
လိင္မွဳကိစၥေ၀မွ်ျခင္း

လိင္မွဳကိစၥေ၀မွ်ျခင္းဆိုတာ ကေလးငယ္ေတြက လိင္မွဳဆိုင္ရာပြင့္လင္းလြန္းတဲ့ 
သတင္းစကားမ်ား သို႕မဟုတ္ ကိုယ္တုိင္ဖန္တီးထားေသာ လိင္မွဳကိစၥ 
လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၄င္းတုိ႕ရဲ႕ပံုရိပ္မ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွျဖင့္ ေ၀မွ်ျခင္း ျဖစ္စဥ္ကုိ 
ရည္ညြွန္းပါတယ္။  

ပံုရိပ္ေတြ သို႕မဟုတ္ ဗီဒီယိုမ်ားတြင္ တ၀က္တပ်က္ကိုယ္လံုးတီးပံုမ်ား၊ 
လိင္နုိးၾကားေစေသာ သုိ႕မဟုတ္ လိင္မွဳကိစၥလုပ္ေဆာင္ပံုမ်ား ပါ၀င္နုိင္ျပီး 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ေယာက္်ားေလးသူငယ္ခ်င္း၊ မိန္းကေလး သူငယ္ခ်င္း သို႕မဟုတ္ 
အျခားရြယ္တူမ်ားနွင့္ ေ၀မွ်ေလ့ရိွၾကပါတယ္။

ဥပေဒေဘာင္မ်ား။ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္မွဳကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
အသံုးခ်မွဳနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး နုိင္ငံတကာ ဥပေဒရပ္မ်ား 
သို႕မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမ ဥပေဒရပ္မ်ားတြင္ 
လိင္မွဳကိစၥေ၀မွ်ျခင္းကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပစ္မွဳအျဖစ္ 
သတ္မွတ္မထားပါ။

သုိ႕ေသာ္လည္း လိင္မွဳကိစၥေ၀မွ်ျခင္းဟာ ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရုပ္ပံုမ်ား 
ထုတ္လုပ္ျခင္းနွင့္ ျဖန္႕ေ၀ျခင္းတုိ႕ ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကေလး 
ညစ္ညမ္းပံုျပသျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒကို ခ် ိဳးေဖာက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းတြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံရဲ႕ 
 ေနာက္ဆက္တြသဲေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္အရ </160ကေလးညစ္ညမ္းပံုျပသျခင္းဆုိသည္မွာ 
အကယ္စင္စစ္ေသာ္လည္းေကာင္း တုပထားတဲ့ လိင္မွဳကိစၥေတြမွာေသာ္လည္းေကာင္း 
ပါ၀င္ေနတဲ့ကေလးေတြရဲ႕ ဘယ္လို ကုိယ္စားျပဳမွဳမ် ိဳးကုိမဆို သုိ႕တည္းမဟုတ္ ကေလးရဲ႕ 
လိင္အဂါၤအစိတ္အပိုင္းေတြကို လိင္မွဳကိစၥအလုိ႕ငွာ ကိုယ္စားျပဳမွဳမ်ားကို (မည္သည္႕ 
နည္းနွင့္မဆို) ရည္ညြွန္းပါတယ္။ ဒီအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ လိင္မွဳကိစၥေ၀မွ်တဲ့ ပစၥည္းေတြကို 
ဖမ္းယူသိမ္းဆည္းနုိင္ပါတယ္။ 

ရလာဒ္အေနနဲ႕ လိင္မွဳဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းလြန္းေသာ သတင္းစကားမ်ား ေပးပို႕ျခင္း သို႕မဟုတ္ 
မွတ္တမ္းတင္ သိမ္းဆည္းထားျခင္းျပဳေသာသူအား ကေလးသူငယ္ လိင္မွဳဆုိင္ရာညစ္ညမ္း 
ပံုရိပ္မ်ား ျဖန္႕ေ၀ျခင္းဥပေဒျဖင့္ ဒဏ္ရိုက္နုိင္ပါတယ္။ ထပ္မံျပီး ၄င္းပစၥည္းမ်ား 
ရယူေသာသူအားလည္း ကေလးညစ္ညမ္းပံုရိပ္မ်ား လက္၀ယ္ထားျခင္း သို႕မဟုတ္ ရယူျခင္း 
ဥပေဒျဖင့္ ဒဏ္၇ိုက္နုိင္ပါတယ္။

ဥပေဒစုိးမုးိေရးၾကီးၾကပ္မွဳအဖဲြ႕နွင့္ အစုိးရေရွ႕ေနေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကေလးမ်ားအား 
လိင္မွဳကိစၥေ၀မွ်ျခင္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မွဳအတြက္ တရားစြဆဲုိျခင္း မျပဳလုပ္ေသာ္လည္း၊ 
တခ် ိဳ႕ေသာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္တြင္ ကေလးညစ္ညမး္ပံုျပသျခင္းဆုိင္ရာ ျပစ္မွဳေၾကာင္းအရ 
ကေလးမ်ားအား ဒဏ္ရိုက္နုိင္ပါတယ္။

လိင္မွဳကိစၥေ၀မွ်ျခင္းတြင္ ကေလးမ်ား ဘယ္လုိ၊ ဘာေၾကာင့္ 
ပါ၀င္ပတ္သက္ေနပါသလဲ။
ကေလးေတြဟာ ၄င္းတုိ႕၏ကိုယ္ပုိင္ဆႏၵျဖင့္ သို႕မဟုတ္ တျခားသူတဦးတေယာက္ရဲ႕ 
ေတာင္းဆိုမွဳေၾကာင့္ သူတုိ႕ကိုယ္တုိင္ ပံုရိပ္ေတြကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းနဲ႕ ေ၀မွ်ျခင္းတုိ႕ကို 
ေယ်ဘုယ်ျပဳလုပ္ေလ့ရိွပါတယ္။  

ပံုရိပ္မ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားအား အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ သိမ္းဆည္း 
နုိုင္ပါတယ္။ အြန္လုိင္းလူမွဳမီဒီယာမ်ား သို႕မဟုတ္ စကားေျပာဆုိမွဳမ်ား နွင့္ စာသားေပးပို႕မွဳမ 
်ားမွတဆင့္ ေ၀မွ်ထားေသာ အေၾကာငး္အရာေတြကုိ ထုတ္လုပ္ရန္ မၾကာခဏဆိုသလို 
မုိဘိုင္းဖုနး္မ်ားကုိ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ 

ပါ၀င္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ေယာက္်ားေလးသူငယ္ခ်င္း၊ မိန္းကေလးသူငယ္ခ်င္း၊ 
အျခားရြယ္တူမ်ား သို႕မဟုတ္ အြန္လိုင္းမွာ ဆက္သြယ္ေနၾကတဲ့သူေတြနဲ႕ ေ၀မွ်ေလ့ 
ရိွၾကပါတယ္။

လိင္မွဳကိစၥေ၀မွ်ျခင္းအတြက္ ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္အားထက္သန္မွဳဟာ လိင္မွဳကိစၥ 
ပတ္သက္မွဳမွာ စိတ္ေက်နပ္ျခင္း၊ စမ္းသပ္ျခင္း၊ ခ်းီက်ဴးမွဳမ်ား သို႕မဟုတ္ အာရံုစိုက္မွဳမ်ား 
ရယူလိုျခင္း၊ တစံုတေယာက္နွင့္ပတ္သက္မွဳအား အခိုင္အမာျဖစ္ေစျခင္း အပါအ၀င္ 
အမ် ိဳးမ် ိဳးကဲြျပားနုိင္ပါတယ္။ သူတုိ႕ရဲ႕ စိတ္အားထက္သန္မွဳဟာ ရြယ္တူေတြရဲ႕ ဖိအားနဲ႕လညး္ 
သက္ဆုိင္ေနတတ္ပါတယ္။

ကေလးေတြဟာ သူတို႕ရဲ႕ အျပဳအမူေၾကာင့္ ျဖစ္လာနုိင္တဲ့ ေနာက္ဆက္တဲြအက် ိဳးဆက္ကို 
နားမလည္သလို အေထာက္အထားခိုင္လံုတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို 
ဖံုးကြယ္ဖုိ႕ေဆာင္ရြက္မွဳ မရိွတဲ့အတြက္ လိင္မွဳကိစၥေ၀မွ်ျခင္းဟာ ျပသနာတရပ္ 
ျဖစ္လာပါတယ္။ 

ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြမွာ အရြယ္ေရာက္သူေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္မွဳ 
ကဲ့သုိ႕ေသာ ျပစ္မွဳ သို႕မဟုတ္ အလြသဲံုးစားျပဳမွဳအရာေတြ ပါ၀င္ေနတဲ့အခါ 
လိင္မွဳကိစၥေ၀မွ်ျခင္းဟာ ပိုလို႕ေတာင္ ျပသနာၾကီးျဖစ္လာပါတယ္။

လိင္မွဳကိစၥေ၀မွ်ျခင္းဟာ ကေလးေတြကို ထိခိုက္လြယ္တဲ့ အေနအထားမ် ိဳး ျဖစ္ေစျပီး 
လိင္မွဳကိစၥဒုစရုိက္မ်ားနဲ႕ ဆိုက္ဘာအနိုင္က်င့္မွဳမ်ားအတြက္ သားေကာင္ျဖစ္လာေစျပီး 
တခါတရံ ၄င္းတုိ႕ရဲ႕ ဓာတ္ပံုေတြကို မိတၱဴပြားျခငး္ သို႕မဟုတ္ ကေလးသူငယ္ လိင္မွဳဆိုင္ရာ 
မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူရာတြင္ အသံုးျပဳသည္႕ ပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္းမွဳမွာ အသံုးျပဳတတ္ၾကပါတယ္။

ေက်းဇူးျပဳ၍ လိင္မွဳဆုိင္ရာဒုစရိုက္ျပဳျခင္းအေၾကာင္း အခ်က္အလက္စာရြက္တြင္ ၾကည့္ရွဳပါ။

လိင္မွဳကိစၥေ၀မွ်ျခင္းရဲ႕ အႏၱရာယ္နွင့္ ျဖစ္လာနုိင္တဲ့ ဆိုက် ိဳးေတြကို ကေလးငယ္မ်ား၊ 
မိဘမ်ား၊ ကေလးထိန္းမ်ားၾကားတြင္ ပညာေပး၍ သတိျပဳမိမွဳ ျမင့္တက္လာေစရန္ 
ျပဳလုပ္ပါ။

အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ကေလးသူငယ္ လိင္မွဳဆုိင္ရာ မေလ်ာ္မကန္ျပဳရာတြင္ 
အသံုးျပဳသည္႕ ပစၥည္းမ်ား သို႕မဟုတ္ လိင္မွဳကိစၥေ၀မွ်ျခင္းအား ေတြ႕ရိွပါက 
သတင္းပုိ႕ပါ။

က်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ လိင္မွဳဆိုင္ရာဒုစရုိကျပ္ဳလုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား 
ကန္႕သတ္ရန္၊ အြန္လိုင္းမွ ကေလးသူငယ္ လိင္မွဳဆုိင္ရာ မေလ်ာ္မကန္ျပဳရာတြင္ 
အသံုးျပဳသည္႕ ပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္မွဳမ်ား ပ် ံ႔နွ ံ႕ျခင္းကို ကန္႕သတ္ရန္ အင္တာနက ္
၀န္ေဆာင္မွဳေပးသူမ်ားနွင့္ အတူပူေပါင္း၍ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ပါ။  လုိအပ္သည္႕အခါ  
အာဏာပိုင္မ်ားနွင့္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ (ဥပမာ ေတာင္း 
ဆိုထားေသာ သံုးစြသဲူရဲ႕အခ်က္အလက္အား ေ၀မွ်ျခင္း) သင့္ေတာ္ေသာ 
စီမံေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မိုဘုိင္းစီမံကုိင္တြယ္သူမ်ားနွင့္
အတူ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ပါ။

ပါ၀င္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို 
အြန္လုိင္းမွာ ေ၀မွ်လိုက္တာနဲ႕ 

၄င္းရဲ႕ပ်႕ံနွ ံ႕မွဳကုိ 
လုိက္ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႕ဆုိတာ 
မျဖစ္နုိင္သေလာက္ပါပဲ။

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

ဘာသာျပန္ျခင္းနွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္းအတြက္ ယူနီစက္ဖ ္မွ ပံ့ပိုးကူညီပါတယ္။

အ
ဓိပ

ၸါယ
္ဖြင

့္ဆ
ုိခ်

က
္မ်

ား
။

လိင္မွဳကိစၥေ၀မွ်ျခင္း

သင္ ဘာလုပ္နုိင္သလဲ။


