
ကလေး�းအ�ုပ််သမား�းအလေး�းနှှင့့်် 
သင််ဘယ််လုို�ကူူညီီနိုု�င််မလဲို။
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     မြ�န်�်ာနုို�င််ငံ်တွွင်် ကလေး�းသူူင်ယ််၁၁ဦးးတွွင်် ၁ဦးး
သူည် ်ကလေး�းအ��ပ််သူ�ားအမြ�စ််နှိုင့်် ပု်တ်ွ�ုလေးန်ပြီးပ်းး 
ထုို�ကလေး�းအ��ပ််သူ�ား��ားထဲို�ှ ထိုက်ဝက်သူည် ်
အနိုတရာာယ််ရုှှိလေးသူာ အလေးမြေအလေးန်��ားကု� လေးတွက့ြုံ�ကံ�လေးန်
�ကရာသူည်။်

ကူလေးလိုးအလို�ပ််သမ�းဖြ�စ််ဖြ�င််းသည်ီ ကူလေးလိုးမ��းအ�း 
ပ်ညီ�သင််ကြားကူ�းမု မရနိုု�င််ပ်ါ၊  ကူ�န်းး်မ�လေးရးနှိုင့်် �့� ဖြိုး��ု�းမု
ကုူ� ထုိ�ု�က်ူလေးစ်ရုံ��မှမကူ အသက်ူအနိုတရ�ယ်် ရုှှိနိုု�င််သည်ီ၊ 
ကူလေးလိုးမ��း၊ ရပ််ရာ�လိုထူိ�မ��းနှိုင့်် နိုု�င််င်� တုိုး�းတိုးက်ူလေးရး
ကုူ� အတိုး�းအဆီီးးဖြ�စ််လေးစ်သည်ီ။ ထုိ� အဖြပ်င်် ကူလေးလိုး
အလို�ပ််သမ�းဖြ�စ််လေးစ်ဖြ�င််းသည်ီ တိုးရ�းဥပ်လေး�ကုူ�ဆီးန်း ့က်ူ�င်် 
���ုးလေး��က်ူသည်ီ။

အဖြပ်ည်ီဖြပ်ည်ီဆုီး�င််ရ� အလို�ပ််သမ�းလေးရးရ�အ�ဲ့           
(အု�င််အယ််လ်ိုအု�)မှ ကူလေးလိုးသူင်ယ််မ��းနှိုင့်် ဖြမန်းမ်�နိုု�င််င်�
အတိုးာက်ူ ပု်�မု�လေးတိုး�က်ူပ်လေးသ� အန်း�ဂတ်ိုးတိုးစ််��ရုှှိလေးကြားကူ�င််းကုူ� 
ကူွန်းပ်််တုိုး�ယ်��ကြားကူည်ီသည်ီ။ ကူလေးလိုးအလို�ပ််သမ�း ပ်လေးပ်��က်ူ
လေးရးကုူ� အလေးရးတိုးကြီးကီူး လေးဆီး�င််ရာက်ူရန်း ်လုို�အပ််သည်ီ။

ကူလေးလိုးအလို�ပ််သမ�းအလေးရးနှိုင့်် သင််ဘယ််လုို�ကူူညီီပ်�့ပု်�း
နိုု�င််မည်ီ ကုူ� လေးလိုလ့ို�သုရုှှိရန်း ်ဆီးက်ူ�တ်ိုးကြားကူည့်ီပ်ါ။



ကူ ု န်း ် း ဂ ဏ န်း ် း အ � � ကူ ် အ လို ကူ ် မ � � း

မြမားန်မ်ား�နုုှင့််ငံ့်ရုှှိ ကလေး�းအ�ုပ််သမား�း

Sources: Child Labour: Global estimates 2020/ COVID-19 and Child Labour: A Time of Crisis, a Time to Act/ Myanmar Labour Force Survey 2015

ကူမာ� လေးပ််တိုးာင််  ကူလေးလိုးသူင်ယ််လေးပ်ါင််း 
သန်း်၁၆၀ သည်ီ ကူလေးလိုးအလို�ပ််သမ�း
အဖြ�စ်် ပု်တ်ိုးမုလေးန်းကြားကူသည်ီ။

ဖြမန်းမ်�နိုု�င််င်�တိုးာင်် အသက်ူ၅နှိုစ််မှ ၁၇နှိုစ််
အရာယ်် ကူလေးလိုးသူင်ယ်် ၁.၁၃သန်း်သည်ီ 
ကူလေးလိုးအလို�ပ််သမ�း ဖြ�စ််လေးန်းသည်ီ။

ဖြမန်းမ်�နိုု�င််င်�မှ ကူလေးလိုးအလို�ပ််သမ�းမ��း၏ 
ထက်ဝက်ခန် ့သ်ည်ီ အနိုတရ�ယ််ရုှှိလေးသ� 
အလို�ပ််မ��းကုူ� လို�ပ််ကုူ�င််ကြားကူရသည်ီ။ 

ဖြမန်းမ်�နိုု�င််င်�တိုးာင်် ကူလေးလိုးအလို�ပ်် သမ�းမ��း
ထဲိမှ အသက်ူ၁၂နှိုစ််မှ ၁၇နှိုစ််အရာယ််မ��း၏ 
လေး�းပုံ်တစ််ပုံ်သည် ်တိုးစ််ပ်တ်ိုးလိုှင်် န်��ီ
လေးပ်ါင့််း ၆၀ လေးက်� ်အလို�ပ််လို�ပ််ကြားကူရသည်ီ။

ဖြမန်းမ်�နိုု�င််င်�၏ လေးက်း�က်လေးေသမား်�း
တိုးာင်် ကူလေးလိုးအလို�ပ််သမ�း ဖြ�စ််ပ်ာ�းမု ပု်�
မ��းသည်ီ။

နိုု�င််င်�လေးရး မတိုးည်ီ�ငု်မ်မုမ��းလေးကြားကူ�င့်် ကူလေးလိုး
အလို�ပ််သမ�း ပ်လေးပ်��က်ူလေးရး ဝုို�င််းဝိုန်းး် 
ကြီးကုူ�းပ်မ်းမုမ��းတိုးာင်် လေးနှို�င့််လေးနှိုး ကြားကူန်း ့က်ြာကြားကူ�မု
မ��း ဖြ�စ််လေးပ််လေးစ်�့ဲသည်ီ။

ကူလေးလိုးအလို�ပ််သမ�းမ��းသည်ီ 
အဓုိကူအ�းဖြ�င့်် စုု်က်ပ််�ုးလေး�း 
(၆၁%)၊ ကုန်ထု်တ်�ုပ််မုား (၁၂%)နှှင့့်် 
အလေး��င့််းအဝယ်် ကုန်သွ်ယ််လေး�း (၁၁%)
ကူဏ္ဍမ��းတိုးာင်် မ��းဖြပ်�းသည်ီ။

ဖြမန်းမ်�နိုု�င််င်�တိုးာင်် မုန်းး်ကူလေးလိုးမ��းသည်ီ 
အုမ်မုကုူစ်စမ��း၏ ဝိုန်းကု်ူ� ပု်�မု�ကြီးကီူးမ�းစ်ာ� 
ထိမ်းရာက်ူကြားကူ�ပီ်း အသက်ူ၅နှိုစ််မှ ၁၁နှိုစ်် 
အရာယ်် မုန်းး်ကူလေးလိုးမ��း၏ ၉၀%သည်ီ 
တိုးစ််ပ်တ်ိုးလိုှင်် တိုးစ််န်း�ရီ အုမ်အလို�ပ်် 
လို�ပ််ကြားကူရလေးသ�်လိုည်ီး လေးယ်�ကူ��်းလေးလိုး
မ��းသည်ီ ၃၄%သ� ကူူလေးပ်းသည်ီ။

အု�င််အယ််လ်ိုအု�ဖြမန်းမ်�ရုံ�� းနှိုင့်် မုတ်ိုး�က်ူ
အ�ဲ့အစ်ည်ီးမ��းသည်ီ သ��းနှိုစ််တိုး�
ကူ�လိုအတိုးာင််း စ်�ဖြပ်န်းယ််လေးဖြမသ��းလေးန်းရ�
တိုးာင်် ကူလေးလိုးအလို�ပ််သမ�းမ��းကုူ� ၅၅% 
လေး�့�ခ့်လေးပ်း�့ဲသည်ီ။

ကုုဗစ််-၁၉ ကူမာ�က့ူပ််လေးရ�ဂါလေးကြားကူ�င့်် 
အုမ်လေးထိ�င််စ်�မ��း စီ်းပ်ာ�းလေးရးအ�က်ူအ�ဲ
မ��း ပု်�မု�ကြားကူ��လေးတိုးဖ့ြိုးကြားကူရသဖြ�င့်် ကူလေးလိုး
အလို�ပ််သမ�းဦးးလေးရတုိုး�းဖြမင့််လို�မည့်ီ 
အနိုတရ�ယ်် ရုှှိသည်ီ။



ကလေး�းအ�ုပ််သမား�းဆုုိုတ�ဘာ��ဲ။
ကလေး�းအ�ုပ််သမား�းဆုုိုသည်မှ်ား� 

 » ကူလေးလိုးသူင်ယ််မ��းအ�း ၎င််းတုိုး�  ကူလေးလိုးဘဝို၊ အလို�းအလို�နှိုင့်် ဂ�ဏ်သုကူာ� ဆီး��းရှုံးရုံု�းလေးစ်လေးသ� အလို�ပ်် 
သု� မဟု�တ်ိုး

 » ကူလေးလိုးသူင်ယ််မ��း၏ ရုံ�ပ််ပု်�င််း၊ စု်တ်ိုးပု်�င််း သု� မဟု�တ်ိုး ကုူ�ယ််ကူ�င့််တိုးရ�းဆုီး�င််ရ� �့�ဖြိုး��ု�းတုိုး�းတိုးက်ူမုကုူ� 
ထုိ�ု�က်ူ အနိုတရ�ယ််လေးပ်းလေးသ� အလို�ပ်် သု� မဟု�တ်ိုး 

 » လေးကူ��င််းမတိုးက်ူနိုု�င််လေးအ�င်် ဟုန်း ့တ်ိုး�းဖြ�င််း၊ ပ်ညီ�လေးရးကုူ� လေးစ်�လေးစ်�ရပ််လုို�က်ူရဖြ�င််း သု� မဟု�တ်ိုး လေးကူ��င််း
တိုးက်ူဖြ�င််းနှိုင့််အတိုးဖူြပ်င််းထိန်းလ်ေးသ�အလို�ပ််ကုူ� အ��နု်းက်ြားကူ�ဖြမင့််စ်ာ�လို�ပ််ရဖြ�င််းဖြ�င့်် ကူလေးလိုးသူင်ယ််မ��း၏ 
ပ်ညီ�လေးရးကုူ� အလေးနှို�င့််အယှ်က်ူလေးပ်းလေးသ� အလို�ပ််လို�ပ််ရဖြ�င််းဖြ�စ််သည်ီ။

မြမားန်မ်ား�နုုှင့််ငံ့်တွင့်် တ��းဥပ်လေးေနှှင့့််အည် ီအ�ုပ််စ်တင့်် 
�ုပ််နုုှင့််လေးသ� အန်မ့်ုားဆုံိုးအသက်မှား� ၁၄ နှှစ်် မြ�စ််သည်။်

သင့်် . . .  ေါလေးတွကုု သုပ်ါသ��း။
ဖြမန်းမ်�နိုု�င််င်�သည်ီ ကူလေးလိုးအလို�ပ််သမ�းဆုီး�င််ရ� အလေးဖြ���ကူ�လေးသ� 
အဖြပ်ည်ီဖြပ်ည်ီဆုီး�င််ရ� အလို�ပ််သမ�းဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်��က်ူနှိုစ််ရပ််လို��းကုူ� 
လိုက်ူမှတ်ိုးလေးရးထုိ�းထိ�းသည်ီ။ အဆုီး�းရာ�းဆီး��းလေးသ�ပ်��စ်�မ��းဖြ�င့်် 
ကူလေးလိုးအလို�ပ််သမ�း �ု�င််းလေးစ်ဖြ�င််းဆုီး�င််ရ� ဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်��က်ူ (အမှတ်ိုး 
၁၈၂)ကုူ� ၂၀၁၃��နှိုစ််နှိုင့်် အလို�ပ််လို�ပ််နိုု�င််သည့်ီအန်းမ့်ုဆီး��း အသက်ူ
သတ်ိုးမှတ်ိုး��က်ူဆုီး�င််ရ� ဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်��က်ူ (အမှတ်ိုး၁၃၈)ကုူ� ၂၀၂၀��
နှိုစ််တိုးာင်် လိုက်ူမှတ်ိုးလေးရးထုိ�း�့ဲသည်ီ။   ထုိ� အဖြပ်င်် အဓိမမလို�ပ််အ�း
�ု�င််းလေးစ်မုဆုီး�င််ရ� ဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်��က်ူ (အမှတ်ိုး ၂၉)ကုူ� ၁၉၅၅ ��နှိုစ််တိုးာင်် 
လိုက်ူမှတ်ိုးလေးရးထုိ�း�့ဲသည်ီ။
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ကလေး�းသူင့်ယ််မား်�းအလေးပ်် တစ််သက်တ� စု်တ်ေဏ််��နှှင့့်် မြပ်င့််းထန်လ်ေးသ� 
ရုုပ််ပုု်င့််းဆုုိုင့််�� ထုခုုက်မုား မြ�စ််လေးစ်နုုှင့််လေးသ� အဆုုိုး�ွ�းဆုံိုးလေးသ� ပုံ်စံ်မြ�င့့်် ကလေး�း
အ�ုပ််သမား�း ခုုင့််းလေးစ်မုား ပ်လေးပ််�က်လေး�းသည် ်အ�ွန်အ်လေး�းကြီးကီး လေးသ� ဦးးစ်�းလေးပ်း
�ုပ််င့်န်း်တစ််ခု မြ�စ််သည်။် ဤသု�ဆုုို�့င့်် လေးအ�က်ပ်ါတု�  အက်�ံးဝင့််သည် ်

 » ကူလေးလိုးသူင်ယ််မ��းအ�း လေးရ�င််းစ်�းဖြ�င််းနှိုင့်် လိုက်ူန်းက်ူကုူ�င်် ပ်ဋုိပ်ကူာတိုးာင်် 
ကူလေးလိုးမ��းကုူ� အသ��းဖြပ်�ဖြ�င််း အပ်ါအဝိုင်် လေးကူ�းကူွန်းဖ်ြပ်�လေးသ� ပ်��စ်�မ��းအ�းလို��း၊

 » ဖြပ်ည့်ီတိုးန်းဆ်ီး�လို�ပ််င်န်းး် သု� မဟု�တ်ိုး ညီစ််ညီမ်းရုံ�ပ််ပ်��စ်�လေးပ်အတိုးာက်ူ ကူလေးလိုးတိုးစ််ဦးး
ကုူ� အသ��းဖြပ်�မု၊

 » မူးယ်စ််လေးဆီးးဝိုါး ထိ�တ်ိုးလို�ပ််ဖြ�င််း သု� မဟု�တ်ိုး လေးရ�င််းဝိုယ််လေး��က်ူကူ�းဖြ�င််း က့ဲူသု�
လေးသ� တိုးရ�းဥပ်လေး�ကုူ� ���ုးလေး��က်ူလေးသ� လို�ပ််င်န်းး်မ��းတိုးာင်် ကူလေးလိုးတိုးစ််ဦးးကုူ� 
အသ��းဖြပ်�ဖြ�င််း၊

 » ကူလေးလိုးသူင်ယ််မ��း၏ ကူ�န်းး်မ�လေးရး၊ လေးဘးကူင််းလို��ဖြ���မု၊ ကုူ�ယ််ကူ�င့််တိုးရ�းနှိုင့်် 
အသက်ူကုူ� အနိုတရ�ယ််ဖြပ်�နိုု�င််လေးသ� အလို�ပ််။

မြမားန်မ်ား�နုုှင့််ငံ့်တွင့်် အသက်၁၈နှှစ််လေးအ�က် ကလေး�းမား်�းအ�း 
အနှတ��ယ််ရုှှိလေးသ� အ�ုပ်် မားည်သ်ည့်ပုံ််စံ်မား်�ုးတွင့်် မြ�စ််လေးစ်၊ 

ခုုင့််းလေးစ်မြခင့််းသည် ်တ��းဥပ်လေးေကုု ခ်�ုးလေး��က်မြခင့််း မြ�စ််သည်။်
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မြမားန်မ်ား�နုုှင့််ငံ့်မှား ဥပ်လေးေမား်�း

မြမားန်မ်ား�နုုှင့််ငံ့်တွင့်် သီးမြခ�း ကလေး�းအ�ုပ််သမား�းဥပ်လေးေတစ််�ပ်် မားရုှှိလေးသ��်ည်း် 
ကလေး�းမား်�းအ�း ၂၀၁၉ခုနှှစ်် ကလေး�းသူင့်ယ််အခွင့့််အလေး�းဆုုိုင့််�� ဥပ်လေးေ၊ 
၂၀၁၄ခုနှှစ်် ပ်ည်�လေး�းဥပ်လေးေ၊ ၂၀၁၆ခုနှှစ်် အ�ုပ််ရုံုမား်�း အက်ဥပ်လေးေ
နှှင့့်် ၂၀၁၆ ဆုုိုင့််မား်�းနှှင့့်် အ�ုပ််ဌာ�န်မား်�းဥပ်လေးေစ်သည့် ်အမား်�ုးသ�းဥပ်လေးေ
မား်�းသ�မားက အ�ုပ််�ုပ််နုုှင့််သည့် ်အန်မ့်ုားဆုံိုး အသက်ဆုုိုင့််�� မြပ်ဋ္ဌာ�န်း်ခ်က် 

(အမှားတ်၁၃၈)၊ အဆုုိုး�ွ�းဆုံိုးလေးသ� ပုံ်စံ်မား်�းမြ�င့့်် ကလေး�းအ�ုပ််သမား�း ခုုင့််း
လေးစ်မုားဆုုိုင့််�� အ�ုပ််သမား�းမြပ်ဋ္ဌာ�န်း်ခ်က် (အမှားတ်၁၈၂)၊ ကလေး�းသူင့်ယ်် 

အခွင့့််အလေး�းဆုုိုင့််�� ကု�သမားဂ္ဂဂသလေးဘာ�တူစ်�ခ်�ပ််နှှင့့်် မား်�းစွ်�
လေးသ� နုုှင့််ငံ့်တက� ဥပ်လေးေမား်�းမှား က�ကွယ််လေးပ်းထ�းသည်။်

 
သ င်် � ါ လေး တိုးာ ကုူ�  . . . .  သု ပ် ါ
သ လို � း ။

ကူလေးလိုးအလို�ပ််သမ�း �ု�င််းလေးစ်ဖြ�င််းကုူ� လေးတိုး့
လိုှင်် ဖြ�စ််လေးစ်၊ အလို�ပ််တိုးာင်် ကူလေးလိုးတိုးစ််ဦးး 
အလေးဖြ�အလေးန်းကုူ� စု်�းရုမ်လိုှင်် ဖြ�စ််လေးစ်၊ သင့််
လေး�သအတိုးာင််းရုှှိ အလို�ပ််သမ�းအ�ဲ့အစ်ည်ီး 
သု� မဟု�တ်ိုး အရပ််ဘက်ူလိုမုူအ�ဲ့အစ်ည်ီးသု�  
သတိုးင််းလေးပ်း တုိုး�င််ကြားကူ�းနိုု�င််သည်ီ။
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အလေးမြပ်�င့််းအ�ဲအတွက် �က်တဲွလေးဆို�င့််�ွက်ကြကပ်ါစု်�

အဖြ��းလေးသ� ဖြပ်ဿန်း�မ��းစ်ာ�အလိုယ်် ဆီးင််းရဲနိုာမ်းပ်ါးဖြ�င််း၊ အရည်ီအလေးသားဖြမင့််မ�း
လေးသ� ပ်ညီ�လေးရး လေးရား��ယ််ပု်�င််�ာင့််မ��း မရုှှိဖြ�င််းတုိုး� လေးကြားကူ�င့်် ဖြ�စ််လေးပ််လို�သည့်ီ ကူလေးလိုး
အလို�ပ််သမ�းသည်ီ �က်ူ�ဲရုုံပ််လေးထိားလေးသ� ဖြပ်ဿန်း�တိုးစ််ရပ်် ဖြ�စ််သည်ီ။ 

သု� လေးသ�် အလေးဖြပ်�င််းအလဲိုအတိုးာက်ူ အရုှှိန်းအ်ဟု�န်းကု်ူ� တိုးည်ီလေးဆီး�က်ူလေးန်းသည်ီ။ 
ဖြမန်းမ်�နိုု�င််င်�တိုးာင်် အသက်ူ၁၄နှိုစ််လေးအ�က်ူ ကူလေးလိုးသူင်ယ််မ��းအ�း အလို�ပ််လို�ပ််ဖြ�င််းမှ 
ကူ�ကူာယ််လေးပ်းရန်း ်ဥပ်လေး�သစ််မ��းကုူ� မကြားကူ�လေးသးမီကူ ဖြပ်ဋ္ဌာ�န်းး်�့ဲ�ပီ်း ၂၀၁၉��နှိုစ််တိုးာင်် 
ကူလေးလိုးအလို�ပ််သမ�းပ်လေးပ်��က်ူလေးရးဆုီး�င််ရ� အမ��ုးသ�းအဆီးင့်် လို�ပ််င်န်းး်စီ်မ���က်ူကုူ� 
��မှတ်ိုး�့ဲသည်ီ။

ကူမာ�တိုးဝှိုမ်းရုှှိ နိုု�င််င်�မ��းသည်ီ ကူလေးလိုးအလို�ပ််သမ�း ပ်လေးပ်��က်ူလေးရး
အတိုးာက်ူ ကူ�လိုသမဂဂ၏ အဖြပ်ည်ီဖြပ်ည်ီဆုီး�င််ရ�နှိုစ််အဖြ�စ်် ၂၀၂၁��နှိုစ််
ကုူ� သတ်ိုးမှတ်ိုး�့ဲသည်ီ။

လိုတုူိုး�င််းသ� မုမုတုိုး�ပ်ါဝိုင််ရမည့်ီ အ�န်းး်ကူဏ္ဍ
ကုူ� လေးဆီး�င််ရာက်ူပ်ါလိုှင်် ဖြမန်းမ်�နိုု�င််င်�၏ 
ရင််နှိုစ််သည်ီး��� ကူလေးလိုးသူင်ယ််မ��းကုူ� ကူ�
ကူာယ််လေးစ်�င့််လေးရှှိ�က်ူရန်းနှ်ိုင့်် နိုု�င််င်� �့� ဖြိုး��ု�း
တုိုး�းတိုးက်ူမု တုိုး�းတိုးက်ူဖြမင့််မ�းလေးအ�င်် 
လေးဆီး�င််ရာက်ူရန်း ်စ်စ််မှန်းလ်ေးသ� အ�ာင့််
အလိုမ်းတိုးစ််�� ရုှှိသည်ီ။ 



မုဘမ��းသည်ီ ပ်ညီ�လေးရးကုူ� တိုးန်း�ု်�းထိ�း�ပီ်း သ�းသမီးမ��း ကြီးကီူးပ်ာ�းတုိုး�းတိုးက်ူနိုု�င််မည့်ီ အ�ာင့််အလိုမ်းတိုးစ််��ရရန်း ်
ပ်ညီ�သင််လေးပ်းသင့််သည်ီ။

လေးကူ��င််းလေးစ်�ထိာက်ူနိုု�င််လေးဖြ�ရုှှိလေးသ� ကူလေးလိုးမ��းကုူ�ယ််စ်�း ဆီးရ�၊ဆီးရ�မမ��းကူ ပ်ညီ�ဆီးက်ူသင််နိုု�င််လေးရး လေးတိုး�င််းဆုီး� 
လေးဖြပ်�လေးပ်းနိုု�င််သည်ီ။ 

ရပ််ရာ�လိုထူိ�လေး�ါင််းလေးဆီး�င််မ��းသည်ီ ကူလေးလိုးအလို�ပ််သမ�း �ု�င််းလေးစ်ဖြ�င််းနှိုင့်် ပ်တ်ိုးသက်ူလေးသ� အမည်ီးစ်က်ူ၊ န်း�မည်ီ
ပ်�က်ူဖြ�င််းကုူ� �ယ််ရှှိ�းရန်း ်ကူူညီီလေးပ်းနိုု�င််�ပီ်း သူတုိုး�၏ လေး�သတိုးာင််းဩဇာ�တုိုးကူက မကုူ� အသ��းဖြပ်�၍ ကူလေးလိုးမ��းအတိုးာက်ူ 
တုိုး�က်ူတိုးာန်းး် စ်ည်ီးရုံ�� း လို့�လေးဆီး�်လေးပ်းနိုု�င််သည်ီ။

အလို�ပ််ရှှိင််မ��းသည်ီ ဥပ်လေး�ကုူ� လေးသ���စ်ာ� လုို�က်ူန်း�ကူ�င့််သ��းရမည်ီ။

အလို�ပ််သမ�းအ�ဲ့အစ်ည်ီးမ��းသည်ီ ကူလေးလိုးအလို�ပ််သမ�းအဖြ�စ်် �ု�င််းလေးစ်��ရနိုု�င််လေးသ� ထုိ�ု�က်ူန်းစ််န်း�လိုာယ််လေးသ� 
ကူလေးလိုးသူင်ယ််မ��းသ�မကူ ဥပ်လေး�အရ အလို�ပ််လို�ပ််နိုု�င််လေးသ� အသက်ူအရာယ််ဖြ�စ််၍ လိုက်ူရုှှိ အလို�ပ််လို�ပ််လေးန်းလေးသ� 
လိုငူ်ယ််မ��းကုူ�ပ်ါ  ကူ�ကူာယ််လေးစ်�င့််လေးရှှိ�က်ူသင့််သည်ီ။ 

လိုတ်ှိုးလေးတိုး�်ကုူ�ယ််စ်�းလှိုယ််မ��း စ်သည့်ီ ဥပ်လေး�လေးရးဆီးာဲသူမ��းသည်ီ ဥပ်လေး�မ��းနှိုင့်် လို�ပ််လေးဆီး�င််��က်ူမ��းမှတိုးဆီးင့််
ကူလေးလိုးမ��း၏ အန်း�ဂတ်ိုးမ��းကုူ� လေးထိ�က်ူကူူပ်�့ပု်�းလေးပ်းမည့်ီ ရည်ီမှန်းး်��က်ူကြီးကီူးမ�း�ပီ်း ပ်ာင့််လိုင််းဖြမင််သ�မုရုှှိလေးသ� 

လိုတ်ှိုးလေးတိုး�် �ဲ့စ်ည်ီးမုစ်န်းစ််ဖြ�င့်် ဦးးလေးဆီး�င််မုလေးပ်းနိုု�င််သည်ီ။

အု�င််အယ််လ်ိုအု�သည်ီ ဤကြီးကုူ�းပ်မ်းအ�းထိ�တ်ိုးမုမ��းကုူ� ပ်�့ပု်�းလေးပ်းရန်း ်န်းည်ီးပ်ညီ�ဆုီး�င််ရ� ကူွမ်းကူ�င််
မုမ��း လေးပ်းရန်းနှ်ိုင့်် လေးကူ�းရာ�မှသည်ီ ကူမာ�အ့ဆီးင့််အထုိ အလေးဖြပ်�င််းအလဲိုတိုးစ််��အတိုးာက်ူ တုိုး�က်ူတိုးာန်းး် 
စ်ည်ီးရုံ�� း လို့�လေးဆီး�်အ�း ကူူညီီလေးပ်းရန်း ်အသင့််ရုှှိလေးန်းပ်ါသည်ီ။
သင့််အ�န်းး်ကူဏ္ဍ မည်ီသု� ပ်င်် ရုှှိသည်ီဖြ�စ််လေးစ် ကူွနို်�ပ််တုိုး�အ�းလို��း ဝုို�င််းဝိုန်းး်၍ လေးဖြပ်�င််းလဲိုသာ�းလေးအ�င်် 
လို�ပ််နိုု�င််ကြားကူသည်ီ။

ကူလေးလိုးအလို�ပ််သမ�းအဖြ�စ်် �ု�င််းလေးစ်ဖြ�င််း တုိုး�က်ူ��က်ူလေးရးတိုးာင်် ပ်�့ပု်�းကူူညီီရန်း ်
ယ်��ပ်င်် လိုပ်ု်ရှှိ�းလေးဆီး�င််ရာက်ူကြားကူပ်ါစု်� ။ 

ပု်�မု�သုရုှှိလုို�ပ်ါကူ www.ilo.org/yangon/areas/childlabour တိုးာင်် လေးလိုလ့ို�နိုု�င််သလုို�၊ 

အု�င််အယ််လ်ိုအု� ၏ Facebook စ်�မ�က်ူနှို�ကုူ� Follow လို�ပ််ထိ�းပ်ါ။


