
  
 

 

လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား 
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္နုိင္ေရး ပဲရစ္ကတိကဝတ္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံက 
အတည္ျပဳ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိိးျခင္းအေပၚ ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္မ်ားရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ 
(ယူနီဆက္)မွ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ  
 
ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂၂ရက္ - ယူနီဆက္ႏွင့္ ျပစ္သစ္ႏိုင္ငံတုိ႔မွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
(၂၁)ရက္တြင္ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ ပရဲစ္ညီလာခံတြင္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ေရး ပရဲစ္ကတိကဝတ္ႏွင္ ့ က်င့္ဝတ္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံက 
အတည္ျပဳ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းအတြက္ ယူနီွဆက္က ဂုဏ္ျပဳၾကိဳဆိုလုိက္ပါသည္။  
 
ဤညီလာခံသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္  လက္နက္ကုိငတ္ပ္ဖြဲ႔၊ လက္နက္ကုိင္ 
အုပ္စုမ်ားအတြက္ စုေဆာင္းျခင္းအား တားဆီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္း ပရဲစ္ကတိကဝတ္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ား 
စတင္အတည္ျပဳျခင္း ၁၀ ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အား ေပၚလြင္ေစခ့ဲပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား 
အရပ္သားဘဝသို႔ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏုိင္ေရးအတြက္ အင္မတန္အေရးပါသည့္ မူေဘာင္ျဖစ္သည့္ 
ယင္းပရဲစ္ကတိကဝတ္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားအား အတည္ျပဳပါဝင္လက္မွတ္ ေရးထုိးသည့္ ၁၀၇ေျမာက္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ 
 
”ကေလးသူငယ္ေတြ မွားယြင္းစြာ စုေဆာင္းခံရျခင္းအတြက္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျပီး၊ 
ႏႈတ္ထြက္ခြင့္န႔ဲ ေရရွည္ပ့ံပိုးကူညီမႈေတြ အခုိင္အမာ ရရွိႏုိင္ေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္တဲ့ ယခုလုိလက္မွတ္ 
ေရးထုိးျခင္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအား ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔က ေျပာၾကားလုိပါတယ္” ဟု ယူနီဆက္မွ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ ဘတ္ထရန္ ဘိန္းဗဲ(လ္) က ေျပာသည္။  
 
ယခုလုိ လက္မွတ္ေရးထုိးလုိက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ကုလသမဂၢတုိ႔အၾကား လက္ရွိပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား တပ္သားအၿဖစ္ ေခၚယူစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ 
အသုံးၿပဳေနမႈကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အဆုံးသတ္ရန္ ပူးတြလုဲပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံခ်က္ (Joint Action Plan) 
အေကာင္အထည္ေပၚခဲ့သည္။ ယင္း ပူးတြလုဲပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံခ်က္အား သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးျပီးစဥ္ 
ကတည္းက အေရးၾကီးသည္ ့ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ တခုျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္ ဦးေရ ၈၀၀ အား တပ္မေတာ္မွ 
ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ေပးျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ျပီးျဖစ္သည္။  
 
”ကေလးသူငယ္ေတြအားလုံး ႏႈတ္ထြက္ႏုိင္ခြင့္နဲ႔ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ယူနီဆက္အေနနဲ႔ 
ဆက္လက္ ပ့ံပိုးကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားလုိျပီး ျမန္မာႏ္ုိင္ငံေတာ္အစိုးရ 
အေနနဲ႔လည္း အစုိးရမဟုတ္တဲ့ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြက ကေလးသူငယ္ေတြ ႏႈတ္ထြက္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ 
ႏႈတ္ထြက္လာတ့ဲ ကေလးသူငယ္ေတြကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈေတြ ဆက္လက္ 
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https://www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciples310107English.pdf
https://www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciples310107English.pdf


လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ဖုိ႔အျပင္ သူတုိ႔ေတြကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမွာ အခို္င္အမာပ့ံပုိးသြားႏုိင္ဖို႔ အားေပး 
တုိက္တြန္းလုိက္ရပါတယ္” ဟု  ဘတ္ထရန္ ဘိန္းဗဲ(လ)္ ကေျပာသည္။  
 
ႏို္င္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားဥပေဒသစ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး၊ လက္နက္ကုိင္ 
ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား ပါဝင္ေနမႈအတြက္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တြ ဲ
အေၿခၿပစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢညီလာခံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CRC)တုိ႔အား 
လက္မွတ္ေရးထုိးျပီးစီးျခင္းမ်ားမွတဆင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔၊ လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုမ်ားတြင္ 
စုေဆာင္းအသုံးျပဳျခင္းက ရပ္တန္႔ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအတြက္ ကတိကဝတ္ ျပဳထားျခင္းမ်ားအား 
ဆက္လက္အတည္ျပဳ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ယူနီဆက္အေနျဖင့္ တုိက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။ 
 
“ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္နဲ႔ ၂၁ရာစု ပင္လုံညီလာခံကုိ လာမည့္ 
မတ္လတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ေနသည့္ အခ်ိန္လည္းျဖစ္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ 
ေစာင့္ဆိုင္းမေနပဲ ကေလးသူငယ္ေတြကုိ စုေဆာင္း လက္နက္ကုိင္ အသုံးျပဳေနေစျခင္းမွ ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔သြားရန္ 
အင္မတန္အေရးၾကီးေၾကာင္း အဖြဲ႔အသီးသီးကုိ ယူနီဆက္မွ ထပ္မံအသိေပး ႏႈိးေဆာ္လိုက္ရပါတယ္။” ဟု 
ဘတ္ထရန္ ဘိန္းဗဲ(လ္) က နိဂံုးခ်ဳပ္ ေျပာၾကားသည္။  

 

 

 

 

 

(Photo credit: ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံရံုး)  

  

 



ယူနီဆက္ ျမန္မာ 

UNICEF အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၅၀ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ UNICEF 

အေနျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ လူမႈအေျခစုိက္အဖြ႔ဲမ်ားျဖင့္ မိတ္ဖြဲ႔ကာ ကေလးေသဆုံးမႈႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ကေလးမ်ား 

အရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာ ပညာေရးကုိ သင္ၾကားႏုိင္ေစေရးႏွင့္ ကေလးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမွကာကြယ္ေရး 

စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသည္။ 

ယူနီဆက္ ျမန္မာႏွင့္ပက္သက္၍ ပုိမုိသိရိွလုိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတုိင္း ရွာေဖြဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 

Website: http://www.unicef.org/myanmar 

Facebook: https://www.facebook.com/unicefmyanmar 

 

 

ပုိမုိသိရိွလုိပါက ေအာက္ပါအတုိင္း ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္ -  

Mariana Palavra, Communication Specialist, Advocacy, Partnerships and Communication Section, 

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

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

Myanmar, 09250075238, hoo@unicef.org 
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