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“ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီ
အစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သတင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူး
ၿပီး ဒီဗြီဘီရပ္သံလုိင္းမွာ အထက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕အေတြးအျမင္ အ
ယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏုိင္ဖို႔၊ အ
ျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ျမန္
မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖုိ႔၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း
အတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖုိ႔၊ လူ
တုိင္းပါဝင္ႏုိ္င္ၿပီး မတူကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏုိင္
ဖုိ႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြက္လာ
ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
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Debate on DVB TV
Sunday: 19:15 (New), 21:00
Monday: 10:15, 15:15, 21:00
Wednesday: 10:15, 15:15
Friday: 15:15, 21:00

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖဲြ႔ေတြကိုလည္း အခု
လို လြတ္လပ္ပြင့္လင့္တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြး
ေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္း
ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မ
ၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာနဲ႔
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။
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“ပညာေရးက ကေလးအလုပ္သမားအေရးကို
ေျဖရွင္းႏိုင္ပါ့မလား”

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇ လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းႏွင့္
ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
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“ပညာေရးက ကေလးအလုပ္သမားအေရးကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါ့မလား”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
လူဦးေရ ၅၁ သန္းေက်ာ္ရွိတဲ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ကေလးဦးေရ ၁၂
သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ကေလးလုုပ္သားအေရအတြက္ ၁ ဒသမ ၂ သန္းရွိကာ
ကာ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ လုုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ ကေလး ၆ သိန္းေလာက္ အလုုပ္
လုုပ္ေနၾကပါတယ္။ ဒီကေလးေတြဟာ လုုပ္ခလစာ နည္းပါးလွတဲ့အျပင္
အခြင့္အေရးလည္း အျပည့္အ၀မရသလို ပညာသင္ၾကားခြင့္လည္းမရၾက
ပါဘူး။ ဆင္းရဲလုိ႔ ပညာမသင္ရ၊ ပညာမသင္ရလို႔ ဆက္ဆင္းရဲဆိုတဲ့ ဆင္း
ရဲမသ
ႈ သ
ံ ရာထဲမွာရွိေနတဲ့ ကေလးလုပ
ု သ
္ ားကို ဘယ္လက
ို ယ္တင္ၾကမလဲ။
ပညာေရးက ကေလးလုုပ္သားေတြကုိ ဆင္းရဲႏြံ႔တြင္းက ကယ္တင္ႏုိင္ပါ့
မလား။ ဘယ္လုိကယ္တင္ၾကမလဲ။
ကေလးလုုပ္သားဆုုိသည္မွာ
ပုုံမွန္အားျဖင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ေတြကုိ ကေလးလုုပ္သား
အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ၁၉၅၁ ခုုႏွစ္ အလုုပ္ရုံမ်ား ဥပေဒမွာေတာ့ အသက္
၁၄ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုုိ မိသားစုုလုပ္ငန္းမ်ားမွအပ အခ
ေၾကးေငြျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္လည္းေကာင္း အ
လုုပ္ေစခိုင္းျခင္းသည္ ျပစ္မႈေျမာက္တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနရဲ႕   ကေလးလုပ္သားစစ္
တမ္းမွာ အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ အပိုင္းအျခားရွိသူမ်ားကုုိ ေလ့လာျခင္း
ျဖစ္ၿပီး ကေလးလုပ္သားသတ္မွတ္ခ်က္အရ အသက္ငါးႏွစ္ မွ ၁၇ ႏွစ္
အတြင္း အႏၲရာယ္ရွိလုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ  အလုပ္ေစခိုင္းခံရသည့္ ကေလး
ေတြဟာ အေျခအေနဆုုိး၀ါးစြာ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ကေလးလုုပ္သားေတြ
အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာပါ။  
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ကေလးလုုပ္သားဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဥပေဒ
တစုုံတရာ မရွိေသးဘဲ လတ္တေလာေရးဆြဲေနဆဲ အဆင့္မွာသာ ရွိေနပါ
ေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစုုိးရက ကေလးလုုပ္သားပေပ်ာက္ေရး အမ်ဳိး
သားစီမံခ်က္ ဆိုတာကိုေတာ့ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္မွာ စတင္အေကာင္အထည္
ေနတာမို႔ ဒါကလည္း ထူးျခားခ်က္တစ္ခုပါပဲ။
ကေလးလုုပ္သားပေပ်ာက္ေရးဆုုိင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္စီမံခ်က္
ျမန္မာႏုုိင္ငံ ကေလးလုုပ္သားပေပ်ာက္ေရးဆုုိင္ရာ အမ်ဳိးသား
ေကာ္မတီကုိ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၅ ရက္ေန႔မွာ ဖြဲ႔စည္းလုုိက္ၿပီး
ဒုုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ကာ အဖဲြ႕၀င္ ၃၇ ဦး
ပါ၀င္ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ ၈ ရပ္ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ၿပီး  
ျမန္မာႏုုိင္ငံ ကေလးအလုုပ္သမားပေပ်ာက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ အမ်ဳိး
သားအဆင့္ လုုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔ လုုိအပ္တဲ့
လုုပ္ငန္းေတြဖြဲ႔စည္းဖုုိ႔၊ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရာမွာ အေရးႀကီးေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ျခင္း၊ အမိန္႔
ေၾကညာစာမ်ားထုုတ္ျပန္ျခင္း၊ ေကာ္မတီ၏ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္
မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ လုုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္
မ်ားအေပၚ ၆ လ တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္သုံးသပ္၍ လမ္းညႊန္မယ္ဆိုတဲ့
လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အဆိုးရြားဆုံးပုံစံျဖင့္ ကေလးအလုပ္သမား
မ်ားကို ခိုင္းေစျခင္းမျပဳရန္ ILO ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ ၁၈၂ ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊
ဒီဇင္ဘာလမွာ လက္မွတ္ထုိးခဲ့ၿပီး  ကေလးအလုပ္သမားကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္
လို႔ ILO၊ UNICEF တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္က တာဝန္ယူ၍ ေက်ာင္းထားေပးတာ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်
တာေတြကုိ အစုုိးရက ေသေသခ်ာခ်ာလုုပ္ကုိင္ဖို႔ လိုေနပါတယ္။ အျခား
တစ္ဖက္မွာလည္း ကေလးလုုပ္သားေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တင္းက်ပ္တဲ့ ဥပ
ေဒေတြကုိ ျပ႒ာန္းသင့္ပါတယ္။
ဥပေဒမွာ ကေလးလုပ္သားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တိက်တဲ့ အသက္
အပုိင္းအျခား၊ လုပ္ကိုင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား၊ အလုပ္ခ်ိန္၊ အိပ္ခ်ိန္၊
အနားေပးရမယ့္ ရက္ေတြအျပင္ အခ်ိန္ပိုင္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ဆုိတဲ့ အ
ခ်က္ေတြကိုလည္း တိတိက်က် သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ အစုုိးရအေနနဲ႔ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္
သက္လို႔ ကေလးလုုပ္သားခိုင္းေစေနတဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြကို ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ လက္ကမ္းစာရြက္ေတြေဝျခင္းဆိုတဲ့ ပညာေပးေရးလုုပ္
ငန္းေတြမ်ားစြာလုုပ္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။
ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အစိုးရတစ္ခု
တည္းမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူေတြပါ ပူးေပါင္းပါက ကေလးလုပ္သားမ်ား
ပေပ်ာက္မွာပါ။

ကေလးလုုပ္သားေတြနဲ႔ အႏၱရာယ္ရွိေသာလုုပ္ငန္းခြင္
ကေလးလုုပ္သား ၆ သိန္းေလာက္ဟာ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ လွ်ပ္စစ္
နဲ႔ဆက္စပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုုပ္ငန္းေတြ၊ သံရည္ႀကိဳလုပ္
လုုပ္ငန္းေတြ အပါအ၀င္ အသက္အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ လုုပ္ငန္းေတြမွာ လုုပ္ကုိင္
ေနရပါတယ္။
အႏၱရာယ္ရွိတဲ့လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ ကေလးလုုပ္သားေတြလုပ္
ေနၾကေပမယ့္လည္း လုုပ္ခလစာ အျပည့္အ၀မရတဲ့အျပင္ ဘ၀တုုိးတက္
ေရးအတြက္လည္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ မရၾကပါဘူး။ ကေလးလုုပ္သား
ပေပ်ာက္ေရးစီမံခ်က္ကုိ NLD အစုုိးရလက္ထက္မွာ ပထမဆုုံး စတင္အ
ေကာင္အထည္ေဖာ္တာမုုိ႔ တကယ္လက္ေတြ႔ ေျမျပင္မွာ ကေလးလုပ္သား
ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ကေတာ့ အခ်ိန္မ်ားစြာ ယူရဦးမွာပါ။
ႏုုိင္ငံတကာအစီရင္ခံစာေတြနဲ႔ ျမန္မာ့ကေလးလုုပ္သားျပႆနာ
ILO ရဲ႕ အစီရင္ခံစာတစ္ခုအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အသက္၁၄ ႏွစ္
ေအာက္ ႏုိင္ငံ့လူဦးေရရဲ႕ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိၿပီး (၁၅)ႏွစ္မွ (၂၄) ႏွစ္
ၾကားသည္ ၁၃ ဒသမ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါတယ္။ လူငယ္ဦးေရမ်ားျပားတဲ့
ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲမဲြေတမႈ၊ ပညာေရးစနစ္၊
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈေတြေၾကာင့္ ကေလးလုုပ္သား
အေရအတြက္ေတြ တုုိးတက္မ်ားျပားလာတယ္လုိ႔ ေထာက္ျပၾကပါတယ္။
ကေလးအလုပ္သမားအေရးကို အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန အပါ
အ၀င္ ဆက္စပ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လူမႈ
အသင္းအဖဲြ႕မ်ား ေပါင္းစပ္လုပ္မွသာလွ်င္ အဆင္ေျပမယ္လို႔ ႏုုိင္ငံတကာ
အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေထာက္ျပေနၾကတာပါ။  
ကေလးလုုပ္သားေတြ ဘာလို႔ ေခါင္းပုုံျဖတ္ခံေနရလဲ
ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲ႕ အားနည္းတဲ့ဥပေဒနဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈက ကေလး
လုုပ္သားေတြကုိ ပုုိမုိဆုိး၀ါးတဲ့ ေခါင္းပုုံျဖတ္မႈဆီ တြန္းပုုိ႔ေနၿပီး ကေလးလုပ္
သားေတြဟာ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈေတြလည္း ႀကဳံေနရပါတယ္။ ကေလးငယ္
ေတြကုိ ဘယ္လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာမွ ခိုင္းေစဖုုိ႔မသင့္ေပမယ့္လည္း လုုပ္ခ
ေစ်းခ်ဳိတာ၊ အုုပ္ထိန္းသူေတြကုိယ္တုိင္ ကေလးေတြကုိ အလုုပ္ရွင္ေတြဆီ
ေစ်းေပါေပါနဲ႔ လာပုုိ႔ေနတာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ကေလးလုုပ္သား
ေတြဟာ ရုုပ္ပုိင္းဆုုိင္ရာ ညွဥ္းပန္းမႈတင္မက စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္
စက္မႈေတြကုိလည္း ႀကဳံေတြ႕ခံစားေနရပါတယ္။
ကေလးလုုပ္သားေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစုုိးရပုုိင္းနဲ႔ စီးပြားေရး
လုုပ္ငန္းရွင္ေတြအပုုိင္းက လုုပ္စရာေတြမ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းႀကီးေတြမွာ ကေလးလုပ္သားေတြ အသံုးျပဳ
ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ စီးပြားေရးပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သလို
ဆင္းရဲမႈသံသရာကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တာကို နားလည္ၾကဖုုိ႔လည္း လိုအပ္ေန
ပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းေၾကာင့္ သားသမီးကို ေက်ာင္းမထားႏိုင္ပါက

ကေလးလုုပ္သားအတြက္အေျဖ
ကေလးလုုပ္သားေတြပေပ်ာက္ဖို႔ အဓိကအေျဖက ဆင္းရဲမြဲ
ေတမႈေလွ်ာ့ခ်ဖို႔နဲ႔ ပညာေရးစနစ္ ေသေသခ်ာခ်ာ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ဖို႔ပဲျဖစ္တယ္လုိ႔ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ ကေလးလုုပ္သားေတြ
ေတြကုိ ပညာသင္ၾကားခြင့္ျပဳတာဟာလည္း ကေလးလုုပ္သားေတြ ေလ်ာ့
နည္းပေပ်ာက္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ကေလးတုုိင္း အခမဲ့ပညာသင္ၾကားခြင့္ရဖို႔ ပညာသင္ၾကားႏိုင္
တဲ့ အခြင့္အေရးမရလုုိ႔ ကေလးလုုပ္သားေတြအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားရင္
လည္း အခ်ိန္ပုိင္း ပညာသင္ယူခြင့္ ျပဳေပးဖုုိ႔ကုိလည္း ဥပေဒမွာ တိတိက်
က်ျပ႒ာန္းဖုုိ႔ လိုပါတယ္။ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြကုိလည္း အလုုပ္ရွင္
ေတြဘက္က ေသေသခ်ာခ်ာ လိုက္နာႏုုိင္ဖုိ႔လည္း အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ေန
ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးလုုပ္သားေတြ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရမယ္ဆိုရင္
ကေလးလုုပ္သားသံသရာ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈသံသရာကုုိ အတုုိင္းအတာ
တစ္ခုအထိေတာ့ ေက်ာ္လႊားႏုုိင္ဖြယ္ရွိပါတယ္။

