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တာဝန္မယူျငင္းဆိုခ်က္- ဤလမ္းညြန္သည္ အေထြေထြ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္သာ လမ္းညြန္ပါသည္။ 
ဘာသာယံုၾကည္သက္ဝင္မႈရွိသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အေနျဖင္ ့Reportable Conduct Scheme 
ကိုလိုက္နာရာ၌ အေထာက္အကူ ျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္ ေရးဆြဲရာ၌ အစစအရာရာအားလံုး 
ဂရုတစိုက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎ကို ဥပေဒအႀကံဥာဏ္အျဖစ္ မရည္ရြယ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ အခ်ိန္ႏွင့္အေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳသင့္ၿပီး 
မိမိတို႔၏ သီးျခား အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒ အႀကံဥာဏ္ ေတာင္းခံသင့္ပါသည္။

ကေလးမ်ားအား မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈမွ 
အကာအကြယ္ေပးျခင္း

ကေလးသူငယ္မေတာ္မတရားျပဳက်င့္ျခင္းကိ ုလက္မခံႏိုင္ပါ။ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုးတြင ္ကေလးမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန ္
အျပင ္ကေလးမ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန ္
ဥပေဒအရႏွင္ ့ကိုယ္က်င့္တရားအရ တာဝန္ရွိသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အပါအဝင ္
ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုးသည ္မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈကိ ုတားဆီးရန္ႏွင္ ့
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္အတြက ္လုပ္ပံုကိုင္ပံုမ်ားႏွင္ ့အမူအက်င့္မ်ားကိ ု
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ေဖာ္ေဆာင္ထားရန ္
လိုအပ္ပါသည္။ မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကိ ုေစ့ေစ့စပ္စပ္၊ 
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန ္ႏွင့္ သာနာမွ်တစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက ္
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင ္
သတင္းပို႔ တိုင္တန္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းယႏၱရားမ်ား 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ဤစာရြက္စာတမ္းတြင ္
ကေလးမ်ားအေပၚ မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကိ ု
ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင္ ့မည္ကဲ့သုိ႔ 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္တြင ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၎တို႔အေနျဖင္ ့
ကေလး မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈကိ ုမည္သို႔တားဆီးမည္ႏွင္ ့
မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကိ ုမည္သို႔စီမံမည ္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ ့ေျပာင္းလဲခ်က္ကိ ုဥပေဒမ်ားႏွင္ ့စည္းမ်ဥ္းမ်ားအျဖစ ္
သြတ္သြင္းျပဌာန္းထားပါသည္။ အားလံုးေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည ္ကေလး မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈ 
စြပ္စြဲခ်က္အားလံုးႏွင္ ့ကေလး-ႏွင့္ဆက္စပ္သည္ ့လက္မခံႏိုင္ေသာ 
အျပဳအမူအားလံုးကိ ုသတင္းပို႔ တိုင္တန္းရန ္လိုအပ္ပါသည္။

ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ ္အစိုးရမ ွ2013 ခုႏွစ္တြင ္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ 
The Commission for Children and Young People 
(the Commission) သည ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ကေလး 
မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈႏွင္ ့ကေလး-ႏွင့္ဆက္စပ္သည္ ့
လက္မခံႏိုင္ေသာ အျပဳအမ ူစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကိ ုသတင္းပို႔ တိုင္တန္းရန္၊ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင္ ့တုံ႔ျပန္ရန ္သတ္မွတ္ေပးသည္ ့Reportable 
Conduct Scheme (the Scheme)1 ကိုစီမံခန္႔ခြဲပါသည္။ 
Commission အားဆက္သြယ္ရမည္ ့အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု
ဤစာေစာင ္အဆံုးပိုင္း၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။1 

1 The Scheme ကိ ုChild Wellbeing and Safety Act 2005 (the 
Act) အက္ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားသည္။

Victorian 
Betrayal of 
Trust Inquiry 
(2012)

Child Wellbeing 
and Safety Act 
changes 
(2013)

Commission for 
Children and 
Young People 
(2013)

Child 
Safe 
Standards 
(2015)

Reportable 
Conduct 
Scheme 
(2017)

Royal Commission 
into Institutional 
Responses to Child 
Sexual Abuse (2017)

လတ္တေလာ သမိုင္းေၾကာင္း
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Reportable Conduct Scheme 
ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

ကေလးမ်ားအေပၚ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင္ ့စီမံခန္႔ခြဲေရး 
အာဏာရွိၾကသည့ ္အခ်ဳိ႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ ကေလးမ်ား 
ပါဝင္ပတ္သက္သည္ ့ျပင္းထန္ေသာ လက္မခံႏိုင္သည္ ့အျပဳအမ ူ
စြပ္စြဲခ်က္တိုင္းကိ ုthe Commission အေနျဖင္ ့သိရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန ္The Scheme ကိ ုပံုစံေဖာ္၍ေရးဆြဲထားပါသည္။

The Commission ၏ အခန္းက႑မွာ -

• စြပ္စြဲမႈမ်ားအေပၚ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကိ ု
လြတ္လပ္စြာျဖင္ ့ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင္ ့
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း အျပင ္ဤတုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကိ ု
ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္အတြက ္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပျခင္း

• စြပ္စြဲခ်က္မ်ား လက္ခံရရွိသည္ ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိ ု
အေထာက္အကူျပဳေပးျခင္းႏွင္ ့လမ္းညႊန္ေပးျခင္း။

မိမိတို႔၏ အလုပ္သမားမ်ားႏွင္ ့ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားမ ွျပဳက်င့္သည္ ့
ကေလးသူငယ ္မေတာ္မတရား ျပဳက်င့္မႈႏွင္ ့ကေလး-
ႏွင့္ဆက္စပ္သည္ ့လက္မခံႏိုင္ေသာ အျပဳအမ ူစြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားအား ပိုမိုတိုးတက္ေစရန ္
The Scheme သည ္ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည ္ယခုအခါ 
ေအာက္ပါတို႔ကိ ုေဆာင္ရြက္ရန ္တာဝန္ရွိသည-္

• အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဦးေဆာင္သူကိ ုေဖာ္ထုတ္ပါ သို႔မဟုတ ္အဆိုျပဳပါ- 
ကေလး မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈ စြပ္စြဲခ်က္တစ္ခုခုကိ ုအဖြဲ႕အစည္း၏ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက ္အဓိကအားျဖင္ ့တာဝန္ရွိသူ၊ ၎အျပင ္2 

• အဖြဲ႕အစည္း၏ ဦးေဆာင္သူႏွင့္အတ ူမေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈကိ ု
တားဆီးရန္ႏွင္ ့ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးရန္အတြက ္စနစ္မ်ား အျပင ္
ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္ ့စြပ္စြဲခ်က္တစ္ခုခုကိ ုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန ္
အတြက ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိ ုတည္ေထာင္ပါ။

အဖြဲ႕အစည္း၏ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးကိ ုအဆိုျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့
ပိုမိုသိရွိလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ 
ရရွိႏိုင္သည္- https://ccyp.vic.gov.au/reportable-
conduct-scheme/for-organisations/#TOC-1

ကေလး မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈႏွင္ ့ကေလး-ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ 
လက္မခံႏိုင္သည္ ့အျပဳအမ ူစြပ္စြဲခ်က္အားလံုးကိ ုေလးေလးနက္နက ္
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန ္ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဥပေဒက 
သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ အကယ္၍ တိုင္တန္းႏုိင္သည္ ့အျပဳအမ ူ

2 မည္သူ႔ကို အဆိုျပဳရမွန္း သင္ ဆံုးျဖတ္ေနသည့္အခါ အဆိုပါလူသည္-
• အဖြဲ႕အစည္း၏ ရာထူးအဆင့္ႀကီးသူျဖစ္ မျဖစ္
• အဖြဲ႕အစည္း ဦးေဆာင္သူ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ မႏုိင္
• ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သည္ ဟုတ္ မဟုတ္
• အဆိုျပဳျခင္းကို သေဘာတူသည္ ဟုတ္ မဟုတ္ သင္ စဥ္းစားသင့္သည္။

သို႔မဟုတ ္တိုင္တန္းႏိုင္သည့ ္အျပဳအမူတြင္အက်ဳံးဝင ္
ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ ့လက္မခံႏိုင္သည္ ့အျပဳအမ ူေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟ ု
တစ္စံုတစ္ေယာက္သည ္သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္္စြာ ယံုၾကည္လွ်င ္
ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္သူသည ္ဤကိစၥကိ ုthe Commission သို႔ 
သတင္းပို႔တိုင္ရမည္။ ဤတြင ္တိုင္တန္းႏုိင္သည့ ္အျပဳအမူကိ ုမည္သို႔ 
သိရွိသတိျပဳရန္ႏွင္ ့ကိုင္တြယ္ရန ္အတြက ္အတိုခ်ဳပ ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

စြပ္စြဲခ်က္တစ္ရပ္ကို သိရွိသတိျပဳျခင္း

တိုင္တန္းႏိုင္ေသာ အျပဳအမူတြင ္ပါဝင္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ ့ 
တိုင္တန္းႏိုင္ေသာ အျပဳအမ ူသို႔မဟုတ ္လက္မခံႏိုင္ေသာ အျပဳအမ ူ
စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကိ ုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင္ ့သတင္းပို႔တိုင္တန္းၿပီး 
စံုစမ္းစစ္ေဆးရပါသည္။ the Commission သို႔သတင္းပို႔ 
တိုင္တန္းရမည့္အျပဳအမ ူအမ်ဳိးအစား ငါးမ်ဳိးရွိပါသည-္

• ကေလးတစ္ဦးအေပၚ၊ ကေလးတစ္ဦးႏွင့္တကြ သို႔မဟုတ ္
ကေလး၏မ်က္ေမွာက္၌ ျဖစ္ပြားသည္ ့လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ား

• ကေလးတစ္ဦးအေပၚ၊ ကေလးတစ္ဦးႏွင့္တကြ 
သို႔မဟုတ ္ကေလးတစ္ဦး၏မ်က္ေမွာက္၌ ျဖစ္ပြားသည္ ့
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လက္မခံႏိုင္ေသာ အျပဳအမူ

• ကေလးတစ္ဦးအေပၚ၊ ကေလးတစ္ဦးႏွင့္တကြ 
သို႔မဟုတ ္ကေလးတစ္ဦး၏မ်က္ေမွာက္၌ 
ျဖစ္ပြားသည္ ့႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ

• ကေလးတစ္ဦးအေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ 
သို႔မဟုတ ္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားေစသည္ ့အျပဳအမူ

• ကေလးတစ္ဦးအေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ လ်စ္လ်ဴရႈမႈ။

အလုပ္သမားမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အရာရွိမ်ား၊ 
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား သို႔မဟုတ ္
ကန္ထရိုက္ယူလုပ္သူမ်ား အပါအဝင ္ဘာသာေရးဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းတြင ္အလုပ္လုပ္ေသာ သို႔မဟုတ ္ဘာသာေရးဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ မည္သူ႔ကိုမဆိ ုစြပ္စြဲခ်က္မ်ား 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အကယ္၍ သင္သည ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွာ 
the Scheme အရ အက်ဳံးဝင္သည ္မဝင္သည္ကိ ုမေသခ်ာ 
မရွင္းလင္းလွ်င ္the Commission ကိ ုဆက္သြယ္ပါ။ 

တိုင္တန္းႏုိင္ေသာ အျပဳအမူ (reportable 
conduct) ျဖစ္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား 
• လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား 

• လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လက္မခံႏိုင္ေသာ အျပဳအမူ 

• ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ 

• သိသာထင္ရွားေသာ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစေသာ အျပဳအမူ 

• သိသာထင္ရွားေသာ လ်စ္လ်ဴရႈမႈ 

https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/for-organisations/#TOC-1


4A guide for faith communities on the Reportable Conduct Scheme Commission for Children and Young People

စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကိ ုအထက္ေဖာ္ျပပါလူမ်ား၏ အျပဳအမူႏွင္ ့
ပတ္သက္ၿပီး သတင္းပို႔ရမည္ျဖစ္သည္၊ အကယ္၍-

• ၎တို႔အေနျဖင္ ့ကေလးမ်ားႏွင္ ့တိုက္ရိုက ္အထိ
အေတြ႕မရွိသည့္တိုင္ေအာင္ျဖစ္သည္

• အျပဳအမူမွာ ၎တို႔၏ အလုပ္ျပင္ပ သို႔မဟုတ ္
အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွ ိတာဝန္ဝတၱရားမ်ား၏ ျပင္ပတြင ္
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ပင္ျဖစ္သည္။

မည္သူမဆိ ုတိုင္တန္းႏိုင္ေသာ စြပ္စြဲမႈတစ္ရပ္ကိ ုတင္ျပႏုိင္သည္။ 
တိုင္တန္းႏိုင္ေသာ စြပ္စြဲမႈတစ္ရပ္ကိ ုတင္ျပရန ္တစ္စံုတစ္ေယာက္တြင ္
အဖြဲ႕အစည္း၏ အလုပ္သမားတစ္ဦး သို႔မဟုတ ္ေစတနာ့ဝန္ထမ္း 
တစ္ဦးသည ္စြပ္စြဲခံရသည္ ့တိုင္တန္းႏိုင္ေသာ အျပဳအမူကိ ု
က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟ ုသင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ယံုၾကည္မႈ ရွိရမည္။

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ယံုၾကည္မႈမွာ မသကၤာျဖစ္သည္ထက ္
ပိုမိုခိုင္မာေသာ္လည္း သက္ေသအေထာက္အထား မလိုအပ္ပါ။ 
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ယံုၾကည္မႈရွိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက ္
အဖြဲ႕အစည္း၏ ဦးေဆာင္သ ူသို႔မဟုတ ္အဆိုျပဳခံရသူသည ္

စြပ္စြဲခ်က္ကိ ုthe Commission သို႔သတင္းပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ယင္းေနာက ္၎တို႔အေနျဖင္ ့ယံုၾကည္မႈ ရွိသည္ျဖစ္ေစ 
မရွိသည္ျဖစ္ေစ မသက္ဆုိင္ေစဘဲ စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည္။ 

အဖြဲ႕အစည္း၏ ဦးေဆာင္သ ူသို႔မဟုတ ္အဆိုျပဳခံရသူသည ္
တိုင္တန္းႏိုင္ေသာ စြပ္စြဲခ်က္ အားလံုးကိ ုthe Commission 
သို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္တန္းႏိုင္ေသာ 
စြပ္စြဲခ်က ္တစ္ခုခ်င္းကိုလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည္။ 

တိုင္တန္းႏိုင္ေသာ အျပဳအမူသည ္အကယ္၍ လူႀကီးတစ္ဦးအေနျဖင္ ့
အသက ္18 ႏွစ္ေအာက ္မည္သည့္ကေလးတစ္ဦးကိုမဆိ ု
အထက္ေဖာ္ျပပါ အျပဳအမ ူအမ်ဳိးအစား ငါးမ်ဳိးအနက ္တစ္မ်ဳိးကိ ု
က်ဴးလြန္လွ်င ္ေပၚေပါက္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတြင ္ကေလးသည ္
အဖြဲ႔အစည္းႏွင့ ္ပတ္သက္သည္ျဖစ္ေစ မပတ္သက္သည္ျဖစ္ေစ 
ကေလးတစ္ဦးပါဝင္ပတ္သက္သည့ ္အျပဳအမ ူပါဝင္သည္။ 
ကေလးတစ္ဦးသည ္တိုင္တန္းႏိုင္ေသာ အျပဳအမူကိ ု
မက်ဴးလြန္ႏုိင္ပါ၊ သို႔ေသာ္လည္း ကေလးတစ္ဦး၌ရွိသည္ ့
လူႀကီးမ်ား၏ ကေလးအေပၚျဖစ္ပ်က္သည္ ့အခန္းက႑မွာ 
တိုင္တန္းႏိုင္ေသာ အျပဳအမူျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

တိုင္တန္းႏိုင္ေသာ အျပဳအမူကို အေရးယူမႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

စြပ္စြဲခ်က္ လက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္သည္

Commission ကို 
အေၾကာင္းၾကားရမည္

မည္သူက စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ရမည္

အကယ္၍ ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာ 
ျပစ္မႈျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ 
ရဲထံ အေၾကာင္းၾကားရမည္ 

အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း (သင့္ေတာ္သလို) 
အရာရွိမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားရမည္ 

အဖြဲ႕အစည္း၏ ဦးေဆာင္သူသည္-
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မည္သည့္အခါ၌ စြပ္စြဲခ်က္တစ္ရပ္ကို 
တိုင္တန္းမည္

စြပ္စြဲခ်က္အားလံုးကိ ုအဖြဲ႕အစည္း၏ ဦးေဆာင္သ ူသို႔မဟုတ ္
အဆိုျပဳခံရသူသို႔ တင္ျပရလိမ့္မည္၊ ၎သည ္စြပ္စြဲခ်က္ကိ ု
အလုပ္လုပ္ရက ္(3) ရက္အတြင္း the Commission 
သို႔ သတင္းပို႔ရန ္လိုအပ္သည္။ Commission အား 
အေရးယူေဆာင္ရြက္သည္ ့အေရးယူမႈမ်ား အေၾကာင္းကိ ု
ျပကၡဒိန ္ရက ္(30) အတြင္း တင္ျပရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ 

အကယ္၍ စြပ္စြဲခ်က္မွာ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းဆိုင္ရာ အျပဳအမူျဖစ္လွ်င ္
ခ်က္ခ်င္း ရဲထ ံအေၾကာင္းၾကားရမည္။ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အရာရွိမ်ားလည္း ရွိႏုိင္သည္၊ 
၎တုိ႔ကိုလည္း အေၾကာင္းၾကားရန ္လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ 
စြပ္စြဲခ်က္မွာ တုိင္တန္းႏိုင္ေသာ အျပဳအမ ူဟုတ္မဟုတ ္
သင ္မေသခ်ာလွ်င ္the Commission ထံမ ွထပ္ဆင္ ့
လမ္းညႊန္မႈကိုခံယူရန ္သင့္အား တိုက္တြန္းပါသည္။

တိုင္တန္းႏိုင္ေသာ အျပဳအမူတြင ္ပါဝင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ ့တိုင္တန္းႏိုင္ေသာ 
အျပဳအမူႏွင္ ့လက္မခံႏိုင္ေသာ အျပဳအမ ူအားလံုးကိ ုစံုစမ္းစစ္ေဆးရန ္
လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ ရဲသည ္စြပ္စြဲခ်က္ကိ ုစံုစမ္းစစ္ေဆးရန ္
ဆံုးျဖတ္လွ်င ္ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းသည ္မိမိကိုယ္ပိုင ္
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိ ုမေဆာင္ရြက္မ ီရဲကိစၥရွင္းလင္းသည္အထ ိ
ေစာင့္ဆိုင္းရန္လိုအပ္သည္။ အျခား ကိစၥ အားလံုးတြင ္အဖြဲ႕အစည္း၏ 
ဦးေဆာင္သူသည ္စြပ္စြဲခ်က ္(တုိင္တန္းႏိုင္ေသာ အျပဳအမူ) 
ႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကိ ုတည္ေဆာက္ရန္ႏွင္ ့
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိ ုရွာေဖြရန္အတြက ္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကု ိ
ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင္ ့ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန ္လိုအပ္ပါသည္။

တုိင္တန္းႏိုင္ေသာ အျပဳအမူကို 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အဖြဲ႕အစည္း၏ ဦးေဆာင္သ ူသို႔မဟုတ ္အဆိုျပဳခံရသူသည ္
တုိင္တန္းႏိုင္ေသာ အျပဳအမ ူစြပ္စြဲခ်က္တစ္ရပ္ကိ ုစံုစမ္းစစ္ေဆးရန ္
အတြက ္အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည္ ့လူတစ္ေယာက္ကိ ုခန္႔အပ္ရန ္
လိုအပ္ပါသည္။ ၎မွာ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမ ွလူတစ္ဦး သို႔မဟုတ ္
သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးသ ူတစ္ဦး ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားကိ ုအကယ္၍ ၎တုိ႔တြင ္စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
သို႔မဟုတ ္ပါဝင္ေနသူတစ္ဦးဦးႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွန္တကယ ္သို႔မဟုတ ္
ယူဆႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့ ္အက်ဳိးစီးပြားဝိေရာဓိရွိလွ်င ္မခန္႔အပ္သင့္ပါ။ 

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္တြင ္လူေတြ႕ေမးျမန္းခံရသူမ်ားမွာ 
မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္ ့သက္ေသအေထာက္အထား ရင္းျမစ္မ်ား 
အပါအဝင ္ရည္ညႊန္းခ်က္၊ အစီအစဥ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေသာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထားရ ွရိန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္အား  
လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း နည္းလမ္းသည ္လူႀကီးအား လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းႏွင္ ့
ကြာျခားၿပီး အေသအခ်ာ စဥ္းစားေတြးေခၚလ်က ္အစီအစဥ္ေရးဆ ြရဲန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ၌ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူအဖို႕ ကေလးအား 
လူေတြ႕ေမးျမန္းရန ္သီးျခား ေလ့က်င့္ထားၿပီး တတ္ကြ်မ္းသည္ ့
တစ္စံုတစ္ေယာက္ထံမ ွအကူအညီရယူရန ္လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
စြပ္စြခဲ်က ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္တကြ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈတစ္ခုခု၏ 
အခ်နိ္အတိုင္းအတာကိ ုဂရုစိုက္ရန ္လိုအပ္ပါသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ 
1. စြပ္စြဲခ်က္ကို (အကယ္၍ 

ရာဇဝတ္မႈျဖစ္လွ်င္) ရဲထံ တိုင္တန္းပါ 

2. စြပ္စြဲခ်က္မွာ တိုင္တန္းႏိုင္သည့္ကိစၥ 
ဟုတ္မဟုတ္ စိစစ္ပါ 

3. စြပ္စြဲခ်က္ကို the Commission ထံ 
(အလုပ္လုပ္ရက္ 3 ရက္အတြင္း) သတင္းပို႔ပါ 

4. စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ကို 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲ၍ တည္ေဆာက္ပါ 

5. ေစ့ေစ့စပ္စပ္ႏွင့္ သာနာမွ်တေသာ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္ပါ 

6. စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို 
အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ပါ 

7. ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ရွာပါ သို႔မဟုတ္ အႀကံျပဳပါ 

8. ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို the Commission 
ထံ သတင္းပို႔ပါ 

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ 
သက္ေသအေထာက္အထားမွာ- 
• ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သက္ေသအေထာက္အထား 

ဥပမာ- မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၊ အီးေမးလ္မ်ား 

• ျဖစ္ပြားေနရာကုိ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း 
ဥပမာ- ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ဆြဲထားေသာပုံမ်ား 

• တိုက္ရိုက္ သက္ေသအေထာက္အထား 
ဥပမာ- သက္ေသမ်ား၊ 
လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴးမ်ား

• ကြ်မ္းက်င္သူ သက္ေသခံခ်က္ ဥပမာ-
ဆရာမ်ား၊ IT ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား 
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တိုင္တန္းႏိုင္ေသာ အျပဳအမူကို 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ရပ္တြင ္ေဆာင္ရြက္သည္ ့လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ားကိ ု
လမ္းညႊန္ရန ္အေျခခံစည္းမ်ဥ္း အမ်ားအျပား ရွိပါသည္၊ ၎တို႔မွာ-

• ကေလးမ်ားကိ ုအကာအကြယ္ေပးျခင္းသည ္ပဓာနက်သည္။

• ကိုယ္ေရးသီးျခားရွိမႈႏွင္ ့အခ်က္အလက ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရွိမႈ 
– လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈ တစ္ခုခ်င္း၏ အေၾကာင္းအရာကိ ု
သိရွိရန ္လိုအပ္သူမ်ားကိုသာ အသိေပးသင့္သည ္

• ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာႏွင္ ့ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္လြယ္မႈ – 
ရိုးရာဓေလ့မ်ားႏွင္ ့ယံုၾကည္မႈမ်ားကိ ုေလးစားသင့္ပါသည္

• လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ သာနာမွ်တမႈ – လူမ်ားကိ ု
မွ်တေလးစားစြာျဖင္ ့ဆက္ဆံသင့္ပါသည္။ 

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈသည ္သက္ေသအေထာက္အထားကိ ု
စုေဆာင္းကာ စိစစ္အကဲျဖတ္သင့္သည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္တန္းႏိုင္ေသာ 
အျပဳအမ ူမျဖစ္ခဲ့သည္ထက္စာလွ်င ္ပိုမိုျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း 
ဟုတ္မဟုတ ္စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္သည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးသူထံမ ွအဖြဲ႕အစည္း၏ ဦးေဆာင္သ ူသို႔မဟုတ ္
အဆိုျပဳခံရသူသို႔ တင္သြင္းသည္ ့အစီရင္ခံစာသည ္စြပ္စြဲခ်က္မွာ 
substantiated, unsubstantiated, unfounded, or conduct outside 
the scope of the Scheme ဟုတ္မဟုတ ္ရည္ညႊန္းရလိမ့္မည္။

The Commission သည ္သာမန္အားျဖင္ ့အေထာက္အထား 
ခိုင္လံုထားသည္ ့ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိ ုWorking with Children 
Check Unit သို႔ Working with Children Check ျဖင္ ့စြပ္စြဲခ်က ္
အေၾကာင္းအရာကိ ုျပန္လည္စိစစ္အကဲျဖတ္ရန္အတြက ္လႊဲပို႔ေပးပါသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာ၏ 
ေတြ႕ရွိခ်က္ အမ်ဳိးအစားမ်ား

ႏွစ္ဖက္သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို 
ခ်ိန္ထိုးခ်ိန္ဆျခင္းအားျဖင့္ စြပ္စြဲခ်က္မွာ-
• Substantiated

• Unsubstantiated

• Unfounded

• Conduct outside the Scheme

ေတြ႕ရွိခ်က္ အမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ပိုမိုအေသးစိတ္က်က်ကို the Commission 
၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

Reportable Conduct Scheme ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ထပ္ဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု
 ဝက္ဘ္ဆုိက္မွတစ္ဆင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္-

ဝက္ဘ္ဆိုက-္ ccyp.vic.gov.au/reportableconduct

အီးေမးလ-္ contact@ccyp.vic.gov.au

ဖုန္း- 03 8601 5281 သို႔မဟုတ ္1300 782 978

အကယ္၍ သင္သည္ စကားျပန္တစ္ဦးကို လိုအပ္လွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဘာသာျပန္ႏွင့္ 
စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္ဌာန TIS ကို ဖုန္း 13 14 50 ျဖင့္ ေခၚၿပီး Commission for Children 
and Young People ကို ဖုန္း 03 8601 5281 ျဖင့္ေခၚေပးပါဟု ၎တို႔ကို ေျပာပါ။

http://ccyp.vic.gov.au/reportableconduct
mailto:contact%40ccyp.vic.gov.au?subject=


Reportable Conduct Scheme 
အခ်က္အလက္ စာရြက္မ်ား — 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္

https://ccyp.vic.gov.au/rcs-factsheets
1. Reportable Conduct Scheme အေၾကာင္း
2. Reportable Conduct ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
3. အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ ္ဦးေဆာင္သူ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
4. စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
5. အျခားေသာ သတင္းပို႔တိုင္တန္းရမည္ ့တာဝန္မ်ား
6. Child Safe Standards ႏွင့္ Reportable Conduct Scheme
7. the Commission သို႔ သတင္းပို႔တိုင္တန္းျခင္း
8. စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
9. လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လက္မခံႏိုင္သည္ ့အျပဳအမူ
10. ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ
11. သိသာထင္ရွားသည္ ့လ်စ္လ်ဴရႈမႈ
12. ယခင္မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ ့စြပ္စြဲခ်က္မ်ား
13. အလုပ္သမားမ်ားႏွင္ ့ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား
14. Commission ကိုယ္တုိင ္ေစခိုင္းသည္ ့စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား

ဘာသာျပန္ဆိုထားသည့္ 
အခ်က္အလက္ စာရြက္မ်ား

https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/
resources/translated-information-sheets
• Arabic အာရပ္
• Burmese ျမန္မာ
• Chinese (Simplified) တရုတ ္(ရိုးရိုး)
• Chinese (Traditional) တရုတ ္(ရိုးရာ)
• Dari ဒါရီ
• Dinka ဒင္ဂါ
• English (plain) အဂၤလိပ ္ 

(ရိုးရိုး)
• Greek ဂရိ
• Hindi ဟင္ဒီ
• Indonesian အင္ဒိုနီးရွား
• Korean ကိုရီးယား
• Pashto ပါးရွ္တို
• Persian – Farsi  

ပါရွင္း – ဖါစီ
• Punjabi ပန္ဂ်ဘီ
• Somali ဆိုမလီ
• Vietnamese ဗီယက္နမ္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ 
— တိုင္တန္းႏိုင္ေသာ အျပဳအမူ 
စြပ္စြဲခ်က္တစ္ရပ္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း

https://ccyp.vic.gov.au/guides

ကေလး ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ 
တည္ေထာင္ျခင္းအတြက္ လမ္းညႊန္

ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ တင္ဆက္မႈမ်ား

https://ccyp.vic.gov.au/guides
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