
ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္မွဳဆုိင္ရာ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူျခင္းမ်ားအား  
အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီ တိုက္ရုိက္ထုတ္လြင့္ျခင္း

ဥပေဒေဘာင္မ်ား။ 

ကေလးမ်ားအား လိင္မွဳကိစၥ အသံုးခ်မွဳနွင့္ပတ္သက္၍ 
နုိင္ငံတကာ ဥပေဒရပ္မ်ား သို႕မဟုတ္ 
သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမ ဥပေဒရပ္မ်ားတြင္ 
ကေလးလိင္မွဳဆိုင္ရာ အလဲြသံုးမွဳမ်ားအား 
အခ်နိ္နွင့္တေျပးညီ တုိက္ရုိက္ထုတ္လွြင့္ျခင္းကုိ 

ျပစ္မွဳအျဖစ္ ရွငး္ရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္မထားပါ။

သို႕ေသာ္လည္း ကေလးလိင္မွဳညစ္ညမ္းပံုရိပ္ အသံုးေတာ္ခံျခင္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ရန္ 
ကေလးမ်ားအား အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းျခင္း (ပုဒ္မ ၂၁ (၁)(ေအ-ဘီ) နွင့္ 
ကေလးလိင္မွဳညစ္ညမ္းပံုရိပ္ အသံုးေတာ္ခံျခင္းအား သိသိနွင့္ တက္ေရာက္လ်ွင္ (စီ) 
ပစ္မွဳေျမာက္ေၾကာင္း လန္ဇာရုတ္ညီလာခံမွာ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ထို႕အျပင္ 
ဒီအျပဳအမူမ်ားကို အားေပးျခင္း ကူညီျခင္း အျပဳအမူမ်ားသည္ ျပစ္မွဳေျမာက္ေၾကာင္း 
သတ္မွတ္ထားျပီး (ပုဒ္မ၂၄) လိင္မွဳဆုိင္ရာမေလ်ာ္မကန္ျပဳသူအား ကူညီေထာက္ပံ့သူ 
အားေပးသူတုိ႕အေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မွဳရိွပါတယ္။

ကေလးမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းတြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံ၏ 
ေနာက္ဆက္တြသဲေဘာတူစာခ်ဳပ္  ပုဒ္မ ၃ (၁)(ေအ) အရ ကေလးငယ္အား လိင္မွဳဆုိင္ရာ 
 ေခါင္းပံုျဖတ္ရန္အတြက္ (မည္သည္႕နညး္နွင့္မဆို) ေပးျခငး္၊ ပုိ႕ေဆာင္ျခင္း ၊လက္ခံျခင္းတုိ႕အား 
ျပစ္မွဳေျမာက္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ 

အလားတူ  အိုင္အယ္အို ညီလာခံ၁၈၂   ပုဒ္မ ၃ (ဘီ) ညစ္ညမ္းပံုရိပ္မ်ားဆိုင္ရာ 
အသံုးေတာ္ခံျခင္းအတြက္ ကေလးအား ေပးျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း သို႕မဟုတ္ အသံုးျပဳျခင္းသည္ 
ျပစ္မွဳေျမာက္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ 

မေလ်ာ္မကန္ျပဳသူနွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့သူမ်ား နွစ္ဘက္စလံုးမွ ကေလးသူငယ္မ်ားအား 
လိင္မွဳဆိုင္ရာ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမွဳမ်ားအား အခ်နိ္နွင့္တေျပးညီ တုိက္ရိုက္ထုတ္လြင့္ျခင္းနွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အျပဳအမူမ်ားအား ဖမ္းဆီးနုိင္ရန္ ဤပုဒ္မေတြအား ျပန္ဆို အသံုးခ်နုိင္ပါတယ္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကေလးသူငယ္ညစ္ညမး္ပုံရိပ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာနွင့္ 
နုိင္ငံတကာညီလာခံမ်ားဟာ ကေလးသူငယ္လိင္မွဳဆိုင္ရာ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမွဳမ်ားအား  
တုိက္ရိုက္ထုတ္လြင့္ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အသံုးမခ်နုိင္ပါဘူး။ ဒီအသံုးေတာ္ခံမွဳ 
သို႕မဟုတ္ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမွဳတို႕ကို မ်ားေသာအားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း မရိွတဲ့အတြက္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေ့ၾကာင့္ သင့္ေတာ္တဲ့ ေဒသတြင္းဆုိင္ရာနဲ႕ နုိင္ငံတကာ ဥပေဒေဘာင္မ်ားမွာ 
ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ပိုင္ဆုိင္ျခင္း၊ နွင့္ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းတုိ႕ မျပဳလုပ္ရ ဆိုတဲ့ စကားလံုးမ်ား လိုအပ္မွာ 
ျဖစ္တယ္။

လိင္မွဳဆိုင္ရာ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူသူေတြ နဲ႕ သူတို႕ရဲ႕ လွဳပ္ရွားမွဳပုံစံ

ကေလးငယ္မ်ားအား မေလ်ာ္မကန္ျပဳျခင္းကုိ ၀က္ဘ္ကင္မရာ မွတဆင့္ တုိက္ရိုက္ 
ၾကည္႕ရွဳတဲ့ လိင္မွဳဆိုင္ရာမေလ်ာ္မကန္ျပဳသူေတြဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကူည ီ
 ေထာက္ပံ့သူေတြ သို႕မဟုတ္ ၾကားခံလူမ်ားမွတဆင့္ ၾကည္႕ရွနုုိင္ခြင့္ရၾကပါတယ္။ 

ကေလးကို ၀က္ဘ္ကင္မရာေရွ႕ အသံုးေတာ္ခံျပဖို႕ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုဖုိ႕ နဲ႕ 
အလားအလာရိွတဲ့ ေဖာက္သည္ေတြကုိ တုန္႕ျပန္ဖုိ႕ အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းတဲ့ 
ကူညီေထာက္ပံ့သူေတြဟာ တခါတရံမွာ ကေလးရဲ႕ မိသားစု သုိ႕မဟုတ္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ 
အဖဲြ႕၀င္မ်ား ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ 

လိင္မွဳဆုိင္ရာမေလ်ာ္မကန္ျပဳသူူနွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့သူ သို႕မဟုတ္ ကေလး 
သူငယ္တုိ႕ဟာ ဒီလိုမေလ်ာ္မကန္ျပဳလုပ္မဲ့ ေနရာနဲ႕ လိင္ေနွာင့္ယွက္သူ  
၀င္ေရာက္ၾကည္႕ရွဳမဲ့ ေန႕ရက္နဲ႕ အခ်နိ္ကုိ သေဘာတူညီမွဳရယူပါတယ္။ ဒီလု ိ
အခ်နိ္းအခ်က္ေတြကို အြန္လိုင္းခ်က္၊ အီးေမးလ္ သို႕မဟုတ္ ဖုန္းကတဆင့္ 
ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ 

ထပ္မံျပီးေတာ့ ပါ၀င္ေနတဲ့ အစုအဖြ ဲ႕ေတြဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသံုးမ်ားတဲ့  
တရား၀င္ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားမွတဆင့္ လိင္ေနွာင့္ယွက္သူကေပးမဲ့ ေငြေၾကး 
တန္ဖုိးေပၚမွာလည္း သေဘာတူညီမွဳထားပါတယ္။ ေငြေၾကးလြ ဲွေျပာင္းေပးအပ္မွဳနဲ႕ 
ဆက္စပ္ျပီး သံသယျဖစ္မွဳေတြကုိ ကာကြယ္ဖုိ႕ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ေပးရတဲ့ေငြပမာဏက နည္းပါးပါတယ္။ 

အင္တာနက္ေပၚမွာ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမွဳေတြကို တိုက္ရုိက္ၾကည္႕နုိင္ဖုိ႕ စကိုက္ 
သို႕မဟုတ္ ၀က္ဘ္ကင္မရာ ပံ့ပိုးေပးထားတဲ့ စကားေျပာတဲ့ ေနရာေတြလို 
ကြ ဲျပားျခားနားတဲ့ ပလက္ေဖာင္းေတြကို အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ဒါဟာ လိင္မွဳဆုိင္ရာ 
မေလ်ာ္မကန္ျပဳသူေတြက အလဲြသံုးစားျပဳမွဳကို အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနခ်နိ္မွာ 
ၾကည္႕ရွဳဖို႕ သို႕မဟုတ္ အသံ သို႕မဟုတ္ စာရိုက္ျပီး ညြွန္ၾကားဖုိ႕ ျဖစ္နုိင္ေစပါတယ္။ 

တခ် ိဳ႕ လူမွဳအသိုင္းအ၀ိုင္းေတြမွာ  ဒီျပစ္မွဳကို ခြင့္ျပဳနုိင္ေလာက္တဲ့ လူမွဳေရးရာ 
ယဥ္ပါးမွဳေတြ အတိုင္းအတာတခုထိ ရိွေနနုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဆင္းရဲမြေဲတမွဳ နဲ႕ 
ဒီအျပဳအမူေတြဟာ တရားမ၀င္မွဳ သို႕မဟုတ္ ကေလးသူငယ္အတြက္  
သက္ေရာက္မွဳေတြနဲ႕ အင္တာနက္အေၾကာင္းကို အကန္႕အသတ္နဲ႕သာ နားလည္မွဳ၊ 
စတဲ့ အခ်က္မ်ားစြာနဲ႕ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ထိုအခါ ကေလးသူငယ္လိင္မွဳဆုိင္ရာ 
မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူျခင္းကို တုိက္ရုိက္ျပသျခင္းက လြယ္ကူလ်င္ျမန္တဲ့ ၀င္ေငြရလမ္းတခု 
ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ 

ကေလးသူငယ္လိင္မွဳဆုိင္ရာ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမွဳမ်ားအား တုိက္ရုိက ္
ထုတ္လွြင့္ျခင္းနွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ား၊ အက် ိဳးသက္ေရာက္မွဳ နွင့္  
တရားမ၀င္မွဳအေၾကာင္း လူမွဳအသိုင္းအ၀ုိင္းအား ၾကီးမားေသာ 
အတုိင္းအတာအားျဖင့္ နိုးၾကားေစျပီး သတိျပဳမွဳမ်ား ျမင့္တတ္လာေစရန္ ၾကိဳးပမ္းပါ။

ကေလးသူငယ္လိင္မွဳဆုိင္ရာ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမွဳမ်ားအား အမွန္တကယ ္
ျဖစ္ပ်က္ေနခ်နိ္တြင္ တုိက္ရိုက္ထုတ္လြင့္ျခင္း သို႕မဟုတ္ 
ကေလးညစ္ညမ္းပံုျပသျခင္းမ်ား အသံုးေတာ္ခံျခင္းအား ျပစ္မွဳအျဖစ္ တိတိက်က် 
သတ္မွတ္နုိင္ရန္ ပိုအားေကာင္းတဲ့ ဥပေဒေဘာင္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 
လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ပါ။

၄င္းကိစၥရပ္အား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနုိင္ရန္ ဥပေဒစုိးမုိးေရးၾကီးၾကပ္မွဳအတြက္ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ား ရရိွနိုင္ရန္ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ပါ။

ျပစ္မွဳနွင့္ဆက္စပ္ေနနုိင္ေသာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေငြေၾကးလြ ဲွေျပာင္းမွဳမ်ားကို 
ေျခရာေကာက္၍ လိုက္နုိင္ရန္ ေငြးေၾကးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းဌာနမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းျပီး 
လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ပါ။

အြန္လုိင္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္အသံုးခ်မွဳ သရုပ္သကန္ အခ်က္အလက္စာရြက္ (အီးပက္နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမွ ဖန္တီးသည္။)

ဘာသာျပန္ျခင္းနွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္းအတြက္ ယူနီစက္ဖ ္မွ ပံ့ပိုးကူညီပါတယ္။

အ
ဓိပ

ၸါယ
္ဖြင

့္ဆ
ုိခ်

က
္မ်

ား
။

ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္မွဳဆုိင္ရာ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူျခင္းမ်ားအား  
အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီ တိုက္ရုိက္ထုတ္လြင့္ျခင္း

သင္ ဘာလုပ္နုိင္သလဲ။

၀က္ဘ္ကင္မရာမွတဆင့္ တုိက္ရိုက္မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူျခင္းဟာ ကေလးကို 
၀က္ဘ္ကင္မရာေရွ႕မွာ လိင္မွဳဆိုင္ရာအျပဳအမူေတြ ဖိအားေပးလုပ္ခိုင္းတဲ့အခါ 
သို႕မဟုတ္ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူမွဳမ်ားကို လိုက္ေလ်ာနာခံေစတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ 
ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ 

ဒီအျပဳအမူမ်ိဳးေတြကုိ အင္တာနက္ေပၚမွာ ေငြေၾကးေပးထားသူ ေဖာက္သည္ေတြဆီ 
(လိင္မွဳဆုိင္ရာ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူသူေတြ) တုိက္ရိုက္ထုတ္လြွင့္ျပီး၊ ၄င္းတုိ႕က 
နွစ္သက္တဲ့ အလဲြသံုးစားျပဳမွဳပံုစံတမ်ိဳးကို ၀က္ဘ္ကင္မရာေရွ႕မွာ အခ်ိန္နဲ႕တေျပးညီ 
ျပဳလုပ္ျပဖုိ႕ ေတာင္းဆုိတတ္၊ ၾကည္႕ရွဳ တတ္ပါတယ္။


