ကလ

ပြည်ထ
နင
ု င
် ထ
ံ

ောင်စုပြန်ြောနင
ု င
် ထ
ံ

ော်ငငြ် ဝြ်ြပြောြားြှု
ကထ

[နင
ု င
် ထ
ံ

ော်ငငြ်ဝြ်ြပြောြားြှု

ည်ထ

ော်
ောက်ထ ြားအဖွဲ့

ြားသူငယ် ဥြထေ
ည်ထ

န်ကုန်ငြ ွဲ့၊ ၁၃၅၅ ခုနစ
ှ ၊် ြ

ောက်ထ ြားအဖွဲ့ ဥြထေအြှ
ြဝါ

(၁၉၉၃ ခုနစ
ှ ၊် ဇူ
နြိင
ို င
် လ
ံ တော်ငငြိမ်ဝပ်ပြိပပောေးမှုတည်လ

ေးသူငယ် ဥပလေ

ုင ်

ု

် ၉/၉၃]

ပြည့််ထက ော် ၁၁ က်
၁၄ က်)

ောက်လ ေးအဖွဲ့သည် လအောက်ပါဥပလေကြိို ပပဋ္ဌောန်ေး

ြိိုက်သည်။

အခန်ြား (၁)
အြည်နင
ှ ့်် အဓြပောယ်ထဖော်ပြခ က်
၁။ ဤဥပလေကြိို ကထ

ြားသင
ူ ယ်ဥြထေဟို လ ေါ်တင်လေ မည်။

၂။ ဤဥပလေတင်ပါရြိလသော လအောက်ပါေကောေး ပ်မ ောေးသည်လဖော်ပပပါအတြိိုငေး် အဓြိပပောယ်သက်လ ောက်လေ မည်(က) ကထ
( )

ြားသင
ူ ယ်

ူငယ်

ြိိုသည်မော အသက် ၁၆ နေ် မပပည်လ
့် သေးလသောသူကြိို

ြိိုသည်၊

ြိိုသည်မော အသက် ၁၆ နေ်ပပည်င့် ပေး အသက် ၁၈ နေ်မပပည်လ
့် သေးလသောသူကြိို

(ဂ) ထကော်ြ

ီ

ြိိုသည်မော ဤဥပလေအ ဖွဲ့ေည်ေးလသော ကလ

ေးသူငယ် အ င်အ
့် လ ေးမ ောေး

ြိိုသည်၊
ြိိုင ် ော အမ ြိ ေးသောေးလကော်မတကြိို

ြိိုသည်၊
(ဃ) ကောကယ်ထစောင်ထ
့် ှောက်ြှု

ုအြ်ထသောကထ

ြားသူငယ်

သ
ြိို ည်မော ပိုေမ
် ၃၂ တင် လဖော်ပပပါရြိလသော ကလ

ေးသူငယ်ကြိို

ြိိုသည်၊
(င) ကထ

ြားသင
ူ ယ်ြှုခင်ြား

တ ောေးေ
(ေ) ကထ

ြိိုသည်မော တည်

ြိိုတင်ပြိလသော
ို ့်
ပပေ်မှုကြိို

ြားသူငယ်

ောြားရံုြား

ဥပလေတေ် ပ် ပ်အ ကလ

) အုြ်

န်ြားသ ူ

ြိိုသည်မော ကလ

ေးသူငယ်မှု င်ေးမ ောေးကြိို ေေ်လ

ြိိုသည်မော ဥပလေအ ပဖေ်လေ၊

(ဇ) ထစောင်ထ
့် ှောက်သ ူ

ထြိနေး် သြိမ်ေးလေောင်လ
ူ ြိို
့် ရောက်ထောေး န် တောဝန်ယူသက

သြိမဟို
ို ့် တ် ပပေ်မှုက ေး

ေးေ င် န် ေ င်ပြိိုင ် င့််
ြိိုသည်၊

ူမှုဝတတ ောေးအ ပဖေ်လေ ကလ

ြိိုသည်မော ကောကယ်လေောင်လ
့် ရောက်မှု

(ဈ) သင် န်ြားထက ောင်ြား

ေးသူငယ် တ ောေးရံိုေးသြိို ့်

ြိိုသည်၊

အောဏောအပ်နင်ေးပ င်ေး ံ လသော တ ောေးသူကကေးရံိုေးထြိိုငသ
် ည့်် တ ောေးရံိုေးကြိို
(

ေးသူငယ်အောေး ကလ

အ
ြိို ပ်လသော ကလ

ေးသူငယ်အောေး အိုပ်ထြိနေး် သူကြိို

ေးသူငယ်အောေး ဤဥပလေနင့်် အည

ြိိုသည်၊

ြိိုသည်မော ဤဥပလေအ ပြိအပ်
ို ့် သည်က
့် ောကယ်လေောင်လ
့် ရောက်မှု
န်လသော ကလ

ေးသူငယ်အောေး ထြိနေး် သြိမ်ေးလေောင်လ
့် ရောက်ထောေး န်

တည်လထောင်ထောေးလသော သင်တန်ေးလက ောင်ေးကြိို

ြိိုသည်၊

ြိိုသည်၊ ယင်ေးေကောေး ပ်တင်

သင်တန်ေးလက ောင်ေးအပဖေ် အသြိအမတ်ပပ ထောေးလသော လဂဟော
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ည်ေး ပါဝင်သည်၊

ြိိုအပ်လသော ကလ

ေးသူငယ်

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးေေးဌောနက

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးေေးဌောနက

ကလ

(ည) ထေဟော

ြိိုသည်မော ကောကယ်လေောင်လ
့် ရောက်မှု

ည် ယ် က်ပဖင့်် လေတနော့်ဝန်ထမ်ေးပိုဂ္ြိ
လက ောင်ေး၊ ြိပ်သော သြိမဟို
ို ့် တ် ဌောနကြိို
(ဋ) ယောယီထစောင်ထ
့် ှောက်ထ ြားစခန်ြား
ေေ်လ

ေး

ကော

ြိိုအပ်လသော ကလ

ြိိုသည်၊

ြားသူငယ် ကကီြားကကြ် သ ူ

ံ သူကြိို

ြိိုသည်။ ယင်ေးေကောေး ပ်တင်

ြိိုသည်မော

ြိိုသည်မော

ူြှုဝန်

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးေေးဌောနက တည်လထောင်ထောေးလသော
ူမှုဝန်ထမ်ေး ဦေးေေးဌောနက ယောယလေောင်လ
့် ရောက်လ ေး

ည်ေး ပါဝင်သည်၊
ေးသူငယ်ကကေး ကပ်သအ
ူ ပဖေ် ဤဥပလေအ တောဝန် လပေးအပ်ပ င်ေး

ူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယ်

ူမှုဝန်ထမ်ေး၊ ကယ်

(ဏ) ညွှန်ကကောြားထ ြားြြားခ ြ်
(တ)

ြိိုသည်မော ကလ

ေးသူငယ်ကြိို အမှုေိုေ
ံ မ်ေး

ြိိုသည်၊

(ဍ) ဝန်ကကီြားဌောန
(ဎ) ဝန်ကကီြား

န်လ ကောင်ေး ေပ်ေ ံ လသော ကလ

အတင်ေးယောယထြိနေး် သြိမ်ေးလေောင်လ
့် ရောက်ထောေး န်

ေ န်ေးအပဖေ် အသြိအမတ်ပပ ထောေးလသော လဂဟော
(ဌ) ကထ

ေးသူငယ်ကြိို ထြိနေး် သြိမ်ေးလေောင့်် လရောက်ထောေး န်

် သြိမဟို
ို ့် တ် အေြိိုေး မဟိုတ်လသော အဖွဲ့အေည်ေး က တည်လထောင်လသော ဥပေော၊

ြိိုသည်မော ပပေ်မှုက ေး

ယောယလေောင်လ
့် ရောက်လ ေးေ န်ေးကြိို

ေးသူငယ် ဥပလေ

ြ်ြားအ ော ှ

ြိိုသည်မော

ယ်လ ေးနင့်် ပပန်

ယ်လ ေးနင့်် ပပန်

ြိိုသည်၊

ည်လန ော ထောေးလ ေးဝန်ကကေးဌောန ဝန်ကကေးကြိို

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးေေးဌောန ညွှန ် ကောေးလ ေးမေး ပ်ကြိို

ြိိုသည်မော ဤဥပလေပါ

တောဝန်လပေးအပ်ပ င်ေး ံ လသော

ည်လန ော ထောေးလ ေးဝန်ကကေးဌောနကြိို

ူမှုဝန်ထမ်ေးအ ောရြိ၏

ြိိုသည်၊

ြိိုသည်၊

ိုပ်ငန်ေးတောဝန်မ ောေးကြိို ထမ်ေး လ

ောင် န်

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးေေးဌောနမ အ ောရြိ သြိမဟို
ို ့် တ် ပိုေမ
် ၆၀ အ တောဝန်လပေးအပ်ပ င်ေး ံ သူကြိို

ြိိုသည်။

အခန်ြား (၂)
ည် ယ်ခ က်ြ ောြား
၃။ ဤဥပလေ၏ ည် ယ် က်မ ောေးမော လအောက်ပါအတြိိုငေး် ပဖေ်သည်(က) ကလ

ေးသူငယ် အ င်အ
့် လ ေးမ ောေး

အလကောင်အထည်လဖော် လ

ြိိုင ် ော ကို

သမဂ္ကန်ဗင်ေးရင်ေးပါ ကလ

ေးသူငယ်၏ အ င့်် အလ ေးမ ောေးကြိို

ောင် က် န်၊

( ) ကလ

ေးသူငယ်၏ အ င်အ
့် လ ေးမ ောေးကြိို ကောကယ်လေောင်လ
့် ရောက် န်၊

(ဂ) ကလ

ေးသူငယ်မ ောေးသည် ယင်ေးတြိ၏
ို ့် အ င်အ
့် ဝ ေ
ံ ောေးနြိင
ို လ
် ေး အတက်
့် လ ေးမ ောေးကြိို ဥပလေနင်အ
့် ည အပပည်အ

ကောကယ်လေောင်လ
့် ရောက် န်၊
(ဃ) နြိင
ို င
် လ
ံ တော်၏ ဓနအင်အောေးလပေါ် မူတည်၍ ကလ
လ

ေးသူငယ်မ ောေးအတက် အလကောင်ေး

ံိုေး အက ြိ ေး ေေးပောေးကြိို

ောင် က်လပေး န်၊

(င) ကောကယ်လေောင်လ
့် ရောက်မှု

ြိိုအပ်လသော ကလ

ေးသူငယ်မ ောေးကြိို နြိင
ို င
် လ
ံ တော်၊ လေတနော့်ဝန်ထမ်ေးပိုဂ္ြိ

် သြိမဟို
ို ့် တ်

အေြိိုေး မဟိုတ်လသော အဖွဲ့အေည်ေးက ထြိနေး် သြိမ်ေးလေောင်လ
ြိို ် န်၊
့် ရောက်နင
(ေ) ကလ

ေးသူငယ်မှု င်ေးကြိို သေးပ ောေးေေ်လ

ဦေးတည်လ

ေးေ င်၍ ပပေ်မှုက ေး

ောင် က် န်။
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န်လသော ကလ

ေးသူငယ်၏ အက င့်် ေော ြိတတပပ ပပင်လ ေးကြိို

ကလ

ေးသူငယ် ဥပလေ

အခန်ြား (၃)
ထကော်ြ

ဖ
ီ ွဲ့စည်ြားပခင်ြား

၄။ အေြိိုေး အဖွဲ့သည်(က) ဤဥပလေပါပပဋ္ဌောန်ေး က်မ ောေးကြိို ထြိလ ောက်လအောင်ပမင်ေော အလကောင်အထည်လဖော် လ
ကလ

ူမဝ
ှု န်ထမ်ေး၊ ကယ်

(၁)
(၂)

ေးသူငယ်အ င်အ
့် လ ေးမ ောေး

သက်
ကလ

(၃)

ြိိုင ် ော အမ ြိ ေးသောေးလကော်မတကြိို လအောက်ပါပိုဂ္ြိ

ယ်လ ေးနင့်် ပပန်

ောင် က်နင
ြိို ် န်

်မ ောေးပဖင့်် ဖွဲ့ေည်ေး မည်-

ည်လန ော ထောေးလ ေး ဝန်ကကေးဌောန ဝန်ကကေး

ဥကကဋ္ဌ

င
ြိို ် ောအေြိေးို ဌောန၊ အဖွဲ့အေည်ေးမ ောေးမ အကကေးအကမ ောေး
ေးသူငယ်မ ောေး၏

အက ြိ ေးေေးပောေးအတက်

မဟိုတ်လသောအဖွဲ့အေည်ေးမ ောေးမကြိိုယ်ေောေး

(၄)

ကလ

(၅)

ဥကကဋ္ဌကတောဝန်လပေးအပ်သူ

အဖွဲ့ဝင်မ ောေး
လ

ောင် က်

အေြိေးို

ယ်မ ောေး

ေးသူငယ်မ ောေးအလ ေးကြိို ေြိတ်ပါဝင်ေောေးသည်လ
့် ေတနော့်ဝန်ထမ်ေးပိုဂ္ြိ

( ) လကော်မတဖွဲ့ေည်ေး ောတင်

က်ရသ
ြိ ည့််

်မ ောေး

အဖွဲ့ဝင်မ ောေး

အဖွဲ့ဝင်မ ောေး

…

အတင်ေးလ ေးမေး၊

ြိိုအပ်ပါက ေိုတြိယဥကကဋ္ဌနင့်် တဖက်အတင်ေးလ ေးမေးတြိကြိ
ို ့် ို သတ်မတ်လပေး နြိင
ို သ
် ည်၊

(ဂ) လကော်မတ၏ သက်တမ်ေးကြိို သတ်မတ်နင
ြိို သ
် ည်။

အခန်ြား (၄)
ထကော်ြ
၅။ လကော်မတ၏ တောဝန်နင့််
(က) ကလ

ောဝန်နင
ှ ့််

ုြ်ြုငခ
် င်ြ
့် ောြား

ိုပ်ပြိိုင ် င်မ
ို ေး် ပဖေ်သည့်် ောေးမော လအောက်ပါအတြိင

ေးသူငယ်၏ အ င်အ
့် လ ေးမ ောေးကြိို ကောကယ်လေောင်လ
့် ရောက်ပ င်ေး၊

( ) ဤဥပလေပါ ပပဋ္ဌောန်ေး က်မ ောေးကြိို သက်
အလကောင်အထည်လဖော်နင
ြိို ် န်
(ဂ) ကလ

၏
ီ

ြိိုင ် ောအေြိိုေး ဌောန၊ အဖွဲ့အေည်ေးမ ောေးက ထြိလ ောက်လအောင်ပမင် ေော

ြိိုအပ်လသော

မ်ေးညွှနမ
် ှုမ ောေး မတ်လပေးပ င်ေး၊

ေးသူငယ်နင်ပ
့် တ်သက်သည့်် အေြိိုေး ဌောန၊ အဖွဲ့အေည်ေးမ ောေး၊ လေတနော့်ဝန်ထမ်ေး ပိုဂ္ြိ

အဖွဲ့အေည်ေးမ ောေး၏ လ
အ ါအောေးလ

ောင် က် က်မ ောေးကြိို

ြိိုအပ်သ

်မ ောေးနင့်် အေြိိုေး မဟိုတ်လသော

ြိို လပါင်ေးေပ်ညြိနင
ှုြိ ေး် လပေးပ င်ေး၊ တြိိုေးတက်မှုအလပ အလနကြိို

ော်ေော ေြိေေ်သေးံို သပ်ပ င်ေး၊
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ကလ

(ဃ) ကလ

ေးသူငယ်အက ြိ ေးအတက် ကို

လေတနော့်ဝန်ထမ်ေးပိုဂ္ြိ

သမဂ္ အဖွဲ့အေည်ေးမ ောေး၊ အပပည်ပပည်

ေးသူငယ် ဥပလေ

ြိိုင ် ော အဖွဲ့အေည်ေး မ ောေး၊

် သြိမဟို
ို ့် တ် အေြိိုေး မဟိုတ်လသော အဖအ
ွဲ့ ေည်ေးမ ောေး၏ အကူအညနင့်် ပူေးလပါင်ေးလ

ောင် က်မှုကြိို

ယူပ င်ေး၊
(င) ပပည်တင်ေးပပည်ပ လေတနောရင်မ ောေးထံမ
ပေစည်ေးမ ောေးကြိို ကလ

ေါန်ေးလငမ ောေး၊ ပေစည်ေးမ ောေး

က် ံ ယူလ ေးနင့်် ယင်ေး

ေါန်ေးလငမ ောေး၊

ေးသူငယ်မ ောေး အက ြိ ေးေေးပောေးအတက် ထြိလ ောက်ေော အသံေးို ပပ လေလ ေး တြိအတ
ို ့်
က်

မ်ေးညွှနပ် င်ေး၊

ကကေး ကပ်ပ င်ေး၊
(ေ) ကလ

ေးသူငယ်မှု င်ေးမ ောေး မပဖေ်ပောေးလေ န် ကကြိ တင်ကောကယ်နင
ြိို လ
် ေးအတက်

မတ်လ
(

ောင် က်ပ င်ေး၊

ြိိုအပ်လသော အေ င် ေ
ံ ောမ ောေး၊ ေော င်ေးဇယောေးမ ောေးကြိို သက်

)

ိုပ်ငန်ေးအေအေဉ် မ ောေး

ြိိုင ် ောအေြိိုေး ဌောန၊ အဖွဲ့အေည်ေးမ ောေးမ

လတောင်ေး ံ ယူေိုေည်ေးပ င်ေး၊
(ဇ) လကော်မတ၏ လ

ောင် က် က်မ ောေးကြိို အ ါအောေးလ

(ဈ) အေြိိုေး အဖွဲ့က လပေးအပ်သည်က
့် လ

ေးသူငယ်

ော်ေော အေြိိုေး အဖွဲ့သြိို အေ
င် တ
ံ င်ပပပ င်ေး၊
့်

ြိိုင ် ော

ိုပ်ငန်ေးတောဝန်မ ောေးကြိို လ

ောင် က်ပ င်ေး။

၆။ လကော်မတသည်(က) ပပည်နယ်၊ တြိိုငေး် ၊ ရြိိုင ် သြိမဟို
ို ့် တ် ငမြိ ွဲ့နယ် ကလ
ြိိုအပ်သ

ြိိုဖွဲ့ေည်ေး၍

ေးသူငယ်အ င်အ
့် လ ေးမ ောေး

ြိိုင ် ော လကော်မတမ ောေးကြိို

ိုပ်ငန်ေးတောဝန်မ ောေးကြိို သတ်မတ်လပေးနြိင
ို သ
် ည်၊

( ) ပိုေမ
် (က) အ ဖွဲ့ေည်ေးလသော ကလ

ေးသူငယ်အ င်အ
့် လ ေးမ ောေး

ြိိုင ် ော လကော်မတမ ောေး၏

ိုပ်ငန်ေး မ ောေးကြိို

မ်ေးညွှနပ် င်ေး၊ ကကေး ကပ် ပ င်ေး၊ ကူညပံ့်ပြိိုေးပ င်ေး ပပ နြိင
ို သ
် ည်။
၇။ လကော်မတ၏(က) ရံိုေး

ိုပ်ငန်ေးမ ောေးကြိို

( ) ကိုနက
် ေ ြိတ်မ ောေးကြိို

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးေေးဌောနက တောဝန်ယူလ

ောင် က်လပေး မည်၊

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးေေးဌောန၏ န်ပံိုလငမ က သ
ံ ေးံို ေ မည်။

အခန်ြား (၅)
ကထ
၈။ ကလ
ပါဝင်

ေးသူငယ်တြိိုငေး် သည် အသက်ရင်သန် န်၊ ဖံွဲ့ ငဖြိ ေးတြိိုေးတက် န်၊ ကောကယ်လေောင်လ
့် ရောက်မှု ရြိ န်နင့််
က်

၉။ (က) ကလ

ူအဖ
့် ွဲ့အေည်ေးတင်

ံ င့်် ရြိ န် အ င်အ
ို င
် လ
ံ တော်က အသြိအမတ်ပပ သည်။
့် လ ေးမ ောေးရြိလ ကောင်ေးနြိင
ေးသူငယ်တြိိုငေး် သည် အသက်ရင်သန် န် လမေး ောပါ အ င်အ
့် လ ေးရြိသည်၊

( ) မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူတသည်
ြိို ့်
ကလ
၁၀။ ကလ

ြားသူငယ်၏ အခင်အ
့် ထ ြားြ ောြား

ေးလမေးဖောေးပ င်ေးကြိို ဥပလေနင်အ
့် ည မတ်ပံိုတင် မည်။

ေးသူငယ်တြိိုငေး် သည် နြိင
ို င
် သ
ံ ောေးပဖေ်မှု

ြိိုင ် ော အ င်အ
့် လ ေးကြိို တည်

ရြိလေ မည်။
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ဥပလေပါ ပပဋ္ဌောန်ေး က် မ ောေးနင်အ
့် ည

ကလ

၁၁။ (က) ကလ

ေးသူငယ်မ ောေးအောေး လက ေးလမေးထြိနေး် သြိမ်ေးလေောင်လ
့် ရောက်လ ေး၊ ကောယ၊ ဉောဏ၊ ေော ြိတတ ဘက်ေိုံ

ဖံွဲ့ ငဖြိ ေးတြိိုေးတက်မှုရြိလေ န် ပပ ေိုပ ြိ ေးလထောင်လ ေးတြိသည်
ို ့်
မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူတ၏မူ
ြိို ့်
( ) ကလ

ေးသူငယ် ဥပလေ

တောဝန် ပဖေ်လေ မည်၊

ေးသူငယ်သည် လက ေးလမေးလထောက်ပံ့် န် ပ က်ကက်လသော သြိမဟို
ို ့် တ် ပငင်ေးပယ်လသော မြိဘထံမ ဥပလေနင်အ
့် ည

ေဉ်လထောက်ပံ့်လ ကေး ထြိိုက် င့်် ရြိလေ မည်။
၁၂။ ကလ

ေးသူငယ်တြိိုငေး် သည်-

(က) မြိဘနေ်ပါေး သြိမဟို
ို ့် တ် တေ်ပါေးပါေးအသက်ရင်

က်ရြိပါက ယင်ေးတြိန
ို ့် င်အ
့် တူ လနထြိိုငက် ကေးပပင်ေး န်

အ င်အ
့် လ ေးရြိလေ မည်၊
( ) ယင်ေး၏ အက ြိ ေးေေးပောေးအတက် ဥပလေအ
အတင်ေးအဓမမ

ောလနထြိိုင ် န်

ောမှုကြိို မ ထ
ံ ြိိုက်လေ ၊

(ဂ) ယင်ေး၏အက ြိ ေးေေးပောေးကြိို မထြိ က
ြိို ်

ျှင ် ဥပလေအ

(ဃ) မြိမြိ၏ ကြိိုယ် နဓော သြိမဟို
ို ့် တ် ပေစည်ေးဥေစောနင်ေ
့် ပ်
၁၃။ (က) မြိမြိ၏ ထင်ပမင်ယူ
ကလ

က်ကြိို လပပော

ေးသူငယ်တြိိုငေး် သည် မြိမြိတြိို ကလ
့်

ကြိိုယ်ပြိိုငထ
် င်ပမင်ယူ
( ) ကလ

ြိိုအပ်သည်အ
့်
ါမတေ်ပါေး မြိဘမ ောေးနင့််

က်ကြိို လပပော

ောလနထြိိုင ် လသော မြိဘတြိန
ို ့် င့်် ပံိုမန်လတွဲ့

ဉ်ေး၍ ဥပလေနင်အ
ံ ြိိုင ် င်ရ
့် ည အိုပ်ထြိနေး် မှု ပ
့် ြိ သည်။

ြိိုနင
ြိို သ
် ည့်် အသက်အ ယ်နင့်် င်က
့် က်မှုရြိငပေးပဖေ်သည့််
ေးသူငယ်မ ောေးနင့်် ေပ်

ဉ်ေးသည့်် အလ ေးကြိေစမ ောေးတင် မြိမြိ၏

ြိိုတင်ပပ င်ရ
့် ြိသည်၊

ေးသူငယ်၏ တင်ပပ က်ကြိို ယင်ေး၏ အသက်အ ယ်နင့်် င်က
့် က်မှုအ

အလ

ံိုနင
ြိို ် င်ရ
့် ြိလေ မည်၊

ြိိုက် သက်

ြိိုင ် ောတြိက
ို ့် ထြိိုက်သင်လ
့် သော

ေးဂရိုပပ မည်၊

(ဂ) ကလ

ေးသူငယ်သည် မြိမြိ၏အ င်အ
့် လ ေးမ ောေးနင့်် ပတ်သက်၍ သက်

တ ောေးရံိုေးတင် ဥပလေနင်အ
့် ည ကြိိုယ်တြိိုငပ် ဖေ်လေ၊ ကြိိုယ်ေောေး

ြိိုင ် ော အေြိိုေး ဌောန၊ အဖွဲ့အေည်ေး သြိမဟို
ို ့် တ်

ယ်ပဖင်ပ့် ဖေ်လေ တြိိုငတ
် န်ေးတင်ပပ င်၊့် လပပောလ ေး

ြိို င်၊့်

ို လ
ံ ပ င်ရ
့် ြိလေ မည်။
၁၄။ ကလ

ေးသူငယ်တြိိုငေး် သည်

ူမ ြိ ေး၊ ကြိိုေးကယ်သည်ဘ
့် ောသော၊ အ

င်အ
့် တန်ေး၊ ယဉ်လက ေးမှု၊ ဇောတြိ၊

ြိင ် မ ပ ောေးဘ-

(က) ဥပလေအ ောတင် အညအမျှပဖေ်လေ မည်၊
( ) ညမျှလသော အ င်အ
့်
၁၅။ ကလ

ေးသူငယ်တြိိုငေး် သည်-

(က) ဥပလေနင်အ
့် ည
( )

မ်ေးမ ောေး ရြိလေ မည်။

တ်

တ်

ပ်ေော ထိုတ်လဖော်လပပော

ပ်ေောလတေးလတော ကံ

င်၊့်

တ်

ြိို င်၊့်

တ်

ပ်ေောလ ေးသောေး င်ရ
့် ြိသည်၊

ပ်ေော ယံို ကည် င်၊့် မည်သည်ဘ
့် ောသောကြိိုမ

ြိို

တ်

ပ်ေော

ကြိိုေးကယ် င်ရ
့် ြိသည်၊
(ဂ) ဥပလေအ

င်ပ့် ပ ထောေးလသော ကလ

ေးသူငယ်

ြိိုင ် ော အဖွဲ့အေည်ေးမ ောေး၊

ူမှုလ ေး သြိမဟို
ို ့် တ် ဘောသော လ ေး

အဖွဲ့အေည်ေးမ ောေးတင် ပါဝင် င်ရ
့် ြိသည်။
၁၆။ (က) ကလ

ေးသူငယ်တြိိုငေး် ၏ ဂိုဏသ
် က
ြိ ခော၊ ပိုဂ္ြိ

ထြိပါေးပ င်ေးမ ံ လေ န် သက်

်လ ေး

ြိိုင ် ော

တ်

ပ်မှုနင့််

ံိုပ ံ မှုကြိိုအလ ကောင်ေးမ့်

ြိိုင ် ောအေြိိုေး ဌောန၊ အဖွဲ့အေည်ေးမ ောေးက ဥပလေနင်အ
့် ည ကောကယ်လေောင့်် လရောက် မည်၊
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ကလ

( ) ကလ

ေးသူငယ်တြိိုငေး် ၏ ပေစည်ေး

၁၇။ (က) ကလ

ေးသူငယ် ဥပလေ

ံိုပ ံ မှုအတက် ဥပလေအ အကောအကယ်လပေး မည်။

ေးသူငယ်တြိိုငေး် သည် ဥပလေနင်အ
ံ ြိိုင ် င်ရ
့် ည လမေးေောေး ပ
့် ြိသည်၊

( ) လမေးေောေးပ င်ေးသည် ကလ

ေးသူငယ်၏ အက ြိ ေးေေးပောေးအတက် ပဖေ်လေ မည်၊

(ဂ) လမေးေောေးသူသည် လမေးေောေး ံ သည့်် ကလ
မတ ောေးပ ယ်

ယ်ပ င်ေး၊ မတ ောေးအ

ေးသူငယ်အောေး ပပည်ပသြိို ့် ေးြိို ထိုတ်ပ င်ေး၊ လ ောင်ေးဝယ်ပ င်ေး၊
ိုပ် င
ြိို ေး် လေပ င်ေး၊ နပ
ြိ ်ေက်ညဉ်ေးပန်ေးပ င်ေး၊ မသမောမှုနင့်် တ ောေးမ့်ပပ က င်ပ့် င်ေးမ ောေး

မလပေါ်လပါက်လေ န် ထြိနေး် သြိမ်ေးလေောင်လ
့် ရောက် မည့်် တောဝန်ရြိသည်။
၁၈။ (က) ေြိတ် သြိမဟို
ို ့် တ် ကြိိုယ်အဂဂ ါ တ်ယင်ေးလသော ကလ

ေးသူငယ်သည်-

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးေေးဌောနကပဖေ်လေ၊ လေတနော့်ဝန်ထမ်ေးပိုဂ္ြိ

(၁)

် သြိမဟို
ို ့် တ် အေြိိုေး မဟိုတ်လသော အဖွဲ့ အေည်ေးကပဖေ်လေ

တည်လထောင်ထောေးလသော သေးသန်လက
ောင်ေးမ ောေးတင် အလပ
့်
အသက်လမေးဝမ်ေးလက ောင်ေး

ပ
ံ ညော (မူ

တန်ေးအ

င်)့် သြိမဟို
ို ့် တ်

ြိိုင ် ော ပညော ပ်မ ောေးကြိို သင်ယူ င်ရ
့် ြိသည်၊

(၂) နြိင
ို င
် လ
ံ တော်၏ အထူေးလေောင်လ
့် ရောက်မှုနင့်် ကူညပံ့်ပြိိုေးမှုမ ောေးကြိို ပြိိုင ် င်ရ
့် ြိသည်၊
( )

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးေေးဌောနသည် ေြိတ် သြိမဟို
ို ့် တ် ကြိိုယ်အဂဂ ါ တ်ယင်ေးလသော ကလ
ဂိုဏသ
် က
ြိ ခောရြိေောပဖင့်် ပါဝင် က်
လမေးပမ နြိင
ို လ
် ေးတြိအတ
ို ့်
က်

၁၉။ (က) ကလ

ေးသူငယ်မ ောေး

ူအဖ
့် ွဲ့ အေည်ေးတင်

ံနင
ြိို လ
် ေး၊ မြိမြိဘဝ မြိမြိ ပ်တည်နင
ြိို လ
် ေး၊ ကြိိုယ်အ
့် ောေးကြိိုယ်ကြိိုေး ေြိတ်

ြိိုအပ်လသောအေအမံမ ောေး မတ်လ

ေးသူငယ်တြိိုငေး် သည် နြိင
ို င
် လ
ံ တော်ကလ

ောင် က် မည်။

ောင် က်လပေးသည့်် က န်ေးမောလ ေး

ြိိုင ် ော အ င့်် အလ ေးမ ောေးကြိို

ေ
ံ ောေး င်ရ
့် ြိသည်၊
( ) က န်ေးမောလ ေးဝန်ကကေးဌောနသည်(၁) ကလ

ေးသူငယ်အသက်ရင်သန်လ ေး၊ ကလ

တြိိုက်လက ေးလ ေး၊ မြိ င်မ ောေး သောေး

ေးသူငယ်အောေး ကောကယ်လ

က်ပ ောေးလ ေး၊ ကလ

ေးထြိိုေးလ ေး၊ ကလ

ေးသူငယ် အောေး မြိ င်န ြိို ့် ည်

ေးသူငယ် အောဟော ဓောတ်ပပည်ဝ
့် လ ေး၊ အြိိုငအ
် ိုေ
ြိ င်ေး

ြိ ွဲ့တမ
့် ှုလ ောဂါ ကင်ေးရင်ေးလ ေး၊ လက ောင်ေးက န်ေးမောလ ေး၊ မြိသောေးေိုက န်ေးမောလ ေးတြိကြိ
ို ့် ို ေမံ က် မတ်လ
(၂) ကလ

ေးသူငယ်၏ က န်ေးမောလ ေးကြိို အနတ ောယ်ပဖေ်လေနြိင
ို လ
် သော ရြိိုေး ောအလ

ပလပ ောက်သောေးလ ေးအတက် သင်လ
့်
(၃) ကလ

ေးသူငယ်လသနှုနေး် အနည်ေး

ံိုေးပဖေ်
၂၀။ (က) ကလ

ောလေ န် လ

ော်လသော အေအမံမ ောေး မတ်လ

ောင် က် မည်၊

အ
့် ထမ ောေး တေ်ေတေ်ေ

ောင် က် မည်၊

ံိုေးနင့်် က န်ေးမောလ ေးနင်ပ့် ပည်ေ
့် ိုလ
ံ သော ကလ

ေးသူငယ်ဦေးလ အမ ောေး

ောင် က် မည်။

ေးသူငယ်တြိိုငေး် သည်-

(၁) ပညောသင် ကောေးလ ေး
(၂) နြိင
ို င
် လ
ံ တော်ကဖင့််

ြိိုင ် ော အ င်အ
့်

မ်ေးမ ောေး ရြိလေ မည်၊

ေ်ထောေးလသော လက ောင်ေးမ ောေးတင် အလပ

ံပညော (မူ

တန်ေးအ

င်)့် ကြိို အ မ့် သင်ယူနင
ြိို ် င့််

ရြိလေ မည်၊
( ) ပညောလ ေးဝန်ကကေးဌောနသည်(၁) မသင်မလန အ မ့် မူ

တန်ေးပညောလ ေးေနေ်ကြိို အလကောင်အထည်လဖော် န် ည်မန်ေး က်ထောေးရြိ မည်၊
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ကလ

(၂) ကလ

ေးသူငယ်မ ောေး လက ောင်ေးမန်မန်တက်လ ေးနင့်် အ ြိနမ
် တြိိုငမ
် လက ောင်ေးထက်နန
ှု ေး် က

ြိိုအပ်လသော အေအမံမ ောေး မတ်လ
(၃) နြိင
ို င
် လ
ံ တော်ကဖင့််

ေးသူငယ် ဥပလေ

င်ေးလ ေးတြိို အတ
က်
့်

ောင် က် မည်၊

ေ်ထောေးလသော လက ောင်ေးမ ောေးတင် အလ ကောင်ေးအမ ြိ ေးမ ြိ ေးလ ကောင့်် တက်လ ောက်ပညော

သင် ကောေးနြိင
ို ပ် င်ေး မရြိလသော ကလ

ေးသူငယ်မ ောေးေောလပတတ်က မ်ေးမှုရြိလေ န် အေအေဉ်မ ောေး မတ်လ

ောင်

က် မည်။
၂၁။ ကလ

ေးသူငယ်တြိိုငေး် သည် မြိမြိတြိို ့် ေ် င်ပမတ်နေးြိို သည်ေ
့် ကောေး၊ ေောလပ၊ ယဉ်လက ေးမှု၊ ကြိိုေးကယ်သည့််

ဘောသောနင်ဓ
့် လ
၂၂။ (က) ကလ

ထ
့် ံိုေးတမ်ေးမ ောေးကြိို လေောင်ထ
့် ြိနေး် ပြိိုင ် င့်် ရြိလေ မည်။

ေးသူငယ်တြိိုငေး် သည် မြိမြိတ၏ဘက်
ြိို ့်
ေိုဖ
ံ ံွဲ့ ငဖြိ ေးလ ေးအတက် အလထောက်အကူပပ လေမည့်် ေောလပ မ ောေး ဖတ်ရှုနင
ြိို ် င်၊့်

ဗဟိုသတ
ို မ ောေး လ

့်

ော

ည်ေးပူေးနြိင
ို ် င့်် ရြိလေ မည်၊

( ) ပပန် ကောေးလ ေးဝန်ကကေးဌောနသည်(၁) ကလ

ေးသူငယ်မ ောေး

ြိမမောယဉ်လက ေးမှုရြိလ ေး၊ မ ြိ ေး ေ်ေတ
ြိ ်ဓောတ် ရင်သန်ထက်ပမက်လ ေးနင့်် အက င့််

ေော ြိတတလကောင်ေးမန်လ ေးတြိအတ
ို ့်
က် ကလ
ပိုဂ္

ြိကထိုတ်လဝသူတ၏ကလ
ြိို ့်

ပပည်သူ ့် က်

ေးေောလပထိုတ်လဝပဖန် ့် ြိပ င်ေး

ေးသူငယ်၏ အ င်အ
့် လ ေးမ ောေးနင့်် က င်ဝ
့် တ်ေည်ေးကမ်ေးမ ောေးကြိို ကလ
ည် သလဘောလပါက်လေ န်

ည်ေးလကောင်ေး၊ ကလ

ဗဟိုသတ
ို ပဖေ်ဖယ် ော ပပည်တင်ေးပပည်ပ သတင်ေးမ ောေးကြိို ကလ
ူထို

က်သယ်လ ေးနည်ေး

ေးသူငယ်နင့်် ယင်ေးတြိ၏
ို ့် မြိဘ၊
ေးသူငယ်မ ောေးနင့်် သက်

ေးသူငယ်မ ောေး သြိရြိနင
ြိို လ
် ေ န်

ြိိုငလ
် သော

ည်ေးလကောင်ေး

မ်ေးမ ောေးပဖင့်် ပညောလပေးပ င်ေး၊ ပဖန်ပဖ
့် ေးပ င်ေး ပပ မည်။

ေးသူငယ်တြိိုငေး် သည်-

(က) အောေး

ပ် ြိနန
် င့်် ကေောေး ြိနမ
် ောေး ပြိိုင ် င်ရ
့် ြိသည်၊

( ) အသက်အ ယ်အ

ြိိုက် အောေးကေောေး

(ဂ) ယဉ်လက ေးမှုနင့်် အနိုပညော
၂၄။ (က) ကလ

ြိိုင ် ော

ှုပ်ရောေးမှုမ ောေးတင်ပါဝင်
ှုပ်ရောေးမှုမ ောေးတင် ပါဝင်လ

နဒအလ

ောက် အ

(၂) ဥပလေအ သတ်မတ်ထောေးသည့်် အ
( )အ

ိုပ်သမောေးဝန်ကကေးဌောနသည် အ

ပြိိုင ် င်မ
ြိို ်နေ်နော
့် ောေး ထြိ က

ောင် က် င်ရ
့် ြိသည်။

ိုပ်

ိုပ်

ိုပ်

ပ
ို ်ပြိိုင ် င်ရ
့် ြိသည်၊

ိုပ် ြိန၊် အောေး

ိုပ်လသောကလ

ပ် င်န
့် င့်် အပ ောေးသက်သော င်မ
့် ောေးကြိို ပြိိုင ် င်ရ
့် ြိသည်၊

ေးသူငယ်မ ောေး

ိုပ်ငန်ေး င်လဘေးအနတ ောယ် ကင်ေးရင်ေးလ ေးနင့််

ံိုေးရှု ံေးမှု မရြိလ ေးတြိအတ
ို ့်
က်ဥပလေနင်အ
့် ည ကောကယ်လေောင့်် လရောက် မည်။

ေးသူငယ်တြိိုငေး် သည် ဥပလေနင်အ
့် ည-

(က) အလမ

င်န ွှ င်ရ
့် ြိသည်၊

ေးသူငယ်တြိိုငေး် သည်-

(၁) ဥပလေနင်အ
့် ည မြိမြိ

၂၅။ ကလ

ေးေောလပမ ောေးကြိို

ောင်ေးထောေးရြိလပေးပ င်ေး ပပ မည်၊

အိုပ်ထြိနေး် သူမ ောေး သြိရြိနောေး

၂၃။ ကလ

ိုပ်ငန်ေးကြိို အောေးလပေးပ င်ေး၊ ပပန် ကောေးလ ေးနင့််

ံလ ေးဦေးေေးဌောနက တည်လထောင်ထောေးလသော ေော ကည်တ
့် ြိိုက်မ ောေးတင် ကလ

အထူေးအေအေဉ်ပဖင့်် ေိုလ
(၂) ကလ

ေးေောလပမ ောေး ထိုတ်လဝပဖန် ့် ြိပ င်ေး၊ အေြိိုေး မဟိုတ်လသော အဖွဲ့ အေည်ေးနင့််

က် ံ င်ရ
့် ြိသည်၊
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ကလ

( ) ပေစည်ေးဥေစောပြိိုင ်
(ဂ) တ ောေးေ

ြိိုင ် င်ရ
့် ြိသည်၊

ြိိုနင
ြိို ် င်န
့် င့်် တ ောေးေ

ြိို န
ံ င
ြိို ် င်ရ
့် ြိသည်။

၂၆။ ဤဥပလေပါ အ င်အ
့် လ ေးမ ောေးကြိို ကလ

ေးသူငယ်တြိိုငေး် အပပည်အ
့် ဝ ရြိ ေ
ံ ောေးနြိင
ို လ
် ေ န်-

(က) အေြိိုေး ဌောန၊ အဖွဲ့အေည်ေးမ ောေးသည် မြိမြိတသက်
ြိို ့်
လ

ြိိုင ် ောကဏ္ဍအ

ြိိုက် တတ်နင
ြိို သ
် မျှ အလကောင်အ ထည်လဖော်

ောင် က်လပေး မည်၊

( ) လေတနော့်ဝန်ထမ်ေးပိုဂ္ြိ

် သြိမဟို
ို ့် တ် အေြိိုေး မဟိုတ်လသော အဖွဲ့အေည်ေးမ ောေးသည်

မြိမြိတတတ်
ြိို ့်
နင
ြိို သ
် မျှ လ
၂၇။ ကလ

ေးသူငယ် ဥပလေ

ောင် က်လပေးနြိင
ို ် င်ရ
့် ြိသည်။

ေးသူငယ်မ ောေး၏ အလ ေးကြိေစနင်ေ
့် ပ်

ဉ်ေး၍ တောဝန်ရြိသမ
ူ ောေးသည် ကလ

ကောကယ်လေောင်လ
့် ရောက်မှုကြိို ဦေးဦေးဖ ောေးဖ ောေး ယူပြိိုင ် င်ရ
့် ြိသည်
အလကောင်ေး

ည်ေး ဥပလေနင်အ
့် ည

ံိုေးအက ြိ ေးေေးပောေးအတက် လရေးရှု လ

ြိိုလသော လ

ေးသူငယ်တြိိုငေး်

ောင်ပိုေအ
်
ကလ

ူအဖ
့် ွဲ့ အေည်ေး၏

ေး သူငယ်မ ောေး၏

ောင် က် မည်။

အခန်ြား (၆)
ပြစ်ြှုထကကောင်ြားအ အထ ြားယူပခင်ြားြှကင်ြား
၂၈။ (က) အသက် ၇ နေ်မပပည်လ
့် သေးလသော ကလ
( ) ပပ

ိုပ်ေဉ်အ ါက ပပ

ေးသူငယ်တေ်ဦေး၏ ပပ

ခ
် င့််

ိုပ်မှုသည် ပပေ်မှုမလပမောက်လေ ၊

ိုပ်မှု၏သလဘောသဘောဝနင့်် အက ြိ ေးအပပေ်ကြိို သြိနောေး

ည်လ

ောက်လအောင် အလပမော်အပမင်

အ

င်အပ င်နင့်် မပပည်ေ
့် ိုလ
ံ သေးလသော အသက် ၇ နေ်အထက် ၁၂ နေ်လအောက် အ ယ်ရြိလသော ကလ

ပပ

ိုပ်မှုသည် ပပေ်မှုမလပမောက်လေ ။

ေးသူငယ်၏

၂၉။ သင်တန်ေးလက ောင်ေး၊ ယောယ လေောင်လ
ို ့် တ် လေောင်လ
ူ ံမ ထက်လပပေးသည့်် ကလ
့် ရောက်လ ေးေ န်ေး သြိမဟို
့် ရောက်သထ
ပပေ်မှု

ေးသူငယ်အောေး

ြိိုင ် ော ဥပလေတေ် ပ် ပ်အ အလ ေးယူ ပ င်ေး မပပ ။

အခန်ြား (၇)
ကထ
၃၀။ ကလ

ေးသူငယ်တြိိုငေး် သည် အသက်အ ယ်အ

(က) တ ောေးဥပလေကြိို လေောင်ထ
့် ြိနေး်
( ) မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူတ၏
ြိို ့်
ော၊

(ဂ)

စ
် ည်ြားကြ်ြားြ ောြား

ြိိုက် လအောက်ပါက င်ဝ
့် တ်ေည်ေးကမ်ေးမ ောေးကြိို

ြိိုက်နော လေောင်ထ
့် ြိနေး် မည်-

ြိိုက်နောပ င်ေး၊

ံိုေးမသန်သင်မှုကြိို နော ပံ င်ေး၊

ောမမ ောေး၏ သန်သင်မှုကြိို ယ
ံ ူငပေး ငငြိမ်ေး မ်ေးေော ပညောသင် ကောေးပ င်ေး၊

(ဃ) လက ောင်ေးေည်ေးကမ်ေး၊ အ
(င) မြိမြိနင့်် သက်

ိုပ် င်ေည်ေးကမ်ေး၊ ပ် ောေည်ေးကမ်ေးတြိကြိ
ို ့် ို

ြိိုငလ
် သောအမ ြိ ေး၊ ဘောသော၊ သောသနော၊ ယဉ်လက ေးမှုနင်ဓ
့် လ

(ေ) အ က်လသောက်ပ င်ေး၊ လ
လ

ြားသူငယ်၏က င်ဝ
့်

ေး

ြိပ်လသောက်ပ င်ေး၊ မူေးယေ်လ

ြိိုက်နောပ င်ေး၊
ထ
့် ံိုေးတမ်ေးမ ောေးကြိို ထြိနေး် သြိမ်ေး လေောင်လ
့် ရောက်ပ င်ေး၊

ေးဝါေး သြိမဟို
ို ့် တ် ေြိတ်ကြိိုလပပောင်ေး

လေလသော လ

ောင်ေးကေောေးပ င်ေးနင့်် အပ ောေးအက င်ေ
့် ော ြိတတပ က်ပပောေးဖယ် ော အမူအက င်မ
့် ောေးမ လရောင် ကဉ်ပ င်ေး။
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ေးဝါေးသံေးို ေပ င်ေး၊

ကလ

၃၁။ ပိုေမ
် ၃၀ ပါ က င်ဝ
့် တ်ေည်ေးကမ်ေးမ ောေးကြိို ကလ
ော၊ အိုပ်ထြိနေး် သူတက
ြိို ့် နည်ေးလပေး

ေးသူငယ်မ ောေး

ြိိုက်နောလေောင်ထ
့် ြိနေး် သည့်် အလ

ေးသူငယ် ဥပလေ

အ
့် ထ ရြိလေ န် မြိဘ၊

မ်ေးညွှနပ် ပ မည်။

အခန်ြား(၈)

၃၂။ လအောက်ပါကလ

ကောကယ်ထစောင်ထ
့် ှောက်ြှု

ုအြ် ထသောကထ

ြားသူငယ်

ေးသူငယ်သည် ကောကယ်လေောင်လ
့် ရောက်မှု

ြိိုအပ်လသော ကလ

ေးသူငယ်ပဖေ်သည်-

(က) မြိဘ သြိမဟို
ို ့် တ် အိုပ်ထြိနေး် သူမရြိလသောသူ၊
( ) လတောင်ေး မ်ေးေောေးလသောက်သ၊ူ
(ဂ) မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူတက
ြိို ့် ထြိနေး် သြိမ်ေး၍မ နြိင
ို လ
်

ောက်လအောင်

ြိိုေးသမ်ေးသူ၊

(ဃ) က်ေက်လသော သြိမဟို
ို ့် တ် ယိုတ်မောလသော မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူ၏ ထြိနေး် သြိမ်ေးမှုလအောက်တင်ရြိသ၊ူ
(င) ေြိတ်လပါသ
့် ပ်သ၊ူ
(ေ) ကူေးေက်တတ်လသော လ ောဂါေကပ်လနသူ၊
) မူေးယေ်လ

(
(ဇ)

ေးဝါေး သြိမဟို
ို ့် တ် ေြိတ်ကြိို လပပောင်ေး

ူမှုဝန်ထမ်ေး ဦေးေေးဌောနက အ ါအောေးလ

၃၃။ (က) မည်သမ
ူ
ထင်ပမင်ယူ
( )

လေလသော လ

ေးဝါေးသံေးို ေသူ၊

ော်ေော သတ်မတ်သ။ူ

ြိို ပိုေမ
် ၃၂ ပါကလ

ေးသူငယ်တေ်ဦေးဦေးကြိို နြိင
ို င
် လ
ံ တော်က ကောကယ်လေောင်လ
့် ရောက်မှု ပပ သင်သ
့် ည်ဟို

ျှင ် သက်

ူမဝ
ှု န်ထမ်ေးအ ောရထ
ြိ ံ အက ြိ ေးအလ ကောင်ေးလဖော်ပပ၍ အလ ကောင်ေး ကောေးနြိင
ို သ
် ည်၊

ြိိုင ် ော

ူမှုဝန်ထမ်ေးအ ောရြိသည် ပိုေမ
် (က) အ အလ ကောင်ေး ကောေး က်ကြိို
တေ်နည်ေးနည်ေးပဖင့်် သတင်ေး ရြိ

ျှင ် ပဖေ်လေ ကလ

ြိိုအပ်ပ င်ေး ရြိ မရြိ သတ်မတ်ထောေးသည့်် နည်ေး

က် ံ ရြိ

ျှငပ် ဖေ်လေ၊ မြိမြိ ကြိိုယ်တြိိုင ်

ေးသူငယ်အောေး နြိင
ို င
် လ
ံ တော်က ကောကယ်လေောင့်် လရောက်မှုပပ န်

မ်ေးမ ောေးနင်အ
့် ည ေံိုေမ်ေးေေ်လ

ေးငပေး လတွဲ့ ရြိ က်မ ောေးကြိို

မြိမြိ၏သလဘောထောေးမတ် က်နင်အ
့် တူ ညွှန ် ကောေးလ ေးမေး ပ်ထံ တင်ပပအေ င် ံ မည်၊
(ဂ)

ူမှုဝန်ထမ်ေးအ ောရြိသည် ပိုေမ
် ( ) အ ေံိုေမ်ေးေေ်လ

ေးပ င်ေးနင့်် ေပ်

ဉ်ေး၍ လအောက်ပါ

(၁) မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူ သြိမဟို
ို ့် တ် အ ောရထ
ြိ ံသြိို အလ
ကောင်ေး ကောေး၍ ကလ
့်
(၂) ညွှန ် ကောေးလ ေးမေး ပ်၏
ပပန်

ံိုေးပဖတ် က်ကြိို မ ရြိမ ကလ

ေးသူငယ်အောေး မြိမြိလရ ွဲ့သြိို တင်
ပြိလေပ
ို ့်
င်ေး၊
့်

ေးသူငယ်ကြိို မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူထံ ဝ
ံ န် ပ် ပဖင့််

ည်အပ်နထ
ံ ောေးပ င်ေး သြိမဟို
ို ့် တ် ယောယလေောင်လ
ို ့် ထောေးပ င်ေး၊
့် ရောက်လ ေးေ န်ေးသြိို ပြိ
့် အပ်

(၃)

ြိိုအပ်လသော သက်လသမ ောေးကြိို လ ေါ်ယူေေ်လမေးပ င်ေး၊

(၄)

ြိိုအပ်ပါက မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူ သြိမဟို
ို ့် တ် ကလ

၃၄။ ညွှန ် ကောေးလ ေးမေး ပ် သည်

ေးသူငယ်၏ရင်ေး

င်ေး က်ကြိို ကောေးနောပ င်ေး။

ူမှုဝန်ထမ်ေးအ ောရြိက တင်ပပလသော အေ င် ေ
ံ ောအ ကလ

ကောကယ်လေောင်လ
့် ရောက်မှုပပ န်
မတ်လ

ိုပ်ပြိိုင ် င့်် မ ောေး ရြိသည်-

ြိိုအပ်လနလ ကောင်ေး ေြိေေ်လတွဲ့ ရြိ

ောင် က်လပေး မည်-
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ေးသူငယ် အောေး နြိင
ို င
် လ
ံ တော်က

ျှင ် လအောက်ပါအေ အေဉ်တေ် ပ် ပ်ကြိို

ကလ

(က) အက င်ေ
့် ော ြိတတ ပပ ပပင်လပေး န်
ပပည်သ
့် ည်က
့် ော

ြိိုအပ်လနလသော ကလ

ျှင ် အမ ောေး

ံိုေး အသက် ၁၈ နေ်

ျှင ် အမ ောေး

ံိုေး အသက် ၁၈ နေ် ပပည်သ
့် ည့််

အထြိ သင်တန်ေးလက ောင်ေးတေ် ို သ
ို ြိို ပြိ
ို ့် ပ င်ေး၊
့် အပ်

( ) ထြိနေး် သြိမ်ေးလေောင်လ
့် ရောက်လပေး န်
ကော

ေးသူငယ်ပဖေ်

ေးသူငယ် ဥပလေ

ြိိုအပ်လနလသောကလ

ေးသူငယ်ပဖေ်

အထြိ လဂဟော သြိမဟို
ို ့် တ် လေောင်လ
ူ ံအပ်နပံ င်ေး၊
့် ရောက်သထ

(ဂ) ကကေး ကပ်မှုပပ န်
ြိိုင ် ောကလ

ြိိုအပ်လနလသော ကလ

ေးသူငယ်ပဖေ်

ျှင ် ၃နေ်ထက်မပြိိုလသော ကော

အထြိ သက်

ေးသူငယ် ကကေး ကပ်သူ၏ ကကေး ကပ်ေမံပ င်ေးကြိို ံယူလေပ င်ေး၊

(ဃ) ေြိတ်လပါသ
့် ပ်လနလသော ကလ

ေးသူငယ်ပဖေ်

ျှင ် ေြိတ်လ ောဂါကိုလ

(င) ကူေးေက်တတ်လသော လ ောဂါေကပ်လနလသော ကလ

ေးသူငယ်ပဖေ်

ေးရံိုသြိို ပြိ
ို ့် ၍ လ
့် အပ်
ျှင ် သက်

ြိိုင ် ောလ

ေးဝါေးကိုသ န် ေေဉ်လပေးပ င်ေး၊
ေးရံိုသြိို ပြိ
ို ့် ၍ လ
့် အပ်

ေးဝါေးကိုသ န်

ေေဉ်လပေးပ င်ေး။
၃၅။ ညွှန ် ကောေးလ ေးမေး ပ်သည်(က) ပိုေမ
် ၃၄ အ

မတ်လပေးလသော အေအေဉ်ကြိို သတ်မတ်ထောေးသည့်် နည်ေး

အလကောင်အထည်လဖော်လ
( ) ကလ

ောင် က် န် သက်

ြိိုင ် ော

မ်ေးမ ောေးနင်အ
့် ည

မ
ူ ှုဝန်ထမ်ေးအ ောရြိအောေး ညွှန ် ကောေးနြိင
ို သ
် ည်၊

ေးသူငယ်တင် မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူရြိငပေး ယင်ေးတြိ၏
ို ့် ထြိနေး် သြိမ်ေးလေောင်လ
ံ ူ န်
့် ရောက်မှုကြိိုသော ယ

ေြိေေ်လတွဲ့ ရြိ

ျှင ် ကလ

ြိို အပ်လ ကောင်ေး

ေးသူငယ်အောေး လကောင်ေးမန်ေောလေောင်လ
့် ရောက်ပ င်ေးနင့်် အိုပ်ထြိနေး် ပ င်ေးပပ ပါမည်ဟူလသော

ဝ
ံ န် ပ်ကြိို မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူအောေး

ပ်

ြိိုလေငပေး ကလ

ေးသူငယ်ကြိို ပပန်

ည်အပ်န ံ န် သက်

ြိိုင ် ော

ူမှုဝန်ထမ်ေးအ ောရြိအောေး ညွှန ် ကောေးနြိင
ို သ
် ည်၊
(ဂ) ပိုေမ
် ၃၄ ပိုေမ
် (က) သြိမဟို
ို ့် တ် ပိုေမ
် (ဂ) အ

မတ်လသော အေအေဉ်ကြိိုအနည်ေး

ြိိုက်နောငပေးပဖေ်သည်အ
့် ပပင် အက င်ေ
့် ော ြိတတ တြိိုေးတက်လကောင်ေးမန်
ရြိလသော ကလ
ပပန်

ေးသူငယ်အောေး သက်

ည်အပ်န ံ န် သက်

ြိိုင ် ော

ံိုေး တေ်နေ်ပပည့်် သည်အထြိ

ောလ ကောင်ေး ေြိေေ်လတွဲ့ ရြိ

ျှင ် မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူ

ြိိုင ် ော မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူထံ ဝ
ံ န် ပ်ပဖင်ပ့် ဖေ် လေ၊ ဝ
ံ န် ပ်မပါဘ ပဖေ်လေ
ူမှုဝန်ထမ်ေးအ ောရြိအောေး ညွှန ် ကောေးနြိင
ို ် သည်။

၃၆။ ညွှန ် ကောေးလ ေးမေး ပ်သည်(က) ပိုေမ
် ၃၅ ပိုေမ
် (ဂ) ပါ
ကလ

ိုပ်ပြိိုင ် င်က
့် ြိို မြိမြိသလဘောအလ

ြိိုင ် ော သင်တန်ေးလက ောင်ေးအိုပ်၊

ေးသူငယ်ကကေး ကပ်သူ သြိမဟို
ို ့် တ် မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူ၏ တင်ပပ က်အ ပဖေ် လေ က င်သ
ို သ
် ည်၊
့် ေးံို နြိင

( ) ပိုေမ
် ၃၄ ပိုေမ
် ( )၊ ပိုေမ
် (ဃ) သြိမဟို
ို ့် တ် ပိုေမ
် (င) အ

(ဂ)

ောက်ပဖေ်လေ၊ သက်

ံိုလ

ောက်လသော အလ ကောင်ေးရြိပါက

ံိုလ

ောက်လသော အလ ကောင်ေးရြိ

ြိိုအပ်သ

မတ်ထောေးလသော အေအေဉ်တေ် ပ် ပ်ကြိို

ြိို ပပင် င်လပပောင်ေး

နြိင
ို သ
် ည်၊

ျှင ် သင်တန်ေးလက ောင်ေးတေ် သ
ို ြိို ပြိ
ို ့် ထောေးလသော ကလ
့် အပ်

ေးသူငယ်ကြိို

အပ ောေးသင်တန်ေးလက ောင်ေးတေ် ိုသြိို လရွှ
ို သ
် ည်၊
့် ွဲ့လပပောင်ေးနြိင
(ဃ) သင်တန်ေးလက ောင်ေးသြိို ပြိ
ို ့် ထောေးလသော ကလ
့် အပ်

ေးသူငယ်အောေး သတ်မတ်ထောေးသည့်် နည်ေး

အ င်အ
ို သ
် ည့်် လ ေးမ ောေးကြိို လပေးနြိင

Page 10 of 23

မ်ေးမ ောေးနင့်် အည လအောက်ပါ

ကလ

ေးသူငယ် ဥပလေ

(၁) လဂဟော သြိမဟို
ို ့် တ် လေောင်လ
ူ ကကေး ကပ်ေမံပ င်ေးကြိို ယ
ံ ူလနထြိိုင ် န်အတက် သင်တန်ေး လက ောင်ေးမ
့် ရောက်သ၏
ယောယအေအေဉ်ပဖင့်် ထက် ော င်၊့်
(၂) အသည်ေးအသန် မက န်ေးမမောပဖေ်လနလသော မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူ သြိမဟို
ို ့် တ် လ
လတွဲ့

ံိုနင
ြိို ် န်

(၃) င်ပ့် ပ

ြိိုအပ်သည့်် ကော

အတက် အလ ေးလပေါ် င်ပ့် ပ

မ ြိ ေးအ င်ေးအ ောထံသောေး လ ောက်

က်မတ်ပဖင့််

ေးသောေး

ော င်၊့်

က်မတ်ပဖင့်် သင်တန်ေးလက ောင်ေးမ ထက် ောလနထြိိုင ် င်၊့်

(၄) သင်တန်ေးလက ောင်ေး၏ ကကေး ကပ်ေမံပ င်ေးကြိို ယ
ံ ူ၍ သင်တန်ေးလက ောင်ေးပပင်ပရြိ သင်လ
့်

ော်သူ တေ်ဦေးနင်အ
့် တူ

လနထြိိုငန
် င
ြိို ် င်၊့်
(င) ဤပိုေမ
် အ မြိမြိအောေးအပ်နင်ေးထောေးလသော
တန်ေးလက ောင်ေးအိုပ်အောေး

ွှအပ်၍ လ

ိုပ်ပြိိုင ် င်မ
့် ောေးကြိို

ူမှုဝန်ထမ်ေးအ ောရြိ သြိမဟို
ို ့် တ် သင်

ောင် က်လေနြိင
ို သ
် ည်။

အခန်ြား (၉)
ကထ

ြားသူငယ်အောြား ပြစ်ြှုပဖင့်် အထ ြားယူပခင်ြား

၃၇။ အ ောရြိ သြိမဟို
ို ့် တ် အလ ေးယူပြိိုင ် င်ရ
ူ ည် ပပေ်မှုက ေး
့် ြိသသ
လအောက်ပါတြိကြိ
ို ့် ို
(က)
( )

န်လ ကောင်ေး ေပ်ေ ံ လသော ကလ

ေး သူငယ်ကြိို ဖမ်ေး

ေး

ြိိုက်နော မည်-

က်ထြိတ် တ်ပ င်ေး၊ ကကြိ ေးပဖင့်် ည်လနောင်ပ င်ေး မပပ ၊
ူကကေးတ ောေး မ
ံ ောေးနင်အ
့် တူ လ ောလနော၍ထောေးရြိပ င်ေး မပပ ။ မြိနေး် ကလ

ေးပဖေ်

ျှင ် မြိနေး် မတေ်ဦေး၏

အလေောင်အ
့် လရောက်ပဖင့်် ထောေးရြိ မည်၊
(ဂ) နပ
ြိ ်ေက်ညဉ်ေးပန်ေးပ င်ေး၊ င မ
ြိ ်ေးလပ ောက်ပ င်ေး မပပ ၊
(ဃ) တေ်လန ောမ တေ်လန ောသြိို ့် ူကကေးတ ောေး မ
ံ ောေးနင်အ
ို ့်
့် တူ လ ောလနော၍ မပြိလ
မြိနေး် မတေ်ဦေး၏ အလေောင်အ
ို ့်
့် လရောက်ပဖင့်် ပြိလ
(င) သက်
(ေ) ဖမ်ေး
(

ောင် ။ မြိနေး် ကလ

ေးပဖေ်

ျှင ်

ောင် မည်၊

ြိိုင ် ောမြိဘ သြိမဟို
ို ့် တ် အိုပ်ထြိနေး် သူထံ အပမန် ံိုေးအသြိလပေး အလ ကောင်ေး ကောေး မည်၊
ေး ံ လသော ကလ

) ပိုေမ
် (ေ) အ ကလ

ေးသူငယ်ကြိို သက်

ြိိုင ် ော ကလ

ေးသူငယ်တ ောေးရံိုေးသြိို အပမန်
့်

ေးသူငယ်တ ောေးရံိုေးသြိို အပမန်
့်

ံိုေးတင်ပြိနြိ
ို ့် င
ို ပ် င်ေး မရြိပါက ကလ

ံိုေးတင်ပြိို ့် မည်၊
ေးသူငယ်အောေး ဝ
ံ န် ပ်ပဖင့််

ွှတ်ထောေး မည်၊
(ဇ) ပိုေမ
် (

)အ

အပ ောေးသင်လ
့်

ဝ
ံ န် ပ်ပဖင်မ
့်

ွှတ်

ျှင ် ထြိိုကလ

ေးသူငယ်ကြိို ယောယလေောင်လ
ို ့် တ်
့် ရောက်လ ေးေ န်ေး သြိမဟို

ော်သည်လ
့် န ောသြိို ပြိ
ို ့်
မည်။
့် ထောေး

၃၈။ အ ောရြိ သြိမဟို
ို ့် တ် အလ ေးယူပြိိုင ် င်ရ
ူ ည့်် ြိသသ
(က) ကလ

ေးသူငယ်မှု င်ေးကြိို သက်

ြိိုင ် ော ကလ

ေးသူငယ်တ ောေးရံိုေးသြိို တ
ောေးေ
့်
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ြိိုတင်ပြိို ့် မည်၊

ျှင ်

ကလ

( ) ကလ

ေးသူငယ်နင့််

ကလ

ူကကေးပူေးတ၍ ပပေ်မှုက ေး

ေးသူငယ်တ ောေးရံိုေးသြိို ့် ည်ေးလကောင်ေး၊

တ ောေးေ
(ဂ) ကလ

န်ပ င်ေးပဖေ်

ျှင ် ကလ

ူကကေးကြိို သက်

ေးသူငယ်ကြိို သက်

ေးသူငယ် ဥပလေ

ြိိုင ် ော

ြိိုင ် ော တ ောေးရံိုေးသြိို ့် ည်ေးလကောင်ေး ၍

ြိိုတင်ပြိို ့် မည်၊

ေးသူငယ်ကြိို တ ောေးေ

ြိိုတင်ပြိို ့် ောတင် အသက်နင့်် ေပ်

ဉ်ေးလသော အလထောက်အထောေး ပူေးတပါရြိ လေ မည်။

၃၉။ အ ောရြိ သြိမဟို
ို ့် တ် အလ ေးယူပြိိုင ် င်ရ
ူ ည် သင်တန်ေးလက ောင်ေး၊ လဂဟော၊ ယောယလေောင်လ
ို ့် တ်
့် ြိသသ
့် ရောက်လ ေး ေ န်ေး သြိမဟို
လေောင်လ
ူ ံမ ထက်လပပေးသည့်် ကလ
့် ရောက်သထ
(က) ဝ မ်ေး မပါဘ ဖမ်ေး
( ) ဖမ်ေး

ေး မြိ

ေးသူငယ်ကြိို-

ေးနြိင
ို သ
် ည်၊

ျှင ် သက်

ြိိုင ် ောသင်တန်ေးလက ောင်ေး၊ လဂဟော၊ ယောယလေောင်လ
ို ့် တ် လေောင်လ
ူ ံ
့် ရောက်လ ေးေ န်ေး သြိမဟို
့် ရောက်သထ

ပပန်ပြိို ့် မည်၊
(ဂ) ပိုေမ
် ( ) အ သင်တန်ေးလက ောင်ေး၊ လဂဟော၊ ယောယလေောင်လ
ို ့် တ် လေောင်လ
ို ့် င
ို မ
်
့် ရောက်လ ေးေ န်ေး သြိမဟို
့် ရောက် သူထံ ပပန်မပြိနြိ
ကော

အတင်ေး အပ ောေးသင်လ
့်

ော်သည်လ
့် န ော၌ ထြိနေး် သြိမ်ေးထောေးရြိနင
ြိို သ
် ည်။

အခန်ြား (၁၀)
ကထ

ြားသူငယ်ြှုခင်ြားြ ောြား စစ်ထ ြားစီ င်ပခင်ြား

၄၀။ တ ောေးရံိုေး ပ်သည်(က) သင်လ
့်

ော်လသော နယ်လပမလေသတင် ကလ

ေးသူငယ်တ ောေးရံိုေးမ ောေး တည်လထောင်၍ ကလ

ေးသူငယ်

တ ောေးသူကကေးမ ောေးကြိို န်ထောေးနြိ
င
ို သ
် ည်၊
့်
( ) ပိုေမ
် (က) အ ကလ

ေးသူငယ်တ ောေးရံိုေး တည်လထောင်ထောေးပ င်ေးမရြိလသော နယ်လပမလေသတင် ငမြိ ွဲ့ နယ်

တ ောေးသူကကေးအောေး ကလ
၄၁။ ကလ

ေးသူငယ်တ ောေးသူကကေး၏ ေ င်ပြိိုင ် င်အ
ို သ
် ည်။
့် ောဏော အပ်နင်ေးနြိင

ေးသူငယ်တ ောေးရံိုေးသည်-

(က) ကလ

ေးသူငယ်မှု င်ေးကြိို

က် ံ ရြိ

ျှင ် အမှုတတင် ပါရလ
ြိ သော ကလ

ေးသူငယ်၏ အသက်နင့်် ပတ်သက်သည့််

အလထောက်အထောေးကြိို ဦေးေောေြိေေ် ကည်ရ
့် ှု မည်။ အမှုတပါလမေးေော င်ေး၊ နြိင
ို င
် သ
ံ ောေးေြိေေ်လ ေး ကတ်ပပောေး၊
နြိင
ို င
် ပံ ောေးသောေးမတ်ပံိုတင်
သြိမဟို
ို ့် တ် အပ ောေး င
ြိို ်
( ) ပပေ်မှုက ေး
ကလ

က်မတ်၊ လက ောင်ေးဝင်မတ်ပံိုတင်ေော င်ေး လကောက်နတ
ို ် က်မြိတတ မန်၊

ံိုလသော အလထောက်အထောေးမ ောေးအ ကလ

ေးသူငယ်ပဖေ် မပဖေ်

န်သည်အ
့်
ြိန၌
် အသက် ၁၆ နေ်မပပည်လ
့် သေးလသော ကလ

ေးသူငယ်မှု င်ေးကြိို

က် ေ
ံ ေ် လ

ေးပ င်ေးမပပ မ ကလ

ောဝန်၏လ

ေးေော

ံိုေးပဖတ် မည်၊

ေးသူငယ်ကြိိုသော ေေ်လ

ေးေ င် ပြိိုင ် င်ရ
့် ြိသည်။

ေးသူငယ်ပဖေ်လ ကောင်ေး သတ်မတ်

ံိုေးပဖတ် က်ကြိို

လ ေးသောေးမတ်တမ်ေးတင်ထောေး မည်၊
(ဂ) တ ောေးေ

ြိိုတင်ပြိပို ့် င်ေး ံ လသော ကလ

ေးသူငယ်အောေး အမှုေေ်လ

ေး

ကော

အတင်ေး ဝ
ံ န် ပ်ပဖင့််

ွှတ်ထောေးပ င်ေး၊ မြိဘ၊

အိုပ်ထြိနေး် သူထံ ေည်ေးကမ်ေး က်ပဖင့်် အပ်နပံ င်ေး၊ ယောယလေောင်လ
ို ့် တ် အပ ောေးသင်လ
့် ရောက်လ ေးေ န်ေး သြိမဟို
့်
လန ောသြိို ေည်
ေးကမ်ေး က်ပဖင့်် အပ်နပံ င်ေးပပ မည်။ မည်သည့်် အလ ကောင်ေးနင်မ
့်
့် ျှ
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ပ်မြိနမလပေး
် ့်
၊

ော်သည့််

ကလ

(ဃ) အမှုေေ်လ
က်

ေး

ကော

က်ေေ်လ

အတင်ေး ကလ

ေးေ င်ငပေး ကလ

ေးသူငယ် ဥပလေ

ေးသူငယ်၏ အသက် ၁၆ နေ်ပပည်သ
့် ောေးလေကောမူ ယင်ေးအမှုကြိို

ေးသူငယ်ပဖေ်ဘသ
ြိ ကသ
့် ြိို မ
့် တ်ယူကော ဤဥပလေနင်အ
့် ည အမြိန ် ့် မတ် ပ င်ေးပပ မည်၊

(င) လသေဏ်၊ တေ်သက်တေ်က န်ေးေဏ် သြိမဟို
ို ့် တ် လထောင်ေဏ် ၃ နေ်အထက် ပပေ်ေဏ် မတ်နင
ြိို လ
် သော
ကလ

ေးသူငယ်မှု င်ေးမ ောေးကြိို ဝ မ်ေးမှုေေ်လ

ေးသည့်် နည်ေး

(ေ) ပိုေမ
် (င) ပါမှု င်ေးမ ြိ ေးမတေ်ပါေး အပ ောေးကလ
ေေ်လ
၄၂။ ကလ

ေးေ င် မည်၊

ေးသူငယ်မှု င်ေးမ ောေးကြိို သမမနမ
် ှုေေ်လ

ေးသည့်် နည်ေး

(က) သေးပ ောေးရံိုေး၊ အလ

ေးသူငယ်မှု င်ေးကြိို ေေ်လ

ောက်အအံို၌ပဖေ်လေ၊ သေးပ ောေးရံိုေး၊ အလ

ောက်အအံို သြိမဟို
ို ့် တ် အ န်ေး၌ပဖေ်လေ ေေ်လ

( ) အမှုေေ်လ

ေးေ င် ောတင် လအောက်ပါတြိကြိ
ို ့် ို
ောက်အအံိုမရြိ

ျှင ် အမှုေေ်လ

ေးလနက မဟိုတ်လသော

ေးသည်လ
့် န ော၌ မြိဘအိုပ်ထြိနေး် သူမ ောေး၊ တ ောေးရံိုေးဝန်ထမ်ေးမ ောေး၊ ဥပလေအ ောရမ
ြိ ောေး၊ ဝတ်ေိုံ

ေးသူငယ်တ ောေးရံိုေး၏ င်ပ့် ပ

(ဂ) ကလ

ြိိုက် နော မည်-

ေး မည်၊

င်ပမန်ေးထောေးပ င်ေးမရြိသည့်် တောဝန်က ပပည်သူ ့် တပ်ဖွဲ့ဝင်မ ောေး၊ အမှုနင်တ
ြိ ်သက်
့် ြိိုက်ရို က
ကလ

မ်ေးအတြိိုငေး်

ေးေ င် မည်။

ေးသူငယ်တ ောေးရံိုေးသည် ကလ

အလ

မ်ေးအတြိိုငေး် ေေ်လ

ြိိုငသ
် မ
ူ ောေး၊

က် ရြိသမ
ူ ောေးမတေ်ပါေး အပ ောေး မည်သမ
ူ ျှ မရြိလေ ၊

ေးသူငယ် သြိမဟို
ို ့် တ် ယင်ေး၏မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူတက
ြိို ့် လရ ွဲ့လနငောေး မ်ေးပ င်ေးမပပ နြိင
ို ၍
် သြိမဟို
ို ့် တ်

ငောေး မ်ေးပ င်ေးမပပ

ြိို၍ သင်လ
့်

ော်သတ
ူ ေ်ဦေးဦေး၏ အကူအညပဖင့်် အမှုကြိို ို လ
ံ ပ

ြိိုလ ကောင်ေး လ

ျှောက် ထောေး

ောပါက

င်ပ့် ပ မည်၊
(ဃ)

ြိိုအပ်ပါက ေကောေးပပန် ရြိလေ န် ေေဉ်လပေး မည်၊

(င) လနောင်လ
င်ေးမရြိလေဘ အပမန် ငပေးပပတ်လအောင် ေေ်လ
့် နေး ကန် ကောပ
့်
၄၃။ ကလ

ေးသူငယ်တ ောေးရံိုေးသည် ကလ

(က) အမှုကြိို ေေ်လ
ကလ

ေးသူငယ်မှု င်ေး ေေ်လ

ေးလနေဉ် မည်သည်အ
့်
ါ၌မ

ေးသူငယ်အပါအဝင် အမှုေေ်လ

ထက် ောသောေး န် ညွှန ် ကောေးနြိင
ို သ
် ည်။
( ) ေေ်လ

ေး

ြိို ကလ

ေးေ င် မည်။

ေးေ င်ပ င်ေးနင့်် ေပ်

ေးသူငယ်အက ြိ ေးငော

ဉ်ေး၍ လအောက်ပါ
ြိိုအပ်သည်ဟိုယူ

ေးသည်လ
့် န ော၌ လ ောက်ရြိလနသူ မည်သက
ူ ြိိုမ

ောလ ောက် န်မ

ြိိုဟို ယူ

က်

ေးနြိင
ို သ
် ည်၊

က်ေေ်လ

(ဂ) အမှုေေ်လ

ေးလနေဉ်

ျှင ် ရံိုေးလရ ွဲ့သြိို မ
့်

ြိိုအပ်ပါကလ

ျှင ်

ြိို တ ောေးရံိုေးပပင်ပသြိို ့်

ြိိုအပ်ပါက ယင်ေးသြိထ
ို ့် က် ောသောေး န် အင်အောေးသံေးို လေ၍ လ

အမှု မည်သည်အ
့် လပ အလနသြိို လ့် ောက်ရြိလနလေကောမူ ေပ်ေ ံ သူ ကလ

ိုပ်ပြိိုင ် င်မ
့် ောေးရြိသည်-

ောင် က်နင
ြိို သ
် ည်၊

ေးသူငယ်သည် တ ောေးရံိုေးသြိို ့်

ောလ ောက်လေဘ ယင်ေး၏မ က်ကယ်တင် အမှု ကြိို

ေးသူငယ်အောေး

က်ရြိ ထြိနေး် သြိမ်ေး လေောင်လ
့် ရောက်

က်ရြိလသော မြိဘ၊

အိုပ်ထြိနေး် သူအောေး ရံိုေး ြိနေး် လနတြိ
ို သ
် ည်၊
့် ိုငေး် တင် ရံိုေးလရ ွဲ့သြိို ့် ောလ ောက် န် ညွှန ် ကောေးနြိင
(ဃ) ပပေ်မှုက ေး
ကလ

န်လ ကောင်ေး ေပ်ေ ံ လသော ကလ

ေးသူငယ် သြိမဟို
ို ့် တ် မှု င်ေးတေ် ပ် ပ်တင် သက်လသ အပဖေ် ပါဝင်လသော

ေးသူငယ်သည် မည်သမ
ူ ည်ဝါပဖေ်လ ကောင်ေး သြိသောထင်ရောေးလေနြိင
ို လ
် သော သတင်ေး အ က်အ

ယင်ေးကလ

ေးသူငယ်အတက် အက ြိ ေးရြိမည်ဟို ယံို ကည်

က်မ ောေးကြိို

ျှင ် လ ေယြိို၊ ရိုပ်ပမင်သံ ကောေး၊ သတင်ေးေော၊ မဂ္ဇင်ေး၊ ဂ ောနယ်၊
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ကလ

ေောလေောင်တတ
ြိို ့် င် ထည်သ
့် င်ေး လဖော်ပပ င်၊့် လ ကညော င်ပ့် ပ နြိင
ို သ
် ည့်် အပပင် ကလ

ေးသူငယ်၏ ဓောတ်ပံိုကြိို

ေးသူငယ် ဥပလေ

ည်ေး လဖော်ပပ င်၊့်

အသံေးို ပပ င့်် ပပ နြိင
ို သ
် ည်၊
(င) ကလ

ေးသူငယ်နင့်် ယင်ေး၏မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူတ၏
ြိို ့် ကြိိုယ်လ ေးမတ်တမ်ေး၊ အက င်ေ
့် ော ြိတတ၊ အပပ အမူ၊ အလနအထြိိုင၊်

ပတ်ဝန်ေးက င်အလပ အလနတြိကြိ
ို ့် ို ေံိုေမ်ေးလ

့်

ောငပေး အေ င် ေ
ံ ောတင်ပပ န် သက်

ြိိုင ် ော ကလ

ေးသူငယ်

ကကေး ကပ်သအ
ူ ောေး ညွှန ် ကောေးနြိင
ို သ
် ည်၊
(ေ) မြိမြိသင်လ
့်

ော်သည် ထင်ပမင်

ြိို င်ေးအ က်မ ောေးကြိို ကလ

ျှင ် ပိုေမ
် (င) အ ကလ

ေးသူငယ်ကကေး ကပ်သက
ူ တင်သင်ေးလသော အေ င် ေ
ံ ော၏

ေးသူငယ် သြိမဟို
ို ့် တ် ယင်ေး၏ မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူတအောေး
ြိို ့်
အသြိလပေးအလ ကောင်ေး ကောေးပ င်ေး၊

န်က
ို သ
် ည်။
့် င်ဘက် သက်လသ ံ တင်ပပ င်လ
့် ပေးပ င်ေး ပပ နြိင
၄၄။ ကလ

ေးသူငယ်တ ောေးရံိုေးသည် ပပေ်မှုက ေး

လအောက်ပါတြိကြိ
ို ့် ို ထည်သ
့် င်ေး ေဉ်ေးေောေး၍ ကလ

န်လ ကောင်ေး ထင်ရောေးလသော ကလ

ေးသူငယ်အလပေါ် အမြိန ် ့် မတ်ပ င်ေးမပပ မ

ေးသူငယ်အတက် အက ြိ ေးပဖေ်ထန်ေးလေမည့်် ပပ ပပင်လ ေးသလဘော သက်လ ောက်

လသော အမြိနကြိ
် ့် ို မတ် မည်(က) ကလ

ေးသူငယ်၏အသက်နင့်် အက င်ေ
့် ော ြိတတ၊

( ) ကလ

ေးသူငယ် လနထြိိုငလ
် သော ပတ်ဝန်ေးက င်အလပ အလန၊

(ဂ) ပပေ်မှုက ေး
(ဃ) ကလ

ေးသူငယ်ကကေး ကပ်သက
ူ တင်သင်ေးလသောအေ င် ေ
ံ ော၊

(င) ကလ
၄၅။ တည်

န် သည်အ
့် လ ကောင်ေး င်ေး၊

ေးသူငယ်အက ြိ ေးငော ထည်သ
့် င်ေးေဉ်ေးေောေး န်

ြိိုအပ်သည်ဟို ယူ

ဥပလေတေ် ပ် ပ်တင် မည်သပင်
ြိို ့် ပါရြိလေကောမူ မည်သည်က
့် လ

လသော အပ ောေးအလ ကောင်ေးပ င်ေး ောမ ောေး။
ေးသူငယ်ကြိိုမျှ လသေဏ်၊

တေ်သက်တေ်က န်ေးေဏ် သြိမဟို
ို ့် တ် ကကြိမ်ေဏ် မတ်ပ င်ေးမပပ ။
၄၆။ ကလ

ေးသူငယ်ကြိို သောမန်အောေးပဖင့်် လထောင်ေဏ် မတ်ပ င်ေးမပပ ။ ကလ

ေးသူငယ်သည် တည်

လသေဏ် သြိမဟို
ို ့် တ် တေ်သက်တေ်က န်ေးေဏ် မတ်နင
ြိို လ
် သော ပပေ်မှုကြိို က ေး

န် သည်ဟို

န်ကေောပ က်ေေးလနလသော သြိမဟို
ို ့် တ် မည်သည်န
့် ည်ေးနင်မ
ို လ
် သော
့် ျှ ထြိနေး် သြိမ်ေး၍မ နြိင
ကလ

ေးသူငယ်ပဖေ်သည်ဟို

ည်ေးလကောင်ေး ကလ

ဥပလေတေ် ပ် ပ်အ

ည်ေးလကောင်ေး၊ အက င်ေ
့် ော ြိတတ

ြိိုေးသမ်ေးလနသည့််

ေးသူငယ် တ ောေးရံိုေးက ယံို ကည်မသော လထောင်ေဏ် မတ် မည်။ ယင်ေးသြိို ့်

မတ်လသော လထောင်ေဏ်သည် ၇ နေ်ထက် မပြိိုလေ ။
၄၇။ ကလ

ေးသူငယ်တ ောေးရံိုေးသည် လထောင်ေဏ် မတ်ပ င်ေး မပပ သင်လ
့် သော ကလ

ေးသူငယ်နင်ေ
့် ပ်

ဉ်ေး၍

လအောက်ပါအမြိနတေ်
် ့်
ပ် ပ်ကြိို မတ်နင
ြိို သ
် ည်(က) က ေး
မရြိလသေး
(၁)

ြိို

န်လသောပပေ်မှုသည် ကကေးလ

ေးပ င်ေးမရြိသည်အ
့် ပပင် ကလ

ည်ေး အက င်ေ
့် ော ြိတတ ပ က်ပပောေးပ င်ေး

ျှင-်
ံိုေးမ၍

ွှတ်နင
ြိို သ
် ည်၊

(၂) အသက် ၁၄ နေ်ပပည်င့် ပေး ဝင်လင ရြိသည့်် ကလ
ကလ

ေးသူငယ်မော

ေးသူငယ်ပဖေ်

ေးသူငယ်ပဖေ်

ျှင ် လငေဏ်တပ်ရို က
ြိ ်နင
ြိို သ
် ည်။ ဝင်လင မရြိလသော

ျှင ် မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူကြိို လငေဏ်တပ်ရို က
ြိ ်နင
ြိို သ
် ည်၊
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ကလ

( ) က ေး

န်လသော ပပေ်မှုသည် ကကေးသည်ပဖေ်လေ၊ ငယ်သည်ပဖေ်လေ ကလ

ပ က်ပပောေးပ င်ေးမရြိလသေး
မပြိိုလသောကော

ျှင ် လနောက်ထပ်ပပေ်မှုက ေး

(ဂ) ၃ နေ်ထက်မပြိိုလသော ကော

န်ပ င်ေးကြိို ဟန်တောေးနြိ
င
ို ် န် ထြိိုကလ
့်

ပ်

ြိိုလေငပေး ပပန်

အတင်ေး ကလ

ျှင ် လသော်

အိုပ်ထြိနေး် သူမရြိသည့်် ကလ
ေးသူငယ်အောေး

ထြိိုကလ

ေးသူငယ်ကြိို ၃ နေ်ထက်

ည်အပ်နန
ံ င
ြိို သ
် ည်၊

ေးသူငယ်ကကေး ကပ်သ၏
ူ ကကေး ကပ်ေမံပ င်ေးကြိို ယ
ံ ူလေနြိင
ို ် သည်၊

န်လသော ပပေ်မှုသည် ကကေးသည်ပဖေ်လေ၊ ငယ်သည်ပဖေ်လေ ကလ

ပ က်ပပောေးလနသူပဖေ်

ကလ

ေးသူငယ်သည် အက င်ေ
့် ော ြိတတ

အတင်ေး ဝ
ံ န် ပ်ပါေည်ေးကမ်ေးအတြိိုငေး် လကောင်ေးမန်ေော လနထြိိုငက
် င့်် ကံလေလ ေး အတက် မြိဘ၊

အိုပ်ထြိနေး် သူအောေး ဝ
ံ န် ပ်

(ဃ) က ေး

ေးသူငယ် ဥပလေ

ြိို

ေးသူငယ်သည် အက င်ေ
့် ော ြိတတ

ည်ေးလကောင်ေး၊ အက င်ေ
့် ော ြိတတပ က်ပပောေးပ င်ေး မရြိလသေးလသော်

ေးသူငယ်ပဖေ်

ျှငလ
် သော်

ည်ေးလကောင်ေး၊ မြိဘအိုပ်ထြိနေး် သူ ရြိလသော်

ံိုေးမပ င်ေးနင့်် ထြိနေး် သြိမ်ေးလေောင်လ
ြိို လ
် သော အလပ အလနမရြိ
့် ရောက်နင

ေးသူငယ်ကြိို အနည်ေး

ည်ေး မြိဘ၊

ံိုေး ၂နေ်ပဖေ်လေ၊ အမ ောေး

ည်ေး

ျှင ် လသော်

ည်ေး လကောင်ေး

ံိုေး အသက် ၁၈ နေ်ပပည်သ
့် ည်လ
့် နအထြိ
ပဖေ် လေ
့်

သင်တန်ေးလက ောင်ေး တေ် ို ိုသြိို ပြိ့် အပ်
ို ့် နင
ြိို သ
် ည်။
၄၈။ ကလ

ေးသူငယ်တ ောေးရံိုေးသည်-

(က) ကလ

ေးသူငယ်အလပေါ် ပိုေမ
် ၄၆ အ

အမြိနတေ်
် ့်
ပ် ပ်အပပင် ကလ
ံိုေးရှု ံေးမှုနင့်် နေ်နောမှုမ ောေးရြိ
လ

ော်လ ကေး လပေးလ

ေးသူငယ်၏ ပပ

ျှင ် ကလ

ောင်လေ န်

ိုပ်မှုလ ကောင့်် တေ်ေိုတ
ံ ေ်လယောက်လသောသူတင် ထြိ က
ြိို ်နောက င်မှု၊

ေးသူငယ်၏ မြိဘ၊ အိုပ်ထန
ြိ ေး် သူအောေး ထြိ က
ြိို ်နေ်နော သူသြိို သင်
လ
့်
့်

ံိုေး ၁ နေ်ပပည်သ
့် ည်အထြိ

ျှင ် ပိုေမ
် ၄၇ ပိုေမ
် (ဂ) သြိမဟို
ို ့် တ် ပိုေမ
် (ဃ) အ
ြိိုက်နောငပေးပဖေ်လသော ကလ

ဝ
ံ န် ပ်ပဖင်ပ့် ဖေ်လေ၊ ဝ
ံ န် ပ်မပါဘ ပဖေ်လေ ပပန်
(၁) ကလ

ေးသူငယ်အောေး သက်

ည်အပ်န ံ န် ပပင်

ော်လသော

(၂) မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူရြိလသော ကလ

မတ် ့် လသော အမြိနကြိ
် ့် ို

ြိိုင ် ော မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူထံ

င်အမြိန ် ့် မတ်နင
ြိို သ
် ည်-

ေးသူငယ်၏ အက င်ေ
့် ော ြိတတ အလပ အလနတြိိုေးတက်လကောင်ေးမန်မှု ရြိ

(၃) မူေးယေ်လ

မတ်လသော

ည်ေး အမြိန ် ့် မတ်နင
ြိို သ
် ည်၊

( ) လအောက်ပါအ က်မ ောေးနင့်် ညညတ်
အနည်ေး

မတ်လသော လထောင်ေဏ် သြိမဟို
ို ့် တ် ပိုေမ
် ၄၇ အ

ောပ င်ေး၊

ေးသူငယ်ပဖေ်ပ င်ေး၊

ေးဝါေးနင့်် ေြိတ်ကြိို လပပောင်ေး

လေလသော လ

ေးဝါေးမ ောေး ဥပလေကြိို လဖောက်ဖ က်က ေး

န် လ
့် သော

ပပေ်မှုမဟိုတ်ပ င်ေး၊
(ဂ) ပိုေမ
် ( ) ပါေ င်ပြိိုင ် င်က
့် ြိို သက်
အိုပ်ထြိနေး် သူ၏ လ
၄၉။ (က) ကလ

ြိိုင ် ောသင်တန်ေးလက ောင်ေးအိုပ်၊ ကလ

ေးသူငယ်၏ ကကေး ကပ်သူ သြိမဟို
ို ့် တ် မြိဘ၊

ျှောက်ထောေးတင်ပပ က်အ က င်သ
ို သ
် ည်။
့် ေးံို နြိင

ေးသူငယ်တ ောေးရံိုေးက ဤဥပလေအ

မတ်လသော အမြိန ် သြိ
ို ့် တ်
့် မဟို

ံိုေးပဖတ် က်ကြိို ပပေ် မှု

ြိိုင ် ော

က င်ထ
ံ င်လ ောက် င့်် သြိမဟို
ို ့် တ် ပပင် င်မှုတင် သင်ေး င်ရ
့် ံိုေးဥပလေပါ ပပဋ္ဌောန်ေး က်မ ောေးနင်အ
့် ည အယူ ဝ
့် ြိလေ မည်၊
( ) ကလ

ေးသူငယ် တ ောေးရံိုေးကပဖေ်လေ၊ အယူ ရ
ံ ို ေးံ သြိမဟို
ို ့် တ် ပပင် င်မှု တ ောေးရံိုေးကပဖေ်လေ ကလ

လထောင်ေဏ်အမြိန ် ့် မတ်

ျှင ် ေ င် က်မြိတတ တေ်လေောင်ကြိို ဝန်ကကေးဌောနသြိို လပေးပြိ
ို ့် မည်။
့်
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ေးသူ ငယ်အလပေါ်

ကလ

ေးသူငယ် ဥပလေ

အခန်ြား (၁၁)
ကထ

ြားသူငယ်ြ ောြားကု ထ

ြားအနတ ောယ်ြှ ကက

င်ကောကယ်ပခင်ြား

၅၀။ အ ောရြိသည်(က) လဘေးအနတ ောယ် တေ်ေိုတ
ံ ေ် ောက လ ောက် န် အလ ကောင်ေးရြိလသော ကလ
လရောက်နင
ြိို ် န်အ
( ) ကလ

ေးသူငယ်ကြိို သက်

ြိိုင ် ောကလ

ေးသူငယ် တ ောေးရံိုေးသြိို အပမန်
့်

ံိုေးတင်ပြိို ့် မည်၊

ေးသူငယ်အောေး ပိုေမ
် (က) အ တင်ပြိပို ့် င်ေးမပပ နြိင
ို မ
် ယောယလေောင်လ
ို ့် တ်
့် ရောက်လ ေးေ န်ေး သြိမဟို

အပ ောေးသင်လ
့်
၅၁။ ကလ

ြိိုင့် ော ထြိိုကလ

ေးသူငယ်ကြိို ကောကယ်လေောင့််

ော်သည်လ
့် န ောသြိို ပြိ
ို ့် ထောေးနြိင
ို သ
် ည်။
့် အပ်

ေးသူငယ်တ ောေးရံိုေးသည်-

(က) သတင်ေးလပေး က်အ ပဖေ်လေ၊ မြိမြိကြိိုယ်တြိိုငသ
် ရ
ြိ ြိ က်အ ပဖေ်လေ ကလ
အနတ ောယ်တေ်ေိုတ
ံ ေ် ော က လ ောက်လနသည်ဟို လသော်

ေးသူငယ်တေ်ဦေးသည် လဘေး

ည်ေးလကောင်ေး၊ က် င်ေးအလ ေးမယူ

လဘေးအနတ ောယ်က လ ောက် န် အလ ကောင်ေးရြိသည်ဟို လသော်

ည်ေးလကောင်ေး ယံို ကည်

ျှင ် ယင်ေးသြိို ့်

ျှင ် ထြိိုကလ

ေးသူငယ် ကြိို ရောလဖ၍

မြိမြိလရ ွဲ့သြိို တင်
ပြိို ့် န်နင့်် ယင်ေးသြိို မတင်
ပြိနြိ
ို ့် င
ို မ
် ယောယလေောငလ
ို ့် ထောေး န် အ ောရြိအောေး
့်
့်
့်် ရောက်လ ေးေ န်ေးသြိို ပြိ
့် အပ်
င့််

ြိိုနင
ြိို သ
် ည်၊

( ) ပိုေမ
် (က) သြိမဟို
ို ့် တ် ပိုေမ
် ၅၀ ပိုေမ
် (က) အ တင်ပြိို ့် ောလသော ကလ
နည်ေး

ေးသူငယ်ကြိို လအောက်ပါ

မ်ေးတေ် ပ် ပ်ပဖင့်် ကောကယ်လေောင်လ
့် ရောက်လပေး မည်-

(၁) ကလ

ေးသူငယ်ကြိို

က် ထ
ံ ြိနေး် သြိမ်ေးလေောင်လ
ို ့် တ်
့် ရောက်ထောေး န် သလဘောတူလသော မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူ သြိမဟို

လေောင်လ
ူ ံ ပြိအပ်
ို ့် ပ င်ေး၊
့် ရောက်သထ
(၂) ကလ

ေးသူငယ်အောေး လဘေးအနတ ောယ်ကင်ေးရင်ေး ြိနအ
် ထြိ ထြိနေး် သြိမ်ေးလေောင်လ
့် ရောက်ထောေး န် ယောယ

လေောင်လ
ို ့် ပ င်ေး၊
့် ရောက်လ ေးေ န်ေးသြိို ပြိ
့် အပ်
(ဂ) ကလ

ေးသူငယ်ကြိို ဥပလေနင့််

န်က
့် င်၍

နက
် ့် င်လသော ကြိေစတေ် ို ိုအတက် လသေးလ

ပ်လနောင်ထောေးလ ကောင်ေး င
ြိို ်

သြိမဟို
ို ့် တ် မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူထံ အပမန်
သက်

ံိုလသော သတင်ေး ရြိ

ျှင ် ကလ

ံိုေးအပ်နလ
ံ ေးတြိအတ
ို ့်
က်

ောင်လ ေါ်ယူလ ကောင်ေး သြိမ
ို ့် ဟိုတ် ဥပလေနင့််
ေးသူငယ်၏

ြိိုအပ်သ

တ်

ြိို အလ ေးယူလ

ပ် င်ပ့် ပန်

ည် ရြိလ ေး

ောင် က်လပေး န်

ြိိုင ် ော အ ောရြိအောေး ညွှန ် ကောေးနြိင
ို သ
် ည်။

အခန်ြား (၁၂)
ကထ

ြားသူငယ်နင
ှ ့််

ူငယ်ြ ောြားကု အက ဉြားထ

ောင်၌

န်ြားသြ်ြားထစောင်ထ
့် ှောက်ပခင်ြား

၅၂။ အက ဉ်ေးလထောင် တောဝန် အ
ံ
ောရြိသည် လထောင်ေဏ် မတ်ပ င်ေး ံ လသော ကလ
(က) အသက် ၁၈ နေ်ပပည်သ
့် ည်လ
့် နအထြိ
့်
( )

ူကကေးအက ဉ်ေးသောေးမ ောေး ကူေး

ူေး

က်

ေးသူငယ် သြိမဟို
ို ့် တ်

ူငယ်အောေး-

ူကကေးအက ဉ်ေးသောေးမ ောေးနင်အ
့် တူ လ ောလနော၍ ထောေးရြိပ င်ေး မပပ
ံပ င်ေး မပပ နြိင
ို လ
် သော သေးပ ောေးအလ
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၊

ောင် သြိမဟို
ို ့် တ် အ န်ေး၌ ထောေးရြိ မည်၊

ကလ

(ဂ) တည်

ေည်ေးမ ဉ်ေး၊ ေည်ေးကမ်ေးမ ောေးနင်အ
့် ည သက်

လတွဲ့
(ဃ) အ

မ ြိ ေး၊ မြိတ်လ

သဂဂဟမ ောေးနင့််

ံို င်၊့် အေောေးအလသောက်နင့်် သတ်မတ်ထောေးလသော ပေစည်ေးမ ောေး ပြိို ့် င်ပ့် ပ မည်၊
ိုပ် ကမ်ေး င
ြိို ေး် လေပ င်ေး မပပ ၊

(င) က န်ေးမောလ ေးေေ်လ

ေးပ င်ေးကြိို ပံိုမန်ပပ

(ေ) အက င်ေ
့် ော ြိတတ ပပ ပပင်လ ေး
(

ြိိုင ် ော မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူ၊ လ

ေးသူငယ် ဥပလေ

) တည်

ိုပ်လပေး မည်၊

ြိိုင ် ောနင့်် အသက်လမေးဝမ်ေးလက ောင်ေး

ေည်ေးမ ဉ်ေး၊ ေည်ေးကမ်ေးမ ောေးနင်အ
့် ည လ

ြိိုင ် ော ပညော ပ်မ ောေးကြိို လ

က
့် င့်် သင် ကောေးလပေး မည်၊

ျှော့် က် ေ
ံ ောေး င်ပ့် ပ မည်။

၅၃။ အက ဉ်ေးလထောင်တောဝန် အ
ံ
ောရြိသည်(က) အမ ြိ ေးသမေးအက ဉ်ေးသောေးတေ်ဦေး၏ ကလ

ေးသူငယ်အောေးပပင်ပ၌ ထြိနေး် သြိမ်ေးလေောင်လ
့် ရောက်မည့်် သူ မရြိ

ျှငပ် ဖေ်လေ၊

မြိ င်ပဖေ်သက
ူ

နဒရြိ

ျှငပ် ဖေ်လေ အသက် ၄ နေ်ပပည်သ
့် ည်အထြိ မြိ င်နင်အ
့် တူ အက ဉ်ေးလထောင်၌ လနထြိိုင ် င်ပ့် ပ မည်၊

( ) မြိ င်ပဖေ်သက
ူ

နဒရြိ

ျှင ် ပိုေမ
် (က) ပါကလ

အက ဉ်ေးလထောင်၌

က်

ေးသူငယ်အောေး အသက် ၆ နေ်ပပည်သ
့် ည်အထြိ မြိ င် နင်အ
့် တူ

က်လနထြိိုင ် င်ပ့် ပ နြိင
ို သ
် ည်၊

(ဂ) မြိ င်နင်အ
် သော ကလ
့် တူ အက ဉ်ေးလထောင်၌လနထြိိုငလ

ေးသူငယ်၏ ေောေးဝတ်လနလ ေးနင့်် က န်ေးမောလ ေးတြိို ကြိ
့် ို

တောဝန်ယူ မည်၊
(ဃ) အမ ြိ ေးသမေး အက ဉ်ေးသောေးတေ်ဦေး အက ဉ်ေးလထောင်၌ ကယ်

န်သည်အ
့်
ါ အတူလန ကလ

တေ်ဦေးဦေးက န် ေ် ပ
ို ့် တ် အက ဉ်ေးသောေးအမ ြိ ေးသမေးနင့်် အတူလနထြိိုငလ
် သော ကလ
့် ါက သြိမဟို
နေ်ပပည်ပ
့် ါက ယင်ေးကလ

ေးသူငယ်
ေးသူငယ် အသက် ၆

ေးသူငယ်ကြိို ထြိနေး် သြိမ်ေးလေောင်လ
ြိို လ
် ေးအတက် ေေဉ်လပေးနြိင
ို ် န်
့် ရောက်နင

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးေေးဌောန

ညွှန ် ကောေးလ ေးမေး ပ်ထံ အပမန် ံိုေး အလ ကောင်ေး ကောေး မည်။
၅၄။
လ

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးေေးဌောန ညွှန ် ကောေးလ ေးမေး ပ်သည် ပိုေမ
် ၅၃ ပိုေမ
် (ဃ) ပါကလ

ေးသူငယ်ကြိို ထြိနေး် သြိမ်ေးလေောင်လ
့် ရောက်မည့််

မ ြိ ေးသောေး င်ေးမ ောေးထံ အပ်နလ
ံ ေနြိင
ို သ
် ည် သြိမဟို
ို ့် တ် ထြိနေး် သြိမ်ေးလေောင့်် လရောက်မည့်် လ

သင်လ
့်

မ ြိ ေးသောေး င်ေးမ ောေးမရြိ

ျှင ်

ော်လသော သင်တန်ေးလက ောင်ေးသြိို ပဖေ်
ံ ေနြိင
ို သ
် ည်။
့် လေ၊ လေောင်လ
့် ရောက်သူ ထံပဖေ်လေ အပ်နလ

အခန်ြား (၁၃)
သင် န်ြားထက ောင်ြား၊ ယောယီထစောင်ထ
့် ှောက်ထ ြားစခန်ြား၊ ထေဟော၊ ကထ

ြားပြ စုထစောင်ထ
့် ှောက်ထ ြားဌောန

၅၅။ ညွှန ် ကောေးလ ေးမေး ပ်သည် ဝန်ကကေး၏ သလဘောတူည က်ပဖင့်် လအောက်ပါတြိကြိ
ို ့် ို တည်လထောင်ထောေးရြိ မည်(က) ဤဥပလေအ ပြိအပ်
ို ့် သည့်် ကောကယ်လေောင်လ
့် ရောက်မှု
ကလ

ေးသူငယ်ကြိို ထြိနေး် သြိမ်ေးလေောင်လ
ို ် န်
့် ရောက်ထောေးနြိင

( ) ပပေ်မှုက ေး

န်လ ကောင်ေး ေပ်ေ ံ လသော ကလ

ထြိနေး် သြိမ်ေးလေောင်လ
ို ် န်
့် ရောက်ထောေးနြိင
၅၆။ ကောကယ်လေောင်လ
့် ရောက်မှု
လေတနော့်ဝန်ထမ်ေးပိုဂ္ြိ

အ
ြိို ပ်လသော ကလ

ေးသူငယ် သြိမဟို
ို ့် တ် ပပေ်မှု က ေး

ြိိုအပ်လသော သင်တန်ေးလက ောင်ေး မ ောေး၊

ေးသူငယ်ကြိို အမှုေေ်လ

ေး

ကော

အတင်ေး ယောယ

ြိိုအပ်လသော ယောယလေောင်လ
့် ရောက်လ ေး ေ န်ေးမ ောေး။

ြိိုအပ်လသော ကလ

ေးသူငယ်ကြိို ထြိနေး် သြိမ်ေးလေောင်လ
့် ရောက်ထောေး န် ည် ယ် က်ပဖင့််

် သြိမဟို
ို ့် တ် အေြိိုေး မဟိုတ်လသော အဖအ
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န်လသော

ကလ

(က) လဂဟောသည် ဤဥပလေအ ပြိအပ်
ို ့် သည့်် ကလ
သင်လ
့်

ေးသူငယ် ဥပလေ

ေးသူငယ်မ ောေးကြိို ထြိနေး် သြိမ်ေးလေောင်လ
့် ရောက်ထောေးလ ေး အတက်

ော်သည်ဟို ညွှန ် ကောေးလ ေးမေး ပ်က ယံို ကည်

ျှင ် အ

ြိိုပါ လဂဟောကြိို ဤဥပလေအ

ြိိုင့် ော

သင်တန်ေးလက ောင်ေးပဖေ်သည်ဟို အသြိအမတ်ပပ နြိင
ို သ
် ည်၊
( ) လဂဟောသည် ပပေ်မှုက ေး

န်လ ကောင်ေး ေပ်ေ ံ လသော ကလ

ယောယထြိနေး် သြိမ်ေးလေောင်လ
့် ရောက်ထောေးလ ေးအတက် သင်လ
့်
အ

ြိိုပါလဂဟောကြိို ဤဥပလေအ

ေးသူငယ်ကြိို အမှုေေ်လ

ိုပ်ပြိိုင ် င်မ
့် ောေးကြိို က င်သ
့် ေးံို လ

(က) ကြိိုယ်အ
့် ောေးကြိိုယ်ကြိိုေး ေနေ်ပဖင့်် တည်လထောင်ထောေးလသော လနကလ
့်

( ) လေတနော့်ဝန်ထမ်ေးပိုဂ္ြိ
ြိို ပ်သ
အ

ေးပ င်ေး၊

ြိိုက် တည်လထောင်ထောေးရြိနင
ြိို သ
် ည်။

ောင် က်နင
ြိို သ
် ည်ေးထြိနေး် လက ောင်ေးမ ောေး၊ မူ

တန်ေးကကြိ လက ောင်ေးမ ောေးကြိို

မ်ေးညွှနပ် င်ေး၊ က မ်ေးက င်မှုအကူအညလပေး ပ င်ေး၊ အလထောက်အပံ့်လပေးပ င်ေး၊

် သြိမဟို
ို ့် တ် အေြိိုေး မဟိုတ်လသော အဖွဲ့အေည်ေးက တည်လထောင်ထောေးလသော လဂဟောမ ောေးကြိို

ြိိုကကေး ကပ်ပ င်ေး၊ ေေ်လ

ေးပ င်ေး၊

မ်ေးညွှနပ် င်ေး၊ က မ်ေးက င်မှုအကူအညလပေး ပ င်ေး၊ အလထောက်အပံ့်လပေးပ င်ေး၊

(ဂ) အ လ ကေးလငယူ၍ တည်လထောင်ထောေးလသော ပိုဂ္
ြိိုအပ်သ

ျှင ်

ေးသူငယ်မ ောေးကြိို ပပ ေိုလေောင့်် လရောက်လပေးနြိင
ို လ
် ေးအတက်

ေးပပ ေို လေောင်လ
့် ရောက်လ ေးဌောနမ ောေးကြိို နယ်လပမ လေသအ

ြိိုကကေး ကပ်ပ င်ေး၊ ေေ်လ

အတင်ေး

ြိိုင့် ော ယောယလေောင်လ
ို သ
် ည်။
့် ရောက်လ ေးေ န်ေး ပဖေ်သည်ဟို အသြိ အမတ်ပပ နြိင

၅၈။ ညွှန ် ကောေးလ ေးမေး ပ်သည် လအောက်ပါ

ြိိုအပ်သ

ကော

ော်သည်ဟို ညွှန ် ကောေးလ ေးမေး ပ်က ယံို ကည်

၅၇။ ညွှန ် ကောေးလ ေးမေး ပ်သည် အသက် ၅ နေ်မပပည်လ
့် သေးလသော ကလ
ြိိုအပ်လသောကလ

ေး

ြိိုကကေး ကပ်ပ င်ေး၊ ေေ်လ

ေးပ င်ေး၊

ြိက လနကလ
့်

ေးထြိနေး် လက ောင်ေးမ ောေး၊ မူ

တန်ေးကကြိ လက ောင်ေးမ ောေးကြိို

မ်ေးညွှနပ် င်ေး၊ က မ်ေးက င်မှုအကူအညလပေး ပ င်ေး၊

(ဃ) ဤဥပလေအ တည်လထောင်ထောေးလသော သြိမဟို
ို ့် တ် အသြိအမတ်ပပ ထောေးလသော သင်တန်ေးလက ောင်ေးမ ောေး နင့််
ယောယလေောင်လ
့် ရောက်လ ေးေ န်ေးမ ောေးကြိို ေေ်လ
ေေ်လ

ေးပ င်ေး၊ သင်လ
့်

ော်လသော ပိုဂ္ြိ

် သြိမဟို
ို ့် တ် လကော်မတတေ် ပ် ပ်အောေး

ေးလေပ င်ေး။

အခန်ြား (၁၄)
ဝန်ကကီြား၏

ုြ်ြုငခ
် င်ြ
့် ောြား

၅၉။ ဝန်ကကေးသည်(က) သင်တန်ေးလက ောင်ေး သြိမဟို
ို ့် တ် လေောင်လ
ူ ံ ဤဥပလေအ ပြိအပ်
ို ့် ထောေးလသော ကလ
့် ရောက်သထ
ေည်ေးကမ်ေး က်ထောေး၍ ပဖေ်လေ၊ မထောေးဘပဖေ်လေ
( ) ကလ

ွှတ် န် မည်သည်အ
့်
ါမ

ေးသူငယ်အတက် အက ြိ ေးပဖေ်ထန်ေးလေမည်ဟို ယံို ကည်

ေးသူငယ် ကြိို

ြိို အမြိန ် ့် မတ်နင
ြိို သ
် ည်၊

ျှင ် လထောင်ေဏ်က လ
ံ န သည့်် ကလ

ေးသူငယ်ကြိို

အသက် ၁၈ နေ်ပပည်သ
့် ည်လ
့် နအထြိ
သင်တန်ေးလက ောင်ေး သြိမဟို
ို ့် တ် လေောင်လ
ူ ံ လရွှွဲ့လပပောင်ေးထောေး န်
့်
့် ရောက်သထ
အမြိန ် ့် မတ်နင
ြိို သ
် ည်၊
(ဂ) ပိုေမ
် ( ) အ လရွှွဲ့လပပောင်ေးထောေးသည့်် လကောင်ေးမန်ေောလနထြိင
ို ပ် င်ေးပပ လသော ကလ
လထောင်ေဏ်ကော

ကြိို ပပန်

ေးသူငယ်၏ က န်ရြိ လနလသေးလသော

ည် အက ြိ ေးမသက်လ ောက်လေ ဟို အမြိန ် ့် မတ်နင
ြိို သ
် ည်၊
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ကလ

(ဃ) ပိုေမ
် ( ) အ လရွှွဲ့လပပောင်ေးထောေးသည့်် လကောင်ေးမန်ေော လနထြိိုငပ် င်ေးမပပ လသော ကလ
လထောင်ေဏ်ကော

ကြိို ပပန်

ည် အက ြိ ေးသက်လ ောက်လေနြိင
ို သ
် ည်။ ထြိိုသြိို ပပန်
့်

သင်တန်ေးလက ောင်ေး သြိမဟို
ို ့် တ် လေောင်လ
ူ ံတင် ကလ
့် ရောက်သထ
ပပေ်ေဏ်က ငံ ပေးကော

ေးသူငယ် ဥပလေ

ေးသူငယ်၏ က န်ရြိလနလသေးလသော

ည် အက ြိ ေးသက်လ ောက်လေ

ေးသူငယ် လနထြိိုင ် သ
့် ော
့် ည်က

ျှင ်

ကြိို

အပဖေ် ထည်သ
့် င်ေးလ တက် မည်။

၆၀။ ဝန်ကကေးသည်(က)

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးေေးဌောနရံိုေး ဖင့််
ူမှုဝန်ထမ်ေးအ ောရြိ၏

မဟိုတ်သည့်် သင်လ
့်
( ) အေြိိုေး ဝန်ထမ်ေးကြိို

ေ်ထောေးပ င်ေး မရြိလသေးလသော နယ်လပမလေသမ ောေးတင် ဤဥပလေအ

ပ
ို ်ငန်ေးတောဝန်မ ောေးကြိို ထမ်ေးလ

ော်လသော နြိင
ို င
် ံ သောေးကြိိုပဖေ်လေ

ောင်နင
ြိို ် န် အေြိိုေး ဝန်ထမ်ေးကြိိုပဖေ်လေ၊ အေြိိုေး ဝန် ထမ်ေး

ူမှုဝန်ထမ်ေးအ ောရြိအပဖေ် တောဝန်လပေးနြိင
ို သ
် ည်၊

ူမှုဝန်ထမ်ေး အ ောရြိအပဖေ် တောဝန်လပေးလ ေးအတက် သက်

ြိိုင ် ော အေြိိုေး ဌောန၊ အဖွဲ့အေည်ေးမ ောေးနင့််

ကကြိ တင်ညြိနင
ှုြိ ေး် မည်။

အခန်ြား (၁၅)
ကထ
၆၁။ ညွှန ် ကောေးလ ေးမေး ပ်သည်
သင်လ
့်
၆၂။ ကလ

ြားသူငယ်ကကီြားကကြ် သ ူ

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးေေးဌောနမ ဝန်ထမ်ေးကြိိုပဖေ်လေ၊ အေြိိုေး ဝန်ထမ်ေးမဟိုတ် သည့််

ော်လသောနြိင
ို င
် သ
ံ ောေးကြိိုပဖေ်လေ ကလ

ေးသူငယ်ကကေး ကပ် သအ
ူ ပဖေ် တောဝန်လပေးနြိင
ို သ
် ည်။

ေးသူငယ် ကကေး ကပ်သ၏
ူ တောဝန်နင့််

ိုပ်ပြိိုင ် င်မ
့် ောေးမော လအောက်ပါအတြိိုငေး် ပဖေ်သည်-

(က) ကလ
ပပ

ေးသူငယ်တ ောေးရံိုေးက ကလ

ေးသူငယ်နင့်် ပတ်သက်၍ တောဝန်လပေးအပ်ပါက

ြိိုအပ်လသော ေံိုေမ်ေးေေ်လ

ေးမှုမ ောေး

ိုပ်ငပေး အေ င် ေ
ံ ော တင်သင်ေးပ င်ေး၊

( ) မြိမြိ၏ ကကေး ကပ်ေမံပ င်ေးကြိို ယ
ံ ူ န် အမြိန ် ့် မတ်ပ င်ေး ံ လသော ကလ
နည်ေး
(ဂ) ကလ

ေးသူငယ်အောေး သတ်မတ်ထောေး သည့််

မ်ေးမ ောေးနင်အ
့် ည ကကေး ကပ်ေမံပ င်ေး၊
ေးသူငယ်တေ်ဦေးအောေး ဤဥပလေအ ကောကယ်လေောင်လ
့် ရောက် န်

ြိိုအပ်လနလ ကောင်ေး လတွဲ့ ရြိ ပါ က သက်

ူမှုဝန်ထမ်ေးအ ောရထ
ြိ ံတင်ပပပ င်ေး၊
(ဃ) ကလ

ေးသူငယ်တေ်ဦေးဦေး လဘေးအနတ ောယ် တေ်ေိုတ
ံ ေ် ော က လ ောက် န်အလ ကောင်ေးရြိလ ကောင်ေး သြိမဟို
ို ့် တ်

လဘေးအနတ ောယ် က လ ောက်လနလ ကောင်ေး သြိရြိ

ျှင ် သက်

ြိိုင ် ော အ ောရြိသပဖေ်
ြိို ့် လေ၊ ကလ

ေးသူ

ငယ်တ ောေးရံိုေးသြိပဖေ်
ို ့် လေ သတင်ေးလပေးပြိပို ့် င်ေး၊
(င) သင်တန်ေးလက ောင်ေး၊ လဂဟော၊ ယောယလေောင်လ
ို ့် တ် လေောင်လ
ူ ံမ ထက် လပပေးလနသည့််
့် ရောက်လ ေးေ န်ေး သြိမဟို
့် ရောက်သထ
ကလ
(ေ) ကလ

ေးသူငယ်ကြိို လတွဲ့ ရြိ

ျှင် ဝ မ်ေးမပါဘ ဖမ်ေး

ေးသူငယ်မ ောေး၏ လကောင်ေး ော လကောင်ေးက ြိ ေးအတက် သက်

ူမှုလ ေး အဖွဲ့အေည်ေးမ ောေးမ ပိုဂ္ြိ
(

)

ေး၍ သက်

ြိိုင ် ော အ ောရြိသြိို အပ်
့် နပံ င်ေး၊
ြိိုင ် ော မြိဘ၊ အိုပ်ထြိနေး် သူမ ောေး၊ ပ် ော

်မ ောေးနင့်် ညြိနင
ှုြိ ေး် တြိိုငပ
် င်ပ င်ေး၊ ပူေးလပါင်ေးလ

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးေေးဌောနက လပေးအပ်လသော ကလ

ောင် က်ပ င်ေး၊

ေးသူငယ်နင့်် ပတ်သက်သည့်် တောဝန်မ ောေးထမ်ေး လ
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ူကကေးမ ောေး၊

ောင်ပ င်ေး။

ြိိုင ် ော

ကလ

ေးသူငယ် ဥပလေ

အခန်ြား (၁၆)
ထစ

နော့်ဝန်

ြ်ြားြုေ္

၆၃။ (က) လေတနော့်ဝန်ထမ်ေးပိုဂ္ြိ
ကလ

် သြဟု
ု ့်

် အစုြား ြဟု

ထ
် သော အဖအ
ွဲ့ စည်ြားက

ည်ထ

ောင်ထသောထေဟောြ ောြား

် သြိမဟို
ို ့် တ် အေြိိုေး မဟိုတ်လသော အဖွဲ့အေည်ေးသည် ကောကယ်လေောင့်် လရောက်မှု

ြိိုအပ်လသော

ေးသူငယ်မ ောေးကြိို မြိမြိအေအေဉ်ပဖင့်် ထြိနေး် သြိမ်ေးလေောင်လ
ြိို သ
် ည်၊
့် ရောက် န် လဂဟောမ ောေး တည်လထောင်နင

( ) ပိုေမ
် (က) အ တည်လထောင်သည်လ
့် ဂဟောကြိို

ူမဝ
ှု န်ထမ်ေးဦေးေေးဌောနတင် သတ်မတ် က်နင်အ
့် ည မတ်ပံိုတင် မည်၊

(ဂ) မတ်ပံိုတင် င့်် ရြိငပေးလသော လဂဟောသည်(၁) ကလ

ေးသူငယ်မ ောေး၏ အက ြိ ေးေေးပောေးသက်သက်ကြိိုသော လ
ေးမှုနင့််

ောင် က် မည်၊

(၂)

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးေေးဌောန၏ ကကေး ကပ်မှု၊ ေေ်လ

မ်ေးညွှနမ
် ှုတကြိ
ြိို ့် ို ယ
ံ ူ မည်၊

(၃)

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးေေးဌောန၏ အလထောက်အပံ့်နင့်် က မ်ေးက င်မှု အကူအညကြိို ယူနင
ြိို သ
် ည်။

၆၄။ ပိုေမ
် ၆၃ အ တည်လထောင်သည်လ
့် ဂဟောကြိို ပိုေမ
် ၅၆ ပိုေမ
် (က) အ သင်တန်ေးလက ောင်ေးအပဖေ်
ပိုေမ
် ( ) အ ယောယလေောင်လ
့် ရောက်လ ေး ေ န်ေးအပဖေ်
ထြိိုလဂဟောသည် ဤဥပလေအ ပြိအပ်
ို ့် သည့်် ကလ

ည်ေးလကောင်ေး

ေးသူငယ်မ ောေးကြိို

ည်ေးလကောင်ေး၊ ပိုေမ
် ၅၆

ူမှုဝန် ထမ်ေးဦေးေေးဌောနက အသြိအမတ်ပပ ပါက
ည်ေး

က် ထ
ံ ြိနေး် သြိမ်ေး လေောင်လ
့် ရောက်လပေး မည်။

အခန်ြား (၁၇)
ပြစ်ြှုနင
ှ ပ့်် ြစ်ေဏ်ြ ောြား
၆၅။ မည်သမ
ူ

ြိို လအောက်ပါပပ

လထောင်ေဏ် ၆
(က) ကလ

ိုပ်မှုတေ် ပ် ပ်ကြိို က ေး

န်လ ကောင်ေး ပပေ်မှုထင်ရောေး ေ င်ပ င်ေး ံ

အထြိပဖေ်လေ၊ လငေဏ် က ပ် ၁၀၀၀ အထြိပဖေ်လေ၊ ေဏ်နေ် ပ်

ျှင ် ထြိိုသအ
ူ ောေး

ံိုေးပဖေ်လေ မတ် မည်-

ေးသူငယ်အောေး အသက်လဘေးအနတ ောယ်ပဖေ်လေနြိင
ို လ
် သော သြိမဟို
ို ့် တ် လ ောဂါလဝေနော ေကပ်လေနြိင
ို ် လသော သြိမဟို
ို ့် တ်

အက င်ေ
ို လ
် သော အ
့် ော ြိတတ ပ က်ပပောေးလေနြိင

ိုပ်ကြိို င
ြိို ေး် လေပ င်ေး သြိမဟို
ို ့် တ်

( ) အ က်ကြိို သေးသန်လ့် ောင်ေး လသော လန ောသြိို ကလ
့်

ေးသူငယ်အောေး လ ေါ်လ

ိုပ်ကြိိုင ် င်ပ့် ပ ပ င်ေး၊
ောင်သောေးပ င်ေး သြိမဟို
ို ့် တ် ဝင်

လ ောက် င်လ
့် ပေးပ င်ေး၊ ကလ

ေးသူငယ်အောေး အ က်ဝယ် င
ြိို ေး် ပ င်ေး၊ အ က်လ ောင်ေး ပ င်ေး၊ အ က်လသောက် န် င်ပ့် ပ ပ င်ေး၊

အ က်လ ောင်ေးဝယ်သည့််

ိုပ်ငန်ေးတင် အ

(ဂ) ကလ
(ဃ) ကလ

ေးသူငယ်အောေး လ

ိုပ် င
ြိို ေး် လေပ င်ေး သြိမဟို
ို ့် တ် အ

ောင်ေးကေောေး န် တြိိုက်တန်ေးပ င်ေး၊ လသေးလ

ိုပ်

ိုပ် င်ပ့် ပ ပ င်ေး၊

ောင်ပ င်ေး သြိမဟို
ို ့် တ် အောေးလပေးကူည ပ င်ေး၊

ေးသူငယ်ထံမ ပေစည်ေးတေ်ေိုတ
ံ ေ် ောကြိို အလပါင် ပံ င်ေး၊ ကလ

ေးသူငယ်ပေစည်ေးလပါင်နသ
ံ ည်ကြိို တေ်နည်ေးနည်ေးပဖင့််

အောေးလပေးကူညပ င်ေး၊
(င) လကောင်ေးလသော အသက်လမေးဝမ်ေးလက ောင်ေးအပဖေ်ပဖင့်် လဈေးလ ောင်ေးသူကလ
ကလ

ေးသူငယ်လ ောင်ေး သည့်် ပေစည်ေးတေ် ို က
ို ြိို ဝယ်ယူပ င်ေး၊
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ေးထံမ ပေစည်ေးဝယ်ယူပ င်ေးမ တေ်ပါေး

ကလ

(ေ) ကလ

ေးသူငယ် ဥပလေ

ေးသူငယ်တေ်ဦေးအောေး သင်တန်ေးလက ောင်ေး၊ လဂဟော၊ ယောယလေောင်လ
ို ့် တ် လေောင်လ
ူ ံမ
့် ရောက်လ ေးေ န်ေး သြိမဟို
့် ရောက်သထ

ထက်လပပေး န် လသေးလ

ောင်ပဖောေးလယောင်ေးပ င်ေး၊ ထက်လပပေး ောတင် အောေးလပေးကူညပ င်ေး၊ ထက်လပပေး

က်သင့်် ပံ င်ေး၊ ဝက်ထောေးပ င်ေး သြိမဟို
ို ့် တ် မူ
၆၆။ မည်သမ
ူ

ြိို လအောက်ပါပပ

န်လ ကောင်ေး ပပေ်မှုထင်ရောေးေ င်ပ င်ေး ံ

၂ နေ်အထြိပဖေ်လေ၊ လငေဏ်က ပ် ၁၀၀၀၀ အထြိပဖေ်လေ၊ ေဏ်နေ် ပ်

က်နင့်် တမင်

ေးသူငယ်အောေး ပပည်တ
့် န် ော

လနထြိိုငလ
် ေ န် သြိမဟို
ို ့် တ် လပါင်ေးသင်ေးသောေး
(ဂ) မြိမြိကြိိုယ်က ြိ ေးေေးပောေးအတက် ကလ

ျှင ် ထြိိုသအ
ူ ောေးလထောင်ေဏ်

ံိုေးပဖေ်လေ မတ် မည်-

(က) မြိမြိအိုပ်ထြိနေး် မှုလအောက်ရြိ အသက် ၁၆ နေ်မပပည်လ
့် သေးလသော မြိနေး် ကလ

( ) မြိမြိအိုပ်ထြိနေး် မှုလအောက်ရြိ ကလ

က်နင့််

လန ောသြိို ပပန်
့် မသောေး လေ န် တောေးပမေ်ပ င်ေး။

ိုပ်မှု တေ် ပ် ပ်ကြိို က ေး

အသက်လမေးဝမ်ေးလက ောင်ေး ပပ လနသည်ကြိို သြိ

ောသည်ကြိိုသြိ

ေ်

ေးသည် ပပည်တ
့် န် ောအပဖေ်
ရှု ထောေးပ င်ေး၊

ိုပ်ငန်ေးပဖင့်် အသက်လမေးဝမ်ေးလက ောင်ေးမှု ပပ လနသူနင့်် အတူ

ောလေ န် င်ပ့် ပ ပ င်ေး၊

ေးသူငယ်အောေး လတောင်ေး မ်ေး င
ြိို ေး် ပ င်ေး၊ မြိမြိအိုပ်ထြိနေး် မှုလအောက်ရြိ ကလ

ေးသူငယ်

လတောင်ေး မ်ေးေောေးလသောက်လနသည်ကြိို တောေးပမေ် န်ပ က်ကက်ပ င်ေး၊ မြိမြိက လတောင်ေး မ်ေးေောေး လသောက် ောတင်
ကလ

ေးသူငယ်ကြိို တေ်နည်ေးနည်ေးပဖင့်် အသံေးို ပပ ပ င်ေး၊

(ဃ) မြိဘ၊

ော သြိမဟို
ို ့် တ် အိုပ်ထြိနေး် င်ရ
ူ
့် ြိသက

ြိမမောလေ န် ံိုေးမပ င်ေးမ ြိ ေးမတေ်ပါေး ကလ

ေးသူငယ် အောေး

တမင်နပ
ြိ ်ေက်ညဉ်ေးပန်ေးပ င်ေး၊
(င) ပပေ်မှုက ေး
ကလ
သက်

န်လ ကောင်ေး ေပ်ေ ံ လသော ကလ

ေးသူငယ် သြိမဟို
ို ့် တ် မှု င်ေးတေ် ပ် ပ်တင် သက်လသအ ပဖေ် ပါဝင်လသော

ေးသူငယ်သည် မည်သမ
ူ ည်ဝါပဖေ်လ ကောင်ေး သြိသောထင်ရောေးလေနြိင
ို လ
် သော သတင်ေး အ က်အ
ြိိုင ် ော ကလ

ေးသူငယ်တ ောေးရံိုေး၏ ကကြိ တင် င်ပ့် ပ

က်မ ောေးကြိို

က်မ ရြိဘ လ ေယြိို၊ ရိုပ်ရင်၊ ရိုပ်ပမင်သံ ကောေး၊ သတင်ေးေော၊

မဂ္ဇင်ေး၊ ဂ ောနယ် သြိမဟို
ို ့် တ် ေောလေောင်တင်ထည်သ
့် င်ေး လဖော်ပပပ င်ေး၊ လ ကညောပ င်ေး၊ ကလ

ေးသူငယ်၏ဓောတ်ပံိုကြိို

လဖော်ပပပ င်ေး၊ အသံေးို ပပ ပ င်ေး၊
(ေ) ကလ

ေးသူငယ်အောေး ညေ်ညမ်ေးလသော ရိုပ်ရင်၊ ဗေယြိို၊ ရိုပ်ပမင်သံ ကောေး သြိမဟို
ို ့် တ် ဓောတ်ပံိုရို က
ြိ ်ကူေး ပ င်ေး။

အခန်ြား (၁၈)
ပြစ်ြှုက ြား
၆၇။ ပပေ်မှုက ေး

န်သည်အ
့်
ြိနတ
် င် အသက် ၁၆ နေ်ပပည်င့် ပေးပဖေ်လသော်

ပပေ်မှုတေ် ပ် ပ်ပဖင့်် တ ောေးေ
ယင်ေးသြိို တ
ောေးေ
့်
၆၈။ သက်

ြိို တင်ပြိို ့် ောတင်

ြိိုင ် ော တ ောေးရံိုေးသည်

ောဝန်၏လ

ူငယ်
ည်ေး အသက် ၁၈ နေ်မပပည်လ
့် သေး သည့််

ြိို တင်ပြိို ့် ောတင် ယင်ေးပပေ်မှုကြိို ေ င်ပြိိုင ် င်ရ
ောေးေ
့် ြိသည့်် တ ောေးရံိုေးသြိို တ
့်
ူငယ်၏ အသက်နင်ေ
့် ပ်

ူငယ်အောေး ေ

ေးေော သြိမဟို
ို ့် တ် အပ ောေး င
ြိို ်

ူငယ်အောေး

ြိို တင်ပြိို ့် မည်။

ဉ်ေး လသော အလထောက်အထောေး ပူေးတပါရြိလေ မည်။

ြိိုသည်ပ့် ပေ်မက
ှု ြိို ေတင်ေေ်လ

နြိင
ို င
် သ
ံ ောေးေြိေေ်လ ေးကတ်ပပောေး၊ နြိင
ို င
် ပံ ောေးသောေးမတ်ပံိုတင်
မြိတတ မန်၊

န်ထသော

ေးပ င်ေးမပပ မ အမှုတပါ လမေးေော င်ေး၊

က်မတ်၊ လက ောင်ေးဝင်မတ်ပံိုတင်ေော င်ေးလကောက်နတ
ို ် က်

ံိုလသော အလထောက်အထောေး မ ောေးအ

မတ်တမ်ေးတင်ထောေး မည်။
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ူငယ်ပဖေ် မပဖေ်

ံိုေးပဖတ်၍

ကလ

၆၉။ ေ င် က် မတ်သည်လ
့် နတ
့် င်

ေးသူငယ် ဥပလေ

ူငယ်၏အသက် ၁၈ နေ်ပပည်သ
့် ောေးလေကောမူ တ ောေးရံိုေးသည် ထြိိုသူ အောေး

ူငယ်ပဖေ်ဘသ
ြိ က့်သြိို မ
့် တ်ယူကော အမြိန ် ့် မတ် မည်။
၇၀။ တ ောေးရံိုေးသည် ပပေ်မှုက ေး

န်လ ကောင်ေး ထင်ရောေးလသော

င
ူ ယ်အလပေါ် အမြိန ် ့် မတ်ပ င်ေး မပပ မ လအောက်ပါတြိကြိ
ို ့် ို

ထည်သ
့် င်ေးေဉ်ေးေောေး မည်ူငယ်၏အသက်နင့်် အက င်ေ
့် ော ြိတတ၊

(က)
( )

ူငယ်လနထြိိုငလ
် သော ပတ်ဝန်ေးက င်အလပ အလန၊

(ဂ)

ူငယ်၏ ကြိိုယ် ေြိတ် အလပ အလန၊

(ဃ) ပပေ်မှုက ေး
၇၁။ တည်
(က)

န် သည့်် အလ ကောင်ေး င်ေး။

ဥပလေ တေ် ပ် ပ်တင် မည်သပင်
ြိို ့် ပါရြိလေကောမူူငယ်ကြိို လသေဏ် သြိမဟို
ို ့် တ် တေ်သက်တေ်က န်ေးေဏ် မတ်ပ င်ေးမပပ ၊

ူငယ်အောေး လထောင်ေဏ် မတ်

( )

ျှင ် အမ ောေး

ံိုေး လထောင်ေဏ်ကော

သည် ၁၀ နေ်ထက် မပြိိုလေ ။

အခန်ြား (၁၉)
အထ
၇၂။ ဤဥပလေတင် သေးပ ောေးပပဋ္ဌောန်ေး က် မပါရြိ
ြိိုက်နောလ

ြိိုင ် ော က င်ထ
့် ံိုေးဥပလေပါ ပပဋ္ဌောန်ေး က်မ ောေးကြိို

ောင် က် မည်။

၇၃။ ၁၉၅၅ န
ို ေ်၊ ကလ
(က)

ျှင ် ပပေ်မှု

ထ

ေးသူငယ်မ ောေး အက်ဥပလေအ -

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးေေးဌောနက တည်လထောင်ထောေးလသော သင်တန်ေးလက ောင်ေးမ ောေးသည် ဤဥပလေအ

ူမှု

ဝန်ထမ်ေးဦေးေေးဌောနက တည်လထောင်ထောေးလသော သင်တန်ေးလက ောင်ေးမ ောေးပဖေ်သည်ဟို မတ်ယူ မည်၊
( )

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးေေးဌောနက သင်တန်ေးလက ောင်ေး သြိမဟို
ို ့် တ် မန်လဂဟောအပဖေ် အသြိအမတ်ပပ ထောေး လသော
လဂဟောမ ောေးသည်
မတ်ပံိုတင်လ

ူမှုဝန်ထမ်ေးဦေးေေးဌောနက သတ်မတ်သည်က
့် ော

အတင်ေး သတ်မတ်သည်န
့် ည်ေး

မ်ေးမ ောေးနင်အ
့် ည

ျှောက်ထောေး မည်၊

(ဂ) ထိုတ်ပပန် လ
် ့် ကော်ပငောေောမ ောေး၊ ညွှန ် ကောေး က်မ ောေးကြိို ဤဥပလေပါ ပပဋ္ဌောန်ေး က်မ ောေးနင့်် မ
့် သော အမြိနလ

န်က
့် င်သလ ွဲ့

က င်သ
ို သ
် ည်။
့် ေးံို နြိင
၇၄။ ဤဥပလေပါ ပပဋ္ဌောန်ေး က်မ ောေးကြိို လ

ောင် က်နင
ြိို ် န်-

(က) ဝန်ကကေးဌောနသည် အေြိိုေး အဖွဲ့၏ သလဘောတူည က်ပဖင့််

ြိိုအပ်လသော နည်ေးဥပလေမ ောေး၊

ိုပ်ထံိုေး

ိုပ်နည်ေးမ ောေးကြိို

ထိုတ်ပပန်နင
ြိို သ
် ည်၊
( ) ကလ

ေးသူငယ်အ င်အ
့် လ ေးမ ောေး

ြိိုင ် ော အမ ြိ ေးသောေးလကော်မတ၊ တ ောေးရံိုေး ပ်၊ သက်

သြိမဟို
ို ့် တ် အေြိိုေး အဖွဲ့အေည်ေးမ ောေးသည်

ြိိုင ် ောဝန်ကကေး ဌောန၊ အေြိိုေး ဌောန

ြိိုအပ်လသော အမြိန၊် ့် ညွှန ် ကောေး က်မ ောေးကြိို ထိုတ်ပပန်နင
ြိို သ
် ည်။

၇၅။ လအောက်ပါဥပလေမ ောေးကြိို ဤဥပလေပဖင့်် ရိုပ်သမ
ြိ ်ေး
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ကလ

ေးသူငယ် ဥပလေ

(က) The Young Offenders Act, 1930,
( ) ၁၉၅၅ န
ို ေ်၊ ကလ

ေးသူငယ်မ ောေး အက်ဥပလေ။

(ပံို)သန်ေးလ ွှ
ဗြိို

် ပ်မေးကကေး
ဥကကဋ္ဌ

နြိင
ို င
် လ
ံ တော်ငငြိမ်ဝပ်ပြိပပောေးမှုတည်လ
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