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အေမရိကန် အလပ်သမားဝန် ကးီဌာန 

အဆးိရွားဆးံေသာ ပံစမံျားြဖင့ ်ကေလးလပ်သားအသးံချမဆငိရ်ာ ၂၀၁၉ ခ စ ်
ေတွ ိမများ 

 

ြမနမ်ာ 

၂၀၁၉ ခ စ်တငွ ်ြမနမ်ာ ငိင်သံည ်တးိတကမ်မ ိဟေသာ အကြဲဖတခ်ျကက် ိရ ိထားပါသည။် အစရီငခ်သံည့ ်
ကာလအတငွး်တငွ ်အစးိရသည ်ကေလးအခငွ့အ်ေရးဆငိရ်ာ ဥပေဒက ိြပဌာနး်ခဲ့ ပီး မဝါဒများ၊ 
လပ်ထးံလပ်နညး်များ င့ ်ဥပေဒြပဌာနး်ရန ်လအိပ်သည့စ်ီမခံျကမ်ျားက ိစတငအ်ေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရနအ်တကွ ်
ကေလးအခွင့အ်ေရးများဆငိရ်ာ အမျိ းသားေကာ်မတကီ ိတညေ်ထာငခ်ဲသ့ည။် လကန်ကက်ငိပ်ဋပိကများတငွ ်
ကေလးများပါဝငမ် င့ ်ပတသ်က၍် ကေလးသငယအ်ခငွ့အ်ေရးဆငိရ်ာ ညလီာခ၏ံ ေနာကဆ်ကတ်ွြဲဖစ်သည့ ်
မြဖစ်မေနလကိန်ာရနမ်ဟတေ်သာ ကလသမဂ၏ ပ ိတေိကာက ိလကိန်ာရနလ်ညး် ြမနမ်ာအစးိရက 
အတညြ်ပလကမ်တေ်ရးထးိ ပီး ၂၀၁၉ ခ စ ်ဧ ပီလတငွ ်လပ်သားအငအ်ား စစတ်မး်ေကာကယ်မရလဒမ်ျားက ိ
ထတြ်ပနခ်ဲသ့ည။် ထိအ့ြပင ် ငိင်ပိံငစ်စတ်ပ်များ၏ ကေလးစစသ်ားစေဆာငး်ြခငး်က ိလးံဝပေပျာကသ်ာွးေစရန ်
အစးိရက ေကာငး်မနွသ်ည့ ်အဆင့ဆ်င့လ်ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားေကာင့ ်၂၀၁၉ ခ စ်တငွ ် ငိင်ပိံငစ်စ်တပ်များက 
ကေလးစစသ်ားစေဆာငး် ပီး လကန်ကက်ငိ ်ပဋပိကများတငွ ်အသးံြပ ြခငး်များ သသိသိာသာ 
ကျဆငး်သာွးသည။် ကေလးများ င့ ်လကန်ကက်ငိပ်ဋပိကဆငိရ်ာ ကလသမဂအေထေွထအွတငွး်ေရးမးချ ပ်၏ 
စပ်တလ်ညအ်စရီငခ်စံာ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ၁ ပါ ကေလးစစ်သားစေဆာငး်အသးံြပ ြခငး်ဆငိရ်ာ 
ချိ းေဖာကမ်စာရငး်မ ၂၀၂၀ ခ စ ်ဇွနလ်တငွ ်ြမနမ်ာ ငိင်စံစ်တပ်က ိကလသမဂက ဖယ် ားေပးခဲသ့ည။် 
ယငး်ကဲသ့ိ ့ ချီးကျ းထကိေ်သာ အားထတ်ကိ းပနး်မများ ိေသာ်လညး် ြမနမ်ာ ငိင်သံည ်တးိတကမ်မ ိဟသည့ ်
အကြဲဖတခ်ျကက် ိရ ိြခငး်မာ အစရီငခ်ံသည့ ်ကာလအတငွး်တငွ ်ပဋပိကြဖစ်ပာွးရာေဒသများြဖစသ်ည် ့ကချင၊် 
ရခငိ် င့ ် မး်ြပညန်ယမ်ျား၌ ြမနမ်ာအစးိရစစ်တပ်များက အနညး်ဆးံ ကေလး ၁၉၇ ဦးအပါအဝင ်
အရပ်သားများအား စစ်တပ်အတကွ ်အထမး်သမားများ၊ သန် ့ ငး်ေရးသမားများ၊ ချကြ်ပတသ်များ၊ စကိပ်ျိ းေရး 
အလပ်သမားများအြဖစ ်အဓမခိငး်ေစခဲ့ ပီး ယငး်သိေ့သာ လပ်ေဆာငမ်များအတကွ ်တာဝန် ိသ 
စစ်တပ်အဖွဲဝငမ်ျားအား အေရးယအြပစ်ေပးရန ်ကိ းပနး်မတစ်စတံစ်ရာ မေတရွြခငး်ေကာင့ ်ြဖစ်သည။် 
ြမနမ်ာ ငိင်မံ ကေလးများအား အဆးိရွားဆးံေသာပံစြံဖင့ ်ကေလးလပ်သားအသးံချေနရာတငွ ်
အစးိရမဟတသ်ည့ ်လကန်ကက်ငိအ်ဖွဲများ၏ လကန်ကက်ငိပ်ဋပိကတငွ ်ကေလးများအား 
အဓမစေဆာငး်အသးံြပ ြခငး် င့ ်တစခ်ါတစရံ် လကနက်းမ၏အကျိ းဆကအ်ြဖစ ်စီးပာွးြဖစ်လငိလ်ပ်ငနး်တငွ ်
အြမတထ်တအ်သးံချြခငး်တိ ့ အပါအဝငြ်ဖစသ်ည။် ိဟငဂ်ျာများ၏ လပ် ားသာွးလာမက ိအစးိရက 
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ကန်သ့တထ်ားြခငး်သြဖင့ ်၎ငး်တိ၏့ကေလးများ ပညာသငယ်မ အဟန်အ့တားြဖစေ်န ပီး 
၎ငး်အားနညး်မကလညး် အဆးိရွားဆးံေသာပံစြံဖင့ ်ကေလးလပ်အားအသးံချမ တးိများလာေစသည။် 
အစးိရစစတ်ပ်အတကွ ်ကေလးများက ိစေဆာငး်အသးံချြခငး် သိမ့ဟတ ်အစးိရစစ်တပ်အတကွ ်
အရပ်သားများက ိအဓမအလပ်ခိငး်ေစြခငး်အတကွ ်ြပစဒ်ဏမ်ျားသည ်၎ငး်တိက့ျ းလနွသ်ည့ ်
ကးီမားြပငး်ထနေ်သာ ြပစ်မကးီများအတကွ ်ြပည့စ်ံလေံလာကမ် မ ိပါ။ အဆးိရွားဆးံေသာပံစြံဖင့ ်
ကေလးလပ်သားအသးံချသည့ ်အမများအတကွ ်မခငး်ရဲတပ်ဖွဲက စံစမး်စစေ်ဆးရန၊် တရားစရီငရ်န် င့ ်
ြပစဒ်ဏခ်ျမတရ်န ်ကိ းပနး်မများ င့ ်ပတသ်က၍် အစးိရက သတငး်အချကအ်လကမ်ျားက ိထတြ်ပနခ်ဲြ့ခငး် 
မ ိပါ။ ကေလးလပ်သားအသးံချသည့ ်အမများအတကွ ်မခငး်ရဲတပ်ဖွဲက စစံမး်စစေ်ဆးရန၊် တရားစရီငရ်န် င့ ်
ြပစဒ်ဏခ်ျမတရ်န ်ကိ းပနး်မများ င့ ်ပတသ်က၍် ၂၀၁၉ ခ စ်တငွ ်အစးိရက အချကအ်လက ်
အနညး်အကျ းမက ိေဖ့စ်ဘတွ် င့ ် ငိင်ပိံင ်မဒီယီာမတစ်ဆင့ ်ထတြ်ပနခ်ဲေ့သာ်လညး် ယငး်သိေ့သာ 
ရာဇဝတမ်များက ိကငိတ်ယွေ်ြဖ ငး်ရန ်မညသ်ိမ့ညပံ်ေဆာငရွ်ကေ်နေကာငး် ကနိး်ဂဏနး်အချကအ်လကမ်ျားက ိ
ပံမန ်ထတြ်ပနခ်ဲြ့ခငး် မ ိပါ။ ြမနမ်ာ ငိင်တံငွ ်ကေလးလပ်သားအသးံချမပေပျာကေ်ရး ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားက ိ
အစရီငခ်ခံျကမ်ျားအေပ  အေြခခ၍ံ အကြံပထားပါသည။်  

 

က   အကြံပ ထားေသာ လပ်ေဆာငခ်ျက ်
အကြံပ သည့ ်
စ(်များ) 

ဥပေဒမေဘာင ် လပ်ငနး်ခငွဆ်ငိရ်ာ လြံခံ မ င် ့ကျနး်မာေရး ဆငိရ်ာ ဥပေဒမကမး် 
စညး်မျ းစညး်ကမး်က ိအ ပီးသတရ်န် င့ ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန။် 

၂၀၁၉ 

 
ကေလးများအတကွ ်ပိတပ်ငတ်ားြမစသ်ည့ ်အ ရာယ် ိေသာလပ်ငနး် 
အမျိ းအစားများစာရငး်သည ်ြပည်စ့ံ ပီး ကေလးများလပ်ကငိေ်နရသည့ ်
အ ရာယ် ိေသာအလပ်များ၏ က များ င့ ်လပ်ေဆာငမ်များအားလးံက ိ
ထည့သ်ငွး်ထားေကာငး် ေသချာေစရန။် 

၂၀၁၆ – 
၂၀၁၉ 

 
ကေလးလကနက်းမအြဖစ ်သတမ်တ် ငိရ်နအ်တကွ ်အတငး်အဓမြပ ြခငး်၊ 
လမိ်ညာြခငး် သိမ့ဟတ ်စညး် ံးြခငး်တိက့ ိြပလပ်ေကာငး် ြပသရန ်
ဥပေဒေကာငး်အရ မလအိပ်ေကာငး် ေသချာေစရန။် 

၂၀၁၇ – 
၂၀၁၉ 

 
မးယစေ်ဆး ထတလ်ပ် သယယ်ြခငး် အပါအဝင ်တရားမဝင ်
လပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားတငွ ်အသက ်၁၈ စ်ေအာက ်ကေလးများအား 
အသးံချြခငး်၊ ေခယြခငး်၊ ကမး်လမး်ြခငး်တိအ့တကွ ်ရာဇဝတမ် 
ြပစဒ်ဏမ်ျား ြပဌာနး်ေကာငး် ေသချာေစရန။် 

၂၀၁၆ – 
၂၀၁၉ 
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က   အကြံပ ထားေသာ လပ်ေဆာငခ်ျက ်
အကြံပ သည့ ်
စ(်များ) 

 
ငိင်တံကာစံ နး်များ င့အ်ည ီသတမ်တထ်ားေသာ မသငမ်ေနရ 
အတနး်ပညာ ပီးဆးံသည့ ်အသကအ်ရွယသ်ည ်အလပ်လပ် ငိသ်ည့ ်
အနညး်ဆးံအသက် င့ ်တညေီကာငး် ေသချာေစရန။် 

၂၀၁၆ – 
၂၀၁၉ 

 
ကေလးအခွင့အ်ေရးဆငိရ်ာ ဥပေဒအတကွ ်စညး်မျ းသတမ်တခ်ျကမ်ျား 
အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး် င့ ်အ ရာယ် ိသည့အ်လပ်စာရငး် 
အြပည့အ်စံတိက့ ိထတြ်ပနရ်န။် 

၂၀၁၉ 

ြပဌာနး် 
အေကာငအ်ထည ်

ေဖာ်ြခငး် 

ြမနမ်ာရဲတပ်ဖွဲ၏ လကနက်းမတားဆးီေရးဌာနသည ်တစ် ငိင်လံးံ 
အတငိး်အတာြဖင့ ်လပ်ေဆာင် ငိေ်ရးအတကွ ်ရဲအရာ ိများက ိ
ငားရမး်ေလက့ျင့ေ်ပး ငိရ်န ်လအိပ်သည့ ်အရငး်အြမစ်များ 
အလအံေလာက် ိေကာငး် ေသချာေစရန။် 

၂၀၁၉ 

 
လမဝနထ်မး်၊ ကယဆ်ယေ်ရး င့ ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး 
ဝန်ကးီဌာနသည ်အဆးိရွားဆးံပံစြံဖင့ ်ကေလးလပ်သား အသးံချမ၏ 
သားေကာငမ်ျားအား ဝနေ်ဆာငမ်ေပး ငိရ်န ်အရငး်အြမစ်များ 
အလအံေလာက ် ိေ ကာငး် ေသချာေစရန၊် ၎ငး်တငွ ်ြပနလ်ည ်
ထေထာငေ်ရးဌာန၌ လမနယပ်ယအ်တငွး် ြပနလ်ညဝ်ငေ်ရာက် ငိေ်ရး 
ပံပိ့းမများ အပါအဝင ်လမဝနထ်မး်ဦးစးီဌာနတငွ ်အမမနေ်နဂျာ 
အေရအတကွ ်တးိြမင့ရ်န။် 
 

၂၀၁၆ – 
၂၀၁၉ 

 
စက် ံအလပ် ံများ င့ ်အေထေွထအွလပ်သမားဥပေဒများဆငိရ်ာ 
စစံမး်စစေ်ဆးေရး ဦးစးီဌာနသည ်စိကပ်ျိ းေရးလပ်ငနး်၊ သတတးေဖာ်ေရး 
လပ်ငနး် င့ ်ငါးဖမး်လပ်ငနး်တိအ့ပါအဝင ်ကေလးလပ်သား 
အသးံချေနေကာငး် သိ ိထားသည့ ်လပ်ငနး်က  အားလးံက ိ
စစေ်ဆး ငိသ်ည့ ်အခငွ့အ်ာဏာ ိေကာငး် ေသချာေစရန။် 

၂၀၁၉ 

 
ေ ာငတ်ခငစ်စေ်ဆးမအတကွ ်စက် ံပိင် ငမ်ျားအား 
ကိတငအ်ေကာငး်ကားမ မြပလပ်ရန၊် အလပ်သမားများ င့ ်ေြပာဆ ိ
ေမးြမနး်ြခငး်၊ အချိနမ် ီသင့ေ်တာ်သလ ိစစ်ေဆးမများ ြပလပ်ြခငး်တိ ့ 
အပါအဝင ်စစေ်ဆးသများက ေစစ့ပ်ေသချာစာွ စစေ်ဆးရန် င့ ်

၂၀၁၉ 



4 
 

က   အကြံပ ထားေသာ လပ်ေဆာငခ်ျက ်
အကြံပ သည့ ်
စ(်များ) 

ေဖာကဖ်ျကက်ျ းလနွမ်များက ိေတွ ိပါက အလပ်သမားဥပေဒ င့အ်ည ီ
တေြပးည ီအေရးယေဆာငရွ်ကရ်န။် 

 
စက် ံအလပ် ံများ င့ ်အေထေွထအွလပ်သမားဥပေဒများဆငိရ်ာ 
စစံမး်စစေ်ဆးေရး ဦးစးီဌာနသည ်ေဝးလေံသာေနရာေဒသများသိ ့ 
သာွးေရာကရ်န ်သယယ်ပိေ့ဆာငခ်၊ အလပ်သမား စစေ်ဆးေရး ံးများ 
အတကွ ်ပစညး်ကရိိယာ၊ ပရိေဘာဂ၊ လပ်သားအငအ်ား င့ ်စပ်လျ းေသာ 
အချကအ်လကမ်ျားက ိထနိး်သမိး်ထားြခငး်တိအ့တကွအ်ပါအဝင ်
ေငေွကးပံပိ့းမ အလအံေလာက် ိရန။် 
 

၂၀၁၉ 

 
ကမာအ့လပ်သမားအဖွဲချ ပ် ILO ၏ နညး်ပညာဆငိရ်ာ အကြံပ ချကမ်ျား 
င့အ်ည ီအလပ်သမား စံစမး်စစေ်ဆးေရး အရာ ိအေရအတကွက် ိ
တးိြမင့ရ်န။် 

၂၀၁၆ – 
၂၀၁၉ 

 
အလပ်သမားဥပေဒ ြပဌာနး်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေရး င့ ်ပတသ်ကေ်သာ 
အချကအ်လကမ်ျားက ိထတြ်ပနရ်ာတငွ ်အလပ်သမားစစေ်ဆးေရးအဖွဲ 
အတကွ ်ရံပံေင၊ွ အလပ်သမား စစေ်ဆးေရးအရာ ိများအား 
သငတ်နး်ပိခ့ျေပးြခငး် ိမ ိ၊ ကေလးလပ်သားဆငိရ်ာ ဥပေဒသစ်များ 
အတကွ ်သငတ်နး်ပိခ့ျေပးြခငး် ိမ ိ၊ အလပ်ခွငမ်ျားတငွ ်စစေ်ဆးမ 
ြပလပ်သည့ ်အကမိေ်ရ င့ ်ပံမန ်ပစ်မတထ်ားစစေ်ဆးမ 
အေရအတကွတ်ိက့ ိထည့သ်ငွး်ေဖာ်ြပရန။် 

၂၀၁၆ – 
၂၀၁၉ 

 
အလပ်သမားစစေ်ဆးေရးအဖွဲ င့ ်လမဝနေ်ဆာငမ်များအကား 
လေဲြပာငး်ေပး ငိသ်ည့ ်လမး်ေကာငး်တစ်ခက ိအမဲတနး်ထား ိရန။် 

၂၀၁၆ – 
၂၀၁၉ 

 
ကေလးစစသ်ား စေဆာငး်ြခငး်မ တားဆးီရနအ်တကွ ်စေဆာငး်ြခငး် 
လပ်ငနး်စ က ိဆကလ်ကေ်စာင့်ကည့် ပီး ငိင်ပိံငစ်စတ်ပ်၏ 
ပျကက်ကွမ်များက ိဆကလ်က၍် ြပငဆ်ငမ်မွး်မရံန။် 

၂၀၁၇ – 
၂၀၁၉ 

 
ကေလးများအား စစတ်ပ်အတကွ ်စေဆာငး်အသးံချြခငး်ဆငိရ်ာ 
အြပစဒ်ဏမ်ျားသည ်ဤကးီမားြပငး်ထနသ်ည့ရ်ာဇဝတမ် င့ ်
လကိေ်လျာညေီထ ွ ိရန။် 

၂၀၁၇ – 
၂၀၁၉ 
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က   အကြံပ ထားေသာ လပ်ေဆာငခ်ျက ်
အကြံပ သည့ ်
စ(်များ) 

 
ရာဇဝတမ်ဆငိရ်ာ ဥပေဒ ြပဌာနး်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မ င့ ်
ပတသ်ကေ်သာ အချကအ်လကမ်ျားက ိထတြ်ပနရ်ာတငွ ်
ဥပေဒအသစ်များအတကွ ်ေလက့ျင်သ့င်ကားချကမ်ျား၊ 
စစံမး်စစေ်ဆးေရးအရာ ိများအတကွ ်ဉာဏသ်စေ်လာငး်သငတ်နး် 
ဆငိရ်ာများ ထည့သ်ငွး်ရန။် 

၂၀၁၆ – 
၂၀၁၉ 

ညိ ငိး် 
ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

အဆးိရွားဆးံေသာပံစမံျားြဖင့ ်ကေလးလပ်သားအသးံချမ င့ ်
ပတသ်က် ပီး အစးိရဝန်ကးီဌာနအားလးံအကား မကာခဏ င့ ်ပံမန ်
ဆကသ်ယွမ်များ င့ ်ညိ ငိး်ေဆာငရွ်ကမ်များ ြပလပ်ရန။် 

၂၀၁၉ 

အစးိရမဝါဒများ  အစးိရမဟတေ်သာ လကန်ကက်ငိအ်ဖွဲများ၏ လကန်ကက်ငိပ်ဋပိက၊ 
ကေလးအား အဓမခိငး်ေစြခငး် င့ ်စးီပာွးြဖစ်လငိလ်ပ်ငနး်တငွ ်
အြမတထ်တအ်သးံချြခငး်တိက့ဲသ့ိေ့သာ အဆးိရွားဆးံေသာ ပံစမံျားြဖင့ ်
ကေလးလပ်သားအသးံချမ င့ ်သကဆ်ငိေ်သာ ြပဿနာများအားလးံက ိ
ြခံ ငသံကေ်ရာကေ်စမည့ ်မဝါဒချမတရ်န။် 

၂၀၁၆ – 
၂၀၁၉ 

လမေရးဆငိရ်ာ 
အစအီစ များ 

ပဋပိကေဒသများတငွ ်အစးိရစစ်တပ်က ကေလးများအပါအဝင ်
အရပ်သားများက ိအဓမလပ်အားေပးခငိး်ေစြခငး်လပ်ရပ်က ိရပ်တန်ရ့န။် 

၂၀၁၆ – 
၂၀၁၉ 

 
ေကျာငး်ခွြဲခားြခငး်၊ ခရီးသာွးလာမ ကန်သ့တခ်ျကမ်ျား င့ ်
ေကျာငး်အပ်ရာတငွ ်တားဆးီပိတပ်ငမ်များ အပါအဝင ် ိဟငဂ်ျာများ 
ပညာသင်ကားေရးအတကွ ်ကန်သ့တခ်ျကမ်ျားအားလးံ ဖယ် ားရန။် 

၂၀၁၇ – 
၂၀၁၉ 

 
ေကျာငး်များ င့ ်ေဝးကာွေသာအရပ်တငွ ်ေနထငိသ်ည့ ်
ကေလးများအတကွ ်သာွးလာမအခကအ်ခမဲျား ေလာခ့ျ ငိသ်ည့၊် 
ေကျာငး်တကရ်နအ်တကွ ်အဟန်အ့တားြဖစေ်နသည့ ်ကနက်ျစရိတမ်ျားက ိ
ဖယ် ား ငိသ်ည့ ်ပညာေရးအစအီစ များ စီမအံေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန။် 

၂၀၁၆ – 
၂၀၁၉ 

 
ဘလားေဒ့ ် ငိင်မံ မိမသိေဘာြဖင့ြ်ပနလ်ာသည့ ် ိဟငဂ်ျာ 
ဒကသညမ်ျား င့ ်ကေလးများအတကွ ်ရခငိြ်ပညန်ယတ်ငွ ်
အေြခအေနများလြံခံ ေစရန။် 

၂၀၁၈ – 
၂၀၁၉ 
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က   အကြံပ ထားေသာ လပ်ေဆာငခ်ျက ်
အကြံပ သည့ ်
စ(်များ) 

 
ကေလးများက ိအဓမခိငး်ေစြခငး် င့ ်စးီပာွးြဖစ်လငိလ်ပ်ငနး်တငွ ်
ကေလးများက ိအြမတထ်တအ်သးံချြခငး်တိ ့ အပါအဝင ်
အဆးိရွားဆးံေသာ ပံစမံျားြဖင့ ်ကေလးလပ်သားအသးံချမအားလးံက ိ
ကငိတ်ယွေ်ြဖ ငး် ငိရ်န ်အစအီစ များ စီမအံေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန။် 

၂၀၁၆ – 
၂၀၁၉ 

 
ကေလးများအပါအဝင ် ိဟငဂ်ျာများအား တရားဝငြ်ဖစရ်န ်
ခငွ့ြ်ပ ေပးြခငး်ြဖင့ ်အဆးိရွားဆးံေသာ ပံစံြဖင့ ်ကေလးလပ်သား 
အသးံချမခရံ ငိသ်ည့ ်အလားအလာက ိေလာခ့ျရန။် 

၂၀၁၉ 

 


