
ଶଶିୁ ସରୁକ୍ଷା ଏବଂ ନରିଷାପତ୍ଷାରର 
ରେଫ୍ ଚଷାଇଲ୍ଡ ୱଷାଲେ୍ଡୱଷାଇେର 
ସବ୍ଡନମି୍ନ ମଷାନକସମହୂ
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ରେଉଁ ନରିଷାପତ୍ଷାକୁ ମଷାପ ତଥଷା ସମୀକ୍ଷା କରଷାେଷାଇପଷାରବି, ତଷାହଷା ପ୍ରତ ି
ରବଞ୍ଚମଷାକ୍ଡ ପ୍ରଦଷାନ କରବିଷା ପଷାଇଁ ଏହ ି ମଷାନକଗୁଡ଼କି ରରେଷ୍ଠ ପଦ୍ଧତ ି
ଭଷାରବ ସ୍ୀକୃତ ଏବଂ ରେଫ୍ ଚଷାଇଲ୍ଡ ୱଷାଲ୍ଡଡ୍ ୱଷାଇଡ୍ ଓ ଆମର ସହଭଷାଗୀ 
ଅନୁଷ୍ଠଷାନଗୁଡ଼କି ଦ୍ଷାରଷା ବ୍ୟବହୃତ ରହଷାଇପଷାରବି। 
ଏହ ିମଷାନକଗୁଡ଼କି ଏପର ିବସୃି୍ତ ରୂପରରଖଷା ପ୍ରଦଷାନ କରଥିଷାଏ, ରେଉଁଗୁଡ଼କୁି 
ଆମ ସହଭଷାଗୀମଷାରନ ରସମଷାନଙ୍କର ପରସି୍ତି ି ପରରିପ୍ରକ୍ୀରର ନୀତଗୁିଡ଼କୁି 
ପ୍ରଭଷାବଶଷାଳୀ ଭଷାରବ ବ୍ୟବହଷାର କରବିଷା ଉଚତି।
ଏହ ିମଷାନକଗୁଡ଼କି ସହତି ଆମର ସହଭଷାଗୀମଷାନଙ୍କ ପଷାଇ ଁଆରମ ଶଶି ୁସରୁକ୍ଷା 
ରରେନଂି ଏବଂ ନୀତ ିବକିଷାଶରର ସହଷାୟତଷା ପ୍ରଦଷାନ କରୁ।
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ମଷାନକ 1: ନୀତି
ସହଭଷାଗୀ ଅନୁଷ୍ଠଷାନଗୁଡ଼କି ସହତି ଚୁକି୍ନଷାମଷା କରବିଷା ସମୟରର, ରେଫ୍ ୱଷାଲ୍ଡଡ୍ ୱଷାଇଡ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରର ରେ, 
ତଷାଙ୍କର ଶଶିୁ ସରୁକ୍ଷା ଏବଂ ନରିଷାପତ୍ଷା ନୀତ ିରହଛି ିଅଥବଷା ଏହଷା କରବିଷା ପଷାଇଁ ରସମଷାରନ ପ୍ରସୁ୍ତ ଅଛନ୍।ି 
ସମସ୍ ଶଶିୁ ଓ େୁବଷା ବ୍ୟକି୍ଙୁ୍କ ହଷାନରୁି ପ୍ରତରିରଷାଧ କରବିଷା ପଷାଇଁ ରକଉଁସବୁ ପଦରକ୍ପ ରହଛି,ି ତଷାହଷା ନୀତ ିସ୍ରି 
କରର ଏବଂ ନରିଷାପତ୍ଷାର ଚନି୍ଷାଜନକ ବଷିୟଗୁଡ଼କି ଉତ୍ପନ୍ନ ରହବଷା ସମୟରର କଭିଳ ିେଥଷାଥ୍ଡ ଭଷାରବ ପ୍ରତକିି୍ୟଷା 
ବ୍ୟକ୍ କରଷାେିବ, ତଷାହଷା ବର୍୍ଡନଷା କରର।

କଷାହିଁକ?ି 
ଏକ ଶଶିୁ ସରୁକ୍ଷା ଏବଂ ନରିଷାପତ୍ଷା ନୀତ ି ପ୍ରସୁ୍ତ କରବିଷା ଦ୍ଷାରଷା ଅନୁଷ୍ଠଷାନଗୁଡ଼କି ଏହଷା ପ୍ରରତ୍ୟକଙ୍କ ପଷାଇଁ 
ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ ି ରେ, ରସମଷାନଙ୍କର ବଶି୍ଷାସ ପ୍ରତଟି ି ମହୂୁତ୍୍ଡରର ପିଲଷାମଷାନଙୁ୍କ ସରୁକ୍ଷା ରଦବ ଏବଂ ହଷାନ ି କମିଷ୍ା 
ଅପବ୍ୟବହଷାରର ଆଶଙ୍କଷା ଭିତରର ରସମଷାରନ ରହରିବ ନଷାହିଁ।

ଏହ ିନୀତ ିନଶିି୍ତ ରୂରପ:

Ű  ଶଶିୁ ଅଧିକଷାର ଉପରର ମିଳତି ଜଷାତସିଂଘର ସରମେଳନ (ୟୁଏନସଆିରସ)ି ର ନୀତଗୁିଡ଼କୁି ପ୍ରତବିମି୍ିତ 
କରବି

 Ű  ‘ଶଶିୁ’, ‘େୁବଷା ବ୍ୟକି୍’ ଏବଂ ‘ଅପବ୍ୟବହଷାର’ ର ସଠକି୍ ବ୍ୟଷାଖ୍ୟଷା ଅନ୍ଭୁ୍ଡକ୍ କରବି ଏବଂ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକଷାର 
ହଷାନ ିଓ ଅପବ୍ୟବହଷାରର ଦୃଷ୍ଟଷାନ୍ ରନବ

 Ű  ଅନୁଷ୍ଠଷାନର କଷାେ୍ଡ୍ୟକ୍ମଗୁଡ଼କି ପଷାଇଁ ଆସଥୁିବଷା ସମସ୍ କମ୍ଡଚଷାରୀ, ରସ୍ଚ୍ଷାରସବୀ, ଇଣ୍ଟର୍୍ଡ, ଉପରଦଷ୍ଟଷା, 
ସଷାରଙ୍କତକି ଭଷାଷଷା ବ୍ୟଷାଖ୍ୟଷାକଷାରୀ ଏବଂ ପରଦିଶ୍ଡକମଷାନଙୁ୍କ ଅନ୍ଭୁ୍ଡକ୍ କରବି

 Ű  ଅନୁଷ୍ଠଷାନ ଭିତରର ପ୍ରଷାସଙି୍କ ପରଚିଷାଳନଷା କମିଟ ିଦ୍ଷାରଷା ଅନୁରମଷାଦତି ଏବଂ ସମଥଥିତ ରହରବ ଏବଂ ପ୍ରତ ି
ତନି ିବଷ୍ଡରର ସମୀକ୍ଷା କରଷାେିବ

 Ű  ସରୁକ୍ଷା ପଦ୍ଧତରି ତତ୍ତଷାବଧଷାନ ଦୃଷି୍ଟରୁ ପରଚିଷାଳକ, ନରିଦ୍୍ଡଶକ ଏବଂ ରେଷି୍ଟମଷାନଙ୍କର ଦଷାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼କୁି ସ୍ପଷ୍ଟ 
ରୂରପ ବର୍୍ଡନଷା କରବି

 Ű  େଦ ି ବରଷି୍ଠ କମ୍ଡଚଷାରୀ ଅଥବଷା ରେଷି୍ଟଙ୍କ ବରିରଷାଧରର ରକୌଣସ ି ଅଭିରେଷାଗ ଥଷାଏ, ରତରବ ପଷାଳନ 
କରଷାେିବଷାକୁ ଥିବଷା ପଦ୍ଧତଗୁିଡ଼କି ଅନ୍ଭୁ୍ଡକ୍ କରବି

 Ű  ଉଚତି ଢଙ୍ରର ପ୍ରଚଷାର କରଷାେିବ, ବଧିର ପିଲଷା ଏବଂ େୁବଷା ବ୍ୟକି୍ମଷାରନ ସହଜରର ପଷାଇପଷାରବିଷା ଭଳ ି
ବଭିିନ୍ନ ଭଷାଷଷା ଓ ଫମ୍ଡଷାଟରର ଅନୁବଷାଦ କରଷାେିବ, ଏବଂ ବହୁଳ ଭଷାରବ ବଣ୍ଟନ କରଷାେିବ

ସଠକି୍ ମଷାନକ ରହଥିିବଷାର ପ୍ରମଷାଣସ୍ରୂପ ନମି୍ନଲିଖିତ ଦଲିଲଗୁଡ଼କି ବ୍ୟବହଷାର କରଷାେଷାଇପଷାରବି:

 Ű ନୀତରି ଏକ କପି ମ୍ୟଷାରନଜରମଣ୍ଟ ଦ୍ଷାରଷା ସ୍ଷାକ୍ରତି ଏବଂ ଦନିଷାଙି୍କତ ରହଷାଇଛ।ି

 Ű ସ୍ଷାନୀୟ ଭଷାଷଷାଗୁଡ଼କିରର ନୀତରି ଅନୁବଷାଦ କରଷାେଷାଇଛ।ି

 Ű  ବଧିର ପିଲଷା ଓ ରସମଷାନଙ୍କ ପରବିଷାର ସରମତ, ଅନ୍ୟମଷାନଙୁ୍କ ନୀତ ିବନିମିୟ ଓ ପ୍ରବତ୍ଥିତ କରଷାେିବଷାର 
ଉପଷାୟଗୁଡ଼କିର ଉଦଷାହରଣ ରହଛି।ି



4

 ମଷାନକ 2: ପଦ୍ଧତି
ସହଭଷାଗୀ ଅନୁଷ୍ଠଷାନଗୁଡ଼କି, ରସମଷାନଙ୍କର ବଦି୍ୟମଷାନ ବ୍ୟବସ୍ଷାଗୁଡ଼କି ମଧ୍ୟରର ଶଶିୁ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରକି୍ୟଷା ଓ 
ପଦ୍ଧତଗୁିଡ଼କୁି ଏକୀକୃତ କର ିଶଶିୁ ସରୁକ୍ଷା ପରରିବଶ ପ୍ରସୁ୍ତ କରରିବ କମି୍ଷା ରସମଷାନଙ୍କ ପଷାଖରର ଏହଷା ରହଥିିବ। 
ଏହ ି ପଦ୍ଧତଗୁିଡ଼କି ନଶିି୍ତ ରୂରପ ଶଶିୁ ସରୁକ୍ଷା ଏବଂ ନରିଷାପତ୍ଷା ନୀତକୁି ପୂରଣ କରବିଷା ପଷାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 
ପେ୍ଡ୍ୟଷାୟଗୁଡ଼କି ସବରିଶଷ ଭଷାରବ ବର୍୍ଡନଷା କରୁଥିବ।

କଷାହିଁକ?ି
ପ୍ରଭଷାବଶଷାଳୀ ନରିଷାପତ୍ଷା ପ୍ରକି୍ୟଷା ଏବଂ ପଦ୍ଧତଗୁିଡ଼କି ସନୁଶିି୍ତ କରର ରେ, ଶଶୁି ସରୁକ୍ଷା ଏକ ଅନୁଷ୍ଠଷାନରର 
ଅକ୍ୁର୍ ରହଛି।ି ଏଗୁଡ଼କି ରେରକୌଣସ ିସରୁକ୍ଷା ବଷିୟ ଅଥବଷା ଉତ୍ପନ୍ନ ରହବଷାକୁ ଥିବଷା ଘଟଣଷାଗୁଡ଼କି ପରଚିଷାଳନଷା 
କରବିଷାରର ସହଷାୟକ କମ୍ଡଚଷାରୀମଷାନଙୁ୍କ ଆତ୍ମବଶି୍ଷାସ ରେଷାଗଷାଇବ। କଷାେ୍ଡ୍ୟକ୍ମ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠଷାନଗୁଡ଼କିରର 
ଆଶଙ୍କଷାଗୁଡ଼କୁି ତଷାହଷା ହ୍ଷାସ କରବି। 

ସହଭଷାଗୀ ଅନୁଷ୍ଠଷାନଗୁଡ଼କି ନଶିି୍ତ ରୂରପ:

 Ű  ରସମଷାନଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠଷାନ ଅଥବଷା ବଷାହଷାରର ଉତ୍ପନ୍ନ ରହଉଥିବଷା ଶଶିୁ ସରୁକ୍ଷା ଘଟଣଷାବଳୀ ଓ ଚନି୍ଷାଜନକ 
ବଷିୟଗୁଡ଼କି ପଷାଇଁ ସ୍ଷାନୀୟ ରୂରପ ଉପେୁକ୍ ପ୍ରତକିି୍ୟଷା ଏବଂ ରରିପଷାଟଥିଂ ପ୍ରକି୍ୟଷା ପ୍ରସୁ୍ତ କରରିବ 

 Ű  ରସମଷାନଙ୍କର ନୀତ ିଅଧୀନରର ରଗଷାପନୀୟତଷା, ତଥ୍ୟ ସରୁକ୍ଷା ଏବଂ କପିର ିବ୍ୟକି୍ଗତ ତଥ୍ୟ ସରୁକି୍ତ 
ରଖଷାେିବ, ରସ ସଂପକ୍ଡରର କମ୍ଡଚଷାରୀଙୁ୍କ ମଷାଗ୍ଡଦଶ୍ଡନ ଅନ୍ଭୁ୍ଡକ୍ କରରିବ 

 Ű  ରସମଷାନଙ୍କର ନୀତ ିଅଧୀନରର, ଫରଟଷାଗ୍ଷାଫ୍, ଫିଲ୍ମର ବ୍ୟବହଷାର ଏବଂ ଶଶୁି ଓ େୁବଷା ବ୍ୟକି୍ଙ୍କର ଘଟଣଷା 
ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରର ମଷାଗ୍ଡଦଶ୍ଡନ ଅନ୍ଭୁ୍ଡକ୍ କରରିବ 

 Ű  ବଧିର ପିଲଷା ଏବଂ େୁବଷା ବ୍ୟକି୍ମଷାନଙ୍କଠଷାରୁ ରସମଷାନଙ୍କର ଫରଟଷା ଏବଂ ବ୍ୟକି୍ଗତ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହଷାର 
ସଂକ୍ଷାନ୍ରର ସଚୂତି ସମେତ ିରନବଷାର ପଦ୍ଧତ ିପ୍ରସୁ୍ତ କରରିବ

ସଠକି୍ ମଷାନକ ରହଥିିବଷାର ପ୍ରମଷାଣ ସ୍ରୂପ ନମି୍ନଲିଖିତ ଦଲିଲଗୁଡ଼କି ବ୍ୟବହଷାର କରଷାେଷାଇପଷାରବି:

 Ű  ସରୁକ୍ଷା ବଷିୟବସୁ୍ ଏବଂ ଘଟଣଷାଗୁଡ଼କିର ତଥ୍ୟକୁ କମ୍ଡଚଷାରୀମଷାରନ କଭିଳ ିପରଚିଷାଳନଷା କରନ୍ ିଓ 
ଉପେୁକ୍ ଭଷାରବ ବକିଶତି କରଷାନ୍ ିତଷାହଷା ରଦଖଷାଇବଷା ପଷାଇଁ ରରିପଷାଟଥିଂ ରଫଲଷାଚଷାଟ୍ଡ।

 Ű  ବଧିର ପିଲଷା ଓ େୁବଷା ବ୍ୟକି୍ ଏବଂ ରସମଷାନଙ୍କ ପିତଷାମଷାତଷାଙ୍କ ପଷାଇଁ ସମେତ ିଫମ୍ଡର ରଟମ୍ପରଲଟ୍।
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ଦ ନ୍ୟଷାସନଷାଲ୍ ରେଫ୍ ଚଲିରରେନ୍ସ୍ ରସଷାସଷାଇଟ ିଇଂଲଣ୍ଡରର ଏକ ପଂଜୀକୃତ ଦଷାତବ୍ୟ ସଂସ୍ଷା ଏବଂ ୱଷାରଲସ୍ ନଂ. 1016532 ଏବଂ ସ୍କଟଲ୍ୟଷାଣ୍ଡ ନଂ. SC040779।

ମଷାନକ 3: ବ୍ୟକି୍
ଶଶିୁ ସରୁକ୍ଷା ଓ ନରିଷାପତ୍ଷା ନୀତ ିଓ ପଦ୍ଧତରି ଧଷାରଷାରର କଷାେ୍ଡ୍ୟ କରବିଷାରର ସହଭଷାଗୀ ଅନୁଷ୍ଠଷାନ ଏହଷାର ସମସ୍ 
କମ୍ଡଚଷାରୀ ଏବଂ ହତିଧଷାରକଙ୍କ ଉପରର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦଷାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ କରବି ଏବଂ ଆଶଷା ରଖିବ - ଏବଂ ବୁଝବିଷା ଦଗିରର 
ରସମଷାନଙୁ୍କ ନଶିି୍ତ ରୂରପ ସମଥ୍ଡନ ରଦବ। 

କଷାହିଁକ?ି
ଶଶିୁଙ୍କ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରରତ୍ୟକଙ୍କ ଦଷାୟିତ୍ୱ; ଆମ ସମସ୍ଙୁ୍କ କତ୍୍ଡବ୍ୟ ନବି୍ଡଷାହ କରବିଷାକୁ ପଡ଼ବି। ଅନୁଷ୍ଠଷାନଗୁଡ଼କି ଏହଷା 
ସନୁଶିି୍ତ କରବିଷା ଆବଶ୍ୟକ ରେ, ରସମଷାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ତି ସମରସ୍ ସରୁକ୍ଷା ଦଆିେିବଷାକୁ ବୁଝଛିନ୍,ି ବଧିର ପିଲଷା, 
େୁବଷା ବ୍ୟକି୍ ଏବଂ ରସମଷାନଙ୍କର ପରବିଷାର ଏଥିରର ଅନ୍ଭୁ୍ଡକ୍। 

ସହଭଷାଗୀ ଅନୁଷ୍ଠଷାନଗୁଡ଼କି ନଶିି୍ତ ରୂରପ: 

 Ű  ଅନୁଷ୍ଠଷାନ ଭିତରର ବଭିିନ୍ନ ସ୍ରର କମ୍ଡଚଷାରୀଙୁ୍କ ନେୁିକ୍ କରରିବ, େଷାହଷାଙ୍କ ଉପରର ସରୁକ୍ଷାର ଦଷାୟିତ୍ୱ 
ରହବି ରେଉଁଥିରର କ ିତଷାଙ୍କ କତ୍୍ଡବ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂରପ ଧଷାେ୍ଡ୍ୟ କରଷାେଷାଇଥିବ 

 Ű  ସନୁଶିି୍ତ କରରିବ ରେ, ସମସ୍ ନେୁିକି୍ ପ୍ରକି୍ୟଷାର ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଷା ରହଛି-ି ରସ୍ଚ୍ଷାରସବୀ, ଇଣ୍ଟର୍୍ଡ ଏବଂ 
ସଷାରଙ୍କତକି ଭଷାଷଷା ବ୍ୟଷାଖ୍ୟଷାକଷାରୀଙ୍କ ନେୁିକି୍କୁ ଏହଷା ଅନ୍ଭୁ୍ଡକ୍ କରର 

 Ű  ସନୁଶିି୍ତ କରରିବ ରେ, ସମସ୍ କମ୍ଡଚଷାରୀ ଶଶିୁ ସରୁକ୍ଷା ଏବଂ ନରିଷାପତ୍ଷା ଉପରର ସଂପୂର୍୍ଡ ରୂରପ 
ପ୍ରଶକି୍ଣପ୍ରଷାପ୍ତ ଏବଂ ରସହ ିରରେନଂି ପ୍ରତବିଷ୍ଡ ନୂଆ କର ିକରଷାେଷାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ ିତନି ିବଷ୍ଡରର ସଂପୂର୍୍ଡ 
ରୂରପ ନବୀକରଣ କରଷାେଷାଏ

 Ű  ସନୁଶିି୍ତ କରରିବ ରେ, କମ୍ଡଚଷାରୀଙ୍କ ପରଚିଷାଳନଷା ସଂସ୍ଷା ଶଶି ୁସରୁକ୍ଷା ଏବଂ ନରିଷାପତ୍ଷାକୁ ବଚିଷାର କରନ୍,ି 
ରକୌଣସ ିପ୍ରସଙ୍ ଅବଷା ଚନି୍ଷାଜନକ ବଷିୟଗୁଡ଼କିର ତଦଷାରଖ, ଟମି୍ ମଟିଂି ଏବଂ ମଲୂ୍ୟଷାୟନ କରନ୍ି

 Ű  ରସମଷାନଙ୍କ ଶଶି ୁସରୁକ୍ଷା ଏବଂ ନରିଷାପତ୍ଷା ନୀତରିର ଆଚରଣ ବଧିି ଅନ୍ଭୁ୍ଡକ୍ କରରିବ, େଷାହଷା କମ୍ଡଚଷାରୀ, 
ଇଣ୍ଟର୍୍ଡ ଏବଂ ସଷାରଙ୍କତକି ଭଷାଷଷା ବ୍ୟଷାଖ୍ୟଷାକଷାରୀଙ୍କ ପଷାଇ ଁଉପେୁକ୍ ଆଚରଣବଧିି ସ୍ରି କରବି

 Ű ସନୁଶିି୍ତ କରରିବ ରେ, ସମସ୍ କମ୍ଡଚଷାରୀ ନରିଷାପତ୍ଷା ନୀତ ିପ୍ରତ ିପ୍ରତଶିରୁତରି ବକ୍ବ୍ୟରର ଦସ୍ଖତ କରରିବ

 Ű  ରସମଷାରନ କଷାେ୍ଡ୍ୟ କରୁଥିବଷା ସମଦୁଷାୟ ଏବଂ ପରବିଷାର ଭିତରର ଶଶିୁ ସରୁକ୍ଷା ଏବଂ ନରିଷାପତ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ 
ବ୍ୟଷାପକ ଭଷାରବ ପ୍ରଚଷାର କରରିବ। 

ସଠକି୍ ମଷାନକ ରହଥିିବଷାର ପ୍ରମଷାଣସ୍ରୂପ ନମି୍ନଲିଖିତ ଦଲିଲଗୁଡ଼କି ବ୍ୟବହଷାର କରଷାେଷାଇପଷାରବି:

 Ű ରରେନଂି ପଲଷାନ୍ ଓ ପଷାଠ୍ୟକ୍ମ ଉପସ୍ଷାପନ ରରକେ୍ଡଗୁଡ଼କିର ଏକ ନକଲ।

 Ű ବରିଶଷଜ୍ଞ ପରଷାମଶ୍ଡ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ପଷାଇଁ ସଂପକ୍ଡ ସଚୂୀ।

 Ű ନେୁିକି୍ ବଜି୍ଞଷାପନ ଏବଂ ନରିୟଷାଜନ ଚୁକି୍ନଷାମଷା, ଦରଖଷାସ୍ ଅଥବଷା ରରଫରରନ୍ ଫମ୍ଡଗୁଡ଼କିର ନମନୁଷା।

 Ű ଆଚରଣ ବଧିି।

 Ű କମ୍ଡଚଷାରୀ, ସହଭଷାଗୀ, ଶଶୁି ଏବଂ ସମଦୁଷାୟ ପଷାଇଁ ରରିପଷାଟଥିଂ ବ୍ୟବସ୍ଷାର ଗଷାଇେଲଷାଇନ୍।


