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အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္
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မ်ားမွ မည္သို႔ျပဳမူေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကို သိရွိႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  ဤသုေတသနသည္ 
ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏုိးၾကားအသိတုိးျမွင့္ျခင္း၊ ေထာက္ခံတင္ျပ ျခင္းႏွင့္ တုိ္က္ရုိက္ၾကား၀င္ေ
ဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ကေလးလုပ္သား အေလ့အထမ်ား၊ 
ႏုိးၾကားအသိမ်ားအတြက္္ အခ်က္အလက္မ်ား သတ္မွတ္္ခြဲျခားႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။
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ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား (FGDs) ၊ အဓိက သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ား (KIIs) 
ႏွင့္ မတူညီေသာ ဦးတည္အုပ္စုမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူႏုိင္ရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားေသာ 
သုေတသန ေမးခြန္းပံုစံမ်ားျဖင့္ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပမည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားတြင္ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းမ်ားမွာ ရလဒ္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ္လည္း မိသားစုမ်ား၏ စီးပြားေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ျဖစ္ရျခင္းမ်ား၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ သေဘာထား 
မ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ား၊ ျပည့္စုံလံုေလာက္သည့္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမရွိျခင္း၊ အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ 
ပညာေရးကိုရရွိႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမရွိျခင္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈလိုအပ္ျခင္း၊ ထုိ႔အတူ တရားဥပေဒအရ တားဆီး 
ကာကြယ္ႏုိင္မႈ မလံုေလာက္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

ကေလးလုပ္သားမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
အနည္းငယ္သာသိရွိၾကျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ စီမံခ်က္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
မရွိျခင္းတုိ႔၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ ထုိျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာ 
ရန္အတြက္ မိသားစုဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအတြက္ ကေလးလုပ္သားမ်ားက ေျဖဆည္ ေထာက္ကူရာ ျဖစ္ေစသည္ဟု 
ယူဆသည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္းမွ သေဘာထားမ်ားႏွင့္  ကေလးသူငယ္မ်ားကို “ငါ့၀မ္းပူဆာမေနသာ” ေသာ 
ေၾကာင့္ အသံုးခ်ရသည့္ အေနအထားမ်ား၊ အကယ္၍ ကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းဆက္မတက္ႏုိင္ပါက ၎တုိ႔အတြက္ 
ဒုကၡမေရာက္ေစရန္ စသည့္ အေျခအေနမ်ားက တြန္းပို႔သည္။

အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအၾကားတြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား နည္းတူ 
ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ ေရတုိေရရွည္ ထိခုိက္မႈေဘးအႏၱရာယ္မ်ားဆုိင္ရာ အသိအျမင္မ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ 
ရွိေနပါသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အေနအထားကို မိသားစု၏ တာ၀န္၀တၱရား ဟူေသာ အျမင္ျဖင့္ 
ရႈျမင္ၾကၿပီး ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေသာကေလးမ်ားသည္ ၎တို႔မိသားစု ဘ႑ာေရးအတြက္ ကူညီရန္ ၀တၱရားရွိသည္ဟု 
ခံယူၾကသည္။ ကေလး လုပ္သားဆုိင္ရာ ႏုိးၾကားအသိရွိသူမ်ားမွာ ေဒသအားလံုးရွိ ကေလးလုပ္သားမဟုတ္သူ 
ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ား အၾကားတြင္ ပိုမိုေတြ႕ရွိရၿပီး ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ ေဒသတြင္း NGO 
မ်ားမွ အသိပညာေပး ျမွင့္တင္မႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္သည့္ ႏုိးၾကားအသိရွိေသာ 
ကေလးလုပ္သားမ်ား၏မိဘမ်ားကို မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။

မိဘမ်ားသည္ ၎တို႔၏ကေလးမ်ား အလုပ္လုပ္ေနရသည့္ အလုပ္ခြင္တြင္ ေခါင္းေဆာင္းဦးထုပ္၊ သိုင္းႀကိဳး၊ 
ဘြတ္ဖိနပ္ အစရိွသည့္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား၀တ္ရန္လိုၿပီး ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈမရွိေၾကာင္းကို သတိျပဳမိၾကသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ကေလးလုပ္သားမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ (၄၀) ထက္ ပိုမုိ အလုပ္လုပ္ေနၾကရေၾကာင္း 
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မိဘမ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားမွ သိရွိၾကရသည္။ ထ ုိသို႔ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရွည္ၾကာသည့္ 
အလုပ္ခ်ိန္မ်ားသည္လည္း မိဘမ်ားကို ၎တို႔၏ကေလးငယ္မ်ား အလုပ္လုပ္ရန္ ေစလႊတ္ခိုင္းေစျခင္းမ်ားအား 
မတားဆီးႏုိင္ၾကပါ။

က်ား/မလိင္ကြဲျပားမႈဆုိင္ရာ အခန္းက႑မ်ားတြင္လည္း သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားမွာ မကြဲျပားပါ။ 
တစ္ဖက္တြင္ မိဘမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အိမ္တြင္ေနၿပီး 
၎တို႔၏မိသားစုကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဟု ျမင္သည္။ အျခားတဘက္တြင္လည္း မိန္းကေလးမ်ားသည္ 
ေယာကၤ်ားေလးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ သန္မာၿပီး ထပ္တူအလုပ္လုပ္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆၾကျပန္သည္။ ဤေလ့လာမႈတြင္ 
မိန္းကေလး အလုပ္သမမ်ားသည္ ေယာကၤ်ားေလး လုပ္သားမ်ားထက္ ပို၍အခြင့္အလမ္း၊ အက်ိဳးအျမတ္ 
နည္းသည္ဟူသည့္ အခ်က္မ်ားကုိေတာ့ မေတြ႔ခဲ့ရပါ။ အထူးသျဖင့္ ထိခုိက္မႈေဘးျမင့္မားျပီး (ဥပမာအားျဖင့္ 
ေလးလံေသာ၀န္မ်ား သယ္မရျခင္း) ေယာကၤ်ားေလးမ်ားအတြက္ ပိုမိုကိုက္ညီဟန္ရွိသည့္ အိမ္အကူကဲ့သို႔ေသာ 
အလုပ္မ်ားကို မိန္းကေလးမ်ားလုပ္ရန္ အလုပ္ဟု သတ္မွတ္ ၾကသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ား ကိုယ္တုိင္ (သို႔မဟုတ္) ၎တို႔၏ မိခင္မွ ၎တို႔အလုပ္လုပ္ရန္ဆံုးျဖတ္သည္။ 
ဤအခ်က္သည္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာေတြ႕ရွိခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္စုတြင္း ကေလးသူငယ္လုပ္သား ျဖစ္လာရန္ 
မခိင၏္လႊမ္းမိုးမႈ အခန္းက႑ အေရးႀကီးေၾကာင္းကိ ုထငရ္ွားေစသည။္ ဖခင္ျဖစသူ္မ်ားသည ္အိမ္ေထာငဥ္ီးစီးတာ၀နက္ိ ု
အဓိကယူၾကရၿပီး ၎တို႔မရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္မလုပ္လွ်င္္ ကေလးငယ္မ်ား သည္ ကေလးလုပ္သား 
ျဖစ္လာရန္မ်ားသည္။

ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ မိခင္မ်ားသည္ အျခားေသာမိဘမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ သမားရိုးက်အတန္းပညာ လံုး၀ 
မတက္ေရာက္ဖူးသူမ်ားအပါအ၀င္ အနိမ့္ဆံုးပညာအရည္အခ်င္းရွိသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ အလုပ္မလုပ္ 
ေသာ ကေလးမ်ား၏ မိခင္မ်ားမွာ အထက္တန္းအဆင့္ သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္အဆင့္ တက္ေရာက္ဖူးသူမ်ားျဖစ္သည္။ 
ဤအခ်က္သည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စုအတြင္း ကေလးလုပ္သားမ်ားအေပၚ မိခင္၏လႊမ္းမိုးမႈရွိ 
သည္ဟူသည့္အခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ ထုိအခ်က္မွ အတည္ျပဳႏုိင္သည္မွာ မိခင္ျဖစ္သူ ပညာပုိတတ္ 
ေလေလ ကေလးငယ္သည္လည္း ပိုမိုပညာတတ္လာမည္ ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္ၿပီး မိခင္ပညာအရည္အခ်င္း 
နည္းပါးပါက ကေလးငယ္အေနျဖင့္ ကေလးလုပ္သား ျဖစ္လာေခ်ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္မိဘမ်ားအပါအ၀င္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူအမ်ားစုသည္ မိန္းကေလး/ေယာကၤ်ားေလး 
ကေလးငယ္ အားလံုးအတြက္ ပညာေရးသည္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထား 
ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပညာေရးအတြက္ တုိက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ုိက္ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ မူလတန္း 
အဆင့္လြန္ပါက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ မတတ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ အထူးသျဖင့္ တန္ျပန္အက်ိဳးကို 
ေရရွည္ကာလၾကာမွ သိရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ငင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္ လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ပညာေရးစရိတ္ ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ မိဘမ်ားသည္ အခမဲ့မူလတန္း ပညာေရးၿပီးဆံုးသည့္ အသက္ ၁၁/၁၂ အရြယ္၊ 
ငါးတန္း/ေျခာက္တန္းခန္႔တြင္ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းထုတ္ၾကသည္။ ပညာေရးအတြက္ ဆက္စပ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
မတတ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ပညာေရးအဆင့္မ်ား မရရွိႏုိင္ျခင္း 
ေၾကာင့္လည္း ပါ၀င္သည္။

ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ လူႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အလုပ္ လုပ္ႏုိင္ 
သည္ဟု လက္ခံၾကဟန္ရွိၿပီး အလုပ္မလုပ္သည့္ ကေလးမ်ား၏မိဘမ်ားမွာမူ ကေလးလုပ္သားမ်ားအတြက္ 
ေဘးအႏၱရာယ္ထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ထုိကြဲျပားသည့္ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားမွာ 
မိဘမ်ား၏ မတူညီေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ထုိသို႔ညႊန္းဆုိၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
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ကေလးလုပ္သားမ်ားအေပၚတြင္ ဆင္းရဲေသာမိဘမ်ား၏ အျမင္မွာ ထုိကေလး ရွင္သန္လူလားေျမာက္ရန္အတြက္ 
၀င္ေငြရွိရန္ လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ရျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟူသည့္ အျမင္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ကေလးလုပ္သားမ်ားကို မည္သူမွ အကူအညီေပးသင့္သနည္းဟူေသာ အခ်က္ေပၚတြင္ မိဘမ်ား၏ 
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ကြဲျပားမႈမ်ားမွာ အေရးႀကီးၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ႏွင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ားပေပ်ာက္ရန္ 
ရပ္ရြာလူထု၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ အခန္းက႑သည္လည္း ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရမည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ကေလး 
လုပ္သားမ်ား၏ မိဘမ်ားႏွင့္ အလုပ္မလုပ္သည့္ ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားမွ ကေလးလုပ္သားမ်ားကို ကူညီရန္အတြက္ 
အစိုးရကို ပဓာနက်ေသာ မ႑ိဳင္အျဖစ္ တညီတညႊတ္တည္းဆိုသည္။ အလုပ္မလုပ္ေသာ ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားမွ 
ထင္ျမင္ယူဆသည္မွာ ကေလးလုပ္သားမ်ားကို ကူညီရန္အတြက္ ရပ္ရြာလူထုသည္ ဒုတိယေနရာတြင္ရွိၿပီး 
ကေလးသူငယ္မ်ား၏ မိသားစုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ က႑မွာ ၎တို႔ေနာက္တြင္ရွိသည္။ စိတ္၀င္ 
စားဖြယ္ရာပင္ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏မိဘမ်ားမွ ေဖာ္ျပသည္မွာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု 
အကူအညီမ်ား မစတင္ခင္ ၎တို႔၏ မိသားစုကိုယ္တုိင္ ကေလးငယ္ကုိ စတင္ကူညီသင့္သည္ဟု ဆုိေသာအခ်က္ျဖစ္ 
သည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားကို အလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ထုိကေလးမ်ား၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ 
မိသားစုမ်ားကို လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီ/လူမႈေရးအရ ကူညီျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခံစားၾကသည္။ 
အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းမတက္ႏုိင္ေသာကေလးမ်ား၊ ေက်ာင္းတက္ရန္ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔ လာေသာကေလးမ်ားႏွင့္ 
လမ္းေပၚတြင္ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ 
စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ ၾကသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ တင္ျပသည္မွာ ၎တို႕သည္ ကေလးငယ္မ်ားကို အလုပ္ေပးရန္ အတြက္ 
အားတက္သေရာ ရွာေဖြစုေဆာင္းရန္မလိုဘဲ ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ား သို႔မဟုတ္ ကေလးမ်ားကိုယ္တုိင္၏ ေမတၱာရပ္ခံ 
ေတာင္းဆိုမႈအရသာ ခန္႔ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။1

ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လုပ္ခလစာမ်ားမွာ စို႔စုိ႔ပို႔ပို႔ မရွိလွေသာ္လည္း အရြယ္ေရာက္လာျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ 
ရသည့္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအေနအထားမ်ားအရ တိုးတက္ရရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကေလးငယ္မ်ား 
သည္ အမ်ားအားျဖင့္  ကၽြမ္းက်င္မႈမလိုေသာ  အလုပ္မ်ားကိုသာ   လုပ္ကိုင္ၾကရၿပီး  ၎တို အရြယ္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ 
အမွ် ၎တို႕၏ ကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အခ်င္းမ်ားသည္လည္း လုိက္လံတုိးတက္လာသည္ဟု ေျပာဆုိၾကျခင္းမ်ိဳး 
နည္းပါးပါသည္။

အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး 
ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္ကို သတိျပဳမိၾကေသာ္လည္း ထုိသေဘာတူညီခ်က္တြင္ 
ပါ၀င္သည့္ အသိပညာ (ႏွင့္/သို႕မဟုတ္) ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ ကတိက၀တ္ျပဳ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား အစိုးရႏွင့္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ျခင္းရွိမရွိကုိ ရည္ညႊန္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ သေဘာတူညီ 
ခ်က္ (၁၈၂) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို ရည္ညႊန္းေျပာဆုိျခင္းမ်ား မရွိခဲ့ပါ။ ထုိ႔အတူ 
ကေလးသူငယ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ အတြက္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါၿပီး 

1 ILO ၏တုိက္တြန္းအဆိုျပဳခ်က္ (၁၉၀) အခန္း (၃) တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ - “သေဘာတူညီခ်က္ အပိုဒ္ 3 (d) တြင္ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားေသာ 
အလုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္ ထုိအလုပ္မ်ားမည္သည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိသည္ကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိ႕အတူ (က) ကေလး 
သူငယ္မ်ားကို ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႕မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္ေစာ္ကားမႈ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာအလုပ္ (ခ) ေျမေအာက္၊ ေရေအာက္၊ 
အႏၱရာယ္ရွိေသာအျမင့္ သို႕မဟုတ္ က်ဥ္းက်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားမွ အလုပ္ (ဂ) အႏၱရာယ္ရွိေသာ စက္ယႏၱရား၊ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား ျဖင့္လုပ္ရေသာ 
အလုပ္မ်ား သို႕မဟုတ္ လက္ျဖင့္ကိုင္တြယ္လုပ္ကုိင္ရေသာ/အေလးအပင္မ်ားသယ္ပို႕ရသာ အလုပ္မ်ား (ဃ) က်န္းမာေရးအတြက္ မသင့္ေတာ္ေသာ ေနရာမ်ား 
ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးျဖစ္ေစေသာ အရာ၀ထၱဳမ်ား၊ ဓာတုေဆးရည္ သို႕မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ သို႕မဟုတ္ အပူခ်ိန္၊ ဆူညံမႈအဆင့္ သို႕မဟုတ္ 
က်န္းမာေရးကို ထိခို္က္ေစမည့္ တုန္ခါမႈမ်ား (င) နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ရျခင္းကဲ့သို႕ ခက္ခဲပင္ပန္းေသာ အေနအထားတြင္ အလုပ္လုပ္ရျခင္း သို႕မဟုတ္ 
ညအခ်ိန္အလုပ္လုပ္ရျခင္း သို႕မဟုတ္ အလုပ္ရွင္၏ အလုပ္ခြင္ေနရာတြင္းတြင္သာ ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္၍ အလုပ္လုပ္ရျခင္းမ်ားကို ဆုိလိုသည္။”
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ပညာေရးလက္လွမ္းမမွီေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု (သို႔မဟုတ္) လူ႕စြမ္းအား 
အရင္းအျမစ္တို႔ေၾကာင့္ အျခားေသာအခြင့္အလမ္း မရရွိသည့္ ဆင္းရဲေသာ ကေလးမ်ားရွိရာ ေနရာမ်ားတြင္ 
ထိေရာက္မႈ နည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊ 
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမွပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ  ပညာေရး အေႏွာက္အယွက္ သို႕မဟုတ္ 
အတားအဆီးပမာဏသည္ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ အနာဂတ္ကို ဆုိးက်ိဳး သက္ေရာက္ေစသည္ ဟူေသာအခ်က္ကို 
သတိျပဳမိျခင္းမွာ အကန္႔အသတ္တြင္းသာ ရွိေနသည္။ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ 
ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကသူ အသီးသီးသည္ ကေလးလုပ္သားကိစၥရပ္ကို ျပည္သူလူထုအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာေနထုိင္ႏုိင္ေရး 
မဖန္တီးေပးႏုိင္သည့္ ဗဟုိႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရတို႕၏ က်ရႈံးမႈအျဖစ္ျမင္ၾကၿပီး ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ 
မိသားစုမ်ားသည္လည္း ၎တုိ႔ကုိယ္တိုင္ ဥေပကၡာျပဳ ထားရေသာ သို႔မဟုတ္ ဘာမွမကူညီႏုိင္ဘဲ ၾကည့္ေနရေသာ 
အေနအထား ျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားသူမ်ားမွ 
ကေလးလုပ္သားမ်ားကို ကေလးမ်ား၏ မိသားစုမ်ား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအတြက္ ေျဖေဆးတခြက္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ 
ကေလးငယ္၏ ရွင္သန္လူလား ေျမာက္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္တစ္ရပ္ အေနႏွင့္လည္းေကာင္း ရႈျမင္ၾကၿပီး 
ထုိျဖစ္စဥ္အတြက္ အစိုးရကို အျပစ္တင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးထမ္းရန္မွာ သက္ေရာက္ခံစားရသည့္ 
မိသားစုမ်ားသာျဖစ္သည္။ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ သက္ဆုိင္သူအားလံုး ကေလးလုပ္သားကို 
ပေပ်ာက္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ တားဆီးကာကြယ္ရန္အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၊ ဖန္တီးႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းရွိသည္ဟု 
ခံစားၾကမိ ပံုမေပၚပါ။

တုိက္တြန္းအဆိုျပဳထားသည့္ ၾကား၀င္ကူညီမႈမ်ား

ရပ္ရြာအဆင့္ ႏုိးၾကားမႈရွိလာေစရန္ အသိပညာေပးျမႇင့္တင္မႈမ်ား

ႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးသုိ႔ လူထုဆက္သြယ္ေရး (မီဒီယာ) ေရာက္ရွိႏုိင္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ရွိၿပီး 
လူအမ်ား၏ သတင္းရင္းျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးသို႔ ရရွိလက္လွမ္းမွီမႈမွာလည္း အကန္႔အသတ္ရိွပါသည္။ ကေလးလုပ္သား 
မ်ားဆုိင္ရာ အတားအဆီးမ်ားအတြက္ ရပ္ရြာအဆင့္အသိပညာေပး ျမွင့္တင္မႈမ်ားကို ေရတုိေရရွည္ ခ်မွတ္၍ 
စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ထုိအသိပညာေပး ျမႇင့္တင္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္မည့္ အသိေပးခ်က္မ်ား 
မွာလည္း အသိေပးမည့္သူ၏ အေနအထား၊ အဆင့္အတန္းထက္ လူပုဂၢိဳလ္ကို ဦးတည္ၿပီး တစ္ခါပညာေပး ယံုျဖင့္ 
အသိပညာ ျမင့္တက္သြားေစမည့္ ပံုစံမ်ိဳးကို ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

အဓိကလႊမ္းမိုးေဆာင္ရြက္ရမည့္ အုပ္စုႏွစ္စုမွာ ကေလးလုပ္သားမ်ားကို ကူညီရန္အတြက္ အစိုးရၿပီးလွ်င္ 
ရပ္ရြာလူထုက ဒုတိယအေနျဖင့္ ကူညီသင့္သည္ဟုဆုိေသာ အလုပ္မလုပ္သည့္ ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားအုပ္စုႏွင့္ 
ကေလးလုပ္သားမ်ားကို ၎တို႔၏ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ုိင္း၊ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈတုိ႔ကုိ သက္ရြယ္တူ အားေပးဆြဲေဆာင္ 
တုိက္တြန္းႏုိင္မည့္ အလုပ္မလုပ္ေသာ ကေလးမ်ားအုပ္စုျဖစ္သည္။

ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ အသိပညာေပးျမႇင့္တင္မႈမ်ားကို ဘာသာေရးအခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ပြဲေတာ္မ်ား၊ 
ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ စီစဥ္တင္ဆက္သည့္ စတိတ္ရႈိးမ်ား (လူကုန္ကူးမႈ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အသိပညာေပး 
ျမွင့္တင္ရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က စီစဥ္ခဲ့သည့္ MTV Exit ကဲ့သို႔ေသာပြဲမ်ား)၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အားကစားပြဲ 
မ်ား (ဥပမာ ေဘာလံုးပြဲ) တြင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။
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အသိပညာေပးျမွင့္တင္မႈမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အဆင့္ (၅) ဆင့္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

လကၡဏာမ်ားကို ေလ့လာျခင္း ကေလးလုပ္သားမ်ားကို သိရွိႏုိင္မည့္ လကၡဏာမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္း 
သင္ၾကားေပးျခင္း

ေဆာင္ရြက္ရန္ကတိျပဳျခင္း လူတစ္စုတစ္ဖြဲ႕ကို ၎တို႕၏ အတိုင္းအတာႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေနအထား 
အေလ်ာက္ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရး တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြကျ္ခင္းအား 
သေဘာတူလက္ခံရန္  ေတာင္းဆိုျခင္း - အမ်ားေရွ႕တြင္ ပိုေကာင္းသည္။

မည္သို႔ကူညီရမည္ကိုသိျခင္း အစီရင္ခံတင္ျပသည့္နည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳျခင္း စသျဖင့္ မည္သို႔ ကူညီရမည္ 
ဟူ ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္း

ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွေဆာင္ရြက္
ေပးရန္ေျပာၾကားျခင္း

လတ္တေလာရရွိထားသည္ ႏုိင္ငံေရးအေနအထားအရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
အား တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးေစရန္ လူအမ်ားက ေတာင္းဆိုေစျခင္း 
(ဥပမာ စက္႐ုံ စစ္ေဆးေရးအရာရွိ)

သတင္းစကားျဖန္႕ေ၀ျခင္း အကယ္၍ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိမေပးႏုိင္ျခင္း၊ အျခား 
သူမ်ားကုိ အကူအညီမေပးႏုိင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေဆာင္ 
ရြက္ေပးရန္ မေတာင္းဆုိရဲျခင္းမ်ားရွိပါက လူအမ်ားအေနျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ 
မွန္ကန္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ေ၀၍ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား အားထား 
ယံုၾကည္ႏုိင္သည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို ညႊန္ျပျခင္းတုိ႕ျဖင့္  သတင္းစကား 
ျဖန္႔ေ၀ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ (ဤေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ၏ အေနအထားတြင္ ပါးစပ္ျဖင့္ ေျပာျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ မိန္းမမ်ားအၾကား 
တြင္ ထုိသို႕ေျပာျခင္းသည္ အထူးထိေရာက္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။)

ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ား - ရုပ္သံေလာကမွ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား- ၎တို႔သည္လည္း 
ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရး ေထာက္ခံအားေပးသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ ျဖန္႔ေ၀လိုသည့္ သတင္းစာသား 
မ်ားကို စီစဥ္ေရးဆြဲ၍ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ အသံသြင္းယူၿပီး CD သို႔မဟုတ္ TV /ေတးဂီတ အစီအစဥ္မ်ားမွ 
တဆင့္ႏုိင္ငံတလ်ား သြားလာေနေသာ ဘတ္စ္ကားမ်ား၊ လက္ဖက္ ရည္ဆို္င္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိတတ္သည့္ 
အျခားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျဖန္႔ေ၀ ပ်ံ႕ႏွ႔ံေစႏုိင္ပါသည္။

အာဏာပိုင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား အထူးသျဖင့္ အစုိးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အသိပညာ 
ျမွင့္တင္မႈ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရာထူးအဆင့္အလိုက္ ဆံုးျဖတ္လုပ္ပ္ုိင္ခြင့္ရွိေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ 
ရာထူးအဆင့္မ်ားအၾကား ကြန္ယက္ဖြဲ႕ျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအား အားေပးတိုက္တြန္းျခင္း စသျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ကေလး 
လုပ္သားမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေသာ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအၾကား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္းကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္မ်ား အထူးသျဖင့္ 
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လုပ္ခလစာရေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္သည့္ ဖခင္ျဖစ္သူ မရွိသည့္ 
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အထူးအသုံး၀င္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္စုတြင္း အေနအထားမ်ားကိုလည္း သတိျပဳသင့္ၿပီး  
အလုပ္အကိုင္ ေပးအပ္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားတုိ႔၏ မိသားစုတြင္း ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
အခန္းက႑မ်ားကိုလည္း အတားအဆီးမျဖစ္ေစရန္ ၾကည့္ရႈရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ က်ားမလိင္ကြဲျပားမႈ 
ေၾကာင့္ အိမ္တြင္း၌သာေနရန္ သို႔မဟုတ္ ၀င္ေငြလံုၿခံဳခုိင္မာမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ ဟန္႕တားပိတ္ပင္ခံရ 
ေစတတ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အထူးကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအလုပ္ခြင္သို႔ 
၀င္ေရာက္ရန္ အားေပးတုိက္တြန္းျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ အလုပ္သမားေရးရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ 
ေပးျခင္းသည္ ၎တို႔၏မိသားစု၀င္ေငြမ်ားကို တုိးလာေစၿပီး ကေလးငယ္မ်ားကို လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ အလုပ္ထြက္ 
လုပ္ခုိင္းေစရျခင္းမ်ားလည္း က်ဆင္းလာမည္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပဳျခင္း

လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒတြင္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆုိင္ရာ 
အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေၾကာင္းက်ိဳးညီညြတ္မႈႏွင့္ ေလးစားလိုက္နာမႈမ်ားတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း 
ေျဖၾကားသည္။2 ထို႔အျပင္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတန္ဖုိးမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ၊ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္သူလူထု၏ 
လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာ အမွန္တရားမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ ဥပေဒျပဳျခင္းသည္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ 
ခက္ခဲေစမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳေရးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ားကို 
ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမ်ားအား အကာအကြယ္ေပး အေရးယူႏုိင္မည့္ အေနအထားျဖစ္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ သင့္ပါသည္။ 
ထုိသုိ႔ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အတြက္ လက္ရွိဥပေဒကို ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး 
ခုိင္မာေကာင္းမြန္၍ အမ်ားျပည္သူမ်ား ေလးစားလိုက္နာရန္ အသိပညာေပး ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာၾကပ္မတ္ျခင္း က႑မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာျပဳလုပ္နုိင္ရ
န္အတြက္ အခြင့္အာဏာေပးအပ္ရန္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိ္င္ရာသင္တန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး

လူငယ္မ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိတြင္ အလုပ္အကိုင္မရွိေသးေသာ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိ္္င္ရာ သင္တန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား 
ကို အနာဂတ္ကာလ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအတြက္ ရည္ရြယ္မိတ္ဆက္ ပို႔ခ် ႏုိင္ပါသည္။ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အရြယ္ 
ေရာက္ၿပီး သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ လက္လွမ္းမွီရရွိေစေရး ႏွင့္/သို႕မဟုတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ 
မ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ၿပီး ထုိအရည္ 
အခ်င္းမ်ားကို အသံုးခ်ႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ၍ ေပါင္းစပ္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိအစီအစဥ္သည္ 
ျပည္သူ႔က႑ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔ အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ကနဦး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

2 စက္႐ံုစစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ားသည္ စက္႐ုံမ်ားတြင္ ငယ္ရြယ္ေသာကေလးမ်ား အလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္းကို ေျဖၾကားေဆြးေႏြးရန္ ၀န္ေလးေနခဲ့သည္။ (၁၃ 
ႏွစ္ေအာက္ႏွင့္ ၁၄၊ ၁၅ အရြယ္မ်ား)။ ၎တုိ႕သည္ ‘ငယ္ရြယ္သူ’ ကေလးလုပ္သားမ်ားႏွင့္သာ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ဆံုဆက္ဆံရၿပီး (၁၆-၁၈ အရြယ္မ်ား) 
ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒအရ ကေလးဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းမဟုတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႕အေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားကို တရား၀င္သတ္မွတ္ထားသည့္အသက္ 
(၁၃) ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအားငွားရမ္းခုိင္းေစျခင္းမျပဳရန္ သတိေပးၿပီးအလုပ္ခ်ိန္ကုိလည္း ေလးစားလိုက္နာေစသင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္ဟု ဆုိသည္။ 
သုိ႕ေသာ္ျငားလည္း စက္႐ုံအလုပ္႐ုံဥပေဒအရ အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ားသည္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအား  အေရးယူ ႏုိင္ရန္ 
အခြင့္အာဏာရွိသည္။ သို႕ေသာ္ဤေလ့လာမႈတြင္ ေမးျမန္းခဲ့သူမွာ ၎အေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို (အသက္မျပည့္ေသးေသာ) အလုပ္ခုိင္းေစျခင္းျဖင့္ 
အလုပ္ရွင္မ်ားကို အေရးယူႏုိင္သည့္အေနအထားမရွိဟု ခံစားရေၾကာင္းဆုိသည္။ ၎တို႕အေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ၎တို႕၏ မိသားစုမ်ားကို 
အလုပ္လုပ္၍ ပံ့ပိုးေနရသည္ကို နားလည္ေၾကာင္းႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို စက္ရုံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနရာမွ ဖယ္ရွားလုိက္ျခင္းျဖင့္ကေလးငယ္ႏွင့္ 
၎တုိ႕၏မိသားစုမ်ားအတြက္ ထိခုိက္မႈသာျဖစ္ေစမည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။
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သုေတသန

၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း (၃) လခန္႔ကာလအတြင္း အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ား၏ အသိပညာ၊ သေဘာထားမ်ား ႏွင့္ 
အျမင္ရႈေထာင့္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈကုိ သိရွိတုိင္းတာႏုိင္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေလ့လာမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ 
လိုအပ္မည္  ျဖစ္သည္။ လူတုိ႔၏ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္မႈ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ကူညီရန္ 
စိတ္၀င္စားမႈ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဤေလ့လာမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ အေယာက္စီတုိင္းကို ျပန္လည္ 
ရွာေဖြေတြ႕ဆံုႏုိင္ရန္ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ဤေလ့လာမႈတြင္ ေျဖၾကားခဲ့သူမ်ားကို တတ္ႏုိင္သမွ် 
ျပန္လည္ ႀကိဳးပမ္းရွာေဖြသင့္ပါသည္။ အမည္နာမေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ေျဖၾကားသူတို႔၏ 
အမည္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔လုပ္ငန္းမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ေလ့လာမႈအတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် မွတ္တမ္းတင္ထား 
ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ကိုေလ့လာမႈၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲေလ့လာမႈအျပင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၀င္ေငြ၊ ၀င္ေငြသံုးျခင္း၊ မိသားစုတြင္းမွ ၀င္ေငြရွိေသာ 
အရြယ္ေရာက္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အရြယ္မေရာက္ခင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ၀င္ေရာက္ျခင္းကို 
ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ကေလးလုပ္သား ဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ 
ကြန္ရက္မ်ားရွိ/ မရွိကို သိရွိနားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ သုေတသနထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါမည္။ မိဘမ်ား၏ ပညာေရး 
အေျခအေန၊ ကၽြမ္းက်ငမ္ႈ အရညအ္ခ်င္းႏငွ္ ့လပုသ္ားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ စသညတို္႔ႏငွ္ ့ကေလးလပုသ္ားမ်ားအၾကား 
ဆက္စပ္မႈမ်ားသည္လည္း ပိုမိုအေသးစိတ္ ေလ့လာရန္ လိုအပ္သည္။ ကေလးလုပ္သားသည္ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပ 
ႏွစ္ေနရာလံုးတြင္ရွိၿပီး မည္သည့္ေနရာတြင္ ပို၍ပ်ံ႕ႏွ႔ံျဖစ္ပြားသည္ကုိ သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ သီးသန္႔ သုေတသနျပဳရန္ 
လိုအပ္ပါမည္။3 အလုပ္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ငွားရမ္းခုိင္းရျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ 
ထုိသို႕ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ သီးသန္႔သုေတသနျပဳလုပ္ရန္လည္း တုိက္တြန္းပါသည္။

ဤေလ့လာမႈတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာလုပ္ကိုင္မႈကို အထူးျပဳေလ့လာခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း အနာဂတ္ 
တြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ ထည့္သြင္းေလ့လာရမည့္ ကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္ပါ 
သည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအဖြဲ႕မွ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ (၁၀) % သည္ ႏုိင္ငံျခားသို႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕သြားလာ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းတြင္သြားလာ လုပ္ကိုင္မႈမွာ ခန္႔မွန္းရန္ ပို၍ခက္ခဲသည္ဟု 
ဆုိသည္။ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈသည္ ၎တို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားလာသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ အေနအထားေပၚ 
မူတည္၍ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးလက္လွမ္းမွီမႈ၊ လံုေလာက္ေကာင္းမြန္ သည့္အိမ္ယာ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ 
ေရွာက္မႈႏွင့္ အျခားလူမႈေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚတြင္ ေကာင္းက်ိဳး သို႔မဟုတ္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားသက္ေရာက္ေစႏုိင္သ
ည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ား အလုပ္ခြင္အတြင္း ၀င္ေရာက္ေစရန္ 
တြန္းပို႔သကဲ့သို႔ျဖစ္ေစၿပီး အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ အိမ္ႏွင့္ ေ၀းကြာေသာ အျခားေဒသတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ 
ပို႔လႊတ္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ျဖစ္သည္။

3 ထုိသုေတသနကို ILO လုပ္သာအင္အားစစ္တမ္း၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
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၁။ မိတ္ဆက္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ားကို ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွစ္ေနရာလံုးတြင္ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ရပါ 
သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုဆုိင္ရာ သန္းေကာင္စာရင္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရ 
အသက္ (၁၀) ႏွစ္မွ (၁၇) ႏွစ္ရွိေသာ ကေလးသူငယ္ဦးေရ၏ (၂၃.၇%) သည္ အလုပ္ခြင္ အတြင္း ၀င္ေရာက္ 
လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံတြင္းရွိကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေျခအေနကုိ ေဖာ္ျပလ်က္ရွိပါသည္။ သက္ေသႏွင့္တကြျပရန္ 
မဟုတ္ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္စုတြင္း၊ မိသားစုလုပ္ငန္းတြင္းႏွင့္ လယ္ယာမ်ား အတြင္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသူ 
ကေလးမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ လုပ္ခမရၾကေပ။ လုပ္ခရေသာအလုပ္ကို လုပ္ေနၾကသည့္ ကေလးမ်ားမွာ ဤတို႔၏ 
မိဘမ်ားက အလုပ္လုပ္ရန္ ေစလႊတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ ကုိယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အလုပ္ခြင္အတြင္းသို႔ 
၀င္ေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။4 ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ပြဲစားမ်ားသည္လည္း ထုိျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ၾကပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအား ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးတူပစၥည္းမ်ားျဖင့္ လုပ္အားခ 
ေပးေခ်သည္။ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ လုပ္ငန္းကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေနစရာ၊ 
အစားအေသာက္၊ အ၀တ္အစားႏွင့္ ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ သင္တန္းတက္ခြင့္ေပးျခင္းမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
က႑မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိႏိုင္မႈမွာ မိန္းကေလး၊ ေယာကၤ်ားေလး လိင္ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ ကြာျခားသြားသည္ 
မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ဥပမာ၊ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မ်ားတြင္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားကို အဓိက အလုပ္ခန္႔ၿပီး အိမ္ေဖာ္ 
အလုပ္မ်ားတြင္မူ မိန္းကေလးက ပိုမ်ားသည္။ ကေလးငယ္အားလံုးသည္ ILO မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ 
ရွိသည့္အလုပ5္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ စီးပြားေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ 

ေက်ာင္းတက္ျခင္းကို စြန္႔လႊတ္၍ အလုပ္လုပ္ေနရျခင္းျဖစ္ကာ အသက္ငယ္စဥ္ပင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ 
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖိစီးမႈမ်ား ခံစားေနၾကရသည္။

ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ မတူကြဲျပားသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ေဒသတြင္းအဆင့္ 
အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ား၊ ကေလးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားကို အသိပညာေပး ျမွင့္တင္ျခင္းသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေလးလုပ္သား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ပဓာနက်ေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါသည္။ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္မည့္ 
အဖြဲ႕သည္လည္း ကိစၥရပ္တိုင္းကုိ တိက်ျပတ္သားစြာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ရြာလူထု၏ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ကိုလည္းျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

၁.၁ သုေတသနရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ဤ KAP ေလ့လာမႈသည္ အဓိကသက္ဆုိင္ ပတ္သက္သူမ်ား၏ ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ အသိအျမင္၊ 

4 ကေလးမ်ားကအလုပ္လုပ္ရန္ ကိုယ္တုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ား 
အလုပ္လုပ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းသည္ ရံဖန္ရံခါ မိသားစု၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံအရ မိဘေက်းဇူးဆပ္ရမည္ဟူသည့္ တာ၀န္ႏွင့္  ေက်းဇူးတရားမ်ား၊ 
ပညာေရး သို႕မဟုတ္ အျခားေလ့လာသင္ယူရန္အခြင့္အေရး မရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

5 ILO ၏တုိက္တြန္းအဆိုျပဳခ်က္ (၁၉၀) အခန္း (၃) တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ - “သေဘာတူညီခ်က္ အပိုဒ္ 3 (d) တြင္ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားေသာ 
အလုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္ ထုိအလုပ္မ်ားမည္သည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိသည္ကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိ႕အတူ (က) ကေလး 
သူငယ္မ်ားကို ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႕မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္ေစာ္ကားမႈ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာအလုပ္ (ခ) ေျမေအာက္၊ ေရေအာက္၊ 
အႏၱရာယ္ရွိေသာအျမင့္ သို႕မဟုတ္ က်ဥ္းက်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားမွ အလုပ္ (ဂ) အႏၱရာယ္ရွိေသာ စက္ယႏၱရား၊ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား ျဖင့္လုပ္ရေသာ 
အလုပ္မ်ား သို႕မဟုတ္ လက္ျဖင့္ကိုင္တြယ္လုပ္ကုိင္ရေသာ/အေလးအပင္မ်ားသယ္ပို႕ရသာ အလုပ္မ်ား (ဃ) က်န္းမာေရးအတြက္ မသင့္ေတာ္ေသာ ေနရာမ်ား 
ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးျဖစ္ေစေသာ အရာ၀ထၱဳမ်ား၊ ဓာတုေဆးရည္ သို႕မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ သို႕မဟုတ္ အပူခ်ိန္၊ ဆူညံမႈအဆင့္ သို႕မဟုတ္ 
က်န္းမာေရးကို ထိခို္က္ေစမည့္ တုန္ခါမႈမ်ား (င) နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ရျခင္းကဲ့သို႕ ခက္ခဲပင္ပန္းေသာ အေနအထားတြင္ အလုပ္လုပ္ရျခင္း သို႕မဟုတ္ 
ညအခ်ိန္အလုပ္လုပ္ရျခင္း သို႕မဟုတ္ အလုပ္ရွင္၏ အလုပ္ခြင္ေနရာတြင္းတြင္သာ ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္၍ အလုပ္လုပ္ရျခင္းမ်ားကို ဆုိလိုသည္။”
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ထုိျဖစ္စဥ္ေပၚတြင္ ၎တို႔၏ အယူအဆႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အေလ့အထမ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထုိ 
အက်ိဳးသက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ကေလးမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ အလုပ္သမား/အလုပ္ရွင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာ၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အစိုးရ 
ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔အတူ ေလ့လာခဲ့ေသာ ေနရာေဒသမ်ား တြင္ 
လူမႈဓေလ့စရုိ္က္လကၡဏာမ်ားေၾကာင့္ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရပ္ရြာလူထု၏ အျမင္ရႈေထာင့္ႏွင့္ အျပဳအမူ 
တုိ႔အေပၚတြင္ သက္ေရာက္ျခင္းရွိမရွိကိုလည္း စစ္ေဆးေလ့လာခဲ့ပါသည္။

ဤေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ကေလးလုပ္သားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိပညာေပးျမွင့္တင္ျခင္းမ်ား 
အတြက္ သီးသန္႔တုိက္ရိုက္ၾကား၀င္ ကူညီမႈမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေရးဆြဲအသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ၿပီးသက္ဆုိင္သူ အားလံုး  
ေတြးေခၚ ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ား ေျပာင္းလဲျမွင့္တင္သြားရန္ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ ေလ့လာမႈကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ILO ၏ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္း ၿပီးဆံုးခါနီး 
ကာလ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းခန္႔တြင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁.၂ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ အလုပ္ဆုိင္ရာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ေစ်းဆုိင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားဆုိင္ရာအက္ဥပေဒအရ အသက္ (၁၃) ႏွစ္ေအာက္ 
ကေလးငယ္မ်ားကို မည္သည့္ ေစ်းဆုိင္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္မွ လုပ္ကုိင္ခြင့္မျပဳ။ ထပ္မံညႊန္းဆုိထားသည္မွာ ထုိအက္ဥပေဒႏွင့္အညီ အလုပ္ခန္႔အပ္ ထားသူမည္သူကိုမွ် 
မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္မဆုိ (၈) နာရီထက္ပိုလြန္၍၊ တစ္ပတ္လွ်င္ (၄၈) နာရီထက္ ပိုလြန္ခုိင္းေစခြင့္မရွိပါ။ ၁၉၅၁ 
အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒအရ အသက္ (၁၃) ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားကို စက္ရုံမ်ားတြင္ ခုိင္းေစျခင္းအား 
တားျမစ္ထားၿပီး အသက္ (၁၃) ႏွစ္အထက္ကေလးမ်ားကို ခန္႔အပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ ဥပေဒအရ 
က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေၾကာင္းေဆးစာ တင္ျပရန္ လိုအပ္သည္။6 ထုိ႔အျပင္ အသက္ (၁၃ - ၁၅) ႏွစ္ၾကား 
ကေလးငယ္မ်ားကို မည္သည့္စက္ရုံတြင္ ပင္ျဖစ္ေစ တစ္ေန႔လွ်င္ (၄) နာရီထက္ပိုမို အလုပ္လုပ္ခြင့္မရွိဘဲ ညေန (၆) 
နာရီမွ မနက္ (၆) နာရီအတြင္းတြင္လည္း အလုပ္လုပ္ခြင့္မရွိေပ။ အသက္ (၁၆ -၁၇) ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားမွာ 
တစ္ပတ္လွ်င္ (၄၄) နာရီအထိ အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳသည္။

ကေလးသူငယ္ဥပေဒအရ “ကေလး” ဟူသည္မွာ အသက္ (၁၆) ႏွစ္မျပည့္ေသးသူမ်ားကို ဆုိလိုသည္။7 
စက္ရုံမ်ားႏွင့္ အေထြေထြလုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား စစ္ေဆးေရးဌာနမွ ျပ႒ာန္းထားသည့္ စည္းကမ္း ဥပေဒအရ 
ကေလးလုုပ္သားအမ်ားစု တည္ရွိေနသည္ဟု ယံုၾကည္ရေသာ သမားရုိးက်မဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွ 
ကေလးမ်ားအတြက္ မလႊမ္းၿခံဳႏုိင္ဘဲ ILO သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္  အနိမ့္ဆံုး အသက္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ 
မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိသည္။ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ား
ကိုလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မသတ္မွတ္ရေသးပါ။

ထုိကြဲျပားေနသည့္ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ 
အလုပ္စာရင္းႏွင့္ ကေလးလုပ္သား၊ ကေလးသူငယ္လုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္း 
ခ်က္မရွိျခင္း စသည္တို႔အတြက္ ILO ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရး အစီအစဥ္ (My-PEC) မွ 
ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး (၂၀၁၄) စက္တင္ဘာလတြင္ အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္ၿပီး 

6 ထုိဥပေဒတြင္ အနိမ့္ဆံုးအသက္ (၁၄) ႏွစ္ကုိ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပၿပီးျဖစ္သည္။

7 ကေလးသူငယ္ဥပေဒကို လက္ရွိတြင္ ျပန္လွန္သံုးသပ္ေနၿပီး ကေလးသူငယ္ဟူေသာသတ္မွတ္ခ်က္ကို အသက္ (၁၈) ႏွစ္အထိ တုိးျမွင့္သတ္မွတ္ရန္ 
သံုးသပ္လ်က္ရွိသည္။
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ကေလးလုပ္သား နည္းပညာဆုိင္ရာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္ခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။8 
ထိုနည္းတူစြာ အသက္ (၁၃ -၁၅) ႏွစ္ၾကားရွိၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ (၄) နာရီထက္မက (၈) နာရီေအာက္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ 
ကေလးမ်ားကို အသက္ (၁၆ -၁၇)ႏွစ္ (လက္ရွိ အလုပ္သမားဥပေဒအရ အရြယ္ေရာက္သူဟု သတ္မွတ္ထားေသာ) 
တစ္ေန႔လွ်င္ (၈) နာရီထက္ ပိုလုပ္ေနၾကေသာကေလး မ်ားနည္းတူ ကေလးလုပ္သားမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ 
ညေန (၆) နာရီမွ မနက္ (၆) နာရီတြင္း အလုပ္လုပ္ရေသာ ကေလးမ်ား (အသက္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္) ကိုလည္း 
ကေလးလုပ္သားမ်ား အျဖစ္သတ္မွတ္ပါသည္။ အသက္ (၅ -၁၇) ႏွစ္ၾကားရွိၿပီး တစ္ပတ္လွ်င္အနည္းဆုံး (၁) 
နာရီထက္ပို၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ ၾကသည့္ ကေလးမ်ားကုိ အလုပ္လုပ္ေနေသာကေလး 
မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ပါသည္။

၂။ နည္းစနစ္

၂.၁ သုေတသနအဆုိၾကမ္း

ကေလးလုပ္သားမ်ားကို ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ 
ေတြ႔ရသည္။ ထိုအခ်က္မွာ မိသားစုအမ်ား ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ စီးပြားေရးမေျပလည္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
ရလဒ္တစ္ခုုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေပ။ ၎သည္ ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတြင္ အသိပညာ 
နည္းပါးျခင္း၊ လူမႈဓေလ့ဆုိင္ရာ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ား၊ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ အေထာက္အပံ့ 
မ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ပညာေရးအခြင့္အလမ္း မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၂.၂ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း

သုေတသနတြင္ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာရြက္စာတမ္းအေထြေထြကို စုေဆာင္း သံုးသပ္ 
ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကေလးလုပ္သားမ်ားကိုေလ့လာျခင္းႏွင့္ ကြင္းဆင္းသုေတသန ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတ္လအတြင္း အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူ (၅) ဦးပါ အဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕လွ်င္ ႀကီးၾကပ္သူတစ္ဦးစီျဖင့္ 
ကြင္းဆင္း ေကာက္ယူမႈကို ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ (၁၁) ရက္တိတိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 
အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသူမ်ားကို ျပည္တြင္းမွသာ ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ဦးတည္ေဒသအတြင္း ရပ္ရြာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသူမ်ားျဖစ္သည္။ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ကို ျမန္မာဘာသာစကား (ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာ၀တီ)၊ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ မြန္ဘာသာစကား (မြန္ျပည္နယ္) တုိ႔ျဖင့္ 
ေမးျမန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုစီ၌ ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အတြင္းပုိင္း 
ရပ္ကြက္တစ္ခု ႏွင့္ အျပင္ပိုင္းရပ္ကြက္တစ္ခုတို႔၌ ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားမွာ 
ကေလးလုပ္သာ ျဖစ္ပြားမႈနည္းသည္ သို႔မဟုတ္ မ်ားသည္ဟု ယူဆရေသာ ေနရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ပြားမႈမ်ား အလြန္မ်ားျပားၿပီး ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားမွာမူ ရွားပါးျခင္းေၾကာင့္ မည့္သည့္ေနရာတြင္ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ်ားသည္္ သို႔မဟုတ္ 
နည္းသည္ကို အတိအက်သိရွိႏုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာေျပလည္ေသာ မိသားစုမ်ားရွိၿပီး ကေလးငယ္မ်ား 
အတြက္ ပညာေရးႏွင့္ အျခားေသာလုိအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီ ရရွိႏုိင္သည့္ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားကို 

8 ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈတြင္ အလုပ္ခ်ိန္တုိင္းတာပံုမ်ားမွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစာရင္းအင္းစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မတူညီပါ။ အစီရင္ခံစာ နံပါတ္ (၂)၊ အလုပ္ခ်ိန္ တုိင္းတာျခင္း၊ 
၁၈ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားစာရင္းအင္းပညာရွင္မ်ား ညီလာခံတြင္ ၾကည့္ပါ။ 
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ကေလးလုပ္သား ျဖစ္ပြားမႈနည္းဟန္ရွိသည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထုိေနရာ 
ေဒသမ်ားတြင္ ကေလးလုပ္သားလုံး၀မရွိဟု ဆုိလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကဲ့သုိ႔ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း 
အႀကီးအက်ယ္ ေပါက္ကြဲတုိးတက္လာသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာမ်ား၌ ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ရုတ္ခ်ည္းမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ခုိင္လံုေသာ အခ်က္အလက္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ထုိေဆာင္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသူကေလးမ်ားသည္ ၎တို႔ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားမွ 
မဟုတ္ဘဲ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ကေလးငယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ရန္ကုန္ျပင္ပမွ လာေရာက္ၾကသည့္ 
ကေလးမ်ားျဖစ္သည္။

၂.၃ သုေတသန နည္းစနစ္မ်ား

ILO ၏ FRRW-SIMPOC မွ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ အုပ္စုတစ္စုစီ၏ သီးသန္႔လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ 
သက္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္တူ ကေလးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ပံုမ်ား ကို 
သိရွိႏုိင္ရန္ အတြက္ သုေတသနနည္းစနစ္ (၃) ရပ္ကို စီစဥ္ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ ၎တို႕မွာ -

ကေလးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ အလုပ္မလုပ္ေသာကေလးမ်ား၊ ထုိ႔အတူ၎တို႔၏ မိဘမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားေသာ 
သုေတသနေမးခြန္းပံုစံျဖင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း ၃၁၄ ခု(သုေတသနေမးခြန္းပံုစံ အေျချပဳေမးျမန္းျခင္း)

CSO, CBO, NGO မွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ေနသည့္အရြယ္ေရာက္သူ 
အလုပ္သမားမ်ား/အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲ (FGDs)  ၁၇ ခု (ရန္ကုန္တြင္ ၆ ခု၊ မြန္ျပည္နယ္ တြင္ ၆ 
ခုႏွင့္ ပုသိမ္တြင္ ၅ ခု)9

အဓိကက်ေသာ ေဒသခံႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
ဂ်ာနယ္သမားမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးျခင္းလူေတြ႕ ေမးျမန္းမႈ 
(၅၆) ခု (ရန္ကုန္တြင္ ၂၀၊ ပုသိမ္တြင္ ၂၀ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၁၆ ခု)

၂.၄ စံျပဳေကာက္ယူသည့္ နည္းစနစ္

ျဖစ္တန္စြမ္းရွိသည့္အေပၚ အေျခမခံေသာ စံျပဳေကာက္ယူသည့္နည္းလမ္း (non-probability sampling 
methods) သံုးသြယ္ကို ဤေလ့လာမႈအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ခြဲတမ္းခ် စံျပဳေကာက္ယူျခင္း (quota sampling)၊ 
ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားစုစည္း၍ စံျပဳေကာက္ယူျခင္း (volunteer sampling) ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္မ်ားကို လိုက္လံ 
ဆက္စပ္ေမးျမန္းသည့္ ႏွင္းေဘာလံုးပံုစံ စံျပဳေကာက္ယူျခင္း (snow-ball sampling) တို႕ျဖစ္သည္။

ခြဲတမ္းခ်စံျပဳေကာက္ယူျခင္းနည္းစနစ္သည္ သုေတသနေမးခြန္းပံုစံအေျချပဳလူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ား တြင္ 
ကေလးလုပ္သားမ်ား၊ အလုပ္မလုပ္ေသာကေလးမ်ားႏွင့္ ၎တို႕၏မိဘမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ 
သုေတသန တေလွ်ာက္လံုးေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္ မ်ားကို က်ားမ 
လိင္ကြဲျပားမႈ၊ အသက္အရြယ္၊ အလုပ္အေျခအေန10 ႏွင့္ ေနရာေဒသအေပၚ မူတည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ကေလးငယ္မ်ား၏ 
မိဘမ်ားကို က်ား/မ၊ ကေလးငယ္၏အေျခအေနႏွင့္ ေနရာေဒသတုိ႔အေပၚ အေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

9 ပုသိမ္တြင္ (FGD) တစ္ခုမွ တက္ေရာက္သူမရွိေသာေၾကာင့္ အစီအစဥ္္ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရသည္။
10 အခ်ိန္အကန္႕အသတ္ႏွင့္ အသံုးျပဳေသာနည္းလမ္းမ်ားအရ အခ်က္အလက္ေကာက္သူမ်ားသည္ ကေလးလုပ္သား ဟုတ္မဟုတ္ကို လူေတြ႕ေမးျမန္း 

ရာတြင္ စီစစ္ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ကေလးမ်ားကို ၎တို႕အလုပ္႒ာန၌ လူေတြ႕ေမးျမန္းရာတြင္ တေနကုန္လုပ္ရသည္၊ ေန႕တိုင္းအလုပ္လုပ္ရသည္ 
သို႕မဟုတ္ တပတ္လံုးလုပ္ရသည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည့္ကေလးမ်ားကို ကေလးလုပ္သားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္္ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ အလုပ္မလုပ္ရဟု ေျဖဆိုခဲ့ 
သည့္ကေလးမ်ားကိုမူ အလုပ္မလုပ္ေသာကေလးမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
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ခြဲတမ္းခ်စံျပဳေကာက္ယူျခင္းသည္ ျဖစ္တန္စြမ္းကို အေျခမခံသည့္ စံျပဳေကာက္ယူျခင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကေလး 
သူငယ္အခ်ဳိ႕ ေရြးခ်ယ္မႈမခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ခံရရန္ မသိလိုက္ျခင္း စသျဖင့္ အေျခခံက်ပန္း ေကာက္ယူမႈ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုမမိဘဲ ဘက္လိုက္ျခင္းႏွင့္ အမွားေပၚျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤနည္းစနစ္သည္ 
အုပ္စုကိုယ္စားျပဳျခင္းမ်ားကို အလြန္အကၽြံမျဖစ္ေစဘဲ ေကာင္းမြန္သည့္ ကိုယ္စားျပဳ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ားကို ရရွိႏုိင္ 
သည္။ ထုိ႔အျပင္ ခြဲတမ္းခ်စံျပဳမႈမ်ားသည္ အုပ္စုမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ရာ၌ လြယ္ကူေစသည္။ ျဖစ္တန္စြမ္းကို အေျခခံသည့္ 
စံျပဳေကာက္ယူျခင္းျဖင့္ (probability sampling) မရႏုိင္သည့္ ေလ့လာလိုေသာ လူဦးေရမွ တိက်သည့္စံျပဳမႈကို 
ဖန္တီးရာတြင္ အေထာက္အကူရသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

ေစတနာ့၀န္ထမ္းစံျပဳ ေကာက္ယူျခင္းသည္ ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါ၀င္မည့္လူမ်ား၏ ဆႏၵကို ဆန္႔က်င္ 
၍ ဖိအားမျဖစ္ေစဘဲ FGD မ်ားတြင္ ပါ၀င္မည့္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူမ်ားသည္ 
အမ်ားျပည္သူ စုစည္းေျပာဆိုမႈမ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ပါ၀င္ေလ့မရိွသလို ၎တို႔မသိေသာ အျခားလူမ်ားေရွ႕တြင္ 
လည္း ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ေျပာေလ့မရွိၾကေပ။ ေစတနာ့့၀န္ထမ္းစုစည္း၍ စံျပဳေကာက္ယူျခင္းသည္ 
FGD တြင္ ပါ၀င္ ေျဖဆုိမႈျပဳမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ၾကေသးမီ ပါ၀င္မည့္သူမ်ားအား လုပ္ေဆာင္မည့္ သုေတသန 
အေၾကာင္းအရာႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေကာင္းစြာသိရွိၾကေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္လည္း အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ပါ 
သည္။11

ဤစံျပဳေကာက္ယူမႈနည္းလမ္း၏ ဘက္လိုက္မႈျဖစ္ေစႏုိင္သည့္အခ်က္မွာ ေစတနာ့၀န္ထမ္းပါ၀င္ ေျဖၾကား 
မည့္ သူမ်ားသည္ သုေတသနအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္ သို႕မဟုတ္ စိတ္၀င္စားသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို ႀကိဳတင္စဥ္းစားျပင္ဆင္ထားၿပီး လူအမ်ားေရွ႕တြင္ ေ၀မွ်ေျပာၾကားလိုၾကသည့္ ကိစၥရပ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ 
၎တို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားသည္ FGDတြင္ မပါ၀င္လိုၾကသူမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳျခင္း 
သို႔မဟုတ္ သေဘာထားကိုက္ညီျခင္းလည္း မရွိပါ။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ လိုရာဆြဲဘက္လိုက္ ေျဖၾကားမႈမ်ိဳးသည္ 
ပမာဏႀကီးမားေသာ သေဘာထားေကာက္ယူမႈ စစ္တမ္းမ်ားအတြက္ အမ်ားဆံုး ျပႆနာျဖစ္ေစ သည္။

ႏွင္းေဘာလံုးပံုစံ ေကာက္ယူမႈသည္ KIIs တစ္ဦးခ်င္းေမးျမန္းမႈအတြက္ ေျဖၾကားမည့္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ 
သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ အသံုးျပဳသည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ ရပ္ရြာေဒသ၏ ျပင္ပတြင္ ရွိေနၿပီး အလြယ္တကူ မသိရွိႏုိင္ေသာ 
သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ သိရွိႏိုင္ရန္ အသံုး၀င္ေသာနည္းလမ္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ လူေတြ႕ 
ေမးျမန္းမႈ ကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ေျဖၾကားရန္ သေဘာတူခ်င္မွတူမည္ ျဖစ္ေသာသူမ်ား ဆီသို႔လည္း ေရာက္ရွိသြားေစသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျပန္အလွန္ရင္းႏွီးမႈမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူပုဂၢိဳလ္ခ်င္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈႏွင့္ တုိက္တြန္းမႈမ်ားမွာ 
အဆက္အသြယ္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ႏွင္းေဘာလံုးေကာက္ယူမႈသည္ ပါ၀င္ကူညီ 
ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားကို ထိေရာက္စြာေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ စုေဆာင္းရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ ဤစံျပဳနည္းလမ္း 
ျဖင့္ ဘက္လိုက္မႈျဖစ္ေစသည္မွာ ပါ၀င္သူမ်ားမွ ေထာက္ခံေရြးခ်ယ္ေပးသည့္ ၎တို႕၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ 
ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား မွာ ၎တို႕ႏွင့္ ထပ္တူ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆရွိသူမ်ား ျဖစ္ေနတတ္ၿပီး 
မလိုလားအပ္ေသာ ေဖာင္းပြသည့္ ေျဖၾကားမႈမ်ားကိုသာ အလ်င္အျမန္ျဖစ္ေစ တတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

၂.၅ သုေတသနေဆာင္ရြက္ရာေနရာမ်ား

ဤေလ့လာမႈကို ေဒသသံုးခုတြင္းရွိ ရပ္ရြာလူထု (၆) ခုအတြင္း၌လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ေဒသတစ္ခုလွ်င္ 
ရပ္ရြာ (၂)ခုႏႈန္းျဖင့္ ကေလးလုပ္သား ျဖစ္ပြားမႈအေပၚတြင္ မည္သည့္ လူမႈဓေလ့ဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ ပထ၀ီ၀င္ဆုိင္ရာ 

11 ေစတနာ့၀န္ထမ္းစံျပဳေကာက္ယူျခင္းျဖင့္ ပါ၀င္ေျဖဆိုမည္ဟု အတည္ျပဳေျပာၾကားထားေသာသူမ်ားမွ ေျဖဆုိမည့္ အေၾကာင္းအရာကုိ သိရွိနားလည္ ေသာ 
အျခားသူမ်ားကို ထပ္ဆင့္ေရြးခ်ယ္ေပးသည့္ နည္းလမ္းတမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ေစသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ ေမးျမန္းမႈမည့္အေၾကာင္းအရာကို ေကာင္းစြာသိရွိၿပီး 
၎တို႕၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေျပာဆုိႏုိင္မည့္သူမ်ား)
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အခ်က္မ်ား မည္သုိ႔သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထုိင္သည့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသျဖစ္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ ကေလးလုပ္သားမ်ားရွိရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ပုသိမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၎၏ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ဗမာႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားရွိၿပီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပတစ္၀က္ ဧရိယာမ်ားရွိကာ 
ထုိဧရိယာႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ား ရွိပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ 
မြန္လူမ်ိဳးတို႔၏ အမိေျမေဒသမ်ားျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။။ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ 
သြားေရာက္ၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ေနရာရင္းျမစ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိုေျပာင္းေရႊ႕လုပ္သားမ်ား၏ 
ေနရာတြင္ အစားထုိးလာေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခားေသာ ေနရာမ်ားမွ လုပ္သားမ်ားတည္ရွိရာ 
ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ 

KAP ေလ့လာမႈသည္ အလြန္တိုေတာင္းၿပီး ဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာအဓိက အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္သာ 
အထူး လႊမ္းၿခံဳေလ့လာခဲ့သည့္အတြက္ ေဒသတစ္ခုျခင္းစီမွ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ပြားမႈအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ 
ဆက္စပ္ေထာက္ကူမႈ  ျဖစ္ေကာင္းမွျဖစ္ေပမည္။ ေလ့လာရာတြင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွ အစိုးရ အရာရွိတစ္ဦး 
က လူမႈဓေလ့ အမ်ိဳးမ်ိဳး  ကြဲျပားစြာရိွေနသည့္  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေနအထားကို  ေထာက္ျပၿပီး  ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ 
တြင္  ေယဘုယ်ၿခံဳငံု ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းမျပဳရန္ သတိေပးခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ သေဘာထားမ်ိဳးကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
လူအမ်ားေျပာင္းေရႊ႕သြားလာမႈ မ်ားျပားေနသည့္ အေနအထားအရ လူတုိင္းေ၀မွ်လက္ခံျခင္းေတာ့ မရွိပါ။ ေမးျမန္း 
ခဲ့ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ဥပေဒအရာရွိတစ္ဦး ေျပာခဲ့သည္မွာ “အမ်ိဳးသားေရးဆိုတာ ၀ါးတားတားပါ” ဟုဆုိသည္။

ေဒသတစ္ခုစီတုိင္းတြင္ ေနရာႏွစ္ခုစီကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး တစ္ခုမွာ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ပြားပံု မ်ားဟန္ရွိသည့္ 
ေနရာႏွင့္ အျခားတစ္ခုမွာ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ပြားပံု နည္းဟန္ရွိသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ဧရိယာေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ညႊန္ျပေနသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
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မ်ားကို အသံုးျပဳေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ မိဘမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား (ဆရာမမ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္း 
ေဆာင္မ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား12) အေရအတြက္ကို ထုိေနရာႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္ 
ထပ္တူေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ က်ားမလိင္ ကြဲျပားမႈ ခ်ိန္ဆျခင္းကိုလည္း ေမးျမန္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္တုိင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး 
အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေယာကၤ်ားမိန္းမ အေရအတြက္မွာ အတူတူခန္႕ပင္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္း

ရန္ကုန္္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လူဦးေရ (၇,၃၆၀,၇၀၃) ရွိၿပီး KAP ေလ့လာမႈကို ကေလးလုပ္သားျဖစ္ပြားမႈ 
ျမင့္မားသည့္ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ႏွင့္ အိမ္ယာမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တုိးျမွင့္ေဆာင္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး 
ကေလးလုပ္သားမ်ားရွိေသာ္လည္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး၀ါးကုသမႈဆုိင္ရာေနရာမ်ားႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈ 
မ်ားပါ ရရွိႏုိင္သည့္ အလတ္တန္းစားဧရိယာ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဤေလ့လာမႈတြင္ 
စမ္းေခ်ာင္းသည္ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း နည္းဟန္ရွိသည့္ဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

လႈိင္သာယာသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိအႀကီးဆံုး စက္မႈဇုန္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီမ်ားစြာ တည္ရွိ 
ကာ အမ်ားစုမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဤၿမိဳ႕နယ္တြင္ မူလတန္း 
ေက်ာင္း (၄၆) ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၈) ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၄) ေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္နည္းပညာ 
တကၠသိုလ္တို႔ တည္ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) ၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ လိႈင္သာယာတြင္ ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၌ လူဦးေရ ၃၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္။ ပထမဦးဆံုးလူဦးေရ တိုးပြားလာမႈမွာ အစုိးရ၏ 
၁၉၈၉-၁၉၉၀ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး စီမံခ်က္အရ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရိွ ၿမိဳ႕တြင္း၊ ၿမိဳ႕ပတ္လည္ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမွ 
လူေပါင္း ၁.၅ သန္းေက်ာ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။13 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယခင္ ဘုရားမ်ားႏွင့္ ဘုန္းႀကီး 
ေက်ာင္း၀င္းမ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္ၾကသူမ်ားကို လႈိင္သာယာအပါအ၀င္ စက္မႈဇုန္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်
ထားျခင္းျဖစ္သည္။14 ရန္ကုန္ဧရိယာတစ္ခုတည္းတြင္ပင္ လူေပါင္း ငါးသိန္းခန္႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနရာခ်ထားသည္ဟု 
ေတြးထင္ၾကသည္။15 ဒုတိယ အႀကိမ္လူဦးေရ တုိးပြားလာသည္မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေမလတြင္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး 
အတြင္း လူေပါင္းမ်ားစြာေသေက်ၿပီး ပ်က္စီးမႈေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းနာဂစ္ အၿပီးတြင္ 
ျဖစ္သည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား လိႈင္သာယာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာေရာက္ၾကၿပီး မိသားစု၀င္ေငြ 
ရွာေဖြရန္အတြက္ ကေလးငယ္မ်ားကုိပါ ေခၚလာခဲ့ၾကသည္။16

လႈိင္သာယာသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈမရွိဘဲ ရပ္ကြက္နံပါတ္ (၁၉) ကဲ့သုိ႔ေသာ 
အပိုင္းမ်ားတြင္ လုယက္မႈ17 မ်ား၊ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ျပည့္တန္ဆာႏွင့္ ရပ္ရြာတြင္းလူမႈေရး မေက်လည္မႈ 
မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ ေျဖရွင္းၾကျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား (က်ဴးေက်ာ္မ်ား) ထံမွ ၿခိမ္းေျခာက္ ေငြညွစ္ျခင္း 

12 အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ား (ဥပမာ-အဘိုးအဘြားမ်ားကိုဤေလ့လာမႈတြင္ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းမရွိပါ)
13 Andrew Bosson, “Forced migration/internal displacement in Burma with an emphasis on government-controlled areas”,ႏုိင္ငံတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္း

ဖယ္ရွားမႈမ်ားဆုိင္ရာေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးဗဟို႒ာန (IDMC) -ေနာ္ေ၀ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ ေကာင္စီ၊ ၂၀၀၇။
14 Guy Lubeigt, “Industrial Zones in Burma and Thailand” ၊ ဗမာႏုိင္ငံဆုိင္ရာေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ားညီလာခံ၊ ၾသစေတးလ် အမ်ိဳးသား တကၠသိုလ္၊ 

၂၀၀၇၊
15 Andrew Bosson, “Forced migration/internal displacement in Burma with an emphasis on government-controlled areas”,ႏုိင္ငံတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္း

ဖယ္ရွားမႈမ်ားဆုိင္ရာေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးဗဟို႒ာန (IDMC) -ေနာ္ေ၀ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ ေကာင္စီ၊ ၂၀၀၇။
16 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွရယူပါသည္။ link မရွိေတာ့ပါ။ ထုိသတင္းအခ်က္အလက္ကို ျပည္တြင္းမွ NGO/CSO 

မ်ား၊အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
17 Maxime Bountry, “Urban Poverty in Yangon Great City – A Qualitative Study of Urban Poverty, Its Causes and Consequences”, WFP, UNICEF, 

UN-HABITAT, 2014, p. 30.
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အစရွိသည့္ ဂိုဏ္းအဖြဲ႕လိုက္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားရွိသည္။18 လူမႈေရးဆိုင္ရာ နီးကပ္ခုိင္ၿမဲမႈမရွိျခင္း၊ လူတို႔၏ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ၊ တရားဥေပဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လႈိင္သာယာသည္ ေဘးကင္းမႈ 
မရွိယံုသာမက အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ထိခုိက္လြယ္မႈျဖစ္ေစေသာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းႏွင့္ မတရား 
ေစာ္ကားျခင္းမ်ားပါ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိ ထုိေဒသတြင္ ဆက္တုိက္၀င္/ထြက္ေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
သူမ်ားေၾကာင့္ လူဦးေရမွာ ခန္႔မွန္းရခက္ခဲသည္။

စမ္းေခ်ာင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေျမာက္ပိုင္းက်က်တြင္ တည္ရွိသည့္ လူေနရပ္ကြက္ဇုန္ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ 
(၉၉,၇၁၂) ရွိသည္။ 19 YCDC ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ရပ္ကြက္ (၁၈) ခုရွိၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း (၁၉) ေက်ာင္း၊ အလယ္ 
တန္းေက်ာင္း (၂)ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း(၄) ေက်ာင္းရိွသည္။ လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈမွာ တစ္စတုရန္း 
ကီလိုမီတာလွ်င္ ၂၀,၀၀၁ မွ ၅၃,၈၁၄ ရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူဦးေရထူထပ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ဤဧရိယာတြင္ရွိေသာ မတူကြဲျပားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဘာသာေရး၊ အနားယူ အပန္းေျဖႏုိင္သည့္ေနရာမ်ား၊ လူငယ္ 
မ်ားစြာကို အထူးဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ႏုိင္ေသာ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ ေစ်း၀ယ္ 
ထြက္ရာေနရာမ်ားေၾကာင့္ လူသိမ်ားသည္။ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ရာ ေနရာမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ကေလး 
လုပ္သားမ်ားကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
လုပ္ကိုင္ၾကသည္ကို အမ်ားဆံုးေတြ႕ရသည္။ အိမ္ငွားရမ္းခ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ လူမ်ားျပားစြာ လာေရာက္ 
ေနထုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ၾကားသိရသမွ်ဆိုလွ်င္ ကေလးလုပ္သားမ်ားကို အလုပ္ရွင္မ်ားက ေနစရာေပးထားၿပီး မေပးပါက 
ထုိေနရာတြင္ ေနထုိင္ၾကဟန္မရွိေပ။

မြန္ျပည္နယ္

မြန္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေရွ႕ေတာင္ဘက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး လူဦးေရ (၂,၀၅၄,၃၉၃) ရွိကာ 
ခရုိင္ႏွစ္ခု ၿမိဳ႕နယ္ (၁၂) ခုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္ၾကသည္။ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းမွ အခ်က္ 
အလက္မ်ားအရ မြန္ လူဦးေရ ၇၂% သည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အေျချပဳေနထုိင္ၾကၿပီး ျပည္နယ္၏ အဓိက 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ စုိက္ပ်ိုဳးေရး၊ ေရလုပ္ငန္း၊ သတၱဳတြင္းႏွင့္ သစ္ေတာက႑မ်ားျဖစ္သည္။ လူဦးေရ၏ ၃၁.၃% 
သည္ အသက္ ၀-၁၄ ႏွစ္ အရြယ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကေလးလုပ္သားျဖစ္ပြားမႈမွာ အသက္ (၁၀) ႏွစ္ခန္႔ ေယာကၤ်ားေလး 
၆၇.၁% ႏွင့္ မိန္းကေလး ၃၆.၇% တုိ႕ျဖစ္ၾကၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈႏႈန္း ပိုလြန္လ်က္ရွိသည္။20  UNICEF အခ်က္အလက္ 
မ်ားအရ “မြန္ျပည္နယ္ရွိ ပမာဏအေတာ္အတန္ႀကီးမားသည့္ ကေလးငယ္မ်ား အေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခခံ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပင္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္ ၁၂ % မွာ မူလတန္းအဆင့္ ပညာေရးကို လက္လွမ္းမီ 
မရရွိၾကေသးေပ။ ျပည္နယ္တြင္းရွိ မူလတန္း ေက်ာင္းသားဦးေရ၏ တစ္၀က္ကို အနည္းငယ္ေက်ာ္ေသာ (၅၆%) 
သည္သာ ေက်ာင္းကို အခ်ိန္မွန္ၿပီးေျမာက္ၾကသည္။”21 ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္တြင္း၌ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာမႈ၏ ထိခုိက္မႈဒဏ္ကိုလည္းခံရသည္။

မြန္ျပည္နယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူဦးေရ (၁၂၂,၁၂၆) ရွိၿပီး အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား 
သည္အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ အလြန္မ်ား ေသာေၾကာင့္ ကေလးလုပ္သား 
ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း မ်ားျပားသည့္ေနရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ2္2 

18 ILO ‘ျမန္ဆန္စြာေလ့လာဆန္းစစ္မႈ’ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ သံုးသပ္ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား။
19 ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႕ခြဲေရး႒ာန၊ “ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူဦးေရႏွင့္ လူဦးေရသိပ္သည္းမႈျပေျမပံု(၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္)” http://www.

themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Population_Map_2014_Population_Density_Yangon_MIMU841v05_17Feb2015_A4.pdf.
20 လူ၀န္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီး႒ာနမွ လူဦးေရဆုိင္ရာ႒ာန “၂၀၁၄ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္ယာသန္းေခါင္စာရင္း - မြန္ျပည္နယ္ 

သန္းေခါင္စာရင္းအစီရင္ခံစာ အတြဲ ၃ J” , ေမလ ၂၀၁၅ယ စာမ်က္ႏွာ ၂၊
21 UNICEF, “မြန္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာေလ့လာခ်က္ - ကေလးငယ္မ်ားရွင္သန္ႀကီးျပင္းမႈဆုိင္ရာ လွ်ပ္တျပက္ျမင္ကြင္း”
22 ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ခရုိင္၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ၿပီး လူဦးေရစုစုေပါင္း (၁,၂၃၂,၂၂၁) ရွိသည္။
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တြင္ လူဦးေရ (၂၈၉,၃၈၈) ရွိၿပီး ကေလးလုပ္သား ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း နည္းသည့္ ေနရာအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ 
ကေလးလုပ္သား မေတြ႕ရေသာေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ကေလးငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ပညာသင္ၾကားရန္ႏွင့္ လုပ္သားျဖင့္ 
အလုပ္လုပ္ရန္ထက္ အျခားေသာအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္မႈ ပိုမိုျမင့္မားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ “လုပ္သားငွားရန္အတြက္ကေလးမ်ား”23  ဟူေသာအစီရင္ခံစာကို အမ်ိဳးသမီး 
ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစီမံကိန္းမွ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ထုိအစီရင္ခံစာတြင္ မြန္ျပည္နယ္တြင္းရွိ 
ကေလးလုပ္သားမ်ားကို ပံုေဖာ္ျပသခဲ့ၿပီး ထုိေဒသႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိတြင္ အေသးစိတ္အက်ဆံုး ထုတ္ေ၀မႈ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိအစီရင္ခံ စာကိုေရးသားတင္ျပသူသည္ ၿမိဳ႕ျပကေလးငယ္မ်ားျဖစ္သည့္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ 
ကေလးငယ္မ်ားကဲ့သုိ ကေလးလုပ္သားမ်ားကိုသာ အမ်ားအားျဖင့္ သတိျပဳေဆာင္ရြက္ေနၾကခ်ိန္တြင္ ေက်းလက္ 
ေဒသမွ မ်ားျပားလွေသာ ကေလးလုပ္သားမ်ားကိုမူ သတိမမူမိဘဲ ရွိေနၾကေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ထုိအစီရင္ 
ခံစာအရ “အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အရာရွိမ်ား 
(အစီရင္ခံစာအတြက္ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား)၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာမ်ားကုိ 
သုေတသနျပဳလုပ္မႈသည္ အလြန္အမင္းနည္းပါးၿပီး ႏုိင္္ငံအစြန္အဖ်ားေဒသမ်ားအတြက္ တိက်ေသာအခ်က္ 
အလက္မ်ားမွာ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္” ဟုသိရသည္။ 24

ထိုအစီရင္ခံစာ၏ နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို မြန္ျပည္နယ္ရွိ ကေလးေပါင္း (၄၅) ေယာက္၊ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေရးအရာရွိမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ မိဘႏွင့္ ဆရာ/
ဆရာမ်ားႏွင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈ (၂၂) ခုတို႔မွ အေျခခံ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေမးျမန္းခဲ့့သည့္ 
ကေလးငယ္အမ်ားစုမွ ၎တို႔သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးအလုပ္လုပ္ၾကၿပီး အဓိကအားျဖင့္ 
ရာဘာႏွင့္ ကြမ္းသီးစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္ ဟုဆုိ္သည္။ အျခားေသာ ကေလးငယ္မ်ားမွ 
စားေသာက္ဆုိင္မ်ားတြင္ ပန္းကန္ေဆး၊ စားပြဲထုိးမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ပရိေဘာဂစက္ရုံမ်ားတြင္ လုပ္ျခင္း၊ 
အမိႈက္ေကာက္ျခင္း၊ သစ္ခြဲျခင္း၊ တံျမက္စည္းလုပ္ရန္အတြက္ ျမက္ေျခာက္ေကာက္ျခင္း၊ ႏြားေက်ာင္းျခင္းႏွင့္ 
စုိက္ခင္းမ်ားတြင္ ေပါင္းရွင္းျခင္း စသည္တုိ႔ကို လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ အစီရင္ခံစာမွ ကေလးငယ္မ်ားကို 
ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ တြန္းပို႔ေစသည့္ အခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ “ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ ကေလးလုပ္သား 
ျဖစ္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းရင္းခံမဟုတ္ဘဲ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို လက္လွမ္း 
မမီျခင္း၊ ေျမယာမပိုင္ဆုိင္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလားမႈႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္လည္း ပူးတြဲတည္ရွိေနသည့္ အေၾကာင္း တရားမ်ား ျဖစ္သည္ 
ကို” ေတြ႕ရွိရပါသည္။25 

Friendly Child ဟူေသာအစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚ၀ါ၀ါလင္းထြဋ္ကို ၂၀၁၄ 
ဇူလိုင္လတြင္ ျမန္မာတုိင္းမ္ သတင္းစာမွ လူေတြ႕ေမးျမန္းရာတြင္ ‘ အရြယ္ေရာက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ႏုိင္ သူမ်ား 
ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ အလုပ္လုပ္ရန္ထြက္ခြာၾကေသာေၾကာင့္ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္သည္ ကေလးလုပ္သား ျဖစ္ပြားမႈကို 
အမ်ားဆံုးခံရသည္’ ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။ သူမကေျပာၾကားသည္မွာ  အိုမင္းေနသူမ်ားႏွင့္  ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ 
သာ ရြာတြင္က်န္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္းက ၎တို႔ (က်န္ခဲ့ေသာကေလးမ်ား) အေနျဖင့္ 
၁၆၊ ၁၇ အရြယ္ေရာက္မွ အလုပ္လုပ္ရန္ သြားၾကေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ၁၃၊ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ခန္႔ပင္ သြားေရာက္ 

23 အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာစီမံကိန္း၊ “လုပ္သားငွားရန္အတြက္ကေလးမ်ား” ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၃
http://www.rehmonnya.org/reports/childrenforhire.pdf
24 အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာစီမံကိန္း၊ “လုပ္သားငွားရန္အတြက္ကေလးမ်ား” ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၃
http://www.rehmonnya.org/reports/childrenforhire.pdf

25 အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာစီမံကိန္း၊ “လုပ္သားငွားရန္အတြက္ကေလးမ်ား” ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၃
http://www.rehmonnya.org/reports/childrenforhire.pdf
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လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ကေလးမ်ားမွာ မိဘမ်ားကိုကူညီလိုျခင္းေၾကာင့္ သြားေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္ 
မ်ားတြင္ ေစာ္ကားအႏုိင္က်င့္မႈမ်ားကို ခံစားၾကရသည္။26  အေရးႀကီးသည့္ မွတ္သားရန္အခ်က္မွာ မိသားစုဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးမႈကို ကူညီလိုသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဆႏၵသည္ အဓိက လႈံ႕ေဆာ္ေပးသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ 
မိသားစုမ်ား၏ စီးပြားေရး ေျပလည္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ကေလးမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမွာ ေကာင္းစြာစာသင္ၾကားၿပီး 
အရြယ္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ကူညီရန္္သာ ျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒုတိယလူဦးေရအမ်ားဆံုးေဒသျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ 
(၆,၁၈၄,၈၂၉) ရွိကာ ၁၄.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရျဖစ္သည္။27  ထိုေဒသသည္လည္း ျပည္တြင္းျပည္ပ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထုိင္မႈ မ်ားေၾကာင့္လူသိမ်ားသည္။ ကိုလုိနီေခတ္အတြင္း ၿဗိတိသွ်တို႔၏ ကမၻာ့ဆန္ 
အထုတ္လုပ္ႏုိင္ဆံုးေနရာအျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ခဲ့ၿပီး ထုိေဒသကုိ “ကရင္မ်ားအေျခခ်ေနထုိင္သည့္ လူဦးေရ 
အနည္းငယ္သာရွိေသာ ရႊံ႕ညႊန္ရိွသည့္ေဒသမွ ကမၻာဆန္အိုး ႀကီးအျဖစ္သုိ႕”28  ဟုေဖာ္ျပထားကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အပူပိုင္းေဒသမွ လူအေျမာက္အမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထုိေဒသသည္ ‘လယ္ယာ 
စပါးခင္းမ်ားတြင္ ရာသီအလိုက္ လာေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ၾကေသာ လူေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ နယ္လွည့္ သြားလာ 
ေနသည့္ ‘ေလွေပၚမိသားစုမ်ား’ အတြက္လည္း အိမ္ျဖစ္ေနသည့္ ေနရာျဖစ္သည2္9။  ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ 
မုန္တိုင္းတုိက္ခတ္ၿပီး လူေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ေသေၾကကာ ပ်က္စီးမႈေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္၀ 
ကၽြန္းေပၚေဒသသည္ ကေလးမ်ားအပါအ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားရရွိရာ အေရးႀကီး ေဒသရင္းျမစ္တစ္ခု ျဖစ္လာ 
ခဲ့သည္။

၂.၆ သုေတသနဆုိင္ရာ စိမ္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

လူဦးေရ (၁,၆၃၀,၇၁၆)ရွိသည့္ ေဒသၿမိဳ႕ေတာ္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ ကေလးလုပ္သားပ်ံ႕ႏွံ႕ ျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္မား/ 
နည္းပါးဟန္ ရွိေသာရပ္ကြက္ႏွစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႕တြင္းရပ္ကြက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပင္ရပ္ကြက္မ်ားကို ဤ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသသည္ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းတြင္းရွိ 
ကေလးလုပ္သားမ်ားေၾကာင့္ လူသိမ်ားေသာ္လည္း အေ၀းရွိၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားတြင္ အလုပ္ လုပ္ရန္ႏွင့္ စာသင္ၾကားရန္ 
ပို႔လႊတ္ခံရေသာ ကေလးမ်ားလည္းရွိသည္။ မၾကာခဏ သုေတသန လာေရာက္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္ ေနရာမဟုတ္ 
ေသာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သည္ ကေလးမ်ား အလုပ္လုပ္ရန္ႏွင့္ စာသင္ၾကားရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ ၾကသည့္ေနရာ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသူမ်ား အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ကေလးလုပ္သား 
မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ခဲ့ၾကၿပီး ၎တုိ႔သည္မတူညီသည့္ အေနအထားမ်ားအား ေလ့လာႏုိင္ေစမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။.၆ သုေတသနဆုိင္ရာ စိမ္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ေလ့လာမႈျပဳခဲ့ရာတြင္ အဓိကအခက္အခဲတစ္ခုမွာ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ပြားမႈ နည္းပါးေသာ ဧရိယာမ်ားကို 
သတ္မွတ္ခြဲျခားရန္ျဖစ္သည္။ ကိစၥရပ္အေပၚတြင္ အားထားႏုိင္သည့္ အခ်က္အလက္နည္းပါးမႈေၾကာင့္ တစ္ဆင့္ခံ 

26  ခ်ယ္ရီသိန္း “မြန္ျပည္နယ္တြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့သည့္ NGO စီမံခ်က္” ၂၀၁၄၊ 
ဇူလိုင္လ ၁၁။ http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/10965-education-program-tackles-child-labour-in-mon-state.html

27 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရႏွင့္အိမ္ယာ သန္းေခါင္စာရင္း၊ ၂၀၁၄၊ “လက္ရွိရရွိထားသည့္ ရလဒ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္” 
၂၀၁၅၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္။ http://countryoffice.unfpa.org/myanmar/drive/SummaryoftheProvisionalResults.pdf

28 David I. Steinberg, Burma/Myanmar: What Everyone Needs to Know, ေအာက္စဖို႕တကၠသိုလ္ထုတ္၊ ၂၀၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂
29 IOM, ျမန္မာႏုိင္ငံရွိေ၀းလံေသာျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမွရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္ အသက္ကယ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ၇ွာက္မႈရရွိျခင္း၊ ၂၀၁၄ 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁။ ၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္သည့္ေနရာ http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/
press-briefing-notes/pbn-2014/pbn-listing/remote-myanmar-delta-communities.html



22

&efukef? {&m0wDwkdif;a'oBuD;ESifh rGefjynfe,fwdkYrS uav;vkyfom;rsm;\ todynm? oabmxm;cH,lcsufESifh tavhtxrsm; (KAP) udk avhvmjcif;

ညႊန္ျပခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၿမိဳ႕လယ္ဧရိယာမ်ားျဖစ္သည့္ စမ္းေခ်ာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ား 
ျဖစ္ေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ပုသိမ္တို႕တြင္ စာသင္ေက်ာင္းအေရအတြက္ အမ်ားအျပားရွိျခင္းေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ား 
ပညာတတ္ေျမာက္မႈ မ်ားျပားသလုိ ကေလးလုပ္သား ျဖစ္ႏုိင္ေခ်လည္း နည္းပါးႏုိင္သည္ဟူသည့္ ညႊန္ျပခ်က္တစ္ရပ္ 
အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေလ့လာမႈသည္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လက္လွမ္းမွီ ေရာက္ရွိရန္ 
ခဲယဥ္းသည့္ က႑မ်ားမွ ကေလးလုပ္သားမ်ားကုိ ေလ့လာရန္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲ ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။

လက္ရွိေလ့လာမႈတြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ စံျပဳေကာက္ယူမႈနည္းစနစ္သည္ မတူညီေသာ ဦးတည္အုပ္စု 
မ်ားမွ ႏုိးၾကားအသိရွိၾကသည့္ ပံုစံမ်ား၊ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အသံုး၀င္ေသာ္ 
လည္း စံျပဳေကာက္ယူထားသည့္ပမာဏ အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ ရရွိသည့္စစ္တမ္း အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ 
ခန္႕မွန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ အသံုးမျပဳႏိုင္ပါ။၂

၂.၇ သုေတသနက်င့္၀တ္မ်ား

KAP ေလ့လာမႈသည္ ေျဖၾကားသူမ်ားမွ ၎တို႔၏အမည္မ်ားကို ေရးမွတ္ခြင့္ျပဳသည့္ အဓိက သက္ဆုိင္သူ 
မ်ားႏွင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ားမွလြဲ၍ ေျဖၾကားသူမ်ားမွ ေစတနာ့၀န္ထမ္း၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္ၿပီး အမည္ မေဖာ္ထုတ္ဘဲ 
ပါ၀င္ကူညီေျဖၾကား မႈမ်ားအေပၚတြင္ အားထားခဲ့ရပါသည္။ သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ေၾကာင့္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ 
ကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈမထိခို္က္ေစေရးအတြက္ အထူးသတိျပဳ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

တတ္ႏုိင္သမွ် ကေလးမ်ားကို ၎တို႔၏အိမ္၌သာ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ အလုပ္ခြင္အတြင္း ေမးျမန္းခဲ့ရသည့္ 
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္မူ ထုိသို႔ေမးျမန္းခြင့္ကို အလုပ္ရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူမ်ား အေနျဖင့္အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ထိန္း 
သိမ္းထားႏုိင္ေရးအတြက္ အတိုင္အေဖာက္ညီညီ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အကယ္၍ အရြယ္ေရာက္သူမ်ား၊ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ကေလးငယ္အားေမးျမန္းရာတြင္ (အခ်က္အလက္၏ အရည္အေသြးကိုထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္) အလုပ္ရွင္မွ 
ပါ၀င္လိုသည္ဟု ေျပာၾကားလာျခင္းမ်ိဳးတြင္ ကေလးငယ္အား ေမးျမန္းမႈမျပဳေတာ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုိအရြယ္ေရာက္ၿပီး 
သူကိုသာ ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ ကေလးသူငယ္အား ေမးျမန္းမႈတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားအား ေရွာင္ရွားခဲ့ပါသည္။

သုေတသနအဖြဲ႕သည္ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားခံရသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာေတြ႕ရွိ 
ရသည္မ်ားကို အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ အခ်က္အလက္ ေကာက္သူမ်ားသည္သာ ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ 
မ်ားကုိ ILO သို႔တင္ျပရန္ လိုပါသည္။ ထုိသုိ႕ခြဲျခားျခင္းအားျဖင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ားသည္ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကား 
ခံရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမရွိဟု ဆုိလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။၂.၈ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္မႈ

၂.၈ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္မႈ

သုေတသနအဖြဲ႕ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏အဖြဲ႕မ်ားမွ ၿပီးျပတ္သြားသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ 
စိန္ေခၚမႈ မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲ ကိစၥရပ္မ်ားကိုေန႔စဥ္ တယ္လီဖုန္းႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ားမွတဆင့္ တင္ျပၾကပါသည္။ 
ႀကီးၾကပ္သူမ်ားသည္ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊ သုေတသနေမးခြန္းပံုစံျဖင့္ေမးျမန္းျခင္း၊ KII ႏွင့္ FGD 
မ်ားေမးျမန္းရာတြင္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူမ်ားကို ေလ့လာစီစစ္ျခင္းမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ILO 
၏ My-PEC အဖြဲ႕သည္ လည္းကြင္းဆင္းေကာက္ယူရာတြင္ အရည္အေသြးဆုိင္ရာ ထပ္ေဆာင္းစစ္ေဆး ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။၃. 

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
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၃. ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ကေလးလုပ္သားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြဲျပားသည့္ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကၽြမ္းက်င္ 
သူမ်ား၏ အျမင္မွာ ‘ကေလးငယ္ေက်ာင္းသြားျခင္းထက္ အလုပ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ မိဘမ်ားအက်ိဳးခံစားရေနသမွ် 
ကာလပတ္လံုး ကေလးလုပ္သားမ်ား အခုိင္အမာရွိေနဦးမည္’30 ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး တုိးတက္လာသည့္ လူေနမႈ 
အဆင့္အတန္းမ်ားသည္လည္း ကေလးလုပ္သားပ်ံ႕ႏွံ႕ျဖစ္ပြားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ အျခားေသာ လူမႈေရး 
သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ျငင္းဆုိသည္မွာ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏွင့္ ခ်မ္းသာေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း 
ထုိသုိ႕တူညီေသာအျမင္မ်ား ရွိၾကၿပီး ထုိကိစၥရပ္ႏွစ္ခုလံုးတြင္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သားသမီးမ်ားကို ေက်ာင္းသို႕သာပို၍ 
ေစလႊတ္လိုမည္ျဖစ္သည္ ဟူ၍လည္း ဆုိၾကသည္။ ကြာဟေနသည့္ အခ်က္မွာ ထုိမိသားစုမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရး 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ‘အရုိးရွင္းဆံုး အေၾကာင္းရင္းမွာ ဆင္းရဲမြဲေတသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားက ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားကို 
အလုပ္ခိုင္းေစရန္လိုသည္ ဟူသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။’31 

အဓိကသက္ဆုိင္သူမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအား လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံတြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ား ျဖစ္ေစရျခင္း၏ အဓိကတြန္းအားမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ႏုိင္သည္။ 
ကေလးမ်ား အလုပ္အကိုင္ကုိ လက္လွမ္းမီရရွိျခင္းႏွင့္ အလုပ္ခြင္အတြင္းလက္ခံၾကျခင္းမွာ စိတ္သေဘာထားေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ေလာင္စာျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔မိသားစု ေငြေရးေၾကးေရးကို ကူညီရန္လိုအပ္ျခင္း၊ 
အလုပ္ရွင္ မ်ားသည္လည္း ကေလးမ်ားကို အလုပ္ခန္႕ျခင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ လူမႈေရး 
အကူအညီ ေပးသည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေလ့လာမႈမွေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္မွာ အသက္အရြယ္၊ 
ေနာက္ခံအေျခအေန၊ ကေလးလုပ္သား မ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ေနျခင္း စသည္တုိ႔ကို 
ထည့္မတြက္ဘဲ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ အရြယ္ေရာက္သူအားလံုး ယံုၾကည္ေနၾကသည္မွာ ကေလးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ကူညီသင့္သည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ထက္ပိုသည္မွာ အလုပ္မလုပ္သည့္ ကေလးမ်ား၏ မိဘ 
အေတာ္မ်ားမ်ား အပါအ၀င္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူအမ်ားစု ထင္ျမင္ေနၾကသည္မွာ ကေလးငယ္မ်ား၀င္ေငြရရန္ အလုပ္ 
လုပ္သင့္သည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိသားစု က်န္းမာေနေပ်ာ္ေရးႏွင့္ ကေလးငယ္၏ 
ရွင္သန္လူလားေျမာက္မႈသည္ ကေလးငယ္အလုပ္လုပ္ၿပီး မိသားစု၀င္ေငြအပိုရရွိမႈ အေပၚတြင္တည္မွီေနသည္ဟု 
ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကေလးလုပ္သားပ်ံ႕ႏွံ႕ျဖစ္ပြားမႈ၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 
ျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ လူအဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ သေဘာထားမ်ား၊ ခုိင္မာၿမဲၿမံေသာ ဥပေဒျပဳမႈမရွိျခင္းႏွင့္ တရား 
ဥပေဒစိုးမိုးေရး တို႔သည္လည္း စုေပါင္း၍ ျဖစ္စဥ္တခုလံုးကို ပေပ်ာက္ေစျခင္္းထက္ ေပါင္းစပ္ယွက္ႏြယ္ ျဖစ္ေပၚ 
ေစသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ဥပေဒမရွိသည့္ အျပင္လက္ရွိ ဆက္စပ္ 
ဥပေဒမ်ားသည္ပင္ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမ်ားစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ျပန္လွန္သံုးသပ္ဆဲ အေနအထားသာ 
ရွိေသးသည္။

၃.၁ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားသူမ်ား၏  သက္ဆုိင္ရာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား

KAP ေလ့လာမႈတြင္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူရာ၌ အေရအေသြးအေျချပဳႏွင့္ အေရအတြက္အေျချပဳ 

30 Eric V.Edmonds, Globalisation and Child Labour, Dartmouth College, 2002, p.2
 https://www.dartmouth.edu/~eedmonds/nzzessay.pdf
31 Eric V.Edmonds, Globalisation and Child Labour, Dartmouth College, 2002, p.3
 https://www.dartmouth.edu/~eedmonds/nzzessay.pdf
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သုေတသနနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ကေလးလုပ္သားမ်ား/ အလုပ္မလုပ္ေသာကေလးမ်ား ၏ 
မိဘမ်ား ႏွင့္ ကေလးလုပ္သား၊ အလုပ္မလုပ္ေသာ ကေလးမ်ားဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပမာဏ 
အေတာ္မ်ားမ်ား ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတြ႕ရွိခ်က္အခန္းတြင္ သုေတသနေမးခြန္းျဖင့္ 
ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေျဖၾကားသူမ်ား၏ သက္ဆုိင္ရာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖတ္ရႈသူမ်ားနားလည္ႏုိင္ 
ေစရန္အတြက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဖတ္႐ႈရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ ထိုေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
ေျဖၾကားခဲ့သူမ်ား၏ အသိပညာ၊ သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ အေလ့အထားမ်ားအား မတင္ျပမီ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၃.၂ မိဘမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား

အိမ္ေထာင္စုတစ္စုဆီတြင္ မိဘတစ္ဦးကုိသာ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ စံျပဳေကာက္ယူသည့္္နည္းလမ္းအရ 
ေမးျမန္းမည့္  ဖခင္ သို႔မဟုတ္ မိခင္ အေရအတြက္ တူညီရန္မလိုအပ္ေသာ္လည္း အခ်က္အလက္ေကာက္သူ 
မ်ားအား အေရအတြက္ တူညီေစရန္ခ်ိန္ဆ ေကာက္ယူေစခဲ့ပါသည္။ ေမးျမန္းခဲ့သည့္မိဘမ်ားမွာ အဆင္ေျပ 
ေတြ႕ရွိသည့္ မိဘ သို႔မဟုတ္ ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ အားတက္သေရာပါ၀င္လိုသည့္ မိဘမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

လိႈင္သာယာတြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ အလုပ္မလုပ္ေသာ ကေလးမိဘမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့မႈတြင္ ေျဖၾကားခဲ့ 
သူမ်ား၏ ၄၁.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ ဖခင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီးဘ ၅၈.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မိခင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ 
မိဘမ်ားမွာမူ ဖခင္ ၄၈.၁ ရာခို္င္ႏႈန္း ႏွင့္ မိခင္ ၅၁.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ စမ္းေခ်ာင္းတြင္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ 
အလုပ္မလုပ္ေသာ ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းမႈ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ႏွင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ မိဘမ်ား 
ေမးျမန္းမႈ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မိခင္မ်ားႏွင့္ သာျဖစ္သည္။32 ေခ်ာင္းဆံုတြင္ အခ်က္အလက္ ေကာက္သူမ်ားသည္ 
အလုပ္မလုပ္သည့္ ကေလးမ်ား၏ ဖခင္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ကေလးလုပ္သား မ်ား၏မိဘမ်ားကို 
ေမးျမန္းခဲ့သည္မွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါသည္။  ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ေမးျမန္းရာ၌ အလုပ္မလုပ္သည့္ကေလးမိဘ ၈၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္း မွာမိခင္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ မိခင္ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ 
ထုိရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ေနသည့္ ဖခင္မ်ား၏ အေရအတြက္ကို ထင္ဟပ္ပါသည္။ 
ပုသိမ္တြင္ ကေလးလုပ္သား မိဘ/ အလုပ္မလုပ္သည့္ ကေလးမိဘႏွစ္ခုလံုးတြင္ မိခင္၊ ဖခင္အေရအတြက္ကို 
တူညီစြာ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ေနရာေဒသမ်ားမွ မိဘအမ်ားစုမွာ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကေလး 
လုပ္သားမ်ားမွ တခါတရံေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္တတ္ၿပီး တခါတရံ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ ႏုိင္ငံ 
အ၀ွမ္းမွ လာေရာက္ၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ တစ္ဖက္ 
ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔ အလုပ္ရွာရန္ သြားေရာက္ၾကသည္မွာ မြန္လူမ်ိဳးတို႔အတြက္ အျဖစ္မ်ားေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
၎တို႔၏ ေနရာသုိ႔ တုိင္းရင္းသားထက္ ဗမာလူမ်ိဳးအမ်ားစု ေနထုိင္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံ၏အျခားေသာ 
ေဒသမ်ားမွ လူမ်ားက အစားထုိး၀င္ေရာက္လာၾကၿပီး အျခားလူမ်ိဳးမ်ားထက္ ဗမာလူမ်ိဳး ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား 
ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္ အျဖစ္ကို ေတြ႕ရသည္။33  ဤေလ့လာမႈတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ လုပ္ကိုင္ျခင္းဆုိင္ရာမ်ား 
အေသးစိတ္မပါရွိဘဲ လူမ်ိဳးေရးရာမ်ားကိုလည္း ခြဲျခမ္းေလ့လာမႈကိန္းရွင္တစ္ခုအျဖစ္အသံုးျပဳမထားပါ။

32 စမ္းေခ်ာင္းတြင္ ကေလးလုပ္သား ကိစၥရပ္ႏွစ္ခုကိုသာ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ ကေလးလုပ္သားပ်ံ႕ႏွံ႕ျဖစ္ပြားမႈနည္းပါးသည့္ေနရာအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထား ေသာဧရိယာတြင္ ကိစၥရပ္ႏွစ္ခုသာ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ထိုေနရာရွိကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာမ်ားကို ပံုေဖာ္ႏုိင္ရန္လံု 
ေလာက္မႈမရွိပါ။ စာရင္းအင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ခြဲျခားေဖာ္ျပရာတြင္လည္း ထုိကိစၥရပ္ႏွစ္ခုတည္းတြင္သာ အေျချပဳေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သျဖင့္ 
မေဖာ္ျပေတာ့ဘဲ ဇယားမ်ားႏွင့္ ပံုမ်ားအပိုင္းတြင္လည္း မရႏုိင္ (N/A) ဟုသာေဖာ္ျပထားပါသည္။

33 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ILO မွထုတ္သည့္ “ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အသိပညာ၊ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ား”
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ဇယား ၁ မိဘမ်ား၏ လူမ်ိဳးႏွင့္ တည္ေနရာ 

လူမ်ိဳး
တည္ေနရာ

လႈိင္သာယာ စမ္းေခ်ာင္း ေခ်ာင္းဆံု ေမာ္လၿမိဳင္ ပုသိမ္

ျမန္မာ ၇၉.၇% ၆၇.၆% ၈၆.၄% ၈၇.၅% ၉၉%

ကရင္ ၁၈.၈% ၀% ၀% ၀% ၁%

မြန္ ၀% ၀% ၁၃.၆% ၇.၁% ၀%

ရွမ္း ၀% ၀% ၀% ၁.၈% ၀%

ကခ်င္ ၀% ၂၃.၅% ၀% ၀% ၀%

ရခိုင္ ၁၄% ၂.၉% ၀% ၀% ၀%

ဤေလ့လာမႈတြင္ ေျဖၾကားသူမ်ား၏ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ ပံုစံမ်ားကို သီးသန္႕မေလ့လာခဲ့ေသာ္လည္း 
ေမးျမန္းရာတြင္ ၎တို႔သည္ ေဒသခံ သုိ႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထုိင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရန္ 
ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ ဤေလ့လာမႈတြင္ ေဒသခံမ်ားရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထုိင္သူမ်ားအၾကား 
ေဒသအလိုက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို  ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္တြင္ အလုပ္မလုပ္သည့္ ကေလးမိဘ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ႏွင့္ ကေလးလုပ္သား၏မိဘ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ထုိေဒသမွပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆုိပါက 
မြန္ျပည္နယ္မွ အလုပ္မလုပ္ေသာကေလး/ကေလးလုပ္သားမ်ား ၏မိဘမ်ား ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ေဒသခံမ်ားျဖစ္ၿပီး 
ပုသိမ္တြင္ အလုပ္မလုပ္သည့္ကေလးမိဘ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ကေလး လုပ္သားမိဘ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ထုိေဒသခံ 
မ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တြင္ရွိေသာ အလုပ္မလုပ္သည့္ကေလးမ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမိဘမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ 
ဧရာ၀တီတုိင္းမွ လာေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ကခ်င္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မေကြးႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းတို႔မွလည္း ျဖစ္သည္။ 
မြန္ျပည္နယ္တြင္မူ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမိဘအမ်ားစုမွာ ျပည္နယ္တြင္း လွည့္လည္သြားလာေနၾကၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ 
ပဲခူးမွ လာေရာက္ၾကသည္ လည္းရွိသည္။ ပုသိမ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားမွာ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ 
အျခားေနရာမ်ားမွ လာေရာက္ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။34

လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမိဘမ်ားတြင္ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္း 
သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အျခားေသာ ေနရာမ်ားမွလာေရာက္ၾကၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမွ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ 
မေကြး၊ ပဲခူး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔မွ အသီးသီးလာေရာက္ၾကသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ မိဘမ်ား ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျပည္နယ္အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြား လာၾကၿပီး ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ 
ဧရာ၀တီႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းတို႔မွ အသီးသီး လာေရာက္ၾကၿပီး ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကရင္ျပည္နယ္မွ ျဖစ္သည္။

34 ဤေလ့လာမႈတြင္ မိသားစုမ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမ်ားအတြက္ နက္နက္နဲနဲစူးစမ္းမႈ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ ျဖစ္ႏုိင္သည္မွာ မိသားစု၀င္တစ္ဦး သို႕မဟုတ္ 
မိသားစု၀င္မ်ား ႏုိင္ငံျခားသို႕ထြက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ျမန္မာျပည္၏ အျခားေနရာေဒသမ်ားသို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ 
မိဘမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ားအရ အိမ္ေထာင္စုတြင္း ဖခင္ျဖစ္သူမ်ား လံုး၀မရိွျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္ကိုင္ၾကသည္ကို 
သိရွိရၿပီး IOM မွအခ်က္အလက္မ်ား၊ ၾကားသိရေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေထာက္ျပေနသည့္ အဆိုၾကမ္းတရပ္  ျဖစ္သည္။
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ဇယား ၂ မိဘမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်အသက္အရြယ္

တည္ေနရာ
အသက္

ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ မိဘမ်ား အလုပ္မလုပ္ေသာကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ား

လႈိင္သာယာ ၃၆.၈၂ ၄၄.၀၄

စမ္းေခ်ာင္း N/A ၃၉.၀၆

ေခ်ာင္းဆံု ၄၄.၅၀ ၃၉.၃၅

ေမာ္လၿမိဳင္ ၄၄.၀၄ ၄၁.၄၀

ပုသိမ္ ၄၅.၇၁ ၄၁.၂၁

ဤေလ့လာမႈတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ လႈိင္သာယာရွိ ကေလးလုပ္သားမိဘမ်ားသည့္ ထိုေဒသတြင္းရွိ 
အလုပ္မလုပ္သည့္ ကေလးမိဘမ်ားထက္ (၈) ႏွစ္ခန္႔ငယ္သည္ဟူေသာ ခၽြင္းခ်က္မွလြဲ၍ ကေလးလုပ္သား 
မိဘမ်ားသည္ အလုပ္မလုပ္ေသာမိဘမ်ားထက္ ပ်မ္းမွ် (၄) ႏွစ္ပိုႀကီးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ကေလးလုပ္သားမိဘမ်ားႏွင့္ အလုပ္မလုပ္ေသာကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားမွာ ကေလးရွိသည့္ အေရအတြက္ 
မနီးယွိးစြဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရေသာ္လည္း လိႈင္သာယာတြင္မူ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ မိဘမ်ားမွာ အလုပ္မလုပ္ေသာ 
ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားထက္ ပ်မ္းမွ် အနည္းဆံုးတစ္ေယာက္ပိုမ်ားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အိမ္ေထာင္စု 
အရြယ္အစားႏွင့္ ကေလးလုပ္သားတို႔အၾကား တုိက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မေတြ႔ခဲ့ရ 
ေသာ္လည္း အျခားေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ကေလးငယ္၏ အသက္အရြယ္၊ မိဘတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ မိဘအစံု 
အလင္ရွိျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု၀င္ေငြ 
စေသာအခ်က္တုိ႔သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ကေလးလုပ္သားမျဖစ္ေစဘဲ ရပ္တည္ႏုိင္ေသာ္လည္း 
အျခားေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ ရပ္တည္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည္ကို ရွင္းလင္းေစႏုိင္ လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 
ထုိသုိ႔ ျဖစ္ေစေသာအခ်က္မ်ားကို သိရွိလာႏုိင္ရန္ အတြက္ သုေတသနထပ္မံ ျပဳလုပ္ရန္လိုမည္ျဖစ္သည္။ 

ဇယား ၃ ပ်မ္းမွ်ကေလးသူငယ္အေရအတြက္

တည္ေနရာ
ကေလးအေရအတြက္

ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ မိဘမ်ား အလုပ္မလုပ္ေသာကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ား

လႈိင္သာယာ ၄.၁၉ ၃.၁၈

စမ္းေခ်ာင္း N/A ၁.၇၅

ေခ်ာင္းဆံု ၃.၅၄ ၃.၇၅

ေမာ္လၿမိဳင္ ၃.၅၈ ၃.၃၇

ပုသိမ္ ၃.၃၈ ၂.၈၈

စမ္းေခ်ာင္းရွိကေလးမိဘမ်ားမွလြဲ၍ အျခားေသာ ကေလးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ အလုပ္မလုပ္ေသာ 
ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈအနည္းငယ္သာလိုအပ္သည့္ အလုပ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ 
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ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ အလုပ္မလုပ္သည့္ကေလးမ်ား၏ မိခင္မ်ားမွလြဲ၍ စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ား မွ 
ကေလးလုပ္သားႏွင့္ အလုပ္မလုပ္သည့္ ကေလးမ်ား၏ မိခင္မ်ားမွာ အလုပ္မလုပ္သည့္ အိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ား 
သာျဖစ္သည္။35  ‘အျခား’ အလုပ္အကိုင္မ်ား သည္မိခင္မ်ား၏ ေနထုိင္ရာေဒသမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစၿပီး လႈိင္သာယာတြင္ 
ကေလးလုပ္သား/အလုပ္မလုပ္သည့္ ကေလးႏွစ္မ်ိဳးလံုးေမြးထားသည့္ မိခင္သည္ ေန႔စား အလုပ္သမအျဖစ္ 
လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိကာ ပုသိမ္တြင္လယ္သူမ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေန႔စားလုပ္သားႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းအကူ အလုပ္သမ 
အျဖစ္ ေခ်ာင္းဆံုႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ေတြ႕ရသည္။ ဖခင္မ်ားအေနျဖင့္မူ ‘အျခား’ အလုပ္အကိုင္က႑၌ ေခ်ာင္းဆံုႏွင့္ 
ေမာ္လၿမိဳင္တို႔တြင္ သက္ကယ္ရက္ျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္းႏွင့္ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ပုသိမ္တြင္ 
ေဆးလိပ္လိပ္ျခင္း၊ ကြမ္းယာဆုိင္ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ ေန႔စားလုပ္သားမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း ေတြ႕ရသည္။

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ကေလးလုပ္သား/အလုပ္မလုပ္သည့္ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားသည္ သုေတသန 
ျပလုပ္ခဲ့သည့္ အျခားေသာေဒသမ်ားမွ မိဘမ်ားထက္ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈျဖင့္ လုပ္ရသည့္ အေျခအေနရွိဟန္  
ေပၚသည္။ ဤအခ်က္သည္လည္း ေနရာေဒသ အေနအထားကို ထင္ဟင္သည့္အခ်က္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းေနရသည့္ အျခားေသာေဒသတြင္းမွ လူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အလယ္အလတ္ တန္းစားမ်ားအျဖစ္ 
ယူဆႏုိင္သည္။ မိခင္အမ်ားစုမွာ အိမ္ရွင္မမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားမွာ ဆရာမမ်ားအျဖစ္လည္း 
ေကာင္း၊ စက္ခ်ဳပ္သမမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးဆုိလွ်င္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီတြင္ အလုပ္ 
လုပ္ေနသည္ဟုပင္ သိရသည္။ စမ္းေခ်ာင္းရွိ အလုပ္မလုပ္ေသာကေလးမ်ား၏ ဖခင္မ်ားမွာ ေစ်းဆုိင္ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ 
ယာဥ္ေမာင္းအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ၾကျခင္း မ်ားအျပင္ ပြဲစားလုပ္ငန္းမွအစ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး မန္ေနဂ်ာ၊ 
၀က္ဘ္ဆုိဒ္ေရးဆြဲသူမ်ား အျဖစ္ပါ အမ်ိဳးစံုလုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ေခ်ာင္းဆံုႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္မူ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ ဖခင္ရာခုိင္ႏႈန္း အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ‘အိမ္ရွင္မ’ 
တာ၀န္ ယူထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထုိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိႏုိင္ ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအတြက္ဟု ယူဆထားေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္မ တာ၀န္ကို ဖခင္မ်ားကယူၾကျခင္းမွာ အလုပ္အကိုင္မရွိျခင္း 
မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ အလုပ္မရွိျခင္း၊ အလုပ္ရႏုိင္ရန္ 
လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမရွိျခင္း၊ လုပ္ခအလြန္နည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။36  ထိုဖခင္မ်ား၏ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား (ကေလး၏မိခင္မ်ား) ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေနျခင္းလည္း 
ျဖစ္ႏုိင္သလို အခ်ိဳ႕ေသာ သက္ဆုိ္င္ရာ သုေတသနမ်ား၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ မိခင္မရွိခ်ိန္တြင္ ကေလးမ်ားကို ဖခင္မွ 
တာ၀န္ယူ ထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္းမရွိပါက အဘိုးအဘြားမ်ားက ကေလးကို တာ၀န္ယူၾကသည္။37

ဇယား ၄ မိခင္မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္

အလုပ္အကိုင္
ကေလးလုပ္သားမိခင္မ်ား အလုပ္မလုပ္ေသာကေလးမ်ား၏ မိခင္မ်ား

HTY SC CZ MW P HTY SC CZ MW P

အိမ္ရွင္မ ၅၉.၃% N/A ၅၅.၆% ၆၅.၂% ၆၁.၅% ၆၀% ၆၂.၅% ၅၅% ၂၉.၂% ၆၂.၅%

စက္ရံု ၇.၄% N/A …. …. …. ၁၀% …. …. …. ….

ေဆာက္လုပ္ေရး ၃.၇% N/A …. …. …. …. …. …. …. ….

35 မြန္ျပည္နယ္ရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ သို႕မဟုတ္ ကေလးငယ္မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤစစ္တမ္းတြင္ မပါ၀င္ပါ။
36 ဤေလ့လာမႈတြင္ မိဘမ်ား၏ အလုပ္အကုိင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာခဲ့ျခင္းမရွိပါ။
37 မၾကာမွီထြက္ေပၚလာမည့္ IOM ၏ “ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈေၾကာင့္ ကေလးမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္းေလ့လာခ်က္။”
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အလုပ္အကိုင္
ကေလးလုပ္သားမိခင္မ်ား အလုပ္မလုပ္ေသာကေလးမ်ား၏ မိခင္မ်ား

HTY SC CZ MW P HTY SC CZ MW P

ကုန္စံုဆိုင္ပိုင္ရွင္ ၃.၇% N/A …. …. ၇.၇% ၁၀% ၈.၃% ၅% ၈.၃% ၈.၃%

ဆရာမ …. N/A …. …. …. …. ၁၂.၅% …. …. ….

သူနာျပဳ …. N/A …. …. …. …. …. …. ၄.၂% ….

အပ္ခ်ဴပ္သမား …. N/A …. …. …. …. ၈.၃% …. ၄.၂% ၄.၂%

လက္ေပြ႔ေရာင္းသူ ၁၁.၁% N/A …. ၁၃% ၁၅.၄% …. …. ၅% ၁၆.၇% ၄.၂%

အလုပ္မရွိ …. N/A …. …. …. …. ၄.၂% …. …. ….

အျခား ၁၄.၈% N/A ၄၄.၄% ၂၁.၇% ၁၅.၄% ၂၀% ၄.၂% …. ၃၇.၅% ၂၀.၈%

ဇယား ၅ ဖခင္မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္

အလုပ္အကိုင္
ကေလးလုပ္သားဖခင္မ်ား အလုပ္မလုပ္ေသာကေလးမ်ား၏ ဖခင္မ်ား

HTY SC CZ MW P HTY SC CZ MW P

အိမ္ေထာင္ရွင္ …. N/A ၃၃.၃% ၃၃.၃% ၃.၈% ၁၄.၃% …. N/A …. ၄.၂%

စက္ရံု …. N/A …. …. ၁၅.၄% …. …. N/A …. ၈.၃%

ေဆာက္လုပ္ေရး ၃၂% N/A …. …. ၁၁.၅% ၂၈.၆% …. N/A ၁၆.၇% ….

ကုန္စံုဆိုင္ပိုင္ရွင္ ၈% N/A …. …. ၃.၈% ၁၄.၃% ၁၂.၅% N/A …. ….

အပ္ခ်ဴပ္သမား …. N/A …. …. …. …. …. N/A ၁၆.၇% ၄.၂%

လက္ေပြ႔ေရာင္းသူ ၈% N/A …. …. ၃.၈% …. …. N/A …. ….

ဆိုက္ကားဆရာ ၁၆% N/A …. …. ၁၅.၄% …. …. N/A …. ….

ကားေမာင္း …. N/A …. …. ၃.၈% …. ၁၂.၅% N/A ၁၆.၇% ၄.၂%

အလုပ္မရွိ ၁၂% N/A …. …. ၃.၈% ၁၄.၃% …. N/A …. ၄.၂%

အျခား ၂၄% N/A ၆၆.၇% ၆၆.၇% ၃၈.၅% ၂၈.၆% ၇၅% N/A ၅၀% ၆၂.၅%

ဤေလ့လာမႈတြင္ ကေလးမိဘအုပ္စုတစ္ခုစီမွ မိဘမ်ား၏ က်ားမလိင္ကြဲျပားမႈ အလိုက္ႏွင့္ အဆင့္အတန္း 
အလုိက္ ပညာေရးအဆင့္အတန္း ကြာဟခ်က္ကို သိသာစြာေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ကေလးလုပ္သား မ်ား၏ မိခင္မ်ားသည္ 
အျခားေသာ မိခင္အားလံုးအၾကားတြင္ ပညာေရးအဆင့္ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ၿပီး သမားရုိးက် ပညာေရးမရွိခဲ့သည့္ႏႈန္း 
အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။ အလုပ္မလုပ္သည့္ကေလးမ်ား၏ မိခင္မ်ားမွာ အထက္တန္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရမ်ားဟန္ 
ရွိသည္။ မိဘမ်ားအားလံုးတြင္ အလုပ္မလုပ္သည့္ ကေလးမ်ား၏ ဖခင္မ်ားမွာ ပညာေရး အဆင့္အတန္း 
အျမင့္ဆုံးျဖစ္ၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ ဖခင္မ်ားထက္ အထက္တန္း ပညာေရးတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း 
၁၆ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုၿပီး တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရႏႈန္း ၁၄ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားသည္။ ေလ့လာမႈတြင္ အလုပ္မလုပ္သည့္ ကေလးမ်ား၏ 
ဖခင္မ်ားမွာ မည္သည့္ သမားရိုးက်ပညာေရးမွ မရွိၾက ေၾကာင္းကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မေတြ႕ရွိခဲ့ပါ။
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ဇယား ၆ မိခင္မ်ား၏ ပညာေရးအဆင့္အတန္း

ပညာေရးအဆင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ မိခင္မ်ား အလုပ္မလုပ္ေသာကေလးမ်ား၏ မိခင္မ်ား 

မူလတန္း ၅၉% ၄၃%

အလယ္တန္း ၁၈% ၂၅%

အထက္တန္း ၃% ၁၃%

တကၠသိုလ္ ၂% ၁၁%

ပံုမွန္(formal) ပညာေရးမရွိ ၁၆% ၈%

မေျဖၾကား ၂% N/A

ဇယား ၇ ဖခင္မ်ား၏ ပညာေရးအဆင့္အတန္း

ပညာေရးအဆင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ ဖခင္မ်ား အလုပ္မလုပ္ေသာကေလးမ်ား၏ ဖခင္မ်ား 

မူလတန္း ၅၃% ၂၉%

အလယ္တန္း ၃၃% ၃၁%

အထက္တန္း ၈% ၂၄%

တကၠသိုလ္ ၂% ၁၆%

ပံုမွန္(formal) ပညာေရးမရွိ ၂% ၀%

မေျဖၾကား ၂% N/A

ေမးျမန္းခဲ့ေသာမိဘအားလံုးသည္ ၎တို႔၏အိမ္ေထာင္ဘက္၊ သားသမီးမ်ားႏွင့္သာ ေနထုိင္ၾကေသာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားျဖစ္သည္။ အလုပ္မလုပ္သည့္ကေလး အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ရွိသည့္ အပိုမိသားစု၀င္မ်ားမွာ အဘြား 
သို႔မဟုတ္ အဘိုးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကေလးလုပ္သား အိမ္ေထာင္စုတြင္ ေတြ႕ရသည့္ အပိုမိသားစု၀င္မ်ားမွာ အဘြား 
မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ အလုပ္မလုပ္ေသာကေလးႏွင့္ ကေလးလုပ္သား မိသားစုမ်ားတြင္ အဘိုးအဘြား မ်ား၏ ပါ၀င္မႈ 
က႑ကို နားလည္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ သုေတသနထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း ဤေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ 
မိဘတစ္ဦး တစ္ေယာက္ အထူးသျဖင့္ မိခင္မရွိခ်ိန္မ်ားတြင္ အဘြားမ်ားက တာ၀န္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ဟန္ရွိသည္ကို 
ေတြ႕ရသည္။38 ထိုအခ်က္မွျပဆုိသည္မွာ အဘြားျဖစ္သူမ်ားသည့္ မိခင္မရွိခ်ိန္တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူထက္ ကေလးမ်ားကို 
ပိုမိုတာ၀န္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ၾကေၾကာင္းျဖစ္သည္။

၃.၃ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ သက္ဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား

ေနရာေဒသ ၅ ခုမွ ကေလးငယ္စုစုေပါင္း ၃၁၄ ေယာက္ကို လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ထုိကေလးမ်ား ထဲမွ 
၁၅၂ ေယာက္ကို ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၁၆၂ ေယာက္မွာ အလုပ္မလုပ္ေသာ ကေလးမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်အသက္မွာ အလုပ္မလုပ္သည့္ ကေလးမ်ားထက္ပုိႀကီးပါသည္။ ထုိေတြ႕ရွိ 

38 ဤေလ့လာမႈမွ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ လင္မယားကြာရွင္းထားျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေနမေကာင္းျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း သို႕မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ မိခင္မ်ား အိမ္ေထာင္စုတြင္း မရွိရျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကို ေမးျမန္းထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားမပါ၀င္ပါ။
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ခ်က္မွာ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေနရာေဒသမ်ားမွ အသက္ (၁၃) ႏွစ္ေအာက္ သို႔မဟုတ္ (၁၃)ႏွစ္ ၀န္းက်င္ရွိ 
ကေလးငယ္မ်ား အလုပ္မလုပ္ၾကဟု ဆုိလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ ဤအခ်က္သည္ စံျပဳ ေကာက္ယူမႈဆုိင္ရာ 
ဘက္လိုက္မႈကိုလည္း ထင္ဟပ္ေစသည္။ ေလ့လာမႈသည္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ေဘးဒုကၡကို သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ 
ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ အလုပ္မလုပ္သည့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အသက္ႀကီးလာ 
လွ်င္ ကေလးလုပ္သားမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိေပသည္။

ဇယား ၈ ေျဖဆုိသူ ကေလးငယ္မ်ား၏ အမ်ိဳးအစား

တည္ေနရာ ကေလးလုပ္သားမ်ား အလုပ္မလုပ္ေသာကေလးမ်ား

လႈိင္သာယာ ၃၂ ၂၄

စမ္းေခ်ာင္း ၂၁ ၃၉

ေခ်ာင္းဆံု ၂၃ ၂၅

ေမာ္လၿမိဳင္ ၂၅ ၂၅

ပုသိမ္ ၅၁ ၄၉

စုစုေပါင္း ၁၅၂ ၁၆၂

ဤေလ့လာမႈတြင္ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ ေခ်ာင္းဆံုမွလြဲ၍ က်န္ေဒသမ်ားတြင္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားက 
မိန္းကေလးမ်ား ထက္ေစာ၍ အလုပ္လုပ္ၾကေၾကာင္းကို ေတြ႕ရသည္ လႈိင္သာယာမွလြဲ၍ စစ္တမ္းေကာက္သည့္ 
ေဒသမ်ားအားလံုးတြင္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားသည္ ပ်မ္းမွ် အသက္ (၁၃)ႏွစ္ေအာက္မွ စတင္အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ 
ေခ်ာင္းဆံုတြင္ ကေလးမ်ားသည္ အျခားေသာစစ္တမ္းေကာက္ယူရာေဒသမ်ားမွ ကေလးမ်ားထက္ေစာ၍ အလုပ္ 
လုပ္ၾကသည္။

ဇယား ၉ ေျဖဆုိ္သူ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပ်မ္းမွ် အသက္အရြယ္

တည္ေနရာ မိန္းကေလး 
လုပ္သားမ်ား

ေယာကၤ်ားေလး 
လုပ္သားမ်ား

အလုပ္မလုပ္ေသာ
မိန္းကေလးမ်ား

အလုပ္မလုပ္ေသာ 
ေယာကၤ်ားေလးမ်ား

လႈိင္သာယာ ၁၅.၀၈ ၁၆.၁၃ ၁၀.၈ ၁၁.၉၂

စမ္းေခ်ာင္း ၁၅ ၁၄.၈၁ ၁၃.၂၆ ၁၄.၂၀

ေခ်ာင္းဆံု ၁၅.၅၀ ၁၄.၆၉ ၁၃.၂၅ ၁၃.၂၃

ေမာ္လၿမိဳင္ ၁၅.၁၅ ၁၄.၉၂ ၁၁.၆၇ ၁၂.၅၄

ပုသိမ္ ၁၄.၄၄ ၁၄ ၁၁.၅၈ ၁၁.၆၄
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ဇယား ၁၀ ေျဖၾကားသူမ်ား အလုပ္စတင္လုပ္ခဲ့သည့္ ပ်မ္းမွ်အသက္အရြယ္

တည္ေနရာ ေယာကၤ်ားေလးမ်ား မိန္းကေလးမ်ား  

လႈိင္သာယာ ၁၃.၅၈ ၁၃.၃၈

စမ္းေခ်ာင္း ၁၃.၂၀ ၁၂.၄၀

ေခ်ာင္းဆံု ၁၁.၃၀ ၁၁.၅၄

ေမာ္လၿမိဳင္ ၁၃.၃၈ ၁၂.၉၂

ပုသိမ္ ၁၂.၃၆ ၁၂

ဤေလ့လာမႈတြင္ အလုပ္မလုပ္သည့္ကေလးမ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအတြက္ သီးသန႔္ေလ့လာခဲ့ျခင္း 
မရွိပါ။ လက္ရွိေနရာေဒသတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီးသည့္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဆင့္ခံေျဖၾကားသည့္ အေျဖမ်ားမွ 
တစ္ဆင့္သိရသည္မွာ ၎တို႔အမ်ားစုသည္ အထူးသျဖင့္ ငယ္ရြယ္သည့္ ကေလးဘ၀တြင္ အျခားတေနရာတြင္ 
ေနထုိင္ခဲ့ၿပီးမွ  ေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စမ္းေခ်ာင္းတြင္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔ 
ငယ္ရြယ္သည့္ ႏို႔စုိ႔ကေလးအရြယ္ခန္႔တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိလာသည္ဟု သိရၿပီး လႈိင္သာယာရွိကေလးမ်ားမွာ 
ပ်မ္းမွ်အသက္ (၅)ႏွစ္ခြဲခန္႔တြင္ ေရာက္ရွိၾကသည္ဟုသိရၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမိဘမ်ားႏွင့္ အတူေရာက္ရွိလာခဲ့ၾက 
ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။

ကေလးလုပ္သားမ်ားအေနႏွင့္မူ ၎တို႔အားလံုး ထုိေဒသ (၅)ခုစလုံးသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ရွိလာသူမ်ား 
ျဖစ္သည္။ လိႈင္သာယာ၊ ေခ်ာင္းဆံု၊ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ပုသိမ္တုိ႔တြင္ ကေလးမ်ား ပ်မ္းမွ်အသက္ (၅)ႏွစ္အရြယ္တြင္ 
ေရာက္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ထူးျခားခ်က္ရွိေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းလာသည့္ 
ကာလမွာ ေယာကၤ်ားေလး (၇) လႏွင့္ မိန္းကေလး (၁.၈) လသာျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္မွ ညႊန္ျပသည္မွာ 
၎တို႔အေနျဖင့္ အလုပ္ရွိရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိလာသည္ ဟူသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

ကေလးလုပ္သား/အလုပ္မလုပ္သည့္ကေလးႏွစ္မ်ိဳးစလံုးထံမွ သိရွိရသည္မွာ ၎တို႔မိသားစုတြင္ 
ေမြးခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားသာရွိၿပီး အျခားအပိုမိသားစု၀င္မရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတည္း 
ေနထုိင္သည့္ကေလး မေတြ႔ခဲ့ရဘဲ တစ္ဦးတည္းဦးေဆာင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္မူ ကေလးႏွစ္အုပ္စုလံုး 
ဖခင္ထက္ မိခင္ႏွင့္ပိုေနၾကသည္ ကမ်ားဟန္ရွိပါသည္။

ေနအိမ္မ်ား၏အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေလးလုပ္သားမ်ားသည္ ၀ါးအိမ္၌ေနၿပီး အလုပ္ မလုပ္ 
သည့္ ကေလးအမ်ားစု အုတ္ႏွင့္ သစ္သားအိမ္မ်ားတြင္ အမ်ားစုေနၾကေသာ စမ္းေခ်ာင္းႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွလြဲ၍ 
ကေလးငယ္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးသည္ ၎တုိ႔၏ အဆင့္အတန္းထက္ ေနရာေဒသအေပၚတြင္သာ မူတည္၍ မနီးယိုးစြဲအိမ္ယာ 
မ်ားတြင္ သာေနထုိင္ၾကဟန္ရွိပါသည္။

ကေလးငယ္မ်ားေျပာၾကားခ်က္အရ ကေလးလုပ္သားမိဘမ်ား/ အလုပ္မလုပ္သည့္ ကေလးမိဘမ်ား သည္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈအနည္းငယ္သာ လိုအပ္သည့္အလုပ္မ်ားကို အမ်ားဆုံးလုပ္ေနၾကေသာ္လည္း အလုပ္ မလုပ္သည့္ 
ကေလးမ်ား၏ဖခင္မ်ားမွာ အမ်ိဳးအစားပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စံုလင္သည့္ လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိေနၾကသည္။ 
ကေလးလုပ္သားႏွင့္ အလုပ္မလုပ္သည့္ကေလးမ်ား၏ မိခင္မ်ားတစ္၀က္နီးပါးသည္ အိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိမိခင္မ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လမ္းေဘးေစ်းေရာင္းျခင္း၊ ေစ်းဆုိင္ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ 
လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားဆံုးပင္ျဖစ္သည္။
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ကေလးအုပ္စုႏွစ္မ်ိဳးလံုး၏ ဖခင္မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ား၊ က်ပန္းလုပ္သား 
မ်ား သို႔မဟုတ္ ဆုိက္ကားဆရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ ဖခင္မ်ား၏ အလုပ္မ်ားမွာ လမ္းေဘး 
ေစ်းသည္၊ လယ္သမားမ်ား၊ တံငါသည္မ်ား အျဖစ္လုပ္ၾကၿပီး အလုပ္မလုပ္သည့္ ကေလးမ်ား၏ ဖခင္မ်ားမွာ 
ေစ်းဆုိင္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ တကၠဆီဆြဲသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္မူ အလုပ္အကိုင္ 
မ်ားပို၍ စံုလင္သည္။ အလုပ္မလုပ္သည့္ ကေလးဖခင္မ်ားမွာ ဆရာ၀န္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ၀င္မ်ား၊ အစိုးရသတင္းေပး 
မ်ားႏွင့္ ပြဲစားမ်ားျဖစ္သည္။ အလုပ္မလုပ္သည့္ ကေလးဖခင္ (၅ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ဖခင္ 
(၄ရာခိုင္ႏႈန္း) ကသာ ၎တို႔တြင္ အလုပ္မရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

ကေလးလုပ္သားမ်ားအၾကားတြင္ မိခင္ကြယ္လြန္ၿပီးျဖစ္သူမွာ (၇ရာခိုင္ႏႈန္း) ရွိၿပီး (၂၀ရာခိုင္ႏႈန္း) မွာ 
ဖခင္မ်ား ကြယ္လြန္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။ ေလ့လာမႈတြင္ ကေလးမ်ား၏မိဘမ်ား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ 
မည္သုိ႔ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီး ထုိကြယ္လြန္မႈသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္ေၾကာင္းကို ေလ့လာျခင္း 
မျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္မလုပ္သည့္ ကေလးမ်ားထဲမွ (၂ရာခိုင္ႏႈန္း) ေသာကေလးမ်ားသည္ မိခင္ကြယ္လြန္ၿပီး 
ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားၿပီး (၁၀ရာခိုင္ႏႈန္း) ေသာကေလးမ်ားမွ ဖခင္ေသဆံုးၿပီးျဖစ္သည္ဟု တင္ျပၾကသည္။

ကေလးလုပ္သားမ်ားၾကားတြင္ (၁၁ရာခုိင္ႏႈန္း)ေသာ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားႏွင့္ (၉ရာခုိင္ႏႈန္း)ေသာ မိန္းကေလး 
မ်ားသာ  ေက်ာင္းေနဖူးသည္ဟုဆုိသည္။ အလုပ္မလုပ္ေသာကေလးမ်ားတြင္ ေယာကၤ်ားေလး (၉၂ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ 
(၉၉ရာခိုင္ႏႈန္း) ေသာ မိန္းကေလးမ်ားက ေက်ာင္းေနဖူးေၾကာင္းသိရပါသည္။39

၄။ အသိပညာ၊ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ အေလ့အထမ်ား

၄.၁ အသိပညာ

မိဘမ်ား

ကေလးလုပ္သားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာႏွင့္ ႏုိးၾကားမႈမွာ မိဘမ်ားအၾကားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမရွိလွေပ။ 
၎တို႔၏ လူထုျပန္ၾကားဆက္သြယ္မႈ (မီဒီယာ)ႏွင့္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဆီသုိ႔ လက္လွမ္းမီ ေရာက္ရွိ 
ႏုိင္မႈ အကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပမည္။ ထုိ႔အျပင္ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ မိဘမ်ားသည္ အလုပ္မလုပ္ 
ေသာကေလးမ်ား မိဘမ်ားထက္ ကေလးလုပ္သား ဆုိင္ရာမ်ားသိရိွထားမႈ နည္းပါးသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ 
ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မွလြဲ၍ စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့သည့္ ေနရာအားလံုးမွ အလုပ္မလုပ္သည့္ ကေလးမ်ား၏ မိခင္မ်ားသည္ 
ကေလးလုပ္သားမိခင္မ်ားထက္ ကေလးလုပ္သားဆုိ္င္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ပိုမိုသိရွိရင္းႏွီးၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 
ေခ်ာင္းဆံုတြင္မူ ကေလးလုပ္သားမိဘမ်ားက အလုပ္မလုပ္သည့္ ကေလးမိဘမ်ားထက္ ရာခုိင္ႏႈန္းအနည္းငယ္ပိုမို
သိရွိၿပီး ၂၀၁၄ ဇူလုိင္လတြင္ ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ “Friendly child” မွလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ 
ႏုိးၾကားအသိျမွင့္တင္ျခင္း  ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ဟန္ရွိသည္။

စမ္းေခ်ာင္းရွိ အလုပ္မလုပ္ေသာ ကေလးမိဘမ်ားသည္ ကေလးလုပ္သားဆုိ္င္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
၍ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားရွိၾကၿပီး ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွအစ ႏုိင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ား (ေရဒီယို 
အပါအ၀င္) လက္လွမ္းမီၾကသည္။ ကေလးအုပ္စုႏွစ္ခုလံုး၏ မိဘမ်ားသည္ ကေလးလုပ္သားဆုိ္င္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
၎တို႔၏ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားထံမွ တဆင့္သိရွိၾကၿပီး ထုိအခ်က္သည္ ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ရန္ အတြက္ ထိေရာက္မည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။

39 ေက်ာင္းမတက္သည့္ အလုပ္မလုပ္ေသာကေလးမ်ားသည္ ၎တို႕လက္ရွိတြင္ ဘာလုပ္ေနသည္ကို ခြဲျခားေျဖၾကားခဲ့ျခင္းမရွိပါ။
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ဇယား ၁၁ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိးၾကားအသိ (Awareness) ရွိမႈ

တည္ေနရာ
ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ မိဘမ်ား အလုပ္မလုပ္ေသာကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ား

မိခင္မ်ား ဖခင္မ်ား မိခင္မ်ား ဖခင္မ်ား 

လႈိင္သာယာ ၂၆% ၃၂% ၃၀% ၇၁%

စမ္းေခ်ာင္း N/A N/A ၅၄% ၃၈%

ေခ်ာင္းဆံု ၂၈% ၁၇% ၂၅% N/A

ေမာ္လၿမိဳင္ ၂၆% ၃၃% ၅၀% ၅၀%

ပုသိမ္ ၂၇% ၃၁% ၄၆% ၃၃%

ကေလးလုပ္သားမိဘမ်ားႏွင့္ အလုပ္မလုပ္သည့္ ကေလးမိဘမ်ားႏွစ္အုပ္စုလံုး ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ 
ထိခုိက္မႈ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို သတိျပဳမိၾကသည္။ ကေလးငယ္မ်ားႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခို္က္မႈ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏အလုပ္ေပၚတြင္ မူတည္သည္။ လႈိင္သာယာႏွင့္ ပုသိမ္တြင္ ကေလးငယ္မ်ားမွာ 
စက္ရုံမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးအလုပ္လုပ္ၾကေသာေၾကာင့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ားႏွင့္ အခုိးအေငြ႕ 
မ်ား၊ အလြန္ ျပင္းထန္သည့္အပူဒဏ္၊ က်ယ္ေလာင္ေသာအသံမ်ားႏွင့္ အျမင့္တက္ရျခင္းမ်ားသည္ အဓိကေဘး 
အႏၱရာယ္မ်ားပင္  ျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္းဆံုတြင္ ကေလးလုပ္သားမိဘမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားသည္ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္အပူ၊ ဖုန္မႈန္႔မ်ားႏွင့္ အခုိးအေငြ႔မ်ားကို 
အဓိကခံစားၾကရသည္ဟု ဆုိသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ရာဘာေစးျခစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စားပြဲထိုးအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေန 
ၾကသည့္ ကေလးငယ္မ်ား အေနႏွင့္မူ ဖုန္မႈန္႔မ်ား အခုိးအေငြ႕မ်ားသာမက ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကိုလည္း 
ခံစားၾကရသည္။ ေလ့လာခဲ့သည့္  ေနရာအားလံုးတြင္ မိဘမ်ား၏ အသိေပးခ်က္အရ ကေလးမ်ားအတြက္ အဓိက 
၀တ္ဆင္ရသည့္ တစ္ကိုယ္ေရသုံး အကာအကြယ္ပစၥည္းမွာ ေခါင္းေဆာင္းဦးထုတ္အမာ (ဟဲလ္မက္) ျဖစ္ၿပီး 
လိႈင္သာယာ၊ ေခ်ာင္းဆံုႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တို႔တြင္ ၀တ္စံုႏွင့္ လက္အိတ္တို႔ ၀တ္ရေၾကာင္းသိရသည္။ ေလ့လာခဲ့သည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးသည္ ့အ၀တ္အစားမ်ား ၀တ္ဆင္ရေၾကာင္းကို မေတြ႕ရွိ 
ခဲ့ရပါ။

မိဘအခ်ိဳ႕၏တင္ျပခ်က္အရ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား ထိခုိက္မႈမ်ား ခံစားရေၾကာင္း သိရသည္။ 

၎တို႔တင္ျပခ်က္အေပၚ အေျခခံျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း စက္ရုံမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳး 
အစား စံုလင္လွေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေတြ႕ႀကံဳရာႏွင့္ အနည္းအက်ဥ္းထိခို္က္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ အပူေလာင္ျခင္း၊ 
အသက္ရႈမ၀ျခင္း၊ မ်က္စိနာျခင္း၊ ဖ်ားျခင္းႏွင့္ အလြန္အမင္းပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းမ်ား အခံစားရဆံုးေနရာ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်က္သည္ ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ စက္႐ုံမ်ားတြင္ ပို၍ထိခုိက္ ခံစားရသည္ဟု 
ဆုိလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ၎သည္အထိခိုက္မခံေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ၿပီး အလုပ္ခြင္အမ်ိဳးမ်ိဳး 
တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေတြ႕ႀကံဳခံစားရသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ထိခုိက္မႈေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ 
ႏုိင္ရန္အတြက္ အရည္အေသြးအေျချပဳ သုေတသနကို ထပ္မံလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

ကေလးမ်ားလုပ္ရသည့္အလုပ္တြင္ ထိခုိက္မႈမကင္းသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ကေလးငယ္မ်ားႀကံဳေတြ႕ 
ရသည့္ ရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း၊ လူမႈေရးပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ားကို ကေလးလုပ္သားမိဘမ်ားထက္ အလုပ္ မလုပ္သည့္ 
ကေလးမိဘမ်ားကပို၍ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳသည္။ မိဘအုပ္စုႏွစ္မ်ိဳးလံုးအေနျဖင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈသည္ 
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ကေလးမ်ားရင္ဆုိ္င္ရေသာ အေရးအႀကီးဆံုးထိခုိက္မႈဟု သတ္မွတ္ၾကၿပီး ကေလးလုပ္သားမိဘ (၅၆ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ 
အလုပ္မလုပ္သည့္ကေလးမိဘ (၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္း)က အလုပ္သည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အႏၱရာယ္ရွိ 
ေၾကာင္းတင္ျပၾကသည္။

ကေလးသူငယ္

ကေလးသူငယ္မ်ားမွ ၎တို႕၏အေျခအေနကုိ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါ။ ၎တို႔၏ 
တံု႔ျပန္မႈမ်ားမွ ညႊန္ျပေနသည္မွာ ၎တို႔အေနျဖင့္ မိသားစုတာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို လိုက္နာရမည္ဟု ယူဆၿပီး 
ထုိ၀တၱရားမ်ား ေက်ပြန္ရန္အတြက္ ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္တြင္ ႀကိဳးစားရမည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးခ်င္း 
သက္သာအဆင္ေျပမႈထက္ မိသားစု အဆင္ေျပေစေရးက ပိုအေရးႀကီးကာ အိမ္ေထာင္တြင္း ၾသဇာရွိသည့္ ပုဂိၢဳလ္ 
မ်ားကို ႐ိုေသအေလးထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနအရ ကေလးသူငယ ္အခြင့္အေရးဟူေသာ အယူအဆႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈ မရွိလွေပ။

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ကေလးမ်ားကို မေမးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေမးျမန္းခဲ့သည့္  ကေလး 
အားလံုးတြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာဗဟုသုတရွိၾကေၾကာင္း  ေသခ်ာေပါက္ 
မေျပာႏုိင္ေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ေနၾကရၿပီး ေက်ာင္းမတက္ႏုိင ္ ၾကသည့္  ကေလး 
လုပ္သားမ်ားသည္  ၎တို႔၏အေနအထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းျခင္းမ်ားမရွိၾကဘဲ  ၎တို႔၏ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ 
အေျခအေနမ်ား၏  သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္မႈ သို႔မဟုတ္ တရားမ၀င္မႈမ်ားကို သတိျပဳမိၾကေၾကာင္း မေတြ႕ခဲ့ရပါ။

အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား

လူမႈ႕ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကေလးလုပ္သားကိစၥရပ္အား ပိုမိုႏိုးၾကားသိျမင္လာေစမႈကို ကိုင္တြယ္ 
ရမည္။  အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ Eleven Media သတင္းစာတြင္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္ 
အကိုင္ခန္႔ထားေရးႏွင့္ လူမႈ႔ဖူလံုမႈ၀န္ႀကီးမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ILO ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု လက္မွတ္ေရးထိုး 
ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၄င္းသေဘာ တူညီမႈမွာ အဓမၼလုပ္အားရယူမႈ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အဆံုးသတ္ေရး စီမံကိန္းတြင္ 
ပါ၀င္ရန္ျဖစ္သည္။40 ၄င္းသတင္းစဥ္ထဲတြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားအား အဓမၼခိုင္းေစမႈကို ၂၀၁၅ 
အကုန္တြင္ အဆုံးသတ္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု Eleven Media မွ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ကေလးလုပ္သား 
ပေပ်ာက္ေစရန္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ILO ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
သို႔မွသာ ေနာင္မ်ိဳးဆက္အတြက္ ထြန္းလင္းေသာ အနာဂတ္ရွိမည္ျဖစ္သည္။41”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသို႔ 
ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမွာ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူသို႔ သိရွိေစ 
ျခင္းႏွင့္ ၄င္းျဖစ္စဥ္အေပၚ အမ်ားျပည္သူ သိရွိနားလာမႈ တိုးျမင့္လာေစျခင္းတုိ႔အတြက္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

ဤသုေတသနတြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေတြ႔ရွိခ်က္နည္းသည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း 
ခဲ့ေသာ အစိုးရကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္ အခြင္အေရးဆိုင္ရာ 
အစိုးရမ်ားအခ်င္းခ်င္း သေဘာတူညီခ်က္ “Convention on Rights of the Child” တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားေၾကာင္း သိရွိပံုရသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းဥပေဒကို မည္သို႔ ျဖန္႔ေ၀ရမည္ (သို႔) 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒေရးရာတြင္ မည္သို႔အနက္ျပဳေဖာ္ေဆာင္ရမည္၊ မည္သို႔စိုးမိုးေအာင္ လုပ္ရမည္ကို ရွင္းျပႏိုင္ျခင္း 

40 Ratification of ILO Convention No 182 on the Worst Forms of Child Labour in December 2013
41 Eleven Media မွ “ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားအား လစ္လ်ဴရႈထား၍ မရပါ။” ဟု၂၀၁၄ ေမ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ accessed at: 

http://www.elevenmyanmar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5967:children-s-rights-must-not-be 
ignored&catid=57:editorial&Itemid=406
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မရွိေပ။42 ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုသည္မွာ “ဘ၀တစ္ခုတြင္ ရွင္သန္ပိုင္ခြင့္၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ပိုင္ခြင့္၊ 
အကာအကြယ္ေပးျခင္းခံရပိုင္ခြင့္၊ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းခံရပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ခြင့္” တို႔ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ ၄င္းကေလးအခြင့္အေရးမ်ားအား အေရးတယူရွိမေနေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ကေလးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ဘ၀ သာယာေပ်ာ္ရႊင္မႈကေနာက္ မိသားစုအတြက္တာ၀န္ကို ထမ္းေနရျခင္းကအရင္ 
ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သေဘာတူညီခ်က္ (Convention) 182 ျဖစ္သည့္ အဆိုးဆံုးကေလးလုပ္သားျပဳမႈ 
(၄င္းတြင္ ကၽြန္ျပဳျခင္း၊ အသက္အႏၱရာယ္ လံုျခံဳမႈမရွိေသာ အလုပ္မ်ားအား ခိုင္းေစမႈတို႔ ပါ၀င္သည္။) အျမစ္ျဖတ္ 
သုတ္သင္ ဖယ္ရွားေရးကို သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၄င္းကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အစိုးရႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် သိရွိသတိထားမိပံုမရေပ။  

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အရြယ္ေရာက္လုပ္သားမ်ားမွ ကေလးလုပ္သားမ်ားတည္ရွိမႈကို မွတ္ခ်က္ 
ျပဳခဲ့သည္။ ဥပမာ- “ပင္လယ္မတုိင္မီေနာက္ဆံုးေနရာ” ဟု ေျပာစမတ္ရွိေသာ ပုသိမ္တြင္ ၂၀၀၈ နာဂစ္မုန္တိုင္း၏ 
သားေကာင္မ်ားအျဖစ္ ပုသိမ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကေသာ ကေလးလုပ္သား မ်ားရွိသည္ဟု 
ဆိုသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ “အလုပ္ရွာမည္” ဟူ၍လာၾကေသာ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ကေလးမ်ားႏွင့္ 
ရန္ကုန္မွလာေသာ ဗမာကေလးမ်ားရွိသည္။ မိသားစုမ်ားႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ကေလးမ်ား၏ ႏိုင္ငံအတြင္း 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္မႈကို ကေလးလုပ္သားကိစၥရပ္တြင္ အထူးဂ႐ုျပဳေလ့လာသင့္သည္။ 

၄.၂ စိတ္ေနသေဘာထား

မိဘမ်ား

“ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားအား အဓမၼခိုင္းေစမႈကို ၂၀၁၅ အကုန္တြင္ အဆံုးသတ္ရန္ တာ၀န္ရွိ 
သည္ဟု Eleven Media မွ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေစရန္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ 
အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ILO ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ေနာင္မ်ိဳးဆက္ အတြက္ 
ထြန္းလင္းေသာအနာဂတ္ရွိမည္ျဖစ္သည္။”

ကေလးမ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားလုပ္ေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ႏိုင္သည္ဟု ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ 
မိဘမ်ားမွ ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ေခ်ာင္းဆံု တြင္ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မိဘမ်ားမွာ ထိုသို႔ေသာ 
အျမင္ရွိသည္။ ကေလးမ်ားသည္ လူႀကီးမ်ားထက္စာလွ်င္ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ပိုထိန္းခ်ဳပ္ရလြယ္ကူသည္ဟု 
ကေလးလုပ္သား မိဘမ်ားမွ ယူဆၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပုသိမ္တြင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အလုပ္မလုပ္ေသာကေလးမ်ား၏ 
မိဘမ်ားႏွင့္ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကေလးလုပ္သားမိဘမ်ားမွာ ၄င္းအဆိုကို ဆန္႔က်င္ၾကသည္။ အလုပ္မလုပ္ေသာ 
ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားႏွင့္ ကေလးလုပ္သား မိဘမ်ားယံုၾကည္ၾကသည္မွာ ကေလးမ်ားသည္ မိသားစုကို ကူညီရန္ 
အလပုလု္ပ္ေနၾကရ ျခင္းျဖစၿ္ပီး ၄င္းတုိ႔ကုိ လပုင္န္းခြငမ္ ွဆြဲထုတ္ႏိငုရ္န ္ေငြေရးေၾကးေရး ကူည ီေထာကပ္ံမ့ႈလုိသညဟ္၍ူ 
ျဖစ္သည္။ ၄င္းအယူအဆကို လႈိင္သာယာတြင္ရွိ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကေလး လုပ္သားမိဘမ်ား၊ ေခ်ာင္းဆံုႏွင့္ 
ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ရွိ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ပုသိမ္တြင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔မွ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ 

အလုပ္မလုပ္ေသာ ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားႏွင့္ ကေလးလုပ္သားမိဘမ်ားအားလံုးမွ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ 

42 ဤသုေတသနတြင္ ကေလးသူငယ္အခြင္အေရးဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားအခ်င္းခ်င္း သေဘာတူညီခ်က္ “Convention on Rights of the Child” ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
အထူးျပဳေလ့လာထားျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ၄င္းကို သိရွိသလား ေလ့လာရန္ “ကေလးေတြမွာကေလးအခြင့္အေရးရွိပါသလား” ဟူေသာ ေမးခြန္းျဖင့္ 
အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမွသူမ်ားအား ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ရလဒ္မွာ ကေလးမ်ားအတြက္ “အခြင့္အေရး” 
ဆိုသည္မွာ ဥပေဒအနက္အရာသာ တည္ရွိေနၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ သေဘာထား/အျပဳအမူမ်ားအားျဖင့္ တည္ရွိမေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
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ကေလးလုပ္သားမ်ားအားကူညီရန္ ပဓာနက်ေသာ အခန္းက႑တြင္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ အစိုးရ ေနာက္တြင္မွ 
ရပ္ရြာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွိရမည္ဟု အလုပ္မလုပ္ေသာကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားမွ ဆိုၾကသည္။ 
ကေလးလုပ္္သားမိဘမ်ားမွာ ကူညီရန္အတြက္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ဤ၀န္ကိုထမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္တြင္မွ 
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာရွိမည္ျဖစ္သည္။ မည္သူက ကူညီသင့္သည္ကို မိဘမ်ား၏အျမင္တြင္ အေရး 
ႀကီးေသာကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနၿပီး ကေလးလုပ္သားေစာင့္ၾကည့္ေရး၊ ပေပ်ာက္ေစေရးတို႔တြင္ အကူအညီရရန္ ရပ္ရြာ၏ 
အခန္းက႑သည္လည္း အေရးႀကီးသည္။ 

ကေလးလုပ္သားမ်ားအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားသည္ ပံုမွန္ပညာေရးမဟုတ္ေသာ 
အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသင္တန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ကေလးမိဘမ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ား 
၏ သေဘာတူလက္ခံမႈ၊ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိေသာ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ သေဘာတူ လက္ခံမႈ စသည္တို႔ 
အထူးသျဖင့္လိုအပ္သည္။ ဤေလ့လာမႈတြင္ လႈိင္သာယာႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ရွိ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ ေလ်ာ့နည္း 
ေသာ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏  မိဘမ်ား၊ ပုသိမ္တြင္ရွိ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေသာ ၄င္းတို႔၏မိတ္ေဆြမ်ားသာ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းဟု ယူဆရေသာ သင္တန္းမ်ားကို ရရွိသည္ခဲ့လက္ခံသည္။ ေခ်ာင္းဆံုတြင္ 
ကေလးလုပ္သားမ်ားအားလံုး၏ မိဘမ်ားမွ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူ ျပဳသင္တန္း တစ္ခုမွ်မရရွိဟု 
ဆိုသည္။ 

အသက္ေမြးမႈသင္တန္းမ်ားရရွိၾကေသာ (ရရွိမႈအလြန္နည္းပါးေသာ္လည္း)  ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ မိဘ 
မ်ားမွာ မရသူမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းစာလွ်င္ ၄င္းတို႔ကေလးမ်ားကို သင္တန္းမ်ားရေစလိုမႈ ပိုၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ 
အပ္ခ်ဳပ္သင္တန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာအသုံးျပဳမႈသင္တန္းမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ရရွိၾကၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ ေဆာက္လုပ္ေရး 
မွစၿပီး စက္ျပင္၊ မိ႐ိုးဖလာေဆးကုသမႈ စသည္တို႔အထိ ရရွိၾကသည္။43

အလုပ္မလုပ္ေသာ ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားတြင္ လႈိင္သာယာတြင္ ၁၇.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စမ္းေခ်ာင္းတြင္ ၅၃.၁ 
ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေခ်ာင္းဆံုတြင္ ၅ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ၁၃.၃ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ ပုသိမ္တြင္ ၁၂.၅ရာခိုင္ႏႈန္း တို႔မွာ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းအခ်ိဳ႕ ရရွိခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ား ရရွိမႈ 
(သို႔မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမႈ) မွာ မိဘမ်ားအလုပ္အကုိင္ ရရွိမႈအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစၿပီး ကေလးမ်ား 
အား အလုပ္ခိုင္းေစျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကို ဤေတြ႕ရွိမႈမွ ေဖာ္ျပေနသည္။ မိဘမ်ား အသက္ေမြး 
၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား ရရွိမႈသည္ ကေလးလုပ္သားမ်ားအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို ဆင့္ပြား 
သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ 

မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားအၾကား မိဘမ်ား၏သေဘာထားမွာ ကြဲျပားစြာ ေပၚထြက္လာျခင္း 
မရွိေပ။  မိန္းကေလးမ်ားသည္  အိမ္မႈကိစၥမ်ားႏွင့္  မိသားစု၀င္မ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရၿပီး ေယာကၤ်ားေလးမ်ား 
သည္ ေတာက္တိုမည္ရ ဟိုဒီေျပးသြားရေသာ အလုပ္မ်ားသာရွိၾကသည္။ ဤသတင္း အခ်က္အလက္ကို ကေလး 
လုပ္္သားမ်ား၏ မိဘမ်ားႏွင့္ အလုပ္မလုပ္ေသာ ကေလးမ်ားဆီမွ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးလုပ္သားမိဘမ်ားမွ 
ေဖာ္ျပေသာ အလုပ္ခြင္အတြင္း အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မွာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားအၾကား ကြာျခားမႈမရွိဘဲ 
အားလံုး ေျခကုန္လက္ပန္းက်သည္အထိ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။ 

43 အသက္ေမြးမႈအတတ္သင္ သင္တန္းမ်ားရရွိသည္ဟု ေျပာၾကားသည္မွာ လူနည္းစုပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား 
မည္မွ်သင္ယူတတ္ေျမာက္သည္ဟူေသာ ျဖစ္စဥ္ပံုစံကို မွတ္ခ်က္ခ်၍ မရႏိုင္ပါ။ 
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ဇယား ၁၂ ေက်ာင္းျပန္တက္လုိသည့္ ကေလးသူငယ္ရာခုိင္ႏႈန္း

က်ား/မ
အသက္

၁၃ ႏွစ္ေအာက္ ၁၃-၁၅ ႏွစ္ ၁၆ႏွစ္အထက္

မိန္းကေလးမ်ား ၃၉% ၂၉% ၃၄%

ေယာကၤ်ားေလးမ်ား ၅၂% ၂၆% ၄၁%

ကေလးသူငယ္

ကေလးမ်ားေက်ာင္းထြက္ရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ ေငြေၾကးေၾကးေရးေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး၊ ပညာေရး 
စရိတ္၊ ၀င္ေငြရွာရန္လိုအပ္မႈ၊ ပညာေရးစိတ္မ၀င္စားမႈ စသည္တို႔ကို အိမ္ေထာင္စုဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၏ အေၾကာင္းအရင္း 
မ်ားအျဖစ္ နားလည္သိရွိရန္လိုသည္။ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ ေယာက်္ားေလးမ်ားမွအပ ေက်ာင္းျပန္တက္ခ်င္ 
သည္ဟု ေျပာေသာ ကေလးမ်ားမွာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္တြင္သာရိွသည္။ ကေလး အမ်ားစုမွာ ေက်ာင္း ျပန္မသြား 
လိုၾကေတာ့ဟုဆိုၿပီး ၄င္းမွာ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ျခင္းထက္ အလုပ္လုပ္လိုေသာေၾကာင့္သာဟု ဆိုၾကသည္။ ေတြ႕ဆံု 
ေမးျမန္းခ့ဲရာတြင္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မိန္းကေလး မ်ားသည္ ၄င္းတို႔ 
အလုပ္ကို ႏွစ္သက္ၾကေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အသက္ ၁၃-၁၅ ႏွင့္ ၁၆ ႏွစ္အထက္ ေယာက်္ားေလး 
မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားမွာ ၄င္းတို႔အလုပ္ကို ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ ကေလးမ်ားပညာေရး စိတ္မ၀င္စားဘဲ 
အဘယ္ေၾကာင့္အလုပ္ကို ႏွစ္သက္ၾကသည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ပိုမိုနားလည္သိရွိရန္ ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ရန္ 
လုိသည္။44 ျပန္လည္ထူေထာင္မႈ (သို႔) အသက္ေမြးမႈ သင္တန္းမ်ားေပးရာတြင္  သင္ယူမႈလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ 
သင္ယူရန္စိတ္မ၀င္ စားဟူေသာ အခ်က္သည္ အတားအဆီးတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရွိေနသည္။ 

အလုပ္လုပ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကေလးမ်ားကိုယ္တိုင္မွသာ အဓိကခ်မွတ္ၾကၿပီး ၄င္းေနာက္မွသာ မိခင္ 
မ်ားက ခ်မွတ္ေပးၾကသည္။ ကေလးမ်ားမွာ အလုပ္လုပ္လိုစိတ္ရွိၾကၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ 
မ်ားစြာရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းအခ်က္ကို အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိ မိသားစုပံုစံမ်ား 
အတြင္း သေဘာသေဘာ၀ႏွင့္ ႐ႈျမင္ရန္လိုအပ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိသားစုမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားသည္ မိဘႏွင့္ 
ႀကီးသူမ်ားအေပၚ ေလးစား႐ိုေသမႈရွိၾကရၿပီး မိသားစုတာ၀န္ကို မိဘမွ မတတ္ႏိုင္ေသာအခါတြင္ ကူညီသယ္ပိုးရန္ 
တာ၀န္ရွိၾကသည္။ ဤအခ်က္ကို လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမွ ရရွိသည္။

44 သုေတသနေမးခြန္းလႊာသည္ ကေလးမ်ား ၄င္းတို႔အလုပ္ကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ႏွစ္သက္ကို ေဖာ္ထုတ္မထားေပ။ ကေလးမ်ားမွာ မိသားစုတာ၀န္ကို 
ကူညီထမ္းပိုးႏိုင္ျခင္းကို ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ပံုရၿပီး အလုပ္လုပ္ျခင္းမွာ ေက်ာင္းေနျခင္းထက္ ပိုမိုလြတ္လပ္၍ဟု ယူဆရသည္။
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အလုပ္လုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမွာ ကေလးမ်ားအလုပ္လုပ္လို၍ဟူေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္တည္းကိုသာ 
ဆိုလိုေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ၄င္းသည္ ကေလးမ်ားမွ မိသားစုတာ၀န္ကုိ ေက်ျပြန္လိုျခင္းႏွင့္ မိသားစုမွ လုိအပ္ေန 
ေသာအခါ ကူညီလိုျခင္းဟူေသာ အခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေနရာေဒသ 
တိုင္းတြင္ရွိ အသက္အရြယ္အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ကေလးအမ်ားစုမွာ ၄င္းတို႔အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ 
ရန္ႏွင့္ မိသားစုအေၾကြးမ်ားကို ကူဆပ္ရန္ဟု ဆိုၾကသည္။ ၄င္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈ အယူအဆတစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
မိသားစုဆင္းရဲမႈသည္ ကေလးမ်ားအား တာ၀န္ပိေစသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ဖယ္ထုတ္၍ မရပါ။ အလုပ္မလုပ္ေသာ 
ကေလးမ်ားမွာ မိသားစုအတြက္တာ၀န္ရွိပင္ ရွိေသာ္ျငားလည္း ၄င္းတာ၀န္ကို ထုတ္ေဖာ္ေနျခင္းမရွိပါ။ အရြယ္ေရာက္ 
လာမွသာ ၄င္းတာ၀န္ကို ယူေကာင္းယူရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုေလ့လာမႈတြင္ ကေလးလုပ္သားျဖစ္မႈမွာ 
ယဥ္ေက်းမႈအယူအဆတစ္ရပ္ေၾကာင့္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်၍ မရႏိုင္ပါ။ 

အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္အဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား 

“ေစာင့္သိရိုေသမႈ” “စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းရွိမႈ” ႏွင့္ “စာရိတၱ ေကာင္းမႈ” တို႔ကို တန္ဖိုးထားေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
တစ္ရပ္တြင္ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ေသာ ကေလးမ်ားအား အလုပ္မရွိ၊ ေလလြင့္ 
ဆိုးသြမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။

ကေလးလုပ္သားကိစၥရပ္သည္ လူမႈျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကေလးမ်ား အနာဂတ္ 
အတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည္ကို ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ရိပ္စားမိပံု ေပၚသည္။ “ေစာင့္သိရိုေသမႈ” “စိတ္ေကာင္းႏွလုံး 
ေကာင္းရွိမႈ”ႏွင့္ “စာရိတၱေကာင္းမႈ”တို႔ကို တန္ဖိုးထားေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္တြင္  ကေလးလုပ္သားျဖစ္ျခင္း 
သည္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ေသာကေလးမ်ားအား အလုပ္မရွိ၊ ေလလြင့္ဆိုးသြမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ 
႐ႈျမင္ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမႈ ကေလးလုပ္သားမ်ားမွာ အလုပ္မလုပ္ေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ 
“ေပေတေတႏိုင္သူမ်ား” “အငံု႔စိတ္ရွိသူမ်ား”ျဖစ္သည္ဟု ေဒသအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူမႈလုပ္သားမ်ားမွ ေယဘုယ် 
သေဘာ ယူဆထားၾကသည္။ 

အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားမွ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ ဒုကၡမ်ားကို အေရးတယူျပဳေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏အေနအထားမွာ အလုပ္မလုပ္ေသာ ကေလးမ်ားထက္သာသည္ ဟု အခ်ိဳ႕ရပ္ရြာေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားမွ ေဖာ္ျပၾကသည္။ “ကေလးလုပ္သားေတြက တျခားကေလးေတြထက္ ပိုအခြင့္အေရးရတာေတြရွိတယ္။ 
သူတုိ႔ကိုဆုိ NGO ၊ INGO ေတြနဲ႔ တျခားအလွဴရွငိေတြက ပိုကူညီခ်င္ၾကတယ္ေလ။ အခုဆုိ အဖြဲ႔အစည္း အေတာ္ 
မ်ားမ်ားက သူတုိ႔ကို ခရစၥမတ္လက္ေတာင္ေတြ လာေပးၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကလည္း ဆန္၊ အစား 
အေသာက္နဲ႔ ပိုက္ဆံ စတာမ်ိဳးေတြ လာလွဴၾကတယ္။”ဟု လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္ 
တစ္ေယာက္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

အရြယ္ေရာက္လုပ္သားမ်ားက ကေလးမ်ား အလုပ္လုပ္ရေသာအေနထား (သို႔) အလုပ္ခ်ိန္မ်ားထက္ 
အရြယ္ေရာက္လုပ္သားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈအေပၚတြင္သက္ေရာက္ေနေသာ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ အေရး 
ကိစၥကိုသာ ေျပာျပၾကသည္။ ကေလးမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈအနည္းငယ္သာလိုအပ္ေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ၾကရၿပီး 
လူႀကီးမ်ားထက္ လုပ္ခလည္းေလွ်ာ့ရၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အရြယ္ေရာက္လုပ္သား အမ်ားစုမွာလည္း 
ကၽြမ္းက်ငမ္ႈအနည္းငယသ္ာရွၾိကၿပီး အလုပတ္ြင ္ကေလးလပုသ္ားမ်ားရွိျခင္းသည ္၄င္းတုိ႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ 
ကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀င္ေငြမလံုေလာက္ေသာ အရြယ္ေရာက္ လုပ္သားမ်ားမွာ ၄င္းတို႔ 
ကေလးမ်ားအား မိသားစုကိုကူညီရန္ အလုပ္ထြက္လုပ္ေစျခင္းျဖင့္ လံုးလည္လိုက္ လ်က္ရွိသည္။ 
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အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ေမးျမန္းခ်က္အရ က်ား/မ အခန္း 
က႑အေပၚ သေဘာထားအျမင္မ်ားမွာ တသမတ္တည္းမရွိေပ။ တဖက္တြင္ ေယာကၤ်ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလး 
တန္းတူအခြင့္အေရးရွိၿပီး ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းတို႔တြင္ က်ားႏွင့္မၾကား မည္သုိ႔ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမွ်မရွိဟု 
ဆိုၾကသည္။ ဥပမာ- ေယာကၤ်ားေလးမ်ားကို ဦးစားေပးေက်ာင္းထားရမည္၊ အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္မ်ားသည္ မိန္းကေလး 
ႏွင့္ မအပ္စပ္ စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားျခင္းမ်ိဳးမရွိေပ။ တဖက္တြင္လည္း “အိမ္မႈကိစၥအလုံးစုံ” သည္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္သာ 
အပ္စပ္သည္ဟု အမ်ားစုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “မိသားစုမွာ သမီးမိန္းကေလးရွိရတာကို ဂုဏ္ယူတယ္။ သူ႔အတြက္ 
အမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ သူက မိသားစုဘ၀ကုိ ပိုမို အဓြန္႔ရွည္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္တယ္။” ဟု ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ 
ဦးစီးမွဴးတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၄င္းအျမင္မွာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားအၾကား အားလံုးအတူတူပင္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕ျပရွိဘ၀သည္ ေက်းလက္ရွိဘ၀ထက္ ပိုမိုလြယ္ကူၿပီး ၿမိဳ႕ျပတြင္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားေရာ 
မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ပါ အခြင့္အလမ္းပိုမိုေပါမ်ားသည္ဟု အမ်ားစုက ခံစားၾကပံုေပၚသည္။ အထူးသျဖင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားသည္ မိ႐ိုးဖလာ မိသားစုအေလးေပး အခန္းက႑တြင္ပဲ ရွိမေနလွ်င္လည္း ရႏိုင္သည္။ “ေက်းလက္မွာ 
က်ေတာ့ မိန္းကေလးေတြအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္တာမ်ားတယ္။ ၿမိဳ႕မွာက် မိန္းကေလးဘ၀က ပိုလွၾကတယ္။” ဟု 
လူမႈဖူလံုမႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ျပတြင္ မိန္းကေလးအလုပ္ဟု 
သတ္မွတ္ထားေသာ တာ၀န္မ်ားမွာ နည္းပါးၿပီး ပိုေကာင္းေသာဘ၀မ်ားရွိဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ျပကို 
ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ပုိမုိလက္လွမ္းမီွသည့္ေနရာအျဖစ္ ျမင္ၾကသူမ်ားမွာ အထက္ပါအျမင္အတုိင္း 
နားလည္လက္ခံၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေနရာေဒသအသီးသီးေပၚ မူတည္ျဖစ္ေပၚေနေသာ  က်ား/မ အခန္းက႑ 
မ်ားႏွင့္ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ပညာေရးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ပိုမိုသိရွိနားလည္ရန္ ထပ္မံသုေတသန 
ျပဳရန္လိုအပ္သည္။45

၄.၃ အေလ့အထမ်ား

မိဘမ်ား 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးလုပ္သားငွားရမ္းမိသြားႏိုင္မႈ အႏၱရာယ္သည္ ႀကီးမားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆိုေသာ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ မိသားစုမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားစြာရွိေနျခင္းႏွင့္ တခါတရံတြင္  တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ 
အသက္အားခန္႔မွန္းရန္ ခဲယဥ္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္း (Human 
Rights and Business) မွ ေလာင္စာႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔က႑အတြင္းရွိ လုပ္သားမ်ားအေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ 
ထားေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ “ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ ေမြးစားရင္းသြင္းသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၉၄ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ဟု 
ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ၆၄ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိသည္။”46 အခိုင္အမာဆန္းစစ္ထားေသာ 
သုေတသနမ်ားမွ ထုတ္ႏႈတ္ေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ကေလးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ 
“ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား”သို႔ “သူငယ္ခ်င္းမ်ား”၏ မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားမ်ားအား အသံုးျပဳလ်က္ ၄င္းတို႔အသက္ျပည့္မီ 
ေၾကာင္း သက္ေသျပတတ္ၾကသည္ဟု ၾကားသိရသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ကေလးလုပ္သားမ်ားအား မသိဘဲ ငွား
ရမ္းမိႏိုင္ျခင္းမ်ားရွိသည့္အျပင္ အသက္မျပည့္မွန္းသိေသာ္ျငားလည္း ကေလးမိဘမ်ားမွ ဆင္းရဲေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ 

45 မိန္းကေလးမ်ားသည္ လိင္အျမတ္ထုတ္လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္  ပိုမိုထိခုိက္လြယ္သူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ကေလးလုပ္သား 
ဆိုင္ရာ က်ား/မ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားေသာ ေဒတာမ်ား မရွိဟု 2014 OECD Social Institutions & Gender Index တြင္ ထပ္တလဲလဲေဖာ္ျပထားသည္။ 
၄င္းအျပင္ (ရည္ညႊန္း UNICEF) ၄င္း Index တြင္ မူလတန္းပညာေရး တန္းတူလက္လွမ္းမီွခြင့္ရွိေသာ္လည္း အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈတြင္ေယာက်္ားေလး 
အေရးအတြက္ အနည္းငယ္ပိုမ်ားသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

 http://www.genderindex.org/country/myanmar
46 Institute for Human Rights and Business, Myanmar Centre for Responsible Business, The Danish Institute for Human Rights, “Project 

Level Impacts: Labour” in Myanmar Oil & Gas Sector-Wide Impact Assessment (SIWA) p. 117, accessed at: http://www.myanmar-
responsiblebusiness.org/pdf/SWIA/Oil-Gas/10-Labour.pdf
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ကေလးမ်ားအား အလုပ္ေပးရန္ အကူအညီေတာင္းေသာေၾကာင့္လည္း ငွားရမ္းထားၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္ကို 
ယခုသုေတသနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေခ်ာင္းဆံုႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ရွိ ကေလးလုပ္သားမ်ားမွာ အသက္ ၁၁.၆၅ ႏွင့္ ၁၂.၈၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္း 
စတင္အလုပ္လုပ္ေၾကာင္းေတြ႔ရၿပီး ၄င္းမွာ လႈိင္သာယာႏွင့္ ပုသိမ္တြင္ရွိကေလးမ်ား စတင္အလုပ္အလုပ္ေသာ 
အသက္ထက္ ေစာသည္ကို ေဖာ္ၿပေနသည္။ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ားမွာ ေရလုပ္ငန္း၊ 
သက္ကယ္ရက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္ဟု 
မိဘအမ်ားစုက ေျပာၾကားၾကသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ကေလးအမ်ားစုသည္ စားပြဲထိုး (သို႔) ရာဘာျခစ္သည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ လႈိင္သာယာတြင္ရွိ ၄၉.၁ရာခိုင္ႏႈန္း ေသာကေလးမ်ားႏွင့္ ႏွင့္ ပုသိမ္ 
တြင္ရွိ ၃၅.၈ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကေလးမ်ားသည္ စက္ရံုမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကၿပီး ၂၅.၄ရာခိုင္ႏႈန္း (လႈိင္သာယာ) ႏွင့္ 
၁၅.၁ရာခိုင္ႏႈန္း (ပုသိမ္) ေသာကေလးမ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ 
၄င္းကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးတြင္ ကေလးမ်ားသည္ အသက္ျပည့္မွီေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ၾကသည္မဟုတ္ပါ။ 
အဓိကအားျဖင့္ ကေလးမ်ားအား ငွားရမ္းအသံုးျပဳ၍ရေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈ လိုအပ္ခ်က္နည္းပါးသည့္ အလုပ္တစ္ခုထဲ 
ကိုပဲ ပံုေသထပ္ေက်ာ့ျပဳလုပ္ရတတ္ေသာ (ဥပမာ- လႈိင္သာယာ စက္ရံုမ်ားရွိ ကုန္စည္ထုပ္ပိုးေသာအလုပ္မ်ား၊ 
မြန္ျပည္နယ္ရွိ ရာဘာျခစ္ေသာအလုပ္မ်ား) အလုပ္မ်ိဳးမ်ား အရန္သင့္ရရွိႏိုင္မႈရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ဇယား ၁၃ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ အလုပ္စတင္လုပ္ေနသည့္ ကေလးမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်အသက္

တည္ေနရာ ပ်မ္းမွ်အသက္ 

လႈိင္သာယာ ၁၃.၈၂

စမ္းေခ်ာင္း N/A

ေခ်ာင္းဆံု ၁၁.၆၅

ေမာ္လၿမိဳင္ ၁၂.၈၀

ပုသိမ္ ၁၃.၇၂
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ကေလးလုပ္သားအမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚတည္ရွိမႈကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္စုစုစုေပါင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္ 
အလိုက္ ကေလးလုပ္သားေတြ႕ရိွရေသာ  ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းအမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေခ်ာင္ဆံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
ကေလးလုပ္သား အမ်ားဆံုးေတြ႔ရွိရၿပီး ၄င္းေနာက္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္၊ လႈိင္သာယာႏွင့္ ပုသိမ္တို႔ကို အစဥ္လိုက္ 
ေတြ႕ရွိရသည္။ ေခ်ာင္းဆံုႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တို႔တြင္ ကေလးလုပ္သားအမ်ားစုမွာ မိဘမ်ားကဲ့သို႔ပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း 
တြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္ဟု ၄င္းတို႔မိဘမ်ားမွ အစီရင္ခံၾကသည္။ မိဘမ်ားေျခရာနင္းၿပီး  စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကရာ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကေလး 
လုပ္သားရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္အျပင္ အသက္အရြယ္အားျဖင့္လည္း ပိုမိုငယ္ရြယ္သည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ 
ILO ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ “ အသက္ ၅-၁၇ ႏွစ္အတြင္းရွိ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ 
ေရလုပ္ငန္း၊ ငါးပုစြန္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ သစ္ေတာႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည္” ကို ေတြ႕ရသည္။47

မိဘမ်ားမွေျပာၾကားသည္မွာ အလုပ္လုပ္ေသာကေလးအမ်ားစုမွာ ေက်ာင္းထြက္ထားၾကရသည္။ အလုပ္ 
တစ္ဖက္ႏွင့္ ေက်ာင္းတတ္ဖို႔ရာ ကေလးမ်ားအတြက္ မလြယ္ကူေပ။ အေၾကာင္းမွာ ကေလးမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ၾကာျမင့္ 
ေသာ အလုပ္ခ်ိန္ကိုလုပ္ရျခင္း၊ တစ္ပတ္လွ်င္ ေျခာက္ရက္မွ် အလုပ္လုပ္ရသည့္အျပင္ တစ္ေန႔လွ်င္ အနည္းဆံုး 
တစ္နာရီၾကာမွ် အိမ္မႈကိစၥမ်ားကူရျခင္း (၄င္းတို႔တြင္ ေတာက္တုိမည္ရ ကုန္စံုဆိုင္မ်ားသို႔ ဟိုဒီေျပး၀ယ္ရေသာ 
အလုပ္မ်ားႏွင့္  အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးမ်ားမွာ အိမ္သန္႔ရွင္းေရး၊ ခ်က္ျပဳတ္ေရးအလုပ္မ်ား လုပ္ရျခင္းတို႔ ပါ၀င္ 
သည္။) စသည္တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိခင္မ်ားမွာ သားသမီးမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္ပို႔ရာတြင္ အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ 
သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းေဒတာတြင္ အငယ္ဆံုးသားသမီးမ်ားမွာ အလုပ္တစ္ဖက္ႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ၾကသည္။ 
အေရးႀကီးသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ကေလးအမ်ားစုသည္ ေက်ာင္းမထြက္မီတြင္ အမ်ားဆံုး ေလးတန္းအထိသာ 
တက္ေရာက္ႏိုင္ၾကသည္။ ၄င္းကို အထူးသျဖင့္ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား မရွိေသာ (သို႔) 
အိမ္ႏွင့္ေ၀းေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ ကေလးအမ်ားစုအား လုပ္ငန္းခြင္သို႔ 
တြန္းပို႔လ်က္ရွိေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္အျဖစ္ ေတြ႕ရသည္။ ေလးတန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းထြက္ႏုိင္ေခ် 
မ်ားလ်က္ရွိသည္။ 

47 International Labour Organisation, “Child Labour in Agriculture”, accessed at: http://www.ilo.org/ipec/areas/Agriculture/lang--en/index.
htm
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မိဘမ်ားမွ အစီရင္ခံသည္မွာ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အလုပ္လုပ္ရသည့္ ကေလးမ်ားမွာ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား 
တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ မူလတန္းအဆင့္ႏွင့္ အေစာပိုင္း အလယ္တန္းအဆင့္မ်ားကို 
ေက်ာ္လြန္ၿပီး ပညာမသင္ႏိုင္ခဲ့ပါဟု ဆိုသည္။ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိ ကေလးလုပ္သားမ်ားမွာ တျခားေဒသရွိ 
ကေလးမ်ာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေစာေစာေက်ာင္းထြက္ရသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေခ်ာင္းဆံုးၿမိဳ႕နယ္သည္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းျမင့္မားၿပီး ေက်ာင္းမ်ားသို႔လက္လွမ္းမမွီျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အတန္းေတာ္ 
ေတာ္ႀကီးမွ ေက်ာင္းထြက္ၾကရသည္ကို ေတြ႔ရျခင္းမွာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေနရာသည္ ေက်ာင္းမ်ားအား 
လက္လွမ္းမီေသာ ေနရာျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

ဇယား ၁၄ ေက်ာင္းတက္ေနသည့္ ကေလးလုပ္သားမ်ား တက္ေရာက္ေနသည့္အတန္း

တည္ေနရာ ပ်မ္းမွ်အတန္း

လႈိင္သာယာ ၇

ေခ်ာင္းဆံု ၅

ေမာ္လၿမိဳင္ ၈

ပုသိမ္ ၁၀

မိဘမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈအရ ေနရာေဒသအားလံုးတေလွ်ာက္တြင္ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကေလးမ်ား 
သာ မည္သည့္သာမန္ေက်ာင္းကုိမွ် တတ္ေရာက္ဖူးျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ၄င္း ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း အတြင္းတြင္ 
တစ္၀က္မွာ ေက်ာင္းတက္ရန္ မတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ (သို႔) အလုပ္လုပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းမတက္ခဲ့ 
ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္၀က္မွာ ေက်ာင္းတက္ရန္စိတ္မစင္စားေသာေၾကာင့္ မတက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။48 မိဘ 
မ်ားသည္ ၄င္းတို႔ကေလးမ်ားအား မူလတန္းၿပီးဆံုးပါက ေက်ာင္းထုတ္တတ္ၾကၿပီး မူလတန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္သည္ ေက်ာင္း 
စရိတ္ျမင့္မားလာခ်ိန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသို႔ ပိုမိုအလွမ္းေ၀းလာခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ 

ဇယား ၁၅ ေက်ာင္းထြက္ထားသည့္ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ ၿပီးဆံုးခဲ့သည့္ အတန္း

တည္ေနရာ ပ်မ္းမွ်အတန္း

လႈိင္သာယာ ၅

ေခ်ာင္းဆံု ၄

ေမာ္လၿမိဳင္ ၆

ပုသိမ္ ၇

ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျပည္ပတြင္ေနထိုင္ၾကသည္ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး ႏိုင္ငံတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္ကိုင္မႈအတြက္ ခန္႔မွန္းစာရင္းအင္းအခ်က္အလက္ မရွိေပ။ သို႔ရာတြင္ ရာသီအလိုက္ႏွင့္ ေရရွည္ လုပ္သားေရႊ႕ေျ
ပာင္းလုပ္ကိုင္မႈသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ 
ကေလးမ်ားအား နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ 

48 အသက္ငယ္အုပ္စုရွိကေလးမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းမႈအရ ကေလးမ်ားမွ ေက်ာင္းတက္ရန္စိတ္မ၀င္စားျခင္းထက္ မိဘမ်ားမွာ ၄င္းတို႔ကေလးမ်ားအား  
ေက်ာင္းထားရန္ စိတ္မ၀င္စားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 
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မိဘမ်ားႏွင့္ လိုက္ပါေနရေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ဘာသာ သီးျခား ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ကေလးမ်ား 
ကို သက္ေရာက္ေနမည္ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားအားလံုးတြင္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ၄င္တို႔မိဘမ်ား 
၏ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ရမႈသည္ ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းထြက္ကာ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ၀င္ေရာက္ေစေသာ အေၾကာင္း 
ရင္းႏွင့္ စပ္ဆက္လ်က္ရွိသည္။ ၄င္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈၾကား ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚမႈကို အတိအက် 
သံုးသပ္ျပရန္ ခဲယဥ္းေသာ္လည္း လူတို႔သည္ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာတြင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ ႏိုင္ငံတြင္းေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျပင္ပကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းကို အေသးစိတ္သိရွိရန္ 
သုေတသနတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ 

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈ ပံုစံႏွစ္ရပ္ကို ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အရြယ္ 
ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ ျပည္ပ (အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ)သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ 
ႏိုင္ငံတြင္းေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္ကိုင္မႈျဖစ္ၿပီး ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား တည္ရွိရာေနရာ 
မ်ားသို႔ျဖစ္ၿပီး ၄င္းေနရာမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပထြက္ အလုပ္လုပ္မႈမ်ားျပားေသာ ေနရာမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ 
လႈိင္သာယာႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ စက္႐ံုမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ အထူးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပံုေသလုပ္သားထုတစ္ရပ္ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ 
ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသအသီးသီးရွိ ေက်းလက္ေနသူမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ အလုပ္ရွာရန္ 
ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး ကေလးမ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑၊ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ာတြင္ 
အလုပ္ရွာလုပ္ၾကသည္။ 

ကိစၥရပ္အမ်ားစုတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မိခင္မ်ား (သို႔) ကေလးမ်ားမွ ခ်မွတ္ၾကသည္ဟု 
မိဘအမ်ားစုမွ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ကေလးမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မိသားစုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နွင့္ 
တာ၀န္၀တၱရားဟူေသာ ႐ႈေထာင့္မွ ႐ႈျမင္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ မိဘမ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ား 
အားလံုးသည္ ကေလးမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ မိသားစုဆင္းရဲေနခ်ိန္တြင္ မိသားစုအား ကူညီရန္ တာ၀န္၀တၱရား 
ရွိသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 

အလုပ္လုပ္ေသာ ကေလးအမ်ားစုသည္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ခ၊ လစာမ်ားအား မိသားစုသို႔ အပ္ႏွံၾကရသည္ကို 
ေတြ႔ရွိရသည္။ လႈိင္သာယာတြင္ ၇၇ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကေလးလုပ္သားမ်ားမွာ ၄င္းတို႔ရေသာ လုပ္ခအကုန္လံုး (သို႔) 
တခ်ိဳ႕တ၀က္ကို မိသားစုသို႔ အပ္ႏွံၾကရၿပီး ၄င္းကို ေခ်ာင္းဆံုတြင္ ၆၈ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ၉၇ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ 
ပုသိမ္တြင္ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးေတြ႕ရသည္။ လႈိင္သာယာတြင္ ၃၃ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မိဘမ်ားမွာ ကေလးမ်ားသည္ 
၄င္းတို႔ရေသာလုပ္ခ၏ တခ်ိဳ႕တ၀က္ကို ၄င္းတို႔ဘာသာ သံုးစြဲၾကသည္ဟု ဆိုၾကေသာ္လည္း ေခ်ာင္းဆံု၊ ေမာင္လၿမိဳင္ 
ႏွင့္ ပုသိမ္တို႔ရွိ မိဘမ်ားမွာ ၄င္းအေၾကာင္းကို မည္သို႔မွ် အစီရင္မခံခဲ့ေပ။ ကေလးမ်ားမွ ၄င္းတို႔မိဘမ်ားသို႔ လစာ 
မေပးေသာေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ေပးၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

ကေလးသူငယ္

ဤေလ့လာမႈတြင္ ကေလးမ်ားမွာ အလုပ္လုပ္ရန္ ေက်ာင္းထြက္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အလုပ္မလုပ္ 
ေသာ ေယာကၤ်ားေလး ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အလုပ္မလုပ္ေသာ မိန္းကေလး ၉၉ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေက်ာင္းတက္ေနသည္ဟု 
အစီရင္ခံၾကၿပီး အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေယာကၤ်ားေလး ၁၁ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ မိန္းကေလး ၉ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်ာင္း 
တက္ေနသည္ဟု အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။ အမ်ားစုေသာ ကေလးလုပ္သားမ်ားျဖစ္သည့္ ၉၄ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေယာက်္ား 
ေလးမ်ားႏွင့္ ၁၀၀ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အေစာပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းတက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အလုပ္ 
လုပ္ရန္ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔အမ်ားစု (၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားႏွင့္ ၆၃ 
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ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မိန္းကေလးမ်ား)မွာ မူလတန္းၿပီးဆံုးခဲ့ၾကၿပီး သံုးပံုတစ္ပံု (၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားႏွင့္ 
၃၀ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ မိန္းကေလးမ်ား)မွာ အလယ္တန္းအထိ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေယာက်္ား 
ေလးမ်ားႏွင့္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မိန္းကေလးမ်ားသာလွ်င္ အထက္တန္းအထိ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီးမွ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ရ 
သည္။ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရမႈသည္ ကေလးမ်ား ပညာေရးတြင္ အတန္းႀကီးႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မႈအား ဟန္႔တားလ်က္ရွိ 
ေၾကာင္း ၄င္းရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားမွ ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ 

ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ကေလးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ အလုပ္မလုပ္ေသာကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းပ်က္ 
မလြယ္ၾကေပ။ ပ်က္ေသာအခါတြင္လည္း အမ်ားစုမွာ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ ဖ်ားနာမႈမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း 
တက္ေနေသာ ကေလးလုပ္သားမ်ားမွာ အလုပ္ေၾကာင့္ေက်ာင္းပ်က္ရသည္ဟု အစီရင္ခံေလ့မရွိေပ။ ၄င္းမွာ 
ကေလးလုပ္သားမဟုတ္ေသာ အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈစံႏႈန္းအဆင့္ အတူတူ သတ္မွတ္ထား 
သည္ဟု ယူဆရသည္။ 

ကေလးလုပ္သားမ်ားမွာ ကၽြမ္းက်င္မႈလုိအပ္မႈနည္းပါးေသာ အလုပ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ 
ကေလးတစ္ေယာက္တည္းမွ အလုပ္ႏွစ္လုပ္လုပ္သည္မွာ ရွားပါးသည္။ ဤေလ့လာမႈတြင္ ၉၅ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ 
ေယာကၤ်ားေလးမ်ားႏွင့္ ၉၇ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ မိန္းကေလးမ်ားမွာ အလုပ္တစ္လုပ္တည္းသာ လုပ္သည္ဟု 
အစီရင္ခံၾကသည္။ အသက္ ၁၃ ေအာက္ေယာကၤ်ားေလးမ်ားႏွင့္ ၁၃-၁၅ ႏွစ္အတြင္းရွိ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားမွာ 
လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး ၁၆ႏွစ္အထက္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားမွာ ေဆာက္လုပ္ေ
ရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အုတ္သယ္၊ ခဲသယ္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အသက္ ၁၃-၁၅ ႏွစ္အတြင္း 
မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ၁၆ ႏွစ္အထက္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ကုန္စက္ရံုမ်ားတြင္ 
အမ်ားဆံုး အလုပ္လုပ္ၾကသည္ဟုဆိုၿပီး ၄င္းၿပီးလွ်င္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ 
မိန္းကေလးမ်ားေရာ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားေရာ အတြက္ ဤအလုပ္မ်ားမွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအားလံုး 
(ဥပမာ - ေရပို႔လုပ္သား၊ အမႈိက္ေကာက္ ျခင္း၊ အိမ္အကူ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ရာဘာျခစ္ျခင္းႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း) 
ကိုျပည့္စံုစြာ ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ဘဲ အနည္းငယ္သာ ကိုယ္စားျပဳသည္။ 

ကေလးမ်ားမွာ အလုပ္ခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ လုပ္ၾကရသည္။ အသက္အရြယ္အုပ္စုအားလံုးတြင္ရွိေသာ ကေလး 
အမ်ားစုမွာ တစ္ပတ္လွ်င္ ေျခာက္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္ နာရီ ၄၀ ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကရသည္ ကို 
ေတြ႔ရသည္။ ၄င္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေဒသအားလုံးတြင္ရွိ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကေလးမ်ားကို 
ကေလးလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ သက္ေသခံလ်က္ရွိသည္။ 

ဇယား ၁၆ တပတ္လွ်င္ နာရီ (၄) အထက္အလုပ္လုပ္ေနရသည့္ ကေလး

က်ား/မ
အသက္

၁၃ ႏွစ္ေအာက္ ၁၃-၁၅ ႏွစ္ ၁၆ ႏွစ္အထက္ 

မိန္းကေလးမ်ား ၈၆% ၇၈% ၈၂%

ေယာက်ၤားေလးမ်ား ၈၀% ၇၆% ၈၄%

အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ေယာက်္ားေလးမ်ားေရာ၊ မိန္းကေလးမ်ားပါ နားခ်ိန္သိပ္မရရွိၾကေပ။ အလုပ္လုပ္ 
ရက္အတြင္းတြင္ နားခ်ိန္ဟူ၍ သတ္သတ္မွတ္မွတ္မေပးထားေသာ္လည္း ေန႔လည္စာအတြက္ နားခ်ိန္ရၾကသည္ဟု 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားႏွင့္ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မိန္းကေလးမ်ားမွ ဆိုၾက 
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သည္။ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားမွာ အလုပ္လုပ္ရက္အတြင္း 
မည္သည့္အားလပ္ခ်ိန္မွ် မရၾကဟုဆိုၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းတို႔သည္ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ ၄၀ ေအာက္ အလုပ္ 
လုပ္ရသူမ်ားျဖစ္သည္။ အပတ္စဥ္အားလပ္ရက္မ်ားအေနျဖင့္ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ ၄၈ 
ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မိန္းကေလးမ်ားမွ တစ္ပတ္လွ်င္ အားလပ္ရက္ တစ္ရက္ ရၾကသည္ဟုဆိုၿပီး ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ 
ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မိန္းကေလးမ်ားမွာ အားလပ္ရက္တစ္ရက္မွ် မရၾကဟု ဆိုသည္။ 

ဇယား ၁၇ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ

ေယာကၤ်ားေလးမ်ား မိန္းကေလးမ်ား 

အလြန္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း ၅% ၅%

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း ၁၃% ၂၃%

အနည္းငယ္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း ၃၀% ၂၁%

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းမရွိ ၄၃% ၄၄%

လံုး၀မပင္ပန္း ၉% ၇%

အလုပ္ခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာလုပ္ရသည္မွအပ ၄င္းတို႔အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွ ေကာင္းမြန္စြာ 
ဆက္ဆံၾကသည္ဟု ေလ့လာခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားအားလံုးတြင္ရွိ အသက္အုပ္စုအားလံုးမွ ကေလးလုပ္သားမ်ားက 
ဆိုၾကသည္။ ၄င္းတို႔အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ေအာ္ေငါက္သည္မ်ားရွိေသာ္လည္း ၄င္းကို ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္သည္ဟု မယူဆ 
ပါဟု ကေလးငယ္မ်ားက ဆိုသည္။ ဤသုေတသနမွာလည္း ကေလးသူငယ္ မတရားျပဳမႈ၊ ညႇင္းပန္ႏွိပ္စက္မႈအတြက္ 
အထူးဒီဇိုင္းဆြဲျပဳလုပ္ထားေသာ သုေတသနမဟုတ္ေပ။ လုပ္ငန္းခြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေယာက်္ားကေလးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ား ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္ ထိခိုက္လြယ္မႈ၊ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလ့လာႏိုင္ရင္ 
အရည္အေသြးအေျချပဳ သုေတသနတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

ေလ့လာခဲ့ေသာ ေဒသအားလံုးတြင္ရွိ အသက္အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အလုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ 
ကေလးလုပ္သားမ်ားသည္ မည္သည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပန္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ ႀကီးႀကီးမားမားကိုမွ် 
အစီရင္ခံမႈမရွိေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ေယာကၤ်ားေလးမ်ားသည္ မိန္းကေလးမ်ားထက္ပိုၿပီး ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ပန္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈရွိၾကသည္ကို ၾကားသိရသည္။ ၄င္းသည္ ကေလးမ်ားအလုပ္လုပ္ေနရေသာ အလုပ္ခ်ိန္မ်ား 
အရ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာျဖစ္ၿပီး ကေလးမ်ားအၾကား လူမႈဆႏၵယိမ္းယိုင္မႈ (Social Desirability Bias) မ်ားရွိေၾကာင္း 
ျပသေနသည္။49 အခ်ဴပ္အားျဖင့္ ေယာကၤ်ားကေလးမ်ားအားလံုးသည္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈပိုရွိပံုရေသာ္လည္း အလုပ္ 
အကိုင္ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ၾကည့္သည့္အခါတြင္ ရလဒ္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 

ေက်ာက္သယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ေယာကၤ်ားေလးမ်ား သည္ 
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏြမ္းနယ္မႈ ပိုသည္ဟု အစီရင္ခံၾကသည္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား တြင္ 
အဓိကအားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပင္ပန္းမႈ 
ေဖာ္ျပရာတြင္ ကြဲဲျပားသည္။ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မိန္းကေလးမ်ားမွာ “ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းမရွိ” ၊ ၆၅ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ 
ေယာကၤ်ားေလးမ်ားမွာ “ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းမရွိ” ဟု အသီးသီးဆိုၾကၿပီး ၄င္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း၊ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ 

49 လူမႈသိပၸံသုေတသနတြင္ လူမႈဆႏၵယိမ္းယုိင္မႈ (Social Desirability Bias) ဆိုသည္မွာ ေျဖဆိုသူမွ သုေတသနေမးခြန္းအား အျပဳသေဘာေျဖဆိုႏိုင္ေခ်
ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသုေတသနတြင္ ကေလးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔အလုပ္ႏွင့္ ၀င္ေငြအေၾကာင္း သဘာထားကို ထုတ္ေဖာ္ေျဖဆိုရာတြင္ ၄င္းယိမ္းယိုင္မႈ 
ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေခ်ရွိသည္။ 
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လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ထိေတြ႔ဆက္ဆံပံုေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။50 အျခားခြဲေ၀လုပ္ေဆာင္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ ၄င္းထင္ျမင္ယူဆခ်က္မွာ အနည္းငယ္ကြဲျပားျခားနားမႈရွိသည္။ အလုပ္အတူတူခ်င္းကိုပင္ မိန္းကေလးႏွင့္ 
ေယာကၤ်ားေလးမွာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈျခင္း အဘယ္ေၾကာင့္ မတူညီသည္ကို ထပ္မံသုေတသနျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ 
သည္။51

ဇယား ၁၈ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ

ေယာကၤ်ားေလးမ်ား မိန္းကေလးမ်ား 

အလြန္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း ၆% ၈%

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း ၁၂% ၂၀%

အနည္းငယ္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း ၃၄% ၃၇%

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းမရွိ ၄၄% ၃၂%

လံုး၀မပင္ပန္း ၄% ၃%

အလုပ္နားခ်ိန္ကို ေယာက်္ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလး ကုန္ဆံုးပံုျခင္းမတူသည္ကို သုေတသနတြင္ ေတြ႕ရွိ 
ရသည္။ ေနရာေဒသအားလံုးရွိ အသက္အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အလုပ္နားခ်ိန္တြင္ အိမ္တြင္မိသားစု 
အား ကူညီျခင္းႏွင့္ အနီးအနားသို႔ ၀ယ္စရာရွိသည္မ်ား သြား၀ယ္ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ကုန္ဆံုးၾကသည္။ ေနရာေဒသ 
အားလံုးရွိ အသက္အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားသည္ အလုပ္နားခ်ိန္တြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကစားၾကၿပီး 
၄င္းေနာက္မွသာ အိမ္တြင္မိသားစုအားကူညီျခင္းႏွင့္ အနီးအနားသုိ႔ ၀ယ္စရာရွိသည္မ်ား သြား၀ယ္ေပးျခင္းတို႔ကို 
ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ၄င္းေတြ႔ရွိခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်ား/မ အခန္းက႑ခြဲျခားမႈအရ မိန္းကေလးမ်ားသည္ 
မိသားစုကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ တာ၀န္ရွိသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ေဖာ္ျပေနသည္။ 

ဇယား ၁၉ ေနရာေဒသအလုိက္ မိန္းကေလးမ်ား၏ လစဥ္ရရွိသည့္ ပ်မ္းမွ်လုပ္အားခမ်ား

ေနရာေဒသ
အသက္

အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ ၁၂-၁၅ ႏွစ္ ၁၆ ႏွစ္အထက္ 

လႈိင္သာယာ … ၄၈၉၀၀ က်ပ္ ၈၉၇၀၀ က်ပ္

စမ္းေခ်ာင္း … ၄၂၅၀၀ က်ပ္ ၆၃၃၀၀ က်ပ္

ေခ်ာင္းဆံု … ၃၈၃၀၀ က်ပ္ ၄၉၅၀၀၀ က်ပ္

ေမာ္လၿမိဳင္ ၅၂၅၀၀ က်ပ္ ၆၀၀၀၀ က်ပ္ ၅၃၇၅၀ က်ပ္

ပုသိမ္ ၃၆၀၀၀ က်ပ္ ၉၃၅၀၀ က်ပ္ ၅၆၃၀၀ က်ပ္ 

50 အခိုင္အမာဆန္းစစ္ထားေသာ သုေတသနမ်ားမွ ထုတ္ႏႈတ္ေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မဟုတ္ေသာ္လည္း မိန္းကေလးမ်ားသည္ 
ေယာကၤ်ားေလးမ်ားထက္ အလုပ္ပိုလုပ္ၾကၿပီး ေယာက္ကၤ်ားေလးမ်ားသည္ စကားမ်ားလ်က္ရပ္ေနျခင္း၊ ေခၚမွသာလာျခင္းတို႔ကို ေတြ႔ရသည္။ ၄င္းကို 
ထပ္မံေလ့လာရန္လိုသည္။ 

51 မိဘႏွင့္အတူေနေသာမိန္းကေလးမ်ားမွာ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၄င္းတို႔၏ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈသည္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားလုပ္ရသည့္အတြက္ ပင္ပန္းမႈႏွင့္ 
ေရာျပြန္းေနႏိုင္သည္။
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ကေလးမ်ားသည္ ေငြသားရရန္အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ မိန္းကေလးမ်ားအနက္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လုပ္ခကို 
ေငြသားျဖင့္ရရွိၾကၿပီး ၅ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ပစၥည္းႏွင့္ ေငြသားႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ရရွိၾကသည္။ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၄င္းတို႔ 
လုပ္ခေငြမရဘဲ ေငြကို၄င္းတို႔မိဘမ်ားသို႔သာ တိုက္ရိုက္ေပးၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ ေယာက်္ားေလးမ်ား တြင္ ၈၃ 
ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လုပ္ခကို ေငြသားျဖင့္ရရွိၾကသည္ဟုဆိုၿပီး ၁၇၏ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ ေငြသားႏွင့္ ပစၥည္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ရရွိသည္ဟု 
ဆိုသည္။ 

၀င္ေငြမည္မွ်ရသည္ ဟူေသာေမးခြန္းကို ကေလးအနည္းငယ္သာ ေျဖၾကားၾကသည္။ အသက္ငယ္ေသာ 
ကေလးမ်ားသည္ လုပ္ခကို ေန႔စဥ္ရရွိၾကသည္မွာမ်ားၿပီး အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရက္မ်ား မမွန္ေသာေၾကာင့္ 
လုပ္ခတြက္ရန္ ခဲယဥ္းသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား) တြင္ 
မိဘမ်ားသည္ ၆-၁၂ လစာအထိ လုပ္ခႀကိဳယူထားၾကသည္မ်ားရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကေလးမ်ားသည္ 
၄င္းတို႔တလ၀င္ေငြမည္မွ်ရသည္ကိုပင္ မတြက္ခ်က္ႏိုင္ေပ။ 

ေနရာေဒသတစ္ခုခ်င္းစီရွိ လစဥ္ရရွိသည့္ ပ်မ္းမွ်လုပ္အားခမ်ားသည္ ၄င္းေဒသတြင္ မည္သို႔ 
အေျခအေနရွိသည္ကို ေဖာ္ျပေနသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားသည္ 
လုပ္ခပိုမိုရရွိၾကသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ၄င္းမွာအလုပ္ေပါေပါမ်ားမ်ားရွိျခင္းႏွင့္ ေနထိုင္မႈစရိတ္ႀကီးျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၀င္ေငြေကာင္းေကာင္းရရွိျခင္းသည္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမိသားစုမ်ားမွ ကေလး 
မ်ားအား အလုပ္သုိ႔ေစပို႔ေစသည့္ ဆြဲငင္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ေက်းလက္ေနမိသားစုမ်ားတြင္ ၄င္းအေျခအေနႏွင့္ 
ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ (အထူးသျဖင့္) ကေလးငယ္မ်ား 
သည္ မိမိတို႔၀င္ေငြဘယ္ေလာက္ရွိသည္ကို ေျပာျပႏိုင္မႈအနည္းဆုံးျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ေနစရာႏွင့္ စားစရာ ေထာက္ပံ့ထားျခင္းေၾကာင့္ 
လုပ္အားခနည္းႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ 
ကုန္စက္႐ံုမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကေလးမ်ားသည္ မိမိတို႔၀င္ေငြ ဘယ္ေလာက္ရသည္ကို ပိုမိုေျပာျပႏိုင္ၾက 
သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

သို႔ရာတြင္ လုပ္အားခ ကြာျခားနားမႈသည္ အလြန္ျမင့္မားသည္။ ၄င္းကြဲျပားျခားနားမႈသည္ ကေလး၏ 
အသက္အရြယ္ႏွင့္ ၄င္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အလုပ္အမ်ိဳးအစားအေပၚတြင္ ထင္ဟပ္လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ - 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေက်ာက္သယ္သည့္အလုပ္ကိုလုပ္သည့္ ၁၃.၅ ႏွစ္အရြယ္ ကေလး တစ္ေယာက္ 
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သည္ တစ္လလွ်င္ ၁၂,၀၀၀ က်ပ္ ရပါသည္ဟုဆိုခ်ိန္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး အေျခခံ အလုပ္လုပ္သည့္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ 
ကေလးမွာ တစ္လလွ်င္ ၁၈၀,၀၀၀ က်ပ္ရပါသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ကေလးမ်ားအား အလုပ္ 
မည္မွ်ေပးသည္ ဆုိသည့္အခ်က္မွာလည္း မ်ားစြာကြဲျပားမႈရွိသည္။ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတစ္ခုတြင္ အနည္းဆံုး တစ္လ 
၃၅,၀၀၀ က်ပ္မွ အမ်ားဆံုး ၆၅,၀၀၀ က်ပ္ေပးပါသည္ဟု အစီရင္ခံမႈရွိသည္။ 

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ကေလးမ်ားအတြက္ လုပ္အားခေပးေခ်သည့္စနစ္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ရွိမေနေပ။ 
လုပ္အားခမွာ အသက္အရြယ္၊ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈအလိုက္ တိုးျမင့္မႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အသက္ ၁၃ 
ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအတြင္း ၁၀၀ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလး ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ 
၄င္းတို႔အလုပ္မွ မည္သည့္ကြ်မ္းက်င္မႈကိုမွ် သင္ယူရျခင္းမရွိဟု ဆုိၾကသည္။52 ၁၃-၁၅ ႏွစ္ ကေလးမ်ားအတြင္း 
မိန္းကေလး ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္  ေယာကၤ်ားေလး ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အလုပ္မွ မည္သည့္အရာမွ် သင္ယူရရွိမႈမရွိဟု 
ဆိုသည္။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အထက္အုပ္စုအတြင္း မိန္းကေလး ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေယာက်္ားေလး ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္း 
သည္လည္း ဘာမွ်မသင္ယူရဟု ဆိုသည္။ အလုပ္တြင္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အနည္းႏွင့္အမ်ား သင္ယူရရွိမႈရွိႏိုင္ 
ေသာ္လည္း ကေလးအမ်ားစုမွာ ၄င္းကို စိတ္ထဲရွိပံုမေပၚေပ။ 

ဇယား ၂၀ ေနရာေဒသအလုိက္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ား လစဥ္ရရွိသည့္ ပ်မ္းမွ်လုပ္အားခမ်ား

ေနရာေဒသ
အသက္

အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ ၁၂-၁၅ ႏွစ္ ၁၆ ႏွစ္အထက္ 

လႈိင္သာယာ … ၈၂၅၀၀ က်ပ္ ၁၄၄၀၀၀ က်ပ္

စမ္းေခ်ာင္း ၃၂၅၀၀ က်ပ္ ၃၅၀၀၀ က်ပ္ ၇၃၀၀၀ က်ပ္

ေခ်ာင္းဆံု ၃၃၀၀၀ က်ပ္ ၂၃၄၀၀ က်ပ္ ၃၄၂၀၀ က်ပ္

ေမာ္လၿမိဳင္ ၆၇၅၀၀ က်ပ္ ၉၀၀၀၀ က်ပ္ ၁၁၁၆၀၀ က်ပ္

ပုသိမ္ ၄၇၅၀၀ က်ပ္ ၄၅၅၀၀ က်ပ္ ၈၇၀၀၀ က်ပ္ 

အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား 

မိဘ၊ ရပ္ရြာသူရြာသားမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားမွာ အလုပ္ လုပ္ျခင္းကုိ စာရိတၱတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ (ပုံမွန္ 
ေက်ာင္းမေနႏုိင္ သည့္အေျခအေနတြင္) ပညာသင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။

ကေလးမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားသည္မွာ မိမိတို႔အတြက္ လိုလို႔ေခၚယူျခင္းထက္ ကေလးမိဘမ်ားႏွင့္ 
ကေလးမ်ားကိုယ္တိုင္မွ ေတာင္းဆိုျခင္းေၾကာင့္ဟု အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ေျပာၾကားသည္။ တခ်ိဳ႕အလုပ္ရွင္မ်ားက 
ကေလးမ်ားမွာ အမွန္ပင္ေစ်းသက္သာေသာ လုပ္သားမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ၄င္းတို႔ကို 
အလုပ္တြင္ ပိုမိုတတ္ကြ်မ္းလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ အလုပ္ရွင္တစ္ေယာက္မွ ကေလးမ်ား 
အလုပ္တြင္ စြန္႔စားရမႈအႏၱရာယ္ရိွသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း “အလုပ္တိုင္းတြင္ စြန္႔စားရမႈအႏၱရာယ္ရွိတာပဲ” ဟုဆို 
သည္။ မြန္ျပည္နယ္ရွိ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ တစ္ေယာက္မွ “အလုပ္လုပ္တာ ကေလးေတြအတြက္ ေကာင္းပါ 

52 ယခုေလ့လာမႈတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုသည္ကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမထားေပ။ သို႔ေသာ္ ကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းတက္ဖူးသူမ်ားဟု ယူဆရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
အေျခခံစာေရးစာဖတ္ႏွင့္ တြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ယခုသုေတသနတြင္ မည္သုိ႔ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈ/တတ္ကြ်မ္းမႈဟု မဆိုလိုဘဲ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ 
၄င္းတို႔အလုပ္မွ သင္ယူရရွိမႈရွိသည္၊ မရွိသည္ကို ၄င္းတို႔အျမင္ကိုသာ ေျပာျပေစျခင္းျဖစ္သည္။ 
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တယ္။ သူတို႔မိသားစုကိုလည္း ကူညီရာေရာက္တယ္ေလ။ သူတုိ႔လည္း ပိုတတ္ၾကြလာတယ္။ အတြက္အခ်က္ 
ေတာ္လာတယ္။ ဥာဏ္ပိုေကာင္းၿပီး ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္မႈပိုရွိလာတယ္။” ဟု ဆိုသည္။ မိဘ၊ ရပ္ရြာသူရြာသား 
မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားမွာ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို စာရိတၱတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ (ပံုမွန္ေက်ာင္းမေနႏိုင္သည့္ 
အေျခအေနတြင္) ပညာသင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ 

ယေန႔ကာလတြင္မွာမွ ကေလးလုပ္သားမ်ား တည္ရွိလာျခင္းမဟုတ္ပါ။ ေရွးယခင္အခ်ိန္ ကတည္းက 
ကေလးလုပ္သားမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ မိဘမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ CSO/CBO/NGO လုပ္သားမ်ား 
အမ်ားစုသည္ ကေလးအရြယ္ကတည္းက မိဘႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ အခြင့္အလမ္းနည္းေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ပိုအျဖစ္မ်ားသည္။ ယခုေလ့လာမႈတြင္ 
အတိတ္ကာလမွ အလုပ္ခ်ိန္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ား၊ ၀င္ေငြရွာမႈမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည္၊ မျပည့္မီသည္ကို ေမးျမန္းမထားပါ။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ကေလးတစ္ 
ေယာက္အေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ “သာမန္ကိစၥရပ္တစ္ခု” ျဖစ္ၿပီး “မိသားစုကိုကူညီရုန္းကန္ရာတြင္” 
“လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု” အျဖစ္႐ႈျမင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းမွာ တည္ရွိေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈသတ္မွတ္ ယူဆခ်က္မ်ား 
သည္ ကေလးလုပ္သားမ်ား တည္ရွိေနမႈကို အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳေစသည္၊ လစ္လ်ဴ႐ွႈေစသည္ဟု ယူဆေစျခင္း 
မဟုတ္ပါ။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ အဓိကတြန္းပို႔ေနသည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္သည္ဟု မိသားစုကိုကူညီရန္ 
အလုပ္လုပ္ခဲ့သူမ်ားမွ ဆိုၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲမႈသံသရာသည္ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ေပၚလာမႈ 
ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးလိုက္ၿပီး ၄င္းယဥ္ေက်းမႈကို ေၾကာင္းက်ိဳးညီညြတ္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ လက္ခံလာေစ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဌာန္းထားေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔မွ် ကိုက္ညီမေနပါ။ 
ကေလးမ်ားအေပၚ အရြယ္မေရာက္ခင္ မွီခိုမႈအေလ့အထတစ္ရပ္ကို လူအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုးမွ ပိုၿပီးက်င့္သံုးမလာမီ 
တြင္ ဤကိစၥရပ္မွာ အေရးတႀကီးလိပ္မူသင့္ေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

ယခုေလ့လာမႈတြင္ ကေလးမ်ားအလုပ္လုပ္မႈႏွင့္ ေက်ာင္းထြက္မႈတုိ႔အၾကား ဆက္စပ္မႈအတြက္  အားလံုး 
သေဘာတူ လက္ခံႏိုင္ေသာ အေျဖတစ္ခု ထြက္ေပၚမလာပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွ အလုပ္ေၾကာင့္ 
ကေလးမ်ားစာသင္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိၿပီး ေက်ာင္းထြက္ရသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕မွာမူ ကေလးမ်ား ေက်ာင္း 
ထြက္ျခင္းမွာ အလုပ္ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဟု ဆိုသည္။ အလုပ္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းထြက္ရ သည္မဟုတ္ဟု ဆိုျခင္းမွာ 
အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္မလုပ္ေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေလ့လာခဲ့ေသာ ကေလး 
လုပ္သားအမ်ားစုမွာ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္လုပ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွာ ၄င္းတို႔တြင္ အခက္အခဲရွိေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားရွိသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာလိုစိတ္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း (သို႔မဟုတ္) ကေလးလုပ္သား 
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို သြန္သင္ရာတြင္ ၄င္းတို႔အရည္အခ်င္းအေပၚ စိုးရိမ္စိတ္ရွိသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို 
ထုတ္ေဖာ္ မျပလိုျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း  ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

ယခု KAP စစ္တမ္းျဖင့္ တိုက္ရိုက္ေဖာ္ထုတ္ျပသမႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း My-PEC မွတဆင့္ 
အသီးသီးေသာ အက်ံဳး၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး စုေဆာင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ 
ႏြမ္းပါးေသာ ကေလးငယ္မ်ားမွာ က်ဴရွင္တက္စရာမလိုေသာ၊ အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ အစိုးရပညာေရး တစ္ရပ္ 
အား ပိုမိုလက္လွမ္းမွီ လာေစရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ပါသည္။ တခါတရံ က်ဴရွင္မ်ားကို ၄င္းတုိ႔အတန္းမွ ဆရာ/
မမ်ားကိုယ္တိုင္မွ ဖြင့္ထားၾကၿပီး တခါတရံ က်ဴရွင္တက္မွ အတန္းေအာင္သည္မ်ားလည္းရွိသည္။ ဆရာ/
မမ်ားအတြက္သည္လည္း က်ဴရွင္သင္မွသာ ၄င္းတို႔၏ နည္းပါးလွေသာ လစာကို အေထာက္အကူ ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 
၄င္းအေျခအေနသည္ ကေလးမ်ားအား ေကာင္းမြန္ေသာပညာေရးအား လက္လွမ္းမွီေစရန္ ဟန္႔တားလ်က္ျဖစ္ၿပီး 
ကေလးလုပ္သားဘ၀သို႔ တြန္းပို႔ရာ ေရာက္ေနျပန္သည္။ 
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ဘာသာေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ေမးျမန္းမႈမ်ားအရ53 ကေလးလုပ္သားမ်ားမွာ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ 
ပညာဆက္သင္လိုျခင္းမရွိဘဲ ကေလးလုပ္သားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ 
စဥ္းစားသင့္သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ သာမန္သံုးေနက် နည္းလမ္းမ်ားကို မသံုးရန္ သတိေပးသည္။ အသက္ေမြး
မႈသင္တန္းမ်ားေပးျခင္းမွာ အျမဲမေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ။ ကေလးမ်ားမွာ ပိုက္ဆံရွာရန္ လိုအပ္ေနျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု 
ဆိုခဲ့သည္။54 ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ခရိုင္ပညာေရးဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ “ရြာေတြမွာ အသက္ေမြးမႈ 
သင္တန္းေတြရွိပါတယ္။ ကေလးေတြက သူတုိ႔ပိုက္ဆံရရင္ လာၾကတယ္။ မရရင္မလာဘူး။ ဒီေတာ့ အဲဒီသင္တန္း 
ေတြလည္း မေအာင္ျမင္ဘူး။” အသက္ေမြးမႈ သင္တန္းဆိုသည္ကို ကြဲကြဲျပားျပားနားလည္မႈမရွိသည္မွာ အမွန္ပင္ 
ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕မွာ အစိုးရမွ သက္ဆိုင္ရာ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဦးစီးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ သင္တန္း 
မ်ားအျဖစ္ျမင္ၾကၿပီး တခ်ိဳ႕မွာ အလုပ္လုပ္ေနျခင္းသည္ အသက္ေမြးမႈသင္တန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆေနၾက 
သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္

ယခုသုတသနမွ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ ကေလးမ်ား၏ဘ၀ႏွင့္ ကေလးလုပ္သား 
အျဖစ္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ထုတ္ျပသလိုျခင္း မဟုတ္ေပ။ ကေလးလုပ္သားမ်ားအပါအ၀င္ ၄င္း 
ကိစၥရပ္တြင္ အႀကံဳး၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ား၏ အသိပညာ၊ သေဘာထားခံယူခ်က္ႏွင့္ အေလ့အထမ်ားအား 
ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္လ်က္ ၄င္းအျဖစ္ကို အဓိကေမာင္းႏွင္ေနေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ကို ပိုမိုသိရွိနားလည္ရင္ ႀကိဳးစား 
လိုျခင္းျဖစ္သည္။ 

ကေလးလုပ္သားမ်ားျဖစ္ေပၚေစေသာ အဓိကေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျဖစ္ေၾကာင္း 
ေတြ႔ရွိရသည္။ ၄င္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအေပၚတြင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒေရးရာပိုင္းမွ 
ေလ်ာ့ရဲမႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းအခြင့္အလန္းမ်ား လက္လွမ္းမမွီမႈ စသည္တုိ႔ ထပ္ေပါင္းပါ၀င္ေနသည္။ ကေလး 
လုပ္သားသည္ မိသားစုဆင္းရဲမႈ၏ ေျဖေဆးတစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။ 

ယေန႔ေခတ္တြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ားအား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၏ ေျဖေဆးတစ္ခုသဖြယ္ ရႈျမင္ေနခ်ိန္တြင္ 
ကေလးမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔မိသားစုမ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေနသည္မွာ အမွန္ပင္။ ကေလးမ်ားသည္ 
အနာဂတ္ကာလအတြင္ လူမႈအလႊာကူးေျပာင္းႏိုင္မႈ (Social Mobility) ရွိ၊ မရွိ မေသခ်ာေတာ့ပါ။ ကေလးအမ်ားစုမွာ 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မည္သည့္ကြ်မ္းက်င္မႈမွ ရယူရန္မလုိအပ္ဟု ယူဆေနျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အရြယ္ေရာက္လာသည္ 
အထိ လုပ္ခနည္းေသာ ေအာက္ေျခအလုပ္မ်ားတြင္သာ ဆက္လုပ္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔၏ ေနာင္မ်ိဳးဆက္ကေလးမ်ား 
အားလည္း ေစာလ်င္စြာလုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေစေသာအျဖစ္သို႔ တြန္းပို႔မည္ျဖစ္သည္။ 

ကေလးလုပ္သားမ်ားႏွင့္  ကေလးလုပ္သား မဟုတ္ေသာသူမ်ား၏  မိဘမ်ားအၾကား  ပညာေရးကြာျခားခ်က္ 
ကို ေလ့လာခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းအခ်က္သည္ ကေလးမ်ားအား အလုပ္လုပ္ေစျခင္း ဟူေသာအခ်က္အေပၚ ရွင္းျပခ်က္ 
မေပးႏိုင္ပါ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ကေလးလုပ္သား မဟုတ္သူမ်ား၏ မိဘမ်ားမွာ ပညာအရည္ 
အခ်င္းအားျဖင့္ မ်ားစြာကြာျခားမႈမရွိပါ။ ကေလးလုပ္သား မဟုတ္ေသာသူမ်ား၏ မိဘမ်ားမွာ အလယ္အလတ္တန္း

53 KAP သုေနသနအတြက္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးနယ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ သုေတသနအသင္းႀကီးၾကပ္သူတ
စ္ေယာက္သည္ ဗလီဆရာတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ရန္ လႈိင္သာယာတြင္ရွိေသာ ဗလီတစ္ခုဆီ သြားခဲ့ရာတြင္ ေတြ႕ဆံုရန္ျငင္းဆိုခံခဲ့ရသည္။ 
သူမ၏ေမးျမန္းရန္ရည္ရြယ္ခ်က္အား နားလည္သေဘာေပါက္လြဲခဲ့ပံုရသည္ဟု ဆိုသည္။ 

54 ေျဖဆုိသူမ်ားသည့္ မည္သည့္အမ်ိဳးအစား အသက္ေမြးမႈသင္တန္းမ်ားဟူ၍ ေဖာ္ျပမသြားပါ။ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ NGO မ်ားမွ ေပးေသာ 
အသက္ေမြးမႈသင္တန္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အသက္ေမြးမႈသင္တန္းဆိုသည္ကို မည္သို႔နားလည္သေဘာေပါက္ၾကသည္ကိုလည္း မသဲကြဲပါ။ 
စစ္တမ္းေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ လႈိင္သာယာတြင္ အသက္ေမြးမႈသင္တန္းဆိုသည္ကို ေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးသင္တန္းအျဖစ္ 
နားလည္ထားၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
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စားကြ်မ္းက်င္မႈမ်ိဳးလိအုပ္သည့္ အလပု္မ်ိဳးမ်ားအား လုပ္ကိငု္ေနၾကျခင္းမ်ိဳးေတာ ့ရွိသည္။ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ေစျခင္း 
အေပၚ သက္ေရာက္ေနေသာ အျခားအခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ၄င္းတို႔တြင္ မိဘမ်ား၏ အသက္အရြယ္၊ ေမြးခ်င္း 
မ်ားမ်ားရွိမႈ၊ မရွိမႈ၊ ေနထိုင္ရာေဒသ၊ လူမႈစီးပြားအေနအထား၊ အျခားအေထာက္အပံ့ေပးေသာ ကြန္ယက္မ်ား၊ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမွီမႈ စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။ 

ကေလးလုပ္သားျဖစ္ရျခင္းသည္ ကေလးငယ္၏ ပညာေရးအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားစုေသာကေလးမ်ားသည္ မူလတန္းပညာေရးအား လက္လွမ္းမီွၾကသည္။ ကေလး 
လုပ္သားမ်ားထဲတြင္ ေက်ာင္းမေနဖူးေသာကေလး ရွားသည္။ သို႔ရာတြင္ ပညာေရးစရိတ္သည္ အသက္ႏွင့္အမွ် 
ႀကီးျမင့္လာၿပီး ကေလးအမ်ားစုသည္  အသက္  ၁၁  ႏွစ္၀န္းက်င္အရြယ္  မူလတန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းထြက္ၾက 
သည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား လက္လွမ္းမွီမႈ  ခဲယဥ္းျခင္းေၾကာင့္လည္း 
ပါသည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားအပါအ၀င္ ျပည့္၀ေသာ ပညာေရးစနစ္တစ္ရပ္အား ပိုမိုလက္လွမ္းမွီ 
လာေစျခင္းျဖင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ားတည္ရွိမႈကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္းတိုက္ဖ်က္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ 
ကေလးမ်ားသည္ အလုပ္ခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာလုပ္ရျခင္း၊ ေလးလံေသာ၀န္မ်ားအား ထပ္တလဲလဲထမ္းပိုးရျခင္း၊ အႏၱရာယ္ 
မ်ားေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနရျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၾကရသည္။ ၄င္းသည္ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာ 
ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ထိခုိက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ မိသားစုအတြက္ ကေလးမ်ား႐ုန္းကန္ေနရျခင္းကို (ဥပမာအားျဖင့္) 
အသက္ေမြးမႈသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ားအား ေနရာခ်ထားေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ 

ကေလးလုပ္သားမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ေနရာခ်ထားေပးေရးသည္ ရိုးရွင္းေသာ ကိစၥရပ္ 
တစ္ခုမဟုတ္ေပ။ ၄င္းကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းသို႔ျပန္ပို႔လွ်င္လည္း အားလံုးေသာကေလးမ်ားမွာ စိတ္၀င္စားၾကမည္ 
မဟုတ္ေပ။ ၄င္းတုိ႔၏ ေက်ာင္းျပန္ေနရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈသည္ ယခင္စာလိုက္ႏိုင္မႈအေျခအေန၊ ပညာေရးအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားအေပၚ သေဘာထား၊ ၄င္းတို႔ကိုကိုယ္စားျပဳသူမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈမ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာ 
တည္မွီေနသည္။ ကေလးမ်ားသည္ မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအား ကူညီေျဖရွင္းရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ယူဆၾကၿပီး 
၄င္းတို႔ကိုယ္၄င္းတို႔ လက္ရွိအေျခအေန၏ သားေကာင္မ်ားအျဖစ္ မယူဆၾကေပ။ 

ကေလးလုပ္သားမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏အကူအညီမပါဘဲ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း 
သုေတသနမွ ေတြ႔ရွိရသည္။ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ တြန္းအားေပးသင့္ၿပီး 
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း ဖြင့္ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက က႑အပါ 
အ၀င္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ႏြမ္းပါးေသာကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ 
ေသာ၊ လက္ေတြ႔က်ေနေသာ အေျဖမ်ားအား ပူးေပါင္းေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ေရွ႕ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကေလးလုပ္သား အေရးကိစၥမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပ်ံ႕ႏွံ႔ 
တည္ရွိေနေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္ ကေလးငယ္မ်ားဘ၀ႏွင့္ 
အနာဂတ္ လူႀကီးမ်ားဘ၀ သာယာ၀ေျပာေစရန္ လူထုတစ္ရပ္လံုးအား ပညာေပးရန္အတြက္ လူမႈစီးပြား၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
ဥပေဒေရးရာအစီအမံမ်ား အမွန္ပင္လိုအပ္သည္။ 

တုိက္တြန္းေထာက္ခံခ်က္မ်ား

ကေလးလုပ္သားကိစၥရပ္သည္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘက္ေပါင္းစံုထည့္သြင္း 
စဥ္းစားထားေသာ ေရရွည္ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္ လိုအပ္သည္။ ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ မိသားစု စီးပြားေရး 
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အေျခအေန၊ ကေလးမ်ားအေပၚထားေသာ သေဘာထား၊ ၄င္းတို႔၏မိသားစုတာ၀န္စသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
လ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေစရန္ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ ၄င္းဥပေဒကို လက္ခံက်င့္သံုးလာေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး မိသားစုမ်ား၊ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ တဆက္တည္းတြင္းလည္း ေအာက္ပါတို႔အတြက္ အားစိုက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

 á ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
 á ပညာေရးႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈျမႇင့္တင္ေပးေသာ သင္တန္းမ်ား ပိုမိုလက္လွမ္းမွီလာေစျခင္း 
 á လက္ေတြ႕အသံုးက်ေသာ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ရပ္ဖန္တီးလ်က္ ကေလးအခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ 

ေပးေသာ ဥပေဒမ်ား စိုးမိုးလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ကေလးမ်ားအား အျမတ္ထုတ္မႈမွ ကာကြယ္ျခင္း 

ႏိုးၾကားအသိျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳအေရးဆိုျခင္း 

၂၀၁၁ မွစတည္လ်က္ ကေလးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒေရးရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ 
လ်က္ရွိခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ အနိမ့္ဆံုးအသက္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ေ
ဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကေလးသူငယ္ဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္  “အဆိုး၀ါးဆံုးပံုစံႏွင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ား” 
တြင္ Convention 182 ကို သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးေရး စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။ လက္ရွိတြင္ လူမႈသေဘာထားမ်ားသည္ 
ဥပေဒအခြင့္အဏာမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္တံု႔ျပန္မႈရွိမေနျခင္းေၾကာင့္ ကေလးမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးထားေသာ 
ဥပေဒမ်ားစိုးမိုးလာေစရန္ ႏိုးၾကားအသိျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳအေရးဆုိျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ 
သင့္သည္။ 

ႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးသုိ႕လူထုဆက္သြယ္ေရး (မီဒီယာ) ေရာက္ရွိႏုိင္မႈမွာ အကန္႕အသတ္ရွိၿပီး 
လူအမ်ား၏ သတင္းရင္းျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးသို႕ ရရွိလက္လွမ္းမွီမႈမွာလည္း အကန္႕အသတ္ရိွပါသည္။ ကေလးလုပ္သားမ်ား 
ဆုိင္ရာ အတားအဆီးမ်ားအတြက္ ရပ္ရြာအဆင့္အသိပညာေပးျမွင့္တင္မႈမ်ားကို ေရတုိေရရွည္ ခ်မွတ္၍ စတင္ေဆာင္ 
ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ၄င္းႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ မိဘမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ရပ္ရြာအက်ိဳးျပဳလုပ္သားမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အားလံုး သေဘာ 
ေပါက္နားလည္ကာ ရပ္ရြာအေျချပဳအေျဖမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ တြန္းအားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းမ်ား 
ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားကို ဦးတည္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတုိ႔၏ ရာထူး၊ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္မႈႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈကို 
အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည့္ အရည္အခ်င္း စသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ 

အဓိကလႊမ္းမိုးေဆာင္ရြက္ရမည့္ အုပ္စုႏွစ္စုမွာ ကေလးလုပ္သားမ်ားကို ကူညီရန္အတြက္ အစိုးရၿပီးလွ်င္ 
ရပ္ရြာလူထုက ဒုတိယအေနျဖင့္ ကူညီသင့္သည္ဟုဆုိေသာ အလုပ္မလုပ္သည့္ ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားအုပ္စုႏွင့္ 
ကေလး လုပ္သားမ်ားကို ၎တို႕၏ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ုိင္း၊ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈတုိ႕ကုိ သက္ရြယ္တူ အားေပးဆြဲေဆာင္ 
တုိက္တြန္း ႏုိင္မည့္ အလုပ္မလုပ္ေသာကေလးမ်ားအုပ္စုျဖစ္သည္။

ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ အသိပညာေပးျမွင့္တင္မႈမ်ားကို ဘာသာေရးအခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ပြဲေတာ္မ်ား၊ 
ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ စီစဥ္တင္ဆက္သည့္ စတိတ္ရႈိးမ်ား (လူကုန္ကူးမႈ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အသိပညာေပးျမွင့္တင္ရန္ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္က စီစဥ္ခဲ့သည့္ MTV Exit ကဲ့သို႕ေသာပြဲမ်ား)၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္/သို႕မဟုတ္ အားကစားပြဲမ်ား 
(ဥပမာ ျခင္းလံုးပြဲ) တြင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။
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အသိပညာေပးျမႇင့္တင္မႈမ်ားစတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အဆင့္ (၅) ဆင့္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

လကၡဏာမ်ားကို ေလ့လာျခင္း
ကေလးလုပ္သားမ်ားကို သိရွိႏုိင္မည့္ လကၡဏာမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္း 
သင္ၾကားေပးျခင္း

ေဆာင္ရြက္ရန္ကတိျပဳျခင္း
လူတစ္စုတစ္ဖြဲ႕ကို ၎တို႕၏ အတိုင္းအတာႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေနအထား 
အေလ်ာက္ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးတိုးျမွင့္ေဆာင္ရြကျ္ခင္းအားသေ
ဘာတူလက္ခံရန္  ေတာင္းဆိုျခင္း - အမ်ားေရွ႕တြင္ ပိုေကာင္းသည္။

မည္သို႕ကူညီရမည္ကိုသိျခင္း
အစီရင္ခံတင္ျပသည့္နည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳျခင္း စသျဖင့္ မည္သို႕ ကူညီရ 
မည္ဟူေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္း

ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွေဆာင္ရြက္
ေပးရန္ေျပာၾကားျခင္း

လတ္တေလာရရွိထားသည္ ႏုိင္ငံေရးအေနအထားအရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
အား တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေစရန္ လူအမ်ားက ေတာင္းဆိုေစျခင္း 
(ဥပမာ စက္႐ုံစစ္ေဆးေရးအရာရွိ)

သတင္းစကားျဖန္႕ေ၀ျခင္း

အကယ္၍ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိမေပးႏုိင္ျခင္း၊ 
အျခားသူမ်ားကုိ အကူအညီမေပးႏုိင္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မေတာင္းဆိုရဲျခင္းမ်ားရွိပါက လူအမ်ားအေနျဖင့္ 
သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖန္႕ေ၀၍ သို႕မဟုတ္ အျခားသူမ်ား
အားထားယံုၾကည္ႏုိင္သည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို ညႊန္ျပျခင္းတုိ႕ျဖင့္  
သတင္းစကားျဖန္႔ေ၀ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ (ဤေလ့လာမႈမွ 
ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနအထားတြင္ ပါးစပ္ျဖင့္ ေျပာျခင္း၊ 
အထူးသျဖင့္ မိန္းမမ်ားအၾကားတြင္ ထုိသို႔ေျပာျခင္းသည္ အထူးထိေရာက္ 
သည္ကိုေတြ႕ရသည္။)

ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ား - ႐ုပ္သံေလာကမွ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား- ၎တို႕သည္လည္း 
ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရး ေထာက္ခံအားေပးသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ ျဖန္႔ေ၀လိုသည့္ သတင္းစာသား 
မ်ားကို စီစဥ္ေရးဆြဲ၍ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ အသံသြင္းယူၿပီး CD သို႕မဟုတ္ TV /ေတးဂီတ အစီအစဥ္မ်ားမွ 
တဆင့္ႏုိင္ငံတလ်ား သြားလာေနေသာ ဘတ္စ္ကားမ်ား၊ လက္ဖက္ရည္ဆို္င္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိတတ္သည့္ 
အျခားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျဖန္႕ေ၀ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစႏုိင္ပါသည္။

အာဏာပိုင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား အထူးသျဖင့္  အစုိးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အသိပညာ 
ျမႇင့္တင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေဆာင္ 
ရြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရာထူးအဆင့္အလိုက္ ဆံုးျဖတ္လုပ္ပို္င္ခြင့္ရွိေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ရာထူး 
အဆင့္မ်ားအၾကား ကြန္ယက္ဖြဲ႕ျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအား အားေပးတိုက္တြန္းျခင္း စသျဖင့္ ေဆာင္ 
ရြက္သင့္ပါသည္။

ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား 

လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒတြင္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာလူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆုိင္ရာ 
အားနည္းခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ေၾကာင္းက်ိဳးညီညြတ္မႈႏွင့္ ေလးစားလုိက္နာမႈမ်ားတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း 
ေျဖၾကားသည္။ ထုိ႕အျပင္ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတန္ဖုိးမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ၊ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္သူလူထု၏ 
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လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာ အမွန္တရားမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ ဥပေဒျပဳျခင္းသည္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ 
ခက္ခဲေစမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳေရးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေခါင္းပံု 
ျဖတ္ျခင္းမ်ားအား အကာအကြယ္ေပး အေရးယူႏုိင္မည့္ အေနအထားျဖစ္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 
ထုိသုိ႕ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ လက္ရွိဥပေဒကို ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး 
ခုိင္မာေကာင္းမြန္၍ အမ်ားျပည္သူမ်ားေလးစားလိုက္နာရန္ အသိပညာေပးျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ထုိသို႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာၾကပ္မတ္ျခင္းက႑မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာျပဳလုပ္နုိင္ရန္အတြက္ 
အခြင့္အာဏာေပးအပ္ရန္လည္း လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား

လူငယ္ႏွင့္ လူႀကီးမ်ားအလုပ္အကုိင္ရရွိမႈကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္ မိဘမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈ 
ကို အကာအကြယ္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ မိဘမ်ားအလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈသည္ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ေပၚလာေရးကို 
ပံ့ပိုးေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၀င္ေငြရအလုပ္မ်ား လက္လွမ္းမွီလာေစေရးသည္ 
အသံုး၀င္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အိမ္မႈကိစၥတာ၀န္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ 
သည္။ ဥပမာ- အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၄င္းတို႔ကေလးမ်ားအား ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္သည့္ တာ၀န္အား အဟန္႔အတား 
မျဖစ္ေစေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားျခင္း။ 

မိဘမ်ား၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအတြက္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ မတူညီေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္၊ အီေကြေဒါႏွင့္ ဘရာဇီးလ္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ကေလးလုပ္သား 
ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ကေလးမ်ား ပညာဆက္လက္သင္ၾကားေရးအတြက္ အဓိကနည္းလမ္းမွာ မိသားစု၀င္ေငြတိုးေအာင္ 
ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိိဳးသမီးမ်ားကို ခိုင္မာေသာ၊ လံုေလာက္ေသာ ၀င္ေငြရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 
(ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၀င္ေငြသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားေအာက္ ၁၁% ေလ်ာ့နည္းရရွိသည္။)၊ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အနိမ့္ဆုံးလုပ္အားခကို အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အညီစဥ္းစားျခင္း၊ လုပ္သားမ်ား 
လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမိုလက္လွမ္းမွီလာေစျခင္း စသည္တို႔သည္ ကေလးလုပ္သားမ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ား၏ ဘ၀ 
မ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစမည္ျဖစ္သည္။ 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိ္င္ရာသင္တန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး

အထူးသျဖင့္ ပညာဆက္မသင္ခ်င္/မသင္ႏိုင္ေတာ့ေသာ လူငယ္မ်ား၊ လက္ရွိအလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနေသာ 
(အထူးသျဖင့္) အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးမႈသင္တန္း (သုိ႔) ကၽြမ္းက်င္မႈျမႇင့္တင္ေရးအစီအမံမ်ားအားကို 
စီမံေပးသင့္သည္။ လူငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ပိုမိုရရွိ၊ လက္လွမ္းမီွလာေစမည့္ အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို 
စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးေနသူမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ 

သုေတသန 

၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း (၃) လခန္႕ကာလအတြင္း အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ား၏ အသိပညာ၊ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ 
အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈကုိ သိရွိတုိင္းတာႏုိင္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲေလ့လာမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ 
လိုအပ္မည္  ျဖစ္သည္။ လူတို႕၏ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္မႈ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ကူညီရန္ စိတ္၀င္စား 
မႈ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ဤေလ့လာမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ အေယာက္စီတုိင္းကို ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႕ဆံုႏုိင္ရန္ 



55

&efukef? {&m0wDwkdif;a'oBuD;ESifh rGefjynfe,fwdkYrS uav;vkyfom;rsm;\ todynm? oabmxm;cH,lcsufESifh tavhtxrsm; (KAP) udk avhvmjcif;

လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ဤေလ့လာမႈတြင္ ေျဖၾကားခဲ့သူမ်ားကို တတ္ႏုိင္သမွ် ျပန္လည္ႀကိဳးပမ္းရွာေဖြ 
သင့္ပါသည္။ အမည္နာမေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ေျဖၾကားသူတို႕၏ အမည္မ်ားႏွင့္  ၎တို႔လုပ္ငန္း 
မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ေလ့လာမႈအတြက္  တတ္ႏိုင္သမွ်  မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။  ထုိသုိ႔မွတ္တမ္းတင္ 
ျခင္းကို ေလ့လာမႈၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲေလ့လာမႈအျပင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၀င္ေငြ၊ ၀င္ေငြသံုးျခင္း၊ မိသားစုတြင္းမွ ၀င္ေငြရွိေသာ 
အရြယ္ေရာက္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အရြယ္မေရာက္ခင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ၀င္ေရာက္ျခင္းကို 
ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ 
ကြန္ရက္မ်ားရွိ/ မရွိကို သိရွိနားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ သုေတသနထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါမည္။ မိဘမ်ား၏ ပညာေရး 
အေျခအေန၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းႏွင့္ လုပ္သား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ စသည္တုိ႔ႏွင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ား 
အၾကား ဆက္စပ္မႈမ်ားသည္လည္း ပိုမိုအေသးစိတ္ ေလ့လာရန္ လိုအပ္သည္။ ပိုမိုက်ယ္ပ်ံ႕ေသာ အလုပ္သမား 
ေစ်းကြက္အတြင္း ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ေနရာကုိ ပိုမိုသိရွိနားလည္ရန္ အလုပ္ရွင္မ်ားကို ေလ့လာ 
ေသာ သုေတသနတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ အႀကံျပဳလိုသည္။ ကေလးလုပ္သားမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနရေသာ အေျခအေနမ်ား 
အား ပိုမိုသိရွိနားလည္ေစရန္ အလုပ္ပြဲစားမ်ား၏ အခန္းက႑၊ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အလုပ္ခြင္အတြင္း ညႇင္းပန္း 
ႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ား အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အလုပ္ခြင္မ်ား၏ 
အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာေသာ သီးျခားသုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အၾကံျပဳလိုသည္။ ၄င္း၀န္းရံေနေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိနားလည္ျခင္းသည္  ကေလးလုပ္သားမ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ ေနရာခ်ထား 
ေရး အစီအမံမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ရာတြင္ ထိေရာက္ေသာ၊ ကိုက္ညီေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ 
မည္ျဖစ္သည္။ 
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