အကျဉ်းချျုပ
လူသာားချင်ား စာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ ထဆာင်ရွက်ချက်မျာား
တွင် ကထလားသူငယ် ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ထရားအတွက်
အနမ်ဆံိုား စံနှုန်ားမျာား
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The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action (the Alliance) သည် လိုပ်ငန်ား
လည်ပတ်လျက်ရထသာ ထအဂျင်စီမျာား၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အဖွွဲ့အစည်ား မျာား၊ မူဝါဒချမတ်သူမျာား၊
အလှူရင်မျာားနင် ဆရာဝန်မျာားပါဝင်ထသာ ကမဘာလံိုားဆိုင်ရာ ကွန်ယက်ဖဖစ်သည်။ ၎င်ား၏ လိုပ်ငန်ား
တာဝန်မာ ဒိုကခသည်မျာားနင် ဒိုကခသည် မဟိုတထ
် သာ လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ
အထဖခအထနမျာားတွင် အရည်အထသွားဖမင်ပပီား ထထရာက်ထသာ ကထလားသူငယ်ကာကွယ်
ထစာငထ
် ရာက်ထရား ကကာားဝင်ထဆာင်ရက
ွ ်မမ
ှု ျာားကို ထအာင်ဖမင်ထစရန် လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာား
မှု ထဆာင်ရွကသ
် ူမျာား၏ ကက ားပမ်ားထဆာင်ရက
ွ ်မှုမျာားကို အကူအညီထပားရန်ဖဖစ်သည်။ The Alliance
သည် ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ထရား ထအဂျင်စီမျာားအကကာား ပူားထပါင်ားထဆာင်ရွကမ
် ှုကို
လွယ်ကူထချာထမွွဲ့ထစဖခင်ားနင် နည်ားပညာရပ်ဆိုင်ရာ စံနန
ှု ်ားမျာားနင် ကရယာမျာားထိုတ်လိုပ်ဖခင်ား
အာားဖဖင် အဓက ထအာင်ဖမင်မှု ရရခသည်။
The Alliance သည် လူသာားချင်ား စာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ အထဖခအထန အရပ်ရပ်တင
ွ ်
ကထလားသူငယ်မျာားအာား မတရာားဖပ ကျင်ဖခင်ား၊ လျစ်လျှူရှုဖခင်ား၊ အလွသံိုားဖခင်ားနင် အကကမ်ားဖက်ဖခင်ား
မာ အကာအကွယထ
် ပားထသာ ကမဘာတစ်ခက
ို ို ထမ ာ်မန်ားသည်။
https:// alliancecpha.org

_______________________________________
ဤသည်မာ လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ ထဆာင်ရွက်ချက်မျာားတွင် ကထလားသူငယ်

ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ထရားအတွက် အနမ်ဆံိုားစံနှုန်ားမျာား ၂၀၁၉ (CPMS) လက်စွစာအိုပ၏
်
အနစ်ချ ပ်ဖဖစ်သည်။ ဤအနစ်ချ ပ်၏ အီလက်ထထရာနစ်ပံိုစံတင
ွ ် အထဖခခံမူမျာားနင် စံနှုန်ားမျာား
အာားလံိုားသည် လက်စစာအို
ွ
ပ် အဖပည်အစံန
ို င် ချတ်ဆက်ထာားသည်။
အချက်အလက်မျာားနင် အကူအညီမျာားလိုအပ်ပါက Alliance for Child Protection in
Humanitarian Action at cpms.wg@alliancecpha.org သိုို့ ထကျားဇူားဖပ ၍ ဆက်သွယ်
နိုင်ပါသည်။

အကကြံပပျုက်းက ်းချက - The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action၊
အနစ်ချ ပ် - လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ ထဆာင်ရွက်ချက်မျာားတွင် ကထလားသူငယ်

ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ထရားအတွက် အနမ်ဆံိုားစံနှုန်ားမျာား၊ ၂၀၁၉ ထိုတထ
် ဝမှု၊ ၂၀၂၀။
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နဒါန်း

ကထလားသူငယ် ကာကွယထ
် စာင်ထရာက်ဖခင်ားဆိုသည်မာ ကထလားမျာားအထပေါ်
အလွသံိုားဖခင်ား၊ လျစ်လျှူရှုဖခင်ား၊ ထခါင်ားပံိုဖဖတ်ဖခင်ားနင် အကကမ်ားဖက်ဖခင်ား ကို တိုနို့်ဖပန်
ဖခင်ားနင် ကာကွယ်ထပားဖခင်ား ဖဖစ်သည်။ ထထရာက်ထသာ ကထလားသူငယ် ကာကွယ်
ထစာငထ
် ရာက်ထရားသည် လက်ရ စွမ်ားထဆာင်ရည်မျာားအထပေါ်တွင် အထဖခဖပ ပပီား
အကျပ်အတည်ား မဖဖစ်ထပေါ်မီ ကက တင်ဖပင်ဆင်မှုကို အာားထကာင်ားထစသည်။ လူသာားချင်ား
စာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်ားမျာားအတွငား် အချန်မီ ကကာားဝင်
ထဆာင်ရွက်မမ
ှု ျာားသည် ကထလားမျာား၊ မသာားစိုမျာားနင် လူမအ
ှု သိုင်ားအဝိုင်ားမျာား၏
ရိုပ်ပိုင်ားဆိုင်ရာနင် စတ်ပိုင်ားဆိုင်ရာ ကျန်ားမာထရား၊ ဂိုဏ်သကခာနင် သိုခချမ်ားသာကို
ထထာက်ပထပားသည်
ံ
။
ကလ

်းသူငယ က ကွယလ

ငလရ ကပခင်းသည အသကမျ ်းက ကယတငရ

လရ ကသည။
လူသာားချင်ား စာနာထထာက်ထာားမှုဆင
ို ်ရာ ထဆာင်ရွက်ချက်မျာားတွင် ကထလားသူငယ်
ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ဖခင်ားဆိုရာ၌ ထဒသတွင်ား၊ နိုငင
် ံထတာ်အဆင်နင် နင
ို ်ငံတကာ
ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ထရား လှုပ်ရာားသူမျာားမ ထဆာင်ရွက်ထသာ
တကျထသာ လိုပင
် န်ားမျာား ပါဝင်သည်။ ၎င်ားတွင် ဘက်ထပါင်ားစံိုမ ဖဖစ်ထစ လူသာားချင်ား
စာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ အထဖခအထနမျာားတွင် ကထလားသူငယ်မျာား အထပေါ်
အလွသံိုားဖခင်ား၊ လျစ်လျှူရှုဖခင်ား၊ ထခါင်ားပံိုဖဖတ်ဖခင်ားနင် အကကမ်ားဖက်ဖခင်ားကို အကာ
အကွယ်ထပားရန်နင် ထဖဖရင်ားရန် ထဆာင်ရွက်ထနထသာ ကထလားသူငယ် ကာကွယ်
ထစာငထ
် ရာက်ထရား အဖွွဲ့မျာား ဖပင်ပမ ထဆာင်ရွကထ
် နသူမျာား၏ ကက ားပမ်ားမှုမျာားလည်ား
ပါဝင်သည်။
အဓပပာယ်ဖင
ွ ်ဆိုချက်အရ ထဘားဒဏ်သင်သူမျာားတွင် အကကပ်အတည်ားနငဆ
် က်စပ်ထသာ
အနတရာယ်မျာားကို အာားနည်ားချက်မျာားနင် ရင်ဆိုင်ကကရသည်။ ကထလားသူငယ်မျာား -

3

အသက် ၁၈ နစ်ထအာက် မန်ားကထလားမျာားနင် ထယာကျာ်ားထလားမျာား - သည် အကကပ်
အတည်ားနင် တိုကရ
် ိုက်သက်ဆိုင်ထသာ အနတရာယ်မျာားအဖပင် ဆင်ပာွ ား အနတရာယ်မျာား
ကပ
ို ါ ရင်ဆိုင်ကကရသည်။ လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှု ထဆာင်ရွက်ထနသူမျာားသည်
ထအာက်ထဖာ်ဖပပါ ကထလားသူငယ်မျာား၏ သိုခချမ်ားသာကို အပမတမ်ား အကဖဖတ်သင်
သည်။
•

မဘမျာားနငအ
် တူမထနထသာ၊ ခွခွာထနထိုင်သူ

•

ဉာဏ်ရည်နင် ရိုပ်ပိုငား် ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်ားမှုမျာားရသူ

•

လက်ထပ်ပပီားသူ နင်/သမ
ိုို့ ဟိုတ် မဘမျာား

•

အမ်ထထာင်ဦားစီားမျာား

•

လင်အကကမ်ားဖက်မှုမျာားမ လွတ်ထဖမာက်လာသူမျာား

•

လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွွဲ့မျာား သမ
ိုို့ ဟိုတ် အိုပစ
် ိုမျာားမ စိုထဆာင်ားဖခင်ားခံရသူ
သမ
ိုို့ ဟိုတ် ပတ်သက်မှုရသူ

•

လင်တူချင်ားစံိုမက်သူ (အမျ ားသမီား)၊ လင်တူချင်ားစံိုမက်သူ (အမျ ားသာား)၊
လင်တူ/ကွ ဆက်ဆံသူ၊ လင်ထဖပာင်ားလထာားသူ သမ
ိုို့ ဟိုတ် မည်သည်
လင်ဝထသသဖဖစ်သည်ကို ထမွားရာပါလင်အဂဂါဖဖင် သတ်မတ်၍မရသူမျာား

•

လမ်ားမျာားထပေါ်တွင် ထနထင
ို ်သူ သမ
ိုို့ ဟိုတ် လိုပ်ကင
ို ်စာားထသာက်သူ တဖိုို့ ဖစ်သည်။

ူသ ်းချင်း
ကလ

နာလထ ကထ ်းမှုဆငရ လဆ ငရွကချကမျ ်း တွင

်းသူငယ က ကွယလ

ငလရ ကလရ်းအတွက အနမဆြံ်း

ြံနှုန်းမျ ်း (CPMS)
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CPMS ၏ ရည်ရယ
ွ ်ချက်
CPMS သည် လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ ထဆာင်ရွက်သူမျာား အာားလံားို ကို
၎င်ားတ၏
ိုို့ လိုပ်ငန်ားမျာားတွင် ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်မှု အာားထကာင်ား
လာထစရန်အတွက် ပံပိုားကူညီရန် ထရားဆွထာားသည်။
•

ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ထရားတွင် လိုပ်ကင
ို ်ထနသူမျာားအကကာား
တူညီထသာ အထဖခခံသထဘာတရာားမျာား ချမတ်ဖခင်ား

•

ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ထရားတွငထ
် ဆာင်ရွက်ထနသူမျာား
အကကာား ထပါင်ားစပ်ညနှုငား် မှု အာားထကာင်ားထစဖခင်ား

•

ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်မှု အစီအစဉ်နင် ၎င်ားတ၏
ိုို့
ကထလားမျာားအထပေါ် သက်ထရာက်မှုမျာားအထပေါ် အရည်အထသွားနင်
တာဝန်ခံမမ
ှု ျာား ပမ
ို ိုထကာင်ားမွနထ
် စဖခင်ား

•

လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆင
ို ်ရာထဆာင်ရွက်မှုမျာားတွင်
ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ထရား နယ်ပယ်ကို သတ်မတ်ဖခင်ား

•

လက်ထတွွဲ့အထလအကျင်မျာားနင် ထလလာမှုကို ထပါင်ားစပ်ထပားဖခင်ား

•

ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ထရား အနတရာယ်မျာား၊ လအ
ို ပ်ချက်
မျာားနင် တိုနဖို့် ပန်မှုမျာားအထပေါ် အာားထပားထထာက်ခံမှုနင် ဆက်သွယ်ထရား
အာားထကာင်ားထစဖခင်ား - အတွက် ရည်ရွယ်သည်။

CPMS ၏ ဖွွဲ့စည်ားပံို
စံနှုန်ားတစ်ခိုချင်ားသည် တူညီထသာ ဖွွဲ့စည်ားပံို ရကကသည်။
•

နဒါန်း - အထကကာင်ားအရာနင်ပတ်သက်ထသာ အထထွထထွ သတင်ား
အချက်အလက်

•

ြံနှုန်း - အဆိုပါနယ်ပယ်သည် လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှု
လိုပ်ငန်ားမျာားတွင် ကထလားသူငယ်မျာားအာား မည်သိုို့ ကာကွယထ
် စာင်ထရာက်
နိုင်ထကကာင်ားကို ဝါကျတစ်ထကကာင်ားဖဖင် အနစ်ချ ပ်ထဖာ်ဖပဖခင်ား
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•

အဓက

ပလဆ ငချကမျ ်း - စံနှုန်ားတစ်ခိုချင်ားစီနင် ကက
ို ်ညီထစရန်

အကကံဖပ ထာားထသာ ကက တင်ဖပင်ဆင်မှု၊ တာားဆီားကာကွယ်မန
ှု င် တိုနဖို့် ပန်
ထဆာင်ရွက်မမ
ှု ျာား
•

တင်းတ မှု - စံနင်ယဉ်၍ တိုင်ားတာထသာ တိုားတက်မှုမျာားအတွက်
ညွှန်ကန်ားမျာား၊ ဦားတည်မတ်မျာားနင် လမ်ားညွှန်ချက်မျာား

•

မ်းညွှနချကမျ ်း - စံနန
ှု ်ားနင် ဆက်စပ်ထသာ ဦားစာားထပား ကစစရပ်မျာား၊
ကျင်ဝတ်နင်ဆင
ို ်ထသာ ထည်သွင်ားစဉ်ားစာားမှုမျာား သမ
ိုို့ ဟိုတ် စံ
ဗဟိုသိုတကွာဟချက်မျာား။

•

အညွှန်းက်းက ်းချကမျ ်း - အဓကလိုပ်ထဆာင်ချက်မျာားကို
အထကာင်အထည်ထဖာ်ရန်အတွက် လမ်ားညွှန်မှု စာရွကစ
် ာတမ်ားမျာားနင်
ကရယာမျာား

•

အငကွနမျ ်း - ထနရပ်စန
ွ ို့်ခွာထရွဲ့ထဖပာင်ားဖခင်ားနင် တာားဆီားကာကွယ်ဖခင်ား
စသည် အဓကအထကကာင်ားအရာမျာားကို မီားထမာင်ားထိုားဖပသည်သထကဂတမျာား

ထနာက်ထပ် အရင်ားအဖမစ်မျာား၊ ညွှနက
် န်ားမျာားနင် ထပ်တိုားထဝါဟာရ အဓပပာယ်
ဖွင်ဆိုချက်မျာားကို အွန်လင
ို ်ား ထနာက်ဆက်တွမျာားတွင် ရာထဖွနင
ို ်သည်။
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CPMS ၏ ၂၀၁၉ ထိုတထ် ဝမှု
ထထာက်ပံကူညီသူ

၁၁၀၀ ဦား (ကထလားသူငယ်မျာား

၁၉၀၀ ဦား

အပါအဝင်)ကို ထဆွားထနွားခသည်

စံနှုန်ား (၂၈) ခိုနင် မူ (၁၀) ချက်

(၈၂) နိုင်ငံနင် ထအဂျင်စီ (၈၅) ခိုကို

၂၄ လ

ကိုယ်စာားဖပ ခသည်

ဤထိုတ်ထဝမှုထကကာင် အာားထကာင်ားလာထစသည် အချက်မျာားမာ •

ထနာက်ဆားံို ရ သက်ထသခံအထထာက်အထာားမျာားနင် အထကာင်ားဆံိုား အထလ
အကျင်မျာားကို အသံိုားဖပ သည် အဓက လိုပ်ထဆာင်မမ
ှု ျာား၊ လမ်ားညွှန်မှုမျာားနင်
ညွှန်ကန်ားမျာား

•

ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ထရားတွင် ထဒသခံလှုပ်ရာားသူမျာားနင်
ရပ်ရွာလူထိုမျာား၏ အခန်ားကဏ္ဍ

•

ကထလားသူငယ်မျာားအထပေါ် တာဝန်ခမ
ံ ှု

•

ဒိုကခသည်၊ ထနရာစွနို့်ခာွ မှုနင် ထရွဲ့ထဖပာင်ားလိုပ်သာား အထဖခအထနမျာား

•

ကူားစက်တတ်ထသာထရာဂါအထဖခအထနမျာား

•

ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်မှုဆိုင်ရာ ထခိုက်နစ်နာမှုမျာားကို
တာားဆီားကာကွယ်ဖခင်ား

•

ကျာား/မထရားရာ၊ ဆယ်ထကျာ်သက်မျာားနင် ပတ်ဝန်ားကျင်ဆိုင်ရာ ထည်သွင်ား
စဉ်ားစာားရမည် အချက်မျာား စသည် ရှုထထာင်စံိုဆင
ို ်ရာ ကစစရပ်မျာား

•

အဖခာားကဏ္ဍမျာားနင် ထပါင်ားစည်ားဖခင်ားနင် ပူားတွထဆာင်ရွကဖ် ခင်ား

•

ဖပည်စံိုထသာ၊ တင
ို ်ားတာနိုငထ
် သာနင် လက်ထတွွဲ့ကျထသာ ညွှန်ကန်ားမျာား
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CPMS နင် အဖခာားထသာလမ်ားညွှန်ချက်မျာား
CPMS သည် နိုငင
် ံတကာလူူ့အခွင်အထရားဥပထဒ၊ လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှု
ဥပထဒနင် ဒိုကခသည်ဥပထဒမျာားပါဝင်သည် နိုင်ငံတကာ ဥပထဒမူထဘာင်တွင် ခင
ို ်ခိုင်
မာမာ ရပ်တည်သည်။ ကထလားသူငယ်အခွင်အထရားဆင
ို ်ရာကိုလသမဂဂကွန်ဗင်ားရင်ား
(CRC) သည် CPMS ကအ
ို ထဖခခံသည် အဓကကျထသာ လူူ့အခွင်အထရားစာချ ပ်
ဖဖစ်သည်။

CPMS သည် လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ စံသတ်မတ်ချက်မျာား မတ်ဖက်
အဖွွဲ့ (HSP) ၏ တစ်စတ်တစ်ပိုငား် အထနနင် အဖခာားထသာ လူသာားချင်ားစာနာမှု ဆင
ို ်ရာ
စံနှုန်ားမျာားနင် နီားကပ်စွာ ချတ်ဆက်ထနသည်။ ၂၀၁၉ တွင် HSP တွင် စဖီားယာား
လက်စွ (Sphere Handbook) နင် ပညာထရားအတွက် အနမ်ဆံိုားစံသတ်မတ်ချက်မျာား
(INEE) အပါအဝင် လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ စံနှုန်ား (၇) ချက် ပါဝင်
ခသည်။ HSP အဖွွဲ့ဝင်မျာားသည် လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ လိုပင
် န်ား
မျာားတွင် အရည်အထသွားနင် တာဝန်ခံမှုကို ဖမငတ
် င်ရန် အတူတကွ လိုပထ
် ဆာင်
ကကသည်။
CPMS သည် လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ ပဋဉာဏ်စာတမ်ားနင် အဓက
ကျထသာ လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှု စံနန
ှု ်ားမျာားတွငလ
် ည်ား ဖပဌာန်ားထာားပါသည်။

အခင်ားအကျင်ားမျာားအတွငား် မ CPMS
အဆိုပါ စံသတ်မတ်ချက်မျာားသည် သက်ဆိုင်ထသာ အထနအထာားနငအ
် ညီ ဖပင်ဆင်
ထဖပာင်ားလရန် သမ
ိုို့ ဟိုတ် သထဘာတရာားကက
ို ်ညီရန် လအ
ို ပ်သည်။ အချ ွဲ့ထသာ အဓက
လိုပ်ထဆာင်ချက်မျာားကို ဦားစာားထပားအဆင်သတ်မတ်နိုင်သည် သမ
ိုို့ ဟိုတ် အဓက
လိုပ်ထဆာင်ချက်အသစ်မျာား ဖဖည်စက
ွ ်နိုင်သည်။ လမ်ားညွှန်ချက်မျာားနင် ညွှန်ကန်ား
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မျာားသည် အထဖခအထနကို ထင်ဟပ်ထစရန် သမ
ိုို့ ဟိုတ် အဆင်လိုက် ထဆာင်ရွက်မှုကို
ခွင်ဖပ ရန်အတွက် ဖပ ဖပင်ထဖပာင်ားလရန် လိုအပ်ထပမည်။
ထအဂျင်စီအတွင်ားနင် ထအဂျင်စီမျာားအကကာားရ အဆင်ဆငတ
် ွင် ထအာက်ပါတက
ိုို့ ို
ထဆာင်ရွက်ရန် CPMS ကို အသံိုားဖပ သည်။
•

လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆင
ို ်ရာ ကကာားဝင်ထဆာင်ရွက်မှုမျာားကို
စီစဉ်ဖခင်ားနင် ကိုန်ကျစရတ်တွကခ
် ျက်ရန်

•

ကဏ္ဍအာားလံိုားအတွက် ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ထရား
ဝန်ထဆာင်မှုမျာား၏ အရည်အထသွားအတွက် ဘံိုတူညီထသာ ထမ ာ်မန်ားချက်
မျာား ချမတ်ရန်

•

ကွဖပာားဖခာားနာားထသာ လိုပင
် န်ားထဆာင်ရွက်သူမျာား အကကာား ဘံိုအထဖခခံမူမျာား
ချမတ်ရန်၊ ဥပမာ - ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ထရား
ထပါင်ားစပ်ညနင
ှု ်ားမှု ယနတရာားအတွင်ား

•

လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆင
ို ်ရာ ကကာားဝင်ထဆာင်ရွက်မှုမျာား၏
အရည်အထသွားနင် ထထရာက်မှုကို ထစာင်ကကည်စစ်ထဆားရန်နင် အကဖဖတ်ရန်

•

၀န်ထမ်ားမျာားသမ
ိုို့ ဟိုတ်လိုပထ
် ဖာ်ကင
ို ဖ
် က်မျာားကသ
ို င်တန်ားထပားဖခင်ား

•

ကက တင်ဖပင်ဆင်မှုအစီအစဉ်မျာား ထရားဆွရန်

•

ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ထရားကစစမျာားနင်အရင်ားအဖမစ်မျာားအ
တွက် ထထာက်ခံအာားထပားရန်

CPMS အတွက် နယ်ပယ်စံိုနင်သက်ဆငို ထ် သာ ကစစရပ်မျာား
နယ်ပယ်စန
ံို င်သက်ဆိုငထ
် သာကစစရပ် အမျာားစိုကို CPMS တစ်ခိုလားံို တွင် ရည်ရွယ်ချက်
ရရ ထည်သွင်ားထာားသည် အဖပင် လူသာားချင်ားစာနာ ထထာက်ထာားမှု ဆိုငရ
် ာ
လိုပ်ငန်ားမျာားရ ကထလားသူငယ် ကာကွယ် ထစာင်ထရာက်ထရား ကကာားဝင်ထဆာင်ရွက်မှုမျာား
တွင်လည်ား ထည်သွင်ားစဉ်ားစာားထပားသင်သည်။ ၎င်ားတွင် -
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•

ကျာား/မထရားရာ၊ ထရားဦားအရွယ် ကထလားဘ၀၊ ဆယ်ထကျာ်သက်၊ မသန်စမ
ွ ်ားမှု၊
စသည်နင် ဆက်စပ်ထသာ ကထလားသူငယ်မျာား၏ စရိုက်မျာားနင်
အနတရာယ်ဖဖစ်ထစထသာ အချက်မျာား

•

ထငွသာားနင် ထဖပစာ အထထာက်အပံ၊ မိုဘိုင်ား ပရိုဂရမ် အစီအစဉ်နင်
အရပ်သာားမတ်ပံိုတင်ဖခင်ား စသည်ကကာားဝင်ထဆာင်ရွက်မှုမျာား

•

လူကန
ို ်ကားူ ဖခင်ား၊ ပတ်၀န်ားကျင်နင် ကူားစက်ထရာဂါဖဖစ်ပာွ ားမှုမျာားနင်
သက်ဆိုင်ထသာအဓကကာကွယထ
် ရားအနတရာယ်မျာား

•

ပမ ွဲ့ဖပ၊ ဒိုကခသည်၊ ဖပည်တွင်ား ထနရာစွနို့်ခွာထွကထ
် ဖပားရသူမျာားနင်
ထရွဲ့ထဖပာင်ားထနထိုင်သူမျာားအတွက် ထူားဖခာားထသာစိုားရမ်မှုမျာားနင်

•

ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ထရားအတွက် တာားဆီားကာကွယ်ထရား
သီားဖခာားဖဖစ်ထသာ ချဉ်ားကပ်မှုမျာား
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အလပခခြံမူမျ ်း
CPMS တွင် ထဖာ်ဖပထာားထသာ အထဖခခံမူ (၁၀) ချက်သည် စံနှုနား် မျာားကို အဖပည်အ၀
အသံိုားချရန်နင် စံဖပည်မီထစရန် အထရားပါသည်။ ထိုအချက်မျာားသည် ကျွန်ိုပ်တ၏
ိုို့
ထဆာင်ရွက်ချက်တင
ို ်ားအတွက် အသထပားနားှု ထဆာ်သည်။
•

ရင်သန်ရပ်တည်ထရားနင် ဖွံွဲ့ပဖ ားတိုားတက်မှု

•

ခွဖခာားဆက်ဆံမှုမရဖခင်ားနင်ပါဝင်ဖခင်ား

•

ကထလားသူငယ်မျာားပါ၀င်မှု

•

ကထလား၏အထကာင်ားဆံိုားအကျ ားစီားပွာား

•

လူအမျာား၏လံခို ခံ မှု၊ ဂိုဏ်သကခာနင် အခွင်အထရားမျာားကို ဖမငတ
် င်ပပီား
၎င်ားတအ
ိုို့ ာား ထပ်မံ၍ ထခိုက်နစ်နာထစဖခင်ားမျာားမဖဖစ်ထစရန် ထရာင်ရာားပါ

•

ဘက်မလိုက်ထသာ အထထာက်အပံမျာားကို ခွဖခာားဆက်ဆံမှုမရဘ
လိုအပ်ချက်ရသူမျာား ရရပါထစ

•

ပခမ်ားထဖခာက်ခံရဖခင်ား သမ
ိုို့ ဟိုတ် အမန်တကယ် အကကမ်ားဖက်ခံရဖခင်ား၊
အကျပ်ကင
ို ်ဖခင်ား သမ
ိုို့ ဟိုတ် တမင်ရည်ရွယ်၍ အင်အာားနည်ားထခိုက်ထအာင်
ဖပ လိုပ်ဖခင်ား စထသာ ရိုပ်ပိုင်ားဆိုင်ရာနင် စတ်ပိုင်ားဆိုင်ရာ သက်ထရာက်မှု
မျာားမ ဖပန်လည်သက်သာလာထစရန် လူအမျာားအာား အကူအညီထပားပါ

•

လူအမျာားအာား ၎င်ားတ၏
ိုို့ အခွင်အထရားမျာား ဖပန်လည်ရယူနိုင်ထအာင်
အကူအညီထပားပါ

•

ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ထရားစနစ်မျာား အာားထကာင်ား လာပါထစ

•

လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆင
ို ်ရာ ထဆာင်ရွက်ချက်မျာားတွင်
ကထလားသူငယ်မျာား၏ ခံနိုင်ရည်ကို အာားထကာင်ားပါထစ
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ကလ

ေးသူငယ်အခွငအ
် လရေးဆိုငရ
် ာကွနဗ
် င်ေးရှငေး် မှအလ ခခံမူမ ာေး

(CRC)’
၁။ ရငသနရပတညလရ်းနင ဖွွံ့ြံ ဖဖျု်းတ်းတကမှု - လူသာားချင်ားစာနာ ထထာက်ထာားမှု
ဆိုင်ရာ ထဆာင်ရွက်သူမျာားသည် လူသာားချင်ားစာနာ ထထာက်ထာားမှုဆင
ို ်ရာ အထဖခ
အထနမျာားနင် (က) ကထလားသူငယ်မျာား၏ အခွင်ထရားကို တစ်သက်တာဖဖည်ဆည်ား
ထပားမှု (ခ) ကထလားမျာား၏ ရိုပ်ပင
ို ်ားဆင
ို ်ရာ၊ စတ်ပိုင်ားဆိုင်ရာ၊ စတ်ခစ
ံ ာား မှု၊ လူမှုထရား
နင် စတ်မှုထရားရာ ဖွံွဲ့ပဖ ားတိုားတက်မအ
ှု ထပေါ် တိုနို့်ဖပန်မတ
ှု ၏
ိုို့ သက်ထရာက်မှု ကို
ထည်သွင်ားစဉ်ားစာားရမည်.
၂။ ခွွဲပခ ်းဆကဆြံမမ
ှု ရပခင်းနငပါဝငပခင်း -လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှု
ဆိုင်ရာ ထဆာင်ရွက်သူမျာားသည် ခွဖခာားဆက်ဆံဖခင်ားနင် ဖယ်ထတ
ို ်ဖခင်ား မျာားကို
ဖဖစ်ထပေါ်ထစသည် အထကကာင်ားရင်ားမျာားနင် ပံစ
ို ံမျာားကို ကက တင်ကာ သတ်မတ်
ထဖာ်ထတ
ို ်ပပီား ထဖဖရင်ားထပားရမည်။ ကထလားသူငယ်မျာားအာားလံားို အတွက် ကထလား
သူငယ် ကာကွယထ
် စာင်ထရာက်မှု စနစ်မျာားရရထစရန် အာားထပားထထာက်ခံရမည်။
၃။ ကလ

်းသူငယမျ ်း ပါဝငမှု - လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ

ထဆာင်ရွက်သူမျာားသည် အထရားထပေါ်ကက တင်ဖပင်ဆင်မှုနင် တိုနဖို့် ပန်မှုနင်
ပတ်သက်ထသာ ဆံားို ဖဖတ်ချက်မျာားအာားလံားို တွင် ကထလားသူငယ်မျာားအာား
အဓပပာယ်ဖပည်ဝစွာပါဝင်ရန် အချန်နင်ထနရာမျာားကို ထပားရပါမည်။
၄။ ကလ

်း၏အလက င်းဆြံ်းအကျျု်း ်းပွ ်း - ကထလားသူငယ်မျာားသည် အမျာား

ဖပည်သူ ပိုင်နင် ပိုဂဂလကနယ်ပယ် နစ်ခိုလံိုားတွင် ၎င်ားတ၏
ိုို့ အထကာင်ားဆံိုား အကျ ား
စီားပွာားကို အကဖဖတ်ရမည် ဖဖစ်ပပီား ၎င်ားတန
ိုို့ င် သက်ဆင
ို ်ထသာ ထဆာင်ရက
ွ ်ချက်
မျာားနင် ဆံိုားဖဖတ်ချက်မျာားအာားလံားို တွင် ထည်သွင်ားစဉ်ားစာားရမည် ဖဖစ်သည်။
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စဖီားယာား လက်စွ (Sphere Handbook) မ အထဖခခံမူမျာား
၅။

ူအမျ ်း၏

ြံခခြံျုမှု၊ ဂဏသကခ နင အခွငအလရ်းမျ ်းက ပမြှငတငဖပ်း ၎င်းတို့

အ ်း ထပမြံ၍ ထခကန နာပခင်းမျ ်း မပဖ လ ရန လရ ငရ ်းပါ လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆင
ို ်ရာအကူအညီမျာားကို ကထလားသူငယ်
မျာားနင် ၄င်ားတမ
ိုို့ သာားစိုမျာားကကံ ထတွွဲ့ရနိုင်သည် အနတရာယ်မျာားကို ထလ ာချ
ထပားနင
ို ်သည် နည်ားလမ်ားမျာားဖဖင် ထပားအပ်ရမည်ဖဖစ်ပပီား ၎င်ားတ၏
ိုို့ လိုအပ်ချက်ကို
ဂိုဏ်သကခာရစွာ ဖဖည်ဆည်ားထပားနိုငရ
် မည်။
၆။ ဘကမ

ကလသ အလထ ကအပြံမျ ်းက ခွွဲပခ ်းဆကဆြံမှုမရဘွဲ

အပချက

ရသူမျ ်း ရရပါလ - လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ ထဆာင်ရွကသ
် ူမျာား
သည် ကထလားသူငယ်မျာားနင် ၎င်ားတ၏
ိုို့ မသာားစိုမျာားကို ၎င်ားတ၏
ိုို့ အထဖခခံ
လိုအပ်ချက်မျာားအတွက် တမင်တကာဆံိုားရံားှု ထစသည် မည်သည်လိုပ်ထဆာင်မှုကို
မဆို စန်ထခေါ်ရန် လူသာားချင်ားစာနာမှုဆိုင်ရာ အထဖခခံမူမျာားနင် သက်ဆင
ို ရ
် ာ
ဥပထဒမျာားကို အသံိုားဖပ သည်။
၇။ ဖခမ်းလပခ ကခြံရပခင်း သို့မဟတ အမနတကယ အကကမ်းဖကခြံရပခင်း၊ အကျပ
ကငပခင်း သို့မဟတ တမငရညရွယ၍ အငအ ်းနည်းထခကလအ င ပပျု
လသ ရပပင်းဆငရ နင တပင်းဆငရ သကလရ ကမှု မျ ်းမ ပပန
သကသ

လ ရန

ပပခင်း
ည

ူအမျ ်းအ ်း အကူအညလပ်းပါ -

ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ထရား တိုနို့်ဖပန်မှုမျာား (နင် ထဆာင်ရက
ွ ်
သူမျာား) သည် ကထလားသူငယ်မျာား ပမ
ို ိုလံိုခခံ မှုရထစရန်၊ ထဘားကင်ားစွာ ထနထိုင်
နိုင်ရန် ကထလားသူငယ်မျာားနင် မသာားစိုမျာား၏ ကယ
ို ်တိုငက် က ားပမ်ားမှု မျာားအတွက်
ပံပိုားကူညီရန်နင် ကထလားသူငယ်မျာားနင် အနတရာယ်မျာား ထထတွွဲ့မှုကို ထလ ာချရန်
ဖပ လိုပထ
် ပားရမည်။
၈။

ူအမျ ်းအ ်း ၎င်းတို့၏ အခွငအလရ်းမျ ်း ပပန

ညရယူနငလအ င အကူ

အညလပ်းပါ - လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ ထဆာင်ရွက်သူမျာားသည်
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ကထလားသူငယ်မျာား၏ အခွင်အထရားကို ထလားစာားလိုက်နာရန်နင် အကာအကွယ်
ရထသာပတ်ဝန်ားကျင်ကို ထထာက်ပထပားသည
ံ
် နိုင်ငတ
ံ ကာဥပထဒနင်အညီ
လိုက်နာရန် အာားထပားထထာက်ခံရမည်။

CPMS အတွက် တကျထသာ မူမျာား
၉။ ကလ

်းသူငယက ကွယလ

ငလရ ကလရ်း န မျ ်း အ ်းလက င်း

ပါလ -

ဥပထဒမျာား၊ အဖွွဲ့အစည်ားမျာား၊ စွမ်ားထဆာင်ရည်မျာားနင် ကထလားသူငယ် ကာကွယ်
ထစာငထ
် ရာက်ထရားစနစ်မျာား၏ အဖခာားထသာ အစတ်အပင
ို ်ားမျာား သည် ထဖပာင်ားလထန
ထသာ နင
ို ်ငံထရားနင် အကကပ်အတည်ား အထဖခအထနမျာားနင် အညီ လိုကထ
် လျာ
ညီထထွရထစရန် ပိုမို အာားထကာင်ားရမည်။
၁၀။

ူသ ်းချင်း

နာလထ ကထ ်းမှုဆငရ လဆ ငရွကချကမျ ်းတွင ကလ

်း

သူငယမျ ်း၏ ခြံနငရညက အ ်းလက င်းပါလ - အစီအစဉ်မျာားသည် ကထလား
သူငယ်မျာား၏ အာားသာချက်မျာားအထပေါ်တွင် ရပ်တည်ရမည်။ အနတရာယ်မျာား
ထလ ာချပပီား ကထလားမျာား၊ မသာားစိုမျာားနင် လူမှုအသိုငား် အဝိုင်ားမျာားအကကာား
အဖပ သထဘာထဆာင်ထသာ ဆက်ဆထ
ံ ရားကို ပံပားို သင်သည်။
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မဏ္ျုင ၁ - အရညအလသွ်းရလသ ကလ

်းသူငယ က ကွယလ

ငလရ ကလရ်းဆငရ

တနို့ပပနမှု ပဖ လ ရန န
ြံ ှုန်းမျ ်း
စံသတ်မတ်ချက် ၁ မ ၆ အထသည် လူသာားချင်ားစာနာမှုဆိုင်ရာ အထဖခအထနအာားလံိုား
တွင် အဓက အစီအစဉ် အစတ်အပိုငား် မျာားနင် ပတ်သက်၍ ကထလားသူငယ်ကာကွယ်
ထစာငထ
် ရာက်မှုကို ဦား တည်သည် အဖမင်ဖဖစ်သည်။ ၎င်ားတသ
ိုို့ ည် ထိုအထကကာင်ားအရာ
မျာားနင်သက်ဆိုငထ
် သာ လက်ရ မူဝါဒမျာားနင် ကရယာမျာားကို အစာားထိုားဖခင်ား မဖပ ပါ။
•

ထပါင်ားစပ်ညနင
ှု ်ားမှု

•

လူူ့စွမ်ားအာားအရင်ားအဖမစ်မျာား

•

ဆက်သွယ်ထရားနင် စည်ားရံိုားလံှုံွဲ့ထဆာ်မှု

•

အစီအစဉ် စက်ဝန်ား စီမံခနို့်ခွမှု

•

သတင်ားအချက်အလက် စီမံခနို့်ခွမှု

•

ကထလားသူငယ် ကာကွယထ
် စာင်ထရာက်ထရားဆိုင်ရာ ထစာင်ကကည်ထလလာမှု

တသ
ိုို့ ည် အရညအလသွ်းနင တ ဝနခြံမှုဆငရ

ူသ ်းချင်း

နာလထ ကထ ်းမှု

အဓက ြံနန
ှု ်း (CHS)နင် တိုက်ရိုကဆ
် က်စပ်သည်။ ဤနယ်ပယ် (၆) ခိုအတွင်ား
အရည်အထသွားထကာင်ားမွနထ
် အာင်ဖပ လိုပ်ဖခင်ားသည် ကထလားသူငယ်ကာကွယ်
ထစာငထ
် ရာက်ထရား အတွက် ကက တင်ဖပင်ဆင်မန
ှု င် တံဖိုို့ ပန်ကက ားပမ်ားမှုမျာား အာားလံားို
အတွက် မရမဖဖစ်လအ
ို ပ်သည်။
ဤလက်စွရ စံနှုန်ားမျာား အာားလံိုားနငအ
် တူ ယခင်အခန်ားတွင် ထဖာ်ဖပထာားထသာ CPMS
အထဖခခံမူမျာားကို ထလားစာားလိုက်နာရမည်ဖဖစ်ပပီား ဤစံနှုန်ားမျာားကို အထကာင်အထည်
ထဖာ်ရာတွင် ထည်သွင်ားစဉ်ားစာားရမည်ဖဖစ်သည်။
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ြံနှုန်း ၁ - လပါင်း ပညြှနင
ှု ်းမှု ထခိုက်နစ်နာထသာ ကထလားသူငယ်မျာားအာားလံိုားကို အချန်နငတ
် ထဖပားညီ ထထရာက်စာွ
ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ရန် အာဏာပိုင်မျာား၊ လူသာားချင်ား စာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ
ထအဂျင်စီမျာား၊ အရပ်ဘက်လူမှု အဖွွဲ့အစည်ားမျာားနင် ထခိုက်နစ်နာသူမျာားအာားလံားို
ထပါင်ားစပ်ညနင
ှု ်ားထဆာင်ရွက်ရမည်။
ထပါင်ားစပ်ညနင
ှု ်ားဖခင်ားသည် လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ တိုနို့်ဖပန်မှုမျာား၏
ထထရာက်မှုနင် အကျ ားမျာားမှုကို တားို တက်ထစသည်။ ထပါင်ားစပ်ညနှုငား် ထရား စနစ်မျာား
သည် အထဖခအထနတစ်ခိုချင်ားဆီတွင် တူညီထသာ ရည်မန်ားချက်မျာား ရသည်။ သထ
ိုို့ သာ်
တကျထသာ အကကပ်အတည်ား၊ ထခက
ို ်ခံသူမျာား၏ စရိုကလ
် ကခဏာမျာားနင် ကာကွယ်
ထစာငထ
် ရာက်မဆ
ှု ိုင်ရာ ဖပဿနာမျာကို ထဖဖရင်ားထပားသည် အစားို ရ၏ အရည် အချင်ားထပေါ်
အထဖခခံ၍ ဖွွဲ့စည်ားပံထ
ို ဖပာင်ားလနိုင်သည်။ ဤစံနှုန်ားသည် ထပါင်ားစပ် ညနှုငား် ထရား အဖွွဲ့
ထခါင်ားထဆာင်မျာားနင် အဖွွဲ့ဝင်မျာား အာားလံားို နင် သက်ဆိုင်သည်။

ြံနှုန်း ၂ -

ူူ့ ွမ်းအ ်း အရင်းအပမ မျ ်း

ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ထရား ဝန်ထဆာင်မှုမျာားကို သက်ဆင
ို ်ရာ လိုပ်ငန်ား
နယ်ပယ်တင
ွ ် အရည်အချင်ားရကကထသာ ဝန်ထမ်ားမျာားနင် လိုပ်ထဖာ်ကိုင်ဖက်မျာားက
ထဆာင်ရွကက် ကသည်။ လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်ားမျာား အထနဖဖင်
မထတာ်မတရာားဖပ မှုမျာားမ ကထလားသူငယ်မျာားကို ကာကွယ် ထစာငထ
် ရာက်ရန် သာတူ
ညီမ ရထသာ လိုပင
် န်ားအစီအစဉ်မျာားနင် တိုင်ားတာမှုမျာားကို ဖမင်တင်ထပား သည်
လူူ့စွမ်ားအာားအရင်ား အဖမစ် လိုပ်ငန်ားစဉ်မျာားနင် မူဝါဒမျာား၏ လမ်ားညွှန်ချက်နင် အညီ
ထဆာင်ရွက်ရသည်။
လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆင
ို ်ရာ ထအဂျင်စီမျာားသည် လူသာားချင်ားစာနာ
ထထာက်ထာားမှု လိုပင
် န်ားမျာားတွင် ကထလားသူငယ် ကာကွယထ
် စာင်ထရာက်မှု ဆိုင်ရာ
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ဝန်ထဆာင်မှုထပားသူမျာား အာားလံိုားသည် ၎င်ားတ၏
ိုို့ အလိုပအ
် တွက် ကျွမ်ားကျင်မှုနင်
အရည်အထသွားမျာားကို ဖမငတ
် င်ရမည်။ ကထလားသူငယ်မျာားနင် ရပ်ရွာလူထအ
ို ဖွွဲ့ဝင်မျာား
ကို မူဝါဒမျာားနင် လိုပ်ထံိုားလိုပ်နည်ားမျာားနင်အညီ အကာအကွယ် ထပားရမည်။ ဝန်ထမ်ား
မျာားအထနဖဖင် ၎င်ားတ၏
ိုို့ အလိုပ်မျာားကို ထထထရာက်ထရာက်လိုပ်ထဆာင်နိုင်ရန် အတွက်
အထထာက်အပံလိုအပ်ထကကာင်ား ဤအချက်ဖဖင် သရနိုင်သည်။

ြံနှုန်း ၃ - ဆကသွယလရ်းနင ည်းရြံ်း

ြံှုွံ့လဆ မှု

ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ထရား ဖပဿနာရပ်မျာားအာား ကထလားသူငယ်
မျာား၏ ဂိုဏ်သကခာ၊ အထကာင်ားဆံိုားအကျ ားစီားပွာားနင် လံိုခခံ မှုတိုို့အတွက် ထထာက်ခံ
အာားထပားပပီား ထလားစာားလိုက်နာဖခင်ားဖဖင် ထဖပာဆိုဆက်သွယ်သည်။
ထထရာက်ထသာ ဆက်သွယ်ထရားမျာားနင် စည်ားရံိုားမှု - စာတ၊ိုို့ ရိုပ်ပံို၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုနင်
အဖခာားထသာလင
ို ်ားမျာား - သည် ကထလားသူငယ်မျာား၏ ကယ
ို ်တင
ို ်ထတ
ို ်ထဖာ်ခွင၊်
ကာကွယ်မှုနင် လိုပ်ပင
ို ်ခွင်မျာားကို အထထာက်အကူ ဖဖစ်ထစသည်။ လူသာားချင်ား စာနာ
ထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ အခင်ားအကျင်ားတွင် ဆက်သွယထ
် ရားနင် စည်ားရံိုားလံှုွဲ့ထဆာ်ထရား
သည် တာဝန်ဝတတရာားထမ်ားထဆာင်သူမျာားနင် အခွင်အထရား ကင
ို ထ
် ဆာင်ထာားသူမျာား ကို
အဖပည်အဝလွှမား် မိုားရန်နင် တာဝန်ခရ
ံ န်ကက ားစာားသင်သည်။ ကထလားသူငယ်မျာား၊
မသာားစိုမျာားနင် လူမှုအသိုငား် အဝင
ို ်ားမျာားအထပေါ် ကျထရာက်နိုငထ
် သာ အနှုတ်သထဘာ
ထဆာင်သည် မည်သည် သက်ထရာက်မှုကိုမဆို သတ်မတ်ထဖာ်ထိုတ်ရန်နင် ထလ ာချ
ရန် ဆက်သွယ်ထရားနင် စည်ားရံိုားလံွဲ့ှု ထဆာ်ထရား မတင
ို ်မီ အနတရာယ်အကဖဖတ်ဖခင်ားကို
ထဆာင်ရွက်သင်သည်။

ြံနှုန်း ၄ - အ အ ဉ ကဝန်း မြံခနို့ခွွဲမှု
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ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ထရားအစီအစဉ်မျာားကို စနစ်တကျ ဖွွဲ့စည်ား
ထာားထသာ လိုပ်ငန်ားစဉ်မျာားမတဆင် ဒီဇိုင်ားထရားဆွဖခင်ား၊ အစီအစဉ်ချမတ်ဖခင်ား၊
စီမံခနို့်ခွဖခင်ား၊ ထစာငက် ကည်ဖခင်ားနင်အကဖဖတ်ဖခင်ားဖပ လိုပ်သည်။ ရရင်ားစွ စွမ်ားထဆာင်
ရည်မျာားနင် အရင်ားအဖမစ်မျာားအထပေါ် အထဖခခံထသာ နည်ားစနစ်မျာားသည် ထဖပာင်ားလ
ထနထသာ ကထလားသူငယ်ကာကွယထ
် စာင်ထရာက်ထရား အနတရာယ်မျာားနင် လိုအပ်ချက်
မျာားကို ထဖဖရင်ားထပားသည်။ ထန
ို ည်ားစနစ်မျာားသည် သင်ယူဖခင်ားနင် သက်ထသ
အထထာက်အထာား ရရမှု အထပေါ်အထဖခခံ၍ စဉ်ဆက်မဖပတ် လိုကထ
် လျာညီထထွ
ဖဖစ်ထအာင် ထဖပာင်ားလထပားသည်။
အစီအစဉ်စက်ဝန်ား စီမံခနို့ခ
် ွမှုဆိုသည်မာ ဒီဇင
ို ်ားထရားဆွဖခင်ား၊ အစီအစဉ်ချမတ်ဖခင်ား၊
စီမံခနို့်ခွဖခင်ား၊ ထစာငက် ကည်ဖခင်ားနင်အကဖဖတ်ဖခင်ား အစီအစဉ်မျာား၏ ထပ်တလလ
ဖဖစ်ထနထသာ လိုပ်ငန်ားစဉ် ဖဖစ်သည်။ ဤစံနှုန်ားသည် ကထလားသူငယ်ဖွံွဲ့ပဖ ားတိုားတက်
မှုနင် ကထလားသူငယ်အခွငအ
် ထရားမျာားကို လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ
လိုပ်ထဆာင်ချက်မျာားတွင်ထည်သွင်ားဖခင်ားအာားဖဖင်ကထလားသူငယ်ကာကွယ်
ထစာငထ
် ရာက်ထရားအစီအစဉ်ကို အစီအစဉ်စက်ဝန်ားစီမံခနို့်ခမှု
ွ သိုို့ ဦားတည်ထစသည်။

ြံနှုန်း ၅ - သတင်းအချကအ

က မြံခနို့ခွွဲမှု

ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ဖခင်ား အတွက် လိုအပ်ထသာ ထနာက်ဆံိုားရ
သတင်ားအချက်အလက်မျာားကို နင
ို ်ငတ
ံ ကာ ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ထရား
စည်ားမျဉ်ားမျာားနင် အညီ စိုထဆာင်ားပပီား သရိုပ်ခွထလလာဆန်ားစစ်ကာ မ ထဝသည်။ ထိုသိုို့
ထဆာင်ရွက်ရာတွင် ယံိုကကည်စတ်ချ ရဖခင်ား၊ ထဒတာလံိုခခံ မှုရဖခင်ားနင် သတင်ားအချက်
အလက်မျာား မ ထဝဖခင်ားဆိုင်ရာ ကျငဝ
် တ်မျာားကို ထလားစာားလိုက်နာရသည်။
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ထပါင်ားစပ်ညနင
ှု ်ားမှုကို အာားထကာင်ားထစရန်၊ မဟာဗျှူဟာထဖမာက် ဆံားို ဖဖတ်ချက်
ချမတ်ဖခင်ားကို အသထပားရန်နင် စည်ားရံိုားလံွဲ့ှု ထဆာ်မှုကို ပံပားို ကူညီရန် သငထ
် လျာ်သည်
အခါတိုင်ား သတင်ားအချက်မျာားကို သက်ဆိုင်ရာ ထဆာင်ရွက်သူမျာားနင် မ ထဝရမည်။
ခိုင်မာထသာ၊ ဆီထလျာ် ညီညွတထ
် သာ ထဒတာလံိုခခံ မှုနင် သတင်ားမ ထဝဖခင်ား ကျင်ဝတ်
မျာားနင်အညီ ကထလားသူငယ်မျာားနင် မဘမျာား သမ
ိုို့ ဟိုတ် ထစာငထ
် ရာက်သမ
ူ ျာား၏
အသထပားသထဘာတူညီချက်ဖဖင်သာ သတင်ားအချက်အလက်မျာားကို စိုထဆာင်ားပပီား
မ ထဝရမည်။

ြံနှုန်း ၆ - ကလ
လ

ငကကညလ

်းသူငယက ကွယလ

ငလရ ကလရ်းဆငရ

မှု

ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ထရားဆိုင်ရာ အနတရာယ်မျာားနင်ပတ်သက်ထသာ
ထဒတာနင် သတင်ား အချက်အလက်မျာားကို ဓမမဓဌာန်ကျကျနင် အချန်နင်တထဖပားညီ
စိုထဆာင်ားသည်၊ စီမံခနို့်ခွသည်၊ ထလလာဆန်ားစစ်ပပီား အသံိုားဖပ သည်။ ထသ
ို ထ
ိုို့ ဆာင်ရွက်
ရာတွင် သက်ထသအထထာက်အထာားမ သတင်ားထပားထသာကာကွယတ
် ာားဆီားထရားနင်
တိုနို့်ဖပန်ထရား လိုပ်ထဆာင်ချက်မျာား ဖဖစ်ထစရန် မန်ကန်ထသာ၊ လံိုခခံ ထသာနင် ပူားထပါင်ား
ထဆာင်ရွကထ
် သာ ပံစ
ို ံဖဖငထ
် ဆာင်ရွကသ
် ည်။
ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ဖခင်ားဆင
ို ်ရာ ထစာင်ကကည်ထလလာဖခင်ား ဆိုသည်
မာ တကျထသာလူသာားချင်ားစာနာမှု အထဖခအထနတွင် ကထလားသူငယ် ကာကွယ်
ထစာငထ
် ရာက်ထရားဆင
ို ်ရာ အနတရာယ်မျာား၊ ချ ားထဖာက်မှုမျာားနင် စွမ်ားထဆာင် ရည်မျာားကို
ပံိုမန် စနစ်တကျ စစ်ထဆားဖခင်ား (ထစာင်ကကည်ဖခင်ား) ကို ဆလ
ို ိုပါသည်။
ရည်ရွယ်ချက်မာ လက်ရ ကကာားဝင်ထဆာင်ရွက်မှုမျာားကို လိုကထ
် လျာညီထထွဖဖစ်ထစရန်
သမ
ိုို့ ဟိုတ် ကကာားဝင်ထဆာင်ရွက်မှုအသစ်မျာားကို သတ်မတ် ထဖာ်ထတ
ို ်ရန်အတွက်
အထထာက်အကူဖပ ထသာ သက်ထသအထထာက်အထာားမျာား ထိုတ်ထပားနိုငရ
် န် ဖဖစ်သည်။
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မဏ္ျုင ၂ - ကလ

်းသူငယက ကွယလ

ငလရ ကလရ်းဆငရ အနတရ ယမျ ်းအတွက

ြံနှုန်းမျ ်း
ဤမဏ္ဍ င်တွင် လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆင
ို ်ရာ အထဖခအထနမျာား၌ ကထလား
သူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ဖခင်ားဆိုင်ရာ အဓကအနတရာယ် ခိုနစ်ရပ် နင် ဆက်စပ်
ထသာ ပင်မနယ်ပယ် မျာား ပါဝင်သည်။
•

အနတရာယ်မျာားနင် ထခိုက်ဒဏ်ရာမျာား

•

ရိုပ်ပိုင်ားဆိုင်ရာနင် စတ်ခစ
ံ ာားမှုဆိုင်ရာမထတာ်မတရာားဖပ ဖခင်ား

•

လင်ပိုငား် ဆိုင်ရာ နင်ကျာား၊ မအထဖခဖပ အကကမ်ားဖက်မှု

•

စတ်ကျန်ားမာထရားနင် စတ်ပင
ို ်ားဆင
ို ်ရာပူပင်ထသာက

•

လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ွ မျာားသမ
ိုို့ ဟိုတလ
် က်နက်ကိုင်အိုပ်စမ
ို ျာားနင်ဆက်စပ်ထန
ထသာကထလားမျာား

•

ကထလားလိုပ်သာား

•

အိုပ်ထန်ားသူအထဖာ်မပါထသာနင်ကကွ
ွ ာထနထသာကထလားမျာား - ဖဖစ်သည်။

ကထလားသူငယ်၏ အနတရာယ်ကို နာားလည်ရန်အတွက် ထိုအနတရာယ်၏ သထဘာသဘာ
ဝနင် အဆိုပါ အနတရာယ်အထပေါ် ကထလားတစ်ဦားချင်ား၏ အာားနည်ားချက်ကို နာားလည်
သထဘာထပါက်ရန် လိုအပ်သည်။ ကထလားသူငယ်၏ အာားနည်ားချက်သည် သူ သမ
ိုို့ ဟိုတ်
သူမ၏ ကကံခိုင်မှုနင် အနတရာယ်ကို ခိုခန
ံ ိုင်စွမား် ကို ထလျာကျထစနင
ို ်သည်။
အာားနည်ားချက်မျာားသည် ကထလားသူငယ်၏ မသာားစို၊ လူမအ
ှု သိုင်ားအဝိုင်ားနင်/သမ
ိုို့ ဟိုတ်
လူူ့အဖွွဲ့အစည်ား အတွင်ားတွင် တည်ရပပီား ကထလား၏ ကယ
ို ်ပိုင် ဗဟိုသိုတ၊ ကျွမ်ားကျင်မှု
မျာားနင် ရိုပ်ပင
ို ်ားဆင
ို ်ရာ၊ လူမှုထရားနင် စတ်ခံစာားမှုဆင
ို ်ရာ ဖွံွဲ့ပဖ ားတိုားတက်မန
ှု င်လည်ား
ဆက်စပ်ထနသည်။
အနတရာယ်မျာားကို သီားဖခာားစီ ထဖဖရင်ား၍မရနိုင်သဖဖင် စံသတ်မတ် (၇) ချက်သည်
ချတ်ဆက်ထနသည်။
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ကထလားသည် မျာားစွာထသာ အနတရာယ်မျာားကို တစ်ချန်တည်ားမာပင် ကကံ ထတွွဲ့နိုင်သည်။
ကထလားတစ် ဦား ချင်ားစီနင် သူတ၏
ိုို့ ပတ်ဝန်ားကျင်အတွငား် ရ အာားနည်ားချက်မျာားနင်
အာားသာချက်မျာားကို ခွဖခာားသတ်မတ်ပပီား ကထလား၏အထဖခအထနကို ဘက်စံိုကကည်ရှုရန်
အပမတမ်ားလိုအပ်သည်။
ဤမဏ္ဍ င်တွင် ထဆွားထနွားထာားသည် အနတရာယ်ရသည်နယ်ပယ် တစ်ခိုချင်ားကို
ကာကွယ်တာားဆီားရန်နင် တိုနဖို့် ပန်ရန်အတွက် အထဖခ အထနနင် ကက
ို ်ညီမှုရထသာ
အထရားယူထဆာင်ရွက်မှုမျာား ဖပ လိုပ် ရမည်။
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မဏ္ျုင ၇ - အနတရ ယမျ ်းနင ထခကဒဏရ မျ ်း
ကထလားမျာားနင် ထစာငထ
် ရာက်သူမျာားအာားလံားို သည် ရိုပ်ပင
ို ်ားဆင
ို ်ရာနင် သဘာဝ
ပတ်ဝန်ားကျင်ဆိုင်ရာအနတရာယ်မျာားထကကာင် ဒဏ်ရာရဖခင်ား၊ ချွတယ
် ွင်ားဖခင်ားနင်
ထသဆံိုားဖခင်ား မကာကွယ်ရမည်။ ထခက
ို ်ဒဏ်ရာရဖခင်ားနင် / သမ
ိုို့ ဟိုတ် ချ ွဲ့ယွင်ားချက်
ရထသာ ကထလားမျာားသည် ကယ
ို ်ခနဓာနင်စတ်ပိုင်ားဆိုင်ရာ လူမထ
ှု ရား အထထာက်အပံ
မျာားကို အချန်မီရရသည်။
လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆင
ို ်ရာ အကျပ်အတည်ားမျာားသည် ထနို့စဉ်
ထဘားအနတရာယ်မျာားနင် အနတရာယ်မျာားကို တားို ပွာားထစနင
ို ်သကသိုို့ အသစ်ထသာ
အရာမျာားကို ဖန်တားီ နိုင်သည်။ အထူားသဖဖင် အကျွမ်ားတဝင်မရထသာ ပတ်ဝန်ားကျင်၌
ထနရာထရွဲ့ထဖပာင်ားခံရထသာကထလားမျာားအတွက် ဖဖစ်ထစနင
ို ်သည်။ ဤစံနန
ှု ်ားသည်
လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆင
ို ်ရာ အကျပ်အတည်ားမျာားအတွငား် ကထလားမျာား
အာား ထခိုက်ဒဏ်ရာဖဖစ်ထစဖခင်ား၊ ချွတ်ယွင်ားထစဖခင်ားနင် သတ်ဖဖတ်ဖခင်ားမျာား ဖဖစ်ထစ
ထသာ မရည်ရွယ်ဘဖဖစ်ထပေါ်လာသည် ရိုပ်ပိုငား် ဆိုင်ရာနင် သဘာဝ ပတ်ဝန်ားကျင်
ဆိုင်ရာအနတရာယ်မျာားကို ကာကွယ်ဖခင်ားနင် တိုနို့်ဖပန်ဖခင်ားတက
ိုို့ ို ထဖာ်ဖပထာားသည်။
ကဏ္ဍစံို ထဒတာထကာက်ယူဖခင်ား၊ ဆန်ားစစ်ဖခင်ားနင် အစီအစဉ်မျာား ဖပ လိုပ်ဖခင်ားတက
ိုို့ ို
ထတာင်ားဆိုသည်။

ြံနှုန်း ၈ - ရပပင်းဆငရ နင တခြံ

်းမှုဆငရ မတရ ်း

ပပျုကျငပခင်း
ကထလားမျာားကို ရိုပပ
် ိုင်ားဆိုင်ရာနင် စတ်ခံစာားမှုဆိုင်ရာ မတရာားဖပ ကျင်ဖခင်ား မ
ကာကွယ်ရမည်ဖဖစ်ပပီား ကျာား/မ၊ အသက်အရွယ်၊ မသန်စွမ်ားမှုမျာားအလက
ို ် သင်ထလျာ်
ကက
ို ်ညီထသာ တိုနို့်ဖပန်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ထဆာင်မှု မျာားရရထစရမည်။
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မတရာားဖပ ကျင်ဖခင်ားဆိုသည်မာ အထမထဖမာက်သည် အထဖခအထနမျ ား အပါအဝင်
ကထလားအတွက် ထဘားအနတရာယ်ရထသာ၊ အနတရာယ်ဖဖစ်နင
ို ်ထချ အလာား အလာရထသာ
သမ
ိုို့ ဟိုတ် ပခမ်ားထဖခာက်မှု ဖဖစ်ထစထသာ မည်သည် လိုပ်ရပ်မျ ားကို မဆို ဆလ
ို ိုပါသည်။
ဤစံနှုန်ားသည် ရိုပ်ပိုင်ားဆိုင်ရာနင် စတ်ခံစာားမှုဆိုင်ရာ မတရာား ဖပ ဖခင်ားနင် အမ်၊
ထကျာင်ားနင် ရပ်ရာွ လူထအ
ို တွင်ား စသည် ထနရာမျာားတွင် ဖဖစ်ပာွ ားသည် မျာားကို
လျစ်လျှူ ရှုဖခင်ားမျာားကို တာားဆီားကာကွယ်ရန်နင် တိုနဖို့် ပန်ရန် ဖဖစ်သည်။

ြံနှုန်း ၉ -

ငပင်းဆငရ နင ကျ ်း/မအလပခပပျု အကကမ်းဖက

မှု(SGBV)
ကထလားသူငယ်မျာားအာား လင်ပင
ို ်ားဆင
ို ်ရာနင် ကျာား/မအထဖခဖပ အကကမ်ားဖက်မှု
အထကကာင်ားကို အသ ပညာထပားရန်နင် ၎င်ားတမ
ိုို့ အကာအကွယထ
် ပားရမည်။ ၎င်ားတ၏
ိုို့
ကျာား/မ၊ အသက်၊ မသန်စွမ်ားမှု၊ ဖွွဲ့ံ ပဖ ားမှုဆိုင်ရာအဆင်နင် ယဉ်ထကျားမှု/ဘာသာထရား
ထနာက်ခံအထဖခအထန မျာားနင် ဆီထလျာ်ထသာ လွတ်ထဖမာက်ရင်သန်သူ ဗဟိုဖပ
တိုနို့်ဖပန်မဆ
ှု ိုင်ရာ ဝန်ထဆာင်မှု မျာားကို ရရထစရမည်။
လင်ပိုငား် ဆိုင်ရာနင် ကျာား/မအထဖခဖပ အကကမ်ားဖက်မှုသည် ပျံွဲ့နထ
ံို့ နထသာ်လည်ား
မကကာခဏ ဖံိုားကွယထ
် ာားပပီား တိုငက် ကာားဖခင်ား မဖပ ကကပါ။ လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာား
မှုဆိုင်ရာ ထဆာင်ရွက်သူမျာားအထနဖဖင် ထိုဖဖစ်ရပ်မျာားမာ ဖဖစ်ပာွ ားလျက်ရသည်ဟို
မတ်ယူရ မည်။ ကထလားသူငယ်မျာားအထပေါ် လင်ပိုငား် ဆင
ို ်ရာ နင် ကျာား/မအထဖခဖပ
အကကမ်ားဖက်မှု ကို ထလျာပါားသက်သာထအာင် ကာကွယ်ဖခင်ားနင် တိုနို့်ဖပန်ဖခင်ားသည်
အသက်ကယ်ထရား လိုပ်ငန်ားမျာားဖဖစ်ပပီား ထကာင်ားမွန်စွာညနင
ှု ်ားပပီား အသဖမင်ရထသာ
ကဏ္ဍစံို တံဖိုို့ ပန်မှု လိုအပ် သည်။

ြံနှုန်း ၁၀ - တကျန်းမ လရ်းနင တပင်းဆငရ ပူပငလသ က
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ကထလားသူငယ်မျာားနင် ၎င်ားတ၏
ိုို့ ဖပ စိုထစာင်ထရာက်သူမျာားသည် ပိုမိုထကာင်ားမွန်ထသာ
စတ်ကျန်ားမာထရားနင် လူမှုစတ်ပညာဆိုင်ရာ သိုခချမ်ားသာကို ကကံ ထတွွဲ့ကကရသည်။
လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆင
ို ်ရာ အကျပ်အတည်ားမျာားသည် ကထလား သူငယ်
မျာားနင် ဖပ စိုထစာငထ
် ရာက်သူမျာားကို ယခိုလတ်တထလာနင် ထရရည်တင
ွ ် စတ်ကျန်ားမာ
ထရားနင် လူမထ
ှု ရားရာ ထခိုကန
် စ်နာမှုမျာားကို ဖဖစ်ထပေါ်ထစနိုင်သည်။ လူသာားချင်ားစာနာ
ထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ ထဆာင်ရွကသ
် ူမျာားသည် ကထလားမျာားနင် ဖပ စိုထစာင်ထရာက်သူ
မျာား၏ စတ်ပူပင်ထသာကကို ထလ ာချထပားဖခင်ား၊ ၎င်ားတ၏
ိုို့ ကကံခိုငမ
် ှု ကို ဖမငတ
် င်ထပားပပီား
လိုအပ်ပါက ကထလားမျာားအာား အထူားကူညီထစာင်ထရာက်မှုမျာားနင် ချတ်ဆက်ထပားဖခင်ား
တက
ိုို့ ို အကူအညီဖဖစ်ထစသည် ကကာားဝင်ထဆာင်ရွက်မှုမျာားကို ဦားစာားထပား သတ်မတ်
ရမည်။ ဤစံနှုန်ားသည် ရပ်ရာွ လူထအ
ို ဆင် ကူညီထထာက်ပမှု
ံ နင် ကထလားသူငယ်
ဖွံွဲ့ပဖ ားတိုားတက်မှုအဆင်မျာားရ အစီအစဉ်မျာား၏ အထရားပါပံက
ို ို ညွှန်ဖပသည်။

ြံနှုန်း ၁၁ -

ကနကကငတပဖွွဲွံ့မျ ်း သို့မဟတ

ကနကကငအပ မျ ်းနင ဆက ပလနလသ ကလ

်းမျ ်း

ကထလားသူငယ်မျာားအာားလံားို ကို လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ွ မျာား သမ
ိုို့ ဟိုတ် လက်နက်ကိုင်
အိုပ်စိုမျာား၏ စိုထဆာင်ားဖခင်ားနင် အသံားို ချဖခင်ားမ ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ရမည်။
လက်နက်ကိုင် ပဋပကခမျာားတွင် စိုထဆာင်ားဖခင်ားနင် အသံိုားချဖခင်ားခံရပပီားထနာက်တွင်
ဖပန်လွှတထ
် ပားပပီား ထထရာက်စွာ မသာားစိုနင် ထပါင်ားစည်ားထပားရမည်။
မန်ားကထလားငယ်မျာားအပါအဝင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွွဲ့မျာား နင် လက်နက်ကိုင်အိုပ်စို
မျာား၏ စိုထဆာင်ားဖခင်ား ခံရထသာ ကထလားမျာားသည် မတရာားဆက်ဆံဖခင်ား၊ အလွသံိုားဖခင်ား
သမ
ိုို့ ဟိုတ် အကကမ်ားဖက်ဖခင်ားကို မျက်ဖမင် ထတွွဲ့ရရန်၊ ထတွွဲ့ကကံ ခံစာား ရန်နင် ကယ
ို တ
် ိုင်
ကျှူားလွန်ရန် မကကာခဏ အတင်ားအကကပ် အင်အာားသံိုားဖခင်ား ခံကကရသည်။
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လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှု ထဆာင်ရွက်သူမျာားသည် ကထလားမျာားအာား
စိုထဆာင်ားဖခင်ားနင် အသံိုားချဖခင်ားကို ကာကွယ်တာားဆီားရန် အထရားယူထဆာင်ရွက်ရမည်
ဖဖစ်သည်။ ကဏ္ဍစံို ရပ်ရွာအထဖခဖပ ဖပန်လည်ထပါင်ားစည်ားထရား အစီအစဉ်မျာားနင်
ဆက်စပ်ထနထသာ ကထလားမျာားအာားလံိုားကို ဖပန်လတ
ွှ ်ထပားရန် စည်ားရံိုားလံှုွဲ့ထဆာ်မှုမျာား
မတဆင် ကထလားသူငယ်မျာား၊ မသာားစိုမျာားနင် လူမအ
ှု သိုင်ားအဝိုင်ားမျာားအတွက်
လက်တထလာနင် ထရရည်တင
ွ ် ဖဖစ်လာနိုင်သည် အကျ ားဆက်မျာားကို ထဖဖရင်ားရမည်။

ြံနှုန်း ၁၂ - ကလ

်း

ပသ ်း

လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆင
ို ်ရာ အကျပ်အတည်ားနင် ဆက်စပ်ထနထသာ
သမ
ိုို့ ဟိုတ် ထိုအကျပ်အတည်ားထကကာင် ပိုမိုဆားို ရွာားလာထသာ ကထလားလိုပသ
် ာားအဖဖစ်မ
ကထလားသူငယ်မျာား အာားလံိုားကို ကာကွယ်ရမည်။ အထူားသဖဖင် ကထလားသူငယ်ကို
အဆိုားရွာားဆံိုားပံိုစံဖဖင် အလိုပ်ခိုငား် ထစဖခင်ားမျ ား ဖဖစ်သည်။
ကထလားလိုပ်သာားဆိုသည်မာကထလားသူငယ်မျာားအာား ၎င်ားတ၏
ိုို့ ကထလားဘဝ၊ ၎င်ားတ၏
ိုို့
အလာားအလာနင်ဂိုဏ်သကခာကဆ
ို ားံို ရံှုားထစသည် မည်သည် အလိုပ်မျ ားကမ
ို ဆို ဆိုလို
သည်။ ၎င်ားသည် ကထလားမျာား၏ပညာထရားနင် / သမ
ိုို့ ဟိုတ် သူတ၏
ိုို့ အလံားို စံို သိုခ
ချမ်ားသာအထပေါ် ဆိုားကျ ားသက်ထရာက်ထစသည်။ လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှု
ထဆာင်ရွက်သူမျာားသည် အနတရာယ်ကျထရာက်နိုင်ထချရထသာ ကထလား မျာားအတွက်
ဦားတည်ထသာ တာားဆီားကာကွယ်ထရား အကူအညီထပားရန်၊ အဆားို ရွာားဆံိုား ပံစ
ို ံဖဖင်
အလိုပ်ခိုငား် ထစဖခင်ားမ ကထလားသူငယ်မျာားကို အထရားတကကီား ဖယ်ရာားရန် အတွက်
ဦားစာားထပားသတ်မတ်ရန်၊ ကထလားလိုပ်သာားမျာား၏ အထရားတကကီားလိုအပ်ထသာ
ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်မှု လိုအပ်ချက်မျာားနင် ကက
ို ်ညီထသာ အနမဆ
် ံိုားဝန်ထဆာင်မှုမျာား
ထပားရန် အတူတကွ ပူားထပါင်ားထဆာင်ရွကသ
် င်သည်။
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ြံနှုန်း ၁၃ - အပထန်းသူအလဖ မပါလသ နင ကွွဲကွ လနလသ
ကလ

်းမျ ်း

မသာားစိုကကွ
ွ ာဖခင်ားကို ကာကွယ်တာားဆီားပပီား အထဖာ်မပါထသာ၊ ကွကွာထနထသာ
ကထလားမျာားသည် ၎င်ားတ၏
ိုို့ အခွငအ
် ထရားမျာားနင် အထကာင်ားဆံားို အကျ ားစီားပွာား မျာားနင်
အညီ ဖပ စိုထစာငထ
် ရာက်မှုနင် ကာကွယ်ထပားမှုကို အချန်နငတ
် ထဖပားညီ လံိုခခံ ထသာ၊
သင်ထလျာ်ထသာ၊ လွယ်ကူထသာ နည်ားလမ်ားမျာားဖဖင် ရရရမည်။
အထဖာ်မပါထသာ၊ ကွကွာထနထသာ ကထလားမျာားသည် မျာားထသာအာားဖဖင် ၎င်ားတိုို့
လိုအပ်ထသာအချန်တွင် မသာားစိုအဆင် ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ထပားမှုကို ဆံိုားရံှုားထန
ကကသည်။ ကွကွာဖခင်ားသည် စတ်ခံစာားမှုဆင
ို ်ရာ ပူပင်ထသာကမျာား ဖဖစ်ထစနိုင်သည်
အဖပင် လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ အထထာက်အပံမျာား ရရနင
ို ်မှုမ
တာားဆီားထာားရာ ထရာက်တတ်ပပီား အဖခာားထသာ ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်မှု အနတရာယ် /
စိုားရမ်မှုမျာားကလ
ို ည်ား ဖဖစ်ထစနိုင်သည်။
လူသာားချင်ား စာနာထထာက်ထာားမှုဆင
ို ်ရာ တိုနို့်ဖပန်မှုသည် ကွကွာမှုကို ထလ ာချရန်၊
ကထလားမျာားကို မသာားစိုဝင်မျာားနင် ဖပန်လည်ဆံိုစည်ားထပားရန်နင် လိုအပ်ပါက
အရည်အထသွားရထသာ မသာားစိုအထဖခဖပ ကကာားခံ ထစာင်ထရာက်မှု ထပားရန် ထဆာင်ရွက်
ရမည်။
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မဏ္ျုင ၃ -

ြံလ

ကလသ မဟ ဗျျူဟ မျ ်း လရ်းဆွွဲရန န
ြံ ှုန်းမျ ်း

မဏ္ဍ င် ၂ တွင် ထဖာ်ဖပထာားထသာ ကထလားသူငယ် ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ထရား အနတရာယ်မျာားမ
ကာကွယ်တာားဆီားရန်နင် တိုနို့်ဖပန်ရန်အတွက် အဓကမဟာဗျှူဟာမျာားကို ဤမဏ္ဍ င်တင
ွ ်
ထဖာ်ဖပထာားသည်။
•

ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ထရား အစီအစဉ်တင
ွ ် လူမှု - ထဂဟထဗဒ ဆိုငရ
် ာ
ချဉ်ားကပ်မှုအာားအသံိုားဖပ ဖခင်ား

•

ကထလားသူငယ်၏ သိုခချမ်ားသာအတွက် အိုပ်စိုလက
ို ် လှုပ်ထဆာင်မှုမျာား

•

မသာားစိုနင် ဖပ စိုထစာင်ထရာက်သူမျာားပတ်ဝန်ားကျင်ကို အာားထကာင်ားထစဖခင်ား

•

ရပ်ရွာလူထိုအဆင် ချဉ်ားကပ်မှုမျာား

•

မှုခင်ား စီမံခနို့်ခမှု
ွ

•

အဖခာားနည်ားဖဖင် ဖပ စိုထစာင်ထရာက်ဖခင်ား

•

ကထလားသူငယ်မျာားအတွက် တရာားမ တမှု

မဏ္ဍ င် ၃ သည် လူမှု - ထဂဟထဗဒဆင
ို ်ရာ ပံိုစံနင် ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ထရား
စနစ်မျာား စဉ်ားစာားထတွားထခေါ်ပံို (အထဖခခံမူ ၉ တွင် ကကည်ရန်)ကို ထင်ဟပ်ထစရန် ကထလားသူငယ်
ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ထရားအတွက် ဘက်စံိုလွှမ်ားခခံ ထသာ ချဉ်ားကပ်မှုကို ဖမငတ
် င်ဖခင်ားဖဖင်
ထရားဆွထာားသည်။ ဆီထလျာ်ထသာအခါမျ ားတွင် မဏ္ဍ င် ၃ ရ စံနှုန်ားမျာားသည် INSPIRE
မဟာဗျှူဟာမျာားနငလ
် ည်ား ကက
ို ်ညီသည်။
လူမှု - ထဂဟထဗဒဆင
ို ်ရာ ပံိုစံသည် အဖပန်အလန်ချတ်ဆက်ထာားသည် အဆင်မျာားရ ကထလားမျာား
ဖွံွဲ့ပဖ ားတားို တက်မှုနင် သိုခချမ်ားသာအထပေါ် ကသဇာသက်ထရာက်သည် နည်ားလမ်ားမျာားကို
ထဖာ်ထိုတ်ရန်ကူညသ
ီ ည်။
•

ကထလားမျာားသည်မမကိုယက
် ိုနင် ရွယ်တမ
ူ ျာားအချင်ားချင်ား၏ ကာကွယထ
် စာင်ထရာက်
မှုနင် သိုခချမ်ားသာတွင် တက်ကကွစွာ ပါဝင်သည်

•

ကထလားသူငယ်မျာားသည် အမျာားအာားဖဖင် မသာားစိုတွင် ကကီားဖပင်ားကကထသာ်လည်ား
တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဤအလွှာ၌ အဖခာား ရင်ားနီားထသာ ဆက်ဆံထရားမျာား ပါဝင်သည်

•

မသာားစိုမျာားသည် ရပ်ရွာလူထိုမျာားတွင် အသိုက်အခမံ တည်ကကသည်။
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•

ရပ်ရွာလူထိုမျာားသည် ပိုမို ကျယ်ဖပနို့်ထသာ လူအဖွွဲ့အစည်ားမျာား အဖဖစ်
ထပေါ်ထပါက်လာသည်။

လူမှု - ထဂဟထဗဒ ပံစ
ို ံသည် ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ထရား အစီအစဉ်အတွက်
စဉ်ားစာားထပားထသာ စနစ်မျာားကို ထထာက်ပထသာ
ံ
တကျထသာမူထဘာင်တစ်ခထ
ို ပားသည်။ အဆိုပါ
ပံိုစံသည် (က) မတူညထ
ီ သာ အထကကာင်ားအရာမျာားနငအ
် ချက်မျာားအာားလံိုားကိုခွဖခာားသဖမင်ရန်နင်
(ခ) ၎င်ားတို့န
ို င် မည်သဆ
ိုို့ က်စပ်မှုရသည်ကို နာားလည်ရန် အထဖခအထနတစ်ခိုလံိုားကိုကကည်သည်။
ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်မှုဖပဿနာ သမ
ိုို့ ဟိုတ် ၎င်ားတို့က
ို ိုယတ
် င
ို ၏
် တကျထသာ ဝန်ထဆာင်မှု
တစ်ခိုချင်ားစီကို ကကည်ဖခင်ားထက် စနစ်မျာား၏ အထတွားသည် ကထလားသူငယ် ရင်ဆင
ို ်ထနရထသာ
ဖပဿနာမျာား၊ ထိုဖပဿနာမျာား၏ အထကကာင်ားရင်ားမျာားနင် အဆငအ
် ာားလံိုားတွင် ရရနင
ို ်ထသာ
အထဖဖမျာားအာားလံိုားအထပေါ် ထည်သင
ွ ်ား စဉ်ားစာားရမည်။ ၎င်ားသည် ထဖပာင်ားလွယ်ဖပင်လွယ်ရထသာ
အစီအစဉ်ကို ဖမင်တင်ထပားသည်။ ထိုအစီအစဉ်သည် သင်ယူမှုအသစ်ကို ထပါင်ားစပ်ပပီား အထကာင်
အထည်ထဖာ်မှုတစ်ထလ ာက်လံိုားတွင် လိုက်ထလျာ ညီထထွ ဖဖစ်ထအာင် ဖပ လိုပထ
် ာားသည်။
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ြံနှုန်း ၁၄ - ကလ
အ အ ဉအတွက

်းသူငယက ကွယလ

ငလရ ကလရ်း

ူမှု-လဂဟလဗဒဆငရ ချဉ်းကပမှု

ကထလားသူငယ်မျာား၊ မသာားစိုမျာား၊ ရပ်ရွာလူထိုမျာားနင် လူူ့အဖွွဲ့အစည်ားမျာားသည်
ကထလားသူငယ်မျာားကို ကာကွယ်ရန်နင် ထစာင်ထရာက်ရန် ကူညီထပားသည်။
ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ထရားအတွက် 'လူမှု - ထဂဟထဗဒ' ချဉ်ားကပ်မှု
သည် ကထလား၊ ၎င်ားတ၏
ိုို့ မသာားစို၊ ရပ်ရွာလူထန
ို င် လူူ့အဖွွဲ့အစည်ားတန
ိုို့ င် သာမက လူမှု
- ယဉ်ထကျားမှု စံချန်စံညန
ွှ ်ားမျာားနင် တွဖက်လိုပ်ထဆာင်သည် ဘက်ထပါင်ားစံိုချဉ်ားကပ်မှု
ပံိုစံမျာားကို ဒီဇိုငား် ထရားဆွသည်။ ၎င်ားတွင်ဥပထဒမျာားနင် မူဝါဒမျာား၊ လံိုထလာက်ထသာ
ရန်ပံိုထငွနင် လူမှုဖူလထ
ံို ရားနင် ထမွားဖွာားမှုမတ်ပံိုတင်ဖခင်ားဆိုင်ရာ ဝန်ထဆာင်မှုမျာား
ပါဝင်သည်။

ြံနှုန်း ၁၅ - ကလ
က

်းသူငယ၏ သခချမ်းသ အတွက အပ

က

်းနည်းမျ ်း

ကထလားသူငယ်မျာားအာား (၁) ကာကွယ်မှု၊ သိုခချမ်ားသာနင် သင်ယူမှုကို ဖမင်တင်
ထပားထသာနင် (ခ) လံိုခခံ စတ်ချရထသာ၊ အာားလံိုားပါဝင်နိုငထ
် သာ၊ အထဖခအထန သထဘာ
သဘာဝနင် အသက်အလိုက် သင်ထလျာ်ထသာ ချဉ်ားကပ်မှုမျာားထပားသည် အိုပ်စိုလိုက်
အထဖခဖပ ထာားသည် စီစဉ်ထာားထသာ ကစာားနည်ားမျာားကို ရရထစဖခင်ားမတဆင်
ကူညီထပားနိုင်သည်။
ကထလားမျာားအထနဖဖင် ထကာင်ားမွနထ
် သာ အရည်အထသွားမျာားနင် ပံိုမန် စဉ်ဆက်မဖပတ်
ထထတွွဲ့ဖခင်ားသည် ၎င်ားတ၏
ိုို့ ကကံခိုင်မက
ှု ို ဖမင်တင်ထပားပပီား စတ်ဖစီားမှုကို ထလျာနည်ား
ထစသည်။ အိုပ်စလ
ို ိုက်ကစာားနည်ားမျာားသည် ၎င်ားတ၏
ိုို့ သိုခချမ်ားသာကို ထကာင်ားကျ ား
ဖဖစ်ထစသည်။
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အဆိုပါကစာားနည်ားမျာားသည် ကထလားမျာားအတွက် မမကိုယ်ကို ထလလာရန်နင်
ထိုတ်ထဖာ်ထဖပာဆိုနင
ို ်ရန် လံိုခခံ ထသာ ထနရာတစ်ခို ထပားဖခင်ား၊ အာားနည်ားထသာ သမ
ိုို့ ဟိုတ်
ကထလားသူငယ် ကာကွယ် ထစာငထ
် ရာက်မှု အနတရာယ်မျာားနင် ရင်ဆင
ို ်ကကံ ထတွွဲ့ထန
ရထသာ ကထလားသူငယ်မျာားကို သတ်မတ်ထဖာ်ထိုတ်ဖခင်ားနင် သင်ထတာ်ထသာ ရည်ညွှန်ား
ချက်မျာားကို ဖပ လိုပ်ဖခင်ားဖဖင် ကာကွယ်မှုကို ဖမငတ
် င်ထပားသည်။

ြံနှုန်း ၁၆ - မသ ်း နင ပပျု လ

ငလရ ကသူမျ ်း ပတဝန်းကျင

မျ ်းက အ ်းလက င်းလ ပခင်း
မသာားစိုနင်ထစာင်ထရာက်သူမျာား ပတ်ဝန်ားကျင်သည် ကထလားမျာား၏
ကျန်ားမာဖွံွဲ့ပဖ ားတိုားတက်မှုကို ဖမင်တင်ရန်နင် ၎င်ားတက
ိုို့ မ
ို ထတာ်မတရာားဖပ ဖခင်ားနင်
အဖခာားဆိုားကျ ားသက်ထရာက်မှုမျာားမ ကာကွယ်ရန် အာားဖဖည်ထာားသည်။
ဖပ စိုထစာင်ထရာက်ဖခင်ား၌ တရာားဝင်အစီအစဉ်မျာားနင် ဖပ စိုထစာငထ
် ရာက်သူတွင်
တရာားဝင်တာဝန်မရထသာ အလွတသ
် ထဘာအစီအစဉ်မျာား နစ်ရပ်လံိုား ပါဝင်သည်။
ကကာားဝင်ထဆာင်ရွက်မှုမျာားသည် ထစာင်ထရာက်သူမျာား၏ စတ်ကျန်ားမာထရားနင် လူမှု
စတ်ပိုငား် ဆိုင်ရာ သိုခချမ်ားသာကို တိုားဖမင်ဖခင်ားနင် ကထလားသူငယ်မျာားအထပေါ် ဂရိုစိုက်
ထစာငထ
် ရာက်ဖခင်ားနင်ကာကွယ်သညအ
် ဖပ အမူမျာားကို အာားထကာင်ားထစဖခင်ားတိုို့အထပေါ်
မကကာခဏအာရံစ
ို ိုက်သည်။

ြံနှုန်း ၁၇ - ရပရွ

ူထအဆင ချဉ်းကပမှုမျ ်း

ကထလားမျာားသည် လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်ားမျာား
မတိုင်မီ၊ ထိုကာလအတွငား် နင် ထနာက်ပင
ို ်ားအချန်မျာားတွင် ၎င်ားတ၏
ိုို့ သိုခချမ်ားသာကို
ဖမင်တင်ထပားပပီား ကထလားမျာားအာား မတရာားဆက်ဆံဖခင်ား၊ လျစ်လျှူရှုဖခင်ား၊ အလွသံိုားဖခင်ား
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နင် အကကမ်ားဖက်ဖခင်ားမ တာားဆီားကာကွယ်ထပားထသာ ရပ်ရွာလူထိုမျာားတွင် ထနထိုင်ကက
သည်။
ရပ်ရွာလူထအ
ို ဆင် ချဉ်ားကပ်ပံိုမျာားသည် ကထလားမျာားကို ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ရန်နင်
ကျန်ားမာထသာဖွွဲ့ံ ပဖ ားတားို တက်မှုအတွက် ၎င်ားတ၏
ိုို့ အခွင်အထရားကို ရရထစရန် ရပ်ရွာ
အဖွွဲ့ဝင်မျာားကို ကူညီထပားသည်။ လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှု ထဆာင်ရွက်သူမျာား
သည် ကထလားသူငယ်မျာား၏ အခွငအ
် ထရား၊ လံခို ခံ မှု၊ ဖွွဲ့ံ ပဖ ားတားို တက်မှု၊ သိုခချမ်ား သာနင်
ပါဝင်ထဆာင်ရွက်မှုတက
ိုို့ ို ဖမငတ
် င်ထပားထသာ လက်ရ ရပ်ရာွ လူထို၏ စွမား် ထဆာင်ရည်
မျာားကို နာားလည်ရန် ကက ားစာားရမည်။

ြံနှုန်း ၁၈ - မှုခင်း မြံခနို့ခွွဲမှု
ကထလားသူငယ်မျာားနင် လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှု အထဖခအထနမျာားတွင် ကထလား
သူငယ် ကာကွယ် ထစာငထ
် ရာက်ထရားဆိုင်ရာ စိုားရမ်ပပ
ူ န်မှုမျာားနင် ကကံ ထတွွဲ့ထနရထသာ
မသာားစိုမျာားကို သတ်မတ်ထဖာ်ထိုတ်ပါ။ တစ်ဦားချင်ားသီားသနို့တ
် ိုက်ရိုက် ကူညီမှုနင်
သက်ဆိုင်ထသာ ဝန်ထဆာင်မထ
ှု ပားသူမျာားနင် ချတ်ဆက်ထပားဖခင်ားမျာား ပါဝင်ထသာ
တစ်ဦားချင်ားအလိုက် မှုခင်ားစီမံခနို့်ခွမှုလိုပ်ငန်ားစဉ်မတဆင် ၎င်ားတ၏
ိုို့ လအ
ို ပ်ချက်မျာားကို
ထဖဖရင်ားထပားရမည်။
မှုခင်ားစီမံခနို့်ခွမှုသည် အနတရာယ်ဖဖစ်နိုင်ထချရထသာ သမ
ိုို့ ဟိုတ် အနတရာယ် ကျထရာက်
ထနထသာ ကထလားတစ်ဦားချင်ား၏လိုအပ်ချက်မျာားကို ထဖဖရင်ားရန်အတွက် ချဉ်ားကပ်မှု
တစ်ခိုဖဖစ်သည်။ ကထလားသူငယ်၊ ၎င်ားတ၏
ိုို့ မသာားစိုနင် ရပ်ရာွ လူထတ
ူ အ
ိုို့ ာား တိုက်ရိုက်
ကူညီဖခင်ားနင် လွှထဖပာင်ားဖခင်ားမျာားမတဆင် မှုခင်ားကင
ို ်တွယ်သက
ူ စနစ်တကျ
အချန်နင်တစ်ထဖပားညီ ကူညီထပားသည်။
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၎င်ားသည် ရှုတထ
် ထွားပပီား၊ ချတ်ဆက်မမ
ှု ျာားထသာ ကထလားသူငယ် ကာကွယ် ထစာငထ
် ရာက်
မှုဆိုင်ရာ ကစစရပ်မျာားအတွက် တစ်ဦားချင်ားအလိုက် ထပါင်ားစပ်ညနင
ှု ်ားထာားထသာ ဘက်စံို
ကဏ္ဍစံို အကူအညီကို ထပားသည်။

ြံနှုန်း ၁၉ - အပခ ်းနည်းပဖင ပပျု လ

ငလရ ကပခင်း

အကာအကွယ်နင်သင်ထလျာ်ထသာ ထစာင်ထရာက်မှုမရရသည် ကထလားမျာားအာားလံားို
သည် ၎င်ားတ၏
ိုို့ အခွငအ
် ထရားမျာား၊ တကျထသာလိုအပ်ချက်မျာား၊ ဆနဒမျာားနင် အထကာင်ား
ဆံိုား အကျ ားစီားပွာားမျာားအရ မသာားစိုအထဖခဖပ ထစာငထ
် ရာက်မှုနင် တည်ပငမ်ထသာ
ထစာငထ
် ရာက်မှု အစီအစဉ်မျာားကို ဦားစာားထပားထရွားချယ်သည်။
‘အဖခာားနည်ားဖဖင် ဖပ စိုထစာင်ထရာက်ဖခင်ား’ ဆိုသည်မာ ထစာင်ထရာက်သူမျာားသည်
ဇီဝထဗဒဆိုင်ရာ မဘမျာား သမ
ိုို့ ဟိုတ် ပံိုမန်ထစာင်ထရာက်သူမျာား မဟိုတ်ထသာ
ထစာငထ
် ရာက်သူမျာားဖဖစ်သည်။ အထဖခအထနတစ်ခိုစတ
ီ ွင် ထဒသဆိုင်ရာ ယဉ်ထကျားမှု
စံနှုန်ားမျာား၊ အထလအကျင်မျာား၊ ဥပထဒမျာားနင် မူဝါဒမျာားနင် ကက
ို ်ညီထသာ အဖခာားနည်ား
ဖဖင် ဖပ စိုထစာင်ထရာက်ဖခင်ား ပံိုစအ
ံ မျ ားမျ ား ရသည်။ အဖခာားနည်ားဖဖင် ဖပ စိုထစာင်ထရာက်
ဖခင်ား ထရွားချယ်စရာမျာားသည် တတ်နင
ို ်သမ မသာားစိုအထဖခဖပ ဖဖစ်ရန်နင် အရည်
အထသွားအတွက် ထစာငက် ကည်ရန်လအ
ို ပ်သည်။

ြံနှုန်း ၂၀ - ကလ

်းသူငယမျ ်းအတွက တရ ်းမျှတမှု

လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆင
ို ်ရာအကျပ်အတည်ား ကာလအတွင်ား တရာားဝင်နင်
အလွတ်သထဘာ တရာားထရားစနစ်မျာားနင် ကကံ ထတွွဲ့ထနရထသာ ကထလားမျာားအာားလံားို ကို
နိုင်ငံတကာစံချန်စည
ံ ွှနား် မျာားနင်အညီ ကထလားသူငယ်မျာား အကျွမ်ားတဝင်ရထသာ၊
ခွဖခာားဆက်ဆံဖခင်ားမရထသာ အဖပ အမူမျာားဖဖင် ဆက်ဆံပပီား ၎င်ားတ၏
ိုို့ လအ
ို ပ်ချက်
မျာားနင် အထကာင်ားဆံိုားအကျ ားစီားပွာားမျာားနင်အညီ ထဆာင်ရွက်ထပားထသာ ဝန်ထဆာင်မှု
မျာားကရ
ို ရသည်။
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အကျပ်အတည်ားသည် ကထလားသူငယ်မျာားအထနဖဖင် တရာားထရားစနစ်မျာားနင်
ထထတွွဲ့နိုင်မည် နည်ားလမ်ားမျာားကို တိုားဖမင်နိုင်သည် သမ
ိုို့ ဟိုတ် ထဖပာင်ားလထစနင
ို ်သည်။
သမ
ိုို့ ဟိုတ် ထဖပာင်ားလမှုကိုတန
ွ ်ားလန်နိုင်သည် စနစ်မျာားကို ပိုမအ
ို ာားထကာင်ားလာထစရန်
အထူားအခွင်အထရားထပားသည်။
ဤစံနှုန်ားတွင် အကျပ်အတည်ားကာလမျာား၌ပင် တရာားဝင်နင် ဓထလထံားို တမ်ား ဥပထဒ
မျာား၏ အထကကာင်ားရာမျာားနင် အသံိုားဖပ ပံိုကို ပိုမထ
ို ကာင်ားမွန်ထအာင် ထဆာင်ရွက်ဖခင်ား နင်
တရာားစီရင်ထရားစနစ်မ ဖဖစ်ထပေါ်လာနင
ို ်ထသာ အနတရာယ်မျာားကို ထဖာ်ထိုတရ
် န်နင်
ထကျာ်လွှာားရန်ကက ားပမ်ားမှုမျာားမတဆင် ကထလားမျာားအာား ကာကွယ်ရန် အာားထိုတ်
ကက ားပမ်ားသည်။
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မဏ္ျုင ၄ - ကဏ္မျ ်းအနြံို့ လဆ ငရွကရန ြံနန
ှု ်းမျ ်း
ကထလားသူငယ် ကာကွယထ
် စာင်ထရာက်ထရားဆိုင်ရာ အနတရာယ်မျာားသည် အဖခာား
ကဏ္ဍရ လိုပင
် န်ားမျာား နင်နားီ ကပ်စွာ ဆက်နွယ်ထနသည်။ အဘယ်ထကကာငဆ
် ိုထသာ်
ကထလားသူငယ်မျာားသည် လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆင
ို ်ရာ လိုပ်ငန်ား အနံို့
အဖပာားတွင် သက်ဆိုင်သည် လိုအပ်ချက်မျာားနင် စွမ်ားရည်မျာားရထသာထကကာင်
ဖဖစ်သည်။ ဤအနတရာယ်မျာားကို ထည်သွင်ားတွကခ
် ျက်ရန် ပျက်ကွကဖ် ခင်ားသည်
အရင်ားအဖမစ်မျာားကို အကျ ားရရ အသံိုားမဖပ ဖခင်ား၊ ထနာက်ထပ် ထခိုက်မှုမျာား သမ
ိုို့ ဟိုတ်
အနတရာယ်မျာား တိုားလာနိုင်ကာ ကထလားမျာားအတွက် ရလဒ်မျာား ကျဆင်ားလာနိုင်သည်။
မဏ္ဍ င် ထလား သည် လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆိုင်ရာ တံဖိုို့ ပန်မှု၏ဗဟိုတွင်
အကာအကွယ်ထပားထာားပပီား ထအာက်ထဖာ်ဖပပါစံနှုန်ားမျာားဖဖင် ဘက်ထပါင်ားစံခ
ို ျဉ်ားကပ်မှု၊
ပူားတွအစီအစဉ်ထရားဆွဖခင်ားနင် ကထလားသူငယ် ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ဖခင်ားဆိုင်ရာ
နယ်ပယ်စအ
ံို တွက် လမ်ားညွှန်ချက်မျာား ထပားသည်။
•

စာားနပ်ရကခာထဘားကင်ားလံိုခခံ မှုနင် ကထလားသူငယ်ကာကွယ်
ထစာငထ
် ရာက်ထရား

•

အသက်ထမွားဝမ်ားထကကာင်ားနင် ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ထရား

•

ပညာထရားနင် ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ထရား

•

ကျန်ားမာထရားနင် ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ထရား

•

အာဟာရနင် ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ထရား

•

ပညာထရားနင် ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ထရား

•

ထရ၊ သနို့်ရင်ားထရားနင် တစ်ကိုယ်ရည်သနို့်ရင်ားမှု (WASH) နင်
ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ထရား

•

ပရဟတထဂဟာနင် အထဖခချထနထိုင်ဖခင်ားနင်
ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ထရား

•

စခန်ား စီမံခနို့်ခွမှုနင် ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ထရား
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ဤစံနှုန်ားမျာားသည် ကဏ္ဍအလိုက် တကျထသာ စံနန
ှု ်ားမျာား (ဆိုလိုသည်မာ - Sphere၊
INEE) တန
ိုို့ င် တွဖက် အသံိုားဖပ ရသည်။

ပူားတွအစီအစဉ်ထရားဆွဖခင်ားနင် ဘက်ထပါင်ားစံို အစီအစဉ်ထရားဆွဖခင်ားသည် ထဖပာင်ားလမှု
မျာားထပေါ်တွင် ဖဖစ်တည်သည်။ သင်ထလျာ်ထသာ ချဉ်ားကပ်မန
ှု ည်ားလမ်ားကို အဖွွဲ့အစည်ား
မျာားနင် ထအဂျင်စီမျာားအကကာား ညနင
ှု ား် ထဆာင်ရွက်မှု ယနတရာားမျာားအထနဖဖင် အထဖခအထန
တစ်ခိုစတ
ီ ွင် ဆံိုားဖဖတ်ရမည်ဖဖစ်ပပီား ထအာက်ပါတအ
ိုို့ တွက် တာဝန်ခံရမည်။
•

အထရားထပေါ်အထဖခအထန (ဥပမာ - တည်ပငမ်မှု)

•

လက်လမ်ားမီနိုင်မှု

•

ရရနိုင်ထသာစွမ်ားရည်

•

လက်ရစနစ်မျာား

•

ရန်ပံိုထငွ ယနတရာားမျာား စသည်တဖိုို့ ဖစ်သည်။
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ြံနှုန်း ၂၁ က ကွယ လ

်းနပရကခ လဘ်းကင်း

ြံခခြံျုမှုနင ကလ

်းသူငယ

ငလရ ကလရ်း

လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆင
ို ်ရာ အကျပ်အတည်ားမျာားထကကာင် ထခိုက်ခံရထသာ
ကထလားသူငယ်မျာားသည် ကထလားသူငယ်မျာားကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ထရားဆိုင်ရာ
အနတရာယ်မျာားကို ထလျာပါားသက်သာထစရန် တိုနို့်ဖပန်ထပားသည် စာားနပ်ရကခာ ဖူလထ
ံို ရား
ပတ်ဝန်ားကျင်တွင် ထနထိုင်သည်။
စာားနပ်ရကခာထဘားကင်ားလံိုခခံ မှု မရဖခင်ားသည် လျစ်လျှူရှုဖခင်ား၊ ကထလားသူငယ်
ထမ်ားဖမာားလက်ထပ်ဖခင်ားနင် ကထလားလိုပ်သာားစထသာ ဆိုားကျ ားမျာားကို ထဖဖရင်ား
ထပားသည် ဗျှူဟာမျာားအပါအဝင် ကထလားသူငယ် ကာကွယထ
် စာင်ထရာက်ထရား
အနတရာယ်မျာားကို ဖမင်တက်ထစသည်။ ကထလားသူငယ်မျာား၏ သိုခချမ်ားသာနင်
ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်မှုအတွက် ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ထရားကို
ရရနိုင်မှု၊ လက်လမ်ားမီနင
ို ်မှု၊ တည်ပငမ်မှုနင် အသံိုားချမှု စသည် စာားနပ်ရကခာဖူလံိုထရား
မဏ္ဍ င် ၄ ရပ်၏ တစ်ခိုချင်ားစီတင
ွ ်ထပါင်ားစည်ားနိုင်သည်။

ြံနှုန်း ၂၂ - အသကလမွ်းဝမ်းလကက င်းနင ကလ
က ကွယလ

်းသူငယ

ငလရ ကလရ်း

ဖပ စိုထစာင်ထရာက်သူမျာားနင် အလိုပလ
် ိုပ်ထသာအရွယ် ကထလားသူငယ်မျာားသည်
၎င်ားတ၏
ိုို့ အသက်ထမွားဝမ်ားထကကာင်ားကို ခိုင်မာထစရန် လံထ
ို လာက်ထသာ အကူအညီမျာား
ရရရမည်။
အထဖခခံလအ
ို ပ်ချက်မျာားကို ဖဖည်ဆည်ထပားသည် မသာားစို၏ စွမ်ားထဆာင်ရည်မျာား
ထလျာကျသွာားထသာအခါ ကထလားသူငယ်မျာားသည် မတရာားဆက်ဆံဖခင်ား၊ လျစ်လျှူရှု
ဖခင်ား၊ အလွသံိုားဖခင်ားနင် အကကမ်ားဖက်ဖခင်ား ပံစ
ို ံမျာားဖဖင် အနတရာယ် ရလာနင
ို သ
် ည်။
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စီားပွာားထရား စွမား် ရည်ဖမင်တင်ဖခင်ားနငအ
် သက်ထမွားဝမ်ားထကျာင်ားမှု အစီအစဉ်မျာားသည်
ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ထရားကထ
ို ည်သွင်ားထာားရမည်။ ကကာားဝင်
ထဆာင်ရွကဖ် ခင်ားသည် အကာအကွယ်ထပားဖခင်ား သက်ထရာက်မှုရပပီား ကထလားသူငယ်
မျာား၏ အနတရာယ် ဖမင်မာားလာဖခင်ားမရထစရပါ။

ြံနှုန်း ၂၃ - ပည လရ်းနင ကလ

်းသူငယ က ကွယလ

ငလရ က

လရ်း
ကထလားသူငယ်အာားလံိုားသည် အကာအကွယ်ထပားထသာ၊ အာားလံားို ပါဝင်သည် အရည်
အထသွားရသည် ပညာထရားကရ
ို ရကကရမည်။ ၎င်ားသည် မရမဖဖစ် လအ
ို ပ်ထသာ
လိုပ်ငန်ားမျာားအာားလံားို တွင် ဂိုဏ်သကခာနင် ပါဝင်မှုကို အာားထပားအာားထဖမာက်ဖပ ရမည်။
ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ဖခင်ားနင် ပညာထရားသည် နီားကပ်စာွ
ဆက်စပ်ထနသည်။ ပညာထရားကို လက်လမ်ားမီမှုမရဖခင်ားသည် ကထလားသူငယ်မျာား၏
သိုခချမ်ားသာနင် ဖွွဲ့ံ ပဖ ားတားို တက်မှုကို ဆိုားကျ ားသက်ထရာက်ထစသည်။ ကထလားသူငယ်
ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ဖခင်ား စားို ရမ်ပပ
ူ န်မှုမျာားသည် ကထလားသူငယ်မျာားအာား ပညာထရား
ကလ
ို က်လမ်ားမီဖခင်ားမ တာားဆီားနိုင်သကသိုို့ ပညာထရားဆင
ို ်ရာ ရလဒ်မျာားကလ
ို ည်ား
ထလျာကျထစနင
ို ်သည်။ ဤစံနှုနား် သည် ပညာထရားအတွက် အထထာက်အပံဖဖစ်ထစရန်နင်
ကထလားသူငယ်မျာား ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ထရားထဆာင်ရွက်ထနသူမျာားအာားလံားို
အတူတကွ လက်တွပပီား ကထလားသူငယ်မျာား၏ သိုခချမ်ားသာနင် ပညာထရားကို ကူညီရန်
လမ်ားညွှန်ချက်မျာားထပားသည်။

ြံနှုန်း ၂၄ - ကျန်းမ လရ်းနင ကလ
လ

်းသူငယက ကွယ

ငလရ ကလရ်း
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ကထလားသူငယ်အာားလံိုားသည် သူတ၏
ိုို့ အဖမင်မျာား၊ အသက်အရွယ်မျာားနင် ဖွံွဲ့ပဖ ားမှု
လိုအပ်ချက်မျာားကို ထင်ဟပ်ထစထသာ အရည်အထသွားဖမင် ကျန်ားမာထရားဆင
ို ်ရာ
ဝန်ထဆာင်မှုမျာားကို ရယူနင
ို ်ကကသည်။
ကျန်ားမာထရားနင် ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ထရား အစီအစဉ်သည်
လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားမှုဆင
ို ်ရာ ထဆာင်ရွက်မှုမျာားတွင် ကထလားသူငယ်မျာား၏
လံိုခခံ ထရားနင် သိုခချမ်ားသာကို ရရထစရန်အတွက် အထရားကကီားထသာ အခန်ားကဏ္ဍမ ပါဝင်
သည်။ ကထလားမျာား၏ ကျန်ားမာထရားကို ပံပိုားထပားဖခင်ားသည် ကထလားသူငယ်မျာား၏
ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်မှုထပားသည် အချက်မျာားကို တိုားပွာားထစသည်။ ကထလားသူငယ်
မျာား၏ ကာကွယထ
် စာင်ထရာက်မှုကို ကူညီဖခင်ားသည်လည်ား ကထလားသူငယ်မျာား၏
ရိုပ်ပိုင်ားဆိုင်ရာကျန်ားမာထရားနင် အလံားို စံို သိုခချမ်ားသာကို တိုားထစပါသည်။

ြံနှုန်း ၂၅ - အ ဟ ရနင ကလ

်းသူငယ က ကွယလ

ငလရ က

လရ်း
ကထလားသူငယ်မျာားနင် ၎င်ားတ၏
ိုို့ ဖပ စိုထစာင်ထရာက်သူမျာား၊ အထူားသဖဖင် ကယ
ို ်ဝန်
ထဆာင်နင် နတ
ိုို့ ိုက်မခင်မျာားနင် မန်ားကထလားမျာားသည် လံိုထလာက်သင်ထလျာ် ထသာ
အာဟာရဆင
ို ်ရာ ဝန်ထဆာင်မှုမျာားကို ရရရမည်။
ဖပ စိုထစာင်ထရာက်သူမျာားသည် ၎င်ားတ၏
ိုို့ မသာားစိုမျာားအတွက် အစာားအစာ၊ ဝင်ထငွနင်
ကျန်ားမာထရားထစာင်ထရာက်မှုမျာား ရရရန် ရိုန်ားကန်ကကရသည်အခါမျ ားတွင် အာဟာရ
မညီမှုမျာားနင် အခွင်အထရားချ ားထဖာက်ခံရဖခင်ားမျာားသည် အကျပ်အတည်ား ကာလမျာား
တွင် ပိုမို ဆားို ရွာားလာနင
ို ်သည်။ အာဟာရနင် ကထလားသူငယ်ကာကွယ် ထစာငထ
် ရာက်
ထရား ထဆာင်ရွက်သူမျာားသည် ကထလားသူငယ်မျာားအတွက် အထူားသဖဖင် ထရားဦားအရွယ်
ကထလားဘဝနင် ဆယ်ထကျာ်သက်အရွယ်အတွငား် အလံားို စံိုရလဒ်မျာား တိုားတက်ထစရန်
အတူတကွ ထဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
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ြံနှုန်း ၂၆ - လရ၊ သနို့ရင်းလရ်း၊ တ ကယရည သနို့ရင်းလရ်း
(WASH) နင ကလ

်းသူငယက ကွယလ

ငလရ ကလရ်း

ကထလားသူငယ်မျာားအာားလံားို သည် ၎င်ားတ၏
ိုို့ ဂိုဏ်သကခာကို အထထာက်အပံဖဖစ်ထစပပီား
ရိုပ်ပိုင်ားဆိုင်ရာနင် လင်ပိုင်ားဆိုင်ရာ အကကမ်ားဖက်မှုနင် အလွသံိုားမှု အနတရာယ်မျာားကို
ထလ ာချထပားသည် သင်ထလျာ်ထသာ ထရ၊ သနို့်ရင်ားထရားနင် တစ်ကယ
ို ်ရည်သနို့်ရင်ားထရား
ဝန်ထဆာင်မှုမျာားကို ရရရမည်။
ကထလားသူငယ် ကာကွယထ
် စာင်ထရာက်ဖခင်ားနင် ထရ၊ သနို့်ရင်ားထရားနင် တစ်ကယ
ို ်ရည်
သနို့်ရင်ားမှု ဝန်ထမ်ားမျာားသည် လံခို ခံ ထသာ၊ သင်ထလျာ်ထသာကကာားဝင်ထဆာင်ရွက်မှုမျာား
အတွက် အတူတကွ ထဆာင်ရွကက် ကရမည်။ အဆိုပါ ကကာားဝင်ထဆာင်ရွကခ
် ျက်မျာား
သည် ကထလားသူငယ်မျာား၏ လအ
ို ပ်ချက်မျာားနင် လိုက်ထလျာညီထထွရပပီား ကထလား
သူငယ်မျာားနင် ၎င်ားတ၏
ိုို့ ဖပ စိုထစာငထ
် ရာက်သူမျာားကို အကာအကွယထ
် ပားရမည်။
ပူားထပါင်ားထဆာင်ရွက်မှုမျာား၌ ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာငထ
် ရာက်ထရား ကကာားဝင်
ထဆာင်ရွက်မမ
ှု ျာားတွင် ထရ၊ သနို့်ရင်ားထရားနင် တစ်ကိုယ်ရည် သနို့်ရင်ားမှု ဝန်ထဆာင်မှုမျာား
ထပားဖခင်ား၊ ပူားတွ အသပညာထပားဖခင်ားနင် အမူအကျင် ထဖပာင်ားလဖခင်ား၊ လက်လမ်ားမီနင
ို ်မှု၊
ကထလားမျာားအတွက် အဆင်ထဖပထသာ WASH ထနရာမျာားနင် မန်ားကထလားမျာားအတွက်
ရာသီဓမမတာသနို့်ရင်ားမှု စီမံခနို့်ခွမှု လိုပ်ငန်ားမျာား ပါဝင်သည်။

ြံနှုန်း ၂၇ - ပရဟတလဂဟ နင အလပခချလနထငပခင်းနင
ကလ

်းသူငယ က ကွယလ

ငလရ ကလရ်း

ကထလားသူငယ်မျာားနင် ၎င်ားတ၏
ိုို့ ဖပ စိုထစာင်ထရာက်သူမျာားသည် လံိုခခံ မှု၊ ကာကွယ်
ထစာငထ
် ရာက်မန
ှု င် လက်လမ်ားမီနိုင်မှု အပါအဝင် ၎င်ားတ၏
ိုို့ အထဖခခံလိုအပ်ချက်မျာားကို
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ဖဖည်ဆည်ားထပားသည် သင်တင်ထလျာက်ပတ်ထသာ ပရဟတထဂဟာနင် အထဖခချ
ထနထိုငမ
် ှုမျ ား ရရမည်။
သင်ထလျာ်ထသာ ပရဟတထဂဟာနင် အထဖခချထနထင
ို ်ရာမျာားသည် ကျန်ားမာထသာ၊
ထဘားကင်ားထသာ မသာားစိုမျာားနင် ရပ်ရွာလူထိုမျာားအတွက် အထရားကကီားသည်။ ပရဟတ
ထဂဟာနင် အထဖခချထနထင
ို ်မှု ကကာားဝင်ထဆာင်ရွက်ချက်မျာားသည် မသာားစိုမျာားအာား
ကထလားသူငယ် ကာကွယထ
် ရား အနတရာယ်နငအ
် တင်ားအဓမမနင်ထတ
ို ်ဖခင်ားမ ကာကွယ်
ရန်အတွက် ကထလားသူငယ် ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ထရားတွင် ထပါင်ားစပ်ရမည်။

ြံနှုန်း ၂၈ - ခန်း မြံခနို့ခွွဲမှုနင ကလ
လ

်းသူငယ က ကွယ

ငလရ ကလရ်း

စခန်ားစီမံခနို့်ခွမှုလပ
ို ်ငန်ားမျာားသည် အတင်ားအဓမမ ထနရာထရွဲ့ထဖပာင်ားဖခင်ားခံရသည်
ကထလားငယ်မျာား၏ လိုအပ်ချက်နင် ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ထရားဆိုင်ရာ ဖပဿနာ
မျာားကထ
ို ဖဖရင်ားသည်။
စခန်ားညနှုငား် မှုနင် စခန်ားစီမံခနို့်ခွမှုသည် သာတူညီမ ရပပီား ဂိုဏ်သကခာရထသာ လူထနမှု
အဆင်အတန်ားကို ထထာက်ပရန်
ံ ရည်ရွယ်သည်။ ဒိုကခသည်မျာား၊ ဖပည်တွင်ား ထရွဲ့ထဖပာင်ား
ဒိုကခသည်မျာားနင် ထရွဲ့ထဖပာင်ားအထဖခချသူမျာားအတွက် အကူအညီနင် ကာကွယ်
ထစာငထ
် ရာက်ထရား ဝန်ထဆာင်မှုမျာားကို ရရရန် ရည်ရွယ်သည်။ ဘက်ထပါင်ားစံိုချဉ်ားကပ်မှု
ဆိုသည်မာ စခန်ားစီမံခနို့်ခမှု
ွ နင် ကထလားသူငယ်ကာကွယ်ထစာင်ထရာက်ထရား ဝန်ထမ်ား
မျာား အတူတကွလိုပထ
် ဆာင်ဖခင်ားကဆ
ို ိုလိုသည်။ ထိုချဉ်ားကပ်မှုတင
ွ ် ပါဝင်သည်မျာားမာ
စခန်ား၏အထဖခအထနမျာားသည် ကထလားသူငယ် ဖပ စိုထစာင်ထရာက်ထရား အနတရာယ်မျာားကို
ထလ ာချရန်၊ ကထလားမျာား၏ အဓပပါယ်ရထသာပါဝင်မအ
ှု တွက် အခွင်အလမ်ားမျာား
ထပားရန်နင် ကထလားမျာားနင် အဖခာား သူမျာားအတွက် လွှထဖပာင်ားထပားဖခင်ား လမ်ားထကကာင်ား
မျာား လည်ပတ်ရန်နင် သက်ဆိုင်ရာ စိုားရမ်မှုမျာားကို အစီရင်ခံရန်တဖိုို့ ဖစ်သည်။
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