ကမ္ဘာ့ကလလေးအလုပ်သမဘေးပလပ ဘက်လ ေးလ ေ့နှင်ာ့ မမ ်မဘနုင်ငက
ံ လလေးအလုပ်သမဘေး
ပလပ ဘက်လ ေးဆုင် ဘ အမ ေးသဘေးအဆငာ့် လုပ်င ်ေးစီမံခ က်
ကမ္ဘာ့ကလလေးအလုပ်သမဘေးပလပ ဘက်လ ေးလ ေ့ (၂၀၂၀)
ဇွန်လ (၁၂) ရက်နနေ့သည် ကမ္ဘာ့ကနလေးအလုပ်သမဘေး ပနပ ဘက်နရေးနနေ့ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်စဉ်
ဇွန်လ (၁၂) ရက်နနေ့ကု ကမ္ဘာ့ကနလေးအလုပ်သမဘေး ပနပ ဘက်နရေးနနေ့အဖြစ် အဖပည်ဖပည်ဆုင်ရဘ
အလုပ်သမဘေးနရေးရဘအြွွဲ့ (ILO) က ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၂) ရက်နနေ့က စတင်သတ်မှတ်ခာ့ပပေး
ဉေးတည်ခ က်၊

အန ကဘင်ေးအရဘနခါင်ေးစဉ်တစ်ခုစကု

နှစ်စဉ်သတ်မှတ်ကဘ

ကမ္ဘအနှန
ံေ့ ုငင
် တ
ံ ုင်ေးတွင်

ကနလေးအလုပ်သမဘေး ပနပ ဘက်နရေး အခမ်ေးအန ေးမ ဘေး၊ အထမ်ေးအမှတ်လှုပ်ရှဘေးမှုမ ဘေးကု က င်ေးပခာ့ က
ပါသည်။ ယခု ၂၀၂၀ ဖပညာ့်နှစ် ကမ္ဘာ့ကနလေးအလုပ်သမဘေး ပနပ ဘက်နရေးနနေ့အတွက် အန ကဘင်ေးအရဘ၊
နခါင်ေးစဉ်အဖြစ် ကုဗစ် ၁၉၊ ကလလေးမ ဘေးအဘေး ကလလေးအလုပ်သမဘေး မမြစ်လစြုေ့ ယခင်ကထက် ပုတုေးလုေ့
ယခုပင် ကဘကွယ်စုေ့ “COVID-19; Protect children from child labour, now more than ever” ဟု
သတ်မှတ်နပေးထဘေးပါသည်။
ယမန်နှစ် နှစ်ကုန်ပုင်ေးနှင်ာ့ ယခုနှစ်အတွင်ေး ကုဗစ် ၁၉ နရဘဂါသည် မည်သူကမျှ ကကြိုတင်ခနေ့်မှန်ေး
ထဘေးနုင်ဖခင်ေးမရှဘ

ကမ္ဘာ့နုင်ငမ
ံ ဘေးကု

ကပ်နရဘဂါအသွင်

အံာ့ဩတုန်လှုပ်ြွယ်ရဘ

ပ ံွဲ့နှံေ့ဖြစ်ပွဘေးခာ့ပပေး

လူူ့အသက်နပါင်ေးမ ဘေးစွဘ ဆံုေးရံှုေးနစခာ့သည်သဘမက ကမ္ဘာ့စေးပွဘေးနရေး၊ အလုပ်အကုငန
် ှငာ့် အလုပ်သမဘေး
န ေးကွက်အနပေါ်တွငလ
် ည်ေး ကကေးမဘေးသညာ့်ဆုေးက ြိုေးသက်နရဘက်မှုမ ဘေး ဖြစ်နပေါ်လဘကဘ ဝင်နငွနလ ဘာ့နည်ေး
ဆံုေးရံှုေးမှု၊ အလုပ်လက်မာ့ဖြစ်ပွဘေးမှုမ ဘေး ဖြစ်နပေါ်ခာ့ပါသည်။ ယင်ေးသဖုေ့ ြစ်ပွဘေးခာ့ရဘတွင် ထရှလွယ်သညာ့်အပ
ု ်စု
တွင်ရှနနသညာ့် ကနလေးမ ဘေးသည်လည်ေး ဆုေးက ြိုေးသက်နရဘက်မှုမ ဘေးကု နရှွဲ့တန်ေးမှ ထခုက်နစ်န ခံစဘေးခာ့
ကရပါသည်။
ကုဗစ် ၁၉ ကပ်နရဘဂါ၏ အက ြိုေးဆက်ဖြစ်သညာ့် လက်ရကမ္
ှ
ဘာ့စေးပွဘေးနရေး အ ကပ်အတည်ေးမ ဘေး
န ကဘငာ့်

ကနလေးသန်ေးနပါင်ေးမ ဘေးစွဘသည်

ကနလေးအလုပ်သမဘေးအဖြစ်သုေ့

နရဘက်ရှသွဘေးနုင်ပါသည်။

ကမ္ဘာ့စစ်တမ်ေးမ ဘေးအရ ကနလေးအလုပ်သမဘေး ၁၅၂ သန်ေးခနေ့် သည်ကနလေးအလုပ်သမဘေးမ ဘေးအဖြစ်
အလုပ်လုပ်နန ကရပပေး ၎င်ေးအထမှ ၇၂ သန်ေးခနေ့်သည် အနတရဘယ်ရှနသဘလုပ်ငန်ေးခွင်တွင် အလုပ်လုပ်ကုင်
နန ကရန ကဘင်ေး သရပါသည်။ အဆပ
ု ါ ကနလေး အလုပ်သမဘေးမ ဘေးသည် ပုမုခက်ခ ကမ်ေးတမ်ေးသညာ့်
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ပတ်ဝန်ေးက င်တွင် လုပ်ကုင်နန ကရပပေး ခက်ခ၍ အနတရဘယ်ရှသညာ့်အလုပ်မ ဘေးကု အလုပ်ခ န် ရှည် ကဘစွဘ
လုပ်ကုငန
် န ကရပါသည်။ ကုဗစ် ၁၉ ကပ်နရဘဂါ ဆုေးရဘေးစွဘ ဖြစ်ပွဘေးနနသညာ့် ယခုအခ န်ကဘလတွင်
ကနလေးမ ဘေးအဘေး ကနလေးအလုပ်သမဘေး မဖြစ်လဘနစနရေး ယခင်ကဘလမ ဘေးထက် ပုမုကဘကွယ် ကရန်
တုက်တွန်ေးနှုေးနဆဘ်သညာ့် အန ကဘင်ေးအရဘကု ယခုနှစ်အတွက် ဉေးတည်ခ က် နခါင်ေးစဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်
ဖခင်ေးသည် အခ န်အခါ အနဖခအနနနှငာ့် အလွန်လုက်ြက် ဆနလျှဘ်သည်ဟု ဆုရပါမည်။
ယခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ကနလေးအလုပ်သမဘေး ပနပ ဘက်နရေးနနေ့ အခမ်ေးအန ေးနှငာ့် လှုပ်ရှဘေးမှုမ ဘေးကု
အဖပည်ဖပည်ဆုင်ရဘအလုပ်သမဘေးနရေးရဘအြွွဲ့ (ILO) သည် The Global March Against Labour အြွွဲ့၊
The International Partnership for cooperation on child labour in Agriculture (IPCCPA)
စုက်ပ ြိုေးနမွေးဖမြူနရေးလုပ်ငန်ေးမ ဘေးရှ

ကနလေးအလုပ်သမဘေးမ ဘေးဆုင်ရဘ

အဖပည်ဖပည်ဆုငရ
် ဘ

ပူေးနပါင်ေး

နဆဘင်ရက်နရေး မတ်ြက်အြွွဲ့တန
ုေ့ ှငာ့် ပူေးနပါင်ေးနဆဘင်ရက်သွဘေးရန် စစဉ်ထဘေးန ကဘင်ေး သရပါသည်။
ထေ့အ
ု တူ

အဖပည်ဖပည်ဆုင်ရဘ

အလုပ်သမဘေးနရေးရဘအြွွွွွာ့

(ILO)

နှငာ့်

ကုလသမဂဂကနလေးမ ဘေး

ရံပံုနငွအြွွဲ့ (UNICEF) တပ
ုေ့ ူေးနပါင်ေး၍ ကုဗစ် ၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်နရဘဂါန ကဘငာ့် ကနလေးအလုပ်သမဘေးမ ဘေးနှငာ့်
ကနလေး

အလုပ်သမဘေး

နလ ဘာ့နည်ေးပနပ ဘက်နရေးနဆဘင်ရက်မှုမ ဘေးအနပေါ်

အက ြိုေးသက်နရဘက်မှုမ ဘေး

စဘတမ်ေးကု ၂၀၂၀ ဖပညာ့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၁၂) ရက်နနေ့တွင် ထုတ်ဖပန်သွဘေးရန်ရှပပေး ၎င်ေးစဘတမ်ေးနှငာ့် ကုဗစ် ၁၉
အ ကပ်

အတည်ေးကဘလအတွင်ေးမှ

ကနလေးအလုပ်သမဘေးမ ဘေး၏

နရှွဲ့အန ဂတ်ကု

နမျှဘ် ကညာ့်ဖခင်ေးနခါင်ေးစဉ်ဖြငာ့် အဆငာ့ဖ် မငာ့် အရဘရှကကေးမ ဘေးက Online မှ နတွွဲ့ဆံုနဆွေးနနွေးရန်ရှန ကဘင်ေး
သရပါသည်။
အလဘေးတူ ဖမန်မဘနုငင
် ရ
ံ ှ ILO ဆက်သွယ်ညနှုင်ေးနရေးရံေးု အနနဖြငာ့် ကနလေးအလုပ်သမဘေး ပနပ ဘက်
နရေးနနေ့ လှုပ်ရှဘေးမှုကဘလကု ၂၀၂၀ ဖပညာ့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၁၂) ရက်နနေ့မှ စက်တင်ဘဘလ (၃၀) ရက်နနေ့အထ
သတ်မှတ်ထဘေးပပေး လှုပ်ရှဘေးမှုမ ဘေးအဖြစ် သတင်ေးစဘရှင်ေးလင်ေးပွမ ဘေး၊ သတင်ေးထုတ်ဖပန်မှုမ ဘေး ဖပြိုလုပ်ဖခင်ေး၊
လူမှုမဒယဘမ ဘေးဖြစ်သညာ့် Facebook၊ Twister အပါအဝင် အဖခဘေးနသဘမဒယဘမ ဘေး၊ Website မ ဘေးမှ
တစ်ဆငာ့် အသပညဘနပေးဖခင်ေး၊ ထုတ်ဖပန်နက ညဘဖခင်ေးမ ဘေး ဖပြိုလုပ်ဖခင်ေး၊ တုင်ေးနဒသကကေးနှင်ာ့ ဖပည်နယ်
မ ဘေးတွင် Bill Board မ ဘေး၊ ပုစတဘမ ဘေး စုက်ထဖူ ခင်ေး၊ တဗွနှငာ့် နရဒယုမ ဘေးမှတစ်ဆငာ့် ကနလေး
အလုပ်သမဘေးပနပ ဘက်နရေး ဇဘတ်လမ်ေးတုမ ဘေး ထုတ်လွှငာ့်ဖပသဖခင်ေးနှငာ့် ရန်ကုန်ပမြိုွဲ့ရှ အမ ဘေးဖပည်သူ
မ ဘေးနှငာ့် သက်ဆုငသ
် ညာ့်နနရဘမ ဘေး၌ ဓါတ်ပံုဖပပွမ ဘေး ဖပြိုလုပ်ဖခင်ေးမ ဘေး လုပ်နဆဘင်ရန်စစဉ်ထဘေးန ကဘင်ေး
သရှရသဖြငာ့်

အလုပ်သမဘေး၊

လူဝင်မှုကကေး ကပ်နရေးနှငာ့်

ဖပည်သူူ့အင်အဘေးဝန်ကကေးဌဘန၊

အလုပ်ရှင်
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အြွွဲ့အစည်ေးမ ဘေး၊ အလုပ်သမဘေး အြွွဲ့အစည်ေးမ ဘေးကလည်ေး ပူေးနပါင်ေးပါဝင် လှုပ်ရှဘေးနဆဘင်ရက်သွဘေးရန်
စစဉ်လျှက်ရှန ကဘင်ေး သရပါသည်။
မမ ်မဘနုင်ငက
ံ လလေးအလုပ်သမဘေးပလပ ဘက်လ ေး
စစ်တမ်ေးမ ဘေးအရ ကမ္ဘနပေါ်တွင် ၅ နှစ်မှ ၁၇ နှစအ
် ကဘေး ကနလေးအလုပ်သမဘေး ၁၅၂ သန်ေးခနေ့်
ရှရဘ ၇.၄ ရဘခုငန
် ှုန်ေးသည် အဘရှနှင်ာ့ ပစြတ်နဒသတွင် ရှနန ကပပေး စုက်ပ ြိုေးနရေးလုပ်ငန်ေးကဏ္ဍမ ဘေးတွင်
အမ ဘေးစုရှနနကဘ အလုပ် လုပ်ကုငန
် န ကရန ကဘင်ေးကုလည်ေး နလာ့လဘသရှရပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်
နကဘက်ယူခာ့နသဘ နှစ်စဉ်လပ
ု ်သဘအင်အဘေးစစ်တမ်ေးအရ ဖမန်မဘနုင်ငတ
ံ ွင် အသက် ၅ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်
အ ကဘေး ကနလေးဉေးနရ ၁၂.၃၈ သန်ေးနက ဘ်ရှရဘ ကနလေးလုပ်သဘေး ၄ သန်ေးနက ဘ်ရှပပေး ၃ သန်ေးနက ဘ်သည်
အနတရဘယ်ရှသညာ့်အလုပ်မ ဘေးတွင် လုပ်ကုငရ
် နသဘ အသက် ၁၈ နှစ်နအဘက် ကနလေးမ ဘေးဖြစ်သည်ကု
နတွွဲ့ရပါသည်။
နုငင
် မ
ံ ဘေး၏ စေးပွဘေးနရေးြွံွဲ့ပြြိုေးတုေးတက်မှု၊ လူနနမှုဘဝ ဖမငာ့်မဘေးမှု၊ ပညဘနရေးြွံွဲ့ပြြိုေးတုေးတက်မှုမ ဘေး
ကလည်ေး ကနလေးအလုပ်သမဘေးအသံုေးဖပြိုရသညာ့် အဓက အနဖခခံအန ကဘင်ေးအရင်ေးမ ဘေးနှငာ့် တုက်ရက
ု ်
ဆက်စပ်နနပပေး ယနနေ့ ကမ္ဘာ့နုင်ငမ
ံ ဘေးတွင် ဖြစ်နပေါ်နဖပဘင်ေးလနနသညာ့် ရဘသဉတုနဖပဘင်ေးလဖခင်ေးဆုင်ရဘ
Global Climate Change ၏ အက ြိုေးဆက်မ ဘေးဖြစ်သညာ့် မုေးနခါင်ဖခင်ေး၊ နတဘမေးနလဘင်ဖခင်ေး၊ မုန်တုင်ေး
ကကေးမ ဘေးဖြစ်နပေါ်ဖခင်ေး၊ နရကကေးဖခင်ေး၊ ငလ င်လှုပ်ဖခင်ေး စသညာ့် သဘဘဝနဘေးအနတရဘယ်အမ ြိုေးမ ြိုေးက နရဘက်
မှုန ကဘငာ့် စဘေးနပ်ရကခဘ ြူလံုမမ
ှု ရှဖခင်ေး၊ ဖပည်တွငေး် လက်နက်ကုင် ပဋပကခမ ဘေးန ကဘငာ့် နရွဲ့နဖပဘင်ေးနနထုင်
ရဖခင်ေး၊ ဆင်ေးရနွမ်ေးပါေးမှုမ ဘေး၊

လူမှုစေးပွဘေးနရေးဘဝအ ကပ်အတည်ေးမ ဘေးဖြစ်နပေါ်လဘပပေး

ကနလေးအလုပ်

သမဘေးမ ဘေးအဖြစ်သုေ့ နရဘက်ရှသွဘေး ကရပါသည်။
ကုလသမဂဂ၏ စဉ်ဆက်မဖပတ် ြွံွဲ့ပြြိုေးတုေးတက်နရေး ရည်မှန်ေးခ က် (SDG 8.7) တွင် ကနလေး
အလုပ်သမဘေးပနပ ဘက်နရေးကု

ရည်မှန်ေးခ က်တစ်ခုအဖြစ်

သတ်မှတ်လပ
ု ်နဆဘင်လ က်ရှပါသည်။

နုငင
် န
ံ တဘ်အစုေးရအနနနှင်လ
ာ့ ည်ေး ကနလေးအလုပ်သမဘေးပနပ ဘက်နရေးကု အမ ြိုေးသဘေးနရေးတဘဝန် တစ်ရပ်
အဖြစ် သတ်မှတ်ကဘ ဖမန်မဘနုငင
် ံ၏ နရရှည်တည်တံာ့ခုင်ပမပပေး ဟန်ခ က်ညနသဘ ြွံွဲ့ပြြိုေးတုေးတက်မှု
စမံကန်ေး (၂၀၁၈-၂၀၃၀) (MSDP) တွင် မဏ္ဍြိုင်(၃)၊ ပန်ေးတုင်ေး(၄)၊ မဟဘဗ ြူဟဘ ၄.၃ တွင် ကနလေး
အလုပ်သမဘေးပနပ ဘက်နရေးအတွက်

လုပ်ငန်ေးစဉ်မ ဘေးကု

တက စွဘသတ်မှတ်ထညာ့်သွငေး် နြဘ်ဖပလ က်

ထနရဘက်စွဘ အနကဘင်အထည်နြဘ် လုပ်နဆဘင်လ က်ရှပါသည်။
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ဖမန်မဘနုင်ငံသည် အဆေးု ရဘေးဆံုေးပံုစံဖြငာ့် ကနလေးအလုပ်သမဘေးဆုင်ရဘ ILO ဖပဌဘန်ေးခ က် အမှတ်
(၁၈၂)ကု နဒသတွငေး် အဘဆယံနုင်ငမ
ံ ဘေးနည်ေးတူ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒဇင်ဘဘလတွင် လက်ခံအတည်ဖပြိုလက်
မှတ်နရေးထုေးခာ့ပပေး၊ အငယ်ဆံုေးအသက်ဖပဌဘန်ေးခ က် အမှတ်(၁၃၈) ကု အစုေးရနှငာ့် လွှတ်နတဘ်တမ
ုေ့ ှ အတည်
ဖပြိုသနဘဘတူခာ့ပပေးဖြစ်သဖြငာ့် လက်မှတ်နရေးထေးု နုင်နရေး သတ်မှတ်လုပ်ငန်ေးစဉ်မ ဘေးအတုငေး် ဆက်လက်
နဆဘင်ရက်လ က်ရှန ကဘင်ေး သရပါသည်။
မမ ်မဘနုင်ငက
ံ လလေးအလုပ်သမဘေးပလပ ဘက်လ ေးဆုင် ဘအမ ေးသဘေးအဆငာ့်လုပ်င ်ေးစီမံခ က်
ဖမန်မဘနုင်ငအ
ံ နနနှင်ာ့ ကနလေးအလုပ်သမဘေးပနပ ဘက်နရေးကု အနလေးထဘေးလုပ်နဆဘင်လ က်ရှရဘ
ဒုတယသမမတ (၁) ဉေးနဆဘင်ပပေး အြွွဲ့ဝင်(၂၃) ဉေးပါဝင်သညာ့် ဖမန်မဘနုငင
် ံ ကနလေးအလုပ်သမဘေးပနပ ဘက်နရေး
ဆုင်ရဘ အမ ြိုေးသဘေးနကဘ်မတကု ဖပည်နထဘင်စုအစုေးရအြွွဲ့က ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ နြနြဘ်ဝါရလ (၅) ရက်နနေ့
တွင် အမန်န ကဘ်ဖငဘစဘထုတ်ဖပန်၍ ြွွဲ့စည်ေးခာ့ပပေး လုပ်ငန်ေးတဘဝန်(၈)ရပ်ကလ
ု ည်ေး သတ်မှတ်နပေးခာ့
ပါသည်။
အမ ြိုေးသဘေးနကဘ်မတြွွဲ့စည်ေးနဆဘင်ရက်ရဖခင်ေး ရည်ရယ်ခ က်မှဘ ဖမန်မဘနုငင
် တ
ံ ွင် ကနလေးအလုပ်
သမဘေးဆုင်ရဘ အနဖခခံဗဟုသုတမ ဘေး ဖပနေ့်ပွဘနစနရေးအတွက် အသပညဘနှင်ာ့ ဗဟုသုတမ ဘေး တုေးဖမငာ့လ
် ဘ
နစရန်၊ နုငင
် တ
ံ ကဘ စံခ န်စံညန
ွှ ်ေးမ ဘေးနှငာ့်အည လအ
ု ပ်သညာ့် ဥပနဒမ ဘေးကုဖပင်ဆင်နရေးဆွရန်၊ ကနလေး
အလုပ်သမဘေးဖပဿန အနပေါ်နဖြရှငေး် နုင်နရေးအတွက် ဖပည်နထဘင်စုအဆငာ့်နှငာ့် တုင်ေးနဒသကကေး၊ ဖပည်နယ်
အဆငာ့်ဌဘနဆုင်ရဘအြွွဲ့အစည်ေးမ ဘေး၏

စွမ်ေးနဆဘင်ရည်ဖမငာ့်တင်နပေးရန်၊

တဘဝန်ဝတတရဘေးမ ဘေးခ မှတ်၍

တုေးတက်မှုကအ
ု ကဖြတ်ဖခင်ေးဖြငာ့် နရရှည်တွင် ကနလေးအလုပ်သမဘေးနလ ဘာ့နည်ေးပနပ ဘက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဖမန်မဘနုင်ငံ ကနလေးအလုပ်သမဘေးပနပ ဘက်နရေးဆုင်ရဘ အမ ြိုေးသဘေးနကဘ်မတသည် အမ ြိုေးသဘေးအဆငာ့်
လုပ်ငန်ေးစမံခ က်ကုနရေးဆွ၍ ကနလေးအလုပ်သမဘေးပနပ ဘက်နရေး စနစ်တက

အနကဘင်အထည်နြဘ်

နဆဘင်ရက်လ က်ရှန ကဘင်ေး သရပါသည်။
ကလလေးအလုပ်သမဘေးဆုင် ဘ ဥပလေပါအလ ကဘင်ေးအ ဘ
ကနလေးအလုပ်သမဘေးနှင်ာ့ပတ်သက်၍ အဖပည်ဖပည်ဆုင်ရဘ အလုပ်သမဘေးနရေးရဘအြွွဲ့ (ILO) ၏
အဓပပါယ်ြွင်ဆ
ာ့ ုခ က်တွင် တရဘေးဝင်အလုပ်လုပ်ကုငန
် ုငန
် သဘ အနမာ့်ဆံုေးအသက်အရယ်နအဘက်ရှ အလုပ်
လုပ်ကုငန
် နသညာ့် ကနလေးမ ဘေးကုနသဘ်လည်ေးနကဘင်ေး၊ သမ
ုေ့ ဟုတ် အသက်အရယ်အရ တရဘေးဝင်အလုပ်
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လုပ်ကုငခ
် ွငာ့်ရှနသဘ်လည်ေး ၎င်ေးတ၏
ုေ့
က န်ေးမဘနရေး၊ နဘေးအနတရဘယ်ကင်ေးရှင်ေးနရေး၊ ြွံွဲ့ပြြိုေးတုေးတက်နရေး
သမ
ုေ့ ဟုတ် ပညဘသင် ကဘေးနရေးတက
ုေ့ ု ထခုက်နစသညာ့် အလုပ်တွင် လုပ်ကုင်နနရသညာ့် ကနလေးမ ဘေးကု
နသဘ်လည်ေးနကဘင်ေး ဆုသည်ဟု ပါရှပါသည်။
ဖမန်မဘနုင်ငံ၏ဥပနဒမ ဘေးတွင် ကနလေးသူငယ်နှင်ာ့ ပတ်သက်၍ ကနလေးသူငယ်အခွင်အ
ာ့ နရေးမ ဘေး
ဆုင်ရဘ ဥပနဒ(၂၀၁၉ ခုနှစ်)၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ် ခွင်ရ
ာ့ က်နှငာ့် အလုပ်ပတ်ရက်ဥပနဒ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဆုငမ
် ဘေးနှင်ာ့
အလုပ်ဌဘနမ ဘေးဥပနဒနှင်ာ့ လူကန
ု ်ကူေးမှုတဘေးဆေးကဘကွယ်နရေးဥပနဒတတ
ုေ့ ွင် ကနလေးသူငယ်နှင်ပ
ာ့ တ်သက်
သညာ့်အခွငာ့်အနရေးနှငာ့် ကဘကွယ်နစဘငာ့်နရှဘက်သညာ့် ဖပဌဘန်ေးခ က်မ ဘေးပါရှပါသည်။
ကနလေးအလုပ်သမဘေးနှင်ာ့ပတ်သက်၍ ဖမန်မဘနုငင
် ံ၏ အလုပ်သမဘေးဥပနဒမ ဘေးတွင် အသက် ၁၄
နှစ်ဖပညာ့်ပပေးက ဆရဘဝန်၏ အလုပ်လုပ်ရန်သငာ့်နတဘ်န ကဘင်ေး နဆေးနထဘက်ခံခ က်ဖြငာ့် စတင်လုပ်ကုင်
နုငန
် ကဘင်ေး၊ အသက် ၁၆ နှစ်နှင်ာ့ ၁၈ နှစ်အ ကဘေးကနလေးမ ဘေးမှဘ ဆရဘဝန်၏နထဘက်ခံခ က်ရရှပါက
လူကကေးလုပ်သဘေးကာ့သုေ့ လုပ်ကုငခ
် ွငာ့်ရှန ကဘင်ေး၊ အသက် ၁၄ နှစ်နှင်ာ့ ၁၆ နှစ် ကဘေး ကနလေးအလုပ်သမဘေး
မ ဘေး၏ တစ်နနေ့အလုပ်ခ န်ကု ၄ န ရသဘခွင်ဖာ့ ပြိုထဘေးန ကဘင်ေး၊ ညနန ၆ န ရနှငာ့် နန က်တစ်နနေ့ နံနက် ၆
န ရအ ကဘေးခုင်ေးနစခွငာ့်မရှန ကဘင်ေး၊ ခွင်ရ
ာ့ က်၊ အလုပ်ပတ်ရက်မ ဘေးကုလည်ေး လူကကေးအလုပ်သမဘေးကာ့သုေ့
ခံစဘေးခွငာ့်ရှန ကဘင်ေးဖပဌဘန်ေးထဘေးပါသည်။
ကနလေးအလုပ်သမဘေးမ ဘေးကု အဆေးု ရဘေးဆံုေးပံုစံဖြငာ့် ခုင်ေးနစဖခင်ေးဆုသည်မှဘ အဖပည်ဖပည်ဆုင်ရဘ
အလုပ်သမဘေးနရေးရဘအြွွဲ့၏ ဖပဌဘန်ေးခ က်အမှတ် (၁၈၂) ပါ ခခွင်ေးခ က်ထဘေး၍ လက်သငာ့်ခံနုင်ဖခင်ေးမရှသညာ့်
အလုပ်မ ဘေးတွင် ခုင်ေးနစခံရသညာ့် ကနလေးအလုပ်သမဘေးအုပ်စုမ ဘေးကု ဆုလပ
ု ါသည်။ အဆုေးဝါေးဆံုေးပံုစံဖြငာ့်
ခုင်ေးနစဖခင်ေးတွင် ကနလေးသူငယ်မ ဘေးအနနဖြငာ့် ကျွန်ဖပြိုခံရဖခင်ေး၊ လူကန
ု ်ကူေးခံရဖခင်ေး၊ စေးပွဘေးနရေးအရ
လင်မှုဆုင်ရဘ အဖမတ်ထုတ်ခံရဖခင်ေး၊ မူေးယစ်နဆေးဝါေးထုတ်လုပ်နရေး၊ နရဘင်ေးဝယ်နရေးလုပ်ကုင် နစခုင်ေး
ခံရဖခင်ေး၊ လက်နက်ကုင်ပဋပကခ သမ
ုေ့ ဟုတ် တရဘေးမဝင်လုပ်ငန်ေးမ ဘေးတွင် အသံုေးဖပြိုခံရဖခင်ေးမ ဘေး ပါဝင်
န ကဘင်ေး နလာ့လဘသရှပါသည်။
အနတရဘယ်ရှသညာ့် လုပ်ငန်ေး သမ
ုေ့ ဟုတ် အနတရဘယ်ရှသညာ့် အလုပ်ဆုသည်မှဘ ကနလေးမ ဘေးအနနဖြငာ့်
၎င်ေးတ၏
ုေ့
ရုပ်ပုငေး် ၊ စတ်ပင
ု ေး် သမ
ုေ့ ဟုတ် အက ငာ့်စဘရတတအပုငေး် ဆုင်ရဘ ထခုက်နစသညာ့် အလုပ်တွင်
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လုပ်ကုငန
် နရသညာ့် ဖြစ်ရပ်ကုဆုလုပပေး အဆပ
ု ါအခ က်တွင် သတ်မှတ်အလုပ်ခ န်ထက် ပုမုလုပ်ကုင်ရ
ဖခင်ေး၊ ပင်ပန်ေးစွဘလုပ်ကုင်ရဖခင်ေးနှငာ့် ညအခ န်လုပ်ကုင်ရဖခင်ေးတပ
ုေ့ ါဝင်ပါသည်။
ကနလေးသူငယ်အခွငာ့်အနရေးမ ဘေးဆုင်ရဘ ဥပနဒ (၂၀၁၉ ခုနှစ်)တွင် ကနလေးသူငယ်၏ အနကဘင်ေး
ဆံုေးအက ြိုေးစေးပွဘေးဆုသည်မှဘ ကနလေးသူငယ်၏အသက်ရှင်သန်နရေး၊ ြွံွဲ့ပြြိုေးတုေးတက်နရေး၊ ကဘကွယ်နစဘငာ့်
နရှဘက်မှုရရှနရေးနှငာ့် လူမှုအြွွဲ့အစည်ေးတွင် ပါဝင်နဆဘင်ရက်ခွင်ရ
ာ့ ရှနရေးတအ
ုေ့ တွက် ဖပည်နထဘင်စုသမမတ
ဖမန်မဘနုင်ငန
ံ တဘ် ြွွဲ့စည်ေးပံုအနဖခခံဥပနဒနှငာ့် ၎င်ေးဥပနဒပါ ကနလေးသူငယ်၏ရုပ်ပုင်ေးဆုငရ
် ဘ၊ စတ်ပင
ု ်ေး
ဆုင်ရဘ

အက ြိုေးဖြစ်ထွန်ေးမှုအမ ဘေးဆံုေးဖြစ်နစသညာ့်

ကနလေးသူငယ်အခွင်အ
ာ့ နရေးမ ဘေး

ရရှခံစဘေးဖခင်ေးကု

ဆုသည်ဟု နြဘ်ဖပထဘေးပါသည်။
ကလလေးအလုပ်သမဘေးဆုင် ဘ ည်ေးပညဘ ပ် လုပ်င ်ေးအြွွဲ့ ြွွဲ့စည်ေးထဘေးမခင်ေး
ဖမန်မဘနုင်ငတ
ံ ွင်

ကနလေးအလုပ်သမဘေးပနပ ဘက်နစရန်

ဖမန်မဘနုင်ငံ

ကနလေးအလုပ်သမဘေး

ပနပ ဘက်နရေးဆုင်ရဘ အမ ြိုေးသဘေးနကဘ်မတနအဘက်တွင် ကနလေးအလုပ်သမဘေးဆုင်ရဘ နည်ေးပညဘရပ်
လုပ်ငန်ေးအြွွဲ့ကု နုင်ငံတကဘစံခ န်စံညွှန်ေးနှငာ့်အည အနကဘင်အထည်နြဘ် နဆဘင်ရက်ရန်ရည်ရယ်၍
ြွွဲ့စည်ေးထဘေးပပေး
ဥကကဌအဖြစ်

အလုပ်ရန
ံု ှငာ့်

အလုပ်သမဘေးဥပနဒစစ်နဆေးနရေးဉေးစေးဌဘနမှ

တဘဝန်နပေးအပ်ထဘေးပါသည်။

အြွွဲ့ဝင်မ ဘေးအဖြစ်

ညွှန် ကဘေးနရေးမှြူေးခ ြိုပ်အဘေး

ဖပည်နထဘင်စုဝန်ကကေးဌဘန(၁၀)ခုမှ

ကုယ်စဘေးလှယ်မ ဘေး၊ ဖပည်နထဘင်စုနရှွဲ့နနခ ြိုပ်ရံုေး၊ နနဖပည်နတဘ်၊ ရန်ကုန်နှငာ့် မနတနလေးစည်ပင်သဘယဘ
နရေးနကဘ်မတ၊ ဖမန်မဘနုငင
် က
ံ ုန်သည်မ ဘေးနှငာ့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်ေးရှင်မ ဘေးအသင်ေးခ ြိုပ် (UMFCCI) ၊
အလုပ်သမဘေးသမဂဂအြွွဲ့ခ ြိုပ်မ ဘေး၊ လူမှုနရေးအသင်ေးအြွွဲ့မ ဘေး၊ ILO ၊ UNICF နှငာ့် လူမှုနရေးမတ်ြက်
အြွွဲ့အစည်ေးမ ဘေးမှ ကုယ်စဘေးလှယ်မ ဘေးနှငာ့် ပါဝင်ြွွဲ့စည်ေးထဘေးပါသည်။
ကလလေးအလုပ်သမဘေးဆုင် ဘ ည်ေးပညဘ ပ်လုပ်င ်ေးအြွွဲ့၏ လုပ်င ်ေးတဘဝ ်မ ဘေးနှငာ့် ည်မှ ်ေးခ က်မ ဘေး
လုပ်ငန်ေးတဘဝန်မ ဘေးမှဘ

အဓကအဘေးဖြငာ့်

ကနလေးအလုပ်သမဘေးမဖြစ်နပေါ်နစနရေး

ကကြိုတင်

ကဘကွယ်ရန်၊ ဥပနဒနှင်အ
ာ့ ည တရဘေးဝင်လုပ်ကုင်နနနသဘ ကနလေးမ ဘေးကု အကဘအကွယ်နပေးရန်၊
ကနလေးအလုပ်သမဘေးမ ဘေး၏ ပညဘနရေး၊ က န်ေးမဘနရေး၊ လူမှုနရေး၊ အပါအဝင် ဖပဿန မ ဘေးကု နုငင
် ံနတဘ်
အစုေးရ၏
ပနပ ဘက်နရေး

ဉေးစဘေးနပေးကဏ္ဍမ ဘေးတွင်
အမ ွ ွွုွေးသဘေးအဆငာ့်

ထညာ့်သွင်ေးနုင်နရေးနဆဘင်ရက်ရန်၊
လုပ်ငန်ေးစမံခ က်နရေးဆွရန်၊

ကနလေးအလုပ်သမဘေး
ကနလေးအလုပ်သမဘေးနှငာ့်
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ဆက်စပ်သညာ့်

နုငင
် တ
ံ ကဘစံခ န်စံညန
ွှ ်ေးမ ဘေးကု

အတည်ဖပြို

လက်ခံက ငာ့်သံုေးနုငန
် ရေး

တင်ဖပနဆဘင်ရက်ရန်တုေ့ ဖြစ်န ကဘင်ေး နလာ့လဘသရှရပါသည်။
ကနလေးအလုပ်သမဘေးဆုငရ
် ဘ နည်ေးပညဘရပ်လုပ်ငန်ေးအြွွဲ့၏ ရည်မှန်ေးခ က်မ ဘေးမှဘ ကနလေးမ ဘေး
အဘေး ကနလေးအလုပ်သမဘေးအဖြစ် ခုင်ေးနစမှု၊ အထူေးသဖြငာ့် အဆေးု ရဘေးဆံုေးပံုစံဖြငာ့် ခုင်ေးနစမှုမ ဘေးအဘေး
နလ ဘာ့နည်ေးပနပ ဘက်နစရန်နှင်ာ့

ထနရဘက်စွဘတဘေးဆေးကဘကွယ်ရန်၊

ဥပနဒအရ

တရဘေးဝင်အလုပ်

လုပ်ကုငခ
် ွငာ့်ရှသညာ့် ကနလေးအလုပ်သမဘေးမ ဘေးအဘေး ဥပနဒနှငာ့်အညထနရဘက်စွဘ အကဘအကွယ်နပေးရန်၊
အနတရဘယ်ရှနသဘ အလုပ်နှငာ့် လုပ်ငန်ေးခွင်မ ဘေးတွင် လုပ်ကုငန
် နရသညာ့် ကနလေးအလုပ်သမဘေးမ ဘေးအဘေး
ြယ်ရှဘေးပပေး

သငာ့်နလ ဘ်နကဘင်ေးမွန်သညာ့်

အလုပ်အကုင်ရရှနရေးနှငာ့်

အသက်နမွေးပညဘနက ဘင်ေးမ ဘေး

တက်နရဘက်နုငန
် ရေး စမံနဆဘင်ရက်နပေးရန် ရည်မှန်ေးထဘေးန ကဘင်ေး သရပါသည်။
စီမံခ က်ကဘလနှင်ာ့ ပထမငါေးနှစ်စီမံခ က် ည်မှ ်ေးခ က်မ ဘေး
ကနလေးအလုပ်သမဘေးပနပ ဘက်နရေးဆုငရ
် ဘ အမ ြိုေးသဘေးအဆငာ့် လုပ်ငန်ေးစမံခ က်ကဘလအဘေး ၂၀၁၉
ခုနှစ်မှ ၂၀၃၃ ခုနှစ်အထ (၁၅) နှစ်ကဘလ သတ်မှတ်ပပေး ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထ ကဘလတု
ပထမ

(၅)

နှစ်

ကဘလအဖြစ်

သတ်မှတ်ထဘေးန ကဘင်ေး

ကနလေးအလုပ်သမဘေးပနပ ဘက်နရေးအတွက်

ပထမ

ရည်မှန်ေးခ က်မ ဘေးအဖြစ်

အနဖခခံအခ က်

အသပညဘနပေးဖခင်ေးနှငာ့်

ခုင်မဘတက နသဘ

စွမ်ေးနဆဘင်ရည်ဖမငာ့်တင်ဖခင်ေး၊

ငါနှစ်အတွင်ေး

ပညဘနရေး

အလက်မ ဘေး

သရပါသည်။
ခ မှတ်ထဘေးသညာ့်
နကဘက်ယူဖခင်ေး၊

အသက်နမွေးဝမ်ေးနက ဘင်ေးပညဘ

အခွင်ာ့အလမ်ေးမ ဘေးြန်တေးဖခင်ေး၊ ဥပနဒပုင်ေးဆုငရ
် ဘဖပြိုဖပင်နရေးဆွမှုနှင်ာ့ အနကဘင်အထည်နြဘ်နဆဘင်ရက်မှု
ပုမုအဘေးနကဘင်ေးလဘနစဖခင်ေး၊
ကနလေးအလုပ်သမဘေးမ ဘေးအဘေး

အဆေးု ရဘေးဆံုေးပံုစံဖြငာ့်
ြယ်ရှဘေးဖခင်ေးနှငာ့်

ခုင်ေးနစဖခင်ေး

ဖပန်လည်ကုစဘေးဖခင်ေး၊

ခံနနရနသဘ
မသဘေးစုမ ဘေးအတွက်

ပုမုနကဘင်ေးမွန်နသဘ အသက်နမွေးဝမ်ေးနက ဘင်ေး အလုပ်အကုငမ
် ဘေး ရရှနစဖခင်ေးဆုသညာ့် ရည်မှန်ေးခ က် (၆)
ရပ် ခ မှတ်ထဘေးပါသည်။ ပထမငါေးနှစ်စမံခ က်တွင် စက်မှုကုန်ထုတ်ကဏ္ဍနှင်ာ့ စေးပွဘေးနရေးနှငာ့် ကူေးသန်ေး
နရဘင်ေးဝယ်နရေး ကဏ္ဍနှစ်ခုကု ဉေးစဘေးနပေးနဆဘင်ရက်ရန် သတ်မှတ်ထဘေးပါသည်။ စမံခ က်နယ်နဖမအဖြစ်
ကရင်ဖပည်နယ်၊ မွန်ဖပည်နယ်၊ ပခူေးတုင်ေးနဒသကကေး၊ ရန်ကုန်တုင်ေးနဒသကကေး၊ ဧရဘဝတတုင်ေးနဒသကကေး
တက
ုေ့ ုဉေးစဘေးနပေး တုင်ေးနဒသကကေးနှငာ့် ဖပည်နယ်မ ဘေးအဖြစ် သတ်မှတ်ထဘေးပါသည်။ ကနလေးအလုပ်သမဘေး
ပနပ ဘက်နရေးဆုင်ရဘ အမ ြိုေးသဘေးနကဘ်မတသည် လုပ်ငန်ေးနကဘ်မတ (၈) ခုကု ြွွဲ့စည်ေးနပေးထဘေးပပေး
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နရေးဆွထဘေးသညာ့် စမံခ က်၊ ရည်မှန်ေးခ က်မ ဘေးနှငာ့် လုပ်နဆဘင်ခ က်မ ဘေးအနပေါ် နစဘငာ့် ကညာ့်နလာ့လဘဖခင်ေး
တက
ုေ့ ု စနစ်တက နဆဘင်ရက်လ က်ရှန ကဘင်ေး သရှရပါသည်။
ကလလေးအလုပ်သမဘေးပလပ ဘက်လ ေးအတွက် တွ ်ေးအဘေးတစ် ပ်
ဖမန်မဘနုင်ငံ ကနလေးအလုပ်သမဘေးပနပ ဘက်နရေးဆုင်ရဘ အမ ြိုေးသဘေးနကဘ်မတ၏ ရည်ရယ်ခ က်၊
စမံခ က်နှငာ့် လုပ်နဆဘင်ခ က်မ ဘေးကု နလာ့လဘ ကညာ့်ပါက ကနလေးအလုပ်သမဘေးမ ဘေးအဘေး အဆေးု ရဘေးဆံုေး
ပံုစံဖြငာ့်ခုင်ေးနစဖခင်ေးမှ
နလ ဘာ့နည်ေးသွဘေးရန်

အစဖပြိုကဘ

ကနလေးအလုပ်သမဘေးခုင်ေးနစမှု

လုပ်နဆဘင်နပေးနရေးအတွက်

ပနပ ဘက်သွဘေးရန်

အနဖခအနနနကဘင်ေးနှင်ာ့

သမ
ုေ့ ဟုတ်

လမ်ေးန ကဘင်ေးမှန်နပေါ်သုေ့

နရဘက်ရှနနပပ ဖြစ်ပါသည်။ အမ ြိုေးသဘေးနကဘ်မတသည် ယင်ေး၏လုပ်ငန်ေးတဘဝန်မ ဘေးကု ကုဗစ် ၁၉
ကဘလမတုင်မကပင် စတင်၍လုပ်နဆဘင်ခာ့ဖခင်ေးဖြစ်ပပေး ကုဗစ်ကဘလအတွင်ေးနှငာ့် အန ဂတ်တွင်လည်ေး
စမံခ က်ပါရည်မှန်ေးခ က်မ ဘေး နအဘင်ဖမင်နရေးအတွက်
ထဘေးသညာ့်စမံခ က်နှင်ာ့

လုပ်ငန်ေးတဘဝန်မ ဘေးကု

ဆက်လက်လပ
ု ်နဆဘင်သွဘေးမည်ဖြစ်ရဘ ခ မှတ်
သက်ဆုင်သူအဘေးလံေးု ၊

အြွွဲ့အစည်ေးမ ဘေးအဘေးလံုေး

တက်ညလက်ည ဝုင်ေးဝန်ေးအနကဘင်အထည်နြဘ် လုပ်နဆဘင် ကမည် ဆုပါက ကနလေးအလုပ်သမဘေး
ပနပ ဘက်နရေးအတွက် ထနရဘက်ဖမင်သဘသညာ့် တွန်ေးအဘေးတစ်ရပ် ဖြစ်လဘမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကုဗစ် ၁၉၊ ကလလေးမ ဘေးအဘေး ကလလေးအလုပ်သမဘေးမမြစ်လစြုေ့ ယခင်ကထက်ပုတုေးလုေ့ ယခုပင်ကဘကွယ်စုေ့
နုငင
် န
ံ တဘ်အစုေးရအနနနှင်ာ့ ကနလေးအလုပ်သမဘေးပနပ ဘက်နရေးကစစအဘေး နုငင
် န
ံ တဘ်၏ ဉေးစဘေးနပေး
လုပ်ငန်ေးတစ်ရပ်အဖြစ် သတ်မှတ်လုပ်နဆဘင်ခာ့သညာ့်နည်ေးတူ ကုဗစ် ၁၉ ကပ်နရဘဂါ၏ သက်နရဘက်မှု
မ ဘေးအဘေး ကုစဘေး၍ ပံုမှန်အနဖခအနနသုေ့ ဖပန်လည်နရဘက်ရှရန်အတွက် Covid-19 စေးပွဘေးနရေးထခုက်
သက်သဘနရေး စမံခ က်တွင်လည်ေး ကနလေးအလုပ်သမဘေးမ ဘေး၊ အမ ြိုေးသမေးအလုပ်သမဘေးမ ဘေး အမ ဘေးဆံုေး
ပါဝင်နနသညာ့်

လယ်ယဘစုက်ပ ြိုေးနရေးလုပ်ငန်ေး၊

CMP

လုပ်ငန်ေးမ ဘေးနှင်ာ့

အငယ်စဘေး၊

အနသေးစဘေး၊

အလတ်စဘေးစက်မှု လုပ်ငန်ေးမ ဘေးကု ကူညပံာ့ပုေးနပေးနရေးအစစဉ်မ ဘေးတွင် ဉေးစဘေးနပေးလုပ်ငန်ေးအဖြစ် နရတု
နရရှည် အစအမံမ ဘေး ခ မှတ်လုပ်နဆဘင်လ က်ရှပါသည်။ ဖမန်မဘနုငင
် ံအနနနှငာ့် ကနလေးအလုပ်သမဘေး
ပနပ ဘက်နရေးလုပ်ငန်ေးမ ဘေးကု

မ က်ဖခည်မဖပတ်

အစဉ်အနလေးထဘေးနဆဘင်ရက်လ က်

ရှသကာ့သုေ့

ဖမန်မဘနုင်ငံ ကနလေးအလုပ်သမဘေးပနပ ဘက်နရေးဆုင်ရဘ အမ ြိုေးသဘေးနကဘ်မတသည် ခ မှတ်နရေးဆွထဘေး
သညာ့်

လုပ်ငန်ေးစဉ်နှင်ာ့

စမံခ က်မ ဘေးအတုငေး်

ဖပည်နထဘင်စုဝန်ကကေးဌဘနမ ဘေး၊

တုင်ေးနဒသကကေးနှငာ့်

ဖပည်နယ်အစုေးရအြွွဲ့မ ဘေး၊ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမဘေးသမဂဂမ ဘေး၊ UN အြွွဲ့အစည်ေးမ ဘေး၊ အဖပည်ဖပည်ဆုငရ
် ဘ
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အစုေးရမဟုတ်နသဘအြွွွွွာ့အစည်ေးမ ဘေး

လူမှုအနဖခဖပြိုအြွွဲ့အစည်ေးမ ဘေး၊

လူမှုမတ်ြက်အြွွဲ့အစည်ေးမ ဘေးနှငာ့် တက်ကကွစွဘ ပူေးနပါင်ေးနဆဘင်ရက်လ က်ရှရဘ ၂၀၂၀ ဖပညာ့်နှစ်၊ ဇွန်လ
(၁၂) ရက်နနေ့တွင် က နရဘက်မညာ့် ကမ္ဘက
ာ့ နလေးအလုပ်သမဘေးပနပ ဘက်နရေးနနေ့နှငာ့် ကနလေးအလုပ်သမဘေး
ပနပ ဘက်နရေးနနေ့

အထမ်ေးအမှတ်

ယခုအခါသမယမှစတင်၍

ကုဗစ်

လှုပ်ရှဘေးမှုမ ဘေးအဘေး
၁၉၊

လှုက်လစွ
ှ ဘ

ကနလေးမ ဘေးအဘေး

ဂုဏ်ဖပြိုကကြိုဆုပါန ကဘင်ေးနှင်ာ့
ကနလေးအလုပ်သမဘေးမဖြစ်နစြုေ့

ယခင်ကထက်ပုတုေးလေ့ု ယခုပင် ကဘကွယ်စုေ့ နဆဘင်ပုဒ်ပါ ရည်မှန်ေးခ က်အတုင်ေး ကနလေးအလုပ်သမဘေး
ပနပ ဘက်နရေးလုပ်ငန်ေးမ ဘေးကု

အရှန်အဟုန်

ဖမငာ့်တင်၍

ယခင်ကထက်

ပုမုအနလေးထဘေး

လုပ်နဆဘင်သွဘေး ကမည်ဟု ယံု ကည်မပါန ကဘင်ေး နရေးသဘေးလုက်ရပါသည်။
ည်ညွှ ်ေးကုေးကဘေး -

မမ ်မဘနုင်ငက
ံ လလေးအလုပ်သမဘေးပလပ ဘက်လ ေးဆုင် ဘအမ ေးသဘေးအဆငာ့် လုပ်င ်ေး
စီမံခ က်၊

-

ကလလေးသူငယ်အခွင်ာ့အလ ေးမ ဘေးဆုင် ဘ ဥပလေ (၂၀၁၉) ခုနှစ်၊

-

သတင်ေးစဘ လဆဘင်ေးပါေးမ ဘေး

-

www.ILO org/child labour world Day

မမငာ့်မမတ်

ကမ္ဘာ့ကလလေးအလုပ်သမဘေးပလပ ဘက်လ ေးလ ေ့ ဂုဏ်မပ လဆဘင်ေးပါေး
-------------------------------------------။--------------------------------------------

်ပုင်

