အမေရိကန် ပြည်မောင်စု၊ အလုြ်သေားမရးရာ ဝန်ကကီးဌာန
နိုင်ငံတကာ အလုြ်သေားမရးရာ ဗျူရို
ကမလးလုြ်သား၊ အတင်းအကျြ် အလုြ်ခိုင်းမစပခင်း နှင့် လူကုန်ကူးပခင်းဆိုင်ရာ ရုံး
အုြ်ချုြ်မရး အေူးအေိနစ့် ာ အေှတ် ၁၃၁၂၆
အတင်းအကျြ်ပြစ်မစ၊ ကျွန်သြွယ် လုြ်ခေဲ့ ကမလးလုြ်အား အသုံးပြု၍ ပြစ်မစ ေုတ်လုြ်မသာ
ေုတ်ကုန်ေျားစာရင်း

ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစေ
် ှ စတင်၍

ပေန်ောနိုင်ငံ
ဝါး
အသက် ၁၀-နှစတ
် ိုင်မအာင် ငယ်ရွယ်သည့် ကမလးေျားကို ပေန်ောနိုငင
် ံ ဝါးေုတ်လုြ်မရးတွင် အတင်း
အကျြ် ခိုငး် မစမ ကာင်း အစီရင်ခစ
ံ ာေျား ရှိမနသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သေားအြွဲ ့ချုြ် (ILO)
နှင့် အစိုးရေဟုတ်သည့် အြွဲ ့အစည်း (အဲန်ဂျီအို) ေျား၏ အဆိုအရ၊ အတင်းအကျြ် ကမလးလုြ်အား
ခိုငး် မစပခင်းသည် ပေန်ောနိုငင
် ံတွင် အကျယ်အပြန ့် ရှိမနမ ကာင်း၊ အေူးသပြင့် ကရင်၊ ရှေ်းနှင့် ရခိုင်ပြည်
နယ်ေျားတွင် စစ်စခန်းေျားအနီး၌ ပြစ်မြါ်မနပြီး၊ ဝါးေုတ်လုြ်မရး အြါအဝင် အေျိုးစုံမသာလုြ်ငန်း
ေျားအတွက် အတင်းအကျြ်ခင
ို ်းမစသည့် လုြ်အားကို ကမလးေျားေံေှ ၄၀ ရာခိုငန
် ှုန်းတိုင် ရယူမန က
မ ကာင်း သိရသည်။ စစ်တြ်က လိုအြ်သည့် အတင်းအကျြ်လုြ်အားကို ပြည့်ဆည်းမြးရန် မကျးရွာ
တစ်ရွာရှိ အိေ်တိုင်းသို ့ ချမြးသည့်တာဝန်အတွက၊် ယင်းကမလးအချို ့ကို သူတို ့၏ ေိဘေျားက မစလွှတ်
ခဲ့ ကပခင်း ပြစ်သည်။ ကမလးေျား အြါအဝင် မကျးရွာလူေုေျားကို မဒသခံ အရာရှိေျားနှင့် စစ်တြ်က
စစ်စခန်းေျားအတွက် ဝါးခုတ်မြးရန် အတင်းအကျြ် ခိုငး် မစ ကသည်။ အတင်းအကျြ်ခိုင်းမစခံရသည့်
ကမလးလုြ်အားအတွက် အခမ ကးမငွ ေမြးဘဲ၊ အလုြ်လုြ်ရန် ပငင်းြယ်လျှင် ကိယ
ု ်ကာယဆိုင်ရာ
အ ကေ်းြက်ေေ
ှု ျား သို ့ေဟုတ် ပြစ်ဒဏ်မြးပခင်းေျားလည်း မတွ ကု
့ ံ ရသည်။

ြဲေျား
ပေန်ောနိုငင
် ံရှိ ြဲေျားေုတ်လုြ်မရးတွင် အသက် ၁၅-၁၇ နှစရ
် ှိ ကမလးေျားသည် အတင်းအကျြ်ခိုင်းမစ
သည့် အမပခအမနေျိုးမအာက်၌ လုြ်ကိုင်မန ကရမ ကာင်း အစီရင်ခစ
ံ ာေျား ရှိသည်။ အစိုးရေဟုတ်သည့်
အြွဲ ့အစည်း (အဲန်ဂျီအို) တစ်ခ၏
ု မလ့လာေှုအရ ကမလးေျားနှင့် အရွယ်မရာက်ပြီးသူေျားကို စစ်တြ်က
စစ်စခန်းေျားအတွက် ြဲေျားစိုက်မြးရန်နှင့် ရိတ်သိေး် မြးရန် အလှည့်ကျ တစ်နစ
ှ ်ြတ်လုံး ခိုငး် မစ
မ ကာင်း ေှတ်တေ်းတင်ေားခဲ့သည်။ မဒသခံ အရာရှိေျားနှင့် စစ်တြ်က ဤသို ့လုြ်မဆာင်မြးရန် အေိန ့်
မြး ခိုငး် မစသည်။ ကမလးေျားသည် ြျားနာလျှင်ြင် အလုြ်လုြ်မြးရန် ပငင်းြယ်၍ ေရ ကြါ။
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အုတ်ေျား
ပေန်ောနိုငင
် ံရှိ အုတ်ေုတ်လုြ်မရးတွင် စစ်တြ်က၊ ကမလးေျားကို အတင်းအကျြ် ခိုငး် မစမနမ ကာင်း
အစီရင်ခစ
ံ ာေျား ရှိမနသည်။ အစိုးရေဟုတ်သည့် အြွဲ ့အစည်း (အဲန်ဂျီအို) ေျား အဆိုအရ၊ အုတ်ေုတ်
လုြ်မရးတွင် ကမလးလုြ်အား အတင်းအကျြ်ခိုင်းမစမနေှု အကျယ်အပြန ့် ရှိမနပြီး၊ အေူးသပြင့် ရခိုင်
ပြည်နယ်မပောက်ြုင
ိ ်း နှင့် စစ်စခန်းေျားအနီးတွင် ပြစ်သည်။ အချို ့မသာပြစ်ရြ်ေျားတွင် ကမလးေျားကို
စစ်တြ်အတွင်းသို ့ သိေး် သွငး် စုမဆာင်း၍

စစ်တန်းလျားေျားတွင်

မနမစပြီး၊

အုတ်ေုတ်လုြ်မရး

လုြ်ငန်းေျားတွင် အတင်းအကျြ် လုြ်ကိုင်မစသည်။ ကျန်ပြစ်ရြ်ေျားတွင်၊ ကမလးေျားကို သူတို ့
ေိသားစုေျားက မစလွှတ်ခဲ့ ကပြီး၊ သူတို ့အိေ်မောင်စုေျားအမြါ် ချေှတ်သည့် အတင်းအကျြ် အလုြ်
ခိုငး် မစေှု အလှည့် ကျတာဝန်ကုိ ပြည့်ဆည်း လုြ်မဆာင်မြးရန် ပြစ်သည်။ ကမလးလုြ်အားအတွက်
အခမ ကးမငွ ေမြးဘဲ၊ အလုြ်လုြ်ရန် ပငင်းြယ်ြါက သို ့ေဟုတ် ေုတ်လုြ်မရးလုြ်ငန်းတွင် အရည်
အမသွးေေီဟု ဆုံးပြတ်လျှင်၊ ကိယ
ု ်ကာယဆိုင်ရာ အ ကေ်းြက်ေေ
ှု ျားနှင့် အပခားမသာ ပြစ်ဒဏ်မြးပခင်း
ေျားလည်း မတွ ကု
့ ံ ရသည်။

ဆန်
ပေန်ောနိုငင
် ံရှိ ဆန်ေုတ်လုြ်မရးတွင် အသက် ၉ နှစ်တိုင် ငယ်ရွယ်သည့် ကမလးေျားကို အတင်းအကျြ်
ခိုငး် မစမနမ ကာင်း အစီရင်ခစ
ံ ာေျား ရှိမနသည်။ အစိုးရေဟုတ်သည့် အြွဲ ့အစည်း (အဲန်ဂျီအို) ေျား
အဆိုအရ၊ ကမလးေျား အြါအဝင် မကျးရွာလူေုေျားကို စစ်စခန်းေျားအတွက် စြါးစိုက်ြျိုးမြးရန်၊
ရိတ်သေ
ိ ်းမြးရန် အတင်းအကျြ် ခိုငး် မစခံ ကရသည်။ စြါးစိုက်ြျိုးမရးလုြ်ငန်းေှာ ေိုးရာသီတွင်သာ
ရှိမသာ်လည်း၊ ဤကမလးေျားေှာ တစ်နှစ်ြတ်လုံး အလှည့်ကျ စစ်တြ်အတွက် လုြ်အားမြးရန် အတင်း
အကျြ် ခိုငး် မစခံရသည်။ မဒသခံအရာရှိေျားနှင့် စစ်တြ်ေျားက၊ အေိနေ
့် ုတ်၍ ခိုငး် မစ ကပြီး၊ လုြ်သား
ေျားေှာ ြျားနာလျှင်ြင် အလုြ်လုြ်မြးရန် ပငင်းြယ်၍ ေရမြ။ အတင်းအကျြ်ခိုငး် မစခံရ သည့် ကမလး
လုြ်အားအတွက် အခမ ကးမငွ ေမြးဘဲ၊ သူတို ့၏ အလုြ်ောှ အရည်အမသွး ေပြည့်ေီဟု သတ်ေှတ်ခံရြါ
က၊ ကမလးေျား ရိုက်နှက်ခံ ကရသည်။

ရာဘာ
ပေန်ောနိုငင
် ံရှိ ရာဘာေုတ်လုြ်မရးတွင် အသက် ၉ နှစတ
် ိုင် ငယ်ရွယ်သည့် ကမလးေျားကို အတင်း
အကျြ် ခိုငး် မစမနမ ကာင်း အစီရင်ခစ
ံ ာေျား ရှိမနသည်။ အစိုးရေဟုတ်သည့် အြွဲ ့အစည်း (အဲန်ဂျီအို)
ေျား၏ အစီရင်ခစ
ံ ာေျားအရ၊ ကမလးေျား အြါအဝင် မကျးရွာလူေုေျားကို ရာဘာြင် ြျိုးခင်းေျားတွင်
စိုက်ြျိုးမြးရန်၊ စစ်စခန်းေျားရှိ ရာဘာစိုက်ခင်းေျားတွင် လုြ်ကိုင်မြးရန် အတင်းအကျြ် ခိုငး် မစခံရ
သည်။ မဒသခံအရာရှိေျားနှင့် စစ်တြ်ေျားက၊ အေိနေ
့် ုတ်၍ ခိုငး် မစသည်။ အတင်းအကျြ်ခိုင်းမစခံရ
သည့် ကမလးလုြ်အားအတွက် အခမ ကးမငွ ေမြးဘဲ၊ အလုြ်လုြ်ရန် ပငင်းြယ်ြါက ကိယ
ု ်ကာယ
ဆိုင်ရာ အ ကေ်းြက်ေေ
ှု ျား သို ့ေဟုတ် အပခားမသာ ပြစ်ဒဏ်မြးပခင်းေျားလည်း မတွ ကု
့ ံ ရသည်။
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ကံ
ပေန်ောနိုငင
် ံရှိ ကံေုတ်လုြ်မရးတွင် ကမလးေျားကို အတင်းအကျြ် ခိုငး် မစမနမ ကာင်း အစီရင်ခစ
ံ ာေျား
ရှိမနသည်။ အတင်းအကျြ် လုြ်အားခိုင်းမစေှုကို သေုံခရိုင်တွင် မတွ ရှ့ ိရပြီး၊ အေူးသပြင့် စစ်စခန်းေျား
နှင့် နီးသည့် ဧရိယာေျားတွင် ပြစ်သည်။ အစိုးရေဟုတ်သည့် အြွဲ ့အစည်း (အဲန်ဂျီအို) တစ်ခ၏
ု မလ့လာ
ေှုအရ ကမလးေျားအြါအဝင် မကျးရွာအေျားေှ လူေုေျားကို လူဒါဇင်မြါင်းေျားစွာ မန ့စဉ် စုစည်းမစ၍
ကံေုတ်လုြ်ရန် လုြ်အားအေျားအပြား လိုအြ်သည့်အချိန်ေျားတွင် လုြ်ကိုင်မစသည်။ ကမလးေျား
သည် သစ်ြင်ေျား ပြတ်မြးရပခင်း၊ စိုက်ကွင်းပြင်ဆင်ရန် သစ်ပေစ်ေျား တူးေုတ်မြးရပခင်း၊ ကံစုက
ိ ြ
် ျိုး
ရပခင်း၊ ကံခတ
ု ်ပြီးမနာက် ကကိတ်ပခင်း၊ အရည်ကကိုပခင်းေျား လုြ်မဆာင်မြး ကရသည်။ သူတို ့၏လုြ်ငန်း
အတွက် လုြ်ခမြးမဆာင်ပခင်း ေရှိြါ။

ကျွန်းသစ်
ပေန်ောနိုငင
် ံရှိ ကျွန်းသစ်ေုတ်လုြ်မရးတွင် ကမလးေျားကို အတင်းအကျြ် ခိုငး် မစမ ကာင်း အစီရင်ခစ
ံ ာ
ေျား ရှိမနြါသည်။ သေုံခရိုင် ကျွန်းသစ်စိုက်ြျိုးမရးတွင် ကမလးလုြ်အားကို အတင်းအကျြ် အသုးံ ပြု
မ ကာင်း မတွ ရှ့ ိရသည်။ အေူးသပြင့် စစ်စခန်းေျားနှင့် နီးသည့် ဧရိယာေျားတွင် ပြစ်သည်။ အစိုးရ
ေဟုတ်သည့် အြွဲ ့အစည်း (အဲန်ဂျီအို) တစ်ခ၏
ု မလ့လာေှုအရ ကမလးေျား အြါအဝင် မကျးရွာအေျားေှ
လူေုေျားကို ြုံေန
ှ ်ဆိုသလို စစ်တြ်က စုစည်းပြီး၊ ကျွန်းသစ်နှင့် အပခားသီးနှံေျား အတင်းအကျြ်စိုက်
ြျိုးမစမ ကာင်း တင်ပြေားခဲ့သည်။ သူတို ့၏ လုြ်အားအတင်းအကျြ် ခိုငး် မစပခင်းအတွက် အခမ ကး
မငွ ေမြးြါ။
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