
  

 

 

အရြယမ္ေရာကမ္ ီ စစမ္ႈထမး္ေဆာငေ္နသ ူ ကေလးသငူယႏွ္င့္ လငူယ ္ (၃၂)ဥးီအား 

ျမနမ္ာတ့ပမ္ေတာ္မ ွႏႈတထ္ြကခ္ြင့္ျပဳ  

 

ရနက္နု၊္ ၂၀၁၉ခႏွုစ၊္ မတလ္ (၃၁)ရက ္ - ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရမ ွ တပမ္ေတာ္တြင္အရြယ္မတိုင္မီစစမ္ႈ 

ထမ္းေဆာငေ္နသည့္ ကေလးသူငယ ္ (၇)ဦး ႏွင့္ လူငယ(္၂၅)ဦးအား ယေန႔ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိကုသ္ည္  

ယခုႏႈတထ္ြကခ္ြင့္ျပဳျခင္းသည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြင္း ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ျပီး ျငမိ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငနး္စဥ္ႏွင့္ 

လက္နကက္ိုငပ္႗ိပကၡအတြငး္ ကေလးသူငယမ္်ားအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ အေရးၾကီးေၾကာငး္ 

ထင္ရွားေစပါသည္   

၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇြနလ္ ကတည္းကပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရမ ွ ကလုသမဂၢႏွင့္အတ ူ ပူးတြြလဲုပ္ငနး္ 

ေဆာင္ရြက္မႈစီမံခ်က ္ (Joint Action Plan)ကို စတငသ္ေဘာတူလက္မတွ္ေရးထိးုခဲ့ၿပီး ထိအုခ်ိန္မစွ၍ 

ယေန႔အထ ိ ကေလးသငူယ္ႏွင့္ လူငယ္စုစုေပါင္း (၉၅၆)ဦးကိ ု တပ္မေတာ္က ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ 

ျပဳခဲ့ျပီးျဖစ္သည္  ယခႏုႈတထ္ြက္ခြင့္ျပဳျခင္းကိ ု ‘ကေလးသူငယ္မ်ားအား တပ္မေတာ္အတြင္း ဝင္ေရာက ္

တာဝနထ္မ္းေဆာင္ေစျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းမ ွတားဆီးရပ္တန္႔ေစေရးအတြက ္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ၾကိဳးပမး္ 

လုပ္ေဆာငသ္ည့္ အားရဖြယ္ေနာကထ္ပ္ေျခလွမး္တစခ္’ု အျဖစ ္ ကေလးသူငယ ္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုငသ္ည့္ ႀကီးေလးေသာခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလလ့ာေရးႏွင့္ အစီရင္ခတံင္ျပေရး 

ႏုိင္ငံအလိကုအ္ထးူတာ၀န္အဖြြ႕ဲ(CTFMR)၏ ပူးတြြဲဥကၠဌမ်ား ျဖစသ္ည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုငရ္ာ ကလုသမဂၢ 

ဌာေနညႇိႏႈိင္းေရးမ ွး (ယာယ)ီ Knut Ostbyႏွင့္ ယူနီဆက္မ ွ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကုိယ္စားလယွ ္ June 

Kunugi တို႔က ဝမ္းေျမာကစ္ြာၾကိဳဆိလုိုကၾ္ကသည္   

ႏႈတထ္ြကခ္ြင့္ရရွိသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားသည္ ျပနလ္ည္ေပါငး္စည္းေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 

ပါဝငသ္ြားမည ္ ျဖစသ္ည့္အတြက ္ သာမနအ္ရပသ္ားဘဝကို ျပနလ္ည္ေရာက္ရွိႏုိင္မည္ျဖစက္ာ 

၎တို႔ကိုယတ္ိုင ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္သာမက ႏုိင္ငံသားေကာင္းမ်ားအျဖစ ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

ျငိမ္းခ်မး္ေရး ရရိွျပီး အဓြန္႔ရွည္ရန္လုပေ္ဆာင္ရာမွာ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္   

ဗဟိထုိန္းခ်ဳပ္စနစျ္ဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္သားစုေဆာငး္ေရး လုပင္န္းမ်ားအတြင္း အသက္စိစစေ္ရး 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက ္ CTFMR က ခ်ီးက် းဂုဏ္ျပဳလုိက္ရျပးီ 

အေရးပါသည့္ ကာကြယတ္ားဆီးေရးနည္းစနစက္ို ေနာင္တြငလ္ညး္ ဆကလ္ကေ္ဆာင္ရြကသ္ြားႏုိင္ရန္ 

စစ္ဘကဆ္ိုင္ရာအမႈထမ္းမ်ားအား ယင္းနည္းစနစမ္်ားအား မွ်ေဝျပးီ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား 

ယင္းစနစ္ႏွင့္အည ီလိကု္နာေဆာင္ရြကသ္ြားရန ္တိကု္တြန္းလိကု္ရသည္   

 



ျပည္ေထာင္စု ျငမိ္းခ်မး္ေရးညီလာခ(ံ၂၁ရာစုပင္လံု) တတယိအၾကိမ ္ အစညး္အေဝးတြင္ ကေလးသူငယ ္

အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ၾကီးေလးေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား တားဆီးကာကြယေ္ရးလုပ္ငနး္သည္ 

ျငိမ္းခ်မး္ေရး လုပင္န္းစဥအ္တြင္း အေရးပါသည့္က႑တခအုျဖစ ္ ပါဝင္ေၾကာင္းကိ ု ကေလးသူငယ ္

အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကလုသမဂၢ သေဘာတညူီခ်က္စာခ်ဳပ္ႏွင့္အညီ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ 

အခြင့္အေရးမ်ား ခုိင္မာေစရန္ စီစဥ္ေဆာငရ္ြက္မႈမ်ား၊ ၾကီးေလးေသာခ်ိဳးေဖာကမ္ႈအခ်က ္ ေျခာက္ရပအ္ား 

ဖယ္ရွားရွင္းလင္းသြားရနလ္ပု္ငန္းမ်ားအား ကတိကဝတ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ မီးေမာင္းထိးုျပလိကု္ျခင္း ျဖစသ္ည္  

 

ကေလးသယူ္မ်ားအား တပမ္ေတာ္အတြင္း တာဝနထ္မ္းေဆာင္ေစျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔မွ တားဆီး 

ကာကြယေ္ရးလုပ္ငနမ္်ားအား စနစ္က်စြာ ေရရွည္လုပေ္ဆာင္သြားႏ္ုိင္ရန ္ CTFMRသည ္

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္အတူ ေရွ႕ဆကလ္ုပ္ေဆာငသ္ြားမည္ ျဖစသ္ည္  လုပ္ေဆာင္ရန ္ က်န္ရွေိနသည္ ့

လုပ္ငနး္နည္းစနစ္မ်ားအတြက ္ မူေဘာင္မ်ားခိုင္မာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား 

ျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယအ္ခြင့္အေရး ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း၊ အသက္အရြယ ္ တိက်စြာသိရွိႏုိင္ရန္ 

လံုေလာက္သည့္ အေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ားမရွသိည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား “benefit of the 

doubt” – “သသံယအက်ိဳးခစံားခြင့္” စနစ္ျဖင့္ စနစ္တက် ျပနလ္ည္လြတ္ေျမာက္ခြင့္တို႔ပါဝင္သည ္  

 

CTFMR ၏ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္အတ ူ သက္ဆိငု္ရာ အစိုးရဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၊ တပမ္ေတာ္အရာရွိၾကီးမ်ားအတြက္ 

ၾကီးေလးေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈအခ်က္ ေျခာက္ရပ္ႏွင့္ပကသ္က္ျပီး သငတ္န္းေပးကူညီရန ္ ကလုသမဂၢ 

အေထြေထြအတြင္းေရးမ ွးခ်ဳပ္၏ ကေလးသူငယ္ႏွင့္လက္နက္ကိငု္ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အထူးကိယု္စားလွယ္ 

အား ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၌ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ဖိတ္ၾကားခဲသ့ည္  ယင္းသငတ္န္းႏွင့္ ဆက္စပသ္ည့္ 

ထပ္မတံိုးခ်ဲ႕သငတ္န္းအား ပို႔ခ်ရန ္ယခုႏွစ္အတြင္း ခန္႔မွန္းထားပါသည္  လကန္ကက္ိုင္ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း 

ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္သကဆ္ိုငသ္ည့္ ၾကးီေလးေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္မည့္ 

အစိုးရဌာနမ်ားပါဝငသ္ည့္ ေကာ္မတကီိ ု၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမ ွသမၼတအမိန္႔အရ ဖြဲ႔စည္းခဲသ့ည္မွာလည္း 

ဂုဏ္ယူဖြယ ္တိုးတက္မႈတခပုင္ျဖစသ္ည္  

 

“ကေလးသူငယ္မ်ားကိ ု ညွင္းပန္းႏိွပ္စကျ္ခင္း(သို႔)သတ္ျဖတ္ျခငး္” ႏွင္ ့ “အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း(သို႔) 

လိင္ပိုငး္ဆိငု္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္း” စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ကလုသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမ ွးခ်ဳပ၏္ 

စာရင္း၌ ပါဝင္ေနသည့္ တပမ္ေတာ္အေနျဖင့္ ယငး္ကစိၥရပ္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားႏုိင္ရန ္ CTFMR 

အေနျဖင္ ့ယငး္ေကာ္မတီႏွင့္ ထိေတြ႔ျပီး ပူးတြလဲုပ္ေဆာငခ္်က္မ်ားအား အတတူကြ အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ 

ေရးဆြျဲခင္း၊ လကမ္ွတေ္ရးထိးုျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္  

 

CTFMRသည ္ လုပင္န္းစီမခံ်ကအ္ား ေအာင္ျမငတ္ညတ္ံ့စြာျပးီဆံုးသြားႏုိင္ရန ္ ႏိုငင္ံေတာ္အစိုးရႏွင့္အတ ူ

လုပ္ေဆာငသ္ြားမည္ ျဖစေ္ၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား တာဝန္ထမး္ေဆာင္ေစမႈ 

မ်ားမ ွတားဆးီကာကြယသ္ြားရန္လညး္ လုပ္ေဆာငသ္ြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိကုသ္ည္   

 

 



  

 

 

ေနာကခ္အံခ်ကအ္လကမ္်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွ းခ်ဳပ၏္ စာရင္း၌ ပါ၀င္ေနေသာ အဖြ႕ဲအစညး္မ်ားႏွင့္ 

“အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား” - 

 

၁. ဒီေကဘီေအ  Democratic Karen Benevolent Army (DKBA) 

၂. ကခ်ငလ္ြတလ္ပ္ေရးတပဖ္ြဲ ႔ Kachin Independence Army (KIA) 

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

၄. ကရငအ္မ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဖြဲ႕ ၿငိမ္းခ်မး္ေရးေကာင္စ ီ Karen National Liberation 

Army Peace Council (KNLA-PC) 

၅. ကရင္နတီပ္ဖြဲ႔ Karenni Army (KA) 

၆. ႐ွမ္းျပည္နယ ္တပ္ဖြဲ႕ ေတာငပ္ိုင္း Shan State Army South (SSA-S) 

၇. ”ဝ” ျပည္နယ ္ညီီၫြတ္ေရး တပ္ဖြဲ႔ United Wa State Army (UWSA) 

 

CTFMR ႏွင္ ့စပလ္်ဥး္၍ ေနာကခ္အံခ်ကအ္လက ္

လက္နကက္ိုင ္ပဋိပကၡ၌ ပါ၀င္ေသာအဖြ႕ဲအစည္း (တပမ္ေတာ္ ႏွင့္/သို႕မဟတု ္လက္နက္ကိငု ္အုပ္စမု်ား) 

က ကေလးသငူယမ္်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာခ်ိဳ းေဖာကမ္ႈမ်ား က် းလြန္သညဟ္ ု စစ္ေဆး အတည္ျပဳၿပီး 

သက္ေသအေထာကအ္ထား ေတြ႕႐ွရိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကုလသမဂၢက ဦးေဆာင္ေသာ CTFMR 

တည္ေထာင္ရန ္ ကလုသမဂၢႏွင့္ အျခား ကေလးသူငယက္ာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား 

ကလုသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာငစ္ီ ဆံုးျဖတ္ခ်က ္ အမွတ ္ ၁၆၁၂အရခြင့္ျပဳထားပါသည ္ CTFMR ၏ တာ၀န္မွာ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ အစီရင္ခတံင္ျပေရးအစအီမ(ံMRM) တည္ေထာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္  

လက္နကက္ိုငပ္ဋိပကၡတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား တပသ္ားအျဖစ ္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္း 

အပါအ၀င ္ကေလးသူငယအ္ခြင့္အေရးမ်ား ႀကီးေလးေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား မွတတ္မ္းျပဳစုျခင္း၊ စစ္ေဆး 

အတည္ျပဳျခငး္ႏွင္ ့လံုျခံဳေရးေကာင္စသီို႔ အစီရင္ခတံင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည ္ 

 

လံုျခံဳေရးေကာင္စသီို႔ အစရီင္ခံတငျ္ပသည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႀကီးေလးေသာ 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈ (၆) ရပ္ - 

• ကေလးသူငယ္မ်ားကိ ုညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခငး္ (သို႔) သတ္ျဖတ္ျခငး္ 

• လက္နကက္ိုငအ္ဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင ္ ကေလးသငူယမ္်ားကိ ု တပသ္ားအျဖစ္ ေခၚယူစုေဆာင္း 

အသံုးျပဳျခင္း 

• စာသင္ေက်ာင္း (သို႕) ေဆးရုံမ်ားကိ ုတိကု္ခိကု္ျခင္း 

• အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း (သို႔) လိင္ပိုငး္ဆိငု္ရာအၾကမ္းဖက္ျခငး္  

• ကေလးသူငယ္မ်ားအား ျပနေ္ပးစြျဲခငး္ 



• ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက ္ လသူားခ်င္းစာနာေထာကထ္ားမႈ အကူအညီမ်ား မေရာက္ရွိေအာင ္

တားဆီးျခင္း တို႔ျဖစ္သည ္  

 

CTFMRမွ ႀကီးေလးသည့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိ ု ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္လ်က ္ တံု႔ျပန္ရန္လည္း လုပ္ပိငု္ခြင့္ 

အပ္ႏွင္းျခင္း ခံထားရပါသည္  CTFMR ကိ ု ျမနမ္ာႏုိင္ငတံြင္ ၂၀၀၇ခုႏွစက္ တည္ေထာငခ္ဲ့ၿပီး 

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢဌာေနညိွႏႈိင္းေရးမွ းႏွင့္ ယူနဆီကျ္မန္မာ ဌာေနကိယု္စားလယွတ္ို႔က 

ပူးတြဥဲကၠဌမ်ားအျဖစ ္တာ၀န္ယူေဆာင္႐ြကလ္ွ်က္ရွသိည္  CTFMR အဖြ႕ဲတြင္ ကလုအဖြဲ႔မ်ားျဖစသ္ည့္ UN 

RCO, UNICEF, ILO, UNFPA, UNHCR, UNOCHA, ႏွင့္ WFP စသည့္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ World Vision၊ Save 

the Children တို႔ ပါ၀င္ပါသည္  

 

အေရးေပၚဆကသ္ြယရ္နလ္ိငုး္ 

၂၀၁၃ခုႏွစ ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ယူနဆီက္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္တြင္ကေလးသူငယ္မ်ားကို တပသ္ားအျဖစ္ 

ေခၚယူစုေဆာင္း အသံုးျပဳျခင္းကိ ု အဆံုးသတ္ေရးအတြက ္ ၎တို႔၏ တာ၀နယ္ူမႈကိ ု ျပည္သလူထူုအၾကား 

အသတိရား ႏႈိးေဆာ္ေပးရနအ္တြက ္ ႏုိင္ငံအႏံွ႔လႈပ္ရာွးမႈတစ္ရပ ္ ေဆာငရ္ြကႏုိ္င္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရကိ ု

ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္  အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈ၏ တစ္စတိတ္စ္ပိုင္းအားျဖင့္ CTFMRအဖြ႕ဲကိယု္စား 

ယူနဆီကႏွ္င့္ World Vision တို႔က ကေလးသူငယ္မ်ားကိ ု တပ္မေတာ္မ ွ တပသ္ားအျဖစ ္

ေခၚယူစုေဆာင္းသည့္ မသကၤာဖြယက္ိစၥရပ္မ်ား ေတြ႕ျမင္ရပါက မည္သူမဆိ ု ဆကသ္ြယ္အေၾကာင္းၾကား 

သတင္းပို႔ႏိုင္မည့္ အေရးေပၚဆကသ္ြယ္ေခၚယ ူ အေၾကာင္းၾကားႏုိင္မည့္ ဖုန္းလိငု္း ႏွစ္လိငု္း (၀၉-

၄၂၁၁၆၆၇၀၁ ႏွင့္ ၀၉-၄၂၁၁၆၆၇၀၂) ကိ ုတပဆ္ငေ္ပးႏိုင္ခဲ့သည ္ 

 
ပိမုိသုရိွလိိပုါက ေအာကပ္ါအတိငုး္ ဆကသ္ြယႏုိ္ငပ္ါသည ္- 
Stanislav Saling, Spokesperson & Strategic Communications Specialist, Office of the 

Resident and Humanitarian Coordinator, United Nations in Myanmar, 

Stanislav.saling@one.un.org    

 

Frehiwot Yilma, Communication Specialist, Advocacy, Partnership and Communication 

Section, UNICEF Myanmar; fyilma@unicef.org    

  

Htet Htet Oo, Communication Officer, Advocacy, Partnership and Communication 

Section, UNICEF Myanmar; hoo@unicef.org    
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