
အြန္လုိင္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္အသံုးခ်မွဳ သရုပ္သကန္ အခ်က္အလက္စာရြက္ (အီးပက္နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမွ ဖန္တီးသည္။)

ဘာသာျပန္ျခင္းနွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္းအတြက္ ယူနီစက္ဖ ္မွ ပံ့ပိုးကူညီပါတယ္။
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။ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္မွဳဆိုင္ရာ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူရာတြင္ 

အသုံးျပဳသည္႕ပစၥည္း

ကေလးသူငယ္ ညစ္ညမ္းပံုရိပ္ေတြလို႕လည္း ေခၚတဲ့ ကေလးသူငယ္မ်ားအား 
လိင္မွဳဆုိင္ရာ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူရာတြင္ အသံုးျပဳသည္႕ပစၥည္းဟာ  
အကယ္စင္စစ္ေသာ္လည္းေကာင္း တုပထားတ့ဲလိင္မွဳကိစၥေတြမွာေသာ္လည္းေကာင္း  
ပါ၀င္ေနတဲ့ကေလးေတြရဲ႕ ဘယ္လို ကုိယ္စားျပဳမွဳမ်ိဳးကုိမဆို သုိ႕မဟုတ္ 
ကေလးရဲ႕ လိင္အဂါၤအစိတ္အပိုင္းေတြကို လိင္မွဳကိစၥအလုိ႕ငွာ (မည္သည္႕ 
နည္းနွင့္မဆို) ကိုယ္စားျပဳမွဳမ်ားကို ရည္ညြွန္းပါတယ္။ 

ကေလးသူငယ္ေရာင္း၀ယ္မွဳတြင္ ကေလးငယ္မ်ား၏အခြင့္အေရး၊ ကေလး 
ျပည္႕တန္ဆာနွင့္ ကေလးညစ္ညမ္းပံုရိပ္မ်ားဆိုင္ရာ ညီလာခံ ေနာက္ဆက္တြဲ 
သေဘာတူညီမွဳစာခ်ဳပ္တြင္ အသုံးျပဳထားသကဲ့သုိ႕ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္။

စီအက္ေအအမ္ မွာ ေယာက်္ားေလး မိန္းကေလး အသက္အရြယ္စံု ကေလးေတြကို 
သရုပ္ေဖာ္ထားျပီး ကိုယ္ဟန္ျပျခင္းမွသည္ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ 
က်ဴးလြန္မွဳ အထိ အလဲြသံုးစားလုပ္တဲ႕ ျပင္းထန္မွဳပမာဏ ကြာျခားမွဳရိွပါတယ္။

တုပထားေသာ ကေလးလိင္အလြသုံဲးပစၥည္း

တုပထားတဲ့ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္မွဳဆုိင္ရာ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူရာတြင္ 
အသံုးျပဳသည္႕ ပစၥည္း သို႕မဟုတ္ တုပထားတဲ့ ကေလးသူငယ္ ညစ္ညမ္းပံုရိပ္ေတြဟာ  
တကယ့္ကေလးငယ္ေတြနဲ႕ သရုပ္ေဖာ္ထားတာမဟုတ္ဘဲ လိင္ဆက္ဆံေနတဲ့ ကေလး 
ငယ္ေတြ ပံုဟန္မ်ိဳး ေရးဆဲြပံုေဖာ္ထားတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ရည္ညြွန္းပါတယ္။ ဥပမာ 
ကာတြန္းေတြ၊ ကြန္ျပဴတာနဲ႕ ဖန္တီးထားတဲ့ ပံုရိပ္ေတြ၊ သက္၀င္လွဳပ္ရွားပံုရိပ္မ်ားနဲ႕ 
ပံုကတ္ ေတြပါ၀င္ပါတယ္။ 

တုပထားတဲ့ ကေလးညစ္ညမ္းပံုရိပ္ေတြဟာ တကယ့္ကေလးငယ္တေယာက္ကုိ 
အႏၱရာယ္ေပးမွဳေတြမပါ၀င္ေပမဲ့ အႏၱရာယ္ေတာ့ ရိွေနတုန္းပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ 
ဆိုေတာ့ ၁) ကေလးငယ္ေတြကို အသံုးခ်ဖုိ႕အတြက္ ျဖားေယာင္းသိမ္းသြင္းတဲ့ေနရာမွာ 
အသံုးျပဳနိုင္တယ္။ ၂) ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္မွဳဆိုင္ရာ မေလ်ာ္မကန္ျပဳသည္႕ 
ပံုရိပ္ေတြအတြက္ ေစ်းကြက္ကို ဆက္ထိန္းထားနုိင္တယ္။ ၃) ကေလးငယ္ေတြကို 
လိင္မွဳကိစၥအသံုးခ်ျခင္းကို ယဥ္ပါးသြားတဲ့ဓေလ့မ်ိဳး ျဖစ္လာနိုင္ေစျပီး ေတာင္းဆိုမ ွ
ဳေတြလည္း ရိွလာနုိင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒေဘာင္မ်ား။

တရားမ၀င္ေသာ အျပဳအမူမ်ား

၀င္ေရာက္ၾကည္႕ရွုနုိင္မွဳ ရယူျခင္း သို႕မဟုတ္ ၀ယ္ယူျခင္း
ကိုယ္ပုိင္အသံုးျပဳမွဳအတြက္ လက္၀ယ္ထားရိွျခင္း 
(ဆုိလုိသည္မွာ ျဖန္႕ျဖဴးရန္အတြက္မဟုတ္)ရုိးရွင္းေသာ
လက္၀ယ္ပုိင္ဆိုင္မွဳဟုလည္း ေခၚဆိုသည္။
ေ၀မ်ွျခင္း သို႕မဟုတ္ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း
ေရာင္းခ်ျခင္း
စီအက္ေအအမ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း

ေအာက္ပါ ဥပေဒေဘာင္မ်ားတြင္ စီအက္ေအအမ္သည္ တစိတ္တပုိင္းအားျဖင့္ ျပစ္မွဳေျမာက္သည္။

CRC-OPSC စီအက္ေအအမ္ကုိ ၀င္ေရာက္ၾကည္႕ရွဳျခင္း၊ ရိုးရွင္းေသာလက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းနွင့္ 
တုပထားေသာ စီအက္ေအအမ္မ်ား မပါ၀င္
ဘူဒါပက  တုပထားေသာ စီအက္ေအအမ္မ်ား၏ ျပစ္မွဳေျမာက္ျခင္း အပါအ၀င္ အလံုးစံု။
လန္ဇာရုတ္ညီလာခ ံ တုပထားေသာ စီအက္ေအအမ္မ်ား၏ ျပစ္မွဳေျမာက္ျခင္း အပါအ၀င္ 
အလံုးစံု။
အုိင္အယ္အုိညီလာခံ ၁၈၂  စီအက္ေအအမ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းသာ အက် ံဴး၀င္သည္။
အာဖရိက တုပထားေသာ စီအက္ေအအမ္မ်ား၏ ျပစ္မွဳေျမာက္ျခင္း အပါအ၀င္ အလံုးစံု။

လိင္မွဳဆိုင္ရာ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူသူေတြနဲ႕ သူတို႕ရဲ႕လွဳပ္ရွားမွဳပုံစံ 

လိင္မွဳဆုိင္ရာ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူသူေတြဟာ မူလအားျဖင့္ ကေလးငယ္ေတြေပၚ သူတုိ႕ရဲ႕ 
လိင္စိတ္ကုိင္းညြတ္မွဳ သို႕မဟုတ္ ေငြေၾကးအရ ျမတ္စြန္းမွဳတို႕ေၾကာင့္ စတင္ေပၚေ 
ပါက္လာတတ္ပါတယ္။

သူတို႕ေတြဟာ တဦးခ်င္းျဖစ္ေစ သုိ႕မဟုတ္ ကြန္ယက္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းအေနနဲ႕ျဖစ္ေစ 
စီမံေဆာင္ရြက္တတ္ပါတယ္။

စီအက္ေအအမ္ေတြကို ထုတ္လုပ္ဖုိ႕၊ ၀င္ေရာက္ၾကည္႕ရွဳနုိင္ဖို႕ နဲ႕ ေ၀မွ်နုိင္ဖို႕ 
အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆာ့ဖ္၀ဲနွင့္ (သို႕မဟုတ္) အင္တာနက္ကို အသံုး 
ျပဳၾကပါတယ္။

လိင္မွဳဆုိင္ရာ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူသူေတြဟာ တခါတရံ သူတုိ႕ရဲ႕ လွဳပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္မွဳေတြကို ဖံုးကြယ္ထားဖုိ႕နဲ႕ စံုစမ္းသိရိွနုိင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားဖုိ႕  
စကား၀ွက္ျပဳလုပ္တဲ့ နညး္လမ္းေတြကုိ အသုံးခ်ျပီး အြန္လုိင္းေပၚမွာ ကြယ္၀ွက္ထားတဲ့ 
ပလက္ေဖာင္းေတြကို သံုးၾကပါတယ္။

ကေလးငယ္ေတြကို လိင္မွဳကိစၥေတြမွာ ပါ၀င္လာေစဖုိ႕အတြက္ ကေလးငယ္ေတြကုိ 
ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ရာမွာ သို႕မဟုတ္ လွည္႕စားရာမွာ တုပထားတဲ့ စီအက္ေအအမ္ 
ေတြကို တခါတရံ လိင္မွဳဆုိင္ရာ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူသူေတြက သံုးေလ့ရိွၾကပါတယ္။ 

နည္းပညာနဲ႕ အင္တာနက္ အခ်က္အလက္စာရြက္တြင္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ၾကည့္ပါ။

စီအက္ေအအမ္နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ေဆာင္ရြက္မွဳအားလံုးကို ျပစ္မ ွ
ဳေျမာက္ေအာင္လုပ္နုိင္ဖို႕ အားေကာင္းတဲ့ ဥပေဒေဘာင္ျဖစ္လာေအာင္ လွဳပ္ရွာ 
းလွံဳ႕ေဆာ္ရပါမယ္။

ဥပေဒလုိက္နာေရးၾကီးၾကပ္မွဳအတြက္ ပုိေကာင္းမြန္တဲ့ ရင္းျမစ္ေတြ (ဥပမာ 
စီအက္ေအအမ္ကို ေဆာင္ရြက္နုိင္ဖုိ႕နဲ႕ သားေကာင္ေတြကို အေထာက္အထား 
ရယူနုိင္ဖုိ႕ ေပးအပ္ထားတဲ့ လုပ္နုိင္စြမ္းအားနဲ႕ ကိရိယာေတြ) ရရိွဖုိ႕ 
လွဳပ္ရွားလွံဳ႕ေဆာ္ရပါမယ္။

စီအက္ေအအမ္ေတြ လွည္႕ပတ္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို ဟန္႕တားမဲ့ မူ၀ါဒေတြကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕အတြက္ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မွဳေပးသူေတြလို ပုဂၢလိက 
အပိုင္းေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး လွဳပ္ရွားလွံဳ႕ေဆာ္ရပါမယ္။

စီအက္ေအအမ္ နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ျဖစ္လာနုိင္တဲ့အႏၱရာယ္ေတြနဲ႕ အြန္လိုင္း 
သံုးရာမွာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ အျပဳအမူေတြအေၾကာင္း အသိပညာေပးျပီး  
သတိျပဳမိမွဳေတြ ျမင့္တက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။

စီအက္ေအအမ္ ရဲ႕ ထူျခားတဲ့၀ိေသသေတြနဲ႕ အတုိင္းအတာပမာဏကို  
ပိုနားလည္လာနုိင္ေစဖို႕ ဆီေလ်ာ္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို စုစည္းျပီး  
သုေတသနျပဳလုပ္ပါ။

အြန္လုိင္းမွာ စီအက္ေအအမ္ ေတြနဲ႕ ထိပ္တုိက္ေတြ႕လာရင္ သတင္းပုိ႕ပါ။

စီအက္ေအအမ္ ရဲ႕ သားေကာင္ျဖစ္ေနသူေတြကုိ ဂရုစိုက္ေပးျပီး ကူည ီ
ေထာက္ပံ့ပါ။

ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္မွဳဆိုင္ရာ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူရာတြင္  
အသုံးျပဳသည္႕ ပစၥည္း သို႕မဟုတ္ ကေလးသူငယ္ညစ္ညမ္းပုံရိပ္မ်ား

သင္ ဘာလုပ္နုိင္သလဲ။


