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ဤအစီရင္ခံစာာႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑ရိွ ကေလ လုပ္သာ ကိစၥရပ္မခာ အေပၚ ေကာင္ စ ာနာ  

လည္သေဘာေပါက္ရန္ာွႏင့္ ကုိင္တ ယ္ရန္ စိတ္ဝင္စာ ေသာ စီ ပ ါ ေရ တ င္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမခာ အတ က္ အ 

ခခက္အလက္ အေသ စိတ္တင္ျပမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤသုေတသနကုိ International Development and 
Research Centre (IDRC)  က ခ င္႔ျပ်ဳရန္ပုံေင အမွတ္ ၁၀၈၀၅၇ အရ ရန္ပုံေင ေထာက္ပ့ံခၿ့ီပီ  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုာွႏစ္ 

အတ င္  Myanmar Responsible Sourcing Working Group ၏ ေဆာင္ရ က္မႈမခာ ာွႏင့္ အီပိ်ဳင္လုပ္ေဆာင္ခၿ ့
ျခင္ ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာကုိ Laura Ediger, Jeremy Prepscius ာွႏင့္ Chris Fletcher တုိ႔က BSR မွ လုပ္ေဖာ္ 

ကုိင္ဖက္မခာ ၏ အကူအညီျဖင့္ ေရ သာ ခၿ့ျခင္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ သိရိွလုိေသာ အခခက္အလက္မခာ အတ က္ 

Jeremy Prepscius (jprepscius@bsr.org) ထံ ေကခ ဇူ ျပ်ဳ၍ဆက္သ ယ္ ေမ ျမန္ ာုိႏင္သည္။ 

ေကခ ဇ ူ တင္လႊာ 

အစီရင္ခံစာပါ အင္တာဗခ  မခာ ာွႏင့္ သုံ သပ္ခခက္မခာ  ာွႏစ္မခ်ိဳ စလုံ အတ က္ ၎တုိ႔၏ က ခမ္ ကခင္မႈာွႏင့္ သေဘာထာ  

အျမင္မခာ ကုိ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္ ေပ ခၿ့ၾကေသာ လူပုဂ ိ်ဳလ္မခာ ာွႏင့္ အဖ ၿ႔အစည္ မခာ ကုိ စာေရ သူမခာ က အထူ ေကခ  
ဇူ တင္လုိပါသည္။ ကခန္ရိွေသာ အမွာ အယ င္ မွန္သမွခသည္ စာေရ သူမခာ ာွႏင့္သာ သက္ဆုိင္ပါသည္။ 

ဝန္ခ ံခခက  ္

BSR သည ္လူ႔အဖ ၿ႕အစည္ အတ င္ ရိွ ကုမၸဏီမခာ ၏က႑ ၊ ေကာ္ပုိေရ ရွင္ မခာ ဆုိင္ရာ လူမႈတာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ 
ယူမႈရွိေသာ စီ ပ ါ ေရ လုပ္ထုံ လုပ္နည္ မခာ ၏ လမ္ ေၾကာင္ မခာ ကုိ နာ လည္ေရ အတ က္ အခါအာ ေလွခာ္စ ာ စာ 

တမ္ မခာ ထုတ္ေဝေလ့ရိွသည္။ BSR သည ္၎၏ အဖ ၿ႔ဝင္မခာ ၏ ကုိယ္စာ လွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရ က္ျခင္ မျပ်ဳရန္၊ 
သီ ျခာ မူဝါဒမခာ ာွႏင့္ စံခခိန္စံညႊန္ မခာ ကုိ ေထာက္ခံျခင္ မျပ်ဳရန္ဆုိသည္႔မူဝါဒကုိ ထိမ္ သိမ္ ထာ သည္။ ဤစာ 

တမ္ တ င္ ေဖၚျပထာ ေသာ သုံ သပ္ခခက္အျမင္မခာ သည္ BSR အဖ ၿ႔ဝင္မခာ ကုိ ကုိယ္စာ ျပ်ဳျခင္ မရိွပၿ စာေရ သူ 
မခာ ာွႏင့္သာ သက္ဆုိင္သည္။ 

အၾကံျပ်ဳလိုေသာ ရည္ညႊန ္  

“ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑တ င္ ကေလ လုပ္သာ အသုံ ျပ်ဳာွႏင့္ပတ္သက္သည္ ့ စိန္ေခၚမႈမခာ ာွႏင့္ အၾကံျပ်ဳ 
ခခက္မခာ ။” BSR အစီရင္ခံစာ၊ BSR ၂၀၁၆ ။ ဆန္ဖရန္စစၥကုိ။  

  

mailto:jprepscius@bsr.org


မာတိကာ 

အဓကိအေၾကာင ္အရာမခာ  အကခဥ ္ခခ်ဳပ ္..................................................................................................4 

နဒိါန ္..................................................................................................................................................8 

ျမနမ္ာာုိႏငင္တံ င ္ကေလ လပုသ္ာ ာွႏင္႔ပတသ္ကေ္သာ အေျခအေန.............................................................. 10 

ကေလ သငူယ ္ရပိငုခ္  င့္ အေျချပ်ဳခခဥ ္ကပမ္ႈ............................................................................................ 22 

တာ ဆ ီကာက ယေ္ရ ာွႏင့္ ကစုာ ျပငဆ္ငေ္ရ အတ က ္အၾကျံပ်ဳခခကမ္ခာ  ....................................................... 25 

ေနာကထ္ပလ္ပုေ္ဆာငရ္မည္႔ အဆင္႔မခာ  ............................................................................................... 32 

ေနာကဆ္ကတ္ ၿမခာ ............................................................................................................................. 33 

 

  

  



အဓိကအေၾကာင ္အရာမခာ  အကခဥ ္ခခ်ဳပ ္ 
 

ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ ရွင္မခာ ာႏွင့္ ကုန္သ ယ္မႈျပ်ဳလုပ္ရန ္ အေမရိကန္ာႏွင္ ့ အီ ယူေစခ က က္မခာ ကုိ 

အသစ္ျပန္လည္ဖ င့္ေပ လုိက္ျခင္ ာႏွင့္အတူ “Made in Myanmar” ျပန္လာရန ္အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနီပီျဖစ္ 

သည္။ 

ျမန္မာာုိႏင္ငံ၏ လုပ္သာ စရိတ္နည္ ပါ မႈက တစ္စိတ္တစ္ပုိင္  ဆ ၿေဆာင္မႈေၾကာင့္ ဝယ္လက္မခာ ာွႏင့္ ရင္ ာီွႏ ျမွပ္ာွံႏ 
သူမခာ သည္ အခ င့္အလမ္ မခာ ရွာေဖ ရန္ ရန္ကုန္သုိ႔ ျပန္ေရာက္လာၾကီပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတ င္ ျမန္မာာုိႏင္ငံသည္ 

အေနာက္ာုိႏင္ငံေစခ က က္မခာ ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရာင္ ခခမႈက င္ ဆက္မခာ ၏ လူမႈဆုိင္ရာ၊ ပတ္ဝန္ ကခင္ဆုိင္ရာ စီမံ 
ခန္႔ခ ၿမႈာွႏင့္ ဆက္ာႏ ယ္ေနေသာ  လုိက္နာရန္ဝတၱရာ မခာ ရွိသည္႔ယဥ္ေကခ မႈာွႏင္႔ အဆက္ျပတ္ခၿ့သည္မွာ ဆယ္စုာွႏစ္ 

တစ္ခု ေကခာ္ခၿ့ီပီျဖစ္သည္။ ယခုအခါဝယ္လက္မခာ ၏ ေမွခာ္မွန္ ခခက္မခာ ကုိ ျပည့္မီရန္အတ က္ ရင္ ာွီႏ ျမွပ္ာွံႏျခင္  

မခာ သည ္ႀကီ စ ာလုိအပ္ေနေသာ လခင္ျမန္စ ာ ထုတ္လုပ္ာုိႏင္ီပီ ၊ အရည္အေသ  ရွိရန္တုိ႔ကုိ ျဖည္႔ဆီ ေပ ာုိႏင္ရန္လုိ 
သကၿ႔သုိ႔   ာုိႏင္ငံတကာစံာႏႈန္ မခာ ာွႏင့္ကုိက္ညီသည့္ လုပ္သာ ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံ လုပ္နည္ မခာ ကုိ ေသခခာေပါက္ ျဖည့္ 

ဆီ ာုိႏင္ရန္ လုိအပ္လာသည္။ 

ကေလ လုပ္သာ အသုံ ျပ်ဳမႈသည ္အထူ သျဖင့္ စုိ ရိမ္စရာနယ္ပယ္ ျဖစ္ေနသည္။ ဆင္ ရၿမ ၿေတမႈာႏႈန္  ျမင့္မာ ျခင္ ၊ 
အလယ္တန္ ေကခာင္ အပ္ာွံႏမႈာႏႈန္  နိမ့္ကချခင္ ၊ အလုပ္သမာ ဥပေဒ သက္ေရာက္မႈအာ နည္ ျခင္ တုိ႔ ရိွေနေသာ 

တုိင္ ျပည္တ င္ အပုိဝင္ေင လုိအပ္ေနေသာ မိသာ စုမခာ အတ က္ ကေလ လုပ္သာ ခုိင္ ေစမႈသည္ အ့ံအာ သင့္စရာ 
မရိွေသာ ေရ  ခခယ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ အသက္မျပည့္ေသာ လုပ္သာ မခာ  (ဥပေဒအရ အနိမ့္ဆုံ  ၁၄ ာွႏစ္ထက္ပင္ 

အသက္ငယ္) သည ္ ေဆာက္လုပ္ေရ လုပ္ငန္ ခ င္မွ လၻက္ရည္ဆုိင္မခာ အထိ က႑မခာ စ ာတ င္ အမခာ အျပာ  

ေတ ႔ျမင္ေနရသည္။ 

တာဝန္ယူမႈရိွေသာ ဝယ္လက္သည ္မည္သုိ႔ျပ်ဳလုပ္သင့္သနည္ ။ ယခုအခခိန္အထိ ဝယ္လက္အမခာ စုသည ္ကုန္ 
ေပ သ င္ သူကခင့္ဝတ္မခာ ကုိ လုိက္နာသည္ ့အေတ ႔အၾကံ်ဳ ာွႏစ္ေပါင္ မခာ စ ာရိွထာ ီပီ ျဖစ္ေသာ အေျခကခီပီ သာ  

ာုိႏင္ငံျခာ သာ ပုိင္လုပ္ငန္ မခာ ာွႏင့္သာအလုပ္လုပ္ျခင္ အာ ျဖင့္ ၎တုိ႔အတ က္ စ န္႔စာ ရာုိႏင္ေျခ နည္ ာုိႏင္သမွခ နည ္ 
ေအာင္ေရ  ခခယ္ထာ ၾကသည္။ ၎စက္ရုံမခာ သည္ ၎တုိ႔၏ အလုပ္သမာ မခာ အတ က္ အနိမ္႔ဆုံ အသက္ကုိ ၁၆ 

ာွႏစ္ သုိ႔မဟုတ္ ၁၈ာွႏစ္အရ ယ္ကုိ မခာ ေသာအာ ျဖင့္ သတ္မွတ္ထာ ၾကရာ အမခိ်ဳ သာ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခခက္ 

ထက္ပင္ ျမင္႔ေနပါေသ သည္။ ထုိ႔သုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္ သည ္ အသက္ကုိစုံစမ္ စစ္ေဆ ရန္ ခက္ခၿသည္ ့တုိင္ ျပည္ 
တ င္ ကေလ လုပ္သာ ျပႆနာကုိ ေလခာ့ခခရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။    

၎စည္ ကမ္ သည ္ ပုံရိပ္ကုိထိခုိက္ာုိႏင္ေသာျပႆနာကုိ စီမံခန္႔ခ ၿရာတ င္ ထိေရာက္ေသာမဟာဗခ ဟာ ျဖစ္ာုိႏင္ 

ေသာ္လည္  ျမန္မာာုိႏင္ငံတ င္ ေနရာအာံွႏ႔ဆင္ ရၿမ ၿေတမႈ၊ ပညာေရ အခ င့္အလမ္ ရွာ ပါ မႈတုိ႔ာွႏင့္ဆုိင္ေသာ အေျခအ 



ေနာွႏင့္ စိန္ေခၚမႈမခာ ကုိမူ လစ္လခ ရႈထာ သလုိျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အနာဂတ္တ င္ ကေလ မခာ အတ က္ 

စက္ရုံမခာ တ င္မဟုတ္ပၿ စာသင္ေကခာင္ မခာ တ င္ အခခိန္ကုန္ရမည့္ေနရာတစ္ခုကုိ ာုိႏင္ငံတကာရင္ ာီွႏ ျမွပ္ာံွႏမႈ 
မခာ ာွႏင့္ ကုန္ေပ သ င္ သူမခာ က င္ ဆက္တုိ႔က ထည္႔ဝင္ေပ ာုိႏင္မည္႔ အလာ အလာကုိလည္  လစ္လခ ရႈထာ သလုိ 

ျဖစ္ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ကုမၸဏီမခာ ာွႏင့္ဆက္ာႏ ယ္မႈမရိွေသာ ျပင္ပလုပ္ငန္ မခာ တ င္ ကေလ  
လုပ္သာ အသုံ ျပ်ဳမႈသည ္“Made in Myanmar” တံဆိပ္ကုိ ေမွ မိွန္သ ာ ေစမည့္ တကယ့္အာၱႏရာယ္ျဖစ္ေၾကာင္  

ကုိလည္  သတိမမူမိၾကေပ။ 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာာုိႏင္ငံမွ ကေလ လုပ္သာ မခာ အေၾကာင္ အရာကုိ ရွင္ ျပထာ ရာ အျခာ က႑မခာ  အ 
တ က္ေရာ အထူ အာ ျဖင္႔ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ အတ က္ပါ ရွင္ လင္ တင္ျပထာ ပါျဖစ္သည္။ အေၾကာင္ မွာ 

အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑တ င္ ကေလ မခာ ၏ အေနအထာ ာွႏင့္ပတ္သက္၍  အခခက္အလက္ျပည္႔ျပည္႔စုံစုံမရွိ 

ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ီပီ  ေတ ႔ရိွခခက္မခာ မွာ ေသာ့ခခက္ကခေသာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမခာ ာွႏင့္ ပါဝင္ေျဖၾကာ သူမခာ  
၏ အင္တာဗခ  မခာ အေပၚ အဓိကအာ ျဖင့္ အေျခခံထာ ျခင္ ျဖစ္သည္။ ၎ေတ ႔ရိွခခက္မခာ မွာ - 

 အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑တ င္ အသက္ငယ္လုပ္သာ မခာ ရိွေသာ္လည္  စက္ရုံလုပ္သာ အင္အာ စု၏ 

ရာခုိင္ာႏႈန္ အနည္ ငယ္မွခသာျဖစ္ီပီ  အသက္မျပည့္ေသာလုပ္သာ မခာ မွာ မရိွသေလာက္ရွာ သည္။ သုိ႔ 
ရာတ င္ အသက္ငယ္ေသာ လုပ္သာ မခာ သည္ အရ ယ္ေရာက္ီပီ သူမခာ ာွႏင့္ အလုပ္ခခိန္တန္ တူ လုပ္ကုိင္ 

ၾကရီပီ  အလုပ္ခခိန္ာွႏင့္ အလုပ္ခ င္အေျခအေနကုိ ၾကပ္မတ္ေသာ စည္ ကမ္ မခာ မွာ သက္ေရာက္မႈမရိွ 

ေပ။ 
 အေမရိကန္ာွႏင့္ ဥေရာပေစခ က က္မခာ သုိ႔ ပုိမုိေတ ႔ထိလာမႈသည ္အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ ကုိ ျပန္လည္ပုံေဖၚ 

ေပ ေနေသာ္လည္  စက္ရုံအမခာ စုသည္ အေမရိကန္ာွႏင့္ ဥေရာပဝယ္လက္မခာ ထံ ယခုထိမေရာင္ ခခ 
ရေသ ပၿ ၎တုိ႔၏ အလုပ္သမာ ာွႏင္႔ဆုိင္ေသာ လုပ္ထုံ လုပ္နည္  မခာ မွာလည္  ေနာက္ကခကခန္ေနဆၿ 

ျဖစ္သည္။ 

အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑ ႀကီ ထ ာ လာသည္ာွႏင့္အမွခ ကေလ လုပ္သာ ာွႏင့္ဆုိင္ေသာ ျပႆနာျဖစ္ာုိႏင္ေခခ အ 
ေၾကာင္ ရင္ မခာ မွာလည္  အေကာင္ ဖက္သုိ႔ ေျပာင္ လၿလာာုိႏင္သည္။ အထည္ခခ်ဳပ္စက္ရုံသစ္မခာ  ဖ င့္လွစ္မႈလာ 

ျခင္ ေၾကာင့္ စရိတ္နည္ လုပ္သာ လုိအပ္မႈမွာလည္  ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။ အျခာ စီ ပ ာ ေရ က႑မခာ  

လည္  ႀကီ ထ ာ လာကာ က ခမ္ ကခင္လုပ္သာ မခာ ၏ ယွဥ္ီပိ်ဳင္မႈကုိလည္  ျမင့္တက္ေစလိမ့္မည္။ တစ္ခခိန္ထၿတ င္ 
လုပ္ခလစာသစ္ သတ္မွတ္မႈမခာ သည ္လုပ္သာ လုိအပ္ခခက္ကိစၥအေပၚတ င္လည္  သက္ေရာက္မႈရိွေနီပီ  ကုန္ 

ထုတ္လုပ္ငန္ ၏ တည္ေဆာက္ပုံေျပာင္ လၿလာကာ အကယ္၍တဆင့္ကန္ထရုိက္မခာ ာွႏင့္ တတိယအဖ ၿ႕ကုန္ေပ  
သ င္ သူမခာ  ပုိမုိမခာ ျပာ လာပါက ကေလ လုပ္သာ  ျပႆနာကုိ ႀကီ ထ ာ လာေစာုိႏင္သည္။  

ေသာ့ခခက္ကခေသာ အၾကံျပ်ဳခခက္မခာ  



ကေလ လုပ္သာ ျပႆနာကုိ တာ ဆီ ကာက ယ္ရန္ာွႏင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္ လၿရန္အတ က္  အကာအက ယ္ေပ ေရ  

မူေဘာင္ထူေထာင္ျခင္ ကုိ ဝယ္လက္မခာ ာွႏင့္ ရင္ ာီွႏ ျမွပ္ာံွႏသူမခာ က အာ ေပ သင့္သည္။ ၎မူေဘာင္အေပၚ 
က႑ာွႏင့္ သက္ဆုိင္သူအာ လုံ ၏ မပခက္မက က္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္မႈလုိအပ္ီပီ  ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္ 

သည ္- 

 ရွင္ လင္ ၍ ကခိ်ဳ ေၾကာင္ ဆီေလခာ္ေသာ ဥပေဒာွႏင့္ စည္ ကမ္ မခာ ကုိ ျပဌာန္ ျခင္  
 ကေလ မခာ အာ  တရာ ဝင္အလုပ္လုပ္ာုိႏင္သည့္ အနိမ့္ဆုံ အသက္အရ ယ္ေရာက္သည္အထိ ပညာေရ   

ကုိ အာ ေပ ေသာ ယဥ္ေကခ မႈစံမခာ ထ န္ ကာ လာေစရန္ တ န္ အာ ေပ ျခင္  
 အရ ယ္ေရာက္ီပီ သူမခာ အတ က္ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုလုံ အာ  ပ့ံပုိ ာုိႏင္ေစမည့္ အသက္ေမ  ဝမ္ ေကခာင္  

လုပ္ငန္  အာမခံခခက္ရိွျခင္  

 လုပ္သာ မခာ ၊ စီမံခန္႔ခ ၿမႈ၊ စစ္ေဆ သူမခာ ၊ သမဂ မခာ ာွႏင့္ ရပ္ရ ာအသုိင္ အဝုိင္ မခာ ပါဝင္ေသာ ေစာင့္ 
ၾကည့္ေလ့လာမႈာွႏင့္ လုိက္နာကခင့္သုံ မႈစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္  

အဆုိပါအကာအက ယ္ေပ ေရ မူေဘာင္ကုိ တည္ေဆာက္ျခင္ သည ္ေရရွည္ေမွခာ္ျမင္မႈျဖစ္ီပီ ၊ လက္ရိွ မေရရာ 

မႈမခာ ာွႏင့္ စနစ္တကခစိမ္ေခၚမႈမခာ ကုိ ေျဖရွင္ ေပ သည့္ လုံ႔လစုိက္ခခဥ္ ကပ္မႈနည္ လမ္ သည ္ေအာင္ျမင္ေသာ 
ဇစ္ျမစ္ရွာေဖ မႈအစီအစဥ္မခာ အတ က္ လ န္စ ာအေရ ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ဝယ္လက္မခာ ာွႏင့္ ရင္ ာီွႏ ျမွပ္ာံွႏသူ 

မခာ သည္လည္  ေအာက္ပါနည္ လမ္ မခာ ျဖင့္ အေရ ပါစ ာ ထည္႔ဝင္လုပ္ေဆာင္ ပါဝင္ာုိႏင္သည္ - 

လုပ္ငန ္ခ ငတ္ င ္- အသက္ငယ္လုပ္သာ မခာ အတ က္ သင့္ေတာ္ေသာလုပ္ငန္ ခ င္ အေျခအေနမခာ  ျဖစ္ေစရန္ 
တိကခေသာ လမ္ ညႊန္ခခက္မခာ ာွႏင့္ စနစ္မခာ အပါအဝင္ လုပ္သာ စုေဆာင္ မႈာွႏင့္ ငွါ ရမ္ မႈဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္သင္ 

တန္ ာွႏင့္ အသုံ ျပ်ဳစရာမခာ  ျဖည့္ဆည္ ေပ ာုိႏင္သည္။ ကုန္ေပ သ င္ သူကခင့္ဝတ္မခာ အရ အလုပ္လုပ္ာုိႏင္ေသာ 

အနိမ့္ဆုံ အသက္အရ ယ္ာွႏင့္ မကုိက္ညီေသာ္လည္  တရာ ဝင္အလုပ္ေပ ထာ ေသာ ငယ္ရ ယ္သူလုပ္သာ မခာ ကုိ 
အလုပ္မျဖ်ဳတ္သင့္ပါ။ လုပ္သာ မခာ အတ က္ သိရိွနာ လည္မႈ ျမွင့္တင္ေပ ျခင္ ာွႏင့္ ထိေရာက္ေသာ တုန္႔ျပန္ေျပာ 

ၾကာ ာုိႏင္သည္႔စနစ္မခာ သည္ ကေလ လုပ္သာ ျပႆနာ တာ ဆီ ကာက ယ္ေရ ာွႏင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္ လၿေရ တ င္ 
လုပ္သာ မခာ ကုိယ္တုိင္က တက္ၾက စ ာ ပါဝင္လာေစရန္ အေထာက္အကူျပ်ဳမည္ျဖစ္သည္။ 

လုပ္ငန ္က႑အတ က ္ - ကေလ လုပ္သာ ျပႆနာ တာ ဆီ ကာက ယ္ေရ ာွႏင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္ လၿေရ အတ က္ 

ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ ရွင္မခာ အသင္ ၏ အေရ ယူေဆာင္ရ က္ေရ မူေဘာင္ ကၿ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္ နယ္ပယ္ 
တစ္ခုလုံ အတ က္ အစျပ်ဳေဆာင္ရ က္ခခက္မခာ ကုိ ပ့ံပုိ ေပ ျခင္ ၊ အဓိကကခေသာ အစုိ ရဌာနမခာ ာွႏင့္ မိတ္ဖက္လုပ္ 

ေဆာင္မႈမခာ ကုိ ေဖၚေဆာင္ေပ ရန္ျဖစ္သည္။  

တစ္ခခိန္ထၿတ င္ အသက္မျပည့္ေသာလုပ္သာ မခာ ာွႏင္႔ ငယ္ရ ယ္ေသာလုပ္သာ မခာ အတ က္ သင့္ေလခာ္မည့္ ျပင ္

ဆင္ခခကမ္ခာ တ င္ (အလ တ္သေဘာ ေရ  ခခယ္စရာမခာ အပါအဝင္) ပညာေရ ကုိ တုိ ၍လုပ္လွမ္ မီေစျခင္ ၊ ထိ 
ေရာက္မႈရိွေသာ အမႈကိစၥစီမံခန္႔ခ ၿမႈမခာ ကုိ ပံ႔ပုိ မႈေပ ျခင္ တုိ႔ ပါဝင္သင့္သည္။ မိသာ စုမခာ ၊ အသုိင္ အဝုိင္ မခာ  



အာ  သိရိွနာ လည္မႈကုိ ျမွင့္တင္ေပ ရန္ ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔အာ ေပ ျခင္ ၊ အိမ္ေထာင္စုမခာ အတ က္ အေရ ေပၚ 

လွခင္ အသုံ ျပ်ဳာုိႏင္ရန္ အစီအမံမခာ  ဖန္တီ ေပ ျခင္ သည္ ကေလ လုပ္သာ ကုိ လက္ရိွအသုံ ျပ်ဳေနသည္႔ ျမန္မာာုိႏင္ 
ငံတ င္ လူ႔အဖ ၿ႔အစည္  အေျခအေနေျပာင္ လၿေစရန္အတ က္လည္  အေထာက္အကူျပ်ဳမည ္ျဖစ္သည္။ 

ေတာ္ရုံသတိမျပ်ဳမိေသာ ထုိသုိ႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ာုိႏင္သည္႔ ႀကိ်ဳ ပမ္ မႈမခာ အာ လုံ ကုိ ေဖၚျပအသိေပ ျခင္ သည္ 

ကေလ မခာ ၏ အနာဂါတ္ာွႏင့္ပတ္သက္သည္ ့ ဆုံ ျဖတ္ခခက္မခာ တ င္ ဌာနဆုိင္ရာာွႏင့္ ကေလ သူငယ္ရပုိင္ခ င့္တုိ႔ 
ပါဝင္ရန္အသိအမွတ္ျပ်ဳသည့္ ကေလ သူငယ္ရပုိင္ခ င့္ အေျချပ်ဳခခဥ္ ကပ္မႈ ျဖစ္သင့္သည္။ ကေလ လုပ္သာ ကိစၥ 

ကုိ လူမႈေရ အရ ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံထာ သည္ ့အေျခအေနမခ်ိဳ တ င္ ကေလ မခာ အတ က္ အေကာင္  
ဆုံ ျဖစ္မည့္ ာုိႏင္ငံတာကာစံာႏႈန္ မခာ ကုိသာမကပၿ တစ္ဦ ခခင္ အေျခအေနမခာ ာွႏင့္ စိတ္ဆာႏၵမခာ ကုိပါ ထည့္သ င္  

စဥ္ စာ ရန္ မျဖစ္မေနလုိအပ္သည္။ အစီအစဥ္မခာ သည္ အသက္ငယ္လုပ္သာ မခာ  ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ လူမႈစီ ပ ာ  

အခက္အခၿမခာ ၊ ရုပ္ပုိင္ ာွႏင့္ စိတ္ကခန္ မာေရ ဆုိင္ရာ လုိအပ္ခခက္မခာ ာွႏင့္ ကုိက္ညီီပီ  ဆာႏၵအေလွခာက္ ျဖစ္ရန္ 
လုိအပ္သည္႔ျပင္ ကေလ လုပ္သာ ာွႏင္႔ပတ္သက္ီပီ  ာ္ုိႏင္ငံ၏ စံမခာ ၊ ာုိႏင္ငံတကာစံမခာ ကုိ ျပည္႔မီရန္လည္ လုိပါ 

သည္။  

  



နိဒါန ္ 
ျမန္မာာႏိုင္ငံသည္ ာႏိုင္ငံေရ ာႏွင့္ လူမႈစီ ပ ာ ျပ်ဳျပင္ေျပာင္ လၿျခင္  ေခတ္သစ္တစ္ခုကုိ ဆက္လက္လုပ္ 

ေဆာင္ေနသည့္အေလွခာက္ ာႏိုင္ငံ၏ စက္မႈကုန္ထုတ္က႑အမခာ စုသည္လည္  ကမာၻႀကီ ာႏွင့္ ပိုမိထို 

ေတ ႔လာမႈာႏွင္႔ ရင္ ာႏွီ ျမွပ္ာႏွံမႈမခာ ေၾကာင့္ အကခ်ိဳ ျဖစ္ထ န္ ေနီပီျဖစ္သည္။ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑ 

သည္လည္  ာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္ တစ္ခ ုျဖစ္ခၿ့ဘူ ေသာသမိုင္ ရွိခၿ့ျခင္ ၊ စီမံခန္႔ခ ၿမႈ အေတ ႔အ 

ၾကံ်ဳာႏွင့္ လုပ္သာ စရိတ္သက္သာမႈတုိ႔ကုိ အာ သာခခက္အျဖစ္အသုံ ခခာႏိုင္သည္႔ အလာ အလာရွိျခင္  

တုိ႔ေၾကာင္႔ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ သည္ အထူ သျဖင့္ အာ ေကာင္ စ ာ ျပန္လည္ရွင္သန္လာာႏိုင္ပါသည္။  

ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္  တင္ပုိ႔မႈမခာ သည္ ၂၀၀၀ ခုာွႏစ္မခာ  အေစာပုိင္ တ င္ သိသိသာသာ ႀကီ ထ ာ ခၿ့ီပီ  တစ္ 

ာွႏစ္လွခင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္  ၈၀၀ ဝန္ ကခင္အထိ ေရာက္ရိွခၿ့သည္။ သုိ႔ရာတ င္ အဓိကေစခ က က္မခာ ျဖစ္ 
ေသာ အေမရိကန္ာွႏင့္ အီ ယူတုိ႔၏ စီ ပ ာ ေရ အေရ ယူပိတ္ဆုိ႔မႈမခာ က အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑ကုိ ျပင္ ထန္စ ာ 

ရုိက္ခတ္ခၿ့သည္။ ဂခပန္၊ ေတာင္ကုိရီ ယာ တုိ႔ာွႏင္႔ အထည္ခခ်ဳပ္ကုိ ေရႊ႕ေျပာင္ လုပ္ေဆာင္ခၿ႔ေသာ္လည္  အထည ္
ခခ်ဳပ္တင္ပုိ႔မႈ စုစုေပါင္ ပမာဏသည္ ၂၀၁၂ ခုာွႏစ္အထိ ျပန္လည္နလံထူလာာုိႏင္ျခင္  မရိွေသ ေပ။1 

ယခုအခါ ၎အေရ ယူပိတ္ဆုိ႔မႈမခာ ကုိ လုံ ဝနီ ပါ ဖယ္ရွာ လုိက္ီပီျဖစ္ရာ ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္က႑သည္ ေျမာက္ 

အေမရိကာွႏင့္ ဥေရာပတံဆိပ္မခာ ၊ လက္လီလုပ္ငန္ မခာ ထံမွ သိသိသာသာ စိတ္ဝင္စာ မႈကုိ ျပန္လည္ရရိွေနီပီ 

ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္က႑သည္ ထုတ္လုပ္မႈ အရည္အေသ  ာွႏင့္ ပမာဏတုိ တက္ျမင့္မာ ေစ 
ရန္ ႀကီ မာ ေသာ ေင ရင္ ေင ာီွႏ ာွႏင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ရင္ ာီွႏ ျမွပ္ာံွႏမႈမခာ  လုိအပ္ေနရုံသာမကပၿ လူမႈဆုိင္ရာ၊ 

ပတ္ဝန္ ကခင္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္အေပၚ လုပ္ေဆာင္ပုံမခာ တ င္လည္  အျခာ အာရွေဒသမခာ မွ ီပိ်ဳင္ဖက္မခာ ၏ ေနာက္ 
တ င္ ကခန္ေနရစ္ခၿ့သည္။ 

ဖ ႔ံီဖိ်ဳ ဆၿာုိႏင္ငံအမခာ စုရိွ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑တ င္ အတူတက ရွိေနေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ ကုန္ေပ သ င္ မႈ 

က င္ ဆက္မခာ တ င္ ကေလ လုပ္သာ အသုံ ျပ်ဳမႈပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရိွျမန္မာာုိႏင္ငံတ င္လည္  ဆင္ ရၿမ ၿေတမႈာႏႈန္  
ျမင့္မာ ျခင္ ၊ အလယ္တန္ ေကခာင္  အပ္ာံွႏမႈာႏႈန္ နည္ ပါ ျခင္ ၊ အလုပ္သမာ ဥပေဒမခာ  သက္ေရာက္မႈအာ နည ္ 

ျခင္  အေၾကာင္ ရင္ မခာ စ ာသည္ ကေလ လုပ္သာ ကိစၥတ င္ ပါဝင္ဆက္ာႏ ယ္လခက္ ရိွသည္။ 

ယခုအစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၅ ာွႏစ္ကုန္ပုိင္ တ င္ လုပ္ေဆာင္ခၿ့ေသာ BSR ၏ သုေတသနေတ ႔ရိွခခက္မခာ ကုိ တင္ျပ 
ျခင္ ျဖစ္သည္။ ရည္မွန္ ခခက္မွာ ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑တ င္ ကေလ လုပ္သာ အသုံ ျပ်ဳမႈာွႏင့္ ဆက္စပ္ 

ေနေသာ လက္ရိွလုပ္ကုိင္ေနပုံမခာ ကုိ ေကာင္ စ ာနာ လည္ေရ ျဖစ္ီပီ  ကေလ လုပ္သာ ခုိင္ ေစမႈ တာ ဆီ ကာ 

က ယ္ေရ ာွႏင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္ လၿေရ အတ က္ သင့္ေလွခာ္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမခာ ကုိ ေဖၚထုတ္ာုိႏင္ေစရန္ ျဖစ္သည။္ 
က ခာု္ႏပ္တုိ႔၏ ဦ စာ ေပ မွာ ကုမၸဏီမခာ အာ  လုပ္ငန္ အပ္ာွံႏမႈ၊ ရင္ ာီွႏ ျမွပ္ာံွႏမႈတုိ႔ာွႏင့္ပတ္သက္၍ အခခက္အလက္ 

                                                                 
1 ILO. 2015. “Myanmar Garment Subsector Value Chain Analysis.” 



ျပည့္စုံမႈအေပၚအေျခခံေသာ ေရ  ခခယ္မႈ၊ တာဝန္ယူမႈရိွေသာေရ  ခခယ္မႈမခာ  ျပ်ဳလုပ္ာုိႏင္ေအာင္ကူညီရန္ာွႏင့္ ယခုကၿ ့

သုိ႔ေသာ အသ င္ကူ ေျပာင္ မႈကာလတ င္ ျမန္မာာုိႏင္ငံ၏ လူမႈေရ ာွႏင္႔ စီ ပ ာ ေရ ဖ ႔ံီဖိ်ဳ တုိ တက္မႈမခာ တ င္ အျပ်ဳသ 
ေဘာ ထည္႔ဝင္မႈမခာ ေပ ာုိႏင္ေအာင္ ကူညီေပ ရန္ျဖစ္သည္။ 

 

 

ျမနမ္ာအထညခ္ခ်ဳပလ္ပုင္န ္က႑သညစ္ မ ္ေဆာငရ္ညာွ္ႏင့္အေျခခအံေဆာက္အဦက႑

တ ငသ္ာမကပၿ လမူႈဆိငုရ္ာာႏွင ္ ့သဘာဝပတဝ္န ္ကခငဆ္ိငုရ္ာ ေဆာင္ရ  က္မ ႈမခာ တ င ္ပါ 

ရင္ ာႏ ွီ ျမ ွပ ္ာႏ ွံရန ္ လိုအပ္ေနသည္။ 

 

  



ျမန္မာာႏိုင ္ငံတ င္ ကေလ လုပ္သာ ာႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ အေျခအေန 
 

 

“ဒီာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္ေနရာကုိသ ာ သ ာ  က႑တုိင္ မွာ ကေလ ေတ  အလုပ္လုပ္ေနတာကုိ ေတ ႔ရတယ္” 

- Tim Aye-Hardy ၊ ျမန္မာမုိဘုိင္ လ္ ပညာေရ ပေရာဂခက္2 

 

ျမနမ္ာာႏိုငင္မံ ွကေလ သငူယ ္ေျမာက္မခာ စ  ာသည္ ေကခာင္ မ ွထ က္ကာ  အလုပ္လုပ ္ေနၾကရသည  ္

ျမန္မာာုိႏင္ငံတ င္ အသက္ငယ္လုပ္သာ မခာ ကုိ အလ ယ္တကူေတ ႔ျမင္ာုိႏင္ီပီ  ီမိ်ဳ႕ျပလၻက္ရည္ဆုိင္မခာ ာွႏင့္ ေဆာက္ 

လုပ္ေရ လုပ္ငန္ ခ င္မခာ ၊ အိမ္တ င္ မႈလုပ္ငန္ မခာ ၊ လယ္ယာလုပ္ငန္ ခ င္မခာ တ င္ ကူညီလုပ္ကုိင္ေပ ေနၾကျခင္  

ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ျမန္မာာုိႏင္ငံလူဦ ေရာွႏင့္ အိမ္ရာစစ္တမ္ အရ အသက္ ၁၀ ာွႏစ္မွ ၁၇ ာွႏစ္အၾကာ  ကေလ မခာ ၏ 
ေလ ပုံတစ္ပုံသည ္လုပ္သာ အင္အာ စုတ င္ ပါဝင္လခက္ရိွသည္။3 ာုိႏင္ငံတကာအလုပ္သမာ အဖ ၿ႔ ILO က ရန္ကုန္ 

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုံတ င္ မၾကာေသ မီွက ေလ့လာခၿ့ရာ အသက္ ၁၀ ာွႏစ္မွ ၁၇ ာွႏစ္အၾကာ  ကေလ မခာ သည ္ေစခ  
ဆုိင္မခာ ၊ စက္ရုံမခာ ၊ ေဆာက္လုပ္ေရ လုပ္ငန္ ခ င္မခာ ၊ လၻက္ရည္ဆုိင္မခာ ၊ စာ ေသာက္ဆုိင္မခာ ၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရ  

ကုမၸဏီမခာ ၊ ပုဂ လိကအိမ္ေထာင္စုမခာ တ င္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္ကုိ ေတ ႔ရိွခၿ့သည္။ အဆုိပါကေလ အမခာ စု 
သည ္တရာ ဝင္ အလုပ္လုပ္ခ င့္ရိွေသာ အနိမ့္ဆုံ အသက္ ၁၄ ာွႏစ္မျပည့္မီွကပင္ စတင္လုပ္ကုိင္ခၿ့ၾကျခင္ ျဖစ္ 

သည္ (၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလတ င္ ၁၃ ာွႏစ္မွ တုိ ျမွင့္လုိက္ျခင္ ျဖစ္သည္)။4 

ယခုကၿ့သုိ႔ ကေလ လုပ္သာ  တရာ ဝင္အသုံ ျပ်ဳမႈသည္ ျမန္မာာုိႏင္ငံ၏ ဂုဏ္သတင္ ာွႏင့္ ယွဥ္ီပိ်ဳင္ာုိႏင္စ မ္ ကုိ ဆက္ 

လက္ထိခုိက္ေစသည္။ ကေလ လုပ္သာ ျပႆနာကုိ အကၿျဖတ္ထာ ေသာ ၂၀၁၄ ကေလ လုပ္သာ  အသုံ ျပ်ဳမႈ 
ညႊန္ ကိန္ တ င္ ၁၉၇ ာုိႏင္ငံအနက္ ျမန္မာာုိႏင္ငံသည္ ထိပ္ဆုံ  ၁၀ ာုိႏင္ငံစာရင္ တ င္ ရပ္တည္ေနသည္။5 အေမရိ 

ကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာပုိ႔ကုန္အမခ်ိဳ အစာ  ေျမာက္မခာ စ ာအေပၚ အေရ ယူပိတ္ဆုိ႔မႈမခာ  ဆက္လက္ခခမွတ္ 

                                                                 
2 Saberi, Roxana. 2015. “Long hours, Meager Wages: Child Labor Continues in Myanmar.” Al Jazeera, April  10.(l ink). 
3 ILO. 2015. “Knowledge, Attitudes, and Practices (KAP) Study on Child Labor in Yangon, Ayeyarwady Region, and 
Mon State,” (p. 11). (l ink). 
4 ILO. 2016. “Child Labor Rapid Assessment in Hlaing Thar Yar Industrial Zone in Yangon, Myanmar.” 
5 Verisk Maplecroft. 2014. “Child Labor Index 2014.” (l ink)  



ထာ ျခင္ မွာ ကေလ လုပ္သာ အသုံ ျပ်ဳမႈ သုိ႔မဟုတ္ အတင္ အကခပ္ခုိင္ ေစမႈကုိ မခာ မခာ စာ စာ  ေတ ႔ေနရေသာ 

ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။6 

 

 
ျမန္မာာႏိုင ္ငံ၏ ကေလ လုပ္သာ  ဥပေဒမခာ  

ျမန္မာာုိႏင္ငံ၏ အသက္ငယ္ေသာလုပ္သာ မခာ ာွႏင့္ ဆုိင္ေသာဥပေဒမခာ သည္ အျပည့္အဝ တစ္သမတ္တည ္ 
မရိွေသာ္လည္  ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလတ င္ စက္ရုံမခာ ာွႏင့္ ေစခ ဆုိင္မခာ ၌ အလုပ္လုပ္ာုိႏင္ေသာ အနိမ့္ဆုံ  အသက္ 
အရ ယ္ကုိ ၁၄ ာွႏစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပ ခၿ့သည္။ 
အသက္ ၁၈ ာွႏစ္ေအာက္ လုပ္သာ မခာ ကုိလည္  ညပုိင္ အလုပ္ာွႏင့္ အာၱႏရာယ္မခာ ေသာအလုပ္မခာ မွ 
တာ ျမစ္ကန္႔သတ္ထာ သည ္(အေသ စိတ္ကုိ ေနာက္ဆက္တ ၿ ၁ တ င္ ၾကည္႔ပါ)။ 
 

 

                                                                        အလုပသ္မာ ၏ အသက ္ 
အလုပ္ခခ ိန ္နာရီမခာ  ၁၄-၁၆ ၁၆-၁၈* 

၄ နာရီ သို႔မဟုတ္ ထိုထက္နည္  တရာ ဝင္ တရာ ဝင္ 
တစ္ရက္ ၄ နာရီထက္မခာ  X တရာ ဝင္ 

ည ၆ နာရီ -  မနက္ ၆ နာရီၾကာ  X တရာ ဝင္ 
တနဂၤောႏ ေန ႔အလုပ ္ဆင္  X တရာ ဝင္ 

*ကခန္ မာသန္စ မ္ ေၾကာင္  ေဆ လက္မွတ္ျဖင္႔ 

 

“ကေလ လုပ္သာ ” ဆုိသည္ကုိ အဓိပၸါယ္ဖ င္႔ဆုိမႈျဖစ္ေသာ  အလုပ္လုပ္ာုိႏင္ေသာ အနိမ့္ဆုံ  အသက္အရ ယ္ 

(ထုိစဥ္က ၁၃ ာွႏစ္) မျပည့္ျခင္  သုိ႔မဟုတ္ အသက္ ၁၈ ာွႏစ္ေအာက္လုပ္သာ မခာ အတ က္ တရာ ဝင္အလုပ္ခခိန္ာွႏင့္ 

အလုပ္ခ င္အေျခအေန သတ္မွတ္ခခက္မျပည့္မီွျခင္ ကုိအေျခခံကာ လိႈင္သာယာီမိ်ဳ႕နယ္အတ င္  အင္တာဗခ  ျပ်ဳ 
လုပ္ခၿ့ေသာ အိမ္ေထာင္စုမခာ ၏ ၂၁ ရာခုိင္ာႏႈန္ က ကေလ လုပ္သာ ခုိင္ ေစမႈ ျဖစ္ရပ္မခာ ကုိ တင္ျပခၿ့ၾကေၾကာင္  

ILO ကေတ ႔ရိွခၿ့သည္။7 ၎နယ္ေျမတ င္ အင္တာဗခ  ေမ ျမန္ ခၿ့ေသာ လုပ္သာ မခာ ၏ ၅၀ ရာခုိင္ာႏႈန္ ဝန္ ကခင္ 

                                                                 
6 အေမရိကန္ အေရးယူပိတ္္ိို႔မႈတြင္ လက္ရရိပါဝင္ေနေသာ ပိို႔ကိုန္မ္ားမရာ ဝါး၊ ပဲအမ္ ိးမ္ ိး၊ အိုတ္ခဲ၊ ေက္ာက္စိမ္း၊ ရာဘာ၊ ပတၱျမား၊ ၾက ံႏရင့္ 

ကြ္န္းသစ္တိ႔ိုျဖစ္။ See: FXB Center for Health and Human Rights. 2014. “ILO Convention 182: What Myanmar Should Do Next.” 

Harvard University, December 18. (l ink). 
7 အသက ္၁၃၊ ၁၃ - ၁၅ ၾကားသည္ တစ္ရက္လရ္င္ ေလးနာရီထက္ ပိိုမိိုလိုပ္ကိိုင္ေန၊ ၁၆ မရ ၁၇ အၾကားသည္ တစ္ရက္လရ္င္ ရရစ္နာရီထက္ 
ပိိုမိိုလိုပ္ကိိုင္ေန၊ ၁၈ ံႏရစ္ေအာက္သည္ န နက္ ၆ နာရီမရ ညေန ၆ နာရီအၾကား လိုပ္ကိိုင္ေနဟို အဓိပြါယ္ဖြင့္။ 



သည္ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ ာွႏင့္ အျခာ စက္ရုံမခာ ၌ အလုပ္လုပ္ေနၾကီပီ  ကေလ လုပ္သာ မခာ  အလုပ္စတင္လုပ္ 

ကုိင္ေသာ ပခမ္ မွခအသက္မွာ ၁၃.၈၂ ာွႏစ္ျဖစ္သည္။8 

ဆင္ ရ ၿမ  ၿေတမႈသည္ ကေလ လုပ္သာ အတ က္ အဓိကေမာင္ ာႏ ွင ္အာ  

ကေလ အလုပ္လုပ္ရျခင္ ၏ အဓိကအေၾကာင္ ရင္ မွာ အိမ္ေထာင္စုအတ င္  ေင ေၾက ၾကပ္တည္ မႈျဖစ္ီပီ 9 ျမန္မာ 

ာုိႏင္ငံမွ အိမ္ေထာင္စုမခာ ၏ သုံ ပုံတစ္ပုံဝန္ ကခင္သည္ ဆင္ ရၿမ ၿေတမႈ အေျခအေနတ င္ ေနထုိင္ေနရသည ္ဟု 
ခန္႔မွန္ ရသည္။10   ILO က ကေလ လုပ္သာ မခာ ၊ ၎တုိ႔၏မိဘမခာ ၊ အျခာ အဓိကကခေသာ သတင္ အခခက္အ 

လက္ေပ ာုိႏင္မည္႔သူမခာ ာွႏင့္ ျပ်ဳလုပ္ေသာ အင္တာဗခ  မခာ တ င္ ကေလ မခာ သည ္လုိအပ္ပါက မိသာ စုတ င္ စီ ပ ာ  
ေရ အရ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္ ရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ေယဘူယခအာ လုံ က သေဘာတူၾကသည္ကုိ ေတ ႕ရီပီ   ဤအ 

ေၾကာင္ ျပခခက္ကုိ လုပ္သာ အင္အာ စုတ င္ ကေလ မခာ ပါဝင္ေနမႈအာ  လူမႈေရ အရကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ 
သင္႔ခံရျခင္ အတ က္ အမခာ ကသေဘာတူၾကသည္ကုိ ေတ ႔ရိွရသည္။ အေၾကာင္ ရင္ အျဖစ္ပါဝင္ေနေသာ မိသာ  

စုစီ ပ ါ ေရ ၏ အေရ ႀကီ ပုံကုိ ရာသီခခိန္အလုိက္ ကေလ မခာ အာ ခုိင္ ေစမႈတ င္လည္  ေတ ႔ျမင္ရီပီ  ာွႏစ္စဥ္စုိက္ပခ်ိဳ  

စရိတ္ေခခ ေင လည္ပတ္မႈပံုစံေၾကာင့္ မိဘမခာ အေၾက  ဆပ္ရမည့္အခခိန္တ င္ လုပ္ငန္ ခ င္သုိ႔ ကေလ မခာ  အပုိ႔ခံရ 
ျခင္ ျဖစ္သည္။11 

 

“ျမနမ္ာာုိႏငင္ဟံာ အလ နဆ္င ္ရၿတၿ႔အတ က ္စက္ရံုေတ မွာ ကေလ လုပ္သာ ေတ ကို ပေပခာက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ 

မလ ယ္ပါဘူ ” 

- Action Labor Rights ာွႏင္႔ အင္တာဗခ  မွ 

 

ပညာေရ စရိတ္ႀကီ မ ႈာႏ ွင ့္ တန္ဖို ကခမ ႈေၾကာင့္ မူလတန္ အီပ ီ  ေကခာင္ ထ က္မ ႈာႏ ႈန ္ ျမင ့္တက္ 

တစ္ခခိန္တည္ တ င္ မသင္မေနရ မူလတန္ ပညာေရ အီပီ  အသက္ ၁၁ ာွႏစ္ သုိ႔မဟုတ္ ၁၂ ာွႏစ္အရ ယ္ဝန္ ကခင္ 
တ င္ ပညာေရ စနစ္အတ င္  ေကခာင္ အပ္ာံွႏမႈာႏႈန္  သိသိသာသာ ကခဆင္ သ ာ သည။္ ေကခာင္ ဖယ္ရီ၊ စာအုပ္စာ 

တမ္ ၊ ေပ သ င္ ေၾက ၊ မျဖစ္မေနကခ ရွင္စရိတ္အပါအဝင္ သ ယ္ဝုိက္ကုန္ကခစရိတ္မခာ သည္လည္  အမခာ စုအ 
တ က္ အလယ္တန္ ပညာေရ ကုိ မတတ္ာုိႏင္ေတာ့သည္ ့ အေၾကာင္ ရင္ တစ္ခုျဖစ္သည္။12 မူလတန္ အီပီ တ င္ 

                                                                 
8 ILO KAP study, p. 35. 
9 9 ILO KAP study, p. 21. 
10  ကမာၻ႔ဘဏ္ ခန္႔မရန္းခ္က္အရ။ See: McCarty, Adam. 2014. “Data Tweaks Change Face of Poverty.” Myanmar Times, May 19. 

(l ink). 
11 Interview, Myanmar Centre for Responsible Business. 
12 ILO KAP study, p. 6. 



အိမ္ာွႏင္႔ အနီ ဆုံ ေကခာင္ ၏ အက ာအေဝ သည္လည္  ပုိေဝ လာသည္။ ေကခာင္ ထ က္ျခင္ ာွႏင့္ အလုပ္ခ င္ဝင္ျခင္  

သည ္သိသာထင္ရွာ စ ာ တုိက္ဆုိင္ေနီပီ  ေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တ င္ အလုပ္မလုပ္ေသာ ကေလ မခာ  
၏ ၉၀ ရာခုိင္ာႏႈန္ သည္ ေကခာင္ တက္ေနၾကေၾကာင္ ာွႏင့္ အလုပ္လုပ္ေသာ ကေလ မခာ ၏ ၁၀ ရာခုိင္ာႏႈန္ မွခသာ 

ေကခာင္ ဆက္တက္ေနဆၿျဖစ္ေၾကာင္  ေတ ႔ရိွထာ သည္။13 မသင္မေနရ ငါ ာွႏစ္ပညာေရ ီပီ သည့္အရ ယ္ 
(မခာ ေသာ အာ ျဖင့္ ၁၁ ာွႏစ္၊ ၁၂ ာွႏစ္) ာွႏင့္ တရာ ဝင္အလုပ္လုပ္ခ င့္ရိွသည့္ အနိမ့္ဆုံ အသက္ (၁၄ ာွႏစ္) တုိ႔အၾကာ  

က ာဟခခက္ကခဥ္ ေျမာင္ မႈသည္ အသက္မျပည့္ေသာလုပ္သာ မခာ  သိသိသာသာ စုေဝ တုိ ပ ါ လာမႈကုိ ျဖစ္ေပၚ 

ေစသည္။ 

သက္ဆုိင္သူ Stakeholders မခာ ာွႏင့္ အင္တာဗခ  မခာ တ င္ အမခာ စုက ျမန္မာ့ပညာေရ စနစ္တ င္ ပါဝင္မႈအေပၚ 

တန္ဖုိ ထာ မႈသည ္အကန္႔အသတ္ရိွေနၾကာင္  ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံထာ ၾကသည္ဟု တင္ျပၾကသည။္ 

မိဘအမခာ စုသည ္အထူ သျဖင့္ ေကခာင္ အပ္ာံွႏစရိတ္ႀကီ ျမင့္မႈ၊ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေင မွ ထပ္မံကုန္ကခမႈမခာ ေၾကာင္႔ 
၎တုိ႔၏ ကေလ မခာ အာ  ေကခာင္ ဆက္ထာ ျခင္ သည ္ ေရရွည္ရင္ ာီွႏ ျမွပ္ာံွႏမႈဟု ရႈျမင္ာုိႏင္ျခင္ မရိွၾကေတာ့ 

ေၾကာင္  အင္တာဗခ  ပါဝင္ေျဖၾကာ သူမခာ စ ာက မွတ္ခခက္ေပ ၾကသည္။ 

 

“အခမၿ့ပညာေရ ဆုိေပမယ္႔ လက္ေတ ႔မွာ မိသာ စုေတ က ဝန္ထုပ္ဝန္ပို လုိ႔ ယူဆၾကတၿ႔ 

သ ယ္ဝိုက္ကုန္ကခစရိတ္ေတ  ပါဝင္ေနပါတယ္။ ကေလ မခာ  စာသင္ခန္ ထၿမွာ ရိွေနဖို႔  

အခ င့္အလမ္ အတ က္ ေပ ဆပ္မႈတန္ဖို  တစ္ခုရွိေနီပီ  ၎မွာ ဝင္ေင ဆုံ ရံႈ မႈကုိ ဆုိလုိပါတယ္။  

ဒီအေၾကာင္ ရင္ ေၾကာင့္ ကေလ လုပ္သာ ခိုင္ ေစမႈ မလုိအပ္ေအာင္ ျပ်ဳလုပ္ဖို႔အတ က္ 

သက္ေမ  ဝမ္ ေကခာင္ လုပ္ငန္ မခာ ကုိလည္  တုိ တက္ေအာင္ျပ်ဳလုပ္ေပ ဖို႔လုိအပ္ပါတယ္” 

- ILO အင္တာဗခ   

 

ကေလ လပုသ္ာ မခာ ာႏွင ္႔ပတသ္ကေ္သာဥပေဒမခာ သည ္တသမတတ္ည ္မရွသိည့္အျပင ္သကေ္ရာက ္

မႈမ ွာလည္  အကန္႔အသတ္ရိွပ ါသည္ 

ျမန္မာာုိႏင္ငံ၏ ဥပေဒမခာ သည္ ကေလ ဆုိသည္ကုိ အဓိပၸါယ္ဖ င့္ဆုိမႈာွႏင့္ ငယ္ရ ယ္ေသာ အလုပ္သမာ မခာ  (အ 
သက္ ၁၄ -၁၈) အတ က္ လုပ္ငန္ ခ င္အေျခအေနလုိအပ္ခခက္မခာ ကုိ အဓိပၸါယ္ဖ င့္ဆုိမႈတ င္ ရွင္ လင္ မႈမရိွေပ။ 

ေနာက္ဆက္တ ၿ ျပန္လွန္သုံ သပ္မႈမခာ  စတင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္ျငာ လည္  တသမတ္တည္  အဓိပၸါယ္ဖ င့္ဆုိ   
ာုိႏင္မႈာွႏင္႔ အသုံ ျပ်ဳမႈေသခခာေစရန္ ဥပေဒမခာ  ဆီေလခာ္ညီည တ္မႈရိွရန္ လုိအပ္ေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ အနိမ့္ဆုံ  အ 

                                                                 
13 ILO KAP study, p. 38. 



လုပ္လုပ္ခ င့္ရိွေသာ အသက္အရ ယ္ကၿ့သုိ႔ တိကခရမည့္စည္ ကမ္ စံာႏႈန္ မခာ အတ က္ပင္ အစုိ ရ၏ အာဏာသက္ 

ေရာက္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ရိွသည္။ အလုပ္သမာ ၊ အလုပ္အကုိင္ာွႏင့္ လူမႈဖူလုံေရ ဝန္ႀကီ ဌာန လက္ေအာက္ရိွ 
အလုပ္ရုံာွႏင့္ အလုပ္သမာ စစ္ေဆ ေရ ဦ စီ ဌာန (FGLLID) သည ္အလုပ္သမာ ဥပေဒမခာ ကုိ ေလ စာ လုိက္နာ 

ေအာင္ တ န္ အာ ေပ ရန္၊ အေဆာက္အဦမခာ ကုိ စစ္ေဆ ရန္ တာဝန္ရိွေသာ္လည္  အာဏာသက္ေရာက္မႈ အာ  
နည္ သည္ဟု အကၿခတ္ေလ့လာသူမခာ က တင္ျပၾကသည္။ FGLLID သည ္ဝန္ထမ္ အင္အာ ရွာ ပါ ီပီ  ရင္ ျမစ္ 

မခာ အာ နည္ သည့္အျပင္ ကေလ မခာ အလုပ္လုပ္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု လူမႈအသုိင္ အဝုိင္ က ေယဘူယခလက္ခံ 

ထာ မႈေၾကာင့္ ကေလ လုပ္သာ ကိစၥရပ္ ဦ စာ ေပ ကိစၥရပ္ တစ္ခုမဟုတ္ေပ။ အလုပ္သမာ စစ္ေဆ ေရ  တာဝန္ခံ 
မခာ သည ္သင္႔ေလခာ္ေသာ ကိရိယာမခာ ၊ ဗဟုသုတမခာ  မရွိျခင္ အျပင္ ျပ်ဳျပင္ေျပာင္ လၿရန္ ရင္ ျမစ္မခာ မရိွေသာ 

ေၾကာင့္ အလုပ္သမာ ၏ အသက္ာွႏင္႔ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မခာ ကုိ လုပ္ေဆာင္ရသူမခာ သည္ အျခာ နည္ လမ္ ကုိ 
ရွာရန္ ေရ  ခခယ္လာၾကဖ ယ္ရိွသည္။14 ယခုအစုိ ရသစ္သည္ စည္ ကမ္ ဥပေဒမခာ  အာဏာသက္ေရာက္ေရ တ င္ 

ပုိမုိအာ တက္သေရာရိွမည္ဟု15 ေမွခာ္လင့္ရေသာ္လည္  အလုပ္သမာ စစ္ေဆ မႈဆုိင္ရာဌာနအတ က္ စ မ္ ေဆာင္ 
ရည္တည္ေဆာက္ရန္ အခခိန္ယူရဦ မည္ျဖစ္သည္။ 

အထည္ခခ်ဳပ ္လုပ ္ငန္ က႑မွ ကေလ လုပ္သာ  

ကေလ မခာ သည ္ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑ရိွ လုပ္သာ အင္အာ စုတ င္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္  ပါဝင္ေနေသာ္ 
လည္  ၎တုိ႔၏က႑ာွႏင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္႔စုံေသာ၊ စနစ္ကခေသာ အခခက္အလက္မရိွေပ။ ရာုိႏင္သမွခ အေထာက္ 

အထာ သည ္ မွန္ကန္မႈအဓိကျဖစ္ီပီ  ၎က႑အကၿခတ္ေလ့လာသူမခာ ၊ ဆက္စပ္ပါဝင္သူမခာ က ျမင္သမွခ၊ 

ၾကာ သမွခကုိ ေဆ  ောႏ  ရာမွ ထ က္ေပၚလာျခင္ ျဖစ္သည္။ BSR ာွႏင့္ သက္ဆုိင္ေနသူမခာ ၏ ေဆ  ောႏ  ပ ၿမွ ေအာက္ 
ပါအဓိကအခခက္မခာ ကုိ ေတ ႔ရိွခၿ့သည္ - 

1. အသကင္ယေ္သာ လပု္သာ မခာ သည ္ အထညခ္ခ်ဳပလ္ပုင္န ္က႑တ င ္ ပါဝငေ္သာ္လည ္ မခာ ေသာ 

အာ ျဖင့္ စက္ရံုလပုသ္ာ အငအ္ာ စ၏ု ရာခိငုာ္ႏႈန ္အနည ္ငယမ္ခွသာျဖစ္ီပ ီ အသက ္၁၄ ာွႏစေ္အာက ္အ 
လုပ္သမာ မရွသိေလာကရ္ာွ သည။္16 လူမခာ စုက ၎တုိ႔ျမင္ေတ ႔ရေသာ အငယ္ဆုံ အရ ယ္သည ္ အ 

သက္ ၁၄ ာွႏစ္ ၁၅ ာွႏစ္ ဝန္ ကခင္ျဖစ္သည္ဟု သတင္ ေပ ၾကသည္။ ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္က႑တ င္ “ျဖတ္၊ 
ခခ်ဳပ္၊ ထုပ္” လုပ္ငန္ လႊမ္ မုိ သည့္အေလွခာက္ က ခမ္ ကခင္မႈာွႏင့္ ေလ့ကခင့္မႈလုိအပ္ေသာ အပ္ခခ်ဳပ္စက္မခာ  

ကုိ အရ ယ္ေရာက္လုပ္သာ မခာ ကသာ အသုံ ျပ်ဳၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုိ၍အသက္ငယ္ေသာ လုပ္သာ  

မခာ မွာ ထုပ္ပုိ ျခင္ ၊ စီျခင္ ၊ အပ္ခခည္ညွပ္ျခင္ ာွႏင့္ အကူအစရိွေသာ ေပါ့ပါ သည့္အလုပ္မခာ ကုိ အဓိက 

                                                                 
14 Interview, ILO. 
15 Interview, Embassy of Canada. 
16 Interviews: MGMA, U.S. Embassy, Action Labor Rights, CTUM, KT Care Foundation, Myanmar Responsible Sourcing 

Working Group. 



လုပ္ကုိင္ၾကရီပီ  ငယ္ရ ယ္ေသာ ေယာကခၤာ ေလ မခာ မွာမူ ေလ ပင္ေသာ အထုပ္မခာ ကုိလည္  သယ္ပုိ  

ၾကရသည္။ 
2. သို႔ရာတ င ္အဆိုပါအသကင္ယေ္သာ လုပ္သာ မခာ အတ က ္ေနာကဆ္ကတ္ ၿ အကာအက ယေ္ပ မႈမခာ  

ကိုမူ မခာ ေသာအာ ျဖင့္ ခခမတွထ္ာ ျခင ္မရွေိပ။ အသက္ ၁၈ ာွႏစ္ေအာက္လုပ္သာ မခာ သည္ အလုပ္နာရီ၊ 
အလုပ္ခခိန္၊ အလုပ္အမခ်ိဳ အစာ တုိ႔ာွႏင့္ပတ္သက္၍ သီ ျခာ ကန္႔သတ္ခခက္ ရိွရမည္႔သူမခာ ျဖစ္သည္။ ဥပ 

မာ - အသက္ ၁၆ ာွႏစ္ေအာက္လုပ္သာ မခာ အာ  တစ္ေန႔လွခင္ ေလ နာရီထက္ ပုိမခုိင္ ရသည့္အျပင္ 

ညဆုိင္ အလုပ္ာွႏင့္ အာၱႏရာယ္မခာ ေသာ အလုပ္မခာ ကုိ မခုိင္ ရန္ တာ ျမစ္ထာ သည္။17 လက္ေတ ႔တ င္မူ 
အသက္ငယ္ေသာ လုပ္သာ မခာ သည္ မခာ ေသာအာ ျဖင့္ အရ ယ္ေရာက္လုပ္သာ မခာ ာွႏင့္ အလုပ္ခခိန္ 

တန္ တူ လုပ္ေနၾကရေသာ္လည္  အကခ်ိဳ ခံစာ ခ င့္နည္ ီပီ  အာုိႏင္ကခင့္ခံရသည့္ အာၱႏရာယ္ကပုိမခာ ေန 
သည္။18 အခခ်ိဳ႕စက္ရုံမခာ ကမူ ငယ္ရ ယ္သူမခာ အာ  တရာ ဝင္လုပ္သာ ျဖစ္ာုိႏင္သည့္ အသက္ ၁၈ ာွႏစ္ 

ျပည့္ခခိန္အထိေရာက္ေအာင္ ေန႔ဆုိင္ လုပ္သာ အျဖစ္ ငွါ ရမ္ ထာ ၾကသည္။19 အသက္ငယ္လုပ္သာ မခာ  
သည ္အရ ယ္ေရာက္လုပ္သာ မခာ ကၿ့သုိ႔ပင္ တစ္ရက္လွခင္ ၁၂ နာရီ၊ တစ္ပတ္လွခင္ နာရီ ၆၀ အလုပ္လုပ္ 

ေနၾကရသည္ဟု  တရာ ဝင္စက္ရုံလုပ္သာ တစ္ဦ က သတင္ ေပ သည္။20 

3. စက္ရံုမခာ ၌ အသကင္ယလ္ပုသ္ာ မခာ  ရွိေနျခင ္သည ္လိုအပခ္ခကေ္ၾကာင့္ထက ္လပုသ္ာ ေပ သ င ္မႈ 
ရလာဒတ္စခ္သုာျဖစသ္ည။္ အထက္တ င္ေဖၚျပထာ သည့္အတုိင္  အထူ သျဖင့္ ေကခ လက္ေဒသမခာ  

တ င္ ဆင္ ရၿမ ၿေတမႈာႏႈန္  ျမင့္မာ သည့္အေလွခာက္ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေင တုိ ေအာင္ ကေလ မခာ ပါဝင္ာုိႏင္ 
မည္ ့နည္ လမ္ မခာ ကုိ မိသာ စုမခာ က ရွာေဖ ေနၾကသည္။ စီ ပ ါ ေရ အရ လုိအပ္လာပါက ကေလ မခာ  

သည ္၎တုိ႔မိသာ စု၏ ေင ေရ ေၾက ေရ အတ က္ ပါဝင္သင့္သည္ဟူေသာ အုိင္ဒီယာကုိ ကခယ္ကခယ္ 

ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံထာ ၾကေၾကာင္  ILO ၏ KAP အစီရင္ခံစာတ င္ ေတ ႔ရိွထာ သည္။ မိဘမခာ ာွႏင့္ ကေလ  
မခာ သည္ အလုပ္ရွာရန္အတ က္ ေရာက္လာၾကသည္ဟု စက္ရုံပုိင္ရွင္မခာ က ေျပာၾကာ ၾကီပီ  အမခာ စု 

မွာ အိမ္အကူအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ရန္ အပ္ာံွႏၾကသည္ဟု သိရိွရသည္။21 
 

 

 
 

 

                                                                 
17 ျမန္မာံိႏိုင္င တြင္ ေဘးအံၱႏရာယ္ရရိေသာ လိုပ္ငန္းမ္ားစာရင္း တရားဝင္မရရိေသး။ 
18 Interview, Action Labor Rights. 
19 Interview, KT Care Foundation. 
20 Interview, KT Care Foundation. 
21 ILO KAP ေလ႔လာမႈ 



 

“အလုပ္ရွင္မခာ သည္ ကေလ မခာ ကုိ တက္ၾက စ ာ စုေဆာင္ ျခင္ မျပ်ဳ၊ သုိ႔ေသာ္လည္  

အလုပ္ေတာင္ ခံျခင္ ကုိ တုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ေပ ျခင္ သာျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။”22 

- ဗဟုသုတ၊ ခံယူခခက္ာွႏင့္ လုပ္ထုံ လုပ္နည္ ဆုိင္ရာ ILO ၏ ေလ႔လာမႈ 

 
 

4. အေမရကိနာွ္ႏင့္ ဥေရာပေစခ က ကမ္ခာ သို႔ တို ၍လကလ္မွ ္မလီာမႈသည ္လုပင္န ္က႑၏ လပုထ္ံု လပု ္

နည္ ကိ ုေျပာင ္လၿေစသည။္ အေမရိကန္ာွႏင့္ ဥေရာပတံဆိပ္မခာ ကုိ ေရာင္ ခခရန္ စီစဥ္ေနေသာ စက္ရုံ 
ပုိင္ရွင္မခာ သည္ ျပည္တ င္ စည္ ကမ္ ထက္ ပုိမုိျမင့္မာ ေသာ အနိမ့္ဆုံ အသက္ကန္႔သတ္ခခက္ စံာႏႈန္ ကုိ 

လုိက္နာကခင့္သုံ လာၾကသည္။ ကုန္ေပ သ င္ သူမခာ အေနာွႏင့္ အသက္ ၁၆ ာွႏစ္ေအာက္ လုပ္သာ မခာ ကုိ 

မခုိင္ ရန္ အခခ်ိဳ႕ဝယ္လက္မခာ က သတ္မွတ္ထာ ၾကီပီ  အခခ်ိဳ႕ကလည္  အလုပ္လုပ္ခ င့္ရိွေသာ အနိမ့္ဆုံ  
အသက္ကုိ ၁၈ ာွႏစ္သတ္မွတ္ၾကသည္။ ျမင့္မာ ေသာစံာႏႈန္  သတ္မွတ္ခခက္သည ္ ျပည္တ င္ အသက္ 

သတ္မွတ္ခခက္ထက္ ငယ္ေသာလုပ္သာ မခာ ကုိ တမင္ျဖစ္ေစ၊ မေတာ္တဆျဖစ္ေစ အလုပ္ခန္႔မည့္ အ ာၱႏ 
ရာယ္ကုိ ေလွခာ့ခခရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည့္အျပင္ အသက္ငယ္လုပ္သာ မခာ အတ က္ အထူ စီ 

စဥ္ေပ ရသည့္ လုိအပ္ခခက္ကုိလည္  ကခဥ္ ေျမာင္ သ ာ ေစသည္။ 

ျပည္တ င္ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ အဖ ၿ႔ျဖစ္ေသာ ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ ရွင္မခာ အသင္  MGMA သည ္
အလုပ္လုပ္ရန္ အနိမ့္ဆုံ အသက္ကုိ ာုိႏင္ငံဥပေဒသတ္မွတ္ခခက္ထက္ ပုိျမွင့္ကာ ၁၅ ာွႏစ္ သတ္မွတ္ထာ  

သည္။ အထည္ခခ်ဳပ္စက္ရုံမခာ တ င္ အလုပ္လုပ္ခ င့္ အသက္စံာႏႈန္  တုိ ျမွင့္ျခင္ သည္ အသက္ငယ္ေသာ 
လုပ္သာ မခာ ကုိ ၾကမ္ တမ္ ေသာအလုပ္ခ င္မခာ သုိ႔ တ န္ ပုိ႔သည္ ့ဆုိ ကခ်ိဳ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ 

ဟု အခခ်ိဳ႕ေလ့လာသူမခာ က ေထာက္ျပၾကသည္။ အထည္ခခ်ဳပ္က႑တ င္ အသက္ငယ္လုပ္သာ မခာ  
ဖယ္ရွာ ခံရမည့္ အလာ အလာကုိ အလုပ္သမာ သမဂ  ကုိယ္စာ လွယ္မခာ က ကန္႔က က္ေျပာဆုိခၿ့ၾကီပီ  

အလုပ္ာွႏင့္ ပညာေရ ေပါင္ စပ္ေပ ရန္ အၾကံျပ်ဳထာ ၾကသည္။23 

 
 

 
 

 

                                                                 
22 ILO KAP ေလ႔လာမႈ၊ p. vi. 
23 Interview, CTUM. 



 

“လူငယ္လူရ ယ္တုိ႔၏ အလုပ္အကုိင္သည္ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေင အတ က္ အေရ တႀကီ ပါဝင္ေသာ 

အေၾကာင္ ရင္ တစ္ခု ျဖစ္သကၿ့သုိ႔ က ခမ္ ကခင္ေသာ လုပ္သာ အင္အာ စုအတ က္ 

ေရရွည္ဖ ံ႔ီဖိ်ဳ မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၈ ာႏွစ္ေအာက္ လုပ္သာ မထာ ရဟု အၾကံမျပ်ဳထုိက္ပါ” 

- ILO အင္တာဗခ   

 
 

5. သို႔ရာတ င ္စကရ္ံုအမခာ စသုည ္အေမရကိနာွ္ႏင့္ ဥေရာပဝယလ္ကမ္ခာ ထ ံယခထုမိေရာင ္ခခရေသ ေသာ 

ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အလုပသ္မာ နငွ္႔ဆိငုေ္သာ လုပထ္ံု လပုန္ည ္မခာ မာွ ေခတေ္နာကက္ခေနသည။္ 
ျပည္တ င္ လုပ္ငန္ ပုိင္ စက္ရုံမခာ ာွႏင့္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပေစခ က က္မခာ သုိ႔ ေရာင္ ခခေနေသာ စက္ရုံမခာ  

အၾကာ တ င္ သိသာထင္ရွာ စ ာ က ာဟခခက္ႀကီ မာ ေနသည္။ ဒုတိယအုပ္စုကုိ ာုိႏင္ငံျခာ သာ မခာ က 

ပုိင္ဆုိင္ၾကီပီ  အေသ စိတ္လုိက္နာမႈရိွေသာ စီမံခန္႔ခ ၿမႈစနစ္မခာ ကုိ ကခင့္သုံ ေနပုံရသည္။ အထည္ခခ်ဳပ္ 
စက္ရုံမခာ ၏ သုံ ပုံာွႏစ္ပုံကုိ ျပည္တ င္ လုပ္ငန္ ရွင္မခာ က ပုိင္ဆုိင္ၾကီပီ  ထုတ္လုပ္မႈအရည္အေသ   နိမ့္ 

ကချခင္ ာွႏင့္ လုပ္သာ တုိ႔၏ အေျခအေနဆုိ ဝါ ျခင္ တုိ႔ရိွေနေၾကာင္  ၂၀၁၃ က ေလ႔လာမႈတ င္ ေတ ႔ရိွထာ  
သည္။24 

6. အလုပသ္မာ ၏ အသကအ္ရ ယ ္စီစစမ္ႈသည ္စိန္ေခၚမႈျဖစသ္ည။္ လုပ္သာ အမခာ စုသည္ ေမ  စာရင္ ရ 

ယူထာ ေလ႔မရွိသည္႔ ေကခ လက္ေဒသမခာ မွ ေရႊ႕ေျပာင္ လာသူမခာ ျဖစ္သည္။25 အေထာက္အထာ  
အတု ျပ်ဳလုပ္မႈာွႏင့္ ငွါ ရမ္ မႈ၊ ာုိႏင္ငံသာ စီစစ္ေရ ကဒ္မရိွမႈတုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္သာ တုိ႔၏ အသက္အရ ယ္ကုိ 

တိတိကခကခစစ္ေဆ ရန္ အခက္အခၿရိွသည္။ အခခ်ိဳ႕စနစ္မခာ တ င္ အသက္ကုိခန္႔မွန္ ရန္ ေဆ ဖက္ဆုိင္ 
ရာ၊ သ ာ ဖက္ဆုိင္ရာ အကၿျဖတ္ခခက္မခာ ကုိ ထည့္သ င္ ထာ ေသာ္လည္  ၎အခခက္မခာ သည္လည ္ 

အသုံ ဝင္မႈ အကန္႔အသတ္ရိွသည္။ 

 
ျပည္တ င္ လုပ္ငန္ ရွင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ? 
ာုိႏင္ငံျခာ ပုိင္ာွႏင့္ ျပည္တ င္ ပုိင္ စက္ရုံမခာ အၾကာ  က ာဟမႈသည ္ျပႆနာအေျခအေနျဖစ္သည္။ ာုိႏင္ငံျခာ  
သာ ပုိင္ရွင္မခာ သည္ ေနရာတုိင္ တ င္ ၎တုိ႔ကခင့္သုံ ေနေသာ စံာႏႈန္ မခာ ကုိ ျပသာုိႏင္ီပီ  အေနာက္အုပ္စု 
ဝယ္လက္မခာ ၏ ေမွခာ္မွန္ ခခက္မခာ ာွႏင့္ ကုိက္ညီမႈရိွေနသည့္အခခိန္တ င္ ျပည္တ င္ လုပ္ငန္ ရွင္မခာ မွာမူ 
လူမႈဆုိင္ရာ လုိက္နာရမႈမခာ ကုိ ေလ့လာရန္ ဆယ္ာွႏစ္လုံ လုံ  ပခက္က က္ခ့ၿၾကသည္။ လူထုအသုိင္ အဝုိင္  

                                                                 
24 ILO. “Myanmar Garment Subsector Value Chain Analysis.” 
25 ILO KAP study, p. 35 



တ င္ အာ ေကာင္ စ ာရွိေနေသာ အေရ ပါီပီ  ေရရွည္ရွင္သန္ာုိႏင္သည္႔က႑အျဖစ္  ျပည္တ င္ လုပ္ငန္ ရွင္ 
မခာ  တုိ တက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္   စုိ ရိမ္မႈကုိ သက္ဆုိင္ရာသူမခာ စ ာက ထုတ္ေဖၚေျပာၾကာ ၾကသည္။  
 

 

ျမန္မာာုိႏင္ငံတ င္ ာုိႏင္ငံေရ ာွႏင္႔ စီ ပ ါ ေရ ျပ်ဳျပင္ေျပာင္ လၿမႈမခာ  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္အေလွခာက္ အ 
ထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑သည္လည္  ျမန္ဆန္စ ာ ေျပာင္ လၿမည္ျဖစ္ရာ လုပ္သာ တုိ႔အတ က္ အာၱႏရာယ္ရွိေသာ 

ပတ္ဝန္ ကခင္ကုိလည္  အေနအထာ  ေျပာင္ လၿသ ာ ေစမည္ျဖစ္သည္ - 

7. စရိတန္ည ္လပုသ္ာ  ထပ္မလံိအုပမ္ႈသည ္အသကင္ယလ္ပုသ္ာ မခာ  ငွါ ရမ ္ရန ္ ဖိအာ ကိ ုတိ ုေစာုိႏင ္

သည္။ အထည္ခခ်ဳပ္စက္ရုံသစ္မခာ  ဖ င့္လွစ္ေနီပီျဖစ္ရာ အထည္ခခ်ဳပ္က႑တ င္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ 
လုပ္သာ အင္အာ စုသည ္လာမည့္ငါ ာွႏစ္အတ င္  ၂၆၀,၀၀၀ မွ ၆၀၀,၀၀၀ ဦ အထိ ျမင့္တက္သ ာ မညဟု္ 

ယူဆရသည္။26 ာုိႏင္ငံျခာ သာ ပုိင္ကုမၸဏီမခာ  ႀကီ ထ ာ လာကာ အရ ယ္ေရာက္က ခမ္ ကခင္လုပ္သာ မခာ  
ကုိ ပုိမုိဝါ မခ်ိဳသ ာ မည္ျဖစ္ရာ ျပည္တ င္ လုပ္ငန္ ရွင္ပုိင္ စက္ရုံမခာ သည္ အသက္ငယ္လုပ္သာ မခာ ကုိ 

ပုိမုိငွာ ရမ္ လာၾကဖ ယ္ရိွသည္။27 ထုိ႔အျပင္ အျခာ စီ ပ ါ ေရ က႑မခာ  ႀကီ ထ ာ မႈကလည္  က ခမ္ ကခင္ 

လုပ္သာ မခာ အတ က္ အခ င့္အလမ္ မခာ အီပိ်ဳင္အဆုိင္တုိ ပ ါ လာမည္ျဖစ္ရာ က ခမ္ ကခင္မႈနည္ ေသာ၊ အ 
သက္ငယ္ေသာ လုပ္သာ အင္အာ စုထၿမွ ေရ  ထုတ္ယူရေသာ စက္ရုံစီမံခန္႔ခ ၿမႈပုံစံကုိ ျဖစ္ေပၚေစာုိႏင္ 

သည္။ 
8. အနိမ့္ဆံု လပုခ္သတမ္တွခ္ခကအ္သစသ္ည ္လုပသ္ာ လိအုပခ္ခကအ္ေပၚတ ငလ္ည ္ သကေ္ရာကမ္ႈရွာုိိႏင ္

သည္။ ယခုခခမွတ္လုိက္ေသာ ျမင့္မာ သည့္အနိမ့္ဆုံ လုပ္ခသည ္စက္ရုံမခာ အတ က္ စရိတ္ေလွခာ့ျခင္ ၊ 
လုပ္သာ တန္ဖုိ ျမွင့္ျခင္ တုိ႔ ျပ်ဳလုပ္ရန္ လုိအပ္လာမည္ျဖစ္ရာ အသက္ငယ္ီပီ  က ခမ္ ကခင္မႈနည္ ေသာ 

စရိတ္နည္ လုပ္သာ မခာ ကုိ ရွာေဖ လာၾကဖ ယ္ရိွသည္ဟု အကၿခတ္ေလ့လာသူ အခခ်ိဳ႕က ခန္႔မွန္ သည။္ 

တစ္ဖက္တ င္လည္  လုပ္ခလစာစံာႏႈန္ မခာ ကုိ သတ္မွတ္မႈေၾကာင့္ စက္ရုံပုိင္ရွင္မခာ အေနာွႏင့္ က ခမ္ ကခင္ 
မႈနည္ ေသာလုပ္သာ မခာ ကုိ ျမင့္မာ ေသာ အနိမ့္ဆုံ လုပ္ခလစာေပ ရန္ မလုိလာ ပါက အသက္ငယ္ 

ေသာ လုပ္သာ မခာ အတ က္ အလုပ္အကုိင္မခာ  ရွာ ပါ သ ာ ာုိႏင္သည္။ 
9. လုပ္ငန္ က႑အတ င္  ဖ ၿ႕စည္ တည္ေဆာက္ပုံေျပာင္ လၿမႈမခာ သည္ လုပ္သာ တုိ႔အတ က္ ဆုိ ကခ်ိဳ ျဖစ္ 

ာုိႏင္ေျခမခာ ကုိ တုိ လာေစာုိႏင္သည္။ လက္ရိွအဓိကအလုပ္မွာ ညွပ္-ခခ်ဳပ္-ထုပ္ ျဖစ္ီပီ  အျခာ ေပ သ င္ သူ 

မခာ ထံ တဆင့္ကန္ထရုိက္ေပ မႈ နည္ ပါ သည္။ အကယ္၍ စီစဥ္ထာ သည့္အတုိင္  လုပ္ငန္ ပုံစံသည္ 
ဝန္ေဆာင္မႈအျပည္႔အဝေပ ရမည္႔ပုံစံသုိ႔ေျပာင္ သ ာ ပါက ကုန္ၾကမ္ သ င္ မည္႔ ျပည္တ င္ လုပ္ငန္ ရွင္မခာ  

တုိ ၍ လုိအပ္လာမည္ျဖစ္ီပီ ၊ သုိ႔မဟုတ္ အမွာပမာဏ၊ ကုန္ကခစရိတ္ဖိအာ စေသာ အျခာ အေၾကာင္  
                                                                 
2626 ILO. “Myanmar Garment Subsector Value Chain Analysis,” ကူ သန္ ေရာင္ ဝယ္ေရ ဝန္ႀကီးဌာန၏ အမ္ ိးသားပိို႔ကိုန္ 

မူဝါဒအေပၚ အေျခခ သည္။ 
27 Interview, Action Labor Rights. 



ရင္ မခာ ေၾကာင့္ တဆင့္ကန္ထရုိက္လုပ္ငန္  ပုိမုိကခယ္ျပန္႔လာလွခင္၊ လုပ္သာ မခာ အာ  ငွာ ရမ္  စီမံခန္႔ခ ၿပုံ 

အေပၚ ထိန္ ခခ်ဳပ္မႈဆုံ ရံႈ သ ာ ျခင္ ေၾကာင့္ ကေလ လုပ္သာ ခုိင္ ေစမႈ အာၱႏရာယ္သည္လည္  တုိ လာမည ္
ျဖစ္သည္။ 

လက္ရိွစိန္ေခၚမႈမခာ ာွႏင့္ အနာဂါတ္ဆုိ ကခ်ိဳ ျဖစ္ာုိႏင္ေခခမခာ  ရိွေနသည့္တုိင္ ျမန္မာအထည္ခခ်ဳပ္က႑ တုိ တက္လာ 

ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ကေလ လုပ္သာ ခုိင္ ေစမႈကုိ ေလခာ့နည္ သ ာ ေစရန္အတ က္ အကာအက ယ္မခာ ကုိ ယခုပင္ခခ 
မွတ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါသည္။ 

လက္ရွိလႈပ ္ရ ွာ ေဆာင္ရ  က္ေနမႈမခာ ာႏ ွင ္႔ အစပခ ိ်ဳ  ေဆာင္ရ  က္ခခက္မခာ  

ဆင္ ရၿမ ၿေတမႈာွႏင့္ ပညာေရ ကၿ့သုိ႔ေသာ အေျခခံအေၾကာင္ ရင္ မခာ  အပါအဝင္ ကေလ လုပ္သာ  ခုိင္ ေစမႈကိစၥ၏ 
လကၡဏာသ င္ျပင္အမခ်ိဳ မခ်ိဳ ကုိ ေျဖရွင္ ရန္ အဖ ၿ႔အစည္ ေျမာက္မခာ စ ာက အစပခိ်ဳ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေဆာင္ 

ရ က္ခခက္မခာ ရိွသည္။ အခခ်ိဳ႕က လူကုန္ကူ မႈာွႏင့္ ကေလ စစ္သာ ျပႆနာကၿ့သုိ႔ေသာ အထူ စုိ ရိမ္စရာ ဦ စာ  
ေပ ကိစၥမခာ အေပၚတ င္ အာရုံစုိက္ၾကသည္။ အခခ်ိဳ႕ကလည္  အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑မွ အလုပ္သမာ ကိစၥမခ်ိဳ  

စုံကုိ ေျဖရွင္ ေပ ေနၾကီပီ  အနည္ အကခဥ္ ကမူ ကေလ လုပ္သာ ာွႏင့္ အသက္ငယ္လုပ္သာ ကိစၥတုိ႔ကုိ သီ သန္႔ 

ေဆာင္ရ က္လခက္ရိွသည္။ ဥပမာ- 

 ာႏိုင္ငတံကာအလပုသ္မာ အဖ ၿ႔ခခ်ဳပ ္(ILO) သည ္အထူ သျဖင့္ ကေလ လုပ္သာ ဥပေဒမခာ ာွႏင့္ ပတ္သက္ 
၍ အၾကံေပ ျခင္ အပါအဝင္ အလုပ္သမာ ဥပေဒ ျပ်ဳျပင္ေျပာင္ လၿေရ အတ က္ ျမန္မာအစုိ ရာွႏင့္ ခခိတ္ 

ဆက္ေဆာင္ရ က္ေနသည္။ ILO ၏ ျမန္မာာုိႏင္ငံတ င္ ကေလ လုပ္သာ ကင္ စင္ေရ စီမံခခက္ (My-PEC)28 
၌ ကေလ မခာ ကုိ ေကခာင္ ထာ ရန္ မိသာ စုမခာ ကုိ မက္လုံ ေပ ျခင္ ကၿ့သုိ႔ေသာ ကေလ လုပ္သာ ကိစၥ 

ၾကာ ဝင္ေျဖရွင္ မႈပုံစံမခာ ကုိ စမ္ သပ္သည္ ့ ေရွ႕ေျပ စီမံခခက္မခာ ပါဝင္သည္။ ILO သည ္ အစုိ ရ၏ 
အလုပ္သမာ စစ္ေဆ ေရ တာဝန္ခံမခာ ၊ အလုပ္ရွင္မခာ ာွႏင့္ လုပ္သာ မခာ ကုိ အလုပ္သမာ ကိစၥရပ္မခာ ာွႏင့္ 

ပတ္သက္သည္ ့သင္တန္ မခာ ေပ သည့္အျပင္ အလုပ္သမာ  လုပ္ထုံ လုပ္နည္ မခာ ာွႏင့္ ပတ္သက္သည္ ့

သုေတသနာွႏင့္ လမ္ ညႊန္ခခက္မခာ ကုိလည္  ထုတ္ေဝေပ သည္။ ထုိ႔အျပင္ လူထုထံေရာက္ရိွရန္ မီဒီယာ 
လမ္ ေၾကာင္ မခာ ကုိ အသုံ ျပ်ဳျခင္ ာွႏင့္ စာသင္ေကခာင္ မခာ ၊ ရပ္က က္မခာ သုိ႔ တုိက္ရုိက္ထိေတ ႔ျခင္  

တုိ႔ပါဝင္မည့္ အသိအျမင္တုိ ျမွင့္ေရ  စီမံခခက္ကုိလည္  အေကာင္အထည္ေဖၚလခက္ရိွသည္။ 
 ျမနမ္ာအထညခ္ခ်ဳပလ္ပုင္န ္ရငွမ္ခာ အသင ္သည ္တုိင္ ျပည္တ င္ ရိွ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ ရွင္မခာ  အာ လုံ  

နီ ပါ  (၃၅၀ ဝန္ ကခင္) ပါဝင္ီပီ  အဆုိပါအဖ ၿ႔ဝင္မခာ အတ က္ ဆာႏၵအေလွခာက္ လုိက္နာာုုိႏင္သည္ ့ကခင့္ဝတ္ 

ကုိ ေရ ဆ ၿထာ သည္။ အသင္ ၏ ေလ ာွႏစ္လုပ္ငန္ စီမံခခက္တ င္ အလုပ္လုပ္ခ င့္ရိွေသာ အနိမ့္ဆုံ အ 

                                                                 
28 ပေရာဂခက္ အခ္က္အလက္ ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ံိႏိုင္သည္ 



သက္ ၁၅ ာွႏစ္ သတ္မွတ္ခခက္ကုိ အဖ ၿ႔ဝင္မခာ အေနျဖင္႔  လူမႈဆုိင္ရာ အျပည့္အဝလုိက္နာမႈရိွေရ  ရည္မွန္  

ခခက္အရ လုိက္နာရန္ပါဝင္သည္။ 
 ယူနီဆက ္(UNICEF) သည ္ကေလ မခာ  ပညာေရ ကုိ လက္လွမ္ မီမႈ၊ က႑အာ လုံ တ င္ အလုပ္လုပ္ 

ခ င့္ရိွေသာ အနိမ့္ဆုံ အသက္အရ ယ္သတ္မွတ္မႈတုိ႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွေသာ ကေလ ဥပေဒာွႏင့္ 
ပညာေရ ဥပေဒမခာ  ျပင္ဆင္ေျပာင္ လၿျခင္  အပါအဝင္ ကေလ သူငယ္ရပုိင္ခ င့္မခာ ာွႏင့္ ပတ္သက္သည္ ့

ဥပေဒျပ်ဳမႈ ျပ်ဳျပင္ေျပာင္ လၿေရ တ င္ ျမန္မာအစုိ ရကုိ ပံ႔ပုိ ကူညီလခက္ရိွသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယူနီဆက္သည ္

လူမႈေရ ဆုိင္ရာလုပ္ငန္ စနစ္မခာ  ဖ ံ႔ီဖိ်ဳ ေရ အတ က္ လူမႈဝန္ထမ္ ဌာနကုိ ပ့ံပုိ အာ ေပ ေနသည့္အျပင္ 
စက္ရုံမခာ အတ က္ အသိအျမင္မခာ ကုိျမွင္႔တင္ေပ ာုိႏင္မည္႔ အေထာက္အကူပစၥည္ မခာ တုိ တက္ဖ ံ႔ီဖိ်ဳ မႈ၊ 

ကေလ လုပ္သာ ကိစၥရပ္မခာ ာွႏင္႔ပတ္သက္၍ အလုပ္သမာ စစ္ေဆ ေရ တာဝန္ခံမခာ ကုိ စ မ္ ေဆာင္ရည္ 
တည္ေဆာက္မႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္စနစ္မခာ  ဖ ံ႔ီဖိ်ဳ မႈတုိ႔ာွႏင့္ပတ္သက္၍လည္  အလုပ္ရုံာွႏင္႔ အ 

လုပ္သမာ စစ္ေဆ ေရ ဦ စီ ဌာန (FGLLID) ာွႏင့္ လက္တ ၿလုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ကေလ လုပ္သာ  ခုိင္  
ေစမႈ တာ ဆီ ကာက ယ္ေရ ာွႏင္႔ ကုစာ ေရ အစီအစဥ္မခာ တ င္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မခာ ာွႏင့္ ပုိမုိခခိတ္ဆက္ 

ေဆာင္ရ က္ျခင္ မခာ ကုိ တုိ တက္ေဆာင္ရ က္လခက္ရွိသည္။  

 Save the Children ာွႏင့္ World Vision ကၿ့သုိ႔ေသာ ာုိႏင္ငံတကာာွႏင့္ ျပည္တ င္  အင္န္ဂခီအုိမခာ တ င္ 
ကေလ လုပ္သာ ခုိင္ ေစမႈျဖစ္စဥ္မခာ အတ က္ ကိစၥရပ္ကုိစီမံခန္႔ခ ၿမႈ ျပ်ဳလုပ္ာုိႏင္ေစမည့္ အစုိ ရ၏ လူမႈေရ  

ဆုိင္ရာလုပ္ငန္  အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖ ံ႔ီဖိ်ဳ ေစျခင္ အပါအဝင္ ကေလ မခာ ကုိ နည္ အမခ်ိဳ မခ်ိဳ ျဖင့္ ပ့ံပုိ  
ကူညသီ ာ မည့္ အစီအစဥ္မခာ  ရိွၾကသည္။ 

 Myanmar Mobile Education Project (MyME) သည္လည္  ေရ ႕လခာ စာသင္ခန္ မခာ ကုိ အသုံ ျပ်ဳကာ 

လၻက္ရည္ဆုိင္လုပ္ငန္ မွ အသက္ငယ္ေသာ လုပ္သာ မခာ ကုိ ဗဟုသုတာွႏင့္ က ခမ္ ကခင္မႈကုိ ေလ့ကခင့္ 
သင္ၾကာ ေပ ေနသည္။ 

 Myanmar Center for Responsible Buisiness သည ္ ကေလ လုပ္သာ ခုိင္ ေစမႈာွႏင္႔ပတ္သက္ီပီ  
လုပ္ေဆာင္ေနပုံမခာ အာ  စုံစမ္ စစ္ေဆ ျခင္ အပါအဝင္ သီ သန္႔လုပ္ငန္ တစ္ခုခခင္ အေပၚ  လူ႔အခ င့္အ 

ေရ ကိစၥအာ  ေလ့လာအကၿျဖတ္ခခက္မခာ ကုိ ထုတ္ျပန္ေပ ေနသည္။ 

 Oxfam ာွႏင္႔ Action Labor Rights သည ္ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑ရိွ အလုပ္သမာ  လုပ္ထုံ လုပ္ 
နည္ မခာ ာွႏင့္ ပတ္သက္၍ စုံစမ္ စစ္ေဆ မႈ သုေတသန အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္ထာ သည္။ 

 Myanmar Responsible Sourcing Working Group သည ္ကုမၸဏီမခာ အတ က္ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္  
က႑ာွႏင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကေလ လုပ္သာ ခုိင္ ေစမႈအပါအဝင္ လူမႈဆုိင္ရာ၊ ပတ္ဝန္ ကခင္ဆုိင္ရာ 

ကိစၥရပ္မခာ အေပၚ နာ လည္သေဘာေပါက္ရန္၊ ထိေတ ႔ဆက္ဆံရန္ ပလက္ေဖာင္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

 ပုဂ လိကကုမၸဏီမခာ သည္လည္  ကုန္ေပ သ င္ သူမခာ ၏ လူမႈဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ေပ ပုံမခာ ၊  အလုပ္လုပ္ 
ရမည္႔ အသက္သတ္မွတ္ခခက္၊ အလုပ္အေနအထာ တုိ႔ာွႏင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တ င္ ာွႏင့္ ာုိႏင္ငံတကာစံာႏႈန္  



မခာ လုိက္နာမႈအပါအဝင္ အလုပ္သမာ ကိစၥရပ္မခာ ကုိ စီမံခန္႔ခ ၿမႈ တုိ တက္ေစရန္ တက္တက္ၾက ၾက  

အတူလုပ္ေဆာင္ာုိႏင္မည့္ ေျခလွမ္ မခာ  လွမ္ ေနီပီျဖစ္ပါသည္။  

အဆုိပါလႈပ္ရွာ မႈမခာ မွတဆင့္ ထ က္ေပၚလာေသာ အေတ ႔အၾကံ်ဳာွႏင့္ ဗဟုသုတတုိ႔သည ္အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္  
က႑ရွိ ကေလ လုပ္သာ ကိစၥာွႏင့္ဆက္စပ္ေသာ အနာဂါတ္လုပ္ငန္ မွန္သမွခအတ က္ အေရ ႀကီ ေသာ သင္ခန္  

စာမခာ ာွႏင့္ အသုံ ဝင္ေသာအျမင္မခာ ကုိ ျဖည့္ဆည္ ေပ မည္ျဖစ္သည္။ ထိေရာက္ေသာ ၾကာ ဝင္ေဆာင္ရ က္မႈာွႏင့္ 
ကုစာ မႈနည္ လမ္ မခာ အတ က္ ေရ  ခခယ္စရာမခာ အေနျဖင္႔ လက္ရိွဗဟုသုတာွႏင့္ က ခမ္ ကခင္မႈမခာ ကုိ ဒီဇုိင္ ာွႏင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖၚမႈမခာ အတ က္ လုပ္ေဆာင္ရာတ င္ ထည့္သ င္ စဥ္ စာ သင့္သည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ကေလ သငူယ ္ရပိငုခ္  င့္ အေျချပ်ဳခခဥ ္ကပမ္ႈ 
ယူနီဆက္ာွႏင့္ Save the Children ကၿ့သုိ႔ေသာ ကေလ သူငယ္ ကာက ယ္ေရ ကုိ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖ ၿ႔အ 

စည္ မခာ သည္ ၎တုိ႔၏ အစီအစဥ္မခာ ာွႏင့္ လႈပ္ရွာ မႈမခာ အတ က္ ကေလ သငူယ ္ရပိငုခ္  င့္ကိ ုအေျချပ်ဳသည္႔ 
ခခဥ ္ကပမ္ႈကုိ ခခမွတ္ကခင့္သုံ လခက္ရိွသည။္ ဤခခဥ္ ကပ္မႈသည ္ကေလ သူငယ္ရပုိင္ခ င့္မခာ ကုိ အလုပ္ာွႏင့္ လမ္  

ညႊန္မူဝါဒမခာ အျဖစ္ ဦ စာ ေပ သတ္မွတ္ရုံသာမကပၿ ကေလ မခာ သည ္ တုိင္ပင္ာီွႏ ောွႏာျခင္ ာွႏင့္ ဆုံ ျဖတ္ခခက္ခခ 
မွတ္ျခင္ လုပ္ငန္ စဥ္မခာ တ င္ ပါဝင္ခ င့္ရိွသူမခာ အျဖစ္ တစ္ေလ တစ္စာ  ဆက္ဆံရန္ ႀကိ်ဳ စာ ျခင္ ျဖစ္သည္။ ၎ 

ရႈေဒါင့္အရ အလုပ္ခ င္ဝင္ေနေသာကေလ မခာ အာ  ကူညီပ့ံပုိ ရန္ႀကိ်ဳ စာ သူမခာ သည္ အစီအစဥ္မခာ  ေရ ဆ ၿျခင္  

ာွႏင္႔ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္ မခာ တ င္ ကေလ မခာ ၏ ဆာႏၵာွႏင့္ တက္ၾက စ ာပါဝင္မႈတုိ႔ကုိ ဦ စာ ေပ ၾကရသည္။ 

Children’s Rights and Business Principles (CRBPs) သည ္ကေလ သူငယ္ရပုိင္ခ င့္မခာ အာ  မည္သုိ႔ ကာ 
က ယ္ရမည္ကုိ လမ္ ညႊန္မႈေပ ျခင္ ျဖင္႔ ကုမၸဏီမခာ အာ  အကူအညီေပ သည္။ ယူနီဆက္, Save the Children, 

United Nations Globle Compact တုိ႔ဦ ေဆာင္ေသာ တုိင္ပင္ာီွႏ ောွႏာမႈမခာ မွတဆင့္ ဖ ၿ႔စည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
CRBPs သည ္အလုပ္ခ င္၊ ေစခ တန္ ာွႏင့္ ရပ္က က္ထၿတ င္ ကေလ သူငယ္ရပုိင္ခ င့္မခာ ကုိ ေလ စာ ရန္ာွႏင့္ အာ  

ေပ ရန္ သီ သန္႔လုပ္ေဆာင္ဖ ယ္ရာမခာ ာွႏင္႔ ကတိကဝတ္မခာ ကုိ ကုမၸဏီမခာ အတ က္ ထုတ္ျပန္ေပ သည။္29 

ကေလ လုပ္သာ ခုိင္ ေစမႈသည ္CRBPs တ င္ အထူ ပင္အေရ ပါီပီ  ေအာက္ပါ မူာွွႏစ္ခုျဖင့္ သီ သန္႔ကုိင္တ ယ္ ေျဖ 
ရွင္ ေပ ေနသည္ - 

CRBP မ ူ၂ - စီ ပ ာေရ ေဆာင္ရ က္မႈမခာ ာွႏင့္ စီ ပ ာ ေရ အရဆက္ဆံမႈမခာ  အာ လုံ တ င္ ကေလ လုပ္သာ  ကင္  
စင္ေရ အတ က္ ထည္႔ဝင္ေဆာင္ရ က္ၾကရန္  
CRBP မူ ၃ - အသက္ငယ္ေသာ လုပ္သာ မခာ ၊ မိဘမခာ ာွႏင့္ ေစာင့္ေရွာက္သူမခာ အတ က္ သင့္တင့္ေလွခာက္ 
ပတ္ေသာ အလုပ္ကုိေပ ရန္ 

 

မူ ၃ ာွႏင့္ ပတ္သက္သည္ ့လမ္ ညႊန္ခခက္အဆက္ - အသက္ငယ္ေသာ လုပ္သာ မခာ အတ က္ အသက္ာွႏင့္ ေလခာ္ 
ညီေသာ လူမႈေရ အရ အကာအက ယ္ေပ မႈ၊ ကခန္ မာေရ ဆုိင္ရာ အခခက္အလက္ာွႏင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမခာ  အပါအဝင္ 
သင့္တင့္ေလွခာက္ပတ္ေသာ အလုပ္ခ င္ အခ င့္အလမ္ မခာ ကုိ ျမွင့္တင္ရန္ျဖစ္သည္။ အရည္အေသ  မီွ ပညာေရ ၊ 
အသက္ေမ  ပညာသင္တန္ ာွႏင့္ အသက္ေမ  ဝမ္ ေကခာင္  ဖ ႔ံီဖိ်ဳ ေရ အစီအစဥ္မခာ သည္ စာ ဝတ္ေနေရ  
စရိတ္ရရိွရန္ အခ င့္အလမ္ မခာ ျဖစ္သည့္အေလွခာက္ အလ န္အေရ ပါသည္။ 

လမ္ ညႊန္ခခက္တ င္ ကေလ လုပ္သာ ကင္ စင္ေရ ာွႏင့္ အသက္ငယ္လုပ္သာ မခာ အတ က္ သင့္ေတာ္ေသာ အ 

လုပ္ရာုိႏင္မႈတုိ ခခၿ႕ေရ ာွႏစ္မခ်ိဳ စလုံ ကုိ ရည္မွန္ ခခက္ာွႏစ္ရပ္အျဖစ္ ထာ ရိွသည္။ ဒုတိယမူသည္ စီ ပ ာ ေရ လုိအပ္ 
ခခက္အရ အလုပ္ရွာေနသည္ ့ကေလ ေျမာက္မခာ စ ာ ရိွေနသည့္ ျမန္မာာုိႏင္ငံအတ က္ အထူ သျဖင့္အေရ ပါသည။္ 
                                                                 
29 CRBPs ံႏရင့္္ိိုင္ေသာ ေနာက္ထပ္အေသ စိတ္အခခက္အလက္မခာ ကို ေနာက္ဆက္တ ၿ ၃ တြင္ ၾကည့္ံိႏိုင္သည္။ 



အသက္ငယ္လုပ္သာ မခာ အတ က္ သင့္ေတာ္ေသာအလုပ္ ျဖည့္ဆည္ ေပ ေရ  ရည္မွန္ ခခက္သည္ 

အလုပ္လာေတာင္ ျခင္ ခံရေသာ စက္ရုံပုိင္ရွင္မခာ ၏ လူမႈေရ ဆုိင္ရာတာဝန္သိေသာ စိတ္ဓာတ္ကုိ ေရာင္ျပန္ 
ဟပ္ထာ ျခင္ ျဖစ္သည္။ 

CRBPs တ င္ေဖၚျပထာ ေသာ ေကာ္ပုိေရ ရွင္ မခာ ၏ ကတိကဝတ္မခာ သည ္ကေလ လုပ္သာ ကိစၥေျဖရွင္ ရာတ င္ 

ကုမၸဏီမခာ ၏ အလာ အလာရိွေသာ အခန္ က႑ကုိ ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခခဥ္ ကပ္မႈ ျပ်ဳလုပ္ထာ ီပီ  အေၾကာင္  
ရင္ ခံအခခက္မခာ ကုိ အတူလက္တ ၿ ေျဖရွင္ ရန္ အၾကံျပ်ဳထာ သည္။30 

i.  ကေလ လုပ္သာ မခာ ရွိေနရျခင္ ၏ အေၾကာင္ ရင္ ခံအခခက္မခာ အေပၚ ေရရွည္ခံမည္႔ အေျဖရရွိာုိႏင္ေရ  
ာွႏင့္ ကေလ မခာ ၏ ပညာေရ ကုိ ျမွင့္တင္ရန္အတ က္ စီ ပ ါ ေရ လုပ္ငန္ တူသူမခာ ၊ ရပ္ရ ာလူထုမခာ ၊ 
ကေလ သူငယ္ရပုိင္ခ င့္ဆုိင္ရာအဖ ၿ႔အစည္ မခာ ၊ အလုပ္သမာ သမဂ မခာ ၊ အစုိ ရမခာ ာွႏင့္ အတူတက  
လုပ္ကုိင္ရန္။ 

ii.  ကေလ လုပ္သာ ပေပခာက္ရန္ လူမႈေရ အရ ပါဝင္လာေအာင္စည္ ရုံ ျခင္ ာွႏင့္ အသိပညာေပ ျခင္ တုိ႔မွတ 
ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လူထုအသုိင္ အဝုိင္ ၊ ျပည္တ င္ ာွႏင့္ ာုိႏင္ငံတကာႀကိ်ဳ ပမ္ မႈမခာ ကုိ ပံ႔ပုိ ကူညီ 
ရန္၊  ေဒသခံအသုိင္ အဝုိင္ မခာ ၊ ကေလ မခာ ာွႏင့္ ပူ ေပါင္ ၍ ေရ ဆ ၿကာ အေကာင္အထည္ေဖၚေနေသာ 
ကေလ လုပ္သာ ပေပခာက္ေရ  အစီအစဥ္မခာ ကုိ ပ့ံပုိ ရန္။ 

iii. ကေလ လုပ္သာ ကိစၥ ကုိင္တ ယ္ေျဖရွင္ ရန္ လုပ္ငန္ နယ္ပယ္တစ္ခုလုံ  ပါဝင္ခခဥ္ ကပ္မႈတုိ တက္လာ 
ေရ အတ က္ အျခာ ကုမၸဏီမခာ ၊ က႑အလုိက္အသင္ မခာ ၊ လုပ္ငန္ ရွင္အဖ ၿ႔အစည္ မခာ ာွႏင့္ မိတ္ဖက္အ 
ျဖစ္လက္တ ၿလုပ္ေဆာင္ရန္။ အလုပ္သမာ သမဂ မခာ ၊ တရာ ဥပေဒစုိ မုိ ေရ အာဏာပုိင္မခာ ၊ အလုပ္သ 
မာ  ဦ စီ ဌာနမခာ ၊ အျခာ အဖ ၿ႔အစည္ မခာ ာွႏင့္ ဆက္ဆံေရ လမ္ ေၾကာင္  တည္ေဆာက္ရန္။ 

iv. ေဒသအဆင့္၊ တုိင္ ေဒသႀကီ ာွႏင္႔ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ာုိႏင္ငံအဆင့္တ င္ရိွေသာ ကုိယ္စာ ျပ်ဳအလုပ္ရွင္ အဖ ၿ႔ 
အစည္ မခာ တ င္ ကေလ လုပ္သာ ာွႏင္႔ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္ အဖ ၿ႕ သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္မတီ ဖ ၿ႔စည္ ရန္ 
သုိ႔မဟုတ္ ပါဝင္ေဆာင္ရ က္ရန္။ 

v. တစ္ာုိႏင္ငံလုံ အဆင့္တ င္ ကေလ လုပ္သာ ရွိေနမႈကုိ တုိက္ဖခက္ရန္ အဓိကမူဝါဒာွႏင့္ အင္စတီကခ  ရွင္  
ဆုိင္ရာစနစ္မခာ ၏ အစိတ္အပုိင္ အေနာွႏင့္ ကေလ လုပ္သာ ျပႆနာကုိ တာ ဆီ ကာက ယ္သည္ ့
တစ္မခ်ိဳ သာ လုံ အဆင့္ လုပ္ငန္ စီမံခခက္ ေရ ဆ ၿအေကာင္အထည္ေဖၚျခင္ ကုိ ကူညပ့ံီပုိ ရန္။ 

vi. အလုပ္လုပ္ာုိႏင္ေသာ အနိမ့္ဆုံ အသက္အရ ယ္ ျပည့္ီပီ ေသာ အသက္ငယ္လုပ္သာ မခာအတ က္ လူငယ္ 
အလုပ္အကုိင္၊ က ခမ္ ကခင္မႈဖ ံ႔ီဖိ်ဳ ေရ ာွႏင့္ အလုပ္ခ င္သင္တန္  အခ င့္အလမ္ မခာ ကုိ ျမွင့္တင္ေပ သည္ ့
အစီအစဥ္မခာ တ င္ ပါဝင္ရန္။ 

                                                                 
30 From Children’s Rights and Business Principles website, http://childrenandbusiness.org/the-principles/principle-

2/.  

http://childrenandbusiness.org/the-principles/principle-2/
http://childrenandbusiness.org/the-principles/principle-2/


vii. တရာ ဝင္စီ ပ ာ ေရ က႑ျဖင္႔ ထုတ္လုပ္မႈကုိသာ အေလ ေပ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ီပီ  ကေလ လုပ္သာ  
ခုိင္ ေစမႈ ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ျပင္ပအလုပ္စီစဥ္မႈမခာ ကုိ ေရွာင္ရွာ ရန္။ 

ကေလ လုပ္သာ ာွႏင္႔ဆုိင္ေသာ အျဖစ္အပခက္မခာ ကုိ ၎တုိ႔ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူမႈစီ ပ ာ အေျခအေနမွ သီ ျခာ ခ ၿ 
ထုတ္စဥ္ စာ ရန္ မျဖစ္ာုိႏင္ေၾကာင္ ကုိ အထက္ပါအၾကံျပ်ဳခခက္မခာ က ထင္ဟပ္ေနသည္။ ကေလ လုပ္သာ ကိစၥ 

ရပ္ကုိ ထိေရာက္စ ာေျဖရွင္ ရာတ င္ ပညာေရ ၊ ဆင္ ရၿမ ၿေတမႈ၊ သိရိွနာ လည္မႈာွႏင့္ လူထုအသုိင္ အဝုိင္ ၊ အင္န္ဂခီ 
အုိမခာ ၊ သမဂ မခာ ၊ အစုိ ရာွႏင့္ အလုပ္ရွင္မခာ  ပါဝင္ပတ္သက္မႈတုိ႔ကုိ စနစ္တကခခခဥ္ ကပ္ရန္ လုိအပ္သည္။ 

ေနာက္ထပ္ေသာ့ခခက္ကခ အစိတ္အပုိင္ တစ္ခုမွာ အလုပ္သမာ တစ္ဦ ခခင္ ာွႏင့္ စက္ရုံတစ္ရုံခခင္ တုိ႔၏ ယခု 

အဆင့္ထက္ ပုိမုိပါဝင္ပတ္သက္ရန္ လုိအပ္မႈျဖစ္သည္။ စက္ရုံတ င္ အလုပ္လုပ္ရန္ အနိမ့္ဆုံ အသက္သတ္မွတ္ 
ခခက္မျပည့္သူမရိွေၾကာင္  ေသခခာေစျခင္ သည္ တရာ ဝင္စံာႏႈန္ မခာ ကုိ လုိက္နာမႈရိွေစမည့္ အေျခခံစည္ ကမ္  

တစ္ခုျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎အေျခခံစည္ ကမ္ ကုိ လုိက္နာသည္႔ ခခဥ္ ကပ္မႈတစ္ခုတည္ ျဖင္႔ ကေလ လုပ္သာ  

ခုိင္ ေစမႈ ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္ ရင္ ခံအခခက္မခာ ကုိ ေျဖရွင္ မေပ ာုိႏင္ပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



တာ ဆ ီကာက ယေ္ရ ာႏွင့္ ကုစာ ျပငဆ္ငေ္ရ အတ က ္အၾကျံပ်ဳခခကမ္ခာ  
 

 

“လူ႔အဖ ၿ႔အစည္ ၏ တန္ဖ ို ထာ မ ႈမခာ ာႏ ွင ့္ ကိုက္ညီမ ႈမရွိေသာ၊ သက္ဆိုင ္ေသာ  ရပ္ရ  ာလူထု၏ 

လူမႈစ ီပ  ာ ဆိငုရ္ာ အမနွတ္ရာ ာႏွင ့္ က ၿျပာ ေနေသာ ဥပေဒသည ္သကေ္ရာကမ္ႈရ ွရိန ္ခက္ခၿလိမ ့္မည္”31 

- ILO KAP ေလ့လာမႈ 

 

ကေလ လုပ္သာ တာ ဆီ ကာက ယ္ရာတ င္ ပါဝင္ရန္လုိအပ္ေသာ အစိတ္အပုိင္ မခာ မွာ - 

ရွင္ လင္ တိကခီပီ  ေရွ႕ေနာက္ညီည တ္ေသာ ဥပေဒမခာ ာွႏင့္ စည္ ကမ္ မခာ  

ရွင္ လင္ ေသာတန္ဖုိ ကုိေပ မည္ ့ပညာေရ ဆုိင္ရာ ေရ  ခခယ္သင္ယူစရာမခာ  

လုပ္သာ မခာ ၊ စီမံခန္႔ခ ၿမႈမခာ ၊ သမဂ မခာ ၊ စစ္ေဆ ေရ မွ  မခာ ၊ အသုိင္ အဝုိင္ မခာ ၏ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈာွႏင့္ 
သက္ေရာက္မႈ 

အရ ယ္ေရာက္သူမခာ အတ က္ အိမ္ေထာင္စုကုိ ပ့ံပုိ ာုိႏင္မည့္ အသက္ေမ  ဝမ္ ေကခာင္ လုပ္ငန္ မခာ  

 

ရွင ္ လင္ ေသာ ဥပေဒမခာ ာႏ ွင ့္ အမိန ္႔မ ခာ  

အလုပ္လုပ္ေသာကေလ မခာ အတ က္ အနိမ့္ဆုံ အသက္သတ္မွတ္ခခက္၊ အလုပ္ခခိန္နာရီ၊ အလုပ္ခ င္အေျခအေန 
တုိ႔ာွႏင့္သက္ဆုိင္သည္႔ စံမခာ ာွႏင္႔ အကာအက ယ္ေပ မႈမခာ ကုိ အဓိပၸါယ္ဖ င္႔ဆုိသည္႔ ဥပေဒမူေဘာင္မခာ သည္ 

ာုိႏင္ငံတကာစံာႏႈန္ မခာ ာွႏင့္ တစ္သာ တည္ ကုိက္ညီီပီ  ရွင္ လင္ ရမည္။ စက္ရုံမခာ အက္ဥပေဒာွႏင့္၊ ေစခ ဆုိင္ာွႏင့္ 
လုပ္ငန္ မခာ အက္ဥပေဒတုိ႔ကုိ မၾကာေသ မီွက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရာတ င္ အလုပ္လုပ္ာုိႏင္ေသာ အနိမ့္ဆုံ  အသက္ 

ကုိ ၁၄ ာွႏစ္သုိ႔တုိ ျမွင့္ခၿ့ီပီ  ဥပေဒခခ်ိဳ ေဖာက္မႈမခာ အတ က္ ျပစ္ဒဏ္ကုိလည္  တုိ ျမွင့္ထာ သည္။ ကေလ သူငယ္ 

ဆုိင္ရာဥပေဒတ င္ ေျပာင္ လၿမႈမခာ သည္ စက္မႈလုပ္ငန္ အာ လုံ တ င္ ကခင့္သုံ မည္ ့ကေလ သူငယ္အလုပ္အကုိင္ 
အတ က္ အနိမ့္ဆုံ အသက္သတ္မွတ္ခခက္ကုိ စတင္ကခင္႔သုံ ေစမည္ဟု ေမွခာ္လင္႔ရသည္။  ထုိ႔အျပင္ ျပင္ဆင္မႈ 

မခာ တ င္ အသက္ငယ္ေသာ လုပ္သာ မခာ  (၁၄-၁၆ာွႏစ္) အတ က္ ေဘ အာၱႏရာယ္မခာ ေသာအလုပ္၊ ညပုိင္ အလုပ္ 
မခာ ာွႏင္႔ပတ္သက္၍ အကာအက ယ္ေပ ထာ မႈမခာ ဆက္လက္ပါဝင္ေစမည္ျဖစ္ကာ တစ္ေန႔လွခင္ ရွစ္နာရီ လုပ္ခ င့္ 

                                                                 
31 ILO KAP study, p. 8 



ေပ ထာ မႈမခာ မွာမူ အသက္ငယ္လုပ္သာ မခာ အတ က္ တရာ ဝင္အလုပ္အကုိင္ျဖစ္ရန္ာွႏင့္ မွခတမႈရိွေစရန္ လုိအပ္ 

သည္။32  

တန္ဖို ရ ိွေစမည့္ ပညာေရ ဆိုင ္ရာ ေရ  ခခယ္သင္ယူစရာမခာ  

ျမန္မာ့ယဥ္ေကခ မႈထုံ စံတ င္ ပညာေရ ကုိ တန္ဖုိ ထာ ေၾကာင္ ာွႏင့္ ေကခာင္ ဆက္မတက္ခုိင္ ပၿ အလုပ္လုပ္ခုိင္  

ျခင္ သည္ အဓိကအာ ျဖင့္ ေင ေၾက ၾကပ္တည္ မႈေၾကာင့္သာျဖစ္ေၾကာင္ ကုိ မူလတန္ ေကခာင္ အပ္ာံွႏမႈာႏႈန္  ျမင့္  
မာ မႈက ညႊန္ျပေနသည္။ 

သုိ႔ရာတ င္ ပညာေရ စနစ္သည္ အသုံ ဝင္ေသာ က ခမ္ ကခင္မႈာွႏင့္ ဗဟုသုတကုိ မေပ ာုိႏင္ဟု လက္ခံယူဆမႈမခာ က 

မိသာ စုမခာ ာွႏင့္ ကေလ မခာ အာ  ေကခာင္ ထ က္၍ အလုပ္လုပ္ေစရန္ လုိလာ မႈကုိ ေသခခာေပါက္ ျဖစ္ေပၚေစခၿ့ 
သည္။ ပညာေရ အတ က္ ေရ  ခခယ္သင္ယူစရာမခာ ၏ အရည္အေသ  ကုိ တုိ တက္ေစျခင္ ာွႏင့္၊ မသင္မေနရ 

ပညာေရ  ီပီ စီ သည့္အသက္ာွႏင့္ အလုပ္လုပ္ခ င့္ရိွေသာ အနိမ့္ဆုံ အသက္တုိ႔အၾကာ  က ာဟမႈကုိ ပိတ္လုိက္ျခင္  
သည ္ကေလ မခာ  ေကခာင္ ထ က္၍ အလုပ္လုပ္မည္ ့ျဖစ္ာုိႏင္ေခခကုိ ေလွခာ့ခခရာတ င္ အေထာက္အကူျပ်ဳလိမ့္မည္။ 

အရ ယေ္ရာကသ္မူခာ အတ က ္ အိမ္ေထာငစ္ကုိ ု လံုေလာကစ္ ာပ ံပ့ ိ ုာုိႏငမ္ည့္ အသကေ္မ  ဝမ ္ေကခာင ္ 

လုပ္ငန္ မခာ  

ဆင္ ရၿမ ၿေတမႈအဆင့္သည ္ ျမန္မာ့စီ ပ ာ ေရ  အေျခအေနတစ္ရပ္လုံ ာွႏင့္ ဆက္ာႏ ယ္ေနသည္။ တုိင္ ျပည၏္ 
လက္ရိွစီ ပ ာ ေရ ျပ်ဳျပင္ေျပာင္ လၿမႈလမ္ ေၾကာင္ သည္ ျမန္ဆန္ေသာဖ ံ႔ီဖိ်ဳ မႈာွႏင့္ ဝင္ေင တုိ မႈကုိ ေမာင္ ာွႏင္ာုိႏင္မည္ 

ဟုေမွခာ္လင့္ရသည္။ ၎လုပ္ငန္ စဥ္သည္ ကေလ လုပ္သာ ေလွခာ့ခခေရ အတ က္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္ေသာ္လည ္ 

ေရရွည္အလာ အလာ တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ တစ္ခခိန္တည္ တ င္ ကေလ လုပ္သာ ေလွခာ့ခခေရ မဟာဗခ ဟာတ င္ 
ေျဖရွင္ နည္ မခာ ကုိ စဥ္ စာ သည့္အခါ အိမ္ေထာင္စုစီ ပ ါ ေရ ဖိအာ မခာ ကုိပါ ထည့္သ င္ စဥ္ စာ သင့္သည။္ 

ကခယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈဖူလုံေရ  အစီအစဥ္မခာ သည္လည္  မိသာ စုအပုိဝင္ေင အတ က္ ကေလ လုပ္အာ ကုိ မီွခုိရန္ 
လုိအပ္မႈကုိ ေလွခာ့ခခေပ ာုိႏင္သည္။ 

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မ ႈာႏ ွင ့္ ဥပေဒ၏ သက္ေရာက္မႈ 

အလုပ္ခ င္တ င္ ကေလ သူငယ္ရပုိင္ခ င့္ ခခ်ိဳ ေဖာက္မႈမခာ ၊ အသက္မျပည့္ေသာကေလ  အလုပ္အကုိင္မခာ ာွႏင့္ 
ကေလ ညွဥ္ ပန္ မႈျဖစ္ရပ္မခာ တ င္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရ ၊ ၾကာ ဝင္တာ ဆီ ေရ တုိ႔ာွႏင့္ သက္ဆုိင္သည္ ့အစုိ ရ 

အဖ ၿ႔အစည္ မခာ ၏ အေျခခံဝတၱရာ မခာ ကုိ ရွင္ လင္ ေအာင္ ျပ်ဳလုပ္ျခင္ သည္ တာဝန္ယူမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 

အေထာက္အကူျပ်ဳသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကေလ ာွႏင့္ အသက္ငယ္လုပ္သာ ဆုိင္ရာ ဥပေဒမခာ ာွႏင့္ စံာႏႈန္ မခာ  သက္ 

                                                                 
32 Action Labor Rights. 2016. “Under Pressure: A Report on Labour Conditions in Korean Factories in Myanmar.” 

March 28. (l ink). 



ေရာက္မႈရိွေရ အတ က္ အစုိ ရ၏ လက္ရိွစ မ္ ေဆာင္ရည္ အကန္႔အသတ္ရိွျခင္ ေၾကာင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈကုိ 

လူထုအသုိင္ အဝုိင္ က ေဝမွခတာဝန္ယူရမည့္ ဝတၱရာ ျဖစ္လာသည္။ လုပ္သာ မခာ ာွႏင့္ သမဂ မခာ သည ္စက္ရုံမခာ  
တ င္ ရိွေနေသာေၾကာင့္ စစ္ေဆ ေရ မွ  မခာ ာွႏင့္ ဆုိင္ရာဌာနမခာ သုိ႔ တရာ ဝင္ာွႏင့္ တရာ မဝင္နည္ လမ္ မခာ မွ 

တဆင့္ သတင္ အခခက္အလက္ ေပ ပုိ႔ာုိႏင္သည္။ လူထုအသုိင္ အဝုိင္ ကလည္  ကေလ လုပ္သာ ခုိင္ ေစမႈာွႏင့္ 
အလုပ္ခ င္အေျခအေနဆုိ ဝါ မႈကိစၥမခာ ရိွပါက ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ကာ မိဘမခာ ၊ စက္ရုံမန္ေနဂခာမခာ ာွႏင့္ 

လူမႈဖူလုံေရ ဌာနမခာ သုိ႔ သတင္ ေပ ပုိ႔ာုိႏင္သည္။ 

 

စီ ပ  ာ ေရ နည ္လမ ္ျဖင္႔ ကာက ယရ္နာွ္ႏင ္႔ ျပနလ္ညက္စုာ ျပငဆ္ငရ္နအ္တ က ္
လုပေ္ဆာငရ္န ္အႀကျံပ်ဳခခကမ္ခာ  

 
“ဖက္ရရင္လိုပ္ငန္းဟာ ေနာက္မက္မီ မိမိဘက္က စ၍ တစ္ခိုခိုလိုပ္ေ္ာင္ရန္၊ မရ္တ၊ လ ိုၿခ  ၿပီး သင္႔ေလ္ာ္တဲ႔ အေျခ 

ခ အေ္ာက္အဦတစ္ခိုဖန္တီးရန္ အခြင္႔အလမ္းရိရပါတယ္” 

-Kelly Drennan, Fashion Takes Action 

 

 

ီခံ်ဳ၍ဆုိရလွခင္ ဝယ္ယူသူမခာ ာွႏင္႔ ရင္ ာွီႏ ျမွပ္ာွံႏသူမခာ သည္ အထူ ဂရုျပ်ဳမႈ၊ အေရ ပါေသာ မေရရာမႈမခာ ာွႏင္႔ ကခယ္ 

ျပန္႔ေသာ စနစ္တကခရွိေနသည္႔ စိန္ေခၚမႈမခာ ကုိ ထည္႔သ င္ စဥ္ စာ ျခင္ မခာ ပါဝင္သည္႔ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ခခဥ္  

ကပ္မႈကုိ ခခမွတ္သင္႔သည္။ ေအာက္တ င္ အႀကံျပ်ဳထာ ခခက္မခာ သည္ အသက္မျပည္႔ပၿ ငယ္ရ ယ္သည္႔ အလုပ္သ 
မာ မခာ ကုိ အကာအက ယ္ေပ ရာတ င္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္႔ သီ သန္႔လုပ္ေဆာင္ာုိႏင္သည္မခာ ကုိ ေဖၚျပထာ  

ပါသည္။ 

အလုပ္ဌာနတ င္ အကာအက ယ္ေပ မ ႈမခာ ကို ထည္႔သ င ္ ျခင ္  

ကေလ မခာ ကုိ အလုပ္သမာ အျဖစ္ ငွာ ရမ္ ျခင္  ျပ်ဳမျပ်ဳာွႏင္႔ ၎တုိ႔ကုိ မည္သုိ႔ေသာ အလုပ္သဘာဝမခိ်ဳ ခုိင္ ေစ 
မည ္စသည္တုိ႔ကုိ ဆုံ ျဖတ္ရာတ င္ စက္ရံုမနေ္နဂခာမခာ သည ္မရွိမျဖစ္က႑တ င္ ပါဝင္ေနပါသည္။ စက္ရုံမန္ေန 
ဂခာမခာ ၏ ဆုံ ျဖတ္ခခက္မခာ အေပၚ လႊမ္ မုိ ာုိႏင္သည္႔ နည္ လမ္ အမခိ်ဳ မခိ်ဳ ရွိာုိႏင္သလုိ ကေလ လုပ္သာ မခာ ာွႏင္႔ပတ္ 
သက္ီပီ  ာုိႏင္ငံတကာစံမခာ ာွႏင္႔အညီ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ာွႏင္႔ ၎တုိ႔၏ စ မ္ ေဆာင္ရည္တုိ တက္လာေစရန္ 
လည္  နည္ လမ္ အမခိ်ဳ မခိ်ဳ ရွိပါသည္။  



1. ေလ႔ကခင္႔သင္တန္ ေပ ျခင္ ာွႏင္႔ လူခန္႔ထာ ျခင္ ၊ ငွာ ရမ္ ျခင္ မခာ ျပ်ဳလုပ္ရာတ င္ အသုံ ျပ်ဳာုိႏင္သည္႔ နည ္ 
လမ္ မခာ ။ လူခန္႔ထာ သည္႔ လုပ္ငန္ စဥ္အစကတည္ က ကေလ လုပ္သာ မခာ မပါေအာင္ မည္သုိ႔ဖယ္ 
ရွာ ရမည္ဆုိသည္ကုိ လမ္ ညႊန္ခခက္မခာ ေပ ပါ။ ထုိသုိ႔ေပ ရာတ င္ လူ႔စ မ္ အာ အရင္ အျမစ္မန္ေနဂခာမခာ  
အာ  အလုပ္သမာ မခာ ၏ အသက္၊ သ င္ျပင္လကၡဏာမခာ ကုိ မွန္မမွန္လုပ္ေဆာင္ရာတ င္ ေမ ခ န္ မခာ  
ာွႏင္႔ စစ္ေဆ ရန္မခာ ပါဝင္ရပါမည္။ အလုပ္သမာ ၏ ဇာတိီမိ်ဳ႕မွ အစုိ ရကုိယ္စာ လွယ္မခာ ထံမွ တရာ ဝင္ 
စာရ က္စာတမ္ မခာ လုိအပ္မႈကုိ အလုပ္ေလွခာက္သည္႔ အဆင္႔တစ္ခုအျဖစ္ထည္႔သ င္ ထာ သင္႔သည။္ 
ထုိ႔အျပင္ ေလွခာက္လႊာရွင္ကုိ ငွာ ရမ္ သည္ျဖစ္ေစ၊ မငွာ ရမ္ သည္ျဖစ္ေစ၊ အသက္ာွႏင္႔ပတ္သက္ေသာ 
ေဖၚျပထာ ခခက္မခာ ၊ စီစစ္ထာ မႈမခာ ာွႏင္႔ဆုိင္ေသာမွတ္တမ္ မိတၱ မခာ ကုိ ေလွခာက္လႊာဖုိင္တ င္ ပူ တ ၿထာ  
သင္႔သည္။   

2. ေကာင္ မ န္စ ာ အလုပ္လုပ္ာုိႏင္သည္႔ အေျခအေနမခာ ေသခခာေစမည္႔ ရွင္ လင္ ေသာ လမ္ ညႊန္ခခက္မခာ  
ာွႏင္႔ ပံ႔ပုိ သည္႔ စနစ္မခာ  ။ ငယ္ရ ယ္ေသာ အလုပ္သမာ မခာ အေနျဖင္႔ ခ င္႔ျပ်ဳေသာ အလုပ္ခခိန္ထက္ပုိ၍ အ 
လုပ္မလုပ္ရရန္၊ ေန႔အခခိန္တ င္သာ ဥပေဒအရခ င္႔ျပ်ဳေသာ အခခိန္ျဖစ္ရန္မခာ ေသခခာေအာင္ အထူ အကာ 
အက ယ္မခာ ရွိသင္႔သည္။ HR စနစ္မခာ သည္ အလုပ္သမာ မခာ ကုိ သူတုိ႔၏ အသက္အုပ္စုအလုိက္ 
ရွင္ လင္ စ ာ တာဝန္ေပ သင္႔သည္။ ၎အေပၚမူတည္၍ အခခိန္ာွႏင္႔ အလုပ္တာဝန္ကုိလည္  ရွင္ လင္  
ေအာင္ ေပ သင္႔သည္။ အသက္ ၁၈ ာွႏစ္ေအာက္အလုပ္သမာ မခာ ကုိ ကခဘမ္ လုပ္သာ မခာ အျဖစ္ ငွာ  
ရမ္ ျခင္ မခိ်ဳ ကုိ တာ ျမစ္ထာ သင္႔သည္။ လမ္ ညႊန္ခခက္မခာ မွာလည္  ျမန္မာာုိႏင္ငံ၏ အေၾကာင္ အရာ၊ 
အေျခအေနတုိ႔ျဖင္႔ ကုိက္ညီရပါမည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ျမန္မာာုိႏင္ငံဥပေဒအရ တရာ ဝင္ခန္႔အပ္ထာ ေသာ 
အလုပ္သမာ မခာ ကုိ အလုပ္ရွင္သတ္မွတ္ေသာ အသက္လုိအပ္ခခက္မျပည္႔မီရုံမွချဖင္႔ ျဖ်ဳတ္မပစ္သင္႔ပၿ၊ 
လစာေပ  ာွႏင္႔/သုိ႔မဟုတ္ ပညာေရ အရေရ  ခခယ္စရာမခာ ျဖင္႔ ဆက္လက္ခန္႔ထာ ာုိႏင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သင္႔ 
သည္။ 

အလုပ္သမာ မခာ ၏ ရပုိင္ခ င္႔မခာ ကုိ သိနာ လည္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပ ီပီ  ၎တို႔အာ  အခ င္႔အာဏာမခာ  
ေပ ျခင ္ျဖင္႔ ကိစၥရပ္မခာ ကုိ ေဖၚထုတ္ာုိႏင္လာျခင္ ၊ တစ္ခုခုတုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္လာာုိႏင္ျခင္ ၊ ထုိကိစၥရပ္မခာ ကုိ 
သက္ ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မခာ ထံ သတင္ ပုိ႔လာာုိႏင္ျခင္ မခာ ရွိလာာုိႏင္သည္။ 

3. သိရိွနာ လညမ္ႈမခာ  ျမွင္႔တငေ္ပ ျခင ္ ။ ဆက္သ ယ္ေရ ာွႏင္႔ မီဒီယာခခယ္နယ္အမခိ်ဳ မခိ်ဳ မွတဆင္႔ သိရွိနာ  
လည္မႈမခာ ကုိ ျမွင္႔တင္ေပ ျခင္ သည္ ငယ္ရ ယ္ေသာ အလုပ္သမာ မခာ ာွႏင္႔ပတ္သက္ီပီ  ယဥ္ေကခ မႈဆုိင္ 
ရာ စံမခာ ကုိ ေလ စာ လာေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ီပီ ၊ အလုပ္သမာ ာွႏင္႔ဆုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ပုံမခာ  
ကုိ အာ လုံ ပါဝင္ေစာင္႔ၾကည္႔မႈျဖစ္လာေစရန္လည္  အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္။  

4. ထိေရာကေ္သာ စနစမ္ခာ ။ တရာ မွခတမႈမရွိဟု ခံစာ ေနရမႈမခာ ကုိ ေဖၚထုတ္ာုိႏင္သည္႔ လမ္ ေၾကာင္ မခာ ၊ 
အခခိန္မေရ  ဆက္ာုိႏင္ေသာ ဖုန္ မခာ ၊ သေဘာထာ မွတ္ခခက္ေရ သာ ေပ ပုိ႔ာုိႏင္ေသာ စာတုိက္ပုံမခာ ၊ အ 
လုပ္သမာ သမဂ  ကုိယ္စာ လွယ္မခာ ကၿ႔သုိ႔ေသာ ထိေရာက္ေသာ စနစ္မခာ သည္ ကေလ လုပ္သာ မခာ  
သုိ႔မဟုတ္ ငယ္ရ ယ္ေသာ အလုပ္သမာ မခာ ာွႏင္႔ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မခာ ကုိ အလုပ္သမာ မခာ က သတင္ ပုိ႔ 



ာုိႏင္ရန္ အလာ အလာေကာင္ သည္႔ ေရ  ခခယ္စရာလမ္ ေၾကာင္ မခာ ျဖစ္သည္။ အေကာင္ ဆုံ အေနအ 
ထာ မွာ သတင္ ပုိ႔ာုိႏင္သည္႔ လမ္ ေၾကာင္ မခာ မခာ ထူေထာင္ထာ သင္႔သည္။ 

က႑တစခ္လုံု တိ ုတကမ္ႈသည ္ စီ ပ ာ ေရ လုပ္ငန္ အရ ယ္အစာ မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တ င္ ကပုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ 

ာုိႏင္ငံျခာ ကပုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္ တစ္ခုလုံ က အသက္မျပည္႔သူမခာ ာွႏင္႔ ငယ္ရ ယ္သည္႔ အလုပ္သမာ မခာ အ 

တ က္ အကာအက ယ္ေပ မႈကုိ လုပ္ငန္ တစ္လုံု က တညီတည္ ကခင္႔သုံ မႈေသခခာီပီ  စက္ရုံအာ လုံ တ င္ စံျပထ က္ 
ေပၚလာာုိႏင္ေစရန္ အထိေရာက္ဆုံ နည္ လမ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

5. MGMA ၏ အေရ ယေူဆာငရ္ ကသ္ည္႔မေူဘာင ္(MGMA Framework of Action) လပုင္န ္စဥက္ိ ုပံ႔ပိ ု 
ျခင ္ - ကေလ လုပ္သာ မခာ ာွႏင္႔ပတ္သက္ီပီ  MGMA ၏ အေရ ယူေဆာင္ရ က္သည္႔ မူေဘာင္ကုိ ပံ႔ပုိ  
ျခင္ သည္ လုပ္ငန္ ၏ လုပ္ထုံ လုပ္နည္ မခာ တုိ တက္လာေစမည္႔ မတူသည္႔ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမခာ  
ထံမွ ထိေရာက္သည္႔ အေရ ယူေဆာင္ရ က္မႈမခာ ထ က္ေပၚလာေစပါသည္။  

6. အဓိကကခေသာ အစိ ုရဌာနမခာ ာွႏင္႔ မိတဖ္ကအ္ျဖစတ္ ၿဖကလ္ပုက္ိငုျ္ခင ္ - အလုပ္ရုံာွႏင္႔ အလုပ္သမာ စစ္ 
ေဆ ေရ ဦ စီ ဌာန (FGLLID) ကၿ႔သုိ႔ေသာ အဓိကခသည္႔ အစုိ ရဌာနမခာ ာွႏင္႔ တ ၿဖက္လုပ္ကုိင္ျခင္ သည ္
ေမွခာ္မွန္ ခခက္မခာ ကုိ ရွင္ လင္ စ ာ ခခမွတ္ထာ ီပီ  အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ေနမႈကုိ ေသခခာေစီပီ  ေစာင္႔ 
ၾကည္႔ျခင္ ာွႏင္႔ စစ္ေဆ ျခင္ ကုိ ထိေရာက္မႈရွိေစေရ ေသခခာေစရန္ အေထာက္အကူျပ်ဳပါသည္။ ျမန္မာ 
ာုိႏင္ငံ၊ တာဝန္ယူမႈရွိေစမည္႔ လုပ္ငန္ အုပ္စု မခိ်ဳ ဖ ၿ႕စည္ ထာ ျခင္ သည္ အလုပ္သမာ ဝန္ႀကီ ဌာန၊ အလုပ္ 
အကုိင္၊ လူမႈဖူလုံေရ စသည္႔အဖ ၿ႕မခာ ာွႏင္႔ ဆက္ဆံရာတ င္ ေပါင္ စပ္ညိွာိႏႈင္ ေပ ေသာ ခခဥ္ ကပ္မႈကုိ လုပ္ 
ေဆာင္ေပ ာုိႏင္သည္။  

အျခာ ဆည္ ပူ ာုိႏင္သည္႔ ပညာေရ ၊ အသက္ေမ  ဝမ္ ေကခာင္ ပညာေရ ၊ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္သင္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ 
ျခင္ တုိ႔မွတဆင္႔ ငယရ္ ယေ္သာ အလပုသ္မာ မခာ ကိ ုပံ႔ပို ျခင ္သည ္အလုပ္အကုိင္အတ က္ ေရ  စရာမခာ ဖန္တီ  
ေပ ကာ ငယ္ရ ယ္ေသာ အလုပ္သမာ မခာ အတ က္ ကၽ မ္ ကခင္မႈာွႏင္႔ အေတ ႕အႀကံ်ဳမခာ ကုိ ေဝငွေပ မည္႔ အရင္  
အျမစ္မခာ ပုိမုိဖန္တီ ေပ လာာုိႏင္ပါသည္။ 

7. ပံုမွနာွ္ႏင္႔ အလ တသ္ေဘာပညာေရ အတ က ္ေရ  ခခယစ္ရာမခာ ကိ ုတို ၍လကလ္မွ ္မလီာျခင ္ ။ ဥပမာ 
အာ ျဖင္႔ ပညာလည္ သင္/အလုပ္လည္ လုပ္ာုိႏင္သည္႔ ေရာစပ္ထာ ေသာ ပရုိဂရမ္မခာ ကုိ ဖန္တီ ေပ ျခင္  
သည ္ငယ္ရ ယ္ေသာ အလုပ္သမာ မခာ အာ  ဝင္ေင လည္ ရ၊ ကၽ မ္ ကခင္မႈာွႏင္႔ ဗဟုသုတမခာ လည္ ျဖည္႔ 
ဆီ ာုိႏင္ေစပါသည္။ ထုိအစီအစဥ္သည ္အထူ သျဖင္႔ တစ္ရက္လွခင္ ေလ နာရီတရာ ဝင္အလုပ္လုပ္ခ င္႔ရွိ 
ေသာ ၁၄-၁၅ ာွႏစ္အရ ယ္ရွိအလုပ္သမာ မခာ အတ က္ သင္႔ေလခာ္သည္။ ငယ္ရ ယ္ေသာ အလုပ္သမာ မခာ  
ကုိ အလုပ္အကုိင္ေပ ီပီ  ပညာေရ အတ က္လည္ ေရ  စရာရွိေၾကာင္  အာမခံာုိႏင္ေသာ ခခဥ္ ကပ္မႈမခိ်ဳ လုပ္ 
ေဆာင္လုိသည္႔ စက္ရုံပုိင္ရွင္မခာ အတ က္ ၎မွာ အရင္ အျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ နည္ ပညာာွႏင္႔ အသက္ 
ေမ  ဝမ္ ေကခာင္ ပညာေရ မွာ လက္ရွိအစုိ ရာွႏင္႔ လူထုအေျချပ်ဳအဖ ၿ႕အစည္ မခာ ကထူေထာင္ေနၾကေသာ 
နယ္ပယ္ျဖစ္ကာ လာမည္႔ာွႏစ္မခာ အတ င္  ေနာက္ထပ္အရင္ အျမစ္မခာ လည္  ထ က္ေပၚလာာုိႏင္သည။္ 



ဘုန္ ေတာ္ႀကီ ေကခာင္ မခာ မွာ အစုိ ရေကခာင္ စနစ္အျပင္ အျခာ ေရ  ခခယ္ေနာုိႏင္သည္႔ ေကခာင္ မခာ ျဖစ္ 
ရာ ၎တုိ႔သည ္ယခုထက္ပုိ၍ ခုပ္ေဆာင္ာုိႏင္ပါသည္။ 

 

“အသက ္၁၄ ာႏွစက္ေလ တစေ္ယာကဟ္ာ  စက္ရ ံုအလုပ ္သမာ တစ္ဥ ီ အျဖစ္ မေကာင္ ပါဘူ ။ ၁၄ 
ာႏွစ ္ကေန ၁၇ ာႏွစ ္က ပညာသင္ရမယ္႔ အရ ယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ အလုပ္သမာ ေတ ဟာ  
စက္ရံ်ဳေတ အေၾကာင္ ပ ၿသိလို႔ရ ိွရင ္ တျခာ အေျခအေနေတ ကို ဘာမွ သိေတာ႔မ ွာ မဟုတ္ဘူ ။” 

-အထည္ခခ်ဳပ္စက္ရုံလုပ္သာ ေဟာင္ တစ္ဦ  

 

8. ကေလ လပုသ္ာ ျဖစရ္ပအ္မႈကိ ုစီမခံန္႔ခ  ၿျခင ္ - အဆုိပါအမႈကုိ HR မန္ေနဂခာမခာ က လုပ္ေဆာင္ရာတ င္ 

ကေလ လုပ္သာ ကိစၥရပ္ကုိ အထူ ျပ်ဳလုပ္ေဆာင္ေပ ေနေသာ ျပင္ပ NGO မခာ  ာွႏင္႔/သုိ႔မဟုတ္ လူမႈဝန္ 
ထမ္ ဦ စီ ဌာန (လူမႈဝန္ထမ္ ၊ ကယ္ဆယ္ေရ ာွႏင္႔ ျပန္လည္ေနရာခခထာ ေရ  ဝန္ႀကီ ဌာန) မွ လူမႈဝန္ 

ထမ္ လုပ္သာ မခာ က ကူညီပံ႔႔ပုိ မႈမခာ ေပ ရန္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္လခက္ရွိပါသည္။ ၁၈ ာွႏစ္ေအာက္လုပ္ 

သာ မခာ ေတ ႕ရွိျခင္  သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ခခိန္ာွႏင္႔ပတ္သက္ီပီ  ခခိ်ဳ ေဖာက္ျခင္ ာွႏင္႔ ၁၄-၁၈ ာွႏစ္အတ င္ လုပ္ 
သာ မခာ အတ က္ သတ္မွတ္ခခက္မခာ ာွႏင္႔ပတ္သက္၍ လုိအပ္ခခက္မခာ  ေတ ႕ရွိျခင္ မခာ တ င္ အထက္က 

ေဖၚျပခၿ႔သူမခာ သည္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လာလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ 

ရပ္ရ  ာအတ င္  အကာအက ယ္ေပ ေရ အစီအစဥ္မခာ ထည္႔သ င ္ ျခင ္  

9. ရပ္ရ ာအဖ ၿ႕ဝငမ္ခာ အတ က ္ သိရိွနာ လညမ္ႈမခာ ျမငွ ္႔တငေ္ပ ျခင ္ - ေရ  ေကာက္ခံရေသာေခါင္ ေဆာင္ 

မခာ ၊ ဘာသာေရ ေခါင္ ေဆာင္မခာ ၊ ေကခာင္ ဆရာမခာ ၊ အလုပ္ရွင္မခာ ၊ စစ္ေဆ ေရ အရာရွိမခာ  စသည ္
တုိ႔သာမက မိဘမခာ ၊ ကေလ မခာ ာွႏင္႔ ေအာက္ေျခလူတန္ စာ မခာ အပါအဝင္ကုိ သိရွိနာ လည္မႈမခာ  

ျမွင္႔တင္ေပ ျခင္ သည္ ကေလ မခာ ၏ တာဝန္ဝတၱရာ မခာ ၊ အလုပ္အေပၚ သစၥာရွိမႈမခာ ာွႏင္႔ပတ္သက္ီပီ  
ယဥ္ေကခ မႈဆုိင္ရာတန္ဖုိ ထာ မႈမခာ  ေျပာင္ လၿေပ ရာတ င္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္။  

10. အိမ္ေထာငစ္မုခာ အတ က ္အကခဥ ္အၾကပထ္ၿတ င ္ဒုကၡမေရာကေ္စရန ္အစအီစဥမ္ခာ ဖနတ္ ီေပ ျခင ္ - 

ထုိသုိ႔ဖန္တီ ေပ ျခင္ သည္ စီ ပ ာ ေရ အရလည္ ေကာင္ ၊ ပုဂ ိ်ဳလ္ေရ အရလည္ ေကာင္ ၊ အကခပ္အတည ္ 
ေပၚေပါက္လာပါက အသုံ ျပ်ဳရန္ အရင္ အျမစ္မခာ ရွိေနျခင္ ေၾကာင္႔ ကေလ မခာ ကုိ ေကခာင္ ထ က္ေစီပီ  

အလုပ္ရွာေစသည္႔ ဖိအာ ကုိ ေလခာ႔ခခေပ ပါသည္။ 

 

 



ရပိုင ္ခ  င ္႔ကို အေျချပ်ဳေသာ  ခခဥ ္ ကပ္မ ႈလိုအပ္ျခင ္  

အထက္တ င္ေဖၚျပခၿ႔ေသာ အေရ ယူေဆာင္ရ က္ရန္မခာ အာ လုံ သည္ ရပုိင္ခ င္႔မခာ ကုိ အေျချပ်ဳေသာ ခခဥ္ ကပ္မႈ 

ကုိ အေျခခံသင္႔ပါသည္။ ေအဂခင္စီမခာ ကုိ အသိအမွတ္ျပ်ဳီပီ  ကေလ မခာ ကုိလည္  ၎တုိ႔၏ အနာဂတ္အတ က္ 

ဆုံ ျဖတ္ခခက္ခခရာတ င္ ပါဝင္ာုိႏင္ၾကရန္မွာ ကေလ မခာ ၏ ရပုိင္ခ င္႔ျဖစ္သည္ ဆုိသည္ကုိလည္  အသိအမွတ္ျပ်ဳရ 
မည္။ ILO သည ္ဗဟုသုတ၊ သေဘာထာ ာွႏင္႔ လုပ္နည္ လုပ္ဟန္မခာ  (Knowledge, Attitudes, and Practices 

– KAP) အေၾကာင္ ကုိ ေလ႔လာမႈက ေတ ႕ရွိရသည္မွာ ကေလ မခာ သည ္တစ္ခါတစ္ရံ အလုပ္ရရွိရန္ တက္ၾက စ ာ 
ဆုံ ျဖတ္ၾကရေၾကာင္ ၊ အေၾကာင္ မွာ အိမ္ေထာင္စုဆင္ ရၿမ ၿေတမႈ၊ မိသာ စုတာဝန္၊ ာွႏင္႔/သုိ႔မဟုတ္ ပညာေရ အ 

ခ င္႔အလမ္ မရွိျခင္ တုိ႔ေၾကာင္႔ျဖစ္သည္ကုိ ေတ ႕ရွိရသည္။33 စက္ရုံတစ္ခုမွမန္ေနဂခာက ေရ သာ ထာ ရာတ င္ သူ 

က ငယ္ရ ယ္ေသာ အလုပ္သမာ မခာ ကုိ အလုပ္လုပ္မည္႔အစာ  အသက္ေမ  ဝမ္ ေကခာင္ ပညာသင္ရန္ နာ ခခရာ၌ 
သေဘာမတူမႈမခာ ကုိ ႀကံ်ဳေတ ႕ရေၾကာင္ ၊ ကေလ မခာ သည ္အလုပ္မထ က္လုိၾကပၿ အလုပ္ထ က္ရပါကလည ္ 

အလုပ္လုပ္ျခင္ ာွႏင္႔ စာသင္ျခင္ ၾကာ အခခိန္ကုိ ခ ၿျခာ အသုံ ျပ်ဳရမည္႔အစာ  အျခာ အလုပ္မခာ ကုိသာ ထပ္မံရွာေဖ  
ၾကသည္ကုိ ေတ ႕ရသည္ဟုဆုိပါသည္။34 ကေလ မခာ အေနျဖင္႔က ၎တုိ႔သည ္အိမ္ေထာင္စုဝင္ေင ကုိ တဖက္ 

တလမ္ မွ ျဖည္႔ဆီ ေပ သည္႔ တာဝန္ကုိယူရမွ စိတ္ေကခနပ္မႈရမည္႔ သေဘာရွိပါသည္။ ILO ၏ KAP 

ေလ႔လာမႈအရ ေတ ႕ရွိရသည္မွာ ေတ ႕ဆုံေမ ျမန္ ခၿ႔သည္႔ အလုပ္လုပ္ေနသည္႔ ကေလ မခာ ၏ ၈၀ ရာာႏႈန္ က 
၎တုိ႔၏ အလုပ္ကုိ ာွႏစ္သက္ေၾကာင္ ေဖၚျပထာ ပါသည္။35 

ကေလ လုပ္သာ မခာ ကုိ လူမႈေရ အရကခယ္ကခယ္္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံလာၾကသည္႔ အေျခအေနမခိ်ဳ တ င္ ကေလ မခာ  

အတ က္ မည္သည္က အေကာင္ ဆုံ ျဖစ္မည္ဆုိသည္႔အေပၚ ာုိႏင္ငံတကာစံမခာ ကုိခခည္ သာ ထည္႔သ င္ စဥ္ စာ  
ရန္ လုိအပ္သည္မဟုတ္ပၿ တစ္ဦ ခခင္ ၏ အေျခအေန၊ ဦ စာ ေပ မခာ ာွႏင္႔ ကေလ တစ္ဦ စီ၏ ဆာႏၵစသည္တုိ႔ကုိ 

လည္  ထည္႔သ င္ စဥ္ စာ ရန္ လုိအပ္သည္။ အမိန္႔အရ ဖ ၿ႕စည္ ရျခင္ မခာ  သုိ႔မဟုတ္ ပရုိဂရမ္မခာ အစာ  အဖ ၿ႕အ 
စည္ မခာ သည္ ဆုံ ျဖတ္ခခက္ခခမွတ္ျခင္ မခာ တ င္ ကေလ မခာ ကုိ မည္သုိ႔အေကာင္ ဆုံ တက္ၾက စ ာပါဝင္ေစမလၿ 

ဆုိသည္ကုိ စဥ္ စာ သင္႔ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ငယ္ရ ယ္ေသာ အလုပ္သမာ မခာ ႀကံ်ဳေတ ႕ေနရသည္႔ စိတ္ပုိင္ ဆုိင္ရာ၊ 

ရုပ္ပုိင္ ဆုိင္ရာ လုိအပ္ခခက္မခာ ၊ လူမႈစီ ပ ာ အခက္အခၿမခာ ာွႏင္႔ အံကုိက္ျဖစ္မည္႔ မိမိဆာႏၵအေလခာက္လုပ္ေဆာင္ရ 
သည္႔ ပရုိဂရမ္မခာ မည္သုိ႔ေရ ဆ ၿမည္ကုိ စဥ္ စာ သင္႔ီပီ  တခခိန္တည္ တ င္ ကေလ လုပ္သာ မခာ ာွႏင္႔ပတ္သက္ီပီ  

ျပည္တ င္ ာွႏင္႔ ာုိႏင္ငံတကာစံမခာ ာွႏင္႔ ကုိက္ညီေစရန္လည္ လုိအပ္ပါသည္။ 

 

 

                                                                 
33 ILO KAP study 
34 Interview, Maple Trading Co. 
35 ILO KAP study, p. 23 



ေနာကထ္ပလ္ပုေ္ဆာငရ္မည္႔ အဆင္႔မခာ  
 

အဓိကကခေသာ လူမႈစီ ပ ာ ာႏွင္႔ ာႏိုင္ငံေရ အရေျပာင္ လၿမႈမခာ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ာႏိုင္ငံတစ္ခုတ င ္ကေလ  

လုပ္သာ ကိစၥကုိ ကုိင္တ ယ္ရျခင္ မွာ အလ န္ႀကီ ေလ ေသာ တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါလိမ္႔မည္။ ထုိသုိ႔ယူဆ 

ရျခင္  အေၾကာင္ တစ္ခုမွာ ာႏိုင္ငံတကာဝယ္လက္မခာ  သုိ႔မဟုတ္ ရင္ ာႏီွ ျမွပ္ာႏံွသူမခာ သည္ ျမန္မာာုိႏငင္ံ 

တ င္ ႀကီ ႀကီ မာ မာ ထူေထာင္ထာ ျခင္  မျပ်ဳရန္- အနည္ ဆုံ အာ ျဖင္႔ေတာ႔ မထူေထာင္ေသ ရန္ ဆုံ  

ျဖတ္ထာ ၾကျခင္ ေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္  ေျပာင္ လၿမႈာႏႈန္ သည္ အလုပ္သမာ မခာ အတ က္ ေကာင္မ န္ေစမည္႔ လုပ္ငန္ တစ္ခုထူေထာင္ရန္ 
မညီမွခေသာ အခ င္႔အလမ္ ကုိ ဖန္တီ လာာုိႏင္ပါသည္။ အစုိ ရေျပာင္ သ ာ ပါက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စာ လွယ္အသစ္ 

မခာ ာွႏင္႔ ဝန္ႀကီ အသစ္မခာ သည္ စီ ပ ာ ေရ ာွႏင္႔ လုပ္သာ အင္အာ စုကုိ ကူညီတည္ေဆာက္ရန္ နည္ လမ္ မခာ ကုိ 

ရွာေဖ ၾကလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ ကခယ္ျပန္႔စ ာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆင္ ရၿမ ၿေတမႈာွႏင္႔ နိမ္႔ကခေနေသာ ပညာေရ စနစ္ကုိ 
ကူညီကုိင္တ ယ္ေဆာင္ရ က္ရန္ လုပ္ေဆာင္မႈမခာ လုပ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ာုိႏင္ငံတကာအရင္ အာွီႏ မခာ သည္ အ 

ထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ ကၿ႔သုိ႔ေသာ ပုိ႔ကုန္ကုိ ဦ တည္ေသာ က႑အပါအဝင္ ျပည္တ င္ စီ ပ ာ ေရ တည္ေဆာက္ရာ 
တ င္ အကူအညီေပ ရန္ အလ န္လုိအပ္ေနပါသည္။ ေင အရင္ အာွီႏ အျပင္ ဗဟုသုတမခာ ကုိလည္ မွခေဝေပ ရမည္ 

ျဖစ္သည္။  

ကေမၻာဒီ ယာ ၊ ဘဂၤလာ ေဒရ္ွ႕၊ ဗီယာက္နမ္၊ အင္ဒိုနီ ရွာ ာွႏင္႔ အျခာ ေနရာမခာ တ င္ အထည္ခခ်ဳပ္က႑မွ အလုပ္ 

သမာ ကိစၥရပ္ကုိ မည္သုိ႔ကုိင္တ ယ္ခၿ႔သည္ဆုိသည္မခာ အာ  ေလ႔လာရန္ သင္ခန္ စာအမခာ အျပာ ရွိပါသည္။ ျဖစ္ 
ခၿ႔ဘူ ေသာ အမွာ မခိ်ဳ ကုိ ထပ္မံ၍ မမွာ သင္႔ေတာ႔ေပ။ အျခာ ေနရာမခာ တ င္ အသုံ ျပ်ဳေသာနည္ မခာ ာွႏင္႔ အကာအ 

က ယ္ေပ မႈအမခာ အျပာ သည္ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္  သက္ေသျပာုိႏင္ခၿ႔ရာ ျမန္မာာုိႏင္ငံအတ က္ အႀကံဥာဏ္မခာ ေပ  
ာုိႏင္ပါသည္။ ာ္ုိႏင္ငံတကာမွ အဝယ္မခာ သည ္ဤလုပ္ငန္ ကုိ ပုံေဖၚရာတ င္ အေရ ပါေသာက႑မွ ပါဝင္ေနပါသည။္ 

ထုိသုိ႔ပုံေဖၚရာတ င္ အလုပ္သမာ စီမံခန္႔ခ ၿမႈာွႏင္႔ပတ္သက္၍ အေကာင္ ဆုံ လုပ္ထုံ လုပ္နည္ မခာ အေၾကာင္  ဗဟု 
သုတမခာ မွခေဝျခင္ ၊ အျမတ္မရေသာ ထုတ္လုပ္မႈမခာ အတ က္ အႀကံဥာဏ္မခာ ေပ ျခင္ ၊ အရည္အေသ  ထိန္ ျခင္  

တုိ႔မွတဆင္႔ လုပ္ေဆာင္ေပ ပါသည္။ ေမွခာ္လင္႔ခခက္မခာ ဖလွယ္ျခင္ တ င္ ကေလ လုပ္သာ လုံ ဝမရွိရန္သာမက 

အာ လုံ ပါဝင္ာုိႏင္ေသာ ရပုိင္ခ င္႔ကုိ အေျချပ်ဳေသာ ခခဥ္ ကပ္မႈမွတဆင္႔ အလုပ္သမာ မခာ ကုိ မည္သုိ႔အေကာင္ ဆုံ  
အကာအက ယ္ေပ မည္ဆုိသည္ာွႏင္႔ အခ င္႔အာဏာေပ လာာုိႏင္ရန္ မခာ ပါဝင္ီပီ  ထုိသုိ႔ဖလွယ္ျခင္ ျဖင္႔ ျမန္မာာုိႏင္ငံ 

တ င္ ပုိမုိေကာင္ မ န္ေသာ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑ကုိ ေအာက္ေျခမွစ၍ တည္ေဆာက္ရာ၌ ေထာက္အကူျဖစ္ 
ပါသည္။ 

 



ေနာကဆ္ကတ္ ၿမခာ  
ေနာကဆ္ကတ္ ၿ ၁ - ျမနမ္ာာုိႏငင္၏ံ အထညခ္ခ်ဳပက္႑မ ွကေလ လပုသ္ာ မခာ ာွႏင ္႔ 
ဆကစ္ပေ္နေသာ အမခ်ိဳ သာ  ဥပေဒမခာ ာွႏင ္႔ ာႏိုငင္တံကာစမံခာ  

ျမနမ္ာာႏိုငင္အံမခ်ိဳ သာ ဥပေဒမခာ ာႏွင ္႔ စမံခာ  

ရင္ ျမစ ္ အသက္ (ာႏွစ)္ အေျခအေန 

 အနည္ ဆံု အသက ္ ၁၄ 

 
 

 
 

စက္ရ ံုအက္ဥပေဒ  
(၁၉၅၁) 

*၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီတ င္ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ 

 
 
 

၁၄ - ၁၈ 

 ကခန္ မာေၾကာင္ ေဆ လက္မွတ္လုိအပ္။ 
 စက္လည္ပတ္ေနစဥ္ စက္ကုိ သန္႔ရွင္ ေရ လုပ္ျခင္ ၊ 

ဆီျဖည္႔ျခင္ ၊ သုိ႔မဟုတ္ ခခိန္ညိွျခင္ မခာ ကုိ တာ ျမစ္ျခင္ ။ 
 ခခည္လုံ စက္ cotton opener အသုံ ျပ်ဳေနသည္႔ 

စက္ရံုမခာ တ င္ အလုပ္ခန္႔ျခင္ ကုိ တာ ျမစ္ျခင္ ။ 
 ဒဏ္ရာရေစာႏိုင္သည္႔ ေလ ပင္ေသာအရာမခာ  မျခင္ ၊ 

သယ္ျခင္ ာႏွင္႔ ေရ ႕ျခင္ မခာ ကုိ တာ ျမစ္ျခင္ ။ 
 

၁၄ - ၁၆ 

 တစ္ရက္လွခင္ အမခာ ဆုံ  ၄ နာရီ 
 ည ၆ နာရီမွ မနက္ ၆ နာရီၾကာ  အလုပ္မခိုင္ ရ။ 
 အဆုိင္ ာႏွစ္ဆုိင္ သာ ခ င္႔ျပ်ဳ။ မထပ္ရ။ 

စက္ရံုတစ္ရံုသာခိုင္ ရမည္။ 
 တနဂၤောႏ ေန႔ အလုပ္လုပ္ခိုင္ ျခင္ ကုိ တာ ျမစ္။ 

 
၁၆ - ၁၈ 

 ေဆ လက္မွတ္ျပာႏိုင္ပါက အရ ယ္ေရာက္သူကၿ႔သုိ႔ 
အလုပ္လုပ္ာႏိုင္ သည ္(၁၄-၁၈ 
အတ က္သတ္မွတ္ခခက္မခာ လည္ အႀကံ်ဳ ဝင္သည္) ။ 
သုိ႔မဟုတ္ပါက ၁၄-၁၆ တ င္ 
သတ္မွတ္ထာ ခခက္မခာ အတုိင္ သာ လုိက္နာရမည္။ 

 အနည္ ဆံု အသက ္  ၁၄ 

 
 

ဆိုင ္မခာ ာႏ ွင ္႔ 
ဆိုင ္ဖ  င ္႔ျခင ္ အက္ဥပေဒ  

(၁၉၅၁) 
*၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ တ င ္
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ 

 
 

၁၄ - ၁၆ 

 အမခာ ဆုံ  တစ္ရက္ ၄ နာရီ။ တစ္ရက္လွခင္ မိနစ္ ၃၀ 
အနာ ေပ ရ မည္။  

 ည ၆ နာရီမွ မနက္ ၆ နာရီၾကာ  အလုပ္မခိုင္ ရ။ 
 တစ္ပတ္လွခင္ အနည္ ဆုံ တစ္ရက္ အနာ ေပ ရမည္။ မည္ 

သည္႔ ရက္ျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္မထာ ။ 

 
၁၄ - ၁၈ 

 ကခန္ မာသန္စ မ္ သည္ဟု ေဖၚျပေသာ ေဆ လက္မွတ္မရိွပၿ 
အလုပ္လုပ္ျခင္ ကုိ တာ ျမစ္သည္။  

 အာႏၱရာယ္မခာ သည္ဟု သီ သန္႔ေဖၚျပထာ ေသာ 
အလုပ္မခာ တ င္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခ င္႔မျပ်ဳ။ 

ကေလ သူငယ္ဥပေဒ  
(၁၉၉၃) 

 
သတ္မွတ္မထာ  

 ကေလ ဘဝ အသက္ ၁၆ ာႏွစ္တ င္ ကုန္ဆုံ ။ 
 လူငယ္ဆုိသည္ကုိ ၁၆-၁၈ ဟု အဓိပၸါယ္ဖ င္႔ဆုိပါသည္။ 



*လက္ရိွျပန္လည္သုံ သပ္ 
ေနဆၿ 

 
MGMA လိုက္နာရမည္႔ 

ကခင္္႔ဝတ္မခာ  
(၂၀၁၅) 

 
 

၁၅ 

အသက္မျပည္႔ေသာ အလုပ္သမာ မခာ ကုိ ခန္႔ထာ ျခင္  သုိ႔မဟုတ္ 
ေတ ႕ရိွျခင္ ရိွပါက ကုမၸဏီမခာ သည္ ကေလ ငယ္မခာ ကုိ လူမႈေရ အ 
ရ ျပန္လည္ေပါင္ စည္ ေပ ျခင္ ကုိ ျမွင္႔တင္သည္႔ သင္႔တင္႔ေလွခာက္ 
ပတ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမခာ ကုိ ကူညီလုပ္ေဆာင္သင္႔သည္။ ၎တုိ႔ကုိ 
ေကခာင္ တက္ာႏိုင္ရန္ာႏွင္႔ အျခာ ပညာေရ အစီအစဥ္မခာ တ င္ပါဝင္ာႏိုင္ 
ေအာင္ ကူညီသင္႔သည္။  

 

ာႏိုင ္င ံတကာ ဥပေဒာႏွင ္႔ စံမခာ  

ရင္ ျမစ ္ အနိမ ္႔ဆံု အသက ္
(ာႏွစ ္) 

ျခ  င ္ ခခက္မခာ  အလုပ္အမခ်ိဳ အစာ  

 
ILO 138 

အနိမ ္႔ဆံု အသက္ 
သေဘာတူညီခခက္၁ 

 
ILO 182 

ကေလ လပုသ္ာ မခာ အ 
တ က္အဆို ဆံု ပ ံုစ ံ 
သေဘာတူညီခခက္၄ 

 
ILO 190 

ကေလ လပုသ္ာ မခာ အ 
တ က္အဆို ဆံု ပ ံုစ ံ 
အႀကံျပ်ဳခခက္၇ 

၁၈ ၁၆ ၊ တင္ ၾကပ္ေသာ သတ္မွတ္ခခက္မခာ ျဖင္႔ အာႏၱရာယ္မခာ ေသာ 
အလုပ္၂ 

၁၅ ၁၄ ၊ ျမန္မာာႏိုင္ငံကၿ႔သုိ႔ေသာ ဖ ံ႔ီဖိ်ဳ ဆၿာႏိုင္ငံမခာ  ပံုမွန္အလုပ္ 
၁၃ - ၁၅ ၁၂-၁၄ ၊ ဖ ံ႔ီဖိ်ဳ ဆၿာႏိုင္ငံမခာ အတ က္ ေပါ႔ပါ ေသာအလုပ္၃ 

 
၁၈ 

 အဆုိ ဆုံ ပံုစံမခာ ၅ 

အာႏၱရာယ္မခာ ေသာ 
အလုပ္၆ 

 
 
 

၁၈ 

၁၆ ၊ အကယ္၍ အလုပ္သမာ မခာ ာႏွင္႔ သမဂ တုိ႔က 
အလုပ္သဘာဝကုိ ညိွာႏိႈင္ ီပီ ပါကျဖစ္သည္။ “က 
ေလ မခာ ၏ ကခန္ မာေရ ၊ လုံီခံ်ဳမႈာႏွင္႔ စာရိတၱဆုိင္ 
ရာမခာ ကုိ အျပည္႔အဝအကာအက ယ္ေပ ရမည္။ 
ကေလ မခာ ကုိ ညႊန္ၾကာ ခခက္တစ္ခုခခင္  အျပည္ ႔ 
အစံုေျပာျခင္  သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္၏ သက္ဆုိင္ရာ 
ဌာနခ ၿအတ က္ ကၽ မ္ ကခင္မႈသင္တန္ ေပ ရမည္။” 

 
 
အာႏၱရာယ္မခာ ေသာ 

အလုပ္၈ 

ရင္ ျမစ ္ အနိမ ္႔ဆံု အသက ္
(ာႏွစ ္) 

လိုအပ္ခခက္မခာ   

 
 
 
ကေလ သငူယရ္ပိငုခ္  င ္႔ 
ာႏွင ္႔ပတ္သက္ေသာ 

ကုလသမဂ  သေဘာတ ူ
ညီခခက္ (၁၉၈၉)၉ 

 
 
 
 
 

သတ္မွတ္မထာ ။ 

အလုပ္ခန္႔ျခင္ အတ က္အနိမ္႔ဆုံ အသက္ကုိ 
သတ္ မွတ္ျခင္ ာႏွင္႔ အလုပ္ခခိန္နာရီာႏ ွင္ ႔ 
သတ္မွတ္ခခက္ စည္ မခဥ္ မခာ ၊ ခခိ်ဳ ေဖာက္ပါက 
သင္႔ေလခာ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မခာ ာႏွင္႔ အေရ ယူမႈမခာ ။  
စီ ပ ာ ေရ အရ ေခါင္ ပံုျဖတ္ျခင္ ၊ အာႏၱရာယ္ရိွျခင္  
သုိ႔မဟုတ္ ကေလ ပညာေရ တ င္ စ က္ဖက္ျခင္  
သုိ႔ မဟုတ္ ကေလ ၏ ကခန္ မာေရ  သုိ႔မဟုတ္ 
ရုပ္ပိုင္  ဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္ ဆုိင္ရာ၊ လူ႔တန္ဖို ၊ 
စာရိတၱ၊ သုိ႔မ ဟုတ္ လူမႈဖ ံ႔ီဖိ်ဳ မႈတုိ႔ကုိ 

 



အောႏွာက္အရွက္ျဖစ္ေစ မည္႔ အလုပ္မခိ်ဳ ကုိ 
လုပ္ေစျခင္ မခာ မွ အကာအ က ယ္ေပ ျခင္ ။ 

 

၁ ျမန္မာာုိႏင္ငံသည္ ILO 138 ကုိ လက္မွတ္ေရ ထုိ ထာ ျခင္ မရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ထုိကိစၥရပ္အတ က္ တရာ ဝင္ 
လုိက္နာရန္ မလုိေပ။ သုိ႔ေသာ္ ၎အာ ေနာင္တ င္ လက္မွတ္ေရ ထုိ ရန္ ျမန္မာာုိႏင္ငံက ကတိျပ်ဳထာ ပါသည္။  

၂ ILO 182 သေဘာတူညီခခက္၏ လမ္ ညႊန္မႈအရ ာုိႏင္ငံတ င္ ဥပေဒတ င္ ထည္႔သ င္ သတ္မွတ္ထာ သည္။  

၃ ာုိႏင္ငံ၏ဥပေဒတ င္ အဓိပၸါယ္ဖ င္႔ဆုိထာ ခခက္အရ အလုပ္သည ္ကေလ မခာ ၏ ကခန္ မာေရ ာွႏင္႔ ဖ ံ႔ီဖိ်ဳ တုိ တက္ေရ  

ကုိ အာၱႏရာယ္မျပ်ဳသေရ ႕ ၎တုိ႔၏ ေကခာင္ တက္မႈ၊ အသက္ေမ  ဝမ္ ေကခာင္ အတ က္ မိတ္ဆက္ သုိ႔မဟုတ္ 
ေလ႔ကခင္႔ေရ အစီအစဥ္မခာ ၊ သုိ႔မဟုတ္ ရရွိေသာ ညႊန္ၾကာ ခခက္မခာ ထံမွ ၎တုိ႔ စ မ္ ေဆာင္ရည္အတ က္ အကခိ်ဳ  

အျမတ္ရရွိမႈတုိ႔အေပၚ အောွႏာက္အရွက္ျဖစ္သည္ဟု မဆုိာုိႏင္ေပ။ 

၄ ျမန္မာာုိႏင္ငံသည္ ILO 182 ကုိ ၂၀၁၃ တ င္ လက္မွတ္ေရ ထုိ ခၿ႔ျခင္ ေၾကာင္႔ ပါဝင္ေသာ အခခက္မခာ ကုိ တရာ  

ဝင္လုိက္နာရန္ တာဝန္ရွိသည္။   

၅ “(က) ကေလ ငယ္မခာ ကုိ ေရာင္ ျခင္ ၊ လူကုန္ကူ ျခင္ ကၿ႔သုိ႕ေသာ ေကခ ကၽ န္ပုံစံအာ လုံ  သုိ႔မဟုတ္ ေကခ ကၽ န္ 
ကၿ႔သုိ႔ ျပ်ဳမူျခင္ ၊ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမခာ တ င္ ကေလ မခာ ကုိ အတင္ အဓမၼ သုိ႔မဟုတ္ မလုပ္မေနရ အသုံ ျပ်ဳ 

ျခင္ အပါအဝင္ ေကခ ကၽ န္ျပ်ဳမႈာွႏင္႔ လယ္သူရင္ ငွာ ျပ်ဳမႈ၊ အတင္ အဓမၼလုပ္သာ အျဖစ္ သ ပ္သ င္ ျခင္ မခာ ။ (ခ) 
ျပည္႔တန္စာအလုိ႔ငွာအတ က္၊ လိင္အသာ ေပ  ဓါတ္ပုံ သုိ႔မဟုတ္ ရုပ္ရွင္မခာ တ င္ ကေလ အာ  အသုံ ျပ်ဳျခင္ ၊ အခ 

ေၾက ေင ျဖင္႔ခုိင္ ျခင္ ၊ ကမ္ လွမ္ ျခင္ မခာ ။ (ဂ) ကေလ ငယ္တစ္ဦ ကုိ ဥပေဒျပင္ပလုပ္ေဆာင္မႈမခာ လုပ္ရန္ အခ 
ေၾက ေင ျဖင္႔ခုိင္ ျခင္ ၊ ကမ္ လွမ္ ျခင္ ၊ အထူ သျဖင္႔ ာုိႏင္ငံတကာစာခခ်ဳပ္မခာ တ င္ အဓိပၸါယ္ဖ င္႔ဆုိထာ သည္႔ မူ ယစ္ 

ေဆ ဝါ ထုတ္လုပ္ေရာင္ ဝယ္ျခင္ မခာ ။ (ဃ) အလုပ္၏ သဘာဝအရလည္ ေကာင္ ၊ အေျခအေနမခာ အရ လည ္ 

ေကာင္ ၊ ကေလ မခာ ၏ ကခန္ မာေရ ၊ လုံီခံ်ဳမႈာွႏင္႔ စာရိတၱကုိ အာၱႏရာယ္ေပ ျခင္ ။” ဟု အဓိပၸါယ္ဖ င္႔ဆုိထာ ပါသည။္  

၆ ာုိႏင္ငံ၏ ဥပေဒတ င္ အဓိပၸါယ္ဖ င္႔ဆုိထာ ခခက္အရ ILO 190 ကုိ ထည္႔သ င္ စဥ္ စာ ရပါမည္။ ျမန္မာာ္ုိႏင္ငံသည္ အ 
ာၱႏရာယ္ရွိေသာ အလုပ္ဆုိသည္တ င္ မည္သုိ႔ေသာ အလုပ္မခိ်ဳ ပါဝင္သည္ဟု မဆုံ ျဖတ္ရေသ ပါ။ သုိ႔ေသာ္ လုပ္ 

ေဆာင္ေနဆၿျဖစ္ပါသည္။  

၇ လက္ခံရမည္ဟု မဆုိလုိေသာ အႀကံျပ်ဳခခက္အေနျဖင္႔ ကေလ လုပ္သာ ကာက ယ္တာ ဆီ ေရ အစီအစဥ္မခာ ထိ 
ေရာက္စ ာ အေကာင္အထည္ေဖၚာုိႏင္ရန္ အေထာက္အကူျပ်ဳမည္႔ မူဝါဒမခာ ာွႏင္႔ လုပ္ထုံ လုပ္နည္ အေတာ္မခာ မခာ  

ကုိ ထည္႔သ င္ အႀကံျပ်ဳထာ ပါသည္။  



၈ (၁) ကေလ မခာ ကုိ ရုပ္ပုိင္ ဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပုိင္ ဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ လိင္ပုိင္ ဆုိင္ရာ ကခ  လ န္မႈမခာ ကုိ လုပ္ေဆာင္ 

သည္႔ အလုပ္မခာ ။ (၂) ေျမေအာက္၊ ေရေအာက္၊ အာၱႏရာယ္ရွိေသာ အျမင္႔၊ ပိတ္ေလွာင္ထာ ေသာ ေနရာမခာ တ င္ 
လုပ္ရေသာ အလုပ္။ (၃) အာၱႏရာယ္ႀကီ ေသာ စက္ႀကီ မခာ ၊ စက္ပစၥည္ မခာ ၊ ကိရိယာမခာ ၊ သုိ႔မဟုတ္ လူျဖင္႔ကုိင္ 

တ ယ္ရေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေလ လံေသာပစၥည္ မခာ ကုိ သယ္ပုိ႔ရေသာ အလုပ္မခာ ။ (၄) ကခန္ မာေရ အတ က္ မသင္႔ 
ေလခာ္ေသာ ပတ္ဝန္ ကခင္တ င္ အလုပ္လုပ္ျခင္ ၊ ဥပမာ ကေလ မခာ ကုိ အာၱႏရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္ မခာ ၊ ၾကာ ခံပ 

စၥည္ မခာ  သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္ စဥ္မခာ ကုိ ခုိင္ ေစျခင္ ၊  သုိ႔မဟုတ္ ကခန္ မာေရ ကုိ ထိခုိက္ေစမည္႔ အပူခခိန္၊ အသံ၊ 

သုိ႔မဟုတ္ တုန္ခါမႈမခာ ရွိေသာ အလုပ္မခာ ။ (၅) အခခိန္ၾကာရွည္စ ာ အလုပ္လုပ္လုပ္ရျခင္ ၊ သုိ႔မဟုတ္ ညအခခိန္ 
လုပ္ရျခင္ ၊ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္၏အနီ  အေဆာက္အဦတ င္ ကေလ ကုိ ပိတ္ေလွာင္လုပ္ေစျခင္ ကၿ႔သုိ႔ေသာ 

ခက္ခၿေသာ အေျခအေနမခိ်ဳ မွ အလုပ္၊ မခာ ပါဝင္သည္။  

၉ ျမန္မာာ္ုိႏင္ငံသည္ ကေလ သူငယ္ရပုိင္ခ င္႔ဆုိင္ရာ ကုလသမဂ  သေဘာတူညီခခက္ကုိ ၁၉၉၁ ခုာွႏစ္တ င္ လက္ 
မွတ္ေရ ထုိ ခၿ႔သည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ေနာက္ဆက္တ ၿ ၂ - ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္႔ သက္ဆိုင ္သူမခာ  

ဤသုေတသနအတ က္ ေတ ႕ဆံုေမ ျမန္ ခၿ႔ေသာ သက္ဆိုင္သူမခာ တ င္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္ -  

Action Labor Rights 

Business Kind Myanmar 

Control Union 

Confederation of Trade Unions of Myanmar (CTUM) 

ကေနဒါသံရုံ  

Fashion Takes Action 

Gap 

H&M 

International Labour Organization 

KT Care Foundation 

Maple Trading Co. 

Myanmar Centre for Responsible Business 

ျမန္မာာုိႏင္ငံ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ ရွင္မခာ အသင္   

Myanmar Mobile Education Project 

People in Need 

Project Management Unit 

Save the Children 

Terre des Hommes 

UNICEF 

အေမရိကန္သံရုံ  

World Vision 



ေနာက္ဆက္တ ၿ ၃ - ကေလ သူငယ္မခာ ရပိုင ္ခ  င ္႔ာႏ ွင ္႔ စီ ပ  ာ ေရ လုပ ္ငန္ မ ူမခာ 36 

UNICEF ၊ Save the Children ာွႏင္႔ United Nation Global Compact တုိ႔မွ ဦ ေဆာင္ီပီ  လုပ္သည္႔ တုိင္ပင္ညိွ 
ာိႏႈႈ္ မႈမခာ မွ တဆင္႔ေရ ဆ ၿေသာ CRBP မခာ သည္ ကုလသမဂ ၏ စီ ပ ာ ေရ လုပ္ငန္ မခာ ာွႏင္႔ လူ႔အခ င္႔အေရ အေပၚ 
လမ္ ညႊန္မူမခာ အရ ေရ ဆ ၿထာ ေသာ စီ ပ ာ ေရ လုပ္ငန္ လုပ္ေဆာင္မႈမခာ အတ က္ ကမၻာ႔စံမခာ ာွႏင္႔ ကုိက္ညီေသာ 
ကေလ သူငယ္ရပုိင္ခ င္႔မခာ ကုိ ့ျဖည္႔ဆီ ေပ ာုိႏင္လိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ CRBP မခာ အတ င္ ပါဝင္ေသာ မူ ၁၀ ခခက္ 
သည ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခခက္မခာ ကုိ အဓိပၸါယ္ဖ င္႔ဆုိေပ ထာ ရာ စီ ပ ာ ေရ လုပ္ငန္ မခာ သည္ ကေလ မခာ ၏ 
လူ႔အခ င္႔အေရ ကုိ ေလ စာ သည္႔ ေကာ္ပုိေရ ရွင္ ဆုိင္ရာ တာဝန္ယူရမႈမခာ ကုိ ျပည္႔မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ပါဝင္ 
ီပီ  အလုပ္ဌာန၊ ေစခ ၊ ရပ္ရ ာမခာ က ကေလ မခာ ၏ ရပုိင္ခ င္႔ကုိ ပံ႔ပုိ ာုိႏင္မည္႔ လုပ္ေဆာင္ခခက္မခာ ကုိ အႀကံျပ်ဳထာ  
မႈမခာ ပါဝင္သည္။ မူမခာ က စီ ပ ာ ေရ လုပ္ငန္ မခာ ကုိ ေအာက္ပါတုိ႔အာ လုိက္နာရန္ တုိက္တ န္ ထာ သည ္- 

1. ကေလ မခာ ၏ ရပုိင္ခ င္႔ကုိ ေလ စာ ရမည္႔ တာဝန္ဝတၱရာ ကုိ ျပည္႔မီေစရန္ာွႏင္႔ ကေလ မခာ ၏ လူ႔အခ င္႔ 
အေရ ကုိ ပံ႔ပုိ ေပ ေရ ကုိ ကတိျပ်ဳရန္။ 

2. စီ ပ ာ ေရ လုပ္ငန္ လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွခာွႏင္႔ စီ ပ ာ ေရ ာွႏင္႔ဆုိင္ေသာ ဆက္ဆံေရ မခာ အာ လုံ  အပါအဝင္ 
တ င္ ကေလ လုပ္သာ မရွိေအာင္တုိက္ဖခက္ရာတ င္ ထည္႔ဝင္မႈမခာ ျပ်ဳရန္။ 

3. ငယ္ရ ယ္ေသာ အလုပ္သမာ မခာ ၊ မိဘမခာ ာွႏင္႔ ေစာင္႔ေရွာက္သူမခာ ကုိ သင္႔ေလခာ္သည္႔ ေကာင္ မ န္ 
ေသာ အလုပ္ေပ ရန္။ 

4. စီ ပ ာ ေရ လုပ္ေဆာင္မႈမခာ ာွႏင္႔ စီ ပ ာ ေရ အေဆာက္အဦမခာ အာ လုံ တ င္ ကေလ သူငယ္မခာ ကုိ 
အကာအက ယ္ေပ မႈေသခခာေစရန္။ 

5. ထုတ္ကုန္မခာ ာွႏင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈမခာ  စိတ္ခခရမႈေသခခာေစရန္ာွႏင္႔ ၎တုိ႔မွတဆင္႔ ကေလ မခာ ၏ ရပုိင္ခ င္႔ 
မခာ ကုိ ပံ႔ပုိ ရန္ ႀကိ်ဳ စာ ရန္။ 

6. ကေလ မခာ ၏ ရပုိင္ခ င္႔ကုိ ေလ စာ ီပီ ၊ ကူညီမည္႔ ေစခ က က္ရွာျခင္ မခာ ာွႏင္႔ ေၾကာ္ျငာမခာ ကုိ 
အသုံ ျပ်ဳရန္။ 

7. ပတ္ဝန္ ကခင္ဆုိင္ရာာွႏင္႔ ေျမယာရယူျခင္ ၊ အသုံ ျပ်ဳျခင္ တုိ႔ာွႏင္႔ဆုိင္ေသာ ကေလ မခာ ၏ ရပုိင္ခ င္႔မခာ ကုိ 
ေလ စာ ရန္၊ ပံ႔ပုိ ရန္။ 

8. လုံီခံ်ဳေရ ဆုိင္ရာအစီအစဥ္မခာ တ င္ ကေလ မခာ ၏ ရပုိင္ခ င္႔မခာ ကုိ ေလ စာ ရန္၊ ပံ႔ပုိ ရန္။ 
9. အေရ ေပၚအေျခအေနအရ သက္ေရာက္မႈဒဏ္ခံရေသာ ကေလ မခာ ကုိ အကာအက ယ္ေပ ရာတ င္ကူ 

ညီရန္။ 
10. ကေလ မခာ ၏ ရပုိင္ခ င္႔မခာ ကုိ အကာအက ယ္ေပ မည္႔ ရပ္ရ ာာွႏင္႔ အစုိ ရ၏ ႀကိ်ဳ ပမ္ အာ ထုတ္မႈမခာ ကုိ 

ပုိမုိ ခုိင္မာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပ ရန္။ 
 

 

                                                                 
36 သတင္ အခခက္အလက္မခာ ပုိမုိ ၾကည္႔ရႈလိုပါက Children’s Rights and Business Principles, http://childrenandbusiness.org/  

http://childrenandbusiness.org/


BSR အေၾကာင္  

BSR သည္ ကမၻာလုံ ဆုိင္ရာ အျမတ္မယူသည္႔ အဖ ၿ႕အစည္ ျဖစ္ီပီ ၊ တရာ မွခတ၍ ေရရွည္တည္တံ႔မည္႔ 

ကမၻာႀကီ  တည္ေဆာက္ရန္ အဖ ၿ႕ဝင္ကုမၸဏီေပါင္  ၂၅၀ ေကခာ္ ပါဝင္သည္႔ ၎၏ က န္ရက္ျဖင္႔ အလုပ္ 

လုပ္ေနပါသည္။ BSR သည္ အာရွ၊ ဥေရာပ၊ ေျမာက္အေမရိကတုိ႔ရိ ွ၎၏ ရံု မခာ မွေန၍ ေရရွည္စီ ပ ာ  

ေရ မဟာဗခ ဟာမခာ ာႏွင္႔ အေျဖရွာမႈမခာ ကုိ ညွိာႏိႈင္ တုိင္ပင္မႈမခာ ၊ သုေတသနမခာ ၊ က႑အခခင္ ခခင္  ပူ  

ေပါင္ ေဆာင္ရ က္ျခင္ မခာ မွတဆင္႔ ေရ ဆ ၿေပ လခက္ရိွပါသည္။ BSR သည္ ာႏွစ္ေပါင္  ၂၀ ေကခာ္ စဥ္ 

ဆက္မျပတ္ဦ ေဆာင္မႈက႑မွ ပါဝင္ခၿ႔ီပီ  ေနာက္ထပ္သတင္ အခခက္အလက္မခာ  သိရိွလုိပါက 

www.bsr.org  သုိ႔ဝင္ေရာက္ၾကည္႔ရႈာႏိုင္ပါသည္။ 

IDRC အေၾကာင္  

ကေနဒါာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံျခာ ေရ ရာာႏွင္႔ ဖ ံ႔ီဖိ်ဳ တုိ တက္ေရ ႀကိ်ဳ ပမ္ အာ ထုတ္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

IDRC သည္ ဖ ံ႔ီဖိ်ဳ တုိ တက္ေနေသာ ကမၻာတ င္ ဘဝမခာ ာႏွင္႔ အသက္ေမ  ဝမ္ ေကခာင္ မခာ တုိ တက္လာ 

ေစရန္ ဗဟုသုတမခာ ၊ တီထ င္ဖန္တီ မႈမခာ ာႏွင္႔ အေျဖရွာမႈမခာ တ င္ ရင္ ာႏီွ ျမွပ္ာႏံွပါသည္။  

http://www.bsr.org/

