
အေမရိကန် ငိင် ံအလပ်သမား ဝန်ကးီဌာန 

၂၀၂၁ ခ စ် အဆးိရွားဆးံေသာ ကေလးအလပ်သမားအသးံချမဆငိရ်ာ ေတွ ိချကမ်ျား 

 
ြမန်မာ ငိင် ံ

၂၀၂၁ ခ စ်တွင ်ြမနမ်ာ ငိင်သံည ်တိးတက်မမ ိဟေသာ အကဲြဖတ်မကိ ရ ိထားသည။် ၂၀၂၁ ခ စ် 
ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေနတွ့င ်ြမနမ်ာစစ်တပ်က စစ်အာဏာသမ်ိး ပီး ဒမိီကေရစီနညး်ကျ ေရွးေကာက် 
တငေ်ြမာက်ထားသည့ ်အရပ်သားအစိးရလက်မ  ငိင်ေံတာ်အာဏာကိ ရယခဲသ့ည။် ြမနမ်ာ ငိင်တွံင ်
စစ်အပ်ချ ပ်မ ြပနလ်ည်စတငလ်ာြခငး် င့ ်မတည် ငမ်ိမများ၏ အကျိ းဆက်ေကာင့ ် ငိင်အံ ံ ့ အဆးိရွားဆးံေသာ 
ပံစံများြဖင့ ်ကေလးလပ်အား အသးံချမကိ အြပည်အ့ဝ ကိငတွ်ယ်လပ်ေဆာင် ငိမ် အေပ  ဆးိရွားစွာ 
ိက်ခတ်ခဲသ့ည။် ကေလးအလပ်သမား ြပဿနာကိ ကိငတွ်ယ်ေြဖ ငး်ရန ်အကန်အ့သတ်ြဖင့ ် ကိ းပမ်း 
လပ်ေဆာငမ် တစ်စံတစ်ရာ  ိခဲပ့ါေသာ်လညး် တိးတက်မမ ိဟ အကဲြဖတ်ရြခငး်မာ ကေလးအလပ်သမား 
အဓမအသးံချမ၌ ပါဝငပ်တ်သက်မသည ်အနညး်အကျ းမ ပင ်မကေသာေကာင့ ်ြဖစ်သည။် ကေလးလပ်အား 
အသးံချမ င့ ်ပတ်သက် ပီး ေြဖ ငး်ေရးတွင ်ြမနမ်ာက အနညး်ဆးံ ေြခလမ်းတစ်ရပ်စတငခ်ဲ့ ပီး  
ကေလးများအတွက် အ ရာယ် ိသည့ ်အလပ်များစာရငး်ကိ ေရးဆွခဲဲသ့ည် သိေ့သာ် ယငး်စာရငး်ကိ 
ဤအစီရငခ်ံစာကာလအတွငး် ထတ်ြပနြ်ခငး် မ ိခဲပ့ါ။ ြမနမ်ာ ငိင်တွံင ်အဆးိရွားဆးံပံစံြဖင့ ်
ကေလးအလပ်သမားများကိ အသးံချေနရာတွင ်အဓမစေဆာငး်၍ တိက်ခိက်ေရးတွင ်အသးံချြခငး်၊ 
စီးပွားြဖစ်လိငလ်ပ်ငနး်တွင ်အသးံချေနြခငး်လညး် ပါဝင် ပီး တစ်ခါတစ်ရံ ၎ငး်သည ်လကနက်းမ၏ 
အကျိ းဆက်ြဖစ်သည။်  ိဟငဂ်ျာများ၏ ေနရာေ ေြပာငး်မ ကန်သ့တ်သည့ ်မဝါဒကိ အစိးရက 
ကျင့သ်းံေသာေကာင့ ်၎ငး်တိ၏့ကေလးများ ပညာသငယ်မ ြငငး်ပယ်ခံထားရ ပီး အဆးိရွားဆးံေသာ 
ကေလးလပ်သားအြဖစ် အသးံချခံရ ငိေ်ြခ ပိမိများြပားလာသည။် ကေလးများအား စစ်တပ်အတွက် 
စေဆာငး်အသးံချမ သိမ့ဟတ် စစ်တပ်အတွက် အရပ်သားများအား အဓမခိငး်ေစမများအတွက် ချမတ်သည့ ်
ြပစ်ဒဏမ်ျားသညလ်ညး် ဤ ကီးမားသည့ ်ရာဇဝတ်မအတွက် သင့ေ်လျာ်လံေလာက်မ မ ိပါ။ ထိအ့ြပင ်
အလပ်သမားဥပေဒ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်က်ြခငး်များ င့ ်ပတ်သက်သည့ ်အချက်အလက်များကိ 
စစ်အာဏာပိငမ်ျားက တရားဝင ်ထတ်ြပနြ်ခငး် မ ိပါ။ 



ကေလးလပ်သား အသးံချမက ိအြမစြ်ဖတဖ်ယ် ားရန် အစးိရအတကွ ်အကြံပ ထားသည့ ်
လပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

က   အကြံပ ထားသည့ ်လပ်ေဆာငခ်ျက ်
အကြံပ ထားသည့ ်

စ(်များ) 

ဥပေဒ ေဘာင ်
သတ်မတ်ြခငး် 

ကေလးအခွင့အ်ေရးဆငိရ်ာ ဥပေဒအတွက် စညး်မျ းများ 
အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မကိ အ ပီးသတ်ေရးဆွထဲတ်ြပန် ပီး 
ကေလးများ လပ်ကိငြ်ခငး်မြပ ရန ်တားြမစ်ထားေသာ 
အ ရာယ်များသည့ ်အလပ်အမျိ းအစား စာရငး်တွင ်
ကေလးများက လပ်ကိငေ်နသည့ ်အ ရာယ် ိေသာ 
အလပ်များ င့ ်က အားလံးထည့သ်ငွး်၍ ြပည့်ြပည့်စံစံ 
ထည့သ်ငွး်ေဖာ်ြပ၍ ထတ်ြပနပ်ါ။ 

၂၀၁၉ – ၂၀၂၁ 

 
အမ်ိအကအလပ် င့ ်ပတ်သက် ပီး ဥပေဒမကမ်း၊ 
လပ်ငနး်ခွငလံ်ြခံ မ င့ ်ကျနး်မာေရးဆငိရ်ာ ဥပေဒမကမ်းကိ 
အ ပီးသတ်ေရးဆွဲ ပီး အေကာငအ်ထည ်ေဖာ်ပါ။ 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၁ 

 
ကေလးလကနက်းမ ကျ းလွနေ်ကာငး် သတ်မတ်ရန ်အတွက် 
အတငး်အကပ်ြပ ြခငး်၊ လိမ်ညာြခငး် သိမ့ဟတ် 
ြဖားေယာငး်ြခငး်တိကိ့ သက်ေသထရန ်မလိအပ်ေကာငး် 
ဥပေဒကိ အ ပီးသတ် ေရးဆွြဲပဌာနး် ပီး 
အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ပါ။ 

၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ 

 
မးယစ်ေဆးထတ်လပ်ြခငး် င့ ်သယ်ယြခငး်အပါအဝင ်
တရားမဝငသ်ည့ ်လပ်ရပ်များတွင ်အသက် ၁၈  စ်ေအာက် 
ကေလးများအား အသးံချြခငး်၊  ာေဖွြခငး်၊ ကမ်းလမ်းြခငး် 
တိအ့တွက် ရာဇဝတ်ြပစ်ဒဏမ်ျား ြပဌာနး်သတ်မတ်ပါ။ 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၁ 

 
မသငမ်ေနရ အတနး်ပညာအတွက် သတ်မတ်ထားသည့် 
အသက်သည် အလပ်လပ် ငိသ်ည် ့အနညး်ဆးံ 
အသက်အရွယ် င့ ်တညီ ပီး  ငိင်တံကာ စံ နး် င့ ်ကိက်ညမီ 
ိရမည။် 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၁ 



ကေလးလပ်သား အသးံချမက ိအြမစြ်ဖတဖ်ယ် ားရန် အစးိရအတကွ ်အကြံပ ထားသည့ ်
လပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

က   အကြံပ ထားသည့ ်လပ်ေဆာငခ်ျက ်
အကြံပ ထားသည့ ်

စ(်များ) 

အာဏာတည်ေစမ  စက် ံများ င့ ်အေထေွထ ွအလပ်သမားဥပေဒများ ဆငိရ်ာ 
စစ်ေဆးေရးဌာန၏ လပ်ပိငခ်ွင့တွ်င ်စိက်ပျိ းေရး၊ 
သတတးေဖာ်ေရး င့ ်ငါးဖမ်းလပ်ငနး်အပါအဝင ်
ကေလးလပ်သား အသးံြပ ေလ့ ိသည့ ်က အားလံးကိ 
ဝငေ်ရာက်စစ်ေဆးခွင့ ်ပါ ိရမည။် 

၂၀၁၉ – ၂၀၂၁ 

 
အလပ်သမား စစ်ေဆးမများသည ်အဓိက မိ ြပများ၏ 
ြပငပ်တွင ်ြပလပ်ေကာငး် ေသချာပါေစ။ 

၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ 

 
ကေလးများအား စစ်သားအြဖစ် စေဆာငး်အသးံချမ င့ ်
အဓမခိငး်ေစမတိ ့ အတွက် အများြပညသ်က တိင်ကား ငိသ်ည့ ်
ယ ရားကိ တညေ်ထာငပ်ါ။ 

၂၀၂၁ 

 
အလပ်ခွင ်စစ်ေဆးေရးမးအားလံးသည ်ကေလးအလပ်သမား 
ဥပေဒများ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်ဆငိရ်ာ သငတ်နး်ကိ 
တက်ေရာက်ရမည။် 

၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ 

 
လမဝနထ်မ်း ကယ်ဆယ်ေရး င့ ်ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး 
ဝန် ကီးဌာနသည ်ကေလးလပ်အား အဆးိရွားဆးံေသာပံစံြဖင့ ်
အသးံချခံရသ ကေလးများအား လမအသငိး်အဝိငး်သိ ့ 
ြပနလ်ည ်ဝငေ်ရာက် ငိေ်ရးအတွက် ြပနလ်ည ်ထေထာငေ်ရး 
ဦးစီးဌာန၏ ပ့ံပိးမ ရ ိေစေရး င့ ်လမဖလံေရးဌာနတွင ်
လံေလာက်ေသာ အမမနေ်နဂျာများ တိးြမင့ခ်န်ထ့ားေရး 
ေဆာငရွ်က်ရမည။် 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၁ 

 
အေကာငး်မကားဘ ဲေ ာငတ်ခင ်လပ်ငနး်ခွင ်
ဝငေ်ရာက်စစ်ေဆးြခငး်များ အတွက် စက် ံပိင် ငမ်ျားအား 
ကိတငအ်သမိေပးရန၊် စစ်ေဆးေရးမးများက 
အလပ်သမားများ င့ ်စကားေြပာဆြိခငး် အပါအဝင ်

၂၀၁၉ – ၂၀၂၁ 



ကေလးလပ်သား အသးံချမက ိအြမစြ်ဖတဖ်ယ် ားရန် အစးိရအတကွ ်အကြံပ ထားသည့ ်
လပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

က   အကြံပ ထားသည့ ်လပ်ေဆာငခ်ျက ်
အကြံပ ထားသည့ ်

စ(်များ) 

အေသးစိတ် စစ်ေဆးမ ြပလပ်ရန၊် စစ်ေဆးမများကိ 
အချိနမ်နြ်ပလပ်ရန၊် ကျ းလွန ်ေဖာက်ဖျက်ေကာငး် 
ေတွ ိပါက အလပ်သမား ဥပေဒများ င့ ်အည ီတေြပးည ီ
အေရးယ ေဆာငရွ်က်ရနတိ်ကိ့ ြပလပ်ရမည။် 

 
စက် ံများ င့ ်အေထေွထအွလပ်သမား ဥပေဒများဆငိရ်ာ 
စံစမ်းစစ်ေဆးေရး ဌာနသည ်ေဝးလံေသာေဒသများသိ ့ 
သာွးလာစရိတ်များ၊ ပရိေဘာဂများ အပါအဝင ်အလပ်သမား 
စံစမ်းစစ်ေဆးေရး ံးများအတွက် ပစညး် ကိရိယာများ၊ 
အလပ်သမားေဈးကွက်ဆငိရ်ာ ေနာက်ဆးံ 
အချက်အလက်များကိ ရယထနိး်သမ်ိးထားြခငး်တိအ့တွက် 
လံေလာက်ေသာ ေငေွကး ိေစရမည။် 

၂၀၁၉ – ၂၀၂၁ 

 
ILO အား ၎ငး်၏ တာဝနလ်ပ်ပိငခ်ွင့မ်ျား င့အ်ည ီ
ေဆာငရွ်က် ငိရ်န ်ခွင့ြ်ပ ပီး ILO ၏ နညး်ပညာဆငိရ်ာ 
အ ကံြပ မ င့ကိ်က်ညီသည့ ်အလပ်သမား စစ်ေဆးေရးမး 
အေရအတွက်သိ ့ တိးြမင့ခ်န်ထ့ားရမည။် 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၁ 

 
အလပ်သမား ဥပေဒ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငမ်ဆငိရ်ာ 
အချက်အလက်များကိ ထတ်ြပနရ်ာတွင ်လပ်ငနး်ခွင ်
စစ်ေဆးေရးဌာန အတွက် ရံပံေင၊ွ လပ်ငနး်ခွင ်စစ်ေဆးေရးမး 
အေရအတွက်၊ လပ်ငနး်ခွင ်စစ်ေဆးေရးမး အသစ်များအား 
ေလက့ျင့သ်င်ကားြခငး်၊ လပ်ငနး်ခွင ်စစ်ေဆးမ 
အ ကိမ်အေရအတွက်၊ ေတွ ိရသည့ ်
ကေလးလပ်အားအသးံချမ ကျ းလွနသ်ည့ ်အေရအတွက်၊ ပံမန ်
ြပလပ်ေသာ စစ်ေဆးမများ၊ တိင်ကားမဆငိရ်ာ ယ ရား င့ ်
အြပနအ်လန ်လဲေြပာငး်မဆငိရ်ာ ယ ရား တည် ိမ  ိမ ိ တိ ့ 
ပါဝငရ်မည။်  
 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၁ 



ကေလးလပ်သား အသးံချမက ိအြမစြ်ဖတဖ်ယ် ားရန် အစးိရအတကွ ်အကြံပ ထားသည့ ်
လပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

က   အကြံပ ထားသည့ ်လပ်ေဆာငခ်ျက ်
အကြံပ ထားသည့ ်

စ(်များ) 
 

လပ်ငနး်ခွငစ်စ်ေဆးေရးဌာန င့ ်လမဖလံေရးဌာနတိအ့ကား 
လဲေြပာငး်မ ဆငိရ်ာ အ မဲတနး် ယ ရားတစ်ရပ်ကိ 
တညေ်ထာင၍် ပံမန ်ြပစ်မတ်ထား စစ်ေဆးမ  ိေကာငး်၊ 
လပ်ငနး်ခွင ်စစ်ေဆးေရးမးများအတွက် ကနဦး ေလက့ျင့မ် င့ ်
ဉာဏသ်စ်ေလာငး် သငတ်နး်များကိ စီစ ထားေကာငး် 
ေသချာေစရမည။် 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၁ 

 
တပ်မေတာ် င့ ်အစိးရမဟတ်ေသာ လက်နက်ကိငအ်ဖဲွများက 
ပဋပိက နယ်ေြမများ၏ ေ တနး်စစ်မျက် ာ 
တိက်ခိက်ေရးများအတွက် ကေလးစစ်သား စေဆာငး်ေနြခငး်ကိ 
တားဆးီ ငိရ်န ်စစ်တပ်သည ်စစ်သား စေဆာငး်သည့ ်
လပ်ငနး်စဥ်  ကီး ကပ်ေစာင့် ကည့ေ်ရးကိ ပိမိေကာငး်မွနေ်အာင ်
ဆက်လက် ြပလပ်ရမည။်  
 

၂၀၁၇ – ၂၀၂၁ 

 
စစ်တပ်အတွငး် ကေလးများစေဆာငး် အသးံြပ မအတွက် 
သတ်မတ်သည့ ်ြပစ်ဒဏမ်ျားသည ်ဆးိရွားသည့ ်ရာဇဝတ်မ င့ ်
ကိက်ညီသည့ ်ြပစ်ဒဏ ်ြဖစ်ေကာငး် ေသချာပါေစ။ 

၂၀၁၇ – ၂၀၂၁ 

 
ရာဇဝတ်မဆငိရ်ာ ဥပေဒ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မ င့ ်
ပတ်သက်သည့ ်အချက်အလက်များကိ ထတ်ြပနရ်ာတွင ်
ရာဇဝတ်မဆငိရ်ာ စံစမ်းစစ်ေဆးသ အသစ်များအား 
ေလက့ျင်သ့င်ကားြခငး်ဆငိရ်ာ အချက်အလက်၊ 
ကေလးလပ်အား အသးံချမ င့ ်ဆငိသ်ည့ ်ြပစ်ဒဏခ်ျမတ်မ 
အေရအတွက် င့ ်ြပစ်ဒဏမ်ျားကိ ထည့သ်ွငး် ေဖာ်ြပရမည။် 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၁ 

 
လကနက်းမတိက်ဖျက်ေရးဌာနခွဲ င့ ်သးီြခားရဲတပ်ဖဲွအေပ  
မီခိရမ ေလျာန့ညး်ေစရနအ်တွက် သးီြခားရဲတပ်ဖဲွ မဟတ်သည့ ်
ရဲတပ်ဖဲွများ အပါအဝင ်ရဲအရာ ိများသည ်လကနက်းမများကိ 

၂၀၁၉ – ၂၀၂၁ 



ကေလးလပ်သား အသးံချမက ိအြမစြ်ဖတဖ်ယ် ားရန် အစးိရအတကွ ်အကြံပ ထားသည့ ်
လပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

က   အကြံပ ထားသည့ ်လပ်ေဆာငခ်ျက ်
အကြံပ ထားသည့ ်

စ(်များ) 

စံစမ်းေဖာ်ထတ် အေရးယနညး် သငတ်နး်များ 
တက်ေရာက်ရမည။် 

 
ြပနလ်ညထ်ေထာငေ်ရးဌာန င့ ်ရဲအရာ ိများသည ်
လကနက်းခံရသများကိ မနက်နစွ်ာ ခွဲြခားသိ ငိရ်နအ်တွက် 
ြပနလ်ာြခငး်/ ြပနလ်ည ်ေနရာချထားြခငး်၊ 
ြပနလ်ည်ဝငေ်ရာက်ြခငး် င့ ်ြပနလ်ညထ်ေထာငြ်ခငး် ဆငိရ်ာ 
လမ်း နခ်ျက်များအတွက်  ငိင်ေံတာ် အဆင့မီ် လပ်ငနး် 
ေဆာငရွ်က်မ အဆင့ဆ်င့တိ်ကိ့ ေကာငး်မွနမ်နက်နစွ်ာ ေလက့ျင် ့
သငယ်ရမည။် 

၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ 

 
လာဘစ်ားသများ၊ ကျ းလွနသ်များကိ ဥပေဒအရ တိင်ကားြခငး် 
မြပ ရန ်လကနက်းခံရသည့ ်သားေကာငမ်ျားအား 
ဖိအားေပးသများ အပါအဝင ်လကနက်းမတွင ်ပါဝငြ်ခငး်၊ 
ကညစီီစ ြခငး် သိမ့ဟတ် အကျိ းအြမတ် ရယြခငး်တိအ့တွက် 
စွပ်စဲွခံရသည့ ်စစ်အာဏာပိငမ်ျား င့ ်ရဲအရာ ိများအား 
စံစမ်းစစ်ေဆး ပီး အေရးယအြပစ်ေပးရမည။် 

၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ 

 
အစိးရတပ်များက ကေလးများအပါအဝင ်အရပ်သားများအား 
ဆက်လက်၍ အဓမစေဆာငး်အသးံချေနမများ ြဖစ်ေပ ေစသည့ ်
"မိမိဘာသာ ရပ်တည်ြခငး်" မဝါဒကိ ရပ်တန်ပ့ါ။ 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၁ 

ညိ ငိး်ေဆာငရွ်က်ြခငး် 
 

အဆးိရွားဆးံေသာ ပံစံြဖင့ ်ကေလးလပ်အားအသးံချမ င့ ်
ပတ်သက် ပီး အစိးရဝန် ကီး ဌာနများအားလံးအကား 
ဆက်သယ်ွြခငး် အပါအဝင ်ပံမန ် င့ ်မကာခဏ 
ညိ ငိး်ေဆာငရွ်က်ရမည။် 

၂၀၁၉ – ၂၀၂၁ 



ကေလးလပ်သား အသးံချမက ိအြမစြ်ဖတဖ်ယ် ားရန် အစးိရအတကွ ်အကြံပ ထားသည့ ်
လပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

က   အကြံပ ထားသည့ ်လပ်ေဆာငခ်ျက ်
အကြံပ ထားသည့ ်

စ(်များ) 
 

ပးေပါငး်ေဆာငရွ်က်သည့ ်အဖဲွများအားလံး တည် ိ ပီး 
ရညရွ်ယ်ထားေသာ တာဝနမ်ျားကိ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် 
လပ်ေဆာင် ငိခ်ွင့ ် ိရမည။် ၎ငး်တိတွ့င ်ကေလးလပ်အား 
အသးံချမ အဆးံသတ်ေရးဆငိရ်ာ အမျိ းသား ေကာ်မတီ၊ 
ကေလးများအေပ  ဆးိရွားစွာ ကျ းလွနမ်များအား 
ေစာင့် ကည့ြ်ခငး် င့ ်အစီရငခ်ံြခငး် ဆငိရ်ာ ကလသမဂ၏ 
ငိင်အံလိက် အထးလပ်ငနး်အဖဲွ၊ လက်နက်ကိင ်ပဋပိကများ 
အတွငး် ကေလးများအေပ  ဆးိရွားစွာ ကျ းလွနမ် တားဆးီေရး 
ေကာ်မတီ၊ ကေလးလပ်အား အသးံချမ ရပ်တန်ေ့ရးဆငိရ်ာ 
အမျိ းသားေကာ်မတီ၊ လကနက်းမ  မ်ိနငး်ေရး 
ဗဟိအဖဲွအစညး် င့ ်ကေလးအခွင်အ့ေရးဆငိရ်ာ 
မိ နယ်ေကာ်မတီများ ပါဝငသ်ည။်  

၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ 

အစိးရ မဝါဒများ  အစိးရမဟတ်သည့ ်လက်နက်ကိငအ်ဖဲွများ၏ တိက်ပဲွများ၊ 
ကေလးများအား အဓမ အလပ်ခိငး်ေစမ င့ ်စီးပွားြဖစ် 
လိငလ်ပ်ငနး်တွငအ်သးံချမကဲသ့ိ ့ အဆးိရွားဆးံ ပံစံြဖင့ ်
ကေလးလပ်သားအသးံချမများ အားလံး ြခံ င ံပါဝငသ်ည့ ်
မဝါဒကိ ချမတ်ပါ။ 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၁ 

 
ကလသမဂ င့ ်ပးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မအစီအစ ကိ 
အေကာငအ်ထည ်ေဖာ်ရနအ်တွက် လပ်ငနး်စ များကိ 
ထတ်ြပန် ပီး မဝါဒများကိ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေရး 
ေဆာငရွ်က်ရာတွင ်ြမနမ်ာ ငိင် ံကေလးလပ်အား အသးံချမ 
အြမစ်ြဖတ်ေရး စီမံချက်၊ ကေလးများအား စစ်တပ်အတွက် 
စေဆာငး်အသးံချမ တားဆးီ ငိေ်ရးအတွက် ကလသမဂ င့ ်
ပးေပါငး် ေဆာငရွ်က်ေရး အစီအစ ၊ ြမနမ်ာ ငိင် ံ
ေရ ညဖံွ် ဖိ းေရး အစီအစ ၊ ြမနမ်ာ ငိင်တွံငး် ေကာငး်မွနသ်ည့ ်
အလပ်အကိင ်အစီအစ င့ ်လကနက်းမ တိက်ဖျက်ေရး 

၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ 



ကေလးလပ်သား အသးံချမက ိအြမစြ်ဖတဖ်ယ် ားရန် အစးိရအတကွ ်အကြံပ ထားသည့ ်
လပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

က   အကြံပ ထားသည့ ်လပ်ေဆာငခ်ျက ်
အကြံပ ထားသည့ ်

စ(်များ) 

တတိယ ၅  စ်စီမံကိနး်များ ပါဝငရ်မညြ်ဖစ် ပီး အဆပိါ 
လပ်ေဆာငခ်ျက်များ အတွက် အချက်အလက် 
ကိနး်ဂဏနး်များကိ ထတ်ြပနပ်ါ။ 
 

လမေရး 
အစီအစဥ်များ 

အလပ်သမား၊ ေ ေြပာငး်ေနထငိြ်ခငး် င့ ်လဦးေရဆငိရ်ာ 
ဝန် ကီးဌာနက ကေလးအလပ်သမား အချက်အလက်အပါအဝင ်
စေဆာငး်ရ ိသည့ ်၂၀၁၉ ခ စ် စစ်တမ်းအချက်အလက်များ င့ ်
လက်ခံရ ိသည့ ်တိင်ကားမ အေရအတွက်ကိ ထတ်ြပနပ်ါ။ 

၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ 

 
စာသငေ်ကျာငး်များ မ ိြခငး်၊ ပဋပိကနယ်ေြမများတွင ်
စာသငေ်ကျာငး်များ ပိတ်ြခငး်၊ ခရီးသာွးခွင့ ်ကန်သ့တ်ြခငး် င့ ်
စာသငေ်ကျာငး်ကိ သးီြခားခွဲ၍ တက်ေစြခငး် အပါအဝင ်
မ့်ိချဆက်ဆေံသာ မဝါဒများ င့ ်လပ်ရပ်များ ြဖစ်သည့် 
ိဟငဂ်ျာများအား ပညာသင်ကားခွင့အ်တွက် ကန်သ့တ် 
ပိတ်ပငမ်များ အားလံးကိ ဖယ် ားပါ။ 

၂၀၁၇ – ၂၀၂၁ 

 
အဆးိရွားဆးံပံစံြဖင့ ်ကေလးလပ်သား အသးံချခံရ ငိေ်ြခကိ 
ေလ ာခ့ျ ငိရ်န ်အတွက် ၎ငး်တိ၏့  ငိင်သံားြဖစ်မ အေြခအေန 
မညသ်ိပ့င ် ိေစ၊  ိဟငဂ်ျာ ကေလးများအား 
ေကျာငး်တက်ခွင့ြ်ပ ပါ။  

၂၀၁၉ – ၂၀၂၁ 

 
စာသငေ်ကျာငး်များ င့ ်ေဝးကွာေသာေနရာတွင ်ေနထငိသ်ည့ ်
ကေလးများ အတွက် သာွးလာေရး အခက်အခဲများ 
ေလ ာခ့ျေရး င့ ်ေကျာငး်တက်ရန ်အတွက် အဟန်အ့တား 
ြဖစ်ေစသည့ ်ကနက်ျစရိတ်များကိ ဖယ် ားေရးတိကိ့ ပညာ 
သင်ကားေရး အစီအစဥ်များတွင ်ထည့်သွငး် ေရးဆွဲ ပီး 
တိငး်ရငး်သား အသငိး်အဝိငး်မ ကေလးများ အပါအဝင ်
ဘာသာစကား အခက်အခဲ ိသည့ ်ကေလးများ အတွက် 
အစီအစ များ ချမတ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ပါ။ 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၁ 



ကေလးလပ်သား အသးံချမက ိအြမစြ်ဖတဖ်ယ် ားရန် အစးိရအတကွ ်အကြံပ ထားသည့ ်
လပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

က   အကြံပ ထားသည့ ်လပ်ေဆာငခ်ျက ်
အကြံပ ထားသည့ ်

စ(်များ) 
 

ကေလးများ အပါအဝင ် ိဟငဂ်ျာ ဒကသညမ်ျား 
ရခိငြ်ပညန်ယ်သိ ့ လံြခံ စွာ ြပနလ်ာ ငိရ်နအ်တွက် 
အစီအစ တစ်ရပ်ကိ ချမတ် အေကာငအ်ထည ်ေဖာ်ပါ။ 

၂၀၁၈ – ၂၀၂၁ 

 
အဓမအလပ်ခိငး်ေစမဆငိရ်ာ တိင်ကား ငိမ် ယ ရားသိ ့ 
လဲေပးသည် ့အမများ အေပ  ILO က ဆက်လက် 
ေလလ့ာ ငိသ်ည့ ်စနစ်တစ်ခကိ ချမတ် ပီး တာဝန် ိမကိ 
ဗဟိချ ပ်ကိငြ်ခငး်ကိစ ေြဖ ငး်ြခငး်၊ သက်ဆငိသ်များ 
အားလံး င့ ်အစိးရက အေရး ကီးေသာ ေြပာငး်လဲ 
တိးတက်မများကိ အချိနမီ်အချိနကိ်က် ဆက်သယ်ွြခငး်တိကိ့ 
ြပလပ်ရမည။် 

၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ 

 
ကေလးများကိ အဓမခိငး်ေစြခငး်၊ ကေလးများအား စီးပွားြဖစ် 
လိငလ်ပ်ငနး်တွင ်အသးံချြခငး်တိ ့ အပါအဝင ်
အဆးိရွားဆးံေသာ ပံစံြဖင့ ်ကေလးလပ်သား အသးံချမ 
အားလံးကိ ကိငတွ်ယ်ေြဖ ငး် ငိေ်ရး အစီအစ များ 
ေရးဆွခဲျမတ် အေကာငအ်ထည ်ေဖာ်ပါ။ 

၂၀၁၆ – ၂၀၂၁ 

 
အဓမခိငး်ေစခံရသများအတွက် လမအသငိး်အဝိငး်အတွငး် 
ြပနလ်ည ်ဝငေ်ရာက်ရာတွင ်လိအပ်သည့်ပ့ံပိးမ 
အရငး်အြမစ်များကိ အလံအေလာက် ေပးပါ။ 

၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ 

 
ကေလးများစေဆာငး်ြခငး် သိမ့ဟတ် 
လက်နက်ကိငပ်ဋပိကတွင ်ကေလးများအား 
အသးံချြခငး်ဆငိရ်ာ သသံယ ြဖစ်မများကိ တိင်ကား ငိရ်န ်
အတွက် UNICEF  င့ ်World Vision တိက့ လပ်ေဆာငသ်ည့ ်
အေရးေပ လိငး်များကိ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရး အတွက် 
လပ်ေဆာငခ်ျက်များကိ ထတ်ြပနပ်ါ။ 

၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ 

 


