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မ၀ူ ါဒ  

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုုးျပဳမႈ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း သေဘာတ ူ စာခ်ဳပ္ကို သေဘာတ ူ
လက္ခံထားေသာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမဟုတ္ေပ။1 ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္  ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း သေဘာတ ူ
စာခ်ဳပ္ကိုေထာက္ခံေၾကာင္း အခ်ိန္အခါသင့္သလို ေဖၚျပေျပာဆိုုေသာ္လည္း လက္ခံက်င့္သံုးရန္အတြက္ တစံုတရာ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွေသးေပ။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ ၾသဂုတ္လ မ ွစက္တင္ဘာလအထိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ျမန္မာအစိုးရ 
တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေျမျမဳပ္မိုင္းအသစ္မ်ား ေထာင္ထားျခင္းေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႕ခြာထြက္ေျပးသ ူရိုဟင္ဂ်ာအရပ္သားမ်ားအၾကား 
မိုင္းေၾကာင္ ့ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ျဖစ္ေစသျဖင္ ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ရံႈ႕ခ်ေျပာဆိုမႈမ်ား ရိွေနသည္။ ကန္႕သတ္ 
တားျမစ္ထားေသာ မိုင္းလက္နက္ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း သေဘာတ ူစာခ်ဳပ္တြင ္
ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ပါ၀င္လိုုေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈႏွင့္ပတ္သက္၍  ရိုးသားမႈအေပၚ ေမးခြန္းမ်ား ရိွလာၾကသည္။ 
(ေအာက္ပါ အခန္းကိုရႈ)။  

ေျမျမဳပ္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုုင္င ံ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္သို႕ ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ ဇြန္လတြင ္
သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့စဥ္က ႏိုုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမ ွ အရာရိွမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ၎တို႕အစိုးရသည္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို သေဘာတ ူ
လက္ခံရန္ တက္တက္ၾကြၾကြ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေနေၾကာင္းႏွင္ ့ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုစလံုးသည္ သေဘာတ ူလက္ခံႏိုုင္ေရး 
အတြက္ အေသးစိတ္လုုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ ပိတ္ပင ္
တားဆီးျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္သို႕ ျမန္မာႏိုုင္င ံ သေဘာတ၀ူင္ေရာက္ႏုုိင္မည္ ့ ခန္႕မွန္းအခ်ိန္ကိုေတာ့ အရာရိွမ်ားက 
ေပးခဲ့ျခင္း မရိွေပ။2  

ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း သို႕မဟုတ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ ပထမ ႏွစ္ပတ္လည္အထိ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ 
တားျမစ္ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တရား၀င္လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ 
ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့ေပ။  

ယခင ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္ ဇူလိုင္လတုန္းက  ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ ေျမျမဳပ္မိုင္းတားဆီး ပိတ္ပင္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို 
သေဘာတူလက္ခံရန္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း ႏိုုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က ထုုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။3 

၂၀၁၆ခုႏွစ္ဇြန္လတြင ္အာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ေျမျမဳပ္မိုင္း 
အသံုးျပဳမႈတားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းကို၎တို႕ပါတီ၏မူ၀ါဒတြင္ေထာက္ခံပါေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႕သို႕ ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။4 ၂၀၁၇ခုႏွစ္ဇူလိုင္လတြင ္က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင္လံ)ု အစည္းအေ၀း 
မ်ားတြင္ ေဟာေျပာသူအမ်ားစုက ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ ရပ္တန္႕ရန ္ ႏွင္ ့ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ရွင္းလင္းရန ္ ေတာင္းဆို ခဲ့ၾက 
သည္။.5 

 

                                                
1 ယခင္က ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဟုေခၚသည္။ ယခင ္စစ္အစိုးရလက္ထပ္တြင္ Burma မ ွMyanmar သို႕ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားအဖြ႕ဲအစည္းအမ်ားစ ု
ႏွင္ ့ႏိုင္ငံအမ်ားစုက Burma ဟူ၍သာ ဆက္လက္ေခၚေ၀ၚသံုုးစြဲလိုုၾကသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ား၏ အမည္မ်ားကိ ုယခင္မူရင္း အတိုင္းေခၚေ၀ၚၾကသလို အာဏာရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး 
အစိုးရက အသံထြက္အတိုင္းေခၚဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းကိုလည္း ကြင္းစ ကြင္းပိတ္ႏွင့္ ေဖၚျပသံုးစြဲမႈမ်ိဳး လည္း ရိွသည္။ ဥပမာ ကရင္နီ (ကယား) ျပည္နယ္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 
၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင္ ့ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ လက္နက္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြ႕ဲသည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသတင္းစီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြ႕ဲ  (MIMU) 
က အသံုးျပဳသည့္ အမည္မ်ားအတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ အမညမ္်ားကိ ုစတင္အသံုးျပဳသည္။ ပိုမိုသိရိွလိုပါက www.themimu.info  တြင္ၾကည့္ပါ။ MINU website. 
2 Landmine Monitor အစည္းအေ၀းမ်ား၊ႏုုိ္င္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏိုုင္ငံတကာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္း၊ေနျပည္ေတာ္၊၂၀၁၇ ဇြန္ ၂၆၊  ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး 
မ်ိဳး၀င္းေအာင္၊ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုး၊ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္၊၂၀၁၇ ဇြန္ ၂၆။  
3 ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္ ဇူလိုင္လ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ASEAN ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀းက်င္းပစဥ ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ စာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲ၀င္မ်ား၏ အစည္းအေ၀း 
သဘာပတ ိPrak Sokhonn အား ဦး၀႑ေမာင္လြင္က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္၎၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ 
ေျမျမဳပ္မိုင္းတားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား သေဘာတူလက္ခံရန္ စဥ္းစားေန” သတင္းထုုတ္ျပန္ခ်က္။ လူသတ္မိုင္းမ်ား အသံုုးျပဳမႈပိတ္ပင ္ တားဆီးျခင္း 
သေဘာတူစာခ်ဳပ ္လုုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေရးယူနစ္။ ၁၂ ဇူလိုင္ ၂၀၁၂။ 
4 Monitor အမ်ိဳးသားဒီမိုကုေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ ္နာယက ဦးတင္ဦးႏွင္ ့အင္တာဗ်ဴး။ အဖြ႕ဲခ်ဳပ ္ဌာနခ်ဳပ္၊ရန္ကုုန ္၂၀၁၆ ဇြန္ ၆။  interv  
5 ဥပမာ တြင ္ရႈ၊  “Discussion on the peace: union peace conference—21st century panglong continues,” Global New Light of Myanmar, 2 September 
2016, p. 2; “The Union Peace Conference—21st Century Panglong,” Global New Light of Myanmar, 4 September 2016, p. 4; and Saw Nyunt Thaung, 
“Panglong fails to address need for landmine clearance agreements,” Karen News, 30 May 2017. 



2  | ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕  - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 

ျမန္မာႏိုု္င္င ံ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ မတ္လ အစီရင္ခံစာတြင ္
ျမန္မာႏိုုင္ံကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုုးျပဳမႈ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္သို႕  
၀င္ေရာက္ရန ္ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။6  

၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၇၁/၃၄ တြင ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံက မဲမေပး 
ၾကားေနႏုုိင္ငံအျဖစ ္ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္က ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုု 
ကမၻာအ၀ ွမ္းလႊမ္းၿခံဳေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ေျမျမွဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံေသာ အေထြေထြညီလာခံ ႏွစ္စဥ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အားလံုးကို ျမန္မာႏိုုင္ငံက မဲမေပး ၾကားေန 
ႏိုုင္င ံအျဖစ ္ရပ္တည္လာခံသည္။7 

ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍  ေျမျမွဳပ္မိုင္း အသံုးျပဳမႈတားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုုင္ငံမ်ား 
အစည္းအေ၀းသို႕ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။8 ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ မိုင္းအသံုးျပဳမႈ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ညီလာခံသို႕ တႀကိမ္မွ တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးျခင္း မရိွေပ။9 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ ႏွင္ ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ေမလ ဂ်နီဗာတြင ္ က်င္းပေသာ က႑စံုအစည္းအေ၀းမ်ားသို႕ 
တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုု္င္ငံအတြင္း ေျမျမဳပ္မိုင္းအေျခအေနႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုုင္င ံ ကုိယ္စားလွယ္က သီးျခား 
ICBL  အစည္းအေ၀းတြင ္ ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့သည္။ 
 
၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႕တြင ္ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ႏွင္ ့  ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕မ်ား၌ ႏိုုင္ငံတကာ မိုင္းအေရး 
ေဆာင္ရြက္မႈ လူထုပညာေပးျခင္းႏွင့္ အကူအညီရရိွေရးေန႕ အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။10 ထိုလတြင္ ျမန္မာႏိုုင္င ံ
ရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏွင္ ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္အၾကား ႏွစ္ႏုုိင္ငံနယ္စပ္တေလွ်ာက ္ လက္လုပ္မိုင္းမ်ား ဖယ္ရွားျခင္း 
အပါအ၀င ္ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ဖယ္ရွားေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို အၿပီးသတ္ လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ၾကသည္။11 
 
၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈတားပိတ္ပင္ျခင္း ႏိုုင္ငံတကာလႈပ္ရွားမႈ (ICBL) သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင ္
ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ အဆံုးသတ္ေရးကို ဦးတည္ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လႈပ္ရွားမႈကို ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၿပီး ေျမျမဳပ္မိုင္း 
အသံုးျပဳမႈ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ျမန္မာႏိုုင္င ံသေဘာတူလက္ခံရန္ကိုလည္း အားေပးလာခဲ့သည္။12  
၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ဒီဇင္ဘာလတြင ္ ျမန္မာႏိုု္င္င ံ မိုင္းကင္းစင္ေရးအဖြဲ႕ က ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ေျမျမဳပ္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး 
ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကိ ု ထုတ္ေ၀ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား၊ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျပန္ဆုိေပးထားေသာ အစီရင္ခံစာ စာအုပ ္ ၁၂၀၀ ကို 
ျဖန္႕ခ်ိခဲ့သည္။ 13 ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ဇြန္လတြင ္ေျမျမဳပ္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ႏွင္ ့ကမၻာ့ကုလသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုုင္င ံ
အတြင္း ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ သတ္ေရာက္မႈရိွေသာ သတင္းပံုကားခ်ပ္တစ္ခု ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ 14 
 
 
 

                                                
6 လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ၊“Situation of human rights in Myanmar,” A/HRC/34/67, 14 March 2017, p. 23, Annex, para. xii. 
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8 ျမန္မာႏိုုင္ငံသည၂္၀၁၁၊၂၀၁၂၊၂၀၀၆၊၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပေသာ သေဘာတူစာခ်ပ ္အဖြဲ႔၀င္နိုုင္ငံမ်ား အစည္းအေ၀းမ်ားသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။  

9 ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ မိုဇမ္ဘစ္ႏိုုင္င ံ မပူတိုတြင္က်င္းပေသာ မိုင္းအသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ တတိယအၾကိမ္ညီလာခံ၊၂၀၀၉  ခုုႏွစ ္
ကိုုလမ္ဘီယာႏိုုင္ငံ၊ကာတာဂီနာႏိုုင္ငံတြင္းက်င္းပေသာ ဒုုတိယအႀကိမ္ျပန္လည္သံုုးသပ္ျခင္းညီလာခံ သိုု ႕မဟုတ္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကင္ညာႏိုုင္င၊ ႏိုုင္ရိုုဘီၿမိဳကတြင္ က်င္းပေသာ 
ပထမအႀကိမ္ ျပန္လည္သံုုးသပ္ျခင္းအစည္းအေ၀းသိုု႕  တက္ေရာက္ျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ 

10 ေနရိုင္းႏွင္ ့ေဇယ်ာထြန္းတိုု႕၏ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ုရႈ၊“US$6 million given for clearing land mines in four states and regions,” Myanmar Eleven, 5 April 2017; 
“Mine squads wait to clear landmine at ceasefire regions,” Myanmar Eleven, 6 April 2017; and “Kayin State officials hope to accelerate landmine 
clearance,” Karen Information Center, 6 April 2017. 

11 “BD, Myanmar agrees to remove land mines from border,” The Financial Express (Dhaka), 6 April 2017. 

12ယခင္က Initially known as “Halt Mine Use in Burma/Myanmar,” ဟု လူသိမ်ားသည္။ “Mine-Free Myanmar.” ဟုလည္းေခၚသည္။  

13 “Press Conference in Yangon disseminates 2016 country report of Landmine Monitor,” 27 December 2016. Audio recording of the press conference 
and questions available with the link. 

14 “Townships with Known Landmine Contamination (2016) and Casualties in Myanmar (as of Dec 2015),” United Nations Myanmar Information 
Management Unit (MIMU), 15 June 2017. Infographic provides a 10-year overview of data from the Landmine Monitor (2007–2016). MIMU reported 
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ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္းႏွင္ ့လႊဲေျပာင္းျခင္း 
    ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ဖက္ျခမ္း၊ ေညာင္ေျခေထာက္ရိ ွ ႏိုငင္ံပိုင္စက္မႈလုပ္ငန္းတခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ ့ ကာကြယ္ေရး ႏွင္ ့
စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုုမ်ား (ကပစ) သည္ မိုင္းရွာစက္ကိရိယာျဖင္ ့ရွာေဖြ၍ မရေသာ အစိတ္အပိုင္း မ်ားအပါအ၀င ္
ျဖန္႕ထြက္ လူသတ္မိုင္းႏွင့္ နင္းမိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည္။15 ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္င ံ အာဏာပိုင္ 
မ်ားသည္ ၎တို႕သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းထားေသာ လူသတ္မိုင္းအေရအတြက္၊ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း  ဆက္လက္ ထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။16  
   
ျပည္တြင္းထုတ္လုုပ္မႈအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ အီတလီႏိုင္ငံ၊ ဆုုိဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု၊ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင္ ့တျခားအမည္မသိ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း လူသတ္မိုင္းမ်ား 
၀ယ္ယူ အသံုုးျပဳမႈ ရိွသည္ဟု ေျမျမွဳပ္မိုင္း အသံုုးျပဳမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့ဖူးသည္။17 

အစိုုးရလက္၀ယ္တြင္ ရိွေသာ လူသတ္မိုင္းအမ်ိဳးအစား သို႕မဟုတ္ အရည္အတြက္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရား၀င ္
ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မရိွေပ။ သို႕ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားစြာ သိုေလွာင္ထား ေသာ 
ႏိုုင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကသည္ရသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္လူသတ္မိုင္းမ်ား ႏိုင္ငံျခားတင္ပိုု႕ ေရာင္းခ်သည့္ ႏိုင္ငံတခုအျဖစ ္သတ္မွတ္ခံ ထားရျခင္းမရိွေခ်။ 18 

အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း ႏွင္ ့သိုေလွာင္ျခင္း 

    KIO, KNLA, DKBA, ကရင္နီတပ္မေတာ ္ ႏွင္ ့ ၀ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးတပ္မေတာ္ အပါအ၀င ္
ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရိ ွအစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း (NSAG) မ်ားစြာသည္ နင္းမိုင္းႏွင္ ့ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ 
မိုင္းမ်ား ထုတ္လုုပ္သည္။ တခ်ိဳ႕အဖြဲ႕မ်ားက ေရွ႕ထြက္မိုင္း၊ ေထာင္မိုင္းႏွင္ ့ေထာင္ေခ်ာက္မိုင္းမ်ား ထုတ္လုုပ္သည္။  

    အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေဒသတြင္းရရိွေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲမိုင္းမ်ား 
ထုတ္လုပ္သည္။ ထိုမိုုင္းမ်ားကို လက္လုပ္မိုင္းမ်ားဟုလည္း ေခၚသည္။ လက္လုုပ္ လူတိုက္မိုင္းမ်ားကို လက္လုပ္ 
လူသတ္မိုုင္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး မိုင္းအသံုးျပဳမႈ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကလည္း တားျမစ္သည္။ 
၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင ္ ႏိုင္ငံျခားသား ပညာရွင္တဦးႏွင္ ့ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားေသာ KNLA တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ နင္းမိုင္းမ်ား 
ကိုုယ္တုိင္ထုတ္၍ အသံုးျပဳႏုုိင္သည္။19 တခ်ိဳ ႕ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေရွ႕ထြက္မိုင္းမ်ား 
ထုတ္လုပ္ႏုုိင္ၿပီး၊ အေ၀းထိန္းကားမိုုင္းမ်ားပါ ထုုတ္လုုပ္သည္။   

ျမန္မာႏိုု္င္ငံရိ ွလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ထံမွ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း သိမ္းယူျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
တျခားသူမ်ားေထာင္ထားေသာ မိငု္းမ်ားကို တူးေဖာ္ျခင္းမ ွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမွာင္ခိုလက္နက္ေစ်းကြက္မ်ားမွ 
၀ယ္ယူျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း  မိုင္းမ်ားရရိွတတ္သည္။20  
အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အစိုးရမဟုုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားထံမွ နင္းမိုုင္းႏွင္ ့တျခား လက္နက္မ်ား သိမ္းဆည္း 

ရမိေၾကာင္း ဆက္လက္ အစီရင္ခံေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ဒီဇင္ဘာလတြင ္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ 

                                                
15 ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္တရုုတ္ႏိုုင္ငံလုပ္ Type – 59 တိုက္မိုင္းအမ်ိဳးအစားကိ ုပံုတူကူးခ်ထားေသာ MM1 မိုင္းႏွင္ ့တရုတ္လုပ္ Type -58 အမ်ိဳးအစား ေရွ႕ထြက္မိုင္း MM2 အျပင္ 
အေမရိကန္လုပ္ M14 ပလစ္စတစ္မိုင္းမ်ားလည္း တုပထုတ္လုပ္သည္။ 
16 ထူးသန္႕ ။“တပ္မေတာ္က၎သည္ေျမျမဳပ္မုိင္းကို ျဖစ္ႏိုုင္သမ ွ်အနည္းဆံုးအသံုးျပဳေနသည္ဟုအခိုုင္အမာေျပာၾကား။  ျမန္မာတိုုင္းမ္စ္။ ၁၃ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆။ 
17 Landmine Monitor Report 2004 ကိုၾကည့္ပါ။ p. 938. မိုင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင ္တရတု္လုပ္ Type-58-59-69-72A။ ဆိုဗီယက္လုပ္ POMZ-2, POMZ-2M, PMN, 
PMD-6, US M14, M16A1, M18 ႏွင္ ့အိပ ္POMZ-2, POMZ-2M, PMN, PMD-6, US M14, M16A1, M18 ႏွင္ ့အိႏၵိယႏွင့္ ၿဗိတိန္လုပ္ LTM-73, LTM-76 
18 ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္လူသတ္မိုင္းမ်ား ျပည္ပသိုု႕ေရာင္းခ်တင္ပိုု႕ျခင္း တားျမစခ္်က္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ 
တရား၀င္ရပ္ဆိုင္းျခင္း (သို႕မဟုတ္) ျပည္ပပို႕ကုုန္တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တစံုတရာ လူသိရွင္ၾကား ထုုတ္ေဖၚျခင္း မရိွေပ။ Landmine Monitor Report 2000။ စာ ၄၆၉ 
ကိုၾကည့္။ 
19 ၂၀၁၁ ခုႏွစ ္ ၾသဂုတ္လတြင္ Wikileaks မ ွထုုတ္ျပန္ေသာ အေမရိကန္ေၾကးနန္းမ်ားအရ ၂၀၀၆ ခုႏွစ ္ဒီဇင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္ သံတမန္တဦးႏွင့္ အစည္းအေ၀းတြင ္
ကရင္ႏိုင္ငံေရးသမားတဦးက “၂၀၀၅ခုုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ကၽြမ္းက်င္သူတဦးက KNLA အား ေဘာစိမ်ား ထည့္၍ အသံုးျပဳေသာ နင္းမိုင္းလုပ္နည္း သင္ေပးခဲ့သည္ဟု 
ဆိုုသည္။ KNLA က ၎၏ တပ္မဟာမ်ားသည ္ေျမျမဳပ္မိုင္းအသစ္ထုတ္လုပ္နည္း ရရိွထားသည္ဟု ေျပာဆိုသည္။ KNU နယ္ေျမအတြင္း၀င္လာေသာ အစိုးရတပ္မ်ားအား 
ေႏွာင့္ယွက္ရန္အတြက္ အသံုုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု KNLA အရာရိွမ်ားက ေျပာဆိုသည္။ မိုင္းအသစ္မ်ားသည ္ယခင ္ KNLA မိုုင္းမ်ားထက္ပို၍ အႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင္း၊ လူကို 
သတ္ရန္မဟုုတ္ ကိုုယ္အဂၤါထိခိုက္ေစရန္သာ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းအရင္းအျမစ္က ေျပာဆိုသည္။” “06RANGOON1767, BURMA REGIME AND KAREN 
MISTRUST CONTINUES,” US Department of State cable dated 4 December 2006, released by Wikileaks on 30 August 2011. 
20 Landmine Monitor Report 2009 တြင ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း အေမရိကန္လုပ္ M26 နင္းမိုုင္းရိွသည္ဟု ုေဖၚျပခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ အသံုးျပဳသူကို မသိခဲ့။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ 
လွ်ိဳ႕၀ ွက္ သတင္းအရင္းအျမစ္တခု၏ အဆုုိအရ KNLA သည္ ေတာ္၀င္ထိုင္းတပ္မေတာ္ထံမွ M26 မိုုင္းမ်ား ရရိွခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ မိုင္းအသံုုးျပဳမႈပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္း 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္သို႕ ထုိင္းႏိုင္ငံမ၀င္ေရာက္ခင္က ျဖစ္သည္။ Landmine Monitor Report 2009 အစီရင္ခံစာ၊ စာ ၁၀၁၃ ကိုုၾကည့္။ 



4  | ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕  - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 

မိုုးကိုးေဒသမွ လက္လုပ္မိုင္းမ်ိဳးစံုဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ သိုု႕ေသာ္ မည္သည့္အဖြဲ႕က ပိုင္သည္ကုုိေတာ့ ရွင္းရွင္း မသိရေပ။21 
၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ကိုးကန္႕ေဒသလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားထံမွ POMZ လူသတ္မိုင္းမ်ားကို 
သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။22 

 
မိုင္းအသံုုးျပဳမႈ 
၁၉၉၉ ခုႏွစ ္ ပထမအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာစတင္ထုတ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေျမျမွဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအႏွံ႕အျပားတြင ္အစိုးရတပ္ဖြ ႕ဲ ႏွင္ ့အစိုးရ မဟုတ္ ေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လူသတ္မိုင္း 
အသံုးျပဳမႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင္ ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ ပထမသံုးလပတ္သတ္တမ္းအထိ 
ေလ့လာထားေသာ ယခုအစီရင္ခံစာ ကာလအတြင္း မိုင္းအသံုးျပဳမႈသည္ ဆက္လက္ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ 

 
အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ေနာက္ထပ ္အသံုးျပဳမႈအသစ္မ်ား 
   ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ႏွင္ ့၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာ မ်ား 
က ညႊန္ျပသည္။  
    ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္စက္တင္ဘာလတြင္ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မ်က္ျမင္သက္ေသထြက္ဆိုမႈမ်ား၊ 
ဓါတ္ပံုုသက္ေသခံ အေထာက္အထားမ်ားပါ၀င္ေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားထံမွရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ 
ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တေလွ်ာက္ နင္းမိုင္းမ်ား 
ေထာင္ခဲ့သည္ဟူ၍ ညႊန္ျပခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ တိုင္းရင္းလူမ်ိဳးျပဳန္း သတ္ျဖတ္မႈ 
စစ္ဆင္ေရးစတင္သည့္ ၾသဂုတ္ ေနာက္ပိုင္းတြင ္ မိုင္းအသံုးျပဳမႈမ်ား စတင္ခဲ့သည္။ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္ ႏိုုင္ငံသို႕ 
ရိုုဟင္ဂ်ာျပည္သူေပါင္း ၄၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုုက္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။ ၀င္ေရာက္ခြင့္မရိွေသာ 
နယ္စပ္ေဒသတခ်ိဳ႕တြင္ မိုုင္းအသံုုးျပဳမႈ ဆက္လက္ရိွေနျခင္း ရိွမရိွကိုေတာ ့ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေပ။23 
ေျမျမဳပ္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (Landmine Monitor) ၏ အဆုုိအရ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုုင္ငံသို႕ ျဖတ္ေက်ာ၀္င္ေရာက္လာေသာ အိုးအိမ္မဲ့ ရိုုဟင္ဂ်ာအရပ္သားမ်ားကို ကူညီေပးေသာ၊ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ၾကသည့္ ေဒသခံ သုေတသီမ်ားက ျမန္မာႏုုိင္ငံဖက္ျခမ္းတြင္ စစ္ကားတစ္စိီးေရာက္လာၿပီး ေသတၱာ 
သံုးလံုးကို စစ္သားမ်ားကားေပၚကခ်ေနသည္ကို တပ္အပ္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။24 စစ္သားမ်ားသည္ 
နင္းမိုင္းမ်ားကို ေသတၱာထဲမွ ထုတ္၍ ေျမၾကီးေပၚတြင္ ေထာင္ၾကေၾကာင္း၊ထိုု႕ေနာက္ ညဖက္ ျပန္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ 
ေနာက္ထပ္ မိုင္းမ်ား ထပ္ေထာင္ၾကေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။  
သုေတသီမ်ား၏ အဆိုုအရ ထိုမိုင္းမ်ားသည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ ဲေက်းရြာစုအတြင္း ေထာင္ထား 

သည္ဟု ဆိုုသည္။ ထိုုေဒသသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မိုင္တိုင္အမွတ္ ၃၁ အနီးတြင္ရိွၿပီး၊ ျမန္မာ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ 
အစေနရာျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းရက္မ်ားတြင္လည္း ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ဆက္လက္အသံုးျပဳေနသည္ဟု သုုေတသီမ်ားက 
Monitor  သို႕ ေျပာဆိုခဲ့သည္။  မီးတိုက္၊ ငါးရံ႔ေခ်ာင္း၊ လႈိင္းသီ၊ ေဘာက္ရႈဘက္ ႏွင့္ အင္ဒူလာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း 
နယ္စပ္တေလွ်ာက္ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္အထိ ျဖစ္သည္။ ထိုေနရာသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ (ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္) ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ 
(ဘန္ဒါဘန္ ခရိုင္) အၾကား  ထိစပ္ေနေသာ ေနရာတြင္ တည္ရိွသည္။  
စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႕တြင္ ရိုကု္တာ သတင္းေအဂ်င္စီက နယ္စပ္ သံစူးႀကိဳးအနီးတ၀ ိုုက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ အဖြဲ႕  

၃ ဖြဲ႕မွ ၄ ဖြဲ႕သည္ ”ေျမၾကီးထဲတြင္ တစ္ခုုခုျမဳပ္ႏွံထားသည္” ကိုု မ်က္ျမင္ကိုုယ္ေတြ႕ ေတြ႕ခဲ့ေသ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ 
သတင္းအရင္းအျမစ္ႏွစ္ခုကို အေျခခံ၍ ထိုုအရာသည္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားျဖစ္မည္ဟု ရိုုက္တာ သတင္းဌာနက ေကာက္ခ်က္ 
ခ်ခဲ့သည္။ 25 စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႕ ထြက္ေျပးလာခဲ့ေသာ ကေလးႏွစ္ဦးသည္ နယ္စပ္တြင္ 
၎တိုု႕ရွာေတြ႕ခဲ့ေသာ ေျမျမဳပ္မိုုင္းမ်ား ဖ်က္ဆီးရန္ လုပ္စဥ္ ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 26 
၂၀၁၇ ခုႏွစ ္စက္တင္ဘာလတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရသည္ ျမန္မာအစိုုးရ လံုုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက နယ္စပ ္တေလွ်ာက္ 

တြင ္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသစ္မ်ား ဆက္လက္အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ကန္႕ကြက္ခဲ့သည္။27 ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ရိွတ္ဟာဆီနာက ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမွ ထြက္မေျပးႏိုုင္ရန ္ နယ္စပ္တြင ္ ေျမျမဳပမိုုင္းမ်ား 

                                                
21 “Landmines, ammunition seized,” Global New Light of Myanmar, 26 December 2016. 
22 “Drugs, weapons and ammunition seized from Kokang renegade groups,” Global New Light of Myanmar, 27 February 2016. 
23 HRW, “Live updates: Rohingya Crisis,” ongoing blog (undated). 
24 Email and phone interviews with researchers working with an NGO who wished to remain anonymous, 17 September 2017. 
25 Krishna N Das, “Exclusive: Bangladesh protests over Myanmar’s suspected landmine use near border,” Reuters, 5 September 2017; and Ananya 
Roy, “Bangladesh accuses Myanmar government of laying landmines near border,” International Business Times, 6 September 2017. 
26 S. Bashu Das, “2 Rohingya children injured in landmine blast near Naikhongchhari border,” Dhaka Tribune, 5 September 2017. 
27 Krishna N Das, “Exclusive: Bangladesh protests over Myanmar’s suspected landmine use near border,” Reuters, 5 September 2017. 
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ေထာင္ေနသည္ဟု စြတ္စြဲခဲ့သည္။28 ျမန္မာအစိုုးရစစ္တပ္သည္ “ ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္ - ျမန္မာနယ္စပ ္ ေနရာတခ်ိဳ႕တြင ္ 
မိုင္းမ်ားေထာင္ထားသည္ဟူေသာ “ ခုုိင္လံုုသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္” မ်ားကိုု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုုးရက လက္ခံရရိွခဲ ့
သည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ရွာဟိဒ ူဟာကြီက အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။29 
ျမန္မာအစိုုးရစစ္တပ္ စစ္သားမ်ားႏငွ့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအပါအ၀င္ အစိုးရ စစ္တပ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္

နယ္စပ္အနီးတြင္ နင္းမိုုင္းမ်ား အသံုးျပဳသည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားစြာႏွင့္ စကား ေျပာဆိုုခဲ့သည္ဟု 
ႏိုုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီးက စက္တင္ဘာလ ၉  ရက္ေန႕တြင္ ထုတ္ျပန္ေျပာ ဆိုခဲ ့သည္။ 30 
ျမန္မာအစိုးရစစ္သားမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုေနထိုင္ေသာ ရိုုဟင္ဂ်ာေက်းရြာမ်ားကို မတိုက္ခိုက္ခင္ ရခုုိင္ျပည္နယ ္

ေျမာက္ဖက္ျခမ္းတြင္ လူသတ္မိုင္းမ်ား အရင္ေထာင္ခဲ့သည္ဟု  လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (HRW) က 
စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ အစရီင္ခံခဲ့သည္။31 အစိုးရစစ္တပသ္ည္ ေက်းရြာမ်ားသို႕ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္စဥ္ 
လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ လူသတ္မိုင္းမ်ားေထာင္ေနသည္ကို သူတိုု႕ ေတြ႕ခဲ့သည္ဟု ရခုုိင္ျပည္နယ္၊ဘူးသီးေတာင္ ႏွင္ ့ ရေသ့ 
ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ရိုုဟင္ဂ်ာဒုုကၡသည္မ်ားက HRW သို႕ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရ စစ္သားယူနီေဖာင္း ၀တ္ထားေသာ 
အမ်ိဳးသားတခ်ိဳ႕သည္ ေတာင္ၿပိဳလက္ယာ ေျမာက္ဖက္ပိုင္း၊ ေျမၾကီးေပၚတြင္ တစံုတရာလုပ္ေနသည္ကို ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္း 
တျခား ရိုဟင္ဂ်ာဒုုကၡသည္ ႏွစ္ဦးက HRW သို႕ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႕တြင ္ တျခားသူတစ္ဦး 
ကလည္း စစ္ေၾကာင္းနားေနစဥ ္စစ္သားမ်ားသည္ အနည္းဆံုးႏွစ္ႀကိမ္ခန္႕ ေျမၾကီးေပၚတြင္ ဒူးေထာက္၍ ဓါးျဖင့္ ေျမၾကီးကို 
တူးဆြကာ ေျမႀကီးအတြင္းသို႕ အမဲေရာင္အရာမ်ား ထားခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။  
ႏိုုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာအဖြဲ႕ႀကီး (AI) ႏွင့္ HRW တို႕သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တေလ ွ်ာက္ အသံုးျပဳေသာ မိုင္း 

ဓါတ္ပံုမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္ရာတြင္ ထိုမိုုင္းမ်ားသည္ PMN – 1 အမ်ိဳးအစား လူသတ္မိုင္းမ်ားျဖစ္သည္ကို 
ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ထိုမိုင္းမ်ားသည္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံတြင္ မူလထုတ္လုုပ္ေသာ မိုုင္း သို႕မဟုတ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ပံုစံတ ူ
ထုတ္ေသာ မိုုင္း (MM-2 ဟုေခၚသည္) သို႕မဟုတ္ ပံုုစံတူ တရုတ္လုပ္မိုုင္း ( Type 58)  ဟုတ္မဟုတ္ကို ထိုႏွစ္ဖြဲ႕စလံုုးက 
တိတိက်က် အဆံုုးအျဖတ္ မေပးႏုုိင္ေပ။  
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွန္ယ္စပ္တေလွ်ာက္ ေျမျမဳပ္မိုုင္းမ်ား အသံုးျပဳခဲ့ 

သည္ဟူေသာ သက္ေသ အေထာက္အထားရိွသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ျပန္ပိုက္ ေက်းရြာတြင္ 
ျမန္မာအစိုုးရစစ္တပ္က ေထာင္ခဲ့သည္ဟုယူဆရေသာ မုုိင္းေၾကာင့္ လယ္သမား သံုးဦးအသက္ေသဆံုးခဲ့ၿပီး၊ တစ္ဦး 
ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။32 ေမလတြင္ ႏိုုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီးက ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ 
အတြင္း ျမန္မာအစိုုးရစစ္တပ္က လူသတ္မိုင္း အသံုးျပဳေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံခဲ့သည္။33  ၂၀၁၇ ခုႏွ္ ဧၿပီလတြင္ 
ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္က မဲသေ၀ါ ႏွင့္ ၿမိဳင္ၾကီးငူသြားရာလမ္း နေဘးတြင္ မိုုင္းမ်ား 
ေထာင္ထားသည္ဟု ေဒသခံမ်ားကို သတိေပးခဲ့သည္။34 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ မိုင္တိုုင္အမွတ္ ၅၁ အနီး နယ္စပ္ၿ 
ခံစည္းရိုုးတြင္ အလုုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္က အလုပ္ငွားရမ္းခိုုင္းေစခဲ့ေသာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ ရိုုဟင္ဂ်ာ 
ေလးဦးသည္ ေျမျမဳပ္မိုုင္းေၾကာင့္ ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီး၊တစ္ဦး အသက္ေသးဆံုးခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရသူမ်ားကိုု 
ဘူသီးေတာင္ေဆးရံုတြင္ ကုသေပးခဲ့သည္။35 
ေျမျမဳ႔ပ္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးက ထုုတ္ျပန္ေသာ ယခင္အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္လည္း အဆိုုပါ နယ္စပ္တေလ ွ်ာက္ 

လူသတ္မိုုင္း အသံုးျပဳမႈ တစိတ္တေဒသကိုု မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။36 
၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာအစိုုးရစစ္တပ္၏ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တျခား အစီရင္ခံမႈမ်ား 

ရိွခဲ့သည္။  
• ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ ဧၿပီလတြင ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္ရိွၿမိဳ႕နယ ္ ျမန္မာအစိုုးရစစ္တပ္စခန္း၏ အျပင္ဖက္တြင္ 

ေထာင္ထားေသာ မိုုင္းေၾကာင္ ့မိန္းကေလးတစ္ဦး အသက္ေသဆံုးခဲ့ၿပီး တျခား မိန္းကေလးႏွစ္ဦး ဒဏရ္ာရခဲ့သည္။ 37 

                                                
28 Statement of Sheikh Hasina, Prime Minister of Bangladesh to the opening of the 72nd session of the UNGA, New York, 21 September 2017. 
29 Annie Gowen, “Rohingya refugees crossing into Bangladesh face another threat: Land mines,” Washington Post, 13 September 2017.  
30 Amnesty International, “Myanmar Army landmines along border with Bangladesh pose deadly threat to fleeing Rohingya,” 9 September 2017.  
31 HRW, “Landmines Deadly for Fleeing Rohingya: Military Lays Internationally Banned Weapon,” 23 September 2017.  
32 “Rohingya farmers victims of fatal injury in land mine explosion in Northern Maungdaw,” Arakan TV, 15 July 2017. Photographic evidence included 
with reports, however independent verification was not possible. See also, Thar Shwe Oo, “Landmine kills three in Maungdaw,” Eleven Myanmar, 16 
July 2017; and Moe Myint, “Landmine Explosion Kills Teenager, Two Men in Rakhine,” The Irrawaddy, 16 July 2017. 
33 Amnesty International, “All the Civilians Suffer: Conflict, Displacement and abuse in Northern Myanmar,” 14 June 2017, p. 32. 
34 Unpublished information provided to the Landmine Monitor by the Karen Human Rights Group, 6 September 2017. 
35 “Border Landmine Kills and Injures Rohingyas,” Kaladan Press, 19 April 2016. 
36 A massive outflow of Rohingya people, nearly a quarter of a million, from Northern Rakhine State (NRS) occurred in 1991 and 1992. Following 
widespread condemnation of Burma at that time by the Muslim world, Myanmar’s armed forces emplaced a significant minefield along the entire 
length of its border with Bangladesh. Bangladesh officials and humanitarian workers stated at the time that Burma’s boundary minefield was laid for 
the purpose of deterring further flight out of the country by the Rohingya, and also to harass cross border movement by several Rohingya and 
Rakhine armed groups active at that time. See, Landmine Monitor 2000, Burma Country Report. In the early 90s, several armed groups existed in that 
border area, including the Rohingya Solidarity Organization, the Arakan Rohingya National Organization, the Arakan Army, and the Arakan Liberation 
Army. Further mine laying occurred in later years. See, Landmine Monitor Myanmar/Burma Ban Policy profiles 2013, 2014, and 2015. 
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•  ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ခမရ ၁၁ သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ရွီးရွန္းေက်းရြာအနီး 
မိုုင္းေထာင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရၿပီး၊အရပ္သားတစ္ဦး ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မုံးကိုး ျမန္မာအစိုးရစစ ္
စခန္းအျပင္ဖက္တြင ္ေထာင္ထားေသာ ေျမျမဳပ္မိုုင္းေၾကာင္ ့ကေလးငယ္တစ္ဦး ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။38 

• ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ဇန္န၀ါရီလတြင္ တအန္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) က ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ပန္ကု ု
ႏွင္ ့ ပန္လံ ု ေက်းရြာမာ်းအၾကာ ေျချမန္တပ္မ ၅၆၇၊ ၂၀၃ တို႕ႏွင္ ့ တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီးေနာက ္ စစ္တပ္ထံမ ွ ရရိွေသာ 
လက္နက္မ်ားအနက္ ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွစလ္ံုး ရရိွခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။39 

• ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ႏွင္ ့ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အၾကား 
တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ ္လိွဳင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုုင္းမ်ား ေထာင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ သိုု႕ေသာ္ မည္သည့္အဖြဲ႕က ေထာင္ခဲ့သည္ကို 
မရွင္းလင္းခဲ့ေပ။ 40 

• ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ေမလတြင ္ ျမန္မာအစိုုးရစစ္တပ္က မိုုင္းေထာင္ခဲ့သျဖင္ ့တစ္ဦးဒဏ္ရာရခဲ့သည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ 
နမ့္ဆမ္ယန္ေက်းရြာမ ွရြာသားမ်ားက စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့သည္။41 

• ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ေမလတြင ္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင္ ့ MNDAA တပ္မ်ား တိုုက္ပြဲျဖစ္သြားေသာေၾကာင္ ့ တရုုတ္ႏိုုင္ငံသိုု႕ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ေသာ ေလာက္ကိုင္ႏွင္ ့ ကုုန္းၾကမ္း ၿမိဳ႕နယ္မွ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာႏိုုင္ငံသိုု႕ ျပန္မလာ 
ႏိုုင္ေအာင ္အစိုုးရစစ္တပ္က မိုုင္းမ်ားေထာင္ထားသည္ဟု အစီရင္ခံခဲ့သည္။42 
စစ္တပ္အတြက္ ေပၚတာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေပးေနရသည့္အခ်ိန္အတြင္း မိုုင္းဒဏ္သင့္မႈမ်ားသည္ ပံုမွန္ျဖစ္ေပၚ 

ေလ့ရိွသည္။ သိုု႕ေသာ္ မၾကားေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေလ်ာ့နည္းလာသည္ကိုုေတြ႕ရသည္။ 43 
 
အစိုးရမဟုုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အသံုးျပဳမႈ 
၁၉၉၉  ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရိ ွအစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ၁၇ ဖြဲ႕သည္  လူသတ္မိုုင္းမ်ား 

အသံုးျပဳသည္။ တခ်ိဳ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ မရိွၾကေတာ့ျခင္း သို႕မဟုတ္ မိုင္း အသံုးျပဳျခင္း မရိွေတာ့ေပ။ 
သိုု႕ေသာ္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ယခုအစီရင္ခံစာေရးသည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္း လူသတ္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား 
ဆက္လက္အသံုးျပဳေနဆဲဟူေသာ အစီရင္ခံမႈ မ်ားစြာရိခွဲ့ၿပီး၊ အမ်ားစုမွာ ကခ်င္၊ ကရင္၊ရခုုိင္ႏွင္ ့ ရွမး္ျပည္နယ္တိုု႕တြင္ 
ျဖစ္သည္။  
 

• ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံပိုင္မီဒီယာက ရခုုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသိုု႕ အကူအညီမ်ားေပးပိုု႕ရာတြင္ 
လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ားတြင္ ေျမျမဳပ္မိုုင္းမ်ား ေထာင္ထားေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား ရိွေနသည္ဟု ေရးသားေဖၚျပခဲ ့
သည္။ 44 

• ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ဇြန္လတြင ္ကခ်င္ျပည္နယ္၊ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕နယ္ တာေလာေက်းရြာေဒသခ ံအုုပ္ခ််ပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးက 
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) သည္ ၿမိဳ႕အနီးေျမျမဳပ္မိုုင္းေထာင္ထားေသာေၾကာင့္ အရပ္သား ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရမႈ 
ႏွင္ ့အိမ္ေမြးတိရစိၦာန္မ်ား ဆံုးရံႈးရသည္ဟု ေျပာဆိုခဲသည္။ 45 

• ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဒီမိုုကေရစီကရင ္ ဗုဒၶဘာသာတပ္မေတာ ္ (DKBA)  ခြဲထြက ္ ေက်ာ္ထက္ 
ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ကရင္ျပည္နယ္ လိွဳင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ မဲသေ၀ါေဒသအတြင္း မိုင္းေထာင္ခဲ့သျဖင္ ့ စစ္သားႏွစ္ဦး 
ဒဏ္ရာရခဲ့သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။46 

• ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ဒီဇင္ဘာလတြင ္TNLA  က ရွမ္းျပည္နယ္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လက္နက္ကိုင္တိုုက္ပြဲမ်ားမျဖစ္ခင္ 
မိုုင္းမ်ားေထာင္ခဲ့သည္ဟု RCSSကိုု စြတ္စြဲခဲ့သည္။47  ထိုုတစ္လထဲတြင္ ထိုုင္းစစ္တပ္က DKBA ထိန္းခ်ဳပ္ထိစပ္ 

                                                                                                                                                       
37 “Child killed, two girls injured in Kachin landmine blast,” Kachin News Group, 26 April 2017. 
38 “Kachin and Northern Shan Update: Civilians Caught in the Middle,” Free Burma Ranger, 3 April 2017. 
39 “TNLA sitrep,” Burma Death Watch blog, 25 January 2017. Conflict news aggregator emailed to the Monitor 30 April 2017. Blog has since been 
ceased and can now be found on facebook. 
40 “Landmine kills Kayin village head,” Eleven Myanmar, 17 September 2016. 
41 Kachinland News Updates, 6 May 2016. 
42 Shan Human Rights Foundation, “Burma Army expansion, abuses along Kokang-China border creating scores of ‘ghost villages,’” News Updates, 12 
May 2016. It is uncertain when the alleged mines were laid, but apparently sometime following their flight in February 2015. 
43 On 12 October 2016, government troops led by Captain Than Htaik Kyaw from Division 77 seized villagers of Mowlon village in Manton township, 
for forced labor. Four of these villagers were wounded by landmines as they attempted to escape. See, PSLF/TNLA, “SitRep.” October 2016. Conflict 
news aggregator emailed to the Monitor, 30 April 2017. The injured were between the ages of 26 and 40. The wounded were reportedly sent to 
Manton Hospital. According a villager, Captain Than Htaik Kyaw told all male villagers to come for porter service. He threatened to burn down the 
entire village if they did not. They set out in the morning and the battle took place at about 1530 hours. 
44 See, “There are difficulties for providing daily food and healthcare to villagers due to landmines planted on roads and bridges: Dr Win Myat Aye,” 
Global New Light of Myanmar, 30 August 2017. Photographs of explosive devices, said to be “landmines,” provided by the President’s Office do not 
make clear the method of activation. See, “Extremist terrorists attack on police outposts in N-Rakhine,” Global New Light of Myanmar, 26 August 
2017, photo, p. 3. 
45 Tun Lin Aung, “Landmines scare Myitkyina farmers,” Eleven Myanmar, 2 June 2017. 
46 Ye Mon and Ei Ei Thu, “Kayin landmine scare sparks tourism fears,” Myanmar Times, 6 January 2017. 
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နယ္ေျမအနီး လက္လုပ္မိုင္းမ်ားထည့္ထားေသာ အိတ္တစ္လံုး ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ DKBA က ပိုင္ေသာ 
မိုုင္းမ်ားျဖစ္မည္ဟု သံသယရိွခဲ့သည္။48 

• ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ႏိ၀ုင္ဘာလတြင္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ KIA တပ္ဖြဲ႕၀င ္ ႏွစ္ဦးကို ု ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးခံ 
ရသူႏွစ္ဦးက ဖားကန္႕ၿမိဳ႕နယ္၊လဘန္ကေဒါင္းေက်းရြာအနီးေျမျမဳပ္မိုင္းေထာင္ထားသည္ဟု ၀န္ခံခဲ့သည္။ စစ္တပ္က KIA 
စစ္သားမ်ားကို ၎မိုုင္းေထာင္ထားေသာ ေနရာသိုု႕ ေခၚသြားသည့္အခါ မိုုင္းတစ္လံုုး ေပါက္ကြဲခဲ့ေသာေၾကာင္ ့ KIA 
စစ္သားႏွစ္ဦးစလံုး ေသဆံုးခဲ့သည္။49 

• ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ စက္တင္ဘာလ ႏွင့္ေအာက္တိုုဘာလတြင္ DKBA ခြဲထြက္တစ္ဖြဲ႕သည ္ လိွဳင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း 
တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ ္မိုင္းေထာင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ 50  ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ေအာက္တိုုဘာလတြင္ ႏိုု္င္ငံပိုင ္သတင္းစာ 
ျမ၀တီေန႕စဥ္သတင္းစာတြင ္ရွမ္းျပည္နယ္ တိုးတက္ေရးပါတီ/ ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA) သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ 
မိုုင္းရႈးၿမိဳ႕နယ္၊ေမာက္ေမာ္ေက်းရြာတြင ္မိုုင္းအသံုးျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အရပ္သားထိခိုက္မႈမ်ား ရိွခဲ့သည္ဟု ေဖၚျပခဲ့သည္။  

• ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ဇူလိုုင္လတြင္ RCSS/SSA အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အရပ္သားေပၚတာမ်ားက TNLA 
ေထာင္ခဲ့ေသာ မိုင္းေၾကာင္ ့ ၎တိုု႕ အဖြဲ႕မ ွ လူမ်ား အသက္ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္ဟုု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 51 ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္အတြင္း TNLA၊ RCSS/SSA၊ SSPP/SSA ႏွင္ ့ အစိုုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြဲးခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအၿပီး မိုုင္းမ်ား 
ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့သည္ဟ ု သတင္းအစီရင္ခံမႈ မ်ားစြာ ရိွခဲ့ေသာ္လည္း မည္သူက အသံုုးျပဳခဲ့သည္ကိုုေတာ့ အေသးစိတ္ 
ေဖၚျပထားျခင္း မရိွေပ။ 52 

• ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ဧၿပီလတြင္ ပဲခူးတိုုင္းေဒသႀကီး မုန္းၿမိဳ႕ေန ရြာသားတစ္ဦးက သစ္ထုတ္ေနရာ၀န္းက်င္တြင ္KNLA က 
မိုုင္းေထာင္ထားသည္ဟု စြတ္စြဲေျပာဆိုခဲ့သည္။53 

• ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ဇန္န၀ါရီလတြင္ မုုန္းၿမိဳ႕ေန ျပည္သူတစ္ဦးက KNLA ေရႊမိုင္းတူးသည့္ေဒသအနီး ၀င္ေပါက္ေနရာတြင ္
KNLA က သတိေပးစာ ကပ္ထားသည္ကို မ်က္ျမင္ျဖင့္ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည့္အျပင ္ ႏႈတ္ျဖင့္လည္း သတိေပးခံခဲ့ရေၾကာင္း 
ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 54  ထိုလထဲတြင္ပင ္ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္သည္ KIA ေထာင္ထားေသာ မိုုင္းေၾကာင္ ့ဒဏ္ရာတစ္ေယာက္ 
ရခဲ့သည္။55 

• ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ နဒ္ယန္စခန္းမ ွ IDP ျပည္သူတစ္ဦးသည္ ပြန္က်န္ေက်းရြာ စိုုက္ခင္းသိုု႕ျပန္ရန ္
ႀကိဳးစားရာတြင္ ေျမျမဳပ္မိုုင္း နင္းမိေသာေၾကာင္ ့ ေသဆံုုးခဲ့သည္။ KIA က ထိုုေဒသအနီးသိုုိ႕မသြားရန္ ႏႈတ္ျဖင္ ့
သတိေပးျခင္း၊ သတိေပးစာမ်ား ကပ္ထားျခင္းလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။56 ထိုလထဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ နမ္ခမ္ၿမိဳ႕သ ူ ၿမိဳ႕သား 
မ်ားက  SSA – (ေတာင္ဖက္ျခမ္း) သို႕မဟုုတ္ RCSS က ၎တိုု႕ရြာအနီး မိုုင္းေထာင္ခဲ့သည္ဟု စြတ္စြဲေျပာဆိုု ခဲ့သည္။ 57 

• ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကြတ္ခိုုင္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက KIA ႏွင္ ့ TNLA သည္ ၿမိဳ႕အတြင္း 
မိုုင္းေထာင္ခဲ့သည္ဟု စြတ္စြဲခဲ့သည္။ 58 

• ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင္ ့ စစ္ကုုိင္း နယ္စပ္ေက်းရြာစုတစ္ခုုတြင ္ ေနထုုိင္သူ ေဒသခ ံတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးက 
KIA ေထာင္ေသာ မုုိင္းေၾကာင္ ့ အရပ္သားထိခိုုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ရိွခဲ့ၿပီး လယ္သမား ၁၀၀ ေက်ာ္ အိုးအိမ္စြန္႕ခြာ 
သြားရသည္ဟု  ေျပာဆိုခဲ့သည္။59 

 
ယခင္အခ်ိန္က ဆြဇ္အန္ဂ်ီအိုျဖစ္ေသာ Geneva Call အဖြဲ႕က ကမကထျပဳေသာ ကတိက၀တ္စာခြ်န္လႊာကိုု လက္မွတ္ 

ေရးထိုုးျခင္းျဖင့္ လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕တစ္ခ်ိဳ႕ ႏွင္ ့ ယခင္လက္နက္ကိုုင္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕မ်ားက လူသတ္မိုုင္း အသံုးျပဳမႈကို 
တဖက္သတ္ စြန္႕လႊတ္ခဲ့ၾကသည္။60  ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PSLF) သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင ္

                                                                                                                                                       
47 “TNLA sitrep,” Burma Death Watch blog, 25 January 2017. Conflict news aggregator emailed to the Monitor 30 April 2017. Blog has since been 
ceased and can now be found on facebook. 
48 Unpublished information provided to the Landmine Monitor by the Karen Human Rights Group, 6 September 2017. 
49 “Landmine explosion kills two Kia troops,” Global New Light of Myanmar, 29 November 2016. 
50 Unpublished information provided to the Landmine Monitor by the Karen Human Rights Group, 6 September 2017. This DKBA faction has been 
referred to as DKBA #907, Kloh Htoo Baw (Golden Drum), and Brigade #5. Each of these terms refers to different configurations of DKBA units 
commanded by the brigadier general commonly known as Na Kha Mway, whose real name is Saw Lah Pwe. See also, “Landmine kills Kayin village 
head,” Eleven Myanmar, 17 September 2016. 
51 Thu Thu Aung, “One dead, seven hurt in Shan State landmine blast,” Myanmar Times, 7 July 2016. 
52 See for example, “Villager and daughter injured by landmine in Hsipaw,” Burma News International, 22 July 2016. 
53 Karen Human Rights Group, “Nyaunglebin Situation Update: Mone Township, April to May 2016,” August 2016.  
54 Unpublished information provided to the Landmine Monitor by the Karen Human Rights Group, 5 September 2016. 
55 Free Burma Rangers Report, “Burma Army Launches Attacks Across Kachin State,” 29 April 2016. 
56 Information from UNHCR/UNICEF unified casualty database, emailed to Landmine Monitor, 10 May 2017. 
57 Maung Zaw, “RCSS faces landmine claims,” Myanmar Times, 18 February 2016. 
58 “Local residents call for removal of landmines in Kutkai,” Global New Light of Myanmar, 3 March 2016; and Nyein Nyein, “Ethnic Civilians Demand 
End to Army Abuses in Shan State,” Irrawaddy, 2 March 2016. 
59 “Kachin landmines kill 11 last year,” Eleven Myanmar, 31 January 2016. 
60 ဆြဗN္GOတခုုျဖစ္ေသာGeneva Callမွစီစဥ္ေသာကတိက၀တ္ျပမႈသ၀ဏ္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့ေသာ ယခင္လက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲမ်ား သည္ႏွင့္ 
လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲတခ်ိဳ႕႕က လူသတ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈကိုုတဖက္သတ္စြန္႕လႊတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ဇူလိုုင္တြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္က စြန္႕လႊတ္ရန္ေၾကျငာခဲ့သည္။ 
ယခုအခ်ိန္တြင္ စစ္ေရးအရ လႈပ္ရွားမႈမရိွေတာ့ေသာ အာရ္ကန္ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားအဖြ႕ဲ ႏွင္ ့ အာရ္ကန္အမ်ိဳးသား စည္းလံုုးညီညႊတ္ေရးပါတီႏွစ္ဖြ႕ဲစလံုးသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ ္
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ကတိက၀တ္စာခြ်န္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့ၿပီး ၎၏ စစ္ေရးလက္တံျဖစ္ေသာ TNLA က မိငု္းအသံုုးျပဳမႈကို ရပ္တန္႕ရန ္
ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့သည္။61 ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ ဇြန္လတြင ္ ႏိုုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕သိုု႕ ေရးသား ေပးပိုု႕ေသာ 
တုုန္႕ျပန္ခ်က္တြင္ TNLA က ၎တိုု႕တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား မိုုင္းအသံုးျပဳသည္ဟူေသာ လက္တေလာ စြတ္စြဲခ်က္မ်ားကိ ု
ျငင္းဆိုလိုုက္ၿပီး၊ ကတိက၀တ္စာခြ်န္လႊာကိုု လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ TNLA သည္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳျခင္း 
မရိွေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။62 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ 

ရယူရန ္ ဆႏၵရိွေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုုင္ငံအ၀ ွမ္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးနီးပါးႏွင့္ အစည္းအေ၀းပြဲေပါင္းမ်ားစြာ က်င္းပခဲ့သည္။ ေျမျမွဳပ္မုုိင္းအသံုးျပဳမႈ ရပ္တန္႕ေရးႏွင္ ့
မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစည္းအေ၀း ေပါင္းမ်ားစြာတြင ္ထုတ္ေဖၚေဆြးေႏြးခဲ့သည္။. 63 
၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင ္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (၈) ဖြဲ႕သည ္  “ မိုင္းေထာင္ျခင္းကို 

အဆံုးသတ္ရမည္။” ႏွင္ ့ “ေျမျမွဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ပူးေပါင္း ပါ၀င္မည္။” ကတိက၀တ္ျပဳေသာ NCA ကို 
လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့ၾကသည္။ 64 NCA ကို ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုုး  (KNU) မ ွခြဲထြက္ခဲ့ေသာ (၂) ဖြဲ႕ အပါအ၀င္၊ 
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ရခိုင္လြတ ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ ပအို႕၀ ္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး 
အဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး စသည့္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုုင္ (၈) ဖြဲ႕က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။.65 အဓိက လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ 
သေဘာတ ူညီ ခ်က္တြင္ ပါ၀င္ျခင္း မရိွေသးေပ။  
၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင္ ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ ႏွစ္တ၀က္အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္း မည္သည့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းက လူသတ္မိုင္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းကို တဖက္သတ္ စြန္႕လႊတ ္
မည္ဟု ကမ္းလွမ္းခဲ့ျခင္း မရိွေပ။66 
 
ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင ္ေျမျမဳပ္မိုုင္းအသစ္အသံုးျပဳေနျခင္းမ်ားကိ ုတုုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။  
ျမန္မာအစိုးရသည္  အစိုးရစစ္တပ္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ ၾသဂုတ္ - စက္တင္ဘာလအတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္အနီး 

လူသတ္မိုင္းမ်ား အသံုးျပဳေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားစြာကိ ု လက္ေတြ႕က်က် တုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
မရိွေပ။ သိုု႕ေသာ္ အစိုးရ အရာရိွအမ်ားစုက မိုင္းအသစ္အသံုးျပဳႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရမဟုုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုုအျပစ္ဖိုု႕ သည္။ ရခုုိင္ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘုန္းတင့္က “  
၎ေဒသအတြင္း တပ္မေတာ္က  ေျမျမဳပ္မိုုင္း ေထာင္ျခင္းမရိွပါဘူး။ အၾကမ္းဖက္သမားေတြကသာ ေျမျမဳပ္မိုင္း ေထာင္ 
တာပါ။ တပ္မေတာ္က ဘယ္ေတာ့မွ ဒီလိုလုုပ္ရပ္မ်ိဳး မလုပ္ပါဘူး။” ဟု ေျပာဆိုုရင္း တပ္မေတာ္က မိုုင္းအသံုး ျပဳမႈကို 
ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသ ူဦးေဇာ္ေဌးက  ရိုဟင္ဂ်ာ 
စစ္ေသြးၾကြမ်ားသည္ မိုုင္းအသစ္သံုုးျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရိွသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 67 ျမန္မာအစိုးရ အရာရိွမ်ားက 

                                                                                                                                                       
ေအာက္တိုဘာလတြင္ အသံုးျပဳမႈကို စြန္႕လႊတ္ခဲ့သည္။ လားဟူ ဒီမိုကရက္ တစ္တပ္ဦး (LDF)၊ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ PPLO/ 
ပအို႕၀ ္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(PPLA)တို႕ကလည္း ၂၀၀၇ ခုႏွစ ္ဧၿပီလတြင္ စြန္႕လြတ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ဇြန္လထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင ္
LDF ႏွင္ ့PPLA တို႕ႏွစ္ဖြ႕ဲစလံုး ၿပိဳလဲသြားၿပီဟု Geneva Call က ေဖၚျပခဲ့သည္။ 
61 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ Geneva Call သည္ TNLA သည္မိုင္းမ်ားအသံုးျပဳေနသည္ဟူေသာ စြတ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုုစမ္းမႈ မ်ားျပဳလုုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ Geneva Call, 
“Burma/Myanmar: Geneva Call urges an end to mine use in northern Shan State,” 14 July 2016.ကိုုၾကည့္။ 
62 Amnesty International, “All the Civilians Suffer: Conflict, Displacement and abuse in Northern Myanmar,” 14 June 2017, p. 44. 
63 U Wunna Maung Lwin made these statements to the President of the Eleventh Meeting of States Parties, Prak Sokhonn, on the margins of the 
ASEAN Foreign Ministers Meeting in Phnom Penh, in July 2012. Press Release, “Myanmar seriously considering landmine treaty as part of its state 
reforms,” Mine Ban Treaty ISU, 12 July 2012.  
64 ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္မတ္လတြင္ ႏွစ္ဖက္မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးအဖြ႕ဲမ်ားမွ သေဘာတူခဲ့ေသာ NCA မူအၾကမ္းအရ အခန္း (၃) အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင္ ့သက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ား။ 
အခ်က္ (၅)(က)တြင ္ “ေအာက္ေဖၚျပပါလုုပ္ငန္းမ်ားရပ္တန္႕ရန ္ နွစ္ဖက္စလံုုးမွသေဘာတူသည္။ …ေျမျမဳပ္မိုင္း ေထာင္ျခင္း”အခန္း(၅) (င) 
တြင“္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏွစ္ဖက္စလံုုးက ေထာင္ထားေသာ ေျမျမဳ႔ပ္မိုင္းမ်ား ရွင္းလင္း ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန ္
သေဘာတူသည္။ေျမျမဳပ္မိုုင္းရွင္းလင္းျခင္းပေရာဂ်က္မ်ားအတြက ္ ႏွစ္ဖက္အားထုုတ္ခ်က္မ်ားကိ ု အစိုုးရ အဆင့္တိုင္းတြင္ အနီးကပ္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းမွတဆင့္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ “ပိုမိုုသိရိွလိုုပါကမိုင္းကင္းစင္ေရး ျမန္မာႏိုုင္ငံ။“ မိုင္းအသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္အမ်ိဳးသားအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရလုုပ္ငန္းစဥ္။”၁၁ ၾသဂုုတ္ ၂၀၁၅။ 
 
65 “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုုး။”ျမန္မာ့အလင္း။ ၁၆ေအာက္တိုုဘ၂၀၁၅။ စာ၁။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေသာသေဘာတူစာခ်ဳ႔ပ ္ ခ်ဳပ္ဆိုုသည္ ့
ႏိုုင္ငံေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင ္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားရိွၾကသည္။KNU တြင ္ ကရင့္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ(္KNLA)၊ RCSS တြင ္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ ္
(ေတာင္ပိုင္း)၊ALP တြင္ရခိုုင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ PNLOတြင ္ပအိုု႕၀ ္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတ္ ႏွင္ ့CNF တြင ္ကခ်င္အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္တို႕ျဖစ္သည္။ 
က်န၂္ဖြ႕ဲသည္တပ္ႏွင့္ႏိုုင္ငံေရးအမည္တူညီသည္။ 
66 ဆြဗN္GOတခုုျဖစ္ေသာGeneva Callမွစီစဥ္ေသာကတိက၀တ္ျပမႈသ၀ဏ္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့ေသာ ယခင္လက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲမ်ား သည္ႏွင့္ 
လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲတခ်ိဳ႕႕က လူသတ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈကိုုတဖက္သတ္စြန္႕လႊတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ဇူလိုုင္တြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္က စြန္႕လႊတ္ရန္ေၾကျငာခဲ့သည္။ 
ယခုအခ်ိန္တြင္ စစ္ေရးအရ လႈပ္ရွားမႈမရိွေတာ့ေသာ အာရ္ကန္ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားအဖြ႕ဲ ႏွင္ ့ အာရ္ကန္အမ်ိဳးသား စည္းလံုုးညီညႊတ္ေရးပါတီႏွစ္ဖြ႕ဲစလံုးသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ ္
ေအာက္တိုဘာလတြင္ အသံုးျပဳမႈကို စြန္႕လႊတ္ခဲ့သည္။ လားဟူ ဒီမိုကရက္ တစ္တပ္ဦး (LDF)၊ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ PPLO/ 
ပအို႕၀ ္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(PPLA)တို႕ကလည္း ၂၀၀၇ ခုႏွစ ္ဧၿပီလတြင္ စြန္႕လြတ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ဇြန္လထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင ္
LDF ႏွင္ ့PPLA တို႕ႏွစ္ဖြ႕ဲစလံုး ၿပိဳလဲသြားၿပီဟု Geneva Call က ေဖၚျပခဲ့သည္။ 
67 Krishna N Das, “Exclusive: Bangladesh protests over Myanmar’s suspected landmine use near border,” Reuters, 5 September 2017.  
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အာရကန္ရိုုဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (ARSA) သည္ သည္ အစိုးရပိုုင ္အေဆာက္အအံုုမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို 
လက္လုပ္မိုုင္းမ်ားအသံုးျပဳ တိုုက္ခိုုက္သည္ဟု စြတ္စြဲၾကသည္။ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႕တြင ္ ရခိုုင္ျပည္နယ္သိုု႕ 
သြားေရာက္လည္ပတ္ေသာ ႏိုုင္ငံတကာ သတင္းေထာက္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား တပ္မေတာ္အရာရိ ွတစ္ဦးက ျမန္မာ ့
တပ္မေတာ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ ္တေလ ွ်ာက္ ေျမျမဳပ္မိုင္း ခေထာင္ထားျခင္း မရိွေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။68 
ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏိုုင္ငံအတြင္း တျခားေနရာမ်ားတြင ္လူသတ္မိုုင္းမ်ား အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟုု ၀န္ခံထားသည္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ ဇြန္လတြင ္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမ ွအရာရိွတစ္ဦးက Monitor သိုု႕ ေျပာၾကားရာတြင ္တပ္မေတာ္သည္ 
လူဦးေရထူထပ္ေသာ ေဒသမ်ားအနီးတြင ္ေျမျမဳပ္မိုုင္းအသံုးျပဳျခင္းမရိွဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။69 ၂၀၁၆ ခုႏစွ ္စက္တင္ဘာလ 
တြင ္ကာကြယ္ေရးဒု၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က လႊတ္ေတာ္သိုု႕ တင္ျပရာတြင ္တပ္မေတာ္သည္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိကၡတြင ္ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ဆက္လက္အသံုးျပဳေနဆဲဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။70 တပ္မေတာ္သည္ ႏိုုင္ငံပိုင္စက္ရံုမ်ား၊ တံတား 
မ်ား၊ ဓါတ္အားေပးတာ၀ါတိုုင္မ်ား၊ ေရွ႕တန္းစခန္းမ်ား လံုၿခံဳေရးအတြက္ ေျမျမဳပ္မိုုင္းမ်ား အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု သူက ေျပာဆို 
ခဲ့သည္။71 ၎လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက “ အစိုးရမဟုတ္ ေသာ 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ေျမျမဳပ္မိုုင္းမ်ားအသံုးျပဳေနသည္မွာ အျငင္းပြားဖြယ ္ မရိွေပ။အထူးသျဖင့္ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္မ ွစ၍ျဖစ္သည္။” 72 
၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ ၾသဂုတ္လ - စက္တင္ဘာလအတြင္း ေျမျမဳပ္မိုုင္းအသစ္အသံုုးျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ 

ေ၀ဖန္ရံႈခ်ခံေနရသည္။  
စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအစည္းအေ၀းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုငု္င ံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရိွတ္ဟာဆီနာက 

ျမန္မာႏိုု္င္ငံႏွင့္နယ္နမိတ္ထိစပ္ေနသည္ ့နယ္နမိတ္စည္းမ်ဥ္းတြင္ မိုုင္းအသစ္မ်ား အသံုးျပဳေနသည္ဟု ရံႈ႕ခ်ျပစ္တင္ခဲ့သည္။ 
“ ရုိဟင္ဂ်ာျပည္သူမ်ား ျမန္မာႏုုိင္ငံသို႕ ျပန္မလာႏုုိင္ေအာင ္နယ္စပ္တေလ ွ်ာက္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ေျမျမဳပ္မိုငု္းမ်ား 
ခ်ထားသည္ ျမင္ရသည့္အတြက္ အလြန္အမင္း တုုန္လႈပ္မိပါသည္” ဟု သူမက ေျပာဆုိခဲ့သည္။73 ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္
ႏိုုင္ငံသည္ မိုုင္းအသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုုင္ငံ တစ္ႏိုုင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ ၎နယ္စပ ္
ဖက္ျခမ္းတြင္ လူသတ္မိုုင္းမ်ား ေထာင္ထားသည္ႏွင့္ညႊန္ျပေသာ သက္ေသအေထာက္အထား မရိွေပ။  
၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း ေျမျမဳပ္မိုုင္းအသစ္အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ICBL က အျပင္းအထန္ရံႈ႕ခ်ခဲ့သည္။ 

“ေနအိမ္မွ ထြက္ေျပးသူ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကိုု ထိခိုုက္ေသေၾကေစသည့္ တရားမ၀င္လက္နက္အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ 
မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးမွ မရိွႏိုုင္ေပ။” ဟု ေဖၚျပထားသည္။ 74 
၂၀၁၇ ခုႏွစ ္စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႕  လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီတြင ္ကုုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္နာမင္းၾကီး 

ဇီရ္ဒ ္ ရာအဒ္ အယ္လ္ ဟူစိနက္ “ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပတ္ေလွ်ာက္တြင္ ေျမျမဳပ္မိုုင္းမ်ား 
စတင္ေထာင္ေနဟူေသာ အစီရင္ခံမႈမ်ားအတြက္ အလြန္ထိပ္လန္႕မိပါသည္” ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 75 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ 
တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္က “ေျမျမဳပ္မိုုင္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းကိုု 
အဖြဲ႕အစည္း အားလံုုးက ခ်င္ခ်င္းရပ္တန္႕ေပးရန္ ” ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။”76 
စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ မိုင္းအသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုုင္ငံမ်ား၏ 

ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀း သဘာပတိ ျဖစ္သူ ၾသစတီးလ် သံအမတ္ႀကီး ေသာမတ္စ္ ဟဂ်္ႏိုုဇီက ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ 
ေျမျမဳပ္မိုင္းအသစ္အသံုးျပဳေနျခင္းအေပၚ အလြန္အမင္းစိုးရိမ္မိျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုုခဲ့သည္။ “ ျမန္မာအစုိးရကို 
ယခုအေျခအေနကို ရွင္းလင္းေပးရန္ ႏွင့္ ထိုုျဖစ္ရပ္အေပၚတြင္ ႏိုုင္ငံတကာ၏ ပါ၀င္မႈျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ေသာ 
အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္တစ္ခုုကိုုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္” ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။77 

                                                
68 Channel News Asia quoted Rakhine State Security and Border Affairs Minister Col. Phone Tint as denying allegations that government forces were 
laying landmines, and blamed ARSA: “There’s no landmine planted by the military in the area. The terrorists planted the landmines. The military will 
never do that.” May Wong, “Walking amid burning homes and sounds of distant gunfire: Ground zero in Maungdaw, Rakhine,” Channel News Asia, 6 
September 2017. 
69 Landmine Monitor meeting with Min Htike Hein, Assistant Permanent Secretary to the Minister for Defence, Naypyitaw, 26 June 2017. 
70 Htoo Thant, “Tatmadaw insists landmine use kept within reasonable minimum,” Myanmar Times, 13 September 2016. Also, “Pyithu Hluttaw hears 
answers to questions by relevant ministries,” Global New Light of Myanmar, 13 September 2016. The Deputy Minister detailed that “Myanmar 
Tatmadaw has used landmines to protect state-owned factories, bridges and power towers from subversive activities and its outposts in military 
operations, said the deputy minister, adding that landmines were removed when the military left the outposts. Warning signs have been set up where 
landmines were planted, and where security is not available - Civilian victims of landmines in the military operational areas have been provided with 
health care by Tatmadaw medical teams.” 
71 “Pyithu Hluttaw hears answers to questions by relevant ministries,” Global New Light of Myanmar, 13 September 2016. 
72 Ibid. 
73 UN video, “Bangladesh - Prime Minister Addresses General Debate, 72nd Session,” 21 September 2017. 
74 ICBL, “Nobel Peace Prize-winning global campaign strongly condemns new use of landmines by Myanmar’s Military Forces,” Press Release, 22 
September 2017. 
75 Zeid Ra’ad Al Hussein, “Darker and more dangerous: High Commissioner updates the Human Rights Council on human rights issues in 40 
countries,” Human Rights Council, Geneva, 11 September 2017. 
76 Human Rights Council, “Situation of human rights in Myanmar,” A/HRC/34/67, 14 March 2017, p. 12, para. 63. 
77 Mine Ban Treaty, “Landmine treaty President calls for fact-finding mission in Myanmar,” Press Release, 22 September 2017.  
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မၾကားေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း မိုုင္းအသံုုးျပဳမႈ ရပ္တန္႕ရန ္ ႏွင္ ့ မိုုင္းရွင္းလင္းရန ္ ေတာင္းဆိုုမႈ 
မ်ားသည္ ပို၍ ျဖစ္လာသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ မန္တုန္ၿမိဳ႕နယ္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္က ရွမ္းျပည္နယ္ 
အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင္ ့အစိုုးရမဟုုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ား အၾကား 
ေျမျမဳပ္မိုုင္းအသံုုးျပဳျခင္းကို ရံႈ႕ခ်ေသာ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။78 ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ရွမး္ျပည္ 
ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက တပ္မေတာ္၊ အစိုုးရမဟုုတ္ေသာ လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ေသာ KIA ႏွင္ ့TNLA ထံသိုု႕ 
စာေရးသားေပးပိုု႕ခဲ့ၿပိး ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ၎တိုု႕ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေထာင္ထားေသာ ေျမျမဳပ္မိုုင္းမ်ား 
ရငွ္းလင္းေပးရန ္ေတာင္းဆိုခ့သည္။ 79 ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္စက္တင္ဘာလတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားၿမိုု႕နယ္ ရွင္ဘို ု ၿမိဳ႕ခံ 
ျပည္သူ တစ္ေထာင္ေက်ာ္က ၎တိုု႕ေဒသအတြင္း ေျမျမဳပ္မိုုင္းေၾကာင္ ့ ေသဆံုုးမႈမ်ားရိွခဲ့သျဖင့္ လမ္းေပၚထြက္ 
ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ 80 

  

                                                
78 Nyein Zaw Lin, “MP denounces collateral damage and landmine danger,” Myanmar Times, 25 January 2017. 
79 “Local residents call for removal of landmines in Kutkai,” Global New Light of Myanmar, 3 March 2016; and Nyein Nyein, “Ethnic Civilians Demand 
End to Army Abuses in Shan State,” Irrawaddy, 2 March 2016. 
80 “Sinbo residents protest landmines as death toll rises,” Eleven Myanmar, 27 September 2016. 
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ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကုန္အထိ စုေဆာင္းမိသမွ် 
ထိခိုက္ ဒဏ္ရာစာရင္း 

၃၉၉၁ ဦး (၄၈၈ ေသဆံုး၊ ၃၃၈၅ ဒဏ္ရာ၊ ၁၁၈ မသိရ) ၁၉၉၉  
ခုႏွစ္မွစ၍။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ 
စာရင္း 

၂၉ ၈  ဦး (၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ ၁၅၉  ဦး) 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ ွ
အေသးစိတ္ 

၆၉  ဦး ေသဆံုး၊ ၂၂၉  ဦးဒဏ္ရာ၊ (၂၀၁၅ ခုုႏွစ ္၃၁ ဦးေသ၊ ၁၂၈ 
ဦးဒဏ္ရာ။) 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ ေစ 
ေသာ မိုင္းအမ်ိဳးအစားမ်ား 

လူသတ္မိုိင္း၊ လက္လုပ္မိုင္း (IEDs) ၂၂၂၊ ကားမိုုင္း (၃) လံုး၊  
စစ္အတြင္းၾကြင္း က်န ္ရစ္ခဲ့ေသာ ေပါက္ကြဲေစေသာ ပစၥည္းမ်ား ၁၊ 
အမ်ိဳးအစားမိုင္း/စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ခဲ့ေသာ 
ေပါက္ကြဲေစေသာပစၥည္းမ်ား မသိ ၇၂။    
 

 
 
ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင္ ့လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာအစီရင္ခံစာမ်ား၊ အန္ဂ်ီအိုုမ်ားႏွင့္ တျခားအဖြဲ႕ အစည္း မ်ားမွ ေပးပို႕ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁6 ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း မိုင္း/ စစ္အတြင္း 
က်န္ရစ္ေသာအၾကြင္းအက်န္မ်ား (ERW) ေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈအသစ္ ၂၉၈ ခ ုအနည္းဆံုး ရိွခဲ့သည္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရသူ 
အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသား ၁၅၆ ဦးျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရသူ အနည္းဆံုုး ၆ ဦးရိွခဲ့ၿပီး၊ မိန္းကေလး ၂ ဦးႏွင္ ့
ေယာက္က်ၤားကေလး ၂ ဦး ရိခွဲ့သည္။ အမ်ားဆံုးထိခိုုက္ခံရသူမ်ား အရပ္သားမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ စစ္ဆင္ေရး 
မ်ားအတြင္း ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရမႈ ၁၅ ခုရိွခဲ့သည္။ ကေလးမ်ား (၅၄) ဦး - ေယာက်ၤားကေလး ၃၈ ဦး ႏွင္ ့မိန္းကေလး ၁၆ ဦး 
အနည္းဆံုး ၁၀ ဦးမွာ ေယာက်ၤား ကေလးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသား ၃၆ ဦးႏငွ္ ့အမ်ိဳးသမီး ၁၃ ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ 
ရခဲ့သည္။81 
၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ တြင ္ Motinor က မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ စုစုေပါင္း ၁၅၉ ခုရိွသျဖင္ ့ ၂၀၁၆ 

ခုႏွစအ္တြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈစုစုုေပါင္းကိုၾကည့္ပါက သိသိသာသာတိုးမ်ားလာသည္။ သို႕ေသာ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း 
မိုင္း/ စစ္အတြင္း က်န္ရစ္ေသာအၾကြင္းအက်န္မ်ား (ERW) ေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈ ၂၅၁ ခုႏွင္ ့နီးစပ္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြက ္
မိုုင္းအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးအလုပ္အဖြဲ႕ မ ွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းေကာက္ယူရရိွေသာ ၁၆၁ ခုႏွင့္ယွဥ္ပါက 
အလြန္ျမင့္မားသည္။82 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ စစုုေပါင္းအေရအတြက္သည္ ဒီထက္မက ျမင့္မားစြာရိွႏုုိင္သည္ဟု ု ခန္႔မွန္းရသည္။ မိုင္းအေရး 

ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေရအတြက္ ႏွင္ ့ မိုင္းဒဏ္သင့္သူမ်ား အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား ပိုရိွ၊ 
ပိုမ်ားလာေနေသာ္လည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရမႈ ႏွင္ ့ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္ စနစ္တက် စုစည္းထားမႈ မရိွခဲ့ေပ။ 
တရား၀င္အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူေသာ လုပ္ငန္းယႏၱရားမရွိျခင္း၊ အေျခခံအစီရင္ခံေရသားျခင္းပံုစ ံသို႕မဟုတ္ အခ်က ္
အလက္ ဖလွယ္ျခင္းနည္းလမ္း မရိွျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ျခင္းအဖြဲ႕သိုု႕ မတူညီေသာ သတင္း အရင္း အျမစ္မ ွ
ႏွစ္စဥ္အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွေသာေၾကာင္ ့ အစီရင္ခံမ ႈသည္ တတိုင္းျပည္လံုးတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ မိုင္း ႏွင္ ့
စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲေစေသာ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးထိခိုုက္ ဒဏ္ရာရမႈ အျပည္အစံုကို 
ထင္ဟပ္ျခင္းမရိွဟု ယံုၾကည္ရသည္။ 83 
လူမႈဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင္ ့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏငွ္ ့၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း 

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင ္ ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင္ ့ ၂၉၈ ဦး ေသဆံုး သိုု႕မဟုတ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္ဟု ေဖၚျပေၾကာင္း 
အစီရင္ခံခဲ့သည္။ ဆိုလိုုသည္မွာ “သံုးရက္လ ွ်င္” ေျမျမဳပ္မုိင္းထိခိုုက္မႈတစ္ခု ရိွေနသည္။  “ေျမျမဳပ္မိုင္းထိသူမ်ားအနက္ 
တစ္ဦးသည္ ကေလးျဖစ္ၿပီး၊ မိုုင္းထိသူ ေလးဦးတြင္ တစ္ဦး အသက္ေသဆံုးသည္ ဟု  ၀န္ႀကီးဌာနကိုု ကိုုးကား၍ အစီရင ္
ခံစာက ေဖၚျပခဲ့သည္။ 84 

                                                
81 Unless noted otherwise, Monitor casualty data for 2016 is from a combined dataset of published and unpublished sources. For 110 casualties the 
age group and sex was not reported. 
82 “Mine Action in Myanmar,” Mine Risk Working Group, PowerPoint presentation, 27 April 2017, provided to the Monitor by UNICEF, 17 May 2017. 
The presentation reports in 2016, there were 161 casualties of which 41 died and 120 injured, that one out of three were children, and that one out 
of four died. The Landmine Monitor includes UNICEF and UNHCR data and has been cross checked for duplicate reporting. 
83 Roger Fasth ႏွင္ ့Pascal Simon (Danish Demining Group) ကိုုၾကည့္။ “ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္းမုုိင္းအေရးလႈပ္ရွားမႈ။” မိုုင္းႏွင္ ့ERW အေရးေဆာင္ရြက္မႈ ဂ်ာနယ္။ တြဲ ၁၉ 
.၂ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၅။    
84 “On Mine Awareness Day, Myanmar govt allocates $6m for landmine clearance,” Coconuts Yangon, 5 April 2017. 
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနသည္ ေျမျမဳပ္မိုင္း 
ေၾကာင့္ ထိခုိက္ဆံုးရံႈးမႈ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၈ လ 
ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ျပည္သူေသဆံုးမႈ ၁၀၁ ဦးရိွခဲ့သည္ဟု ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ ့
သည္။ ထိုအနက္ ၇၄ ဦးမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၁၄ ဦး၊ 
ခ်င္းျပည္တြင္ ၁၁ ဦး ႏွင့္ ကယားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၁ ဦးျဖစ္သည္။   ထိုကိန္းဂဏန္းသည္ အရပ္သား ထိခိုုက္ေသဆံုး 
မႈမ်ားသာျဖစ္ၿပီး  စစ္တပ္ႏွင့္ တျခားလက္နက္ကိုင္မ်ား ထိခိုက္ ေသဆံုးမႈ မပါ၀င္ေပ။ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား 
၀န္ႀကီးဌာနသည္ ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရသူဦးေရ အခ်က္အလက္ကို ထုုတ္ျပန္ျခင္းမရိွေပ။ 85 
ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႕ပင ္အနာဂါတ္လားရာမ်ားကို ေဖၚထုုတ္ရန္ သို႕မဟုတ္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ သတင္း အခ်က္အလက္ 

အေသးစိတ္မ်ားကို မူရင္းသတင္းအျမစ္က မွန္မွန္ကန္ကန ္ မွတ္တမ္းတင္ ျခင္းရိွမရိ ွ သတ္မွတ္ရန္အတြက္ လက္ခံရ 
ရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျပည့္စံုျခင္းမရိွေပ။ လက္ေတြ႕တြင္ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရမႈ အေရအတြက္သည္ 
ပိုမ်ားႏိုုင္သည္။  
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ စုုစုုေပါင္းကိန္းဂဏန္းကို မသိရႏိုုင္ေပ။ ၁၉၉၉ ခုႏစွ္မွစ၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ႏွစ ္ကုန္ အထိ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ စုစုေပါင္း ၃၉၉၁ ဦး (၄၈၈ ဦးေသဆံုး၊ ၃၃၈၅ ဦး ဒဏ္ရာ၊ ၁၁၈ ဦး မသိရ။) ရိွေၾကာင္း 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ Monitor က အစီရင္ခံခဲ့သည္။ စစ္ဖက္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားစြာ ရိွေသာ္လည္း 
စစ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ သိရိွခြင့္မရိွေသးေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕  (Monitor) ၏ 
ယခင္အစီရင္ခံမႈမ်ားတြင ္ညႊန္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။86 
 
မိုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီ 
   ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သူ မိုင္းေၾကာင့္အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူ အနည္းဆံုး 
၃၃၈၅ ဦး ရိွသည္။ သို႕ေသာ္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ႏိုုင္ေသာ အေရအတြက္၏ အစိတ္အပိုင္း အနည္းငယ္သာ ျဖစ္သည္ဟု 
ယံုၾကည္ရသည္။ မိုင္းကင္းစင္ေရးျမန္မာ အဖြဲ႕က ၄ ေသာင္းထက္မက ရိွႏိုုင္သည္ဟုု ခန္႕မွန္းထားသည္။ 87 
 
၂၀၁၅  ခုႏွစ္အတြင္း မိုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီရႏိုုင္မႈ  
မိုင္းအကူအညီနည္းပညာအေထာက္အကူအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို Handicap International (HI) က ပ့ံပိုးေသာ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ မိုုင္းအႏၱရာယ္ေလ့်ာပါးေရးပညာေပးအလုုပ္အဖြဲ႕ ၏ တဆင့္ခံ အလုုပ္အဖြဲ႕အျဖစ ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္
စက္တင္ဘာလတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ မိုင္းအကူအညီနည္းပညာအေထာက္အကူအဖြဲ႕ကို ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္
မိုင္းအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း၏ က႑တစ္ခုျဖစ္ေသာ မိုုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူ အကူအညီ 
ေပးေရး က႑ကို အဓိပါယ္ဖြင့္ဆိုရန ္ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ စတင္တည္ေထာင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ အေထာက္အကူ 
အဖြဲ႕သည္ မိုုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူအကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ မိုုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူ အကူအညီေပးျခင္းဆိုုင္ရာ လုပ္ငန္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မ ွ်ေ၀ျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည္။ ထို႕အျပင္ မိုင္းအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရး ပညာေပး 
အလုပ္အဖြဲ႕ ႏွင္ ့ မသန္စြမ္းအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ား အၾကား ေပါင္းကူးဆက္စပ္မႈမ်ားကိုလည္း 
ဖန္တည္းေပးသည္။88 

 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင ္ မိငု္းေၾကာင့္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းႏွင့္ ၀င္ေငြရ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင ္ပိုုျမင့္မားခဲ့သည္။သို႕ေသာ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင ္ေျခတုလက္တု တပ္ဆင္ျခင္း အတြက္ 
ေျခတုလက္တုပညာရင္ အနည္းဆံုး ၃၀၀ ခန္႕ လိုအပ္ေသာ္လည္း လတ္တေလာအခ်ိန္တြင ္၃၀ ပင ္မရိွေသးေပ။ 89 
၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ လူမႈဖူလံုေရး၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက 

ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CRPD) ကိုအေျခခံေသာ မိုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူ 

                                                
85 “Over 100 landmine fatalities since January 2015,” Global New Light of Myanmar, 19 August 2016. 
86 See the 2009 edition of the Monitor report for Myanmar available on the Monitor website. Unprecedented levels of information on military 
casualties were received in 2008 from the State Peace and Development Council; 508 military casualties were identified. Information from this source 
has not been made available any other year. 
87 Yeshua Moser-Puangsuwan မွအီးေမး။ မိုုင္းကင္းစင္ေရးျမန္မာႏိုုင္ငံ။ ၂၆ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄။ 
88 Ibid.; and from Yann Faivre, Country Director, HI - Myanmar, 27 October 2015; and “HI Victim Assistance Initiative in Myanmar,” presentation by 
Yann Faivre, HI, in Bangkok, 15 June 2015. 
89 Didier Reck, Physiotherapist, Physical Rehabilitation Programme Manager, ICRC ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး။ ရန္ကုန္၊ ၇ ဇြန္ ၂၀၁၆ ႏွင္ ့ “ 
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြ႕ဲ/ေျခတုလက္တုု၀န္ေဆာင္မႈ ႏိုု္င္ငံတကာလူမႈအသိုုင္းအ၀န္း၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲတိုင္းျပည္မ်ားအတြက္ ေျခတုုလက္တုု၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုုင္ရာ 
သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကိ ုအေျခခံသည္။ စာ ၁၇ - ၁၈  
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အကူအညီေပးျခင္းအတြက္ ဘက္စံုုခ်ည္းကပ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့သည္။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ 
အမ်ိဳးသားမသန္စြမ္းဥပေဒ ႏွင္ ့အမ်ိဳးသား လူမႈေရးအကာအကြယ္ေပးေရးမဟာဗ်ဴဟာတို႕ ပါ၀င္သည္။90 
၂၀၁၅ ခုႏွစ ္အေစာပိုင္းတြင ္  DDG/DRC သည္ “ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင္ ့စစ္အတြင္း ၾကြင္းက်န္ ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲေစသည့္ 

ပစၥည္းမ်ား၏ ထိခိုက္ခံရသူမ်ားဆိုုင္ရာ စစ္တမ္း” တခုကိုု ကခ်င ္ ျပည္နယ္ ႏွင္ ့ကယား ျပည္နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ ့
သည္။လိုုအပ္ခ်က္ေလ့လာမႈႏွင့္ အနာဂါတ ္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုုင္ေခ် အခြင့္အလန္းမ်ားအေပၚ 
ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားပါ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ DDG/DRC သည္ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူမ်ား ႏွင္ ့
မိုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ား အကူအညီေပးမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုေမးျမန္း ေကာက္ယူခဲ့ ေသာ စစ္တမ္းအရ 
အဓိကအလိုုအပ္ဆံုးတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုုင္ရာ အေထာက္အပံ့၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈ အကူအညီ ႏွင့ ္လူမႈစီးပြားျပန္လည္ 
ေပါင္းစုုျခင္း အကူအညီမ်ား ပါ၀ငသ္ည္။ မိုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ား အကူအညီေပးမႈကို ပိုုမိုုက်ယ္ျပန္႔ ေသာ 
မသန္စြမ္းအကူအညီေပးေရးႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေရးက႑တြင္ ထည့္ေပးရန္ လိုုအပ္ေၾကာင္း ၎တို႕ 
ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ ေရရွည္ျဖစ္ရန္လည္း လိုုအပ္သည္။91 
ကယားျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္မတ္လမွ ႏိ၀ုင္ဘာလအတြင္း World Education  က ေကာက္ယူခဲ့ ပထမဦးဆံုး 

ျပည္နယ္အ၀ ွမ္း မသန္စြမ္းသူမ်ား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ ရုုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအနက္ ၉  ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ 
ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင္ ့ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္ဟု ေတြ႕ရသည္။ 92 ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ခရိုင္တြင ္ ရုုပ္ပိုင္းဆိုုင္ရာ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအနက္ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲေစေသာ ပစၥည္းမ်ား (ERW) 
ထိခိုုက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထ ိရိွသည္ဟု HI က အစီရင္ခံခဲ့သည္။93 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင ္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာနႏွင္ ့ ICRC တို႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ႏွင့္ ကခ်င ္

ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဌာန အသစ္ႏွစ္ခ ုတည္ေထာင္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။94 
မိုုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူ အကူအညီေပးျခင္း၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင္ ့ က႑အားလံုး စုုစည္းျခင္းမ်ားတြင္ မိုုင္းအေရး 

ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ပိုမိုပါ၀င္လာၾကသည္။ 
 
မိုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း 

HI  ႏွင္ ့ MPHA သည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင္ ့ မိုင္းေၾကာင္ ့ ထိခိုက္ 
အသက္ရွင္က်န္ေနရစ္သူႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စစ္တမ္းတစ္ခုေကာက္ယူခဲ့သည္။ စစ္တမ္းရလဒ္မ်ားကို 
ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင္ ့ သက္ေသအျခခံ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲျခင္းမ်ားအတြက္ အသံုုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 
လိုအပ္ခ်က္ေလ့လာမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း မိုုင္းထိခိုုက္ခံရသႏွင့္ တျခား မသန္စြမ္းသ ူ (၉ ) ဦးကို 
ေကာင္းမြန္ေသာ၊လက္လွမ္းမွီသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈေနရာမ်ားသို႕ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ HI သည္ မႏၱေလး၊ ဧရာ၀တီႏွင္ ့
ပဲခူးအေရွ႕ျခမ္း (ေက်ာက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္) မ်ားအတြင္းအရိွ ၀န္ေဆာင္မႈ လမ္းညႊန္ကိုလည္း ျပဳစုုေပးခဲ့သည္။95 

World Education  ကကယားျပည္နယ္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ ွ်ေ၀ျခင္း ေကာင္းမြန္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။96 
၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ ဇြန္လတြင ္ အာရွေဒသ စီးပြားေရးႏွင္ ့ လူမႈေရးေကာ္မရွင ္ (ESCAP) သည္ လူမႈဖူလံုေရး၊ 

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မသန္စြမ္းမ ႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ 
အမ်ိဳးသား အဆင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေရးႏွင္ ့ အင္ခ်ံဳးမဟာဗ်ဴဟာ ညႊန္းကိန္းမ်ားေဆြးေႏြးမႈကို စီစဥ္က်င္းပခဲ့သည္။ 
ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈတြင ္မသန္စြမ္းမ၀ူါဒ ႏွင့ ္အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈတြင္ တိုုးတက္မႈ၊ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားႏွင့ ္ကြာဟမႈမ်ား 
ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့သည္။97 
မန္မာႏိုုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း (MPHA)၏ အဆိုအရ စစ္မႈထမ္းမ်ား၊  လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အရပ္သား 
ျပည္သူမ်ားစြာသည္ ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင္ ့အပါအ၀င ္လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ျဖစ္ေနရ သည္ဟု 

                                                
90 Presentation by Dr San San Aye, Deputy Director General of the Department of Social Welfare, Ministry of Social Welfare, Relief, and Resettlement, 
Meeting of National Mine Action Programme Directors, Geneva, 17 February 2015. 
91 Roger Fasth ႏွင္ ့Pascal Simon (ဒိန္းမတ္မိုုင္းေဖာ္ေရးအဖြ႕ဲ), “ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္းမုုိင္းအေရးလႈပ္ရွားမႈ။” မိုုင္းႏွင္ ့ERW အေရးေဆာင္ရြက္မႈ ဂ်ာနယ္။ တြဲ ၁၉ .၂ ဇူလိုုင္ 
၂၀၁၅။ 
92 World Education, “Victim Assistance and Disability Project in Kayah State Disability Survey: Summary of Main Findings,” undated; and emails from 
Khim Mar Aung, Director, World Education, 12 June 2016; and from Mar Lar Soe, World Education, 12 June 2016. The survey covered 36% of the 
villages in the seven townships of Kayah state. Landmine-caused disability was 4% when measured against all causes of disability. 
93 HI, “Land Mine Victim Assistance Centre in Kayin,” in Thailand-Myanmar Cross Border Bulletin, 8th Edition, October 2016, p. 8. 
94 ICRC, “Annual Report 2014,” Geneva, 2015, p. 288. 
95 HI, “Federal Information – Country Card: Myanmar,” 2016; Monitor ေမးခြန္းမ်ားကိ ုMarie Mabrut, Operations Coordinator, HI-Myanmar၏ တုန္႕ျပန္ခ်က္။ 
၁၃ ေအာက္တိုုဘာ ၂၀၁၆။ HI, “Victim Assistance in Disability Program in Kyaukkyi Township of Eastern Bago Region, Lessons Learnt Paper,” April 2016; 
and interview with Yann Faivre, HI, Yangon, 9 June 2016. 
96 World Education, “Victim Assistance and Disability Program in Kayah State,” undated.  
97 “National stakeholder consultation on disability data collection in Myanmar 27-29 June 2017,” Nay Pyi Taw, Myanmar. 
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အစီရင္ခံခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း ေျခတုတပ္သူ ခန္႕မွန္းေခ် ၁၂၀၀၀ ခန္႕ရိွၿပီး သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ ေျမျမဳပ္မိုင္း 
ထိသူမ်ားျဖစ္သည္။ 98 
 
မိုုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီတာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္မႈ 
မိုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ား အတြက္ အကူအညီေပးေရးနည္းပညာအဖြဲ႕သည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မိုင္း 

အႏၱာရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး ပညာေပးမႈ အလုပ္အဖြဲ႕ (MRWG) ၏ ထီးရိပ္ေအာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အလုုပ္အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး 
လူမႈဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြကသ္ည္။ HI သည္ 
မိုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ား အတြက္ အကူအညီေပးေရးနည္းပညာအဖြဲ႕ ႏွင္ ့ ျပည္တြင္း ႏွင ္ ့ႏိုုင္ငံတကာ 
မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္အတူ တာ၀န္ခ ံ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သည္။ မိုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ား အတြက္ 
အကူအညီေပးေရးနည္းပညာအဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင ္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုမ ႈမ်ား ရိွခဲ့သည္။99  ႏိုုင္ငံတကာ NGO မ်ား၊ 
ႏိုုင္ငံတြင္း NGO မ်ား၊ ကုလသမဂၢ၊ ICRC၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း (MRCS) အျပင ္ ႏိုုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ား ပါ၀င္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင ္ HI သည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အေရး အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ 
ပင္မအေရးၾကီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေရး မသန္စြမ္းသူမ်ားပါ၀င္ေရးယူနစ္ကိ ု ဖန္တည္း တည္ေဆာက္ 
ခဲ့သည္။100 
က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာနသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရိွၿပီး၊ 

လူမႈဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ လူမႈဖူလံုေရးဌာနသည္ အတက္ပညာ 
သင္တန္ေက်ာင္း၊ပညာေရးႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရိွသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း 
အစိုုးရသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး (DPOs) အတြက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တစ္ခုအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MFPD - ယခင္က ျမန္မာႏိုုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားေကာင္စီ MCPD ဟု ေခၚသည္။ ) 
ကိုု အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေပးရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွေသာ ၀န္ႀကီးဌာနအဆင့္ 
ေကာ္မတီျဖစ္သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္း မရိွေပ။101 

MCPD (ေနာက္ပိုင္း MFPD ဟုေျပာင္းလဲခဲ့သည္။) ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ ဒီဇင္ဘာတြင ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 
ေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ထိုအဖြဲ႕သည္  “CRPD ကိုု အေကာင္အထည္ေဖၚရန္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားကိုုကာကြယ္ရန္ 
ဥပေဒတစ္ခ ု ျပန္ဌာန္းရန ္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လုုိသည္” ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။102 World Learning သည္ MCPD 
အဖြဲ႕၀င္သစ ္၂၁ ဦးကို ကိုုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရန္အတြက္ ပထမဦးဆံုး ျမန္မာႏိုုင္င ံမသန္စြမ္းသူမ်ား 
ညီလာခံ ကိုု က်င္းပရန ္ ေဒသခ ံ မသန္စြမ္းသူမ်ား အေရး လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားအတြက္ နည္းပညာအကူအညီ 
ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ MCPD တြင ္ ႏိုုင္ငံတကာ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဥပေဒ တက္ကြ်မ္းသူမ်ားႏွင့္အတူ  
အဖြဲ႕အစည္းဆိုုင္ရာႏွင္ ့နည္းပညာဆိုုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ား ျမင့္မားေရးအတြက္ ဆက္လက္ပံ့ပိုုးေပးခဲ့သည္။ USAID ႏွင္ ့
အေမရိကန္ႏိုုင္ငံတကာ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေကာင္စီ၏ အကူအညီမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။103 
ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင ္မသန္စြမး္သူမ်ားအေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ (၂၀၁၆ - ၂၀၂၅ ) ရိွသည္။104 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉  ရက္ေန႕မွ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႕အထိ MCPD က အမ်ဳိးသားအဆင့္ 

မသန္စြမ္းသူမ်ား မဟာဗ်ဴဟာ အစီအမံ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ 
မသန္စြမ္း လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူႏွင့္အတူ လူမႈဖူလံုုေရးဌာနသည္   မသန္စြမး္သူမ်ားအေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအမ်ိဳးသားအဆင့္ 
မဟာဗ်ဴဟာ (၂၀၁၆ - ၂၀၂၅ ) ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ၂၀၁၇ - ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အတြက္ 
လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚမႈ အစီအစဥ္ဖြံ ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ျမန္မာႏုုိင္ငံ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ဘ႑ာေငြလ်ာထားမႈပါ ပါ၀င္ခဲ့သည္။105 
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားစြာသည္ ရုုပ္ပိုင္းဆိုုင္ရာ ျပန္လည္ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ေရး တာ၀န္ခံညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင ္

ပါ၀င္ၾကသည္။ က်န္းမာေရးႏွင္ ့ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏွင္ ့ MRCS သည္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
အကူအညီေပးျခင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ေျခတုု လက္တုု တပ္ဆင္ျခင္းအတြက္ ျဖစ္သည္။106 

                                                
98 United States (US) Department of State, “2016 Country Reports on Human Rights Practices: Burma,” Washington, DC, March 2017. 
99 Response to Monitor questionnaire by Marie Mabrut, HI - Myanmar, 13 October 2016.  
100 Ibid.; email from Yann Faivre, HI, 27 October 2015; and “HI Victim Assistance Initiative in Myanmar,” presentation by Yann Faivre, HI, in 
Bangkok, 15 June 2015. 
101 US Department of State, “2016 Country Reports on Human Rights Practices: Burma,” Washington, DC, March 2017; “Myanmar National Strategy 
for the Development of Persons with Disabilities 2016–2025,” Unofficial translation; ICRC Physical Rehabilitation Programme (PRP), “Annual Report 
2013,” Geneva, 2014, p. 52; and Ministry of Social Welfare, Relief, and Resettlement, “Rehabilitation of the Persons with Disabilities,” 2012. 
102 “Disabled Rights Council to be formed in Myanmar,” Myanmar Matters, 14 December 2014. 
103 World Learning, “World Learning’s Commitment to Disability Inclusion, Highlighted programming and resources as of May 2016,” 2016. 
104 “Myanmar National Strategy for the Development of Persons with Disabilities 2016–2025,” Unofficial translation. 
105 “Equal Rights: Advice Sought For Strategy For Dev’t Of PWDs,” MiTV News, 29 August 2016. 
106 ICRC PRP, “Annual Report 2014,” Geneva, 2015, p. 58. 
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စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲေစေသာ ပစၥည္းမ်ား/ မိုုင္း ဒဏ္သင့္ခံရသူမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ တိုက္ရိုုက္ 
မပါရိွေသးေသာ္လည္း မ်ားစြာေသာ တာ၀န္ခံညိွႏိႈင္းမႈအခန္းက႑မ်ားတြင္  DPOs မ်ားစြာ ပါ၀င္ၾကသည္။  

 

၀န္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳႏိုင္မႈ ႏွင္ ့ထိေရာက္မႈ   

ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
 

 
အဖြဲ႔အစည္းအမည္ အဖြဲ႔အစည္းအမည္ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ဳိးအစား 

က်န္းမာေရးႏွင္ ့ အားကစား၀န္ႀကီး 
ဌာန 

အစိုးရ ေျခတု လက္တု တပ္ဆင္ေရး ဌာနမ်ားႏွင့္ 
အရိုးကု ေဆးရံု ႏွစ္ရံု 

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အစိုးရ ဌာနသံုးခုမွတဆင့္ ေျခတုလက္တု 
တပ္ဆင္ေပးသည္ 

လူမႈဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန 

အစိုးရ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ေရး 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ မိုင္းႏွင့္ တျခား ေပါက္ကြဲ 
ေစေသာ ပစ ၥည္းမ်ား ေၾကာင့္ အသက္ရွင္ 
က်န္ရစ္သူမ်ား အပါအ၀င္ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
အတြက္ အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား 

ေရႊမင္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္း ျပည္တြင္း အန္ဂ်ီအို ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈအတြက္ ေဆးကုသစရိတ္၊ 
ေဆးရံု ေဆးခန္းသို႔ ခရီးသြားစရိတ္ႏွင့္ 
အစားအေသာက ္ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္း 

နယ္လွည့္ေက်ာပိုးအိတ္ ေဆးတပ္ဖြဲ႔ 
(BPHWT) 

ျပည္တြင္း အန္ဂ်ီအို ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႔ဖက္ျခမ္း အတြင္း လွည့္လည္ 
အေရးေပၚ ေဆးကုသမႈ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေသာျမန္မာ 
ႏုုိင္ငံအကူအညီေပးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း 
 

ျပည္တြင္း အန္ဂ်ီအို ေရႊ႕ေျပာင္းေျခတုတပ္ဆင္ 
ေပးျခင္း 

ႏိုင္ငံတြင္းအိုးအိမ္မဲ့ 
လွည့္လည္ေနထိုင္သူ ကရင္ လူမ်ဳိးမ်ား 
ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီ   

လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔ အစည္း ကရင္ျပည္နယ္ မူသေရာၿမိဳ႔ နယ္ ခိုေက 
ေျခတုလက္တု ေဆးခန္းမွ ေျခတု လက္တု 
ထုတ္လုပ္သည္။ 

ကရင္က်န္းမာေရး ႏွင့္ လူမႈ ဖူလံုေရး 
ဌာန 

လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔ အစည္း ေရွးဦးသူနာျပဳစုေရးအကူအညီ ႏွင့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈ 
ေပးျခင္း 

ကရင္နီက်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ားအဖြဲ႔ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔ အစည္း ကရင္နီျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ တြင္ ေျခတုလက္တု 
တပ္ဆင္ ေပးသည္။ 

ကရုုဏာ 
လူမႈေရးေဆာင္ရြက္မႈအသင္းေတာ္ 
(KMSS ကြန္ယက္)  

ျပည္တြင္းအန္ဂ်ီအိုု 
(ဘာသာေရးအေျခခ)ံ 

ေရွးဥိးသူနာျပဳစုုျခင္းႏွင္ ့
လက္ငင္းအကူအညီေထာက္ပံ့ျခင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
မသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္း (MPHA) 
 

 ျပည္တြင္း DPO မသန္စြမ္းအခြင့္အေရးစည္းရံုုးတိုက္တြန္းျခင္း။ 
အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားထုုတ္လုုပ္ျခz x င္း၊ 
အလုုပ္အကိုင္မွတဆင့္ 
၀င္ေငြရလုုပ္ငန္းမ်ားထည့္သြင္းရန္ အားေပးျခင္း 
 

အကူအညီ ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအသင္း 
- ဂ်ပန္ (AAR Japan)  
 

ႏိုင္ငံတကာ NGO အသက္ေမြးေၾကာင္းသင္တန္း၊ လူထုုအေျချပဳ 
ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၊ လႊဲေျပာင္းေရးစနစ္၊  
အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ား အခြင့္ အေရး/ 
စည္းရံုုးတိုုက္တြန္းျခင္း  
 

Exceed Worldwide ႏိုင္ငံတကာ NGO ရန္ကုန္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေဆးရံု 
(NRH) တြင္ ေျခတုအလုပ္ရံု လည္ပတ္ 
လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း၊ မႏၱေလး ျမန္မာႏိုုင္ငံ 
ေျခတုလက္တု စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ေျခတု 
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အလုပ္ရံုအသစ္အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း။  
 

အနာၾကီးေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအသင္း 
(ျမန္မာႏိုုင္ငံ)  
 

ႏိုုင္ငံတကာ  NGO ျပန္လည္ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ႏွင့္ေျခတု 
တပ္ဆင္ျခင္း 

ဒိန္းမတ္မိုင္းတူးေဖာ္ေရးအဖြဲ႕/ ဒိန္းမတ္ 
ဒုုကၡသည္ ေကာင္စီ 
 

ႏိုင္ငံတကာ  NGO ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း မိုင္းႏွင့္ ERW 
အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူ မ်ားအတြက္ ေဆး၀ါး၊ 
ျပန္လည္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ 
လႊဲေျပာင္းေရး အကူအညီမ်ား တိုုက္ရိုုက္ေပး 
သည္။  
 

Handicap International ႏိုင္ငံတကာ NGO လူမႈအသိုင္းအ၀န္းအဆင့္ 
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ 
အခက္အခဲ ေလ့လာသတ္မွတ္ျခင္း၊ 
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ စိတ္ပိုုင္း ဆိုုင္ရာ 
အေထာက္အပ့ံ၊ 
ေရႊ႕လ်ားနိုုင္ေသာအေထာက္ကအကူျပဳပစၥည္းမ်ား 
ျပင္ေပးျခင္း၊ 
အကူအညီမ်ားတာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူ/ မိုုင္းဒဏ္သင့္သူ မ်ား၏ 
လိုုအပ္ခ်က္ကိုု စည္းရံုုး တိုုက္တြန္းျခင္း၊ MPHA 
စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္း။  
 

World Education ႏိုုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရျခင္း၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ 
အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းရံပံုေငြမ်ား အသံုးျပဳ 
ခြင့္ရိွျခင္း၊ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူ/ 
ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆိုင္ရာ 
အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ 
စည္းရံုးတိုက္တြန္းျခင္းမ်ားဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံ 
ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။  

ICRC/ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီ 
အသင္း 

ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း / 
အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕အစည္း 

ဘားအံေျခတုလက္တု တပ္ဆင္ 
ေလ့က်င့္ေရးဌာနႏွင့္ ရပ္ေ၀း ေဒသမ်ားတြင္ 
ေျခတုလက္တု တပ္ဆင္ေရး အတြက္ ေထာက္ပံ့ 
ေပးသည္။  
 

ကမၻာ့ကုုလသမဂၢဒုုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ 
မဟာမင္းၾကီး (UNHCR) 

UN သယ္ယူပိုု႕ေဆာင္ျခင္း၊ အသက ္
ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ ငန္း အစီအစဥ္မွဆင့္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားထည့္ သြင္းျခင္း 
အပါအ၀င္ စစ္ေၾကာင့္ ထိခုုိက္ အနာတရ 
ျဖစ္ရသူမ်ား၊ ေျမျမွဳပ္ မိုင္းဒဏ္ခံ အသက္ရွင္ 
က်န္ရစ္ သူမ်ားအတြက္ ေဆး၀ါးကုန္ 
က်စရိတ္ႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳစုု ပ်ိဳုုးေထာင္ေရး 
အတြက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုုျပဳခြင့္ ရိွေသာ 
ဘ႑ာေငြ။  
 

 
အေရးေပၚ ႏွင္ ့ဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေဆး၀ါးအေထာက္အပံ ့  
ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ျဖစ္ေနေသာ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡ၊ 

ဗဟိုဦးစီးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား ႏွင့္ ရပ္ရြာက်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားအပါအ၀င္  က်န္းမာေရး 
ပညာရွင္မ်ား အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ တိုင္းျပည္မွ စြန္႕ခြာမႈမ်ား၏ သတ္ေရာက္မႈ ခံေနရသည္။ ေဆး၊ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ 
ကရိယာမ်ား ႏွင့္ ေဆးရံုု ေဆးေပးခန္းခုတင္အလံုအေလာက္မရိွေပ။ ေဆးရံု အေဆာက္အအံုမ်ား သည္   
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ယိုယြင္းပ်က္ဆီးေနၿပီး၊ ျပန္လည္မြန္းမံျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ က်န္းမာေရး အေဆာက္အအံု မ်ားအတြင္း 
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အလံုအေလာက္ရိွမႈအတြက္လည္း စိန္ေခၚခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနေသးသည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ေနေသာေဒသမ်ားအတြင္း ႏွင့္ ေ၀းလံေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားအတြင္း ေနထိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရန္ “၂ ရက္ ၃ရက္ လမ္းေလွ်ာက္ရသည္။”တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ က်န္းမာေရး 
အဖြဲ႕မ်ားမ ွတာ၀န္ေပးခန္႔အပ္ေသာ က်န္းမာေရး လုပ္သားအမ်ားစုသည္ ကနဦး သင္တန္းမ်ား တက္ရသည္။ ထိုု႕ေနာက္ 
မယ္ေတာ္ေဆးေပးခန္း သို႔မဟုတ္ တျခား တုုိင္းရင္းသား က်န္းမာေရး ေဆးေပးခန္းမ်ားမ ွ ေဆးဖက္ဆုုိင္ရာ 
ၾကီးၾကပ္မႈႏွင့္အတူ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ရံဖံန္ရံခါ တက္ရသည္။ ေျမျမဳပ္မိုင္း ေဒသအတြင္း တာ၀န ္
ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေဆးမွဴးမ်ားသည္ ထိခိုုက္ဒဏ္ရာအတြက္ သီးျခားသင္တန္းမ်ား ပိုုတက္ရသည္။ 107 
 
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရက လံုၿခံဳေရးတိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အညီ ICRC oည္ 

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမ ွေမာင္းေတာေျမာက္ဖက္မ ွနီးစပ္ရာေဆးရံုသို႕ အျပင္လူနာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း တစ္ခုခ်င္းအတြက္ 
ကုန္က်စရိတ္အေထာက္အပံ့ကို ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ေပးခဲ့သည္။108 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးစနစ္ ႏွစ္ခုုအၿပိဳင္ျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡသတ္ေရာက္မႈရိွေသာ 

ေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္ၿပီး၊ ဗဟိုအစိုးရ၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား လူမႈအသိုုင္းအ၀န္းအေျချပဳ 
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားဟူ၍ကြဲျပားသည္။109 က်န္းမာေရးလုုပ္ငန္းစုုေပါင္းအဖြ႕ဲ (HCCG) သည္ 
က်န္းမာေရးစနစ္ပိုုေကာင္းမြန္လာေရး ဆက္လက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ တိုင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႕ ေလးဖြဲ႕ 
ႏွင့္ လူထုအေျချပဳ က်န္းမာေရး အဖြဲ႔ေလးဖြဲ႔ ပါ၀င္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံေဆးပညာရွင္အသင္း၊ နယ္လွည့္ေက်ာပိုုးအိတ္ 
ေဆးလုုပ္သားမ်ား အဖြဲ႕၊ ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုုေရးဌာန၊ ကရင္နီ ေရႊ႕ေျပာင္း က်န္းမာေရး ေကာ္မတီ၊ မယ္ေတာ္ 
ေဆးေပးခန္း၊ မြန္အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ 
ရွမ္းက်န္းမာေရးေကာ္မတီတို႔ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္  HCCG သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ 
က်န္းမာေရးစနစ္ထြန္းကားေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်န္းမာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု က်င္းပခဲ့သည္။ 
အစိုးရသစ္ႏွင့္ တိုုင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးမူ၀ါဒ ႏွင့္ က်န္းမာေရးစနစ္ အႀကံျပဳ 
ခ်က္မ်ား ရရိွေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။110 ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြက္ ေနာက္ထပ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရိွသည္ဟု အစီရင္ 
ခံမႈမ်ား မရိွခဲ့ေပ။  
 
ေျခတုလက္တုတပ္ဆင္ျခင္း အပါအ၀င ္ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပန္လည္ျပဳစုုပ်ိဳေထာင္ေရး 
ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဌာနမ်ားသည္ အဓိကၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ တည္ရိွၿပီး ခရီးစရိတ ္အကုုန္အက် မ်ားေသာေၾကာင့္ 

မသန္စြမ္းသူမ်ား အေနျဖင္ ့ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသေနသူမ်ားအတြက္ ၎ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ 
အခက္အခဲၾကီးစြာ ရင္ဆိုုင္ရသည္။ 111 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင ္ ICRC သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင္ ့ ICRC ပူးတြဲ လည္ပတ္ေသာ ဘားအံ အရိုးကုုသမႈ 

ျပန္လည္ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ေရးဌာန (HORC) ကိုု ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ မႏၱေလး၊ ေရနံသာ ၿမိဳ႕မ်ားအတြင္း 
ခရီးသြားလာရခက္ခဲေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီး ဌာနက ဖြင့္လွစ္ေထားသာ ဌာနသံုးခုကိုု 
ေထာက္ပံ့ရန ္ ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနား ရုုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဌာနကိုုလည္း 
ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ICRC  သည္ အကူအညီအလိုုအပ္ဆံုး လူနာမ်ားအတြက္ လမ္းစရိတ္ ႏွင္ ့ကုသမႈစရိတ္မ်ား ေထာက္ပံ့ 
ေပးခဲ့သည္။  
၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ICRC ကေထာက္ပံ့ေပးေသာ ၀ပ္ေရွာ့မ်ားမ ွေျခတုု လက္တုု တပ္ဆင္ေပးမႈ ၃၉  ရာခိုုင္ႏႈန္း (၇၆၄ 

ဦးအနက္ ၃၀၁ ဦး) သည္ မိုင္းႏွင္ ့ စစ္အတြင္း ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲ ပစၥည္းမ်ား ထိခိုုက္ခံ အသက္ရွင္ 
က်န္ရစ္သူမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခင္ႏွစ္ႏႈန္း (၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင ္၄၄  ရာခိုင္ႏႈန္း သို႕မဟုတ္ ၈၀၂ ဦးအနက္ ၃၅၁ ဦး ႏွင္ ့၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္တြင ္ ၄၉  ရာခိုုင္နႈန္း ၁၀၂၇ ဦးအနက္ ၅၀၂ ဦး) ႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္ပါက လက္ေတြ႕တြင္ က်ဆင္းလာ 
သည္ကိုေတြ႕ရသည္။112 
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“Achieving Health Equity in Contested Areas of Southeast Myanmar,” The Asia Foundation and Myanmar Development Research Institute – Centre for 
Economic and Social Development, Policy Dialogue Brief Series No. 12, June 2016; and HISGW, “About Us: Health Convergence Core Group,” 
undated. 
110 HCCG “Statement of Burma Health System Reform Seminar,” Burma Partnership, 30 March 2016. 
111 ICRC PRP, “ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၃ခုႏွစ,္” Geneva, 2014, p. 52. 
112 The ICRC’s mobile repair workshop provided repairs in four townships in Kayin state, three townships in Kayah state, 11 townships in Eastern 
Bago region, seven townships in Tanintharyi region, and five townships in Mon state. Village volunteer repairmen provided repairs in four townships 
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျမစ္ၾကီးနားရုုပ္ပိုင္းဆိုုင္ရာျပန္လည္ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ေရး ဌာနကိုု 
ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ IRC ႏွင့္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတဆင့္ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ကုုတင္ ၆၀ ဆန္႕ ဌာနသည္ အျပည္အ၀ လည္ပတ္ႏိုုင္ၿပီဆိုုပါက တႏွစ္လ ွ်င္ လူနာ ၁၅၀၀ အတြက္ 
ေျခတုလက္တုု ႏွင့္ ျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏုုိင္မည္ဟု ေမ ွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။113 က်န္းမာေရးႏွင့္ 
အားကစား၀န္ၾကီးဌာနသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း က်ိဳင္းတံုႏွင့္ ျမစ္ၾကီးနားတြင္ ျပန္လည ္
ပ်ိဳးေထာင္ေရးဌာန ၂ ခု တည္ေထာင္ရန္ ICRC ၏ တင္ျပခ်က္ကို သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုဌာနမ်ားသည္ 
ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရေသာ အဆုုိပါ ေဒသတြင္းအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ လိုအပ္ခ်က္ျမင့္မားမႈကို ေျဖရွင္းေပးရန္ အတြက္ 
လိုအပ္ခဲ့သည္။114 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ Exceed Worldwide သည္ မႏၱေလးအရိုုးအထူးကုေဆးရံုတြင္ ေျခတု-

လက္တုုဌာနအသစ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံမွ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
အားကစား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ပူးတြဲ၍ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ထိုဌာနသည္ မႏၱေလး ႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္ တိုုင္းေဒသႀကီး၊  
ျပည္နယ္မ်ားမွ လိုအပ္ေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေျခတုလက္တု၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ 115 

 
MPHA သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၎ရံုးခန္းရိွ အေသးစားအလုပ္ရံုမွ ေျခတုုမ်ား ထုတ္လုပ္သည္။ MPHA ၏ အဖြဲ႕၀င္ 

သံုးပံုတစ္ပံုသည္ ေျမျမဳပ္မိုုင္းဒဏ္ရာရခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။116 
 
HI သည္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ႏွင္ ့အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း အေထာက္အပံ့မ်ား အပါအ၀င ္

ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးအေရွ႕ျခမ္းေဒသမ်ားအတြင္းရိ ွထိိခိုုက္နစ္နာခံရသူမ်ားကို အကူအညီေပးသည္။ HI  ႏွင္ ့ MPHA 
သည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအကူအညီေပးျခင္း အစီအစဥ ္ တစ္ခုကိုု ပူးတြဲ 
ဖန္တည္းခဲ့သည္။ ထိုအစီအစဥ္မ ွ UNICEF က ေထာက္ပံ့ေသာ ေဒသခ ံ နစ္နာသူမ်ားအကူအညီေပးဌာန တစ္ခုကိုု 
ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 

 
• CRPD ႏွင္ ့မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရး ျမန္မာႏိ္ုုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားမွ မိုင္းေၾကာင္ ့အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားႏွင္ ့
တျခားမသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမွင့္တင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

• အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားႏွင့္ တျခားမသန္စြမ္းသူမ်ား လူမႈေရးပါ၀င္မႈကိ ု ျမွင့္တင္ရန ္လူမႈစုုဆည္းေတြ႕ဆံုမႈမ်ား 
စီစဥ္ျခင္း။  

• ၀န္ေဆာင္မႈလမ္းညႊန္ဖန္တည္းျခင္း။ 
• ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ ေစတနာ၀န္ထမ္း ၉  ဦးမွတဆင့္ အိမ္တိုင္ရာေ၇ာက ္သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္း 
စိတ္ပိုင္းဆိုုင္ရာအကူအညီေပးျခင္း။  

• ICRC ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ ေစတနာ၀န္ထမ္း ၄ ဦးမွတဆင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ကိုုက္ညီေသာ 
အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား၊ ေျခတု၊ လက္တုမ်ားကို လူထုုအေျချပဳ ျပင္ဆင္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား။117 

World Education အဖြဲ႕သည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ မိုင္း/စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ေသာ ေပါက္ကြဲေစေသာ 
ပစၥည္းမ်ားေၾကာင္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့သူမ်ားအတြက္ ေျခတုအလုပ္ရံုတစ္ခု ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင ္
နစ္နာခဲ့သူမ်ားအကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအစီအစဥ္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ား ႏွင္ ့
ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင့္အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားကို ကူညီေပးေနေသာ ေဒသခ ံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ႏွင္ ့
အားလံုးပါ၀င္မႈျမင့္မားလာေရး ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား စည္းရုုံးတိုက္တြန္းျခင္း၊ ေဆး၀ါးကုသခြင့္၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ပါ၀င္ႏုုိင္မႈအတြက ္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုုင္ရာ ေငြေၾကးအကူအညီရရိွခြင့္၊ 
လူမႈဖူလံုေရးဌာန၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ DPO မ်ားႏွင္ ့ တျခား ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအပါအ၀င ္
မသန္စြမ္းသူမ်ားအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ခံညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားပါ 
ပါ၀င္သည္။ 118 

                                                                                                                                                       
in Tanintharyi and Eastern Bago regions. Email from Didier Reck, ICRC, 7 June 2016; ICRC, “Annual Report 2016,” Geneva, 2017, p. 331; ICRC, 
“Annual Report 2015,” Geneva, 2016, p. 346; and ICRC, “Annual Report 2014,” Geneva, 2015, p. 293. 
113 “Standing strong: New facility to help Myanmar landmine victims, amputees,” Channel News Asia, December 2016; and ICRC, “New centre brings 
physical rehabilitation services to northern Myanmar,” 29 November 2016. 
114 ICRC PRP, “Annual Report 2014,” Geneva, 2015, p. 58. 
115 “PO Center officially launched in Mandalay,” Yadanabon News, 18 January 2017. 
116 “Suddenly, there was an explosion,” Frontier Myanmar, 10 August 2016; and MPHA, “MPHA Activities,” 2015.  
117 HI, “Federal Information – Country Card: Myanmar,” 2016; HI, “Victim Assistance in Disability Program in Kyaukkyi Township of Eastern Bago 
Region, Lessons Learnt Paper,” April 2016; interview with Yann Faivre, HI, Yangon, 9 June 2016; and response to Monitor questionnaire by Marie 
Mabrut, HI, 13 October 2016. 
118 World Education, “Victim Assistance and Disability Program in Kayah State,” undated.  
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ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ျမန္မာအကူအညီေပးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ျခမ္း ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေျခတုုလက္တု 
ေထာက္ပံေပးေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေျခတုုလက္တုု ၀ပ္ေရွ႕တခု ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။. 119  
၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ အခမဲ ့ ျပန္လည္ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္းတစ္ခုကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ကိုုယ္အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့သူ ၄၀၀ 

အတြက္ ေျခတုလက္တုုမ်ားေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ အမ်ားစုမွာ ေျမျမဳပ္မိုုင္းသင့္ျပည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စခန္းအတြက္ 
ျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ားကို ဦးႏုေဒၚျမရီေဖာင္ေဒးရွင္း (UNDMYF) ၏ အကူအညီႏွင့္အတူ 
Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti (BMVSS - ဂ်ိဳင္ပါေျခေထာက္ ေဖာင္ေဒးရွင္းဟုုလည္း လူသိမ်ား 
သည္) က ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ ထိုုပေရာဂ်က္သည္ အႏိၵယႏိုုင္ငံ၏ အေထာက္အပံ့ ရရိွခဲ့သည္။120 
 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေထာက္အပံ ့
  ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ လူထုအေျချပဳေျခတုလက္တုု ၀န္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕တစ္ခုႏွင့္ပူးေပါင္း၍ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အေထာက္အပံ့အစီအစဥ္တခုကိုု အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားအတြက္ Handicap International၊ MPHA ႏွင့္ ICRC က 
ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အဆိုုပါ ပူးတြဲ အစီအစဥမ္ွတဆင့္ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ပိုင္း ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ 
ပထမဦးဆံုုးေသာ မိုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူ အကူအညီေပးေရးဌာနကို ဖန္တီးခဲ့သည္။121 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ စ၍ 
စိတ္ပညာရ်င္တစ္ဦးက ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ MPHA ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သည့္ လူမႈအသိုုင္းအ၀န္းမ ွမသန္စြမ္းသူ 
ေစတနာ့၀န္ထမ္း ၃၀ ဦးမွတဆင့္ တဦးခ်င္းႏွစ္သိမ့္အားေပးမႈအထိ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳမႈကိုု 
ကန္႕သတ္ခဲ့သည္။122 
 
စီးပြားေရး ႏွင္ ့လူမႈေရးဆိုင္ရာေပါင္းစပ္မႈ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္မႈ အားနည္းျခင္း အေျခခံအေဆာက္အအံု အသံုးျပဳႏိုုင္မႈ စနစ ္

ညံ့ဖ်င္းေသာေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ခြင့္ႏွင္ ့ အလုပ္အကိုင္ရခြင္ ့ ခက္ခဲသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း 
Work Education အဖြ႕သည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေျမျမဳပ္မုုိင္းေၾကာင္ ့ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္ခဲ ့ သူမ်ားႏွင့္ 
တျခားမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အေသးစား စီးပြားေရး 
အစျပဳအေထာက္အပံ့မ်ား ကူညီေပးခဲ့သည္။ 123 
အကူအညီ ႏွင့္ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရး အသင္း (AAR – Japan)၊  မသန္စြမ္း သူမ်ားအတြက္ အသက္ေမြး 

၀မ္းေၾကာင္း သင္တန္းဌာနမ ွ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း၊ ဆံပင္အလွျပင္ သင္တန္း၊ ကြန္ျပဴတာသင္တန္းမ်ားကိုု ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕တြင ္
အခမဲ ့ သင္ၾကားေပးသည္။ဌာနသည္ စီးပြားေရးအရ သီးျခား လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏိုုင္ရန္၊ အလုုပ္အကိုုင္ရရန္၊ 
ကိုယ္ပိုင္ဆိုုင္ဖြင့္ရန္၊ သင္တန္းတြင္ ဆရာျဖစ ္ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္အတြက ္ကူညီေပးသည္။124 
ပညာေရး၀န္ၾကိးဌာန မ၀ူါဒ သည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံေနသည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ား ရိွသည္။ ဥပမာ 

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္တစ္ဦး ေက်ာင္းလာအပ္ပါက ေက်ာင္းမွ ထိုုေက်ာင္းသားအတြက္ 
အေထာက္အပံ့မေပးႏိုုင္ဟု ခံစားရပါက ထိုုေက်ာင္းသား၏ ေက်ာင္းအပ္လႊာကို ျငင္းပယ္ႏိုုင္သည္။ ပညာေရးဌာနသည္ 
စာသင္ၾကားေရး ေနရာမ်ားအတြက္ ဆရာမ်ား ေခၚယူရာတြင္လည္း အလုုပ္ေၾကျငာတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကိုု 
ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုဟု ေရးသားထားသျဖင့္ မသန္စြမး္သူမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံသည္ဟု သိႏိုုင္သည္။ 
ထိုုအေလ့အထႏွင့္ပတ္သက္၍ တုုန္႕ျပန္ေျပာဆိုုရာတြင ္ “ မိမိတိုု႕အေနျဖင္ ့ အေျခခံစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပံုုမွန ္ ေျခ 
လက္အဂၤါစံုေသာ ဆရာမ်ားကိုု ခန္႕အပ္ရန ္ လိုအပ္သည္” ဟု ၀န္ၾကီးဌာန ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက 
ျပန္လည္ေျဖၾကားထားသည္။125 

                                                
119 James Nickerson, “The tragedy of landmine warfare in Myanmar,” Al Jazeera, 30 October 2016; and email from Col. Thant Zin, Director, Peace 
Myanmar Aid Foundation, 25 September 2014. 
120 Htike Nanda Win, “Most disabled lost limbs in land mines,” Myanmar Times, 17 February 2017. 
121 HI, “Federal Information – Country Card: Myanmar,” 2016; HI, “Victim Assistance in Disability Program in Kyaukkyi Township of Eastern Bago 
Region, Lessons Learnt Paper,” April 2016; interview with Yann Faivre, HI, Yangon, 9 June 2016; response to Monitor questionnaire by Marie Mabrut, 
HI, 13 October 2016; and email from Yann Faivre, HI, 29 October 2015. 
122 HI, “Consultancy- Mental Health and Psychosocial Support,” August 2017. 
123 ဒါရိုုက္တာမခင္မာေအာင ္ World Education ထံမွ အီးေမး။ ၁၂ ဇြန္၊၂၀၁၆။ ႏွင္ ့  World Education, ကယားျပည္နယ္အတြင္း မသန္းစြမ္းသူမ်ားပေရာဂ်က္မ ွ
နစ္နာသူမ်ားအကူအညီေပးျခင္း ရက္စဲမသိရ။ 
124 AAR Japan, “Activities in Myanmar (Burma),” ရက္စဲမသိရ။. 
125 Thi Kha, “Disabled pour scorn on discriminatory policy,” Frontier Myanmar, 28 March 2017. 
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ဥပေဒမ်ား ႏွင္ ့မ၀ူါဒမ်ား  
၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ဇြန္လ တြင ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အဆိုုင္ရာ ဥပေဒကိ ုအတည္ျပဳခဲ့သည္။ 

မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုုင္ရာဥပေဒအတြက ္ နည္းဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ထိုလထဲတြင္ 
စတင္ခဲ့သည္။126 ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ၊ အၾကားအာရံု၊ အျမင္အာရံု၊  ဥာဏ္ပညာအဆင့္အတန္း ႏွင္ ့ စိတ္ပိုင္းဆိုုင္ရာ 
မသန္စြမ္းျဖစ္သမူ်ားကို အလုပ္အကိုင္ခန္႕အပ္ျခင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူျခင္း၊ တရားေရးနစ ္
သို႕မဟုတ္ တျခားအစိုးရ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားတြင္ ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္းမရိွေစရဟု ထိုဥပေဒတြင ္
တားျမစ္ထားသည္။  
မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပိုု႕ေဆာင္ေရးကို လြယ္လြယ္ကူကူအသံုးျပဳႏိုုင္႕ရန္ အစိုုးရမ ွ

ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟ ု ဥပေဒက ညႊန္ၾကားထားသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင ္ အစိုးရသည္ မသန္စြမ္းဥပေဒအတြက ္
လုုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မူၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအားလံုးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသက္၀င္ျခင္း မရိွေသးေပ။ 127  
၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဥပေဒျပဳအရ မသန္စြမ္းသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္မႈရိွေစရန္အတြက ္
နည္းဥပေေရးဆြဲျခင္း ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကုုိ ျမန္မာႏိုု္င္င ံ မသန္စြမ္းသူမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ ္ - MFPD (ျမန္မာႏိုု္င္င ံ
မသန္စြမ္းသူမ်ား ေကာင္စ ီ - MCPD ဟုလည္းလူသိမ်ားသည္) ပါ၀င္မႈႏွင့္အတ ူက်င္းပခဲ့သည္။128 သို႕ေသာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္
စက္တင္ဘာလတြင္ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို မထုတ္ျပန္ေသးဟု သိရသည္။129  
    ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ ဒီဇင္ဘာတြင ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ အမ်ိဳးသားလူမႈေရးဆိုင္ရာ အကာ အကြယ္ေပးေရး 
မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို လူမႈဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွတဆင့္ ျပဌာန္းကာ 
စတင္ ခဲ့သည္။  မသန္စြမ္း သူမ်ား သတ္မွတ္ထားျခင္းခံရသူအားလံုးကို ယင္းအစီအစဥ္မ ွ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးမည္ 
ျဖစ္သည္။130 
မသန္စြမ္းစစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားသည္ ဦးစားေပးအဆင့္ႏွင္ ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသည္။ ပံုမွန္အားျဖင္ ့ တူညီေသာ 

လစာႏႈန္းထားႏွင့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာလုုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ ျဖစ္သည္။ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း မဟုတ္ေသာ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ တရား၀င္အကူအညီသည္ ယာယီမသန္စြမ္းျဖစ္သူအတြက္ လစာ၏ သံုုးပံုႏွစ္ပံုုကိုု 
တႏွစ္စာေပးၿပီး၊ ထာ၀ရ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အခြန္လြတ ္ေထာက္ပ့ံေငြ ေပးသည္ဟုု မူအားျဖင့္ ရိွသည္။ သို႕ေသာ္ 
ပုဂၢလိကက႑မွ မသန္စြမ္းျဖစ္ခဲ့သူမ်ားအတြက ္ အစိုးရက အလုပ္အကိုင္ကာကြယ္ေပးမႈ မေပးေပ။131 
စစ္ျပန္မသန္စြမ္းမ်ားအတြက ္ ပင္စင္ေငြသည ္ လံုုေလာက္မႈမရိွ်ေသာ္ျငား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင ္ ၎တိုု႕ယခင္ရေသာ ေငြ 
ပမာဏထက္ သံုးဆ ပိုုျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ပင္စင္လစာ ၉ ေသာင္းက်ပ္အျပင္ ေျခလက္အဂၤါဆံုးရံႈးေသာ စစ္ျပန္မ်ားအတြက္ 
တလလ ွ်င္ ခံစားခြင္ ့တစ္သိန္း က်ပ ္ (ေဒၚလာ ၈၀ ခန္႕) ရရိွသည္။ မ်က္စိကြယ္ေသာ စစ္ျပနမ္်ားတြက္ တလလ ွ်င္ 
က်ပ္ေငြ တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင ္ရသည္။ 132 
ထိခိုုက္ဒဏ္ရရေသာ တျခားဆင့္စစ္သားမ်ား အထူးသျဖင့္ အရာရိွမ်ားကိုု ၎တိုု႕၏ ပညာေရးႏွင့္ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ 

အတိမ္အနက္အေပၚ မူတည္၍ စစ္ဖက္ဆိုုင္ရာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္မ်ားႏွင့္ တျခားအေထာက္အကူျပဳ ေနရာမ်ားတြင္ 
အလုပ္တာ၀န္ေပးေလ့ရိွသည္။ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တိုု႕မိသားစုုမွ အခမဲ့ရယူႏိုုင္ေသာ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာရိွသည့္  
စစ္တပ္မွ တည္ေဆာက္ေပးထားေသာ လူေနအိမ္ယာမ်ားစြာရိွသည္ဟုု ယံုုၾကည္ရသည္။ သိုု႕ေသာ္ သာမန္စစ္သားမ်ားအဖိုု႕ 
လုပ္ငန္းအခြင့္အလန္း ႏွင့္ ၀င္ေငြရေပါက္လမ္းမ်ား နည္းပါးသည္။ အခမဲ့အိုုးအိမ္မ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
အလုုပ္အကိုုင္မရႏိုုင္ေသာ၊အေျခခံ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ ေရ ႏွင့္ လ ွ်ပစ္စ္ မ်ားမရိွေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
တည္ရိွေလ့ရိွသည္။ စစ္ျပန္အမ်ားစု၏ ကေလးမ်ားသည္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၾကၿပီး 
မိသားစုုမ်ားကို ျပန္ေထာက္ပံ့စရိတ္ျဖင့္ အကူအညီေပးၾကသည္။ 133 
၂၀၁၁ ခုႏွစ ္ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႕တြင ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ CRPD ကိုု သေဘာတ ူလက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ 

ခုႏွစ ္ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႕တြင ္စာခ်ဳပ္ အသက္၀င္ခဲ့သည္။ MPHA သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း   CRPD သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းကိုု ေစာင့္ၾကည့္ရန ္အစီရင္ခံစာတင္ရန္အတြက ္ DPO မ်ား၏ လုပ္ႏိုုင္စြမ္းျမွင့္တင္ျခင္းအတြက ္

                                                
126 မသန္းစြမ္သူမ်ားအခြင့္အေရးဥပေဒ ၂၀၁၅။ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္၃၀၊ နယုုန္လဆုတ္၄ ရက္၊ ၁၃၇၇ ခုုႏွ္၊ဇြန ္၅ ၂၀၁၅။   
127 US Department of State, “2016 Country Reports on Human Rights Practices: Burma,” Washington, DC, March 2017. 
128 Email from Yann Faivre, HI, 29 October 2015. 
129 Htike Nanda Win, “Disabled people suffer from neglect, despite existing laws,” Myanmar Times, 13 September 2017.  
130 ျပည္ေထာင္စုုျမန္မာႏိုု္င္ငံအစိုးရ။ “ျမန္မာႏိုုင္္ငံအမ်ိဳးသားလူမႈေရးကာကြယ္ေပးမဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္။” ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄။ စာ ၅၃။ မသြန္စြမ္း သူမ်ားဥပေဒ 
မျပဌာန္းမၿပီးသေရြ႕  ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ မရႏိုုင္ေသး ႏွင္ ့အစိုုးရသည္ တရား၀င္သတ္မွတ္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ကိုု အေကာင္အထည္ ေဖၚ မည္။ 
 
131 Official assistance to nonmilitary persons with disabilities in principle included two-thirds of pay for up to one year for a temporary disability and a 
tax-free stipend for permanent disability. While the law provides job protection for workers who become disabled, authorities did not implement it. 
132 Htet Khaung Linn, “On society’s fringes, disabled Tatmadaw veterans languish in poverty,” Myanmar Now, 11 October 2016. 
133 Ibid. 
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ဒုုတိယႏွစ္စာ ဘ႑ာေငြ ရရိွခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္ CRPD ေကာ္မတီသို႕  အစားထိုးအစီရင္ခံစာ (Shadow report) 
ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ပါ ဘ႑ာေငြ ရရိွခဲ့သည္။134 
 
ထိုင္းႏိုုင္ငံရိ ွျမန္မာႏိုုင္ငံသားမ်ားအတြက ္မိုင္းဒဏ္သင့္အကူအည ီ
ထိုင္းႏိုုင္ငံသို႕ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမ ွေျမျမွဳပ္မုုိင္း အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ား သည္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရိ ွ

မယ္ေတာ္ေဆးေပးခန္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ICRC မွတဆင့္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖင္ ့ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္ႏွင့္ထိစပ္ေသာ 
ခရိုင္ျပည္သူ႕ ေဆးရံုုမ်ားႏွင့္ HI ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ လည္း ေဆး၀ါးကုုသမႈ ခံယူႏိုုင္သည္။135 
 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရိ ွဒုကၡသည္မ်ားအတြက ္အကူအည ီ
၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ ေအာက္တိုဘာလမွစ၍ ရိုုဟင္ဂ်ာအေရးကို တုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္သည့္အေနျဖင္ ့ HI သည္ 

လက္ငင္းျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး သို႕မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ေဒသခ ံ
မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင္ ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဌာနႏွင္ ့ ပူးေပါင္း၍ HI သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္ နယ္စြန္ေဒသမ်ားတြင ္
ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာကုုသေပးမႈႏွင္ ့ ေျခတုလက္တုတိုုင္းတာမႈမ်ားအတြက္ လုုပ္ငန္းအျပည့္အစံု လည္ပတ္ႏိုုင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ဌာနတစ္ခ ုဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္သည္။136 

 
ျဖန္က်က္မႈ။ မိုုင္း၊ အဓိကလူသတ္မိုုင္း (မ်ားသည္ သိုု႕ေသာ္ အတိအက်မသိႏိုုင္) ႏွင္ ့ စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ 

ေပါက္ကြဲေစေသာ ပစၥည္းမ်ား (ERW) 
 
မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ႏွင္ ့ မိုုင္း 
မည္၍မည္မ ွ်ရိွသည္ကိုု မသိႏိုုင္ေပ။၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင ္ ရခုုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ဖက္ႏွင္ ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုု္င္ငံအၾကား 
နယ္စပ္တြင ္ မိုင္းျဖန္႕က်က္မႈ အသစ ္ ရိွေနေသာ အစီရင္ခံမႈမ်ား ရိွခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင ္ နည္းပညာမပါ 
အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ လုပ္ငန္းမ်ား (non-technial survery operations) ကို ပထမဆံုုးအႀကိမ္ 
သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ သိုု႕ေသာ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသူမ်ားသည္ မိုုင္းေနရာသတ္မွတ္ရန ္ သို႕မဟုတ္ 
မိုုင္းရွင္းလင္းရန္အတြက္ အခြင့္အာဏာမရခဲ့ေပ။  
 
လုပ္ငန္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
 

§ ျမန္မာႏိုု္င္ငံသည ္ မိုင္းအေရးဦးတည္လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တရား၀င္ဆံုမွတ္တခု ေပးႏိုုင္ရန ္
မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈ ဌာနတစ္ခ ု ဖြင့္လွစ္သင့္သည္။  မိုင္းျဖန္႕က်က္တည္ရိွမႈ ႏွင္ ့ နစ္နာရသူမ်ားဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင္ ့ တုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန ္ သက္ဆိုုင္ရာ 
ပါ၀င္သူမ်ားျဖင့္ တာ၀န္ခံညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကိုုပါ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။  

 
မိုင္းျပန္႕က်က္တည္ရိွမႈ 
    ျမန္မာႏိုင္ငသံည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစလ္ြတ္လပ္ေရးရသည့္အခ်ိန္မွစ၍ တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ လူနည္းစုု တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေသာ အစိုုးရမဟုုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေသာ လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ မိုင္းအေျမာက္အမ်ားပံ်႕ႏွံ႕တည္ရိွေနသာ ႏုုိင္ငံတစ္ႏိုုင္ျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊တရုတ္ ႏွင္ ့
ထိုင္းႏိုု္င္ငံႏွင္ ့ထိစပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုုင္ငံနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင ္မိုင္းမ်ားေထာင္ထားသည္။  

    ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဆယ္ခုအတြင္း ရိ ွ ၿမိဳ႕နယ္ ၇၁ ခန္႕ (စုစုေပါင္း ၃၂၅ ၿမိဳ႕နယ္အနက္) သည္ မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ 
အတိုင္းအတာတစ္ခုုအထိရိွေနၿပီး အထူးသျငဖ့္ လူသတ္မိုင္းမ်ား အႏၱရာယ္ကို ခံစားေနရသည္ဟု ယံုုၾကည္ရသည္။137 

                                                
134 Disability Rights Fund, “Myanmar: Archives,” undated; and Disability Rights Fund, “Our Grantees:  Myanmar Physically Handicapped Association,” 
2016. 
135 ပိုမုုိသိရိွလိုုပါက , ICBL-CMC Country Profiles on Thailand ကိုုၾကည့္ပါ။ 
136 HI, “Rohingya crisis: Expanding our emergency response,” 20 October 2017. 
137 This reporting period saw the largest increase, compared to previous years, in the number of townships believed to have suspected hazardous 
areas. In 2009, the Monitor identified 23 townships from available data with suspected contamination in eight states and regions. Increased reports of 
contamination are a result of increased access to information and an increase in armed conflict in the northern areas. ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္
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လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း မိုုင္းျဖန္႕က်က္တည္ရိွမႈသည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ဖက္ ႏွင္ ့ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ 
အလြန္တိုးမ်ားခဲ့သည္။ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင္ ့ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ မိုင္းျပန္႕ႏွံ႕မႈ အမ်ားဆံုး ေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး 
မိုင္းထိသူအျမင့္ဆံုးမွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ေနရာမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင္ ့ခ်င္းျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 
အိႏိၵယ နယ္စပ္အနီး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို သံသယရိွဖြယ္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ေဒသမ်ား (Suspected Hazardous Areas – 
SHAs) အျဖစ ္ယူဆထားသည္။ 138 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင ္တပ္မေတာသ္ည္ ၾသဂုုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလအၾကား စစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ 

ေျမာက္ဖက္ႏွင္ ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္အၾကားတြင ္ လူသတ္မိုုင္းမ်ား ေထာင္သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။ 
ထိုုစစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ ထြက္ေျပးသူ ရိုဟင္ဂ်ာအရပ္သားမ်ားအၾကား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ရိွခဲ့သည္။139 ျမနမ္ာႏိုုင္ငံတြင ္
တပ္မေတာ္ႏွင္ ့တျခား အစိုုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တင္ျပမႈမ်ားကို ၂၀၁၆ 
ႏွင္ ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင ္ အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့သည္။ (အေသးစိတ္ကို ျမန္မာႏိုု္င္င ံ မိုင္းအသံုးျပဳမႈတားျမစ္ပိတ္ပင္မႈ 
ႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင ္ၾကည့္ပါ။)  
မိုင္းျပန္႔ႏွံ႕တည္ရွိမႈ ပမာဏအတိအက်ကို ခန္႕မွန္းႏိုင္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း ေျမျမွဳပ္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ 
ေအာက္ေဖၚျပပါ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား SHA ေဒသမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။  
 

• ကရင္နီျပည္နယ္ - ၿမိဳ႕နယ္ ခုႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္စလံုး 

• ကရင္ျပည္နယ္ - ၿမိဳ႕နယ္ ခုႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္စလံုး 

• ကခ်င္ျပည္နယ္ - ဗန္းေမာ္၊ခ်ီေဖြ၊ ဖားကန္႕၊ မန္စီ၊ မိုုးေကာင္း၊ မိုးညွင္း၊ မိုးေမာက္၊ မူဆယ္၊  ျမစ္ႀကီးနား၊ 
ေရႊကူ၊ဆင္ဘိုု၊ ဆမ္ပရာဘန္၊ တႏိုုင္း၊ေဆာ့ေလာ္ႏွင့္ ၀ ိုင္းေမာ ္

• မြန္ျပည္နယ ္- ဘီးလင္း၊ က်ိဳက္ထို၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ သံျဖဴဇရပ္၊ သထံု ႏွင့ ္ေရးၿမိဳ႕နယ္ 

• ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး - ေက်ာက္ႀကီး၊ ေရႊက်င္၊ သနပ္ပင ္ႏွင္ ့ေတာင္င ူ

• ရခုိင္ျပည္နယ္ - ေမာင္းေတာ 

• ရွမ္းျပည္နယ္ - ဟိုပံုုး၊ သိႏၵီ၊ ဆီဆိုင္၊ သီေပါ၊ကြမ္းယန္၊ ကြတ္ခိုင္၊ ေက်ာက္မဲ၊ လန္ခို၊ လားရိႈး၊လြိဳင္လင္၊ 
ေလာက္ကိုင္၊ မိုုင္းတံု၊ေမာက္မိုင္၊မိုုင္းရႈး၊ မိုင္းပန္၊ မိုင္းတုံ၊ မိုင္းျဖတ္၊ နမ့္ဆန္၊ တာခ်ီလိတ္၊ နမ့္မတူ၊ နမ္ခမ္း၊ 
ေယာက္ဆပ္ ႏွင္ ့ရြာင ံ

• တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး - ဘုတ္ျပင္း၊ ထား၀ယ္၊ ၿမိတ္၊ တနသၤာရီ၊ သရက္ေခ်ာင္း ႏွင္ ့ေရျဖဴ  

• ခ်င္းျပည္နယ္။ ပလက္၀ ႏွင္ ့ 

• စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ။ အင္းေတာ္ 

 
၂၀၁၆ခုႏွစ ္စက္တင္ဘာလတြင္ ထုုတ္ျပန္ေသာ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း လူသားခ်င္းဆိုုင္ရာ တုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ 

ေလ့လာအကဲျဖတ္တစ္ခုတြင္ ေအာက္ပါအတိုုင္း သံုးသပ္ခဲ့သည္။ “မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႕မႈသည္ ဒုုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ရင္းျပန္လာေရး 
အတြက္ ၾကီးစြားေသာ အဟန္႕အတား ျဖစ္ေနသည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၊ 

                                                                                                                                                       
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားဟူ၍ ပိုင္းျခားသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုုင္ရာကို ု ျပည္နယ္မ်ားဟူ၍ သတ္မွတ္သည္။ တိုင္းရင္းသားအုုပ္စုုအတိအက်မရိွေသာ 
တျခားေဒသမ်ားကိ ု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသၾကီးမ်ားအျဖစ ္ သတ္မွတ္သည္။ စစ္အစိုးရေဟာင္းသည္ ၁၉၈၉ ခုုႏွစ္တြင္ Burma မS Myanmar သို႕ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ 
ျပည္နယ္တခ်ိဳ႕၏ အမည္မ်ားကိုုလည္း ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားအုုပ္စုုအမ်ားစုုက Burma ဟူေသာအမည္ကိုု ဆက္လက္ေခၚေ၀ၚေနဆဲျဖစ္သည္။ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားအတြင္း အမည္မ်ားကိ ု အမ်ားေခၚေသာအမည္မ်ားျဖင္ ့ ေခၚေ၀ၚၾကျခင္း သို႕မဟုုတ္ နဖအအစိုးရေပးေသာ အမည္ကိုု 
ကြင္းအတြင္းထည့္သြင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း သံုးစြဲၾကသည္။  
138 Monitor မ ွေဆာင္ရြက္ေသာ သုေတသန။ ထိခိုက္အနာတရျဖစ္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္၊ မိုင္းသတိေပးမႈအမွတ္အသားမ်ား၊ အန္ဂ်ီအိုုႏွင္ ့တျခား အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမ ွ
တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအျပင ္ ကြင္းဆင္း၀န္ထမ္းမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ႕ဲ၀င္မ်ားႏွင္ ့ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းျခင္းမ ွ ရရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္။ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းတြင္ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာမ ွ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီအထ ိ ထိခုုိက္ဒဏ္ရာရမႈ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ါရိမ ွ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာလအထိ 
သတင္းေပးပို႕သူမ်ားထံမ ွရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္။  
139 Amnesty International, “Myanmar Army landmines along border with Bangladesh pose deadly threat to fleeing Rohingya,” 9 September 2017; and 
Human Rights Watch, “Burma: Landmines Deadly for Fleeing Rohingya,” 23 September 2017. 
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ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ၊က်န္းမာေရးႏွင္ ့ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအသံုးျပဳျခင္းမ်ားအတြက္ အဟန္႕အတားအျဖစ္ 
ဆက္လက္ရိွေနၿပီး၊ ထိုအရာအားလံုးတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင္ ့အတိုုင္းအတာမ်ား ရိွသည္။140 
၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ ဇြန္လတြင ္ ေျမျမဳပ္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ Monitor ႏွင္ ့ UN တို႕က ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း 

ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ သတ္ေရာက္မႈ သတင္းရုုပ္ပံုကားခ်ပ္ကို ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 141 
 
စစ္အတြင္းက်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ေပါက္ကြဲေစသည့္ပစၥည္းမ်ား 

     ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ ဒုတိယကမၻာစစ္က က်န္ခဲ့ေသာ ေမာ္တာမ်ား၊ လက္ပစ္ဗံုးမ်ား၊ အေျမာက ္ က်ည္မ်ား၊ 
လက္နက္မ်ား အပါအ၀င ္ စစ္အတြင္း က်န္ရစ္ခဲ့ေပါက္ကြဲေစသည္ ့ ပစၥည္းမ်ား၏ သက္ ေရာက္မႈလည္း ခံေနရသည္။ 
သို႕ေသာ္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရိွေနသည္ႏွင့ ္မည္မွ်ျပန္႕ႏွံ႕ေနသည္ကုိ မသိရေပ။142 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေႏွာင္ပိုင္းႏွင္ ့၂၀၁၆ ခုႏွစ ္
အေစာပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲေစ 
ေသာ ပစၥည္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ အသစ ္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။143 
 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ စက္တင္ဘာလအထိ အစိုးရတြင ္ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္ရန ္ ရွင္းလင္းေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ 

ထုုတ္ျပန္ထားျခင္း သုုိ႕မဟုတ္ ထိုလုုပ္ငန္းကို တာ၀န္ခံညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက ္ ဌာနတစ္ခု ု တည္ေထာင္ျခင္း 
မရိွေသးေပ။144 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေမလတြင ္ ျပည္ေထာင္စု ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္မႈေကာ္မတ ီ
အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ၀႑ေအာင္က တပ္မေတာ္သည္ မိုုင္းရွင္းလင္းေရးအတြက္ ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ႏိုုင္ငံတကာနည္းပညာႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားကိုလည္း လက္ခံႏိုုင္ဖြယ္ရိသွည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
မိုင္းရွင္းလင္းျခင္းကို ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ကရင့္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးႏွင့္ ပူးတြဲ၍ ကနဦး စတင္ႏိုုင္ဖြယ္ရိွသည္ဟု သူက 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။145 ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ ၾသဂုတ္လတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိွဳင္သည္ 
နယူးဇီလန္သံအမတ္ၾကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုုင္င ံ စစ္တပ္အၾကား အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။146 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရေဟာင္းက ျမန္မာႏိုုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဗဟိုုဌာန (MPC) ၏ 

ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈဌာန (MMAC) တခုတည္ေထာင္ရန္ မူအရ သေဘာတူခဲ့သည္။ သုုိ႕ေသာ္ 
ဌာနအတြက္ မည္သည့္အခါမွ ၀န္ထမ္းခန္႕အပ္ျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ မိုင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ မိုင္းရွင္းလင္းျခင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက ္ တႏုုိ္င္ငံလံုးတိုက္ခိုုက္မႈရပ္စဲသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အရင္ခ်ဳပ္ဆိုုရန္ လိုအပ္ သည္ဟု အစိုးရက 
ေျပာခဲ့သည္။147 
၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ မတ္လအကုန္တြင္ MPC ကိုဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ႏိုုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကိ ု အစီရင္ခံရေသာ 

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) ျဖင္ ့ အစားထိုုးခဲ့သည္။ တႏိုင္ငံလံုး 
တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အတြက္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈသည္ သူမဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဦးစားေပးဟု 
ႏိုုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီက ေျပာဆိုုခဲ့သည္။ ၎၏ ပထမဆံုး အစည္းအေ၀းတြင္ အစည္းအေ၀း 
တက္ေရာက္သူမ်ားက မိုင္းအႏၱရာယ္ႏွင္ ့ မိုုင္းရွင္းလင္းေရး လိုအပ္ခ်က္ ကို အေလးထားေျပာဆိုခဲ့သည္။148 ၀၁၆ ခုႏွစ ္
ၾသဂုတ္လတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိွဳင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုုခ်ိန္တြင ္
မိုုင္းရွင္းလင္းေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။ 149 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေမလ၊ ေနျပည္ေတ္တြင္ ျပဳလုုပ္ေသာ 
                                                
140 “ျမန္မာႏိုု္င္ငံေတာင္ဖက္ျခမ္းအေျခအေနသံုုးသပ္ခ်က္၊ ”ျမန္မာႏုုိင္ငံသတင္းစီမံခန္႕ခြဲမႈယူနစ ္ (MIMU Peace Support Fund, September 2016. MIMU သည္ 
ယူအန္ဌာေန ႏွင္ ့ လူသားခ်င္းစာနာေသာ တာ၀န္ခံညိွႏိႈင္းေရးရံုုးေအာက ္ ယူအန္အေျခစိုုက္အလုုပ္အဖြ႕ဲႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ ဌာေနကိုုယ္စားလွယ္အဖြ႕ဲအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ 
141 “Townships with Known Landmine Contamination (2016) and Casualties in Myanmar (as of Dec 2015),” MIMU, 15 June 2017. Infographic 
provides a 10-year overview of data from the Landmine Monitor (2007–2016). 
142 ဥပမာ ေနသြင္ ၏ “ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း က်န္ရစ္ခဲ့ေသာေပါက္ကြဲပစၥည္းမ်ားေၾကာင္ ့သံုးဦးေသ။” ဒီမိုုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ၊ ၂၀ မတ္ ၂၀၁၂။ “WWII bomb kills 7 
in Arakan.”  ဧရာ၀တီ၊ စက္တင္ဘာ ၁ ၂၀၁၁။ မင္းသားေလး၊ ”မႏၱေလးလုပ္သားမ်ား ဒုတိယကမၻာစစ္လက္က်န္ဗံုးမ်ား ရွာေတြ႕။” Myanamr Times, Vol 23, No.455, ဇန ္
၂၆ မ ွေဖ ၁ ၂၀၀၉.  
143 ရႈ၊ ဥပမာ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ေအာက္တိုုဘာလတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀ ိုုင္းေမာ္ၿမိုု႕ တိုက္ပြဲမွ မေပါက္ကြဲပဲက်န္ရစ္ခဲ့သည့္ေလေၾကာင္းဗံုုး။ “UPDATE REPORT: Gidon Post 
Bombarded by Burma Airforce,” Free Burma Rangers, 7 October 2016. 
144 Interview with Aksel Steen-Nilsen, Country Director, NPA and Greg Crowther, Regional Director, South and South East Asia, MAG, in Phnom Penh, 
1 May 2017; and email from Melissa Andersson, Programme Manager, NPA, Yangon, 27 September 2017. 
145 Ye Khaung Nyunt, “Second day of 10th Union Joint Monitoring Committee meeting in Yangon,” Global New Light of Myanmar, 5 May 2017. 
146 MNA, “Senior General meets New Zealand Ambassador,” Global New Light of Myanmar, 27 August 2017. 
147 Roger Fasth ႏွင္ ့Pascal Simon (ဒိန္းမတ္မိုုင္းေဖာ္ေရးအဖြ႕ဲ), “ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္းမုုိင္းအေရးလႈပ္ရွားမႈ။” မိုုင္းႏွင္ ့ERW အေရးေဆာင္ရြက္မႈ ဂ်ာနယ္။ တြဲ ၁၉ .၂ ဇူလိုုင္ 
၂၀၁၅။ 
148 ရႈ၊ ဥပမာ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခ(ံ၂၁ရာစုုပင္လံု)ု NLD မွ ေဒၚ၀င္၀့ါထြန္းက ကယားျပည္နယ္မွ သူမ၏ရွားေဒါၿမိဳ႕အေၾကာင္းေျပာဆိုုခဲ့သည္။ 
ေျမျမဳပ္မိုုင္းမ်ားသည္ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀ရွင္သန္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေသာေၾကာင္ ့ ျပည္သူမ်ား မလံုုၿခံဳမႈိကုုိ ခံစားေနရသည္။“ “Union Peace Conference—21st 
Century Panglong continues,” Global New Light of Myanmar, 2 September 2016. 
149 “C-in-C Senior-General Min Aung Hlaing holds talks with UN Chief, diplomat,” Global New Light of Myanmar, 1 September 2016. 
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အမ်ိဳးသားလူငယ္ကြန္ဖရင့္က တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မိုင္းရွင္းလင္းရန ္
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။150 ထိုႏွစ္ အတြင္း မိုင္းရွင္းလင္းေရးအတြက္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားက 
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ (မိုင္းအသံုးျပဳမႈ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းမူ၀ါဒကိုုရႈ။) 
လူမႈေရးလုပ္ငန္းဌာန သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမိုင္းအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးအလုပ္အဖြဲ႕ (MRWG) ကိုဦးေဆာင္သည္။ 

ထိုအလုပ္အဖြဲ႕ကိုု UNIFCEF က ပူးတြဲ ဥကၠဌအျဖစ္သီးေဆာင္ၿပီး ၀န္ၾကီးဌာန ၁၀ ခုုႏွင္ ့ ႏိုုင္ငံတကာ ႏွင္ ့ ျပည္တြင္း 
အဖြဲ႕အစည္း ၄၁ ဖြဲ႕ ျဖင္ ့ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ထုိအလုပ္အဖြဲ႕သည္ ၃ လ တခါေတြ႕ဆံုၿပီး အႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး 
ပညာေပးျခင္းႏွင္ ့ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးျခင္းကို အေလးထားေဆြးေႏြးသည္။ လုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း 
မိုင္းျဖန္႕က်က္မႈအတြက္ စနစ္တက်စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၏ ပထမအဆင့္မ်ားကို ၾကီးၾကပ္ခဲ့သည္။  
 
      ႏိုင္ငံတကာမိုင္းေဖၚျခင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ APOPO၊ DanChurch အကူ အညီ 
ေပးေရးအဖြဲ႕(DCA)၊ ဒိန္းမတ္မိုင္းေဖၚျခင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႔ (DDG)၊ မိုင္းအေရး ေဆာင္ရြက ္ မႈ ဆြဇ္ေဖာင္ေဒးရွင္း 
(FSD)၊ HALO Trust အဖြဲ႕၊ မိုင္းအေရးအႀကံေပးအဖြဲ႕ (MAG)ႏွင္ ့ NPA တို႕သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ရန္ကုန္တြင ္
ရံုးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ထားခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႕သည္ အစိုးရထံမွေသာ္လည္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွေသာ္လည္းေကာင္း မိုင္းအမွတ္အသားျပဳျခင္း၊ ရွင္းလင္းျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က ္မရေသးေပ။ 
 
မိုင္းကင္းမဲ့ေျမ သတ္မွတ္ျခင္း 
မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အစိုးရထံမွေသာ္လည္းေကာင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 

ေသာ္လည္းေကာင္း မိုင္းေနရာသတ္မွတ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ရွင္းလင္းျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရေသးေပ။ သိုု႕ေသာ္ 
လူမႈေရးလုုပ္ငန္းဌာနသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ တခ်ိဳ႕ အစိုုးရထိမ္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင ္
နည္းပညာမပါ အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ အျပည့္အ၀ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကိ ုသေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့သည္။  
ကယားျပည္နယ္အတြင္း အႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးပညာေပးျခင္းႏွင့္ လူမႈအသိုုင္းအ၀န္းလံုၿခံမႈ သတ္မွတ္ျခင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂ ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက ္ MAG သည္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းဌာနမွ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားအတြင္း 
စမ္းသပ္စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈယူရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ဇူလိုုင္မ ွ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း 
လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရိွ ေက်းရြာေပါင္း ၁၆ ရြာတြင ္ အဓိက ထားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ စစ္တမ္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ 
စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္လူသတ္မိုင္း ျဖန္႕က်က္ေသာ ေျမဧရိယာ ၄၄ 
၈၂၈ မီတာ ပတ္လည္က်ယ္၀န္ေသာ အႏၱရာယ္ရိွေဒသ ၄၇ ခုအနက္ ေနရာ ၃၀ ကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္။ 
ဒီဇင္ဘာလတြင ္လူမႈေရးလုုပ္ငန္းဌာနသည္ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၇၄ ရြာတြင ္နည္းပညာမပါ အလြတ္ 
သေဘာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအတြက္ MAG ကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဇြန္လအကုုန္တြင ္ MAG သည္ 
ေျမေနရာအက်ယ္ ၇၇၇၈၂ မီတာ အႏၱရာယ္ရိွေဒသ ၇၈ ခုုတြင ္စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္။ MAG သည္ ပဋိပကၡေဒသ 
အျပင္ဖက္ဓါတ္အားေပးတာ၀ါတိုင္အနီးတြင္ မိုုင္းမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့သျဖင္ ့ တျခားအေရးၾကီးေသာ အေျခခ ံ
အေဆာက္အအံုမ်ားအနီးတ၀ ိုက္ စံုစမ္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန ္အေရးၾကီးမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။151 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင ္ MAG သည္ ကယားျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္ အားလံုးတြင္  နည္းပညာမပါ အလြတ္သေဘာ 

စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈအတြက္ အခ်ိန္ျပည့္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန ္ လူမႈအသိုုင္းအ၀န္းဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕ ငါးဖြဲ႕ကို ု တာ၀န ္
ေပးခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ စစ္တမ္းေကာက္ယူေရးအဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ ရိွၿပီး ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အျပင္ဖက္ႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္ သံုးခုတြင္ နည္းပညာမပါ အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ အျပည့္ ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ တျခားၿမိဳ႕နယ္ 
ႏွစ္ႏွစခ္ုတြင ္  လူမႈအသိုုင္းအ၀န္းလံုၿခံဳမႈသတ္မွတ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ 
လူမႈအသိုုင္းအ၀န္းအတြင္း ကနဦးစစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူရန္ အလုုပ္အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ရိွခဲ့ၿပီး အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမဟုတ္ေသာ 
ေဒသမ်ားအတြင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ ေဒသခံအဖြဲ႕တစ္ဖြ ႕ဲႏွင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အလားတူ တနၤသာရီတုုိင္းေဒသႀကီး 
ေတာင္ဖက္ျခမ္းတြင ္အဖြဲ႕ငယ ္၃ ဖြဲ႕ရိွခဲ့သည္။152 

HALO Trust အဖြဲ႕သည္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းဌာနႏွင္ ့သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုုးထားေသာ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာအရ 
ကရင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ၿမိဳ႕စလံုးႏွင့္၊ပဲခူး၊ မြန္၊ ကခ်င ္ႏွင္ ့ရမွ္းျပည္နယ္ရိွ တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မိုင္းအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး 
ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင ္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံ့ၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ဖက္ 
လာရိႈးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ရံုုးမ်ားဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ခဲ့သျဖင္ ့ရွမ္းျပည္နယ္ 
အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၁၈ ၿမိဳ႕နယ္အထိ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင္ ့ ဧရိယာ တိုးခ်ဲ႕jျခင္းႏွင္ ့ နည္းပညာမပါ အလြတ္သေဘာ 

                                                
150 “Youth Empowerment: Myanmar’s young people want an active role in the running of their country,” Mizzima Weekly, 9 June 2016, p. 22. 
151 Interview with Greg Crowther, MAG, in Phnom Penh, 1 May 2017; “Preliminary results of MAG’s Non-Technical Survey in Kayah State,” received 
by email from Greg Crowther, MAG, 2 May 2017; and Greg Crowther, Josephine Dresner, and Michael Aaron, “Mine Action in Burma, Building Trust 
and Incremental Gains,” Journal of Conventional Weapons Destruction, Issue 21.2, July 2017. 
152 Email from Bekim Shala, Country Director, MAG, 27 September 2017. 
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စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ပါ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ HALO Trust အဖြဲ႕သည္ ကရင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္သံုးခု (လိွဳင္းဘြဲ႕၊ဘားအံ့ ႏွင္ ့
သံေတာင္ႀကီး) တြင ္ အလုပ္လုုပ္ကိုုင္ေနၿပီး ဗဟုဂံေျမပံုဆြဲရန ္ စစ္တမ္းအဖြဲ႕ သုံးဖြဲ႕ကိ ု တာ၀န္ခ်ထားခဲ့သည္။ 
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ HALO အဖြဲ႕သည္ မိုင္းအႏၱာရယ္ေလ်ာ့ပါးေရးပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္။153 
 
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ကယားျပည္နယ္မ်ားတြင္ အႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးပညာေပးလုပ္းငန္းအတြက္ 

အဖြဲ႕ ၆ ဖြဲ႕ျဖင္ ့ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ DDG သည္ ကယားျပည္နယ္ဒီေမာဆို ၿမိဳ႕နယ္တြင္ နည္းပညာမပါအလြတ္သေဘာ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူခြင့္ကို လူမႈေရးလုပ္ငန္းဌာနမ ွခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ေမလမွစ၍ စစ္တမ္းေကာက္ယူသူ 
သံုးဦးပါေသာ အဖြဲ႕ငယ ္၂ ဖြဲ႕ကိ ုေနရာခ်ထားခဲ့သည္။ 154 
 
မိုုင္းႏွင္ ့စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲေစေသာ ပစၥည္းမ်ား ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား  
၂၀၁၇ ခုႏွစ ္စက္တင္ဘာလမွစ၍  အနည္းဆံုး အဖြဲ႕အစည္း ၉  ခုသည္ အႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးပညာေပး ပေရာဂ်က္ 

၁၃ ခ ု ကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ဖက္ျခမ္း၊ 
မြန္ျပည္နယ္ႏွင္ ့တနၤသာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႕တြင္ အေကာင္ထည္ေဖၚခဲ့သည္။  
  

                                                
153 Email from Samuel Fricker, Programme Manager, HALO Trust, 25 September 2017. 
154 Email from Pascal Simon, Programme Manager, DDG, 28 September 2017; and DRC/DDG, “Deployment and activities in Myanmar,” July 2017. 
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မိုုင္းႏွင္ ့စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲေစေသာ ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သူမ်ား155 

တည္ေနရာ ျပည္တြင္းေဆာင္ရြက္သူ ႏိုုင္ငံတကာေဆာင္ရြက္သူ 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအေရွ႕ျခမ္း ႏိုင္ငံတြင္းအိုးအိမ္မဲ့ကရင္ျပည္သူေရးရာေကာ္မတီ 
ႏွင္ ့ကရင္ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ားအလုပ္အဖြဲ႕ 
 

Dan Church Aid (DCA) 

ကခ်င္ျပည္နယ္  ဒိန္းမတ္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ (DRC) 

ကယားျပည္နယ္ ကရင္နီလူမႈဖူလံုေရးႏွင္ ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန ႏွင္ ့
ေဒသခံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္၊ 
ပညာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့ ္သင္တန္းဌာန 

DCA-Norwegian Church Aid 
(NCA) and MAG 

မြန္ျပည္နယ ္  
ႏိုင္ငံတြင္းအိုးအိမ္မဲ့ကရင္ျပည္သူေရးရာေကာ္မတီ 
ႏွင္ ့ကရင္ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ားအလုပ္အဖြဲ႕ 
 

DCA 

ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ကရင္လူငယ္အစည္းအရံုး ႏွင္ ့ ရွမ္းျပည္နယ္ 
လူငယ္ ကြန္ယက္ေကာ္မတီ 

HALO, DRC, and DCA-NCA 

ေတာင္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္  MAG 

တနၤသာရ ီတိုင္းေဒသႀကီး ကရင္ေက်ာင္းဆရာ/မ 
မ်ားအလုပ္အဖြဲ႕၊သစ္ေတာဌာနႏွင္ ့ ပညာေရး၊ 
စီမံကိန္းႏွင့ ္သင္တန္းဌာန 

DCA 
DCA-NCA 

 
ထို႕အျပင္ ICRC က ေလ့က်င့္ေပးထာေသာ အမ်ိဳးသားလူမႈအသိုုင္းအ၀န္းအဖြဲ႕သည္လည္း အႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါး 

ေရး ပညာေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သည္။156 
Monitor  သည္ မိုုင္းအေရးျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္အဖြဲ႕    ၏ ကူညီပ့ံပိုးမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ထိုုအဖြဲ႕သည္ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ မိုုင္းရွင္းလင္းျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ မိုုင္းအေရးသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ Monitor၏ ေျမျမဳပ္မုုိင္းႏွင့္ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား 
အစီရင္ခံစာအတြက္လည္း အခ်က္အလက္မ်ား မ ွ်ေ၀ခဲ့သည္။အင္တာနက္အြန္လိုင္းတြင္ ေဖၚျပေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 
ပံွႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေသာ စာေစာင္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအလံုးအတြက္ Monitor အဖြဲ႕တြင္သာ တာ၀န္ရိွပါသည္။  
  

                                                
155 MIMU, “Myanmar, Who/What/Where, Mine Action, All Agencies,” 27 September 2017. 
156 ICRC, “Annual Report 2016,” p. 328. 
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မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈ အေထာက္အပံံ့မ်ား  
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင ္ အလွဴရွင္ ၇ ႏိုုင္ငံက ျမန္မာႏိုုင္ငံကိ ု မိုုင္းအေရးေဆာင္ရြက္ရန ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၃ သန္း 

ထည့္၀င္ခဲ့သျဖင္ ့၂၀၁၅ ခုုႏွစ္မစ၍ ၄၆ ရာခိုုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့သည္။ 157 
ဆြဇ္ဇာလန ္ ႏွင္ ့ ဂ ်ာမဏီ ႏိုုင္ငံသည္ အမ်ားဆံုးထည့္၀င္ေသာ ႏိုုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၄.၅ သန္း 

ရိွသျဖင္ ့စုစုုေပါင္းထည့္၀င္မႈ၏ ၇၀ ရခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရိွခဲ့သည္။  
    ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုုင္ငံတကာမ ွထည့္၀င္မႈမ်ားသည္ နည္းပညာမပါေသာ အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ 
အႏၱာရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေပးျခင္း သို႕မဟုတ္ ICRC ႏွင္ ့တျခားေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တဆင့္ 
ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။  
 
ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးမႈမ်ား အကူအညီေပးမႈမ်ား -  ၂၀၁၆  158 
အလွဴရွင္ က႑ ပမာဏ 

(သက္ဆိုင္ရာႏိုုင္ငံ 
မ်ား၏ေငြေၾကး) 

ပမာဏ 
($) 

ဆြဇ္ဇာလန္ အႏၱာရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေပးျခင္း ႏွင့္ 
မိုင္းသင့္ဒဏ္အကူအညီ 

CHF3,199,880 3,249,269 

ဂ်ာမဏီ မိုင္းသင့္ဒဏ္အကူအညီ €1,124,002 1,244,495 

အဂၤလန ္ အႏၱာရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေပးျခင္း £649,314 880,145 

ေနာ္ေ၀  နည္းပညာမပါေသာ အလြတ္သေဘာ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း 
ႏွင့္အႏၱာရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေပးျခင္း 

 

NOK3,100,000 369,329 

ဥေရာပသမဂၢ အႏၱာရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေပးျခင္း €316,284 350,190 

ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ အႏၱာရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေပးျခင္း €90,000 99,648 

အိုင္ယာလန္ အႏၱာရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေပးျခင္း €70,000 77,504 

စုုစုေပါင္း   6,270,580 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုုင္ငံသို႕ေပးေသာ ႏိုုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားသည္ အတက္အက် သိသိ သာသာ 
ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင ္ ေဒၚလာ ၃.၄ သန္းမွ ၂၀၁၅ တြင ္ေဒၚလာ ၁၁.၇ သန္း အထိ ျမင့္မားခဲ့သည္။ 

 

 

 

 

 

 

                                                
157 ဘယ္လဂ်ီယမ္၊ Belgium, Mine Ban Treaty Article 7 Report, Form J, ဧၿပီ ၃၀၊ ၂၀၁၇။ ဂ်ာမဏီ, Convention on Conventional Weapons (CCW) Amended 
Protocol II Annual Report, Form E, and Annex, ၃၁ မတ္ ၂၀၁၇; အိုင္ယာလန္, CCW Amended Protocol II Annual Report, Form E, and Annex 1, ၃၀ မတ္ 
၂၀၁၇။ ဆြဇ္ဇာလန္, Convention on Cluster Munitions Article 7 Report, Form I, ၂၈ ဧၿပီ ၂၀၁၇။ အဂၤလန္, Mine Ban Treaty Article 7 Report, Form J, ဧၿပီ ၃၀၊ 
၂၀၁၇; Monitor ၏ ေမးခြန္းမ်ားကိ ု Frank Meeussen မ ွေျဖဆိုုျခင္း။ Disarmament, Non-Proliferation and Arms Export Control, European External Action 
Service, ၃၀ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇; ႏွင္ ့Ingrid Schoyen မ ွအီးေမး, Senior Adviser, Section for Humanitarian Affairs, Norway Ministry of Foreign Affairs, ၃၁ ေမ 
၂၀၁၇။ 
158 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ေယဘုုယ်ေငြလဲႏႈန္း: €1=US$1.1072; NOK8.3936=US$1; £1=US$1.3555; CHF0.9848=US$1. US Federal Reserve, “List of 
Exchange Rates (Annual),” 4 January 2017. 
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ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးမႈမ်ား အကူအညီေပးမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ - ၂၀၁၂  မ ွ၂၀၁၆  အထိ 159 
 

 
 

  

                                                
159 Monitor အစီရင္ခံစာအေဟာင္းမ်ားကိုုၾကည့္။  Total for 2013 has been rectified as a result of revised US funding data.  

ႏွစ ္
ႏိုုင္ငံတကာအကူအညီမ်ား  

($)  

၂၀၁၆  6,270,580 

၂၀၁၅  11,677,355 

၂၀၁၄  3,373,910 

၂၀၁၃  7,892,326 

၂၀၁၂  8,503,756 

စုစုေပါင္း 37,717,927 
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ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ျခင္း မ၀ူ ါဒ  
အက်ဥ္းခ်ဳပ္။  

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရိွေသးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ ထပ္ဆင့္ ေပါက္ကြဲေစေသာ 
စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာေသာ ဆိုုးက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈမ်ား ရိွျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေအာက္တိုုဘာလတြင္ ျမနမာႏိုုင္ငံက တႏိုုင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ခ်ဳပ္ဆိုုႏိုုင္ျခင္း မရိွေသေရြ႕  
၎အေနျဖင့္ သေဘာတူျခင္းကို စဥ္းစား၍ မရေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ ဒီဇင္ဘာလတြင ္
ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ သေဘာတူညီခ်က္ဆိုုင္ရာ UN ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ မဲမေပး ၾကားေနႏိုုင္ငံအျဖစ ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ 
၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင ္ က်င္းပဲခဲ့ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အစည္းအေ၀းသို႕ျမန္မာႏိုု္င္ငံသည္ သည္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ 
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။  

   ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ လက္လႊဲ ေျပာင္းျခင္း မရိွဟု ု
ျမန္မာႏိုု္င္ငံက ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုသည္။ သုုိ႕ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ ေခတ္မွ ီ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ စစ္လက္နက္ပစၥည္းႏွင့္ 
ပံုစံတူသည့္ “ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ ပံုစံတ”ူ ရိွေၾကာင္း ႏွင္ ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းႏွင္ ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ ္ အေစာပိုင္းတြင ္
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲ ေျပာဆိုုမႈမ်ား ရိွခဲ့သည္။  

မ ူ

 

     ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္င ံသည္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲလက္နက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈပိတ္ပင္ တားျမစ္ျခင္း 
ဆိုင္ရာ သေဘာတစူာခ်ဳပ္တြင ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံတခ ုမဟုတ္ေပ။ 160 
ယခင္ကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ 

သတ္ေရာက္ျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုုေသာ္လည္း သေဘာတ ူ လက္မွတ္ထိုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ေအာက္တိုဘာလအထိ ၎၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္း မရိွေသးေပ။ 161  
ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ပမထ ေကာ္မတီ 
အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံက “ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာလက္နက္ပစၥည္းမ်ား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
လက္မွတ္ေရးထိုုးျခင္းကို တႏိုုင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရရိွၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ႏိုု္္င္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင္ ့
လူမႈေရးအေျခအေနမ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးမွသာ စဥ္းစားႏိုုင္မည”္ ဟုတင္ျပခဲ့သည္။162  

 ျမန္မာႏိုု္င္ငံသည္ UNGA၏ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ဆိုုင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ မဲမေပးပဲ ၾကားေနေနခဲ့ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎၏ ရွင္းလင္းမႈတြင ္ မ်တ္ခ်ျပဳခဲ့ၿပီး၊ 
စာခ်ဳပ္ျပင္ပတြင္ရိွေနေသာ ႏိုုင္ငံမ်ားကို ုအျမန္ဆံုုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ အၾကံျပဳခဲ့သည္။163 ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္၂၀၁၆ ခုႏွစ ္
ဒီဇင္ဘာလ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း ေနာက္တၾကိမ္တြင္လည္း မဲမေပးပဲ ေနခဲ့သည္။164 
ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈပိတ္ပင္ တားျမစ္ျခင္း ဆိုင္ရာ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (က်င္းေခါင္၊ လာအို ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၈) ျဖစ္လာေစေသာ 
ေအာ္စလိုအစည္အေ၀း (Oslo Process) ၏ ေဒသဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းသုိ႕ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ ္
ႏိ၀ုင္ဘာလတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဘာလီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ေဒသဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းသို႕လည္း တက္ေရာက္ 
ခဲ့သည္။   
၂၀၁၀ ႏွင္ ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္အဖြဲ႕၀င္ႏိုု္င္ငံမ်ား၏ ႏွစ္ပတ္လည္ပံုုမွန္ အစည္းအေ၀းသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ ္

ဧၿပီလတြင ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ ဂ်နီဗာတြင ္ က်င္းပေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ က႑စံုအစည္းအေ၀းသို႕ တႀကိမ္ 
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ စက္တင္ဘာလ ဂ်နီဗာ ၿမိဳ ႕ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္ႏိုုင္ငံမ်ား၏ 
ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းကို ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ ေလ့လာသူအျဖစ္ ဖိတ္ၾကားခံရေသာ္လည္း 
တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရိွေပ။  

 

                                                
160 စစ္အစိုးရသည ္ Burma မ ွ Myanmar သို႕ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစ ု ႏွင္ ့ ႏိုင္ငံအမ်ားစုက Burma ဟူေသာ 
အမည္ကိုသာ ပိုႏွစ္သက္ၾကသည္။ 
161 ျမန္မာႏိုု္င္ငံဆိငု္ရာထုုတ္ျပန္ခ်က္။ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာလံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ UNGA ပထမေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း။ နယူးေယာက္။ ၃၀ ေအာက္တိုုဘာ 
၂၀၁၃။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာထုုတ္ျပန္ခ်က္။ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာလံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ UNGAပထမေကာ္မတီအစည္းအေ၀း။ နယူးေယာက္။ ၁ ႏိ၀ုင္ဘာ ၂၀၁၂။ 
162 ျမန္မာႏိုု္င္ငံဆိုင္ရာထုုတ္ျပန္ခ်က္။ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာလံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ UNGA ပထမေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း။ နယူးေယာက္။ ၁၅ ေအာက္တိုုဘာ 
၂၀၁၅။ 
163 “Implementation of the Convention on Cluster Munitions,” UNGA Resolution 70/54, 7 December 2015. 
164 “Implementation of the Convention on Cluster Munitions,” UNGA Resolution 71/45, 5 December 2016. 



30  | ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕  - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 

ျမန္မာႏိုု္င္ငံသည ္ မိုင္းအသံုးျပဳတားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အဖြဲ႔၀င္မဟုုတ္ေပ။ ထို႕အျပင္ သမာရိုးက် 
လက္နက္မ်ား သေဘာတူစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င ္ႏိုုင္င ံတစ္ႏိုုင္ငံလည္း မဟုုတ္ေပ။  

 
ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္္နက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုုတ္လုုပ္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင္ ့သိုုေလွာင္ျခင္း 
၂၀၀၉  ခုႏွစ္ႏိ၀ုင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ေဒသဆိုုင္ရာအစည္းအေ၀းတစ္ခုုတြင္ဤသို႕ ေျပာဆို ခဲ့သည္။ “မိမိတို႕ 

သည္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 
တျခားသူတစ္ဦးထံ တိုက္ရိုက္သို႕မဟုတ္ သြဲ၀ ိုုက္၍ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ သို႕မဟုုတ္ ကူညီျခင္း၊ ဤ သေဘာတူညီခ်က္အရ 
တားျမစ္ထားေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားကို တျခားတဦးဦးအား လုုပ္ေဆာင္ရန ္အားေပးျခင္း၊ ဆြဲေဆာင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုုပ္ပါ။” 165 
ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းအား “  အထိန္းအကြပ္မရိွ ေနရာ အႏွံ႕ သတ္ေရာက္ ေစေသာ လက္နက္မ်ား 
…….လူသားခ်င္းစာနာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳး သတ္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုုင္ေသာ လက္နက္မ်ား။” ဟု 
ျမန္မာႏိုု္င္ငံက ျပစ္တင ္ေ၀ဖန္ခဲ့သည္166 
၂၀၁၅ခုႏွစ ္ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံက အဖြဲ႕၀င္ႏိုုင္ငံမ်ားကိ ု၎သည္ လက္နက္ကိိုင္ပဋိပကၡ၏ လိုုက္နာရ 

မည့္ဥပေဒႏွင္ ့ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုုက္နာေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ “မိမိတိုု႕၏ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ 
စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင ္တိတိက်က်လိုုက္နာၾကသည္။ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ားကို မည္သည့္ 
စစ္ဆင္ေရးတြင္မ ွအသံုးျပဳခဲ့ျခင္းမရိွေပ။”  167 
ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ ၁၂၂ မီလီမီတာ အမ်ိဳအစား ၈၁ ႏွင္ ့ ၉၀ ဘီ အမ်ိဳးအစား ႏငွ္ ့ ေျမျပင္မ ွ ေျမျပင္ပစ ္ ၂၄၀ မမ 

ေရာ့ကက္ေလာင္ခ်ာတိုု႕ ပိုင္ဆိုုင္သည္။ သိုု႕ေသာ္ ၎က်ည္မ်ားတြင္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ ပံုုစံမ်ား ပါမပါေတာ့ မသိႏိုုင္ေပ။ 168 
 

ယခင္ကာလ စြတ္စြဲေျပာဆိုုမႈမ်ား 
ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲလက္နက္ “Cluster adapter” တစ္ခုု လက္၀ယ္ရရရိွခဲ့ၿပီး၂၀၁၂ ခုုႏွစ ္

ေႏွာင္းပိုင္းႏွင္ ့ ၂၀၁၃  ခုုႏွစ ္အေစာပိုင္း ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ ္တိုက္ပြဲမ်ား 
တြင ္အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုုမႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ 169 အဆိုုပါလက္နက္သည္ ေခာတ္မွီထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ စစ္လက္နက္ႏွင့္ 
ပံုုစံတူသည္။  
ဂန္းဒံုုရမ္တြင ္ တပ္ဆြဲထားေသာ အစိုုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႕ တြင ္ ကခ်င္ျပည္ 

ေတာင္ဖက္ျခမ္း လိုင္ဇာအေနာက္ဖက္ ၅ မုုိင္အကြာတြင ္ရိွေသာ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါသည့္ ခါယာဘန္ ေတာင္ကုုန္း 
တိုုက္ခိုုက္မႈတြင္ KIA တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ လက္နက္မ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုုက္ခဲ့သည္ဟုု KIA က အခုုိင္အမာ 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 170 ကခ်င္အမ်ိဳးသား ေကာင္စ ီတြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးက CMC ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ ္ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႕တြင ္
ေလယာဥ္ေပၚမ ွ ႀကဲခ်ေသာ အမ်ိဳးအစားမသိဗံုး ဓါတ္ပံုထုုတ္ျပခဲ့ၿပီး၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ အတြင္း အသံုုးျပဳခဲ့ေသာ ေပါင္ ၂၀ 
ေလးသည့္ ျဖန္႕ထြက္ဗံုးမ်ား ျဖစ္သည္ဟုု အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ၎ဗံုးမ်ားကိုု ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ႏွင္ ့၂၀၁၃ 
ခုႏွစ ္ ဇန္န၀ါရ ီ ၈ ရက္ေန႔ ျမန္မာတပ္မေတာ ္ (ေလ) မ ွ KIA မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ေရွ႕တန္းစခန္းမ်ားကိုု ေလေၾကာင္း 
တိုက္ခိုုက္မႈအတြင္း အသံုုးျပဳခဲ့သည္။ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ၏ အဆုုိအရ “ျမန္မာႏိုုင္င ံ ျပည္တြင္းစစ္တြင ္အရင္က 
တခါမ ွအသံုးျပဳခဲ့ျခင္း မရိွေသာ ဗံုုး အမ်ိဳးအစား” ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။”171  
အလားတူဗံုးအစမ်ားကို တိုက္ပြဲျဖစ္သည့္ေနရာမဟုတ္ေသာ ေနရာတခုသုိုု႕ ကားျဖင့္သယ္ေဆာင္ သြားသည့္ 

ဓါတ္ပံုုမ်ားကို လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (HRW) က လက္ခံရရိွခဲ့သည္။172 HRW သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္ဒီဇင္ဘာ 
ႏွင္ ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ အစိုုးရတပ္မ်ားက လိုင္ဇာကို ေလေၾကာင္း တိုုက္ခိုုက္မႈ လုုပ္ခဲ့ေၾကာင္း 
အတည္ျပဳခဲ့သည္။173 ျမနမ္ာအစိုုးရက ေနာက္ပိုင္းတြင ္လိုုင္ဇာကိုု ဗံုးႀကဲ တိုက္ခိုုက္ခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့သည္။174 

                                                
165 ဦးရဲမင္းသိန္း၏ ေျပာဆိုခ်က္။ လက္ေထာက္ဒါရိုုက္တာ။ ႏိုင္ငံတကာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့ ္ စီးပြားေရးဌာန။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန။ Regional Conference on 
Promotion and Universalization of Convention on Cluster Munitions.ဘာလီ။ ႏိ၀ုင္ဘာ ၁၆ ၂၀၀၉ ။ 
166 Ibid. 
167 ျမန္မာႏိုု္င္ငံဆိုင္ရာထုုတ္ျပန္ခ်က္။ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာလံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ UNGA ပထမေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း။ နယူးေယာက္။ ၁၅ ေအာက္တိုုဘာ 
၂၀၁၅။ 
168 ““ျမန္မာႏိုုင္ငံကာကြယ္ေရးလက္နက္မ်ား။၊၂၀ မတ္လ ၂၀၁၄။ လွဦး၏ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏MRLSသို႕မဟုတ္ေရာ့ကက္မ်ိဳးစံုုပစ္ႏိုုင္ေသာစနစ္ကို ု အဂၤလိပ္လိုု 
ဘာသာျပန္ဆိုုမႈ။ ၂၃၊မတ ္၂၀၁၄။ 
169 ျမန္မာအစိုုးရစစ္တပ္သည ္ျဖန္႕ထြက္ဗံုးေျခာက္လံုးတပ္ဆင္ခဲ့ၿပီး ေလယာဥ္ေပၚမ ွႀကဲခ်သည့္အခ်ိန္တြင္ ဗံုုုးခ်ိတ္တြဲမွ သီးျခားခြဲထြက္သည္ဟူေသာ သက္ေသမ်ား ရိွသည္။   
170 “လိုင္ဇာအနီး KIO အဓိကစခန္းအား သိမ္းယူရန္ အစိုးရစစ္တပ္သည္ ထပ္ဆင့္ကြဲဗံုးမ်ား အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ကခ်င္သတင္းအဖြ႕ဲ။ ၂၆ ဇန ္၂၀၁၃။ 
171 ကခ်င္အမ်ိဳးသားေကာင္စီတဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး ခြန္ထြန္မွေပးပိုု႕ေသာ အီးေမးတြင္ပါေသာ ဓါတ္ပံုုမ်ား။ ၉  ဧၿပီ ၂၀၁၃။   
172 ဘာေတးလင့္တနာထံမွ အီးေမး၊၂၅ မတ္ ၂၀၁၃ 
173 HRW သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ ္ဇန ္၁၄ ရက္ေန႕ လိုင္ဇာတိုက္ခိုုက္မႈကိုု မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ အရပ္သား ၃ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။ HRW သတင္း ထုုတ္ျပန္ခ်က္။ “ျမန္မာႏိုုင္ငံ၊ 
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း မဆင္မျခင ္တိုက္ခိုုက္မႈမ်ား” ၁၇ ဇန ္၂၀၁၃။ 
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ဓါတ္ပံုတြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည့္ “ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲပံုုစံတူ” ႏွင္ ့ ေပါင္ ၂၀ ေလးေသာ ျဖန္႕ထြက္ ဗံုုး မ်ားသည္ 
ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ 
စစ္လက္နက္ပစၥည္း ဖြင့္ဆိုုခ်က္တြင ္အက်ံဳး၀င္သည္။ 175 

 

                                                                                                                                                       
174 HRW မ ွ၂၀၁၃ ခုႏွစ ္ဇန္န၀ါရီလ ထုုတ္ျပန္ခ်က္အရ “ျမန္မာအစိုုးရက လိုုင္ဇာသိုု႕ ဗံုုးႀကဲျခင္းကိုု အစိုုးရေျပာေရးဆိုုခြင့္ရိွသ ူရဲထြဋ္က ဇန္န၀ါရ ီ၁၄ တြင ္ ျငင္းဆိုုခဲ့သည္။ 
၎မတိုုင္ခင္ ရက္သတၱပတ္တြင္လည္း သမၼတရံုုးက KIA အား ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ တိုက္ခိုုက္ေရးေလယာဥ္မ်ားႏွင္ ့ ေလေၾကာင္း တိုုက္ခိ္ုု္က္မႈ မရိွေၾကာင္း 
တရား၀င္ျငင္းဆိုုခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ တိုက္ခုုိက္မႈ ဗြီဒီယိုုဖိုုင္သတင္းအစီရင္ခံစာမ်ားထြက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ရုုပ္သိမ္းခဲ့သည္။” HRWသတင္းထုုတ္ျပန္ခ်က္။ 
“ျမန္မာႏိုုင္ငံ၊ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း မဆင္မျခင္တိုက္ခိုုက္မႈမ်ား” ၁၇ ဇန ္၂၀၁၃။ 
175 ဓါတ္ပုံတြင္ျမင္ေတြ႕ရေသာ ဗံုးခ်တိ္တံမ်ားသည္ အေမရိကန္ထုတ္ M1တပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲလက္နက္ႏွင့္ဆင္တူသည္။ ျဖန္႕ထြက္ဗံုး အေသးမ်ားသည ္ေခာတ္မီွပံစံမ်ားျဖစ္ၿပီး 
ဒုုတိယကမႅာစစ္သံုုစစ္လက္နက္ပစၥည္မ်ားကပိုုေကာင္းသည္။အမည္မေဖၚလိုုသူစစ္သားတဦးက ၎လက္နက္ကိုုျမန္မာျပည္တြင္ထုုတ္သည္ဟုု အတည္ျပဳသည္္။ ထို႕အျပင္ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၎လက္နက္မ်ား သံုုးသည္ဟု ုလည္းစစ္လက္နက္ပစၥည္းထုုတ္လုုပ္ေရးအရာရိွေဟာင္းတဦးက အတည္ျပဳခဲ့သည္။။ 


