ရခိုင်ြပည်နယ်၊

ဘူးသီးေတာင်မိနယ်တင
ွ ်

အြပန်အလှန်ပစ်ခတ်မအ
 တွငး်

တပ်မေတာ်ှင့်

ကေလးငယ်ှစ်ဦး

AA

တိုအကား

သတ်ြဖတ်ြခင်းခံခဲ့ရသည့်

အေြခအေနများ အေပ လွန်စွာစိးု ရိမ်မပ
ိ ါေကာင်း CTFMR မှ ေဖာ်ြပလိုက်သည်
ကေလးသူငယ်များအေပ ကီးေလးေသာ ချိးေဖာက်မများှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာိင
ု င
် ံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ
ိုင်ငအ
ံ ဆင့် ေစာင့်ကည့်ေရးှင့် အစီရင်ခေ
ံ ရးအထူးတာဝန်အဖွဲ၏ ပူးတွဥ
ဲ ကဌများမှ ထုတ်ြပန်ချက်
ရန်ကုန်မိ ၂၀၂၀ ခုှစ် ေအာက်တုဘ
ိ ာလ ၁၄ ရက်– “ေအာက်တဘ
ို ာလ ၅ ရက်ေနတွင် ရခိုင်ြပည်နယ်၊
ဘူးသီးေတာင်းမိနယ်၌ တပ်မေတာ်ှင့် AA အကား တိုက်ခက
ို ်မများအတွင်း ေယာက်ျားေလး ှစ်ဦး
သတ်ြဖတ်ြခင်းခံခဲ့ရသည်။
ဦးအုပ်စုကို

အဆိုပါြဖစ်ရပ်သည်

ကေလးသူငယ်များပါဝင်သည့်

တပ်မေတာ်စစ်ေကာင်းတစ်ခုမှ

ေဒသခံလယ်သမား

တပ်စခန်းတစ်ခုသိုသွားရာ

၁၅

လမ်းတစ်ေလာက်

မိုင်းရှင်းလင်းေကာင်း ေသချာေစရန်ှင့် ရန်သူများ တိက
ု ခ
် ိုက်လာိုငေ
် ြခအရာယ်မှ အဆိုပါစစ်သားများကို
အကာအကွယ်ေပးိင
ု ်ရန်
သိရှိခဲ့ရပါသည်။

တပ်မေတာ်သားများေရှမှ

လမ်းတစ်ေနရာတွင်

အတင်းအကျပ်သွားေစခဲ့စဥ်

တပ်မေတာ်င
ှ ့်

AA

ြဖစ်ပွါးခဲ့ေကာင်း

တိုအကား

အြပန်အလှန်

ပစ်ခတ်မြဖစ်ပွါးခဲ့ကပီးေန က် အဆိုပါ ေယာက်ျားေလးှစ်ဦးကို ေသနတ်ဒဏ်ရာများြဖင့် ေသဆံုးေနေကာင်း
ေတွရှိရသည်။
“ဤြဖစ်ရပ်အတွက်

က်ပ
ု ်တို

အလွန်ဝမ်းနည်းတုနလ
် ပ်ရပီး

ထိုကေလးများ၏မိသားစုများှင့်ထပ်တူ

ဝမ်းနည်းေကကွဲ ရပါသည်။
“သိရှိရေသာဤြဖစ်ရပ်မာှ
ကေလးသူငယ်များဆိင
ု ်ရာ

ကုလသမဂအေထွေထွအတွင်းေရးမှးချပ်၏
၂၀၂၀ခုှစ်

အစီရင်ခံစာတွင်

လက်နက်ကိုင်ပဋိပကင
ှ ့်

တပ်မေတာ်အား

အရယ်မေရာက်ေသးသူ

ကေလးသူငယ်များကို တပ်သားအြဖစ်စုေဆာင်းြခင်းှင့် အသံုးြပြခင်းစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပီး ၁၂ လအတွင်း
ဘူးသီးေတာင်မိနယ်တွင်
အစီရင်ခံချက်များအရ

ြဖစ်ပွါးခဲ့သည့်အတွက်
ဘူးသီးေတာင်မိနယ်သည်

တိုက်ခိုကေ
် ရးအတွက်မဟုတေ
် သာ

က်ုပ်တို
၂၀၁၉

အြခားပံုစံများြဖင့်

စိုးရိမ်မိပါသည်။
ခုှစ်

အတည်ြပထားေသာ

ှစ်လယ်ပိုင်းမှစ၍

ကေလးသူငယ်များကို

တပ်မေတာ်မှ

အသံုးြပေနသည့်

နယ်ေြမတစ်ခုအြဖစ် ေတွရှိရသည်။ က်ုပ်တိုသည် ြဖစ်ရပ်ှင့်ပတ်သက်၍ စံုစမ်းစစ်ေဆးမများကို ြပည့်ဝစွာ၊

ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိစွာှင့်

လင်ြမန်စွာ

သတ်ြဖတ်ြခင်းအတွက်

ေဆာင်ရက်ရန်၊

ကေလးသူငယ်များကို

တာဝန်ရှိသူမည်သက
ူ ိုမဆို

အသံုးြပြခင်းှင့်

တာဝန်ခေ
ံ စေရးအတွကေ
် ဆာင်ရက်ရန်

ေတာင်းဆိုလိုက်သည်။
“လက်နက်ကိုင်

တပ်ဖွဲများှင့်

အြခားပံုစံများြဖင့်

လက်နက်ကိုငအ
် ုပ်စုများမှ

ကေလးသူငယ်များကို

အသံုးြပြခင်းသည်

တိုက်ခိုကေ
် ရးအတွက်မဟုတေ
် သာ

ပံုစံတကျ

တပ်သားစုေဆာင်းြခင်းထက်

ပိုေသးငယ်ေသာ ချိးေဖာက်မဟ
 ု ယူဆ၍မရပါ။ ယင်းမှာ ကေလးသူငယ်များ၏ အခွငအ
့် ေရးဆိုင်ရာဥပေဒအရ
ရာဇဝတ်မေ
 ြမာက်ပါသည်။ ဤဆိုးရားလှသည့် ြဖစ်ရပ်မှာ ကေလးငယ်များသည် လက်နက်ကင
ို ်တပ်ဖွဲ များ၊
အုပစ
် ုများှင့်

မည်သေ
ို သာ

စွမ်းေဆာင်မ၊

ပါဝင်ပတ်သက်ေနသည်ြဖစ်ေစ

လုပင
် န်းတာဝန်အတွက်

ကေလးများအတွက်

အချိန်ကာလမည်မကာကာ

ေသဆံုး

ဒဏ်ရာရိင
ု ်သည့်

အရာယ်တင
ွ ်းကျေရာက်ေနေသာအေြခအေနြဖစ်ေကာင်းကို မျက်ဝါးထင်ထင် သတိေပးလိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။
“က်ုပ်တိုသည်

ြမန်မာိင
ု ်ငတ
ံ ွင်

ကေလးသူငယ်ေသဆံုး၊

ဒဏ်ရာရရှိမများ

ေကာက်ခမန်းလိလိ

တိုးပွားလာေနေကာင်း အစီရင်ခံတင်ြပမများေကာင့်လည်း လွန်စွာပူပန်မိပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ်၏ ပထမ
သံုးလမှာပင် ပဋိပကအတွင်း ေသဆံုးသူ သိုမဟုတ် ကိယ
ု လ
် က်အဂါချိယွင်းခဲ့ရသူ ကေလးသူငယ် ၁၀၀
ေကျာ်ရှိခဲ့ပီး

၂၀၁၉

ခုစ
ှ ်

စုစုေပါင်းအေရအတွက၏
်

ထက်ဝက်ေကျာ်ရေ
ှိ နကာ

၂၀၁၈

ခုှစ်တွင်

ေသဆံုးဒဏ်ရာရခဲ့သည့် ကေလးသူငယ်စုစေ
ု ပါင်းအေရအတွက်ထက် သိသိသာသာ ေကျာ်လွန်ခဲ့ပီြဖစ်ပါသည်။
“တိုင်းြပည်တင
ွ ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွားမများ ြပန်လည်ြမငတ
့် က်လာမကို ကိုင်တယ
ွ ်ေြဖရှင်းေနရချိနတ
် င
ွ ်
ပဋိပကြဖစ်ပွားေနကသည့်

သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများအားလံုးအား

ကေလးသူငယ်များအေပ

ကီးေလးေသာ ချိးေဖာက်မများအားလံုးမှ ကာကွယ်ေပးရန်ှင့် အရပ်သားြပည်သူများအား တပ်ဖွဲများအတွင်း
အသံုးချမများကို အစွမ်းကုနထ
် ိန်းချပ်ကန်သတ်ြခင်းြဖင့် လူသားချင်းစာန ေထာက်ထားေရး အကူအညီများှင့်
ပံ့ပိုးမများ ရရှိအသံုးြပိုင်ေရးအတွက် ကိးပမ်းေပးကပါရန် တိုကတ
် ွန်းလိုက်ပါသည်။”

ကေလးသူငယ်များအေပ ကီးေလးေသာ ချိးေဖာက်မများှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာိင
ု င
် ံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ
ိုင်ငံအဆင့် ေစာင့်ကည့်ေရးှင့် အစီရင်ခေ
ံ ရးအထူးတာဝန်အဖွဲ (CTFMR) ၏ အေကာင်း
ကုလသမဂလံု ခံေရးေကာင်စီ (UNSC) ဆံုးြဖတ်ချက် ၁၆၁၂ အရ လက်နက်ကိုငတ
် ပ်ဖွဲများှင့်/သိုမဟုတ်
လက်နက်ကိုင် အုပ်စုများမှြဖစ်ေစ ပဋိပကြဖစ်ပွားေနသည့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ များမှ ကေလးသူငယ်များအေပ
ကီးေလးေသာ

ချိးေဖာက်မမ
 ျား

ကျးလွန်ေနေကာင်း

အတည်ြပိုင်သည့်

အေထာက်အထားများရှိရာ

ိုင်ငံများတွင် ကုလသမဂဦးေဆာင်သည့် CTFMR များ ဖွဲစည်းထူေထာင်ရန် ကုလသမဂအား ခွင့်ြပထားသည်။
CTFMR ကို ကေလးသူငယ်များအေပ ကီးေလးေသာ ချိးေဖာက်မများှင့်စပ်လျ်း၍ မှတ်တမ်းတင်ရန်၊
အတည်ြပရန်င
ှ ့်

UNSC

သို

အစီရင်ခံတင်ြပရန်

ေစာင့်ကည့ေ
် လ့လာေရးှင့်

အစီရင်ခေ
ံ ရး

လုပ်ထံုးလုပ်နည်း(MRM) တစ်ခု ထူေထာင်ရန် တာဝန်ေပးအပ်ထားသည်။ ေစာင့်ကည့် အစီရင်ခံလျက်ရေ
ှိ သာ
ကီးေလးေသာ ချိးေဖာက်မ ေြခာက်ခုမှာ 

ကေလးငယ်များအား သတ်ြဖတ်ြခင်း သိုမဟုတ် ကိယ
ု ်လက်အဂါ ချိယွင်းေစြခင်း



လက်နက်ကိုငတ
် ပ်ဖွဲများှင့်

လက်နက်ကိုငအ
် ုပစ
် ုများတွင်

ကေလးစစ်သားစုေဆာင်းမများှင့်

အသံုးချမများ


ေကျာင်းများ သိုမဟုတ် ေဆးံုများကို တိုက်ခိုကြ် ခင်း



မုဒိန်းမ သိုမဟုတ် အြခားြပင်းထန်ေသာ လိင်ပင
ို ်းဆိုင်ရာအကမ်းဖက်မ



ကေလးသူငယ်များအား ဥပေဒမဲ့ဖမ်းဆီးေခေဆာင်ြခင်း



ကေလးငယ်များအတွက် လူသားချင်းစာန ေထာက်ထားေရး အကူအညီများကို ပိတ်ပင်ြခင်း

CTFMR

အား

အဆိုပါ

ကီးေလးေသာ

ချိးေဖာက်မများကို

ညိင
ိ ်း၍

တံုြပန်ေြဖရှင်းရန်လည်း

လုပ်ပိုင်ခွင့်ေပးထားသည်။ CTFMR ကို ြမန်မာိုင်ငတ
ံ ွင် ၂၀၀၇ ခုှစ်၌ စတင်ဖွဲစည်းခဲ့ပီး ကုလသမဂဌာေန
ညိိင်းေရးမှး Ola Almgren ှင့် ယူနီဆက်မှ ြမန်မာိင
ု င
် ံဆိုင်ရာ ဌာေနကိယ
ု ်စားလှယ် June Kunugi တိုမှ
ပူးတွဲဥကဌအြဖစ် တာဝန်ယထ
ူ ားသည်။ ြမန်မာိုငင
် ံရှိ CTFMR တွင် သက်ဆိုင်ရာ ကုလသမဂေအဂျင်စီများ
(UN RCO ၊ UNICEF ၊ ILO၊ UNFPA ၊ UNHCR ၊ UN OCH ှင့် WFP) ၊ Save the Children ှင့် World Vision
တို ပါဝင်သည်။
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