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“Hope for Shining Stars (H4SS-S4SK) ” အဖြ႕ဲအစည္း၏ 

ကေလးသူငယ္မ်ားေဘးကင္းလံုၿခဳံေစေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒ 
 ဤမူ၀ါဒကိ ု “Hope for Shining Stars (H4SS-S4SK) ” အဖြ႕ဲအစည္း၏ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 

ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအေပၚအေျချပဳ ေရး ဆြဲထားပါသည္။ 

၁။ မူ၀ါဒထုတ္ျပန္ခ်က္ (Policy Statement) 

 ကၽြႏု္ပ္တိ႕ုသည္ အေႏွာက္အယွက္မ်ား၊ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား၊ အေတာ္မတရားျပဳခံရျခင္း မ်ားမရိွေသာ 

ေဘးကင္းလုံၿခဳံသည့္ ပတ၀္န္းက်င္ကုိ ကေလးမ်ားႏွင့္လူတုိင္းအတြက္ ပ့ံပိုးဖန္တီးေပးၿပီး အခ်င္းခ်င္း ေလး 

စားျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာအျပဳအမူက်င့္၀တ္ႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကိ ုအားေပးျမွင့္တင္ပါသည္။ 

၂။ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ (Definition) 

 ကေလးမ်ားအားမေတာ္မတရားျပဳခံရျခင္းဆိုသည္မွာအသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ မည္သူမဆုိ 

အႏၱရာယ္ျပဳခံရျခင္း၊ သင့္ေလွ်ာ္ေသာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ မရရိွျခင္းတို႕ကို ဆိုလုိပါသည္။ မေတာ္မတရား 

ျပဳျခင္းတြင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ ရာမေတာ္မတရားျပဳျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာမေတာ္မတရားျပဳျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

မေတာ္မတရားျပဳျခင္း (သိ႕ု) လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းသည္ လံုး၀လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိပါ။ 

၃။ ရည္ရြယ္ခ်က္ (Purpose) 

 ဤမူ၀ါဒႏွင့္ အျပဳအမူဆိုင္ရာက်င့္၀တ္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတြင္ပါ၀င္ေသာကေလးမ်ား 

ေဘးအႏၱရာယ္မက်ေရာက္ေစေအာင္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္ 

ကိုစီမံခန္႕ခြျဲခင္းနည္းဗ်ဴဟာမ်ားထုတ္ျပန္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

၄။ မူ၀ါဒ၏အတုိင္းအတာ (Scope) 

 ကေလးသူငယ္မ်ားေဘးကင္းလုံၿခံဳေစေရးဆိုင္ရာ ဤမူ၀ါဒသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာလူတိုင္း၊ 

လက္တြဲလုပ္ကုိင္ေနေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ယင္းအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ လက္ေအာက္ခံအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 

အားလံုးအေပၚ သက္ေရာက္ပါသည္။ လူတုိင္းဟုဆုိရာတြင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ပံုမွန္၀န္ထမ္းမ်ား၊ အခ 

ေၾကးေငြမယူသည့္ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား၊အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏လက္ေအာက္ခံအဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ 

ေနေသာ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ 

ဤမူ၀ါဒကိ ု(၅)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၅။ ရာထူးႏွင့္တာ၀န္မ်ား (Roles and Responsibilities) 

 (က) H4SS-S4SK အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မီတအီဖြ႕ဲမွ ဦးေဆာင္ကာဤမူ၀ါဒကိ ု သက္ဆိုင္သူ 

အားလံုးသိရိွလိုက္နာလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိ႕ုအျပင္၀န္ထမ္းအားလံုးႏွင့္ 

ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းအားလံုး အားဤမူ၀ါဒကိ ု သေဘာတ ူ လိုက္နာ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း လက္မွတ ္

ေရးထိုးေစပါမည္။ 
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 (ခ) H4SS-S4SK မွ MME ေဒၚ၀ါ၀ါသြင္ကို ကေလး သူငယ္မ်ား 

ေဘးကင္းလံုၿခံဳေစေရးလုပ္ငန္းတာ၀န္ခံအျဖစ္ခန္႕ထားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုပါ တာ၀န္ခံ သည ္

လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကိ ု ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ပံ့ပိုး ကူညီမႈ 

ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

၆။ ကေလးသူငယ္မ်ားေဘးကင္းလုံၿခံဳေစေရးဆုိင္ရာတာ၀န္ခံ၏ တာ၀န္မ်ား 

 (က) တာ၀န္ခံသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္၄င္း၊ ကေလးသူငယ္ 

မ်ား၏ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိသတင္းပို႕လိုသူမ်ားဆက္သြယ္ရမည့္ 

တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ 

 (ခ) ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ကေလးသူငယ္မ်ား၏ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးမူ၀ါဒဆုိင္ရာ 

သင္တန္းမ်ားကိုစီစဥ္ျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္းတိ႕ုျပဳလုပ္ေပးရမည္။ 

 (ဂ) မူ၀ါဒႏွင့္က်င့္၀တ္လမ္းၫႊန္ဆိုင္ရာ မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ား၊စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈမ်ားကိုေျဖၾကား 

  ေပးရမည္။ 

 (ဃ) မူ၀ါဒအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းကိုဦးေဆာင္ရမည္။ 

၇။ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခအကဲျဖတ္ျခင္း (Risk Assessment) 

 (က) ကေလးမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕လုပ္ကိုင္ရေသာ အစီအစဥ္မ်ားအားေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခဆန္းစစ္ျခင္း 

ကိ ုMME မ်ားက တစ္ႏွစ္လွ်င ္ႏွစ္ၾကိမ ္ျပဳလုပ္ေပးမည္။ 

 (ခ) ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျချမင့္မားေသာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကိုမွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။ 

  ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္မ်ား၊တာ၀န္ယူမည့္သူမ်ား၊အေကာင္အထည္ 

  ေဖၚမည့္ကာလႏွင့္လုပ္ငန္းၿပီးဆုံးျခင္းတို႔ကိုလည္းမွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။ 

 (ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခအကျဲဖတ္စစ္ေဆးလႊာကိုေနာက္ဆက္တြဲ(၁)တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။) 

၈။ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ (Code of Conduct) 

 (က) ၀န္ထမ္းတုိင္းသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားေဘးကင္းလံုၿခံဳေစေရးမူ၀ါဒကုိ သိရွိနားလည္ၿပီး၊ သေဘာတူ 

လက္မွတ္ေရးထိုးရမည့္အျပင္၊ ကေလးသူငယ္မ်ားေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာမ်ားကိုလိုက္နာရမည္။ 

 (ခ) ၀န္ထမ္းအားလံုးက လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ သေဘာတူညီေၾကာင္းေၾကညာခ်က္မ်ားကိုဖိုင္မ်ား 

ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းထားရမည္။ 

၉။ သိရိွနားလည္ျခင္း (Awareness) 

 (က) ကေလးသူငယ္မ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳေစေရးမူ၀ါဒႏွင့္ လိုက္နာရမည့္က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ပညာေပး 

သင္တန္းကို ၀န္ထမ္းသစ္မ်ားႏွင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းသစ္မ်ားအတြက္ H4SS-S4SK က ျပဳလုပ္ 

ေပးမည္။ 

 (ခ) ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕အလုပ္လုပ္ကုိင္သူအားလုံးသည္ မူ၀ါဒႏွင့္ က်င့၀္တ္ဆုိင္ရာ 

မြမ္းမံသင္တန္းကုိ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေပးၿပီး မူ၀ါဒႏွင့္ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ မြမ္းမံသင္တန္းကုိ 

ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေပးၿပီး မူ၀ါဒက်င့၀္တ္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ႏွစ္စဥ္လက္မွတ္ထုိးရမည္။ 
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အျခား၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္မူ မြမ္းမံသင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္း၊ မူ၀ါဒႏွင့္က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ 

သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ ထိုးျခင္းကို(၃)ႏွစ္တႀကိမ္ ျပဳလပု္ရမည္။ 

 (ဂ) သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ သင္တန္းတြင္အသံုးျပဳေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား၊သင္တန္းတက္ ေရာက္သူ 

မ်ား၏စာရင္းစသည့္မွတ္တမ္းမ်ားကိုထိန္းသိမ္းထားရမည္။ 

၁၀။ စိတ္ခ်ရေသာ၀န္ထမ္းမ်ားေရြးခ်ယ္ခန္႕ထားျခင္း (Child Safe Recruitment) 

 (က) “H4SS-S4SK ” သည္ကေလးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕လုပ္ကုိင္ရမည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ 

ခန႕္ထားရာတြင ္တာ၀န္သိတတ္မႈ ရွိသူမ်ားကိသုာ ေရြးခ်ယ္ခန႔္ထားရမည္။ 

 (ခ) “H4SS-S4SK” သည ္ ကေလးမ်ားအေပၚ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သူ ဟုယူဆရသူအား လုပ္ငန္းတြင္ 

ပါ၀င္ခြင့္ ျငင္းပယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

 (ဂ)  က်င့၀္တ္ ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ၀န္ထမ္းအားေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္း၊ အလုပ္မ ွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ဆိုင္ရာ 

အခ်က္အလက ္မ်ားကိ ု၀န္ထမ္းစာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆုိရမည္။  

၁၁။ ကေလးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕အလုပ္လုပ္မည့္သူအားလုံးလိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား- 

 (က) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူ (သို႔) လုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္မည့္သူသည္ (ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက ္

ေသာ) ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားကုိအလုပ္မခန္႔မီစစ္ေဆးရမည္။  

 (ခ)  အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူ (သို႔) လုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္မည့္သူသည္ (ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက ္

ေသာ)  ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္းကိုယ္တုိင္ခံ၀န္ခ်က္လက္မွတ္ ထုိးရမည္။  

 (ဂ) ႏႈတ္သက္ေသအနည္းဆံုး ၂- ဦးကုိေမးျမန္းၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။ ထိုသုိ႔ ႏႈတ္သက္ေသ 

ေပးသူမ်ားကိုေမးျမန္းရာတြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ကေလးမ်ားပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း 

(သို႔) ႀကီးၾကပ္သူမပါဘဲကေလးမ်ားႏွင့္ပံုမွန္ ထိေတြ႕အလုပ္လုပ္ရန္ သင့္ေလွ်ာ္ျခင္းရွိ ၊မရွိေမးျမန္း 

ရပါမည္။  

 (ဃ) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္းစစ္ေဆးခ်က္ႏွင့္ ကိုယ္တုိင္၀န္ခံခ်က္တို႔ကိ ု ဖုိင္ျဖင့္ 

သိမ္းဆည္းထားရမည္။ (ကိုယ္တုိင္ ခံ၀န္ခ်က္ႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားကိုေမးျမန္းရန္ပံုစံကိုေနာက္ဆက္တြဲ 

-၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )  

 (င) ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ရန္လူေတြ႕ 

ေမးျမန္းရာ၌ အမႈအက်င့္ မ်ားဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားကိုထည့္သြင္းရမည္။  

 (စ) ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ရန္လူေတြ႕စစ္ေဆးရာတြင္ထည့္သြငး္ရမည့္အမူအက်င့္မ်ား ဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားအျဖစ္ 

ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ကိုထည့္သြငး္ႏုိင္သည္။  

  - ယခင္က ကေလးမ်ားပါ၀င္ေသာ ဤကဲ့သို႔ေသာက႑တြင္ ၀န္ထမး္ (သို႔) ေစတနာ့၀န္ထမ္းအျဖစ္ 

အလုပ္လုပ္ဖူးပါသလား။ထုိအလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္ဘာေတြႏွစ္သက္ပါသလဲ။အခက္အခဲ ဘာေတြ 

ရွိပါသလဲ။  

  - ကေလးေတြကသင့္အစီအစဥ္ထဲ မပါ၀င္ဖူး ဆိုရင ္ဘယ္လိုကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းပါသလဲ။  

  - ကေလးေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရတဲ့ အခါမွာ အႏၱရာယ္ကင္းစြာလုပ္ႏုိင္မယ့္ ဥပမာ- ၂ ခုကိုေပးပါ။  
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  - ကေလးမ်ားစာသင္ယူရာမွာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီး ကေလးေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈရွိမယ္ ့ပတ၀္န္းက်င္  

တစ္ခုဘယ္လုိဖန္တီးေပးမလဲ ။  

၁၂။ အစီရင္ခံစာေပးပုိ႔ျခင္း (သုိ႔ )တိုင္ၾကားျခင္း (Reporting)  

 (က) ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာစိုးရိမ္မႈမ်ား (သို႔) ကေလးသူငယ္မ်ား 

အက်ိဳးအတြက္ စိုးရိမ္စရာမ်ားကိုမျဖစ္မေနအစီရင္ခံ (သို႔) တုိင္ၾကားရန္ လူတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရိွသည္။  

 (ခ) အစီရင္ခံ (သို႔) တုိင္ၾကားရာတြင္ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကိုလိုက္နာရပါမည္။  

 (ဂ) ဘယ္သူေတြကအစီရင္ခံစာကိုေပးပို႔ (သုိ႔) တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသလဲ။ (Who can report?) 

  အစီရင္ခံစာကိုကေလး (သို႔) ငယ္ရြယ္သူ ၊ မိဘ (သို႔) လူထု၊ ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းမ်ား 

(သို႔) အျခားမည္သူမဆုိေပးပို႔တုိင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။  

 (ဃ) ဘာေတြကိုအစီရင္ခံ (သုိ႔) တိုင္ၾကားရမည္နည္း ။ (What to report?) 

  ကေလးသူငယ္မ်ားေဘးကင္းလုံၿခံဳေစေရး (သို႔) ကေလးမ်ား၏ အက်ိဳးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ လုိက္နာရမည့္ 

က်င္၀့တ္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႕ျမင္ရသမွ် ၊ၾကားသိရသမွ်၊ ေလ့လာသရိွိရသမွ် 

သံသယရွိသည့္ အရာမွန္သမွ် တုိ႔ကိုအစီရင္ခံ (သို႔) တုိင္ၾကားရပါမည္။  

 (င) ဘယ္ေတာ့ အစီရင္ခံစာေပးပုိ႔ (သို႔) တိုင္ၾကားသင့္ပါသလဲ။ (When should I make a report?)  

  အစီရင္ခံစာေပးပို႔ျခင္း (သို႔) တုိင္ၾကားျခင္းကို (၂၄) နာရီအတြင္း (သို႔) အျမန္ဆံုးေပးပုိ႔ရပါမည္။  

 (စ) အစီရင္ခံစာကုိမည္က့ဲသုိ႔ ေပးပုိ႔ (သုိ႔) တိုင္ၾကားရမည္နည္း ။ 

  (How to make a report?) 

  အစီရင္ခံစာ (သို႔) တုိင္ၾကားျခင္းကိ ုႏႈတ္အားျဖင့္ ေသာ၄္င္း၊ စာအားျဖင့္ ေသာ၄္င္း၊ အီးေမးလ္အားျဖင့္ 

ေသာ၄္င္း၊ ေပးပို႔နုိင္ပါသည္။  

 (ဆ) အစီရင္ခံစာကိုမည္႔သူထံေပးပုိ႔ရမည္နည္း။ (Who should I report to? ) 

  သင့္အဖြ႕ဲအစည္းမွ အႀကီးအက၊ဲ ကေလးသူငယ္မ်ားေဘးကင္းလံုၿခံဳေစေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံ (သို႔) 

အျခားအထက္လူႀကီးတစ္ဦးဦးထံအစီရင္ခံ (သို႔) တုငိ္ၾကားရပါမည္။  

 (ဇ) အစီရင္ခံစာ (သုိ႔) တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရမည္နည္း။ (What will 

happen next?) 

  သက္ဆိုငရ္ာအဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ တုိင္ၾကားမႈကိုကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရပါမည္။ ေရွးဦးစြာစီမံကိန္း 

အတြက ္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးေနေသာအဖြဲ႕အစည္းအား လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းအတိုင္း 

တုိင္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်က္ခ်င္းအသိေပးအေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ လုိအပ္ပါကရဌဲာနႏွင့္ အျခား 

သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္းဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားရမည္။ တုိုင္ၾကားျခင္းခံရသူမွာ 

မိမိတုိ႔ အဖြ႕ဲအစည္း၏ ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက အဆိုပါ ၀န္ထမ္းအား ဆက္သြယ္ကာသတိေပးျခင္း၊ တာ၀န္မွ 

ေခတၱရပ္စဲျခင္း၊ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းတို႔ကိုမိမိတုိ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ သည္။ 

က်ဴူးလြန္ခံရသည့္ကေလးႏွင့္ သူ၏ မိဘမ်ားကိုေဒသအတြင္းရွိအကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ခ်ိတ္္ဆက္ေပးရပါမည္။  
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 (စ်)  မူ၀ါဒႏွင့္က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္သူမည္သူကုိမဆိုေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ သတိ 

ေပးျခင္း၊တာ၀န္မွ ေခတၱရပ္စဲျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သေဘာတူထားေသာ အလုပ္တာ၀န္ဆိုင္ရာ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိ ု ႐ုပ္သိမ္းျခင္းစသည္တုိ႔ျဖင့္ အေရးယူႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ မူ၀ါဒႏွင့္ 

က်င္၀့တ္မ်ားကုိ နားလည္မႈလြဲမွားေသာေၾကာင့္ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ပါက က်ဴးလြန္သူအား ကေလး 

သူငယ္မ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳေစေရးမူု၀ါဒ ၊က်င္၀့တ္မ်ားအေၾကာင္း ထပ္မံရွင္းျပရပါမည္။  

၁၃။ အစီရင္ခံစာ (သို႔) တုိင္ၾကားျခင္းအားလံုးသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံရပါမည္။  

 (က) တရားမွ်တမႈရွိရပါမည္။  

 (ခ) တာ၀န္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ေသာရဲဌာနႏွင့္ အျခားအာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တင္ျပသည့္အခ်ိန္မွလြဲ၍ 

အခ်က္အလက္မ်ားေပါက္ၾကားမႈမရွိေစရ။  

 (ဂ) မဟုတ္မမွန္ဘမဲတရားစြပ္စြတဲုိင္ၾကားပါကစြပ္စြဲတုိင္ၾကားသူကိုပညာေပးအေရးယူပါမည္။  

 (ဃ)  တုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရအခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီထိထိေရာက ္

ေရာက္ေျဖရွင္းၿပီးေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံး၏ အစီရင္ခံစာကိုလုံၿခံဳစြာထိန္းသိမ္းရပါမည္။  

 

ေနာက္ဆက္တြဲ (စ.၁) 

ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္

အခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ 

၏ လကၡဏာရပ္မ်ား 

ေဘးအႏၱရယ္အ

ဆင္ ့

ေဘးအႏၱရယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးနည္းဗ်ဴ

ဟာမ်ား 

ေဘးအႏၱရာယ္ေစာ

င့္ 

ၾကပ္ျခင္းတာ၀န္ရွိ 

သူႏွင္ ့အခ်ိန္ 

       နိမ့္ 

    လတ္ 

    ျမင့္ 

  

     နိမ့္ 

   လတ္ 

    ျမင့္ 

  

     နိမ့္ 

    လတ္ 

    ျမင့္ 

  

     နိမ့္ 

    လတ္ 

    ျမင့္ 

  

     နိမ့္ 

    လတ္ 
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    ျမင့္ 

 

 

 

 
ေနာက္ဆက္တြဲ (စ.၂) 

ကေလးသူငယ္မ်ား ေဘးကင္းလုံၿခံဳေစေရးမူ၀ါဒႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ား 

ဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ 
 ကၽြန္ေတာ/္မ -------------------- သည္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳေစေရးမူ၀ါဒႏွင့္ 

က်င့္၀တ္မ်ားကို ဖတ႐္ႈနားလည္သေဘာေပါက္ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႔ကိုလုိက္နာပါမည္ဟု ၀န္ခံပါသည္။  

၁။ ကၽြန္ေတာ/္မသည္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအုပ္စုမ်ားအနက္မည္သည့္ အုပ္စုမွလာသည့္ 

ကေလးကိုျဖစ္ေစေလးစားစြာဆက္ဆံပါမည္။ 

 (လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံသား၊ လူမ်ိဳးစ(ုသိ႕ု)လူ႕အဖြ႕ဲအစည္း၊ အသားအေရာင္၊ က်ား/မဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္ 

သည့္ဘာသာ၊ႏိုင္ငံေရးႏွင့္အျခားအယူအဆမ်ား၊ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈ၊မသန္စြမ္းျခင္း၊ ေမြးဖြားျခင္း ႏွင့္အျခား 

အေျခအေနမ်ား…) 

၂။ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ၊ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ၊ ေစာ္ကားေသာ၊ လိင္ဆုိင္ရာႏိုးၾကြေစေသာ၊ 

ႏွိမ့္ခ်ေစာ္ကားေသာ(သိ႕ု)ယဥ္ေက်းမႈအရမသင့္ေလ်ာ္ေသာစကား၊ အျပဳအမူမ်ားကိုကေလးမ်ားအားေျပာဆိုျခင္း၊ 

ျပဳမူျခင္းမျပဳပါ။ 

၃။ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားကို ေအာက္ပါအျပဳအမူမ်ားတြင္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေစ ျခင္းမျပဳပါ။ 

(မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆုိ လိင္ဆက္ဆံျခင္းအခေၾကးေငြျဖင့္ လိင္ဆုိင္ရာေဖ်ာ္ေျဖမႈ (သိ႕ု) လုပ္ေဆာင္မႈကိ ု

လုပ္ေစျခင္း) 

၄။ ျဖစ္ႏိုုင္ပါက ကေလးမ်ားႏွင့္အနီးကပ္အလုပ္လုပ္ရသည့္အခ်ိန္တိုင္းအျခားလူႀကီးတစ္ဦးအတူရွိေနေစပါ 

မည္ (သိ႕ု)ပါဝင္ေစပါမည္။ 

၅။ ခႏၵာကိုယ္ထိခုိက္ေစႏိုင္သည့္အေရးေပးအႏၱရာယ္ရွိသည့္အခ်ိန္မွလြဲ၍ကၽြန္ေတာ္/မ၏ အိမ္(သိ႕ု)အခန္းသိ႕ု 

အေဖၚမပါဘကဲေလးမ်ားကိုေခၚေဆာင္လာျခင္းမျပဳပါ။ 

၆။ ကၽြန္ေတာ/္မသည္မျဖစ္မေနအေျခအေနမွလြဲ၍ ႀကီးၾကပ္သူမရွိေသာကေလးမ်ားအနီးတြင္ အိပ္စက္ျခင္း 

မျပဳပါ။ အကယ္၍ မျဖစ္မေနအိပ္ရမည္ဆိုပါကအထက္လူႀကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူမည္ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ပါကအျခား 

လူႀကီးတစ္ဦးလည္းအတူရိွေနေစပါမည္။ 

၇။ ကၽြန္ေတာ/္မသည္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ လက္ကိုင္ဖုန္း၊ ဗြီဒီယိုကင္မရာ၊ ကင္မရာႏွင့္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရး 

ပစၥည္းမ်ားကုိမွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္စြာအသုံးျပဳပါမည္။ကေလးသူငယ္မ်ားအားအသံုးခ်သည့္အရာမ်ားကိုရယူၾကည့္ရႈျခ

င္းအတြက္ယင္းပစၥည္းမ်ားကိုမည္သည့္အခါမွ အသံုးမျပဳပါ။ 
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၈။ ကၽြန္ေတာ/္မသည္ကေလးမ်ားကို(ရိုက္ႏွက္ျခင္းအပါအဝင္)ခႏၶာ ကိုယ္ဆိုင္ရာဒဏ္ေပးျခင္းကိုအသုံးမျပဳပါ။ 

၉။ ကၽြန္ေတာ/္မသည္အိမ္မႈကိစၥအတြက္ေသာ္၄င္း၊ကေလးမ်ား၏ပညာေရးအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္အားလပ္ခ်ိန္ 

ကိုထိခိုက္ေစျခင္း၊ ခႏာကိုယ္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစႏုိင္သည့္ အႏရာယ္ျမင့္မားျခင္းစသည့္ အသက္အရြယ္ ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 

အဆင့္အရမသင့္ေလ်ာ္ေသာအလုပ္မ်ားအတြက္ ကေလးမ်ားကိုငွားရမ္းေစခိုင္းျခင္းမျပဳပါ။ 

၁၀။ ကၽြန္ေတာ/္မသည္ကေလးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအလုပ္သမားဥပေဒမ်ားအပါအဝင္ လက္ရွိေဒသဆုိင္ရာ 

ဥပေဒမ်ားကုိလိုက္နာပါမည္။ 

၁၁။ ကၽြန္ေတာ/္မသည္ကေလးသူငယ္မ်ားမတရားအသံုးခ်ခံျခင္း၊ မေတာ္မတရားျပဳခံရျခင္းႏွင့္မူဝါဒကိ ု

မလိုက္နာျခင္းမ်ားကိုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းအျမန္သတင္းပို႕(သို႔)တိုင္ၾကားပါမည္။ 

၁၂။ ကေလးသူငယ္မ်ားကိုမတရားအသံုးခ်ျခင္း၊ မေတာ္မတရားျပဳခံရျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာတရားစြဆဲိုခံရျခင္း၊ 

အျပစ္ဒဏ္က်ခံရျခင္း၊ကေလးမ်ားေဘးကင္းလံုၿခံဳေစေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္အမႈဆိုင္ရာအျခားအေရးယူခံရမႈ မ်ားရွိ 

ခဲ့ပါကမဆိုင္းမတြ ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံပါမည္။ 

၁၃။ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကေလးမ်ားကိုဓါတ္ပံုရိုက္ျခင္း၊ ဗြီဒီယိုရိုက္ကူးျခင္း၊ (သိ႕ု) ကေလးမ်ား၏ 

ပံုကိုအသုံးျပဳရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိလိုက္နာပါမည္။ 

 (က)ကေလးကိုယ္တိုင္ႏွင့္ မိဘမ်ား(သို႕)အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံမွဓါတ္ပံု(သို႔)ဗြီဒီယိုမရိုက္မီသေဘာတူညီ 

ခ်က္ရယူပါမည္။ ဓါတ္ပံ(ုသို႔)ဗီြဒီယိုကုိမည္သိ႕ုမည္ပံုအသံုးျပဳမည္ကိုလည္းရွင္းျပပါမည္။ 

 (ခ) ဓါတ္ပံု၊ ဗြီဒီယိုပံုမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအားေလးစားမႈရိွသည့္ပံုရိပ္မ်ားျဖင့္သာေဖာ္ျပရန္ သတိျပဳပါမည္။ 

ထိခိုက္မႈရွိေစႏိုင္သည့္၊ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအသြင္ေဆာင္သည့္ပံုရိပ္မ်ားမျဖစ္ေစရပါ။ ကေလးမ်ားကို 

အ၀တ္အစားလုံၿခံဳစြာဝတ္ဆင္ေစၿပီး လိင္ဆုိင္ရာႏိႈးဆြသည့္ပံုရိပ္မ်ားမျဖစ္ေအာင္ သတိျပဳပါမည္။ 

 (ဂ)ကေလးမ်ားအား မေတာ္မတရား ျပဳမူသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္သည့္ လုပ္ရပ္ႏွင့္အျပဳအမူမ်ားကုိ 

ဆင္ျခင္တုံတရား လက္ကိုင္ထားၿပီး ေရွာင္ရွားရန္မွာ ကၽြန္ေတာ္/မ၏တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း 

နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ 

 

 

လက္မွတ္  ------------------------------------------------------------------ 

အမည္   ------------------------------------------------------------------ 

မွတ္ပံုတင္အမွတ ္ ------------------------------------------------------------------ 

ေန႕စြ ဲ   ------------------------------------------------------------------ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ(စ.၃) 

ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရးပံုစံ 
ကုိယ္တုိင္ဝန္ခံခ်က္ 

“H4SS-S4SK” သည ္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳေစေရးကို အေလးထားသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္ၿပီး 

အသင္း၏မူဝါဒအရ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူ အားလုံးသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ျပစ္မႈရွိခဲ့ပါက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္/မ…………………………………………………..သည ္ကေလးသူငယ္မ်ားအားမေတာ္မတရားျပဳျခင္း (သို႕) 

မေလွ်ာ္မကန္အသုံးခ်ျခင္းေၾကာင့္ တရားစြဆဲိုခံရျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းလံုးဝမရွိခဲ့ေၾကာင္းဝန္ခံဂတိျပဳပါ 

သည္။ 

အကယ္၍ တရားစြဆဲိုခံရျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရျခင္းမ်ားရွိခဲ့ပါကအေသးစိတ္ေဖာ္ျပပါ။ 

 

 

လက္မွတ္  ------------------------------------------------------------------ 

အမည္   ------------------------------------------------------------------ 

မွတ္ပံုတင္အမွတ ္ ------------------------------------------------------------------ 

ေန႕စြ ဲ   ------------------------------------------------------------------ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ(ဃ.၄) 

အလုပ္ေလွ်ာက္သူကုိေထာက္ခံေပးသူမွတဆင့္စစ္ေဆးျခင္း 

ေထာက္ခံစာမ်ားကို အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသည့္အဖြဲ႕အစည္းတြင္ မပါ၀င္ေသာလူမ်ားထံမွ ရယူရမည္။ 

ယင္းတုိ႕တြင္ ယခင္အလုပ္ရွင္၊ ဘာသာေရး(သိ႕ု) ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္ စသည္တိ႕ုပါ၀င္သည္။ 

မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားအက်ံဳးမ၀င္ပါ။ 

 

 ယခုေလွ်ာက္ထားသည့္အလုပ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ကေလးမ်ားႏွင့္အလုပ္လုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရန္စိုးရိမ္ရမည့္ အေၾကာင္းမ်ားရိွပါသလား။ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

ေထာက္ခံသူ(၁) 

အမည္   ------------------------------------------------------------------ 

ဆက္ႏြယ္ပံု  ------------------------------------------------------------------ 

ရက္စြဲ။   ------------------------------------------------------------------ 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

ေထာက္ခံသူ(၂) 

အမည္   ------------------------------------------------------------------ 

ဆက္ႏြယ္ပံု  ------------------------------------------------------------------ 
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ရက္စြဲ။   ------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 


