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  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္ျပဳလုပ္မည့္ကမာၻတစ္၀ွမ္းစည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ပြ၏ဲတစ္စိ
တ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ကမာၻ႔လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္း၊ က်န္းမာေရးေန႔ 
(ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးေန႔) ႏွင့္ ကမာၻ႕ ကေလးအလုပ္သမားေစခုိင္း
မႈတုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ (The World Day Against Child Labour – WDACL) 
မ်ားကုိ ကေလးအလုပ္အကုိင္အဆုံးသတ္ေရးႏွင့္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္မႈတုိ႔ ပိုမုိတုိးတက္ေကာ
င္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း အသိပညာေပးေရးတုိ႔ကုိ  
ဦးတည္က်င္းပၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားအားလုံးတြင္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအားပုံစံမ်ိဳ းစုံႏွ
င့္ခုိင္းေစမႈမွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ရိွၾက ကာ  အလုပ္သမားမ်ားအားလုံးတြင္ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳ၍က်န္းမာေသာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ 
ခြင့္ရိွၾကသည္။ ကမာၻတစ္၀ွမ္းရိွ ၅၄၁ သန္းေသာ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား 
( အသက္ ၁၅ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္ အတြင္း ) သည္ ကမာၻ႔လုပ္သားအင္အား၏ 
၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအခ်ိဳးက်သည္။ ထုိလူငယ္အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
လူႀကီးအလုပ္သမားမ်ား ( အသက္ ၂၄ ႏွစ္ႏွင့္အထက္အလုပ္သမားမ်ား) ထက္ 
တရားမ၀င္လုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွ ဒဏ္ရာရရိွမႈကုိ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ 
ပုိမုိရင္ဆုိင္ၾကရကာ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏အသက္ကုိပ
င္ၿခိမ္းေျခာက္လွ်က္ရိွသည္။ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရိွ ကေလးဦးေရ ခန္႔မွန္းေျခ ၁၅၂ 
သန္းတုိ႔သည္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနၾကရၿပီး 
ယင္းအနက္ ၇၃ သန္း တုိ႔သည္ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀ သုိ႔မဟုတ္ 
လုပ္ကုိင္ရသည့္အေျခအေနအရ အႏၱရာယ္ရိွေသာ အလုပ္အကုိင္ကုိ 

လုပ္ကုိင္ေနၾကရသည္။ ကေလးမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွေသာအလုပ္အကုိင္ 
ျဖစ္ေစရန္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရိွၿပီး ယင္းတုိ႔သည္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ 
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြင္း အလုပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ထိခုိက္ဒ
ဏ္ရာရရိွမႈႏွင့္က်န္းမာေရးထိခုိက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားေစသည္။ ေသခ်ာသည္ 
တစ္ခုက ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္အရာ၊ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားစြာ ရိွေနေပသည္။

ဤစည္းရုံးလႈ႕ံေဆာ္ပြသဲည္ ေရရွည္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈရည္မွန္းခ်က္ ( 
Sustainable Development Goal – SDG) ဦးတည္ခ်က္ ၈-၈   “၂၀၃၀ 
ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးေရးႏွင့္ 
အလုပ္သမားအားလုံးအတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေသာလုပ္ငန္းခြင္ပ
တ္၀န္းက်င္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ ျမႈင့္တင္ေရး” ႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္ ၈.၇ “.. 
ကေလးအလုပ္သမားအား အဆုိး၀ါးဆုံးပုံစံမ်ားျဖင့္ ခ္ုိင္းေစျခင္းကုိ တားဆီး၊ 
တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္မတုိင္မီ ကေလးအလုပ္သမားပုံစံအားလုံးပေ
ပ်ာက္ေရး တုိ႔ ရရိွေစရန္ …ခ်က္ျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ 
လုပ္ေဆာင္ရန္…..” စသည္တုိ႔ ျပည့္မီေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ 
အရိွန္အဟုန္ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထုိရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီေရး 
အတြက္ သႏၷဌိာန္အသစ္ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ 
အထူးသျဖင့္ လူငယ္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလုံၿ
ခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကုိ 
ျမင့္တင္ေရးတုိ႔အတြက္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရန္နည္းလမ္းမ်ား လုိအပ္ပါသည္။

လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ အလုပ္ခြင္တြင္ 
လြန္စြာသိသာထင္ရွားေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ အလားအလာမ်ား ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါသည္။
လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ကေလးမ်ားသည္ အလုပ္ခြင္အႏၱရာယ္မ်ားကုိ 
ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ႏုိင္ေျခ အထူးပင္ မ်ားပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ ႀကီးထြားဆဲျဖစ္ကာ 
အႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႕ရန္ အလားအလာပုိမ်ားသျဖင့္ အႏၱရာယ္ ကုိ 
ရင္ဆ္ုိင္ႏုိင္စြမ္းမွာ လူႀကီးမ်ားထက္ မ်ားစြာနည္းပါးပါသည္။ မွန္ပါသည္။ 
ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ အလုပ္အကုိင္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုအတြက္ 
တရား၀င္သတ္မွတ္ထားေသာ အငယ္ဆုံးအသက္သုိ႔ မေရာက္ ေသးမီ အလုပ္
အကုိင္မ်ားသုိ႔၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ျခင္းမျပဳသင့္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ 
အငယ္ဆုံး အသက္သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ေက်ာ္လြန္ကာ အသက္-၁၈ 
ႏွစ္မျပည့္ေသးသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အသက္ ၂၄ ႏွစ္မျပည့္ေသးသည့္ 

လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားသည္ ကုိယ္ခႏၶာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊  စိတ္ပုိင္း-
လူမႈေရးပုိင္းဆုိင္ရာအားျဖင့္လည္းေကာင္း ႀကီးထြားေနဆဲ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
ႀကီးထြားေနဆဲျဖစ္ သည့္အသက္အရြယ္၊ နည္းပါးေသာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ၊ 
လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မရိွမႈတုိ႔ ေပါင္းစပ္သည့္ အခါ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနစဥ္ 
ထိခုိက္နာက်င္မႈႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ခံစားရေစမည့္အလားအလာ ျမင့္မားလာပါသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ 
အလုပ္ခြင္တြင္ အႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႔ရ ေသာအခါ အလုပ္သမားအားလုံးတုိ႔က 
ထုိအေၾကာင္းအရာကုိ ဖြင့္ဟေျပာဆုိေပးလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္စြမ္းမရိွဆုံးေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ လုပ္

ဤစည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ပြဲမွ ေအာက္ပါတို႔ကို ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ 
ေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ -
 •  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမား အဖြ႕ဲအစည္း (ILO) ၏ လုပ္

ငန္းခြင္ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္မႈ (OSH) 
ႏွင့္ ကေလးအလုပ္သမားဆုိင္ရာ အဓိက သေဘာတူညီခ်က္ 
မ်ားအား တစ္ကမာၻလုံးက အတည္ျပဳ၊ လုိက္နာက်င့္သုံးေရးကုိ 
ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရး၊
 ūလုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ 

၁၉၈၁ (အမွတ္.၁၅၅)
 ū စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 

သေဘာတူညီခ်က္ ၊ ၂၀၀၁ (အမွတ္. ၁၈၄)
 ūလုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသေဘာ

တူစာခ်ဳပ္္၊ ၂၀၀၆ (အမွတ္. ၁၈၇) အတြက္ ျမွင့္တင္ေရးမူေဘာင္
 ūအသက္အငယ္ဆုံးသေဘာတူညီခ်က္၊ ၁၉၇၃ (အမွတ္. ၁၃၈)
 ū  ကေလးလုပ္သားေစခုိင္းမႈ အဆုိးဆုံးပုံစံ သေဘာတူညီခ်က္၊ ၁၉၉၉ 

(အမွတ္. ၁၈၂)
 •  ကေလးမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွေသာအလုပ္အကုိင္မ်ားကုိ 

အဆုံးသတ္ရန္ႏွင့္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရေသာ 
သီးျခားလုံၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
အဆင့္အားလုံးတုိ႔တြင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စုေပါင္းမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ 
ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရး၊

 •  ကေလးမ်ားအားလုံးအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ 
ပညာေရးျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာေရး

ကုိ အေထြေထြပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးသင္တန္း အစီအစဥ္ မ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းသင္ၾကားေရး၊ 

 •  ကေလးမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွေသာအလုပ္အကုိင္မ်ား 
ပေပ်ာက္ေစေရးႏွင့္ လူငယ္အလုပ္သမား မ်ား အလုပ္ခြင္ေဘးက
င္းလုံၿခံဳ၍က်န္းမာေရး ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး တုိ႔အတြက္ 
မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား  တုိးျမႈင့္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း 
အေထာက္အထားအေျခခံကုိ ခုိင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ .

 •  လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္သမားသမဂၢအဖြ႕ဲ၀င္ျဖစ္ခြင့္ရရိွေစေရးႏွ
င့္ ၎တုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာ သင္းပင္းဖြ႕ဲစည္းခြင့္၊ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းခြင့့္္ႏွ
င့္ အလုပ္ခြင္ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
က်င့္သုံးႏုိင္ေစေရး၊

 •  အသက္အငယ္ဆုံးကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ 
သီးျခားအႏၱရာယ္အလားအလာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပး ရန္ႏွင့္ 
၎တုိ႔ ကေလးအလုပ္သမားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ 
တားဆီးကာကြယ္ေပးေရး၊

 •  လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္က်န္းမာေ
ရးႏွင့္ညီညြတ္မႈတုိ႔ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္၊ အႏၱရာယ္ရိွေသာကေလးအ
လုပ္အကုိင္ပေပ်ာက္ေစရန္ႏွင့္ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ 
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ သင္ခန္းစာယူရန္၊ စသည္တုိ႔အတြက္ သုံးပြင့္ဆုိင္လႈပ္
ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပုိမုိခိုင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ေရး တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။.



ငန္းခြင္ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္မႈတုိ႔ကုိ အလုပ္သ
မားအရြယ္အစားအားလုံးတုိ႔အတြက္ ျမွင့္တင္ေပးရပါမည္။ အထူးသျဖင့္ 
၎တုိ႔၏ငယ္ရြယ္မႈေၾကာင့္ အခ်ိဳးအစားမမွ်မႈကုိ ခံစားေနရေသာသူမ်ားအတြက္ 
အပူတစ္ျပင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

ကေလးမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွေသာအလုပ္အကုိင္မ်ား ပေပ်ာက္ေစေရးႏွင့္ 
လူငယ္မ်ား၏ အလုပ္ခြင္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္မႈ
တုိ႔ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ မ်ားသည္ 

ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမင့္မားေသာ၊ လူမႈေရးအရတရားမွ်တေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး တုိ႔အတြက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကကာ 
လုပ္အားခမွ်မွ်တတရရိွၾကေသာ၊ အလုပ္သမားဘ၀မ်ားကုိ စတင္ႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ 
အလုပ္သမား အားလုံးတုိ႔၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ညီ
ညြတ္မႈတုိ႔ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစမည့္အျပင္ မိဘမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား 
အသက္ေမြးရန္လုံေလာက္ေစကာ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ျခင္းကုိ 
တားဆီး ကာကြယ္ရန္ အကူအညီေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။.

ကေလးအလုပ္အကိုင္မ်ား အဆံုးသတ္ေရးႏွင့္ လူငယ္မ်ားေဘးကင္းလံုၿခံဳ၍က်န္း
မာေသာအလုပ္အကိုင္ တိုးျမင့္ရရွိ ေရးအတြက္ စုေပါင္းမဟာဗ်ဴဟာလိုအပ္ပါသည္။ 
ယင္းတို႔မွာ -

 •  သက္ဆုိင္ရာအလုပ္အကုိင္အမ်ိဳးအစားအတြက္ 
သတ္မွတ္ထားသည့္အငယ္ဆုံးအသက္ မျပည့္ေသးေသာ 
ကေလးမ်ားအား ကေလးအလုပ္အကုိင္ပုံစံမ်ိဳ းစုံမွဖယ္ရွားကာ ၎တုိ႔ 
အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ပညာေရး စံနစ္ရရိွေရးႏွင့္ေက်ာင္းေ
နခြင့္ရရိွေရးတုိ႔ကုိ အာမခံခ်က္ေပးရပါမည္။ ကေလးမ်ားအတြက္ 
အႏၱရာယ္ရိွေသာ အလုပ္အကုိင္ကိစၥကုိ ကေလးအလုပ္အကုိင္အား
လုံးပေပ်ာက္ေရး စုေပါင္းနည္းလမ္း၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုအျဖစ္ 
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္။  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ၎တုိ႔အတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ ေႏွးေကြးကာ အႏၱရာယ္ရိွေသာအလုပ္အကုိင္မ်ား 
မ်ားျပားလာေနေသာ အသက္အငယ္ဆုံး ကေလးသူငယ္မ်ား ( 
အသက္ ၅-၁၁ ႏွစ္ အရြယ္မ်ား) အတြက္ ပုိမုိဂရုျပဳ ေဆာင္ရြက္ရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  ကေလးမ်ား ကေလးအလုပ္အကုိင္မ်ားသုိ႔ု 
ပထမေနရာထားကာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနသေရြ႕ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
အေနႏွင့္ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးကုိ မည္သည့္အခါမွ် 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ 

 •  ကေလးမ်ား၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္မႈကုိတားျမစ္ထားသည့္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္အႏၱရာယ္ရိွေသာ အလုပ္ အကုိင္မ်ားစာရင္းတြင္ 
သေဘာသဘာ၀အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ကုိင္ရသည့္အေနအထားအရ 
ေသာ္လည္းေကာင္း အႏၱရာယ္ရိွေသာအလုပ္အကုိင္ကုိ 
ထည့္သြင္းသင့္သည္။

 •  အႏၱရာယ္ရိွသည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာအလုပ္တြင္ 
၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ အသက္ ၁၈ 
ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအားလုံးကုိ ထုိအလုပ္မွဖယ္ရွားသင့္သည္။ 
အႏၱရာယ္ကုိ အေမြခံထားေသာ အလုပ္အကုိင္ျဖစ္ပါက၊  
သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားေသာ 
ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ပါက ထုိကေလးမ်ားအားလုံးကုိ ထုိလုပ္ငန္းခြင္ေနရာမွ 

ေျပာင္းေရႊ႕သင့္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက အလုပ္လုပ္ရန္ 
တရား၀င္သတ္မွတ္ထားေသာ အငယ္ဆုံးအသက္ထက္ႀကီးေသာ 
ကေလးမ်ားအားအကာအကြယ္ေပးရန္မွာ အလုပ္ခြင္တြင္အႏၱရာယ္မရိွသည့္ 
အျခားေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ခန္႔ထားေပးရန္ လုိအပ္ပါမည္။ 
ထုိအေျခအေနႏွစ္ရပ္လုံး အတြက္  ကေလးတြင္အေျခခံပညာကုိ ၿပီးဆုံးေ
အာင္တက္ေရာက္သင္ယူခြင့္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ပါက အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ 
အသက္ေမြးပညာႏွင့္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္သင္ယူခြင့္ ရိွရပါမည္။

 •  သုံးပြင့္ဆုိင္သေဘာတူညီခ်က္အားအရ ၎တုိ႔၏ 
က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱတုိ႔ကုိ 
အျပည့္အ၀အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအလုိက္ 
လုံေလာက္ေသာညႊန္ၾကားမႈ မ်ားရရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အသက္ေ
မြးသင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ၿပီးျဖစ္ျခင္း၊ စသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီပါက အႏၱရာယ္ရိွသည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည့္ 
အလုပ္အကုိင္အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ 
ျပဳႏုိင္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား 
အႏၱရာယ္ျဖစ္ရန္အလားအလာရိွေသာ ကိရိယာမ်ားအား 
အသုံးျပဳရန္လုိအပ္သည့္ အလုပ္မ်ားကုိ သင္ယူခြင့္ရရိွေစမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ကုိယ္ေရအကာအကြယ္ေပးေသာကိရိယာ
မ်ား သည္ - အလုပ္ခြင္အကာအကြယ္ေပးရန္ အမ်ားႏွစ္သက္မႈအန
ည္းဆုံးနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ အျပင္ - ကေလးမ်ားႏွင့္မသင့္ေတာ္ပါ။ 
လုပ္ငန္းခြင္သုံးဦးထုပ္ငယ္တစ္လုံး ေဆာင္းထားယုံမွ်ႏွင့္ 
ကေလးငယ္တစ္ဦးအား ေျမေအာက္သတၱဳတြင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳရန္ 
လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာမရိွ သက့ဲသုိ႔ အကာအကြယ္၀တ္စုံငယ္တစ္စုံ 
၀တ္ဆင္ထားယုံမွ်ျဖင့္ ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ ပုိးသတ္ေဆးကုိ 
ေဘးကင္းစြာျဖန္းႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ -

 •  ၎တုိ႔ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာေရးကုိ ခ်က္ျခင္းထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ 
အလုပ္ကုိ မလုပ္လုိပါက ျငင္းဆုိခြင့္ရိွေသာ အျခားအလုပ္သမားမ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ 
အသက္ ၁၈ႏွစ္မွ -၂၄ ႏွစ္အတြင္း လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား အတြက္လည္း 
အလားတူျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ မူအားျဖင့္အသုံးျပဳသင့္သည္။ ခြင့္ျပဳထားေသာ 
အႏၱရာယ္ရိွသည့္အလုပ္အကုိင္မ်ားတြင္ ၎တုိ႔၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္မွာ 
တင္းၾကပ္ေသာ အႏၱရာယ္အလားအလာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ 
သင္တန္းေပးမႈတုိ႔အေပၚ မူတည္ဆုံးျဖတ္သင့္သည္။

 •  ၎တုိ႔၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ 
ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကုိ ျမွင့္တင္ေပး ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလုံ
ၿခံဳမႈႏွင့္က်န္းမာေရးအေပၚ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာအရာမ်ားအား 
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ကာ ပေပ်ာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
သုိ႔မဟုတ္ အသက္အရြယ္ကုိလုိက္၍ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ 
နည္းလမ္းကုိအသုံးျပဳျခင္း၊ သတ္မွတ္ထားေသာအႏၱရာယ္ 
အလား အလာမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းစသည္တုိ႔ပါ၀င္ေသာ 
စုေပါင္းမဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အားျဖင့္ လူငယ္ အလုပ္သမားအားလုံးတုိ႔အား 
မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆုိ ကာကြယ္ေပးသင့္သည္။

 ūo အလုပ္တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းမျပဳျခင္းမခံရမီ 
လူငယ္အလုပ္ သမားမ်ားသည္ အေျခခံ OSH သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္
ရရိွထားသင့္သည္။

 ūo လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္တာ၀န္မ်ားမေပးအပ္မီ 
အျပည့္အ၀သင္တန္းေပး ထားကာ သင့္ေတာ္ေသာ အလုပ္ခြင္ႀကီးၾကပ္မႈ 
ေပးသင့္သည္။

 ūo လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား ၎တုိ႔၏ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
က်န္းမာေရးတုိ႔အေပၚ က်ေရာက္ဆဲအႏၱရာယ္ရိွသည့္အလုပ္ 
မလုပ္လုိပါက ျငင္းဆုိခြင့္ကုိ အကာအကြယ္ ေပးထားသင့္သည္။

လူငယ္အလုပ္သမား ( ၁၈ - ၂၄ ႏွစ္အရြယ္) 
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ကေလးလုပ္သား ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳ၍ က်
န္းမာေသာအလုပ္အကုိင္ျဖစ္ေစေရးတုိ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ ေဘးရန္ကင္းကြာ၊ 
က်န္းမာေသာမ်ိဳးဆက္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ ပူးတြစဲည္းရုံးလံႈ႕ေဆာ္ပြသဲည္ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံးက်ရာက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္အလုပ္သမားမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္မႈ 
တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးတုိ႔အတြက္ 
ကမာၻတစ္၀ွမ္းလႈပ္ရွားမႈတြင္ သင္၏အသံအားျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္လုိက္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ! 

ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုိမုိသိရိွလုိပါက၊ အသိပညာေပးစာရြက္စာတမ္းမ်ားရရိွလုိပါက 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ၀က္ဘ္ဆ္ုိဒ္စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ   

www.ilo.org/safeday www.ilo.org/ChildLabourWorldDay

#GenerationSafe&Healthy

12 June 2018
World Day  
Against Child Labour

28 April 2018 
World Day  
For Safety and Health at Work


