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မိတ္ဆက္
ကေလးလုပ္သားသည္ အျခားေသာအရားမ်ားထက္ က်ယ္ျပန္႔စြာျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ ပညာေရး 
မရရွိျခင္း၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားေၾကာင့္ တကမၻာလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ျဖစ္ေပၚ 
ေနသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ တကမၻာလံုးတြင္ ကေလးဦးေရအားလံုး၏ ဆယ္ပံုတစ္ပံု၊ အသက္ (၁၅) ႏွစ္မွ 
(၁၇) အၾကား႐ွိ သည့္ကေလး (၁၆၈) သန္းမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္းကို ILO ၏ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကေလးသူငယ္ပေပ်ာက္ေရးစီမံခ်က္မွ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာကေလးလုပ္သားအလားအလာ (၂၀၀၈ 
- ၂၀၁၂) အစီရင္ခံစာတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ အာ႐ွ-ပစိဖိတ္ ေဒသသည္ မတူကြဲျပားသည့္ ေဒသမ်ားအတြင္း 
ကေလးလုပ္သားအမ်ားဆံုး႐ွိၿပီး အသက္ (၅) ႏွစ္မွ (၁၇) ႏွစ္အတြင္းရွိကေလး (၇၇.၇) သန္းခန္႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ (၁) သန္းထက္ပိုေသာကေလးမ်ားသည္ ကေလးလုပ္သားမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ၎တုိ႔အထဲမွ တဝက္ 
ေက်ာ္မွာ ေဘးအႏၲရာယ္႐ွိေသာအလုပ္မ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ ကေလးလုပ္သားမ်ား အသက္ (၁၅-၁၇) အ႐ြယ္မ်ားသည္ 
အလုပ္လုပ္ေနသည့္ကေလးမ်ားထဲတြင္ (၇၅ %) ရွိၿပီး (၅၄ %) မွာ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားျဖစ္ကာ (၄၆ %)မွာ 
မိန္းကေလးမ်ား ျဖစ္သည္ကို (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္း၊ ကေလးလုပ္သား-စာသင္ေက်ာင္းမွ-
အလုပ္ခြင္သို႔ ကူးေျပာင္းမႈ စစ္တမ္းမ်ား (LFS-CL-STWTS) တြင္ေတြ႕ရသည္။

ကေလးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ILO ၏အေျခခံျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား (ဥပမာ ILO ျပ႒ာန္းခ်က္ ၁၃၈ ႏွင့္ ၁၈၂) 
တုိ႔ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ 
ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း (ILO) အတြက္ ဦးစားေပးျမင့္မားသည့္ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု 
သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထိုစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား လႊမ္းၿခံဳပါဝင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
ေျဖ႐ွင္းရန္ စတင္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ILO ျပ႒ာန္းခ်က္ (၁၈၂) ကုိ သေဘာတူအတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္မႈအတုိင္းအတာအရ အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူအားလံုးထံမွ က်ိဳးေၾကာင္းညီညြတ္ 
ေသာ၊ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိေသာ၊ ခုိင္မာေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရ႐ွိရန္လိုအပ္သည္။ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို အတည္ျပဳ 
လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးသည့္ေနာက္ ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္အစီအစဥ္ကိုေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ျခင္းကဲ့
သို႔ေသာ ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ကတိကဝတ္ျပဳေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ အေရးယူလုပ္ေဆာင္ျခင္း 
မ်ားကို အစိုးရ၊ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္႐ွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပသခဲ့ၾကၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္လုပ္ေနေသာကေလးမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ လုပ္ေဆာင္သည့္ အလံုးစံုပါဝင္ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈမွာ ကေလး 
ငယ္၏ အသက္အ႐ြယ္အေပၚမူတည္၍ ကေလးမ်ားလုပ္ႏုိင္သည့္ အလုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေယဘုယ် အားျဖင့္ ငယ္႐ြယ္ေသာကေလးတစ္ဦးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာအလုပ္အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ 
ကေလးငယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈကို အျပဳသေဘာျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး မည္သည့္ေဘးအႏၲရာယ္ကိုမွမျဖစ္ေစေသာ 
အလုပ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။ တျခားဘက္တြင္မူ ကေလးသူငယ္ကို ပင္ကိုအားျဖင့္ပင္ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ
အလုပ္မ်ားရွိၿပီး ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုိမိုတင္းၾကပ္ ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ၾကရသည္။

လုပ္ငန္းခြင္၀င္ရန္ အငယ္ဆံုးအသက္ ျပ႒ာန္းခ်က္အမွတ္ (၁၃၈) ႏွင့္ အဆိုးရြားဆံုးပံုစံျဖင့္ ကေလးလုပ္သား ခုိင္းေစ 
ျခင္းျပ႒ာန္းခ်က္အမွတ္ (၁၈၂) မ်ားအရ ကေလးလုပ္သားဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရာတြင္ အဓိက 
အပိုင္းေလးပိုင္း ပါဝင္သင့္သည္။ (ILO ႏွင့္ IPU ၂၀၀၂)
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 X ကေလးငယ္မ်ား ဝင္ေရာက္မလုပ္သင့္သည့္ သီးသန္႔အလုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုးအသက္ကို 
တရားဥပေဒအရ ႐ွင္းလင္းစြာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား

 X အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား မထိေတြ႕သင့္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ႐ွင္းလင္းစြာ အဓိပၸာယ္ 
ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား

 X အဓမၼလုပ္သားႏွင့္ ေႏွာင္ႀကိဳးျဖင့္ခုိင္းေစေသာအလုပ္သမား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ 
လူကုန္ကူးျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ား၊ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ 
အလုပ္မ်ားအတြက္ ကေလးမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း

 X ထုိကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ အားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္း 
ႀကံစည္ျခင္းမ်ားအတြက္ အျပစ္ဒဏ္မ်ား

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ားကို ဦးတည္ခ်က္ထားလုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ကေလး 
လုပ္သားပံုစံမ်ား (ဥပမာ ကေလးအိမ္အကူ)ကို မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ က်န္ေနခဲ့ႏုိင္သည္မ်ား႐ွိႏုိင္သည္။ 
ယင္းသည္ ကေလးလုပ္သားကို တားျမစ္ထားသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ မူဝါဒ 
မ်ားျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ေဆာင္႐ြက္ခ်ိန္တြင္ တျခားက႑မ်ား၌ သိသာထင္႐ွားစြာျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားကုို ခ်န္ထား 
မိျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ တခါတရံတြင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ကေလးလုပ္သားအမ်ားအျပားရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 
ခ်န္လွပ္ထားသကဲ့သို႔ျဖစ္ေစေသာ လြန္စြာ အထူးျပဳျပ႒ာန္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အက်ဥ္းအားျဖင့္သာ အၾကမ္းေရး 
ဆြဲျခင္းမ်ား ရွိတတ္သည္ (IPEC, ၂၀၀၇: ၁၆-၂၀)။ ျပ႒ာန္းခ်က္အမွတ္ (၁၃၈) သည္ အေျခခံ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
လႊမ္းၿခံဳ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ပါက ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႃခြင္းခ်က္မ်ားခ်န္ထားျခင္းကို ခြင့္ျပဳသည္။1

ဤစာတမ္းတြင္ ကေလးလုပ္သား၊ ILO ၏ ကမၻာ့အဆင့္ခန္႔မွန္းခ်က္၊ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သင္႐ုိးကို ဦးေဆာင္ 
ပံ့ပိုးမည့္သူမ်ားအတြက္ အထူးအက်ိဳးသက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အဓိက က႑မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
စသည့္ ျဖည့္စြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းထားသည္။ သင္႐ုိးကို မစတင္မွီ သင့္အေနျဖင့္ 
ဤစာတမ္းကို သင္႐ုိးဦးေဆာင္ပံ့ပိုးသူမ်ား လမ္းညႊန္ႏွင့္ အျခားေသာ သင္႐ိုးဆုိင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ 
ျပန္လွန္သံုးသပ္ထားရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။

1 ဥပမာအားျဖင့္ စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ ပါဝင္ေနသည့္ တစ္ခုေသာက႑ျဖစ္လွ်င္ “ေဒသအတြင္းသာစားသံုးရန္ႏွင့္ လုပ္သား 
မ်ားကို ပံုမွန္ငွားရမ္းခုိင္းေစျခင္းမရွိသည့္ မိသားစုႏွင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား” ကိုႃခြင္းခ်က္အျဖစ္ ထား႐ွိႏုိင္သည္။
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အခန္း ၁: ကေလးလုပ္သားကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္ျခင္းႏွင္ ့
နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္း
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ကေလးလုပ္သားဟူသည္ အဘယ္နည္း?
ကေလးလုပ္သားဆုိသည္မွာ ကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္း၊ လူမႈေရး သို႔မဟုတ္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရ 
အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစေသာအလုပ္ကို ရည္ညႊန္းၿပီး ၎တို႔၏ ေက်ာင္းပညာေရးကို ေအာက္ပါတုိ႔ျဖင့္ အဟန္႔အတား 
ျဖစ္ေစသည္။

 X ေက်ာင္းတက္ရန္အခြင့္အလမ္းကိုပိတ္ပင္ျခင္း

 X ေက်ာင္းမွ အခ်ိန္မတုိင္မွီေစာစီးစြာထြက္ရျခင္း

 X ေက်ာင္းတက္ျခင္းႏွင့္အတူ အလြန္အမင္း႐ွည္ၾကာၿပီး ပင္ပန္းေသာအလုပ္မ်ားကို လုပ္ရျခင္း

ကေလးလုပ္သားသည္ ပထမဦးစြာ ILO ျပ႒ာန္းခ်က္ ၁၃၈ ႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသားဥပေဒတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင္ရွိသည့္ 
အနိမ့္ဆံုးအသက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ ကေလးတစ္ဦးလုပ္ရသည့္အလုပ္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။ 
ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အနိမ့္ဆံုးအသက္သည္ မသင္မေနရပညာေရးၿပီးဆံုးခ်ိန္ အသက္ထက္ 
မငယ္ရဘဲ အလုပ္ခြင္ ဝင္ရန္အနည္းဆံုး အသက္ (၁၅) ႏွစ္႐ွိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုငယ္သည့္ 
အသက္ကိုလည္း သတ္မွတ္ခြင့္ရွိပါသည္။2

ဒုတိယအေနျဖင့္ ILO ျပ႒ာန္းခ်က္အမွတ္ ၁၈၂ တြင္ သက္မွတ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အရ ကေလးလုပ္သားဟူသည္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္ သို႔မဟုတ္ အဆုိးရြားဆံုးပံုစံျဖင့္ကေလးလုပ္သားခုိင္းေစျခင္း အပါအဝင္ ကၽြန္ျပဳ 
ခုိင္းေစျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ရွိေသာ ကေလးမ်ား 
လုပ္ရသည့္အလုပ္ကို ရည္ညႊန္းသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားတြင္ ထုိလုပ္ငန္းမ်ား၏ သဘာဝႏွင့္ 
အလုပ္လုပ္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး သို႔မဟုတ္ 
စိတ္ဓာတ္ေရးရာမ်ားကို ထိခုိက္ေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္ႏွင့္ အျခားေသာ 
အဆုိးရြားဆံုးပံုစံျဖင့္ ကေလးလုပ္သားခုိင္းေစျခင္းကို ေအာက္ပါအခန္းတြင္ ထပ္မံ႐ွင္းလင္းထားပါသည္။

ကြဲျပားျခားနားသည့္ ကေလးလုပ္သားပံုစံမ်ား
ကမၻာေပၚရွိ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာကေလးမ်ားသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ၿပီး ေခါင္းပံုျဖတ္ေသာ 
အလုပ္မ်ားတြင္ လုပ္ေနၾကသည္။ ၎တို႔ကို မ်ားေသာအားျဖင့္ေတြ႕ရသည္မွာ -

 X ဖန္လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ေကာ္ေဇာယက္ျခင္း တုိ႔ကဲ့သို႔ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ အလုပ္မ်ား 
လုပ္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပင္ပန္းခက္ခဲေသာအလုပ္မ်ားလုပ္ရျခင္းႏွင့္ 
ေခတ္မွီယႏၲရားမ်ား၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ေဘး အႏၲရာယ္ ရွိေသာအရာမ်ားစြာႏွင့္ ထိေတြ႕ရျခင္းမ်ား

 X မိမိေနအိမ္တြင္ ပို၍ငယ္ေသာ ေမြးခ်င္းမ်ား ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ရျခင္း၊ မိသားစုလယ္ယာ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီရျခင္း၊ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို ၎တို႔ခ်ည္းသာ အဓိကလုပ္ရေသာအလုပ္မ်ားျဖစ္ လာျခင္း

2 သေဘာတူညီခ်က္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ကနဦးတြင္ ပိုမိုငယ္႐ြယ္ေသာအသက္ (၁၄) ႏွစ္သတ္မွတ္ရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အလိုက္သင့္ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳၿပီး အထူးသျဖင့္ ထိုႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး သို႕မဟုတ္ ပညာေရးအေထာက္အပံ့မ်ား လံုေလာက္စြာ 
မဖြံ႕ၿဖိဳးလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အနိမ့္ဆံုးအသက္ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ (၁၄) သို႕မဟုတ္ (၁၅/၁၆) ႏွစ္သတ္မွတ္သည့္ 
အေပၚမူတည္၍ “ေပါ့ပါးေသာအလုပ္”အတြက္ အနိမ့္ဆံုးအသက္ကို (၁၂) သုိ႕မဟုတ္ (၁၃) ႏွစ္သက္မွတ္ရန္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
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 X ကၽြန္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ယင္းကဲ့သို႔ အေန 
အထားရွိေသာ အလုပ္သမားအေနျဖင့္ 
ခုိင္းေစျခင္းမ်ိဳးႏွင့္ ကေလး ျပည့္တန္ဆာ

 X အိမ္အကူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အထီးက်န္ 
အေနအထား၊ အလြန္အမင္းရွည္လ်ား 
ေသာအလုပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရျခင္း 
ႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ခံစားရျခင္း စသည္ 
တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ကေလးငယ္မ်ား၏က်န္းမာေရးႏငွ္ ့ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတကမ္ႈကိ ုေဘးျဖစ္ေစမည္ ့ကေလးလပုသ္ားမ်ားကိ ုႀကိဳတငက္ာကြယၿ္ပီး 
ပေပ်ာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာကေလးလုပ္သားပံုစံမ်ားမွာ ကေလးငယ္ကို 
အလြန္အမင္း အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ အေဆာတလ်င္ ပေပ်ာက္ေအာင္တုိက္ဖ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။

လက္သင့္ခံႏုိင္ေသာ၊ လက္သင့္မခံႏုိင္ေသာ အလုပ္ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း?
ကေလးလုပ္သား ဟု မဆုိလိုေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ကြဲျပားေအာင္႐ွင္းလင္းရန္လိုအပ္သည္။ ကေလးသူငယ္ 
သို႔မဟုတ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္မ်ား အလုပ္တြင္ ပါဝင္ရာတြင္ ၎တုိ႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ တကိုယ္ရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတက္ျခင္း အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစဘဲ အႏႈတ္သေဘာသက္ေရာက္မႈမ်ားမရွိခဲ့
ပါက ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျပဳသေဘာပင္ ျဖစ္ေစသည္ဟု မွတ္ယူသည္။ ထုိသို႔လႈပ္႐ွားပါဝင္မႈမ်ားတြင္ အိမ္၌ 
မိဘမ်ားႏွင့္ မိသားစုကို ကူညီျခင္း၊ မိသားစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ကူညီျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ၊ 
ေက်ာင္းအားလပ္ရက္မ်ားတြင္ မုန္႔ဖုိးရရန္ အလုပ္လုပ္ျခင္း စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ 
ကေလးငယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ၎တို႔မိသားစုမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ရေစၿပီး ၎တို႔သည္လည္း 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ရရွိကာ အ႐ြယ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အသံုးဝင္ၿပီး 
အရာေရာက္ေသာသူမ်ားျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ျဖစ္ေစသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အလုပ္မ်ားကိုမူ 
ကေလးလုပ္သား ႏွင့္ တန္းတူျဖစ္သည္ဟူ၍ ယူဆမရႏုိင္ပါ။

အမွန္တကယ္တြင္ အလုပ္အားလံုးသည္ ကေလးမ်ားကို ေဘးျဖစ္ေစျခင္းမဟုတ္ပါ။ တေန႔လွ်င္ ႏွစ္နာရီခန္႔ မိသားစု 
ေတာက္တိုမယ္ရအလုပ္မ်ားကို ကူညီျခင္းသည္ ကေလးငယ္ကို ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ မိမိကုိယ္ကိုယံုၾကည္မႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ 
စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖစ္လာေစေသာ္လည္း ခုိင္းမည့္အလုပ္မ်ားကိုမူ ကေလးငယ္၏ အသက္ႏွင့္ ခြန္အားကို ခ်ိန္ဆၿပီး 
ေဘးမျဖစ္ ေစရန္ ဂ႐ုစိုက္ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ “အလုပ္” ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ ကေလးမ်ားလုပ္ကိုင္သည့္ 
စီပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ားစုကို လႊမ္းၿခံဳေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ခရေသာ/ မရေသာ၊ သမား႐ိုးက် စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
သို႔မဟုတ္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာလုပ္ငန္း၊ နာရီ 
အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ျပည့္၊ ယာယီဝန္ထမ္း 
သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္ဝန္ထမ္း၊ တရားဝင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
မဝင္ျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းအရာအားလံုး အက်ံဳး 
ဝင္သည္။ ယင္းတြင္ ကေလးငယ္မ်ား၏ အိမ္တြင္ 
လုပ္ရၿပီး ကေလးပညာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ 

ကေလးငယ္မ်ား မည္သည့္အခါမွ မလုပ္သင့္ေသာအလုပ္မ်ားမွာ 
မည္သည္တုိ႔ျဖစ္ပါသလဲ?

 X ကေလးငယ္၏ လူသားတဦးအျဖစ္ရွိေသာ အေျခခံအခြင့္အေရး 
မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ အလုပ္မ်ား

 X အႏၲရာယ္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေစေသာ၊ ၎တုိ႔၏ 
ခြန္အားကို ပင္ပန္းေစေသာ၊ ခႏၶာကိုယ္မ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီး 
ေစၿပီး ၎တုိ႔၏ငယ္႐ြယ္မႈကို အသံုးခ်အက်ိဳး႐ွာသည့္ အလုပ္မ်ား

 X ၎တုိ႔၏ႀကီးျပင္းမႈကို ေဘးျဖစ္ေစေသာ သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔၏ 
ကေလးဘဝကို ဆိတ္သုဥ္းေစေသာ အလုပ္မ်ား

 X ေက်ာင္းတက္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ 
ႀကီးျပင္းခ်ိန္အတြက္ အသိပညာ႐ွာေဖြမႈမ်ားကို မရရွိေစရန္ 
တားဆီးေသာအလုပ္မ်ား

အကယ္၍ သင္တန္းသားမွေမးလာခဲ့လွ်င္: “ကေလးငယ္မ်ားကို 
အိမ္မႈကိစၥမ်ားခုိင္းလွ်င္ ရပါသလား?”
သင္ေျဖရန္မွာ : “ရပါတယ္၊ ကေလးအသက္အ႐ြယ္အားလံုး အိမ္မႈ 
ကိစၥေတြ လုပ္လို႔ရပါတယ္ ဒါေပမယ့္ အေရးႀကီးတာက ခဏတာ 
အတြင္းဘဲ ခုိင္းၿပီး အေလးအပင္မခုိင္းတာမ်ိဳးေတြ မလုပ္ခုိင္းရ 
ပါဘူး။ မဟုတ္ရင္ သူတုိ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ ေက်ာင္းတက္တာကို 
ထိခုိက္လိမ့္မယ္။”



6

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ကို မထိခိုက္ေစသည့္ အလုပ္မ်ား မပါဝင္ ေသာ္လည္း အိမ္အကူလုပ္သားအေနျဖင့္ လုပ္ရသည္မ်ား 
ပါဝင္သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္အတြင္းထုတ္လုပ္မႈအားလံုးပါဝင္ၿပီး ေစ်းကြက္တြင္းထုတ္လုပ္မႈမဟုတ္သည့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာအလုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားလည္း ပါဝင္သည္ (အဓိကအားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အသံုးျပဳရန္အတြက္ျပဳလုပ္သည့္ 
ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။) ထုိသို႔ေသာအလုပ္ပံုစံမ်ားကို သမား႐ိုးက်၊ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအားလံုး၊ မိသားစုတြင္းႏွင့္ မိသားစုျပင္ပ၊ လုပ္ခေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားပစၥည္း 
(ေငြသားအစားေပးျခင္း၊ အခ်ိန္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ျပည့္) အလုပ္မ်ား၊ ကေလးမိသားစုျပင္ပတြင္ 
အလုပ္႐ွင္တဦးဦးအတြက္ အိမ္အကူလုပ္သား အျဖစ္လုပ္ေပးရျခင္း (လုပ္ချဖင့္၊ လုပ္ခမရဘဲ) စသျဖင့္ 
ပံုစံမ်ိဳးစံုေတြ႕ရသည္။

သမား႐ုိးက်ႏွင့္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း
ကေလးမ်ားကို က႑အလိုက္ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအလိုက္ အမ်ိဳးအစားခြဲရာတြင္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို 
အလုပ္ခန္႔အပ္သည့္ ပံုစံတစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး မတူညီေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား (ေဖာက္သည္မ်ား၊ အလုပ္႐ွင္မ်ားႏွင့္ 
မိသားစုဝင္မ်ား) အၾကားဆက္ဆံေရးကို အနည္းငယ္သာ သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာႏွင့္ 
လုပ္ကိုင္ေနေသာ စုိက္ပ်ိဳးစီးပြားလုပ္ငန္းမွ မိသားစုအတုိင္းအတာအထိပါဝင္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ အလုပ္ 
လုပ္ေသာ ကေလးမ်ားမွာ အၿမဲတမ္း၊ ရာသီအလိုက္၊ ပုတ္ျပတ္၊ ေက်းကၽြန္မ်ား သို႔မဟုတ္ မိသားစုလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္သည္။ သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ ႐ိုးရာလုပ္ငန္း၊ 
ဖြဲ႕စည္းပံုမရွိသည့္လုပ္ငန္း၊ မိသားစု၊ လက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မွတ္ပံုတင္မထားသည့္လုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ ကေလးမ်ားကို လုပ္ခရလုပ္သား၊ အလုပ္သင္မ်ား၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မရွိေသာ လုပ္ခမရသည့္လုပ္သား၊ 
အိမ္အကူလုပ္သားမ်ား၊ အိမ္တြင္း လုပ္သား သို႔မဟုတ္ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းခြဲလုပ္သားမ်ား စသျဖင့္ေတြ႕ရသည္။ 
ပုဂၢလိက၊ ျပည္သူတဝက္ပိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ ပမာဏအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားကို 
အၿမဲတမ္းလုပ္သား၊ ရာသီအလိုက္ သို႔မဟုတ္ ေန႕စားလုပ္သား၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ထားေသာ/ခ်ဳပ္ထားေသာ 
အလုပ္သင္မ်ားအျဖစ္ခန္႔အပ္ျခင္း ႏွင့္ မိဘမ်ားႏွင့္အတူအလုပ္ခြင္သို႔လိုက္ပါၿပီးေနာက္ ကူညီရန္ခုိင္းေစခံရေသာ 
ကေလးမ်ား စသျဖင့္ေတြ႕ရသည္။

ကေလးလုပ္သားမ်ားကို အမ်ိဳးအစားခြဲႏုိင္သည့္ အျခားေသာနည္းလမ္းမွာ ၎တုိ႔ကို ျမင္ႏုိင္မႈရွိမရွိျဖစ္သည္။ နံရံမ်ား 
အေနာက္တြင္ မျမင္ရဘဲ လုပ္ရေသာအလုပ္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ပတြင္ ျမင္သာေသာေနရာ၌လုပ္ရေသာအလုပ္ စသည့္ 
အခ်က္မ်ားသည္ ကေလးလုပ္သားမ်ားကို လြယ္ကူစြာေတြ႕ႏုိင္ရန္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ား 
ျဖစ္သည္။ အေျခအေနကို သိရွိႏုိင္မည့္ အျခားသိသာထင္႐ွားမႈတစ္ခုမွာ ကေလးတစ္ဦးတည္း အထီးက်န္ အလုပ္ 
လုပ္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕လိုက္လုပ္ရျခင္း စသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ျပထားသည့္ ဇယားတြင္ 
ထုိနည္းျဖင့္ ကေလးမ်ား မည္သို႔အုပ္စုဖြဲ႕လုပ္ကိုင္ႏုိင္မည္ကို ျပသထားသည္။ ကေလးလုပ္သားသည္ တခါတရံတြင္ 
ျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ေနတတ္သည္။ ကေလးမ်ားလုပ္ရသည့္အလုပ္ကို တခါတရံ “ဝုိင္းကူသည္” ဟူသည့္ 
အေနအထားႏွင့္ တရားဝင္ စာရင္းအခ်က္ အလက္မ်ားမွာလည္း ရွားပါးေသာေၾကာင့္ မူဝါဒေရးရာႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္ ျပႆနာ၏ အတိမ္အနက္ကို မျမင္ႏုိင္ၾကေပ။ တခါတရံ အလုပ္ လုပ္ေန 
သည္ဟု စာရင္းျပထားသူမွာ အိမ္ေထာင္ဦးစီး တစ္ေယာက္တည္းသာေတြ႕ရၿပီး အထူးသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား
မိသားစုမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။
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စုစည္း 
တည္ရွိျခင္း

ကေလးလုပ္သားမ်ား စုစည္းတည္ရွိၿပီး ျမင္သာ 
သည့္ ကေလးမ်ားမွာ တေနရာတည္းတြင္ အလုပ္ 
လုပ္ေနၾကေသာ ကေလးမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပင္ပမွ ခ်ဥ္းကပ္ 
၍ ရႏုိင္သည္။
• အပ္ခ်ဳပ္သမ၊ စက္ခ်ဳပ္သူ၊ ေဘာလံုးခ်ဳပ္သူ၊ 

သတၱဳလုပ္သားမ်ား၊ သစ္လုပ္သားမ်ား (ႏွင့္ ဆုိင္ 
မ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏အကူလုပ္သားမ်ား)

• ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အခ်ိဳမုန္႔ေရာင္းသူမ်ား၊ စားဖိုမွဴး 
မ်ား (အကူမ်ား)၊ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားကို 
မုန္႔ျပင္ေရာင္းသူမ်ား။

• စက္ျပင္ဆုိင္အေသးမ်ားရွိလုပ္သားမ်ား (ဥပမာ 
ေမာ္ေတာ္ကားဝပ္ေရွာ့)

• လူထူထပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးသူမ်ား (ဥပမာ ဖိနပ္တိုက္သူ၊ ကားေရေဆး 
သူ၊ ကားေစာင့္ေပးသူမ်ား)

• စူပါမားကတ္မ်ားတြင္ အကူမ်ား၊ ေစ်းေရာင္းမ်ား၊ 
သယ္ပို႔သူမ်ား၊ သန္႔႐ွင္းေရး၊ ေစ်းမ်ားတြင္ 
ေငြကိုင္စာေရးမ်ား။

• လမ္းႏွင့္ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ 
ေက်ာက္မ်ား၊ အုတ္မ်ားခြဲသူမ်ား။

• လယ္ယာလုပ္သားမ်ား (ႀကံ၊ ေကာ္ဖီ၊ ဟင္းသီး 
ဟင္း႐ြက္မ်ား) တစ္ဦးျခင္းစီ သို႔မဟုတ္ မိသားစု 
လိုက္။

• အိမ္တြင္းသံုးရန္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ပတင္ပို႔ရန္ 
အတြက္မိသားစုထုတ္လုပ္ေရး သို႔မဟုတ္ 
စိုက္ပ်ိဳးရိတ္သိမ္းျခင္းမ်ား။

• စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ငါးမ်ားကုိ နည္းစနစ္ျဖင့္ 
စီမံျပဳျပင္ ထုတ္လုပ္ျခင္း

ထုိအေျခအေနတြင္ အလုပ္ အတူလုပ္ေနၾက ေသာ 
ကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္ အနီးအပါးတြင္ အလုပ္လုပ္ 
ေနၾကေသာကေလးမ်ားမွာ ျပင္ပမွ မျမင္ႏုိင္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ခ်ဥ္းကပ္၍ မရႏုိင္ပါ။
• အုတ္ဖုတ္လုပ္သားမ်ား၊ ေက်ာက္တြင္း လုပ္သား 

မ်ား
• ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လက္သမား၊ အကူႏွင့္ 

သယ္မသူမ်ား
• အိုး၊ ဖန္၊ သတၱဳပစၥည္းမ်ား၊ ပလတ္စတစ္ 

ပစၥည္းမ်ား၊ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား ထုတ္လုပ္ 
သည့္ လုပ္ငန္း အလုပ္သမားမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အကူမ်ား။

• အစားအေသာက္မ်ား နည္းစနစ္ျဖင့္ စီမံ 
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစက္႐ံု လုပ္သားမ်ား။

• အိမ္ေထာင္စု အုပ္စုမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္႐ုံ 
အေသးစားမ်ားျဖင့္ ႐ိုးရာေကာ္ေဇာ၊ ခ်ည္ထည္ 
မ်ား ရက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း။

• ေဆးေပါ့လိပ္ လိပ္သူမ်ား။
• မီးျခစ္ဆံ၊ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 

မီး႐ႈးမီးပန္းစက္႐ုံ လုပ္သားမ်ား။
• ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ တြင္းထြက္လုပ္ငန္း 

လုပ္သားမ်ား။
• သေဘာၤေပၚတြင္ ေရထြက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရး 

စက္႐ုံပါသည့္သေဘာၤမ်ား၊ ငါးဖမ္းသေဘာၤမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ေရလုပ္ငန္းျပဳလုပ္သည့္ ေနရာမ်ား။

ျပန္႔က်ဲ 
ေနျခင္း

ဤကေလးမ်ားမွာ သီးသန္႔ တစ္ဦးတည္း အလုပ္ 
လုပ္ၾကၿပီး ကိုယ္တုိင္အလုပ္ ႐ွာေဖြလုပ္ၾကသည္။
• ပစၥည္းပို႔သည့္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ား၊ စာ/သတင္း 

ပို႔သူမ်ားႏွင့္ လက္တုိလက္ေတာင္းကိစၥလုပ္ေပး 
ရသူမ်ား

• လမ္းေပၚတြင္ ပစၥည္းေရာင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား (ဥပမာ ဖိနပ္တုိက္သူ 
မ်ား၊ ပန္းေရာင္းသူမ်ား)

• ဟုိတယ္၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ ကေဖးဆုိင္မ်ား 
တြင္ ေဖာက္သည္မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ၊ 
ပန္းကန္ေဆးသူ၊ ပရဝုဏ္အား သန္႔ရွင္းေရး 
လုပ္သူမ်ား။

ဤကေလးမ်ားသည္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွရန္ အခက္ဆံုးျဖစ္ 
ၿပီး ေဝးလံသီေခါင္သည့္ေနရာမ်ား၊ သီးျခားျဖစ္ေန 
သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အင္အား 
မရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။
• အိမ္အကူလုပ္သားမ်ား။
• လက္မႈလုပ္ငန္းကဲ့သို႔ မိသားစု အေျချပဳ လုပ္ငန္း 

မ်ားတြင္ လုပ္ေနသည့္ ကေလးမ်ား။
• တပိုင္တႏုိင္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အမဲ 

လိုက္ျခင္း၊ ေကာက္ယူ စုေဆာင္းျခင္း၊ ငါးဖမ္း 
ျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား။

• ခုိးယူျခင္း၊ ခါးပိုက္ႏိႈက္ျခင္း၊ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္း၊ 
မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းႏွင့္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖမႈ 
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• အုပ္စုလိုက္ႀကီး ေ႐ြ႕လ်ားသြားလာၾကသည့္ 
ေဖ်ာ္ေျဖသူႏွင့္ ကခုန္သူမ်ား၊ ကုလားအုတ္စီး 
သည့္ ေဂ်ာ္ကီမ်ားႏွင့္ ဆပ္ကပ္ပြဲတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖသူ 
မ်ား။

• အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေတာင္း 
ရမ္းစားေသာက္သူမ်ား။

• ခရီးေဝး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ အကူ 
လုပ္သားမ်ား (ဘတ္စ္ကား၊ ကုန္တင္သေဘၤာ 
မ်ား၊ ခရီးသယ္တင္ သေဘာၤမ်ား)

• ငွက္မ်ား၊ ေမ်ာက္မ်ား၊ သူခိုးမ်ား စသည့္ ေဘးရန္ 
မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ကေလးမ်ား။

• တိရိစၦာန္ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း 
တြင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရသူမ်ား၊ ႏုိ႔ညႇစ္ျခင္း၊ 
တိရိစၦာန္ အစာ စုေဆာင္းေပးသူမ်ား။

 လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ကေလးမ်ား။
• လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံေနရသည့္ 

ကေလးမ်ား။
• ကၽြန္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ေႏွာင္ႀကိဳးျဖင့္ ခုိင္းေစ 

ျခင္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနရ သည့္ ကေလးမ်ား။
• လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသို႔ စုေဆာင္းခံရျခင္း 

သို႔မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ 
ကူညီေပးေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
အလုပ္ လုပ္ေနရသည့္ကေလးမ်ား

အဓိကက်ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ILO အဖဲြ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ သေဘာတူအတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳထား 
ေသာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံမွ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုကို လက္မွတ္ထုိးခ်ိန္တြင္ 
ႏိုင္ငံအဆင့္ ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းလုိက္နာရန္ လိုအပ္ၿပီး ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
က်င့္သံုးလိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အသစ္ထြက္ေပၚလာသည့္ က်င့္သံုးလိုက္နာရန္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံတကာ ႀကီးၾကပ္ေရး႒ာနမ်ားသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပရသည္။

ILO ၏ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ရန္ အငယ္ဆံုးအသက္ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္၊ ၁၉၇၃ (အမွတ္ ၁၃၈)
ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အနိမ့္ဆံုးအသက္ သတ္မွတ္ရာတြင္ မသင္မေနရပညာေရး ၿပီးျပည့္စံုခ်ိန္ 
သို႔မဟုတ္ပါက အသက္ (၁၅) ႏွစ္ထက္ မငယ္ရန္လိုအပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း  စီးပြားေရးႏွင့္ ပညာေရး ဆုိင္ရာ 
အေထာက္အပံ့မ်ား လံုေလာက္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုးအသက္ကို ကနဦးအေနျဖင့္ (၁၄) ႏွစ္ 
သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။

ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ “ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္” ကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္မွာ “မည္သည့္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ 
သို႔မဟုတ္ အလုပ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေစ အလုပ္သေဘာသဘာဝႏွင့္ အေျခအေနမ်ားသည္ ငယ္႐ြယ္သူမ်ား၏ 
က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး သို႔မဟုတ္ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစမည့္ဟန္ရွိေသာ အလုပ္မ်ား” 
ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ထက္ပို၍ အထူးျပဳေဖာ္ျပထားသည္မွာ ထုိကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္အမ်ိဳးအစား သို႔မဟုတ္ 
အလုပ္ခန္႔အပ္မႈမ်ားကို အနည္းဆံုးအသက္ (၁၈) ႏွစ္ရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္သာျဖစ္သည္။ ျပ႒ာန္းခ်က္ 
တြင္ ျပ႒ာန္းထားသကဲ့သို႔ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ အလုပ္သည္ အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿပီးမွသာ ႏုိင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

ျပ႒ာန္းခ်က္အမွတ္ ၁၃၈ သည္ အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ကို မထိခိုက္ပါက အသက္ 
(၁၃) ႏွစ္အထက္ အသက္(၁၅) ႏွစ္ေအာက္ရွိေသာ ကေလးမ်ားကို “ေပါ့ပါးေသာအလုပ္” မ်ားကို လုပ္ခြင့္ကို 
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ခြင့္ျပဳထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကနဦးကတည္းက အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိေသာ အနိမ့္ဆံုးအသက္ကို (၁၄) ႏွစ္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ (၁၃ မွ ၁၅) အစား (၁၂ မွ ၁၄) သို႔ အစားထုိးျပင္ဆင္ရန္ လိုမည္ 
ျဖစ္သည္။

ျပ႒ာန္းခ်က္အမွတ္ (၁၃၈) သည္ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ခလစာျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္သည္ 
ျဖစ္ေစ က႑အားလံုးမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလံုးကို သက္ေရာက္ေစသည္။ ယင္းသည္ တဆင့္ျခင္း တုိးတက္ 
သြားမႈကို ျဖစ္ေစသည့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေရးအႀကီးဆံုးမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ တုိင္းျပည္ 
မ်ားအတြက္ (ဥပမာ ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးစနစ္မ်ား အျပည့္အဝဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမရွိေသးေသာ) စတင္ အလုပ္ 
လုပ္ႏုိင္သည့္ အသက္ကို ပိုမိုေလွ်ာ့ခ် သတ္မွတ္ႏုိင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာက႑မ်ားအတြက္ (ဥပမာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား)၊ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ အလုပ္ အမ်ိဳးအစား 
မ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေရး၊ အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခၽြင္းခ်က္ထားခြင့္ျပဳသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ျပ႒ာန္းခ်က္အမွတ္ (၁၃၈) သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ေနသည့္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
သို႔မဟုတ္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ အျခားေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္တက္ေရာက္ေနသည့္ 
ကေလးမ်ားႏွင့္ ငယ္႐ြယ္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး အသက္ (၁၄) ႏွစ္ရွိသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရ 
သည့္အလုပ္သည္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားမွ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားအတုိင္း ျဖစ္ေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း သက္ေရာက္မႈမရွိပါ။
၁.  စာသင္ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုမွ အဓိက တာဝန္ယူသင္ၾကားေသာ ပညာေရး 

သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး သင္႐ိုးတစ္ခုျဖစ္ျခင္း

၂.  သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရိွသူမွ အဓိက သို႔မဟုတ္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား တရားဝင္သေဘာတူခြင့္ျပဳထားေသာ 
သင္တန္း အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္

၃.  အလုပ္အကိုင္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ သင္တန္းအမ်ိဳးအစားတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္အတြက္ သင္တန္းလမ္းညႊန္ 
သို႔မဟုတ္ အႀကိဳမိတ္ဆက္သင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ျခင္း

ဇယား ၂ : အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ အငယ္ဆံုးအသက္အ႐ြယ္

ကေလးမ်ားစတင္ အလုပ္ 
လုပ္ႏုိင္သည့္ အငယ္ဆံုးအသက္

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအတြက္  
ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ခၽြင္းခ်က္မ်ား

ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္
ကေလးငယ္၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ 
သို႔မဟုတ္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ က်န္းမာေရးကို 
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစေသာ၊ အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ 
ရွိသူမ်ား မလုပ္သင့္ေသာ မည္သည့္ အလုပ္ကို 
မဆုိ ဆုိလိုသည္။

၁၈ ႏွစ္
(အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီး သူတစ္ဦး၏ 
တင္းၾကပ္ေသာ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ 
ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေသာ ပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ား ေပးအပ္မႈျဖင့္ အသက္ 
(၁၆) ႏွစ္အ႐ြယ္)

၁၈ ႏွစ္
(အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီး သူတစ္ဦး၏ 
တင္းၾကပ္ေသာ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ 
ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေသာ ပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ား ေပးအပ္မႈျဖင့္ အသက္ 
(၁၆) ႏွစ္အ႐ြယ္)

အေျခခံ အနိမ့္ဆံုးအသက္
အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိသည့္ အနိမ့္ဆံုးအသက္သည္ 
မသင္မေနရ ပညာေရးၿပီးဆံုးခ်ိန္ထက္ မေစာသင့္ 
သလို ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသက္ (၁၅) ႏွစ္ 
ျဖစ္သည္။

၁၅ ႏွစ္ ၁၄ ႏွစ္
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ကေလးမ်ားစတင္ အလုပ္ 
လုပ္ႏုိင္သည့္ အငယ္ဆံုးအသက္

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအတြက္  
ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ခၽြင္းခ်က္မ်ား

ေပါ့ပါးေသာအလုပ္
အသက္ (၁၃)ႏွစ္မွ (၁၅)ႏွစ္ အတြင္း ကေလးမ်ား 
သည္ ၎တုိ႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္း 
လံုၿခံဳေရးကို မၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ပညာေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ား 
ကို အတားအဆီး မျဖစ္ေစသမွ် ကာလပတ္လံုး 
ေပါ့ပါးေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ႏုိင္သည္။

၁၃ ႏွစ္ ၁၂ ႏွစ္

အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိသည့္ အငယ္ဆံုးအသက္ဆုိင္ရာ အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္အမွတ္ (၁၄၆)၊ 
၁၉၇၃
ILO ၏ အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားသည္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးရန္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အစိုးရမ်ား၊ 
လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အလုပ္႐ွင္၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား စိတ္ပါဝင္စားေသာ အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ 
သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးရာတြင္ က်င့္သံုးလိုက္နာရန္မ်ားကို ထိေရာက္ေစမည့္ အသံုးဝင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ား စာရင္းကို ေတြ႕ရွိအသံုးျပဳႏုိင္ေစသည္။

အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္အမွတ္ (၁၄၆) ၏ အေလးအနက္ထားေသာကိစၥရပ္မ်ားမွာ -
၁.  အလုပ္သမားစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ဥပမာ 

အားျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ငယ္႐ြယ္သူမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ လုပ္ျခင္း 
မ်ားတြင္ ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို အလုပ္သမားစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ား အေနျဖင့္ ေလ့လာစံုစမ္းနည္း 
အထူးသင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ ထိုသုိ႔ေသာ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားကုိ မွန္ကန္ေအာင္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

၂.  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေပးသည့္ သင္တန္းမ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္အတြက္ အစိုးရ၏ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားကို ခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္း

၃.  သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒကို ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ရာတြင္ ထိေရာက္သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ား က်င့္သံုးႏုိင္ရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို အလုပ္သမား 
အရာရွိမ်ားအား ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔၏ အခန္းက႑ကို ပိုမိုအသားေပးေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ျခင္း

၄.  အလုပ္သမားစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးသင္တန္းမ်ားကို စီးပြားေရးအရ အက်ိဳးရွိထိေရာက္ 
ေစရန္ အတြက္ ပူးတြဲညိႇႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း

၅.  အလုပ္သမားဦးစီး႒ာနမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ငယ္႐ြယ္သူမ်ားအတြက္ ပညာေရး၊ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး၊ လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားေပးရန္ တာဝန္ရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
အတူ အနီးကပ္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေစရန္

ကေလးသူငယ္၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ UN ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္၊ ၁၉၈၉
ကေလးသူငယ္၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ UN ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ (CRC) ကို ၁၉၈၉ ႏုိဝင္ဘာတြင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ 
ကေလးသူငယ္မ်ားသည္လည္း အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီး သူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ အထူးလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကေလးမ်ားအခြင့္အေရးကို အထူး 
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ဂ႐ုျပဳ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ကေလးသူငယ္၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ UN ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ 
ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးအေပၚ ဥပေဒအရေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ေရးဆြဲထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထုိအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မွာ -

၁. ရွင္သန္ခြင့္

ကေလးအားလံုးတြင္ ဘဝအသက္ရွင္သန္ခြင့္ရွိၿပီး အစားအေသာက္၊ နားခုိရာႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို 
လက္လွမ္းမွီႏုိင္မႈအပါအဝင္ ၎တုိ႔၏ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

၂. ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခြင့္

ကေလးအားလံုးတြင္ အဟန္႔အတားမရွိဘဲ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ခြင့္ရိွသည္။ ၎တုိ႔တြင္ ပညာ 
သင္ခြင့္၊ ကစားခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚပိုင္ခြင့္၊ ဘာသာေရးႏွင့္ အသိတရားဆုိင္ရာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အလားအလာကို အျပည့္အဝရေစမည့္ အျခားအခြင့္အေရးအားလံုး ရွိရန္လိုအပ္သည္။

၃. အကာအကြယ္ေပးရမည့္ အခြင့္အေရး

ကေလးအားလံုးတြင္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ ဥေပကၡာျပဳမႈႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ခံရမႈတုိ႔မွ အကာအကြယ္ေပးရ 
မည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။

၄. အတူပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္

ကေလးမ်ားအားလံုးတြင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊  အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၏အဖြဲ႕ဝင္ စသည့္အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ၎တုိ႔၏ 
ရပ္႐ြာလူထု၊ ႏုိင္ငံအတြင္း တက္ႂကြစြာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။

ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အထူးျပဳကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း အေလးထား ေဖာ္ျပထားသည္။

X  ကေလးလုပ္သား

 ကေလးမ်ားကို ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ သို႔မဟုတ္ 
ပညာေရးကို ရပ္တန္႔သြားေစမည့္ အလုပ္မ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးသင့္သည္။

X  ပညာေရး

 ကေလးအားလံုးတြင္ အေျခခံမူလတန္းပညာေရးကို သင္ၾကားခြင့္ရရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ အလယ္တန္း 
အဆင့္ ပညာေရးကိုလည္း သင္ယူရန္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။

အပိုဒ္ခြဲ (၁) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္မွာ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံမွ အ႐ြယ္ေရာက္သူအသက္ကုိ သီးသန္႔ဥပေဒျဖင့္ ပိုမိုႏွိမ့္ခ် 
သတ္မွတ္ ထားျခင္းမရွိပါက ‘ကေလးသူငယ္’ ဆုိသည္မွာ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ အဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီမွ အကယ္၍ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
အ႐ြယ္ေရာက္သူ အသက္ကို (၁၈) ႏွစ္ထက္ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ထားပါက ကေလးအမ်ားစု၏ အသက္အ႐ြယ္ကို 
ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ကေလးအားလံုးကို အကာအကြယ္ေပးရန္အျဖစ္ အဆင့္တုိးျမႇင့္ရန္ 
တုိက္တြန္း ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
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အပိုဒ္ခြဲ (၃၂) တြင္ အထူးျပဳေဖာ္ျပထားသည္မွာ ကေလးမ်ားကို ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ သို႔မဟုတ္ ကေလးငယ္၏ 
ပညာေရးကို အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစမည့္ဟန္ရွိသည့္ မည့္သည့္အလုပ္ကိုမဆုိ လုပ္ကိုင္ရန္ႏွင့္ ကေလးငယ္၏ 
က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ဓာတ္ သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို 
ေဘးျဖစ္ေစမည့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္ျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို 
ေဆာင္႐ြက္ရန္ ႏုိင္ငံမ်ားကို ေတာင္းဆိုထားသည္။
က. အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ခြင့္ျပဳေသာ အနိမ့္ဆံုးအသက္ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အနိမ့္ဆံုး 

အသက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ခ.  အလပုခ္်နိမ္်ားႏငွ္ ့အလုပခ္န္႔အပမ္ႈဆိုငရ္ာအေျခအေနမ်ား အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ဂ.  လက္ရွိျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္ေသာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာအေရးယူမႈမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္

အျခားေသာ သက္ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္အပိုဒ္ခြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မွာ -
 X အပိုဒ္ခြဲ ၃၃၊ ကေလးသူူငယ္မ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္မညီေသာထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္ကူး 

ျခင္းမ်ား တြင္အသံုးျပဳမႈမွ ႀကိဳတင္အကာအကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား

 X အပိုဒ္ခြဲ ၃၄၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈမွ အကာအကြယ္ေပးရန္လိုအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား

 X အပိုဒ္ခြဲ ၃၅၊ မည္သည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္မဆုိ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္းျခင္း၊ ေရာင္းခ် 
ျခင္းႏွင့္ ကုန္ကူးျခင္းတုိ႔မွ အကာအကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား

 X အပိုဒ္ခြဲ ၃၆၊ ကေလးငယ္၏ လူမႈဘဝေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆုိ ထိခုိက္ေစရန္ ေခါင္းပံုျဖတ္ 
အျမတ္ထုတ္မႈပံုစံအားလံုးမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား

 X အပုိဒ္ ၂၈၊ ကေလးငယ္၏ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကို အတည္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္

 X အပိုဒ္ခြဲ ၃၉၊ ဓားစာခံျဖစ္ရသူကေလးမ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ 
လူမႈေရးရာ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိ္င္ေသာ က်င့္သံုး 
လိုက္နာရန္စာခ်ဳပ္မ်ား
စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုရွိၿပီး (၂၀၀၀) ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
အဆိုးဝါးဆံုးပံုစံ ကေလးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ 
၎တို႔၏ သက္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္ မ်ားမွာ -
၁.  လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား ပါဝင္မႈ

၂. ကေလးသူငယ္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ကေလးသူငယ္ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖမႈ 
ဆုိင္ရာမ်ား
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ILO ၏ အဆုိးရြားဆံုးပုံစံျဖင့္ ကေလးလုပ္သားခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္၊ ၁၉၉၉ 
(အမွတ္ ၁၈၂)
အဆုိးရြားဆံုးပံုစံျဖင့္ ကေလးလုပ္သားခုိင္းေစျခင္းမ်ားဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ အဆုိးရြားဆံုးပံုစံျဖင့္ ကေလး 
လုပ္သား ခုိင္းေစျခင္းမ်ားကို ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္၍ ခ်က္ခ်င္းတားဆီး 
ကာကြယ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ထုိသို႔ေသာအဆုိးရြားဆံုးပံုစံခုိင္းေစျခင္းမ်ားကို ပေပ်ာက္ေစ 
ရန္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္သည့္ စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ၊ လက္ငင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ႏုိင္ငံမ်ား၏ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးမႈလိုသည္။ ယင္းသည္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ကေလးအားလံုးကို 
အက်ံဳးဝင္ေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို အထူးအသားေပး ေဖာ္ျပထားသည္။

အပိုဒ္ခြဲ (၄) တြင္ အဆုိးရြားဆံုးပံုစံျဖင့္ကေလးလုပ္သားခုိင္းေစျခင္းကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္မွာ -

၁.  ကၽြန္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ကၽြန္ျပဳျခင္းႏွင့္ အလားသ႑န္တူပံုစံမ်ားျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ 
ကုန္ကူးျခင္း၊ အေႂကြးေႏွာင္ႀကိဳးျဖင့္ခုိင္းေစျခင္း၊ ေျမကၽြန္ေက်းကၽြန္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ 
ကေလးမ်ားကို အတင္းအၾကပ္ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္မေနစုေဆာင္းျခင္းမ်ားအပါအဝင္ အဓမၼ သို႔မဟုတ္ အတင္း 
အက်ပ္လုပ္သားမ်ား။ (ကၽြန္ျပဳျခင္း)

၂.  ကေလးသူငယ္မ်ားကို ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း၊ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးထုတ္လုပ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ား။ (လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအျမ
တ္ထုတ္ျခင္း)

၃. ကေလးသူငယ္ကို တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ 
ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ား။ (တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ား)

၄.  ကေလးသူငယ္၏ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး သို႔မဟုတ္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာမ်ားကို ထိခိုက္ေဘးျဖစ္ 
ေစမည့္ဟန္ ရွိေသာ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိေသာ အလုပ္မ်ားတြင္လုပ္ရျခင္း။ (ေဘးအႏၲရာယ္ 
ရွိေသာအလုပ္)

ပထမအမ်ိဳးအစားသံုးခုသည္ တရားမဝင္ေသာအလုပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏တာဝန္ ျဖစ္သည္။ 
ပိုမုိႀကီးမားေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ပိုမိုျပည့္စံုေသာခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား၏ တစိတ္တပိုင္းအေနျဖင့္ပါဝင္သည္ဆုိေသာ္လည္း အလုပ္ 
သမားစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ အထူးသတိျပဳလုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ေနာက္ဆံုးအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ 
၎တုိ႔သည္ အုပ္စုအားလံုးကို ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္တြင္မည္သည္တို႔ပါဝင္သည္ကို ေဖာ္ျပမထားဘဲ အတည္ျပဳပါဝင္ 
လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္သာ “ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္စာရင္း” တစ္ခုေရးဆြဲရန္ ခ်န္လွပ္ထား 
သည။္ သုိ႔ေသာလ္ည္း ILO ၏ အဆုိးရြားဆံုးပံစုံျဖင္က့ေလးလပုသ္ားခုငိ္းေစျခင္းဆိုငရ္ာ အႀကံျပဳေထာကခ္ခံ်ကအ္မတ္ွ 
(၁၉၀)၊ ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ ၁၈၂ တြင္ သီးျခားယွဥ္တြဲပါရွိေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္မူ တားျမစ္ရမည့္အလုပ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ရည္ညႊန္းခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းသည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား စဥ္းစားသတ္မွတ္ႏုိင္ေစရန္ 
တုိက္တြန္းထားသည္။

 X ကေလးငယ္မ်ားကို ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ခံစားခ်က္ဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ 
ျဖစ္ေစမည့္ အလုပ္မ်ား
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 X ေျမေအာက္၊ ေရေအာက္၊ အႏၲရာယ္ရွိေသာအျမင့္ေနရာမ်ားႏွင့္ က်ဥ္းက်ဳပ္က်ပ္တည္းေသာေနရာမ်ားရွိ 
အလုပ္မ်ား

 X အႏၲရာယ္ရွိေသာ စက္ယႏၲရား၊ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား၊ လက္ျဖင့္ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရေသာ အရာ 
မ်ား သို႔မဟုတ္ ေလးလံေသာဝန္မ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရျခင္း

 X က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသာအေျခအေနမ်ား ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးမ်ားကို ေဘးျဖစ္ေစသည့္ 
အရာဝတၱဳမ်ား၊ ၾကားခံဓာတုပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား၊ အပူရွိန္၊ ဆူညံသံအဆင့္မ်ား၊ 
၎တုိ႔၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏုိင္သည့္ တုန္ခါမႈမ်ား

 X ရွည္လ်ားေသာအလုပ္ခ်ိန္မ်ား၊ ညအလုပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ တေန႔တာအတြက္ အိမ္ျပန္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေလာက္ 
ေအာင္ ျဖစ္ေသာ အလုပ္မ်ားကဲ့သုိ႔ အထူးခက္ခဲပင္ပန္းေသာ အလုပ္အေျခအေနမ်ား

သီးသန္႔က႑ သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္ကို  “အဆုိးရြားဆံုးပံုစံ”ဟု ေၾကျငာေထာက္ျပရန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အဆုိးဝါးဆံုးပံုစံညႇင္းပန္းမႈမ်ားကို ကေလးငယ္မ်ား မခံစားရင္လွ်င္ပင္ ကေလးအမ်ားစုမွာ လံုေလာက္ 
ေသာ အနားယူခ်ိန္မရွိဘဲ အဓမၼခုိင္းေစခံရျခင္း၊ က်ဥ္းက်ဳပ္ေသာေနရာမ်ား၊ အလင္းေရာင္နည္းေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
လုပ္ရျခင္း၊ ေျမႀကီးေပၚတြင္ထုိင္ခ်၍အလုပ္လုပ္ရျခင္း၊ ၎တုိ႔၏ ဝန္အားထက္ႀကီးေသာ ကိရိယာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ 
အသံုးျပဳရျခင္း၊ လံုေလာက္ေသာ ေသာက္ေရႏွင့္ အိမ္သာမရိွျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔၏ အနာဂတ္ကို ပ်က္စီး 
ေစမည့္ ေက်ာင္းမတက္ရျခင္းတုိ႔သည္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ မိသားစုလုပ္ငန္းအတြက္ တစိတ္တပိုင္း 
လုပ္ေပးရေသာ မိ႐ိုးဖလာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကရသည့္ ကေလးငယ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္
ပင္လွ်င္ ေဘးအႏၲရာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို က်ယ္ျပန္႔စြာထိေတြ႕ ခံစားၾကရသည္။

ILO ၏အဆုိးရြားဆံုးပံုစံျဖင့္ကေလးလုပ္သားခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္ (၁၉၀)၊ ၁၉၉၉ 
တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားကိုသတ္မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆာင္႐ြက္ရန္ စီမံခ်က္မ်ား 
ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကဲ့သို႔ အဆုိးရြားဆံုးပံုစံကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရး 
လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ျခင္း လမ္းညႊန္မ်ားကိုထည့္သြင္းထားသည္။

ILO ၏ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္၊ ၂၀၁၁ (အမွတ္ ၁၈၉)
အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေန 
ခဲ့ၿပီး မညီမမွ် ျဖစ္ေနခဲ့သည္ကို လိပ္မူေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့သည့္ သမိုင္းဝင္မွတ္တုိင္တစ္ခုမွာ ျပ႒ာန္းခ်က္အမွတ္ ၁၈၉ 
ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားသည္လည္း အလုပ္သမားမ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး အျခားအလုပ္သမားမ်ားကဲ့သို႔ 
အခြင့္အေရးရွိသည္ကို အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရး 
မ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳၿပီး အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားကို ညႇင္းပန္းမႈ၊ ေႏွာက္ယွက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံအားလံုးကို 
အကာအကြယ္ ေပးရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားကို စီမံေဆာင္႐ြက္ေစၿပီး အသက္အ႐ြယ္မ်ိဳးစံုရွိေန 
ေသာ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေရးအတြက္ အနိမ့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ျပ႒ာန္းခ်က္ ၁၃၈ ႏွင့္ ၁၈၂ တုိ႔ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံျခင္းစီသည္ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆံုး အသက္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ထားရွိရန္လိုအပ္ၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ သာမန္အလုပ္သမားမ်ား တရားဝင္အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ 
အသက္ထက္ မနိမ့္သင့္ေပ။
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ႏုိင္ငံတကာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

 X လုပ္ငန္းခြင္၀င္ရန္ အငယ္ဆံုးအသက္ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္၊ ၁၉၇၃ (အမွတ္ ၁၃၈)

 X အဆိုးရြားဆံုးပံုစံျဖင့္ကေလးလုပ္သားခိုင္းေစျခင္းဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္၊ ၁၉၉၉ (အမွတ္ ၁၈၂)

 X အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္၊ ၂၀၁၁ (အမွတ္ ၁၈၉)

 X အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ အနိမ့္ဆုံးအသက္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္၊ ၁၉၇၃ (အမွတ္ ၁၄၆)

 X ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ UN ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္၊ ၁၉၈၉

အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိသည့္ အနိမ့္ဆံုးအသက္ထက္ငယ္ေသာ ကေလးမ်ားလုပ္ရသည့္ အိမ္အကူအလုပ္သည္ ကေလး 
လုပ္သားပင္ျဖစ္ၿပီး ပေပ်ာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္ 
လုပ္ႏုိင္သည့္ အနိမ့္ဆံုးအသက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနေသာ အိမ္အကူကေလးလုပ္သားမ်ားကို ၎တုိ႔၏ အထူး 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို (မသင္မေနရ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားအပါအဝင္) ျဖည့္ဆည္းေပး 
သင့္ၿပီး အကာအကြယ္ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ အလုပ္အေနအထားမွာလည္း ျပ႒ာန္းခ်က္အမွတ္ (၁၈၉) 
ႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္မ်ားျဖစ္သင့္သည္။

ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ငယ္႐ြယ္သည့္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဥပေဒ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ တရားဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ ကြဲျပားေသာ ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တစိတ္ 
တပိုင္းစီျဖစ္ေနၿပီး ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ ILO ျပ႒ာန္းခ်က္ (၁၃၈) (အနိမ့္ဆံုးအသက္)၊ 
ILO ျပ႒ာန္းခ်က္ (၁၈၂) (ကေလးလုပ္သားမ်ားကိုအဆုိးဝါးဆံုးပံုစံျဖင့္ခုိင္းေစျခင္း)၊ ILO ျပ႒ာန္းခ်က္ (၁၈၉) 
(အိမ္အကူအလုပ္)ႏွင့္ ကုလသမဂၢကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ (UNCRC) စသည္တို႔ႏွင့္ 
အျပည့္အဝ ကိုက္ညီက်င့္သံုးမႈလည္းမရွိေပ။

ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာအဓိက ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ -

 X ကေလးသူငယ္ဥပေဒ (၁၉၉၃)

 X အလုပ္႐ုံမ်ားဥပေဒ (၁၉၅၁)၊ ၂၀၁၆ တြင္ ျပင္ဆင္

 X ဆုိင္မ်ားႏွင့္အလုပ္ဌာနမ်ား အက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)၊ ၂၀၁၆ တြင္ ျပင္ဆင္

 X ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား အက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)၊ ၂၀၁၆ တြင္ ျပင္ဆင္

 X ခေၾကးေခြေပးေခ်ေရး အက္ဥပေဒ (၁၉၃၆)၊ ၂၀၁၆ တြင္ ျပင္ဆင္

 X ေရနံေျမအက္ဥပေဒ (အလုပ္သမားႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး)၊ (၁၉၅၁)

အသက္အ႐ြယ္တားျမစ္ခ်က္
ကေလးသူငယ္ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ကေလးမ်ားသည္ အလုပ္ကို ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ 
ခြင့္ရွိသည္ဟု ဥပေဒအရျပ႒ာန္းထားၿပီး အလုပ္ခ်ိန္၊ အနားယူခ်ိန္ႏွင့္ အပန္းေျဖခ်ိန္မ်ားစသည့္ အထူးခံစားခြင့္မ်ား 
ကိုလည္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။
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သို႔ေသာ္လည္း အလုပ္သမားဥပေဒအရ အသက္ (၁၄)ႏွစ္ေအာက္ရွိမည္သူတဦးတေယာက္မွ အလုပ္လုပ္ခြင့္ 
မရွိဘဲ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ရွိသည့္ (ငယ္႐ြယ္သည့္အလုပ္သမား သို႔မဟုတ္ လူငယ္မ်ား) သည္လည္း 
တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ လက္မွတ္ရဆရာဝန္/ ေဆးကုသခြင့္ရွိသူတုိ႔ထံမွ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ 
ေကာင္းစြာ က်န္းမာေၾကာင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ လက္မွတ္ရမွသာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထုိခြင့္ျပဳခ်က္လက္မွတ္ကိုသည္ 
စက္႐ုံမန္ေနဂ်ာမွ သိမ္းဆည္းထား ရမည္ ျဖစ္သည္။  ငယ္႐ြယ္သည့္အလုပ္သမားမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနခ်ိန္၌ 
အလုပ္လုပ္ရန္ ေကာင္းစြာႀကံ႕ခိုင္က်န္းမာေၾကာင္းလက္မွတ္ ရွိထားရမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္႐ွင္မ်ားသည္လည္း 
လုပ္ငန္းတြင္းရွိ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားကို စာရင္းမွတ္သားထားရမည္ျဖစ္သည္။

ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
အလုပ္လုပ္လုိသည့္ ငယ္႐ြယ္သူမ်ား (အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္)သည္ လက္မွတ္ရဆရာဝန္ျဖင့္ ေဆးစစ္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ထုိကေလးသည္ အနည္းဆံုး အသက္ (၁၄) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈ/စက္႐ုံလုပ္ငန္းကို 
လုပ္ကိုင္ရန္ ေကာင္းစြာႀကံ႕ခုိင္သည္ဟု ယူဆပါက ဆရာဝန္မွ လက္မွတ္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ထုိလက္မွတ္သည္ (၁၂) လသက္တမ္းရွိၿပီး ထိုငယ္႐ြယ္သည့္သူူလုပ္ရမည့္ အလုပ္အမ်ိဳးအစားကို ကန္႔သတ္ႏုိင္ 
သည္။ လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္း) မျပဳလိုသည့္ ဆရာဝန္သည္ ထုတ္မေပးရန္ 
ျငင္းဆုိရသည့္ အေၾကာင္းကို စာျဖင့္ေရးသားေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာႀကံ႕ခုိင္ေၾကာင္း လက္မွတ္ရရွိရန္ 
အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို အလုပ္႐ွင္မွ က်ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမား သို႔မဟုတ္ မိဘမ်ားမွ ေပးရန္မလိုပါ။

ကေလးမ်ားလုပ္ရမည့္အလုပ္ဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား
ကေလးမ်ား၏ လုပ္ခလစာမ်ားကို အလုပ္မလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြင့္မျပဳဘဲအလုပ္မွ ပ်က္ကြက္ျခင္း (ဥပမာ 
ႏွစ္ပတ္လည္ခြင့္၊ က်န္းမာေရးခြင့္၊ သို႔မဟုတ္ အျခား ခံစားခြင့္မ်ား) မဟုတ္လွ်င္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားကဲ့သုိ႔ 
ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား မလုပ္ရပါ။ ထုိ႔အျပင္ အသက္ (၁၆) ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား၏ လုပ္ခလစာမွ ဒဏ္ေၾကး 
ျဖတ္ေတာက္ျခင္းလည္း မရွိရပါ။

အသက္ (၁၅) ႏွစ္ေအာက္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားခံစားခြင့္ရွိသည့္ လစာျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ခြင့္ 
(၁၀) ရက္ႏွင့္ မတူဘဲ (၁၄) ရက္ဆက္တုိက္ ႏွစ္ပတ္လည္ခြင့္ ခံစားႏုိင္သည္။

စက္႐ုံမ်ားတြင္ အသက္ (၁၄) ႏွစ္မွ (၁၆) ႏွစ္ရွိေသာ မည္သည့္ကေလးမဆုိ မည္သည့္ရက္တြင္မွ ေလးနာရီထက္ 
ပို၍ အလုပ္လုပ္ခြင့္မရွိပါ (နားခ်ိန္မ်ားပါထည့္ေပါင္းလွ်င္ ငါးနာရီအမ်ားဆံုး)။ ညေန ၆ နာရီမွ မနက္ ၆ နာရီ 
အတြင္းတြင္လည္း အလုပ္လုပ္ခြင့္မရွိပါ။

ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ား၊ သူ/သူမ၏ က်န္းမာေရးကိုေဘးျဖစ္ေစမည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ပညာေရးကို 
အတားအဆီးျဖစ္ေစမည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ခံရမည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား အပါအဝင္ ကေလး 
မ်ားသည္ အဆုိးဝါးဆံုး ပံုစံအလုပ္သမားအေနျဖင့္ လုပ္ရန္မလိုပါ။ စက္ထဲသုိ႔ ပစၥည္းထည့္သြင္းသည့္ဘက္သည္ 
ပစၥည္းထြက္လာသည့္ဘက္ႏွင့္ အခန္းကန္႔ၿပီးခြဲထားျခင္းမရွိပါက ဝါဂြမ္းအဆံဖြင့္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တာဝန္မခ်ရပါ။
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အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္လုပ္သားမ်ားသည္ လံုေလာက္ေသာ သင္တန္းေပးထားျခင္းမရွိပါက (သို႔မဟုတ္) 
ကၽြမ္းက်င္သူ၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈမရွိပါက အႏၲရာယ္ရွိေသာ ယႏၲရားမ်ားကို အသံုးမျပဳရ။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစႏုိင္ 
ေလာက္ေသာ အေလးအပင္မ်ားကို ပင့္မျခင္း၊ သယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ေစရ။

ဆုိင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားတြင္ အသက္ (၁၄) ႏွစ္မွ (၁၆) ႏွစ္အတြင္းရွိ ကေလးမ်ား၏ အလုပ္ခ်ိန္သည္ တေန႕လွ်င္ 
ေလးနာရီထက္ မပိုရ (နားခ်ိန္မ်ားပါထည့္ေပါင္းလွ်င္ ငါးနာရီအမ်ားဆံုး)။ ညေန ၆ နာရီမွ မနက္ ၆ နာရီ 
အတြင္းတြင္လည္း အလုပ္လုပ္ခြင့္မရွိပါ။ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခြင့္မျပဳ။

အသက္ (၁၆) ႏွစ္မွ (၁၈) ႏွစ္အတြင္း ကေလးမ်ားအၾကားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္း 
တက္ေရာက္ထားသူ၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာသူ၊ 
ဆရာဝန္ထံမွ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ေဆးလက္မွတ္ ရရွိထားၿပီးသူမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈရွိၿပီး ၎၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ 
စိတ္ဓာတ္ေရးရာမထိခိုက္ေစေသာ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည္။ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အလုပ္ 
လုပ္ရန္ မလို သို႔မဟုတ္ ခြင့္မျပဳပါ။

ဇယား ၄ : ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္

ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ အနိမ့္ဆံုးအသက္

အလုပ္႐ုံမ်ားဥပေဒ (၁၉၅၁) ၁၄ႏွစ္ (အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ကို အလုပ္ခန္႔မည္ဆုိလွ်င္ 
က်န္းမာႀကံ႕ခုိင္ေၾကာင္း ေဆးေထာက္ခံခ်က္လုိ)

ေရနံေျမအက္ဥပေဒ (အလုပ္သမားႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး) 
(၁၉၅၁)

၁၃ ႏွစ္ (အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ကို အလုပ္ခန္႔မည္ဆုိလွ်င္ 
က်န္းမာႀကံ႕ခုိင္ေၾကာင္း ေဆးေထာက္ခံခ်က္လုိ)

ဆုိင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) ၁၄ႏွစ္ (အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ကို အလုပ္ခန္႔မည္ဆုိလွ်င္ 
က်န္းမာႀကံ႕ခုိင္ေၾကာင္း ေဆးေထာက္ခံခ်က္လုိ)
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အခန္း ၂ : ကေလးလုပ္သားကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင္ ့
ခန္႔မွန္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္း
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ေနာက္ဆံုးရရွိထားေသာ ILO ၏ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ တစ္ကမာၻလံုးရွိ ကေလးဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၅၂ သန္းတြင္ 
ေယာက္်ားေလးဦးေရ ၈၈ သန္းႏွင့္ မိန္းကေလးဦးေရ ၆၄ သန္းသည္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနရ 
ၿပီး ကမာၻအႏွံ႕ ကေလး ဆယ္ဦးလွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္းကေလးလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ရွိေနၾကသည္။ ထိုကေလးလုပ္သားမ်ား 
ထဲမွ ၇၁% ေသာကေလးမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မ်ားတြင္လုပ္ကိုင္ေနရၿပီး ထိုအထဲမွ ၆၉ % သည္ မိမိတို႔၏ ကို
ယ္ပိုင္မိသားစုစိုက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။ ကေလးလုပ္သားအေရအတြက္၏ တစ္၀က္နီးပါး 
ခန္႔ျဖစ္ေသာ ၇၃% သည္ ၎တို႔၏ က်န္းမာေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအား တိုက္ရိုက္ 
အားျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားထဲတြင္ ထိေတြ႔လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။ 
ကေလးလုပ္သားအပါအ၀င္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အလုပ္အကိုင္ပံုစံမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ တရား၀င္အလုပ္ 
လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အသက္အရြယ္ရွိေသာ ကေလးအေရအတြက္စုစုေပါင္းမွာ ၂၁၈ သန္းခန္႔ရွိပါသည္။ 

ေဒသတြင္းအေနအထား
အာဖရကိသည ္ကေလးလုပသ္ားရာခိငု္ႏႈန္းအမ်ားဆံုးျဖစၿ္ပီး ကေလးငါးပံတုစပ္ံ ုသို႔ အေရအတြကအ္တအိက်အားျဖင္ ့
၇၂ သန္းရွိသည္။ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသသည္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ကေလးအားလံုး၏ ၇ % သို႔ အေရအတြက္ 
အားျဖင့္ ၆၂ သန္းခန္႔ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။ အာဖရိက၊ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသမ်ား 
ေပါင္းလိုက္ပါက ကမာၻအႏွံ႕ ကေလးဆယ္ေယာက္တြင္ ကိုးေယာက္သည္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ေနၾကသည္။ 
က်န္ေသာကေလးအလုပ္သမားအေရအတြက္အား တြက္ခ်က္လိုက္ေသာအခါ အေမရိကတြင္ ၁၁ သန္း၊ ဥေရာပႏွင့္ 
အာရွအလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ၆ သန္း ႏွင့္ အာရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ၁ သန္း အသီးသီးရွိၾကသည္။ အေရအတြက္ 
ပမာဏအရ အေမရိကေဒသမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား၏ ၅% သည္ ကေလးလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ေသာ္လည္း ၄% သည္ 
ဥေရာပႏွင့္ အာရွအလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ၃% သည္ အာရပ္ေဒသမ်ားတြင္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားအတြက္ ေဒသအလိုက္အဆင့္သတ္မွတ္ေသာအခါ 
ကြဲျပားျခားနားမႈမရွိပဲ တူညီေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

ဇယား ၅: ေဒသအလုိက္ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္လုပ္ေနရသည့္ ကေလး 
လုပ္သားမ်ား အေရအတြက္ႏွင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း (၅ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ရိွ အသက္အုပ္စု၊ ၂၀၁၆)

ေဒသ

ကေလးလုပ္သား ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ 
အလုပ္လုပ္ေနရသည့္ 
ကေလးလုပ္သားမ်ား

(‘၀၀၀) % (‘၀၀၀) %

ကမာၻအႏွံ႔ (၅ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္) ၁၅၁,၆၂၂ ၉.၆ ၇၂,၅၂၅ ၄.၆

အာဖရိက ၇၂,၁၁၃ ၁၉.၆ ၃၁,၅၃၈ ၈.၆

အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား ၁,၁၆၂ ၂.၉ ၆၁၆ ၁.၅

အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ၆၂,၀၇၇ ၇.၄ ၂၈,၄၆၉ ၃.၄

အေမရိကႏိုင္ငံမ်ား ၁၀,၇၃၅ ၅.၃ ၆,၅၅၃ ၃.၂

ဥေရာပႏွင့္အာရွအလယ္ပိုင္း ၅,၅၃၄ ၄.၁ ၅,၃၄၉ ၄.၀
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ကေလးလုပ္သားႏွင့္ အသက္အရြယ္
ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအား အသက္အရြယ္အလိုက္ခြဲျခားသတ္မွတ္လိုက္ေသာအခါ ၄၈% သည္ အသက္ 
၅ႏွစ္မွ ၁၁ ႏွစ္ၾကားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၂၈% သည္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္ၾကားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
၂၅% သည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ၾကားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း က်ေရာက္ေနေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အသက္ငယ္ေသာကေလးမ်ားအေနျဖင့္ အေရအတြက္အနည္းငယ္သာပါေသာ္လည္း ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း လုပ္ကိုင္ေနရေသာ ကေလးပမာဏထဲတြင္ သိသာေသာအေရအတြက္ပါ၀င္ေနသည္ကို 
ေတြ႔ရပါသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္အုပ္စုအတြင္းရွိေသာ ကေလးပမာဏ၏ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔ အတိအက် 
အားျဖင့္ ၁၉ သန္းခန္႔သည္ အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္
အေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနရေသာ ငယ္ရြယ္သည့္ကေလးမ်ားသည္ ၎တို႔၏က်န္းမားေရး၊ လံုျခံဳမႈႏွင့္ 
စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ားအားအဓိကအားျဖင့္ တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
ကေလးမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ အလုပ္မ်ားအတြက္လည္း ခၽြင္းခ်က္
မ်ားလံုး၀မရွိေစရန္ျဖစ္သည္။ 

ဇယား ၆: အသက္အုပ္စုအလုိက္ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္၊ ၅ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ရိွ 
အသက္အုပ္စု၊ ၂၀၁၆

အသက္အုပ္စု

ကေလးလုပ္သား ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ 
အလုပ္လုပ္ေနရသည့္ 
ကေလးလုပ္သားမ်ား

(‘၀၀၀) % (‘၀၀၀) %

အသက္ ၅-၁၁ႏွစ္ ၇၂,၅၈၅ ၈.၃ ၁၉,၀၂၀ ၂.၂

အသက္ ၁၂-၁၄ႏွစ္ ၄၁,၈၈၇ ၁၁.၇ ၁၆,၃၅၅ ၄.၆

အသက္ ၁၅-၁၇ႏွစ္ ၃၇,၁၄၉ ၁၀.၅ ၃၇,၁၄၉ ၁၀.၅

ကေလးလုပ္သားႏွင့္ က်ား/မဆိုင္ရာ
ကေလးအလုပ္သမားအေရအတြက္တြင္ ေယာက္က်ားေလးဦးေရသည္ မိန္းကေလးဦးေရထက္ ၂၃ သန္းပိုေနၿပီး 
ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္တြင္လည္း ေယာက္က်ားေလးဦးေရသည္ မိန္းကေလးဦးေရထက္ ၁၇ သန္းပိုမို 
မ်ားျပားေနသည္။ အျခားရႈ႕ေထာင့္အေနျဖင့္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ကေလးလုပ္သားစုစုေပါင္းဦးေရတြင္ ေယာက္်ားေလး 
အေရအတြက္သည္ ၅၈ % ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ ကေလးမ်ား၏ ၆၂ % သည္လည္း 
ေယာက္်ားေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ က်ား/မဆိုင္ရာကြာဟခ်က္သည္ အသက္အလိုက္လည္း ျမင့္တက္လာသည္။ 
အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၁ ႏွစ္ၾကားတြင္ ကေလးလုပ္သားပမာဏကြာဟခ်က္သည္ ၁ % ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး အသက္ ၁၂ 
ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္ၾကားတြင္ ၃ % တိုးတက္လာၿပီး အသက္ ၁၅ ႏွစ္ ၁၇ ႏွစ္ၾကားကေလးမ်ားတြင္ ၅ % တိုးျမင့္လာသည္။ 
သို႔ေသာ္ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မိန္းကေလးမ်ားလုပ္ကိုင္ရေသာအလုပ္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္း 
မရွိေပ။ ၿပီးခဲ့ေသာကမာၻလံုးဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ပင္ မိန္းကေလးမ်ား၏အလုပ္သည္ 
ထင္သာ၊ ျမင္သာမႈနဲပါးသည့္အလုပ္ျဖစ္ေသာ အျခားေသာသူမ်ား၏အိမ္တြင္လုပ္ကိုင္ရေသာ အိမ္အကူလုပ္ငန္း 
ကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ထပ္ေဆာင္းအားျဖင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ကေလး 
လုပ္သားမ်ား လုပ္ကိုင္ရေသာလုပ္ငန္းပံုစံမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိသည့္ မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္အိမ္တြင္ 
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လုပ္ရသည့္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို ပိုမိုလုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ကေလးလုပ္သား 
အေရအတြက္သည္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေယာက္်ားေလးမ်ားထက္ တစ္၀က္ခန္႔ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး က်ား/မ ကြာျခားမႈ 
သည္ နဲပါးက်ဥ္းေျမာင္းလာခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာပံုစံမ်ိဳးကို ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာလုပ္ငန္းခြင္တြင္လည္း ေတြ႔ႏိုင္ 
သည္။  

ဇယား ၇ : အလုပ္လုပ္ေနသည့္ကေလး၊  က်ား မ ကြဲျပားမႈအလုိက္ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ 
ရွိေသာ အလုပ္၊ ၅ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ရိွ အသက္အုပ္စု၊ ၂၀၁၆

လိင္

ကေလးလုပ္သား ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ 
အလုပ္လုပ္ေနရသည့္ 
ကေလးလုပ္သားမ်ား

(‘၀၀၀) % (‘၀၀၀) %

ေယာက်္ားေလး ၈၇,၅၂၁ ၁၀.၇ ၄၄,၇၇၄ ၅.၅

မိန္းကေလး ၆၄,၁၀၀ ၈.၄ ၂၇,၇၅၁ ၃.၆

က႑အလိုက္ကေလးလုပ္သားပ်ံ႕ႏွံ႕ျဖစ္ေပၚမႈ
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္ ကေလးလုပ္သားမ်ားအတြက္ အဓိကအေရးၾကီးေသာက႑အျဖစ္ရွိေနၿပီး ၇၁% ေသာ 
ကေလးလုပ္သားမ်ားရွိေနၿပီး အေရအတြက္အတိအက်အားျဖင့္ ၁၀၈ သန္းခန္႔ရွိပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္
လုပ္ကိုင္ေနရေသာကေလးမ်ားမွာ ၀မ္းစာဖူလံုေရးအတြက္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနရၿပီး စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ 
ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနရသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ငါးလုပ္ငန္း၊ သစ္ေတာႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းမ်ား 
လည္း ပါ၀င္ထည့္သြင္း လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ ကေလးအမ်ားစုလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္သည္ 
လုပ္ခလစာမရေသာမိသားစု လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေနၾကၿပီး ထိုအလုပ္မ်ားသည္ သဘာ၀အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
အေျခအေနအားျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယခုအခ်က္အလက္သည္ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ၅၉ရာခိုင္ႏႈန္းထက္သိသာစြာျမင့္တက္လာရျခင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ကေလး 
လုပ္သားမ်ား အမ်ားဆံုးထည့္သြင္းအသံုးျပဳသည့္ အာဖရိကေဒသမ်ားရွိ ကေလးလုပ္သားဦးေရ၏ ေဒသဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနရေသာ ကေလး 
လုပ္သားမ်ားမွာ ၂၆ သန္းႏွင့္ စက္မႈက႑မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနရေသာ ကေလးလုပ္သားမ်ားမွာ ၁၈ သန္း အသီးသီး 
ျဖစ္ပါသည္။ အေရအတြက္အရအနည္းဆံုးျဖစ္ေနေသာ္လည္း ကေလးအမ်ားစုအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ 
ႏိုင္ေသာအလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္ရသည့္ စက္မႈက႑တြင္ ကေလးသံုးပံုတစ္ပံုသည္ အႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားကို 
လုပ္ကိုင္ေနရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာတိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ မိသားစုမ်ားသည္ 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားေၾကာင့္ ပံုစံတက်မဟုတ္ေသာ ျမိဳ႕ျပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေနာင္အနာဂတ္ကာလမ်ားတြင္ ပိုမိုေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္လာၾကမည္ ကိုလည္း 
ခန္႔မွန္းေတြ႔ရွိရပါသည္။
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ဇယား ၈ : က႑အလုိက္ကေလးလုပ္သားပ်ံ႕ႏွံ႕တည္႐ွိမႈ၊ အေရအတြက္ႏွင့္ ေဝစုရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၅ ႏွစ္မွ ၁၇ 
ႏွစ္ရိွ အသက္အုပ္စု၊ ၂၀၁၆

က႑ (‘၀၀၀) % share

စိုက္ပ်ိဳးေရး ၁၀၇,၅၄၃ ၇၀.၉

စက္မႈလုပ္ငန္း ၁၈,၀၀၇ ၁၁.၉

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ၂၆,၀၇၂ ၁၇.၂

ျမန္မာႏုိင္ငံ လုပ္သားအင္အား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ၂၀၁၅
အလုပသ္မားဝနႀ္ကီး႒ာန၊  အလပုအ္ကုိငခ္န္႔အပ္ေရးႏငွ္ ့ လမူႈဖလုံူေရး႒ာနႏငွ္ ့ ျမနမ္ာႏိငုင္ ံဗဟိစုာရင္းအင္းဆိုငရ္ာအဖြ႕ဲ 
တုိ႔သည္ ILO ၏ ဘ႑ာေရးပိုင္း၊ နည္းပညာပိုင္းပံ့ပိုးမႈႏွင့္အတူ လုပ္သားအင္အား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို              
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းသည္ ႏုိင္ငံတဝွမ္းရွိ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၂၃,၄၂၅) ကို လႊမ္းၿခံဳ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ စစ္တမ္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လုပ္သားအင္အား အ႐ြယ္အစား၊ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ပ်ံ႕ႏွံ႕တည္႐ွိမႈႏွင့္ 
စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္မရွိမႈႏွင့္ အျခားေသာ ျပည္သူလူထု၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား၏ လက္ရွိေနာက္ဆံုးအခ်က္အလက္ကို သိရွိရန္ႏွင့္ ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ အျမင္႐ႈေထာင့္ 
မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမွ အလုပ္ခြင္သို႔အကူးအေျပာင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ သိရွိႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခန္႔မွန္းေခ် လူဦးေရ (၄၈) သန္းခန္႔ရွိသည္။ လူဦးေရ၏ (၇၂ %) မွာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ 
ေနထုိင္ၾကၿပီး (၂၈ %) မွာ ၿမိဳ႕ျပတြင္ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္၏ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာလူဦးေရမွာ ခန္႔မွန္းေခ် (၃၃.၉) 
သန္းခန္႔ရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီး (၅၄%) ႏွင့္ အမ်ိဳးသား (၄၆%) ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္းအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္ထားမႈ 
အေရအတြက္မွာ စုစုေပါင္း (၂၁.၈) သန္းျဖစ္ၿပီး အဓိက အလုပ္အကိုင္မ်ားမွာ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ 
ေရလုပ္ငန္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ အေျခခံအလုပ္အကိုင္မ်ားမွာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လက္မႈပညာ၊ ၎ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းေသာ အေရာင္းအဝယ္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ လုပ္သားအင္အားဆုိင္ရာ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားကို ထုိစစ္တမ္း၏ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ တြင္ပိုမိုေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။

၂၀၁၅ စစ္တမ္းအစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိကေလးစုစုေပါင္း (၁၂) သန္း၏ (၁၀.၅%) သို႔မဟုတ္ ကေလးမ်ားႏွင့္ 
အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ငယ္႐ြယ္သူ (၁,၂၇၈,၉၀၉) မွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္။ ထိုအထဲမွ (၁,၁၂၅,၆၆၁) 
သုိ႔မဟုတ္ ကေလးဦးေရစုစုေပါင္း၏ (၉.၃%) မွာ ကေလးလုပ္သားမ်ားျဖစ္သည္။ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ တဝက္ 
ေက်ာ္ေက်ာ္ (၆၁၆,၈၁၅) သို႔မဟုတ္ ကေလးဦးေရစုစုေပါင္း၏ (၅.၁%) မွာ ၎တုိ႔၏ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ 
စိတ္ဓာတ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ထိခိုက္ေစမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားတြင္ ပိတ္မိေနၾကသည္။ 
ဤစစ္တမ္းသည္ အျခားေသာ အဆုိးဝါးဆံုးပံုစံျဖင့္ကေလးလုပ္သားမ်ားကိုခုိင္းေစျခင္း (WFCL)3အျဖစ္ ပိတ္မိေန 
ၾကသည့္ ကေလးအေရအတြက္ကို ခန္႔မွန္းေလ့လာမႈ ျပဳမထားပါ။

အလုပ္လုပ္ေသာ ေယာက္်ားေလး၊ မိန္းကေလးႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ ေယာက္်ားေလးမ်ားသည္ မိန္းကေလးမ်ားထက္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုလုပ္ကိုင္ၾကဟန္ရွိသည္ (ေယာက္်ားေလး ၁၁.၃% ႏွင့္ မိန္းကေလး ၉.၈% 

3 အဆုိးရြားဆံုးပံုစံျဖင့္ကေလးလုပ္သားမ်ားကိုခုိင္းေစျခင္း အေရအတြက္ခန္႕မွန္းခ်က္မွာ နည္းစနစ္ပိုင္းဆုိင္ရာအေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ 
အိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္း ေကာက္ယူသည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။



24

အသီးသီးရွိ)။ ယင္းအခ်က္မွာ ေယာက္်ားေလးမ်ားသည္ မိန္းကေလးမ်ားထက္ အမွန္တကယ္ ပိုအလုပ္လုပ္ႏုိင္ျခင္း 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သလို မိန္းကေလးမ်ားမွာ လူမျမင္သာေသာကေလးလုပ္သားပံုစံမ်ားတြင္ ပိုလုပ္ေနၾကဟန္ရွိသည္ 
ဟူသည့္ ဤစစ္တမ္းတြင္ ေလ့လာမထားေသာ အခ်က္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္ (ဥပမာအားျဖင့္ စီးပြားေရးအရ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမ်ား)။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္စစ္တမ္းေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားတြင္ အသက္အ႐ြယ္အုပ္စုမ်ားဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၌ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ 
ျခားနာခ်က္မ်ားကိုေတြ႕ရွိရသည္။ အလုပ္တြင္ပါဝင္လာမႈႏႈန္းသည္ အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ ႐ုတ္ျခည္းျမင့္တက္ 
လာသည္။ အသက္ (၅ - ၁၁) အ႐ြယ္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္မႈႏႈန္း (၁.၇%)သာေတြ႕ရေသာ္လည္း၊ (၁၂ - ၁၄)အ႐ြယ္ 
မ်ားတြင္ (၂၂.၇%) တုိးျမင့္လာၿပီး အသက္ (၁၅ - ၁၇) အုပ္စုမ်ားတြင္မူ မယံုႏုိင္ဖြယ္ရာ (၇၅.၆%) အထိ ျဖစ္လာ 
ခဲ့သည္။ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အသက္ငယ္႐ြယ္စဥ္ ပို၍ အလုပ္လုပ္ၾကဟန္႐ွိၿပီး ေယာက္်ားေလးမ်ားမွာမူ အသက္ 
ပိုမို ႀကီးျပင္းခ်ိန္ မွ အလုပ္လုပ္ၾကဟန္ျဖစ္သည္။

စစ္တမ္းတြင္ အလုပ္လုပ္သည့္ကေလးမ်ား၏ အသက္အ႐ြယ္ကို ခြဲခ်ေလ့လာမႈသည္ ပညာေရးဆုိင္ရာ စာရင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနသည္။ မိန္းကေလး/ ေယာက္်ားေလး ႏွစ္မ်ိဳးလံုးသည္ အ႐ြယ္ 
ရလာသည္ ႏွင့္အမွ် ေက်ာင္းတက္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားသည္။ အသက္ (၅ - ၁၁) အုပ္စု ကေလးမ်ားမွ (၈၈.၉%) မွာ 
ေက်ာင္းတက္ၾကသည္။ အသက္ (၁၂ - ၁၄) အုပ္စုမ်ားတြင္ ကိန္းဂဏန္းမွာ (၇၉.၈%) အထိက်ဆင္းသြားၿပီး  
အသက္ (၁၅ - ၁၇) အ႐ြယ္မ်ားတြင္မူ တဝက္ထက္ပင္နည္းေသာ (၄၇.၇%) သာက်န္ေတာ့သည္။ ညႊန္ျပေနသည္မွာ 
အလြန္မ်ားျပားေသာ ကေလးအေရအတြက္သည္ အလယ္တန္းအဆင့္သို႔ ကူးေျပာင္းခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းထြက္ၾကရ
သည္ဟူသည့္အခ်က္ျဖစ္ သည္။ အသက္အ႐ြယ္အုပ္စုအားလံုးတြင္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားထက္ 
ေက်ာင္းတက္ႏႈန္း အနည္းငယ္မွ် ပို၍ ျမင့္မားသည္။ ယင္းအခ်က္အရ ေယာက္်ားေလးမ်ားသည္ မိန္းကေလးမ်ားထက္ 
အခ်ိန္ျပည့္ပို အလုပ္လုပ္ရသည္ဟုသည့္အခ်က္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနသည္။

၂၀၁၅ စစ္တမ္းမွ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ေတြ႕ရွိခ်က္မွာ အထူးသျဖင့္ အသက္ (၁၂ - ၁၄) ႐ွိသည့္ ကေလးမ်ားသည္ 
အလြန္ ႐ွည္လ်ားေသာ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားျဖင့္ လုပ္ရသည္ဟူသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ အသက္ (၁၂ - ၁၄) အုပ္စု၏ 
(၂၅.၈%) ႏွင့္ အသက္ (၁၅ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္) အုပ္စုမ်ား၏ (၂၄.၃%) မွာ နာရီေပါင္း (၆၀) ထက္ပို၍အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ 
ထုိ အသက္ အုပ္စုႏွစ္ခု၏ ကေလးအမ်ားစုမွာ (၃၅.၃% ႏွင့္ ၃၃.၃% အသီးသီး) တပတ္လွ်င္ နာရီေပါင္း ၅၀ မွ ၅၉ 
နာရီအထိ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ေက်ာင္းထြက္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအၾကားအျပန္အလွန္ 
ဆက္စပ္မႈကို ပို၍ ေသခ်ာေစၿပီး နာရီေပါင္းမ်ားစြာအလုပ္လုပ္ၾကရေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္မ်ားကို 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။

အလံုးစံုအားျဖင့္ ဆုိရေသာ္ (၆၀.၇%) ေသာ ကေလးမ်ားမွာ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အလုပ္လုပ္ေနၾကၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး ထုိ႔ေနာက္ လက္လီလက္ကားေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္းမ်ား (ေမာ္ေတာ္ကား 
ျပင္ျခင္း) ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ထုိက႑သံုးခုတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ကေလး (၈၀%) ေက်ာ္႐ွိသည္။ ကေလး 
အေရအတြက္ အလြန္နည္းသည့္ပမာဏမွာ သတၱဳတြင္း၊ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္၊ ဓာတ္ေငြ႕၊ ေရေပးေရး 
တုိ႔တြင္ အလုပ္လုပ္ ၾကသည္။ ကေလးမ်ား အလုပ္လုပ္ေလ့ရွိၾကသည္မ်ားမွာ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ တည္းခုိျခင္းႏွင့္ 
အစားအေသာက္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
အိမ္အကူဝန္ေဆာင္မႈနင့္ အျခား ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။
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ထိုက႑မ်ားထဲမွ တခ်ိဳ႕မွာ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားႏွင့္ စပ္ယွက္ေနၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ 
သစ္ေတာ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၊ သတၱဳတြင္းႏွင့္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ကေလးလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ 
ဖုန္မႈန္႔မ်ားႏွင့္ အျခားအမႈန္႔မ်ား၊ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ကိရိယာမ်ား၊ အလြန္အမင္းပူျခင္း သို႔မဟုတ္ ေအးျခင္း၊ ပိုးသတ္ 
ေဆးမ်ား၊ ဓာတု ပစၥည္းမ်ား စသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကိုထိေတြ႕ခံစားၾကရသည္။ ထုိ႔အျပင္ အိမ္အကူအလုပ္ႏွင့္ 
ႀကိဳဆုိဧည့္ခံေရးကဲ့သုိ႔ အခ်ိဳ႕ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တခါတရံ ကေလးမ်ား၏ စိတ္ပိုင္း 
ဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈကို ထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ 
ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ ၾကရသည္ (ဥပမာ သီးျခားခြဲ၍ အလုပ္လုပ္ရျခင္း သုိ႔မဟုတ္  အႏၲရာယ္ရွိ 
ေသာ အရာမ်ားကိုထိေတြ႕ရျခင္း/ ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံရျခင္း)။

ဇယား ၉ : အလုပ္လုပ္ေနေသာကေလးမ်ား၊ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေနေသာ ကေလး 
လုပ္သား

စုစုေပါင္း ေယာက္်ားေလးမ်ား မိန္းကေလးမ်ား

ကေလးဦးေရ ၁၂,၁၄၆,၄၆၃ ၆,၀၁၀,၄၅၉ ၆,၁၃၆,၀၀၄

အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကေလး ၁,၂၇၈,၉၀၉ ၆၇၆,၂၀၈ ၆၀၂,၇၀၁

ကေလးလုပ္သား ၁,၁၂၅,၆၆၁ ၆၀၁,၄၇၁ ၅၂၄,၁၉၀

အႏၲရာယ္ရွိေနေသာ ကေလးလုပ္သား ၆၁၆,၈၁၅ ၃၃၇,၃၁၈ ၂၇၉,၄၉၈

ကေလးလုပ္သား (အႏၲရာယ္မရွိေသာ) ၅၀၈,၈၄၆ ၂၆၄,၁၅၃ ၂၄၄,၆၉၃

အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကေလးအခ်ိဳးအစား ၁၀.၅ ၁၁.၃ ၉.၈

ကေလးလုပ္သားအခ်ိဳးအစား ၉.၃ ၁၀.၀ ၈.၅

အႏၲရာယ္ရွိေနေသာ ကေလးလုပ္သားအခ်ိဳးအစား ၅.၁ ၅.၆ ၄.၆

ကေလးလုပ္သား အခ်ိဳးအစား (အႏၲရာယ္မရွိေသာ) ၄.၂ ၄.၄ ၄.၀

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္စဥ္လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္း (သံုးလပတ္အစီရင္ခံစာ၊ ပထမသံုးလပတ္၊ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ-မတ္လ) 
အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန၊  စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနတို႔သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာ 
အဖြဲ႔၏ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအကူအညီျဖင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္စဥ္လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္း (သံုးလပတ္အစီရင္ခံစာ၊ 
ပထမသံုးလပတ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ-မတ္လ) အား ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္းကို 
ရာသီခ်ိန္ႏွင့္ ရာသီခ်ိန္ျပင္ပရွိ လုပ္သားေစ်းကြက္အသင္း အခ်က္အလက္ရရွိရန္ရည္ရြယ္ၿပီး quarterly ေကာက္ယူ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းပထမအၾကိမ္ကို ဇန္န၀ါရီလမွ မတ္လအထိလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအၾကိမ္ကို စက္တင္ဘာ 
လမွ ႏို၀င္ဘာလအထိလည္းေကာင္း ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ ကုန္က်စရိတ္၊ 
အခိ်န္ႏွင့္ လုပ္သားအင္အား ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ တစ္ၾကိမ္လွ်င္စာရင္းေကာက္ကြက္ ၇၈၀ ကိုနမူနာအရြယ္အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္ သည္။ စစ္တမ္းအတြက္ စာရင္းေကာက္ကြက္ တစ္ကြက္လွ်င္ နမူနာအိမ္ေထာင္စု 
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၁၈ အိမ္ကို ေရြးခ်ယ္ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းနမူနာအိမ္ေထာင္စု ၁၄၀၄၀ ကို ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္လုပ္
သားအင္အားစစ္တမ္းအတြက္ ႏွစ္ၾကိမ္ေကာက္ယူၿပီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ပထမသံုးလပတ္အစီရင္ခံစာအရ ကေလးစုစုေပါင္း ၁၂.၄ သန္းတြင္ ကေလးလုပ္သားဦးေရ ၀.၆၂ သန္း 
ရွိရာ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၅.၀ % ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ေယာက္်ားေလးအားလံုး၏ ၅.၇ % ႏွင့္ မိန္းကေလးအားလံုး 
၏ ၄.၄ % သည္ ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။ အေရအတြက္အားျဖင့္ၾကည့္မည္ဆိုပါ 
က ေယာက္်ားေလး ၃၄၉၆၀၅ ဦးႏွင့္ မိန္းကေလး၂၇၃၂၄၇ ဦးရွိသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ ေက်းလက္ကေလးဦးေရ၏ 
၅.၃ % ႏွင့္ ေက်းလက္ေယာက္်ားေလးမ်ား၏ ၆.၃ % သည္ ကေလးလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမိဳ႕ျပ 
ကေလးဦးေရ၏ ၄.၁ % ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပေယာက္်ားေလးမ်ား၏ ၄.၅ % သာ ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ ေတြ႔ရွိၾကရသည့္ 
အတြက္ ေက်းလက္ေဒသရွိကေလးမ်ားသည္ ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ ပိုမိုေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ 
လုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း ကေလးလုပ္သားမဟုတ္သည့္ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်းလက္ေဒသရွိေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလး ႏွစ္ခုလံုးတြင္ ျမင့္မားသည္ကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

စုစုေပါင္းကေလးအလုပ္သမား ၆၂၃,၀၀၀ ဦးတြင္ ၆၀၈,၀၀၀ ဦးသည္ အႏၲရာယ္ရွိေသာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ၀င္ေရာက္ 
လုပ္ကိုင္ေနၾကရၿပီး ေယာက္်ားေလး ၀.၃၄ သန္းႏွင့္ မိန္းကေလး ၀.၂၆၅ သန္းရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း အသက္အုပ္စုအၾကီးဆံုးျဖစ္သည့္ အသက္ ၁၅-၁၇ ႏွစ္ အသက္အပိုင္းအျခားရွိ ကေလး
မ်ား၏အႏၲရာယ္ရွိေသာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျမင့္မားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ဇယား ၁၀- အလုပ္လုပ္ေသာကေလး၊ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္လုပ္ေနရသည့္ 
ကေလး လုပ္သားမ်ား အေရအတြက္ႏွင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း (၅ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ရိွ အသက္အုပ္စု၊ ၂၀၁၇)

ေယာက္်ားေလး မိန္းကေလး စုစုေပါင္း

စုစုေပါင္းကေလးအေရအတြက္ (000) ၆,၁၅၇ ၆,၂၅၃ ၁၂,၄၁၀

အလုပ္လုပ္ေနေသာကေလး (000) ၄၄၈ ၃၅၇ ၈၀၅

ကေလးလုပ္သား (000) ၃၅၀ ၂၇၃ ၆၂၃

ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္လုပ္ရသည့္ကေလးလုပ္
သား (000)

၃၄၃ ၂၆၅ ၆၀၈

အလုပ္လုပ္ေနေသာကေလးအခ်ိဳး ၇.၃ ၅.၇ ၆.၅

ကေလးလုပ္သားအခ်ိဳး ၅.၇ ၄.၄ ၅.၀

ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္လုပ္ရသည့္ကေလးလုပ္
သားအခ်ိဳး

၅.၆ ၄.၂ ၄.၉
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အခန္း ၃ : ကေလးလုပ္သားျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ 
ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ား



28

ကေလးလုပ္သားျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ား
ကေလးလုပ္သားဆုိသည္မွာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း က်ယ္ျပန္႔စြာျဖစ္ပြားေနသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ မညီမွ်မႈ 
မ်ား၏ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ၿပီး ထုိအေန 
အထားေၾကာင့္ပင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ဆက္လက္တည္တံ့ေစသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ အျမစ္တြယ္ေနၿပီး 
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ လူသားခ်င္းပဋိပကၡမ်ား (စစ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား)၊ စာမတတ္ေျမာက္မႈ၊ ၾသဇာ 
အာဏာမရိွျခင္း၊ မိမိတုိ႔၏ ကေလးမ်ားကို အလုပ္ခြင္သို႔ အတင္းအၾကပ္ေစလႊတ္ေသာ ခ်ိဳ႕ငဲ့မႈကို ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ 
ဆင္းရဲေသာ မိဘမ်ား ေၾကာင့္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမရွိျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ေစသည့္ တခုတည္းေသာ အေၾကာင္းရင္းမဟုတ္ဘဲ 
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ခုိင္းေစခံရျခင္းပံုစံအားလံုးကို ေစ့ငုမိေအာင္႐ွင္းျပႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ရသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၊ စီးပြားေရးက႑ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားမည္ 
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘံုတူညီသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိၿပီး ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ
ကေလးလုပ္သားျဖစ္ေစရန္ အားေကာင္းေသာအခ်က္တစ္ခုမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲေသာ မိသားစုမ်ား 
သည္ ၎တုိ႔၏ ကေလးမ်ားကုိ အလုပ္သို႔ေစလႊတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မိသားစုစီးပြားေရးတြင္ ဝင္လုပ္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္  
မိသားစုလယ္ယာတြင္လုပ္ခုိင္းျခင္းမ်ားရိွၿပီး အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္မိသားစုသည္ အပုိဝင္ေငြလုိအပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ထုိကေလး၏ လုပ္အားကို လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကေလးေပါင္းမ်ားစြာသည္ လုပ္ခလစာမရေသာ မိသားစု 
လယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ မိသားစုပိုင္ဆုိင္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကရၿပီး စီးပြားေရးအရ႐ွင္သန္ေနထုိင္ရန္ မိသားစု 
လုပ္အားကို မွီခုိေနၾကရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာမိသားစုမ်ားတြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ားသည္ အေျခခံ 
ပညာေရးသည္ အခမ့ဲမဟုတ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ေက်ာင္းစားရိတ္ကုိ တစိတ္တပိုင္းေပးရန္အတြက္ ၎တို႔၏ 
လုပ္အားခသည္သာ တခုတည္းေသာလုံေလာက္သည့္ ဝင္ေငြျဖစ္တတ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကေလးလုပ္သားသည္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျပႆနာတစ္ခုတည္းကိုသာ ေျဖ႐ွင္းရန္မရေတာ့ေၾကာင္း က်ယ္ျပန္႔စြာလက္ခံလာရၿပီျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
သုို႔ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ လုပ္ေနျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္း 
တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကေလးလုပ္သားမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆင္းရဲသည့္မိသားစုမ်ားမွ 
လာသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ၎တုိ႔ကို မ်ိဳးဆက္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမျဖစ္ေစရန္ တားဆီးေပးႏုိင္သည့္ 
ပညာေရးကို ရရွိရန္အတြက္ တားဆီးထားသည္။ ကေလးလုပ္သားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ သံသရာစက္ဝန္းကို 
ျဖစ္ေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ားပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းတက္ေစျခင္းျဖင့္ 
ထုိသို႔ေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ သံသရာ စက္ဝန္းကို ခ်ိဳးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ကူညီရမည္ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ 
ကေလးမ်ားသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္မ်ားကို ရရိွၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔မွ ေမြးလာမည့္ ကေလးမ်ားကိုလည္း 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ကေလးလုပ္သားသည္ စရိတ္နည္းပါးျခင္း
ကိစၥရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကေလးလုပ္သားသည္ ေစ်းေပါသည့္လုပ္သားအရင္းအျမစ္မ်ားစြာကို ကိုယ္စားျပဳ 
ေဖာ္ျပသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ ကေလးလုပ္သား ပ်ံ႕ႏွံ႕ျဖစ္ေပၚမႈသည္ အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ား 
အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္မ်ားရေစရန္ အတားအဆီးျဖစ္ေစၿပီး မိသားစုဝင္ေငြျဖစ္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ 



29

အလုပ္လုပ္ေသာ အလုပ္သမားႏွင့္ လုပ္ခလစာရ အလုပ္သမားႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားကို လံုေလာက္မႈ မရွိေစဘဲ သံသရာစက္ဝန္းကိုဆက္လက္တည္တံ့ေစသည္။

သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ ေက်ာင္းတက္ပညာသင္မႈ မရွိျခင္း
အားလံုးအတြက္ အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးမရွိသည့္ေနရာမ်ားစြာရွိသည္။ ထုိအခ်က္တြင္ အျခားေသာအရာ 
မ်ားထက္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမရွိျခင္း၊ အရည္အေသြးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ေနျခင္း၊ ကေလးမ်ား လက္လွမ္း 
မွီႏုိင္ေသာ ပညာေရးမ႐ိွျခင္း၊ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ႏႈန္း ဆုိးဝါးျခင္း/မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရရွိေအာင္ျမင္မႈမ်ား အဆင့္အတန္းနိမ့္ျခင္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို လုပ္ခလစာေပးမႈ နည္းပါး ညံ့ဖ်င္းျခင္း 
ႏွင့္ အလြန္ေဝးလံ သီေခါင္ေသာ ေက်းလက္ေနရာမ်ားတြင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို အၿမဲေနႏုိင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထား 
ႏုိင္မႈမရွိသည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။

မည္သူမဆိုတက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ၊ အခမဲ့၊ မသင္မေနရ၊ အရည္အေသြး႐ွိေသာ မူလတန္းပညာေရး မ႐ွိျခင္းသည္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ အကယ္၍ က်ဴ႐ွင္ခႏွင့္ အျခားစားရိတ္မ်ား(ေက်ာင္းဝတ္စံုႏွင့္ စာအုပ္ 
ေၾကးမ်ားကဲ့သို႔) ေပးရမည္ဆုိလွ်င္ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းပို႔ရန္အခက္အခဲျဖစ္သည္ဟုယူဆၾက
သည္။ ထုိစားရိတ္မ်ား ကိုမိဘမ်ားမွ မတတ္ႏုိင္လွ်င္ ကေလးသည္ ေက်ာင္းမတက္ရေတာ့ဘဲ တခါတရံမိသားစု 
အလုပ္ႏွင့္ အျခားအလုပ္မ်ား လုပ္ရင္းအဆံုးသတ္သြားၾကရသည္။ အေျခခံပညာေရးသည္ အခမဲ့မဟုတ္လွ်င္ အခ်ိဳ႕ 
ေသာမိသားစုမ်ားအတြက္ ကေလးငယ္၏ ေက်ာင္းစားရိတ္ကို အနည္းဆံုးတစိတ္တပုိင္းရရွိေစမည့္ တခုတည္းေသာ 
နည္းလမ္းမွာ ကေလးကို ကေလးလုပ္သားအျဖစ္အလုပ္ခုိင္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ပိုမိုေသးငယ္ေသာအလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိျခင္း
ကေလးလုပ္သားသည္ ႀကီးမားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားႀကီးအေတြ႕ရနည္းသည္။ ေသးငယ္ၿပီး တခါတရံ 
မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းပင္မ႐ွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကေလးလုပ္သားမ်ား ပိုမိုပ်ံ႕ႏွံ႕မ်ားျပားသည္။ အလုပ္သမား စံုစမ္း 
စစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ားသည္ ထုိသုိ႔ေသာအလုပ္ခြင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္းနည္းပါးၿပီး အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားမွ 
ဝင္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းလည္းနည္းသည္။ ကေလးလုပ္သားမ်ားသည္ ထုိသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ပို၍ 
ျဖစ္ပြားၿပီး ကေလးမ်ားသည္လည္း ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲမႈမ႐ွိဘဲ အလြယ္တကူပို၍ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံၾကရသည္။

အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမ႐ွိျခင္း
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အားနည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ မရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆံုး 
ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားသည္ တခါတရံ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သို႔မဟုတ္ “သမား႐ုိးက် 
မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း”မ်ားတြင္ မရွိတတ္ၾကဘဲ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းရန္လည္း 
အခက္အခဲ႐ွိသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးရာ အကာအကြယ္ေပးေရး
မိသားစုတြင္း အဓိကဝင္ေငြ႐ွာေဖြသူ၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ လူမႈေရးရာ အကာအကြယ္ 
ေပးမႈမ႐ွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းမွထုတ္ၿပီး အလုပ္ခြင္သို႔လႊတ္ရသည့္ အေရးႀကီးေသာ လႊမ္းမိုးမႈ 
မ်ားျဖစ္ေစသည္။ အကယ္၍ မိဘမ်ားနာမက်န္းျဖစ္ပါက ကေလးမ်ားသည္မျဖစ္မေန အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္လာ 
ၾကရသည္။ မိဘတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးလံုး ကြယ္လြန္သြားပါကလည္း အလားတူ ရလဒ္ကိုသာ ရေစသည္။
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႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ မိသားစုထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား
အခ်ိဳ႕ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္အတူ ကေလးမ်ားအလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ 
ကေလးငယ္၏ လူမႈေရးရာဆက္ဆံေရးအတြက္ မ႐ွိမျဖစ္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ယူဆၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
တခ်ိဳ႕ေသာ အေရာင္းအဝယ္ သုိ႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္မႈပညာမ်ားသည္ အလုပ္သင္အျဖစ္ အခ်ိန္ယူကာ သင္ၾကား 
ရသည္မ်ားလည္း ႐ွိသည္။ ထုိနည္းတူပင္ အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈတြင္ ကေလးမ်ား ပါဝင္ၾကျခင္း 
သည္ (ဥပမာ အေနာက္တုိင္းႏွင့္ အာဖရိကတိုက္ အလယ္ပိုင္းေဒသခြဲမ်ား) သို႔မဟုတ္ မိဘမ်ားခရီးသြားရာတြင္ 
လိုက္ပါျခင္း၊ အျခားေသာ မိသားစုမ်ားအတြင္း သြားေရာက္သင္ယူရန္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သင္ရန္အတြက္ အတူေန 
သင္ၾကားခုိင္းျခင္းမ်ိဳးသည္ ႐ိုးရာအေလ့အက်င့္အေနျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာတည္႐ွိသည္။

မိဘမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ေျခရာကို ကေလးမ်ားလိုက္နင္းႏုိင္ေစရန္ မိသားစုတုိင္း အေရးႀကီးသည္။ ထုိထံုးတမ္း 
အစဥ္အလာသည္ လူမႈေရးရာဘက္လိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္ အားျဖည့္ေပးသလိုျဖစ္ႏုိင္သည္။ မိန္းကေလးမ်ားသည့္ 
မိခင္မ်ားကို အတုခိုးသလို ေယာက္်ားေလးမ်ားသည္လည္း ၎တို႔၏ ဖခင္ သို႔မဟုတ္ အဖိုးျဖစ္သူမ်ားကို အတုခုိး 
ၾကျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မိသားစုသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္အကိုင္တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနပါက 
ထုိမိသားစုတြင္႐ွိသည့္ ကေလးသည္လည္း ထုိအလုပ္ကိုင္ပင္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေခ် မ်ားစြာရွိပါသည္။

“ကေလးမ်ားကခုိင္းေကာင္းသည္” ဟူေသာအျငင္းပြားခ်က္
ကေလးမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာအလုပ္မ်ားကို လူႀကီးမ်ားထက္ပိုလုပ္တတ္သည္ဟု မွားယြင္းစြာ ဘံုလက္ခံထားသည့္ 
အခ်က္ မ်ား႐ွိသည္။ ယင္းအေတြးအေခၚသည္ ကေလးမ်ားက “ပိုလက္သြက္သည္” ဟူေသာအျငင္းပြားဖြယ္ရာအ
ခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ေကာ္ေဇာယက္ျခင္းကဲ့သို႔အလုပ္မ်ားတြင္ လူႀကီးမ်ားထက္ ပို၍သြက္လက္ေသာေၾကာင့္ 
တခ်ိဳ႕အလုပ္မ်ားတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အယူအဆမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအိႏိၵယ 
ေကာ္ေဇာယက္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္မ်ားအပါအဝင္ အေသးစိတ္က႑အလိုက္ ေလ့လာသည့္အခါတြင္ 
ထုိယူဆခ်က္ သေဘာတရားသည္ မွားယြင္းေနေၾကာင္းသက္ေသျပခဲ့သည္။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ား မ႐ွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမျပဳျခင္း
အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား အားနည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ မ႐ွိျခင္းႏွင့္ ဥပေဒ႐ွိၿပီး အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမျပဳျခင္းမ်ားသည္ 
ကေလးလုပ္သားအသံုးျပဳမႈကို ႀကီးစြာေသာ ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကမၻာေပၚ႐ွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားမွ 
(၇၅%)သည္ အလုပ္သမားစံႏႈန္းမ်ား မ်ားေသာအားျဖင့္ နိမ့္ပါးသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကၿပီး 
(၆၀%) ေသာ ကေလးလုပ္သားမ်ားကိုေတြ႕႐ွိရသည္။ ကုိယ္ပိုင္အလုပ္လုပ္သူႏွင့္ လုပ္ခစား ေက်းလက္လုပ္သား 
အမ်ားအျပားသည္ ဆိုးဝါးသည့္ အလုပ္ခြင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ 
အလုပ္မ်ား မ႐ွိျခင္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြဲ႕ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းအေရးဆုိမႈ မ႐ွိျခင္း၊ 
အလုပ္ခန္႔အပ္မႈေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ နည္းပါးသည့္လုပ္ခမ်ား၊ ညံ့ဖ်င္းသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရး၊ အေထြေထြ အလုပ္ခြင္အေနအထားမ်ား၊ က်ားမ အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ 
႐ွည္ၾကာျခင္း၊ အလုပ္ခ်ိန္စီမံမႈမ်ား မေကာင္းျခင္း၊ လူမႈေရးရာ အကာအကြယ္ေပးမႈ မ႐ွိျခင္း၊ ညံ့ဖ်င္းသည့္ အိမ္ယာ၊ 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးအရ အျပန္အလွန္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈမ်ား အားနည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အျခား 
ေသာ စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ မ်ားစြာေသာ ေက်းလက္/စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သား 
မ်ားမွာ အမ်ိဳးသားအလုပ္သမား ဥပေဒမ်ားျဖင့္ လံုေလာက္စြာ အကာအကြယ္ေပးမႈ မခံၾကရေပ။
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ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း
ကမၻာတဝွမ္းတြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ား တည္ၿမဲေနေစသည့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ လိင္၊ လူမ်ိဳး၊ လူမႈ 
ေရးရာ မူလဇစ္ျမစ္၊ ဇာတ္အနိမ့္အျမင့္ခြဲျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားေရးရာ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတြင္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ျပဳျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ဒုကၡမ်ား
ေလ့လာေတြ႕႐ွိခဲ့သည္မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဝင္ေငြရရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမ႐ွိျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ 
အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ မိသားစုမ်ားစြာသည္ ေက်းလက္မွ ၿမိဳ႕ျပသုိ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာၾကသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာၿပီး ေနာက္စီးပြားေရးအရ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အိပ္မက္မ်ား အေကာင္အထည္ေပၚမလာေသာအခါ 
ထုိမိသားစုမ်ားသည္ မရင္းႏွီးသည့္ ၿမိဳ႕ျပပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပို၍ပင္ထိခိုက္လြယ္ျဖစ္လာၿပီး ၎တုိ႔၏ဘဝ ႐ွင္သန္ေရး 
အတြက္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိမိသားစုမ်ားသည္ ၎တို႔ကေလးမ်ား ဝင္ေငြရွာေဖြမႈကို 
လည္း လိုအပ္လာၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိကဲ့သို႔ ေက်းလက္မွ ၿမိဳ႕ျပ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈသည္လည္း ကေလး 
လုပ္သားမ်ားကို ပိုမိုႀကီးထြား ေပၚေပါက္ေစသည္။

အလုပ္သည္ ကေလးတေယာက္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို မည္သို႔ သက္ေရာက္ေစ 
သနည္း?
ကေလးဘဝသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္႐ွိ ကမၻာကုိ ေလ့လာရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ေပးသည္။ လူမႈေရးရာ႐ွင္သန္မႈႏွင့္ မိသားစု၊ ရပ္႐ြာအတြင္း ျပည့္ဝစြာပါဝင္ ေပ်ာ္႐ႊင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကို 
ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ထုိငယ္႐ြယ္စဥ္ဘဝ အခ်ိန္ကာလသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အနာဂတ္ 
ျဖစ္တည္မႈကို အဆံုးအျဖတ္ေပးရာတြင္ အလြန္အေရးပါသည္။ ကေလးလုပ္သားမ်ားသည္ ထုိတန္ဖိုး႐ွိသည့္ 
အခ်ိန္မ်ားကို မ်ားစြာလက္လႊတ္ၾကရသည္။ ၎တုိ႔၏အလုပ္သည္ ကေလးဘဝအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လႈပ္႐ွားမႈ 
မ်ားအတြင္းသို႔ ဝင္လာၿပီး ၎တုိ႔၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ လူမႈေရးရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ 
အတားအဆီး ျဖစ္လာေစသည္။

႐ုပ္ပိုင္းဆုိ္္င္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ကေလးလုပ္သားမ်ားသည္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားထက္ပို၍ ထိခိုက္လြယ္ၿပီး ၎တုိ႔၏ ခႏၶာကုိယ္မ်ားသည္ 
ႀကီးထြားဆဲျဖစ္ကာ အျပည့္အဝ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားသည္ ၎တို႔ကို ထိခုိက္ဒဏ္ရာႏွင့္ 
နာမက်န္းမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဆုိးဝါးသည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး အေနအထားမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ 
ထိုထိခိုက္မႈမ်ားသည္ လတ္တေလာျဖစ္သည့္ အပူေလာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပတ္႐ွျခင္းမ်ားကဲ့သုိ႔လည္း ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး 
ဘဝတေလွ်ာက္လံုး ခံစားသြားရမည့္ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ၊ AIDS စသည့္ ေရ႐ွည္အက်ိဳးဆက္မ်ား 
လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။
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စိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ကေလးလုပ္သားမ်ားသည္ မၾကာခဏပင္ ေခါင္းပံုျဖတ္ေသာ၊ အႏၲရာယ္ရွိေသာ၊ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံေသာ၊ အထီးက်န္ 
ေသာ အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ လုပ္ၾကရသည္။ ၎တို႔သည္ အလုပ္႐ွင္မ်ားမွ ဆုိးဝါးစြာဆက္ဆံျခင္း၊ 
ညႇင္းပန္းျခင္းႏွင့္ ဥေပကၡာျပဳျခင္းမ်ားကို မၾကာခဏ ခံစားၾကရသည္။ ကေလးမ်ားသည္ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ 
အျခားသူမ်ားကို သံေယာဇဥ္ထားရန္ႏွင့္ အျခားေသာခံစားခ်က္မ်ားထားရွိရန္ အလြန္ခက္ခဲလာေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ 
၎တုိ႔သည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္လာၿပီး 
ကိုယ္ပိုင္စ႐ိုက္ လကၡဏာႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္ရယူလိုစိတ္မ်ားသာ ထြက္ေပၚလာသည္။ တခါတရံ မိမိကုိယ္ကိုယံုၾကည္မႈ 
မ႐ွိဘဲ မိမိကိုယ္ကို အထင္အျမင္ႀကီးမႈ နည္းပါးျခင္းမ်ားကိုလည္း ခံစားလာၾကရတတ္သည္။

လူမႈေရးရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
အလုပ္လုပ္ေနသည့္ကေလးမ်ားသည္ ကစားျခင္း၊ ေက်ာင္းတက္ျခင္း၊ သက္တူ႐ြယ္တူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံ 
ျခင္း အစ႐ွိသည့္ ႀကီးျပင္းမႈအတြက္ အေရးပါေသာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ႐ွိပါ။ ၎တို႔သည္ 
ဘဝတေလွ်ာက္စီမံေျဖ႐ွင္းသြားရမည့္ကိစၥမ်ားအတြက္ အေျခခံပညာေရးကို မရၾကပါ။ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ 
အျပန္အလွန္ တက္ႂကြစြာဆက္ဆံျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီး ဘဝကို ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ရာ ျဖတ္သန္းရန္ အခြင့္အေရးမ႐ွိပါ။ 
ထုိသို လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို အလုပ္ေၾကာင့္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရၿပီး ကေလးမ်ားကို အဆင္သင့္မျဖစ္မွီ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီး 
အေနအထားသို႔ တြန္းပို႔လိုက္ျခင္းျဖင့္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ ရင့္က်က္မႈအဆင့္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရမည့္ အလုပ္ 
မ်ားကို လုပ္ရန္ လုိလာၾကသည္။ ကေလးလုပ္သားသည္ ကေလးငယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ အနာဂတ္အလားအလာ 
မ်ားအတြက္ အတားအဆီးျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကုိ ထည့္မတြက္ဘဲ 
ကေလးအားလံုးသည္ ကေလးဘဝႏွစ္မ်ားကို အျပည့္အဝ သဘာဝအတုိင္း ေပ်ာ္႐ြင္စြာ ႐ွင္သန္ခြင့္႐ွိသည္။ ၎တုိ႔ 
အားလံုးတြင္ ေမတၱာတရား၊ ပညာေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးခံရျခင္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား႐ွိသည္။ ၎တုိ႔၏ 
ထုိအခြင့္အေနမ်ားကို ေကာင္းစြာ နားလည္ျခင္းသည္ ကေလးလုပ္သားတားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ ပထမဦးဆံုး 
အဆင့္ျဖစ္ကာ ကေလးမ်ားကို ပညာသင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔၏ အနာဂတ္သည္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ 
ျဖစ္သည္။

ေဘးအႏၲရာယ္႐ွိေသာအလုပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ား
ေဘးျဖစ္ေစမည့္ အလားအလာရွိေသာအရာအားလံုးသည္ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်ဆုိသည္မွာ 
ေဘးျဖစ္လာမည့္ဟန္ရွိသည့္ ထုိေဘးအႏၲရာယ္မွ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာမည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ 
အတြင္း ဘံုတူညီသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို စဥ္းစားမည္ဆုိပါက အရာဝတၳဳတစ္ခု (ဓား၊ ဓားသြား၊ ေလွကားရွည္)၊  
ေပ်ာ္ရည္တစ္ခု (ဘန္ဇင္း၊ Benzene)၊ ပစၥည္းတစ္ခု (ေက်ာက္ဂြမ္းမႈန္႔မ်ား)၊ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္တစ္ခု (လွ်ပ္စစ္ 
ဓာတ္အား)၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ (စုိေနေသာ ၾကမ္းခင္း)၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ (ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း)၊ 
အလုပ္တာဝန္တစ္ခု (ဂေဟေဆာ္ျခင္း)၊ ေယဘုယ် လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခု (ေဆး႐ြက္ႀကီးစုိက္ျခင္း)၊ အလုပ္လုပ္ရသည့္ 
အေျခအေန (အလြန႐္ညွၾ္ကာေသာ အလပုခ္်နိ)္ စသျဖင္ ့အႏၲရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေတြ႕ႏုငိသ္ည။္ ထုိေဘးအႏရၲာယမ္်ာမ ွ
ျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ႐ွိသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဘးရန္မ်ားမွာ သိသာၿပီး ဓားသြားေၾကာင့္ျပတ္ရွျခင္း၊ ဂေဟေဆာ္ျခင္းေၾကာင့္ 
မ်က္လံုးကန္းျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ အျခားေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွာ မသိသာျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ခံစားရရန္ အခ်ိန္ယူျခင္း တုိ႔ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဆး႐ြက္ႀကီးမ်ားကို ရိတ္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ အသား 
အေရအတြင္းသို႔ နီကိုတင္းမ်ား စိမ့္ဝင္ႏုိင္ သည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကို ငယ္႐ြယ္သည့္ လုပ္သားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 
မသိၾကေခ်။ အသက္ (၁၆) ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ ဖိနပ္ခ်ဳပ္ သူတစ္ဦးသည္ ၎အသံုးျပဳေနသည့္ ေကာ္မ်ားတြင္ 
ဘန္ဇင္းဓာတ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး ယင္းေၾကာင့္ အသက္ (၃၀) ခန္႔တြင္ ေသြးကင္ဆာျဖင့္ ေသဆံုးႏုိင္သည္ကို မသိေပ။ 
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စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွာ အားလံုးကိုသိရွိရန္မလြယ္ကူေပ။ ဖိစီးမႈ၊ ရွည္လ်ားသည့္အလုပ္ခ်ိန္၊ ခပ္သြ
က္သြက္ျမန္ျမန္လုပ္ရသည့္အလုပ္၊ သီးျခားခြဲ၍အလုပ္လုပ္ရျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ စသျဖင့္ အနည္းငယ္ေရတြက္ 
ၾကည့္ႏုိင္ၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ အျမန္ကုသ၍  မေပ်ာက္ကင္းႏုိင္သည့္ အတြင္းဒဏ္ရာမ်ား ျဖစ္ေစသည္။
ပထမဦးစြာ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ထိခုိက္လာႏုိင္ေခ်ရွိသည္မ်ားအၾကား ခြဲျခားၿပီး အေျခအေန၏ ျပင္းထန္မႈကို ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာကာ မည္သည္ကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္သည္ကို ဆံုးျဖတ္သည္က အကူအညီျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 
အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ (hazard) ႏွင့္ ထိခုိက္လာႏုိင္ေခ် (risk) မ်ားကိုစဥ္းစားရာတြင္ 
လူအမ်ားစု အေနျဖင့္ ယိမ္းယုိင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိေပမည္။ သုိ႔ေသာ္ ကေလးမ်ားအတြက္ ထိခိုက္လာႏုိင္ေခ်မ်ားမွာ 
အလြန္ျခားနားၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ အေလးအနက္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္သည္။

 X ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုသည္မွာ ထိခိုက္ေဘးျဖစ္ေစမည့္ အရာမ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္ မည္သည့္အေၾကာင္းကို 
မဆုိ ဆုိလိုသည္ ဥပမာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ ေလွကားေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း

 X ထိခုိက္လာႏုိင္ေခ် ဆုိသည္မွာ ေသးသည္ျဖစ္ေစ ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ ထုိထိခုိက္ေဘးျဖစ္မႈမ်ား အမွန္တကယ္ 
ျဖစ္လာႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္သည္။

ထိခိုက္လာႏုိင္ေခ်သည္ ထုိေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ေဘးျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားကို သေဘာေပါက္ သိျမင္လာျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စြမ္းအင္ျဖင့္အလုပ္လုပ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး စက္ယႏၲရားတစ္ခုကို အသံုးျပဳရျခင္းေၾကာင့္ 
ညပ္သြားျခင္း သို႔မဟုတ္ လႈပ္႐ွားေနသည့္ အပိုင္းမ်ားတြင္ ရစ္ပတ္ၿငိသြားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အဖံုးအကာမ်ားကို 
ေသခ်ာစြာတပ္ဆင္ထားျခင္းမရွိဘဲ အလုပ္သမားမ်ား ထုိစက္အနီးတြင္ အလုပ္လုပ္ရလွ်င္ ထိခိုက္လာႏုိင္ေခ် 
ျမင့္မားေပမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စက္ကို လံုၿခံဳစြာဖံုးကာထားၿပီး၊ ကၽြမ္းက်င္သူမွ ပံုမွန္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ 
ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ထိခိုက္လာႏုိင္ေခ် နည္းသြားေပမည္။ 

ကေလးလုပ္သားမ်ား မည္သုိ႔ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ခံစားေနၾကရပါသလဲ?
အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ငယ္႐ြယ္သူမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကြဲျပားသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ခံစား 
ေနၾကရသည္။ ထုိေဘးအႏၲရာယ္မ်ားတစ္ခုမွ မက်န္ခဲ့ေစရန္အတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မူေဘာင္ကို အသံုးျပဳ၍ 
စဥ္းစားလွ်င္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာအတြင္း ေအာက္ပါအမ်ိဳးအစားမ်ားကို 
အသံုးျပဳသည္။

 X ဇီဝေဗဒ ေဘးအႏၲရာယ္: အႏၲရာယ္ရွိေသာ တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ ပိုးမႊားမ်ား၊ အဆိပ္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ခၽြန္ထက္ 
ေသာ အပင္မ်ား၊ ဘက္တီးရီးယား၊ ကပ္ပါးပိုးမ်ား သို႔မဟုတ္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ား (HIV, အသည္းေရာင္ေရာဂါပိုး)

 X ဓာတုေဗဒ ေဘးအႏၲရာယ္ : အဆိပ္ရွိေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ အရည္မ်ား (ေပ်ာ္ရည္မ်ား၊ ေဆးေၾကာသည့္အရည္ 
မ်ား)၊ သတၱဳမ်ား (ေက်ာက္ဂြမ္းမႈန္႔၊ ျပဒါး၊ လေခ်း၊ ခဲ) အခုိးအေငြ႕မ်ား (ယာဥ္အိတ္ေဇာေငြ႕မ်ား၊ ေကာ္မ်ား)၊ 
စုက္ိပ်ိဳးေရးသံုး ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ား (ပိုးမႊားသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆးႏငွ္ ့ပိုးေကာငသ္တသ္ည့္ေဆးမ်ား)၊ 
ေဖာက္ခြဲေရး ပစၥည္းမ်ား

 X လုပ္ငန္းခြင္ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ:္ ေလးလံေသာပစၥည္းမ်ားကို ပင့္မရျခင္း၊ ေရႊ႕ရျခင္းမ်ား၊ 
အင္အားသံုးရေသာ သို႔မဟုတ္ ထပ္ခါထပ္ခါလုပ္ရေသာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ား၊ မသက္မသာ ကိုယ္အေနအထား 
သို႔မဟုတ္ အလြန္ရွည္ၾကာစြာ မေျပာင္းလဲဘဲ ေနရသည့္ပံုစံရွိသည့္အလုပ္မ်ား

 X ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား: အလြန္ျပင္းထန္သည့္ အပူခ်ိန္မ်ား (အပူ သို႔မဟုတ္ အေအး)၊ ဆူညံသံ၊ 
တုန္ခါမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္မ်ား
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 X စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား: ဖိစီးမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္အလုပ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ သို႔မဟုတ္ 
ေရြးခ်ယ္၍မရေသာအလုပ္၊ မလုံၿခံဳျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ခံရျခင္း၊ ညႇင္းပန္းျခင္း (လိင္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ထိ 
လက္ေရာက္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း)၊ ယူရသည့္ တာဝန္အလြန္ေလးလံျခင္း

 X လူမႈေရးဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား: သက္တူ႐ြယ္တူမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ခြဲ၍ အထီးက်န္ေနရျခင္း၊ 
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ လူႀကီးမ်ားလုပ္တတ္သည့္ အမူအက်င့္မ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္း

 X အျခားေသာ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား : ျပဳတ္က်ႏိုင္ေခ်ရွိျခင္း၊ အရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္ ဖိညပ္ျခင္း၊ 
အရာဝတၳဳ ႏွစ္ခုၾကားတြင္ ညပ္မိျခင္း၊ ျပတ္ရွျခင္း သို႔မဟုတ္ အပူေလာင္ျခင္း

 X အလုပ္လုပ္ရသည့္ အေျခအေနမ်ား: ရွည္လ်ားသည့္ အလုပ္ခ်ိန္မ်ား၊ ညအလုပ္ သို႔မဟုတ္ သီးျခား 
အထီးက်န္ အလုပ္လုပ္ရျခင္း၊ ညအခ်ိန္မ်ားတြင္ ရာဇဝတ္မႈထူေျပာသည့္ ေနရာမ်ားကို ျဖတ္၍ 
အသြားအျပန္လုပ္ရျခင္းမ်ား

ကေလးမ်ားကို ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္မ်ားအား နားလည္သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား
ကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ မူဝါဒမ်ားသည္  အဘယ္ေၾကာင့္ 
ေနာက္က်က်န္ခ့ဲပါသလဲ? ယင္းအခ်က္မွာ လူအမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားအလုပ္မလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ 
လုပ္သည့္ အလုပ္မ်ားသည္ သိပ္ၿပီးအႏၲရာယ္မရွိေလာက္ဟု ယူဆျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပမည္။

သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ေၾကာင့္ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရး အေပၚသက္ေရာက္သည္မ်ားကို သိရန္မလိုဟု ထင္ေနျခင္း 
လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ သုိ႔ေသာ္ အ႐ိုး႐ွင္းဆံုးမွာ ငယ္႐ြယ္သည့္ကေလးမ်ားကို အလုပ္ခြင္မ်ားမွ ဖယ္ထုတ္ရန္ 
အေလးေပး လုပ္ေဆာင္ရန္သာျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ မွတ္သားရမည့္အေရးႀကီးေသာအခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ရန္အခက္ခဲဆံုးအလုပ္မွာ  ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ 
အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ကေလးတေယာက္သည္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်႐ွိသည့္ အခ်က္တခ်က္တည္းမကဘဲ မ်ားစြာကြဲျပား 
ျဖစ္ေပၚႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဘးအႏၲရာယ္႐ိွေသာအလုပ္မွာ ရံဖန္ရံခါ (သို႔ေသာ္အၿမဲတမ္းမဟုတ္) ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ 
အတူ ေပၚေပါက္လာသည္။ အကယ္၍ မိန္းကေလးတေယာက္သည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့လ်က္ရွိၿပီး အေလးအပင္မ်ား 
မရသည္ ဆုိပါက ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ၿပီး နာမက်န္းျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ား တုိးလာမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေယာက္်ားေလး 
တေယာက္သည္ လ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားလာၿပီး ပူျပင္းေသာေနေရာင္ေအာက္တြင္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ရပါက 
ထိခုိက္ဒဏ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ် တုိးလာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အလုပ္ကို အာ႐ုံမစိုက္ေသာေၾကာင့္ ဆူပူခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အမွားျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ အ႐ိုက္ခံရေသာ ကေလးမ်ားမွာ ပိုမိုဖိအားမ်ားျဖစ္ ခက္ခဲလာၿပီး မေတာ္တဆ ထိခိုက္ႏုိင္ 
ေခ်မ်ား ပို၍ပင္မ်ားျပားလာမည္ ျဖစ္သည္။

ကေလးလုပ္သားမ်ားသည္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားထက္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း 
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ပိုမိုမ်ားျပားသည္။

အေရျပား

 X ကေလးတစ္ဦးသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူထက္ အေရျပား (၂.၅) ဆပိုမ်ားၿပီး ပါးလည္းပါးကာ 
အဆိပ္အေတာက္မ်ား ပိုမိုစိမ့္ဝင္ႏုိင္သည္။
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အသက္႐ႈသည့္စနစ္

 X ကေလးတစ္ဦးသည္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားထက္ ေလကိုပိုမိုအားစိုက္႐ႈရၿပီး အႀကိမ္ေရလည္း ပိုသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ အရာဝတၳဳမ်ားကို ပိုမို႐ႈမိေစသည္။

ဦးေႏွာက္

 X အဆိပ္ရွိေသာ အရာဝတၳဳမ်ားကို ထိေတြ႕ရျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးျပင္းရင့္က်က္မႈကို အဆီးအတားျဖစ္ေစသည္။ 
ကေလးဘဝတြင္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားကို ဦးေႏွာက္ထဲတြင္ ပိုမိုမွတ္သားသိမ္းဆည္းၿပီး စြဲမွတ္ယူမႈမ်ားလည္း 
ပိုမ်ားသည္။

ခြန္အားလုိအပ္မႈ

 X ၎တို႔သည္ ႀကီးျပင္းေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခြန္အားကိုအလြန္အကၽြံအသံုးျပဳရျခင္းသည္ ခႏၶာကုိယ္တြင္း 
အဆိပ္အေတာက္ ပိုမုိျဖစ္ေစသည္။

အရည္လုိအပ္မႈ

 X ကေလးမ်ားသည္ (ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္အလိုက္) အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားထက္ အဆုတ္မ်ား၊ အေရျပား 
မ်ားမွာ ပို၍ ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္လြယ္ၿပီး ေက်ာက္ကပ္မ်ားမွာလည္း ဆီးကို ထိန္းထားႏုိင္မႈပိုနည္းသည္။

အိပ္စက္မႈ လိုအပ္ျခင္း

 X သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္အတြက္ အသက္ (၁၀) ႏွစ္မွ (၁၈) ႏွစ္အတြင္း ကေလး 
မ်ားသည္ တေန႕လွ်င္ အိပ္စက္ခ်ိန္ (၉) နာရီခြဲခန္႔လိုသည္။

အပူခ်ိန္

 X ကေလးမ်ား၏ ေခၽြးဂလင္းမ်ားႏွင့္ အပူခ်ိန္ထိန္းညႇိသည့္စနစ္မ်ားမွာ အျပည့္အဝ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးေသာေၾကာင့္ 
အပူႏွင့္ အေအးဒဏ္မ်ားကို အထိခုိက္မခံႏုိင္မႈ ပိုမ်ားသည္။

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားစိုက္ရျခင္း/ ထပ္ခါတလဲလဲ လုပ္ရေသာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ား

 X ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားစိုက္ရျခင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ထပ္ခါတလဲလဲလုပ္ရေသာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားသည္ အ႐ိုးမ်ား 
ႀကီးထြားႏႈန္းကို တံ့ေစျခင္း၊ ေက်ာ႐ိုးထိခိုက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ဘဝတေလွ်ာက္လံုး ခၽြတ္ယြင္းသြားမႈ၊ 
မသန္စႊမ္း သြားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

သိျမင္မႈႏွင့္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ  ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ

 X ပို၍ငယ္႐ြယ္ေသာကေလးမ်ားတြင္ မွတ္မိႏုိင္စြမ္း၊ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 
ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ထိုကိစၥမ်ားကိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္စြမ္းမ်ား ပို၍ 
အားနည္း ၾကသည္။

အျခားေသာ ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်႐ိွသည့္ အခ်က္မ်ား

ကေလးမ်ားအတြက္ ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်အဆင့္ တုိးလာႏုိင္မည့္ အျခားေသာအခ်က္မ်ားမွာ -

 X အလုပ္အေတြ႕အႀကံဳမရွိျခင္း - ကေလးမ်ားမွာ အသိဥာဏ္ရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မခ်ႏုိင္ၾကပါ။

 X ေကာင္းစြာလုပ္ျပလိုျခင္း - ကေလးမ်ားမွာ အမွန္တကယ္ရွိေနေသာ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်မ်ားကို သေဘာ 
မေပါက္ဘဲ “ပိုမိုႀကိဳးစားလုပ္ျပလိုစိတ္” မ်ား႐ွိတတ္ၾကသည္။
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 X အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားထံမွ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ လံုၿခံဳမွန္ကန္မႈမရွိေသာ 
အမူအက်င့္မ်ားကို တုပသင္ယူျခင္း

 X က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး သင္တန္းမ်ား မရွိျခင္း

 X မလံုေလာက္ေသာ၊ ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းေသာ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္

 X အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးတုိ႔အတြက္ ၾသဇာအာဏာမရွိျခင္း

ဇယား ၁၁ : က႑အလုိက္ကေလးလုပ္သားမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ထိခိုက္မႈေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚ 
လာႏုိင္သည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား

အလုပ္အကိုင္/
က႑

ေဘးအႏၲရာယ္/ထိခိုက္ႏုိင္ေခ် ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား

စုိက္ပ်ိဳးေရး ေလးလံေသာ၊ အႏၲရာယ္ရွိၿပီး ေ႐ြ႕လ်ားမႈရွိေသာ 
စက္ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း (ဥပမာ 
လယ္ထြန္စက္ ေမာင္းရျခင္း)၊ အဆိပ္အေတာက္ 
ျဖစ္ေစေသာ ပိုးသတ္ေဆး၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား၊ 
တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္း၊ ေအာ္ဂဲနစ္ သီးႏွံမ်ား 
ႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ား၏ အမႈန္အမႊားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ 
ရျခင္း ေလးလံၿပီး အခ်ိဳးမက်ေသာဝန္မ်ားကို ပင့္မရ 
ျခင္း၊ ရံဖန္ရံခါ အလြန္ေဝးကြာေနရာမ်ားအထိ ထမ္း 
သြားရျခင္း၊ အပူခ်ိန္လြန္ကဲျခင္း၊ တကိုယ္ေရ 
သန္႔႐ွင္းေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔႐ွင္းမႈ မရွိေသာ 
အေျခအေနမ်ား။

ေျခလက္ျပတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ယႏၲရား 
မ်ားမွျဖစ္ေသာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ား၊ ဓာတုေဗဒ 
အဆိပ္မိျခင္း (နာတာရွည္ႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ)၊ 
ေမြးျမဴေရးမွ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုး 
ရင္က်ပ္ႏွင့္ ပန္းနာေရာဂါမ်ား၊ ေက်ာနာခါးနာႏွင့္ 
ပုခံုး၊ ေျခေထာက္ အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္ ႂကြက္
သားဆုိင္ရာဒဏ္ျဖစ္ျခင္းမ်ား၊ ဥပမာ ႂကြက္သားျပတ္ 
ျခင္းႏွင့္ အျခားခႏၶာကိုယ္ ထိခိုက္ျခင္းမ်ား

ငါးဖမ္းျခင္း 
(ပင္လယ္တြင္း 
ႏွင့္  ေရခ်ိဳ 
ငါးဖမ္း 
လုပ္ငန္း)

ေလွေပၚမွ ျပဳတ္က်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရငုပ္ခ်ိန္တြင္ 
ပိုက္မ်ားႏွင့္ညိၿပီး ေရနစ္ျခင္း၊ ခ်ိတ္ မ်ား၊ ႀကိဳး၊ 
လြန္းႀကိဳး၊ ပိုက္ကြန္မ်ားေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ေန 
ႏွင့္ လြန္ကဲေသာ အပူခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ရျခင္း၊ 
ေလးလံသည့္ ဝန္မ်ား၊ ပင္လယ္ျပင္တြင္ နာရီေပါင္း/ 
အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ ေနရျခင္း၊ တကိုယ္ေရ 
သန္႔႐ွင္းမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ ေရနက္ငုပ္ျခင္း၊ ငါးမ်ား 
ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ား။

ေသေစႏုိင္သည့္ မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ ႂကြက္သားႏွင့္ 
အ႐ိုးဆုိင္ရာထိခုိက္မႈမ်ား၊ အ႐ိုးအဆစ္ပံုပ်က္သြား 
ျခင္း၊ ငါးမွ်ားခ်ိတ္၊ ပိုက္ကြန္စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ လက္ 
တြင္ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ အရည္ၾကည္ဖုေပါက္ျခင္း၊ 
ငါးဆူးေတာင္မ်ားေၾကာင့္ ေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာရျခင္း 
စသျဖင့္။ ေရငုပ္ျခင္းရာတြင္ ေလဖိအား အနိမ့္အျမင့္ 
ခ်ိန္ညိႇေပးရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း 
နားပိုင္းဆုိင္ရာ ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ား။

သတၱဳတြင္း 
(ေျမေအာက္၊ 
ေျမေပၚ)

တြင္းၿပိဳက်ျခင္းမ်ား၊ ေက်ာက္ေဆာင္ၿပိဳျခင္း၊ ေဖာက္ 
ခြဲေရးပစၥည္းမ်ား၊ ေလးလံသည့္ဝန္မ်ား၊ အသက္႐ႈ 
က်ပ္ျခင္း၊ အားအင္ အလြန္စိုက္ထုတ္ရေသာအလုပ္ 
မ်ား၊ ျပဒါးဆိပ္သင့္ျခင္း၊ အဆုတ္နာေရာဂါ၊ ျပင္းထန္ 
ၿပီး စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား။

တြင္းၿပိဳက်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဖာက္ခြဲေရး ပစၥည္းမ်ား 
ေၾကာင့္ ေသျခင္းႏွင့္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ 
ႂကြက္သားႏွင့္ အ႐ိုးဆုိင္ရာထိခိုက္မႈမ်ား၊ အ႐ိုး 
အဆစ္ ပံုပ်က္သြားျခင္း၊ အသက္႐ႈက်ပ္ျခင္း၊ အလြန္ 
ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ ျပဒါးဆိပ္သင့္ျခင္း။

ေဆာက္လုပ္ 
ေရး

အျမင့္မွျပဳတ္က်ျခင္း၊ ျပဳတ္က်လာသည့္ အရာဝထၳဳ 
မ်ား၊ ေလးလံသည့္ဝန္မ်ား၊ တူးျခင္း/ ေဂၚျဖင့္ ေကာ္ 
ျခင္း၊ ခၽြန္ထက္သည့္  ကိရိယာမ်ား၊ ဘိလပ္ေျမမႈန္႔မ်ား 
စသျဖင့္၊ သတၱဳလုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ခဲမ်ား 
ခြဲရျခင္း၊ ဆူညံသံမ်ား။

အျမင့္မွ ျပဳတ္က်ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အျမင့္မွက်လာသည့္ အရာဝတၳဳမ်ား ပိ 
ျခင္း၊ ႂကြက္သားႏွင့္အ႐ိုးဆုိင္ရာထိခုိက္မႈမ်ား၊ လက္ 
ႏွင့္ အေရျပားမ်ား ပြန္းပဲ့အေရၾကည္ဖုထျခင္း၊ အေရျပား 
ျပတ္ရွျခင္းႏွင့္ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ဖုန္မႈန္႔မ်ားေၾကာင့္ 
အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္း ျပႆနာမ်ားျဖစ္ျခင္း။ 
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ေဘးအႏၲရာယ္/ထိခိုက္ႏုိင္ေခ် ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား

အုတ္လုပ္ငန္း ဆီလီကာ၊ ခဲႏွင့္ ကာဗြန္မိုေနာ့ဆိုဒ္မ်ားအား ထိေတြ႕ 
ရျခင္း၊ အေလးအပင္မရျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳးမက်ေသာ 
ဝန္မ်ားမရျခင္း၊ မီးဖိုမွ အပူေလာင္ျခင္း၊ ရွည္လ်ား 
သည့္နာရီမ်ား၊ ဆိုလာဓာတ္ေရာင္ျခည္ထိေတြ႕ျခင္း။

မီးဖိုမွ အပူေလာင္ျခင္း၊ အဆိပ္သင့္ျခင္း (ျပင္းထန္ၿပီး 
နာတာရွည္ျဖစ္)၊ ႂကြက္သားႏွင့္ အ႐ိုးဆုိင္ရာ 
ထိခုိက္မႈမ်ား၊ အေရျပား နီရဲ ေရာင္ယမ္းျခင္း။

ေကာ္ေဇာ 
ယက္ျခင္း

သိုးေမြးခ်ည္မွ မိႈပါေသာအရာမ်ား႐ႈရျခင္း၊ ဆိုးဝါး 
ေသာ အလုပ္လုပ္ရသည့္ ခႏၶာကိုယ္ အေနအထား 
(ေဆာင့္ေၾကာင့္ထုိင္ရျခင္း)၊ အလင္းေရာင္အားနည္း 
ျခင္း၊ ေလဝင္ေလထြက္ မေကာင္းျခင္း၊ ေဘး 
အႏၲရာယ္ ရွိေသာဓာတုပစၥည္းမ်ား (ပိုးသတ္ေဆး 
မ်ား)။

ရင္က်ပ္ပန္းနာကဲ့သို႔ေသာ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္း 
ဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ား၊ ႂကြက္သားႏွင့္ အ႐ိုးဆုိင္ရာ 
ထိခုိက္မႈမ်ား၊ မ်က္လံုးအာ႐ုံစူးစိုက္ရျခင္းႏွင့္ အ႐ြယ္ 
မေရာက္မွီ အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းမ်ား၊ ဓာတုေဗဒ 
အဆိပ္မိျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ေၾကာင့္မဟုတ္ေသာ 
ေရာဂါမ်ားျဖစ္ျခင္း။

သားေရနယ္ 
လုပ္ငန္း

တိုက္စားေသာ၊ အဆိပ္အေတာက္ရွိေသာဓာတုေဗဒ 
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္း၊ ထံုး၊ ခ႐ိုမီယမ္စသျဖင့္၊ 
အားအင္အလြန္အမင္း စိုက္ထုတ္ရျခင္း၊ ေလးလံ 
သည့္ဝန္မ်ား၊ အေရျပား ျပႆနာမ်ား၊ မျမင္ရသည့္ 
ဘက္တီးရီးယားမ်ားကူးစက္ျခင္း။

မျမင္ရသည့္ ပိုးမႊားမ်ား၊ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ရျခင္းေၾကာင့္ အေရျပား နီရဲေရာင္ယမ္း 
ျခင္းမ်ား၊ ႂကြက္သား ႏွင့္ အ႐ိုးဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား၊ 
ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ ဓာတုေဗဒအဆိပ္သင့္ျခင္း။

အမိႈက္ 
ေကာက္ျခင္း

ျပတ္ရွျခင္းႏွင့္ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ေရာဂါမ်ားကူးစက္ျခင္း၊ 
အေရျပား နီရဲေရာင္ယမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္ မိႈမ်ား ကူးစက္ 
ျခင္း၊  ည့ံဖ်င္းသည့္ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈမ်ား၊ 
ႂကြက္၊ ျခ စသျဖင့္ ကိုက္ျဖတ္တတ္ေသာ အေကာင္ 
ပေလာင္မ်ား။

ေမးခုိင္ေရာဂါ၊ ျပတ္ရွျခင္းႏွင့္ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ေရာဂါ 
မ်ား ကူးစက္ျခင္း၊ အေရျပား နီရဲ ေရာင္ယမ္းျခင္းမ်ား၊ 
ဓာတုေဗဒ အဆိပ္သင့္ ျခင္း၊ အစာအဆိပ္သင့္ျခင္း၊ 
အပူေလာင္ျခင္း (မီသိန္းဓာတ္ေငြထြက္လာျခင္းႏွင့္ 
ေပါက္ကြဲ ျခင္းမ်ားေၾကာင့္)

အိမ္အကူ 
အလုပ္

ရွည္လ်ားေသာအလုပ္ခ်ိန္၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ မိသားစု 
ဝင္မ်ားမွ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ အားအင္ စိုက္ထုတ္ရေသာ၊ 
ေအာက္က်ေသာ အလုပ္မ်ား၊ မိသားစုႏွင့္ လူ႕ 
အဖြဲ႕အစည္းမွ သီးျခားခြဲေနရျခင္း၊ က်ဥ္းက်ဳပ္ေသာ 
အလုပ္ေနရာ။

ေႏွာက္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ႏိွပ္စက္ေစာ္ကားျခင္းမ်ား 
ေၾကာင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
ဒဏ္ရာရမႈမ်ား၊ ဆင္းရဲစြာ ေနထုိင္ရျခင္း၊ အလုပ္ 
အေနအထားႏွင့္ က်ဥ္းက်ဳပ္ေသာအလုပ္ေနရာမ်ား 
ေၾကာင့္ စိတ္ခံစားမႈမ်ားဖိစီးျခင္း၊ အလုပ္႐ွင္မ်ား၏ 
ဆုိးဝါးေသာဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ မိသားစုႏွင့္ သီးျခားခြဲ 
ေနရျခင္းမ်ား။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေျခအေန
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိကေလးလုပ္သားမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ရျခင္း၏ ပထမဆံုးႏွင့္ အမ်ားဆံုး ရည္ညႊန္းေျပာဆုိၾကသည္မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျဖစ္သည္။ 
ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈကို ဝင္ေငြနည္းပါးမႈဟု ႐ိုးရွင္းစြာသေဘာေပါက္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးလုပ္သားမျဖစ္ေစဘဲ  အိမ္ကို 
စီမံခန္႔ခြဲရန္ အတြက္ အရင္းအျမစ္အလံုအေလာက္မရွိေသာ မိသားစုမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ 
အိမ္ေထာင္စုအတြက္ အပိုအသံုးစရိတ္မ်ားလိုလာျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြေလ်ာ့က်ျခင္း၊ ကေလးကို ေက်ာင္းထုတ္ 
ၿပီး အလုပ္ထဲသုိ႔ အခ်ိန္ျပည့္ထည့္လိုက္ရျခင္း စသည္တုိ႔ကိုျဖစ္ေစသည့္ စီးပြားေရး မထင္မွတ္ဘဲထိခုိက္ေျပာင္းလဲမႈ
မ်ားကို ထိခိုက္လြယ္ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းဟုလည္းဆုိႏုိင္သည္။ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
တုိင္ဖြန္းမုန္တုိင္းႏွင့္ ေရႀကီးျခင္းမ်ားသည္ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ေစသည့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ မထင္မွတ္ဘဲ အႀကီး 
အက်ယ္ထိခိုက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို တံု႕ျပန္မႈတစ္ခုမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအၾကား 
ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ားရွိသလို အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ၾကျခင္းမ်ိဳးလည္း 
ရွိသည္။ ယင္းသည္ အိမ္သို႔ေငြျပန္လႊဲပို႔ျခင္းမ်းျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တြန္းလွန္ႏုိင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ 
ေက်းလက္မွ ျပင္ပသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာျခင္းမ်ိဳးသည္ ႀကီးမားသည့္ အလုပ္သမ်ားလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
အထူးသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအရ အလုပ္အမ်ားဆံုးကာလမ်ားတြင္ျဖစ္ၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ ရပ္႐ြာလူထုသည္ ေနာက္ဆံုး 
အားထားရာ ကေလးလုပ္သားမ်ားကို ဥပမာအားျဖင့္ ရိတ္သိမ္းရာတြင္ အသံုးျပဳလာၾကရသည္။

ထို႔အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေရးသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းထြက္ထားၿပီး ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားသို႔ သြား 
ေရာက္ အလုပ္႐ွာေဖြလိုေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္လည္း ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ကိစၥတစ္ခုအျဖစ္စဥ္းစားလာၾကသည္။ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈသည္ အခက္အခဲေျဖရွင္းႏုိင္ရန္သာမကဘဲ အခြင့္အလမ္းကို တုိးျမႇင့္ရွာေဖြရန္ပါ ျဖစ္လာ 
ခဲ့သည္။4  အကန္႔အသတ္ရိွေသာ ပညာေရးျဖင့္ လုပ္ခနည္းနည္းသာရၿပီး ၎တုိ႔အသက္အ႐ြယ္ႏွင့္မမွ်ေသာ 
ေဘးအႏၲရာယ္ရွိသည့္အလုပ္မ်ားတြင္ လမ္းဆံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ငယ္ရြယ္စဥ္ေက်ာင္းထြက္ၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ 
လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အဆံုးသတ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈထံုးစံႏွင့္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံရွိကေလးကုန္ကူးျခင္းမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈအခ်ိဳ႕ ရွိၿပီး ေက်ာင္းထြက္ရေစယံုသာမက အဆုိးဝါးဆံုးပံုစံကေလး
လုပ္သားအျဖစ္ ပိတ္မိသြားႏုိင္သည့္ အလြန္လက္ေတြ႕က်ေသာ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်လည္းရွိေနသည္။

ထုိျဖစ္ရပ္ပံုစံမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားအၾကား စြဲၿမဲလ်က္ရွိသည္။ ILO ၏ MyPEC 
စီမံကိန္းမွ အေထာက္အကူေပးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ KAP စစ္တမ္းတြင္ မိဘမ်ားကို ပ့ံပိုးရန္အတြက္ ကေလး၏ 
တာဝန္ဝတၱရား ျဖစ္သည္ဟု မိဘႏွင့္ ကေလးႏွစ္ဘက္စလံုးမွ မည္သုိ႔ျမင္ၾကသည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ လက္ေတြ႕ 
အေနအထားတြင္ အထူးသျဖင့္မိသားစုတြင္းမွ အႀကီးဆံုးကေလးသည္ အကယ္၍မိသားစုအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရး 
အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ “ေကာင္းေသာ၊ ေတာ္ေသာ သား/သမီး” ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းထြက္ၿပီး 
အလုပ္လုပ္ၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲေသာမိသားစုမ်ားမွ ကေလးမ်ားကို အလုပ္ေပးျခင္းသည္လည္း “ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ” တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု 
ယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းမ်ားအရ အလုပ္႐ွင္မ်ားက ယူဆၾကသည္လည္းရွိသည္။  သေဘာတရားအရ အကယ္၍ အလုပ္ရွင္ 
သည္ ကေလးကို အလုပ္မေပးပါက မိသားစုသည္ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနဦးမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ 
ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားသည္ မီးေလာင္ရာေလပင့္ ျဖစ္သလို သိျမင္ရင္းႏွီးမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ 
ထိခုိက္လာႏုိင္ေခ်ရွိသည္မ်ားကို မသိရွိ ၾကျခင္းသည္ ကေလးတစ္ဦးျခင္းစီႏွင့္ ႏုိင္ငံကိုလည္း ထိခုိက္ေစသည္ 
(မ်ားျပားလွစြာေသာ တုိးတက္ႀကီးျပင္းလာမည့္ ကေလးလုပ္သားမ်ားအၾကား ညံ့ဖ်င္းသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ပညာေရးမ်ားသည္ အနာဂတ္တုိင္းျပည္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေပၚတြင္ သက္ေရာက္ေစသည္။)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ KAP စစ္တမ္းတြင္လည္း မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရမည့္ ပညာေရးထက္ လတ္တေလာ 
စီးပြားေရးအရအဆင္ေျပျခင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ၎တုိ႔အေနျဖင့္ သိျမင္ 
ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာရွိေၾကာင္း ျပဳစုထားသည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ပညာေရး စနစ္ မျပည့္စံုျခင္းမ်ားႏွင့္လည္း စပ္ဆုိင္သည္။ အရည္အေသြးမျပည့္မွီေသာပညာေရးသည္ တခါတရံ 
ကေလးမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဟု ယူဆေသာ္လည္း ကေလးမ်ားကို အလုပ္သုိ႔ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသို႔လႊတ္ရန္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်သည့္အခ်ိန္တြင္ မ်ားစြာအေရးပါသည္။

4 https://www.scribd.com/document/322117512/QSEM-5-English-LOW-RES-FINAL-pdf#fullscreen&from_embed
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ေယဘုယ်အားျဖင့္ အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးကို လက္လွမ္းမွီမႈ အကန္႔အသတ္ရွိေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား အလယ္တန္းသို႔ 
ကူးေျပာင္း တက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းႏွင့္ အလုပ္သမားအျဖစ္ကူးေျပာင္းမႈႏႈန္းမွာ အလြန္ပင္မ်ားျပား 
သည္။ အလယ္တန္း ေက်ာင္းမ်ားသည္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားကဲ့သို႔ အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမွီသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 
မရွိဘဲ အထူးသျဖင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားသည္ အကန္႔အသတ္ရွိၿပီး 
အလယ္တန္းေက်ာင္းတက္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေဘာ္ဒါေဆာင္တြင္ သြားေရာက္ေနထုိင္ပညာ 
သင္ရသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ကုန္က်စားရိတ္ အလြန္မ်ားျပားၿပီး အလုပ္လုပ္သည္က 
ပိုေကာင္းသည္ဟု မိသားစုႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ဆံုးျဖတ္သြားေစသည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာသင္ယူရန္အတြက္ 
အိမ္ကိုစြန္႔ခြာသြားရမည့္ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ လူမႈေရးရာ မေသခ်ာမႈမ်ား၊ တပ္မေတာ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလအတြင္း 
ပညာေရးမူဝါဒမ်ား၏ ရလဒ္ျဖစ္သည့္ ပညာေရးစနစ္အေပၚ အေထြေထြမယံုၾကည္မႈမ်ားေပါင္းစပ္သည့္အခါ ထုိသို႔ 
ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိဘမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ ပညာေရးျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမည္ကို မျမင္ၾကေသာေၾကာင့္ 
မိသားစုမ်ားစြာတြင္ ပညာေရးကို မ်ားစြာတန္ဖိုးမထားၾကေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ရျခင္း၏ တုိက္ 
႐ိုက္အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမဟုတ္ေသာ္လည္း အဓိကမိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား စြမ္းေဆာင္ရည္ အကန္႔အသတ္ 
ရွိေနျခင္းသည္လည္း ကေလးလုပ္သားမ်ားကို ဆက္လက္တည္တံ့ေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အလုပ္သမား စံုစမ္း 
စစ္ေဆးေရးႏငွ္ ့ရဲမ်ားမ ွတဆင္ ့တရားဥပေဒအရအေရးယူျခင္း အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနျခင္းကုိ အလုပရ္ငွမ္်ားအၾကား 
ေကာင္းစြာသိရွိၾကၿပီး ကေလးလုပ္သားကို ဆက္လက္သံုးစြဲၾကကာ မေျဖရွင္းရေသးသည့္ ကိစၥမ်ားစြာလည္း 
က်န္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ ကေလးကုန္ကူးျခင္းကဲ့သို႔ ကေလးမ်ားကို အဆုိးဝါးဆံုးပံုစံကေလးလုပ္သားအျဖစ္ အသံုးခ် 
ေနသူမ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးအေရးယူရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္နည္းပါးေနေသးေသာ္ေၾကာင့္ ကေလးလုပ္သား 
မ်ားမွာ တည္တံ့ေနၿမဲသာျဖစ္သည္။
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အခန္း ၄ : အလုပ္ရွင္မ်ား
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အလုပ္႐ွင္မ်ားခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ သိရွိထားရမည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား
ကေလးလုပ္သားမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ပေပ်ာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အလုပ္ရွင္မ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ 
လုပ္ေဆာင္သင့္သနည္းဟူသည့္ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကအေၾကာင္းရင္းေလးခုရွိသည္။ ထုိအေၾကာင္းရင္း 
မ်ားသည္ က်င့္ဝတ္အရ အလြန္အေရးႀကီး႐ုံသာမကာဘဲ ေကာင္းမြန္ေသာစီးပြားေရးျဖစ္ေစမည့္ အခ်က္လည္း 
ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းရင္းနံပါတ္တစ္ - ဥပေဒကိုလိုက္နာျခင္း

ယင္းသည္တရားမဝင္ပါ

ကေလးလုပ္သားကိုတားဆီးရန္အတြက္ ပထမဆံုးအေၾကာင္းရင္းမွာ နုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တရားဥပေဒကို 
ဆန္႔က်င္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ အစိုးရမွျပ႒ာန္းထားသည့္ 
အျခားေသာ တရားဥပေဒအရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ကေလးလုပ္သားဥပေဒကိုလည္း လိုက္နာသင့္သည္။ 
ဥပေဒကို မလုိက္နာပါက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွအေရးယူျခင္းမ်ားခံရမည္ျဖစ္သည္။ လိုက္နာျခင္း 
အားျဖင့္ လုပ္ငန္းသည္ ႐ိုးသားေသာႏုိင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးမ်ားကို အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရး
အရာရွိမ်ားမျမင္ေအာင္ ဝွက္ထားရျခင္းကဲ့သို႔ အကုန္အက်မ်ားၿပီး ျပဳန္းတီးမႈျဖစ္ေစသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ရန္မလိုေတာ့ေပ။ လုပ္ငန္းသည္ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္စြာ ဆက္ဆံႏုိင္ၿပီး အစိုးရ 
ျပဳလုပ္သည့္ မည္သည့္ အေထာက္အပံ့ သို႔မဟုတ္ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္မဆုိ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းမရွိပါဝင္ႏုိင္မ
ည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ေကာင္းစြာအကူအညီျဖစ္ေစသည္။ တရားဥပေဒကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ကေလးလုပ္သား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ 
အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ပိတ္ဆုိ႔ထားၿပီး 
ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မည့္ပံုစံအစား ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ သည့္ဆက္ဆံေရးကို ျဖစ္ေစမည္ 
ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ - ေစ်းကြက္လက္လွမ္းမွီမႈကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း

ႏိုင္ငံျခားအဝယ္ေတာ္မ်ားသည္ ကေလးလုပ္သားအသုံးမျပဳသည့္ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားကုိသာ ရွာေဖြသည္။ 

ဝယ္ယူသံုးစြဲသည့္ ျပည္သူမ်ားသည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေပးသူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာ 
မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတဆင့္ ကေလးလုပ္သား ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို တုိးျမင့္သတိျပဳမိလာၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာ 
အဝယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားစံႏႈန္းကို ျပည့္မွီလိုၾကသည္။ ထုိအဝယ္ေတာ္ 
မ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကေလးလုပ္သားကင္းစင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိၿပီး အသံုးျပဳသည့္ 
ပစၥည္းသြင္းသူ ရင္းျမစ္မ်ားမွာလည္း ကေလးလုပ္သားအသံုးမျပဳေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ရွာေဖြလာၾကသည္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ႏုိင္ငံတကာအဝယ္ေတာ္မ်ားသည္ ထိုကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားကို လက္တြဲျဖဳတ္ၾကၿပီး အထူး 
သျဖင့္ အလုပ္သမားစံႏႈန္းမ်ား အပါအဝင္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို မျပည့္မွီၾကသည့္ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္း 
သူမ်ားျဖစ္သည္။ အဝယ္ေတာ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းလိုေသာ၊ ခ်ဲ႕ထြင္လိုေသာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကေလးလုပ္သား 
အသံုးမျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္လိုသည္။
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လုပ္ငန္းက႑၏ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေစာမႈကို ထူေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးသည္ ဆင္းရဲေသာႏုိင္ငံမ်ားရွိ လုပ္ငန္းတစ္ခုျခင္းစီအတြက္ ေကာင္းေသာ 
အရာျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑ႀကီးတစ္ခုလုံးအတြက္လည္းျဖစ္သည္။ ကေလးလုပ္သားကင္းစင္မႈ 
အတြက္ က႑တစ္ခုလံုးသည္လည္း ဂုဏ္သတင္းေကာင္းမြန္ၿပီး ပိုမိုဝယ္ယူမွာၾကားလိုေသာ အဝယ္ေတာ္မ်ားလည္း 
ရရွိေစသည္။ ျပည္ပတင္ပို႔ကုန္တုိက္႐ိုက္ထုတ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္ပပို႔ကုန္ႏွင့္ စပ္ဆက္ပစၥည္းမ်ား 
ခ်ိတ္ဆက္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား(supply chain) တြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ားအသံုးျပဳမႈသည္ ေစ်းကြက္အသစ္ 
မ်ားသို႔ လက္လွမ္းမွီရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမရႏုိင္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးက်႐ႈံးမႈကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလာၾကသည္။

ထုတ္လုပ္မႈေကာင္းေသာလုပ္သားအင္အားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္း

ႏုိင္ငံတကာအဝယ္ေတာ္မ်ားထံမွ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးဖိအားမ်ားျဖစ္ေပၚလာခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ 
ႏုိင္ငံမ်ားမွ တက္ႂကြသည့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သာရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အေပၚတြင္ ဝီရိယထားေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား တုိးပြားလာခဲ့သည္။

အေၾကာင္းရင္း နံပါတ္သံုး - ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကို တုိးတက္ေစျခင္း

ေရတိုစုေဆာင္းရရွိမႈႏွင့္ ေရလတ္/ ေရရွည္ကုန္က်မႈမ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပိုမိုအျမတ္က်န္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေသာေၾကာင့္ တခါတရံ ကေလးသူငယ္မ်ားကို 
ငွားရမ္း အသံုးျပဳၾကသည္။ ယင္းသည္ တကယ္တမ္း ေရတိုအျမင္႐ႈေထာင့္သာျဖစ္သည္။ ကေလးလုပ္သားမ်ားသည္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၏ ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈကို ဆုတ္ယုတ္ေစၿပီး အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး ထားေသာ၊ ထုတ္လုပ္မႈအားေကာင္းေသာ လုပ္သားအင္အားမ်ား၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကေလးမ်ားတြင္ အာ႐ုံစူးစိုက္ႏုိင္စြမ္းနည္းပါးၿပီး အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုလည္း တန္ဖိုးထားမႈပိုနည္းကာ 
စက္ယႏၲရားမ်ားကို ထိေရာက္အက်ိဳးရွိစြာသံုးႏုိင္မႈနည္းပါးသည္။ ၎တုိ႔သည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားကဲ့သို႔ 
သန္မာမႈ မရွိၾကေပ။ ထုိ႔အျပင္ ႀကီးမားသည့္ စက္ကိရိယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ခက္ခဲသည့္ အလုပ္မ်ားေၾကာင့္ အလြယ္ 
တကူ ထိခိုက္ႏုိင္သလို လုပ္သားသစ္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ လုပ္သားအသစ္မ်ားေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္အတြက္လည္း 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားတိုးေစသည္။

ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားလည္းအတူတူပင္ျဖစ္သည္

အခ်ိဳ႕ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာက႑မ်ားရွိ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
လုပ္ခမ်ားေသာ (အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခအပါအဝင္) အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူအလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ခန္႔သည့္ထက္ 
လုပ္ခနည္းေသာ ကေလးမ်ားကို အလုပ္ခိုင္းျခင္းကပို၍ တုိက္႐ိုက္ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည္ကို တြက္ခ်က္ၾက 
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းသည္ မၾကာခဏထိခိုက္ဒဏ္ရာရၾကၿပီး ကုန္ထုတ္စြမ္းအားနိမ့္ေသာ ကေလးမ်ားကို 
ခုိင္းျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ အျပည့္အဝ၊ အမွန္တကယ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကုန္က်မႈကိုတြက္ခ်က္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲ 
သည္။
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အေၾကာင္းရင္း နံပါတ္ေလး - က်င့္ဝတ္မ်ား - မွန္ကန္ေသာအရာကိုျပဳလုပ္ျခင္း

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာစီးပြားေရးတရပ္တည္ေဆာက္ျခင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္တစ္ဦးသည္ သူ/သူမ၏လုပ္ငန္းကို လူအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ စီးပြားေရးအရေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ လူမႈေရး သို႔မဟုတ္ က်င့္ဝတ္အရေသာ္လည္းေကာင္း သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ထင္ဟပ္လုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္သည္။ ပိုင္ရွင္ အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္တုိင္အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားကိုခန္႔အပ္ျခင္း
တုိ႔ျဖင့္ စီးပြားေရးက႑ တြင္ပါဝင္ႏုိင္သည္။ ပိုင္ရွင္အေနျဖင့္ ကေလးမ်ားကို ငွားရမ္းမည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာ 
တြင္ ကေလးမ်ားကို ပညာသင္ၾကားေစျခင္းျဖင့္လည္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အက်ိဳးျပဳပါဝင္ႏုိင္သည္။ အျပန္ 
အလွန္အားျဖင့္ ထုိကေလးမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ ပိုမုိဝင္ေငြရၿပီး ပိုမိုပညာတတ္ေျမာက္ေသာ လုပ္သားအင္အား၏ 
တစိတ္တပိုင္းအေနျဖင့္ ပိုမို ထုတ္လုပ္မႈ အားေကာင္းေသာ စီးပြားေရးတရပ္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းသည္မွန္ေသာအရာကုိျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးမ်ားငွားရမ္းမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ျဖစ္လာေစမည့္ 
အနာဂတ္ကာလ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ေပၚတြင္သာ တင္းၾကပ္စြာ အေျခခံရန္မလိုပါ။ ခက္ခဲဆင္းရဲေသာ၊ 
ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားကုိလြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ပင္ လိုလားဖြယ္ရာ ကိစၥတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ကေလးမ်ားကို ကေလးတစ္ေယာက္အျဖစ္ပိုမိုေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ဘဝတစ္ခုရရွိေစသည္ (အကယ္၍ 
၎တုိ႔၏ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ လံုေလာက္ေသာဝင္ေငြရွိခဲ့ပါက)။ ထုိသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ား 
ကို ငွားရမ္းမႈမျပဳျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာအရာကို ျပဳလုပ္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

လတ္တေလာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းသုံးခု: ငွားရမ္းျခင္း (Hiring)၊

ေဘးအႏၲရာယ္ (Hazards) ႏွင့္ နာရီမ်ား (Hours) (3 H’s) (၃ နာရီ)
ကေလးမ်ားကိုခ်က္ျခင္းအလုပ္ျဖဳတ္လိုက္ျခင္းသည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစုမ်ားကို ေဘးျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားကို တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈမရိွဘဲ ကေလးလုပ္သား 
ျပႆနာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ လတ္တေလာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ယင္းသည္ 3 H ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံ 
ျဖစ္ပါသည္- အ႐ြယ္မေရာက္သူမ်ားကိုငွားရမ္းမႈရပ္တန္႔ျခင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာအလုပ္မ်ားမွ ကေလး 
မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း ႏွင့္ တရားဝင္အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိသည့္ နာရီအထိျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ပြားမႈနည္းပါးကာ တရားဝင္အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာအသက္ 
ထက္ႀကီးၿပီး (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ရွိ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား အပါအဝင္ ကေလးလုပ္သား 
အလံုးစံု ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည္။ အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ကံမေကာင္းစြာပင္ ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္သံုးရပ္မွာ ကေလးလုပ္သားျပႆနာကို ပေပ်ာက္ႏုိင္ေစမည္မဟုတ္ေပ။ 
သို႔ေသာ္လည္း ထုိ 3 H ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ပိုမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္နည္းဗ်ဴဟာအတြက္ ပထမဆံုးလက္
ငင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အဆင့္ ျဖစ္သည္။

ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္မႈ ၁ : ကေလးမ်ားကိုငွားရမ္းျခင္းအားရပ္တန္႔ျခင္း
သင္၏လုပ္ငန္းမွ ကေလးမ်ားကို ငွားရမ္းျခင္းအား ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔ႏုိင္ပါသည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင့္ထံတြင္ 
ျပႆနာမ်ား ထပ္မံရွိလာေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ယင္းသည္ ငွားရမ္းျခင္းကို ေခတၱအနားေပးျခင္း (ယာယီရပ္တန္႔ျခင္း) 
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မဟုတ္ဘဲ ထာဝရတားျမစ္ျခင္းတရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းကို လုပ္သားငွားရမ္းျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ရ 
သည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ မူဝါဒေရးရာခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ထိေရာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ပါသည္။ 
အဓိက အေရးပါသည့္အခ်က္မွာ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ အသက္ကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 
လုပ္သားငွားရမ္းမႈ ကိုတားျမစ္ၿပီးေနာက္ ထုိသို႔မတားျမစ္ရေသးမွီငွားရမ္းထားသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
မည္သို႔ ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္မည္ကိုစဥ္းစားႏုိင္သည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာကို ေအာက္ပါခ်က္ျခင္း 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ႏွစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။

ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္မႈ ၂ : ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာကေလးလုပ္သားမ်ားပေပ်ာက္ေရး
ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားႏုိင္မႈျမင့္မားေသာ အလုပ္အေျခအေနမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား အလုပ္မလုပ္သင့္ပါ။ 
ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေနေသာ ကေလးလုပ္သားကို ILO ၏အဆိုးဝါးဆံုးပံုစံျဖင့္ကေလးလုပ္သားမ်ားကိုခိုင္းေစျခင္း 
တိုက္တြန္း အဆိုျပဳခ်က္အမွတ္ (၁၉၀) တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားၿပီး ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ညႇင္းပန္းမႈ ျဖစ္ေစေသာအလုပ္မ်ား၊ ေျမေအာက္၊ ေရေအာက္တြင္ လုပ္ရေသာအလုပ္မ်ား၊ အႏၲရာယ္ရွိေသာ 
အျမင့္တြင္ လုပ္ရသည့္ အလုပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အလြန္က်ဥ္းက်ဳပ္ေသာေနရာမ်ား၊ ယႏၲရားမ်ား၊ ကိရိယာတန္ဆာ 
ပလာမ်ားကို ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳရ ျခင္း၊ အလြန္ေလးလံေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
မညီညႊတ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ( အရာဝတၱဳမ်ား၊ ၾကားခံေပ်ာ္ရည္မ်ား၊ ဓာတ္ျပဳပစၥည္းမ်ား၊ အပူရွိန္၊ အသံႏွင့္ 
တုန္ခါမႈမ်ား)၊ အလြန္ရွည္လ်ားေသာ အလုပ္ခ်ိန္မ်ား၊ ညအခ်ိန္လုပ္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္၏ ပရဝုဏ္ထဲတြင္ 
ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးမက်ေသာ အေနအထား မ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရျခင္းမ်ား စသည္တို႔ပါဝင္သည္။ 

ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာကေလးလုပ္သားမ်ားကို အမ်ိဳးသားဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 
အလုပ္ရွင္/ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရတုိ႔ပါဝင္ေသာ လူမႈေရးရာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားမွ 
တဆင့္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္သည္။ အကယ္၍ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ အလုပ္မ်ားမရွိပါက လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ILO ၊ 
ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးႏုိင္သည္။

ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာကေလးလုပ္သားမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ နည္းလမ္း ႏွစ္သြယ္ရွိသည္။
 X လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ 

ေခ်မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္

 X အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္မဟုတ္ဘဲ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္မ်ားအတြက္သာ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ် 
ရွိေသာ အလုပ္တာဝန္မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားမွ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ျခင္း (ဥပမာ 
အေလးအပင္မ်ား၊ ညအလုပ္၊ ယႏၲရားစက္ႀကီးမ်ား)

ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားသည္ လုပ္ေနက်လုပ္ငန္းခြင္၊ လုပ္ေနက်အလုပ္မ်ားကို ဆက္လက္ 
လုပ္ကိုင္ႏုိင္ၾကေသာ္လည္း အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အလုပ္တာဝန္သည္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်နည္းရမည္။ ဒုတိယ 
အေနအထားတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားကို မတူညီေသာ အလုပ္တာဝန္ သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 
ႏွင့္ ပို၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မတူညီသည့္ အလုပ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ျဖစ္သည္။

ယင္းသည္ လက္ငင္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေသာလုပ္ငန္း 
သို႔မဟုတ္ အေျခအေနမ်ားသုိ႔ တျဖည္းျဖည္းျခင္းျပန္ေရာက္မသြားေစရန္ သတိျပဳေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာမ်ား အေနျဖင့္ ထုိအေၾကာင္းအရာကို သူ/သူမ၏ 
ေအာက္လက္ငယ္သားမ်ားကို ရွင္းလင္းသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးမ်ားကိုလည္း 
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အႏၲရာယ္မ်ားေသာ အလုပ္မ်ားမွ ဖယ္ရွားရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိေအာက္လက္ငယ္သားမ်ားသည္ 
ထုတ္ကုန္ပမာဏျပည့္မွီေစရန္အတြက္ ဖိအားမ်ားျဖစ္ ေကာင္းျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးမ်ားကို ထုိအေျခအေန 
မ်ားသို႔ ျပန္လည္ထားရွိအသံုးျပဳျခင္းမ်ား ျပန္ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အႀကီးတန္း စီမံခန္႔ခြဲေရး 
မ်ားသည္ တစ္ခုျခင္းေဆာင္႐ြက္လိုက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ် 
စစ္ေဆးအတည္ျပဳေပးရန္လိုသည္။

ခ်က္ခ်င္းေဆာင္႐ြက္မႈ ၃ : အနိမ့္ဆံုးအလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္အသက္ေအာက္ရွိ ကေလးမ်ား၏ 
အလုပ္ခ်ိန္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတြင္ အမ်ိဳးသားဥပေဒ၌ ကေလးမ်ားကို ရက္သတၱပတ္အတြင္း အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ 
ေပါ့ပါးေသာ အလုပ္မ်ားလုပ္ခြင့္ျပဳသည္။ ထုိအလုပ္မ်ားကို ILO ၏ အနိမ့္ဆံုးအသက္ျပ႒ာန္းခ်က္ (အမွတ္ ၁၃၈) 
ေအာက္ရွိ အပုိဒ္ (၇) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ေပါ့ပါးေသာအလုပ္တြင္ ပါဝင္သည့္ သေဘာသဘာဝမွာ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိရခက္ခဲၿပီး မ်ားေသာအား ျဖင့္ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ကေလးမ်ားသည္ 
ေက်ာင္းပံုမွန္တက္ေနစဥ္အတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္မ်ားကုိလည္း အေျခခံအားျဖင့္ လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
တတိယအေနျဖင့္ ခ်က္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္မွာ ကေလးမ်ားအား ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အပတ္စဥ္ 
လုပ္ႏုိင္သည့္ အလုပ္ခ်ိန္ထက္ ပိုမလုပ္ခုိင္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တရားဝင္အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အသက္ေအာက္တြင္ 
အခ်ိန္ပိုင္းလုပ္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေနျဖင့္ ၎တုိ႔အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အလုပ္ 
ခ်ိန္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းျဖင့္ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားသည့္ႏႈန္းထက္ မလြန္ေစေတာ့ေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္ 
မ်ားတြင္ အလုပ္ခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ကေလးမ်ားေက်ာင္းသြားတက္ရန္ႏွင့္ အိမ္စာမ်ားလုပ္ရန္ လံုေလာက္ေသာ 
အခ်ိန္ကို ရရွိေစသည္။ ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ မိဘမ်ားမွ ၎တို႔၏သားသမီးမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္အလုပ္မ်ားတြင္ 
ျပန္ခုိင္းထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္အသံုးဝင္ႏုိင္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဤေနရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုရွိသည္ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေသာ္လည္း 
ျဖစ္ႏုိင္ပါက ဝင္ေငြမ်ားသည္ မေလ်ာ့သင့္ပါ။ ယင္းအခ်က္မွာ ကေလးငယ္သည္ ယခင္ကဲ့သို႔တူညီေသာ 
လုပ္ခပမာဏကို သူ/သူမ ႏွင့္ ၎၏မိသားစုအားအေထာက္အပ့ံေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ရရွိေနရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ထိုအခ်က္ ေၾကာင့္ သူ/သူမသည္ ေက်ာင္းတက္ရမည့္အစား အျခားေသာအလုပ္မ်ားသို႔သြား၍
လုပ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္ကို ေလ်ာ့က် သြားေစမည္ျဖစ္သည္။

ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်႐ွိသည္မ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ
ေဘးအႏရၲာယ္ရွိေသာအလပု္မ်ားေအာကတ္ြငရ္ွသိည္ ့အေျခအေနမ်ားကိ ုလိပမ္ူေျဖရငွ္းရန္ႏငွ္ ့ေဘးကင္းလံၿုခံဳမႈရွိရန ္
တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားအတြက္ အဓိကက်ေသာ နည္းစနစ္တစ္ခုမွာ လုပ္သားအင္အားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အလုပ္ရွင္မ်ား 
အဖြဲ႕အစည္းမွ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္မ်ားအား ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္မ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈသည္ အငယ္စား၊ အလတ္စားႏွင့္ အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
အလုပ္သမားအင္အားမ်ားပါဝင္၍ လက္ေတြ႕က်ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ နည္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားထြက္ေပၚလာရန္အတြက္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာကုစားမႈမ်ားကို ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ ကိရိယာနည္း 
လမ္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာေသေစႏုိင္ေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 
နာမက်န္း ျဖစ္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။
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က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္
မ်ား မရွိေသာ္လည္း ယင္းသည္ အထူးသျဖင့္ အလုပ္ရွင္၏ ေသခ်ာဂ႐ုျပဳလုပ္ေဆာင္မႈ၊ သူ/သူမ၏ အလုပ္သမား 
အင္အားမွ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ လူအားလံုးကို လုပ္ငန္းအတြင္းမွ ေဘးျဖစ္ေစႏုိင္မည့္ မည္သည့္႐ႈေထာင့္ကိုမဆို 
ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ (လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွေပၚထြက္လာျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားအခ်က္ 
မ်ားျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ပရဝုဏ္ ေနရာခ်ထားမႈေၾကာင့္ျဖစ္ျခင္းစသည္)။ ပါဝင္သည့္ ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ ပမာဏ 
ကို ေသခ်ာစြာအကဲျဖတ္ျခင္းတြင္ လက္ရွိ ရွိၿပီးသား ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားကိုပါထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး 
ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်မ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ မည္သည့္အခ်က္မ်ား ထပ္မံလိုအပ္ေၾကာင္း စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္မ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို ႀကီးမားသည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အေသးစား၊ အလတ္စား 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား(SMEs)သည္လည္း ထပ္တူလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္မ်ားအား ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာမႈကို အသံုးျပဳ၍ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ SME မ်ားတြင္ ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး၊ 
က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ အႀကံေပးပုဂိၢဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
သက္ဆုိင္ရာအရာရွိမ်ားမွ အသိေပးလာသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ေျဖရွင္းရန္သာျဖစ္သည္။ 
(အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ အကူအညီ္မ်ားသည္လည္း ထိုသို႔ေသာပုဂိၢဳလ္မ်ားထံကသာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။)

ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္မ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ : အဆင့္ငါးဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ ၁.  ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္မ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း

အဆင့္ ၂.  ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္မ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဦးစားေပးခြဲျခားျခင္း

အဆင့္ ၃.  ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္မ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္း

အဆင့္ ၄.  ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - ဦးစားေပးအစီအစဥ္အတုိင္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း (ျပႆနာအားလံုးသည္ခ်က္ခ်င္းေျပလည္သြားမည့္ဟန္ေတာ့ 
မရွိပါ)

အဆင့္ ၅.  ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီရွိေစျခင္း

၎တို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်ရိွသည္မ်ားအရ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ဦးစားေပး 
ခြဲရာတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ပမာဏအနည္းဆံုးမွ အျပင္းထန္ဆံုး (၁) မွ (၅) အထိသတ္မွတ္၍ ေဘးအႏၲရာယ္ 
တစ္ခုျခင္းစီကို ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ အသံုးဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ထုိနည္းတူစြာပင္ ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္မ်ားကို
လည္း (၁) မွ (၅) အထိ သတ္မွတ္ခြဲျခားႏုိင္သည္။ ထို႔ေနာက္ထုိကိန္းဂဏန္းႏွစ္ခုကို ေျမႇာက္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ 
ကာကြယ္မႈကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရန္ အာ႐ုံစုိက္ရမည္ျဖစ္ေသာ၊ ထိခိုက္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ႏွင့္ 
၎မွထိခိုက္လာႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ အေနအထားမ်ားကို ျပသေသာ အျမင့္ဆံုးကိန္းဂဏန္းမ်ားပါသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား 
ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ပိုမိုလြယ္ကူထိေရာက္ေသာ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္ခ်က္
မ်ားထြက္ေပၚေစၿပီး လိုအပ္ပါက အေျခခံသင္တန္းမ်ားေပးျခင္း နည္းပညာပိုင္း သို႔မဟုတ္ ေဆးပညာပိုင္း 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အႀကံဥာဏ္ကို ရယူျခင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မီးေလာင္လြယ္ေသာ 
အရာမ်ားျဖင့္ ေလွကားထစ္မ်ားကို ပိတ္ဆုိ႔ထားျခင္း၊ (အထုပ္အပိုးမ်ား၊ က်ိဳးပဲ့ေနသည့္ ပရိေဘာဂမ်ား စသည္) 
သို႔မဟုတ္ မီးေဘးအေရးေပၚထြက္ေပါက္ကို ေသာ့ခတ္ထားျခင္း ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အႏၲရာယ္ႀကီးၿပီး 
မၾကာခဏၾကားရတတ္ေသာ ေဘးဒုကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚသည္။ ျမင့္ေသာ၊ အကာမပါေသာေလွ်ာက္လမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
လက္ရန္းမပါေသာ ေလွကားမ်ားသည္လည္း အားလံုးအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိၿပီး အကာအကြယ္မရွိေသာ လႈပ္ရွားေန 
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သည္ ့စကအ္စတိအ္ပိုင္းမ်ား၊ လွ်ပ္ကာဖံုးအပု္မထား ေသာဝါယာႀကိဳးမ်ား စသညတို္႔သည္လည္း အတတူပူင္ျဖစ္သည။္ 
အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔ ကိုယ္တိုင္ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ ရွစ္နာရီ၊ ဆယ္နာရီ၊ 
ထုိထက္ပိုေသာအလုပ္ခ်ိန္မ်ား လုပ္ရမည္ဟု ႐ိုးရွင္းစြာ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ေဘးအႏၲရာယ္
မ်ားကို ခြဲျခားသိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား လံုေလာက္ေသာ ထုိင္စရာမေပးေသာေၾကာင့္ 
ႂကြက္တက္သည္အထိလုပ္ေနရသည့္ ခႏၶာကိုယ္ အေနအထားမ်ား၊ မလံုေလာက္ေသာအလင္းေရာင္၊ ဖုန္မႈန္႔၊ 
အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အခိုးအေငြ႕မ်ား၊ မႏွစ္သက္ဖြယ္အနံ႕မ်ား အစရွိသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေသာအေျခအေနမ်ား 
သည္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္လာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရန္ သိပၸံနည္းက်သင္တန္းမ်ားတက္ရန္မလိုပါ။

ထိခိုက္လာႏုိင္ေခ်သည္ မ်ား/ မမ်ားကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ႏုိင္မည့္ အခ်က္သံုးခ်က္ရွိသည္။
 X အဆုိးဆံုးရလဒ္ကဘာျဖစ္မလဲ? လက္ေခ်ာင္းေတြက်ိဳးမွာလား? တေယာက္ေယာက္သည္ ထာဝရ 

အဆုတ္ပ်က္စီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေသေက်ျခင္းမ်ား ျဖစ္မွာလား?

 X ျဖစ္ဖိုအေနအထားဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ? အဲ့ဒီအလုပ္ကို မည္မွ်မၾကာမၾကာလုပ္ရသလဲ? အဲဒီအႏၲရာယ္က 
လူေတြနဲ႕ ဘယ္ေလာက္နီးကပ္သလဲ? တခုခုမွားသြားၿပီး ျဖစ္လာႏုိင္မယ့္အေနအထားရွိသလား?

 X တကယ္လို႔မွားယြင္းျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရင္ လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ နာက်င္ထိခိုက္ၾကမလဲ?

ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား
အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေဘးအႏၲရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရွာေဖြၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ဇီဝေဗဒ၊ 
႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ အေထြေထြလုပ္ငန္းအေျခအေနႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာမ်ားျဖစ္ သည္။ သီးသန္႔ဧရိယာ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ 
ငယ္႐ြယ္သည့္ လုပ္သားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ထုိေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကိုထိခိုက္မႈရွိမ
ရိွႏွင့္ ထိခုိက္ႏုိင္မႈပမာဏကို ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာရင္းသည္ 
ၿပီးျပည့္စံုမႈမရွိေသာ္လည္း ရည္ညႊန္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ကာ စက္မႈလုပ္ငန္းစက္႐ုံႀကီးမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ သတၱဳတြင္း၊ ေရလုပ္ငန္း စသည္တုိ႔တြင္ အထူးတလည္ေတြ႕ရတတ္သည့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္မ်ား နမူနာ

မတူကြဲျပားသည့္ စီးပြားေရက႑ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သီးသန္႔ေတြ႕ရွိရသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား

ေဘးအႏၲရာယ္ရွိသည့္ အရာဝတၳဳမ်ား

မီးေလာင္လြယ္ေသာ/ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ မိႈသတ္ေဆးႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား၊ 
သုတ္ေဆးမ်ား၊ ခၽြတ္ေဆးႏွင့္ အေရာင္တင္ေဆးမ်ား၊ အက္စစ္ႏွင့္ ေက်ာက္ဂြမ္းမႈန္႔ စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ 
ျပင္းထနၿ္ပီး နာတာရညွ္ေသာ၊ အဆပိအ္ေတာကရ္ွၿိပီး ဇဝီေဗဒ ထခိိက္ုမႈမ်ားျဖစ္ေစေသာ၊ သက္ေတာင့သ္ကသ္ာမရွဘိ ဲ
မြန္းက်ပ္ၿပီး အထိခုိက္မခံေသာ၊ အေရျပားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ေသာ၊ အေရျပားျပႆနာမ်ား စသည္တို႔ကုိ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

အႏၲရာယ္ရွိေသာလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

 X ဂေဟေဆာ္ျခင္း၊ ပြတ္စားျခင္း၊ စက္မ်ားကို အေရာင္တင္ျခင္း

 X အပူေပးျခင္း၊ အေျခာက္ခံသည့္စနစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေအးခန္း၊ ဖိအားမ်ားၿပီး အပူခ်ိန္အလြန္ျမင့္ေသာ 
သေဘာၤဝမ္းဗိုက္မ်ားအတြင္း
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 X အပူေပးသည့္စနစ္မ်ားႏွင့္ ဖိအားမ်ားၿပီး အပူခ်ိန္အလြန္ျမင့္ေသာ အခန္းမ်ားအတြင္း

 X စီလို (Silos) မ်ား၊ ေလွာင္ကန္မ်ားႏွင့္ ပိတ္မိႏုိင္သည့္ အျခားေသာ သိုေလွာင္ရာအလံုပိတ္ခန္းမ်ား

 X လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ အျခားေသာစြမ္းအားသံုးစက္ယႏၲရားမ်ား

႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာပင္ပန္းမႈကို ျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနမ်ား

 X အခ်ိဳးမက်သည့္ ခႏၶာကုိယ္အေနအထားမ်ား - ကုန္း၍အလုပ္လုပ္ရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဒူးေထာက္၍ သို႔မဟုတ္ 
ရွည္ၾကာစြာမတ္တပ္ရပ္၍ အလုပ္လုပ္ရျခင္း။ ေညာင္းညာႂကြက္တက္ေအာင္ထုိင္ရျခင္း။

 X ေလးလံသည့္ဝန္မ်ားကို သယ္မရျခင္းမ်ား

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာပင္ပန္းမႈကို ျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနမ်ား

 X မရပ္မနားအလုပ္လုပ္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ အေျပာင္းအလဲမရွိေသာ၊ ထပ္ခါထပ္ခါလုပ္ရေသာအလုပ္မ်ား၊ 
အျမင္စြမ္းအား အကန္႔အသတ္ရွိေသာအလုပ္မ်ား

 X လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေႏွာက္ယွက္မႈ (ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း သို႔မဟုတ္ မထိတထိေစာင္းေျမာင္း၍)

 X ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ မလံုၿခံဳမႈ၊ ႀကိမ္းဝါးခံရျခင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္ခံရျခင္း

တကိုယ္ေရအကာအကြယ္ရွိမႈမလံုေလာက္ေသာအေျခအေနမ်ား

 X အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္သာ ပံုစံထုတ္ထားသည့္ အဝတ္အထည္၊ ဖိနပ္ သို႔မဟုတ္ ကိရိယာမ်ားသည္ 
ကေလးမ်ားႏွင့္ မတန္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္အကာအကြယ္ကိုမွလည္းမေပးပါ

 X ေသာက္သံုးေရ၊ ေဆးေၾကာေလွ်ာ္ဖြတ္ရန္ေရႏွင့္၊ အိမ္သာမ်ား သို႔မဟုတ္ အဝတ္အစားလဲလွယ္ရန္ 
ေနရာမ်ား မရွိျခင္းသည္ အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္းတြင္ကူးစက္ေရာဂါရျခင္း၊ အေရျပားျပႆနာမ်ားရျခင္း 
အစရွိသည္တုိ႔ကို ျဖစ္ေစသည္

 X ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အလုပ္ဆုိင္ရာေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နည္းပါးေသာ သို႔မဟုတ္ မလံုေလာက္ 
ေသာ သုိ႔မဟုတ္ မွားယြင္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ ယႏၲရား၊ ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားအတြက္ မလံုေလာက္ေသာသင္တန္းပို႔ခ်မႈႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးခ်က္မ်ား

 X လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္သမား ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား မရွိျခင္း၊ ေရွးဦးသူနာျပဳပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ထုိပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ေလ့က်င့္ေပး ထားသည့္သူ 
မရွိျခင္း၊ အလုပ္ခြင္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူအတြက္ လက္ငင္းလံုေလာက္ေသာကုသမႈ မျပဳႏုိင္ျခင္း

 X ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳမရွိျခင္း၊ အနီးဆံုးေဆး႐ုံ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး႒ာနမ်ားသို႔ ေဝးကြာျခင္း၊ က်န္းမာေရး 
အာမခံမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္စရိတ္မ်ားကာမိေအာင္မရွိျခင္း

အလုပ္ခြင္အေျခအေနမ်ားညံ့ဖ်င္းသည့္ အေနအထားမ်ား

 X လံုေလာက္သည့္အနားယူမႈမရွိဘဲ ညပိုင္းအလုပ္လုပ္ရျခင္းသည္ အာ႐ုံစူးစိုက္ႏုိင္မႈမရွိေစဘဲ၊ မေတာ္တဆ 
မႈႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္

 X မီးေဘးအႏၲရာယ္ (ညံ့ဖ်င္းစြာသိုေလွာင္ထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ မီးေလာင္လြယ္ေသာပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈ၊ 
မီးအခ်က္ေပးအသံႏွင့္ မီးေဘးကာကြယ္ေရးေလ့က်င့္မႈ၊ မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားမရွိျခင္း၊ အေရးေပၚ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား / မီးေဘး ထြက္ေပါက္မ်ားကို ေသာ့ခတ္ထားျခင္း၊ ပိတ္ေနျခင္း)
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 X အလုပ္ထြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆိုရန္ လြတ္လပ္ခြင့္မရွိျခင္း (အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း၊ ကၽြန္ျပဳခုိင္းေစျခင္း 
စသည္)

အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ သီးသန္႔ရွိသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သတၳဳတြင္းႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း

 X ေျမေအာက္၊ ေရေအာက္ သို႔မဟုတ္ ပိတ္မိသြားႏုိင္သည့္ က်ဥ္းက်ဳပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္အလုပ္လုပ္ရျခင္း

 X မလံုၿခံဳေသာ၊ မတည္ၿငိမ္ေသာ ျငမ္းမ်ား၊ ေလွကားမ်ား၊ အလုပ္လုပ္သည့္စင္မ်ား၊ ေလွကားထစ္မ်ားႏွင့္ 
ေလွကားခြင္မ်ား

 X အႏၲရာယ္ရွိေသာအျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ရျခင္းမ်ား၊ ဥပမာ ေခါင္မိုးေပၚ

 X ေျမာင္းမ်ား၊ တြင္းမ်ားႏွင့္ အတြင္းဝင္တူးရေသာ ေနရာမ်ား

စက္ယႏၲရားမ်ား၊ ယာဥ္မ်ားႏွင့္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားပါဝင္ေသာ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

 X အလြန္ႀကီးမားေသာ၊ ဆုိးဝါးစြာပံုစံထုတ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ရွိေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ 
လက္ကိုင္ကိရိယာမ်ား

 X လည္ပတ္ေနေသာအပိုင္းမ်ား ပါဝင္ကာ၊ ခါးပတ္ႀကိဳးႏွင့္ စက္သီးမ်ားခ်ိတ္ဆက္လည္ပတ္ၿပီး ျဖတ္ေတာက္ 
ရန္ သို႔မဟုတ္ လႊတုိက္ရန္အတြက္ ပံုစံထုတ္ထားေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္စက္ယႏၲရားမ်ား

 X လယ္ထြန္စက္၊ ပင့္မရန္အတြက္ အသံုးျပဳေသာ ယာဥ္အားလံုး။ ျပင္းထန္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားသည္ စက္႐ုံ 
မ်ားႏွင့္ ယႏၲရားမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ သန္႔႐ွင္းျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားတြင္ေၾကာင့္လည္း 
ျဖစ္ေပၚသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး

 X ႀကီးမားသည့္ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ အႏၲရာယ္ရွိေသာကိရိယာမ်ား၊ ေလးလံေသာဝန္မ်ားကို သယ္မရျခင္း၊ 
ထပ္ခါထပ္ခါျပဳလုပ္ရေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အေျပာင္းအလဲမရွိသည့္ အလုပ္မ်ား၊ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႕ ရျခင္း၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးစသည္တုိ႔အားလံုးသည္ အလုပ္သမားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးအတြက္ ႀကီးစြာေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေစသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေကာ္မတီကို အသံုးျပဳျခင္း
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းတြင္းဆက္ဆံေရးအတြက္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရး - အလုပ္သမား 
ေကာ္မတီမ်ားပါဝင္တတ္သည္။ ကေလးလုပ္သားတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းတြင္း ေကာ္မတီ 
တစ္ခုမွာ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး (OSH) အတြက္ အလုပ္ရွင္/စီမံခန္႔ခြဲေရး - 
အလုပ္သမားမ်ား ပူးတြဲပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီတရပ္ဖြဲ႕ရန္ပင္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးေကာ္မတီကို ILO မွသတ္မွတ္ထားသည္မွာ “အလုပ္သမား 
မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီတရပ္ 
ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးမႈမ်ားအရ အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ တည္ေထာင္လည္ပတ္ 
လ်က္ရွိေသာ ေကာ္မတီ” ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ထုိကဲ့သို႔ OSH ေကာ္မတီမ်ား 
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တည္ေထာင္ရန္ (ဥပမာ အင္ဂိုလာ၊ ၾသစႀတီးယား၊ အက္စ္တိုးနီးယား၊ ျပင္သစ္၊ ဂရိ၊ အုိင္ယာလန္၊ ကင္ညာ၊ 
လစ္သူေယးနီးယား၊ ေနာ္ေဝ၊ ႐ိုေမးနီးယား၊ ေတာင္အာဖရိက၊ တန္ဇန္းနီးယား၊ ယူဂႏၶာႏွင့္ ယူေက) ဥပေဒအရ 
လိုအပ္သည္။

ပူးတြဲ OSH ေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္းတြင္းရွိ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာကေလးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခ်ိတ္ဆက္ 
လည္ပတ္မႈ ကြင္းဆက္ (supply chain) အတြင္းရွိ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေနေသာကေလးလုပ္သားမ်ားႏွစ္မ်ိဳးလံုး၏ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို လိပ္မူေျဖရွင္းျခင္း အပါအဝင္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ားကို ေကာင္းစြာတုိးတက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္အတြက္ ျပႆနာေျဖရွင္းသည့္နည္း
လမ္းအေျခခံကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရသည့္ အဖြဲ႕တခုျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးပူးတြဲေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ -
 X ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားႏွင့္ နာမက်န္းမႈဆိုင္ရာတင္ျပမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆး 

ရျခင္း

 X ႒ာနတြင္ စံုစမ္းမႈ/စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ားထံမွ အစီရင္ခံတင္ျပမႈမ်ားကို 
လက္ခံျခင္း

 X ေဒသဆုိင္ရာအလုပ္သမားစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရွိ သို႔မဟုတ္ ေဒသဆုိင္ရာအလုပ္သမား႐ုံးႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ 
ျပဳလုပ္ျခင္း

 X ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္မ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း

 X လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစား
မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း

 X က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သင္တန္း၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားကို ျပန္လွန္သံုးသပ္ျခင္း

 X မူဝါဒအသစ္မ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းေသာအလုပ္လုပ္ျခင္းစနစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

 X အလုပ္႐ွင္/ကုမၸဏီအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေသာ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ လက္ခြဲကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားသည္ 
မွန္ကန္သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာေစရန္အတြက္ 
မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း

 X ကုမၸဏီ၏ တန္ဖိုးခ်ိတ္ဆက္ထုတ္လုပ္မႈကြင္းဆက္အတြင္း မည္သည့္ေနရာ၌မဆို ကေလးလုပ္သား 
အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို အလုပ္ရွင္/ကုမၸဏီမွ တားဆီးႏုိင္ရန္အတြက္ မူဝါဒမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

 X ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာရပ္႐ြာလူထုအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ညိႇႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ရန္ အတြက္ မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲျခင္း ဥပမာ၊ ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားအား 
ေဘးမျဖစ္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလထု/ ေရထု မညစ္ညမ္းေစျခင္း

 X သဘာဝေဘးပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

 X စုေပါင္းအေရးဆုိမႈဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ OSH ကိစၥရပ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို 
စစ္ေဆးျခင္း

 X ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်မ်ားႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အလုပ္အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ 
အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္အသစ္မ်ား၊ ကိရိယာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးျခင္း
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OSH ေကာ္မတီ မတည္ေထာင္ရေသးမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွခန္႔ထားႏုိင္သည့္ အလုပ္သမားအေရအတြက္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ရွိၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ ၂၀ မွ ၅၀ အထိရွိသည္။ ယင္းသည္အမ်ိဳးသားဥပေဒအေပၚတြင္မူတည္ၿပီး 
မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းအေသးစားမ်ားတြင္ OSH ေကာ္မတီဖြဲ႕ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား 
မရွိတတ္ၾကေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ႀကီးမားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ OSH ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေ
သးစားမ်ားရွိ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာကေလးလုပ္သားကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ထုိလုပ္ငန္းမွ 
အလုပ္ရွင္/ အလုပ္သမားမ်ားကို ကူညီႏုိင္ၾကသည္။ ပို၍ႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ OSH ေကာ္မတီမ်ားရွိ 
အလုပ္ရွင္/ အလုပ္သမားကိုယ္စားျပဳသူမ်ားသည္ အသိပညာေပးျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းမ်ားကို 
လုပ္ငန္းငယ္မ်ားမွ အလုပ္ရွင္/အလုပ္သမားမ်ားအား ကူညီေပးႏုိင္ၿပီး ကေလးငယ္မ်ားကို ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ 
အလုပ္မ်ားတြင္ ခုိင္းေစျခင္းမ်ားအား ေရွာင္ရွားႏုိင္ေစသည္။  ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးက
င္းေရးစံႏႈန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္းကဲ့သို႔ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက လုပ္ငန္းအလတ္စား/
အငယ္စားမ်ားအား ကူညီေပးေနသည္မွာ စံထံုးစံသတ္မွတ္ခ်က္ လိုပင္ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 
ထုိအေသးစား/အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အႀကီးစားလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ထု
တ္ကုန္သြင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက ထုိသို႔ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားမွာ ပို၍ပင္ က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားသည္ (ဥပမာ သၾကား 
သို႔မဟုတ္ လက္ဖက္ရည္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ သီးႏွံမ်ားတင္သြင္းေနသည့္ လယ္သမားငယ္မ်ားအေနျဖင့္ 
ထိုတင္သြင္းေနသည့္လုပ္ငန္းမွ သီးႏွံႀကိတ္ခြဲစက္ သို႔မဟုတ္ စက္႐ုံကို သေဘာတူ အသံုးျပဳျခင္း)။

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ ငယ္႐ြယ္သည့္ (ကေလး) အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးမ်ားမွာ ခြဲျခားမရေအာင္ဆက္စပ္ေနသည္။ သင့္အေနျဖင့္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ က်န္းမာေရး 
ႏွင့္ ေဘးကင္းေရးကို လံုေလာက္ေအာင္အကာအကြယ္ မေပးႏုိင္ပါက ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား၏ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးကိုလည္း လံုေလာက္ေအာင္ကာကြယ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ကေလးမ်ားကုိ ေဘးျဖစ္ 
ေစမည့္ ဖုန္မႈန္႔ သို႔မဟုတ္ ပိုးသတ္ေဆးအစက္မ်ားသည္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားကုိလည္းေဘးျဖစ္ေစမည္သာျဖစ္
သည္။

စုေပါင္းအေရးဆုိျခင္း
ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာကေလးလုပ္သားမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ အျခားေသာအေရးႀကီးသည့္ နည္းလမ္း 
တစ္ခုမွာ စုေပါင္းအေရးဆုိျခင္းျပ႒ာန္းခ်က္ (CBA) ျဖစ္သည္။ စုေပါင္းအေရးဆုိျခင္းတြင္ ညိႇႏိႈင္းမႈပံုစံအားလံုးပါဝင္ကာ 
အလုပ္ရွင္တစ္ဦး၊ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကတဖက္၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
တဖက္ စသျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းၾကျခင္းမ်ား ပါဝင္ၿပီး -

 X လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္ေရးဆုိင္ရာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္

 X အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကို ညီညြတ္ေစရန္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္

 X အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အလုပ္သမား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အၾကား ဆက္ဆံေရးကို ညီညြတ္ေစရန္ အတြက္ျဖစ္သည္။

ကေလးလုပ္သားသည္အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကားဘံုတူညီခ်က္တရပ္ထူေထာင္၍ စုေပါင္းအေရး 
ဆုိျခင္းကို ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူမႈ ျပဳလုပ္ရတတ္သည့္ ကိစၥရပ္အသစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ 
ILO ACTRAV မွေလ့လာခ်က္အရ “စုေပါင္းအေရးဆုိျခင္းသည္ ကေလးလုပ္သားဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ 
သတိမမူမိခဲ့ေသာ နည္းလမ္း တရပ္ျဖစ္သည္” ဟုဆုိသည္။
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ထုိ႔အျပင္ စုေပါင္းအေရးဆုိျခင္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကဲ့သို႔ေသာ ကေလးလုပ္သား အေတြ႕ရမ်ားသည့္ 
က႑မ်ား တြင္ အားနည္းတတ္သည္။ ILO ACTRAV မွေလ့လာခ်က္အရ -

“အေသးစားလုပ္ငန္းအေရအတြက္မ်ားျပားျခင္းႏွင့္ျပန္႔က်ဲစြာတည္ရွိေနမႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမား 
သမဂၢႏွင့္ စုေပါင္း အေရးဆုိျခင္း အခြင့္အေရးမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑တြင္ 
ခလုတ္ကန္သင္းမ်ား အၿမဲလုိလုိရွိေနခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ စစ္မွန္ေသာအလုပ္ရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ ကမၻာတဝန္းလည္ပတ္ထုတ္လုပ္ေနေသာ ကြင္းဆက္ (supply chain) 
၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေနသည္ကုိ သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ရန္ခက္ခဲသည္။ မ်ားျပားလွစြာေသာ 
ေက်းလက္ လုပ္သားမ်ားမွာ လြတ္လပ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ယာယီ သုိ႔မဟုတ္ ရာသီအလုိက္ 
အလုပ္သမားမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ တခါတရံတြင္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားသည္ ဤက႑သုိ႔ 
သက္ေရာက္မႈမရွိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စက္မႈလုပ္ငန္း က႑တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အထူးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 
ထက္ ပို၍သက္သာမႈရွိသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်က္အလက္ေပါင္းမ်ားစြာရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံ 
မ်ားတြင္ စုေပါင္းအေရးဆုိျပ႒ာန္းခ်က္ရယူျခင္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားမ်ားကုိ ထည့္သြင္း 
တြက္ခ်က္မႈအားနည္းသည္။ လက္ရွိႏွစ္မ်ားတြင္ ကေနဒါ၊ ႐ိုေမးနီးယား၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ 
ဥ႐ုေဂြးႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈ ႏွစ္မ်ိဳးလုံး တိုးတက္အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္”

ကေလးလုပ္သားဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ စုေပါင္းအေရးဆိုျပ႒ာန္းခ်က္ရယူျခင္း 
နမူနာမ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အီသိယိုးပီးယားႏုိင္ငံရွိ ဂူမာ႐ို လက္ဖက္ထုတ္လုပ္ေရး စိုက္ခင္းမွ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢ 
သည္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသ
ည္။ စုေပါင္းအေရးဆုိျပ႒ာန္းခ်က္အဆံုးသတ္အေနျဖင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ တိုက္႐ိုက္ 
သက္ဆုိင္မႈရွိေသာ အပိုဒ္ခြဲ စုစုေပါင္းကိုးခုကို ထည့္သြင္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို CBA ၏ အပိုဒ္ခြဲမ်ားတြင္ ကုမၸဏီႏွင့္ 
သမဂၢတုိ႔ သေဘာတူသည္မွာ -

 X လုပ္ငန္းခြင္မွ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္

 X ျပႆနာျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္မည္

 X ရပ္႐ြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အတူတကြပူးေပါင္း၍ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ 
ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ကို သံုးသပ္ရွာေဖြမည္

 X အစိုးရ၊ အလုပ္သမားသမဂၢႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား ေဆာင္ရြက္လိုက္သည့္ အဆင့္မ်ားသည္ ကေလးလုပ္သား 
ျပႆနာကို ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းႏုိင္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရမည္

လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားအလုပ္အကို္င္ခန္႔အပ္ေရးကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာကေလးလုပ္သားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈ 
တစ္ခုမွာ ၎တုိ႔၏သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံမွ တရားဥပေဒအရ အနိမ့္ဆံုးအလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အသက္ရွိေနသည့္ 
ကေလးမ်ားအတြက္ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္ေရးကို မည္သို႔ ျမႇင့္တင္မည္ဟူသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ 
(အမ်ိဳးသားဥပေဒ အရ ၁၄ - ၁၅ ႏွစ္အထက္)။ ILO ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ ၁၈၂ အရ မည္သည့္ကေလးမွ (ဥပမာ 
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္) ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ အလုပ္မလုပ္ရဟူ၍ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားသည္ အသက္အုပ္စု (၁၄/၁၅) မွ 
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(၁၇) ႏွစ္ၾကားရွိသူမ်ားအတြက္ “သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေန”၊ က်န္းမာေရး/ေဘးကင္းေရးအတြက္ 
မွန္ကန္ေသာ သင္တန္းပို႔ခ်မႈ စသည္တုိ႔ကို လံုေလာက္စြာ အာမခံႏုိင္ခဲ့ပါက ထုိကေလးမ်ားကို အလုပ္ခြင္အတြင္း 
ဆက္လက္ထားရွိၿပီး အက်ိဳးရွိစြာအလုပ္ခန္႔အပ္ကာ လုပ္ခလစာမ်ားလည္း မေပးႏုိင္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။ 
လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား လံုေလာက္စြာတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းျဖင့္ 
ကေလးမ်ားသည္  “ကေလးလုပ္သား” မ်ားအျဖစ္မွ “လူငယ္ အလုပ္သမားမ်ား” အျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာမ
ည္ျဖစ္သည္။

ထုိအေျခအေနအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာခၽြင္းခ်က္မွာ အေသးစား သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ေျမေပၚ 
ေျမေအာက္ အလုပ္လုပ္ရကာ ILO၊ အစိုးရမ်ား၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးက ဤက႑သည္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ အေနအထားတြင္ပင္ျဖစ္ပါေစ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ မည္သည့္ 
ကေလးကိုမွ အသံုးမျပဳရဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။
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