(ကလ

ပြည်ထ
လူြှုဝန်

ောင်စုပြန်ြောနင
ု င
် ထ
ံ

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

ော်အစုိုးရ

ြ်ိုး၊ ကယ်ဆယ်ထရိုးနှငပ့်် ြန်လည်ထနရောချ

ောိုးထရိုးဝန်ကကိုးဌောန

(ကထလိုးသူငယ်နည်ိုးဥြထေြျောိုး)
အြန်ထ့် ကော်ပငောစောအြှ
ရန်ကုန်မြ ြို့၊ ၁၃၆၃ ခုနစ
ှ ၊် န

ထ
်

် ၁/၂၀၀၁
ော်လဆန်ိုး ၆ ရက်

(၂၀၀၁ ခုနစ
ှ ၊် ေဇင်ဘောလ ၂၁ ရက်)
ူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယ်ဆယ်လရေးနှငပ့်် ပန်
အရ အပ်နင
ှ ေး် ထ ေးလသ
ထုတ်ပပန်

ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝန်ကကေးဌ နသည် ကလ

ုပ်ပုငခ
် င်က
့် ု က င်သ
့် ေးု ၍ အစုေးရအဖွဲွဲ့၏ သလ

ေးသူငယ် ဥပလေပုေမ
် ၇၄၊ ပုေမ
် ခွဲ (က)

တူညခ က်ပဖင့်် လအ က်ပါနည်ေးဥပလေမ ေးကု

ုက်သည်။

အခန်ိုး (၁)
အြည်နင
ှ အ
့်် ဓြပောယ်ထ ော်ပြချက်
၁။ ဤနည်ေးဥပလေမ ေးကု ကထလိုးသူငယ်နည်ိုးဥြထေြျောိုးဟု လခေါ်တင်လစရမည်။
၂။ ဤနည်ေးဥပလေမ ေးတင်ပါရှလသ စက ေးရပ်မ ေးသည် ကလ

ေးသူငယ်ဥပလေတင်ပါရှသည်အ
့် တုငေး်

အဓပပ ယ်သက်လရ က်လစရမည်။ ထအပပင်
ု ့်
လအ က်ပါစက ေးရပ်မ ေးသည် လဖ ်ပပပါအတုငေး် အဓပပ ယ်
သက်လရ က်လစရမည်(က) ဥြထေ ဆုသည်မှ ကလ
(ခ) လုြ်ငန်ိုးထကော်ြ

ဆုသည်မှ လက ်မတက ဤနည်ေးဥပလေမ ေးအရဖွဲွဲ့စည်ေးလသ ကလ

အခင်အ
်
့် လရေးမ ေးဆုငရ
(ဂ) ဆြ် ထကော်ြ

ေးသူငယ်ဥပလေကု ဆုသည်။
ေးသူငယ်

ုပ်ငန်ေးလက ်မတကု ဆုသည်။

ဆုသည်မှ

ုပ်ငန်ေးလက ်မတက ဤနည်ေးဥပလေမ ေးအရဖွဲွဲ့စည်ေးလသ ကလ

ေးသူ

ငယ်အခင်အ
် ဆပ်လက ်မတကု ဆုသည်။
့် လရေးမ ေးဆုငရ
(ဃ) ြံုစံ ဆုသည်မှ ဤနည်ေးဥပလေမ ေးတင်ပါရှလသ ပုစကု ဆုသည်။

အခန်ိုး (၂)
ကထလိုးသူငယ်အခွငအ
့်် ထရိုးြျောိုးဆင
ု ရ
် ောအြျ ိုးသောိုးထကော်ြ
၃။ ဥပလေပုေမ
် ၄ အရ ဖွဲွဲ့စည်ေးထ ေးသည့်် လက ်မတ၏ တ ဝန်နင
ှ ့််
(က) ကလ

၏

ောဝန်နင
ှ လ
့်် ုြ်ြုငခ
် ွငြ
့်် ျောိုး

ုပ်ပုငခ
် င်မ
့် ေးမှ လအ က်ပါအတုငေး် ပဖစ်သည်-

ေးသူငယ်၏ အခင်အ
့် လရေးမ ေးကု က ကယ်လစ င်လ
့် ရှ က်ပခင်ေး၊

(ခ) ဥပလေပါပပဋ္ဌ န်ေးခ က်မ ေးကု သက်ဆုငရ
် အစုေးရဌ န၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေးက ထလရ က်လအ င်ပမင်စ
အလက င်အထည်လဖ ်နင
ု ရ
် န်

ုအပ်လသ

မ်ေးညွှနမ
် ှုမ ေးခ မှတ်ပခင်ေး၊
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(ဂ) ကလ

ေးသူငယ်နင
ှ ပ
့်် တ်သက်သည့်် အစုေးရဌ န၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေး၊ လစတန ့်ဝန်ထမ်ေးပုဂ္ို

အစုေးရမဟုတ်လသ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေး၏ လဆ င်ရက်ခ က်မ ေးကု
တုေးတက်မှုအလပခအလနကု အခါအ ေးလ
(ဃ) ကလ

်မ ေးနှင ့််

ုလပါင်ေးစပ်ညနှုင်ေးလပေးပခင်ေး၊

်စ စစစ်သေးု သပ်ပခင်ေး၊

ေးသူငယ်၏ အက ိုေးအတက် ကု

လစတန ့်ဝန်ထမ်ေးပုဂ္ို

ုအပ်သ

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

သမဂ္အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေး၊ အပပည်ပပည်ဆုငရ
် အဖွဲွဲ့အစည်ေး မ ေး၊

် သမဟု
ု ့် တ် အစုေးရမဟုတ်လသ အဖအ
ွဲွဲ့ စည်ေးမ ေး၏ ကူညမှုနင
ှ ့်် ပူေးလပါင်ေး

လဆ င်ရက်မှုကုရယူပခင်ေး၊
(င) ပပည်တင်ေး ပပည်ပလစတန ရှငမ
် ေးထမှ
ပစစည်ေးမ ေးကု ကလ

ှူေါန်ေးလငမ ေး၊ ပစစည်ေးမ ေး

က်ခရယူလရေးနှင ့်် ယင်ေး

ှူ ေါန်ေးလငမ ေး၊

ေးသူငယ်မ ေး၏ အက ိုေးစေးပ ေးအတက် ထလရ က်စ အသေးု ပပိုလစလရေး တအတ
ု ့်
က်

မ်ေးညွှနပ် ခင်ေး၊

ကကေးကကပ်ပခင်ေး၊
(စ) ကလ

ေးသူငယ်မှုခင်ေးမ ေးမပဖစ်ပ ေးလစရန် ကကိုတင်က ကယ်နင
ု လ
် ရေးအတက်

ုပ်ငန်ေးအစအစဉ်မ ေး

ခ မှတ်လဆ င်ရက်ပခင်ေး၊
(ဆ) ကလ

ေးသူငယ်မ ေးအလပေါ်က ေး

န်လသ ပပစ်မှုမ ေးနှင ့်် စပ်

ဉ်ေး၍ ထလရ က်လသ ပပစ်ေဏ်

သတ်မှတ်နင
ု လ
် ရေးအတက် သက်ဆုငရ
် အစုေးရဌ န၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေးနှင ့်် ညနှုင်ေးလဆ င်ရက်ပခင်ေး၊
(ဇ)

ုအပ်လသ အစရင်ခစ မ ေး၊ စ ရင်ေးဇယ ေးမ ေးကု သက်ဆုငရ
် အစုေးရဌ န၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေးထမှ
လတ င်ေးခရယူစုစည်ေးပခင်ေး၊

(ဈ) ပပည်နယ်၊ တုငေး် ၊ ခရု င ် သမဟု
ု ့် တ် မမိုွဲ့နယ်ကလ
ုအပ်သ
(ည) ကလ

ုဖွဲွဲ့စည်ေး၍

ေးသူငယ်အခင်အ
် လက ်မတမ ေးကု
့် လရေးမ ေးဆုငရ

ုပ်ငန်ေးတ ဝန်မ ေးကု သတ်မှတ်လပေးပခင်ေး၊

ေးသူငယ်အခင်အ
် ကန်ဗင်ေးရှငေး် နှငအ
့်် ည ကလ
့် လရေးမ ေးဆုငရ

ရရှလစရန်အလက င်အထည်လဖ ်လဆ င်ရက်မှုနင
ှ ့်် စပ်

မ်ေးညွှနပ် ခင်ေး၊ ကကေးကကပ်ပခင်ေး၊ ကူည ပ့်ပုေးပခင်ေး၊
ေးသူငယ်၏အခင်အ
့် လရေးမ ေး

ဉ်ေး၍ အစရင်ခစ တင်ပပလစရန် သက်ဆုငသ
် ည့််

ဆပ်လက ်မတအ ေး တ ဝန်လပေးအပ်ပခင်ေး၊
(ဋ) လက ်မတ၏ လဆ င်ရက်ခ က်မ ေးကု အခါအ ေးလ
(ဌ) အစုေးရအဖွဲွဲ့ကအခါအ ေးလ

်စ အစုေးရအဖွဲွဲ့သု အစ
ရင်ခတင်ပပပခင်ေး၊
့်

်စ လပေးအပ်သည့်် ကလ

ေးသူငယ်ဆုငရ
်

၄။ လက ်မတအစည်ေးအလဝေးက င်ေးပပခင်ေးဆုငရ
် ကစစရပ်မ ေးနှင ့်် စပ်
(က) လက ်မတ၏ ပုမှနအ
် စည်ေးအလဝေးကု တစ်နစ
ှ ်
အထူေးအစည်ေးအလဝေးကု အခါအ ေးလ

ုပ်ငန်ေး တ ဝန်မ ေးကု လဆ င်ရက်ပခင်ေး။

ဉ်ေး၍ လအ က်ပါအတုငေး် လဆ င် ရက်ရမည်-

ျှင ် အနည်ေးဆုေး ၂ ကကမ်က င်ေးပရမည်။

ုအပ်ပါက

်စ က င်ေးပနင
ု သ
် ည်။

(ခ) လက ်မတအတင်ေးလရေးမှူေးသည် အစည်ေးအလဝေးအစအစဉ်ကု ဥကကဋ္ဌ၏ သလ
(ဂ) အစည်ေးအလဝေးတင် ကစစတစ်ရပ်ကု ဆုေးပဖတ်ရန်ရှပါက အမ ေးသလ

တူညခ က်ပဖင့်် လရေးဆွဲ ရမည်။

တူညခ က်ပဖင်ဆ
့် ုေးပဖတ်ရမည်။

(ဃ) လက ်မတအတင်ေးလရေးမှူေးသည် အစည်ေးအလဝေးမှတ်တမ်ေးကု လက ်မတဝင်မ ေးအ ေး ပဖန်လဝရမည်
့် အပပင်
့်
ဝန်ကကေးဌ နသု ့် ည်ေးလပေးပရမည်
ု ့်
။
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ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

(င) လက ်မတဝင်တစ်ဦေးဦေးသည် အစည်ေးအလဝေးမှတ်တမ်ေးကု ပပင်ဆင်သင်လ
့် ကက င်ေး လတွဲ့ ရှပါက
လက ်မတအတင်ေးလရေးမှူေးထသု စ
့် ပဖင်အ
့် ပမန်ဆုေးတင်ပပရမည်။

အခန်ိုး (၃)
လုြ်ငန်ိုးထကော်ြ
၅။ (က) လက ်မတသည် ကလ
သင်လ
့်

နှငဆ
့်် ြ် ထကော်ြ

ေးသူငယ်အခင်အ
်
့် လရေးမ ေးဆုငရ

်လသ လက ်မတဝင်မ ေးပါဝင်လစ

က် ကလ

ြျောိုး ွြို့စည်ိုးပခင်ိုး

ုပ်ငန်ေးမ ေးကု အလက င်အထည်လဖ ် လဆ င်ရက်နင
ု ရ
် န်

ေးသူငယ်အခင်အ
့် လရေးမ ေးဆုင ် ရ

ုပ်ငန်ေးလက ်မတကု ဖွဲွဲ့စည်ေး၍

ုပ်ငန်ေးတ ဝန်မ ေးကု သတ်မှတ်လပေးရမည်။
(ခ)

ုပ်ငန်ေးလက ်မတသည် သင်လ
့်

်လသ ပုဂ္ို

လအ က်ပါဆပ်လက မ
် တမ ေးကု ဖစ
ွဲွဲ့ ည်ေး၍

်မ ေးပဖင့်် ကလ

ေးသူငယ်အခင်အ
်
့် လရေးမ ေးဆုငရ

ုပ်ငန်ေးတ ဝန်မ ေးကု သတ်မှတ်လပေးရမည်-

(၁) ဥပလေလရေးရ ဆပ်လက ်မတ၊
(၂) က န်ေးမ လရေးဆပ်လက ်မတ၊
(၃) ပည လရေးဆပ်လက ်မတ၊
(၄) က ကယ်လစ င်လ
့် ရှ က်လရေးဆပ်လက ်မတ၊
(၅) ပပန်ကက ေးလရေးဆပ်လက ်မတ၊
(၆) အသပည လပေးလရေးဆပ်လက ်မတ၊
(၇) ရန်ပုလငရှ လဖလရေးနှင ့််

ဏ္ဍ လရေးဆပ်လက ်မတ၊

(၈) အ ေးကစ ေးဆပ်လက ်မတ၊
(၉) လစ င်က့် ကည်အ
့် ကွဲပဖတ်၊ စစစ်လရေးဆပ်လက ်မတ၊
(၁၀) အပခ ေး

ုအပ်လသ ဆပ်လက ်မတမ ေး။

အခန်ိုး (၄)
ပြည်နယ်၊

င
ု ိုး် ကထလိုးသူငယ်အခွငအ
့်် ထရိုးြျောိုးဆင
ု ရ
် ောထကော်ြ

ြျောိုး ွြို့စည်ိုးပခင်ိုးနှငလ
့်် ုြ်ငန်ိုး

ောဝန်ြျောိုး

၆။ လက ်မတသည်(က) ဥပလေပါပပဋ္ဌ န်ေးခ က်မ ေးကု သက်ဆုငရ
် ပပည်နယ်၊ တုငေး် အတင်ေး ထလရ က်လအ င်ပမင်စ
အလက င်အထည်လဖ ်လဆ င်ရက်နင
ု ရ
် န် ပပည်နယ်၊ တုငေး် ကလ
လအ က်ပါပုဂ္ို

(၁)

ေး သူငယ်အခင်အ
် လက ်မတကု
့် လရေးမ ေးဆုငရ

်မ ေးပဖင့်် ဖွဲွဲ့စည်ေးရမည်-

ပပည်နယ်၊ တုငေး် လအေးခ မ်ေးသ ယ လရေးနှငဖ
့်် ွဲ့ မဖိုေးလရေး လက င်စဥကကဋ္ဌက တ ဝန်လပေးအပ်သည်ပ့် ပည်နယ်၊ တုငေး်
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ဥကကဋ္ဌ

(ကလ

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

လအေးခ မ်ေးသ ယ လရေးနှငဖ
့်် ွဲ့ မဖိုေးလရေး လက ်စအဖွဲွဲ့ဝင်တစ်ဦေး
(၂)

သက်ဆင
ု ရ
် အစေးု ရဌ န၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေးမှ ကုယ်စ ေး

ှယ်မ ေး

(၃)

အစေးု ရမဟုတ်လသ သက်ဆင
ု ရ
် အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေးမှ ကုယ်စ ေး

(၄)

ကလ

(၅)

ပပည်နယ်၊ တုငေး်

အဖွဲွဲ့ဝင်မ ေး
ှယ်မ ေး

အဖွဲွဲ့ဝင်မ ေး

ေးသူငယ်အခင်အ
့် လရေးကု စတ်ပါဝင်စ ေးသည့်် လစတန ဝ
့် န်ထမ်ေး ပုဂို္

်မ ေး

အဖွဲွဲ့ဝင်မ ေး

ူမဝ
ှု န်ထမ်ေးအရ ရှ

(ခ) နည်ေးဥပလေခွဲ (က)အရ ဖွဲွဲ့စည်ေးရ တင်

အတင်ေးလရေးမှူေး

ုအပ်ပါက ေုတယဥကကဋ္ဌနှင ့်် တွဲဖက်အတင်ေးလရေးမှူေးတက
ု ့် ု

သတ်မှတ်လပေးနင
ု သ
် ည်။
(ဂ) ပပည်နယ်၊ တုငေး် ကလ
၇။ ပပည်နယ်၊ တုငေး် ကလ
(က) ကလ

ေးသူငယ်အခင်အ
် လက ်မတကု
့် လရေးမ ေးဆုငရ

ေးသူငယ်အခင်အ
် လက ်မတ၏
့် လရေးမ ေးဆုငရ

ုအပ်သ

ုပပင်ဆင်ဖွဲွဲ့စည်ေး နင
ု သ
် ည်။

ုပ်ငန်ေးတ ဝန်မ ေးမှ လအ က် ပါအတုငေး် ပဖစ်သည်-

ေးသူငယ်၏အခင်အ
့် လရေးမ ေးကု က ကယ်လစ င်လ
့် ရှ က်ပခင်ေး၊ အလက င်အထည်လဖ ်လဆ င် ရက်ပခင်ေး၊

(ခ) သက်ဆုငရ
် ပပည်နယ်၊ တုငေး် အဆင်အ
့် စုေးရဌ န၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေးနှင ့်် ညနှုင်ေးလဆ င်ရက်ပခင်ေး၊
(ဂ) ကလ

ေးသူငယ်နင
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် ပပည်နယ်၊ တုငေး် အဆင်အ
့် စုေးရဌ န၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေး၊ အစုေးရ

မဟုတ်လသ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေးနှင ့်် လစတန ့်ဝန်ထမ်ေးပုဂ္ို
လပါင်ေးစပ်ညနှုင်ေးလပေးပခင်ေး၊ တုေးတက်မှုအလပခအလနကု
(ဃ) ကလ

်မ ေး၏ လဆ င်ရက်ခ က်မ ေးကု
ုပ်ငန်ေးလက ်မတသု အခါအ
ေးလ
့်

ုအပ်သ

ု

်စ တင်ပပပခင်ေး၊

ေးသူငယ်မှုခင်ေးမ ေးမပဖစ်ပ ေးလစရန် ကကိုတင်က ကယ်နင
ု လ
် ရေးအတက် ပပည်နယ်၊ တုငေး် အတင်ေး

ုပ်ငန်ေးအစအစဉ်မ ေးခ မှတ်လဆ င်ရက်ပခင်ေး၊
(င) ကလ

ေးသူငယ်၏ အက ိုေးအတက် အစုေးရမဟုတ်လသ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေးနှင ့်် လစတန ့်ဝန်ထမ်ေးပုဂ္ို

် မ ေး၏

အကူအညရယူ၍ ပူေးလပါင်ေးလဆ င်ရက်ပခင်ေး၊
(စ) ပပည်တင်ေး ပပည်ပလစတန ရှငမ
် ေးထမှ
ပစစည်ေးမ ေးကု ကလ

က်ခရယူပခင်ေးနှင ့်် ယင်ေး

ှူ ေါန်ေးလငမ ေး၊

ေးသူငယ်မ ေး၏ အက ိုေးစေးပ ေးအတက် သတ်မှတ်ထ ေးသည့်် စည်ေးကမ်ေးခ က်မ ေးနှငအ
့်် ည

ထလရ က်စ အသေးု ပပိုပခင်ေး၊ ကကေးကကပ်
(ဆ)

ှူေါန်ေးလငမ ေး၊ ပစစည်ေးမ ေး

မ်ေးညွှနပ် ခင်ေး၊ စ ရင်ေးမ ေးထန်ေးသမ်ေး ပပိုစုပခင်ေး၊

ုအပ်လသ အစရင်ခစ မ ေး၊ စ ရင်ေးဇယ ေးမ ေးကု သက်ဆုငရ
် ပပည်နယ်၊ တုငေး် အဆင်အ
့် စုေးရ ဌ န၊

အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေးထမှ လတ င်ေးခရယူပခင်ေး၊
(ဇ)

ုပ်ငန်ေးလဆ င်ရက်ခ က်မ ေးကု

(ဈ) လက ်မတက အခါအ ေးလ

ုပ်ငန်ေးလက ်မတသု သတ်
မှတ်ထ ေးသည်အ
့် တုငေး် အစရင်ခတင်ပပ ပခင်ေး၊
့်

်စ လပေးအပ်လသ ကလ

ေးသူငယ်အခင်အ
် အပခ ေး
့် လရေးမ ေးဆုငရ

လဆ င်ရက်ပခင်ေး။
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ုပ်ငန်ေးတ ဝန်မ ေးကု

(ကလ

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

အခန်ိုး (၅)
ခရု ငက
် ထလိုးသူငယ်အခွငအ
့်် ထရိုးြျောိုးဆင
ု ရ
် ောထကော်ြ

ြျောိုး စ
ွြို့ ည်ိုးပခင်ိုးနှငလ
့်် ုြ်ငန်ိုး

ောဝန်ြျောိုး

၈။ လက ်မတသည်(က)ဥပလေပါပပဋ္ဌ န်ေးခ က်မ ေးကု သက်ဆုငရ
် ခရု ငအ
် တင်ေးထ လရ က်လအ င်ပမင်စ အလက င်အထည်
လဖ ်လဆ င်ရက်နင
ု ရ
် န်ခရု ငက
် လ

ေးသူငယ်အခင်အ
် လက ်မတကု လအ က်ပါပုဂ္ို
့် လရေးမ ေးဆုငရ

မ
် ေးပဖင့််

ဖွဲွဲ့စည်ေးရမည်-

ခရု င ်
(၁)

လအေးခ မ်ေးသ ယ လရေးနှငဖ
့်် ွဲ့ မဖိုေးလရေးလက င်စဥကကဋ္ဌက

သည့််

ခရု င ်

လအေးခ မ်ေးသ ယ လရေးနှငဖ
့်် ွဲ့ မဖိုေးလရေးလက ်စအဖွဲွဲ့ဝင်တစ်ဦေး

(၂)

သက်ဆင
ု ရ
် အစေးု ရဌ န၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေးမှ ကုယ်စ ေး

(၃)

အစေးု ရမဟုတ်လသ သက်ဆင
ု ရ
် အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေးမှ ကုယ်စ ေး

(၄)

ကလ

(၅)

တ ဝန်လပေးအပ်

ှယ်မ ေး

အဖွဲွဲ့ဝင်မ ေး
ှယ်မ ေး

ေးသူငယ်အခင်အ
့် လရေးကု စတ်ပါဝင်စ ေးသူ လစတန ဝ
့် န်ထမ်ေးပုဂို္

က်လထ က်ပပည်နယ်၊ တုငေး်

အဖွဲွဲ့ဝင်မ ေး
်မ ေး

အဖွဲွဲ့ဝင်မ ေး

ူမဝ
ှု န်ထမ်ေးအရ ရှ သမဟု
ု ့် တ် ဥကကဋ္ဌက လရေးခ ယ်တ ဝန်လပေးအပ်သူ

(ခ) နည်ေးဥပလေခွဲ (က)အရ ဖွဲွဲ့စည်ေးရ တင်

ဥကကဋ္ဌ

အတင်ေးလရေးမှူေး

ုအပ်ပါက ေုတယဥကကဋ္ဌနှင ့်် တွဲဖက်အတင်ေးလရေးမှူေးတက
ု ့် ု

သတ်မှတ်လပေးနင
ု သ
် ည်။
(ဂ) ခရု ငက
် လ
၉။ ခရု ငက
် လ
(က) ကလ

ေးသူငယ်အခင်အ
် လက ်မတကု
့် လရေးမ ေးဆုငရ

ေးသူငယ်အခင်အ
် လက ်မတ၏
့် လရေးမ ေးဆုငရ

ုအပ်သ

ုပပင်ဆင်ဖွဲွဲ့စည်ေးနင
ု သ
် ည်။

ုပ်ငန်ေးတ ဝန်မ ေးမှ လအ က်ပါအတုငေး် ပဖစ်သည်-

ေးသူငယ်၏အခင်အ
့် လရေးမ ေးကု က ကယ်လစ င်လ
့် ရှ က်ပခင်ေး၊ အလက င်အထည်လဖ ်လဆ င် ရက်ပခင်ေး၊

(ခ) သက်ဆုငရ
် ခရု ငအ
် ဆင်အ
့် စုေးရဌ န၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေးနှင ့်် ညနှုင်ေးလဆ င်ရက်ပခင်ေး၊
(ဂ) ကလ

ေးသူငယ်နင
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် ခရု ငအ
် ဆင်အ
့် စုေးရဌ န၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေး၊ အစုေးရမဟုတ်လသ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေးနှင ့််

လစတန ့်ဝန်ထမ်ေးပုဂ္ို

်မ ေး၏ လဆ င်ရက်ခ က်မ ေးကု

တုေးတက်မှုအလပခအလနကု ပပည်နယ်၊ တုငေး် ကလ
အခါအ ေးလ
(ဃ) ကလ

ုအပ်သ

ု လပါင်ေးစပ် ညနှုင်ေးလပေးပခင်ေး၊

ေးသူငယ်အခင်အ
် လက ်မတသု ့်
့် လရေးမ ေးဆုငရ

်စ တင်ပပပခင်ေး၊

ေးသူငယ်မှုခင်ေးမ ေးမပဖစ်ပ ေးလစရန် ကကိုတင်က ကယ်နင
ု လ
် ရေးအတက် ခရု ငအ
် တင်ေး

ုပ်ငန်ေး

အစအစဉ်မ ေးခ မှတ်လဆ င်ရက်ပခင်ေး၊
(င) ကလ

ေးသူငယ်၏ အက ိုေးအတက် အစုေးရမဟုတ်လသ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေးနှင ့်် လစတန ့်ဝန်ထမ်ေးပုဂ္ို

အကူအညရယူ၍ ပူေးလပါင်ေးလဆ င်ရက်ပခင်ေး၊
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် မ ေး၏

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

(ကလ

(စ) ပပည်တင်ေး ပပည်ပလစတန ရှငမ
် ေးထမှ
ပစစည်ေးမ ေးကု ကလ

က်ခရယူပခင်ေးနှင ့်် ယင်ေး

ှူေါန်ေးလငမ ေး၊

ေးသူငယ်မ ေး၏ အက ိုေးစေးပ ေးအတက် သတ်မှတ်ထ ေးသည့်် စည်ေးကမ်ေးခ က်မ ေးနှငအ
့်် ည

ထလရ က်စ အသေးု ပပိုပခင်ေး၊ ကကေးကကပ်
(ဆ)

ှူေါန်ေးလငမ ေး၊ ပစစည်ေးမ ေးကု

မ်ေးညွှနပ် ခင်ေး၊ စ ရင်ေးမ ေးထန်ေးသမ်ေး ပပိုစုပခင်ေး၊

ုအပ်လသ အစရင်ခစ မ ေး၊ စ ရင်ေးဇယ ေးမ ေးကု သက်ဆုငရ
် ခရု ငအ
် ဆင်အ
့် စုေးရဌ န၊ အဖွဲွဲ့ အစည်ေးမ ေးထမှ

လတ င်ေးခရယူပခင်ေး၊
ုပ်ငန်ေးလဆ င်ရက်ခ က်မ ေးကု သက်ဆုငရ
် ပပည်နယ်၊ တုငေး် ကလ

(ဇ)

ေးသူငယ်အခင်အ
် လက ်မတသု ့်
့် လရေးမ ေး ဆုငရ

သတ်မှတ်ထ ေးသည်အ
့် တုငေး် အစရင်ခတင်ပပ ပခင်ေး၊
(ဈ) လက ်မတက အခါအ ေးလ

်စ လပေးအပ်လသ ကလ

ေးသူငယ်အခင်အ
် အပခ ေး
့် လရေးမ ေးဆုငရ

ုပ်ငန်ေးတ ဝန်မ ေးကု

လဆ င်ရက်ပခင်ေး။

အခန်ိုး (၆)
မြ ြို့နယ်ကထလိုးသူငယ်အခွငအ
့်် ထရိုးြျောိုးဆင
ု ရ
် ောထကော်ြ

ြျောိုး ွြို့စည်ိုးပခင်ိုးနှငလ
့်် ြ
ု ် ငန်ိုး

ောဝန်ြျောိုး

၁၀။ လက ်မတသည်(က) ဥပလေပါပပဋ္ဌ န်ေးခ က်မ ေးကု သက်ဆုငရ
် မမိုွဲ့နယ်အတင်ေး ထလရ က်လအ င်ပမင်စ အလက င်
အထည်လဖ ်လဆ င်ရက်နင
ု ရ
် န် သက်ဆုငရ
် မမိုွဲ့နယ်ကလ
လအ က်ပါပုဂ္ို

ေးသူငယ်အခင်အ
် လက ်မတကု
့် လရေးမ ေးဆုငရ

် မ ေးပဖင့်် ဖွဲွဲ့စည်ေးရမည်-

(၁)

မမိုွဲ့နယ်လအေးခ မ်ေးသ ယ လရေးနှငဖ
့်် ွဲ့ မဖိုေးလရေးလက င်စဥကကဋ္ဌ

(၂)

သက်ဆင
ု ရ
် အစေးု ရဌ န၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေးမှ ကုယ်စ ေး

(၃)

အစေးု ရမဟုတ်လသ သက်ဆင
ု ရ
် အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေးမှ ကုယ်စ ေး

(၄)

ကလ

(၅)

မမိုွဲ့နယ်

ဥကကဋ္ဌ

ှယ်မ ေး

အဖွဲွဲ့ဝင်မ ေး
ှယ်မ ေး

ေးသူငယ်အခင်အ
့် လရေးကု စတ်ပါဝင်စ ေးသည့်် လစတန ဝ
့် န်ထမ်ေး ပုဂို္

အဖွဲွဲ့ဝင်မ ေး
်မ ေး

အဖွဲွဲ့ဝင်မ ေး

ူမဝ
ှု န်ထမ်ေးအရ ရှ သမဟု
ု ့် တ် ဥကကဋ္ဌကလရေးခ ယ်တ ဝန်လပေးအပ်သူ

(ခ) နည်ေးဥပလေခွဲ (က)အရ ဖွဲွဲ့စည်ေးရ တင်

အတင်ေးလရေးမှူေး

ုအပ်ပါက ေုတယဥကကဋ္ဌနှင ့်် တွဲဖက်အတင်ေးလရေးမှူေးတက
ု ့် ု

သတ်မှတ်လပေးနင
ု သ
် ည်။
(ဂ) မမိုွဲ့နယ်ကလ
(ဃ)

ေးသူငယ်အခင်အ
် လက ်မတကု
့် လရေးမ ေးဆုငရ

ုအပ်သ

ုပပင်ဆင်ဖွဲွဲ့စည်ေး နင
ု သ
် ည်။

ုအပ်ပါက မမိုွဲ့နယ်တစ်ခအ
ု တင်ေးရှ မမိုွဲ့အပဖစ်သတ်မှတထ
် ေးလသ မမိုွဲ့မ ေးတင်

ငယ်အခင်အ
် လက ်မတမ ေးကု ဖွဲွဲ့စည်ေးနင
ု သ
် ည်။
့် လရေးမ ေးဆုငရ
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ည်ေး ကလ

ေးသူ

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

(ကလ

၁၁။ မမိုွဲ့နယ်ကလ
(က) ကလ

ေးသူငယ်အခင်အ
် လက ်မတ၏
့် လရေးမ ေးဆုငရ

ုပ်ငန်ေးတ ဝန်မ ေးမှ လအ က်ပါ အတုငေး် ပဖစ်သည်-

ေးသူငယ်၏အခင်အ
့် လရေးမ ေးကု က ကယ်လစ င်လ
့် ရှ က်ပခင်ေး၊ အလက င်အထည်လဖ ်လဆ င် ရက်ပခင်ေး၊

(ခ) ဥပလေပါပပဋ္ဌ န်ေးခ က်မ ေးကု ထလရ က်လအ င်ပမင်စ အလက င်အထည်လဖ ်နင
ု ရ
် န် သက်ဆုငရ
်
မမိုွဲ့နယ်အဆင်အ
့် စုေးရဌ န၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေးနှင ့်် ညနှုင်ေးလဆ င်ရက်ပခင်ေး၊
(ဂ) ကလ

ေးသူငယ်နင
ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် မမိုွဲ့နယ်အဆင်အ
့် စုေးရဌ န၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေး၊ အစုေးရ မဟုတ်

လသ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေးနှင ့်် လစတန ့်ဝန်ထမ်ေးပုဂ္ို

်မ ေး၏ လဆ င်ရက်ခ က်မ ေးကု

ညနှုင်ေးလပေးပခင်ေး၊ တုေးတက်မှုအလပခအလနကု ခရု ငက
် လ
အခါအ ေးလ
(ဃ) ကလ

ုအပ်သ

ု လပါင်ေးစပ်

ေးသူငယ်အခင်အ
် လက ်မတသု ့်
့် လရေးမ ေးဆုငရ

်စ တင်ပပပခင်ေး၊

ေးသူငယ်မှုခင်ေးမ ေးမပဖစ်ပ ေးလစရန် ကကိုတင်က ကယ်နင
ု လ
် ရေးအတက် မမိုွဲ့နယ်အတင်ေး

ုပ်ငန်ေးအစအစဉ်မ ေးခ မှတ်လဆ င်ရက်ပခင်ေး၊
(င) ကလ

ေးသူငယ်၏ အက ိုေးအတက် အစုေးရမဟုတ်လသ အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေးနှင ့်် လစတန ့်ဝန်ထမ်ေးပုဂ္ို

် မ ေး၏

အကူအညရယူ၍ ပူေးလပါင်ေးလဆ င်ရက်ပခင်ေး၊
(စ) ပပည်တင်ေး ပပည်ပလစတန ရှငမ
် ေးထမှ
ပစစည်ေးမ ေးကု ကလ

ှူေါန်ေးလငမ ေး၊ ပစစည်ေးမ ေး

က်ခရယူပခင်ေးနှင ့်် ယင်ေး

ှူ ေါန်ေးလငမ ေး၊

ေးသူငယ်မ ေး၏ အက ိုေးစေးပ ေးအတက် သတ်မှတ်ထ ေးသည့်် စည်ေးကမ်ေးခ က်မ ေးနှငအ
့်် ည

ထလရ က်စ အသေးု ပပိုပခင်ေး၊ စ ရင်ေးမ ေးထန်ေးသမ်ေး ပပိုစုပခင်ေး၊
(ဆ) ဥပလေပုေမ
် ၆၁ အရ

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးစေးဌ နမှ ဝန်ထမ်ေးတစ်ဦေးဦေးကု ကလ

ေးသူငယ်ကကေးကကပ်သူ

အပဖစ်တ ဝန်လပေးအပ်ထ ေးပခင်ေးမရှပါက အစုေးရဝန်ထမ်ေးမဟုတ်သည့်် သင်လ
့်

်လသ နင
ု င
် သ ေးတစ်ဦေး အ ေး

ကလ

ေးသူငယ်ကကေးကကပ်သအ
ူ ပဖစ်ခန်အပ်
ုပပိုတင်ပပပခင်ေးနှင ့်် ယင်ေး
့် ရန် ညွှနက် က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သု အဆ
့်

ကလ

ေးသူငယ်ကကေးကကပ်သူ၏

ုပ်ငန်ေးတ ဝန်မ ေးကု ပ့်ပုေးကူညပခင်ေး၊ ကကေးကကပ်

မ်ေးညွှနပ် ခင်ေး၊

ုအပ်လသ အစရင်ခစ မ ေး၊ စ ရင်ေးဇယ ေးမ ေးကု သက်ဆုငရ
် မမိုွဲ့နယ်အဆင်အ
့် စုေးရဌ န၊ အဖွဲွဲ့ အစည်ေးမ ေးထမှ

(ဇ)

လတ င်ေးခရယူပခင်ေး၊
ုပ်ငန်ေးလဆ င်ရက်ခ က်မ ေးကု ခရု ငက
် လ

(ဈ)

ေးသူငယ်အခင်အ
် လက ်မတသု ့်
့် လရေးမ ေးဆုငရ

သတ်မှတ်ထ ေးသည်အ
့် တုငေး် အစရင်ခတင်ပပပခင်ေး၊
(ည) လက ်မတမှ အခါအ ေးလ

်စ လပေးအပ်သည့်် ကလ

ေးသူငယ်အခင်အ
် အပခ ေး
့် လရေးမ ေးဆုငရ

ုပ်ငန်ေးတ ဝန်မ ေးကု

လဆ င်ရက်ပခင်ေး။

အခန်ိုး (၇)
ကထလိုးသူငယ်အခွငအ
့်် ထရိုးြျောိုးကုကောကွယထ
် စောင်ထ
့် ှောက်ပခင်ိုး
၁၂။ ကလ

ေးသူငယ်တုငေး် သည် ဥပလေအခန်ေး ၅ ပါ ကလ

ေးသူငယ်၏ အခင်အ
့် လရေးမ ေးကု ရရှခစ ေးလစ ရမည်။
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ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

(ကလ

၁၃။ သက်ဆုငရ
် အစုေးရဌ န၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးသည် ကလ

ေးသူငယ်၏ တရ ေးဝင်ခစ ေးပုငခ
် င်ရ
့် ှလသ အခင့်် အလရေးမ ေး

ထခက
ု ်ဆုေးရှု ေးမှုမရှလစရန် က ကယ်လစ င်လ
့် ရှ က်လပေးရမည်။
၁၄။ သက်ဆုငရ
် အစုေးရဌ န၊ အဖွဲွဲ့အစည်ေးသည် ကလ
အလရေးတစ်ရပ်ရပ်ဆုေးရှု ေးနစ်န လကက င်ေးလတွဲ့ ရှ
ုအပ်သ

ေးသူငယ်၏ တရ ေးဝင်ခစ ေးပုငခ
် င်ရ
့် ှလသ အခင့််

ျှင ် ဆုေးရှု ေးနစ်န သည့်် အခင်အ
့် ဝရရှလစ ရန်
့် လရေးမ ေး အပပည်အ

ုလဆ င်ရက်လပေးရမည်။

၁၅။ ဝန်ကကေးဌ နသည် ကလ
နစ်န လကက င်ေးလတွဲ့ ရှ

ေးသူငယ်၏ တရ ေးဝင်ခစ ေးပုငခ
် င်ရ
့် ှလသ အခင်အ
့် လရေးတစ်ရပ်ရပ်ဆုေးရှု ေး
ျှင ် ယင်ေးအခင်အ
် င်ရ
် အစုေးရဌ န၊
့် လရေးကု တရ ေးဝင်ခစ ေးပုငခ
့် ရှလစရန် သက်ဆုငရ

အဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေးနှင ့်် ညနှုင်ေးလဆ င်ရက်လပေးရမည်။
၁၆။ ကလ

ေးသူငယ်၏ တရ ေးဝင်ခစ ေးပုငခ
် င်ရ
့် ှလသ အခင်အ
့် လရေးတစ်ရပ်ရပ် ဆုေးရှု ေးနစ်န ပခင်ေးနှင ့်် စပ်

နစ်န သူကလ

ေးသူငယ်ကုယ်တုငက
် ပဖစ်လစ၊ ကလ

နေးစပ်ရ ပုဂ္ို

်တစ်ဦေးဦေးကပဖစ်လစ သက်ဆုငရ
် ကလ

၁၇။ နည်ေးဥပလေ ၁၆ အရ တင်ပပ
(က) တင်ပပ
(ခ)

ွှ

ွှ ပါဆုေးရှု ေးနစ်န ခ က်နင
ှ စ
့်် ပ်

၊ အုပ်ထန်ေးသူ ကပဖစ်လစ၊

ေးသူငယ်အခင်အ
် လက ်မတသု တင်
ပပနင
ု သ
် ည်။
့် လရေးမ ေးဆုငရ
့်

က်ခရရှလသ သက်ဆင
ု ရ
် ကလ

ေးသူငယ်အခင်အ
့် လရေးမ ေးဆုင ် ရ လက ်မတသည်-

ဉ်ေး၍ မှနက
် န်မှုရှ မရှ အပမန်စုစမ်ေးစစ်လဆေးရမည်။

ုအပ်ပါက အဆင်ဆ
် ကလ
့် င်လ
့် သ သက်ဆုငရ
အပမန်ဆုေးစုစမ်ေးစစ်လဆေးလစ၍ သလ

(ဂ) တင်ပပ

ေးသူငယ်၏ ကုယ်စ ေး မ

ဉ်ေး၍

ေးသူငယ်အခင်အ
် လက ်မတအ ေး
့် လရေးမ ေးဆုငရ

ထ ေးမှတ်ခ က်ပဖင့်် တင်ပပရန် ညွှနက် က ေးနင
ု သ
် ည်။

ွှ ပါတရ ေးဝင်ခစ ေးပုငခ
် င်ရ
့် ှလသ အခင်အ
့် လရေးတစ်ရပ်ရပ်ဆုေးရှု ေးနစ်န လကက င်ေးစစစ်လတွဲ့ ရှ ပါက

ယင်ေးသဆ
ု ့် ုေးရှု ေးနစ်န သည့်် တရ ေးဝင်ခစ ေးပုငခ
် င်ရ
့် ှလသ အခင်အ
့် လရေးမ ေးရရှလစရန် အပမန်ဆုေး လဆ င်ရက်လပေးရမည်။
(ဃ) တင်ပပ

လသ ကစစရပ်မှ ဥပလေပုေမ
် ၆၅ နှင ့်် ၆၆ ပါ ပပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်နင
ှ မ့်် ငစန်ေးလကက င်ေးစစစ် လတွဲ့ ရှပါက

သက်ဆုငရ
် တရ ေးရု ေးသု ဦေးတ
ုက်လ
့်

ျှ က်ထ ေး၍ တရ ေးစဆ
ွဲ ရ
ု န် မမလက ်မတ၏ အတင်ေး လရေးမှူေး သမဟု
ု ့် တ်

အဖွဲွဲ့ဝင်တစ်ဦေးဦေးအ ေး တ ဝန်လပေးအပ်ရမည်။
၁၈။ နည်ေးဥပလေ ၁၇ အရ အလရေးယူလဆ င်ရက်လပေးနင
ု ပ် ခင်ေးမရှ
အလရေးမ ေးဆုငရ
် လက ်မတသု ဆက်
့်

ဉ်ေး၍ လအ က်ပါ

ေးသူငယ်မ ေး၏ က န်ေးမ လရေးဆုငရ
်

ုပ်ငန်ေးမ ေးကု စမခ က်မ ေး၊ အစအမမ ေးခ မှတ်မပေး အလက င်

အထည်လဖ ်လဆ င်ရက်ရမည်(က) ကလ

ေးသူငယ်မ ေးအသက်ရှငသ
် န်လရေးအတက်လဆ င်ရက်ပခင်ေး၊

(ခ) နစ
ု ့် အရ
ု ့် ယ်ကလ
(ဂ) ကလ
(ဃ) ကလ

ေးသူငယ်မ ေးအ ေး မခင်နရည်
ု ့် တုက်လက ေးပခင်ေး၊

ေးသူငယ်မ ေးအ ေး က ကယ်လဆေးထုေးပခင်ေး၊
ေးသူငယ်မ ေးအ ေး အ ဟ ရဓ တ်ပပည်ဝ
့် လရေးလဆ င်ရက်ပခင်ေး၊

(င) မခင်နင
ှ က
့်် လ

ေး သူငယ်အခင့််

က်တင်ပပရမည်။

၁၉။ က န်ေးမ လရေးဝန်ကကေးဌ နသည် ဥပလေပုေမ
် ၁၉ အရ ကလ
အခင်အ
့်် ပ်
့် လရေးမ ေးနှငစ

ျှင ် တစ်ဆင်ပ့် မင်က
့် လ

ေးဆုငရ
် အ ဟ ရလက ေးလမေးပခင်ေးနှငလ
့်် ဟ လပပ အကကလပေးပခင်ေး၊
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ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

(ကလ

(စ) ကုယ်ဝန်လဆ င်မခင်မ ေးအ ေး မလမေးဖ ေးမ၊ လမေးဖ ေးစဉ်နှင ့်် လမေးဖ ေးမပေး ပပိုစုလစ င်လ
့် ရှ က်ပခင်ေး၊
(ဆ) ကလ

ေးသူငယ်မ ေး၏ က န်ေးမ လရေးနှငစ
့်် ပ်

ဉ်ေးသည့်် အပခ ေး

၂၀။ က န်ေးမ လရေးဝန်ကကေးဌ နသည် ဥပလေပုေမ
် ၁၉ အရ လအ က်ပါ

ုပ်ငန်ေးမ ေးလဆ င်ရက်ပခင်ေး။

ုပ်ငန်ေးမ ေးကု စမခ က် ခ မှတ်၍ လဆ င်ရက်ရမည်-

(က) မခင်မ ေးအ ေး သ ေးဆက်ပခ ေးလရေးဆုငရ
် ပည လပေးပခင်ေး၊ ညနှုင်ေးအကူအညလပေးပခင်ေး၊
(ခ) အုငအ
် ုေင်ေးခ ိုွဲ့တမ
ွဲ့် ှုလရ ဂါကင်ေးရှငေး် လရေးလဆ င်ရက်ပခင်ေး၊
(ဂ) လက င်ေးက န်ေးမ လရေး

ုပ်ငန်ေးမ ေးလဆ င်ရက်ပခင်ေး၊

(ဃ) မသ ေးစုက န်ေးမ လရေး

ုပ်ငန်ေးမ ေးလဆ င်ရက်ပခင်ေး၊

(င) ခုခအ ေးက ဆင်ေးမှုလရ ဂါက ကယ်လရေး

ုပ်ငန်ေးမ ေးလဆ င်ရက်ပခင်ေး၊

(စ) မူေးယစ်လဆေးဝါေးအနတရ ယ်က ကယ်လရေး

ုပ်ငန်ေးမ ေးလဆ င်ရက်ပခင်ေး၊

(ဆ) ကူေးစက်လရ ဂါက ကယ်လရေး

ုပ်ငန်ေးမ ေးလဆ င်ရက်ပခင်ေး။

၂၁။ ပည လရေးဝန်ကကေးဌ နသည် ဥပလေပုေမ
် ၂၀ အရ ကလ

ေးသူငယ်မ ေး၏ ပည သင်ကက ေးလရေးနှင ့်် စပ်

ဉ်ေး၍

လအ က်ပါတက
ု ့် ု စမခ က်မ ေး၊ အစအစဉ်မ ေးခ မှတ်လဆ င်ရက်ရမည်(က) နင
ု င
် လတ ်ကဖင့််

ှစထ
်
ေးသည့်် အလပခခပည လက င်ေးမ ေးတင် ကလ

မလရေး၊ ကုေးကယ်သည့််
(ခ) အလပခခပည မူ

သ ၊ အဆင်အ
့် တန်ေး၊ ယဉ်လက ေးမှု၊ ဇ တ၊

ေးသူငယ်တုငေး် အ ေး
င်မခပွဲ ခ ေး

ူမ ိုေး မလရေး၊ က ေးမ

ွဲ ပည သင်ယူခင်ပ့် ပိုပခင်ေး၊

တန်ေးအဆင်က
့် ု အခမွဲ့်သင်ယူခင်ပ့် ပိုပခင်ေး၊

(ဂ) လက င်ေးလနအရယ်ကလ

ေးသူငယ်တုငေး် မသင်မလနရမူ

တန်ေးပည လရေးကု သင်ယူနင
ု ရ
် န်အတက်

ုအပ်လသ အစအမမ ေး ခ မှတ်လဆ င်ရက်ပခင်ေး၊
(ဃ) ကလ

ေးသူငယ်မ ေးလက င်ေးမှနမ
် ှနတ
် က်လရေးနှင ့်် အခ န်မတုငမ
် လက င်ေးထက်နန
ှု ေး် က ဆင်ေးလရေး အတက်

အလပခခပည မူ

တန်ေးတင် စဉ်ဆက်မပပတ်အကွဲပဖတ်၍ ကုစ ေးသင်ကက ေးလပေးလရေးစနစ်ကု

အလက င်အထည်လဖ ်က င်သ
့် ေးု လဆ င်ရက်ပခင်ေး၊
(င) အလပခခပည လက င်ေးမ ေးတင် ပပည်သန
ူ ့် တ

သ ရပ်ကု သင်ကက ေးလပေးရန် စစဉ်လဆ င်ရက်ပခင်ေး၊

(စ) ကဗ ရတ်ဆုပွဲ၊ သခ င်ေးဆုပွဲ၊ ပုလပပ ပွဲ၊ စ ေးပွဲဝုငေး် စက ေးလပပ ပွဲ၊ က ပန်ေးစက ေးလပပ ပွဲနင
ှ ့်် စက ေး ရည်
အခါအ ေးလ
(ဆ) ကလ

ုပွဲမ ေးကု

်စ က င်ေးပပခင်ေး၊

ေးသူငယ်မ ေးကဗ စပ်ဆုပခင်ေးနှင ့်် စ စစ ကုေးလရေးသ ေးပခင်ေးအလ

အ
့် ထမ ေးရရှလစရန် လ

့်

က င်သ
့် င်ကက ေးလပေးပခင်ေး၊
(ဇ) ကလ

ေးသူငယ်မ ေးကုယ်တုင ် ပါဝင်သဆုတေးမှုတ်ကခုနန
် င
ု မ
် ည့်် အစအစဉ်မ ေး ပပို

(ဈ) နင
ု င
် လတ ်ကဖင့််

ုပ်လပေးပခင်ေး၊

ှစထ
်
ေးလသ လက င်ေးမ ေးတင် အလကက င်ေးအမ ိုေးမ ိုေးလကက င့်် တက်လရ က်ပည

သင်ယူနင
ု ပ် ခင်ေးမရှလသ ကလ

ေးသူငယ်မ ေးအ ေး စ တတ်လပမ က်လစရန်

န
ု ေး် လတ ်ကကေးသင်ပည လရေး

လက င်ေးမ ေးတင် ပည သင်ကက ေးလပေးပခင်ေး၊ လစတန ့်ဝန်ထမ်ေးမ ေး၏ အကူအညပဖင့်် လက င်ေးပပင်ပတင်
အလပခခပည သင်ကက ေးလပေးပခင်ေးတက
ု ့် ု လဆ င်ရက်ပခင်ေး၊
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ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

(ကလ

(ည) ကလ

ေးသူငယ်မ ေးအ ေး အလပခခပည တတ်လပမ က်လစရန် လစတန ့်ဝန်ထမ်ေးပုဂ္ို

်မ ေး၏ အကူ အညပဖင့််

သင်ကက ေးလပေးပခင်ေးတက
ု ့် ု လဆ င်ရက်ပခင်ေး။
၂၂။ ပပန်ကက ေးလရေးဝန်ကကေးဌ နသည် ဥပလေပုေမ
် ၂၂ အရ ကလ
လအ က်ပါ

ေးသူငယ်မ ေး အသပည ဗဟုသတ
ု တုေးပ ေးလရေးနှငစ
့်် ပ်

ဉ်ေး၍

ုပ်ငန်ေးမ ေးကု အစအစဉ်မ ေးခ မှတ်လဆ င်ရက်ရမည်-

(က) ပပန်ကက ေးလရေးနှင ့်် ပပည်သဆက်
ူ ့်
ဆလရေးဦေးစေးဌ နရု ေးမ ေးရှ စ ကကည်တ
့် ုက်မ ေးတင် ကလ

ေးသူငယ် စ ဖတ်ခန်ေးမ ေးကု

သေးပခ ေးထ ေးရှပခင်ေး။
(ခ) ကလ

ေးသူငယ်စ ဖတ်ခန်ေးမ ေးကု သင်လ
့်

ပဖည်ဆ
့် ည်ေးလပေးရမည်အ
့် ပပင် ကလ

်သည်အ
့် က ယ်အဝန်ေးရှလစမပေး

ုအပ်လသ ပရလ

ဂ မ ေး

ေးသူငယ်မ ေးအ ေး စတ်ခ မ်ေးသ လပ ်ရင
ွှ မ
် ှုလပေးနင
ု လ
် သ လနရ ပဖစ် လစရန်

ည်ေး

စစဉ်ထ ေးရှပခင်ေး၊
(ဂ) ကလ
အပခ ေး
(ဃ) ကလ

ေးသူငယ်၏ ခနဓ ကုယ်အရယ်အစ ေးနှင ့််
ုအပ်လသ ပရလ

ုက်လ

ညလထပဖစ်လစမည့်် စ ကကည်စ
့် ေးပွဲ၊ ကု

ေးထုငန
် င
ှ ့််

ဂပစစည်ေးမ ေးကု ပဖည်တ
့် င်ေးထ ေးရှပခင်ေး၊

ေးသူငယ်မ ေးစတ်ဝင်စ ေးမည့်် ပန်ေးခ က ေးမ ေး၊ နရကပ်စ လစ င်မ ေး၊ ရုပ်ပုက ေးခ ပ်မ ေး၊ ဓ တ်ပမ
ု ေးပဖင့််

ပပင်ဆင်မမ်ေးမထ ေးရှပခင်ေး၊
(င) ကလ

ေးသူငယ်မ ေးဖတ်ရှုလ

့်

သင်သ
့် ည့်် ပပည်တင်ေး၊ ပပည်ပထုတ်စ အုပ်၊ စ လစ င်မ ေးကု စစစ် လရေးခ ယ်၍

စုလဆ င်ေးထ ေးရှပခင်ေး၊
(စ) ပပည်တင်ေး ပပည်ပမှ ထုတ်
လတေးကဗ ၊ သခ င်ေး၊ ဇ တ်
(ဆ) ကလ
(ဇ) ကလ

ွှငလ
့်် သ ရုပ်ပမင်သကက ေးအစအစဉ်ပါ ကလ
မ်ေး၊ ရုပ်ရှင၊် က တန်ေးတက
ု ့် ု အခါအ ေးလ

ေးသူငယ်မ ေးနှငသ
့်် က်ဆုင ် သည့်် ပုပပင်၊
်စ ကူေးယူ၍ပပသ ပခင်ေး၊

ေးသူငယ်မ ေးအ ေး အသပည လပေးလဟ လပပ ပခင်ေး၊
ေးသူငယ်မ ေးနှငသ
့်် က်ဆုငသ
် ည့်် စ အုပ်၊ ဂ နယ်၊ မဂ္ဇင်ေးနှင ့်် စ လစ င်မ ေးကု အခါအ ေးလ

်

စ ထုတ်လဝပဖန်ခ့် ပခင်ေး။
၂၃။ အ ေးကစ ေးဝန်ကကေးဌ နသည် ဥပလေပုေမ
် ၂၃ အရ ကလ
လအ က်ပါ
(က) ကလ

ေးသူငယ်မ ေးက န်ေးမ လရေးနှငစ
့်် ပ်

ဉ်ေး၍

ုပ်ငန်ေးမ ေးကု အစအစဉ်မ ေးခ မှတ်၍ လဆ င်ရက်ရမည်ေးသူငယ်မ ေးအ ေး အသက်အရယ်အ

ုက် သင်လ
့်

်သည်အ
့် ေးကစ ေး

ှုပ်ရှ ေးမှုမ ေးတင်

ပါဝင်နင
ု ရ
် န်စစဉ်လဆ င်ရက်လပေးပခင်ေး၊
(ခ) ပမန်မ ့်ရု ေးရ အ ေးကစ ေးနည်ေးမ ေးတင် ကလ
(ဂ) ကလ

ေးသူငယ်မ ေးအတက်

ေးသူငယ်မ ေးစတ်ပါဝင်စ ေးစ ပါဝင်

ှုပ်ရှ ေးနင
ု ရ
် န် စစဉ်လဆ င်ရက်ပခင်ေး၊

ုအပ်သည့်် အ ေးကစ ေးနည်ေးပည နှင ့်် အလထ က်အကူပပိုပစစည်ေးမ ေး ရရှလစရန်

စစဉ်လဆ င်ရက်လပေးပခင်ေး၊
(ဃ) ထူေးခ န်အ ေးကစ ေးသမ ေးမ ေးလပေါ်ထက်
၂၄။ မ

၊ အုပ်ထန်ေးသူတသည်
ု ့်
ကလ

လစလရေးအတက်

ေးလမေးဖ ေးခ န်၊ ကလ

ုအပ်လသ

ုပ်ငန်ေး အစအစဉ်မ ေး ခ မှတ်ပခင်ေး။

ေးအသက် ၁၀ နှစပ် ပည်ခ
့် န်နင
ှ ့််

နှစပ် ပည်ခ
့် န်တတ
ု ့် င် မှတ်ပုတင်ပခင်ေးဆုငရ
် ကစစမ ေးကု ပမန်မ နင
ု င
် သ ေးဥပလေနှငအ
့်် ည
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ူငယ်အသက် ၁၈
ုက်န လဆ င်ရက်ရမည်။

(ကလ

၂၅။ ကလ

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

ေးသူငယ်တုငေး် သည် ဧည်န
့် င
ု င
် သ ေးနှင ့်် နင
ု င
် သ ေးပပိုခင့်် ဆုငရ
် အခင်အ
့် လရေးမ ေးကု ပမန်မ

နင
ု င
် သ ေးဥပလေပါပပဋ္ဌ န်ေးခ က်မ ေးနှငအ
့်် ည ရရှလစရမည်။

အခန်ိုး (၈)
အ

ိုးူ ကောကွယထ
် စောင်ထ
ု ြ် ထသောကထလိုးသူငယ်ြျောိုးကုကောကွယထ
် စောင်ထ
့် ှောက်ြှုလအ
့် ှောက်ပခင်ိုး

၂၆။ မည်သမ
ူ ဆု လအ က်လဖ ်ပပပါ အထူေးက ကယ်လစ င်လ
့် ရှ က်မှု

ုအပ်လသ ကလ

နင
ု င
် လတ ်ကက ကယ်လစ င်လ
့် ရှ က်မှုပပိုသင်သ
့် ည်ဟု ထင်ပမင်ယူဆ
ကလ

ေးသူငယ်အ ေး တစ်ပါတည်ေးပအပ်
ု ့် ၍ပဖစ်လစ၊ ကလ

ေးသူငယ် တစ်ဦေးဦေး ကု

ျှင ် သက်ဆုငရ
်

ူမဝ
ှု န်ထမ်ေး အရ ရှထ

ေးသူငယ်အ ေး တစ်ပါတည်ေးပအပ်
ု ့်
ပခင်ေးမပပို

ွဲ

အက ိုေးအလကက င်ေးလဖ ်ပပ၍ပဖစ်လစ အလကက င်ေးကက ေးနင
ု သ
် ည်(က) မ
(ခ) မ

သမဟု
ု ့် တ် အုပ်ထန်ေးသူမရှလသ သူ၊
သမဟု
ု ့် တ် အုပ်ထန်ေးသူက ထန်ေးသမ်ေး၍မရနင
ု လ
်

(ဂ) ရက်စက်လသ သမဟု
ု ့် တ် ယုတ်မ လသ မ

က်လအ င်ဆုေးသမ်ေးသူ၊

၊ အုပ်ထန်ေးသူ၏ ထန်ေးသမ်ေးမှု လအ က်တင်ရှသူ၊

(ဃ) စတ်လပါသ
့် ပ်သ၊ူ
(င) ကူေးစက်တတ်လသ လရ ဂါစက
ွဲ ပ်လနသူ၊
(စ) မူေးယစ်လဆေးဝါေး သမဟု
ု ့် တ် စတ်ကုလပပ င်ေး

ွဲလစလသ လဆေးဝါေးသေးု စသ
ွဲ ၊ူ

(ဆ) လတ င်ေးရမ်ေးစ ေးလသ က်သ၊ူ
(ဇ) မ

သမဟု
ု ့် တ် အုပ်ထန်ေးသူက

စ်

ရှု ပစ်ပယ်ထ ေးပခင်ေးခရသူ၊

(ဈ) တစ်ဦေးတစ်လယ က်၏ ကုယ်က ိုေးရှ အပမတ်ထုတ်ပခင်ေးခရသူ၊
(ည) ညဉ်ေးပန်ေးနှပ်စက်ပခင်ေး သမဟု
ု ့် တ်

ွဲမှ ေးစ အသေးု ခ ပခင်ေးခရသူ၊

(ဋ) နည်ေးဥပလေခွဲ (က) မှ နည်ေးဥပလေခွဲ (ည) အထမှအပ
၂၇။ ကလ

ေးသူငယ်အ ေးတစ်ပါတည်ေးပအပ်
ု ့် ပခင်ေးမပပို

ူမှုဝန်ထမ်ေးအရ ရှသည် သက်ဆုငရ
် ကလ

ူမဝ
ှု န်ထမ်ေးဦေးစေးဌ နက

ွဲ က ိုေးလကက င်ေးလဖ ်ပပ

ုအပ်ခ က်အရ သတ်မှတ်သ။ူ

က် အလကက င်ေးကက ေးပခင်ေး ပဖစ်ပါက

ေးသူငယ်အ ေး မမလရှ ွဲ့သု တင်
ပလစရန်
ု ့်
မ
့်

၊ အုပ်ထန်ေးသူ သမဟု
ု ့် တ်

ရွဲအရ ရှထ ြံုစံ (၁) ပဖင့်် အလကက င်ေးကက ေးရမည်။
၂၈။

ူမှုဝန်ထမ်ေးအရ ရှသည် ကလ

ေးသူငယ်အ ေး နင
ု င
် လတ ်က အထူေးက ကယ်လစ င်လ
့် ရှ က်မှုပပိုရန်

စစစ်ဆုေးပဖတ်ပခင်ေးမပပိုမ လရှေးဦေးစ ကလ

ေးသူငယ်၏ မ

၊ အုပ်ထန်ေးသူ သမဟု
ု ့် တ် ရွဲအရ ရှထမှ ကလ

ုအပ် ပခင်ေး ရှ မရှ
ေးသူငယ်၏

အသက်၊ က န်ေးမ လရေးတနှ
ု ့် င ့်် စပ်ဆုငလ
် သ အလထ က်အထ ေးမ ေးကု လတ င်ေးခ ရယူရမည်။
၂၉။ ကလ

ေးသူငယ်၏ မ

၊ အုပ်ထန်ေးသူ သမဟု
ု ့် တ် ရွဲအရ ရှသည် ကလ

လအ က်ပါအလထ က်အထ ေးတစ်ခခ
ု က
ု ု

ေးသူငယ်၏ အသက်နင
ှ စ
့်် ပ် ဆုငသ
် ည့််

ူမှုဝန်ထမ်ေးအရ ရှထ တင်ပပရမည်-

(က) လမေးစ ရင်ေး၊
(ခ) လက င်ေးဝင်မှတ်ပုတင်စ ရင်ေး လက က်နတ
ု ်ခ က်မတတ မှန၊်
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ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

(ကလ

(ဂ) နင
ု င
် သ ေးစစစ်လရေးကတ်ပပ ေး သမဟု
ု ့် တ် နင
ု င
် ပခ ေးသ ေးမှတ်ပုတင်

က်မှတ်၊

(ဃ) က န်ေးမ လရေးဦေးစေးဌ န ဆရ ဝန်၏လဆေးစ ၊
(င) သန်ေးလခါင်စ ရင်ေးမတတ မှန၊်
(စ) နည်ေးဥပလေခွဲ (က) မှ (င) အထ သတ်မှတ်ထ ေးလသ အလထ က်အထ ေးမ ေးမရ

ျှင ် အပခ ေးခင
ု ်

ု

လသ အလထ က်အထ ေးမ ေး။
၃၀။

ူမှုဝန်ထမ်ေးအရ ရှသည် နည်ေးဥပလေ ၂၉ အရ တင်ပပ

ကလ

ေးသူငယ်ပဖစ် မပဖစ် ဆုေးပဖတ်ရမည်။ ကလ

ဆက်

ေးသူငယ်ပဖစ်လကက င်ေးဆုေးပဖတ်မပေးမှသ အမှုတွဲအ ေး

က်အလရေးယူလဆ င်ရက်ရမည်။

၃၁။ နည်ေးဥပလေ ၂၉ တင် မည်သပင်
ု ့် ပပဋ္ဌ န်ေးပါရှလစက မှု ကလ
သသ ထင်ရှ ေးလနပါက

ူမှုဝန်ထမ်ေးအရ ရှသည် ကလ

လတ င်ေးခရယူပခင်ေးမပပို

ွဲ ကလ

၃၂။

ေးသူငယ်နင
ှ စ
့်် ပ်

ေးသူငယ်ပဖစ်လကက င်ေး မ က်ပမင်အလန အထ ေးအရ
ေးသူငယ်အသက်နင
ှ စ
့်် ပ်ဆုငလ
် သ အလထ က်အထ ေးမ ေးကု

ေးသူငယ်ပဖစ်လကက င်ေးဆုေးပဖတ်နင
ု သ
် ည်။

ူမှုဝန်ထမ်ေးအရ ရှသည် နည်ေးဥပလေ ၂၆ အရ
ကလ

လသ အလထ က်အထ ေးအလပေါ်အလပခပပို ၍

လရ က်ပအပ်
ု ့် လသ သမဟု
ု ့် တ် အလကက င်ေးကက ေး ပခင်ေးခရလသ

ဉ်ေး၍ လအ က်ပါကစစရပ်မ ေးအတက် ကလ

ရွဲအရ ရှအ ေး သက်ဆုငရ
် လဆေးရု သမဟု
ု ့် တ် ဆရ ဝန်ထမှ ကလ

ေးသူငယ်၏မ

၊ အုပ်ထန်ေးသူ သမဟု
ု ့် တ်

ေးသူငယ်၏ က န်ေးမ လရေးနှင ့်် စပ်

ဉ်ေးလသ

လဆေးစ အလထ က်အထ ေးကု ရယူတင်ပပလပေးရန် ြံုစံ (၂) ပဖင့်် ညွှနက် က ေး နင
ု သ
် ည်(က) စတ်လပါသ
့် ပ်ပခင်ေး၊
(ခ) ကူေးစက်တတ်လသ လရ ဂါစက
ွဲ ပ်ပခင်ေး၊
(ဂ) မူေးယစ်လဆေးဝါေး သမဟု
ု ့် တ် စတ်ကု လပပ င်ေး
၃၃။ (က)

ူမှုဝန်ထမ်ေးအရ ရှသည် ကလ

ွဲလစလသ လဆေးဝါေးသေးု စပွဲ ခင်ေး။

ေးသူငယ်၏အသက်၊ က န်ေးမ လရေးတနှ
ု ့် င ့်် စပ်

အလထ က်အထ ေးမ ေးကုစစစ်မပေး ကလ

ေးသူငယ်အ ေး စုစမ်ေးစစ်လဆေးနင
ု ရ
် န် ကလ

ဉ်ေးသည့််
ေးသူငယ်ကကေးကကပ်သူ အ ေး

တ ဝန်လပေးအပ်ရမည်။
(ခ) ကလ

ေးသူငယ်ကကေးကကပ်သသ
ူ ည် ကလ

ေးသူငယ်အ ေး စုစမ်ေးစစ်လဆေးမပေး လတွဲ့ ရှခ က်အစရင်ခစ ကု ြံုစ(ံ ၃) ပဖင့််

ူမှုဝန်ထမ်ေးအရ ရှထ တင်ပပရမည်။
၃၄။

ကလ
ဆက်
(က)
(ခ)

လသ ြံုစ(ံ ၃)

ူမှုဝန်ထမ်ေးအရ ရှသည် နည်ေးဥပလေ ၃၃၊ နည်ေးဥပလေခွဲ (ခ) အရ တင်ပပ
ေးသူငယ်အ ေးနင
ု င
် လတ ်က အထူေးက ကယ်လစ င်လ
့် ရှ က်မှုပပိုရန်

က်ခ ရရှသည်အ
့် ခါ

ုအပ်ပခင်ေးရှ မရှ

က်စုစမ်ေးစစ်လဆေးရမည်။ ယင်ေးကွဲသ
့် ု စ
့် ုစမ်ေးစစ်လဆေးရ တင်ုအပ်လသ သက်လသမ ေးကု ြံုစ(ံ ၄)ပဖင့်် ဆင်လ
ု သ
် ည်။
့် ခေါ် မပေး မမကုယ်တုင ် စစ်လဆေးနင
ုအပ်ပါက မ

၊ အုပ်ထန်ေးသူ သမဟု
ု ့် တ် ကလ

ေးသူငယ်အ ေး ကုယ်တုင ်

အလကက င်ေးကက ေးမပေးစစ်လဆေးနင
ု သ
် ည်။
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လရ က်ရှငေး်

င်ေးတင် ပပရန် ြံုစံ (၄) ပဖင့််

(ကလ

၃၅။

ူမှုဝန်ထမ်ေးအရ ရှသည် နည်ေးဥပလေ ၃၄ အရ စုစမ်ေးစစ်လဆေးမပေး ကလ

အထူေးက ကယ်လစ င်လ
့် ရှ က်မှုပပိုရန်

ုအပ်ပခင်ေးရှ မရှနှငစ
့်် ပ်

ေးသူငယ်အ ေး နင
ု င
် လတ ်က
ထ ေးမှတ်ခ က်ကု ြံုစံ (၃) တင်

ဉ်ေး၍ မမ၏ သလ

ပဖည်စ
့် က်လရေးသ ေးမပေး ညွှနက် က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ် သမဟု
ု ့် တ် ညွှနက် က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်က တ ဝန်
ဆက်
၃၆။

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

ွှွဲ အပ်ထ ေးသူထ

က်တင်ပပရမည်။

ူမှုဝန်ထမ်ေးအရ ရှသည် ညွှနက် က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်၏ ဆုေးပဖတ်ခ က်မရရှမ-

(က) ကလ

ေးသူငယ်အ ေး မ

၊ အုပ်ထန်ေးသူထ ခဝန်ခ ိုပ်ပဖင့်် ပပန်

ည်အပ်နထ
ှ ေး

ုပါက ကတဝန်ခ ခ က် ြံုစံ (၅) ကု

အသေးု ပပိုလဆ င်ရက်ရမည်။
(ခ) ကလ

ုပါက ြံုစံ (၆) ပဖင့်် ယ ယလစ င့််

ေးသူငယ်အ ေး ယ ယလစ င်လ
ု ့် ထ ေး
့် ရှ က်လရေးစခန်ေးသု ပ
့် အပ်

လရှ က်လရေးစခန်ေးတ ဝန်ခထ အလကက င်ေးကက ေးရမည်။
၃၇။ ညွှနက် က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည် နည်ေးဥပလေ ၃၅ အရ

ူမဝ
ှု န်ထမ်ေးအရ ရှက တင်ပပ

လသ အစရင်ခ စ ြံုစံ (၃)

က်ခရရှသည်အ
့် ခါ စစစ်မပေး လအ က်ပါအစအစဉ်တစ်ရပ်ရပ်ကု ခ မှတ်လဆ င်ရက်ရမည်(က) အက င်စ
့် ရတတပပိုပပင်လပေးရန်

ုအပ်လနလသ ကလ

ေးသူငယ်နင
ှ ့််

ူငယ်မ ေးအ ေးအမ ေးဆုေးအသက် ၁၈

နှစပ် ပည်သ
့် ည်အထ သင်တန်ေးလက င်ေးတစ်ခခ
ု တ
ု င် လစ င်လ
့် ရှ က်မှုခယူရန် ြံုစံ (၇) ပဖင့််

ူမှုဝန်ထမ်ေး

အရ ရှထညွှနက် က ေးပခင်ေး၊
(ခ) ထန်ေးသမ်ေးလစ င်လ
့် ရှ က်မှုလပေးရန်

ုအပ်လနလသ ကလ

ေးသူငယ်နင
ှ ့််

ူငယ်မ ေးအ ေး အမ ေးဆုေး အသက် ၁၈

နှစပ် ပည်သ
့် ည်အထ လဂဟ သမဟု
ု ့် တ် လစ င်လ
ူ အပ်နရန်
ှ ြံုစံ (၇) ပဖင့််
့် ရှ က်သထ
(ဂ) ကကေးကကပ်စမမှုခယူရန်
ကလ

ုအပ်လနလသ ကလ

ေးသူငယ်အ ေး သေးု နှစထ
် က်မပုလသ က

ေးသူငယ်ကကေးကကပ်သူ၏ ကကေးကကပ်စမမှုခယူလစရန် ြံုစံ (၇) ပဖင့််

(ဃ) စတ်လပါသ
့် ပ်လနလသ ကလ

ူမှု ဝန်ထမ်ေးအရ ရှထညွှနက် က ေးပခင်ေး၊
အထ သက်ဆုငရ
်

ူမှုဝန်ထမ်ေးအရ ရှ ထညွှနက် က ေးပခင်ေး၊

ေးသူငယ်အ ေး စတ်လရ ဂါအထူေးကုလဆေးရု တင် လဆေးဝါေးကုသမှုခယူလစ ရန် ြံုစံ (၈) ပဖင့််

ူမှုဝန်ထမ်ေးအရ ရှထညွှနက် က ေးပခင်ေး၊ စတ်လရ ဂါအထူေးကုလဆေးရု မှ စတ်လပါသ
့် ပ်လန လသ ကလ
ုအပ်သည်လ
့် ဆေးဝါေးကုသမှုခယူမပေး
(င) ကူေးစက်လရ ဂါစက
ွဲ ပ်လနလသ ကလ

ျှင ် ဆက်

ေးသူငယ်အ ေး

က်လစ င်လ
့် ရှ က်မှုအစအစဉ် ကု စစဉ်လဆ င်ရက်လပေးပခင်ေး၊

ေးသူငယ်အ ေး လဆေးဝါေးကုသမှုခယူလစရန် ြံုစံ (၈) ပဖင့််

ထမ်ေးအရ ရှထညွှနက် က ေးပခင်ေး၊ သက်ဆုငရ
် လဆေးရု တင်

ုအပ်သည်လ
့် ဆေးဝါေးကုသမှုခယူမပေး

ူမှုဝန်
ျှင ် ဆက်

က်လစ င်လ
့် ရှ က်မှုအစအစဉ်ကု စစဉ်လဆ င်ရက်လပေးပခင်ေး၊
(စ) မူေးယစ်လဆေးဝါေး သမဟု
ု ့် တ် စတ်ကုလပပ င်ေး
လဆေးဝါေးကုသမှုခယူလစရန် ပုစ (၈) ပဖင့််
ကုလဆေးရု တင်

ွဲလစတတ်လသ လဆေးဝါေးသေးု စသ
ွဲ ူ ကလ

ေးသူငယ်အ ေး

ူမှုဝန်ထမ်ေးအရ ရှထညွှနက် က ေးပခင်ေး၊ မူေးယစ်လဆေးစလ
ွဲ ရ ဂါ

ုအပ်သည့်် လဆေးဝါေးကုသမှုခယူမပေး

ျှင ် ဆက်

လဆ င်ရက်လပေးပခင်ေး။
၃၈။ ညွှနက် က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည်-
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က်လစ င်လ
့် ရှ က်မှု အစအစဉ်ကုစစဉ်

(ကလ

(က) ကလ

ေးသူငယ်အ ေး မ

ကလ

၊ အုပ်ထန်ေးသူတ၏
ု ့် ထန်ေးသမ်ေးလစ င်လ
့် ရှ က်မှုကု ခယူရန်

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

ုအပ်လကက င်ေး စစစ်လတွဲ့ ရှ

ေးသူငယ်အ ေး လက င်ေးမန်စ လစ င်လ
့် ရှ က်ပခင်ေးနှင ့်် အုပ်ထန်ေးပခင်ေးပပိုပါမည်ဟူ လသ ခဝန်ခ ိုပ်ကု မ

အုပ်ထန်ေးသူအ ေး ခ ိုပ်ဆုလစမပေး ကလ
သက်ဆုငရ
်

ေးသူငယ်အ ေး ပပန်

၊

ည်အပ်နရန်
ှ ြံုစံ (၉) ပဖင့််

ူမှုဝန်ထမ်ေးအရ ရှထ ညွှနက် က ေးရမည်။

(ခ) ဥပလေပုေမ
် ၃၄၊ ပုေမ
် ခွဲ (က) သမဟု
ု ့် တ် ပုေမ
် ခွဲ (ဂ) အရ ခ မှတ်လသ အစအစဉ်ကု အနည်ေးဆုေး ၁
နှစပ် ပည်သ
့် ည်အထ

ုက်န မပေး အက င်စ
့် ရတတတုေးတက်လက င်ေးမန်

အုပ်ထန်ေးသူထခဝန်ခ ိုပ်ပဖင်ပ့် ဖစ်လစ၊ ခဝန်ခ ိုပ်မပါ
ရ

ပွဲ ဖစ်လစ ပပန်

သည်က
့် လ

ေးသူငယ်အ ေး မ

၊

ည်အပ်နရန်
ှ ြံုစံ (၁၀) ပဖင့်် သက်ဆုင ်

ူမှုဝန်ထမ်ေးအရ ရှထ ညွှနက် က ေးရမည်။

၃၉။ ညွှနက် က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည် သင်တန်ေးလက င်ေးတင်အနည်ေးဆုေး ၁ နှစပ် ပည်သ
့် ည်အထ ထန်ေးသမ်ေး
လစ င်လ
့် ရှ က်မှုခယူမပေးလသ ကလ

ေးသူငယ်အ ေး အက င်စ
့် ရတတ တုေးတက်လက င်ေးမန်ပခင်ေးရှ မရှနှင ့််

သင်တန်ေးလက င်ေးတင်ခ မှတ်ထ ေးလသ စည်ေးကမ်ေးမ ေး
ေုတယလက င်ေးအုပ်နင
ှ ့်် အလဆ င်မှူေးတပါဝင်
ု ့်
လစ

ုက်န ပခင်ေးရှ မရှကုစစစ်ရန် သင်တန်ေးလက င်ေး အုပ်၊

က် စည်ေးကမ်ေးထန်ေးသမ်ေးလရေးအဖွဲွဲ့ကု ဖွဲွဲ့စည်ေး တ ဝန်လပေးရမည်။

၄၀။ စည်ေးကမ်ေးထန်ေးသမ်ေးလရေးအဖွဲွဲ့သည်(က) ကလ

ေးသူငယ်အ ေး အက င်စ
့် ရတတ တုေးတက်လက င်ေးမန်ပခင်ေးရှ မရှနှင ့်် စည်ေးကမ်ေးမ ေး

ုက်န ပခင်ေး ရှ မရှကု ြံုစံ

(၁၁) ပဖင့်် လဆ င်ရက်ရမည်။
ုအပ်ပါက ကလ

(ခ)

ေးသူငယ်၏ မ

၊ အုပ်ထန်ေးသူတု၏
ု သ
် ည်။
့် အလပခအလနကု စုစမ်ေးလမေးပမန်ေးနင

၄၁။ စည်ေးကမ်ေးထန်ေးသမ်ေးလရေးအဖွဲွဲ့သည် စုစမ်ေးစစစ်လတွဲ့ ရှခ က်အရ ကလ

ေးသူငယ်အ ေး လအ က်ပါအခင့််

အလရေးတစ်ရပ်ရပ်ကု စစဉ်လဆ င်ရက်လပေးနင
ု သ
် ည်(က) လဂဟ သမဟု
ု ့် တ် လစ င်လ
ူ ကကေးကကပ်စမမှုလအ က်တင် လနထုငရ
် န်အတက် သင်တန်ေး
့် ရှ က်သ၏
လက င်ေးမှယ ယအစအစဉ်အရ ြံုစံ (၁၂) ပဖင့်် ထက်ခ ခင်ပ့် ပိုပခင်ေး၊
(ခ) အသည်ေးအသန်မက န်ေးမမ ပဖစ်လနလသ မ
လရ က်လတွဲ့ဆုနင
ု ရ
် န်

ုအပ်သည်ခ
့် င်က
့်

၊ အုပ်ထန်ေးသူ သမဟု
ု ့် တ် လဆမ ိုေးအရင်ေးအခ ထ သ ေး
သတ်မှတ်လဖ ်ပပမပေး ြံုစံ (၁၃) ပဖင့်် သင်တန်ေးလက င်ေးမှ

အလရေးလပေါ်ထက်ခ ခင်ပ့် ပိုပခင်ေး၊
(ဂ) မ

၊ အုပ်ထန်ေးသူ သမဟု
ု ့် တ် လဆမ ိုေးအရင်ေးအခ မ ေးက ခင
ု ်

ခင်ပ့် ပို

ုလသ အလကက င်ေးပပခ က်ပဖင့်် ခင့်် လတ င်ေးခပါက

က်မှတ် ြံုစံ (၁၄) ပဖင့်် သင်တန်ေးလက င်ေးမှ ထက်ခ လနထုငခ
် င်ပ့် ပိုပခင်ေး၊

(ဃ) ရပ်ရ လေသအတင်ေး သင်လ
့်

်သတ
ူ စ်ဦေး၏ ကကေးကကပ်စမမှုလအ က်တင်လနထုငရ
် န်အတက် ပုစ (၁၅) ပဖင့််

သင်တန်ေးလက င်ေးပပင်ပတင် လနထုငခ
် င်ပ့် ပိုပခင်ေး။
၄၂။ ညွှနက် က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည် ဥပလေပုေမ
် ၅၃၊ ပုေမ
် ခွဲ (ဃ) အရ ကလ
အက ဉ်ေးလထ င်တ ဝန်ခအရ ရှက အလကက င်ေးကက ေး

ေးသူငယ်ကု ထန်ေးသမ်ေးလစ င့်် လရှ က်ရန်

သည်အ
့် ခါ စုစမ်ေးစစ်လဆေး၍-
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ျှင ်

(ကလ

(က) ကလ

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

ေးသူငယ်၏ လဆမ ိုေးသ ေးခ င်ေးရှပါက လဆမ ိုေးသ ေးခ င်ေးမ ေးထ အပ်နန
ှ င
ု လ
် ရေးအတက် စစဉ်

လဆ င်ရက်လပေးရမည်။
(ခ) ကလ

ေးသူငယ်၏ လဆမ ိုေးသ ေးခ င်ေးမရှပါက သင်လ
့်

်သည်သ
့် င်တန်ေးလက င်ေးတင် အပ်နန
ှ င
ု လ
် ရေး အတက်

စစဉ်လဆ င်ရက်လပေးရမည်။
(ဂ) ကလ

ေးသူငယ်အ ေး လစ င်လ
့် ရ
ူ ှပါက လစ င်လ
့် ထ
ူ အပ်နန
ှ င
ု လ
် ရေးအတက် စစဉ်
့် ရှ က်မည်သ
့် ရှ က်မည်သ

လဆ င်ရက်လပေးရမည်။
၄၃။ ညွှနက် က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်က ဥပလေပုေမ
် ၅၆၊ ပုေမ
် ခွဲ (က) အရ သင်တန်ေးလက င်ေးအပဖစ် အသအမှတ် ပပိုထ ေးလသ
အစုေးရမဟုတ်လသ အဖွဲွဲ့အစည်ေး သမဟု
ု ့် တ် လစတန ့်ဝန်ထမ်ေးပုဂ္ို
(က) က ကယ်လစ င်လ
့် ရှ က်မှု
(ခ) ကလ

ုအပ်လသ ကလ

်၏ လဂဟ သည်-

ေးသူငယ်ကု စနစ်တက

က်ခ ပပိုစုလစ င်လ
့် ရှ က်ရမည်။

ေးသူငယ်၏ အက ိုေးအတက်အလက င်ေးဆုေးလဆ င်ရက်ရ တင် သက်ဆုငရ
် အ ဏ ပုင ် အဖွဲွဲ့ အစည်ေး၏

မ်ေးညွှနက် ကေးကကပ်မှုကု ခယူရမည်။
၄၄။ ညွှနက် က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်က ဥပလေပုေမ
် ၅၆၊ ပုေမ
် ခွဲ (ခ) အရ ယ ယလစ င်လ
့် ရှ က်လရေးစခန်ေးအပဖစ် အသအမှတ်ပပိုထ ေးလသ
အစုေးရမဟုတ်လသ အဖွဲွဲ့အစည်ေး သမဟု
ု ့် တ် လစတန ဝ
့် န်ထမ်ေးပုဂ္ို
(က) ပပစ်မှုက ေး

န်လကက င်ေးစပ်စခ
ွဲ ရလသ ကလ

်၏ လဂဟ သည်-

ေးသူငယ်ကု အမှုစစ်လဆေးစဉ်က

အတင်ေး စနစ်

တက က ကယ်လစ င်လ
့် ရှ က်ရမည်။
(ခ) ကလ

ေးသူငယ်၏ အက ိုေးအတက်လဆ င်ရက်ရ တင် သက်ဆုငရ
် ပပည်နယ်၊ တုငေး် ၊ ခရု င ် သမဟု
ု ့် တ်

မမိုွဲ့နယ်ကလ

ေးသူငယ်အခင်အ
် လက ်မတ၏
့် လရေးမ ေးဆုငရ

မ်ေးညွှနက် ကေးကကပ်မှုကု ခရယူရမည်။

အခန်ိုး (၉)
ထနကထလိုး
့်

န်ိုးထကျောင်ိုးြျောိုးနှငြ
့်် ူလ

န်ိုးကက ထကျောင်ိုးြျောိုး

၄၅။ လေသခပပည်သမ
ူ ေး၏ ကုယ်အ
့် ေးကုယ်ကုေးစနစ်ပဖင့်် လနကလ
့်
တည်လထ င်

ုသသ
ူ ည် ခင်ပ့် ပိုမန်ရရှ
့် ရန်

ည်ထ

ောင် ွငလ
့်် ှစပ် ခင်ိုး

ေးထန်ေးလက င်ေး သမဟု
ု ့် တ် မူ

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးစေးဌ နသု ြံ
့် ုစံ (၁၆) ပဖင့်် လ

တန်ေး ကကိုလက င်ေး

ျှ က် ထ ေးရမည်။

၄၆။ ညွှနက် က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည်(က) နည်ေးဥပလေ ၄၅ အရ လ
(ခ)

ုအပ်ပါက လ

ျှ က်

ျှ က်ထ ေးသည့်် လ

ျှ က်

ွှ ပါအခ က်မ ေးနှငစ
့်် ပ်

ွှ ပါအခ က်မ ေးကု စစစ်ရမည်။

ဉ်ေး၍ လ

(ဂ) လေသခပပည်သမ
ူ ေး၏ ကုယအ
့်် ေးကုယ်ကုေးလနကလ
့်

ျှ က်ထ ေးသူအ ေး လခေါ်ယူစစ်လဆေးနင
ု ် သည်။

ေးထန်ေးလက င်ေး သမဟု
ု ့် တ် မူ

တန်ေးကကို လက င်ေး တည်လထ င်ရန်

မှတ်ပုတင်ခင်ပ့် ပိုပခင်ေး သမဟု
ု ့် တ် ပငင်ေးပယ်ပခင်ေးပပိုနင
ု သ
် ည်။
(ဃ) နည်ေးဥပလေခွဲ (ဂ) အရ မှတ်ပုတင်ခင်ပ့် ပိုပါက သတ်မှတ်သည့်် မှတ်ပုတင်လကကေးကု လပေးသင်ေးလစ၍ မှတ်ပုတင်မပေး
ခင်ပ့် ပိုမန်က
့် ု ြံုစံ (၁၇) ပဖင့်် လ

ျှ က်ထ ေးသူအ ေး ထုတ်လပေးရမည်။
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(ကလ

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

၄၇။ နည်ေးဥပလေ ၄၆ အရ မှတ်ပုတင်ထ ေးသည့်် လေသခပပည်သမ
ူ ေး၏ ကုယအ
့်် ေးကုယ်ကုေးစနစ်ပဖင့်် တည်လထ င်လသ
လနကလ
့်

ေးထန်ေးလက င်ေး သမဟု
ု ့် တ် မူ
ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးစေးဌ န၏

(က)

(ခ) ကလ

တန်ေးကကိုလက င်ေးသည်-

မ်ေးညွှနပ် ခင်ေး၊ ကကေးကကပ်ပခင်ေး၊ စစ်လဆေးပခင်ေး၊ ကူညပ့်ပုေးပခင်ေးကု ခယူရ မည်။

ေးသူငယ်မ ေး၏ အက ိုေးအတက်လဆ င်ရက်ရ တင် သတ်မှတ်ခ က်နင
ှ အ
့်် ည ကကေးကကပ်လရေး အဖွဲွဲ့ ဖွဲွဲ့စည်ေးမပေး

စနစ်တက စမလဆ င်ရက်ရမည်။
(ဂ) ကလ

ေးသူငယ်မ ေး

မမိုွဲ့နယ်ကလ

က်စုဖွဲ့ မဖိုေးတုေးတက်လရေးကု လဆ င်ရက်ရ တင် ပပည်နယ်၊ တုငေး် ၊ ခရု င ် သမဟု
ု ့် တ်

ေးသူငယ်အခင်အ
် လက ်မတ၏
့် လရေးမ ေးဆုငရ

၄၈။ အခလကကေးလငရယူ၍ တည်လထ င်လသ ပုဂ္
တည်လထ င်

ုသသ
ူ ည် ခင်ပ့် ပိုမန်ရရှ
့် ရန်

ကလနကလ
့်

မ်ေးညွှနပ် ခင်ေး၊ ကကေးကကပ် ပခင်ေးကု ခယူရမည်။

ေးထန်ေးလက င်ေး သမဟု
ု ့် တ် မူ

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးစေးဌ နသု ပ
့် ုစ (၁၆) ပဖင်ပ
့် င် လ

တန်ေးကကိုလက င်ေး

ျှ က် ထ ေးရမည်။

၄၉။ ညွှနက် က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည်(က) နည်ေးဥပလေ ၄၈ အရ လ
ုအပ်ပါက လ

(ခ)

(ဂ) ပုဂ္

ကလနကလ
့်

ျှ က်

ျှ က်ထ ေးသည့်် လ

ျှ က်

ွှ ပါအခ က်မ ေးနှငစ
့်် ပ်

ေးထန်ေးလက င်ေး သမဟု
ု ့် တ် မူ

ွှ ပါအခ က်မ ေးကု စစစ်ရမည်။

ဉ်ေး၍ လ

ျှ က်ထ ေးသူအ ေး လခေါ်ယူစစ်လဆေးနင
ု ် သည်။

တန်ေးကကိုလက င်ေး တည်လထ င်ရန် မှတ်ပုတင်ခင့်် ပပိုပခင်ေး သမဟု
ု ့် တ်

ပငင်ေးပယ်ပခင်ေးပပိုနင
ု သ
် ည်။
(ဃ) နည်ေးဥပလေခွဲ (ဂ) အရ မှတ်ပုတင်ခင်ပ့် ပိုပါက သတ်မှတ်သည့်် မှတ်ပုတင်လကကေးကု လပေးသင်ေးလစ၍ မှတ်ပုတင်မပေး
ခင်ပ့် ပိုမန်က
့် ု ြံုစံ (၁၇) ပဖင့်် လ

ျှ က်ထ ေးသူအ ေး ထုတ်လပေးရမည်။

၅၀။ နည်ေးဥပလေ ၄၉ အရ မှတ်ပုတင်ထ ေးသည့်် ပုဂ္
(က) ကလ
(ခ) ကလ

ေးသူငယ်
ေးသူငယ်

ကလနကလ
့်

ေးထန်ေးလက င်ေး သမဟု
ု ့် တ် မူ

က်စုဖွဲ့ မဖိုေးလရေးကု ဦေးတည်လဆ င်ရက်ရမည်။
က်စုဖွဲ့ မဖိုေးမှုဆုငရ
် က မ်ေးက င်သမ
ူ ေးပဖင့်် ကလ

(ဂ) လနရ လေသ၊ အလဆ က်အအု၊ အက ယ်အဝန်ေးနှငသ
့်် င်လ
့်
(ဃ) လေသအလပခအလနအရ သင်လ
့်

ေးသူငယ်မ ေးအ ေး ပပိုစုလစ င့််် လရှ က်ရမည်။

်သည့်် ကလ

ေးသူငယ်ဦေးလရကု

က်ခရ မည်။

်သည်လ
့် က င်ေးဝင်လကကေးမ ေး လက က်ခရမည်။

(င)

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးစေးဌ န၏

(စ)

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးစေးဌ န၏ က မ်ေးက င်မှုအကူအညကု ရယူနင
ု သ
် ည်။

(ဆ)

တန်ေး ကကိုလက င်ေးသည်-

မ်ေးညွှနပ် ခင်ေး၊ ကကေးကကပ် ပခင်ေး၊ စစ်လဆေးပခင်ေးကု ခယူရမည်။

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးစေးဌ နက သတ်မှတ်သည့်် စည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးနှငအ
့်် ည

(ဇ) သတ်မှတ်သည်စ
့် ည်ေးကမ်ေးတစ်ရပ်ရပ်ကု

ုက်န လဆ င်ရက်ရ မည်။

ုက်န ရန်ပ က်ကက်ပါက ခင်ပ့် ပိုမန်ပယ်
့် ဖ က်ပခင်ေးခရ မည်။

အခန်ိုး (၁၀)
ထေဟောနှငသ
့်် ိုးသန်ထကျောင်
ိုးြျောိုး
့်
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ည်ထ

ောင် ွငလ
့်် ှစပ် ခင်ိုး

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

(ကလ

၅၁။ အစုေးရမဟုတ်လသ အဖွဲွဲ့အစည်ေး သမဟု
ု ့် တ် လစတန ့်ဝန်ထမ်ေးပုဂ္ို
ကလ

်သည် က ကယ်လစ င်လ
့် ရှ က်မှု

ေးသူငယ်မ ေးကု မမအစအစဉ်ပဖင့်် ထန်ေးသမ်ေးလစ င်လ
့် ရှ က်ရန် လဂဟ ဖွဲွဲ့စည်ေး တည် လထ င်

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးစေးဌ နသု ခ့် င်ပ့် ပိုမန်ရရှ
့် ရန် ြံုစံ (၁၈) ပဖင့်် လ

ု

ုအပ်လသ
ျှင ်

ျှ က်ထ ေးရမည်။

၅၂။ ညွှနက် က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည်(က) နည်ေးဥပလေ ၅၁ အရ လ
အ
ု ပ်ပါက လ

(ခ)

ျှ က်

ျှ က်ထ ေးသည် လ

ျှ က်

ွှ ပါအခ က်မ ေးနှငစ
့်် ပ်

ွှ ပါအခ က်မ ေးကု စစစ်ရမည်။

ဉ်ေး၍ လ

ျှ က်ထ ေးသူအ ေး လခေါ်ယူစစ်လဆေးနင
ု ် သည်။

(ဂ) လဂဟ တည်လထ င်ရန် မှတပ
် ုတင်ခင်ပ့် ပိုပခင်ေး သမဟု
ု ့် တ် ပငင်ေးပယ်ပခင်ေး ပပိုနင
ု သ
် ည်။
(ဃ) နည်ေးဥပလေခွဲ (ဂ) အရ မှတ်ပုတင်ခင်ပ့် ပိုပါက သတ်မှတ်သည့်် မှတ်ပုတင်လကကေးကု လပေးသင်ေးလစ၍ မှတ်ပုတင်မပေး
ခင်ပ့် ပိုမန်က
့် ု ြံုစံ (၁၉) ပဖင့်် လ

ျှ က်ထ ေးသူအ ေး ထုတ်လပေးရမည်။

၅၃။ မှတ်ပုတင်ထ ေးသည်လ
့် ဂဟ သည်(က) ကလ
ကလ
(ခ) ကလ

ေးသူငယ်မ ေး၏ က န်ေးမ လရေး၊

ေးသူငယ်၏ အက ိုေးစေးပ ေးကုသ လဆ င်ရက်ရမည်။
ေးသူငယ်မ ေး၏အက ိုေးအတက်လဆ င်ရက်ရ တင် သက်ဆုငရ
် ပပည်နယ်၊ တုငေး် ၊ ခရု င ် နှင ့််

မမိုွဲ့နယ်ကလ

ေးသူငယ်အခင်အ
် လက ်မတ၏
့် လရေးမ ေးဆုငရ

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးစေးဌ န၏

(ဂ)
(ဃ)

ူမှုလရေး၊ ပည လရေးနှင ့်် အသက်လမေးဝမ်ေးလက င်ေးပည သင် ကက ေးလရေးစသည့််

မ်ေးညွှနပ် ခင်ေး၊ ကကေးကကပ် ပခင်ေးကု ခယူရမည်။

မ်ေးညွှနပ် ခင်ေး၊ ကကေးကကပ်ပခင်ေး၊ စစ်လဆေးပခင်ေးကု ခယူရမည်။

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးစေးဌ န၏ သတ်မှတ်ခ က်မ ေးနှငအ
့်် ည စ ရင်ေးဇယ ေးမ ေး၊ မှတ်တမ်ေးမ ေးကု စနစ် တက ပပည်စ
့် ုစ

ပပိုစုထ ေးရမည်။
(င) ဝန်ကကေးဌ နနှင ့််

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးစေးဌ နကအခါအ ေးလ

်စ ထုတ်ပပန်သည်အ
့် မန်၊ ့် ညွှနက် က ေးခ က် မ ေးကု

ုက်န ရမည်။
၅၄။ ညွှနက် က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည် နည်ေးဥပလေ ၅၂ အရ မှတ်ပုတင်ထ ေးလသ လဂဟ တစ်ခခ
ု က
ု ု ဥပလေပုေမ
် ၅၆၊ ပုေမ
် ခွဲ (က) အရ
သင်တန်ေးလက င်ေးအပဖစ်

ည်ေးလက င်ေး၊ ပုေမ
် ခွဲ (ခ) အရ ယ ယလစ င်လ
့် ရှ က်လရေး စခန်ေးအပဖစ်

ည်ေးလက င်ေး

အသအမှတ်ပပိုနင
ု သ
် ည်။
၅၅။ အစုေးရမဟုတ်လသ အဖွဲွဲ့အစည်ေး သမဟု
ု ့် တ် လစတန ့်ဝန်ထမ်ေးပုဂ္ို
ယ ယ သမဟု
ု ့် တ် အမမွဲတမ်ေး ရပ်ဆုငေး်

ုပါက

်သည် မှတပ
် ုတင်ထ ေးလသ လဂဟ တစ်ခခ
ု က
ု ု

မ
ူ ှုဝန်ထမ်ေးဦေးစေးဌ နသု ကက
ု သ
် ည်။
့် ိုတင် အလကက င်ေးကက ေးမပေး ရပ်ဆုငေး် နင

၅၆။ ညွှနက် က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည် အမမွဲတမ်ေးရပ်ဆုငေး် လသ လဂဟ ကု မှတ်ပုတင်စ ရင်ေးမှ ပယ်ဖ က်ရမည်။
၅၇။

မ
ူ ှုဝန်ထမ်ေးဦေးစေးဌ နသည် မသန်စမ်ေးမှုအမ ိုေးအစ ေးအ

(က) စတ် သမဟု
ု ့် တ် ကုယ်အဂဂ ါအမ ိုေးအစ ေးအ

ုက် သေးသန်လက
င်ေးမ ေးတည်လထ င်နင
ု ် ရန်အ
့်

ုက် ခ ိုွဲ့ယင်ေးလသ ကလ

ေးသူငယ်စ ရင်ေး လက က်ယူ ပပိုစုနင
ု ရ
် န်

ုအပ်လသ အစအမမ ေးလရေးဆွဲလဆ င်ရက်ရမည်။
(ခ) စတ် သမဟု
ု ့် တ် ကုယ်အဂဂ ါခ ိုွဲ့ယင်ေးလသ ကလ

ေးသူငယ်မ ေးအတက် မသန်စမ်ေးမှုအမ ိုေးအစ ေး အ

ုအပ်ပါကသေးသန်လက
င်ေးမ ေးတည်လထ င်ဖင့််
့်

ှစရ
် န် အစအမမ ေးလရေးဆွဲလဆ င်ရက်ရမည်။
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ုငှ့် -

ုက်

(ကလ

(ဂ) နည်ေးဥပလေခွဲ (ခ) အရ မသန်စမ်ေးမှုအမ ိုေးအစ ေးအ
အလပခခပည (မူ

ုက် တည်လထ င်ထ ေးလသ သေးသန်လက
င်ေး မ ေးတင်
့်

တန်ေးအဆင်)့် သင်ကက ေးနင
ု ရ
် န်နင
ှ ့်် အသက်လမေးဝမ်ေးလက င်ေးဆုငရ
် ပည ရပ် မ ေးကု

မသန်စမ်ေးမှုအမ ိုေးအစ ေးအ

ုက်သင်ကက ေးလပေးနင
ု ရ
် န် အစအမမ ေး ခ မှတ်လဆ င်ရက်ရမည်။

၅၈။ အစုေးရမဟုတ်လသ အဖွဲွဲ့အစည်ေး သမဟု
ု ့် တ် လစတန ဝ
့် န်ထမ်ေးပုဂ္ို
ကလ

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

ေးသူငယ်မ ေးအတက် မသန်စမ်ေးမှုအမ ိုေးအစ ေးအ

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးစေးဌ နသု ခ့် င်ပ့် ပိုမန်ရရှ
့် ရန် ြံုစံ (၂၀) ပဖင့်် လ
၅၉။ ညွှနက် က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည် နည်ေးဥပလေ ၅၈ အရ လ

်သည် စတ် သမဟု
ု ့် တ် ကုယ်အဂဂ ါ ခ ိုွဲ့ယင်ေးလသ

ုက် သေးသန်လက
င်ေးမ ေး တည်လထ င်
့်

ု

ျှင ်

ျှ က်ထ ေးရမည်။

ျှ က်ထ ေးခ က်ကု စစစ်မပေး မသန်စမ်ေးမှု အမ ိုေးအစ ေးအ

ုက်

သေးသန်လက
င်ေးတည်လထ င်ရန် ခင်ပ့် ပိုပခင်ေး သမဟု
ု ့် တ် ပငင်ေးပယ်ပခင်ေးပပိုနင
ု သ
် ည်။ တည်လထ င်ရန်ခင်ပ့် ပိုပါက
့်
သတ်မှတ်သည်မ
့် ှတ်ပုတင်လကကေးကု လပေးသင်ေးလစ၍ မှတ်ပုတင်မပေး ခင်ပ့် ပိုမန်က
့် ု ြံုစံ (၂၁) ပဖင့်် လ

ျှ က်ထ ေးသူအ ေး

ထုတ်လပေးရမည်။
၆၀။ ညွှနက် က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည် မှတ်ပုတင်ထ ေးလသ သေးသန်လက
င်ေးမ ေးကု
့်

မ်ေးညွှနပ် ခင်ေး၊ ကကေးကကပ် ပခင်ေး၊ စစ်လဆေးပခင်ေး၊

က မ်ေးက င်မှုအကူအညလပေးပခင်ေး၊ အလထ က်အပ့်လပေးပခင်ေးပပိုနင
ု သ
် ည်။

အခန်ိုး (၁၁)
ကထလိုးသူငယ်အောိုးထြွိုးစောိုးပခင်ိုး
၆၁။

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးစေးဌ နက ထန်ေးသမ်ေးလစ င်လ
့် ရှ က်ထ ေးလသ ကလ

လမေးစ ေး
၆၂။

ုသသ
ူ ည် သတ်မှတ်ခ က်မ ေးနှငအ
့်် ည

ေးသူငယ်အ ေး အလမစ ေးအလမခ သ ေးသမေးအပဖစ်

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးစေးဌ န သု ြံ
့် ုစံ (၂၂) ပဖင့်် လ

ျှ က်ထ ေးရမည်။

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးစေးဌ နသည်-

(က) နည်ေးဥပလေ ၆၁ အရ လ

ျှ က်ထ ေးခ က်နင
ှ စ
့်် ပ်

ဉ်ေး၍ လမေးစ ေးသူ၏အသက်၊ ဝင်လင၊ စေးပ ေးလရေး အလပခအလန၊

အမ်လထ င်လရေးအလပခအလန၊ သ ေးသမေးရရှမှုအလပခအလန၊ ပတ်ဝန်ေးက င်အလပခအလနတက
ု ့် ု စစစ်ရမည်။
(ခ) မမသတ်မှတ်ထ ေးသည့်် လမေးစ ေးပခင်ေးဆုငရ
် စည်ေးမ ဉ်ေးမ ေးနှင ့်် တည်ဆွဲဥပလေပါ ပပဋ္ဌ န်ေးခ က်မ ေး ကု

က
ု ်န နင
ု ပ် ခင်ေး ရှ

မရှ စစစ်ရမည်။
(ဂ) ကလ

ေးသူငယ်အ ေး အလမစ ေးအလမခသ ေးသမေးအပဖစ် လမေးစ ေးပခင်ေးကု ခင်ပ့် ပိုပခင်ေး သမဟု
ု ့် တ် ပငင်ေး

ပယ်ပခင်ေးပပိုနင
ု သ
် ည်။
(ဃ) နည်ေးဥပလေခွဲ (ဂ) အရ လမေးစ ေးပခင်ေးကုခင်ပ့် ပို

ျှင ် တည်ဆဥ
ွဲ ပလေပါ ပပဋ္ဌ န်ေးခ က်မ ေး၊ သတ်မှတ် သည့််

လမေးစ ေးပခင်ေးဆုငရ
် စည်ေးမ ဉ်ေးမ ေးနှငအ
့်် ည လမေးစ ေးပခင်ေး အတည်ပဖစ်လစရန် လဆ င်ရက်လပေးရမည်။
(င) ကလ

ေးသူငယ်၏ အက ိုေးစေးပ ေးအတက် ဆက်

တစ်နည်ေးနည်ေးပဖင့်် စုစမ်ေးစစ်လဆေးလတွဲ့ ရှ
ကလ

ေးကု ပပန်

က်လဆ င်ရက်နင
ု မ
် ည့်် အလပခအလနမရှလကက င်ေးကု

ျှင ် အရည်အခ င်ေးပ က်ယင်ေးသည့်် လမေးစ ေးမ

ည်ထန်ေးသမ်ေးရမည်။
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အပဖစ်သတ်မှတ် ၍

(ကလ

(စ) ဥပလေပုေမ
် ၁၇၊ ပုေမ
် ခွဲ (ဂ) ပါ တ ဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကု
ကလ

ေးကု ပပန်

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

ုကန
် လဆ င်ရက်ရန် ပ က်ကက်လသ လမေးစ ေးမ

ထမှ

ည်ထန်ေးသမ်ေးရမည်။

(ဆ) နည်ေးဥပလေခွဲ (င) နှင ့်် (စ) အရ ပပန်

ည်ထန်ေးသမ်ေးလသ ကလ

ေးက ဥပလေနှငအ
့်် ည ရထုက်လသ အလမကု

ဆုေးရှု ေးပခင်ေးမရှလစလရေးအတက် လဆ င်ရက်လပေးရမည်။
၆၃။ လမေးစ ေးမ
(က)

သည်-

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးစေးဌ နက သတ်မှတ်သည့်် လမေးစ ေးပခင်ေးဆုငရ
် စည်ေးမ ဉ်ေးမ ေးနှင ့်် တည်ဆွဲဥပလေပါ ပပဋ္ဌ န်ေးခ က်မ ေး ကု
ုက်န ရမည်။

(ခ) လမေးစ ေးခကလ

ေးသူငယ်၏အက ိုေးစေးပ ေးအတက် လဆ င်ရက်လပေးရမည်။

(ဂ) လမေးစ ေးခကလ

ေးသူငယ်၏ပည လရေး၊ က န်ေးမ လရေး၊

ူမှုလရေးစသည့််

လဆ င်ရက်ရမည်အ
့် ပပင်တည်ဆွဲဥပလေပါအခင်အ
့် လရေးမ ေးကု
(ဃ) ဥပလေပုေမ
် ၁၇၊ ပုေမ
် ခွဲ (ဂ) ပါ တ ဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကု

က်စုဖွဲ့ မဖိုေးတုေးတက်လရေး အတက်

ည်ေး အပပည်အ
့် ဝလဆ င်ရက်လပေး ရမည်။

ုကန
် လဆ င်ရက်ရန် ပ က်ကက်ပါက တည်ဆွဲဥပလေအရ

အလရေးယူပခင်ေးခရမည်။

အခန်ိုး (၁၂)
ကထလိုးသူငယ်အောိုးပြစ်ြှုပ င်အ
့် ထရိုးယူပခင်ိုး
၆၄။ ရွဲအရ ရှ သမဟု
ု ့် တ် အလရေးယူပုငခ
် င်ရ
့် ှသူသည် ပပစ်မှုက ေး
လအ က်ပါတက
ု ့် ု
(က) ဖမ်ေးဆေးမပေး

န်သည်ဟုစပ်စခ
ွဲ ရလသ ကလ

ေးသူငယ် အ ေး ဖမ်ေးဆေး

ျှင ်

ုက်န လဆ င်ရက်ရမည်ျှင ် သက်ဆုငရ
် ရွဲစခန်ေးသု ခ့် က်ခ င်ေးပအပ်
ု ့် ရမည်။ ရွဲစခန်ေးတင်ရွဲအရ ရှတစ်ဦေး၏

ကကေးကကပ်မှုလအ က်တင်ထ ေးရှရမည်။
(ခ)

က်ထပ်ခတ်ပခင်ေး၊ ကကိုေးပဖင်ခ
့် ည်လနှ င်ပခင်ေးမပပိုရ။

(ဂ)

ူကကေးတရ ေးခမ ေးနှငအ
့်် တူ လရ လနှ ၍ထ ေးရှပခင်ေး၊ တစ်လနရ မှတစ်လနရ သု လရ
လနှ ၍ ပလဆ
ု ့်
င် ပခင်ေးမပပိုရ။
့်
မန်ေးကလ

ေးပဖစ်

ျှင ် အမ ိုေးသမေးတစ်ဦေး၏ အလစ င်အ
့် လရှ က်ပဖင့်် ထ ေးရှရမည်။

(ဃ) နှပ်စက်ညဉ်ေးပန်ေးပခင်ေး၊ မခမ်ေးလပခ က်ပခင်ေးမပပိုရ။
၆၅။ ပပစ်မက
ှု
ေး

န်သည်ဟု စပ်စခ
ွဲ ရလသ ကလ

ေးသူငယ်အ ေး ဖမ်ေးဆေးထ ေးမပေး အမှုစုစမ်ေးလထ က်

ဖမ်ေးဆေးသည်အ
့် ခ န်မှ ၂၄ န ရအတင်ေး မပေးပပတ်လအ င်လဆ င်ရက်နင
ု ပ် ခင်ေးမရှ
ခင
ု ်

ုသည့်် အလထ က်အထ ေးမ ေးရှ

ျှငလ
် သ ်

ည်ေးလက င်ေး စုစမ်ေးလထ က်

ရွဲစခန်ေးမှူေးကပဖစ်လစ လနစဉ်မှ
တ်တမ်ေးမတတ နှငအ
့်် တူ အနေးဆုေးကလ
့်

ျှင်လသ ်

ှမ်ေး ပခင်ေးကု

ည်ေး လက င်ေး၊ စပ်စခ
ွဲ က်မှ

ှမ်ေး သည်ရ
့် ွဲအရ ရှကပဖစ်လစ၊

ေးသူငယ်မှု ခင်ေးစစ်လဆေးစရင်ပုငခ
် င်ရ
့် ှ တရ ေးသူကကေးထ

တင်ပရမည်
ု ့်
။
၆၆။ စရင်ပုငခ
် င်ရ
့် ှတရ ေးသူကကေးသည် နည်ေးဥပလေ ၆၅ အရ တင်ပု ့်
ပုစ (၂၃) ပဖင့်် ခဝန်ခ ိုပ် ခ ိုပ်ဆုမပေး

ွှတ်ထ ေးပခင်ေး၊ မ

လသ ကလ

ေးသူငယ်ကု အမှုစုစမ်ေး ဆွဲက

အတင်ေး

၊ အုပ်ထန်ေးသူထ စည်ေးကမ်ေး ခ က်ပဖင်အ
ှ ေး၊ ပုစ (၂၄) ပဖင့််
့် ပ်နပခင်
Page 19 of 32

(ကလ

ယ ယလစ င်လ
ု ့် တ် အပခ ေးသင်လ
့် ရှ က်လရေးစခန်ေး သမဟု
့်

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

်သည်လ
့် နရ သု စည်
ေးကမ်ေးခ က်ပဖင့်် အပ်နပခင်
ှ ေးပပိုရမည်။
့်

မည်သည်အ
့် လကက င်ေးနှငမ
့်် ျှ ခ ိုပ်မန်မလပေးရ။
့်
၆၇။ ရွဲအရ ရှ သမဟု
ု ့် တ် အလရေးယူပုငခ
် င်ရ
့် ှသူသည်(က) ဖမ်ေးဆေးထ ေးလသ ကလ

၊ အုပ်ထန်ေးသူထ ြံုစံ (၂၅) ပဖင့်် အလကက င်ေးကက ေးရမည်။

သက်ဆုငရ
် မ
(ခ) ကလ

ေးသူငယ်အ ေး ထန်ေးသမ်ေးထ ေးလကက င်ေးကု ဖမ်ေးဆေးသည့်် အခ န်မှ ၂၄ န ရ အတင်ေး

ေးသူငယ်မှုခင်ေးမ ေးကု အပမန်ဆုေးစုစမ်ေးစစ်လဆေးမပေး ကလ

၆၈။ ရွဲအရ ရှ သမဟု
ု ့် တ် အလရေးယူပုငခ
် င်ရ
့် ှသူသည် ကလ
အသက်နင
ှ စ
့်် ပ်

ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးသု တရ
ေးစတ
ွဲ င်ပု ရမည်
။
့်
့်

ေးသူငယ်မှုခင်ေးမ ေး တရ ေးစတ
ွဲ င်ရ တင် ကလ

ေးသူငယ်၏

ဉ်ေး၍ မှနက
် န်စ စစစ်နင
ု ရ
် န် လအ က်ပါအလထ က်အထ ေးမ ေးအစ အစဉ်အတုငေး် ဦေးစ ေးလပေး

ပူေးတွဲတင်ပပရမည်(က) လမေးစ ရင်ေး၊
(ခ) လက င်ေးဝင်မှတ်ပုတင်စ ရင်ေးလက က်နတ
ု ်ခ က်မတတ မှန၊်
(ဂ) နင
ု င
် သ ေးစစစ်လရေးကတ်ပပ ေး သမဟု
ု ့် တ် နင
ု င
် ပခ ေးသ ေးမှတ်ပုတင်

က်မှတ်၊

(ဃ) က န်ေးမ လရေးဦေးစေးဌ န ဆရ ဝန်၏ လဆေးစ ၊
(င) သန်ေးလခါင်ေးစ ရင်ေးမတတ မှန၊်
(စ) နည်ေးဥပလေခွဲ (က) မှ (င) အထ သတ်မှတ်ထ ေးလသ အလထ က်အထ ေးမ ေးမရ

ျှင ် အပခ ေးခင
ု ်

ု လသ

အလထ က်အထ ေးမ ေး။
၆၉။ ရွဲအရ ရှ သမဟု
ု ့် တ် အလရေးယူပုငခ
် င်ရ
့် ှသူသည်(က) သင်တန်ေးလက င်ေး၊ လဂဟ ၊ ယ ယလစ င်လ
ု ့် တ် လစ င်လ
ူ မှ ထက်
့် ရှ က်လရေးစခန်ေး သမဟု
့် ရှ က်သထ
လပပေးသည်က
့် လ

ေးသူငယ်ကု ဖမ်ေးဆေးရမ

ျှင ် သက်ဆုငရ
် သင်တန်ေးလက င်ေးအုပ်၊ လဂဟ မှူေး၊ ယ ယ

လစ င်လ
ု ့် တ် လစ င်လ
ူ ြံုစံ (၂၆) ပဖင့်် ပပန်
့် ရှ က်လရေးစခန်ေးတ ဝန်ခ သမဟု
့် ရှ က်သထ
(ခ) ဖမ်ေးဆေးရမသည်က
့် လ
လစ င်လ
ူ ပပန်
့် ရှ က်သထ
(ဂ) ဖမ်ေးဆေးရမသည်က
့် လ

ည်အပ်နရမည်
ှ
။

ေးသူငယ်ကု သင်တန်ေးလက င်ေး၊ လဂဟ ၊ ယ ယလစ င်လ
တ်
့် ရှ က်လရေးစခန်ေး သု မဟု
့်
ည်မအပ်နမ
ှ က
ေးသူငယ်မှ မန်ေးကလ

အတင်ေးအပခ ေးသင်လ
့်
ေးပဖစ်

်မည်လ
့် နရ ၌ ထန်ေးသမ်ေး ထ ေးနင
ု သ
် ည်။

ျှင ် အမ ိုေးသမေးတစ်ဦေး၏ အလစ င်အ
့် လရှ က် ပဖင့််

ထန်ေးသမ်ေးထ ေးရမည်။
၇၀။ ရွဲအရ ရှ သမဟု
ု ့် တ် အလရေးယူပုငခ
် င်ရ
့် ှသူသည်(က) ကလ

ေးသူငယ်နင
ှ စ
့်် ပ်

အဆုပါကလ
ကလ
(ခ) ကလ

ဉ်ေး၍ လ

ေးအနတရ ယ်တစ်စုတစ်ရ က လရ က်ရန် အလကက င်ေးရှလကက င်ေး သရှ

ေးသူငယ်အ ေး က ကယ်လစ င်လ
ု ရ
် န်အ
့် ရှ က်နင

ျှင ်

ုငှ့် ြံုစံ (၂၇) ပဖင့်် ၂၄ န ရ အတင်ေး သက်ဆုငရ
်

ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးသု တင်
ပရမည်
ု ့်
။
့်
ေးသူငယ်အ ေး သက်ဆုငရ
် ကလ

ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးသု နည်
ု ့် ေး မပပိုနင
ု မ
်
့် ေးဥပလေခွဲ (က) အရ တင်ပပခင်

ယ ယလစ င်လ
ု ့် တ် အပခ ေးသင်လ
့် ရှ က်လရေးစခန်ေး သမဟု
့်

်သည်လ
့် နရ သု ပ
ု ့် ထ ေးရမည်။
့် အပ်
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(ကလ

(ဂ) နည်ေးဥပလေခွဲ (က) နှင ့်် နည်ေးဥပလေခွဲ (ခ) အရ လဆ င်ရက်ထ ေးရှခ က်ကု သက်ဆုငရ
်

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

ူမှုဝန်ထမ်ေး ဦေးစေးဌ နသု ့်

အခ န်မတင်ပပရမည်။
၇၁။ ရွဲအရ ရှ သမဟု
ု ့် တ် အလရေးယူပုငခ
် င်ရ
် ၅၁၊ ပုေမ
် ခွဲ (က) အရ ကလ
့် ှသူသည် ဥပလေပုေမ
ကလ

ေးသူငယ်တစ်ဦေးဦေးလ

ေးသူငယ် တရ ေးရု ေးက

ေးအနတရ ယ်က လရ က်ရန် အလကက င်ေးရှသည်ဟုယုကကည်၍ တရ ေးရု ေးသတင်
ု ့် ပရန်
ု ့် နင
ှ ့််

ယင်ေးသမတင်
ု ့်
ပန
ု ့် င
ု မ
် ယ ယလစ င်လ
ု ့် ထ ေးရန် ဆင်ဆ
့် ခါတင်လသ ်
့် ရှ က်လရေးစခန်ေးသု ပ
့် အပ်
့် ု သည်အ
ဥပလေပုေမ
် ၅၁၊ ပုေမ
် ခွဲ (ဂ) အရ ကလ

ေးသူငယ်တစ်ဦေးဦေးကု ဥပလေ နှငဆ
့်် န်က
ု အ
ု တက်
့် င်လသ ကစစတစ်ခခ

လသေးလဆ င်လခေါ်ယူလကက င်ေး သမဟု
ု ့် တ် ဥပလေနှင ့်် ဆန်က
ု ်
့် င်၍ ခ ိုပ်လနှ င်ထ ေးလကက င်ေး ခင
ကလ

ေးသူငယ်၏

ုအပ်သ

တ်

ပ်ခင်ပ့် ပန်

ည်ေးလက င်ေး၊

ည်ရရှလရေး သမဟု
ု ့် တ် မ

ုအလရေးယူလဆ င်ရက်လပေးရန် ညွှနက် က ေး

ုလသ သတင်ေးရရှသပဖင့််

၊ အုပ်ထန်ေးသူထ အပမန်ဆုေးအပ်နလရေးတ
ှ
ု ့်
အတ
က်

ျှင ် လသ ်

ည်ေးလက င်ေးခ က်ခ င်ေးလဆ င်ရက်ရမည်။

အခန်ိုး (၁၃)
ကထလိုးသူငယ်ြှုခင်ိုးြျောိုးစစ်ထဆိုးစရင်ပခင်ိုး
၇၂။ ကလ

ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးသည်-

(က) ကလ

ေးသူငယ်မှုခင်ေးမ ေးကု

က်ခရရှ

ျှငအ
် မှုတွဲတင်ပါရှလသ ကလ

ေးသူငယ်၏ အသက်နင
ှ ့်် ပတ်သက်သည့််

အလထ က်အထ ေးမ ေးကုစစစ်ရ တင် နည်ေးဥပလေ ၆၈ ပါ လဖ ပ် ပထ ေးလသ အလထ က် အထ ေးမ ေးအစအစဉ်အတုငေး်
ဦေးစ ေးလပေး စစစ်ဆုေးပဖတ်ရမည်။
(ခ) လမေးစ ရင်ေးပါအသက်နင
ှ ့်် အပခ ေးအလထ က်အထ ေးမ ေးပါအသက်တု က
့် ွဲ

ွဲလနပါက လမေးစ ရင်ေးပါ အသက်ကု

အတည်ပပိုဆုေးပဖတ်ရမည်။
(ဂ) လမေးစ ရင်ေး၊ လက င်ေးဝင်မှတ်ပုတင်စ ရင်ေးလက က်နတ
ု ်ခ က်မတတ မှန၊် နင
ု င
် သ ေးစစစ်လရေးကတ်ပပ ေး သမဟု
ု ့် တ်
နင
ု င
် ပခ ေးသ ေးမှတ်ပုတင်

က်မှတ်မ ေး မရရှနင
ု မ
် ှသ

သန်ေးလခါင်စ ရင်ေးမတတ မှနန
် င
ှ ့်် အပခ ေးခင
ု ်

ျှင ် က န်ေးမ လရေးဦေးစေးဌ န ဆရ ဝန်၏ လဆေးစ ၊

ုလသ အလထ က်အထ ေးမ ေးပါ အသက်ကု

အလထ က်အထ ေးပပိုဆုေးပဖတ်ရမည်။
(ဃ) ကလ

ေးသူငယ်မှုခင်ေးကု

က်ခစစ်လဆေးပခင်ေးမပပိုမ ကလ

ေးသူငယ်ပဖစ်လကက င်ေး သတ်မှတ်ဆုေးပဖတ် ခ က်ကု

လရေးသ ေးမှတ်တမ်ေးတင်ထ ေးရမည်။
၇၃။ ကလ

ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးသည် ကလ

လဖ ်ပပနင
ု ်
လမေး
၇၄။ ကလ

ျှငလ
် မေးရက်ကု ယင်ေး

နှငလ
့်် နရက်
ှ ၏
် ဇူ
့် ကု ထုနစ

ေးသူငယ်၏ အသက်နင
ှ စ
့်် ပ်

၁၆ ရက်လနဟု
့်
ုင ်

၁ ရက်လနဟု
့်

ည်ေးလက င်ေး၊ လမေးဖ ေးသည့်် ခုနစ
ှ သ
်
လဖ ်ပပနင
ု ်

ွှတ်ထ ေးပခင်ေး၊ မ

အတက်သ
ျှင ်

ည်ေးလက င်ေး သတ်မှတ်နင
ု သ
် ည်။

ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးသည် တရ ေးစဆ
ွဲ ုတင်ပပခင်
ု ့် ေးခရလသ ကလ

(၂၃) ပဖင့်် ခဝန်ခ ိုပ် ခ ိုပ်ဆုမပေး

ဉ်ေး၍ လမေးဖ ေးသည့်် ခုနစ
ှ န
် င
ှ ့််

ေးသူငယ်အ ေး အမှုစစ်လဆေးဆွဲ က

အတင်ေး ပစ
ု

၊ အုပ်ထန်ေးသူထ စည်ေးကမ်ေးခ က် ပဖင်အ
ှ ေး၊ ပုစ (၂၈) ပဖင့််
့် ပ်နပခင်

Page 21 of 32

(ကလ

ယ ယလစ င်လ
ု ့် တ် အပခ ေးသင်လ
့် ရှ က်လရေးစခန်ေး သမဟု
့်

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

်သည်လ
့် နရ သု စည်
ေးကမ်ေးခ က်ပဖင့်် အပ်နပခင်
ှ ေးပပိုရမည်။
့်

မည်သည်အ
့် လကက င်ေးနှငမ
့်် ျှ ခ ိုပ်မန်မလပေးရ။
့်
၇၅။ လရှ ွဲ့လနခ ိုပ်ရု ေးနှင ့်် ဥပလေရု ေးအဆင်ဆ
ွဲ ရလသ ဆင်ေးရွဲ
့် င်သ
့် ည် လသေဏ်ထုက်သင်လ
့် သ ပပစ်မှုပဖင့်် စပ်စခ
နမ်ေးပါေးသည်က
့် လ
၇၆။ ကလ
ကလ

ေးသူငယ်အတက် အစုေးရစရတ်ပဖင့််

ုက်ပါလဆ င်ရက်ရမည်လ
့် ရှ ွဲ့လနကု ငှ ေးရမ်ေးလပေးရ မည်။

ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးသည် လထ င်ေဏ် ၃ နှစအ
် ထ ပပစ်ေဏ်လပေးနင
ု လ
် သ ပပစ်မှုပဖင့်် စပ်စခ
ွဲ ရသည့််
ေးသူငယ်မှုခင်ေးကု ဥပလေပုေမ
် ၄၂၊ ၄၃ နှင ့်် ၄၄တအရ
ု ့်
စစ်လဆေးစရင်ရ တင် ပပစ်မှုဆုငရ
် က င်ထ
့်် ည
့် ုေး ဥပလေနှငအ

သမမနမ
် ှုစစ်လဆေးသည်န
့် ည်ေး
၇၇။ (က) ကလ

မ်ေးအတုငေး် စစ်လဆေးစရင်ရမည်။

ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးသည် ပပစ်မှုက ေး

ထည်သ
့် င်ေးစဉ်ေးစ ေးနင
ု ရ
် န်အ

န်လကက င်ေးထင်ရှ ေးလသ ကလ

ုငှ့် အစရင်ခစ တင်သင်ေးရန် ကလ

ေးသူငယ်အလပေါ် အမန်ခ့် မှတ်ပခင်ေးမပပိုမ

ေးသူငယ် ကကေးကကပ်သူ သမဟု
ု ့် တ် သက်ဆုငရ
်

ူမှုဝန်ထမ်ေးအရ ရှထ ြံုစံ (၂၉) ပဖင့်် အလကက င်ေးကက ေးရမည်။
(ခ) နည်ေးဥပလေခွဲ (က) အရ အလကက င်ေးကက ေးစ ရရှသည်အ
့် ခါ ကလ
သက်ဆုငရ
်

ူမှုဝန်ထမ်ေးအရ ရှသည် စုစမ်ေးလ

သက်ဆုငရ
် ကလ
၇၈။ ကလ

မပေး ၁၄ ရက်အတင်ေး ြံုစံ (၃၀) ပဖင့်် မမ၏ အစရင်ခစ ကု
့်

ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးသု တင်
ပပရမည်။
့်

ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးသည်

ုအပ်ပါက ကလ

ေးသူငယ်ကကေးကကပ်သူ သမဟု
ု ့် တ်

စစ်လဆေးနင
ု သ
် ည်အ
့် ပပင် အစရင်ခစ ပါအခ က်မ ေးကု ကလ
ထုလခ ရှငေး်
၇၉။ ကလ

ေးသူငယ်ကကေးကကပ်သူ သမဟု
ု ့် တ်

ေးသူငယ် သမဟု
ု ့် တ် မ

ူမှုဝန်ထမ်ေးအရ ရှ တစ်ဦေးဦေးအ ေး
၊ အုပ်ထန်ေးသူတအ
ု ့် ေးအသလပေး၍

င်ေးရန်ခင်ပ့် ပိုနင
ု သ
် ည်။

ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးသည် ပပစ်မှုက ေး

န်လကက င်ေးထင်ရှ ေးလသ ကလ

ေးသူငယ်ကု ပပစ်ေဏ်ခ မှတ်သည်အ
့် ခါ

တည်ဆွဲဥပလေတစ်ရပ်ရပ်တင် မည်သပင်
ု ့် ပါရှလစက မူ(က) သ မန်အ ေးပဖင်လ
့် ထ င်ေဏ်ခ မှတ်ပခင်ေးမပပိုရ။
(ခ) က ေး

န်လသ ပပစ်မှုသည် တည်ဆွဲဥပလေတစ်ရပ်ရပ်အရ လသေဏ်၊ နှစအ
် ကန်အသတ်
မရှ လထ င် ေဏ် သမဟု
ု ့် တ်
့်

တစ်သက်တစ်က န်ေးေဏ် ခ မှတ်နင
ု လ
် သ ပပစ်မှုကုက ေး

န်ပခင်ေးပဖစ်မပေး အက င်စ
့် ရတတ

သမဟု
ု ့် တ် မည်သည်န
့် ည်ေးနှငမ
့်် ျှ ထန်ေးသမ်ေး၍မရနင
ု လ
် သ ဆုေးသမ်ေးလနသည့်် ကလ
ကလ

န်ကွဲစ ပ က်စေးလနလသ

ေးသူငယ်ပဖစ်သည်ဟု

ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးက ယုကကည်မှသ လထ င်ေဏ်ခ မှတ်ရမည်။

(ဂ) လထ င်ေဏ်ခ မှတ်ပါက ၇ နှစထ
် က်မပုလစရ။ ယင်ေးသခ
ု ့် မှတ်လသ လထ င်ေဏ်တင် အ

ုပ်ကကမ်ေး ပပစ်ေဏ်ကု

ထည်သ
့် င်ေးခ မှတ်ပခင်ေးမပပိုရ။
(ဃ) လထ င်ေဏ်ခ မှတ်ရ တင်
(င) ကလ

ေးသူငယ်က ေး

ည်ေး သတ်မှတ်ထ ေးသည့်် အက ဉ်ေးလထ င်သသ
ု ့် ပအပ်
ု ့် ရမည်။

န်လသ ပပစ်မှုသည် ကကေးလ

အက င်စ
့် ရတတပ က်ပပ ေးပခင်ေးမရှလသေး
ဝင်လငရရှသည့်် ကလ

ေးသူငယ်ပဖစ်

ေးပခင်ေးမရှသည်အ
့် ပပင် ကလ

ျှင ် ဆုဆုေးမ၍

ေးသူငယ်မှ

ည်ေး

ွှတ်နင
ု သ
် ည် သမဟု
ု ့် တ် အသက် ၁၄ နှစပ် ပည်မ့် ပေး

ျှင ် လငေဏ်တပ်ရု က်နင
ု သ
် ည်။ ဝင်လငမရှလသ ကလ

အုပ်ထန်ေးသူကု လငေဏ်တပ်ရု က်နင
ု သ
် ည်။
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ေးသူငယ်ပဖစ်

ျှင ် မ

၊

(ကလ

၈၀။ ကလ

ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးသည် လထ င်ေဏ်ခ မှတ်ပခင်ေးမပပိုသင်လ
့် သ ကလ

(က) ဥပလေပုေမ
် ၄၇၊ ပုေမ
် ခွဲ (ခ) အရ ၃ နှစထ
် က်မပုလသ က

ေးသူငယ်အ ေး-

အတင်ေး ခဝန်ခ ိုပ်ပါစည်ေးကမ်ေး အတုငေး်

၊ အုပ်ထန်ေးသူအ ေး ြံုစံ (၃၁) ပဖင့်် ခဝန်ခ ိုပ် ခ ိုပ်ဆုလစမပေး

လက င်ေးမန်စ လနထုငက
် င်က့် ကလစလရေးအတက် မ
ပပန်

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

ည်အပ်နန
ှ င
ု သ
် ည်။

(ခ) ဥပလေပုေမ
် ၄၇၊ ပုေမ
် ခွဲ (ဂ) အရ ၃ နှစထ
် က်မပုလသ က
ခယူလစရန် ပုစ (၃၂) ပဖင့်် ကလ

အတင်ေး ကလ

ေးသူငယ်ကကေးကကပ်သူ၏ ကကေးကကပ်စမပခင်ေးကု

ေးသူငယ်ကကေးကကပ်သူ သမဟု
ု ့် တ် သက်ဆုငရ
်

ူမှု ဝန်ထမ်ေးအရ ရှထ

အလကက င်ေးကက ေးရမည်။
(ဂ) ဥပလေပုေမ
် ၄၇၊ ပုေမ
် ခွဲ (ဃ) အရ အနည်ေးဆုေး ၂ နှစပ် ဖစ်လစ၊ အမ ေးဆုေးအသက် ၁၈ နှစ်
ပပည်သ
့် ည်လ
့် နအထ
ပဖစ်လစထန်ေးသမ်ေးထ ေးရန် ြံုစံ (၃၃) ပဖင့်် သင်တန်ေးလက င်ေးတစ်ခခ
ု ုသု ပ
ု ့်
နင
ု သ
် ည်။
့်
့် အပ်
(ဃ) နည်ေးဥပလေခွဲ (က) သမဟု
ု ့် တ် (ခ) အရ အမန်ခ့် မှတ်မပေးလန က် မ
ကလ

ေးသူငယ်ကကေးကကပ်သက
ူ ယင်ေးကလ

ကလ

ေးသူငယ်ကကေးကကပ်သူ သမဟု
ု ့် တ် သက်ဆုငရ
်
ေးသူငယ်၏

စဉ်အစရင်ခစ ကု ကလ

၈၂။ သက်ဆုငရ
် သင်တန်ေးလက င်ေးအုပ်၊ ကလ
ကလ

ေးသူငယ်ကု ထန်ေးသမ်ေး၍မရနင
ု သ
် ပဖင့်် တရ ေးရု ေးသု ပပန်
့်

ူမဝ
ှု န်ထမ်ေးအရ ရှသည် မမကကေးကကပ်စမရ လသ

ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးသု တင်
ပပရမည်။
့်

ေးသူငယ်ကကေးကကပ်သူ သမဟု
ု ့် တ် မ

၊ အုပ်ထန်ေးသူသည်

ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးက ဥပလေပုေမ
် ၄၇၊ ပုေမ
် ခွဲ (ဂ) သမဟု
ု ့် တ် ပုေမ
် ခွဲ (ဃ) အရ အမန်ခ့် မှတ်မပေး လန က်

ထအမ
ု ့် န်နှ့် ငအ
့်် ည အနည်ေးဆုေး ၁ နှစပ် ပည်သ
့် ည်အထ

ုက်န မပေးပဖစ်လသ ကလ

အုပ်ထန်ေးသူထ ခဝန်ခ ိုပ်ပဖင်ပ့် ဖစ်လစ၊ ခဝန်ခ ိုပ်မပါ
က် ြံုစံ (၃၄) ပဖင့်် ကလ

က ိုေးလကက င်ေးလဖ ်ပပ
၈၃။ ကလ

ပွဲ ဖစ်လစ ပပန်

ေးသူငယ်အ ေး သက်ဆုငရ
် မ

ည်အပ်နသည်
ှ
့် အမန်ခ့် မှတ်နင
ု ရ
် န်အ

၊

ုငှ့်

ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးသု တင်
ပပ နင
ု သ
် ည်။
့်

ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးသည်-

(က) သက်ဆုငရ
် သင်တန်ေးလက င်ေးအုပ်၊ ကလ
အစရင်ခစ တင်ပပ
(ခ)

ည် အပ်နပါက
ှ

အတက် ထန်ေးသမ်ေးရန် ြံုစံ (၃၃) ပဖင့်် သင်တန်ေးလက င်ေးတစ်ခခ
ု ုသု ထ
ု ့် ရမည်။
့် န်ေးသမ်ေးထ ေးရန် ပအပ်

က န်ရှသည့်် က
၈၁။ ကလ

၊ အုပ်ထန်ေးသူ သမဟု
ု ့် တ်

ေးသူငယ်ကကေးကကပ်သူ သမဟု
ု ့် တ် မ

ျှင ် အလထလထမှု ဖင့််

၊ အုပ်ထန်ေးသူက နည်ေးဥပလေ ၈၂ အရ

ှစရ
် မည်။

ုအပ်ပါက သက်ဆုငရ
် သင်တန်ေးလက င်ေးတ ဝန်ရှသူ၊ ကလ

ေးသူငယ်ကကေးကကပ်သန
ူ င
ှ ့်် မ

၊ အုပ်ထန်ေးသူမ ေးကု

စစ်လဆေးလမေးပမန်ေးနင
ု သ
် ည်။
(ဂ) နည်ေးဥပလေခွဲ (ခ) အရ စစ်လဆေးမပေး ကလ
ခဝန်ခ ိုပ်ပဖင်ပ့် ဖစ်လစ၊ ခဝန်ခ ိုပ်မပါ
၈၄။ (က) မ

၊ အုပ်ထန်ေးသူသည် ကလ

သတ်မှတ်လသ က
သက်ဆုငရ
် ကလ

ေးသူငယ်အ ေး သက်ဆုငရ
် မ

ပွဲ ဖစ်လစ ပပန်

၊ အုပ်ထန်ေးသူထ ြံုစံ (၃၁)

ည်အပ်နရန်
ှ ပပင်ဆင်အမန်ခ့် မှတ်နင
ု သ
် ည်။

ေးသူငယ်အ ေးနည်ေးဥပလေ ၈၀၊ နည်ေးဥပလေခွဲ (က) အရ ခဝန်ခ ိုပ်ပဖင့်် ထန်ေးသမ်ေးရ တင်

မပပည်မ
့် အဆပ
ု ါကလ
ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးသု ပပန်
့်

ေးသူငယ်အ ေး ထန်ေးသမ်ေး နင
ု ပ် ခင်ေးမရှပါက
ည်အပ်နန
ှ င
ု သ
် ည်။
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(ကလ

(ခ) ကလ
ပပန်

ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးသည် မ
ည်အပ်န ှ

၊ အုပ်ထန်ေးသူက ကလ

ျှင ် အလထလထအမှုဖင့််

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

ေးသူငယ်အ ေး နည်ေးဥပလေခွဲ (က) အရ

ှစမ် ပေး အဆုပါကလ

ေးသူငယ်အ ေး သင်တန်ေးလက င်ေး တစ်ခခ
ု သ
ု ု ့်

ထန်ေးသမ်ေးထ ေးရန် ြံုစံ (၃၃) ပဖင့်် အပ်နန
ှ င
ု သ
် ည်။
၈၅။ ကလ

ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးသည်-

(က) ဥပလေပုေမ
် ၅၁၊ ပုေမ
် ခွဲ (က) ပါ ပပဋ္ဌ န်ေးခ က်နင
ှ အ
့်် ည ကလ

ေးသူငယ်ကုရှ လဖ၍ တရ ေးရု ေးလရှ ွဲ့ တင်ပရန်
ု ့် နင
ှ ့််

ယင်ေးသမတင်
ု ့်
ပန
ု ့် င
ု မ
် ယ ယလစ င်လ
ု ့် ထ ေးရန် သက်ဆုငရ
် ရွဲအရ ရှအ ေး ြံုစံ (၃၅) ပဖင့််
့် ရှ က်လရေးစခန်ေးသု ပ
့် အပ်
ဆင်ဆ
ု သ
် ည်။
့် ုနင
(ခ) ဥပလေပုေမ
် ၅၁၊ ပုေမ
် ခွဲ (ဂ) ပါ ပပဋ္ဌ န်ေးခ က်နင
ှ အ
့်် ည ကလ

ေးသူငယ်ကု ဥပလေနှင ့်် ဆန်က
ု အ
ု တက်
့် င်လသ ကစစတစ်ခခ

လသေးလဆ င်လခေါ်ယူလကက င်ေး သမဟု
ု ့် တ် ဥပလေနှငဆ
့်် န်က
ု ်
့် င်၍ ခ ိုပ်လနှ င်ထ ေး လကက င်ေး ခင
ကလ

ေးသူငယ်၏

တ်

ပ်ခင်ပ့် ပန်

ည်ရရှလရေး သမဟု
ု ့် တ် မ

ုလသ သတင်ေး ရရှ

ျှင ်

၊ အုပ်ထန်ေးသူထ အပမန်ဆုေးအပ်နလရေးတ
ှ
ု ့်
အတ
က်

အလရေးယူလဆ င်ရက်ရန် သက်ဆုငရ
် ရွဲအရ ရှအ ေး ပုစ (၃၆) ပဖင့်် ညွှနက် က ေးနင
ု သ
် ည်။
၈၆။ ကလ

ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးသည် ရွဲအရ ရှက နည်ေးဥပလေ ၈၅ အရ ကလ

အလထလထအမှုဖင့််

ှစမ် ပေး အဆုပါကလ

ေးသူငယ်နင
ှ အ
့်် တူ အစရင်ခ စ တင်ပပ

ေးသူငယ်အ ေး သင်တန်ေးလက င်ေးတစ်ခခ
ု ုသု ထ
့် န်ေးသမ်ေးထ ေးရန် ပုစ (၃၃) ပဖင့််

အပ်နန
ှ င
ု သ
် ည်။
၈၇။ (က) ကလ

ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးကခ မှတ်လသ အမန် သ
ု ့် တ် ဆုေးပဖတ်ခ က်ကုမလက နပ်သသ
ူ ည်
့် မဟု

ပပစ်မှုဆုငရ
် က င်ထ
့်် ည စရင်ပုငခ
် င်ရ
ခမှု သမဟု
ု ့် တ်
့် ုေးဥပလေပါ ပပဋ္ဌ န်ေးခ က်မ ေးနှငအ
့် ှလသ တရ ေးရု ေးသု အယူ
့်
ပပင်ဆင်မှုတင်သင်ေးခင်ရ
့် ှသည်။
(ခ) ကလ

ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးကပဖစ်လစ၊ အယူခရု ေး သမဟု
ု ့် တ် ပပင်ဆင်မှုတရ ေးရု ေးက ပဖစ်လစ ကလ

လထ င်ေဏ်အမန်ခ့် မှတ်
၈၈။ ကလ

ေး သူငယ်အလပေါ်

ျှင ် စရင်ခ က်မတတ တစ်လစ င်ကု ဝန်ကကေးဌ နသု လပေးပ
ု ့်
ရမည်
။
့်

ေးသူငယ်တရ ေးရု ေးသည် လထ င်ေဏ်ခ မှတ်သည်အ
့် ခါ ရွဲအရ ရှက အမှုစုစမ်ေးစစ်လဆေးလနစဉ် ပဖစ်လစ၊

အမှုစစ်လဆေးလနစဉ်တင်ပဖစ်လစ ကလ
အပခ ေးသင်လ
့်

ေးသူငယ်အ ေး ယ ယလစ င်လ
ု ့် တ်
့် ရှ က်လရေးစခန်ေး သမဟု

်သည်လ
့် နရ တင် စည်ေးကမ်ေးခ က်ပဖင့်် အပ်နပခင်
ှ ေးပပိုထ ေးလသ က

ကု ခ မှတ်သည့်် လထ င်ေဏ်မှ

ထုတ်နတ
ု ်ခစ ေးခင်ပ့် ပိုရမည်။

အခန်ိုး (၁၄)
ကထလိုးသူငယ်အောိုးကကိုး ကြ် စြံပခင်ိုး
၈၉။ ညွှနက် က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည်
သင်လ
့်
၉၀။ ကလ
ကလ

ျှင ်

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးစေးဌ နမှ ဝန်ထမ်ေးတစ်ဦေးကုပဖစ်လစ၊ အစုေးရဝန်ထမ်ေး မဟုတ်သည့််

်လသ နင
ု င
် သ ေးတစ်ဦေးကုပဖစ်လစ ကလ

ေးသူငယ်ကကေးကကပ်သအ
ူ ပဖစ် တ ဝန်လပေးနင
ု ် သည်။

ေးသူငယ်ကကေးကကပ်သသ
ူ ည် မမ၏ ကကေးကကပ်စမပခင်ေးကုခယူလစရန် အမန်ခ့် မှတ်ပခင်ေးခရလသ
ေးသူငယ်နင
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ လအ က်ပါတက
ု ့် ုလဆ င်ရက်ရမည်Page 24 of 32

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

(ကလ

(က) ကကေးကကပ်စမပခင်ေးခရလသ ကလ

ေးသူငယ်၏အက ိုေးအတက် လဆ င်ရက်ပခင်ေး၊

(ခ) သက်ဆုငရ
် လေသအတင်ေးရှ ကလ

ေးသူငယ်မ ေးသ မက ယင်ေးတ၏
ု ့် မ

၊ အုပ်ထန်ေးသူမ ေးနှင ့််

ည်ေး

ညနှုင်ေးလဆ င်ရက်ပခင်ေး၊
(ဂ) ကလ

ေးသူငယ်အ ေး စည်ေးကမ်ေးတက

(ဃ) ကလ

ုက်န လနထုငလ
် စရန် လပပ ဆုဆုေးမပခင်ေး၊

ေးသူငယ်၏ ပည လရေး၊ က န်ေးမ လရေး၊

ူမှုလရေးဖွဲ့ မဖိုေးလစရန် အစမ်ေးကုနက
် ူညလဆ င်ရက်ပခင်ေး၊

(င) ကလ

ေးသူငယ်အ ေး လ

ေးအနတရ ယ်မပဖစ်လစရန် က ကယ်လစ င်လ
့် ရှ က်ပခင်ေး၊

(စ) ကလ

ေးသူငယ်၏အက ိုေးအတက် သက်ဆုငရ
် ကလ

ေးသူငယ်အခင်အ
် လက ်မတ၊
့် လရေးမ ေးဆုငရ

အ ဏ ပုငအ
် ဖွဲွဲ့အစည်ေးမ ေး၊ လစတန ့်ဝန်ထမ်ေးအဖွဲွဲ့အစည်ေးနှငရ
့်် ပ်ရ
(ဆ) သတ်မှတ်ထ ေးသည်စ
့် ည်ေးကမ်ေးခ က်မ ေးကု ကလ
ဆက်

က်လဆ င်ရက်နင
ု ရ
် န် သက်ဆုငရ
်

ေးသူငယ်က လဖ က်ဖ က်ပါက ကကေးကကပ်စမမှု အစအစဉ်မ ေး

ူမှုဝန်ထမ်ေးအရ ရှထ အစရင်ခစ တင်ပပ ပခင်ေး၊

(ဇ) ကကေးကကပ်စမပခင်ေးခရမည့်် သတ်မှတ်ထ ေးသည်က
့်
တုေးတက်လက င်ေးမန်

ျှင ် မ

ူထု၏ အကူအညရယူလဆ င်ရက် ပခင်ေး၊

အတင်ေး ကလ

၊ အုပ်ထန်ေးသူမ ေးထ ပပန်

ေးသူငယ်က အက င်စ
့် ရတတ

ည်လနထုငန
် င
ု ရ
် န်နင
ှ ့်် လန က်ဆက်တွဲ လစ င်လ
့် ရှ က်မှု

လဆ င်ရက်နင
ု ရ
် န် ကကေးကကပ်စမပခင်ေးမပေးဆုေးလကက င်ေး အစရင်ခစ ကု သက်ဆုငရ
်
ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးစေးဌ နကအခါအ ေးလ

(ဈ)
၉၁။ ကလ

်စ သတ်မှတ်သည်စ
့် ည်ေးကမ်ေးခ က်မ ေးကု

ုက်န လဆ င်ရက်ပခင်ေး။

ေးသူငယ်ကကေးကကပ် သသ
ူ ည် မမ၏ကကေးကကပ်စမပခင်ေးကု ခယူလစရန် ဥပလေပုေမ
် ၄၇၊ ပုေမ
် ခွဲ (ဂ) အရ

အမန်ခ့် မှတ်ပခင်ေးခရလသ ကလ
(က) သက်ဆုငရ
် ကလ

ေးသူငယ်နင
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ လအ က်ပါတက
ု ့် ု လဆ င်ရက်ရမည်-

ေးသူငယ်၊ ယင်ေး၏မ

ပခင်ေးဆုငရ
် စည်ေးကမ်ေး၊ နည်ေး

၊ အုပ်ထန်ေးသူတနှ
ု ့် င ့်် လဆေးလနေးညနှုင်ေး၍ ကကေးကကပ်စမ

မ်ေးမ ေးကုသတ်မှတ်ပခင်ေး၊

(ခ) နည်ေးဥပလေခွဲ (က) အရ သတ်မှတ်သည့်် ကကေးကကပ်စမပခင်ေးဆုငရ
် စည်ေးကမ်ေး၊ နည်ေး
သက်ဆုငရ
် ကလ
(ဂ) ကလ

မ
ူ ှုဝန် ထမ်ေးအရ ရှထတင်ပပပခင်ေး၊

ေးသူငယ်က

ေးသူငယ်အ ေး မူ

စ ရတတလက င်ေးမန်

ုက်န လဆ င်ရက်လစပခင်ေး၊

လနထုငရ
် လနရ တင်ပင်
လစရန် ပပိုပပင်

(ဃ) ကကေးကကပ်စမပခင်ေးခရသည်က
့် လ

မ်ေးမ ေးကု

တ်

ပ်စ ဆက်

က်လနထုငလ
် စမပေး အက င့််

မ်ေးညွှနပ် ခင်ေး၊

ေးသူငယ်၏ မသ ေးစုအလပခအလန၊ အက င်စ
့် ရတတနှင ့််

အလပခအလနတက
ု ့် ုလထ က်ရှု၍ တစ်

ျှင ် အနည်ေးဆုေးတစ်ကကမ် ကလ

ူမှုလရေး

ေးသူငယ်၊ ယင်ေး၏ မ

၊ အုပ်ထန်ေးသူတနှ
ု ့် င ့််

လတွဲ့ဆုလဆေးလနေးပခင်ေး၊
(င) ကကေးကကပ်စမပခင်ေးခရသည့်် ကလ

ေးသူငယ်ပည သင်ကက ေးလနသည်လ
့် က င်ေးသု အခါအ
ေးလ
့်

သက်ဆုငရ
် လက င်ေးအုပ်၊ အတန်ေးပုငဆ
် ရ တနှ
ု ့် ငလ
့်် တွဲ့ဆုမပေး ကလ
လပါင်ေးသင်ေးဆက်ဆမှု၊ စည်ေးကမ်ေး
(စ) ကကေးကကပ်စမပခင်ေးခရသည်က
့် လ
အကုငရ
် ရှလရေးနှငစ
့်် ပ်

်စ သ ေးလရ က်၍

ေးသူငယ်၏ ပည ရည် တုေးတက်မှု၊

ုက်န မှုတက
ု ့် ု စုစမ်ေးလမေးပမန်ေးပခင်ေး၊
ေးသူငယ်သည် အ

ုပ်

ုပ်ကုငန
် င
ု သ
် ည့်် အရည်အခ င်ေးရှ

ဉ်ေး၍ လဆ င်ရက်လပေးပခင်ေး၊
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ျှင ် အ

ုပ်

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

(ကလ

(ဆ) သတ်မှတ်ထ ေးသည်က့် ကေးကကပ်စမပခင်ေးဆုငရ
် စည်ေးကမ်ေးမ ေးကု ကကေးကကပ်စမပခင်ေးခရသည့်် ကလ
လဖ က်ဖ က်

ျှင ်

ုအပ်သ

ုသတလပေးပခင်ေး၊

ေး သူငယ်က

ုအပ်လသ စည်ေးကမ်ေးခ က်မ ေးကု ထမ်မသတ် မှတ်ပခင်ေး၊

(ဇ) သတ်မှတ်ထ ေးသည့်် ကကေးကကပ်စမပခင်ေးဆုငရ
် စည်ေးကမ်ေးမ ေးကု ကကေးကကပ်စမပခင်ေးခရသည်က
့် လ
အမမွဲတလစခ ိုေးလဖ က်လနပခင်ေးလကက င့်် ကကေးကကပ်စမပခင်ေးကု ဆက်
သက်ဆုငရ
် ကလ

က်ပပို

ုပ်နင
ု ပ် ခင်ေးမရှ

ေး သူငယ်က

ျှင ်

ေးသူငယ်တရ ရု ေးသု တင်
ပပပခင်ေး၊
့်

(ဈ) ကကေးကကပ်စမပခင်ေးခရသည့်် ကလ

ေးသူငယ်က ကကေးကကပ်စမပခင်ေးခယူရမည့်် သတ်မှတ်က

ကကေးကကပ်စမပခင်ေးဆုငရ
် စည်ေးကမ်ေးမ ေးကု အပပည်အ
့် ဝ

ုက်န မပေးပဖစ်

ကုနဆ
် ုေး သည်အထ

ျှင ် သက်ဆုငရ
် သု သတင်
ေးပအစ
ု ့် ရင်ခပခင်ေး။
့်

အခန်ိုး (၁၅)
ပြစ်ြှုကျ ိုးလွန်ထသောလူငယ်
၉၂။ ပပစ်မှုက ေး

န်သည်ဟုစပ်စခ
ွဲ ရလသ

ူငယ်ကု ရွဲအရ ရှ သမဟု
ု ့် တ် အလရေးယူပုငခ
် င်ရ
့် ှသူကသ ဖမ်ေး ဆေးမပေး

သက်ဆုငရ
် ရွဲစခန်ေးသု ခ့် က်ခ င်ေးပအပ်
ု ့် ရမည်။
၉၃။ ရွဲအရ ရှ သမဟု
ု ့် တ် အလရေးယူပုငခ
် င်ရ
့် ှသူသည် ပပစ်မှုက ေး
လအ က်ပါတက
ု ့် ု
(က)

န်လကက င်ေးစပ်စခ
ွဲ ရလသ

ျှင ်

ုက်န ရမည်-

က်ထပ်ခတ်ပခင်ေးမပပိုရ။
ူကကေးတရ ေးခမ ေးနှငအ
့်် တူလရ လနှ ၍ထ ေးရှပခင်ေးမပပိုရ၊ မန်ေးကလ

(ခ)

ူငယ်ကု ဖမ်ေး ဆေး

ေးပဖစ်

ျှင ် အမ ိုေးသမေးတစ်ဦေး ၏

အလစ င်အ
့် လရှ က်ပဖင့်် ထ ေးရှရမည်။
(ဂ) နှပ်စက်ညဉ်ေးပန်ေးပခင်ေး၊ မခမ်ေးလပခ က်ပခင်ေးမပပိုရ။
(ဃ) တစ်လနရ မှတစ်လနရ သု ့် ူကကေးတရ ေးခမ ေးနှငအ
့်် တူလရ လနှ ၍ မပလဆ
ု ့်
င်ရ၊ မန်ေးကလ

ေးပဖစ်

ျှငအ
် မ ိုေးသမေးတစ်ဦေး၏ အလစ င်အ
ု ့်
င်ရမည်။
့် လရှ က်ပဖင့်် ပလဆ
(င) သက်ဆုငရ
် မ

သမဟု
ု ့် တ် အုပ်ထန်ေးသူထအပမန်ဆုေးအသလပေးအလကက င်ေးကက ေးရမည်။

၉၄။ ရွဲအရ ရှ သမဟု
ု ့် တ် အလရေးယူပုငခ
် င်ရ
့် ှသူသည်
တရ ေးစဆ
ွဲ ုတင်ပရ
ု ့် တင် လအ က်ပါတက
ု ့် ု
(က)

ူငယ်ခ ည်ေးသ က ေး

ူငယ်ပါဝင်က ေး

န်လသ မှုခင်ေးမ ေးကု စရင်ပုငခ
် င့်် ရှလသ တရ ေးရု ေးသု ့်

ုက်န လဆ င်ရက်ရမည်-

န်လသ မှုခင်ေးပဖစ်ပါက

ူငယ်မခ
ှု င်ေးပဖစ်လကက င်ေး သသ ထင်ရှ ေးလသ

အမှတ်အသ ေးလဖ ်ပပရမည်။
(ခ)

ူကကေးနှင ့််

ူငယ်ပူေးတွဲက ေး

န်လသ မှုခင်ေးပဖစ်ပါက စပ်စခ
ွဲ ရသူ

ူငယ်၏ အမည်နင
ှ ယ
့်် ှဉ်တွဲ

က်

ူငယ်ပဖစ်လကက င်ေး သသ ထင်ရှ ေးလသ အမှတ်အသ ေးလဖ ်ပပရမည်။
၉၅။ ရွဲအရ ရှ သမဟု
ု ့် တ် အလရေးယူပုငခ
် င်ရ
့် ှသူသည်

ူငယ်ပါဝင်က ေး

စရင်ပုငခ
် င်ရ
့် ရ ေးရု ေးသု တရ
ေးစဆ
ွဲ ုတင်ပရ
ု ့် တင်
့် ှသည်တ
့်

န်လသ မှုခင်ေးမ ေးအ ေး

ူငယ်၏အသက်နင
ှ စ
့်် ပ်

လအ က်ပါအလထ က်အထ ေးတစ်ခခ
ု က
ု ု ပူေးတွဲတင်ပပရမည်Page 26 of 32

ဉ်ေး၍ မှနက
် န်စ စစစ်နင
ု ရ
် န်

(ကလ

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

(က) လမေးစ ရင်ေး၊
(ခ) လက င်ေးဝင်မှတ်ပုတင်စ ရင်ေးလက က်နတ
ု ်ခ က်မတတ မှန၊်
(ဂ) နင
ု င
် သ ေးစစစ်လရေးကတ်ပပ ေး သမဟု
ု ့် တ် နင
ု င
် ပခ ေးသ ေးမှတ်ပုတင်

က်မှတ်၊

(ဃ) က န်ေးမ လရေးဦေးစေးဌ န ဆရ ဝန်၏လဆေးစ ၊
(င) သန်ေးလခါင်စ ရင်ေးမတတ မှန၊်
(စ) နည်ေးဥပလေခွဲ (က) မှ (င) အထ သတ်မှတ်ထ ေးလသ အလထ က်အထ ေးမ ေးမရ

ျှင် အပခ ေးခင
ု ်

ု

လသ အလထ က်အထ ေးမ ေး။
၉၆။ တရ ေးရု ေးသည်(က)

ူငယ်ပါဝင်က ေး

န်လသ မှုခင်ေးမ ေးကု

က်ခရရှ

ျှင ် အမှုတွဲတင်ပါရှလသ

ူငယ်၏အသက် နှငပ
့်် တ်သက်သည့််

အလထ က်အထ ေးမ ေးကု စစစ်ရမည်။
(ခ) လမေးစ ရင်ေးပါအသက်နင
ှ ့်် အပခ ေးအလထ က်အထ ေးမ ေးပါအသက်တု က
့် ွဲ

ွဲလနပါက လမေးစ ရင်ေးပါ အသက်ကု

အတည်ပပိုဆုေးပဖတ်ရမည်။
(ဂ) လမေးစ ရင်ေး၊ လက င်ေးဝင်မှတ်ပုတင်စ ရင်ေးလက က်နတ
ု ်ခ က်မတတ မှန၊် နင
ု င
် သ ေးစစစ်လရေးကတ်ပပ ေး၊
နင
ု င
် ပခ ေးသ ေးမှတ်ပုတင်

က်မှတ်နင
ှ ့်် သန်ေးလခါင်စ ရင်ေးပါ အခ က်မ ေးမရရှနင
ု မ
် ှသ

ျှင ် သက်ဆုငရ
်

က န်ေးမ လရေးဦေးစေးဌ န ဆရ ဝန်၏ လဆေးစ ပါအသက်ကု အလထ က်အထ ေးပပိုဆုေးပဖတ်ရမည်။
(ဃ)

ူငယ်၏ အသက်နင
ှ စ
့်် ပ်

ဉ်ေး၍ လမေးဖ ေးသည့်် ခုနစ
ှ န
် င
ှ ့််

ရက်လနဟု
့်

ည်ေးလက င်ေး၊ လမေးဖ ေးသည့်် ခုနစ
ှ သ
် လဖ ်ပပနင
ု ်

ရက်လနဟု
့်

ည်ေးလက င်ေး သတ်မှတ်နင
ု သ
် ည်။

အတက်သ လဖ ်ပပနင
ု ်
ျှင် လမေး

ျှင ် လမေးရက်ကု ယင်ေး

နှငလ
့်် နရက်
ှ ၏
် ဇူ
့် ကု ထုနစ

ုင ်

၁၆

၁

၉၇။ တရ ေးရု ေးသည်(က) ပပစ်မှုက ေး

န်သည်အ
့် ခ န်၌ အသက် ၁၆ နှစပ် ပည်မ့် ပေး အသက် ၁၈ နှစမ
် ပပည်လ
့် သေးလသ

ူငယ်ကုသ

ူငယ်မှုခင်ေးအပဖစ်သတ်မှတ်၍ စစ်လဆေးစရင်ပုငခ
် င်ရ
့် ှသည်။
(ခ)

ူငယ်မှုခင်ေးကု

က်ခစစ်လဆေးပခင်ေးမပပိုမ

(ဂ) တရ ေးစဆ
ွဲ ုတင်ပပခင်
ု ့် ေးခရလသ

ူငယ်က ေး

ူငယ်ပဖစ်လကက င်ေးဆုေးပဖတ်ခ က်ကု လရေးသ ေးမှတ်တမ်ေး တင်ထ ေးရမည်။
န်လသ ပပစ်မှုသည် လသေဏ်၊ နှစအ
် ကန်အသတ်
မရှ လထ င်ေဏ်
့်

သမဟု
ု ့် တ် တစ်သက်တစ်က န်ေးေဏ် ထုက်သင်လ
့် သ ပပစ်မှုပဖစ်လစက မှု အမှုစစ်လဆေးဆွဲ က

အတင်ေး ခဝန်ခ ိုပ်ပဖင့််

ွှတ်ထ ေးနင
ု သ
် ည်။
၉၈။ လရှ ွဲ့လနခ ိုပ်ရု ေးနှငဥ
့်် ပလေရု ေးအဆင်ဆ
ွဲ ရလသ ဆင်ေးရွဲ
့် င်သ
့် ည် လသေဏ်ထုက်သင်လ
့် သ ပပစ်မှုပဖင့်် စပ်စခ
နမ်ေးပါေးသည့််

ူငယ်အတက် အစုေးရစရတ်ပဖင့််

၉၉။ တရ ေးရု ေးသည်ပပစ်မှုက ေး
အခ က်အ

ုက်ပါလဆ င်ရက်မည်လ
့် ရှ ွဲ့လနကု ငှ ေးရမ်ေးလပေးရမည်။

န်လကက င်ေးထင်ရှ ေးလသ

က်မ ေးကု စဉ်ေးစ ေးသေးု သပ်နင
ု ရ
် န် ကလ

ူငယ်အ ေး အမန်ခ့် မှတ်ပခင်ေးမပပိုမ ဥပလေ ပုေမ
် ၇၀ ပါ
ေးသူငယ်ကကေးကကပ်သက
ူ ုတ ဝန်လပေး အပ်၍
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(ကလ

အစရင်ခစ တင်သင်ေးလစမပေး

ူငယ်အတက် အက ိုေးပဖစ်ထန်ေးလစမည့်် ပပိုပပင်လရေးသလ

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

သက်လရ က်လသ အမန်က
့် ု

ခ မှတ်ရမည်။
၁၀၀။ တရ ေးရု ေးသည် ပပစ်မှုက ေး

န်လကက င်ေးထင်ရှ ေးလသ

ူငယ်ကု ပပစ်ေဏ် ခ မှတ်သည်အ
့် ခါ

တည်ဆွဲဥပလေတစ်ရပ်ရပ်တင် မည်သပင်
ု ့် ပါရှလစက မူ(က) လသေဏ်၊ တစ်သက်တစ်က န်ေးေဏ် သမဟု
ု ့် တ် ကကမ်ေဏ်ခ မှတ်ပခင်ေးမပပိုရ။
(ခ) လထ င်ေဏ်ခ မှတ်ပါက ၁၀ နှစထ
် က်မပုလစရ။ ယင်ေးသခ
ု ့် မှတ်လသ လထ င်ေဏ်တင် အ

ုပ်ကကမ်ေး ပပစ်ေဏ်ကု

ထည်သ
့် င်ေးခ မှတ်ပခင်ေးမပပိုရ။
(ဂ) လထ င်ေဏ်ခ မှတ်

ျှင ် သတ်မှတ်ထ ေးသည့်် အက ဉ်ေးလထ င်သု ပ
ု ့် ရမည်။
့် အပ်

အခန်ိုး (၁၆)
ကထလိုးသူငယ်နင
ှ လ
့်် ူငယ်ြျောိုးကုအကျဉိုးထ

ောင်၌

န်ိုးသြ်ိုးထစောင်ထ
့် ှောက်ပခင်ိုး

၁၀၁။ အက ဉ်ေးလထ င်တ ဝန်ခအရ ရှသည် အခ ိုပ်ခရလသ သမဟု
ု ့် တ် လထ င်ေဏ်ခ မှတ်ပခင်ေးခရလသ ကလ
သမဟု
ု ့် တ်
(က) ကလ

ေးသူငယ်

ူငယ်နင
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ လအ က်ပါအတုငေး် လဆ င်ရက်ရမည်ေးသူငယ် သမဟု
ု ့် တ်

ူငယ်အ ေး အပခ ေး

ူကကေးအက ဉ်ေးသ ေးမ ေးနှင ့်် ကူေး

မပပိုနင
ု လ
် သ သေးပခ ေးအလဆ င် သမဟု
ု ့် တ် အခန်ေး

ူေးဆက်ဆ ပခင်ေး

တ်တင် အမ ေးဆုေးအသက် ၁၈ နှစပ် ပည်သ
့် ည်လ
့် နအထ
့်

သေးသန်ခ့် ွဲပခ ေး၍ထ ေးရမည်။
(ခ) ကလ

ေးသူငယ်နင
ှ ့််

ူငယ်မှ မန်ေးကလ

ေးပဖစ်

ျှင ် ပပစ်မှုရဖန်ရခါ က ေး

န်တတ်လသ အမ ိုေးသမေး

အက ဉ်ေးသ ေးမ ေးအတက် သတ်မှတ်ထ ေးသည်အ
့် မ ိုေးသမေးအလဆ င်တင် ထ ေးရမည်။
(ဂ) ကလ

ေးသူငယ်နင
ှ ့််

ူငယ်အ ေးပပစ်မှုမ ေး အကကမ်ကကမ်က ေး

န်တတ် သည်က
့် လ

ေးသူငယ်နင
ှ ့််

ူငယ်အက ဉ်ေးသ ေးတနှ
ု ့် င ့်် ခွဲပခ ေးထ ေးရမည်။
(ဃ) ကလ

ေးသူငယ်နင
ှ ့််

ူငယ်အက ဉ်ေးသ ေးမ ေးအတက် သေးပခ ေးအလဆ င်မရှလသ အက ဉ်ေးလထ င် မ ေးတင် ညဉ့််အခါ

သေးပခ ေးအပ်ရန်လနရ မ ေးထ ေးရှမပေး လနအခါ
့်
(င) ကလ

ေးသူငယ်အက ဉ်ေးသ ေးမ ေးအ ေး

ူကကေးအက ဉ်ေးသ ေးမ ေးနှင ့်် လရ လနှ ရင်ေးနှေးမှုမရှလစရန် စစဉ်ထ ေးရမည်။

ူငယ်အက ဉ်ေးသ ေးမ ေးနှင ့်် သေးသန်ခ့် ပွဲ ခ ေးထ ေးရန် စစဉ်ထ ေး ရမည်။

၁၀၂။ အက ဉ်ေးလထ င်တ ဝန်ခအရ ရှသည်(က) ကလ
(ခ) ကလ

ေးသူငယ်နင
ှ ့််
ေးသူငယ်နင
ှ ့််

ူငယ်အက ဉ်ေးသ ေးမ ေးအ ေး အ

ုပ်ကကမ်ေးခင
ု ေး် လစပခင်ေးမပပိုရ။

ူငယ်အက ဉ်ေးသ ေးမ ေးအ ေး အသက်လမေးဝမ်ေးလက င်ေး ပည တစ်ရပ်ရပ် တတ်

လပမ က်လစရန်အတက် စက်မှု

က်မှု

ုပ်ငန်ေးမ ေးနှင ့်် စုက်ပ ိုေးလမေးပမ လရေး

ုပ်ငန်ေးမ ေးတင် သင်ကက ေး

ုပ်

ကုငလ
် စနင
ု သ
် ည်။
၁၀၃။ အက ဉ်ေးလထ င်တ ဝန်ခအရ ရှသည် အက ဉ်ေးလထ င်
ကလ

ေးသူငယ်နင
ှ ့််

ူငယ်အက ဉ်ေးသ ေးမ ေးနှငစ
့်် ပ်

က်စပ
ွဲ ါပပဋ္ဌ န်ေးခ က်မ ေးနှငအ
့်် ည က င်သ
့် ေးု လဆ င်ရက်ရ တင်
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(ကလ

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

(က) အက ဉ်ေးလထ င်စည်ေးကမ်ေးခ ိုေးလဖ က်သည်အ
့် တက် သေးပခ ေးခ ိုပ်လနှ င်တုက်ပတ်ပခင်ေး ပပစ်ေဏ် မလပေးရ။
(ခ) လဆေး

က်ဆုငရ
် က န်ေးမ လရေးအရ ရှအ ေး အပတ်စဉ် ပုမန
ှ က
် န်ေးမ လရေးစစ်လဆေးလစရန် တ ဝန်လပေး ရမည်။

(ဂ) သက်ဆုငရ
် မ

၊ အုပ်ထန်ေးသူ၊ လဆမ ိုေး၊ မတ်လဆသဂဂဟမ ေးအ ေး သတ်မှတ်ထ ေးသည်စ
့် ည်ေးကမ်ေး မ ေးနှငအ
့်် ည

လတွဲ့ဆုခင်၊့် အစ ေးအလသ က်နင
ှ ပ
့်် စစည်ေးမ ေးပခ
ု ့် င်ပ့် ပိုရမည်။
၁၀၄။ အက ဉ်ေးလထ င်တ ဝန်ခအရ ရှသည် ကလ
က်ခထန်ေးသမ်ေးပခင်ေးနှငစ
့်် ပ်

ေးသူငယ်နင
ှ ့််

ူငယ်အက ဉ်ေးသ ေးမ ေးအ ေး အက ဉ်ေး လထ င်တင်

ဉ်ေး၍ အက ဉ်ေးဦေးစေးဌ န၊ ညွှနက် က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်ထ

၁၀၅။ လထ င်ေဏ်က ခရလသ ကလ

စဉ်အစ ရင်ခရမည်။

ေးသူငယ်အတက် အက ိုေးပဖစ်ထန်ေးလစရန် အမ ေးဆုေးအသက် ၁၈ နှစပ် ပည်သ
့် ည်အထ

သင်တန်ေးလက င်ေး သမဟု
ု ့် တ် လစ င်လ
ူ လရွှွဲ့လပပ င်ေးထ ေးရ တင် လက င်ေးမန် စ လနထုငပ် ခင်ေးမပပိုလသ
့် ရှ က်သထ
ကလ

ေးသူငယ်အ ေး က န်ရှလနလသ လထ င်ေဏ်ကုက ခရန် အက ဉ်ေးလထ င်သု ပပန်
ု ့်
့် ပအပ်

ျှင ်

အက ဉ်ေးလထ င်တ ဝန်ခအရ ရှသည် သင်တန်ေးလက င်ေး သမဟု
ု ့် တ် လစ င်လ
ူ
့် ရှ က်သထ
ယင်ေးကလ

ေးသူငယ်လနထုငခ
် သ
ွဲ့် ည်က
့်

ကု ပပစ်ေဏ်က ခမပေး က

အပဖစ် သတ်မှတ်ရမည်။

အခန်ိုး (၁၇)
အထ

ထ
ွ

ွ

၁၀၆။ ဥပလေမပပဋ္ဌ န်ေးမက တည်ဆွဲဥပလေတစ်ရပ်ရပ်အရပဖစ်လစ၊ အမန်၊ ့် ညွှနက် က ေးခ က်အရပဖစ်လစ လစတန ့်ဝန်ထမ်ေးပုဂ္ို
သမဟု
ု ့် တ် အစုေးရမဟုတ်လသ အဖွဲွဲ့အစည်ေးက တည်လထ င်ထ ေးလသ ကလ

ေး သူငယ်မ ေး၊

်

ူငယ်မ ေး၊

အမ ိုေးသမေးမ ေးနှငသ
့်် က်ဆုငသ
် ည့်် ပရဟတလဂဟ ၊ လက င်ေး၊ အသင်ေးနှငစ
့်် ခန်ေးမ ေးသည် ဥပလေနှင ့််
ဤနည်ေးဥပလေမ ေးအရ ဖွဲွဲ့စည်ေးတည်လထ င်ပခင်ေးပဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၁၀၇။ ဥပလေမပပဋ္ဌ န်ေးမ

မ
ူ ှုဝန်ထမ်ေးဦေးစေးဌ နက တည်လထ င်ထ ေးလသ သင်တန်ေးလက င်ေးမ ေးသည် ဥပလေနှင ့််

ဤနည်ေးဥပလေမ ေးအရ ဖွဲွဲ့စည်ေးတည်လထ က်ပခင်ေးပဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၁၀၈။

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးစေးဌ နသည်-

(က) လက ်မတနှင ့််
(ခ) လက ်မတနှင ့််

ုပ်ငန်ေးလက ်မတ၊ ဆပ်လက ်မတတ၏ကု
ု ့်
နက
် စရတ်မ ေးကု က ခရမည်။
ုပ်ငန်ေးလက ်မတတ၏ရ
ု ့် ု ေး

၁၀၉။ ပပည်နယ်၊ တုငေး် ၊ ခရု ငန
် င
ှ မ့်် မိုွဲ့နယ်ကလ

ုပ်ငန်ေးမ ေးကု တ ဝန်ယူလဆ င်ရက်လပေးရမည်။

ေးသူငယ်အခင်အ
် လက ်မတမ ေးသည့်် လရေးမ ေးဆုငရ

(က) မမရန်ပုလငပဖင်ရ
့် ပ်တည်ရမည်။
(ခ) မမရန်ပုလငကု

ဏ်တင်စ ရင်ေးဖင့််

(ဂ) မမပုငရ
် န်ပုလငသေးု စပွဲ ခင်ေးနှငစ
့်် ပ်

ှစအ
် ပ်န၍
ှ စနစ်တက လငသင်ေး၊ လငထုတ်ပပို

ုပ်ရမည်။

ဉ်ေး၍ လက ်မတကသတ်မှတ်လသ လငစ ရင်ေးထန်ေးသမ်ေးလရေး သတ်မှတ်ခ က်နင
ှ အ
့်် ည

လဆ င်ရက်ရမည်။
(ဃ)

တ်တလ

အသေးု ပပိုရန်မ

ုသည်ရ
့် န်ပုလငမ ေးကု တုေးပ ေးလစရန် သင်လ
့်

လဆ င်ရက်ရမည်။
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်သည်န
့် ည်ေး

မ်ေးမ ေး နှငအ
့်် ည

(ကလ

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

(င) မမပုငလ
် ရွှွဲ့လပပ င်ေးနင
ု လ
် သ ပစစည်ေးမ ေးနှင ့်် မလရွှွဲ့လပပ င်ေးနင
ု လ
် သ ပစစည်ေးမ ေးကု စနစ်တက ထန်ေးသမ်ေး ထ ေးရှရမည်။
(စ) မမပုငန
် င
ု င
် ပခ ေးလငကု သေးပခ ေး

ဏ်စ ရင်ေးဖင့််

ှစထ
်
ေးရှ၍ တည်ဆွဲစည်ေးမ ဉ်ေး စည်ေးကမ်ေးမ ေးနှင ့်် အည

လဆ င်ရက်ရမည်။
(ဆ) မမပုငရ
် န်ပုလငမ ေးနှင ့်် ပစစည်ေးမ ေးကု ကလ

ေးသူငယ်အခင်အ
် ကစစရပ်မ ေးအတက် သ သေးု စရ
ွဲ မည်။
့် လရေးမ ေးဆုငရ

(ဇ) လငစ ရင်ေးမ ေးကု စနစ်တက ထန်ေးသမ်ေးထ ေးရှရမည်။
(ဈ) လငစ ရင်ေးမ ေးကု စ ရင်ေးစစ်လဆေးနင
ု ရ
် န် မမတအဖ
ု ့် ွဲွဲ့ဝင်တစ်ဦေးကုပဖစ်လစ၊ စ ရင်ေးအင်ေးက မ်ေးက င်သူ
တစ်ဦေး၏အကူအညကု ရယူ၍ပဖစ်လစ စ ရင်ေးစစ်အပဖစ်တ ဝန်လပေးနင
ု သ
် ည်။
(ည) မမတ၏
ု ့် လငစ ရင်ေးမ ေးကု စ ရင်ေးစစ်ခ ိုပ်ရု ေး

က်လအ က်ရှ သက်ဆုငရ
် စ ရင်ေးရု ေးသု အကူ
အည လတ င်ေးခ၍
့်

စစ်လဆေးလစနင
ု သ
် ည်။
(ဋ) နှစစ
် ဉ်စ ရင်ေးစစ်အစရင်ခစ ကု စစစ်၍အတည်ပပိုနင
ု သ
် ည်။

(ပု) ဗု

်ခ ိုပ်စန်ထ ေး
ဝန်ကကေး

ူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယ်ဆယ်လရေးနှငပ့်် ပန်

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 1 ] 01 ပုစ (၁) ပပည်လထ င်စုပမန်မ နင
ု င
် လတ ်အစုေးရ
ကယ်ဆယ်လရေးနှငပ့်် ပန်

/ အုပ်ထန်ေးသူထပပန်

ည်အပ်နသည်
ှ
က
့် တဝန်ခခ က်

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 6 ] 06 ပုစ(၆) ပပည်လထ င်စုပမန်မ နင
ု င
် လတ ်အစုေးရ

ူမှုဝန်ထမ်ေး၊

ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝန်ကကေးဌ န

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 7 ] 07 ပုစ(၇) ပပည်လထ င်စုပမန်မ နင
ု င
် လတ ်အစုေးရ
ကယ်ဆယ်လရေးနှငပ့်် ပန်

ူမှုဝန်ထမ်ေး၊

ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝန်ကကေးဌ န

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 5 ] 05 ပုစ (၅) မ

ကယ်ဆယ်လရေးနှငပ့်် ပန်

ူမှုဝန်ထမ်ေး၊

ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝန်ကကေးဌ န

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 4 ] 04 ပုစ (၄) ပပည်လထ င်စုပမန်မ နင
ု င
် လတ ်အစုေးရ
ကယ်ဆယ်လရေးနှငပ့်် ပန်

ူမှုဝန်ထမ်ေး၊

ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝန်ကကေးဌ န

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 3 ] 03 ပုစ (၃) ပပည်လထ င်စုပမန်မ နင
ု င
် လတ ်အစုေးရ
ကယ်ဆယ်လရေးနှငပ့်် ပန်

ူမှုဝန်ထမ်ေး၊

ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝန်ကကေးဌ န

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 2 ] 02 ပုစ (၂) ပပည်လထ င်စုပမန်မ နင
ု င
် လတ ်အစုေးရ
ကယ်ဆယ်လရေးနှငပ့်် ပန်

ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝန်ကကေးဌ န

ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝန်ကကေးဌ န
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ူမှုဝန်ထမ်ေး၊

(ကလ

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 8 ] 08 ပုစ(၈) ပပည်လထ င်စုပမန်မ နင
ု င
် လတ ်အစုေးရ
ကယ်ဆယ်လရေးနှငပ့်် ပန်

ူမှုဝန်ထမ်ေး၊

ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝန်ကကေးဌ န

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 9 ] 09 ပုစ(၉) ပပည်လထ င်စုပမန်မ နင
ု င
် လတ ်အစုေးရ
ကယ်ဆယ်လရေးနှငပ့်် ပန်

ူမှုဝန်ထမ်ေး၊

ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝန်ကကေးဌ န

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 10 ] 10 ပုစ(၁၀) ပပည်လထ င်စုပမန်မ နင
ု င
် လတ ်အစုေးရ
ကယ်ဆယ်လရေးနှငပ့်် ပန်

ူမှုဝန်ထမ်ေး၊

ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝန်ကကေးဌ န

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 11 ] 11 ပုစ(၁၁) ပပည်လထ င်စုပမန်မ နင
ု င
် လတ ်အစုေးရ
ကယ်ဆယ်လရေးနှငပ့်် ပန်

ူမှုဝန်ထမ်ေး၊

ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝန်ကကေးဌ န

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 12 ] 12 ပုစ(၁၂) ပပည်လထ င်စုပမန်မ နင
ု င
် လတ ်အစုေးရ
ကယ်ဆယ်လရေးနှငပ့်် ပန်

ူမှုဝန်ထမ်ေး၊

ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝန်ကကေးဌ န

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 13 ] 15 ပုစ(၁၅) ပပည်လထ င်စုပမန်မ နင
ု င
် လတ ်အစုေးရ
ကယ်ဆယ်လရေးနှငပ့်် ပန်

ူမှုဝန်ထမ်ေး၊

ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝန်ကကေးဌ န

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 14 ] 17 ပုစ(၁၇) ပပည်လထ င်စုပမန်မ နင
ု င
် လတ ်အစုေးရ
ကယ်ဆယ်လရေးနှငပ့်် ပန်

ူမှုဝန်ထမ်ေး၊

ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝန်ကကေးဌ န

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 15 ] 19 ပုစ(၁၉) ပပည်လထ င်စုပမန်မ နင
ု င
် လတ ်အစုေးရ
ကယ်ဆယ်လရေးနှငပ့်် ပန်

ူမှုဝန်ထမ်ေး၊

ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝန်ကကေးဌ န

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 16 ] 13 ပုစ(၁၃) ပပည်လထ င်စုပမန်မ နင
ု င
် လတ ်အစုေးရ
ကယ်ဆယ်လရေးနှငပ့်် ပန်

ူမှုဝန်ထမ်ေး၊

ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝန်ကကေးဌ န

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 17 ] 14 ပုစ(၁၄) ပပည်လထ င်စုပမန်မ နင
ု င
် လတ ်အစုေးရ
ကယ်ဆယ်လရေးနှငပ့်် ပန်

ူမှုဝန်ထမ်ေး၊

ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝန်ကကေးဌ န

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 18 ] 21 ပုစ(၂၁) ပပည်လထ င်စုပမန်မ နင
ု င
် လတ ်အစုေးရ
ကယ်ဆယ်လရေးနှငပ့်် ပန်

ူမှုဝန်ထမ်ေး၊

ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝန်ကကေးဌ န

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 19 ] 22 ပုစ (၂၂) အလမစ ေးအလမခသ ေးသမေးလမေးစ ေးပခင်ေးလ

ျှ က်

ွှ

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 20 ] 23 ပုစ (၂၃) အမှုကုစုစမ်ေးဆွဲ သမဟု
ု ့် တ် အမှုကုစစ်လဆေးလနသည်က
့်
ကလ

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

အတင်ေး

ေးသူငယ်ကု

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 21 ] 24 ပုစ (၂၄) အမှုကုစုစမ်ေးဆွဲက

အတင်ေး ကလ

ေးသူငယ်ကု

စည်ေးကမ်ေးခ က်ပဖင်အ
ှ
အ
့် မန်စ့်
့် ပ်နသည်
[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 22 ] 25 ပုစ (၂၅) ပပည်လထ င်စုပမန်မ နင
ု င
် လတ ်အစုေးရ ပပည်ထွဲလရေးဝန်ကကေးဌ န
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(ကလ

ေးသူငယ်နည်ေးဥပလေမ ေး)

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 23 ] 26 ပုစ (၂၆) ပပည်လထ င်စုပမန်မ နင
ု င
် လတ ်အစုေးရ ပပည်ထွဲလရေးဝန်ကကေးဌ န
[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 24 ] 27 ပုစ (၂၇) ပပည်လထ င်စုပမန်မ နင
ု င
် လတ ်အစုေးရ ပပည်ထွဲလရေးဝန်ကကေးဌ န
[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 25 ] 29 ပုစ (၂၉) --------------------- တရ ေးရု ေး၊ --------------------- မမိုွဲ့ [နည်ေးဥပလေ ၇၇ (က)]
[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 26 ] 30 ပုစ (၃၀) ပပည်လထ င်စုပမန်မ နင
ု င
် လတ ်အစုေးရ
ကယ်ဆယ်လရေးနှငပ့်် ပန်

ူမှုဝန်ထမ်ေး၊

ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝန်ကကေးဌ န

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 27 ] 31 ပုစ (၃၁) ပပစ်မှုက ေး

န်သည်က
့် လ

ေးသူငယ်ကု ခဝန်ခ ိုပ်ပါစည်ေးကမ်ေးအတုငေး်

လက င်ေးမန်စ လနထုငက
် င်က့် ကလစလရေးအတက်
[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 28 ] 32 ပုစ (၃၂) ကလ
[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 29 ] 33 ပုစ (၃၃)

ေးသူငယ်ကကေးကကပ်သ၏
ူ ကကေးကကပ်စမပခင်ေးကုခယူရန် ပအပ်
ု ့် သည်အ
့် မန် ့်

ူငယ်သင်တန်ေးလက င်ေးသထ
ု ့် န်ေးသမ်ေးထ ေးရန်ပအပ်
ု ့် သည်အ
့် မန် ့်

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 30 ] 34 ပုစ (၃၄) ပပည်လထ င်စုပမန်မ နင
ု င
် လတ ်အစုေးရ
ကယ်ဆယ်လရေးနှငပ့်် ပန်

ူမှုဝန်ထမ်ေး၊

ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝန်ကကေးဌ န

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 31 ] 35 ပုစ (၃၅) ကလ

ေးသူငယ်အ ေးရှ လဖ၍တရ ေးရု ေးလရှ ွဲ့တင်ပရန်
ု ့် အမန်စ့်

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 32 ] 36 ပုစ (၃၆) ကလ

ေးသူငယ်အ ေးမ

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 33 ] 16 ပုစ (၁၆) လနကလ
့်
တည်လထ င်ခင်ပ့် ပိုရန်လ

ျှ က်

၊ အုပ်ထန်ေးသူထအပမန်ဆုေးအပ်နရန်
ှ အလကက င်ေးကက ေးစ

ေးထန်ေးလက င်ေး / မူ

တန်ေးကကိုလက င်ေး

ွှ

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 34 ] 18 ပုစ (၁၈) လဂဟ မ ေးတည်လထ င်ခင်ပ့် ပိုရန်လ

ျှ က်

ွှ ပုစ

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 35 ] 20 ပုစ (၂၀) မသန်စမ်ေးသင်တန်ေးလက င်ေးမ ေးတည်လထ င်ခင်ပ့် ပိုရန်လ

ျှ က်

ွှ ပုစ

[ ပူေးတွဲလဖ ်ပပလသ စ ရင်ေး 36 ] 28 ပုစ (၂၈) အမှုကုစစ်လဆေးလနသည်အ
့် တင်ေး စည်ေးကမ်ေးခ က်ပဖင်အ
ှ
အ
့် မန်စ့်
့် ပ်နသည်
(နည်ေးဥပလေ ၇၄)
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