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 ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသုံးျပဳမႈ 
ပတိပ္ငတ္ားျမစ္ျခင္း ဆုိငရ္ာ ႏိငုင္တံကာ စည္းရံုုးလံႈ႕ေဆာ္ေရးအဖြ႕ဲႏငွ္ ့ထပဆ္င့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစလ္ကန္က္ပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳတားျမစပ္တ္ိပင ္
ျခင္း ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕အတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ေျမျမဳပ္မိုင္း အသံုးျပဳမႈ ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္း ႏိုင္ငံတကာ စည္းရံုး 
လံႈ႕ေဆာ္ေရးအဖြဲ႕ (ICBL)အား ကမၻာ့အ၀ွမ္းလူသတ္မိုင္းမ်ား ရွင္းလင္းပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ၁၉၉၂ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ICBL သည္ ႏိုင္ငံ 
ေပါင္း(၇၀) ႏုိင္ငံတြင္ ရွိေသာ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြ႕ဲအစည္းေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေသာ ကြန္ယက္တခုျဖစ္သည္။ ၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရခဲ့သည္။ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈတားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းညႊန္႕ေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ထပ္ဆင့္ 
ေပါက္ကြဲလက္နက္မ်ား ဖ်က္သိမ္းေပးရန္၊ ယင္းလက္နက္ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲထိခိုုက္ေသေၾကဆုံးရံႈးမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရး အတြက္ 
ကာကြယ္ဟန္႕တားရန္ႏွင့္ ထုိလက္နက္ မ်ားေၾကာင့္ အတိ ဒုကၡေရာက္မႈမ်ားကုိ ထာ၀ရ အဆုံးသတ္ေစရန္ စသည္တုိ႕အတြက္ ရည္ရြယ္ၾကိဳးပမ္း 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ စည္းရံုုးလံႈ႕ေဆာ္ေရးအဖြဲ႕ႀကီး ျဖစ္သည္။
 ေျမျမဳပမ္ိငု္းအသံုးျပဳမႈေစာင္ၾ့ကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည ္၁၉၉၇ခုႏစွ ္အုိတာ၀ါ သေဘာတူစာခ်ဳပမ္ိငု္း အသုံးျပဳမႈပတ္ိပငတ္ားျမစ္ျခင္း 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား အေကာင္ အထည္ေဖၚျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္တမ္းတင္သည္။ထို႕အျပင္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား 
ေစာင့ၾ္ကည့္ေလ့လာေရး အဖြ႕ဲ သည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူခ်ဳပ္ အေကာင္ အထည္ေဖၚမႈကုိ 
မွတ္တမ္းတင္သည္။ ၎ႏွစ္ဖြ႕ဲစလုံးသည္ ယင္းလက္နက္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အၾကပ္အတည္းမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္းက 
တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည္။ 
 ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၁)ရက္ေန႕အထိ ကမၻာ့အစိုးရစုစုုေပါင္း၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ႏိုုင္ငံေပါင္း ၁၆၄ ႏိုင္္ငံက ေျမျမဳပ္မိုင္း 
အသံုးျပဳမႈတားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား သေဘာတူလက္ခံျခင္း (သို႕မဟုတ္) လက္ခံက်င့္သံုးျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း 
၁၂၀ က ထပဆ္င္ ့ေပါက္ကြဲေစေသာလက္နက္ပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳမႈတာျမစပ္တ္ိပင္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပအ္ား လက္မတ္ွေရးထုိးျခင္း (သိုု႕မဟုတ္) 
လက္ခံက်င့္သံုးျခင္းမ်ားမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုစလံုးအား လက္မွတ္ေရး ထိုးျခင္း မျပဳေသးေပ။ 
ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာလက္နက္ပစၥည္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ား မွန္ကန္ျခင္း ရိွမရိွ 
စစ္ေဆးေသာအဖြဲ႕မဟုတ္သကဲ့သို႕ တရား၀င္စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕လည္းမဟုတ္ေပ။ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားသည္ လူသတ္မိုင္း ဆန္႕က်င္ 
တိုက္ဖ်က္ေရးတာ၀န္ရိွမႈအေပၚ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းရိွမရိွေလ့လာေသာ သာမန္ျပည္သူမ်ား၏ အားထုတ္ခ်က္တခုသာ ျဖစ္သည္။ 
စာခ်ဳပ္အားလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းျပည္မ်ားအေနျဖင့္ အစီရင္ခံ တင္ျပျခင္းစည္းကမ္းအား လိုက္နာလာေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း လည္း 
ျဖစ္သည္။ မိမိတုုိ႕ အစီရင္ခံစာသည္ ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္္နက္ပစၥည္းမ်ား ျပႆနာ၏ အေျခအေနကုိ 
ပိမုိထုငသ္ာျမငသ္ာျဖစလ္ာေစရန၊္ လကမ္တွ္ေရး ထုိးထားျခင္းမရိွေသးေသာ အစိုးရ၏မ၀ူါဒမ်ား (သုိ႕မဟုတ္)လုပဟ္နမ္်ားကုိ ပိမုိုသိုရိ ွလာေစရန ္
အတြက္ရည္ရြယ္ သည္။ 
 ေျမျမဳပမ္ိငု္းႏငွ္ထ့ပဆ္င့္ေပါက္ကြဲေစေသာလက္နက္ပစၥည္းမ်ားေစာင္ၾ့ကည့္ေလလ့ာေရးအဖြ႕ဲသည ္ေျမျမဳပမ္ိငု္း ကင္းစင္ေသာ ကမၻာႀကီး 
ျဖစ္လာေစေရး ရည္မွန္းခ်က္ အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းပိုမိုသိရိွ နားလည္လာေစရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ပိုရိွ လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 
 ေျမျမဳပမ္ိငု္းႏငွ္ထ့ပဆ္င့္ေပါက္ကြဲေစေသာလက္နက္ပစၥည္းမ်ားေစာင္ၾ့ကည့္ေလ့လာေရးအဖြ႕ဲသည ္ကမၻာႀကီးတခလုံုး အက်ိဳးျဖစထ္ြန္း 
ေစလို သည့္ အလုိ႕ငွာ ၎ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေသာ ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွန္ကန္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္သာ ဦးတည္ 
လုပ္ေဆာင္သည္။ ၎မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ အေရးႀကီးသကဲ့သုိ႕ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တင္ျပခ်က္မ်ား သာျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၉ခုႏွစ္ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာလက္နက္ပစၥည္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအစီရင္ခံစာအတြက္ 
သုေတသီသည္ ယက္စ္ဟူဟြာ မုိဆာ-ပူအန္စူ၀မ္ (Yeshua Moser-Puangsuwan) ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာအတြက္ သတင္း 
အခ်ကအ္လက္မ်ားေပးပိ႕ုၾကသည္ ့အဖြ႕ဲအစည္းအားလုံးႏွင္ ့ပဂုၢိဳလ္တဦးခ်င္းစအီား ေက်းဇူးအထူးတငသ္ကဲသို့႕ အစရီငခ္စံာျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက ္
ပံ့ပိုး ကူညီမႈမ်ားကုိလည္း အထူးအသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ယခုအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မွတ္တမ္းမ်ားပိုုမိုုတိက်ေစရန္ ပါ၀င္ကူညီမႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကရန္အတြက္လည္း ေတာင္းဆုိလုုိက္ပါသည္။burma@icblcmc.orgသုိ႕ဆက္သြယ္ႏုုိင္ပါသည္။  အစီရင္ခံစာပါ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားရိွပါက monitor@icblcmc.org သိုု႕စာေရးသား ဆက္သြယ္ႏိုုင္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာအေၾကာင္း

မ်က္ႏွာဖံုးဓါတ္ပံ။ု ။ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ကြက္ျပင္ရြာမွ ေျမျမဳပ္မိုင္းထိသူတစ္ဦး အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအတြက္  
    ကြမ္းသီးခြာေနပံုျဖစ္သည္။ ဓါတ္ပံု ေဇာ္ေဇာ္ဦး/Humanity  & Inclusion

ျမန္မာႏိုုင္ငံေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္
ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာလက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕

www.the-monitor.org| 
www.burma.icbl.org
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မိုင္းအသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း မူ၀ါဒ

 ျပည္ေထာငစ္သုမၼတျမနမ္ာႏိငုင္သံည ္ေျမျမဳပမ္ိငု္းအသုုံးျပဳမႈပတ္ိပငတ္ားဆီးျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပကုိ္ သေဘာတ ူလက္
ခထံားေသာႏိငုင္တံႏိငုင္မံဟုတ္ေပ။1 ျမနမ္ာႏိုငုင္သံည္ေျမျမဳပမ္ိငု္းအသံုးျပဳမႈပတိပ္ငတ္ားဆီးျခင္း သေဘာတူ စာခ်ဳပကုိ္ေထာက္ခံေၾကာင္း 
အခ်ိန္အခါသင့္သလိုေဖၚျပေျပာဆုုိေသာ္လည္း လက္ခံက်င့္သုံးရန္အတြက္ တစံုတရာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွေသးေပ။ ျမန္မာ 
တပ္မေတာ္သည္ လူသတ္ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားကိုအကန္႔အသတ္ႏွင့္သာ အသံုးျပဳေနသည္ဟု အခိုင္အမာ ေျပာဆိုသည္။ (ေအာက္ပါ 
အခန္းကိုၾကည့္ပါ၊)

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေျမျမွဳပ္မိုင္း အသံုးျပဳမႈတားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုုင္ငံ 
မ်ားအစည္းအေ၀းတြင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ‘ပထမဦးစားေပး’ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။ ‘ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအား သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးေသာ 
ႏိငုင္မံ်ားကုိ လုိအပ္ေသာ နည္းပညာ အကူအညမီ်ား ပိ၍ု ေထာက္ပံ ့ကူညီေပးရန ္တြန္းအားေပးလုိသည။္ ထုိမသွာ ၎တို႔အေနျဖင္ ့
သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ပါ၀င္လာႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ဟု မိမိတို႔ယံုၾကည္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္င္ငံက 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။2 

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွအရာရွိတစ္ဦးက ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္ 
ျခင္းႏိုုင္ငံတကာလႈပ္ရွားမႈ(ICBL)အား အဓိကပါ၀င္သူမ်ား အထူးသျဖင့္စစ္တပ္သည္ မိုင္းအသုံးျပဳမႈမ်ား တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း 
သေဘာတစူာခ်ဳပတ္ြင ္ျမနမ္ာႏိငုင္သံေဘာတူပါ၀င္ႏိငု္ေရးအတြက္ ျဖစ္ႏိငု္ေခ်မ်ားကုိ ျပနလ္ည ္သုံးသပ္ေနသညဟု္ေျပာဆုိခဲသ့ည။္3 
သို႔ေသာ္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ေမလေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က စာခ်ဳပ္၏ အထူး ကိုယ္စား 
လွယ္ေတာ္ ေဂ်ာ္ဒန္အိမ္ေရွ႕ မင္းသား မီရာရာ ဇိဒ္အယ္ဟူစိန္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသည္တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ
စာခ်ဳပ္အား စာခ်ဳပ္ပါ အဖြဲ႕အစည္း အားလံုးက ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးသည့္ေနာက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္ 
ရန ္စဥ္းစားမည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။4၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔  ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံက 
၎သည္ အနာဂါတ္တြင္ စာခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္လာရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
နားလည္မႈ ရွိရန္ သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားက သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း 
ေျပာဆိခုဲသ့ည။္ လကန္ကဖ္်ကသ္မိ္းျခင္းကစိၥရပသ္ည ္ၿငမိ္းခ်မ္းေရး လုပင္န္းစဥ ္ညွိႏွိငု္းျခင္းမ်ား၏ တစတိတ္ေဒသျဖစ္ေၾကာင္းႏငွ္ ့
ျမန္မာႏုိင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္နိင္ရန္ အတြက္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနသည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံက 
ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။5

 ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအရာရွိမ်ားက ICBL အား အစိုးရသည္ ေျမ 
ျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္တက္တက္ႂကြႂကြ စဥ္းစားေနေၾကာင္း ေျပာဆို 

1. ယခင္က ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဟုေခၚသည္။ ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထပ္တြင္ Burma မွ Myanmar သို႕ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 
တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစု ႏွင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုက Burma ဟူ၍သာ ဆက္လက္ေခၚေ၀ၚသံုုးစြဲလိုုၾကသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ား၏ 
အမည္မ်ားကို ယခင္မူရင္း အတိုင္းေခၚေ၀ၚၾကသလို အာဏာရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစိုးရက အသံထြက္အတိုင္းေခၚဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းကိုလည္း 
ကြင္းစ ကြင္းပိတ္ႏွင့္ ေဖၚျပသံုးစြဲမႈမ်ိဳး လည္း ရိွသည္။ ဥပမာ ကရင္နီ (ကယား) ျပည္နယ္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္ 
ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ လက္နက္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသတင္းစီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕  (MIMU) 
က အသံုးျပဳသည့္ အမည္မ်ားအတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ အမည္မ်ားကို စတင္အသံုးျပဳသည္။ ပိုမိုသိရိွလိုပါက www.themimu.info  တြင္ၾကည့္ပါ။ MINU 
website.
2. Statement of Myanmar, Mine Ban Treaty Seventeenth Meeting of States Parties, Geneva, 30 November 2018. 
3. ICBL/Landmine Monitor meeting with U Min Htike Hein, Assistant Secretary, Union Minister Office for Defence, Ministry of 
Defence, Naypyitaw, 29 June 2018.
4.“Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin receives Prince Mired Ra’ad Al-Hussein, Special Envoy of the 
Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their 
Destruction (Ottawa Convention),” Global New Light of Myanmar, 30 May 2018; and Anti-Personnel Mine Ban Convention, 
“Mine Ban Convention Special Envoy to visit Myanmar,” Press Release, 24 May 2018.
5. Myanmar, Explanation of Vote on Resolution L.53/rev.1, 73rd Session, UNGA First Committee, Audio Record of 31st 
Meeting (at 19 mins.), New York, 8 November 2018. See also Myanmar, Explanation of Vote on Resolution L.40, 72nd Session, 
UNGA First Committee, New York, 31 October 2017, UNGA, Official Records, A/C.1/72/PV26, pp. 18–19/29.
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ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စာခ်ဳပ္သို႔ ၀င္ေရာက္မည္ကိုေတာ့ မေျပာႏိုင္ခဲ့ေပ။6

 ၂၀၁၉ခုႏစွ ္ဧၿပလီ ၄ ရက္ေန႔တြင ္ႏိငုင္တံကာမိငု္းအေရးလႈပရ္ွားမႈေန႔ကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင ္က်င္းပခဲရ့ာ  “ေျမျမဳပမ္ိငု္းအသုံးျပဳ 
မႈ တားဆီးပတ္ိပင္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပတ္ြင ္လကမ္တ္ွေရးထုိးႏိ္ငုပ္ါ၀င္ႏိငုရ္န ္ျပငဆ္ငမ္ႈ မ်ားကုိ ဆထကတုိ္း လုပ္ေဆာငရ္န”္အစိုးရကုိ 
UNICEF တုိက္တြန္းခဲသ့ည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ပဋိပကၡတြင္ ပါ၀င္ေသာသက္ဆုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းအားလုံးကုိလည္း ေျမျမဳပ္မုိင္းအသစ္ 
မ်ားဆက္လက္မေထာင္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ UN ဌာေနရံုးႏွင့္ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတာ၀န္ခံက 
အစိုးရအေနျဖင္ ့ၿငမိ္းခ်မ္းေရးလုပင္န္းစဥအ္ားလုံးအၿပီးသတ္ျခင္းကုိ ေစာင္ဆုုိ့င္းေနမည္အ့စား ပဋပိကၡမရွိေတာ့ေသာ ျပညန္ယမ္်ားတြင ္
မိုင္းရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အားေပးသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။7 

 ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၇၃/၆၁ တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံက မဲမေပး 
ၾကားေနႏုုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္က ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုု ကမၻာ 
အ၀ွမ္းလႊမ္းၿခံဳေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ေျမျမွဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို 
ေထာကခ္ံေသာ အေထြေထြညလီာခ ံႏစွစ္ဥဆုံ္းျဖတ္ခ်ကအ္ားလံုးကုိ ျမနမ္ာႏိုငုင္ကံ မမဲေပး ၾကားေနႏိုငုင္အံျဖစ ္ရပတ္ညလ္ာခသံည။္8

 ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ေျမျမွဳပ္မိုင္း အသံုးျပဳမႈတားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုုင္ငံမ်ား အစည္းအေ၀း မ်ားသို႕ 
ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသလ္ည္း ျမနမ္ာႏိုငုင္သံည ္မိငု္းအသုံးျပဳမႈ ပတ္ိပငတ္ားဆီးျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ ္ျပနလ္ညသုံ္းသပ္ျခင္း ညလီာခသံိ႕ု တႀကိမမ္ ွ
တက္ေရာက္ခဲဖ့ူးျခင္း မရိွေပ။9  ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဂ်နီဗာတြင္ က်င္းပေသာ က႑စုံအစည္းအေ၀းမ်ား 
သို႕ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပေသာ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏုိင္င္ငံ 
ကုိယစ္ားလွယ္အဖြ႕ဲက ေျမျမဳပမ္ိငု္းအသုံးျပဳျခင္းႏငွ္ပ့တ္သက္၍ တနု္႔ျပန္ေျပာဆုိခဲသ့ည။္10 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ 
တေလွ်ာက ္ဘဂၤလားေဒရ့ွတ္ပမ္်ားႏငွ္ပ့ူးေပါင္း၍ ပူးေပါင္းကင္းလွည့္ျခင္းမ်ား စတငခ္ဲ့ေၾကာင္း ႏငွ္ ့၎အခ်နိမ္စွ၍ ေျမျမဳပမ္ိငု္းထိခိက္ု 
မွဳမ်ား ေပါက္ေပါက္ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဗီယက္က်င္းၿမိဳ႕တြင္ လာအုိႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီ 
အဖြဲ႕က စီစဥ္ေသာ ေဒသဆိုင္ရာနွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတစ္ခုသို႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။11 

 ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနအထူးကုိယ္စားလွယ္က 
ျမနမ္ာႏိငုင္အံစိုးရႏငွ္ ့တုိင္းရင္းသားလကန္က္ကုိငအ္ဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင္ ့မိငု္းအသုံးျပဳျခင္းကုိ ခ်က္ခ်င္း ရပတ္န္႔ရန္ႏငွ္ ့အစိုးရအား 
မိုင္းအသံုးျပဳမႈတားဆီးပိတ္ပင္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။12

 ၂၀၁၈ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏ္ုုိင္ငံမုိင္းကင္းစင္ေရးအဖြ႕ဲ 13 (၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ေျမျမဳပ္မုိင္းအသုံးျပဳမႈ တားပိတ္ပင္ျခင္း 
ႏိုုင္ငံတကာလႈပ္ရွားမႈ (ICBL) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသတ္မိ္ုင္းအသံုးျပဳမႈအသံုးျပဳျခင္း ရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းအပါအ၀င္ 
ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ အဆံုးသတ္ေရး ေတာင္းဆိုေနေသာ လွႈပ္ရွားမႈ တစ္ခု) သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေျမျမဳပ္မိုင္းေစာင့္ 

6. Landmine Monitor meetings with Kyaw Moe Tun, Director of International Organizations, Ministry of Foreign Affairs, Nay-
pyitaw, 26 June 2017; and with Lt. Col. Myo Win Aung, Judge Advocate General’s office, Ministry of Defense, Naypyitaw, 
26 June 2017. In July 2012, then Minister of Foreign Affairs, U Wunna Maung Lwin, stated that Myanmar was considering 
acceding to the Mine Ban Treaty. Press Release, “Myanmar seriously considering landmine treaty as part of its state reforms,” 
Mine Ban Treaty Implementation Support Unit (ISU), 12 July 2012.
7. UNICEF, “One out of four casualties of landmine incidents in Myanmar are children,” Press Release, 4 April 2019.
8. ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ လူသတ္ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း ႏိုု္င္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခုကို အစုိးရမ်ားက အရ 
ယူရန္ ေတာင္းဆိုေသာ UNGA ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျမန္မာႏုုိင္ငံက ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့သည္။
9. Myanmar previously attended Mine Ban Treaty Meetings of States Parties in 2003, 2006, and 2011–2013. It did not par-
ticipate in the Mine Ban Treaty Review Conferences held 2004, 2009, or 2014.
10. Statement of Myanmar, Mine Ban Treaty Seventeenth Meeting of State Parties, Geneva, 26 November 2018.
11. “Experts Discuss Landmine-related Risks At A Regional Seminar,” Lao News Agency, 2 May 2019. The seminar covered 
landmines, cluster munitions and explosive remnants of war.
12. Office of the High Commissioner on Human Rights, “Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights 
in Myanmar,” A/HRC/40/68, 5 March 2019. Recommendation: “Immediately stop laying landmines; ratify the Convention 
on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction; clear 
mines and unexploded ordnance; mark and fence mine areas; and carry out systematic mine-risk and education activities.”
13. The ICBL initiative was initially known as “Halt Mine Use in Burma/Myanmar.” See, Mine-Free Myanmar website.
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ၾကည့္ေလလ့ာေရး ျမနမ္ာႏိုငုင္ဆုိံငရ္ာ အစရီငခ္စံာ ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ိေသာ သတင္းစာရငွ္းလင္းပြ ဲက်င္းပခဲသ့ည။္14  ျမန္မာဘာသာျဖင့္ 
အစီရင္ခံစာေပါင္း ၁၂၀၀ ကို ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။၂၀၁၈ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ၂၀၁၉ ဇြန္လတြင္ Landmine Monitor အဖြဲ႕သည္ UN ၏ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးယူနစ္ (MIMU) ႏွင့္ လက္တြဲ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္း သတ္ေရာက္မႈ 
သတင္းအခ်က္မ်ားပါေသာ သတင္းကားခ်ပ္မ်ား ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးစနစ္အေပၚ ေျမျမဳပ္မိုင္းထိခိုက္ 
ဒဏ္ရာရမႈမ်ား၏ သတ္ေရာက္မႈမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။15 

ထုုတလ္ုုပ္ျခင္း၊ သိုုေလွာင္ျခင္း ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္း

    ပဲခူးတုိင္းအေနာက္ဖက္ျခမ္း၊ ေညာင္ေျခေထာက္ရိွ ႏိုင္ငံပိုင္စက္မႈလုပ္ငန္းတခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ 
စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးစက္ရုုံမ်ား (ကပစ) သည္ မုိင္းရွာစက္ကိရိယာျဖင့္ ရွာေဖြ၍ မရေသာ အစိတ္အပုိင္း မ်ား အပါအ၀င္ ျဖန္႕ထြက္ 
လသူတ္မိငု္းႏငွ္ ့နင္းမိငု္းမ်ား ထတ္ုလပုသ္ည။္16 ၂၀၁၆ ခုႏစွ ္စကတ္ငဘ္ာလတြင ္ျမနမ္ာႏိငုင္ ံအာဏာပိငုမ္်ားသည ္ေျမျမဳပမ္ိငု္းမ်ား 
ဆက္လက္ ထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။17

 ျပည္တြင္းထုတ္လုုပ္မႈအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ အီတလီႏိုင္ငံ၊ ဆုုိဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု၊ အေမရိ 
ကန္ျပည္ေထာငစ္ုႏငွ္ ့တျခားအမညမ္သိ စစလ္ကန္က္ ပစၥည္းထတ္ုလုပသ္ည္ ့ႏိငုင္မံ်ားမလွည္း လူသတမ္ိငု္းမ်ား ၀ယ္ယ ူအသုုံးျပဳမႈ 
ရိွသည္။18

 အစုုိးရလက္၀ယ္တြင္ရွိေသာ လူသတ္မုိင္းအမ်ိဳးအစားသုိ႕မဟုတ္ အရည္အတြက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မရိွေပ။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူသတ္မိုင္းမ်ား ႏိုင္ငံျခားတင္ပိုု႕ ေရာင္းခ်သည့္ ႏိုင္ငံတခုအျဖစ္သတ္မွတ္ခံထားရျခင္းမရိွေခ်။19 

အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း ႏွင့္ သိုေလွာင္ျခင္း

 KIO, KNLA, DKBA, ကရငန္တီပမ္ေတာ္ ႏငွ္ ့၀ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညညီႊတ္ေရးတပမ္ေတာ္ အပါအ၀င ္ျမနမ္ာႏိုငုင္အံတြင္းရိ ွ
အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း (NSAG) မ်ားစြာသည္ နင္းမိုင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ မိုင္းမ်ားထုတ္လုုပ္သည္။ 
တျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း လက္လုပ္မိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။

 အစိုးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေဒသတြင္းရရိွေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ မိုင္းမ်ား 
ထုတ္လုပ္သည္။ ထိုမိုုင္းမ်ားကို လက္လုပ္မိုင္းမ်ားဟုလည္း ေခၚသည္။ လက္လုုပ္လူတိုက္မိုင္းမ်ားကို လက္လုပ္လူသတ္မိုုင္းမ်ား
အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး မိုင္းအသံုးျပဳမႈပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကလည္း တားျမစ္သည္။ 

 တခ်ိဳ႕ အစိုးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေရွ႕ထြက္မိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ႏုုိင္ၿပီး၊ အေ၀းထိန္းကားမိုုင္းမ်ားပါ 
ထုတုလုု္ပသ္ည။္  ျမနမ္ာႏိုုင္င္ရံိလွကန္က္ကုိငအ္ဖြ႕ဲမ်ားသညတ္ပမ္ေတာ္ထံမ ွတုိက္ပြမဲ်ားအတြင္း သိမ္းယူျခင္းျဖင္ ့ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ 
တျခားသူမ်ားေထာင္ထားေသာ မိုင္းမ်ားကို တူးေဖာ္ျခင္းမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမွာင္ခို လက္နက္ေစ်းကြက္မ်ားမွ ၀ယ္ယူျခင္း 

14. “2017 Myanmar/Burma Country Report released at Yangon Press Conference,” 11 January 2018. Audio recording of the 
press conference.
15. “Townships with Known Landmine Contamination (2018) and Casualties in Myanmar (as of Dec 2017),” United Nations 
Myanmar Information Management Unit (MIMU), 30 May 2018. Infographic provides a 11-year overview of data from 
Landmine Monitor Reports (2007–2017). The infographic was also available in Burmese language for the first time. MIMU 
reported to the Landmine Monitor that the landmine infographic has been one of their most requested products.

16. ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရုုတ္ႏိုုင္ငံလုပ္ Type – 59 တိုက္မိုင္းအမ်ိဳးအစားကို ပံုတူကူးခ်ထားေသာ MM1 မိုင္းႏွင့္ တရုတ္လုပ္ Type -58 
အမ်ိဳးအစား ေရွ႕ထြက္မိုင္း MM2 အျပင္ အေမရိကန္လုပ္ M14 ပလစ္စတစ္မိုင္းမ်ားလည္း တုပထုတ္လုပ္သည္။ 

17. ထူးသန္႕ ။“တပ္မေတာ္က၎သည္ေျမျမဳပ္မုိင္းကို ျဖစ္ႏိုုင္သမ ွ်အနည္းဆံုးအသံုးျပဳေနသည္ဟုအခိုုင္အမာေျပာၾကား။  ျမန္မာတိုုင္းမ္စ္။ ၁၃ 
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆။

18. Landmine Monitor Report 2004 ကိုၾကည့္ပါ။ p. 938. မိုင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ တရုတ္လုပ္ Type-58-59-69-72A။ ဆိုဗီယက္လုပ္ 
POMZ-2, POMZ-2M, PMN, PMD-6, US M14, M16A1, M18 ႏွင့္ အိပ္ POMZ-2, POMZ-2M, PMN, PMD-6, US M14, M16A1, M18 ႏွင့္ 
အိႏၵိယႏွင့္ ၿဗိတိန္လုပ္ LTM-73, LTM-76

19. ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူသတ္မိုင္းမ်ား ျပည္ပသိုု႕ေရာင္းခ်တင္ပိုု႕ျခင္း တားျမစ္ခ်က္ကို 
ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ တရား၀င္ရပ္ဆိုင္းျခင္း (သို႕မဟုတ္) ျပည္ပပို႕ကုုန္တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တစံုတရာ လူသိရွင္ၾကား 
ထုုတ္ေဖၚျခင္း မရိွေပ။ Landmine Monitor Report 2000။ စာ ၄၆၉ ကိုၾကည့္။
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ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း  မိုင္းမ်ားရရိွတတ္သည္။20 

မိုင္းအသံုုးျပဳမႈ

 ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာစတင္ထုတ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေျမျမွဳပ္မုိင္းအသုံးျပဳမႈ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖြ႕ဲသည္ 
ျမနမ္ာႏိငုင္ံေဒသအႏွ႕ံအျပားတြင ္အစိုးရတပဖ္ြ႕ဲ ႏငွ္ ့အစိုးရမဟုတ္ေသာ တပဖ္ြ႕ဲမ်ား၏ လူသတ္မိငု္းအသုံးျပဳမႈကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ 

အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ေနာက္ထပ္ အသံုးျပဳမႈအသစ္မ်ား

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ 
တစ္ဦးက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္၌ အစိုးရစစ္တပ္က ေျမျမဳပ္မိုင္းေထာင္သည္ဆိုေသာ စြပ္စြဲခ်က္သည္ အေျခအျမစ္မရွိေၾကာင္း 
အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ပူးတြဲ နယ္စပ္ကင္းလွည့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက မည္သည့္မိုင္းမွ ေတြ႕ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာဆို 
ခဲ့သည္။21 

 သို႔ေသာ္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ဇူလိုင္လတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက Landmine Monitor အဖြဲ႕အား “အရပ္ 
သားအစိုးရတာ၀န္ယူသည့္အခ်ိန္မွစ၍ တပ္မေတာ္သည္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း” ေျပာဆို ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္
လည္းတခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ေတာ့ ေျမျမဳပမ္ိငု္းမ်ား ဆက္လက္အသံုးျပဳေနဆဟုဲ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲသ့ည။္ “တခ်ိဳ႕နယ္စပ္ေဒသ 
မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အင္အားနည္းပါးေနပါက ၎တို႔တပ္ဆြဲသည့္ေနရာတဝိုုက္တြင္ မိုင္းေထာင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အင္အား နည္း 
ပါးသည့္အခ်ိန္တြင္သာ အသံုးျပဳသည္ဟု ၎အရာရွိက တိတိက်က် ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
အေဆာက္အဦမ်ားအနီးတြင္လည္း မိုင္းေထာင္ေလ့ရွိပါတယ္။ အနီးမွာ ရြာေတြရွိတယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ သတိေပးပါတယ္။ တိုင္း 
ရင္းသား လက္နက္ကုိင ္အဖြ႕ဲတစဖ္ြ႕ဲထိန္းခ်ဳပတ္ဲ့ေနရာမွာ တပမ္ေတာ္စခန္းရွလုိိ႔ အဒဲ ီစခန္းဟာ ေခ်ာင္းေျမာင္း ပစခ္တ္ ေႏွာင္ယွ့က္ 
ခံရရလည္း အနီးတဝိုက္မွာ မိုင္းေထာင္ပါတယ္ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။”22  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ 
ကာကြယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္ က တပ္မေတာ္သည္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္ ေျမျမဳပ္မို
င္းဆက္လက္သံုးဆြဲေနဆဲဟု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။23 

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပုိင္းမွစ၍ တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ရခုိင္တပ္မေတာ္အၾကား တုိက္ပြမဲ်ား ျပင္းထန္ခဲ့သည္။ ရခုိင္တပ္မေတာ္သည္ 
သိမ္းဆည္းရမိေသာ လက္နက္မ်ားတြင္ MM2, MM5 ႏွင့္ MM6 မိုင္းမ်ားအပါအ၀င္ စစ္တပ္ပိုင္ ကပစ စက္ရံုကထုတ္ေသာ လူသတ္ 
မိုင္းဓါတ္ပံုမ်ားကို ထုတ္ျပန္ျပသေလ့ရွိသည္။24  ၎ဓါတ္ပံုမ်ားသည္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသစ္အသံုးျပဳသည္ဟု တိတိက်က် ၫြနွ္ျပျခင္း 
မရွိေသာ္လည္း ေရွ႕တန္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား အသံုးျပဳေသာ လက္နက္မ်ားတြင္ လူသတ္မိုင္းပါ၀င္ေနသည္ကို ၫႊွန္ျပေနသည္။

 ယခင္က ေျမျမဳပ္မိုင္းမရိွေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္တပ္မတာ္အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းထိခိုက္ 
ဒဏ္ရာရမႈအသစ္မ်ားေတြ႕ရွိပါက ၎အခ်က္ကို ေျမျမဳပ္မိုင္း အသစ္အသံုးျပဳျခင္းဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။ ရခိုင္တပ္မတာ္ သို႔မဟုတ္ 
အစိုးရတပ္ တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕က ေထာင္ေသာ မိုင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဖြဲံစလံုးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ 
ျမနမ္ာႏိ္ငုင္ံႏငွ္န့ယ္နမတိထိ္စပ္ေနေသာ  မဇီိရုမ္ျပညန္ယ္တြင ္ေျမျမဳပမ္ိငု္းထခိိကုမ္ႈအေပၚ အႏၵယိအာဏာပိငုမ္်ားက ၎ေဒသအတြင္း 

20. Landmine Monitor Report 2009 တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း အေမရိကန္လုပ္ M26 နင္းမိုုင္းရိွသည္ဟုု ေဖၚျပခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ 
အသံုးျပဳသူကို မသိခဲ့။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ သတင္းအရင္းအျမစ္တခု၏ အဆုုိအရ KNLA သည္ ေတာ္၀င္ထိုင္းတပ္မေတာ္ထံမွ M26 
မိုုင္းမ်ား ရရိွခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ မိုင္းအသံုုးျပဳမႈပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္သို႕ ထုိင္းႏိုင္ငံမ၀င္ေရာက္ခင္က ျဖစ္သည္။ Landmine 
Monitor Report 2009 အစီရင္ခံစာ၊ စာ ၁၀၁၃ ကိုုၾကည့္။
21. Statement of Myanmar, Mine Ban Treaty Seventeenth Meeting of States Parties, Geneva, 30 November 2018. "...the sec-
urity forces of Myanmar and Bangladesh have been conducting coordinated patrol along the border in the west of Myanmar. 
Coordinated patrol has been made for 19 times so far since August of this year. No incidents of landmines casualty have been 
reported in the area. Such accusation without concrete evidence will not help facilitate countries to join the convention.”
22. Landmine Monitor meeting with U Min Htike Hein, Assistant Secretary, Union Minister Office for Defence, Ministry of 
Defence, in Naypyitaw, 5 July 2019.
23.“Pyithu Hluttaw hears answers to questions by relevant ministries,” Global New Light of Myanmar, 13 September 2016. 
The deputy minister stated that the Tatmadaw used landmines to protect state-owned factories, bridges and power towers, 
and its outposts in military operations. The deputy minister also stated that landmines were removed when the military 
abandoned outposts, or warning signs were placed where landmines were planted and soldiers were not present.
24.See, Mine Free Myanmar, “Allegedly Seized Mines Displayed by Arakan Army,” 18 April 2019.
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လွဳပ္ရွားေနေသာ တပ္မေတာ္ သို႕မဟုတ္ ရခိုင္တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုးကို အျပစ္ဖို႔ခဲ့သည္။25

 ယခုအစီရင္ခံစာကာလအတြင္းအစုိးရကအသုံးျပဳသည္ မုိင္းအသစ္အသုံးျပဳမႈ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ ျဖစ္ရပ္မ်ား 
ပါ၀င္သည္။ 

• ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ဝုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ဆန္ယမ္ ခ႐ုိင္၊ ထိလႏွင့္ ဇီ ကပ္ေသာင္းေက်းရြာအနီး  
 မိုင္းေထာင္ထားေၾကာင္း ႏွင့္ ရြာမွလူမ်ား အ၀င္အထြက္မလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည္။26

• ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမူဆယ္တြင္ ေဒါင္းေအာ္ ႏွင့္ အူေယာ္ထက္အနီး မိုင္းမ်ား ေထာင္ထားသည္ဟု   
 တပ္မေတာ္က ကြမ္စထီရြာသားမ်ားကို သတိေပးခဲ့သည္။27

• ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း KIA က တပ္မေတာ္သည္ နမ္ဆမ္ျမစ္ တေလွ်ာက္လူသတ္မုိင္း  
 ႏငွ္ ့ဇကီပ္ေသာင္းလမ္းတြင ္ကားမိငု္းမ်ားေထာငထ္ားသညဟု္ စြပစ္ြဲေျပာဆုိခဲသ့ည။္28  ေပါက္ကြမဲႈတစ္ခုျဖစ္တုိင္း လက္နက္ကုိင္  
 အဖြ႕ဲတစ္ဖြ႕ဲ၏တာ၀န္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္အၿမ ဲခက္ခသဲည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္သည္  
 TNLA, MNDAA ႏွင့္ AA သုံးဖြဲ႕ပါ၀င္ေသာ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုႏွင့္ ကြက္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာ္ဟန္ေက်းရြာအနီး  
 တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေမာ္ဟန္ ေက်းရြာသားတစ္ဦး ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။

 တိုက္ပြဲမျဖစ္ခင္အထိ ၎ေနရာတဝိုက္တြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားမရွိဟု ရြာသားမ်ားကေျပာဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရစစ္တပ္ 
သို႔မဟုတ္ အစိုးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ့မည္သူ႔တြင္ တာ၀န္ရွိသည္ကို မသိေပ။29 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ 
ခ်င္းျပညန္ယ္ ပလကဝ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွ ိနမာဒါ ေက်းရြာအနီး တပမ္ေတာ္ႏငွ္ ့ရခိငုတ္ပမ္ေတာတုိ္႔ တုိကပ္ြဲျဖစၿ္ပီးေနာက ္ရြာသားႏစွဥ္ီး 
မိုင္းထိခဲ့သည္။ မည္သည့္အဖြဲ႕က မိုင္းေထာင္သြားခဲ့သည္ကို ရြာသားမ်ား တိတိက်က်မသိပါ။30

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ က 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ မိုင္းအသံုးျပဳမႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း 
အစီရင္ခံခဲ့သည္။ “ႀကိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ တပ္မေတာ္သည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားအပါအ၀င္ ရခိုင္ျပည္
နယ္ေျမာက္ဖက္ပိုင္းႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ေထာင္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ၎မိုင္းမ်ားသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္း ထြက္ေျပးသြားေစရန္ ထိခိုက္အနာတရျဖစ္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ အသက္ေသဆံုးေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
သုိ႔မဟတ္ု ႀကိဳတငခ္န္႔မနွ္းခ်က္ျဖင္ ့‘နယ္ေျမရငွ္းလင္းျခင္း စစဆ္င္ေရးမ်ား’မ်ား၏ တစတ္ိအပိငု္းေထာငသ္ာမိငု္းမ်ား ျဖစသ္ညဟု္တင္ျပ 
ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျပန္မလာရဲေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာမဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္ နယ္စပ္ 
ေဒသမ်ားတြင္ လူသတ္မိုင္း အသစ္မ်ား ေထာင္ထားႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိသည္။”31 

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ KIA တပ္ရင္းတစ္ရင္းက Landmine Monitor သို႔ ဓါတ္ပံုမ်ားေပးပို႔ခဲ့သည္။ ၎ဓါတ္ပံုမ်ားသည္ 
တႏိငုၿ္မိဳ႕နယ္အတြင္းရွ ိဂမယူ္ ဘန္ေက်းရြာ၊ မနထ္ဘူမ္းေက်းရြာ ႏငွ္ ့အူလြိဳငဘုိ္င္ေက်းရြာမ်ားမ ွKIA တပဖ္ြ႕ဲမ်ား ရငွ္းလင္းထားေသာ 
မိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ၎ဓါတ္ပံုမ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္မွ ထုတ္လုပ္ေသာ အမွတ္အသားမ်ား ပါ၀င္သည့္ M14 ႏွင့္ MM2 အမ်ိဳးအစား 
လူသတ္မိုင္း အလုံး ၈၀ ကို ေတြ႕ရသည္။ တပ္မေတာ္ သည္ ၎တို႔စိုးမိုးထားေသာ အဆိုပါေက်းရြာမ်ားမွ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသည့္ 
ဧၿပီ ႏွင့္ ေမလတြင္ ၎မိုင္မ်ားကို ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု KIA က စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့သည္။ မိုင္းရွင္းစဥ္ ၎တို႔ရဲေဘာ္ႏွစ္ဦး ထိခိုက္ 
ဒဏ္ရာရခဲ့သည္ဟု KIA က ေျပာဆိုခဲ့သည္။32 

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ Landmine Monitor က ျမန္မာႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိအား ၎ဓါတ္ပံုမ်ားျပ၍ 
သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ ၎ဓါတ္ပံုမ်ားအနက္ ဓါတ္ပံုတပံုတြင္ျပသထားေသာ မိုင္းသည္ ကားမိုင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကုိငအ္ဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည ္ကားအသံုးျပဳျခင္း မရိွေသာေၾကာင္ ့အစိုးရတပဖ္ြ႕ဲမ်ားသည ္ေသာင္းက်န္းသူ 

25. “Man hurt in Mizoram IED blast,” The Telegraph, 18 January 2018.
26. “FBR: Clash Summary: Chaos Reigned in Northern Shan State in September,” Free Burma Rangers, 15 October 2018.
27. “FBR: Clash Summary: Battles Continue in Northern Shan State Throughout August,” Free Burma Rangers, 12 September 
2018.
28. “FBR: Burma Army Tortures and Kills Six Female Medics, Continues Campaign Against Civilians,” Free Burma Rangers, 
26 July 2018.
29. “Kutkai Villager ‘Seriously Injured’ by Landmine,” Burma News International, 20 September 2019.
30. Thein Zaw, “Two villagers injured by a landmine explosion in Paletwa,” Narinjara News, 9 September 2019.
31. Human Rights Council, “Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myan-
mar,” A/HRC/39/CRP.2, 17 September 2018, p. 288.
32. The Free Burma Rangers published the photographs. See, Free Burma Rangers, "Burma Army Laying Landmines in 
Civilian Areas,"23 June 2018. Landmine Monitor meeting with
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ကိုတိုက္ခိုက္ရာတြင္ ကားမိုင္း အသံုးျပဳျခင္းမရွိဟု ၎အရာရွိက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ လူသတ္မိုင္းမ်ားသည္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေထာင္ထားေသာ  ျမန္မာႏိုင္ငံထုတ္မိုင္းပံုစံတူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား သည္ 
စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုၿပီးသည္ႏွင့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ထားခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎က ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။33 

အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ယခင္အသံုးျပဳမႈမ်ား

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မ်က္ျမင္သက္ေသ ထြက္ဆိုမႈမ်ား၊ 
ဓါတ္ပုုံသက္ေသခံ အေထာက္အထားမ်ားပါ၀င္ေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားထံမွရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာ 
အစုိးရတပ္မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွနယ္စပ္တေလွ်ာက္ နင္းမုိင္းမ်ား အသုံးျပဳေန သည္ဟု Lanmine Monitor အဖြ႕ဲက အစီရင္ခံခဲသ့ည္။ 
ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ တိုင္းရင္းလူမ်ိဳးျပဳန္းသတ္ျဖတ္မႈ စစ္ဆင္ေရးစတင္သည့္ ၾသဂုတ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
မိငု္းအသုံးျပဳမႈမ်ား စတငခ္ဲသ့ည။္ အမိန္ီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒရ့ွ ္ႏိုငုင္သုိံ႕ ရိုဟုငဂ္်ာျပညသူ္ေပါင္း ၇၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ အစလုိုကအ္ၿပံဳလုုိက္ 
ထြက္ေျပး ခဲ့ၾကရသည္။ ႏွစၤႏိ္ုင္ငံနယ္စ္ျဖတ္ေက်ာ္ေသာ အဓိက ကုန္းတြင္းျဖတ္ေက်ာ္လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ဖက္ျခမ္း ေမာင္းေတာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဖက္ျခမ္းရွိ ဘန္ဒါဘန္ခ႐ိုင္အၾကားတြင္ မိုင္းအသစ္မ်ား ေထာင္ထားသည္ဟု 
Landmine Monitor က အစီရင္ခံခဲ့သည္။34

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းႀကီးရုံးက “ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဲမ်ားသည္ 
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာမရေအာင္ တားဆီးသည့္အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႕ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ 
နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ မိုင္းမ်ား ေထာင္ခဲ့သည္” ဟု ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွစ၍ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားအတြင္း 
ထြက္ေပးရန္ႀကိဳးစားစဥ္ မိုင္းတက္နင္းမိသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ တျခားမိသားစု၀င္မ်ားကို ျပန္လာရွာေသာသူမ်ား 
မိုင္းတက္နင္းမိသည့္ အျဖစ္အပ်က္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား အလုပ္အဖြဲ႕ကလက္ခံရရွိခဲ့သည္။ တခါတည္း အသက္ဆံုးရံႈး
သြားသူမ်ားရွိခဲ့သလို ဆိုးဆိုးရြားရြား ဒဏ္ရာရခဲ့သူမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ေကာ့ဘဇားခ႐ိုင္ေဆးရံုႏွင့္ တျခားေဆးရံုမ်ားက မိုင္းထိ 
သူမ်ားကို ကုသေပးခဲ့ရသည္ဟု အတည္ျပဳခဲ့သည္။35 

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ဖြဲ႕စည္းေပးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ
အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္က ေအာက္ပါအတိုင္း အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။  “ႀကိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအရ တပ္မေတာ္သည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားအပါအ၀င္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဖက္ပုိင္းႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား 
ေထာင္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ၎မိုင္းမ်ားသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္း ထြက္ေျပးသြားေစရန္ 
ထိခုိက္အနာတရျဖစ္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ အသက္ေသဆုံးေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္ျဖင့္ ‘နယ္ေျမရွင္းလင္းျခင္း 
စစ္ဆင္ေရးမ်ား’ မ်ား၏ တစိတ္အပိုင္းေထာင္သာ မိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု တင္ျပခဲ့သည္။ထုိ႔အျပင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ျပန္မလာရဲေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာမဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ လူသတ္မုိင္းအသစ္မ်ား 
ေထာင္ထားႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိသည္။”36

 ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံ ဘန္ဒါဘန္ခ႐ုိင္အတြင္း ေတာဆင္႐ုိင္း တစ္ေကာင္ ေသဆုံးခဲရ့ာ 
ဘဂၤလားေဒရ့ွအ္ာဏာပိငုမ္်ားက နယစ္ပတ္ြင ္ေထာငထ္ားေသာ မိငု္းေၾကာင့္ျဖစသ္ညဟု္ ေျပာဆုိခဲသ့ည။္37 ၂၀၁၇ခုႏွစ္ အေစာပုိင္း 

33. Col.(rtd) Min Htike Hein, Deputy Permanent Secretary for the Minister of Defence, Ministry of Defence, Naypitaw, 29 
June 2018.             
34. According to Landmine Monitor, local researchers interviewing and assisting displaced Rohingya civilians as they crossed 
into Bangladesh on 28 August saw an army truck arrive on the Myanmar side of the border from which they witnessed Myan-
mar government soldiers unloading three crates. They said the soldiers removed antipersonnel landmines from the crates 
and placed them in the ground, later returning at night to place more mines. According to these researchers, the mines were 
emplaced within Taung Pyo Let Yar village tract of Maungdaw township, adjacent to border pillar No. 31 in Bangladesh, an 
area that demarcates the beginning of the land border between Bangladesh and Myanmar. Email and phone interviews with 
researchers working with an NGO who wished to remain anonymous, 17 September 2017.     
35. According to the report, “The Team was informed that until 23 August 2017, the Myanmar and Bangladesh border guards 
conducted joint patrols along the international border between Bangladesh and Myanmar and that it was therefore highly 
unlikely that mines were planted before 23 August due to the likelihood of real danger for army personnel of both sides that 
they would step onto such an explosive device.” OHCHR, “Mission report of OHCHR rapid response mission to Cox’s Bazar, 
Bangladesh, 13–24 September 2017,” 11 October 2017. pp. 9–10.    

36. Human Rights Council, “Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myan-
mar,” A/HRC/39/CRP.2, 17 September 2018, p. 288.
37. Anwar Hussain, “Myanmar army’s landmines put elephants at risk,” Dhaka Tribune, 26 November 2017.
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တြင္ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ေျမျမဳပ္မိုုင္းမ်ားအသံုးျပဳခဲ့သည္ဟူေသာ သက္ေသအေထာက္ 
အထား ရွိသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ျပန္ပုိက္ေက်းရြာတြင္ ျမန္မာအစုုိးရစစ္တပ္က ေထာင္ခဲ့သည္ဟုယူဆရ 
ေသာ မုုငိ္းေၾကာင္ ့လယ္သမားသုံးဦးအသက္ေသဆံုးခဲၿ့ပီး၊ တစဥ္ီးဒဏရ္ာရခဲသ့ည။္38 ေမလတြင္ ႏုုိင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ 
အဖြ႕ဲႀကီး က ကခ်င္ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့ေျမာက္ပိငု္း ရမွ္းျပညန္ယ္အတြင္း ျမနမ္ာအစိုုးရစစတ္ပက္ လူသတ္မိငု္း အသုံးျပဳေနျခင္းႏငွ္ပ့တ္သက္၍ 
အစီရင္ခံခဲ့သည္။39  ၂၀၁၇ ခုႏ္ွ ဧၿပီလတြင္ ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္က မသဲေ၀ါ ႏွင့္ ၿမိဳင္ၾကီးငူသြားရာ 
လမ္း နေဘးတြင္ မိုုင္းမ်ား ေထာင္ထားသည္ဟု ေဒသခံမ်ားကို သတိေပးခဲ့သည္။40 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ မိုင္တိုုင္အမွတ္ ၅၁ 
အနီး နယ္စပ္ၿခံစည္းရုုိးတြင္ အလုုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ ျမန္မာအစုိးရ စစ္တပ္က အလုပ္ငွားရမ္းခုုိင္းေစခဲ့ေသာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ ရုုိဟင္ 
ဂ်ာေလးဦးသည ္ေျမျမဳပမ္ိုငု္းေၾကာင္ ့ထိခိုက္ုဒဏရ္ာရခဲၿ့ပီး၊ တစဥ္ီး အသက္ေသဆံုးခဲသ့ည။္  ဒဏရ္ာရသူမ်ားကုုိ ဘူသီးေတာင္ေဆးရံတုြင ္
ကုသေပးခဲ့သည္။41

 ေျမျမဳ႔ပ္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးက ထုုတ္ျပန္ေသာ ယခင္အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္လည္း အဆိုုပါ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ 
လူသတ္မိုုင္း အသံုးျပဳမႈ တစိတ္တေဒသကိုု မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။42

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတေ္သာ/ေပၚတာအသံုးျပဳ မိုင္းရွင္းလင္းျခင္း

 ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္သည္ မိုင္းေထာင္ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကုိ စစ္ေၾကာင္းမ်ားအေရွ႕ 
လမ္းျပမ်ားအျဖစ္ လူသားမိုင္းရွင္ကိရိယာမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားကုိ ေျမျမဳ႔ပ္မိုင္း 
ေစာင့ၾ္ကည့္ေလလ့ာေရးက ရွာေဖြေတြ႕ရွထိားသည။္ ယင္းအခ်ကသ္ည ္ႏိငုင္တံကာလူသားခ်င္းစာနာမႈ ႏငွ္ ့လူ႔အခြင္အ့ေရးဥပေဒကုိ 
ဆုိးဆိုးဝါးဝါး ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။43 အရပ္သားျပည္သူမ်ားကုိ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတင္း 
အၾကပပ္ါ၀ငခ္ိငု္းေသာ အတင္းအဓမၼလုပအ္ားေပးခိငု္းေစျခင္းသည ္မ႐ိိုးဖလာႏိငုင္တံကာလူသားခ်င္းဆန္ေသာဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္လည္း အက်ံဳး၀င္သည္။

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္မွ အသက္ ၄၅ ႏွစ္အရြယ္ 
ေအာင္လြန္းသည္ ခမရ ၅၄၄က လမ္းျပအျဖစ္အသံုးျပဳခံရစဥ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္အနီး ရခိုင္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေရွ႕တန္းေဒသအနီး 
တြင္ ေျမျမဳပ္မုိင္းထိေသဆုံးခဲ့သည္ဟု ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႕ဲက(CHRO)က အစီရင္ခံခဲသ့ည္။44 တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းအတြက္ 
လမ္းျပအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ ခိုင္းေစခံရေသာ တျခားရြာသားႏွစ္ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္သားႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရခဲ့
သည္။မုိင္းထိအသက္ေသဆုံးခဲ့သူ မိသားစုကုိ တပ္မေတာ္က ေလ်ာ္ေၾကးေဒၚလာ ၁၀၀၀ ေပးခဲ့သည္ဟု CHRO က အစီရင္ခံသည္။ 
သို႔ေသာ္ ပလက္၀တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က ရြာသားမ်ားကို လမ္းျပအျဖစ္အသံဳးျပဳမႈ ပိုမ်ားလာေနသည္ဟုလည္း CHRO က 
ေျပာဆိုသည္။45 

38.“Rohingya farmers victims of fatal injury in land mine explosion in Northern Maungdaw,” Arakan TV, 15 July 2017. Pho-
tographic 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.
39. Amnesty International, “All the Civilians Suffer: Conflict, Displacement and abuse in Northern Myanmar,” 14 June 2017, 
p. 32.
40. Unpublished information provided to the Landmine Monitor by the Karen Human Rights Group, 6 September 2017.
41.“Border Landmine Kills and Injures Rohingyas,” Kaladan Press, 19 April 2016.
42. 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 humanitar-
ian 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/Bur-
ma Ban Policy profiles 2013, 2014, and 2015.
43. Over the past two decades, Landmine Monitor has reported disturbing evidence that Myanmar military have forced 
civilians to clear antipersonnel mines without training or protective equipment or forced civilians to guide or carry equip-
ment for the military in mined areas. Such activities constitute a threat to the right to life, liberty, and security of person. 
During Myanmar’s first Universal Periodic Review of its human rights record, in 2011, the ICBL provided a submission de-
tailing the use of human minesweepers.
44. “Civilian Injured by Landmine on Burma-India Border,” Burma News International, 19 March 2019.
45. Email to Landmine Monitor from Sang Hnin Lian, Chin Human Rights Organization, 17 April 2019.
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 ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒဇီင္ဘာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုက ဘူးသီေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆးေတာင္ေက်းရြာ 
မွ ရြာသား ၁၁ ဦးကိုဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး၊  ၎တို႔ရြာမွသည္ ရေသ့ေတာင္ျမဳိ႕နယ္ရွိ ရဲေခါင္ေခ်ာင္းအထိ ရြာသားမ်ားကို လမ္းျပအျဖစ္ 
အတင္းအဓမၼ ခိုင္းေစခဲ့သည္။ ထိုေန႔မတိုင္ခင္က ၎ေဒသအတြင္း ရခိုင္တပ္မေတာ္ကေထာင္ေသာ မိုင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သား 
ေတာ္ေတာမ္်ားမ်ား မိငု္းထိခဲသ့ညဟ္ ုအစရီငခ္ ံမႈမ်ားရွခိဲသ့ည။္ ၎မိငု္းမ်ားသည ္အေ၀းထိန္းမိငု္း သုိ႔မဟုတ္ တုိက္မိငု္းမ်ားဟသူညကုိ္ 
သဲကြဲျခင္းမရွိပါ။46 

 ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္က ထုတ္ျပန္ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ 
ဘာလအစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡရိွေနေသာ သစ္ေတာမ်ားအတြင္း စစ္ေၾကာင္းသြားစဥ္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း 
မ်ားအေရ႕ွ ေပၚတာမ်ားကုိ သြားခိငု္းသည္ ့ျဖစစ္ဥမ္်ားစြာကိ ုအေသးစတ္ိ ေဖၚျပထားသည။္  အတင္းအဓမၼလုပအ္ား ခိငု္းေစခရံသူမ်ားစြာက  
ေျမျမဳပ္မိုင္းထိ၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေသာ သုိ႔မဟုတ္ အသက္ေသဆုံးေသာ တျခားအရပ္သားျပည္သူမ်ားကို ၎တုိ႔ မ်က္ျမင္ 
ကိုယ္ေတြ႕ ေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေရွ႕တန္း ေနရာမ်ားတြင္လည္း “လူသားမိုင္းရွင္းကိရိယာ”မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳေနေၾကာင္း မစ္ရွင္သို႔ 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။47 

 ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ခမရ ၅၀၁ က ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ပန္ေလာေက်းရြာမွ ရြာသားေလးဦးကုိ လမ္းျပအျဖစ္ အတင္း 
အဓမၼဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ၎ေနရာသည္ ေျမျမဳဳပ္မိုင္းအလြန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ရွိေသာေဒသ ျဖစ္သည္။48 

 ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံး (ထုိင္းႏုိင္ငံ) က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ဖားကနၿ္မိဳ႕နယ္လုိင္ေနာ္ခူေက်းရြာမ ွရြာသားမ်ားသည ္တပမ္တာ္ႏငွ္ ့KIA တပမ္်ား တုိက္ပြဲျဖစသ္ည ္ဟူေသာ ေကာလဟာလၾကားရၿပီး 
၎တို႔အိမ္မ်ားမွ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ေတာထဲတြင္ ႏွစ္ည ပုန္ေးအာင္းေနၿပီး ေနာက္ ခမရ ၄၂၄ က တပ္မ်ားက ၎တို႔ကို 
ေတာထဲတြင္ ေတြ႕ရွိၿပီး စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ၎တို႔ကို ၎တို႔ေရွ႕မွ တစ္ေယာက္ခ်င္း 
တန္းစီေလွ်ာက္ခိငု္းခဲသ့ည။္  စစ္ေၾကာင္းမ်ား အေရ႕ွမ ွလမ္းေလွ်ာက္ခိငု္းခဲ့ေသာ ရြာသားမ်ားအနက္ ဖိရုမွ္းဟုေခၚေသာ ရြာသားတစဥ္ီး 
ေျမျမဳပမ္ိငု္းထခိဲသ့ည။္  ၎ကုိ သယ္သြားသညကုိ္ ရြာသားမ်ားက ျမင္ေတြ႕ခဲသ့ည။္ သူအသက္ ရငွ ္မရငွကုိ္ေတာ့ မသိႏိ္ငု္ေပ။49၂၀၁၈ 
ခုႏစွ ္ေမလတြင ္ရမွ္းျပညန္ယ္လႊတ္ေတာ္အမတ ္စိငု္းထြန္းဉာဏက္ ၎၏ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာက္မ၊ဲ ေတာဆ္န္းေက်းရြာမ ွရြာသားမ်ားသည ္
၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရစစ္တပ္ စစ္ေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း၏ ေရွ႕တြင္ အတင္းအၾကပ္ေလွ်ာက္ခိုင္းခဲ့သျဖင့္ ေျမျမဳ
ပ္မုိင္းထိခုိက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္ဟု အခုိင္အမာေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၎၏ မဆဲႏၵနယ္ေျမမွ ျပည္သူမ်ားသည္ မုိင္းခင္းကုိျဖတ္၍ စစ္ေၾကာင္း 
မ်ားအေရွ႕မွ သြားခိုင္းသည့္ျဖစ္စဥ္အေသးစိတ္ကို ၎အားေျပာျပသည္ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အစိုးရစစ္တပ္ 
သည ္၎အေလ့အထိကုိ အမ်ားဆုံး က်င္သ့ုံးေသာလ္ည္း အစိုးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကုိငအ္ဖြ႕ဲအစည္းမ်ားလည္း လုပ္ေဆာငသ္ည ္
ဟု ၎က ေျပာဆုိသည္။50၂၀၁၇ခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာလတြင္ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕၏ထြက္ဆိုခ်က္အရ ကရင္ျပည္နယ္လွိဳင္းဘြဲ႕ၿမိဳ
႕နယ္ရွိ တကြီးကလာ ေက်းရြာသားတစ္ဦးသည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) အတြက္ ေပၚတာအျဖစ္ ၂ လခန္႔ ခိုင္းေစခံခဲ့ရၿပီး 
မိုင္းေထာင္ထားသည့္ေနရာကိုျဖတ္၍ နယ္ျခားေစာင့္တပ္စစ္သားမ်ားအေရွ႕မွ ဦးေဆာင္သြားခဲ့ရသည္ဟု ေျပာဆိုသည္။51

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဇူလိုင္လတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက ၎မိုင္းေထာင္ထားေသာ ေဒသမ်ားအတြင္း 
တပ္မေတာ္က အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစျခင္းဆိုသည္မွာ လိမ္ညာေျပာဆိုျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု  Landmine Minitor ကို 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္တြင္ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစျခင္းကို တားျမစ္ေသာမူဝါဒရွိသည္ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။ 
ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔လက္နက္မ်ားကုိ ၀ွက္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား ေရာေႏွာေနၾကသည္။ ၎တုိ႔အဖမ္းခံရပါက 
၎တို႔သည္ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစခံရသည္ဟု ေျပာဆုိေလ့ရွိေၾကာင္း ၎အရာရွိက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ေဒသခံျပည္

46. Moe Myint, “Military Using Villagers as Human Shields in N. Rakhine Battles,” the Irrawaddy, 28 December 2018.
47. Human Rights Council, “Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myan-
mar,” A/HRC/39/CRP.2, 17 September 2018.
48. “Burma Army conscripts porters, detains elderly and children during “clearance operations” near Upper Yeywa dam 
site in N. Shan State; arrests, tortures villagers in S. Shan State,” Burma Campaign UK, 7 September 2018.
49. Kachin Women’s Association Thailand, “Burma Army commits war crimes against Kachin IDPs: blocking access to ref-
uge, using as human shields and minesweepers, indiscriminate shelling, looting,” 14 May 2018; and subsequent clarifica-
tion emails from San Htoi, Kachin Women’s Association Thailand, 2 July 2018.
50. Lawi Weng, “Shan State Parliament Refuses to Let Lawmaker Raise ‘Human Shield’ Allegations,” the Irrawaddy, 1 June 
2018.
51. Karen Human Rights Group, “Interview #17-131-A4-I1,” published 8 June 2018. There is no official governmental doc-
ument that defines a Border Guard Force (BGF), however they have a military structure parallel to the Myanmar Army. The 
BGF commander is from an ethnic armed group, as are many of the rank and file. BGF are supposedly under the com-
mand of the Myanmar army, however they sometimes appear to carry out independent activities.
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သမူ်ားကိ ုလမ္းျပအျဖစ ္ေခၚယူျခင္းဟူေသာ စြပစ္မဲႈကိ ု၎က ပယခ္်ခဲၿ့ပီး စစ္ေၾကာင္းမ်ားတြင ္GPS မ်ားရွ၍ိ နယ္ေျမအေနအထားကုိ 
ေဒသခံမ်ားထက္ပင္ ပိုသိဟု ၎က ျပန္လည္ေခ်ပခဲ့သည္။52

အစိုးရမဟုုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အသံုးျပဳမႈ

 ၁၉၉၉  ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရိွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လူသတ္မိုုင္းမ်ား 
အသံုးျပဳသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေနာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ KIA, AA, DKBA, KNDO ႏွင့္ KNLA တပ္မ်ားက မိုင္း 
အသစ္အသံုးျပဳမႈ အစီရင္ခံမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။53 သုိ႔ေသာ္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကုိ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၏ တာ၀န္အျဖစ္ 
အတိအက်ေျပာရန္ ခက္ခဲ့သည္။ ဥပမာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း၌ တပ္မေတာ္သည္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာ
မိတ္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ TNLA, AA ႏွင့္ MNDA အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေမာဟန္ေက်းရြာအနီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
တဆက္တည္းတြင ္ေမာ္ဟန္ေက်းရြာသားတစဥ္ီး ေျမျမဳပမ္ိငု္းနင္းမ ိဒဏရ္ာရခဲသ့ည။္၎ေနရာတြင ္ယခငက္ မိငု္းမရွဟုိ ရြာသားမ်ားက 
ေျပာသျဖင့္ မည္သည့္အဖြဲ႕က တာ၀န္ရွိသည္ကို မသိႏိုင္ေပ။54 ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ႏွင့္ မတ္လအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ နမ့္မတူ 
ၿမိဳံနယ္ မန္လီေက်းရြာတြင္ ရြာသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္  ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ TNLA ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ 
(ေျမာက္ပိုင္း)အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ၿပီးေနာက္ ၎တို႔ စိုက္ခင္းမ်ားသို႔ အျပန္တြင္ မိုင္းနင္းမိသျဖင့္ အသက္ေသဆံုး၊ ထိခိုက္ 
ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။55 ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးက TNLA ႏွင့္ SSPP ႏွစ္ဖြဲ႕အား မိုင္းေထာင္သျဖင့္ 
ထခိိက္ုဒဏရ္ာရမွႈမ်ား ရွခိဲသ့ညဟု္ စြပစ္ြဲခဲသ့ည။္56 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ နမဒါေက်းရြား 
အနီး ရြာသားႏွစ္ဦးသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္တပ္မေတာ္ အၾကားတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ၿပီးေနာက္ ေျမျမဳပ္မိုင္းထိ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 
မည္သည့္အဖြဲ႕က မိုင္းေထာင္ခဲ့သည္ကို ရြာသားမ်ား သဲသဲကြဲကြဲ မသိခဲ့ပါ။57  ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း 
သီေပါ ၿမိဳ႕နယ္ နမ္ေမာ္လြန္ေက်းရြာတြင္ ရြာသားတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ရြာသားႏွစ္ဦးမိ္ုင္းထိ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ ၎ေနရာသည္  
ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) ႏွင့္  SSPP/SSA  အၾကားလက္တေလာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဖြဲ႕ 
စလံုးက ၎မိုင္းထိခဲ့မႈအေပၚ တဖက္ႏွင့္တဖက္ အျပန္အလွန္ အျပစ္ဖို႔ခဲ့သည္။58

 ကရင္ျပညန္ယ၊္ရခိငု္ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့ရမွ္းျပညန္ယမ္်ားတြင ္မိငု္းအသစအ္သုံးျပဳမႈႏငွ္ပ့တ္သက္ေသာ စြပစ္ြခဲ်က္ အသစမ္်ားကုိ 
ေအာက္ပါအတိုင္း အစီရင္ခံခဲ့သည္။ 

◊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ျမဳိ႕နယ္၌ KNDO သည္ တပ္မေတာ္ တိုက္ခိုက္မႈကုိ ဟန္႔တားရန္အတြက္  
 ဘူအာဒါ ေက်းရြာစုအနီး မိုင္းေထာင္ခဲ့သည္။59

◊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ လွိဳင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္၌ မဲဖ႐ူေက်းရြာစုမွ DKBA အရာရွိတစ္ဦးသည္ ၎တုိ႔ေနရာကုိ  
 ကာကြယ္ရန္ ေတာင္ေပၚေက်းရြာခုႏွစ္ရြာအနီး မိုင္းေထာင္ရန္ ၎ရဲေဘာ္မ်ားကို အမိန္႔ေပး ခဲ့သည္။60

◊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းမွ ပအို႔၀္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕က RCSS/SSA သည္ ၎တို႔ေဒသအတြင္း  
 ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား မၾကာခဏေထာင္ေလ့ရွိသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။61 

◊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွ စက္တင္ဘာလအတြင္း ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ KNLA တပ္ရင္း ၁၀၂တ တပ္ခြဲ ၄ က  
 ယခငတ္ပမ္ေတာစ္ခန္းေဟာင္းအနီး မိငု္းမ်ားေထာငထ္ားေၾကာင္း ရြာသားမ်ားကုိ သတင္းေပးၿပီး ၎ေနရာမ်ားကုိ မသြားရန ္ 
 ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ တဆက္တည္း တပ္မေတာ္သား ႏွစ္ဦး မိုင္းထိဒဏ္ရာရခဲ့သည္။62 

52. Landmine Monitor meeting with U Min Htike Hein, Ministry of Defence, in Naypyitaw, 5 July 2019.

53. There are also allegations of use by the Ta’ang National Liberation Army (TNLA), the Shan State Progress Party/Shan 
State Army-North (SSPP/SSA) and the Restoration Council Shan State/Shan State Army-South (RCSS/SSA) in their operations 
against Myanmar armed forces during the reporting period. 

54. “Kutkai Villager ‘Seriously Injured’ by Landmine,” Burma News International, 20 September 2019.
55. Myat Moe Thu, “Three killed, four injured by landmine in Shan State,” Myanmar Times, 1 April 2019.
56. Min Naing Soe. “Army announces TNLA and SSPP planned mine attack in Manli Village,” Eleven Myanmar, 1 April 2019.
57. Thein Zaw, “Two villagers injured by a landmine explosion in Paletwa,” Narinjara News, 9 September 2019.
58. “One Killed, Two Injured in Hsipaw Landmine Blast,” Burma News International, 20 February 2019.
59. “KHRG Submission to Landmine Monitor,” September 2019, unpublished.
60. Ibid.
61. Nyein Nyein, “Shan Armed Group Kills At Least Four Ethnic Pa-O in Shooting,” the Irrawaddy, 12 December 2018.
62. “KHRG Submission to Landmine Monitor,” September 2019, unpublished.
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◊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ အရပ္သားႏွစ္ဦး မိုင္းထိဒဏ္ရာရခဲ့သည့္အေပၚ KIA က TNLA လက္ခ်က္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။63 

◊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက KNU သည္ တနၤသာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္  
 ႏစ္ွဖက္အျငင္းပြားေသာေနရာတြင္ KNU က ေျမျမဳပ္မုိင္းေထာင္သည္ဟု ေျပာဆုိသည္။64 KNU က စြပ္စြမဲႈကုိ ျငင္းဆုိခဲ့သည္။65

◊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ လိွဳင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ကမေမာင္းေက်းရြာအနီး KNLA စစ္သားတစ္ဦးသည္   
 ၎ေထာင္ထားခဲ့ေသာ မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။66 

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရန္ 
ဆႏၵရိွေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕(၈)
ဖြ႕ဲသည“္ မိငု္းေထာင္ျခင္းကုိအဆံုးသတ္ရမည။္”ႏငွ္“့ေျမျမွဳပမ္ိငု္းရငွ္းလင္းျခင္း လုပင္န္းစဥတ္ြင ္ပူးေပါင္းပါ၀ငမ္ည။္” ကတိက၀တ္ျပဳ 
ေသာ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့ၾကသည္။NCA ကို ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုုး (KNU)မွ ခြဲထြက္ခဲ့ေသာ (၂) ဖြဲ႕ အပါအ၀င္၊ 
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ပအို႕၀္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၊ ျမ
န္မာႏိုုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး၊ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးစသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္(၈) ဖြဲ႕က 
လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့သည္။67 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအရုံးက 
တစ္ႏိ္ငုင္လံံုး အပစအ္ခတ္ရပစ္ဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပတ္ြင ္လက္မတ္ွေရးထုိးခဲသ့ျဖင္ ့လက္မတ္ွေရးထုိးသူ တုိင္းရင္းသားလကန္က္ကုိငအ္ဖြ႕ဲ 
အစည္း ၁၀ ဖြဲ႕ရိွလာခဲ့သည္။68၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဧၿပီလတြင္ လူမႈဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန 
ဒ၀ုန ္ႀကီး  ဦးစိုးေအာငက္ မိငု္းမ်ားရွိေနျခင္းသည ္တုိင္းရင္းသား လက္နကကုိ္ငအ္ဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည ္NCA  ကိ ုလက္မတ္ွေရးထုိးျခင္းမရွိျခင္း 
၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။69

 ဆြဇ္ NGOတခုုျဖစ္ေသာGeneva Callမွစီစဥ္ေသာကတိက၀တ္ျပမႈသ၀ဏ္လႊာကုိ လက္မွတ္ေရးထုုိးခဲ့ေသာ ယခင္ 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တခ်ိဳ႕႕က လူသတ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈကိုု ယခင္က တဖက္သတ္ စြန္႕လႊတ္ခဲ့သည္။70

 ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PSLF)သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ Deed of Commitment ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျပီး 
၎၏ လက္နက္ကုိင္တပ္ျဖစ္ေသာ TNLA သည္ မိုင္းအသံုးျပဳမႈမွ ကန္႔သတ္ရ ယခင္က ကတိျပဳခဲ့သည္။71 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ 
TNLA က မုိင္အသစ္အသုံးျပဳျခင္း စြတ္စြခဲ်က္မ်ားကုိ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး ၎သည္  Deed of Commitment လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္အခ်ိန္မွ 
စ၍ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား အသံုးျပဳေတာ့ျခင္းမရွိဟု ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။72

63. “FBR: Clash Summary: Steady Fighting in November in Northern Burma,” Free Burma Rangers, 15 December 2018.

64. “Landmine blasts injure two in NMSP-KNU disputed-area in Yebyu Tsp within this month,” Burma News International, 
29 October 2018.
65. “Three More Landmines Explode in Tanintharyi,” Burma News International, 9 January 2019.
66. “Skirmishes Between Burma Army and KNLA Increase in Northern Karen State,” Karen News, 18 September 2018.
67.“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုုး။”ျမန္မာ့အလင္း။ ၁၆ေအာက္တိုုဘ၂၀၁၅။ စာ၁။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေသာသေဘာတူစာခ်ဳ႔ပ္ 
ခ်ဳပ္ဆိုုသည့္ ႏိုုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားရိွၾကသည္။KNU တြင္ ကရင့္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KN-
LA)၊ RCSS တြင္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ALP တြင္ရခိုုင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ PNLOတြင္ ပအိုု႕၀္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတ္ ႏွင့္ CNF တြင္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္တို႕ျဖစ္သည္။ က်န္၂ဖြဲ႕သည္တပ္ႏွင့္ႏိုုင္ငံေရးအမည္တူညီသည္။ 
68. “Two ethnic armed groups sign ceasefire agreement in Nay Pyi Taw,” Global New Light of Myanmar, 14 February 2018.
69. Lei Lei, “Landmines Strike 10 Civilians in a Single Town in Myanmar’s Shan State,” the Irrawaddy, 27 September 2019.
70. In the past, a few armed groups and former-armed groups, unilaterally renounced the use of antipersonnel mines by 
signing the Deed of Commitment administered by the Swiss NGO, Geneva Call. The Chin National Front/Chin National Army 
renounced use in July 2006. The Arakan Rohingya National Organization and the National United Party of Arakan, both now 
militarily defunct, renounced use in October 2003. The Lahu Democratic Front (LDF), Palaung State Liberation Army, and 
PPLO/Pa’O Peoples Liberation Army (PPLA) renounced use in April 2007. In a June 2010 report, Geneva Call noted that LDF 
and the PPLA had disbanded.
71. Since 2014, Geneva Call has been pursuing inquiries about allegations of mine use made against the TNLA. See, Geneva 
Call, “Burma/Myanmar: Geneva Call urges an end to mine use in northern Shan State,” 14 July 2016.
72. Amnesty International, “All the Civilians Suffer: Conflict, Displacement and abuse in Northern Myanmar,” 14 June 2017, 
p. 44.



၂၀၁၉ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ |  13 

ေျမျမဳပ္မိုင္းအသစ္အသံုးျပဳမႈအေပၚ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား

စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား

 ယခအုစရီငခ္ကံာလအတြင္း ျမနမ္ာႏိငုင္အံစိုးရအရာရွမိ်ားစြာက အစိုးရတပဖ္ြ႕ဲမ်ား ေျမျမဳပမ္ိငု္းအသုံးျပဳျခင္းႏငွ္ ့ပတ္သက၍္ 
၀န္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ 
အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တြင္အစိုးရစစ္တပ္က ေျမျမဳပ္မိုင္းေထာင္သည္ဆို 
ေသာစြပ္စြဲခ်က္သည္ အေျခအျမစ္မရွိေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ပူးတြဲ နယ္စပ္ ကင္းလွည့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက 
မည္သည့္မိုင္းမွ ေတြ႕ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။73  သို႔ေသာ္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ဇူလိုင္လတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိ 
တစ္ဦးက Landmine Monitor အဖြ႕ဲအား “အရပ္သားအစုိးရတာ၀န္ယူသည့္အခ်ိန္မွစ၍ တပ္မေတာ္သည္ ေျမျမဳပ္မုိင္း အသုံးျပဳျခင္း 
မရွ ိေတာ့ေၾကာင္း”ေျပာဆုိခဲသ့ည။္သိ႕ုေသာ္လည္းတခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ေတာ ့ေျမျမဳပမ္ိငု္းမ်ား ဆက္လက္  အသံုးျပဳေနဆဲဟု 
ထတ္ုေဖာ္ေျပာဆုိခဲသ့ည။္ “တခ်ိဳ႕နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင ္တပမ္ေတာ ္အငအ္ားနည္းပါးေနပါက ၎တုိ႔တပဆ္ြသဲည့္ေနရာတဝိုက္ုတြင ္
မိုင္းေထာင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အင္အားနည္းပါးသည့္ အခ်ိန္တြင္သာ အသံုးျပဳသည္ဟု ၎အရာရွိက တိတိက်က် ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိငုမ္်ားကဲသုိ့႔ေသာ အေဆာက္ အဦးမ်ားအနီးတြငလ္ည္း မိငု္းေထာင္ေလ့ရွပိါတယ္။ အနီးမွာ ရြာေတြရွတိယ္ဆုိရင ္
က်ေနာ္တို႔ သတိေပးပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာ တပ္မေတာ္စခန္းရွိလို႔ အဲဒီ စခန္းဟာ 
ေခ်ာင္းေျမာင္း ပစ္ခတ္ ေႏွာင့္ယွက္ခံရရလည္း အနီးတဝိုက္မွာ မိုင္းေထာင္ပါတယ္ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။”74   
“ျပည္တြင္းပဋိပကၡတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္နက္ကိုင္ 
တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းမရွိ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။75 သို႔ေသာ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ 
တြင္  ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံလက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားသည္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားကို “မိမိကိုယ္မိမိ 
ကာကြယ္ျခင္း” အတြက္သာ အသုံးျပဳရန္ႏွင့္ “ စနစ္တက် ေျမပုံအမွတ္အသားျပဳလုပ္ရန္” စည္းကမ္းမ်ားကုိ တိတိက်က်လုိက္နာရသည္ဟု 
Landmine Monitor သို႔ ေျပာဆိုခဲ့သည္။76

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္  လူသတ္မိုင္း အသံုးျပဳျခင္းကို 
အစိုးရတပ္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎အခ်င္းခ်င္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျပစ္တင္ေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။77 သို႔ေသာ္ KIAက 
ယမန္ႏစွအ္တြင္း ၎၏မိငု္းထုတ္လုပမ္ႈႏငွ္ ့လက္လုပ္ေျမျမဳပမ္ိငု္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္းကုိ ကာကြယ္ေျပာဆုိခဲသ့ည။္ သတင္း ထုတ္ျပန ္
ေရးဌာနတာ၀န္ခံ ဗိုလ္မွဳးႀကီးေနာ္ဘုက ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ မီဒီယာ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္  KIA၏ မိုင္းအသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္ 
၍ KIA သည္ “မိမိတို႔ဌာနခ်ဳပ္တဝိုက္ႏွင့္ ေရွ႕တန္းစခန္းသို႔သြားေသာလမ္းမ်ားတြင္” ေထာင္သည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။“မိမိတို႔ 
သည္ ပဋိပကၡ ေဒသမ်ားတြင္သာ မိုင္းေထာင္၍အရပ္သားျပည္သူမ်ား လႈပ္ရွားသြားလာေသာေနရာမ်ားတြင္ မိုင္းေထာင္ျခင္းမျပဳ။” 
ဟု ၎တို႔မိုင္း အသံုးျပဳမႈကို ကာကြယ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။78 

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳေနျခင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရံႈ႕ခ်ေျပာဆိုသည္။ 

 ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ UN အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏  လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ 
အထူးကုိယစ္ားလယ္ွက “ျမနမ္ာႏိငုင္တံြငသ္က္ဆိငုရ္ာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအားလုံးၾကာင္ ့ကေလးသူငယ္မ်ားသည ္ေျမျမဳပမ္ိငု္းထိမနွ၍္ 
အသက္ေသဆံုး၊ ခႏၵာကိုယ္ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိေနျခင္းမ်ား” ကို အေလးေပး အာရံုစိုက္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။79 

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမဟာမင္းႀကီး မစ္ရွယ္ဘက္ခ်က္လက္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရႏွင့္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုးသည္ လူသတ္ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားအသံုးျပဳမႈကို ရံႈ႕ခ်ခဲ့သည္။80

73. Statement of Myanmar, Mine Ban Treaty Seventeenth Meeting of States Parties, Geneva, 30 November 2018. "...the sec-
urity forces of Myanmar and Bangladesh have been conducting coordinated patrol along the border in the west of Myanmar. 
Coordinated patrol has been made for 19 times so far since August of this year. No incidents of landmines casualty have been 
reported in the area. Such accusation without concrete evidence will not help facilitate countries to join the convention.”
74. Landmine Monitor meeting with U Min Htike Hein, Assistant Secretary, Union Minister Office for Defence, Ministry of 
Defence, in Naypyitaw, 5 July 2019.
75. Statement of Myanmar, Mine Ban Treaty Sixteenth Meeting of States Parties, Vienna, 21 December 2017. 
76. Landmine Monitor meeting with U Min Htike Hein, Ministry of Defence, in Naypyitaw, 29 June 2018.
77. Lawi Weng, “3 Civilians Reportedly Killed by Landmines in Shan State in June,” the Irrawaddy, 8 July 2018.
78. Nang Lwin Hnin Pwint, “Mined areas increase to 11 Townships-original in Burmese language,” the Irrawaddy, 13 January 
2018.
79. UN, “Children and armed conflict Report of the Secretary-General,” A/73/907–S/2019/509, 20 June 2019.
80. OHCHR, “Mine Ban Convention – 20 years of protection. Celebrating 20 years since the Mine Ban Treaty entered into 
force,” Keynote Speaker: UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet, 1 March 2019, Palais des Nations, 
Geneva.
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 ၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႕  လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီတြင္ ကုုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ နာမင္းၾကီး 
ဇရီဒ္ရ္ာအဒအ္ယလ္္ ဟူစနိက္ “ျမနမ္ာအာဏာပိငုမ္်ားသည ္ဘဂၤလားေဒရ့ွ ္နယ္စပတ္ေလွ်ာက္တြင ္ေျမျမဳပမ္ိုငု္းမ်ား စတင ္ေထာင္ေန 
ဟူေသာ အစရီငခ္မံႈမ်ားအတြက ္အလြန ္ထိပလ္န႕္မပိါသည”္ ဟ ုေျပာဆုခိဲသ့ည။္ ၂၀၁၇ခုႏစွမ္တ္လတြင ္ျမနမ္ာႏိုငုင္ ံလူ႕အခြင္အ့ေရး 
ဆိုုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္က “ေျမျမဳပ္မိုုင္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကိုု အဖြဲ႕အစည္းအားလံုုးက ခ်င္ခ်င္းရပ္တန္႕ေပးရန္ 
” ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။” ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ေျမျမဳပ္မိုင္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ 
အတြင္းရွိ  စစ္ေျပးေရွာင္ျပည္သူမ်ား ေနရပ္ရင္းျပန္ရန္အတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္ဟု အစီရင္ခံခဲ့သည္။81 

 မိုင္းအသံုးျပဳမႈတားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရသည္ ျမန္မာအစိုုးရ လံုုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ 
မ်ားက နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသစ္မ်ားဆက္လက္အသံုးျပဳျခင္းကို ကန္႕ကြက္ခဲ့သည္။82၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ 
၂၁ ရက္ေန႕ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအစည္းအေ၀းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရိွတ္ဟာဆီနာက ျမန္မာႏိုု္င္ငံႏွင့္နယ္နမိတ္ထိ
စပ ္ေနသည္ ့နယန္မတိစ္ည္းမ်ဥ္းတြင ္မိုငု္းအသစမ္်ား အသုံးျပဳေန သညဟု္ ရံႈ႕ခ်ျပစတ္ငခ္ဲသ့ည။္ “ရုဟိငဂ္်ာျပညသူ္မ်ား ျမနမ္ာႏုုငိင္သုိံ႕ 
ျပန္မလာႏုုိင္ေအာင္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ေျမျမဳပ္မိုုင္းမ်ား ခ်ထားသည္ ျမင္ရသည့္အတြက္ အလြန္အမင္း 
တုုန္လႈပ္မိပါသည္” ဟု သူမက ေျပာဆုိခဲ့သည္။83 ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ ၎နယ္စပ္ဖက္ျခမ္းတြင္ လူသတ္မိုုင္းမ်ားေထာင္ထား 
သည္ကို ညႊန္ျပေသာ သက္ေသ အေထာက္အထား မရိွေပ။

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိ္ုင္ငံ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား အစည္း 
အေ၀းတစ္ခုအတြင္း ဘဂၤလားေဒရ္ွ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး အာဆဒဇူူမန္ ကန္ကမယ္က ျမန္မာစစ္တပ္အား ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွနယ္စပ္တြင္ 
ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားဆက္လက္မေထာင္ရန္ ေျပာခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။ “ဇီ႐ိုးလိုင္းတေလွ်ာက္မွာ မိုင္းေထာင္တဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
က်မေျပာခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ နယ္စပ္မွာ မိုင္းေထာင္လို႔မရဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္း ၀န္ႀကီးကို က်မ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ဥပေဒႏွင့္ မညီပါဘူး။”84

 ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္း ေျမျမဳပ္မုုိင္းအသစ္အသုံးျပဳျခင္းအတြက္ ICBL က အျပင္းအထန္ရံႈ႕ခ်ခဲ့သည္။ “ေနအိမ္မွ ထြက္ေျပးသူ 
အရပ္သားျပည္သူမ်ားကိုု ထိခိုုက္ေသေၾကေစသည့္ တရားမ၀င္လက္နက္အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးမွ 
မရိွႏိုုင္ေပ။” ဟု ေဖၚျပထားသည္။

 လြနခ္ဲ့ေသာ ႏစွမ္်ားအတြင္း ျမနမ္ာႏိငုင္အံတြင္း မိငု္းအသုံးျပဳမႈရပတ္န္႔ရန၊္မိငု္းရငွ္းလင္းရန္ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ပိုျမင ္ေတြ႕လာ 
ရသည္။၂၀၁၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေက်ာက္မၿဲမိဳ႕နယ္အတြင္း မုိင္းႏွင့္တျခား စစ္ပြ ဲေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားကုိ 
အကူအညီေပးေနေသာ ေဒသခံ NGO ျဖစ္သည့္ Jivita သည္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား
လံုးကို ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳျခင္းရပ္တန္႔ရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။85 

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚနန္းခင္ထားရီက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မုိင္းအသုံးျပဳမႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္ 
ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးသည့္အေပၚ သူမအေနျဖင့္ အလြန္အမင္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါေၾကာင္း 
ႏွင့္ အစိုးရကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ တြန္းအားေပးသြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။86 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေမလ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု 
ၿငမိ္းခ်မ္းေရးညလီာခတံြင ္ျပည္ေထာငစ္အုဆင္ ့JMC  ေခါင္းေဆာငက္ ျပညသူ္လူထုအား ေဒသခအံရာရွမိ်ားကုိ မိငု္းမ်ားႏငွ္ ့မေပါက္ 
ကြဲေသးေသာပစၥည္းမ်ား ရွင္းလင္းေရးေတာင္းဆိုရန္ အၾကံျပဳခဲ့သည္။87 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ မန္တုန္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္က အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ 
ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳျခင္းကို ရံႈ႕ခ်ေသာ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးကို ေျမျမဳပ္မိုင္း အသံုးျပဳမႈရပ္တန္႔ရန္ 
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။88 

81. Human Rights Council, “Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar,” 28 August 2018.
82. Bangladesh, “Statement under Thematic Discussion on “Conventional Weapons” in the First Committee of the 72nd 
session of the UN General Assembly on Wednesday, 18 October 2017,” New York, 18 October 2017.   
83. UN video, "Bangladesh - Prime Minister Addresses General Debate, 72nd Session," 21 September 2017.
84. “Stop Landmines, Airspace Violations, Bangladesh Minister told Myanmar Delegation,” Radio Free Asia, 5 October 
2017.
85. Lei Lei, “Landmines Strike 10 Civilians in a Single Town in Myanmar’s Shan State,” the Irrawaddy, 25 September 2019.
86. Pyae Thet Phyo, “Government to go slow on EU landmine aid offer,” Myanmar Times, 6 April 2018.
87. Saw Nyunt Thaung, “Panglong fails to address need for landmine clearance agreements,” Karen News, 30 May 2017.
88. Nyein Zaw Lin, “MP denounces collateral damage and landmine danger,” Myanmar Times, 25 January 2017.



၂၀၁၉ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ |  15 

သတ္ေရာက္မႈ

 ျပည္ေထာငစ္ုျမနမ္ာႏိငုင္သံည ္၁၉၄၈ခုႏစွလ္ြတ္လပ္ေရးရသည္အ့ခ်နိမ္စွ၍ တပမ္ေတာ္ႏငွ္လူ့နည္းစု ုတုိင္းရင္းသားမ်ားႏငွ္ ့
ဆက္ႏြယ္ေသာ အစိုုးရမဟုုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ မိုင္း 
အေျမာက္အမ်ားပံ်႕ႏွံ႕တည္ရိွေနသာ ႏုုိင္ငံတစ္ႏိုုင္ျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ထိုင္းႏိုု္င္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ျမန္မာ 
ႏိုုင္ငံနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ မိုင္းမ်ား ေထာင္ထားသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက မိုင္းအသစ္မ်ား 
ဆကလ္က္ေထာင္ေနဆဲျဖစသ္ည။္  မိငု္းျပန္႔ႏွ႕ံတညရ္ွမိႈ ပမာဏအတိအက်ကုိ ခန႕္မနွ္းႏိငု္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း လကလု္ပမ္ိငု္းမ်ားႏငွ္ ့
ႏိုင္ငံတြင္း အစိုးရ စက္ရံုထုတ္မိုင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ မိုင္းျပန္႔ႏွံ့မႈေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား ေနရပ္ရင္း ျပန္ 
ရန္အတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းမိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏ အစီရင္ခံမႈမ်ားတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ား 
အတြင္း မိ္ုင္းေၾကာင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈအရည္အတြက္ ပိုမ်ားလာသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရ သည္။ 

 ယခင္အစုိးရလက္ထပ္တြင္ မုိင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈဌာနတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အစုိးရ အသစ္လက္ထက္ 
တြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ အစိုးရသည္ ရွင္းလင္းေသာ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာ 
သို႕မဟုတ္ တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္မႈစနစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ခင္း မရွိေသးေပ။ တပ္မေတာ္သည္ မိုင္းရွင္းလင္းမႈတခ်ိဳ႕ ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ေသာ္လည္း ၎လုပ္ငန္းမ်ားသည္ စနစ္တက် သို႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမရွိေပ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လူသားခ်င္း 
စာနာေသာ မိငု္းရငွ္းလင္းမႈလုပင္န္း ေဆာငရ္ြကသူ္မ်ား စတင္ေရာက္လာခဲ့ေသာလ္ည္း ယခအုခ်နိအ္ထိ တရား၀င ္မိငု္းရငွ္းလင္းခြင္ ့
မရွိေသးေပ။ 

 ၂၀၁၉ခုႏစွ ္ေအာက္တုိဘာလတြင ္ျမနမ္ာႏိ္ငုင္သံည ္စနစတ္က်မိငု္းရငွ္းလင္းျခင္းအတြက္ အမ်ိဳးသားမိငု္းအေရး ေဆာငရ္ြကမ္ႈ 
စံသတ္မွတ္ကို အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း လက္တြဲ 
ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ASEAN ေဒသဆိုင္ရာ မိုင္းအေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဌာနေအာက္ရွိ ASEAN ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန 
အစည္းအေ၀း (ADMM) - အေပါင္း လူသားခ်င္းစာနာေသာမိုင္းအေရး ေဆာင္ရြက္မႈ ပညာရွင္မ်ားအလုပ္အဖြဲ႕ ႏွင့္ ပူးတြဲ ေဆာင္ 
ရြက္သည္။  ၁၉၉၉ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အထိ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုလံုး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုင္းႏွင့္စစ္အတြင္းႂကြင္းက်န္ ရစ္ေသာ 
ေပါကက္ြဲေစေသာပစၥည္းမ်ားေၾကာင္ ့ထိခိကုဒ္ဏရ္ရခဲသူ့မ်ားႏငွ္ ့မသနစ္ြမ္းသူမ်ားအတြက္ အကအူညသီည ္မျဖစ ္စေလာက္သာျဖစ ္
သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္
သည။္ ျမနမ္ာအာဏာပိငုမ္်ားတြင ္မိငု္းသင့္ျပညသူ္မ်ား အကူအညီေပးေရး အမ်ိဳးသားအစအီစဥ ္သုိ႔မဟုတ္ မဟာဗ်ဴဟာတစခ္ရုွခိဲသ့ည။္ 
၂၀၁၂  ခုႏစွမ္စွ၍ ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္မိငု္းသင့္ျပညသ္ ူ မ်ားအတြက္ အကူအညီေပးေရးလုိအပခ္်က္အတြက္ အျမငမ္်ားသိသိသာသာျမင္မ့ား 
လာခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ NGO မ်ား၏ ကနဦး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ 
သေဘာတူညခီ်ကအ္ရ ICRC သည ္အစိုးရဦးစီးေဆာငရ္ြက္ေသာ ျပနလ္ည္ျပဳစ ုပ်ိဳးေထာင္ေရးဌာနမ်ားကုိ စတင္ေထာက္ပံခ့ဲသ့ည။္ 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ၎ဌာနမ်ားသည္ ျပင္ပအကူအညီမရွိ လည္ပတ္ခဲ့ရသည္။ 

 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အကူအညီေပးျခင္း၀န္ေဆာင္မႈအေရအတြက္ သိသိသာသာတိုးမ်ားလာခဲ့သည္။ ယခု အခ်ိန္တြင္ 
အစိုးရဌာနမ်ား၊ UN၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသခံ NGO မ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအ၀န္း အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအ၀င္ အဖြဲ႕အစည္း 
ေပါင္း တဒါဇင္ေက်ာ္ရွလိာၿပီျဖစသ္ည။္ မိငု္းသင့္ျပညသူ္မ်ား အကူအညီေပးျခင္းဌာနမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး၊ ေရႊ႕ေျပာင္း၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ား 
အပါအ၀င္ ေျခတုလက္တု ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ တုိးတက္လာသည္။ေဒသတြင္း လူမႈအသုိင္းအ၀န္းအေျချပဳ ျပန္လည္ 
ျပဳစပု်ိဳးေထာင္ျခင္း ႏငွ္ ့အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း သငတ္န္းမ်ားလည္း တိုးမ်ားလာသည။္  မိငု္းအႏရၲာယရ္ွမိွဳ ေလ်ာ့ပါးေရးအလုပအ္ဖြ႕ဲ 
(MRWG) ေအာက္ လုပ္ငန္းခြတဲစ္ခုျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားမုိင္းသင့္ျပည္သူမ်ား အကူအညီေပးေရးနည္းပညာအဖြ႕ဲ ေပၚေပါက္လာျခင္း 
ႏွင့္အတူ တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အေရးပါေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား နည္းပါးေန 
ဆဲျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အလွမ္းေ၀းကြာေသာ ေက်းလက္ေဒသမွျပည္သူမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မသန္စြမ္းျပည္သူမ်ား အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
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မိုင္းအေရးတာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

အမ်ိဳးသားမိ္ုင္းအေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

ေဆာင္ရြက္သူမ်ား

•	 တပ္မေတာ္သည ္ႏိုင္ငံအတြင္း မိုင္းရွင္းလင္းျခင္းအတြက ္၎တို႔တြင ္
တာ၀န္ရွိသည္ဟ ုေျပာဆိုသည္။ 

•	 ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင္ ့ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့
ျပည္နယ္အဆင္ ့တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္မႈေအဂ်င္စီေလးခုပါ၀င္ေသာ မိုင္းအႏၲ
ရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးအလုပ္အဖြဲ႕ (MRWG) သည ္အႏၲရာယ္ပညာေပးျခင္းႏွင္ ့
မိုင္းသင့္ခံရသူမ်ား အကူအညီေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ဦးေဆာင္သည္။ 

UN ေအဂ်င္စီမ်ား
UNICEF

UNHCR
မိုင္းအေရးဥပေဒျပဳျခင္းမ်ား မရွိ

မိုင္းအေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား မိုင္းအေရးမဟာဗ်ဴဟာ လက္တေလာမရွိ။

မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈ

စံသတ္ခ်က္မ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလတြင ္ျမန္မာႏိုင္င ံအမ်ိဳးသားအဆင္ ့
မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈ စံသတ္ခ်က္ကိ ုအၿပီးသတ္ေရးဆြ ဲေနဆဲျဖစ္သည္။

လတ္တေလာတြင ္ႏိုင္ငံတကာမ ွမိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည ္ႏိုင္ငံတကာ  
မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (IMAS) ကိ ုလိုက္နာသည္။ 

သတ္ေရာက္မႈမ်ား၊ မိုင္းအေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
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သတ္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားအတြက္ အကူအညီေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ခံပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

မိုင္းသင့္ျပည္သ ူအကူအညီေပးျခင္း တာ၀န္ခံပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

အစိုးရဆံုခ်က္ လူမႈဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ 
ဖူလံုေရးႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဌာန

တာ၀န္ခံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး

လုပ္ငန္းယႏၲရား

လူမႈဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ မိုင္းသင့္ျပည္သူ အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ 
တျခားမိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈ က႑မ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိေသာ MRGW တြင္ 
UNICEF က ပူးတြဲဥကၠဌအျဖစ္ ဆက္လက္တာ၀န္ယူထားသည္။ 

Humanity & Inclusion (HI) က တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မိုင္း
သင့္ျပည္သူအကူအညီေပးေရးနည္းပညာအဖြဲ႕ သည္ MRWG ထီးရိပ္ေအာက္တြင္ 
အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏို္ုင္ငံတကာ မိုင္းသင့္ျပည္သူ အကူအညီေပးေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို 
စုစည္းသည္။ 

မိုင္းသင့္ျပည္သ ူ အကူအညီေပးျခင္း 
အစီအစဥ္ မရွိ

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း 
သည္ ေကာ္မတီခြဲရွစ္ခု၏ အေထာက္အပံ့ႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းေကာက္မတီ၏ ေခါင္း 
ေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္း 
သူမ်ားအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ တျခားNGOမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈႏွင့္အတူ 
အဓိကလူမႈေရးဌာနမ်ားက ဦးေဆာင္သည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ လူမႈလူဖံုေရး၊ 
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ CRPD အရ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ တာ၀န္ရွိမႈႏွင့္အညီအမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ မူၾကမ္း ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စီ
မံကိန္းအစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့သည္။89

မသန္းစြမ္းက႑ထည့္သြင္း ေပါင္းစည္း 
မႈ

လူမႈဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ၿပ္နလည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ကိုယ္စား 
လွယ္တစ္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ CRPD အေပၚအေျခခံ၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္မသန္
စြမ္းမႈဥပေဒႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္လူမႈေရး အကာအကြယ္ေပးျခင္း မဟာဗ်ဴဟာတြင္ 
မိုင္းသင့္ကူညီမ်ားအတြက္ အကူအညီကို ထည့္သြင္း ေပါင္းစပ္ထားေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။90 

အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ား ပါ၀င္ခြင့္ 
ေပးျခင္းႏငွ္ ့ပူးေပါင္းပါ၀င ္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း

စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲေစေသာ ပစၥည္းမ်ား/ မိုုင္း ဒဏ္သင့္ 
ခံရသူမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ တိုက္ရုုိက္ မပါရိွေသးေသာ္လည္း မ်ားစြာေသာ တာ၀န္ခံ
ညိွႏိႈင္းမႈအခန္းက႑မ်ားတြင္  DPOs မ်ားစြာ ပါ၀င္ၾကသည္။ 

ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မသန္စြမ္း ျပည္သူဦးေရ 
ပိုမ်ားလာေသာ္လည္း မူဝါဒႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားက အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးသူမ်ား 
အၾကားတြင္ ၎တို႔ မပါ၀င္ေပ။91

89. “Myanmar drafts national strategy for disabled,” Xinhua, 4 April 2019.      
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. International Alert Myanmar, “Conflict impacts on gender and masculinities expectations on people with disabilities in 
Kachin state: A rapid assessment,” Kachinland Research Centre (KRC), December 2018.    
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သတ္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ျဖန္႔က်က္မႈမ်ား

ျဖန္႔က်က္မႈပမာဏ

ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား မသိ။ (လက္လုပ္မိုင္းမ်ားအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။)

၂၀၁၈ ခုႏွစ ္၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း မိုင္းအသစ္ျဖန္႔က်က္မႈမ်ား

တျခား ERW ျဖန္႔က်က္မႈမ်ား ပမာဏ မသိရ။

 ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၀ ခုအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၈၄ (ၿမိဳ႕နယ္စုစုေပါင္း ၃၂၅ ခုအနက္) ခုတြင္ မိုင္းျဖန္႔က်က္မႈ အတိုင္း 
အတာတစ္ခုအထိ ရိွေနေၾကာင္းယုံၾကည္ရသည္။ အဓိကအားျဖင့္ လူသတ္မုိင္းမ်ားျဖစ္သည္။92 လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အတြင္း 
ရခိငု္ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့ႏိ္ငုင္၏ံေျမာကဖ္က္ပိငု္းတြင ္မိငု္းျပန္႔ႏွ႕ံမႈ တိုးမ်ားလာခဲသ့ည။္  ရမွ္းျပညန္ယ္ႏငွ္ ့ကခ်င္ျပညန္ယသ္ည ္မိငု္းျပန္႔ႏွ႕ံမႈ 
အလြန္မ်ားသည္။ ယခင္ကာလတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ပခူဲးတုိင္းသည္ မုိင္းျပန္႔ႏံွ႔မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး မုိင္းသင့္ ျပည္သူအရည္အတြက္လည္း 
အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။93 
 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ UN အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွစ္တစ္ခုက “၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ တြင္ 
ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား အသံုးျပဳကိုရပ္စဲၿပီး၊ မိုင္းရွင္းလင္းေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကတိက၀တ္ျပဳေသာ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခတ္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ေသာ္လည္း” ေျမျမဳပ္မိုင္းအသစ္မ်ားဆက္
လက္ေထာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။94 တပမ္ေတာ္ႏငွ္ ့တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိငအ္ဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည ္ေျမျမဳပမ္ိငု္းမ်ားေထာငသ္ညဟ္ ု
ယုံၾကညရ္ေသာ အစရီငခ္မံႈမ်ား ရွသိည။္ “ တပမ္ေတာ္သားမ်ားသည ္ရြာမ်ားကုိ၀င္ေရာက္တုိက္ခိက္ုအၿပီး သုိ႔မဟုတ္ အရပသ္ားမ်ား 
ထြက္ေျပးသြားသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားေထာင္ေလ့ရွိသည္။အရပ္သားမ်ား အသုံးျပဳေသာ လမ္းမ်ားတြင္လည္း 
မၾကာခဏ ဆိုသလို မိုင္းေထာင္သည္။” 95၂၀၁၈ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းတြင္ မိုင္းအသစ္ျပန္႔ႏွံ့ 
မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ယခင္က မိုင္းျပန္႔ႏွံ့မႈမရိွေသာ ၿမိဳံနယ္ အမ်ားအျပားတြင္ မိုင္းအသစ္မ်ားေတြ႕ရသည္။ အစိုးရစစ္တပ္ ႏွင့္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားက ဆက္လက္အသံုးျပဳ ေနျခင္းေၾကာင့္ မိုင္းအသစ္ျပန္႔ႏွ႕ံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၈ 
ခုႏစွတ္ေလွ်ာက္လုံး ႏငွ္ ့၂၀၁၉ ပထမႏစွလ္ညအ္ထိ အစရီငခ္မံႈ မ်ားရွခိဲသ့ည။္ (အေသးစတ္ိကုိ မိငု္းအသံုးျပဳမႈ တားျမစပ္တ္ိပင္ျခင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ၾကည့္ပါ။)
 မိုင္းျပန္႔ႏွံ႕တည္ရွိမႈ ပမာဏအတိအက်ကို ခန္႕မွန္းႏိုင္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း ေျမျမွဳပ္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 
သည ္ေအာက္ေဖၚျပပါ တုိင္းေဒသႀကီးႏငွ္ ့ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင ္မိငု္းျပန္႔ႏွံျခင္း၊ မိငု္းထိခိက္ုဒဏရ္ာရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မိငု္းအႏရၲာယရ္ွိေသာ 
SHA ေဒသမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံမႈမ်ားရွိသည္။ 

• ကရင္နီျပည္နယ္ - ၿမိဳ႕နယ္ ခုႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္စလံုး
• ကရင္ျပည္နယ္ - ၿမိဳ႕နယ္ ခုႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္စလံုး
• ကခ်င္ျပည္နယ္ - ဗန္းေမာ္၊ခ်ီေဖြ၊ ဖားကန္႕၊ မန္စီ၊ မိုုးေကာင္း၊ မိုးညွင္း၊ မိုးေမာက္၊ မူဆယ္၊  ျမစ္ႀကီးနား၊ ေရႊကူ၊ဆင္ဘိုု၊  

 ဆမ္ပရာဘန္၊ တႏိုုင္း၊ေဆာ့ေလာ္ႏွင့္ ၀ိုင္းေမာ္
• မြန္ျပည္နယ္ - ဘီးလင္း၊ က်ိဳက္ထို၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ သံျဖဴဇရပ္၊ သထံု ႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္
• ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး - ေက်ာက္ႀကီး၊ ေရႊက်င္၊ သနပ္ပင္ ႏွင့္ ေတာင္ငူ
• ရခုိင္ျပည္နယ္ - ေမာင္းေတာ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ မင္းျပား၊ ေျမာက္ဦး၊ ေျမပံု၊ ပု႑ားကြ်န္း ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္။

92.Myanmar is divided into states and regions. States are the designated home areas of some of Myanmar’s larger ethnic 
groups. Other areas, which are not identified with a specific ethnic group, are administrative regions. The former military 
junta changed the name from Burma to Myanmar in 1989 and also changed the names of some states. Many ethnic groups 
within the country still prefer to use the name Burma. Internal state and division names are given in their common form or 
with the name adopted by the former military regime in parentheses.       
93. Research by Landmine Monitor. Data sources included casualty information, sightings of mine warnings, and reports by 
NGOs and other organizations of use, as well as interviews with field staff and armed forces personnel. The survey included 
casualty data from January 2007 through December 2018 and data from other informants from January 2008 through 
October 2019.             
94. UN, “Report of the Detailed Findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar,” A/HRC/39/
CRP.2, 17 September 2017, p. 95.           
95. Ibid., p. 95.
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• ရွမ္းျပည္နယ္ - ဟုိပံုုး၊ သိႏၵီ၊ ဆီဆုိင္၊ သီေပါ၊ကြမ္းယန္၊ ကြတ္ခိုင္၊ ေက်ာက္မဲ၊ လန္ခို၊ လားရိႈး၊လြိဳင္လင္၊  ေလာက္ကိုင္၊  

 မုုိင္းတုံ၊ေမာက္မုိင္၊မုုိင္းရႈး၊ မုိင္းပန္၊ မုိင္းတံု၊ မုိင္းျဖတ္၊ နမ့္ဆန္၊ မူဆယ္၊ တာခ်ီလိတ္၊ နမ့္မတူ၊ နမ္ခမ္း၊ ေနာင္ခ်ိဳ၊ ပန္ဆန္၊  
 တန္႔ယန္း ႏွင့္ ရြာငံ

• တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး - ဘုတ္ျပင္း၊ ထား၀ယ္၊ ၿမိတ္၊ တနသၤာရီ၊ သရက္ေခ်ာင္း ႏွင့္ ေရျဖဴ 
• ခ်င္းျပည္နယ္။ ပလက္၀ ႏွင့္ 
• စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ။ အင္းေတာ္

 
 တခ်ိ ႕ဳမိငု္းမ်ားသည ္ႏိငုင္ပံိငုစ္က္ရံမု်ားမ ွထုတ္ေသာ မိငု္းမ်ားျဖစသ္ည။္ ကပစ (ျမနမ္ာႏိ္ငုင္ ံကာကြယ္ေရး စကပ္စၥည္းထုတ္စက္ရံ)ု
သည္ PMN, POMZ ႏွင့္ M14 ျပည္တြင္းထုတ္မ်ားအပါအ၀င္ လူသတ္မုိင္းအမ်ိဳးအစား အနည္းဆုံး ၅ မ်ိဳးထုတ္သည္။ (အေသးစိတ္ကုိ 
မိုင္းအသံုးျပဳမႈတားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းမူဝါဒ ထုတ္လုပ္ျခင္း အခန္းတြင္ ၾကည့္ပါ။) 
 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေျမျမဳပ္မိုင္းျပန္႔ႏွံ႕မႈသည္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား ေနရပ္ရင္း ျပန္ရန္အတြက္ 
အခက္အခဲတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္ဟု မၾကာခဏ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့သည္။၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေမလထုတ္ တာရွည္ခံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအ
စီအစဥ္စုေပါင္းအစီရင္ခံစာအရ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ႏုိင္ငံတြင္းစစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားက ေျမျမဳပ္မုိင္းသည္ ၎တုိ႔ ေနရပ္ရင္းျပန္ႏုိင္ရန္ 
အခက္အခဲမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။95 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိေသာ 
စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားအားလံုး ပိတ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာမူၾကမ္းတစ္ခု ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ ၎မဟာဗ်ဴဟာတြင္ မိုင္းရွင္းလင္းရန္လိုအပ္သည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ 96  သို႔ေသာ္ စစ္တပ္သည္ ယခင္ 
တုိက္ပြမဲ်ားေၾကာင္ ့အိုးအိမစ္ြန္႔ခြာခဲ့ေသာ ျပညသူ္မ်ား ေနရပရ္င္းျပနလ္ာႏိ္ငုရန ္ကခ်င္ျပညန္ယ္ နမဆ္နယ္န္းေက်းရြာမ ွေျမျမဳပမ္ိငု္းမ်ား 
ဖယ္ရွားခဲ့သည္။97 
 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေမာ္တာ၊ လက္ပစ္ဗုံး၊ အေျမာက္ဆန္ ႏွင့္ ေ၀ဟင္မွႀကဲေသာ ဗုံးမ်ားအပါအ၀င္ စစ္အတြင္းႂကြင္းက်န္ရစ္ေသာ 
ေပါက္ကြဲေစေသာ ပစၥည္းမ်ား (ERW) ၏ သတ္ေရာက္မႈကိုခံေနရသည္။  အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ေ၀ေသာအစီရင္ခံစားမ်ားအရ 
ေပါက္ကြဲေစေသာပစၥည္းမ်ားသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း အသုံးျပဳခဲ့ေသာ လက္နက္မ်ား ျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။98 
ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ERW အသစ္မ်ား 
ျပန္႔ႏွံ့မႈရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။99

96. Durable Peace Programme Endline Report (Kachin, Myanmar, May 2018). The Durable Peace Programme is a consortium of 
seven local and international organizations serving the war affected population of Kachin state.
97. The Republic of the Union of Myanmar, Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement, Department of Disaster Manage-
ment, “National Strategy on Closure of IDP Camps (Draft),” undated.
98. Ye Mon,“An unhappy return for IDPs in Kachin State,” Frontier Myanmar, 22 August 2019.
99. See, for example, “Unexploded WWII bombs discovered at central Myanmar sports ground,” Coconuts Yangon, 30 September 
2015; and N. Thwin, “World War II ordnance kills three,” Democratic Voice of Burma, 20 March 2012
100. See, for example, unexploded aerial bomb allegedly from armed conflict in Kachin state in May 2018. Free Burma Rangers, 
“Rangers Help Vulnerable Civilians in Kachin State,” 8 December 2018.
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ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား
၂၀၁၈ ခုႏွစ ္ အကုန္အထ ိ ရရွိေသာ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ စုုစုုေပါင္းကိန္းဂဏန္းကို မသိရႏိုုင္ေပ။ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ ကုန္ အထိမိုင္း/ERW ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ စုစုေပါင္း ၄၆၂၃ 
ဦး (၆၁၆ ဦးေသဆံုး၊ ၃၈၈၉ ဦး ဒဏ္ရာ၊ ၁၁၈ ဦး မသိရ။) ရိွေၾကာင္း 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ Monitor က အစီရင္ခံခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ 100

ႏွစ္ပတ္လည ္စုစုေပါင္း ၄၃၀ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂ ဦးတိုးလာသည္။

ရလဒ္ ေသဆံုး ၇၉၊ ထိခိုက္ ၃၅၁

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ေသာ 

မိုင္းအမ်ိဳးအစားမ်ား

၁၄၁ လူသတ္မိုင္း/လက္လုပ္မိုင္း (လက္လုပ္တိုက္မိုင္းမ်ား၊ IED မ်ား) ကားမိုင္း 
၁။ ၇၂ ERW၊ အမ်ိဳးအစားမသိ မိုင္း/ERW၂၁၆

အသက္အရြယ ္ႏွင္ ့က်ားမ အနည္းဆံုး အမ်ိဳးသား  
၃၃၁ ဦးႏွင့္  ၄၇ အမ်ိဳးသား 
ကေလးငယ္အပါအ၀င္

အနည္းဆံုး အမ်ိဳးသမီး ၈၅ ဦး ႏွင့္ 
မိန္းကေလး ၆ ဦးအပါအ၀င္ 

   
 ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာအစီရင္ခံစာမ်ား၊ အန္ဂ်ီအိုုမ်ားႏွင့္ တျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေပးပို႕ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း မိုင္း/ စစ္အတြင္း က်န္ရစ္ေသာ အၾကြင္း 
အက်န္မ်ား (ERW) ေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈအသစ္ ၄၃၀ ခု အနည္းဆံုး ရိွခဲ့သည္။ 
 မ်ားစြာေသာ မီဒီယာအစီရင္ခံမႈမ်ားအရ မၾကာေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ အရည္အတြက္သည္ ပို၍ 
တိုးလာသည္ကို ၫြန္ျပေနသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ လူမႈဖူလံုေရး၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီး 
ဌာနက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈသည္ ႏွစ္စဥ္တိုးမ်ားလာေနသည္ဟု ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
”အာဆီယမ္ေဒသဆိုင္ရာမိုင္းအေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ARMAC ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၊ လူမႈမီဒီယာ 
ႏွင့္ေက်းလက္ေဒသေန သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ မိုင္းထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ႏွစ္စဥ္တိုးမ်ားလာသည္။ 
မသန္စြမ္းျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းလည္း ပို၍တိုးမ်ားလာသည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ျမင္ေတြ႕ရသည္။”101 MRGW ၏မွတ္တမ္းတြင္ မိုင္း/ERW ထိ 
ခိုက္ဒဏ္ရာရမႈအရည္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၇၆ ဦးမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄၂၇၆ ဦးအထိ တိုးလာၿပီး၊ လူ 
မသိႏိုင္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာလည္းရွိေနႏိုင္ေၾကာင္း ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမီဒီယာတြင္ ထုတ္ေဖၚတင္ျပခဲ့သည္။102 

ႏွစ္ပတ္လည္ကိန္းဂဏန္းတြင္ စုစုေပါင္းထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈအေရအတြက္ ကြာျခားခ်က္ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ MRGW သည္ 
၎သတ္မွတ္သည့္အခ်ိန္အတြင္း လက္လွမ္းမွီသည့္ ကိန္းဂဏန္းအရည္အတြက္အေပၚတြင္ အေျခခံျခင္းျဖစ္သည္။ တခ်ိန္ 
တည္းတြင္ Landmine Monitor သည္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္နီးအထိ အခ်ိန္ေစာင့္၍ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ 
ျဖည့္စြက္သျဖင့္ အခ်ိန္ပိုရသည္။ ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုး၏ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၿပီးျပည့္စံုျခင္းေတာ့ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ တရား၀င္ 
အခ်က္အလက္ မရႏိ္ုင္သည့္အေျခအေနအေပၚတြင္ လက္လွမ္းမီေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္မ်ားယူ၍ 
အေကာင္းဆံုးအခ်က္အလက္မ်ား ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
 မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေရအတြက္ ႏွင့္ မိုင္းဒဏ္သင့္သူမ်ား အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား 
ပိုရိွ၊ ပိုမ်ားလာေနေသာ္လည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား စနစ္တက် စုစည္းထားမႈ မရိွခဲ့ေပ။ 
တရား၀င္အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေသာ လုပ္ငန္းယႏၱရားမရွိျခင္း၊ အေျခခံအစီရင္ခံ ေရသားျခင္းပံုစံ သို႕မဟုတ္ အခ်က္အလက္ 
ဖလွယ္ျခင္းနည္းလမ္းမရိွျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ျခင္း အဖြဲ႕သိုု႕ မတူညီေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မွ ႏွစ္စဥ္အခ်က္အလက္မ်ား 
ရရိွေသာေၾကာင့္ အစီရင္ခံမႈသည္ တတိုင္းျပည္လံုး တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ မိုင္း ႏွင့္ စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲေစေသာ 
ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးထိခိုုက္ ဒဏ္ရာရမႈ အျပည္အစံုကို ထင္ဟပ္ျခင္းမရိွဟု ယံုၾကည္ရသည္။ 

101.Unless noted otherwise, Monitor casualty data for 2018 is from a combined dataset of published and unpublished 
sources.               
102. Unless noted otherwise, Monitor casualty data for 2018 is from a combined dataset of published and unpublished 
sources.              
103. Myat Thura, “Official warns of rising landmine casualties,” Myanmar Times, 14 August 2019.    
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 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဆက္ႏြယ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရ မဟုတ္ 
ေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတြင္းအိုးအိမ္မဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းျပည္သူမ်ားအၾကား မသန္စြမ္း 
ျဖစ္မႈ တုိးမ်ားလာသည္ဟု ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာဒေသတြင္ မသန္းစြမ္းသူမ်ား မသန္စြမ္းျဖစ္ရျခင္း 
အေၾကာင္းရင္းအမ်ားစုသည္ ေမြးရာပါ သို႔မဟုတ္ မေတာ္တဆ ျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ဟု ေတြ႕ရသည္။ ေျမျမဳပ္မိုင္းနင္းမိပါက ႏိုင္ငံပိုင္ 
ပစၥည္းဖ်က္ဆီးမႈႏွင့္ တရားစြဲခံရသည္ဟူေသာ အျမင္အယူအဆေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ျပႆနာမ်ားထပ္ရွိသည္ဟု ေလ့လာမႈက 
ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းထိသူသည္ ၎တို႔ မသန္စြမ္းျဖစ္ရမႈကို အမွန္မေျပာပဲ မေတာ္မတဆျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ကားတိုက္ခံရျခင္း အစရွိသျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္းေၾကာင့္ ကိန္းဂဏန္းအရည္အတြက္တြင္ လြဲမွားသြားျခင္းျဖစ္သည္။103 
 စစ္တပ္ႏွင့္တျခားလက္နက္ကိုင္မ်ားထိခိုက္မႈအရည္အတြက္ကို မသိႏိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္ မ်ားျပားသည္ဟု ယံုၾကည္ရ 
သည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ အသက္ေသးဆံုးရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္း ေၾကာင့္ အသက္ေသဆံုး 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းသည္ အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက အဓိက အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္ဟု ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ 
အရာရွိတစ္ဦးက Monitor အဖြဲ႕သုိ႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။104 သို႔ေသာ္ ထုိအခ်က္ကို ေဖၚျပပါက “က်ေနာ္တို႔ ရန္သူအတြက္ စိတ္ဓါတ္ 
စစ္ဆင္ေရး လက္နက္ေပးသလို ျဖစ္သြားမွာေပါ့။” ဟု ထိုအရာရွိက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ 
မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ စစ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူက လက္လွမ္းမမွီေၾကာင္း Monitor က ယခင္အစီရင္ခံ 
စာမ်ားတြင္ ေထာက္ျပခဲ့သည္။105 
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ စုုစုုေပါင္းကိန္းဂဏန္းကုိ မသိရႏိုုင္ေပ။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ ကုန္ အထိ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ စုစုေပါင္း ၄၆၂၃ ဦး (၆၁၆ ဦးေသဆံုး၊ ၃၈၈၉ ဦး ဒဏ္ရာ၊ ၁၁၈ ဦး မသိရ။) ရိွေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 
Monitor က အစီရင္ခံခဲ့သည္။106

104. International Alert, “Conflict impacts on gender and masculinities expectations on people with disabilities in Kachin 
state: A rapid assessment,” December 2018, pp. 14–15.
105. Landmine Monitor meeting with Col. (rtd) Min Htike Hein, Deputy Permanent Secretary for the Minister of Defense, 
Ministry of Defense, Naypyitaw, 29 June 2018.
106. See the 2009 edition of the Monitor report for Myanmar available on the Monitor website. Unprecedented levels of infor-
mation 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.
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သတ္ေရာက္မႈကို ေျဖရွင္းျခင္း
မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း

မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေျမျမဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းျခင္း တပ္မေတာ္သည ္မိုင္းရွင္းလင္းမႈတခ်ိဳ႕လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း 
လတ္တေလာအသံုးျပဳေနေသာ ေအာ္ပေရးရွင္းစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိ ုမသိရေပ။

တိုးတက္မႈ

ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ASEAN ေဒသဆိုင္ရာ မိုင္းအေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဌာနေအာက္ရွိ ASE-
AN ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀း (ADMM) - အေပါင္း လူသားခ်င္း မိုင္းအေရး 
ေဆာင္ရြက္မႈ ပညာရွင္မ်ားအလုပ္အဖြဲ႕ ၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္သည္။ 

NGO မ်ားကို မိုင္းရွင္းလင္းျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိပါ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ နည္းပညာမပါ 
အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈအတြက္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 

ေအာ္ပေရတာ ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈေထာက္ပ့ံသူမ်ား/အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား

ေအာ္ပေရာတာ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေထာက္ပံ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

လက္ရွိ ေအာ္ပေရတာမ်ား မိုင္းရွင္းလင္းျခင္း 
•	 တပ္မေတာ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား

နည္းပညာမပါေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ။
•	 ဒိန္းမတ ္မိုင္းရွင္လင္းျခင္းအဖြဲ႕ (DDG)
•	 မိုင္းအၾကံေပးအဖြဲ႕ (MAG)
•	 The HALO Trust

အႏၲရာယပ္ညာေပးမႈ107

ျပည္တြင္း 
•	 ႏိုင္ငံတြင္းအိုးအိမ္မဲ့ကရင္ျပည္သူေရးရာေကာ္မတီ ႏွင့္ ကရင္ေက်ာင္းဆရာ   
        ဆရာမမ်ားကြန္ယက္။
•	 ကရင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္
•	 ကရင္နီလူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဌာန
•	 ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္
•	 တအန္းေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္အစည္းအရံုး
•	 ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း
•	 ၀မ္ေပါင္ ႏြမ္ထြမ္
•	 ျမန္မာႏွလံုးလွဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕

•	 နည္းပညာမပါ အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈ
•	 ကရင္ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္ (DKBA) 

ႏိုင္ငံတကာ NGOsမ်ား
•	 DanChurchAid (DCA)-Norwegian Church Aid (NCA)
•	 ဒိန္းမတ္ဒုကၡသည္ေကာင္စီ (DRC)- ဒိန္းမတ္ မိုင္းရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ (DDG)
•	 HALO Trust
•	 လူသားခ်င္းစာနာမႈ & ပါ၀င္ခြင္ ့(HI, ယခင္က ႏိုင္ငံတကာမသန္စြမ္းမ်ားအဖြဲ႕)
•	 Johanniter International Assistance (JOIN)
•	 မိုင္းအၾကံေပးအဖြဲ႕ (MAG)

ၾကကေ္ျခနီအဖြဲ႕
•	 ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ
•	 ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း

107. MIMU, “Myanmar, Who/What/Where, Mine Action,” 23 August 2019.
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မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္
စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရေဟာင္းက ျမန္မာႏိုုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဗဟိုုဌာန (MPC) ၏ 
ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈဌာန (MMAC) တခုတည္ေထာင္ရန္ မူအရ သေဘာတူခဲ့သည္။ သုုိ႕ေသာ္ဌာနအ
တြက္မည္သည့္အခါမွ၀န္ထမ္းခန္႕အပ္ျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ မိုင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ မိုင္းရွင္းလင္း ျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 
တႏုုိ္င္ငံလံုးတိုက္ခိုုက္မႈရပ္စဲသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အရင္ခ်ဳပ္ဆိုုရန္ လိုအပ္သည္ဟု အစိုးရက ေျပာခဲ့သည္။108 
 ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈစံသတ္ခ်က္မူၾကမ္းေရးဆဲြခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အခါမွ လက္ေတြ႕ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိေပ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲျဖစ္ၿပီး မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈ ဌာန ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ 
ျမန္မာအစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခုရရန္အတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မ်ားသည္ ၎၏ ဦးစားေပးျဖစ္သည္ဟု 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါ၀င္သူအမ်ားစုက မိုင္းအႏၲရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ မိုင္းရွင္းလင္းျခင္းလိုအပ္ခ်က္ကို အေလးေပး 
ေျပာဆုိၾကသည္။1099၂၀၁၆ ခုႏစွ္ေမလ၊ ေနျပည္ေတာ္တြင ္ျပဳလုုပ္ေသာ အမ်ိဳးသားလငူယ္ကြနဖ္ရင္က့ တပမ္ေတာ္ႏငွ္ ့တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိငု ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိ မိငု္းရငွ္းလင္းရန ္ေတာင္းဆိခုဲသ့ည။္110 ထုိႏစွ ္အတြင္း မိငု္းရငွ္းလင္းေရးအတြက္ လူထုအေျချပဳ 
အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ (မိုင္းအသံုးျပဳမႈ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းမူ၀ါဒကိုုရႈ။)
 လူမႈေရးလုပ္ငန္းဌာန (DSW) သည္ MRWG ကိုဦးေဆာင္ၿပီး UNICEF က ပူးတြဲ ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူသည္။ MRWG 
တြင္ ၀န္ႀကီးဌာန ၁၀ခု၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြ႕ဲအစည္း ၄၁ ဖြ႕ဲ ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ တာ၀န္ခံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ 
၄ ခု (ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္) တုိ႔ပါ၀င္သည္။111 ၎အလုပ္အဖြ႕ဲသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေလးလ တခါေတြ႕ဆုံသည္။ 
မိငု္းသင့္ျပညသ္ ူအကအူညီေပးျခင္း အလုပအ္ဖြဲ ့ခြဲတစခ္ုႏငွ္အ့တူ မိငု္းအႏရၲာယ္ပညာေပးျခင္းလုပင္န္းကိ ုအဓကိထား လုပ္ေဆာင ္
ေနသည္။  

မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ အစိုးရသည္ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခု 
ေၾကာျငာထားျခင္းမရွိသလို ၎မဟာဗ်ဴဟာကို တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္မည့္ စနစ္တစ္ခုလည္း မရွိေပ။    ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ 
ျပည္ေထာင္စုပစ္ခတ္ိတုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္မႈ ေကာ္မတီ (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္) အတြင္းေရးမွဴး 
ဗိလုမ္ွဴးႀကီး၀႑ေအာငက္ မိငု္းရငွ္းလင္းျခင္းသည ္အစိုးရႏငွ္ ့တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိငအ္ဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအၾကား အျပနအ္လွနယ္ံၾုကည္မ့ႈ 
မတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း စတင္၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။112 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေမလတြင္ ျပည္ေထာင္စု ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ 
ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္မႈ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ၀႑ေအာင္က တပ္မေတာ္သည္ မိုုင္းရွင္းလင္းေရး 
အတြက္ ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုုင္ငံတကာနည္းပညာႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားကုိလည္း လက္ခံႏိုုင္ဖြယ္ ရိွသည္ဟု 
ေျပာဆုိခဲသ့ည။္ မိငု္းရငွ္းလင္းျခင္းကိ ုကရင္ျပညန္ယ္တြင ္ကရင္အ့မ်ိဳးသားအစည္းအရံုးႏငွ္ ့ပူးတြဲ၍ ကနဦး စတင္ႏိုငုဖ္ြယ္ရိသွညဟ္ ု
သူက ေျပာဆိုခဲ့သည္။113 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိွဳင္သည္ 
နယူးဇီလန္သံအမတ္ၾကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုုင္ငံ စစ္တပ္အၾကား အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။114

108. Roger Fasth ႏွင့္ Pascal Simon (ဒိန္းမတ္မိုုင္းေဖာ္ေရးအဖြဲ႕), “ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းမုုိင္းအေရးလႈပ္ရွားမႈ။” မိုုင္းႏွင့္ ERW အေရးေဆာင္ရြက္မႈ 
ဂ်ာနယ္။ တြဲ ၁၉ .၂ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၅။
109. See, for example: At the Union Peace Conference 21st Century Panglong, Daw Wint Wah Tun of the National League for 
Democracy said of her Shardaw township, Kayah state, “local people do not feel secure as landmine fields pose a threat to 
their way of life.” “Union Peace Conference—21st Century Panglong continues,” Global New Light of Myanmar, 2 September 
2016.
110. “Youth Empowerment: Myanmar’s young people want an active role in the running of their country,” Mizzima Weekly, 
9 June 2016, p. 22.
111. UNICEF, “Landmines and explosive remnants of war threaten children and communities across Myanmar,” 4 April 2018.
112. “Standard operating procedures for commanders drafted at JMC-U,” Global New Light of Myanmar, 20 January 2018. 
“Both sides are still discussing conducting workshops on mines. The NCA includes mine clearance work. But mutual trust 
needs to be created first so it is still under discussion and mine clearance cannot be implemented yet,” said Col. Aung.
113. Ye Khaung Nyunt, “Second day of 10th Union Joint Monitoring Committee meeting in Yangon,” Global New Light of 
Myanmar, 5 May 2017.
114. MNA, “Senior General meets New Zealand Ambassador,” Global New Light of Myanmar, 27 August 2017.
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ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
 ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံက ၎သည္ စနစ္တက်မုိင္းရွင္းလင္းျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ သည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ASEAN ေဒသဆုိင္ရာ မုိင္းအေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဌာနေအာက္ရိွ ASEAN ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀း 
(ADMM) - အေပါင္း လူသားခ်င္း မိုင္းအေရး ေဆာင္ရြက္မႈ ပညာရွင္မ်ား အလုပ္အဖြဲ႕ ႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သည္။115 

မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား
 ၂၀၁၂ ခုႏစွမ္စ၍ ွႏိငုင္တံကာမိငု္းရငွ္းလင္းျခင္း အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည ္ျမနမ္ာႏိငုင္သံို႔ စတင္ေရာက္ရွလိာခဲသ့ည။္ သုိ႔ေသာ္ 
မိုင္းေအာ္ပေရးရွင္းတခုမွ စတင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းအတြင္း ႏိုင္ငံတကာမိုင္းေဖၚျခင္း 
ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ၆ ဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္တျခား ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ၎တို႔ရံုးခန္း မ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။  APOPO၊ 
DanChurch အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕(DCA)၊ ဒိန္းမတ္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးအဖြဲ႕ (DDG)၊ မိုင္းအေရး ေဆာင္ရြက္ မႈ ဆြဇ္ေဖာင္ေဒးရွင္း 
(FSD)၊ HALO Trust အဖြဲ႕၊ မိုင္းအေရး အႀကံေပးအဖြဲ႕ (MAG)ႏွင့္ Norwegian People’s Aid (NPA) တို႔ျဖစ္သည္။ ၎ႏိုင္ငံတကာ 
NGO မ်ားသည ္မိငု္းအႏရၲာယ္ ပညာေပးလပုင္န္းမ်ား၊ လူမႈအသုိင္းအ၀န္းၾကားခဆံက္သြယ္ျခင္းလႈပရ္ွားမႈမ်ားႏငွ္ ့တခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင ္
လူမႈ အသိုင္းအ၀န္း အႏၲရာယ္ဇံုသတ္မွတ္ျခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ 
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ 
မိငု္းရငွ္းလင္းျခင္း အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည ္IMAS ႏငွ္ ့၎တုိ႔ကုိယ္ပိငု ္လုပထ္ံုးလုပင္န္း စသံတ္မတ္ွ ခ်ကမ္်ားကုိ ကိယ္ုဆြဲေဆာငရ္ြက္ေနၾက 
သည္။  ျမန္မာႏိ္ုင္ငံတြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ရွိေဒသမ်ား ေဒတာကို လက္ခံ သိမ္းဆည္းေပးမည့္ ဘက္မလိုက္ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မရွိေသးေသာေၾကာင့္ လက္တေလာတြင္ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္စစ္တမ္းမ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ပဋိပကၡဆက္လက္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ၎အခ်က္သည္ အကဆဲတ္ေသာ အေျခအေနတြင္ ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ 
သည္။

စစ္တမ္း
 တပမ္ေတာ္သည ္မိငု္းေထာငထ္ားေသာ ေနရာမ်ားတြင ္၎ကုိယ္ပိငုအ္မတွအ္သားမ်ား၊ ျခစံည္း႐ိုးမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ ရွသိည။္ 
သို႔ေသာ္ မည္မွ်စနစ္တက်ရွိသည္ကိုေတာ့ မသိႏိုင္ေပ။116

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ Monitor အဖြဲ႕ႏွင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသတင္းစီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕  (MIMU) 
သည ္ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္မိငု္းအႏရၲာယ္အျဖစသ္သယရွိေဒသမ်ား(SHA) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျပေျမပံုႏငွ္ ့ေျမျမဳပမ္ိငု္း အသံုးျပဳမႈ သတ္ေရာက္မႈမ်ားျပ 
ေျမပံုကားခ်ပ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္သည္။117

 ၂၀၁၆ ခုႏစွတ္ြင ္ေဒသတခ်ိ ႕ဳတြင ္တခ်ိ ႕ဳ ႏိငုင္တံကာမိငု္းအေရးေဆာငရ္ြက္သမူ်ားကုိ နည္းပညာမပါေသာ စစတ္မ္းေကာက္ယူမႈကုိ 
ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွင့္၂၀၁ ၉ ခုႏွစ္တြင္  MAG, DDG, DCA ႏွင့္ ံHalo Trust မ်ားကုိ နည္းပညာမပါေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ 

115. Statement by Myanmar, UNGA First Committee, Thematic Discussion on Conventional Weapons, New York, 25 October 
2019.              
116. Landmine Monitor interview with photojournalist accompanying Tatmadaw clearance engineers in Kayin state in August 
2015. Signs were placed near a site of armed conflict between a DKBA splinter group and the Tatmadaw in Hlaing-Bwe 
township during reported clearance. Photographer provided a photograph of the signs to the Monitor, Yangon, 3 August 
2018. He said the truck in which he traveled with the Tatmadaw had many of the mine warning signs. Also, in November 
2018, in Eastern Bago region, after a mine incident near a school in Tha Pyay Nyunt village, some Tatmadaw soldiers from 
Light Infantry Battalion 8/53 fenced the area where the explosion took place to make it inaccessible for the students. “KHRG 
Submission to Landmine Monitor,” September 2019, unpublished.
117. “Townships with Suspected Landmine Contamination (1999–2017) and Casualties in Myanmar (Jan–Dec2017)” UN 
MIMU, 26 November 2018. Infographic provides an 11-year overview of data from the Landmine Monitor (2007–2017). The 
infographic was also available in Burmese language. MIMU reported to the Landmine Monitor that the landmine infographic 
has been one of their most requested products.
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တစ္ခုလံုးတြင္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ နည္းပညာမပါေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း မိုင္း 
သင့္သံသယရိွေဒသမ်ားအျဖစ္ အမွတ္အသားျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျခံစည္း႐ုိးခတ္ျခင္းသည္ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားအတြက္ 
အကဲဆတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ေနေသးသည္။ 

မိုင္းရွင္းလင္းျခင္း
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက Landmine Monitor သို႔ တပ္မေတာ္သည္ 
၎၏ တာ၀န္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိုင္းမ်ားရွင္းလင္းသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “က်ေနာ္တို႔က ဘယ္သူ႔အတြက္မွ လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ 
ႏိငုင္တံကာအဖြ႕ဲအစည္းအတြက္ေရာ၊ အုပစ္တုစစ္အုတြက္ေရာ လပုတ္ာ မဟုတဘူ္း။ အဒဲါေၾကာင္ ့က်ေနာ္တို႔ မိငု္းရငွ္းလင္းေရးလုပတ္ာကုိ 
ဘယ္သူ႔ကိုမွ အစီရင္ခံစရာမလိုပါဘူး။” စစ္သား မ်ားသည္ ေရွ႕တန္းသို႔ ငါးလမွ ေျခာက္လအထိ တာ၀န္သြားေရာက္ယူရေၾကာင္း၊ 
ထို႔ေနာက္ စစ္သင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ သင္တန္းတက္ရေၾကာင္း၊ ၎ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တျခားအရာမ်ားပါသလို မိုင္းရွင္းလင္းျခင္း 
အေၾကာင္းအရာကုိပါ သင္ၾကားရေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားအားလုံးတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္း ရွင္းလင္းျခင္း 
အတက္ပညာတ္ကြ်မ္းၾကေၾကာင္း သူက အေလးထားေျပာဆုိခဲသ့ည။္“ရြာအနားက မိငု္းေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ရငွ္း ေပးရင ္ရြာသားေတြက 
တိငု္းရင္းသားလက္နက္ကုိငအ္ဖြ႕ဲအစည္းေတြ ေထာငထ္ားတဲမ့ိငု္းေတြကုိရငွ္းေပးတဲ ့အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ကိ ုေက်းဇူးတငၾ္ကတယ္။” 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ အနည္းအက်ဥ္းသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္ 
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာႏိုင္သည့္ အျပင္ မိုင္းတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။118 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ 
တပ္မေတာ္သည္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ မုိင္းရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္းကုိ အတူတကြေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္မွစ၍ ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ERW ေပါင္း ၃၆၀၀၀ ေက်ာ္ ရွင္းလင္းခဲသ့ည္။119 အခါအားေလ်ာ္စြာပင ္ႏိငုင္ပံိငုမ္ဒီယီာသည ္တပမ္ေတာ္ 
မိုင္းရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဖာ္ျပသည္။120 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအထိ လူသားခ်င္းစာနာေသာမိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
အစိုးရထံမွေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွေသာ္လည္းေကာင္း မိုင္းရ်င္းလင္းျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိေပ။ 

မိုင္းရွင္းလင္းသူမ်ား၏ လုံျခံဳမႈ
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေ မလတြင္ ေျမျမဳပ္မုိင္းလုံျခံဳမႈ စစ္သင္တန္း၌ ၁၁ ဦး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ မႏၲေလးရသဲင္တန္း ေက်ာင္းတြင္ 
ေျမျမဳပ္မိုင္းလံုျခံဳမႈ၊ မိုင္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ တျခားမိုင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအေၾကာင္း ရဲအရာရွိမ်ားကို သင္ၾကားေနစဥ္ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈ 
ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ သင္တန္း၏ တစိတ္တပုိင္းအျစဖ္ ရဲတပ္ၾကပ္တစ္ဦးသည္ M14 ပလစတစ္မုိင္း ပုံစံတူေပၚတြင္ နင္းမိ၍ 
တျခားသင္တန္းသားမ်ားက မုိင္းျဖဳတ္ ကယ္ဆယ္ရမည့္ သင္ခန္းစာ ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာက ေဖၚျပခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ 
သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက ၎သင္တန္းကုိ တပ္မေတာ္မွ ပညာရွင္က 
သင္ၾကာေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ သည္။ “သင္တန္းဆရာသည္ မိုင္းပံုစံတူအစား မိုင္းအစစ္ကို မွားယူလာခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ 
၎မိုင္းအစစ္ေပၚ သင္တန္းသားကနင္းမိၿပီး ေပါက္ကြဲခဲ့တာလို႔က်ေနာ္တို႔ၾကားသိရပါတယ္။ ပံုမွန္ဆိုရင္ေတာ့ မိုင္းအစစ္နဲ႔ပံုစံတူ 
ေတြကို အေရာင္ႏွင့္ ခြဲထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း မွားတက္ပါတယ္။အခု လိုမေတာ္တစျဖစ္တဲ့အေပၚမွာ က်ေနာ္ တို႔ ေနာက္ထပ္ 
စံုစမ္းမႈေတြျပဳလုပ္ေနပါတယ္။” ဟု ၎က ေျပာဆိုခဲ့သည္။121

118. Landmine Monitor meeting with U Min Htike Hein, Assistant Secretary, Union Minister Office for Defense, Ministry of 
Defence, Naypyitaw, 5 July 2019.
119. Statement by Myanmar, UNGA First Committee, Thematic Discussion on Conventional Weapons, New York, 25 October 
2019.
120. See, for example, “Tatmadaw column captures AA member dead after landmine attack,” Global New Light of Myanmar, 
11 May 2019, p. 11.
121. “Mandalay Police Officer Seriously Injured in Landmine Training,” the Irrawaddy, 21 May 2019.
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မိုုင္းႏွင့္ စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲေစေသာ ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သူမ်ား122

တည္ေနရာ ျပည္တြင္းေဆာင္ရြက္သူ ႏိုုင္ငံတကာေဆာင္ရြက္သူ

ခ်င္းျပည္နယ္ က႐ုဏာျမန္မာလူမႈေရးအဖြဲ႕ DCA

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအေရွ႕ျခမ္း ႏိုင္ငံတြင္းအိုးအိမ္မဲ့ကရင္ျပည္သူေရးရာေကာ္မတီ
ႏွင့္ ကရင္ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ားအလုပ္အဖြဲ, ျမန္
မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမသန္စြမ္းသူမ်ား
အစည္းအရံုး

Dan Church Aid (DCA)

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀မ္ေပါင္ႏိုင္ထြမ္ ဒိန္းမတ္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ (DRC), 
MAG, HALO

ကယားျပည္နယ္ ကရင္နီလူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန ႏွင့္ 
ေဒသခံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္၊
ပညာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ သင္တန္းဌာန, MPHA

DCA-CM, DCA-NCA, DRC-DDG, 
MAG

ကရင္ျပည္နယ္ ႏိုင္ငံတြင္းအိုးအိမ္မဲ့ကရင္ျပည္သူေရးရာေကာ္မတီ
ႏွင့္ ကရင္ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ားအလုပ္အဖြဲ, 
MPHA

DCA-CM, DCA-NCA, HI, MAG, 
HALO

မြန္ျပည္နယ္ ႏိုင္ငံတြင္းအိုးအိမ္မဲ့ကရင္ျပည္သူေရးရာေကာ္မတီ
ႏွင့္ ကရင္ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ားအလုပ္အဖြဲ႕

DCA

ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ တေ အာ င္းေ က်ာ င္း သား လူ င ယ္ မ်ား အ စ ည္း
အရံုး၊ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ ၀မ္ေပါင္ 
ႏိုင္ထြမ္၊ ျမန္မာႏွလံုးလွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕၊ ေက်းလက္ 
ပညာေရးဖြံၿဖိဳးေရးဌာန။ 

HALO, DRC-DDG, DCA-CM, 
DCA-NCA, MAG

ေတာင္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ MAG,  DCA-CM

တနၤသာရီ တိုင္းေဒသႀကီး ကရင္ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ားအလုပ္အဖြဲ႕ MAG

မိုုင္းႏွင့္ စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲေစေသာ ပစၥည္းမ်ား (ERW) ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ  အနည္းဆံုး အဖြဲ႕အစည္း ၉  ခုသည္ အႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးပညာေပး ပေရာဂ်က္ ၁၃ ခု 
ကုိခ်င္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပခူဲးတုိင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ဖက္ျခမ္း၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တနၤသာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႕တြင္ အေကာင္ထည္ေဖၚခဲ့သည္။ 

122. MIMU, “Myanmar, Who/What/Where, Mine Action, All Agencies,” 27 September 2017.
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 ထို႔အျပင္ UNICEF သည္ ရွမ္း၊ မြန္၊ ကရင္၊ ကခ်င္ ႏွင့္ ပဲခူးအေရွ႕ျခမ္းမ်ားအတြင္း မိုင္းအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ကို ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ UNHCR သည္ တနၤသာရီတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္လည္း မိုင္းအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္
ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။ ပညာေရးဌာနကို ကရင္ျပည္နယ္တြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေသာ 
ဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားသည္။123 ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းသည္ ICRC ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မိုင္းပညာေလ်ာ့ခ်ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္။124

မိုင္းသင့္ျပည္သူ အကူအညီေပးျခင္း 

မိုင္းသင့္ျပည္သ ူအကူအညီေပးသူမ်ားႏွင္ ့လုပ္ငန္းမ်ား

အဖြဲ႕အစည္းအမည္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား

အစိုးရ

လူမႈဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္ ့
ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန

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

က်န္းမာေရးႏွင္ ့အားကစား၀န္ႀကီး ဌာန ေျခတု လက္တု တပ္ဆင္ေရး ဌာနမ်ားႏွင့္ အရိုးကု ေဆးရံု ႏွစ္ရံု
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဌာနသံုးခုမွတဆင့္ ေျခတုလက္တု တပ္ဆင္ေပးသည္

ျပည္တြင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေသာျမန္မာ ႏုုိင္ငံအကူအညီ 
ေပးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း

ေရႊ႕ေျပာင္းေျခတုတပ္ဆင္ေပးျခင္း

ႏိုင္ငံတြင္းအိုးအိမ္မဲ ့ လွည့္လည္ေနထိုင္သ ူ
ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား ကူည ီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ေကာ္မတ ီ 

ကရင္ျပည္နယ္ မူသေရာၿမိဳ႔ နယ္ ခိုေက ေျခတုလက္တု ေဆးခန္းမွ ေျခတု 
လက္တု ထုတ္လုပ္သည္။

ကရင္က်န္းမာေရး ႏွင္ ့လူမႈ ဖူလံုေရး ဌာန ေရွးဦးသူနာျပဳစုေရးအကူအညီ ႏွင့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ေပးျခင္း

ကရင္နီက်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ားအဖြဲ႔ ကရင္နီျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ တြင္ ေျခတုလက္တု တပ္ဆင္ ေပးသည္။
ကရုုဏာလူမႈေရးေဆာင္ရြက္မႈ အသင္း 
ေတာ္ (KMSS ကြန္ယက္) 

ေရွးဦးသူနာျပဳစုုျခင္းႏွင့္ လက္ငင္းအကူအညီေထာက္ပံ့ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္င ံ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူ 
မ်ားအသင္း (MPHA)

မသန္စြမ္းအခြင့္အေရးစည္းရံုုးတိုက္တြန္းျခင္း။ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား 
ထုုတ္လုုပ္ျခင္း၊ အလုုပ္အကိုင္မွတဆင့္ ၀င္ေငြရလုုပ္ငန္းမ်ား ထည့္သြင္းရန္ 
အားေပးျခင္း

ႏိုင္ငံတကာ

အကူအည ီ ႏွင္ ့ ကယ္ဆယ္ေရးအသင္း - 
ဂ်ပန ္(AAR Japan) 

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

Exceed Worldwide ရန္ကုန္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေဆးရံု (NRH) တြင္ ေျခတုအလုပ္ရံု 
လည္ပတ္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း၊ မႏၱေလး ျမန္မာႏိုုင္ငံ ေျခတုလက္တု စာသင္ 
ေက်ာင္းတြင္ ေျခတု အလုပ္ရံုအသစ္အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း။ 

အ နာ ၾ ကီးေရာ ဂါ တို က္ ဖ် က္ေ ရး အ သ င္း  
(ျမန္မာႏိုုင္င)ံ 

ျပန္လည္ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ႏွင့္ေျခတု တပ္ဆင္ျခင္း

ဒိန္းမတ္မို င္းတူးေဖာ္ေရးအဖြဲ ႕ /ဒိန္းမတ္  
ဒုုကၡသည ္ေကာင္စီ

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း မိုင္းႏွင့္ ERW အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူ မ်ားအတြက္ 
ေဆး၀ါး၊ ျပန္လည္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေရး 
အကူအညီမ်ား တိုုက္ရိုုက္ေပးသည္။ 

 123. Ibid.
 124. ICRC, “Annual Report 2018,” p. 368.
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ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ား
 ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ လူမႈဖူလုံေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ လူအမ်ားက 
အခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာေစာင့္ဆိုင္းေနခ့ဲေသာ ၂၀၁၅ ခုကတည္းက ျပဌာန္းထားခဲ့သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဥပေဒအတြက္ 
နည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။125၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္၂၀၁၉ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ျပည္နယ္ေလးခုရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၉ 
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မသန္းစြမ္းသူမ်ားအတြက္ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေငြကုိ စမ္းသပ္အစီအစဥ္အျဖစ္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာအထိ တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာသို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။126 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ 
အမ်ိဳးသား လူမႈေရးဆုိငရ္ာအကာအကြယ္ေပးေရးမဟာဗ်ဴဟာစမီကိံန္းကုိ လူမႈဖလုံူေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏငွ္ ့ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး 
၀န္ၾကီးဌာနမွတဆင့္ျပဌာန္းကာ စတင္ခဲ့သည္။  မသန္စြမ္း သူမ်ား သတ္မွတ္ထားျခင္း ခံရသူအားလုံးကုိ ယင္းအစီအစဥ္မွ ေထာက္ပ့ံ 
ေငြေပးမည္ ျဖစ္သည္။127

 မသနစ္ြမ္းစစမ္ႈထမ္းေဟာင္းမ်ားသည ္ဦးစားေပးအဆင့္ႏငွ္ ့အက်ိဳးခစံားခြင္ရ့ိသွည။္ ပံမုနွအ္ားျဖင္ ့တူညီေသာ လစာႏႈန္းထားႏငွ္ ့
အစိုးရဌာနဆုိငရ္ာလုုပင္န္းမ်ားတြင ္ျဖစသ္ည။္ စစမ္ႈထမ္းေဟာင္း မဟုတ္ေသာ မသနစ္ြမ္းသူမ်ားအတြက္ တရား၀ငအ္ကူအညသီည ္
ယာယမီသနစ္ြမ္းျဖစသ္အူတြက္ လစာ၏ သုုံးပံုႏစွပ္ံုကုုို တႏစွစ္ာေပးၿပီး၊ ထာ၀ရ မသနစ္ြမ္းသူမ်ားအတြက္ အခြနလ္ြတ္ ေထာကပ့္ံေငြ 
ေပးသညဟုု္ မအူားျဖင္ ့ရိသွည။္ ထာ၀ရမသနစ္ြမ္းျဖစသူ္ စစမ္ႈထမ္းေဟာင္း အပိုေဆာင္းေဆးပငစ္ငကုိ္ ကာကြယ္ေရး၀နႀ္ကီးဌာနက 
ဒဏ္ရာပမာဏ အႀကီးအေသးအေပၚမူတည္၍ ဆံုးျဖတ္သည္။ မသန္စြမ္းစစ္ျပန္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔မိသားစုမ်ားအတြက္  စစ္တပ္က 
ေဆာက္ေပးေသာ အလကား အိမ္ယာမ်ား ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ သိုု႕ေသာ္ သာမန္စစ္သားမ်ားအဖိုု႕ 
လုပင္န္းအခြင္အ့လန္း ႏငွ္ ့၀င္ေငြရေပါကလ္မ္းမ်ား နည္းပါးသည။္ အခမဲအ့ိုုးအမိမ္်ားသည ္ပံမုနွအ္ားျဖင္ ့အလုပုအ္ကုုိငမ္ရႏိုငု္ေသာ၊အေျခခ ံ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ ေရ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ မ်ားမရိွေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တည္ရိွေလ့ရိွသည္။128 

Handicap International လူမႈအသိုင္းအ၀န္းအဆင့္ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ 
အခက္အခဲ ေလ့လာသတ္မွတ္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ စိတ္ပုုိင္းဆိုုင္ရာ 
အေထာက္အပ့ံ၊ ေရႊ႕လ်ားနိုုင္ေသာ အေထာက္ကအကူျပဳပစၥည္းမ်ား ျပင္ေပး 
ျခင္း၊ အကူအညီမ်ား တာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူ/ 
မိုုင္းဒဏ္သင့္သူမ်ား၏ လိုုအပ္ခ်က္ကိုု စည္းရံုုးတိုုက္တြန္းျခင္း၊ MPHA 
စြမ္းရည္ျမွင့္ တင္ျခင္း။ 

World Education ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ 
ရျခင္း၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္း ရံပံုေငြမ်ား အသံုးျပဳ ခြင့္ရိွျခင္း၊ 
အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူ/ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆိုင္ရာ 
အကူအညီေပးျခင္း ႏွင့္ စည္းရံုးတုိက္တြန္းျခင္းမ်ားဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံ ညိွႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

ICRC/ ျမန္မာႏိုင္င ံၾကက္ေျခန ီအသင္း ဘားအံေျခတုလက္တု တပ္ဆင္ ေလ့က်င့္ေရးဌာနႏွင့္ ရပ္ေ၀း ေဒသမ်ားတြင္ 
ေျခတုလက္တု တပ္ဆင္ေရး အတြက္ ေထာက္ပံ့ ေပးသည္။ 

ကမ ၻာ့ ကုုလသမဂၢဒုုက ၡသည္မ်ား ဆုိ င္ရာ 
မဟာမင္းၾကီး (UNHCR)

သယ္ယူပိုု႕ေဆာင္ျခင္း၊ အသက္ ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မွဆင့္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားထည့္ သြင္းျခင္း အပါအ၀င္ စစ္ေၾကာင့္ ထိခိုုက္ အနာ 
တရ ျဖစ္ရသူမ်ား၊ ေျမျမွဳပ္ မိုင္းဒဏ္ခံ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူမ်ားအတြက္ 
ေဆး၀ါးကုန္ က်စရိတ္ႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳစုု ပ်ိဳးေထာင္ေရးအတြက္ လြတ္လပ္စြာ 
အသံုုျပဳခြင့္ ရိွေသာ ဘ႑ာေငြ။ 

125. “After delay, Disability Rights rules and regulations published,” The Myanmar Times, 13 July 2018.
126. Monthly assistance payments of K16,000 to K30,000 depending on circumstances. A disabled child will get K16,000 
per month and a disabled adult up to 64 years old will get K30,000. The project pilot areas are the East Dagon township of 
Yangon region, Pathein and Kangyi Taung townships of Ayeyarwaddy region, Monywa, Ayardaw and Chaung Oo townships 
of Sagaing region and Thaton and Paung townships of Mon state. See, “Pilot project to register disabled people for welfare,” 
The Myanmar Times, 1 February 2019; and Htoo Thant, “Government to start disability payments,” Myanmar Times, 16 
November 2017.
127. ျပည္ေထာင္စုုျမန္မာႏိုု္င္ငံအစိုးရ။ “ျမန္မာႏိုု္င္ငံအမ်ိဳးသားလူမႈေရးကာကြယ္ေပးမဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္။” ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄။ စာ ၅၃။ 
မသြန္စြမ္းသူမ်ားဥပေဒ မျပဌာန္းမၿပီးသေရြ႕  ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ မရႏိုုင္ေသး ႏွင့္ အစိုုးရသည္ တရား၀င္သတ္မွတ္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ကိုု 
အေကာင္အထည္ေဖၚမည္။
128. Gerard McCarthy, “Veterans’ Affairs in Myanmar’s Reform Process,” Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Per-
spective Series, No. 78, 5 December 2018; and Htet Khaung Linn, “On society’s fringes, disabled Tatmadaw veterans lan-
guish in poverty,” Myanmar Now, 11 October 2016.



၂၀၁၉ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ |  29 
ေဆးဝါးကုသေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈသည္  နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးျခင္းရျခင္း တတိယ
အျမင္မ့်ားဆံုးအခ်က္ျဖစသ္ည။္အေရးေပၚေဆးဝါးဌာနတြင ္ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ သမားေတာ္ အနည္း အက်ဥ္းသာရွသိည။္၎တုိ႔သည ္
ပံုမွန္အားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ မရွိၾကပါ။ လူနာကို ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ 
လူနာတင္ယဥ္၀န္ေဆာင္မႈမရိွပါ။ ရန္ကန္၊ မႏၲေလး ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ေသာ အဓိက ျမဳိ႕ႀကီးသုံးၿမိဳ႕တြင္ အေရးေပၚအေျခအေနကုိ 
တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ မရွိပါ။ ၎ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕စီတြင္ အေရးေပၚအခန္း တစ္ခန္းသာ ရွိသည္။129

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ ရရန္မလြယ္ကူေပ။ အထူးသျဖင့္ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေရးဌာနမ်ားသည္ 
တိုင္းျပည္လိုအပ္ခ်က္၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။ ဌာနအမ်ားစုသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား တြင္သာရွိ၍ လမ္းစခရီးစရိတ္ႀကီးျမင့္မႈက 
အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္။130၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစ၍ HI သည္ ကရင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ဖူလံုေရးဌာန (KDHW)ႏွင့္ ပူးတြဲ၍ ႏိုင္ငံ၏ 
အေရွ႕ေတာင္ ဖက္ျခမ္းေဒသအတြင္းရိွ ပဋိပကၡအကဲဆတ္မႈအေျခအေနကုိ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ 
အတြင္း အစိုးရ ႏွင့္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမရွိေသာ ေဒသႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနသည္။131  KDHW သည္ ကရင္ 
အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) ၏ က်န္းမာေရးဌာန တစ္ခုျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားအတြက္ ေဆးသင္တန္းမ်ားေပးသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း KNU ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသတြင ္က်န္းမာေရး၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္ေပးေသာ ေဆးမႉးမ်ား ပိ၍ု လုိအပ္ေနေသးသည။္132

 ကခ်င္၊ ရခုိင္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ICRC သည္ လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသအတြင္းရိွ ဌာနမ်ားအပါအ၀င ္
က်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀န္းအေျချပဳဌာနမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။133 ေရြေျပာင္းက်န္းမာေရးယူနစ္မ်ားအပါ
အ၀င ္ရခိငု္ျပညန္ယ္အတြင္းရွ ိေဆးရံမု်ား တျခားေသာ က်န္းမာေရးဌာန မ်ားသည ္ICRC ၏ အကူအညီျဖင္ ့စစ္ေဘးေရွာင္ျပညသူ္မ်ားႏငွ္ ့
တျခား အၾကမ္းဖက္ခံရ သူမ်ားျပညသ္မူ်ား အတြက္ က်န္းမားေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသည္။134 ICRC သည္ ရခိုင္ျပညန္ယ္အတြင္း 
လူသားခ်င္းစာနာေသာ လုပ္ငန္းမ်ား တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း အပါအ၀င္ 
႐ုပ္ပိုင္းဆိ္ုင္ရာ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဌာန ၅ ခုကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္။135

လူမႈစီးပြားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္မႈ
 မိုင္း/ERW အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔မိ႐ိုးဖလာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈကုိ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
၎တို႔အတြက္ အစားထိုးအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈနည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း သင္တန္းမ်ား လိုအပ္သည္။136 
DRC-DDG  သည္ ပဋိပကၡသတ္ေရာက္မႈရိွေသာ လူမႈအသုိင္းအ၀န္းမ်ားႏွင့္ မုိင္း/ERW သတ္ေရာက္မႈရိွေသာ လူမႈအသုိင္းအ၀န္းမ်ားကုိ 
ကူညီရန္အတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအကူအညီမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးသည္။ ထို႔အျပင္ မိုင္း/ERW ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအတြက္ 
စီးပြားေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အတက္ပညာသင္တန္းမ်ားကိုပါ ကူညီေပးသည္။137

 AAR ဂ်ပန္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၎၏ဌာနတြင္ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း သင္တန္းမ်ား ေပးသည္။138 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတာ၀န္ယူမႈရွိေသာစီးပြားေရးဌာန ႏွင့္ AAR ဂ်ပန္ သည္  လူမႈ ဖူလံုေရး၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဌာန အကူအညီႏွင့္အတူ သက္ဆုိင္သူမ်ားအစည္းေ၀းကို 
က်င္းပခဲ့သည္။မသန္စြမ္းသူမ်ား အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း လက္စြဲ စာအုပ္မူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကံဉာဏ္ရယူရန္ ျဖစ္သည္။139

129. Susan Becker, “Progress towards health systems strengthening in Myanmar,” Journal of Global Health Reports, Vol. 2, 
30 March 2018.             
130. ICRC Physical Rehabilitation Programme (PRP), “Annual Report 2018,” Geneva, 2019, p. 45.    
131.  HI, “Federal Information – Country Card: Myanmar,” September 2018.
132. “Health workers are still needed in KNU areas, KDHW says,” BNI, 5 September 2018.
133. ICRC, “Annual Report 2017,” Geneva, 2018, p. 327.
134. ICRC, “Annual Report 2018,” Geneva, 2019, p. 366.        
135. ICRC PRP, “Annual Report 2018,” Geneva, 2019, p. 45.
136. DDG, “DDG Study Aims to Counter Rise in Victims from Mines in Myanmar,” 16 January 2018.
137. DRC/DDG, “Factsheet Kayah State, 2018,” 2018.
138. AAR Japan, “Annual Report 2018: April 2018-March 2019,” undated but 2019, p. 17.
139. Myanmar Center for Responsible Business, “Workshop to Consult Government Departments on the Draft Handbook on 
Employment of Persons with Disabilities,” 23 August 2018.
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 HI သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေထာက္ပံ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလူသားခ်င္းစာနာေသာ မိုင္းအေရးလႈပ္ရွားမႈကုိ 
ေဆာင္ရြက္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္သုံးခု ႏွင့္  အေရွ႕ေတာင္ဖက္ျခမ္းေဒသအတြင္းရိွ ပဲခူးအေရွ႕ ဖက္ျခမ္းေဒသတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအဖြဲ႕ (MPHA) ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လူမႈ-စီးပြား ဖြံ့ၿဖိဳးမႈ အားလံုးပါ၀င္ခြင့္ ႏွင့္ အားလံုးအတြက္ 
လူသားလူျခံဳမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည္။140

 ICRC/သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားလူမႈအဖြ႕ဲအစည္းက ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
ေဘးဒုကၡေရာက္သူျပည္သူမ်ားႏွင့္ တျခား အၾကမ္းဖက္မႈခံရသူ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးခဲ့သည္။ 
ICRC သည္ ရခုိင္ေျမာက္ဖမ္းျခမ္းေဒသအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈခံရေသာ မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ ၀င္ေငြ ေငြသား အေထာက္အပ့ံေပးျခင္းကုိ 
ကန္႔သတ္ခံရၿပီး အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္ပစၥည္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေ၀ငွေပးျခင္းျဖင့္ 
ျပန္လည္အစားထိုးခဲ့သည္။141 
 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ World Education အဖြဲ႕က ေအာက္ေျခ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ မသန္စြမ္းသူမ်ား အဖြဲ႕ငယ္မ်ာကုိ 
စြမ္းရည္မ်ားျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ ထုိသို႔ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ၎တို႔သည္ ေဒသႏၲရ ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္မႈ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ျခင္း၊  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၎တို႔ပါ၀င္မႈ တုိးျမႇင့္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကယားႏွင့္ ပဲခူးတြင္ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ၿငိ္းခ်မ္းေရ ဖိုရမ္ႏွစ္ခုကို 
တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ေပးချံသည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္း၊  မိုင္းး/ERW ထိခိုက္ခံရသူမ်ားႏွင့္ တျခား 
မသန္စြမ္းသူမ်ား အတြက္ ေဆးဝါး အကူအညီေပးခဲ့သည္။ Grapes for Humanity Global Foundation ၏ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။142 World Education အဖြဲ႕သည္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ကုိယ္ထူကုိယ္ထ 
အဖြဲ႕မ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့သည္။ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား လမ္းၫႊန္ တစ္ခုအတြက္ 
အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ ဘာသာျပန္ေပးျခင္း၊ ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။143 
 UNICEF အစီရင္ခံမႈအရ ကေလးမသန္စြမ္းဦးေရ ၈၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ဆရာ၀န္ထံ သြားေရာက္ျပသျခင္းမရွိသလို ၂၀ 
ရခိုင္ႏႈန္းက ေက်ာင္းတြင္ အႏိုင္က်င့္ခံရသည္ဟု ေျပာဆိုေၾကာင္း သိရသည္။144

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလွဴရွင္ ၆ ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၉ သန္းလွဳဒါန္းခဲ့ သည္။ 
၂၀၁၇ သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၆ တြင္ ရရွိခဲ့ေသာ ေငြေၾကးထက္ ထက္၀က္နီးပါး နည္းပါခဲ့သည္။145

မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈ အေထာက္အပံံ့မ်ား 
 ႏုုိင္ငံတကာမွ ထည့္၀င္မႈမ်ားသည္ နည္းပညာမပါေသာ အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ အႏၱာရာယ္ 
ေလ်ာခ့်ေရးပညာေပးျခင္း သုိ႕မဟတ္ု ICRC ႏငွ္ ့တျခားေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမ ွတဆင္ ့ထိခိက္ုနစန္ာသူမ်ားအတြက္ 
အကူအညီေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

140. HI, “Federal Information – Country Card: Myanmar,” September 2018.
141. ICRC, “Annual Report 2018,”Geneva, 2019,  p. 368.
142.World Education, “Engaging Persons with Disabilities in the Peace Process in Myanmar,” 2018; and World Education, 
“Where We Work. Myanmar,” undated.
143. Email from Khin Mar Aung, Director, World Education Myanmar, 25 October 2018.
144.UNICEF, “Children with disabilities: Ensuring inclusive policy and action to provide access to services,” undated.
145. Response to Monitor questionnaire by Frank Meeussen, Disarmament, Non-Proliferation and Arms Export Control, Euro-
pean External Action Service, 30 September 2019; Germany, Mine Ban Treaty Article 7 Report, Form J, 4 April 2019; Ireland, 
Convention on Cluster Munitions Article 7 Report, Annex, 2 April 2019; and Mine Ban Treaty Article 7 Report, April 2019; 
Norway, Convention on Cluster Munitions Article 7 Report, Annex, 30 April 2019; Switzerland, Convention on Cluster Muni-
tions Article 7 Report, Form I, 24 April 2019; and United Kingdom, Mine Ban Treaty Article 7 Report, Form J, 30 April 2019.
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အလွဴရွင္ က႑ ပမာဏ 
(သက္ဆိုင္ရာႏိုုင္င ံ
မ်ား၏ေငြေၾကး)

ပမာဏ

($)

ဆြဇ္ဇာလန္ အႏၱာရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေပးျခင္း ႏွင့္ 
မိုင္းသင့္ဒဏ္အကူအညီ

CHF980,000 1,001,635

ဥေရာပသမဂၢ အႏၱာရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေပးျခင္း €445,962 526,993
ဂ်ာမဏီ မိုင္းသင့္ဒဏ္အကူအညီ €400,000 472,680
အဂၤလန္ အႏၱာရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေပးျခင္း £314,044 419,657
ေနာ္ေ၀ အႏၱာရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေပးျခင္း NOK3,000,000 368,922
အိုင္ယာလန္ မိုင္းရွင္းလင္းျခင္း €70,000 82,719

စုစုေပါင္း 2,872,606

 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုုင္ငံသို႕ေပးေသာ ႏိုုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားသည္ အတက္အက် သိသိ သာသာ ေတြ႕ရၿပီး 
စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၂၅ သန္းထက္မနည္းရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးမႈမ်ား အကူအညီေပးမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ - ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ အထိ 147

ႏွစ္ ႏိုုင္ငံတကာအကူအညီမ်ား 

($) 

၂၀၁၈ 2,872,606
၂၀၁၇ 6,725,763
၂၀၁၆ 6,525,640
၂၀၁၅ 6,240,315

၂၀၁၄ 3,386,230
စုစုေပါင္း 25,750,554

146. 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.
147. Monitor အစီရင္ခံစာအေဟာင္းမ်ားကိုုၾကည့္။ Total for 2017 has been rectified as a result of revised US funding data. 
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ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ျခင္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္
 သေဘာတူစာခ်ဳပကုိ္ လကမ္တ္ွေရးထုိးျခင္းမရိွေသးေသာ ျမနမ္ာႏိငုင္သံည ္ထပဆ္င္ ့ေပါက္ကြဲေစေသာ စစလ္က္နက္ပစၥည္းမ်ား၏ 
လသူားခ်င္းစာနာေသာ ဆုုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈမ်ား ရိွျခင္းကုိ အသိအမတ္ွျပဳ ေသာလ္ည္း ပါ၀ငလ္က္မတ္ွေရးထိုးရနအ္တြက္ေတာ့ 
မည္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈကိုမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပဲခဲ့ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အစည္းအေ၀းသို႕ 
ျမန္မာႏ္ုုိင္ငံသည္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒဇီင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ သေဘာတူညီခ်က္ 
ဆိုုင္ရာ အဓိက UN ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ မဲမေပး ၾကားေနႏိုုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။
 ထပဆ္င့္ေပါကက္ြ ဲစစလ္က္နက္ပစၥည္းမ်ားကိ ုအသုံးျပဳျခင္း၊ ထတ္ုလုပ္ျခင္း သိ႕ုမဟုတ္ လက္လႊဲေျပာင္းျခင္း မရိဟုုွ ျမနမ္ာ 
ႏိုု္င္ငံက ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုသည္။ သုုိ႕ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေခတ္မီ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ စစ္လက္နက္ပစၥည္းႏွင့္ ပံုစံတူသည့္ 
“ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ ပံုစံတူ” ရိွေၾကာင္း ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အသံုးျပဳ 
ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲ ေျပာဆိုုမႈမ်ား ရိွခဲ့သည္။ 

ထပ္ဆင္ေ့ပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း မူ
 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲလက္နက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈပိတ္ပင္ တားျမစ္ျခင္း ဆိုင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံတခု မဟုတ္ေပ။148 ျမန္မာႏိုုင္ငံက “ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာလက္န
က္ပစၥည္းမ်ား သေဘာတူစာခ်ဳပ ္လကမ္တ္ွေရးထုုိးျခင္းကုိ တႏိုငုင္လုံံး ၿငမိ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညခီ်က္ ရရိၿွပီးသည့္ေနာက္ပိငု္းမသွာ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးမွသာ စဥ္းစားႏိုုင္မည္” ဟုတင္ျပခဲ့သည္။149 
 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၎သည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္မည့္ ၎၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ  ၿပ္နလည္သုံးသပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ 
“အထိန္းအကြပ္မရွိ ေနရာအႏံွ႕ သတ္ေရာက္ေစေသာ လက္နက္မ်ား …….လူသားခ်င္းစာနာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳး 
သတ္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုုင္ေသာ လက္နက္မ်ားကို ကာကြယ္ဟန္႔တားရန္” ၎အေနျဖင့္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။150 
ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈပိတ္ပင္ တားျမစ္ျခင္း ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
(က်င္းေခါင္၊ လာအုိ ဒမုိီကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၈) ျဖစ္လာေစေသာ ေအာ္စလုိအစည္အေ၀း (Oslo Process) 
၏ ေဒသဆုိင္ရာ အစည္းအေ၀းသို႕ တက္ေရာက္ခဲသ့ည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ အင္ဒိနီုးရွားႏုိင္ငံ၊ ဘာလီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ 
ေဒသဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းသို႕လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 
 ျမနမ္ာႏိငုင္သံည ္သေဘာတူစာခ်ဳပအ္စည္းအေ၀း၏ အစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႔ ေလ့လာသူအျဖစတ္က္ေရာက္ခဲဖ့ူး ေသာ္လည္း 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။151၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၈-၁၉ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ 
လာအိုႏိုင္ငံ ဗီယက္က်မ္းတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ေဒသဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။152 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ သေဘာတူညီခ်က္ဆုုိင္ရာ UN ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ မဲမေပး ၾကားေနႏိုုင္ငံအျဖစ္ ရပ္ 
တည္ခဲ့သည္။ ၎ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအား ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ပိ
တ္ပင္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အျမန္ဆုံးပါ၀င္ၾကရန္ အၾကံျပဳထား သည္။153၂၀၁၅ ခုႏစ္ွတြင္ ပထမအႀကိမ္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ 

148. The military regime changed the name from Burma to Myanmar in 1989, but many ethnic groups in the country and a 
number of states still prefer to use the name Burma.
149 Statement of Myanmar, UNGA First Committee on Disarmament and International Security, New York, 15 October 2015. 
In 2013, Myanmar expressed concern at the humanitarian impact of cluster munitions but did not elaborate its position on 
accession. Statement of Myanmar, UNGA First Committee on Disarmament and International Security, New York, 30 October 
2013; and statement of Myanmar, UNGA First Committee on Disarmament and International Security, New York, 24 October 
2012.
150. Myanmar, Explanation of Vote on Resolution L.41, 72nd Session, UNGA First Committee, New York, 31 October 2017, 
UNGA, Official Records, A/C.1/72/PV26, pp. 18–19/29.
151. Myanmar participated as an observer in the convention’s annual Meetings of States Parties in 2010 and 2012 and then 
its intersessional meetings in 2013. Myanmar has not attended a meeting of the convention since 2013.
152. Regional Seminar on Landmines, Cluster Munitions and Explosive Remnants of War, Vientiane, Lao DPR, 29–30 April 
2019. See, “Experts Discuss Landmine-related Risks At A Regional Seminar,” Lao News Agency, 2 May 2019; and “Asia-Pacific 
Workshop on CCM Universalization,” Convention on Cluster Munitions Quarterly Newsletter, April 2019.
153. “Implementation of the Convention on Cluster Munitions,” UNGA Resolution 73/54, 5 December 2018. 
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သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ျမႇင့္တင္ျခင္း UNGA ႏွစ္ပတ္လည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကမဲမေပးၾကားေနအျဖစ္ 
ဆက္လက္ရပ္တည္ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ျမနမ္ာႏိုုင္င္သံည ္မိငု္းအသုံးျပဳတားျမစပ္တ္ိပင္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ ္အဖြဲ႔၀ငမ္ဟုုတ္ေပ။ ထုိ႕အျပင ္သမာရိုးက် လက္နက္မ်ား 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္ ႏိုုင္ငံ တစ္ႏိုုင္ငံလည္း မဟုုတ္ေပ။ 

အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုုတ္လုုပ္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ သိုုေလွာင္ျခင္း
 ၂၀၀၉  ခုႏွစ္ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ ေဒသဆုုိင္ရာအစည္းအေ၀းတစ္ခုုတြင္ဤသုိ႕ ေျပာဆုိ ခဲသ့ည္။ “မိမိတုိ႕သည္ 
ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ တျခားသူတစ္ဦးထံ 
တုိကရ္ိက္ုသုိ႕မဟုတ္ သြ၀ဲိုက္ု၍ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ သုိ႕မဟုုတ္ ကူညီျခင္း၊ ဤ သေဘာတူညခီ်က္အရ တားျမစထ္ားေသာ လုုပင္န္းမ်ားကိ ု
တျခားတဦးဦးအား လုပု္ေဆာငရ္န ္အားေပးျခင္း၊ ဆြဲေဆာင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုုပပ္ါ။” 154  ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းအား 
“  အထိန္းအကြပ္မရိွ ေနရာ အႏွံ႕ သတ္ေရာက္ ေစေသာ လက္နက္မ်ား …….လူသားခ်င္းစာနာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳး 
သတ္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုုင္ေသာ လက္နက္မ်ား။” ဟု ျမန္မာႏိုု္င္ငံက ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။155

 ျမန္မာႏိ္ုင္ငံသည္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းကိုျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံက ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ “မိမိတုုိ႕၏ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ 
စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို မည္သည့္ စစ္ဆင္ေရးတြင္မွ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းမရိွေပ။”156

 ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ၁၂၂ မီလီမီတာ အမ်ိဳအစား ၈၁ ႏွင့္ ၉၀ ဘီ အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ ေျမျပင္မွ ေျမျပင္ပစ္ ၂၄၀ မမ 
ေရာ့ကက္ေလာင္ခ်ာတိုု႕ ပိုင္ဆိုုင္သည္။ သိုု႕ေသာ္ ၎က်ည္မ်ားတြင္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ ပံုုစံမ်ား ပါမပါေတာ့ မသိႏိုုင္ေပ။157 

ယခင္ကာလ စြတ္စြဲေျပာဆိုုမႈမ်ား
 ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲလက္နက္ “Cluster adapter” တစ္ခုု လက္၀ယ္ရရရိွခဲ့ၿပီး၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ 
၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ အေစာပိုင္း ေျမာက္ပုိင္းေဒသ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု 
ေျပာဆိုမုႈမ်ားရိခွဲသ့ည။္158 အဆုုိပါလက္နက္သည္ ေခာတ္မီွထပ္ဆင့္ေပါက္ကြ ဲစစ္လက္နက္ႏွင့္ ပုုံစံတူသည္။ ဂန္းဒံုရုမ္တြင္ တပ္ဆြ ဲ
ထားေသာ အစိုုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႕ တြင္ ကခ်င္ျပည္ ေတာင္ဖက္ျခမ္း လိုင္ဇာအေနာက္ဖက္ 
၅ မုုိင္ အကြာတြင္ ရိွေသာ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါသည့္ ခါယာဘန္ ေတာင္ကုုန္း တိုုက္ခိုုက္မႈတြင္ KIA တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား 
ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ လက္နက္မ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုုက္ခဲ့သည္ဟုု KIA က အခုုိင္အမာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။159 
 HRW သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ အစုုိးရတပ္မ်ားက လုိင္ဇာကုိ ေလေၾကာင္း တုုိက္ခုုိက္မႈ 
လုုပခ္ဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲသ့ည။္160  အလားတူဗံုးအစမ်ားကိ ုတိက္ုပြဲျဖစသ္ည့္ေနရာမဟတ္ုေသာ ေနရာတခုသုုို႕ ကားျဖင္သ့ယ္ေဆာင ္
သြားသည့္ ဓါတ္ပုုံမ်ားကို လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (HRW) က လက္ခံရရိွခဲ့သည္။161  ဓါတ္ပံုတြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည့္ 
“ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲပံုုစံတူ” ႏွင့္ ေပါင္ ၂၀ ေလးေသာ ျဖန္႕ထြက္ ဗံုုးမ်ားသည္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား 
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ဖြင့္ဆိုုခ်က္တြင္ အက်ံဳး၀င္သည္။162 
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