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ကလ ေးသူငယ် အခွင ်အလ ရေးမ ာေးဆ  ိုင်ရာဥပလေ 

(၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊  ပပ ညလ် ာ င်စို ွှတ်လတာ ်ဥပလေအမှတ်  ၂၂။ ) 

၁၃၈၁ ခိုနှစ်၊ ဝါဆ ို ပပည ်လက ာ် ၇ ရ က် 

(၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊  ဇူ  ိုင်  ၂၃ ရက်) 

ပပည်လ ာင်စို ွှတလ်တာ်သည် ဤဥပလေက ို ပပဋ္ဌာန်ေး  ိုကသ်ည်။ 

 

အခန်ေး ( ၁) 

အမည၊် စီရင်ပ ိုင်ခွင ်နငှ ် အဓ ပပာယ်လ ာ်ပပခ က် 

၁။ ဤဥပလေက ို ကလ ေးသူငယ် အခငွ ်အလရေးမ ာေးဆ ိုင်ရာဥပလေဟို လခေါ်တငွလ်စရမည။် 

၂။ ကလ ေးသူငယ်က ို လရာင်ေးခ ပခင်ေး၊ ပပည တ်န်ဆာပပြု ိုပ်ခ ိုငေ်းလစပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် ကလ ေးသူငယ် ညစ်ညမ်ေးပ ို 

ပပြု ိုပ်ပြနိ်ု့ပြ ေးပခင်ေးဆ ိုင်ရာပပစ်မှုတစ်ခိုခိုသည် လအာကလ်ြာပ်ပပါအခ က်မ ာေးနှင ် က ိုက်ည ီျှင် ဤဥပလေပြင ်သာ 

စီရင်ပ ိုင်ခငွ ်ရှ လစရမည-် 

(က) န ိုင်င လတာ်အတငွ်ေး မညသူ်မဆ ို က  ေး ွန်ပခင်ေး၊ 

(ခ) န ိုငင် သာေးကပြစလ်စ၊ န ိုငင် လတာတ်ွင် အမမြဲတမ်ေးလန  ိုင်မပီေး န ိုင်င ပခာေးသာေး မှတ်ပ ိုတင ်က်မှတ် 

က ိုင်လဆာင် ာေးသူကပြစလ်စ၊ ပမနမ်ာန ိုငင် တငွ် အမမြဲတမ်ေးလန  ိုင်ခွင ်ရရှ သည  ်န ိုငင် ပခာေးသာေးကပြစ်လစ 

ကလ ေးသူငယတ်စဦ်ေးဦေးအလပေါ် ပပည်ပတွင် က  ေး ွန်ပခင်ေး၊ 

(ဂ) န ိုင်င လတာ်၏ တည်ဆြဲဥပလေတစ်ရပ်ရပ်အရ မှတ်ပ ိုတငမ်ပေီး န ိုင်င လတာ်အ   ွှင ် ူခငွ ရ်ှ လသာ လရယာဉ် သ ိုို့မဟိုတ် 

လ ယာဉလ်ပေါ်တွင် က  ေး ွန်ပခင်ေး၊ 

(ဃ) ဤဥပလေ အခန်ေး (၁၈) ပါ ပပစမ်ှုက  ေး ွန်သည်ဟို စွပ်စွြဲပခင်ေးခ ရသူအာေး ပပည်ပန ိုငင် တစ်ခိုခိုသ ိုို့ 

 ွှြဲလပပာင်ေးလပေးပ ိုို့ပခင်ေးမပပြုသည က် စစ၌   ိုသူက န ိုငင် လတာ်အတွင်ေးရှ လနပခင်ေး။ 

၃။ ဤဥပလေတငွ်ပါရှ လသာ လအာက်ပါစကာေးရပ်မ ာေးသည် လြာ်ပပပါအတ ိုင်ေး အဓ ပပာယ်သက်လရာက်လစ ရမည်- 

(က) န ိုင်ငံလတာ် ဆ ိုသည်မှာ ပပည်လ ာင်စိုသမမတပမနမ်ာန ိုင်င လတာ်က ို ဆ ိုသည။် 

(ခ) ကလ ေးသူငယ် ဆ ိုသည်မှာ အသက ်၁၈ နှစ ်မပပည လ်သေးလသာသူက ို ဆ ိုသည။် 

(ဂ) အသက်နှင စ်ပ်  ဉေ်းသည ် အလ ာကအ် ာေး ဆ ိုသည်မှာ ကလ ေးသူငယ်၏ အသကန်ှင ်စပ်  ဉ်ေး၍ လမွေးစာရင်ေး၊ 

လက ာင်ေးဝင်မတှ်ပ ိုတင်စာရင်ေး လကာက်နိုတ်ခ ကမ် တတ မှန်၊ န ိုင်င သာေးစ စစ်လရေးကတ်ပပာေး သ ိုို့မဟိုတ် န ိုင်င လတာတ်ွင် 

အမမြဲတမ်ေးလန  ိုငလ်သာ န ိုင်င ပခာေးသာေးမှတ်ပ ိုတင် က်မှတ်၊ က န်ေးမာလရေးနငှ ် အာေးကစာေးဝန်ကကီေးဌာနတငွ် 

တာဝန ်မ်ေးလဆာင်လနလသာ သက်ဆ ိုင်ရာဆရာဝန၏် လဆေးလ ာက်ခ ခ က်၊ အ မ်လ ာင်စိုစာရင်ေးနငှ ် 

အပခာေးခ ိုင်  ိုလသာအလ ာကအ် ာေး စာတမ်ေးအမတှအ်သာေးတစ်ခိုခိုက ို ဆ ိုသည။် 
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(ဃ) ကလ ေးသူငယ်၏ အလကာင်ေးဆံိုေးအက   ေးစီေးပွာေး ဆ ိုသည်မှာ ကလ ေးသူငယ်၏ အသက်ရှင်သနလ်ရေး၊ 

ြွ ွံ့မြ ြုေးတ ိုေးတကလ်ရေး၊ ကာကွယလ်စာင ်လရာှက်မှုရရှ လရေးနှင ်  ူမှုအြွြဲွံ့အစည်ေးတငွ် ပါဝင်လဆာင်ရွကခ်ငွ ်ရရှ လစလရေး 

တ ိုို့အတွက် ပပည်လ ာင်စိုသမမတပမနမ်ာန ိုင်င လတာ် ြွြဲွံ့စည်ေးပ ိုအလပခခ ဥပလေနငှ ် ဤဥပလေပါ ကလ ေး သူငယ်၏ 

ရိုပ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ၊ စ တ်ပ ိုင်ေးဆ ိုငရ်ာ အက  ြုေးပြစ် ွန်ေးမှုအမ ာေးဆ ိုေးပြစလ်စသည ် ကလ ေးသူငယ် အခငွ ်အလရေးမ ာေး 

ရရှ ခ စာေးပခင်ေးက ို ဆ ိုသည်။ ယင်ေးစကာေးရပ်တွင် ကလ ေးသူငယ်၏ အလရေးက စစမ ာေးက ို စီမ  

လဆာင်ရွကရ်ာတငွ် ညေ်းလကာင်ေး၊ကလ ေးသူငယ်ဆ ိုင်ရာမှုခင်ေးမ ာေးက ို စီရင်ဆ ိုေးပြတ်ရာတငွ် ညေ်းလကာင်ေး 

ကလ ေးသူငယ်၏ အက  ြုေးစေီးပွာေးက ို အဓ ကဦေးစာေးလပေးလဆာငရ်ကွ်ပခင်ေး ည်ေး ပါဝင်သည။် 

(င) ပပစမ်ှုက  ေး ွန်လ ကာင်ေးစပ်ွစွွဲခံရလသာ  ကလ ေးသူငယ် ဆ ိုသည်မှာ န ိုငင် လတာ်၏ တည်ဆြဲ ဥပလေ 

တစ်ရပ်ရပ်အရစပ်ွစွြဲခ ရလသာ သ ိုို့မဟိုတ် တရာေးခ အပြစ ်တရာေးစွြဲဆ ိုပခင်ေးခ ရလသာ ကလ ေးသူငယက် ို ဆ ိုသည်။ 

(စ) ကလ ေးသူငယ ်မှုခင်ေး ဆ ိုသည်မှာ တည်ဆြဲဥပလေတစ်ရပ်ရပ်အရ ကလ ေးသူငယ်အာေး ကလ ေးသူငယ် တရာေးရ ိုေးသ ိုို့ 

တရာေးစွြဲဆ ိုတင်ပ ိုို့လသာ ပပစ်မှုက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဆ) ကလ ေးသူငယတ်ရာေးရံိုေး ဆ ိုသည်မှာ ဤဥပလေအရ ကလ ေးသူငယ်ပါဝငလ်သာ မှုခင်ေးမ ာေးက ို စစလ်ဆေးစီရင်ရန် 

ပပည်လ ာင်စိုတရာေး ွှတလ်တာ်ခ ြုပ်က တည်လ ာင် ာေးလသာ တရာေးရ ိုေးက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဇ) အိုပ်  န်ေးသူ ဆ ိုသည်မှာ ဤဥပလေအရလသာ် ည်ေးလကာင်ေး၊ အပခာေးတည်ဆြဲဥပလေတစ်ရပ်ရပ်အရ လသာ် ည်ေးလကာင်ေး၊ 

ဓလ    ိုေးတမ်ေးအစဉအ် ာတစ်ရပ်ရပ်အရလသာ် ည်ေးလကာင်ေး မ သာေးစို ူမှုဝတတရာေး နှင ်အညီ ကလ ေးသူငယအ်ာေး 

  န်ေးသ မ်ေးလစာင လ်ရာှက်သူက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဈ) ပပ စိုလစာင ်လရှာက်သူ ဆ ိုသည်မှာ ကာကွယလ်စာင လ်ရာှက်မှု  ိုအပ်လသာ ကလ ေးသူငယအ်ာေး ဤဥပလေနှင ်အညီ 

ပပြုစို  န်ေးသ မ်ေးလစာင ်လရာှက ်ာေးရန် တာဝန်ယလူသာသူက ို ဆ ိုသည်။ 

(ည) သင်တ န်ေးလက ာင်ေး ဆ ိုသည်မှာ ဤဥပလေအရ ပ ိုို့အပသ်ည ် ကာကယွလ်စာင လ်ရာှက်မှု  ိုအပ်လသာ ကလ ေးသူငယ် 

သ ိုို့မဟိုတ ်ပပစေ်ဏခ် မှတပ်ခငေ်းခ ရလသာ ကလ ေးသူငယ်၏ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရ တတတ ိုို့ အပါအဝင် 

ကလ ေးသူငယတ် ိုို့၏အက  ြုေးအ  ိုို့ငှာ ပပြုပပင်  န်ေးသ မ်ေးလစာင လ်ရာှက်ရန် ဝနက်ကီေးဌာနက တညလ် ာင် ာေးလသာ 

သင်တန်ေးလက ာင်ေးက ို ဆ ိုသည။် 

(ဋ) ပရဟ တလေဟာ ဆ ိုသညမှ်ာ လစတန  ဝန် မ်ေး ပိုဂ္ ြု ်ကပြစ်လစ၊  ူမှုလရေးအြွြဲွံ့အစည်ေး၊ အစ ိုေးရဌာန၊ 

အစ ိုေးရအြွြဲွံ့အစည်ေး သ ိုို့မဟိုတ ်အစ ိုေးရမဟိုတလ်သာ အြွြဲွံ့အစည်ေးကပြစ်လစ ကာကွယလ်စာင လ်ရာှက်မှု   ိုအပလ်သာ 

ကလ ေးသူငယ်က ို ကာကယွလ်စာင လ်ရာှက်ရန်နှင ် ပပြုစိုပ  ြုေးလ ာင်ရန် ဤဥပလေအရ မ မ တ ိုို့၏ အစအီစဉ်ပြင ် 

တညလ် ာင် ာေးလသာ စခန်ေး၊ လဂဟာ၊ လက ာင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် ရ ပ်သာက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဌ) ယာယလီစာင ်လရှာက်လရေးလေဟာ ဆ ိုသည်မှာ ပပစမ်ှုက  ေး ွန်လ ကာင်ေး စွပ်စွြဲခ ရလသာ ကလ ေးသူငယ်က ို 

အမှုစ ိုစမ်ေးစစ်လဆေးဆြဲကာ နငှ ် ကလ ေးသူငယတ်ရာေးရ ိုေးတငွ် စစ်လဆေးစီရင်ဆြဲကာ တ ိုို့အတငွ်ေး ယာယီ 

  န်ေးသ မ်ေးလစာင လ်ရာှက်ရန် ဤဥပလေအရ တညလ် ာင ်ာေးလသာ လဂဟာက ို ဆ ိုသည်။ 
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(ဍ) အပခာေးနည်ေးပ င  ်ပပ စိုလစာင ်လရှာက်ပခင်ေး ( Alternative Care) ဆ ိုသည်မှာ အလပခအလနတစ်ရပ်ရပ် လ ကာင ် မ ရင်ေးြရင်ေး 

ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်မှုဆ ိုေးရ ှုေးသွာေးလသာ သ ိုို့မဟိုတ် မရရှ လသာ ကလ ေးသူငယ်မ ာေးအာေး မ ရငေ်းြရင်ေးကြဲ သ ိုို့ 

ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်မှု နည်ေး မ်ေးတစ်ခိုခိုပြင ် ပပြုစိုလစာင ်လရာှက်ပခင်ေးက ို ဆ ိုသည။် ယင်ေးစကာေးရပ်တငွ် 

လဆွမ  ြုေးသာေးခ င်ေးမ ာေးက ပပြုစိုလစာင ်လရာှက်ပခင်ေး၊ သငတ်န်ေးလက ာင်ေးအလပခပပြု ပပြုစို လစာင လ်ရာှကပ်ခင်ေး၊ 

ယာယီပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်ပခင်ေး စသည ်နည်ေး မ်ေးမ ာေး ည်ေး ပါဝင်သည်။ 

(ဎ) အပခာေးနည်ေး မ်ေးပ င  ် ွှွဲလပပာင်ေးလဆာင်ရကွ်ပခင်ေး (Diversion) ဆ ိုသည်မှာ ပပစမ်ှုက  ေး ွန်လ ကာင်ေး စွပ်စွြဲခ ရလသာ 

ကလ ေးသူငယ်က ို ပပစေ်ဏခ် မှတ်မည ်အစာေး အက င ်စာရ တတပပြုပပင်လရေးနငှ ်  ူမှုအသ ိုင်ေး အဝ ိုင်ေးတငွ် 

ပပန ်ည်ဝင်ဆ  လရေးက ို ဦေးတည်၍   ိုကလ ေးသူငယ်အာေး ကလ ေးသူငယတ်ရာေးရ ိုေးသ ိုို့ တရာေးစွြဲဆ ိုပခင်ေးမပပြုမီပြစလ်စ၊ 

ကလ ေးသူငယတ်ရာေးရ ိုေးတငွ် အမှုစစ်လဆေးလနစဉ ်ကာ အတွင်ေးတွင်ပြစလ်စ ကလ ေးသူငယ်၏ အလကာင်ေးဆ ိုေး 

အက  ြုေးစေီးပွာေးမ ာေးအတွက် လပပာင်ေး ြဲလဆာင်ရကွ်လပေးသည ် အပခာေး  ိုပ်ငန်ေး အစအီစဉ်မ ာေးက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဏ) မမ  ြို့နယ်ည  န ှုင်ေးလပ ရှင်ေးလရေးအ ွွဲြို့ ဆ ိုသည်မှာ ဤဥပလေအရ ြွြဲွံ့စည်ေးသည  ်အပခာေးနညေ်း မ်ေးပြင ် 

 ွှြဲလပပာင်ေးလဆာင်ရွကပ်ခင်ေးဆ ိုင်ရာ မမ ြုွံ့နယည်  န ှုင်ေးလပြရှင်ေးလရေးအြွြဲွံ့က ို ဆ ိုသည။် 

(တ) ကလ ေးသူငယ်က ို လရာင်ေးခ ပခင်ေး ဆ ိုသည်မှာ ပိုဂ္ ြု ်တစဦ်ေးကပြစလ်စ၊ ဂ ိုဏ်ေးအိုပ်စိုတစ်ခိုက ပြစလ်စ 

ကလ ေးသူငယ်က ိုအပခာေးသူအာေး လငလွ ကေးပြင ်ပြစလ်စ၊ အြ ိုေးစာေးန ေး သ ိုို့မဟိုတ် ကတ နှင ် ညီညတွ်ခ က ်

တစ်ခိုခိုအတွကပ်ြစလ်စ  ွှြဲလပပာင်ေးလပေးပခင်ေးက ို ဆ ိုသည။် 

( ) ပပည တ်န်ဆာပပ  ိုပ်ခ ိုင်ေးလစပခင်ေး ဆ ိုသည်မှာ လငွလ ကေးပြင ်ပြစ်လစ၊ အြ ိုေးစာေးန ေး သ ိုို့မဟိုတ် ကတ နငှ ် ညီညတွ်ခ က ်

တစ်ခိုခိုအတွကပ်ြစလ်စ ကလ ေးသူငယ်အာေး   င်ပ ိုင်ေးဆ ိုငရ်ာ  ိုပ်ငန်ေးမ ာေးတွင် အသ ိုေးပပြု ပခင်ေးက ို ဆ ိုသည်။ 

(ေ) ကလ ေးသူငယ်ညစည်မေ်းပံိုပပ  ိုပ်ပ န ်ပ  ေးပခင်ေး ဆ ိုသညမှ်ာ   င်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ ိုပ်ငန်ေးမ ာေးအတကွ် ရည်ရွယ်၍ 

တစ်စ ိုတစလ်ယာကက် ကလ ေးသူငယ်က ို ကာမဆက်ဆ မှုပပြုပခင်ေးပြစ်လစ၊ အမနှတ်ကယ် ကာမ ဆက်ဆ မှုမပပြုဘြဲ 

ပ ိုသဏဌာန်ပပြု ိုပ်ပခင်ေးပြစလ်စ၊ ကာမဆက်ဆ ပ ိုက ို သ ိုို့မဟိုတ်   င်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ အဂဂါ အစ တ်အပ ိုင်ေးက ိုပြစလ်စ 

တစ်နည်ေးနည်ေးပြင  ်ညစ်ညမ်ေးပ ိုပပြု ိုပ်ပခင်ေး၊သတင်ေးမီေယီာမှလသာ် ည်ေးလကာင်ေး၊ အငတ်ာနက်စာမ က်နှ မ ာေးနှင ် 

 ူမှုကွနယ်က်မ ာေးမှလသာ် ည်ေးလကာင်ေး၊ အပခာေးတစ်နည်ေးနည်ေးပြင လ်သာ်  ည်ေးလကာင်ေး  ိုတ်လြာ်ပပသပခင်ေး၊ 

 ိုတ် ွှင ်ပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် ပြနို့ခ်  ပခင်ေးက ို ဆ ိုသည။် 

(ဓ) လခါင်ေးပံိုပ တ်ပခင်ေး ( Exploitation) ဆ ိုရာတငွ် ပိုဂ္ ြု ်တစ်ဦေးသည် ကလ ေးသူငယ်က ို ပပည ်တန်ဆာ ပပြု ိုပ်ခ ိုင်ေးလစပခင်ေး၊ 

အပခာေးတစ်နည်ေးနည်ေးပြင ်   င်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာက စစပပြု ိုပ်လစပခင်ေး၊ အဓမမအ ိုပ်ခ ိုင်ေးလစ ပခင်ေး၊ 

အဓမမဝန်လဆာင်မှုလပေးလစပခင်ေး၊ ကျွန်ပပြုပခင်ေး၊ လက ေးကျွန်ကြဲ သ ိုို့ ခ ိုင်ေးလစပခင်ေး၊ လ ကွေးမမပီြင  ်လနှ င်ြွြဲွံ့ ခ ိုင်ေးလစပခင်ေးက ိုပြစလ်စ၊ 

ကလ ေးသူငယ်၏ခနဓ က ိုယအ်စ တအ်ပ ိုင်ေးအာေး  ိုတယ်ူြယ်ရှာေးပခင်ေး၊ လရာင်ေးခ ပခင်ေးက ို ပြစ်လစ ပပြုရာမှ 

လငလွ ကေးက ိုလသာ် ည်ေးလကာင်ေး၊ အက  ြုေးအပမတ် တစ်စ ိုတစရ်ာက ိုလသာ် ည်ေးလကာင်ေး  က်ခ  ရယူပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် 

 က်ခ ရယူရန ်သလဘာတူပခင်ေးပါဝင်သည်။ 
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(န) အဆ ိုေးဝါေးဆံိုေးပံိုစပံ င  ်အ ိုပ်ခ ိုင်ေးလစပခင်ေး ( Worst forms of child labour) ဆ ိုရာတွင် လအာက်ပါ ပပြု ိုပ်မှုတစ်ခိုခို 

ပါဝင်သည-် 

(၁) ကလ ေးသူငယက် ို လရာင်ေးခ ပခင်ေး၊ ကျွနပ်ပြုပခင်ေး၊ လက ေးကျွန်ကြဲ သ ိုို့ ခ ိုင်ေးလစပခင်ေး၊ လက ေးပ ိုငက်ျွန်ပ ိုင် ပပြု ိုပ်ပခင်ေး၊ 

 ူကိုနက်ူေးမှုက  ေး ွန်ပခင်ေး၊ လ ကွေးမမပီြင ် လန ှင်ြွြဲွံ့ခ ိုင်ေးလစပခင်ေး၊  က်နကက် ိုင်ပဋ ပကခတွင် အသ ိုေးခ ရန ်အဓမမ 

သ ိုို့မဟိုတ ်မ ိုပ်မလနရစိုလဆာင်ေးပခင်ေး အပါအဝင် အဓမမအ ိုပ်ခ ိုင်ေးလစပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် 

မ ိုပ်မလနရအ ိုပ်ခ ိုင်ေးလစပခင်ေး၊ 

(၂) ပပည တ်န်ဆာ ပပြု ိုပ်ခ ိုင်ေးလစလရေးအတကွ်ပြစလ်စ၊ ကလ ေးသူငယ်ညစ်ညမ်ေးပ ိုပပြု ိုပ်ပြနိ်ု့ပြ ေးပခင်ေးပပြု 

လရေးအတွက်ပြစလ်စ၊ ညစ်ညမ်ေးပ ိုပပသ သရိုပ်လဆာငလ်ရေးအတကွ်ပြစ်လစ ကလ ေးသူငယက် ို လသွေးလဆာင် 

ပြာေးလယာင်ေးပခင်ေး၊ ဝယယ်ူပခင်ေး၊ အသ ိုေးပပြုပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် ကမ်ေး ှမ်ေးပခင်ေး၊ 

(၃) မူေးယစ်လဆေးဝါေး ိုတ် ိုပ်လရေးနှင ် ကူေးသန်ေးလရာင်ေးဝယလ်ရေးအပါအဝင် မူေးယစလ်ဆေးဝါေးတရာေးမဝင် 

 ိုပ်က ိုင်လဆာင်ရကွ်မှုမ ာေးအတွက် ကလ ေးသူငယ်က ို လသွေးလဆာငပ်ြာေးလယာင်ေးပခင်ေး၊ ဝယယ်ူပခင်ေး၊ အသ ိုေး ပပြုပခင်ေး 

သ ိုို့မဟိုတ ်ကမ်ေး ှမ်ေးပခင်ေး၊ 

(၄)  ိုပ်က ိုင်လသာ အ ိုပ်သဘာဝနငှ ်အလပခအလနမ ာေးအရ ကလ ေးသူငယ်၏က န်ေးမာလရေး၊ လဘေးအနတရာယ် 

ကင်ေးရှင်ေးလရေး သ ိုို့မဟိုတ် အက င ်စာရ တတက ို   ခ ိုက်ပ က်ပပာေးလစလသာ အ ိုပ်ခ ိုင်ေးလစပခင်ေး။ 

(ပ) ခွွဲပခာေးဆက်ဆံပခင်ေး ဆ ိုသည်မှာ န ိုငင် သာေး၊ မ  ြုေးနယွ်စို၊  ူမ  ြုေး၊ အမ  ြုေးဇာတ်၊ ဇာတ ၊ အသာေးအလရာင်၊ အမ  ြုေးသာေး၊ 

အမ  ြုေးသမီေး၊ ဘာသာစကာေး၊ က ိုေးကွယ်ရာဘာသာ၊ ရာ ူေးဌာနနတရ၊ အဆင ်အတန်ေး၊ ယဉလ်က ေးမှု၊ ဆင်ေးရြဲ ခ မ်ေးသာမှု၊ 

မသန်စွမ်ေးမှု၊ န ိုင်င လရေး၊ ယ ို ကည်မှု သ ိုို့မဟိုတ်   င်စ တခ် ယမူှုတ ိုို့က ို အလ ကာင်ေးပပြု၍ ခွြဲပခာေးဆက်ဆ မှုက ို ဆ ိုသည်။ 

(ြ) ရိုပ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာအ ကမေ်း က်ပခင်ေး ဆ ိုသည်မှာ အရွယလ်ရာက်သူကပြစလ်စ၊ အပခာေးလသာ ကလ ေးသူငယက် ပြစလ်စ 

ကလ ေးသူငယ်အာေး လအာကပ်ါပပြု ိုပ်မှုတစ်ခိုခိုပပြု ိုပ်ပခငေ်းက ို ဆ ိုသည်- 

(၁) နှ ပ်စက်ည ဉေ်းပမ်ေးမှု၊ ရကစ်က် ကမ်ေး ကြုတ်မှု၊  ူမဆနလ်သာ သ ိုို့မဟိုတ် ဂိုဏ်သ ကခာက ဆင်ေးလစလသာ နှ မ ်ခ ပပြုမှု 

ဆက်ဆ မှု၊ 

(၂) ရ ိုကန်ှက်ပပစ်ေဏ်လပေးမှု အပါအဝင် တစ်နည်ေးနည်ေးပြင ် အပပစလ်ပေးမှု၊ 

(၃) ရိုပ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ နှ ပ်ကွပ်အန ိုင်က င ်မှု။ 

(ဗ) စ တ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာအ ကမေ်း က်ပခင်ေး ဆ ိုသည်မှာ ကလ ေးသူငယက် ို စ တ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ   ခ ိုက်လအာင် မ ကာခဏ 

မတရာေးဆက်ဆ ပခင်ေး၊ လစာက်ာေးပခင်ေး၊ အ ွြဲသ ိုေးပခင်ေး၊ စ တ်တငွ် ကက တ်မှ တ်ခ စာေးလစလအာင် ပပြုမပူခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် 

  စ်   ရှုပခင်ေးက ို ဆ ိုသည်။ ယင်ေးစကာေးရပ်တငွ် လအာက်ပါပပြု ိုပ်မှုတ ိုို့ ည်ေး ပါဝင်သည-် 

(၁) ကလ ေးသူငယက် ို အကက မ်ကက မ် စ တ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ   ခ ိုက်နစန် လစလသာ ပပြု ိုပ်မှု၊ 

(၂) ကလ ေးသူငယ်က ို လ ကာက် နိ်ု့လစပခင်ေး၊   တ် နိ်ု့လစပခင်ေး၊ မခ မ်ေးလပခာက်ပခင်ေးနှင ် အ ီေးက န ်

ပြစလ်အာင်ပပြု ိုပ်ပခင်ေး၊ ဂရိုမစ ိုကပ်ခင်ေးတ ိုို့နှင ်ဆ ိုင်သည ် ပပြု ိုပ်မှု၊ 

(၃) အ မ်တွင်ေးအ ကမေ်းြက်မှု သ ိုို့မဟိုတ် ဆ ိုေးဝါေးလသာ ဆကဆ် မှုက ို လတွွံ့ပမငခ် စာေးရလစပခင်ေး၊ 
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(၄) ကလ ေးသူငယ်၏  ူူ့ဂိုဏ်သ ကခာက ဆင်ေးလစန ိုင်သည ်ပ ိုစ ပြင ်   န်ေးသ မ်ေး ာေးရှ ပခင်ေး၊ 

(၅) စ တ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ  ခ ိုကလ်အာင် အန ိုင်က င လ်စာက်ာေးပခငေ်း။ 

(ဘ)   င်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာအ ကမ်ေး က်ပခင်ေး ဆ ိုသည်မှာ အရွယလ်ရာက်သူကပြစလ်စ၊ အပခာေးလသာ ကလ ေး သူငယ်ကပြစလ်စ 

ကလ ေးသူငယ်အာေး လသွေးလဆာင်ပြာေးလယာင်ေးပခင်ေး၊ အဓမမတ ိုက်တွန်ေးပခင်ေး၊ မခ မ်ေးလပခာက်ပခငေ်း သ ိုို့မဟိုတ် 

အန ိုင်အ က်ပပြုပခင်ေးပြင ်   င်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာပပြုမူ ိုပ်လဆာင်ပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ်   ိုသ ိုို့  ိုပ်လဆာင်ရန် အာေးလပေးပခင်ေးက ို 

ဆ ိုသည်။ ယင်ေးစကာေးရပ်တငွ် ကလ ေးသူငယ်အာေး   င်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာနငှ ်စပ ် ဉ်ေး၍ လအာက်ပါပပြု ိုပ်မှုတ ိုို့ ည်ေး 

ပါဝင်သည-် 

(၁)   လတွွံ့ပတွ်သပ်က ိုင်တယွ်မှု၊ မိုေ မေ်းမှုနှင  ်  င်ပ ိုင်ေးဆ ိုငရ်ာက ိုယ်   က်လရာကအ်တင်ေးအ ကပ် ပပြု ိုပ်မှု၊ 

(၂) စီေးပွာေးလရေးအ  ိုို့ငာှ   င်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ အ ွြဲသ ိုေးပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် လခါင်ေးပ ိုပြတ်ပခင်ေးပပြုရန ်အသ ိုေးပပြုပခင်ေး၊ 

(၃) အီ က် လရာနစ်နည်ေးပညာက ို အသ ိုေးပပြု၍ အငတ်ာနက်စာမ ကန် ှနှင ်  ူမှုကနွ်ယက်မ ာေးတငွ် 

ကလ ေးသူငယ်ညစ်ညမ်ေးပ ို ပပြု ိုပ်ပြနိ်ု့ပြ ေးပခင်ေး၊ 

(၄) အတင်ေးအ ကပ် က် ပ်ပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ်  က် ပ်လစပခင်ေး။ 

(မ)   စ ်  ရှုပခင်ေး ဆ ိုသည်မှာ မ ဘ၊ အိုပ်  န်ေးသူ သ ိုို့မဟိုတ် ကလ ေးနှင ်   လတွွံ့ဆကဆ် လနရသူမ ာေးက 

ကလ ေးသူငယ်အလပေါ်   ိုလ ာက်လသာ အစာေးအစာ၊ အဝတ်အစာေး၊ က န်ေးမာလရေးနှင ် ပညာလရေးတ ိုို့ အတွက ်

ဂရိုစ ိုကလ်စာင လ်ရာှက်မှု၊ ခ စ်ခင် ကငန် မှု၊ လနွေးလ ွေးမှုစသည ် ကလ ေးသူငယ်မ ာေးအတကွ် အလပခခ   ိုအပ်ခ ကမ် ာေးအာေး 

ပြည ဆ်ည်ေးလပေးရန ်ပ ကက်ွကပ်ခင်ေးက ို ဆ ိုသည။် 

(ယ) မသန်စွမ်ေးကလ ေးသူငယ် ဆ ိုသည်မှာ လမွေးရာပါဟိုတ်သည်ပြစ်လစ၊ မဟိုတ်သည်ပြစ်လစ က ိုယ်ကာယ၊ အပမင၊် အလပပာ၊ 

အ ကာေး၊ အသ ဉာဏ်၊ စ တ်ပ ိုငေ်း၊ ဉာဏရ်ည်ဉာဏ်လသွေးပ ိုင်ေး၊ အာရ ိုခ စာေးမှုပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ တစခ်ို သ ိုို့မဟိုတ် တစ်ခို က်ပ ို၍ 

ခ  ြုွံ့ယငွ်ေးအာေးနည်ေးခ က်မ ာေးအာေး လရရှည်ခ စာေးလနရလသာ ကလ ေး သူငယ်က ို ဆ ိုသည။် 

(ရ) ရန်ပံိုလငွ ဆ ိုသည်မှာ ဤဥပလေအရ တညလ် ာင် ာေးသည ် ကလ ေးသူငယ်မ ာေး၏ အခွင ်အလရေးမ ာေး ဆ ိုင်ရာ ရနပ် ိုလငွက ို 

ဆ ိုသည်။ 

( ) တည်လ ာင်ခွင ပ်ပ မ န ် ဆ ိုသည်မှာ လစတန  ဝန် မ်ေးပိုဂ္ ြု ်၊  ူမှုလရေးအြွြဲွံ့အစည်ေး သ ိုို့မဟိုတ် အစ ိုေးရ 

မဟိုတလ်သာအြွြဲွံ့အစည်ေးက ပရဟ တလဂဟာ သ ိုို့မဟိုတ် ယာယလီစာင ်လရာှကလ်ရေးလဂဟာက ို တညလ် ာင် ြွင ် ှစရ်န ်

ဤဥပလေအရ  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနက  ိုတလ်ပေးလသာ တည်လ ာင်ခငွ ်ပပြုမ နို့်က ို ဆ ိုသည်။ 

(ဝ) အသ အမှတ်ပပ  က်မှတ ်ဆ ိုသည်မှာ အစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအြွြဲွံ့အစည်ေးတစ်ခိုခိုက ပရဟ တလဂဟာ သ ိုို့မဟိုတ် 

ယာယလီစာင ်လရာှကလ်ရေးလဂဟာက ို တညလ် ာင်ြွင ် ှစ ်ာေး ျှင်ပြစ်လစ၊ တည်လ ာင်ြွင ် ှစ်   ို ျှင်ပြစလ်စ 

ဤဥပလေအရ  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနက  ိုတလ်ပေးလသာ အသ အမှတ်ပပြု က်မှတ်က ို ဆ ိုသည်။ 

(သ) အမ   ေးသာေးလကာ်မတီ ဆ ိုသည်မှာ ဤဥပလေအရ ြွြဲွံ့စည်ေး ာေးလသာ ကလ ေးသူငယအ်ခွင ်အလရေးမ ာေး ဆ ိုင်ရာ 

အမ  ြုေးသာေးလကာ်မတီက ို ဆ ိုသည်။ 
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(ဟ) ဝနက်ကီေးဌာန ဆ ိုသည်မှာ ပပည်လ ာင်စိုအစ ိုေးရ  ူမှုဝန် မ်ေး၊ ကယ်ဆယ်လရေးနငှ ် ပပန ်ည်လနရာ 

ခ  ာေးလရေးဝနက်ကီေးဌာနက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဠ) လေသဆ ိုင်ရာလကာ်မတီ ဆ ိုသည်မှာ ဤဥပလေအရ ြွြဲွံ့စည်ေးလသာ တ ိုင်ေးလေသကကီေး သ ိုို့မဟိုတ် ပပညန်ယ် 

ကလ ေးသူငယ်အခငွ ်အလရေးမ ာေးဆ ိုင်ရာလကာ်မတ၊ီ ပပညလ် ာင်စိုနယလ်ပမကလ ေးသူငယအ်ခွင ်အလရေးမ ာေး 

ဆ ိုင်ရာလကာ်မတီ၊ က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်ခ ြုပ်ခငွ ်ရတ ိုင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်ခ ြုပ်ခငွ ရ်လေသ ကလ ေးသူငယ် 

အခွင ်အလရေးမ ာေးဆ ိုင်ရာလကာမ်တီ၊ ခရ ိုင်ကလ ေးသူငယ် အခငွ ်အလရေးမ ာေးဆ ိုင်ရာလကာ်မတီ သ ိုို့မဟိုတ် 

မမ ြုွံ့နယ်ကလ ေးသူငယအ်ခွင အ်လရေးမ ာေးဆ ိုင်ရာလကာ်မတကီ ို ဆ ိုသည်။ 

(အ)  ူမှုဝန် မ်ေးအရာရှ  ဆ ိုသည်မှာ ဤဥပလေပါ  ူမှုဝန ်မ်ေးအရာရှ ၏  ိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေးက ို  မ်ေးလဆာင်ရန် 

တာဝနလ်ပေးအပပ်ခင်ေးခ ရသူက ို ဆ ိုသည်။ 

(ကက) ကလ ေးသူငယ်ကကီေး ကပ်သူ ဆ ိုသည်မှာ ဤဥပလေပါ ကလ ေးသူငယက်ကီေး ကပ်သူ၏  ိုပ်ငန်ေး တာဝနမ် ာေးက ို 

 မ်ေးလဆာင်ရန် တာဝနလ်ပေးအပပ်ခင်ေးခ ရသူက ို ဆ ိုသည။် 

(ခခ) လမွေးစာေးပခင်ေးမှတ်ပံိုတင်   ူမှုဝန် မ်ေးအရာရှ  ဆ ိုသည်မှာ ဤဥပလေအရ လမွေးစာေးပခငေ်းက ို မှတ်ပ ိုတင် 

ရနအ်  ိုို့ငှာ  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနက တာဝနလ်ပေးအပ ်ာေးသည ် သက်ဆ ိုင်ရာ တ ိုင်ေးလေသကကီေး သ ိုို့မဟိုတ် 

ပပည်နယ် ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးမှ ေးရ ိုေး၊ ပပည်လ ာငစ်ိုနယလ်ပမ ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးမှ ေးရ ိုေး၊ က ိုယ်ပ ိုင်အိုပ်ခ ြုပခ်ငွ ်ရ တ ိုင်ေး 

သ ိုို့မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်ခ ြုပ်ခငွ ်ရလေသ ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးမှ ေးရ ိုေးနှင ် ခရ ိုင် ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးမှ ေးရ ိုေး တ ိုို့မှ 

 ူမှုဝန် မ်ေးအရာရှ  အသီေးသီေးက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဂဂ) လ ာင်ေဏ်တစ်သက် ဆ ိုသည်မှာ ပပစမ်ှု င်ရာှေးစီရင်ပခင်ေးခ ရသူအာေး အက ဉ်ေးလ ာင်၌ လသဆ ိုေးသည်အ   

ပပစေ်ဏက် ခ လစရန် ခ မှတ်သည ် လ ာင်ေဏ်က ို ဆ ိုသည်။ 

 

အခန်ေး ( ၂) 

ရည်ရွယ်ခ က ်

၄။ ဤဥပလေ၏ ရည်ရယွ်ခ ကမ် ာေးမှာ လအာက်ပါအတ ိုင်ေးပြစသ်ည်- 

(က) ကလ ေးသူငယ်အခငွ ်အလရေးမ ာေးဆ ိုင်ရာ ကို သမဂက္ွန်ဗင်ေးရှင်ေးပါ ကလ ေးသူငယ်၏ အခငွ ်အလရေး မ ာေးက ို 

အလကာငအ် ညလ်ြာလ်ဆာငရ်ကွ်ရန်၊ 

(ခ) ကလ ေးသူငယ်မ ာေးအတကွ် အလကာင်ေးဆ ိုေးအက  ြုေးစေီးပွာေးက ို လဆာင်ရွကလ်ပေးရနန်ငှ ် ကလ ေးသူငယ် အခငွ ်အလရေးမ ာေးက ို 

ဥပလေနှင အ်ညီ ရရှ ခ စာေးန ိုငလ်ရေးအတွက် ကာကယွလ်စာင ်လရာှက်ရန်၊ 

(ဂ) ကလ ေးသူငယ်မ ာေး ဘကစ် ိုြွ ွံ့မြ ြုေးတ ိုေးတကလ်ရေးအတွက် အလပခခ က န်ေးမာလရေး၊ အာဟာရပပည ်ဝလရေး၊ 

ပညာသငယ်ူမှုအခငွ ်အ မ်ေးရရှ လရေးအပါအဝင်   ိုအပလ်သာ အစီအမ မ ာေး ခ မှတ်လဆာင်ရကွ်ရန်၊ 

(ဃ)   စ်   ရှုပခင်ေး၊ အ ွြဲသ ိုေးပခင်ေး၊ ရကစ်ကယ်ိုတ်မာပခင်ေးနငှ ် လခါင်ေးပ ိုပြတ်ပခင်ေးခ ရလသာ ကလ ေးသူငယ်မ ာေးအာေး 

န ိုင်င လတာ်၊ လစတန  ဝန် မ်ေးပိုဂ္ ြု ်နှင ် အစ ိုေးရမဟိုတလ်သာ အြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေးက ကာကယွ်လစာင ်လရာှက်ရန်၊ 
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(င) ကလ ေးသူငယ်မှုခင်ေးက ို သီေးပခာေးစစ်လဆေးစီရင်၍ ပပစမ်ှုက  ေး ွန်လသာ ကလ ေးသူငယ်၏ အက င ်စာရ တတပပြုပပငလ်ရေးက ို 

ဦေးတည်လဆာင်ရကွ်ရန်၊ 

(စ) ကလ ေးသူငယ်အာေး  ိုေးက ို တည်ဆြဲဥပလေအရ သတမှ်တ် ာေးလသာ သက်ဆ ိုင်ရာ အခွင ်အလရေးနှင ် အကာအကယွ်တ ိုို့ 

တန်ေးတညူီမျှမှုရှ လစမပီေး ခွြဲပခာေးဆက်ဆ ပခင်ေးမပပြုလစရန။် 

 

အခန်ေး ( ၃) 

အမ   ေးသာေးလကာ်မတီ  ွွဲြို့စည်ေးပခင်ေးနှင ် ယင်ေး၏ ိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေး 

၅။ ပပည်လ ာင်စိုအစ ိုေးရအြွြဲွံ့သည်- 

(က) ဤဥပလေပါ ရည်ရွယ်ခ က်မ ာေးက ို   လရာကလ်အာင်ပမင်စွာ အလကာငအ် ညလ်ြာလ်ဆာင်ရွက် န ိုင်ရန ်

ကလ ေးသူငယ်အခငွ ်အလရေးမ ာေးဆ ိုင်ရာ အမ  ြုေးသာေးလကာ်မတီက ို လအာက်ပါပိုဂ္ ြု ်မ ာေးပြင ် ြွြဲွံ့စည်ေး ရမည-် 

 

(၁) ပပည်လ ာင်စိုဝန်ကကီေး၊ ဝန်ကကီေးဌာန ဥကကဋ္ဌ 

(၂) သက်ဆ ိုင်ရာပပည်လ ာင်စိုဝန်ကကီေးဌာနမ ာေးမှ ေိုတ ယဝန်ကကီေးမ ာေး အြွြဲွံ့ဝင် 

(၃) ရြဲခ ြုပ်၊ ပမန်မာန ိုင်င ရြဲတပ်ြွြဲွံ့၊ ပပည် ြဲလရေးဝန်ကကီေးဌာန အြွြဲွံ့ဝင် 

(၄) 
သက်ဆ ိုင်ရာပပည်လ ာင်စိုဝန်ကကီေးဌာနမ ာေး၊ အစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအြွြဲွံ့ အစည်ေးမ ာေးမှ အမမြဲတမ်ေးအတွင်ေးဝန် 

သ ိုို့မဟိုတ ်ညွှန် ကာေးလရေးမှ ေးခ ြုပ်မ ာေး 
အြွြဲွံ့ဝင် 

(၅) 

ကလ ေးသူငယ်၏ အလကာင်ေးဆ ိုေးအက  ြုေးစီေးပွာေးမ ာေးအတွက် လဆာင်ရွက်   က်ရှ သည ် 

 ူမှုလရေးအြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေးနှင ် အစ ိုေးရမဟိုတ်လသာ အြွြဲွံ့ အစည်ေးမ ာေးမှ က ိုယ်စာေး ှယ်မ ာေး၊ 

လစတန  ဝန် မ်ေးပိုဂ္ ြု မ် ာေး 

အြွြဲွံ့ဝင် 

(၆) ညွှန် ကာေးလရေးမှ ေးခ ြုပ်၊  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာန အတွင်ေးလရေးမှ ေး 

(ခ) ပိုေ်မခွြဲ(က)အရ အမ  ြုေးသာေးလကာ်မတီြွြဲွံ့စည်ေးရာတငွ်   ိုအပ်ပါက ေိုတ ယဥကကဋ္ဌနှင ် တွြဲြက်အတငွ်ေး လရေးမှ ေးတ ိုို့က ို 

သတ်မှတလ်ပေးန ိုင်သည်။ 

(ဂ) ပိုေ်မခွြဲ(က)အရ ြွြဲွံ့စည်ေးသည ် အမ  ြုေးသာေးလကာ်မတီက ို   ိုအပ်ပါက ပပင်ဆင်ြွြဲွံ့စည်ေးန ိုင်သည်။ 

၆။ အမ  ြုေးသာေးလကာ်မတီ၏  ိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေးမှာ လအာက်ပါအတ ိုင်ေး ပြစသ်ည်- 

(က) ဤဥပလေပါ ရည်ရွယ်ခ က်မ ာေးက ို  လပမာကလ်အာင်ပမင်စွာ အလကာငအ် ညလ်ြာလ်ဆာင်ရွက် န ိုငရ်န ်

  ိုအပ်လသာမူဝါေမ ာေး၊  မ်ေးညွှန်ခ ကမ် ာေးနှင ် အစအီမ မ ာေး ခ မှတ်ပခင်ေး၊ 

Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)



ကလ ေးသူငယ ်အခငွ ်အလရေးမ ာေးဆ ိုငရ်ာဥပလေ 

Page 8 of 47 

(ခ) ပိုေ်မခွြဲ(က)အရ ခ မှတ် ာေးလသာ မူဝါေမ ာေးနှင အ်ညီ ကလ ေးသူငယ်၏ အခွင အ်လရေးမ ာေးက ို လ ေးစာေး လရေး၊ 

အကာအကယွ်လပေးလရေးနှင ် အပပည ်အဝခ စာေးလစလရေးတ ိုို့အတကွ် အလကာငအ် ညလ်ြာလ်ဆာင်ရွက် ရာတငွ်   ိုအပ်လသာ 

အရင်ေးအပမစမ် ာေးရရှ လရေးအတကွ် လဆာင်ရွကပ်ခင်ေး၊ 

(ဂ) မ မ ၏ ိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေး   လရာကလ်အာင်ပမင်စွာ လဆာင်ရွကန် ိုင်ရန်   ိုအပ်လသာ  ိုပ်ငန်ေး လကာ်မတီမ ာေးနှင ် 

ဆပ်လကာ်မတီမ ာေးက ို ြွြဲွံ့စည်ေးမပေီး  ိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေး သတမှ်တ်လပေးပခင်ေး၊ 

(ဃ) သက်ဆ ိုင်ရာ အစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေး၊ ကို သမဂ္အြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေး၊ အပပည်ပပည ်ဆ ိုင်ရာနှင ် 

လေသဆ ိုင်ရာအြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေး၊ လစတန  ဝန် မ်ေးပိုဂ္ ြု ်မ ာေး၊  ူမှုလရေးအြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေးနငှ ် အစ ိုေးရမဟိုတလ်သာ 

အြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေး၏ ကလ ေးသူငယအ်ခွင ်အလရေးမ ာေးဆ ိုင်ရာ အလကာင်အ ညလ်ြာ် လဆာင်ရွကမ်ှုမ ာေးက ို   ိုအပ်သ  ို 

လပါင်ေးစပ်ည  န ှုင်ေးလပေးပခင်ေးနှင ် ပူေးလပါင်ေးလဆာင်ရွကပ်ခင်ေး၊ 

(င) ပပည်တငွ်ေးပပည်ပလစတန ရငှ်မ ာေး  မှ  ှ ေါနေ်းလငွမ ာေး၊ ပစစည်ေးမ ာေး  က်ခ ရယူလရေးနငှ ် ယင်ေး ှ ေါနေ်း လငွမ ာေး၊ 

ပစစည်ေးမ ာေးက ို ကလ ေးသူငယ၏် အလကာင်ေးဆ ိုေးအက  ြုေးစေီးပွာေးမ ာေးအတွက် ရနပ် ိုလငွ လူ ာင်မပီေး   လရာက်စာွ 

အသ ိုေးပပြုလစလရေးတ ိုို့အတွက်  မ်ေးညွှန်ပခင်ေးနငှ ် ကကီေး ကပ်ပခင်ေး၊ 

(စ) ကလ ေးသူငယ်အခငွ ်အလရေးမ ာေးဆ ိုင်ရာ အသ ပညာလပေးသင်တန်ေးမ ာေး၊ လဆွေးလနွေးပွြဲမ ာေးနှင ် လဟာလပပာပွြဲမ ာေးက ို 

သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေး၊ ကို သမဂ္အြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေး၊ အပပည်ပပည်ဆ ိုင်ရာနှင ် 

လေသဆ ိုင်ရာအြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေး၊  ူမှုလရေးအြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေးနငှ  ်အစ ိုေးရမဟိုတလ်သာ အြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေး သင ်လ  ာ်သ  ို 

ပူေးလပါင်ေးလဆာင်ရွကပ်ခင်ေး၊ 

(ဆ) ကလ ေးသူငယ်မ ာေး ပပစမ်ှုမက  ေး ွန်လစလရေးအတွက် ကက ြုတင်ကာကွယ်သည ်အစအီမ မ ာေး ခ မှတ် လဆာင်ရကွ်ပခင်ေး၊ 

(ဇ) သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေး၊ လစတန  ဝန် မ်ေးပိုဂ္ ြု ်မ ာေး၊  ူမှုလရေး အြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေးနငှ ် 

အစ ိုေးရမဟိုတလ်သာ အြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေး၏ ကလ ေးသူငယ်ဆ ိုင်ရာ  ိုပ်ငန်ေးအစီအစဉ် မ ာေး တ ိုေးတက်မှုအလပခအလနက ို 

အခါအာေးလ  ာ်စာွ စ စစ်သ ိုေးသပ်ပခင်ေး၊ အကြဲပြတ်ပခင်ေး၊ 

(ဈ) ကလ ေးသူငယ်ဆ ိုင်ရာ  ိုပ်ငန်ေးမ ာေးနှင ်ပတ်သက်၍   ိုအပ်လသာ အစီရင်ခ စာမ ာေး၊ စာရင်ေးဇယာေး မ ာေးက ို 

သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာန၊ အြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေး  မှ လတာင်ေးခ ရယူစိုစည်ေးမပေီး နှစ်စဉ်ပပြုစို၍ ပပည်လ ာင်စိုအစ ိုေးရအြွြဲွံ့သ ိုို့ 

တင်ပပပခင်ေး၊ 

(ည) ပပည်လ ာင်စိုအစ ိုေးရအြွြဲွံ့က  မ်ေးညွှန်သည  ်ကလ ေးသူငယ်ဆ ိုင်ရာ အပခာေး ိုပ်ငနေ်းတာဝနမ် ာေးက ို လဆာင်ရကွ်ပခင်ေး။ 

၇။ (က) အမ  ြုေးသာေးလကာ်မတ၏ီ  ိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေးနှင စ်ပ်  ဉ်ေးသည ် ရ ိုေး ိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ို  ူမှုဝန် မ်ေး ဦေးစီေးဌာနက 

တာဝနယ်လူဆာင်ရွကလ်ပေးရမည်။ 

(ခ) အမ  ြုေးသာေးလကာ်မတီ၏ကိုန်က စရ တ်မ ာေးက ို ဝနက်ကီေးဌာန၏ ဘဏ္ဍာရနပ် ိုလငွမ ှက ခ သ ိုေးစွြဲရမည်။ 

 

အခန်ေး ( ၄) 

လေသဆ ိုင်ရာလကာ်မတီ အဆင ်ဆင ် ွွဲြို့စည်ေးပခင်ေးနှင ် ယင်ေးလကာ်မတီ၏  ိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေး 
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၈။ (က) တ ိုင်ေးလေသကကီေး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယအ်စ ိုေးရအြွြဲွံ့ သ ိုို့မဟိုတ် လနပပညလ်တာလ်ကာင်စီသည် သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာန၊ 

အစ ိုေးရအြွြဲွံ့အစည်ေးအဆင ်ဆင ်မ ှက ိုယစ်ာေး ှယ်မ ာေးနှင ် အပခာေးသင လ်  ာလ်သာ ပိုဂ္ ြု ်မ ာေးပါဝင်သည ် တ ိုင်ေးလေသကကီေး 

သ ိုို့မဟိုတ ်ပပညန်ယက်လ ေးသူငယအ်ခွင ်အလရေးမ ာေးဆ ိုင်ရာ လကာ်မတ၊ီ ပပညလ် ာင်စိုနယ်လပမ  

ကလ ေးသူငယ်အခငွ ်အလရေးမ ာေးဆ ိုင်ရာလကာ်မတ၊ီ က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်ခ ြုပ်ခငွ ်ရတ ိုင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်ခ ြုပ်ခငွ ရ်လေသ 

ကလ ေးသူငယ် အခငွ ်အလရေးမ ာေးဆ ိုင်ရာလကာ်မတ၊ီ ခရ ိုင်ကလ ေးသူငယ်အခငွ ်အလရေးမ ာေးဆ ိုင်ရာလကာ်မတီနငှ ် မမ ြုွံ့နယ် 

ကလ ေးသူငယ် အခငွ ်အလရေးမ ာေး ဆ ိုင်ရာလကာ်မတီမ ာေးက ို   ိုအပ်သ  ို ြွြဲွံ့စည်ေးရမည။် 

(ခ) တ ိုင်ေးလေသကကီေး သ ိုို့မဟိုတ ်ပပည်နယအ်စ ိုေးရအြွြဲွံ့နငှ ် လနပပည်လတာလ်ကာင်စတီ ိုို့သည-် 

(၁) ပိုေ်မခွြဲ(က)အရ မ မ တ ိုို့ြွြဲွံ့စည်ေး ာေးလသာ လေသဆ ိုင်ရာလကာ်မတီအသီေးသီေးက ို   ိုအပ်ပါက ပပင်ဆင် 

ြွြဲွံ့စည်ေးန ိုင်သည်။ 

(၂) ကလ ေးသူငယ်အခငွ ်အလရေးမ ာေးဆ ိုင်ရာ  ိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေးနှင ်စပ်  ဉ်ေး၍ အမ  ြုေးသာေးလကာ်မတီ၏ 

 မ်ေးညွှန်ခ ကန်ှင အ်ညီ လေသဆ ိုင်ရာလကာ်မတီအဆင ်ဆင ၏်  ိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေးက ို သတ်မှတလ်ပေး ရမည်။ 

(၃) လေသဆ ိုင်ရာလကာ်မတီမ ာေး၏  ိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေးက ို  မ်ေးညွှန်ပခင်ေး၊ ကကီေး ကပ်ပခင်ေး၊ ကူညီပ  ပ ိုေးပခင်ေး ပပြုန ိုင်သည်။ 

၉။ လေသဆ ိုင်ရာလကာ်မတီအသီေးသီေးသည် ကလ ေးသူငယအ်ခွင ်အလရေးမ ာေးဆ ိုင်ရာ ိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေးနှင ် စပ်  ဉ်ေး၍ 

သက်ဆ ိုင်ရာတ ိုင်ေးလေသကကီေး သ ိုို့မဟိုတ် ပပညန်ယအ်စ ိုေးရအြွြဲွံ့၊ လနပပည်လတာ်လကာင်စီနှင  ်လကာ်မတီအဆင ်ဆင တ် ိုို့၏ 

 မ်ေးညွှန်မှုနှင  ်ကကီေး ကပ်မှုက ိုခ ယူ၍ လဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

၁၀။ (က) လေသဆ ိုင်ရာ လကာမ်တီအဆင ဆ်င ်သည် ကလ ေးသူငယ် အခွင ်အလရေးမ ာေးဆ ိုငရ်ာ ိုပ်ငန်ေး 

တာဝနမ် ာေးနှင ်စပ်  ဉ်ေးသည ် အစီရင်ခ စာက ို သတ်မှတ်ခ က်မ ာေးနှင အ်ညီ တစ်ဆင ်ပမင ရ်ှ  လေသဆ ိုင်ရာ လကာ်မတီသ ိုို့ 

အစီရင်ခ စာတင်ပပရမည။် 

(ခ) တ ိုင်ေးလေသကကီေး သ ိုို့မဟိုတ ်ပပည်နယက်လ ေးသူငယအ်ခငွ ်အလရေးမ ာေးဆ ိုင်ရာလကာ်မတီ သ ိုို့မဟိုတ် 

ပပည်လ ာင်စိုနယလ်ပမ ကလ ေးသူငယ်အခငွ ်အလရေးမ ာေးဆ ိုငရ်ာ လကာ်မတအီဆင ်ဆင ်သည် ကလ ေးသူငယ် 

အခွင ်အလရေးမ ာေးဆ ိုင်ရာ  ိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေးနငှ ်စပ ် ဉ်ေးသည ် အစီရင်ခ စာက ို သတ်မှတ်ခ ကမ် ာေးနှင ် အညီ 

သက်ဆ ိုင်ရာတ ိုင်ေးလေသကကီေး သ ိုို့မဟိုတ် ပပညန်ယအ်စ ိုေးရအြွြဲွံ့ သ ိုို့မဟိုတ် လနပပညလ်တာလ်ကာင်စနီှင ် 

အမ  ြုေးသာေးလကာ်မတီသ ိုို့ အဆင ်ဆင တ်င်ပပရမည်။ 

 

အခန်ေး ( ၅) 

 ူမှုဝန် မ်ေးအရာရှ နငှ ် ကလ ေးသူငယ ်ကကီေး ကပ်သူမ ာေး ခန ်အပ်တာဝနလ်ပေးပခင်ေး 

၁၁။ ဝနက်ကီေးဌာနသည် ပပညလ် ာင်စိုအစ ိုေးရအြွြဲွံ့က ခငွ ်ပပြုလသာဝန ်မ်ေးြွြဲွံ့စည်ေးပ ိုနငှ အ်ည ီလအာက်လြာ်ပပပါ 

 ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာန အဆင ဆ်င ်က ို ြွြဲွံ့စည်ေးတည်လ ာင၍်   ိုအပ်လသာ  ူမှုဝန် မ်ေး အရာရှ မ ာေးနငှ ် 

ကလ ေးသူငယ်ကကီေး ကပ်သူမ ာေးက ို ခနို့အ်ပတ်ာဝနလ်ပေးန ိုငသ်ည်- 

(က)  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာန၊ 
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(ခ) တ ိုင်ေးလေသကကီေး သ ိုို့မဟိုတ ်ပပည်နယ် ူမှုဝန် မ်ေး ဦေးစီေးမှ ေးရ ိုေးနှင ် ပပညလ် ာင်စိုနယ်လပမ  ူမှု ဝန ်မ်ေးဦေးစီေးမှ ေးရ ိုေး၊ 

(ဂ) က ိုယ်ပ ိုင်အိုပ်ခ ြုပခ်ငွ ်ရတ ိုင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင်အိုပ်ခ ြုပ်ခငွ ်ရလေသ  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစေီးမှ ေးရ ိုေး၊ 

(ဃ) ခရ ိုင် ူမှုဝန် မ်ေး ဦေးစီေးမှ ေးရ ိုေး၊ 

(င) မမ ြုွံ့နယ် ူမှုဝန် မ်ေး ဦေးစေီးမှ ေးရ ိုေး။ 

၁၂။ ဝနက်ကီေးဌာနသည-် 

(က) ပိုေ်မ ၁၁ အရ  ူမှုဝန ်မ်ေးဦေးစီေးမှ ေးရ ိုေး အဆင ်ဆင က် ို ြွြဲွံ့စည်ေးတညလ် ာင်ြွင ် ှစ်ပခင်ေး မပပြုန ိုင် လသေးလသာ 

နယလ်ပမလေသမ ာေးတွင် ဤဥပလေအရ  ူမှုဝန် မ်ေးအရာရှ မ ာေးနှင ် ကလ ေးသူငယ်ကကီေး ကပ်သူ မ ာေး၏ 

 ိုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေးက ို  မ်ေးလဆာင်န ိုင်ရန ်န ိုင်င  ဝန် မ်ေးက ိုပြစ်လစ၊ န ိုငင်  ဝန် မ်ေးမဟိုတ်သည ် န ိုင်င သာေးက ိုပြစလ်စ 

တာဝနလ်ပေးအပန် ိုင်သည်။ န ိုငင်  ဝန် မ်ေးမဟိုတ်သည ် န ိုငင် သာေးက ို သတ်မှတ်  ာေးလသာ 

စရ တ်ခ ေီးပမ င လ်ငွလ ာက်ပ  လပေးရမည်။ 

(ခ) ပိုေ်မခွြဲ(က)အရ တာဝနလ်ပေးအပ ် ိုသည ် အပခာေးဌာနမ ာေးမှ န ိုင်င  ဝန ်မ်ေးပြစပ်ါက သက်ဆ ိုင်ရာ အစ ိုေးရဌာန၊ 

အစ ိုေးရအြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေးနငှ ် ကက ြုတင်ည  န ှုင်ေးလဆာင်ရွကရ်မည်။ 

 

အခန်ေး ( ၆) 

သင်တ န်ေးလက ာင်ေး၊ ပရဟ တလေဟာနငှ ်  ယာယီလစာင ်လရှာက်လရေးလေဟာမ ာေး  တည်လ ာင် ွင ် ှစပ်ခင်ေးနှင ် 

ကကီေး ကပ်ကွပ်ကွဲပခင်ေး 

၁၃။  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနသည် ဝနက်ကီေးဌာန၏  မ်ေးညွှန်ခ က်နှင ်အညီ လအာကလ်ြာ်ပပပါ သင်တန်ေး လက ာင်ေးမ ာေး၊ 

ယာယလီစာင ်လရာှကလ်ရေးလဂဟာမ ာေးက ို တညလ် ာင်ရမည်- 

(က) ဤဥပလေအရ ပ ိုို့အပသ်ည ် ကာကယွလ်စာင လ်ရာှက်မှု   ိုအပ်လသာ ကလ ေးသူငယ် သ ိုို့မဟိုတ် 

ပပစေ်ဏခ် မှတပ်ခင်ေးခ ရလသာ ကလ ေးသူငယ်၏ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရ တတတ ိုို့အပါအဝင် ကလ ေးသူငယ်တ ိုို့၏ 

အက  ြုေးအ  ိုို့ငာှ ပပြုပပင်  န်ေးသ မ်ေးလစာင လ်ရာှက်ရန် တညလ် ာင် ာေးလသာ သငတ်န်ေးလက ာင်ေးမ ာေး၊ 

(ခ) ပပစမ်ှုက  ေး ွနလ် ကာင်ေးစပ်ွစွြဲခ ရလသာ ကလ ေးသူငယက် ို ရြဲတပ်ြွြဲွံ့က စ ိုစမ်ေးစစလ်ဆေးမှုမစတင်မီနငှ ် 

စတငစ်စ်လဆေးလနသည က်ာ အတငွ်ေးပြစ်လစ၊ အပခာေးနညေ်း မ်ေးပြင ်  ွှြဲလပပာင်ေးလဆာင်ရကွ်ပခင်ေး  ိုပ်ငန်ေးစဉ ်အရ 

ဆ ိုေးပြတ်ခ က်မခ မှတ်မီကာ အတငွ်ေးပြစ်လစ၊ ကလ ေးသူငယတ်ရာေးရ ိုေးက စစလ်ဆေးစီရင်လနသည ် ကာ အတငွ်ေးပြစလ်စ 

ယာယီအိုပ်  န်ေးရနန်ငှ ် ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်ရန်   ိုအပ်လသာ ယာယလီစာင ်လရာှကလ်ရေး လဂဟာမ ာေး။ 

၁၄။ (က) အစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအြွြဲွံ့အစည်ေးတစ်ခိုခိုက ပရဟ တလဂဟာ သ ိုို့မဟိုတ် ယာယလီစာင ်လရာှကလ်ရေး လဂဟာက ို 

တညလ် ာင်ြွင ် ှစ် ာေး ျှင်ပြစ်လစ၊ တညလ် ာင်ြငွ ် ှစ်  ို ျှင်ပြစ်လစ အသ အမှတ်ပပြု  က်မှတ်ရရှ ရန် 

 ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနသ ိုို့ လ ျှာက် ာေးရမည်။ 

(ခ)  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနသည်- 
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(၁) ပိုေ်မခွြဲ(က)အရ လ ျှာက ်ာေးခ က်နငှ ်စပ ် ဉ်ေး၍ သတ်မှတ်ခ က်မ ာေးနငှ ် က ိုက်ညမီှု ရှ  မရှ  စ စစ်မပီေး က ိုက်ညီပါက 

အသ အမှတ်ပပြု က်မှတ် ိုတ်လပေးပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် က ိုက်ညီမှုမရှ ပါက   ိုအပ်သည်မ ာေးက ို ပပြုပပငလ်စမပေီး 

အသ အမှတ်ပပြု က်မှတ် ိုတ်လပေးပခင်ေး ပပြုရမည။် 

(၂) ပိုေ်မခွြဲငယ်(၁)အရ အသ အမတှ်ပပြု က်မှတ်  ိုတ်လပေးသည ်အခါ စည်ေးကမ်ေးခ က်မ ာေး သတ်မှတ် လပေးရမည။် 

အကယ်၍ အဆ ိုပါစည်ေးကမ်ေးခ က်တစ်ရပ်ရပ်က ို လြာက်ြ က်ပါက ကလ ေးသူငယ်၏ 

အလကာင်ေးဆ ိုေးအက  ြုေးစေီးပွာေးအ  ိုို့ငှာ အသ အမှတ်ပပြု က်မှတ်က ို ဆက် က်၍  ိုတလ်ပေး သင ် မသင ် 

သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအြွြဲွံ့အစည်ေးနှင ် ည  န ှုင်ေးလဆာင်ရွကရ်မည်။ 

(၃) အသ အမတှပ်ပြု က်မှတ ်ိုတ်လပေး ာေးလသာ ပရဟ တလဂဟာ သ ိုို့မဟိုတ် ယာယီလစာင လ်ရာှကလ်ရေး လဂဟာက ို 

သင ်လ  ာ်သည ် နည်ေးပညာကျွမေ်းက င်မှုအကူအညီ ပြည ဆ်ည်ေးလပေးရမည်။ 

၁၅။ (က) လစတန  ဝန် မ်ေးပိုဂ္ ြု ်ကပြစလ်စ၊  ူမှုလရေးအြွြဲွံ့အစည်ေး သ ိုို့မဟိုတ် အစ ိုေးရမဟိုတလ်သာ အြွြဲွံ့ အစည်ေးကပြစ်လစ 

ပရဟ တလဂဟာ သ ိုို့မဟိုတ် ယာယလီစာင ်လရာှကလ်ရေးလဂဟာက ို တညလ် ာင်ြွင ် ှစ်   ို ျှင် တညလ် ာင်ခွင ်ပပြုမ နိ်ု့ရရှ ရန် 

 ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနသ ိုို့ သတ်မှတ်ခ က်မ ာေးနငှ ်အညီ လ ျှာက် ာေးရမည်။ 

(ခ)  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနသည် ပိုေ်မခွြဲ(က)အရ လ ျှာက ်ာေးခ က်က ို သတ်မှတ်ခ က်မ ာေးနှင ်အညီ စ စစ်မပီေး 

တညလ် ာင်ခွင ်ပပြုမ နိ်ု့ ိုတလ်ပေးရန် ခွင ်ပပြုပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် ပငင်ေးပယပ်ခင်ေးပပြုန ိုင်သည။် ခွင ်ပပြုပါက 

တညလ် ာင်ခွင ်ပပြုမ နိ်ု့သကတ်မ်ေးနှင ် စည်ေးကမ်ေးခ က်မ ာေးသတ်မှတ်၍ လ ျှာက် ာေးသူအာေး တည်လ ာင် 

ခွင ်ပပြုမ နိ်ု့ ိုတလ်ပေးရမည။် ပငင်ေးပယ်ပခင်ေးပပြုပါက က  ြုေးလ ကာင်ေးလြာ်ပပ၍ လ ျှာက် ာေးသူ  စာပြင ် 

အလ ကာင်ေးပပန ်ကာေးရမည်။ 

(ဂ)  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနသည် တညလ် ာင်ခငွ ်ပပြုမ နို့် သက်တမ်ေးကိုန်ဆ ိုေး၍ သကတ်မ်ေးတ ိုေးပမ င လ်ပေးရန် 

လ ျှာက် ာေး ာပခင်ေးအလပေါ် သက်တမ်ေးတ ိုေးပမ င လ်ပေးရန် သတ်မှတ်ခ က်မ ာေးနငှ ်အညီ လဆာင်ရွကရ်မည်။ 

၁၆။  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနသည် တညလ် ာင်ခငွ ်ပပြုမ နို့်  ိုတ်လပေး ာေးလသာ ပရဟ တလဂဟာနငှ ် ယာယီ 

လစာင ်လရာှကလ်ရေးလဂဟာမ ာေးအာေး- 

(က)   ိုအပ်လသာ  မ်ေးညွှန်မှုလပေးပခင်ေး၊ ကကီေး ကပ်ကွပ်ကြဲပခငေ်း၊ စစ်လဆေးပခင်ေး၊ သင လ်  ာ်သည ်ကျွမ်ေးက င်မှု 

ပြည ဆ်ည်ေးလပေးပခင်ေးနှင  ်ပ  ပ ိုေးမှုလပေးပခင်ေးမ ာေး ပပြုရမည်။ 

(ခ) သတ်မှတ် ာေးလသာ စညေ်းကမ်ေးခ က်မ ာေးနှင ် ညညီတွ်မှု ရှ  မရှ က ို သင ်လ  ာ်လသာ  ူမှုဝန် မ်ေး အရာရှ က ို ပြစလ်စ၊ 

ကလ ေးသူငယ်ကကီေး ကပ်သူက ိုပြစလ်စ၊ ယင်ေးပိုဂ္ ြု ်မ ာေးက ို အြွြဲွံ့ြွြဲွံ့စည်ေး၍ပြစလ်စ စ ိုစမ်ေး စစ်လဆေးလစမပေီး 

စစ်လဆေးလတွွံ့ရှ ခ ကက် ို တင်ပပလစန ိုင်သည်။ 

၁၇။  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနသည် သတ်မှတ် ာေးလသာ စည်ေးကမ်ေးခ က်တစ်ရပ်ရပ်က ို တည်လ ာင်ခငွ ်ပပြုမ နို့် ရရှ သူက 

လြာက်ြ က်လ ကာင်ေးလတွွံ့ရှ ရ ျှင် လအာက်ပါစီမ ခနို့်ခွြဲလရေးဆ ိုင်ရာအမ နိ်ု့ သ ိုို့မဟိုတ် ဆ ိုေးပြတ်ခ က် တစ်ရပ်ရပ်က ို 

ခ မှတ်န ိုင်သည်- 

(က) သတ လပေးမပေီး သတ်မှတ ်ာေးလသာ ေဏလ် ကေးက ို လပေးလဆာင်လစပခင်ေး၊ 
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(ခ) တညလ် ာငခ်ွင ်ပပြုမ နိ်ု့က ို ကာ သတ်မှတ်၍ ယာယီရပ်ဆ ိုင်ေးပခင်ေး၊ 

(ဂ) တညလ် ာင်ခွင ်ပပြုမ နိ်ု့က ို ပယ်ြ က်ပခင်ေး။ 

 

အခန်ေး ( ၇) 

ကလ ေးသူငယ ်၏အခွင အ်လရေးမ ာေး 

၁၈။ ကလ ေးသူငယတ် ိုင်ေးသည် အသက်ရှင်သန်လရေး၊ ြွ ွံ့မြ ြုေးတ ိုေးတက်လရေး၊ ကာကယွလ်စာင ်လရာှက်မှု ရရှ လရေးနှင ် 

 ူမှုအြွြဲွံ့အစည်ေးတွင် ပါဝငဆ်က်ဆ ခငွ ်ရရှ လစလရေးတ ိုို့အတွက် အခငွ ်အလရေးမ ာေးရှ လ ကာင်ေး န ိုငင် လတာ်က 

အသ အမှတ်ပပြုသည်။ 

၁၉။ ကလ ေးသူငယတ် ိုင်ေးသည်- 

(က) အသက်ရှင်သန်ရန ်လမွေးရာပါ အခွင ်အလရေးမ ာေးရှ သည။် 

(ခ) ကလ ေးသူငယ်၏ အလကာင်ေးဆ ိုေးအက  ြုေးစေီးပွာေးမ ာေး ခ စာေးခွင ်ရှ သည်။ 

(ဂ) မ ဘနှစ်ပါေး သ ိုို့မဟိုတ် တစ်ပါေးပါေးအသက်ရှင်  က်ရှ ပါက ယင်ေးတ ိုို့နငှ ်အတူ လန  ိုင်ကကီေးပပင်ေးရန် အခွင အ်လရေးရှ သည်။ 

(ဃ)မည်သည ်အလ ကာင်ေးနငှ မ်ျှ ခွြဲပခာေးဆက်ဆ ပခင်ေးမခ ရလစရ။ 

(င) မ မ ၏ယ ို ကည်ခ က၊်  င်ပမင်ယူဆခ က်မ ာေးက ို  ွတ် ပ်စွာ  ိုတလ်ြာလ်ပပာဆ ိုခငွ ်ရှ သည်။ 

(စ) က ိုေးကယွ်သည ်ဘာသာ၊ သာသန ၊ စကာေး၊ စာလပ၊ ယဉလ်က ေးမှုနှင ် ဓလ    ိုေးတမ်ေးမ ာေးက ို  ွတ် ပ်စာွ 

က င ်သ ိုေးလဆာင်ရကွ်ခငွ ်ရှ သည်။ 

(ဆ) ဥပလေအရ ခွင ်ပပြု ာေးလသာ ကလ ေးသူငယ်ဆ ိုင်ရာ အသင်ေးအြွြဲွံ့ သ ိုို့မဟိုတ် အစည်ေးအရ ိုေးမ ာေး၊  ူမှုလရေး သ ိုို့မဟိုတ် 

ဘာသာလရေးအြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေးတွင် ပါဝင်ခငွ ်ရှ သည။် 

(ဇ) ယဉလ်က ေးမှုနှင ် အနိုပညာဆ ိုင်ရာ  ှုပ်ရှာေးမှုမ ာေးတွင် ပါဝင်လဆာင်ရွကခ်ွင ်ရှ သည။် 

(ဈ) မ မ တ ိုို့၏ ဘက်စ ိုြွ ွံ့မြ ြုေးလရေးအတွက် အလ ာက်အကပူပြုလစမည ် စာလပမ ာေးြတရ်ှုန ိုင်ခငွ ်၊ ဗဟိုသိုတ မ ာေး 

လ   ာဆည်ေးပူေးန ိုင်ခွင ်၊ သတင်ေးမ ာေးရယူန ိုင်ခွင ် ရှ သည်။ 

(ည) အာေး ပ်ခ  န်နှင ် ကစာေးခ  န်မ ာေး ရပ ိုင်ခငွ ်ရှ မပေီး အသကအ်ရွယအ်  ိုက ်အာေးကစာေး ှုပ်ရှာေးမှုမ ာေး တွင် 

ပါဝင်ဆင်နွှြဲခွင ်ရှ သည်။ 

(ဋ) ဥပလေနငှ ်အညီ အလမွဆက်ခ ခွင ်ရှ သည။် 

(ဌ) ပစစည်ေးဥစစာပ ိုင်ဆ ိုင်ခွင ်ရှ မပေီး ပ ိုင်ဆ ိုင်သည  ်ပစစည်ေးဥစစာအတွက် ဥပလေအရ အကာအကယွ်ရ  ိုကခ်ငွ ် ရှ သည်။ 

(ဍ) ကလ ေးသူငယတ် ိုင်ေး၏ ဂိုဏ်သ ကခာ၊ ပိုဂ္ ြု ်လရေးဆ ိုင်ရာ  ွတ် ပ်ခငွ ်နငှ ်   ိုခခ ြုမှုက ို အလ ကာင်ေးမြဲ    ပါေးပခင်ေး 

မခ ရလစရန ်ဥပလေနှင အ်ညီ ကာကယွလ်စာင ်လရာှက်ခ ပ ိုင်ခငွ ်ရှ သည်။ 

(ဎ) ပိုေ်မခွြဲ (က) မှ (ဍ) အ  ပါ အခွင ်အလရေးမ ာေးအပပင် ဤဥပလေပါ ကလ ေးသူငယ်၏ အပခာေးအခငွ ် အလရေးမ ာေးက ို 

တန်ေးတညူီမျှစွာ ရရှ ခ စာေးခွင ်ရှ သည်။ 
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၂၀။ ကလ ေးသူငယ်၏ အခွင အ်လရေးတစ်ရပ်ရပ် ဆ ိုေးရ ှုေးနစ်န ပခင်ေးနငှ ်စပ ် ဉ်ေး၍ နစ်န သ ူကလ ေးသူငယ် က ိုယတ် ိုင်ကပြစ်လစ၊ 

ကလ ေးသူငယ်၏က ိုယ်စာေး မ ဘ၊ အိုပ်  န်ေးသူကပြစလ်စ၊ နီေးစပ်ရာပိုဂ္ ြု ်တစ်ဦေးဦေး ကပြစလ်စ သက်ဆ ိုင်ရာ 

လေသဆ ိုင်ရာလကာ်မတီသ ိုို့ ည်ေးလကာင်ေး၊ သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရ အြွြဲွံ့အစည်ေး သ ိုို့မဟိုတ် 

တရာေးရ ိုေးသ ိုို့ ည်ေးလကာင်ေး တင်ပပတ ိုငတ်န်ေးခွင ်ရှ သည။် 

၂၁။ လမွေးြွာေးသည  ်ကလ ေးသူငယအ်ာေး မှတ်ပ ိုတငပ်ခင်ေးနငှ ်စပ်  ဉ်ေး၍- 

(က) န ိုင်င လတာ်အတငွ်ေး လမွေးြွာေးသည ် ကလ ေးသူငယတ် ိုင်ေးသည်  ခွြဲပခာေးဆက်ဆ ပခင်ေးမရှ လစဘြဲ လမွေးြွာေးပခင်ေးက ို 

အခမြဲ မှတ်ပ ိုတင်ခငွ ်ရှ သည။် 

(ခ) လဆေးရ ို သ ိုို့မဟိုတ် သာေးြွာေးခန်ေး၌ ကလ ေးလမွေးြွာေးမပီေး ျှင်ပြစ်လစ၊ အပခာေးလနရာတစ်ခိုခိုတွင် လမွေးြွာေးမပီေး ျှင်ပြစလ်စ 

မ ဘ၊ အိုပ်  န်ေးသူ သ ိုို့မဟိုတ် သင ်လ  ာ်သူ တစဦ်ေးဦေးသည် သတ်မှတ်ခ က်မ ာေး နငှ ်အညီ သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာနသ ိုို့ 

လမွေးြွာေးပခင်ေးက ို မှတ်ပ ိုတင်ရန ်အလ ကာင်ေး ကာေးရမည။် 

(ဂ) သက်ဆ ိုင်ရာ အစ ိုေးရဌာနသည် လမွေးြွာေးသည  ်ကလ ေးသူငယ်နငှ ် ကလ ေးလမွေးြွာေးပခင်ေးမှတ်ပ ိုတင် စာအိုပ်တွင် 

သတ်မှတ်ခ က်မ ာေးနငှ ်အညီ မှတ်ပ ိုတင်၍ ကလ ေးလမွေးြွာေးပခင်ေး မှတ်ပ ိုတင် က်မှတ်  ိုတ်လပေးရမည။် 

(ဃ) ကလ ေးလမွေးြွာေးပခင်ေးက ို မှတ်ပ ိုတင် ာေးခြဲ ပခင်ေး မရှ သည ်က စစတွင် ကလ ေးလမွေးြွာေးခြဲ လ ကာင်ေး သက်ဆ ိုင်ရာရပက်ကွ် 

သ ိုို့မဟိုတ ်လက ေးရာွအိုပ်စို အိုပ်ခ ြုပ်လရေးမှ ေး၏ လ ာက်ခ ခ ကပ်ြင ်ပြစလ်စ၊ သက်ဆ ိုင်ရာလဆေးရ ို သ ိုို့မဟိုတ် သာေးြွာေးခနေ်း၏ 

တာဝနခ် ပိုဂ္ ြု ်က  ိုတ်လပေးသည ်လမွေးစာရင်ေး သကလ်သခ   က်မှတ်ပူေးတွြဲ၍ပြစလ်စ ကလ ေးလမွေးြွာေးလ ကာင်ေး 

ကလ ေးသူငယ်၏ မ ဘ၊ အိုပ်  န်ေးသူ သ ိုို့မဟိုတ် သင လ်  ာသူ်တစဦ်ေးဦေးက သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာနသ ိုို့ 

အလ ကာင်ေး ကာေးမပီေး လမွေးြွာေးမှုမှတ်ပ ိုတင်ရမည။်   ိုကလ ေးလမွေးြွာေးလ ကာင်ေး မှတ်ပ ိုတင်ပခင်ေးသည် 

ကလ ေးသူငယ်၏အသက်အတွက် သကလ်သအလ ာက် အ ာေးပြစသ်ညဟ်ို မှတယ်ူရမည်။ 

၂၂။ လမွေးြွာေးလ ကာင်ေး မှတ်ပ ိုတင်သည ် ကလ ေးသူငယ်တ ိုင်ေးသည် န ိုင်င သာေးပြစမ်ှုဆ ိုင်ရာ အခွင ်အလရေးက ို တည်ဆြဲဥပလေပါ 

ပပဋ္ဌာန်ေးခ က်မ ာေးနှင အ်ညီ ရရှ လစရမည။် 

၂၃။ အမ  ြုေးသာေးနှင ် အမ  ြုေးသမီေးတ ိုို့၏   မ်ေးပမာေး က် ပ်န ိုငသ်ည ် အသက်သည် ၁၈ နှစ်ပပည ်မပီေး ပြစရ်မည်။ 

၂၄။ ဤဥပလေပါ အခွင ်အလရေးမ ာေးက ို ကလ ေးသူငယတ် ိုင်ေး အပပည အ်ဝရရှ ခ စာေးန ိုငလ်စရန-် 

(က) သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေးသည် မ မ တ ိုို့ကဏ္ဍအ  ိုက ်တာဝနယ်ူ လဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

(ခ) လစတန  ဝန် မ်ေးပိုဂ္ ြု ်၊  ူမှုလရေးအြွြဲွံ့အစည်ေးနှင ် အစ ိုေးရမဟိုတလ်သာ အြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေးသည် ည်ေး ဥပလေနှင ်အည ီ

လဆာင်ရွကန် ိုင်ခွင ်ရှ သည်။ 

 

အခန်ေး ( ၈) 

ကလ ေးသူငယက် ိုလမွေးစာေးပခငေ်း 

၂၅။ ပမနမ်ာန ိုင်င သာေးတစဦ်ေးဦေးသည် ကလ ေးသူငယက် ို မ ဘအရင်ေးသြွယ် ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်န ိုင်ပါက ကလ ေးသူငယ်အာေး 

သတ်မှတ်ခ က်မ ာေးနငှ ်အညီ လမွေးစာေးပ ိုင်ခွင ်ရှ သည။် 
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၂၆။  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနသည် ဤဥပလေအရ လမွေးစာေးပခငေ်းက ို မှတ်ပ ိုတင်ရန် သက်ဆ ိုငရ်ာလမွေးစာေး ပခင်ေး 

မှတ်ပ ိုတင် မူှုဝန် မ်ေးအရာရှ က ို တာဝန်လပေးန ိုင်သည်။ 

၂၇။ (က) ပမနမ်ာန ိုငင် သာေးတစ်ဦေးဦေးသည် လအာကလ်ြာ်ပပပါ ကလ ေးသူငယ်အာေး မှတ်ပ ိုတင်၍ လမွေးစာေး ခွင ်ပပြုရန ်

သက်ဆ ိုင်ရာလမွေးစာေးပခင်ေးမှတပ် ိုတင်  ူမှုဝန် မ်ေးအရာရှ    သတ်မှတ်ခ က်မ ာေးနငှ ်အညီ လ ျှာက် ာေးန ိုင်သည-် 

(၁) မ ဘမြဲ ကလ ေးသူငယ၊် 

(၂) မ ဘကပပြုစိုလစာင လ်ရာှကန် ိုင်ပခင်ေးမရှ လသာ ကလ ေးသူငယ် သ ိုို့မဟိုတ် မ ဘက ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက် လသာ် ည်ေး 

ကလ ေးသူငယ်၏ အလကာင်ေးဆ ိုေးအက  ြုေးစေီးပွာေးမ ာေးက ို ပြည ဆ်ည်ေးလပေးန ိုင်ပခင်ေး မရှ သပြင  ်မ ဘ၏ 

သလဘာတူညီခ က်ရရှ လသာ ကလ ေးသူငယ်၊ 

(၃) မ ဘ သ ိုို့မဟိုတ် အိုပ်  န်ေးသူနှင ် အမမြဲတမ်ေး ကွြဲကွာလနသည ်အပပင် လဆွမ  ြုေးသာေးခ င်ေးက ည်ေး 

ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်န ိုင်ပခင်ေးမရှ လသာ ကလ ေးသူငယ်၊ 

(၄) ဝနက်ကီေးဌာနက အမ နိ်ု့လ ကာ်ပငာစာ ိုတ်ပပန်၍ သတ်မှတ်လသာ အပခာေးကလ ေးသူငယ်။ 

(ခ) ကလ ေးသူငယ်က ိုလမွေးစာေး  ိုသူသည် လမွေးစာေးပခင်ေးမှတ်ပ ိုတင်  ူမှုဝန် မ်ေးအရာရှ   တွင် မှတ်ပ ိုတင်၍ 

လမွေးစာေးပခင်ေးမပပြုဘြဲ သက်ဆ ိုငရ်ာစာခ ြုပ်စာတမ်ေးမှတ်ပ ိုတငရ် ိုေးတငွ် တည်ဆြဲက တတ မ လမွေးစာေးပခင်ေးမှတ်ပ ိုတင် 

အက်ဥပလေပါ ပပဋ္ဌာန်ေးခ က်မ ာေးနှင ်အညီ လမွေးစာေးစာခ ြုပ်က ို မှတ်ပ ိုတင်၍ လမွေးစာေးန ိုင်သည။် 

(ဂ) သက်ဆ ိုင်ရာ စာခ ြုပ်စာတမ်ေးမှတ်ပ ိုတငရ် ိုေးသည် ပိုေ်မခွြဲ (ခ) အရ ကလ ေးသူငယ် လမွေးစာေးစာခ ြုပ ်က ို 

မှတ်ပ ိုတင်သည အ်ခါ ဤဥပလေအရ လမွေးစာေးသာေးသမီေးမ ာေး၏ အခွင ်အလရေးမ ာေး ခ စာေးန ိုငလ်စရန် အ  ိုို့ငှာ လမွေးစာေးစာခ ြုပ် 

မှတ်ပ ိုတင်သည လ်နို့မှ ရကလ်ပါင်ေး ၃၀ အတငွ်ေး ၎င်ေးစာခ ြုပ် မ တတ နငှ အ်တူ သက်ဆ ိုင်ရာ လမွေးစာေးပခင်ေးမှတ်ပ ိုတင် 

 ူမှုဝန် မ်ေးအရာရှ   သ ိုို့ လပေးပ ိုို့အလ ကာင်ေး ကာေးရမည်။ 

၂၈။ သက်ဆ ိုင်ရာ လမွေးစာေးပခငေ်းမှတ်ပ ိုတင်  ူမှုဝန် မ်ေးအရာရှ သည်- 

(က) ပိုေ်မ ၂၇ အရ လမွေးစာေးခငွ ်ပပြုရန် လ ျှာက် ာေးခ ကက် ို သတ်မှတ်ခ က်မ ာေးနငှ ်အညီ စ စစ်၍ ခွင ်ပပြုပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် 

ပငင်ေးပယ်ပခင်ေး ပပြုန ိုင်သည။် 

(ခ) ပိုေ်မခွြဲ (က) အရ ခငွ ်ပပြုပါက လမွေးစာေးခငွ ်ပပြုသူနှင  ်လမွေးစာေး  ိုသူအာေး သတ်မှတ်ခ ကမ် ာေးနှင ်အညီ လမွေးစာေးစာခ ြုပ် 

ခ ြုပ်ဆ ိုလစမပီေး လမွေးစာေးပခင်ေးက ို သက်ဆ ိုင်ရာ  ူမှုဝန် မ်ေး ဦေးစီေးမှ ေးရ ိုေးတွင် မှတ်ပ ိုတင်ရ မည်။ 

(ဂ) ပိုေ်မခွြဲ (ခ) အရ မှတ်ပ ိုတင်၍ လမွေးစာေးသည  ်စာရင်ေးက ို ည်ေးလကာင်ေး၊ ပိုေ်မ ၂၇၊ ပိုေမ်ခွြဲ (ဂ) အရ 

သက်ဆ ိုင်ရာစာခ ြုပ်စာတမ်ေးမှတ်ပ ိုတင်ရ ိုေးက လပေးပ ိုို့ ာလသာ လမွေးစာေးသည  ်စာရင်ေးက ို ည်ေးလကာင်ေး လမွေးစာေးစာခ ြုပ ်

မ တတ မ ာေးပူေးတွြဲ၍  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနသ ိုို့ တင်ပပရမည်။ 

၂၉။ တည်ဆြဲက တတ မလမွေးစာေးပခင်ေးမှတ်ပ ိုတင် အက်ဥပလေအရ စာခ ြုပ်စာတမ်ေး မှတ်ပ ိုတငရ် ိုေးတွင်ပြစလ်စ၊ ဤအခန်ေးပါ 

ပပဋ္ဌာန်ေးခ က်အရ လမွေးစာေးပခင်ေးမှတ်ပ ိုတင်  ူမှုဝန် မ်ေးအရာရှ   တွင်ပြစလ်စ ကလ ေး သူငယ်လမွေးစာေးစာခ ြုပက် ို 

မှတ်ပ ိုတင်၍ လမွေးစာေးသည ် လမွေးစာေးမ ဘသည်- 
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(က) လမွေးစာေးသည  ်ကလ ေးသူငယ်နငှ ်စပ ် ဉ်ေး၍ ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်မှုအလပခအလနနှင ်   ိုကလ ေး သူငယ်၏ 

ဘက်စ ိုြွ ွံ့မြ ြုေးတ ိုေးတက်မှုက ို သတ်မှတ်ခ က်မ ာေးနငှ ်အညီ သက်ဆ ိုင်ရာ လမွေးစာေးပခင်ေးမှတ်ပ ိုတင်  ူမှုဝန် မ်ေးအရာရှ   သ ိုို့ 

အစီရင်ခ ရမည။် 

(ခ)  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနက သတ်မှတလ်သာ တာဝနန်ှင ်စည်ေးကမ်ေးခ က်မ ာေးက ို   ိုကန် ရမည်။ 

(ဂ) လမွေးစာေးခ ရသည  ်ကလ ေးသူငယအ်ာေး မ မ က ိုယ်တ ိုင်လသာ် ည်ေးလကာင်ေး၊ အပခာေးသူတစဦ်ေးဦေးနှင ် 

ပူေးလပါင်ေး၍လသာ် ည်ေးလကာငေ်း ပပည်ပသ ိုို့ခ ိုေး ိုတ်ပခင်ေး၊ လရာင်ေးဝယ်ပခင်ေး၊ အဓမမအ ိုပ်ခ ိုင်ေးလစပခင်ေး၊ အဓမမ 

ဝနလ်ဆာင်မှုလပေးလစပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် နှ ပ်စက်ည ဉ်ေးပန်ေးပခင်ေး မပပြု ိုပ်ရ။ 

၃၀။ သက်ဆ ိုင်ရာ လမွေးစာေးပခငေ်းမှတ်ပ ိုတင်  ူမှုဝန် မ်ေးအရာရှ သည် လမွေးစာေးစာခ ြုပက် ို မှတ်ပ ိုတင်မပီေး လန က် လမွေးစာေးမ ဘက 

လမွေးစာေးပခင်ေးဆ ိုင်ရာ တာဝန်နငှ ် စည်ေးကမ်ေးခ က ်သ ိုို့မဟိုတ် တာေးပမစခ် က် တစ်ရပ်ရပ်က ို လြာက်ြ က်ပခင်ေး ရှ  မရှ  

သတ်မှတ်ခ က်မ ာေးနငှ ်အညီ စ ိုစမ်ေးပခင်ေး၊ လစာင  ်ကည ်ပခင်ေး၊   ိုအပ်ပါက စ ိုစမ်ေးစစ်လဆေးပခင်ေးမ ာေး ပပြု ိုပ်မပီေး 

သတ်မှတ် ာေးလသာ တာဝနန်ှင ် စည်ေးကမ်ေးခ က ်သ ိုို့မဟိုတ ်တာေးပမစခ် က်တစ်ရပ်ရပ်က ို လြာက်ြ က်လ ကာင်ေး လတွွံ့ရှ ပါက 

လမွေးစာေးပခင်ေးက ို ပယ်ြ က် သင လ် ကာင်ေး သလဘာ ာေးမှတ်ခ က်ပြင ်  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနသ ိုို့ တင်ပပရမည်။ 

၃၁။  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနသည် ပိုေ်မ ၃၀ အရ တင်ပပခ ကက် ို စ စစ်မပီေး လမွေးစာေးပခင်ေးက ို ပယ်ြ က်သည  ်အမ နိ်ု့ သ ိုို့မဟိုတ် 

အပခာေးသင လ်  ာလ်သာ အမ နိ်ု့ သ ိုို့မဟိုတ် ဆ ိုေးပြတ်ခ ကတ်စရ်ပ်ရပ်ခ မှတ်န ိုင်သည်။ 

၃၂။ (က) လမွေးစာေးပခင်ေးမှတ်ပ ိုတင်  ူမှုဝန် မ်ေးအရာရှ က လမွေးစာေးပခင်ေးက ို မှတ်ပ ိုတင်မပီေးသည ်အခါ လမွေးစာေးပခင်ေးမပပြုမီက 

လမွေးစာေးခ ရသည  ်ကလ ေးသူငယ်၏ မ ဘမ ာေးနှင ် အိုပ်  န်ေးသူမ ာေးတွင် ရှ ခြဲ လသာ အခွင အ်လရေးမ ာေးနှင ် တာဝန်မ ာေးက ို 

ရပ်ဆ ိုင်ေးမပေီး လမွေးစာေးမ ဘ    ွှြဲလပပာင်ေးလပေးမပေီးပြစသ်ညဟ်ို မှတ်ယူ ရမည်။ 

(ခ) လမွေးစာေးခ ရသည ် ကလ ေးသူငယတ်စဦ်ေးသည် လမွေးစာေးမ ဘနှင ် သက်ဆ ိုင်သည  ်ဥပလေ သ ိုို့မဟိုတ် 

ဓလ    ိုေး မ်ေးဥပလေနှင အ်ည ီလမွေးစာေးမ ဘ၏ အလမွဆက်ခ ရန ်အခွင ်အလရေးနှင ် အပခာေးအခွင ်အလရေး မ ာေးရရှ လစရမည်။ 

 

အခန်ေး ( ၉) 

အပခာေးနည်ေးပ င ်ပပ စိုလစာင လ်ရှာက်ပခင်ေး 

၃၃။  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနသည်- 

(က) အလပခအလနတစ်ရပ်ရပ်လ ကာင ် မ ရင်ေးြရင်ေး ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်မှု ဆ ိုေးရ ှုေးသွာေးလသာ သ ိုို့မဟိုတ် မရရှ လသာ 

ကလ ေးသူငယ်မ ာေးအာေး မ ရငေ်းြရင်ေးက ိုယ်စာေး လဆွမ  ြုေးသာေးခ င်ေးမ ာေးက ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက ်ပခင်ေး၊ မ ဘအရင်ေးသြွယ် 

ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်ပခင်ေး၊ သငတ်န်ေးလက ာင်ေးအလပခပပြု ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်ပခင်ေး၊ ယာယလီစာင ်လရာှကလ်ရေးလဂဟာတငွ် 

ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်ပခင်ေးစသည န်ည်ေး မ်ေးမ ာေး အပါအဝင် အပခာေးနည်ေး ပြင  ်ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်ပခင်ေးပပြုန ိုင်လရေးက ို 

ဦေးစာေးလပေးကာ အစအီမ မ ာေး ခ မှတ်လဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)



ကလ ေးသူငယ ်အခငွ ်အလရေးမ ာေးဆ ိုငရ်ာဥပလေ 

Page 1 6 of 47 

(ခ) အဆ ိုပါ ကလ ေးသူငယ်မ ာေးအာေး မ သာေးစိုပတ်ဝန်ေးက ငမှ် အမမြဲတမ်ေးြယ်ရှာေးပခင်ေးသည် ကလ ေး သူငယ်၏ 

အလကာင်ေးဆ ိုေးအက  ြုေးစေီးပွာေး ပြစ် ွန်ေးလစသည အ်ခါမှတစ်ပါေး ယင်ေးသ ိုို့ ြယ်ရှာေးပခင်ေးမှာ ယာယီ သာ ျှင်ပြစလ်စမပေီး 

အတ ိုလတာင်ေးဆ ိုေးလသာ အခ  နက်ာ အတွက်သာ ပြစလ်စရမည်။ 

(ဂ) မ သာေးစိုပတ်ဝန်ေးက င်မှ ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်မှု ဆ ိုေးရ ှုေးသွာေးလသာ ကလ ေးသူငယ်မ ာေးအာေး သင်တန်ေး လက ာင်ေးအလပခပပြု 

ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်ပခင်ေးနငှ ် ယာယလီစာင လ်ရာှကလ်ရေးလဂဟာတွင် ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်  ပခင်ေးက ို 

လန က်ဆ ိုေးနည်ေး မ်ေးအလနပြင ်သာ က င ်သ ိုေးရမည်။ 

(ဃ) သင်တန်ေးလက ာင်ေး၊ ပရဟ တလဂဟာနငှ ် ယာယီလစာင လ်ရာှကလ်ရေးလဂဟာမ ာေးတွင် ကလ ေး သူငယ် ြွ ွံ့မြ ြုေးလရေးက ို 

အလ ာက်အကပူပြုသည ် ပပြုစိုလစာင ်လရာှက်မှုစ နှုန်ေးမ ာေး သတ်မှတလ်ပေးရမည။် 

(င) အပခာေးနည်ေးပြင ် ပပြုစိုလစာင ်လရာှက်ပခင်ေး အစီအစဉအ်ရ ကလ ေးသူငယ်မ ာေးအာေး သင လ်  ာ်သည ် 

လစာင ်လရာှက်မှုအတကွ် လနရာခ  ာေးလပေးပခင်ေးက ို တာဝနယ်ူလဆာင်ရကွ်ရမည။်   ိုသ ိုို့လဆာင်ရွကရ်ာ တငွ်   ိုအပ်ပါက 

သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေး၊ အစ ိုေးရမဟိုတလ်သာ အြွြဲွံ့အစည်ေး မ ာေးနှင ် 

ည  န ှုင်ေးပါဝငလ်ဆာင်ရွကလ်စန ိုင်သည်။ 

(စ) အပခာေးနည်ေးပြင ် ပပြုစိုလစာင ်လရာှက်ပခင်ေးအစီအစဉအ်ရ ကလ ေးသူငယ်အာေး သင လ်  ာ်သည ် လစာင ်လရာှက်မှုအတကွ် 

လနရာခ  ာေးပခင်ေးက ို ပ ိုမှန်ပပန ်ည် သ ိုေးသပ်မပီေး မ သာေးစို   ပပန ်ည်အပ်နှ  န ိုင်မည ် ပြစန် ိုင်လပခက ို 

အကြဲပြတ်သ ိုေးသပ်ရမည။် 

 

အခန်ေး ( ၁၀) 

အိုပ်  န်ေးပခင်ေးနှင ်   န်ေးသ မ်ေးလစာင  ်လရှာက်ပခင်ေး 

၃၄။ အိုပ်  န်ေးသူမ ာေးအပါအဝင် မ ဘမ ာေးသည် ကလ ေးသူငယ်က ို အိုပ်  န်ေးပခင်ေးနှင  ်ပပြုစိုလစာင ်လရာှက် 

ပခင်ေးပပြုရာတွင် ည်ေးလကာင်ေး၊ ကလ ေးသူငယ်က ပ ိုင်ဆ ိုငလ်သာပစစည်ေးမ ာေးအာေး စီမ ခနို့်ခွြဲရာတငွ်  ည်ေးလကာင်ေး 

ကလ ေးသူငယ်၏ အလကာင်ေးဆ ိုေးအက  ြုေးစေီးပွာေးမ ာေးနှင ် ကလ ေးသူငယ်၏ အသကအ်ရယွ် နှင ် ရင ်က က်မှုအရ 

သလဘာတူညီခ က်က ို အလ ေး ာေး  ည ်သွင်ေးစဉ်ေးစာေးရမည်။ 

၃၅။ မ ဘနှစ်ပါေးသည-် 

(က) ကလ ေးသူငယ်၏ မူ အိုပ်  န်ေးသူမ ာေး ပြစသ်ည်ဟို မှတ်ယူရမည်။ 

(ခ) သဘာဝအာေးပြင ် ကလ ေးသူငယက် ို ကကီေးပပင်ေး ာလအာင် လကျွေးလမွေးပပြုစိုလစာင လ်ရာှကရ်န် တာဝန ်နငှ ် ကလ ေးသူငယ်က 

ပ ိုင်ဆ ိုငလ်သာ ပစစည်ေးမ ာေးအာေး စီမ ခနို့်ခွြဲပ ိုင်ခွင ်ရှ သည်။ 

၃၆။ မ ဘနှစဦ်ေးကွြဲကွာလနပါက- 

(က) ကလ ေးသူငယ်နငှ ် အတလူန  ိုင်မပေီး စဉဆ်က်မပပတ် ဆက်ဆ လရေးရှ လသာ မ ခင် သ ိုို့မဟိုတ် ြခင်သည် 

တစဦ်ေးတည်ေးပြစလ်စ၊ မ ဘနှစဦ်ေး  ိုေးက မျှလဝ၍ပြစလ်စ ကလ ေးသူငယ်က ို   န်ေးသ မ်ေးလစာင ်လရာှက်ခငွ ် ရှ လစရမည်။ 
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(ခ) ကလ ေးသူငယ်၏ အလကာင်ေးဆ ိုေးအက  ြုေးစေီးပွာေးမ ာေးက ို အဓ က ည ်သွင်ေးစဉ်ေးစာေး  က် မ ဘတစဦ်ေးစီ ပြစလ်စ၊ 

မ ဘနှစ်ဦေး  ိုေးပြစလ်စ ကလ ေးသူငယက် ို ကကီေးပပင်ေး ာလအာင် လကျွေးလမွေးပပြုစို လစာင ်လရာှက်ရန် တာဝနန်ှင ် 

ကလ ေးသူငယ်က ပ ိုင်ဆ ိုငလ်သာ ပစစည်ေးမ ာေးက ို စီမ ခနို့်ခွြဲပ ိုင်ခွင ် ရှ လစရမည။် 

၃၇။ ကလ ေးသူငယ်နငှ ် စဉဆ်က်မပပတ် ဆက်ဆ လရေးရှ လသာ မ ဘတစ်ဦေးဦေး လသဆ ိုေး ျှင် အသက်ရှင် က န်ရစ်လသာ မ ခင် 

သ ိုို့မဟိုတ ်ြခင်သည် မ ဘ၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်နှင  ်တာဝန်က ို ဆက် က်က င ်သ ိုေးရမည်။ 

၃၈။ ကလ ေးသူငယ်က ို အိုပ်  န်ေး  ိုလသာ လအာက်ပါပိုဂ္ ြု ်တစ်ဦေးဦေးသည် အိုပ်  န်ေးသူအပြစ် ခနို့်အပ် တာဝနလ်ပေးသည ် 

စီရင်ခ က်နငှ ် ေီကရခီ မှတလ်ပေးရန် သက်ဆ ိုင်ရာတရာေးရ ိုေးသ ိုို့ လ ျှာက် ာေးန ိုင်သည-် 

(က) မ ဘမ ာေးကွြဲကွာပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် ကာွရငှ်ေးပခင်ေး ပြစပွ်ာေးမပီေးလန က် ကလ ေးသူငယ်က ို အိုပ်  န်ေး  ို သူ၊ 

(ခ)   စ်   ရှုပခင်ေး၊ အ ွြဲသ ိုေးပခင်ေး၊ ရကစ်ကယ်ိုတ်မာပခင်ေးနငှ ် လခါင်ေးပ ိုပြတ်ပခင်ေးခ ရလသာ ကလ ေးသူငယ် က ို 

ကကီေးပပင်ေး ာလအာင် လကျွေးလမွေးပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်လရေးနငှ ် ကလ ေးသူငယ်က ပ ိုင်ဆ ိုငလ်သာ ပစစည်ေးမ ာေး က ို 

စီမ ခနို့်ခွြဲလရေးအတွက ်ကလ ေးသူငယ်၏ အလကာင်ေးဆ ိုေးအက  ြုေးစေီးပွာေးပြစ် ွန်ေးမှုက ို   ို ာေးလသာ ကလ ေးသူငယ်အာေး 

အိုပ်  န်ေး  ိုသူ။ 

၃၉။ သက်ဆ ိုင်ရာတရာေးရ ိုေးသည်- 

(က) ပိုေ်မ ၃၈ အရ လ ျှာက ်ာေးခ က်က ို စ စစမ်ပေီး ကလ ေးသူငယ်၏ အလကာင်ေးဆ ိုေးအက  ြုေးစေီးပွာေးက ို 

အဓ က ည ်သွင်ေးစဉ်ေးစာေး  က် မ ဘတစဦ်ေးဦေးက ိုပြစ်လစ၊ ဘ ိုေးဘွာေးတစဦ်ေးဦေးက ိုပြစ်လစ၊ လသွေးရင်ေးလဆွမ  ြုေး 

တစဦ်ေးဦေးက ိုပြစလ်စ အိုပ်  န်ေးသူအပြစ် ည်ေးလကာင်ေး၊ ယင်ေးတ ိုို့ တစ်ဦေးဦေးမရှ သည ်အခါ သင ်လ  ာ်လသာ 

အပခာေးပိုဂ္ ြု ်တစဦ်ေးဦေးက ို အိုပ်  န်ေးသူအပြစ် ည်ေးလကာငေ်း ခနို့်အပ်တာဝနလ်ပေးသည ် စီရင်ခ က်နငှ ် ေီကရ ီ

ခ မှတ်လပေးန ိုင်သည။် 

(ခ) ကလ ေးသူငယ်၏ အသက်အရွယန်ှင ် ရင က် က်မှုက ို တည်မီှမပီေး ကလ ေးသူငယ်နှင ် စပ်  ဉ်ေးသည ် အိုပ်  န်ေးမှု၊ 

  ််နေးသ မ်ေးလစာင လ်ရာှက်မှုတ ိုို့အတွက် စီရင်ခ ကန်ှင ် ေကီရခီ မှတ်ရာတွင်   ိုကလ ေး သူငယ်၏ ဆနဒသလဘာ ာေးက ို 

ရယူရမည။် 

၄၀။ သက်ဆ ိုင်ရာတရာေးရ ိုေးက မ ဘမဟိုတ်သူအာေး အိုပ်  န်ေးသူအပြစ် ခနို့်အပ်တာဝနလ်ပေးမပီေးလန က် ကလ ေးသူငယ်၏ 

အလကာင်ေးဆ ိုေးအက  ြုေးစေီးပွာေးအတွက် ခွြဲခာွလန  ိုင်ရန်   ိုအပ်သည ်အခါမှတစ်ပါေး ကလ ေးသူငယတ် ိုင်ေးသည် မ ဘ၊ 

ဘ ိုေးဘွာေးတ ိုို့နှင ် လတွွံ့ဆ ိုခွင ်ရှ လစရမည်။ 

 

အခန်ေး ( ၁၁) 

စရ တ်လ ာက်ပံ ပခင်ေး 

၄၁။ ကလ ေးသူငယ်၏ မ ဘသည် ကလ ေးသူငယက် ို လကျွေးလမွေးပပြုစိုရနန်ှင ် ကလ ေးသူငယ်၏ အလပခခ    ိုအပ်ခ က်မ ာေး 

ပြည ဆ်ည်ေးလ ာက်ပ  လပေးရန် တာဝနရ်ှ လစရမည်။ 
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၄၂။ (က) ြခငတ် ိုင်ေးသည်  င်မယာေးကွာရငှ်ေးသည်ပြစ်လစ၊ မကွာရှင်ေးသညပ်ြစလ်စ မ မ ၏သာေးသမီေးတ ိုင်ေး က ို 

စရ တလ် ာက်ပ  ရန် တာဝန်ရှ လစရမည။် 

(ခ) ပိုေ်မခွြဲ (က) အရ ကလ ေးသူငယအ်ာေး စရ တ်လ ာက်ပ  ရန် တာဝနရ်ှ သည ် ြခင်က   ိုလ ာကလ်သာ အလ ကာင်ေးမရှ ဘြဲ 

ကလ ေးသူငယ်အာေး စရ တလ် ာက်ပ  ရန် ပ က်ကကွ်ပါက ကလ ေးသူငယ်က ိုယ်စာေး မ ခင ်သ ိုို့မဟိုတ် အိုပ်  န်ေးသူက 

စရ တလ် ာက်ပ  ရန် ပ က်ကကွ်သည ် ြခင်အလပေါ် သက်ဆ ိုင်ရာ တရာေးရ ိုေးတွင် စရ တလ် ာက်ပ  ရန် 

လ ျှာက် ာေးစွြဲဆ ိုန ိုင်သည။် 

၄၃။ သက်ဆ ိုင်ရာတရာေးရ ိုေးသည်- 

(က) ပိုေ်မ ၄၂၊ ပိုေ်မခွြဲ (ခ) အရ ကလ ေးသူငယ် စရ တ်လ ာက်ပ  ရန် လ ျှာက် ာေးမှုတငွ် လ ျှာက် ာေး ခ ရလသာ 

ြခင်ကစရ တ်လ ာက်ပ  ရန်   ိုလ ာကလ်သာအလ ကာင်ေးမရှ ဘြဲ ပ က်ကကွလ် ကာင်ေး လတွွံ့ရှ ပါက 

ကလ ေးသူငယတ်စဦ်ေး ျှင်  စဉက် ပ် ၅၀၀၀၀  က် မပ ိုလသာ စရ တလ်ပေးလစရန် အမ နိ်ု့ခ မှတ်န ိုင်သည်။ 

(ခ) ပိုေ်မခွြဲ (က) အရ ခ မှတသ်ည ်စရ တက် ို လ ျှာက် ာေးခ ရသူက လပေးလဆာင်ရန် ပ ကက်ွက ်ျှင် 

ရာဇဝတက် င ်  ိုေးဥပလေနှင အ်ညီ ေဏလ်ငွမလဆာင်ပ က်ကကွ်သကြဲ သ ိုို့မှတယ်ူ၍ ေဏလ်ငအွရလကာက်ခ ပခင်ေး ဆ ိုင်ရာ 

 ိုပ်  ိုေး ိုပ်နည်ေးမ ာေးနှင ်အညီ လကာက်ခ မပေီးရရှ သည လ်ငကွ ို ခ မှတ် ာေးသည ်စရ တ်အတွက် လ ျှာက် ာေးသူအာေး 

လပေးရမည်။ 

 

အခန်ေး ( ၁၂) 

က နေ်းမာလရေးဆ ိုင်ရာ  အခငွ ်အလရေးမ ာေး 

၄၄။ ကလ ေးသူငယတ် ိုင်ေးသည်- 

(က) ခွြဲပခာေးဆက်ဆ ပခင်ေးမရှ လစဘြဲက န်ေးမာလရေးဆ ိုင်ရာ အခငွ ်အလရေးမ ာေး ရရှ လစရမည်။ 

(ခ) န ိုငင် လတာ်က ခ မှတ် ာေးလသာ က န်ေးမာလရေးဆ ိုင်ရာ မူဝါေမ ာေးနှင ်အညီ က န်ေးမာလရေးလစာင ်လရာှက်မှု က ို 

ခ ယူခွင ်ရှ သည်။ 

(ဂ) ရိုပ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာနှင ် စ တ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ က န်ေးမာလရေးစ သတမှ်တ်ခ ကမ် ာေးနှင ် က ိုက်ညီစာွ ခ စာေးခွင ် ရရှ လစရမည။် 

၄၅။ က န်ေးမာလရေးနှင အ်ာေးကစာေးဝန်ကကီေးဌာနသည-် 

(က) ကလ ေးသူငယ်မ ာေး က န်ေးမာလရေးဆ ိုင်ရာ အခငွ ်အလရေး   လရာက်စာွခ စာေးခွင ်ရရှ လစရန်   ိုအပ်လသာ န ိုင်င လတာ၏် 

အလ ာက်အပ  နငှ ် အရင်ေးအပမစ်မ ာေး ခွြဲလဝခ  ာေးလပေးလရေးအတွက် ပပည်လ ာငစ်ိုအစ ိုေးရ အြွြဲွံ့သ ိုို့ 

တင်ပပလဆာင်ရွကရ်မည်။ 

(ခ) လမွေးကင်ေးစကလ ေးမ ာေးအပါအဝင် ကလ ေးသူငယတ် ိုင်ေး က န်ေးမာြွ ွံ့မြ ြုေးလရေးအတွက်   ိုအပလ်သာ 

က န်ေးမာလရေးလစာင လ်ရာှက်မှုမ ာေးအာေး စီမ ခ ကမ် ာေး ခ မှတလ်ဆာင်ရွကရ်မည်။ 
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(ဂ) ကလ ေးသူငယ်၏ က န်ေးမာလရေးက ို အနတရာယ်ပြစလ်စန ိုငလ်သာ အစာေးအလသာက်၊ အသ ိုေးအလဆာင် နှင ် 

လဆေးဝါေးမ ာေးအပါအဝင် ရပ်ရွာ ူမှုအလ  အ မ ာေးက ို ဆန်ေးစစ်၍ သင ်လ  ာ်လသာ အစအီမ မ ာေး ခ မှတ် 

လဆာင်ရွကရ်မည။် 

 

အခန်ေး ( ၁၃) 

ပညာလရေးဆ ိုင်ရာ  အခွင ်အလရေးမ ာေး 

၄၆။ ကလ ေးသူငယ်တ ိုင်ေးသည်- 

(က) ခွြဲပခာေးဆက်ဆ ပခင်ေးမရှ လစဘြဲ ပညာသငယ်ူမှုဆ ိုင်ရာ အခွင ်အလရေးမ ာေး ရရှ လစရမည။် 

(ခ) န ိုငင် လတာ်က ြွင ် ှစ် ာေးလသာ အလပခခ ပညာလက ာငေ်းမ ာေးတွင် အမ  ြုေးသာေးပညာလရေးဥပလေနှင ် အညီ 

အခမြဲ ပညာသင်ယူခငွ ်ရှ သည။် 

(ဂ) တ ိုင်ေးရင်ေးသာေးမ ာေး၏ စာလပ၊ ဘာသာစကာေး၊ ယဉလ်က ေးမှု၊ အနိုပညာနငှ ် ဓလ    ိုေးစ မ ာေး ြွ ွံ့မြ ြုေးလရေး အတွက ်

သင်ယလူစာင ်  န်ေးခွင ်ရှ သည်။ 

၄၇။ ပညာလရေးဝနက်ကီေးဌာနသည်- 

(က) ကလ ေးသူငယ်မ ာေး ပညာသငယ်ူမှုဆ ိုင်ရာအခွင အ်လရေး   လရာက်စာွ ခ စာေးခွင ်ရရှ လစရန်   ိုအပ် လသာ န ိုင်င လတာ၏် 

အလ ာက်အပ  နငှ ် အရင်ေးအပမစ်မ ာေး ခွြဲလဝခ  ာေးလပေးလရေးအတွက် ပပည်လ ာငစ်ို အစ ိုေးရအြွြဲွံ့သ ိုို့ 

တင်ပပလဆာင်ရွကရ်မည်။ 

(ခ) န ိုငင် လတာ်က ြွင ် ှစ် ာေးလသာ အလပခခ ပညာလက ာငေ်းမ ာေးတွင် သတ်မှတ် ာေးလသာ အဆင အ်   

အခမြဲ ပညာသင်ယူခငွ ်ရှ လစရန ်ဦေးတညလ်ြာ်လဆာင်ရမည်။ 

(ဂ) ကလ ေးသူငယ်မ ာေးက ို ပညာသငယ်ူမှုအခငွ ်အ မ်ေး အပပည အ်ဝရရှ န ိုင်လစရန ်လက ာင်ေးအပ်နှ လရေး၊ 

လက ာင်ေးမှန်မှနတ်ကလ်ရေး၊ လက ာင်ေး ွကန်ှုန်ေး က ဆင်ေးလရေးတ ိုို့အတွက်   ိုအပ်လသာ အစအီမ မ ာေး 

ခ မှတ်လဆာင်ရကွ်ရမည။် 

(ဃ) န ိုင်င လတာ်က ြွင ် ှစလ်သာလက ာင်ေးမ ာေးတငွ် အလ ကာင်ေးအမ  ြုေးမ  ြုေးလ ကာင ် လက ာင်ေးမတက်န ိုင်လသာ 

ကလ ေးသူငယ်မ ာေးနငှ ် ပညာသင်ယူန ိုင်ပခင်ေးမရှ လသာ ကလ ေးသူငယ်မ ာေး ပညာသငယ်ူခငွ ်ရရှ လရေး အတွက ်

လက ာင်ေးပပင်ပပညာလရေးအပါအဝင် အပခာေးလသာ ကလ်တွွံ့အသ ိုေးခ န ိုင်သည ် အသက်လမွေး 

ဝမ်ေးလက ာင်ေးပညာသင် ကာေးလရေးဆ ိုင်ရာ အစအီစဉ်မ ာေး ခ မှတ်လဆာင်ရကွ်ရမည။် 

(င) တ ိုင်ေးရင်ေးသာေးမ ာေး၏ စာလပ၊ ဘာသာစကာေး၊ ယဉလ်က ေးမှု၊ အနိုပညာနငှ ် ဓလ    ိုေးစ မ ာေး ြွ ွံ့မြ ြုေး လစရန ်

သင်တန်ေးမ ာေးြွင ် ှစ်သင် ကာေးလရေးအတွက် ကညူီလဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

 

အခန်ေး ( ၁၄) 

ကလ ေးသူငယ ်မ ာေး အ ိုပ် ိုပ်က ိုင်ပခင်ေးနငှ ် အဆ ိုေးဝါေးဆံိုေးပံိုစံပ င ် အ ိုပ်ခ ိုင်ေးလစပခင်ေး 
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၄၈။ (က) မည်သည  ်ကလ ေးသူငယက် ိုမျှ အဆ ိုေးဝါေးဆ ိုေးပ ိုစ ပြင  ်အ ိုပ်ခ ိုင်ေးလစပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် အ ိုပ် ိုပ်က ိုင်ခွင ပ်ပြုပခင်ေးမပပြုရ။ 

(ခ) အ ိုပ် ိုပ်က ိုင်န ိုင်စွမ်ေးရှ သည ် ကလ ေးသူငယ်၏ အသက်သည် ၁၄ နှစလ်အာက်မငယ်လစရ။ အကယ်၍ န ိုင်င လတာ်၏ 

ပညာလရေးရည်မှန်ေးခ က်အရ အခမြဲ မသင်မလနရ ပညာလရေးစနစ်အတွက် သတ်မှတ် ာေးလသာ အသက်သည် ၁၄ 

နှစ် က်ပ ိုပါက လက ာင်ေးလနလသာ ကလ ေးသူငယ်မ ာေး၏ အ ိုပ် ိုပ်က ိုင်န ိုင်သည ် အသက်သည်   ိုသ ိုို့ ပ ို၍ 

သတ်မှတ် ာေးလသာ အသက ်က်မငယလ်စရ။ 

(ဂ) ပိုေ်မခွြဲ (ခ) အရ သတ်မှတ် ာေးလသာ အသက် က်ပ ို၍ကကီေးသည ် ကလ ေးသူငယသ်ည် က န်ေးမာလရေးလကာင်ေးမွနမ်ပေီး 

သက်ဆ ိုင်ရာအ ိုပ်က ို  ိုပ်က ိုင်န ိုငစ်ွမ်ေးရှ ပါက တည်ဆြဲအ ိုပ်သမာေး လရေးရာ ဥပလေမ ာေးနှင ်အညီ 

အ ိုပ် ိုပ်က ိုင်ခွင ်ရှ သည်။ 

၄၉။ အ ိုပ်သမာေး၊  ူဝင်မှုကကီေး ကပ်လရေးနငှ ် ပပည်သူူ့အငအ်ာေးဝနက်ကီေးဌာနသည်- 

(က) လဘေးအနတရာယ်ပြစ်လစန ိုင်လသာ  ိုပ်ငန်ေးအမ  ြုေးအစာေးမ ာေး၊  ိုပ်ငန်ေးခွင်မ ာေးက ို သက်ဆ ိုင်ရာ အ ိုပ်ရှင်အြွြဲွံ့အစည်ေး၊ 

အ ိုပ်သမာေးအြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေးနှင ် ည  န ှုင်ေးမပီေး သတ်မှတ် ာေးရမည်။ 

(ခ) ဤဥပလေနှင အ်ညီ ကလ ေးသူငယ်မ ာေး အ ိုပ် ိုပ်က ိုင်ခွင ်ရရှ လရေး၊ အ ိုပ် ိုပ်က ိုငလ်သာ ကလ ေး သူငယ်မ ာေးအာေး 

ကာယ လ္နဒပ က်ပပာေးလစမည ် အပပြုအမူ၊ အလပပာအဆ ိုအပါအဝင်  ိုပ်ငန်ေးခွင်လဘေးအနတရာယ် ကင်ေးရှင်ေးလရေးနှင ် 

က န်ေးမာလရေး၊ ရပ ိုင်ခွင ်မ ာေး  ခ ိုက်နစ်န ဆ ိုေးရ ှုေးမှုမရှ လစလရေးနှင ် ကာကွယ် လစာင လ်ရာှကလ်ရေး တ ိုို့အတွက် သက်ဆ ိုင်ရာ 

ပပည်လ ာင်စိုဝနက်ကီေးဌာနမ ာေးနှင ်ည  န ှုင်ေးမပီေး စီမ လဆာင်ရွကရ်မည်။ 

 

အခန်ေး ( ၁၅) 

မသန်စွမ်ေးကလ ေးသူငယ ်မ ာေး 

၅၀။ မသန်စွမ်ေးကလ ေးသူငယ်မ ာေးသည-် 

(က) လမွေးရာပါ အသက်ရှင်သန်ခငွ ်ရှ မပေီး ကလ ေးသူငယအ်ခငွ ်အလရေး၊  ွတ် ပ်စာွလပပာဆ ိုပ ိုင်ခွင ်နငှ ် 

က ိုေးကွယ်ပ ိုင်ခွင ်အပါအဝင် အလပခခ  ွတ် ပ်ခငွ ်မ ာေးက ို အပခာေးသန်စွမ်ေးသူ ကလ ေးသူငယ်မ ာေးနည်ေးတူ 

ခ စာေးခွင ်ရှ သည။် 

(ခ) မသန်စွမ်ေးသူမ ာေး၏ အခငွ အ်လရေးဥပလေပါ အခွင ်အလရေးမ ာေးအပပင် သန်စွမ်ေးသူကလ ေးမ ာေးနှင ် တန်ေးတူခ စာေးခွင ်ရှ သည်။ 

(ဂ) က ိုယတ် ိုင်ဆ ိုေးပြတ်သ ိုေးသပ်န ိုင်စွမေ်းမရှ သည ် ဉာဏရ်ညဆ် ိုင်ရာ မသန်စွမ်ေးကလ ေးသူငယ်မ ာေး၏ 

အလကာင်ေးဆ ိုေးအက  ြုေးစေီးပွာေးအတွက် တည်ဆြဲဥပလေနှင အ်ည ီမ ဘ သ ိုို့မဟိုတ် အိုပ်  န်ေးသူက က ိုယ်စာေး 

စီစဉ်လဆာင်ရွကခ်ငွ ်ရှ သည။် 

(ဃ) န ိုင် က်စီေးနင်ေး အ ကမေ်းြက်ခ ရမှု၊ အ မ်တငွ်ေးအ ကမ်ေးြက်မှုအမ  ြုေးမ  ြုေးအပါအဝင် အ ွြဲသ ိုေးခ ရမှု၊ 

လခါင်ေးပ ိုပြတ်ခ ရမှုမ ာေးနှင ် ခွြဲပခာေးဆက်ဆ ခ ရမှုတ ိုို့မှ အကာအကွယ်ရ  ိုကခ်ငွ ် ရှ သည။် 

၅၁။ မသန်စွမ်ေးကလ ေး သူငယ်တ ိုင်ေးသည-် 
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(က) လရေှးဦေးအရယွ် ကလ ေးသူငယ်ပပြုစိုပ  ြုေးလ ာငလ်ရေးနှင ် ဘဝတစ်သကတ်ာ သင်ယူမှုမ ာေး အပါအဝင် 

ပညာသငယ်ူမှုဆ ိုင်ရာ အခငွ အ် မ်ေးမ ာေး ရရှ လစရမည။် 

(ခ) မ မ တ ိုို့လန  ိုင်ရာ ရပ်ရွာ သ ိုို့မဟိုတ် အနီေးစပ်ဆ ိုေးလေသရှ  န ိုင်င လတာ်က ြွင ် ှစ် ာေးလသာ လက ာင်ေးမ ာေးတငွ် 

ပညာလရေးဝနက်ကီေးဌာနက သတ်မှတ် ာေးလသာ အခမြဲ ပညာသင်ယူခငွ ်ရှ သည ် အဆင ် အ   အပခာေးသူမ ာေးနည်ေးတူ 

သင်ယူခငွ ်ရှ သည။် 

၅၂။ ပညာလရေးဝနက်ကီေးဌာနသည် ဝနက်ကီေးဌာနနငှ ် ည  န ှုင်ေး၍- 

(က) အလပခခ ပညာအဆင ်မှ တကကသ ို ်ပညာအဆင ်အ   မသန်စွမ်ေးကလ ေးသူငယ်မ ာေး ပညာ သငယ်ူရာတငွ် 

  ိုအပ်လသာ သင်ရ ိုေးညွှန်ေးတမ်ေးမ ာေး၊ လနရာ  ိုင်ခင်ေးမ ာေး၊ သွာေး ာဆက်သွယ်မှုဆ ိုင်ရာ အလ ာက်အပ  မ ာေးနငှ ် 

သင်လ ာက်ကပူစစည်ေးမ ာေးရရှ လရေးအတွက ်အစအီစဉ်မ ာေး ခ မှတ်လပေး ရမည။် 

(ခ)  ူတ ိုင်ေးအက  ြုေးဝင် ပညာလရေးစနစ် သ ိုို့မဟိုတ် အ ူေးပညာလရေးစနစ်နငှ ် ပညာလရေးလကာ  ပ်မ ာေး၊ 

ပညာလရေးတကကသ ို ်မ ာေးတငွ ်မသန်စွမ်ေးသူမ ာေး၏ အခွင ်အလရေးမ ာေး  ည ်သွင်ေးသင် ကာေးရန ်ည်ေး လကာင်ေး၊ 

မသန်စွမ်ေးမှု အမ  ြုေးအစာေးအ  ိုက် သင် ကာေးနည်ေးစနစ်မ ာေးနငှ ် တစဦ်ေးက ို တစ်ဦေးဆက်သွယ်ပခင်ေး နည်ေးစနစ်မ ာေး 

သင်ယူန ိုင်ရန် ည်ေးလကာင်ေး လဆာင်ရွကရ်မည။် 

၅၃။ က န်ေးမာလရေးနှင ် အာေးကစာေးဝနက်ကီေးဌာနသည် ဝန်ကကီေးဌာနနှင ် ည  န ှုင်ေး၍- 

(က) မသန်စွမ်ေးမှုပြစ်ပခင်ေးက ို ကာကယွ်သည ် က န်ေးမာလရေးလစာင လ်ရာှက်မှုဆ ိုင်ရာ  ိုပ်ငန်ေးမ ာေးက ို လဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ခ) လမွေးကင်ေးစကလ ေးနှင ် ကလ ေးသူငယ်မ ာေးတွင် မသန်စမ်ွေးမှုပြစ်ပွာေးသည ်နှုန်ေး အနည်ေးဆ ိုေးပြစလ်စရန် စီမ ခ က်မ ာေး 

လရေးဆွြဲလဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

(ဂ) မသန်စွမ်ေးကလ ေးသူငယမ် ာေးအတကွ် အရညအ်လသွေးပပည ်မီလသာ က န်ေးမာလရေးလစာင လ်ရာှက်မှုနှင ် ဝနလ်ဆာင်မှုမ ာေးက ို 

လက ေး ကလ်ေသမ ာေးအ   အခမြဲ  သ ိုို့မဟိုတ် မသန်စွမ်ေးသူမ ာေး က ခ န ိုငလ်သာ နှုန်ေး ာေးပြင  ်ရရှ န ိုင်ရန ်

စီစဉ်လဆာင်ရွကလ်ပေးရမည။် 

၅၄။ ဝနက်ကီေးဌာနသည် ပိုေ်မ ၅၀ နှင ် ၅၁ တ ိုို့ပါ မသန်စွမ်ေးကလ ေးသူငယ်မ ာေး၏ အလပခခ အခငွ ် အလရေးမ ာေး 

ရရှ ခ စာေးန ိုငလ်ရေးအတွက ်ပပညလ် ာင်စိုဘဏ္ဍာရနပ် ိုလငွရရှ န ိုင်ရန် ပပညလ် ာင်စိုအစ ိုေးရအြွြဲွံ့သ ိုို့ တငပ်ပ လတာင်ေးခ မပေီး 

သီေးပခာေးအစီအမ မ ာေးပြင ် အလကာငအ် ညလ်ြာ် လဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

၅၅။ အမ  ြုေးသာေးလကာ်မတီသည် မသန်စွမ်ေးကလ ေးသူငယမ် ာေးအာေး စ တ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ၊ ရိုပ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ ပပြုစိုပ  ြုေးလ ာငလ်ရေးနှင ် 

ပပန ်ည် ူလ ာငလ်ရေးတ ိုို့အတွက် လကာ်မတီရန်ပ ိုလငွနငှ ် ပပည်တငွ်ေး၊ ပပည်ပမှ လစတန ရငှ်မ ာေး၏ 

လ ာက်ပ   ှ ေါန်ေးလငွမ ာေးပြင ် စီမ ခ ကမ် ာေးလရေးဆွြဲအလကာငအ် ည်လြာ် လဆာင်ရကွ် ရမည်။ 

 

အခန်ေး ( ၁၆) 

ကလ ေးသူငယအ်လပေါ်  အ ကမေ်း က်မှုမှ ကာကွယလ်စာင ်လရှာက်ပခင်ေး 
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၅၆။ မည်သူမျှ ကလ ေးသူငယအ်လပေါ် တစ်နည်ေးနည်ေးပြင ် နစန် ဆ ိုေးရ ှုေးလစသည ် သ ိုို့မဟိုတ်   ခ ိုက ်ေဏရ်ာရလစသည ် 

ရိုပ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ အ ကမေ်းြက်ပခင်ေးက ိုပြစလ်စ၊ စ တ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ အ ကမေ်းြက်ပခင်ေးက ို ပြစလ်စ၊   င်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ 

အ ကမေ်းြက်ပခင်ေးက ိုပြစလ်စ မပပြု ိုပ်ရ။ 

၅၇။ ပိုေ်မ ၅၆ ပါ အ ကမေ်းြက်ပခင်ေးခ ရလသာ ကလ ေးသူငယ်မ ာေးအပါအဝင် လအာက်လြာ်ပပပါ အလပခ အလနတစ်ရပ်ရပ်က ို 

လတွွံ့ကက ြုခ စာေးရလသာ သ ိုို့မဟိုတ် ပပြု ိုပ်ပခင်ေးခ ရလသာ ကလ ေးသူငယ်မ ာေးက ို ကာကယွလ်စာင လ်ရာှက်ရန်  ိုလသာ 

ကလ ေးသူငယ်မ ာေးအပြစ် သတ်မှတ်သည်- 

(က) မ ဘ သ ိုို့မဟိုတ် အိုပ်  နေ်းသူမရှ လသာ ကလ ေးသူငယ်၊ 

(ခ) ရကစ်က်လသာ သ ိုို့မဟိုတ ်ယိုတ်မာလသာ မ ဘအိုပ်  န်ေးသူ၏   န်ေးသ မ်ေးမှုလအာကတ်ငွ်ရှ လသာ ကလ ေးသူငယ၊် 

(ဂ) အဆ ိုေးဝါေးဆ ိုေးပ ိုစ ပြင  ်အ ိုပ်ခ ိုင်ေးလစပခင်ေးခ ရသည ် ကလ ေးသူငယ်၊ 

(ဃ)  မ်ေးလပေါ်လနကလ ေးသူငယ်၊ 

(င) တရာေးရ ိုေးတငွ် အမှုရင်ဆ ိုငလ်နရလသာ ကလ ေးသူငယ်၊ 

(စ)   င်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ လခါင်ေးပ ိုပြတ်ခ ရလသာ ကလ ေးသူငယ်၊ 

(ဆ)  ူကိုနက်ူေးခ ရလသာ ကလ ေးသူငယ်၊ 

(ဇ) ကာွရငှ်ေး ာေးသည ် သ ိုို့မဟိုတ် ခွြဲခာွလန  ိုင်သည  ်မ ဘမ ာေး၏ ကလ ေးသူငယ်၊ 

(ဈ) ခိုခ အာေးက ဆင်ေးမှု ကူေးစက်လရာဂါ ခ စာေးရလသာ ကလ ေးသူငယ် သ ိုို့မဟိုတ် ခိုခ အာေးက ဆင်ေးမှု ကူေးစကလ်ရာဂါ 

ခ စာေးလနရသည  ်မ ဘမ ာေး၏ ကလ ေးသူငယ်၊ 

(ည) လတာင်ေးရမ်ေးစာေးလသာကလ်နလသာ ကလ ေးသူငယ်၊ 

(ဋ) မူေးယစလ်ဆေးဝါေးမ ာေး သ ိုို့မဟိုတ် စ တ်က ိုလပပာင်ေး ြဲလစလသာ လဆေးဝါေးမ ာေးက ို  ိုတ် ိုပ်ပခင်ေး၊ လရာင်ေးခ ပခင်ေး၊ 

သယ်ယူပ ိုို့လဆာင်ပခင်ေးပပြုရာတွင် အသ ိုေးခ ခ ရလသာ ကလ ေးသူငယ်၊ 

(ဌ) စ တလ်ပါ  သွပ်လနလသာ သ ိုို့မဟိုတ် ကူေးစက်တတ်သည ် လရာဂါစွြဲကပ်လနလသာ ကလ ေးသူငယ်၊ 

(ဍ) မ ဘ သ ိုို့မဟိုတ် အိုပ်  န်ေးသူက   န်ေးသ မ်ေး၍ မရန ိုင်လ ာက်လအာင် ဆ ိုေးသွမ်ေးလနလသာ ကလ ေးသူငယ်၊ 

(ဎ) သဘာဝလဘေးအနတရာယ်မ ာေးလ ကာင ပ်ြစလ်စ၊  က်နကက် ိုင်ပဋ ပကခမ ာေးလ ကာင ်ပြစလ်စ   ခ ိုက ်ခ စာေးရလသာ 

ကလ ေးသူငယ်၊ 

(ဏ) ခ  ြုွံ့တြဲ နမ်ွေးပါေးသည  ်မသန်စွမ်ေးကလ ေးသူငယ်၊ 

(တ) ဝနက်ကီေးဌာနက အခါအာေးလ  ာ်စာွ သတ်မှတ်လသာ ကလ ေးသူငယ်။ 

၅၈။ (က) မည်သူမဆ ို ပိုေ်မ ၅၇ ပါ ကလ ေးသူငယ် တစ်ဦေးဦေးအာေး ကာကယွလ်စာင လ်ရာှကမ်ှုပပြု သင ်သည်ဟို  င်ပမငယ်ဆူ ျှင် 

သက်ဆ ိုင်ရာ  ူမှုဝန် မ်ေးအရာရှ    အက  ြုေးအလ ကာင်ေး လြာ်ပပ၍ အလ ကာင်ေး ကာေးန ိုငသ်ည်။ 

(ခ)  ူမှုဝန် မ်ေးအရာရှ သည ်ပိုေ်မခွြဲ (က) အရ အလ ကာင်ေး ကာေးခ ကက် ို  ကခ် ရရှ  ျှင်ပြစ်လစ၊ မ မ က ိုယတ် ိုင် 

တစ်နည်ေးနည်ေးပြင ် သတင်ေးရရှ  ျှင်ပြစ်လစ ကလ ေးသူငယအ်ာေး ကာကွယလ်စာင လ်ရာှက် မှုပပြုရန ်  ိုအပ်ပခင်ေး ရှ  မရှ  

သတ်မှတ်ခ က်မ ာေးနငှ ်အညီ စ ိုစမ်ေးစစ်လဆေးမပေီး လတွွံ့ရှ ခ က်မ ာေးက ို မ မ ၏ သလဘာ ာေးမှတခ် က်နငှ ်အတူ 
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 ိုပ်  ိုေး ိုပ်နည်ေးမ ာေးနှင ်အညီ အဆင ်ဆင ်တင်ပပရမည။်   ိုို့အပပင် ကလ ေးသူငယ်အာေး မ ဘအိုပ်  န်ေးသူ  ပြစ်လစ၊ 

သင်တန်ေးလက ာင်ေး၊ ပရဟ တလဂဟာ သ ိုို့မဟိုတ် ယာယီ လစာင ်လရာှကလ်ရေးလဂဟာသ ိုို့ပြစလ်စ အပန်ှ  ာေးရန ်

ညွှန် ကာေးန ိုင်သည။် 

(ဂ)  ူမှုဝန် မ်ေးအရာရှ သည ်မ မ ၏ စ ိုစမ်ေးစစ်လဆေးမှုပပြုလနစဉအ်တငွ်ေး ကလ ေးသူငယအ်လပေါ် တစဦ်ေး 

တစလ်ယာကလ်သာသူက ပပစမ်ှုက  ေး ွန်ခြဲ လ ကာင်ေး လတွွံ့ရှ ရ ျှင် သက်ဆ ိုင်ရာ ရြဲတပ်ြွြဲွံ့စခန်ေးသ ိုို့ 

အလ ကာင်ေး ကာေးရမည။် 

၅၉။ ပပစမ်ှုက  ေး ွန်လ ကာင်ေး စွပ်စွြဲခ ရသပြင ် သငတ်န်ေးလက ာင်ေး၊ ပရဟ တလဂဟာ သ ိုို့မဟိုတ် ယာယီ 

လစာင ်လရာှကလ်ရေးလဂဟာတငွ် ယာယီ  န်ေးသ မ်ေးလစာင လ်ရာှက် ာေးလသာ ကလ ေးသူငယအ်ာေး လဆေးဝါေး ကိုသမှုခ ယူရန် 

  ိုအပ်လနသညဟ်ို  င်ပမငယ်ူဆပါက ရြဲအရာရှ  သ ိုို့မဟိုတ်  ူမှုဝန ်မ်ေးအရာရှ သည် နီေးစပ်ရာလဆေးရ ို၊ လဆေးခန်ေးသ ိုို့ 

လဆေးဝါေးကိုသမှုခ ယူရန် ပ ိုို့လဆာင်ရမည။် 

 

အခန်ေး ( ၁၇) 

ကလ ေးသူငယန်ှင ်  က်နကက် ိုင်ပဋ ပကခ 

၆၀။  က်နကက် ိုင်ပဋ ပကခလ ကာင ်   ခ ိုကန်စ်န လသာ ကလ ေးသူငယ်မ ာေး၏ အခငွ ်အလရေးမ ာေးက ို အလ ေးဂရိုပပြုလရေး၊ 

ကာကယွလ်စာင ်လရာှကလ်ရေးနငှ ် ပြည ဆ်ည်ေးလပေးလရေးတ ိုို့အတကွ် သက်ဆ ိုင်ရာ အစ ိုေးရ ဌာန၊ အစ ိုေးရအြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေး၊ 

 က်နကက် ိုငတ်ပ်ြွြဲွံ့မ ာေးနှင ်  က်နကက် ိုငအ်ိုပ်စိုမ ာေးသည-် 

(က) န ိုင်င လတာ်၏ ပ ိုင်နက်နယ်လပမအတွင်ေး ကလ ေးသူငယ်အလပေါ် ရိုပ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာအ ကမ်ေးြက်ပခင်ေး၊ 

စ တ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာအ ကမ်ေးြက်ပခင်ေးနငှ ်   င်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာအ ကမ်ေးြက်ပခင်ေး၊   စ်   ရှုပခင်ေးနငှ ် လခါင်ေးပ ိုပြတ် 

ပခင်ေးမပပြုလစရန ်တာေးဆီေးလရေးနငှ ် အကာအကယွလ်ပေးလရေးတ ိုို့အတွက် ပြစ်န ိုငလ်သာ အစီအမ မ ာေးက ို ခ မှတ် 

လဆာင်ရွကရ်မည။် 

(ခ)  က်နကက် ိုင်ပဋ ပကခတငွ် ပါဝင်ပတ်သကလ်သာ၊  က်နကက် ိုင်ပဋ ပကခလ ကာင  ် ခ ိုက်နစ်န  လသာ သ ိုို့မဟိုတ် 

လနရပ်စွနို့်ခာွရလသာ ကလ ေးသူငယ်မ ာေးအာေး  ိုေးက ို ေိုကခခ စာေးရသူမ ာေးအပြစ ်သတ်မှတ၍် ယင်ေးကလ ေးသူငယ်မ ာေး၏ 

အလကာင်ေးဆ ိုေးအက  ြုေးစေီးပွာေးက ို အလရေးကကီေးက စစအပြစ် စီမ  လဆာင်ရွကရ်မည။် 

(ဂ) န ိုင်င လတာ်၏ ပ ိုင်နက်နယ်လပမအတွင်ေးရှ  အသက ်၁၈ နှစ ်မပပည လ်သေးသူမ ာေးက ို တာဝန်  မ်ေးလဆာင်ရန်အ  ိုို့ငှာ 

စိုလဆာင်ေးပခင်ေး၊  က်နကက် ိုငပ်ဋ ပကခအတွင်ေး အသ ိုေးခ ပခင်ေးမပပြုရန်နှင  ်အဆ ိုပါ စိုလဆာင်ေးခ ရသူမ ာေးအာေး 

ပပန ်ည်နိုတ် ွက်ခငွ ်ပပြုရန် အစီအမ မ ာေး ခ မှတ်၍ လဆာငရ်ကွ်ရမည်။ 

(ဃ)  ကန်က်က ိုင်ပဋ ပကခနငှ ်ဆက်စပ်၍ ကလ ေးသူငယမ် ာေးအလပေါ် ခ  ြုေးလြာက်မှုမ ာေးအတွက် တာဝန်ရှ သူမ ာေးအာေး 

အလရေးယူတရာေးစွြဲဆ ိုတင်ပ ိုို့လရေးအတွက် လဆာင်ရွကရ်မည။် အကယ်၍ ခ  ြုေးလြာက် သူမ ာေးသည် တပ်မလတာ်သာေး 

စစ်မှု မ်ေးမ ာေးပြစပ်ါက စစ်ဘက်တရာေးစီရငလ်ရေးအရ အလရေးယူလဆာင်ရကွ် န ိုင်ရန ် ွှြဲလပပာင်ေးလပေးရမည။်   ိုသ ိုို့ 
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 ွှြဲလပပာင်ေးလပေးမပေီးလန က် စစဘ်က်တရာေးရ ိုေး၏ ဆ ိုေးပြတ်ခ က်မ တတ က ို လတာင်ေးယူ၍ ခ  ြုေးလြာက်ခ ရလသာ 

ကလ ေးသူငယ်၏ မ သာေးစို   လပေးပ ိုို့ရမည်။ 

(င)  ကန်က်က ိုင်ပဋ ပကခတငွ် ပါဝင်ပတ်သကလ်သာ ကလ ေးသူငယ်မ ာေးအာေး လသေဏ၊် လ ာငေ်ဏ် တစ်သက်၊ 

နှစ်အကနို့်အသတ်မရ ှ လ ာငေ်ဏ် သ ိုို့မဟိုတ ်လ ာင်ေဏ် နှစ ်၂၀ ခ မှတ်န ိုင်လသာ ပပစမ်ှုမ ာေး မှအပ 

အပခာေးပပစမ်ှုတစ်ရပ်ရပ်ပြင ် စွြဲဆ ိုသည  ်အမှုက ို ရိုပ်သ မ်ေး၍ ကလ ေးသူငယ်က ို  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေး ဌာနသ ိုို့ 

 ွှြဲလပပာင်ေးလပေးမပေီး သငတ်န်ေးလက ာင်ေး၊ ပရဟ တလဂဟာ သ ိုို့မဟိုတ် ယာယလီစာင ်လရာှကလ်ရေး လဂဟာတငွ် 

ပပြုပပင်လစာင ်လရာှက်မှု ခ ယူလစရမည်။ 

(စ) ပဋ ပကခ၏ ရ ေ်အပြစ် လနရပ်စွနို့်ခာွရလသာ ကလ ေးသူငယ်မ ာေးနှင ် ေိုကခခ စာေးရသူကလ ေးသူငယ် မ ာေး၏ 

ဘဝရပ်တည်ရနခ်က်ခြဲမှုက ို  ည ်သွင်ေးစဉ်ေးစာေးမပေီး အနတရာယ်ကင်ေးရှင်ေးစာွ အလပခခ ဝန်လဆာင်မှုမ ာေး က ို 

ရယူန ိုငလ်စလရေးတ ိုို့အတွက် ဦေးစာေးလပေးက စစအပြစ ်လဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

(ဆ) ဤအခန်ေးပါ ပပဋ္ဌာန်ေးခ က်မ ာေးက ို ကလ ေးသူငယ်မ ာေး အပါအဝင် အရယွ်လရာက်မပီေးသူမ ာေးအာေး  ိုေး 

က ယ်က ယ်ပပနိ်ု့ပပနိ်ု့သ ရှ န ေး ည်၍   ိုကန်  ကလစရန် သင ်လ  ာ်လသာနည်ေး မ်ေးမ ာေးပြင ် သတင်ေးပြနိ်ု့ခ   ပခင်ေးနငှ ် 

အသ ပညာလပေးပခင်ေး ိုပ်ငန်ေးမ ာေး လဆာင်ရွကရ်မည။် 

(ဇ) စိုလဆာင်ေးခ ရလသာ သ ိုို့မဟိုတ် အသ ိုေးပပြုခ ရလသာ ကလ ေးသူငယ်မ ာေးနငှ ်  က်နကက် ိုင်ပဋ ပကခ အတငွ်ေး 

  ခ ိုက်နစ်န လသာ ကလ ေးသူငယ်မ ာေးအာေး ယင်ေးတ ိုို့၏ ရိုပ်ပ ိုင်ေးနှင ် စ တ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ ပပန ်ည် လကာင်ေးမွနလ်စရန် 

ပပြုစိုကိုသလရေးနငှ ် ပပန ်ည် ူလ ာင်လရေးအတွက် ည်ေးလကာင်ေး၊ ပညာသင ်ကာေးလရေး အတွက် ည်ေးလကာင်ေး၊ 

 ူမှုအသ ိုင်ေးအဝ ိုင်ေးအတငွ်ေး ပပန ်ည်ဝင်ဆ   လပါင်ေးစည်ေးန ိုင်လရေးအတွက်  ည်ေးလကာင်ေး အစီအမ မ ာေးခ မှတမ်ပေီး 

သင ်လ  ာ်လသာ အကအူညီမ ာေးလပေးရမည်။ 

၆၁။ မည်သူမဆ ို  က်နကက် ိုင်ပဋ ပကခအတငွ်ေး ကလ ေးသူငယ်မ ာေးနှင ်ပတ်သက်၍ လအာကလ်ြာ်ပပပါ ခ  ြုေးလြာက်မှုတစ်ခိုခိုက ို 

က  ေး ွန်ပါက ပပစမ်ှုက  ေး ွနရ်ာလရာက်သည-် 

(က) ကလ ေးသူငယ်က ို စိုလဆာင်ေးပခင်ေးနငှ ်  က်နကက် ိုင်ပဋ ပကခတွင် အသ ိုေးပပြုပခင်ေး၊ 

(ခ) ရ ကခာ က်နကပ်စစည်ေး သယ်ယခူ ိုင်ေးပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် သယ်ယရူန် အန ိုင်အ ကဆ်င ်လခေါ်ပခင်ေး၊ 

(ဂ) က ိုယ် ကအ်ဂဂါ   ခ ိုက်ပ က်စီေးလစပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် သတ်ပြတ်ပခင်ေး၊ 

(ဃ)   င်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ အ ကမေ်းြက်ပခင်ေး၊ 

(င) လက ာင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် ကလ ေးသူငယ်မ ာေးတကလ်ရာကက်ိုသသည ် လဆေးရ ိုမ ာေးက ို တ ိုက်ခ ိုက်ပခင်ေး၊ 

(စ)  ူသာေးခ င်ေးစာန မှု အကအူညီ၊ အလ ာက်အပ  နငှ ် ဝနလ်ဆာင်မှု ိုပ်ငန်ေးမ ာေး ရရှ မှုက ို ပငင်ေးဆ ိုအဟနိ်ု့ အတာေးပပြုပခငေ်း။ 

၆၂။  က်နကက် ိုင်ပဋ ပကခအတွင်ေး ကလ ေးသူငယ်မ ာေးသည် လအာကလ်ြာ်ပပပါ အခငွ ်အလရေးမ ာေး ရရှ လစ ရမည်- 

(က) ရိုပ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာအ ကမေ်းြက်ပခင်ေး၊ စ တ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာအ ကမ်ေးြက်ပခင်ေးနှင ်   င်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ အ ကမ်ေးြက်ပခင်ေး၊ 

  စ်   ရှုပခင်ေးနှင ် လခါင်ေးပ ိုပြတ်ပခင်ေးတ ိုို့မှ ကာကယွ်လစာင လ်ရာှက်မှုခ ယူခငွ ်၊ 
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(ခ) အတင်ေးအ ကပ်   ိုကန် လစရန် နှ ပ်စကည် ဉေ်းပန်ေးပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် အပခာေးရက်စက် ကမ်ေး ကြုတလ်သာ၊  ူမဆနလ်သာ၊ 

 ူူ့ဂိုဏ်သ ကခာက ဆင်ေးလစလသာ အမအူက င ်မ ာေးပပြုမပူခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် ခ ိုင်ေးလစမှုက ို မ  ိုက်န သည အ်တကွ် 

အပပစလ်ပေးသည အ်လနပြင ် စိုလဆာင်ေးပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ်  က်နက်က ိုင်ပဋ ပကခတငွ် ပါဝငလ်စပခင်ေးတ ိုို့မှ 

ကလ ေးသူငယ်မ ာေးက ို ကာကယွ်လစာင ်လရာှက်မှုခ ယူခငွ ၊် 

(ဂ) အလ ကာင်ေးတစ်ရပ်ရပ်လ ကာင ် ြမ်ေးဆီေး  န်ေးသ မ်ေးပခင်ေး၊ သ ိုို့မဟိုတ် ပပင်ပသွာေး ာခငွ ်မပပြုလသာ စခန်ေးမ ာေးတငွ် 

လနလစပခင်ေးမှ ကင်ေး ွတ်ခငွ ်၊ 

(ဃ) ကလ ေးသူငယ်အခွင ်အလရေး ခ  ြုေးလြာက်မှုခ ရမပီေး ရိုပ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာအ ကမေ်းြက်ပခင်ေး၊ စ တ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ အ ကမ်ေးြက်ပခင်ေး၊ 

  င်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာအ ကမေ်းြကပ်ခင်ေး က  ေး ွန်ခ ရသူကလ ေးသူငယ်မ ာေးနှင ် အသက်မလသ က န်ရှ သူမ ာေးအာေး ရိုပ်ပ ိုင်ေးနငှ ် 

စ တ်ပ ိုင်ေးပပန် ည် ူလ ာငလ်ရေးနှင ်  ူူ့အြွြဲွံ့အစည်ေးတငွ် ပပန် ည်ဝင်ဆ   လပါင်ေးစည်ေးရန် သင ်လ  ာ်လသာ 

အကူအညီရရှ ခငွ ်၊ 

(င)   ခ ိုက်နစန် မှုမ ာေး၊ ဆ ိုေးရ ှုေးမှုမ ာေးအတွက ်ပ  ပ ိုေးပခင်ေး၊ ပပန ်ည် ူလ ာင်ပခင်ေး၊ က  ေး ွန်သူမ ာေးအာေး 

မှုခင်ေးမ ာေးစွြဲဆ ိုရာတွင် ဥပလေဆ ိုင်ရာ အလ ာက်အကလူပေးလရေးအြွြဲွံ့၏ အကူအညီရရှ ခွင ၊် 

(စ) ကလ ေးသူငယ်အခငွ ်အလရေးဆ ိုင်ရာ   ိုအပ်လသာ စာရကွ်စာတမ်ေးမ ာေးက ို ရရှ ခွင ။် 

၆၃။ မည်သူမျှ- 

(က) အသက ်၁၈ နှစ်မပပည လ်သေးသူမ ာေးက ို န ိုင်င လတာ်၏ တပ်မလတာအ်တွင်ေးသ ိုို့ စိုလဆာင်ေးပခင်ေး၊ ဥပလေ အရ 

စစ်မှု မ်ေးလစပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် စစ်မှု မ်ေးအပြစ ်စာရင်ေးသွင်ေးပခင်ေးမပပြုရ၊ 

(ခ) အသက ်၁၈ နှစလ်အာက်ပြစ်လသာသူမ ာေးက ို တ ိုက်ခ ိုကမ်ှုမ ာေးတွင် အသ ိုေးမပပြုရ။ 

၆၄။ မည်သူမျှ- 

(က) အသက ်၁၈ နှစ်လအာကပ်ြစလ်သာ သူမ ာေးက ို န ိုငင် လတာ်၏တပ်မလတာ် မဟိုတ်သည ် အပခာေးအိုပ်စို မ ာေးသ ိုို့ 

 ူသစ်စိုလဆာင်ေးပခင်ေး မပပြုရ၊ 

(ခ) အသက ်၁၈ နှစလ်အာက် ပြစ်သူမ ာေးက ို န ိုငင် လတာ်၏ တပ်မလတာ် မဟိုတ်သည ် အပခာေးမည်သည  ်အိုပ်စို ကမဆ ို 

တ ိုကခ် ိုက်မှုမ ာေးတငွ် အသ ိုေးမပပြုရ။ 

၆၅။ ပိုေ်မ ၆၀၊ ပိုေ်မခွြဲ (ဂ)၊ ပိုေ်မ ၆၁၊ ပိုေ်မခွြဲ (က) နှင ် ပိုေ်မ ၆၃၊ ပိုေ်မခွြဲ (က) တ ိုို့ပါ ပပဋ္ဌာနေ်းခ က်မ ာေးသည် န ိုငင် လတာ်၏ 

တပ်မလတာက် ကကီေး ကပ်ြွင  ှ်စ် သင် ကာေးလပေး  က်ရှ သည ် လက ာင်ေးမ ာေး၊ သ ပပ မ ာေး၊ တကကသ ို ်မ ာေးနှင ် သက်ဆ ိုင်ပခင်ေး 

မရှ လစရ။ 

 

အခန်ေး ( ၁၈) 

ကလ ေးသူငယက် ိုလရာင်ေးခ ပခင်ေး၊ ပပည တ်န်ဆာပပ  ိုပ်ခ ိုင်ေးလစပခင်ေး၊  ကလ ေးသူငယည်စ်ညမ်ေးပံိုပပ  ိုပ် ပ န ်ပ  ေးပခင်ေးနှင ် 

တရာေးခံ ွှွဲလပပာင်ေးလပေးပခင်ေး 
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၆၆။ ကလ ေးသူငယ်၏ ဆနဒပါသည်ပြစ်လစ၊ မပါသည်ပြစ်လစ ကလ ေးသူငယ်မ ာေးအလပေါ် လအာကလ်ြာ်ပပပါ ပပြု ိုပ်မှုတစခ်ိုခိုက ို 

က  ေး ွန် ျှင်   ိုသူအာေး ပပစမ်ှုက  ေး ွန်သူဟို မှတယ်ူရမည်- 

(က) ကလ ေးသူငယ်အာေး   င်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ လခါင်ေးပ ိုပြတ်ပခငေ်း၊ အက  ြုေးအပမတ်အတွက် ကလ ေးသူငယ်၏ 

က ိုယ်ခနဓ အစ တ်အပ ိုင်ေးက ို  ွှြဲလပပာင်ေးပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် ကလ ေးသူငယ်က ို အဓမမအ ိုပ်ခ ိုင်ေးလစပခင်ေး၊   ိုသ ိုို့ 

ခ ိုင်ေးလစရနအ်  ိုို့ငာှ လရာင်ေးခ ပခင်ေး၊ ကမ်ေး ှမ်ေးပခင်ေး၊  ွှြဲလပပာင်ေးလပေးအပပ်ခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ်  က်ခ ပခင်ေး၊ 

(ခ) ပပည တ်န်ဆာပပြု ိုပ်ခ ိုင်ေးလစပခင်ေး၊ ခ ိုင်ေးလစရနအ်  ိုို့ငှာ ကမ်ေး ှမ်ေးပခင်ေး၊ ရယူပခင်ေး၊ ဝယယ်ူပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် လ ာက်ပ  ပခင်ေး၊ 

(ဂ) ကလ ေးသူငယ်ညစ်ညမ်ေးပ ိုပပြု ိုပ်ပြနိ်ု့ပြ ေးပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် ယင်ေးက စစအ  ိုို့ငှာ ကမ်ေး ှမ်ေးပခင်ေး၊ လရာင်ေးခ ပခင်ေး၊ 

 က်ဝယ်ပ ိုင်ဆ ိုင်ပခင်ေး၊ ပပည်ပမှတင်သငွ်ေးပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်ပသ ိုို့တင်ပ ိုို့ပခင်ေး။ 

၆၇။ (က) ဤအခန်ေးပါ ပပစမ်ှုမ ာေးသည် ကလ ေးသူငယ် အခွင ်အလရေးမ ာေးနှင ် သက်ဆ ိုငသ်ည ် အပပည်ပပည် ဆ ိုင်ရာ 

ကွန်ဗင်ေးရှင်ေး၏ လန က်ဆကတ်ွြဲ ပရ ိုတ ိုလကာ ် အြွြဲွံ့ဝင်န ိုင်င အခ င်ေးခ င်ေးခ ြုပ်ဆ ိုသည ် စာခ ြုပ်တငွ် ပါရှ လသာ 

တရာေးခ  ွှြဲလပပာင်ေးလပေးန ိုင်သည ် ပပစမ်ှုမ ာေးတငွ်ပါဝင်သညဟ်ို မှတယ်ူရမည်။ 

(ခ) ဤအခန်ေးပါ ပပစမ်ှုတစ်ခိုခိုအတွက် ကလ ေးသူငယအ်ခငွ ်အလရေးမ ာေးနှင ် သက်ဆ ိုင်သည ် အပပည်ပပည် ဆ ိုင်ရာ 

ကွန်ဗင်ေးရှင်ေး၏ လန က်ဆကတ်ွြဲပရ ိုတ ိုလကာ ် အြွြဲွံ့ဝင်န ိုငင် တစန် ိုင်င မှ တစ်န ိုင်င သ ိုို့တရာေးခ  

 ွှြဲလပပာင်ေးလရေးက စစနှင ်စပ်  ဉေ်း၍ပြစလ်စ၊ အြွြဲွံ့ဝင်န ိုင်င အခ ငေ်းခ င်ေး အကူအညီလပေးလရေးက စစနှင ် စပ်  ဉ်ေး၍ ပြစလ်စ 

တည်ဆြဲဥပလေနှင အ်ညီ လဆာင်ရွကရ်မည။် 

 

အခန်ေး ( ၁၉) 

ကလ ေးသူငယ ်၏ က င ်ဝတ်စည်ေးကမ်ေးမ ာေးနှင ် မ ဘ၊ အိုပ်  န်ေးသူနှင ် ဆရာ၊ ဆရာမမ ာေး၏ တာဝနဝ်တတရာေးမ ာေး 

၆၈။ ကလ ေးသူငယတ် ိုင်ေးသည် အသက်အရွယ်အ  ိုက် လအာက်ပါက င ်ဝတစ်ည်ေးကမ်ေးမ ာေးက ို   ိုကန်  

က င ်ကက လစာင ်  န်ေးရမည-် 

(က) တရာေးဥပလေက ို လစာင  ် န်ေး  ိုကန် ပခင်ေး၊ 

(ခ) အသကအ်ရယွ်နှင ် ရင ်က က်မှုရှ  ာသည်နငှ ်အမျှ မ ဘ၊ အိုပ်  န်ေးသူတ ိုို့၏ ဆ ိုေးမသွနသ်င်လပေးမှုက ို 

လ ေးစာေး  ိုကန် ကာ မ မ ၏အခွင ်အလရေးမ ာေးက ို  ကခ် က င ်သ ိုေးပခင်ေး၊ 

(ဂ) မ ဘ၊ အိုပ်  န်ေးသူနှင ် ဆရာ၊ ဆရာမမ ာေး၏ သွန်သင်မှုက ိုခ ယူမပီေး ပညာသငယ်ူပခင်ေး၊ 

(ဃ) လက ာင်ေးစည်ေးကမ်ေးနှင ် ရပ်ရွာစည်ေးကမ်ေးမ ာေးက ို ည်ေးလကာင်ေး၊  ူမှုလရေးစည်ေးကမ်ေးနငှ  ်ဘာသာလရေး 

က င ်ဝတ်မ ာေးက ို ည်ေးလကာငေ်း လ ေးစာေး  ိုကန် မပေီး ရပ်ရွာအတငွ်ေးတာဝနသ် သူတစ်ဦေးအပြစ် လန  ိုင် က င ်ကက ပခင်ေး၊ 

(င) မ မ ရပ်ရွာအသ ိုကအ်ဝန်ေး၏ လကာင်ေးမွန်လသာ အစဉအ် ာမ ာေး၊ တန်ြ ိုေးမ ာေး၊ ဘာသာစကာေး၊ ယ ို ကည်က ိုေးကယွ်မှု၊ 

ယဉလ်က ေးမှုတ ိုို့က ို   န်ေးသ မ်ေးလစာင လ်ရာှက်ပခင်ေး၊ 

(စ) အရက်လသာက်ပခင်ေး၊ လဆေး  ပ်လသာက်ပခင်ေး၊ မူေးယစလ်ဆေးဝါေးသ ိုေးစွြဲပခင်ေး၊ စ တ်က ိုလပပာင်ေး ြဲလစလသာ လဆေးဝါေးသ ိုေးစွြဲပခင်ေး၊ 

လ ာင်ေးကစာေးပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ ်အပခာေးအက င ်စာရ တတ ပ က်ပပာေးြွယ်ရာ အမအူက င ်မ ာေး မှ လရာှင် ကဉ်ပခင်ေး။ 
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၆၉။ မ ဘ၊ အိုပ်  န်ေးသူနှင ် ဆရာ၊ ဆရာမမ ာေးသည် ကလ ေးသူငယ်မ ာေးက ပိုေ်မ ၆၈ ပါ က င ်ဝတ် စည်ေးကမ်ေးမ ာေးက ို 

  ိုကန် လစာင ်  န်ေးသည ် အလ  အ ရှ လစရန် ရ ိုက်နှက်ပပစ်ေဏ်လပေးမှုအပါအဝင် အပပစလ်ပေးမှု ပ ိုစ တစ်မ  ြုေးမ  ြုေးတ ိုို့က ို 

အသ ိုေးမပပြုဘြဲ က  ြုေးလ ကာင်ေးပပနည်ေးလပေး  မ်ေးညွှန်ပပြုရမည။် 

၇၀။ အမ  ြုေးသာေးလကာ်မတီသည် ပိုေ်မ ၆၈ ပါကလ ေးသူငယ်မ ာေးက ယင်ေးတ ိုို့၏ က င ်ဝတ်စည်ေးကမ်ေးမ ာေး 

  ိုကန် က င ်သ ိုေးလရေးအတွက ်ည်ေးလကာင်ေး၊ ပိုေ်မ ၆၉ ပါ မ ဘ၊ အိုပ်  န်ေးသူနှင ် ဆရာ၊ ဆရာမမ ာေးက 

လရာှင် ကဉ်ရမည အ်ခ က်မ ာေးက ို   န်ေးသ မ်ေးလစာင ်လရာှကလ်ရေးအတွက် ည်ေးလကာင်ေး လက ာင်ေးသာေးမ ာေး၏ မ ဘမ ာေး၊ 

ရပ်မ ရပ်ြမ ာေးနှင  ်ဆရာ၊ ဆရာမမ ာေးအာေး အသ ပညာလပေးပခင်ေးက ို က ယ်က ယ်ပပနိ်ု့ပပနိ်ု့ လဆာင်ရွကရ်မည်။ 

 

အခန်ေး ( ၂၀) 

အပခာေးနည်ေး မ်ေးပ င ်  ွှွဲလပပာင်ေးလဆာင်ရကွ်ပခင်ေး 

၇၁။ ပပစမ်ှုက  ေး ွနလ် ကာင်ေး စွပ်စွြဲခ ရလသာ ကလ ေးသူငယန်ှင ် ပတ်သက်၍- 

(က) အပခာေးနည်ေး မ်ေးပြင  ် ွှြဲလပပာင်ေးလဆာင်ရွကပ်ခင်ေး  ိုပ်ငန်ေးစဉ်လဆာင်ရကွ်ရန် သင ် မသင ် လအာက်ပါ အခ က်မ ာေးက ို 

 ည ်သွင်ေးစဉ်ေးစာေးရမည-် 

(၁) က  ေး ွန်သည  ်ပပစမ်ှု၏သဘာဝ၊ က  ေး ွန်ရသည ် အလ ကာင်ေးရင်ေးနငှ ် အလပခအလန၊ 

(၂)   ိုပပစ်မှုမ  ြုေးက ို မ ကာခဏ က  ေး ွန်လ  ရှ  မရှ ၊ 

(၃) ကလ ေးသူငယ်၏ အသက်အရွယ် အသ ဉာဏ်ြွ ွံ့မြ ြုေးမှု၊ ရင ်က ကမ်ှု အလပခအလန၊ 

(၄) မ သာေးစို အလနအ ာေးနငှ ် ပတ်ဝန်ေးက င် ွှမ်ေးမ ိုေးမှု အလပခအလန၊ 

(၅) ပပစမ်ှုက  ေး ွန်ပခင်ေးခ ရသူ၏   ခ ိုက်နစ်န မှုက ို ပပြုပပငက်ိုစာေးလပေးန ိုင်မှု ရှ  မရှ ၊ 

(၆) ကလ ေးသူငယ်က ပပစမ်ှုက  ေး ွန်လ ကာင်ေး သကလ်သအလ ာက်အ ာေး ခ ိုင်  ိုမှု ရှ  မရှ ၊ 

(၇) ရပ်ရွာ ူမှုအြွြဲွံ့အစည်ေး လဘေးကင်ေး  ိုခခ ြုမှု ရှ န ိုင် မရှ န ိုင်။ 

(ခ) အပခာေးနည်ေး မ်ေးပြင  ် ွှြဲလပပာင်ေးလဆာင်ရွကပ်ခင်ေး ိုပ်ငန်ေးစဉက် ို လဆာင်ရွကရ်န ်သင ပ်ါက ရြဲတပ်ြွြဲွံ့က 

စ ိုစမ်ေးစစ်လဆေးပခင်ေးမပပြုမီ အဆင ်တငွ်ပြစလ်စ၊ ရြဲတပ်ြွြဲွံ့က အမှုစ ိုစမ်ေးစစ်လဆေးသည ်အဆင ်တငွ်ပြစလ်စ ဤအခန်ေးပါ 

ပပဋ္ဌာန်ေးခ က်မ ာေးနှင အ်ညီ သက်ဆ ိုင်ရာအဆင ်အ  ိုက် က င ်သ ိုေးအလကာင်အ ညလ်ြာ် လဆာင်ရွက်န ိုင်သည။် 

၇၂။ ပပစမ်ှုက  ေး ွန်လ ကာင်ေး စွပ်စွြဲခ ရလသာ ကလ ေးသူငယမှ်ာ ပိုေ်မ ၇၁၊ ပိုေ်မခွြဲ (က) ပါ အခ က်မ ာေးနငှ ် အက  ြုေးဝင်လစကာမူ 

လအာက်ပါအခ ကတ်စ်ရပ်ရပ်နှင ် အက  ြုေးဝင်ပါက အပခာေးနည်ေး မ်ေးပြင ်  ွှြဲလပပာင်ေး လဆာင်ရွကပ်ခင်ေး  ိုပ်ငန်ေးစဉမ် ာေးက ို 

လဆာင်ရွကပ်ခင်ေးမပပြုရ- 

(က) လသေဏ်၊ လ ာင်ေဏ်တစ်သက်၊ နစှ်အကနို့အ်သတမ်ရှ လ ာငေ်ဏ် သ ိုို့မဟိုတ် နှစ ်၂၀ လ ာင်ေဏ် ခ မှတ်န ိုငလ်သာ 

ပပစမ်ှုအပါအဝင် လ ာငေ်ဏခ်ိုနစန်ှစ်နငှ အ် က် ပပစေ်ဏလ်ပေးန ိုငလ်သာပပစမ်ှုက ို က  ေး ွန် ခြဲ ပခင်ေး၊ 

(ခ) အက င ်စာရ တတ  ွနက်ြဲစွာပ က်စီေးလနလသာ သ ိုို့မဟိုတ်   န်ေးသ မ်ေး၍ မရန ိုင်လ ာကလ်အာင် ဆ ိုေးသွမ်ေး လနလသာ 

ကလ ေးသူငယ်ပြစလ် ကာင်ေး ခ ိုင်  ိုလသာအလ ာကအ် ာေးမ ာေး လတွွံ့ရှ ပခင်ေး၊ 

Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)



ကလ ေးသူငယ ်အခငွ ်အလရေးမ ာေးဆ ိုငရ်ာဥပလေ 

Page 28 of 47 

(ဂ) လ ာင်ေဏ် သ ိုေးနှစ်နငှ ်အ က် ပပစေ်ဏလ်ပေးန ိုင်လသာ ပပစ်မှုတစ်ခိုခိုပြင ် ပပစခ် ကလ်ဟာင်ေးရှ သူ ပြစပ်ခင်ေး။ 

၇၃။ အမ  ြုေးသာေးလကာ်မတီ၏  မ်ေးညွှန်မှုပြင ်  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနသည် ပပစမ်ှုက  ေး ွန်လ ကာင်ေး စွပ်စွြဲ 

ခ ရလသာကလ ေးသူငယ်က ို ကလ ေးသူငယ်၏ အလကာင်ေးဆ ိုေးအက  ြုေးစေီးပွာေးမ ာေးအ  ိုို့ငှာ အပခာေးနည်ေး မ်ေးပြင ် 

 ွှြဲလပပာင်ေးလဆာင်ရွကပ်ခင်ေး ိုပ်ငန်ေးစဉန်ှင ်စပ်  ဉ်ေး၍ အလကာငအ် ညလ်ြာလ်ဆာင်ရကွ်ရန် ကလ ေး 

သူငယတ်ရာေးသူကကီေးမ ာေး၊ ဥပလေအရာရှ မ ာေး၊ ရြဲတပ်ြွြဲွံ့ဝင်မ ာေးနှင ်  ူမှုဝန် မ်ေးအရာရှ မ ာေးအပါအဝင် 

သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေးမှ တာဝနရ်ှ သူမ ာေး၊  ူမှုလရေးအြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေးနှင ် အစ ိုေးရ မဟိုတလ်သာ 

အြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေးမှ လစတန ရငှ်မ ာေးအာေး ပပည်တငွ်ေးပပည်ပမှ ကျွမေ်းက င်သမူ ာေးပြင ် လ  က င ် ပခင်ေးနငှ ် 

သင်တန်ေးမ ာေးလပေးပခင်ေးတ ိုို့က ို စီစဉ်လဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၇၄။ တ ိုင်ေးလေသကကီေး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ် ကလ ေးသူငယအ်ခွင ်အလရေးမ ာေးဆ ိုင်ရာ လကာ်မတီ သ ိုို့မဟိုတ် ပပညလ် ာငစ်ိုနယလ်ပမ 

ကလ ေးသူငယ်အခငွ ်အလရေးမ ာေးဆ ိုင်ရာလကာ်မတီသည် အမ  ြုေးသာေးလကာ်မတီ၏  မ်ေးညွှနခ် က်ပြင ် ပပစမ်ှုက  ေး ွနလ် ကာင်ေး 

စွပ်စွြဲခ ရလသာ ကလ ေးသူငယက် ို အပခာေးနည်ေး မ်ေးပြင ်  ွှြဲလပပာင်ေးလဆာင်ရကွ်ပခင်ေးပပြုရန် တ ိုင်ေးလေသကကီေး သ ိုို့မဟိုတ် 

ပပည်နယဥ်ပလေခ ြုပရ် ိုေး၊ အလ ွလ ွအိုပ်ခ ြုပ်လရေး ဦေးစီေးဌာန၊ ရြဲတပ်ြွြဲွံ့၊  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးမှ ေးရ ိုေးတ ိုို့နငှ ် ည  န ှုင်ေးမပီေး 

သက်ဆ ိုင်ရာမမ ြုွံ့နယ်အဆင ်အစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေး၊ အစ ိုေးရမဟိုတ်လသာ အြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေးမှ သင ်လ  ာ်လသာ 

တာဝနရ်ှ ပိုဂ္ ြု ်မ ာေး ပါဝင်သည ် မမ ြုွံ့နယ်ည  န ှုင်ေးလပြရှင်ေးလရေးအြွြဲွံ့မ ာေး ြွြဲွံ့စည်ေးရမည်။ 

၇၅။ မမ ြုွံ့နယည်  န ှုင်ေးလပြရှင်ေးလရေးအြွြဲွံ့မ ာေးသည-် 

(က) ပပစမ်ှုက  ေး ွန်လ ကာင်ေး စွပ်စွြဲခ ရလသာ ကလ ေးသူငယန်ှင ်စပ်  ဉ်ေး၍ အပခာေးနည်ေး မ်ေးပြင ်  ွှြဲလပပာင်ေးလဆာင်ရကွ်ပခင်ေး 

 ိုပ်ငန်ေးစဉလ်ဆာင်ရွကရ်န် သင ် မသင ် ပိုေ်မ ၇၁၊ ပိုေ်မခွြဲ (က) နှင ် ပိုေ်မ ၇၂ တ ိုို့ပါ အခ က်မ ာေးက ို  ည ်သွင်ေးစဉ်ေးစာေးမပီေး 

  ို ိုပ်ငန်ေးစဉပ်ြင  ်လဆာင်ရကွ်ရန် ဦေးစွာဆ ိုေးပြတ်ရမည။် 

(ခ) ပပစမ်ှုက  ေး ွနလ် ကာင်ေး စပ်ွစွြဲခ ရလသာ ကလ ေးသူငယ်နငှ ် ယင်ေး၏ မ ဘ သ ိုို့မဟိုတ် အိုပ်  န်ေးသူက ို  ည်ေးလကာင်ေး၊ 

ပပစမ်ှုက  ေး ွန်ပခင်ေးခ ရသူက ို ည်ေးလကာင်ေး၊ ပပစမ်ှုက  ေး ွန်ပခင်ေးခ ရသူမှာ ကလ ေးသူငယ် ပြစပ်ါက ယင်ေးနှင ် မ ဘ 

သ ိုို့မဟိုတ ်အိုပ်  န်ေးသူက ို ည်ေးလကာင်ေး ဆင ်ဆ ိုမပေီး နှစ်ြက်သလဘာတညူီခ က် အရ အပခာေးနည်ေး မ်ေးပြင  ်

 ွှြဲလပပာင်ေးလဆာင်ရွကပ်ခင်ေး  ိုပ်ငန်ေးစဉက် ို လအာက်ပါနည်ေး မ်ေးတစ်ရပ်ပြစ်လစ၊ တစ်ရပ် က်ပ ို၍ပြစလ်စ 

သင ်လ  ာ်သည ် နည်ေး မ်ေးပြင ် လဆာင်ရွကရ်န် ဆ ိုေးပြတ်န ိုငသ်ည်- 

(၁) ပပစမ်ှုက  ေး ွနလ် ကာင်ေး စပ်ွစွြဲခ ရလသာ ကလ ေးသူငယအ်ာေး သတ လပေးဆ ိုေးမပခင်ေး၊ 

(၂) ပပစမ်ှုက  ေး ွန်လ ကာင်ေး စပ်ွစွြဲခ ရလသာ ကလ ေးသူငယက်ပြစ်လစ၊ ယင်ေး၏ မ ဘ သ ိုို့မဟိုတ် အိုပ်  န်ေးသူကပြစလ်စ၊ 

၎င်ေးတ ိုို့နစှ်ဦေး  ိုေးကပြစလ်စ ပပစ်မှုက  ေး ွန်ပခင်ေးခ ရသူနငှ ် ယင်ေး၏မ ဘ သ ိုို့မဟိုတ် အိုပ်  နေ်းသူအာေး စာပြင ပ်ြစလ်စ၊ 

နှုတ်ပြင ပ်ြစလ်စ ဝနခ် လတာင်ေးပန်လစပခင်ေး၊ 

(၃) ရပ်ရွာအက  ြုေးပပြု  ူမှုလရေးအ ိုပ်တစ်ခိုခိုက ို  ိုပ်က ိုငလ်စပခင်ေး၊ 

(၄) ပပစမ်ှုက  ေး ွန်ပခင်ေးခ ရသူအာေး   ခ ိုက်နစ်န မှု သ ိုို့မဟိုတ် လန က်ဆက်တွြဲ အက  ြုေးဆက်မ ာေးအတွက် 

သင ်လ  ာ်သည ် နစ်န လ ကေး သ ိုို့မဟိုတ် လ  ာလ် ကေးလပေးလစပခင်ေး၊ 
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(၅)   ခ ိုက်နစ်န  ဆ ိုေးရ ှုေးလသာ ပစစည်ေးက ိုပပန်လပေးပခင်ေး၊   ိုပစစည်ေးက ို အစာေး  ိုေးလပေးပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ်   ိုပစစည်ေးအတကွ် 

နစ်န လ ကေးလပေးလစပခင်ေး၊ 

(၆) ပပစမ်ှုက  ေး ွန်သူအာေး ရပ်မ ရပ်ြ ူကကီေး၏ ဆ ိုေးမသွန်သင်မှုက ို ခ ယလူစပခင်ေးနငှ ် က  ေး ွန်ခ ရသူအာေး 

နှစ်သ မ ်လဆွေးလနွေးလစပခင်ေး၊ 

(၇) ကလ ေးသူငယ်၏ အလကာင်ေးဆ ိုေး အက  ြုေးစေီးပွာေးမ ာေးအ  ိုို့ငှာ ပညာလရေးနငှ ် အသကလ်မွေးဝမ်ေးလက ာင်ေး ပညာရပ်မ ာေး၊ 

လ  က င ်သင် ကာေးလပေးန ိုင်ရန ်သင်တန်ေးလက ာင်ေးမ ာေး၊ ပရဟ တလဂဟာမ ာေး သ ိုို့မဟိုတ် 

ယာယလီစာင ်လရာှကလ်ရေးလဂဟာမ ာေးတွင် ပပြုပပင်  န်ေးသ မ်ေးပခင်ေး၊ 

(၈) ကျွမေ်းက င်မှုနငှ ် အပခာေးြွ ွံ့မြ ြုေးမှု အစီအစဉတ်စ်ရပ်ရပ် လဆာင်ရွကလ်စပခင်ေး၊ 

(၉) မူေးယစလ်ဆေးဝါေး သ ိုို့မဟိုတ ်အရကလ်သစာစွြဲ မ်ေးမှုကိုသန ိုင်လရေးအတကွ် ဆရာဝန်နငှ ် တ ိုင်ပင် လဆွေးလနွေးလစပခင်ေး။ 

(ဂ) ပိုေ်မခွြဲ (ခ) အရ ဆ ိုေးပြတသ်ည ် အပခာေးနည်ေး မ်ေးပြင ်  ွှြဲလပပာင်ေးလဆာင်ရွကပ်ခင်ေး  ိုပ်ငန်ေးစဉက် ို 

သတ်မှတ်ခ က်မ ာေးနငှ ်အညီ အလကာငအ် ညလ်ြာလ်ဆာငရ်ကွ်ရမည်။ 

(ဃ) အပခာေးနည်ေး မ်ေးပြင ်  ွှြဲလပပာင်ေးလဆာင်ရွကပ်ခင်ေး ိုပ်ငန်ေးစဉမ် ာေးက ို လဆာင်ရွကပ်ခင်ေးနှင ်စပ်  ဉ်ေး၍   ိုအပ်ပါက 

မ မ မမ ြုွံ့နယည်  န ှုင်ေးလပြရှင်ေးလရေးအြွြဲွံ့ဝငတ်စဦ်ေးဦေး ဦေးလဆာင်၍ ည  န ှုင်ေးလပြရှင်ေးလရေးအြွြဲွံ့ခွြဲက ို သင ်လ  ာ်လသာ 

ပိုဂ္ ြု ်မ ာေးပြင ်ြွြဲွံ့စည်ေး၍ လဆာင်ရွကလ်စရန် တာဝန်လပေးအပ်န ိုင်သည်။ 

၇၆။ ကလ ေးသူငယ်တရာေးရ ိုေးသည် ရြဲတပ်ြွြဲွံ့မ ှတင်ပ ိုို့ ာလသာ အမှုမ ာေးတွင်ပြစလ်စ၊ တ ိုက်ရ ိုကလ် ျှာက်  ာေးမှုမ ာေးတွင်ပြစလ်စ 

အမှုက ို အမပေီးသတအ်မ နိ်ု့မခ မီ အမှုစစ်လဆေးလနစဉ ်ကာ အတွင်ေး ပိုေ်မ ၇၂ က ို အလ ာကအ် ာေးပပြု၍ ပိုေ်မ ၇၁၊  ပိုေ်မခွြဲ 

(က)ပါအခ က်မ ာေးနှင ် က ိုက်ညီပါက အပခာေးနည်ေး မ်ေးပြင ်  ွှြဲလပပာင်ေးလဆာင်ရွကပ်ခင်ေး  ိုပ်ငန်ေးစဉအ်ရ 

လဆာင်ရွကလ်ပေးန ိုငလ်ရေးအတကွ် မမ ြုွံ့နယ်ည  န ှုင်ေးလရေးအြွြဲွံ့သ ိုို့ အလ ကာင်ေး ကာေးမပီေး အမှုပ တသ် မ်ေးန ိုင်သည်။ 

၇၇။ ပိုေ်မ ၇၅ အရ ပြစလ်စ၊ ပိုေ်မ ၇၆ ပါ ကလ ေးသူငယ် တရာေးရ ိုေး၏ အလ ကာင်ေး ကာေးခ က်အရပြစလ်စ 

မမ ြုွံ့နယ်ည  န ှုင်ေးလပြရှင်ေးလရေးအြွြဲွံ့၏ အပခာေးနည်ေး မ်ေးပြင ်  ွှြဲလပပာင်ေးလဆာင်ရွကပ်ခင်ေး  ိုပ်ငန်ေးစဉ်အရ ခ မှတ်လသာ 

ဆ ိုေးပြတ်ခ က်သည် အမပေီးအပပတ် ပြစလ်စရမည။် 

 

အခန်ေး ( ၂၁) 

ကလ ေးသူငယက် ို ပပစမ်ှုပ င ် အလရေးယူပခင်ေးနငှ ် ကင်ေး ွတခ်ွင  ်

၇၈။ (က) အသက ်၁၀ နှစ ်မပပည ်လသေးလသာ ကလ ေးသူငယ်၏ ပပြု ိုပ်မှုသည ်ပပစမ်ှုမလပမာကလ်စရ။ 

(ခ) ပပြု ိုပ်စဉ်အခါက မ မ ပပြုလသာပပြု ိုပ်မှု၏ သလဘာနငှ ် အက  ြုေးအပပစက် ို သ န ေး ညလ် ာကလ်အာင် အလပမာ်အပမင်၊ 

အဆင်အပခင်နငှ ် မပပည စ် ိုလသေး၍ အသက ်၁၀ နှစ ်အ က်၊ ၁၂ နှစ ်လအာက်အရွယ်ရှ လသာ ကလ ေးသူငယ်၏ 

ပပြု ိုပ်မှုသည ်ပပစမ်ှုမလပမာကလ်စရ။ 
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၇၉။ ပပစမ်ှုက  ေး ွနလ် ကာင်ေး စွပ်စွြဲခ ရလသာကလ ေးသူငယက် အသက်နှင စ်ပ်  ဉ်ေးသည ် အလ ာက် အ ာေး 

တင်ပပပခင်ေးမပပြုန ိုင်လသေးမီ ၎င်ေး၏အသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်မှုနငှ ် ပ ိုပန်ေးသဏဌာန်အရ အသက ်၁၈ နှစ ်မပပည လ်သေးသူ 

ပြစန် ိုင်သညဟ်ို  င်ပမင်ယူဆန ိုင်ပါက ဤဥပလေပါ ကလ ေးသူငယ်၏ အခွင ်အလရေးက ို ရ  ိုကခ်ွင ်ရှ လစရမည။် 

၈၀။ ရြဲအရာရှ သည ်ပပစမ်ှုက  ေး ွန်လ ကာင်ေး စွပ်စွြဲခ ရလသာ ကလ ေးသူငယ်က ို ြမ်ေးဆီေး ျှင်- 

(က) မ မ  မည်သူမည်ဝါပြစလ် ကာင်ေး လကာင်ေးမွန်စာွ လပပာ ကာေးရမည်။ 

(ခ) ကလ ေးသူငယ်န ေး ညန် ိုင်လသာ ရ ိုေးရငှ်ေးသည  ်စကာေးအသ ိုေးအနှုန်ေးပြင ် ြမ်ေးဆီေးရသည ် အလ ကာင်ေးရင်ေးနှင  ်၎င်ေးအာေး 

စွပ်စွြဲ ာေးလသာ ပပစမ်ှုတ ိုို့က ို ရငှ်ေး င်ေးလပပာ ကာေးရမည်။ 

(ဂ) မခ မ်ေးလပခာက်ပခင်ေး၊ အဓမမအန ိုင်အ က်ပပြုပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် မ  ိုအပ်ဘြဲ အင်အာေးသ ိုေးပခင်ေး၊ နှ ပ်စက ်ည ဉေ်းပန်ေးပခင်ေး၊ 

ရကစ်က်ပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ်  ူမဆန်စွာပပြုမူပခင်ေးစသည ် အပပြုအမမူ ာေးက ို လရာှင်ရာှေးရမည်။ 

(ဃ)  က်  တ်ခတ်ပခင်ေး၊ ကက ြုေးပြင ်ပြစလ်စ၊  အပခာေးတစ်နည်ေးနည်ေးပြင ်ပြစလ်စ ခ ည်လနှ င်ပခင်ေးမပပြုရ။ 

(င) မည်သည ်အလ ကာင်ေးနငှ ်မျှ ကလ ေးသူငယက် ို ရြဲအခ ြုပ်တွင် ခ ြုပ်လန ှင် ာေးပခင်ေး မပပြုရ။ 

(စ)  ူကကီေးအက ဉေ်းသာေးမ ာေးနငှ ်အတူ လရာလန ှ၍ ာေးရှ ပခင်ေးမပပြုရ။ မ န်ေးကလ ေးပြစပ်ါက အမ  ြုေးသမီေး 

အလစာင အ်လရာှက်ပြင ်သာ  ာေးရှ ရမည်။ 

(ဆ) သက်ဆ ိုငလ်သာ မ ဘ သ ိုို့မဟိုတ် အိုပ်  န်ေးသူ  ခ ကခ် င်ေး သ ိုို့မဟိုတ် လဆာ  င်စွာ အသ လပေး အလ ကာင်ေး ကာေးရမည်။ 

မ ဘ၊ အိုပ်  န်ေးသူ၊ လဆွမ  ြုေးနငှ  ်ည်ေးလကာင်ေး၊ လရွှံ့လနနငှ ် ည်ေးလကာင်ေး ကလ ေး သူငယက် ို လတွွံ့ဆ ိုခွင ်ပပြုရမည။် 

(ဇ) က  ေး ွနလ်သာ ပပစမ်ှုနှင စ်ပ်  ဉ်ေး၍ သတ်မှတ်ခ ကမ် ာေးနှင ်အညီသာလမေးပမနေ်းရမည။် 

(ဈ) အပခာေးနည်ေး မ်ေးပြင ်  ွှြဲလပပာင်ေးလဆာင်ရွကပ်ခင်ေးမပပြုပါက ကလ ေးသူငယ်က ို သကဆ် ိုင်ရာ ကလ ေးသူငယတ်ရာေးရ ိုေးသ ိုို့ 

လဆာ  င်စွာ တင်ပ ိုို့ရမည်။ 

(ည) ပိုေ်မခွြဲ (ဈ)အရ ကလ ေးသူငယတ်ရာေးရ ိုေးသ ိုို့ လဆာ  ငစ်ွာ တင်ပ ိုို့ပခင်ေး မပပြုန ိုင်ပါက ကလ ေး သူငယ်က ို 

လကာင်ေးမွန်စာွက င ်ကက လန  ိုငရ်န် ခ ဝန်ခ ြုပ်ခ ြုပ်ဆ ိုလစမပေီး  ွှတ်လပေးရမည။်   ိုသ ိုို့ ခ ဝန်ခ ြုပ်ပြင  ်

 ွှတ်လပေးပခင်ေးမပပြုန ိုင်ပါက ယာယလီစာင ်လရာှကလ်ရေးလဂဟာ သ ိုို့မဟိုတ် အပခာေးသင လ်တာလ်သာ လနရာသ ိုို့ 

ပ ိုို့လဆာင်ရမည်။ 

(ဋ) ကလ ေးသူငယ်အသကအ်ရွယ်က ို သတ်မှတ်ရန် အသက်နှင ်စပ်  ဉ်ေးသည ် အလ ာက်အ ာေးမ ာေး ရယူ ာေးရမည်။ 

၈၁။ ရြဲအရာရှ သည် သင်တန်ေးလက ာင်ေး၊ ပရဟ တလဂဟာ၊ ယာယလီစာင လ်ရာှကလ်ရေးလဂဟာ၊ မ ဘ၊ အိုပ်  န်ေးသူ သ ိုို့မဟိုတ် 

ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်သူ  မှ  ွက်လပပေးသည ် ပပစမ်ှုက  ေး ွန်လ ကာင်ေး စွပ်စွြဲခ ရလသာ ကလ ေးသူငယ် သ ိုို့မဟိုတ် 

ပပစမ်ှု င်ရှာေးစီရင်ပခင်ေးခ ရလသာ ကလ ေးသူငယက် ို- 

(က) ဝရမ်ေးမပါဘြဲ ြမ်ေးဆီေးန ိုင်သည်။ သ ိုို့ရာတွင် ရာဇသတ်ကကီေးနှင ်အပခာေးပပစမ်ှုဆ ိုင်ရာ အ ူေးဥပလေ တစ်ရပ်ရပ်အရ 

အလရေးယူပခင်ေးမပပြုရ။ 

(ခ) ြမ်ေးဆီေးရမ  ျှင် သက်ဆ ိုင်ရာ သငတ်န်ေးလက ာင်ေး၊ ပရဟ တလဂဟာ၊ ယာယလီစာင လ်ရာှက်လရေးဂဟာ၊ မ ဘ၊ အိုပ်  န်ေးသူ 

သ ိုို့မဟိုတ ်ပပြုစိုလစာင လ်ရာှကသူ်   ပပနပ် ိုို့ရမည်။ 
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(ဂ) ပိုေ်မခွြဲ (ခ) အရသငတ်န်ေးလက ာင်ေး၊ ပရဟ တလဂဟာ၊ ယာယလီစာင လ်ရာှကလ်ရေးလဂဟာ၊ မ ဘ၊ အိုပ်  န်ေးသူ သ ိုို့မဟိုတ် 

ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်သူ   ပပနမ်ပ ိုို့န ိုင်မီကာ အတငွ်ေး အပခာေးသင ်လ  ာ်သည ် လနရာ၌   နေ်းသ မ်ေး ာေးရှ န ိုင်သည်။ 

 

အခန်ေး ( ၂၂) 

ကလ ေးသူငယ ် တရာေးစီရင်လရေး 

၈၂။ ပပညလ် ာင်စိုတရာေး ွှတ်လတာ်ခ ြုပ်သည-် 

(က) န ိုင်င လတာ်အတငွ်ေး   ိုအပ်မပီေး သင ်လ  ာလ်သာ နယလ်ပမမ ာေးတွင် ကလ ေးသူငယတ်ရာေးရ ိုေးမ ာေး တညလ် ာင်ရမည။် 

  ိုို့အပပင် ကလ ေးသူငယ်တရာေးသူကကီေးမ ာေးက ို ခနို့် ာေးန ိုငသ်ည်။ 

(ခ) ပိုေ်မခွြဲ (က) အရ ကလ ေးသူငယတ်ရာေးရ ိုေး တည်လ ာင ်ာေးပခင်ေးမရှ လသာ နယ်လပမလေသတငွ် 

မမ ြုွံ့နယ်တရာေးသူကကီေးအာေး ကလ ေးသူငယ်တရာေးသူကကီေး၏ စီရင်ပ ိုင်ခငွ ်အာဏာက ို အပန်ငှ်ေးန ိုင်သည။် 

၈၃။ ကလ ေးသူငယ်တရာေးရ ိုေးသည်- 

(က) ပပစမ်ှုက  ေး ွန်သည  ်အခ  န်တငွ် အသက ်၁၈ နှစ ်မပပည ်လသေးလသာ ကလ ေးသူငယက် ိုသာ ျှင် 

တရာေးစရီင်ပ ိုင်ခငွ ်ရှ လစရမည်။ ကလ ေးသူငယ်မှုခင်ေးတစ်ရပ်က ို  ကာေးန စစလ်ဆေးရာ၌ ဆက် က ်လဆာင်ရွကပ်ခင်ေးမပပြုမီ 

ပပစမ်ှုက  ေး ွန်သူမှာ ကလ ေးသူငယ်ပြစလ် ကာင်ေး အသက်နငှ ်စပ ် ဉ်ေးသည ် အလ ာကအ် ာေးမ ာေးက ို စ စစ်မပီေး 

ဆ ိုေးပြတ်ခ က်ခ မှတ်ရမည။်   ိုဆ ိုေးပြတ်ခ က်က ို မှတတ်မ်ေးတင်  ာေးရှ ရမည်။ 

(ခ) ကလ ေးသူငယ်မှုခင်ေးက ို ကလ ေးသူငယတ်ရာေးရ ိုေးက စစ်လဆေးစီရငလ်နစဉအ်တငွ်ေး ပပစ်မှုက  ေး ွန ်လ ကာင်ေး 

စွပ်စွြဲခ ရလသာ ကလ ေးသူငယ၏် အသက်မှာ ၁၈ နှစ် ပပည သွ်ာေးလသာ် ည်ေး ကလ ေးသူငယ် ပြစဘ် သကြဲ သ ိုို့ 

ဆက် က်၍  ကာေးန စစလ်ဆေးမပေီး ဥပလေနငှ ်အညီ စီရင်ဆ ိုေးပြတ်ရမည်။ 

(ဂ) စစလ်ဆေးစီရင်လနစဉအ်တငွ်ေး တရာေးစွြဲဆ ိုတင်ပ ိုို့လသာ ကလ ေးသူငယ်က ို လကာင်ေးမွန်စာွက င ်ကက လန  ိုင်ရန် 

အာမခ ပြင ်ခ ဝန်ခ ြုပ် ခ ြုပ်ဆ ိုလစမပေီး စည်ေးကမ်ေးခ က်မ ာေးသတ်မှတ်၍ မ ဘ၊ အိုပ်  န်ေးသူ  ပြစ်လစ၊ ယာယီ 

လစာင ်လရာှကလ်ရေးလဂဟာ သ ိုို့မဟိုတ် အပခာေးသင လ်  ာလ်သာ လနရာသ ိုို့ပြစ်လစ အိုပ်  န်ေးရန် အပန်ှ န ိုင်သည။် 

(ဃ) ပိုေ်မခွြဲ (ဂ) အရ အာမခ ပြင ် ခ ဝန်ခ ြုပ်ပပြု ိုပ်ပခင်ေးမရှ သည ်အခါ လန က်ဆ ိုေးနည်ေး မ်ေးအပြစ် သာ ျှင် မ ဘ၊ 

အိုပ်  န်ေးသူ  ပြစ်လစ၊ ယာယီလစာင ်လရာှကလ်ရေးလဂဟာသ ိုို့ပြစလ်စ၊ အပခာေးသင ်လ  ာ်လသာ လနရာသ ိုို့ပြစလ်စ 

စည်ေးကမ်ေးခ က်မ ာေးက ို   ိုကန် လစ  က် ကလ ေးသူငယက် ို အပန်ှ န ိုင်သည်။   ိုသ ိုို့ အပ်နှ သည ်ကာ သည ်

အတ ိုလတာင်ေးဆ ိုေး ပြစလ်စရမည်။ 

(င) မည်သည ်အလ ကာင်ေးနငှ ်မျှ ကလ ေးသူငယက် ို ရြဲအခ ြုပ်တွင်ပြစလ်စ၊ အက ဉ်ေးလ ာငတ်ွင်ပြစလ်စ ခ ြုပမ် နို့်မလပေးရ။ 

(စ) ကလ ေးသူငယ်က ို မည်သည ်ပပစ်မှုအတွက်မဆ ို ကလ ေးသူငယတ်ရာေးရ ိုေး လရွှံ့လမှာကသ် ိုို့ တင်ပ ိုို့ပါက 

ကလ ေးသူငယ်န ေး ည်န ိုငလ်သာ ရ ိုေးရငှ်ေးသည  ်စကာေးအသ ိုေးအနှုန်ေးပြင ် စွြဲဆ ိုသည ပ်ပစမ်ှုက ို ရငှ်ေး င်ေး လပပာ ကာေးရမည်။ 

(ဆ) လသေဏ ်သ ိုို့မဟိုတ် လ ာင်ေဏ် ၃ နစှ်အ က ်ပပစေ်ဏ်ခ မှတ်န ိုင်လသာ ကလ ေးသူငယ်မှုခင်ေး မ ာေးက ို 

ဝရမ်ေးမှုစစ်လဆေးသည  ်နည်ေး မ်ေးအတ ိုင်ေး စစလ်ဆေးစီရင်ရမည်။ 
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(ဇ) ပိုေ်မခွြဲ (ဆ)ပါ မှုခင်ေးမ  ြုေးမှတစ်ပါေး အပခာေးကလ ေးသူငယမ်ှုခင်ေးမ ာေးက ို သမမာန်မှု စစလ်ဆေးသည ် နည်ေး မ်ေးအတ ိုင်ေး 

စစ်လဆေးစီရင်ရမည်။ 

(ဈ) ကလ ေးသူငယ်မှုခင်ေးတငွ ်လရွှံ့လနငာှေးရမ်ေး ာေးလစကာမူ ကလ ေးသူငယ်ပပစ်မှုက  ေး ွန်ပခင်ေး မရှ လ ကာင်ေး မ မ က ိုယ်က ို 

ကာကယွလ်ပပာ ကာေးရာတွင် မ ဘ၊ အိုပ်  န်ေးသူ၊ လဆွမ  ြုေး သ ိုို့မဟိုတ် တာဝနရ်ှ   ူမှုဝန် မ်ေးအရာရှ  တစ်ဦေးဦေးအာေး 

ကလ ေးသူငယ်က ို ကညူလီဆာင်ရွကလ်ပေးရန် ခွင ်ပပြုန ိုင်သည်။ 

(ည) စ တ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ ခ  ြုွံ့ယွင်ေးမှု ရှ  မရှ  စစ်လဆေးရန ်  ိုအပ်ပါက စ တ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ ကျွမေ်းက င်သူ ဆရာဝန ်နှင စ်စလ်ဆေးမပေီး 

  ိုအပ်သ  ို ဆက် က်လဆာင်ရွကန် ိုင်ရန် ရာဇဝတက် င  ် ိုေးဥပလေနှင ်အညီ လဆာင်ရကွ် ရမည်။ 

၈၄။ ကလ ေးသူငယ်တရာေးရ ိုေးသည် ကလ ေးသူငယ်မှုခင်ေးမ ာေးက ို  ကာေးန စစလ်ဆေးရာတွင-် 

(က) သီေးပခာေးတရာေးရ ိုေး သ ိုို့မဟိုတ် သီေးပခာေးအလဆာက်အအ ိုတွင်  ကာေးန စစ်လဆေးရမည်။ သီေးပခာေးတရာေးရ ိုေး သ ိုို့မဟိုတ် 

သီေးပခာေးအလဆာက်အအ ိုမရှ ပါက တရာေးရ ိုေးပ ိုမှန်ြွင ် ှစ်၍  ကာေးန စစ်လဆေးသည လ်နရာ မဟိုတလ်သာ အလဆာက်အအ ို 

သ ိုို့မဟိုတ ်အခန်ေးတွင် ပပြု ိုပ်ရမည်။ 

(ခ) မ ဘမ ာေး၊ အိုပ်  န်ေးသူမ ာေး၊ တရာေးရ ိုေးဝန ်မ်ေးမ ာေး၊ ဥပလေအရာရှ မ ာေး၊ ယနူီလြာင်ေးဝတဆ်င် ာေးပခင်ေး 

မရှ လသာတာဝနက် ရြဲတပ်ြွြဲွံ့ဝင်မ ာေး၊ မှုခင်ေးနငှ ်သက်ဆ ိုင်သမူ ာေးနှင ် ကလ ေးသူငယတ်ရာေးရ ိုေးက ခွင ်ပပြုခ က ်

လပေး ာေးလသာသူမ ာေးမှအပ  အပခာေးမည်သူမျှ  ကာေးန စစလ်ဆေးလသာလနရာတွင် မရှ လစရ။ 

(ဂ) ကလ ေးသူငယ်အတွက် ခိုခ ကာကယွ်ရန် မ ဘ၊ အိုပ်  နေ်းသူ၊ လဆွမ  ြုေး၊ မ တလ်ဆွ သ ိုို့မဟိုတ် အပခာေး 

သင ်လ  ာ်သူတစဦ်ေးဦေးအာေး ကလ ေးသူငယ်က ိုယ်စာေး စစ်လမေးပခင်ေး၊ လ ျှာက် ာေးပခင်ေးနငှ  ်လ ျှာက် ြဲပခင်ေးတ ိုို့ ပပြုန ိုင်ရန ်

ခွင ်ပပြုရမည။် 

(ဃ) ရြဲအလရေးယူပ ိုင်ခငွ ်ရှ လသာ ပပစမ်ှုဟိုတ်သည်ပြစ်လစ၊ မဟိုတ်သည်ပြစ်လစ ပပစမ်ှုက  ေး ွန်ပခင်ေးခ ရသူ 

ကလ ေးသူငယ်အတွက် တရာေး  ိုဘက်မှ ဥပလေအရာရှ က   ိုကပ်ါလဆာင်ရွကလ်ပေးရန် သက်ဆ ိုင်ရာ ဥပလေရ ိုေးသ ိုို့ 

အလ ကာင်ေး ကာေးရမည။် 

(င) ကလ ေးသူငယ်နငှ ် သကလ်သမ ာေးအတွက်   ိုအပ်ပါက စကာေးပပန် ာေးရှ န ိုင်ရန ်စီစဉ်လပေးရမည်။ 

(စ) ကလ ေးသူငယ် မှုခင်ေးက ို လဆာ  င်စွာ  ကာေးန စစလ်ဆေးလပေးရမည်။ 

(ဆ) သကလ်သမ ာေး စစလ်ဆေးပခင်ေး၊ လ ျှာက် ြဲခ ကလ်ပေးပခငေ်းနှင ် စစ်လဆေးစီရင်ပခင်ေးပပြုရာ၌ တရာေးခွင်ရှ  တရာေးသူကကီေး၊ 

ဥပလေအရာရှ ၊  ူမှုဝန် မ်ေးအရာရှ ၊ ရြဲအရာရှ ၊ ပပစမ်ှုက  ေး ွန်လ ကာင်ေး စွပ်စွြဲခ ရလသာ ကလ ေးသူငယ်နငှ ် သက်လသမ ာေး 

ပမင်န ိုင် ကာေးန ိုင်၊ လမေးပမနေ်းန ိုင်၊ လပြ ကာေးန ိုင်၊ မှတတ်မ်ေးတင်န ိုင်သည  ်ဗီေယီ ိုရိုပပ်မင်သ  ကာေး ပမင်ကွင်ေးစနစ်ပြင ် 

ပပြု ိုပ်န ိုင်သည။် 

၈၅။ ကလ ေးသူငယ်မှုခင်ေးက ို  ကာေးန စစ်လဆေးပခင်ေးနှင ်စပ်  ဉ်ေး၍ ကလ ေးသူငယ်တရာေးရ ိုေးသည်- 

(က) စစလ်ဆေးဆြဲအမှု မည်သည ်အလပခအလနသ ိုို့ လရာက်ရှ လနလစကာမှု ပပစမ်ှုက  ေး ွနလ် ကာင်ေး စွပ်စွြဲ ခ ရလသာ 

ကလ ေးသူငယ်အာေး ကလ ေးသူငယတ်ရာေးရ ိုေးသ ိုို့ ာလရာက်ရန် မ  ိုဟို ယူဆ ျှင် ရ ိုေးလရွှံ့သ ိုို့ မ ာလရာကလ်စဘြဲ 

ယင်ေး၏ မ ကက်ွယတ်ငွ်အမှုက ို ဆက် က်စစလ်ဆေးန ိုင်သည်။ 
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(ခ) ကလ ေးသူငယ်၏ အလကာင်ေးဆ ိုေးအက  ြုေးစေီးပွာေးမ ာေးက ို ပြစ် ွန်ေးန ိုင်သည ်က စစတငွ် သတင်ေး 

အခ က်အ က်ရယူခငွ ်လပေးပခင်ေးမှအပ ကလ ေးသူငယ်မှုခင်ေး သတင်ေးအခ က်အ က်မ ာေးက ို သတင်ေးစာ မ ာေး၊ 

မဂ္ဇင်ေးမ ာေး၊ ဂ ာနယ်မ ာေး၊ စာလစာင်မ ာေး၊ အီ က် လရာနစ်နည်ေးပညာက ို အသ ိုေးပပြု၍ အငတ်ာနက် စာမ က်န ှနှင ် 

 ူမှုကွနယ်က်မ ာေးတငွ် ကလ ေးသူငယ်ညစ်ညမ်ေးပ ို ပပြု ိုပ်ပြနို့်ပြ ေးပခင်ေးနငှ ် လရေယီ ို၊ ရိုပ်ပမင်သ  ကာေးတစ်ခိုခိုတွင် 

ပြနို့်ခ  ပခင်ေး၊  ိုတ် ွှင ်ပခင်ေးမပပြုန ိုင်ရန်နငှ ် သတင်ေးမီေယီာသမာေးအာေး တရာေးခွငအ်တငွ်ေး ဝင်လရာက်ပခင်ေး ခွင ်မပပြုရ။ 

(ဂ) ကလ ေးသူငယ်ကကီေး ကပ်သူအစီရင်ခ စာက ို သတ်မှတ်ခ က်မ ာေးနှင အ်ညီ တင်သငွ်ေးရန ်သက်ဆ ိုင်ရာ  ူမှုဝန် မ်ေးရ ိုေးသ ိုို့ 

အလ ကာင်ေး ကာေးရမည။် 

၈၆။ ကလ ေးသူငယတ်ရာေးရ ိုေးသည် ရြဲတပ်ြွြဲွံ့က စ ိုစမ်ေးလနစဉအ်တငွ်ေးပြစ်လစ၊ ကလ ေးသူငယ်တရာေးရ ိုေးက 

စစ်လဆေးစီရင်လနစဉအ်တွင်ေးပြစ်လစ  ွကလ်ပပေးတ မ်ေးလရာှငလ်နလသာ ကလ ေးသူငယ်က ို ြမ်ေးဆီေးမ မပီေး သက်ဆ ိုင်ရာတရာေးရ ိုေးသ ိုို့ 

စွြဲဆ ိုတင်ပ ိုို့သည ်အခ  နတ်ငွ် အသက ်၁၈ နှစ ်ပပည သွ်ာေးလသာ ကလ ေးသူငယ် မှုခင်ေးနငှ ်စပ ် ဉ်ေး၍- 

(က) အသက ်၁၈ နှစ ်ပပည်မပီေး အသက်၂၀ နှစ ်မပပည လ်သေး ျှင် ကလ ေးသူငယ် ပြစဘ် သကြဲ သ ိုို့ ဆက် က်၍ 

 ကာေးန စစ်လဆေးမပေီး ဥပလေနှင အ်ညီ စီရင်ဆ ိုေးပြတ်ရမည။် 

(ခ) အသက ်၂၀ နှစ ်ပပည မ်ပေီးပြစ် ျှင် အရွယလ်ရာက်သူက ို စစ်လဆေးစီရင်သည  ်နည်ေး မ်ေးအတ ိုင်ေး  ကာေးန စစလ်ဆေးမပေီး 

ဥပလေနှင အ်ညီ စီရင်ဆ ိုေးပြတရ်မည်။ သ ိုို့ရာတွင် ပပစေ်ဏက် ို ကလ ေးသူငယ်ပြစ်သည ် အ ာေး ဤဥပလေနှင အ်ညီ 

ခ မှတ်ရမည။် 

ခခွင်ေးခ က်။   ိုသ ိုို့ခ မှတ်သည အ်ခါ ကလ ေးသူငယ်ကြဲ သ ိုို့ မ ဘအိုပ်  န်ေးသူ   အပန်ှ ပခင်ေး၊ ယာယီ လစာင ်လရာှကလ်ရေးလဂဟာ 

သ ိုို့မဟိုတ် သငတ်န်ေးလက ာင်ေးတစ်ခိုခိုသ ိုို့ ပ ိုို့အပပ်ခင်ေးမပပြုန ိုင။် 

၈၇။ ကလ ေးသူငယ်တရာေးရ ိုေးသည် ပပစမ်ှုက  ေး ွန်လ ကာင်ေး  င်ရှာေးလသာ ကလ ေးသူငယ်အာေး အမ နိ်ု့ခ မှတပ်ခင်ေးမပပြုမီ 

လအာက်လြာ်ပပပါအခ က်မ ာေးက ို  ည ်သွင်ေးစဉ်ေးစာေး  က် ကလ ေးသူငယ်၏ အလကာင်ေးဆ ိုေး 

အက  ြုေးစေီးပွာေးမ ာေးပြစ ွ်န်ေးလစမပီေး စာရ တတပပြုပပင်လပပာင်ေး ြဲလစန ိုင်မည ် အမ နိ်ု့က ို ခ မှတ်ရမည်- 

(က) ကလ ေးသူငယ်၏ အသက်အရွယန်ှင ် အက င ်စာရ တတ၊ 

(ခ) ကလ ေးသူငယ်၏ ပတ်ဝန်ေးက င် အလပခအလန၊ 

(ဂ) ပပစမ်ှုက  ေး ွန်ရသည  ်အလ ကာင်ေးရင်ေး၊ 

(ဃ) ကလ ေးသူငယ်ကကီေး ကပ်သူက တင်သငွ်ေးလသာ အစီရငခ် စာ၊ 

(င) ကလ ေးသူငယ်အာေး ြမ်ေးဆီေး  န်ေးသ မ်ေးပခင်ေးနငှ ် ကလ ေးသူငယ်၏  ွတ် ပ်ခငွ ်က ို   ခ ိုက်လစပခင်ေး မရှ ဘြဲပြစ်န ိုငပ်ါက 

အပခာေးနည်ေး မ်ေးပြင  ် ွှြဲလပပာင်ေးလဆာင်ရွကပ်ခင်ေး  ိုပ်ငန်ေးစဉမ် ာေးက ို ဦေးစာေးလပေးပခင်ေး၊ 

(စ) ကလ ေးသူငယ်၏ အလကာင်ေးဆ ိုေး အက  ြုေးစေီးပွာေးမ ာေးအတွက်  ည ်သွင်ေးစဉ်ေးစာေးရန်   ိုအပ်လသာ အပခာေးအခ က်မ ာေး။ 

၈၈။ ကလ ေးသူငယတ်ရာေးရ ိုေးသည်- 

Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)



ကလ ေးသူငယ ်အခငွ ်အလရေးမ ာေးဆ ိုငရ်ာဥပလေ 

Page 34 of 47 

(က) ကလ ေးသူငယ်က ို သာမန်အာေးပြင ် လ ာင်ေဏ်ခ မှတ်ပခင်ေးမပပြုရ။ ယင်ေးအာေး အပခာေးနည်ေးပြင ်ပပြုစို လစာင လ်ရာှကပ်ခင်ေး 

သ ိုို့မဟိုတ ်အပခာေးနည်ေး မ်ေးပြင ်  ွှြဲလပပာင်ေးလဆာင်ရကွ်ပခင်ေးဆ ိုင်ရာ  ိုပ်ငန်ေးစဉမ် ာေး မရှ မှသာ 

လန က်ဆ ိုေးနည်ေး မ်ေးအပြစ် သလဘာ ာေးမပေီး လ ာင်ေဏ်ခ မှတ်ရမည။် 

(ခ) တည်ဆြဲဥပလေ တစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သ ိုို့ပင်ပါရှ လစကာမ ူကလ ေးသူငယ်အာေး ပပစမ်ှု င်ရာှေးစီရင်သည  ်အခါ လသေဏ်၊ 

လ ာင်ေဏ်တစ်သက်၊ နစှ်အကနို့်အသတ်မရှ  လ ာင်ေဏ် သ ိုို့မဟိုတ် လ ာငေ်ဏန်ှစ် ၂၀ မခ မှတ်ရ။ 

(ဂ) ကလ ေးသူငယ် က  ေး ွနသ်ည ်ပပစ်မှုမှာ လအာက်ပါ အခ က်နှစ်ရပ်နှင  ်အက  ြုေးဝင်သညဟ်ို ကလ ေး သူငယတ်ရာေးရ ိုေးက 

ယ ို ကည်မှသာလ ာင်ေဏ် ခ မှတ်ရမည-် 

(၁) လသေဏ၊် လ ာငေ်ဏတ်စ်သက်၊ နှစ်အကနို့်အသတ်မရှ  လ ာငေ်ဏ် သ ိုို့မဟိုတ် လ ာင်ေဏ် နှစ ်၂၀  

ခ မှတ်န ိုငလ်သာ ပပစမ်ှုပြစ်ပခင်ေး၊ 

(၂) အက င ်စာရ တတ ွန်ကြဲစာွ ပ က်စီေးလနလသာ သ ိုို့မဟိုတ် မည်သည ်နည်ေးနငှ ်မျှ   န်ေးသ မ်ေး၍ မရန ိုင်လသာ 

ဆ ိုေးသွမ်ေးလနသည  ်ကလ ေးသူငယ်ပြစ်ပခင်ေး။ 

(ဃ) ပိုေ်မခွြဲ (ဂ) အရ လ ာငေ်ဏခ် မှတ်ရာတငွ်   ိုကလ ေးသူငယ်မှာ အသက ်၁၆ နှစ် မပပည လ်သေးပါက ခ မှတ်လသာ 

လ ာင်ေဏ်သည် ခိုနစ်နှစ ်က်ပ ို၍ ည်ေးလကာင်ေး၊ အသက ်၁၆ နှစ ်ပပည မ်ပေီး အသက် ၁၈ နှစ ်မပပည လ်သေးပါက 

ခ မှတ်လသာ လ ာငေ်ဏသ်ည် တစ်ဆယ်နှစ ်က်ပ ို၍ ည်ေးလကာင်ေး မခ မှတ်ရ။ 

(င) လငေွဏတ်ပ်ရ ိုကရ်နရ်ှ  ျှင် အသက ်၁၄ နှစ်ပပည ်မပီေးဝငလ်ငွရှ သည ် ကလ ေးသူငယက် ို လငေွဏ ်တပ်ရ ိုကန် ိုင်သည်။ 

လငေွဏမ်လဆာင်သည  ်  ိုကလ ေးသူငယ်အာေး လ ာင်ေဏ်မခ မှတ်ရ။   ိုကလ ေး ငယက် လငေွဏမ်လဆာင် ျှင် 

ကလ ေးသူငယ်၏ မ ဘက ို ည်ေးလကာင်ေး၊ မ ဘမရှ  ျှင် အိုပ်  န်ေးသူက ို  ည်ေးလကာင်ေး လငွေဏ် တပ်ရ ိုကရ်မည်။ 

၈၉။ ကလ ေးသူငယတ်ရာေးရ ိုေးသည် ပိုေ်မ ၈၈၊ ပိုေ်မခွြဲ (ဂ) ပါ အခ က်နစှ်ရပ်နငှ ် မမင စွနေ်းသပြင ် လ ာင်ေဏ် မခ မှတ်သင လ်သာ 

ကလ ေးသူငယ်နငှ ်စပ ် ဉ်ေး၍ လအာက်ပါအမ နိ်ု့တစ်ရပ်ရပ်က ို ခ မှတ်န ိုင်သည-် 

(က) ဆ ိုဆ ိုေးမ၍  ွှတ်န ိုင်သည်။ 

(ခ) ကလ ေးသူငယ်၏ အလကာင်ေးဆ ိုေးအက  ြုေးစေီးပွာေးမ ာေးအ  ိုို့ငှာ အပခာေးနည်ေး မ်ေးပြင ်  ွှြဲလပပာင်ေး လဆာင်ရွကပ်ခင်ေး 

 ိုပ်ငန်ေးစဉပ်ြင  ်လဆာငရ်ကွ်န ိုင်သည်။ 

(ဂ) မည်သည ်ပပစ်မှုတွင်မဆ ို ကလ ေးသူငယ်သည် ပပစမ်ှုက ို လန က် ပ်မက  ေး ွန်လစလရေးအတွက် ဟနိ်ု့တာေးရနအ်  ိုို့ငာှ 

  ိုကလ ေးသူငယ်က ို လကာင်ေးမွန်စာွ လန  ိုင်က င ်ကက လစမည်ပြစ်လ ကာင်ေး ခ ဝန်ခ ြုပ် ခ ြုပ်ဆ ိုမပီေး 

သ ိုေးနှစ် က်မလက ာ် ွနလ်သာကာ အတကွ် စည်ေးကမ်ေးခ က်မ ာေး သတ်မှတ်၍ မ ဘ သ ိုို့မဟိုတ် အိုပ်  န်ေးသူ   

ပပန ်ည် ွှြဲအပ်လပေးန ိုင်သည။် 

(ဃ) သ ိုေးနှစ် က်မပ ိုလသာကာ အတငွ်ေး ကလ ေးသူငယ်ကကီေး ကပ်သူ၏ ကကီေး ကပ်စီမ ပခင်ေးက ို ခ ယလူစ န ိုင်သည။် 

(င) မည်သည ်ပပစ်မှုတွင်မဆ ို ကလ ေးသူငယ်သည် အက င စ်ာရ တတပ က်ပပာေးလနသူပြစ် ျှင်လသာ် ည်ေးလကာင်ေး၊ 

အက င ်စာရ တတပ က်ပပာေးပခင်ေး မရှ လသေးလသာ် ည်ေး မ ဘအိုပ်  န်ေးသူမရှ သည ် ကလ ေးသူငယ်ပြစ် ျှင် 

လသာ် ည်ေးလကာင်ေး၊ မ ဘအိုပ်  န်ေးသူရှ လသာ် ည်ေး ကလ ေးသူငယ်အာေး ဆ ိုဆ ိုေးမပခင်ေးနငှ ်   န်ေးသ မ်ေး 
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လစာင ်လရာှက်န ိုငလ်သာ အလပခအလနမရှ  ျှငလ်သာ် ည်ေးလကာင်ေး   ိုကလ ေးသူငယ်က ို အနည်ေးဆ ိုေး နှစ်နှစ ်အ  ပြစလ်စ၊ 

အသက ်၁၈ နှစ ်သ ိုို့မဟိုတ် အသက ်၂၀ နှစ်ပပည ်သည်အ  ပြစ်လစ သငတ်န်ေးလက ာင်ေး တစ်ခိုခိုသ ိုို့ ပ ိုို့အပန် ိုင်သည။် 

(စ) ကလ ေးသူငယတ်ရာေးသူကကီေး၏ ဆင်ပခငတ် ိုတရာေးအရ သင ်လ  ာ်သည်ဟို  င်ပမငလ်သာစည်ေးကမ်ေး 

ခ က်မ ာေးသတ်မှတ်၍ ပရဟ တလဂဟာ သ ိုို့မဟိုတ် ယာယလီစာင ်လရာှကလ်ရေးလဂဟာတငွ် သတ်မှတ်သည ် အခ  နက်ာ  

တစ်ရပ်   လန  ိုငလ်စရန် အမ နို့်ခ မှတ်န ိုင်သည်။ သတ်မှတ်အခ  နက်ာ ပပည ်သည ်အခါ ပိုေ်မခွြဲ (က) မှ (င) အ   

ပါရှ သည  ်အမ နိ်ု့တစ်ရပ်ရပ် ခ မှတ်န ိုင်သည်။ 

၉၀။ ကလ ေးသူငယတ်ရာေးရ ိုေးသည်- 

(က) ကလ ေးသူငယ်အလပေါ် ပိုေ်မ ၈၈ အရ ခ မှတလ်သာ လ ာင်ေဏအ်ပပင် ကလ ေးသူငယ်၏ ပပြု ိုပ် မှုလ ကာင ် 

တစ်စ ိုတစလ်ယာကလ်သာသူတွင်   ခ ိုကန်စ်န မှု သ ိုို့မဟိုတ် ဆ ိုေးရ ှုေးမှုရှ  ျှင် ကလ ေးသူငယ်၏ မ ဘ၊ အိုပ်  န်ေးသူက 

ပပစမ်ှုက  ေး ွန်ပခင်ေးခ ရလသာ   ခ ိုက်နစ်န သ ူသ ိုို့မဟိုတ် ဆ ိုေးရ ှုေးသူသ ိုို့ သင ်လ  ာ်လသာ လ  ာလ် ကေးလပေးလဆာငလ်စရန ်

အမ နိ်ု့ခ မှတ်န ိုင်သည။် 

(ခ) လအာက်လြာ်ပပပါအခ ကမ် ာေးနှင ်ညညီွတ် ျှင် ပိုေ်မ ၈၉၊ ပိုေ်မခွြဲ (ဃ) သ ိုို့မဟိုတ် ပိုေမ်ခွြဲ (င) အရ ခ မှတ်ခြဲ လသာအမ နို့်က ို 

  ိုကန် မပီေးလသာကလ ေးသူငယ်အာေး သက်ဆ ိုင်ရာ မ ဘ သ ိုို့မဟိုတ် အိုပ်  န်ေးသူ   ခ ဝနခ် ြုပ်ပြင ်ပြစလ်စ၊ 

ခ ဝန်ခ ြုပ်မပပြု ိုပ်ဘြဲပြစ်လစ ပပန် ည်အပ်နှ ရန ်မည်သည အ်ခ  န်တငွ်မဆ ို ပပင်ဆင်၍ အမ နို့်ခ မှတ်န ိုင်သည်- 

(၁) ကလ ေးသူငယ်၏ အက င စ်ာရ တတအလပခအလန တ ိုေးတကလ်ကာင်ေးမွန်မှုရှ  ာပခင်ေး၊ 

(၂) မ ဘ သ ိုို့မဟိုတ် အိုပ်  န်ေးသူရှ လသာ ကလ ေးသူငယ်ပြစ်ပခင်ေး။ 

(ဂ) ပိုေ်မခွြဲ (ခ) ပါ စီရင်ပ ိုင်ခွင က် ို သက်ဆ ိုင်ရာ သငတ်န်ေးလက ာင်ေးအိုပ်၊ ကလ ေးသူငယ် ကကီေး ကပ်သူ သ ိုို့မဟိုတ် မ ဘ၊ 

အိုပ်  န်ေးသူ၏ လ ျှာက် ာေးတင်ပပခ က်အရ က င ်သ ိုေးန ိုငသ်ည်။ 

၉၁။ (က) ပပည်လ ာင်စိုလရွှံ့လနခ ြုပ်ရ ိုေးနငှ ် ဥပလေရ ိုေးအဆင ဆ်င ်ရှ  ဥပလေအရာရှ မ ာေးသည ်လသေဏ ် ိုက ်သင ်လသာ 

ပပစမ်ှုက ိုက  ေး ွန်လ ကာင်ေးစွပ်စွြဲခ ရလသာ ဆင်ေးရြဲနွမ်ေးပါေးသည ် ကလ ေးသူငယတ်ရာေးခ အတွက ်တရာေးရ ိုေးတငွ် 

န ိုင်င လတာ်စရ တ်ပြင ်   ိုက်ပါလဆာင်ရွကန် ိုင်ရန် သတ်မှတခ် က်မ ာေးနှင အ်ညီ လရွှံ့လနငာှေးရမ်ေး လပေးရမည်။ 

(ခ) ပပစမ်ှုတစ်ခိုခိုပြင ် စွပ်စွြဲပခင်ေး၊   န်ေးသ မ်ေးပခင်ေး၊ ြမ်ေးဆီေးပခင်ေး၊ တရာေးစွြဲဆ ိုပခင်ေး၊ ပပစ်ေဏ်ခ မှတ်ပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် 

အက ဉ်ေးခ မှတ်ပခင်ေးခ ရသည ် ကလ ေးသူငယ်သည် ည်ေးလကာင်ေး၊ ပပစမ်ှုက  ေး ွန်ပခင်ေးခ ရပခင်ေး လ ကာင ် 

နစ်န သကူလ ေးသူငယ်သည ်ည်ေးလကာင်ေး၊  ူေးပခာေးသည ် အလ ကာင်ေးအရာတစ်ခိုခိုလ ကာင ် 

အကူအညလီတာင်ေးခ   ိုသည ် ပပစ်မှုနှင ်ဆ ိုငလ်သာသကလ်သမ ာေးသည် ည်ေးလကာင်ေး ဥပလေဆ ိုင်ရာ 

အလ ာက်အကူရရှ န ိုင်ရန် မ မ တ ိုို့၏ကလ ေးသူငယ်မှုခင်ေးနငှ ် သက်ဆ ိုင်သည ်လေသရှ  ဥပလေဆ ိုင်ရာ 

အလ ာက်အကလူပေးလရေးအြွြဲွံ့သ ိုို့ သတ်မှတ်ခ က်မ ာေးနငှ ်အညီ အကူအညီလတာင်ေးခ န ိုင်သည်။ 

(ဂ) ကလ ေးသူငယတ်ရာေးရ ိုေးက ဤဥပလေအရ ခ မှတလ်သာအမ နိ်ု့ သ ိုို့မဟိုတ် ဆ ိုေးပြတ်ခ က်က ို ဥပလေနငှ ် အညီ 

အယူခ ဝင်လရာက်ခငွ ် သ ိုို့မဟိုတ် ပပင်ဆင်မှုတင်သငွ်ေးခငွ ်ရှ လစရမည်။ 
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(ဃ) ကလ ေးသူငယ်မှုခင်ေးနှင စ်ပ်  ဉ်ေး၍ ကလ ေးသူငယ် တရာေးရ ိုေးကပြစလ်စ၊ အယူခ မှု သ ိုို့မဟိုတ် ပပင်ဆင်မှုက ိုစရီငလ်သာ 

တရာေးရ ိုေးကပြစလ်စ ခ မှတ်လသာ စီရင်ခ ကန်ှင ် အမ နိ်ု့မ တတ က ို သက်ဆ ိုင်ရာ တ ိုင်ေးလေသကကီေး သ ိုို့မဟိုတ် 

ပပည်နယ် ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးမှ ေးရ ိုေး သ ိုို့မဟိုတ် ပပညလ် ာင်စိုနယလ်ပမ  ူမှုဝန ်မ်ေးဦေးစီေးမှ ေးရ ိုေး၊ 

က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်ခ ြုပ်ခငွ ရ်တ ိုင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်ခ ြုပ်ခငွ ်ရလေသ သ ိုို့မဟိုတ် ခရ ိုင် မူှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးမှ ေးရ ိုေးသ ိုို့ 

လပေးပ ိုို့ရမည်။ အကယ်၍ ပပညလ် ာင်စိုတရာေး ွှတလ်တာ်ခ ြုပ်က ခ မှတ်ပခင်ေးပြစ်ပါက   ိုသ ိုို့ခ မှတ်လသာ စီရငခ် က်နငှ ် 

အမ နိ်ု့မ တတ က ို ဝနက်ကီေးဌာနသ ိုို့လပေးပ ိုို့ရမည်။ 

 

အခန်ေး ( ၂၃) 

ကလ ေးသူငယ ် ကကီေး ကပ်သူ၏  ိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေး 

၉၂။ ကလ ေးသူငယ်ကကီေး ကပ်သူ၏  ိုပ်ငန်ေးတာဝနမ် ာေးမှာ လအာက်ပါအတ ိုင်ေး ပြစသ်ည-် 

(က) ကလ ေးသူငယတ်ရာေးရ ိုေးက ကလ ေးသူငယ်နငှ ်စပ ် ဉေ်း၍ တာဝနလ်ပေးအပလ်သာအခါတွင်   ိုအပ်လသာ 

စ ိုစမ်ေးစစ်လဆေးမှုမ ာေးပပြု ိုပ်မပီေး အစီရင်ခ စာ တင်သငွ်ေးပခင်ေး၊ 

(ခ) မ မ ၏ လစာင ် ကည ်ကကီေး ကပ်မှုခ ယူရန် ကလ ေးသူငယတ်ရာေးရ ိုေးက အမ နိ်ု့ခ မှတ်ပခင်ေးခ ရလသာ ကလ ေးသူငယ်က ို 

သတ်မှတ် ာေးလသာ နည်ေး မ်ေးပြင ် လစာင ် ကည ်ကကီေး ကပ်ပခင်ေး၊ 

(ဂ) ကလ ေးသူငယ်က ို အနတရာယ်တစ်စ ိုတစ်ရာ က လရာက်န ိုင်ြွယ်ရာရှ လ ကာင်ေး သ ိုို့မဟိုတ ်ကလ ေးသူငယ်မှာ 

အနတရာယ်က လရာက်  က်ရှ လ ကာင်ေး လတွွံ့ရှ ရပါက သက်ဆ ိုင်ရာ ူမှုဝန် မ်ေးအရာရှ  နငှ ် ရြဲတပ်ြွြဲွံ့သ ိုို့ 

အလ ကာင်ေး ကာေးပခင်ေး၊ 

(ဃ) သင်တန်ေးလက ာင်ေး၊ ပရဟ တလဂဟာ၊ ယာယလီစာင လ်ရာှက်လရေးလဂဟာ၊ အိုပ်  န်ေးသူ သ ိုို့မဟိုတ် 

ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်သူ  မှ  ွကလ်ပပေးသည ် ကလ ေးသူငယက် ိုလတွွံ့ ျှင်   ိုကလ ေးသူငယ်က ို  ွကလ်ပပေး 

ခြဲ သည ်သငတ်န်ေးလက ာင်ေး၊ ပရဟ တလဂဟာ၊ ယာယလီစာင လ်ရာှက်လရေးလဂဟာ၊ အိုပ်  န်ေးသူ သ ိုို့မဟိုတ် 

ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်သူ  သ ိုို့ ပပန် ည် ွှြဲလပပာင်ေးလပေးအပပ်ခင်ေး၊ 

(င) ပိုေ်မခွြဲ (ဃ) အရ  ွကလ်ပပေးသည ် ကလ ေးသူငယ်မှာ နှ ပ်စက်ည ဉေ်းပန်ေးပခင်ေး၊ ရ ိုကန်ှကဆ် ိုေးမပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် 

ဂိုဏ်သ ကခာက ဆင်ေးလစလသာ ပ ိုစ တစ်မ  ြုေးမ  ြုေးပြင ် ပပစ်ေဏ်လပေးပခင်ေးလ ကာင ်  ွကလ်ပပေးပခင်ေး ပြစပ်ါက 

ကာကယွလ်စာင ်လရာှက်မှု  ိုအပလ်သာ ကလ ေးသူငယအ်ပြစ်သတ်မှတ်၍ ဤဥပလေပါ ပပဋ္ဌာန်ေးခ က်မ ာေးနှင ်အညီ 

ကာကယွလ်စာင ်လရာှက်ပခင်ေး၊ 

(စ) ကလ ေးသူငယ်၏ အလကာင်ေးဆ ိုေးအက  ြုေးစေီးပွာေးမ ာေးအတကွ် တ ိုင်ေးလေသကကီေး သ ိုို့မဟိုတ ်ပပည်နယ် 

 ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးမှ ေးရ ိုေး၊ ပပညလ် ာင်စိုနယ်လပမ  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးမှ ေးရ ိုေး၊ က ိုယ်ပ ိုင်အိုပ်ခ ြုပ်ခွင ်ရတ ိုင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် 

က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်ခ ြုပ်ခငွ ရ်လေသ  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးမှ ေးရ ိုေး၊ ခရ ိုင ူ်မှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးမှ ေးရ ိုေး သ ိုို့မဟိုတ် 

မမ ြုွံ့နယ် ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးမှ ေးရ ိုေး၏ ကကီေး ကပ်မှုပြင ် မ ဘ သ ိုို့မဟိုတ် အိုပ်  န်ေးသူ၊ ရပ်ရွာ ူကကီေးမ ာေး၊  

 ူမှုလရေးအြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေးမှ ပိုဂ္ ြု ်မ ာေးနှင ် ည  န ှုင်ေးလပါင်ေးစပ်လဆာင်ရွကပ်ခင်ေးနှင ် ပူေးလပါင်ေးလဆာင်ရွကပ်ခင်ေး၊ 
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(ဆ)  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနက သတ်မှတ်လပေးလသာ ကလ ေးသူငယ်နငှ ် သက်ဆ ိုင်သည ် အပခာေး ိုပ်ငန်ေး တာဝန်မ ာေးက ို 

လဆာင်ရွကပ်ခင်ေး။ 

 

အခန်ေး ( ၂၄) 

အက ဉ်ေးလ ာင်မ ာေးတငွ်  ကလ ေးသူငယ ်မ ာေးက ို   န်ေးသ မ်ေးပခင်ေးနှင ် လစာင ်လရှာက်ပခင်ေး 

၉၃။ အက ဉ်ေးလ ာင် တာဝနခ် အရာရှ သည် လ ာင်ေဏ်ခ မှတ်ခ ရလသာ ကလ ေးသူငယ်နငှ ်ပတ်သက်၍ - 

(က) ကလ ေးသူငယ်အသက် ၁၈ နှစ ်ပပည သ်ည်အ    ူကကီေးအက ဉ်ေးသာေးမ ာေးနငှ ် အတတူကွမ ာေးရှ ရ။ 

(ခ)  ူကကီေးအက ဉေ်းသာေးမ ာေး ပြတ်သန်ေးသွာေး ာပခင်ေးမပပြုန ိုင်သည ် သီေးပခာေးအလဆာင် သ ိုို့မဟိုတ် အခန်ေး တွင်  ာေးရှ ရမည်။ 

(ဂ) မ ဘ၊ အိုပ်  န်ေးသူ၊ လဆွမ  ြုေး၊ သူငယ်ခ င်ေး မ တလ်ဆွမ ာေးနငှ ် ည်ေးလကာင်ေး၊ လရွှံ့လန၊ ဥပလေအကက လပေးနှင ်  ည်ေးလကာင်ေး 

 ွတ် ပ်စွာ လတွွံ့ဆ ိုခွင ပ်ပြုရမည်။ ယင်ေးတ ိုို့နှင ် ကလ ေးသူငယအ် ကာေး စာလရေးသာေး ဆက်သွယ်မှုနငှ ် 

အပခာေးဆက်သွယလ်ပပာဆ ိုမှုမ ာေးက ို  ျှ  ြုွံ့ဝကှ် ာေးရှ ရမည။် 

(ဃ) တည်ဆြဲဥပလေတစ်ရပ်ရပ်အရ တာေးပမစပ်စစည်ေးမ ာေးမှအပ ကလ ေးသူငယ်   လပေးပ ိုို့သည ် အစာေးအလသာက်နှင ် 

သတ်မှတ် ာေးလသာ ပစစည်ေးမ ာေးလပေးပ ိုို့ပခင်ေးက ို  က်ခ ခွင ်ပပြုရမည်။ 

(င) အ ိုပ် ကမ်ေးခ ိုင်ေးလစပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် အက ဉေ်းဦေးစီေးဌာန၏ ကွပ်ကြဲမှုလအာက်ရှ  သတမှ်တ် ာေးလသာ စခန်ေးသ ိုို့ 

ပ ိုို့ ွှတ်ပခင်ေးမပပြုရ။ 

(စ) ကလ ေးသူငယ်အာေး က နေ်းမာလရေး စစလ်ဆေးပခင်ေးက ို မပြစ်မလန ပ ိုမှန်ပပြု ိုပ်လပေးမပေီး  ိုအပ်ပါက   လရာက်လသာ 

က န်ေးမာလရေးလစာင လ်ရာှက်မှုလပေးရန် စီစဉ်လဆာင်ရွကလ်ပေးရမည်။ 

(ဆ) ကလ ေးသူငယ်၏ အက င ်စာရ တတက ိုပပြုပပငလ်ပပာင်ေး ြဲမပီေး  ူူ့အြွြဲွံ့အစည်ေးတွင် ပပန ်ည်ဝင်ဆ  လပါင်ေး စည်ေးလရေးနငှ ် 

ပပန ်ည် ူလ ာငလ်ရေးက ို အလ ာကအ်ကူပပြုမည ် သငတ်န်ေးပ ိုို့ခခ ခင်ေး၊ ပညာသင် ကာေး လပေးပခင်ေးနငှ ် 

အသက်လမွေးဝမ်ေးလက ာင်ေး အတတ်ပညာ သင် ကာေးလပေးပခငေ်းတ ိုို့ပပြုရမည။် 

(ဇ) တည်ဆြဲဥပလေ၊ နည်ေးဥပလေ၊ စည်ေးမ ဉ်ေး၊ စည်ေးကမ်ေး၊ အမ နို့်လ ကာ်ပငာစာ၊ အမ နိ်ု့နငှ ်အညီ လ ာင်ေဏ်မှ 

လ ျှာ ရက်ခ စာေးခွင လ်ပေးရမည်။ 

၉၄။ အက ဉ်ေးလ ာင်တာဝနခ် အရာရှ သည-် 

(က) က ိုယ်ဝနလ်ဆာင် အမ  ြုေးသမီေးအက ဉ်ေးသာေးအာေး က န်ေးမာလရေးလစာင ်လရာှက်မှုလပေးလရေး၊ အက ဉ်ေးလ ာင် ပပင်ပလဆေးရ ို 

တစ်ခိုခိုတွင်သာ မီေးြွာေးန ိုငလ်ရေး၊ မ ခင်နှင  ်ကလ ေးပပြုစိုလစာင လ်ရာှကလ်ရေးတ ိုို့အတွက် အတတ်န ိုင်ဆ ိုေး 

စီစဉ်လဆာင်ရွကလ်ပေးရမည။် အကယ်၍ အက ဉ်ေးလ ာငအ်တွင်ေး လမွေးြွာေးရသည်ဆ ိုပါက အက ဉ်ေးလ ာင်အတငွ်ေး 

လမွေးြွာေးလ ကာင်ေးက ို ကလ ေး၏လမွေးစာရင်ေးတငွ်လြာ်ပပပခင်ေး မပပြုရ။ 

(ခ) မ ခငအ်က ဉ်ေးသာေး၏ ကလ ေးသူငယ်က ို အက ဉ်ေးလ ာငပ်ပင်ပတငွ် အိုပ်  န်ေးမည ်သူ သ ိုို့မဟိုတ် ပပြုစို 

လစာင ်လရာှက်မည ်သူမရှ  ျှင်ပြစ်လစ၊ အက ဉေ်းလ ာငတ်ွငက်လ ေးလမွေးြွာေး ျှငပ်ြစလ်စ မ ခင်ကဆနဒရှ  ျှင် 

ကလ ေးသူငယ် အသက် ၄ နစှ ်ပပည သ်ည်အ   အက ဉေ်းလ ာငတ်ွင်မ ခင်နှင အ်တူ လန  ိုင်ခွင ်ပပြုရမည်။ 
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အကယ်၍  ိုကလ ေးသူငယက် ို မ ခင်က ဆနဒရှ ပါက အသက ်၆ နှစ်ပပည ်သညအ်   အက ဉေ်းလ ာင်တငွ် မ ခင်နငှ ်အတူ 

ဆက် က်လန  ိုင်ခွင ပ်ပြုန ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) အက ဉေ်းလ ာငတ်ွင် မ ခငအ်က ဉ်ေးသာေးနှင ် အတလူန  ိုငလ်သာ ကလ ေးသူငယ်အတွက ်အစာေး အလသာက်နငှ ် 

စာေးဝတလ်နလရေး၊ က န်ေးမာလရေးပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်မှုတ ိုို့ ပြည ဆ်ည်ေးလပေးရန ်တာဝနယ်ူရမည်။   ိုို့အပပင် 

လရေှးဦေးအရယွ်ကလ ေးသူငယ်မ ာေးအတကွ် လနို့ကလ ေး  န်ေးဌာနနှင ် မူ တန်ေးကက ြုလက ာင်ေးမ ာေး က ို 

ြွင ် ှစ်သင် ကာေးန ိုငလ်ရေးနှင ် အာေးကစာေးနှင ်က ိုယ် က် ှုပ်ရှာေးမှုမ ာေး ပပြု ိုပ်န ိုငလ်ရေးအတွက် သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာန၊ 

အစ ိုေးရအြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေးနငှ ် ည  န ှုင်ေးစီစဉ်လဆာင်ရကွ်ရမည။် 

(ဃ) မ ခင်အက ဉ်ေးသာေးသည် အက ဉ်ေးလ ာငတ်ွင် ကယွ် ွန်သည ်အခါ အတူလနကလ ေးသူငယတ်စဦ်ေးဦေး 

က န်ရစ်ခြဲ  ျှငလ်သာ် ည်ေးလကာင်ေး၊ မ ခင်အက ဉ်ေးသာေးနှင အ်တလူန  ိုငလ်သာ ကလ ေးသူငယ်သည်အသက် ၆ 

နှစ်ပပည ် ျှငလ်သာ် ည်ေးလကာင်ေး၊ ကလ ေးသူငယ်က ို ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်ရန်နှင ် အိုပ်  န်ေးရနအ်တကွ် အစီအစဉမ် ာေး 

ပပြု ိုပ်ရန်အ  ိုို့ငှာ ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနသ ိုို့ လဆာ  င်စာွ အလ ကာင်ေး ကာေးရမည။် 

(င) ပညာတစ်ပ ိုင်ေးတစ်စနငှ ် လက ာင်ေးလနကလ ေးသူငယ်မ ာေး အက ဉ်ေးလ ာင်အတငွ်ေး အတန်ေးပညာ 

ဆက် က်သငယ်ူန ိုငလ်ရေးနငှ ် သင်လ ာက်ကပူစစည်ေးမ ာေး ပြည ်ဆည်ေးလပေးလရေးအတွက် ည်ေးလကာင်ေး၊ အာေးကစာေးနှင ် 

က ိုယ် က် ှုပ်ရှာေးမှုမ ာေး ပပြု ိုပ်န ိုင်လရေးအတွက် ည်ေးလကာင်ေး သက်ဆ ိုင်ရာအစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေးနငှ ် 

ည  န ှုင်ေးစီစဉလ်ဆာင်ရွကရ်မည။် 

၉၅။  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနသည် ပိုေ်မ ၉၄၊ ပိုေ်မခွြဲ (ဃ)တငွ ်လြာ်ပပ ာေးလသာ ကလ ေးသူငယအ်ာေး အိုပ်  န်ေး၍ 

ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်လပေးမည ် လဆွမ  ြုေးသာေးခ င်ေးမ ာေး  အပ်နှ ရမည်။ အကယ်၍ လဆွမ  ြုေးသာေးခ င်ေး မရှ  ျှင် ဤဥပလေနငှ ်အညီ 

သင ်လ  ာ်လသာ ပပြုစိုလစာင ်လရာှက်သူ  သ ိုို့ပြစလ်စ၊ အပခာေးနည်ေးပြင ်ပပြုစို လစာင လ်ရာှကပ်ခင်ေး  ိုပ်ငန်ေးစဉပ်ြင ်ပြစလ်စ 

အပန်ှ လစန ိုင်သည။် 

 

အခန်ေး ( ၂၅) 

ပပစမ်ှုက  ေး ွန်ပခင်ေးခံရလသာ  ကလ ေးသူငယ ်မ ာေးနှင ် ကလ ေးသူငယ ် သက်လသမ ာေးအာေး အကူအညီနငှ ် 

အကာအကယွ်လပေးပခင်ေး 

၉၆။ ရြဲတပ်ြွြဲွံ့က စ ိုစမ်ေးစစလ်ဆေးရာတွငပ်ြစလ်စ၊ ကလ ေးသူငယတ်ရာေးရ ိုေးလရွှံ့လမှာကတ်ွင်ပြစ်လစ၊ တရာေးရ ိုေး တစ်ခိုခိုတငွ်ပြစ်လစ 

ပပစ်မှုက  ေး ွန်ပခင်ေးခ ရလသာ ကလ ေးသူငယ်မ ာေး၊ သက်လသအပြစ ွ်က်ဆ ိုလသာ ကလ ေးသူငယ်မ ာေးနငှ ်ပတ်သက၍်- 

(က)   ိုကလ ေးသူငယ်မ ာေးသည် ဤဥပလေပါအခငွ ်အလရေးမ ာေးအပပင် လအာက်ပါအခွင အ်လရေးမ ာေးက ို ခ စာေးခွင ်ရှ သည-် 

(၁) တစဦ်ေးခ င်ေး  ွတ် ပ်  ိုခခ ြုမှုက ို ကာကယွလ်စာင လ်ရာှက်မှုရရှ ခငွ ်၊ 

(၂) ကလ ေးသူငယ်နငှ ် သင လ်  ာ်လသာ ပတ်ဝန်ေးက ငတ်ွင် လတွွံ့ဆ ိုလမေးပမနေ်းမပေီး သက်လသအပြစ်  ွက်ဆ ိုခွင ၊် 

(၃) မည်သည  ်မှုခင်ေးက ိုမဆ ို လနှ င လ်နှေး ကနိ်ု့ ကာပခင်ေးမရှ ဘြဲ  ကာေးန စစ်လဆေးလပေးမှုခ ယူရရှ ခွင ်၊ 

Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)



ကလ ေးသူငယ ်အခငွ ်အလရေးမ ာေးဆ ိုငရ်ာဥပလေ 

Page 39 of 47 

(၄) အလ ေးဂရိုပပြုမှုပြင ် ဆကဆ် မှုရရှ ခငွ ် အသက်အရွယ်နငှ  ်သင ်လ  ာလ်သာရ ိုေးရငှ်ေးသည စ်ကာေး အသ ိုေးအနှုန်ေးပြင ် 

လမေးခွနေ်းမ ာေးလမေးပမနေ်းလပြ ကာေးခွင ်၊ 

(၅) က ိုယ်တ ိုင် ကွ်ဆ ိုန ိုင်ပခငေ်းမရှ လသာ မသန်စွမ်ေးကလ ေးသူငယအ်တကွ် ဘာသာရပ်ဆ ိုင်ရာ 

ကျွမေ်းက င်သကူနှုတ်ပြင ်ပြစလ်စ၊  က်သလကဂတပပ ဘာသာစကာေးပြင ်ပြစ်လစ၊ အပခာေးန ေး ည် ွယ်သည ် 

အမအူရာပြင ်ပြစလ်စ က ိုယ်စာေးပါဝင်လဆာင်ရွကန် ိုင်ခွင ။် 

(ခ) က န်ေးမာလရေးနငှ ် စ တ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာအလ ာက်အပ  နငှ ် အပခာေးအကူအညီမ ာေးရရှ လရေးအတွက်သတင်ေး 

အခ က်အ က်မ ာေးက ို မ ဘ၊ အိုပ်  န်ေးသူ၊ လဆွမ  ြုေး၊ မ တ်လဆွ သ ိုို့မဟိုတ် ကညူီလစာင လ်ရာှက်သူ   ကူည ီ

ပြည ဆ်ည်ေးလပေးပ ိုင်ခွင ် ရရှ လစရမည်။ 

(ဂ) ကလ ေးသူငယ်မ ာေးအာေး စစ်လဆေးရာတငွ်- 

(၁) က မ်ေးသစစာက  န်ဆ ိုပခင်ေးမပပြုလစဘြဲ မှန်ကန်စွာ ကွ်ဆ ိုပါမည်ဟို ကတ သစစာပပြုလစမပေီးစစ်လမေးရမည။် 

(၂) ရှုပ်လ ွေးလသာလမေးခွနေ်း၊ တစ်ဆက်တည်ေးလမေးခွနေ်းနှင ် မ  ိုအပဘ်ြဲ  ပ်ဆင ်လမေးခွနေ်းမ ာေးလမေးပမနေ်းပခင်ေး မပပြုရ။ 

(၃) သကလ်သခ အက်ဥပလေတွင် မည်သ ိုို့ပင်ပါရှ လစကာမူ မ မ သက်လသအာေး အဓ ကစစလ်မေးပခင်ေးနငှ ် အပခာေးတစ်ဘကမှ် 

ပပန ှ်န်စစလ်မေးမပေီးလန က် ပပန ်ည်စစလ်မေးပခင်ေးပပြုရာတငွ ်ည်ေးလကာင်ေး၊ အပခာေး တစဘ်က်မှအမှုသည်၊ မ ဘ၊ 

အိုပ်  န်ေးသူ၊ လဆွမ  ြုေး၊ ကညူသူီ သ ိုို့မဟိုတ် လရွှံ့လနက ပပန ှ်န်စစလ်မေးပခင်ေး ပပြုရာတွင် ည်ေးလကာင်ေး 

န မ တ်ပပလမေးခွနေ်းက ို လမေးပမနေ်းပခင်ေးမပပြုရ။ 

(ဃ) မည်သူမျှ ပပစမ်ှုက  ေး ွန်လ ကာင်ေး စွပ်စွြဲခ ရလသာကလ ေးသူငယ် သ ိုို့မဟိုတ် မှုခင်ေးတွင် သကလ်သ အပြစ်ပါဝင်လနလသာ 

ကလ ေးသူငယ်သည် မည်သူမည်ဝါပြစလ် ကာင်ေးနငှ ် မှုခင်ေးသတင်ေးအခ က်အ က်မ ာေး ရယူပခင်ေး၊  ည ်သွင်ေးပခင်ေးနှင ် 

လ ကာ်ပငာပခင်ေး၊ ကလ ေးသူငယ်က ို ဓာတ်ပ ိုရ ိုကပ်ခင်ေး၊ သတင်ေးစာ၊ မဂဇ္င်ေး၊ ဂ ာနယ်နှင ် စာအိုပ်စာတမ်ေးမ ာေးတငွ် 

 ည ်သွင်ေးပခင်ေး၊ သတင်ေးစာ၊ မဂ္ဇင်ေး၊ ဂ ာနယ်နှင ် စာအိုပ်စာတမ်ေး မ ာေးတငွ် ည ်သွင်ေးပခင်ေး၊ ပြနို့်ခ  ပခင်ေး၊ 

အသ ိုေးပပြုပခင်ေးမပပြုရ သ ိုို့မဟိုတ ်လရေယီ ို၊ ရိုပ်ပမင်သ  ကာေးနှင ်  ူမှု ဆက်သွယ်လရေးနည်ေး မ်ေးမ ာေးတွင် 

 ိုတ် ွှင ်ပခင်ေးမပပြုရ။ 

(င) ပပစမ်ှုက  ေး ွန်ပခင်ေးခ ရလသာ ကလ ေးသူငယ်မ ာေး၊ သက်လသအပြစ် ွက်ဆ ိုလသာ ကလ ေးသူငယ်မ ာေး နငှ ် 

ဆက်နွှယ်ပတ်သက်သူမ ာေးသည် ကလ ေးသူငယ်မှုခင်ေးက စစက ို  ိုတလ်ြာ်ပခင်ေးမပပြုဘြဲ  ျှ  ြုွံ့ဝကှ် ာေးရှ  ရမည။် 

၉၇။ ဝနက်ကီေးဌာနသည် ပပစမ်ှုက  ေး ွန်ပခင်ေးခ ရလသာ ကလ ေးသူငယ်၏ ရိုပ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာနှင ် စ တ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ 

  ခ ိုက်နစ်န မှုမ ာေးက ို ပပန ်ည်ကိုစာေးလပေးပခင်ေးနငှ ် ပပန ်ည် ူလ ာငလ်ပေးပခင်ေး အစအီမ မ ာေးခ မှတ် လဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

 

အခန်ေး ( ၂၆) 

အယူခပံခင်ေး 
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၉၈။ (က) လမွေးစာေးပခင်ေးမှတ်ပ ိုတင်  ူမှုဝန် မ်ေးအရာရှ က ပိုေ်မ ၂၈၊ ပိုေ်မခွြဲ (က) အရ ကလ ေးသူငယ်အာေး လမွေးစာေးပခင်ေးက ို 

မှတ်ပ ိုတင်ပခင်ေးနငှ ်စပ ် ဉ်ေး၍ ခ မှတ်လသာအမ နိ်ု့ သ ိုို့မဟိုတ် ဆ ိုေးပြတ်ခ ကတ်စ်ရပ်ရပ်က ို မလက နပ်သူသည်   ိုအမ နိ်ု့ 

သ ိုို့မဟိုတ ်ဆ ိုေးပြတ်ခ ကခ် မှတ်သည လ်နို့မှ ရကလ်ပါင်ေး ၃၀ အတငွ်ေး  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနသ ိုို့ အယူခ န ိုင်သည။် 

(ခ)  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနသည် ပိုေ်မခွြဲ (က) အရ အယူခ မှုက ို စ စစ်မပီေး သက်ဆ ိုင်ရာလမွေးစာေးပခင်ေး မှတ်ပ ိုတင် 

 ူမှုဝန် မ်ေးအရာရှ က ခ မှတ်သည ် အမ နိ်ု့သ ိုို့မဟိုတ် ဆ ိုေးပြတ်ခ ကက် ို အတည်ပပြုပခင်ေး၊ ပယ်ြ က်ပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် 

ပပင်ဆင်ပခင်ေးပပြုန ိုင်သည်။ 

၉၉။ (က)  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနက ခ မှတ်လသာ လအာက်ပါအမ နိ်ု့ သ ိုို့မဟိုတ် ဆ ိုေးပြတ်ခ က်တစ်ရပ်ရပ်က ို မလက နပ်သူသည် 

  ိုအမ နို့် သ ိုို့မဟိုတ ်ဆ ိုေးပြတခ် က်က ို ခ မှတ်သည ် လနို့မှရက်လပါင်ေး ၆၀ အတွင်ေး ဝနက်ကီေး ဌာနသ ိုို့ အယူခ ဝင်န ိုင်သည်- 

(၁) ပိုေ်မ ၁၅၊ ပိုေ်မခွြဲ (ခ) အရ တညလ် ာင်ခွင ်ပပြုမ နို့်  ိုတလ်ပေးရန ်ခ မှတလ်သာအမ နိ်ု့ သ ိုို့မဟိုတ် ဆ ိုေးပြတ်ခ က၊် 

(၂) ပိုေ်မ ၁၇ အရ ခ မှတလ်သာ စီမ ခနို့်ခွြဲလရေးဆ ိုင်ရာ အမ နိ်ု့ သ ိုို့မဟိုတ် ဆ ိုေးပြတ်ခ က၊် 

(၃) ပိုေ်မ ၃၁ အရ လမွေးစာေးမ ဘက လမွေးစာေးပခင်ေးဆ ိုင်ရာ တာဝနက် ို   ိုကန် ရနပ် က်ကကွ်မှု သ ိုို့မဟိုတ် စည်ေးကမ်ေးခ က် 

သ ိုို့မဟိုတ ်တာေးပမစခ် က်တစရ်ပ်ရပ်က ို လြာက်ြ က်မှုအတကွ် ခ မှတလ်သာ စီမ ခနို့်ခွြဲလရေး ဆ ိုင်ရာအမ နိ်ု့ သ ိုို့မဟိုတ် 

ဆ ိုေးပြတ်ခ က်၊ 

(၄) ပိုေ်မ ၉၈၊ ပိုေ်မခွြဲ (ခ) အရ ခ မှတ်လသာ အမ နိ်ု့ သ ိုို့မဟိုတ် ဆ ိုေးပြတ်ခ က်။ 

(ခ) ဝနက်ကီေးဌာနသည် ပိုေ်မခွြဲ (က) အရ အယူခ မှုက ို စ စစ်မပီေး  ူမှုဝန် မ်ေးဦေးစီေးဌာနက ခ မှတ်သည ် အမ နိ်ု့ သ ိုို့မဟိုတ် 

ဆ ိုေးပြတ်ခ က်က ို အတည်ပပြုပခင်ေး၊ ပယ်ြ ကပ်ခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် ပပင်ဆင်ပခင်ေး ပပြုန ိုင်သည်။ 

(ဂ) ဝနက်ကီေးဌာန၏ အမ နိ်ု့ သ ိုို့မဟိုတ် ဆ ိုေးပြတ်ခ ကသ်ည် အမပေီးအပပတပ်ြစသ်ည်။ 

 

အခန်ေး ( ၂၇) 

ပပစမ်ှုနှင ် ပပစေ်ဏမ် ာေး 

၁၀၀။ (က) မည်သူမဆ ို ကလ ေးသူငယ်အာေး လအာက်ပါ ပပြု ိုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်က ို က  ေး ွနလ် ကာင်ေးပပစ်မှု 

 င်ရှာေးစီရငပ်ခင်ေးခ ရ ျှင်   ိုသူက ို အနည်ေးဆ ိုေးတစ် မှ အမ ာေးဆ ိုေး လပခာက် အ  လ ာင်ေဏ်ပြစလ်စ၊ အနည်ေးဆ ိုေးက ပ် 

တစ်သ န်ေးမှ အမ ာေးဆ ိုေးက ပ်သ ိုေးသ န်ေးအ   လငေွဏပ်ြစလ်စ၊ ေဏ်နှစရ်ပ်စ  ိုေးပြစလ်စ ခ မှတရ်မည်- 

(၁) အရက၊် ဘီယာ ဝယ်ခ ိုင်ေးပခင်ေး၊ လရာင်ေးခ ပခင်ေး၊ လသာက်ရန် တ ိုကတ်ွန်ေးပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် လသာက်ရန် ခွင ်ပပြုပခင်ေး၊ 

(၂) မ ဘလဆွမ  ြုေးမပါဘြဲ ကပွြဲ (dayclub၊ nightclub)၊ ကာရာအ ိုလက သ ိုို့မဟိုတ် အနှ ပ်ခနေ်းတွင် ဝင်လရာက်ခငွ ်ပပြုပခင်ေး၊ 

(၃) စ တ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ အ ကမ်ေးြက်ပခင်ေး၊ 

(၄) ရ ိုကန်ှက ်ပပစေ်ဏလ်ပေးပခငေ်း၊ 

(၅) ရိုပ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ နှ ပ်ကွပ်အန ိုင်က င ပ်ခင်ေး။ 
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(ခ) မည်သူမဆ ို လအာက်ပါ ပပြု ိုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်က ို က  ေး ွန်လ ကာင်ေး ပပစမ်ှု င်ရှာေးစီရငပ်ခင်ေးခ ရ ျှင်   ိုသူက ို 

အနည်ေးဆ ိုေးနှစ် မှ အမ ာေးဆ ိုေးက ိုေး အ   လ ာင်ေဏ်ပြစလ်စ၊ အနည်ေးဆ ိုေးက ပ် နှစ်သ န်ေးမှ အမ ာေးဆ ိုေးက ပ် 

လ ေးသ န်ေးအ   လငွေဏ်ပြစလ်စ၊ ေဏန်ှစ်ရပ်စ  ိုေးပြစလ်စခ မှတ်ရမည-် 

(၁) ကလ ေးသူငယအ်ာေး လ ာင်ေးကစာေးရန် လသွေးလဆာင်ပခင်ေး၊ တ ိုကတ်ွန်ေးပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ ်အာေးလပေး ကညူီပခင်ေး၊ 

(၂) ကလ ေးသူငယ်  မှ ပစစည်ေးတစ်စ ိုတစ်ရာက ို အလပါငခ် ပခင်ေး၊ ကလ ေးသူငယ်က ပစစည်ေးလပါင်နှ  သညက် ို 

အာေးလပေးကညူီပခင်ေး။ 

(၃) လကာင်ေးလသာ အသကလ်မွေးဝမ်ေးလက ာင်ေးအပြစ်ပြင ် လဈေးလရာင်ေးသူ ကလ ေးသူငယ်  မှ ပစစည်ေးက ို 

ဝယယ်ူပခင်ေးမှတစ်ပါေး ကလ ေးသူငယလ်ရာင်ေးခ သည ် ပစစည်ေးတစ်ခိုခိုက ိုဝယယ်ူပခင်ေး။ 

(ဂ) မည်သူမဆ ို လအာက်ပါ ပပြု ိုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်က ို က  ေး ွန်လ ကာင်ေး ပပစမ်ှု င်ရှာေးစီရငပ်ခင်ေးခ ရ ျှင်   ိုသူက ို အနည်ေးဆ ိုေး 

သ ိုေး မှ အမ ာေးဆ ိုေး တစ်နှစအ်   လ ာငေ်ဏပ်ြစလ်စ၊ အနည်ေးဆ ိုေး က ပ် သ ိုေးသ န်ေးမှ အမ ာေးဆ ိုေး က ပ်ငါေးသ န်ေးအ   

လငေွဏပ်ြစလ်စ၊ ေဏန်စှ်ရပ်စ  ိုေးပြစလ်စခ မှတ်ရမည-် 

(၁) ကလ ေးသူငယအ်ာေး သငတ်န်ေးလက ာင်ေး၊ ပရဟ တလဂဟာ၊ ယာယီလစာင လ်ရာှကလ်ရေးလဂဟာ၊ မ ဘ၊ အိုပ်  န်ေးသူ 

သ ိုို့မဟိုတ ်ပပြုစိုလစာင လ်ရာှကသူ်  မှ  ွက်လပပေး ွတလ်ပမာက်ရန် လသွေးလဆာငပ်ခင်ေး၊ အကူအညလီပေးပခင်ေး၊ 

 ွက်လပပေး ွတလ်ပမာက် ာသည ် ကလ ေးသူငယ်ပြစ်သည်က ို သ   က်နငှ ်  က်ခ ပခင်ေး၊ ဝကှ် ာေးပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် 

မူ လနရာသ ိုို့ ပပနမ်သွာေးရန် တာေးဆီေးပ တ်ပင်ပခင်ေး၊ 

(၂) ကလ ေးသူငယ်၏   င်ပ ိုငေ်းဆ ိုင်ရာနှင စ်ပ်  ဉ်ေးသည ် ခနဓ က ိုယ် အစ တ်အပ ိုင်ေးအာေး  လတွွံ့ပွတ်သပ် က ိုငတ်ယွ်ပခင်ေး။ 

၁၀၁။ (က) မည်သူမဆ ို လအာက်ပါ ပပြု ိုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်က ို က  ေး ွန်လ ကာင်ေး ပပစမ်ှု င်ရာှေးစီရင်ပခင်ေး ခ ရ ျှင်   ိုသူက ို 

အနည်ေးဆ ိုေးလ ေး မှ အမ ာေးဆ ိုေးတစ်နှစအ်   လ ာင်ေဏ်ပြစ်လစ၊ အနည်ေးဆ ိုေးက ပ် လ ေးသ န်ေးမှ အမ ာေးဆ ိုေး 

က ပ်လပခာက်သ န်ေးအ   လငေွဏ်ပြစ်လစ၊ ေဏန်ှစ်ရပ်စ  ိုေးပြစ်လစ ခ မှတ်ရမည-် 

(၁) တည်လ ာင်ခငွ ်ပပြုမ နို့်မရှ ဘြဲ ပရဟ တလဂဟာ သ ိုို့မဟိုတ် ယာယီလစာင လ်ရာှကလ်ရေးလဂဟာတစ်ခိုခိုက ို 

တညလ် ာင်ြွင ် ှစ်ပခင်ေး၊ 

(၂) ပိုေ်မ ၉၆၊ ပိုေ်မခွြဲ (ဃ) ပါပပဋ္ဌာန်ေးခ ကက် ို လြာက်ြ က်ပခင်ေး။ 

(ခ) မည်သူမဆ ို ကလ ေးသူငယ်အာေး လအာက်ပါ ပပြု ိုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်က ို က  ေး ွနလ် ကာင်ေး ပပစမ်ှု  င်ရာှေးစီရင်ပခင်ေးခ ရ ျှင် 

  ိုသူက ို အနည်ေးဆ ိုေး ငါေး မှ အမ ာေးဆ ိုေး နှစ်နှစ်အ  လ ာင်ေဏ်ပြစလ်စ၊ အနည်ေးဆ ိုေးက ပ် ငါေးသ န်ေးမှ အမ ာေးဆ ိုေး 

က ပ်တစ်ဆယ်သ န်ေးအ  လငေွဏပ်ြစလ်စ၊ ေဏန်ှစ်ရပ်စ  ိုေးပြစ်လစ ခ မှတ်ရမည-် 

(၁) အရက၊် ဘီယာ အလရာင်ေးအဝယ်ပပြု ိုပ်လသာ  ိုပ်ငန်ေးတွင် အ ိုပ် ိုပ်က ိုင်ရန်ခနိ်ု့အပပ်ခင်ေး၊ ခ ိုင်ေးလစပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် 

ခွင ်ပပြုပခင်ေး၊ 

(၂)   င်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ ိုပ်ငန်ေးနှင ် ဆက်စပ်သည  ်ကပွြဲ (dayclub၊ nightclub)၊ ကာရာအ ိုလက အနှ ပ်ခနေ်းစသည ် 

လနရာတစ်ခိုခိုတငွ် အ ိုပ် ိုပ်ရန် ခ ိုင်ေးလစပခင်ေး၊ အ ိုပ် ိုပ်သည်က ို ခွင ်ပပြုပခင်ေး။ 

Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)



ကလ ေးသူငယ ်အခငွ ်အလရေးမ ာေးဆ ိုငရ်ာဥပလေ 

Page 42 of 47 

၁၀၂။ မည်သူမဆ ို လအာက်ပါ ပပြု ိုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်က ို က  ေး ွန်လ ကာင်ေး ပပစမ်ှု င်ရာှေးစရီင်ပခင်ေးခ ရ ျှင်   ိုသူက ို 

အနည်ေးဆ ိုေးလပခာက် မှအမ ာေးဆ ိုေး သ ိုေးနှစ်အ   လ ာငေ်ဏပ်ြစလ်စ၊ အနည်ေးဆ ိုေး က ပ် လပခာက်သ န်ေးမှ အမ ာေးဆ ိုေး က ပ် ၁၂ 

သ န်ေးအ   လငေွဏပ်ြစလ်စ၊ ေဏ်နှစရ်ပ်စ  ိုေးပြစလ်စ ခ မှတရ်မည်- 

(က) မ မ အိုပ်  န်ေးမှုလအာက်ရှ  ကလ ေးသူငယလ်တာင်ေးရမ်ေးလနသည်က ို တာေးပမစရ်န ်ပ ကက်ွကပ်ခင်ေး၊ 

(ခ) ကလ ေးသူငယ်အာေး လတာင်ေးရမ်ေးလစပခင်ေး၊ 

(ဂ) မ မ လတာင်ေးရမ်ေးရာတွင် ကလ ေးသူငယ်က ို အသ ိုေးပပြုပခင်ေး။ 

၁၀၃။ (က)  မည်သူမဆ ိုကလ ေးသူငယ်အာေး လအာက်ပါပပြု ိုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်က ို က  ေး ွနလ် ကာင်ေးပပစ်မှု 

 င်ရှာေးစီရငပ်ခင်ေးခ ရ ျှင်   ိုသူက ိုအနည်ေးဆ ိုေးရစှ် မှ အမ ာေးဆ ိုေး ငါေးနှစ်အ  လ ာငေ်ဏ ်ခ မှတ်ရမည ် အပပင် 

အနည်ေးဆ ိုေးက ပ်ရှစ်သ န်ေးမှ အမ ာေးဆ ိုေး က ပ် ၁၆ သ န်ေးအ   လငေွဏ ်ည်ေး ခ မှတန် ိုင်သည်- 

(၁) မသန်စွမ်ေးကလ ေးသူငယအ်ာေးန ိုင် ကစ်ီေးနင်ေး အ ကမ်ေးြက်ပခင်ေး၊ အ ွြဲသ ိုေးပခင်ေး၊ လခါငေ်းပ ိုပြတ်ပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် 

ခွြဲပခာေးဆက်ဆ ပခင်ေး၊ 

(၂) ရိုပ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ၊ စ တ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ သ ိုို့မဟိုတ် ဂိုဏ်သ ကခာဆ ိုင်ရာ   ခ ိုက်မှုပြစ်လစလသာ အ ိုပ် ိုပ်ရန ်ခ ိုင်ေးလစပခင်ေး၊ 

(၃) လဘေးအနတရာယ်ရှ လသာ အ ိုပ်က ိုပြစလ်စ၊ က န်ေးမာလရေး  ခ ိုက်လစလသာ အ ိုပ်က ိုပြစ်လစ ခ ိုင်ေးလစပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် 

 ိုပ်က ိုင်ရန ်ခွင ်ပပြုပခင်ေး၊ 

(၄) အဓမမ အ ိုပ်ခ ိုင်ေးလစပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် အဓမမဝနလ်ဆာင်မှုလပေးလစပခင်ေး၊ 

(၅) နှ ပ်စကည် ဉေ်းပမ်ေးမှု ရကစ်က် ကမ်ေး ကြုတ်မှု၊  ူမဆနလ်သာ သ ိုို့မဟိုတ် ဂိုဏ်သ ကခာ က ဆင်ေးလစလသာ 

နှ မ ်ခ ပပြုမူဆက်ဆ မှုတ ိုို့ ပပြုက င ်ပခင်ေး။ 

(ခ) မည်သူမဆ ို ကလ ေးသူငယ်အာေး  က်နကက် ိုင်ပဋ ပကခအတငွ်ေး လအာက်ပါပပြု ိုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်က ို က  ေး ွနလ် ကာင်ေး 

ပပစမ်ှု င်ရှာေးစီရင်ပခင်ေးခ ရ ျှင်   ိုသူက ို အနည်ေးဆ ိုေးတစ်နစှ်မှ အမ ာေးဆ ိုေး လပခာက်နှစ် အ   

လ ာင်ေဏ်ခ မှတ်ရမည ်အပပင် အနည်ေးဆ ိုေးက ပ် က ိုေးသ န်ေးမှအမ ာေးဆ ိုေးက ပ် ၁၈ သ န်ေးအ   လငွေဏ် ည်ေး 

ခ မှတ်န ိုင်သည်- 

(၁) ရ ကခာ၊  က်နက ်သ ိုို့မဟိုတ် ပစစည်ေးမ ာေး သယယ်ူခ ိုင်ေးပခင်ေးစသည ် ပ  ပ ိုေးလရေး ိုပ်ငန်ေးမ ာေးတွင်အသ ိုေး ပပြုပခင်ေး၊ 

 မ်ေးပပခ ိုင်ေးပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် တစ်နည်ေးနည်ေးပြင ် အသ ိုေးပပြုပခင်ေး၊ 

(၂) စ တ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာအ ကမ်ေးြက်ပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် ရိုပ်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ အ ကမ်ေးြက်ပခင်ေး။ 

၁၀၄။ မည်သူမဆ ို- 

(က) ပိုေ်မ ၆၃၊ ပိုေ်မခွြဲ (က) အာေးစနစတ်က  စ စစ်ရန ်ပ က်ကကွ်မှုလ ကာင ် က  ေး ွန်ပခင်ေးပြစ်ပါက နှစ်နှစ ်အ   

လ ာင်ေဏ်ပြစလ်စ၊ လငေွဏပ်ြစ်လစ ခ မှတ်န ိုင်သည်။ တမင်ရည်ရယွ်၍ က  ေး ွန်ပခင်ေးပြစ်ပါက ငါေးနှစ်အ   

လ ာင်ေဏ်ခ မှတ်န ိုင်သည်။ 

(ခ) ပိုေ်မ ၆၄၊ ပိုေ်မခွြဲ (က) ပါ ပပစမ်ှုက ို က  ေး ွနပ်ါက ငါေးနစှ်အ   လ ာင်ေဏ်ခ မှတ်န ိုငသ်ည်။ 
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(ဂ) ပိုေ်မ ၆၃၊ ပိုေ်မခွြဲ (ခ) နှင ် ပိုေ်မ ၆၄၊ ပိုေ်မခွြဲ (ခ) ပါ ပပစမ်ှုတ ိုို့က ို က  ေး ွန်ပါက တစ်ဆယ်နှစအ်   

လ ာင်ေဏ်ခ မှတ်န ိုင်သည်။ 

၁၀၅။ (က) မည်သူမဆ ို လအာက်ပါပပြု ိုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်က ို က  ေး ွန်လ ကာင်ေး ပပစမ်ှု င်ရာှေးစီရင်ပခင်ေး ခ ရ ျှင်   ိုသူက ို 

အနည်ေးဆ ိုေးတစန်ှစ်မှ အမ ာေးဆ ိုေးခိုနစန်ှစ်အ   လ ာငေ်ဏခ် မှတ်ရမည အ်ပပင် အနည်ေးဆ ိုေး က ပ်တစ်ဆယ်သ န်ေးမှ 

အမ ာေးဆ ိုေး က ပ်သ န်ေး ၂၀ အ   လငွေဏ် ည်ေးခ မှတ်န ိုငသ်ည်- 

(၁) မ မ ၏ အိုပ်  န်ေးမှုလအာကရ်ှ  ကလ ေးသူငယ်အာေး ပပည တ်န်ဆာ ိုပ်ငန်ေးပြင အ်သကလ်မွေးဝမ်ေးလက ာင်ေး ပပြုလနသူနှင ် 

အတလူနလစရန ်ခွင ပ်ပြုပခင်ေး၊ 

(၂) မ မ ၏ အိုပ်  န်ေးမှုလအာကရ်ှ  ကလ ေးသူငယ်သည် ပပည တ်န်ဆာအပြစ ်အသကလ်မွေးဝမ်ေးလက ာင်ေး ပပြုလနသည်က ို 

သ   က်နှင  ်တမင်  စ ်  ရှုပခင်ေး၊ 

(၃) ဟ ိုတယ်၊ မ ိုတယ၊် ဧည ်လဂဟာ၊ တည်ေးခ ိုရ ပ်သာ၊ က ိုယက်ာယအ ှပပင်ခန်ေး သ ိုို့မဟိုတ် စာေးလသာက် ဆ ိုငတ်ွင် 

ကလ ေးသူငယ်အာေး ပပည တ်နဆ်ာက စစအ  ိုို့ငှာ လပါင်ေးသင်ေးဆက်ဆ ရန် ခ ိုင်ေးလစပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် ခငွ ်ပပြုပခင်ေး၊ 

(၄) ကလ ေးသူငယ်ညစ်ညမ်ေးပ ို ပပြု ိုပ်ပြနိ်ု့ပြ ေးပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် ယင်ေးက စစ အ  ိုို့ငှာကမ်ေး ှမ်ေးပခင်ေး၊ လရာင်ေးခ ပခင်ေး၊ 

 က်ဝယ်ပ ိုင်ဆ ိုင်ပခင်ေး၊ ပပည်ပမှ တင်သငွ်ေးပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်ပသ ိုို့ တင်ပ ိုို့ပခင်ေး၊ 

(၅) အတင်ေးအ ကပ် က် ပ်ပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ်  က် ကလ်စပခင်ေး။ 

(ခ) မည်သူမဆ ို လအာက်ပါ ပပြု ိုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်က ို က  ေး ွန်လ ကာင်ေး ပပစမ်ှု င်ရှာေးစီရငပ်ခင်ေးခ ရ ျှင်   ိုသူက ို 

အနည်ေးဆ ိုေးနှစ်နစှ်မှ အမ ာေးဆ ိုေးတစ်ဆယန်ှစ်   လ ာငေ်ဏခ် မှတ်ရမည အ်ပပင် အနည်ေးဆ ိုေး က ပ် ၁၂ သ န်ေးမှ အမ ာေးဆ ိုေး 

က ပ် ၁၅ သ န်ေးအ   လငေွဏ ်ည်ေး ခ မှတ်န ိုင်သည်- 

(၁) ကလ ေးသူငယက် ိုပပည တ်န်ဆာပပြု ိုပ်ခ ိုင်ေးလစပခင်ေး၊ 

(၂) ကလ ေးသူငယ်အာေး ပပည တ်န်ဆာအပြစ ်ခ ိုင်ေးလစ၍ ရာှလြွရရှ သည ် အက  ြုေးစေီးပွာေးက ိုမီှခ ို၍ အသက်လမွေးပခင်ေး၊ 

(၃)   င်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ အ ွြဲသ ိုေးပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် လခါင်ေးပ ိုပြတ်ပခင်ေးပပြုရန် ကလ ေးသူငယ်က ိုအသ ိုေးပပြုပခင်ေး၊ လငွ သ ိုို့မဟိုတ် 

ပစစည်ေးက ိုလပေး၍လခေါ်ယူပခင်ေး၊ ပြာေးလယာင်ေးလသွေးလဆာငပ်ခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် ကမ်ေး ှမ်ေးပခင်ေး။ 

၁၀၆။ မည်သူမဆ ို လအာက်ပါပပြု ိုပ်မှု တစ်ရပ်ရပ်က ို က  ေး ွန်လ ကာင်ေး ပပစမ်ှု င်ရာှေးစရီင်ပခင်ေးခ ရ ျှင်   ိုသူက ို အနည်ေးဆ ိုေး 

တစ်ဆယ်နှစမှ် အမ ာေးဆ ိုေး နှစ် ၂၀ အ   လ ာင်ေဏ် ခ မှတရ်မည ်ပပင်အနည်ေးဆ ိုေး က ပ်သ န်ေး ၅၀ မှ အမ ာေးဆ ိုေးက ပ် သ န်ေး 

၁၀၀ အ   လငေွဏ ်ည်ေး ခ မှတ်န ိုင်သည်- 

(က) ကလ ေးသူငယ်က ို လရာင်ေးခ ပခင်ေး၊ 

(ခ) ကလ ေးသူငယ်၏ က ိုယ်ခနဓ အစ တ်အပ ိုင်ေးအာေး လရာင်ေးခ ပခင်ေး၊ ဝယ်ယပူခင်ေး၊ တရာေးမဝင်  ိုတယ်ူ ြယ်ရှာေးပခင်ေး၊ 

တစ်နည်ေးနည်ေးပြင ်  ွှြဲလပပာင်ေးပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် သ   ကန်ှင ် အစာေး  ိုေးလပေးပခင်ေး။ 

၁၀၇။ မည်သူမဆ ို ဤဥပလေပါ ပပစမ်ှုတစ်ရပ်ရပ်က ို က  ေး ွန်ရန် အာေး ိုတပ်ခင်ေး၊ ပူေးလပါင်ေးကက စည်ပခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် 

ပပစမ်ှုက  ေး ွန်ရာတွင် အာေးလပေးကူညီပခင်ေးပပြုလ ကာင်ေး ပပစမ်ှု င်ရှာေးစီရငပ်ခင်ေးခ ရ ျှင်   ိုသူက ို ယင်ေးပပစ်မှုအတကွ် 

ဤဥပလေတငွ် ပပဋ္ဌာန်ေး ာေးသည ် ပပစေ်ဏခ် မှတ်ရမည။် 
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၁၀၈။ ဤဥပလေတွင် ပပစေ်ဏသီ်ေးပခာေးသတ်မှတ် ာေးပခင်ေးမရှ လသာ လခါင်ေးပ ိုပြတ်ပခင်ေး အပါအဝင် ဤဥပလေပါ ပပစမ်ှုတစရ်ပ်ရပ် 

သ ိုို့မဟိုတ ်တာေးပမစခ် က်တစရ်ပ်ရပ်အတွက ်သက်ဆ ိုင်ရာ တည်ဆြဲဥပလေ တစ်ရပ်ရပ်အရ အလရေးယူအပပစ်လပေးပခင်ေးခ ရမည်။ 

၁၀၉။ သက်ဆ ိုင်ရာ တရာေးရ ိုေးသည် ဤဥပလေပါ ပပစမ်ှုတစရ်ပ်ရပ်ပြင ် ပပစမ်ှု င်ရှာေးစီရငသ်ည ်အခါ ပပဋ္ဌာန်ေး ာေးလသာ 

ပပစေ်ဏက် ို ခ မှတ်ရမည ်အပပင် တရာေးမျှတမှုအ  ိုို့ငာှ ပပစမ်ှု င်ရှာေးစီရငပ်ခင်ေးခ ရသူက ပပစမ်ှုက  ေး ွန်ပခင်ေးခ ရမပေီး 

  ခ ိုက်နစ်န လသာ ကလ ေးသူငယအ်ာေး သင လ်  ာ်သည ် လ  ာလ် ကေးလပေးလ  ာ် လစရန် အမ နိ်ု့ခ မှတ်န ိုင်သည။် 

 

အခန်ေး ( ၂၈) 

ရန်ပံိုလငွ ူလ ာင်ပခင်ေး၊   န်ေးသ မ်ေးပခင်ေးနှင ် စီမံခန ်ခွွဲသံိုေးစွွဲပခင်ေး 

၁၁၀။ အမ  ြုေးသာေးလကာ်မတီသည်- 

(က) ကလ ေးသူငယ်၏ အလကာင်ေးဆ ိုေးအက  ြုေးစေီးပွာေးအတကွ် ကလ ေးသူငယအ်ခွင ်အလရေးမ ာေးဆ ိုင်ရာ ရနပ် ိုလငွက ို လအာက်ပါ 

ရလငွမ ာေးပြင ်  ူလ ာငန် ိုင်သည်- 

(၁) ဝနက်ကီေးဌာနမှတစ်ဆင ် ပပည်လ ာင်စိုအစ ိုေးရအြွြဲွံ့၏သလဘာတညူီခ ကပ်ြင ် န ိုငင် လတာမှ်  ည ်ဝင်သည  ်

မတညလ်ငွနငှ ် နှစ်စဉ်ပပည်လ ာင်စို၏ဘဏ္ဍာလငွအရအသ ိုေးဆ ိုင်ရာ ဥပလေပြင ် လ ာက်ပ  လငွ၊ 

(၂) ကို သမဂအ္ြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေး၊ လေသဆ ိုင်ရာအြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေး၊ အစ ိုေးရမဟိုတ်လသာအြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေး နှင ် ပပညတ်ွင်ေး၊ 

ပပည်ပမှလစတန ရငှ်မ ာေး၏  ှ ေါနေ်းလ ာက်ပ  လငွမ ာေး၊ 

(၃) စိုလဆာင်ေးလငွမ ှရရှ သည ် အတ ိုေးလငွမ ာေး။ 

(ခ) သင လ်  ာလ်သာ ပိုဂ္ ြု ်မ ာေး ပါဝင်သည  ်ရနပ် ိုလငွ စီမ ခနို့ခ်ွြဲမှုလကာ်မတီ ြွြဲွံ့စည်ေးမပေီး  န်ေးသ မ်ေးပခင်ေးနငှ ် 

သ ိုေးစွြဲပခင်ေးပပြုလစရမည်။ 

(ဂ) ရနပ် ိုလငွ  န်ေးသ မ်ေးပခင်ေး၊ သ ိုေးစွြဲပခင်ေး၊ စာရင်ေးပပြုစိုပခင်ေး၊ စစ်လဆေးပခင်ေးတ ိုို့နငှ ်စပ ် ဉ်ေး၍   ိုအပ်လသာ ဘဏ္ဍာလရေးစည်ေးမ ဉ်ေး၊ 

စည်ေးကမ်ေးနှင  ် ိုပ်  ိုေး ိုပ်နည်ေးမ ာေးက ို ပပညလ် ာင်စိုစာရင်ေးစစခ် ြုပ်ရ ိုေးနငှ ် ည  န ှုင်ေး လရေးဆွြဲ၍ ယင်ေးစည်ေးမ ဉ်ေး၊ စည်ေးကမ်ေး၊ 

 ိုပ်  ိုေး ိုပ်နည်ေးမ ာေးနှင ်အညီ က င ်သ ိုေးလဆာင်ရွကရ်မည။် ပပညလ် ာငစ်ိုစာရင်ေးစစခ် ြုပ်က တာဝန်လပေးသူ၏ 

စစ်လဆေးပခင်ေးက ို ခ ယူရမည်။ 

 

အခန်ေး ( ၂၉) 

ကူေးလပပာင်ေးကာ  ယာယီပပဋ္ဌာန်ေးခ က်မ ာေး 

၁၁၁။ ဤဥပလေပပဋ္ဌာန်ေးသည လ်နို့မတ ိုင်မီ ကလ ေးသူငယ်ဥပလေ (န ိုငင် လတာ်မင မ်ဝပ်ပ ပပာေးမှု တညလ်ဆာကလ်ရေး အြွြဲွံ့ 

ဥပလေအမှတ် ၉/ ၉၃) အရ ကလ ေးသူငယ်က ိုပြစလ်စ၊  ူငယ်က ိုပြစလ်စ အလရေးယူခြဲ လသာ သ ိုို့မဟိုတ် စစလ်ဆေးစီရင်ခြဲ လသာ 

ပပစမ်ှုနှင ်စပ်  ဉ်ေး၍- 

(က) အသက ်၁၀ နှစ ်မပပည လ်သေးလသာ ကလ ေးသူငယအ်ာေး ခ မှတ်သည ် ပပစေ်ဏမ် ာေး သ ိုို့မဟိုတ် ဆ ိုေးပြတ်ခ ကမ် ာေးသည် 

ပ က်ပပယလ်စရမည။် 
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(ခ) သငတ်န်ေးလက ာင်ေး၊ ပရဟ တလဂဟာ၊ ယာယီလစာင ်လရာှက်လရေးလဂဟာတငွ်ပြစလ်စ၊ အက ဉေ်းလ ာင် တငွ်ပြစလ်စ 

  န်ေးသ မ်ေးပခင်ေးခ လနရလသာ အသက ်၁၀ နှစ်လအာက်ရှ လသာကလ ေးသူငယ်မ ာေးက ို မ ဘ၊ အိုပ်  န်ေးသူ၊ 

ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်သူ သ ိုို့မဟိုတ်  ူမှုဝန် မ်ေးအရာရှ ၏ ပပြုစိုလစာင လ်ရာှက်မှုသ ိုို့ လဆာ  င် န ိုင်သမျှ လဆာ  င်စာွ 

 ွှြဲလပပာင်ေးလပေးရမည။် 

၁၁၂။ ဤဥပလေပပဋ္ဌာန်ေးသည ် လနို့မတ ိုင်မီ ကလ ေးသူငယ်က က  ေး ွန်ခြဲ သည် ပပစမ်ှုမ ာေးနငှ ်စပ ် ဉ်ေး၍- 

(က) ပပစမ်ှုလ ကာင်ေးအရ အလရေးယူပခင်ေးမှ ကင်ေး ွတ်ခငွ ်ပပြုခြဲ သည ် ကလ ေးသူငယဥ်ပလေ (န ိုင်င လတာ် 

မင မ်ဝပ်ပ ပပာေးမှုတည်လဆာကလ်ရေးအြွြဲွံ့ ဥပလေအမှတ် ၉/ ၉၃) ပိုေ်မ ၂၈၊ ပိုေ်မခွြဲ (က) နှင ် (ခ) က ို ဤဥပလေ ပိုေ်မ ၇၈၊ 

ပိုေ်မခွြဲ (က) နငှ ် (ခ) ပြင ် အစာေး  ိုေးမပေီးပြစသ်ကြဲ သ ိုို့ မှတယ်၍ူ ဆက် က်စစလ်ဆေး စီရင်ရမည်။ 

(ခ) အသက ်၁၀ နှစ ်မပပည ်လသေးလသာ ကလ ေးသူငယ်ကက  ေး ွန်ခြဲ သည  ်မမပေီးပပတလ်သေးလသာပပစမ်ှု မ ာေးက ို 

မည်သည ်အဆင ်တငွ် ရှ လစကာမူ ပ တ်သ မ်ေးရမည်။ 

(ဂ) အသက ်၁၆ နှစ ်ပပည မ်ပေီး အသက ်၁၈ နှစ ်မပပည လ်သေးလသာ  ူငယက် က  ေး ွန်ခြဲ သည ် မမပေီးပပတ် လသေးလသာ 

ပပစမ်ှုမ ာေးက ို ဤဥပလေအရ ကလ ေးသူငယ်က က  ေး ွန်ခြဲ သည်ဟို မှတယ်ူမပီေး ကလ ေးသူငယ် တရာေးရ ိုေးမ ာေးက 

ဆက် က်စစလ်ဆေးစီရင်ရမည်။ 

 

အခန်ေး ( ၃၀) 

အလ ွလ ွ 

၁၁၃။ (က) ကလ ေးသူငယ်၏ အသက်နှင ်စပ်  ဉ်ေးသည ် အလ ာကအ် ာေးက ို လအာက်ပါအစီအစဉ် အတ ိုင်ေး ဦေးစာေးလပေး 

စ စစ်ရမည-် 

(၁) လမွေးစာရင်ေး၊ 

(၂) လက ာင်ေးဝင်မတှ်ပ ိုတင်စာရင်ေး လကာက်နိုတ်ခ က် မ တတ မှန်၊ 

(၃) န ိုင်င သာေးစ စစလ်ရေးကတပ်ပာေး သ ိုို့မဟိုတ် ပပညတ်ငွ်ေးတငွ ်အမမြဲတမ်ေးလန  ိုငလ်သာ န ိုင်င ပခာေးသာေး 

မှတ်ပ ိုတင် က်မှတ်၊ 

(၄) က န်ေးမာလရေးနငှ ် အာေးကစာေးဝနက်ကီေးဌာနတွင် တာဝန ်မ်ေးလဆာငလ်နလသာသက်ဆ ိုင်ရာ ဆရာဝန်၏ 

လဆေးလ ာက်ခ ခ က၊် 

(၅) အ မ်လ ာငစ်ိုစာရင်ေး 

(၆) ပိုေ်မခွြဲငယ် (၁) မှ (၅) အ   သတ်မှတ် ာေးလသာ အလ ာက်အ ာေးမ ာေးမရရှ ပါက အပခာေးခ ိုင်  ိုလသာ 

အလ ာက်အ ာေးစာတမ်ေးအမှတ်အသာေးတစ်ခိုခို။ 

(ခ) ကလ ေးသူငယ်၏ အသက်နှင ်စပ်  ဉ်ေး၍ လမွေးြွာေးသည ် ခိုနှစ်နငှ ်  အတကွ်သာလြာ်ပပန ိုင် ျှင် လမွေးရကက် ို ယင်ေး  

၁၆ ရကလ်နို့ဟို  ည်ေးလကာင်ေး၊ လမွေးြွာေးသည  ်ခိုနစှ်သာ လြာပ်ပန ိုင် ျှင် လမွေး နှင ် လနို့ရကက် ို   ိုနစှ်၏ ဇူ  ိုင်  ၁ 

ရကလ်နို့ဟို  ည်ေးလကာင်ေးသတ်မှတန် ိုင်သည။် 
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၁၁၄။ မည်သူမဆ ို ကလ ေးသူငယက် ို မိုေ မေ်းမှုက  ေး ွန်လ ကာင်ေး ပပစမ်ှု င်ရာှေးစီရင်ပခင်ေးခ ရ ျှင်   ိုသူက ို ရာဇသတက်ကေီးအရ 

အလရေးယူအပပစ်လပေးရမည်။ 

၁၁၅။ ဤဥပလေတငွ် ကလ ေးသူငယ်မှုခင်ေးမ ာေးက ို စ ိုစမ်ေးစစလ်ဆေးပခင်ေး၊ ကလ ေးသူငယတ်ရာေးရ ိုေးသ ိုို့တရာေးစြွဲ ဆ ိုတင်ပ ိုို့ပခင်ေး၊ 

စစ်လဆေးစီရင်ပခင်ေးနငှ ် စပ်  ဉေ်း၍ သီေးပခာေးပပဋ္ဌာန်ေးခ က်မပါရှ  ျှင် ရာဇဝတက် င ်  ိုေး ဥပလေပါ ပပဋ္ဌာန်ေးခ က်မ ာေးက ို 

  ိုကန် လဆာင်ရကွ်ရမည။် 

၁၁၆။ ကလ ေးသူငယဥ်ပလေ (န ိုင်င လတာ်မင မ်ဝပ်ပ ပပာေးမှု တည်လဆာကလ်ရေးအြွြဲွံ့ ဥပလေအမှတ် ၉/ ၉၃) အရ- 

(က)  ူမှုဝန် မ်ေး ဦေးစီေးဌာနက တညလ် ာင် ာေးလသာ သင်တန်ေးလက ာင်ေးနငှ ် ယာယလီစာင ်လရာှကလ်ရေး လဂဟာတ ိုို့သည် 

ဤဥပလေအရ တညလ် ာင်လသာ သင်တန်ေးလက ာင်ေး၊ ပရဟ တလဂဟာနှင ် ယာယီ လစာင ်လရာှက်လရေးလဂဟာမ ာေး 

ပြစသ်ည်ဟို မှတ်ယူရမည်။ 

(ခ) လစတန  ဝန် မ်ေး ပိုဂ္ ြု ်နှင ် အစ ိုေးရမဟိုတလ်သာ အြွြဲွံ့အစည်ေးက  ူမှုဝန ်မ်ေးဦေးစီေးဌာနတငွ် မှတ်ပ ိုတင်၍ 

တညလ် ာင် ာေးသည ် ပရဟ တလဂဟာမ ာေးသည် မှတ်ပ ိုတင်သကတ်မ်ေးတည်ရှ လနသည ် ကာ အတွင်ေး ဤဥပလေအရ 

တညလ် ာင်ခွင ်ပပြုမ နိ်ု့ပြင တ်ည်လ ာင်သည ် ပရဟ တလဂဟာမ ာေး ပြစသ်ည်ဟို မှတ်ယရူမည်။   ိုမှတ်ပ ိုတင် 

သက်တမ်ေးကိုန်ဆ ိုေးသည အ်ခါ ဤဥပလေနှင အ်ညီ တညလ် ာင် ခွင ပ်ပြုမ နို့ ်လ ျှာက် ာေးရယူရမည။် 

၁၁၇။ ဤဥပလေပါ ပပစမ်ှုမ ာေးက ို ရြဲအလရေးယူပ ိုင်ခငွ ်ရှ လသာ ပပစ်မှုမ ာေးအပြစ် သတ်မှတ်သည်။ 

၁၁၈။ ကလ ေးသူငယ်ဥပလေ (န ိုင်င လတာ်မင မ်ဝပ်ပ ပပာေးမှု တည်လဆာကလ်ရေးအြွြဲွံ့ ဥပလေအမှတ် ၉/ ၉၃) အရ  ိုတ်ပပန်ခြဲ လသာ 

နည်ေးဥပလေ၊ စည်ေးမ ဉ်ေးနှင ် စည်ေးကမ်ေးမ ာေး၊ အမ နိ်ု့လ ကာ်ပငာစာ၊ အမ နိ်ု့၊ ညွှန် ကာေးခ က် နငှ  ် ိုပ်  ိုေး ိုပ်နည်ေးမ ာေးက ို 

ဤဥပလေပါ ပပဋ္ဌာန်ေးခ က်မ ာေးနှင ် မဆနိ်ု့က င်သလရွွံ့ဆက် က်က င ်သ ိုေး န ိုင်သည်။ 

၁၁၉။ ဤဥပလေပါ ပပစမ်ှုတစရ်ပ်ရပ်က ို က  ေး ွန်သူအာေး ဤဥပလေပြင ်သာ အလရေးယလူဆာင်ရွကရ်မည်။ 

၁၂၀။ ဤဥပလေပါ ပပဋ္ဌာန်ေးခ က်မ ာေးက ို အလကာင်အ ညလ်ြာလ်ဆာင်ရွကရ်ာတငွ်- 

(က) ဝနက်ကီေးဌာနသည် နည်ေးဥပလေ၊ စည်ေးမ ဉ်ေးနငှ ် စည်ေးကမ်ေးမ ာေးက ို ပပည်လ ာင်စိုအစ ိုေးရအြွြဲွံ့၏ သလဘာတညူီခ ကပ်ြင ် 

 ိုတ်ပပန်န ိုင်သည်။ 

(ခ) အမ  ြုေးသာေးလကာ်မတ၊ီ ပပည်လ ာင်စိုတရာေး ွှတလ်တာခ် ြုပ်၊ သက်ဆ ိုင်ရာပပညလ် ာင်စိုဝနက်ကီေး ဌာနမ ာေးနှင ် အစ ိုေးရဌာန၊ 

အစ ိုေးရအြွြဲွံ့အစည်ေးမ ာေးသည် အမ နိ်ု့လ ကာ်ပငာစာ၊ အမ နိ်ု့၊ ညွှန် ကာေးခ ကန်ငှ ်  ိုပ်  ိုေး ိုပ်နည်ေးမ ာေးက ို 

 ိုတ်ပပန်န ိုင်သည်။ 

(ဂ) သက်ဆ ိုင်ရာ ဦေးစီေးဌာနသည် အမ နိ်ု့လ ကာ်ပငာစာ၊ အမ နိ်ု့၊ ညွှန် ကာေးခ က်နှင  ် ိုပ်  ိုေး ိုပ်နည်ေးမ ာေးက ို 

 ိုတ်ပပန်န ိုင်သည်။ 

၁၂၁။ ကလ ေးသူငယဥ်ပလေ (န ိုင်င လတာ်မင မ်ဝပ်ပ ပပာေးမှုတည်လဆာကလ်ရေးအြွြဲွံ့ ဥပလေအမှတ် ၉/ ၉၃) က ို ဤဥပလေပြင ် 

ရိုပ်သ မ်ေး  ိုကသ်ည်။ 

ပပည်လ ာင်စိုသမမတပမနမ်ာန ိုင်င လတာ် ြွြဲွံ့စည်ေးပ ိုအလပခခ ဥပလေအရ ကျွန်ိုပ် က်မှတ်လရေး  ိုေးသည်။ 
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(ပ ို)ဝင်ေးပမင  ်

န ိုင်င လတာ်သမမတ 

ပပည်လ ာင်စိုသမမတပမနမ်ာန ိုင်င လတာ ်
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