန့်ြေူးခ
ြ င်း ြပလလေးအတွက် ြေစ်လစ၊ ညစ်ညမ်းပုံ ြပသ သရုပ်လဆာင် လေးအတွက်
ြေစ်လစ ကလေးသူငယ်ကို အသုံးြပလခ
ြ င်း၊ ဝယ်ယူ ြခင်း သိ့ု မဟုတ် ကမ်းေှမ်း ြခင်း၊
(၃) မူးယစ်လဆးဝါးေုတ်ေုပ်လေးနှင့်

ကူးသန်းလောင်းဝယ်လေး

အပါအဝင်

မူးယစ်လဆးဝါး

တေားမဝင် ေုပ်ကိုင်လဆာင်ေွက်မတများအတွက် ကလေး သူငယ်ကို အသုံးြပလ ြခင်း၊ ဝယ်ယူခ
ြ င်း
သိ့ု မဟုတ် ကမ်းေှမ်း ြခင်း၊
(၄) ေုပ်ကိုင်လသာ အေုပ်သဘာဝနှင့် အလခ
ြ အလနများအေ ကလေးသူငယ်၏ ကျန်းမာလေး၊
လဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းလေး

သိ့ု မဟုတ်

အကျင့်စာေိတ္တကို

ေိခိုက်ပျက်ပ
ြ ားလစလသာ

အေုပ်ခိငု ်းလစခ
ြ င်း။
( ပ)

ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံသား၊ မျိလးနွယ်စု၊ ေူမျိလး၊ ဇာတိ၊ အသား အလောင်၊ အမျိလးသား၊
အမျိလးသမီး၊ ဘာသာစကား၊ ကိးု ကွယ်ောဘာသာ၊ ောေူး ဌာနန္တေ၊ အဆင့်အတန်း၊ ယဉ်လကျးမတ၊
ဆင်းေဲချမ်းသာမတ၊

မသန်စွမ်းမတ၊

နိုင်ငံလေး

သိ့ု မဟုတ်

ယုံ ာကည်မတတို့ကို

အလက
ာ ာင်း ြပလ၍

ခွဲ ြခားဆက်ဆံမတကို ဆိုသည်။
( ေ)

ရုပ်ပိငု ်းဆိုင်ောအက
ာ မ်းေက်ြခင်း
ကလေးသူငယ်က ြေစ်လစ
အသက်လသလစလောက်လသာ

ဆိုသည်မှာ

အေွယ်လောက်သူက

ကလေးသူငယ်အား
သို့မဟုတ်

ကိယ
ု ်ေိ
အပ
ြ င်းအေန်

ြေစ်လစ၊

အခ
ြ ား

ေက်လောက်
ေိခိုက်

လသာ

အင်အားသုးံ ၍
ေ််ောေလစလသာ

အက
ာ မ်းေက်မတကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားေပ်တွင် လအာက်ပါ ြပလေုပ်မတများေည်း ပါဝင်သည် (၁) နှိပ်စက်ညိဉ်းပန်းမတ၊

ေက်စက် ာကမ်း ာကလတ်မတ၊

ကျဆင်းလစလသာ ြပလမူဆက်ဆံမတ၊

ေူမဆန်လသာ

သို့မဟုတ်

ဂု်သ
် ိက္ခာ
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(၂) ရိုက်နှက်ြပစ်ေ််လပးမတ အပါအဝင် တစ်နည်းနည်း ြေင့် အပ
ြ စ်လပးမတ၊
(၃) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ော နှပိ ်ကွပ်အနိုင်ကျင့်မတ။
( ဗ)

စိတ်ပိငု ်းဆိငု ်ောအက
ာ မ်းေက်ြခင်း ဆိုသည်မှာ ကလေးသူငယ်ကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ော ေိခိုက်လအာင်
မက
ာ ာခ် မတေားဆက်ဆံ ြခင်း၊ လစာ်ကားခ
ြ င်း၊ အေွဲသံးု ြခင်း၊ စိတ်တွင် ြကိတ်မှိတ်ခံစားလစလအာင်
ြပလမူခ
ြ င်း သိ့ု မဟုတ် ေျစ်ေျူရတြခင်းကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားေပ်တွင် လအာက်ပါပ
ြ လေုပ်မတတိ့ု ေည်း
ပါဝင်သည် (၁) ကလေးသူငယ်ကုိ အက
ြ ိမ်က
ြ ိမ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ော ေိခိုက်နစ်နာလစလသာ ြပလေုပ်မတ၊
(၂) ကလေးသူငယ်ကုိ

လက
ာ ာက်ေန့်လစခ
ြ င်း၊

အမ
ြ တ်ေုတ်လစာ်ကားခ
ြ င်း၊
ကလေးသူငယ်၏ဆန္ဒကို

ေိတ်ေန့်လစခ
ြ င်း၊

အေီးကျန်ြေစ်လအာင်
ြငင်းပယ် ြခင်းနှင့်

ြခိမ်းလခ
ြ ာက်

ြပလေုပ်ြခင်း၊

အခ
ြ ားကလေး

ြခင်း၊

ဂရုမစိုက်ြခင်း၊
သူငယ်များကိုသာ

မျက်နှာသာလပးခ
ြ င်း တိ့ု နှင့်ဆငို ်သည့် ြပလေုပ်မတ၊
(၃) ကလေးသူငယ်၏ စိတ်ခံစားမတအေေ
ြ စ်လပါ်သည့် အပ
ြ လအမူများကို ခွင့်မြပလ ြခင်း၊
(၄) အိမ်တွင်းအက
ာ မ်းေက်မတ သိ့ု မဟုတ် ဆိုးဝါးလသာဆက်ဆံမတကို လတွ့ြမင် ခံစားေလစ ြခင်း၊
(၅) ကလေးသူငယ်၏ ေူ့ဂု််သိက္ခာကျဆင်းလအာင် ေိနး် သိမ်းေားခ
ြ င်း၊
(၆) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ောေိခိုက်လအာင် အနိုင်ကျင့်လစာ်ကား ြခင်း။
(ဘ)

ေိင်ပိငု ်းဆိငု ်ောအက
ာ မ်းေက်ြခင်း

ဆိုသည်မှာ

အေွယလ် ောက်သူက

ြေစ်လစ၊

အခ
ြ ားလသာ

ကလေးသူငယ်က ြေစ်လစ ကလေးသူငယ်အား လသွးလဆာင် ြေားလယာင်း ြခင်း၊ အဓမ္မတိုက်တွနး် ြခင်း၊
ြခိမ်းလခ
ြ ာက်ခ
ြ င်း သို့မဟုတ် အနိငု ် အေက်ြပလခ
ြ င်းြေင့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ော ြပလမူေုပ်လဆာင်ခ
ြ င်း
သိ့ု မဟုတ် ေိသ
ု ို့ ေုပ်လဆာင်ေန် အားလပးခ
ြ င်းကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားေပ်တွင် ကလေးသူငယ်
အား ေိင်ပိုင်းဆိုင်ောနှင့် စပ်ေျဉး် ၍ လအာက်ပါ ြပလေုပ်မတတ့ို ေည်း ပါဝင်သည် (၁) ေိလတွ့ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်မတ၊

မုေိမ်းမတနှင့်

ေိင်ပိုင်းဆိုင်ော

ကိယ
ု ်ေိေက်

လောက်

အတင်းအက
ာ ပ် ြပလေုပ်မတ၊
(၂) စီးပွားလေးအေိ့ု ဌာ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ော အေွဲသုံးြခင်း သို့မဟုတ် လခါင်းပုံြေတ် ြခင်းြပလေန်
အသုံး ြပလခ
ြ င်း၊
(၃) ေီဂျစ်တယ်နည်းပညာကို အသုးံ ြပလ၍ အင်တာနက်စာမျက်နှာနှင့် ေူမတ ကွနယ
် က်များတွင်
ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းပုံ ြပလေုပ်ေ
ြ န့်ြေူး ြခင်း၊
(၄) အတင်းအက
ာ ပ်ေက်ေပ်ြခင်း သိ့ု မဟုတ် ေက်ေပ်လစခ
ြ င်း။
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( မ)

ေျစ်ေျူရတြခင်း ဆိုသည်မှာ မိဘ၊ အုပ်ေိနး် သူ သိ့ု မဟုတ် ကလေးနှင့်ေိလတွ့ ဆက်ဆလံ နေသူများက
ကလေးသူငယ်အလပါ် ေုလံ ောက်လသာ အစားအစာ၊ အဝတ်အစားနှင့် ကျန်းမာလေးအတွက်
ဂရုစိက
ု ်လစာင့်လေှာက်မတ၊ ချစ်ခင် ာကင်နာမတ၊ လနွးလေွးမတစသည့် ကလေးသူငယ်များအတွက် အလခ
ြ ခံ
ေိအ
ု ပ်ချက်များအား ြေည်ဆ
့ ည်းလပးေန် ပျက်ကွက် ြခင်းကို ဆိုသည်။

(ယ)

မသန်စွမ်းကလေးသူငယ် ဆိုသည်မှာ လမွးောပါ ဟုတ်သည် ြေစ်လစ၊ မဟုတ်သည် ြေစ်လစ
ကိယ
ု ်ကာယ၊ အမ
ြ င်၊ အလပ
ြ ာ၊ အက
ာ ား၊ အသိဉာ််၊ စိတ်ပငို ်း၊ ဉာ််ေည် ဉာ််လသွးပိုင်း၊
အာရုံခံစားမတပိုင်းဆိုင်ော

တစ်ခု

သိ့ု မဟုတ်

တစ်ခုေက်ပ၍
ို

ချိလ့ယွင်းအားနည်းချက်များအား

လေေှညခ် ံစားလနေလသာ ကလေးသူငယ်ကုိ ဆိုသည်။
( ေ)

ေန်ပုံလငွ

ဆိုသည်မှာ

ဤဥပလေအေ

တည်လောင်ေားသည့်

ကလေးသူငယ်

များ၏

အခွင့်အလေးများဆိုင်ော ေန်ပုံလငွကို ဆိုသည်။
(ေ)

တည်လောင်ခွင့်ြပလမိန့် ဆိုသည်မှာ လစတနာ့ဝန်ေမ်းပုဂ္ဂိလေ်၊ ေူမတလေးအေွ့ဲ အစည်း သိ့ု မဟုတ် အစိးု ေ
မဟုတ်လသာအေွ့ဲ အစည်းက
တည်လောင်ေွင်ေ
့ ှစ်ေန်

ပေဟိတလဂဟာ
ဤဥပလေအေ

သိ့ု မဟုတ်
ေူမတ

ယာယီလစာင်လ့ ေှာက်လေးလဂဟာကို

ဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနက

ေုတ်လပးလသာ

တည်လောင်ခွင့်ြပလမိန့် ကို ဆိုသည်။
( ဝ)

အသိအမှတ်ြပလေက်မှတ် ဆိုသည်မှာ အစိုးေဌာန၊ အစိးု ေအေွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက ပေဟိတလဂဟာ
သိ့ု မဟုတ်

ယာယီလစာင့်လေှာက်လေးလဂဟာကို

တည်လောင်ေွင်ေ
့ ှစ်ေေ
ို ျှင်ေ
ြ စ်လစ

ဤဥပလေအေ

တည်လောင်

ေွငေ
့် ှစ်ေားေျှင် ြေစ်လစ၊

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနက

ေုတ်လပးလသာ

အသိအမှတ်ပ
ြ လေက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
(သ)

အမျိလးသားလကာ်မတီ

ဆိုသည်မှာ

ဤဥပလေအေ

ေွ့ဲ စည်းေားလသာ

ကလေး

သူငယ်

အခွင့်အလေးများဆိုင်ော အမျိလးသားလကာ်မတီကို ဆိုသည်။
(ဟ)

ဝန်ြကီးဌာန ဆိသ
ု ည်မှာ ေူမတဝန်ေမ်း၊ ကယ်ဆယ်လေးနှင့် ြပန်ေည်လနော ချေားလေး ဝန် ြကီးဌာနကို
ဆိုသည်။

( ဠ)

လေသဆိငု ်ောလကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပလေအေေွ့ဲ စည်းလသာ တိငု ်းလေသ ြကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
ကလေးသူငယ်အခွင်အ
့ လေးများဆိငု ်ောလကာ်မတီ

သိ့ု မဟုတ်

ြပည်လောင်စုနယ်လြမ

ကလေးသူငယ်အခွင်အ
့ လေးများဆိငု ်ော လကာ်မတီ သိ့ု မဟုတ် ကိယ
ု ်ပိုင်အုပ်ချလပ်ခွင့ေ
် တိုင်း သို့မဟုတ်
ကိယ
ု ်ပိုင်အုပ်ချလပ်ခွင့်ေလေသ
ခရိုင်ကလေးသူငယ်

ကလေးသူငယ်အခွင့်အလေးများဆိုင်ောလကာ်မတီ
အခွင့်အလေးများဆိုင်ောလကာ်မတီ

ြမိလ့နယ်ကလေးသူငယ်အခွင့်အလေး များဆိုင်ောလကာ်မတီကို ဆိုသည်။

သို့မဟုတ်
သိ့ု မဟုတ်

7
(အ)

ေူမဝတ န်ေမ်းအောေှိ

ဆိုသည်မှာ

ဤဥပလေပါ

ေူမတဝန်ေမ်းအောေှိ၏

ေုပ်ငန်း

တာဝန်များကိုေမ်းလဆာင်ေန် တာဝန်လပးအပ်ြခင်းခံေလသာ ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီး ဌာန၏ အောေှိ
သိ့ု မဟုတ် ပုေ်မ ၁၁ အေ တာဝန်လပးအပ်ခ
ြ င်းခံေသူကို ဆိုသည်။
(အ-၁) ကလေးသူငယ် ြကီး ာကပ်သူ

ဆိုသည်မှာ

ဤဥပလေပါ

ကလေးသူငယ် ြကီး ာကပ်သူ

၏

ေုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေမ်းလဆာင်ေန် တာဝန်လပးအပ်ြခင်းခံေလသာ ေူမတ ဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန၏
ကလေးသူငယ် ြကီး ာကပ်သူ သိ့ု မဟုတ် ပုေ်မ ၁၁ အေ တာဝန်လပးအပ် ြခင်းခံေသူကို ဆိုသည်။
(အ-၂) လမွးစားခ
ြ င်းမှတ်ပုတ
ံ င်
မှတ်ပုံတင်ေန်အေို့ငှာ
တိုင်းလေသက
ြ ီး

ေူမတဝန်ေမ်းအောေှိ

ဆိုသည်မှာ

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနက

သိ့ု မဟုတ်

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုးံ ၊

ြပည်နယ်

ဤဥပလေအေ

တာဝန်လပးအပ်ေား

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုးံ ၊

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချလပ်ခွင့်ေတိငု ်း

သိ့ု မဟုတ်

လမွးစား
သည့်

ြခင်းကို

သက်ဆိုင်ော

ြပည်လောင်စုနယ်လြမ

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချလပ်ခွင့်ေလေသ

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုးံ နှင့် ခရိုင်ေူမတ ဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုးံ တိ့ု မှ ေူမတဝန်ေမ်းအောေှအ
ိ သီးသီးကို
ဆိုသည်။
(အ-၃) လောင်ေ််တစ်သက် ဆိသ
ု ည်မှာ ြပစ်မတေင်ေှားစီေင်ြခင်းခံေသူအား အကျဉ်းလောင် ၌ လသဆုးံ သည်အေိ
ြပစ်ေ််ကျခံလစေန် ချမှတ်သည့် လောင်ေ််ကို ဆိသ
ု ည်။
(အ-၄) ြကီးလေးလသာ ြပစ်မတ ဆိသ
ု ည်မှာ တည်ဆဲဥပလေတစ်ေပ်ေပ်အေ လောင်ေ်် လေးနှစ်နှင်အ
့ ေက်
ြပစ်ေ််ေိက
ု ်သင်သ
့ ည့် ြပစ်မတကို ဆိုသည်။

အခန်း (၂)
ေည်ေွယ်ချက်များ
၄။

ဤဥပလေ၏ ေည်ေွယ်ချက်များမှာ လအာက်ပါအတိငု ်း ြေစ်သည် (က)

ကလေးသူငယ်အခွင်အ
့ လေးများဆိငု ်ော

ကုေသမဂ္ဂကွနဗ် င်းေှင်းပါ

ကလေး

သူငယ်၏

အခွင့်အလေးများကို အလကာင်အေည်လော် လဆာင်ေွကေ
် န်၊
( ခ)

ကလေးသူငယ်များအတွက်

အလကာင်းဆုံးအကျိလးစီးပွားကို

ကလေးသူငယ်အခွင်အ
့ လေးများကို

ဥပလေနှငအ
့် ညီ

လဆာင်ေွက်လပးေန်

နှင့်

ေေှခိ ံစားနိုင်လေးအတွက်

ကာကွယ်လစာင်လ့ ေှာက်ေန်၊
( ဂ)

ကလေးသူငယ်များ ဘက်စုံေ့ွံ ြေိလးတိးု တက်လေးအတွက် အလခ
ြ ခံကျန်းမာလေး၊ အာဟာေပ
ြ ည်ဝ့ လေး၊
ပညာသင်ယူမတအခွင့်အေမ်းေေှိလေးအပါအဝင် ေိအ
ု ပ်လသာ အစီအမံများ ချမှတ်လဆာင်ေွက်ေန်၊
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(ဃ)

ေျစ်ေျူရတခ
ြ င်း၊

အေွဲသးုံ ြခင်း၊

ကလေးသူငယ်များအား

ေက်စက်ယုတ်မာခ
ြ င်းနှင့်

နိုင်ငံလတာ်၊

လခါင်းပုံြေတ်ခ
ြ င်း

လစတနာ့ဝန်ေမ်းပုဂလ္ဂိ ေ်

ခံေ

လသာ

နှင့်

အစိးု ေ

ကလေး

သူငယ်၏

မဟုတ်လသာအေွ့ဲ အစည်းများက ကာကွယ်လစာင့်လေှာက်ေန်၊
( င)

ကလေးသူငယ်မတခင်းကို

သီး ြခားစစ်လဆးစီေင်၍

ြပစ်မတကျူးေွန်လသာ

အကျင့်စာေိတ္တ ြပလပ
ြ င်လေးကို ဦးတည်လဆာင်ေွက်ေန်၊
( စ)

ကလေးသူငယ်အားေုးံ ကို တည်ဆဲဥပလေအေ သတ်မှတ်ေားလသာ သက်ဆိုင်ော အခွင့်အလေးနှင့်
အကာအကွယ်တို့ တန်းတူညီမျှမတေလှိ စ ြပီး ခွဲြခားဆက်ဆံ ြခင်း မပ
ြ လလစေန်။

အခန်း (၃ )
အမျိလးသားလကာ်မတီ ေွ့ဲ စည်းြခင်းနှင့် ယင်း၏
ေုပ်ငန်းတာဝန်များ
၅။

ြပည်လောင်စု အစိးု ေအေွဲ့သည် (က)

ဤဥပလေပါ ေည်ေွယ်ချက်များကို ေိလောက်လအာင်မ
ြ င်စွာ အလကာင်အေည်လော် လဆာင်ေွက်နိုင်ေန်
ကလေးသူငယ်အခွင့်အလေးများဆိုင်ော

အမျိလးသားလကာ်မတီကို

လအာက်ပါပုဂ္ဂိလေ်များ ြေင့်

ေွ့ဲ စည်းေမည် (၁) ြပည်လောင်စုဝန် ြကီး၊

-

ဥက္က ဋ္ဌ

-

အေွဲ့ဝင်များ

-

အေွဲ့ဝင်

-

အေွဲ့ဝင်များ

ေူမတဝန်ေမ်း၊ ကယ်ဆယ်လေးနှင့်
ြပန်ေည်လနောချေားလေးဝန်က
ြ ီးဌာန
(၂) သက်ဆိငု ်ော ြပည်လောင်စုဝန်က
ြ ီးဌာနများ၊
အစိုးေဌာန၊ အစိးု ေအေွ့ဲ အစည်းများမှ တာဝန်ေသ
ှိ ူများ
(၄) ြမန်မာနိငု ်ငံအမျိလးသားေူ့အခွင့်အလေး
လကာ်မေှင်မှ ကိုယ်စားေှယ်
(၅) ကလေးသူငယ်၏ အလကာင်းဆုံး အကျိလးစီးပွားများ
အတွက် လဆာင်ေွက်ေျက်ေှိသည့် ေူမတလေး
အေွဲ့အစည်းများနှင့် အစိးု ေမဟုတ်လသာ
အေွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားေှယ်များ၊
လစတနာ့ဝန်ေမ်းပုဂလ္ဂိ ေ်များ
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(၆) ညွှန် ာကားလေးမှူးချလပ်

-

အတွင်းလေးမှူး

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန
(ခ)

ပုေ်မခွဲ(က)အေ

အမျိလးသားလကာ်မတီေွဲ့စည်းောတွင်

ေိအ
ု ပ်ပါက

ေုတိယဥက္က ဌ

နှင့်

တွဲေက်အတွင်းလေးမှူး တိ့ု ကို သတ်မှတ်လပးနိငု ်သည်။
( ဂ)
၆။

ပုေ်မခွဲ(က)အေ ေွ့ဲ စည်းသည့် အမျိလးသားလကာ်မတီကို ေိအ
ု ပ်ပါက ြပင်ဆင် ေွ့ဲ စည်းနိုင်သည်။

အမျိလးသားလကာ်မတီ၏ ေုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ဤဥပလေပါ အခ
ြ ား ေုပ်ငန်းတာဝန် များအ ြပင် လအာက်ပါတို့

ပါဝင်သည် (က)

ဤဥပလေပါ ေည်ေွယ်ချက်များကို ေလမ
ြ ာက်လအာင်ြမင်စွာ အလကာင်အေည်လော် လဆာင်ေွက်နိုင်ေန်
ေိအ
ု ပ်လသာမူဝါေများ၊ ေမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အစီအမံများ ချမှတ်ြခင်း၊

( ခ)

ပုေ်မခွဲ (က) ပါ မူဝါေများနှင့်အညီ ကလေးသူငယ်၏ အခွင့်အလေးများကို လေးစားလေး၊
အကာအကွယ်လပးလေးနှင့်

အပ
ြ ည့်အဝခံစားလစလေးတိ့ု အတွက်

အလကာင်အေည်လော်

လဆာင်ေွကေ
် ာတွင် ေိုအပ်လသာအေင်းအမ
ြ စ်များ ေေှလိ ေး အတွက် လဆာင်ေွက် ြခင်း၊
( ဂ)

မိမိ၏

ေုပ်ငန်းတာဝန်များ

ေိလောက်လအာင်မ
ြ င်စွာ

လဆာင်ေွက်နိုင်ေန်

ေိုအပ်

လသာ

ေုပ်ငန်းလကာ်မတီများနှင့် ဆပ်လကာ်မတီများကို ေွ့ဲ စည်း ြပီး ေုပ်ငန်း တာဝန်များ သတ်မှတ်လပးခ
ြ င်း၊
(ဃ)

သက်ဆိငု ်ောအစိးု ေဌာန၊
အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ောနှင့်

အစိးု ေအေွ့ဲ အစည်းများ၊

ကုေသမဂ္ဂအေွ့ဲ အစည်းများ၊

လေသဆိုင်ောအေွဲ့အစည်းများ၊

ေူမတလေးအေွ့ဲ အစည်းများနှင့်

လစတနာ့ဝန်ေမ်းပုဂလ္ဂိ ေ်

များ၊

အစိုးေမဟုတ်လသာအေွ့ဲ အစည်းများ၏

ကလေးသူငယ်အခွင်အ
့ လေးများဆိငု ်ော အလကာင်အေည်လော် လဆာင်ေွက်မတ များကို ေိအ
ု ပ်သေို
လပါင်းစပ်ညိနိတင်းလပးခ
ြ င်းနှင့် ပူးလပါင်းလဆာင်ေွက်ြခင်း၊
( င)

ြပည်တွင်းြပည်ပလစတနာေှင်များေံမှ

ေှူေါန်းလငွများ၊

ပစ္စည်းများ

ေက်ခံေယူ

လေးနှင့်

ယင်းေှူေါန်းလငွများ၊ ပစ္စည်းများကို ကလေးသူငယ်၏ အလကာင်းဆုးံ အကျိလးစီးပွားများအတွက်
ေန်ပုလံ ငွေူလောင်ြပီး ေိလောက်စွာ အသုံး ြပလလစလေး တိ့ု အတွက် ေမ်းညွှန်ြခင်းနှင့် ြကီး ာကပ်ခ
ြ င်း၊
( စ)

ကလေးသူငယ်အခွင်အ
့ လေးများဆိငု ်ော အသိပညာလပးသင်တန်းများ၊ လဆွးလနွးပွဲ များနှင့် လဟာ
လပ
ြ ာပွဲများကို

သက်ဆုိင်ောအစိုးေဌာန၊

အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ောနှင့်

အစိးု ေအေွ့ဲ အစည်းများ၊

လေသဆိုင်ောအေွဲ့အစည်း

များ၊

ကုေသမဂ္ဂအေွ့ဲ အစည်းများ၊
ေူမတလေးအေွဲ့အစည်းများနှင့်

အစိုးေမဟုတ်လသာအေွ့ဲ အစည်းများ သင်လ့ ေျာ်သေို ပူးလပါင်းလဆာင်ေွက် ြခင်း၊
(ဆ)

ကလေးသူငယ်များ
ချမှတ်လဆာင်ေွက်ြခင်း၊

ြပစ်မတမကျူးေွန်လစလေးအတွက်

ြကိလတင်ကာကွယ်သည့်

အစီအမံများ
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( ဇ)

သက်ဆိငု ်ော

အစိးု ေဌာန၊

ေူမတလေးအေွ့ဲ အစည်းများနှင့်
ေုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ

အစိးု ေအေွ့ဲ အစည်းများ၊

လစတနာ့ဝန်ေမ်းပုဂ္ဂိလေ်များ၊

အစိးု ေမဟုတ်လသာအေွဲ့အစည်းများ၏

တိးု တက်မတအလခ
ြ အလနကို

အခါအားလေျာ်

ကလေး
စွာ

သူငယ်ဆုိင်ော
စိစစ်သးုံ သပ်ခ
ြ င်း၊

အကဲ ြေတ်ခ
ြ င်း၊
( စျ)

ေိအ
ု ပ်လသာအစီေင်ခံစာများ၊ စာေင်းဇယားများကို သက်ဆုငိ ်ောအစိးု ေဌာန၊ အေွ့ဲ အစည်းများမှ
လတာင်းခံေယူစုစည်း ြပီး နှစ်စဉ် ြပလစု၍ ြပည်လောင်စု အစိးု ေအေွဲ့သိ့ု တင်ြပ ြခင်း၊

(ည)

ြပည်လောင်စုအစိးု ေအေွဲ့က ေမ်းညွှနသ
် ည့် ကလေးသူငယ်ဆိုင်ော အခ
ြ ား ေုပ်ငန်းတာဝန်များကို
လဆာင်ေွက်ခ
ြ င်း။

၇။

(က)

အမျိလးသားလကာ်မတီ၏

ေုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်စပ်ေျဉ်းသည့်

ရုံးေုပ်ငန်း

များကို

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနက တာဝန်ယလူ ဆာင်ေွကလ် ပးေမည်။
( ခ)

အမျိလးသားလကာ်မတီ၏ ကုန်ကျစေိတ်များကို ဝန် ြကီးဌာန၏ဘဏ္ဍာေန်ပလုံ ငွမှ ကျခံ သုးံ စွဲေမည်။

အခန်း (၄)
လေသဆိငု ်ောလကာ်မတီ အဆင်ဆ
့ င်ေ့ ့ွဲ စည်းြခင်းနှင့်
ယင်းလကာ်မတီများ၏ ေုပ်ငန်း တာဝန်များ
၈။

(က)

တိုင်းလေသ ြကီး

သိ့ု မဟုတ်

ြပည်နယ်အစိးု ေအေွဲ့သည်

သက်ဆငို ်ောအစိုးေဌာန၊

ကိယ
ု ်စားေှယ်များနှင့်

အခ
ြ ားသင့်လေျာ်လသာ

အစိုးေအေွ့ဲ အစည်းအဆင်ဆ
့ င့်မှ
ပုဂ္ဂိလေ်များပါဝင်သည့်

တိုင်းလေသ ြကီး

အခွင့်အလေးများဆိုင်ောလကာ်မတီ၊
ကိယ
ု ်ပိုင်အုပ်ချလပ်ခွင့်ေလေသ

သိ့ု မဟုတ်

ြပည်နယ်

ကလေးသူငယ်

ကိုယ်ပိုင်အပု ်ချလပ်ခွငေ
့် တိုင်း

သိ့ု မဟုတ်

ကလေးသူငယ်အခွငအ
့် လေးများဆိုင်ောလကာ်မတီ၊

ခရိုင်ကလေးသူငယ်အခွင့်အလေးများဆိုင်ောလကာ်မတီနှင့်

ြမိလ့နယ်ကလေးသူငယ်

အခွင့်အလေးများဆိုင်ောလကာ်မတီများကို ေိုအပ်သေို ေွ့ဲ စည်းေမည်။
( ခ)

လနပ
ြ ည်လတာ်လကာင်စီသည်

သက်ဆုိင်ောအစိုးေဌာန၊

အစိးု ေအေွ့ဲ အစည်း

အဆင်ဆ
့ င့်မှ

ကိယ
ု ်စားေှယ်များနှင့် အခ
ြ ားသင့်လေျာ်လသာ ပုဂလ္ဂိ ေ်များပါဝင် သည့် ြပည်လောင်စုနယ်လြမ
ကလေးသူငယ်အခွင်အ
့ လေးများဆိငု ်ောလကာ်မတီကို ေိအ
ု ပ်သေို ေွ့ဲ စည်းေမည်။
(ဂ)

တိုင်းလေသ ြကီး သိ့ု မဟုတ် ြပည်နယ်အစိးု ေအေွဲ့နှင့် လနပ
ြ ည်လတာ်လကာင်စီ တိ့ု သည် -
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(၁) ပုေ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) တိ့ု အေ မိမိတို့ေ့ွဲ စည်းေားလသာ လေသဆိုင်ော လကာ်မတီအသီးသီးကို
ေိအ
ု ပ်ပါက ြပင်ဆင်ေ့ွဲ စည်းနိုင်သည်။
(၂) ကလေးသူငယ်အခွငအ
့် လေးများဆိငု ်ော

ေုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်စပ်ေျဉ်း၍

အမျိလးသားလကာ်မတီ၏ ေမ်းညွှန်ချက်နှငအ
့် ညီ လေသဆိငု ်ောလကာ်မတီ အဆင်ဆ
့ င့်အေိုက်
ေုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်လပးေမည်။
(၃) လေသဆိုင်ောလကာ်မတီများ၏

ေုပ်ငန်းတာဝန်များကို

ေမ်းညွှန် ြခင်း၊

ြကီး ာကပ်ြခင်း၊

ကူညီပံ့ပိးု ြခင်း ြပလနိုင်သည်။
၉။

လေသဆိုင်ောလကာ်မတီအသီးသီးသည်

စပ်ေျဉ်း၍

ကလေးသူငယ်အခွငအ
့် လေးများဆိငု ်ော

သက်ဆုိင်ောတိုင်းလေသ ြကီး

သို့မဟုတ်

ေုပ်ငန်း

ြပည်နယ်အစိးု ေအေွ့ဲ ၊

တာဝန်များနှင့်

လနပ
ြ ည်လတာ်လကာင်စီနှင့်

လကာ်မတီအဆင့်ဆင့်တိ့ု ၏ ေမ်းညွှန်မတနှင့် ြကီး ာကပ်မတကို ခံယူ၍ လဆာင်ေွက်ေမည်။
၁၀။

(က)

မိမိတိ့ု

လဆာင်ေွက်သည့်

ကလေးသူငယ်အခွငအ
့် လေးများဆိုင်ော

များနှင့်စပ်ေျဉ်းသည်အ
့ စီေင်ခံစာကို

ေုပ်ငန်းတာဝန်

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

တစ်ဆင့် ြမင်ေ
့ ှိ

လေသဆိုင်ောလကာ်မတီသို့ အစီေင်ခံစာ တင်ပ
ြ ေမည်။
(ခ)

တိုင်းလေသ ြကီး

သိ့ု မဟုတ်

ြပည်နယ်နှင့်

အခွင့်အလေးများဆိုင်ောလကာ်မတီတ့ို သည်
သူငယ်အခွင်အ
့ လေးများဆိုင်ော

ြပည်လောင်စုနယ်လ ြမ

ကလေးသူငယ်

မိမိတို့လဆာင်ေွက်သည့်

ကလေး

ေုပ်ငန်းတာဝန်များနှငစ့် ပ်ေျဉ်းသည့်

အစီေင်

ခံစာကို

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ော တိုင်းလေသ ြကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိးု ေအေွ့ဲ သိ့ု မဟုတ်
လနပ
ြ ည်လတာ်လကာင်စီနှင့် အမျိလးသားလကာ်မတီသ့ို အဆင်ဆ
့ င့် တင်ပ
ြ ေမည်။

အခန်း (၅)
ေူမတဝန်ေမ်း အောေှနိ ှင့် ကလေးသူငယ် ြကီး ာကပ်သူများ
ခန့်အပ်တာဝန်လပးခ
ြ င်း
၁၁။

ဝန် ြကီးဌာနသည်

ဤဥပလေပါ

အလကာင်အေည်လော်လဆာင်ေွက်ော၌

ကလေးသူငယ်၏

ေိုအပ်လသာ

အခွငအ
့် လေးများဆိငု ်ော

ေုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်

ြပဋ္ဌာန်းချက်

ရုံးေုပ်ငန်း

များကို

ဆိုင်ောတာဝန်များကို

လဆာင်ေွက်နိုင်ေန်အေို့ဌာ ြပည်လောင်စုအစိုးေအေွ့ဲ က ခွင့် ြပလလသာ ဝန်ေမ်းေွ့ဲ စည်းပုံနှငအ
့် ညီ လအာက်လော် ြပပါ
ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန

အဆင့်ဆင်က
့ ို

ေွ့ဲ စည်း

တည်လောင်၍

ေိအ
ု ပ်လသာ

ေူမတဝန်ေမ်းအောေှိများနှင့်

ကလေးသူငယ် ြကီး ာကပ်သူများကို ခန့်အပ်တာဝန်လပးနိုင်သည်(က)

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန၊

(ခ)

တိုင်းလေသ ြကီး

သိ့ု မဟုတ်

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုးံ ၊

ြပည်နယ်ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုးံ

နှင့်

ြပည်လောင်စု

နယ်လြမ
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၁၂။

(ဂ)

ကိယ
ု ်ပိုင်အုပ်ချလပ်ခွင့်ေတိုင်း သိ့ု မဟုတ် ကိယ
ု ်ပိုင်အုပ်ချလပ်ခွင့်ေလေသ ေူမတ ဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုးံ ၊

(ဃ)

ခရိုင်ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုးံ ၊

(င)

ြမိလ့နယ်ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုးံ ။

ဝန် ြကီးဌာနသည် (က)

ပုေ်မ

၁၁

အေ

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနအဆင့်ဆင်က
့ ို

မပ
ြ လနိငု ်လသးလသာ

နယ်လြမလေသများတွင်

ကလေးသူငယ် ြကီး ာကပ်သူများ၏

ေွဲ့စည်းတည်လောင်

ဤဥပလေအေ

ေုပ်ငန်းတာဝန်များကို

ေွင့်ေှစ်

ြခင်း

ေူမတဝန်ေမ်း

အောေှိများနှင့်

ေမ်းလဆာင်နိုင်ေန်

နိငု ်ငံ့ဝန်ေမ်းကို

ြေစ်လစ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းမဟုတ်သည့် နိုင်ငံသားကို သင့်လေျာ်လသာ စေိတ်ချီးြမိင့်လငွလောက်ပံ့၍
ြေစ်လစ တာဝန်လပးနိငု ် သည်။
(ခ)

ပုေ်မခွဲ

(က)

အေ

ဝန်ေမ်းအောေှိများနှင့်

အခ
ြ ားပ
ြ ည်လောင်စုဝန်က
ြ ီးဌာနများေှိ
ကလေးသူငယ် ြကီး ာကပ်သူများအေ
ြ စ်

နိုင်ငဝံ့ န်ေမ်းကို
တာဝန်လပးလေး

ေူမတ
အတွက်

သက်ဆိငု ်ောအစိးု ေဌာန၊ အစိးု ေအေွ့ဲ အစည်းများနှင့် ြကိလတင်ညနိ ငိတ ်း လဆာင်ေွက် ေမည်။

အခန်း (၆)
သင်တန်းလကျာင်း၊ ပေဟိတလဂဟာနှင့် ယာယီလစာင်လ့ ေှာက်လေးလဂဟာများ တည်လောင်ေွငေ
့် ှစ်ြခင်းနှင့်
ြကီး ာကပ်ကွပ်ကဲြခင်း
၁၃။

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည် ဝန်က
ြ ီးဌာန၏ေမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ လအာက်လော်ပ
ြ ပါ သင်တန်းလကျာင်းများ၊

ယာယီလစာင့်လေှာက်လေးလဂဟာများကို တည်လောင်ေမည် (က)

ဤဥပလေအေ ပို့အပ်သည့် ကာကွယ်လစာင့်လေှာက်မတေိုအပ်လသာ ကလေးသူငယ် သိ့ု မဟုတ်
ြပစ်ေ််ချမှတ်ခ
ြ င်းခံေလသာ

ကလေးသူငယ်အား

ေိနး် သိမ်းလစာင့်

လေှာက်ေန်

တည်လောင်ေားလသာ သင်တန်းလကျာင်းများ၊
( ခ)

ြပစ်မတကျူးေွန်လ ာကာင်းစွပ်စွဲခံေလသာ ကလေးသူငယ်ကို ေဲတပ်ေွဲ့က စုံစမ်း စစ်လဆးမတ မစတင်မီနှင့်
စတင်စစ်လဆးလနသည့် ကာေအတွင်း ြေစ်လစ၊ အခ
ြ ား နည်းေမ်းြေင့် ေွှလဲ ြပာင်းလဆာင်ေွက်ြခင်း
ေုပ်ငန်းစဉ်အေ

ဆုံး ြေတ်ချက်

မချမှတ်မီ

ကာေအတွင်းြေစ်လစ၊

ကလေးသူငယ်တေားရုးံ က

စစ်လဆးစီေင်လန သည့် ကာေအတွင်း ြေစ်လစ ယာယီအုပ်ေိန်းေန်နှင့် ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်ေန် ေိအ
ု ပ်
လသာ ယာယီလစာင်လ့ ေှာက်လေးလဂဟာများ။
၁၄။

(က)

အစိုးေဌာန၊

အစိးု ေအေွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက

ပေဟိတလဂဟာ

သို့မဟုတ်

ယာယီ

လစာင်လ့ ေှာက်လေးလဂဟာကို တည်လောင်ေွငေ
့် ှစ်ေားေျှင် ြေစ်လစ၊ တည်လောင် ေွင့်ေှစ်ေိုေျှင်
ြေစ်လစ အသိအမှတ်ပ
ြ လေက်မှတ်ေေှိေန် ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန သိ့ု လေျှာက်ေားေမည်။
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( ခ)

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည် (၁) ပုေ်မခွဲ (က) အေ လေျှာက်ေားချက်နှင့်စပ်ေျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက
ု ်ညီမတ ေှိ မေှိ
စိစစ်ပ
ြ ီး

ကိက
ု ်ညီပါက

အသိအမှတ်ပ
ြ လ

ေက်မှတ်

ေုတ်လပး ြခင်း

သို့မဟုတ်

ကိက
ု ်ညီမတမေှပိ ါက ေိုအပ်သည်များကို ြပလပ
ြ င် လစပ
ြ ီး အသိအမှတ်ပ
ြ လေက်မှတ်ေုတ်လပးခ
ြ င်း
ြပလေမည်။
(၂) ပုေ်မခွငဲ ယ် (၁) အေ အသိအမှတ်ပ
ြ လေက်မှတ် ေုတ်လပးသည့်အခါ စည်းကမ်းချက်များ
သတ်မှတ်လပးေမည်။ အကယ်၍ အဆိုပါ စည်းကမ်း ချက်တစ်ေပ်ေပ်ကို လောက်ေျက်ပါက
ကလေးသူငယ်၏

အလကာင်းဆုံး

အကျိလးစီးပွားအေို့ဌာ

အသိအမှတ်ပ
ြ လေက်မှတ်ကို

ဆက်ေက်၍ ေုတ်လပး သင့် မသင့် သက်ဆုိင်ော အစိုးေဌာန၊ အစိးု ေအေွ့ဲ အစည်း နှင့်
ညိနိ ိငတ ်း လဆာင်ေွက်ေမည်။
(၃) အသိအမှတ်ပ
ြ လေက်မှတ်ေုတ်လပးေားလသာ
ယာယီလစာင်လ့ ေှာက်လေးလဂဟာကို

သင့်လေျာ်သည့်

ပေဟိတလဂဟာ

သိ့ု မဟုတ်

နည်းပညာကျွမ်းကျင်မတ

အကူအညီ

ြေည့်ဆည်းလပးေမည်။
၁၅။

(က)

လစတနာ့ဝန်ေမ်းပုဂ္ဂလိ ေ်က

ြေစ်လစ၊

ေူမတလေးအေွဲ့အစည်း

သို့မဟုတ်

အစိးု ေ

မဟုတ်လသာအေွ့ဲ အစည်းက ြေစ်လစ ပေဟိတလဂဟာ သိ့ု မဟုတ် ယာယီ လစာင့်လေှာက်လေးလဂဟာကို
တည်လောင်ေွင်ေ
့ ှစ်ေေ
ို ျှင်

တည်လောင်ခွင့်ြပလမိန့်

ေေှေ
ိ န်

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသို့

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လေျှာက်ေားေမည်။
( ခ)

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည် ပုေ်မခွဲ (က) အေ လေျှာက်ေားချကက
် ို သတ်မှတ် ချက်များနှင်အ
့ ညီ
စိစစ်ပ
ြ ီး တည်လောင်ခွင့် ြပလမိန့်ေုတ်လပးေန် ခွင့် ြပလခ
ြ င်း သိ့ု မဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပလနိုင်သည်။
ခွင့်ြပလပါက

တည်လောင်ခွင့် ြပလမိန့်

သက်တမ်းနှင့်

စည်းကမ်းချက်များ

သတ်မှတ်၍

လေျှာက်ေားသူအား တည်လောင်ခွင့်ြပလမိန့် ေုတ်လပးေမည်။
( ဂ)

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည် တည်လောင်ခွင့်ြပလမိန့် သက်တမ်းကုန်ဆံးု ၍ သက်တမ်းတိးု ြမိင့်လပးေန်
လေျှာက်ေားောခ
ြ င်းအလပါ်

သက်တမ်းတိးု ြမိင့်

လပးေန်

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

လဆာင်ေွကေ
် မည်။
၁၆။

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည်

တည်လောင်ခွင့် ြပလမိန့်

ေုတ်လပးေားလသာ

ပေဟိတလဂဟာ

နှင့်

ယာယီလစာင်လ့ ေှာက်လေးလဂဟာများအား (က)

ေိအ
ု ပ်လသာ ေမ်းညွှန်မတလပး ြခင်း၊ ြကီး ာကပ်ကွပ်ကဲြခင်း၊ စစ်လဆးခ
ြ င်း၊ သင်လ့ ေျာ်သည့် ကျွမ်းကျင်မတ
ြေည့်ဆည်းလပး ြခင်းနှင့် ပံ့ပးို မတလပးခ
ြ င်းများ ြပလေ မည်။
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( ခ)

သတ်မှတ်ေားလသာ

စည်းကမ်းချက်များနှင့်

ညီညွတ်မတ

ေှိ

မေှိကို

သင်လ့ ေျာ်လသာ

ေူမတဝန်ေမ်းအောေှက
ိ ို ြေစ်လစ၊ ကလေးသူငယ် ြကီး ာကပ်သူကို ြေစ်လစ၊ ယင်း ပုဂလ္ဂိ ေ်များကို အေွ့ဲ
ေွ့ဲ စည်း၍ေ
ြ စ်လစ စုံစမ်းစစ်လဆးလစြပီး စစ်လဆးလတွ့ေှိချက်ကုိ တင်ပ
ြ လစနိုင်သည်။
၁၇။

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည်

သတ်မှတ်ေားလသာ

စည်းကမ်းချက်တစ်ေပ်ေပ်ကို

တည်လောင်ခွင့်ြပလမိန့် ေေှသ
ိ ူက လောက်ေျက်လ ာကာင်းလတွ့ေှေ
ိ ေျှင် လအာက်ပါ စီမံခန့်ခလွဲ ေးဆိငု ်ော အမိန့် သိ့ု မဟုတ်
ဆုံးြေတ်ချက် တစ်ေပ်ေပ်ကို ချမှတ်နိုင်သည် (က)

သတိလပး ြပီး သတ်မှတ်ေားလသာ ေ််လ ာကးကို လပးလဆာင်လစခ
ြ င်း၊

( ခ)

တည်လောင်ခွင့်ြပလမိန့် ကို ကာေ သတ်မှတ်၍ ယာယီ ေပ်ဆုိင်းြခင်း၊

( ဂ)

တည်လောင်ခွင့်ြပလမိန့် ကို ပယ်ေျက်ခ
ြ င်း။

အခန်း (၇)
ကလေးသူငယ်၏ အခွငအ
့် လေးများ
၁၈။

ကလေးသူငယ်တိုင်းသည် အသက်ေှင်သန်လေး၊ ေွ့ံ ြေိလးတိးု တက်လေး၊ ကာကွယ်လစာင့် လေှာက်မတေေှလိ ေးနှင့်

ေူမတအေွ့ဲ အစည်းတွင်

ပါဝင်ဆက်ဆံခွင့ေ
် ေှလိ စလေးတို့အတွက်

အခွင့်အလေး

များ

ေှိလ ာကာင်း

နိုင်ငံလတာ်က

အသိအမှတ်ပ
ြ လသည်။
၁၉။

ကလေးသူငယ်တိုင်းသည် (က)

အသက်ေှင်သန်ေန် လမွးောပါ အခွင့်အလေးေှသ
ိ ည်။

( ခ)

ကလေးသူငယ်၏ အလကာင်းဆုံးအကျိလးစီးပွားများ ခံစားခွင့်ေှိသည်။

( ဂ)

မိဘနှစ်ပါး သိ့ု မဟုတ် တစ်ပါးပါး အသက်ေှင်ေျကေ
် ပှိ ါက ယင်းတိ့ု နှင့်အတူ လနေိုင် ြကီးြပင်းေန်
အခွင့်အလေးေှသ
ိ ည်။

(ဃ)

မည်သည့်အလက
ာ ာင်းနှင့်မှ ခွဲ ြခားဆက်ဆံ ြခင်း မခံေလစေ။

( င)

မိမိ၏ ယုံ ာကည်ချက်၊ ေင်မ
ြ င်ယူဆချက်များကို ေွတ်ေပ်စွာ ေုတ်လော် လပ
ြ ာဆိုခွင့် ေှိသည်။

( စ)

ကိးု ကွယ်သည့် ဘာသာ၊ သာသနာ၊ စကား၊ စာလပ၊ ယဉ်လကျးမတနှင့် ဓလေ့ ေုးံ တမ်းများကို
ေွတ်ေပ်စွာ ကျင့်သုးံ လဆာင်ေွက်ခွင့် ေှိသည်။

(ဆ)

ဥပလေအေ ခွင့်ြပလေားလသာ ကလေးသူငယ်ဆငို ်ော အသင်းအေွဲ့ သိ့ု မဟုတ် အစည်းအရုံးများ၊
ေူမတလေး သိ့ု မဟုတ် ဘာသာလေး အေွ့ဲ အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့် ေှိသည်။

( ဇ)

ယဉ်လကျးမတနှင့် အနုပညာဆိုင်ော ေတပ်ေှားမတများတွင် ပါဝင်လဆာင်ေွက်ခွင့် ေှိသည်။
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( စျ)

မိမိတိ့ု ၏

ဘက်စုေံ ွ့ံ ြေိလးလေးအတွက်

အလောက်အကူ ြပလလစမည့်

စာလပများေတ်ရတ

နိုင်ခွင်၊့

ဗဟုသုတများ လေ့ောဆည်းပူးနိုင်ခွင့်၊ သတင်းများေယူနိုင်ခွင့် ေှိသည်။
(ည)

အားေပ်ချိန်နှင့်ကစားချိနမ် ျား ေပိုင်ခွင့်ေှိ ြပီး အသက်အေွယ်အေိုက် အားကစား ေတပ်ေှားမတများတွင်
ပါဝင်ဆင်နွှဲခွင့် ေှိသည်။

( ဋ)

ဥပလေနှင့်အညီ အလမွဆက်ခံခွငေ
့် ှိသည်။

( ဌ)

ပစ္စည်းဥစ္စာ

ပိငု ်ဆိုင်ခွငေ
့် ှိ ြပီး

ပိုင်ဆုိင်သည့်

ပစ္စညး် ဥစ္စာအတွက်

ဥပလေအေ

အကာ

အကွယ်ေေိုက်ခွင့် ေှိသည်။
( ဍ)

ကလေးသူငယ်တိုင်း၏

ဂု််သိက္ခာ၊

ပုဂလ္ဂိ ေ်လေးဆိငု ်ော

ေွတ်ေပ်ခွင့်နှင့်

ေုံြခလံမတ

ကို

အလက
ာ ာင်းမဲေ
့ ိပါးခ
ြ င်း မခံေလစေန် ဥပလေနှငအ
့် ညီ ကာကွယလ် စာင့်လေှာက် ခံပိုင်ခွင့် ေှိသည်။
( ဎ)

ပုေ်မခွဲ (က) မှ (ဍ) အေိပါ အခွင့်အလေးများအ ြပင် ဤဥပလေပါ ကလေး သူငယ်၏
အခ
ြ ားအခွင့်အလေးများကို တန်းတူညီမျှစွာ ေေှခိ ံစားခွငေ
့် ှိသည်။

၂၀။

ကလေးသူငယ်၏

ကလေးသူငယ်ကုိယ်တိုင်က

အခွင်အ
့ လေးတစ်ေပ်ေပ်
ြေစ်လစ၊

ဆုံးရတးံ နစ်နာခ
ြ င်းနှင့်စပ်ေျဉ်း၍

ကလေးသူငယ်၏ကိုယ်စား

မိဘ၊

နစ်နာသူ

အုပ်ေိနး် သူက

ြေစ်လစ၊

နီးစပ်ောပုဂ္ဂိလေ်တစ်ဦးဦးက ြေစ်လစ သက်ဆုိင်ော လေသဆိငု ်ောလကာ်မတီသို့ ေည်းလကာင်း၊ သက်ဆငို ်ော အစိးု ေဌာန၊
အစိုးေအေွ့ဲ အစည်း သိ့ု မဟုတ် တေားရုးံ သိ့ု ေည်းလကာင်း တင်ြပ တိုင်တန်းခွငေ
့် ှိသည်။

၂၁။

လမွးေွားသည့် ကလေးသူငယ်အား မှတ်ပုံတင်ခ
ြ င်းနှင့် စပ်ေျဉ်း၍ (က)

နိုင်ငံလတာ်အတွင်း

လမွးေွားသည့်

ကလေးသူငယ်တိုင်းသည်

ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း

မေှလိ စဘဲ

လမွးေွားခ
ြ င်းကို အခမဲ့ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ေှိသည်။
( ခ)

မိဘ၊ အုပ်ေိန်းသူ သိ့ု မဟုတ် သင်လ့ ေျာ်သူတစ်ဦးဦးသည် လနေိုင်သည့် ေပ်ကွက် သိ့ု မဟုတ်
လကျးေွာတွင်

ကလေးလမွးေွားပ
ြ ီးေျှင်

ကလေးလမွးေွားပ
ြ ီးေျှင်
အလက
ာ ာင်း ာကား၍

ြေစ်လစ

ြေစ်လစ၊

လဆးရုံ

သိ့ု မဟုတ်

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

လမွးေွားခ
ြ င်းကို

မှတ်ပုံတင်ပ
ြ ီး

သားေွားခန်း၌

သက်ဆငို ်ော

ယင်းဌာနက

အစိးု ေဌာနသိ့ု

ကလေးလမွးေွား ြခင်း

မှတ်ပုံတင်ေက်မှတ် ေုတ်လပးေမည်။
( ဂ)

သက်ဆိငု ်ော

အစိးု ေဌာနသည်

လမွးေွားသည့်

ကလေးသူငယ်နှင့်

ကလေးလမွးေွား

ြခင်းမှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ေမည်။
(ဃ)

ကလေးလမွးေွားခ
ြ င်းကို

မှတ်ပုံတင်ေားခဲ့ ြခင်းမေှိသည့်ကိစ္စတွင်

ကလေးလမွးေွား

ခဲ့လ ာကာင်း

သက်ဆိငု ်ော ေပ်ကွက် သိ့ု မဟုတ် လကျးေွာအုပ်စု အုပ်ချလပ်လေးမှူး၏ လောက်ခံချက်ြေင့် ြေစ်လစ၊
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သက်ဆိငု ်ော

လဆးရုံ

သိ့ု မဟုတ်

သားေွားခန်း၏

တာဝန်ခံပုဂလ္ဂိ ေ်ကေုတ်လပးသည့်

လမွးစာေင်းသက်လသခံေက်မှတ် ပူးတွဲ၍ြေစ်လစ ကလေးလမွးေွားလက
ာ ာင်း ကလေးသူငယ်၏ မိဘ၊
အုပ်ေိန်းသူ သိ့ု မဟုတ် သင်လ့ ေျာ်သူ တစ်ဦးဦးက သက်ဆုိင်ောအစိးု ေဌာနသိ့ု အလက
ာ ာင်း ာကားပ
ြ ီး
လမွးေွားမတမှတ်ပုံတင် ေမည်။ ေိက
ု လေးလမွးေွားလက
ာ ာင်း မှတ်ပုံတင် ြခင်းသည် ကလေးသူငယ်၏
အသက်အတွက် သက်လသအလောက်အေားေ
ြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူေမည်။
၂၂။

လမွးေွားလက
ာ ာင်း

မှတ်ပုံတင်သည့်

ကလေးသူငယ်တငို ်းသည်

နိုင်ငံသားေ
ြ စ်မတဆုိင်ော

အခွင့်အလေးကို

တည်ဆဲဥပလေပါ ြပဌာန်းချက်များနှင်အ
့ ညီသာေျှင် ေေှလိ စေမည်။
၂၃။

အမျိလးသားနှင့်အမျိလးသမီးတိ့ု ၏

တည်ဆဲဥပလေနှင့်

ဓလေ့ေုံးတမ်း

ေိမ်း ြမားေက်ေပ်နိုင်သည်အ
့ သက်သည်

ဥပလေများတွင်

သတ်မှတ်ေားသည်အ
့ တိုင်း

၎င်းတိ့ု ၏

သက်ဆုိင်ော

ြေစ်လစေမည်။

သိ့ု ောတွင်

ေိမ်းြမားေက်ေပ်ြခင်း စာချလပ်ချလပ်ဆို၍ ေိမ်းြမားေက်ေပ်ခ
ြ င်း ြေစ်ပါက ေိမ်းြမားေက်ေပ်ေန် ပဋိညာဉ် ြပလနိုင်သည့်
အသက်သည် ၁၈ နှစ်ြပည့်ြပီး ြေစ်ေမည်။
၂၄။

ဤဥပလေပါ အခွင့်အလေးများကို ကလေးသူငယ်တိုင်း အပ
ြ ည်အ
့ ဝေေှိခံစားနိငု ်လစေန် (က)

သက်ဆိငု ်ော အစိးု ေဌာန၊ အစိုးေအေွ့ဲ အစည်းများသည် မိမိတို့ ကဏ္ဍအေိုက် တတ်နိငု ်သမျှ
အလကာင်အေည်လော် လဆာင်ေွက်လပးေမည်။

( ခ)

လစတနာ့ဝန်ေမ်းပုဂ္ဂလိ ေ်၊ ေူမတလေးအေွ့ဲ အစည်းနှင့် အစိုးေမဟုတ်လသာ အေွ့ဲ အစည်းများသည်ေည်း
ဥပလေနှင့်အညီ မိမိတိ့ု တတ်နိုင်သမျှ လဆာင်ေွကလ် ပးနိုင် ခွင့်ေှိသည်။

၂၅။

အခ
ြ ားတည်ဆဲဥပလေတစ်ေပ်ေပ်တွင်ပါေှိသည့်

ဤဥပလေပါ

ြပဋ္ဌာန်းချက်များေက်

ကလေးသူငယ်၏

ကလေးသူငယ်အခွင့်အလေးဆိုင်ော
အခွင့်အလေးများကို

ပိုမို

ြပဋ္ဌာန်းချက်သည်

လော်လဆာင်လပးနိုင်မည်ဆုိပါက

ေိုအြခားတည်ဆဲဥပလေတစ်ေပ်ေပ်ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို အလေးလပး၍ ေိက
ု ်နာလဆာင်ေွက်ေမည်။

အခန်း (၈)
ကလေးသူငယ်ကို လမွးစားခ
ြ င်း
၂၆။

ြမန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးဦးသည်

ကလေးသူငယ်ကို

မိဘအေင်းသေွယ်

ြပလစုလစာင့်လေှာက်

နိငု ်ပါက

ကလေးသူငယ်အား သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လမွးစားပိုင်ခွင့် ေှိသည်။
၂၇။

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည်

ဤဥပလေအေ

လမွးစား ြခင်းကို

မှတ်ပုံတင်ေန်အေိ့ု ငှာ

သက်ဆိုင်ော

တိုင်းလေသက
ြ ီး သိ့ု မဟုတ် ြပည်နယ် ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုးံ ၊ ြပည်လောင်စု နယ်လ ြမ ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုးံ ၊
ကိယ
ု ်ပိုင်အုပ်ချလပ်ခွင့်ေတိုင်း

သို့မဟုတ်

ကိယ
ု ်ပိုင်အုပ်ချလပ်ခွင့်

ေလေသ

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုးံ နှင့်

ခရိုင်ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုးံ တိ့ု မှ ေူမတဝန်ေမ်းအောေှိအသီးသီးကို လမွးစားခ
ြ င်းမှတ်ပုံတင် ေူမတဝန်ေမ်းအောေှိအြေစ်
တာဝန်လပးနိုင်သည်။

17
၂၈။

(က)

ြမန်မာနိငု ်ငံသားတစ်ဦးဦးသည်
လမွးစားခွင့်ြပလေန်

လအာက်လော် ြပပါကလေးသူငယ်အား

သက်ဆုိင်ော

လမွးစား ြခင်းမှတ်ပုံတင်

မှတ်ပုံတင်

၍

ေူမတဝန်ေမ်းအောေှိ

ေံ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လေျှာက်ေားနိုင်သည် (၁) မိဘမဲ့ကလေးသူငယ်၊
(၂) မိဘက

ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်နိုင်ြခင်းမေှလိ သာ

ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်လသာ်ေည်း

ကလေးသူငယ်

ကလေးသူငယ်၏

သိ့ု မဟုတ်

အလကာင်းဆုံး

မိဘက

အကျိလးစီးပွားများကို

ြေည့်ဆည်းလပးနိငု ်ြခင်း မေှိလသာ ကလေးသူငယ်၊
(၃) မိဘ သိ့ု မဟုတ် အုပ်ေိနး် သူနှင့် အမ
ြ ဲတမ်း ကွဲကွာလနသည့်အြပင် လဆွမျိလး သားချငး် ကေည်း
ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်နိုင်ခ
ြ င်းမေှိလသာ ကလေးသူငယ်၊
(၄) ဝန် ြကီးဌာနက အမိန့် လက
ာ ာ်ြငာစာ ေုတ်ြပန်၍ သတ်မှတ်ေားလသာ အခ
ြ ား ကလေးသူငယ်။
( ခ)

ကလေးသူငယ်ကို

လမွးစားေိသ
ု ူသည်

လမွးစားခ
ြ င်းမှတ်ပုံတင်

ေူမတဝန်ေမ်း

အောေှေ
ိ ံတွင်

မှတ်ပုံတင်၍ လမွးစား ြခင်းမပ
ြ လဘဲ သက်ဆငို ်ော စာချလပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ရးုံ တွင် တည်ဆဲ
ကိတ္တိမလမွးစားခ
ြ င်းဆိငု ်ော အက်ဥပလေပါ ြပဌာန်းချက်များနှငအ
့် ညီ လမွးစားစာချလပ်ကို မှတ်ပုံတင်၍
လမွးစားနိငု ်သည်။
( ဂ)

သက်ဆိငု ်ော စာချလပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရးုံ သည် ပုေ်မခွဲ (ခ) အေ ကလေးသူငယ် လမွးစားစာချလပ်ကို
မှတ်ပုံတင်သည့်အခါ

ဤဥပလေအေ

ခံစားနိငု ်လစေန်အေို့ဌာ

လမွးစားစာချလပ်မှတ်ပုံတင်ြပီး

လမွးစားခ
ြ င်းမှတ်ပုံတင်စာချလပ်

လမွးစားသားသမီးများ၏

မိတ္တူနှင့်အတူ

ေက်

အခွင့်အလေးများ

လပါင်း

သက်ဆိုင်ော

၃၀

အတွင်း

လမွးစား ြခင်းမှတ်ပုံတင်

ေူမတဝန်ေမ်းအောေှေ
ိ ံသုိ့ လပးပိ့ု အလက
ာ ာင်း ာကားေမည်။
၂၉။

သက်ဆိငု ်ော လမွးစားခ
ြ င်းမှတ်ပုံတင် ေူမတဝန်ေမ်းအောေှိသည် (က)

ပုေ်မ ၂၈ အေ လမွးစားခွင့် ြပလေန် လေျှာက်ေားချက်ကုိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ စိစစ်၍
ခွင့်ြပလ ြခင်း သိ့ု မဟုတ် ြငင်းပယ် ြခင်း ြပလနိုင်သည်။

( ခ)

ပုေ်မခွဲ (က) အေ ခွင့် ြပလပါက လမွးစားခွင့် ြပလသူနှင့် လမွးစားေိသ
ု ူအား သတ်မှတ် ချက်များနှင်အ
့ ညီ
လမွးစားစာချလပ်

ချလပ်ဆိုလစပ
ြ ီး

လမွးစားခ
ြ င်းကို

သက်ဆုငိ ်ော

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုံးတွင်

မှတ်ပုံတင်ေမည်။
( ဂ)

ပုေ်မခွဲ (ခ) အေ မှတ်ပုံတင်၍ လမွးစားသည့်စာေင်းကို ေည်းလကာင်း၊ ပုေ်မ ၂၈၊ ပုေ်မခွဲ (ဂ) အေ
သက်ဆိငု ်ော စာချလပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရးုံ က လပးပို့ောသည့် တည်ဆဲ ကိတ္တိမလမွးစားခ
ြ င်းဆိုင်ော
အက်ဥပလေပါ

ြပဌာန်းချက်များနှင့်အညီ

လမွးစားသည့်စာေင်းကို

လမွးစားစာချလပ်မိတ္တူများပူးတွဲ၍ ေူမတ ဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသိ့ု တင်ြပေမည်။

ေည်းလကာင်း
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၃၀။

တည်ဆဲ ကိတ္တိမလမွးစားခ
ြ င်းဆိုင်ော အက်ဥပလေအေ စာချလပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရးုံ တွင် ြေစ်လစ၊ ဤအခန်းပါ

ြပဌာန်းချက်အေ

လမွးစား ြခင်းမှတ်ပုံတင်

ေူမတဝန်ေမ်းအောေှိေံတွင်

ြေစ်လစ

ကလေးသူငယ်လမွးစားစာချလပ်ကို

မှတ်ပုံတင်၍ လမွးစားသည့် လမွးစားမိဘသည် (က)

လမွးစားသည်က
့ လေးသူငယ်နှင့်စပ်ေျဉး် ၍
ေိက
ု လေးသူငယ်၏

ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်မတ

ဘက်စုံေ့ွံ ြေိလးတိးု တက်မတကို

အလခ
ြ အလနနှင့်

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

သက်ဆိုင်ော

လမွးစားခ
ြ င်းမှတ်ပုံတင် ေူမတဝန်ေမ်းအောေှိေံသ့ို အစီေင်ခံေမည်။
( ခ)

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်လသာ တာဝန်နှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ေိုက်နာေမည်။

( ဂ)

လမွးစားခံေသည့် ကလေးသူငယ်အား မိမိကိုယ်တငို ်လသာ်ေည်းလကာင်း၊ အခ
ြ ား သူတစ်ဦးဦးနှင့်
ပူးလပါင်း၍လသာ်ေည်းလကာင်း ြပည်ပသို့ခိုးေုတ်ခ
ြ င်း၊ လောင်းဝယ် ြခင်း၊ အဓမ္မအေုပ်ခိုင်းလစခ
ြ င်း၊
အဓမ္မဝန်လဆာင်မတလပးလစခ
ြ င်း သိ့ု မဟုတ် နှိပ်စက်ညိဉး် ပန်းြခင်း မပ
ြ လေုပ်ေ။

၃၁။

သက်ဆိငု ်ော လမွးစား ြခင်းမှတ်ပုံတင် ေူမတဝန်ေမ်းအောေှိသည် လမွးစားစာချလပ်ကို မှတ်ပုံတင်ပ
ြ ီးလနာက်

လမွးစားမိဘက လမွးစားခ
ြ င်းဆိုင်ော တာဝန်နှင့် စည်းကမ်းချက် သိ့ု မဟုတ် တား ြမစ်ချက် တစ်ေပ်ေပ်ကို လောက်ေျက် ြခင်း
ေှိ မေှိ သတ်မှတ်ချက်များနှင်အ
့ ညီ စုံစမ်း ြခင်း၊ လစာင့် ာကည့် ြခင်း၊ ေိအ
ု ပ်ပါက စုံစမ်းစစ်လဆးခ
ြ င်းများ ြပလေုပ်ပ
ြ ီး
သတ်မှတ်ေားလသာ တာဝန်နှင့် စည်းကမ်းချက် သိ့ု မဟုတ် တားမ
ြ စ်ချက် တစ်ေပ်ေပ်ကို လောက်ေျက်လ ာကာင်း လတွ့ေှိပါက
လမွးစားခ
ြ င်းကို ပယ်ေျက်သင့်လ ာကာင်း သလဘာေားမှတ်ချက်ေ
ြ င့် ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပ
ြ ေမည်။
၃၂။

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည် ပုေ်မ ၃၁ အေ တင်ပ
ြ ချက်ကုိ စိစစ် ြပီး လမွးစား ြခင်းကို ပယ်ေျက်သည်အ
့ မိန့်

သိ့ု မဟုတ် အခ
ြ ားသင်လ့ ေျာ်လသာ အမိန့် သိ့ု မဟုတ် ဆုံး ြေတ်ချက် တစ်ေပ်ေပ် ချမှတ်နိုင်သည်။
၃၃။

(က)

လမွးစားခ
ြ င်းမှတ်ပုံတင်

ေူမတဝန်ေမ်းအောေှိက

လမွးစား ြခင်းကို

မှတ်ပုံတင် ြပီး

သည့်အခါ

လမွးစားခ
ြ င်းမပ
ြ လမီက မိဘများနှင့် အုပ်ေိနး် သူများတွင် ေှိခဲ့လသာ အခွင့်အလေးများနှင့် တာဝန်များကို
ေပ်ဆိုင်း ြပီး လမွးစားမိဘေံ ေွှဲလြပာင်းလပး ြပီး ြေစ်သည်ဟု မှတ်ယေ
ူ မည်။
( ခ)

လမွးစားကလေးသူငယ်တစ်ဦးသည်

လမွးစားမိဘနှင့်

သက်ဆငို ်သည့်

ဥပလေ

သိ့ု မဟုတ်

ဓလေ့ေုးံ တမ်း ဥပလေနှင့်အညီ လမွးစားမိဘ၏ အခ
ြ ားသားသမီးများ ကဲ့သ့ို ပင် အလမွဆက်ခံေန်
အခွင့်အလေးအပါအဝင် တူညလီ သာ အခ
ြ ားအခွင့် အလေးများ ေေှလိ စေမည်။

အခန်း (၉)
အခ
ြ ားနည်းြေင့်ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်ြခင်း
၃၄။

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည် (က)

အလခ
ြ အလန တစ်ေပ်ေပ်လ ာကာင့် မိေင်းေေင်းြပလစုလစာင့်လေှာက်မတ ဆုံးရတးံ သွားလသာ သိ့ု မဟုတ်
မေေှလိ သာ

ကလေးသူငယ်များအား

မိေင်းေေင်းကိုယ်စား

လဆွမျိလး

သားချငး် များက

ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက် ြခင်း၊ မိဘအေင်းသေွယ် ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက် ြခင်း၊ သင်တန်းလကျာင်းအလခ
ြ ြပလ
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ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်ခ
ြ င်း၊

ယာယီလစာင်လ့ ေှာက်လေး

စသည်န့ ည်းေမ်းများ

အပါအဝင်

အခ
ြ ား

လဂဟာတွင်

နည်း ြေင့်

ြပလစုလစာင့်လေှာက် ြခင်း

ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက် ြခင်း

ြပလနိငု ်လေးကို

ဦးစားလပးကာ အစီအမံများ ချမှတ် လဆာင်ေွကေ
် မည်။
( ခ)

အဆိုပါ

ကလေးသူငယ်များအား

ကလေးသူငယ်၏

မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်မှ

အလကာင်းဆုးံ အကျိလးစီးပွား

အမ
ြ ဲတမ်းေယ်ေှားခ
ြ င်း

ြေစ်ေွနး် လစသည့်

အခါမှ

သည်
တစ်ပါး

ယင်းသိ့ု ေယ်ေှားခ
ြ င်းမှာ ယာယီသာေျှင် ြေစ်လစပ
ြ ီး အတိလု တာင်းဆုံး လသာ အချိန်ကာေအတွက်သာ
ြေစ်လစေမည်။
( ဂ)

မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်မှ
သင်တန်းလကျာင်းအလခ
ြ ြပလ

ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်မတ

ဆုံးရတံးသွားလသာ

ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက် ြခင်းနှင့်

ကလေးသူငယ်များ

ယာယီလစာင်လ့ ေှာက်

အား

လေးလဂဟာတွင်

ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက် ြခင်းကို လနာက်ဆးုံ နည်းေမ်း အလနေ
ြ င့်သာ ကျင့်သးုံ ေမည်။
(ဃ)

သင်တန်းလကျာင်း၊
ကလေးသူငယ်ေွံ့ြေိလးလေးကို

ပေဟိတလဂဟာနှင့်

ယာယီလစာင်လ့ ေှာက်လေးလဂဟာများတွင်

အလောက်အကူြပလသည့်

ြပလစုလစာင့်လေှာက်မတစံနတန်း

များ

သတ်မှတ်လပးေမည်။
( င)

အခ
ြ ားနည်းြေင့် ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက် ြခင်းအစီအစဉ်အေ ကလေးသူငယ်များအား သင့်လေျာ်သည့်
လစာင်လ့ ေှာက်မတအတွက်

လနောချေားလပး ြခင်းကို

တာဝန်ယူ

လဆာင်ေွကေ
် မည်။

ေိသ
ု ိ့ု လဆာင်ေွက်ောတွင် ေိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ော အစိးု ေ ဌာန၊ အစိုးေအေွ့ဲ အစည်းများ၊
အစိုးေမဟုတ်လသာ အေွ့ဲ အစည်းများနှင့် ညိိနငိတ ်း ပါဝင်လဆာင်ေွက်လစနိုင်သည်။
( စ)

အခ
ြ ားနည်းြေင့် ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်ြခင်းအစီအစဉ်အေ

ကလေးသူငယ်အား

သင်လ့ ေျာ်သည့်

လစာင်လ့ ေှာက်မတအတွက် လနောချေားခ
ြ င်းကို ပုံမှန်ြပန်ေည် သုးံ သပ်ပ
ြ ီး မိသားစုေံပ
ြ န်ေည်
အပ်နှံနိုင်မည့် ြေစ်နိုင်လ ြခကို အကဲ ြေတ်သးုံ သပ် ေမည်။

အခန်း (၁၀)
အုပ်ေိန်းြခင်းနှင့် ေိန်းသိမ်းလစာင်လ့ ေှာက်ြခင်း
၃၅။

အုပ်ေိန်းသူများ

လစာင်လ့ ေှာက် ြခင်း ြပလောတွင်

အပါအဝင်

မိဘများသည်

ေည်းလကာင်း၊

ကလေးသူငယ်က

ကလေးသူငယ်ကို

အုပ်ေိန်း ြခင်းနှင့်

ပိုင်ဆငို ်လသာပစ္စညး် များအား

ေည်းလကာင်း ကလေးသူငယ်၏ အလကာင်းဆုံးအကျိလးစီးပွားများနှင့် ကလေး သူငယ်၏
ေင့်ကျက်မတအေ သလဘာတူညီချက်ကို အလေးေား ေည့်သွင်း စဉ်းစားေမည်။
၃၆။

မိဘနှစ်ပါးသည် (က)

ကလေးသူငယ်၏ မူေအုပ်ေိန်းသူများ ြေစ်သည်ဟု မှတ်ယူေမည်။

စီမံ

ြပလစု

ခန့်ခွေ
ဲ ာတွင်

အသက်အေွယ်နှင့်
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( ခ)

သဘာဝအား ြေင့် ကလေးသူငယ်ကို ြကီးြပင်းောလအာင် လကျွးလမွးြပလစုလစာင့် လေှာက်ေန်တာဝန်နှင့်
ကလေးသူငယ်က ပိုင်ဆိုင်လသာပစ္စညး် များအား စီမံခန့်ခွဲ ပိငု ်ခွင့် ေှိသည်။

၃၇။

မိဘနှစ်ဦး ကွက
ဲ ွာလနပါက (က)

ကလေးသူငယ်နှင့် အတူလနေိုင်ြပီး စဉ်ဆက်မြပတ် ဆက်ဆလံ ေးေှိလသာ မိခင် သိ့ု မဟုတ် ေခင်သည်
တစ်ဦးတည်း ြေစ်လစ၊ မိဘနှစ်ဦးေုးံ က မျှလဝ၍ေ
ြ စ်လစ ကလေးသူငယ်ကုိ ေိနး် သိမ်းလစာင်လ့ ေှာက်ခွင့်
ေှိလစေမည်။

( ခ)

ကလေးသူငယ်၏ အလကာင်းဆုံးအကျိလးစီးပွားများကို အဓိက ေည်သ
့ ွင်း စဉ်းစားေျက် မိဘတစ်ဦးစီ
ြေစ်လစ၊ မိဘနှစ်ဦးေုးံ ြေစ်လစ ကလေးသူငယ်ကုိ ြကီးြပင်းောလအာင် လကျွးလမွးြပလစုလစာင့်လေှာက်ေန်
တာဝန်နှင့် ကလေးသူငယ်က ပိုင်ဆိုင်လသာပစ္စည်းများကို စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့် ေှိလစေမည်။

၃၈။

ကလေးသူငယ်နှင့် စဉ်ဆက်မ ြပတ်ဆက်ဆလံ ေးေှိလသာ မိဘတစ်ဦးဦး လသဆုးံ ေျှင် အသက်ေှင်ကျန်ေစ်လသာ

မိခင် သိ့ု မဟုတ် ေခင်သည် မိဘ၏ ေုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်ကုိ ဆက်ေက် ကျင့်သးုံ ေမည်။
၃၉။

ကလေးသူငယ်ကုိ

အုပ်ေိန်းေိလု သာ

လအာက်ပါပုဂလ္ဂိ ေ်

တစ်ဦးဦးသည်

အုပ်ေိန်းသူ

အေ
ြ စ်

ခန့်အပ်တာဝန်လပးသည့် စီေင်ချက်နှင့် ေီကေီ ချမှတ်လပးေန် သက်ဆငို ်ောတေားရုံးသိ့ု လေျှာက်ေားနိုင်သည် (က)

မိဘများကွက
ဲ ွာြခင်း သိ့ု မဟုတ် ကွာေှင်းြခင်း ြေစ်ပွား ြပီးလနာက် ကလေးသူငယ် ကို အုပ်ေိနး် ေိသ
ု ူ၊

( ခ)

ေျစ်ေျူရတခ
ြ င်း၊

အေွဲသံးု ြခင်း၊

ေက်စက်ယုတ်မာခ
ြ င်းနှင့်

လခါင်းပုံ ြေတ်ခ
ြ င်း

ခံေလသာ

ကလေးသူငယ်ကို ြကီးြပင်းောလအာင် လကျွးလမွး ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်လေး နှင့် ကလေးသူငယ်က
ပိုင်ဆိုင်လသာပစ္စည်းများကို

စီမံခန့်ခွဲလေးအတွက်

ကလေး

သူငယ်၏အလကာင်းဆုးံ အကျိလးစီးပွားေ
ြ စ်ေွန်းမတကို ေိေ
ု ားလသာ ကလေးသူငယ် အား အုပ်ေိန်းသူ။
၄၀။

သက်ဆိငု ်ော တေားရုးံ သည် (က)

ပုေ်မ ၃၉ အေ လေျှာက်ေားမတကို စိစစ်ြပီး ကလေးသူငယ်၏ အလကာင်းဆုံး အကျိလးစီးပွားကို
အဓိကေည်သ
့ ွင်းစဉ်းစားေျက်

မိဘတစ်ဦးဦးကို ြေစ်လစ၊

ဘိးု ဘွား

တစ်ဦးဦးကိုြေစ်လစ၊

လသွးေင်းလဆွမျိလးတစ်ဦးဦးကိုြေစ်လစ ဦးစားလပး အစီအစဉ်အတိုင်း အုပ်ေိနး် သူအြေစ် ေည်းလကာင်း၊
ယင်းတို့ တစ်ဦးဦးမေှိ သည့်အခါ သင့်လေျာ်လသာ အခ
ြ ားပုဂ္ဂိလေ်တစ်ဦးဦးကို အုပ်ေိနး် သူအ ြေစ်
ေည်းလကာင်း ခန့်အပ်တာဝန်လပးသည့် စီေင်ချက်နှင့် ေီကေီ ချမှတ်လပးနိငု ် သည်။
( ခ)

ကလေးသူငယ်၏ အသက်အေွယ်နှင့် ေင့်ကျက်မတကို တည်မှီ ြပီး ကလေးသူငယ် နှင့်စပ်ေျဉ်းသည့်
အုပ်ေိန်းမတ၊

ေိန်းသိမ်းလစာင်လ့ ေှာက်မတတ့ို အတွက်

စီေင်ချက်

နှင့်

ေီကေီ

ချမှတ်ောတွင်

ေိက
ု လေးသူငယ်၏ ဆန္ဒသလဘာေားကို ေယူေမည်။
၄၁။

သက်ဆိငု ်ော တေားရုးံ က မိဘ မဟုတ်သူအား အုပ်ေိနး် သူအ ြေစ် ခန့်အပ်တာဝန်လပး ြပီး လနာက်

ကလေးသူငယ်၏

အလကာင်းဆုးံ အကျိလးစီးပွားအတွက်

ခွဲခွာလနေိုင်ေန်

ကလေးသူငယ်တိုင်းသည် မိဘ၊ ဘိးု ဘွားတိ့ု နှင့် ပုံမှနလ် တွ့ဆုခံ ွင့် ေှိလစေမည်။

ေိုအပ်သည့်

အခါမှတစ်ပါး
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အခန်း (၁၁)
စေိတ်လောက်ပံ့ြခင်း
၄၂။

ကလေးသူငယ်၏

မိဘသည်

ကလေးသူငယ်ကို

လကျွးလမွးြပလစုေန်နှင့်

ကလေးသူငယ်၏

အလခ
ြ ခံေိုအပ်ချက်များ ြေည့်ဆည်းလောက်ပံ့လပးေန် တာဝန်ေှိလစေမည်။
၄၃။

(က)

ေခင်တိုင်းသည် ေင်မယားကွာေှင်းသည် ြေစ်လစ၊ မကွာေှင်းသည် ြေစ်လစ မိမိ၏ သားသမီးတိုင်းကို
စေိတ်လောက်ပံေ
့ န် တာဝန်ေလှိ စ ေမည်။

( ခ)

ပုေ်မခွဲ (က) အေ ကလေးသူငယ်အား စေိတ်လောက်ပံ့ေန် တာဝန်ေှိသည့် ေခင်က ေုံလောက်လသာ
အလက
ာ ာင်းမေှဘ
ိ ဲ ကလေးသူငယ်အား စေိတ်လောက်ပံ့ ေန် ပျက်ကက
ွ ်ပါက ကလေးသူငယ်ကယ
ို ်စား
မိခင် သိ့ု မဟုတ် အုပ်ေိနး် သူက စေိတ်လောက်ပေ
ံ့ န် ပျက်ကွက်သည့် ေခင်အလပါ် သက်ဆုိင်ော
တေားရုးံ တွင် စေိတ်လောက်ပံ့ေန် လေျှာက်ေားစွဲဆုိနိုင်သည်။

၄၄။

သက်ဆိငု ်ောတေားရုံးသည် (က)

ပုေ်မ

၄၃၊

ပုေ်မခွဲ

လေျှာက်ေားခံေလသာ

(ခ)

အေ

ေခင်က

ကလေးသူငယ်စေိတ်လောက်ပံ့ေန်
စေိတ်လောက်ပေ
ံ့ န်

လေျှာက်ေားမတ

ေုလံ ောက်လသာ

တွင်

အလက
ာ ာင်းမေှိဘဲ

ပျက်ကွက်လ ာကာင်း လတွ့ေှိပါက ကလေးသူငယ် တစ်ဦးေျှင် ေစဉ် ကျပ် ၅၀၀၀၀ ေက်မပိုလသာ
စေိတ်လပးလစေန် အမိန့် ချမှတ်နိုင်သည်။
( ခ)

ပုေ်မခွဲ (က) အေ ချမှတ်သည်စ့ ေိတ်ကို လေျှာက်ေားခံေသူက လပးလဆာင်ေန် ပျက်ကွက်ေျှင်
ောဇဝတ်ကျင့်ေုံးဥပလေနှင့်အညီ ေ််လငွမလဆာင် ပျက်ကွက် သကဲ့သို့ မှတ်ယူ၍ ေ််လငွအေ
လကာက်ခံခ
ြ င်းဆိုင်ော

ေုပ်ေးုံ ေုပ်နည်းများနှင့်

အညီ

လကာက်ခံပ
ြ ီး

ေေှိသည်လ့ ငွကို

ချမှတ်ေားသည့်စေိတ်အတွက် လေျှာက်ေား သူအား လပးေမည်။

အခန်း (၁၂)
ကျန်းမာလေးဆိငု ်ော အခွငအ
့် လေးများ
၄၅။

ကလေးသူငယ်တိုင်းသည် (က)

ခွဲ ြခားဆက်ဆံခ
ြ င်းမေှိလစဘဲ ကျန်းမာလေးဆိုင်ော အခွင့်အလေးများ ေေှလိ စေမည်။

( ခ)

နိုင်ငံလတာ်က

ချမှတ်ေားလသာ

လေးလစာင်လ့ ေှာက်မတကို ခံယူခွင့် ေှိသည်။

ကျန်းမာလေးဆိုင်ော

မူဝါေများနှငအ
့် ညီ

ကျန်းမာ

22
( ဂ)

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ောနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ော ကျန်းမာလေး စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိက
ု ်ညီစွာ ခံစားခွင့်
ေေှိလစေမည်။

၄၆။

ကျန်းမာလေးနှင့် အားကစားဝန်က
ြ ီးဌာနသည် (က)

ကလေးသူငယ်များ ကျန်းမာလေးဆိုင်ောအခွငအ
့် လေး ေိလောက်စွာခံစားခွင့် ေေှလိ စေန် ေိုအပ်လသာ
နိုင်ငံလတာ်၏အလောက်အပံ့နှင့်

အေင်းအမ
ြ စ်များ

ခွလဲ ဝ

ချေားလပးလေးအတွက်

ြပည်လောင်စုအစိးု ေအေွဲ့သိ့ု တင်ပ
ြ လဆာင်ေွကေ
် မည်။
( ခ)

လမွးကင်းစကလေးအပါအဝင်

ကလေးသူငယ်တိုင်း

ကျန်းမာေွ့ံ ြေိလးလေးအတွက်

ေိအ
ု ပ်လသာ

ကျန်းမာလေးလစာင်လ့ ေှာက်မတများအား စီမံချက်များ ချမှတ် လဆာင်ေွကေ
် မည်။
( ဂ)

ကလေးသူငယ်၏ ကျန်းမာလေးကို အန္တောယ်ြေစ်လစနိုင်လသာ အစားအလသာက်၊ အသုံးအလဆာင်နှင့်
လဆးဝါးများ အပါအဝင် ေပ်ေွာေူမတအလေ့အေများကို ဆန်းစစ်၍ သင့်လေျာ်လသာ အစီအမံများ
ချမှတ်လဆာင်ေွက်ေမည်။

အခန်း (၁၃)
ပညာလေး ဆိုင်ော အခွငအ
့် လေးများ
၄၇။

ကလေးသူငယ်တိုင်းသည် (က)

ခွဲြခားဆက်ဆံခ
ြ င်းမေှိလစဘဲ ပညာသင်ယူမတဆိုင်ောအခွငအ
့် လေးများ ေေှလိ စေမည်။

( ခ)

နိုင်ငံလတာ်က

ေွင်ေ
့ ှစ်ေားလသာ

လကျာင်းများတွင်

သတ်မှတ်ေားလသာ

အဆင့်

အေိ

အခမဲ့ပညာသင်ယူခွင်ေ
့ ှိသည်။
( ဂ)

တိုင်းေင်းသားများ၏ စာလပ၊ ယဉ်လကျးမတ၊ အနုပညာနှင့် ဓလေ့ေးုံ စံများ ေွ့ံ ြေိလးလေးအတွက်
သင်ယူလစာင်ေ
့ ိနး် ခွင့်ေှသ
ိ ည်။

၄၈။

ပညာလေးဝန်က
ြ ီးဌာနသည် (က)

ကလေးသူငယ်များ

ပညာသင်ယူမတဆုိင်ောအခွင့်အလေး

ေိလောက်စွာ

ခံစားခွင့်

ေေှလိ စေန်

ေိအ
ု ပ်လသာ နိုင်ငံလတာ်၏ အလောက်အပံ့နှင့် အေင်းအမ
ြ စ်များ ခွဲလဝ ချေားလပးလေးအတွက်
ြပည်လောင်စုအစိးု ေအေွဲ့သိ့ု တင်ပ
ြ လဆာင်ေွကေ
် မည်။
( ခ)

နိုင်ငံတစ်ဝန်းေုံး သတ်မှတ်ေားလသာ အခမဲ့ မသင်မလနေ ပညာလေးအဆင့် ြပီးလမ
ြ ာက်လစေန်
ဦးတည်လော်လဆာင်ေမည်။

( ဂ)

ကလေးသူငယ်များကို လကျာင်းအပ်နလှံ ေး၊ လကျာင်းမှန်မှန်တက်လေး၊ လကျာင်း ေွက်နတန်း ကျဆင်းလေး
တိ့ု အတွက် ေိအ
ု ပ်လသာအစီအမံများ ချမှတ်လဆာင်ေွက် ေမည်။
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(ဃ)

နိုင်ငံလတာ်က ေွင့်ေှစ်လသာလကျာင်းများတွင် အလက
ာ ာင်းအမျိလးမျိလးလက
ာ ာင့် လကျာင်းမတက်နိုင်လသာ
ကလေးသူငယ်များနှင့်

ပညာသင်ယူနိုင်ခ
ြ င်းမေှိလသာ

ပညာသင်ယူခွင်ေ
့ ေှလိ ေးအတွက်

လကျာင်း ြပင်ပ

ပညာလေး

ကလေးသူငယ်များ
အပါအဝင်

အခ
ြ ားလသာ

ေက်လတွ့အသုးံ ချနိုင်သည့် အသက်လမွးဝမ်းလကျာင်း ပညာ သင်က
ာ ားလေးဆိုင်ော အစီအစဉ်များ
ချမှတ်လဆာင်ေွက်ေမည်။
( င)

တိုင်းေင်းသားများ၏ စာလပ၊ ဘာသာစကား၊ ယဉ်လကျးမတ၊ အနုပညာနှင့် ဓလေ့ ေုးံ စံများ
ေွ့ံ ြေိလးလစေန် သင်တန်းများ ေွင့်ေှစ်သင် ာကားလေးအတွက် ကူညီ လဆာင်ေွက်ေမည်။

အခန်း (၁၄)
ကလေးသူငယ်များ အေုပ်ေုပ်ကငို ်ြခင်းနှင့်
အဆိးု ဝါးဆုံးပုစံ ံြေင့် အေုပ်ခငို ်းလစခ
ြ င်း
၄၉။

(က)

မည်သည့် ကလေးသူငယ်ကိုမျှ အဆိးု ဝါးဆုံးပုံစံေ
ြ င့် အေုပ်ခိုင်းလစခ
ြ င်း သိ့ု မဟုတ် အေုပ်
ေုပ်ကိုင်ခွင့်ြပလ ြခင်း မပ
ြ လေ။

( ခ)

အေုပ်ေုပ်ကိုင်နိငု ်စွမ်းေှိသည့် ကလေးသူငယ်၏ အသက်သည် ၁၄ နှစ် လအာက် မငယ်လစေ။
အကယ်၍ နိုင်ငံလတာ်၏ ပညာလေးေည်မှန်းချက်အေ အခမဲ့ မသင် မလနေ ပညာလေးစနစ်အတွက်
သတ်မှတ်ေားလသာ အသက်သည် ၁၄ နှစ်ေက် ပိုပါက လကျာင်းလနလသာ ကလေးသူငယ်များ၏
အေုပ်ေုပ်ကိုင်နိငု ်သည့် အသက်သည် ေိသ
ု ို့ပ၍
ို သတ်မှတ်ေားလသာ အသက်ေက် မငယ်လစေ။

( ဂ)

အသက် ၁၂ နှစ် မှ ၁၄ နှစ် အတွင်းေှိ ကလေးသူငယ်သည် လဘးအန္တောယ်မေှိ သည့်အ ြပင်
ကျန်းမာလေးကို ေိခိုက်မတမေှနိ ိုင်သည့် လပါ့ပါးလသာ ေုပ်ငန်းများတွင် လကျာင်းပညာလေးကို ြေစ်လစ၊
အသက်လမွးဝမ်းလကျာင်းပညာလေးကို ြေစ်လစ၊

ေို

ကလေးသူငယ်၏

ကျန်းမာလေးနှင့်

ေွ့ံ ြေိလးတိးု တက်လေးကို ြေစ်လစ မေိခိုက် လစပါက အေုပ်ေုပ်ကိုင်ခွင့်ေသ
ှိ ည်။
(ဃ)

ပုေ်မခွဲ (ခ) အေ သတ်မှတ်ေားလသာ အသက်ေက်ပို၍ ြကီးသည့် ကလေးသူငယ် သည်
ကျန်းမာလေးလကာင်းမွန်ြပီး

သက်ဆိုင်ောအေုပ်ကို

ေုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း

ေှပိ ါက

တည်ဆဲ

အေုပ်သမားလေးော ဥပလေများနှင့်အညီ အေုပ်ေုပ်ကိုင်ခွင့် ေှိသည်။
၅၀။

အေုပ်သမား၊ ေူ၀င်မတ ြကီး ာကပ်လေးနှင့် ြပည်သူ့အင်အားဝန် ြကီးဌာနသည် (က)

လဘးအန္တောယ်

ြေစ်လစနိုင်လသာ

ေုပ်ငန်းအမျိလးအစားများ၊

ေုပ်ငန်းခွင်များကို

သက်ဆိုင်ော

အေုပ်ေှင်အေွ့ဲ အစည်း၊ အေုပ်သမားအေွ့ဲ အစည်းများနှင့် ညိနိ ိတင်း ြပီး သတ်မှတ်ေားေမည်။
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( ခ)

ပုေ်မ ၄၉၊ ပုေ်မခွဲ (ဂ) ပါ အသက် ၁၂ နှစ် မှ ၁၄ နှစ် အတွင်းေှိ ကလေးသူငယ် များ
အေုပ်ေုပ်ကိုင်ခွင့်ေှသ
ိ ည့် တည်ဆဲအေုပ်သမားလေးော ဥပလေများနှင့်အညီ သတ်မှတ်ေားသည့်
လပါ့ပါးလသာ အေုပ်အမျိလးအစားများ၊ အများဆုံးအေုပ်ချိန် နှင့် အခ
ြ ားစည်းကမ်းချက်များကို
သတ်မှတ်ေားေမည်။

( ဂ)

ဤဥပလေနှင့်အညီ

ကလေးသူငယ်များ

အေုပ်ေုပ်ကိုင်ခွငေ
့် ေှလိ ေး၊

အေုပ်ေုပ်

ကိငု ်လသာ

ကလေးသူငယ်များအား ကာယိလဒန ္ဒပျက်ြပားလစမည့် အပ
ြ လအမူ၊ အလပ
ြ ာအဆို အပါအဝင် ေုပ်ငန်းခွင်
လဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းလေးနှင့် ကျန်းမာလေး၊ ေပိုင်ခွင့်များ ေိခိုက်နစ်နာဆုံးရတးံ မတမေှိလစလေးနှင့်
ကာကွယ် လစာင်လ့ ေှာက်လေးတိ့ု အတွက် သက်ဆုိင်ော ြပည်လောင်စုဝန်က
ြ ီးဌာနများနှင့် ညိနိ ိငတ ်း ြပီး
စီမံလဆာင်ေွက်ေမည်။

အခန်း (၁၅)
မသန်စွမ်း ကလေးသူငယ်များ
၅၁။

မသန်စွမ်းကလေးသူငယ်များသည် (က)

လမွးောပါ အသက်ေှင်သန်ခွင့်ေှိြပီး ကလေးသူငယ်အခွငအ
့် လေး၊ ေွတ်ေပ်စွာ လပ
ြ ာဆိုပိုင်ခွင့်နှင့်
ကိးု ကွယ်ပိုင်ခွင့်အပါအဝင်

အလခ
ြ ခံေွတ်ေပ်ခွင့်များကို

အခ
ြ ားသန်စွမ်းသူ

ကလေးသူငယ်များနည်းတူ ခံစားခွငေ
့် ှိသည်။
( ခ)

မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွငအ
့် လေးဥပလေပါ အခွင့်အလေးများအားေုံး သန်စွမ်းသူ ကလေးများနှင့်
တန်းတူခံစားခွင်ေ
့ ှိသည်။

( ဂ)

ကိယ
ု ်တိုင်ဆံုး ြေတ် သုးံ သပ်နိုင်စွမ်းမေှိသည့် ဉာ််ေည်ဆုငိ ်ော မသန်စွမ်း ကလေးသူငယ်များ၏
အလကာင်းဆုးံ အကျိလးစီးပွားအတွက် တည်ဆဲဥပလေနှင့် အညီ မိဘ သိ့ု မဟုတ် အုပ်ေိနး် သူက
ကိယ
ု ်စား စီစဉ်လဆာင်ေွက်ခွင့်ေှိသည်။

(ဃ)

နိုင်ေက်စီးနင်း အက
ာ မ်းေက်ခံေမတ၊ အိမ်တွင်းအက
ာ မ်းေက်မတ အမျိလးမျိလးအပါအဝင် အေွဲသးုံ ခံေမတ၊
လခါင်းပုံ ြေတ်ခံေမတများနှင့် ခွဲ ြခားဆက်ဆံခံေမတတို့မှ အကာအကွယ် ေေိက
ု ်ခွငေ
့် ှိသည်။

၅၂။

မသန်စွမ်းကလေးသူငယ်တိုင်းသည် (က)

လေှးဦးအေွယ်ကလေးသူငယ် ြပလစုပျိလးလောင်လေးနှင့် ဘဝတစ်သက်တာ သင်ယူမတ များ အပါအဝင်
ပညာသင်က
ာ ားလေးဆိငု ်ော အခွငအ
့် ေမ်းများ ေေှလိ စေမည်။

25
( ခ)

မိမိတိ့ု လနေိုင်ော ေပ်ေွာ သို့မဟုတ် အနီးစပ်ဆးုံ လေသေှိ နိုင်ငံလတာ်က ေွငေ
့် ှစ် ေားလသာ
လကျာင်းများတွင်

ပညာလေးဝန် ြကီးဌာနက

သတ်မှတ်ေားလသာ

အခမဲ့ပညာသင်ယူခွင့်

ေှိသည့်အဆင့်အေိ အခ
ြ ားသူများနည်းတူ သင်ယူခွငေ
့် ှိ သည်။
၅၃။

ပညာလေးဝန်က
ြ ီးဌာနသည် ဝန် ြကီးဌာနနှင့်ညိနိတင်း၍ (က)

အလခ
ြ ခံပညာအဆင့်မှ
ပညာသင်ယူောတွင်

တက္က သေ
ို ်ပညာအဆင့်အေိ
ေိုအပ်လသာ

မသန်စွမ်းကလေးသူငယ်

သင်ရးို ညွှန်းတမ်းများ၊

များ

လနောေိုင်ခင်း

များ၊

သွားောဆက်သွယ်မတဆုိင်ော အလောက်အပံ့များနှင့် သင်လောက်ကူ ပစ္စည်းများေေှိလေးအတွက်
အစီအစဉ်များ ချမှတ်လပးေမည်။
( ခ)

ေူတိုင်းအကျလံးဝင်ပညာလေးစနစ် သိ့ု မဟုတ် အေူးပညာလေးစနစ်နှင့် ပညာလေး လကာေိပ်များ၊
ပညာလေးတက္က သိုေ်များတွင် မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အလေး များ ေည့်သွင်းသင် ာကားေန်
ေည်းလကာင်း၊

မသန်စွမ်းမတအမျိလးအစားအေိုက်

သင်က
ာ ားနည်းစနစ်များနှင့်

တစ်ဦးကိုတစ်ဦးဆက်သွယ် ြခင်း နည်းစနစ်များ သင်ယူနိုင်ေန် ေည်းလကာင်း လဆာင်ေွက်ေမည်။

၅၄။

ကျန်းမာလေးနှင့် အားကစားဝန်က
ြ ီးဌာနသည် ဝန်က
ြ ီးဌာနနှင့် ညိနိ ငိတ ်း၍ (က)

မသန်စွမ်းမတြေစ်ခ
ြ င်းကို

ကာကွယ်သည့်

ကျန်းမာလေးလစာင်လ့ ေှာက်မတဆုိင်ော

ေုပ်ငန်းများကို

လဆာင်ေွကေ
် မည်။
( ခ)

လမွးကင်းစကလေးနှင့် ကလေးသူငယ်များတွင် မသန်စွမ်းမတ ြေစ်ပွားသည့်နတနး် အနည်းဆုးံ ြေစ်လစေန်
စီမံချက်များ လဆာင်ေွက်ေမည်။

( ဂ)

မသန်စွမ်းကလေးသူငယ်များအတွက် အေည်အလသွး ြပည့်မီလသာ ကျန်းမာလေး လစာင်လ့ ေှာက်မတနှင့်
ဝန်လဆာင်မတများကို

လကျးေက်လေသများအေိ

အခမဲ့

သိ့ု မဟုတ်

မသန်စွမ်းသူများ

ကျခံနိုင်လသာနတနး် ေားေ
ြ င့် ေေှနိ ိုင်ေန် စီစဉ် လဆာင်ေွက်လပးေမည်။
၅၅။

ဝန် ြကီးဌာနသည် ပုေ်မ ၅၁ နှင့် ၅၂ တို့ပါ မသန်စွမ်းကလေးသူငယ်များ၏ အလခ
ြ ခံ အခွင့်အလေးများ

ေေှခိ ံစားပိုင်ခွင့်ေှလိ စလေးအတွက်

ြပည်လောင်စုဘဏ္ဍာေန်ပလုံ ငွမှ

လောက်ပံ့

နိုင်သမျှ

လောက်ပံ့နိုင်ေန်

ြပည်လောင်စုအစိးု ေအေွဲ့သိ့ု တင်ပ
ြ လတာင်းခံပ
ြ ီး သီးြခားအစီအမံများ ြေင့်် အလကာင်အေည်လော် လဆာင်ေွကေ
် မည်။
၅၆။

အမျိလးသားလကာ်မတီသည်

မသန်စွမ်းကလေးသူငယ်များအား

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ော၊

ရုပ်ပိုင်း

ဆိုင်ော

ြပလစုပျိလးလောင်လေးနှင့် ြပန်ေည်ေူလောင်လေးတို့အတွက် ေန်ပုံလငွမှ တတ်နိုင်သမျှ လောက်ပံ့လငွနှင့် ြပည်တွင်း၊
ြပည်ပမှလစတနာေှင်များ၏

လောက်ပံ့ေှူေါန်းလငွများ ြေင့်

စီမံချက်

လဆာင်ေွကေ
် မည်။

အခန်း (၁၆)

များချမှတ်၍

အလကာင်အေည်လော်
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ကလေးသူငယ်အလပါ် အက
ာ မ်းေက်မတမှ ကာကွယ်လစာင်လ့ ေှာက်ြခင်း
၅၇။

မည်သူမျှ ကလေးသူငယ်အလပါ် တစ်နည်းနည်းြေင့် နစ်နာဆုံးရတးံ လစသည့် သိ့ု မဟုတ် ေိခက
ို ်ေ််ောေလစသည့်

ရုပ်ပငို ်းဆိုင်ောအက
ာ မ်းေက်မတ၊ စိတ်ပိငု ်းဆိုင်ောအက
ာ မ်းေက်မတ၊ ေိင်ပငို ်း ဆိငု ်ောအက
ာ မ်းေက်မတနှင့် တစ်ခုခုကို မပ
ြ လေုပ်ေ။
၅၈။

ပုေ်မ

၅၇

ပါ

အက
ာ မ်းေက်ခ
ြ င်းခံေလသာ

ကလေးသူငယ်များ

အပါအဝင်

လအာက်လော်ြပပါ

အလခ
ြ အလနတစ်ေပ်ေပ်ကို လတွ့ ြကလံခံစားေလသာ သိ့ု မဟုတ် ြပလေုပ်ြခင်းခံေလသာ ကလေးသူငယ်အား ကာကွယ်လစာင့်
လေှာက်ေန်ေိုသည် (က)

အဆိးု ဝါးဆုံးပုံစံေ
ြ င့် အေုပ်ခိုင်းလစခ
ြ င်းခံေသည့် ကလေးသူငယ်၊

( ခ)

ေမ်းလပါ်လနကလေးသူငယ်၊

( ဂ)

အကျဉ်းလောင်ကျ ကလေးသူငယ်၊

(ဃ)

စီးပွားလေးအေ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ောလခါင်းပုံ ြေတ်ခံေလသာ ကလေးသူငယ်၊

( င)

ေူကုန်ကူးခံေလသာ ကလေးသူငယ်၊

( စ)

ကွာေှင်းလနသည့် သိ့ု မဟုတ် ခွဲခွာလနေိုင်သည့် မိဘများ၏ ကလေးသူငယ်၊

(ဆ)

ခုခံအားကျဆင်းမတကးူ စက်လောဂါ ခံစားေလသာ ကလေးသူငယ် သိ့ု မဟုတ် ခုခံအားကျဆင်းမတ
ကူးစက်လောဂါ ခံစားလနေသည့် မိဘများ၏ ကလေးသူငယ်၊

( ဇ)

လတာင်းေမ်းစားလသာက်လနလသာ ကလေးသူငယ်၊

( စျ)

မူးယစ်လဆးဝါးများ

သိ့ု မဟုတ်

စိတ်ကိုလြပာင်းေဲလစလသာလဆးဝါးများကို

ေုတ်ေုပ်ခ
ြ င်း၊

လောင်းချခ
ြ င်း၊ သယ်ယူပို့လဆာင်ြခင်းြပလောတွင် အသုံးချခေ
ံ လသာ ကလေးသူငယ်၊
(ည)

မိဘ သိ့ု မဟုတ် အုပ်ေိန်းသူ မေှိလသာ၊ စိတ်လပါ့သွပ်လနလသာ သိ့ု မဟုတ် ကူးစက် တတ်သည်လ့ ောဂါ
စွက
ဲ ပ်လနလသာ ကလေးသူငယ်၊

( ဋ)

မိဘ သိ့ု မဟုတ် အုပ်ေိနး် သူက ေိန်းသိမ်း၍ မေနိုင်လောက်လအာင် ဆိုးသွမ်းလန လသာ
ကလေးသူငယ်၊

( ဌ)

သဘာဝလဘးအန္တောယ်များလ ာကာင့်

ြေစ်လစ၊

ေက်နက်ကုိင်ပဋိပက္ခများလ ာကာင့်

ြေစ်လစ

ေိခိုက်ခံစားေလသာ ကလေးသူငယ်၊

၅၉။

( ဍ)

ချိလ့တဲန့ ွမ်းပါးသည့် မသန်စွမ်းကလေးသူငယ်။

(က)

မည်သူမဆို ပုေ်မ ၅၈ ပါ ကလေးသူငယ် တစ်ဦးဦးအား ကာကွယ် လစာင်လ့ ေှာက်မတ ြပလသင့်သည်ဟု
ေင်မ
ြ င်ယူဆေျှင်

သက်ဆုိင်ော

အလက
ာ ာင်း ာကားနိုင်သည်။

ေူမတဝန်ေမ်း

အောေှိေံသ့ို

အကျိလးအလ ာကာင်းလော် ြပ၍
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( ခ)

ေူမတဝန်ေမ်းအောေှသ
ိ ည် ပုေ်မခွဲ (က) အေ အလက
ာ ာင်း ာကားချက်ကို ေက်ခံေေှိ ေျှင်ြေစ်လစ၊
မိမိကိုယ်တိုင်

တစ်နည်းနည်းြေင့်

သတင်းေေှိေျှင် ြေစ်လစ

ကလေး

သူငယ်အား

ကာကွယ်လစာင်လ့ ေှာက်မတပ
ြ လေန် ေိအ
ု ပ်ခ
ြ င်း ေှိမေှိ သတ်မှတ်ချက် များနှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်လဆး ြပီး
လတွ့ေှိချက်များကို မိမိ၏ သလဘာေားမှတ်ချက် နှင့်အတူ ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသိ့ု တင်ပ
ြ ေမည်။
ေိ့ု အ ြပင် ကလေးသူငယ်အား မိဘအုပ်ေိနး် သူေံသို့ ြေစ်လစ၊ သင်တန်းလကျာင်း၊ ပေဟိတလဂဟာ
သိ့ု မဟုတ် ယာယီ လစာင်လ့ ေှာက်လေးလဂဟာသိ့ု ြေစ်လစ အပ်နှံေားေန် ညွှန် ာကားနိုင်သည်။
( ဂ)

ေူမတဝန်ေမ်းအောေှသ
ိ ည်
ကျူးေွန်ခဲ့သည့် ြပစ်မတမှာ

မိမိ၏စုံစမ်းစစ်လဆးမတ

ြပလလနစဉ်အတွင်း

ြကီးလေးလသာပ
ြ စ်မတြေစ်လ ာကာင်း

ကလေး

သူငယ်အလပါ်

ေင်ေှားစွာလတွ့

ေှိေေျှင်

သက်ဆိငု ်ောေဲတပ်ေွဲ့စခန်းသို့ အလက
ာ ာင်း ာကားေမည်။
၆၀။

ေဲအောေှိ သိ့ု မဟုတ် ေူမတဝန်ေမ်းအောေှိသည် ြပစ်မတကျူးေွန်လ ာကာင်း စွပ်စွဲခံေသေ
ြ င့် သင်တန်းလကျာင်း၊

ပေဟိတလဂဟာ

သိ့ု မဟုတ်

ယာယီလစာင်လ့ ေှာက်လေးလဂဟာတွင်

ယာယီ

ေိနး် သိမ်းလစာင့်လေှာက်ေားလသာ

ကလေးသူငယ်အား လဆးဝါးကုသမတခံယူေန် ေိုအပ်လနသည်ဟု ေင်မ
ြ င်ယူဆပါက နီးစပ်ောလဆးရုံ၊ လဆးခန်းသို့
လဆးဝါးကုသမတ ခံယေ
ူ န် ပိ့ု လဆာင်ေမည်။

အခန်း (၁၇)
ကလေးသူငယ်နှင့် ေက်နက်ကငို ်ပဋိပက္ခ
၆၁။

ေက်နက်ကိငု ်ပဋိပက္ခလ ာကာင့် ေိခိက
ု ်နစ်နာလသာ ကလေးသူငယ်များ၏ အခွငအ
့် လေး များကို အလေးဂရုြပလလေး၊

ကာကွယလ် စာင်လ့ ေှာက်လေးနှင့် ြေည်ဆ
့ ည်းလပးလေးတိ့ု အတွက်

သက်ဆငို ်ော အစိးု ေဌာန၊ အစိးု ေအေွ့ဲ အစည်းများ၊

ေက်နက်ကငို ်တပ်ေွ့ဲ များနှင့် ေက်နက်ကိငု ် အုပ်စုများသည် (က)

နိငု ်ငံလတာ်၏ပိငု ်နက်နယ်လြမအတွင်း

ေက်နက်ကငို ်တပ်ေ့ွဲ များနှင့်

ေက်နက်ကငို ်

အုပ်စုများက

ကလေးသူငယ်အလပါ် ရုပ်ပငို ်းဆိငု ်ော၊ စိတ်ပငို ်းဆိငု ်ော အက
ာ မ်း ေက်မတများမပ
ြ လလစေန် တားဆီးလေးနှင့်
အကာအကွယ်လပးလေးတိ့ု အတွက် ြေစ်နငို ် လသာ အစီအမံများကို ချမှတ်လဆာင်ေွက်ေမည်။
( ခ)

ေက်နက်ကိငု ်ပဋိပက္ခတွင် ပါဝင်ပတ်သက်လသာ၊ ေက်နက်ကငို ်ပဋိပက္ခလ ာကာင့် ေိခက
ို ်နစ်နာလသာ
သိ့ု မဟုတ် လနေပ်စွန့် ခွာေလသာ ကလေးသူငယ်များ အားေုးံ ကို ေုက္ခခံစားေသူများအေ
ြ စ် သတ်မှတ်၍
ယင်းကလေးသူငယ်များ၏

အလကာင်းဆုးံ အကျိလးစီးပွားကို

အလေးက
ြ ီးကိစ္စအြေစ်

သလဘာေားပ
ြ ီး

ယင်းကဲသ
့ ိ့ု ြေစ်ပွားေသည့် အလက
ာ ာင်းအေင်းများကို လော်ေုတ်ကာ လေ
ြ ေှင်းလဆာင်ေွက် ေမည့်
ေုပ်ငန်းစဉ်များကို စီမံလဆာင်ေွက်ေမည်။
( ဂ)

နိုင်ငံလတာ်၏ ပိငု ်နက်နယ်လ ြမအတွင်းေှိ ေက်နက်ကငို ်တပ်ေ့ွဲ များနှင့် ေက်နက် ကိငု အ
် ုပ်စုများက
အသက် ၁၈ နှစ် မပ
ြ ည့်လသးသူများကို တပ်သားအေ
ြ စ် စုလဆာင်းြခင်း၊ အသုံးချ ြခင်းမပ
ြ လေန်နှင့်
စုလဆာင်းခံေလသာ

ကလေးသူငယ်များ

အစီအမံများချမှတ်၍ လဆာင်ေွက် ေမည်။

အား

ြပန်ေည်နတတ်ေွက်ခွင့်ြပလေန်

ြေစ်နိုင်သမျှ
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(ဃ)

ေက်နက်ကိငု ်ပဋိပက္ခနှင့်
တာဝန်ေှသ
ိ ူများအား
ချိလးလောက်သူများမှာ

ဆက်စပ်၍

ကလေးသူငယ်များအလပါ်

ချိလးလောက်မတ

များအတွက်

အလေးယူတေားစွဆ
ဲ ုိ တင်ပ့ို လေးအတွက် လဆာင်ေွက်ေမည်။ အကယ်၍
တပ်မလတာ်သား

စစ်မတေမ်း

များေ
ြ စ်ပါက

စစ်ဘက်တေားစီေင်လေးအေ

အလေးယူလဆာင်ေွက်နိငု ်ေန် ေွှလဲ ြပာင်းလပးေမည်။ ေိသ
ု ့ို ေွှလဲ ြပာင်းလပးပ
ြ ီးလနာက် စစ်ဘက်တေားရုံး၏
ဆုးံ ြေတ်ချက်မိတ္တူကို လတာင်းယူ၍ ချိလးလောက်ခံေလသာ ကလေးသူငယ်၏ မိသားစုေံ လပးပိ့ု ေမည်။
( င)

ေက်နက်ကိငု ်ပဋိပက္ခတွင်

ပါဝင်ပတ်သက်လသာ

ကလေးသူငယ်များအား

လသေ််၊

လောင်ေ််တစ်သက်၊ နှစ်အကန့်အသတ်မေှိ လောင်ေ်် သိ့ု မဟုတ် လောင်ေ်် နှစ် ၂၀
ချမှတ်နိငု ်လသာ

ြပစ်မတများမှအပ

အခ
ြ ားပ
ြ စ်မတတစ်ေပ်ေပ်ြေင့်

စွဆ
ဲ ုသ
ိ ည်အ
့ မတကို

ရုပ်သိမ်း၍

ကလေးသူငယ်ကို ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသိ့ု ေွှလဲ ြပာင်းလပးပ
ြ ီး သင်တန်းလကျာင်း၊ ပေဟိတလဂဟာ
သိ့ု မဟုတ် ယာယီ လစာင်လ့ ေှာက်လေးလဂဟာတွင် ြပလပ
ြ င်လစာင်လ့ ေှာက်မတ ခံယူလစေမည်။
( စ)

ပဋိပက္ခမတ၏

ေေေ်အြေစ်

ကလေးသူငယ်များ၏

လနေပ်စွန့် ခွာေလသာ

ဘဝေပ်တည်ေန်ခက်ခဲမတကို

ကလေးသူငယ်များနှင့်
ေည်သ
့ ွင်းစဉ်းစားပ
ြ ီး

ေုက္ခခံစား

ေသူ

အန္တောယ်ကင်းေှင်းစွာ

အလခ
ြ ခံဝန်လဆာင်မတများကို ေယူနငို ်လစလေးတိ့ု အတွက် ဦးစားလပးကိစ္စအြေစ် လဆာင်ေွက်ေမည်။
( ဆ)

ဤအခန်းပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို ကလေးသူငယ်များ အပါအဝင် အေွယလ် ောက် ြပီးသူများအားေုံး
ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်

သိေနှိ ားေည်၍

ေိုက်နာက
ာ လစေန်

သင့်လေျာ်လသာနည်းေမ်းများေ
ြ င့်

သတင်းြေန့်ချိ ြခင်းနှင့် အသိပညာလပး ြခင်း ေုပ်ငန်းများ လဆာင်ေွက်ေမည်။
( ဇ)

တပ်သားအေ
ြ စ်

စုလဆာင်းခံေလသာ

သိ့ု မဟုတ်

အသုံး ြပလခံေလသာ

ကလေးသူငယ်

များနှင့်

ေက်နက်ကိငု ်ပဋိပက္ခအတွင်း ေိခက
ို ်နစ်နာလသာ ကလေးသူငယ်များ အား ယင်းတို့၏ ရုပ်ပိုင်းနှင့်
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ော ြပန်ေည်လကာင်းမွန်လစေန် ြပလစု ကုသလေး နှင့် ြပန်ေည်ေူလောင်လေးအတွက်
ေည်းလကာင်း၊ ပညာသင်က
ာ ားလေး အတွက် ေည်းလကာင်း၊ ေူမတအသိုင်းဝိုင်းအတွင်း ြပန်ေည်ဝင်ဆ့ံ
လပါင်းစည်း နိငု ်လေးအတွက် ေည်းလကာင်း အစီအမံများချမှတ်ြပီး သင်လ့ ေျာ်လသာ အကူအညီ
များလပးေမည်။
၆၂။

မည်သူမဆို

ေက်နက်ကိငု ်ပဋိပက္ခအတွင်း

ကလေးသူငယ်များနှင့်စပ်ေျဉ်း၍

လအာက်

လော်ြပပါ

ဥပလေနှငဆ
့် န့်ကျငလ် သာ ချိလးလောက်မတတစ်ခုခုကို ကျူးေွနပ် ါက ြပစ်မတကျူးေွနေ
် ာ လောက်သည် (က)

ကလေးသူငယ်ကို တပ်သားအေ
ြ စ် စုလဆာင်းြခင်းနှင့် ေက်နက်ကငို ်ပဋိပက္ခ တွင် အသုးံ ြပလခ
ြ င်း၊

( ခ)

ေိက္ခာေက်နက်ပစ္စည်း သယ်ယူခငို ်းြခင်း သိ့ု မဟုတ် သယ်ယူေန် အနိငု ်အေက် ဆင်လ့ ခါ်ခ
ြ င်း၊

( ဂ)

သတ်ြေတ်ြခင်းနှင့် ကိယ
ု ်ေက်အဂါင်္ ေိခက
ို ်ပျက်စီးလစခ
ြ င်း၊

(ဃ)

မုေိမ်းကျင့်ြခင်းနှင့် အခ
ြ ားေိင်မတကိစ္စ အက
ာ မ်းေက်ြခင်း၊

( င)

လကျာင်းများနှင့် ကလေးသူငယ်များ တက်လောက်ကုသသည့် လဆးရုမံ ျားကို တိက
ု ်ခက
ို ်ြခင်း၊
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( စ)

ေူသားချငး် စာနာမတအကူအညီ၊

အလောက်အပံန့ ှင့်

ဝန်လဆာင်မတေုပ်ငန်းများ

ေေှမိ တကုိ

ြငင်းဆိုအဟန့်အတားပ
ြ လခ
ြ င်း။
၆၃။

ေက်နက်ကိငု ်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များသည် လအာက်လော်ြပပါ အခွင့်အလေး များ ေှလိ စေမည် (က)

ေျစ်ေျူရတြခင်းနှင့် လခါင်းပုံြေတ်ြခင်းများမှ ကာကွယ်လစာင်လ့ ေှာက်မတခံယူခွင၊့်

( ခ)

အတင်းအက
ာ ပ် ေိက
ု ်နာလစေန် နှပိ ်စက်ညိဉ်းပန်းြခင်း သိ့ု မဟုတ် အခ
ြ ား ေက်စက် ာကမ်းာကလတ်လသာ၊
ေူမဆန်လသာ၊

ေူ့ဂု််သိက္ခာ

ကျဆင်းလစလသာ

မေိက
ု ်နာသည်အ
့ တွက် အပ
ြ စ်လပးသည့်

အမူအကျင့်များ

ြပလမူြခင်း

သိ့ု မဟုတ်

အလနေ
ြ င့် စစ်သားအေ
ြ စ် စုလဆာင်းြခင်း သိ့ု မဟုတ်

ေက်နက်ကိငု ်ပဋိပက္ခတွင် ပါဝင်လစခ
ြ င်းတိ့ု မှ ကလေးသူငယ်များကို ကာကွယ်လစာင်လ့ ေှာက်မတ ခံယူခွင်၊့
( ဂ)

အလက
ာ ာင်းတစ်ေပ်ေပ်လ ာကာင့်

ေမ်းဆီးေိန်းသိမ်းြခင်း သိ့ု မဟုတ် ြပင်ပသွားော ခွငမ့် ြပလလသာ

စခန်းများတွင် လနလစခ
ြ င်းမှ ကင်းေွတ်ခွင၊့်
(ဃ)

ကျူးေွနခ် ံေသူ

ကလေးသူငယ်များနှင့်

အသက်မလသကျန်ေှသ
ိ ူများအား

ကလေးသူငယ်အခွင်အ
့ လေး

ရုပ်ပငို ်းနှင့်

စိတ်ပငို ်း

ချိလးလောက်မတ

ြပန်ေည်ေလူ ောင်

ခံေြပီး
လေးနှင့်

ေူမလတ ေးအေွ့ဲ အစည်းတွင် ြပန်ေည်ဝင်ဆလံ့ ပါင်းစည်းေန် သင့်လေျာ်လသာ အကူအညီ ေေှခိ ွင၊့်
( င)

ေိခိက
ု ်နစ်နာမတများ၊ ဆုးံ ရတးံ မတများအတွက် ပံပ့ းို ြခင်း၊ ြပန်ေည်ေူလောင်ြခင်း၊ ကျူးေွန်သူများအား
မတခင်းများစွဆ
ဲ ုိောတွင် ဥပလေဆိုင်ော အလောက်အကူလပး လေး အေွ့ဲ ၏ အကူအညီေေှခိ ွင၊့်

( စ)

ကလေးသူငယ်အခွင်အ
့ လေးများကို ေေှခိ ံစားနိငု ်ေန် ေိအ
ု ပ်လသာ စာေွက်စာတမ်း များကို ေေှိခွင်။့

အခန်း (၁၈)
ကလေးသူငယ်ကို လောင်းချခ
ြ င်း၊ ြပည်တ
့ န်ဆာပ
ြ လေုပ်ခငို ်းလစြခင်း၊
ကလေးသူငယ် ညစ်ညမ်းပုံြပလေုပ်ြေန့်ြေူးခ
ြ င်းနှင့် တေားခံေလွှဲ ြပာင်းလပးခ
ြ င်း
၆၄။

နိငု ်ငံလတာ်က

အေွ့ဲ ဝင်အြေစ်

အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ောကွန်ဗင်းေှင်း၏

ေက်ခံေားလသာ

လနာက်ဆက်တွဲ

ကလေးသူငယ်အခွင့်အလေးများနှင့်

ပရိုတိုလကာေ်အေ

လအာက်

လော်ြပပါ

သက်ဆုိင်သည့်
ြပလေုပ်မတတစ်ခုခုကို

ကလေးသူငယ်၏ ဆန္ဒပါသည်ေ
ြ စ်လစ၊ မပါသည် ြေစ်လစ ကလေး သူငယ်များအလပါ် ကျူးေွန်ေျှင် ြပစ်မတကျူးေွန်သည်ဟု
မှတ်ယေ
ူ မည် (က)

ကလေးသူငယ်အား ေိင်ပိုင်းဆိုင်ော လခါင်းပုံ ြေတ်ြခင်း၊ အကျိလးအမ
ြ တ်အတွက် ကလေးသူငယ်၏
ကိယ
ု ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းကို ေွှလဲ ြပာင်း ြခင်း သိ့ု မဟုတ် ကလေးသူငယ်ကို အဓမ္မအေုပ်ခိုင်းလစခ
ြ င်း
အေို့ငှာ လောင်းချခ
ြ င်း နှင့်စပ်ေျဉ်း ၍ ကမ်းေှမ်းြခင်း၊ ေွှလဲ ြပာင်းလပးအပ်ခ
ြ င်း သို့မဟုတ်
ေက်ခံြခင်း၊

30
( ခ)

ြပည်တ
့ န်ဆာပ
ြ လေုပ်ခိငု ်းလစခ
ြ င်းအေိ့ု ငှာ

ကမ်းေှမ်းြခင်း၊

ေယူြခင်း၊

ဝယ်ယူြခင်း

သိ့ု မဟုတ်

လောက်ပံ့ြခင်း၊
( ဂ)

ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းပုံ
လောင်းချြခင်း၊

ြပလေုပ်ြေန့်ြေူးခ
ြ င်း

ေက်ဝယ်ပိုင်ဆငို ်ြခင်း

သိ့ု မဟုတ်

သိ့ု မဟုတ်

ယင်းကိစ္စအေိ့ု ငှာ

ေိင်ပငို ်း

ကမ်းေှမ်းြခင်း၊

ဆိငု ်ော

ညစ်ညမ်းပုက
ံ ို

ေက်ခံေားလသာ

ကလေးသူငယ်

ြပည်ပမှတင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ့ု တင်ပ့ို ြခင်း။
၆၅။

(က)

ဤအခန်းပါ ြပစ်မတများသည်
အခွင့်အလေးများနှင့်

နိငု ်ငံလတာ်ကအေွ့ဲ ဝင်အြေစ်
သက်ဆငို ်သည့်

အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ော

ကွန်ဗင်းေှင်း၏

လနာက်ဆက်တွဲပရိုတိလု ကာေ်၏ အေွ့ဲ ဝင်နငို ်ငံအချငး် ချငး် ချလပ်ဆသ
ို ည့် တေားခံေလွှဲ ြပာင်းလေးကိစ္စ
စာချလပ်တစ်ခုခုတွင် ပါေှိသည့် တေားခံ ေွှလဲ ြပာင်းလပးနိငု ်သည့် ြပစ်မတများတွင် ေည်းလကာင်း၊
ေိအ
ု ေွ့ဲ ဝင်နိငု ်ငံ အချငး် ချင်း လနာင်တွင်ချလပ်ဆုမိ ည့် တေားခံေလွှဲ ြပာင်းလပးခ
ြ င်းနှင့် စပ်ေျဉ်းသည့်
စာချလပ်များတွင်ပါေှသ
ိ ည့် တေားခံေလွှဲ ြပာင်းလပးနိငု ်သည့် ြပစ်မတများတွင် ေည်းလကာင်း ပါဝင်သည်ဟု
မှတ်ယေ
ူ မည်။
( ခ)

ဤအခန်းပါ

ြပစ်မတတစ်ခုခုအတွက်

ကလေးသူငယ်အခွငအ
့် လေးများနှင့်

သက်ဆငို ်

သည့်

အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ောကွန်ဗင်းေှင်း၏ လနာက်ဆက်တွဲ ပရိုတလို ကာေ်၏ အေွ့ဲ ဝင်နငို ်ငံ တစ်နိငု ်ငံမှ
တစ်နိငု ်ငံသိ့ု

တေားခံေလွှဲ ြပာင်းလေးကိစ္စနှင့်

စပ်ေျဉ်း၍

ြေစ်လစ၊

အေွ့ဲ ဝင်နိုင်ငံအချင်းချင်း

အကူအညီလပးလေးကိစ္စနှင့် စပ်ေျဉ်း၍ ြေစ်လစ တည်ဆဲဥပလေနှငအ
့် ညီ လဆာင်ေွကေ
် မည်။
အခန်း (၁၉)
ကလေးသူငယ်၏ ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းများနှင့်
မိဘ၊ အုပ်ေိန်းသူနှင့် ဆော ဆောမများ၏ တာဝန်ဝတ္တ ေားများ
၆၆။

ကလေးသူငယ်တိုင်းသည် အသက်အေွယ်အေိုက် လအာက်ပါကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ ကို ေိက
ု ်နာကျင့် ြကံ

လစာင့်ေိနး် ေမည် (က)

တေားဥပလေကို လစာင့်ေိနး် ေိုက်နာခ
ြ င်း၊

( ခ)

အသက်အေွယ်နှင့် ေင့်ကျက်မတ ေှိောသည်နှင့်အမျှ မိဘ၊ အုပ်ေိနး် သူတို့၏ ဆုံးမ သွနသ
် င်လပးမတကို
လေးစားေိက
ု ်နာကာ မိမိ၏အခွငအ
့် လေးများကို ေက်ခံ ကျင့်သးုံ ြခင်း၊

( ဂ)

မိဘ၊ အုပ်ေိနး် သူများနှင့် ဆော၊ ဆောမများ၏ သွနသ
် င်မတကိုခံယူ ြပီး ပညာ သင် ာကား ြခင်း၊

(ဃ)

လကျာင်းစည်းကမ်းနှင့်

ေပ်ေွာစည်းကမ်းများကို

ေည်းလကာင်း၊

ေူမတလေး

စည်းကမ်းနှင့်

ဘာသာလေးကျင့်ဝတ်များကို ေည်းလကာင်း ေိက
ု ်နာပ
ြ ီး ေပ်ေွာ အတွင်း တာဝန်သိသူတစ်ဦးအေ
ြ စ်
လနေိုင်ကျင့် ြကံြခင်း၊
( င)

မိမိ ေပ်ေွာ အသိုက်အဝန်း၏ လကာင်းမွန်လသာ အစဉ်အောများ၊ တန်ေိုးများ၊ ဘာသာစကား၊
ယုံ ာကည်ကုးိ ကွယ်မတ၊ ယဉ်လကျးမတတ့ို ကို ေိနး် သိမ်းလစာင့်လေှာက် ြခင်း၊
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( စ)

အေက်လသာက် ြခင်း၊ လဆးေိပ်လသာက် ြခင်း၊ မူးယစ်လဆးဝါး သိ့ု မဟုတ် စိတ်ကို လပ
ြ ာင်းေဲလစလသာ
လဆးဝါးသုံးစွဲြခင်း၊ လောင်းကစားခ
ြ င်းနှင့် အခ
ြ ားအကျင့် စာေိတ္တပျက် ြပားေွယ်ော အမူအကျင့်များမှ
လေှာင်က
ာ ဉ် ြခင်း။

၆၇။

မိဘ၊ အုပ်ေိနး် သူနှင့် ဆော၊ ဆောမများသည် ကလေးသူငယ်များက ပုေ်မ ၆၆ ပါ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများကို

ေိက
ု ်နာလစာင်ေ
့ ိန်းသည့် အလေ့အေေှိလစေန် ရိက
ု ်နှက်ြပစ်ေ််လပးမတ အပါအဝင် အပ
ြ စ်လပးမတပစုံ ံတစ်မျိလးမျိလးတိ့ု ကို
အသုးံ မပ
ြ လဘဲ ကျိလးလက
ာ ာင်းြပ နည်းလပးေမ်းညွှန် ြပလေမည်။
၆၈။

အမျိလးသားလကာ်မတီသည် ပုေ်မ ၆၆ ပါ ကလေးသူငယ်များက ယင်းတို့၏ ကျင်ဝ့ တ် စည်းကမ်းများ

ေိက
ု ်နာကျင်သ
့ ုးံ လေးအတွက်

ေည်းလကာင်း၊

ပုေ်မ

၆၇

ပါ

မိဘ၊

အုပ်ေိနး် သူနှင့်

ဆော၊

ဆောမများက

လေှာင်ကျဉ်ေမည်အ
့ ချက်များကို ေိနး် သိမ်းလစာင်လ့ ေှာက်လေးအတွက် ေည်းလကာင်း လကျာင်းသားများ၏ မိဘများ၊
ေပ်မိေပ်ေများနှင့် ဆော၊ ဆောမများအား အသိပညာလပး ြခင်းကို ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် လဆာင်ေွက်ေမည်။

အခန်း (၂၀)
အခ
ြ ားနည်းေမ်းြေင့် ေွှလဲ ြပာင်းလဆာင်ေွက်ြခင်း
၆၉။

ြပစ်မတကျူးေွနလ် ာကာင်း စွပ်စွခဲ ံေလသာ ကလေးသူငယ်နှင့် စပ်ေျဉ်း၍ (က)

အခ
ြ ားနည်းေမ်းြေင့်

ေွှလဲ ြပာင်းလဆာင်ေွက်ြခင်းေုပ်ငန်းစဉ်

လဆာင်ေွက်ေန်

သင့်

မသင့်

လအာက်ပါအချက်များကို ေည်သ
့ ွင်းစဉ်းစားေမည် (၁) ကျူးေွနသ
် ည့် ြပစ်မတ၏သဘာဝ၊ ကျူးေွန်ေသည့် အလက
ာ ာင်းေင်းနှင့် အလခ
ြ အလန၊
(၂) ေိုြပစ်မတမျိလးကို မက
ာ ာခ် ကျူးေွနလ် ေ့ ေှိ မေှိ၊
(၃) ကလေးသူငယ်၏ အသက်အေွယ် အသိဉာ််ေ့ွံ ြေိလးမတ၊ ေင်က
့ ျက်မတ အလခ
ြ အလန၊
(၄) မိသားစု အလနအေားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ေွှမ်းမိးု မတ အလခ
ြ အလန၊
(၅) ြပစ်မတကျူးေွန်ြခင်းခံေသူ၏ ေိခက
ို ်နစ်နာမတကို ြပလပ
ြ င် ကုစားလပးနိငု ်မတ ေှိ မေှိ၊
(၆) ကလေးသူငယ်က ြပစ်မတကျူးေွနလ် ာကာင်း သက်လသ အလောက်အေား ခိငု ်ေမုံ တ အလေး
အလပါ့၊
(၇) ေပ်ေွာေူမတအေွ့ဲ အစည်း လဘးကင်းေုံြခလံမတ ေှနိ ငို ် မေှနိ ငို ်။
( ခ)

အခ
ြ ားနည်းေမ်းြေင့်
ြပစ်မတကျူးေွန်ြပီး

ေွှလဲ ြပာင်းလဆာင်ေွက်ြခင်းေုပ်ငန်းစဉ်ကို
ေဲတပ်ေ့ွဲ က

စုစံ မ်းစစ်လဆးခ
ြ င်းမပ
ြ လမီ

လဆာင်ေွက်ေန်

အဆင်တ
့ ွင်

ြေစ်လစ၊

သင်ပ့ ါက
ေဲတပ်ေွ့ဲ က

အမတစုစံ မ်းစစ်လဆးသည့် အဆင်တ
့ ွင် ြေစ်လစ၊ ဤအခန်းပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှငအ
့် ညီ သက်ဆိငု ်ော
အဆင်အ
့ ေိက
ု ် ဆီလေျာ်သေို ကျင်သ
့ းုံ အလကာင်အေည်လော် လဆာင်ေွက်နငို ်သည်။

32
၇၀။

ြပစ်မတကျူးေွနလ် ာကာင်း စွပ်စွခဲ ံေလသာ ကလေးသူငယ်မှာ ပုေ်မ ၆၉၊ ပုေ်မခွဲ (က) ပါ အချက်များနှင့်

အကျလံးဝင်လစကာမူ

လအာက်ပါအချက်

တစ်ေပ်ေပ်နှင့်

အကျလံးဝင်ပါက

အခ
ြ ား

နည်းေမ်းြေင့်

ေွှလဲ ြပာင်းလဆာင်ေွက်ြခင်းေုပ်ငန်းစဉ်များကို လဆာင်ေွက်ြခင်း မပ
ြ လေ(က)

လသေ််၊ လောင်ေ်် တစ်သက်၊ နှစ်အကန့်အသတ်မေှိ လောင်ေ်် သိ့ု မဟုတ် နှစ် ၂၀
လောင်ေ််ချမှတ်နိုင်လသာ

ြပစ်မတအပါအ၀င်

လောင်ေ််

၇

နှစ်

နှင့်

အေက်

ြပစ်ေ််လပးနိငု ်လသာပ
ြ စ်မတကို ကျူးေွနခ် ဲ့ြခင်း၊
( ခ)

အကျင့်စာေိတ္တ ေွနက
် ဲစွာပျက်စီးလနလသာ သိ့ု မဟုတ် ေိနး် သိမ်း၍ မေနိငု ် လောက်လအာင်
ဆိုးသွမ်းလနလသာ ကလေးသူငယ်ြေစ်လ ာကာင်း ခိုင်ေလုံ သာ အလောက်အေားများ လတွ့ေှိြခင်း၊

( ဂ)
၇၁။

လောင်ေ်် ၃ နှစ် နှင်အ
့ ေက် ြပစ်ေ််လပးနိငု ်လသာ ြပစ်မတြပစ်ချက်လဟာင်း ေှသ
ိ ူြေစ်ြခင်း။

အမျိလးသားလကာ်မတီ၏ေမ်းညွှနမ် တြေင့်

ေူမ၀တ န်ေမ်းဦးစီးဌာနသည်

ြပစ်မတကျူးေွန်

လက
ာ ာင်း

စွပ်စခွဲ ံေလသာကလေးသူငယ်ကို ကလေးသူငယ်၏ အလကာင်းဆုံးအကျိလးစီးပွားများ အေို့ငှာ အခ
ြ ားနည်းေမ်းြေင့်
ေွှလဲ ြပာင်းလဆာင်ေွက်ြခင်းေုပ်ငန်းစဉ်နှင်စ့ ပ်ေျဉ်း၍
ကလေးသူငယ်တေားသူ ြကီးများ၊

အလကာင်

ဥပလေအောေှမိ ျား၊

ေဲတပ်ေ့ွဲ ဝင်

အေည်လော်လဆာင်ေွက်ေန်

များနှင့်

ေူမတဝန်ေမ်းအောေှမိ ျား

အပါအဝင်

သက်ဆငို ်ောအစိးု ေဌာန၊ အစိးု ေအေွ့ဲ အစည်းများမှ တာဝန်ေသ
ှိ ူများ၊ ေူမတလေးအေွ့ဲ အစည်းများနှင့် အစိးု ေမဟုတ်လသာ
အေွ့ဲ အစည်းများမှ

လစတနာေှင်

များအား

ြပည်တွင်း

ြပည်ပမှ

ကျွမ်းကျင်သူများေ
ြ င့်

လေ့ကျင့်ြခင်းနှင့်

သင်တန်းများလပးခ
ြ င်းတိ့ု ကို စီစဉ်လဆာင်ေွက်ေမည်။
၇၂။

တိငု ်းလေသက
ြ ီး

သိ့ု မဟုတ်

ြပည်နယ်

ကလေးသူငယ်အခွငအ
့် လေးများဆိငု ်ော

လကာ်မတီ

သည်

အမျိလးသားလကာ်မတီ၏ ေမ်းညွှန်ချက်ြေင့် ြပစ်မတကျူးေွန်လာကာင်း စွပ်စခွဲ ံေလသာ ကလေး သူငယ်ကို အခ
ြ ားနည်းေမ်းြေင့်
ေွှလဲ ြပာင်းလဆာင်ေွက်ြခင်းြပလေန် တိငု ်းလေသက
ြ ီး သိ့ု မဟုတ် ြပည်နယ်ဥပလေချလပ်ရးုံ ၊ အလေွလေွအုပ်ချလပ်လေးဦးစီးဌာန၊
ေဲတပ်ေ့ွဲ ၊ ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုးံ တိ့ု နှင့် ညိနိ ငိတ ်းြပီး သက်ဆငို ်ော ြမိလ့နယ်အဆင့် အစိးု ေဌာန၊ အစိးု ေအေွ့ဲ အစည်းများ၊
အစိးု ေ

မဟုတ်လသာ

အေွ့ဲ အစည်းများမှ

သင်လ့ ေျာ်လသာ

တာ၀န်ေပှိ ုဂလ္ဂိ ေ်များပါဝင်သည့်

ြမိလ့နယ်

ညိနိ ိငတ ်း

လေ
ြ ေှင်းလေးအေွ့ဲ များ ေွ့ဲ စည်းေမည်။
၇၃။

ြမိလ့နယ်ညိနိငတ ်းလေ
ြ ေှင်းလေးအေွ့ဲ များသည် (က)

ြပစ်မတကျူးေွနလ် ာကာင်း

စွပ်စခွဲ ံေလသာကလေးသူငယ်နှငစ့် ပ်ေျဉ်း၍

အခ
ြ ား

နည်းေမ်းြေင့်

ေွှလဲ ြပာင်းလဆာင်ေွက်ြခင်းေုပ်ငန်းစဉ် လဆာင်ေွက်ေန် သင့် မသင့် ပုေ်မ ၆၉၊ ပုေ်မခွဲ (က) နှင့် ပုေ်မ
၇၀

တိ့ု ပါ

အချက်များကို

ေည်သ
့ ွင်း

စဉ်းစားပ
ြ ီး

ေိေ
ု ုပ်ငန်းစဉ်ြေင့်

လဆာင်ေွက်ေန်

ဦးစွာဆုးံ ြေတ်ေမည်။
( ခ)

ြပစ်မတကျူးေွနလ် ာကာင်း
ေည်းလကာင်း၊

စွပ်စခွဲ ံေလသာကလေးသူငယ်နှင့်

ြပစ်မတကျူးေွန်ြခင်းခံေသူကို

မိဘ

ေည်းလကာင်း၊

သိ့ု မဟုတ်

အုပ်ေိနး် သူကို

ြပစ်မတကျူးေွန်ြခင်းခံေသူမှာ

ကလေးသူငယ်ြေစ်ပါက ၎င်းနှင့် မိဘ သိ့ု မဟုတ် အုပ်ေိနး် သူကို ေည်းလကာင်း ဆင်ဆ
့ ုိြပီး
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နှစ်ေက်သလဘာတူညီချက်အေ

အခ
ြ ား

နည်းေမ်းြေင့်

ေွှဲလြပာင်းလဆာင်ေွက်ြခင်းေုပ်ငန်းစဉ်ကို

လအာက်ပါနည်းေမ်း တစ်ေပ် ြေစ်လစ၊ တစ်ေပ်ေက်ပ၍
ို ြေစ်လစ သင်လ့ ေျာသ
် ည့် နည်းေမ်းြေင့်
လဆာင်ေွက်ေန် ဆုးံ ြေတ်နိငု ်သည် (၁) ြပစ်မတကျူးေွနလ် ာကာင်း စွပ်စခွဲ ံေလသာကလေးသူငယ်အား သတိလပးပ
ြ ီး ဆိဆ
ု ံးု မခ
ြ င်း၊
(၂) ြပစ်မတကျူးေွနလ် ာကာင်း စွပ်စခွဲ ံေလသာကလေးသူငယ်က ြေစ်လစ၊ ၎င်း၏ မိဘ သိ့ု မဟုတ်
အုပ်ေိန်းသူက ြေစ်လစ၊ ၎င်းတိ့ု နှစ်ဦးေုးံ က ြေစ်လစ ြပစ်မတ ကျူးေွန်ြခင်းခံေသူနှင့် ၎င်း၏ မိဘ
သိ့ု မဟုတ် အုပ်ေိန်းသူအား စာေ
ြ င့် ြေစ်လစ၊ နတတ်ြေင့် ြေစ်လစ ဝန်ချလတာင်းပန်လစခ
ြ င်း၊
(၃) ေပ်ေွာအကျိလးပ
ြ လ ေူမတလေးအေုပ်တစ်ခုခုကို ေုပ်ကငို ်လစခ
ြ င်း၊
(၄) ြပစ်မတကျူးေွန်ြခင်းခံေသူအား

ေိခု က
ို ်နစ်နာမတ

သိ့ု မဟုတ်

လနာက်ဆက်တွဲ

အကျိလးဆက်များအတွက် သင်လ့ ေျာ်သည့် နစ်နာလက
ာ း သိ့ု မဟုတ် လေျာ်လ ာကးလပးလစခ
ြ င်း၊
(၅) ေိခိက
ု ်နစ်နာ ဆုးံ ရတးံ လသာ ပစ္စည်းကို ြပန်လပးခ
ြ င်း၊ ေိပု စ္စည်းကို အစားေိးု လပးခ
ြ င်း သိ့ု မဟုတ်
ေိပု စ္စည်းအတွက် နစ်နာလက
ာ းလပးလစခ
ြ င်း၊
(၆) ြပစ်မတကျူးေွနသ
် ူကို ေပ်မိေပ်ေေူ ြကီး၏ အနီးကပ်ဆးုံ မ

သွနသ
် င်မတကို

ခံယူလစခ
ြ င်းနှင့်

ကျူးေွန်ခံေသူအား အမျက်လေါသ လပ
ြ လပျာက်လစေန် နှစ်သိမ့်လဆွးလနွးြခင်း၊
(၇) ကလေးသူငယ်

အလကာင်းဆုံးအကျိလးစီးပွားများအေိ့ု ငှာ

ပညာလေးနှင့်

အသက်လမွးဝမ်းလကျာင်းပညာေပ်များ၊ လေ့ကျင်သ
့ င် ာကားလပးနိငု ်ေန် သင်တန်းလကျာင်းများ၊
ပေဟိတလဂဟာများ၊ ယာယီလစာင်လ့ ေှာက်လေး လဂဟာများတွင် ြပလပ
ြ င်ေိန်းသိမ်းြခင်း၊
(၈) ကျွမ်းကျငမ် တနှင့် အခ
ြ ားေွ့ံ ြေိလးမတ အစီအစဉ်တစ်ေပ်ေပ် လဆာင်ေွက်လစခ
ြ င်း၊
(၉) မူးယစ်လဆးဝါး သိ့ု မဟုတ် အေက်လသစာစွေ
ဲ မ်းမတ ကုသလေး သိ့ု မဟုတ် ကျန်းမာလေးအတွက်
ဆောဝန်နှင့် တိငု ်ပင်လဆွးလနွးလစခ
ြ င်း။
( ဂ)

ပုေ်မခွဲ (ခ) အေ ဆုးံ ြေတ်သည့် အခ
ြ ားနည်းေမ်းြေင့် ေွှလဲ ြပာင်းလဆာင်ေွက်ြခင်း ေုပ်ငန်းစဉ်ကို
သတ်မှတ်ချက်များနှင်အ
့ ညီ အလကာင်အေည်လော် လဆာင်ေွက် ေမည်။

(ဃ)

အခ
ြ ားနည်းေမ်းြေင့် ေွှလဲ ြပာင်းလဆာင်ေွက်ြခင်းေုပ်ငန်းစဉ်များကို လဆာင်ေွက် ြခင်းနှငစ့် ပ်ေျဉ်း၍
ေိအ
ု ပ်ပါက

မိမိြမိလ့နယ်ညနိ ငိတ ်းလေ
ြ ေှင်းလေး

အေွ့ဲ ဝင်

တစ်ဦးဦး

ဦးလဆာင်၍

ညိနိ ိငတ ်းလေ
ြ ေှင်းလေးအေွ့ဲ ခွက
ဲ ို သင်လ့ ေျာ်လသာ ပုဂလ္ဂိ ေ်များ ြေင့် ေွ့ဲ စည်း၍ လဆာင်ေွက်လစေန်
တာဝန်လပးအပ်နိငု ်သည်။

34
၇၄။

ကလေးသူငယ်တေားရုးံ သည် (က)

ေဲတပ်ေွ့ဲ မှတင်ပိ့ု ောလသာ အမတများတွင် ြေစ်လစ၊ တိက
ု ်ရက
ို ်လေျှာက်ေားမတများ တွင် ြေစ်လစ အမတကို
အပ
ြ ီးသတ်အမိန့် မချမှတ်မီ အမတစစ်လဆးလနစဉ် ကာေ အတွင်း ပုေ်မ ၆၉၊ ပုေ်မခွဲ (က) နှင့် ပုေ်မ
၇၀

တိ့ု ပါ

အချက်များနှင့်

ကိက
ု ်ညီပါက

အခ
ြ ားနည်းေမ်းြေင့်

ေွှလဲ ြပာင်းလဆာင်ေွက်ြခင်းနည်းေမ်းြေင့် လဆာင်ေွက်လပး နိငု ်သည်။
( ခ)

ပုေ်မခွဲ (က) အေ အခ
ြ ားနည်းေမ်းြေင့် ေွှလဲ ြပာင်းလဆာင်ေွက်ြခင်း နည်းေမ်းြေင့် လဆာင်ေွက်ောတွင်
ပုေ်မ ၇၃၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) ပါ နည်းေမ်း တစ်ေပ်ေပ်ြေင့် လဆာင်ေွက် လပးနိငု ်သည်။

အခန်း (၂၁)
ကလေးသူငယ်ကို ြပစ်မတြေင့် အလေးယူြခင်းနှင့် ကင်းေွတ်ခွင့်
၇၅။

(က)

အသက် ၁၀ နှစ် မပ
ြ ည့်လသးလသာ ကလေးသူငယ်၏ ြပလေုပ်မတသည် ြပစ်မတ မလ ြမာက်လစေ။

( ခ)

ြပလေုပ်စဉ်အခါက

မိမိပ
ြ လလသာ

ြပလေုပ်မတ၏

သလဘာနှင့်

အကျိလးအပ
ြ စ်ကို

သိနားေည်လောက်လအာင် အလမ
ြ ာ်အ ြမင်၊ အဆင်အ ြခင်နှင့် မပ
ြ ည့်စလုံ သး၍ အသက် ၁၀
နှစ်အေက်၊ ၁၂ နှစ်လအာက် အေွယေ
် ှိလသာ ကလေးသူငယ်၏ ြပလေုပ်မတသည် ြပစ်မတမလ ြမာက်။
၇၆။

ြပစ်မတကျူးေွန်လ ာကာင်း

စွပ်စွဲခံေလသာကလေးသူငယ်က

အသက်နှင့်စပ်ေျဉ်းသည့်

အလောက်အေား

တင်ပ
ြ ြခင်းမပ
ြ လနိငု ်လသးမီ ၎င်း၏ အသက်အေွယ်ငယ်ေွယ်မတနှင့် ပုံပန်း သဏ္ဍာန်အေ အသက် ၁၈ နှစ် မပ
ြ ည်လ့ သးသူ
ြေစ်နိုင်သည်ဟု ေင်မ
ြ င်ယူဆနိုင်ပါက ဤဥပလေပါ ကလေးသူငယ်၏ အခွငအ
့် လေးကို ေေိုက်ခွငေ
့် ှိလစေမည်။

၇၇။

ေဲအောေှိသည် ြပစ်မတကျူးေွန်လ ာကာင်း စွပ်စွဲခံေလသာကလေးသူငယ်ကို ေမ်းဆီးေျှင် (က)

မိမိ

မည်သူမည်ဝါ ြေစ်လ ာကာင်း

လကာင်းမွန်စွာလ ြပာ ာကားေမည်။

ြကိလတင်၍

သတင်း

ေေှသ
ိ ည့်ကိစ္စြေစ်ပါက တူညီဝတ်စက
ုံ ို ဝတ်ဆင်ြခင်း မပ
ြ လေ။
( ခ)

ကလေးသူငယ်နားေည်နိုင်လသာ

ရိုးေှင်းသည့်

စကားအသုံးအနတန်းြေင့်

ေမ်းဆီး

ေသည့်

အလက
ာ ာင်းေင်းနှင့် ၎င်းအား စွပ်စွဲေားလသာ ြပစ်မတတ့ို ကို ေှင်းေင်း လပ
ြ ာ ာကားေမည်။
( ဂ)

ြခိမ်းလခ
ြ ာက်ခ
ြ င်း၊ အဓမ္မအနိုင်အေက် ြပလခ
ြ င်း သိ့ု မဟုတ် မေိအ
ု ပ်ဘဲ
နှိပ်စက်ညိဉ်းပန်း ြခင်း၊

ေက်စက် ြခင်း၊

ေူမဆန်စွာ ြပလမူခ
ြ င်း

အင်အား သုးံ ြခင်း၊

သိ့ု မဟုတ်

အဆင်အ
့ တန်း

ယုတ်ညလံ့ သးသိမ်လစခ
ြ င်း စသည်အ
့ ြပလအမူများကို လေှာင်ေှားေ မည်။
(ဃ)

ေက်ေိပ်ခတ်ခ
ြ င်း၊ ြကိလးေ
ြ င့် ြေစ်လစ၊ အခ
ြ ားတစ်နည်းနည်းြေင့် ြေစ်လစ ချည်လနှာင်ခ
ြ င်းမပ
ြ လေ။
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( င)

မည်သည့်အလက
ာ ာင်းနှင့်မျှ ကလေးသူငယ်ကို ေဲအချလပ်တွင် ချလပ်လနှာင်ေားခ
ြ င်း မပ
ြ လေ။

( စ)

ေူ ြကီးအကျဉ်းသားများနှင့်အတူ

လောလနှာ၍ေားေှိ ြခင်း

မပ
ြ လေ။

မိန်းကလေး

ြေစ်ပါက

အမျိလးသမီးအလစာင့်အလေှာက် ြေင့်သာ ေားေှေ
ိ မည်။
(ဆ)

သက်ဆိုင်လသာ

မိဘ

သိ့ု မဟုတ်

အသိလပးအလ ာကာင်း ာကားေမည်။

အုပ်ေိန်းသူေံ
မိဘ၊

ချက်ချင်း

အုပ်ေိနး် သူ၊

သို့မဟုတ်

လဆွမျိလးနှင့်

လဆာေျင်စွာ
ေည်းလကာင်း၊

လေှ့လနနှင်ေ
့ ည်းလကာင်း ကလေးသူငယ်ကို လတွ့ဆုံခွင့် ြပလေမည်။
( ဇ)

ကျူးေွန်လသာပ
ြ စ်မတနှင့်စပ်ေျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များနှငအ
့် ညီသာ လမးမ
ြ န်းေ မည်။

( စျ)

အခ
ြ ားနည်းေမ်းြေင့်

ေွှလဲ ြပာင်းလဆာင်ေွက်ြခင်း

မပ
ြ လပါက

ကလေးသူငယ်ကို

သက်ဆိငု ်ောကလေးသူငယ်တေားရုးံ သို့ လဆာေျင်စွာ တင်ပို့ေမည်။
(ည)

ပုေ်မခွဲ

(စျ)

အေ

ကလေးသူငယ်တေားရုးံ သိ့ု

လဆာေျင်စွာတင်ပို့ ြခင်း

မပ
ြ လနိငု ်

ပါက

ကလေးသူငယ်ကုိ လကာင်းမွန်စွာ ကျင့် ြကံလနေိငု ်ေန် ခံဝန်ချလပ် ချလပ်ဆို လစပ
ြ ီး ေွှတ်လပးေမည်။
ေိသ
ု ိ့ု ခံဝန်ချလပ်ြေင့် ေွှတ်လပးခ
ြ င်း မပ
ြ လနိုင်ပါက ယာယီ လစာင်လ့ ေှာက်လေးလဂဟာ သိ့ု မဟုတ်
အခ
ြ ားသင့်လတာ်လသာလနောသိ့ု ပို့လဆာင် ေမည်။
( ဋ)

ကလေးသူငယ် အသက်အေွယ်ကို သတ်မှတ်ေန် အသက်နှင့်စပ်ေျဉး် လသာ အလောက်အေားများ
ေယူေားေမည်။

၇၈။

ေဲအောေှိသည် သင်တန်းလကျာင်း၊ ပေဟိတလဂဟာ၊ ယာယီလစာင်လ့ ေှာက်လေးလဂဟာ၊ အုပ်ေိနး် သူ သိ့ု မဟုတ်

ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်သူေံမှ ေွက်လြပးသည့် ကလေးသူငယ်ကို (က)

ဝေမ်းမပါဘဲ

ေမ်းဆီးနိုင်သည်။

သိ့ု ောတွင်

ောဇသတ်က
ြ ီးနှင့်

အခ
ြ ားပ
ြ စ်မတဆိုင်ော

အေူး

ဥပလေတစ်ေပ်ေပ်အေ အလေးယူြခင်းမပ
ြ လေ။
( ခ)

ေမ်းဆီးေမိေျှင် သက်ဆုိင်ော သင်တန်းလကျာင်း၊ ပေဟိတလဂဟာ၊ ယာယီလစာင့် လေှာက်လေးလဂဟာ၊
အုပ်ေိန်းသူ သိ့ု မဟုတ် ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်သူေံ ြပန်ပို့ေမည်။

( ဂ)

ပုေ်မခွဲ (ခ) အေ သင်တန်းလကျာင်း၊ ပေဟိတလဂဟာ၊ ယာယီလစာင့်လေှာက်လေး လဂဟာ၊ အုပ်ေိန်းသူ
သိ့ု မဟုတ် ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်သူေံ ြပန်မပို့နငို ်မီ ကာေ အတွင်း အခ
ြ ားသင်လ့ ေျာ်သည်လ့ နော၌
ေိနး် သိမ်းေားေှိနိုင်သည်။

အခန်း (၂၂)
ကလေးသူငယ် တေားစီေင်လေး
၇၉။

ြပည်လောင်စု တေားေွှတ်လတာ်ချလပ်သည် -
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(က)

နိုင်ငံလတာ်အတွင်း ေိအ
ု ပ်ပ
ြ ီး သင်လ့ ေျာ်လသာ နယ်လြမများတွင် ကလေးသူငယ် တေားရုံးများ
တည်လောင်ေမည်။ ေိ့ု အ ြပင် ကလေးသူငယ်တေားသူ ြကီးများကို ခန့်ေားနိုင်သည်။

( ခ)

ပုေ်မခွဲ (က) အေ ကလေးသူငယ်တေားရုံး တည်လောင်ေားခ
ြ င်းမေှိလသာ နယ်လြမလေသတွင်
ြမိလ့နယ်တေားသူ ြကီးအား ကလေးသူငယ်တေားသူက
ြ ီး၏ စီေင်ပိုင်ခွင့် အာ်ာကို အပ်နှင်းနိုင်သည်။

၈၀။

ကလေးသူငယ်တေားရုးံ သည် (က)

အခ
ြ ားနည်းေမ်းြေင့် ေွှလဲ ြပာင်းလဆာင်ေွက်ြခင်းေုပ်ငန်းစဉ်ကို ချမှတ် လဆာင်ေွကေ
် န် သလဘာတူ
ညိနိ ိငတ ်းလေ
ြ ေှင်း ဆုံးြေတ်ပ
ြ ီးလသာ ကလေးသူငယ် မတခင်းကို နှစ်ေက်လကျလအးခွင့် ြပလေမည်။

( ခ)

ြပစ်မတကျူးေွန်သည့် အချိန်တွင် အသက် ၁၈ နှစ် မပ
ြ ည်လ့ သးလသာ ကလေး သူငယ်ကိုသာေျှင်
တေားစီေင်ပိုင်ခွင့် ေှိလစေမည်။ ကလေးသူငယ်မတခင်း တစ်ေပ် ကို ာကားနာစစ်လဆးော၌ ဆက်ေက်
လဆာင်ေွက် ြခင်းမပ
ြ လမီ ြပစ်မတကျူးေွန်သူ မှာ ကလေးသူငယ် ြေစ်လ ာကာင်း အသက်နှင့်စပ်ေျဉ်းသည့်
အလောက်အေား များကို စိစစ်ပ
ြ ီး ဆုံး ြေတ်ချက်ချမှတ်ေမည်။ ေိုဆံးု ြေတ်ချက်ကို မှတ်တမ်းတင်
ေားေှိေမည်။

( ဂ)

ကလေးသူငယ်မတခင်းကို ကလေးသူငယ်တေားရုးံ က စစ်လဆးစီေင် လနစဉ် အတွင်း စွပ်စွဲခံေလသာ
ကလေးသူငယ်၏ အသက်မှာ ၁၈ နှစ် ြပည့်သွား လသာ်ေည်း ကလေးသူငယ် ြေစ်ဘိသကဲသ
့ ို့
ဆက်ေက်၍ ာကားနာစစ်လဆး ြပီး ဥပလေနှငအ
့် ညီ စီေင်ဆံးု ြေတ်ေမည်။

(ဃ)

စစ်လဆးစီေင်လနစဉ်အတွင်း

တေားစွဲဆုိတင်ပို့လသာ

ကလေးသူငယ်ကို

လကာင်းမွန်စွာ

ကျင့် ြကံလနေိငု ်ေန် အာမခံသူ ြေင့် ခံဝန်ချလပ် ချလပ်ဆုိ ြခင်း သို့မဟုတ် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍
မိဘ၊

အုပ်ေိနး် သူေံသုိ့

ြေစ်လစ၊

ယာယီလစာင်လ့ ေှာက်လေးလဂဟာ

သိ့ု မဟုတ်

အခ
ြ ားသင့်လေျာ်လသာလနောသို့ ြေစ်လစ အုပ်ေိနး် ေန် အပ်နှံနိုင်သည်။
( င)

ပုေ်မခွဲ

(ဃ)

အေ

အာမခံသူ ြေင့်

ခံဝန်ချလပ်

ြပလေုပ်ခ
ြ င်း

မေှိသည်အ
့ ခါ

လနာက်ဆံုး

နည်းေမ်းအေ
ြ စ်သာေျှင် မိဘ၊ အုပ်ေိနး် သူေံသ့ို ြေစ်လစ၊ ယာယီ လစာင့်လေှာက် လေး လဂဟာသိ့ု
ြေစ်လစ၊ အခ
ြ ား သင့်လေျာ်လသာလနောသိ့ု ြေစ်လစ စည်းကမ်းချက် များကို ေိက
ု ်နာလစေျက်
ကလေးသူငယ်ကုိ အပ်နှံနိငု ်သည်။ ေိသ
ု ့ို အပ်နှံသည့် ကာေသည် အတိုလတာင်းဆုံး ြေစ်လစေမည်။
( စ)

မည်သည့်အလက
ာ ာင်းနှင့်မျှ ကလေးသူငယ်ကို ေဲအချလပ်တွင် ြေစ်လစ၊ အကျဉ်း လောင်တွင် ြေစ်လစ
ချလပ်မိန့် မလပးေ။

(ဆ)

ကလေးသူငယ်ကုိ မည်သည့် ြပစ်မတအတွက်မဆို ကလေးသူငယ်တေားရုးံ လေှ့လမှာက်သ့ို တင်ပို့ပါက
ကလေးသူငယ်နားေည်နိုင်လသာ ရိုးေှင်းသည့် စကား အသုံးအနတနး် ြေင့် စွဲဆုိသည့် ြပစ်မတကို ေှင်းေင်း
လပ
ြ ာ ာကားေမည်။

( ဇ)

လသေ််

သိ့ု မဟုတ်

လောင်ေ််

၃

နှစ်အေက်

ြပစ်ေ််ချမှတ်နိုင်လသာ

ကလေးသူငယ်မတခင်းများကို ၀ေမ်းမတစစ်လဆးသည့် နည်းေမ်းအတိုင်း စစ်လဆး စီေင်ေမည်။

37
( စျ)

ပုေ်မခွဲ (ဇ) ပါ မတခင်းမျိလးမှတစ်ပါး အခ
ြ ားကလေးသူငယ်မတခင်းများကို သမ္မန်မတ စစ်လဆးသည့်
နည်းေမ်းအတိုင်း စစ်လဆးစီေင်ေမည်။

(ည)

ကလေးသူငယ်မတခင်းတွင် လေှ့လနငှားေမ်းေားလစကာမူ ကလေးသူငယ်က ြပစ်မတ ကျူးေွန်ြခင်း
မေှိလ ာကာင်း မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်လ ြပာက
ာ ားောတွင် မိဘ၊ အုပ်ေိန်းသူ၊ လဆွမျိလး သို့မဟုတ် တာဝန်ေှိ
ေူမတဝန်ေမ်းအောေှိ တစ်ဦးဦးအား ကလေးသူငယ်ကို အကူအညီလပးေန် ခွင့်ြပလနိုင်သည်။

( ဋ)

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ောချိလ့ယွင်းမတ ေှိ မေှိ စစ်လဆးေန် ေိုအပ်ပါက စိတ်ပငို ်းဆိုင်ော ကျွမ်းကျင်သူဆောဝန်နှင့်
စစ်လဆး ြပီး ေိအ
ု ပ်သေို ဆက်ေက် လဆာင်ေွက်နိုင် ေန် ောဇဝတ်ကျင့်ေးုံ ဥပလေနှင်အ
့ ညီ
လဆာင်ေွကေ
် မည်။

၈၁။

ကလေးသူငယ်တေားရုးံ သည် ကလေးသူငယ် မတခင်းများကို ာကားနာစစ်လဆးောတွင် (က)

သီးြခားတေားရုးံ သို့မဟုတ် သီးြခားအလဆာက်အအုံတွင် ာကားနာစစ်လဆး ေမည်။ သီးြခားတေားရုံး
သိ့ု မဟုတ်

အလဆာက်အအုံမေှိပါက

တေားရုံးပုံမှန်

ေွင့်ေှစ်၍

ာကားနာစစ်လဆးသည့်

လနောမဟုတ်လသာ အလဆာက်အအုံ သို့မဟုတ် အခန်းတွင် ြပလေုပ်ေမည်။
( ခ)

မိဘများ၊

အုပ်ေိနး် သူများ၊

တေားရုးံ ဝန်ေမ်းများ၊

ဥပလေ

အောေှိများ၊

ဝတ်ဆင်ေားခ
ြ င်းမေှိလသာ

တာဝန်ကျေဲတပ်ေ့ွဲ ဝင်များ၊

မတခင်းနှင့်

ကလေးသူငယ်တေားရုးံ က

ခွင့်ြပလချက်လပးေားလသာသူ

များမှအပ

တူညဝီ တ်စုံ

သက်ဆုိင်သူများနှင့်
အခ
ြ ား

မည်သူမျှ

ာကားနာစစ်လဆးလသာလနောတွင် မေှိလစေ။
( ဂ)

ကလေးသူငယ်အတွက် ခုခံကာကွယ်ေန် မိဘ၊ အုပ်ေိနး် သူ၊ လဆွမျိလး၊ မိတ်လဆွ သိ့ု မဟုတ် အခ
ြ ား
သင်လ့ ေျာ်သူတစ်ဦးဦးအား

ကလေးသူငယ်ကုိယ်စား

စစ်လမး

ြခင်း၊

လေျှာက်ေားခ
ြ င်းနှင့်

လေျှာက်ေဲြခင်းတိ့ု ြပလနိငု ်ေန် ခွင့် ြပလေမည်။
(ဃ)

ေဲအလေးပိုင်လသာ ြပစ်မတ

ဟုတ်သည်ြေစ်လစ၊

ကလေးသူငယ်အတွက်

တေားေိုဘက်မှ

မဟုတ်သည်ြေစ်လစ
ဥပလေအောေှိက

ြပစ်မတကျူးေွန်
ေိက
ု ်ပါ

ြခင်းခံေသူ

လဆာင်ေွက်လပးေန်

သက်ဆိငု ်ောဥပလေရုံးသို့ အလက
ာ ာင်း ာကားေမည်။
( င)

ကလေးသူငယ်နှင့် သက်လသများအတွက် ေိုအပ်ပါက စကား ြပန်ေားေှိနိုင်ေန် စီစဉ်လပးေမည်။

( စ)

ကလေးသူငယ် မတခင်းကို လဆာေျင်စွာ ာကားနာ စစ်လဆးလပးေမည်။

(ဆ)

သက်လသများ စစ်လဆး ြခင်း၊ လေျှာက်ေဲချက်လပးခ
ြ င်းနှင့် စစ်လဆးစီေင်ြခင်း ြပလ ော၌ တေားခွင်ေှိ
တေားသူက
ြ ီး၊ ဥပလေအောေှိ၊ ေူမတဝန်ေမ်း အောေှိ၊ ေဲအောေှိ၊ ြပစ်မတကျူးေွန်လ ာကာင်း စွပ်စွဲခံေလသာ
ကလေးသူငယ်နှင့် သက်လသများ ြမင်နိုင် ာကားနိုင်၊ လမး ြမန်းနိုင်၊ လေ
ြ ာကားနိုင်၊ မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့်
ဗီေီယို ရုပ်မ
ြ င်သံ ာကား ြမင်ကွင်းစနစ်ြေင့် ြပလေုပ်နိုင်သည်။

၈၂။

ကလေးသူငယ်မတခင်းကို ာကားနာစစ်လဆး ြခင်းနှင့်စပ်ေျဉ်း၍ ကလေးသူငယ်တေားရုးံ သည် -
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(က)

စစ်လဆးဆဲအမတ မည်သည့်အလ ြခအလနသိ့ု လောက်ေလှိ နလစကာမူ စွပ်စွဲခံေသူ ကလေးသူငယ်အား
ကလေးသူငယ်တေားရုးံ သို့ောလောက်ေန်

မေိဟ
ု ုယူဆေျှင်

ရုံးလေှ့သို့

မောလောက်လစဘဲ

ယင်း၏မျက်ကယ
ွ ်တွင် အမတကို ဆက်ေက်စစ်လဆး နိုင်သည်။
( ခ)

ကလေးသူငယ်၏

အလကာင်းဆုံးအကျိလးစီးပွားများကို

ြေစ်ေွန်းနိုင်သည့်ကိစ္စ

တွင်

သတင်းအချက်အေက် ေယူခွငလ့် ပးခ
ြ င်းမှအပ ကလေးသူငယ်မတခင်း သတင်းအချက်အေက်များကို
သတင်းစာများ၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ ဂျာနယ်များ၊ စာလစာင်များနှင့် လေေီယု၊ိ ရုပ်ြမင်သံ ာကား တစ်ခုခုတွင်
ြေန့်ချိြခင်း၊ ေုတ်ေွှင့် ြခင်း မပ
ြ လနိုင်ေန်နှင့် သတင်းမီေီယာသမားအား တေားခွင်အတွင်း ဝင်လောက်
ြခင်း ခွင့်မြပလေ။
( ဂ)

ကလေးသူငယ် ြကီး ာကပ်သူအစီေင်ခံစာကို

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

တင်သွင်း

ေန်

သက်ဆိငု ်ောေူမတဝန်ေမ်းရုးံ သိ့ု အလက
ာ ာင်း ာကားေမည်။
၈၃။

ကလေးသူငယ် တေားရုးံ သည် ေဲတပ်ေွဲ့က စုံစမ်းလနစဉ်အတွင်း ြေစ်လစ၊ ကလေးသူငယ် တေားရုံးက

စစ်လဆးစီေင်လနစဉ်အတွင်း

ြေစ်လစ

ေွက်လြပးတိမ်းလေှာင်လနလသာ

ကလေးသူငယ်ကို

ေမ်းဆီးမိပ
ြ ီး

သက်ဆငို ်ောတေားရုံးသိ့ု စွဆ
ဲ ိုတင်ပို့သည်အ
့ ချိန်တွင် အသက် ၁၈ နှစ် ြပည့်သွား လသာ ကလေးသူငယ်မတခင်းနှင့်
စပ်ေျဉ်း၍ (က)

အသက် ၁၈ နှစ် ြပည့်ြပီး အသက် ၂ဝ နှစ် မပ
ြ ည်လ့ သးေျှင် ကလေးသူငယ် ြေစ်ဘိသကဲ့သ့ို
ဆက်ေက်၍ ာကားနာစစ်လဆး ြပီး ဥပလေနှငအ
့် ညီ စီေင်ဆံးု ြေတ် ေမည်။

( ခ)

အသက် ၂ဝ နှစ် ြပည့်ြပီး ြေစ်ေျှင် အေွယ်လောက်သူကို စစ်လဆးစီေင်သည့် နည်း ေမ်းအတိုင်း
ာကားနာစစ်လဆးပ
ြ ီး

ဥပလေနှငအ
့် ညီ

စီေင်ဆံးု ြေတ်ေမည်။

သို့ောတွင်

ြပစ်ေ််ကို

ကလေးသူငယ် ြေစ်သည်အ
့ ေား ဤဥပလေနှင့်အညီ ချမှတ် ေမည်။ ေိသ
ု ို့ ချမှတ်သည်အ
့ ခါ
ကလေးသူငယ်က့ဲသို့ မိဘအုပ်ေိနး် သူေံ အပ်နှံ ြခင်း၊ ယာယီလစာင့်လေှာက်လေးလဂဟာ သိ့ု မဟုတ်
သင်တန်းလကျာင်းတစ်ခုခုသို့ ပိ့ု အပ်ခ
ြ င်း မပ
ြ လနိုင်။
၈၄။

ကလေးသူငယ်တေားရုးံ သည်

အမိန့်ချမှတ်ခ
ြ င်းမပ
ြ လမီ

လအာက်လော်ြပပါ

ြပစ်မတကျူးေွန်လ ာကာင်း
အချက်များကို

ေင်ေှားလသာ

ကလေးသူငယ်

ေည့်သွင်းစဉ်းစားေျက်

ကလေးသူငယ်၏

အလကာင်းဆုးံ အကျိလးစီးပွားများ ြေစ်ေွန်းလစပ
ြ ီး စာေိတ္တြပလပ
ြ င်လြပာင်းေဲ လစနိုင်မည့် အမိန့် ကို ချမှတ်ေမည် (က)

ကလေးသူငယ်၏ အသက်အေွယ်နှင့် အကျင့်စာေိတ္တ၊

( ခ)

ကလေးသူငယ်၏ ပတ်ဝန်းကျင် အလခ
ြ အလန၊

( ဂ)

ြပစ်မတ ကျူးေွန်ေသည့် အလက
ာ ာင်းေင်း၊

(ဃ)

ကလေးသူငယ် ြကီး ာကပ်သူက တင်သွင်းလသာ အစီေင်ခံစာ၊

အား
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( င)

ကလေးသူငယ်အား

ေမ်းဆီးေိန်းသိမ်း ြခင်းနှင့်

ကလေးသူငယ်၏

ေွတ်ေပ်ခွင်က
့ ို

ေိခိုက်လစခ
ြ င်းမေှိဘဲ ြေစ်နိုင်ပါက အခ
ြ ားနည်းေမ်း ြေင့်ေဲွှလြပာင်းလဆာင်ေွက် ြခင်း ေုပ်ငန်းစဉ်များကို
ဦးစားလပး ြခင်း၊
( စ)

ကလေးသူငယ်၏

အလကာင်းဆုးံ အကျိလးစီးပွားများအတွက်

ေည်သ
့ ွင်းစဉ်းစားေန်

ေိအ
ု ပ်လသာ

အခ
ြ ားအချက်များ။
၈၅။

ကလေးသူငယ်တေားရုးံ သည် (က)

ကလေးသူငယ်ကုိ

သာမန်အား ြေင့်

လောင်ေ််ချမှတ်ြခင်းမပ
ြ လေ။

အခ
ြ ားနည်းြေင့်ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်ြခင်း

သို့မဟုတ်

လောင်ေ််ကုိ

အခ
ြ ားနည်းေမ်းြေင်ေ
့ ွှဲလြပာင်း

လဆာင်ေွက် ြခင်းဆိုင်ော ေုပ်ငန်းစဉ်များ မေှိမှသာ လနာက်ဆံးု နည်းေမ်းအေ
ြ စ် သလဘာေားပ
ြ ီး
ြပစ်ေ််ချမှတ်ေမည်။
(ခ)

တည်ဆဲ မည်သည့်ဥပလေ တစ်ေပ်ေပ်တွင်မဆို မည်သုိ့ပင် ပါေှလိ စကာမူ

ကလေး သူငယ်အား

ြပစ်မတေင်ေှားစီေင်သည့်အခါ လသေ််၊ လောင်ေ်် တစ်သက်၊ နှစ်အကန့်အသတ်မေှိ လောင်ေ််
သိ့ု မဟုတ် လောင်ေ်် နှစ် ၂၀ မချမှတ်ေ။
( ဂ)

ကလေးသူငယ် ကျူးေွန်သည့်ြပစ်မတမှာ လအာက်ပါ အချက်သးုံ ေပ်နှင့် အကျလံးဝင် သည်ဟု
ကလေးသူငယ်တေားရုးံ က
ချမှတ်ောတွင်

ယုံ ာကည်မှသာ

ေိက
ု လေးသူငယ်မှာ

လောင်ေ််

အသက်

၁၆

ချမှတ်ေမည်။
နှစ်

ေိသ
ု ို့

လောင်ေ််

မပ
ြ ည့်လသးပါက

ချမှတ်လသာ

လောင်ေ််သည် ၇ နှစ်ေက် ပိ၍
ု ေည်းလကာင်း၊ အသက် ၁၆ နှစ် ြပည့်ြပီး အသက် ၁၈ နှစ်
မပ
ြ ည်လ့ သးပါက ချမှတ်လသာ လောင်ေ််သည် ၁၀ နှစ်ေက် ပို၍ေည်းလကာင်း မချမှတ်ေ (၁) လသေ််၊ လောင်ေ်် တစ်သက်၊ နှစ်အကန့်အသတ်မေှိ လောင်ေ်် သိ့ု မဟုတ် လောင်ေ််
နှစ် ၂၀ ချမှတ်နိုင်လသာ ြပစ်မတ ြေစ်ခ
ြ င်း၊
(၂) ပုေ်မခွငဲ ယ် (၁) ပါ ြပစ်မတများကို ေပ်မံကျူးေွန်နိုင်သည့် ကလေးသူငယ် ြေစ်လ ာကာင်း
ခိုင်ေုံလသာ အလောက်အေားများ လတွ့ေှိြခင်း၊
(၃) ြပလပ
ြ င်ေိနး် သိမ်း ြခင်းနှင့်

ြပန်ေည်ေူလောင်လသာ

အစီအစဉ်ြေင့်

လဆာင်ေွက်နိုင်မည့်

အလနအေား မလတွ့ေှေ
ိ ြခင်း။
(ဃ)

လငွေ်် တပ်ရိုက်ေန်ေှိေျှင် အသက် ၁၄ နှစ်ြပည့် ြပီး ဝင်လငွေှိသည့် ကလေး သူငယ်ကို
လငွေ််တပ်ရိုက်နိုင်သည်။ လငွေ််မလဆာင်သည့် ေိက
ု လေးသူငယ် အား လောင်ေ််မချမှတ်ေ။
ေိက
ု လေးသူငယ်က လငွေ််မလဆာင်ေျှင် ကလေး သူငယ်၏ မိဘကိုေည်းလကာင်း၊ မိဘ မေှိေျှင်
အုပ်ေိန်းသူကို ေည်းလကာင်း လငွေ်် တပ်ရိုက်ေမည်။
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၈၆။

ကလေးသူငယ်တေားရုးံ သည်

ပုေ်မ

၈၅၊

(ဂ)

ပုေ်မခွဲ

ပါ

အချက်သးုံ ေပ်နှင့်

မင
ြ ိစွန်းသေ
ြ င့်

လောင်ေ််မချမှတ်သင့်လသာ ကလေးသူငယ်နှင့်စပ်ေျဉ်း၍ လအာက်ပါအမိန့် တစ်ေပ်ေပ်ကို ချမှတ် နိုင်သည် (က)

ဆိုဆုးံ မ၍ ေွှတ်နိုင်သည်။

( ခ)

ကလေးသူငယ်၏

အလကာင်းဆုံးအကျိလးစီးပွားများအေိ့ု ငှာ

အခ
ြ ားနည်းေမ်း

ြေင့်

ေွှလဲ ြပာင်းလဆာင်ေွက်ြခင်း ေုပ်ငန်းစဉ်ြေင့် လဆာင်ေွက်နိုင်သည်။
( ဂ)

မည်သည့် ြပစ်မတတွင်မဆို
ဟန့်တားေန်အေို့ငှာ

ကလေးသူငယ်သည်
ေိက
ု လေးသူငယ်ကို

ြပစ်မတကိုလနာက်ေပ်မကျူးေွန်
လကာင်းမွန်စွာ

လစလေးအတွက်

လနေိုင်ကျင့် ြကံလစမည် ြေစ်လ ာကာင်း

ခံဝန်ချလပ်ချလပ်ဆိုြပီး ၃ နှစ် ေက်မလကျာ်ေွန် လသာ ကာေအတွက် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍
မိဘ သိ့ု မဟုတ် အုပ်ေိနး် သူေံ ြပန်ေည် ေွှအ
ဲ ပ်လပးနိငု ်သည်။
(ဃ)

၃

နှစ်ေက်မပိလု သာကာေအတွင်း

ကလေးသူငယ် ြကီးာကပ်သူ၏

ြကီး ာကပ်စီမံ

ြခင်းကို

အကျင့်စာေိတ္တပျက်ပ
ြ ားလနသူေ
ြ စ်

ေျှင်

ခံယူလစနိုင်သည်။
( င)

မည်သည့် ြပစ်မတတွင်မဆို

ကလေးသူငယ်သည်

လသာ်ေည်းလကာင်း၊ အကျင့်စာေိတ္တပျက်ပ
ြ ားခ
ြ င်း မေှိလသးလသာ်ေည်း မိဘ အုပ်ေိနး် သူမေှိသည့်
ကလေးသူငယ်ြေစ်ေျှင် လသာ်ေည်းလကာင်း၊ မိဘအုပ်ေိန်းသူေလှိ သာ်ေည်း ကလေးသူငယ်အား
ဆိုဆုးံ မခ
ြ င်းနှင့် ေိနး် သိမ်း လစာင်လ့ ေှာက်နိုင်လသာ အလခ
ြ အလနမေှိေျှင် လသာ်ေည်းလကာင်း
ေိက
ု လေး သူငယ်ကို အနည်းဆုံး ၂ နှစ် အေိ ြေစ်လစ၊ အသက် ၁၈ နှစ် သိ့ု မဟုတ် အသက် ၂ဝ
နှစ် ြပည်သ
့ ည့်အေိ ြေစ်လစသင်တန်းလကျာင်း တစ်ခုခုသ့ို ပို့အပ်နိုင်သည်။
( စ)

ကလေးသူငယ်တေားသူ ြကီး၏
ေင်မ
ြ င်ယူဆလသာ

ဆင်ြခင်တုံတေားအေ

စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍

ယာယီလစာင်လ့ ေှာက်လေးလဂဟာတွင်

သင့်တင့်လေျာက်ပတ်

သည်ဟု

ပေဟိတလဂဟာ

သိ့ု မဟုတ်

သတ်မှတ်သည့်အချိန်ကာေ

တစ်ေပ်ေိလနေိုင်လစေန်

ဆိုင်းငံ့ ြပစ်ေ်် ချမှတ်နိုင်သည်။ ဆိုင်းငံက
့ ာေပ
ြ ည့် သည့်အခါ ပုေ်မခွဲ (က) မှ (င) အေိပါေှိသည့်
အမိန့်တစ်ေပ်ေပ် ချမှတ်နိုင်သည်။
၈၇။

ကလေးသူငယ်တေားရုးံ သည် (က)

ကလေးသူငယ်အလပါ်
သူငယ်၏ ြပလေုပ်မတလ ာကာင့်

ပုေ်မ

၈၅

အေ

ချမှတ်လသာ

တစ်စုံတစ်လယာက်လသာသူတွင်

လောင်ေ််အ ြပင်
ေိခိုက်နစ်နာမတ

ကလေး
သိ့ု မဟုတ်

ဆုံးရတးံ မတေှိေျှင် ကလေးသူငယ်၏ မိဘ၊ အုပ်ေိနး် သူက ြပစ်မတကျူးေွန် ြခင်းခံေလသာ ေိခက
ို ်နစ်နာသူ
သိ့ု မဟုတ် ဆုံးရတံးသူသ့ို သင်လ့ ေျာ်လသာလေျာ်လ ာကး လပးလဆာင်လစေန်ေည်း အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်။
( ခ)

လအာက်လော်ြပပါ အချက်များနှင့် ညီညွတ်ေျှင် ပုေ်မ ၈၆၊ ပုေ်မခွဲ (ဃ) သို့မဟုတ် ပုေ်မခွဲ (င)
အေချမှတ်ခဲ့လသာ အမိန့်ကို ေိက
ု ်နာပ
ြ ီးလသာ ကလေးသူငယ်အား သက်ဆုိင်ော မိဘ သိ့ု မဟုတ်
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အုပ်ေိန်းသူေံ

ခံဝန်ချလပ်ြေင့်

ြေစ်လစ၊

ခံဝန်ချလပ်

မပ
ြ လေုပ်ဘဲြေစ်လစ

ြပန်ေည်အပ်နှေ
ံ န်

မည်သည့်အချိနတ
် ွင်မဆို ြပင်ဆင်၍ အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည် (၁) ကလေးသူငယ်၏ အကျင့်စာေိတ္တအလခ
ြ အလန တိုးတက်လကာင်းမွန်မတ ေှိော ြခင်း၊
(၂) မိဘ သိ့ု မဟုတ် အုပ်ေိနး် သူေှိလသာ ကလေးသူငယ် ြေစ်ြခင်း။
( ဂ)

ပုေ်မခွဲ (ခ) ပါ စီေင်ပိုင်ခွင့်ကို သက်ဆုိင်ော သင်တန်းလကျာင်းအုပ်၊ ကလေး သူငယ် ြကီး ာကပ်သူ
သိ့ု မဟုတ် မိဘ၊ အုပ်ေိနး် သူ၏ လေျှာက်ေားတင်ြပချက် အေ ကျင့်သးုံ နိုင်သည်။

၈၈။

(က)

ြပည်လောင်စုလေှ့လနချလပ်ရးုံ နှင့်

ဥပလေရုးံ အဆင့်ဆင်ေ
့ ှိ

ဥပလေအောေှိများသည်

လသေ််ေိက
ု ်သင်လ့ သာ ြပစ်မတဆုငိ ်ောအမတကို ကျူးေွန်လ ာကာင်း စွပ်စွဲခံေလသာ ဆင်းေဲနွမ်းပါးသည့်
ကလေးသူငယ်တေားခံအတွက် တေားရုးံ တွင် နိုင်ငံလတာ် စေိတ်ြေင့် ေိက
ု ်ပါလဆာင်ေွက်နိုင်ေန်
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လေှ့လနဌားေမ်း လပးေမည်။
( ခ)

ြပစ်မတတစ်ခုခုေ
ြ င့် စွပ်စွဲ ြခင်း၊ ေိနး် သိမ်း ြခင်း၊ ေမ်းဆီးြခင်း၊ တေားစွဆ
ဲ ိုြခင်း၊ ြပစ်ေ််ချမှတ်ြခင်း
သိ့ု မဟုတ်

အကျဉ်းချမှတ်ခ
ြ င်းခံေသည့်

ြပစ်မတကျူးေွန်ခ
ြ င်းခံေြခင်းလက
ာ ာင့်

ကလေးသူငယ်သည်

နစ်နာသူကလေးသူငယ်

ေည်းလကာင်း၊

သည်

ေည်းလကာင်း၊

ေူးြခားသည့်အလ ာကာင်းအော တစ်ခုခုလ ာကာင့် အကူအညီ လတာင်းခံေိုသည့် ြပစ်မတနှင့်ဆုိင်လသာ
သက်လသများသည်

ေည်းလကာင်း

ဥပလေ

ဆိုင်ော

အလောက်အကူေေှိနိုင်ေန်

မိမိတိ့ု ၏

ကလေးသူငယ်မတခင်းနှင့် သက်ဆုိင် သည့်လေသေှိ ဥပလေဆိငု ်ောအလောက်အကူလပးလေးအေွ့ဲ သိ့ု
သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ အကူအညီ လတာင်းခံနိုင်သည်။
( ဂ)

ကလေးသူငယ်တေားရုးံ က
ောဇဝတ်ကျင့်ေုံးဥပလေနှင့်

ဤဥပလေအေချမှတ်လသာ

အမိန့်

သိ့ု မဟုတ်

ကာေစည်းကမ်းသတ်အက်ဥပလေများပါ

ဆုံးြေတ်

ချက်ကို

ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင်အ
့ ညီ

အယူခံဝင်လောက်ခွင့် သိ့ု မဟုတ် ြပင်ဆင်မတ တင်သွင်းခွင့် ေှိလစေမည်။
(ဃ)

ကလေးသူငယ်မတခင်းနှင့်စပ်ေျဉ်း၍
ြပင်ဆင်မတကို

ကလေးသူငယ်တေားရုံးကေ
ြ စ်လစ၊

စီေင်လသာတေားရုးံ က ြေစ်လစ

ချမှတ်လသာ

အယူခံမတ

စီေင်ချက်နှင့်

သိ့ု မဟုတ်
အမိန့် မိတ္တူကို

သက်ဆိငု ်ောတိငု ်းလေသက
ြ ီး သိ့ု မဟုတ် ြပည်နယ် ေူမတဝန်ေမ်း ဦးစီးမှူးရုးံ နှင့် ြပည်လောင်စုနယ်လြမ
ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုးံ ၊ ကိုယပိုင် အုပ်ချလပ်ခွင့်ေ တိုင်း သိ့ု မဟုတ် ကိယ
ု ်ပိုင်အုပ်ချလပ်ခွင်ေ
့ လေသ
ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးမှူး ရုးံ သိ့ု လပးပိ့ု ေမည်။ အကယ်၍ ြပည်လောင်စုတေားေွှတ်လတာ်ချလပ်က ချမှတ်ခ
ြ င်း
ြေစ်ပါက ေိုသ့ို ချမှတ်လသာ စီေင်ချက်နှင့် အမိန့်မိတ္တူကို ဝန်က
ြ ီးဌာနသို့ လပးပို့ေမည်။
၈၉။

ဝန်က
ြ ီးဌာနသည် (က)

သင်တန်းလကျာင်း

သိ့ု မဟုတ်

ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်သူေံ

ဤဥပလေအေ

ပိ့ု အပ်ေား

လသာ

ကလေးသူငယ်ကုိ စည်းကမ်းချက်ေား၍ ြေစ်လစ၊ မေားဘဲ ြေစ်လစ ေွှတ်ေန် မည်သည့်အခါမဆို
အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်။
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( ခ)

ကလေးသူငယ်၏
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လောင်ေ််ကျခံလနေသည့်

ကလေးသူငယ်ကို

ြေစ်ေွနး် လစမည်ဟု

အသက်၂ဝ

နှစ်

ယုံ ာကည်ေျှင်

ြပည်သ
့ ည်လ့ န့အေိ

သင်တန်းလကျာင်း သို့မဟုတ် ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်သူေံ လေွှ့လပ
ြ ာင်းေားေန် အမိန့်ချမှတ်နငို ်သည်။
( ဂ)

ပုေ်မခွဲ (ခ) အေ လေွှ့လပ
ြ ာင်းေားသည့် လကာင်းမွန်စွာလနေိုင်ြခင်း ြပလလသာ ကလေးသူငယ်၏
ကျန်ေှိလနလသးလသာ

လောင်ေ််ကာေကို

ြပန်ေည်အကျိလး

မသက်လောက်လစေဟု

အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်။
(ဃ)

ပုေ်မခွဲ (ခ) အေ လေွှ့လပ
ြ ာင်းေားသည့် လကာင်းမွန်စွာ လနေိုင်ြခင်းမပ
ြ လလသာ ကလေးသူငယ်၏
ကျန်ေှိလနလသးလသာ လောင်ေ််ကာေကို ြပန်ေည် အကျိလး သက်လောက်လစနိုင်သည်။ ေိုသ့ို
ြပန်ေည်အကျိလးသက်လောက်လစေျှင် သင်တန်း လကျာင်း သိ့ု မဟုတ် ြပလစုလစာင့်လေှာက်သူေံတွင်
ကလေးသူငယ်လနေိငု ်ခဲ့သည့် ကာေကို ြပစ်ေ််ကျခံြပီး ကာေအေ
ြ စ် ေည့်သွင်းလေတွကေ
် မည်။

အခန်း (၂၃)
ကလေးသူငယ် ြကီး ာကပ်သူ၏ ေုပ်ငန်းတာ၀န်များ
၉၀။

ကလေးသူငယ် ြကီး ာကပ်သူ၏ ေုပ်ငန်းတာ၀န်များမှာ လအာက်ပါအတိုင်း ြေစ်သည် (က)

ကလေးသူငယ်တေားရုးံ က

ကလေးသူငယ်နှင့်

စပ်ေျဉး် ၍

တာဝန်လပးအပ်လသာ

အခါတွင်

ေိအ
ု ပ်လသာ စုံစမ်းစစ်လဆးမတများပ
ြ လေုပ်ြပီး အစီေင်ခံစာ တင်သွင်း ြခင်း၊
( ခ)

မိမိ၏ လစာင့် ာကည့် ြကီး ာကပ်မတ ခံယူေန် ကလေးသူငယ်တေားရုးံ က အမိန့် ချမှတ် ြခင်းခံေလသာ
ကလေးသူငယ်ကုိ သတ်မှတ်ေားလသာနည်းေမ်းြေင့် လစာင့် ာကည့် ြကီး ာကပ်ခ
ြ င်း၊

( ဂ)

ကလေးသူငယ်ကုိ
ကလေးသူငယ်မှာ

အန္တောယ်တစ်စုံတစ်ော

ကျလောက်နိုင်ေွယ်ော

အန္တောယ်ကျလောက်ေျက်ေလှိ ာကာင်း

ေှိလ ာကာင်း

လတွ့ေှေ
ိ ပါက

သိ့ု မဟုတ်
သက်ဆုိင်ော

ေူမတဝန်ေမ်းအောေှနိ ှင့် ေဲတပ်ေ့ွဲ စခန်းသိ့ု အလက
ာ ာင်း ာကားခ
ြ င်း၊
(ဃ)

သင်တန်းလကျာင်း၊ ပေဟိတလဂဟာ၊ ယာယီလစာင်လ့ ေှာက်လေးလဂဟာ၊ အုပ်ေိန်းသူ သိ့ု မဟုတ်
ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်သူေံမှ ေွက်လြပးသည့် ကလေးသူငယ် ကိလု တွ့ေျှင်

ေိက
ု လေးသူငယ်ကို

ေွက်လြပးခဲသ
့ ည့် သင်တန်းလကျာင်း၊ ပေဟိတလဂဟာ၊ ယာယီ လစာင်လ့ ေှာက်လေးလဂဟာ၊ အုပ်ေိန်းသူ
သိ့ု မဟုတ် ြပလစု လစာင့်လေှာက်သူေံသို့ ြပန်ေည်ေလွှဲ ြပာင်းလပးအပ်ြခင်း၊
( င)

ပုေ်မခွဲ (ဃ) အေ ေွက်လြပးသည့် ကလေးသူငယ်မှာ နှပိ ်စက်ညိဉ်းပန်းြခင်း၊ ရိက
ု ်နှက်ဆုံးမခ
ြ င်း
သိ့ု မဟုတ်

ဂု််သိက္ခာကျဆင်းလစလသာ

ပုစံ ံတစ်မျိလးမျိလးေ
ြ င့်

ြပစ်ေ််လပး ြခင်းလက
ာ ာင့်

ေွက်လြပး ြခင်း ြေစ်ပါက ကာကွယ်လစာင်လ့ ေှာက်မတ ေိုအပ်လသာ ကလေးသူငယ်အ ြေစ်သတ်မှတ်၍
ဤဥပလေပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အညီ ကာကွယ်လစာင်လ့ ေှာက်ြခင်း၊
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( စ)

ကလေးသူငယ်၏
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ြပည်နယ်ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုံးနှင့်
ြကီး ာကပ်မတေ
ြ င့်

တိုင်းလေသ ြကီး

ြပည်လောင်စုနယ်လြမ

သက်ဆုိင်ောမိဘ

သိ့ု မဟုတ်

သိ့ု မဟုတ်

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးမှူးရုးံ များ၏
အုပ်ေိနး် သူ၊

ေပ်ေွာေူက
ြ ီးများ၊

ေူမတလေးအေွ့ဲ အစည်းများမှပုဂလ္ဂိ ေ်များနှင့် ညိိနိတင်း လပါင်းစပ်လဆာင်ေွက်ခ
ြ င်းနှင့် ပူးလပါင်းလဆာင်ေွက်ြခင်း၊
(ဆ)

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနက

သတ်မှတ်လပးလသာ

ကလေးသူငယ်နှင့်

သက်ဆုိင်သည့်

အခ
ြ ားေုပ်ငန်းတာဝန်များကို လဆာင်ေွက် ြခင်း။

အခန်း (၂၄ )
အကျဉ်းလောင်များတွင် ကလေးသူငယ်များကို
ေိနး် သိမ်းြခင်းနှင့် လစာင်လ့ ေှာက်ြခင်း
၉၁။

အကျဉ်းလောင် တာဝန်ခံအောေှိသည် လောင်ေ််ချမှတ်ခံေလသာ ကလေးသူငယ်နှင့် စပ်ေျဉ်း၍ (က)

ကလေးသူငယ် အသက် ၁၈

နှစ် ြပည့သ
် ည်အ
့ ေိ ေူ ြကီး အကျဉ်းသားများနှင့် အတူတကွ

မေားေှိေ။
( ခ)

ေူ ြကီးအကျဉ်းသားများ ကူးေူး ြေတ်သန်း သွားောခ
ြ င်း မပ
ြ လနိုင်သည့် သီးြခား အလဆာင် သိ့ု မဟုတ်
အခန်းတွင် ေားေှိေမည်။

( ဂ)

သက်ဆိငု ်ော မိဘ၊ အုပ်ေိနး် သူ၊ လဆွမျိလး၊ သူငယ်ချင်း မိတ်လဆွများနှင့် ေည်း လကာင်း၊ လေှ့လန၊
ဥပလေ

အက
ြ ံလပးနှင်ေ
့ ည်းလကာင်း

ကလေးသူငယ်အ ာကား

ေွတ်ေပ်စွာ

စာလေးသားဆက်သွယ်မတနှင့်

လတွ့ဆုံခွင့်

ြပလေမည်။

အခ
ြ ား

၎င်းတိ့ု နှင့်

ဆက်သွယ်လ ြပာဆိုမတများကို

ေျှိလ့ဝှက်ေားေှိေမည်။
(ဃ)

တည်ဆဲ

ဥပလေတစ်ေပ်ေပ်အေ

တား ြမစ်ပစ္စည်းများမှအပ

ကလေးသူငယ်ေံ

လပးပိ့ု သည့်

အစားအလသာက်နှင့် သတ်မှတ်ေားလသာ ပစ္စည်းများလပးပိ့ု ြခင်းကို ေက်ခံခွင့် ြပလေမည်။
( င)

အေုပ် ာကမ်း

ခိငု ်းလစခ
ြ င်း

သိ့ု မဟုတ်

အကျဉ်းဦးစီးဌာန၏

ကွပ်ကဲမတလအာက်ေှိ

သတ်မှတ်ေားလသာစခန်းသိ့ု ပို့ေွှတ်ခ
ြ င်း မပ
ြ လေ။
( စ)

ကလေးသူငယ်အား

ကျန်းမာလေးစစ်လဆး ြခင်းကို

မေ
ြ စ်မလနပုံမှန် ြပလေုပ်လပး ြပီး

ေိုအပ်ပါက

ေိလောက်လသာ ကျန်းမာလေးလစာင်လ့ ေှာက်မတလပးေန် စီစဉ်လဆာင်ေွက် ေမည်။
(ဆ)

ကလေးသူငယ်၏

အကျင့်စာေိတ္တကို

ြပန်ေည်ဝင်ဆ့ံလပါင်းစည်းလေးနှင့်
သင်တန်းပိ့ု ချခ
ြ င်း၊

ြပလပ
ြ င်လ ြပာင်းေဲ ြပီး

ြပန်ေည်ေူလောင်လေးကို

ပညာသင်က
ာ ားလပးခ
ြ င်းနှင့်

အတတ်ပညာသင်က
ာ ားလပးခ
ြ င်းတို့ ြပလေမည်။

ေူ့အေွဲ့အစည်းတွင်

အလောက်အကူ ြပလ

မည့်

အသက်လမွးဝမ်းလ ာကာင်း
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( ဇ)

တည်ဆဲဥပလေများ၊ နည်းဥပလေများ၊ စည်းမျဉ်းများနှငအ
့် ညီ လောင်ေ််မှ လေျှာ့ေက်ခံစားခွင့်
လပးေမည်။

၉၂။

အကျဉ်းလောင် တာဝန်ခံအောေှိသည် (က)

ကိယ
ု ်ဝန်လဆာင်

အမျိလးသမီးအကျဉ်းသားအား

အကျဉ်းလောင် ြပင်ပလဆးရုတ
ံ စ်ခုခုတွင်သာ

ကျန်းမာလေးလစာင်လ့ ေှာက်မတလပး
မီးေွားနိုင်လေး၊

မိခင်နှင့်

လေး၊
ကလေး

ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်လေးတို့အတွက် အတတ်နိုင်ဆးုံ စီစဉ်လဆာင်ေွက် လပးေ မည်။ အကယ်၍
အကျဉ်းလောင်အတွင်း

လမွးေွားေသည်ဆိုပါက

အကျဉ်းလောင်

အတွင်း

လမွးေွားလ ာကာင်းကို

ကလေး၏လမွးစာေင်းတွင် လော်ပ
ြ ြခင်းမပ
ြ လေ။
( ခ)

မိခင် အကျဉ်းသား၏ ကလေးသူငယ်ကုိ အကျဉ်းလောင်ြပင်ပတွင် အုပ်ေိနး် မည်သ
့ ူ သိ့ု မဟုတ်
ြပလစုလစာင့်လေှာက်မည့်သူ မေှိေျှင် ြေစ်လစ၊ အကျဉ်းလောင်တွင် ကလေးလမွးေွားေျှင် ြေစ်လစ မိခင်က
ဆန္ဒေှိေျှင် ကလေးသူငယ် အသက် ၄ နှစ် ြပည့်သည်အေိ အကျဉ်းလောင်တွင် မိခင်နှင့်အတူ
လနေိုင်ခွင့်ြပလေမည်။ အကယ်၍ ေိက
ု လေးသူငယ်ကို မိခင်က ဆန္ဒေှိပါက အသက် ၆ နှစ်ပ
ြ ည့်သည်
အေိ အကျဉ်းလောင်တွင် မိခင်နှင့်အတူ ဆက်ေက် လနေိုင်ခွင့်ြပလနိုင်သည်။

( ဂ)

အကျဉ်းလောင်တွင်

မိခင်

အကျဉ်းသားနှင့်

အတူလနေိုင်လသာ

ကလေးသူငယ်

အတွက်

အစားအလသာက်နှင့် စားဝတ်လနလေး၊ ကျန်းမာလေး ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်မတ တိ့ု ြေည့်ဆည်းလပးေန်
တာဝန်ယေ
ူ မည်။ ေိ့ု အြပင် လေှးဦးအေွယ်ကလေးသူငယ် များအတွက် လန့ကလေးေိနး် ဌာနနှင့်
မူေတန်း ြကိလလကျာင်းများကို ေွငေ
့် ှစ် သင်က
ာ ားနိငု ်လေးနှင့် အားကစားနှင့် ကိယ
ု ်ေက်ေတပ်ေှားမတများ
ြပလေုပ်နိုင်လေး

အတွက်

သက်ဆငို ်ောအစိးု ေဌာန၊

အစိးု ေအေွ့ဲ အစည်းများနှင့်

ညိိနိတင်းစီစဉ်

ကွယ်ေနွ ်သည်အ
့ ခါ

အတူလန

လဆာင်ေွကေ
် မည်။
(ဃ)

မိခင်

အကျဉ်းသားသည်

ကလေးသူငယ်တစ်ဦးဦး

အကျဉ်းလောင်တွင်

ကျန်ေစ်ခဲ့ေျှငလ် သာ်ေည်းလကာင်း၊

မိခင်အကျဉ်းသား

နှင့်

အတူလနေိုင်လသာ ကလေးသူငယ်သည် အသက် ၆ နှစ် ြပည်ေ
့ ျှင်လသာ် ေည်းလကာင်း၊
ကလေးသူငယ်ကုိ ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်ေန်နှင့် အုပ်ေိနး် ေန်အတွက် အစီအစဉ်များပ
ြ လေုပ်ေန်အေို့ငှာ
ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသိ့ု လဆာေျင်စွာ အလက
ာ ာင်း ာကား ေမည်။
( င)

ပညာတစ်ပိုင်းတစ်စနှင့်

လကျာင်းလနကလေးသူငယ်များ

ဆက်ေက်သင်က
ာ ားနိုင်လေးနှင့်

အကျဉ်းလောင်အတွင်း

သင်လောက်ကူပစ္စည်းများ

အတန်းပညာ

ြေည်ဆ
့ ည်းလပးလေးအတွက်

ေည်းလကာင်း၊ အားကစားနှင့် ကိယ
ု ်ေက်ေတပ်ေှားမတ များ ြပလေုပ်နိုင်လေးအတွက် ေည်းလကာင်း
သက်ဆိငု ်ောအစိးု ေဌာန၊ အစိးု ေအေွ့ဲ အစည်းများနှင့် ညိိနိတင်းစီစဉ် လဆာင်ေွက်ေမည်။
၉၃။

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည် ပုေ်မ ၉၂၊ ပုေ်မခွဲ (ဃ) တွင် လော် ြပေားလသာ ကလေး သူငယ်အား အုပ်ေိနး် ၍

ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်လပးမည့် လဆွမျိလးသားချင်းများေံ အပ်နေ
ှံ မည်။ အကယ်၍လဆွမျိလးသားချင်းမေှိေျှင် ဤဥပလေနှင့်အညီ
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သင်လ့ ေျာ်လသာ ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်သူေံသို့ ြေစ်လစ၊ အခ
ြ ားနည်းေမ်းြေင့် ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက် ြခင်း ေုပ်ငန်းစဉ် ြေင့်
ြေစ်လစအပ်နှံလစနိုင်သည်။
အခန်း (၂၅)
ြပစ်မတ ကျူးေွန်ြခင်းခံေလသာ ကလေးသူငယ်များနှင့်
ကလေးသူငယ်သက်လသများအား အကူအညီနှင့် အကာအကွယ်လပးခ
ြ င်း
၉၄။

ကလေးသူငယ်မတခင်းနှင့်စပ်ေျဉ်း၍ ေဲတပ်ေ့ွဲ က စုံစမ်းစစ်လဆးောတွင် ြေစ်လစ၊ ကလေး သူငယ်တေားရုံး

လေှ့လမှာက်တွင် ြေစ်လစ

ြပစ်မတကျူးေွန်ြခင်းခံေလသာ

ကလေးသူငယ်များ၊

သက်လသအေ
ြ စ်

ေွက်ဆုိလသာ

ကလေးသူငယ်များနှင့် စပ်ေျဉ်း၍ (က)

ေိက
ု လေးသူငယ်များသည်

ဤဥပလေပါ

အခ
ြ ားအခွငအ
့် လေးများအ ြပင်

အေူး

သေ
ြ င့်

လအာက်ပါအခွင့်အလေးများကို ခံစားခွငေ
့် သ
ှိ ည် (၁) တစ်ဦးချငး် ေွတ်ေပ်ေုံြခလံမတကို ကာကွယ်လစာင့်လေှာက်မတေေှိေန် အခွင့် အလေး၊
(၂) ကလေးသူငယ်နှင့် သင့်လတာ်လသာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လတွ့ဆုံလမး ြမန်းြပီး သက်လသအေ
ြ စ်
ေွက်ဆုိေန် အခွင်အ
့ လေး၊
(၃) မည်သည့်မတခင်းကိုမဆို လနှာင့်လနှး ာကန့် ာကာခ
ြ င်းမေှိဘဲ ာကားနာစစ်လဆးလပး မတ ခံယေ
ူ ေှိေန်
အခွင့်အလေး၊
(၄) အလေးဂရုြပလမတြေင့်

ဆက်ဆံမတေေှိခွင၊့်

အသက်အေွယ်နှင့်

သင်လ့ ေျာ်လသာ

ရိုးေှင်းသည့်စကားအသုးံ အနတနး် ြေင့် လမးခွန်းများ လမးမ
ြ န်းလ ြေ ာကားခွင့် အခွင့်အလေး၊
(၅) ကိယ
ု ်တိုင်

ေွက်ဆိုနိုင်ြခင်းမေှိလသာ

ဘာသာေပ်ဆုိင်ောကျွမ်းကျင်သူက
ဘာသာစကားေ
ြ င့် ြေစ်လစ၊

မသန်စွမ်းကလေးသူငယ်အတွက်
နတတ်ေ
ြ င့် ြေစ်လစ၊

အခ
ြ ားနားေည်ေွယ်သည့်

ေက်သလကတပ
င်္ ြ

အမူအောေ
ြ င့် ြေစ်လစ

ကိယ
ု ်စား

ပါဝင်လဆာင်ေွက်နိုင်သည့် အခွငအ
့် လေး။
( ခ)

ကျန်းမာလေးနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိငု ်ော အလောက်အပံ့နှင့် အခ
ြ ားအကူအညီများ ေေှိ လေးအတွက်
သတင်းအချက်အေက်များကို

မိဘ၊

အုပ်ေိနး် သူ၊

လဆွမျိလး၊

မိတ်လဆွ

သိ့ု မဟုတ်

ကူညီလစာင်လ့ ေှာက်သူေံ ကူညီေ
ြ ည့်ဆည်းလပးပိငု ်ခွင့် ေေှလိ စ ေမည်။
( ဂ)

ကလေးသူငယ်များအား စစ်လဆးောတွင် (၁) ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုြခင်း မပ
ြ လလစဘဲ မှနက
် န်စွာ ေွက်ဆိုပါမည်ဟု ကတိ သစ္စာ ြပလလစပ
ြ ီး
စစ်လမးေမည်။
(၂) ရတပ်လေွးလသာ လမးခွနး် ၊ တစ်ဆက်တည်း လမးခွန်းနှင့် မေိုအပ်ဘဲ ေပ်ဆင့် လမးခွနး် များ
လမးမ
ြ န်း ြခင်း မပ
ြ လေ။
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(၃) သက်လသခံ

အက်ဥပလေတွင်

မည်သ့ို ပင်

ပါေှိလစကာမူ

မိမိသက်လသအား

အဓိကစစ်လမးခ
ြ င်းနှင့် အခ
ြ ားတစ်ဘက်မှ ြပန်ေနှ ်စစ်လမး ြပီးလနာက် ြပန် ေည်စစ်လမး ြခင်း
ြပလောတွင်ေည်းလကာင်း၊ အခ
ြ ားတစ်ဘက်မှ အမတသည်၊ မိဘ၊ အုပ်ေိနး် သူ၊ လဆွမျိလး၊ ကူညီသူ
သိ့ု မဟုတ် လေှ့လနက ြပန်ေနှ ် စစ်လမး ြခင်း ြပလောတွင်ေည်းလကာင်း နိမိတ်ပ
ြ လမးခွန်းကို
လမးမ
ြ န်း ြခင်း မပ
ြ လေ။
(ဃ)

မည်သူမျှ

ြပစ်မတကျူးေွန်လ ာကာင်း

တွင်သက်လသအေ
ြ စ်

ပါဝင်လနလသာ

စွပ်စွဲခံေလသာကလေးသူငယ်
ကလေးသူငယ်သည်

သိ့ု မဟုတ်

မည်သူမည်ဝါ ြေစ်

မတခင်း
လက
ာ ာင်းနှင့်

မတခင်းသတင်းအချက်အေက်များ ေယူြခင်း၊ ေည်သ
့ ွင်း ြခင်းနှင့် လက
ာ ာ် ြငာခ
ြ င်း၊ ကလေးသူငယ်ကို
ဓာတ်ပုံရိုက်ခ
ြ င်း၊ သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်နှင့် စာအုပ်စာတမ်းများတွင် ေည့်သွင်း ြခင်း၊
ြေန့်ချိြခင်း၊

အသုံး ြပလခ
ြ င်း

မပ
ြ လေ

သိ့ု မဟုတ်

လေေီယု၊ိ

ရုပ်ြမင်သံ ာကားနှင့်

ေူမတဆက်သွယ်လေးနည်းေမ်း များတွင် ေုတ်ေွှင့်ြခင်း မပ
ြ လေ။
( င)

ြပစ်မတကျူးေွန်ခ
ြ င်းခံေလသာ
ကလေးသူငယ်များနှင့်

ကလေးသူငယ်များ၊
ဆက်နွယ်ပတ်သက်သူများသည်

သက်လသအေ
ြ စ်

ေွက်ဆုိလသာ

ကလေးသူငယ်မတခင်း

ကိစ္စကို

ေုတ်လော် ြခင်းမပ
ြ လဘဲ ေျှိလ့ဝှက်ေားေှိေမည်။
၉၅။

ဝန် ြကီးဌာနသည်

ြပစ်မတကျူးေွန်ြခင်းခံေသူကလေးသူငယ်၏

ရုပ်ပငို ်းဆိငု ်ောနှင့်

စိတ်ပငို ်းဆိငု ်ော

ေိခက
ို ်နစ်နာမတများကို ြပန်ေည်ကုစားလပးခ
ြ င်းနှင့် ြပန်ေည်ေူလောင်လပးခ
ြ င်း အစီအမံများ ချမတ
ှ ်လဆာင်ေွက်ေမည်။

အခန်း (၂၆)
အယူခံြခင်း
၉၆။

(က)

လမွးစားခ
ြ င်းမှတ်ပုံတင် ေူမတဝန်ေမ်းအောေှိက ပုေ်မ ၂၉၊ ပုေ်မခွဲ (က) အေ ကလေးသူငယ်အား
လမွးစားခ
ြ င်းကို မှတ်ပုံတင်ခ
ြ င်းနှင့်စပ်ေျဉ်း၍ ချမှတ်လသာ အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံး ြေတ်ချက်
တစ်ေပ်ေပ်ကို မလကျနပ်သူသည် ေိအ
ု မိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးြေတ်ချက် ချမှတ်သည်လ့ န့မှ ေက်လပါင်း ၃ဝ
အတွင်း ေူမတဝန်ေမ်း ဦးစီးဌာနသိ့ု အယူခံနိုင်သည်။

( ခ)

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနသည်

ပုေ်မခွဲ

(က)

အေ

အယူခံမတကို

စိစစ်ြပီး

သက်ဆိငု ်ော

လမွးစားခ
ြ င်းမှတ်ပုံတင် ေူမတဝန်ေမ်းအောေှိက ချမှတ်သည့် အမိန့် သိ့ု မဟုတ် ဆုးံ ြေတ်ချက်ကို
အတည်ပ
ြ လခ
ြ င်း၊ ပယ်ေျက်ြခင်း သိ့ု မဟုတ် ြပင်ဆင်ြခင်း ြပလနိုင် သည်။
၉၇။

(က)

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနက ချမှတ်လသာ လအာက်ပါ အမိန့် သိ့ု မဟုတ် ဆုံး ြေတ်ချက် တစ်ေပ်ေပ်ကုိ
မလကျနပ်သူသည် ေိုအမိန့် သိ့ု မဟုတ် ဆုံး ြေတ်ချက်ကို ချမှတ် သည့်လန့မှ ေက်လပါင်း ၆ဝ အတွင်း
ဝန် ြကီးဌာနသိ့ု အယူခံဝင်နိုင်သည် -

47
(၁) ပုေ်မ ၁၅၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) အေ တည်လောင်ခွင့်ြပလမိန့် ေုတ်လပးေန် ချမှတ်လသာ အမိန့်
သိ့ု မဟုတ် ဆုံး ြေတ်ချက်၊
(၂) ပုေ်မ ၁၇ အေ ချမှတ်လသာ စီမံခန့်ခလွဲ ေးဆိုင်ော အမိန့် သိ့ု မဟုတ် ဆုံးြေတ်ချက်၊
(၃) ပုေ်မ ၃၂ အေ လမွးစားမိဘက လမွးစား ြခင်းဆိုင်ော တာဝန်ကို ေိက
ု ်နာေန် ပျက်ကွက်မတ
သိ့ု မဟုတ် စည်းကမ်းချက် သို့မဟုတ် တားမ
ြ စ်ချက် တစ်ေပ်ေပ် ကို လောက်ေျက်မတအတွက်
ချမှတ်လသာ စီမံခန့်ခလွဲ ေးဆိုင်ော အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးြေတ်ချက်။
( ခ)

ဝန် ြကီးဌာနသည် ပုေမ် ခွဲ (က) အေ အယူခံမတကို စိစစ်ြပီး ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီး ဌာနက ချမှတ်သည့်
အမိန့် သိ့ု မဟုတ် ဆုံးြေတ်ချက်ကို အတည် ြပလခ
ြ င်း၊ ပယ်ေျက်ြခင်း သို့မဟုတ် ြပင်ဆင်ခ
ြ င်း
ြပလနိုင်သည်။

အခန်း (၂၇)
ြပစ်မတနှင့် ြပစ်ေ််များ
၉၈။

မည်သူမဆို လအာက်ပါ ြပလေုပ်မတတစ်ေပ်ေပ်ကို ကျူးေွန်လ ာကာင်း ြပစ်မတေင်ေှား စီေင် ြခင်းခံေေျှင် ေိသ
ု ူကို

အနည်းဆုးံ ၁ ေ မှ အများဆုံး ၂ နှစ် အေိ လောင်ေ်် ြေစ်လစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ် ၃ သိနး် မှ အများဆုံး ကျပ် ၅
သိနး် အေိ လငွေ်် ြေစ်လစ၊ ေ််နှစ်ေပ်ေုးံ ြေစ်လစ ချမှတ်ေမည် (က)

ကလေးသူငယ်ကုိ အေက်၊ ဘီယာ လောင်းချလသာလနောသိ့ု လခါ်လဆာင်သွားခ
ြ င်း သိ့ု မဟုတ်
ဝင်လောက်ခွင့် ြပလခ
ြ င်း၊ အေက်၊ ဘီယာဝယ်ခိုင်း ြခင်း၊ လောင်းချခ
ြ င်း၊ လသာက်ေန် ခွင့်ြပလ ြခင်း၊

( ခ)

ကလေးသူငယ်ကုိ

လောင်းကစားေန်

တိက
ု ်တွန်းြခင်း၊

လသွးလဆာင်ြခင်း

သို့မဟုတ်

အားလပးကူညီြခင်း၊
( ဂ)

ည ကပွ၊ဲ ကာောအိလု က၊ အနှိပ်ခန်း လနောတစ်ခုခုတွင် ကလေးသူငယ်အား ဝင်လောက် ခွင့်ြပလ ြခင်း၊

(ဃ)

ကလေးသူငယ်ေံမှ ပစ္စညး် တစ်စုံတစ်ောကို အလပါင်ခံခ
ြ င်း၊

( င)

လကာင်းလသာ

အသက်လမွးဝမ်းလကျာင်းအေ
ြ စ်ေ
ြ င့်

လစျးလောင်းသူ

ကလေးသူငယ်

ေံမှ

ပစ္စည်းဝယ်ယူြခင်းမှအပ ကလေးသူငယ်က လောင်းချလသာ ပစ္စညး် တစ်စုံ တစ်ောကို ဝယ်ယူ ြခင်း၊
( စ)

သင်တန်းလကျာင်း၊ ပေဟိတလဂဟာ၊ ယာယီလစာင့်လေှာက်လေးလဂဟာ၊
ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်သူေံမှ

ေွက်လြပးေွတ်လြမာက်ေန်

အုပ်ေိန်းသူ သိ့ု မဟုတ်

ကလေးသူငယ်ကုိ

လသွးလဆာင်ခ
ြ င်း၊

အကူအညီလပးခ
ြ င်း၊ ေွက်လ ြပးသည့် ကလေးသူငယ်ကို သိေျက်နှင့် ေက်ခံေားခ
ြ င်း၊ ဝှက်ေားခ
ြ င်း၊
သိ့ု မဟုတ် မူေ လနောသို့ ြပန်ေည်မသွားလောက်ေန် တားဆီး ြခင်း၊
(ဆ)

ကလေးသူငယ်အလပါ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ောအက
ာ မ်းေက် ြခင်း ပုစံ ံတစ်မျိလးမျိလးကို အသုံးြပလခ
ြ င်း၊
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၉၉။

( ဇ)

ရိုက်နှက်ြပစ်ေ််လပးမတအပါအဝင် အပ
ြ စ်လပးမတ ပုံစံတစ်မျိလးမျိလးကို အသုံး ြပလခ
ြ င်း၊

( စျ)

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ော နှပိ ်ကွပ်အနိုင်ကျင့်မတ ပုံစံတစ်မျိလးမျိလးကို အသုံးြပလခ
ြ င်း။

မည်သူမဆို လအာက်ပါပ
ြ လေုပ်မတတစ်ေပ်ေပ်ကိုကျူးေွနလ် ာကာင်း ြပစ်မတေင်ေှားစီေင်ြခင်း ခံေေျှင် ေိုသူကို

အနည်းဆုးံ ၂ ေ မှ အများဆုံး ၃ နှစ် အေိ လောင်ေ်် ြေစ်လစ၊ အနည်းဆုးံ ကျပ် ၅ သိနး် မှ အများဆုးံ ကျပ် ၁၀
သိနး် အေိ လငွေ်် ြေစ်လစ၊ ေ််နှစ်ေပ်ေုးံ ြေစ်လစ ချမှတ် ေမည် (က)

တည်လောင်ခွင့်ြပလမိန့် မေှိဘဲ

ပေဟိတလဂဟာ

သိ့ု မဟုတ်

ယာယီလစာင်လ့ ေှာက်လေး

လဂဟာ

တစ်ခုခုကို တည်လောင်ေွငေ
့် ှစ်ြခင်း၊
( ခ)

အေက်၊ ဘီယာ အလောင်းအဝယ်ြပလေုပ်လသာ ေုပ်ငန်းတွင် အေုပ်ေုပ်ကိုင်ေန် ခန့်အပ်ခ
ြ င်း၊
ခိုင်းလစခ
ြ င်း သိ့ု မဟုတ် ခွင့် ြပလခ
ြ င်း၊

( ဂ)

ေိင်မတဆုိင်ောေုပ်ငန်းနှင်ဆ
့ က်စပ်သည့် ည ကပွဲ၊ ကာောအိုလက၊ အနှိပ်ခန်း လနောတစ်ခုခုတွင်
ကလေးသူငယ်အား အေုပ်ေုပ်ကိုင်ေန် ခန့်အပ်ခ
ြ င်း၊ ခိငု ်းလစခ
ြ င်း သိ့ု မဟုတ် ခွင့် ြပလခ
ြ င်း၊

(ဃ)

ြပစ်မတကျူးေွန်လ ာကာင်း

စွပ်စွဲခံေလသာ

ကလေးသူငယ်၊

ြပစ်မတကျူးေွန် ြခင်း

ခံေ

သည့်

ကလေးသူငယ် သိ့ု မဟုတ် မတခင်းတွင် သက်လသအေ
ြ စ် ပါဝင်လနလသာ ကလေးသူငယ် မည်သူမည်ဝါ
ြေစ်လ ာကာင်းနှင့်

မတခင်းသတင်းအချက်အေက်များ

ေယူခ
ြ င်း၊

ေည့်သွင်းြခင်းနှင့်လ ာကာ်ြငာခ
ြ င်း၊

ကလေးသူငယ်ကုိ ဓာတ်ပရ
ုံ ိုက်ြခင်း၊ သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်နှင့် စာအုပ်စာတမ်းများတွင်
ေည့်သွင်းြခင်း၊ ြေန့်ချိ ြခင်း၊ အသုံး ြပလခ
ြ င်း သို့မဟုတ် လေေီယု၊ိ ရုပ်မ
ြ င်သံ ာကားေုတ်ေွှင့် ြခင်း၊ ေူမတ
ဆက်သွယလ် ေးနည်းေမ်းများ

အသုံး ြပလခ
ြ င်း

သို့မဟုတ်

ေိက
ု လေးသူငယ်နှင့်

စပ်ေျဉ်း၍

ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိငု ်း

တစ်ခုခုအား

လက
ာ ာ်ြငာခ
ြ င်း၊
( င)

ကလေးသူငယ်၏

ေိင်ပိုင်းဆိုင်ောနှင့်

စပ်ေျဉး် သည့်

ေိလတွ့ပွတ်သပ် ကိငု ်တွယ်မတ။
၁၀၀။

မည်သူမဆို လအာက်ပါပ
ြ လေုပ်မတတစ်ေပ်ေပ်ကို ကျူးေွန်လ ာကာင်း ြပစ်မတေင်ေှားစီေင်ြခင်း ခံေေျှင် ေိုသူကို

အနည်းဆုးံ ၃ ေ မှ အများဆုံး ၅ နှစ် အေိ လောင်ေ်် ြေစ်လစ၊ အနည်းဆုးံ ကျပ် ၇ သိနး် မှ အများဆုးံ ကျပ် ၁၅
သိနး် အေိ လငွေ်် ြေစ်လစ၊ ေ််နှစ်ေပ်ေုးံ ြေစ်လစ ချမှတ် ေမည် (က)

မိမိကိုယ်ကျိလးစီးပွားအတွက် ကလေးသူငယ်ကို လတာင်းေမ်းလစခ
ြ င်း၊

( ခ)

မိမိအုပ်ေိနး် မတလအာက်ေှိ ကလေးသူငယ်လတာင်းေမ်းလနသည်ကို တားမ
ြ စ်ေန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊

( ဂ)

မိမိက လတာင်းေမ်းောတွင် ကလေးသူငယ်ကို နည်းေမ်းတစ်မျိလးမျိလးေ
ြ င့် အသုံး ြပလ ြခင်း၊

(ဃ)

မသန်စွမ်းကလေးသူငယ်အား နိငု ်ေက်စီးနင်း အက
ာ မ်းေက်ြခင်း၊ အိမ်တွင်း အက
ာ မ်းေက်ခ
ြ င်း၊
အေွဲသးုံ ြခင်း၊ လခါင်းပုံြေတ်ခ
ြ င်း သိ့ု မဟုတ် ခွဲ ြခားဆက်ဆံ ြခင်း၊
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မည်သူမဆို လအာက်ပါပ
ြ လေုပ်မတတစ်ေပ်ေပ်ကို ကျူးေွန်လ ာကာင်း ြပစ်မတေင်ေှားစီေင်ြခင်း ခံေေျှင် ေိုသူကို

အနည်းဆုးံ လောင်ေ်် ၆ ေ မှ အများဆုးံ လောင်ေ်် ၇ နှစ်အေိ ချမှတ်ေ မည့်အ ြပင် အနည်းဆုးံ ကျပ် ၁၀ သိနး် မှ
အများဆုံး ကျပ် သိနး် ၂၀ အေိ လငွေ််ေည်း ချမှတ် နိငု ်သည် (က)

အေုပ်အကိုင်တစ်ခုခုတွင်

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ော

သိ့ု မဟုတ်

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ောကို ြေစ်လစ၊

ဂု််သိက္ခာကို ြေစ်လစ ေိခိုက်လစလသာ အေုပ်ခိုင်းလစခ
ြ င်း၊ လဘးအန္တောယ်ေလှိ သာ သိ့ု မဟုတ်
ကျန်းမာလေးကို

ေိခိုကလ် စလသာ

အေုပ်များတွင်

ခိုင်းလစခ
ြ င်း

သိ့ု မဟုတ်

အေုပ်

ေုပ်ကိုင်ခွင့်ြပလ ြခင်း၊
( ခ)

အဓမ္မအေုပ်ခိုင်းလစခ
ြ င်း သိ့ု မဟုတ် အဓမ္မ ဝန်လဆာင်မတလပးလစခ
ြ င်း၊

( ဂ)

ကလေးသူငယ်ကုိ ေက်နက်ကငို ်တပ်ေ့ွဲ အတွက် တပ်သားအ ြေစ် စုလဆာင်း ြခင်း နှင့် အသုံးြပလ ြခင်း၊

(ဃ)

ေက်နက်ကုိင်ပဋိပက္ခအတွင်း ေိက္ခာများ၊ ေက်နက်နှင့် ပစ္စည်းများ သယ်ယူ ခိငု ်းြခင်း စသည့်
ပံပ့ ိးု လေးေုပ်ငန်းများတွင်

ကလေးသူငယ်များကို

အသုးံ ြပလ

ြခင်း၊

ေမ်းြပနှင့်

အခ
ြ ားပုံစံြေင့်

အသုးံ ြပလခ
ြ င်း၊
( င)

နှိပ်စက်ညိဉ်းပန်းမတ၊ ေက်စက် ာကမ်း ာကလတ်မတ၊ ေူမဆန်လသာ သိ့ု မဟုတ် ဂု််သိက္ခာ ကျဆင်းလစလသာ
ြပလမူဆက်ဆံမတနှင့် နှိပ်စက်မတ ပုံစံတစ်မျိလးမျိလးကို အသုံး ြပလခ
ြ င်း။

၁၀၂။

မည်သူမဆို လအာက်ပါပ
ြ လေုပ်မတတစ်ေပ်ေပ်ကို ကျူးေွန်လ ာကာင်း ြပစ်မတေင်ေှားစီေင်ြခင်း ခံေေျှင် ေိုသူကို

အနည်းဆုးံ ၁ နှစ် မှ အများဆုံး ၁၀ နှစ်အေိ လောင်ေ်် ချမှတ်ေမည်အ
့ ြပင် အနည်းဆုံး ကျပ် ၁၅ သိနး် မှ အများဆုံး
ကျပ် သိနး် ၃၀ အေိ လငွေ််ေည်း ချမှတ်နိုင်သည် (က)

ကလေးသူငယ်ကုိ ြပည့်တန်ဆာ ြပလေုပ်ခငို ်းလစ ြခင်း၊

( ခ)

မိမိ၏ အုပ်ေိန်းမတလအာက်ေှိ ကလေးသူငယ်က ြပည့်တန်ဆာပ
ြ လေုပ်၍ အသက် လမွးဝမ်းလကျာင်း
ြပလလနသည်ကို သိေျက်နှင့် ခွင့် ြပလခ
ြ င်း သို့မဟုတ် တမင် ေျစ်ေျူရတြခင်း၊

( ဂ)

ကလေးသူငယ်အား ြပည့်တန်ဆာအေ
ြ စ် ြေင့် ေှာလေွေေှိသည့် အကျိလးစီးပွားကို ေုးံ ဝ ြေစ်လစ၊
တစ်စိတ်တစ်လေသ ြေစ်လစ မှခီ ို၍ အသက်လမွး ြမူခ
ြ င်း၊

(ဃ)

ဟိတ
ု ယ်၊

မိုတယ်၊

စားလသာက်ဆုိင်

ဧည်လ့ ဂဟာ၊

တည်းခိုေိပ်သာ၊

စသည့်လနောတစ်ခုခုတွင်

ကိယ
ု ်ကာယအေှြပင်ခန်း

ကလေးသူငယ်အား

သိ့ု မဟုတ်

ြပည့်တန်ဆာကိစ္စအေို့ငှာ

လပါင်းသင်းဆက်ဆေ
ံ န် ခန့်အပ်ခ
ြ င်း၊ ခိုင်းလစခ
ြ င်း သိ့ု မဟုတ် ခွင့်ြပလ ြခင်း၊
( င)

ေိင်မတဆုိင်ော

အေွဲသံးု ြခင်း၊

လခါင်းပုံြေတ်ခ
ြ င်း ြပလေန်

ကလေးသူငယ်ကို

လငွလပး၍လခါ်ယူခ
ြ င်း၊ ြေားလယာင်းလသွးလဆာင် ြခင်း သို့မဟုတ် ကမ်းေှမ်းြခင်း၊

အသုံးြပလခ
ြ င်း၊
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( စ)

ကလေးသူငယ် ညစ်ညမ်းပုံ ြပလေုပ်ြေန့်ြေူးခ
ြ င်း သိ့ု မဟုတ် ယင်းကိစ္စအေိ့ု ငှာ ကမ်းေှမ်းြခင်း၊
လောင်းချြခင်း၊

ေက်ဝယ်ပိုင်ဆငို ်ြခင်း

သိ့ု မဟုတ်

ေိင်ပငို ်း

ဆိငု ်ော

ညစ်ညမ်းပုက
ံ ို

ြပည်ပမှတင်သွင်းြခင်း၊ ြပည်ပသိ့ု တင်ပ့ို ြခင်း၊

၁၀၃။

(ဆ)

ကလေးသူငယ်အလပါ် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ော ကိယ
ု ်ေိေက်လောက်အတင်းအက
ာ ပ် ြပလေုပ်မတ၊

( ဇ)

ကလေးသူငယ်အား အတင်းအက
ာ ပ် ေက်ေပ်လစခ
ြ င်း။

မည်သူမဆို လအာက်ပါပ
ြ လေုပ်မတတစ်ေပ်ေပ်ကို ကျူးေွန်လ ာကာင်း ြပစ်မတေင်ေှားစီေင်ြခင်း ခံေေျှင် ေိုသူကို

အနည်းဆုးံ လောင်ေ်် ၁ဝ နှစ် မှ အများဆုးံ လောင်ေ်် နှစ် ၂၀ အေိ ချမှတ် ေမည့်အြပင် အနည်းဆုံး ကျပ် သိနး်
၅၀ မှ အများဆုံး ကျပ် သိနး် ၁၀၀ အေိ လငွေ််ေည်း ချမှတ်နငို ်သည် (က)

ကလေးသူငယ်ကုလိ ောင်းချခ
ြ င်း၊

( ခ)

ကလေးသူငယ်၏ ကိယ
ု ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းအား ေုတ်ယူေယ်ေှား ြခင်း၊ လောင်းချ ြခင်း၊ ဝယ်ယူခ
ြ င်း၊
အခ
ြ ားတစ်နည်းနည်းြေင့် ေွှလဲ ြပာင်း ြခင်း သိ့ု မဟုတ် သိေျက်နှင့် တပ်ဆင်လပး ြခင်း။

၁၀၄။

မည်သူမဆို

ကလေးသူငယ်ကိုြေစ်လစ၊

မသန်စွမ်းကလေးသူငယ်ကိုြေစ်လစ

မုေိမ်းမတ

ကျူးေွန်လ ာကာင်း

ြပစ်မတေင်ေှားစီေင်ခ
ြ င်း ခံေေျှင် ေိုသူကို အနည်းဆုံး လောင်ေ်် နှစ် ၂၀ မှ အများဆုးံ လောင်ေ်် တစ်သက် အေိ
ချမှတ်ေမည့်အ ြပင် လငွေ််ေည်း ချမှတ်နိုင်သည်။
၁၀၅။

မည်သူမဆို ဤဥပလေပါ ြပစ်မတတစ်ေပ်ေပ်ကို ကျူးေွန်ေန် အားေုတ်ခ
ြ င်း၊ ပူးလပါင်း ြကံစည် ြခင်း သိ့ု မဟုတ်

ြပစ်မတကျူးေွန်ောတွင် အားလပးကူညီြခင်းြပလလက
ာ ာင်း ြပစ်မတေင်ေှားစီေင် ြခင်းခံေေျှင် ေိသ
ု ူကုိ ယင်း ြပစ်မတအတွက်
ဤဥပလေတွင် ြပဋ္ဌာန်းေားသည့် ြပစ်ေ််ချမှတ် ေမည်။
၁၀၆။

ဤဥပလေတွင် ြပစ်ေ််သီး ြခားသတ်မှတ်ေားခ
ြ င်းမေှိလသာ လခါင်းပုံြေတ်ြခင်း အပါ အဝင် ဤဥပလေပါ

ြပစ်မတတစ်ေပ်ေပ်

သိ့ု မဟုတ်

တားမ
ြ စ်ချက်

တစ်ေပ်ေပ်အတွက်

သက်ဆုိင်ော

တည်ဆဲ

ဥပလေတစ်ေပ်ေပ်အေ

အလေးယူအ ြပစ်လပးခ
ြ င်း ခံေမည်။
၁၀၇။

သက်ဆိငု ်ော တေားရုံးသည် ဤဥပလေပါ ြပစ်မတ တစ်ေပ်ေပ်ြေင့် ြပစ်မတေင်ေှား စီေင်သည့်

ြပဋ္ဌာန်းေားလသာ

ြပစ်ေ််ကို

ချမှတ်ေမည့်အြပင်

တေားမျှတမတအေိ့ု ငှာ

ြပစ်မတေင်ေှား

အခါ

စီေင်ခ
ြ င်းခံေသူက

ြပစ်မတကျူးေွန် ြခင်းခံေြပီး ေိခိက
ု ်နစ်နာလသာ ကလေးသူငယ်အား သင်လ့ ေျာ် သည့် လေျာ်လ ာကးလပးလေျာ်လစေန်
အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်။

အခန်း(၂၈)
ေန်ပုလံ ငွ ေူလောင်ြခင်း၊ ေိနး် သိမ်းြခင်းနှင့် စီမံခန့်ခသ
ွဲ းုံ စွဲြခင်း
၁၀၈။

အမျိလးသားလကာ်မတီသည် (က)

ကလေးသူငယ်၏ အလကာင်းဆုံးအကျိလးစီးပွားအတွက် ကလေးသူငယ် အခွင့် အလေးများဆိငု ်ော
ေန်ပုလံ ငွကို လအာက်ပါ ေလငွများေ
ြ င့် ေူလောင်နိုင်သည် -

51
(၁) ဝန် ြကီးဌာနမှ တစ်ဆင့် ြပည်လောင်စုအစိးု ေအေွဲ့၏ သလဘာတူညီချက်ေ
ြ င့် နိုင်ငံလတာ်မှ
ေည့်ဝင်သည့် မတည်လငွနှင့် နှစ်စဉ် နိုင်ငံလတာ်ဘဏ္ဍာလငွ အေ အသုံးဆိုင်ော ဥပလေ ြေင့်
လောက်ပံ့လငွ၊
(၂) ကုေသမဂ္ဂ အေွ့ဲ အစည်းများ၊ လေသဆိုင်ော အေွဲ့အစည်းများ၊

အစိးု ေ မဟုတ်လသာ

အေွဲ့အစည်းများနှင့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမှ လစတနာေှင်များ၏ ေှူေါန်းလောက်ပလံ့ ငွများ၊
(၃) စုလဆာင်းလငွမှ ေေှသ
ိ ည့် အတိးု လငွများ။
( ခ)

သင်လ့ ေျာ်လသာ ပုဂ္ဂိလေ်များ ပါဝင်သည့် ေန်ပုံလငွ စီမံခန့်ခွဲမတလကာ်မတီေွဲ့စည်း ြပီး ေိနး် သိမ်းြခင်းနှင့်
သုးံ စွဲြခင်း ြပလလစေမည်။

( ဂ)

ေန်ပုလံ ငွေိနး် သိမ်းြခင်း၊ သုးံ စွဲ ြခင်း၊ စာေင်းြပလစုခ
ြ င်း၊ စစ်လဆးခ
ြ င်းတို့နှင့် စပ်ေျဉ်း၍ ေိုအပ်လသာ
ဘဏ္ဍာလေးစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းနှင့် ေုပ်ေးုံ ေုပ်နည်း များကို ြပည်လောင်စုစာေင်းစစ်ချလပ်ရးုံ နှင့်
ညိနိ ိငတ ်းလေးဆွဲ၍

ယင်းစည်းမျဉ်း၊

ကျင့်သးုံ လဆာင်ေွကေ
် မည်။

စည်းကမ်း၊

ြပည်လောင်စုစာေင်းစစ်ချလပ်က

ေုပ်ေးုံ ေုပ်နည်းများနှင်အ
့ ညီ
တာဝန်လပးသူ၏

စစ်လဆးခ
ြ င်းကို

ခံယေ
ူ မည်။

အခန်း (၂၉)
ကူးလပ
ြ ာင်း ကာေ ယာယီ ြပဋ္ဌာန်းချက်များ
၁၀၉။

ဤဥပလေ ေုတ်ြပန်သည့်လန့မတိုင်မီ ကလေးသူငယ်ဥပလေ ( ဥပလေအမှတ် ၉/ ၉၃ ) အေ ကလေးသူငယ်ကုိ

ြေစ်လစ၊ ေူငယ်ကို ြေစ်လစ အလေးယူခဲ့လသာ သို့မဟုတ် စစ်လဆးစီေင်ခဲ့လသာ ြပစ်မတနှင့် စပ်ေျဉး် ၍ (က)

ကလေးသူငယ်က ကျူးေွန်ခဲ့သည့် မပ
ြ ီးြပတ်လသးလသာ ြပစ်မတများနှင့် စပ်ေျဉ်း၍ ြပစ်မတလ ာကာင်းအေ
အလေးယူခ
ြ င်းမှ ကင်းေွတ်ခွင့် ြပလခဲ့သည့် ကလေးသူငယ် ဥပလေ ( ဥပလေအမှတ် ၉/ ၉၃ ) ပုေ်မ
၂၈ ကို လအာက်ပါအတိငု ်း အစားေိးု ြပီးြေစ်သကဲ့သ့ို မှတ်ယူ၍ ဆက်ေက်စစ်လဆး စီေင်ေမည် '' ၂၈။

(က)

အသက် ၁၀ နှစ် မပ
ြ ည်လ့ သးလသာ ကလေးသူငယ်၏ ြပလေုပ်မတ သည်
ြပစ်မတမလ ြမာက်လစေ။

( ခ)

ြပလေုပ်စဉ်အခါက မိမိပ
ြ လလသာ ြပလေုပ်မတ၏ သလဘာနှင့် အကျိလးအ ြပစ်ကို
သိနားေည်လောက်လအာင် အလမ
ြ ာ်အြမင်၊ အဆင်အ ြခင်နှင့် မပ
ြ ည့်စုလံ သး၍
အသက် ၁၀ နှစ်အေက်၊ ၁၂ နှစ်လအာက် အေွယ်ေလှိ သာ ကလေးသူငယ်၏
ြပလေုပ်မတသည် ြပစ်မတမလ ြမာက်။ ''
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( ခ)

အသက် ၁၀ နှစ် မပ
ြ ည်လ့ သးလသာ ကလေးသူငယ်က ကျူးေွန်ခဲ့သည့် မပ
ြ ီး ြပတ် လသးလသာ
ြပစ်မတများကို မည်သည့်အဆင့်တွင် ေှိလစကာမူ ပိတ်သိမ်းေမည်။

( ဂ)

အသက် ၁၀ နှစ် မပ
ြ ည့်လသးလသာ ကလေးသူငယ်အား ချမှတ်သည့် ြပစ်ေ််များ သိ့ု မဟုတ်
ဆုံးြေတ်ချက်များသည် ပျက်ပ
ြ ယ်လစေမည်။

(ဃ)

သင်တန်းလကျာင်း၊

ပေဟိတလဂဟာ၊

ယာယီလစာင်လ့ ေှာက်လေးလဂဟာတွင်

ြေစ်လစ၊

အကျဉး် လောင်တွင်ြေစ်လစ ေိနး် သိမ်း ြခင်း ခံလနေလသာ အသက် ၁၀ နှစ် လအာက် ေှိလသာ
ကလေးသူငယ်များကို မိဘ၊ အုပ်ေိန်းသူ၊ ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်သူ သိ့ု မဟုတ် ေူမတဝန်ေမ်းအောေှိ၏
ြပလစုလစာင်လ့ ေှာက်မတသိ့ု လဆာေျငန် ိုင်သမျှ လဆာေျင်စွာ ေွှလဲ ြပာင်းလပးေမည်။
( င)

အသက် ၁၆ နှစ် ြပည့် ြပီး အသက် ၁၈ နှစ် မပ
ြ ည့်လသးလသာ ေူငယ်က ကျူးေွန် ခဲ့သည့်
မပ
ြ ီး ြပတ်လသးလသာပ
ြ စ်မတများကို ဤဥပလေအေ ကလေးသူငယ်က ကျူးေွန်ခသ
ဲ့ ည်ဟုမှတ်ယူပ
ြ ီး
ကလေးသူငယ်တေားရုးံ များက ဆက်ေက် စစ်လဆး စီေင်ေမည်။

အခန်း (၃၀)
အလေွလေွ
၁၁၀။

(က)

ကလေးသူငယ်၏ အသက်နှင့်စပ်ေျဉး် သည့် အလောက်အေားကို လအာက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း
ဦးစားလပး စိစစ်ေမည် (၁) လမွးစာေင်း၊
(၂) လကျာင်းဝင်မှတ်ပုံတင်စာေင်း လကာက်နတတ်ချက် မိတ္တူမှန်၊
(၃) နိုင်ငံသားစိစစ်လေးကတ်ြပား

သိ့ု မဟုတ်

ြပည်တွင်းတွင်

အမ
ြ ဲတမ်းလနေိုင်

လသာ

နိုင်ငံြခားသားမှတ်ပုံတင်ေက်မှတ်၊
(၄) ကျန်းမာလေးနှင့်

အားကစားဝန် ြကီးဌာနတွင်

တာဝန်ေမ်းလဆာင်လနလသာ

သက်ဆုိင်ော

ဆောဝန်၏ လဆးလောက်ခံချက်၊
(၅) အိမ်လောင်စုစာေင်း၊
(၆) ပုေ်မခွငဲ ယ် (၁) မှ (၅) အေိ သတ်မှတ်ေားလသာ အလောက်အေားများ မေေှပိ ါက
အခ
ြ ားခိုင်ေုလံ သာ အလောက်အေား စာတမ်းအမှတ်အသား တစ်ခုခု။
( ခ)

ကလေးသူငယ်၏ အသက်နှင့်စပ်ေျဉး် ၍ လမွးေွားသည့် ခုနှစ်နှင့် ေ အတွက်သာ လော်ြပနိုင်ေျှင်
လမွးေက်ကို ယင်းေ ၁၆ ေက်လန့ဟု ေည်းလကာင်း၊ လမွးေွားသည့် ခုနှစ်သာ လော် ြပနိုင်ေျှင်
လမွးေနှင့် လန့ေက်ကို ေိုနှစ်၏ ဇူေငို ်ေ ၁ ေက်လန့ဟု ေည်းလကာင်း သတ်မှတ်နိုင်သည်။
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၁၁၁။

ဤဥပလေတွင်

ကလေးသူငယ်မတခင်းများကို

စုစံ မ်းစစ်လဆး ြခင်း၊

ကလေးသူငယ်

တေားရုးံ သို့

တေားစွဆ
ဲ ိတ
ု င်ပို့ြခင်း၊ စစ်လဆးစီေင်ခ
ြ င်းနှင့် စပ်ေျဉး် ၍ သီးြခားပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက် မပါေှိ ေျှင် ောဇဝတ်ကျင့်ေးုံ ဥပလေပါ
ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို ေိက
ု ်နာလဆာင်ေွကေ
် မည်။
၁၁၂။

ကလေးသူငယ် ဥပလေ ( ဥပလေအမှတ် ၉/ ၉၃ ) အေ (က)

ေူမတဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနက

တည်လောင်ေားလသာ

လစာင်လ့ ေှာက်လေးလဂဟာတိ့ု သည်

ဤဥပလေအေ

သင်တန်းလကျာင်းနှင့်

တည်လောင်လသာ

ယာယီ

သင်တန်း

လကျာင်း၊

ပေဟိတလဂဟာနှင့် ယာယီလစာင်လ့ ေှာက်လေးလဂဟာများ ြေစ်သည်ဟု မှတ်ယူေမည်။
( ခ)

လစတနာ့ဝန်ေမ်း ပုဂ္ဂိလေ်နှင့် အစိးု ေမဟုတ်လသာ အေွ့ဲ အစည်းက ေူမတဝန်ေမ်း ဦးစီးဌာနတွင်
မှတ်ပုံတင်၍

တည်လောင်ေားသည့်

ပေဟိတလဂဟာများသည်

မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း

တည်ေှိလနသည်က
့ ာေအတွင်း ဤဥပလေအေ တည်လောင် ခွင့်ြပလမိန့် ြေင့် တည်လောင်သည့်
ပေဟိတလဂဟာများ ြေစ်သည်ဟု

မှတ်ယေ
ူ မည်။

ေိုမှတ်ပုံတင်

သက်တမ်းကုန်ဆံးု သည့်အခါ

ဤဥပလေနှင့်အညီ တည်လောင် ခွင့်ြပလမိန့် လေျှာက်ေားေယူေမည်။
၁၁၃။

ပုေ်မ ၉၈ အေ အလေးယူလသာပ
ြ စ်မတကို ေဲအလေးယူပိုင်ခွငေ
့် ှိလသာပ
ြ စ်မတအ ြေစ် သတ်မှတ် သည်။

၁၁၄။

ကလေးသူငယ် ဥပလေ ( ဥပလေအမှတ် ၉/ ၉၃ ) အေ ေုတ်ပ
ြ န်ခဲ့လသာ နည်းဥပလေများ၊ အမိန့်လ ာကာ်ြငာစာ၊

အမိန့်၊

ညွှန် ာကားချက်နှင့်

ေုပ်ေုးံ ေုပ်နည်းများကို

ဤဥပလေပါ

ြပဋ္ဌာန်း

ချက်များနှင့်

မဆန့်ကျင်သလေွ့

ဆက်ေက်ကျင့်သးုံ နိငု ်သည်။
၁၁၅။

ဤဥပလေမပ
ြ ဌာန်းမီ

တည်ဆဥဲ ပလေများတွင်

မည်သ့ို ပင်ပါေှိလစကာမူ

ဤဥပလေနှင့်

သက်ဆုိင်သမျှ

ဤဥပလေအေသာေျှင် အလေးယူလဆာင်ေွက်ေမည်။
၁၁၆။

ဤဥပလေပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို အလကာင်အေည်လော်လဆာင်ေွက်ောတွင် (က)

ဝန် ြကီးဌာနသည် ေိုအပ်လသာ နည်းဥပလေများနှင့် စည်းမျဉ်းများကို ြပည်လောင်စုအစိးု ေအေွ့ဲ ၏
သလဘာတူညီချက်ြေင့် ေုတ်ပ
ြ န်နိုင်သည်။

( ခ)

အမျိလးသားလကာ်မတီ၊
ြပည်လောင်စုဝန် ြကီးဌာနနှင့်

ြပည်လောင်စုတေားေွှတ်လတာ်ချလပ်၊
အစိးု ေဌာန၊

အစိးု ေအေွ့ဲ အစည်းများသည်

သက်ဆုိင်ော
ေိအ
ု ပ်

လသာ

အမိန့်လ ာကာ်ြငာစာ၊ အမိန့် ၊ ညွှန် ာကားချက်နှင့် ေုပ်ေးုံ ေုပ်နည်းများကို ေုတ်ပ
ြ န် နိုင်သည်။
၁၁၇။

ကလေးသူငယ် ဥပလေ ( နိုင်ငံလတာ် ြငိမ်ဝပ်ပိပ
ြ ားမတ တည်လဆာက်လေးအေွ့ဲ ဥပလေ အမှတ် ၉/ ၉၃ ) ကို

ဤဥပလေေ
ြ င့် ရုပ်သိမ်းေိုက်သည်။
-----------------------------------------------------------------------ြပည်လောင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံလတာ် ေွ့ဲ စည်းပုံအလခ
ြ ခံဥပလေအေ ကျွန်လပ်ေက်မှတ်လေး ေိးု သည်။
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ေင်လကျာ်
နိုင်ငံလတာ်သမ္မတ
ြပည်လောင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံလတာ်

