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ကလ ေးသငူယအ်န္တရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေးက ိုပ ိုမ ိုတ ိုေးမမြှင လ် ာငရွ်ကရ်န်ကလ ေးသငူယအ်န္တရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေးစံ

န္ှုန်ေးသစမ် ာေးက ို ၂၀၂၂ ခိုန္စှ်၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရကလ်န  တငွ ်ဗစတ် ိုေးရ ေးယာေးမပညန်ယ်၌် 

စတငခ် မှတသ်ာွေးမညမ်ြစ်သည် 

ဗစ်တ  ိုးရ ိုးယ ိုးပြည်နယ်တွင ်ကလ ိုးသငူယ် အန္တရ ယ်ကငိ်ုးရှငိ်ုးလရိုးစံန္ှုနိ်ုးမ  ိုး (စံန္ှုနိ်ုးမ  ိုး) က   ၂၀၁၆ ခ န္စှ်၊ 

ဇနန်ဝါရ  ၌ စတငသ်တ်မှတ်ခ ဲ့သည်။ ငါိုးန္စှအ်ကက တငွ ်၎ငိ်ုးစံန္ှုနိ်ုးမ  ိုးသည် ကလ ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ူ်ငယ်မ  ိုးအတွက် 

လ ိုးကငိ်ုး ံ ပခံြုံမှုက   မည်သ  ဲ့ပမြှငဲ့တ်ငလ်ြိုးသည်က   ကျွန္် ြ်တ  ဲ့လတွွေ့ ပမငခ် ဲ့ရသည်။  

ကျွန္် ြ်တ  ဲ့၏စံန္ှုနိ်ုးမ  ိုးက   ြ  မ  ခ  ငမ် အ ိုးလက ငိ်ုးလအ င ်အလပြ ငိ်ုးအ  မ  ိုး ပြြုံ  ြ်လနသည်။  

စံန္ှုနိ်ုးမ  ိုးတွင ်အက ံြုံိုးဝငသ်ညဲ့် အဖွ ွေ့အစည်ိုးမ  ိုး1 သည် စနံ္ှုနိ်ုးအသစမ်  ိုးက   ၂၀၂၂ ခိုန္စ်ှ၊ ဇူ  ိုင ် ၁ 

ရက်လန ဲ့မှစတငပ်ြ ိုး    က်န ရန ်  အြ်သည်။ ထ  အခ  နမ်တ  ငခ်ငအ်ထ   က်ရှ စံန္ှုနိ်ုးမ  ိုးက 

အက  ြုံိုးသက်လရ က်မှုရှ သည်။ 

စံန္ှုနိ်ုးအသစ်မ  ိုးသည် အန မဲ့ဆ်ံ ိုး သတ်မှတ်ခ က်မ  ိုးက   လဖ ်ပြထ ိုးပြ ိုး ကလ ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ူ်ငယ်မ  ိုးအ ိုး 

လ ိုးကငိ်ုး ံ ပခံြုံမှုရှ လစရန ်အဖွ ွေ့အစည်ိုးမ  ိုး   ြ်လဆ ငရ်မညဲ့်   ြ်လဆ ငခ် ကမ်  ိုးက   အကကမိ်ုးဖ ငိ်ုး 

လဖ ်ပြထ ိုးသည်။  ၎ငိ်ုးတ  ဲ့သည် အဖွ ွေ့အစည်ိုးမ  ိုးအတွက ်ြ  မ  ရှငိ်ုး ငိ်ုးမှုရှ စွ  လဖ ်ပြလြိုးထ ိုးပြ ိုး 

က နဩ်စလကတိုး  ရှ  စံန္ှုနိ်ုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ်ည်ိုး ြ  မ  က  က်ည မှု ရှ သည်။ 

ကလ ိုးသငူယ်မ  ိုးန္ငှဲ့ ် ငူယ်မ  ိုးက   လ ိုးကငိ်ုး ံ ပခံြုံမှုရှ လစရန ်အဖွ ွေ့အစည်ိုးမ  ိုး 

  ြ်လဆ ငပ်ြ ိုးသွ ိုးလသ အရ မ  ိုးသည် ၎ငိ်ုးတ  ဲ့အ ိုး စံန္ှုနိ်ုးအသစ်မ  ိုးက      က်န ရ တငွ ်

အလထ က်အကူပြြုံလြိုးြါ  မဲ့်မည်။ အခ  ြုံွေ့လသ လနရ မ  ိုးတွင ်အဖွ ွေ့အစည်ိုးမ  ိုးသည် စံန္ှုနိ်ုးအသစ်မ  ိုးန္ငှဲ့ ်

က  က်ည လစရနအ်   ဲ့င ှ ၎ငိ်ုးတ  ဲ့၏ က်ရှ ကလ ိုးသူငယ် လ ိုးကငိ်ုး ံ ပခံြုံလရိုး မူဝါဒ၊ က ငဲ့သ်ံ ိုးလဆ ငရွ်က်ခ က်မ  ိုးန္ငှဲ့ ်

အဖွ ွေ့အစည်ိုးဆ  ငရ်  ယဉ်လက ိုးမှုက   လပြ ငိ်ုး  ရန ်သ  ဲ့မဟ တ် အသစ်လရိုးဆွ ရန ်   အြ်လက ငိ်ုး   အြ်လြ  မဲ့်မည်။  

 
1 ဤစ ရွက်စ တမ်ိုးတွင ်'သက်ဆ  ငရ်  အသငိ်ုးအဖွ ွေ့မ  ိုး' ဟ  ရည်ညွှနိ်ုးခ က်အ ိုး ံ ိုးက   

ရယူသံ ိုးစွ န္  ငရ်နအ်လကက ငိ်ုးပြရငိ်ုးမ  ိုးအတွက် '' အဖွ ွေ့အစည်ိုးမ  ိုး'' အပဖစ် အစ ိုးထ  ိုး   က်သည်။ သက်ဆ  ငရ်  အသငိ်ုးအဖွ ွေ့က   

၂၀၀၅ ခ န္စ်ှ ကလ ိုးသူငယ် က နိ်ုးမ လရိုးန္ငှဲ့ ်လ ိုးကငိ်ုး ံ ပခံြုံလရိုးအက်ဥြလဒ ြ ဒမ် ၃ (၁) တွင ်အဓ ြပါယ်ဖွငဲ့ဆ်  ထ ိုးပြ ိုး 

ကလ ိုးသူငယ် အန္တရ ယ်ကငိ်ုးရှငိ်ုးလရိုး စံန္ှုနိ်ုးမ  ိုးက      က်န ရလသ  အသငိ်ုးအဖွ ွေ့မ  ိုးဟ  လဖ ်ပြထ ိုးသည်။ 
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၂၀၂၂ ခိုန္စ်ှ၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရကလ်န  မှစတင၍် အဖွ ွေ့အစည်ိုးမ  ိုးအ ိုး စံန္ှုနိ်ုးအသစ်မ  ိုး လပြ ငိ်ုး  က ငဲ့သ်ံ ိုးန္  ငလ်အ င ်

ကူည လြိုးရန ်လန က်ထြ်သတငိ်ုးအခ က်အ က်မ  ိုးန္ငှဲ့ ် မ်ိုးညွှနခ် က်မ  ိုးက     မညဲ့် မ  ိုးတွင ်လက ်မရှငန်္ငှဲ့ ်

အပခ ိုးစည်ိုးကမိ်ုးထ နိ်ုးသ မ်ိုးလရိုးအဖွ ွေ့မ  ိုးမှ လြိုးအြ်  ြါ  မဲ့်မည်။လဖ ်ပြလြိုးသွ ိုးြါမည်။  

ဘာလတ ွကာွမခာေးသာွေးသ ။ဲ 

ဗစ်တ  ိုးရ ိုးယ ိုးပြည်နယ၏်  က်ရှ ကလ ိုးသူငယ်အန္တရ ယ်ကငိ်ုးရှငိ်ုးလရိုး စံန္ှုနိ်ုးမ  ိုးန္ငှဲ့ဆ်ငတူ်လသ ် ည်ိုး 

အဓ ကလပြ ငိ်ုး  မှုမ  ိုးတငွ ်သတ်မှတ်ခ က်အသစ်မ  ိုး ထညဲ့်သွငိ်ုးထ ိုးသည်- 

• ၎ငိ်ုးတ  ဲ့မှ  ကလ ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ူ်ငယ်မ  ိုးက   လ ိုးကငိ်ုး ံ ပခံြုံစွ  ထ ိုးရှ န္  ငရ်န ်

အဖွ ွေ့အစည်ိုးမ  ိုး၏ကက ြုံိုးြမိ်ုး  ြ်လဆ ငမ်ှုမ  ိုးတွင ်မ သ ိုးစ မ  ိုးန္ငှဲ့ ် ူမှုအသ  ငိ်ုးအဝ  ငိ်ုးမ  ိုးြါ၀ငလ်စရန ်

• မူ လနထ  ငသ်ူ လရိှုးတ  ငိ်ုးရငိ်ုးသ ိုး ကလ ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ူ်ငယ်မ  ိုး လ ိုးကငိ်ုး ံ ပခံြုံမှုြ  ငိ်ုးတွင ်ြ  မ  အ ရံ စ  က်မှု 

ရရှ လစရန ်

• အွန ်  ငိ်ုးြတ်ဝနိ်ုးက ငမ်  ိုးတငွ ်ကလ ိုးသူငယ ်ညြှဉ်ိုးြနိ်ုးန္ှ ြ်စက်မှုအန္တရ ယ်က   က  ငတ်ယွ်လပဖရှငိ်ုးန္  ငရ်န ်

• အ ြ်ခ ြုံြ်မှု၊ စနစ်မ  ိုး၊   ြ်ငနိ်ုးစဉ်မ  ိုးန္ငှဲ့စ်ြ်  ဉ်ိုး၍ ကလ ိုးသူငယ်မ  ိုးန္ငှဲ့ ူ်ငယ်မ  ိုး 

လ ိုးကငိ်ုး ံ ပခံြုံမှုရှ လစရနတ်  ဲ့ ပဖစ်သည်။ 

အြဲွွဲ့အစညေ်းမ ာေးသည ်ယခိုအခါ ဘာ ိုပ်ရန်  ိုအပ်သ ။ဲ 

စံန္ှုနိ်ုးအသစ်မ  ိုးန္ငှဲ့ြ်တ်သက်၍ ပြငဆ်ငန်္  ငရ်နအ်တွကအ်ဖွ ွေ့အစည်ိုးမ  ိုး   ြ်လဆ ငရ်မည်မှ - 

• စံန္ှုနိ်ုးအသစ်မ  ိုးန္ငှဲ့ ်လပြ ငိ်ုး  သွ ိုးသညဲ့အ်ရ မ  ိုးက   သ န္  ငရ်န ် 

  လတွအသစ်လပြ ငိ်ုးသွ ိုး  ။ကလ ိုးသငူယ် လ ိုးအန္တရ ယ်ကငိ်ုးရှငိ်ုးလရိုး စံန္ှုနိ်ုးသစဆ်  ငရ်  

ပခံြုံငံ သံ ိုးသြ်ခ က်၊   လတွလပြ ငိ်ုး  သွ ိုးသ  ။ က်ရှ န္ငှဲ့အ်သစ်ပဖစ်လသ  ကလ ိုးသငူယ် 

လ ိုးအန္တရ ယ်ကငိ်ုးရှငိ်ုးလရိုးစံန္ှုနိ်ုးမ  ိုးက   န္ှု ငိ်ုးယှဉ်ပခငိ်ုး န္ငှဲ့ ်မကက ခဏလမိုးလ ဲ့ရှ လသ လမိုးခွနိ်ုးမ  ိုး 

က  ဖတ်ရှုြါ။ 

• ၂၀၂၂ ခိုန္စ်ှ၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရကလ်န  တွင ်စံန္ှုနိ်ုးသစမ်  ိုးက      က်န ရနန်္ငှဲ့ ်အကိူုးအလပြ ငိ်ုးက   

ယခ စတငစ် စဉ်န္  ငရ်န ်သငဲ့အ်ဖွ ွေ့အစည်ိုးက   ြ်လဆ ငရ်န ်  အြ်သည်မ  ိုးက   စဉ်ိုးစ ိုးြါ  

• စံန္ှုနိ်ုးအသစ်မ  ိုးက   လပြ ငိ်ုး  က ငဲ့သ်ံ ိုးရ တွင ်အဖွ ွေ့အစည်ိုးမ  ိုးက   အကအူည ပဖစ်လစမညဲ့် 

သတငိ်ုးအခ က်အ က်န္ငှဲ့ ် မ်ိုးညွှနခ် က်အသစ်မ  ိုးက   လက ်မရှငမ် ှထ တပြနလ်သ အခါ အ ိုးလမိုး ်ရရှ ရန် ် 

ဤလနရ  တွင ်စ ရငိ်ုးသွငိ်ုးြါ။ 

https://ccyp.vic.gov.au/contact-us/sign-up-for-commission-updates/
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ကလ ေးသငူယအ်န္တရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေးစနံ္ှုန်ေးသစမ် ာေးက ဘာလတ ွ။ဲ 

ကလ ိုးသငူယ်အန္တရ ယ်ကငိ်ုးရငှိ်ုးလရိုးစံန္ှုနိ်ုးသစတ်ွင ်ဆယဲ့တ်စ်ခ က် ရှ ြါသည်- 

 

ကလ ေးသငူယ ်အန္တရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေးစံန္ှုန်ေး ၁- အြဲွွဲ့အစည်ေးမ ာေးအလနမြင  ်ယဉ်လက ေးမှုအရ 

 ံိုမခံြုံစ တခ် ရလသာပတဝ်န်ေးက ငက် ိုထလူထာငပ်ပ ေး မူ လနထ ိုငသ် ူလရှေးတ ိုငေ်းရငေ်းသာေး ကလ ေးမ ာေးန္ငှ  ်ငူယမ် ာေး၏ 

မတကူွမဲပာေးမခာေးနာေးလသာ က ိုယပ် ိုင ်ကခဏာမ ာေးန္ငှ အ်လတွွဲ့အကကြံုံမ ာေးက ို လ ေးစာေးတန်ြ ိုေးထာေးခံရရန် 

လ ာငရွ်ကလ်ပေးရမည ်

ကလ ိုးသငူယ်အန္တရ ယ်ကငိ်ုးရငှိ်ုးလရိုးစံန္ှုနိ်ုး ၁ န္ငှဲ့အ်ည  အဖွ ွေ့အစည်ိုးတစ်ခ အလနပဖငဲ့ ်အနည်ိုးဆံ ိုး 

လသခ  လအ ငပ်ြြုံ  ြ်ရမည်မှ - 

၁.၁ ကလ ိုးတစ်ဦိုး၏ယဉ်လက ိုးမှုက   ထ တ်လဖ ်ပြသခွငဲ့န်္ငှဲ့ ်၎ငိ်ုးတ  ဲ့၏ ယဉ်လက ိုးမှုဆ  ငရ် အခွငဲ့အ်လရိုးမ  ိုးက   

ရယူခံစ ိုးန္  ငခွ်ငဲ့က်   အ ိုးလြိုး၍ ထ ထ လရ က်လရ က် ြံဲ့ြ  ိုးလြိုးရမည်။ 

၁.၂ မူ လနထ  ငသ်ူ လရှိုးတ  ငိ်ုးရငိ်ုးသ ိုး ယဉ်လက ိုးမှု၏အ ိုးသ ခ က်မ  ိုးက   အသ အမှတပ်ြြုံ တနဖ်  ိုးထ ိုးရနန်္ငှဲ့ ်

မူ လနထ  ငသ်ူ လရိှုးတ  ငိ်ုးရငိ်ုးသ ိုး ကလ ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ူ်ငယ်မ  ိုး၏က နိ်ုးမ လြ  ်ရွှငလ်ရိုးန္ငှဲ့ ်

လ ိုးကငိ်ုးစ တ်ခ ရမှုအတွက် ၎ငိ်ုး၏အလရိုးြါမှုက   န ိုး ည်ရန ်အဖွ ွေ့ဝငမ်  ိုးအ ိုး ံ ိုးက   ပြငဆ်ငလ်ြိုးလသ  

နည်ိုးဗ ျူဟ မ  ိုးက   အဖွ ွေ့အစည်ိုးမ  ိုးအတွငိ်ုး ထညဲ့်သငွိ်ုးရမည်။ 

၁.၃ အဖွ ွေ့အစည်ိုးအတငွိ်ုးရှ   ူမ  ြုံိုးလရိုးခွ ပခ ိုးမှုက   လဖ ်ထ တ်ရန၊် ရငဆ်  ငလ်ပဖရှငိ်ုးရနန်္ငှဲ့ ် က်သငဲ့မ်ခံရန ်

စ မံလဆ ငရွ်က်ခ က်မ  ိုးက   အဖွ ွေ့အစည်ိုးတငွ ်က ငဲ့သ်ံ ိုးရမည်။ မည်သညဲ့် ူမ  ြုံိုးလရိုးခွ ပခ ိုးမှု ပဖစ်ရြ်မ  ြုံိုးက  မဆ   

သငဲ့လ်   ်လသ အက  ြုံိုးဆက်မ  ိုးန္ငှဲ့အ်တူ က  ငတ်ွယ်လပဖရငှိ်ုးသွ ိုးရမည်။  

၁.၄ အဖွ ွေ့အစည်ိုးသည် မူ လနထ  ငသ်ူ လရှိုးတ  ငိ်ုးရငိ်ုးသ ိုး ကလ ိုးမ  ိုး၊  ူငယ်မ  ိုးန္ငှဲ့ ်၎ငိ်ုးတ  ဲ့၏မ သ ိုးစ မ  ိုးက 

အဖွ ွေ့အစည်ိုးအတွငိ်ုး တနိ်ုးတူြါဝငလ်ဆ ငရွ်က်ခွငဲ့ရ်ရှ လအ င ်တက်ကကစွ ြံဲ့ြ  ိုးကူည ၍ ပဖစ်လပမ က်လအ င ်

လဆ ငရွ်က်လြိုးရမည်။ 

၁.၅ အဖွ ွေ့အစည်ိုး၏မူဝါဒမ  ိုး၊   ြ်ထံ ိုး  ြ်နည်ိုးမ  ိုး၊ စနစ်မ  ိုးန္ငှဲ့ ် ြ်ငနိ်ုးစဉ်မ  ိုးအ ိုး ံ ိုးသည် ယဉ်လက ိုးမှုအရ 

လ ိုးကငိ်ုး ံ ပခံြုံမှုရှ ၍ အ ိုး ံ ိုးြါဝငခွ်ငဲ့ရ်ှ လသ  ြတ်ဝနိ်ုးက ငက်   အတူတက ွ ဖနတ် ိုးပြ ိုး မူ လနထ  ငသ် ူ

လရှိုးတ  ငိ်ုးရငိ်ုးသ ိုး ကလ ိုးမ  ိုး၊  ူငယ်မ  ိုးန္ငှဲ့ ် ၎ငိ်ုးတ  ဲ့၏မ သ ိုးစ မ  ိုး၏   အြ်ခ က်မ  ိုးက   

ပဖညဲ့်ဆည်ိုးလြိုးရမည်။ 

ကလ ေးသငူယ ်အန္တရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေးစံန္ှုန်ေး ၂ - ကလ ေးသငူယ ်အန္တရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေးန္ငှ  ်က နေ်းမာလပ ာရ်ွှငလ်ရေးက ို 

အြဲွွဲ့အစည်ေး၏လခါငေ်းလ ာငမ်ှု၊ အိုပ်ခ ြုံပ်မှုန္ငှ ယ်ဉ်လက ေးမှုတ ို  တငွ ်ထည ်သငွေ်းသာွေးရမည ်

ကလ ိုးသငူယ်အန္တရ ယ်ကငိ်ုးရငှိ်ုးလရိုးစံန္ှုနိ်ုး 2 န္ငှဲ့အ်ည  အဖွ ွေ့အစည်ိုးတစ်ခ အလနပဖငဲ့ ်အနည်ိုးဆံ ိုး 

လသခ  လအ ငပ်ြြုံ  ြ်ရမည်မှ - 

၂.၁ အဖွ ွေ့အစည်ိုးသည် ကလ ိုးသူငယ် လ ိုးကငိ်ုး ံ ပခံြုံမှုရှ လစရန ် ူသ ရှငက်က ိုး ကတ ပြြုံထ ိုးရမည်။   
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၂.၂ ကလ ိုးသူငယ ်အန္တရ ယ်ကငိ်ုးရှငိ်ုးလရိုး ယဉ်လက ိုးမှုက   အဖွ ွေ့အစည်ိုး၏ ထ ြ်ြ  ငိ်ုးမှ လအ က်လပခအဆငဲ့အ်ထ  

အဆငဲ့အ် ိုး ံ ိုးတွင ်ရြ်တည်က ကွယ်လြိုး၍ စပံြ  ြ်လဆ ငရ်မည်။  

၂.၃ အ ြ်ခ ြုံြ်မှုအစ အစဉ်မ  ိုးသည် အဆငဲ့တ်  ငိ်ုး၌ ကလ ိုးသူငယ် လ ိုးကငိ်ုး ံ ပခံြုံလရိုးန္ငှဲ့ ်က နိ်ုးမ လြ  ်ရွှငလ်ရိုး 

မူဝါဒက   အလက ငအ်ထည်လဖ ်ရ တွင ်ွယ်ကူလစရန ်ြံဲ့ြ  ိုးလဆ ငရွ်က်လြိုးရမည်။  

၂.၄ က ငဲ့ဝ်တ်စည်ိုးမ ဉ်ိုးသည် ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့လ်စတန ဲ့ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးအတွက် လမ  ် ငဲ့ထ် ိုးလသ  အပြြုံအမူဆ  ငရ်  

စံန္ှုနိ်ုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ်တ ဝနဝ်တတ ရ ိုးမ  ိုးဆ  ငရ်   မ်ိုးညွှနခ် က်မ  ိုး လြိုးထ ိုးရမည်။  

၂.၅ လ ိုးအန္တရ ယ်စ မံခန ဲ့ခွ် မှုနည်ိုးဗ ျူဟ မ  ိုးသည် ကလ ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ် ူငယ်မ  ိုးအတကွ် အန္တရ ယ်မ  ိုးက   

ကက ြုံတငက် ကွယ်ပခငိ်ုး၊ လဖ ်ထ တ်ပခငိ်ုးန္ငှဲ့ ်လ   ဲ့ခ ပခငိ်ုးအြ  ငိ်ုးတွင ်အ ရံ စ  က်ရမည်။  

၂.၆ ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ်လစတန ဲ့ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးသည် သတငိ်ုးအခ က်အ က် မ လဝပခငိ်ုး 

မှတ်တမ်ိုးတငပ်ခငိ်ုးန္ငှဲ့ြ်တ်သက်ပြ ိုး ၎ငိ်ုးတ  ဲ့၏တ ဝနဝ်တတ ရ ိုးမ  ိုးက   န ိုး ည်ထ ိုးရမည်။  

ကလ ေးသငူယ ်အန္တရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေးစံန္ှုန်ေး ၃ - ကလ ေးသငူယမ် ာေးန္ငှ  ် ငူယမ် ာေးသည် 

၎ငေ်းတ ို  ၏အခွင အ်လရေးမ ာေးန္ငှ ပ်တသ်ကပ်ပ ေး  ိုပ်ပ ိုငခ်ွင ရှ် ပပ ေး ၎ငေ်းတ ို  အလပေါ်သကလ်ရာကမ်ှုရှ လသာ ံိုေးမြတခ် ကမ် ာေးတငွ ်

ပါဝငခ်ွင ရ်ရှ ရမည်မြစ်ကာ ထ ို ံိုေးမြတခ် ကမ် ာေးက ို အလ ေးအနကထ်ာေး ိုပ်လ ာငလ်ပေးရမည ်

ကလ ိုးသငူယ်အန္တရ ယ်ကငိ်ုးရငှိ်ုးလရိုးစံန္ှုနိ်ုး 3 န္ငှဲ့အ်ည  အဖွ ွေ့အစည်ိုးတစ်ခ အလနပဖငဲ့ ်အနည်ိုးဆံ ိုး 

လသခ  လအ ငပ်ြြုံ  ြ်ရမည်မှ - 

၃.၁ ကလ ိုးသူငယ်မ  ိုးန္ငှဲ့ ူ်ငယ်မ  ိုးက   လ ိုးကငိ်ုး ံ ပခံြုံလရိုး၊ အခ က်အ က်မ  ိုးန္ငှဲ့ ်ြါဝငလ်ဆ ငရွ်က်မှု 

အြါအဝင ်၎ငိ်ုးတ  ဲ့၏အခွငဲ့အ်လရိုးမ  ိုးအ ိုး ံ ိုးက   အသ လြိုးရမည်။   

၃.၂ ကလ ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ် ူငယ်မ  ိုး လ ိုးကငိ်ုး ံ ပခံြုံမှုက   ခံစ ိုးရပြ ိုး အထ ိုးက နမ်ှုမရှ လစရန ်

ခငမ်ငရ်ငိ်ုးန္ှ ိုးမှု၏အလရိုးြါမှုက   အသ အမှတပ်ြြုံပြ ိုး ရွယတ်ူမ  ိုးထမံှ အ ိုးလြိုးကူည မှုက   တ  က်တွနိ်ုးအ ိုးလြိုးရမည်။  

၃.၃ အလပခအလနန္ငှဲ့အ်ခ  နအ်ခါအ   က် ကလ ိုးသငူယ်မ  ိုးန္ငှဲ့ ူ်ငယ်မ  ိုးအ ိုး   ငြ်  ငိ်ုးဆ  ငရ်  

မလတ ်မတရ ိုးပြြုံမှုက ကွယတ် ိုးဆ ိုးလရိုး အစ အစဉ်မ  ိုးန္ငှဲ့ ်သကဆ်  ငရ် သတငိ်ုးအခ က်အ က်မ  ိုးက   

အသက်အရွယအ်   က် သငဲ့လ်   ်လသ နည်ိုး မ်ိုးပဖငဲ့ ်တက်လရ က်သငယူ်ခွငဲ့လ်ြိုးရမည်။  

၃.၄ ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ်လစတန ဲ့ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးသည် အန္တရ ယ်ရှ လသ  ကခဏ မ  ိုးက   သတ ပြြုံပြ ိုး 

ကလ ိုးသငူယ်မ  ိုးန္ငှဲ့ ူ်ငယ်မ  ိုးအတွက် သူတ  ဲ့၏အပမငမ်  ိုးက   လဖ ်ပြရန၊် ဆံ ိုးပဖတ်ခ က်ခ ရ တွင ်ြါဝငရ်နန်္ငှဲ့ ်

သူတ  ဲ့၏စ  ိုးရ မ်မှုမ  ိုးက  ထ တ်လဖ ်လပြ ဆ  ရန ်ကလ ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ်အဆငလ်ပြလသ  နည်ိုး မ်ိုးမ  ိုးက   

ြံဲ့ြ  ိုးလဆ ငရွ်က်လြိုးရမည်။ 

၃.၅ အဖွ ွေ့အစည်ိုးမ  ိုးတငွ ်ြါဝငလ်ဆ ငရွ်က်မှုက    ွယ်ကလူခ  လမွွေ့လစပြ ိုး ကလ ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ်

 ူငယ်မ  ိုး၏ြါဝငအ်ကကံပြြုံမှုမ  ိုးက           ိုး  ိုးရှ လသ  ယဉ်လက ိုးမှုက   တည်လဆ က်ရန ်နည်ိုးဗ ျူဟ မ  ိုး 

ရှ ထ ိုးရမည်။ 
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၃.၆ အဖွ ွေ့အစည်ိုးမ  ိုးသည် ကလ ိုးသငူယ်မ  ိုးန္ငှဲ့ ် ငူယ်မ  ိုးြါဝငရ်န ်အခွငဲ့အ် မ်ိုးမ  ိုးက   လြိုးပြ ိုး 

သူတ  ဲ့၏ြါဝငြံ်ဲ့ြ  ိုးမှုမ  ိုးက    က်ခံကက ြုံဆ  က  ယံ ကကည်မှုန္ငှဲ့ ်ြိူုးလြါငိ်ုးြါဝငမ်ှုက   ြ  မ  အ ိုးလက ငိ်ုးလအ င ်

  ြ်လဆ ငလ်ြိုးရမည်။ 

ကလ ေးသငူယ ်အန္တရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေးစံန္ှုန်ေး ၄ - ကလ ေးသငူယမ် ာေး လဘေးကငေ်း ံိုမခံြုံလရေးန္ငှ  ်

က န်ေးမာလပ ာရ်ွှငလ်ရေးက ို မမြှင တ်ငရ်ာတငွ ်မ သာေးစိုမ ာေးန္ငှ  ်မူှုအသ ိုငေ်းအဝ ိုငေ်းမ ာေးက ို အသ လပေး၍ ပါဝငခ်ွင လ်ပေးရမည် 

ကလ ိုးသငူယ်အန္တရ ယ်ကငိ်ုးရငှိ်ုးလရိုးစံန္ှုနိ်ုး 4 န္ငှဲ့အ်ည  အဖွ ွေ့အစည်ိုးတစ်ခ အလနပဖငဲ့ ်အနည်ိုးဆံ ိုး 

လသခ  လအ ငပ်ြြုံ  ြ်ရမည်မှ - 

၄.၁ မ သ ိုးစ မ  ိုးသည် ၎ငိ်ုးတ  ဲ့ကလ ိုးအလြေါ် သက်လရ က်မှုရှ လသ  ဆံ ိုးပဖတ်ခ က်မ  ိုးပြြုံ  ြ်ရ တွင ်

ြါဝငခွ်ငဲ့ရ်ှ ရမည်။  

၄.၂ အဖွ ွေ့အစည်ိုးသည် မ သ ိုးစ မ  ိုး၊ ရြ်ရွ  ူထ န္ငှဲ့ ်ြိူုးလြါငိ်ုး၍ ၎ငိ်ုးတ  ဲ့အ ိုး ၎ငိ်ုး၏ကလ ိုးသူငယ် 

အန္တရ ယ်ကငိ်ုးရှငိ်ုးလရိုး   ြ်ထံ ိုး  ြ်နည်ိုးအလကက ငိ်ုးက   ြွငဲ့ြွ်ငဲ့ ်ငိ်ုး ငိ်ုး အသ လြိုးလပြ ဆ  ပြ ိုး သက်ဆ  ငရ်  

သတငိ်ုးအခ က်အ က်မ  ိုးက   သ ရှ န္  ငလ်အ င ်မ လဝလြိုးသွ ိုးရမည်။  

၄.၃ မ သ ိုးစ မ  ိုးန္ငှဲ့ ူ်မှုအသ  ငိ်ုးအဝ  ငိ်ုးမ  ိုးသည် အဖွ ွေ့အစည်ိုး၏မူဝါဒမ  ိုးန္ငှဲ့ ်က ငဲ့သ်ံ ိုးလဆ ငရွ်က်ခ က်မ  ိုး 

လဖ ်လဆ ငမ်ှုန္ငှဲ့ ်ပြန ်ည်သံ ိုးသြ်ပခငိ်ုးတ  ဲ့တွင ်လပြ လရိုးဆ  ခွငဲ့ ်ရှ ရမည်။  

၄.၄ မ သ ိုးစ မ  ိုး၊ လစ ငဲ့လ်ရှ က်သူမ  ိုးန္ငှဲ့ ် ူမှုအသ  ငိ်ုးအဝ  ငိ်ုးသည် အဖွ ွေ့အစည်ိုး၏   ြ်ငနိ်ုး ည်ြတ်မှုန္ငှဲ့ ်

အ ြ်ခ ြုံြ်မှုအလကက ငိ်ုး သ ထ ိုးခွငဲ့ရ်ှ ရမည်။  

ကလ ေးသငူယ ်အန္တရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေးစံန္ှုန်ေး ၅ - တန်ေးတညူ မျှမှုက ို ထ န်ေးသ မ်ေးပပ ေး မူဝါဒန္ငှ  ်

က င သ်ံိုေးလ ာငရွ်ကခ် ကတ်ငွ ်ကွမဲပာေးမခာေးနာေးသည ်   ိုအပ်ခ ကမ် ာေးက ို လ ေးစာေးသာွေးရမည် 

ကလ ိုးသငူယ်အန္တရ ယ်ကငိ်ုးရငှိ်ုးလရိုးစံန္ှုနိ်ုး 5 န္ငှဲ့အ်ည  အဖွ ွေ့အစည်ိုးတစ်ခ အလနပဖငဲ့ ်အနည်ိုးဆံ ိုး 

လသခ  လအ ငပ်ြြုံ  ြ်ရမည်မှ - 

၅.၁ ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ်လစတန ဲ့ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးအြါအဝင ်အဖွ ွေ့အစည်ိုးသည် ကလ ိုးသူငယ်မ  ိုးန္ငှဲ့ ် ူငယ်မ  ိုး၏ 

မတူကွ ပြ ိုးလသ အလပခအလနမ  ိုးက   န ိုး ည်ပြ ိုး အ ိုးနည်ိုးခ က်ရှ သူမ  ိုးက   ကူည ြံဲ့ြ  ိုးလြိုးရမည်။ 

၅.၂ ကလ ိုးသူငယ်မ  ိုးန္ငှဲ့ ် ူငယ်မ  ိုးသည် ယဉ်လက ိုးမှုအရ  ံ ပခံြုံစ တ်ခ ရက   က ်ှမ်ိုးမ ၍ 

န ိုး ည်ရန ွ်ယ်ကူသညဲ့်နည်ိုး မ်ိုးမ  ိုးပဖငဲ့ ်သတငိ်ုးအခ က်အ က်၊ အလထ က်အြံဲ့န္ငှဲ့ ်

တ  ငတ်နိ်ုးမှု  ြ်ငနိ်ုးစဉ်မ  ိုးက    က် ှမ်ိုးမ ခွငဲ့ ်ရှ ရမည်။ 

၅.၃ အဖွ ွေ့အစည်ိုးသည် မသနစ်ွမ်ိုးလသ  ကလ ိုးသူငယ်မ  ိုးန္ငှဲ့ ် ူငယ်မ  ိုး၊ ယဉ်လက ိုးမှုန္ငှဲ့ ်  သ စက ိုး 

မတူကွ ပြ ိုးလသ  လန က်ခမံ  ိုးမှ  သညဲ့ ်ကလ ိုးသူငယ်မ  ိုးန္ငှဲ့ ် ူငယ်မ  ိုး၊ အ မ်တငွ ်မလနန္  ငလ်သ  

ကလ ိုးသငူယ်မ  ိုးန္ငှဲ့ ် ူငယ်မ  ိုးန္ငှဲ့ ်အမ  ြုံိုးသမ ိုးခ ငိ်ုးစံ မက်လသ ၊ အမ  ြုံိုးသ ိုးခ ငိ်ုးစံ မက်လသ ၊ 
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ဆန ဲ့က် င ်က်  ငန်္စှ်မ  ြုံိုး ံ ိုးက   စံ မက်လသ ၊   ငလ်ပြ ငိ်ုးထ ိုးလသ ၊ ဒွ   ငပ်ဖစ်လသ  ကလ ိုးသငူယ်မ  ိုးန္ငှဲ့ ်

 ူငယ်မ  ိုး၏    အြ်ခ က်မ  ိုးက   အထိူုးအ ရံ စ  ကရ်မည်။   

၅.၄ အဖွ ွေ့အစည်ိုးသည် မူ လနထ  ငသ်ူ လရှိုးတ  ငိ်ုးရငိ်ုးသ ိုး ကလ ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ် ငူယ်မ  ိုး၏   အြ်ခ က်မ  ိုးက   

အထိူုးအ ရံ စ  ကပ်ြ ိုး ယဉ်လက ိုးမှုအရ  ံ ပခံြုံစ တ်ခ ရလသ ြတ်ဝနိ်ုးက ငတ်စ်ခ က   

လထ က်ြံဲ့/ပမြှငဲ့တ်ငလ်ြိုးသွ ိုးရမည်။  

ကလ ေးသငူယ ်အန္တရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေးစံန္ှုန်ေး ၆ - ကလ ေးသငူယမ် ာေး၊  ငူယမ် ာေးန္ငှ  ်အ ိုပ် ိုပ်လသာသမူ ာေးသည် 

 ကလ်တွွဲ့တငွ ်ကလ ေးသငူယ ်လဘေးကငေ်း ံိုမခံြုံလရေးန္ငှ  ်က န်ေးမာလပ ာရ်ွှငလ်ရေး တန်ြ ိုေးမ ာေးက ို ထငဟ်ပ်လစရန် 

သင လ်တာမ်ှုရှ ၍ ပံ ပ ိုေးလပေးန္ ိုငသ်မူြစ်ရမည် 

ကလ ိုးသငူယ်အန္တရ ယ်ကငိ်ုးရငှိ်ုးလရိုးစံန္ှုနိ်ုး 6 န္ငှဲ့အ်ည  အဖွ ွေ့အစည်ိုးတစ်ခ အလနပဖငဲ့ ်အနည်ိုးဆံ ိုး 

လသခ  လအ ငပ်ြြုံ  ြ်ရမည်မှ - 

၆.၁ လကက ်ပင ပခငိ်ုး၊ လထ က်ခံစ စစ်လဆိုးမှုမ  ိုးန္ငှဲ့ ်ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့လ်စတန ဲ့ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုး အ  ြ်-မဝငမ်  

စစ်လဆိုးပခငိ်ုး  ြ်ငနိ်ုးစဉ်အြါအဝင ်ဝနထ်မ်ိုးသစ်ခန ဲ့အ်ြ်ရ တွင ်ကလ ိုးသငူယ်မ  ိုး၏လ ိုးကငိ်ုး ံ ပခံြုံလရိုးန္ငှဲ့ ်

က နိ်ုးမ လြ  ်ရွှငလ်ရိုးက   အလ ိုးလြိုးရမည်။  

၆.၂ သက်ဆ  ငရ် ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ်လစတန ဲ့ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးသည်  က်ရှ တငွ ်ကလ ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ်ြတသ်က်၍ 

စစ်လဆိုးမှုမ  ိုး သ  ဲ့မဟ တ် လန က်လကက ငိ်ုးရ ဇဝင ်စစ်လဆိုးမှုမ  ိုးက     ြ်လဆ ငသ်ွ ိုးရမည်။  

 

၆.၃ ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ်လစတန ဲ့ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးအ ိုး ံ ိုးသည် သငဲ့လ်   ်လသ    ြ်ငနိ်ုးဝငသ်ငတ်နိ်ုးက   ရရှ ပြ ိုး 

မှတ်တမ်ိုးမ  ိုးထ နိ်ုးသ မ်ိုးပခငိ်ုး၊ သတငိ်ုးအခ က်အ က်မ လဝပခငိ်ုးန္ငှဲ့ ်အစ ရငခ်ံပခငိ်ုးတ ဝနမ်  ိုးအြါအဝင ်

ကလ ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ူ်ငယ်မ  ိုးအလြေါ် သူတ  ဲ့၏တ ဝနမ်  ိုးက   သ ရှ ထ ိုးရမည်။  

၆.၄ အစဉ်တစ  က ်ကက ိုးကကြ်ကွြ်က ပခငိ်ုးန္ငှဲ့ ် ူသ ိုးရငိ်ုးပမစ် စ မံခန ဲ့ခွ် ပခငိ်ုးတွင ်ကလ ိုးသူငယ် 

လ ိုးကငိ်ုး ံ ပခံြုံလရိုးန္ငှဲ့ ်က နိ်ုးမ လြ  ်ရွှငလ်ရိုးက   အဓ ကထ ိုးသွ ိုးရမည်။ 

ကလ ေးသငူယ ်အန္တရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေးစံန္ှုန်ေး ၇ - တ ိုငက်ကာေးမှုမ ာေးန္ငှ  ်စ ိုေးရ မ်မှုမ ာေးက ို က ိုငတ်ယွသ်ည ် 

 ိုပ်ငန်ေးစဉ်မ ာေးသည် ကလ ေးသငူယက် ို ဦေးစာေးလပေး အာရံိုစ ိုကရ်မည ်

ကလ ိုးသငူယ်အန္တရ ယ်ကငိ်ုးရငှိ်ုးလရိုးစံန္ှုနိ်ုး 7 န္ငှဲ့အ်ည  အဖွ ွေ့အစည်ိုးတစ်ခ အလနပဖငဲ့ ်အနည်ိုးဆံ ိုး 

လသခ  လအ ငပ်ြြုံ  ြ်ရမည်မှ - 

၇.၁ အဖွ ွေ့အစည်ိုးတငွ ် က် ှမ်ိုးမ န္  ငလ်သ  ကလ ိုးအလြေါ် ဦိုးစ ိုးလြိုးသညဲ့ ်တ  ငက်က ိုးမှု က  ငတ်ယွ်လပဖရငှိ်ုးလရိုး 

မူဝါဒတစ်ခ ရှ ရမည်ပဖစ်ပြ ိုး ထ  မူဝါဒတွင ်လခါငိ်ုးလဆ ငမ်ှု၊ 

ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့လ်စတန ဲ့ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုး၏အခနိ်ုးကဏ္ဍမ  ိုးန္ငှဲ့တ် ၀နဝ်တတ ရ ိုးမ  ိုး၊တ  ငက်က ိုးခ က်ြံ စံ အမ  ြုံိုးမ  ြုံိုး၊ 
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သက်ဆ  ငရ်  မဝူါဒမ  ိုး သ  ဲ့မဟ တ် က ငဲ့ဝ်တ်စည်ိုးမ ဉ်ိုး ခ  ြုံိုးလဖ က်မှုမ  ိုးက   က  ငတ်ွယ်လပဖရှငိ်ုးရန ်

နည်ိုး မ်ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ်အလရိုးယူ တ  ငက်က ိုးရန ်တ ဝနမ်  ိုးက   ရှငိ်ုး ငိ်ုးစွ  လဖ ်ပြထ ိုးရမည်။  

၇.၂ တ  ငက်က ိုးမှုမ  ိုးက   ထ လရ က်စွ  က  ငတ်ွယ်လပဖရငှိ်ုးသညဲ့်   ြ်ငနိ်ုးစဉ်မ  ိုးက   ကလ ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ် ငူယ်မ  ိုး၊ 

မ သ ိုးစ ဝငမ်  ိုး၊ ဝနထ်မ်ိုးန္ငှဲ့ ်လစတန ဲ့ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးက န ိုး ည်ရမည်ပဖစ်ပြ ိုး ယဉ်လက ိုးမှုအရ လ ိုးကငိ်ုးမှု 

ရှ ရမည်။  

၇.၃ တ  ငက်က ိုးခ က်မ  ိုးက   အလ ိုးအနက်ထ ိုးပြ ိုး ခ ကခ် ငိ်ုးြင ်လသလသခ  ခ   က  ငတ်ွယ်လပဖရှငိ်ုးလြိုးရမည်။ 

၇.၄ အဖွ ွေ့အစည်ိုးတွင ်ဥြလဒအရ တ  ငက်က ိုးရန ်   အြ်သည်ပဖစ်လစ မ   အြ်သည်ပဖစလ်စ 

တ  ငက်က ိုးမှုမ  ိုးန္ငှဲ့စ်  ိုးရ မ်မှုမ  ိုးက   သက်ဆ  ငရ် အ ဏ ြ  ငမ်  ိုးသ  ဲ့ တငပ်ြ  ြါက က  ငတ်ွယ်လပဖရှငိ်ုးလြိုးမညဲ့် 

မူဝါဒမ  ိုးန္ငှဲ့ ်  ြ်ထံ ိုး  ြ်နည်ိုးမ  ိုးက   ပြငဆ်ငထ် ိုးရှ ရမည်ပဖစ်ပြ ိုး ဥြလဒစ  ိုးမ  ိုးလရိုး ရ အရ ရှ မ  ိုးန္ငှဲ့ ်

ြူိုးလြါငိ်ုးလဆ ငရွ်ကရ်မည်။   

၇.၅ သတငိ်ုးြ  ဲ့တ  ငက်က ိုးပခငိ်ုး၊ က  ယ်လရိုးအခ က်အ က ် ံ ပခံြုံလရိုးန္ငှဲ့ ်အ  ြ်ခန ဲ့အ်ြ်ပခငိ်ုးဆ  ငရ်  

ဥြလဒတ ဝနဝ်တတ ရ ိုးမ  ိုးက   ပဖညဲ့်ဆည်ိုးရမည်။ 

ကလ ေးသငူယ ်အန္တရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေးစံန္ှုန်ေး ၈ - ကလ ေးငယမ် ာေးန္ငှ  ် ငူယမ် ာေး အပမဲလဘေးကငေ်း ံိုမခံြုံမှု ရှ လစရန ်

ဝန်ထမ်ေးမ ာေးန္ငှ  ်လစတနာ ဝန်ထမ်ေးမ ာေးက ို အပမဲမမပတ ်အသ ပညာလပေးမခငေ်းန္ငှ  ်သငတ်န်ေးပ ို  ခ မခငေ်းတ ို  မြင  ်ဗဟိုသိုတ၊ 

ကျွမ်ေးက ငမ်ှုမ ာေးန္ငှ  ်အသ ပညာတ ို   မပည ်ဝလနလအာင ်မပင ်ငလ်ပေးရမည ်

ကလ ိုးသငူယ်အန္တရ ယ်ကငိ်ုးရငှိ်ုးလရိုးစံန္ှုနိ်ုး 8 န္ငှဲ့အ်ည  အဖွ ွေ့အစည်ိုးတစ်ခ အလနပဖငဲ့ ်အနည်ိုးဆံ ိုး 

လသခ  လအ ငပ်ြြုံ  ြ်ရမည်မှ - 

၈.၁ ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ်လစတန ဲ့ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးသည် အဖွ ွေ့အစည်ိုး၏ကလ ိုးသူငယ် လ ိုးကငိ်ုး ံ ပခံြုံလရိုးန္ငှဲ့ ်

က နိ်ုးမ လြ  ်ရွှငလ်ရိုးမူဝါဒက   ထ လရ က်စွ အလက ငအ်ထည်လဖ ်ရန ်လ ဲ့က ငဲ့သ်ငက်က ိုးထ ိုး၍ 

ြံဲ့ြ  ိုးလဆ ငရွ်က်လြိုးန္  ငရ်မည်။  

၈.၂ ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့လ်စတန ဲ့ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးသည် အပခ ိုးကလ ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ူ်ငယ်မ  ိုးလကက ငဲ့ပ်ဖစ်လြေါ်လသ  

ထ ခ  က်မှုမ  ိုးအြါအဝင ်ကလ ိုးငယ်မ  ိုးက   အန္တရ ယ်ပဖစလ်စလစသညဲ့် ညွှနပ်ြခ က်မ  ိုးက   သ ရှ ရန ်သငတ်နိ်ုးန္ငှဲ့ ်

အခ က်အ က်မ  ိုးက    က်ခံရရှ ထ ိုးရမည်။  

၈.၃ ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ်လစတန ဲ့ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးသည် ကလ ိုးသူငယ် လ ိုးကငိ်ုး ံ ပခံြုံလရိုးန္ငှဲ့ ်

က နိ်ုးမ လြ  ်ရွှငလ်ရိုးပြဿန မ  ိုးက   ထ လရ က်စွ တံ ဲ့ပြနလ်ဆ ငရွ်က်ရနအ်တွက် 

သတငိ်ုးအခ က်အ က်မ  ိုးက  ရရှ ထ ိုးရမည်ပဖစ်ပြ ိုး အန္တရ ယ်မ  ိုးက   ဖွငဲ့ဟ်လပြ ဆ  လသ  

  ြ်လဖ ်က  ငဖ်က်မ  ိုးက   လထ က်ခံအ ိုးလြိုးရမည်။ 

၈.၄ ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ်လစတန ဲ့ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးသည် ကလ ိုးသူငယ်မ  ိုးန္ငှဲ့ ူ်ငယ်မ  ိုးအတွက် ယဉ်လက ိုးမှုအရ 

 ံ ပခံြုံစ တ်ခ ရလသ ြတ်ဝနိ်ုးက ငမ်  ိုး မည်သ  ဲ့တည်လဆ က်ရမည်န္ငှဲ့ ်ြတ်သက်၍ သငတ်နိ်ုးြ  ဲ့ခ မှုန္ငှဲ့ ်

သတငိ်ုးအခ က်အ က်မ  ိုးက   ရရှ ထ ိုးရမည်။  
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ကလ ေးသငူယအ်န္တရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေးစံန္ှုန်ေး ၉ - မပငပ်န္ငှ  ်အန်ွ  ိုငေ်းပတဝ်န်ေးက ငမ် ာေးတငွ ်ကလ ေးသငူယမ် ာေးန္ငှ  ်

 ငူယမ် ာေးအာေး အန္တရာယမ်ြစ်န္ ိုငလ်မခက ို လ ျှာ ခ   က ်လဘေးကငေ်း ံိုမခံြုံလရေးန္ငှ  ်က န်ေးမာလပ ာ်ရွှငလ်ရေးက ို ည်ေး 

မမြှင တ်ငသ်ာွေးရမည်  

ကလ ိုးသငူယ်အန္တရ ယ်ကငိ်ုးရငှိ်ုးလရိုးစံန္ှုနိ်ုး 9 န္ငှဲ့အ်ည  အဖွ ွေ့အစည်ိုးတစ်ခ အလနပဖငဲ့ ်အနည်ိုးဆံ ိုး 

လသခ  လအ ငပ်ြြုံ  ြ်ရမည်မှ - 

၉.၁ ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ်လစတန ဲ့ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးသည် ကလ ိုးသူငယ်မ  ိုး၏ က  ယ်လရိုးအခ က်အ က်  ံ ပခံြုံလရိုး၊ 

သတငိ်ုးအခ က်အ က်၊  ူမှုဆက်သွယ်လရိုးန္ငှဲ့ ်သငယူ်မှုအခွငဲ့အ် မ်ိုးမ  ိုး ရယူခွငဲ့က်   ထ ခ  က်လစပခငိ်ုးမရှ    

အွန ်  ငိ်ုးန္ငှဲ့ ်ပြငြ်ြတ်ဝနိ်ုးက ငရ်ှ  အန္တရ ယ်မ  ိုးက   ခွ ပခ ိုးလဖ ်ထ တ်ပြ ိုး လ   ဲ့ခ သွ ိုးရမည်။  

၉.၂ အွန ်  ငိ်ုးြတ်ဝနိ်ုးက ငက်   အဖွ ွေ့အစည်ိုး၏က ငဲ့ဝ်တ်စည်ိုးမ ဉ်ိုး၊ ကလ ိုးသူငယ် လ ိုးကငိ်ုး ံ ပခံြုံလရိုးန္ငှဲ့ ်

က နိ်ုးမ လြ  ်ရွှငလ်ရိုး မူဝါဒန္ငှဲ့ ်က ငဲ့သ်ံ ိုးလဆ ငရွ်က်ခ က်မ  ိုးန္ငှဲ့အ်ည  အသံ ိုးပြြုံသွ ိုးရမည်။  

၉.၃ လ ိုးအန္တရ ယ် စ မံခန ဲ့ခွ် မှုအစ အစဉ်မ  ိုးတွင ်အဖွ ွေ့အစည်ိုးဆ  ငရ်  လန က်ခအံလပခအလနမ  ိုး၊ 

လဆ ငရွ်က်ခ က်မ  ိုးန္ငှဲ့ ်ပြငြ် ြတ်ဝနိ်ုးက ငတ်  ဲ့လကက ငဲ့ ်ပဖစ်လြေါ်လသ အန္တရ ယ်မ  ိုးက   

ထညဲ့်သွငိ်ုးစဉ်ိုးစ ိုးသွ ိုးရမည်။  

၉.၄ ပြငြ်အဖွ ွေ့အစည်ိုးမ  ိုးမ ှအလဆ က်အအံ မ  ိုးန္ငှဲ့ဝ်နလ်ဆ ငမ်ှုမ  ိုးက   အသံ ိုးပြြုံရန ်

စ ခ ြုံြ်ခ ြုံြ်ဆ  လသ အဖွ ွေ့အစည်ိုးမ  ိုးတငွ ်ကလ ိုးသငူယ်မ  ိုးန္ငှဲ့ ် ူငယ်မ  ိုး လ ိုးကငိ်ုး ံ ပခံြုံမှုရှ လကက ငိ်ုး 

လသခ  လစသညဲ့် ဝယ်ယူမှုဆ  ငရ်  မူဝါဒမ  ိုး ရှ ထ ိုးရမည်။  

ကလ ေးသငူယ ်အန္တရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေးစံန္ှုန်ေး ၁၀- ကလ ေးသငူယ ်အန္တရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေး စံန္ှုန်ေးမ ာေး 

အလကာငအ်ထည်လြာ်မှုက ို ပံိုမှန်မပန် ည်သံိုေးသပ်ပပ ေး တ ိုေးတကလ်အာင ် ိုပ်လ ာငရ်မည် 

ကလ ိုးသငူယ်အန္တရ ယ်ကငိ်ုးရငှိ်ုးလရိုးစံန္ှုနိ်ုး 10 န္ငှဲ့အ်ည  အဖွ ွေ့အစည်ိုးတစ်ခ အလနပဖငဲ့ ်အနည်ိုးဆံ ိုး 

လသခ  လအ ငပ်ြြုံ  ြ်ရမည်မှ - 

၁၀.၁ အဖွ ွေ့အစည်ိုးသည် ကလ ိုးသူငယ ်အန္တရ ယ်ကငိ်ုးရငှိ်ုးလရိုး က ငဲ့သ်ံ ိုးလဆ ငရွ်က်ခ က်မ  ိုးက   ြံ မှန ်

ဆနိ်ုးစစ်သံ ိုးသြ်ပြ ိုး အက ပဖတ်က  တ  ိုးတက်လက ငိ်ုးမွနလ်အ င ်  ြ်လဆ ငသ်ွ ိုးရမည်။ 

၁၀.၂ စဉ်ဆက်မပြတ်တ  ိုးတက်မှုက   အလကက ငိ်ုးကက ိုးရန ်စနစ်တက  ြ က်ကွက်မှုမ  ိုးန္ငှဲ့ ်အလကက ငိ်ုးရငိ်ုးမ  ိုးက   

လဖ ်ထ တ်န္  ငရ်နအ်တွက ်တ  ငက်က ိုးမှုမ  ိုး၊ စ  ိုးရ မ်မှုမ  ိုးန္ငှဲ့ ်လ ိုးကငိ်ုး ံ ပခံြုံလရိုးဆ  ငရ် ပဖစ်စဉ်မ  ိုးက   

ဆနိ်ုးစစ်လြိုးရမည်။  

၁၀.၃ အဖွ ွေ့အစည်ိုးသည် သက်ဆ  ငရ် ပြန ်ည်သံ ိုးသြ်ခ က်မှ လတွွေ့ ရှ ခ ကမ်  ိုးက   ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုး၊ 

လစတန ဲ့ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုး၊ ရြ်ရွ အသ  ငိ်ုးအဝ  ငိ်ုးန္ငှဲ့မ် သ ိုးစ မ  ိုး၊ ကလ ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ူ်ငယ်မ  ိုးထ ံ

ပြန ်ည်တငပ်ြလြိုးရမည်။  
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ကလ ေးသငူယ ်အန္တရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေးစံန္ှုန်ေး ၁၁ - မူဝါဒန္ငှ  ်ိုပ်ထံိုေး ိုပ်နည်ေးမ ာေးအရ အြဲွွဲ့အစည်ေးသည် 

ကလ ေးသငူယမ် ာေးန္ငှ  ်ငူယမ် ာေးအတကွ ်မည်သ ို   ံိုမခံြုံမှုလပေးသည်က ို မှတတ်မ်ေးတငထ်ာေးရမည်  

ကလ ိုးသငူယ်အန္တရ ယ်ကငိ်ုးရငှိ်ုးလရိုးစံန္ှုနိ်ုး 11 န္ငှဲ့အ်ည  အဖွ ွေ့အစည်ိုးတစ်ခ အလနပဖငဲ့ ်အနည်ိုးဆံ ိုး 

လသခ  လအ ငပ်ြြုံ  ြ်ရမည်မှ - 

၁၁.၁ မူဝါဒမ  ိုးန္ငှဲ့ ်  ြ်ထံ ိုး  ြ်နည်ိုးမ  ိုးသည် ကလ ိုးသူငယ် အန္တရ ယ်ကငိ်ုးရငှိ်ုးလရိုးစံန္ှုနိ်ုးမ  ိုးအ ိုး ံ ိုးန္ငှဲ့ ်

သက်ဆ  ငသ်ည်။ 

၁၁.၂ မူဝါဒမ  ိုးန္ငှဲ့ ် ြ်ထံ ိုး  ြ်နည်ိုးမ  ိုးက   မှတ်တမ်ိုးတငထ် ိုးရမည်ပဖစပ်ြ ိုး န ိုး ည် ွယ်ရမည်။  

၁၁.၃ အလက ငိ်ုးဆံ ိုး က ငဲ့သ်ံ ိုးလဆ ငရွ်က်ခ က်ြံ စံမ  ိုးန္ငှဲ့ ်

  ြ်လဖ ်လဆ ငဖ်က်အဖွ ွေ့၏တ  ငြ်ငလ်ဆွိုးလန္ိွုးပခငိ်ုးတ  ဲ့သည် မူဝါဒမ  ိုးန္ငှဲ့ ် ြ်ထံ ိုး  ြ်နည်ိုးမ  ိုးဖံွွေ့ ပဖ ြုံိုးတ  ိုးတက်မှုက   

တငပ်ြလြိုးရမည်။ 

၁၁.၄ လခါငိ်ုးလဆ ငမ်  ိုးသည် မူဝါဒန္ငှဲ့ ်  ြ်ထံ ိုး  ြ်နည်ိုးမ  ိုးက  လထ က်ခံအ ိုးလြိုးက  စံပြ   က်န  

  ြ်လဆ ငပ်ြရမည်။  

၁၁.၅ ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးန္ငှဲ့ ်လစတန ဲ့ဝနထ်မ်ိုးမ  ိုးသည် မဝူါဒမ  ိုးန္ငှဲ့ ်  ြ်ထံ ိုး  ြ်နည်ိုးမ  ိုးက   

န ိုး ည်သလ  လြါက်ပြ ိုး အလက ငအ်ထည်လဖ ်သွ ိုးရမည်။ 

 

 

 

  

၂၀၂၂ ခိုန္စ်ှ၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရကလ်န  တငွ ်စံခ  န်စံညွှန်ေးသစ်မ ာေးမစတငမ်ခ ငေ်း အြဲွွဲ့အစည်ေးမ ာေးသည် 

 ကရှ် ကလ ေးသငူယအ်န္တရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေးစံန္ှုန်ေးမ ာေးအတ ိုငေ်း  က ်က ် ိုကန်ာရမည်  
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အကအူည  ဘယမှ်ာလတာငေ်းရမှာ ?ဲ 

ကလ ိုးသငူယ်မ  ိုးအန္တရ ယက်ငိ်ုးကငိ်ုးလသ စံန္ှုနိ်ုးမ  ိုးက   ထ နိ်ုးညြှ သူမ  ိုးန္ငှဲ့ ်အထတွ်အထ ြ်ရှ သညဲ့ ်သ  ဲ့မဟ တ် 

စက်မှု  ြ်ငနိ်ုးအဖွ ွေ့မ  ိုးပဖစသ်ညဲ့် အဖွ ွေ့အစည်ိုးမ  ိုးအလနပဖငဲ့ ်စံခ  နစံ်ညွှနိ်ုးသစ်သ  ဲ့ကူိုးလပြ ငိ်ုးရ တွင ်

အလထ က်အကူပြြုံရနသ်တငိ်ုးအခ က်အ က်န္ငှဲ့ြံ်ဲ့ြ  ိုးမှုမ  ိုးက   လြိုးလက ငိ်ုးလြိုးန္  ငြ်ါသည်။ 

မတူည လသ ကလ ိုးမ  ိုးအတွက် 

 ံ ပခံြုံစ တ်ခ ရလသ စံသတ်မှတ်ခ က်မ  ိုးန္ငှဲ့သ်က်ဆ  ငလ်သ စည်ိုးမ ဉ်ိုးစည်ိုးကမိ်ုးမ  ိုးက   

လက ်မရှင၏်မကက ခဏလမိုးလ ဲ့ရှ လသ လမိုးခွနိ်ုးမ  ိုး ( ငဲ့ခ််) တွငလ်ဖ ်ပြထ ိုးသည်။ 

 

လက ်မရှငသ်  ဲ့ လမိုးခွနိ်ုးမ  ိုး သ  ဲ့မဟ တ် လမိုးပမနိ်ုးခ က်မ  ိုးပဖငဲ့ ်ဆက်သွယ်  န္  ငြ်ါသည်- 

 တယ်  ဖ နိ်ုး- 1300 782 978 သ  ဲ့မဟ တ် (03) 8601 5281 

 အ ိုးလမိုး ်- contact@ccyp.vic.gov.au  

 လက ်မရှင၏်ဝက်ဆ  ဒ ် ြ်စ မှ  www.ccyp.vic.gov.au 

 

သငသ်ည် စက ိုးပြန ်   အြ်ြါက   သ ပြနန်္ငှဲ့ ်စက ိုးပြန ်ဝနလ်ဆ ငမ်ှုဖ နိ်ုးနြံါတ ်13 14 50 က   ဖ နိ်ုးလခေါ်ဆ  ပြ ိုး 

၎ငိ်ုးတ  ဲ့အ ိုး ကလ ိုးသူငယ်န္ငှဲ့ ် ူငယ်မ  ိုး လက ်မရှငအ် ိုး ဖ နိ်ုး 03 8601 5281 မှတစ်ဆငဲ့ ်ဆက်သွယ်လြိုးရန ်

လပြ    က်ြါ။ 

 

mailto:contact@ccyp.vic.gov.au
https://ccyp.vic.gov.au/

