
 

 

 

 

 

အရြယ္မတုိင္မီ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ကေလးသူငယ္ (၅၃)ဦးအား ၿမန္မာ႔ 

တပ္မေတာ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ 

 
ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၃၀)ရက္ - ယေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ တပ္မေတာ္တြင္ 

အရြယ္မတုိင္မီ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ ေနသည့္ ကေလးသူငယ္ ႏွင့္ လူငယ္ (၅၃)ဦးအား ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ 

ျပဳလုိက္သည္။ ယခုေနာက္ဆုံးအၾကိမ ္ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း အပါအဝင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အရြယ္မတုိင္မီ 

စစ္မႈထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ကေလးသူငယ္ေပါင္း (၁၄၆) ဦးအထိ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျပီး ျဖစ္သည္။  

 

၂၀၁၂ခုႏွစ၊္ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ကုလသမဂၢႏွင့္အတူ ပူးတြ ဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံခ်က္ (Joint 

Action Plan) ကို စတင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးသည့္ အခ်ိန္မ ွ ယေန႔အထိ ကေလးသူငယ္ 

စုစုေပါင္း (၆၉၉) ဦးကုိ တပ္မေတာ္က ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခ့ဲျပီး ျဖစ္သည္။ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

ႀကီးေလးေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပေရး ႏုိင္ငံအလုိက္ 

အထူးတာ၀န္အဖြ႕ဲ (CTFMR) က ဤသို႕ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္းအေပၚ ၾကိဳဆိုေၾကာင္းႏွင့္ 

ကေလးစစ္သားေခၚယူစုေဆာင္း အသုံးျပဳမႈ ကုိ အဆုံးသတ္ရန္ တပ္မေတာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ (CTFMR) 

အဖြ႕ဲမ်ား ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာၾကားသည္။  

 

”ယေန႔ကဲ႔သုိ႔ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ၿပဳလုိက္ၿခင္းသည္ ၿမန္မာအစုိးရ ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔၏ 

ကေလးသူငယ္မ်ားအား လက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ ေခၚယူစုေဆာင္း အသုံးျပဳမႈကို အဆုံးသတ္ရန္ 

အလုိ႔ငွာ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၏ ရလာဒ္ တစ္ခအုျဖစ္ ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ ယေန႔ႏွဳတ္ထြက္ခြင့္ရခဲ႔ၾကသည့္ 

ကေလးသူငယ္ ႏွင့္ လူငယ္ မ်ား အေနၿဖင့္ သူတုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင့္ ေနရပ္မ်ားဆီသုိ႔ ၿပန္သြားၾကမည္ကုိ 

ၿမင္ေတြ႔ရသည့္အတြက္ဝမ္းေၿမာက္ပီတိျဖစ္မိပါသည္”ဟု ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႀကီးေလး 

ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပေရး ႏုိင္ငံအလုိက္ 

အထူးတာ၀န္အဖြ႕ဲ (CTFMR) ၏ ပူးတြဥဲကၠဌျဖစ္သ ူျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢဌာေနညိွႏိႈင္းေရးမွဴး Ms. 

Renata Lok Dessallien က ေျပာၾကားသည္။ “ယခုအခါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း တည္ေဆာက္ျပီးျဖစ္သည့္ 

အၿပန္အလွန္ထိန္းေၾကာင္းၿခင္းယႏၲယားမ်ား ႏွင္ ့ စဥ္ဆက္မၿပတ္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ၿခင္းမ်ားသည္ ကေလး 

သူငယ္မ်ားအား စစ္သားစုေဆာင္းျခင္းအျဖစ္မွ လုံး၀ကင္းစင္ေစမည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါေၾကာင္း” ဆက္လက္ 

ေၿပာၾကားပါသည္။  

 



အစုိးရအေနျဖင့္ က်န္ရွိေနျပီး ပဓာနက်သည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား ၿဖစ္သည့္ အထူးသၿဖင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ေရးဆြထဲားသည့္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 

ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေခၚယူစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳေနမႈကုိ တပ္သားမွ ျဖစ္ေစ၊ အရပ္သားမွ 

ျဖစ္ေစက်ဴးလြန္ပါက ထိေရာက္စြာတားျမစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  

တပ္မေတာ္အတြင္း တပ္သားအၿဖစ္ေခၚယူစုေဆာင္း ရာတြင္ အသက္အရြယ္ ဆန္းစစ္သည့္ 

လုပင္န္းစဥ္မ်ားကုိ ပုိမုိခုိင္မာေစရန္ႏွင့့္္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွ 

ကာကြယ္ႏိုင္သည့္အေၾကာင္းမ်ားကုိ တပ္မေတာ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္ တုိ႔ကုိ 

အရွိန္အဟုန္ ၿမွင္ ့လုပ္ေဆာင္ရန္ CTFMR မွ တုိက္တြန္းလုိက္သည္။  

 

ပူးတြလဲုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကုိ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ေခၚယူစုေဆာင္းမႈမ်ားကုိ 

ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကုိင ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္ ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား ပါဝင္ေနမႈအတြက္ 

ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တြအဲေၿခၿပစာခ်ဳပ္အား စက္တင္ဘာလတြင္ 

လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အစရိွသည့္ အေရးၾကီးသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ျပီး 

ျဖစ္သည္။  

 

”ေနာက္ဆက္တြအဲေၿခၿပစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းသည္ ကေလးသူငယ္ ကင္းစင္သည့္ တပ္မေတာ္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေရးအတြက ္အေရးပါတဲ့ ေျခလွမ္းတစ္ခုပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု CTFMR မွ ပူးတြဥဲကၠဌႏွင္ ့ UNICEF မွ 

ျမန္မာႏုိင္င ံ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္သူ Mr. Bertrand Bainval က ေျပာသည္။ ”ယခုအခါမွာေတာ့ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႕ ဒီ အေၿခၿပစာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးဖို႕ အေရးတၾကီး လုိအပ္ေနျပီး 

ကေလးသူငယ္ဥပေဒကုိလည္းၿပန္လည္သံုးသပ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖၚက်င္႔သုံး ေစၿခင္း ၿဖင့္ 

ျမန္မာႏုိင္င၏ံ က်န္ရိွေသာ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအတြက္ ေနာင္လာမည့္ 

မ်ိဴးဆက္မ်ားအေပၚအေမြေပးခဲ႔ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္” ဟုေၿပာသည္။ 

 

၂၀၀၇ ခုႏွစ ္ တြင္ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အစိုးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေပါင္း 

(၇)ဖြဲ႕ကုိ  ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား 

ေခၚယူစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္း စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခဲ႔ပါသည္။  

 

ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ား ေခၚယူစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အသုံးခ်ျခင္းတို႔မွ 

ကာကြယ္ ရပ္တန္႔ေစရန္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားအား လက္မွတ္ေရးထိုးဖြယ္ရိွသည့္ 

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ (၇) ဖြဲ႔ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံးေဆြးေႏြးမွဳမ်ား ၿပဳလုပ္ေနၿပီၿဖစ္သည္။ “ကုလသမဂၢ 

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာပါ အဖြဲ႔မ်ားအားလုံး အား 

ကေလးသူငယ္မ်ားေခၚယူစုေဆာင္းအသုံးၿပဳေနမွဳကုိအဆုံးသတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိပါေၾကာင္း၊ 

ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တံ႔သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ဖို႔ အတူတကြ လက္တြလုဲပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ 



အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ၾကိဳဆုိပါသည္” ဟု Ms. Renata Lok Dessallien က ေျပာၾကားသည္။ 

“ကေလးေတြဆုိတာ တပ္မေတာ္အတြင္းမွာ မရွိသင့္ပါဘူး။ ထို႔အၿပင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရိွ 

ၿဖစ္ပြားေနေသာပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားၾကံဳေတြ႔ခံစားေနရသည့္ ဆင္းရဲဒုကၡ မ်ားကုိ 

အဆုံးသတ္ဖို႔ တပ္မေတာ္ အပါအဝင္ အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးတြင္ တာဝန္ရိွပါသည္”ဟ ုMr. Bertrand Bainval 

က ေျပာသည္။ 

 

ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား 

၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ က ပူးတြလုဲပ္ငန္းစီမံခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ိန္တြင္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ လူငယ္မ်ား 

အားလုံးမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ေသးပါ။  

တပ္မေတာ္အပါအဝင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၏ ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား 

တပ္သားအၿဖစ္ေခၚယူစုေဆာင္းအသုံးၿပဳမွဳကုိ အၾကိမ္ၾကိမ္က်ဴးလြန္ခ႔ဲသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စာရင္း၌ 

ပါ၀င္ေနေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားၿဖစ္သည့္ - 

 

၁. ဒီေကဘီေအ  Democratic Karen Benevolent Army (DKBA) 

၂. ကခ်င္လြတ္ေၿမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ Kachin Independence Army (KIA) 

၃. ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဖြဲ ႔ Karen National Liberation Army (KNLA) 

၄. ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဖြဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ Karen National Liberation 

Army Peace Council 

၅. ကရင္နီတပ္ဖြဲ႔ Karenni Army (KA) 

၆. ႐ွမ္းျပည္နယ္ တပ္ဖြဲ႕ ေတာင္ပိုင္း Shan State Army South (SSA-S) 

၇. ”ဝ” ျပည္ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး တပ္ဖြဲ႔ United Wa State Army (UWSA) 

 

CTFMR ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္ 

လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ၌ ပါ၀င္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္း (တပ္မေတာ္ ႏွင့္/သုိ႕မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ား) 

က ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား က်ဴးလြန္သည္ဟု 

စစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီးေသာ သက္ေသအေထာက္အထား ေတြ႕႐ိွရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကုလသမဂၢက 

ဦးေဆာင္ေသာ CTFMR တည္ေထာင္ရန္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခားကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၁၆၁၂ တြင္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ 

CTFMR ၏ တာ၀န္မွာ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပေရး အစီအမံ (MRM)  တည္ေထာင္ရန္ 

ျဖစ္ပါသည္။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ တပ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ 

အသုံးျပဳျခင္းအပါအ၀င္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႀကီးေလးေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားအား 

မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၊ စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ 

 



လုံျခံဳေရးေကာင္စီသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပသည့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႀကီးေလးေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈ 

(၆) ခ်က္မွာ - 

• ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း (သုိ႔) သတ္ျဖတ္ျခင္း 

• လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ တပ္သားအျဖစ္ ေခၚယူစုေဆာင္း 

အသုံးျပဳျခင္း 

• စာသင္ေက်ာင္း (သုိ႕) ေဆးရုံမ်ားကုိ တုိက္ခိုက္ျခင္း 

• အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း (သုိ႔) လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္း  

• ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ျပန္ေပးစြျဲခင္း 

• ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား မေရာက္ရွိေအာင္ 

တားဆီးျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။  

 

CTFMR မွာ ႀကီးေလးသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္လ်က္ တုံ႔ျပန္ရန္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အပ္ႏွင္းျခင္း ခံထားရပါသည္။ CTFMR ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး 

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ ဌာေနညိွႏႈိင္းေရးမွဴးႏွင့္ ယူနီဆက္ ျမန္မာ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္တုိ႔က 

ပူးတြဥဲကၠဌမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိသည္။ CTFMR အဖြ႕ဲတြင္ ILO, UNDP, UNFPA, 

UNHCR, UNICEF, UNOCHA, UN RC/HC Office, WFPUNHCR, UNDP, UNOCHA, WFP 

စသည့္သက္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ World Vision ႏွင့္ Save the Children တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ 

 

အေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္လုိင္း 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ယူနီဆက္သည္ တပ္မေတာ္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ တပ္သားအျဖစ္ 

ေခၚယူစုေဆာင္ အသုံးျပဳျခင္းကုိ အဆုံးသတ္ေရးအတြက္ ၎တုိ႔၏ တာ၀န္ယူမႈကို ျပည္သူလူထုအၾကား 

အသိတရားႏိႈးေဆာ္ေပးရန္အတြက္ ႏုိင္ငံအႏံွ႔ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရကုိ 

ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ အဆုိပါ လႈပ္ရွားမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ CTFMR အဖြ႕ဲကုိယ္စား 

ယူနီဆက္ႏွင္ ့ World Vision တုိ႔သည ္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ တပ္မေတာ္မွ 

တပ္သားအျဖစ္ေခၚယူစုေဆာင္းသည့္ မသကၤာဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ား ေတြ႕ျမင္ရပါက မည္သူမဆို 

ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကား သတင္းပို႔ႏုိင္မည့္ အေရးေပၚဆက္သြယ္ေခၚယူ အေၾကာင္းၾကားႏုိင္မည့္ 

ဖုန္းလုိင္း ႏွစ္လိုင္း (၀၉-၄၂၁၁၆၆၇၀၁ ႏွင္ ့၀၉-၄၂၁၁၆၆၇၀၂) ကုိ တပ္ဆင္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ 

 

ပုိမုိသိရိွလုိပါက ေအာက္ပါအတုိင္း ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္ - 

Mariana Palavra, Communication Specialist, Advocacy, Partnerships and Communication 

Section, UNICEF Myanmar, (+95) 9795452618, mpalavra@unicef.org 

 

mailto:mpalavra@unicef.org


Htet Htet Oo, Communication Officer, Advocacy, Partnerships and Communication Section, 

UNICEF Myanmar, (+95) 9250075238, hoo@unicef.org 

 

mailto:hoo@unicef.org

