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အပိုင္း ၁ : 
ကေလးလုပ္သားကို သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ သိရွိနားလည္ျခင္း
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ကမၻာေပၚရွိ ကေလးငယ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရၿပီး ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရေသာ 
အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။

 X စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဖန္လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေကာ္ေဇာရက္ျခင္း စသည့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ 
အလုပ္မ်ား

 X စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေသးစား၊ မိသားစုသို႕မဟုတ္ ႀကီးမားသည့္ စက္မႈလယ္ယာ သို႕မဟုတ္ 
စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ေလးလံျပင္းထန္ေသာအလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကရၿပီး ေခတ္မွီစက္ယႏၱရားမ်ား၊ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုပစၥည္းမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကို ထိေတြ႕ခံစားရျခင္း

 X ေရသတၱဝါမ်ားေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းတြင္ ေရနစ္ျခင္းကဲ့သို႕ေသာ အႀကီးစားအႏၱရာယ္မ်ား၊ မေသႏုိင္ 
ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳရျခင္း

 X ေက်ာင္းတက္ရန္အတြက္ အတားအဆီးျဖစ္ေစေသာ မိမိေနအိမ္တြင္ ငယ္႐ြယ္သည့္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ 
မ်ားကို ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရျခင္းမ်ား၊ မိသားစု၏ လယ္ယာ သို႕မဟုတ္ မိသားစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ကူညီရျခင္းမ်ား

 X ကၽြန္ျပဳခုိင္းေစျခင္း သို႕မဟုတ္ ေႏွာင္ႀကိဳးျဖင့္ ခုိင္းေစျခင္းမ်ား

 X ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား သို႕မဟုတ္ ကေလးသူငယ္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ား

 X ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားတြင္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေစ်းေရာင္းျခင္း၊ ကားျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

 X အိမ္အကူလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခက္ခဲပင္ပန္းသည့္ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ ရံဖန္ရံခါတြင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ အလြန္ရွည္လ်ားသည့္ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားလုပ္ကိုင္ရျခင္း

ကမၻာတဝွမ္းတြင္ မည္သည့္အလုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ကေလးငယ္မ်ား 
လုပ္ေနၾကပါသလဲ ?
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ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေနေသာ ကေလးလုပ္သားဆုိသည္မွာ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေသေစႏုိင္ေသာ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ 
ရေစႏုိင္ေသာ၊ နာမက်န္းျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အႏၱရာယ္ႀကီးမားသည့္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိေသာ အေျခအေန 
မ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား အလုပ္လုပ္ေနရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႕ေသာ အလုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ အလုပ္ 
လုပ္ေနၾကရသည့္ ေယာကၤ်ားေလး၊ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ၎တုိ႕အ႐ြယ္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ သင့္ေလ်ာ္ ေကာင္းမြန္ 
ေသာ အလုပ္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏုိင္မႈကို အဟန္႕အတားျဖစ္ေစမည့္ ထာဝရမသန္စြမ္းမႈ၊ ဘဝအတြက္ အတား 
အဆီး သုိ႕မဟုတ္ နာမက်န္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ-လူမႈဘဝ ျပႆနာမ်ားအပါအဝင္ အလုပ္ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ေသာ ေနမေကာင္း မက်န္းမာမႈမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားၾကရသည္။ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေနေသာ ကေလး 
လုပ္သားမ်ားသည္ အဆိုးဝါးဆုံးပံုစံကေလးလုပ္သားခုိင္းေစမႈအမ်ိဳးအစားတြင္ ႀကီးမားစြာပါဝင္လ်က္ရွိၿပီး မတူ 
ကြဲျပားေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားျဖစ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သတၱဳတြင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားစသျဖင့္ ေနရာမ်ိဳးစံုတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ 
ရွိေနေသာ ကေလးလုပ္သားမ်ားအတြက္ မူဝါဒမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ထားရွိၿပီး လိပ္မူေျဖရွင္းသင့္ 
ပါသည္။

ILO ၏ အဆုိးရြားဆံုးပုံစံျဖင့္ ကေလးလုပ္သားခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္ (၁၉၀) သည္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ အလုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားဟု ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္အတြက္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေပးထားပါသည္။

၁.  ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ 
ျဖစ္ေစေသာ အလုပ္မ်ား

၂.  ေျမေအာက္၊ ေရေအာက္၊ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အျမင့္မ်ား သို႔မဟုတ္ က်ဥ္းက်ဳပ္ပိတ္ေလွာင္ေသာ ေနရာမ်ား 
တြင္ လုပ္ရေသာအလုပ္မ်ား

၃.  အႏၱရာယ္ရွိေသာ စက္ယႏၱရား၊ ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ တန္ဆာပလာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေလးလံေသာ ဝန္ထုပ္ 
ဝန္ပိုးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ရျခင္းျပဳလုပ္ရသည့္ အလုပ္မ်ား

၄.  က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားျဖစ္သည့္ ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးသူငယ္ငယ္မ်ားကို 
ေဘး အႏၱရာယ္ရွိေသာ အရာဝထၳဳမ်ား၊ ေခ်းခၽြတ္/ဓာတ္ေျပာင္းပစၥည္း(agents)မ်ား သုိ႔မဟုတ္ နည္း 
စနစ္မ်ား၊ ၎တို႕၏က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစမည့္ အပူရွိန္၊ ဆူညံသံအဆင့္သို႕မဟုတ္ တုန္ခါမႈမ်ားရွိသည့္ 
အလုပ္မ်ား

၅.  အထူးတလည္ ခက္ခဲပင္ပန္းသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည့္ နာရီေပါင္းရွည္ၾကာစြာလုပ္ကိုင္ရျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ညအခ်ိန္ အလုပ္လုပ္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္၏ လုပ္ငန္းပရဝုဏ္ထဲတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို 
ပိတ္ေလွာင္ခုိင္းေစျခင္းမ်ား

ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေနေသာ ကေလးလုပ္သားဟူသည္ အဘယ္နည္း?
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ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာရင္းသည္ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ၎တို႕အလုပ္လုပ္ေနရသည့္ အဆုိးရြားဆံုးပံုစံမ်ားဆုိင္ရာ 
ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ILO ၏ေၾကျငာခ်က္မ်ား

 X လုပ္ငန္းခြင္တြင္းရွိ အေျခခံမူဝါဒမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ILO ၏ ေၾကျငာခ်က္၊ ၁၉၉၈

 X သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ ကမၻာျပဳမႈျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ တရားမွ်တမႈ ILO ၏ 
ေၾကျငာခ်က္၊ ၂၀၀၈

ILO ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုက္တြန္း အဆုိျပဳခ်က္မ်ား

 X ILO ၏အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ အနိမ့္ဆံုးအသက္ျပ႒ာန္းခ်က္ ၁၃၈၊ ၁၉၇၃

 X ILO ၏အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ အနိမ့္ဆံုးအသက္ဆုိင္ရာ အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္ ၁၄၆၊ ၁၉၇၃

 X ILO ၏ အဆိုးရြားဆံုးပံုစံျဖင့္ ကေလးလုပ္သားခိုင္းေစမႈဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၁၈၂၊ ၁၉၉၉

 X ILO ၏ အဆိုးရြားဆံုးပံုစံျဖင့္ ကေလးလုပ္သားခိုင္းေစမႈဆုိင္ရာ အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္ ၁၉၀၊ ၁၉၉၉

 X ILO ၏အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအလုပ္ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၁၈၉၊ ၂၀၁၁

UN ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

 X ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္၊ ၁၉၈၉

 X လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ 
အတြက္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ က်င့္သံုးလိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား

 X ကေလးသူငယ္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ကေလးသူငယ္ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္လိင္ေဖ်ာ္ေျဖမႈ 
အျပာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ အတြက္ 
ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ က်င့္သံုးလိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား

 X လူကုန္ကူးျခင္းကုိ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ႏွင့္ 
လူကုန္ကူးမႈ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ၏ ပါလာမို က်င့္သံုး လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား (UN 
Palermo Protocol)၊ ၂၀၀၀

ILO ၏စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံတကာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
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ၾကာခ်ိန္ : မိနစ္

အသံုးျပဳမည့္ ပစၥည္း: Flipchart၊ မာကာေဘာပင္မ်ား

ေလ့က်င့္ခန္း : အဖြဲ႕ငယ္မ်ားခြဲပါ။ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စီတုိင္းသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုစီကို 
စဥ္းစားၾကရမည္။ မွတ္စုလိုက္ေရးမည့္သူႏွင့္ တင္ျပမည့္သူမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ 
အဖြဲ႕လိုက္မ်က္ႏွာစံုညီ ျပန္လည္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးပါ။

အဖြဲ႕ ၁ :  တင္ဆက္ျပသမႈမ်ားႏွင့္ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္အသိပညာအေပၚအေျခခံၿပီး ကေလးသူငယ္ အခြင့္ 
အေရးႏွင့္ ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဳျခင္းမ်ားအၾကား အဓိက ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိမူဝါဒမ်ား၊ ILO ႏွင့္ UN တို႕၏ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေဆြးေႏြးပါ။ 
အနိမ့္ဆံုး အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အသက္၊ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာအလုပ္၊ ကေလးသူငယ္ ကုန္ကူး 
ျခင္း အစရွိသည္တုိ႕အပါအဝင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အျမင္႐ႈေထာင့္ 
မ်ားကို စဥ္းစားသုံးသပ္ပါ။ သင့္အေနျဖင့္ ဥပေဒအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို အျပည့္အစံု အေသးစိတ္ 
သိရွိရန္မလိုဘဲ အဖြဲ႕လိုက္အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ တရားဥပေဒအရ အကာအကြယ္ 
ေပးမႈ မူေဘာင္မ်ားကို လႊမ္းၿခံဳသတ္မွတ္ၿပီး စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ အခ်က္မ်ား သုိ႕မဟုတ္ ပိုမိုအားေ
ကာင္းခိုင္မာရန္လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဝဖန္ ေဆြးေႏြးရန္သာျဖစ္သည္။ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ 
ေယာကၤ်ားေလးမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား/ ေဒသခံလူမ်ိဳးစုမ်ား၊ လူနည္းစုအုပ္စုမ်ား၊ မိဘမဲ့မ်ား 
သို႕မဟုတ္ အျခားေသာ ထိခိုက္လြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာမ်ား 
အၾကား မည္သည့္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကိုမဆုိ စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕ ၂:  ကေလးသူငယ္အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ မတူ 
ကြဲျပားသည့္ အစိုးရဝန္ႀကီး႒ာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ 
မ်ားကို စဥ္းစားသံုးသပ္ရမည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ကြာဟ 
ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္မည့္ မတူညီေသာအခန္းက႑၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားတြင္ ရွိေနႏုိင္သည့္ 
မည္သည့္ ကြာဟခ်က္ သို႕မဟုတ္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရွိျခင္းမ်ားကို ခြဲျခား သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။ 
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမား၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ လူမႈေရးရာ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေရး 
အစရွိသည့္ ဝန္ႀကီး႒ာနမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ထုိကြာဟခ်က္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုၿပီး 
ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရမည္။

အဖြဲ႕ ၃: တင္ဆက္ျပသမႈႏွင့္ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္အသိပညာ၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို 
ေဆြးေႏြးပါ။ မွတ္သားရန္အခ်က္မွာ ILO ၏ တုိက္တြန္းအဆိုျပဳခ်က္ ၁၉၀ မွ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 
အသံုျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးမႈမွေန၍ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ 
အလုပ္မ်ားစာရင္းကို ထုတ္ေဖာ္သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသား ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။ 
ထုိသို႕လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သီးသန္႔လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ က႑ အလိုက္ (ဥပမာအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ 

ေလ့က်င့္ခန္း ၂ : တရားဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ အားသာခ်က္၊ 
အားနည္းခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ကေလးလုပ္သား အကာ 
အကြယ္ေပးေရး
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ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ သတၱဳတြင္း စသျဖင့္) ခြဲျခား သတ္မွတ္လွ်င္ ပို၍ အသံုးဝင္အဆင္ေျပမည္ျဖစ္ၿပီး 
မည္သည့္က႑(မ်ား)တြင္ ကေလးလုပ္သားအေရအတြက္ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရွိရေၾကာင္း စဥ္းစား 
သံုးသပ္ရန္ျဖစ္သည္။
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အပိုင္း ၂ : ကမၻာ့အဆင့္၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ ကေလးလုပ္သား 
ခန္႔မွန္းေတြ႕ရွိမႈ မ်ားကို သိရွိနားလည္ျခင္း
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ေဒသတြင္း ကေလးလုပ္သား ပ်ံ႕ႏွံ႕ တည္ရွိမႈ (၂၀၁၆)

ေဒသ
 ကေလးလုပ္သား

(‘၀၀၀)
ေဘးအႏၱရာယ္ 
ရွိေသာအလုပ္

(‘၀၀၀)

ကမၻာတဝွမ္းလံုး ၁၅၁,၆၂၂ ၇၂,၅၂၅

အာဖရိက ၇၂,၁၁၃ ၃၁,၅၃၈

အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား ၁,၁၆၂ ၆၁၆

အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ၆၂,၀၇၇ ၂၈,၄၆၉

အေမရိကႏိုင္ငံမ်ား ၁၀,၇၃၅ ၆,၅၅၃

ဥေရာပႏွင့္အာရွအလယ္ပိုင္း ၅,၅၃၄ ၅,၃၄၉

ကေလးလုပ္သားႏွင့္ က်ား/မဆိုင္ရာ (၂၀၁၆)

လိင္
 ကေလးလုပ္သား

(‘၀၀၀)
ေဘးအႏၱရာယ္ 
ရွိေသာအလုပ္

(‘၀၀၀)

ေယာက်္ားေလးမ်ား ၈၇,၅၂၁ ၄၄,၇၇၄

မိန္းကေလးမ်ား ၆၄,၁၀၀ ၂၇,၇၅၁

စုစုေပါင္း ၁၅၁,၆၂၁ ၇၂,၅၂၅
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ျမန္မာႏုိင္ငံ လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္း၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေနေသာ ကေလးလုပ္သားမ်ား ခန္႕မွန္းခ်က္

ေဖာ္ျပခ်က္
၂၀၁၅ လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္း ၂၀၁၇ လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္း

စုစုေပါင္း က်ား မ စုစုေပါင္း က်ား မ

ကေလးဦးေရ (အသက္ ၅ႏွစ္-၁၇ႏွစ္) ၁၂,၁၄၆,၄၆၃ ၆,၀၁၀,၄၅၉ ၆,၁၃၆,၀၀၄ ၁၂,၄၁၀,၀၀၀ ၆,၁၅၇,၀၀၀ ၆,၂၅၃,၀၀၀

အလုပ္လုပ္ေသာ ကေလး ၁,၂၇၈,၉၀၉ ၆၇၆,၂၀၈ ၆၀၂,၇၀၁ ၈၀၅,၀၀၀ ၄၄၈,၀၀၀ ၃၅၇,၀၀၀

ကေလးအလုပ္သမား ၁,၁၂၅,၆၆၁ ၆၀၁,၄၇၁ ၅၂၄,၁၉၀ ၆၂၃,၀၀၀ ၃၅၀,၀၀၀ ၂၇၃,၀၀၀

ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ ကေလး 
အလုပ္သမား

၆၁၆,၈၁၅ ၃၃၇,၃၁၈ ၂၇၉,၄၉၈ ၆၀၈,၀၀၀ ၃၄၃,၀၀၀ ၂၆၅,၀၀၀

အလုပ္လုပ္ေသာ ကေလး(%)
အခ်ိဳးအစား

၁၀.၅ ၁၁.၃ ၉.၈ ၆.၅ ၇.၃ ၅.၇

ကေလးအလုပ္သမား (%) 
အခ်ိဳးအစား

၉.၃ ၁၀.၀ ၈.၅ ၅.၀ ၅.၇ ၄.၄

ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ ကေလး 
အလုပ္သမား (%) အခ်ိဳးအစား

၅.၁ ၅.၆ ၄.၆ ၄.၉ ၅.၆ ၄.၂

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အလုပ္လုပ္ေနေသာကေလးမ်ားကုိ အလုပ္ခန္႔ထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ား (၂၀၁၅)

က႑ %
စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ေရလုပ္ငန္း ၆၀.၅
ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး ၁၂
ေဆာက္လုပ္ေရး ၄
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ၁၁.၁
အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၆.၁
အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ၆.၃
စုစုေပါင္း                          ၁၀၀.၀

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္လုပ္ေနေသာကေလးမ်ား၏ အဓိက အလုပ္အကုိင္အုပ္စုမ်ား (၂၀၁၅)

အလုပ္အကိုင္မ်ား %
ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္သားမ်ား ၈.၀
ကၽြမ္းက်င္မႈလိုအပ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း လုပ္သားမ်ား ၅၀.၃
လက္မႈပညာႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအေရာင္းအဝယ္လုပ္သားမ်ား ၉.၅
စက္႐ုံႏွင့္ စက္ေမာင္းသူမ်ား၊ တပ္ဆင္သူမ်ား ၂.၀
အေျခခံ အလုပ္အကိုင္မ်ား ၂၉.၅
အျခား ၀.၇
စုစုေပါင္း ၁၀၀
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ၾကာခ်ိန္: (၃၀) မိနစ္

ပစၥည္းမ်ား:  Flipcharts ၊ မာကာေဘာပင္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမပံု

ေလ့က်င့္ခန္း:  တင္ျပမႈမ်ားႏွင့္ သင္၏ကိုယ္ပိုင္ အသိပညာအေပၚအေျခခံ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏
ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။ အဖြဲ႕ငယ္ (၃) ဖြဲ႕ခြဲပါ။ တစ္ဖြဲ႕ျခင္းစီတြင္ မတူညီေသာ 
တာဝန္ေပးခ်က္မ်ားရရွိမည္။ မွတ္စုေရးမည့္သူႏွင့္ တင္ျပမည့္သူကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင့္အေနျဖင့္ 
ၿပီးစီးၿပီဆုိပါက ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မ်က္ႏွာစံုညီတင္ျပပါ။

အဖြဲ႕ ၁: ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မည္သည့္ က႑မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အဆိုးဝါးဆံုးပံုစံ ကေလးလုပ္သား 
ခုိင္းေစမႈ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေနေသာ ကေလးလုပ္သားမ်ား အပါအဝင္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ကေလး 
လုပ္သားမ်ား ျဖစ္ေစပါသလဲ? သမား႐ုိးက်လုပ္ငန္း၊ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး (ေရလုပ္ငန္း၊ သစ္လုပ္ငန္း၊ တိရိစၦာန္ 
ေမြးျမဴေရးမ်ား အပါအဝင္)၊ သီးသန္႕ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ သတၱဳတြင္းကဲ့သုိ႕ေသာ ပင္မလုပ္ငန္း 
မ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းခြဲ အားလံုး စသည္တုိ႕ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
ျဖစ္သည္။ သီးသန္႕အေသးစိတ္က်ႏုိင္သမွ် က်ေအာင္ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ စာရင္းတစ္ခု 
ျပဳလုပ္ပါ။ အခ်ိန္ရရွိႏုိင္ပါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြင္း ထိခိုက္ႏုိင္မႈ အမ်ားဆံုးမွ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ် 
အနည္းဆံုးအဆင့္အထိ က႑မ်ားခြဲ၍ အဆင့္သတ္မွတ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕ ၂ : ေပးထားသည့္ေျမပံုကိုအသံုးျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးလုပ္သားပ်ံ႕ႏွံ႕ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသ 
မ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၊ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာတည္ေနရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရမည္။ ထုိေနရာ 
မ်ားကို ေျမပံုေပၚတြင္ သတ္မွတ္ၿပီးလွ်င္ အဆုိးဝါးဆံုးပံုစံကေလးလုပ္သားအပါအဝင္ ကေလး 
လုပ္သားမ်ား လုပ္ကိုင္ေနရေသာ အလုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ညႊန္ျပရန္ျဖစ္သည္ (ဥပမာ ေဘး 
အႏၱရာယ္ရွိေသာအလုပ္၊ အဓမၼကေလးလုပ္သား၊ ကေလးသူငယ္ကုန္ကူးျခင္း အစရွိသည္)။ 
ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားကိုလည္း ေသခ်ာစြာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားမိပါေစ။

အဖြဲ႕ ၃:  သင္၏ကိုယ္ပိုင္အသိပညာႏွင့္ တင္ျပမႈမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကေလး အေရအတြက္ 
အမ်ားစုသည္ မည္သည့္အလုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ပါဝင္ေနၾကပါသနည္း? တတ္ႏုိင္သမွ်သီးသန္႔ 
အေသးစိတ္စဥ္းစားၿပီး အဆိုးဝါးဆံုးပံုစံျဖင့္ ကေလးလုပ္သားခုိင္းေစျခင္း ေလးမ်ိဳးကို လည္းထည့္ 
သြင္းစဥ္းစားပါ၊ ကေလးသူငယ္ကုန္ကူးျခင္းအပါအဝင္ ကၽြန္ျပဳျခင္း၊ စီးပြားေရး အရ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီညႊတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္
ရွိေသာကေလးလုပ္သားမ်ားတုိ႕ ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕ ၄: ေပးထားသည့္ေျမပံုကိုအသံုးျပဳ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ 
ျခင္းႏွင့္/သုိ႕မဟုတ္ လူကုန္ကူးခံရျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္သည့္၊ ေရာက္ရွိသည့္၊ ျဖတ္သန္းသြား
လာသည့္ေနရာေဒသမ်ားကို ေဆြးေႏြးသတ္မွတ္ပါ။ ထုိလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ညႊန္ျပရန္အတြက္ 
ေျမပံုေပၚတြင္ ျမႇားမ်ားကို အသုံးျပဳပါ။ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ နယ္စပ္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ 

ေလ့က်င့္ခန္း ၃ : ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္ 
မ်ားကို ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း
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ေဒသမ်ား စသျဖင့္ စဥ္းစားရန္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အသံုးျပဳသည့္ ကုန္းေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ 
ေလေၾကာင္း သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးကိုလည္း သတ္မွတ္ပါ။ သိရွိထားရမည္မွာ ႏုိင္ငံတကာ နယ္စပ္ 
မ်ားႏွင့္အတူ ေဒသတြင္း၊ ခ႐ိုင္ေဒသမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္မွ ၿမိဳ႕ျပသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈမ်ား 
ကိုလည္း စဥ္းစားရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
လုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မည္သုိ႔သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚသည္ကို သင္နားလည္ 
သိရွိထားသည္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မည္သည့္မွတ္စုမ်ားကို မဆုိ ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းပါ။
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အပိုင္း ၃ : ကေလးလုပ္သားမ်ား ျဖစ္ေစရေသာ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္မ်ား
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ကေလးလုပ္သားျဖစ္ေစရေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ား

ကေလးသူငယ္မ်ားကို အလုပ္ခြင္သို႕ ေရာက္ရွိေစေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားမွာ မည္သည္တုိ႕ျဖစ္ပါသလဲ?

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ: မိသားစုမ်ားမွ ၎တို႕၏ကေလးမ်ားကို အလုပ္ခြင္သို႕ေစလႊတ္ရသည့္ အျဖစ္မ်ားေသာ အေၾကာင္း 
ရင္းမွာ ထုိကေလးငယ္မွရရွိလာမည့္ အပိုဝင္ေငြကို လိုအပ္ၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ 
အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားထက္ လုပ္ခလစာ အၿမဲတမ္းလိုလိုနည္းပါးေသာ္လည္း အလြန္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ မိသားစု 
မ်ားအတြက္မူ ယင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ အပိုျဖည့္စြက္ရရွိမႈ ျဖစ္ေနဆဲသာျဖစ္သည္။

ကေလးလုပ္သားျဖစ္ေစသည့္အျခားေသာ အျဖစ္မ်ားသည့္ မိသားစု ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ မိဘမ်ား 
နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးျခင္း၊ အလုပ္ရွင္ထံသုိ႔ မိဘမ်ားမွ ေပးဆပ္ရမည့္ ေႂကြးၿမီ သို႔မဟုတ္ 
ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ား၊ မိဘမ်ား အလုပ္အကိုင္မရွိျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္မူ ရိတ္သိမ္းသည့္ အခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ 
ျဖစ္သည္။

ကၽြမ္းက်င္မႈရရွိေစလိုျခင္း ကေလးမ်ားကို မိဘမ်ားမွ အလုပ္လုပ္ေစလိုသည့္ အျခားေသာ ျဖစ္ေနက် အေၾကာင္းရင္း 
တစ္ခုမွာ အသံုးဝင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အခ်င္းမ်ားကို ကေလးငယ္မ်ားသင္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစာစီးစြာ စတင္ 
လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ ၎တုိ႕ဘဝေနာက္ပိုင္းတြင္ အလုပ္ေကာင္းတစ္ခုကို ရရွိသြားၾကမည္ဟု 
ယူဆၾက ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ဒုကၡျဖစ္ခ်ိန ္သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရႀကီးျခင္း သို႕မဟုတ္ ငလ်င္လႈပ္ျခင္းမ်ားသည္ 
မိသားစုမ်ား၏ ပံုမွန္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသလို တနည္းအားျဖင့္ 
ဆုိေသာ္ အလုပ္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစၿပီး (ဥပမာအားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး) ကေလးလုပ္သား 
မ်ား တရွိန္ထိုးေပၚထြက္လာတတ္သည္။ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားသည္လည္းအလားတူ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ျဖစ္ေစသည္။

အရည္အေသြးညံ့ေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ၎တုိ႕၏ကေလးမ်ားကို စာသင္ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခြင္သို႕ 
ေစလႊတ္ရန္ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ အထူးသျဖင့္ ပညာသင္စရိတ္ သို႔မဟုတ္ အျခားသတ္ဆုိင္ရာ ပညာေရးအတြက္ 
ကုန္က်မႈမ်ား ရွိေသာ ေရရွည္အေနအထားမွ ရရွိမည့္ ေက်ာင္းပညာေရးထက္ ေရတုိအတြင္း ရရွိမည့္ ကေလး၏ 
ဝင္ေငြက ပို၍ဆြဲေဆာင္ မႈကို ျဖစ္ေစသည္။

ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ဝယ္လိုအားဆုိင္ရာအခ်က္ ယင္းသည္ အလုပ္လုပ္ခုိင္းရန္အတြက္ ကေလးမ်ား ရရွိႏုိင္မႈႏွင့္ 
ကေလးမ်ား ရရွိႏုိင္ေသာ အလုပ္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။

ကေလးလုပ္သားမ်ား ျဖစ္ေစရေသာ အေၾကာင္းမ်ား၊ ထိခိုက္လြယ္မႈႏွင့္ 
ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္မ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္ေစျခင္း
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ထိခုိက္လြယ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား

အခ်ိဳ႕ေသာကေလးငယ္မ်ားသည္ အလုပ္ခြင္အတြင္း ဆြဲသြင္းခံရမည့္ အထူးထိခိုက္ႏုိင္ေခ်မ်ားရွိျခင္း သို႕မဟုတ္ 
အလုပ္ခြင္အတြင္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရရန္အတြက္ ထိခိုက္လြယ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ကေလးမ်ားျဖစ္သည္။

အိမ္ေထာင္ကြဲေနသည့္မိသားစုမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ား သို႕မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ကြဲ မိသားစုမ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
ေစာ္ကားမႈမ်ားအပါအဝင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အရက္ သုိ႕မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါး အသံုးျပဳျခင္းမ်ား စြဲကပ္ 
တတ္ၾကၿပီး လမ္းေပၚတြင္ သို႕မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ အလုပ္မ်ားတြင္ အဆံုးသတ္ၾကကာ 
မူးယစ္ေဆးစြဲႏုိင္ေခ်လည္း ရွိၾကသည္။

ကေလးသူငယ္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာလုပ္ကိုင္သူမ်ား သည္ တခါတရံပို၍ ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်ရွိတတ္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ 
၎တုိ႕၏မိသားစု သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားမပါဘဲ ခရီးသြားလာၾကလွ်င္ ျဖစ္သည္။ 
ယင္းသည္ တရားဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း အားနည္းေသာ သို႔မဟုတ္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း မရွိေသာ 
ႏုိင္ငံမ်ားသို႕ ကေလးငယ္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႕သြားလာလွ်င္ ပို၍ဆုိးဝါးေစသည္။ မၾကာခဏဆုိသလိုပင္ ကေလးငယ္မ်ားမွ 
အာဏာပိုင္မ်ားကို သတင္းပို႕အေၾကာင္းၾကားမည္ကို စုိး႐ြံ႕ၾကေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ မျပဳျခင္း၊ ေဆးခန္းမ်ား 
သို႕မဟုတ္ လူမႈေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္မေပးျခင္းမ်ားကိုပင္ေတြ႕ႀကံဳၾကရသည္။ အကယ္၍ ၎တုိ႔ 
အေနျဖင့္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ခလစာမရရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက အရင္းအျမစ္အနည္းငယ္သာ 
ရွိၿပီး ကူညီရန္လည္း မည္သူမွေပၚလာမည္မဟုတ္ေပ။

HIV ျဖင့္ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးလုပ္သား AIDS သည္ ကမၻာအႏွံ႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕ျဖစ္ပြားၿပီး အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား 
အေပၚတြင္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ပိုမိုငယ္သည့္ ေမြးခ်င္းမ်ားကို 
ေစာင့္ေရွာက္ရန္တာဝန္ယူၾကရသည္။ ထုိကေလးမ်ားသည္ တခါတရံ ရွင္သန္ေနႏုိင္ရန္အတြက္ မျဖစ္မေန 
အလုပ္လုပ္ၾကရၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ နာမက်န္းသည့္မိဘမ်ား သို႕မဟုတ္ အျခားေသာမိဘမဲ့သြားသည့္ မိသားစုဝင္မ်ား 
အတြက္ ေထာက္ပံ့ကုသ ရန္ ပညာေရးကို လက္လႊတ္လိုက္ရသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

မသန္စြမ္းေသာ ကေလးငယ္မ်ား စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာမသန္စြမ္းေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ သင္ယူ 
ရန္ အခက္အခဲရိွေသာကေလးမ်ားကို လက္ခံသင္ၾကားမေပးႏုိင္ေသာအခါမ်ားတြင္ မိသားစုမ်ားသည္ အလုပ္ခြင္သို႕ 
လႊတ္တတ္ၾကသည္။ အလုပ္ခြင္တြင္ ၎တုိ႕သည္ အကာအကြယ္မရွိၾကဘဲ ညႇင္းပန္းေစာ္ကားျခင္းမ်ားကိုလည္း 
ခံစားရ ေစႏုိင္သည္။

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အတူေနအိမ္ေဖာ္အလုပ္ကဲ့သို႕အလုပ္
မ်ား လုပ္ရန္ ေစာစီးစြာ ေစလႊတ္ခံရၿပီး ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္လည္း ၎တုိ႕အသက္အ႐ြယ္ႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အလုပ္မ်ားလုပ္ရန္တြန္းအားေပးခုိင္းေစခံၾကရသည္ (ဥပမာ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း)။ ပိုမိုသန္မာသည့္ ကေလးငယ္မ်ား 
သည္ အဓမၼအလုပ္လုပ္ခုိင္းျခင္းကိုပင္ေတြႀကံဳရႏိုင္ၿပီး ေမြးခ်င္းမ်ားထက္ “ပိုမိုက်န္းမာသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္အခုိင္းခံ 
ရျခင္း” ကိုေတြ႕ႀကံဳရတတသ္ည။္ တုငိ္းရင္းသားလမူ်ိဳးမ်ား  သုိ႕မဟတု ္ ဘာသာေရးဆိုင ္လနူည္းစအုပုစ္မု်ားတြငလ္ည္း 
အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္ မရရွိျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႕၏ကေလးမ်ားကို 
အလုပ္လုပ္ခုိင္းရျခင္းမ်ား ရွိတတ္သည္။
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ကေလးငယ္မ်ား၏ ထိခုိက္လြယ္မႈတုိးျမင့္ျခင္း

ကေလးလုပ္သားမ်ားသည္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးလုပ္သားမ်ားကဲ့သုိ႕ပင္ တူညီေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ေတြ႕ႀကံဳ ၾကရ 
ေသာ္လည္း ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားကိုမူ ပိုမိုထိခိုက္လြယ္ၾကမည့္ အေနအထားရွိသည္။ 
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ကေလးငယ္ (၁၅) သန္းခန္႔သည္ အလုပ္ခြင္အတြင္းထိခိုက္ဒဏ္ရာရၾကၿပီး အလုပ္လုပ္ျခင္း 
သို႕မဟုတ္ ေက်ာင္းတက္ျခင္းကုိ နားလိုက္ရျခင္း သို႕မဟုတ္ ေဆးဝါးကုသမႈခံယူရျခင္းမ်ားကိုပင္ ျပဳလုပ္ၾကရသည္။ 
အသက္ (၅ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ၾကား) မည္သည့္ျပင္းထန္မႈအေနအထားပင္ျဖစ္ေစ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ 
ႏွစ္စဥ္ခန္႕မွန္းေခ် (၁၀၆.၄) သန္းရွိသည္။

ကိစၥရပ္အားလံုးနီးပါးတြင္ ကေလးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ပိုမိုထိခုိက္လြယ္ၾကၿပီး ၎တုိ႕၏ 
ထူးျခား ကြဲျပားေသာ ခႏၶာေဗဒ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လကၡဏာမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕အတူ 
ကေလးမ်ားသည္ - 
• ျဖစ္လာအံ့ဆဲဆဲ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ကြဲျပားစြာ (ဆင္ျခင္ႏုိင္မႈနည္းပါးစြာ)ျဖင့္ တံု႕ျပန္တတ္ၾကသည္။

• ဘဝႏွင့္ အလုပ္ဆုိင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား မရိွၾကဘဲ၊ ထိခုိက္ႏုိင္ေခ်ရိွသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အသိပညာႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ တံု႔ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း မရွိၾကေပ။

• အၿမဲတမ္းလိုလို ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ လံုေလာက္သည့္သင္ၾကားမႈမ်ားမရွိၾကေပ။

• ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားမွ ထိခုိက္ေဘးျဖစ္မႈမ်ားကို ပိုမိုခံစားၾကရတတ္ၿပီး စိတ္ပင္ပန္းဖြယ္အလုပ္မ်ားကိုလည္း 
လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။

• အပင္ပန္းမခံႏုိင္ၾကျခင္းႏွင့္ သတိလစ္ဟင္းမႈမ်ားသည္လည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ အႏုိင္က်င့္ခံရျခင္းႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္ 
ခံရျခင္း မ်ားလည္း ေတြ႕ႀကံဳရႏုိင္ၿပီး ၎တုိ႔အတြက္ အလြန္ခက္ခဲေသာ သို႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အလုပ္မ်ားကို 
ပံုမွန္ အခိုင္းခံရျခင္းမ်ားလည္း ရွိႏုိင္သည္။

ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ား

ကေလးလုပ္သားသည္ ကေလးမ်ား၏က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးကို ပ်က္စီးေစၿပီး ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ 
စိတ္ပိုင္း- လူမႈေရးရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကိုလည္းသက္ေရာက္ေစကာ နာမက်န္းျဖစ္ႏုိင္ေခ်ႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိႏုိင္မႈ 
ျမင့္မားျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းမ်ားကိုပင္ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည္။ ၎တို႕လုပ္ရသည့္ အလုပ္မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲညံ့ဖ်င္းသည့္ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ နာရီမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၏႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကို ထိခိုက္ 
ေစႏုိင္သည္။ ကေလးလုုပ္သား အျဖစ္လုပ္ကိုင္ရျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ခံစားၾကရၿပီး 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမရွိေတာ့ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ အ႐ြယ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ မသန္မစြမ္းျဖစ္သြားျခင္းမ်ားကို ႀကံဳရႏုိင္သည္။

ကေလးမ်ားအတြက္

 X ကေလးမ်ားအတြက္ ေရရွည္ သို႕မဟုတ္ အၿမဲထာဝရ ဒုကၡျဖစ္သြားေစမည့္ျပႆနာမ်ားမွာ -

o အေလးအပင္မ်ားမရျခင္းေၾကာင့္ အ႐ုိးအေၾကာမ်ား မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္း
o ဖုန္မႈန္႕မ်ားကို ထိေတြ႕ရျခင္းေၾကာင့္ အဆုတ္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း
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o ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို ထိေတြ႕ရျခင္းေၾကာင့္ ကင္ဆာမ်ားႏွင့္ 
မ်ိဳးပြားစနစ္ ပ်က္စီးျခင္းမ်ား

o ရွည္လ်ားေသာနာရီမ်ား၊ သန္႕ရွင္းမႈညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ ဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္ အျခားစဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ 
ေသာ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ျခင္းမ်ား

 X အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ဆိုးရြားေသာဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ေစာ္ကားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဥေပကၡာျပဳခံရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုအထင္အျမင္ေလ်ာ့ပါးျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈမရွိေတာ့ျခင္း၊ 
လူမႈေရးရာႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတြင္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း စသျဖင့္ စိတ္ခံစားမႈတြင္ 
အမာ႐ြတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။

 X ကေလးလုပ္သားမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္/သို႕မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ 
သင္တန္းမ်ားကို လက္လွမ္းမွီတက္ေရာက္ႏုိင္မႈအား အဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီး စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ 
အလုပ္အၾကား ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။

 X ကေလးလုပ္သားသည္ ကေလးငယ္၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာအစြမ္းအစႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ 
လာမည့္ဘဝတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္မ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုသာ 
ဦးတည္ေစသည္။

 X ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္အတားအဆီးမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားကို ကေလး 
လုပ္သားအျဖစ္သာ ဆက္လက္ရွိေနေစၿပီး အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အနိမ့္ဆံုးအသက္သို႔ေရာက္သည့္ 
အခါတြင္လည္း သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္မ်ားကို လက္လွမ္းမွီရရွိႏုိင္မႈ မရိွေတာ့ေပ။

မိသားစုအေပၚတြင္သက္ေရာက္မႈ

 X ကေလးလုပ္သားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကေလး၏ ပညာေရးကို ထိခိုက္ေစၿပီး လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ 
အနားယူရန္ သို႕မဟုတ္ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္လည္း မလံုေလာက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ကို 
အလုပ္ ေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ရပ္နားရျခင္းမ်ား စသည္တုိ႕ေတြ႕ႀကံဳရႏုိင္သည္။ ကေလးလုပ္သားမ်ားသည္ 
ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း ျမင့္မားျခင္း၊ ည့ံဖ်င္းေသာ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေလ့ရွိသည္။

 X အကယ္၍ ကေလးတစ္ဦးသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္းထိခုိက္ဒဏ္ရာရသည္ သို႔မဟုတ္ ေရရွည္နာမက်န္း 
ျဖစ္သည္ဆုိပါက ဘ႑ာေရးကုန္က်မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ေဆးဝါးကုသစရိတ္ႏွင့္ ထာဝရ  
မစြမ္းမသန္ေတာ့ေသာ ကေလးကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္မွာ နဂိုကတည္းက ေငြေရးေၾကးေရးအတြက္ 
လံုးပမ္းေနရေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ ႀကီးစြာေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

လူအဖြဲ႕အစည္းေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ

 X ကေလးလုပ္သားမ်ားရွိသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုသည္ ပညာေရးလံုေလာက္မႈမရွိေသာ လုပ္သားအင္အား၊ 
တနည္းအားျဖင့္ နည္းပါးေသာကုန္ထုတ္စြမ္းအား၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းျမင့္မားျခင္း၊ အရည္အခ်င္းနိမ့္ေသာ 
လုပ္သားအင္အားသာ အခ်ိဳးအစားအလြန္မ်ားျခင္း၊ လုပ္ခနည္းအလုပ္မ်ား စသည္တို႕ျဖင့္သာ အဆံုးသတ္ 
မည္ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္အလက္အားလံုးသည္ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ 
ေႏွာင့္ေႏွးေစမည္ျဖစ္သည္။
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ေလ့က်င့္ခန္း ၄ : ကေလးလုပ္သားမ်ား ျဖစ္ေစရေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ 
ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္မ်ားကို နက္နဲစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေစျခင္း

ၾကာခ်ိန္: (၃၀) မိနစ္
ပစၥည္းမ်ား:  Flipchart ၊ မာကာေဘာပင္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမပံု
ေလ့က်င့္ခန္း: တင္ဆက္ျပသမႈႏွင့္ သင္၏ကိုယ္ပိုင္အသိပညာမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကေလး 

လုပ္သားမ်ား၏ ျဖစ္လာရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေဆြးေႏြး 
ရမည္။ အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ခြဲပါ။ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျခင္းသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အလုပ္တာဝန္မ်ားကို လမ္းညႊန္ 
အေနျဖင့္အသံုးျပဳရမည္။ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါက ျပန္လည္ေပါင္းစည္းၿပီး ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို မ်က္ႏွာစံုညီ 
ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕ ၁: ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထိခိုက္အလြယ္ဆံုး ကေလးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာမႈတစ္ခု ေဖာ္ 
ထုတ္ပါ။ မိဘမဲ့မ်ား၊ ေမြးစာရင္းမရွိသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
ေနသည့္ကေလးမ်ား၊ လူမႈေရးအရဖယ္ထုတ္ခံထားရသည့္ လူနည္းစုအုပ္စုမ်ားမွ ကေလးမ်ား 
စသျဖင့္ အကန္႕အသတ္မထားဘဲ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ က်ားမဆုိင္ရာ၊ သက္တူ႐ြယ္တူ 
အုပ္စုမ်ား၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္း၊ တုိင္းရင္းသား သို႕မဟုတ္ မူလႏုိင္ငံသား၊ စသည္တုိ႔ႏွင့္အျခား
ထိခိုက္လြယ္မႈႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္မ်ားအားလံုးကို စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး စာရင္းျပဳစုရမည္။ 
ျဖစ္ႏုိင္ပါက ေပးထားသည့္ေျမပံုကိုအသံုးျပဳ၍ ထုိသီးသန္႔ ျဖစ္တည္ေနသည့္ ကေလးငယ္မ်ား 
သည္ ပထဝီဝင္အေနအထားအရ မည္သည့္ေနရာတြင္ စုစည္းျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ညႊန္ျပရမည္။

အဖြဲ႕ ၂: တင္ဆက္ျပသမႈႏွင့္ သင္၏ကိုယ္ပိုင္အသိပညာမ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကေလး 
လုပ္သားမ်ား၏ ျဖစ္လာရျခင္း အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အျခားျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို စဥ္းစားသံုးသပ္ပါ။ တန္းတူမညီမွ်မႈ၊ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊ မိဘမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အရည္အေသြး၊ ပညာေရးအပါအဝင္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမွီရရွိႏုိင္မႈႏွင့္ အရည္အေသြး စသည့္အခ်က္မ်ားကိုပါ စဥ္းစားရမည္။ 
ျဖစ္ႏုိင္သမွ် သီးသန္႔အေသးစိတ္ႏုိင္သမွ်စိတ္ပါ။ မွတ္သားရန္မွာ “ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ” ကို အဓိက 
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ သတ္မွတ္စဥ္းစားျခင္းမ်ိဳးသည္ ဤေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ တိက် 
ျပတ္သားမည္မဟုတ္ေပ။

အဖြဲ႕ ၃ : ကေလးလုပ္သားမ်ားအတြက္ ထိခိုက္လြယ္မႈကို ျမင့္တက္ေစေသာ “ထိခိုက္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ အခ်က္ 
မ်ား” ကုိ စာရင္းျပဳစုပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္စု၏ အေႂကြး၊ အ႐ြယ္ေရာက္သူ၏ နိမ့္ပါးေသာ 
လုပ္ခမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြ၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႕ လက္လွမ္းမွီမတက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း၊ ထုိ႔အတူ 
အားနည္းေသာ ဥပေဒႏွင့္ တရားဥပေဒအရအေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ လုပ္သားဆုိင္ရာ ေလ့လာ 
စံုစမ္းျခင္းႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး သမဂၢမ်ားအားနည္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိသည့္ 
ေနရာမ်ား စသည္တုိ႕ကို စဥ္းစားရန္ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕ ၄: ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ 
ရွိ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားကို စဥ္းစားသံုးသပ္ပါ။ အ႐ြယ္ေရာက္ 
သူမ်ားကို အလုပ္ခန္႕အပ္ႏုိင္မႈအပါအဝင္ ေရတုိ၊ ေရရွည္ ကိစၥရပ္ႏွစ္ခုလံုးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ 
ေဒသခံရပ္႐ြာလူထု၊ သင္၏ႏုိင္ငံႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ရလဒ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။
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အပိုင္း ၄ : ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ 
လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
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ၾကာခ်ိန္: (၃၀) မိနစ္

ပစၥည္းမ်ား:  Flipcharts ၊ မာကာေဘာပင္မ်ား

ေလ့က်င့္ခန္း: အဖြဲ႕ငယ္မ်ားခြဲပါ။ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျခင္းသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အလုပ္တာဝန္မ်ားကို လမ္းညႊန္ 
အေနျဖင့္ အသုံးျပဳရမည္။ ၿပီးဆုံးခဲ့ပါက ျပန္လည္ေပါင္းစည္းၿပီး ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို မ်က္ႏွာစံုညီ 
ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕ ၁: အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တုိ႕လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ရပ္႐ြာလူထုအတြင္းတြင္ 
ဦးေဆာင္က႑၌ ရွိသည္။ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၿပီး ေဒသခံ ရပ္႐ြာလူထုအဆင့္မွ ကေလးလုပ္
သားဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို CSO မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည့္ အဓိကလုပ္ငန္းအနည္းဆံုး (၅) 
ရပ္ကို စာရင္းျပဳလုပ္ပါ။ ထုိစာရင္းကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ထုိ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
အဘယ့္ေၾကာင့္ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္းကို ၂ ခ်က္ ၃ ခ်က္ ျငင္းဆုိျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ 
႐ြက္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ရပ္႐ြာလူထုသိျမင္ရင္းႏီွးမႈ ျမႇင့္တင္ေရး လႈံ႕ေဆာ္ပြဲ၊ တုိက္႐ိုက္ဝင္ေရာက္ေ
ဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း၊ “ကေလး 
လုပ္သား ကင္းလြတ္ေသာ ရပ္႐ြာလူထု” ကို စီမံကိန္းျဖင့္တည္ေဆာက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ရပ္႐ြာလူ
ထုအေျချပဳေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမ်ား စသျဖင့္ ေဆြးေႏြးႏုိင္သည္။

အဖြဲ႕ ၂: ကေလးလုပ္သားသည္ ႐ႈပ္ေထြးေသာကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ အက်ိဳးသက္ဆုိင္ ပတ္သက္ 
သူကမွ ေအာင္ျမင္စြာ ပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ ကို္ယ္တုိင္သတ္သတ္ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ သေဘာတူညီမႈ ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္
႐ြက္ျခင္းမ်ားမွတဆင့္ တျခားေသာ တစ္ဦးျခင္းစီ သို႕မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္သာ အတူတကြပူးေပါင္း
လုပ္ကိုင္ရန္အေရးႀကီးသည္။ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၿပီး ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ 
CSO မ်ားမွ အဓိက ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပတ္သက္သူမ်ားစာရင္းတစ္ခုကို 
ျပဳလုပ္ပါ။ တတ္ႏုိင္သမွ် အေသးစိတ္ပါ။ အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားကို အဘယ္ 
ေၾကာင့္ ဦးတည္ေ႐ြးခ်ယ္သင့္သည္၊ မည္သည့္လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားမ်ားကို အတူတကြ ပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ကို စာရင္းတစ္ခုျပဳစုပါ။

အဖြဲ႕ ၃: ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာ 
မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အားေကာင္း 
လာေစေရးတုိ႕တြင္ အေရးႀကီးေသာက႑မွပါဝင္သည္။ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၿပီး CSO မ်ား 
အေနျဖင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းသူမ်ားကို လႊမ္းမိုးအသိေပးႏုိင္ရန္ 
အတြက္ မည္သည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းကို စာရင္းျပဳစုပါ။ 
ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေရးအႀကီးဆံုးမွ အေရးႀကီးမႈ အနည္းဆံုးအထိ အဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး 
လွ်င္ မ်က္ႏွာစံုညီေဆြးေႏြးရာ၌ သင္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ေခ်ပႏုိင္ရန္လည္း ျပင္ဆင္ 
ထားပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း ၅ : ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ အရပ္ဘက္လူမႈ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အားေကာင္းလာေစေရး
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ၾကာခ်ိန္: (၂၀) မိနစ္

ပစၥည္းမ်ား:  အေထာက္အကူျပဳေဝငွထားသည့္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား (ေအာက္တြင္ၾကည့္)

ေလ့က်င့္ခန္း: အဖြဲ႕ငယ္မ်ားခြဲပါ။ ေပးထားသည့္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွ ေမးခြန္းမ်ားကိုေဆြးေႏြးပါ။ သင့္အဖြဲ႕မွ 
လူတစ္ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ၎တို႕တစ္ဦးျခင္းစီမွ ျဖစ္ေသာ “လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား”ကို တင္ျပခုိင္းပါ။ 
မ်က္ႏွာစံုညီ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း ၆ : လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲလိုက္လံ ျဖည့္စြက္ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
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ေနာက္ဆက္တြဲျဖည့္စြက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္း

အဖြဲ႕ငယ္မ်ားခြဲ၍ ေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္သည္။

၁.  သင္႐ုိးအတြင္း သင့္အေနျဖင့္ သင္ၾကားခဲ့သည္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္၏ 
လုပ္ငန္းအတြင္း သင္ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ အခ်က္ ၃ ခုမွ ၅ ခုကိုစာရင္းျပဳစုပါ။ (ဥပမာအားျဖင့္ 
သင္႐ိုးအေၾကာင္းကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားအားေျပာျပျခင္း)

 က.

 ခ.

 ဂ.

 ဃ.

 င.

၂.  သင္႐ုိးအတြင္း သင့္အေနျဖင့္ သင္ၾကားခဲ့သည္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ကေလးလုပ္သားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္
ၿပီး သင္၏႐ုံး သုိ႕မဟုတ္ ႒ာနမွ သံုးသပ္လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းအသစ္ ၃ ခုမွ ၅ ခုကို စာရင္းျပဳစုပါ။

 က.

 ခ.

 ဂ.

 ဃ.

 င.

၃.  သင္႐ုိးအတြင္း သင့္အေနျဖင့္ သင္ၾကားခဲ့သည္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ကေလးလုပ္သားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္
ၿပီး သင္၏ အစိုးရမွ သံုးသပ္လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းအသစ္ ၃ ခုမွ ၅ ခုကို စာရင္းျပဳစုပါ။ သင့္အေနျဖင့္ 
လိုအပ္သည္ဟု ယူဆပါက မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ျခင္းကိုလည္း ေသခ်ာ 
ပါဝင္ေစရန္ထည့္သြင္းပါ။

 က.

 ခ.

 ဂ.

 ဃ.

 င.



23

သင္႐ုိး အကဲျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ ပံုစံ

အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမွ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ပါ။

မွတ္သားယူေဆာင္သြားရန္ - ဤသင္႐ိုးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္ႀကိဳက္သည့္အခ်က္မ်ား

 

ေျပာင္းလဲရန္ - အသံုးဝင္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္မထင္သည့္ အခ်က္မ်ား

ကၽြႏ္ုပ္သတိရေနမည့္အခ်က္မ်ား - အဓိက သင္ယူခဲ့သည္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုပါ

ျဖည့္စြက္ရန္ - ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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ေအာက္ပါတုိ႕ကုိ အဆင့္သတ္မွတ္ၿပီး ေဝဖန္မွတ္ခ်က္ေပးပါ။

အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း 
(၁) ညံ့ - (၅) အေကာင္းဆံုး

ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

သင္တန္းကာလအတိုင္းအတာ 1      2      3      4      5

တင္ဆက္ျပသမႈမ်ား 1      2      3      4      5

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား 1      2      3      4      5

သင္႐ုိးလမ္းညႊန္ 1      2      3      4      5

သင္တန္းပို႕ခ်သည့္နည္းစနစ္ 1      2      3      4      5

ဦးေဆာင္ပံ့ပိုးကူညီမႈ 1      2      3      4      5

အလံုးစံုအဆင့္သတ္မွတ္မႈ 1      2      3      4      5

စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ား။
၁.  ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္ ရွင္းလင္းၿပီး အသံုးဝင္ပါသလား?

၂.  သင္႐ိုးအတြင္း အျခားမည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း လႊမ္းၿခံဳထည့္သြင္းသင့္ပါသလဲ?

၃.  သင္႐ိုးလမ္းညႊန္သည္ ရွင္းလင္းၿပီး၊ နားလည္လြယ္မႈႏွင့္ အခ်က္အလက္ျပည့္စံုမႈ ရွိပါသလား?

၄. “လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း” အပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ရွိပါေသးသလား?

၅.  သင္တန္းသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သင္႐ုိးအေပၚတြင္ သင့္ထံမွ ေနာက္ဆံုး ေဝဖန္ေထာက္ျပစရာ သေဘာထား 
မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိပါေသးသလား?
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