
ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္သက္ေရာက္မႈမ်ား

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား
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အပုိင္း ၅.၅ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ား

ဤအပုိင္းတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။

(က) အမ်ိဳးသားအဆင့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား 
• အမ်ိဳးသမီးမ်ား
• ကေလးသူငယ္မ်ား 

(ခ) ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
• သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္သည့္ထိခိုက္မႈမ်ား 
• သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္သည့္ထိခိုက္မႈမ်ား 

(ဂ) ဆက္စပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား

(က) အမ်ိဳးသားအဆင့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွ gender အရမွ်တမႈမရွိျခင္း။  အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားကို မတူညီသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မၾကာခဏ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ 
တုိက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ရသည္။ (ဇယား - ၂ဝ) 

၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခဲြျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CE-
DAW) ကို လက္ခံသေဘာတူညီၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခားျပဌာန္းထား 
ေသာဥပေဒမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခဲြျခားမႈမ်ားကုိ ဥပေဒအရ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား မရွိေသးပါ။ 
ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးထိခိုက္ေစႏုိင္မႈကို ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္မူဝါဒမ်ားကို ေရးဆဲြျခင္း၊ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေစပါ 
သည္။407 ဥပမာ - ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၅ဝ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တူညီသည့္ အလုပ္ 
အကုိင္မ်ားအတြက္ တူညီေသာလုပ္ခလစာ ရရွိရမည္ဟု ထည့္သြင္းထားပါသည္။ သို႔ေသာ္  ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ 
အျခားအစိတ္အပုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိေနျပီး ထုိေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေန 
သည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ဥပမာ - ပုဒ္မ ၃၅၂ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံ့ ဝန္
ထမ္းေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ သတ္ မွတ္ေသာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည္စံုပါက ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္
မာႏိုင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ႏုိင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ သာသနာ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးကို 
အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ရာထူးေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းတြင္ ခြဲျခားမႈမျပဳရ ဟုေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားႏွင့္သာ 
ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည့္ ရာထူးတာဝန္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားအားေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားျခင္းကို ဤပုဒ္မအရ 
အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစရဟုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ တန္းတူညီမွ်လုပ္ခရရွိေရး 
သို႔မဟုတ္ မီးဖြားခြင့္ဆုိင္ရာအကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ ILO ၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳထားျခင္း 

407 က်ား/မ တန္းတူညီေရးကြန္ယက္ ႏွင့္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ တရားမွ်တေရး ဗဟိုစင္တာ။ ၆၄ ၾကိမ္ေျမာက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခြဲျခားမႈပေပ်က္ေရးေကာ္မတီ  
အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေနာက္ခံအစီရင္ခံစာ။ ဇူလိႈင္ ၂ဝ၁၆ - စာမ်က္ႏွာ ၂။
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မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာအက္ဥပေဒတြင္ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ အမ်ိဳး 
သား၊ အမ်ိဳးသမီးခြဲျခားမႈမရွိပဲ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာကို ရပုိင္ခြင့္ရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ကနဦးအားျဖင့္ ႏုိင္ငံ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏လစာကို တုိးေပးခ့ဲပါသည္။408

တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ထားရွိမႈမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ၂ဝ၁၅ 
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွစ၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ဝင္အေရအတြက္ ျမင့္တက္လာခ့ဲပါသည္။ ၂ဝ၁ဝ မွ 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕ဝင္သည္ ၅.၉ % ရွိခ့ဲၿပီး  မၾကာေသးမီက ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးရာခိငု္ႏႈန္းသည ္လႊတ္ေတာတ္ြင ္၁၄.၅ % အထ ိတိုးလာခဲပ့ါသည။္ ယခကု့ဲသို႔ တုိးတကမ္ႈမ်ားရွခိ့ဲေသာလ္ည္း 
ႏုိင္ငံေရးက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္စားျပဳမႈသည္ အလြန္ပင္နည္းပါးေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ေရြးခ်ယ္တင္ 
ေျမာက္ခ့ဲေသာ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး ၂၉ ဦးအနက္ အမ်ိဳးသမီးမွာ ၅ ဦးသာရွိသည္။409

အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း (CSOs) မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတုိးတက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ 
ေျမာက္အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေယဘုယ်ႏုိင္ငံေရးလုပ္ရွားမႈမ်ား လုိအပ္ေနသည္ဟု ေထာက္ျပ 
ေဝဖန္ခ့ဲၾကသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ ၁ဝ ႏွစ္တာ စီမံကိန္းသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏လူ႕အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ျမင့္တင္ရန္ ကတိကဝတ္တစ္ခုအျဖစ္ ႐ုပ္လံုးေပၚေစပါ 
သည္။410 အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာကာကြယ္မႈအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲလ်က္ရွိပါသည္။ 
ဥပမာ - ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္ေသာ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ ျဖားေယာင္း 
ေသြးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အသက္မျပည့္ေသးေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို လိင္ဆက္ဆံျခင္းက့ဲသို႔ ပစ္မႈမ်ား ပါဝင္ပါ 
သည္။ လူကုန္ကူးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ကိစၥအတြက္ 
ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္ ေထာင္ခ်ႏုိင္သည့္ျပစ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ 

ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားသည္ ပံုေသလက္ခံထားသည့္ က်ား/မဆိုင္ရာကို အေျခခံသည့္ ကန္႔သက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္ထားၿပီး က်ား၊မ တန္းတူညီေရးကုိ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီေရးကုိ အားေပးသည့္ CE-
DAW ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါ။ ဥပမာ - ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုျပဳထားေသာ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ 
၁၆၈ သည္  ၁၉၉၆ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ေသာ နည္းဥပေဒ၏ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ အခ်က္ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား က်န္း 
မာေရးႏွင့္လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားမွလြဲ၍ ေျမေအာက္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းမျပဳရဟူသည့္ 
အခ်က္ကို ဆက္လက္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ေဒသခံဓေလ့ယံုၾကည္ခ်က္တစ္ခုအရ ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးတြင္း 
သို႔မဟုတ္ သတၱဳတြင္းအတြင္းသို႔ အမ်ိဳးသမီးဝင္ေရာက္ပါက တြင္းၿပိဳက်ျခင္း သို႔မဟုတ္ သယံဇာတမ်ားဆက္လက္
ထြက္ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကပါသည္။411 ယခုက့ဲသို႔ အယူသည္းမႈသည္ အခ်ိဳ႕ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ 
ဆက္လက္ရွိေနေသးေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီျဖစ္ပါသည္။412

ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေျမကုိ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားတြင္ ခြျဲခား ဆက္ဆံ 
ျခင္းႏွင့္အတားအဆီးမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ေျမယာကိစၥအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း 
ႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ မပါဝင္ႏုိင္ပါ။413 တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ 
ၿပီး အာမခံခ်က္ရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းသည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကုိ တည္ၿငိမ္မႈပိုရွိေစ ၿပီး အမ်ိဳးသမီးႏွင့္၎တို႔၏ 

408 ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာ အက္ဥပေဒ။ ပုဒ္မ ၁၄ (ဇ)။
409 အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အစဥ္အလာအရမဟုတ္ပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံေရြးေကာက္ပြဲ လမ္းညႊန္သူ အမ်ိဳးသမီးပါလီမန္မ်ားအေရ အတြက္
410 က်ား/မ တန္းတူညီေရးကြန္ယက္ႏွင့္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ တရားမွ်တေရး ဗဟိုစင္တာ။ ၆၄  ႀကိမ္ေျမာက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခြဲျခားမႈပေပ်က္ေရးေကာ္မတီ  

အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေနာက္ခံအစီရင္ခံစာ။ ဇူလိႈင္ ၂ဝ၁၆ - စာမ်က္ႏွာ ၇။
411 အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ျငင္းခံုျခင္း၊ ျမန္မာတုိ႔ အဆံုးသက္ႏုိင္ဖယ္ရွားႏုိင္ေသာ ဒ႑ာရီပံုျပင္ဆန္ေသာအခ်က္မ်ားကို တံု႕ျပန္ခ်က္။ Shin Saw aung, TeacircleS,၊ 

ၾသဂုတ္လ ၂ဝ၁၇။
412 ခ်ီလီႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးသတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ား အတားအဆီးမ်ားကို ေဖာက္ခြဲဝင္ေရာက္ခ့ဲသည္။  Interpress Service ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၁။
413 Transnational Institute - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမယာႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကားခ်ိတ္ဆက္ျခင္း။ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒတြင္ က်ား/မ ပါဝင္မႈကို 

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ - ၇။
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မိသားစုမ်ားအတြက္ လံုျခံဳမႈကိုဖန္တီးေပးပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္စီပြားေရး တုိးတက္မႈ 
မ်ားအတြက္ကိုလည္း ပ့ံပိုးေပးပါသည္။ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေျမယာပုိင္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္တြင္း 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုခံရရန္ ထိရွလြယ္ေသာသူအျဖစ္ ပါဝင္ႏုိင္မႈနည္းပါသည္။414 

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၂ဝ။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၏ က်ား/မဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား 415

ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္က်ား/မဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ မွတ္တမ္းတင္ 
ထားပါသည္။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေသာ ေယဘုယ် 
ထိခိုက္ေစေသာအခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။397

 လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာအျမင္မ်ား။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာရိွႏိုင္ၿပီး၊ မိသားစု 
တစ္ခုစီအတြက္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ပ့ံပိုးေပးႏုိင္ပါသည္။ ေတြ႕ရွိခ့ဲရေသာ သက္ေသသာဓကမ်ားအရ 
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးအဆင့့္ျမင့္တင္ေပးႏုိင္ၿပီး ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ရလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပန္ခြဲေဝ 
ရာတြင္ စီးပြားေရးတန္းတူညီမ်ွမႈမရွိမႈမ်ားကို အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိရွိသည္ကို လည္းေတြ႕ရပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ သြယ္ဝုိက္္ၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိက္႐ုိက္ေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ႐ုတ္တရက္ရရွိ 
လာေသာအခါ (သာမန္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား) ေဒသခံမ်ား၏ဘဝကို သိသာစြာေျပာင္းလဲသြားေစၿပီး၊ 
အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိပါသည္။ သတၱဳ 
တူးေဖာ္မႈသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚတြင္ ဆုိးရြားေသာလူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ 
ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား အရက္ေသစာေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အလဲြသံုးစားလုပ္မႈမ်ား၊ အိမ္တြင္း 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ သာမန္လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။  ေက်းရြာေဒသမ်ားအတြင္းသုိ႔            
အမ်ိဳးသားဦးေရ အမ်ားအျပားဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ ဂယက္ထ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ား မ်ားစြာရွိေစပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ငယ္ရြယ္သူမ်ားမွ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳျခင္းမ်ား၊ HIV 
ႏွင့္ အျခားေသာ ကူးစက္ျပန္႔ပြားႏုိင္သည့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေရာဂါမ်ား၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းႏွင့္ 
ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ား မ်ားျပားလာႏုိင္ပါသည္။ 

 ေဒသခံမ်ား အလုပ္အကုိင္ရရွိႏုိင္မႈ။ ေဒသခံမ်ားအတြက္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ ရရွိႏုိင္ေသာ ထင္ရွားသည့္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ တုိက္႐ုိက္ႏွင့္သြယ္ဝိုက္၍ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အလုပ္အကုိင္ရရွိၾကၿပီး အိမ္တြင္းေနထုိင္မႈ 
ဘဝမ်ားသည္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္း 
အလဲမ်ား သယ္ယူလာႏုိင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ထားပါက ထို   
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ႐ုိးရာဓေလ့ အိမ္တြင္းမႈအလုပ္မ်ားအျပင္ ဝင္ေငြရွာေဖြသူအေနအျဖင့္လည္း 
အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကရသည္။ ထုိလုပ္ငန္းခြင္၌ပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 
အလြဲသံုးစားျပဳမႈ၊ လုပ္ခလစာ မညီမွ်မႈႏွင့္အျခားေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျပႆနာမ်ား ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ပါသည္။ 

414 Ibid p.4
415 ဤဇယားကို Oxfam ၾသစေၾတးလ်မွ ေကာက္ႏုတ္အေျခခံထားပါသည္။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၏က်ား/မအေပၚထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ က်ား/မ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း၏ 

အခန္းက႑ ၂ဝဝ၉။ Oxfam ၾသစေၾတးလ် ၊ အေျခအေနတစ္ရပ္ အေပၚပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အျမင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အသိုက္ 
အဝန္း ၂ဝ၁၁။ Rio Tinto၊ က်ား/မ အဘယ့္ေၾကာင့္အေရးပါသနည္း။ ၂ဝဝ၉။
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 ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္မႈကိစၥျဖစ္သည့္ အစား 
အေသာက္ခ်က္ျပဳတ္ ျပင္ဆင္ျခင္းတာဝန္ကိုယူရသည္။ ေရ ရရွိႏုိင္မႈနည္းပါျခင္း သို႔မဟုတ္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား
ဆံုးရံႈးျခင္းက့ဲသို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားသည္ မိသားစုမ်ား၏ အစားအေသာက္ရင္း ျမစ္မ်ားအေပၚ 
ဆုိးရြားသည့္ ထိခုိက္မႈမ်ားသက္ေရာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားေနထုိင္သည့္ ေနရာသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ 
သည့္ေနရာျဖစ္လာေသာအခါ ထိုေဒသတြင္ ေနထုိင္မႈစရိတ္မ်ားျမင့္တက္လာၿပီး အစားအေသာက္မ်ားမွာ 
လည္း ေဈးႀကီးလာသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ မိသားစု၏ စားေသာက္ေရးကို တာဝန္ယူထားသည့္ အိမ္ 
ေထာင္ရွင္မမ်ားသည္ ဖိစီးမႈမ်ားကုိရင္ဆုိင္ရပါသည္။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လာၿပီး 
ေနာက္ အရည္အေသြးႏွင့္ရွားပါးလာေသာ ေရစုေဆာင္းရသည့္တာဝန္ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး 
ငယ္ေလးမ်ားကယူရသည္။ 

 ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ ေရြ႕ေျပာင္းေပးျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပျခင္းႏွင့္ေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႐ုပ္ပုိင္း၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္
စီးပြားေရးဖယ္ရွားမႈစသည့္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာရလဒ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚအခ်ိဳးမက် 
ေသာထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဥပမာ - လက္လုပ္လက္စား အသိုက္အဝိုင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သည္ ေျမယာဆိုင္ရာရပုိင္ခြင့္မ်ားမရွိဟု အသိအမွတ္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေျမယာႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေလွ်ာ္ေၾကး 
ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဖယ္ရွားျခင္းခံထားၾကရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်းလက္ေဒသရွိ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ကေလးငယ္မ်ားေမြးဖြားေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမွ သီးႏွံႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ား ၾကည့္႐ႈ 
ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေရးႀကီးသည့္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမ်ားမွာ မ်ိဳးဆက္ 
ပြားျခင္းႏွင့္  လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏ေျမယာ 
ဆိုင္ရာလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ရွိေစရန္အေရးႀကီးပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုကုိ ဖန္တီးရာတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာကဲ့သုိ႔ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ရရွိပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ေသခ်ာေအာင္ 
ေထာက္ပံ့့ေပးမႈသည္ အေရးႀကီးအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ပါသည္။416

 ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သတၱဳတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ကနဦးအစ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သည့္ အဆင့္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားကို တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံမႈမရွိျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုက့ဲသို႔  
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္းခံၾကရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္တြင္းလုပ္ငန္း 
တာဝန္မ်ားအပါအဝင္ ယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္လည္း 
ခ်န္လွပ္ခံခဲ့ရပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လံုေလာက္သည့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ မျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အမ်ဳိး 
သမီးမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳ ဗဟုသုတမ်ားကို စီမံကိန္းအစီအစဥ္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ေစ 
လိုသည့္ ဆႏၵမရွိသည့္ သေဘာျဖစ္ေစၿပီး ထုိကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ မေက်နပ္မႈႏွင့္ 
ပဋိပကၡမ်ားကုိ ပုိမုိျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ား416

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ မျမင္ၾကရသလုိ၊ ထိုကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေရအတြက္ကုိလည္း ေရတြက္ 
သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ေဒသခံအစိုးရမ်ားႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း 
အတြင္းတြင္ ၎တို႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သတၱဳုတြင္းလုပ္ငန္း 

416 Transnational Institute, အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာမ်ားဆက္စပ္မႈ ၊ အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒတြင္ က်ား၊မကို အသိအမွတ္ျပဴျခင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ 
၂ဝ၁၅၊ စာမ်က္ႏွာ- ၄။
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တြင္ ကေလးသူငယ္အလုပ္သမားျပႆနာသည္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း 
ေၾကာင့္ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားခံေနရေသာ ျပႆနာသည္ ကေလးလုပ္သားျပႆနာထက္ ပိုဆိုးပါသည္။ 
ေျမယာသိမ္းယူျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားတုိ႔သည္ တိုက္႐ုိက္ ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိပါသည္။ 
(ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ -၂၁)

၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္အစိုးရသည္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (CRC) ကို အတည္ျပဳ 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ားအားေရာင္းစားျခင္း၊ ျပည့္တန္႔ဆာအျဖစ္ခိုင္ေစျခင္းႏွင့္  လိင္အလြဲသံုးစား
မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ CRC ေရြးခ်ယ္လုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ က်င့္ဝတ္ကို ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၂ 
ခုႏွစ္တြင္ လက္ခံသေဘာ တူညီခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ 
အေျခခံပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အခမ့ဲေပးေဆာင္ရန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု အတည္ 
ျပဳေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကေလးသူငယ္အမ်ားစုသည္ အေျခခံပညာမူလတန္းအဆင့္ကို တက္ေရာက္၍ ၿပီးေျမာက္မႈႈ 
ႏႈန္းမွာ ၅၄ % ရွိၿပီး အလယ္တန္းအဆင့္ေက်ာင္းေနအရြယ္  ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ၅၈.၃% သာ ေက်ာင္းတက္ 
ေရာက္ႏို္င္ၾကသည္။417 ဆင္းရဲမြဲေတမႈေၾကာင့္  ကေလးငယ္အမ်ားစုသည္ ေက်ာင္းထြက္၍ သူတို႔၏မိသားစုမ်ားအ 
တြက္  ပိုက္ဆံကူရွာေပးၾကရပါသည္။  ILO မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ရွိ 
ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ့ဲရာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ ကေလးလုပ္သားျပႆနာ၏ အဓိက 
တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိခ့ဲရသည္။418

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကေလးအလုပ္သမားအတြက္ အထူးျပဳသည့္ ဥပေဒမရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ 
သက္ဆုိင္ရာတည္ဆဲဥပေဒမ်ားတြင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားစံခ်ိန္စံညႊန္း 
မ်ားႏွင့္အညီ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိကို ဆန္းစစ္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာဥပေဒမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ CRC ၏   
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေနပါသည္။ ေမလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ခ့ဲေသာ အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒႏွင့္ 
ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ေစ်းဆုိင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ား ဥပေဒတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္ခြင္ 
ဝင္ရန္ အနည္းဆံုးရွိရမည့္ အသက္ကန္႔သက္ခ်က္ကို ၁၄ ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ထိုအသက္အရြယ္သတ္မွတ္ 
ခ်က္သည္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ရသည့္ အလုပ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ 
ရွိေသာ္လည္း ပံုမွန္အလုပ္ခြင္မ်ားအတြက္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ကုိ သတ္မွတ္ထားျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္း
မ်ားႏွင့္မူ ကုိက္ညီမႈမရွိပါ။419 ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ ကေလးသူငယ္ဥပေဒတြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ 
ကို ကေလးသူငယ္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားၿပီး အသက္ ၁၄ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၇ ႏွစ္ၾကားကို  လူငယ္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ 
ထုိကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ထုိ 
ေပါ့ေပါ့ပါးပါးဆုိသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရွိပါ။420 MCRB ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလး 
သူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္စာလႊာကို ေမလ ၂ဝ၁၇ တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ၎တြင္ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။421  

ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကေလးငယ္မ်ားအား အဆုိးဆံုးပံုစံျဖင့္ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္းဆိုင္ရာ ILO သေဘာ 
တူညီခ်က္၏ နံပါတ္ ၁၈၂ ကုိ အစိုးရအေနျဖင့္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ ကေလးအလုပ္သမား 
ခန္႔အပ္ထားမႈသည္ မ်ားျပားေနၿပီး၊ သတၱဳတြင္း က႑အပါအဝင္ ၎တို႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း က႑ေပါင္းစံုတြင္ 
ခန္႔အပ္ထားမႈမ်ား ရွိသည္ကုိေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ မၾကာေသးခင္က ကေလးအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍  ေလ့လာမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေပး 

417 UNICEF, Situation Analysis of Children in Myanmar, July 2012, p. 116
418 ILO, Knowledge, Attitudes and Practices (KAP) Study on Child Labour in Yangon, Ayeyarwady Region and Mon State, January 2016, p. 11
419 Freedom House, The Global State of Workers Rights, 31 August 2010, pp. 14-15
420 US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 2015 Country reports on Human Rights practices: Burma, 2015
421 Briefing paper on Children’s Rights and Business, Myanmar Centre for Responsible Business, May 2017
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ေရးဝန္ထမ္းမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကေလးအလုပ္သမားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုေတသနျပဳထား 
ျခင္းမရွိေၾကာင္းေျပာသည္။ ႏုိင္ငံ၏အနည္းငယ္ေသာေနရာမ်ားမွရရွိသည့္ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားပင္ 
မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပပါသည္။422 အစိုးရသည္ ILO၊ UNICEF တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ 
ကေလးမ်ားအား အဆိုးဆံုးပံုစံျဖင့္ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္းမ်ားပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။423 ILO 
အေနျဖင့္ အဓိကဦးေဆာင္ၿပီး အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ကေလးလုပ္သား 
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေလ့လာႏုိင္ရန္ႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးခဲ့ 
ပါသည္။424 သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ သတၱဳတြင္းက႑အတြက္ ကေလးလုပ္သားမ်ားစြာလုပ္ကုိင္ေနမႈႏွင့္ ပတ္ 
သက္ေသာ ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖမႈ သို႔မဟုတ္ သုေသသနျပဳေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ သီးသန္႔လုပ္ေဆာင္ေသာ  ေဖာ္ေဆာင္ 
ေရးမ်ားမရွိပါ။ 

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုျပဳ သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၄၆ (၁၉၉၆နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၉၄ ႏွင့္အစားထုိးထားသည္) 
အရ သတၱဳတြင္းတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ က်န္းမာေရးဌာနမွ လုပ္ကုိင္ရန္သင့္ေလွ်ာ္ 
သည့္ က်န္းမာေရးအေျခအေနရွိေၾကာင္း  ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ ႏွင့္အတူ အနည္းဆံုး အသက္ ၁၈ ျပည့္သည္ကို 
ေထာက္ခံခ်က္ရွိရမည္။

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၂၁။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးအေပၚ ထိခိုက္မႈ။425

 လူမႈစီးပြားေရး႐ႈေထာင့္။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္မႈမ်ားေၾကာင့္ မ်ား 
ေသာအားျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ခံရျခင္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ကေလးငယ္မ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္နႈန္းျမင့္မားျခင္းစသည့္  ဆိုက်ိဳးမ်ား ခံရႏုိင္မႈအေျခအေန ျမင့္တက္ေစပါ 
သည္။ ထိုက့ဲသို႔ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားသည္ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္း သက္တမ္းတစ္ 
ေလွ်ာက္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္ေသာ HIV အပါအဝင္  
ေရာဂါမ်ား ခံရႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ 

 ကေလးအလုပ္သမား။ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားကို တုိက္႐ုိက္ 
ခန္႔ထားျခင္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ထုိလုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆံုးအႏၲရာယ္ 
မွာ တစ္ဆင့္ခံလုပ္ကုိင္ေသာကုမၸဏီမ်ားတြင္ ပါဝင္လာျခင္း (အထူးသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခ်ိန္မ်ား
တြင္) သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္လုပ္ကြက္မ်ားရွိ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ မိဘမ်ား၊ ေမာင္ႏွမသားခ်င္းမ်ား၊ ရပ္ေက်းအဖြဲ႕သားမ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ 
ႏုိင္ဖြယ္ အေျခအေနရွိပါသည္။ 

 သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈရွိေသာ အလုပ္အကုိင္။ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ တစ္ဆင့္ခံ 
လုပ္ကုိင္သူမ်ားမွ ေနထိုင္ေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားမေပးပါက မိဘမ်ားက မိသားစုမ်ား အသက္ရွင္ေနထုိင္ရန္ 
အတြက္ လံုေလာက္သည့္ဝင္ေငြမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမားမ်ားကို ပ့ံပုိးေပးသည့္ အိမ္ရာမ်ားသည္ 
မိသားစုမ်ားအတြက္မေကာင္းမြန္ပါက ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ား 
ခံၾကရပါသည္။

422 The Woman and Child Rights Project, Children for Hire, November 2013, p. 8
423 US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 2013 Country reports on Human Rights practices: Burma, 2015
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 ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ား။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ  ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ 
မႈမ်ားမွာ ဖုန္၊ ေျမဆီလႊာတုိက္စားျခင္း၊ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ ဆိုးရြားသည့္ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ 
သတၱဳသန္႔စင္သည့္အခါ အသံုးျပဳသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဆိုင္ယာႏုိဒ္၊ အာဆင္းနစ္၊ ဆာလ္ျဖဴရစ္ 
အက္စစ္၊ ျပဒါးႏွင့္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာသတၱဳမ်ားေၾကာင့္ ေျမဆီ၊ ကုန္းေျမႏွင့္ေျမေပၚေရ ဓာတ္ျပဳ 
ပ်က္စီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္ေသာလူႀကီးမ်ားထက္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈဒဏ္မ်ားကုိ ပုိၿပီးခံရႏုိင္ေသာ ထိရွလြယ္အုပ္စုမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေျမ၊ ေလ၊ 
ေရမ်ား ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ အျခားေသာထိခိုက္ႏုိင္မႈမ်ားထဲမွာမွ ထိုကေလးငယ္မ်ား၏ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာဖံြ႔ၿဖိဳး
မႈႏွင့္တုိးတက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ထိခုိက္ေစပါသည္။ 

 ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း။ သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းႏွင့့္္/
သို႔မဟုတ္ ေျမယာရရွိႏုိင္မႈသည္ အေရးႀကီးေသာအဆင့္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သာမန္အားျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို 
အမ်ားဆံုးထိခိုက္ႏုိင္ေသာ သိသာသည့္ လူမႈစီးပြားေရးထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းႏွင့္  
ေျမအသံုးခ်ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ကြက္အနီးေကာ၊ လုပ္ကြက္အတြင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ အိမ္မ်ားရွိ 
ေဒသခံမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကေလးမ်ား၏အိမ္မ်ား ဆံုးရႈံးသြားသည့္အျဖစ္မ်ားသုိ႔ 
ဦးတည္သြား႐ုံမွ်မက ေနရာဖယ္ရွားျခင္းနွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရျခင္းသည္ လူမႈဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာဆက္ႏြယ္မႈ
မ်ားႏွင့္ မိသားစု၏ဖဲြ႕စည္းမႈစေသာ အေျခခံက်ေသာ အခ်က္မ်ား ပ်က္ျပားေစႏုိင္ပါသည္။

 ကေလးသူငယ္မ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္လံုျခံဳေရး။ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လမ္း 
ေပၚတြင္ ယဥ္ယႏၲရားမ်ားသြားလာမႈ ပိုမိုမ်ားလာသျဖင့္ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ အသက္ 
ဆံုး႐ံႈးရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား မ်ားျပားလာပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကေလးမ်ားသည္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားမွ 
ပုဂၢလိကလုံျခံဳေရးဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ အစိုးရလုံျခံဳေရးဝန္ထမ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ထိေတြ႕မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
လဲ ဆိုးရြားသည့္ ထိခိုက္မႈမ်ားခံရႏုိင္ပါသည္။

 တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ႏွင့္ အေသးစားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သတၱဳကုိထုတ္ယူရန္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ 
အေျခခံက်ေသာနည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ အသက္ ၅ မွ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိေသာ 
ကေလးသူငယ္တစ္သန္းခန္႔သည္ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစားသတၱဳတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်ာက္ 
တူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၎တို႔အလုပ္ လုပ္ေသာေနရာမ်ားသည္  
လံုေလာက္သည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာက္ေရွာက္သည့္ ေဆးေပး 
ခန္းမ်ားမရွိသည့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 
လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ အေျခ 
အေနမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ ၎တို႔တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

 ကေလးငယ္မ်ားမွ မိသားစုဝင္ေငြအတြက္ ပ့ံပိုးေပးရန္ လိုအပ္ေသာအခါ ကေလးသူငယ္အလုပ္သမား 
မ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳျခင္း၊ ပညာေရးဆံုး႐ံႈးျခင္း။ 

 ကူးစက္ႏုိင္သည့္ ေရာဂါႏွင့္ျပဒါး၊ ဆိုင္ယာႏိုဒ္ကဲ့သို႔ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 
လာေသာ  ထိခိုက္မႈမ်ားျမင္႔တက္လာျခင္းမ်ားအပါအဝင္ သိသာသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ 
ကင္းရွင္းေရးျပႆနာမ်ားရွိပါသည္။ ျပဒါးႏွင့္ဆုိင္ယာႏုိဒ္သည္ ကေလးမ်ားအေပၚ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားသည္ လူႀကီးမ်ားႏွင့္မတူပဲ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိပါသည္။ ျပဒါးဆိပ္သင့္ျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္၊ ႏွလံုး၊ 
ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ အဆုတ္တုိ႔ကို ထိခိုက္ႏုိင္ၿပီး ကေလးမ်ား၏အာ႐ံုေၾကာစနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ထိခိုက္ႏုိင္ေသာ 
ေၾကာင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစြမ္းေဆာင္ရည္ မေကာင္းေတာ့ျခင္း (မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္း) အျဖစ္သုိ႔ ဦးတည္ပါ 
သည္။ ထိုေၾကာင့္ ျပဒါးအဆိပ္သင့္မႈသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ႀကီးမားပါသည္။
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 ကေလးမ်ားကို အတင္းအဓမၼလက္ထပ္ယူျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားႏွင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း။

 လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာေနရာမ်ား အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡဇုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡ 
ၾကံဳေတြ႕ရေသာေနရာမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မ်ားသို႔ ေခၚ 
ေဆာင္သြားသည့္ အႏၲရာယ္ျမင္႔တက္လာျခင္း။

(ခ) ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 

ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအတြင္း ေတြ႕ရွိခ့ဲရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးအေပၚ သတၱဳ 
တြင္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ အဓိကထိခိုက္မႈအခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးအေပၚ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား 

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ ခြဲျခားခံရမႈမရွိျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ 
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အျမင့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ား ရရွိပိုင္ခြင့္။

 အမ်ဳိးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ သတၱဳတြင္းအလုပ္တြင္ မတူညီသည့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ကုိင္ၾကရၿပီး ပ်မ္းမွ် 
လုပ္ခရရွိမႈမွာ မတူညီပါ။ ျခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သတၱဳ 
သန္႔စင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးလုပ္ကုိင္ၾကၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ သတၱဳ႐ုိင္းထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ 
အမ်ားဆံုးလုပ္ကုိင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ခဲမျဖဴသတၱဳတြင္းအခ်ိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ ခဲမျဖဴ 
ေဆးေၾကာျခင္း၊ ေက်ာက္ေကာက္ျခင္း၊ ေက်ာက္ထုျခင္းႏွင့္ ဟင္းလင္းဖြင့္တူးေဖာ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 
လုပ္ကုိင္ၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ သြားေရာက္ခ့ဲေသာ အခ်ိဳ႕သတၱဳတြင္းအခ်ိဳ႕တြင္ တူညီသည့္အလုပ္မ်ားကို 
လုပ္ကိုင္ၾကရၿပီး တူညီသည့္ လုပ္ခလစာရရွိသည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္သန္႔စင္ျခင္း၏
လုပ္ငန္းစဥ္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္  အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား လုပ္ခလစာ ကြာဟခ်က္မ်ားရွိသည္ကို 
ထုတ္ေဖာ္ေတြ႕ရွိခ့ဲရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ တရားဝင္ေျမေအာက္ 
သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ လုပ္ခ ၇ဝဝဝ မွ ၁ဝဝဝဝ က်ပ္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တရားမဝင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဟင္းလင္းဖြင့္တူးေဖာ္မႈမ်ားတြင္း တစ္ရက္လွ်င္ ၅ဝဝဝ က်ပ္ 
ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ တူညီသည့္အလုပ္ကို လုပ္ၾကေသာ္လည္း လုပ္ခ မတူညီသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုက့ဲသို႔ 
ကြာဟခ်က္မ်ားသည္ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားတြင္ ခဲမျဖဴတူးေဖာ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လည္းေတြ႕ရပါသည္။ ထို 
က့ဲသို႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ကေလးမ်ားပါဝင္သည့္ မိသားစုအလုိက္ လုပ္ကုိင္ၾကေသာ 
လုပ္ငန္းျဖစ္သည္ကိုလည္း မွတ္သားရပါသည္။ တရားဝင္ အႀကီးစားႏွင့္အေသးစားသတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားလုပ္ကုိင္ေနျခင္း မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထို႔အျပင္ ဤကဲ့သုိအလုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ား 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အလားတူအလုပ္မ်ားလုပ္ကုိင္ၾကရေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ 
လုပ္ခလစာ သိသာစြာကြာျခားေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းသည္ အကန္႔အသက္သာရွိၿပီး အလုပ္ခန္႔အပ္ရာတြင္လည္း 
ခြဲျခားမႈမ်ားရွိပါသည္။ လုပ္ကြက္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ အလုပ္မ်ား 
ရွိပါက သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ ခ်င္ၾကသည္ဟု ေျပာျပခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိး 
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သမီးမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္တာဝန္ႏွင့္ကြ်မ္းက်င္မႈလိုအပ္ခ်က္စေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အနည္းငယ္သာသိ 
ရၿပီး၊ ေဒသခံဝန္ထမ္းမ်ားေနရာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားမွ ေနရာယူထားၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရပါ 
သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုမၸဏီမွ အလုပ္ေၾကာ္ျငာရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္တာဝန္ႏွင့္ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား 
တြင္ သက္ဆုိင္သည့္ က်ား/မႏွင့္အသက္ကို ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အခြင့္အလမ္း 
နည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 

 ေျမေအာက္သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ျခင္းမရွိပါ။ ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိ 
ခ်က္မ်ားအရ တရားဝင္ႏွင့္တရားမဝင္လုပ္ကြက္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေျမေအာက္သတၱဳတြင္း 
မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ယံုၾကည္ခ်က္အရ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေျမေအာက္သို႔သြားေရာက္လွ်င္ မေတာ္တဆျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ 
ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေျမေအာက္သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ပါက သတၱဳအထြက္ႏႈန္းႏွင့္အရည္ 
အေသြးက်ဆင္းမည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ၾကသည္။

 မီးဖြားခြင့္။ အပုိင္း ၅.၄ အလုပ္သမား အပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသက့ဲသို႔ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ မီးဖြားခြင့္ကို 
သက္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအရ လိုက္နာသည္ဟု ဆုိထားေသာ္လည္း အႏၲရာယ္ရွိေသာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ မူဝါဒခ်မွတ္ထားျခင္းမ်ိဳး မရွိပါ။ လက္လုပ္လက္စား 
သတၱဳတြင္းေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ေနက်အေလ့အထမ်ားအတုိင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကုိယ္ဝန္စေဆာင္ပါက အလုပ္မွ 
ရပ္နားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခြင့္ယူေနစဥ္တြင္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လံုၿခံဳစိတ္ရမႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
အခ်ိဳ႕လက္လုပ္လက္စားသတၱဳတြင္းေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကုိယ္ဝန္ရွိေနသည့္အခ်ိန္မွာလည္း 
ျပဒါးမ်ားအသံုးျပဳၿပီး ေရႊသန္႔စင္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တရားမဝင္က႑ႏွင့္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ၾက 
သည္။ တရားဝင္ႏွင့္တရားမဝင္သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တရားမဝင္သတၱဳ တူးေဖာ္သည့္ 
က႑မ်ားတြင္ အဓိကလုပ္ကုိင္ၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ - လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ 
အေသးစား ေျမေအာက္သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
တရာမဝင္လက္လုပ္လက္စား ဟင္းလင္းဖြင့္တူးေဖာ္ေသာ သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရ 
သည္။ ျခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ ကြင္းဆင္ေလ့လာမႈမ်ားအရ  အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္သမား၊ ထမင္း 
ခ်က္၊ အင္ဝုိင္းလွည့္ျခင္းႏွင့္ သတၱဳ႐ုိင္းေကာက္ယူျခင္း၊ သန္႔စင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လုပ္ကုိင္ 
ၾကသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ လက္လုပ္လက္စား ေရႊတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ရြာသားမ်ား၏ေျပာဆို 
ခ်က္အရ သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားဟု မျမင္ၾက 
ဘဲ အမ်ိဳးသားသတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားကို ပ့ံပိုးေပးသူမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ဥပမာ - ၾကမ္းတမ္းျပင္းထန္မႈ
မရွိသည့္အလုပ္မ်ား၊ ထမင္းခ်က္၊ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ကေလးမ်ားေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္တာဝန္မ်ားကို ယူရသည္။ 

 အလုပ္တာဝန္ ႏွစ္ဆလုပ္ရျခင္း။ လက္လုပ္လက္စား ေရႊတူးေဖာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
ထမင္းခ်က္ျခင္း၊ ကေလးမ်ားေက်ာင္းသြားရန္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ ေနထိုင္သည့္ေနရာကုိ စီမံျခင္း၊ အစားအေသာက္ 
မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရျခင္း၊ ထင္းရွာျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါဝင္ လုပ္ကုိင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ 
အလုပ္တာဝန္ ႏွစ္ဆလုပ္ေဆာင္ရသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

 ျပဒါးႏွင့္ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ရျခင္း။ တရားမဝင္က႑တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေန႔စားအလုပ္သမား 
ျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကုိင္ရျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ လံုျခံဳမႈမရွိသည့္ အခ်က္မ်ားအျပင္  အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
လုပ္ကုိင္ရေသာ အလုပ္မ်ားသည္ ျပဒါးႏွင့္အျခားသန္႔စင္ရာတြင္အသုံးျပဳသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ရ 
ေသာအလုပ္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကရသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဥပမာ - လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အင္ဝုိင္းလွည့္ျခင္းႏွင့္ 
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ျပဒါးမ်ားအသံုးျပဳျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အလုပ္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုေနရာရွိ ေရႊတူးေဖာ္ 
သည့္လူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခ့ဲရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ျပဒါးေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားထိခုိက္ႏုိင္သည္ကို 
သိရွိထားျခင္းမရွိပါ။

 လိင္လုပ္သား။ ခဲမျဖဴတူးေဖာ္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ လက္လုပ္လက္စားေရႊတူးေဖာ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 
လိင္လုပ္သားလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ပိုမိုပ်ံႏွံ႕ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထုိေနရာမ်ားတြင္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ျခင္းမ်ား 
ရွိသည္ဟု သိရေသာ္လည္း  တိက်ၿပီး ခုိင္မာသည့္အခ်က္အလက္မ်ား ရယူရန္ ခက္ခဲပါသည္။

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္အသင္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈအပုိင္းတြင္ ကုိယ္စားျပဳဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ 
ေနျခင္း နည္းပါးပါသည္။ ျခြင္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုမၾကည့္ဘဲ သုံးသပ္ရလွ်င္ ဆယ္အိမ္မွဴး သို႔မဟုတ္ ရာအိမ္မွဴး 
သို႔မဟုတ္ သတၱဳတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအပုိင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈရာထူးႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈမရွိ 
သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ျပဳလုပ္သည့္ 
လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈ မ်ားမရွိပါ။

ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား 

ကေလးသူငယ္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ ခြဲျခားခံရမႈမရွိျခင္း၊  ကေလးသူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္က်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိခြင့္၊ လံုေလာက္သည့္လူေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္း စံႏႈန္းမ်ားအတုိင္း ကေလးသူငယ္မ်ား ရရွိပုိင္ 
ခြင့္၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ေဆာ့ကစားခြင့္၊ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္းမွ ကေလးသူငယ္မ်ား 
အကာအကြယ္ရပုိင္ခြင့္၊ လိင္အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ား အကာအကြယ္ရရွိ 
ပုိင္ခြင့္။

 သတၱဳတြင္းအနီးႏွင့္လမ္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး။ အႀကီးစားသတၱဳတြင္း 
တစ္ခု၏  အနီးတြင္ ယခင္က ေဒသခံမ်ားအသုံးျပဳသည့္လမ္းသည္ အပိတ္ခံလိုက္ရၿပီး ေက်ာင္းသားေလးမ်ားသည္ 
လမ္း (ဖုန္လမ္း) အသစ္ကို အသုံးျပဳၾကရသည္။ ထိုလမ္းသည္သတၱဳတြင္းမွ သန္႔စင္စက္႐ံုအထိသြားေသာ  
ယာဥ္ယႏၲရားမ်ားသြားလာသည့္ လမ္းျဖစ္သည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ကားႀကီးမ်ားမွက်လာႏုိင္ေသာ ေက်ာက္
တံုးႀကီးမ်ားႏွင့္ဖုန္မ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔ကေလးငယ္မ်ား၏လံုျခံဳေရးကို စိုးရိမ္ၾကသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ပံုမွန္ 
ယမ္းေဖာက္သည့္အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ထားၿပီး အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ေၾကညာသည္ဟု သိရသည္။ အျခားေသာလုပ္ 
ကြက္မ်ားတြင္ ယမ္းေဖာက္မည့္အခ်ိန္ကို ရြာသားမ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားထား 
ျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ ထုိသူမ်ားမသိရိွၾကပါ။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ မုိးရာသီတြင္ ေရမ်ားျပည့္ေနေသာ လုပ္ကြက္ 
ေဟာင္းမ်ားအပါအဝင္ သတၱဳတြင္းအနီးတြင္ ေဆာ့ကစားေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး ၎သည္အႏၲရာယ္မ်ားေသာ 
အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။

 သတၱဳတြင္းအနီးႏွင့္အတြင္းတြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ား။ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအတြင္း ကေလးငယ္မ်ားပါဝင္ 
သည့္ သတၱဳတြင္းအနီး မေတာ္တဆမႈမ်ားရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ 
ေကာင္ေလးတစ္ဦးသည္ သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားသို႔ ေန႔လယ္စာ ထမင္းဘူးသြားပို႔ခ်ိန္တြင္ ထံုးေက်ာက္ေတာင္ 
ေပၚမွက်လာေသာ ေက်ာက္တံုးေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရံႈးခ့ဲရသည္။ ေရနစ္သည့္ ျဖစ္ရပ္အမ်ားအျပားလည္းရွိခ့ဲ 
သည္ဟုေျပာၾကသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေျမအေပၚယံလႊာဖယ္ရွားမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေန 
ေသာ ေရကန္အတြင္း ကေလးတစ္ဦးမွာ ေရကူးစဥ္ေရနစ္ခဲ့သည္ဟုလည္း တင္ျပထားခဲ့ပါသည္။  လက္လုပ္ 
လက္စားေနရာမ်ားရွိ စြန္႔ပစ္ထားခဲ့သည့္သတၱဳတြင္းႀကီးမ်ားတြင္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားသည္ ေရႊရွာေဖြ 
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စဥ္ မေတာ္တဆမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္ဟုလည္း ေျပာၾကသည္။ ဥပမာ - လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ 
အရြယ္ရွိသည့္ လူငယ္ေလးတစ္ဦးသည္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ကြက္အေဟာင္းတြင္ အင္ဝုိင္းလွည့္ေန 
စဥ္  ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္ မသန္စြမ္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ အသက္ရွင္ေနရပါသည္။ ထို 
လုပ္ကြက္တြင္ ပုိင္ရွင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈကုန္က်စရိတ္မ်ား 
အတြက္ မည္သူမွ်တာဝန္ယူေပးႏိုင္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာ္ေၾကးမရရွိခဲ့ပါ။  အျခားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္လည္း  
အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္သည္ ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၏ စြန္႔ 
ပစ္ေျမစာပံုၿပိဳက်ခဲ့မႈေၾကာင့္ ထုိလုပ္ကြက္အနီးအနားရွိ ၎၏ေနအိမ္တြင္ပင္ စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားပိကာ အသက္ 
ဆံုး႐ံႈးခ့ဲရသည္။

 ဆူညံသံႏွင့္ေလထုညစ္ညမ္းမႈ။ ဆင့္တက္စက္ရံုအနီးရွိ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ 
အနံ႔ႏွင့္ဆူညံသံကို ယဥ္ပါးမႈရွိေနေသာ္လည္း ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈကိုေတာ့ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္ဟု 
ေျပာပါသည္။ ေရႊတူးေဖာ္သည့္သတၱဳတြင္းတစ္ခုအနီးရွိ ရြာေလးရြာမွရြာသားမ်ားသည္ သတၱဳတြင္းမွ အနံ႔မ်ား 
ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားတစ္ညလံုး မအိပ္ႏုိင္ၾကပါဟု ေျပာပါသည္။ 

 သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား။ လုပ္ကြက္တစ္ခုအနီးရွိ ရြာမ်ားမွ 
ကေလးငယ္မ်ားသည္ တီဘီေရာဂါႏွင့္အလားတူသည့္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ ျပင္းထန္သည့္ အသက္ 
႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ပိတ္ဆို႔မႈ (ARDS) လကၡဏာကိုလည္း ခံစားၾကရသည္ဟုဆိုသည္။ ရြာသားမ်ားႏွင့္ 
ဆရာဝန္မ်ားသည္ ဤေရာဂါမ်ား မည္သို႔ျဖစ္လာသည္ကို  အတည္မျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားသည္ ထို 
ေရာဂါမ်ားႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဆက္စပ္မႈရွိေနသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ လက္လုပ္ 
လက္စားလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ လူငယ္ေလးမ်ားသည္ ျပဒါးဝယ္၍အင္ဝိုင္းလွည့္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ 
ၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ (အပုိင္း ၅.၄ - အလုပ္သမား တြင္ၾကည့္ရန္)။ အခ်ိဳ႕အင္ဝိုင္းလွည့္ျခင္းမ်ားတြင္ ျပဒါး 
ႏွင့္အျခားဓာတုပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳၿပီး နီးစပ္ရာေခ်ာင္းမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ၾကသည္။ ထိုေခ်ာင္းသည္ ရြာ၏အဓိက 
ေရအရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး ေခ်ာင္းအတြင္း ေရခ်ိဳးျခင္း၊ ေရကူးျခင္းႏွင့္စားသံုးရန္ ငါးဖမ္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ 
ထို႔အျပင္ အင္ဝုိင္းလွည့္ျခင္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာျပဒါးႏွင့္ အျခားဓာတုပစၥည္းမ်ားရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ေနထုိင္ျခင္း၊ ကစားျခင္းႏွင့္ ေရခ်ိဳးျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ အစားအေသာက္မ်ားကို 
လည္း ထိုဓာတုပစၥည္းမ်ားရွိသည့္ နီးစပ္ရာေနရာမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္စားေသာက္ၾကသည္။ အေသးစားေရႊလုပ္ 
ကြက္တစ္ခုတြင္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ဆုိင္ယာႏုိက္၏အႏၲရာယ္ကို မသိရွိဘဲ ဆိုင္ယာႏုိက္ပါဝင္ေနေသာ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားမပါဘဲ သယ္ယူျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ဆိုးရြားသည့္ က်န္းမာေရး 
ထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။  ေနာက္လုပ္ကြက္ 
တစ္ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အသက္ ၂ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္ ကေလးငယ္မ်ားကို သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္မ်ားသို႔ 
ေခၚေဆာင္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ျပဒါးႏွင့္အျခားဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ ကေလးမ်ား 
အေပၚ ေရရွည္က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ႏုိင္သည္ကို မသိရွိၾကဟုေျပာၾကသည္။

 ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ပူပန္မႈမ်ား။ သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္ ဧရိယာမ်ားတြင္ 
ေနထုိင္ၾကေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားသည္  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အျခားေဒသမ်ားမွ လာေရာက္ေျပာင္းေရြ႕ေနထုိင္ 
ၾကေသာေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းဧရိယာအနီးရွိေဒသမ်ားတြင္ ျပစ္မႈႏွင့္ခိုးမႈမ်ား ပိုမိုျမင့္တက္လာၿပီး လံုျခံဳေရးအတြက္ 
စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ဖြင့္ဟလာၾကသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ လူငယ္မ်ားသည္ ညေနပိုင္း
က်ဴရွင္အတန္းမ်ားသြားတက္ခ်ိန္တြင္ လံုျခံဳေရးစိတ္မခ်ရေသာေၾကာင့္ မိဘမ်ားမွအတူသြားၾကရသည္။ ခဲမျဖဴ 
သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ ေနရာတစ္ခုတြင္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို ေရြ႕ေျပာင္းလာသူ သတၱဳတြင္းလုပ္သားတစ္ဦးက 
မုဒိမ္းက်င့္ခ့ဲသည္ဟုေျပာသည္။ အျခားျဖစ္ရပ္မ်ားအား မွ်ေဝေျပာၾကားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ရပ္ 
မ်ားသည္ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ မိဘမ်ားသည္ ၎တို႔၏ကေလးမ်ား ေက်ာင္းသြားရာတြင္ စိတ္ 
မခ်ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။
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 လူငယ္မ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ ျမင့္တက္လာျခင္း။ လက္လုပ္လက္စားေရႊလုပ္ကြက္ အေတာ္မ်ား 
မ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး (ရာဘႏွင့္ဘိန္းျဖဴ) သံုးစြဲမႈပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည္ဟုဆိုၾကသည္။ မိဘမ်ား မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲ 
သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ အသက္ ၁၂ မွ ၁၄ ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းထြက္၍ သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ အလုပ္ 
လုပ္ကုိင္ၾကသည္ဟု သိရသည္။ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ့ဲရာ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ကေလး 
ငယ္မ်ား အသက္ငယ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားစတင္အသံုးျပဳမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။ သတၱဳတြင္း 
ပိတ္ထားသည့္ ရာသီတြင္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အျခားလုပ္ကုိင္စရာမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား 
အသံုးျပဳလာၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ပညာသင္ၾကားႏုိင္မႈ 

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ ခြဲျခားခံရမႈမရွိျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္။ 

 ေရႊ႕ေျပာင့္ေနထုိင္မႈမ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊။ ရြာသားမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးအပါအဝင္ ေဒသခံ 
မ်ားသည္ ဗမာစကားေျပာသည့္ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ား၏ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ေဒသခံတုိင္းရင္း 
သားမ်ားေနထုိင္ရာအနီးရွိ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ေရာက္ရွိလာျခင္းသည္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား 
ကေလးငယ္မ်ား၏ပညာေရးကို ထိခုိက္ေစသည္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား 
ကေလးငယ္မ်ားသည္ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ဗမာစကားျဖင့္စာသင္ေသာေၾကာင့္ ဗမာစကားေျပာရန္ စိတ္ေခၚမႈ 
တစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ ၎သည္ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာကေလးမ်ား၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖစ္ၿပီး ေဒသခံကေလး 
ငယ္မ်ား၏ ဘာသာစကားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အထက္ပါေဖာ္ျပပါစိန္ေခၚမႈမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းမွ ႏႈတ္ 
ထြက္မႈမ်ားရွိၾကသည္ဟု သိရပါသည္။

 ေျမယာမ့ဲျပႆနာ။ ေရႊတူးေဖာ္ရန္အတြက္ လယ္သမားမ်ား၏ေျမယာမ်ားကို သိမ္းယူျခင္းသည္ ၎တို႔အား 
ေျမယာမ့ဲမ်ားျဖစ္ေစကာ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ေစရန္ ဦးတည္ပါသည္။ (အပုိင္း- ၅.၃ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ 
မႈကိုၾကည့္ရန္)။ လယ္သမားမ်ား၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ အလုပ္သမားမ်ားကိုေတြ႕ဆံုေမးျမန္း 
ခ့ဲရာ ေက်ာင္းေနေသာကေလးငယမ္်ားသည ္မလူတန္းၿပီးလွ်င ္ေက်ာင္းမထွြကၿ္ပီး ဥပမာ - အငဝ္ုငိ္းလညွ္သ့အူျဖစ ္
သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကရသည္ဟု ဆုိပါသည္။ သတၱဳတြင္းလုပ္ကုိင္သည့္ ရြာတစ္ 
ရြာတြင္ ကေလးငယ္ဦးေရ၏ ၁ဝ% သာလွ်င္ မူလတန္းထက္လြန္သည့္ ပညာေရးကို ဆက္လက္တက္ေရာက္ 
ခ့ဲသည္။

 ေက်ာင္းတက္ေရာက္ႏုိင္မႈ။ ျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕တြင္ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ တရားမဝင္သတၱဳ 
တြင္းပုိင္ရွင္မ်ားသည္ ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ေပးျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဆရာမ်ားေနထုိင္ရန္ေနရာမ်ား တည္ 
ေဆာက္ေပးေသာ္လည္း အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ထိေရာက္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ဆုိၾကပါသည္။ ေနရာ 
တစ္ခုတြင္ မိဘမ်ားသည္ ၎တို႔၏ကေလးမ်ားႀကီးျပင္းလာလွ်င္ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းတြင္သာ အခြင့္ 
အေရးရွိသည္ဟု ယူဆထားေသာေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၏ပညာေရးကို အားမေပးပါ။ ဤသို႔ျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား 
သည္ အထက္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္မလုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။  ေနာက္ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ 
ခဲမျဖဴလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေျမၿပိဳၿပီးေနာက္ အႏၲာရာယ္ရွိေသာေနရာဟု သတ္မွတ္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းေလး 
ေက်ာင္းပိတ္လုိက္ရသည္။ ၎၏ရလဒ္အေနျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ အျခားေက်ာင္းတြင္ သြားေရာက္တက္ရန္ 
ပိုမိုေဝးကြာသည့္ေနရာသို႔  သြား၍ေက်ာင္းတက္ရသည္။ အနီးဆံုးအထက္တန္းေက်ာင္းသည္ အလြန္ေဝးေသာ 
ေၾကာင့္  အသက္ ၁ဝ ႏွစ္ခန္႔ရွိေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းဆက္လက္တက္ေရာက္ျခင္းမရွိၾကေတာ့
ပါ။  ေက်ာင္းတတ္ရမည့္အစား  ကေလးမ်ားသည္ ၎တို႔၏မိဘမ်ားကို သြားေရာက္ကူညီခ့ဲၾကသည္။ ဥပမာ-
အားျဖင့္  ခဲမျဖဴမ်ားသယ္ယူေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခ့ဲရသည္။
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ကေလးအလုပ္သမား 

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ ခြဲျခားခံရမႈမရွိျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ သက္ေသာင့္သက္သာေနႏုိင္ခြင့္၊ 
ေဆာ့ကစားခြင့္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈသိရွိခြင့္၊ ကေလးအလုပ္သမားျဖစ္မႈမွ ကေလးသူငယ္မ်ားလြတ္လပ္ခြင့္။ 

 တရားဝင္သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ားခန္႔ထားမႈ။ အႀကီးစားသတၱဳလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ကေလး 
လုပ္သားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈမရွိဟုဆိုေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားရွိခ့ဲဟုဆုိပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအရ 
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားကို ခန္႔အပ္ထားမႈကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ တားျမစ္မႈမ်ားရွိေသာ္ 
လည္း ကေလးအခ်ိဳ႕သည္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုတြင္ ခန္႔အပ္ထားမႈမ်ားရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အလုပ္သမား 
အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ စက္႐ံုတြင္အလုပ္ရရွိရန္ ၎တုိ႔၏အသက္မွန္ကို လိမ္လည္ေျပာဆိုၿပီး အသက္ ၁၄-၁၅ 
ႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္အလုပ္လုပ္ၾကသည္ဟုဆုိပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ့ဲေသာအဖြဲ႕ေတြ႕ဆံုခ့ဲေသာ သတၱဳ 
ကုမၸဏီမ်ားက အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား ခန္႔အပ္ထားျခင္းမရွိဟုဆိုေသာ္လည္း ကေလးမ်ား၏ 
မွတ္ပံုတင္မ်ားကိုစစ္ေဆးရာ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ခန္႔ရွိေသာ ကေလးမ်ားအလုပ္ခန္႔ထားသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး အသက္ 
၁ဝ-၁၁ ႏွစ္ရွိေသာကေလးမ်ားသည္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခြန္အားရွိပါက အေသးစားေရႊသတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ 
ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ ခဲမျဖဴသတၱဳတြင္း 
တစ္ခုတြင္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မတုိင္မီ အသက္ ၁၃ ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္အတြင္း ကေလးအလုပ္ သမားခန္႔အပ္ထားသည့္ 
ျဖစ္စဥ္ရွိခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္စစ္ေဆးမႈမ်ားေၾကာင့္ ကေလးအလုပ္သမားခန္႔အပ္မႈ 
ရပ္ဆုိင္းခ့ဲၾကသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေျမေအာက္လႈိဏ္ဂူအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ 
မရွိဘဲ သစ္ပင္စုိက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အပင္မ်ားေရေလာင္းျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ဆုိင္ယာႏုိဒ္မ်ားအား အကာအကြယ္ပစၥည္း 
မ်ားမပါဘဲ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္သည့္ေနရာမ်ားသို႔  သယ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ CSR စီမံကိန္းမ်ား 
အတြက္ ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ၾကသည္။  ကေလးငယ္ 
မ်ားသည္ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ကစားေနပါက အေထြေထြမန္ေနဂ်ာမွ ၎တို႔အား သတိေပးျခင္းခံရပါသည္ဟု 
ေျပာပါသည္။ 

 လက္လုပ္လက္စားသတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးအလုပ္သမား ခန္႔အပ္ထားမႈ။ ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ 
ရွိခ်က္မ်ားအရ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ကေလးမ်ားသည္ အသက္ ၆ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၇ ႏွစ္အရြယ္မ်ား 
တြင္ လက္လုပ္လက္စားေနရာမ်ားတြင္ အင္ဝုိင္းလွည့္သူမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ မနက္ ၅ နာရီ သို႔မဟုတ္ ၆ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ 
ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေန႔အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းတက္၍ ညေနပုိင္းတြင္ နာရီအနည္းငယ္အလုပ္ လုပ္ၾကသည္။ 
တစ္ရက္လွ်င္ ၇ဝဝ မွ ၁၅ဝဝ က်ပ္အထိရၾကသည္။ အင္ဝုိင္းလွည့္သည့္အလုပ္မွရေသာ ဝင္ေငြသည္ ထို 
ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းစရိတ္အျဖစ္သံုးၾကသည္။ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ အင္ဝိုင္းလွည့္အျဖစ္ သတၱဳလုပ္ကြက္ 
တြင္လုပ္မည္ဆိုပါက တစ္ေန႔ ၅ဝဝဝ က်ပ္ကို အင္ဝိုင္းလွည့္ခြင့္ရရွိေစရန္ က်င္းပိုင္ရွင္သို႔ေပးရသည္။ ကေလး 
သူငယ္မ်ားကို ေက်ာက္တူးသည့္ေနရာမ်ားတြင္လည္း ေတြ႕ရသည္။  ေက်ာက္ေကာက္ျခင္း၊  ေက်ာက္ထုျခင္း၊ 
ထံုးႏွင့္ေျမေရာျခင္း စသည့္အလုပ္မ်ားလုပ္ၾကရသည္။ မိန္းကေလးမ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ၃၅ဝဝ မွ ၄ဝဝဝ 
က်ပ္ရရွိၿပီး ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ၄ဝဝဝ မွ ၅ဝဝဝ က်ပ္အထိ ရရွိၾကသည္။ ကြာဟခ်က္ 
အေၾကာင္းအရင္းမွာ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ မိန္ကေလးမ်ားထက္ ပိုမိုခက္ခဲသည့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ကုိင္ရ 
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အျခားေဒသမ်ားတြင္ သတၱဳတြင္းပုိင္ရွင္မ်ားသည္  အသက္ ၁၆ ႏွစ္ထက္ငယ္ေသာ 
ကေလးမ်ားကို သတၱဳတြင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္မေပးပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထိုကေလးမ်ားသည္ 
အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ လံုေလာက္သည့္ သန္မာမႈမရွိဟု သတ္မွတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အသက္ ၁၆-
၁၈ ႏွစ္ရွိသည့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ သတၱဳတြင္းတြင္ ေရပုိက္ျဖင့္ထုိး၍ေက်ာက္မ်ားဖယ္ရွားသည့္ သတၱဳတူး 
ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ယမ္းဘီလူးသံုး၍ ေက်ာက္မာမ်ားကို ေဖာက္ခြဲျခင္းက့ဲေသာ အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
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မ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ရွိ ငယ္ရြယ္ေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ သတၱဳ႐ုိင္းမ်ားေဆးေၾကာျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္ထုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကရသည္။  
သို႔ေသာ္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားသည္ ေျမေအာက္တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္မႈမရွိပါ။

(ဂ) ဆက္စပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား။ 

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္  ၂၂။  ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သတၱဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား။

ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 
 ICMM Sustainable Development Framework
 IFC Performance Standards and Guidance Notes

ILO Conventions:
 C111 Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958
 C100 Equal Remuneration Convention, 1951
 C156 Workers with Family Responsibility Convention,1981
 C183 Maternity Protection Convention, 2000

 UN Guiding Principles on Business and Human Rights
 UN International Bill of Human Rights and Core Human Rights Instruments, in particular UN 

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW), 1979

လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
 CSRM, Mining and Local-Level Development: Examining the Gender Dimensions of Agree-

ment Making and Benefit Sharing
 IFC, Good Practice Note: Non-Discrimination and Equal Opportunity
 IFC, Women in Mining: A Guide to Integrating Women Into the Workforce
 Oxfam Australia, Tunnel Vision-Women, Mining and Communities
 Oxfam Australia, Women, Communities and Mining: The Gender Impacts of Mining and the 

Role of Gender Impact Assessment
 Rio Tinto, Why Gender Matters
 UNIFEM and United Nations Global Compact, Women’s Empowerment Principles

 UN Women focus on promoting leadership and political participation of women, economic 
empowerment, and ending violence against women.

 World Bank, Gender Dimensions of Artisanal and Small-scale Mining: A Rapid Assessment 
Toolkit

 World Bank, Gender Dimensions of the Extractive Industries
 World Bank, Women and Artisanal and Small-scale Mining
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https://www.icmm.com/publications/pdfs/429.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC%2BSustainability/Our%2BApproach/Risk%2BManagement/Performance%2BStandards
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID%2CP12100_LANG_CODE:312256%2Cen
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_84_en.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312301
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/maternity-protection/lang--en/index.htm
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
https://www.csrm.uq.edu.au/research/mining-and-local-level-development-examining-the-gender-dimensions-of-agreement-making-and-benefit-sharing
https://www.csrm.uq.edu.au/research/mining-and-local-level-development-examining-the-gender-dimensions-of-agreement-making-and-benefit-sharing
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/629b648048865944b8aafa6a6515bb18/NonDiscrimination.pdf%3FMOD%3DAJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b31e4e804879eacfafb9ef51e3a7223f/IFC-LONMIN_WomenInMining_Manual.pdf%3FMOD%3DAJPERES
https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2011/11/oaus-tunnelvisionwomenmining-1102.pdf
http://resources.oxfam.org.au/pages/view.php%3Fref%3D460
http://resources.oxfam.org.au/pages/view.php%3Fref%3D460
http://www.riotinto.com/documents/ReportsPublications/Rio_Tinto_gender_guide.pdf
http://www.unwomen.org/en/partnerships/businesses-and-foundations/womens-empowerment-principles
http://siteresources.worldbank.org/INTEXTINDWOM/Resources/Gender_and_ASM_Toolkit.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTEXTINDWOM/Resources/Gender_and_ASM_Toolkit.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTOGMC/Resources/eifd8_gender_equity.pdf
https://olc.worldbank.org/sites/default/files/WB_Nairobi_Notes_4_RD3_0.pdf


ေလးေထာငဇ္ယားကြက္ ၂၃။ ႏုငိင္တံကာ  စခံ်နိစ္ညံႊန္းမ်ား၊ ကေလးသငူယအ္ခြင္အ့ေရးႏငွ္ ့သတၱဳလပုင္န္းမ်ားအတြက ္
လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား။ 

ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား
 IFC Performance Standards and Guidance Notes

ILO Conventions:
 C182 Worst Forms of Child Labour Convention, 1999
 C138 Minimum Age for Admission to Employment and Work Convention, 1973

 UN Guiding Principles on Business and Human Rights
 UN International Bill of Human Rights and Core Human Rights Instruments, in particular UN 

Convention on the Rights of the Child, 1989
 UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No.16 on State Obligations re-

garding the impacts of the business sector on children`s rights, 2013

လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
UNICEF, Children’s Rights and the Mining Sector project and pilot study report
UNICEF, UN Global Compact & Save the Children, Children’s Rights and Business Principles
UNICEF & Save the Children, Children’s Rights in Policies and Codes of Conduct
UNICEF & DIHR, Children’s Rights in Impact Assessment
UNICEF, Children’s Rights in Sustainability Reporting
UNICEF, Engaging Stakeholders on Children’s Rights
UNICEF, DIHR and ICAR, Children’s Rights in National Action Plans on Business and Human Rights
Save the Children, Children as Stakeholders: The Business Benefits of Investing in Children
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https://www.icmm.com/publications/pdfs/429.pdf
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Youthinaction/C182-Youth-orientated/C182Youth_Convention/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.unicef.org/csr/332.htm
http://www.unicef.org/csr/332.htm
http://www.unicef.org/csr/files/UNICEF_REPORT_ON_CHILD_RIGHTS_AND_THE_MINING_SECTOR_APRIL_27.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/CRBP/Childrens_Rights_and_Business_Principles.pdf
http://www.unicef.org/csr/css/Children_s_Rights_in_Policies_26112013_Web.pdf
http://www.unicef.org/csr/css/Childrens_Rights_in_Sustainability_Reporting_Second_Edition_19092014.pdf
http://www.unicef.org/csr/css/Childrens_Rights_in_Sustainability_Reporting_Second_Edition_19092014.pdf
http://www.unicef.org/csr/568.htm
http://www.unicef.org/csr/files/Childrens_Rights_in_NAPs_WEB%281%29.pdf
http://crb.savethechildren.se/child-rights-and-business-benefits

