
 

 
 
 

 
ျမနမ္မာုိႏငင္တံဝမွး္ရွ ိ ကေလးသူငယ္မ မးာွႏင္ ့ မသိမးစမု မးအမး 
ေျမျမွွဳပမ္ိငုး္မ မးာွႏင္ ့ ေပါက္ကကြဲေစတတ္ေသမ စစက္ နပ္စၥည္းမ မးက 
ျခမိး္ေျခမက္လွ က္ရွ ိ 
 
ယေန႔က ေရမကသ္ည့္ အျပည္ျပည္္ို္င္ရမ မိုင္းအာၱႏရမယ ္ အသပိညမေပးေရးာွႏင္ ့ မိုင္းလုပ္ငန္း္ိုင္ရမ 
အကအူညီေပးေရးေန႔ အခါသမယ၌  ျမန္မမာုိႏင္ငံအတကင္း ေျမျမွွဳပ္မိုငး္ မရွင္းလင္းေသမ နယ္ေျမမ မး၌ 
ေနထိုင္ေနၾကရသည့္ ကေလးသူငယ္မ မးာႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသမးစုမ မးအမး ပုိမုိ 
ကမကကယေ္စမင့္ေရွမကေ္ပးာုိႏင္ရန္အတကက္ ေျမျမွွဳပမ္ိုင္းအသံုးျပွဳမႈကိ ု အေရးယူေ္မငရ္ကကမ္ႈမ မး 
ပိုမိုအရွိန္ျမွင္ ့ လုပက္ိုင္ာုိႏင္ပါရန္ ပဋ ိပကၡမ မးတကင္ ပါဝင္ပကသ္က္ေနသည့္ အဖကြဲ႔မ မးာွႏင္ ့ အျခမးအဖကြဲ႔မ မးအမး 
ယူနီ္ ကအ္ေနျဖင့္ တိုကတ္ကန္းလိကု္ရပါသည္။ ေဝးလံေခါင္ဖ မးေဒသမ မးတကင္ 
မိုင္းအာၱႏရမယ္အသိပညမေပး လုပေ္္မင္ာုိႏင္ေရး၊ အသက္ရွငက္ န္ရစသ္ည္ ့ မိုင္းထသိူမ မးအမး 
အေထမကအ္ပံ့ေပးေရးလပုင္န္းမ မးတကင္ ရင္းာီွႏးျမွွဳပ္ာံွႏျခင္းာႏွင့္ ျဖစ္ာုိႏင္သည့္ ေနရမမ မးတကင္ မိုင္းရွငး္လငး္ေရး 
လုပ္ငနး္မ မးအမး ာုိႏင္ငံေတမ္အစုိးရာွႏင့္ အဖကြဲ႔အစည္းအမးလံုး ပူးေပါင္းလုပ္ေ္မငလ္ွ င ္
ေအမင္ျမင္ာုိႏင္မည္ျဖစ္ေၾကမင္း ယေန႔ ျမန္မမာုိႏင္ငံျမိိွဳ႕ေတမ္တကင္ က ငး္ပသည့္အခမ္းအနမးက နိဂံုးခ ွဳပ ္
ျပသလိကု္သည။္  
 
ေနျပညေ္တမ္၊ ၂၀၁၈ခာွုႏစ၊္ ဧျပလီ (၄)ရက ္- ျမန္မမာုိႏင္ငတံဝွမ္း ရမစုာွႏစ္မ မးစကမျဖစ္ပကမးခြဲ့သည့္ လကန္ကက္ိုင္ 

ပဋိပကၡမ မးမွက န္ရွသိည့္ ေျမျမွွဳပ္မိုငး္ာွႏင့္ အျခမးေပါကက္ကြဲေစတတ္ေသမ စစက္ န္ပစၥည္း (ERW)မ မးေၾကမင့့္ 

ျပည္နယာွ္ႏင့္ တိုင္းေဒသၾကးီ ၁၄ ခုအနက ္ ၉ ခုတကင ္  ကေလးသူငယ္မ မးာွႏင္ ့ ၎တို႔ မိသမးစုမ မး၏ 

အသကအ္ာၱႏရမယက္ို ေန႔စဥ္ ျခိမ္းေျခမက္ေန္ြဲ ျဖစသ္ည္။  

ယေန႔ ေနျပည္ေတမ္တကင္က င္းပသည့္ အျပည္ျပည္္ ို္င္ရမ မိုင္းအာၱႏရမယ ္ အသပိညမေပးေရးာွႏင့္ 
မိုင္းလပု္ငန္း္ိုင္ရမ အကူအညေီပးေရးေန႔ အခမ္းအနမးတကင ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္္ ယေ္ရးာွႏင့္ 
ျပန္လညေ္နရမခ ထမးေရး ဝန္ၾကီးဌမန၊ ယူနီ္ က္ာွႏင့္ ျမန္မမာုိႏင္င ံ
မိုင္းအာၱႏရမယ္တမး္းီကမကကယ္ေရးလုပင္န္းအဖကြဲ႕ (MRWG)၏ အဖကြဲ႔ဝင္မ မးက လကန္ခြဲသ့ည့္ ာွႏစ္ာႏွစ္အတကင္း 
ေျမျမွွဳပ္မိငု္းနွင္ ့ အျခမးေပါကက္ကြဲေစတတ္ေသမ စစ္က န္ပစၥည္းမ မး(ERWs)ေၾကမင့္ ျဖစ္ရသည့္ 
မေတမ္တ္မႈမ မးမွမ ပုိမုိျမင့္တကလ္မေၾကမင္း ထတု္ေဖမ္ေျပမၾကမးခြဲ့ၾကသည္။   
 
၂၀၁၆ခုာွႏစ္ာႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုာႏွစ္တကင္ ေသေၾကဒဏ္ရမရသူေပါင္း ၃၃၇ ဦးရွိခြဲ့ျပီး ပဋ ိပကၡမ မး ျဖစ္ပကမးေနသည့္ 
ကခ င္ျပည္နယ္ာွႏင့္ ရွမ္းျပညန္ယတ္ို႔သည ္မွတတ္မ္းမ မးအရ အျမင့္္ံုး ျဖစ္ၾကသည္။ ဒဏ္ရမရသ ူေလးဦးမ ွ
တစ္ဦးမွမ ကေလးသူငယတ္စ္ဦး ျဖစ္ေနကမ မေတမ္တ္ျဖစမ္ႈ ေလးခအုနက ္ တစ္ခုမမွ 
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အသက္္ ံုးရႈံးမႈတစ္ခ ု ပါဝင္သည္။ “မွတတ္မ္းမတွရ္မ မျပွဳလိကု္ရတြဲ ့ မေတမ္တ္မႈေတကမ မးစကမ 
ရွိေနာုိႏင္တယ္္ ိတုမ ကက န္မတို႔ေတက သိေသမ္ျငမးလည္း ျမနမ္မာုိႏင္ငံမွမ ေျမျမွွဳပ္မိငု္းေတကေၾကမင့္ 
မေတမ္တ္မႈေတကဟမ ေန႔စဥ္နြဲ႔အမွ  ္က္လက္ျဖစေ္ပၚေန္ြဲပါ။ ဝမ္းနည္းရတမကေတမ ့ ဒါေတကရြဲ႕ 
အက ိွဳး္က္ေတကကိ ု ခံစမးရတြဲသ့ူေတကက ကေလးသူငယ္ေတကနြဲ႔ အမ ိွဳးသမီးေတကပါပြဲ။” ဟ ု ယူနီ္ က္မွ 
ျမန္မမာုိႏင္ငံ္ိုင္ရမ ဌမေနကိယု္စမးလယွ ္ June Kunugi က ၂၀၁၇ခာွုႏစ ္ တစ္ာွႏစ္တည္းမွမပြဲ 
ထိခိကု္ခံရသူေတက ၄၃ရမခိငု္ာႏႈန္းဟမ အမ ိုးသမးီနြဲြဲ႕ ကေလးသူငယ္ေတကျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေထမက္ျပ 
ေျပမၾကမးခြဲ့ပါတယ္။ 
 
၂၀၁၆ခုာွႏစ္ကတည္းကပင ္ MRWGာွႏင့္ သက္္ ိုင္ရမအဖကြဲ႔မ မးက ထိခိကု္ခံစမးရသမူ မးအတကက ္
အကအူညီမ မးကိ ုတိုးျမွင့္ေပးအပ္ခြဲ့ျပီး ေျမျမွွဳပ္မိုင္းဒဏ ္အမ မး္ံုးခံစမးရသည့္ ေဒသမ မးတကင ္အျခမးေသမ 
လူမႈစတိ္ပိုငး္္ိုငရ္မ အကအူညီမ မးာွႏင့္အတ ူပံ့ပိုးကူညီမႈအသစ္မ မးာွႏင္ ့ ျပန္လညထ္ူေထမင္ေရး စင္တမမ မး 
ဖကင့္လွစ္ေပးာုိႏင္ခြဲ့ေသမ္လည္း ကကမဟခ က္မ မး က န္ရွိေန္ြဲ ျဖစ္ပါသည္။  
 
ယေန႔က ငး္ပသည့္ အခမ္းအနမးတကင္ ထခိိုက္နစ္နမသမူ မးအတကက ္ ပိုမိုထေိရမက္သည္ ့
အကအူညီေပးမႈုလုပ္ငနး္မ မး တိုးတက္ာုိႏင္ရန ္ာုိႏင္ငံေတမ္အစုိးရအေနျဖင့္ သတင္းအခ ကအ္လက ္စီမံခန္႔ခကြဲမႈ 
စနစ္မ မး ျမွင့္တင္ရန ္ ယူနီ္ က္မ ွ တိကုတ္ကန္းလိကုသ္ည္။ ယင္းစနစ္မ မးကိ ု တိုးတက္ရန ္
လုပ္ေ္မင္ျခင္းသည ္ အသက္ရွငက္ န္ရစ္သမူ မးအေနျဖင့္ က န္းမမေရးာွႏင့္ လူမႈ္ိငု္ရမ ဝန္ေ္မငမ္ႈမ မး 
ပုိမုိရရိွာုိႏင္ရန္ အဓိကက သည့္ အခ ကတ္ခ ုျဖစသ္ည္။ 
 
တက္ေရမကလ္မၾကသူမ မးကလည္း အာၱႏရမယရ္ွိသည့္ ယင္းပစၥည္းမ မးာွႏင့္ ေန႔စဥ ္
ရင္္ိုင္ေနရသူမ မးအေနျဖင့္ မိမိကုိယက္ို္ ကမကကယ္ာုိႏင္ရန ္ လိုအပသ္ည့္ အသပိညမရရွိေရးအတကက္ 
မိုင္းအာၱႏရမယ္အသိပညမေပးေရး၏ အေရးပါမႈကိ ုထပ္ေလမင္း အတည္ျပွဳခြဲ့ၾကသည္။  
 
စမသင္ေက မင္းမ မး၊ လူမႈအသိငု္းအဝိုင္းမ မးာွႏင့္ ေနရပ္စကန္႔ခကမတိမ္းေရမွငသ္ူမ မး ေနထိုင္ရမ စခန္းမ မးရွိ 
ကေလးသူငယ္ာွႏင့္ ၎တို႔၏ မိသမးစုဝင္ေပါငး္ ၃၂၁, ၀၀၀ အမး အသိပညမေပး ေ္ကးောႏကးမႈမ မး 
ေ္မင္ရကက္ာုိႏင္ခြဲ့မႈကိ ု ခ ီးက  းဂုဏ္ျပွဳၾကသည့္ တစ္ျပိွဳင္နကတ္ည္းတကင္ ဥေရမပသမဂၢမွ ပံ့ပိုးကူညထီမးေသမ 
အေရးပါသည့္ အသပိညမေပး ေ္ကးောႏကးမႈမ မး ေဖမ္ေ္မင္ေပးေသမ MRWG အဖကြဲ႕ဝင္မ မးအေနျဖင့္ 
ပုိမုိေ္မင္ရကကာုိ္ႏင္ေစရန္ အတကက္လညး္ ေတမငး္္ိခုြဲ့ၾကသည္။  
 
“မိုင္းအာၱႏရမယ ္ အသိပညမေပးေရးဟမ မေတမ္တ္မႈေတက မျဖစ္ပကမးေစဖို႔နြဲ႔ ဒီလိ ု ေၾကမက္မကဖ္ကယရ္မ 
ပစၥည္းေတကေၾကမင့္ လူ႔တစသ္က္တမ ထိခိကု္နစ္နမေစမႈ ေလွ မ့ခ ာုိႏင္ဖို႔ ထင္ရမွးတြဲ ့ အရမျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါေၾကမင့္ပင္ ကက နမ္တို႔အမးလံုးအေနျဖင့္ ေျမျမွွဳပ္မိုင္းေတက ရွိေနာုိႏင္သည့္ ေဒသတိုင္းသို႔ မိုင္းအာၱႏရမယ္ 
အသပိညမေပးေရး ျဖန္႔ျဖ းာႏိုင္ရန ္ ပုိမုိ ၾကိွဳးပမ္းအမးထတု္မႈေတက တကာုိ္ႏင္သမွ  ျမွင့္တင္သကမးဖို႔ 
လိုအပ္ပါတယ။္” ဟ ုKunugi က ေျပမသည္။  
 
သူမသည ္ အသက္ကယတ္င္ေရး သတင္းအခ က္အလက္မ မး အလကယတ္က ူ ရရွိာုိႏင္ေသမ 
္န္းသစတ္ထီကင္ထမးသည့္ မိုင္းအာၱႏရမယ ္ အသိပညမေပးေရး မိုဘိုငး္ အပ္ပလီေကးရွင္း အသစ္ကိလုညး္ 
မိတ္္ ကေ္ပးခြဲသ့ည္။ 



 

 
၂၀၁၅ခုာွႏစ ္ အပစ္အခတရ္ပစ္ြဲေရး သေဘမတူညီခ က ္ လက္မွတထ္ိးုျခင္းျဖင့္ ကတကိဝတ္မ မး ရွိေစကမမ ူ
လသူမးခ င္းစမနမေထမကထ္မးမႈ္ိငု္ရမ လုပ္ငန္းတခု ျဖစသ္ည့္ မိုင္းရငွ္းလငး္ေရးလုပ္ငန္း၏ 
တိုးတက္မႈသည ္ောွႏမင့္ောႏွးေနေသးေၾကမင္း ေထမက္ျပသကမးခြဲ့သည။္  
 
“မရွင္းလင္းရေသးတြဲ ့ မိုင္းရွိတြဲေ့နရမေတကက လူ႔အသိငု္းအဝိုင္းတခလုံုးရြဲ႕ အသက္အာၱႏရမယက္ို 
ောႏွမကယ္ကွ္ေန္ြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနအိမ္မ မး၊ စမသင္ေက မငး္မ မး၊ က န္းမမေရးနြဲ႔ အျခမးေသမ 
လူမႈဝန္ေ္မင္မႈ လုပ္ငန္းမ မး အသံုးျပွဳာုိႏင္ေရးဟမလည္း စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနျပီး၊ 
လယ္ယမစိုကပ္ ိွဳးေျမေတကဟမ မိုင္းကကင္းေတက ျဖစလ္မတြဲအ့ခါမွမ မိသမးစုေတကရြဲ႕ အသက္ေမကး ဝမ္းေက မင္းမႈနြဲ႔ 
ေကမငး္မကန္စကမေနထိငု္ာုိႏင္မႈ သုခေတက ပ က္စးီသကမးေစပါတယ္။” ဟ ု Kunugi က ပဋိပကၡမ မး 
ခ ွဳပ္ျငိမး္သကမးျပီျဖစသ္ည့္ ျပည္နယ္မ မးတကင္ မိုင္းရွငး္လင္းေရး လုပ္ငန္းမ မးအမး စတင္ေဖမ္ေ္မင္ရန ္
ပဋိပကၡမ မးတကင္ ပါဝင္ပကသ္က္ေနသူမ မး အမးလံုးကိ ုတိကုတ္ကန္းခြဲသ့ည္။ 
 
“ျငိမ္းခ မ္းေရးလုပင္န္းစဥေ္တက အမးလံုး ေျဖရွင္းျပီးတြဲ့အထိ ေစမင့္္ိုင္းေနျခင္းကလည္း မေတမ္တ္မႈေတက 
ပုိမုိျဖစ္ေစျပီး ထိခုိက္ခစံမးရသူေတကအတကက ္ အကအူညအီေထမက္အပံ ့ ကုန္က မႈေတကလညး္ 
ျမင့္တကလ္မေစပါတယ္။ စဥ္္က္မျပတ ္ ဖကံံ႔ျဖိွဳးတိုးတက္မႈလည္း ောွႏမင့္ောွႏးေစတယ”္ ဟ ု သူမက 
ေျပမသည။္ 
 
ျမန္မမာုိႏင္ငံေတမ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ာိုႏင္ငံေပါင္း ၁၆၄ ာုိႏင္ငံက လက္မတွေ္ရးထိးုထမးျပီးျဖစ္ေသမ 
မိုင္းတမး္ီးပတိ္ပင္ေရးစမခ ွဳပ္ အဖကြဲ႔ဝင္ာုိႏင္င ံ တစာုိ္ႏင္ငံ ျဖစလ္မေစရန ္ တိုကတ္ကနး္လွ က ္ အခမး္အနမး 
ျပီး္ံုးခြဲ့ပါသည္။  
 
 
MRE မိဘုိငုး္ အပပ္လေီကးရငွး္အမး GooglePlay သို႔မဟတု ္App Store တို႔မ ွေဒါငး္လပု ္ရယာုိူႏငပ္ါသည။္  
ကခ ငျ္ပညန္ယမ္ ွ ကေလးသငူယမ္ မးာွႏင့္ အမ ွိဳးသမးီမ မး၏ ေျမျမွွဳပမ္ိငုး္မ မး္ိငုရ္မ ဗဟသုတုအသစမ္ မးက 
စတိအ္မးထကသ္နမ္ႈမ မး ျဖစေ္ပၚေစသည့္အေၾကမငး္ ေရးသမးထမးမႈမ မးကိလုညး္ ဖတရ္ႈၾကည့္ာုိႏငပ္ါသည။္  
 

 
--------------------- 
 
ျမနမ္မာုိႏငင္ ံမိငုး္အာၱႏရမယတ္မး္းီကမကကယေ္ရးလပုင္နး္အဖကြဲ႕ (MRWG)  
၂၀၁၂ခာွုႏစ္တကင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္္ယ္ေရးာႏွင့္ ျပန္လည္ေနရမခ ထမးေရးဝန္ၾကီးဌမန၏ တကြဲဖက္ဦးေ္မင္မႈ၊ 
ယူနီ္က္၏ ပူးေပါင္းပံ့ပိုးမႈာွႏင့္အတူ ဝန္ၾကီးဌမနမ မးအၾကမး၊ အဖကြဲ႔အစည္းအသီးသီး၏ ျမန္မမာုိႏင္ငံအတကက္ 
ေလ့လမသံုးသပ္ခ က္မ မးာႏွင့္အတူ ာႏိုင္ငံတကမ အ္င့္မွီသည့္ မိုင္းအာႏၱရမယ္္ိုင္ရမ လုပ္ငန္းမ မး (မိုင္းအာႏၱရမယ္ 
အသိပညမေပးေရး MRE၊ မိုင္းအာႏမၱရမယ္ ထိခိုက္ခံစမးရသူမ မးအမး ကူညီပံ့ပိုးေပးေရး၊ စကမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးေရး၊ 
မိုင္း္ိုင္ရမလုပ္ငန္းမ မးာွႏင့္ သတင္းအခ က္အလက္ စီမံအုပ္ခ ွဳပ္ေရးလုပ္ငန္း) ပူးေပါင္းလုပ္ေ္မင္မႈ လမ္းစဥ္ 
လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ ္ MRWG ကို စတင္ခြဲ့သည္။ MRWG တကင္ ဝန္ၾကီးဌမနေပါင္း ၁၀ခုပါဝငခ္ြဲ့ျပီး တပ္မေတမ္ 
ျပည္တကင္းျပည္ပ အဖကြဲ႔အစည္း ၄၁ဖကြဲ႔ာႏွင့္ ျပည္နယ္အ္င့္ ၄ခ ု (ကခ င္၊ ကယမး၊ရွမ္းာႏွင့္ ကရင္)တကင္ 
ပူးေပါင္းေ္မင္ရကက္မႈ အ္င့္မ မး စတင္ျပီး ျဖစ္သည္။ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.NGO.MREMyanmar&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/mre-myanmar/id1345436783?mt=8
http://unicefmyanmar.blogspot.com/2018/03/armed-with-new-knowledge-children-and_30.html


 

 
UNICEF in Myanmar  
UNICEF အေနျဖင့္ ျမန္မမာုိႏင္ငံတကင္ ၁၉၅၀ခုာွႏစ္ကတည္းက စတင ္ လုပ္ေ္မင္ေနေသမ အဖကြဲ႔ျဖစ္သည္။ UNICEF 
အေနျဖင့္ အစိုးရာႏွင့္ လူမႈအေျခစိုက္အဖကြဲ႔မ မးျဖင့္ မိတ္ဖကြဲ႔ကမ ကေလးေသ္ံုးမႈာႏႈန္း ေလ မ့ခ ေရး၊ ကေလးမ မး 
အရည္အေသကးျပည့္ဝေသမ ပညမေရးကို သင္ၾကမးာႏိုင္ေစေရးာႏွင့္ ကေလးမ မးအမး အၾကမ္းဖက္မႈမွကမကကယ္ေရး 
စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို ေ္မင္ရကက္လွ က္ ရိွသည္။ UNICEFာႏွင့္ပက္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက 
ေအမက္ပါလိပ္စမအတိုင္း ရွမေဖကာုိႏင္ပါသည္။  
Website: http://www.unicef.org/myanmar  
Facebook: https://www.facebook.com/unicefmyanmar  
 
ပိမုိသုရိွလိိပုါက ေအမကပ္ါအတိငုး္ ္ကသ္ကယာုိ္ႏငပ္ါသည ္-  
Htet Htet Oo, Communication Officer – 09250075238 - hoo@unicef.org. 
Macarena Aguilar, Communications Specialist – maguilar@unicef.org 
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