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နည်းပညာပုိင်းဆိင်ုရာ မှတ်စ ု- COVID-19 ငှ့် ကေလးအလုပ်သမား 

 

၁. မိတ်ဆက် 

ကလုသမဂသည် ၂၀၂၁ ခုစှက်ို အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာ ကေလးအလပု်သမားများပေပျာက်ေရးစှအ်ြဖစ ် ေကြငာခဲ့ပးီ 

ထိုသုိေသာ ညင်းပန်ှိပစ်ကမ်များင့်ှ ေခါင်းပုံြဖတ်ြခင်းများကို တုိကဖ်ျကရ်န်အတွက ် ေရရှညတ်ညတ့ံ်ခိုင်မဲေသာ ဖွံဖိး 

တုိးတက်ေရး ပနး်တုိင်လျာထားချက ် ၈.၇ အြဖစ ် သမိုင်းမတ်ှတုိင်စိုကထ်ူိုင်ရန်ကိးပမး်လျကရိှ်သည်။ ကမာတစဝ်မှး် တွင် 

ခန�်မနှး်ေြခ (၁၅၂) သနး်ေသာ ကေလးသူငယ်များမာှ ကေလးအလပု်သမားများြဖစ်ကပးီ ၎င်းတုိမ ှ တစဝ်ကန်းီပါး (၇၃) 

သနး်ခန�်မာှ ေဘးအရာယ်ရိှေသာ ကေလးအလပုသ်မားများြဖစ်ကသည။် COVID-19 ေပေပါကလ်ာြခင်းသည ် ထိ ု

လျာထားချက ် ပနး်တုိင်များအတွက ် ေဘးအရာယ်ကးီမားစာွြဖစေ်စသည။် ကမာလုံးဆိုင်ရာ ကျနး်မာေရး အကျပအ်တညး် 

သည ် ေနာကဆ်ကတဲွ်အကျ ိးဆကမ်ျားြဖင့် ေနရာအှံအြပားတွင် ကးီစာွေသာ အောှကအ်ယှကမ်ျား ြဖစလ်ာေစခဲ့သည။် 

ကေလးများစာွသည ် ေကျာင်းရပန်ားလိုက်ကရပးီ မိသားစမုျားအေပတွင်လညး် စးီပာွးေရးဆိုင်ရာဖိအားများ ဆကလ်က် 

တုိးြမင့်လာခဲ့သည။် ယင်းအချကသ်ည ် ကေလးသူငယ်သနး်ေပါင်းများစာွကို ကေလးအလပု်သမားများအြဖစတွ်နး်ပိုိုင်ပးီ 

ကေလးအလပု်သမားများအတွကလ်ညး် စိုးရိမဖ်ွယ်ရာများ ြဖစေ်ပလာိုင်ဖွယ်ရိှသည့် ကစိတစခ်ြုဖစသ်ည။် အလပု်လပုေ်န 

ကသည့် ကေလးများအတွက ် ဗုိင်းရပစ််င့်ှ ထေိတွိုင်ေြခပိုမိုများြပားပးီ (ြပန�်ပာွးကးူစကမ်ပိုမိုတုိးတက်လာိုင်) 
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အဆိုးဝါးဆုံးပုံစြံဖင့် အလပု်လပု်ေနရသည့် ကေလးအလပု်သမားများ (WFCL)1 အြဖစက်ျေရာက်သွားိုင်ကာ ေဘးအရာယ ်

များကို ေတွ�ကံရမ ပိုမိုြမင့်မားသွားေစိုင်သည။် 

ဤနညး်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမတ်ှစုသည ် COVID-19 ြဖစပ်ာွးေနစဉ်င့်ှ ြဖစပ်ာွးပးီေနာက ် ကေလးအလပု်သမားဆိုင်ရာ ကစိရပ ်

များင့်ှ မည်သုိေသာလပု်ေဆာင်ချကမ်ျားကို ေဆာင်ရ�က်ိုင်မညဟူ်သည့်အချကမ်ျားှင့် ပတ်သက၍် လကေ်တွလပု်ငနး် 

ေဆာင်ရ�က်ေနသမူျားှင့် ဆုံးြဖတ်ချကခ်ျမှတ်သူများအတွက ် လမး်နခ်ျကမ်ျားှင့် သတင်းအချက်အလကမ်ျား ေပးိုင်ရန ်

ြဖစပ်ါသည။် အခနး် (၂) တွင် COVID-19 သည ် ကေလးအလုပသ်မားြဖစ်သွားိုင်ေြခရိှေနသည့် ကေလးများှင့် ကေလး 

အလပု်သမားအြဖစလ်ပုက်ိုင်ေနကသည့်ကေလးများအတွက ် ထခိိုက်ိုင်ေြခရှိသည့် ေဘးအရာယ်များကို တင်ြပထားပါ 

သည။် အခနး် (၃) တွင် ၂၀၁၉ ခုစှ ်လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမဆိုင်ရာလပု်ေဆာင်ချကမ်ျားတွင် ကေလးသူငယ်များ အား 

အကာအကွယ်ေပးေရး အနမိ့်ဆုံး စသံတ်မတ်ှချကမ်ျား (CMPS) ှင့် ကေလးအလပု်သမားများအတွက ် အေရးေပ 

ေဆာင်ရ�က်ရန် နညး်လမး်များ (ြပနလ်ညတ်ညး်ြဖတ်ထားသည့်မူသည ် ၂၀၂၀ တွင် ထကွမ်ညြ်ဖစသ်ည)် စသည် တုိင့်ှအည ီ

စမီခံျကဆ်ိုင်ရာများ လပု်ေဆာင်ရန၊် အသေိပးေထာကခ်တံင်ြပရနအ်ချကမ်ျားကို တင်ြပထားပါသည။် အခနး် (၄) တွင် 

သတင်းအချကအ်လကမ်ျားရိုင်မည့် အရင်းအြမစမ်ျားကို တင်ြပထားပါသည။် 

 

၂. COVID-19 ြဖစပ်ာွးေနသည့် အေြခအေနအတွင်းမှ ကေလးအလုပ်သမား 

 ကေလးအလပု်သမားြဖစပ်ာွးိုင်ေြခများမာှ အမဲတေစ ချကခ်ျင်းြမင်လွယ်မမရှိေသာေကာင့် အေတွအ�ကံများအရ 

ဆိုိုင်သညမ်ာှ ကးီမားေသာ စးီပာွးေရးအကျပ်အတညး်သည ်ကေလးအလပု်သမားများကို ထိခိုက်ိုင်ေြခရိှသညမ်ျားအား ပိုမို 

ဆိုးဝါးေစမညြ်ဖစ်ပီး ကေလးအလပု်သမားပျ ံှံြဖစပ်ာွးမလညး် တုိးတကလ်ာမည့်အေနအထားရိှိုင်သည်ဟူသည့် အချက ်

ြဖစသ်ည။် ေအာကတွ်င်ေဖာြ်ပထားသည့် အချ ိေသာ ကေလးအလပု်သမားြဖစပ်ာွးိုင်ေြခရိှသည့်အချကမ်ျားသည ် လက်ရှိ 

COVID-19 ကပ်ေရာဂါြဖစပ်ာွးမတွင် ေပေပါကလ်ာခဲ့ပးီြဖစ်ပးီ အြခားေသာအချကမ်ျားမာှမူ ကးူစကေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးမများ 

အပါအဝင် ယခင်ကြဖစေ်ပခဲ့ေသာ လူသားများှင့်သကဆ်ိုင်သည့် အကျပအ်တညး်များတွင် ပျ ံှံြဖစပ်ာွးခဲ့သည့် အချက ်

များြဖစသ်ည်။ 

ကေလးအလပုသ်မားြဖစ်ိုင်ေြခ ကေလးအလပုသ်မားြဖစသွ်ားုိင်ေြခရိှသည့် 
အေကာင်းအချကမ်ျား 

 
ကေလးအလပုသ်မားြဖစသွ်ားုိင်ေြခရိှသည့် ကေလးသူငယ်များ2 

 
• ကေလးသူငယ်များသည ်၎င်းတုိမသိားစမုျား၏ 

အေြခခလံိုအပခ်ျကမ်ျား ြပည့်မီိုင်ရန်အတွက ်
စးီပာွးြဖစ ်လင်ိပိင်ုးဆိုင်ရာ 
ေခါင်းပုံြဖတ်ခံရြခင်းများ အပါအဝင် 

• စာသင်ေကျာင်းများပတ်ိြခင်း၊ သင်ကားေရးဌာနများင့်ှ 
ေဝးကာွေသာ ေနရာများမှ သင်ကားေရးေနရာများသုိ 
လကလ်မှး်မီေရာက်ရိှမ အကန�်အသတ်ရှြိခင်းသည ်
အိမတွ်င်ေနရသည့် အချနိမ်ျား ပိုများလာေစသည်။ 

                                                           
1 ILO ြပဌာန်းချက်အမတ်ှ (၁၈၂) အပိုဒ် (၃)၊ https://www.ilo.org/ipec/facts/WorstFormsof Childlabour/lang - -en/index.htm  
2 အေဖာ်မရိှသည့် သုိမဟုတ် မသိားစုငှ့် ကဲွကာွေနသည့် ကေလးသူငယ်များ - ယခင် ကေလးအလုပသ်မားအြဖစ် အလုပလု်ပခ့ဲ်ဖးူေသာကေလးများ၊ 
အလုပ်လုပေ်နသည့် ေမာငှ်မသားချငး်ရှိသည့် ကေလးသူငယ်များ၊ ကေလးသူငယ် ဒုကသည်များ၊ ိုငင်ေံရးခုိလံခွင့်ေတာငး်ခံသူများ သုိမဟုတ် 
ေရ�ေြပာငး်သွားလာသူများ 

https://www.ilo.org/ipec/facts/WorstFormsof%20Childlabour/lang%20-%20-en/index.htm
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ကေလးအလပု်သမား/WFCL များအြဖစ်သုိ 
တွနး်ပိုြခင်းခံကရသည။် 

• ကေလးသူငယ်များ အထးူသြဖင့် မနိး်ကေလးများ 
သည ်မသိားစမုျား၏ ရှင်သန်ရပ်တညေ်ရး 
အတွက ်ပိုမိုကးီမားသည့် တာဝနမ်ျားယူက 
ရသည်ဟု ယူဆရပးီ အိမမ်ကစိများင့်ှ ြပစ ု
ေစာင့်ေရာှကေ်ရး တာဝနမ်ျားအတွက ်နာရီေပါင်း  

ပိုမိုရှည်ကာစာွ လပုက်ိုင်ေပးကရသည်။∗  
• စိုကပ်ျ ိးေရးှင့် အိမ်တင်ွးလပုင်န်းများအပါအဝင် 

မသိားစလုပု်ငနး်များတွင် ြပင်ပအလပု်သမားများ 
မရိှ ေသာေကာင့် မသိားစကုိုကူညရီနအ်တွက ်
ကေလးများက ပို၍ တာဝနယူ်ကရသည။်∗ 

• ကေလးအုပထ်နိး်ကသူများသည ်ကေလး 
အလပု်သမားအြဖစခ်ိုင်းေစြခင်းင့်ှ 
ကေလးများအား အမိေ်ထာင်ြပ ေစြခင်းများ 
အပါအဝင် အတ်သေဘာ ေဆာင်သည့် 
အသက်ရှင်သန်ေရးနညး်လမး်များကို 
ကျင့်သံုးကသည။်∗ 

• လနူာ ြပစေုစာင့်ေရှာက်ရသူကေလးများ 
အထးူသြဖင့် မနိး်ကေလးများသည ်နာမကျနး် 
ြဖစေ်နေသာ ေဆမွျ ိးများကို ြပစု ေစာင့်ေရှာက် 
ရြခင်းေကာင့် ေရာဂါဘယကးူစက်ိုင်ေြခကို 
ပိုမိုခစံားကရသည။်∗ 

 

• ေသဆုံးြခင်း၊ ဖျားနာြခင်း၊ အသွားအလာကန�်သတ်ြခင်း 
များေကာင့် အလပု်ဆုံးံးရြခင်းတုိသည ်မိသားစဝုင်ေငွ 
များကို ေလျာက့ျေစသည။် 

• မသိားစမုျားတွင် ဓေလထ့ုံးတမး်စဉလ်ာအရ 
ေယာကျားေလး၊ မနိး်ကေလး ကွဲြပားမအေပ 
အိုးစွဲေနသည့် အချကမ်ျား - မိနး်ကေလးများ၏ 
အခနး်ကသည ်သန�်ရှင်းေရး၊ ချကြ်ပတ်ြခင်း၊ 
ြပစေုစာင့်ေရှာကြ်ခင်း စသည်တုိတွင်သာ ပိုမိုများြပားပးီ 
ေယာကျားေလးများ အတွကမ် ူ၎င်းတုိမိသားစ၏ု 
ဝင်ေငွတုိးလပု်ငနး်များတင်ွ ပါဝင်ကညူရီန ်ဖိအားများ 
ြဖစလ်ာေစသည။် 

• အားနညး်ေသာ သုိမဟုတ် မိုင်ဝနက်ို ထမး်ထားရသည့် 
အစိုးရများသည ်အချ ိေသာ ထိခိုက်ိုင်ေြခရိှသည့် 
လပုင်နး် ကများတွင် ေခါင်းပုံြဖတ်ြခင်းကိ ု
တားဆးီိုင်မညမ်ဟုတ်ပါါ။ 

• ကေလးအလပု်သမားြဖစသွ်ားိုင်ေြခရိှသည့်ကေလးသူငယ် 
များအတွက ်မရှမိြဖစဝ်နေ်ဆာင်မများ နညး်ပါးမေကာင့် 
၎င်းတုိအတကွ ်အေြခခလံိုအပခ်ျကမ်ျား ြပည့်မမီမရိှေပ။ 

• တစဉ်းီတညး်အထီးကျနြ်ဖစေ်နေသာ ကေလးသငူယ်များ 
အေနြဖင့် သက်တူရ�ယ်တူများ၊ မိတ်ေဆသူွငယ်ချင်းများ 
မရိှ ကေသာေကာင့် အြခားေသာ အေထာကအ်ပံ့ေပးမည့် 
ကနွရ်ကမ်ျားှင့် အဆက်အသွယ်မရရိှကေပ။ 

• ေဆးုံတက်ရြခင်း၊ အသွားအလာကန�်သတ်ထားြခင်း၊ 
သီးြခားခွဲြခားထားရိှြခင်း၊ ေရ�ေြပာင်းသွားလာြခင်း 
သုိမဟုတ် ေသဆုံးြခင်း စသည့်ကစိများေကာင့် မိသားစ ု
များ ကွဲကာွရြခင်းများြဖစေ်ပသည။် 

• COVID-19 ှင့်ပတ်သက၍် ထင်ေကးေပးေြပာဆိုကြခင်း 
များေကာင့် ေရာဂါင့်ှပတ်သက်ေါသာ 
ထခိိုက်ိုင်ေြခရှိသည့်အနရာယ် များ 
အထးူသြဖင့်ကေလးများ အတွက ်ေရာဂါ၏အရာယ် 
သညန်ညး်ပါးလပှါဟုယံုမှားေစလျကရိှ်ေစပါသည။်  

 
ကေလးအလပုသ်မားအြဖစ်အလပုလ်ပုေ်နကသည့် ကေလးသူငယ်များ 

 
• ကေလးသူငယ်များအလပုလ်ပု်ကိုင်ေနရသည့် 

အေြခအေနများတွင် ပိုမိုေဘးအရာယ်ရိှပီး 
(ဉပမာ - ပိုမိုရှည်ကာသည့်အလုပခ်ျနိမ်ျား၊ ပိုမို 
အရာယ်ရှိ သည့်အလပု်တာဝနမ်ျား သုိမဟုတ် 
ပိုမို ေဘးဉပါဒ် ြဖစေ်စေသာ 

• အလပုလ်ပု်ေနကသည့ ဆယ်ေကျာသ်ကလ်ူငယ်များ 
အထးူသြဖင့် စိုကပ်ျ ိးေရးတွင် အလပုလ်ပုေ်နကသူများသည ်
ကမး်ကျင်မအနညး်ငယ်သာလိုအပေ်သာအလပုမ်ျား၊ လပုခ် 
နညး်နညး်သာရရိှကပးီ ပုံမနှ်အားြဖင့် 
အကာအကွယ်ေပးေရး ပစညး်ကရိိယာများ သုိမဟုတ် 

                                                           
* ထုိအချက်များကုိ ကေလးအလုပသ်မားြဖစသွ်ားိုငေ်ြခရှိသည့် ကေလးများငှ့် ကေလးအလုပသ်မားအြဖစ်လုပကုိ်ငေ်နေသာ ကေလးများစ်ှမျ ိးလံုးတွင ်
ေတွရှိရသည်။ 
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လပုင်နး်ခွင်အေနအထားများ) အထးူသြဖင့် 
စိုကပ်ျ ိးေရးလပုင်နး်များတင်ွ ြဖစသ်ည။် 

• လမူေရးအရ ထနိး်ချပ်ရနအ်တွက ်ထတ်ုြပနထ်ား 
သည့်အမနိ�်များကို ချ ိးေဖာကရ်ြခင်း၏ ရလဒ် 
အေနြဖင့် အလပုလ်ပု်ေနသည့်ကေလးများ 
ဖမး်ဆးီ ခရံြခင်း၊ ဉပေဒအရ အေရးယူြခင်းများ၊ 
ဒဏ်ေငွ ှင့်/ သုိမဟုတ် ေထာင်ဒဏ် 
ချမတ်ှခရံြခင်းများ။∗ 

• စတ်ိပိုင်းဆိုင်ရာ ပပူနဆ်င်းရဲမများ 
တုိးပာွးလာြခင်း များ။∗ 

• ဩဇာအာဏာရိှသူများ၏ လင်ိပိုင်းဆိုင်ရာ 
အကမး်ဖကခ်ံရြခင်း၊ ေခါင်းပုံြဖတ်ခရံြခင်းင့်ှ 
ညင်းပနး်ှိပစ်ကခ်ရံြခင်းများ အပါအဝင် 
အကမး်ဖကမ်ပုံစမံျ ိးစုံင့်ှ လကူုနက်းူမများကို 
ထေိတွခစံားရြခင်းများ။∗ 

• ေရာဂါကးူစကမ်ကို 
ပိုမိုထေိတွခစံားရိုင်ေြခရိှြခင်း။ 

• မဘိများှင့် ကေလးသူငယ်များ အလပုက်ို ရှာေဖ ွ
လာကြခင်းေကာင့် ကေလးများကို အထးီကျန ်
ခွဲြခားထားရိှရြခင်းများ င့်ှ/သုိမဟုတ် 
ကေလးများ ကို ထခိိုက်ိုင်ေြခရိှသည့် 
ကစိရပမ်ျားှင့် ထိေတွ ေစြခင်းေကာင့် 
မသိားစမုျားခွဲခာွေနထိုင်ရြခင်းှင့် 
ေရ�ေြပာင်းသွားလာရြခင်း အစရိှသည့် 
ထခိိုက်ိုင်ေြခများ တုိးပာွးြဖစေ်ပေစသည။်∗ 

• အဝင်အထကွပ်ိတ်ဆိုကန�်သတ်ြခင်း (lockdown)  
ပးီေနာက်တွင် ေကျာင်းြပနတ်က်ိုင်ေြခ နညး်ပါး 
သွားြခင်း။ 

ေဘးကင်းလုံ�ခံေရးပစညး် များ၊ ေဆးဝါးြပစကုသုမ၊ 
နာမကျနး်ခင့်ွ သုိမဟုတ် 
လမူေရးရာအကာအကွယ်ေပးမမရကသမူျားြဖစသ်ည။် 

• လပုင်နး်လညပ်တ်မမရှေိတာေ့သာ လပု်ငနး်များ သုိမဟုတ် 
ဝနေ်ဆာင်မလပုင်နး်များတွင် အလပုအ်ကိုင်ဆုံးံးြခင်း 
သုိမဟုတ် အလပုခ်ျနိေ်လာခ့ျခံရြခင်းများ။ 

• ကေလးအလပု်သမားြဖစေ်နေသာ ကေလးသူငယ်များ 
အတွက ်မရိှမြဖစဝ်နေ်ဆာင်မများ ပတ်ိသိမ်းြခင်းများ 
(အရိှနြ်မင့်သင်ကားေရးအစအီစဉမ်ျား၊ စာသင်ေကျာင်းများ၊ 
အစားအစာ၊ အမကစိများကိ ုစမီခံန�်ခွဲမ၊ စတ်ိပိုင်းဆိုင်ရာ၊ 
ကျနး်မာေရး စသြဖင့်)။ အထူးသြဖင့် လမး်မများေပတွင် 
ေနထိုင်ကေသာ/ အလပု်လပု်ကေသာ ကေလးသူငယ်များ၊ 
ပုံမနှမ်ဟုတ်ေသာ ေရ�ေြပာင်းသွားလာသူများှင့် ဒုကသည် 
များမာှ ပို၍ ထခိိုက်ိုင်ေြခရိှသည။် 

• ေသဆုံးြခင်း၊ ဖျားနာြခင်း၊ အသွားအလာ ကန�်သတ်ြခင်းများ 
င့်ှ အလပု်အကိုင်ဆုံးံးမများေကာင့် အိမ်ေထာင်စ၏ု 
အလုံးစုံေသာ ဝင်ေငွများ ေလျာ့ကျမများ။ 

• မရိှမြဖစဝ်နေ်ဆာင်မများကို ေပးရေသာလပုင်နး်များ 
ြဖစသ်ည့် စိုကပ်ျ ိးေရး၊ အစားအစာင့်ှသကဆ်ိုင်ေသာ 
လပုင်နး်တနဖ်ိုးကင်ွးဆက ်(Value chain) များ၊ 
ကနုထ်တ်ုလပု်ေရး င့်ှ/သုိမဟုတ် စနွ�်ပစပ်စညး် စီမခံန�်ခွဲမ 
အစရိှသည့် လပု်ငနး်များတွင် ကေလးအလပု်သမားများကို 
ကးီကပမ် င့်ှ/သုိမဟုတ် စညး်မျဉး်စညး်ကမး်ြဖင့် 
ထနိး်သိမး်မများ အကန�်အသတ်ရိှြခင်း။ 

• ကေလးအလပု်သမားများ၏ လုပင်နး်ခင်ွများြဖစ်သည့် 
တရားဝင်င့်ှ တရားမဝင်လပုင်န်းကများတွင် စုံစမး် 
စစ်ေဆးြခင်းင့်ှ ဉပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရ�ကမ်များ 
အကန�်အသတ်ရိှြခင်း။ 

• လပုင်နး်ခွင်များအတင်ွး တစက်ိုယ်ေရသန�်ရှင်းမ 
အေလအ့ကျင်များ သိုမဟုတ် တစက်ိုယ်ေရ အကာအကယ်ွ 
ေပးေရးပစညး်များ မရိှြခင်းသည် ေဘးအရာယ်ရိှေသာ 
အေြခအေနများှင့် COVID-19 ဗိုင်းရပစ် ်ကးူစကခ်ရံြခင်း 
င့်ှ/သုိမဟုတ် ြပန�်ပာွးကူးစကြ်ခင်းများ ြဖစ်ိုင်ေြခ ပိုမို 
တုိးလာိုင်ြခင်း။ 
 

 

၃. လပ်ုေဆာင်ချက် အစအီစဉ်များ - COVID-19 ြဖစပွ်ားေနဆကဲာလအတွင်း ကေလးအလပ်ုသမား 

ကိစရပ်များကုိ ကိတင်ကာကွယြ်ခင်းင့်ှ ြပနလ်ည်တံုြပနေ်ဆာင်ရ�က်ြခင်း 
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အလပု်ရှင်များအပါအဝင် လပူဂိုလတ်စဉ်းီြခင်း၊ မသိားစမုျားှင့် အုပထ်နိး်သူများ၊ ရပ်ရ�ာလထူမုျားသည ်ကေလးသူငယ်များကို 

ကေလးအလပု်သမားများ ြဖစမ်သွားေစရန် အေရးကးီေသာကမ ှပါဝင်ပါသည။် COVID-19 ြဖစပ်ာွးေနသည့် ကာလ အတွင်း 

ကေလးအလပု်သမားများဆိင်ုရာ ထခိိုက်ိုင်ေြခများကိ ု ေလာခ့ျရန်င့်ှ လပိမ်ေူြဖရှင်းရနအ်တွက ် ကေလးသူငယ် 

အကာအကွယ်ေပးေရး ေဆာင်ရ�ကေ်နသူများသည် ေအာကေ်ဖာြ်ပပါလပုေ်ဆာင်ချကမ်ျားကို ဉးီစားေပးေဆာင်ရ�ကရ်မည ်

ြဖစသ်ည။် 

၃.၁ အြခားေသာကများှင့် အလုပ်လုပ်ြခငး် 

COVID-19 ကပေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးေနသည့် ကာလအတွင်း ကေလးအလပု်သမားများဆိုင်ရာ ကစိရပမ်ျားကို ကိတင်တားဆီး 

ကာကယ်ွရန်င့်ှ လပိမ်ေူြဖရှင်းရနအ်တွက ် ကေလးသူငယ်အကာအကယ်ွေပးေရး ေဆာင်ရ�ကေ်နသူများသည် ကေလး 

အလပု်သမားြဖစ်သွားိုင်ေြခရှိသည့် ကေလးများ သုိမဟုတ် ကေလးအလပု်သမားများ၏ မတူကွဲြပားသည့် လိုအပခ်ျကမ်ျား ကို 

လပိမ်ေူြဖရှင်းရနအ်တကွ ်အြခားေသာကများင့်ှ အတူတက ွလပုက်ိုင်ေဆာင်ရ�က်ရမညြ်ဖစ်သည။် 

 

ကျနး်မာေရးက (CPMS စသံတ်မတ်ှချက ်၂၄) 

• ကေလးအလပု်သမားများအြဖစ်လပုက်ိုင်ေနေသာ ကေလးများသည ် ကေလးများင့်ှ အကမး်တဝင်ရိှေစမည့် 

ကျနး်မာေရးဆိင်ုရာ သတင်းများကို ရရိှိုင်ေစရန် ဉးီတည်လပုေ်ဆာင်ေသာလပု်ငနး်များှင့် လပု်ငနး်ကများအား 

လကလ်မှး်မီသိရိှိုင်ေကာင်းေသချာေစရမည။် 

• ကေလးအလပု်သမားများကို ခွဲြခားသတ်မှတ်ရန၊် တားဆးီကာကယ်ွရန်င့်ှ သတင်းပိုတင်ြပိုင်ရနအ်တွက ် COVID-

19 ြပနလ်ည်တံုြပန်ေဆာင်ရ�ကေ်ရးတွင် ပါဝင်လပုက်ိုင်ေနေသာ ကျနး်မာေရးဝနထ်မး်များအား ေလက့ျင့်သင်ကား 

ေပးရမည။် 

• လပုင်နး်ခွင်အတွင်းရိှ ကေလးသူငယ်များအတွက ် သတင်းအချကအ်လကမ်ျားင့်ှ ဝန်ေဆာင်မများ ေပးအပ်ြခင်း၊ 

ကေလးအလပု်သမားများစာွ ပျ ံှံတညရိှ်ေနေသာေနရာများတွင် (ေရ�လျား)ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာင်မများ ေပးအပ ်

ြခင်း၊ သုိမဟုတ် အုပ်ထနိး်သမူျားထသုိံ ကေလးသူငယ်များကို လဲေြပာင်းေပးြခင်း သုိမဟုတ် နာမကျနး် ြဖစေ်နသည့် 

မသိားစဝုင်များကို သက်ဆိုင်ရာေနရာသုိ ရည်နး်လဲပိုေပးြခင်းများမတှဆင့် အလပုလ်ပု်ေနသည့် ကေလးသူငယ် 

များ၏ ကျနး်မာေရးကို ြမင့်တင်ိုင်ရန်အတွက ်ဗျဟာများေရးဆွဲေဖာ်ထတ်ုရမည။် 

• အလပုလ်ပု်ေနသည့် ကေလးသူငယ်များအတွက ် COVID-19 တားဆးီကာကွယ်ေရးှင့် ြပနလ်ညတံု်ြပန်ေရး 

လပုင်နး်များတွင် စတ်ိကျနး်မာေရးင့်ှ စတ်ိပိုင်းဆိင်ုရာ အေထာကအ်ပံ့များေပးရာ၌ ဘဝတွကတ်ာ သင်ယူစရာ 

ပညာရပမ်ျားင့်ှ အြခားေသာလပရှ်ားမများအပါအဝင် ေနာကဆ်ုံးရသတင်းအချက်အလက်များ၊ လိုအပခ်ျက်ငှ့် 

ကိုကည်ေီသာ သတင်းအချက်အလကမ်ျားကိုပါ ထည့်သွင်းအသိေပးရမည။် 

• စတ်ိကျနး်မာေရးဝန်ေဆာင်မများင့်ှ (ကေလးသူငယ်များကို) အကအူညေီပးေရးဖနုး်လိုင်းများအပါအဝင် COVID-19 

င့်ှ ပတ်သက်သည့် ကျနး်မာေရး သတင်းအချက်အလကမ်ျား၊ အေထာကအ်ကူေပးေရးလမး်ေကာင်းများသည ်

ကေလးသူငယ်များအတွက ်အသံုးြပရလွယ်ကူပီး ကေလးအလပုသ်မားြဖစေ်နသည့် ကေလးအားလုံး လက်လမှး်မှီ 

ိုင်မရိှေစရမည်။ 

•  COVID-19 ကိတင်ကာကယ်ွေရးပစညး်များ (တစက်ိုယ်ေရအကာအကွယ်ေပးေရးကိရိယာများ၊ လက်သန�်စင ်

ေဆးရည၊် သန�်ရှင်းေရးပစညး်များ၊ ဆပြ်ပာ စသြဖင့်) အပါအဝင် ကျားမစှမ်ျ ိးလုံးှင့် အသကအ်ရ�ယ်အလိုက ်
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သင့်ေလျာမ်ရိှေသာ၊ အားလုံးပါဝင်သိရိှိုင်ေသာ သတင်းအချကအ်လကမ်ျား၊ ဆကသွ်ယ်ေရးင့်ှ ပညာေရးဆိုင်ရာ 

လပုင်နး်များကို အလပုလ်ပု်ေနသည့် ကေလးများအတကွ ်ေပးအပသွ်ားရမည်။ 

ေရ၊ ပတ်ဝနး်ကျင်သန�်ရှင်းေရးှင့် တစက်ိုယ်ေရသန�်ရှင်းေရး (WASH) က (CPMS စသံတ်မတ်ှချက ်၂၄) 

• WASH စမီခံျကမ်ျားသည် ကေလးသူငယ်များကို ပစည်းများရယူြခင်း၊ သယ်ယပူိုေဆာင်ြခင်း၊ အိမသိ်ုလိုကလ်ပံိုေပး 

ြခင်း စသည်တုိင့်ှ ဆကစ်ပ်ေသာလပုင်နး်များ၊ ေရ၊ သန�်ရှင်းေရးပစညး်များ၊ တစက်ိုယ်ေရသန�်ရှင်းေရး ပစညး်များ 

ကိုေရာင်းချြခင်း၊ ဝနေ်ဆာင်မများေပးြခင်း အစရိှသည့်လပု်ငနး်များတွင် ကေလးအလပုသ်မားများအြဖစ် လပုက်ိုင် 

ိုင်ေအာင် တွနး်ပိုြခင်း မြဖစ်ေစေကာင်းေသချာရမည။် 

• ကေလးများအတွက ် COVID-19 ှင့် WASH  အသိပညာေပးမများင့်ှ တားဆးီကာကွယ်ေရး သတင်းများသည ်

ကေလးများင့်ှ ကိုကည်ီသင့်ေလျာ်ပီး ကေလးအလပု်သမားများလပုေ်နသည့် လပုင်နး်ကများင့်ှ အလပု်ေနရာ 

များသိုေရာက်ရိှကာ အလပု်လပုေ်နသည့် ကေလးသူငယ်များအေနြဖင့် မရှမိြဖစအ်ေရးကးီသည့် သတင်း 

အချက်အလကမ်ျားကို လကလ်ှမး်မသိီရိှိုင်ေကာင်း ေသချာေစရမည။် 

• COVID-19 ြပနလ်ညတံု်ြပနေ်ဆာင်ရ�ကေ်ရးတွင် ပါဝင်လပု်ကိုင်ေနေသာ WASH ဝနထ်မး်များအား ကေလး 

အလပု်သမားများကို မည်သုိ ခွဲြခားသတ်မှတ်ရန၊် တားဆးီကာကယ်ွရန်င့်ှ သတင်းေပးတင်ြပရနမ်ျားကို ေလက့ျင့် 

သင်ကားေပးရမည်။ 

• COVID-19 ကိတင်ကာကယ်ွေရးပစညး်များ (တစက်ိုယ်ေရအကာအကွယ်ေပးေရးကိရိယာများ၊ လကသ်န�်စင် 

ေဆးရည၊် သန�်ရှင်းေရးပစညး်များ၊ ဆပြ်ပာ စသြဖင့်) အပါအဝင် ကျားမစှမ်ျ ိးလုံးှင့် အသကအ်ရ�ယ်အလိုက ်

သင့်ေလျာမ်ရိှေသာ၊ အားလုံးပါဝင်သိရိှိုင်ေသာ သတင်းအချကအ်လကမ်ျား၊ ဆကသွ်ယ်ေရးင့်ှ ပညာေရးဆိုင်ရာ 

လပုင်နး်များကို အလပုလ်ပု်ေနသည့် ကေလးများအတကွ ်ေပးအပသွ်ားရမည်။ 

ပညာေရးက (CPMS စသံတ်မတ်ှချက ်၂၃) 

• ေဝးကာွေသာေနရာများမ ှ ပညာေရးလပု်ငနး်များ (သမားိုးကျ/ေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရး)ှင့် စမီခံျကမ်ျားတွင် 

ကေလးအလပု်သမား တားဆီးကာကယ်ွေရး သတင်းအချကအ်လကမ်ျားကို ထည့်သွင်းရမည်။ 

• ရပရ်�ာလထူုအတင်ွး အသိပညာေပးြမင့်တင်ေရးလပုင်နး်များတွင် ကေလးအလပု်သမား တားဆးီကာကယ်ွေရး 

သတင်းအချကအ်လကမ်ျားကို ထည့်သွင်းရမည်။ 

• ပညာေရးစမီခံျကမ်ျားတွင် ကေလးအလပုသ်မားြဖစ်ိုင်ေြခရိှေသာကေလးများအတွကပ်ါ ထည့်သွင်းေဆာင်ရ�က်ရန် 

င့်ှ အလပုလ်ပု်ေနပးီြဖစေ်သာကေလးများအတွကလ်ည်း လိုကေ်လျာညေီထရိှွေသာ အစအီစဉမ်ျားကို ထည့်သွင်း 

ရမညြ်ဖစသ်ည်။ ြဖစ်ိုင်ပါက ေရဒီယုိင့်ှ အွနလ်ိုင်းနညး်ပညာများကိုပါ အသံုးြပရနြ်ဖစသ်ည။် အွနလ်ိုင်းေပမ ှ

တဆင့် ေဘးြဖစလ်ာိုင်သည့် အေကာင်းအရာများ၊ အွနလ်ိုင်းေပမတှဆင့် လမိ်လညေ်ခါင်းပုံြဖတ်သူများ၊ အနွလ်ိုင်း 

အသံုးြပေနသည့်အချနိမ်ျား များြပားလာမ အစရိှသည့် ထခိိုက်ိုင်ေြခရှိလာိုင်သညမ်ျားကိုမ ူ ေစာင့်ကည့် 

ေလလ့ာြခင်း၊ ဉပေဒအေရအေရးယူြခင်းှင့် အသိပညာေပးြမင့်တင်မများမှတဆင့် လပိ်မေူြဖရှင်းသွားရမည ်

ြဖစသ်ည။် 

• (ေဝးကာွေသာေနရာများအတွက)် ပညာသင်ကားမှင့် စမီခံျကမ်ျားသည် ပို၍ငယ်ရ�ယ်ေသာ၊ အသကပ်ိုကးီေသာ 

ဆယ်ေကျာ်သကမ်ျား၊ မနိး်ကေလးများင့်ှ ေယာကျားေလးများ၊ ကေလးသူငယ်များင့်ှ မသနစ်မွး်သူများ၊ 

ေရ�ေြပာင်းသွားလာသူများ၊ ေနရပစ်နွ�်ခာွထကွသွ်ားရသူများင့်ှ ဒုကသည် ကေလးသူငယ်များ၊ အြခားေသာ ကေလး 



 
 

7 
 

အလပု်သမားြဖစ်သွားိုင်ေြခရှိသည့် ထခိိုက်လယ်ွေသာကေလးများ အစရိှသူအားလုံး၏ သီးသန�်လိုအပခ်ျကမ်ျားှင့် 

လိုကေ်လျာညီေထကွိုကည်မီရိှေကာင်းေသချာေစရမည။် 

• ပညာေရးစမီခံျကမ်ျားသည ် ကေလးများအတွက ် အေကာင်းဆုံးအကျ ိးေကျးဇူးရရိှေစရန ် အလပု်ှင့် ေလလ့ာ 

သင်ကားချနိမ်ျားကို စမီပံံ့ပိုးေပးပးီ ကေလးများ၏ေလ့လာသင်ယူမင့်ှ မိသားစမုျား၊ အလပုလ်ပု်ေနသည့် 

ကေလးများ၏ဝင်ေငွ လိုအပခ်ျကမ်ျားအကား ဟနခ်ျကည်မီရှေိကာင်း ေသချာေစရမညြ်ဖစ်သည။် 

• ေကျာင်းများြပနလ်ညဖ်ွင့်လစှ်သည့်အခါ မသင်မေနရေကျာင်းပညာေရးကို မပးီဆုံးေသးသည့် ကေလးအားလုံး 

အေနြဖင့် ေကျာင်းြပန်လညအ်ပ်ှံရန်င့်ှ ေကျာင်းြပနလ်ည်အပ်ှံေရးကို ေသချာေစရနအ်တကွ ် ြပည့်စုံေကာင်းမနွ ်

ေသာ ြဖန�်ကျကက်ညူမီများကို အေကာင်အထည်ေဖာရ်မည်ြဖစသ်ည။် 

• နညး်ပညာ၊ သကေ်မးွပညာေရးင့်ှ ေလက့ျင့်ေရး (TVET) အခွင့်အလမး်များကို ြမင့်တင်ပီး COVID-19 ကပေ်ရာဂါ 

ြဖစပ်ာွးေနသည့်အေြခအေနတွင် ဆကလ်ကလ်ပုက်ိုင်ိုင်မည့် ဒစဂ်ျစတ်ယ်နညး်ပညာများ၊ ကွနပ်ျတာ ပိုဂရမ ်

ေရးဆွဲြခင်း၊ ေဆာဖ့ဝ်မဲျား ေရးသားြခင်း အစရိှသြဖင့် ေဒသတွင်းဝင်ေငွတုိးလပုင်နး်များ လပုက်ိုင်ိုင်ရန ်

အခင့်ွအလမး်များကို ြမင့်တင်ေဖာထ်တ်ုေပးရမညြ်ဖစသ်ည။် 

• ေကျာင်းထကွ်ိုင်ေြခရိှသည့်ကေလးများ သုိမဟုတ် ေကျာင်းထကွ်ပးီ ကေလးအလပုသ်မားအြဖစဝ်င်ေရာက ်

လပုက်ိုင်မည့် ကေလးများကို စုံစမး်သိရှိိုင်မည့် စာသင်ေကျာင်းများအား ေစာင့်ကည့်ေလ့လာသည့်စနစမ်ျားကို ပိုမို 

အားေကာင်းေစရန် လိုအပ်သည်။ 

စားနပရိ်ကာဖူလုံမှင့် အသကေ်မးွဝမး်ေကျာင်းလပုင်န်းများက (FSL) (CPMS စသံတ်မှတ်ချက ် ၂၂) (CPMS 

စသံတ်မတ်ှချက ်၂၁) 

• ကေလးအလပု်သမားြဖစ်ိုင်ေြခရိှေနသည့် ကေလးများကို ခွဲြခားသတ်မှတ်ပးီ ၎င်းတုိ၏မိသားစမုျားကို စားနပရိ်ကာ 

အေထာကအ်ပံ့များ၊ အေရးေပအသက်ေမးွဝမး်ေကျာင်းလပုင်န်းဆိုင်ရာ စမီခံျကမ်ျားင့်ှ ချတ်ိဆက ် ေပးရမည ်

ြဖစသ်ည။် 

• လျာထားသည့် စားနပရ်ကိာအေထာကအ်ကူေပးေရးစမီခံျကမ်ျား၏ စံသတ်မတ်ှချကမ်ျားတင်ွ ကေလးအလပု်သမား 

ြဖစသွ်ားိုင်ေြခရိှသည့် ကေလးများ၏ မိသားစမုျားင့်ှ ကေလးအလပု်သမားြဖစ်ေနေသာ ကေလးများ၏ မိသားစ ု

များကို ထည့်သွင်းေပးအပရ်မညြ်ဖစ်ပးီ ကေလးအလပု်သမား၏ ဝင်ေငွအေပတွင် အားထားေနရသည့် 

(အားထားခဲ့ရသည့်) အိမ်ေထာင်စမုျားအေပတွင် ကပေ်ရာဂါေကာင့် စးီပာွးေရးထခိိုကခ်ံရြခင်းများကိလုညး် 

ထည့်သွင်းစဉး်စားရမညြ်ဖစသ်ည။် 

• FSL စမီခံျကမ်ျားသည ် ေဘးဉပါဒ်တစစ်ုံတစ်ရာမြဖစေ်စဘဲ ကေလးအလပုသ်မားများ မြဖစေ်အာင်တားဆီး 

ကာကယ်ွိုင်ရနအ်တွက ် လပုခ်ေပးသည့် အလပုမ်ျား/ အလုပအ်ကိုင်ခန�်အပမ် အခွင့်အလမး်များကို ြမင့်တင် 

ဖနတီ်းေပးရန်င့်ှ တရားဝင်အလပုလ်ပု်ိုင်သည့် အသက်အရ�ယ်သုိေရာက်ေနသည့် ဆယ်ေကျာသ်ကမ်ျား၊ 

မသင်မေနရပညာေရးပီးဆုံးပးီြဖစသ်ည့် လငူယ်များကိသုာလပု်ကိုင်ေစရနြ်ဖစသ်ည။် 

• အေရးေပကာလ စိုကပ်ျ ိးေရးဆိုင်ရာ အေထာကအ်ပံ့များ (လယ်ယာလပုင်နး်များ၊ ေမးွြမေရး၊ ငါးဖမး်ပစညး် 

ေပးေဝြခင်းများ စသြဖင့်) ေပးအပြ်ခင်းင့်ှ ကေလးအလပု်သမားများ လပု်အားအတွက ် ေငွေကးေပးြခင်းများ၏ 

အြပသေဘာ၊ အတ်သေဘာ သကေ်ရာကမ်များကိုလညး် ေစာင့်ကည့်ေလလ့ာရမညြ်ဖစ်သည်။ 

• ြမနဆ်နစ်ာွ ေြပာင်းလေဲနသည့် ေဈးကကွမ်ျားင့်ှ လပုသ်ားေဈးကကွ ် အေြခအေနများကို ေစာင့်ကည့်ေလလ့ာပးီ 

အေြခအေနအသစမ်ျားင့်ှ ေလျာည်စီာွ စးီပာွးေရး ပိုမိုခိင်ုမာအားေကာင်းေစမည့် စမီခံျကမ်ျားကို လိုကေ်လျာညီေထ ွ

ေဖာထ်ုတ်သွားရမည်ြဖစသ်ည။် ဉပမာ PPE များ၊ အစားအေသာကမ်ျားေရာင်းချြခင်းကဲ့သုိေသာ ေဈးကကွ ်
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အခင့်ွအလမး်များကိုဖန်တီးပးီ COVID-19 အကျပ်အတညး်အတွင်း ကေလးအလပုသ်မား အေြခအေနများကို 

ဆကလ်ကေ်စာင့်ကည့်ေလလ့ာိုင်ပါသည။် 

အကာအကယ်ွေပးေရးက 

• ကေလးသူငယ်များ အကာအကယ်ွေပးေရးတွင် မသိားစမုျားင့်ှ ကေလးသူငယ်များအတွက ် အမျ ိးမျ ိးေသာ 

ထခိိုကလ်ယ်ွြဖစေ်စသည့်ကစိရပမ်ျားမာှ - အကျပ်အတညး်ကိုေြဖရှင်းရန်အတွက်ကေလးသူငယ်များကို 

အိမေ်ထာင်ြပေစြခင်း၊ လကူနုက်းူြခင်းှင့် ပစညး်ပိုသည့်အလုပမ်ျား သိုမဟတ်ု နယ်စပြ်ဖတ်ေကျာ်၍ ကနုပ်စညး် 

များေပးပိုခိုင်းြခင်းကဲ့သိုေသာ အလပုမ်ျား၊ ေဆမွျ ိးမသိားစမုျား သုိမဟုတ် သူစမိး်များထံတွင် အိမအ်က ူ

အလပု်သမားအြဖစ ် လပုခ်ိုင်းြခင်းများ၊ လကြ်ဖင့်တူးေဖာရ်သည့် သတတွင်းလပုင်နး်၊ အှိပ်ခနး်/ကြပေဖျာ်ေြဖရ 

သည့်အလပုမ်ျား၊ စိုကပ်ျ ိးေရးင့်ှ စားေသာကက်နုထ်တ်ုလုပေ်ရးများ၊ အြခားေသာ အကအူညလီိုအပ်သည့် 

ေနရာများတင်ွ ခိုင်းေစြခင်းများြဖစသ်ည။် 

• အလပုလ်ပု်ေနသည့်ကေလးများင့်ှ ေဆးွေးွတုိင်ပင်ပးီ ၎င်းတုိအတွက ် အဓကိကျေသာ ကျနး်မာေရးှင့် 

အကာအကွယ်လိုအပ်သည့် ထခိိုက်ိုင်ေြခရှိသည့်အရာများ၊ ၎င်းတို၏ဉးီစားေပးကစိရပမ်ျားင့်ှ ေြဖရှင်းရန ်

နညး်လမး်များကို ခွဲြခား သတ်မှတ်ရမည။် 

• ကေလးအလပု်သမား ြဖစသွ်ားိုင်ေြခရိှသည့်  သုိမဟတ်ု ကေလးအလပုသ်မားအြဖစ ် လပုက်ိုင်ေနသည့် 

ကေလးသူငယ်များင့်ှ ဆယ်ေကျာသ်ကမ်ျားအတွက ် ကျားမကွဲြပားမင့်ှ အသက်အရ�ယ်များအလိုက ် သင့်ေလျာ ်

ကိုကည်သီည့် သတင်းအချက်အလကမ်ျားင့်ှ အကာအကွယ်ေပးေရးဝနေ်ဆာင်မများကို လကလ်မှး်မီရရိှိုင် 

ေကာင်းေသချာေစရမည။် 

• သံသယြဖစဖ်ယ်ွရိှသည့် လပုင်န်းများင့်ှ ထခိိုကလ်ယ်ွသည့် မိသားစမုျားကို ေခါင်းပုံြဖတ် အြမတ်ထတ်ုိုင်သမူျား 

အား စုံစမး်စစေ်ဆးိုင်ရန်အတွက ် သကဆ်ိုင်ရာအာဏာပိုင်များင့်ှ အကာအကွယ်ေပးေရး ေဆာင်ရ�ကေ်နသူများ 

အား ကေလးအလပုသ်မားင့်ှ ပတ်သကသ်ည့် ထခိိုက်ိုင်ေြခရိှသညမ်ျားအား အကျဉး်ချပ်အသိေပးရှင်းြပထား 

ရမည။် 

• အကအူညီေပးေရး ေအဂျင်စမီျားမ ှ တဆင့်ခ ံ ကနထ်ိုကေ်ပးထားေသာ လပုင်နး်များတွင် အခေကးေငွေပး၍ 

အလပုလ်ပု်ေစြခင်းများ၊ ၎င်းတုိ၏ ကမာလုံးဆိင်ုရာ ကနုစ်ညြ်ဖည့်တင်းေရးင့်ှ ေရာင်းဝယ်ေရး လပုင်နး်ကွင်းဆက ်

များစသည့် အဆင့်ဆင့်ေသာ လပုင်နး်များတွင် ကေလးအလုပသ်မားများကို ခိုင်းေစေနြခင်းများ မရိှေကာင်း 

ေသချာေစရမည။် 

ေငွသားှင့် ပစညး်ထတ်ုယခူင့်ွလကမ်တ်ှများြဖင့် အကူအညေီပးြခင်း (CVA)  

• ကေလးအလပု်သမားများကို ဉီးတည၍် COVID-19 ကိတင်ကာကယ်ွေရးင့်ှ ြပနလ်ညတံု်ြပနေ်ရးစမီခံျကမ်ျား 

ေဆာင်ရ�ကမ်တွင် CVA များသည ် ကေလးများှင့် ဆယ်ေကျာသ်ကလ်ူငယ်များ၏ ကျနး်မာသုခကို မညသ်ည့် 

ေနရာတင်ွ မည်သုိ အေထာကအ်ကေူပးိုင်ေကာင်း ဆနး်စစ်ေလ့လာရမည။် 

• COVID-19 ကို ြပနလ်ညတံု်ြပန်ိုင်ရန်အတွက ်ေပးအပ်သည့် CVA များ၏ ပမာဏသည် ကေလးအလုပသ်မားများ၏ 

ဝင်ေငွဆုံးံးမများကို ထည့်သွင်းစဉး်စားပးီ အဆင်ေြပကိုကည်ီမရိှေကာင်း ေသချာေစရနလ်ိုအပ်ပးီ ေပးအပ်သည့် 

အကအူညမီျား ထိေရာကမ်ရိှေစရနြ်ဖစသ်ည။် 
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• လမူေရးရာ အကာအကွယ်ေပးေရး စနစမ်ျားသည ် ကေလးအလပု်သမားြဖစ်သွားိုင်ေြခရှိသည့် ကေလးများ၏ 

မသိားစမုျားင့်ှ ကေလးအလပု်သမားြဖစ်ေနသည့် မသိားစမုျားအတွက ် လကလ်မှး်မီရရိှိုင်ပးီ၊ ပါဝင်ေဆာင်ရ�က် 

ိုင်ေစရန ်အသိေပးတင်ြပမများြပလပုရ်မည။် 

• CVA စမီခံျကမ်ျား ေဆာင်ရ�က်ေနစဉအ်တွင်း (ပစညး်များေပးေဝပးီေနာက)် ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းင့်ှ ကေလး 

အလပု်သမားြဖစ်ရပ် အသစမ်ျားကို ကေလးသူငယ်အကာအကယ်ွေပးေရးကစိရပမ်ျား စမီခံန�်ခွဲမလပုေ်ဆာင ်

ေနသူများ ထသံို လဲပိုြခင်းများအပါအဝင် အိမ်ေထာင်စအုဆင့်တွင် ကေလးအလပု်သမားများအား ထခိိုက်ိုင်ေြခများ 

ကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာရမည်ြဖစသ်ည။် 

 

၃.၂ ကေလးသူငယ်အကာအကွယ်ေပးေရးလုပ်ငန်းအထူးြပ လုပ်ေဆာင်ချက်များ 

ကနဉးီ ြပနလ်ညတံု်ြပန်လပုေ်ဆာင်ေရး 
အဆင့် 

ေရာဂါြဖစပ်ာွးမအတည်ြပပးီေနာက ်
ဗိုငး်ရပ်စမ်ျား ြပန�်ပာွးမကုိ ောှင့်ေးှသွားေစရန် 

လုပေ်ဆာငမ်များ 

 

ြပနလ်ညတံု်ြပနေ်ဆာင်ရ�ကေ်ရး 
အဓကိ အဆင့် 

ရပရ်�ာလူထုအတွငး် ကူးစက်ြပန�်ပာွးမကုိ 
ေလာ့ချိုငရ်န် လုပေ်ဆာငမ်များ 

ြပနလ်ညထ်ေူထာင်ေရးအဆင့် 
စာသငေ်ကျာင်းများှင့် ေဈးမျး ြပန်လည် 
ဖငွ့်လှစရ်န ်အေထာကအ်ပ့ံေပးြခင်းများ 

 
ြဖစရ်ပမ်ျား စမီခံန�်ခွဲမ (CPMS စံသတ်မှတ်ချက ်၁၈) 

 
• ကးူစကေ်ရာဂါ ြဖစပ်ာွးေနသည့် 

ကာလအတင်ွး ြဖစ်ရပမ်ျားကို 
စမီခံန�်ခွဲမင့်ှ အြခားေနရာသုိ 
လဲပိုေပးသည့် စနစမ်ျားကို 
ြပနလ်ညသံု်းသပ ်ရာတွင် 
အိမယ်ာစနွ�်ခာွ ထကွသွ်ားရသူ 
များင့်ှ အလနွြ်မနဆ်နစ်ာွ 
ေရ�ေြပာင်း သွားလာေနရသူများ 
အပါအဝင် ကေလး အလပု်သမား 
ြဖစ်ိုင်ေြခ ရိှသည့် ကေလးများှင့် 
ကေလး အလပု်သမားများကို 
ဉးီစားေပးထည့်သွင်းစဉး်စားပးီ 
လကရိှ် ကေလးအလပု်သမား 
ေစာင့်ကည့်ေလ့လာမများ 
သုိမဟုတ် ကေလးသူငယ် 
အကာအကွယ်ေပးေရးစနစမ်ျားကို 
လညး် ြပနလ်ညသ်ုံးသပ်ရန။် 

• ကေလးအလပု်သမားများင့်ှ 
ကေလးအလပု်သမားြဖစ်ိုင်ေြခ 
ရိှသည့်ကေလးများကို ြဖစရ်ပ ်
အလိုက ်တစဉ်းီြခင်း စမီခံန�်ခွဲ 
သွားရန်င့်ှ တရားဝင် အလပုလ်ုပ ်
ိုင်သည့် အသက ်အရ�ယ်ရိှသည့် 
ကေလးများအတွကလ်ည်း 
သင့်ေလျာေ်ကာင်းမနွ်သည့် 
အလပု ်များမရရိှိုင်ပါက 
အြခားေသာ ေရ�းချယ်ိုင်မည့် 
နညး်လမး်များ ရှာေဖေွပးအပ်ရန် 

• အဆိုးဝါးဆုံးပုံစြံဖင့် ကေလး 
အလပု်သမားခိုင်းေစမကို 
ကိတင် ကာကွယ်ရန်ှင့် 
ြပနလ်ညတံု်ြပန ်ေဆာင်ရ�က်ရန် 
များအား ဉးီစားေပး 
ေဆာင်ရ�က်ရန်။ 

• ကေလးအလပု်သမားများင့်ှ 
ကေလးအလပု်သမားြဖစ်ိုင်ေြခ 
ရိှသည့်ကေလးများကို ခွဲြခား 
သတ်မှတ်ြခင်း၊ ေနာကဆ်က်တဲွ 
လိုကလ်ေံဆာင်ရ�ကြ်ခင်းများ 
လပုေ်ဆာင်ိုင်ရန်အတွက ်
လမူေရးရာ ဝနေ်ဆာင်မများ 
ေပးေနသည့် အဖွဲများင့်ှ 
ပးူေပါင်း ေဆာင်ရ�ကရ်န်။ 

 
ကေလးသူငယ်များ ကျနး်မာသုခရှိေစေရးအတွက ်အုပစ်လုိကုလ်ုပေ်ဆာင်မများ (CPMS စံသတ်မှတ်ချက ်၁၀) (CPMS 

စသံတ်မတ်ှချက ်၁၅) 
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• ကေလးအလပု်သမား/WFCL 
ြဖစရ်ြခင်းေကာင့် ထခိိုက်ိုင်ေြခ 
ရိှသညမ်ျားှင့် ေနာကဆ်က်တဲွ 
အကျ ိးဆကမ်ျား၊ တရားဝင် 
အလပုလ်ပု်ိုင်သည့် အသက ်
အရ�ယ်ရိှသည့် ကေလးများ 
အေနြဖင့် ကးူစကေ်ရာဂါ ြဖစပ်ာွး 
ေနသည့်ကာလအတွင်း လပုင်နး် 
ခင်ွ၌ ေဘးကင်း လုံ�ခံေရးှင့် 
သန�်ရှင်းေရးကို ကျင့်သံုး၍ မည်သုိ 
ေဘးကင်း လုံ�ခစံာွေနရမည ်
ဟူသည့်  အေကာင်းအရာများကို 
အသက ်ငယ်ရ�ယ်ေသးသည့် 
ကေလးများ င့်ှ ဆယ်ေကျာ်သက် 
လငူယ်များကို ေဆးွေးွတုိင်ပင် 
ရန်။ (အကအူညီေပးေရး 
ဖနုး်လိုင်းများ၊ ရပရ်�ာလထူမုျားမ ှ
တဆင့် သုိမဟုတ် အေဝးမ)ှ  

• PSS လပု်ငနး်များကို စစီဉ ်
ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် (အေဝးမ ှ
သုိမဟုတ် အစိုးရ၏ 
လမး်နခ်ျက ်များှင့်အညီ) 
ကေလး အလပု်သမားြဖစ် 
ေနသည့် ကေလးများင့်ှ 
ဆယ်ေကျာ်သက ်များကို 
ထည့်သွင်းပးီ ၎င်းတိုင့်ှ 
၎င်းတုိ၏ မိသားစမုျားကို 
ဝင်ေငွတုိးလပု်ငနး်များ၊ 
အထးူတလညစ်စီဉထ်ားသည့် 
PSS များင့်ှ ချတ်ိဆက်ေပးရန။် 

• ေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရး 
အစအီစဉမ်ျားင့်ှ ေကာင်းစာွ 
ချတ်ိဆက်ိုင်သည့် 
အလပုလ်ပု်ေနေသာ ကေလးများ 
အတွက ်ကျားမကွဲြပားမှင့် 
အသက်အရ�ယ်အလိုက ်
သင့်ေလျာ ်ကိုကည်ေီသာ 
စမီခံျကမ်ျား ေရးဆွဲရန်။ 

 
မသိားစှုင့် အုပထ်နိ်းသူများဆိုင်ရာ ပတ်ဝနး်ကျင်များကို ပိုမိုအားေကာင်းေစြခင်း (CPMS စသံတ်မတ်ှချက ်၁၆)  

 
• ကေလးအလပု်သမား ြဖစ်သွားိုင် 

ေြခရိှသည့် ကေလးများှင့် 
ကေလးအလပု်သမားရိှသည့် 
ထခိိုကလ်ယ်ွမိသားစမုျားကို 
ေငွေကးအကူအညေီပးြခင်း/ 
လမူေရးရာ အကာအကွယ် 
ေပးေရးစမီကံနိး်များင့်ှ စိတ်ပိုင်း 
ဆိုင်ရာ အေထာကအ်ပံ့များကို 
လကလ်မှး်မှီ ရယူိုင်ေစြခင်းများ 
အပါအဝင် မသိားစဗုဟုိြပ၊ 
ကေပါင်းစုံပါဝင်ေသာ 
အကအူညမီျားေပးအပရ်န။် 

• COVID-19 ေကာင့် ဝင်ေငွရ 
လပုင်နး်များ ထခိိုကခ်ံရသည့် 
မသိားစမုျားင့်ှ ဆယ်ေကျာ်သက် 
လငူယ်များကို ြပစ ုေစာင့်ေရှာက် 
ေရးဆိုင်ရာ အေထာက်အပံ့များ၊ 
ဘာေရးှင့် ပစညး်အကူအညီ 
များ (ေငွသား သုိမဟုတ် 
အစားအေသာကမ်ဟုတ် သည့် 
ပစညး်များ) ေပးအပ်ရန။် 

• ကေလးအလပု်သမား 
ကစိရပမ်ျား ကိုလပိမ်ေူြဖရှင်း 
ရနအ်တွက ်မသိားစမုျားအား 
ပိုမိုအားေကာင်း�ကံ့ခိုင်ေစမည့် 
ဗျဟာများအား ေဖာထ်တ်ုေရးဆွဲ 
ိုင်ရန်အတွက ်ကေပါင်းစုံမ ှ
ပဂိုလမ်ျားင့်ှ ညိင်းေဆာင်ရ�က ်
ြခင်း (အကာအကယ်ွေပးေရး၊ 
ပညာေရး၊ စားနပရိ်ကာဖူလုံေရး 
င့်ှ အသကေ်မးွဝမ်းေကျာင်း 
လပုင်နး်ဆိုင်ရာ ပဂိုလမ်ျား 
ကေလးအလပု်သမားဆိုင်ရာှင့် 
လကူနုက်းူမတုိကဖ်ျက်ေရး 
ေဆာင်ရ�က်ေနသမူျားအပါအဝင် 
အမျ ိးသားအဆင့် လပု်ငနး် 
ေဆာင်ရ�က်ေနသည့် ပုဂိလမ်ျား) 

• ေရရှညတ်ည်တ့ံခိုင်မမဲည့် 
အသက်ေမးွဝမး်ေကျာင်းလပုင်န်း 
ေရ�းချယ်စရာများင့်ှ လမူေရးရာ 
အကာအကွယ်များ ေပးအပ်ရန။် 



 
 

11 
 

 
ရပရ်�ာလူထအုဆင့် ချဉး်ကပလ်ပု်ေဆာင်မများ (CPMS စံသတ်မှတ်ချက ်၁၇) 

 
• ကေလးအလပု်သမားကစိရပက်ို 

တားဆးီကာကယ်ွရန်င့်ှ တံုြပန ်
ေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန ်ရပရ်�ာအဆင့် 
အစပျ ိးလပုေ်ဆာင်မများကို 
ေဖာထ်ုတ်ဉးီေဆာင်မည့် 
ရပရ်�ာလထူမုျားကို အေထာက်အပံ့ 
ေပးရန်င့်ှ ကေလးအလပုသ်မား 
ြဖစေ်နသည့် ကေလးများအား 
ကဲ့ရဲြပစတ်င်မများကို အဆုံးသတ် 
ရန။် 

• ကေလးအလပု်သမားြဖစသွ်ားိုင် 
ေြခရိှသည့်ကေလးများှင့် 
ကေလး အလပု်သမားများကို 
ေနာကဆ်ကတဲွ်လိုကလ်ကံညူီိုင် 
ရန်င့်ှ အေထာကအ်ပံ့ေပးိုင်ရန် 
အတွက ်ရပရ်�ာအဆင့် ကေလး 
အလပု်သမားြဖစ်ရပမ်ျား စမီခံန�်ခွဲ 
ေရးကဲ့သုိေသာ နညး်ဗျဟာများ 
ကို သတ်မတ်ှထတ်ုေဖာ်ိုင်ေရး 
အတွက ်ရပရ်�ာလထူမုျားင့်ှ 
အလပုလ်ပု်ရန။် 

• ရပရ်�ာအဆင့် ကေလးသူငယ် 
အကာအကွယ်ေပးေရး 
ေဆာင်ရ�က်ေနသမူျား၏ 
စမွး်ေဆာင်ရညမ်ျားကို 
ဆနး်စစရ်န်င့်ှ တည်ေဆာက်ေပး 
ရန၊် ြပနလ်ညထ်ူေထာင်ေရး 
အဆင့်တွင် ကေလးအလပုသ်မား 
ဆိုင်ရာကစိရပမ်ျားကို တားဆးီ 
ကာကယ်ွရန်င့်ှ ြပနလ်ညတံု်ြပန် 
ေဆာင်ရ�က်ရနအ်တွက ်စနစမ်ျား 
ထေူထာင်ရန။် 

 
အြခားနည်းလမ်းြဖင့် ြပစေုစာင့်ေရှာကြ်ခင်း (CPMS စသံတ်မှတ်ချက ်၁၉) 

 
• မသိားစမုျား၏ ကျနး်မာေရး၊ 

စားနပရိ်ကာဖလူုံေရးင့်ှ 
အသက်ေမးွဝမး်ေကျာင်း လပု်ငနး် 
များ လိုအပခ်ျကက်ို ဉးီစားေပး 
ေဆာင်ရ�က်ြခင်းြဖင့် မိသားစမုျား 
ကွဲကာွြခင်းကို ကာကွယ်ေပးရန် 

• ကေလးအလပု်သမား ြဖစ်သွား 
ိုင်ေြခရိှသည့် ကေလးများင့်ှ 
ကေလးအလပု်သမားများကို 
အြခားနညး်လမး်ြဖင့် ြပစ ု
ေစာင့်ေရာှကြ်ခင်းများ ရရိှေစရန ်

• လကရိှ် မိသားစအုေြခြပ အြခား 
ေသာနညး်လမး်ြဖင့် ြပစ ု
ေစာင့်ေရာှက်ိုင်ရန် စစီဉထ်ားရှ ိ 
သညမ်ျားကို လမူေရးရာ 
အကာအကွယ်င့်ှ စတ်ိပိင်ုးဆိုင်ရာ 
အေထာကအ်ပံ့များ ေပးရန ်

• မသိားစမုျားကွဲကာွရြခင်းင့်ှ 
ကေလးအလပု်သမား ကစိရပမ်ျား 
ကို တားဆးီကာကွယ်ိုင်ရန ်
အတွက ်ကေလးသူငယ် 
အကာအကွယ်ေပးေရး 
ေဆာင်ရ�က ်ေနသူများ၏ 
စမွး်ေဆာင်ရညက်ို ထေူထာင် 
ြဖည့်ဆညး်ရန် 

• မသိားစမုျားကို လိုကလ်ံရှာေဖ ွ
ြခင်း င့်ှ ြပန်လညေ်ပါင်းစညး်ေရး 
တုိတွင် ချတ်ိဆကပ်ါဝင်ရန၊် 
အေဖာမ်ရိှေသာ ကေလးများှင့် 
ကွဲကာွေနေသာ ကေလးများကို 
မသိားစုအေြခြပေသာ အြခား ပုံစ ံ
နညး်လမး်ြဖင့် ြပစေုစာင့်ေရှာက် 
ရန် (UASC)  

• အေဖာမ်ဲ့ေနေသာ၊ အြခားေသာ 
နညး်လမး်ြဖင့် ြပစေုစာင့်ေရှာက် 
ထားရေသာ ကေလးများ 
အပါအဝင် ကွဲကာွေနသည့် 
ကေလးများအကားမှ 
(အဆိုးဝါးဆုံးပုံစံြဖင့် ခိုင်းေစခ ံ
ေနရသည့် )ကေလး အလပု ်
သမားများကို ကာကယ်ွ 
ေစာင့်ေရာှကရ်န်င့်ှ ြပနလ်ည ်
တံုြပနေ်ဆာင်ရ�က်ရနအ်တွက ်
မဝူါဒများ၊ လိုကန်ာေဆာင်ရ�ကရ် 
မည့်အချကမ်ျားချမှတ်ရန် 

 

၃.၃ အစုိးရများှင့် အလုပ်လုပ်ြခင်း 

COVID-19 ကးူစကက်ပေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးမတွင် ကေလးအလပု်သမားကစိရပမ်ျားကို တားဆီးကာကယ်ွရန်င့်ှ ြပနလ်ည ် တံုြပန် 

ေဆာင်ရ�က်ရနအ်တွက ် အသေိပးေထာကခ်ံတင်ြပြခင်းှင့် အသိပညာေပးြမင့်တင်လပ်ရှားမများမာှ မရိှမြဖစအ်ေရးပါသည်။ 

ထိုလပ်ရှားမများသည ် အလပု်လပုေ်နသည့်ကေလးများ၏ ဘဝကို အြပသေဘာ အေြပာင်းအလမဲျား ြဖစ်ေစရန်အတကွ် 
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အားေကာင်းေသာလပ်ရှားမများ ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ အစိုးရများ၊ အဖွဲအစညး်များှင့် အလပု်လပုရ်ာတင်ွ အဓကိကျသည့် 

အသိေပးေထာကခ်ံတင်ြပိုင်ေသာ အချကအ်လကမ်ျားမှာ - 

• ကေလးအလပု်သမားြဖစသွ်ားိုင်ေြခရိှသည့် ကေလးများရိှေသာ မသိားစမုျားကိ ုေငသွားင့်ှ ပစညး်ထတ်ု လကမ်ှတ် 

အကအူညီေပးြခင်း (VCA) ၊ အသက်ေမးွဝမး်ေကျာင်းလပု်ငနး်များကို အေထာက်အကေူပးြခင်း စသညတုိ်ကို 

ဉးီစားေပးေဆာင်ရ�ကရ်န ် င့်ှ/သုိမဟုတ် လမူေရးရာအကာအကယ်ွေပးေရးစမီကံနိး်များတွင် ၎င်းတုိကို ထည့်သွင်း 

ပါဝင်ိုင်ရန်အတွက ်ေထာကခ်ံတင်ြပရန် 

• ကေလးသူငယ် အကာအကွယ်ေပးေရး တံုြပနေ်ဆာင်ရ�ကမ်များ၊ အစအီစဉမ်ျား သုိမဟုတ် ဆန်းစစေ်လလ့ာမများ 

တွင် ကေလးအလပု်သမားဆိုင်ရာ ကစိရပမ်ျားကို လုံေလာကစ်ာွ ထည့်သွင်းေဆာင်ရ�ကမ်ရိှေစရန် 

• ဒုကသည်ြဖစေ်နေသာ၊ ေဒသတွင်း ေနအိမစ်နွ�်ခာွထကွေ်ြပးရေသာ၊ ေရ�ေြပာင်းသွားလာေနေသာ သုိမဟုတ် ိုင်င ံ

မရိှေသာ ကေလးများ၊ မသနစ်ွမး် ကေလးငယ်များ၊ ေဒသခံှင့် လမူျ ိးစကုေလးများ၊ တုိင်းရင်းသားလနူညး်စမုျား 

အစရိှသညတုိ်မ ှ အလပု်လပုေ်နသည့် ကေလးများ၏ အခွင့်အေရးကို ထနိး်သိမး်ေပးရန်င့်ှ ထိုကေလးများ 

င့်ှ/သုိမဟုတ် ၎င်းတုိ၏ အုပ်ထနိး်သူများ အေနြဖင့် ဝနေ်ဆာင်မများ၊ ပညာေရးင့်ှ သင့်ေလျာ်ေကာင်းမနွ်ေသာ 

အလပုမ်ျားရရိှိုင်ရန ် ေတွ�ကံေနရေသာ သီးသန�်အခက်အခဲ အတားအဆးီများကို အထးူတလည ် ထည့်သွင်း 

စဉး်စားေဆာင်ရ�ကရ်န် 

• ကေလးအလပု်သမားြဖစသွ်ားိုင်ေြခရိှသည့် ကေလးများ သုိမဟုတ် ကေလးအလပု်သမားအြဖစလ်ပုက်ိုင်ရန ်

အတွက ် ေကျာင်းထကွခ်ဲ့သည့် ကေလးများအတွက ် စဉဆ်ကမ်ြပတ် (ေကျာင်းြပင်ပ) သင်ကားေရး အခွင့်အလမး် 

များေပးအပ်ရန် 

• ေကျာင်းထကွ်ိုင်ေြခရိှသည့်ကေလးများ သုိမဟုတ် ကေလးအလပုသ်မားအြဖစလ်ပုက်ိုင်ရနအ်တွက ် ေကျာင်းထကွ ်

ခဲ့သည့် ကေလးများကို စုံစမး်သိရိှိုင်ရနအ်တွက ်စာသင်ေကျာင်းများအား ေစာင့်ကည့်ေလလ့ာသည့် စနစမ်ျား ပိုမိ ု

အားေကာင်းလာေစရန် 

• မသိားစမုျားအတွက ်သင့်ေလျာေ်ကာင်းမနွေ်သာ အလပု်အကိုင်အခင့်ွအလမး်များ ဖနတီ်းေပးရန်င့်ှ လငူယ်များ အား 

အလပု်အကိုင်ခန�်အပမ်ကို ြမင့်တင်ေဆာင်ရ�က်ရန၊် ထိုအတူ တရားဝင်အလပုလ်ပု်ိုင်သည့် အသကအ်ရ�ယ် 

ရိှေနသည့် ဆယ်ေကျာ်သကမ်ျားကိုလညး် ကေလးအလပုသ်မားမြဖစသွ်ားေစရနအ်တကွ ် ထည့်သွင်းစဉး်စား 

ေဆာင်ရ�က်ရန် 

• ကေလးအလပု်သမား တားဆးီကာကယ်ွေရးင့်ှ ြပနလ်ည်တံုြပနေ်ဆာင်ရ�က်ေရး၊ စးီပာွးေရးအရ လပုပ်ိုင်ခငွ့် 

များေပးအပ်လပုက်ိုင်ေစိုင်မည့် အခင့်ွအလမး်များ ြမင့်တင်ြခင်း၊ လမူေရးရာ အကာအကယ်ွေပးေရး စမီခံျကမ်ျား င့်ှ 

တရားဝင်အလပုလ်ပု်ိုင်သည့် အသက်အရ�ယ်ရိှသည့် ကေလးသူငယ်များ၊ ထခိိုကလ်ွယ်ကေလးများ၏ မိသားစ ု

များအတွက ် ေဘးကင်းလုံ�ခံေသာ အလပု်အကိုင်အခွင့်အလမး်များ ဖနတ်းီေပးြခင်း အစရိှသည့် လပု်ငနး်များ 

ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် အလပုရ်င်ှှင့် အလပု်သမား အဖွဲအစညး်များ၊ အရပဖ်ကလ်မူအဖွဲအစညး်များကို ချတိ်ဆက် 

ပါဝင် ေဆာင်ရ�ကေ်စရန် 

• အသိေပးေထာကခ်ံတင်ြပိုင်ရနအ်တွက ် ကိးပမ်းရာတွင် ကေလးအလပုသ်မားြဖစသွ်ားိုင်ေြခရိှသည့် ကေလးများ 

င့်ှ ဆယ်ေကျာသ်က်လငူယ်များ၊ သုိမဟုတ် ကေလးအလုပသ်မားြဖစ်ေနပးီသည့် ကေလးများကို တုိင်ပင ်

ေဆးွေးွရန်င့်ှ ၎င်းတိုေဘးကင်းလုံ�ခံစာွပါဝင်ိုင်ေစရန်အတွက ် အရင်းအြမစမ်ျား သတ်မှတ်ချထားရန၊် 

ထိုကေလးများမ ှဉီးစားေပးအြဖစ ်သတ်မတ်ှထားသည့်ကစိရပမ်ျား ပါဝင်ေကာင်း ေသချာေစရန် 
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• COVID-19 ြဖစပ်ာွးေနသည့် ကာလအတွင်း ကေလးအလပုသ်မားဆိုင်ရာ ြဖစရ်ပမ်ျား စမီခံန�်ခွဲမ၊ ြပစ ု

ေစာင့်ေရာှကရ်န်အတွက ် စစီဉ်ထားရှမိများ၊ ပညာေရး၊ ကျနး်မာေရး၊ စားနပရ်ကိာင့်ှ ခိုလံရနေ်နရာများကို 

လကလ်မှး်မှီရရိှိုင်မ အစရိှသည့် အသကက်ယ်ဆယ်ေရး ကားဝင်ကညူမီများကို ဆကလ်ကေ်ဆာင်ရ�က်ရန်ငှ့် 

ဉးီစားေပးလပုေ်ဆာင်ရနလ်ိုအပ်ပးီ အထူးသြဖင့် စးီပာွးြဖစ ် (အွနလ်ိုင်းမှ) လင်ိပိင်ုးဆိုင်ရာ အြမတ်ထတ်ုြခင်း၊ 

လကူနုက်းူမမ ှ လတ်ွေြမာကလ်ာေသာ ကေလးငယ်များင့်ှ (ယခင်က) လကန်ကက်ိုင်တပဖ်ွဲများ၊ လကန်ကက်ိုင ်

အုပစ်မုျားတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့်ကေလးများအပါအဝင် အဆိုးဝါးဆုံး ပုံစြံဖင့် ခိုင်းေစခခံဲ့ရသည့် ကေလးများအတကွ ်

ြဖစသ်ည။် 

 

၄. အရင်းအြမစမ်ျား 

 
ကေလးအလပုသ်မားဆိုင်ရာ 
လပုင်နး်ေဆာင်ရ�ကေ်ရးအဖွဲ 
(Child Labour Task Force) 

 
Child Labour Task Force website မ ှအေရးေပကာလ ကေလးအလပုသ်မား 
ဆိုင်ရာကစိရပမ်ျားကို ေဆာင်ရ�ကရ်န် နညး်လမး်များှင့် COVID-19 ေရာဂါသည ်
ကေလးအလပု်သမားများအေပမညသုိ် သက်ေရာကသ်ည ်ဟူသည့် နမနူာ ြဖစ်ရပမ်ျား 
စစုညး်မ၊ အေလ့အကျင့်များင့်ှ စမီခံျကမ်ျား လိုက်ေလျာညေီထွေဆာင်ရ�ကခ်ဲ့ 
သညမ်ျား အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ အရင်းအြမစမ်ျားကို ရရှိပါသည။် 
 

 
လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမ 
လပုင်နး်များတွင် ကေလးသူငယ် 
များအကာအကယ်ွေပးေရး 
မဟာမိတ်အဖွဲ 
(The Alliance for Child 
Protection in Humanitarian 
Action) 

 
Alliance for CP in HA website မှ ဤ နညး်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ မှတ်စ ု- Protection 
of Children during the COVID-19 Pandemic င့်ှ ေနာကဆ်ကတဲွ်များ အပါအဝင် 
COVID-19 ှင့် သကဆ်ိင်ုသည့် အရင်းအြမစမ်ျားကို ရယူပါသည်။ 

 


	နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ မှတ်စု - COVID-19 နှင့် ကလေးအလုပ်သမား

