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ဤလက််က်မ််း�စာာစောစာာင််သည် ်မြမ်းန်မ််းာနုို�င််ငံ်
တွွင်် ၂၀၂၀ခု�နှိုစ်ာက် စော�ာင််ရွွက််ခ့ု�စောသာ 
မြမ်းန်မ််းာနုို�င််ငံ်အတွွင််� က်စောလ�အလ�ပ််သမ်းာ�
နှိုင်�် စာပ််လျဉ််း�စောသာ အမ်းျ�ု�သာ�ဥပ်စောေမ်းျာ�
နှိုင်�် န်ည်�်ဥပ်စောေမ်းျာ�ကု်� နုို�င််ငံ်တွက်ာ စံာနှို�န်�်
မ်းျာ�နှိုင်�အ်ည် ီဥပ်စောေစောရွ�ရွာ သံ��သပ််ခုျက််
�ု�င််ရွာ စာာတွမ််း�အစောပ်် အစောမြခုခံုထားာ�သည်။် 
၂၀၂၀ခု�နှိုစ်ာ၊ ေီဇင််ဘာာလအထုားပ်ါဝင််သည်။်

က်စောလ�အလ�ပ််သမ်းာ��ု�သည်မှ််းာ အဘာယ််န်ည်�်။ 

“ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�း” ဟူလူေးသ� စက�းအသးုးအနုှု�န်းး်ကုု 
မားကြာက�ခဏ ကလေး�းမား��း၏ ကလေး�းဘဝ၊ အ��းအ��နုှုင့််် 
ဂုုဏ်သုကာ�ကုု ဆုံးးုးရှုံး�းးးလေးစလေးသ�၊ ကလေး�းမား��း၏ �ုပ််ပုု်င့််းဆုုုံးင့််ရာ�နုှုင့််် 
စုတ််ပုု်င့််းဆုုုံးင့််ရာ� ဖ့ွံ့းဖြိုး�ဖုွံ့�းတု်းုတ်က်မားးကုု ထုိခုုက်အနှုတရာ�ယ််လေးပ်းလေးသ� 
အ�ပ်ု်အကုုင့််အဖြဖွံ့စ် အဓုိပ်ါ�ယ်် ဖွွံ့င့််လ်ေး�ရုု်ှိသည််။ 

 “အ�ပ်ု်”၏ တု်က�သတ််မုားတ််ထိ�းလေးသ� အခ��ုပ်းစုးမား��းကုု 
“ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�း” ဟူ ုလေးခ်ဖြခင့််း၊ မားလေးခ်ဖြခင့််းသည်် ကလေး�း၏ 
အသက်၊ �ပ်ု်ရာလေးသ� အ�ပ်ု်အမား��ုးအစ�းနုှုင့််် အ�ပ်ု်ခ�နု်း၊် �ပ်ု်ရာ 
သည််် အလေးဖြခအလေးန်းမား��းနုှုင့််် သက်ဆုုုံးင့််ရာ� နှုုင်ု့်င့်းမား��း လေးဆုံး�င့််ရွာက်လေးသ� 
ရာည််မုားန်းး်ခ�က်မား��းအလေးပ်် မူားတ်ည််သည််။ 

အထူိးသဖြဖွံ့င့််် ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�းသည်် -

 X ပ်ထိမားဦးးစွ� အုင်ု့်အယ််�်အု ုဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်ခ�က်အမုားတ်် ၁၃၈နုှုင့်််
အညီ် အမား��ုးသ�းဥပ်လေးေအရာ သတ််မုားတ််ထိ�းသည််် “အလ�ပ်် 
သု�မ်းဟု�တ်ွ အလ�ပ််အကု်�င််သု�  ဝင််စောရွာက််ခွုင်�မ်ြပ်�စောသာ ဥပ်စောေ
အရွ သတ်ွမှ်းတ်ွထားာ�သည်� ်အန်မု်း�်�ံ��အသက််စောအာက်် ရုှှိစောသာ 
က်စောလ�တွစ်ာဦး� လ�ပ််စောသာ အလ�ပ််” ဖြဖွံ့စ်�ပီ်း၊

ဉပ်စောေစောရွ�ရွာသံ��သပ််ခုျက်် 

 X ေတုု်ယ်အဖြဖွံ့စ် အဆုုုံးးရွာ�းဆုံးးုးလေးသ� ပ်းစုးဖြဖွံ့င့််် ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�း
ခုုင့််းလေးစဖြခင့််းမား��းထဲိမုား အ�ပ်ု်တ်စ်ခုဖြဖွံ့စ်�ှင့်် အသက်၁၈နုှုစ်
လေးအ�က် ကလေး�းတ်စ်ဦးး �ပ်ု်လေးသ� အ�ပ်ု် ဖြဖွံ့စ်သည််။       
အုင်ု့်အယ််�်အု ုဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်ခ�က်အမုားတ်် ၁၈၂၊ အပုု်ေ်၃တ်င်ွ့် အဆုုုံးးရွာ�း
ဆုံးးုးလေးသ� ပ်းစုးဖြဖွံ့င့််် ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�း ခုုင့််းလေးစဖြခင့််းကုု -(က)  
လေးက�းကွန်းဖ်ြပ်�ဖြခင့််း ပ်းစုးမား��းအ�း�းးု သု�မားဟူတ်ု် လေးက�းကွန်းဖ်ြပ်�
ဖြခင့််းနုှုင့််် အ��းတ်လူေးသ� အလေး�အ်ထိမား��း၊ (ခ) ကလေး�းသူင့်ယ််
မား��းအ�း ဖြပ်ည်််တ်န်းဆ်ုံး� �ပ်ု်င့်န်းး်၊ ည်စ်ည်မ်ားး�ုပ််ပ်း၊ု စ�လေးပ်၊ 
�ုပ််ရုှိင့်် သု�မားဟူတ်ု် ည်စ်ည်မ်ားး လေးဖွံ့��်လေးဖြဖွံ့တ်င့််ဆုံးက်မားးမား��းအတ်က်ွ 
ကလေး�းသူင့်ယ််တ်စ်ဦးးကုု အသးုးဖြပ်�ဖြခင့််း၊ အသးုးဖြပ်�ရာန်း ်ရုှိ�လေးဖွွံ့၊ လေးခ်
ယူ်လေးပ်းဖြခင့််း သု�မားဟူတ်ု် ကမ်ားး�ုမ်ားးဖြခင့််း၊ (ဂ) တ်ရာ�းဥပ်လေးေနုှုင့််မ်ားညီ်
လေးသ� �ပ်ု်င့်န်းး်မား��း အထူိးသဖြဖွံ့င့််် မူားးယ်စ်လေးဆုံးးဝ�း ထုိတ််�ပ်ု်ဖြခင့််း
နုှုင့််် ဖြဖွံ့န်း ်ဖ်ြူးဖြဖွံ့းး လေးရာ�င့််းခ�ဖြခင့််းတ်င်ွ့် ကလေး�းတ်စ်ဦးးကုု အသးုးဖြပ်�ဖြခင့််း၊ 
အသးုးဖြပ်�ရာန်း ်ရုှိ�လေးဖွွံ့၊ လေးခ်ယူ်လေးပ်းဖြခင့််း သု�မားဟူတ်ု် ကမ်ားး�ုမ်ားးဖြခင့််း
ဟူ ုသတ််မုားတ််ထိ�းသည််။ 

မြမ်းန်မ််းာနုို�င််ငံ်တွွင်် က်စောလ�အလ�ပ််သမ်းာ� 
ဘာယ််စောလာက််ရုှှိပ်ါသလ့။ 

၂၀၁၅ခုနုှုစ်၊ ဖြမားန်းမ်ား�အ�ပ်ု်သမား�းအင့််အ�းစစ်တ်မ်ားးအရာ - 

လေးန်း�က်ပုု်င့််းနုှုစ်မား��းတ်င်ွ့် ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�း အလေးရာအတ်က်ွ 
လေး���န််းည််း��လေးကြာက�င့််း လေးတ်ရ့ာလေးသ�်�ည််း အထူိးသဖြဖွံ့င့််် အဆုုုံးး
ရွာ�းဆုံးးုးပ်းစုးမား��းတ်င်ွ့် ဖြမားန်းမ်ား�နှုုင်ု့်င့်း၌ ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�းမား��း 
ဆုံးက်�က် က�ယ််ဖြပ်န်း ်ဖ်ြူးစွ� ရုုှိလေးန်းဆဲုံး ဖြဖွံ့စ်သည််။ 

 X ဖြမားန်းမ်ား�နှုုင်ု့်င့်းတ်င်ွ့် ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�းအလေးရား

အသက် ၅ နုှုစ်မုား ၁၇ နုှုစ်အရွာယ်် ၁.၁ 
သန်�်သည်် ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�း
အဖြဖွံ့စ် �ပ်ု်ကုုင့််လေးန်းကြာကသည််။

ဖြမားန်းမ်ား�နှုုင်ု့်င့်းတ်င်ွ့် ကလေး�း အ�ပ်ု် 
သမား�းမား��း၏ ထားက််ဝက််ခန်း ်သ်ည်် 
အနှုတရာ�ယ််ရုုှိလေးသ� အ�ပ်ု်အကုုင့််မား��း 
�ပ်ု်ကုုင့််လေးန်းကြာကသည််။ 
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က်စောလ�အလ�ပ််သမ်းာ� တုွ�က််ဖျျက််စောရွ�
အတွွက်် ယ်ခု�အခုျနု်အ်ထုား မြမ်းန်မ််းာနုို�င််ငံ်
မှ်း လက််ခံုထားာ�စောသာ နုို�င််ငံ်တွက်ာ 
က်တုွက်ဝတ်ွမ်းျာ�ကု်� စောဖျာမ်ြပ်ပ်ါ။

လေးအ�က်ပ်�ဇယ်�းတ်င်ွ့် အက�ဉ််းးခ��ပ်် လေးဖွံ့�်ဖြပ်ထိ�းသည်််အတု်င်ု့်း 
ဖြမားန်းမ်ား�နှုုင်ု့်င့်းသည်် ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�းဆုုုံးင့််ရာ� နှုုင်ု့်င့်းတ်က� 
ကုရုာယ်�န်းည််း�မ်ားးမား��းကုု အသုအမုားတ််ဖြပ်� �က်မုားတ်် လေးရားထုုိး
ထိ�းသည််။ ဖြမားန်းမ်ား�နှုုင်ု့်င့်းသည်် ၂၀၁၉ နုှုင့််် ၂၀၂၀ခုနုှုစ်မား��းတ်င်ွ့် 
ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�း တ်�းဖြမားစ်လေးရားနုှုင့််် ပ်လေးပ်��က်လေးရားဆုုုံးင့််ရာ� 
အလေးရားယူ်လေးဆုံး�င့််ရွာက်မားးမား��း လေးဆုံး�င့််ရွာက်ရာန်း ်ကတု်ကဝတ််မား��းကုု 
ခုုင့််မား�လေးစရာန်း ်- 

 X အု�င််အယ််လ်အု� အလ�ပ််လ�ပ််နုို�င််ရွန် ်အန်မု်း�်�ံ�� အသက််
သတ်ွမှ်းတ်ွခုျက််�ု�င််ရွာ မြပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုျက််၊ ၁၉၇၃ခု�နှိုစ်ာ 
(အမှ်းတ်ွ ၁၃၈)ကုု ၂၀၂၀ခုနုှုစ်၊ ဇွန်း�်၈ရာက် နုှုင့်််

 X က်စောလ�သူင်ယ်် အခွုင်�အ်စောရွ�မ်းျာ��ု�င််ရွာက်�လသမ်းဂ္ဂဂ 
သစောဘာာတူွစာာခုျ�ပ််၏စောန်ာက််�က််တ့ွွစာာခုျ�ပ်် 
�က်န်းက်ကုုင့်် ပ်ဋုိပ်ကာအတ်င်ွ့်း ကလေး�းသူင့်ယ််မား��း 
ပ်�ဝင့််ပ်တ််သက်မားးဆုုုံးင့််ရာ� စောန်ာက််�က််တ့ွွ အစောမြခုမြပ်
စာာခုျ�ပ််အာ�၊ ၂၀၁၉ခုနုှုစ်၊ စက်တ်င့််ဘ��၂၇ရာက်
တ်င်ွ့် �က်မုားတ််လေးရားထုုိးခ်ဲသည််။

က်စောလ�အလ�ပ််သမ်းာ��ု�င််ရွာ �က််စာပ််မု်းအရုှှိ�ံ�� နုို�င််ငံ်တွက်ာစာာခုျ�ပ််မ်းျာ�

နုို�င််ငံ်တွက်ာစာာခုျ�ပ််၊ မြပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုျက််မ်းျာ� လက််မှ်းတ်ွစောရွ�ထုား��မြခုင််� အ�င်�်

အုင်ု့်အယ််�်အု ုအဓိဓမား�ပ်ု်အ�းခုုင့််းလေးစမားးဆုုုံးင့််ရာ� ဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်ခ�က် (၂၉) ၁၉၅၅ခုနုှုစ်၊ မားတ််�၄ရာက် အသက်ဝင့််

အုင်ု့်အယ််�်အု ုအ�ပ်ု်�ပ်ု်နှုုင်ု့်လေးသ� အန်းမ််ုားဆုံးးုးအသက်ဆုုုံးင့််ရာ� ဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်ခ�က် (၁၃၈) ၂၀၂၀ခုနုှုစ်၊ ဇွန်း�်၈ရာက် အသက်ဝင့််

အုင်ု့်အယ််�်အုအုဆုုုံးးရွာ�းဆုံးးုးလေးသ�ပ်းုစးမား��းဖြဖွံ့င့််် ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�းခုုင့််းလေးစမားးဆုုုံးင့််ရာ� 
ဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်ခ�က် (၁၈၂)

၂၀၁၃ခုနုှုစ်၊ ေီဇင့််ဘ�� 
၁၈ရာက် အသက်ဝင့််

ကလေး�းသူင့်ယ််အခွင့်််အလေးရားမား��းဆုုုံးင့််ရာ� ကု�သမားဂုဂသလေးဘ�တ်စူ�ခ��ပ်် (CRC) ၁၉၉၁ခုနုှုစ်၊ ဇူ�ုင်ု့်� 
၁၅ရာက် အသက်ဝင့််

ကလေး�းသူင့်ယ်် အခွင့်််အလေးရားမား��းဆုုုံးင့််ရာ� ကု�သမားဂုဂသလေးဘ�တ် ူစ�ခ��ပ််၏ 
လေးန်း�က်ဆုံးက်တ်ွဲ စ�ခ��ပ််  ကလေး�းသူင့်ယ််မား��းကုု လေးရာ�င့််းခ�ဖြခင့််း၊ ကလေး�းဖြပ်ည်််တ်န်းဆ်ုံး�
နုှုင့််် ကလေး�းည်စ်ည်မ်ားး �ုပ််ပ်းုမား��းဆုုုံးင့််ရာ� လေးန်း�က်ဆုံးက်တ်ွဲ အလေးဖြခဖြပ်စ�ခ��ပ််

၂၀၁၂ခုနုှုစ်၊ ဇန်းန််းဝ�ရီာ� 
၁၆ရာက် အသက်ဝင့််

ကလေး�းသူင့်ယ်် အခွင့်််အလေးရားမား��းဆုုုံးင့််ရာ� ကု�သမားဂုဂသလေးဘ�တ်စူ�ခ��ပ်် ၏ 
လေးန်း�က်ဆုံးက်တ်ွဲ စ�ခ��ပ်် �က်န်းက်ကုုင့်် ပ်ဋုိပ်ကာအတ်င်ွ့်း ကလေး�းသူင့်ယ််မား��း ပ်�ဝင့််
ပ်တ််သက်မားးဆုုုံးင့််ရာ� လေးန်း�က်ဆုံးက်တ်ွဲ အလေးဖြခဖြပ်စ�ခ��ပ််

၂၀၁၉ခုနုှုစ်၊ 
စက်တ်င့််ဘ�� ၂၇ရာက် အသက်ဝင့််

အထူိးသဖြဖွံ့င့််် အမား��ုးသမီားးမား��းနုှုင့််် ကလေး�းသူင့်ယ််မား��း အတ်က်ွ လေးရားဆဲွုံးထိ�းလေးသ� �ူ
ကုန်းကူ်းမားး က�ကွယ််လေးရား၊ တု်က်ုဖွံ့�က်လေးရား နုှုင့််် ဖြပ်စ်ေဏ်လေးပ်းလေးရား ကု�သမားဂုဂ ပ်��ဲမုုား 
စ�ခ��ပ််။ ၂၀၀၀ ခုနုှုစ်

၂၀၀၅ခုနုှုစ်၊ မားတ််� 
၃၀ရာက် အသက်ဝင့််

ဖြမားန်းမ်ား�နှုုင်ု့်င့်းတ်င်ွ့် ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�းအလေးရား ဥပ်လေးေလေးရားရာ� သးုးသပ််ခ�က်

Photo: Marcel Crozet/ ILO
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ဤနုို�င််ငံ်တွက်ာ က်တုွက်ဝတ်ွမ်းျာ�
ကု်� အမ်းျ�ု�သာ�ဥပ်စောေမ်းျာ�တွွင်် ထားည်�်
သွင််�ထားင််ဟုပ််ထားာ�ပ်ါသလာ�။

ဖြမားန်းမ်ား�တ််ရာ�းစီရာင့််လေးရားစန်းစ်သည်် ကု်�လု�န်စီောခုတ်ွ အုနုိိုယ်-ဗြိ�ုတုွသှ 
ဥပ်စောေစာန်စ်ာမှ်း ဥပ်စောေစောဟုာင််�အတ့ွွမ်းျာ�မြဖျင်� ်ဖျ့့စာည်�်ထားာ�ဗြိပီ်� 
အလ�ပ််သမ်းာ� ဥပ်စောေမ်းျာ�သည် ်(စက်�းု၊ ဆုုုံးင့််မား��း၊ သတ်တ �တ်င်ွ့်း
မား��း၊ လေးရာန်းးလေးဖြမားစသဖြဖွံ့င့််)် က်ဏ္ဍအလု�က််မြဖျစ်ာစောစာ၊ (�ပ်ု်ခ�စ�၊ 
ခွင့်် ်နုှုင့်် ်�းု းပု်တ််ရာက် စသဖြဖွံ့င့််)် အစော�က်ာင််�အရွာလု�က်် မြဖျစ်ာစောစာ၊ 
အစုတ််စုတ််အမားာ�မားာ� ကဲွဖြပ်�းသည််။ 

ဤသု�  အစုတ််စုတ််အမားာ�မားာ�ဖြဖွံ့စ်လေးန်းဖြခင့််းလေးကြာက�င့်် ်အထူိးသဖြဖွံ့င့်််
နှုုင်ု့်င့်းတ်က� အ�ပ်ု်သမား�း စးနုှု�န်းး်မား��း ရှုံး�းလေးထိ�င့််မု်ားကြာကည်််�ှင့်် 
ကလေး�းသူင့်ယ််မား��း အပ်�အဝင့်် အခ��ုလေးသ� အ�ပ်ု်သမား�း အမား��ုး
အစ�းမား��းတ်က်ွ အက�အကွယ််လေးပ်းလေးရားဆုုုံးင့််ရာ� ဥပ်လေးေ�စ်ဟူ�ခ�က်
မား��းနုှုင့်် ်လေးရုှိ�လေးန်း�က်မားညီ်မားးမား��း ဖြဖွံ့စ်လေးပ််လေးစလေးသ�လေးကြာက�င့်် ်အလေးရားကြီးကီး
လေးသ� သက်လေးရာ�က်မားးမား��း ရုုှိသည််။ 

ထုိ�အဖြပ်င့််  အခွင့််အ်လေးရား ရာရုုှိသူမား��းနုှုင့်် ်တ်ရာ�းဥပ်လေးေစုုးမုုားးလေးရား အဖဲ့ွံ့
အစည််းမား��းအတ်က်ွသ�မားက အ�ပ်ု်သမား�းမား��းနုှုင့်် ်အ�ပ်ု်ရုှိင့််မား��း
အတ်က်ွပ်� ရုှိင့််း�င့််းဖြပ်တ််သ�းမားးနုှုင့်် ်�က်�ုမ်ားးမီား အသးးုဖြပ်�နှုုင်ု့်မားးပ်� 
ကင့််းမ်ဲားသွ�းလေးစသည််။

၂၀၂၀ခုနုှုစ်၊ ေီဇင့််ဘ��အထုိ ဖြမားန်းမ်ား�အစုုးရာသည်် အထူိးသဖြဖွံ့င့််် 
ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�းအလေးရားနုှုင့်် ်င့်ယ််ရွာယ််လေးသ� အ�ပ်ု်သမား�းမား��း
အ�း လေးခ�င့််းပ်းဖုြဖွံ့တ််သည််် အလေးဖြခအလေးန်းမား��းမုား အက�အကွယ််လေးပ်းဖြခင့််း
နုှုင့်် ်စပ််��ဉ််းး၍ စည််းကမ်ားးထုိန်းး်လေးက��င့််း ကြာကပ််မားတ််လေးသ� မူားလေးဘ�င့််
ကုု လေးက�င့််းမွားန်းလ်ေးစလေးရားတ်င်ွ့် တု်းုတ်က်မားးမား��း ရုုှိထိ�းသည််။ ထုိ�လေးကြာက�င့််် 
အဖြခ�းတု်းုတ်က်မားးမား��းအဖြပ်င့်် -

 X (၁၉၉၃ခုနုှုစ် ကလေး�းသူင့်ယ််ဥပ်လေးေကုု �ုတ််သုမ်ားးခ်ဲလေးသ�) 
ထားင််ရှှိာ�စောသာ က်စောလ�သူင်ယ််အခွုင်�အ်စောရွ��ု�င််ရွာ ဥပ်စောေကု်� 
၂၀၁၉      ခု�နှိုစ်ာ တ်င်ွ့် ဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်ဖြခင့််း၊

 X ၂၀၁၆ခု�နှိုစ်ာတွွင်် အလ�ပ််ရံုံ�မ်းျာ�အက််ဥပ်စောေကုု ဖြပ်င့််ဆုံးင့််ဖြခင့််းနုှုင့်််

 X �ု�င််မ်းျာ�နှိုင်�အ်လ�ပ််ဌာာန်မ်းျာ�ဥပ်စောေသစ်ာကု်� ၂၀၁၆ခု�နှိုစ်ာ တ်င်ွ့် 
ဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်ဖြခင့််း တု်�  ရာရုုှိခ်ဲသည််။

အမား��ုးသ�းပ်ည်�လေးရားမားဟူ�ဗျူ�းဟူ�စီမားးကုန်းး် (၂၀၁၆-၂၀၂၁)နုှုင့််် 
ဖြမားန်းမ်ား�နှုုင်ု့်င့်း တ်တု်ယ်အဆုံးင့်် ်�ကုူန်းကူ်းမားးတု်က်ုဖွံ့�က်လေးရား တ်တု်ယ်   
င့်�းနုှုစ် စီမားးကုန်းး် (၂၀၁၇-၂၀၂၁) စသည််် �ပ်ု်င့်န်းး်စီမားးခ�က်မား��းကုု�ည််း 
လေးရားဆဲွုံးအတ်ည််ဖြပ်�ခ်ဲသည််။ ထုိ�အဖြပ်င့်် က်စောလ�အလ�ပ််သမ်းာ��ု�င််ရွာ 
အမ်းျ�ု�သာ��င်� ်လ�ပ််င်န်�်စီာမံ်းခုျက််ကုု ၂၀၁၉ခုနုှုစ် ဇန်းန််းဝ�ရီာ�တ်င်ွ့် 
ခ�မုားတ််ခ်ဲသည််။

ဥပ်လေးေမူားလေးဘ�င့််နုှုင့်် ်အထူိးသဖြဖွံ့င့်် ်အစုတ််စုတ်် အမားာ�မားာ� ဖြပ်န်း ်ဖ်ြူးကြီးကဲလေးန်း
လေးသ� အ�ပ်ု်သမား�းဥပ်လေးေမား��းမုား အဖြပ်ည်််အဝ ဖြဖွံ့စ်လေးစ၊ တ်စ်စုတ််
တ်စ်ပုု်င့််းဖြဖွံ့စ်လေးစ၊ အက�အကွယ်် မားလေးပ်းထိ�းလေးသ� သူမား��း အပ်�အဝင့်် 
ကလေး�းသူင့်ယ််မား��းအ�း�းးုကုု �ာမ်ားးဖြခး�က�ကွယ််လေးပ်းလေးသ� ၂၀၁၉ 
ခုနုှုစ် ကလေး�းသူင့်ယ်် အခွင့််အ်လေးရားဥပ်လေးေပ်� ဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်ခ�က်မား��းသည်် 
ဥပ်လေးေသးးုသပ််ခ�က်လေးရားသ�းသည်််အခ�နု်းတ််င်ွ့် လေးယ်ဘုယ်�အ�းဖြဖွံ့င့်််
ဖြမားန်းမ်ား�နှုုင်ု့်င့်းမုား �က်မုားတ််လေးရားထုုိးထိ�းလေးသ� ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�း
ဆုုုံးင့််ရာ� နှုုင်ု့်င့်းတ်က� စ�ခ��ပ််မား��း၊ ကတု်ကဝတ််မား��း၏ ဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်ခ�က်
မား��းနုှုင့်် ်တ်စ်သမားတ််တ်ည််း ကုုက်ညီ်ခ်ဲသည််။ 

လေးအ�က်ပ်�ဇယ်�းတ်င်ွ့် ၂၀၂၀ခုနုှုစ်၊ ေီဇင့််ဘ��အထုိ ကလေး�း
အ�ပ်ု်သမား�းဆုုုံးင့််ရာ� ဖြမားန်းမ်ား�နှုုင်ု့်င့်း၏ အမား��ုးသ�းဥပ်လေးေမူားလေးဘ�င့််မား��း
ကုု ဖြမားန်းမ်ား�၏ နှုုင်ု့်င့်းတ်က� ကတု်ကဝတ််မား��းနုှုင့်် ်နုှု�င်ု့်းယု်ဉ််း ဖြခး�င့်းသုးးုသပ််
ခ�က်ကုု လေးဖွံ့�်ဖြပ်ထိ�းသည််။

ဖြမားန်းမ်ား�နှုုင်ု့်င့်းတ်င်ွ့် ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�းအလေးရား ဥပ်လေးေလေးရားရာ� သးုးသပ််ခ�က်

Photo: PhotoDoc/ ILO
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စောပ်�ါပ်ါ�စောသာအလ�ပ်် (�နိိုရုှှိလှင််)
လ�ပ််င်န်�်ခွုင််ဝင််ရွန် ်စောယ်ဘာ�ယ်ျ အင်ယ််�ံ�� 

အသက််အရွွယ်် (မ်းမြဖျစ်ာမ်းစောန်လု�က််န်ာရွန်)်

အနိုတရွာယ််ရုှှိစောသာ အလ�ပ််အကု်�င်် အပ်ါအဝင်် အ�ု��

ရွွာ��ံ��စောသာ ပံ်�စံာမြဖျင်�် က်စောလ�အလ�ပ််သမ်းာ� ခုု�င််�

စောစာမြခုင််� (မ်းမြဖျစ်ာမ်းစောန်လု�က််န်ာရွန်)်

က်စောလ�အလ�ပ််သမ်းာ� 
မ်းဟု�တ်ွ စောသာလ်ည်�် နှုုင်ု့်င့်းတ်က� 
အ�ပ်ု်သမား�း စးနုှု�န်းး်မား��းတ်င်ွ့် 

သတ််မုားတ််ထိ�းသည်််အတု်င်ု့်း သင့်််
လေးတ်�် လေးက�င့််းမွားန်းလ်ေးသ� �ပ်ု်င့်န်းး်ခွင့်် 

အလေးဖြခအလေးန်းမား��း ရုုှိလေးရား လေးသခ�� 
လေးဆုံး�င့််ရွာက်ရာန်း ်�ုအုပ််

က်စောလ�အလ�ပ််သမ်းာ� 
မ်းဟု�တ်ွ စောသာလ်ည်�် နှုုင်ု့်င့်းတ်က� 
အ�ပ်ု်သမား�း စးနုှု�န်းး်မား��းတ်င်ွ့် 

သတ််မုားတ််ထိ�းသည်််အတု်င်ု့်း သင့်််
လေးတ်�် လေးက�င့််းမွားန်းလ်ေးသ� �ပ်ု်င့်န်းး်ခွင့်် 

အလေးဖြခအလေးန်းမား��း ရုုှိလေးရား လေးသခ�� 
လေးဆုံး�င့််ရွာက်ရာန်း ်�ုအုပ််

၁၈နှိုစ်ာ (ခြွခုင််�ခုျက််နှိုင်�်အလွန် ်တွင််��က်ပ််စောသာ စာည်�်က်မ််း�
ခုျက််မ်းျာ� အရွ၁၆နှိုစ်ာ)

အနိုတရွာယ််ရုှှိစောသာ အလ�ပ််အကု်�င််မ်းျာ� စာာရွင််�ကု်� 
အမ်းျ�ု�သာ�အ�င်�်တွွင်် မြပ်ဋ္ဌာာန်�်ထားာ�ရွမ်းည်။်

အု�င််အယ််လ်အု�မြပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုျက််အမှ်းတ်ွ ၁၃၈၊ အပု်�ေ်၃နှိုင်�်
အု�င််အယ််အု�မြပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုျက််အမှ်းတ်ွ ၁၈၂၊ အပု်�ေ်၃

            
မြမ်းန်မ််းာနုို�င််ငံ် - ၁၈ နှိုစ်ာ

ကလေး�းသူင့်ယ််အခွင့်််အလေးရားဥပ်လေးေပု်ေ်မား 
၃(တီ်)နုှုင့််် ၄၈(က) 

သု�မ်းဟု�တ်ွ ၁၆နှိုစ်ာ

သု� လေးသ�် အုင်ု့်အယ််�်အု ုဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်ခ�က် မား��းမုား လေးတ်�င့််း
ဆုုုံး ထိ�းလေးသ� �ုအုပ််သည််် အက�အကွယ််မား��း လေးပ်းအပ််

ဖြခင့််းမားရုုှိလေးပ်။ 
အ�ပ်ု်�းုမား��းအက်ဥပ်လေးေပု်ေ်မား ၂၅၊ ၂၉နုှုင့််် ၇၅(က)၊

၂၀၁၆ခုနုှုစ်၊ ဆုုုံးင့််မား��းနုှုင့််် အ�ပ်ု်ဌာ�န်းမား��း ဥပ်လေးေပု်ေ်မား 
၁၄(င့်)၊ 

အနှုတရာ�ယ််ရုုှိလေးသ� အ�ပ်ု်အကုုင့်် စ�ရာင့််းကုု မားဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်ရာ
လေးသးလေးပ်။ 

က်စောလ�အလ�ပ််သမ်းာ� 
မ်းဟု�တ်ွ စောသာလ်ည်�် နုို�င််ငံ်တွက်ာ 
အလ�ပ််သမ်းာ� စံာနှို�န်�်မ်းျာ�တွွင်် 

သတ်ွမှ်းတ်ွထားာ�သည်� ်အတုွ�င််� သင်�်
စောတွာ ်စောက်ာင််�မွ်းန်စ်ောသာ လ�ပ််င်န်�်ခွုင်် 

အစောမြခုအစောန်မ်းျာ� ရုှှိစောရွ� စောသခုျာ 
စော�ာင််ရွွက််ရွန် ်လု�အပ််

ဖျ့ံဖြိုးဗြိဖုျ���့နုို�င််ငံ်မ်းျာ�အတွွက်် ၁၅နှိုစ်ာ သု�  ၁၄နှိုစ်ာ 
အရွွယ််မ်းျာ�

အုင်ု့်အယ််�်အု ုဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်ခ�က် အမုားတ်် ၁၃၈၊ 
အပုု်ေ်၂

မြမ်းန်မ််းာ - ၁၄ နှိုစ်ာ

ကလေး�းသူင့်ယ််အခွင့်််အလေးရား ဥပ်လေးေပု်ေ်မား၄၈(ခ)၊ 

အ�ပ်ု်�းုမား��းအက်ဥပ်လေးေပု်ေ်မား ၇၅၊

၂၀၁၆ခုနုှုစ်၊ ဆုုုံးင့််မား��းနုှုင့််် အ�ပ်ု်ဌာ�န်းမား��း 

ဥပ်လေးေပု်ေ်မား ၁၃ (က)

က်စောလ�အလ�ပ််သမ်းာ�မြဖျစ်ာ၍ 
တ်�းဖြမားစ်ရာန်းနု်ှုင့််် ပ်လေးပ်��က်လေးအ�င့်် 

လေးဆုံး�င့််ရွာက်ရာန်း််  

ဖျ့ံဖြိုးဗြိဖုျ���့နုို�င််ငံ်မ်းျာ�အတွွက်် ၁၃နှိုစ်ာ သု�  
၁၂နှိုစ်ာ အရွွယ််မ်းျာ�

အု�င််အယ််လ်အု�မြပ်ဋ္ဌာာန်�်ခုျက်် အမှ်းတ်ွ 
၁၃၈၊ အပု်�ေ် ၇

  
မြမ်းန်မ််းာ - ဤလု�က််စောလျာည်စီောထွားမြဖျစ်ာစောရွ� 
အပု်�ေ်ကု်� ယ်ခု�အခုျနု်အ်ထုား အသံ��မ်းမြပ်�

ထားာ�စောပ်၊

က်စောလ�အလ�ပ််သမ်းာ�မြဖျစ်ာ၍ 
တ်�းဖြမားစ်ရာန်းနု်ှုင့််် ပ်လေးပ်��က်

လေးအ�င့်် လေးဆုံး�င့််ရွာက်ရာန်း်

က်စောလ�အလ�ပ််သမ်းာ�မြဖျစ်ာ၍ 
တ်�းဖြမားစ်ရာန်းနု်ှုင့််် ပ်လေးပ်��က်လေးအ�င့်် 

လေးဆုံး�င့််ရွာက်ရာန်း်

ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�းဆုုုံးင့််ရာ� ဖြမားန်းမ်ား�နှုုင်ု့်င့်း၏ အမား��ုးသ�းဥပ်လေးေမူားလေးဘ�င့််မား��း
ကုု ဖြမားန်းမ်ား�၏ နှုုင်ု့်င့်းတ်က� ကတု်ကဝတ််မား��းနုှုင့်် ်နုှု�င်ု့်းယု်ဉ််း ဖြခး�င့်းသုးးုသပ််ခ�က်

ဖြမားန်းမ်ား�နှုုင်ု့်င့်းတ်င်ွ့် ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�းအလေးရား ဥပ်လေးေလေးရားရာ� သးုးသပ််ခ�က် 4



	X Running head

မ်းည်သ်ည်�စု်ာန်စ်ောခု်မု်းမ်းျာ� က်ျန််
ရုှှိစောန်စောသ�သလ့။

ကု�သမားဂုဂ စ�ခ��ပ််အဖဲ့ွံ့မား��းနုှုင့်် ်အုင်ု့်အယ််�်အုဖုြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်ခ�က်မား��းနုှုင့််် 
အကြာကးဖြပ်�ခ�က်မား��း �ုက်ုန်း�က�င့််သ်းုးမားးဆုုုံးင့််ရာ� ကွမ်ားးက�င့််သူမား��း 
လေးက�်မားတီ်က်ဲသု�လေးသ�  နှုုင်ု့်င့်းတ်က� ကြီးကီးကြာကပ််လေးရားအဖဲ့ွံ့အစည််းမား��း
မုား အကြီးကုမ်ားကြီးကုမ်ား မီားးလေးမား�င့််းထုုိးဖြပ်ထိ�းသက်ဲသု�  အလေးရားကြီးကီးလေးသ� 
တု်းုတ်က်မားးကုု မားကြာက�လေးသးမီားက လေးအ�င့််ဖြမားင့််ခ်ဲလေးသ�်�ည််း အထူား�
သမြဖျင်�် က်ျင်�သံ်��၊ အစောရွ�ယူ်မု်းအ�င်�တွ်ွင်် လက််စောတွဖ့ြိုး� သုသာ
ထားင််ရှှိာ�စောသာ စုာန်စ်ောခု်မု်းမ်းျာ� က်ျန်ရုှ်ှိစောန်ဆဲုံးဖြဖွံ့စ်သည််။ ထုုိသု� ဖြဖြဖွံ့စ်
ရာဖြခင့််းမုား� တ်ရာ�းမားဝင့်် အ�တ်ွ်သလေးဘ� စီးပွ်�းလေးရားစန်းစ် ကြီးကီးမား�း
ပ်� း� နုှု�းမားး၊ အ�ပ်ု်သမား�း ဥပ်လေးေမား��းနုှုင့််် က လေး�းသူင့်ယ််အခွင့်််
အလေးရားဥပ်လေးေမား��းအလေးကြာက�င့််း လေးယ်ဘုယ်� အသုအဖြမားင့်် မားရုုှိဖြခင့််း 
စသည််် အလေးကြာက�င့််းရာင့််းမား��းစွ� ရုုှိသည်််အဖြပ်င့်် တ်ရာ�းစဲွဆုုုံးဖြခင့််း
�ည််း န်းည််း၍ ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�းဆုုုံးသည််မုား� မားည််သည််တု်�  
ဖြဖွံ့စ်လေးကြာက�င့််း သုရုုှိန်း�း�ည််မားး န်းည််းပ်�းဖြခင့််း၏ ရာ�ေ်   လေးကြာက�င့်််
�ည််း ဖြဖွံ့စ်သည််။ ဖြမားန်းမ်ား�နှုုင်ု့်င့်းတ်င်ွ့် အသက်မားဖြပ်ည်််လေးသးလေးသ� 
ကလေး�းသူင့်ယ််မား��းအ�း အ�ပ်ု်ခန်း ်ဖ်ြူးဖြခင့််း တ်�းဖြမားစ်လေးရား ဥပ်လေးေ
ဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်ခ�က်ကုု �ုက်ုန်း�က�င့််သ်းုးရာန်း၊် အလေးရားယူ်ရာန်း ်လေးဆုံး�င့််ရွာက်
ရာ�တ်င်ွ့် �က်လေးတ်က့�လေးသ� သုသ�ထိင့််ရုှိ�းသည််် အခက်အခဲ
တ်စ်ခုမုား� အသက််အရွွယ်် စုာစာစ်ာမြခုင််�နုှုင့််် ဆုံးက်စပ််လေးန်းသည််။

အထူိးသဖြဖွံ့င့််် အ�ု��ရွွာ��ံ��စောသာ ပံ်�စံာမ်းျာ�မြဖျင်�် က်စောလ�
အလ�ပ််သမ်းာ� ခုု�င််�စောစာမြခုင််�နုှုင့််် ပ်တ််သက်၍ အုင်ု့်အယ််�်အု ု
ဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်ခ�က် အမုားတ်် ၁၈၂၊ အပုု်ေ်၃ပ်� သတ််မုားတ််ခ�က်မား��းအရာ 
၂၀၂၀ခုနုှုစ်အထုိ ဥပ်လေးေဆုုုံးင့််ရာ� သးုးသပ််ခ�က်တ်င်ွ့် လေးအ�က်ပ်�
အတု်င်ု့်း လေးတ်ရုု့ှိသည်် - 

 X ဖြမားန်းမ်ား�နှုုင်ု့်င့်းတ်င်ွ့် အနိုတရွာယ််ရုှှိစောသာ အလ�ပ််အကု်�င််စာာရွင််�
ကု်� မြပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွန် ်�ုအုပ််လေးန်းလေးသးသည််။ ထုုိသု�လေးသ� စ�ရာင့််း
ကုု အုင်ု့်အယ််�်အု၏ု န်းည််းပ်ည်�ပ်းပုု််းမားးဖြဖွံ့င့််် ကလေး�း
အ�ပ်ု်သမား�းဆုုုံးင့််ရာ� န်းည််းပ်ည်�အ�ပ်ု်အဖဲ့ွံ့မုား လေးရားသ�းဖြပ်�စု
ထိ�းလေးသ�်�ည််း မားဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်ရာလေးသးလေးပ်။ ဖြမားန်းမ်ား�နှုုင်ု့်င့်းတ်င်ွ့် လေးန်းရာ�
တု်င်ု့်းပ်� း� နုှု�းလေးန်းလေးသ� က်စောလ�အုမ််းအကူ်အလ�ပ််ကုု အနှုတရာ�ယ််

ရုုှိလေးသ� အ�ပ်ု်စ�ရာင့််းတ်င်ွ့် ထိည်််မားည််��းဟူလူေးသ� အခ�က်
သည််�ည််း ယ်ခုအထုိ မားရုှိင့််း�င့််းလေးသးလေးပ်။ 

 X နှုုင်ု့်င့်းတ်က� ကြီးကီးကြာကပ််လေးရားအဖဲ့ွံ့မား��း အထူိးသဖြဖွံ့င့််် (က) အစုုးရာ
�က်န်းက်ကုုင့််တ်ပ််ဖဲ့ွံ့မား��း (တ်ပ််မားလေးတ်�်)နုှုင့််် အစုုးရာမားဟူတ်ု်
လေးသ� လက််န်က််ကု်�င််အဖျ့့မ်းျာ�မှ်း က်စောလ�သူင်ယ််မ်းျာ�ကု်� 
လက််န်က််ကု်�င်် ပ်ဋုိပ်က်ခမ်းျာ�တ်င်ွ့် မားဝင့််မားလေးန်းရာ တ်ပ််သ�းသစ်
စုလေးဆုံး�င့််းဖြခင့််း၊ (ခ) လုင််ပု်�င််��ု�င််ရွာနှိုင်�် လ�ပ််အာ�စောခုါင််�ပံ်�မြဖျတ်ွ
ရွန် ်ရွည်ရွ်ွယ််ခုျက််မ်းျာ�အတွွက်် က်စောလ�သူင်ယ််မ်းျာ�ကု်� 
စောရွာင််�စာာ�မြခုင််�နှိုင်�် လူက်�န်ကူ််�မြခုင််�တု်�နုှုင့််် စပ််��ဉ််းး၍ အထူိး
စုုးရုာမ်ားမားးမား��းကုု ထိပ််ခ�တ်�ဲ လေးဖြပ်�ကြာက�းခ်ဲကြာကသည််။ 

လက််စောတွတ့ွတွင်ွ် အစောမြခုအစောန်သည် ်မ်းျာ�စွာာ ထုားခုု�က််ပ်ျက််စီာ�လွယ််
စောသ�သည်။် အမုားန်းစ်င့််စစ် ဖြမားန်းမ်ား�နှုုင်ု့်င့်းတ်င်ွ့် အဆုုုံးးရွာ�းဆုံးးုးလေးသ�ပ်းစုး
မား��းဖြဖွံ့င့််် ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�း ခုုင့််းလေးစဖြခင့််းအပ်�အဝင့်် ကလေး�း
အ�ပ်ု်သမား�းမား��းကုု တ်�းဖြမားစ်ရာန်းနု်ှုင့််် ပ်လေးပ်��က်လေးရား �ပ်ု်လေးဆုံး�င့််
ရာန်း ်ကတု်ကဝတ််မား��းသည်် ယ်ခုအခ�နု်းအ်ထုိ အသစ်အဆုံးန်းး် ဖြဖွံ့စ်လေးန်း
�ပီ်း သလေးဘ�တ်ရာ�းမား��းစွ�သည်် �ုုးရာ�ဓိလေး�မ်ား��း၊ ထိးုးတ်မ်ားးစဉ််း�� 
စးသတ််မုားတ််ခ�က်မား��းနုှုင့််် ယ်ဉ််းလေးက�းမားးတု်� နုှုင့််် မားကြာက�ခဏ ကဲွ�ွလဲေးန်း
လေးသ�လေးကြာက�င့််် ထုိထုိလေးရာ�က်လေးရာ�က် သုရုုှိန်း�း�ည််ရာန်း၊် �က်ခးက�င့််် 
သးုးရာန်းနု်ှုင့််် အမား��ုးသ�းအဆုံးင့််် အလေးက�င့််အထိည််လေးဖွံ့�်လေးဆုံး�င့််ရာန်း ်
�ုအုပ််လေးန်းဆဲုံးဖြဖွံ့စ်သည််။ 

ဤအပုု်င့််းတ်င်ွ့် ကု်��စ်ာ-၁၉ က်ပ််စောရွာဂ္ဂါဖြဖွံ့င့််် နှုုင်ု့်င့်းတ်က�အဆုံးင့်််
တ်င်ွ့် မားကြာက�လေးသးမီားက ဖြဖွံ့စ်လေးပ််ခ်ဲ လေးသ� လေးဖြပ်�င့််း�ဲမားးဖြဖွံ့စ်စဉ််းမား��းသ�
မားက နှုုင်ု့်င့်းအဆုံးင့််တ််င်ွ့် ၂၀၂၁ခု�နှိုစ်ာ၊ စောစောဖျဖျ်ဝါရီွလ ၁ရွက််စောန် �တွတွင်ွ် 
စာစ်ာတွပ််မှ်း အရွပ််သာ�အစုာ��ရွကု်� ဖျယ််ရှှိာ�ခ့ု�မြခုင််�တု်�သည်် ဖြမားန်းမ်ား�နှုုင်ု့်င့်း
တ်င်ွ့် ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�းတု်က်ုဖွံ့�က်လေးရားအတ်က်ွ လေးအ�င့််ဖြမားင့််ခ်ဲ
လေးသ� �တ််တ်လေး�� တု်းုတ်က်မားးမား��းအလေးပ်် ဆုုုံးးက��ုးသက်လေးရာ�က်
မားးမား��း ဖြဖွံ့စ်��နှုုင်ု့်သည််် အ��းအ��ရုုှိသဖြဖွံ့င့််် အ�နွ်းစုု်းရုာမ်ားစရာ� 
ဖြဖွံ့စ်လေးန်းသည််။ 

အစောရွ�ကြီးကီ်�စောသာ တုွ��တွက််မု်း
ကု်� မ်း�က်ာစောသ�မီ်းက် စောအာင််မြမ်းင််
ခ့ု�စောသာလ်ည်�် အထူား�သမြဖျင်�်
က်ျင်�သံ်��၊ အစောရွ�ယူ်မု်းအ�င်�်
တွွင်် လက််စောတွဖ့ြိုး� သုသာ
ထားင််ရှှိာ�စောသာ စုာန်စ်ောခု်မု်းမ်းျာ� 
က်ျန်ရုှ်ှိစောန်�့မြဖျစ်ာသည်။် 

ဖြမားန်းမ်ား�နှုုင်ု့်င့်းတ်င်ွ့် ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�းအလေးရား ဥပ်လေးေလေးရားရာ� သးုးသပ််ခ�က်
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စောရှှိ��က််၍ မ်းည်သ်ည်�အ်�င်�မ််းျာ�ကု်� 
စော�ာင််ရွွက််ရွန် ်အ�ကံ်မြပ်�ထားာ�ပ်ါသလ့။

အဆုုုံးးရွာ�းဆုံးးးုလေးသ�ပ်းစုးမား��းဖြဖွံ့င့်် ်ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�း 
ခုုင့််းလေးစဖြခင့််း အပ်�အဝင့်် ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�းကုု ထုိ
လေးရာ�က်စွ� တ်�းဖြမားစ်ဖြခင့််းနုှုင့်် ်ပ်လေးပ်��က်လေးရားသု�  ဆုံးက်�က် 
ဦးးတ်ည်် လေးဆုံး�င့််ရွာက်သွ�းနှုုင်ု့်ရာန်း ်၂၀၂၀ခုနုှုစ်တ်င်ွ့် �ပ်ု်ခ်ဲ
လေးသ� ဖြမားန်းမ်ား�နှုုင်ု့်င့်း ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�းဆုုုံးင့််ရာ� အမား��ုးသ�း           
အဆုံးင့်် ်ဥပ်လေးေမား��းနုှုင့်် ်န်းည််းဥပ်လေးေမား��းကုု နှုုင်ု့်င့်းတ်က� စးနုှု�န်းး်
မား��းဖြဖွံ့င့်် ်ဥပ်လေးေလေးရားရာ� သးးုသပ််ခ�က်ကုု ေတုု်ယ်အကြီးကုမ်ား ထုိတ််
လေးဝရာ�တ်င်ွ့် အကြာကးဖြပ်�ခ�က်မား��း လေးပ်းအပ််ခ်ဲသည််။ 

ဆုံးက်�က် လေးဆုံး�င့််ရွာက်ရာန်း ်လေးဖွံ့�်ထုိတ််ခ်ဲလေးသ� အဓုိက် ဦး�စာာ�စောပ်�
က်ဏ္ဍမ်းျာ�တ်င်ွ့် လေးအ�က်ပ်�တု်�  ပ်�ဝင့််သည်် - 

 X ဖြမားန်းမ်ား�နှုုင်ု့်င့်း�က်မုားတ််လေးရားထုုိးထိ�းလေးသ� အုင်ု့်အယ််�်အုဖုြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်
ခ�က် အမုားတ်် ၁၃၈ နုှုင့််် ၁၈၂တ်င်ွ့် လေးတ်�င့််းဆုုုံးထိ�းသည်််အတု်င်ု့်း 
အသက်၁၈နုှုစ်လေးအ�က် ကလေး�းမား��းအတ်က်ွ “အနှုတရာ�ယ််
ရုုှိလေးသ� အ�ပ်ု်စ�ရာင့််း”တ်င်ွ့် ကလေး�းအုမ်ားအကူအ�ပ်ု်ကုု 
ထိည်််သွင့််းထိ�းဖြခင့််း စစ်လေးဆုံးးဖြခင့််း အပ်�အဝင့်် အ�ပီ်းသတ်် 
အတ်ည််ဖြပ်�၍ ဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်ရာန်း။် 

 X ကလေး�းသူင့်ယ််အခွင့််အ်လေးရားမား��းဆုုုံးင့််ရာ�ဥပ်လေးေကုု ထုိလေးရာ�က်
စွ� အလေးက�င့််အထိည်် လေးဖွံ့�်နှုုင်ု့်လေးရားအတ်က်ွ န်းည််းဥပ်လေးေမား��းနုှုင့််် 
�ပ်ု်ထိးုး�ပ်ု်န်းည််းမား��းကုု အလေးသးစုတ်် လေးရားဆဲွုံးဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်ရာန်း။်

 X နှုုင်ု့်င့်းတ်က�စးနုှု�န်းး်မား��းနုှုင့််အ်ညီ် လေးရုှိ�လေးန်း�က်ညီ်ညွတ်ွ်လေးသ� 
အမား��ုးသ�းဥပ်လေးေမူားလေးဘ�င့််တ်စ်ခု လေးသခ��စွ� ဖြဖွံ့စ်လေးပ််လေးစရာန်း ်
၂၀၁၉ခုနုှုစ် ကလေး�းသူင့်ယ်် အခွင့််အ်လေးရားမား��းဆုုုံးင့််ရာ�ဥပ်လေးေ
ပ်� ဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်ခ�က်မား��းသည်် အ�ပ်ု်သမား�းဥပ်လေးေမား��းနုှုင့််် အဖြခ�း
ဥပ်လေးေမား��းပ်� ဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်ခ�က်မား��းနုှုင့််် သဟူဇ�တ်ဖြဖွံ့စ်၊ ညီ်ညွတ်ွ်
လေးအ�င့်် လေးဆုံး�င့််ရွာက်ရာန်း။်

 X ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�းဆုုုံးင့််ရာ�နုှုင့််် အထူိးသဖြဖွံ့င့််် ကလေး�းသူင့်ယ််
အခွင့််အ်လေးရားမား��းဆုုုံးင့််ရာ�ဥပ်လေးေနုှုင့််် အ�ပ်ု်သမား�းဥပ်လေးေ

မား��းက်ဲသု�  သက်ဆုုုံးင့််ရာ� အမား��ုးသ�း ဥပ်လေးေဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်
ခ�က်မား��းအလေးကြာက�င့််း တ်ရာ�းဥပ်လေးေစုုးမုုားးလေးရားဆုုုံးင့််ရာ� 
တ်�ဝန်းရုု်ှိလေးသ� အ�ဏ�ပုု်င့်် အဖဲ့ွံ့အစည််းမား��း၊ အ�ပ်ု်ရုှိင့််
မား��း၊ အ�ပ်ု်သမား�းမား��း၊ ရာပ််ရွာ��ထုူိမား��း၊ မုားဘမား��းနုှုင့််် 
ကလေး�းသူင့်ယ််မား��းအတ်က်ွ အဖြမားင့််ဖွွံ့င့််၊် အသုပ်ည်�လေးပ်း 
�းပ််ရုှိ�းမားးမား��း ခုုင့််မား�အ�းလေးက�င့််း��လေးစရာန်း။် 

 X တ်ရာ�းမားှတ်မားးကုု ပုု်မုုား �က်�ုမ်ားးမီား ရာယူ်နှုုင်ု့်ဖြခင့််းနုှုင့််် ကဏ္ဍ
အ�း�းးုတ်င်ွ့် အ�ပ်ု်သမား�း စစ်လေးဆုံးးလေးရားကုု စန်းစ်တ်က� 
လေးဆုံး�င့််ရွာက်နှုုင်ု့်လေးရားတု်� ကုု လေးသခ��စွ� �ပ်ု်လေးဆုံး�င့််��က် 
တ်ရာ�းဥပ်လေးေစုုးမုုားးလေးရား ယ်နှုတရာ�းမား��း အ�းလေးက�င့််း��လေးစ
ရာန်း။်

 X အထူိးသဖြဖွံ့င့််် အဆုုုံးးရွာ�းဆုံးးုးလေးသ� ပ်းစုးမား��းဖြဖွံ့င့််် ကလေး�း
အ�ပ်ု်သမား�း ခုုင့််းလေးစဖြခင့််း အပ်�အဝင့်် ကလေး�း
အ�ပ်ု်သမား�း ခုုင့််းလေးစဖြခင့််းဖြဖွံ့င့််် က�းး�နွ်းသူ်မား��းအ�း 
ထုိလေးရာ�က်စွ� တ်ရာ�းစဲွဆုုုံး အလေးရားယူ်နှုုင်ု့်ရာန်းသ်�မားက 
လေးန်း�က်ထိပ််မားက�းး�နွ်းလ်ေးအ�င့်် တ်�းဖြမားစ်ဟူန်း ်တ််�းလေးသ� 
ဖြပ်စ်ေဏ်မား��း ခ�မုားတ််ရာန်း။်

မြမ်းန်မ််းာနုို�င််ငံ်တွွင်် က်စောလ�
အလ�ပ််သမ်းာ�အစောရွ� 
�က််လက်် သုလု�ပ်ါက်  

www.ilo.org/yangon/
areas/childlabour 
တွွင်် စောလ�လာပ်ါရွန််

ဖြမားန်းမ်ား�နှုုင်ု့်င့်းတ်င်ွ့် ကလေး�းအ�ပ်ု်သမား�းအလေးရား ဥပ်လေးေလေးရားရာ� သးုးသပ််ခ�က်
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