
အေမရိကန် ငိင် ံအလပ်သမား ဝန်ကးီဌာန 

၂၀၂၀ ခ စ ်အဆးိရွားဆးံေသာ ကေလးအလပ်သမားအသးံချမဆငိရ်ာ 
ေတွ ိချကမ်ျား 

 

ြမန်မာ ငိင် ံ

၂၀၂၀ ခ စ်တငွ ်ြမနမ်ာ ငိင်သံည ်တးိတကမ်မ ိဟေသာ အကြဲဖတမ်က ိရ ိထားသည။် ကေလးအလပ်သမား 
ြပဿနာက ိကငိတ်ယွေ်ြဖ ငး်ရန ်အကန်အ့သတြ်ဖင့ ်ကိ းပမး်လပ်ေဆာငမ် တစ်စံတစရ်ာ ိခဲပ့ါေသာ်လညး် 
တးိတကမ်မ ိဟ အကြဲဖတရ်ြခငး်မာ ကေလးအလပ်သမား အဓမအသးံချမ၌ ပါဝငပ်တသ်ကမ်သည ်
အနညး်အကျ းမ ပင ်မကေသာေကာင့ ်ြဖစသ်ည။် စစ်တပ်သည ်တကိခ်ကိေ်ရးအတကွ ်ကေလးများအား 
စေဆာငး်ေနြခငး်က ိရပ်တန်ရ့န် င့ ်ကေလးစစသ်ားများက ိြပနလ်တေ်ပးသည့ ်မဝါဒချမတရ်န ် ငိင်တံကာ 
အဖွဲအစညး်များ င့ ်ဆကလ်က ်ပးေပါငး်လပ်ေဆာငခ်ဲသ့ည။် ယငး်သိလ့ပ်ေဆာငေ်သာ်လညး် ဤအစရီငခ်စံာ 
ကာလအတငွး်၌ တပ်မေတာ်သည ်အနညး်ဆးံ ကေလး ၇၀၀ ပါဝငသ်ည့ ်အရပ်သားများက ိရခငိြ်ပညန်ယ ်
အပါအဝင၊် တကိပ်ွဲြဖစပ်ာွးရာေနရာများ၌ တကိခ်ကိေ်ရးအတကွမ်ဟတသ်ည် ့အထမး်သမားများ၊ 
သန ့် ငး်ေရးသမားများ၊ ထမငး်ချကမ်ျား င့ ်စိကခ်ငး်များတငွ ်အလပ်သမားများအြဖစ ်လပ်ကငိရ်န ်
ဆကလ်က၍် အဓမအလပ်ခိငး်ေစခဲသ့ည။် 

၎ငး်မအပ အစးိရသည ်ILO C.138 က ိအတညြ်ပ ရန ်ကိ းပမး်မ ိခဲ့ ပီး အဓမအလပ်ခငိး်ေစမဆငိရ်ာ 
တငိ်ကား ငိမ် ယ ရားက ိအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ခဲြ့ခငး်၊ တကိပ်ွဲများအတငွး် ကေလးများအား ြပငး်ြပငး်ထနထ်န ်
ဒဏရ်ာရ ိေစြခငး် င့ ်လငိဆ်ငိရ်ာ အ ငိက်ျင်ေ့စာ်ကားြခငး်က ိတားဆးီကာကယွြ်ခငး်ဆငိရ်ာ 
အမျိ းသားလပ် ားမ အစအီစ  (၂၀၂၀၂၀၂၁) က ိအတညြ်ပ ခဲသ့ည။်  

ြမနမ်ာ ငိင်တံငွ ်ကေလးများသည ်အဆးိရွားဆးံပံစြံဖင့ ်ကေလးအလပ်သမားများက ိအသးံချေနရာတငွ ်
တကိခ်ိကေ်ရးတငွ ်အသးံချြခငး်၊ စးီပာွးြဖစလ်ငိလ်ပ်ငနး်တငွ ်အသးံချေနြခငး်လညး် ပါဝင် ပီး တစ်ခါတစရံ် 
၎ငး်သည ်လကနက်းမ၏ အကျိ းဆကြ်ဖစသ်ည။် 



ိဟငဂ်ျာကေလးများ၏ ေနရာေ ေြပာငး်မက ိကန်သ့တသ်ည့ ်မဝါဒက ိအစးိရက ကျင့သ်းံေသာေကာင့ ်
၎ငး်တိ၏့ကေလးများ ပညာသငယ်မ ြငငး်ပယခ်ထံားရ ပီး အဆးိရွားဆးံေသာ 
ကေလးလပ်သားအသးံချခရံ ငိေ်ြခ ပိမိများြပားလာသည။် ကေလးများအား စစ်တပ်အတကွ ်
စေဆာငး်အသးံချမ သိမ့ဟတ ်စစ်တပ်အတကွ ်အရပ်သားများအား အဓမခငိး်ေစမများအတကွ ်ချမတသ်ည့ ်
ြပစဒ်ဏမ်ျားသည ်ဤကးီမားသည့ ်ရာဇဝတမ်အတကွ ်သင့ေ်လျာ်လေံလာကမ် မ ိဘ ဲအဆးိရွားဆးံ 
ကေလးလပ်အားအသးံချမက ိစစံမး်စစေ်ဆး အေရးယ ပီး ြပစ်ဒဏေ်ပးြခငး် င့ ်ပတသ်က၍် ရဲအာဏာပိငမ်ျား၏ 
လပ်ေဆာငမ်များကလိညး် အစးိရက ထတြ်ပနြ်ခငး် မ ိပါ။ 

၂၀၂၁ ခ စ ်ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရကေ်နတ့ငွ ်တပ်မေတာ်က စစအ်ာဏာသမိး်လကိ် ပီး ငိင်ကံ ိထမိး်ချ ပ်ခဲသ့ည။် 
စစအ်ပ်ချ ပ်မြပနလ်ညစ်တငလ်ာြခငး် င့အ်တ အကျိ းဆကြ်ဖစ်သည့ ်မတည် ငမိ်မများေကာင် ့ ငိင်ံ င့အ်ဝနး် 
ြဖစေ်ပ ေနသည့ ်အဆးိရွားဆးံပံစြံဖင့ ်ကေလးအလပ်သမား အသးံချမက ိတကိဖ်ျကေ်ရး အြပည်အ့ဝ 
လပ်ေဆာငရ်နအ်တကွ ် ြမနမ်ာအစးိရ၏ လပ်ေဆာင် ငိမ်အေပ  အလနွတ်ရာပင ်သကေ်ရာက် ငိပ်ါသည။် 
သိေ့သာ် ဤအစရီငခ်စံာတငွ ်ေတွ ိမများသည ်၂၀၂၀ခ စ် ဇနန်ဝါရီဒဇီငဘ်ာအတငွး်ြဖစ် ပီး 
စစအ်ာဏာသမိး်ြခငး်ေကာင် ့ြဖစေ်ပ ငိသ်ည့ ်သကေ်ရာကမ်များက ိထည့သ်ငွး်ထားြခငး် မ ိပါ။  

ကေလးလပ်သား အသးံချမက ိအြမစြ်ဖတဖ်ယ် ားရန် အစးိရအတကွ ်အကြံပ ထားသည့ ်လပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား  

အစရီငခ်ခံျကမ်ျားအေပ  အေြခခံ ပီး ြမနမ်ာ ငိင်တံငွ ်ကေလးလပ်သားအသးံချမက ိဖယ် ား ငိရ်န ်အတကွ ်
လပ်ေဆာငသ်င့သ်ည့ ်အကြံပ ချကမ်ျားက ိေတွ ိထားပါသည။် 

ကေလးလပ်သား အသးံချမက ိအြမစြ်ဖတဖ်ယ် ားရန် အစးိရအတကွ ်အကြံပ ထားသည့ ်လပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

က  အကြံပ ထားသည့ ်လပ်ေဆာငခ်ျက ်
အကြံပ ထားသည့ ်

စ(်များ) 

ဥပေဒ ေဘာင ်
သတမ်တြ်ခငး် 

ကေလးအခငွ့အ်ေရးဆငိရ်ာ ဥပေဒအတကွ ်စညး်မျ းများ 
အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မက ိထတြ်ပနရ်န် င့ ်ကေလးများ လပ်ကငိရ်န ်
တားြမစထ်ားေသာ အ ရာယမ်ျားသည့ ်အလပ်အမျိ းအစားတငွ ်
ကေလးများက လပ်ကငိရ်သည့ ်အ ရာယ် ိသည့ ်အလပ်များ င့ ်
က အားလးံထည့သ်ငွး်၍ ြပည့ြ်ပည့စ်စံ ံေဖာြ်ပထတြ်ပနပ်ါ။ 

၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ 

 
အမိအ်ကအလပ် င့ ်ပတသ်က် ပီး ဥပေဒမကမး်၊ လပ်ငနး်ခငွလ်ြံခံ မ င့ ်
ကျနး်မာေရးဆငိရ်ာ ဥပေဒမကမး်က ိအ ပီးသတေ်ရးဆွဲ ပီး 
အေကာငအ်ထည ်ေဖာ်ပါ။ 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၀ 



ကေလးလပ်သား အသးံချမက ိအြမစြ်ဖတဖ်ယ် ားရန် အစးိရအတကွ ်အကြံပ ထားသည့ ်လပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

က  အကြံပ ထားသည့ ်လပ်ေဆာငခ်ျက ်
အကြံပ ထားသည့ ်

စ(်များ) 
 

ကေလးလကနက်းမ ကျ းလနွေ်ကာငး် သတမ်တရ်န ်အတကွ ်
အတငး်အကပ်ြပ ြခငး်၊ လမိည်ာြခငး် သိမ့ဟတ ်ြဖားေယာငး်ြခငး်တိက့ ိ
သကေ်သထရန ်မလအိပ်ေကာငး် ဥပေဒြပဌာနး် ထတြ်ပန၍် 
အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ပါ။ 

၂၀၂၀ 

 
မးယစေ်ဆးထတလ်ပ်ြခငး် င့ ်သယယ်ြခငး်အပါအဝင ်တရားမဝငသ်ည့ ်
လပ်ရပ်များတငွ ်အသက ်၁၈ စေ်အာက ်ကေလးများအား အသးံချြခငး်၊ 
ာေဖွြခငး်၊ ကမး်လမး်ြခငး် တိအ့တကွ ်ရာဇဝတြ်ပစဒ်ဏမ်ျား 
ြပဌာနး်သတမ်တပ်ါ။ 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၀ 

 
မသငမ်ေနရ အတနး်ပညာအတကွ ်သတမ်တထ်ားသည့ ်အသကသ်ည ်
အလပ်လပ် ငိသ်ည် ့အနညး်ဆးံ အသကအ်ရွယ် င့ ်တညီ ပီး ငိင်တံကာ 
စံ နး် င့ ်ကကိည်မီ ိရမည။် 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၀ 

အာဏာတညေ်စမ စက် ံများ င့ ်အေထေွထ ွအလပ်သမားဥပေဒများ ဆငိရ်ာ 
စစေ်ဆးေရးဌာန၏ လပ်ပိငခ်ငွ့တ်ငွ ်စကိပ်ျိ းေရး၊ သတတးေဖာ်ေရး င့ ်
ငါးဖမး်လပ်ငနး်အပါအဝင ်ကေလးလပ်သား အသးံြပ ေလ့ ိသည့ ်
က အားလးံက ိဝငေ်ရာကစ်စေ်ဆးခငွ့ ်ပါ ိရမည။် 

၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ 

 
အလပ်သမား စစေ်ဆးမများသည ်အဓကိ မိ ြပများ၏ ြပငပ်တငွ ်
ြပလပ်ေကာငး် ေသချာပါေစ။ 

၂၀၂၀ 

 
အလပ်သမား စစံမး်စစေ်ဆးေရးမးအားလးံ အတကွ ်ကေလးအလပ်သမား 
ဥပေဒများက ိအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်ဆငိရ်ာ သငတ်နး်များေပးရမည။် 

၂၀၂၀ 

 
လမဖလေံရး ဝန်ကးီဌာန၊ ကယဆ်ယေ်ရး င့ ်ြပနလ်ည ်
ေနရာချထားေရးသည ်အဆးိရွားဆးံေသာပံစြံဖင့ ်ကေလး လပ်သား 
အသးံချခခံဲရ့သများအတကွ ်ဝနေ်ဆာငမ် ေပး ငိရ်န ်လေံလာကသ်ည့ ်
အရငး်အြမစ် ေိစရမည ်ြဖစ် ပီး ၎ငး်တငွ ်ြပနလ်ညဝ်ငဆ်န်ေ့စေရး 
အကအည ီအေထာကအ်ပံမ့ျားက ိြပနလ်ညထ်ေထာငေ်ပးေရးဌာနက 
ေပးအပ်ြခငး် င့ ်လမဖလေံရးဌာနတငွ ်အမဆငိရ်ာ မနေ်နဂျာများ၏ 
အရအတကွက် ိတးိြမင့ြ်ခငး်တိ ့ ပါဝငသ်ည။် 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၀ 



ကေလးလပ်သား အသးံချမက ိအြမစြ်ဖတဖ်ယ် ားရန် အစးိရအတကွ ်အကြံပ ထားသည့ ်လပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

က  အကြံပ ထားသည့ ်လပ်ေဆာငခ်ျက ်
အကြံပ ထားသည့ ်

စ(်များ) 
 

စက် ံများသိ ့ ေ ာငတ်ခငဝ်ငေ်ရာကစ်စေ်ဆးြခငး်အတကွ ်စက် ံ 
ပိင် ငမ်ျားအား ကိတငအ်ေကာငး်ကားြခငး် မ ိေစရပါ။ စစံမး် 
စစေ်ဆးေရးမးများသည ်အေသးစတိ ်စစေ်ဆးရာတငွ ်အလပ်သမားများ င့ ်
စကားေြပာြခငး်လညး် ပါဝင် ပီး စစေ်ဆးမက ိအချိနမ်အီချိနက်ကိ ်
လပ်ေဆာင ်ရမည။် ဥပေဒေဖာကဖ်ျကမ် ေတွ ိပါက အလပ်သမား 
ဥပေဒအရ တစသ်မတတ်ညး် အေရးယမ ိေစရမည။် 

၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ 

 
စက် ံများ င့ ်အေထေွထအွလပ်သမား ဥပေဒများဆငိရ်ာ စစံမး်စစေ်ဆးေရး 
ဌာနသည ်ေဝးလေံသာေဒသများသိ ့ သာွးလာစရိတမ်ျား၊ ပရိေဘာဂများ 
အပါအဝင ်အလပ်သမား စစံမး်စစေ်ဆးေရး ံးများအတကွ ်ပစညး် 
ကရိိယာများ၊ အလပ်သမားေဈးကကွဆ်ငိရ်ာ ေနာကဆ်းံ 
အချကအ်လကမ်ျား က ိရယထနိး်သမိး်ထားြခငး်တိအ့တကွ ်
လေံလာကေ်သာ ေငေွကး ိေစရမည။် 

၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ 

 
ILO ၏ နညး်ပညာဆငိရ်ာ အကြံပ ချက် င့ ်အည ီအလပ်သမား စစံမး် 
စစေ်ဆးေရးမးများ၏ အေရအတကွက် ိတးိြမင့ပ်ါ။ 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၀ 

 
အလပ်သမားဥပေဒ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မ င့ ်ဆငိေ်သာ 
အချကအ်လကမ်ျားက ိထတြ်ပနရ်ာတငွ ်အလပ်သမား စစံမး်စစေ်ဆးေရး 
အဖဲွအတကွ ်သတမ်တထ်ားသည့ ်ေငေွကးပမာဏကပိါ ထည့သ်ငွး်ပါ။ 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၀ 

 
အလပ်သမားေရးရာ စစေ်ဆးေရးအဖဲွ င့ ်လမေရးရာ ဝနေ်ဆာငမ်အဖဲွများ 
အကား လေဲြပာငး်မဆငိရ်ာ အမတဲမး် ယ ရားတစခ် ထေထာင် ပီး 
ပစမ်တထ်ား စစီ ေသာ ပံမနစ်စံမး်စစေ်ဆးေရး ြပလပ်ရန၊် အလပ်သမား 
စစံမး်စစေ်ဆးေရးမးများအား သငတ်နး်များေပးရန် င့ ်မမွး်မသံငတ်နး်များ 
ေပးရန ်ေသချာေစရမည။် 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၀ 

 
ကေလးစစသ်ားစေဆာငး်ြခငး်က ိတားဆးီရနအ်တကွ ်စစတ်ပ်သည ်စစသ်ား 
စေဆာငး်သည့ ်လပ်ငနး်စဥ ်ကးီကပ်ေစာင့်ကည့ေ်ရးက ိ
ပိမေိကာငး်မနွေ်အာင ်ဆကလ်က ်ြပလပ်ပါ။ 

၂၀၁၇ – ၂၀၂၀ 



ကေလးလပ်သား အသးံချမက ိအြမစြ်ဖတဖ်ယ် ားရန် အစးိရအတကွ ်အကြံပ ထားသည့ ်လပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

က  အကြံပ ထားသည့ ်လပ်ေဆာငခ်ျက ်
အကြံပ ထားသည့ ်

စ(်များ) 
 

စစတ်ပ်အတငွး် ကေလးများစေဆာငး်အသးံြပ ြခငး်အတကွ ်သတမ်တသ်ည့ ်
ြပစဒ်ဏမ်ျားသည ်ဆးိရွားသည့ ်ရာဇဝတမ် င့ ်ကကိည်သီည့ ်ြပစဒ်ဏ ်
ြဖစေ်ကာငး် ေသချာပါေစ။ 

၂၀၁၇ – ၂၀၂၀ 

 
ရာဇဝတမ်ဆငိရ်ာ ဥပေဒ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငမ် င် ့ပတသ်ကသ်ည့ ်
အချကအ်လကမ်ျားက ိထတြ်ပနရ်မညြ်ဖစရ်ာ ၎ငး်တငွ ်စစံမး်စစေ်ဆးမ 
အေရအတကွ၊် တရားစွဆဲမိ အေရအတကွ် င့ ်အြပစေ်ပးမ အေရအတကွ ်
တိက့ ိထည့သ်ငွး်ေဖာ်ြပရမည။် 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၀ 

 
အထးရဲတပ်ဖဲွမဟတသ်ည့ ်ရဲတပ်ဖဲွ အပါအဝင ်ရဲအရာ ိများသည ်
လကနက်းသည့ ်အမများက ိမညသ်ိ ့ လကိလ်ံ ာေဖွေဖာ်ထတရ်မညဟ်ေသာ 
သငတ်နး်များ တကေ်ရာကြ်ခငး်ြဖင့ ်အထးရဲတပ်ဖဲွ၊ လကနက်းမ 
တကိဖ်ျကေ်ရး ဌာနတိအ့ေပ   မခီရိမများ ေလာခ့ျေစရမည။်  

၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ 

 
ြပနလ်ညထ်ေထာငေ်ရးဌာန င့ ်ရဲအရာ ိများသည ်လကနက်းခရံသများက ိ
မနက်နစ်ာွ ခွြဲခားသိ ငိရ်နအ်တကွ ်ြပနလ်ာြခငး်/ြပနလ်ညေ်နရာချထားြခငး်၊ 
ြပနလ်ည ်ဝငေ်ရာကြ်ခငး် င့ ်ြပနလ်ညထ်ေထာငြ်ခငး်ဆငိရ်ာ 
လမး် နခ်ျကမ်ျားအတကွ ် ငိင်ေံတာ်အဆင့မ် ီလပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကမ် 
အဆင့ဆ်င့တ်ိက့ ိေကာငး်မနွမ်နက်နစ်ာွ ေလက့ျင်သ့ငယ်ရမည။် 

၂၀၂၀ 

 
လကနက်းမတငွ ်လာဘယ်ြခငး်၊ ကျ းလနွသ်များအား 
တရားစွဆဲြိခငး်မြပ ရန ်လကနက်းခရံသများက ိဖိအားေပးြခငး်တိအ့ပါအဝင ်
လကနက်းမတငွ ်ပါဝငပ်တသ်ကြ်ခငး်၊ စစီ ြခငး် သိမ့ဟတ ်လကနက်းမမ 
အကျိ းအြမတ ်ရယြခငး်တိ ့ ြပလပ်သည့ ်အစးိရဝနထ်မး် င့ ်
ရဲဝနထ်မး်များအား စစံမး် စစေ်ဆး ပီး တရားစွဆဲအိြပစေ်ပးပါ။ 

၂၀၂၀ 

ညိ ငိး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

 

အဆးိရွားဆးံေသာ ပံစြံဖင့ ်ကေလးလပ်အားအသးံချမဆငိရ်ာ အစးိရဝန်ကးီ 
ဌာနများအားလးံအကား ဆကသ်ယွြ်ခငး် အပါအဝင ်ပံမန ် င့ ်မကာခဏ 
ညိ ငိး်ေဆာငရွ်ကရ်မည။် 

၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ 



ကေလးလပ်သား အသးံချမက ိအြမစြ်ဖတဖ်ယ် ားရန် အစးိရအတကွ ်အကြံပ ထားသည့ ်လပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

က  အကြံပ ထားသည့ ်လပ်ေဆာငခ်ျက ်
အကြံပ ထားသည့ ်

စ(်များ) 
 

ကေလးအလပ်သမား အြမစြ်ဖတဖ်ယ် ားေရးဆငိရ်ာ 
ငိင်ေံတာ်ေကာမ်တီ င့ ်ကေလးအခငွ်အ့ေရးဆငိရ်ာ 
မိ နယေ်ကာ်မတမီျားသည ်၎ငး်တိ၏့ ရညရွ်ယထ်ားေသာ တာဝနမ်ျားက ိ
အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် လပ်ေဆာင် ငိခ်ငွ့ ် ိရမည။်  

၂၀၂၀ 

အစးိရ မဝါဒများ အစးိရမဟတသ်ည့ ်လကန်ကက်ငိအ်ဖဲွများ၏ တကိပ်ွဲများ၊ ကေလးများအား 
အဓမ အလပ်ခငိး်ေစမ င့ ်စးီပွားြဖစ ်လငိဆ်ငိရ်ာအသးံချမကဲသ့ိ ့ 
အဆးိရွားဆးံ ပံစြံဖင့ ်ကေလးလပ်သားအသးံချမများ အားလးံ 
ြခံ ငပံါဝငသ်ည့ ်မဝါဒက ိချမတပ်ါ။ 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၀ 

 
ကလသမဂ င့ ်ပးေပါငး်လပ်ေဆာငမ်အစအီစ က ိ
အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန ်အတကွ ်လပ်ငနး်စ များက ိထတြ်ပန် ပီး 
ကေလးများအား စစတ်ပ်အတကွ ်စေဆာငး်အသးံချမ 
တားဆးီ ငိေ်ရးအတကွ ်ြမနမ်ာ ငိင် ံေရ ညဖံွ် ဖိ းေရး အစအီစ ၊ 
ြမနမ်ာ ငိင်တံငွး် ေကာငး်မနွသ်ည့ ်အလပ်လပ်ကငိေ်ရး အစအီစ င့ ်
လကနက်းမ တကိဖ်ျကေ်ရး တတယိ ၅ စစ်မီကံနိး်က ိဤကာလအတငွး် 
ထတြ်ပနပ်ါ။ 

၂၀၂၀ 

လမေရး 
အစအီစဥမ်ျား 

အစးိရတပ်များက ကေလးများအပါအဝင ်အရပ်သားများအား ဆကလ်က၍် 
အဓမစေဆာငး်အသးံချေနမများ ြဖစေ်ပ ေစသည့ ်"မမိဘိာသာ 
ရပ်တညြ်ခငး်" မဝါဒက ိရပ်တန်ပ့ါ။ 

 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၀ 

 
အစးိရတပ် င့ ်အစးိရမဟတေ်သာ လကန်ကက်ငိအ်ဖဲွများက စစမ်က ်
ြဖစပ်ာွးရာေနရာများတငွ ်ကေလးများက ိေ တနး်တငွ ်တကိခ်ကိသ်များ 
အြဖစ ်အဓမ ခငိး်ေစြခငး်၊ အကျပ်ကငိြ်ခငး်တိ ့ အပါအဝင ်စေဆာငး်ြခငး် 
လပ်ရပ်များက ိရပ်တန်ပ့ါ။ 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၀ 



ကေလးလပ်သား အသးံချမက ိအြမစြ်ဖတဖ်ယ် ားရန် အစးိရအတကွ ်အကြံပ ထားသည့ ်လပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

က  အကြံပ ထားသည့ ်လပ်ေဆာငခ်ျက ်
အကြံပ ထားသည့ ်

စ(်များ) 
 

အလပ်သမား၊ ေ ေြပာငး်ေနထငိြ်ခငး် င့ ်လဥးီေရဆငိရ်ာ ဝန်ကးီဌာနက 
ကေလးအလပ်သမား အချကအ်လကအ်ပါအဝင ်စေဆာငး်ရ ိသည့ ်၂၀၁၉ 
ခ စ ်စစတ်မး်အချကအ်လကမ်ျားက ိထတေ်ဝပါ။ 

၂၀၂၀ 

 
စာသငေ်ကျာငး်များ မ ိြခငး်၊ ပဋပိကနယေ်ြမများတငွ ်စာသငေ်ကျာငး်များ 
ပိတြ်ခငး်၊ ခရီးသာွးခငွ့ ်ကန်သ့တြ်ခငး် င့ ်စာသငေ်ကျာငး်က ိသးီြခားခွ၍ဲ 
တကေ်စြခငး် အပါအဝင ် မိ်ခ့ျဆကဆ်ေံသာ မဝါဒများ င့ ်လပ်ရပ်များ 
ြဖစသ်ည့ ် ိဟငဂ်ျာများအား ပညာသင်ကားခငွ့အ်တကွ ်ကန်သ့တ ်
ပိတပ်ငမ်များ အားလးံက ိဖယ် ားပါ။ 

၂၀၁၇ – ၂၀၂၀ 

 
အဆးိရွားဆးံပံစြံဖင့ ်ကေလးလပ်သား အသးံချခရံ ငိေ်ြခက ိေလာခ့ျ ပီး 
ေကျာငး်တကခ်ငွ့ရ် ိေစရန ်ကေလးများအပါအဝင ် ိဟငဂ်ျာများက ိ
အြပည့အ်ဝ တရားဝင ်အသအိမတြ်ပ ပါ။ 

၂၀၁၇ – ၂၀၂၀ 

 
စာသငေ်ကျာငး်များ င့ ်ေဝးကာွေသာေနရာတငွ ်ေနထငိသ်ည့ ်ကေလးများ 
အတကွ ်သာွးလာေရး အခကအ်ခမဲျား ေလာခ့ျေရး င့ ်ေကျာငး်တကရ်န ်
အတကွ ်အဟန်အ့တား ြဖစေ်စသည့ ်ကနက်ျစရိတမ်ျားက ိဖယ် ားေရး 
အတကွ ်ပညာသင်ကားေရး အစအီစဥမ်ျားတငွ ်ထည့သ်ငွး်ေရးဆွ ဲ
အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ပီး တငိး်ရငး်သားအသငိး်အဝငိး်မ ကေလးများ 
အပါအဝင ်ဘာသာစကား အခကအ်ခဲ ိသည့ ်ကေလးများအား 
အစအီစ များ ချမတက်ညပီါ။ 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၀ 

 
ဘဂလားေဒ့ ် ိ ကေလးများ အပါအဝင ် ိဟငဂ်ျာ ဒကသညမ်ျား 
မမိသိေဘာြဖင့ ်ြပနလ်ာ ငိရ်နအ်တကွ ်ရခငိြ်ပညန်ယတ်ငွ ်အေြခအေနများ 
လြံခံ မ ိေစရမည။် 

၂၀၁၈ – ၂၀၂၀ 

 
အဓမအလပ်ခငိး်ေစမဆငိရ်ာ တငိ်ကား ငိမ် ယ ရားသိ ့ လေဲပးသည် ့
အမများအေပ  ILO က ဆကလ်က ်ေလလ့ာ ငိသ်ည့ ်စနစတ်စခ်က ိ
တညေ်ထာင် ပီး တာဝန် ိမက ိဗဟခိျ ပ်ကငိြ်ခငး်ကစိ ေြဖ ငး်ရန၊် 

၂၀၂၀ 



ကေလးလပ်သား အသးံချမက ိအြမစြ်ဖတဖ်ယ် ားရန် အစးိရအတကွ ်အကြံပ ထားသည့ ်လပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

က  အကြံပ ထားသည့ ်လပ်ေဆာငခ်ျက ်
အကြံပ ထားသည့ ်

စ(်များ) 

သကဆ်ငိသ်များ အားလးံ င့ ်အစးိရက အေရးကးီေသာ ေြပာငး်လ ဲ
တးိတကမ်များက ိအချိနမ်အီချိနက်ကိ ်ဆကသ်ယွရ်မည။် 

 
ကေလးများက ိအဓမခငိး်ေစြခငး်၊ ကေလးများအား စးီပာွးြဖစ ်
လငိလ်ပ်ငနး်တငွ ်အသးံချြခငး်တိ ့ အပါအဝင ်အဆးိရွားဆးံေသာ ပံစြံဖင့ ်
ကေလးလပ်သား အသးံချမ အားလးံက ိအြမစြ်ဖတရ်န ်
ရညရွ်ယဦ်းတညသ်ည့ ်အစအီစ များ ေရးဆွခဲျမတ ်အေကာငအ်ထည ်
ေဖာ်ပါ။ 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၀ 

 
အဓမခငိး်ေစခရံသများအတကွ ်လမအသငိး်အဝငိး်အတငွး် ြပနလ်ည ်
ဝငေ်ရာကရ်ာတငွ ်လအိပ်သည့ပံ်ပိ့းမ အရငး်အြမစမ်ျားက ိအလအံေလာက ်
ေပးပါ။ 

၂၀၂၀ 

 
အစရီငခ်သံည့ ်ကာလအတငွး် ကေလးများစေဆာငး်ြခငး် သိမ့ဟတ ်
လကန်ကက်ငိပ်ဋပိကတငွ ်ကေလးများက ိအသးံချြခငး်ဆငိရ်ာ သသံယ 
ြဖစမ်များက ိတငိ်ကား ငိရ်န ်အတကွ ်UNICEF င့ ်World Vision တိက့ 
လပ်ေဆာငသ်ည့ ်အေရးေပလငိး်များက ိအေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ပီး 
ယငး်လပ်ေဆာငခ်ျကက် ိထတြ်ပနပ်ါ။ 

၂၀၂၀ 

 


