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ကလေး�းအလုုပ််သမား�းအရေး�းနှှင့်�့

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ကလေး�းသူူ ငယ််၁၁ဦးးတွွင်် ၁ဦးး
သည်် ကလေး�းအလုုပ်် သမား�းအဖြ�စ်် နှှင့်�့ ပိိတ်် မိိနေေပြီး�း�
ထိုု�ကလေး�းအလုုပ်် သမား�းများ�း�ထဲဲ မှှ ထက်် ဝက်် သည််
အန္တတရာာယ််ရှိိ�သော�ာ အခြေ�ေအနေေများ�း�ကိုု� တွေ့�့ကြုံ��ံ �နေေ
ကြ�ရသည််။
ကလေး�းအလုုပ်် သမား�းဖြ�စ်် ခြ�င်းး�သည်် ကလေး�းများ�း�အားး�
ပညာာသင််ကြား�း�မှုု မရနိုုင်
� ်ပါါ၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့်�့ ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��မှုု
ကိုု� ထိိခိုု� က််စေေရုံံ� မျှှမက အသက််အန္တတရာာယ်် ရှိိ� နိုင်
�ု ်သည််၊
ကလေး�းများ�း�၊ ရပ်် ရွာာ�လူူထုုများ�း�နှှင့်�့ နိုုင်
� ်ငံံ တိုးး�တက်
�
်ရေး�း
ကိုု� အတားး�အဆီးး�ဖြ�စ်် စေေသည််။ ထို့့�အပြ�င်် ကလေး�း
အလုုပ်် သမား�းဖြ�စ်် စေ�ခြ�င်းး�သည်် တရား�းဥပဒေ�ကိုု�ဆန့် �ကျျင််
့
ချိုး� း��ဖော�ာက််သည််။
အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ အလုုပ်် သမား�းရေး�းရာာအဖွဲ့့�
(အိုု င်
� ်အယ််လ််အိုု)� မှှ ကလေး�းသူူငယ််များ�း�နှှင့်�့ မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံ
အတွွက်် ပိုု�မိုု�တော�ာက််ပသော�ာ အနာာဂတ််တစ်် ခုု ရှိိ�ကြော��ာင်းး�ကိုု�
ကျွွန််ပ််တို့့�ယုံံ�ကြ�ည််သည််။ ကလေး�းအလုုပ်် သမား�း ပပျော�ာ�က််
ရေး�းကိုု� အရေး�းတကြီး�း� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုုအ
� ပ်် သည််။
ကလေး�းအလုုပ်် သမား�းအရေး�းနှှင့််� သင််ဘယ််လိုုကူ
� ူညီီပံ့့�ပိုးး��
နိုုင်
� ်မည်် ကိုု� လေ့�့လာာသိိရှိိ� ရန်် ဆက််ဖတ််ကြ�ည့်�ပါ
့ ါ။

ကိန ် း ဂ ဏ န ် း အ ချက ် အ လက ် မ ျာ း

မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံရှိိ� ကလေး�းအလုုပ််သမား�း
ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်တွွင်် ကလေး�းသူူငယ််ပေါ�ါင်းး�
သန်းး�၁၆၀ သည်် ကလေး�းအလုုပ်် သမား�း
အဖြ�စ်် ပိိတ််မိိနေေကြ�သည််။
မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံတွွင်် အသက််၅နှှစ််မှှ ၁၇နှှစ််
အရွွယ်် ကလေး�းသူူငယ်် ၁.၁၃သန်းး�သည််
ကလေး�းအလုုပ်် သမား�း ဖြ�စ်် နေေသည််။
မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံမှှ ကလေး�းအလုုပ်် သမား�းများ�း�၏
ထက်် ဝက်် ခန့်သ
� ့ ည်် အန္တတရာာယ််ရှိိ�သော�ာ
အလုုပ်် များ�း�ကိုု� လုုပ်် ကိုု�င််ကြ�ရသည််။
မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံတွွင်် ကလေး�းအလုုပ်် သမား�းများ�း�
ထဲဲမှှ အသက််၁၂နှှစ််မှှ ၁၇နှှစ််အရွွယ််များ�း�၏
လေး�းပုံံ� တစ်် ပုံံ�သည်် တစ်် ပတ််လျှှင်် နာာရီီ
ပေါ�ါင်းး� ၆၀ ကျော်�်�� အလုုပ်် လုုပ်် ကြ�ရသည််။
မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံ၏ ကျေး�း�လက်် ဒေေသများ�း�
တွွင်် ကလေး�းအလုုပ်် သမား�း ဖြ�စ်် ပွား��းမှုု ပိုု�
များ�း�သည််။
နိုုင်
� ်ငံံရေး�း မတည််ငြိ�ိမ််မှုုများ�း�ကြော��ာင့့်� ကလေး�း
အလုုပ်် သမား�း ပပျော�ာ�က််ရေး�း ဝိုု�င်းး�ဝန်းး�
ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ�း�တွွင်် နှော�ာ�င့့်�နှေး�း� ကြ�န့်ကြာ� ��ာမှု
့
ု
များ�း� ဖြ�စ်် ပေါ်�်စေ�ခဲ့့�သည််။

ကလေး�းအလုုပ်် သမား�းများ�း�သည််
အဓိိကအားး�ဖြ�င့့်� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း
(၆၁%)၊ ကုုန်ထု
် ုတ််လုုပ််မှုု (၁၂%)နှှင့်�့
အရော�ာင်းး�အဝယ်် ကုုန်သွ
် ွယ််ရေး�း (၁၁%)
ကဏ္ဍများ�း�တွွင်် များ�း�ပြား�း�သည််။
မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံတွွင်် မိိန်းး�ကလေး�းများ�း�သည််
အိိမ်် မှုုကိိစ္စစများ�း�၏ ဝန််ကိုု� ပိုု�မိုု�ကြီး�း�မား�းစွာာ�
ထမ်းး�ရွွက််ကြ�ပြီး�း� အသက််၅နှှစ််မှှ ၁၁နှှစ််
အရွွယ်် မိိန်းး�ကလေး�းများ�း�၏ ၉၀%သည််
တစ်် ပတ််လျှှင်် တစ်် နာာရီီ အိိမ်် အလုုပ််
လုုပ်် ကြ�ရသော်�်�လည်းး� ယော�ာကျ်ားး���လေး�း
များ�း�သည်် ၃၄%သာာ ကူူပေး�းသည််။
အိုု င်
� ်အယ််လ််အိုုမြ�န်
� မာာရုံးး
်
� �နှှင့်�့ မိိတ််ဖက််
အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�သည်် သုံးး��နှှစ််တာာ
ကာာလအတွွင်းး� စံံပြ�နယ််မြေ�ေသုံးး��နေေရာာ
တွွင်် ကလေး�းအလုုပ်် သမား�းများ�း�ကိုု� ၅၅%
လျှော့�့��ချျပေး�းခဲ့့�သည််။
ကိုု�ဗစ်် -၁၉ ကမ္ဘာ့့��ကပ်် ရော�ာဂါါကြော��ာင့့်�
အိိမ်် ထော�ာင််စုုများ�း� စီးး�ပွား��းရေး�းအခက််အခဲဲ
များ�း� ပိုု�မိုု�ကြုံ�ံ�တွေ့�့ကြ��ရသဖြ�င့့်� ကလေး�း
အလုုပ်် သမား�းဦးးရေ�တိုးး�မြ�င့်
�
�လာာ
့
မည့့်�
အန္တတရာာယ်် ရှိိ� သည််။

Sources: Child Labour: Global estimates 2020/ COVID-19 and Child Labour: A Time of Crisis, a Time to Act/ Myanmar Labour Force Survey 2015

ကလေး�းအလုုပ််သမား�းဆိုု�တာာဘာာလဲဲ။
»

ကလေး�းသူူငယ််များ�း�အားး� ၎င်းး�တို့့� ကလေး�းဘဝ၊ အလားး�အလာာနှှင့််� ဂုုဏ််သိိက္ခာာ� ဆုံးး��ရှုံး�း��စေ�သော�ာ အလုုပ််
သို့့�မဟုုတ််

»

ကလေး�းသူူငယ််များ�း�၏ ရုုပ်် ပိုု�င်းး�၊ စိိတ််ပိုု�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် ကိုု�ယ််ကျျင့်�တရား
့
�းဆိုု�င််ရာာ ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��တိုးး�တက်
�
်မှုုကိုု�
ထိိခိုု� က်် အန္တတရာာယ််ပေး�းသော�ာ အလုုပ်် သို့့�မဟုုတ််

»

ကျော�ာ�င်းး�မတက််နိုင်
�ု ်အော�ာင်် ဟန့် �တားး�ခြ�င်းး�၊
့
ပညာာရေး�းကိုု� စော�ာစော�ာရပ်် လိုုက်
� ်ရခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် ကျော�ာ�င်းး�
တက််ခြ�င်းး�နှှင့််�အတူူပြ�င်းး�ထန်သော�ာ
်
အလုုပ်် ကိုု� အချိိ�န််ကြာ�ာမြ�င့််�စွာာ�လုုပ်် ရခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ကလေး�းသူူငယ််များ�း�၏
ပညာာရေး�းကိုု� အနှော�ာ�င့့်�အယှှက််ပေး�းသော�ာ အလုုပ်် လုုပ်် ရခြ�င်းး�ဖြ�စ်် သည််။
မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံတွွင်် တရား�းဥပဒေေနှှင့််�အညီီ အလုုပ််စတင််

လုုပ််နို�င်
ု ်သော�ာ အနိိမ့််�ဆုံးး��အသက်် မှာာ � ၁၄ နှှစ်် ဖြ�စ်် သည််။

သင်် . .. ဒါါတွေ�ေကိုု� သိိပါါသလားး�။

မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံသည်် ကလေး�းအလုုပ်် သမား�းဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေခံံကျျသော�ာ
အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ အလုုပ်် သမား�းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််နှှစ််ရပ်် လုံးး�ကို
� ု�
လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ထားး�သည််။ အဆိုးး��ရွား� �းဆုံးး��သော�ာပုံံ�စံံများ�း�ဖြ�င့့်�
ကလေး�းအလုုပ်် သမား�း ခိုု� င်းး�စေ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် (အမှှတ််
၁၈၂)ကိုု� ၂၀၁၃ခုုနှှစ််နှှင့််� အလုုပ်် လုုပ်် နိုင်
�ု ်သည့််�အနိိမ့််�ဆုံးး�� အသက််
သတ််မှှတ််ချျက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် (အမှှတ််၁၃၈)ကိုု� ၂၀၂၀ခုု
နှှစ််တွွင်် လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့� သည််။ ထို့့�အပြ�င်် အဓမ္မမလုုပ်် အားး�
ခိုု� င်းး�စေေမှုုဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် (အမှှတ်် ၂၉)ကိုု� ၁၉၅၅ ခုုနှှစ််တွွင််
လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့� သည််။

Photo: Sandar Lin

ကလေး�းအလုုပ််သမား�းဆိုု� သည််မှာာ �

ကလေး�းသူူ ငယ််များ�း�အပေါ်�် တစ်် သက်် တာာ စိိတ်် ဒဏ်် ရာာနှှင့််� ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ
ရုု ပ်် ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ထိိခိုု�က််မှုု ဖြ�စ်် စေ�နို�င်
ု ်သော�ာ အဆိုးး��ရွား� �းဆုံးး��သော�ာ ပုံံ�စံံဖြ�င့့်� ကလေး�း
အလုုပ််သမား�း ခိုု�င်းး�စေ�မှုု ပပျော�ာ�က်် ရေး�းသည်် အလွွန်အ
် ရေး�းကြီး�း�သော�ာ ဦးးစား�းပေး�း
လုုပ််ငန်းး�တစ်် ခုု ဖြ�စ်် သည််။ ဤသို့့� ဆိုု�လျှှင်် အော�ာက်် ပါါတို့့� အကျုံးး���ဝင််သည််

» ကလေး�းသူူငယ််များ�း�အားး� ရော�ာင်းး�စား�းခြ�င်းး�နှှင့််� လက််နက််ကိုု�င်် ပဋိိပက္ခခတွွင််
ကလေး�းများ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး� အပါါအဝင်် ကျေး�း�ကျွွန််ပြု�ုသော�ာ ပုံံ�စံံများ�း�အားး�လုံးး��၊
» ပြ�ည့့်�တန်ဆာာလုု
်
ပ်် ငန်းး� သို့့�မဟုုတ်် ညစ်် ညမ်းး�ရုု ပ်် ပုံံ�စာာပေ�အတွွက်် ကလေး�းတစ်် ဦးး
ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုမှုု၊
» မူးး�ယစ်် ဆေး�းဝါးး� ထုုတ််လုုပ်် ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် ရော�ာင်းး�ဝယ််ဖော�ာက််ကားး�ခြ�င်းး� ကဲ့့�သို့့�
သော�ာ တရား�းဥပဒေေကိုု� ချိုး� း��ဖော�ာက််သော�ာ လုုပ်် ငန်းး�များ�း�တွွင်် ကလေး�းတစ်် ဦးးကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊
» ကလေး�းသူူငယ််များ�း�၏ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု၊ ကိုု�ယ််ကျျင့်�တရား
့
�းနှှင့််�
အသက််ကိုု� အန္တတရာာယ််ပြု�ုနိုုင်
� ်သော�ာ အလုုပ်် ။
မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံတွွင်် အသက်် ၁၈နှှစ််အော�ာက်် ကလေး�းများ�း�အားး�
အန္တတရာာယ််ရှိိ�သော�ာ အလုုပ်် မည််သည့့် �ပုံံ�စံံမျိုး�း��တွွင်် ဖြ�စ်် စေ�၊
ခိုု�င်းး�စေ�ခြ�င်းး�သည်် တရား�းဥပဒေ�ကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက်် ခြ�င်းး� ဖြ�စ်် သည််။

မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံမှှ ဥပဒေ�များ�း�
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မြ�န််မာာနို�င်
ု ်ငံံတွွင်် သီးး�ခြား�း� ကလေး�းအလုုပ််သမား�းဥပဒေေတစ်် ရပ်် မရှိိ�သော်�်�လည်းး�
ကလေး�းများ�း�အားး� ၂၀၁၉ခုု နှှစ်် ကလေး�းသူူ ငယ််အခွွ င့််�အရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေေ၊
၂၀၁၄ခုု နှှစ်် ပညာာရေး�းဥပဒေေ၊ ၂၀၁၆ခုု နှှစ်် အလုုပ််ရုံံ�များ�း� အက်် ဥပဒေေ
နှှင့််� ၂၀၁၆ ဆိုု�င််များ�း�နှှင့်�့ အလုုပ််ဌာာနများ�း�ဥပဒေ�စသည့့် � အမျိုး�း��သားး�ဥပဒေေ
များ�း�သာာမက အလုုပ််လုုပ််နို�င်
ု ်သည့််� အနိိမ့််�ဆုံးး�� အသက်် ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််
(အမှှ တ််၁၃၈)၊ အဆိုးး��ရွား� �းဆုံးး��သော�ာ ပုံံ�စံံများ�း�ဖြ�င့့်� ကလေး�းအလုုပ််သမား�း ခိုု�င်းး�
စေ�မှုု ဆိုု�င််ရာာ အလုုပ််သမား�းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် (အမှှ တ််၁၈၂)၊ ကလေး�းသူူ ငယ််
အခွွ င့််�အရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကုုလသမဂ္ဂဂသဘော�ာတူူ စာာချုု�ပ်် နှှင့််� များ�း�စွာာ�
သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာ ဥပဒေ�များ�း�မှှ ကာာကွွယ််ပေး�းထားး�သည််။
သ င်် ဒါ ါ တွေ�ေကိုု� . . . . သိိပါ ါ
သ လားး� ။

ကလေး�းအလုုပ်် သမား�း ခိုု� င်းး�စေေခြ�င်းး�ကိုု� တွေ့�့
လျှှင်် ဖြ�စ်် စေ�၊ အလုုပ်် တွွင်် ကလေး�းတစ်် ဦးး
အခြေ�ေအနေေကိုု� စိုးး��ရိိမ််လျှှင်် ဖြ�စ်် စေ�၊ သင့့်�
ဒေ�သအတွွင်းး�ရှိိ� အလုုပ်် သမား�းအဖွဲ့့�အစည်းး�
သို့့�မဟုုတ်် အရပ်် ဘက််လူမှု
ူ ုအဖွဲ့့�အစည်းး�သို့့�
သတင်းး�ပေး�း တိုုင်
� ်ကြား�း�နိုုင်
� ်သည််။

အပြော��ာင်းး�အလဲဲအတွွက်် လက်် တွဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက်် ကြ�ပါါစို့့�

သို့့�သော်�်� အပြော��ာင်းး�အလဲဲအတွွက်် အရှိိ�န််အဟုုန််ကိုု� တည််ဆော�ာက််နေေသည််။
မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံတွွင်် အသက််၁၄နှှစ််အော�ာက်် ကလေး�းသူူငယ််များ�း�အားး� အလုုပ်် လုုပ်် ခြ�င်းး�မှှ
ကာာကွွယ််ပေး�းရန်် ဥပဒေေသစ်် များ�း�ကိုု� မကြာ�ာသေး�းမီီ က ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ၂၀၁၉ခုုနှှစ််တွွင််
ကလေး�းအလုုပ်် သမား�းပပျော�ာ�က််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အမျိုး� း��သားး�အဆင့််� လုုပ်် ငန်းး�စီီ မံံချျက််ကိုု�
ချျမှှတ််ခဲ့့� သည််။
ကမ္ဘာာ�တဝှှမ်းး�ရှိိ� နိုုင်
� ်ငံံများ�း�သည်် ကလေး�းအလုုပ်် သမား�း ပပျော�ာ�က််ရေး�း
အတွွက်် ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာနှှစ််အဖြ�စ်် ၂၀၂၁ခုုနှှစ််
ကိုု� သတ််မှှတ််ခဲ့့� သည််။
လူူတိုုင်းး�သာာ
�
မိိမိိတို့့� ပါါဝင််ရမည့့်� အခန်းး�ကဏ္ဍ
ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ပါါလျှှင်် မြ�န််မာာနိုုင်
� ်ငံံ၏
ရင််နှှစ််သည်းး�ချာ�ာ ကလေး�းသူူငယ််များ�း�ကိုု� ကာာ
ကွွယ််စော�ာင့်�ရှော�ာ
့ �က််ရန််နှှင့််� နိုုင်
� ်ငံံ ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��
တိုးး�တက်
�
်မှုု တိုးး�တက်
�
်မြ�င့်�မား
့ �းအော�ာင််
ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် စစ်် မှှန်သော�ာ
်
အခွွင့့်�
အလမ်းး�တစ်် ခုု ရှိိ� သည််။
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အခြား�း�သော�ာ ပြ�ဿနာာများ�း�စွာာ�အလယ်် ဆင်းး�ရဲဲ နွွမ်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�၊ အရည််အသွေး�း�မြ�င့့်�မား�း
သော�ာ ပညာာရေး�း ရွေး�း�ချျယ််ပိုု�င််ခွွင့်�များ
့ �း� မရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့� ကြော��ာင့့်� ဖြ�စ်် ပေါ်�်လာာသည့့်� ကလေး�း
အလုုပ်် သမား�းသည်် ခက််ခဲဲရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ ပြ�ဿနာာတစ်် ရပ်် ဖြ�စ်် သည််။

မိိဘများ�း�သည်် ပညာာရေး�းကိုု� တန််ဖိုးး��ထားး�ပြီး�း� သားး�သမီးး�များ�း� ကြီး�း�ပွား��းတိုးး�တက်
�
်နိုင်
�ု ်မည့့်� အခွွင့့်�အလမ်းး�တစ်် ခုု ရရန််
ပညာာသင််ပေး�းသင့့်�သည််။
ကျော�ာ�င်းး�စော�ာထွွက််နိုင်
�ု ်ခြေ�ေရှိိ�သော�ာ ကလေး�းများ�း�ကိုု�ယ််စား�း ဆရာာ၊ဆရာာမများ�း�က ပညာာဆက််သင််နိုင်
�ု ်ရေး�း တော�ာင်းး�ဆိုု�
ပြော��ာပေး�းနိုုင်
� ်သည််။
ရပ်် ရွာာ�လူူထုုခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�သည်် ကလေး�းအလုုပ်် သမား�း ခိုု� င်းး�စေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပတ််သက််သော�ာ အမည်းး�စက််၊ နာာမည််
ပျျက််ခြ�င်းး�ကိုု� ဖယ််ရှား� �းရန်် ကူူညီီပေး�းနိုုင်
� ်ပြီး�း� သူူတို့့�၏ ဒေေသတွွင်းး�ဩဇာာတိိက္ကကမကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ ကလေး�းများ�း�အတွွက််
တိုုက်
� ်တွွန်းး� စည်းး�ရုံးး� � လှုံ့့�ဆော်�်�ပေး�းနိုုင်
� ်သည််။
အလုုပ်် ရှှင််များ�း�သည်် ဥပဒေေကိုု� သေ�ချာာ�စွာာ� လိုုက်
� ်နာာကျျင့်�သုံးး
့ ��ရမည််။
အလုုပ်် သမား�းအဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�သည်် ကလေး�းအလုုပ်် သမား�းအဖြ�စ်် ခိုု� င်းး�စေ�ခံံ ရနိုုင်
� ်သော�ာ ထိိခိုု� က််နစ်် နာာလွွယ််သော�ာ
ကလေး�းသူူငယ််များ�း�သာာမက ဥပဒေေအရ အလုုပ်် လုုပ်် နိုင်
�ု ်သော�ာ အသက််အရွွယ််ဖြ�စ်် ၍ လက််ရှိိ� အလုုပ်် လုုပ်် နေေသော�ာ
လူူငယ််များ�း�ကိုု�ပါါ ကာာကွွယ််စော�ာင့်�ရှော�ာ
့ �က််သင့့်�သည််။
လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း� စသည့့်� ဥပဒေေရေး�းဆွဲဲ�သူူများ�း�သည်် ဥပဒေေများ�း�နှှင့််� လုုပ်် ဆော�ာင််ချျက််များ�း�မှှတဆင့််�
ကလေး�းများ�း�၏ အနာာဂတ််များ�း�ကိုု� ထော�ာက််ကူူပံ့့�ပိုးး��ပေး�းမည့့်� ရည််မှှန်း း�ချျက််ကြီး�း�မား�းပြီး�း� ပွွင့့်�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�သော�ာ
လွှှတ််တော်�်� ဖွဲ့့�စည်းး�မှုုစနစ်် ဖြ�င့့်� ဦးးဆော�ာင််မှုုပေး�းနိုုင်
� ်သည််။

အိုု င်
� ်အယ််လ််အိုုသ
� ည်် ဤကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုုများ�း�ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းရန်် နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််
မှုုများ�း� ပေး�းရန််နှှင့််� ကျေး�း�ရွာာ �မှှသည်် ကမ္ဘာ့့��အဆင့့်�အထိိ အပြော��ာင်းး�အလဲဲတစ်် ခုု အတွွက်် တိုုက်
� ်တွွန်းး�
စည်းး�ရုံးး� � လှုံ့့�ဆော်�်�အားး� ကူူညီီပေး�းရန်် အသင့့်�ရှိိ�နေေပါါသည််။

သင့့်�အခန်းး�ကဏ္ဍ မည််သို့့�ပင်် ရှိိ� သည််ဖြ�စ်် စေေ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�အားး�လုံးး�� ဝိုု�င်းး�ဝန်းး�၍ ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��အော�ာင််
လုုပ်် နိုင်
�ု ်ကြ�သည််။

ကလေး�းအလုုပ်် သမား�းအဖြ�စ်် ခိုု� င်းး�စေ�ခြ�င်းး� တိုုက်
� ်ဖျျက််ရေး�းတွွင်် ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီရန််
ယခုုပင်် လှုုပ််ရှား� �းဆော�ာင််ရွွက််ကြ�ပါါစို့့� ။
ပိုု�မိုု�သိိရှိိ� လိုုပါ
� ါက www.ilo.org/yangon/areas/childlabour တွွင်် လေ့�့လာာနိုုင်
� ်သလိုု၊�
အိုု င်
� ်အယ််လ််အိုု� ၏ Facebook စာာမျျက််နှာာ�ကိုု� Follow လုုပ်် ထားး�ပါါ။

