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ကာကွယ်စ ာင စ်  ာက်ခြင််းဆ ိုငရ်ာ စဆာငရွ်က်ရန် ာရင််း 

ဤဆ ောငရွ်က်ရနစ်ောရင််းသည ် မိတ်ဖက်မ ော်း၏ အဖွ ွဲ့အစည််းမ ော်းနငှ  ် အစီအစဉ်မ ော်းတွင ်

ကောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််း ိိုငရ်ော အဆကောင််း  ို်း အဆ  အက င မ် ော်းကိို 

အဆကောငအ်ထညဆ်ဖော်နိိုငဆ်စဆရ်းအတွက် ထည ်သွင််းစဉ််းစော်းသင သ်ည ် အဓိကနယ်ပယ်မ ော်းကိို 

ဆဖော်ထိုတထ်ော်းသည်။ အစီအစဉ်/အဖွ ွဲ့အစည််း၏ အရွယ်အစော်းနငှ  ် အဆကောငအ်ထည်ဆဖော်ဆ ောငဆ်နသည  ်

 ိုပ်ငန််း၏ အနတရောယ် ိှမှုအ င အ်ဆနအထော်း (ဥပမော  ကဆ ်းသူငယ်မ ော်း သိို  မဟိုတ် အနတရောယ်အတွင််း 

က ဆရောက် ွယ်သည ်  ူကကီ်းမ ော်းနငှ အ်တူ အ ိုပ် ိုပ်ကိိုငခ်ြင််းသည ်

ကောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််း ိိုငရ်ောအနတရောယ် ပိိုမိိုခမင မ်ော်းနိိုငသ်ည်) အဆပေါ် မူတည်၍ ရှုပ်ဆထွ်းမှုနငှ  ်

စောရွက်စောတမ််းဆ ောငရွ်က်ရမှု အ င မ် ော်း ကွ ခပော်းနိိုငသ်ည်။ ဥပမော ကောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််း ိိုငရ်ော 

မူဝါဒနငှ  ်  က်  ဥ််း၍ အနတရောယ် ိှမှုနည််းပါ်းဆသော အစီအစဉ်တစ်ြိုအဆနခဖင  ် ၎င််း၏ အဖွ ွဲ့အစည််း ိိုငရ်ော 

ကောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််းြ ဉ််းကပ်မှု စောရွက်စောတမ််းမ ော်းအဆပေါ် အော်းထော်းနိိုင်ဆသော် ည််း 

ကကီ်းမော်းဆသော/အနတရောယ် ိှမှု ခမင မ်ော်းဆသော အစီအစဉ်တစ်ြိုအဆနခဖင  ်

သီ်းသန  က်ောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််း ိိုငရ်ော မူဝါဒစောရွက်စောတမ််းမ ော်း  ိိုအပ်နိိုငသ်ည်။ 

 

ကာကယွ်စ ာင စ်  ာက်ခြင််း 

• သင တွ်င ်ကောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််း ိိုငရ်ော မူဝါဒ  ိှပါသ ော်း။ 

• အ ိိုပါ မူဝါဒတွင ်အနိိုငက် င ခ်ြင််း၊ ဆစောက်ော်းဆနေှာင ယှ်က်ခြင််းနငှ  ်  ိငပိ်ိုင််း ိိုငရ်ော အခမတ်ထိုတ်ခြင််းနငှ  ်

အ ွ သ ို်းစော်းခြင််းမ ော်းအဆပေါ် သည််းြ ခြင််း  ို်းဝမ ိှသည ် ဆဖော်ခပြ က်တစြ်ို အပါအဝင ်

ကောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််းအဆပေါ် သင၏်ကတိကဝတ်ခပြုမှုအော်း ဆဖောခ်ပြ က်တစ်ြို ပါဝငပ်ါ ော်း။ 

• သင တွ်င ် ကောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််း ိိုငရ်ော အမှုကိစစရပ်မ ော်းကိို မှတ်ပ ိုတငထ်ော်းခြင််းနငှ  ် ၎င််းတိို  အော်း 

မည်က  သိို   ကိိုငတွ်ယ်ဆခဖ ှင််းြ  ဆ ကောင််းမ ော်းအဆပေါ် အဆသ်းစိတ်မှတ်သော်းထော်းမှုမ ော်း  ိှပါသ ော်း။ 

သငသ်ည် ယြငက် စွပ်စွ ြ က်မ ော်းအော်း  က် ိှထိုတ်ဆဖော်တငခ်ပြ က်မ ော်းနငှ  ် ြွ ခြော်း၍ ခြော်းနောကော 

ကိိုငတ်ွယ်ပါသ ော်း။ 

• သင၏်  ူသစ်စိုဆ ောင််းဆရ်း မူဝါဒတွင ် အထူ်းသခဖင  ် ကဆ ်းသူငယ်မ ော်း သိို  မဟိုတ် အနတရောယ်တွင််း 

က ဆရောက် ွယ်ဆသော  ူကကီ်းမ ော်းနငှ  ် အတူတကွ အ ိုပ် ိုပ်ကိိုငရ်န ် ပါဝငသ်ည  ် အစီအစဉ်မ ော်းတွင ်

အ ိုပ် ိုပ်ကိိုငရ်န ် အ ော်းအ ော ိှသူမ ော်းအဆပေါ် ရောဇဝတ်မှု ိိုငရ်ော ဆနောကြ် အြ က်အ က်မ ော်း 

စစ်ဆ ်းမှု ပါဝငပ်ါသ ော်း။  
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• သင၏် ကောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််း မူဝါဒကိို သငန်ငှ်  က်တွ   ိုပ်ဆ ောငသ်ည ် မိတ်ဖက်  ူပိုြုဂိ္ြု ် 

အဖွ ွဲ့အစည််းမ ော်း နငှ်  မျှဆဝပါသ ော်း။ 

• သင တွ်င ် အကကီ်းတန််းဆြါင််းဆ ောငမ် ော်းနငှ  ် ဘိုတ်အဖွ ွဲ့သိို   ပ ိုမှနအ်စီရငြ် သည  ် အကကီ်းတန််း 

ကောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််း အရော ိှတစဦ််း  ိှပါသ ော်း။ 

• သင တွ်င ် သင၏် အဖွ ွဲ့အစည််းကိို  က်တွ  ောသည  ် အိုပ်ြ ြုပ်ဆရ်း ိိုငရ်ော 

တရော်းဝငတ်ောဝန ်ှိသူမ ော်း/ဝနထ်မ််း/ဆစတနောဝနထ်မ််း အသစ်မ ော်းအတွက် သင ဆ်တော်သည  ်

အြ ိနက်ော တစြ်ိုအတွင််း မခဖစမ်ဆနတကဆ်ရောက်ရမည ် ကောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််း ိိုငရ်ော 

ဆ  က င သ်င ်ကော်းဆရ်းအော်း ဆပ်းဆ ောငပ်ါသ ော်း။ 

• ဝနထ်မ််း/ဆစတနော ဝနထ်မ််းမ ော်းအတွက် ကောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််း ိိုငရ်ော 

မခဖစ်မဆနတက်ဆရောက်ရမည  ်ပ ိုမှန ်ဉောဏသ်စ်ဆ ောင််းသငတ်န််းမ ော်း ဆပ်းဆ ောငပ်ါသ ော်း။ 

 

သတင််းစ ်းခြင််း (Whistleblowing) 

• သင တွ်င ် သတင််းဆပ်းသူမ ော်းအော်း  က်တ ို  ခပနခ်ြင််းအနတရောယ်မှ ကောကွယ်ဆပ်းပပီ်း 

ထိုတ်ဆဖောတ်ငခ်ပထော်းသည  ် စိို်းရိမ်ပူပနမ်ှုမ ော်းအော်း  ကိိုငတွ်ယ်ဆခဖ ှင််းရနန်ငှ  ် ပါဝငဆ်နသည  ်

၎င််းအော်းတငခ်ပသူနငှ  ်အမှုစဉ်မ ော်းအတွက်  ှင််း င််းဆသော  ိုပ်ငန််းစဉ်မ ော်း ပါဝငသ်ည ် သတင််းဆပ်းခြင််း 

 ိိုငရ်ော မူဝါဒတစ်ြို  ိှပါသ ော်း။ 

• သင တွ်င ်သင၏် အဖွ ွဲ့အစည််းကိို  က်တွ  ောသည ် 

ဆဂါပကအဖွ ွဲ့ဝင/်အက ိြု်း ဆတောဆ် ောငမ် ော်း/ဝနထ်မ််း/ဆစတနောဝနထ်မ််း အသစ်မ ော်းအတွက် 

သင ဆ်တော်သည ် အြ ိနက်ော တစ်ြိုအတွင််း မခဖစ်မဆနတက်ဆရောက်ရမည  ်သတင််းဆပ်းခြင််း ိိုငရ်ော 

ဆ  က င သ်င ်ကော်းဆရ်းအော်း ဆပ်းဆ ောငပ်ါသ ော်း။ 

 

လ   ွမ််းအာ်းအရင််းအခမ ်၊ လ သ ် ိုစဆာင််းခြင််းန င  ်စရွ်းြျယ်ခြင််း 

• သင၏်  ူသစ်စိုဆ ောင််းခြင််း  ိုပ်ငန််းစဉ်တွင ်အ ိုပက်ဏ္ဍတစ်ြို၏ ကောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််း ိိုငရ်ော 

အနတရောယ်အ င ကိ်ို ထည ်သွင််းစဉ််းစော်း၍ မှတ်တမ််းတငထ်ော်းပါသ ော်း။ 
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• သင တွ်င ် ကဏ္ဍတစ်ြို၏ ကောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််း ိိုငရ်ော  ိိုအပ်ြ က်မ ော်းနငှ  ် ကိိုက်ညီမျှတသည  ်

မတူညီဆသော  ူသစ်စိုဆ ောငခ်ြင််းနငှ  ်  ိုခြ ြုဆရ်း ိိုငရ်ော စစ်ဆ ်းမှုအ င မ် ော်း  ိှပါသ ော်း။ 

• သင၏်  ူအရင််းအခမစ် ိိုငရ်ော မူဝါဒသည် ဆကောင််းမွနစ်ွောစီစဉ်ထော်းသည  ်

အငတ်ောဗ  ်းခဖစ်စဉ်တစ်ြိုအခဖစ် ပ ိုဆ ောငန်ိိုငပ်ါသ ော်း။ 

• အငတ်ောဗ  ်းဆမ်းခမန််းသူမ ော်းတွင ်  က် ိှကောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််း ိိုငရ်ော အဆ  အက င မ် ော်းနငှ  ်

ပတ်သက်၍ သက် ိိုငရ်ော အဆတွွဲ့အ က ြုမ ော်းနငှ  ်အသိပညောမ ော်း  ိှပါသ ော်း။ 

• အကယ်၍ အနတရောယ်ခဖစ် ွယ်သည  ် အိုပ်စိုမ ော်းနငှ  ် တိိုက်ရိိုက် ိုပ်ကိိုငရ်မည ် အြန််းကဏ္ဍ ိိုြ   ျှင ်

သင၏် မူဝါဒတွင ် ကဆ ်းသူငယ်မ ော်း နငှ /်သိို  မဟိုတ် အနတရောယ်တွင််း က ဆရောက် ွယ်သည  ်

 ူကကီ်းမ ော်းအော်း ကောကွယ်ဆရ်းနငှ  ်  က်စပ်၍  ူတစ်ဦ်း၏ သဆဘောထော်းမ ော်းနငှ  ် တနဖိ်ို်းထော်းမှုမ ော်းကိို 

ထိုတ်ဆဖောခ်ပသနိိုငသ်ည ် အထ်ူးခပြုဆမ်းြွန််းမ ော်း အငတ်ောဗ  ်းမ ော်းတွင ်ပါဝငပ်ါသ ော်း။ 

• အ ိုပ်ဆ ျှောက်သူ၏ အဆတွွဲ့အ က ြုမ ော်းနငှ  ် ကဆ ်းသူငယ်မ ော်းနငှ  ် အ ိုပ် ိုပ်ကိိုငရ်န ် သငဆ်တော်မှုတိို   

အဆပေါ် သိ ိှသည ် ယြငအ် ိုပ် ှငမ် ော်း သိို  မဟိုတ် အခြော်းသူမ ော်းအပါအဝင ် ကိို်းကော်းဆပ်းသူ နစှ်ဦ်း 

 ိိုအပ်ပါသ ော်း။ 

• သင၏် မူဝါဒတွင ်တောဝနထ်မ််းဆ ောငရ်န ်အ ော်းအ ော ိှသူအော်း  ို်းအတွက် ဆနောက်ြ အဆ ကောင််းအရော 

စစ်ဆ ်းရန ် ိိုအပ်ပါသ ော်း။ 

• သင အ်ဆနခဖင  ် အ ိုပ်စတင ်ိုပ်ကိိုငြ် ိနတွ်င ် အ ိုပ်နငှ သ်င ဆ်  ော်မှု ိှခြင််းအော်း ဆသြ ောဆစရန ်

အစမ််းြ ကော မ ော်းကိို အသ ို်းခပြုပါသ ော်း။ 

 

ကျစရာက်န ိုငသ်ည ် အနတရာယ ် ီမံြန  ်ြွွဲမှု  

• သင တွ်င ် ကောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််း အပါအဝင ် အနတရောယ် ခဖစ်ပွော်းနိိုငမ်ှုနငှ  ် အနတရောယ် 

အမ ိြု်းအစော်းမ ော်းအော်း ခြ ြုင ိုထော်းသည ် က ဆရောက်နိိုငသ်ည ် အနတရောယ် စီမ ြန  ြ်ွ မှုမူဝါဒ သိို  မဟိုတ် 

မူဆဘောငတ်စ်ြို  ိှပါသ ော်း။ 

• သင၏် အနတရောယ် စီမ ြန  ြ်ွ ဆရ်းမူဝါဒမ ော်းအော်း ကောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််း ိိုငရ်ော အနတရောယ်မ ော်းနငှ  ်

 က်စပ်၍ သင၏်  က်ဆအောက်ြ  မိတ်ဖက်မ ော်းထ  မျှဆဝပါသ ော်း။  က်ဆအောက်ြ  မတိ်ဖက်မ ော်းအော်း 

ကောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််း ိိုငရ်ော အမှုကိစစရပ်မ ော်းနငှ  ် ပတ်သက်၍ အ ိှနအ်ဟိုနခ်မင မ်ော်း ောဆရ်း 

 ိုပ်ထ ို်း ိုပ်နည််းမ ော်းအဆပေါ် အ က ခပြုပါသ ော်း။ 
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• သင တွ်င ် အဖွ ွဲ့အစည််း  ို်း ိိုငရ်ော အ  ို်းစ ိုအနတရောယ်ဆရ်းရော မူဆဘောငတ်စ်ြိုအတွင််းသိို   

အြ ကအ် က်ထည် သွင််းသည ် အစီအစဉ်အော်း  ို်းအတွက် အနတရောယ် ိိုငရ်ော မှတ်တမ််းမ ော်း 

 ိှပါသ ော်း။ 

• သင၏် အနတရောယ် ိိုငရ်ော မှတတ်မ််းမ ော်းအဆပေါ် အကကီ်းတန််းဝနထ်မ််းမ ော်းမ ှပ ိုမှတ်ကက်ီး ကပ်မှု ိှပါသ ော်း။ 

• အက  ြု်းဝငပ်ါက - ရနပ် ိုဆငစွိုဆ ောင််းခြင််း အဆတွ်းအဆြေါ်မ ော်းနငှ  ် ခပငပ်သိို    က်သွယ်ဆရ်း ိိုငရ်ော 

အနတရောယ်မ ော်း ိိုငရ်ော  ှုပ် ှော်းမှုမ ော်းမ ှ မည်သည  ် ထိြိိုက်မှုမျှ မ ိှဆစရနက်ိို အက ခဖတ်ပါသ ော်း။ 

ဥပမောအော်းခဖင  ်သင အ်ဆနခဖင  ်ကောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််းဆြါင််းစဉ်ခဖင  ်ရနပ် ိုဆငရွ ိှမှုအော်း ဆသြ ောဆစရန ်

တစ်ဦ်းတစဆ်ယောကြ် င််းစအီတွက ် ရနပ် ိုဆငဆွကောက်ြ ခြင််းကိို 

ဆငဆွ က်းအဆထောက်အပ  ဆပ်းသူမ ော်းမှတ င  ် ိုပ်ဆ ောငဆ်နခြင််း။ 

 

ကျင ဝ်တ ်ည််းကမ််း 

• အဖွ ွဲ့အစည််း၏ အ ိုပ်ြွငအ်တွင််းနငှ  ် ခပငပ်တွင ် ဝနထ်မ််းမ ော်းနငှ  ် ဆစတနော ဝနထ်မ််းမ ော်း၏ 

ဆမျှော်မှန််းထော်းဆသော အခပြုအမူမ ော်းနငှ  ် အ ိိုပါ စ သတ်မှတ်ြ က်မ ော်းနငှ  ် မကိိုက်ညီဆသော သိို  မဟိုတ် 

ြ ိြု်းဆဖောက်ဆသော ခဖစ်ရပ်တစ်ြိုခဖစ်ပွော်းပါက မည်က  သိို   အဆရ်းယူမည ်အဆပေါ် 

 ှင််း င််းစွောဆဖော်ခပထော်းသည ် က င ဝ်တ်စည််းကမ််းတစ်ြို ြ မှတ်ထော်းပါသ ော်း။  

 

• ဤက င ဝ်တ်စည််းကမ််းသည် အက ိြု်းြ စော်းရသူမ ော်း အပါအဝင ် ူအော်း  ို်း၏ ဆကောင််းက ိြု်းနငှ  ်care ကိို 

ဦ်းစော်းဆပ်းပါသ ော်း။ 

 

• ဝနထ်မ််းမ ော်းနငှ  ် ဆစတနော ဝနထ်မ််းအော်း  ို်းကိို ၎င််းတိို  ၏ အ ိုပ်ဝငသ်ငတ်န််းတွင ်

တစ်စိတ်တစ်ပိိုင််းအဆနခဖင  ်ဤက င ဝ်တ်စည််းကမ််းအဆပေါ် ဆ  က င သ်င ်ကော်းမှုဆပ်းထော်းပါသ ော်း။ 

 

•  က်ဆအောက်ြ  မိတ်ဖက်မ ော်းနငှ  ်အဖွ ွဲ့ဝငမ် ော်း၏ စီမ ြန  ြ်ွ မှုအတွက် မူဝါဒမ ော်းနငှ  ်အဆ  အက င မ် ော်းသည ်

ဤက င ဝ်တ်စည််းကမ််းနငှ  ်ကိိုက်ညီပါသ ော်း။ 
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အို ်ြျျု ်စရ်းန င  ်တာဝန်ယ မှု 

• အိုပ်ြ ြုပ် ဆရ်းဖွ ွဲ့စည််းပ ိုသည ် အတွင််းပိိုင််းနငှ  ် အခပငပိ်ိုင််း ကောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််း ိိုငရ်ော 

ကိစစရပ်မ ော်း၏ စီမ ြန  ြ်ွ မှု ိိုငရ်ောအဆပေါ် ပ ိုမှနခ်ပန ်ည်သ ို်းသပ်ြ က်အော်း ထငဟ်ပ်ခပသပါသ ော်း။  

 

• သင တွ်င ် အဖွ ွဲ့အစည််းတစ်ြို  ို်းအတွက် အစီရငြ် ခြင််းနငှ  ် ကောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််း ိိုငရ်ော 

စ သတ်မှတ်ြ က်မ ော်းအတွက် တောဝနယ်ူမှု တောဝနြ် မှု ိှပပီ်း  က်ဆအောက်ြ မိတ်ဖက်မ ော်း၏ 

ကောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််း ိိုငရ်ော နည််း မ််းမ ော်းကိို ထည ်သွင််းပါဝငဆ်စသည ် ဘိုတ်အဖွ ွဲ့အ င  ိှ်သည  ်

သတ်မှတ်ထော်းဆသော ကောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််း ိိုငရ်ော အရော ိှတစ်ဦ်း ိှပါသ ော်း။ 

 

• သင၏် အက ိြု်းြ စော်းရသူမ ော်းအဆနခဖင  ် ၎င််းတိို  နငှ  ် ၎င််းတိို  ၏ ရပ်ရွောအသိိုင််းအဝိိုင််းအဆပေါ် 

အက ိြု်းသက်ဆရောက်မှု ိှဆနသည ် ဤအဖွ ွဲ့အစည််း၏ မညသ်ည ် အိုပ်ြ ြုပ်ဆရ်းဖွ ွဲ့စည််းပ ို နငှ /်သိို  မဟိုတ် 

အစီအစဉ်တစ်စ ိုတစ်ရောအတွင််း တိိုက်ရိိုက်ပါဝငဆ်နပါသ ော်း။ 

 

• သင၏်  က်ဆအောက်ြ မတိ်ဖက်မ ော်းတွင ် ကောကွယ်ဆစောင ဆ် ှောက်ခြင််း ိိုငရ်ော ကိစစရပ်မ ော်းကိို 

ဘိုတ်အဖွ ွဲ့သိို   တငခ်ပဆပ်းရန ်ဆသြ ောဆစသည ်  ိုပ်ထ ို်း ိုပ်နည််းမ ော်း ြ မှတ်ထော်းပါသ ော်း။ 

 

 


