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ဤမဝူါဒစာတမး္က ို အမညေ္ဖာ္  ္ျားေသားကညူ ေ္ျာက ္ထ့္ေအားေ းသသူ ိုးးတငသ္ြငး္ ါသည္္ းသ ိုး ာတြငး္ယငး္မ ား
CrownးAgentsး၏းမ ူ ိုငခ္ြင့္္ေး ဖစ ္ါသည္္ းဤမူဝါဒ တစခ္ိုလထိုးက ို ဖစေ္စစးတစစ္ တတ္စ ္ ိုငး္က ို ဖစေ္စးCrownးAgentsး၏း
စာ ဖင့္္ေေ းသားးေဖာ္  ္ျားေသားခြင့္္ေ  ာခခကမ္   ဳ ခး  ္လ္ည္္ျိုတေ္ဝနကးူယခူြင့္္ေးမ    ါ္ 

BSIး သေကၤတႏ င့္္ေးUKASး တ ားဝင ္ အသ အမ တ္  ာအမ တ္အသားတ ိုးသည္  ၿဗ တ သ ခစထႏံႏႈ္္းမခားး ိုင္ ားအ ဖြခးအစည္း 
တြင္းးမ တ္ ထိုတင္္ျားသည့္္ေ ႏ ိုင္ငထတကားအ ည္အေသြးစထႏံႏႈ္္း ဖစ္ေသားးBSးENးISOး9001:2015းႏ င့္္ေအည   မ တ္တမ္း 
း  ာ္ျားသည့္္ေးအ ည္အေသြးစ မထခ္္းခြခမံႏႈစ္စ္က ိုးလို ္ေးာင္ေ္ေ္ကာင္း း ေဖာ္  ္ျား ခင္းး ဖစသ္ည္က ို း သတ   ာသင့္္ေ 
 ါသည္္း စ မထအို ္ခခာ ္ေ းစးကခ္္းမာေ းစးလူသားခခင္းးစာ္ာေ္ျာက္္ျားမံႏႈလို ္င္္းႏ င့္္ေးတည္ၿင မေ္ းစ း စ း ြားေ းဖြထးၿဖ ားမံႏႈစ 
ဝယ္ယူေ းး ိုင္ ားည  ႏ ံႏႈင္းတ ိုင္ င္မံႏႈႏ င့္္ေးသင္တ္္းႏ င့္္ေးအတတ္ ညားို င္ ားဖြထးၿဖ ားတ ိုးတက္မံႏႈတ ိုးတြင္း အတ ိုင္ င္ခထ 
ဝ္္ေးာင္မံႏႈေ း ခင္း္ကခ္္းမာေ းး ိုင္ ားေ္ျာက္ ထ့္ေ  ိုးေးာင္ေ းႏ င့္္ေး္ျိုတ္ကို္္ စ ၥည္းမခားႏ င့္္ေ း စ မထ  ာ  င္္ျားးေသာ 
 စၥည္းမခားႏ င့္္ေး တ္သက္သည့္္ေးစစ္ေးးေ းဝ္္ေးာင္မံႏႈမခားႏ င့္္ေ တတ ယအဖြခးအစည္း၏းအ  ည္အေသြး အာမခထခခကး္
စ မထခ္္းခြခမံႏႈ တ ိုးအ ါအဝင္း ေ္ျာက္ ထ့္ေေ းကြင္းးက္းဝ္္ေးာင္မံႏႈေ း ခင္း္းအဖြခးအစ ည္းအတြင္းးတစ္းင့္္ေခထက ္္္ျ  ိုက္ း
 ဖင့္္ေ းကို္္ စ ၥည္းမခားသ ိုေလ ာင္မံႏႈက ိုးအသထိုးး  ာေသားႏ ိုင္ငထတကာ ကို္္စည္ေ း  ိုးေ းးဝ္ေ္းာင္မံႏႈလို ္င္္း္  ဝ္္ေးာင္မံႏႈ 
က ိုး ေအာက္ ါအတ ိုင္းးစ စစအ္တည္  ာ ါသည္္ေလေ္ကာင္းမ းကို္္တင္သြင္းမံႏႈး-း ယူေကႏ ိုင္ငထ း ေလး  ္တြင္ 
  ငး္လင္း ခင္းစး  ည္ သ ိုးးကို္္  ိုး ခင္းး- ္ျြက္ခြာသည့္္ေးေလး  ္စး င္လယ္ေ ေ္ကာင္းလမ္းမ းကို္္တင္သြင္းမံႏႈး-း
ယူေကႏ ိုင္ငထး  ္ကမ္းတြင္း  င္းလင္း ခင္းစး င္လယ္ေ ေ္ကာင္းမ းကို္္  ိုး ခင္းး- ကို္္တင္သည့္္ေးး  ္ကမ္း္ 
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မာတ ကာ 
္ ဒါ္း္                ၃ 

၁္းမ တး္က ္            ၄ 

    ၁-၁ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းးမူဝါဒး ိုသည္မ ားအဳယ္္ည္း     ၄ 

    ၁-၂ ္ျ ိုသ ိုးေသားမူဝါဒ၏း ည္ ြယ္ခခက္မ ားအဳယ္္ည္း       ၄ 

    ၁-၃ ကေလးသူငယ္းအဓ  ၸါယ္ဖြင့္္ေး ိုခခက္        ၅ 

    ၁-၄ မဝူါဒႏ င့္္ေးမည္သူးသက္း ိုင္သ္ည္း          ၅ 

    ၁-၅ ကြခႏ္ို ္တ ိုး၏းတာဝ္္မခားမ ားအဳယ္အ ာမခား္ည္း       ၅ 

    ၁-၆ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ း မူဝါဒက ိုးအေ္ျာက္အ ထ့္ေေ းေသားအေ ခခထမူမခား   ၆ 

၂္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းး  ႆ္ာမခားက ိုးသ     ္ားလည္ ခင္း     ၇ 

    ၂-၁ အလြခသိုထးစားလို ္ ခင္း၏းအဓ  ၸါယ္ဖြင့္္ေး ိုခခက္        ၇ 

    ၂-၂ ယဥ္ေကခးမံႏႈး ိုင္ ားက စစ  ္မခား        ၈ 

    ၂-၃ လူသားခခင္းစာ္ာေ္ျာက္္ျားမံႏႈး ိုင္ ားစထႏံႏႈ္္းမခား      ၈ 

၃္းကာကြယတ္ားး း ခငး္           ၉ 

    ၃-၁းေဒသႏႏ ကာကြယ္တားး းေ းးမးာဗခားာ       ၉ 

    ၃-၂ လူသစ္စိုေးာင္း ခင္းႏ င့္္ေးအလို ္ခ္္း္ျား ခင္း        ၁၀ 

    ၃-၃ သင္တ္္းေ း ခင္း          ၁၁ 

    ၃-၄ ကေလးသူငယ္းကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းးအ  ာအမးူို င္ ားကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္း    ၁၁ 

၄္ ကေလးသငူယက္ာကြယေ္စာင့္္ေေ  ာကေ္ းမဝူါဒးခခ ားေဖာကမ္ံႏႈ သ ိုးမးိုတ ္ အလြခသထိုးစားလို  ္ခငး္ သထသယ   မံႏႈမခားက ိုး
သတငး္  ိုးတ ိုင္္ကား ခငး္အတြကး္လို ္္ျထိုးလို ္္ ညး္မခား      းးးးးးးးးးးး၁၂    

၄-၁းေဒသခထဝ္္္ျမ္းတစ္ဥ းး ါဝင္ တ္သက္ေ္ေသားအလြခသထိုးစားလို ္မံႏႈအ ဖစ္းသထသယ   မံႏႈမခားက ို သတင္း  ိုး     

      တ ိုင္္ကား ခင္း             ၁၂ 

    ၄-၂းေဒသးအာာာ  ိုင္မခား္ျထးသတင္း  ိုးတ ိုင္္ကား ခင္း       ၁၂ 

    ၄-၃ CPL က ိုယ္တ ိုင္းသ ိုးမးိုတ္း၄င္း  ါဝင္ တ္သက္ၿ  းးကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေ့္ေေ  ာက္ေ းးမူဝါဒက ိုးးးးးးး 

          ခခ ားေဖာက္မံႏႈမခား သ ိုးမးိုတ္းအလြခသထိုးစားလို ္မံႏႈအ ဖစ္းးသထသယ   မံႏႈမခားက ိုးသတင္း  ိုးတ ိုင္္ကား ခင္းး ၁၂ 

    ၄-၄ ႏ ိုင္ငထ ခားသားဝ္္္ျမ္းက ဖစ္ေစစး ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တာက ဖစ္ေစး  စ္မံႏႈ္ျင္  ားစ  င္ ခင္းမခားးသ ိုးမးိုတ္ 

          အလို ္မ ္ျိုတ္ ယ္ ခင္းက ိုးသတင္း  ိုးတ ိုင္္ကား ခင္း       ၁၃ 

    ၄-၅ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းးအ  ာအမးူ ိုင္ ာ ကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းက ိုးေလးစားလ ိုက္္ာမံႏႈ    

          မ    ခင္း               ၁၃ 

၅္ ကေလးသငူယက္ာကြယေ္စာင့္္ေေ  ာကေ္ း မဝူါဒ        ၁၃ 

    ၅-၁ မဝူါဒးေဖာ္  ခခက္             ၁၃ 

    ၅-၂ Crown Agentsး၏ ဝ္္္ျမ္းမခားးအားလထိုးႏ င့္္ေး ိုေစလ က က္္္ျ  ိုက္တာမခားအတြက္ ကေလးသူငယ္း    

          ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္က္ေ းးအ  ာအမူး ိုင္ ားကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္း       ၁၄ 
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္ ဒါ္း္ 
ကေလးသူငယ္က ို လြခမ ားစြာ  ာကခင့္္ေမံႏႈသည္းကမာမလထိုးး ိုင္ ားအမခား  ည္သူ ကခ္္းမာေ း  ႆ္ာတစ္  ္း  ဖစ္သည္းို 
ကမာမးကခ္္းမာေ းအဖြခးဲက းကးအဓ  ၸာယ္ဖြင့္္ေး ို ါသည္္းကေလးသူငယ္၏ ဳဝတစ္ေလ ခာက္လထိုး း သက္ေ ာက္သည့္္ေ း
အကခ ားးက္မခားမ ား  ို ္  ိုင္းး ိုင္ ာႏ င့္္ေးစ တ္  ိုင္းး ိုင္ ားကခ္္းမာေ းခခ ားးယြင္းအား္ည္း ခင္းစးေကခာင္းတြင္းစြမ္းေးာင ္
ႏ ိုင္မံႏႈကခးင္း ခင္းႏ င့္္ေးလူးသက္တမ္းးကခးင္းလာ ခင္းတ ိုးး ါဝင္သည္္းလူေ္မံႏႈးအးင့္္ေအတ္္း္ မ့္္ေကခၿ  းစးကခ္္းမာေ းစ း လူမံႏႈေ းႏ င့္္ေ း
စ း ြားေ းး ိုင္ ာမူဝါဒမခားးလထိုေလာက္မံႏႈမ   ေသာႏ ိုိုင္ငထမခားတြင္ ကေလးသူငယ္မခားအတြက္း အလြခသထိုးစား လို ္ခထ မည့္္ေ း
အႏ ၲ ာယ္ဲက းမား ါသည္္း ေ္ာက္းထိုးတြင္းေ္ ာတသက္ေ ာက္ေ္ေသားကေလးသူငယ္က ိုလြခမ ားစြာ း   ာကခင့္္ေမံႏႈမခားေ္ကာင့္္ေ း
ႏ ိုင္ငထ၏းစ း ြားေ းႏ င့္္ေးလူမံႏႈေ းဖြထးၿဖ ားတ ိုးတက္မံႏႈ 1က ိုးေႏ းေကြးေစ ါသည္္  

လြ္ ္ခခ့္ေေသားယ္စိုႏ စ္းႏ စ္ခိုေကခာ္ကးႏ ိုင္ငထတကာ ဖြထးၿဖ ားေ းအဖြခးအစည္းမခားအတြင္းးကေလးသူငယ္ း အလြခသထိုးစားလို ္မံႏႈမခား    ႏ ိုင္ း
ေ္ကာင္းႏ င့္္ေးအမ ္္တကယ္ ဖစ္ ြားေ္ေ္ကာင္း အသ အမ တ္  ာမံႏႈမခားးတ ိုးလာခခ့္ေ ါသည္္ ဲက ာတင္၍ သတ ္ျားလို ္ေးာင္မံႏႈ 
မ    ခင္းစးလခစ္လခာ ံႏႈ ခင္းႏ င့္္ေးတမင္တကာ္ျ ခ ိုက္ေအာင္မံႏႈတ ိုးေ္ကာင့္္ေးကေလးသူငယ္မခားး အႏ ၲ ာယ္ကခေ ာက္ႏ ိုငဖ္ြယ္း   ေ္ကာင္းက ို 
လည္းလက္ခထခခ့္ေ္က ါသည္္ အဖြခးအစည္းမခားတြင္းမူဝါဒမခားႏ င့္္ေ လို ္္ျထိုးလို ္္ည္းမခားးမ    ခင္းေ္ကာင့္္ေး ဖစ္  မ္ခားက ို  သတင္း  ိုး 
တ ိုင္္ကားႏ ိုင္ ခင္းးမ   သ ဖင့္္ေး္ျ ခ ိုက္မံႏႈအေ္ကာင္း င္းမခား က ိုလည္းးက ိုင္တြယ္ေ ဖ  င္း ခင္းးမ  ာႏ ိုင္ဳခး   ေ္ ါသည္္ 

Crownး Agentsး ၏း လို ္င္္း္ယ္ ယ္မ ားက မ ၻာလထိုးး ိုင္ ားအတ ိုင္းအတာ ဖင့္္ေးေးာင္ ြက္ေ္ ခင္း ဖစ္ၿ  းစ တ ိုက္ဲက းး ၄း တ ိုက္   း
ႏ ိုင္ငထ ထိုးမခားးဖြင့္္ေလ စ္ကားစ မထခခက္ႏ င့္္ေးေ္ ာေဒသးအသစ္မခား ဖင့္္ေးဖြထးၿဖ ားမံႏႈး ိုင္ ာ စမ္ တ္မခားႏ င့္ေ္ း တ ိုးတက္လား ေစ ္္းေးာင္ ြက္ း
ေ္ ါသည္္းကြခႏ္ို ္တ ိုး၏းစ မထခခက္အမခားစိုမ ားကေလးသူငယ္မခားႏ င့္္ေ အ္ျူးသ ဖင့္္ေ းက္ႏြယ္ ခင္းးမ   ေသာ္လည္း း ကေလး 
သူငယ္မခားႏ င့္္ေးတို က္  ိုက္ ဖစ္ေစစးသြယ္ဝ ိုက္၍ ဖစ္ေစး္ျ ေတြးးက္းထမံႏႈမ ားမလြခမေသြ   ေ္မည္း ဖစ္ၿ  းစး ္ျ ိုကခ့္ေသ ိုးေသာက စစသည္ 
 ထဖ္္ ထခါႏ င့္္ေးမ္ကာခား ဖစေ္ စႏ ိုငသ္ည္္ 

လ င္  ိုင္းး ိုင္ ာ  စမ္ံႏႈကခားလြ္ ္သူမခားသည္ တစ္ခါတစ္ ထး ၄င္းတ ိုးက ိုယ္တ ိုင္ ကေလးမခားႏ င့္္ေ္ျ ေတြးႏ ိုင္သည့္္ေးအလို ္လို ္ ာေ္ ာ း
ေဒသမခားတြင္းကေလးသူငယ္မခားအား အႏ ၲ ာယ္  ာႏ ိုင္ ္္းတမင္သက္သက္းေ္ ာယူ္ျား္ကသည့္္ေ  း အေ္ျာက္အ္ျားမခားး
  ိုမ ို    ေ္ ါသည္္းင္း ခႏြမ္း ါးမံႏႈသည္းကေလးသူငယ္မခားအားးအႏ ၲ ာယး္ ခိုခထႏ ိုင္စြမ္းက ို း   ိုမ ိုအား္ည္းေစ ါသည္္းကေလး 
သူငယ္မခားအားး အလြခသထိုးစားလို ္မံႏႈးတ ိုက္ဖခက္ေ းအတြက္းႏ ိုင္ငထတကားဥ ေဒမခားး   ေသာ္လည္းးလက္ေတြးတြင္ ဝင္ေငြ္ည္း ါး 
းေသားႏ ိုင္ငထအမခားအ  ားတြင္းဥ ေဒက ိုးအေကာင္အ္ျည္ေဖာ္မံႏႈးအ  ိုင္း၌းအား္ည္းေလ့္ေ   ္ကၿ  းစးစထိုစမ္းစစ္ေးးခခက္က ို  အစ  င္ခထ 
တင္  မံႏႈမခားစ ကေလးသူငယ္မခားအားးအကာအကြယေ္ းမံႏႈႏ င့္္ေ းကခားလြ္ ္သူမခားအားးအ  စ္ေ းမံႏႈတ ိုးတြင္ း   ပာ္္းဥ ေဒႏ င့္္ေးတ ား 
စ  င္ေ းး ဖစ္စဥ္တ ိုး၌းခခ ားးယြင္းအား္ည္းခခက္မခား     ေ္သည္္  

Crown Agents သည္ စ္စ္မခားစး ဌာ္အဖြခးအစည္းမခားႏ င့္္ေးလူမံႏႈအဖြခးအစည္းတ ိုးတြင္းအ  ာသေဳာေးာင္ၿ  းးေ   ည္ေ  ာင္းလခမံႏႈ 
မခား ဖစ္ေ စေ းက ိုးအားေ း မ င့္္ေတင္ ္္း ည္ ြယ္္ျားသည့္္ေ ကခင့္္ေဝတ္ႏ င့္္ေည ေသား အဖြခးအစည္းတစ္ခို း  ဖစ္ကာ ကြခႏ္ို ္တ ိုး၏ 
အလို ္တြက္ အ္ မ့္္ေးထိုးစထႏံႏႈ္္းမခားးသတ္မ တ္ေ းႏ ိုင္ၿ  းး ကြခႏ္ို ္တ ိုး၏းလို ္င္္းလို ္ေးာင္မံႏႈမခားအတြက္ လမ္းည ္္ေ းႏ ိုင္ေသာ  
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းးမူဝါဒတစ္ခိုက ိုအေကာင္အ္ျည္ေဖာ္ ္္  လ ိုအ ္ေ္ကာင္းးအသ အမ တ္း  ာ  ါသည္္ 
ဤစာတမ္းသည္းကြခႏ္ို ္တ ိုး၏းအဖြခး အစည္းး ိုင္ ာမူဝါဒအတြက္ အေ ခခထအ ဖစ္ ကိုလသမေစး ကေလးသူငယ္အခြင့္္ေအေ းး ိုင္ ာ း
သေဳာတူစာခခာ ္(UNCRC)က ိုး အသထိုး  ာ ါသည္္းUNCRCး သည္း ႏ ိုင္ငထေ ါင္းး၁၉၀းေကခာ္ကး အတည္  ာ လက္မ တ္ေ း္ျ ိုး္ျား 
းေသာ စာခခာ ္တစ္ခို ဖစ္ၿ  းစ ကေလးသူငယ္မခား၏း အခြင့္္ေအေ းမခားအတြက္  ည္ည ္ ္းက ိုးကား မည့္္ေ း ကမ ၻာလထိုးး ိုင္ ားမူေဳာင ္း
သတ္မ တ္ခခက္း တစ္ခိုသဖြယ္း  ဖစ္သည္္းဤႏ ိုင္ငထတကာစာခခာ ္သည္ကေလးသူငယ္မခား  အသက္  င္သ္္မံႏႈႏ င့္္ေးဖြထးၿဖ ားမံႏႈး ိုင္ ာ း
အလားအလာေကာင္းမခား     ေ းအတြက္းကေလးသူငယ္မခားအားလထိုး ခြခ ခားးက္းထမံႏႈ မ   ေစဳခ  ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္မံႏႈစ 
းေ္ျာက္ ထ့္ေမံႏႈႏ င့္္ေးး ါဝင္ေးာင္ ြက္ခြင့္္ေမခား     ေစ ္္အတြက္း  ည့္္ေစထိုေသားမူေဳာင္တစ္  ္က ိုးခခမ တ္ေ း  ါသည္္  

 

 

 

                                                                 

1 ကမာမးကခ္္းမာေ းအဖြခ႕းwww.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/en/     
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၁္ မ ္တး္က ္

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းအေ္ကာင္းးကြခႏ္ို တ္ ိုးးေ  ား ို ာတြင္းယင္း၏းး ိုလ ို င္းအဓ  ၸာယ္က ို း
ကြခႏ္ို ္တ ိုးးတူည စြားသ    ္ားလည္္ျား ္္းအေ းဲက း ါသည္္ 

ကေလးသငူယး္ကာကြယေ္စာင့္္ေေ  ာကေ္ း 

‘ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ း’ း ိုသည္မ ား   ္ ြာလူ္ျိုအတြငး္ သ ိုးမးိုတ္း   ိုမ ိုကခယ္  ္္းေသားလူမံႏႈေ း း
 တ္ဝ္္းကခင္အတြင္းးကေလးသူငယ္မခားးေဳးကင္းလထိုၿခထေစ ္္းအဖြခးအ စည္းမခားစြာမ း၎တ ိုးေးာင္ ြက္ေ္ေသာ 
အလို ္မခားႏ င္း့္ေ း လို ္င္္းအစ အစဥ္မခားအတြကး္သထိုးစြခ္ကသည့္္ေးေဝါးာ တစ္ခိုး ဖစ္ ါသည္္ ဤေ္ ာတြင္း အဖြခး 
အစညး္တစ္ခိုက ိုးစ မထခ္္းခြခ ာ၌း ကေလးသူငယ္း ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းး ိုင္ ားတာဝ္မ္ခားႏ င့္္ေ း အမံႏႈက စ ၥမခား 
အေ္ကာင္းးေးြးေႏြး ာတြင္  ံႏႈတ္ေ္ျြးမံႏႈမခားး   လာႏ ိုင္ ါသည္္ 

Crown Agents မ းကေလးသငူယက္ာကြယေ္စာင့္္ေေ  ာကေ္ း အဓ  ၸာယဖ္ြင့္္ေး ိုခခက ္

ကေလးသူငယ္မခားအားး တမင္တကာ ဖစ္ေစစ မ ည္ ြယ္ဳခ ဖစ္ေစး္ျ ခ ိုက္ေစ ခင္းမ းကာကြယ္ ္္းအယူအးစး မူဝါဒ 
မခားစး စထႏံႏႈ္္းမခားစ လမ္းည ္္ခခက္မခားႏ င့္္ေးလို ္္ျထိုးလို ္္ည္းမခား္ ဤမဝူါဒသည္အဖြခအစည္းး ိုင္ ား ကေလးသူငယ္း
ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းး ဖစ ္ါသည္း-း း ိုလ ိုသည္မ ား ‘ကေလးသူငယ္မခားအတြက္း ေဳးကင္းလထိုၿခထာေသားအဖြခး 
အစညး္တစ္ခို’းတည္ေးာက္ေ းး ဖစ္ ါသည္္ 

၁-၁္ ကေလးသငူယး္ကာကြယေ္စာင့္္ေေ  ာကေ္ းးမဝူါဒး ိုသညမ္ ားအဳယ္္ ညး္ 

ဤမူဝါဒ၏ အေ ခအေ္တြင္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းး ိုသည္မ ားမေတာ္တး ဖစ္  ္မခားးတားး း 
ကာကြယ္ ခင္းက ိုး ည္ည ္္း ခင္းမးိုတ္သကခ့္ေသ ိုးးကေလးသူငယ္တစ္ဥ း၏းအေ ခခထလူးအခြင့္္ေအေ းအေ စးအာ ထိုစ ိုက္ ခင္း  
လည္းမးိုတ္ ါ္းကေလးသူငယ္မခားအား အ္ျူးသ ဖင့္္ေ အ ြယေ္ ာက္သူလူဲက းမခား၏ အလြခသထိုးစားလို ္သည့္္ေးးးးးးး           
အ  ာအမမူ းကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ ခင္းက ိုးကြခႏ္ို ္တ ိုးး ည္ည ္္းသည္္ 

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းးမဝူါဒသည္းကေလးသူငယ္မခားက ိုးကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ ္္ ကတ ကဝတ္ 
း  ာမံႏႈက ိုေဖာ္   ္း္ ည္ ြယ္္ျားသည့္္ေး္ျိုတ္  ္္ခခက္တစ္ခို ဖစ္ၿ  းစးCrown Agentsး ၏း ဝ္္္ျမ္းမခားႏ င့္္ေ  ိုေစလ ကး
က္္္ျ  ိုက္တာမခားအား ကေလးသူငယ္ကာကြယေ္စာင့္္ေေ  ာက္ေ းႏ င့္္ေး တ္သက္သည့္္ေးလ ိုအ ္ခခက္မခားႏ င့္္ေ းေမ ခာ္မ ္္း 
ခခက္က ိုး  င္း  င္းလင္းလင္းးေဖာ္   ခင္းး ဖစ္သည္္ 

၁-၂္း္ျ ိုမဝူါဒ၏း ည ္ြယခ္ခကမ္ ားအဳယအ္ ာ္ညး္္ 

  ည့္္ေစထိုလထိုေလာက္ေသားမူဝါဒမခားႏ  င့္္ေးလို ္္ျထိုးလို ္္ည္းမခားး  ပာ္္း္ျား ခင္းးမ    ါက အလြခသထိုးစားလို ္မံႏႈ စြ ္စြခခခက္  
မခားး ေဖာ္္ျိုတ္ေတြး   သည္ ဖစေ္စစးမေတြး    သည္ ဖစ္ေစစးတစဥ္ းတ စ္ေယာက္၏းေိုာ္သတင္းေကာင္းက ိုး ခက္စ းေစၿ  းစ  
အဖြခးအစည္း၏းေိုာ္သတင္းႏ င့္္ေးအမခားယထို္ကည္းလက္ခထႏ ိုင္မံႏႈက ိုး္ျ ခ ိုက္ေလခာ့္ေ ါးေစ ါသည္္ ္ျ ေ ာက္ေသားမူဝါဒ 
တစ္  ္သည္း  ြင့္္ေလင္း မင္သာၿ  းးအမခားယထို္ကည္ ေသာအ  ာအမူစးမ မ ၏လို ္င္္းတာဝ္မ္ခားက ိုးကကြမ္းကခင္မံႏႈ ဖင့္္ေး းးးးး
အေလးအ္က္္ျား လို ္ေးာင္တတ္ေသားကခင့္္ေဝတ္ည သည့္္ေးအဖြခးအစည္းတစ္ခိုကခ့္ေသ ိုးးCrown Agents အေ စ   
ယထို္ကည္စ တ္ခခမံႏႈႏ င့္္ေးအမခားယထို္ကည္းလက္ခထႏ ိုင္မံႏႈက ိုးေ စေ ါက္ေစ ါသည္္ 

Crownး Agentsး သည္း အေ ခအေ္ေ ါင္းစထိုႏ င့္္ေ ယဥ္ေကခးမံႏႈအေလ့္ေအ္ျေ ါင္းစထို  ါဝင္ေသာ အေ္အ္ျားတြင္ 
လို ္က ိုင္း ေးာင္ ြက္လခက္း   သည္္းအေ ခအေ္တ ိုင္းအတြက္းအတ အကခႏ င့္္ေး  ဌာ္း္ကားလို ္ေးာင္ ္း္မ ဖစႏ္ ိုင ္ါ္  
မဝူါဒ၏ ည္ ြယ္ခခက္မ ား  ဖစေ္ စေ္သည့္္ေးေဒသအေ ခအေ္မခားႏ င့္္ေးသတ္မ တ္္ျားေသာဥ ေဒမခားက ိုး ထိုးတစ္ ထိုးစ က   
အေကာင္အ္ျည္ေဖာ္ ္္လ ိုအ ္သည့္္ေးအေ ခခထမမူခား၏းကခယ္  ္္းေသာမေူဳာင္တစ္  ္က ို သတ္မ တ္ ္္ ဖစ္ ါသည္္  
သ ိုးေသာ္လည္းးဤမူဝါဒတြငး္ဝ္္္ျမ္းမခားအားလထိုးႏ င့္္ေးကြခႏ္ို ္တ ိုးႏ င့္္ေး္ျ ေတြးးက္းထလို ္က ိုင္ေ္ေသား ိုေစလ က 
က္္္ျ  ိုက္တာမခားမ း ေလးစားလ ိုက္္ာ ္္းလ ိုအ ္သည့္္ေးေ  ာင္းလခမ ေသာစးအ္ မ့္္ေးထိုး္ျား    မည့္္ေ စထႏံႏႈ္္းမခားက ို 
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းေဖာ္  ္ျား ါသည္္ကမာမေ စတြင္း ဖစ္ ြားေ္ေသားကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းး ိုင္ ား  ႆ္ာမခား၏
းေ  ာင္းလခေ္ေသာ သဳာဝ္ကာင့္္ေးဤမူဝါဒက ိုးသထိုးႏ စ္တစ္ဲက မ္း  ္္လည္ေလ့္ေလာသထိုးသ ္သြားမည္ ဖစ္သည္္ 

၁-၃္ ကေလးသငူယး္အဓ  ၸာယး္ဖြင့္္ေး ိုခခက ္

Crown Agentsးသည္းဤမူဝါဒအတြက္ ည္ ြယ္ကားUNCRCးႏ င့္္ေအည းကေလးသူငယ္းး ိုသည္မ ား [ကေလးသူငယ္း
လက္   ေ္္ျ ိုင္သည့္္ေ သ ိုးမးိုတ္ ၎တ ိုး၏ ႏ ိုင္ငထကူးလက္မ တ္း္ျိုတ္ေ းသည့္္ေးႏ ိုင္ငထတြင္းအ႐ ြယ္ေ ာက္သည့္္ေ း
အသက္အ႐ ြယ ္ း သ ိုးမးိုတ္း လ င္းက္းထ ္္း သေဳာတူႏ ိုင္ေသားအသက္အ႐ ြယ္က ို း မည္သ ိုး င္း သတ္မ တ္္ျားး
ေစကာမ]ူးအသက္း၁၈းႏ စ္္ျက္းငယ္ေသားမည္သူးက ိုမး ိုးး ိုလ ိုသည္းိုးအဓ  ၸာယ္းဖြင့္္ေး ို္ျား ါသည္္း 

၁-၄္ မဝူါဒႏ င့္္ေးမညသ္းူသကး္ ိုငသ္္ညး္ 

(က)း  ဤမဝူါဒသည္းCrown Agentsအို ္စိုဝင္းကိုမၸာ မခားအားလထိုးႏ င့္္ေးည ္္္ကားေ းမ ားမခားစ အ ာ   မခားစးအဲက းတ္္း း
မ္္ေ္ေခာမခား (အၿမခတမ္းစးအခခ ္  ္ ည့္္ေစးအခခ ္ ္  ိုင္းစး ထိုေသကာလအတြက္းသ ိုးမးိုတ္းယာယ းစသည္ ဖင့္္ေခ္္း္ျား 
သည့္္ေ)ဝ္္္ျမ္းမခားအားလထိုးစးသင္တ္္းသားမခားစးယာယ ေ  ႕းေ  ာငး္္ျမ္းေးာင္သည့္္ေးဝ္္္ျမ္းစ ကခ ္း္ဝ္္္ျမ္းစ း
ေစတ္ာ့္ေဝ္္္ျမ္းမခားႏ င့္္ေးအလို ္သင္မခားး(အားလထိုးက ိုစိုေ ါငး္၍ “ဝ္္္ျမ္းမခား”းိုေခစ)စးကြခႏ္ို ္တ ိုးႏ င့္္ေ းက္းထ 
လို ္က ိုင္ေ္သည့္္ေး ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တာမခားး(အားလထိုးက ိုစိုေ ါင္း၍ “ ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တာမခား”းိုေခစ) 
အ ါအဝငး္ Crownး Agents အို ္စိုတြင္း အးင့္္ေအားလထိုး၌ လို ္က ိုင္ေ္သူမခားႏ င့္္ေ သက္း ိုင္ ါသည္္ ဤမူဝါဒ 
သည္း   ည္ ၌း သ ိုးမးိုတ္း ေဝလထေသာေဒသ၌ တာဝ္္္ျမး္ေးာင္ သူးတစ္ဥ းဥ းအတြက ္ း အလို ္ခခ ္္  င္  း
လို ္ေးာင္မံႏႈမခားလည္းးအကခထား၀င္ ါသည္္ 

 (ခ)း  ္ျ ိုး  င္း ဖစ္ႏ ိုင္ ါကးတစး္င့္္ေခထက္္္ျ  ိုက္တာမခားႏ င့္္ေ အ ခားလို ္င္္းမ တ္ဖက္မခားႏ င့္္ေ ခခာ ္း ိုေသားက္္္ျ  ိုက္  
စာခခာ ္မခားမ တစ္းင့္္ေးဤမဝူါဒက ိုးအေကာင္အ္ျည္ေဖာ္ ခငး္ႏ င့္္ေ မဝူါဒအေ စ၎တ ိုး၏းေလးစားလ ိုက္္ာမံႏႈက ို  

       းေစာင့္္ေ္ကည့္္ေေလ့္ေလာ ာတြင္ ၎တ ိုး၏း  ထ့္ေ  ိုးကူည မံႏႈႏ င့္္ေး ူးေ ါင္းေးာင္ ြက္မံႏႈက ိုး    ႏ ိုင္ ္း္ကြခႏ္ို ္တ ိုး ဲက ား မ္း 
မည္း ဖစ္ ါသည္္ 

(ေ)း း း  ကေလးသူငယ္မခား ါဝငေ္္သည့္္ေးစ မထခခက္မခားက ိုး ါဝင္လို ္က ိုင္ ္္ ည္ ြယ္ေ္သည့္္ေ  Crown Agentsး သ ိုးး
တ ားဝင္လာေ ာက္ေသားာည့္္ေသည္မခားးသ ိုးမးိုတ္းက ိုယ္ေ းက ိုယ္တာက စ ၥ ဖင့္္ေ လာေ ာက္ေသာာည့္္ေသည္ 
မည္သည့္္ေအးင့္္ေမး ိုသည္းအ  ာအမူး ိုင္ ားကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းက ိုးဖတ္ ံႏႈစးသေဳာတူည ၍ လက္မ တ္ေ း္ျ ိုး 
 ္္းလ ိုအ ္ ါသည္္ 

၁-၅္ ကြခႏို ္တ္ ိုး၏းတာဝ္မ္ခားမ ားအဳယအ္ ာမခား္ညး္ 

ကေလးသူငယ္မခားႏ င့္္ေးတ ိုက္  ိုက္္ျ ေတြးးးက္းထမံႏႈ   သည္ ဖစ္ေစစ မ   သည္ ဖစ္ေစ ကေလးသူငယ္မခားက ိုး ကာကြယ္ 
းေစာင့္္ေေ  ာက္ႏ င့္္ေး၎တ ိုး၏းအေ းက စစမခားက ိုးအားေ း မ င့္္ေတင္ ခင္းသည္းလူတ ိုင္းတြင္ တာဝ္္   သည္္ 

ဤတာဝ္္တြင္းေအာက္ ါတ ိုးက ိုးေးာင္ ြက္ ္္းလ ိုအ ္ ါသည္- 

• ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းအတြက္းအ  ာအမးူ ိုင္ ားကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းက ို ဝ္္္ျမ္းမခားအားလထိုး 
ႏ င့္္ေ  ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တာမခားကး(အ္ျက္တြင္းေဖာ္  ္ျားသည့္္ေး၁-၄း(က)တြင္းသတ္မ တ္္ျားသည့္္ေအတ ိုင္း) 
းေလးစား လ ိုက္္ာ ခင္း 

• ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းးအ  ာအမူး ိုင္ ာ ကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းက ိုးေဖာက္ဖခက္သည့္္ေးသ ိုးမ းိုတ္ 
းေဖာက္ဖခက္သည္းိုးသထသယ   ခထ သည့္္ေးမည္သူးက ိုမး ိုးအစ  င္ခထးတင္   ခင္း 

• လူတစ္ဥ း၏း အလို ္အက ိုင္း သ ိုးမးိုတ္း Crown Agents ႏ င့္္ေး္ျ ေတြးးက္းထမံႏႈႏ င့္္ေးးက္ႏြယ္ႏ ိုင္သည့္္ေ တစ္စထို 
တစ္ ာသ     ါကး သ ိုးမးိုတ္း သထသယ    ါကး မည္သည့္္ေအခခ ္္စ မည္သည့္္ေေ္ ာတြင္းသ    သည္းသ ိုးမးိုတ္ း
သထသယး ဖစ္ေ စသည္က ိုး ဓာ္မ္ျားဳခ အစ  င္ခထးတင္  သင့္္ေသည္္း 
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၁-၆္ ဤကေလးသငူယး္ကာကြယေ္စာင့္္ေေ  ာကေ္ း မဝူါဒက ိုးအေ္ျာကအ္ ထ့္ေ  ာေသားအေ ခခထမမူခား 

ဤမဝူါဒ မ င့္္ေတင္ ခင္းက ိုးအေ္ျာက္အကူ  ာေသားအဓ ကအေ ခခထမူမခားတြင္းေအာက္ ါတ ိုးး ါဝငသ္ည္ -  

• းထိုး ဖတ္ခခက္ခခမ တ္ ာတြင္းကေလးသူငယ္၏းအေကာင္းးထိုးအကခ ားစ း ြားသည္းအဓ ကး္ျ ည့္္ေသြင္းစဥ္းစား မည့္္ေ း
အခခက္ ဖစ္သည္္းး ိုလ ိုသည္မ ားကေလးသူငယ္းဗး ို  ာသည့္္ေးခခဥ္းက ္မံႏႈ္ည္းလမ္းက ို အဓ ကအာ ထိုိုစို က္ ္္ း ဖစ္ ါ 
သည္္းသ ိုး ဖစ္၍းကေလးသူငယ္၏းလ ိုအ ္ခခက္မခားက ိုးသင့္္ေေလခာ္မံႏႈး   -မ   း   ႆ္ားသ ိုးမးိုတ္းတစ္ဥ းခခင္းး( ဝါ)းးးးးးးးးးးးးးးးးးး 
အဖြခးအစည္း၏းေိုာ္သတင္းက ိုးကာကြယ္ ္း္လ ိုအ ္မံႏႈ္ျက္းဥ းစားေ း ္္း ဖစ္ ါသည္္ 

• ကေလးသူငယ္တစ္ဥ းသည္း အႏ ၲ ာယ္ ဖစႏ္ ိုင္ေ ခ   သည္းသ ိုးမးိုတ္းကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာကမ္ံႏႈေ း ္း္လ ိုအ ္သည ္ 
းို ကြခႏ္ို ္တ ိုးယူး ါကးတာဝ္ယ္ူကားအေ းယူးေးာင္ ြက္မံႏႈး  ာ ခင္း 

• ကေလးသူငယ္အမခားအ  ားအတြက္း အႏ ၲ ာယ္ ဖစႏ္ ိုငေ္ ခအားလထိုးက ိုဖယ္  ား စ္ ္္းမ ဖစ္ႏ ိုငသ္လ ို ဝင္ေငြ္ည္း                 
ေသား တ္ဝ္္ကခင္မခားတြင္းေ္္ျ ိုင္ သည့္္ေးကေလးသူငယ္မခားးဲက း္က ္္ျ ္္းသ မ္းမံႏႈမ    ခငး္းသ ိုးမးိုတ္း 
လထိုေလာက္ေသာေဳးကင္းလထိုၿခထာမံႏႈးမေ းႏ ိုင္ ခင္းတ ိုးေ္ကာင့္္ေး ို ္  ိုင္းး ိုင္ ာ္ျ ခ ိုက္မံႏႈအႏၲ ာယ္း ကခေ ာက္ႏ ိုင္ ခင္းမ ာ း
ေ း္စဥ္ဳဝ၏းေ  ာင္လ ခ၍မ ႏ ိုင္ေသားအစ တ္အ  ိုင္းတစ္ခိုး ဖစေ္္ ါသ ည္္းသ ိုး ာတြင္းအႏ ၲ ာယ္ကခေ ာက္ႏ ိုင္ေ ခ 
က ိုး ေလခာ့္ေ္ည္းေစ ္္ႏ င့္္ေး္ျ ခ ိုက္မံႏႈ၏းအကခ ားးက္က ိုးက္္းသတ္ႏ ိုင္ ္္း ဖစ္ႏ ိုင္သမ ခးလို င္္္းတ ိုင္းက ိုးေးာင္ ြက္ းး
သင့္္ေသည္္ 

• ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းးမူဝါဒးခခမ တ္္ျားေ္ကာင္းႏ င့္္ေ ကေလးသူငယ္ကာကြယေ္စာင့္္ေေ  ာက ္း
းေ းတြက္းအ  ာအမူး ိုင္ ားကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းက ိုးကြခႏ္ို ္တ ိုးးလ ိုက္္ာေစာင့္္ေ္ျ ္္း မံႏႈတ ိုးက ိုး ကခႏ္ို ္တ ိုးႏ င့္္ေအတူး 
အလို ္လို ္က ိုင္သူမခားအားးအသ ေ း ခင္း ဖင့္္ေ   ိုသားမံႏႈႏ င့္္ေး ြင့္္ေလင္း မင္သာမံႏႈး    ခင္း 

•  အတြင္းေ းးလ ခ ာ႕ဝ က္္ျ ္္းသ မ္း ခင္း္ သတင္းအခခက္အလက္မခားက ိုး‘သ     ္္လ ိုအ ္မံႏႈ’အေ စးအေ ခခထ၍သားမ ခေဝ  
သင့္္ေ ါသည္္ သတင္းအခခကအ္လက္မခားက ိုးတ  ားဝင္္ကည့္္ေ ံႏႈ ္ ္ လ ိုအ ္သူမခားက ိုသာလ ခင္း ္ျ ိုသ ိုးမ ခေဝ ခင္းးး
း  ာလို ္ ႏ ိုင္ ါသည္္းစာ ဖင့္္ေေ းသား္ျားေသားးက္သြယ္မံႏႈမခားက ိုးလထိုၿခထာစ တ္ခခ ေသာေ္ ာတြင္ သ မ္းးည္း္ျား  
သင့္္ေ ါသည္္းသ ိုး ာတြင္းကေလးသူငယ္းအ လြခသထိုးစားလို ္မံႏႈးအမ ္္တကယ္ကခားလြ္္ ခင္း သ ိုးမးိုတ္း သထသယ   း
 ခင္းတ ိုးႏ င့္္ေး တ္သက္ေသားသတင္းအခခက္အလက္မခားက ိုး‘က ိုယ္ေ းက ိုယ္တာ’း သ ိုးမးိုတ္း ‘အတြင္းေ း’း အ ဖစး္
မယူးသင့္္ေေသာေ္ကာင့္္ေးကခားလြ္္သူအ ဖစ္းသထသယ    သူ၏းအကခ ားစ း ြားအတြက္ မ ားယြင္းစြားစ တ္ ူ ္္ၿ  းစးတ
တင္   ခင္းးမ  ာဳခးမ္ျားသင့္္ေ ါ္းကေလးသူငယ္၏းအကခ ားစ း ြားသား ဓာ္း ဖစ္သည္္ 

• ဤမဝူါဒတြင္း ေဖာ္  ္ျားေသားကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းးအေ ခခထမူမခားက ို မည္သည့္္ေအႏ ၲ ာယး္
ကခေ ာက္ႏ ိုင္ေ ခးး္္းစစ္အကခ ဖတ္မံႏႈတြင္မး ိုစးအ္ျူးသ ဖ င့္္ေးလူသားခခင္းစာ္ာေ္ျာက္္ျားမံႏႈး ိုင္ ားတထိုး  ္ ္
းေးာင္ ြက္သည့္္ေးစ မထခခက္မခားတြင္းအဓ ကအစ တ္အ  ိုင္းအ ဖစ္း္ျည့္္ေသြင္း္ျား   သင့္္ေ ါသည္္း၂-၃းတြင္း္ကည့္္ေ ါ္ 

• ဝ္္္ျမ္းမခားအားးမူဝါဒ၏းလ ိုအ ္ခခက္မခားက ိုးႏ ံႏႈးေးာ္သတ ေ း ္ႏ္ င့္္ေးဥာာ္သစ္ေလာင္းမြမ္းမထႏ ိုင္ ္း္အတြက္း 
 ထ့္ေ  ိုးကူည မံႏႈေ း ္္ႏ င့္္ေးသင္တ္္းေ း ္္းလ ိုအ ္ ါသည္္းက္ဥ းး အေ ခခထသ င္တ္္းတစ္ခိုက ိုး တာဝ္္မ္ျမ္းေးာင ္း
 ေသးေသားသ တ္မ တ္္ျားသည့္္ေးဝ္္္ျမ္းအားလထိုးအားးေ းမည္ ဖစ္ၿ  းစးသထိုးႏ စ္တစ္ဲက မး္ မြမ္းမထသင္တ္္းး္ျ ္မထ 
းေ းမည္း ဖစ္သည္္းသတ္မ တ္္ျားသည့္္ေဝ္္္ျမ္းမခား၌း   ည္ တြင္တာဝ္ေ္ းအ ္ေသားဝ္္္ျမ္းမခားးသ ိုး မးိုတ္  
ကေလးသူငယ္မခားႏ င့္္ေသက္း ိုင္ေသားစ မထခခကမ္ခားမ းဝ္္္ျမ္းမခားး ါဝင္သည္္   

• ေစာင့္္ေ္ကည့္္ေေလ့္ေလာ ခင္းႏ င့္္ေးအကခ ဖတ္ ခင္း္းကြခႏ္ို ္တ ိုးးလို ္က ိုင္ေ္ ေသာ  တ္ဝ္္းကခင္ႏ င့္္ေးအေ ခအေ္မခားမ ာ  
းေ ြးး လခားေ  ာင္းလခေ္သ ဖင့္္ေးကေလးသူငယ္းကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းးမူဝါဒက ို သထိုးႏ စ္္ျက္   ို၍မ ခားေစဳခ း
  ္္လည္ေလ့္ေလားသထိုးသ ္သြားမည္း ဖစ္ ါသည္္း 

 



ကေလးသငူယ ္ကာကြယေ္စာင့္္ေေ  ာကေ္ း မဝူါဒ   
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၂္ ကေလးသငူယး္ကာကြယေ္စာင့္္ေေ  ာကေ္ းး ိုင ္ား  ႆ္ာမခားက ိုးသ    ္ ားလည ္ခငး္ 

၂-၁္ အလြခသထိုးစားလို  ္ခငး္၏းအဓ  ၸာယ ္

Crown Agentsသည္းကမ ၻာ့္ေကခ္္းမာေ းအဖြခး၏းအလြခသထိုးစားလို ္ ခင္းးအဓ  ၸာယ္ဖြင့္္ေး ိုခခက္2 က ိုးအသထိုး  ာ ါသည္္ 

ကေလးသူငယ္း အလြခသထိုးစားလို ္ ခင္း (သ ိုးမးိုတ္း ည ဥ္း ္္းႏ   ္စက္မံႏႈ)းး ို ာတြင္းကေလးသူငယ္၏းကခ္္းမာေ းစ း
အသက္႐  င္သ္္ေ းစးဖြထးၿဖ ားေ းးသ ိုးမးိုတ္းတာဝ ္စ္းယထို္ကည္မံႏႈးသ ိုး မးိုတ္း္သ္ာအာာာက ိုးအေ္ကာင္း  ာသည့္္ေ း
းက္းထေ းးအေ ခအေ္တြင္းေိုာ္သ က ၡားစ သည္တ ိုးက ိုးအ မ ္္တကယ္း္ျ ခ ိုက္ႏ ိုင္ ခင္းးသ ိုးမးိုတ္ း ္ျ ိုက္ႏ ိုင္ဖြယ္ 
႐    ခင္းက ို း  ဖစ္ေ စေစသည့္္ေး႐ ို ္  ိုင္းး ိုင္ ားႏ င့္္ေနသ ိုးမးိုတ္းစ တ္  ိုင္းး ိုင္ ားႏ   ္စက္မံႏႈစးလ င ္ ိုင္းး ိုင္ ာအလြခသထိုးစား 
လို ္မံႏႈ စးလခစ္လခာ႐ံႏႈမံႏႈးသ ိုးမးိုတ္းစ း ြားေ းအ းေခါင္း ထို ဖတ္မံႏႈး ထိုစထအားလထိုးး ါဝင္သည္္း 

ႏ ိုင္ငထတကာတြင္းအလြခသထိုးစားလို ္မံႏႈးအဓ ကးအမခ ားအစားး၄းခိုက ိုးအသ အမ တ္း  ာ္ျား ါသည္- 

 ို  ္ ိုငး္း ိုင ္ားအ လြခသထိုးစားလို မ္ံ္ႏႈ း း မေတာ္တးမးိုတ္သည့္္ေးမည္သည့္္ေးဒာ္ ာအ္ာတ း ဖစ္မံႏႈမး ိုး ါဝင္သည္္ 
ယင္းတြင္း္ျို  ိုက္ ခင္းစး္ျ ိုးႏ က္ ခင္းစးလံႏႈ ္ယမ္း ခင္းစး စ္ေ ါက္ ခင္းစးေလာင္ၿမ ာက္ေစ ခင္းးသ ိုးမးိုတ္  ူေလာင္ေစ ခင္းစ 
းေ ႏ စ္ ခင္းစးမြ္္းကခ ္ေစ ခင္းးသ ိုးမးိုတ္းအ ခား္ည္း ဖင့္္ေးကေလးသူငယ္တစ္ဥ းအားး ို ္  ိုင္းး ိုင္ ားအႏၲ ာယ္ ဖစ္ေစ း
 ခင္းတ ိုးး ါဝင္ ါသည္္းးဤ အ မခ ားအစားတြင္း ို ္  ိုင္းး ိုင ္ားအလြ္္အကြခထး  စဒ္ာေ္ း ခင္း၏ အကခ ား လဒ္လည္း း
 ဖစ္ႏ ိုင ္ါသည္္ 

စ တ ္ ိုငး္း ိုင ္ားအ လြခသထိုးစားလို မ္ံ္ႏႈ   ကေလးသူငယ္၏း စ တ္  ိုင္း-လူမံႏႈ  ိုင္းး ိုင္ ာဖြထးၿဖ ားမံႏႈအေ စး  င္း္ျ္္၍းကာလ  
  ည္္ကာစြား အကခ ားသက္ေ ာက္ေစ ခင္းကခ့္ေသ ိုးးကေလးသူငယ္တစ္ဥ းအားးစ တ္  ိုင္းး ိုင္ ာႏ   စ္က္မံႏႈက ိုး ္ျ ္တလခလခ 
း  ာလို ္ ခင္းး ဖစ္သည္္းယင္းတြင္းကေလးသူငယ္တစ္ဥ းအားးေအာ္းစ္ ခငး္စး္ျ တ္လ္္းေစ ခင္းစးသ မ္ငယ္ေစ ခ င္းစ  
သူတ ါးအတြက္း ္ကားကဒာ္ခထ  ခင္းစးသေ ာ္ ခင္းစးသ းသ ္္း္ျား ခင္းးသ ိုးမးိုတ္းကခ့္ေ ခး းအ  စ္တင္ ခင္းတ ို း ါဝင္ႏ ိုင ္ 
 ါသည္္ 

လခစလ္ခာ႐ံႏႈ ခငး္္ ကေလးသူငယ္၏း  ို ္  ိုငး္ သ ိုးမးိုတ္းသ မ တ္မံႏႈး ိုင္ ာဖြထးၿဖ ားမံႏႈက ို အဲက းအကခယ္း္ျ ခ ိုက္ေစႏ ိုင္ဖြယ္    
သည့္္ေးကေလးသူငယ္တစ္ဥ း၏း ို ္  ိုင္းး ိုင္ ားႏ င့္္ေနသ ိုးမးိုတ္းစ တ္  ိုင္းး ိုင္ ားအေ ခခထလ ိုအ ္ခခက္မခားက ိုး ဖည့္္ေးည္း 
 ္္း ္ျ ္တလခလခး  ခက္ကြက္ ခင္းး ဖစ္သည္္းသတ   ာ ္္းးငး္ ခႏြမ္း ါးမံႏႈသည္းကေလးသူင ယ္မခားအားး္ျ ခ ိုက္လြယ္ း
ေစၿ  းစးအႏၲ ာယ္ကခေ ာက္ႏ ိုငေ္ ခမခား ါသည္္းသ ိုး ာတြင္းယငး္က ိုးအလြခသထိုးစားလို ္သည့္္ေးအ  ာအမူအ ဖစ္းမယူး ါ္ း
အေ္ကာင္းမ ားကေလးသူငယ္အားးအႏ ၲ ာယ္ ဖစ္ေစ ္္းမ ည္ ြယ္ဳခး္က ည့္္ေ ံႏႈေစာင့္္ေေ  ာက္သူကး္ျ ္း္ခခာ ္ႏ ိုင္စြမ္း း
မ    ေသားအေ္ကာင္းတ ား ဖစ္ေသာေ္ကာင့္္ေး ဖစ္သည္္ 

လ င ္ ိုငး္း ိုင ္ားအ လြခသထိုးစားလို မ္ံႏႈး  ာ ခငး္္း ယင္းတြငး္ကေလးသူငယ္ကးအ ဖစ္အ ခက္က ိုးသ    ္ားလည္ ခင္း  
သ ိုးမးိုတ္း သေဳာတူည  ခင္းး   သည္ ဖစ္ေစစးမ   သည္ ဖစေ္စးကေလးသူငယ္တစ္ဥ းအားးလ င္မံႏႈး ိုင္ ာလို ္ေးာငမ္ံႏႈ 
တြင္း  ါဝင ္္္း အတင္းအကခ ္ခ ိုင္း ခင္းးသ ိုး မးိုတ္းေသြးေးာင္ ဖားေယာငး္ ခင္းတ ိုးႏ င့္္ေးသက္း ိုင္သည္္း ္ျ ိုသ ိုး 
လို ္ေးာင္ ာတြင္းလ င္အေၤါ္ျည့္္ေသြင္းသည့္္ေ (အဓမ ၼ  ာကခင့္္ေ ခင္း)းသ ိုး မးိုတ္းယင္းသ ိုး္ျည့္္ေသြင္း ခငး္မးိုတ္သည့္္ေ း
အ  ာအမူး အ ါအဝင္း က ိုယ္ခႏ ၶာ္ျ ေတြး ခင္း  ါဝင္ႏ ိုင္သည္္း္ျ ိုး  င္းကေလးသူငယ္မခားအားးညစ္ညမ္း ထိုစး ို ္  င္တ ိုးက ို း
္ကည့္္ေ ံႏႈေစ ခင္းးသ ိုးမးိုတ္ ယင္းတ ိုးက ို္ျိုတ္လို ္ ာတြင္း ါဝင္ေစ ခင္းးသ ိုးမးိုတ္းလ င္က စ ၥ  ာမေူ္ ထိုက ို း ္ကည့္္ေ ံႏႈေစ ခင္း  း
သ ိုးမးိုတ္းလ င္  ိုငး္း ိုင္ ာအ  မသင့္္ေေလခာ္ေသာ္ည္းလမ္း ဖင့္္ေး  ာမ ူ္္းတ ိုက္တြ္္းအားေ း ခင္းးတ ိုးကခ့္ေသ ို းးက ိုယ္ခႏ ၶာ း
္ျ ေတြးမံႏႈမးိုတ္ေသားလို ္ေးာင္ခခက္မခားလည္း  ါဝငႏ္ ိုင္ ါသည္္း 

သတ   ာ ္္္းအမခားအား ဖင့္္ေးအသ အမ တ္  ာ္ျားသည့္္ေ အ ခားးလ င္  ိုင္းး ိုင္ ာအလြခသထိုးစားလို ္မံႏႈးအမခ ားအစားမခားမ ာ3- 

                                                                 
2 World Health Organisation (WHO) www.who.int/topics/child_abuse    

3 www.childsafe-international.org    

http://www.who.int/topics/child_abuse
http://www.who.int/topics/child_abuse
http://www.childsafe-international.org/
http://www.childsafe-international.org/
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ကေလးသငူယအ္ားးလ င ္ ိုငး္း ိုင ္ာေခါငး္ ထို ဖတမ္ံႏႈး-  အဖ ိုးအခအတြက္း  သ ိုးမးိုတ္းအ ခားေသာစဥ္းစားစ ာအတြက္ း
ကေလးသူငယ္း တစ္ဥ းအားး လ င္မံႏႈက စစလို ္ေးာင္ခခက္မခားတြင္ အသထိုး  ာ ခင္းး ဖစ္သည္္းယင္းတြင္းကေလးသူင ယ္း 
တစ္ဥ းက ိုး ကေလး  ည့္္ေတ္္းာအ ဖစ္းလို ္က ိုင္ေစ ္္ ကမ္းလ မ္း ခင္းစး ယူ ခင္းစးဝယ္ယူ ခငး္းသ ိုးမးိုတ္းေ းအ ္ ခင္း  
တ ိုးး ါဝင္သည္္ 

ကေလးသငူယ ္ လကူိ္ု က္းူ ခငး္း- ဤလို ္င္္းမ ားတ စ္ကမ ၻာလထိုးအတ ိုင္းအတာအ္ျ း ခထး းႏ ထးေ ာက္   ေ္ ါသည္္  
လူကို္္ကူးမံႏႈမခားအားလထိုး၏းသထိုး ထိုတစ္ ထိုသည္ အာ  တ ိုက္တြင္သာ ဖစ္ ြားၿ  းးလူကို္္ကူးခထ သူအားလထိုး၏း၃၀ းမ ား 
ကေလးသူငယ္မခား4း ဖစ္သည္းိုးခ္္းမ ္္း္က ါသည္္ 

ကေလးသငူယး္ လ ငခ္  းသြားလို င္္း္း-း း ိုသည္မ ား ကေလးသူငယ္မခားအားး ႏ ိုင္ငထ ခားသားမခားကးစ း ြားေ းအ  း
လ င္  ိုင္းး ိုင္ ာေခါင္း ထို ဖတ္ ခင္းး ဖစ္သည္္းအမခား ဖင့္္ေးေအာက္ေဖာ္   ါး ိုေစ ာလ္မခားအားး ည္ည ္ ္း ါသည္- 

(က) ကေလးသူငယ္မခားႏ င့္္ေ လ င္းက္းထမံႏႈ  ာ ္္း ည္ ြယ၍္ ၎တ ိုး၏  င္ င္းႏ ိုင္ငထမ းအ ခားႏ ိုင္ငထသ ိုး း ခ  းသြား 
လာသူမခားစးသ ိုးမးိုတ္ 

(ခ)းးး  ည္ တြင္ေ ာက္   ေ္စဥး္ကေလးသူငယ္တစ္ဥ းႏ င့္္ေးလ င္းက္းထမံႏႈ  ာလို ္သည့္္ေးႏ ိုင္ငထ ခားသားမခား 

ယင္းတြင္းေဒသခထ  ္ ြာလူ္ျို္ျခမ းေ ခာ္ ါး ္္းကေလးသူငယ္တစ္ဥ းအားး  ာေဖြေ းေသားတတ ယ ိုေ ၢာလ္း ါဝငေ္လ့္ေး 
    ါသည္္ 

ကေလးသူငယ္ လ င္ခ  းသြားလို ္င္္းသည္းအာ  စးအာဖ  ကစးအေ  ႕းဥေ ာ စးလ က္တင္အေမ  ကႏ င့္္ေး စ ဖ တ္ကြခ္္း 
မခားတြင္း ခထးးႏ ထး ဖစ္ ြားေ္ ါသည္္  

ကေလးသငူယအ္ားးအလြခသထိုးစား  ာသည့္္ေ  ထို   မ္ခားး-းကေလးသူငယ္တစ္ဥ းး  ါဝင္ေ္ေသာ အမ ္္တကယ္းသ ိုးမးိုတ္း
ဖ္္တ း္ျားသည့္္ေးလ င္မံႏႈက စ ၥ  ာမူေ္ ထိုက ိုးသ ို ္ေဖာ္  သမံႏႈးတစ္ခိုခိုးသ ိုးမးိုတ္းလ င္မံႏႈက စ ၥအလ ိုးင ား ကေလးသူငယ္း
တစ္ဥ း၏းလ င္အေၤါအစ တ္အ  ိုငး္မခားက ို သ ို ္ေဖာ္  သမံႏႈတစ္ခိုခိုး ဖစ္သည္္းယင္းတြင္းလ င္  ိုင္းး ိုင္ ာေခါင္း ထို ဖတ္ ္ ္
 ည္ ြယ္ခခက္ ဖင့္္ေးကေလးသူငယ္ညစ္ညမ္း ထိုမခားက ိုး္ျိုတ္လို ္ ခင္းစး ဖ္္ေဝ ခငး္စး ဖ္္း ဖား ခင္းစ တင္  ိုး ခင္းစးေ းကမ္း ခင္းစ   း
ေ ာင္းခခ ခင္းးသ ိုးမးိုတ္းလက္ဝယ္  ိုင္း ိုင္ ခင္းတ ိုးး ါဝင္သည္္ 

၂-၂္ ယဥေ္ကခးမံႏႈး ိုင ္ား  ႆ္ာမခား 

Crownး Agentsး သည္း မ မ ေးာင္ ြက္ေ္ေသားလို ္င္္းမခားႏ င့္္ေးအ ခားသူမခားအားးအ ္ႏ ထတာဝ္ေ္ းသည့္္ေ လို ္င္္း း
အားလထိုးတြင္းယဥ္ေကခးမံႏႈအ းအ္ျ ခ ိုက္းမခထမံႏႈမခားက ိုးသတ   ာ၍းကြခႏ္ို ္တ ိုးႏ င့္္ေအတူးလို ္က ိုင္ေ္ေသား  ္ ြာလူ္ျိုမခား 
၏း မတူကြခ  ားေသားသဳာဝက ိုးေလးစားသည့္္ေ္ည္းလမ္း ဖင့္္ေးလို ္ေးာင္ႏ ိုင္ ္္းဲက ား မ္း ါသည္္းကေလးသူငယ္မခား  
အားး ္ကည့္္ေ ံႏႈေစာင့္္ေေ  ာက ္ခင္းႏ င့္္ေး  ာစို ခ ားေ္ျာင္ ခင္းအတြက္းမတူည ေသာ္ည္းလမ္းးအမခားအ  ား   ေ္သည္က ို း
ကြခႏ္ို ္တ ိုး အသ အမ တ္  ာ ါသည္္းယ ဥ္ေကခးမံႏႈး ိုင္ ားစထသတ္မ တ္ခခက္မခားက ိုးေလးစား ္္ႏ င့္္ေးတစ္ခခ ္္တည္းမ ာ င ္း
ကေလးသူငယ္မခားအားး ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ း ္္းး ိုေသားလို ္င္္းႏ စ္ခိုအ္ကားတြင္းအားၿ  ာင္မံႏႈမခားး   ေ္ ါ 
သည္္းကိုလသမေ ၢးကေလးသူငယ္အခြင့္္ေအေ းမခားး ိုင္ ားသေဳာတူစာခခာ ္တြင္း္ျည့္္ေသြင္း္ျားေသားအခြင့္္ေအေ း     
မခားအားလထိုးက ိုးခြခ ခားးက္းထမံႏႈမ   ဳခးကေလးသူငယ္မခားအားလထိုးႏ င့္္ေးသက္း ိုင္ေစ မည္း ဖစ ္ါသည္္ မည္သည့္္ေေ္ ာ  
တြင္းေ္္ျ ိုင္သည္ ဖစ္ေစးကေလးသူငယ္တ ိုင္းကးအေ း ါ ါသည္္းကေလးသူငယ္အလြခသထိုးစားလို ္မံႏႈမခားက ို းမ ္္က္ ္
မ ခတစြားက ိုင္တြယ္ေ ဖ  ငး္ ာတြင္းယဥ္ေကခးမံႏႈႏ င့္္ေးဓေလ့္ေ္ျထိုးတမ္းအစဥ္အလာက ိုးအသထိုးမ  ာႏ ိုင္ ါ္ 

၂-၃္ လသူားခခငး္းစာ္ာေ္ျာက္္ျားမံႏႈးး ိုင ္ားစထႏံ္ႏႈ း္မခား 

လူသားခခင္းစာ္ာေ္ျာက္္ျားမံႏႈး ိုင္ ာလို ္င္္းသည္းသဳာဝေဳးအႏ ၲ ာယ္း သ ိုးမးိုတ္း က ္ေဳးဒိုက ၡး  ဖစ္ ြား 
သည့္္ေးအေ ခအေ္တစခ္ိုက ိုးအေ ေ စးတထိုး  ္္ေးာင္ ြက္ ေသားလို ္င္္းတစ္ခိုး ဖစ္ ါသည္္းယင္းအေ ခအေ္မခ ား 
                                                                 
4 www.childwise.net   
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တြင္း အ္ျူးသ ဖင့္္ေးကေလးသူငယ္မခားသည္းအႏ ၲ ာယ္ကခ ာက္ႏ ိုင္ေ ခ   ၿ  းစးေ္ာက္္ျ  ္ ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္မံႏႈ း
လ ိုအ ္ ါသည္္း Crownး Agentsး  ါဝင္ေသားလူသားခခင္းစာ္ာေ္ျာက္္ျားမံႏႈလို ္င္္းေးာင္ ြက္သည့္္ေးေ္ ာတ ိုင္း 
တြင္း သ း ခားစထသတ္မ တ္ခခက္မခားအတ ိုင္းးကခင့္္ေသထိုးေးာင္ ြက္ ါသည္္းယင္းတ ိုးက ိုးကေလးသူင ယ္းကာကြယ္ 
းေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းလို ္င္္းအဖြခးကးမ တ္တမ္းတင္္ျားၿ  းစးေအာက္ေဖာ္   ါးအေ ခခထမူမခား ဖင့္္ေးအကခဥ္းခခာ ္ း ေဖာ္     
ႏ ိုင္ ါသည္- 

• းထိုး ဖတ္ခခက္းခခမ တ္ ာတြင္းကေလးသူငယ္၏းအေကာင္းးိုထးအကခ ားစ း ြားက ိုးေ  းး တ္း္တင္္ျား ္္ႏ င့္္ေး 
းေ္ာက္တ ိုး ္ျ ခ ိုက္မံႏႈမ ဖစ္ေအာင္းတားး း ္္ 

• ယင္းအေ ခအေ္မခားတြင္းကေလးသူငယ္းကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းစ္စ္မခားက ိုး္ျ ္္းသ မ္းေးာင္ ြက္ ္္ႏ င့္္ေ း
အၿ  ာင ္ဖစ္ေ္သည့္္ေးအ ခားးဥ းစားေ းမံႏႈမခားေ္ကာင့္္ေးလခစ္လခာ ံႏႈးမခထ ေစ ္ ္

• ကေလးသူငယ္း ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းး ိုင္ ား  ႆ္ာ    ိုႏ ိုင္သည့္္ေ ဲက ာတင္  င္းင္မံႏႈက ိုအေ္ကာင္း  ာ၍ း
ေ စေ ါက္လာေသားလူသားခခငး္စာ္ာေ္ျာက္္ျားမံႏႈလို ္င္္းႏ င့္္ေးကယ္းယ္ေ းႏ င့္္ေးးင္း ခဒိုက ၡး ေလခာ့္ေ ါးေ း 
အတြက္း ဲက ား မ္းေးာင္ ြက္မံႏႈမခားတြင္းကေလးသူငယ္မခား၏းအခြင့္္ေအေ းက ိုးေလးစားစးကာကြယ္ႏ ိုင္ေစေ း 
အတြက္းလထိုလထိုေလာက္ေလာက္းးည  ႏ ံႏႈင္းေးာင္ ြက္ ္္ 

၃္ တားး းကာကြယ ္ခငး္ 

၃-၁္းေဒသး ိုင ္ားတားး းကာကြယေ္ းးမးာဗခားာ 

ေဒသး ိုင္ ားလူးစြမ္းအားအ င္းအ မစ္း ိုင္ ားလို င္္္းမ တ္ဖက္အသ းသ းသည္းဝ္္္ျမ္းတစ္ဥ းက ိုးသက္း ိုင္ ာေဒသ  
အတြက္ ကေလးသူငယ္း ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းး ိုင္ ားးက္သြယ္ ္္ ိုေ ၢာလ္း(CPL)း အ ဖစ္း သတ္မ တ္တာဝ္ ္
းေ းမည္ ဖစ္ ါသည္္းေဒသ ၏းအ ြယ္အစားႏ င့္္ေးဝ္္္ျမ္းႏ င့္္ေး ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တာမခား၏းအေ အတြက္အေ စ း
မူတည္္၍ CPL တစ္ဥ း္ျက္   ို၍းခ္္းအ ္တာဝ္္ေ း ္္းလ ိုအ ႏ္ ိုင္ ါသည္္းCPLသည္း၎တာဝ္္ယူ သည့္္ေ လို ္  ိုင္ခြင့္္ေ     
္ယ္ ယ္အတြင္းးႏ ိုင္ငထ ထိုးတြင္ ဖစ္ေစစးေဒသး ိုင္ ာ ထိုးတြင္ ဖစ္ေစးလို ္က ိုင္ေ္ေသားဝ္္္ျမ္းမခားအားလထိုးႏ င့္္ေး ိုေစလ ကး  း
က္္္ျ ို က္တာမခားကးကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းးမူဝါဒ က ိုးအ  ည့္္ေအဝး္ားလည္သေဳာေ ါက္အာင ္
းေးာင္ ြက္ ္္းတာဝ္ ္  သည္္းCPLး သည္း အၿမခတမ္းဝ္္္ျမ္းတစ္ဥ းး(ေစတ္ာ့္ေဝ္္္ျမ္းတစ္ဥ းမးိုတ္)းသ ိုး မးိုတ္  း
 ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တား ဖစ္သင့္္ေၿ  းစးေဒသသထိုးးဳာသာစကားက ိုးေ  ား ိုႏ ိုင္္၍းဤ္ျ ္တ ိုးတာဝ္္က ို ္ျမ္းေးာင္ႏ ိုင္း 
 ္္း လ ိုအ ္ေသား ာ္ျူးသက္တမ္းႏ င့္္ေးကြခမ္းကခင္မံႏႈ   သူး ဖစသ္င့္္ေ ါသည္္းCPLး သည္း ႏ ိုင္ငထး ိုင္ ားမ္္ေ္ေခာတစဥ္ း း
 ဖစ္ႏ ိုင ္ါသည္္းစ ိုး  မ္ ူ ္္မံႏႈစးမေကခ္ ္ခခက္းသ ိုး မးိုတ္းစြ ္စြခခခက္းတစ္စထိုတစ္ ာ    ါကးCPLး ္ျထး တင္   မည္ ဖစ္ၿ  းး
CPLး ကး တ ိုင္္ကားခခက္က ိုး မ တ္တမ္းတင္၍းလူးစြမ္းအားအ င္းအ မစ္း ိုင္ ားလို င္္း္မ တ္ဖက္ႏ င့္္ေး ူးေ ါင္းလခက္ 
းေ္ာက္္ျ ္းေးာင္ ြက္ မည့္္ေလို ္င္္းကို  းထိုး ဖတ္မည္း ဖစ္ ါသည္္းးထိုး ဖတ္ခခက္က ိုးအေလ္ျားစ  ားက စ ၥ  ္တစ္ခို  
အေ္ႏ င့္္ေးအဖြခး၏းလူးစြမ္းအားအ င္းအ မစ္းည ္္္ကားေ းမ ား္ျထးးက္လက္ေ း  ိုးမည္း ဖစ္ ါသ ည္္း(ေ္ာက္းက္တြခး- 
ခ-းတြင္း္ကည့္္ေ ါ္)  

CPLး၏းတာဝ္္မခားမ ာ- 

• ကေလးသူငယ္မခားႏ င့္္ေးက္စ ္ေသားႏ ိုင္ငထဥ ေဒ၏းေ္ာက္းထိုးေ စအေ ခအေ္က ိုး္ားလည္သေဳာေ ါက္မံႏႈက ို  
းည္း ူးကား္ျ ္္းသ မ္း္ျားၿ  း ၎တ ိုးတာဝ္္ယူေ္ သည့္္ေး္ယ္ေ မအတြင္းးလို ္က ိုင္ေ္သည့္္ေးဥ ေဒအ း 
သတ္မ တ္္ျားေသာအဖြခးအစည္းမခားက ိုးသ    ္ျား ခင္း 

• ကေလးသူငယ္း ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းးအ  ာအမူး ိုင ္ားကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းက ိုးသတ မူသ    ၿ  းးေလးစား 
လ ိုက္္ာမံႏႈက ိုးေသခခာေစ ခင္း 

• ဝ္္္ျမ္းအားလထိုးက ိုးကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းး ိုင္ ားမြမ္းမထသ ငတ္္္းက ိုးသထိုးႏ စ္လ ခင္  
တစ္ဲက မ္ေ း ခင္း 



ကေလးသငူယ ္ကာကြယေ္စာင့္္ေေ  ာကေ္ း မဝူါဒ   
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• ကေလးသူငယ္း ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းး ိုင္ ား  ႆ္ာမခားႏ င့္္ေး တ္သက္္၍ ဝ္္္ျမ္းမခားအတြက္း ္ျမးထိုး း
းက္သြယ္ ္္ ိုေ ၢာလ္အ ဖစ္းေးာင္ ြက္ ခင္းႏ င့္္ေးေဒသခထး ထိုးစ မထခ္္းခြခမံႏႈအတြကး္လ ိုအ ္သလ ိုးးက္သြယ္ေ း ခင္း 

• သက္း ိုင္သည့္္ေးလူမံႏႈေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းးေအေခင္စ မခားႏ င့္္ေးဥ ေဒစ ိုးမ ိုးေ းဌာ္းအးက္အသြယ္မခားးစာ င္းက ို 
း  ာစို္ျ ္္းသ မ္းး္ျား    ခင္း 

• စြ ္စြခခခက္မခား တင္  လာ ါကးေ္ာက္းက္တြခ(က)တြင္း ေဖာ္  ္ျားေသာ သတင္း  ိုးတ ိုင္္ကားေ းးလို ္္ျထိုး း
လို ္္ည္းမခားႏ င့္္ေအည းမည္သည့္္ေးအေ းယူေးာင္ ြက္မံႏႈး  ာလို ္ မည္က ို းထိုး ဖတ္ ခင္းႏ င့္္ေးတ ကခမ ္္က္္ေသာ း
မ တ္တမ္းမခားက ိုးအတြင္းေ းအ ဖစ္းလ ခ ာ းဝ က္္ျ ္္းသ မ္း္ျား ခင္း 

ယင္း၏းအ ခ္္းကးမ ာ လ္္းစ ာေကာင္းဖြယ္ ဖစ ္ထိုေ စေသာ္လည္းးယင္းသ ိုး း ဖစ္ ္္းမေသခခာ ါ္ ကေလးသူငယး္
ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းးအ  ာအမူး ိုင္ ာ ကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းက ိုးလ ိုက္္ာ ခင္း ဖင့္္ေ တားး းကာကြယ္မံႏႈ  ာ ခင္းက ို း
  တ္  တ္သားသားးအာ ထိုိုစ ိုက္္ျားလခင္းအမ ္္တကယ္းအလြခသထိုးစားလို ္မံႏႈးအႏ ၲ ာယ္ ဖစ္ႏ ိုငေ္ ခး္ည္းမည္ ဖစ္သည္္ 

၃-၂္ လသူစး္စိုေးာငး္ ခငး္ႏ င့္္ေးအလို ခ္္္း္ျား ခငး္ 

(က)းလူသစ္စိုေးာင္း ခင္းးမ  ာမ းဲက ာတင္သတ ္ျားလို ္ေးာင္ ခင္း 

လူသစ္စိုေးာင္းသည့္္ေးလို ္င္္းစဥ္၏း ဖစ္စဥ္အေ္ႏ င့္္ေ ဲက ာတငသ္တ ္ျားလို ္ေးာင္မံႏႈ  ာ ခင္းသည္းအဖြခးအစည္း  
တစ္ခိုအတြက္း   စ္မံႏႈကခားလြ္္ႏ ိုင္ဖြယ္    သူမခားအားးး္္းတားႏ ိုင္မည့္္ေး ္ျမးထိုးေသားအခြင့္္ေအေ းး ဖစ္ ါသည္္း
Crownး Agentsး သည္း ကေလးသူငယ္း အလြခသထိုးစားလို ္မံႏႈက ိုးလထိုးဝးသည္းမခထေသားက ိုင္တြယ္ေ ဖ  င္း္ည္းက ို   
ကခင့္္ေသထိုး ါသည္္းကေလးသူငယ္မခားႏ င့္္ေးအတူလို ္က ိုင္ ေသားလို ္င္္းအတြက္းကေလးသူငယ္တစ္ဥ းအားး 
္ျ ခ ိုက္အႏ ၲ ာယ္  ာမံႏႈ ဖင့္္ေး  စ္ဒာ္စ  င္ခထ ဳူးသူးတစ္ဥ းဥ းအားးသ လခက္ႏ င့္္ေးအလို ္ခ္္း္ျားမည္းမးိုတ္ ါ္း 

(ခ) းအဖြခးအစည္းအေ္ ဖင့္္ေးေးာင္ ြက္မံႏႈ 

  ဝ္္္ျမ္းတစ္ဥ းဥ းးသ ိုးမးိုတ္း ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တာမခားးခ ္္း္ျား ခင္း သ ိုးမးိုတ္း းက္သြယ္းက္းထ ခင္း  
မ  ာမ  Crown Agentsး သည္း အလားအလာ   သည့္္ေးေလ ခာက္္ျားသူမခားအားလထိုးက ိုးသင့္္ေေတာ္မံႏႈး   -မ    း
း္္းစစ္အကခ ဖတ္ ္္းအေ ခခထ ဖစ္ေသာ ဲက ာတင္သတ ္ျားလို ္ေးာင္မံႏႈ  ာ ္္းလ ိုအ ္ ါသည္္ အေ ခခထ 
ဲက ာတင္သတ ္ျားလို ္ေးာင္မံႏႈတြင္းေကခ္ ္ဖြယ္ ာ   ေသားေ္ျာက္ခထခခက္မခားးေတာင္းယူ ခင္းႏ င့္္ေ း ကေလး 
သူငယ္တစ္ဥ း သ ိုးမးိုတ္း ကေလးသူငယ္မခားအား တစ္စထိုတစ္ ား္ျ ခ ိုက္အႏၲ ာယ္  ာေသား  စ္မံႏႈတစ္ခိုခိုက ို း
ကခားလြ္္ခခ့္ေသ ဖင့္္ေး  စ္ဒာစ္  င္ ခင္းခထ မံႏႈးမ   ေ္ကာင္းးအတည္  ာသည့္္ေေ္ကညာခခက္က ိုးလက္မ တ္ေ း္ျ ိုးေစ ္္ း
တ ိုး ါဝင္ ါသည္္းကေလးသူငယ္မခားႏ င့္္ေးေဳးကင္းလထိုၿခထာစြာ းက္းထလို ္က ိုင္ ္္ ၎တ ိုး၏အလို ္ႏ င့္္ေ သင့္္ေေတာ္ 
မံႏႈက ို ္ျ ခ ိုက္ေစႏ ိုင္သည့္္ေအခခက္းတစ္စထိုတစ္ ာ    ါကးေ္ကညာသင့္္ေ ါသည္္ 

• Crownး Agentsး ၏း အေ ခခထ ဲက ာတင္သတ ္ျားလို ္ေးာင္မံႏႈ  ာ ္္းလ ိုအ ္ခခက္မခားး ဖည့္္ေးည္းေ း ခင္း း
အ  င္ ကေလးသူငယ္မခား5း ႏ င့္္ေးတ ိုက္  ိုက္းလို ္င္း္ႏ င့္္ေးက္စ ္ကားးက္သြယ္လို ္က ိုင္္ကမည့္္ေ ဝ္္္ျမ္း 
းေလာင္းမခားစ  ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တာမခားႏ င့္္ေးလက္    မည္သည့္္ေ ဝ္္္ျမ္းမခားမး ို သ ိုးမးိုတ္း  ိုေစလ ကး
က္္္ျ  ိုက္တာမခားမး ိုး Crownး Agentsး ၏း  ္ျ ္မထေးာင္ ြက္ မည့္္ေ ဲက ာတင္သတ ္ျားလို ္ေးာင္မံႏႈ း
လ ိုအ ္ခခက္က ိုး ဖည့္္ေးည္းေ း မည္း ဖစ္ ါသည္္း 

• ကေလးသူငယ္တစ္ဥ းးသ ိုးမးိုတ္းကေလးသူငယ္မခားအားး္ျ ခ ိုက္မံႏႈအႏၲ ာယ္တစ္မခ ားမခ ားး  ဖစေ္စေသား  စမ္ံႏႈ း
တစ္ခိုခို ဖင့္္ေးကမ ၻာေ စ   းမည္သည့္္ေႏ ိုင္ငထတြင္မ း  စ္ဒာ္စ  င္ခထ  ခင္းမ   ေ္ကာငး္ တ ားဝင္ကခမ္းကခ ္္္ျိုတ္ေဖာ္္ း
ေ္ကညာခခက္း  ာ ခင္းႏ င့္္ေး 

                                                                 
5 ဤအ ာတြငး္ကလးသငူယမ္ခားႏ င့္္ေးမခက္ႏ ာခခင္းး ိုငစ္းႏံႏႈတ္အား ဖင့္္ေးသ ိုးမးိုတ္းက ိုယ္ခႏတာ္ျ ေတြးမံႏႈမခားး ါဝငေ္သာ းလ ိုအ ္ခခကအ္ ႏ င့္္ေ း
ဥ းတည္္ျားသည့္္ေးစ မထခခက္ႏ င့္္ေးက္စ ေ္သာ မညသ္ည့္္ေလို ္ေးာငမ္ံႏႈမခ ားမး ိုး ါဝငသ္ည္္  
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• ၎တ ိုးေ္္ျ ိုင္သည့္္ေးႏ ိုင္ငထအတြင္းး ႏ ိုင္ ါကးအလို ္ဝင္ ္္လခာ္ျားသူသည္းကေလးသူင ယ္မခားအားး  
္ျ ခ ိုက္မံႏႈအႏ ၲ ာယ္တစ္မခ ားမခ ား ဖစ္ေစေသား  စ္မံႏႈတစ္ခိုခို ဖင့္္ေး  စဒ္ာ္စ  င္ခထ  ခင္းးမ   ေ္ကာင္းးေဒသႏႏ  
အာာာ  ိုင္မခား္ျထမ း တ ားဝင္စာ ဖင့္္ေ အတည္  ာခခက္ ေ းအတြက္းCrownး Agents ႏ င့္္ေး ူးေ ါင္း 
လို ္ေးာင္ ခင္း 

• ဝ္္္ျမ္းမခားးသ ိုးမးိုတ္  ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တာမခားႏ င့္္ေး တ္သက္္၍းကေလးသူငယ္းအလြခသထိုးစားလို ္မံႏႈ ဖင့္္ေ း
သထသယ   ေ္ကာင္းးတင္  လာ ါကးအလို ္းက္လက္ခ္္း္ျား ္္းသ ိုးမးိုတ္းCrownးAgentsးႏ င့္္ေးက္လက္  
လက္တြခလို ္က ိုင္ ္္း သင့္္ေေလခာ္မံႏႈး   -မ    ေ ိုတစ ိုက္း စဥ္းစားလို ္ေးာင္ မည္္း ဖစ္ႏ ိုင္ဖြယ ္  သည့္္ေးတထိုး  ္္မံႏႈ 
မခားတြင္း  ာ္ျူးခခ္ျား ခင္းစးအဖြခးအစည္းအတြင္းးသ ိုး မးိုတ္းအဖြခးအစည္း  င္ းစထိုစမ္းစစ္ေးးမံႏႈး  ာလို ္စဥ္း 
အတြင္းးအ ခားလို ္င္္းတာဝ္္သ ိုးးေ  ာင္းေ  ႕တာဝ္ေ္ း ခငး္ႏ င့္္ေ စြ ္စြခခခက္းမ ္ ္က္္ေ္ကာင္းးသက္ေသခ ိုင္လထို 
 ါကးအလို ္မ ္ျိုတ္ ယ္ ခင္းတ ိုးး ါဝငႏ္ ိုင္ ါသည္္ 

• အး ို ါး ဝ္္္ျမ္းမခားးသ ိုးမးိုတ္  ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တာမခား၏း အလို ္အက ိုင္း ိုင္ ား အခြင့္္ေအေ းမခားက ို း
မခခ ားေဖာက္မ ေစ ္္းေဒသ း ိုင္ ားလူး စြမ္းအားအ ငး္အ မစ္းလို ္င္္းမ တ္ဖက္ႏ င့္္ေးေးြးေႏြးတ ိုင္ င္သင့္္ေၿ  းစ 
တ ိုက္  ိုက္ခ္္း္ျားေသားဝ္္္ျမ္းႏ င့္္ေ တ္သက္သည့္္ေ လို ္င္္းစဥ္အားလထိုးတြင္  ါဝင္သင့္္ေ ါသည္္ လူးစြမ္းအား း
အ င္းအ မစ္ဌာ္ႏ င့္္ေး ္ျမးထိုးးက္သြယ္ ္္းေ္ ာသည္းဝ္္္ျမး္ သ ိုးမးိုတ္း  ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တာမခား 
အားးခ္္း္ျား ္္ႏ င့္္ေး၎တ ိုး၏းက္္္ျ  ိုက္စာခခာ ္က ို္ျိုတ္ေ း ္္းတာဝ္္   သည့္္ေ ထိုးး ဖစ္သင့္္ေ ါသည္္  

၃-၃္ သငတ္္း္ေ း ခငး္ 

Crownး Agentsး အတြက္း လို ္င္္းတစ္စထိုတစ္ ားေးာင္ ြက္ ခင္းမ  ာမ းခ္္းအ  ္္ျားေသားဝ္္္ျမး္မခားအားလထိုးႏ င့္္ေ 
 ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တာမခားအားး အေ ခခအေ္ ဖင့္္ေးကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းမူဝါဒက ိုးမ တ္းက္ေ း 
မည္ ဖစ္ၿ  းစးယ င္းႏ င့္္ေ တ္သက္္၍းေမးခြ္း္မခားေမး မ္္း ္္းအခြင့္္ေအေ း    မည္း ဖစ္ ါသည္္းလက္   ခ္္းအ ္္ျားေသာ  
ဝ္္္ျမ္းမခားအားလထိုးသည္းအေ ခခထသင္တ္္းက ိုးတက္ေ ာက္ ္္းလ ိုအ ္ ါသည္္ Crown Agentsးအို ္စိုတစ္ခိုလထိုးတြင္  း
တတ္ႏ ိုင္သမ ခးအကခယ္  ္္းးထိုးးသင္တ္္းေ းႏ ိုင္ ္္အတြက္းသင္တ္္းေအာင္ မငစ္ြားတက္ေ ာက္ၿ  းစ းမံႏႈက ို မ တ္တမ္း 
တင္္ျားမည္း ဖစ္ ါသည္္း 

၃-၄္ ကေလးသငူယက္ာကြယေ္စာင့္္ေေ  ာကေ္ းးအ  ာအမးူ ိုင ္ားကခင့္္ေဝတစ္ညး္ကမး္း 

ဝ္္္ျမ္းသစ္ႏ င့္္ေးCrown Agentsး၏း ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တားတစ္ဥ းစ မ  ကေလးသူငယ္းကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းး 
အ  ာအမူး ိုင ္ာ ကခင့္္ေဝတ္စညး္ကမ္းး(ေ္ာက္းက္တြခ -း က)က ိုး ဖတ္ ံႏႈကား ္ားလည္သေဳာေ ါက္ၿ  းးလ က္မ တ္ 
းေ း္ျ ိုး မည္း ဖစ္ ါသည္္းကြခႏ္ို ္တ ိုးလို ္က ိုင္ ေသားအေ ခအေ္မခား၏ မတူကြခ  ားမံႏႈေ္ကာင့္္ေးကေလးသူငယ္မခားႏ င့္္ေး 
အ  ္္အလ ္္တထို႕  ္္းက္သြယ္မံႏႈမခားတြင္းတာဝ္္ခထမံႏႈးတ ိုး မ င့္္ေေ းႏ င့္္ေးသ း ခားေ္္ျ ိုင္မံႏႈးေလ ခာ့္ေခခေ းးအေ ခခထမူမခားသည္     
ဤကေလးသူငယ္းကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းမူဝါဒ၏းအေ ခခထမခားး ဖစ္ ါသည္္းကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ 
းေ းအ  ာအမူး ိုင ္ားကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းသည္းဤမူဝါဒက ိုးအေ္ျာက္အကူ  ာၿ  းစးဝ္္္ျမး္အားလထိုးး္ျ ္္းသ မ္း ္္ 
းေမ ခာ္လင့္္ေ္ျားသည့္္ေးလို ္င္္းကကြမး္ကခင္မံႏႈး ိုင္ ာစထႏံႏႈ္း္က ိုးသတ္မ တ္ေ း ါသည္္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ ္
းေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းး ိုင္ ာ ကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းသည္းကေလးသူငယ္မခားႏ င့္္ေးကြခႏ္ို ္တ ိုး၏းအ  ္္အလ ္္းတထိုး  ္္ း
းက္သြယ္မံႏႈမခားတြင္း ကြခႏ္ို္ ္တ ိုးအားးအ  စ္း ိုဖြယ္ ားမ   ေစ ္္းCrownး Agentsး ကး   ပာ္္း္ျား ခင္းး ဖစ္ၿ  းစ း
အဖြခးအစည္း၏း ည္မ ္္းခခက္ ္္းတ ိုင္က ိုး္ျ ခ ိုက္ေလခာ့္ေ ါးေစမည့္္ေးမည္သည့္္ေးအ္ျင္အ မ င္လြခမ ားမံႏႈမခားက ိုမး ို 
းေ  ာင္  ားႏ ိုင္မည္း ဖစ ္ါသည္္  
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၄္ အလြခသထိုးစားလို ေ္္ကာငး္းသထသယ    မံႏႈမခား သ ိုးမးိုတး္ ကေလးသငူယး္ ကာကြယေ္စာင့္္ေေ  ာကေ္ းမ၀ူါဒ 
ခခ ားေဖာကမ္ံႏႈမခားက ိုးသတငး္  ိုးတ ိုင္္ကား ခငး္အတြကး္လို ္္ျထိုးလို ္္ ညး္မခားးးးး    

၄-၁္းေဒသမ  ဝ္္္ျမး္တစဥ္ းး ါဝင ္တသ္ကေ္္ေသားအလြခသထိုးစားလို ေ္္ကာငး္ သထသယ   မံႏႈမခားက ိုးသတငး္  ိုး   

       တ ိုင္္ကား ခငး္            

အကယ၍္း ကေလးသူငယ္တစ္ဥ း လတ္တေလား အႏ ၲ ာယ္ကခေ ာက္ႏ ိုင္ေ ခ   ေ္သည္းို ယထို္ကည္ ါကးေဒသႏႏ း 
အာာာ  ိုင္မခား္ျထး တင္  တ ိုင္္ကား ္္းလ ိုအ ္ၿ  းစးး က္လက္္၍းCPLး ္ျထသ ိုးး သတင္း  ိုးတ ိုင္္ကား မည္း ဖစ္ ါသည္္ း
ကေလးသူငယ္း အလြခသထိုးစားလို ္ ခင္း  ာမူေ္ကာင္းးသထသယ   မံႏႈက ိုးသတင္း  ိုးတ ိုင္္ကားလ ိုသည့္္ေးဝ္္္ျမ္းတစ္ဥ း း
သ ိုးမးိုတ္း  ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တာတစ္ဥ းသည္ ၎တ ိုး၏း ကေလးသူငယ္း ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းအတြက္ 
းက္သြယ္ ္္ ိုေ ၢာလ္္ျထ  ္ျမးထိုး ႏံႏႈတ္ ဖင့္္ေးသတငး္  ိုးတင္  ၿ  းစးးက္လက္္၍ စာ ဖင့္္ေးသတင္း  ိုးတ ိုင္္ကားသင့္္ေ ါသည္္း 
အကယ္္၍ သတင္း  ိုးတ ိုင္္ကားလာသည့္္ေးအ  ာအမူသည္းေဒသ ၏ဥ ေဒအ း  စ္မံႏႈေ မာက္ႏ ိုင္သည္းိုးCPLး ကး
ယူး ါကး လူးစြမ္းအားအ င္းအ မစ္း ိုင္ ားလို ္င္္းမ တ္ဖက္အားးအေ္ ကာင္း္ကား မည္း ဖစ္ၿ  းး ထိုမ ္္အား ဖင့္္ေ း
ယင္းအမံႏႈက စ ၥက ိုး အေ းေ စက စ ၥတစ္  ္အ ဖစး္ CPLး ကး ေဒသ   းဥ  ေဒစ ိုးမ ိုးေ းေအေခင္စ သ ိုးးအစ  င္ခထတင္   ္ ္း
 ဖစ္ ါသည္္းအစ  င္ခထစာက ိုးအဖြခး၏းလူးစြမ္းအားအ င္းအ မစ္းည ္္္ကားေ းမ ား္ျထသ ိုးလည္းးေ း  ိုးမည္ ဖစ္ ါသည္္ 

၄-၂္းေဒသႏႏ အာာာ  ိုငမ္ခား္ျထးအစ  ငခ္ထတင ္  ခငး္းး 

CPLး သည္း ေဒသႏႏ ၏းဥ ေဒႏ င့္္ေးယဥ္ေကခးမံႏႈတ ိုးက ိုး၎၏သ    ႏ ထးစ ္မံႏႈ ဖင့္္ေးဥ းေးာင္လို က္ ိုင္သြားမည္း ဖစ္သည္္ း
ယင္းအခခက္ကးေဒသႏႏ အာာာ  ိုင္မခား္ျထးအစ  င္ခထစာတင ္  ခင္းသည္းကေလးသူငယ္တစ္ဥ းအား း ေ္ာက္္ျ ္ း
စ တ္ဒာ္ ာ ေစ ခင္းး   -မ   း သ ိုးတည္းမးိုတ္း  စ္မံႏႈကခားလြ္္သည္းိုးသထသယ   သူ၏းမမ ခမတႏ င့္္ေးအ္ကမ္းဖက္  ာမ ူ
းက္းထမံႏႈး   ာသည္-မ  ာသညက္ ို စ စစ္ ာတြင္း အေ္ျာက္အကူ  ာမည္း ဖစ္ ါသည္္းစဥ္းစား မည့္္ေးအခခက္မခားမ ား-း
တ ိုင္္ကားမံႏႈ၏းသေဳာသဳာဝႏ င့္္ေးအေ ခအေ္မခားစးေဒသႏႏ ဥ ေဒက ိုးခခ ားေဖာက္ ခင္းး   -မ   း တ ိုး ဖစ္သည္္း အစ  င္ခထး
တင္   ခင္းမ  ာ ္္ းထိုး ဖတ္ေသာ မည္သည့္္ေးထိုး ဖတ္ခခက္က ိုမး ိုးလူးစြမ္းအားအ ငး္အ မစ္းလို ္င္္းမ္္ေ္ေခာႏ င္း့္ေအတူ  း
းထိုး ဖတ္မည္ ဖစ္ၿ  းစးအဖြခး၏းလူးစြမ္းအားအ င္းအ မစ ္ည ္္္ကားေ းမ ား္ျထးးက္လက္ေ း  ိုးမည္း ဖစ္သည္္ 

အကယ္္၍ သတင္း  ိုးတ ိုင္္ကားသည့္္ေအ  ာအမူသည္းအလြခသထိုးစားလို ္မံႏႈႏ င့္္ေး တ္သက္္၍ Crownး Agentsး ၏း မူဝါဒး
အဓ  ၸာယ္ဖြင့္္ေး ိုခခက္ႏ င့္္ေးက ိုက္ည ေသာ္လည္းးသက္း ိုင္ ာႏ ိုင္ငထ၏းဥ ေဒအ း  စ္မံႏႈေ မာက္ေသားအ  ာအမ ူဖစ္ႏ ိုင္  
သည္းိုး မယူးလ ခင္း သ ိုးမးိုတ္း ေဒသ   းဥ  ေဒစ ိုးမ ိုးေ းအဖြခးမခား၏းေ္ာက္းက္တြခးေးာင္ ြက္မံႏႈမ   လ ခငး္သတင္း  ိုး း
တို င္္ကားမံႏႈက ိုးေဒသး ိုင္ ားလူးစြမ္းအားအ င္းအ မစ္းလို ္င္္းမ တ္ဖက္္ျထသ ိုးးေ း  ိုး ္္း ဖစ္ၿ  းစး၎ကးေ္ာက္တစ္းင့္္ေ 
းေးာင္ ြက္ မည့္္ေလို ္င္္းမခားႏ င့္္ေး တ္သက္္၍းအဖြခး၏ းလူးစြမ္းအားအ င္းအ မစ္ ည ္္္ကားေ းမ ားႏ င့္္ေးတ ိုင္ င္ေးြးေႏြး 
မည္း  ဖစ္သည္္း  င္ မ းကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းး ိုင္ ားအဲကထေ း ိုေစ ာလ္ႏ င့္္ေလည္းးတ ိုင္ ငေ္းြးေႏြး း
ႏ ိုင္ ါသည္္ 

သတ   ာ ္္္းက ကြမ္းကခင္ ညာ  င္ႏ ိုင္ငထ ခားသားမခားကးကခားလြ္္သည့္္ေးကေလးသူင ယ္းအလြခသထိုးစားလို ္မံႏႈ ဖစ္  ္မခား 
သည္ ၎တ ိုး၏း မ ခင္ႏ ိုင္ငထတြင္းေကာင္းစြား  စမ္ံႏႈေ မာက္ႏ ိုင္ ါသည္္းေဒသ   း ခအဖြခးကးေ္ာက္းက္တြခးး းက္လက္ း
လို ္ေးာင္ ခင္းမ  ာ ါကး၎တ ိုး၏း မ ခင္ႏ ိုင္ငထ   းအာာာ  ိုငမ္ခားမ းယင္းသ ိုးလို ္ေးာင္ ္္းေကာင္းစြာစ တ္ဝင္စားႏ ိုင္ 
 ါသည္္ 

၄-၃္ CPL က ဖစေ္စစးCPLး  ါဝင ္တသ္က္္၍ ဖစေ္စးအလြခသထိုးစားလို ေ္္ကာငး္းသထသယ   မံႏႈမခားးသ ိုးမးိုတ ္    
ကေလးသငူယက္ာကြယေ္စာင့္္ေေ  ာကေ္ း မဝူါဒးခခ ားေဖာကမ္ံႏႈမခားက ိုးသတငး္  ိုးတ ိုင္္ကား ခငး္ 

းCPLး ႏ င့္္ေး တ္သက္သည့္္ေးသထသယ    မံႏႈမခားက ိုးတင္  လ ိုေသားမည္သည့္္ေဝ္္္ျမ္းးသ ိုးမးိုတ္  ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တာ  
မး ို ၎တ ိုး၏း လူးစြမ္းအားအ င္းအ မစ္းလို ္င္္းမ တဖ္က္္ျထးတ ိုက္  ိုက္းက္သြယ္သင့္္ေ ါသည္္ သ ိုးမးိုတ္း
လက္တို္္း  ္္ခထ မည္က ိုး  ဖစေ္စစးအေ းယူေးာင္ ြက္ ခင္းးမ  ာမ ည္က ို ဖစ္္ေစစးစ ိုး  မ္ ူ ္္ ါကးCrownး Agentsး ၏း
အတြင္းေ းးလ ခ ားးဝ က္ေ းသည့္္ေးအကခင့္္ေ ခက္မံႏႈေဖာ္္ျိုတ္ေ းးအေ းေ စဖို္္းလ ိုင္း ဖစ္သည့္္ေ ကခင့္္ေဝတ္း ိုင္ ာလ ိုင္း  



ကေလးသငူယ ္ကာကြယေ္စာင့္္ေေ  ာကေ္ း မဝူါဒ   
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(TEL)က ိုး အသထိုး  ာ ္္းတ ိုက္တြ္္း ါသည္္းအး ို ါးအေ းေ စလို င္းအေ္ကာင္းးအေသးစ တ္က ိုးအစ  င္ခထတင္  ေ း  
ႏ င့္္ေ အကခင့္္ေ ခက္မံႏႈေဖာ္္ျိုတ္ေ းးမူဝါဒႏ င့္္ေးကမ ၻာလထိုးး ိုင္ ားအ  ာအမႏူ င့္္ေ တ္သက္သည့္္ေ ကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းတ ိုးတြင္း 
္ကည့္္ေ ံႏႈႏ ိုင္ ါသည္္း 

အ ခား္ည္းအား ဖင့္္ေးTELးက ိုးေအာက္ ါးlinkးတြင္းဝင္ေ ာက္္၍းဝဳ္း ိုဒ္း(web)းမ တစ္းင့္္ေး္ကည့္္ေ ံႏႈႏ ိုင္ ါသည္- 

http://www.expolink.co.uk/whistlrblowing/for-employeesး ႏ င့္္ေးကိုမ ၸာ ၏း လ ခ ား းဝ က္သေကၤတး  ဖစ္ေသာ  
“crownagentsTEL”း  ဖင့္္ေးသ ိုးမးိုတ္း(အမည္မေဖာ္လ ို ါက)းသတင္းအခခက္အလက္မခားက ို ca-tel@expolink.co.uk  
သ ိုးးအ းေမးလ္ ဖင့္္ေ ဖစ္ေစးေ း  ိုးႏ ိုင္ ါသည္္ 

၄-၄္ ႏ ိုငင္ထ ခားသားကကြမး္ကခင ္ညာ  ငဝ္္္္ျမး္းသ ိုးမးိုတ ္   ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုကတ္ာ၏း အလို မ္ း ္ျိုတ ္ယခ္ထ မံႏႈး
သ ိုးမးိုတး္  စမ္ံႏႈ္ျင ္ ားးစ  ငခ္ထ ေ္ကာငး္းအစ  ငခ္ထတင ္  ခငး္ 

ႏ ိုင္ငထသားဝ္္္ျမ္းးသ ိုးမးိုတ္း ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တာမ းကေလးသူငယ္းအလြခသထိုးစားလို ္မံႏႈးကခားလြ္ ္သ ဖင့္္ေ းတ ား ထိုး 
တစ္ခိုကး   စ္ဒာ္စ  င္ ခင္းးခထ  ခင္းးသ ိုး မးိုတ္စးႏ ိုင္ငထသားဝ္္္ျမ္းးသ ိုးမးိုတ္း ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တာအားး ကေလး 
သူငယ္း ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းးမူဝါဒခခ ားေဖာက္မံႏႈႏ င့္္ေး တ္သက္ေသားဲက းေလးသည့္္ေးသ ိုးမးိုတ္း း ိုး ြားသည့္္ေ း
က ိုယ္ကခင့္္ေသ က ၡာ ခက္  ားမံႏႈအတြက္းCrownး Agentsး ကး အလို ္မ ္ျိုတ္ ယ္ ခင္းးသ ိုးမးိုတ္းအး က္အသြယ္ း
 ဖတ္ေတာက္ ခင္းက ိုးအဖြခး၏းလူးစြမ္းအားအ င္းအ မစ္းည ္္္ကားေ းမ ားကးသက္း ိုင္ ာသထ ထိုးးသ ိုးမးိုတ္း ဓ္သးာယး
ႏ ိုင္ငထမခား   းသထ ထိုးသ ိုးးအေ္ကာင္း္ကား မည္း ဖစ္ ါသည္္ 

၄-၅္  ကေလးသငူယး္ကာကြယေ္စာင့္္ေေ  ာကေ္ းးအ  ာအမးူ ိုင ္ားကခင့္္ေဝတစ္ညး္ကမး္က ိုးေလးစားလို က္္ ာမံႏႈး 

းးးးးးးးမ    ခငး္  

ဝ္္္ျမ္းမခားအားလထိုးႏ င့္္ေး ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တာမခားသည္ ဤကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းက ိုးေလးစားလ ိုက္္ာ ္္ လ ိုအ ္ ါ 
သည္္း  ဤကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းက ိုးေလးစားလ ိုက္္ာ ္္းလို ္ေးာင္ ခင္းးမ   းိုး သထသယ   ေသားမည္သည့္္ေဝ္္္ျမ္းး 
သ ိုးမးိုတ္း  ိုေစ ာလ္တစ္ဥ းခခင္းက ိုမး ိုးCPLး ္ျထသ ိုးး သတင္း  ိုးတ ိုင္္ကား မည္း ဖစ ္ါသည္္း္ျ ိုသ ိုးေလးစားးလ ိုက္္ာမံႏႈ း
မ   းို သထသယ   သည့္္ေး တ္ဝ္္းကခင္အေ ခအေ္မခားက ိုးး္္းစစ္အကခ ဖတ္ မည္း ဖစ္ၿ  းစးလ ိုအ ္ ါကးသတင္း း
အခခက္အလက္က ိုး သက္း ိုင္သည့္္ေးေဒသး ိုင္ ားလူးစြမ္းအားအ ငး္အ မစ္းလို ္င္္းမ တ္ဖက္္ျထသ ိုးးေ း  ိုး မည္ ဖစ္ ါ 
သည္္း  ဖစ္  ္က ိုးအ ဖြခးအစည္းအတြင္းးအ  ည့္္ေအစထိုးေလ့္ေလာသထိုးသ ္ၿ  းေ္ာက္းဝ္္္ျမ္းးသ ိုးမးိုတ္း  ိုေစလ က 
က္္္ျ  ိုက္တာအားး က္္္ျ  ိုက္စာခခာ ္  ္စခေ းးလို ္္ျထိုးလို ္္ည္းမခားတြင္းစည္းကမ္း္ျ ္္းသ မ္းေ းးလို ္င္္းစဥ္က ို  
သင့္္ေေလခာ္သလ ို ကခင့္္ေသထိုးႏ ိုင္ ါသည္္းကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းးအ  ာအမးူ ိုင္ ာ ကခင့္္ေ၀တ္စည္းကမ္း 
က ိုး ေလးစားလ ိုက္္ာမံႏႈးမ     ခင္းသည္းဝ္္္ျမ္းးသ ိုး မးိုတ္းသ ိုး မးိုတ္း ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တာမ  ဲက းေလးေသာ း
က္္္ျ  ိုက္စာခခာ ္းေဖာက္ဖခကမ္ံႏႈအ ဖစ္းယူးမည္ ဖစ္ ါသည္္ 

၅္းကေလးသငူယး္ကာကြယေ္စာင့္္ေေ  ာကေ္ းးမဝူါဒ 

၅-၁္းမဝူါဒးေဖာ္  ခခက ္

Crownး Agentsး သည္းကြခႏ္ို ္တ ိုး၏ဝ္္္ျမး္မခားႏ င့္္ေ သ ိုးမးိုတ္း  ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တာမခားႏ င့္္ေ းက္သြယ္လို ္က ိုင္ 
းေသာ ကေလးသူငယ္မခား၏း ေဳးအႏ ၲ ာယ္း ကင္း  ငး္ေ းက ိုးအေလးအ္က္္ျားၿ  းစ ကေလးသူငယ္း အလြခသထိုးစား 
လို ္မံႏႈက ို လထိုးဝသည္းမခထေသားက ိုင္တြယ္ေ ဖ  င္း္ည္းက ိုးကခင့္္ေသထိုး ါသည္္ Crownး Agentsး ၏း မည္သည့္္ေဝ္္္ျမ္း း
သ ိုးမးိုတ္း  ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တာကမး ိုး ကေလးသူငယ္း တစ္ဥ းအားး လ င္  ိုင္းး ိုင္ ာစး ို ္  ိုင္းး ိုင္ ားသ ိုးမးိုတ္ း
စ တ္  ိုင္းး ိုင္ ားအလြခသထိုးစားလို ္ ခင္း(အ္ျက္းအ  ိုဒ္း၂-၁း    အဓ  ၸာယ္ဖြင့္္ေး ိုခခက္က ိုး္ကည့္္ေ ါ)က ိုးတား မစ္ ါသည္္ 

ကြခႏ္ို ္တ ိုးသည္းကေလးသူငယ္တစ္ဥ းအားးအႏ ၲ ာယ္  ာသ ဖင့္္ေး  ဒ္ဒာ္စ  င္ ခင္းးခထ ဖူးသူတစ္ဥ းအား  ကေလးသူငယ္ 
ႏ င့္္ေးက္ႏြယ္ေသားလို ္င္္းအတြက္းသ လခက္ႏ င့္္ေးေခစယူခ္္း္ျား ခင္းး  ာမည္မးိုတ္ ါ္ 

Crownး Agentsး သည္း အသစ္ခ္္းအ ္္ျားေသားဝ ္္္ျမ္းမခားအားလထိုးႏ င့္္ေ  ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တာမခားအား 
အေ ခခထးကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းးသင္တ္္းေ းမည္း ဖစ္ ါသည္္ 

http://www.expolink.co.uk/whistlrblowing/for-employees
http://www.expolink.co.uk/whistlrblowing/for-employees
mailto:ca-tel@expolink.co.uk
mailto:ca-tel@expolink.co.uk
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  ည္ တြင ္ လို ္င္္းတာဝ္ေ္ းအ ္္ျားေသားႏ ိုင္ငထ ခားသားတစ္ဥ းအားး ထိုးခခ ္္အတြင္းႏ င့္္ေး ထိုးခခ ္္  င္ းႏ စခ္ိုစလထိုးတြင္း
CrownးAgentsး၏းသထတမ္္တစ္ဥ းအ ဖစ္းယူးမည္း ဖစ္ၿ  းစးဤမဝူါဒသည္းက္္္ျ  ိုက္ခခာ း္ ိုင္ ာ သက္တမ္းကာလ 
အတြက္းအကခထားဝင္သက္း ိုင္ ါသည္္ 

ေဒသး ိုင္ ားလူးစြမ္းအားအ င္းအ မစ္းလို ္င္္းမ တ္ဖက္အသ းသ းသည္းကေလးသူငယ္းကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ း 
း ိုင္ ား းက္သြယ္ ္္ ိုေ ၢာလ္တစ္ဥ းက ိုးသ တ္မ တ္တာဝ္ေ္ းမည္း ဖစ္ၿ  းစး္ျ ို ိုေ ၢာလ္ကးအ  ာအမူး ိုင ္ာကခင့္္ေဝတ္ းး
စည္းကမ္းက ို း ္ျင္  ား မင္လြယ္ေသာေ္ ာတြင္း္ျား    ္္ႏ င့္္ေးအေ္ျာက္အ္ျားစးစာ ြက္စာတမ္းမခားက ိုးလက္ခထ၍း  
အလြခသထိုးစားလို ္  ာသည့္္ေးအ  ာအမူအတြက္းမည္သည့္္ေသတင္း  ိုးတ ိုင္္ကားမံႏႈက ိုမး ိုးးက္လက္ေ း  ိုးသြား ္္ း တာဝ္း္
    ါသည္္ 

ဝ္္္ျမ္းမခားအားလထိုးႏ င့္္ေ  ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တာမခားသည္း လို ္ေဖာ္က ိုင္ဖက္မခားးႏ င့္္ေနသ ိုးမးိုတ္းCrown Agentsး
တြင္ ဖစ္ေစစးCrownး Agentsး အတြက္ ဖစ္ေစးလို ္က ိုင္ေ္သူးတစ္ဥ းဥ းကးကေလးသူငယ္မခားအေ စးလက္မခထႏ ိုင္စ ာ  
း  ာမူသည့္္ေ မည္သည့္္ေစ ိုး  မ္  ူ္္မံႏႈမး ိုးသ တင္း  ိုးတ ိုင္္ကား ္္းတာဝ္္    ါသည္္းဤသ တင္းအခခက္အလက္က ို း
မ တ္တမ္းတင္္ျားၿ  းစးသ က္း ိုင္ ားကေလးသူငယ္းကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ေ းး ိုင္ ားးက္သြယ္ ္္ ိုေ ၢာလ္္ျထ း
ခခက္ခခင္းးတ င ္ သင့္္ေ ါသည္္း္ျ ို ိုေ ၢာလ္သည္းယ ငး္က စ ၥက ိုး သက္း ိုင္ ား ေဒသအာာာ  ိုင္မခား္ျထးလ ိုအ ္သလ ို  
သတင္း  ိုး ္္းေးာင္ ြက္မည္း ဖစ္ ါသည္္ 

ဝ္္္ျမ္းမခားအားလထိုးႏ င့္္ေ  ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တာမခားသည္းCrownးAgents၏းကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ  ာက္ 
းေ း အ  ာအမူး ိုင္ ားကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းက ိုးဖတ္ ံႏႈ၍း္ားလည္သေဳာေ ါက္ၿ  းစးယင္းကခင့္္ေဝတ္က ိုးေလးစားလ ိုက္္ာ  
မည္ ဖစ္ေ္ကာင္းးသေဳာတူလက္မ တ္ေ း္ျ ိုး ္္းတာဝ္္    ါသည္္ ္ျ ိုသ ိုး  ာလို ္ ္္း  ငင္းး ို ခင္းးသ ိုး မးိုတ္း 
 ခက္ကြက္ ခင္းသည္း၎၏းအလို ္ခ္္း္ျားမံႏႈးက္္္ျ႐  ိုက္စာခခာ ္းသ ိုးမးိုတ္းCrownး Agentsး ႏ င့္္ေးခခာ ္း ိုေသားအ ခား 
က္္္ျ  ိုက္စာခခာ ္က ိုးခခ ားေဖာက္ ခင္းး ဖစ္သည္းိုး ံႏႈ မငမ္ည္း ဖစ္ ါသည္္ 

  

၅-၂္ Crown Agents ၏း ဝ္္္ျမး္မခားအားလထိုးႏ င့္္ေး ိုေစလ ကးက္္္ျ  ိုကတ္ာမခားအတြကး္ကေ
ကေလးသငူယက္ာကြယး္ေစာင့္္ေေ  ာကေ္ းး ိုင ္ားလ ိုက္္ ာ မည့္္ေးကခင့္္ေဝတစ္ညး္ကမး္ 

 

ဤကခင့္္ေဝတ္သည္ Crown Agents ႏ င့္္ေ သေဳာတူစာခခာ ္ခခာ း္ ို္ျားၿ  း လို ္င္္းအေ ခအေ္မခားတြင္ ကေလးသူငယ္ 
မခူားႏ င့္္ေ အ  ္္အလ ္္ေ  ား ိုးက္းထေ္ သည့္္ေ အလို ္လို ္ေးာင္ေ္ေသာ မည္သမူး ို သက္း ိုင္သည္္ 
ဝ္္္ျမ္းမခားအားလထိုးႏ င့္္ေ  ိုေစလ ကက္္္ျ  ိုက္တာမခားသည္  း ေအာက္ေဖာ  ္ ါ ္ျိုတ္  ္္ခခက္မခားက ို  လ ိုက္္ာကာ   
သေဳာတူ   လက္မ တ္ေ း္ျ ိုးမည္းိုးေမ ခာ္လင့္္ေသည္္ 

• ကကြႏို္ ္သည္ ကေလးသူငယ္မခားအားလထိုးက ို သူတ ိုး၏အသက္အ ြယ္စ ကခား/မကးစ က ိုးကြယ္သည့္္ေ 
ဳာသာတ ားစ တ ိုင္း င္းသားမခ ားႏြယ္စိုစ စ း ြားေ းအေ ခအေ္စ မသ္္စြမ္းမံႏႈ သ ိုးမးိုတ္ အ ခား ဖစ္တည္မံႏႈ 
မည္သ ိုး င္ ဖစေ္စကာမူ ေ ိုစ ိုကမ္ံႏႈစးေလးစားမံႏႈႏ င့္္ေ ေိုာ္သ ကၡာ   စြာ ဖင့္္ေ းက္းထ ါမည္္ 

• ကကြႏို္ ္သည္ ကေလးသူငယ္မခားက ို သူတ ိုး၏အသက္အ ြယ္ႏ င့္္ေသင့္္ေေတာ္သည့္္ေ အသထေ္အသထ္ျားႏ င့္္ေ 
ဳာသာစကားတ ိုး ဖင့္္ေးေ  ား ိုးက္းထ ါမည္္ ကကြႏို္ ္သည္းေ္ကာက္ ြထ႕မံႏႈစ အ  က္ ေစမံႏႈ သ ိုးမးိုတ္ သ မ္ငယ္မံႏႈး
 ဖစ္ေ စေစသည့္္ေ အမူအ ာ သ ိုးမးိုတ္ ဳာသာစကားက ို  ည္ ြယ္ခခက္       အသထိုး  ာလ မ့္္ေမည္ မးိုတ္ ါ္ 

• ကကြႏို္ ္သည္  ေ ာ  ညလ္ို ္သည့္္ေ သ ိုးမးိုတ္ သ ကၡာခခသည့္္ေ   က ိုယ္အမူအ ာႏ င့္္ေ       
းက္သြယ္ ခင္း ဖင့္္ေေသာ္လည္းေကာင္း လ င္  ိုင္းး ိုင္ ာ အ   ္အႁမြက္  ေသာ္ည္း ဖင့္္ေေသာ္လည္းေကာင္း 
ကေလးသူငယ္က ို စကားေ  ာ လ မ့္္ေမည္မးိုတ္ ါ္ 

• ကကြႏို္ ္သည္ ကေလးသူငယ္ႏ င့္္ေ လ င္  ိုင္းး ိုင္ ာ မသင့္္ေေလ ခာ္သည့္္ေလို ္  ္ ထိုစထ ဖင့္္ေ ္ျ ေတြးးက္းထလ မ့္္ေ 
မည္မးိုတ္ ါ္ 
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• ကကြႏို္ ္သည္ ကေလးသူငယ္၏ သေဳာတူည မံႏႈ ဖင့္္ေေသာ္လည္းေကာင္း သေဳာတူခခက္မ ါဳခ 
ႏ  င့္္ေေသာ္လည္းေကာင္း ကေလးသူငယ္ႏ င့္္ေ လ င္  ိုင္းး ိုင္ ာ္ျ ေတြးးက္းထမံႏႈး  ာလ မ့္္ေမည္ မးိုတ္ ါ္ 
ဤအ ာတြင္ တ ားဥ ေဒအ  သေဳာတူခြင့္္ေ  ာ္ျားေသာအသက္သည္   ိုငယ္ေ္သည့္္ေ တ ိုင္ေအာင ္
အသက္(၁၈)ႏ စ္ေအာက္အ ြယ္ ကေလးသူငယ္က ို   လ င္  ိုင္းး ိုင္ ာ ဝ္္ေးာင္မံႏႈမခားအတြက္းေငြေ းေခခမံႏႈ 
 ါဝင္သည္္ 

• ကကြႏို္ ္သည္ တာဝ္္သ ေသာလူဲက းတစ္ေယာက္အေ္ ဖင့္္ေ ကကြႏ္ို ္အေ စ ကေလးသူငယ္၏ 
 ေ ာ  ည္လို ္သည့္္ေ သ ိုးမးိုတ္ လ င္  ိုင္းး ိုင္ ာ မ ားြယ္သည့္္ေ အ  ာအမူက ို သေဳာတူ တို္္း  ္္ ္္ 
လက္ခထႏ ိုင္ဖြယ္မ   ေ္ကာင္း ္ားလည္သည္္ 

• အေ းေ စအေ ခအေ္မးိုတ္ ါက ကကြႏို္ ္သည္ ကေလးသူငယ္က ို ကကြႏို္၏အ မ္သ ိုးးေခစေးာင္ သြားလ မ့္္ေမည္ 
မးိုတ္ ါ္ ္ျ ိုအေ ခအေ္မခ ားတြင္ ကကြႏ္ို ္၏အ္ျက္အ ာ   က ို ခခက္ခခင္းအေ္ကာင္း္ကား ါမည္္  

• ကကြႏို္ ္သည္ ကေလးသူငယ္ႏ င့္္ေ တစ္ဥ းတည္း   ေ္သည့္္ေ အေ ခအေ္မခားက ိုးေ  ာင္္ကဥ္ ါမည္္ 
ကကြႏို္ ္သည္း ဖစႏ္ ိုင္ ါက အ ြယ္ေ ာက္သူႏ စ္ဥ း    ေ္ေစ ါမည္္ မ ဖစႏ္ ိုင္ ါက ကကြႏို္ ္၏ 
အ  ္္အလ ္္းက္သြယ္မံႏႈက ို အ ခားသူမခား မင္ႏ ိုင္ေစ ္္ လို ္ေးာင္ ါမည္္ ဥ မာအေ္ ဖင့္္ေ 
အမခား  ည္သူမခား    ာေ္ ာတြင္ ္ျ ိုင္ ခင္း သ ိုးမးိုတ္ အခ္္းတထခါးဖြင့္္ေ္ျား ခင္း္ 

• ကကြႏို္ ္၏ စ တ္တက္ႂကြမံႏႈႏ င့္္ေ လို ္ေးာင္မံႏႈမခားသည္  ြင့္္ေလင္း မင္သာၿ  း တာဝ္္ယူမံႏႈက ိုး ေသခခာေစ ါမည္္ 
တသ းတ ခား ဖစ္ကာ ္ကာ မင့္္ေစြာ ကေလးသူငယ္ႏ င့္္ေ 
းက္သြယ္ ္္း ေ  ာငလ္ ခမ သည့္္ေအေ ခအေ္းေ စေ ါက္လာ ါက ကကြႏ္ို ္အ္ျက္အ ာ   က ို     
အလခင္အ မ္အ္ေ္ကာင္း္ကား ါမည္္ 

• Crown Agents ၏စာခခာ ္ခခာ ္း ိုသူ သ ိုးမးိုတ္ ဝ္္္ျမ္းတစ္ဥ းအေ္ ဖင့္္ေ တစ္က ိုယ္ ည္အ  ာအမူအတြက ္
တာဝ္္   ေ္ကာင္းလက္ခထ ါသည္္  တတ ယအဖြခးအစည္းတစ္ခိုမ  မည္သည့္္ေ အေ ခအေ္မခ ားက ိုမး ို 
လြခမ ားစြာ  ာမူခခ့္ေ ါက ကကြႏ္ို ္၏အ္ျက္အ ာ   ္ျထသ ိုး အလခင္အ မ္္ သတင္း  ိုးတ ိုင္္ကား ါမည္္ 

• ကေလးသူငယ္ႏ င့္္ေ  ို ္  ိုင္းး ိုင ္ားက္သြယ္မံႏႈသည္းေဒသအေ ခအေ္ႏ င့္္ေ က ိုက္ည ေစ ္္ ကကြႏ္ို ္လို ္ေးာင္ ါ 
မည္္ ကေလးသူငယ္ႏ င့္္ေမသက္း ိုင္ဳခ  ို ္  ိုင္းး ိုင္ ာ  စ္ဒာ္ေ းမံႏႈသည္ လက္သင့္္ေမခထႏ ိုင္ေ္ကာင္းက ို ကကြႏ္ို ္ 
္ားလည္ ါသည္္ 

• ကေလးသူငယ္မခားက ို သ လခက္ႏ င့္္ေ အလို ္ခ္္း္ျား ခင္း  ာလ မ့္္ေ မည္မးိုတ္ ါ္ 
 

ကေလးသူငယ္မခား၏ ထို   ္မခားက ို အလို ္ႏ င့္္ေသက္း ိုင္သည့္္ေ သ ိုးမးိုတ္ အ ခား ည္ ြယ္ခခက္အတြက္ 
အသထိုး  ာ ခင္း 

• ကကြႏို္ ္သည္ းက္သြယ္ေ း ထိုစထမခားတြင္ ကေလးသူငယ္မခားက ို အကူအည မခ့္ေသည့္္ေ္စ္္ာသမူခား အ ဖစ္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း လ င္  ိုင္းး ိုင္ ာ မ ားြယ္သည့္္ေ က ိုယ္း္္   ခင္း ဖင့္္ေလည္းေကာင္း မေဖာ္  ဳခ 
ေိုာ္သ ကၡာ   စြားေဖာ္  မံႏႈက ိုးေသခခာေအာင္လို ေ္းာင္ ါမည္္ 

• ကကြႏို္ ္သည္ ကေလးသူငယ္မခားႏ င့္္ေ အ ခား္ျ ခ ိုက္လြယ္သည့္္ေလူမခား၏  ထို   ္မခားက ို က ိုယ္  ိုင္ 
လူမံႏႈကြ္္ယက္း ိုဒ္မခားတြင္  ထိုတင္ ာတြင္ ဥာာ္ ညာအသ ႏ င့္္ေ စာ္ာ္ားလည္စြာ ဖင့္္ေ အသထိုး  ာ ါမည္္ 
ဓါတ္ ထိုမခားက ို ၄င္း၏မ ဳ သ ိုးမးိုတ္ အို ္္ျ ္္းသူ္ျထမ ႏ င့္္ေ ၄င္းတ ိုး၏ ခြင့္္ေ  ာခခက္မခား ဖင့္္ေ   ိုက္ယူသင့္္ေၿ  း 
၄င္းတ ိုး၏က ိုယ္ေ းကို ယ္တာက ို ကာကြယ္သည့္္ေ ၄င္းတ ိုး၏ ေိုာ္သ ကၡာက ိုး မ င့္္ေတင္သည့္္ေ ထိုစထး ဖစသ္င့္္ေသည္္ 

• ကေလးသူငယ္မခားသည္ အဓ ကအေ္ကာင္းအ ာ၏ စာသားစ ဓါတ္ ထို သ ိုးမးိုတ္ ဗ ဒ ယ ိုတ ိုး၏    
အ င္းအ မစ္ ဖစ္ ါက ကေလးမ ာ အသက္(၁၈)ႏ စ္ေအာက္ ဖစခ္ခ့္ေလ ခင္ ၄င္း၏မ ဳ သ ိုးမးိုတ္ အို ္္ျ ္္းသူ္ျထမ  
ဲက ာတင္အသ ေ း္ျားေသာခြင့္္ေ  ာခခက္  ယူ ္္လ ိုအ ္ေ္ကာင္း ကကြႏ္ို ္မ းေသခခာေအာင္လို ေ္းာင္ ါမည္္ 

• ္ျိုတ္ေဝ ဖ္္းခခ ခခ့္ေၿ  းေသာ အ ာမခားတြင္ ကေလးသူငယ္၏ မ သားစိုအမည္ႏ င့္္ေ အ မ္လ  ္စာက ို ္ျိုတ္ေဖာ္မ   
သင့္္ေေ္ကာင္း ကကြႏ္ို ္္ားလည္ ါသည္္  

 
မဝူါဒက ို ၂၀၁၈းေဖေဖာ္ဝါ  ္ျက္းေ္ာက္မကခဳခး  ္္လည္သထိုးသ ္ ါမည္္ 


