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ၿဗတသခစထႏံႏႈ္္းမခားးိုင္ ားအ ဖြးအ
ခ စည္း

တြင္းးမတ္ ထိုတင္္ျားသည့္္ေ ႏိုင္ငထတကားအ ည္အေသြးစထႏံႏႈ္္း ဖစ္ေသားးBSးENးISOး9001:2015းႏင့္္ေအည မတ္တမ္း
း ာ္ျားသည့္္ေးအ ည္အေသြးစမထခ္္းခမ
ြခ ံႏႈစ္စ္ကိုးလို ္ေးာင္ေ္ေ္ကာင္း း ေဖာ္ ္ျား ခင္းး ဖစ္သည္ကို း သတ ာသင့္္ေ
ါသည္္း စမထအို ္ခခာ ္ေ းစးကခ္္းမာေ းစးလူသားခခင္းးစာ္ာေ္ျာက္္ျားမံႏႈလို ္င ္္းႏင့္္ေးတည္ၿငမ္ေ းစ း စး ြားေ းဖြထးၿဖားမံႏႈစ
ဝယ္ယူေ းးိုင္ ားညႏံႏႈင္းတိုင္ င္မံႏႈႏင့္္ေးသင္တ္္းႏင့္္ေးအတတ္ ညားိုင္ ားဖြးၿထ ဖားတိုးတက္မံႏႈတိုးတြင္း

အတိုင္ င္ခထ

ဝ္္ေးာင္မံႏႈေ း ခင္း္ကခ္္းမာေ းးိုင္ ားေ္ျာက္ ထ့္ေ ိုးေးာင္ေ းႏင့္္ေး္ျိုတ္ကို္္ စၥည္းမခားႏင့္္ေ

း စမထ ာ င္္ျားးေသာ

စၥည္းမခားႏင့္္ေး တ္သက္သည့္္ေးစစ္ေးးေ းဝ္္ေးာင္မမ
ံႏႈ ခားႏင့္္ေ တတယအဖြးအ
ခ စည္း၏းအ

ည္အေသြး အာမခထခခက္း

စမထခ္္းခြမ
ခ ံႏႈ တိုးအ ါအဝင္း ေ္ျာက္ ထ့္ေေ းကြင္းးက္းဝ္္ေးာင္မံႏႈေ း ခင္း္းအဖြးအ
ခ စ ည္းအတြင္းးတစ္းင့္္ေခထက ္္္ျ ိုက္ း
ဖင့္္ေ းကို္္ စၥည္းမခားသိုေလာင္မံႏႈကိုးအသထိုးး ာေသားႏိုင္ငထတကာ ကို္္စည္ေ း းေ
ို းးဝ္္ေးာင္မလ
ံႏႈ ို ္င္္း္ ဝ္္ေးာင္မံႏႈ
ကိုး

ေအာက္ ါအတိုင္းးစစစ္အတည္ ာ ါသည္္ေလေ္ကာင္းမးကို္္တင္သြင္းမံႏႈး-း

င္းလင္း ခင္းစး ည္ သးးို ကို္္ ိုး ခင္းး-

ယူေကႏိုင္ငထ

း

ေလး ္တြင္

္ျြက္ခြာသည့္္ေးေလး ္စး င္လယ္ေ ေ္ကာင္းလမ္းမးကို္္တင္သြင္းမံႏႈး-း

ယူေကႏိုင္ငထး ္ကမ္းတြင္း င္းလင္း ခင္းစး င္လယ္ေ ေ္ကာင္းမးကို္္ းို ခင္းး- ကို္္တင္သည့္္ေးး ္ကမ္း္

Child Protection Policy

1

Date printed: 02/09/2019 20:44

ကေလးသူငယ္ ကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ း မူဝါဒ

မာတကာ
္ဒါ္္း

၃

၁္းမတ္းက္
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၄

၁-၃ ကေလးသူငယ္းအဓ ၸါယ္ဖြင့္္ေးိုခခက္

၅

၁-၄ မူဝါဒႏင့္္ေးမည္သူးသက္းိုင္သ္ည္း

၅
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၆
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၇

၂-၁ အလြသ
ခ ိုထးစားလို ္ ခင္း၏းအဓ ၸါယ္ဖြင့္ေး
္ ိုခခက္

၇

၂-၂ ယဥ္ေကခးမံႏႈးိုင္ ားကစစ

၈

္မခား

၂-၃ လူသားခခင္းစာ္ာေ္ျာက္္ျားမံႏႈးိုင္ ားစထႏံႏႈ္္းမခား

၈

၃္းကာကြယတ
္ ားးး ခင္း

၉

၃-၁းေဒသႏႏ ကာကြယ္တားးးေ းးမးာဗခားာ

၉
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၁၀

၃-၃ သင္တ္္းေ း ခင္း

၁၁

၃-၄ ကေလးသူငယ္းကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးအ ာအမူးိုင္ ားကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္း

၁၁

၄္ ကေလးသူငယ္ကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ းမူဝါဒးခခားေဖာက္မံႏႈ သးမ
ို းိုတ္ အလြသ
ခ ိုးထ စားလို ္ ခင္း သထသယ မံႏႈမခားကးို
သတင္း းတ
ို င
ို ္္ ကား ခင္းအတြကး္ လို ္ျ
္ ိုးထ လို ္
္ ည္းမခား

းးးးးးးးးးးး၁၂

၄-၁းေဒသခထဝ္္္ျမ္းတစ္ဥးး ါဝင္ တ္သက္ေ္ေသားအလြခသထိုးစားလို ္မံႏႈအ ဖစ္းသထသယ မံႏႈမခားကို သတင္း ိုး
တိုင္္ကား ခင္း

၁၂

၄-၂းေဒသးအာာာ ိုင္မခား္ျထးသတင္း ိုးတိုင္္ကား ခင္း

၁၂

၄-၃ CPL ကိုယ္တိုင္းသိုးမးိုတ္း၄င္း ါဝင္ တ္သက္ၿ းးကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးမူဝါဒကိုးးးးးးး
ခခားေဖာက္မံႏႈမခား သးမ
ို းိုတ္းအလြသ
ခ ထိုးစားလို ္မံႏႈအ ဖစ္းးသထသယ မံႏႈမခားကိုးသတင္း ိုးတိုင္္ကား ခင္းး
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၄-၄ ႏိုင္ငထ ခားသားဝ္္္ျမ္းက ဖစ္ေစစး ေ
ို စလကက္္္ျ ိုက္တာက ဖစ္ေစး စ္မံႏႈ္ျင္ ားစ င္ ခင္းမခားးသးမ
ို းိုတ္
အလို ္မ္ျိုတ္ ယ္ ခင္းကိုးသတင္း ိုးတိုင္္ကား ခင္း

၁၃

၄-၅ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးအ ာအမူးိုင္ ာ ကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းကိုးေလးစားလိုက္္ာမံႏႈ
မ ခင္း

၁၃

၅္ ကေလးသူငယ္ကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ း မူဝါဒ

၁၃

၅-၁ မူဝါဒးေဖာ္ ခခက္

၁၃

၅-၂ Crown Agentsး၏ ဝ္္္ျမ္းမခားးအားလထိုးႏင့္္ေး ိုေစလက က္္္ျ ိုက္တာမခားအတြက္ ကေလးသူငယ္း
ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္က္ေ းးအ ာအမူးိုင္ ားကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္း
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္ဒါ္္း
ကေလးသူငယ္ကို

ကခ္္းမာေ း ႆ္ာတစ္

လြမ
ခ ားစြာ ာကခင့္္ေမံႏႈသည္းကမာမလိုးထ းင
ို ္ ားအမခား ည္သူ

ကမာမးကခ္္းမာေ းအဖြးဲခ ကးကးအဓ ၸာယ္ဖြင့္ေး
္ ို ါသည္္းကေလးသူငယ္၏
အကခားးက္မခားမား

ဳဝတစ္ေလခာက္လထိုး

း

္း

ဖစ္သည္းို

သက္ေ ာက္သည့္္ေ း

ို ္ ိုင္းးင
ို ္ ာႏင့္္ေးစတ္ ိုင္းးိုင္ ားကခ္္းမာေ းခခားးယင
ြ ္းအား္ည္း ခင္းစးေကခာင္းတြင္းစြမ္းေးာင္

ႏိုင္မံႏႈကခးင္း ခင္းႏင့္္ေးလူးသက္တမ္းးကခးင္းလာ ခင္းတိုးး ါဝင္သည္္းလူေ္မံႏႈးအးင့္္ေအတ္္း္မ့္္ေကခၿ းစးကခ္္းမာေ းစ း လူမံႏႈေ းႏင့္္ေ း
စး ြားေ းးိုင္ ာမူဝါဒမခားးလထိုေလာက္မံႏႈမ ေသာႏိုင္ငထမခားတြင္

ကေလးသူငယ္မခားအတြက္း

အလြခသထိုးစား

အႏၲ ာယ္ဲကးမား ါသည္္း ေ္ာက္းထိုးတြင္းေ္ ာတသက္ေ ာက္ေ္ေသားကေလးသူငယ္ကိုလြခမားစြာ

း

လို ္ခထ မည့္္ေ း

ာကခင့္္ေမံႏႈမခားေ္ကာင့္္ေ း

1

ႏိုင္ငထ၏းစး ြားေ းႏင့္္ေးလူမံႏႈေ းဖြထးၿဖားတိုးတက္မံႏႈ ကိုးေႏးေကြးေစ ါသည္္
လြ္္ခခ့္ေေသားယ္စိုႏစ္းႏစ္ခိုေကခာ္ကးႏိုင္ငထတကာ ဖြထးၿဖားေ းအဖြးအ
ခ စည္းမခားအတြင္းးကေလးသူငယ္ း အလြခသထိုးစားလို ္မံႏႈမခား
ေ္ကာင္းႏင့္္ေးအမ္္တကယ္ ဖစ္ ြားေ္ေ္ကာင္း

အသအမတ္ ာမံႏႈမခားးတိုးလာခခ့္ေ ါသည္္

ဲကာတင္၍

ႏိုင္ း

သတ္ျားလို ္ေးာင္မံႏႈ

မ ခင္းစးလခစ္လခာ ံႏႈ ခင္းႏင့္္ေးတမင္တကာ္ျခိုက္ေအာင္မံႏႈတိုးေ္ကာင့္္ေးကေလးသူငယ္မခားး အႏၲ ာယ္ကခေ ာက္ႏိုငဖ
္ ြယ္း ေ္ကာင္းကို
လည္းလက္ခထခခ့္ေ္က ါသည္္ အဖြခးအစည္းမခားတြင္းမူဝါဒမခားႏင့္္ေ လို ္္ျထိုးလို ္္ည္းမခားးမ ခင္းေ္ကာင့္္ေး ဖစ္

မ
္ ခားကို

သတင္း ိုး

တိုင္္ကားႏိုင္ ခင္းးမ သ ဖင့္္ေး္ျခိုက္မံႏႈအေ္ကာင္း င္းမခား ကိုလည္းးကိုင္တယ
ြ ္ေ ဖ င္း ခင္းးမ ာႏိုင္ဳးခ ေ္ ါသည္္
Crownး Agentsး ၏း လို ္င္္း္ယ္ ယ္မားက မၻာလထိုးးိုင္ ားအတိုင္းအတာ ဖင့္္ေးေးာင္ ြက္ေ္ ခင္း ဖစ္ၿ းစ တိုက္ဲကးး ၄း တိုက္ း
ႏိုင္ငထ ိုးထ မခားးဖြင့္္ေလစ္ကားစမထခခက္ႏင့္္ေးေ္ ာေဒသးအသစ္မခား ဖင့္္ေးဖြထးၿဖားမံႏႈးိုင္ ာ စ္မ တ္မခားႏင့္ေ္ း တိုးတက္လား ေစ ္္းေးာင္ ြက္ း
ေ္ ါသည္္းကြခႏ္ို ္တိုး၏းစမထခခက္အမခားစိုမားကေလးသူငယ္မခားႏင့္္ေ

အ္ျူးသ ဖင့္္ေ

းက္ႏြယ္ ခင္းးမ ေသာ္လည္း

သူငယ္မခားႏင့္္ေးတိုက္ ိုက္ ဖစ္ေစစးသြယ္ဝိုက္၍ ဖစ္ေစး္ျေတြးးက္းထမံႏႈမားမလြခမေသြ ေ္မည္း ဖစ္ၿ းစး

း ကေလး

္ျက
ို ့္ေသ
ခ းေ
ို သာကစစသည္

ထဖ္္ ခ
ထ ါႏင့္္ေးမ္ကာခား ဖစ္ေ စႏိုငသ
္ ည္္
လင္ ိုင္းးိုင္ ာ စ္မံႏႈကခားလြ္္သူမခားသည္ တစ္ခါတစ္ ထး ၄င္းတက
ိုး ယ
ို ္တင
ို ္ ကေလးမခားႏင့္္ေ္ျေတြးႏိုင္သည့္္ေးအလို ္လို ္ ာေ္ ာ း
ေဒသမခားတြင္းကေလးသူငယ္မခားအား အႏၲ ာယ္ ာႏိုင္ ္္းတမင္သက္သက္းေ္ ာယူ္ျား္ကသည့္္ေ
ိုမို

ေ္ ါသည္္းင္း ခႏြမ္း ါးမံႏႈသည္းကေလးသူငယ္မခားအားးအႏၲ ာယ္း

ခိုခထႏိုင္စြမ္းကို

း

း အေ္ျာက္အ္ျားမခားး

ိုမိုအား္ည္းေစ ါသည္္းကေလး

သူငယ္မခားအားး အလြခသထိုးစားလို ္မံႏႈးတိုက္ဖခက္ေ းအတြက္းႏိုင္ငထတကားဥ ေဒမခားး ေသာ္လည္းးလက္ေတြးတင
ြ ္

ဝင္ေငြ္ည္း ါး

းေသားႏိုင္ငထအမခားအ ားတြင္းဥ ေဒ ကိုးအေကာင္အ္ျည္ေဖာ္မံႏႈးအ ိုင္း၌း အား္ည္းေလ့္ေ ္ကၿ းစးစထိုစမ္းစစ္ေးးခခက္ကို အစ င္ခထ
တင္ မံႏႈမခားစ ကေလးသူငယ္မခားအားး အကာအကြယေ
္ းမံႏႈႏင့္္ေ း ကခားလြ္္သူမခားအားး အ စ္ေ းမံႏႈတိုးတြင္ း ပာ္္းဥ ေဒႏင့္္ေးတ ား
စ င္ေ းး ဖစ္စဥ္တး၌
ို းခခားးယင
ြ ္းအား္ည္းခခက္မခား

ေ္သည္္

Crown Agents သည္ စ္စ္မခားစး ဌာ္အဖြးအ
ခ စည္းမခားႏင့္္ေးလူမံႏႈအဖြးအ
ခ စည္းတိုးတြင္းအ ာသေဳာေးာင္ၿ းးေ
မခား ဖစ္ေ စေ းကးို အားေ း မင့္္ေတင္ ္္း ည္ ြယ္္ျားသည့္္ေ
အလို ္တက
ြ ္

အ္မ့္္ေးထိုးစထႏံႏႈ္္းမခားးသတ္မတ္ေ းႏိုင္ၿ းး

ကခင့္္ေဝတ္ႏင့္္ေညေသား

အဖြးအ
ခ စည္းတစ္ခို

ကြခႏ္ို ္တိုး၏းလို ္င္္းလို ္ေးာင္မမ
ံႏႈ ခားအတြက္

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးမူဝါဒတစ္ခိုကိုအေကာင္အ္ျည္ေဖာ္ ္္

ည္ေ ာင္းလခမံႏႈ

း ဖစ္ကာ

ကြခႏ္ို ္တိုး၏

လမ္းည္္ေ းႏိုင္ေသာ

လိုအ ္ေ္ကာင္းးအသအမတ္း ာ

ါသည္္

ဤစာတမ္းသည္းကြခႏ္ို ္တိုး၏းအဖြးခ အစည္းးိုင္ ာမူဝါဒအတြက္ အေ ခခထအ ဖစ္ ကိုလသမေစး ကေလးသူငယ္အခြင့္္ေအေ းးိုင္ ာ း
သေဳာတူစာခခာ ္(UNCRC)ကိုး အသထိုး ာ ါသည္္းUNCRCး သည္း ႏိုင္ငထေ ါင္းး၁၉၀းေကခာ္ကး အတည္ ာ လက္မတ္ေ း္ျိုး္ျား
းေသာ စာခခာ ္တစ္ခို ဖစ္ၿ းစ ကေလးသူငယ္မခား၏း အခြင့္္ေအေ းမခားအတြက္

ည္ည္္းကိုးကား မည့္္ေ း ကမၻာလထိုးးိုင္ ားမူေဳာင္ း

သတ္မတ္ခခက္း တစ္ခိုသဖြယ္း ဖစ္သည္္းဤႏိုင္ငထတကာစာခခာ ္သည္ကေလးသူငယ္မခား
အလားအလာေကာင္းမခား

းေ္ျာက္ ထ့္ေမံႏႈႏင့္္ေးး ါဝင္ေးာင္ ြက္ခြင့္ေမ
္ ခား

1

အသက္ င္သ္္မံႏႈႏင့္္ေးဖြထးၿဖားမံႏႈးိုင္ ာ း

ေ းအတြက္းကေလးသူငယ္မခားအားလထိုး ခြခ ခားးက္းထမံႏႈ မ ေစဳခ
ေစ ္္အတြက္း ည့္္ေစိုေ
ထ သားမူေဳာင္တစ္

ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္မံႏႈစ

္ကိုးခခမတ္ေ း ါသည္္

ကမာမးကခ္္းမာေ းအဖြ႕ခ းwww.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/en/
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ကေလးသူငယ္ ကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ း မူဝါဒ

၁္ မ္တး
္ က္
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းအေ္ကာင္းးကြခႏ္ို တ
္ ိုးးေ ားို ာတြင္းယင္း၏းးိုလို င္းအဓ ၸာယ္ကို း
ကြခႏ္ို ္တိုးးတူညစြားသ ္ားလည္္ျား ္္းအေ းဲကး ါသည္္
ကေလးသူငယ္းကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ း
‘ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ း’ းိုသည္မား

္ ာြ လူ္ျိုအတြငး္ သိုးမးိုတ္း ိုမိုကခယ္ ္္းေသားလူမံႏႈေ း း

တ္ဝ္္းကခင္အတြင္းးကေလးသူငယ္မခားးေဳးကင္းလထိုၿခထေစ ္္းအဖြးအ
ခ
အလို ္မခားႏင္း့္ေ

စည္းမခားစြာမး၎တိုးေးာင္ ြက္ေ္ေသာ

း လို ္င္္းအစအစဥ္မခားအတြကး္ သထိုးစြ္ခ ကသည့္္ေးေဝါးာ တစ္ခိုး ဖစ္ ါသည္္

ဤေ္ ာတြင္း အဖြးခ

အစည္းတစ္ခိုကိုးစမထခ္္းခြခ ာ၌း ကေလးသူငယ္း ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးိုင္ ားတာဝ္္မခားႏင့္္ေ

း အမံႏႈကစၥမခား

အေ္ကာင္းးေးြးေႏြး ာတြင္ တ
ံႏႈ ္ေ္ျြးမံႏႈမခားး လာႏိုင္ ါသည္္
Crown Agents မးကေလးသူငယ္ကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ း အဓ ၸာယ္ဖင
ြ ့္ေး
္ ခ
ို ခက္
ကေလးသူငယ္မခားအားး တမင္တကာ ဖစ္ေစစ မ ည္ ြယ္ဳခ ဖစ္ေစး္ျခိုက္ေစ ခင္းမးကာကြယ္ ္္းအယူအ းစး မူဝါဒ
မခားစး စထႏံႏႈ္္းမခားစ လမ္းည္္ခခက္မခားႏင့္္ေးလို ္္ျထိုးလို ္္ည္းမခား္ ဤမူဝါဒသည္အဖြအ
ခ စည္းးိုင္ ား ကေလးသူငယ္း
ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းး ဖစ္ ါသည္း-း းိုလိုသည္မား ‘ကေလးသူငယ္မခားအတြက္း ေဳးကင္းလထိုၿခထာေသားအဖြခး
အစည္းတစ္ခို’းတည္ေးာက္ေ းး ဖစ္ ါသည္္
၁-၁္ ကေလးသူငယ္းကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ းးမူဝါဒးသ
ို ည္မားအဳယ္္ည္း
ဤမူဝါဒ၏ အေ ခအေ္တြင္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးိုသည္မားမေတာ္တး ဖစ္

္မခားးတားးး

ကာကြယ္ ခင္းကိုး ည္ည္္း ခင္းမးိုတ္သကခ့္ေသးးို ကေလးသူငယ္တစ္ဥး၏းအေ ခခထလူးအခြင့္ေအ
္ ေ းအေ စးအာ ိုစ
ထ ိုက္ ခင္း
လည္းမးိုတ္ ါ္းကေလးသူငယ္မခားအား

အ္ျူးသ ဖင့္္ေ

အ ြယေ
္ ာက္သူလူဲကးမခား၏

အလြသ
ခ ထိုးစားလို ္သည့္္ေးးးးးးး

အ ာအမူမးကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ ခင္းကိုးကြခႏ္ို ္တိုးး ည္ည္္းသည္္
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးမူဝါဒသည္းကေလးသူငယ္မခားကိုးကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ ္္ ကတကဝတ္
း ာမံႏႈကိုေဖာ္

္္း ည္ ြယ္္ျားသည့္္ေး္ျိုတ္ ္္ခခက္တစ္ခို ဖစ္ၿ းစးCrown

Agentsး ၏း ဝ္္္ျမ္းမခားႏင့္္ေ

ေ
ို လ
စ ကး

က္္္ျ ိုက္တာမခားအား ကေလးသူငယ္ကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ းႏင့္္ေး တ္သက္သည့္္ေးလိုအ ္ခခက္မခားႏင့္္ေ း ေမခာ္မ္္း
ခခက္ကိုး င္း င္းလင္းလင္းးေဖာ္ ခင္းး ဖစ္သည္္
၁-၂္း္ျမ
ို ဝ
ူ ါဒ၏း ည္ ယ
ြ ခ
္ ခက္မားအဳယ္အ ာ္ည္း္
ည့္္ေစထိုလထိုေလာက္ေသားမူဝါဒမခားႏင့္္ေးလို ္္ျထိုးလို ္္ည္းမခားး ပာ္္း္ျား ခင္းးမ

ါက

အလြသ
ခ ထိုးစားလို ္မံႏႈ

စြ ္စခ
ြခ ခက္

မခားး ေဖာ္္ျိုတ္ေတြး သည္ ဖစ္ေစစးမေတြး သည္ ဖစ္ေစစးတစ္ဥးတ စ္ေယာက္၏းေိုာ္သတင္းေကာင္းကိုး ခက္စးေစၿ းစ
အဖြးအ
ခ စည္း၏းေိုာ္သတင္းႏင့္္ေးအမခားယထို္ကည္းလက္ခထႏိုင္မံႏႈကိုး္ျခိုက္ေလခာ့္ေ ါးေစ ါသည္္
တစ္

္သည္း

္ျေ ာက္ေသားမူဝါဒ

ြင့္ေလ
္ င္း မင္သာၿ းးအမခားယထို္ကည္ ေသာအ ာအမူစးမမ၏လို ္င္္းတာဝ္္မခားကိုးကကြမ္းကခင္မံႏႈ ဖင့္္ေး းးးးး

အေလးအ္က္္ျား

လို ္ေးာင္တတ္ေသားကခင့္္ေဝတ္ညသည့္္ေးအဖြးအ
ခ စည္းတစ္ခိုကခ့္ေသိုးးCrown

Agents

အေ စ

ယထို္ကည္စတ္ခခမံႏႈႏင့္္ေးအမခားယထို္ကည္းလက္ခထႏိုင္မံႏႈကိုးေ စေ ါက္ေစ ါသည္္
Crownး Agentsး သည္း အေ ခအေ္ေ ါင္းစထိုႏင့္္ေ ယဥ္ေကခးမံႏႈအေလ့္ေအ္ျေ ါင္းစထို

ါဝင္ေသာ အေ္အ္ျားတြင္

လို ္ကိုင္း ေးာင္ ြက္လခက္း သည္္းအေ ခအေ္တိုင္းအတြက္းအတအကခႏင့္္ေး ဌာ္္းကားလို ္ေးာင္ ္္းမ ဖစ္ႏိုင္ ါ္
မူဝါဒ၏ ည္ ြယ္ခခက္မား

ဖစ္ေ စေ္သည့္္ေးေဒသအေ ခအေ္မခားႏင့္္ေးသတ္မတ္္ျားေသာဥ ေဒမခားကိုး ိုးထ တစ္ ထိုးစက

အေကာင္အ္ျည္ေဖာ္ ္္လိုအ ္သည့္္ေးအေ ခခထမမ
ူ ခား၏းကခယ္ ္္းေသာမူေဳာင္တစ္

္ကို သတ္မတ္ ္္ ဖစ္ ါသည္္

သိုးေသာ္လည္းးဤမူဝါဒတြငး္ ဝ္္္ျမ္းမခားအားလထိုးႏင့္္ေးကြခႏ္ို ္တိုးႏင့္္ေး္ျေတြးးက္းထလို ္ကိုင္ေ္ေသား ိုေလ
စ က
က္္္ျ ိုက္တာမခားမး
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ကေလးသူငယ္ ကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ း မူဝါဒ

းေဖာ္ ္ျား ါသည္္ကမာမေ စတြင္း ဖစ္ ြားေ္ေသားကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးိုင္ ား ႆ္ာမခား၏
းေ ာင္းလခေ္ေသာ သဳာဝ္ကာင့္္ေးဤမူဝါဒကိုးသထိုးႏစ္တစ္ဲကမ္း ္္လည္ေလ့္ေလာသထိုးသ ္သြားမည္ ဖစ္သည္္
၁-၃္ ကေလးသူငယ္းအဓ ၸာယ္းဖြင့္ေး
္ ခ
ို ခက္
Crown Agentsးသည္း ဤမူဝါဒအတြက္ ည္ ြယ္ကားUNCRCးႏင့္္ေအညးကေလးသူငယ္းးိုသည္မား [ကေလးသူငယ္း

လက္ ေ္္ျိုင္သည့္္ေ

သိုးမးိုတ္

၎တိုး၏

ႏိုင္ငထကူးလက္မတ္း္ျိုတ္ေ းသည့္္ေးႏိုင္ငထတြင္းအ႐ြယ္ေ ာက္သည့္္ေ း

အသက္အ႐ြယ္ း သိုးမးိုတ္း လင္းက္းထ ္္း သေဳာတူႏိုင္ေသားအသက္အ႐ြယ္ကို း မည္သိုး င္း သတ္မတ္္ျားး
ေစကာမူ]းအသက္း၁၈းႏစ္္ျက္းငယ္ေသားမည္သူးကိုမးိုးးိုလိုသည္းိုးအဓ ၸာယ္းဖြင့္္ေးို္ျား ါသည္္း
၁-၄္ မူဝါဒႏင့္္ေးမည္သးူ သက္းင
ို သ
္ ္ည္း
(က)း ဤမူဝါဒသည္း Crown Agentsအို ္စိုဝင္း ကိုမၸာမခားအားလထိုးႏင့္္ေးည္္္ကားေ းမားမခားစ အ ာ မခားစးအဲကးတ္္း း
မ္္ေ္ေခာမခား (အၿမခတမ္းစးအ ခခ္္ ည့္္ေစးအခခ္္ ိုင္းစး ိုေ
ထ သကာလအတြက္းသိုးမးိုတ္းယာယးစ သည္ ဖင့္္ေခ္္း္ျား
သည့္္ေ)ဝ္္္ျမ္းမခားအားလထိုးစးသင္တ္္းသားမခားစးယာယေ ႕းေ ာင္း္ျမ္းေးာင္သည့္္ေးဝ္္္ျမ္းစ ကခ ္္းဝ္္္ျမ္းစ း
ေစတ္ာ့္ေဝ္္္ျမ္းမခားႏင့္္ေးအလို ္သင္မခားး(အားလထိုးကိုစေ
ို ါင္း၍ “ဝ္္္ျမ္းမခား”းိုေခစ)စးကြခႏ္ို ္တိုးႏင့္္ေ းက္းထ
လို ္ကိုင္ေ္သည့္္ေး ိုေစလကက္္္ျ ိုက္တာမခားး(အားလထိုးကိုစေ
ို ါင္း၍

“ ိုေစလကက္္္ျ ိုက္တာမခား”းိုေခစ)

အ ါအဝင္း Crownး Agents အို ္စိုတြင္း အးင့္္ေအားလထိုး၌ လို ္ကိုင္ေ္သူမခားႏင့္္ေ သက္းိုင္ ါသည္္ ဤမူဝါဒ
သည္း

ည္ ၌း သိုးမးိုတ္း ေဝလထေသာေဒသ၌ တာဝ္္္ျမ္းေးာင္ သူးတစ္ဥးဥးအတြက္ း အလို ္ခခ္္ င္ း

လို ္ေးာင္မံႏႈမခားလည္းးအကခထား၀င္ ါသည္္
(ခ)း ္ျိုး င္း ဖစ္ႏိုင္ ါကးတစ္းင့္္ေခထက္္္ျ ိုက္တာမခားႏင့္္ေ အ ခားလို ္င္္းမတ္ဖက္မခားႏင့္္ေ ခခာ ္းိုေသားက္္္ျ ိုက္
စာခခာ ္မခားမတစ္းင့္္ေးဤမူဝါဒကိုးအေကာင္အ္ျည္ေဖာ္ ခင္းႏင့္္ေ မူဝါဒအေ စ၎တး၏
ို းေလးစားလိုက္္ာမံႏႈကို
းေစာင့္္ေ္ကည့္္ေေလ့္ေလာ ာတြင္ ၎တိုး၏း

ထ့္ေ ိုးကူညမံႏႈႏင့္္ေး ူးေ ါင္းေးာင္ ြက္မံႏႈကိုး

ႏိုင္ ္္းကြခႏ္ို ္တိုး ဲကား မ္း

မည္း ဖစ္ ါသည္္
(ေ)း း း ကေလးသူငယ္မခား ါဝင္ေ္သည့္္ေးစမထခခက္မခားကိုး ါဝင္လို ္ကိုင္ ္္ ည္ ြယ္ေ္သည့္္ေ
တ ားဝင္လာေ ာက္ေသားာည့္္ေသည္မခားးသိုးမးိုတ္းကိုယ္ေ းကိုယ္တာကစၥ ဖင့္္ေ

Crown Agentsး သိုးး

လာေ ာက္ေသာာည့္္ေသည္

မည္သည့္္ေအးင့္္ေမးိုသည္းအ ာအမူးိုင္ ားကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းကိုးဖတ္ ံႏႈစးသေဳာတူည၍ လက္မတ္ေ း္ျိုး
္္းလိုအ ္ ါသည္္
၁-၅္ ကြခႏို္ တ
္ း၏
ို းတာဝ္္မခားမားအဳယ္အ ာမခား္ည္း
ကေလးသူငယ္မခားႏင့္္ေးတိုက္ ိုက္္ျေတြးးးက္းထမံႏႈ သည္ ဖစ္ေစစ မ သည္ ဖစ္ေစ ကေလးသူငယ္မခားကိုး ကာကြယ္
းေစာင့္္ေေ ာက္ႏင့္္ေး၎တိုး၏းအေ းကစစမခားကိုးအားေ း မင့္္ေတင္ ခင္းသည္းလူတိုင္းတြင္ တာဝ္္ သည္္
ဤတာဝ္္တြင္းေအာက္ ါတိုးကိုးေးာင္ ြက္ ္္းလိုအ ္ ါသည္•

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းအတြက္းအ ာအမူးိုင္ ားကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းကို ဝ္္္ျမ္းမခားအားလထိုး
ႏင့္္ေ ိုေစလကက္္္ျ ိုက္တာမခားကး(အ္ျက္တြင္း ေဖာ္ ္ျားသည့္္ေး၁-၄း(က)တြင္း သတ္မတ္္ျားသည့္္ေအတိုင္း)
းေလးစား လိုက္္ာ ခင္း

•

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးအ ာအမူးိုင္ ာ ကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းကိုးေဖာက္ဖခက္သည့္္ေးသိုးမ းိုတ္
းေဖာက္ဖခက္သည္းိုးသထသယ ခထ သည့္္ေးမည္သူးကိုမးိုးအစ င္ခထးတင္ ခင္း

•

လူတစ္ဥး၏း အလို ္အကိုင္း သိုးမးိုတ္း Crown Agents ႏင့္္ေး္ျေတြးးက္းထမံႏႈႏင့္္ေးးက္ႏြယ္ႏိုင္သည့္္ေ တစ္စထို
တစ္ ာသ

ါကး သးမ
ို းိုတ္း သထသယ

ါကး မည္သည့္္ေအခခ္္စ

မည္သည့္္ေေ္ ာတြင္းသ သည္းသိုးမးိုတ္ း

သထသယး ဖစ္ေ စသည္ကိုး ဓာ္မ္ျားဳခ အစ င္ခထးတင္ သင့္္ေသည္္း
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ကေလးသူငယ္ ကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ း မူဝါဒ

၁-၆္ ဤကေလးသူငယ္းကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ း မူဝါဒကးို အေ္ျာက္အ ထ့္ေ ာေသားအေ ခခထမမ
ူ ခား
ဤမူဝါဒ မင့္္ေတင္ ခင္းကိုးအေ္ျာက္အကူ ာေသားအဓကအေ ခခထမူမခားတြင္းေအာက္ ါတိုးး ါဝင္သည္ •

းထိုး ဖတ္ခခက္ခခမတ္ ာတြင္းကေလးသူငယ္၏းအေကာင္းးထိုးအကခားစး ြားသည္းအဓကး္ျ

ည့္္ေသြငး္ စဥ္းစား မည့္္ေ း

အခခက္ ဖစ္သည္္းးိုလိုသည္မားကေလးသူငယ္းဗးို ာသည့္္ေးခခဥ္းက ္မံႏႈ္ည္းလမ္းကို အဓကအာ ထိုစက္
ို
္္ း ဖစ္ ါ
သည္္း သိုး ဖစ္၍း ကေလးသူငယ္၏း လိုအ ္ခခက္မခားကိုး သင့္္ေေလခာ္မံႏႈး -မ း ႆ္ား သးမ
ို းိုတ္း တစ္ဥးခခင္းး( ဝါ)းးးးးးးးးးးးးးးးးးး
အဖြးအ
ခ စည္း၏းေိုာ္သတင္းကိုးကာကြယ္ ္္းလိုအ ္မံႏႈ္ျက္းဥးစားေ း ္္း ဖစ္ ါသည္္
•

ကေလးသူငယ္တစ္ဥးသည္း အႏၲ ာယ္ ဖစ္ႏိုင္ေ ခ သည္းသိုးမးိုတ္းကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္မံႏႈေ း ္္းလိုအ ္သည္
းို ကြခႏ္ို ္တိုးယူး ါကးတာဝ္္ယူကားအေ းယူးေးာင္ ြက္မံႏႈး ာ ခင္း

•

ကေလးသူငယ္အမခားအ ားအတြက္း အႏၲ ာယ္ ဖစ္ႏိုငေ
္ ခအားလထိုးကိုဖယ္ ား စ္ ္္းမ ဖစ္ႏိုငသ
္ လို
ေသား

ဝင္ေငြ္ည္း

တ္ဝ္္ကခင္မခားတြင္းေ္္ျိုင္ သည့္္ေးကေလးသူငယ္မခားးဲကး္က ္္ျ္္းသမ္းမံႏႈမ ခင္းးသိုးမးိုတ္း

လထိုေလာက္ေသာေဳးကင္းလထိုၿခထာမံႏႈးမေ းႏိုင္ ခင္းတိုးေ္ကာင့္္ေး ို ္ င
ို ္းးိုင္ ာ္ျခိုက္မံႏႈအႏၲ ာယ္း ကခေ ာက္ႏိုင္ ခင္းမာ း
ေ္းစဥ္ဳဝ၏းေ ာင္လခ၍မ ႏိုင္ေသားအစတ္အ ိုင္းတစ္ခိုး ဖစ္ေ္ ါသ ည္္းသိုး ာတြင္းအႏၲ ာယ္ကခေ ာက္ႏိုင္ေ ခ
ကိုး ေလခာ့္ေ္ည္းေစ ္္ႏင့္္ေး္ျခိုက္မံႏႈ၏းအကခားးက္ကိုးက္္းသတ္ႏိုင္ ္္း ဖစ္ႏိုင္သမခးလို င
္ ္္းတိုင္းကိုးေးာင္ ြက္ းး
သင့္္ေသည္္
•

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးမူဝါဒးခခမတ္္ျားေ္ကာင္းႏင့္္ေ

ကေလးသူငယ္ကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ း

းေ းတြက္းအ ာအမူးိုင္ ားကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းကိုးကြခႏ္ို ္တိုးးလိုက္္ာေစာင့္္ေ္ျ္္း မံႏႈတိုးကိုး

ကခႏ္ို ္တိုးႏင့္္ေအတူး

အလို ္လို ္ကိုင္သူမခားအားးအသေ း ခင္း ဖင့္္ေ ိုသားမံႏႈႏင့္္ေး ြင့္ေလ
္ င္း မင္သာမံႏႈး ခင္း

• အတြင္းေ းးလခာ႕ဝက္္ျ္္းသမ္း ခင္း္ သတင္းအခခက္အလက္မခားကိုး‘သ
သင့္္ေ ါသည္္ သတင္းအခခက္အလက္မခားကိုးတ

္္လိုအ ္မံႏႈ’အေ စး အေ ခခထ၍သားမခေဝ

ားဝင္္ကည့္္ေ ံႏႈ ္္ လိုအ ္သူမခားကိုသာလခင္း ္ျိုသိုးမခေဝ ခင္းးး

း ာလို ္ ႏင
ို ္ ါသည္္းစာ ဖင့္္ေေ းသား္ျားေသားးက္သြယ္မံႏႈမခားကိုးလထိုၿခထာစတ္ခခ ေသာေ္ ာတြင္ သမ္းးည္း္ျား
သင့္္ေ ါသည္္းသိုး ာတြင္းကေလးသူငယ္းအ လြသ
ခ ထိုးစားလို ္မံႏႈးအမ္္တကယ္ကခားလြ္္ ခင္း သိုးမးိုတ္း သထသယ း
ခင္းတိုးႏင့္္ေး တ္သက္ေသားသတင္းအခခက္အလက္မခားကိုး‘ကိုယ္ေ းကိုယ္တာ’း သိုးမးိုတ္း ‘အတြင္းေ း’း အ ဖစ္း
မယူးသင့္္ေေသာေ္ကာင့္္ေးကခားလြ္္သူအ ဖစ္းသထသယ

သူ၏းအကခားစး ြားအတြက္

မားယြင္းစြားစတ္ ူ ္္ၿ းစးတ

တင္ ခင္းးမ ာဳခးမ္ျားသင့္္ေ ါ္းကေလးသူငယ္၏းအကခားစး ြားသား ဓာ္း ဖစ္သည္္
•

ဤမူဝါဒတြင္း ေဖာ္ ္ျားေသားကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးအေ ခခထမူမခားကို မည္သည့္္ေအႏၲ ာယ္း
ကခေ ာက္ႏိုင္ေ ခးး္္းစစ္အကခ ဖတ္မံႏႈတြင္မးိုစးအ္ျူးသ ဖ

င့္္ေးလူသားခခင္းစာ္ာေ္ျာက္္ျားမံႏႈးိုင္ ားတထိုး ္္

းေးာင္ ြက္သည့္္ေးစမထခခက္မခားတြင္းအဓကအစတ္အ ိုင္းအ ဖစ္း္ျည့္္ေသြင္း္ျား သင့္္ေ ါသည္္း၂-၃းတြင္း္ကည့္္ေ ါ္
•

ဝ္္္ျမ္းမခားအားးမူဝါဒ၏းလိုအ ္ခခက္မခားကိုးႏံႏႈးေးာ္သတေ း ္္ႏင့္္ေးဥာာ္သစ္ေလာင္းမြမ္းမထႏိုင္ ္္းအတြက္း
ထ့္ေ ိုးကူညမံႏႈေ း ္္ႏင့္္ေးသင္တ္္းေ း ္္းလိုအ ္ ါသည္္းက္ဥးး အေ ခခထသ င္တ္္းတစ္ခိုကိုး တာဝ္္မ္ျမ္းေးာင္ း
ေသးေသားသ တ္မတ္္ျားသည့္္ေးဝ္္္ျမ္းအားလထိုးအားးေ းမည္ ဖစ္ၿ းစးသထိုးႏစ္တစ္ဲကမ္း မြမ္းမထသင္တ္္းး္ျ ္မထ
းေ းမည္း ဖစ္သည္္းသတ္မတ္္ျားသည့္္ေဝ္္္ျမ္းမခား၌း

ည္ တြင္တာဝ္္ေ းအ ္ေသားဝ္္္ျမ္းမခားးသိုး မးိုတ္

ကေလးသူငယ္မခားႏင့္္ေသက္းိုင္ေသားစမထခခက္မခားမးဝ္္္ျမ္းမခားး ါဝင္သည္္
•

ေစာင့္္ေ္ကည့္္ေေလ့္ေလာ ခင္းႏင့္္ေးအကခ ဖတ္ ခင္း္းကြခႏ္ို ္တးးို လို ္ကိုင္ေ္ ေသာ

တ္ဝ္္းကခင္ႏင့္္ေးအေ ခအေ္မခားမာ

းေ းြ း လခားေ ာင္းလခေ္သ ဖင့္္ေးကေလးသူငယ္းကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးမူဝါဒကို

သထိုးႏစ္္ျက္ ို၍မ ခားေစဳခ း

္္လည္ေလ့္ေလားသထိုးသ ္သြားမည္း ဖစ္ ါသည္္း
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ကေလးသူငယ္ ကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ း မူဝါဒ

၂္ ကေလးသူငယ္းကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ းးင
ို ္ ား ႆ္ာမခားကးို သ ္ားလည္ ခင္း
၂-၁္ အလြသ
ခ ိုးထ စားလို ္ ခင္း၏းအဓ ၸာယ္
Crown Agentsသည္းကမၻာ့္ေကခ္္းမာေ းအဖြး၏
ခ းအလြသ
ခ ထိုးစားလို ္ ခင္းးအဓ ၸာယ္ဖြင့္ေး
္ ိုခခက္2 ကိုးအသထိုး ာ ါသည္္

ကေလးသူငယ္း အလြသ
ခ ထိုးစားလို ္ ခင္း

(သးမ
ို းိုတ္း ညဥ္း ္္းႏ ္စက္မံႏႈ)းးို ာတြင္းကေလးသူငယ္၏းကခ္္းမာေ းစ း

အသက္႐င္သ္္ေ းစးဖြးၿထ ဖားေ းးသိုးမးိုတ္းတာဝ

္္စးယထို္ကည္မံႏႈးသိုး

မးိုတ္း္သ္ာအာာာကိုးအေ္ကာင္း ာသည့္္ေ း

းက္းထေ းးအေ ခအေ္တြင္းေိုာ္သကၡားစ သည္တိုးကိုးအ မ္္တကယ္း္ျခိုက္ႏိုင္ ခင္းးသိုးမးိုတ္ း ္ျိုက္ႏိုင္ဖြယ္
႐ ခင္းကို

း

ဖစ္ေ စေစသည့္္ေး႐ို ္ ိုင္းးိုင္ ားႏင့္္ေနသိုးမးိုတ္းစတ္ ိုင္းးိုင္ ားႏ ္စက္မံႏႈစးလင္ ိုင္ းးိုင္ ာအလြသ
ခ ထိုးစား

လို ္မံႏႈ စးလခစ္လခာ႐ံႏႈမံႏႈးသိုးမးိုတ္းစး ြားေ းအ းေခါင္း ိုထ ဖတ္မံႏႈး ိုစ
ထ ထအားလထိုးး ါဝင္သည္္း
ႏိုင္ငထတကာတြင္းအလြသ
ခ ထိုးစားလို ္မံႏႈးအဓကးအမခားအစားး၄းခိုကိုးအသအမတ္း ာ္ျား ါသည္ို ္ င
ို း္ းင
ို ္ ားအ လြသ
ခ ိုးထ စားလို မ
္ ္ံႏႈ း း မေတာ္တးမးိုတ္သည့္္ေးမည္သည့္္ေးဒာ္ ာအ္ာတ း ဖစ္မံႏႈမးိုး ါဝင္သည္္
ယင္းတြင္း္ျို ိုက္ ခင္းစး္ျိုးႏက္ ခင္းစးလံႏႈ ္ယမ္း ခင္းစး စ္ေ ါက္ ခင္းစးေလာင္ၿမာက္ေစ ခင္းးသိုးမးိုတ္

ူေလာင္ေစ ခင္းစ

းေ ႏစ္ ခင္းစးမြ္္းကခ ္ေစ ခင္းးသိုးမးိုတ္းအ ခား္ည္း ဖင့္္ေးကေလးသူငယ္တစ္ဥးအားး ို ္ ိုင္းးိုင္ ားအႏၲ ာယ္ ဖစ္ေစ း
ခင္းတိုးး ါဝင္ ါသည္္းးဤ အ မခားအစားတြင္း ို ္ ိုင္းးိုင္ ားအလြ္္အကြခထး စ္ဒာ္ေ း ခင္း၏

အကခား လဒ္လည္း း

ဖစ္ႏိုင္ ါသည္္
စတ္ င
ို း္ းင
ို ္ ားအ လြသ
ခ ိုးထ စားလို မ
္ ္ံႏႈ

ကေလးသူငယ္၏း စတ္ ိုင္း-လူမံႏႈ ိုင္းးိုင္ ာဖြးၿထ ဖားမံႏႈအေ စး င္း္ျ္္၍းကာလ

ည္္ကာစြား အကခားသက္ေ ာက္ေစ ခင္းကခ့္ေသိုးးကေလးသူငယ္တစ္ဥးအားးစတ္ ိုင္းးိုင္ ာႏ စ
္ က္မံႏႈကိုး ္ျ ္တလခလခ
း ာလို ္ ခင္းး ဖစ္သည္္းယင္းတြင္းကေလးသူငယ္တစ္ဥးအားးေအာ္းစ္ ခင္းစး္ျတ္လ္္းေစ ခင္းစးသမ္ငယ္ေစ ခ

င္းစ

သူတ ါးအတြက္း ္ကားကဒာ္ခထ ခင္းစးသေ ာ္ ခင္းစးသးသ ္္း္ျား ခင္းးသိုးမးိုတ္းကခ့္ေ ခး းအ စ္တင္ ခင္းတို း ါဝင္ႏိုင္
ါသည္္
လခစ္လခာ႐ံႏႈ ခင္း္ ကေလးသူငယ္၏း ို ္ ိုငး္ သိုးမးိုတ္း သမတ္မံႏႈးိုင္ ာဖြးၿထ ဖားမံႏႈကို အဲကးအကခယ္း ္ျခိုက္ေစႏိုင္ဖြယ္
သည့္္ေးကေလးသူငယ္တစ္ဥး၏း ို ္ ိုင္းးိုင္ ားႏင့္္ေနသိုးမးိုတ္းစတ္ ိုင္းးိုင္ ားအေ ခခထလိုအ ္ခခက္မခားကိုး ဖည့္္ေးည္း
္္း ္ျ ္တလခလခး

ခက္ကြက္ ခင္းး ဖစ္သည္္းသတ ာ ္္းးင္း ခႏြမ္း ါးမံႏႈသည္းကေလးသူင ယ္မခားအားး္ျခိုက္လြယ္ း

ေစၿ းစးအႏၲ ာယ္ကခေ ာက္ႏိုငေ
္ ခမခား ါသည္္းသိုး ာတြင္းယင္းကိုးအလြသ
ခ ထိုးစားလို ္သည့္္ေးအ ာအမူအ ဖစ္းမယူး ါ္ း
အေ္ကာင္းမားကေလးသူငယ္အားးအႏၲ ာယ္ ဖစ္ေစ ္္းမ

ည္ ြယ္ဳခး္က ည့္္ေ ံႏႈေစာင့္္ေေ ာက္သူကး္ျ္္းခခာ ္ႏိုင္စြမ္း း

မ ေသားအေ္ကာင္းတ ား ဖစ္ေသာေ္ကာင့္္ေး ဖစ္သည္္
လင္ င
ို း္ းင
ို ္ ားအ

လြသ
ခ ိုးထ စားလို မ
္ းံႏႈ ာ ခင္း္း

ယင္းတြငး္ ကေလးသူငယ္ကးအ ဖစ္အ ခက္ကိုးသ ္ားလည္ ခင္း

သိုးမးိုတ္း သေဳာတူည ခင္းး သည္ ဖစ္ေစစးမ သည္ ဖစ္ေစးကေလးသူငယ္တစ္ဥးအားးလင္မံႏႈးိုင္ ာလို ္ေးာင္မံႏႈ
တြင္း

ါဝင္ ္္း အတင္းအကခ ္ခိုင္း ခင္းးသိုး မးိုတ္းေသြးေးာင္ ဖားေယာင္း ခင္းတးႏ
ို င့္္ေးသက္းိုင္သည္္း

္ျိုသိုး

လို ္ေးာင္ ာတြင္းလင္အေၤါ္ျည့္္ေသြင္းသည့္္ေ

(အဓမၼ ာကခင့္္ေ ခင္း)းသိုး မးိုတ္းယင္းသိုး္ျည့္္ေသြင္း ခင္းမးိုတ္သည့္္ေ း

အ ာအမူး အ ါအဝင္း ကိုယ္ခႏၶာ္ျေတြး ခင္း

ါဝင္ႏင
ို ္သည္္း္ျိုး င္းကေလးသူငယ္မခားအားးညစ္ညမ္း ထိုစး ို ္ င္တးက
ို ို း

္ကည့္္ေ ံႏႈေစ ခင္းးသိုးမးိုတ္ ယင္းတိုးကို္ျိုတ္လို ္ ာတြင္း ါဝင္ေစ ခင္းးသိုးမးိုတ္းလင္ကစၥ ာမူေ္ ိုက
ထ ို း ္ကည့္္ေ ံႏႈေစ ခင္း း
သိုးမးိုတ္း လင္ ိုငး္ းိုင္ ာအ

မသင့္္ေေလခာ္ေသာ္ည္းလမ္း ဖင့္္ေး ာမူ ္္း တိုက္တြ္္းအားေ း ခင္းးတိုးကခ့္ေသို းး ကိုယ္ခႏၶာ း

္ျေတြးမံႏႈမးိုတ္ေသားလို ္ေးာင္ခခက္မခားလည္း ါဝင္ႏိုင္ ါသည္္း
သတ ာ ္္္းအမခားအား ဖင့္္ေးအသအမတ္ ာ္ျားသည့္္ေ အ ခားးလင္ ိုင္းးိုင္ ာအလြသ
ခ ထိုးစားလို ္မံႏႈးအမခားအစားမခားမာ3-

2

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

3

www.childsafe-international.org

Child Protection Policy

7

Date printed: 02/09/2019 20:44

ကေလးသူငယ္ ကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ း မူဝါဒ

ကေလးသူငယ္အားး လင္ င
ို း္ းင
ို ္ ာေခါင္း ိုထ ဖတ္မးံႏႈ -

အဖိုးအခအတြက္း သိုးမးိုတ္း အ ခားေသာစဥ္းစားစ ာအတြက္ း

ကေလးသူငယ္း တစ္ဥးအားး လင္မံႏႈကစစလို ္ေးာင္ခခက္မခားတြင္ အသထိုး ာ ခင္းး ဖစ္သည္္းယင္းတြင္းကေလးသူင ယ္း
တစ္ဥးကိုး ကေလး ည့္္ေတ္္းာအ ဖစ္းလို ္ကိုင္ေစ ္္ ကမ္းလမ္း ခင္းစး ယူ ခင္းစးဝယ္ယူ ခင္းးသိုးမးိုတ္းေ းအ ္ ခင္း
တိုးး ါဝင္သည္္
ကေလးသူငယ္

လူက္
ို က
္ းူ ခင္းး-

ဤလို ္င္္းမားတ

လူကို္္ကူးမံႏႈမခားအားလထိုး၏းသထိုး ထိုတစ္ ိုသ
ထ ည္

စ္ကမၻာလထိုးအတိုင္းအတာအ္ျး ခထး းႏထးေ ာက္ ေ္ ါသည္္

အာ တိုက္တြင္သာ ဖစ္ ြားၿ းးလူကို္္ကူးခထ သူအားလထိုး၏း၃၀

းမား

4

ကေလးသူငယ္မခား း ဖစ္သည္းးို ခ္္းမ္္း္က ါသည္္
ကေလးသူငယ္း လင္ခ းသြားလို င
္ ္္းး-း းိုသည္မား ကေလးသူငယ္မခားအားး ႏိုင္ငထ ခားသားမခားကးစး ြားေ းအ း
လင္ ိုင္းးိုင္ ာေခါင္း ထို ဖတ္ ခင္းး ဖစ္သည္္းအမခား ဖင့္္ေးေအာက္ေဖာ္
(က) ကေလးသူငယ္မခားႏင့္္ေ လင္းက္းထမံႏႈ ာ ္္း

ါး ေ
ို ာလ္
စ မခားအားး ည္ည္္း ါသည္-

ည္ ြယ၍
္ ၎တိုး၏

င္ င္းႏိုင္ငထမးအ ခားႏိုင္ငထသိုး း ခ းသြား

လာသူမခားစးသိုးမးိုတ္
(ခ)းးး ည္ တြင္ေ ာက္ ေ္စဥ္းကေလးသူငယ္တစ္ဥးႏင့္္ေးလင္းက္းထမံႏႈ ာလို ္သည့္္ေးႏိုင္ငထ ခားသားမခား
ယင္းတြင္းေဒသခထ

္ ြာလူ္ျ္ျ
ို ခမးေ ခာ္ ါး ္္းကေလးသူငယ္တစ္ဥးအားး ာေဖြေ းေသားတတယ ိုေၢာလ္း ါဝင္ေလ့္ေး

ါသည္္
ကေလးသူငယ္ လင္ခ းသြားလို ္င္္းသည္းအာ စးအာဖ ကစးအေ ႕းဥေ ာ စးလ က္တင္အေမ ကႏင့္္ေး စဖတ္ကြခ္္း
မခားတြင္း ခထးးႏထး ဖစ္ ြားေ္ ါသည္္
ကေလးသူငယ္အားး အလြသ
ခ ိုးထ စား ာသည့္္ေ

ိုထ

မ
္ ခားး-း ကေလးသူငယ္တစ္ဥးး ါဝင္ေ္ေသာ အမ္္တကယ္း သိုးမးိုတ္း

ဖ္္တး္ျားသည့္္ေးလင္မံႏႈကစၥ ာမူေ္ ိုက
ထ ိုးသ ို ္ေဖာ္ သမံႏႈးတစ္ခိုခိုးသိုးမးိုတ္းလင္မံႏႈကစၥအလိုးငား

ကေလးသူငယ္း

တစ္ဥး၏းလင္အေၤါအစတ္အ ိုငး္ မခားကို သ ို ္ေဖာ္ သမံႏႈတစ္ခခ
ို ိုး ဖစ္သည္္းယင္းတြင္းလင္ ိုင္းးိုင္ ာေခါင္း ထို ဖတ္ ္္
ည္ ြယ္ခခက္ ဖင့္္ေးကေလးသူငယ္ညစ္ညမ္း ထိုမခားကိုး္ျိုတ္လို ္ ခင္းစး ဖ္္ေဝ ခင္းစး ဖ္္း ဖား ခင္းစ တင္ ိုး ခင္းစးေ းကမ္း ခင္းစ း
ေ ာင္းခခ ခင္းးသိုးမးိုတ္းလက္ဝယ္ ိုင္းိုင္ ခင္းတိုးး ါဝင္သည္္
၂-၂္ ယဥ္ေကခးမံႏႈးင
ို ္ ား ႆ္ာမခား
Crownး Agentsး သည္း မမေးာင္ ြက္ေ္ေသားလို ္င္္းမခားႏင့္္ေးအ ခားသူမခားအားးအ ္ႏထတာဝ္္ေ းသည့္္ေ လို ္င္္း း
အားလထိုးတြင္းယဥ္ေကခးမံႏႈအ းအ္ျခိုက္းမခထမံႏႈမခားကိုးသတ ာ၍းကြခႏ္ို ္တိုးႏင့္္ေအတူးလို ္ကိုင္ေ္ေသား

္ ြာလူ္ျိုမခား

၏း မတူကြခ ားေသားသဳာဝကိုးေလးစားသည့္္ေ္ည္းလမ္း ဖင့္္ေးလို ္ေးာင္ႏိုင္ ္္းဲကား မ္း ါသည္္းကေလးသူငယ္မခား
အားး
ကြခႏ္ို ္တိုး

္ကည့္္ေ ံႏႈေစာင့္္ေေ ာက္ ခင္းႏင့္္ေး ာစို ခားေ္ျာင္ ခင္းအတြက္းမတူညေသာ္ည္းလမ္းးအမခားအ ား ေ္သည္ကို း
အသအမတ္ ာ ါသည္္းယ ဥ္ေကခးမံႏႈးိုင္ ားစထသတ္မတ္ခခက္မခားကိုးေလးစား ္္ႏင့္္ေးတစ္ခခ္္တည္းမာ င္ း

ကေလးသူငယ္မခားအားး

ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ း ္္းးိုေသားလို ္င္္းႏစ္ခိုအ္ကားတြင္းအားၿ ာင္မံႏႈမခားး ေ္ ါ

သည္္းကိုလသမေၢး ကေလးသူငယ္အခြင့္ေအ
္ ေ းမခားးိုင္ ားသေဳာတူစာခခာ ္တြင္း္ျည့္္ေသြင္း္ျားေသားအခြင့္္ေအေ း
မခားအားလထိုးကိုးခြခ ခားးက္းထမံႏႈမ ဳခးကေလးသူငယ္မခားအားလထိုးႏင့္္ေးသက္းိုင္ေစ မည္း ဖစ္ ါသည္္ မည္သည့္္ေေ္ ာ
တြင္း ေ္္ျိုင္သည္ ဖစ္ေစးကေလးသူငယ္တိုင္းကးအေ း ါ ါသည္္းကေလးသူငယ္အလြသ
ခ ထိုးစားလို ္မံႏႈမခားကို းမ္္က္္
မခတစြားကိုင္တြယ္ေ ဖ င္း ာတြင္းယဥ္ေကခးမံႏႈႏင့္္ေးဓေလ့္ေ္ျထိုးတမ္းအစဥ္အလာကိုးအသထိုးမ ာႏိုင္ ါ္
၂-၃္ လူသားခခင္းးစာ္ာေ္ျာက္္ျားမံႏႈးးင
ို ္ ားစထႏ္
ံႏႈ း္ မခား
လူသားခခင္းစာ္ာေ္ျာက္္ျားမံႏႈးိုင္ ာလို ္င္္းသည္းသဳာဝေဳးအႏၲ ာယ္း သိုးမးိုတ္း က ္ေဳးဒိုကၡး ဖစ္ ြား
သည့္္ေးအေ ခအေ္တစ္ခိုကိုးအေ ေ စးတထိုး ္္ေးာင္ ြက္ ေသားလို ္င္္းတစ္ခိုး ဖစ္ ါသည္္းယင္းအေ ခအေ္မခား
4
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ကေလးသူငယ္ ကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ း မူဝါဒ

တြင္း

အ္ျူးသ ဖင့္္ေးကေလးသူငယ္မခားသည္းအႏၲ ာယ္ကခ ာက္ႏိုင္ေ ခ ၿ းစးေ္ာက္္ျ ္

လိုအ ္ ါသည္္း Crownး Agentsး
တြင္း

ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္မံႏႈ း

ါဝင္ေသားလူသားခခင္းစာ္ာေ္ျာက္္ျားမံႏႈလို ္င္္းေးာင္ ြက္သည့္္ေးေ္ ာတိုင္း

သး ခားစထသတ္မတ္ခခက္မခားအတိုင္းးကခင့္္ေသထိုးေးာင္ ြက္ ါသည္္းယင္းတိုးကိုးကေလးသူင

းေစာင့္္ေေ ာက္ေ းလို ္င္္းအဖြးက
ခ းမတ္တမ္းတင္္ျားၿ းစးေအာက္ေဖာ္

ါးအေ ခခထမူမခား ဖင့္္ေးအကခဥ္းခခာ ္

ယ္းကာကြယ္
း

ေဖာ္

ႏိုင္ ါသည္•

းထိုး ဖတ္ခခက္းခခမတ္ ာတြင္းကေလးသူငယ္၏းအေကာင္းးိုထးအကခားစး ြားကိုးေ းး

တ္္းတင္္ျား ္္ႏင့္္ေး

းေ္ာက္တိုး ္ျခိုက္မံႏႈမ ဖစ္ေအာင္းတားးး ္္
•

ယင္းအေ ခအေ္မခားတြင္းကေလးသူငယ္းကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းစ္စ္မခားကိုး္ျ္္းသမ္းေးာင္ ြက္ ္္ႏင့္္ေ း
အၿ ာင္ ဖစ္ေ္သည့္္ေးအ ခားးဥးစားေ းမံႏႈမခားေ္ကာင့္္ေးလခစ္လခာ ံႏႈးမခထ ေစ ္္

•

ကေလးသူငယ္း

ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးိုင္ ား ႆ္ာ ိုႏိုင္သည့္္ေ

ဲကာတင္ င္းင္မံႏႈကိုအေ္ကာင္း ာ၍ း

ေ စေ ါက္လာေသားလူသားခခင္းစာ္ာေ္ျာက္္ျားမံႏႈလို ္င္္းႏင့္္ေးကယ္းယ္ေ းႏင့္္ေးးင္း ခဒိုကၡး
အတြက္း

ေလခာ့္ေ ါးေ း

ဲကား မ္းေးာင္ ြက္မံႏႈမခားတြင္းကေလးသူငယ္မခား၏းအခြင့္္ေအေ းကိုးေလးစားစးကာကြယ္ႏိုင္ေစေ း

အတြက္းလထိုလထိုေလာက္ေလာက္းးညႏံႏႈင္းေးာင္ ြက္ ္္
၃္ တားးးကာကြယ္ ခင္း
၃-၁္းေဒသးင
ို ္ ားတားးးကာကြယေ
္ းးမးာဗခားာ
ေဒသးိုင္ ားလူးစြမ္းအားအ င္းအ မစ္းိုင္ ားလို င
္ ္္းမတ္ဖက္အသးသးသည္းဝ္္္ျမ္းတစ္ဥးကိုးသက္းိုင္ ာေဒသ
အတြက္ ကေလးသူငယ္း ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးိုင္ ားးက္သြယ္ ္္ ိုေၢာလ္း(CPL)း အ ဖစ္း သတ္မတ္တာဝ္္
းေ းမည္ ဖစ္ ါသည္္းေဒသ

၏းအ ြယ္အစားႏင့္္ေးဝ္္္ျမ္းႏင့္္ေး ိုေစလကက္္္ျ ိုက္တာမခား၏းအေ အတြက္အေ စ း

မူတည္္၍ CPL တစ္ဥး္ျက္ ို၍းခ္္းအ ္တာဝ္္ေ း ္္းလိုအ ႏ
္ ိုင္ ါသည္္းCPLသည္း ၎တာဝ္္ယူ သည့္္ေ လို ္ ိုင္ခြင့္ေ္
္ယ္ ယ္အတြင္းးႏိုင္ငထ ိုးထ တြင္ ဖစ္ေစစးေဒသးိုင္ ာ ိုးထ တြင္ ဖစ္ေစးလို ္ကိုင္ေ္ေသားဝ္္္ျမ္းမခားအားလထိုးႏင့္္ေး ိုေစလကး း
က္္္ျ က္
ို တာမခားကးကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးမူဝါဒ ကိုးအ ည့္္ေအဝး္ားလည္သေဳာေ ါက္အာင္
းေးာင္ ြက္ ္္းတာဝ္္ သည္္းCPLး သည္း အၿမခတမ္းဝ္္္ျမ္းတစ္ဥးး(ေစတ္ာ့္ေဝ္္္ျမ္းတစ္ဥးမးိုတ္)းသိုး မးိုတ္ း
ေ
ို စလကက္္္ျ ိုက္တား ဖစ္သင့္္ေၿ းစးေဒသသထိုးးဳာသာစကားကိုးေ ားိုႏိုင္၍းဤ္ျ ္တိုးတာဝ္္ကို ္ျမ္းေးာင္ႏိုင္း
္္း လိုအ ္ေသား ာ္ျူးသက္တမ္းႏင့္္ေးကြခမ္းကခင္မံႏႈ သူး ဖစ္သင့္္ေ ါသည္္းCPLး သည္း ႏိုင္ငထးိုင္ ားမ္္ေ္ေခာတစ္ဥး း
ဖစ္ႏိုင္ ါသည္္းစိုး မ္ ူ ္္မံႏႈစးမေကခ္ ္ခခက္းသိုး မးိုတ္းစြ ္စခ
ြခ ခက္းတစ္စထိုတစ္ ာ

ါကးCPLး ္ျထး တင္

မည္ ဖစ္ၿ းး

CPLး ကး တိုင္္ကားခခက္ကိုး မတ္တမ္းတင္၍းလူးစြမ္းအားအ င္းအ မစ္းိုင္ ားလို င
္ ္္းမတ္ဖက္ႏင့္္ေး ူးေ ါင္းလခက္
းေ္ာက္္ျ ္းေးာင္ ြက္ မည့္္ေလို ္င္္းကို းထိုး ဖတ္မည္း ဖစ္ ါသည္္းးထိုး ဖတ္ခခက္ကိုးအေလ္ျားစ ားကစၥ

္တစ္ခို

အေ္ႏင့္္ေးအဖြး၏
ခ းလူးစြမ္းအားအ င္းအ မစ္းည္္္ကားေ းမား္ျထးးက္လက္ေ း ိုးမည္း ဖစ္ ါသ ည္္း(ေ္ာက္းက္တြခးခ-းတြင္း္ကည့္္ေ ါ္)
CPLး၏းတာဝ္္မခားမာ•

ကေလးသူငယ္မခားႏင့္္ေးက္စ ္ေသားႏိုင္ငထဥ ေဒ၏းေ္ာက္းိုးထ ေ စအေ ခအေ္ကိုး္ားလည္သေဳာေ ါက္မံႏႈကို
းည္း ူးကား္ျ္္းသမ္း္ျားၿ း

၎တိုးတာဝ္္ယူေ္ သည့္္ေး္ယ္ေ မအတြင္းးလို ္ကိုင္ေ္သည့္္ေးဥ ေဒအ း

သတ္မတ္္ျားေသာအဖြခးအစည္းမခားကိုးသ ္ျား ခင္း
•

ကေလးသူငယ္း

ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးအ ာအမူးိုင္ ားကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းကိုးသတမူသ ၿ းးေလးစား

လိုက္္ာမံႏႈကိုးေသခခာေစ ခင္း
•

ဝ္္္ျမ္းအားလထိုးကိုးကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးိုင္ ားမြမ္းမထသ

င္တ္္းကိုးသထိုးႏစ္လခင္

တစ္ဲကမ္ေ း ခင္း

Child Protection Policy

9

Date printed: 02/09/2019 20:44

ကေလးသူငယ္ ကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ း မူဝါဒ

•

ကေလးသူငယ္း ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးိုင္ ား ႆ္ာမခားႏင့္္ေး တ္သက္္၍ ဝ္္္ျမ္းမခားအတြက္း ္ျမးထိုး း
းက္သြယ္ ္္ ိုေၢာလ္အ ဖစ္းေးာင္ ြက္ ခင္းႏင့္္ေးေဒသခထး ိုးထ စမထခ္္းခြမ
ခ အ
ံႏႈ တြကး္ လိုအ ္သလိုးးက္သြယ္ေ း ခင္း

•

သက္းိုင္သည့္္ေးလူမံႏႈေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးေအေခင္စမခားႏင့္္ေးဥ ေဒစိုးမိုးေ းဌာ္းအးက္အသြယ္မခားးစာ င္းကို
း ာစို္ျ္္းသမ္းး္ျား ခင္း

•

စြ ္စြခ
ခ ခက္မခား

တင္ လာ ါကးေ္ာက္းက္တ(ြခ က)တြင္း ေဖာ္ ္ျားေသာ

လို ္္ည္းမခားႏင့္္ေအညးမည္သည့္္ေးအေ းယူေးာင္ ြက္မံႏႈး ာလို ္ မည္ကို

သတင္း ိုးတိုင္္ကားေ းးလို ္္ျထိုး း

းထိုး ဖတ္ ခင္းႏင့္္ေးတကခမ္္က္္ေသာ း

မတ္တမ္းမခားကိုးအတြင္းေ းအ ဖစ္းလခာ းဝက္္ျ္္းသမ္း္ျား ခင္း
ယင္း၏းအ ခ္္းကးမာ လ္္းစ ာေကာင္းဖြယ္ ဖစ္ ိုေ
ထ စေသာ္လည္းးယင္းသိုး း ဖစ္ ္္းမေသခခာ ါ္ ကေလးသူငယ္း
ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးအ ာအမူးိုင္ ာ

ကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းကိုးလိုက္္ာ ခင္း ဖင့္္ေ

တားးးကာကြယ္မံႏႈ ာ ခင္းကို း

တ္ တ္သားသားးအာ ထိုစိုက္္ျားလခင္းအမ္္တကယ္းအလြခသထိုးစားလို ္မံႏႈးအႏၲ ာယ္ ဖစ္ႏိုငေ
္ ခး္ည္းမည္ ဖစ္သည္္
၃-၂္ လူသစ္းစိုေးာင္း ခင္းႏင့္္ေးအလို ခ
္ ္္း္ျား ခင္း
(က)းလူသစ္စိုေးာင္း ခင္းးမ ာမးဲကာတင္သတ္ျားလို ္ေးာင္ ခင္း
လူသစ္စိုေးာင္းသည့္္ေးလို ္င္္းစဥ္၏း ဖစ္စဥ္အေ္ႏင့္္ေ ဲကာတင္သတ္ျားလို ္ေးာင္မံႏႈ ာ ခင္းသည္းအဖြခးအစည္း
တစ္ခိုအတြက္း စ္မံႏႈကခားလြ္္ႏင
ို ္ဖြယ္

သူမခားအားးး္္းတားႏိုင္မည့္္ေး ္ျမးထိုးေသားအခြင့္္ေအေ းး ဖစ္ ါသည္္း

Crownး Agentsး သည္း ကေလးသူငယ္း အလြသ
ခ ထိုးစားလို ္မံႏႈကိုးလထိုးဝးသည္းမခထေသားကိုင္တြယ္ေ ဖ င္း္ည္းကို
ကခင့္္ေသထိုး ါသည္္းကေလးသူငယ္မခားႏင့္္ေးအတူလို ္ကိုင္ ေသားလို ္င္္းအတြက္းကေလးသူငယ္တစ္ဥးအားး
္ျခိုက္အႏၲ ာယ္ ာမံႏႈ ဖင့္္ေး စ္ဒာ္စ င္ခထ ဳူးသူးတစ္ဥးဥးအားးသလခက္ႏင့္္ေးအလို ္ခ္္း္ျားမည္းမးိုတ္ ါ္း
(ခ) းအဖြးအ
ခ စည္းအေ္ ဖင့္္ေးေးာင္ ြက္မံႏႈ
ဝ္္္ျမ္းတစ္ဥးဥးးသိုးမးိုတ္း ေ
ို စလကက္္္ျ ိုက္တာမခားးခ ္္း္ျား ခင္း သိုးမးိုတ္း းက္သြယ္းက္းထ ခင္း
မ ာမ

Crown

Agentsး သည္း အလားအလာ သည့္္ေးေလခာက္္ျားသူမခားအားလထိုးကိုးသင့္္ေေတာ္မံႏႈး -မ း

း္္းစစ္အကခ ဖတ္ ္္းအေ ခခထ ဖစ္ေသာ

ဲကာတင္သတ္ျားလို ္ေးာင္မံႏႈ ာ ္္းလိုအ ္ ါသည္္

အေ ခခထ

ဲကာတင္သတ္ျားလို ္ေးာင္မံႏႈတြင္းေကခ္ ္ဖြယ္ ာ ေသားေ္ျာက္ခထခခက္မခားးေတာင္းယူ ခင္းႏင့္္ေ

း ကေလး

သူငယ္တစ္ဥး

သိုးမးိုတ္း ကေလးသူငယ္မခားအား

တစ္စထိုတစ္ ား္ျခိုက္အႏၲ ာယ္ ာေသား စ္မံႏႈတစ္ခိုခက
ို ို း

ကခားလြ္္ခခ့္ေသ ဖင့္္ေး စ္ဒာ္စ င္ ခင္းခထ မံႏႈးမ ေ္ကာင္းးအတည္ ာသည့္္ေေ္ကညာခခက္ကိုးလက္မတ္ေ း္ျိုးေစ ္္ း
တိုး ါဝင္ ါသည္္း ကေလးသူငယ္မခားႏင့္္ေးေဳးကင္းလထိုၿခထာစြာ းက္းထလို ္ကိုင္ ္္ ၎တိုး၏အလို ္ႏင့္္ေ သင့္္ေေတာ္
မံႏႈကို ္ျခိုက္ေစႏိုင္သည့္္ေအခခက္းတစ္စထိုတစ္ ာ
•

ါကးေ္ကညာသင့္္ေ ါသည္္

Crownး Agentsး ၏း အေ ခခထ ဲကာတင္သတ္ျားလို ္ေးာင္မံႏႈ ာ ္္းလိုအ ္ခခက္မခားး ဖည့္္ေးည္းေ း ခင္း း
အ င္ ကေလးသူငယ္မခား5း ႏင့္္ေးတိုက္ ိုက္းလို ္င္္းႏင့္္ေးက္စ ္ကားးက္သြယ္လို ္ကိုင္္ကမည့္္ေ ဝ္္္ျမ္း
းေလာင္းမခားစ

ိုေစလကက္္္ျ ိုက္တာမခားႏင့္္ေးလက္

က္္္ျ ိုက္တာမခားမးိုး Crownး Agentsး ၏း

မည္သည့္္ေ ဝ္္္ျမ္းမခားမးို သိုးမးိုတ္း

ိုေစလကး

္ျ ္မထေးာင္ ြက္ မည့္္ေ ဲကာတင္သတ္ျားလို ္ေးာင္မံႏႈ း

လိုအ ္ခခက္ကိုး ဖည့္္ေးည္းေ း မည္း ဖစ္ ါသည္္း
•

ကေလးသူငယ္တစ္ဥးး သိုးမးိုတ္း ကေလးသူငယ္မခားအားး ္ျခိုက္မံႏႈအႏၲ ာယ္တစ္မခားမခားး ဖစ္ေစေသား စ္မံႏႈ း
တစ္ခိုခို ဖင့္္ေးကမၻာေ စ းမည္သည့္္ေႏိုင္ငထတြင္မး စ္ဒာ္စ င္ခထ ခင္းမ ေ္ကာင္း တ ားဝင္ကခမ္းကခ္္္ျိုတ္ေဖာ္္ း
ေ္ကညာခခက္း ာ ခင္းႏင့္္ေး

5

ဤအ ာတြငး္ ကလးသူငယ္မခားႏင့္္ေးမခက္ႏာခခင္းးိုငစ္ းႏံႏႈတ္အား ဖင့္္ေးသးမ
ို းိုတး္ ကယ
ို ္ခႏတာ္ျေတြးမံႏႈမခားး ါဝင္ေသာ းလအ
ို
္ခခက္အ ႏင့္္ေ း

ဥးတည္္ျားသည့္္ေးစမထခခက္ႏင့္္ေးက္စ ေ
္ သာ မည္သည့္္ေလို ္ေးာင္မံႏႈမခားမးိုး ါဝင္သည္္
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ကေလးသူငယ္ ကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ း မူဝါဒ

•

၎တိုးေ္္ျိုင္သည့္္ေးႏိုင္ငထအတြင္းး ႏိုင္ ါကးအလို ္ဝင္ ္္လခာ္ျားသူသည္းကေလးသူင

ယ္မခားအားး

္ျခိုက္မံႏႈအႏၲ ာယ္တစ္မခားမခား ဖစ္ေစေသား စ္မံႏႈတစ္ခိုခို ဖင့္္ေး စ္ဒာ္စ င္ခထ ခင္းးမ ေ္ကာင္ းးေဒသႏႏ
အာာာ ိုင္မခား္ျထမး

တ ားဝင္စာ ဖင့္္ေ

အတည္ ာခခက္ ေ းအတြက္းCrownး

Agents

ႏင့္္ေး ူးေ ါင္း

လို ္ေးာင္ ခင္း
•

ဝ္္္ျမ္းမခားးသိုးမးိုတ္

ိုေစလကက္္္ျ ိုက္တာမခားႏင့္္ေး တ္သက္္၍းကေလးသူငယ္းအလြခသထိုးစားလို ္မံႏႈ ဖင့္္ေ း

သထသယ ေ္ကာင္းးတင္ လာ ါကးအလို ္းက္လက္ခ္္း္ျား ္္းသိုးမးိုတ္းCrownး Agentsး ႏင့္္ေးက္လက္
လက္တလ
ြခ ို ္ကိုင္ ္္း သင့္္ေေလခာ္မံႏႈး -မ
မခားတြင္း

ေ တ
ို စိုက္း စဥ္းစားလို ္ေးာင္ မည္္း ဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ သည့္္ေးတထိုး ္္မံႏႈ

ာ္ျူးခခ္ျား ခင္းစးအဖြးအ
ခ စည္းအတြင္းးသိုး မးိုတ္းအဖြခးအစည္း င္ းစထိုစမ္းစစ္ေးးမံႏႈး ာလို ္စဥ္း

အတြင္းးအ ခားလို ္င္္းတာဝ္္သိုးးေ ာင္းေ ႕တာဝ္္ေ း ခင္းႏင့္္ေ စြ ္စခ
ြခ ခက္း မ္္က္္ေ္ကာင္းးသက္ေသခိုင္လထို
ါကးအလို ္မ္ျိုတ္ ယ္ ခင္းတိုးး ါဝင္ႏင
ို ္ ါသည္္
•

အးို ါး ဝ္္္ျမ္းမခားးသိုးမးိုတ္

ိုေစလကက္္္ျ ိုက္တာမခား၏း အလို ္အကိုင္းိုင္ ား အခြင့္ေအ
္ ေ းမခားကို း

မခခားေဖာက္မေစ ္္းေဒသ းင
ို ္ ားလူး စြမ္းအားအ င္းအ မစ္းလို ္င္္းမတ္ဖက္ႏင့္္ေးေးြးေႏြးတိုင္ င္သင့္္ေၿ းစ
တိုက္ ိုက္ခ္္း္ျားေသားဝ ္္္ျမ္းႏင့္္ေ တ္သက္သည့္္ေ လို ္င္္းစဥ္အားလထိုးတြင္

ါဝင္သင့္္ေ ါသည္္ လူးစြမ္းအား း

အ င္းအ မစ္ဌာ္ႏင့္္ေး ္ျမးထိုးးက္သြယ္ ္္းေ္ ာသည္းဝ္္္ျမ္း သိုးမးိုတ္း

ိုေစလကက္္္ျ ိုက္တာမခား

အားးခ္္း္ျား ္္ႏင့္္ေး၎တိုး၏းက္္္ျ ိုက္စာခခာ ္ကို္ျိုတ္ေ း ္္းတာဝ္္ သည့္္ေ ထိုးး ဖစ္သင့္္ေ ါသည္္
၃-၃္ သင္တ္္းေ း ခင္း
Crownး Agentsး အတြက္း လို ္င္္းတစ္စထိုတစ္ ားေးာင္ က
ြ ္ ခင္းမ ာမးခ္္းအ

္္ျားေသားဝ္္္ျမ္းမခားအားလထိုးႏင့္္ေ

ိုေစလကက္္္ျ ိုက္တာမခားအားး အေ ခခအေ္ ဖင့္္ေးကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းမူဝါဒကိုးမတ္းက္ေ း
မည္ ဖစ္ၿ းစးယ င္းႏင့္္ေ တ္သက္္၍းေမးခြ္း္ မခားေမး မ္္း ္္းအခြင့္ေအ
္ ေ း

မည္း ဖစ္ ါသည္္းလက္ ခ္္းအ ္္ျားေသာ

ဝ္္္ျမ္းမခားအားလထိုးသည္းအေ ခခထသင္တ္္းကိုးတက္ေ ာက္ ္္းလိုအ ္ ါသည္္ Crown Agentsးအို ္စိုတစ္ခိုလထိုးတြင္ း
တတ္ႏိုင္သမခးအကခယ္ ္္းးထိုးးသင္တ္္းေ းႏိုင္ ္္အတြက္းသင္တ္္းေအာင္ မင္စြားတက္ေ ာက္ၿ းစးမံႏႈကို မတ္တမ္း
တင္္ျားမည္း ဖစ္ ါသည္္း
၃-၄္ ကေလးသူငယ္ကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ းးအ ာအမူးင
ို ္ ားကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းး
ဝ္္္ျမ္းသစ္ႏင့္္ေးCrown Agentsး၏း ိုေစလကက္္္ျ ိုက္တားတစ္ဥးစမ ကေလးသူငယ္း ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းး
အ ာအမူးိုင္ ာ ကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းး(ေ္ာက္းက္တြခ -း က)ကိုး ဖတ္ ံႏႈကား ္ားလည္သေဳာေ ါက္ၿ းးလ က္မတ္
းေ း္ျိုး မည္း ဖစ္ ါသည္္းကြခႏ္ို ္တိုးလို ္ကိုင္ ေသားအေ ခအေ္ မခား၏ မတူကြခ ားမံႏႈေ္ကာင့္္ေးကေလးသူငယ္မခားႏင့္္ေး
အ ္္အလ္္တို႕ထ ္္းက္သြယ္မံႏႈမခားတြင္းတာဝ္္ခထမံႏႈးတိုး မင့္္ေေ းႏင့္္ေးသး ခားေ္္ျိုင္မံႏႈးေလခာ့္ေခခေ းးအေ ခခထမူမခားသည္
ဤကေလးသူငယ္းကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းမူဝါဒ၏းအေ ခခထမခားး ဖစ္ ါသည္္းကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္
းေ းအ ာအမူးိုင္ ားကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းသည္းဤမူဝါဒကိုးအေ္ျာက္အကူ ာၿ းစးဝ္္္ျမ္းအားလထိုးး္ျ္္းသမ္း ္္
းေမခာ္လင့္္ေ္ျားသည့္္ေးလို ္င္္းကကြမး္ ကခင္မံႏႈးိုင္ ာစထႏံႏႈ္း္ ကိုးသတ္မတ္ေ း ါသည္္
းေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးိုင္ ာ

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္

ကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းသည္းကေလးသူငယ္မခားႏင့္္ေးကြခႏ္ို ္တိုး၏းအ ္္အလ္္းတထိုး ္္ း

းက္သြယ္မံႏႈမခားတြင္း ကြခႏ္ို္ ္တိုးအားးအ စ္းိုဖြယ္ ားမ ေစ ္္းCrownး Agentsး ကး
အဖြးအ
ခ စည္း၏း

ည္မ္္းခခက္ ္္းတိုင္ကိုး္ျခိုက္ေလခာ့္ေ ါးေစမည့္္ေးမည္သည့္္ေးအ္ျင္အ မ

ပာ္္း္ျား ခင္းး ဖစ္ၿ းစ း
င္လြမ
ခ ားမံႏႈမခားကိုမးို

းေ ာင္ ားႏိုင္မည္း ဖစ္ ါသည္္
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ကေလးသူငယ္ ကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ း မူဝါဒ

၄္

အလြသ
ခ ိုးထ စားလို ေ
္ ္ကာင္းးသထသယ

မံႏႈမခား

သးမ
ို းိုတး္

ကေလးသူငယ္း

ကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ းမူ၀ါဒ

ခခားေဖာက္မမ
ံႏႈ ခားကးို သတင္း းတ
ို င
ို ္္ ကား ခင္းအတြကး္ လို ္ျ
္ ိုးထ လို ္
္ ည္းမခားးးးး
၄-၁္းေဒသမ ဝ္္္ျမ္းတစ္ဥးး ါဝင္ တ္သက္ေ္ေသားအလြသ
ခ ိုးထ စားလို ေ
္ ္ကာင္း သထသယ မံႏႈမခားကးို သတင္း းို
တင
ို ္္ ကား ခင္း
အကယ္၍း ကေလးသူငယ္တစ္ဥး လတ္တေလား အႏၲ ာယ္ကခေ ာက္ႏိုင္ေ ခ ေ္သည္းို ယထို္ကည္ ါကးေဒသႏႏ း
အာာာ ိုင္မခား္ျထး တင္ တိုင္္ကား ္္းလိုအ ္ၿ းစးး က္လက္္၍းCPLး ္ျထသိုးး သတင္း ိုးတိုင္္ကား မည္း ဖစ္ ါသည္္ း
ကေလးသူငယ္း
သိုးမးိုတ္း

အလြခသထိုးစားလို ္ ခင္း ာမူေ္ကာင္းးသထသယ မံႏႈကိုးသတင္း ိုးတိုင္္ကားလိုသည့္္ေးဝ္္္ျမ္းတစ္ဥး း

ိုေစလကက္္္ျ ိုက္တာတစ္ဥးသည္

၎တိုး၏း ကေလးသူငယ္း ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းအတြက္

းက္သြယ္ ္္ ိုေၢာလ္္ျထ ္ျမးထိုး ႏံႏႈတ္ ဖင့္္ေးသတင္း ိုးတင္ ၿ းစးးက္လက္္၍ စာ ဖင့္္ေးသတင္း ိုးတိုင္္ကားသင့္္ေ ါသည္္း
အကယ္္၍

သတင္း ိုးတိုင္္ကားလာသည့္္ေးအ ာအမူသည္းေဒသ

ယူး ါကး

၏ဥ ေဒအ း စ္မေ
ံႏႈ မာက္ႏိုင္သည္းိုးCPLး

လူးစြမ္းအားအ င္းအ မစ္းိုင္ ားလို ္င္္းမတ္ဖက္အားးအေ္

ယင္းအမံႏႈကစၥကိုး အေ းေ စကစၥတစ္

္အ ဖစ္း CPLး ကး ေဒသ းဥ

ကး

ကာင္း္ကား မည္း ဖစ္ၿ းး ထိုမ္္အား ဖင့္္ေ း

ေဒစိုးမိုးေ းေအေခင္စသးးို အစ င္ခထတင္

္္ း

ဖစ္ ါသည္္းအစ င္ခစ
ထ ာကိုးအဖြး၏
ခ းလူးစြမ္းအားအ င္းအ မစ္းည္္္ကားေ းမား္ျထသိုးလည္းးေ း ိုးမည္ ဖစ္ ါသည္္
၄-၂္းေဒသႏႏ အာာာ င
ို မ
္ ခား္ျထးအစ င္ခတ
ထ င္ ခင္းးး
CPLး

သည္း

ေဒသႏႏ ၏းဥ ေဒႏင့္္ေးယဥ္ေကခးမံႏႈတိုးကိုး၎၏သ ႏထးစ ္မံႏႈ ဖင့္္ေးဥးေးာင္လို က
္ ိုင္သြားမည္း ဖစ္သည္္ း

ယင္းအခခက္ကးေဒသႏႏ အာာာ ိုင္မခား္ျထးအစ င္ခထစာတင္ ခင္းသည္းကေလးသူငယ္တစ္ဥးအား
စတ္ဒာ္ ာ ေစ ခင္းး -မ း
းက္းထမံႏႈး

း ေ္ာက္္ျ ္ း

သိုးတည္းမးိုတ္း စ္မံႏႈကခားလြ္္သည္းိုးသထသယ သူ၏းမမခမတႏင့္္ေးအ္ကမ္းဖက္ ာမူ

ာသည္-မ ာသည္ကို စစစ္ ာတြင္း အေ္ျာက္အကူ ာမည္း ဖစ္ ါသည္္းစဥ္းစား မည့္္ေးအခခက္မခားမား-း

တိုင္္ကားမံႏႈ၏း သေဳာသဳာဝႏင့္္ေးအေ ခအေ္မခားစးေဒသႏႏ ဥ ေဒကိုးခခားေဖာက္ ခင္းး -မ း တိုး ဖစ္သည္္း အစ င္ခးထ
တင္ ခင္းမ ာ ္္ းထိုး ဖတ္ေသာ မည္သည့္္ေးထိုး ဖတ္ခခက္ကိုမးိုးလူးစြမ္းအားအ င္းအ မစ္းလို ္င္္းမ္္ေ္ေခာႏင္း့္ေအတူ း
းထိုး ဖတ္မည္ ဖစ္ၿ းစးအဖြး၏
ခ းလူးစမ
ြ ္းအားအ င္းအ မစ္ ည္္္ကားေ းမား္ျထးးက္လက္ေ း ိုးမည္း ဖစ္သည္္
အကယ္္၍ သတင္း ိုးတိုင္္ကားသည့္္ေအ ာအမူသည္းအလြသ
ခ ိုးထ စားလို ္မံႏႈႏင့္္ေး တ္သက္္၍ Crownး Agentsး ၏း မူဝါဒး
အဓ ၸာယ္ဖြင့္္ေးိုခခက္ႏင့္္ေးကိုက္ညေသာ္လည္းးသက္းိုင္ ာႏိုင္ငထ၏းဥ ေဒအ း စ္မံႏႈေ မာက္ေသားအ ာအမူ ဖစ္ႏင
ို ္
သည္းိုး မယူးလခင္း သိုးမးိုတ္း ေဒသ းဥ ေဒစိုးမိုးေ းအဖြခးမခား၏းေ္ာက္းက္တးြခ ေးာင္ ြက္မံႏႈမ လခင္းသတင္း ိုး း
တိုင္္ကားမံႏႈကိုးေဒသးိုင္ ားလူးစြမ္းအားအ င္းအ မစ္းလို ္င္္းမတ္ဖက္္ျထသိုးးေ း ိုး ္္း ဖစ္ၿ းစး၎ကးေ္ာက္တစ္းင့္္ေ
းေးာင္ ြက္ မည့္္ေလို ္င္္းမခားႏင့္္ေး တ္သက္္၍းအဖြး၏
ခ းလူးစြမ္းအားအ င္းအ မစ္ ည္္္ကားေ းမားႏင့္္ေးတိုင္ င္ေးြးေႏြး
မည္း ဖစ္သည္္း င္ မးကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးိုင္ ားအဲကထေ း ေ
ို ာလ္
စ ႏင့္္ေလည္းးတိုင္ င္ေးြးေႏြး း
ႏိုင္ ါသည္္
သတ ာ ္္္းက ကြမ္းကခင္ ညာ င္ႏိုင္ငထ ခားသားမခားကးကခားလြ္္သည့္္ေးကေလးသူင ယ္းအလြခသထိုးစားလို ္မံႏႈ ဖစ္

္မခား

သည္ ၎တိုး၏း မခင္ႏိုင္ငထတြင္းေကာင္းစြား စ္မံႏႈေ မာက္ႏင
ို ္ ါသည္္းေဒသ း ခအဖြးက
ခ းေ္ာက္းက္တြခးး းက္လက္ း
လို ္ေးာင္ ခင္းမ ာ ါကး၎တိုး၏း

မခင္ႏိုင္ငထ းအာာာ ိုငမ
္ ခားမးယင္းသိုးလို ္ေးာင္ ္္းေကာင္းစြာစတ္ဝင္စားႏိုင္

ါသည္္
၄-၃္

CPL

က ဖစ္ေစစးCPLး

ါဝင္ တ္သက္္၍ ဖစ္ေစးအလြသ
ခ ိုးထ စားလို ေ
္ ္ကာင္းးသထသယ မံႏႈမခားးသးမ
ို းိုတ္

ကေလးသူငယ္ကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ း မူဝါဒးခခားေဖာက္မမ
ံႏႈ ခားကးို သတင္း းတ
ို င
ို ္္ ကား ခင္း
းCPLး ႏင့္္ေး တ္သက္သည့္္ေးသထသယ မံႏႈမခားကိုးတင္ လိုေသားမည္သည့္္ေဝ္္္ျမ္းးသိုးမးိုတ္
မးို

၎တိုး၏း

ိုေစလကက္္္ျ ိုက္တာ

လူးစြမ္းအားအ င္းအ မစ္းလို ္င္္းမတ္ဖက္္ျထးတိုက္ ိုက္းက္သြယ္သင့္္ေ ါသည္္

သိုးမးိုတ္း

လက္တို္္း ္္ခထ မည္ကိုး ဖစ္ေစစးအေ းယူေးာင္ ြက္ ခင္းးမ ာမ ည္ကို ဖစ္္ေစစးစိုး မ္ ူ ္္ ါကးCrownး Agentsး ၏း
အတြင္းေ းးလခားးဝက္ေ းသည့္္ေးအကခင့္္ေ ခက္မံႏႈေဖာ္္ျိုတ္ေ းးအေ းေ စဖို္္းလိုင္း ဖစ္သည့္္ေ
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ကေလးသူငယ္ ကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ း မူဝါဒ

(TEL)ကိုး

အသထိုး ာ ္္းတိုက္တြ္္း ါသည္္းအးို ါးအေ းေ စလိုင္းအေ္ကာင္းးအေသးစတ္ကိုးအစ င္ခထတင္ ေ း

ႏင့္္ေ အကခင့္္ေ ခက္မံႏႈေဖာ္္ျိုတ္ေ းးမူဝါဒႏင့္္ေးကမၻာလထိုးးိုင္ ားအ ာအမူႏင့္္ေ တ္သက္သည့္္ေ ကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းတိုးတြင္း
္ကည့္္ေ ံႏႈႏိုင္ ါသည္္း
အ ခား္ည္းအား ဖင့္္ေးTELးကိုးေအာက္ ါးlinkးတြင္းဝင္ေ ာက္္၍းဝဳ္းိုဒ္း(web)းမတစ္းင့္္ေး္ကည့္္ေ ံႏႈႏိုင္ ါသည္http://www.expolink.co.uk/whistlrblowing/for-employeesး ႏင့္္ေးကိုမၸာ၏း လခား းဝက္သေကၤတး ဖစ္ေသာ
“crownagentsTEL”း ဖင့္္ေးသိုးမးိုတ္း(အ မည္မေဖာ္လို ါက)းသတင္းအခခက္အလက္မခားကို ca-tel@expolink.co.uk
သိုးးအးေမးလ္ ဖင့္္ေ ဖစ္ေစးေ း းႏ
ို ိုင္ ါသည္္
၄-၄္ ႏင
ို င
္ ထ ခားသားကကြမး္ ကခင္ ညာ င္ဝ္္္ျမ္းးသးမ
ို းိုတ္
သးမ
ို းိုတး္ စ္မ္ျ
ံႏႈ င္ ားးစ င္ခထ ေ္ကာင္းးအစ င္ခတ
ထ င္ ခင္း

ေ
ို လ
စ ကက္္္ျ က
ို တ
္ ာ၏း အလို မ
္ း ္ျိုတ္ ယ္ခထ မံႏႈး

ႏိုင္ငထသားဝ္္္ျမ္းးသိုးမးိုတ္း ိုေလ
စ ကက္္္ျ ိုက္တာမးကေလးသူငယ္းအလြသ
ခ ထိုးစားလို ္မံႏႈးကခားလြ္္သ ဖင့္္ေ းတ ား ထိုး
တစ္ခိုကး စ္ဒာ္စ င္ ခင္းးခထ ခင္းးသိုး မးိုတ္စးႏိုင္ငထသားဝ္္္ျမ္းးသိုးမးိုတ္း ိုေစလကက ္္္ျ ိုက္တာအားး ကေလး
သူငယ္း ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးမူဝါဒခခားေဖာက္မံႏႈႏင့္္ေး တ္သက္ေသားဲကးေလးသည့္္ေးသိုးမးိုတ္း

းိုး ြားသည့္္ေ း

ကိုယ္ကခင့္္ေသကၡာ ခက္ ားမံႏႈအတြက္းCrownး Agentsး ကး အလို ္မ္ျိုတ္ ယ္ ခင္းးသိုးမးိုတ္းအး က္အသြယ္ း
ဖတ္ေတာက္ ခင္းကိုးအဖြး၏
ခ းလူးစြမ္းအားအ င္းအ မစ္းည္္္ကားေ းမားကးသက္းိုင္ ာသထ ထိုးးသိုးမးိုတ္း ဓ္သးာယး
ႏိုင္ငထမခား းသထ ိုးထ သိုးးအေ္ကာင္း္ကား မည္း ဖစ္ ါသည္္
၄-၅္ ကေလးသူငယ္းကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ းးအ ာအမူးင
ို ္ ားကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းကးို ေလးစားလိုက္္ာမံႏႈး
းးးးးးးးမ ခင္း
ဝ္္္ျမ္းမခားအားလထိုးႏင့္္ေး ေ
ို စလကက္္္ျ ိုက္တာမခားသည္ ဤကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းကိုးေလးစားလိုက္္ာ ္္ လိုအ ္ ါ
သည္္း

ဤကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းကိုးေလးစားလိုက္္ာ ္္းလို ္ေးာင္ ခင္းးမ းိုး သထသယ ေသားမည္သည့္္ေဝ္္္ျမ္းး

သိုးမးိုတ္း
မ းို

ိုေစာလ္တစ္ဥးခခင္းကိုမးိုးCPLး ္ျထသိုးး သတင္း ိုးတိုင္္ကား မည္း ဖစ္ ါသည္္း္ျိုသိုးေလးစားးလိုက္္ာမံႏႈ း
သထသယ သည့္္ေး

တ္ဝ္္းကခင္အေ ခအေ္မခားကိုးး္္းစစ္အကခ ဖတ္ မည္း ဖစ္ၿ းစးလိုအ ္ ါကးသတင္း း

အခခက္အလက္ကိုး သက္းိုင္သည့္္ေးေဒသးိုင္ ားလူးစြမ္းအားအ င္းအ မစ္းလို ္င္္းမတ္ဖက္္ျထသိုးးေ း ိုး မည္ ဖစ္ ါ
သည္္း

ဖစ္

္ကိုးအ

က္္္ျ ိုက္တာအားး

ဖြးအ
ခ စည္းအတြင္းးအ
က္္္ျ ိုက္စာခခာ ္

ည့္္ေအစထိုးေလ့္ေလာသထိုးသ ္ၿ းေ္ာက္းဝ္္္ျမ္းးသိုးမးိုတ္း

ိုေစလက

္စေ
ခ းးလို ္္ျထိုးလို ္္ည္းမခားတြင္းစည္းကမ္း္ျ္္းသမ္းေ းးလို ္င္္းစဥ္ကို

သင့္္ေေလခာ္သလို ကခင့္္ေသထိုးႏိုင္ ါသည္္းကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးအ ာအမူးိုင္ ာ ကခင့္္ေ၀တ္စည္းကမ္း
ကိုး ေလးစားလိုက္္ာမံႏႈးမ

ခင္းသည္းဝ္္္ျမ္းးသိုး မးိုတ္းသိုး မးိုတ္း ိုေစလကက္္္ျ ိုက္တာမ ဲကးေလးေသာ း

က္္္ျ ိုက္စာခခာ ္းေဖာက္ဖခက္မံႏႈအ ဖစ္းယူးမည္ ဖစ္ ါသည္္
၅္းကေလးသူငယ္းကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ းးမူဝါဒ
၅-၁္းမူဝါဒးေဖာ္ ခခက္
Crownး Agentsး သည္း ကြခႏ္ို ္တိုး၏ဝ္္္ျမ္းမခားႏင့္္ေ သိုးမးိုတ္း ိုေစလကက္္္ျ ိုက္တာမခားႏင့္္ေ းက္သြယ္လို ္ကိုင္
းေသာ ကေလးသူငယ္မခား၏း ေဳးအႏၲ ာယ္း ကင္း င္းေ းကိုးအေလးအ္က္္ျားၿ းစ ကေလးသူငယ္း အလြသ
ခ ထိုးစား
လို ္မံႏႈကို လထိုးဝသည္းမခထေသားကိုင္တြယ္ေ ဖ င္း္ည္းကိုးကခင့္္ေသထိုး ါသည္္ Crownး Agentsး ၏း မည္သည့္္ေဝ္္္ျမ္း း
သိုးမးိုတ္း

ိုေစလကက္္္ျ ိုက္တာကမးိုး ကေလးသူငယ္း တစ္ဥးအားး လင္ ိုင္းးိုင္ ာစး ို ္ ိုငး္ းိုင္ ားသးမ
ို းိုတ္ း

စတ္ ိုင္းးိုင္ ားအလြသ
ခ ထိုးစားလို ္ ခင္း(အ္ျက္းအ ိုဒ္း၂-၁း အဓ ၸာယ္ဖြင့္္ေးိုခခက္ကိုး္ကည့္္ေ ါ)ကိုးတား မစ္ ါသည္္
ကြခႏ္ို ္တိုးသည္းကေလးသူငယ္တစ္ဥးအားးအႏၲ ာယ္ ာသ ဖင့္္ေး ဒ္ဒာ္စ င္ ခင္းးခထ ဖူးသူတစ္ဥးအား

ကေလးသူငယ္

ႏင့္္ေးက္ႏြယ္ေသားလို ္င္္းအတြက္းသလခက္ႏင့္္ေးေခစယူခ္္း္ျား ခင္းး ာမည္မးိုတ္ ါ္
Crownး Agentsး သည္း အသစ္ခ္္းအ ္္ျားေသားဝ ္္္ျမ္းမခားအားလထိုးႏင့္္ေ

ိုေစလကက္္္ျ ိုက္တာမခားအား

အေ ခခထးကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးသင္တ္္းေ းမည္း ဖစ္ ါသည္္
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ကေလးသူငယ္ ကာကြယေ
္ စာင့္္ေေ ာက္ေ း မူဝါဒ

ည္ တြင္ လို ္င္္းတာဝ္္ေ းအ ္္ျားေသားႏိုင္ငထ ခားသားတစ္ဥးအားး ထိုးခခ္္အတြင္းႏင့္္ေး ိုးထ ခခ္္ င္ းႏစ္ခိုစလထိုးတြင္း
CrownးAgentsး၏းသထတမ္္တစ္ဥးအ ဖစ္း ယူးမည္း ဖစ္ၿ းစးဤမူဝါဒသည္းက္္္ျ ိုက္ခခာ း
္ ိုင္ ာ သက္တမ္းကာလ
အတြက္းအကခထားဝင္သက္းိုင္ ါသည္္
ေဒသးိုင္ ားလူးစြမ္းအားအ င္းအ မစ္းလို ္င္္းမတ္ဖက္အသးသးသည္းကေလးသူငယ္းကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ း
းိုင္ ား

းက္သြယ္ ္္ ိုေၢာလ္တစ္ဥးကိုးသ

တ္မတ္တာဝ္္ေ းမည္း ဖစ္ၿ းစး္ျို ိုေၢာလ္ကးအ ာအမူးိုင္ ာကခင့္္ေဝတ္ းး

စည္းကမ္းကို း ္ျင္ ား မင္လယ
ြ ္ေသာေ္ ာတြင္း္ျား

္္ႏင့္္ေးအေ္ျာက္အ္ျားစးစာ ြက္စာတမ္းမခားကိုးလက္ခထ၍း

အလြသ
ခ ထိုးစားလို ္ ာသည့္္ေးအ ာအမူအတြက္းမည္သည့္္ေသတင္း ိုးတိုင္္ကားမံႏႈကိုမးိုးးက္လက္ေ း ိုးသြား ္္ း တာဝ္္း
ါသည္္
ဝ္္္ျမ္းမခားအားလထိုးႏင့္္ေ

ိုေစလကက္္္ျ ိုက္တာမခားသည္း လို ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မခားးႏင့္္ေနသိုးမးိုတ္းCrown Agentsး

တြင္ ဖစ္ေစစးCrownး Agentsး အတြက္ ဖစ္ေစးလို ္ကိုင္ေ္သူးတစ္ဥးဥးကးကေလးသူငယ္မခားအေ စးလက္မခထႏိုင္စ ာ
း ာမူသည့္္ေ

မည္သည့္္ေစိုး မ္ ူ ္္မံႏႈမးိုးသ

တင္း းတ
ို ိုင္္ကား ္္းတာဝ္္

ါသည္္းဤသ

တင္းအခခက္အလက္ကို း

က္းိုင္ ားကေလးသူငယ္းကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးိုင္ ားးက္သြယ္ ္္ ိုေၢာလ္္ျထ း

မတ္တမ္းတင္္ျားၿ းစးသ

ခခက္ခခင္းးတ င္ သင့္္ေ ါသည္္း္ျို ိုေၢာလ္သည္းယ င္းကစၥကိုး သက္းိုင္ ား ေဒသအာာာ ိုင္မခား္ျထးလိုအ ္သလို
သတင္း ိုး ္္းေးာင္ ြက္မည္း ဖစ္ ါသည္္
ဝ္္္ျမ္းမခားအားလထိုးႏင့္္ေ ိုေစလကက္္္ျ ိုက္တာမခားသည္း CrownးAgents၏းကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္္ေေ ာက္
းေ း အ ာအမူးိုင္ ားကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္းကိုးဖတ္ ံႏႈ၍း္ားလည္သေဳာေ ါက္ၿ းစးယင္းကခင့္္ေဝတ္ကိုးေလးစားလိုက္္ာ
မည္ ဖစ္ေ္ကာင္းးသေဳာတူလက္မတ္ေ း္ျိုး ္္းတာဝ္္

ါသည္္

္ျိုသိုး ာလို ္ ္္း

ငင္းးို ခင္းးသိုး

မးိုတ္း

ခက္ကြက္ ခင္းသည္း၎၏း အလို ္ခ္္း္ျားမံႏႈး က္္္ျ႐ိုက္စာခခာ ္းသိုးမးိုတ္းCrownး Agentsး ႏင့္္ေးခခာ ္းိုေသားအ ခား
က္္္ျ ိုက္စာခခာ ္ကိုးခခားေဖာက္ ခင္းး ဖစ္သည္းိုး ံႏႈ မင္မည္း ဖစ္ ါသည္္

၅-၂္

Crown

Agents

၏း

ဝ္္္ျမ္းမခားအားလထိုးႏင့္္ေး ေ
ို လ
စ ကးက္္္ျ က
ို တ
္ ာမခားအတြကး္ ကေ

ကေလးသူငယ္ကာကြယး္ ေစာင့္္ေေ ာက္ေ းးင
ို ္ ားလက
ို ္
္ ာ မည့္္ေးကခင့္္ေဝတ္စည္းကမ္း

ဤကခင့္္ေဝတ္သည္ Crown Agents ႏင့္္ေ သေဳာတူစာခခာ ္ခခာ း
္ ို္ျားၿ း လို ္င္္းအေ ခအေ္မခားတြင္ ကေလးသူငယ္
မခူားႏင့္္ေ

အ ္္အလ္္ေ ားး
ို က္းထေ္ သည့္္ေ

ဝ္္္ျမ္းမခားအားလထိုးႏင့္္ေ

အလို ္လို ္ေးာင္ေ္ေသာ

ေ
ို စလကက္္္ျ ိုက္တာမခားသည္

း ေအာက္ေဖာ ္

မည္သမ
ူ းို

သက္းိုင္သည္္

ါ ္ျိုတ္ ္္ခခက္မခားကို

လိုက္္ာကာ

သေဳာတူ လက္မတ္ေ း္ျိုးမည္းိုးေမခာ္လင့္္ေသည္္

• ကကြႏို္ ္သည္

ကေလးသူငယ္မခားအားလထိုးကို

သူတိုး၏အသက္အ ြယ္စ

ကခား/မကးစ

ကိုးကြယ္သည့္္ေ

ဳာသာတ ားစ တိုင္း င္းသားမခားႏြယ္စိုစ စး ြားေ းအေ ခအေ္စ မသ္္စြမ္းမံႏႈ သိုးမးိုတ္ အ ခား ဖစ္တည္မံႏႈ
မည္သိုး င္ ဖစ္ေစကာမူ ေ စ
ို ိုကမ
္ ံႏႈစးေလးစားမံႏႈႏင့္္ေ ေိုာ္သကၡာ စြာ ဖင့္္ေ းက္းထ ါမည္္

• ကကြႏို္ ္သည္

ကေလးသူငယ္မခားကို

သူတိုး၏အသက္အ ြယ္ႏင့္္ေသင့္္ေေတာ္သည့္္ေ

အသထေ္အသထ္ျားႏင့္္ေ

ဳာသာစကားတိုး ဖင့္္ေးေ ားး
ို က္းထ ါမည္္ ကကြႏို္ ္သည္းေ္ကာက္ ြထ႕မံႏႈစ အ က္ ေစမံႏႈ သိုးမးိုတ္ သမ္ငယ္မံႏႈး
ဖစ္ေ စေစသည့္္ေ အမူအ ာ သးမ
ို းိုတ္ ဳာသာစကားကို ည္ ြယ္ခခက္
• ကကြႏို္ ္သည္

ေ ာ

ည္လို ္သည့္္ေ

းက္သြယ္ ခင္း ဖင့္္ေေသာ္လည္းေကာင္း

သိုးမးိုတ္

အသထိုး ာလမ့္္ေမည္ မးိုတ္ ါ္

သကၡာခခသည့္္ေ

လင္ ိုင္းးိုင္ ာ

အ

ကိုယ္အမူအ ာႏင့္္ေ

္အႁမြက္ ေသာ္ည္း ဖင့္္ေေသာ္လည္းေကာင္း

ကေလးသူငယ္ကို စကားေ ာ လမ့္္ေမည္မးိုတ္ ါ္
• ကကြႏို္ ္သည္

ကေလးသူငယ္ႏင့္္ေ

လင္ ိုင္းးိုင္ ာ

မသင့္္ေေလခာ္သည့္္ေလို ္

္ ိုစ
ထ ထ ဖင့္္ေ

္ျေတြးးက္းထလမ့္္ေ

မည္မးိုတ္ ါ္
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• ကကြႏို္ ္သည္

ကေလးသူငယ္၏

ႏင့္္ေေသာ္လည္းေကာင္း
ဤအ ာတြင္

သေဳာတူညမံႏႈ ဖင့္္ေေသာ္လည္းေကာင္း

ကေလးသူငယ္ႏင့္္ေ

တ ားဥ ေဒအ

သေဳာတူခခက္မ ါဳခ

လင္ ိုင္းးိုင္ ာ္ျေတြးးက္းထမံႏႈး ာလမ့္္ေမည္

သေဳာတူခြင့္ေ္ ာ္ျားေသာအသက္သည္

အသက္(၁၈)ႏစ္ေအာက္အ ယ
ြ ္ ကေလးသူငယ္ကို

ိုငယ္ေ္သည့္္ေ

မးိုတ္ ါ္
တိုင္ေအာင္

လင္ ိုင္းးိုင္ ာ ဝ္္ေးာင္မမ
ံႏႈ ခားအတြက္းေငြေ းေခခမံႏႈ

ါဝင္သည္္
• ကကြႏို္ ္သည္
ေ ာ

တာဝ္္သေသာလူဲကးတစ္ေယာက္အေ္ ဖင့္္ေ

ည္လို ္သည့္္ေ

သိုးမးိုတ္

ကကြႏ္ို ္အေ စ

လင္ ိုင္းးိုင္ ာ မားြယ္သည့္္ေ

အ ာအမူကို

ကေလးသူငယ္၏

သေဳာတူ

တို္္း ္္ ္္

လက္ခထႏိုင္ဖြယ္မ ေ္ကာင္း ္ားလည္သည္္
• အေ းေ စအေ ခအေ္မးိုတ္ ါက ကကြႏို္ ္သည္ ကေလးသူငယ္ကို ကကြႏို္၏အမ္သိုးးေခစေးာင္ သြားလမ့္္ေမည္
မးိုတ္ ါ္ ္ျိုအေ ခအေ္မခားတြင္ ကကြႏ္ို ္၏အ္ျက္အ ာ ကို ခခက္ခခင္းအေ္ကာင္း္ကား ါမည္္
• ကကြႏို္ ္သည္

ကေလးသူငယ္ႏင့္္ေ

ကကြႏို္ ္သည္း ဖစ္ႏင
ို ္ ါက

အ ြယ္ေ ာက္သူႏစ္ဥး

အ ္္အလ္္းက္သြယ္မံႏႈကို
အမခား ည္သူမခား

တစ္ဥးတည္း ေ္သည့္္ေ

အေ ခအေ္မခားကိုးေ ာင္္ကဥ္ ါမည္္

ေ္ေစ ါမည္္

အ ခားသူမခား မင္ႏိုင္ေစ ္္

မ ဖစ္ႏိုင္ ါက

လို ္ေးာင္ ါမည္္

ကကြႏို္ ္၏
ဥ မာအေ္ ဖင့္္ေ

ာေ္ ာတြင္ ္ျိုင္ ခင္း သိုးမးိုတ္ အခ္္းတထခါးဖြင့္္ေ္ျား ခင္း္

• ကကြႏို္ ္၏ စတ္တက္ႂကြမံႏႈႏင့္္ေ လို ္ေးာင္မံႏႈမခားသည္
တသးတ ခား ဖစ္ကာ

ြင့္ေလ
္ င္း မင္သာၿ း တာဝ္္ယူမံႏႈကိုး ေသခခာေစ ါမည္္

္ကာ မင့္္ေစြာ

းက္သြယ္ ္္း

ကေလးသူငယ္ႏင့္္ေ

ေ ာင္လခမ သည့္္ေအေ ခအေ္းေ စေ ါက္လာ ါက

ကကြႏ္ို ္အ္ျက္အ ာ ကို

အလခင္အ မ္္အေ္ကာင္း္ကား ါမည္္
• Crown Agents ၏စာခခာ ္ခခာ ္းိုသူ သိုးမးိုတ္ ဝ္္္ျမ္းတစ္ဥးအေ္ ဖင့္္ေ တစ္ကိုယ္ ည္အ ာအမူအတြက္
တာဝ္္ ေ္ကာင္းလက္ခထ ါသည္္

တတယအဖြးအ
ခ စည္းတစ္ခိုမ

မည္သည့္္ေ

အေ ခအေ္မခားကိုမးို

လြမ
ခ ားစြာ ာမူခခ့္ေ ါက ကကြႏ္ို ္၏အ္ျက္အ ာ ္ျထသိုး အလခင္အ မ္္ သတင္း ိုးတိုင္္ကား ါမည္္
• ကေလးသူငယ္ႏင့္္ေ ို ္ ိုင္းးိုင္ ားက္သြယ္မံႏႈသည္းေဒသအေ ခအေ္ႏင့္္ေ ကိုက္ညေစ ္္ ကကြႏ္ို ္လို ္ေးာင္ ါ
မည္္ ကေလးသူငယ္ႏင့္္ေမသက္းိုင္ဳခ

ို ္ ိုင္းးိုင္ ာ စ္ဒာ္ေ းမံႏႈသည္ လက္သင့္္ေမခထႏိုင္ေ္ကာင္းကို ကကြႏ္ို ္

္ားလည္ ါသည္္
• ကေလးသူငယ္မခားကို သလခက္ႏင့္္ေ အလို ္ခ္္း္ျား ခင္း ာလမ့္္ေ မည္မးိုတ္ ါ္
ကေလးသူငယ္မခား၏ ထို

္မခားကို

အလို ္ႏင့္္ေသက္းိုင္သည့္္ေ

သိုးမးိုတ္

အ ခား ည္ ြယ္ခခက္အတြက္

အသထိုး ာ ခင္း
• ကကြႏို္ ္သည္ းက္သြယ္ေ း ထိုစထမခားတြင္ ကေလးသူငယ္မခားကို အကူအညမခ့္ေသည့္္ေ္စ္္ာသူမခား အ ဖစ္ေသာ္
လည္းေကာင္း

လင္ ိုင္းးိုင္ ာ မားြယ္သည့္္ေ

ကိုယ္း္္ ခင္း ဖင့္္ေလည္းေကာင္း

မေဖာ္ ဳခ

ေိုာ္သကၡာ စြားေဖာ္ မံႏႈကိုးေသခခာေအာင္လို ေ
္ းာင္ ါမည္္
• ကကြႏို္ ္သည္

ကေလးသူငယ္မခားႏင့္္ေ

လူမံႏႈကြ္္ယက္းိုဒ္မခားတြင္
ဓါတ္ ိုမ
ထ ခားကို

၄င္း၏မဳ

အ ခား္ျခိုက္လြယ္သည့္္ေလူမခား၏

ိုတ
ထ င္ ာတြင္
သိုးမးိုတ္

ဥာာ္ ညာအသႏင့္္ေ

အို ္္ျ္္းသူ္ျထမႏင့္္ေ

ထို

္မခားကို

စာ္ာ္ားလည္စြာ ဖင့္္ေ

၄င္းတိုး၏

ခြင့္္ေ ာခခက္မခား ဖင့္္ေ

ကိုယ္ ိုင္

အသထိုး ာ ါမည္္
ိုက္ယူသင့္္ေၿ း

၄င္းတိုး၏ကိုယ္ေ းကိုယ္တာကို ကာကြယ္သည့္္ေ ၄င္းတိုး၏ ေိုာ္သကၡာကိုး မင့္္ေတင္သည့္္ေ ထိုစထး ဖစ္သင့္္ေသည္္
• ကေလးသူငယ္မခားသည္

အဓကအေ္ကာင္းအ ာ၏

စာသားစ

ဓါတ္ ိုထ

သိုးမးိုတ္

ဗဒယိုတိုး၏

အ င္းအ မစ္ ဖစ္ ါက ကေလးမာ အသက္(၁၈)ႏစ္ေအာက္ ဖစ္ခခ့္ေလခင္ ၄င္း၏မဳ သိုးမးိုတ္ အို ္္ျ္္းသူ္ျထမ
ဲကာတင္အသေ း္ျားေသာခြင့္ေ္ ာခခက္ ယူ ္္လိုအ ္ေ္ကာင္း ကကြႏ္ို ္မးေသခခာေအာင္လို ေ
္ းာင္ ါမည္္
• ္ျိုတ္ေဝ ဖ္္းခခခခ့္ေၿ းေသာ အ ာမခားတြင္ ကေလးသူငယ္၏ မသားစိုအမည္ႏင့္္ေ အမ္လ ္စာကို ္ျိုတ္ေဖာ္မ
သင့္္ေေ္ကာင္း ကကြႏ္ို ္္ားလည္ ါသည္္
မူဝါဒကို ၂၀၁၈းေဖေဖာ္ဝါ ္ျက္းေ္ာက္မကခဳခး ္္လည္သိုးထ သ ္ ါမည္္
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