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ပြည်ထ ောငစု်ပြန်ြောန ငုင်ထံ ော် 

န ငုင်ထံ ော်ငင ြ်ဝြ်ြ ပြောြားြှု  ည်ထ ောက်ထ ြားအဖ  ွဲ့ 

ကထ ြားသငူယ် ဥြထေ 

[န ငုင်ထံ ော်ငင ြ်ဝြ်ြ ပြောြားြှု ည်ထ ောက်ထ ြားအဖ  ွဲ့ ဥြထေအြှ  ်၉/၉၃] 

 န်ကုန်ငြ  ွဲ့၊ ၁၃၅၅ ခုနစှ၊် ြ ြဝါ   ုပြည့််ထက ော် ၁၁  က ်

(၁၉၉၃ ခုနစှ၊် ဇူ  ုင ် ၁၄  က်) 

နြိိုငင်လံတော်ငငြိမ်ဝပ်ပြိပပောေးမှုတည်လ ောက်လ ေးအဖ  ွဲ့သည် လအောကပ်ါဥပလေကြိို ပပဋ္ဌောနေ်း ြိိုက်သည်။ 

 

အခန်ြား (၁) 

အြည်နငှ့်် အဓ ြပောယထ်ဖော်ပြခ က ်

၁။ ဤဥပလေကြိို ကထ ြားသငူယဥ်ြထေဟို လ ေါ်တ ငလ်ေ မည်။ 

၂။ ဤဥပလေတ ငပ်ါရ ြိလသော လအောက်ပါေကောေး ပ်မ ောေးသည်လဖော်ပပပါအတြိိုငေ်း အဓြိပပောယ်သက်လ ောက်လေ  မည်- 

(က) ကထ ြားသငူယ ် ြိိုသည်မ ော အသက် ၁၆ န ေ ်မပပည့််လသေးလသောသကူြိို  ြိိုသည်၊ 

( )  ူငယ ် ြိိုသည်မ ော အသက် ၁၆ န ေပ်ပည့််ငပ ေး အသက် ၁၈ န ေမ်ပပည့််လသေးလသောသကူြိို  ြိိုသည်၊ 

(ဂ) ထကော်ြ  ီ ြိိုသညမ် ော ဤဥပလေအ  ဖ  ွဲ့ေည်ေးလသော ကလ ေးသငူယ် အ  င့််အလ ေးမ ောေး ြိိုင ်ော အမ ြိ ေးသောေးလကော်မတ ကြိို 

 ြိိုသည်၊ 

(ဃ) ကောက ယထ်စောင့််ထ ှောကြ်ှု   ုအြ်ထသောကထ ြားသငူယ ် ြိိုသည်မ ော ပိုေမ် ၃၂ တ င ်လဖော်ပပပါရ ြိလသော ကလ ေးသငူယ်ကြိို 

 ြိိုသည်၊ 

(င) ကထ ြားသငူယြ်ှုခငြ်ား  ြိိုသည်မ ော တည ် ဥပလေတေ ်ပ် ပ်အ  ကလ ေးသငူယ်အောေး ကလ ေးသငူယ် တ ောေးရံိုေးသြိို ့် 

တ ောေးေ   ြိိုတငပ်ြိို ့်လသော ပပေမ်ှုကြိို  ြိိုသည်၊ 

(ေ) ကထ ြားသငူယ ် ောြားရုံြား  ြိိုသညမ် ော ကလ ေးသငူယ်မှု ငေ်းမ ောေးကြိို ေေလ် ေးေ  င ်န ်ေ  ငပ်ြိိုင ် င့်် 

အောဏောအပ်န ငေ်းပ ငေ်း  ံလသော တ ောေးသကူက ေးရံိုေးထြိိုငသ်ည့်် တ ောေးရံို ေးကြိို  ြိိုသည်၊ 

( ) အြ်ု  န်ြားသ ူ ြိိုသည်မ ော ဥပလေအ ပဖေလ်ေ၊  ူမှုဝတတ  ောေးအ ပဖေလ်ေ ကလ ေးသငူယ်အောေး အိုပ်ထြိနေ်း သကူြိို  ြိိုသည်၊ 

(ဇ) ထစောင့််ထ ှောကသ် ူ ြိိုသည်မ ော ကောက ယ်လေောင့််လရ ောက်မှု ြိိုအပ်လသော ကလ ေးသငူယ်အောေး ဤဥပလေန င့်် အည  

ထြိနေ်းသြိမ်ေးလေောင့််လရ ောက်ထောေး န ်တောဝနယ်ူသကူြိို  ြိိုသည်၊ 

(ဈ) သင ်န်ြားထက ောငြ်ား  ြိိုသည်မ ော ဤဥပလေအ  ပြိို ့်အပ်သည့််ကောက ယ်လေောင့််လရ ောက်မှု  ြိိုအပ်လသော ကလ ေးသငူယ် 

သြိို ့်မဟိုတ် ပပေမ်ှုက  ေး  နလ်သော ကလ ေးသငူယ်အောေး ထြိနေ်းသြိမ်ေးလေောင့််လရ ောက်ထောေး န ် ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးေ ေးဌောနက 

တည်လထောငထ်ောေးလသော သငတ်နေ်းလက ောငေ်းကြိို  ြိိုသည်၊ ယငေ်းေကောေး ပ်တ င ် ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးေ ေးဌောနက 

သငတ်နေ်းလက ောငေ်းအပဖေ ်အသြိအမ တ်ပပ ထောေးလသော လဂဟော ည်ေး ပါဝငသ်ည်၊ 
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(ည) ထေဟော  ြိိုသညမ် ော ကောက ယ်လေောင့််လရ ောက်မှု  ြိိုအပ်လသော ကလ ေးသငူယ်ကြိို ထြိနေ်းသြိမ်ေးလေောင့်် လရ ောက်ထောေး န ်

 ည်  ယ်  က်ပဖင့်် လေတနော့်ဝနထ်မ်ေးပိုဂ္ြိ  ် သြိို ့်မဟိုတ ်အေြိိုေး မဟိုတ်လသော အဖ  ွဲ့အေည်ေး က တည်လထောငလ်သော ဥပေော၊ 

လက ောငေ်း၊  ြိပ်သော သြိို ့်မဟိုတ် ဌောနကြိို  ြိိုသည်၊ 

(ဋ) ယောယထီစောင့််ထ ှောက်ထ ြားစခန်ြား  ြိိုသည်မ ော ပပေမ်ှုက  ေး  နလ် ကောငေ်း ေ ပ်ေ    ံလသော ကလ ေးသငူယ်ကြိို အမှုေံိုေမ်ေး 

ေေလ် ေး  ကော အတ ငေ်းယောယ ထြိနေ်းသြိမ်ေးလေောင့််လရ ောက်ထောေး န ် ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးေ ေးဌောနက တည်လထောငထ်ောေးလသော 

ယောယ လေောင့််လရ ောက်လ ေးေ နေ်းကြိို  ြိိုသည်။ ယငေ်းေကောေး ပ်တ င ် ူမှုဝနထ်မ်ေး ဦေးေ ေးဌောနက ယောယ လေောင့််လရ ောက်လ ေး 

ေ နေ်းအပဖေ ်အသြိအမ တ်ပပ ထောေးလသော လဂဟော ည်ေး ပါဝငသ်ည်၊ 

(ဌ) ကထ ြားသငူယ ်ကကီြားကကြ်သ ူ ြိိုသည်မ ော ကလ ေးသငူယ်ကက ေး ကပ်သအူပဖေ ်ဤဥပလေအ  တောဝန ်လပေးအပ်ပ ငေ်း 

  ံသကူြိို  ြိိုသည်၊ 

(ဍ) ဝန်ကကီြားဌောန  ြိိုသည်မ ော  ူမှုဝနထ်မ်ေး၊ ကယ ်ယ်လ ေးန င့်် ပပန ်ည်လန ော  ထောေးလ ေးဝနက်က ေးဌောနကြိို  ြိိုသည်၊ 

(ဎ) ဝန်ကကီြား  ြိိုသည်မ ော  ူမှုဝနထ်မ်ေး၊ ကယ ်ယ်လ ေးန င့်် ပပန ်ည်လန ော  ထောေးလ ေးဝနက်က ေးဌောန ဝနက်က ေးကြိို  ြိိုသည်၊ 

(ဏ) ညွှန်ကကောြားထ ြားြ ြားခ  ြ်  ြိိုသည်မ ော  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးေ ေးဌောန ညွှန ်ကောေးလ ေးမ ေး   ပ်ကြိို  ြိိုသည်၊ 

(တ)  ူြှုဝန် ြ်ြားအ ော ှ   ြိိုသည်မ ော ဤဥပလေပါ  ူမှုဝနထ်မ်ေးအ ောရ ြိ၏  ိုပ်ငနေ်းတောဝနမ် ောေးကြိို ထမ်ေး လ ောင ်န ်

တောဝနလ်ပေးအပ်ပ ငေ်း  ံလသော  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးေ ေးဌောနမ  အ ောရ ြိ သြိို ့်မဟိုတ် ပိုေမ် ၆၀ အ  တောဝနလ်ပေးအပ်ပ ငေ်း   ံသကူြိို 

 ြိိုသည်။ 

 

အခန်ြား (၂) 

 ည်  ယခ် က်ြ ောြား 

၃။ ဤဥပလေ၏  ည်  ယ်  က်မ ောေးမ ော လအောက်ပါအတြိိုငေ်း ပဖေသ်ည်- 

(က) ကလ ေးသငူယ် အ  င့််အလ ေးမ ောေး  ြိိုင ်ော ကို သမဂ္က နဗ်ငေ်းရ ငေ်းပါ ကလ ေးသငူယ်၏ အ  င့်် အလ ေးမ ောေးကြိို 

အလကောငအ်ထည်လဖော် လ ောင ် က် န၊် 

( ) ကလ ေးသငူယ်၏ အ  င့််အလ ေးမ ောေးကြိို ကောက ယ်လေောင့််လရ ောက် န၊် 

(ဂ) ကလ ေးသငူယ်မ ောေးသည် ယငေ်းတြိို ့်၏ အ  င့််အလ ေးမ ောေးကြိို ဥပလေန င့််အည  အပပည့််အဝ ေံောေးနြိိုငလ် ေး အတ က် 

ကောက ယ်လေောင့််လရ ောက် န၊် 

(ဃ) နြိိုငင်လံတော်၏ ဓနအငအ်ောေးလပေါ် မူတည်၍ ကလ ေးသငူယ်မ ောေးအတ က် အလကောငေ်း ံိုေး အက ြိ ေး ေ ေးပ ောေးကြိို 

လ ောင ် က်လပေး န၊် 

(င) ကောက ယ်လေောင့််လရ ောက်မှု  ြိိုအပ်လသော ကလ ေးသငူယ်မ ောေးကြိို နြိိုငင်လံတော်၊ လေတနော့်ဝနထ်မ်ေးပိုဂ္ြိ  ် သြိို ့်မဟိုတ ်

အေြိိုေး မဟိုတ်လသော အဖ  ွဲ့အေည်ေးက ထြိနေ်းသြိမ်ေးလေောင့််လရ ောက်နြိိုင ်န၊် 

(ေ) ကလ ေးသငူယ်မှု ငေ်းကြိို သ ေးပ ောေးေေလ် ေးေ  င၍် ပပေမ်ှုက  ေး  နလ်သော ကလ ေးသငူယ်၏ အက င့်် ေော ြိတတ ပပ ပပငလ် ေးကြိို 

ဦေးတည်လ ောင ် က် န။် 
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အခန်ြား (၃) 

ထကော်ြ ဖီ  ွဲ့စညြ်ားပခငြ်ား 

၄။ အေြိိုေး အဖ  ွဲ့သည်- 

(က) ဤဥပလေပါပပဋ္ဌောနေ်း  က်မ ောေးကြိို ထြိလ ောက်လအောငပ်မငေ် ော အလကောငအ်ထည်လဖော် လ ောင ် က်နြိိုင ်န ်

ကလ ေးသငူယ်အ  င့််အလ ေးမ ောေး ြိိုင ်ော အမ ြိ ေးသောေးလကော်မတ ကြိို လအောက်ပါပိုဂ္ြိ  ်မ ောေးပဖင့်် ဖ  ွဲ့ေည်ေး မည်- 

 

  (၁)  ူမှုဝနထ်မေ်း၊ ကယ် ယ်လ ေးန င့်် ပပန ်ညလ်န ော  ထောေးလ ေး ဝနက်က ေးဌောန ဝနက်က ေး ဥကက ဋ္ဌ 

  (၂) သက် ြိိုင ်ောအေြိိုေး ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အေညေ်းမ ောေးမ  အကက ေးအက မ ောေး အဖ  ွဲ့ဝငမ် ောေး 

  (၃) 

ကလ ေးသငူယ်မ ောေး၏ အက ြိ ေးေ ေးပ ောေးအတ က် လ ောင ် က်  က်ရ ြိသည့်် အေြိိုေး  

မဟိုတ်လသောအဖ  ွဲ့အေညေ်းမ ောေးမ ကြိိုယ်ေောေး  ယ်မ ောေး 
အဖ  ွဲ့ဝငမ် ောေး 

  (၄) ကလ ေးသငူယ်မ ောေးအလ ေးကြိို ေြိတ်ပါဝငေ်ောေးသည့််လေတနော့်ဝနထ်မေ်းပိုဂ္ြိ  ်မ ောေး အဖ  ွဲ့ဝငမ် ောေး 

  (၅) ဥကက ဋ္ဌကတောဝနလ်ပေးအပ်သ ူ
… အတ ငေ်းလ ေးမ ေး၊ 

( ) လကော်မတ ဖ  ွဲ့ေည်ေး ောတ င ် ြိိုအပ်ပါက ေိုတြိယဥကက ဋ္ဌန င့်် တ  ဖက်အတ ငေ်းလ ေးမ ေးတြိို ့်ကြိို သတ်မ တ်လပေး နြိိုငသ်ည်၊ 

(ဂ) လကော်မတ ၏ သက်တမ်ေးကြိို သတ်မ တ်နြိိုငသ်ည်။ 

 

အခန်ြား (၄) 

ထကော်ြ ၏ီ ောဝန်နငှ့််  ုြ်ြ ုငခ် င့််ြ ောြား 

၅။ လကော်မတ ၏ တောဝနန် င့််  ိုပ်ပြိိုင ် င့််မ ောေးမ ော လအောက်ပါအတြိိုငေ်းပဖေသ်ည်- 

(က) ကလ ေးသငူယ်၏ အ  င့််အလ ေးမ ောေးကြိို ကောက ယ်လေောင့််လရ ောက်ပ ငေ်း၊ 

( ) ဤဥပလေပါ ပပဋ္ဌောနေ်း  က်မ ောေးကြိို သက် ြိိုင ်ောအေြိိုေး ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အေည်ေးမ ောေးက ထြိလ ောက်လအောငပ်မင ်ေ ော 

အလကောငအ်ထည်လဖော်နြိိုင ်န ် ြိိုအပ်လသော  မ်ေးညွှနမ်ှုမ ောေး   မ တ်လပေးပ ငေ်း၊ 

(ဂ) ကလ ေးသငူယ်န င့််ပတ်သက်သည့်် အေြိိုေး ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အေညေ်းမ ောေး၊ လေတနော့်ဝနထ်မ်ေး ပိုဂ္ြိ  ်မ ောေးန င့်် အေြိိုေး မဟိုတ်လသော 

အဖ  ွဲ့အေည်ေးမ ောေး၏ လ ောင ် က်  က်မ ောေးကြိို  ြိိုအပ်သ ြိို လပါငေ်းေပ်ည ြိနှုြိငေ်းလပေးပ ငေ်း၊ တြိိုေးတက်မှုအလပ အလနကြိို 

အ ါအောေးလ  ော်ေ ော ေြိေေသ်ံိုေးသပ်ပ ငေ်း၊ 
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(ဃ) ကလ ေးသငူယ်အက ြိ ေးအတ က် ကို သမဂ္ အဖ  ွဲ့အေည်ေးမ ောေး၊ အပပည်ပပည ်ြိိုင ်ော အဖ  ွဲ့အေည်ေး မ ောေး၊ 

လေတနော့်ဝနထ်မ်ေးပိုဂ္ြိ   ်သြိို ့်မဟိုတ် အေြိိုေး  မဟိုတ်လသော အဖ  ွဲ့အေည်ေးမ ောေး၏ အကူအည န င့်် ပူေးလပါငေ်းလ ောင ် က်မှုကြိို 

 ယူပ ငေ်း၊ 

(င) ပပည်တ ငေ်းပပည်ပ လေတနောရ ငမ် ောေးထံမ    ေါနေ်းလင မ ောေး၊ ပေစည်ေးမ ောေး  က်  ံယူလ ေးန င့်် ယငေ်း   ေါနေ်းလင မ ောေး၊ 

ပေစည်ေးမ ောေးကြိို ကလ ေးသငူယ်မ ောေး အက ြိ ေးေ ေးပ ောေးအတ က ်ထြိလ ောက်ေ ော အသံိုေးပပ လေလ ေး တြိို ့်အတ က်  မ်ေးညွှနပ် ငေ်း၊ 

ကက ေး ကပ်ပ ငေ်း၊ 

(ေ) ကလ ေးသငူယ်မှု ငေ်းမ ောေး မပဖေပ် ောေးလေ န ်ကကြိ တငက်ောက ယ်နြိိုငလ် ေးအတ က်  ိုပ်ငနေ်းအေ အေဉ် မ ောေး 

  မ တ်လ ောင ် က်ပ ငေ်း၊ 

( )  ြိိုအပ်လသော အေ  င ်ေံောမ ောေး၊ ေော ငေ်းဇယောေးမ ောေးကြိို သက် ြိိုင ်ောအေြိိုေး ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အေည်ေးမ ောေးမ  

လတောငေ်း  ံယူေိုေည်ေးပ ငေ်း၊ 

(ဇ) လကော်မတ ၏ လ ောင ် က်  က်မ ောေးကြိို အ ါအောေးလ  ော်ေ ော အေြိိုေး အဖ  ွဲ့သြိို ့် အေ  င ်တံငပ်ပပ ငေ်း၊ 

(ဈ) အေြိိုေး အဖ  ွဲ့က လပေးအပ်သည့််ကလ ေးသငူယ် ြိိုင ်ော  ိုပ်ငနေ်းတောဝနမ် ောေးကြိို လ ောင ် က်ပ ငေ်း။ 

၆။ လကော်မတ သည်- 

(က) ပပည်နယ်၊ တြိိုငေ်း၊  ရြိိုင ်သြိို ့်မဟိုတ် ငမြိ ွဲ့နယ် ကလ ေးသငူယ်အ  င့််အလ ေးမ ောေး ြိိုင ်ော လကော်မတ မ ောေးကြိို 

 ြိိုအပ်သ ြိိုဖ  ွဲ့ေည်ေး၍  ိုပ်ငနေ်းတောဝနမ် ောေးကြိို သတ်မ တ်လပေးနြိိုငသ်ည်၊ 

( ) ပိုေမ်    (က) အ  ဖ  ွဲ့ေည်ေးလသော ကလ ေးသငူယ်အ  င့််အလ ေးမ ောေး ြိိုင ်ော လကော်မတ မ ောေး၏  ိုပ်ငနေ်း မ ောေးကြိို 

 မ်ေးညွှနပ် ငေ်း၊ ကက ေး ကပ်ပ ငေ်း၊ ကူည ပံ့်ပြိိုေးပ ငေ်း ပပ နြိိုငသ်ည်။ 

၇။ လကော်မတ ၏- 

(က) ရံိုေး ိုပ်ငနေ်းမ ောေးကြိို  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးေ ေးဌောနက တောဝနယ်ူလ ောင ် က်လပေး မည်၊ 

( ) ကိုနက် ေ ြိတ်မ ောေးကြိို  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးေ ေးဌောန၏  နပံ်ိုလင မ  က  သံံိုေးေ   မည်။ 

 

အခန်ြား (၅) 

ကထ ြားသငူယ၏် အခ င့််အထ ြားြ ောြား 

၈။ ကလ ေးသငူယ်တြိိုငေ်းသည် အသက်ရ ငသ်န ်န၊် ဖ ံွဲ့ ငဖြိ ေးတြိိုေးတက် န၊် ကောက ယ်လေောင့််လရ ောက်မှု ရ ြိ နန် င့််  ူ ့်အဖ  ွဲ့အေည်ေးတ င ်

ပါဝင ်က ်ံ  င့်် ရ ြိ န ်အ  င့််အလ ေးမ ောေးရ ြိလ ကောငေ်းနြိိုငင်လံတော်က အသြိအမ တ်ပပ  သည်။ 

၉။ (က) ကလ ေးသငူယ်တြိိုငေ်းသည် အသက်ရ ငသ်န ်န ်လမ ေး ောပါ အ  င့််အလ ေးရ ြိသည်၊ 

( ) မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသတူြိို ့်သည် ကလ ေးလမ ေးဖ ောေးပ ငေ်းကြိို ဥပလေန င့််အည  မ တ်ပံိုတင ်မည်။ 

၁၀။ ကလ ေးသငူယ်တြိိုငေ်းသည် နြိိုငင်သံောေးပဖေမ်ှု ြိိုင ်ော အ  င့််အလ ေးကြိို တည်  ဥပလေပါ ပပဋ္ဌောနေ်း  က် မ ောေးန င့််အည  

 ရ ြိလေ မည်။ 
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၁၁။ (က) ကလ ေးသငူယ်မ ောေးအောေး လက ေးလမ ေးထြိနေ်းသြိမ်ေးလေောင့််လရ ောက်လ ေး၊ ကောယ၊ ဉောဏ၊ ေော ြိတတ  ဘက်ေံို 

ဖ ံွဲ့ ငဖြိ ေးတြိိုေးတက်မှုရ ြိလေ န ်ပပ ေိုပ ြိ ေးလထောငလ် ေးတြိို ့်သည် မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသတူြိို ့်၏မူ တောဝန ်ပဖေလ်ေ မည်၊ 

( ) ကလ ေးသငူယ်သည် လက ေးလမ ေးလထောက်ပံ့် န ်ပ က်က က်လသော သြိို ့်မဟိုတ် ပငငေ်းပယ်လသော မြိဘထံမ  ဥပလေန င့််အည  

 ေဉ်လထောက်ပံ့်လ ကေး  ထြိိုက်  င့်် ရ ြိလေ မည်။ 

၁၂။ ကလ ေးသငူယ်တြိိုငေ်းသည်- 

(က) မြိဘန ေပ်ါေး သြိို ့်မဟိုတ် တေပ်ါေးပါေးအသက်ရ င ် က်ရ ြိပါက ယငေ်းတြိို ့်န င့််အတူ လနထြိိုငက်က ေးပပငေ်း န ်

အ  င့််အလ ေးရ ြိလေ မည်၊ 

( ) ယငေ်း၏ အက ြိ ေးေ ေးပ ောေးအတ က် ဥပလေအ       ောလနထြိိုင ်န ် ြိိုအပ်သည့််အ ါမ တေပ်ါေး မြိဘမ ောေးန င့်် 

အတငေ်းအဓမမ     ောမှုကြိို မ ထံြိိုက်လေ ၊ 

(ဂ) ယငေ်း၏အက ြိ ေးေ ေးပ ောေးကြိို မထြိ ြိိုက် ျှင ်ဥပလေအ       ောလနထြိိုင ်လသော မြိဘတြိို ့်န င့်် ပံိုမ နလ်တ ွဲ့ ံိုနြိိုင ်  င့််ရ ြိလေ မည်၊ 

(ဃ) မြိမြိ၏ ကြိိုယ် နဓော သြိို ့်မဟိုတ် ပေစည်ေးဥေစောန င့််ေပ်  ဉ်ေး၍ ဥပလေန င့််အည  အိုပ်ထြိနေ်းမှု ပံြိိုင ် င့််ရ ြိ သည်။ 

၁၃။ (က) မြိမြိ၏ ထငပ်မငယ်ူ   က်ကြိို လပပော ြိိုနြိိုငသ်ည့်် အသက်အ  ယ်န င့်် င့််က က်မှုရ ြိငပ ေးပဖေသ်ည့်် 

ကလ ေးသငူယ်တြိိုငေ်းသည် မြိမြိတြိို ့် ကလ ေးသငူယ်မ ောေးန င့်် ေပ်  ဉ်ေးသည့်် အလ ေးကြိေစမ ောေးတ င ်မြိမြိ၏ 

ကြိိုယ်ပြိိုငထ်ငပ်မငယ်ူ   က်ကြိို လပပော ြိိုတငပ်ပ  င့််ရ ြိသည်၊ 

( ) ကလ ေးသငူယ်၏ တငပ်ပ  က်ကြိို ယငေ်း၏ အသက်အ  ယ်န င့်် င့််က က်မှုအ ြိိုက် သက် ြိိုင ်ောတြိို ့်က ထြိိုက်သင့််လသော 

အလ ေးဂရိုပပ  မည်၊ 

(ဂ) ကလ ေးသငူယ်သည် မြိမြိ၏အ  င့််အလ ေးမ ောေးန င့်် ပတ်သက်၍ သက် ြိိုင ်ော အေြိိုေး ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အေည်ေး သြိို ့်မဟိုတ် 

တ ောေးရံို ေးတ င ်ဥပလေန င့််အည  ကြိိုယ်တြိိုငပ်ဖေလ်ေ၊ ကြိိုယ်ေောေး  ယ်ပဖင့််ပဖေလ်ေ တြိိုငတ်နေ်းတငပ်ပ   င့််၊ လပပောလ ေး ြိို  င့််၊ 

 ို လံ  ပ  င့််ရ ြိလေ မည်။ 

၁၄။ ကလ ေးသငူယ်တြိိုငေ်းသည်  ူမ ြိ ေး၊ ကြိိုေးက ယ်သည့််ဘောသော၊ အ င့််အတနေ်း၊ ယဉ်လက ေးမှု၊ ဇောတြိ၊  ြိင ်မ   ပ ောေးဘ - 

(က) ဥပလေအ ောတ င ်အည အမျှပဖေလ်ေ မည်၊ 

( ) ည မျှလသော အ  င့််အ မ်ေးမ ောေး  ရ ြိလေ မည်။ 

၁၅။ ကလ ေးသငူယ်တြိိုငေ်းသည်- 

(က) ဥပလေန င့််အည    တ် ပ်ေ ော ထိုတ်လဖော်လပပော ြိို  င့််၊   တ ်ပ်ေ ောလ ေးသောေး  င့််ရ ြိသည်၊ 

( )   တ် ပ်ေ ောလတ ေးလတော ကံ   င့််၊   တ် ပ်ေ ော ယံို ကည ် င့််၊ မည်သည့််ဘောသောကြိိုမ ြိို   တ် ပ်ေ ော 

ကြိိုေးက ယ်  င့််ရ ြိသည်၊ 

(ဂ) ဥပလေအ    င့််ပပ ထောေးလသော ကလ ေးသူငယ် ြိိုင ်ော အဖ  ွဲ့အေည်ေးမ ောေး၊  ူမှုလ ေး သြိို ့်မဟိုတ ်ဘောသော လ ေး 

အဖ  ွဲ့အေည်ေးမ ောေးတ င ်ပါဝင ် င့််ရ ြိသည်။ 

၁၆။ (က) ကလ ေးသငူယ်တြိိုငေ်း၏ ဂိုဏသ်ြိကခော၊ ပိုဂ္ြိ  ်လ ေး ြိိုင ်ော   တ် ပ်မှုန င့််  ံိုပ  ံမှုကြိိုအလ ကောငေ်းမ ့် 

ထြိပါေးပ ငေ်းမ  ံလေ န ်သက် ြိိုင ်ောအေြိိုေး ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အေည်ေးမ ောေးက ဥပလေန င့််အည  ကောက ယ်လေောင့်် လရ ောက် မည်၊ 
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( ) ကလ ေးသငူယ်တြိိုငေ်း၏ ပေစည်ေး ံိုပ  ံမှုအတ က် ဥပလေအ  အကောအက ယ်လပေး မည်။ 

၁၇။ (က) ကလ ေးသငူယ်တြိိုငေ်းသည် ဥပလေန င့််အည  လမ ေးေောေး ပံြိိုင ် င့််ရ ြိသည်၊ 

( ) လမ ေးေောေးပ ငေ်းသည် ကလ ေးသငူယ်၏ အက ြိ ေးေ ေးပ ောေးအတ က် ပဖေလ်ေ မည်၊ 

(ဂ) လမ ေးေောေးသသူည် လမ ေးေောေး  ံသည့်် ကလ ေးသငူယ်အောေး ပပည်ပသြိို ့်  ြိိုေးထိုတ်ပ ငေ်း၊ လ ောငေ်းဝယ်ပ ငေ်း၊ 

မတ ောေးပ ယ်  ယ်ပ ငေ်း၊ မတ ောေးအ ိုပ် ြိိုငေ်းလေပ ငေ်း၊ န ြိပ်ေက်ည ဉ်ေးပနေ်းပ ငေ်း၊ မသမောမှုန င့်် တ ောေးမ ့်ပပ  က င့််ပ ငေ်းမ ောေး 

မလပေါ်လပါက်လေ န ်ထြိနေ်းသြိမ်ေးလေောင့််လရ ောက် မည့်် တောဝနရ် ြိသည်။ 

၁၈။ (က) ေြိတ် သြိို ့်မဟိုတ ်ကြိိုယ်အဂဂ ါ  တ်ယ ငေ်းလသော ကလ ေးသငူယ်သည်- 

(၁)  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးေ ေးဌောနကပဖေလ်ေ၊ လေတနော့်ဝနထ်မ်ေးပိုဂ္ြိ   ်သြိို ့်မဟိုတ် အေြိိုေး မဟိုတ်လသော အဖ  ွဲ့ အေည်ေးကပဖေလ်ေ 

တည်လထောငထ်ောေးလသော သ ေးသန် ့်လက ောငေ်းမ ောေးတ င ်အလပ  ပံညော (မူ တနေ်းအ င့််) သြိို ့်မဟိုတ် 

အသက်လမ ေးဝမ်ေးလက ောငေ်း ြိိုင ်ော ပညော ပ်မ ောေးကြိို သငယ်ူ  င့််ရ ြိသည်၊ 

(၂) နြိိုငင်လံတော်၏ အထူေးလေောင့််လရ ောက်မှုန င့်် ကူည ပံ့်ပြိိုေးမှုမ ောေးကြိို  ပြိိုင ် င့််ရ ြိသည်၊ 

( )  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးေ ေးဌောနသည် ေြိတ် သြိို ့်မဟိုတ် ကြိိုယ်အဂဂ ါ  တ်ယ ငေ်းလသော ကလ ေးသငူယ်မ ောေး  ူ ့်အဖ  ွဲ့ အေည်ေးတ င ်

ဂိုဏသ်ြိကခောရ ြိေ ောပဖင့်် ပါဝင ်က် ံနြိိုငလ် ေး၊ မြိမြိဘဝ မြိမြိ ပ်တည်နြိိုငလ် ေး၊ ကြိိုယ့််အောေးကြိိုယ်ကြိိုေး ေြိတ ်

လမ ေးပမ နြိိုငလ် ေးတြိို ့်အတ က်  ြိိုအပ်လသောအေ အမံမ ောေး   မ တ်လ ောင ် က် မည်။ 

၁၉။ (က) ကလ ေးသငူယ်တြိိုငေ်းသည် နြိိုငင်လံတော်ကလ ောင ် က်လပေးသည့်် က နေ်းမောလ ေး ြိိုင ်ော အ  င့်် အလ ေးမ ောေးကြိို 

 ေံောေး  င့််ရ ြိသည်၊ 

( ) က နေ်းမောလ ေးဝနက်က ေးဌောနသည်- 

(၁) ကလ ေးသူငယ်အသက်ရ ငသ်နလ် ေး၊ ကလ ေးသငူယ်အောေး ကောက ယ်လ ေးထြိိုေးလ ေး၊ ကလ ေးသငူယ် အောေး မြိ ငန်ြိို ့် ည ်

တြိိုက်လက ေးလ ေး၊ မြိ ငမ် ောေး သောေး က်ပ ောေးလ ေး၊ ကလ ေးသငူယ် အောဟော ဓောတ်ပပည့််ဝ လ ေး၊ အြိိုငအ်ြိိုေငေ်း 

  ြိ ွဲ့တ ့်မှုလ ောဂါ ကငေ်းရ ငေ်းလ ေး၊ လက ောငေ်းက နေ်းမောလ ေး၊ မြိသောေးေိုက နေ်းမောလ ေးတြိို ့်ကြိို ေ မံ  က်   မ တ်လ ောင ် က် မည်၊ 

(၂) ကလ ေးသူငယ်၏ က နေ်းမောလ ေးကြိို အနတ ောယ်ပဖေလ်ေနြိိုငလ်သော ရြိိုေး ောအလ ့်အထမ ောေး တေေ်တေေ် 

ပလပ ောက်သ ောေးလ ေးအတ က် သင့််လ  ော်လသော အေ အမံမ ောေး   မ တ်လ ောင ် က် မည်၊ 

(၃) ကလ ေးသငူယ်လသနှုနေ်း အနည်ေး ံိုေးန င့်် က နေ်းမောလ ေးန င့််ပပည့််ေံိုလသော ကလ ေးသငူယ်ဦေးလ  အမ ောေး 

 ံိုေးပဖေ ်ောလေ န ်လ ောင ် က် မည်။ 

၂၀။ (က) ကလ ေးသငူယ်တြိိုငေ်းသည်- 

(၁) ပညောသင ်ကောေးလ ေး ြိိုင ်ော အ  င့််အ မ်ေးမ ောေး  ရ ြိလေ မည်၊ 

(၂) နြိိုငင်လံတော်ကဖ င့််  ေထ်ောေးလသော လက ောငေ်းမ ောေးတ င ်အလပ  ံပညော (မူ တနေ်းအ င့််) ကြိို အ မ ့် သငယ်ူနြိိုင ် င့်် 

ရ ြိလေ မည်၊ 

( ) ပညောလ ေးဝနက်က ေးဌောနသည်- 

(၁) မသငမ်လန အ မ ့် မူ တနေ်းပညောလ ေးေနေက်ြိို အလကောငအ်ထည်လဖော် န ် ည်မ နေ်း  က်ထောေးရ ြိ  မည်၊ 
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(၂) ကလ ေးသူငယ်မ ောေး လက ောငေ်းမ နမ် နတ်က်လ ေးန င့်် အ  ြိနမ်တြိိုငမ်  လက ောငေ်းထ က်နှုနေ်းက  ငေ်းလ ေးတြိို ့် အတ က် 

 ြိိုအပ်လသော အေ အမံမ ောေး   မ တ်လ ောင ် က် မည်၊ 

(၃) နြိိုငင်လံတော်ကဖ င့််  ေထ်ောေးလသော လက ောငေ်းမ ောေးတ င ်အလ ကောငေ်းအမ ြိ ေးမ ြိ ေးလ ကောင့်် တက်လ ောက်ပညော 

သင ်ကောေးနြိိုငပ် ငေ်း မရ ြိလသော ကလ ေးသငူယ်မ ောေးေောလပတတ်က မ်ေးမှုရ ြိလေ န ်အေ အေဉ်မ ောေး   မ တ်လ ောင ်

  က် မည်။ 

၂၁။ ကလ ေးသငူယ်တြိိုငေ်းသည် မြိမြိတြိို ့်  ေ ်ငပ်မတ်နြိိုေးသည့််ေကောေး၊ ေောလပ၊ ယဉ်လက ေးမှု၊ ကြိိုေးက ယ်သည့်် 

ဘောသောန င့််ဓလ ့်ထံိုေးတမ်ေးမ ောေးကြိို လေောင့််ထြိနေ်းပြိိုင ် င့်် ရ ြိလေ မည်။ 

၂၂။ (က) ကလ ေးသငူယ်တြိိုငေ်းသည် မြိမြိတြိို ့်၏ဘက်ေံိုဖ ံ ွဲ့ ငဖြိ ေးလ ေးအတ က် အလထောက်အကူပပ လေမည့်် ေောလပ မ ောေး ဖတ်ရှုနြိိုင ် င့််၊ 

ဗဟိုသိုတမ ောေး လ ့် ော ည်ေးပူေးနြိိုင ် င့်် ရ ြိလေ မည်၊ 

( ) ပပန ်ကောေးလ ေးဝနက်က ေးဌောနသည်- 

(၁) ကလ ေးသူငယ်မ ောေး  ြိမမောယဉ်လက ေးမှုရ ြိလ ေး၊ မ ြိ ေး  ေေ်ြိတ်ဓောတ် ရ ငသ်နထ်က်ပမက်လ ေးန င့်် အက င့်် 

ေော ြိတတ လကောငေ်းမ နလ် ေးတြိို ့်အတ က် ကလ ေးေောလပမ ောေး ထိုတ်လဝပဖန် ့်  ြိပ ငေ်း၊ အေြိိုေး မဟိုတ်လသော အဖ  ွဲ့ အေည်ေးန င့်် 

ပိုဂ္ ြိကထိုတ်လဝသတူြိို ့်၏ကလ ေးေောလပထိုတ်လဝပဖန် ့်  ြိပ ငေ်း  ိုပ်ငနေ်းကြိို အောေးလပေးပ ငေ်း၊ ပပန ်ကောေးလ ေးန င့်် 

ပပည်သူ ့် က် ံလ ေးဦေးေ ေးဌောနက တည်လထောငထ်ောေးလသော ေော ကည့််တြိိုက်မ ောေးတ င ်ကလ ေးေောလပမ ောေးကြိို 

အထူေးအေ အေဉ်ပဖင့်် ေိုလ ောငေ်းထောေးရ ြိလပေးပ ငေ်း ပပ  မည်၊ 

(၂) ကလ ေးသူငယ်၏ အ  င့််အလ ေးမ ောေးန င့်် က င့််ဝတ်ေည်ေးကမ်ေးမ ောေးကြိို ကလ ေးသငူယ်န င့်် ယငေ်းတြိို ့်၏ မြိဘ၊ 

အိုပ်ထြိနေ်းသမူ ောေး သြိရ ြိနောေး ည် သလဘောလပါက်လေ န ်ည်ေးလကောငေ်း၊ ကလ ေးသငူယ်မ ောေးန င့်် သက် ြိိုငလ်သော 

ဗဟိုသိုတပဖေဖ် ယ် ော ပပည်တ ငေ်းပပည်ပ သတငေ်းမ ောေးကြိို ကလ ေးသငူယ်မ ောေး သြိရ ြိနြိိုငလ်ေ  န ်ည်ေးလကောငေ်း 

 ူထို က်သ ယ်လ ေးနည်ေး မ်ေးမ ောေးပဖင့်် ပညောလပေးပ ငေ်း၊ ပဖန် ့်ပဖ ေးပ ငေ်း ပပ  မည်။ 

၂၃။ ကလ ေးသငူယ်တြိိုငေ်းသည်- 

(က) အောေး ပ်  ြိနန် င့်် ကေောေး  ြိနမ် ောေး  ပြိိုင ် င့််ရ ြိသည်၊ 

( ) အသက်အ  ယ်အ ြိိုက် အောေးကေောေး ှုပ်ရ ောေးမှုမ ောေးတ ငပ်ါဝင ်ငန် ွှ   င့််ရ ြိသည်၊ 

(ဂ) ယဉ်လက ေးမှုန င့်် အနိုပညော ြိိုင ်ော  ှုပ်ရ ောေးမှုမ ောေးတ င ်ပါဝငလ် ောင ် က်  င့််ရ ြိသည်။ 

၂၄။ (က) ကလ ေးသငူယ်တြိိုငေ်းသည်- 

(၁) ဥပလေန င့််အည  မြိမြိ နဒအလ  ောက် အ ိုပ် ိုပ်ပြိိုင ် င့််ရ ြိသည်၊ 

(၂) ဥပလေအ  သတ်မ တ်ထောေးသည့်် အ ိုပ် ိုပ်  ြိန၊် အောေး ပ်  င့််န င့်် အပ ောေးသက်သော  င့််မ ောေးကြိို  ပြိိုင ်  င့််ရ ြိသည်၊ 

( ) အ ိုပ်သမောေးဝနက်က ေးဌောနသည် အ ိုပ် ိုပ်လသောကလ ေးသငူယ်မ ောေး  ိုပ်ငနေ်း  ငလ်ဘေးအနတ ောယ် ကငေ်းရ ငေ်းလ ေးန င့်် 

 ပြိိုင ် င့််မ ောေး ထြိ ြိိုက်နေန်ော  ံိုေးရှု ံေးမှု မရ ြိလ ေးတြိို ့်အတ က်ဥပလေန င့််အည  ကောက ယ်လေောင့်် လရ ောက် မည်။ 

၂၅။ ကလ ေးသငူယ်တြိိုငေ်းသည် ဥပလေန င့််အည - 

(က) အလမ  က်  ံ င့််ရ ြိသည်၊ 
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( ) ပေစည်ေးဥေစောပြိိုင ်ြိိုင ် င့််ရ ြိသည်၊ 

(ဂ) တ ောေးေ   ြိိုနြိိုင ် င့််န င့်် တ ောေးေ   ြိို နံြိိုင ် င့််ရ ြိသည်။ 

၂၆။ ဤဥပလေပါ အ  င့််အလ ေးမ ောေးကြိို ကလ ေးသငူယ်တြိိုငေ်း အပပည့််အဝ ရ ြိ ေံောေးနြိိုငလ်ေ န-် 

(က) အေြိိုေး ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အေည်ေးမ ောေးသည ်မြိမြိတြိို ့်သက် ြိိုင ်ောကဏ္ဍအ ြိိုက် တတ်နြိိုငသ်မျှ အလကောငအ် ထည်လဖော် 

လ ောင ် က်လပေး မည်၊ 

( ) လေတနော့်ဝနထ်မ်ေးပိုဂ္ြိ  ် သြိို ့်မဟိုတ် အေြိိုေး မဟိုတ်လသော အဖ  ွဲ့အေည်ေးမ ောေးသည် ည်ေး ဥပလေန င့််အည  

မြိမြိတြိို ့်တတ်နြိိုငသ်မျှ လ ောင ် က်လပေးနြိိုင ် င့််ရ ြိသည်။ 

၂၇။ ကလ ေးသငူယ်မ ောေး၏ အလ ေးကြိေစန င့််ေပ်  ဉ်ေး၍ တောဝနရ် ြိသမူ ောေးသည် ကလ ေးသငူယ်တြိိုငေ်း  ူ ့်အဖ  ွဲ့ အေည်ေး၏ 

ကောက ယ်လေောင့််လရ ောက်မှုကြိို ဦေးဦေးဖ ောေးဖ ောေး  ယူပြိိုင ် င့််ရ ြိသည် ြိိုလသော လ ောငပ်ိုေအ်  ကလ ေး သငူယ်မ ောေး၏ 

အလကောငေ်း ံိုေးအက ြိ ေးေ ေးပ ောေးအတ က် လရ ေးရှုလ ောင ် က် မည်။ 

 

အခန်ြား (၆) 

ပြစြ်ှုထကကောငြ်ားအ  အထ ြားယပူခငြ်ားြှကငြ်ား   ခ် င့်် 

၂၈။ (က) အသက် ၇ န ေမ်ပပည့််လသေးလသော ကလ ေးသငူယ်တေ်ဦေး၏ ပပ  ိုပ်မှုသည် ပပေမ်ှုမလပမောက်လေ ၊ 

( ) ပပ  ိုပ်ေဉ်အ ါက ပပ  ိုပ်မှု၏သလဘောသဘောဝန င့်် အက ြိ ေးအပပေက်ြိို သြိနောေး ည်လ ောက်လအောင ်အလပမော်အပမင ်

အ ငအ်ပ ငန် င့်် မပပည့််ေံိုလသေးလသော အသက် ၇ န ေအ်ထက် ၁၂ န ေလ်အောက် အ  ယ်ရ ြိလသော ကလ ေးသငူယ်၏ 

ပပ  ိုပ်မှုသည် ပပေမ်ှုမလပမောက်လေ ။ 

၂၉။ သငတ်နေ်းလက ောငေ်း၊ ယောယ  လေောင့််လရ ောက်လ ေးေ နေ်း သြိို ့်မဟိုတ် လေောင့််လရ ောက်သထူံမ  ထ က်လပပေးသည့်် ကလ ေးသငူယ်အောေး 

ပပေမ်ှု ြိိုင ်ော ဥပလေတေ ်ပ် ပ်အ  အလ ေးယူ ပ ငေ်း မပပ  ။ 

 

အခန်ြား (၇) 

ကထ ြားသငူယ၏်က င့််ဝ စ်ည်ြားကြ်ြားြ ောြား 

၃၀။ ကလ ေးသငူယ်တြိိုငေ်းသည် အသက်အ  ယ်အ ြိိုက် လအောက်ပါက င့််ဝတ်ေည်ေးကမ်ေးမ ောေးကြိို  ြိိုက်နော လေောင့််ထြိနေ်း မည်- 

(က) တ ောေးဥပလေကြိို လေောင့််ထြိနေ်း ြိိုက်နောပ ငေ်း၊ 

( ) မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသတူြိို ့်၏  ံိုေးမသ နသ်ငမ်ှုကြိို နော ပံ ငေ်း၊ 

(ဂ)   ော၊   ောမမ ောေး၏ သ နသ်ငမ်ှုကြိို  ယံူငပ ေး ငငြိမ်ေး  မ်ေးေ ော ပညောသင ်ကောေးပ ငေ်း၊ 

(ဃ) လက ောငေ်းေည်ေးကမ်ေး၊ အ ိုပ်  ငေ်ည်ေးကမ်ေး၊  ပ်  ောေည်ေးကမ်ေးတြိို ့်ကြိို  ြိိုက်နောပ ငေ်း၊ 

(င) မြိမြိန င့်် သက် ြိိုငလ်သောအမ ြိ ေး၊ ဘောသော၊ သောသနော၊ ယဉ်လက ေးမှုန င့််ဓလ ့်ထံိုေးတမ်ေးမ ောေးကြိို ထြိနေ်းသြိမ်ေး လေောင့််လရ ောက်ပ ငေ်း၊ 

(ေ) အ က်လသောက်ပ ငေ်း၊ လ ေး ြိပ်လသောက်ပ ငေ်း၊ မူေးယေလ် ေးဝါေး သြိို ့်မဟိုတ် ေြိတ်ကြိိုလပပောငေ်း  လေလသော လ ေးဝါေးသံိုေးေ  ပ ငေ်း၊ 

လ ောငေ်းကေောေးပ ငေ်းန င့်် အပ ောေးအက င့််ေော ြိတတ ပ က်ပပောေးဖ ယ် ော အမူအက င့််မ ောေးမ  လရ ောင ်ကဉ်ပ ငေ်း။ 
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၃၁။ ပိုေမ် ၃၀ ပါ က င့််ဝတ်ေည်ေးကမ်ေးမ ောေးကြိို ကလ ေးသငူယ်မ ောေး  ြိိုက်နောလေောင့််ထြိနေ်းသည့်် အလ ့်အထ  ရ ြိလေ န ်မြိဘ၊ 

  ော၊ အိုပ်ထြိနေ်းသတူြိို ့်က နည်ေးလပေး မ်ေးညွှနပ်ပ  မည။် 

 

အခန်ြား(၈) 

ကောက ယထ်စောင့််ထ ှောက်ြှု  ုအြ်ထသောကထ ြားသငူယ ်

၃၂။ လအောက်ပါကလ ေးသငူယ်သည် ကောက ယ်လေောင့််လရ ောက်မှု ြိိုအပ်လသော ကလ ေးသငူယ်ပဖေသ်ည်- 

(က) မြိဘ သြိို ့်မဟိုတ် အိုပ်ထြိနေ်းသမူရ ြိလသောသ၊ူ 

( ) လတောငေ်း မ်ေးေောေးလသောက်သ၊ူ 

(ဂ) မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသတူြိို ့်က ထြိနေ်းသြိမ်ေး၍မ နြိိုငလ် ောက်လအောင ် ြိိုေးသ မ်ေးသ၊ူ 

(ဃ)  က်ေက်လသော သြိို ့်မဟိုတ် ယိုတ်မောလသော မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသ၏ူ ထြိနေ်းသြိမ်ေးမှုလအောက်တ ငရ် ြိသ၊ူ 

(င) ေြိတ်လပါ့်သ ပ်သ၊ူ 

(ေ) ကူေးေက်တတ်လသော လ ောဂါေ  ကပ်လနသ၊ူ 

( ) မူေးယေလ် ေးဝါေး သြိို ့်မဟိုတ် ေြိတ်ကြိို လပပောငေ်း  လေလသော လ ေးဝါေးသံိုေးေ  သ၊ူ 

(ဇ)  ူမှုဝနထ်မ်ေး ဦေးေ ေးဌောနက အ ါအောေးလ  ော်ေ ော သတ်မ တ်သ။ူ 

၃၃။ (က) မည်သမူ ြိို ပိုေမ် ၃၂ ပါကလ ေးသငူယ်တေဦ်ေးဦေးကြိို နြိိုငင်လံတော်က ကောက ယ်လေောင့််လရ ောက်မှု ပပ  သင့််သည်ဟို 

ထငပ်မငယ်ူ  ျှင ်သက် ြိိုင ်ော  ူမှုဝနထ်မ်ေးအ ောရ ြိထံ အက ြိ ေးအလ ကောငေ်းလဖော်ပပ၍ အလ ကောငေ်း ကောေးနြိိုငသ်ည်၊ 

( )  ူမှုဝနထ်မ်ေးအ ောရ ြိသည် ပိုေမ်    (က) အ  အလ ကောငေ်း ကောေး  က်ကြိို  က်  ံရ ြိ ျှငပ်ဖေလ်ေ၊ မြိမြိ ကြိိုယ်တြိိုင ်

တေန်ည်ေးနည်ေးပဖင့်် သတငေ်း ရ ြိ ျှင ်ပဖေလ်ေ ကလ ေးသငူယ်အောေး နြိိုငင်လံတော်က ကောက ယ်လေောင့်် လရ ောက်မှုပပ  န ်

 ြိိုအပ်ပ ငေ်း ရ ြိ မရ ြိ သတ်မ တ်ထောေးသည့်် နည်ေး မ်ေးမ ောေးန င့််အည  ေံိုေမ်ေးေေလ် ေးငပ ေး လတ ွဲ့ ရ ြိ   က်မ ောေးကြိို 

မြိမြိ၏သလဘောထောေးမ တ်  က်န င့််အတူ ညွှန ်ကောေးလ ေးမ ေး   ပ်ထံ တငပ်ပအေ  င ် ံမည်၊ 

(ဂ)  ူမှုဝနထ်မ်ေးအ ောရ ြိသည ်ပိုေမ်    ( ) အ  ေံိုေမ်ေးေေလ် ေးပ ငေ်းန င့်် ေပ်  ဉ်ေး၍ လအောက်ပါ ိုပ်ပြိိုင ် င့်် မ ောေး ရ ြိသည်- 

(၁) မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသ ူသြိို ့်မဟိုတ်   အ ောရ ြိထံသြိို ့် အလ ကောငေ်း ကောေး၍ ကလ ေးသငူယ်အောေး မြိမြိလရ ွဲ့သြိို ့် တင ်ပြိို ့်လေပ ငေ်း၊ 

(၂) ညွှန ်ကောေးလ ေးမ ေး   ပ်၏  ံိုေးပဖတ်  က်ကြိို မ ရ ြိမ  ကလ ေးသငူယ်ကြိို မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသထူ ံ ဝံန ်  ပ် ပဖင့်် 

ပပန ်ည်အပ်န ထံောေးပ ငေ်း သြိို ့်မဟိုတ် ယောယ လေောင့််လရ ောက်လ ေးေ နေ်းသြိို ့် ပြိို ့်အပ်ထောေးပ ငေ်း၊ 

(၃)  ြိိုအပ်လသော သက်လသမ ောေးကြိို လ ေါ်ယူေေလ်မေးပ ငေ်း၊ 

(၄)  ြိိုအပ်ပါက မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသ ူသြိို ့်မဟိုတ် ကလ ေးသငူယ်၏ရ ငေ်း ငေ်း  က်ကြိို  ကောေးနောပ ငေ်း။ 

၃၄။ ညွှန ်ကောေးလ ေးမ ေး   ပ်သည်  ူမှုဝနထ်မ်ေးအ ောရ ြိက တငပ်ပလသော အေ  င ်ေံောအ  ကလ ေးသငူယ် အောေး နြိိုငင်လံတော်က 

ကောက ယ်လေောင့််လရ ောက်မှုပပ  န ် ြိိုအပ်လနလ ကောငေ်း ေြိေေလ်တ ွဲ့ ရ ြိ  ျှင ်လအောက်ပါအေ  အေဉ်တေ ်ပ် ပ်ကြိို 

  မ တ်လ ောင ် က်လပေး မည်- 
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(က) အက င့််ေော ြိတတ  ပပ ပပငလ်ပေး န ် ြိိုအပ်လနလသော ကလ ေးသူငယ်ပဖေ ်ျှင ်အမ ောေး ံိုေး အသက် ၁၈ န ေ ်

ပပည့််သည့််ကော အထြိ သငတ်နေ်းလက ောငေ်းတေ ်ို ိုသြိို ့် ပြိို ့်အပ်ပ ငေ်း၊ 

( ) ထြိနေ်းသြိမ်ေးလေောင့််လရ ောက်လပေး န ် ြိိုအပ်လနလသောကလ ေးသူငယ်ပဖေ ်ျှင ်အမ ောေး ံိုေး အသက် ၁၈ န ေ ်ပပည့််သည့်် 

ကော အထြိ လဂဟော သြိို ့်မဟိုတ် လေောင့််လရ ောက်သထူံအပ်န ပံ ငေ်း၊ 

(ဂ) ကက ေး ကပ်မှုပပ  န ် ြိိုအပ်လနလသော ကလ ေးသငူယ်ပဖေ ်ျှင ်၃န ေထ်က်မပြိိုလသော ကော အထြိ သက် 

 ြိိုင ်ောကလ ေးသငူယ် ကက ေး ကပ်သူ၏ ကက ေး ကပ်ေ မံပ ငေ်းကြိို  ံယူလေပ ငေ်း၊ 

(ဃ) ေြိတ်လပါ့်သ ပ်လနလသော ကလ ေးသငူယ်ပဖေ ်ျှင ်ေြိတ်လ ောဂါကိုလ ေးရံိုသြိို ့် ပြိို ့်အပ်၍ လ ေးဝါေးကိုသ န ်ေ ေဉ်လပေးပ ငေ်း၊ 

(င) ကူေးေက်တတ်လသော လ ောဂါေ  ကပ်လနလသော ကလ ေးသငူယ်ပဖေ ်ျှင ်သက် ြိိုင ်ောလ ေးရံိုသြိို ့် ပြိို ့်အပ်၍ လ ေးဝါေးကိုသ န ်

ေ ေဉ်လပေးပ ငေ်း။ 

၃၅။ ညွှန ်ကောေးလ ေးမ ေး   ပ်သည်- 

(က) ပိုေမ် ၃၄ အ    မ တ်လပေးလသော အေ အေဉ်ကြိို သတ်မ တထ်ောေးသည့်် နည်ေး မ်ေးမ ောေးန င့််အည  

အလကောငအ်ထည်လဖော်လ ောင ် က် န ်သက် ြိိုင ်ော မူှုဝနထ်မ်ေးအ ောရ ြိအောေး ညွှန ်ကောေးနြိိုငသ်ည်၊ 

( ) ကလ ေးသငူယ်တ င ်မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသရူ ြိငပ ေး ယငေ်းတြိို ့်၏ ထြိနေ်းသြိမ်ေးလေောင့််လရ ောက်မှုကြိိုသော  ယံူ န ် ြိို အပ်လ ကောငေ်း 

ေြိေေလ်တ ွဲ့ ရ ြိ ျှင ်ကလ ေးသငူယ်အောေး လကောငေ်းမ နေ် ောလေောင့််လရ ောက်ပ ငေ်းန င့်် အိုပ်ထြိနေ်းပ ငေ်းပပ  ပါမည်ဟူလသော 

 ဝံန ်  ပ်ကြိို မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသအူောေး    ပ် ြိိုလေငပ ေး ကလ ေးသငူယ်ကြိို ပပန ်ည်အပ်န  ံန ်သက ်ြိိုင ်ော 

 ူမှုဝနထ်မ်ေးအ ောရ ြိအောေး ညွှန ်ကောေးနြိိုငသ်ည်၊ 

(ဂ) ပိုေမ် ၃၄ ပိုေမ်    (က) သြိို ့်မဟိုတ် ပိုေမ်    (ဂ) အ    မ တ်လသော အေ အေဉ်ကြိိုအနည်ေး ံိုေး တေန် ေပ်ပည့်် သည်အထြိ 

 ြိိုက်နောငပ ေးပဖေသ်ည့််အပပင ်အက င့််ေော ြိတတ  တြိိုေးတက်လကောငေ်းမ န ်ောလ ကောငေ်း ေြိေေလ်တ ွဲ့ ရ ြိ   ျှင ်မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသ ူ

ရ ြိလသော ကလ ေးသငူယ်အောေး သက် ြိိုင ်ော မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသထူံ  ဝံန ်  ပ်ပဖင့််ပဖေ ်လေ၊  ဝံန ်  ပ်မပါဘ  ပဖေလ်ေ 

ပပန ်ည်အပ်န  ံန ်သက် ြိိုင ်ော  ူမှုဝနထ်မ်ေးအ ောရ ြိအောေး ညွှန ်ကောေးနြိိုင ်သည်။ 

၃၆။ ညွှန ်ကောေးလ ေးမ ေး   ပ်သည်- 

(က) ပိုေမ် ၃၅ ပိုေမ်    (ဂ) ပါ  ိုပ်ပြိိုင ် င့််ကြိို မြိမြိသလဘောအလ  ောက်ပဖေလ်ေ၊ သက် ြိိုင ်ော သငတ်နေ်းလက ောငေ်းအိုပ်၊ 

ကလ ေးသငူယ်ကက ေး ကပ်သ ူသြိို ့်မဟိုတ် မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသ၏ူ တငပ်ပ  က်အ ပဖေ ်လေ က င့််သံိုေးနြိိုငသ်ည်၊ 

( ) ပိုေမ် ၃၄ ပိုေမ်    ( )၊ ပိုေမ်    (ဃ) သြိို ့်မဟိုတ် ပိုေမ်    (င) အ     မ တ်ထောေးလသော အေ အေဉ်တေ ်ပ်  ပ်ကြိို 

 ံိုလ ောက်လသော အလ ကောငေ်းရ ြိပါက  ြိိုအပ်သ ြိို ပပင ်ငလ်ပပောငေ်း  နြိိုငသ်ည်၊ 

(ဂ)  ံိုလ ောက်လသော အလ ကောငေ်းရ ြိ ျှင ်သငတ်နေ်းလက ောငေ်းတေ် ိုသြိို ့် ပြိို ့်အပ်ထောေးလသော ကလ ေးသငူယ်ကြိို 

အပ ောေးသငတ်နေ်းလက ောငေ်းတေ ်ိုသြိို ့် လရွှွဲ့လပပောငေ်းနြိိုငသ်ည်၊ 

(ဃ) သငတ်နေ်းလက ောငေ်းသြိို ့် ပြိို ့်အပ်ထောေးလသော ကလ ေးသငူယ်အောေး သတ်မ တ်ထောေးသည့်် နည်ေး မ်ေးမ ောေးန င့်် အည  လအောက်ပါ 

အ  င့််အလ ေးမ ောေးကြိို လပေးနြိိုငသ်ည်- 
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(၁) လဂဟော သြိို ့်မဟိုတ် လေောင့််လရ ောက်သ၏ူ ကက ေး ကပ်ေ မံပ ငေ်းကြိို  ယံူလနထြိိုင ်နအ်တ က် သငတ်နေ်း လက ောငေ်းမ  

ယောယ အေ အေဉ်ပဖင့်် ထ က်  ော  င့််၊ 

(၂) အသည်ေးအသန ်မက နေ်းမမောပဖေလ်နလသော မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသ ူသြိို ့်မဟိုတ် လ  မ ြိ ေးအ ငေ်းအ  ောထံသ ောေး လ ောက် 

လတ ွဲ့ ံိုနြိိုင ်န ် ြိိုအပ်သည့်် ကော အတ က် အလ ေးလပေါ်   င့််ပပ  က်မ တ်ပဖင့််    ေးသ ောေး ော  င့််၊ 

(၃)   င့််ပပ  က်မ တ်ပဖင့်် သငတ်နေ်းလက ောငေ်းမ  ထ က်  ောလနထြိိုင ် င့််၊ 

(၄) သငတ်နေ်းလက ောငေ်း၏ ကက ေး ကပ်ေ မံပ ငေ်းကြိို  ယံူ၍ သငတ်နေ်းလက ောငေ်းပပငပ်ရ ြိ သင့််လ  ော်သ ူတေဦ်ေးန င့််အတူ 

လနထြိိုငန်ြိိုင ် င့််၊ 

(င) ဤပိုေမ်အ  မြိမြိအောေးအပ်န ငေ်းထောေးလသော  ိုပ်ပြိိုင ် င့််မ ောေးကြိို  ူမှုဝနထ်မ်ေးအ ောရ ြိ သြိို ့်မဟိုတ ်သင ်

တနေ်းလက ောငေ်းအိုပ်အောေး  ွှ အပ်၍ လ ောင ် က်လေနြိိုငသ်ည်။ 

 

အခန်ြား (၉) 

ကထ ြားသငူယအ်ောြား ပြစြ်ှုပဖင့်် အထ ြားယပူခငြ်ား 

၃၇။   အ ောရ ြိ သြိို ့်မဟိုတ် အလ ေးယူပြိိုင ် င့််ရ ြိသသူည် ပပေမ်ှုက  ေး  နလ် ကောငေ်း ေ ပ်ေ    ံလသော ကလ ေး သငူယ်ကြိို ဖမ်ေး  ေး ျှင ်

လအောက်ပါတြိို ့်ကြိို  ြိိုက်နော မည်- 

(က)  က်ထြိတ် တ်ပ ငေ်း၊ ကကြိ ေးပဖင့််  ည်လန ောငပ် ငေ်း မပပ  ၊ 

( )  ူကက ေးတ ောေး မံ ောေးန င့််အတူ လ ောလန ော၍ထောေးရ ြိပ ငေ်း မပပ  ။ မြိနေ်းကလ ေးပဖေ ်ျှင ်မြိနေ်းမတေဦ်ေး၏ 

အလေောင့််အလရ ောက်ပဖင့်် ထောေးရ ြိ မည်၊ 

(ဂ) န ြိပ်ေက်ည ဉ်ေးပနေ်းပ ငေ်း၊ င ြိမ်ေးလပ ောက်ပ ငေ်း မပပ  ၊ 

(ဃ) တေလ်န ောမ  တေလ်န ောသြိို ့်  ူကက ေးတ ောေး မံ ောေးန င့််အတူ လ ောလန ော၍ မပြိို ့်လ ောင ်။ မြိနေ်းကလ ေးပဖေ ် ျှင ်

မြိနေ်းမတေဦ်ေး၏ အလေောင့််အလရ ောက်ပဖင့်် ပြိို ့်လ ောင ်မည်၊ 

(င) သက် ြိိုင ်ောမြိဘ သြိို ့်မဟိုတ် အိုပ်ထြိနေ်းသထူံ အပမန ်ံိုေးအသြိလပေး အလ ကောငေ်း ကောေး မည်၊ 

(ေ) ဖမ်ေး  ေး  ံလသော ကလ ေးသငူယ်ကြိို သက် ြိိုင ်ော ကလ ေးသငူယ်တ ောေးရံိုေးသြိို ့် အပမန ်ံိုေးတငပ်ြိို ့်  မည်၊ 

( ) ပိုေမ်    (ေ) အ  ကလ ေးသငူယ်တ ောေးရံိုေးသြိို ့် အပမန ်ံိုေးတငပ်ြိို ့်နြိိုငပ် ငေ်း မရ ြိပါက ကလ ေးသငူယ်အောေး  ဝံန ်  ပ်ပဖင့်် 

 ွှတ်ထောေး မည်၊ 

(ဇ) ပိုေမ်    ( ) အ   ဝံန ်  ပ်ပဖင့််မ ွှတ် ျှင ်ထြိိုကလ ေးသငူယ်ကြိို ယောယ လေောင့််လရ ောက်လ ေးေ နေ်း သြိို ့်မဟိုတ် 

အပ ောေးသင့််လ  ော်သည့််လန ောသြိို ့် ပြိို ့်ထောေး မည်။ 

၃၈။   အ ောရ ြိ သြိို ့်မဟိုတ ်အလ ေးယူပြိိုင ် င့််ရ ြိသသူည်- 

(က) ကလ ေးသငူယ်မှု ငေ်းကြိို သက် ြိိုင ်ော ကလ ေးသငူယ်တ ောေးရံိုေးသြိို ့် တ ောေးေ   ြိိုတငပ်ြိို ့် မည်၊ 
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( ) ကလ ေးသငူယ်န င့််  ူကက ေးပူေးတ  ၍ ပပေမ်ှုက  ေး  နပ် ငေ်းပဖေ် ျှင ်ကလ ေးသငူယ်ကြိို သက် ြိိုင ်ော 

ကလ ေးသငူယ်တ ောေးရံိုေးသြိို ့် ည်ေးလကောငေ်း၊  ူကက ေးကြိို သက် ြိိုင ်ော တ ောေးရံိုေးသြိို ့် ည်ေးလကောငေ်း    ၍ 

တ ောေးေ   ြိိုတငပ်ြိို ့် မည်၊ 

(ဂ) ကလ ေးသငူယ်ကြိို တ ောေးေ   ြိိုတငပ်ြိို ့် ောတ င ်အသက်န င့်် ေပ်  ဉ်ေးလသော အလထောက်အထောေး ပူေးတ  ပါရ ြိ လေ မည်။ 

၃၉။   အ ောရ ြိ သြိို ့်မဟိုတ ်အလ ေးယူပြိိုင ် င့််ရ ြိသသူည် သငတ်နေ်းလက ောငေ်း၊ လဂဟော၊ ယောယ လေောင့််လရ ောက်လ ေး ေ နေ်း သြိို ့်မဟိုတ် 

လေောင့််လရ ောက်သထူံမ  ထ က်လပပေးသည့်် ကလ ေးသငူယ်ကြိို- 

(က) ဝ မ်ေး မပါဘ  ဖမ်ေး  ေးနြိိုငသ်ည်၊ 

( ) ဖမ်ေး  ေး မြိ ျှင ်သက် ြိိုင ်ောသငတ်နေ်းလက ောငေ်း၊ လဂဟော၊ ယောယ လေောင့််လရ ောက်လ ေးေ နေ်း သြိို ့်မဟိုတ် လေောင့််လရ ောက်သထူံ 

ပပနပ်ြိို ့် မည်၊ 

(ဂ) ပိုေမ်    ( ) အ  သငတ်နေ်းလက ောငေ်း၊ လဂဟော၊ ယောယ လေောင့််လရ ောက်လ ေးေ နေ်း သြိို ့်မဟိုတ် လေောင့််လရ ောက် သထူံ ပပနမ်ပြိို ့်နြိိုငမ်  

ကော အတ ငေ်း အပ ောေးသင့််လ  ော်သည့််လန ော၌ ထြိနေ်းသြိမ်ေးထောေးရ ြိနြိိုငသ်ည်။ 

 

အခန်ြား (၁၀) 

ကထ ြားသငူယြ်ှုခငြ်ားြ ောြား စစထ် ြားစ ီငပ်ခငြ်ား 

၄၀။ တ ောေးရံို ေး   ပ်သည်- 

(က) သင့််လ  ော်လသော နယ်လပမလေသတ င ်ကလ ေးသငူယ်တ ောေးရံို ေးမ ောေး တည်လထောင၍် ကလ ေးသငူယ် 

တ ောေးသကူက ေးမ ောေးကြိို  န် ့်ထောေးနြိိုငသ်ည်၊ 

( ) ပိုေမ်    (က) အ  ကလ ေးသငူယ်တ ောေးရံို ေး တည်လထောငထ်ောေးပ ငေ်းမရ ြိလသော နယ်လပမလေသတ င ်ငမြိ ွဲ့ နယ် 

တ ောေးသကူက ေးအောေး ကလ ေးသငူယ်တ ောေးသူကက ေး၏ ေ  ငပ်ြိိုင ် င့််အောဏော အပ်န ငေ်းနြိိုငသ်ည်။ 

၄၁။ ကလ ေးသငူယ်တ ောေးရံို ေးသည်- 

(က) ကလ ေးသငူယ်မှု ငေ်းကြိို  က်  ံရ ြိ ျှင ်အမှုတ  တ င ်ပါရ ြိလသော ကလ ေးသငူယ်၏ အသက်န င့်် ပတ်သက်သည့်် 

အလထောက်အထောေးကြိို ဦေးေ ောေြိေေ ်ကည့််ရှု မည်။ အမှုတ  ပါလမ ေးေော ငေ်း၊ နြိိုငင်သံောေးေြိေေလ် ေး ကတ်ပပောေး၊ 

နြိိုငင်ပံ ောေးသောေးမ တ်ပံိုတင ်က်မ တ်၊ လက ောငေ်းဝငမ် တ်ပံိုတငေ်ော ငေ်း လကောက်နိုတ်  က်မြိတတ  မ န၊်   ောဝန၏်လ ေးေော 

သြိို ့်မဟိုတ် အပ ောေး ြိိုင ်ံိုလသော အလထောက်အထောေးမ ောေးအ  ကလ ေးသငူယ်ပဖေ ်မပဖေ ် ံိုေးပဖတ် မည်၊ 

( ) ပပေမ်ှုက  ေး  နသ်ည့််အ  ြိန၌် အသက် ၁၆ န ေမ်ပပည့််လသေးလသော ကလ ေးသငူယ်ကြိိုသော ေေလ် ေးေ  င ်ပြိိုင ် င့််ရ ြိသည်။ 

ကလ ေးသငူယ်မှု ငေ်းကြိို  က် ေံေ ်လ ေးပ ငေ်းမပပ မ  ကလ ေးသငူယ်ပဖေလ် ကောငေ်း သတ်မ တ် ံိုေးပဖတ်  က်ကြိို 

လ ေးသောေးမ တ်တမ်ေးတငထ်ောေး မည်၊ 

(ဂ) တ ောေးေ   ြိိုတငပ်ြိို ့်ပ ငေ်း  ံလသော ကလ ေးသငူယ်အောေး အမှုေေလ် ေး  ကော အတ ငေ်း  ဝံန ်  ပ်ပဖင့််  ွှတ်ထောေးပ ငေ်း၊ မြိဘ၊ 

အိုပ်ထြိနေ်းသထူံ ေည်ေးကမ်ေး  က်ပဖင့်် အပ်န ပံ ငေ်း၊ ယောယ လေောင့််လရ ောက်လ ေးေ နေ်း သြိို ့်မဟိုတ ်အပ ောေးသင့််လ  ော်သည့်် 

လန ောသြိို ့် ေည်ေးကမ်ေး  က်ပဖင့်် အပ်န ပံ ငေ်းပပ  မည်။ မည်သည့်် အလ ကောငေ်းန င့််မျှ    ပ်မြိန် ့်မလပေး ၊ 
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(ဃ) အမှုေေလ် ေး  ကော အတ ငေ်း ကလ ေးသငူယ်၏ အသက် ၁၆ န ေပ်ပည့််သ ောေးလေကောမူ ယငေ်းအမှုကြိို 

 က် က်ေေလ် ေးေ  ငင်ပ ေး ကလ ေးသငူယ်ပဖေဘ်ြိသက ့်သြိို ့် မ တ်ယူကော ဤဥပလေန င့််အည  အမြိန် ့်  မ တ် ပ ငေ်းပပ  မည်၊ 

(င) လသေဏ၊် တေသ်က်တေက် နေ်းေဏ ်သြိို ့်မဟိုတ် လထောငေ်ဏ ်၃ န ေအ်ထက် ပပေေ်ဏ ် မ တ်နြိိုငလ်သော 

ကလ ေးသငူယ်မှု ငေ်းမ ောေးကြိို ဝ မ်ေးမှုေေလ် ေးသည့်် နည်ေး မ်ေးအတြိိုငေ်း ေေလ် ေးေ  င ်မည်၊ 

(ေ) ပိုေမ်    (င) ပါမှု ငေ်းမ ြိ ေးမ တေပ်ါေး အပ ောေးကလ ေးသငူယ်မှု ငေ်းမ ောေးကြိို သမမနမ်ှုေေလ် ေးသည့်် နည်ေး  မ်ေးအတြိိုငေ်း 

ေေလ် ေးေ  င ်မည်။ 

၄၂။ ကလ ေးသငူယ်တ ောေးရံို ေးသည် ကလ ေးသူငယ်မှု ငေ်းကြိို ေေလ် ေးေ  င ်ောတ င ်လအောက်ပါတြိို ့်ကြိို  ြိိုက ်နော မည်- 

(က) သ ေးပ ောေးရံို ေး၊ အလ ောက်အအံို၌ပဖေလ်ေ၊ သ ေးပ ောေးရံို ေး၊ အလ ောက်အအံိုမရ ြိ ျှင ်အမှုေေလ် ေးလနက  မဟိုတ်လသော 

အလ ောက်အအံို သြိို ့်မဟိုတ် အ နေ်း၌ပဖေလ်ေ ေေလ် ေး မည်၊ 

( ) အမှုေေလ် ေးသည့််လန ော၌ မြိဘအိုပ်ထြိနေ်းသမူ ောေး၊ တ ောေးရံို ေးဝနထ်မ်ေးမ ောေး၊ ဥပလေအ ောရ ြိမ ောေး၊ ဝတေ်ံို 

 ငပ်မနေ်းထောေးပ ငေ်းမရ ြိသည့်် တောဝနက်  ပပည်သူ ့်  တပ်ဖ  ွဲ့ဝငမ် ောေး၊ အမှုန င့််တြိိုက်ရြိိုက်သက် ြိိုငသ်မူ ောေး၊ 

ကလ ေးသငူယ်တ ောေးရံို ေး၏   င့််ပပ   က် ရ ြိသမူ ောေးမ တေပ်ါေး အပ ောေး မည်သမူျှ မရ ြိလေ ၊ 

(ဂ) ကလ ေးသငူယ် သြိို ့်မဟိုတ် ယငေ်း၏မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသတူြိို ့်က လရ ွဲ့လနင ောေး မ်ေးပ ငေ်းမပပ နြိိုင၍် သြိို ့်မဟိုတ် 

င ောေး မ်ေးပ ငေ်းမပပ  ြိို၍ သင့််လ  ော်သတူေ်ဦေးဦေး၏ အကူအည ပဖင့်် အမှုကြိို  ို လံ  ပ ြိိုလ ကောငေ်း လ ျှောက် ထောေး ောပါက 

  င့််ပပ  မည်၊ 

(ဃ)  ြိိုအပ်ပါက ေကောေးပပန ်ရ ြိလေ န ်ေ ေဉ်လပေး မည်၊ 

(င) လန ောင့််လန ေး  ကန် ့် ကောပ ငေ်းမရ ြိလေဘ  အပမန ်ငပ ေးပပတ်လအောင ်ေေလ် ေးေ  င ်မည်။ 

၄၃။ ကလ ေးသငူယ်တ ောေးရံို ေးသည် ကလ ေးသငူယ်မှု ငေ်း ေေလ် ေးေ  ငပ် ငေ်းန င့်် ေပ်  ဉ်ေး၍ လအောက်ပါ  ိုပ်ပြိိုင ် င့််မ ောေးရ ြိသည်- 

(က) အမှုကြိို ေေလ် ေးလနေဉ် မည်သည့််အ ါ၌မ ြိို ကလ ေးသငူယ်အက ြိ ေးင ော  ြိိုအပ်သည်ဟိုယူ  ျှင ်

ကလ ေးသငူယ်အပါအဝင ်အမှုေေလ် ေးသည့််လန ော၌ လ ောကရ် ြိလနသ ူမည်သကူြိိုမ ြိို တ ောေးရံိုေးပပငပ်သြိို ့် 

ထ က်  ောသ ောေး န ်ညွှန ်ကောေးနြိိုငသ်ည်။  ြိိုအပ်ပါက ယငေ်းသြိို ့်ထ က်  ောသ ောေး န ်အငအ်ောေးသံိုေးလေ၍ လ ောင ်  က်နြိိုငသ်ည်၊ 

( ) ေေလ် ေး  အမှု မည်သည့််အလပ အလနသြိို ့် လ ောက်ရ ြိလနလေကောမူ ေ ပ်ေ    ံသ ူကလ ေးသငူယ်သည် တ ောေးရံိုေးသြိို ့် 

 ောလ ောက် နမ် ြိိုဟို ယ ူ ျှင ်ရံိုေးလရ ွဲ့သြိို ့် မ ောလ ောက်လေဘ  ယငေ်း၏မ က်က ယ်တ င ်အမှု ကြိို 

 က် က်ေေလ် ေးနြိိုငသ်ည်၊ 

(ဂ) အမှုေေလ် ေးလနေဉ်  ြိိုအပ်ပါကလ ေးသငူယ်အောေး က်ရ ြိ ထြိနေ်းသြိမ်ေး လေောင့််လရ ောက်  က်ရ ြိလသော မြိဘ၊ 

အိုပ်ထြိနေ်းသအူောေး ရံိုေး  ြိနေ်းလန ့်တြိိုငေ်းတ င ်ရံိုေးလရ ွဲ့သြိို ့် ောလ ောက် န ်ညွှန ်ကောေးနြိိုငသ်ည်၊ 

(ဃ) ပပေမ်ှုက  ေး  နလ် ကောငေ်း ေ ပ်ေ    ံလသော ကလ ေးသငူယ် သြိို ့်မဟိုတ် မှု ငေ်းတေ ်ပ် ပ်တ င ်သက်လသ အပဖေ ်ပါဝငလ်သော 

ကလ ေးသငူယ်သည် မည်သမူည်ဝါပဖေလ် ကောငေ်း သြိသောထငရ် ောေးလေနြိိုငလ်သော သတငေ်း အ  က်အ က်မ ောေးကြိို 

ယငေ်းကလ ေးသငူယ်အတ က် အက ြိ ေးရ ြိမည်ဟို ယံို ကည် ျှင ်လ ေ ယြိို၊ ရိုပ်ပမငသ် ံ ကောေး၊ သတငေ်းေော၊ မဂ္ဇငေ်း၊ ဂ ောနယ်၊ 
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ေောလေောငတ်ြိို ့်တ င ်ထည့််သ ငေ်း လဖော်ပပ  င့််၊ လ ကညော  င့််ပပ နြိိုငသ်ည့်် အပပင ်ကလ ေးသငူယ်၏ ဓောတ်ပံိုကြိို ည်ေး လဖော်ပပ  င့််၊ 

အသံိုေးပပ   င့်် ပပ နြိိုငသ်ည်၊ 

(င) ကလ ေးသူငယ်န င့်် ယငေ်း၏မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသတူြိို ့်၏ ကြိိုယ်လ ေးမ တ်တမ်ေး၊ အက င့််ေော ြိတတ ၊ အပပ အမူ၊ အလနအထြိိုင၊် 

ပတ်ဝနေ်းက ငအ်လပ အလနတြိို ့်ကြိို ေံိုေမ်ေးလ ့် ောငပ ေး အေ  င ်ေံောတငပ်ပ န ်သက် ြိိုင ်ော ကလ ေးသငူယ် 

ကက ေး ကပ်သအူောေး ညွှန ်ကောေးနြိိုငသ်ည်၊ 

(ေ) မြိမြိသင့််လ  ော်သည် ထငပ်မင ်ျှင ်ပိုေမ်    (င) အ  ကလ ေးသငူယ်ကက ေး ကပ်သကူတငသ် ငေ်းလသော အေ  င ်ေံော၏ 

 ြိို ငေ်းအ  က်မ ောေးကြိို ကလ ေးသငူယ် သြိို ့်မဟိုတ် ယငေ်း၏ မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသတူြိို ့်အောေး အသြိလပေးအလ ကောငေ်း ကောေးပ ငေ်း၊ 

 န် ့်က ငဘ်က် သက်လသ  ံတငပ်ပ  င့််လပေးပ ငေ်း ပပ နြိိုငသ်ည်။ 

၄၄။ ကလ ေးသငူယ်တ ောေးရံို ေးသည် ပပေမ်ှုက  ေး  နလ် ကောငေ်း ထငရ် ောေးလသော ကလ ေးသငူယ်အလပေါ် အမြိန် ့်   မ တ်ပ ငေ်းမပပ မ  

လအောက်ပါတြိို ့်ကြိို ထည့််သ ငေ်း ေဉ်ေးေောေး၍ ကလ ေးသငူယ်အတ က် အက ြိ ေးပဖေထ် နေ်းလေမည့်် ပပ ပပငလ် ေးသလဘော သက်လ ောက်

လသော အမြိန် ့်ကြိို   မ တ် မည်- 

(က) ကလ ေးသငူယ်၏အသက်န င့်် အက င့််ေော ြိတတ ၊ 

( ) ကလ ေးသငူယ် လနထြိိုငလ်သော ပတ်ဝနေ်းက ငအ်လပ အလန၊ 

(ဂ) ပပေမ်ှုက  ေး  န ်သည့််အလ ကောငေ်း ငေ်း၊ 

(ဃ) ကလ ေးသငူယ်ကက ေး ကပ်သကူ တငသ် ငေ်းလသောအေ  င ်ေံော၊ 

(င) ကလ ေးသူငယ်အက ြိ ေးင ော ထည့််သ ငေ်းေဉ်ေးေောေး န ် ြိိုအပ်သည်ဟို ယူ လသော အပ ောေးအလ ကောငေ်းပ ငေ်း  ောမ ောေး။ 

၄၅။ တည်  ဥပလေတေ ်ပ် ပ်တ င ်မည်သြိို ့်ပငပ်ါရ ြိလေကောမ ူမည်သည့််ကလ ေးသငူယ်ကြိိုမျှ လသေဏ၊် 

တေသ်က်တေက် နေ်းေဏ ်သြိို ့်မဟိုတ် ကကြိမ်ေဏ ်  မ တ်ပ ငေ်းမပပ  ။ 

၄၆။ ကလ ေးသငူယ်ကြိို သောမနအ်ောေးပဖင့်် လထောငေ်ဏ ် မ တ်ပ ငေ်းမပပ  ။ ကလ ေးသငူယ်သည် တည်   ဥပလေတေ ်ပ် ပ်အ  

လသေဏ ်သြိို ့်မဟိုတ် တေသ်က်တေက် နေ်းေဏ ်  မ တ်နြိိုငလ်သော ပပေမ်ှုကြိို က  ေး  န ်သည်ဟို  ည်ေးလကောငေ်း၊ အက င့််ေော ြိတတ  

  နက် ေ ောပ က်ေ ေးလနလသော သြိို ့်မဟိုတ် မည်သည့််နည်ေးန င့််မျှ ထြိနေ်းသြိမ်ေး၍မ နြိိုငလ်သော  ြိိုေးသ မ်ေးလနသည့်် 

ကလ ေးသငူယ်ပဖေသ်ည်ဟို ည်ေးလကောငေ်း ကလ ေးသငူယ် တ ောေးရံို ေးက ယံို ကည်မ သော လထောငေ်ဏ ် မ တ် မည်။ ယငေ်းသြိို ့် 

  မ တ်လသော လထောငေ်ဏသ်ည် ၇ န ေထ်က် မပြိိုလေ ။ 

၄၇။ ကလ ေးသငူယ်တ ောေးရံို ေးသည် လထောငေ်ဏ ် မ တ်ပ ငေ်း မပပ သင့််လသော ကလ ေးသငူယ်န င့််ေပ်  ဉ်ေး၍ 

လအောက်ပါအမြိန် ့်တေ ်ပ် ပ်ကြိို   မ တ်နြိိုငသ်ည်- 

(က) က  ေး  နလ်သောပပေမ်ှုသည် ကက ေးလ ေးပ ငေ်းမရ ြိသည့််အပပင ်ကလ ေးသငူယ်မ ော ည်ေး အက င့််ေော ြိတတ  ပ က်ပပောေးပ ငေ်း 

မရ ြိလသေး ျှင-် 

(၁)  ြိို ံိုေးမ၍  ွှတ်နြိိုငသ်ည်၊ 

(၂) အသက် ၁၄ န ေပ်ပည့််ငပ ေး ဝငလ်င  ရ ြိသည့်် ကလ ေးသငူယ်ပဖေ ်ျှင ်လင ေဏတ်ပ်ရြိိုက်နြိိုငသ်ည်။ ဝငလ်င  မရ ြိလသော 

ကလ ေးသငူယ်ပဖေ ်ျှင ်မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသကူြိို လင ေဏတ်ပ်ရြိိုက်နြိိုငသ်ည်၊ 
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( ) က  ေး  နလ်သော ပပေမ်ှုသည် ကက ေးသည်ပဖေလ်ေ၊ ငယ်သည်ပဖေလ်ေ ကလ ေးသငူယ်သည် အက င့််ေော ြိတတ  

ပ က်ပပောေးပ ငေ်းမရ ြိလသေး ျှင ်လနောက်ထပ်ပပေမ်ှုက  ေး  နပ် ငေ်းကြိို ဟန် ့်တောေးနြိိုင ်န ်ထြိိုကလ ေးသငူယ်ကြိို ၃ န ေထ်က ်

မပြိိုလသောကော အတ ငေ်း  ဝံန ်  ပ်ပါေည်ေးကမ်ေးအတြိိုငေ်း လကောငေ်းမ နေ် ော လနထြိိုငက် င့်် ကံလေလ ေး အတ က် မြိဘ၊ 

အိုပ်ထြိနေ်းသအူောေး  ဝံန ်  ပ်    ပ် ြိိုလေငပ ေး ပပန ်ည်အပ်န နံ ြိိုငသ်ည်၊ 

(ဂ) ၃ န ေထ်က်မပြိိုလသော ကော အတ ငေ်း ကလ ေးသငူယ်ကက ေး ကပ်သ၏ူ ကက ေး ကပ်ေ မံပ ငေ်းကြိို  ယံူလေနြိိုင ်သည်၊ 

(ဃ) က  ေး  နလ်သော ပပေမ်ှုသည် ကက ေးသည်ပဖေလ်ေ၊ ငယ်သည်ပဖေလ်ေ ကလ ေးသငူယ်သည် အက င့််ေော ြိတတ  

ပ က်ပပောေးလနသပူဖေ ်ျှင ်လသော် ည်ေးလကောငေ်း၊ အက င့််ေော ြိတတ ပ က်ပပောေးပ ငေ်း မရ ြိလသေးလသော် ည်ေး မြိဘ၊ 

အိုပ်ထြိနေ်းသမူရ ြိသည့်် ကလ ေးသငူယ်ပဖေ ်ျှငလ်သော် ည်ေးလကောငေ်း၊ မြိဘအိုပ်ထြိနေ်းသ ူရ ြိလသော် ည်ေး 

ကလ ေးသငူယ်အောေး  ြိို ံိုေးမပ ငေ်းန င့်် ထြိနေ်းသြိမ်ေးလေောင့််လရ ောက်နြိိုငလ်သော အလပ အလနမရ ြိ ျှင ်လသော် ည်ေး လကောငေ်း 

ထြိိုကလ ေးသငူယ်ကြိို အနည်ေး ံိုေး ၂န ေပ်ဖေလ်ေ၊ အမ ောေး ံိုေး အသက် ၁၈ န ေပ်ပည့််သည့််လန ့်အထြိပဖေ ်လေ 

သငတ်နေ်းလက ောငေ်း တေ ်ို ိုသြိို ့် ပြိို ့်အပ်နြိိုငသ်ည်။ 

၄၈။ ကလ ေးသငူယ်တ ောေးရံို ေးသည်- 

(က) ကလ ေးသငူယ်အလပေါ် ပိုေမ် ၄၆ အ    မ တ်လသော လထောငေ်ဏ ်သြိို ့်မဟိုတ် ပိုေမ် ၄၇ အ    မ တ်လသော 

အမြိန် ့်တေ ်ပ် ပ်အပပင ်ကလ ေးသငူယ်၏ ပပ  ိုပ်မှုလ ကောင့်် တေေ်ံိုတေလ်ယောက်လသောသတူ င ်ထြိ ြိိုက်နောက ငမ်ှု၊ 

 ံိုေးရှု ံေးမှုန င့်် နေန်ောမှုမ ောေးရ ြိ ျှင ်ကလ ေးသငူယ်၏ မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသအူောေး ထြိ ြိိုက်နေန်ော သသူြိို ့် သင့််လ  ော်လသော 

လ  ော်လ ကေး လပေးလ ောငလ်ေ န ်ည်ေး အမြိန် ့်  မ တ်နြိိုငသ်ည်၊ 

( ) လအောက်ပါအ  က်မ ောေးန င့်် ည ည တ် ျှင ်ပိုေမ် ၄၇ ပိုေမ်    (ဂ) သြိို ့်မဟိုတ် ပိုေမ်    (ဃ) အ    မ တ်  ့် လသော အမြိန် ့်ကြိို 

အနည်ေး ံိုေး ၁ န ေပ်ပည့််သည်အထြိ  ြိိုက်နောငပ ေးပဖေလ်သော ကလ ေးသငူယ်အောေး သက် ြိိုင ်ော မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသထူံ 

 ဝံန ်  ပ်ပဖင့််ပဖေလ်ေ၊  ဝံန ်  ပ်မပါဘ  ပဖေလ်ေ ပပန ်ည်အပ်န  ံန ်ပပင ်ငအ်မြိန် ့်   မ တ်နြိိုငသ်ည်- 

(၁) ကလ ေးသူငယ်၏ အက င့််ေော ြိတတ  အလပ အလနတြိိုေးတက်လကောငေ်းမ နမ်ှု ရ ြိ ောပ ငေ်း၊ 

(၂) မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသရူ ြိလသော ကလ ေးသငူယ်ပဖေပ် ငေ်း၊ 

(၃) မူေးယေလ် ေးဝါေးန င့်် ေြိတ်ကြိို လပပောငေ်း  လေလသော လ ေးဝါေးမ ောေး ဥပလေကြိို လဖောက်ဖ က်က  ေး  န ် ့်လသော 

ပပေမ်ှုမဟိုတ်ပ ငေ်း၊ 

(ဂ) ပိုေမ်    ( ) ပါေ  ငပ်ြိိုင ် င့််ကြိို သက် ြိိုင ်ောသငတ်နေ်းလက ောငေ်းအိုပ်၊ ကလ ေးသငူယ်၏ ကက ေး ကပ်သ ူသြိို ့်မဟိုတ် မြိဘ၊ 

အိုပ်ထြိနေ်းသ၏ူ လ ျှောက်ထောေးတငပ်ပ  က်အ  က င့််သံိုေးနြိိုငသ်ည်။ 

၄၉။ (က) ကလ ေးသငူယ်တ ောေးရံို ေးက ဤဥပလေအ    မ တ်လသော အမြိန် ့် သြိို ့်မဟိုတ ် ံိုေးပဖတ်  က်ကြိို ပပေ ်မှု ြိိုင ်ော 

က င့််ထံိုေးဥပလေပါ ပပဋ္ဌောနေ်း  က်မ ောေးန င့််အည  အယူ ဝံငလ် ောက်  င့်် သြိို ့်မဟိုတ် ပပင ်ငမ်ှုတင ်သ ငေ်း  င့််ရ ြိလေ မည်၊ 

( ) ကလ ေးသငူယ် တ ောေးရံို ေးကပဖေလ်ေ၊ အယူ ရံံို ေး သြိို ့်မဟိုတ် ပပင ်ငမ်ှု တ ောေးရံို ေးကပဖေလ်ေ ကလ ေးသ ူငယ်အလပေါ် 

လထောငေ်ဏအ်မြိန် ့်  မ တ် ျှင ်ေ  င ် က်မြိတတ  တေလ်ေောငက်ြိို ဝနက်က ေးဌောနသြိို ့် လပေးပြိို ့် မည်။ 
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အခန်ြား (၁၁) 

ကထ ြားသငူယြ် ောြားက ု ထ ြားအနတ ောယြှ် ကက   ငက်ောက ယပ်ခငြ်ား 

၅၀။   အ ောရ ြိသည်- 

(က) လဘေးအနတ ောယ် တေေ်ံိုတေ ်ောက လ ောက် န ်အလ ကောငေ်းရ ြိလသော ကလ ေးသငူယ်ကြိို ကောက ယ်လေောင့်် 

လရ ောက်နြိိုင ်နအ် ြိို ့်င ော ထြိိုကလ ေးသငူယ်ကြိို သက် ြိိုင ်ောကလ ေးသငူယ် တ ောေးရံိုေးသြိို ့် အပမန ်ံိုေးတငပ်ြိို ့်  မည်၊ 

( ) ကလ ေးသငူယ်အောေး ပိုေမ်    (က) အ  တငပ်ြိို ့်ပ ငေ်းမပပ နြိိုငမ်  ယောယ လေောင့််လရ ောက်လ ေးေ နေ်း သြိို ့်မဟိုတ် 

အပ ောေးသင့််လ  ော်သည့််လန ောသြိို ့် ပြိို ့်အပ်ထောေးနြိိုငသ်ည်။ 

၅၁။ ကလ ေးသငူယ်တ ောေးရံို ေးသည်- 

(က) သတငေ်းလပေး  က်အ ပဖေလ်ေ၊ မြိမြိကြိိုယ်တြိိုငသ်ြိရ ြိ  က်အ ပဖေလ်ေ ကလ ေးသငူယ်တေဦ်ေးသည် လဘေး 

အနတ ောယ်တေေ်ံိုတေ ်ော က လ ောက်လနသည်ဟို လသော် ည်ေးလကောငေ်း၊   က်  ငေ်းအလ ေးမယူ ျှင ်ယငေ်းသြိို ့် 

လဘေးအနတ ောယ်က လ ောက် န ်အလ ကောငေ်းရ ြိသည်ဟို လသော် ည်ေးလကောငေ်း ယံို ကည် ျှင ်ထြိိုကလ ေးသငူယ် ကြိို ရ ောလဖ ၍ 

မြိမြိလရ ွဲ့သြိို ့် တငပ်ြိို ့် နန် င့်် ယငေ်းသြိို ့် မတငပ်ြိို ့်နြိိုငမ်  ယောယ လေောင့်လ်ရ ောက်လ ေးေ နေ်းသြိို ့် ပြိို ့်အပ်ထောေး  န ်  အ ောရ ြိအောေး 

 င့်် ြိိုနြိိုငသ်ည်၊ 

( ) ပိုေမ်    (က) သြိို ့်မဟိုတ် ပိုေမ် ၅၀ ပိုေမ်    (က) အ  တငပ်ြိို ့် ောလသော ကလ ေးသငူယ်ကြိို လအောက်ပါ 

နည်ေး မ်ေးတေ ်ပ် ပ်ပဖင့်် ကောက ယ်လေောင့််လရ ောက်လပေး မည်- 

(၁) ကလ ေးသူငယ်ကြိို  က် ထံြိနေ်းသြိမ်ေးလေောင့််လရ ောက်ထောေး န ်သလဘောတူလသော မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသ ူသြိို ့်မဟိုတ် 

လေောင့််လရ ောက်သထူံ ပြိို ့်အပ်ပ ငေ်း၊ 

(၂) ကလ ေးသူငယ်အောေး လဘေးအနတ ောယ်ကငေ်းရ ငေ်း  ြိနအ်ထြိ ထြိနေ်းသြိမ်ေးလေောင့််လရ ောက်ထောေး န ်ယောယ  

လေောင့််လရ ောက်လ ေးေ နေ်းသြိို ့် ပြိို ့်အပ်ပ ငေ်း၊ 

(ဂ) ကလ ေးသငူယ်ကြိို ဥပလေန င့််  န ့်က် ငလ်သော ကြိေစတေ ်ို ိုအတ က် လသ ေးလ ောငလ် ေါ်ယူလ ကောငေ်း သြိို ့်မ ဟိုတ် ဥပလေန င့်် 

 န် ့်က င၍်    ပ်လန ောငထ်ောေးလ ကောငေ်း  ြိိုင ်ံိုလသော သတငေ်း ရ ြိ ျှင ်ကလ ေးသငူယ်၏   တ် ပ်  င့််ပပန ်ည် ရ ြိလ ေး 

သြိို ့်မဟိုတ် မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသထူ ံအပမန ်ံိုေးအပ်န လံ ေးတြိို ့်အတ က်  ြိိုအပ်သ  ြိို အလ ေးယူလ ောင ် က်လပေး န ်

သက် ြိိုင ်ော   အ ောရ ြိအောေး ညွှန ်ကောေးနြိိုငသ်ည်။ 

 

အခန်ြား (၁၂) 

ကထ ြားသငူယန်ငှ့််  ူငယြ် ောြားက  ုအက ဉြားထ ောင၌်   န်ြားသ ြ်ြားထစောင့််ထ ှောကပ်ခငြ်ား 

၅၂။ အက ဉ်ေးလထောင ်တောဝန ်အံ ောရ ြိသည ်လထောငေ်ဏ ် မ တ်ပ ငေ်း  ံလသော ကလ ေးသငူယ် သြိို ့်မဟိုတ်  ူငယ်အောေး- 

(က) အသက် ၁၈ န ေပ်ပည့််သည့််လန ့်အထြိ  ူကက ေးအက ဉ်ေးသောေးမ ောေးန င့််အတူ လ ောလန ော၍ ထောေးရ ြိပ ငေ်း မပပ   ၊ 

( )  ူကက ေးအက ဉ်ေးသောေးမ ောေး ကူေး ူေး က် ံပ ငေ်း မပပ နြိိုငလ်သော သ ေးပ ောေးအလ ောင ်သြိို ့်မဟိုတ် အ နေ်း၌ ထောေးရ ြိ မည်၊ 
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(ဂ) တည်  ေည်ေးမ ဉ်ေး၊ ေည်ေးကမ်ေးမ ောေးန င့််အည  သက် ြိိုင ်ော မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသ၊ူ လ  မ ြိ ေး၊ မြိတ်လ  သဂဂဟမ ောေးန င့်် 

လတ ွဲ့ ံို  င့််၊ အေောေးအလသောက်န င့်် သတ်မ တ်ထောေးလသော ပေစည်ေးမ ောေး ပြိို ့်  င့််ပပ  မည်၊ 

(ဃ) အ ိုပ် ကမ်ေး ြိိုငေ်းလေပ ငေ်း မပပ  ၊ 

(င) က နေ်းမောလ ေးေေလ် ေးပ ငေ်းကြိို ပံိုမ နပ်ပ  ိုပ်လပေး မည်၊ 

(ေ) အက င့််ေော ြိတတ  ပပ ပပငလ် ေး ြိိုင ်ောန င့်် အသက်လမ ေးဝမ်ေးလက ောငေ်း ြိိုင ်ော ပညော ပ်မ ောေးကြိို လ ့်က င့်် သင ်ကောေးလပေး မည်၊ 

( ) တည်  ေည်ေးမ ဉ်ေး၊ ေည်ေးကမ်ေးမ ောေးန င့််အည  လ ျှော့် က် ေံောေး  င့််ပပ  မည်။ 

၅၃။ အက ဉ်ေးလထောငတ်ောဝန ်အံ ောရ ြိသည်- 

(က) အမ ြိ ေးသမ ေးအက ဉ်ေးသောေးတေဦ်ေး၏ ကလ ေးသငူယ်အောေးပပငပ်၌ ထြိနေ်းသြိမ်ေးလေောင့််လရ ောက်မည့်် သ ူမရ ြိ ျှငပ်ဖေလ်ေ၊ 

မြိ ငပ်ဖေသ်ကူ  နဒရ ြိ ျှငပ်ဖေလ်ေ အသက် ၄ န ေပ်ပည့််သည်အထြိ မြိ ငန် င့််အတူ အက ဉ်ေးလထောင၌် လနထြိိုင ် င့််ပပ  မည်၊ 

( ) မြိ ငပ်ဖေ်သကူ  နဒရ ြိ ျှင ်ပိုေမ်    (က) ပါကလ ေးသငူယ်အောေး အသက် ၆ န ေပ်ပည့််သည်အထြိ မြိ င ်န င့််အတူ 

အက ဉ်ေးလထောင၌်  က် က်လနထြိိုင ် င့််ပပ နြိိုငသ်ည်၊ 

(ဂ) မြိ ငန် င့််အတူ အက ဉ်ေးလထောင၌်လနထြိိုငလ်သော ကလ ေးသငူယ်၏ ေောေးဝတ်လနလ ေးန င့်် က နေ်းမောလ ေးတြိို ့် ကြိို 

တောဝနယ်ူ မည်၊ 

(ဃ) အမ ြိ ေးသမ ေး အက ဉ်ေးသောေးတေဦ်ေး အက ဉ်ေးလထောင၌် က ယ်  နသ်ည့််အ ါ အတူလန ကလ ေးသငူယ် 

တေဦ်ေးဦေးက န ်ေ ် ့်ပါက သြိို ့်မဟိုတ် အက ဉ်ေးသောေးအမ ြိ ေးသမ ေးန င့်် အတူလနထြိိုငလ်သော ကလ ေးသငူယ် အသက် ၆ 

န ေပ်ပည့််ပါက ယငေ်းကလ ေးသငူယ်ကြိို ထြိနေ်းသြိမ်ေးလေောင့််လရ ောက်နြိိုငလ် ေးအတ က် ေ ေဉ်လပေးနြိိုင ်န ် ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးေ ေးဌောန 

ညွှန ်ကောေးလ ေးမ ေး   ပ်ထံ အပမန ်ံိုေး အလ ကောငေ်း ကောေး မည်။ 

၅၄။  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးေ ေးဌောန ညွှန ်ကောေးလ ေးမ ေး   ပ်သည် ပိုေမ် ၅၃ ပိုေမ်    (ဃ) ပါကလ ေးသငူယ်ကြိို ထြိနေ်းသြိမ်ေးလေောင့််လရ ောက်မည့်် 

လ  မ ြိ ေးသောေး  ငေ်းမ ောေးထံ အပ်န လံေနြိိုငသ်ည် သြိို ့်မဟိုတ် ထြိနေ်းသြိမ်ေးလေောင့်် လရ ောက်မည့်် လ  မ ြိ ေးသောေး  ငေ်းမ ောေးမရ ြိ ျှင ်

သင့််လ  ော်လသော သငတ်နေ်းလက ောငေ်းသြိို ့် ပဖေလ်ေ၊ လေောင့််လရ ောက်သ ူထံပဖေလ်ေ အပ်န လံေနြိိုငသ်ည်။ 

 

အခန်ြား (၁၃) 

သင ်န်ြားထက ောငြ်ား၊ ယောယထီစောင့််ထ ှောက်ထ ြားစခန်ြား၊ ထေဟော၊ ကထ ြားပြ စုထစောင့််ထ ှောက်ထ ြားဌောန 

၅၅။ ညွှန ်ကောေးလ ေးမ ေး   ပ်သည် ဝနက်က ေး၏ သလဘောတူည   က်ပဖင့်် လအောက်ပါတြိို ့်ကြိို တည်လထောငထ်ောေးရ ြိ  မည်- 

(က) ဤဥပလေအ  ပြိို ့်အပ်သည့်် ကောက ယ်လေောင့််လရ ောက်မှု  ြိိုအပ်လသော ကလ ေးသငူယ် သြိို ့်မဟိုတ် ပပေမ်ှု က  ေး  နလ်သော 

ကလ ေးသငူယ်ကြိို ထြိနေ်းသြိမ်ေးလေောင့််လရ ောက်ထောေးနြိိုင ်န ် ြိိုအပ်လသော သငတ်နေ်းလက ောငေ်း မ ောေး၊ 

( ) ပပေမ်ှုက  ေး  နလ် ကောငေ်း ေ ပ်ေ    ံလသော ကလ ေးသငူယ်ကြိို အမှုေေလ် ေး  ကော အတ ငေ်း ယောယ  

ထြိနေ်းသြိမ်ေးလေောင့််လရ ောက်ထောေးနြိိုင ်န ် ြိိုအပ်လသော ယောယ လေောင့််လရ ောက်လ ေး ေ နေ်းမ ောေး။ 

၅၆။ ကောက ယ်လေောင့််လရ ောက်မှု  ြိိုအပ်လသော ကလ ေးသငူယ်ကြိို ထြိနေ်းသြိမ်ေးလေောင့််လရ ောက်ထောေး န ် ည်  ယ်   က်ပဖင့်် 

လေတနော့်ဝနထ်မ်ေးပိုဂ္ြိ   ်သြိို ့်မဟိုတ် အေြိိုေး မဟိုတ်လသော အဖ  ွဲ့အေည်ေးက တည်လထောငထ်ောေးလသော- 
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(က) လဂဟောသည် ဤဥပလေအ  ပြိို ့်အပ်သည့်် ကလ ေးသငူယ်မ ောေးကြိို ထြိနေ်းသြိမ်ေးလေောင့််လရ ောက်ထောေးလ ေး အတ က် 

သင့််လ  ော်သည်ဟို ညွှန ်ကောေးလ ေးမ ေး   ပ်က ယံို ကည် ျှင ်အ ြိိုပါ လဂဟောကြိို ဤဥပလေအ ြိို ့်င ော 

သငတ်နေ်းလက ောငေ်းပဖေသ်ည်ဟို အသြိအမ တ်ပပ နြိိုငသ်ည်၊ 

( ) လဂဟောသည် ပပေမ်ှုက  ေး  နလ် ကောငေ်း ေ ပ်ေ    ံလသော ကလ ေးသငူယ်ကြိို အမှုေေလ် ေး  ကော  အတ ငေ်း 

ယောယ ထြိနေ်းသြိမ်ေးလေောင့််လရ ောက်ထောေးလ ေးအတ က် သင့််လ  ော်သည်ဟို ညွှန ်ကောေးလ ေးမ ေး   ပ်က ယံို ကည် ျှင ်

အ ြိိုပါလဂဟောကြိို ဤဥပလေအ ြိို ့်င ော ယောယ လေောင့််လရ ောက်လ ေးေ နေ်း ပဖေသ်ည်ဟို အသြိ အမ တ်ပပ နြိိုငသ်ည်။ 

၅၇။ ညွှန ်ကောေးလ ေးမ ေး   ပ်သည် အသက် ၅ န ေမ်ပပည့််လသေးလသော ကလ ေးသငူယ်မ ောေးကြိို ပပ ေိုလေောင့်် လရ ောက်လပေးနြိိုငလ် ေးအတ က် 

 ြိိုအပ်လသောကလ ေးပပ ေို လေောင့််လရ ောက်လ ေးဌောနမ ောေးကြိို နယ်လပမ လေသအ ြိိုက် တည်လထောငထ်ောေးရ ြိနြိိုငသ်ည်။ 

၅၈။ ညွှန ်ကောေးလ ေးမ ေး   ပ်သည် လအောက်ပါ ိုပ်ပြိိုင ် င့််မ ောေးကြိို က င့််သံိုေးလ ောင ် က်နြိိုငသ်ည်- 

(က) ကြိိုယ့််အောေးကြိိုယ်ကြိိုေး ေနေပ်ဖင့်် တည်လထောငထ်ောေးလသော လန ့်ကလ ေးထြိနေ်းလက ောငေ်းမ ောေး၊ မူ တနေ်းကကြိ  လက ောငေ်းမ ောေးကြိို 

 ြိိုအပ်သ ြိိုကက ေး ကပ်ပ ငေ်း၊ ေေလ် ေးပ ငေ်း၊  မ်ေးညွှနပ် ငေ်း၊ က မ်ေးက ငမ်ှုအကူအည လပေး ပ ငေ်း၊ အလထောက်အပံ့်လပေးပ ငေ်း၊ 

( ) လေတနော့်ဝနထ်မ်ေးပိုဂ္ြိ  ် သြိို ့်မဟိုတ် အေြိိုေး မဟိုတ်လသော အဖ  ွဲ့အေည်ေးက တည်လထောငထ်ောေးလသော လဂဟောမ ောေးကြိို 

 ြိိုအပ်သ ြိိုကက ေး ကပ်ပ ငေ်း၊ ေေလ် ေးပ ငေ်း၊  မ်ေးညွှနပ် ငေ်း၊ က မ်ေးက ငမ်ှုအကူအည လပေး ပ ငေ်း၊ အလထောက်အပံ့်လပေးပ ငေ်း၊ 

(ဂ) အ လ ကေးလင ယူ၍ တည်လထောငထ်ောေးလသော ပိုဂ္ ြိက လန ့်ကလ ေးထြိနေ်းလက ောငေ်းမ ောေး၊ မူ တနေ်းကကြိ  လက ောငေ်းမ ောေးကြိို 

 ြိိုအပ်သ ြိိုကက ေး ကပ်ပ ငေ်း၊ ေေလ် ေးပ ငေ်း၊  မ်ေးညွှနပ် ငေ်း၊ က မ်ေးက ငမ်ှုအကူအည လပေး ပ ငေ်း၊ 

(ဃ) ဤဥပလေအ  တည်လထောငထ်ောေးလသော သြိို ့်မဟိုတ် အသြိအမ တ်ပပ ထောေးလသော သငတ်နေ်းလက ောငေ်းမ ောေး န င့်် 

ယောယ လေောင့််လရ ောက်လ ေးေ နေ်းမ ောေးကြိို ေေလ် ေးပ ငေ်း၊ သင့််လ  ော်လသော ပိုဂ္ြိ  ် သြိို ့်မဟိုတ် လကောမ်တ တေ ် ပ် ပ်အောေး 

ေေလ် ေးလေပ ငေ်း။ 

 

အခန်ြား (၁၄) 

ဝန်ကကီြား၏  ုြ်ြ ုငခ် င့််ြ ောြား 

၅၉။ ဝနက်က ေးသည်- 

(က) သငတ်နေ်းလက ောငေ်း သြိို ့်မဟိုတ် လေောင့််လရ ောက်သထူံ ဤဥပလေအ  ပြိို ့်အပ်ထောေးလသော ကလ ေးသငူယ် ကြိို 

ေည်ေးကမ်ေး  က်ထောေး၍ ပဖေလ်ေ၊ မထောေးဘ ပဖေလ်ေ  ွှတ် န ်မည်သည့််အ ါမ ြိို အမြိန် ့်  မ တ်နြိိုငသ်ည်၊ 

( ) ကလ ေးသငူယ်အတ က် အက ြိ ေးပဖေထ် နေ်းလေမည်ဟို ယံို ကည် ျှင ်လထောငေ်ဏက်  လံန သည့်် ကလ ေးသငူယ်ကြိို 

အသက် ၁၈ န ေပ်ပည့််သည့််လန ့်အထြိ သငတ်နေ်းလက ောငေ်း သြိို ့်မဟိုတ် လေောင့််လရ ောက်သထူံ လရွှွဲ့လပပောငေ်းထောေး န ်

အမြိန် ့်  မ တ်နြိိုငသ်ည်၊ 

(ဂ) ပိုေမ်    ( ) အ  လရွှွဲ့လပပောငေ်းထောေးသည့်် လကောငေ်းမ နေ် ောလနထြိိုငပ် ငေ်းပပ လသော ကလ ေးသငူယ်၏ က နရ် ြိ လနလသေးလသော 

လထောငေ်ဏက်ော ကြိို ပပန ်ည ်အက ြိ ေးမသက်လ ောက်လေ ဟို အမြိန် ့်  မ တ်နြိိုငသ်ည်၊ 
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(ဃ) ပိုေမ်    ( ) အ  လရွှွဲ့လပပောငေ်းထောေးသည့်် လကောငေ်းမ နေ် ော လနထြိိုငပ် ငေ်းမပပ လသော ကလ ေးသငူယ်၏ က နရ် ြိလနလသေးလသော 

လထောငေ်ဏက်ော ကြိို ပပန ်ည ်အက ြိ ေးသက်လ ောက်လေနြိိုငသ်ည်။ ထြိိုသြိို ့် ပပန ်ည် အက ြိ ေးသက်လ ောက်လေ ျှင ်

သငတ်နေ်းလက ောငေ်း သြိို ့်မဟိုတ် လေောင့််လရ ောက်သထူံတ င ်ကလ ေးသငူယ် လနထြိိုင ် ့်သည့််ကော ကြိို 

ပပေေ်ဏက်  ငံပ ေးကော အပဖေ ်ထည့််သ ငေ်းလ တ က် မည်။ 

၆၀။ ဝနက်က ေးသည်- 

(က)  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးေ ေးဌောနရံို ေး ဖ င့််  ေထ်ောေးပ ငေ်း မရ ြိလသေးလသော နယ်လပမလေသမ ောေးတ င ်ဤဥပလေအ  

 ူမှုဝနထ်မ်ေးအ ောရ ြိ၏  ိုပ်ငနေ်းတောဝနမ် ောေးကြိို ထမ်ေးလ ောငန်ြိိုင ်န ်အေြိိုေး ဝနထ်မ်ေးကြိိုပဖေလ်ေ၊ အေြိိုေး ဝန ်ထမ်ေး 

မဟိုတ်သည့်် သင့််လ  ော်လသော နြိိုငင် ံသောေးကြိိုပဖေလ်ေ  ူမှုဝနထ်မ်ေးအ ောရ ြိအပဖေ ်တောဝနလ်ပေးနြိိုငသ်ည်၊ 

( ) အေြိိုေး ဝနထ်မ်ေးကြိို  ူမှုဝနထ်မ်ေး အ ောရ ြိအပဖေ ်တောဝနလ်ပေးလ ေးအတ က် သက် ြိိုင ်ော အေြိိုေး ဌောန၊ အဖ  ွဲ့အေည်ေးမ ောေးန င့်် 

ကကြိ တငည် ြိနှုြိငေ်း မည်။ 

 

အခန်ြား (၁၅) 

ကထ ြားသငူယက်ကြီားကကြ်သ ူ

၆၁။ ညွှန ်ကောေးလ ေးမ ေး   ပ်သည်  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးေ ေးဌောနမ  ဝနထ်မ်ေးကြိိုပဖေလ်ေ၊ အေြိိုေး ဝနထ်မ်ေးမဟိုတ ်သည့်် 

သင့််လ  ော်လသောနြိိုငင်သံောေးကြိိုပဖေ်လေ ကလ ေးသငူယ်ကက ေး ကပ်သအူပဖေ ်တောဝနလ်ပေးနြိိုငသ်ည်။ 

၆၂။ ကလ ေးသငူယ် ကက ေး ကပ်သ၏ူ တောဝနန် င့််  ိုပ်ပြိိုင ် င့််မ ောေးမ ော လအောက်ပါအတြိိုငေ်း ပဖေသ်ည်- 

(က) ကလ ေးသငူယ်တ ောေးရံို ေးက ကလ ေးသငူယ်န င့်် ပတ်သက်၍ တောဝနလ်ပေးအပ်ပါက  ြိိုအပ်လသော ေံိုေမ်ေးေေလ် ေးမှုမ ောေး 

ပပ  ိုပ်ငပ ေး အေ  င ်ေံော တငသ် ငေ်းပ ငေ်း၊ 

( ) မြိမြိ၏ ကက ေး ကပ်ေ မံပ ငေ်းကြိို  ယံူ န ်အမြိန် ့်   မ တ်ပ ငေ်း   ံလသော ကလ ေးသငူယ်အောေး သတ်မ တ်ထောေး သည့်် 

နည်ေး မ်ေးမ ောေးန င့််အည  ကက ေး ကပ်ေ မံပ ငေ်း၊ 

(ဂ) ကလ ေးသငူယ်တေဦ်ေးအောေး ဤဥပလေအ  ကောက ယ်လေောင့််လရ ောက် န ် ြိိုအပ်လနလ ကောငေ်း လတ ွဲ့ ရ ြိ ပါ က သက် ြိိုင ်ော 

 ူမှုဝနထ်မ်ေးအ ောရ ြိထံတငပ်ပပ ငေ်း၊ 

(ဃ) ကလ ေးသငူယ်တေဦ်ေးဦေး လဘေးအနတ ောယ် တေေ်ံိုတေ ်ော က လ ောက် နအ်လ ကောငေ်းရ ြိလ ကောငေ်း သြိို ့်မဟိုတ် 

လဘေးအနတ ောယ် က လ ောက်လနလ ကောငေ်း သြိရ ြိ  ျှင ်သက် ြိိုင ်ော  အ ောရ ြိသြိို ့်ပဖေလ်ေ၊ ကလ ေးသ ူ

ငယ်တ ောေးရံိုေးသြိို ့်ပဖေလ်ေ သတငေ်းလပေးပြိို ့်ပ ငေ်း၊ 

(င) သငတ်နေ်းလက ောငေ်း၊ လဂဟော၊ ယောယ လေောင့််လရ ောက်လ ေးေ နေ်း သြိို ့်မဟိုတ် လေောင့််လရ ောက်သထူံမ  ထ က ်လပပေးလနသည့်် 

ကလ ေးသငူယ်ကြိို လတ ွဲ့ ရ ြိ ျှင ်ဝ မ်ေးမပါဘ  ဖမ်ေး  ေး၍ သက ်ြိိုင ်ော   အ ောရ ြိသြိို ့် အပ်န ပံ ငေ်း၊ 

(ေ) ကလ ေးသငူယ်မ ောေး၏ လကောငေ်း ော လကောငေ်းက ြိ ေးအတ က် သက် ြိိုင ်ော မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေ်းသမူ ောေး၊  ပ်  ော  ူကက ေးမ ောေး၊ 

 ူမှုလ ေး အဖ  ွဲ့အေည်ေးမ ောေးမ  ပိုဂ္ြိ  ်မ ောေးန င့်် ည ြိနှုြိငေ်းတြိိုငပ်ငပ် ငေ်း၊ ပူေးလပါငေ်းလ ောင ် က်ပ ငေ်း၊ 

( )  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးေ ေးဌောနက လပေးအပ်လသော ကလ ေးသငူယ်န င့်် ပတ်သက်သည့်် တောဝနမ် ောေးထမ်ေး လ ောငပ် ငေ်း။ 
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အခန်ြား (၁၆) 

ထစ နော့်ဝန် ြ်ြားြုေ္   ် သ ု ့်ြဟ ု ်အစ ုြား ြဟ ုထ်သော အဖ  ွဲ့အစည်ြားက  ည်ထ ောငထ်သောထေဟောြ ောြား 

၆၃။ (က) လေတနော့်ဝနထ်မ်ေးပိုဂ္ြိ  ် သြိို ့်မဟိုတ် အေြိိုေး မဟိုတ်လသော အဖ  ွဲ့အေည်ေးသည် ကောက ယ်လေောင့်် လရ ောက်မှု  ြိိုအပ်လသော 

ကလ ေးသငူယ်မ ောေးကြိို မြိမြိအေ အေဉ်ပဖင့်် ထြိနေ်းသြိမ်ေးလေောင့််လရ ောက် န ်လဂဟောမ ောေး တည်လထောငန်ြိိုငသ်ည်၊ 

( ) ပိုေမ်   (က) အ  တည်လထောငသ်ည့််လဂဟောကြိို  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးေ ေးဌောနတ င ်သတ်မ တ်  က်န င့််အည  မ တ်ပံိုတင ်မည်၊ 

(ဂ) မ တ်ပံိုတင ် င့်် ရ ြိငပ ေးလသော လဂဟောသည်- 

(၁) ကလ ေးသူငယ်မ ောေး၏ အက ြိ ေးေ ေးပ ောေးသက်သက်ကြိိုသော လ ောင ် က် မည်၊ 

(၂)  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးေ ေးဌောန၏ ကက ေး ကပ်မှု၊ ေေလ် ေးမှုန င့််  မ်ေးညွှနမ်ှုတြိို ့်ကြိို  ယံူ မည်၊ 

(၃)  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးေ ေးဌောန၏ အလထောက်အပံ့်န င့်် က မ်ေးက ငမ်ှု အကူအည ကြိို  ယူနြိိုငသ်ည်။ 

၆၄။ ပိုေမ် ၆၃ အ  တည်လထောငသ်ည့််လဂဟောကြိို ပိုေမ် ၅၆ ပိုေမ်    (က) အ  သငတ်နေ်းလက ောငေ်းအပဖေ ် ည်ေးလကောငေ်း၊ ပိုေမ် ၅၆ 

ပိုေမ်    ( ) အ ယောယ လေောင့််လရ ောက်လ ေး ေ နေ်းအပဖေ ်ည်ေးလကောငေ်း  ူမှုဝန ်ထမ်ေးဦေးေ ေးဌောနက အသြိအမ တ်ပပ ပါက 

ထြိိုလဂဟောသည် ဤဥပလေအ  ပြိို ့်အပ်သည့်် ကလ ေးသငူယ်မ ောေးကြိို  ည်ေး  က် ထံြိနေ်းသြိမ်ေး လေောင့််လရ ောက်လပေး မည်။ 

 

အခန်ြား (၁၇) 

ပြစြ်ှုနငှ့််ပြစေ်ဏ်ြ ောြား 

၆၅။ မည်သမူ ြိို လအောက်ပါပပ  ိုပ်မှုတေ ်ပ် ပ်ကြိို က  ေး  နလ် ကောငေ်း ပပေမ်ှုထငရ် ောေး ေ  ငပ် ငေ်း  ံ ျှင ်ထြိိုသအူောေး 

လထောငေ်ဏ ်၆  အထြိပဖေလ်ေ၊ လင ေဏ ်က ပ် ၁၀၀၀ အထြိပဖေလ်ေ၊ ေဏန် ေ ်ပ် ံိုေးပဖေလ်ေ   မ တ် မည်- 

(က) ကလ ေးသငူယ်အောေး အသက်လဘေးအနတ ောယ်ပဖေလ်ေနြိိုငလ်သော သြိို ့်မဟိုတ် လ ောဂါလဝေနော ေ  ကပ်လေနြိိုင ်လသော သြိို ့်မဟိုတ ်

အက င့််ေော ြိတတ  ပ က်ပပောေးလေနြိိုငလ်သော အ ိုပ်ကြိို  ြိိုငေ်းလေပ ငေ်း သြိို ့်မဟိုတ်  ိုပ်ကြိိုင ် င့််ပပ  ပ ငေ်း၊ 

( ) အ က်ကြိို သ ေးသန် ့်လ ောငေ်း  လသော လန ောသြိို ့် ကလ ေးသငူယ်အောေး လ ေါ်လ ောငသ် ောေးပ ငေ်း သြိို ့်မဟိုတ် ဝင ်

လ ောက်  င့််လပေးပ ငေ်း၊ ကလ ေးသငူယ်အောေး အ က်ဝယ် ြိိုငေ်းပ ငေ်း၊ အ က်လ ောငေ်း  ပ ငေ်း၊ အ က်လသောက် န ်  င့််ပပ ပ ငေ်း၊ 

အ က်လ ောငေ်းဝယ်သည့်် ိုပ်ငနေ်းတ င ်အ ိုပ် ြိိုငေ်းလေပ ငေ်း သြိို ့်မဟိုတ် အ ိုပ် ိုပ်  င့််ပပ ပ ငေ်း၊ 

(ဂ) ကလ ေးသငူယ်အောေး လ ောငေ်းကေောေး န ်တြိိုက်တ နေ်းပ ငေ်း၊ လသ ေးလ ောငပ် ငေ်း သြိို ့်မဟိုတ် အောေးလပေးကူည  ပ ငေ်း၊ 

(ဃ) ကလ ေးသငူယ်ထံမ  ပေစည်ေးတေေ်ံိုတေ ်ောကြိို အလပါင ်ပံ ငေ်း၊ ကလ ေးသငူယ်ပေစည်ေးလပါငန် သံည်ကြိို တေန်ည်ေးနည်ေးပဖင့်် 

အောေးလပေးကူည ပ ငေ်း၊ 

(င) လကောငေ်းလသော အသက်လမ ေးဝမ်ေးလက ောငေ်းအပဖေပ်ဖင့်် လဈေးလ ောငေ်းသကူလ ေးထံမ  ပေစည်ေးဝယ်ယူပ ငေ်းမ  တေပ်ါေး 

ကလ ေးသငူယ်လ ောငေ်း  သည့်် ပေစည်ေးတေ ်ို ိုကြိို ဝယ်ယူပ ငေ်း၊ 
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(ေ) ကလ ေးသငူယ်တေဦ်ေးအောေး သငတ်နေ်းလက ောငေ်း၊ လဂဟော၊ ယောယ လေောင့််လရ ောက်လ ေးေ နေ်း သြိို ့်မဟိုတ် လေောင့််လရ ောက်သထူံမ  

ထ က်လပပေး န ်လသ ေးလ ောငပ်ဖောေးလယောငေ်းပ ငေ်း၊ ထ က်လပပေး ောတ င ်အောေးလပေးကူည ပ ငေ်း၊ ထ က်လပပေး ောသည်ကြိိုသြိ  က်န င့်် 

 က်သင့်် ပံ ငေ်း၊ ဝ က်ထောေးပ ငေ်း သြိို ့်မဟိုတ် မူ လန ောသြိို ့် ပပနမ်သ ောေး လေ န ်တောေးပမေပ် ငေ်း။ 

၆၆။ မည်သမူ ြိို လအောက်ပါပပ  ိုပ်မှု တေ ်ပ် ပ်ကြိို က  ေး  နလ် ကောငေ်း ပပေမ်ှုထငရ် ောေးေ  ငပ် ငေ်း  ံ ျှင ်ထြိိုသအူောေးလထောငေ်ဏ ်

၂ န ေအ်ထြိပဖေလ်ေ၊ လင ေဏက် ပ် ၁၀၀၀၀ အထြိပဖေလ်ေ၊ ေဏန် ေ ်ပ် ံိုေးပဖေလ်ေ   မ တ် မည်- 

(က) မြိမြိအိုပ်ထြိနေ်းမှုလအောက်ရ ြိ အသက် ၁၆ န ေမ်ပပည့််လသေးလသော မြိနေ်းကလ ေးသည် ပပည့််တန ်ောအပဖေ ်

အသက်လမ ေးဝမ်ေးလက ောငေ်း ပပ လနသည်ကြိို သြိ  က်န င့်် တမင ် ေ ်  ရှုထောေးပ ငေ်း၊ 

( ) မြိမြိအိုပ်ထြိနေ်းမှုလအောက်ရ ြိ ကလ ေးသငူယ်အောေး ပပည့််တန ်ော ိုပ်ငနေ်းပဖင့်် အသက်လမ ေးဝမ်ေးလက ောငေ်းမှု ပပ လနသနူ င့်် အတူ 

လနထြိိုငလ်ေ န ်သြိို ့်မဟိုတ် လပါငေ်းသငေ်းသ ောေး ောလေ န ်  င့််ပပ ပ ငေ်း၊ 

(ဂ) မြိမြိကြိိုယ်က ြိ ေးေ ေးပ ောေးအတ က် ကလ ေးသငူယ်အောေး လတောငေ်း မ်ေး ြိိုငေ်းပ ငေ်း၊ မြိမြိအိုပ်ထြိနေ်းမှုလအောက်ရ ြိ ကလ ေးသငူယ် 

လတောငေ်း မ်ေးေောေးလသောက်လနသည်ကြိို တောေးပမေ ်နပ် က်က က်ပ ငေ်း၊ မြိမြိက လတောငေ်း မ်ေးေောေး လသောက် ောတ င ်

ကလ ေးသငူယ်ကြိို တေန်ည်ေးနည်ေးပဖင့်် အသံိုေးပပ ပ ငေ်း၊ 

(ဃ) မြိဘ၊   ော သြိို ့်မဟိုတ် အိုပ်ထြိနေ်း  င့််ရ ြိသကူ  ြိမမောလေ န ်ံိုေးမပ ငေ်းမ ြိ ေးမ တေပ်ါေး ကလ ေးသငူယ် အောေး 

တမငန် ြိပ်ေက်ည ဉ်ေးပနေ်းပ ငေ်း၊ 

(င) ပပေမ်ှုက  ေး  နလ် ကောငေ်း ေ ပ်ေ    ံလသော ကလ ေးသငူယ် သြိို ့်မဟိုတ် မှု ငေ်းတေ ်ပ် ပ်တ င ်သက်လသအ ပဖေ ်ပါဝငလ်သော 

ကလ ေးသငူယ်သည် မည်သမူည်ဝါပဖေလ် ကောငေ်း သြိသောထငရ် ောေးလေနြိိုငလ်သော သတငေ်း အ  က်အ က်မ ောေးကြိို 

သက် ြိိုင ်ော ကလ ေးသငူယ်တ ောေးရံို ေး၏ ကကြိ တင ် င့််ပပ   က်မ ရ ြိဘ  လ ေ ယြိို၊ ရိုပ်ရ င၊် ရိုပ်ပမငသ် ံကောေး၊ သတငေ်းေော၊ 

မဂ္ဇငေ်း၊ ဂ ောနယ ်သြိို ့်မဟိုတ် ေောလေောငတ် ငထ်ည့််သ ငေ်း လဖော်ပပပ ငေ်း၊ လ ကညောပ ငေ်း၊ ကလ ေးသငူယ်၏ဓောတ်ပံိုကြိို 

လဖော်ပပပ ငေ်း၊ အသံိုေးပပ ပ ငေ်း၊ 

(ေ) ကလ ေးသငူယ်အောေး ညေည်မ်ေးလသော ရိုပ်ရ င၊် ဗ  ေ ယြိို၊ ရိုပ်ပမငသ် ံကောေး သြိို ့်မဟိုတ် ဓောတ်ပံိုရြိိုက်ကူေး ပ ငေ်း။ 

 

အခန်ြား (၁၈) 

ပြစြ်ှုက  ြား  န်ထသော  ူငယ ်

၆၇။ ပပေမ်ှုက  ေး  နသ်ည့််အ  ြိနတ် င ်အသက် ၁၆ န ေပ်ပည့််ငပ ေးပဖေလ်သော် ည်ေး အသက် ၁၈ န ေမ်ပပည့််လသေး သည့်် ူငယ်အောေး 

ပပေမ်ှုတေ ်ပ် ပ်ပဖင့်် တ ောေးေ   ြိို တငပ်ြိို ့် ောတ င ်ယငေ်းပပေမ်ှုကြိို ေ  ငပ်ြိိုင ် င့််ရ ြိသည့်် တ ောေးရံိုေးသြိို ့် တ ောေးေ   ြိို တငပ်ြိို ့် မည်။ 

ယငေ်းသြိို ့် တ ောေးေ   ြိို တငပ်ြိို ့် ောတ င ် ူငယ်၏ အသက်န င့််ေပ်  ဉ်ေး လသော အလထောက်အထောေး ပူေးတ  ပါရ ြိလေ မည။် 

၆၈။ သက် ြိိုင ်ော တ ောေးရံို ေးသည်  ူငယ်အောေး ေ   ြိိုသည့််ပပေမ်ှုကြိို ေတငေ်ေလ် ေးပ ငေ်းမပပ မ  အမှုတ  ပါ လမ ေးေော ငေ်း၊ 

နြိိုငင်သံောေးေြိေေလ် ေးကတ်ပပောေး၊ နြိိုငင်ပံ ောေးသောေးမ တ်ပံိုတင ်က်မ တ်၊ လက ောငေ်းဝငမ် တ်ပံိုတငေ်ော  ငေ်းလကောက်နိုတ်  က် 

မြိတတ  မ န၊်   ောဝန၏်လ ေးေော သြိို ့်မဟိုတ် အပ ောေး ြိိုင ်ံိုလသော အလထောက်အထောေး မ ောေးအ   ူငယ်ပဖေ ်မပဖေ ် ံိုေးပဖတ်၍ 

မ တ်တမ်ေးတငထ်ောေး မည။် 
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၆၉။ ေ  င ် က်  မ တ်သည့််လန ့်တ င ် ူငယ်၏အသက် ၁၈ န ေပ်ပည့််သ ောေးလေကောမူ တ ောေးရံို ေးသည် ထြိိုသ ူအောေး 

 ူငယ်ပဖေဘ်ြိသက ့်သြိို ့် မ တ်ယူကော အမြိန် ့်  မ တ် မည်။ 

၇၀။ တ ောေးရံို ေးသည် ပပေမ်ှုက  ေး  နလ် ကောငေ်း ထငရ် ောေးလသော  ငူယ်အလပေါ် အမြိန် ့်  မ တ်ပ ငေ်း မပပ မ  လအောက်ပါတြိို ့်ကြိို 

ထည့််သ ငေ်းေဉ်ေးေောေး မည်- 

(က)  ူငယ်၏အသက်န င့်် အက င့််ေော ြိတတ ၊ 

( )  ူငယ်လနထြိိုငလ်သော ပတ်ဝနေ်းက ငအ်လပ အလန၊ 

(ဂ)  ူငယ်၏ ကြိိုယ် ေြိတ် အလပ အလန၊ 

(ဃ) ပပေမ်ှုက  ေး  န ်သည့်် အလ ကောငေ်း ငေ်း။ 

၇၁။ တည ် ဥပလေ တေ ်ပ် ပ်တ င ်မည်သြိို ့်ပငပ်ါရ ြိလေကောမူ- 

(က)  ူငယ်ကြိို လသေဏ ်သြိို ့်မဟိုတ် တေသ်က်တေက် နေ်းေဏ ်  မ တ်ပ ငေ်းမပပ  ၊ 

( )  ူငယ်အောေး လထောငေ်ဏ ် မ တ် ျှင ်အမ ောေး ံိုေး လထောငေ်ဏက်ော သည် ၁၀ န ေထ်က် မပြိိုလေ ။ 

 

အခန်ြား (၁၉) 

အထ  ထ   

၇၂။ ဤဥပလေတ င ်သ ေးပ ောေးပပဋ္ဌောနေ်း  က် မပါရ ြိ ျှင ်ပပေမ်ှု ြိိုင ်ော က င့််ထံိုေးဥပလေပါ ပပဋ္ဌောနေ်း  က်မ ောေးကြိို 

 ြိိုက်နောလ ောင ် က် မည်။ 

၇၃။ ၁၉၅၅  ိုန ေ၊် ကလ ေးသငူယ်မ ောေး အက်ဥပလေအ - 

(က)  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးေ ေးဌောနက တည်လထောငထ်ောေးလသော သငတ်နေ်းလက ောငေ်းမ ောေးသည် ဤဥပလေအ   ူမှု 

ဝနထ်မ်ေးဦေးေ ေးဌောနက တည်လထောငထ်ောေးလသော သငတ်နေ်းလက ောငေ်းမ ောေးပဖေသ်ည်ဟို မ တ်ယူ မည်၊ 

( )  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးေ ေးဌောနက သငတ်နေ်းလက ောငေ်း သြိို ့်မဟိုတ်  မနလ်ဂဟောအပဖေ ်အသြိအမ တ်ပပ ထောေး လသော 

လဂဟောမ ောေးသည်  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးေ ေးဌောနက သတ်မ တ်သည့််ကော အတ ငေ်း သတ်မ တ်သည့််နည်ေး  မ်ေးမ ောေးန င့််အည  

မ တ်ပံိုတငလ် ျှောက်ထောေး မည်၊ 

(ဂ) ထိုတ်ပပန ် ့်လသော အမြိန် ့်လ ကော်ပငောေောမ ောေး၊ ညွှန ်ကောေး  က်မ ောေးကြိို ဤဥပလေပါ ပပဋ္ဌောနေ်း  က်မ ောေးန င့်် မ န် ့်က ငသ်လ  ွဲ့ 

က င့််သံိုေးနြိိုငသ်ည်။ 

၇၄။ ဤဥပလေပါ ပပဋ္ဌောနေ်း  က်မ ောေးကြိို လ ောင ် က်နြိိုင ်န-် 

(က) ဝနက်က ေးဌောနသည် အေြိိုေး အဖ  ွဲ့၏ သလဘောတူည   က်ပဖင့််  ြိိုအပ်လသော နည်ေးဥပလေမ ောေး၊  ိုပ်ထံိုေး  ိုပ်နည်ေးမ ောေးကြိို 

ထိုတ်ပပနန်ြိိုငသ်ည်၊ 

( ) ကလ ေးသငူယ်အ  င့််အလ ေးမ ောေး ြိိုင ်ော အမ ြိ ေးသောေးလကော်မတ ၊ တ ောေးရံို ေး   ပ်၊ သက် ြိိုင ်ောဝနက်က ေး ဌောန၊ အေြိိုေး ဌောန 

သြိို ့်မဟိုတ် အေြိိုေး အဖ  ွဲ့အေည်ေးမ ောေးသည ် ြိိုအပ်လသော အမြိန် ့်၊ ညွှန ်ကောေး  က်မ ောေးကြိို ထိုတ်ပပနန်ြိိုငသ်ည်။ 

၇၅။ လအောကပ်ါဥပလေမ ောေးကြိို ဤဥပလေပဖင့်် ရိုပ်သြိမ်ေး ြိိုက်သည်- 
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(က) The Young Offenders Act, 1930, 

( ) ၁၉၅၅  ိုန ေ၊် ကလ ေးသငူယ်မ ောေး အက်ဥပလေ။ 

 

(ပံို)သနေ်းလ ွှ 

ဗြိို ်   ပ်မ ေးကက ေး 

ဥကက ဋ္ဌ 

နြိိုငင်လံတော်ငငြိမ်ဝပ်ပြိပပောေးမှုတည်လ ောက်လ ေးအဖ  ွဲ့ 


