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ုႏႈတထ
္ က
ြ ခ
္ င
ြ ့ျ္ ပဳခဲ႔
ရန္ကန္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ၊္ ဇြနလ
္
(၂၃)ရက္ - အရြယ္မတင္မီ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ကေလးသူငယ္ုႏွင့္ လူငယ္ ၆၇ဦးအား
တပ္မတာ္မွ

ယေန႔

ုႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလက္သည္။

အဆံးသတ္ရန္အတြက္

တပ္မေတာ္မွ

ကေလးစစ္သားစေဆာင္းျခင္းုႏွင့္

အသံးျပဳျခင္းက

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ပူးတြဲ လပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံခ်က္(JAP)က ကလသမဂၢအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ုႏွင့္အတူ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ ရလာဒ္တစ္ခအျဖစ္ ယခဆလ်င္ ၈၄၉ဦးအား ုႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ေပးျပီး ျဖစ္သည္။
ယေန႔ုႏႈတ္ထြက္ခြင့္ၿပဳၿခင္းသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း ပထမဆံးအၾကမ္ၿဖစ္ၿပီး လက္နက္ကင္ပဋပကၡ အေျခအေနုႏွင့္ ၿငမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေုႏြးမႈမ်ား လပ္ေဆာင္ေနခ်န္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ အေရးၾကီးေၾကာင္း ခင္မာသည့္
သက္ေသတစ္ခလည္းၿဖစ္သည္။
”တပ္မေတာ္က

အသက္မျပည့္ေသးတဲ့

ကေလးေတြက

စစ္မႈထမ္းေစျခင္းကေန

ကာကြယ္တားဆီးုႏင္ဖ႔

ဒီလ

ုႏႈတ္ထြက္ခြင့္ေပးျခင္းေတြ လပ္ေဆာင္တဲ့အေပၚမွာ ၾကဳဆဂဏ္ျပဳခ်င္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တ့ဲ ေလးုႏွစ္နဲ႔ ုႏႈင္းယွဥ္ရင္ အခဆရင္
ကေလးသူငယ္ေတြက စစ္မႈထမ္းေဆာင္ဖ႔ စေဆာင္းျခင္းက ပ မျပီး ခက္ခဲလာပါျပီ။ ဘာလ႔လဲဆေတာ့ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ဖ႔
စေဆာင္းတဲ့ စနစ္ေတြဟာ ဗဟခ်ဳပ္ကင္စနစ္ျဖစ္လာျပီး ကယ္ပင္းဆင္ရာ ဆန္းစစ္မႈေတြလည္း ပမခင္မာ ေကာင္းမြနလ
္ ာကာ
သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံုႏႈန္းေတြကလည္း တာဝန္ရွတဲ့ သူေတြက ေသခ်ာစြာသရွ နားလည္တာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။” ဟ
CTFMR မွ ပူးတြ-ဲ ဥကၠဌုႏွင့္ UNICEF မွ ျမန္မာုႏင္ငံ ဌာေနကယ္စားလွယ္ ဘတ္(ထ)ရန္ ဘန္းဗဲလ္ က ေျပာသည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း

ကေလးသူငယ္ေတြအတြက္

ပမခ္င္မာေပၚလြင္သည့္

လပ္ငန္းမ်ား

လပ္ေဆာင္လ်က္

ရွသည္က

ေတြ႔ုႏင္ပါသည္။ ျပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားက အရပ္သားအျဖစ္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္း ေနထင္ုႏင္ဖ႔
အေထာက္အကူျပဳေသာ ုႏင္ငံတကာမူေဘာင္ျဖစ္သည့္ ပဋပကၡမ်ားုႏွင့္ လက္နက္ကင္အဖြ႔မ
ဲ ်ားတြင္ ပါဝင္ပက္သက္ေနသည့္
ကေလးသူငယ္မ်ားဆင္ရာ ပဲရစ္သေဘာတူညီခ်က္က ုႏ္င္ငံေတာ္အစးအေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ျပီးခဲ့သည့္
လတြင္လည္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားက စစ္မႈထမ္းေဆာင္ေစျခင္းုႏွင့္ စေဆာင္းျခင္းတ႔က လူထအတြင္း
နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ထတ္လႊင့္ေၾကညာသည့္အစီအစဥ္က ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ အသက္ဝင္ေစခဲ့သည္။
ယင္းအစီအစဥ္သည္ ုႏင္ငံတဝွမ္းရွ ရပ္ျမင္သံၾကားုႏွင့္ ေရဒီယ၊ သတင္းစာမ်ားုႏွင့္ ေၾကာ္ျငာဆင္းဘတ္မ်ား မွတဆင့္ အသေပး
ပညာေပးျခင္းျဖစ္သည္။
က်န္ရွေနသည့္

လပ္ငန္းစဥ္မ်ားက

ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္

လပ္ေဆာင္ုႏင္ေရး၊

အထူးသျဖင့္

လက္နက္ကင္

ပဋပကၡမ်ားတြင္ ပါဝင္ပက္သက္ေနသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္ အခြင့အ
္ ေရးဆင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းအသစ္
ေရးဆြျဲ ခင္း၊

ကေလးသူငယ္အခြင့အ
္ ေရးမ်ားဆင္ရာ

ေနာက္ဆက္တြဲ

အေၿခၿပစာခ်ဳပ္အား

အသအမွတျ္ ပဳ

လက္မွတ္ေရးထးျခင္းုႏွင့္

အသက္မျပည့္ေသးသူဟ

သံသယရွသူမ်ားက

ုႏႈတ္ထြက္ခြင့္ေပးျခင္းစသည့္

လပ္ငန္းစဥ္မ်ားက

အရွန္အဟန္ျမွင့္ ဆက္လက္လပ္ေဆာင္ုႏင္ရန္ ုႏႈးေဆာ္လက္ရပါသည္။
တပ္မေတာ္အပါအဝင္ ျမန္မာုႏင္ငံ၌ အစးရမဟတ္သည့္ တင္းရင္းသားလက္နက္ကင္အဖြ႕ဲ ေပါင္း (၇)ဖြ႕ဲ က

ကလသမဂၢ

အတြင္းေရးမွ းခ်ဳပ္၏ လက္နက္ကင္ ပဋပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအား စေဆာင္းျခင္းုႏွင့္ အသံးျပဳျခင္း စာရင္းတြင္
ထည့္သြင္းခဲ႔ပါသည္။
“တပ္မေတာ္မွ အင္တက္အားတက္လပ္ေဆာင္ေနတဲ့

လပ္ငန္းေတြအားလံးအတြက္

ၾကဳဆအသအမွတ္ျပဳေၾကာင္းနဲ႔ ဒီလ

လပ္ငန္းစဥ္ေတြက ုႏင္ငံအတြင္း ပဋပကၡေတြျဖစ္ေပၚလ်က္ရတဲ
ွ ့ ေဒသေတြမွာပါ လပ္ေဆာင္သြားုႏင္ဖ႔ ကလသမဂၢအေနနဲ႔
အားေပး တက္တြန္းလက္ရပါတယ္။ ျမန္မာုႏင္ငံေတာ္ အစးရအေနနဲ႔လည္း စာရင္းထဲတြင္ပါဝင္တဲ့ ၇ဖြ႔လ
ဲ ံးက CTFMR နဲ႔အတူ
လပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစီမခ
ံ ်က္ေတြက အတူတကြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လပ္ေဆာင္ုႏင္ရန္ တက္တြန္း ုႏႈးေဆာ္လက္ရပါတယ္”
ဟ အေထြေထြအတြင္းေရးမွ းခ်ဳပ္၏ ကေလးသူငယ္ုႏွင့္ လက္နက္ကင္ပဋပကၡဆင္ရာ အထူးကယ္စားလွယ္ မစၥ ဗာဂ်ီးနီးယား
ဂမ္ဘာ က ေျပာသည္။
“ဒီကေန႔ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္းဟာ လက္နက္ကကိုင္ပဋကပကၡေတြနဲ႔ တင္းမာမႈေတြအတြင္း ပကတ္မကေနေသးတဲ့ ၂.၂သန္းခန္႔ေသာ
ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြကကို ထပ္မံသတကမူေစသည့္အျပင္ ႏကိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကကို
သူတကို႔ေလးေတြအားလံိုး ခံစားရေစႏကိုင္္ကို႔လည္း သတကရေစပါတယ္။” ဟို ဘတ္(ထ)ရန္ ဘန္းဗဲလ္ က နဂံးခ်ဳပ္ ေျပာၾကားသည္။
ေနာက္ခအ
ံ ခ်က္အလက္မ်ား
တပ္မေတာ္အပါအဝင္ တိုကင္းရင္းသားလက္နက္ကကိုင္ (၇)္ြ႕က
ဲ ကို ကိုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမ းခ်ဳပ္၏ ၿမန္မာႏကိုင္ငတ
ံ ြင္
ကေလးသူငယ္မ်ားအား

တပ္သားအၿ္စ္စိုေငာင္းၿခင္းႏင့္

အသံိုးၿပဳျခင္းကကို

ငက္လက္္က် းလြန္ေနသူမ်ားအျ္စ္

စာရင္းတြင္ေ္ာ္ျပထားသည္။ ၎အ္ြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား မာ
၁.

ဒီမကိုကရက္တစ္ အက်ကဳးျပဳကရင္အမက်ဳးသားတပ္မေတာ္ Democratic Karen Benevolent Army (DKBA)

၂.

ကခ်င္လြတ္ေၿမာက္ေရးတပ္မေတာ္ Kachin Independence Army (KIA)

၃.

ကရင္အမ်ကဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ Karen National Liberation Army (KNLA)

၄.

ကရင္အမ်ကဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္္႕ြဲ ၿငကမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ Karen National Liberation Army Peace Council

၅.

ကရင္နီတပ္မေတာ္ Karenni Army (KA)

၆.

႐မ္းျပည္နယ္ တပ္မေတာ္ ေတာင္ပကိုင္း Shan State Army South (SSA-S)

၇.

”ဝ” ျပည္ေသြးစည္း ညီီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ United Wa State Army (UWSA)

CTFMR ႏင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ခအ
ံ ခ်က္အလက္
လက္နက္ကကိုင္

ပဋကပကၡ၌

ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ

ပါ၀င္ေသာ
ႀကီးေလးေသာ

အ္ြ႕အ
ဲ စည္းမ်ား
ခ်ကဳးေ္ာက္မႈမ်ား

(တပ္မေတာ္

ႏ င့္/သိုက႔မဟိုတ္

က် းလြန္သည္ဟို

စစ္ေငး

လက္နက္ကကိုင္အိုပ္စိုမ်ား)
အတည္ျပဳၿပီးေသာ

က

သက္ေသ

အေထာက္အထား ေတြ႕႐ကရသည့္ ႏိုကင္ငံမ်ားတြင္ ကိုလသမဂၢကဦးေငာင္သည့္ CTFMRကကို ကိုလသမဂၢႏင့္ အျခားကေလးသူငယ္

ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ာက္ေရးအ္ြ႕အ
ဲ စည္းမ်ား အားျ္င့္ တည္ေထာင္ရန္ ကိုလသမဂၢလံိုျခံဳေရးေကာင္စီ ငံိုးျ္တ္ခ်က္ အမတ္ ၁၆၁၂
အရ

ခြင့္ျပဳထားပါသည္။

CTFMR၏တာ၀န္မာ

ေစာင့္ၾကည့္

ေလ့လာေရးႏင့္

အစီရင္ခံတင္ျပေရး

အစီအမံ

(MRM)

တည္ေထာင္ရန္ ျ္စ္ပါသည္။ လက္နက္ကကိုင္ပဋကပကၡတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကကို တပ္သားအျ္စ္ စိုေငာင္းျခင္းႏင့္ အသံိုးျပဳျခင္း
အပါအ၀င္

ကေလးသူငယ္

အခြင့အ
္ ေရးမ်ားကကို

ႀကီးေလးေသာ

ခ်ကဳးေ္ာက္မႈမ်ားအား

မတ္တမ္းျပဳစိုျခင္း၊

စစ္ေငး

အတည္ျပဳျခင္းႏင့္ လံိုျခံဳေရးေကာင္စီသကို႔ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလိုပ္ပါသည္။
လံိုျခံဳေရးေကာင္စီသ႔ကို အစီရင္ခတ
ံ င္ျပသည့္ ႀကီးေလးေသာ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားခ်ကဳးေ္ာက္မႈ (၆) ခ်က္မာ-

•

ကေလးသူငယ္မ်ားကကို ကကိုယ္လက္အဂၤါမ်ားျ္တ္ေတာက္ျခင္းႏင့္ သတ္ျ္တ္ျခင္း

•

လက္နက္ကကိုင္အ္ြ႕အ
ဲ စည္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကကို တပ္သားအျ္စ္ စိုေငာင္းၿခင္း ႏင့္ အသံိုးျပဳျခင္း

•

စာသင္ေက်ာင္း (သက႕)ို ေငးရိုံမ်ားကကို တကိုက္ခကိုက္ျခင္း

•

အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း (သကို႔) လကင္ပကိုင္းငကိုင္ရာအၾကမ္း္က္ျခင္း

•

ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ျပန္ေပးငြျဲ ခင္း(အဓမၼေခၚေငာင္ျခင္း)

•

ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ

အကူအညီမ်ား

မေရာက္ရကေအာင္

တားငီးျခင္း

တကို႔ျ္စ္သည္။
CTFMR မာ ႀကီးေလးသည့္ ခ်ကဳးေ္ာက္မႈမ်ားကကို ညႇကႏကႈင္းေပါင္းစပ္လ်က္ တံို႔ျပန္ေျ္ရင္းရန္လည္း လိုပ္ပကိုင္ခြင့အ
္ ပ္ႏင္းျခင္း
ခံထားရပါသည္။

CTFMRကကို

ျမန္မာႏိုကင္ငံတြင္

၂၀၀၇ခိုႏစ္က

တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး

ျမန္မာႏကိုင္ငံငကိုင္ရာ

ကိုလသမဂၢ

ဌာေနညကႏကင
ႈ ္းေရးမ းႏင့္ ယူနီငက္ ျမန္မာ ဌာေနကကိုယ္စားလယ္တကို႔က ပူးတြဥ
ဲ ကၠဌမ်ားအျ္စ္ တာ၀န္ယူေငာင္႐ြက္လ်က္ရကသည္။
CTFMR အ္ြ႕တ
ဲ ြင္ ILO, UNDP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNOCHA, UN RCOႏင့္ WFP စသည့္သက္ငကိုင္ရာ
ကိုလသမဂၢအ္ြ႕အ
ဲ စည္းမ်ား၊ World Vision ႏင့္ Save the Children တကို႔ပါ၀င္ပါသည္။
အေရးေပၚငက္သယ
ြ ရ
္ န္္န
ို း္ လကင
ို း္
၂၀၁၇ခိုႏစ္ ေမလတြင္ ယူနီငက္သည္ တပ္မေတာ္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကကို တပ္သားအျ္စ္ စိုေငာင္းၿခင္းႏင့္ အသံိုးျပဳျခင္းကကို
အငံိုးသတ္ေရးအတြက္ ႏိုကင္ငံေတာ္အစကိုးရ၏တာ၀န္ယူမႈကကို ျပည္သူလူထိုအၾကား သက ရကမႈႏကႈးေငာ္ေပးရန္အတြက္ ႏကိုင္ငံအႏံ႔
လူထိုလႈပ္ရားမႈတစ္ရပ္

ေငာင္ရြက္ႏကိုင္ရန္

ယင္းအစီအစဥ္ကကို

ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေ္ာ္၍

ျမန္မာႏကိုင္ငံအစကိုးရကကို

ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ အငကိုပါ လႈပ္ရားမႈ၏ တစ္စကတ္တစ္ပကိုင္းအားျ္င့္ CTFMR အ္ြ႕က
ဲ ကိုယ္စား ယူနီငက္ႏင့္ World Vision
တကို႔သည္ ကေလးသူငယ္မ်ားကကို တပ္မေတာ္မ တပ္သားအျ္စ္စိုေငာင္းသည့္ မသကၤာ္ြယ္ ကကစၥရပ္မ်ား ေတြ႕ျမင္သကရပ
က ါက
မည္သူမငကို ငက္သြယ္အေၾကာင္းၾကား သတင္းပကို႔ႏကိုင္မည့္ အေရးေပၚငက္သြ ယ္ေခၚယူ အေၾကာင္းၾကားႏကိုင္မည့္ ္ိုန္းလကိုင္း
ႏစ္လကိုင္း (၀၉-၄၂၁၁၆၆၇၀၁ ႏင့္ ၀၉-၄၂၁၁၆၆၇၀၂) ကကို တပ္ငင္ေပးႏကိုင္ခဲ့သည္။

ပကိုမကိုသကရကလကိုပါက ေအာက္ပါအတကိုင္း ငက္သြယ္ႏကိုင္ပါသည္ Htet Htet Oo, Communication Officer, Advocacy, Partnerships and Communication Section,
UNICEF Myanmar, 09250075238, hoo@unicef.org Follow us on Facebook, unicef myanmar,
unicef.org
Stephanie Tremblay, Communications officer, Office of the Special Representative for Children
and Armed Conflict, +1 212 963 8285, tremblay@un.org, Web: childrenandarmedconflict.un.org

