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2 | ၂၀၂၀ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ

 ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာလက္နက္ပစၥည္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
ႏိုင္ငံတကာ စည္းရံုုးလံႈ႕ေဆာ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း ညႊန္႕ေပါင္းအဖြဲ႕အတြက္ သုေတသန 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အသံုးျပဳမႈ ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္း ႏိုင္ငံတကာ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ေရးအဖြဲ႕ (ICBL) အား ကမၻာ့အ၀ွမ္းလူသတ္မိုင္းမ်ား 
ရွင္းလင္းပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ICBL သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း(၇၀) ႏိုင္ငံတြင္ရိွေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ 
ပါ၀င္ေသာ ကြန္ယက္တခုျဖစ္သည္။ ၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရခဲ့သည္။ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ 
ပိတ္ပင္ျခင္း ညႊန္႕ေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ လက္နက္မ်ား ဖ်က္သိမ္းေပးရန္၊ ယင္းလက္နက္ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ထိခိုုက္ေသေၾကဆံုးရံႈးမႈမ်ား 
မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ကာကြယ္ဟန္႕တားရန္ႏွင့္ ထိုလက္နက္မ်ားေၾကာင့္ အတိဒုကၡေရာက္မႈမ်ားကို ထာ၀ရ အဆံုးသတ္ေစရန္ စသည္တို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၾကိဳးပမ္း 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ စည္းရံုုး လံႈ႕ေဆာ္ေရးအဖြဲ႕ႀကီး ျဖစ္သည္။
 ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္ အိုတာ၀ါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သိုု႕မဟုုတ္ မိုင္း အသံုးျပဳမႈ ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္း 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္တမ္းတင္သည္။ ထုိ႕အျပင္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖၚမႈကို မွတ္တမ္းတင္သည္။ ၎ႏွစ္ဖြဲ႕ 
စလံုးသည္ ယင္းလက္နက္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အၾကပ္အတည္းမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းက တုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း 
ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသည္။ 
 ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၁)ရက္ေန႕အထိ ကမၻာ့အစိုးရစုစုုေပါင္း၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ႏိုုင္ငံေပါင္း ၁၆၄ ႏိုင္္ငံက ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ 
ပိတ္ပင္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား သေဘာတူလက္ခံျခင္း (သို႕မဟုတ္) လက္ခံက်င့္သံုးျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၁) ရက္ေန႕အထိ ႏိုင္ငံ 
ေပါင္း ၁၂၃ ႏိုင္ငံက ထပ္ဆင့္ ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈတာျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း (သုုိ႕မဟုတ္) လက္
ခံက်င့္သံုးျခင္းမ်ားမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုစလံုးအား လက္မွတ္ေရး ထိုးျခင္း မျပဳေသးေပ။ 
 ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာလက္နက္ပစၥည္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ား မွန္ကန္ျခင္း ရိွ မရိွ စစ္ေဆးေသာ 
အဖြဲ႕မဟုတ္သကဲ့သို႕ တရား၀င္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕လည္း မဟုတ္ေပ။ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရမ်ားသည္ လူသတ္မိုင္း ဆန္႕က်င္ တိုက္ဖ်က္ေရး တာ၀န္ ရိွမႈအေပၚ 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းရိွမရိွ ေလ့လာေသာ သာမန္ျပည္သူမ်ား၏ အားထုတ္ခ်က္တခုသာ ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းျပည္မ်ား အေန 
ျဖင့္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းစည္းကမ္းအား လုိက္နာလာေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ မိမိတိုု႕ အစီရင္ခံစာသည္ ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ 
လက္္နက္ပစၥည္းမ်ားျပႆနာ၏ အေျခအေနကို ပိုမိုထင္သာ ျမင္သာျဖစ္လာေစရန္၊ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရိွေသးေသာ အစိုးရ၏မူ၀ါဒမ်ား (သို႕မဟုတ္)လုပ္ဟန္ 
မ်ားကို ပိုမိုုသိရိွလာေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ 
 ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာလက္နက္ပစၥည္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းကင္းစင္ေသာကမၻာႀကီး ျဖစ္လာေစေရး 
ရည္မွန္းခ်က္ အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းပိုမိုသိရိွ နားလည္လာေစရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပိုရိွလာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 
 ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာလက္နက္ပစၥည္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ကမၻာႀကီးတခုလံုးအက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစ လိုသည့္အလို႕ငွာ 
၎ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေသာ ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္သာ ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ သည္။ ၎မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ 
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ အေရးႀကီးသကဲ့သုိ႕ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တင္ျပခ်က္မ်ား သာျဖစ္သည္။ 
 ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာလက္နက္ပစၥည္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး သုေတသီသည္ ယက္စ္ဟူဟြာ 
မိုဆာ-ပူအန္စူ၀မ္ (Yeshua Moser-Puangsuwan) ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႕ၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး ႏွင့္ 
ပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းစီအား ေက်းဇူးအထူးတင္သကဲ့သုိ႕ အစီရင္ခံစာျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုး ကူညီမႈမ်ားကိုလည္း အထူး အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ 
 အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မွတ္တမ္းမ်ားပိုုမိုုတိက်ေစရန္ ပါ၀င္ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကရန္အတြက္လည္း ေတာင္းဆို လိုုက္ပါ သည္။ burma@
icblcmc.org သို႕ဆက္သြယ္ႏိုုင္ပါသည္။  အစီရင္ခံစာပါ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားရိွပါက monitor@icblcmc.org သိုု႕စာေရးသား 
ဆက္သြယ္ႏိုုင္ပါသည္။

မ်က္ႏွာဖံုးဓါတ္ပံု။ ေကာ့ကရိတ္ မိုင္းသင့္ျပည္သူကူညီေရးဌာနမွ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာက ေျခတုတစ္ခု ျပင္ေပးေနပံု။ ဓါတ္ပံု - မိမိခိုင္/Humanity & Inclusion

၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ေျမျမဳပ္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး                        
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာ
၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ Cluster Munition Monitor အစီရင္ခံစာပါ၀င္သည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္
ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာလက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕
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မူ၀ါဒ
 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုုးျပဳမႈ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို သေဘာတူ လက္ခံ 
ထားေသာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမဟုတ္ေပ။1  
 ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္  ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကိုေထာက္ခံေၾကာင္း အခ်ိန္အခါ သင့္သ 
လို ေဖၚျပေျပာဆိုုေသာ္လည္း လက္ခံက်င့္သံုးရန္အတြက္ တစံုတရာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွေသးေပ။ တပ္မေတာ္က ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားကို 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အသံုးျပဳေနသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။ (ေအာက္ပါ အသံုးျပဳမႈ အခန္းကို ၾကည့္။) 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ေအာ္စလိုတြင္ က်င္းပေသာ မိုင္းအသံုးျပဳမႈတားျမစ္ေသာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ေလးႀကိမ္ 
ေျမာက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ညီလာခံတြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ လူမႈဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ 
ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမတ္ေအးက “ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူသတ္မိုင္း အသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
သည္ လူသတ္မုိင္းမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚရသည့္ လူ႔အသက္ဆံုး႐ွဳံးမႈမ်ား၊ ေဘးဒုကခံစားရမႈမ်ား အဆံုးသတ္ရန္၊ လူ႔ 
ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္ရယူျခင္းႏွင့္ လူအသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကယ္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း 
ေၾကာင့္ ၎၏အေရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ကမၻာအ၀ွမ္းလႊမ္းၿခံဳေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 
လူသာခ်င္း စာနာမႈ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းတြင္ အေရးပါသည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္သည္။2  
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံက ၎၏ 
သက္ဆိုင္ရာအရာရိွမ်ားသည္ အနာဂါတ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံပါ၀င္မည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မိုုင္းအသံုးျပဳမႈ ပိတ္ 
ပင္တားျမစ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို ပိုမိုနားလည္မႈရိွရန္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ေနသည္ဟု တင္ျပခဲ့သည္။ 
လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားသည္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္သို႔ ပါ၀င္ရန္အတြက္ အကန္႔အကတ္ျဖစ္မႈမ်ားကိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။3

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ‘အျမင့္ဆံုးဦးစားေပး’ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ 
ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ‘ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
အား လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ  
နည္းပညာအကူအညီမ်ားမ်ားပို၍ ကူညီေပးရန္ ထိုမွသာ ၎ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္တြင္ အျမန္ပါ၀င္လာႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မိမိတို႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း’  ျမန္မာႏိုင္ငံက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။4 
 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အရာရိွမ်ားက ICBL ကို သက္ဆိုင္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္  
မိုင္းအသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ သေဘာတူပါ၀င္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေနေၾကာင္း ေျပာ 
ဆိုခဲ့သည္။5 သို႔ေသာ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ႏိုုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အထူး 
သံတမန္ျဖစ္ေသာ ေဂ်ာ္ဒန္ ေတာ္၀င္မင္းသား မီရာရိဒ္ ဇီယ္ဒ္အယ္ ဟူစိန္ကိုု အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးက တစ္ႏုုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲ 
ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုု ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ရန္ 
စဥ္းစားပါမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။6  

1.ယခင္က ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဟုေခၚသည္။ ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထပ္တြင္ Burma မွ Myanmar သို႕ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား 
အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစု ႏွင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုက Burma ဟူ၍သာ ဆက္လက္ေခၚေ၀ၚသံုုးစြဲလိုုၾကသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ား၏ အမည္မ်ားကို ယခင္မူရင္းအတိုင္း ေခၚေ၀ၚ 
ၾကသလို အာဏာရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစိုးရက အသံထြက္အတိုင္းေခၚဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းကိုလည္း ကြင္းစ ကြင္း ပိတ္ႏွင့္ ေဖၚျပသံုးစြဲမႈမ်ိဳး လည္း ရိွသည္။ ဥပမာ ကရင္နီ 
(ကယား) ျပည္နယ္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ လက္နက္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ျမန္
မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသတင္းစီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕  (MIMU) က အသံုးျပဳသည့္ အမည္မ်ားအတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္အမည္မ်ားကို စတင္အသံုးျပဳသည္။ ပိုမိုသိရိွလိုပါက www.themimu.
info  တြင္ၾကည့္ပါ။ MINU website.
2.Statement of Myanmar (segment on Universalization), Mine Ban Treaty Fourth Review Conference, Oslo, 26 November 2019.
3.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.
4.Statement of Myanmar, Mine Ban Treaty Seventeenth Meeting of States Parties, Geneva, 30 November 2018. 
5.ICBL/Landmine Monitor meeting with U Min Htike Hein, Assistant Secretary, Union Minister Office for Defence, Ministry of Defence, Naypyitaw, 
29 June 2018.
6.“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 press release, “Mine Ban Convention Special Envoy to visit Myanmar,” 
24 May 2018. In June 2017, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Defense officials told the ICBL that the government was actively considering 
acceding to the Mine Ban Treaty, but could not provide an estimated timeline for when Myanmar might join. Landmine Monitor meetings with 
Kyaw Moe Tun, Director of International Organizations, Ministry of Foreign Affairs, Naypyitaw, 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. Mine Ban Treaty Implementation Support Unit (ISU) press release, 
“Myanmar seriously considering landmine treaty as part of its state reforms,” 12 July 2012.
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 ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႕ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၇၄/၆၁ တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံက မဲမေပး 
ၾကားေနႏုုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္က ေျမျမဳပ္မုိင္းအသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုု ကမၻာအ 
၀ွမ္းလႊမ္းၿခံဳေရးအတြက္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ေျမျမွဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ေထာက္ 
ခံေသာ အေထြေထြညီလာခံ ႏွစ္စဥ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အားလံုးကို ျမန္မာႏိုုင္ငံက မဲမေပး ၾကားေနႏိုုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္လာခံသည္။7

 ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ေျမျမွဳပ္မိုင္း အသံုးျပဳမႈတားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုုင္ငံမ်ား အစည္းအေ၀းမ်ားသို႕ 
ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုုးတက္ခဲ့သည့္အစည္းအေ၀းမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္  ႏို၀င္ဘာလ ေအာ္စလိုတြင္ က်င္းပ 
ခဲ့ေသာ စတုတၱအႀကိမ္ေျမာက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ညီလာခံ ျဖစ္သည္။ ၎ညီလာခံတြင္ ကမၻာ့လံုးဆိုင္ရာလႊမ္းျခံဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေၾကညာခ်က္တစ္ခု တင္သြင္းခဲ့သည္။8  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဂ်နီဗာတြင္ က်င္းပေသာ 
ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အသံုးျပဳမႈ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ က႑စံုအစည္းအေ၀းမ်ားသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
 ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပေသာ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ခုႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စား 
လွယ္အဖြဲ႕က တပ္မေတာ္က ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈစြတ္စြဲခ်က္အေပၚ တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။9 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) ႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး 
ဌာနက ဗီယက္က်င္းၿမိဳ႕တြင္က်င္းပေသာ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈတားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ ေဒသဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာ 
ဖလွယ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။10  
 ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္က အစိုးရႏွင့္ နယ္စပ္ 
ေဒသမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေနၾကေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္ 
တန္႔ေပးရန္ ႏွင့္ အစိုးရအား မိုင္းအသံုးျပဳမႈ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။11 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုု္င္ငံမိုင္းကင္းစင္ေရးအဖြဲ႕12(၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ICBL က လူသတ္မိုင္းအသံုးျပဳ ရပ္္တန္႕ 
ျခင္းအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈပိတ္ပင္ျခင္းကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ စတင္ခဲ့ေသာ 
လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု)  ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုင္ရာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အသံုးျပဳမႈေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေ၀မႈ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ 
က်င္းပခဲ့ၿပီး  ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျပန္ဆုိေပးထားေသာ အစီရင္ခံစာစာအုပ္ ၁၂၀၀ ကို ျဖန္႕ခ်ိခဲ့သည္။13  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ၂၀၂၀ 
ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ႏွင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသတင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ယူနစ္ (MIMU) က ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ သတ္ေရာက္မႈႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးစနစ္အေပၚ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း 
ထိခိုုက္အနာတရျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းပံုကားခ်ပ္တစ္ခု ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။14 

ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္လႊဲေျပာင္းျခင္း
 ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ဖက္ျခမ္း၊ ေညာင္ေျခေထာက္ရိွ ႏိုင္ငံပိုင္စက္မႈလုပ္ငန္းတခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ စစ္ပစၥည္း 
ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုုမ်ား (ကပစ) သည္ မိုင္းရွာစက္ကိရိယာျဖင့္ ရွာေဖြ၍ မရေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအပါအ၀င္ ျဖန္႕ထြက္ လူသတ္ 
မိုင္းႏွင့္ နင္းမိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည္။15  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၎တို႕ သိုေလွာင္ သိမ္း 

7.၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ လူသတ္ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း ႏိုု္င္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခုကို အစုိးရမ်ားက အရယူရန္ ေတာင္ဆိုေသာ 
UNGA ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျမန္မာႏုုိင္ငံက ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့သည္။ 
8.Myanmar previously attended Mine Ban Treaty Meetings of States Parties in 2003, 2006, and 2011–2013. It did not participate in the Mine Ban 
Treaty Review Conference held 2004, 2009, or 2014.
9.Myanmar stated that it had begun joint-patrols with Bangladesh along their shared border in August 2018, and claimed that since the institution 
of these patrols, no landmine casualties had been reported.  Statement of Myanmar, Mine Ban Treaty Seventeenth Meeting of State Parties, 
Geneva, 26 November 2018.
10.“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.
11.Office of the High Commissioner on Human Rights, “Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar,” A/
HRC/43/59, 4 March 2020. The report recommended that Myanmar “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 in 
accordance with international standards; mark and fence mine areas; and carry out systematic mine-risk and education activities.”
12.The ICBL initiative was initially known as “Halt Mine Use in Burma/Myanmar.” See, Mine-Free Myanmar website.
13.“2017 Myanmar/Burma Country Report released at Yangon Press Conference,” 11 January 2018. Audio recording of the press conference.
14.“Townships with Known Landmine Contamination (2017) and Casualties in Myanmar (as of Dec 2016),” United Nations Myanmar Information 
Management Unit (MIMU), 30 May 2018. Infographic provides a 11-year overview of data from the Landmine Monitor (2007–2017). In 2018, 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.
15.ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရုုတ္ႏိုုင္ငံလုပ္ Type – 59 တိုက္မိုင္းအမ်ိဳးအစားကို ပံုတူကူးခ်ထားေသာ MM1 မိုင္းႏွင့္ တရုတ္လုပ္ Type -58 အမ်ိဳးအစား ေရွ႕ထြက္မိုင္း MM2 
အျပင္ အေမရိကန္လုပ္ M14 ပလစ္စတစ္မိုင္းမ်ားလည္း တုပထုတ္လုပ္သည္။



၂၀၂၀ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ |  5 

ဆည္းထားေသာ လူသတ္မိုင္းအေရအတြက္၊ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း မရိွေသာ္ 
လည္း  ဆက္လက္ ထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။16  
 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူသတ္မိုင္းမ်ားကို တင္ပို႔ျခင္း၊ လက္ခံရယူျခင္းအျပင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ အီတလီႏိုင္ငံ၊ ဆုုိဗီယက္ 
ျပည္ေထာင္စု၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တျခားအမည္မသိ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း လူသတ္မိုင္းမ်ား 
၀ယ္ယူ အသံုုးျပဳမႈ ရိွသည္ဟု ေျမျမွဳပ္မိုင္း အသံုုးျပဳသည္။17 
 အစိုုးရလက္၀ယ္တြင္ ရိွေသာ လူသတ္မိုင္းအမ်ိဳးအစား သို႕မဟုတ္ အရည္အတြက္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မရိွေပ။၂၀၁၉ ခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က 
ကပစ ထုတ္ MM2 လူသတ္ေျမျမဳပ္မိုင္းဓါတ္ပံုမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ မိုင္းမ်ားတြင္ ပါေသာနံပါတ္အရ ၎မိုင္းမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
တြင္ ထုတ္လုပ္ထားသည္ဟုေတြ႕ရသည္။18 
 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူသတ္မိုင္းမ်ား ႏိုင္ငံျခားတင္ပိုု႕ ေရာင္းခ်သည့္ ႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံ ထားရျခင္းမရိွေခ်။19  

အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း ႏွင့္ သိုေလွာင္ျခင္း
 ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA),  ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KNLA) ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အက်ိဳးျပဳ 
ကရင္တပ္မေတာ္(DKBA), အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ အတြင္းရိွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း (NSAG) မ်ားစြာသည္ 
လူသတ္မိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားစုသည္ လက္လုပ္ 
မိုင္းမ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။
 အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေဒသတြင္းရရိွေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲမိုင္းမ်ား ထုတ္ 
လုပ္သည္။ လက္လုုပ္ လူတိုက္မိုင္းမ်ားကို လက္လုပ္ လူသတ္မိုုင္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး မိုင္းအသံုးျပဳမႈ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကလည္း တားျမစ္သည္။ မိုင္းရွာစက္ျဖင့္ရွာမရေသာ မိုင္းမ်ား အသံုးျပဳသည္ဟူေသာ စြတ္စြဲခ်က္မ်ားကိုေတာ့ 
အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။20 ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း Monitor အဖြဲ႕က အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ လူသတ္ေျမ 
ျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားထုတ္လုပ္သည္ဟူေသာ ခိုင္မာေသာ သက္ေသမ်ား ရရွိခဲ့သည္။21 
 တခ်ိဳ႕ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေရွ႕ထြက္မိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ႏုုိင္ၿပီး၊ အေ၀းထိန္းကားမိုုင္းမ်ားပါ 
ထုုတ္လုုပ္သည္။  
 ျမန္မာႏိုု္င္ငံရိွလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ထံမွ ေထာင္ထားေသာမိုင္းမ်ားကို ေဖာ္ယူျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ တပ္မေတာ္လက္နက္တုိက္မ်ားကိုသိမ္းယူျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေမွာင္ခိုလက္နက္ ေစ်းကြက္မ်ားမွ ၀ယ္ယူျခင္းျဖင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း  မိုင္းမ်ားရရိွတတ္သည္။22  

မိုင္းအသံုုးျပဳမႈ
 ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာစတင္ထုတ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေျမျမွဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ ေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လူသတ္မိုင္း အသံုးျပဳမႈကို ႏွစ္စဥ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ 

16.ထူးသန္႕ ။“တပ္မေတာ္က၎သည္ေျမျမဳပ္မုိင္းကို ျဖစ္ႏိုုင္သမ ွ်အနည္းဆံုးအသံုးျပဳေနသည္ဟုအခိုုင္အမာေျပာၾကား။  ျမန္မာတိုုင္းမ္စ္။ ၁၃ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆။
17.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
18.The allegation and photographs were published on a Facebook page associated with the Restoration Council of Shan State (RCSS), 3 
December 2019.
19.၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူသတ္မိုင္းမ်ား ျပည္ပသိုု႕ေရာင္းခ်တင္ပိုု႕ျခင္း တားျမစ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ 
သို႕ေသာ္ တရား၀င္ရပ္ဆိုင္းျခင္း (သို႕မဟုတ္) ျပည္ပပို႕ကုုန္တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တစံုတရာ လူသိရွင္ၾကား ထုုတ္ေဖၚျခင္း မရိွေပ။ Landmine Monitor Report 
2000။ စာ ၄၆၉ ကိုၾကည့္။
20.In October 2017, photographs were republished on several social media sites showing an unknown non-detectable antipersonnel mine, 
alleged to be of Chinese origin, in use by the Kachin Independence Army (KIA).
21.Photographs of an improvised mine in northern Shan State which did not require batteries, but was percussion activated. The mine is said to 
have been manufactured by the Shan State Army-South (SSA-S), but the Monitor was not able to confirm this allegation. Information provided 
by informant who requested anonymity.
22.Landmine Monitor Report 2009 တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း အေမရိကန္လုပ္ M26 နင္းမိုုင္းရိွသည္ဟုု ေဖၚျပခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ အသံုးျပဳသူကို မသိခဲ့။ ၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္တြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ သတင္းအရင္းအျမစ္တခု၏ အဆုုိအရ KNLA သည္ ေတာ္၀င္ထုိင္းတပ္မေတာ္ထံမွ M26 မိုုင္းမ်ား ရရိွခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ မိုင္းအသံုုးျပဳမႈပိတ္ပင္
တားျမစ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္သို႕ ထုိင္းႏိုင္ငံမ၀င္ေရာက္ခင္က ျဖစ္သည္။ Landmine Monitor Report 2009 အစီရင္ခံစာ၊ စာ ၁၀၁၃ ကိုုၾကည့္။



6 | ၂၀၂၀ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ

အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အသံုးျပဳမႈအသစ္မ်ား
 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ခုႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ မိုင္းအသံုးျပဳမႈတားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအစည္းအေ၀းတြင္ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္တေလ်ွာက္တြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား အသံုးျပဳသည္ဟူေသာ စြတ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ အေျခ 
အျမစ္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲကင္လွည့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ မည္သည့္မိုင္းမွ ထိခိုက္ျခင္း ရွာေဖြေတြ႕ 
ရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက အခိုင္အမာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။23 
 သို႔ေသာ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက “အရပ္သား 
အစိုးရ စတင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ တပ္မေတာ္သည္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း”  ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တခ်ိဳ႕ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနဆဲ ဟူ၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ တိတိက်က်ေဖၚျပရပါက “နယ္စပ္ 
ေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သည္ အင္အားနည္းပါက ၎တို႔တပ္စြဲသည့္ ေနရာတဝိုက္တြင္ မိုင္းေထာင္ေလ့ရွိၿပီး၊ အင္အား နည္းပါး 
သည့္အခ်ိန္သာ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ မိုက္က႐ိုေ၀ွ႕တိုင္မ်ား အစရွိသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားတဝိုက္တြင္လည္း မိုင္း 
ေထာင္ေလ့ရွိသည္။ အနီးတဝိုက္တြင္ ရြာမ်ားရွိပါက ရြာသားမ်ားကို သတိေပးသည္။ တပ္မေတာ္စခန္းသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ 
ကိုင္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေနရာတြင္ရွိၿပီး လက္ေျဖာင့္ေသနတ္သမားမ်ား၏ ေခ်ာင္းေျမာင္း တိုက္ခိုက္ေလ့ရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္  စခန္း 
တဝိုက္ မိုင္းေထာင္ေလ့ရွိသည္။24  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က တပ္မေတာ္သည္ 
ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းဆက္လက္အသံုးျပဳေနဆဲဟု လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံခဲ့သည္။25 
 ၂၀၁၈ ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွစ၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ 
အစည္းျဖစ္သည့္ ရခိုင္တပ္မေတာ္ (AA) အၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။26 AA သည္ တျခားသိမ္းဆည္းရမိေသာ 
လက္နက္မ်ားႏွင့္အတူ အစိုးရပိုင္ ကပစ စက္ရံု ထုတ္ MM2၊ MM5 ႏွင့္ MM6  လူသတ္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဓါတ္ပံုမ်ားကို အြန္လိုင္းမွတဆင့္ 
ပံုမွန္ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည္။27  ၎ဓါတ္ပံုမ်ားသည္ ေျမျမဳပ္မိုင္း အသစ္ ဟုတ္မဟုတ္ တိတိက်က် ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေသာ္လည္း တပ္မ 
ေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားသည္ လူသတ္မိုင္းမ်ားကို လက္နက္မ်ား အျဖစ္ေရွ႕တန္းေဒသတြင္ အသံုးျပဳေနသည္ဟု ၫႊန္ျပေနသည္။
 ယခုအစီရင္ခံစာကာလအတြင္း အစိုးရတပ္မ်ားက မိုင္းအသုံးျပဳမႈအသစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါ 
အတိုင္း ေတြ႕ရသည္။  
 • ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇြနလတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ဖက္တြင္ တပ္မေတာ္စခန္းအနီး KNLA ေထာင္ထားေသာ 
 မိုင္းေၾကာင့္ ရြာသားတစ္ဦး အသက္ေသဆံုးခဲ့သည္။ 
 တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNLA အၾကား စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားရွိလာျခင္းေၾကာင့္ မိုင္းမ်ားေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။28  ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္   
 ေမလတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ခ႐ိ္ုင္ ေျမာက္ဖက္မွ ေက်းရြာသားမ်ားက ဖာပြန္ စကခလက္ေအာက္ခံ တပ္မ်ားျဖစ္ေသာ   
 ခလရ ၁၉ ႏွင့္ ခမရ ၃၄၀၊ ၃၄၁ ႏွင့္ ၄၃၄ မွ စစ္သားမ်ားသည္ လမ္းမႀကီးတေလ်ွာက္ စခန္းအေရွ႕ဖက္တြင္ မုိင္းမ်ားေထာင္  
 ခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။29 
 • ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ရင္ေက်းရြာစုအတြင္းရိွ တုိက္ပု  
 ေပါက္ေက်းရြာအနီး ကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ လူႀကီး တစ္ဦးသည္ တပ္မေတာ္မွ ေထာင္ထားေသာ မိုင္းဟု  ရြာသား   

23.Statement of Myanmar, Mine Ban Treaty Seventeenth Meeting of States Parties, Geneva, 30 November 2018. The statement said ‘‘...the 
security 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.”
24.Landmine Monitor meeting with U Min Htike Hein, Assistant Secretary, Union Minister Office for Defence, Ministry of Defence, in Naypyitaw, 
5 July 2019.
25.“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.
26.New landmine casualties in areas of conflict between the Tatmadaw and the Arakan Army (AA) not previously known to have landmine 
contamination also indicate new use, by either the AA, the Tatmadaw, or both. In January 2018, Indian authorities blamed landmine casualties 
occurring on its border with Myanmar, in Mizoram state, on either the Tatmadaw or the AA, both of whom were operating in the area. “Man hurt 
in Mizoram IED blast,” The Telegraph, 18 January 2018.
27.See, AA, Battle News, undated. Photographs of MM2, MM5 and MM6 mines, among other weapons allegedly captured in June and March 
2020, and in December, November and October 2019. See also, Mine Free Myanmar, “Allegedly Seized Mines Displayed by Arakan Army,” 18 April 
2019.
28.“Karen Human Rights Group Submission to Landmine Monitor,” August 2020, unpublished. The villager, who eventually died from his injuries, 
stated that he knew the placement of the mines as he had been informed by the KNLA, however forgot about them on his return.
29.“Karen Human Rights Group Submission to Landmine Monitor,” August 2020, unpublished. The villagers state that the Tatmadaw had issued 
verbal warnings to avoid the area.
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 မ်ားက ေျပာေသာ မိုင္းေၾကာင့္  အသက္ ေသဆံုး သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာ ရခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က ယာယီစခန္းခ်ခဲ့ဖူးၿပီး
 ၎တို႔ရွင္းထားေသာ ေနရာမွ ခုတ္ထားေသာ သစ္ပင္ေျခာက္မ်ား က်န္ခဲ့သည္။ ဆရာႏွင့္ သူ႔ေက်ာင္းသားမ်ားက ထမင္းဟင္း 
 ခ်က္ရန္အတြက္ ၎ေနရာသို႔ ထင္းေခြ သြားခဲ့သည္။ ၎ယာယီစခန္း အနီးတဝိုက္ မိုင္းေထာင္ထားသည္ဟု စစ္သားမ်ားက 
 ၎တို႔ကို သတိေပးျခင္း မရွိဟု ရြာသားမ်ားက ေျပာသည္။ ထင္းစေခြသည္ႏွင့္  ၎တို႔ မိုင္းနင္းမိၿပီး သံုးဦးဒဏ္ရာရၿပီး   
 ေလးဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။30   ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဖိုေကာင္းေခ်ာင္း   
 ေက်းရြာမွ တျခားရြာသားတစ္ဦးသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းကတည္းက ႐ုတ္သိမ္းသြားေသာ တပ္မေတာ္ ယာယီစခန္း 
 အနီး ထင္းေခြသြားရင္း မိုင္းနင္းမိခဲ့သည္။31 
 • ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) (SSA-S) က ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း နမၼတူၿမိဳ႕နယ္   
 မန္မူေဒသ ၀မ္ဝါေက်းရြာအနီး တပ္မေတာ္တပ္မ ၉၉ က ေထာင္ထားသည္ဟုေျပာေသာ MM2 လူသတ္မိုင္းပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပ 
 ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တျခားအစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္သည္ 
 သူပုန္အဖြဲ႕မ်ား မိုင္းထိႏိ္ုင္သည္ဟု ၎တို႔ ယံုၾကည္ေသာ ၎ေက်းရြာအျပင္ဖက္ စိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားအနီး   
 မိုင္းစတင္ေထာင္ခဲ့သည္ဟု SSA-S က စြတ္စြဲခဲ့သည္။32  
 
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈမ်ားျဖစ္ပါက လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို တာ၀န္ယူမႈ တိတိက်က်ေျပာဆိုရန္ တခါတရံ အ 
လြန္ခက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္း လမ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ ေလာေလာလတ္လတ္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ 
မ်ားျဖစ္ေသာ ေနရာမ်ားမွ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ထိခိုက္အရာတျဖစ္မႈမ်ားကုိ အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္ 
မ်ား ပါ၀င္သည္။ 
 • ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA ႏွင့္   
 တိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့ေသာ ေဒသတြင္ ရြာသားတစ္ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ မည္သူလက္ခ်က္ျဖစ္သည္ကို ဆံုးျဖတ္မရႏိုင္ေပ။33  
 • ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔၊ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ တနၤသာရီတိုင္း ေဒသႀကီးေတာင္ပိုင္း 
 ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အလယ္စခန္းေက်းရြာအနီးတြင္ ရြာသားမ်ား ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 
 
 တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခတ္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း 
အရံုး (KNU) ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(MNSP) အၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသအတြင္း ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွစ၍ ထိခိုက္ 
ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုးက ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးမျပဳဟု ျငင္းဆိုၾကၿပီး တဖက္ႏွင့္တဖက္ အျပစ္ပံုခ်ေန 
သည္။ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈမ်ားတြင္ လက္လုပ္မိုင္းမ်ားပါ၀င္ၿပီး အသံုးျပဳမႈအတြက္ မည္သူတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု မသိႏိုင္ေပ။34  
 • ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လတြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ခမ္ဆာေက်းရြာအနီး ရြာသားႏွစ္ဦး ေျမျမဳပ္မိုင္းနင္းမိၿပီး 
 အသက္ေသဆံုးခဲ့သည္။ ထိုေဒသတဝိုက္တြင္ တပ္မေတာ္၊ SSA-S ႏွင့္ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္   
 (TNLA) အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အဖြဲ႕တြင္ တာ၀န္ရွိသည္ကို မသဲကြဲေပ။35  
 • ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ မုိတီဆုိးေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ရြာသားတစ္ဦးသည္  
 တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တိုက္ပြဲမၾကာခဏ ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ေနရာတြင္ မိုင္းထိၿပီး ေသဆံုးခဲ့သည္။36   
 • ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ AA တိုုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း 
 ရြာသားတစ္ဦး မိုင္းထိခဲ့ၿပီး ၎ကို လာေရာက္ကူညီသည့္ ဒုတိယတစ္ဦးလည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သူက 
 ေထာင္ေသာ မိုင္းဟု ရြာသားမ်ား မသိပါ။37 ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ သံဃာတစ္ပါးသည္ ေက်ာင္းပုရဝုဏ္အတြင္း   
 သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေနစဥ္ ေျမျမဳပ္မိုင္းေပါက္ကြဲၿပီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားက ၎ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ တပ္မေတာ္ 
 က မၾကာမခဏဆိုသလို လာေရာက္ ေနရာယူတက္သည္ဟု ေျပာဆိုေသာ္လည္း ထိုေဒသအတြင္း TNLA လည္း 

30.Monitor interview with villagers who requested anonymity. Families of the injured were each required to pay 20,000 Kyat (US$20) per day to 
the hospital so that the injured would be cared for by the doctors and nurses.
31.Monitor interview with villagers who requested anonymity.
32.Allegation and photographs were published on a Facebook page associated with the RCSS, 3 December 2019.
33.“9 people wounded in Arakan landmine explosions,” Narinjara News, 20 January 2020.
34.“Two villagers from Ye Phyu Township severely wounded in landmine blasts,” Mon News Agency/Burma News International, 14 March 2020. 
See also, Lawi Weng, “Civilian Injured by Landmine as Mon, Karen Armed Groups Trade Blame,” The Irrawaddy, 5 May 2020. Details also based 
on Monitor interviews with informants who wished to remain anonymous.
35.Lawi Weng, “Landmine Kills Two Shan Civilians in Northern Myanmar,” The Irrawaddy, 12 March 2020.
36.“Rathedaung man killed by landmine,’’ Development Mulitmedia Group/Burma News International, 9 April 2020.
37.  “Mro ethnic villagers Injured in Ponna Kyaut landmine blasts,” Narinjara News, 25 May 2020.



8 | ၂၀၂၀ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ

 စခန္းခ်သည္။၎ေနရာအတြင္းရွိ မိုင္းမ်ားကိုရွင္းေပးရန္ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ရြာသားမ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။38  
 • ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ကေလးမ်ား ရွာေတြ႕ေသာ ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္ ကစားၾကသျဖင့္ ကေလးတစ္ဦး    
 အသက္ေသဆံုးခဲ့ၿပီး၊ ငါးဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ မိုင္းေပါက္ခဲ့ေသာ ေနအိမ္တြင္ တပ္မေတာ္မွစစ္သားမ်ား ေနခဲ့ဖူးသည္ဟု   
 ရြာသားမ်ားက ေျပာဆိုသည္။39 
 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပေသာ စတုတၳအႀကိမ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းညီလာခံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ 
ႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိ္ုင္ငံစလံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကိုယ္စားလွယ္က ေအာက္ပါအတိုင္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
 “ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူသတ္မိုင္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ပစ္ရမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အေနျဖင့္ သတ္ေရာက္ခံရေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအားလံုးပါ၀င္ေသာ မိုင္းသင့္ျပည္သူ အကူအညီေပးမႈ လုပ္ငန္းအား ပြင့္လင္းျမင္ 
သာမႈရွိစြာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔ေဒသမ်ားအတြင္း လူသတ္ 
မိုင္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စြတ္စြဲခ်က္မ်ားရွိသျဖင့္ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ဆက္ 
လက္ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ မိမိတုိ႔ တိုက္တြန္းလိုသည္။ ၎ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ၎တို႔ ေန 
အိမ္သို႔ လုံျခံဳ၍ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခင္းအက်င္းတစ္ခု ဖန္းတည္းေပးျခင္းအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။  
ထို႔အတြက္ ကုလသမဂၢ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း၏ အဓိက ကူညီပံ့ပိုးသူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈတြင္ 
ကြ်မ္းက်င္ၿပီး မိုင္းပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းတြင္ အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိ္ုင္ငံႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ 
အၿမဲ အဆင္သင့္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူသတ္မိုင္းဆက္လက္အသံုးျပဳေနျခင္းအေပၚ မိမိတို႔ စိုးရိမ္မႈကို ထပ္မံေဖာ္ျပလိုသည္။ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွ ႏို၀င္ဘာလအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ မိမိတို႔နယ္စပ္တြင္ မိုင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာအျဖစ္အပ်က္ 
မ်ားကို မိမိတို႔ နယ္စပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အာဏာပိုင္မ်ားက မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ၎ေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ားစြာ ထိခိုက္ ေသဆံုးမႈ ရွိခဲ့သည္။ 
UN အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အနည္းဆံုး ျပည္နယ္ႏွစ္ခုတြင္ လူသတ္မိုင္း 
အသံုးျပဳမႈ အစီရင္ခံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။” 40  
 ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္သည္ အစည္းအေ၀းခန္းမအတြင္း မရွိေတာ့သျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုေသာ္ 
လည္းေကာင္း အသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎၏ အၾကံျပဳခ်က္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း တစံုတရာ မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ 
 ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္ျခမ္းတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းထိခိုက္အနာတရျဖစ္မႈမ်ား ဆက္လက္ၾကား သိေနရ 
သည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ နယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ေနထိုင္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ တစ္ဦးသည္ 
ဘန္ဒါဘင္ခ႐ိုင္အနီး ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္အၾကား ‘မည္သူမွ မပိုင္ေသာ နယ္ျခားေျမ’ အနီး ထင္းေခြေနစဥ္ ေသဆံုးခဲ့သည္။41 
 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏  ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး 
မစ္ရွင္ (IIFFMM) က ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလတြင္ မိုင္းအသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ စြတစြဲခ်က္ကို ၎တို႔ စံုးစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ 
အစီရင္ခံခဲ့သည္။ 
 “တပ္မေတာ္သည္ နယ္ေျမရွင္းလင္းျခင္းစစ္ဆင္ေရး၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဖက္သို႔ ထြက္ေျပး 
ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာအရပ္သားမ်ားအား ဒဏ္ရာရေစျခင္း သို႔မဟုတ္ သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္  ႏွင့္  နယ္စပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ 
ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားကို ေထာင္ခဲ့သည္ဟူ၍  ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ ခိုင္လုံေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားရွိခဲ့သည္။ 
ထို႔အျပင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္မလာရဲေစရန္ ခ်မွတ္ထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ နယ္စပ္ 
ေဒသမ်ားတြင္ လူသတ္မိုင္းအသစ္မ်ား ေထာင္ထားသည့္ပံုရွိသည္။” 42 
 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ Landmine Monitor အဖြဲ႕သည္ KIA က ေပးေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာ 
ႏိုုင္ငံအတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ထံသို႕ ေပးပို႕ခဲ့သည္။ KIA တပ္ဖြဲ႕မ်ား အစီရင္ခံခဲ့ေသာ 
မိုင္းဓါတ္ပံုမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ေဂၚရီဘမ္၊ မန္ထူဘမ္ ႏွင့္ အူလိြဳင္ဘိုင္ရြားမ်ားမွ ၎တို႕ ရွင္းလင္းခဲ့ေသာ မိုင္းမ်ား 
ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ 80 M14 ႏွင့္ MM2 လူသတ္မိုင္းမ်ားပံုပါေသာ ဓါတ္ပံုတစ္ပံုုတြင္ ၎မိုင္းမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရက ထုတ္ 
လုုပ္သည္ဟူေသာ အမွတ္အသားမ်ား ပါသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလႏွင့္ ေမလအၾကား တပ္မေတာ္က ၎ရြာမ်ားမွ 
ဆုတ္ခြာသည့္အခ်ိန္တြင္ ေထာင္ထားခဲ့ေသာ မိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု KIA က အခိုင္အမာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ မိုင္းရွင္းလင္းစဥ္ ၎၏ 

37.“Mro ethnic villagers Injured in Ponna Kyaut landmine blasts,” Narinjara News, 25 May 2020.
38.“Buddhist Abbot And Villager Killed By Landmine,” Shan Herald News Agency/Burma News International, 17 July 2020.
39.“One Child Dead and Five Injured in Northern Shan State Landmine Blast,” Network Media Group/Burma News International, 4 August 2020.
40.Statement of Bangladesh, Mine Ban Treaty Fourth Review Conference, Oslo, 27 November 2019.
41.Abdul Azeez, “Rohingya man killed in landmine explosion, Dhaka Tribune, 18 March 2020.
42.Human Rights Council, “Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar,” A/HRC/39/CRP.2, 
17 September 2018, p. 288.
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စစ္သားႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္ဟု KIA က ေျပာဆိုခဲ့သည္။43 
 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ Landmine Monitor အဖြဲ႕သည္ KIA ထံမွ လက္ခံရရိွေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန 
အရာရိွတစ္ဦးကို ျပ၍ မွတ္ခ်တ္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။ ၎အရာရွိက ဓါတ္ပံုတြင္ပါေသာ မိုင္းတစ္လံုးသည္ ကားမိုင္းျဖစ္သည္ဟု 
မွတ္ခ်က္ျပဳၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ ကားမိုင္းအသံုးျပဳျခင္းမရိွဟု၎က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၎အရာရွိက အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕က ျမန္မာထုတ္မိုင္းမ်ားကို ပံုစံတုပ၍ ေထာင္ထားေသ လူသတ္မိုင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္သည္ 
စစ္ဆင္ေရးၿပီးသည္ႏွင့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းထားကို ခ်န္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း   ေျပာဆိုခဲ့သည္။44   
 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ တျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ာက သီးျခား 
လြတ္လပ္ေသာ သက္ေသမ်ား ထုတ္ေ၀ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။ ၎သက္ေသမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ 
နယ္စပ္ႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ နယ္နမိတ္တေလ်ွာက္ လူသတ္မိုင္းမ်ား အသံုးျပဳေနသည္ဟူ၍ ၫႊန္ျပေနသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ 
ေထာင္ေသာင္းခ်ီ၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အတင္းအၾကပ္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည့္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ 
ေႏွာင္းပိုင္းမွစ၍ မိုင္းမ်ား စတင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က မိုင္းအသစ္ ေထာင္ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားသည္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အဓိက 
နယ္စပ္ထြက္ေပါက္ ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ  ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘန္ဒါဘန္ခ႐ိုင္အၾကား ျဖစ္သည္။45 
 ယခင္ေျမျမဳပ္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ နယ္စပ္တေလ်ွာက္ လူသတ္မိုင္းမ်ားအသံုးျပဳမႈကိုလည္း မွတ္တမ္း 
တင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။46 

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳပ္မႈ/ေပၚတာမ်ားျဖင့္ မိုင္းရွင္းျခင္း
 ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မိ္ုင္းေထာင္ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လူသားမ်ားကို မိုင္းရွင္းကိရိယာမ်ားအျဖစ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား အေရွ႕မွ 
‘လမ္းျပ’  အျဖစ္ သြားခိုင္းသည့္ အေလ့အထ ဆက္လက္အသံုးျပဳေနသည့္ သက္ေသ အေထာက္အထား မ်ားကို Landmine Monitor 
က ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ ၎ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ႏုုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ဥပေဒကို ဆုိး၀ါးစြာ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။47  
 ႏိုင္ငံတကာမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားအပါအ၀င္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္တိုက္႐ိုက္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ ျပည္သူမ်ားကို အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေသာ ေပၚတာဆြဲျခင္းသည္ မိ႐ိုးဖလာႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာေသာ ဥပေဒကို 
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ လား႐ွိဳးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ျဖဴေက်းရြာမွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ 
တပ္မေတာ္က ေပၚတာဆြဲခံထိၿပီး စစ္ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္စဥ္ မိုင္းနင္းမိၿပီး ညာဖက္ေျခေထာက္ ဆံုး႐ွဳံးခဲ့ရသည္။48 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အေပါက္၀ေက်းရြာမွ လယ္သမားတစ္ဦးသည္ 
တပ္မေတာ္က လမ္းျပအျဖစ္ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစရၿပီး မိုင္းထိၿပီး အသက္ေသဆံုးခဲ့သည္။ ေျမျမဳပ္မိုင္းေပါက္ၿပီး ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ 
ျဖစ္ေနသည့္ အခ်ိန္အတြင္း  စစ္သားမ်ားက သူ႔အမ်ိဳးသားကို ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ခဲ့သည္ဟု ၎၏ ဇနီးသည္က အခိုင္အမာေျပာသည္။ 
သို႔ေသာ္ စစ္တပ္က ၎သည္ မိုင္းေပါက္ကြဲၿပီး ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုသည္။49  

43.The Free Burma Rangers published the photographs. See, Free Burma Rangers, “Burma Army Laying Landmines in Civilian Areas,” 23 June 
2018.
44.Human Rights Council, “Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar,” A/HRC/39/CRP.2, 
17 September 2018, p. 288.
45.According to the Monitor, local researchers interviewing and assisting displaced Rohingya civilians as they crossed into Bangladesh on 28 
August 2017 saw an army truck arrive on the Myanmar side of the border from which they witnessed Myanmar 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 wish to remain anonymous, 17 September 2017.
46.A massive outflow of Rohingya people, nearly a quarter of a million, from northern Rakhine State, occurred in 1991 and 1992. Following 
widespread condemnation of Burma at the time by the Muslim world, Myanmar’s armed forces emplaced a significant minefield along the entire 
length of its border with Bangladesh. Bangladeshi officials and humanitarian workers stated at the time that Burma’s boundary minefield was laid 
for the purpose of deterring further flight out of the country by the Rohingya, and also to harass cross border movement by several Rohingya 
and Rakhine non-state armed groups active at that time. See, Landmine Monitor 2000, “Burma Country Report.” In the early 1990s, several 
armed groups operated near the border, including the Rohingya Solidarity Organization, the Arakan Rohingya National Organization, the AA, and 
the Arakan Liberation Army. Further mine laying occurred in later years. See, Landmine Monitor, “Country Profile: Myanmar/Burma: Ban Policy,” 
for 2013, 2014, and 2015.
47.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 equipment 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 detailing the use of human minesweepers.
48.“Landmine Injuries On the Rise in Northern Shan State,” Network Media Group/Burma News International, 30 January 2020.  
49.“Farmer killed as he was forced to guide soldiers,” Narinjara/Burma News International, 21 October 2019.
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 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္အနီး AA ႏွင့္နီးစပ္ေသာ ေရွ႕တန္းတေနရာတြင္ ခမရ 
၅၄၄ က ေပၚတာအဆြဲခံထိေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္၀ ၿမိဳ႕နယ္မွ အသက္ ၄၅ ႏွစ္အရြယ္ ေအာင္လြန္းသည္ မိုင္းထိ၍ 
အသက္ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ (CHRO)က အစီရင္ခံခဲ့သည္။50   တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းအတြက္ လမ္းျပအျဖစ္ 
အဖမ္းခံခဲ့ရသူ တျခား ရြာသားႏွစ္ဦးလည္း ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ စစ္ေၾကာင္းမွ စစ္သားႏွစ္ဦးလည္း ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 
မိုင္းထိသူ၏ မိသားစုအား တပ္မေတာ္က ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေထာင္ ေပးသည္။ ပလက္၀တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ တပ္မ 
ေတာ္သည္ ရြာသားမ်ားကို လမ္းျပအျဖစ္ဖမ္းယူအသံုးျပဳမႈ အေလ့အထ ပိုတိုးမ်ားလာသည္ဟု CHRO က အစီရင္ခံခဲ့သည္။51 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဇူလိုင္လတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက ၎မိုင္းေထာင္ထားေသာ ေဒသမ်ားအတြင္း 
တပ္မေတာ္က အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစျခင္းဆိုသည္မွာ လိမ္ညာေျပာဆိုျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု  Landmine Minitor ကို 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္တြင္ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစျခင္းကို တားျမစ္ေသာ မူဝါဒရွိသည္ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။ 
ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔လက္နက္မ်ားကို ၀ွက္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား ေရာေႏွာေနၾကသည္။ ၎တို႔အဖမ္းခံရပါက 
၎တို႔သည္ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစခံရသည္ဟု ေျပာဆိုေလ့ရွိေၾကာင္း ၎အရာရွိက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို 
လမ္းျပအျဖစ္ ေခၚယူျခင္းဟူေသာ စြပ္စဲမႈကို ၎က ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး စစ္ေၾကာင္းမ်ားတြင္ GPS မ်ားရွိ၍ နယ္ေျမအေနအထားကို ေဒသခံမ်ား 
ထက္ပင္ ပိုသိဟု ၎က ျပန္လည္ေခ်ပခဲ့သည္။52 
 ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လတြင္ ICBL သည္ လူ႔အခြင့္ေရးေကာင္စီ UPRအလုပ္အဖြဲ႕၏ ၃၇ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းသို႔  
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း (UPR) တင္ျပမႈတြင္ ပါ၀င္ကူညီေပးခဲ့သည္။ 
တင္ျပမႈတြင္ Landmine Monitor အဖြဲ႕က မွတ္တမ္းယူထားေသာ အစီရင္ခံမႈမ်ားပါ၀င္သည္။ ၎အစီရင္ခံမႈမ်ားတြင္ အစိုးရစစ္တပ္က 
အရပ္သားျပည္သူမ်ားက စစ္ေၾကာင္းမ်ားအတြက္ လမ္းျပအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း မိုင္းမ်ားရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ စစ္ပစၥည္းမ်ား 
အတင္းအၾကပ္သယ္ခိုင္းျခင္း ႏွင့္ တခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ လူသားမိ္ုင္းရွင္းကိရိယာမ်ားအဖၿစ္ ခိုင္းေစျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။53 

အစိုးရမဟုုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အသံုးျပဳမႈ
 ၁၉၉၉  ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရိွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လူသတ္မိုုင္း မ်ား အသံုး 
ျပဳသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေနာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ AA, KNLA ႏွင့္  တျခားအဖြဲ႕မ်ား မိုင္းအသစ္အသံုးျပဳမႈ အစီရင္ခံမႈ 
မ်ားရွိခဲ့သည္။54  
 သို႔ေသာ္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၏ တာ၀န္အျဖစ္ အတိအက်ေျပာရန္ ခက္ခဲ့သည္။ ဥပမာ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း၌ တပ္မေတာ္သည္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ TNLA, AA ႏွင့္ MNDA အဖြဲ႕ 
မ်ား ႏွင့္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေမာဟန္ေက်းရြာအနီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တဆက္တည္းတြင္ ေမာ္ဟန္ ေက်းရြာသား တစ္ဦး ေျမျမႇဳပ္မိုင္း 
နင္းမိ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။၎ေနရာတြင္ ယခင္က မိုင္းမရွိဟု ရြာသားမ်ားက ေျပာသျဖင့္ မည္သည့္အဖြဲ႕က တာ၀န္ရွိသည္ကို မသိႏိုင္ 
ေပ။55 
 ကရင္ျပည္နယ္၊ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ မိုင္းအသစ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စြပ္စြဲခ်က္အသစ္မ်ားကို 
ေအာက္ပါအတိုင္း အစီရင္ခံခဲ့သည္။ 
  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ KNLA တပ္သားမ်ားသည္ သံလြင္ျမစ္ေပၚ ထပ္ႀကီးေရကာတာ တည္ေဆာက္ျခင္း   
 လုပ္ငန္းကို ရပ္တန္႔ရန္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မိုင္းမ်ား ေထာင္ခဲ့သျဖင့္၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္   
 ေဒသခံေက်းရြာသားတစ္ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။56  
  ၂၀၂၀ ျပည္ႏွစ္ မတ္ - ဧၿပီလတြင္ KNLA တပ္ခြဲ (၃) သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ 
 တြင္မိုင္းေထာင္ခဲ့သျဖင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလတြင္ ရြာသားတစ္ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။57 

50.“Civilian Injured by Landmine on Burma-India Border,” Burma News International, 19 March 2019.
51.Email to Landmine Monitor from Sang Hnin Lian, Chin Human Rights Organization (CHRO), 17 April 2019.
52.Landmine Monitor meeting with U Min Htike Hein, Ministry of Defence, in Naypyitaw, 5 July 2019.
53.Email from Diana Carolina Prado Mosquera, Advocacy and Campaigns Manager, ICBL, 23 March 2020.
54.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-N) and the Restoration Council Shan State/Shan State Army-South (RCSS/SSA-S) in their operations against Myanmar armed forces during 
the reporting period. 
55.“Kutkai Villager ‘Seriously Injured’ by Landmine,” Burma News International, 20 September 2019.
56.“Karen Human Rights Group Submission to Landmine Monitor,” August 2020, unpublished. The villager who was injured while hunting near 
the area stated he was aware of the verbal warnings issued by the KNLA prior to laying the landmines, but felt it was safe as he had been hunting 
in the area previously.
57.“Karen Human Rights Group Submission to Landmine Monitor,” August 2020, unpublished. The villager who was injured while collecting thatch 
near the area stated he was aware that the KNLA had laid landmines but thought it was safe as he had collected thatch there before.
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  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္ (KNDO) သည္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖြာပြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း   
 ဘူးအဲဒါေက်းရြာစုတြင္ မိုင္းေထာင္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က တိုက္ခိုက္မည့္ရန္ကို ကာကြယ္ရန္ဟု ဆိုသည္။58 
  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ လွိုင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ မဲဖ႐ူေက်းရြာစုမွ  DKBA အရာရွိတစ္ဦးက ၎ရဲေဘာ္မ်ားကို   
 ၎တို႔ေဒကိုကာကြယ္ရန္ အနီးနားေတာင္ေပၚရြာမ်ားတဝိုက္တြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ပိုေထာင္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။59 
 
 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရန္ 
ဆႏၵရိွေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕(၈)ဖြဲ႕ 
သည္“မိုင္းေထာင္ျခင္းကိုအဆံုးသတ္ရမည္။”ႏွင့္“ေျမျမွဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မည္။” ကတိက၀တ္ျပဳေသာ 
NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့ၾကသည္။NCA ကို ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုုး (KNU)မွ ခြဲထြက္ခဲ့ေသာ (၂) ဖြဲ႕ အပါအ၀င္၊ ရွမ္းျပည္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ပအို႕၀္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုး
ဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးစသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္(၈) ဖြဲ႕က လက္မွတ္ေရး 
ထိုးခဲ့သည္။60 ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုးက တစ္ႏိ္ုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးသူ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ဖြဲ႕ 
ရွိလာခဲ့သည္။61 ၂၀၁၉ခုႏွစ္ဧၿပီလတြင္ လူမႈဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ 
က မိုင္းမ်ားရွိေနျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ NCA ကို လက္မွတ္ေရး ထိုးျခင္းမရွိျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ 
ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။62  
 ဆြဇ္ NGO တခုုျဖစ္ေသာ Geneva Callက စီစဥ္ေသာ ကတိက၀တ္ျပမႈသ၀ဏ္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့ေသာ  လက္နက္
ကိုင္အဖြဲ႕အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တခ်ိဳ႕က လူသတ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈကိုု ယခင္က တဖက္သတ္စြန္႕လႊတ္ခဲ့ဖူးသည္။63  
ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PSLF)သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ Deed of Commitment ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျပီး ၎၏ 
လက္နက္ကိုင္တပ္ျဖစ္ေသာ TNLA သည္ မိုင္းအသံုးျပဳမႈမွ ကန္႔သတ္ရန္ ယခင္က ကတိျပဳခဲ့သည္။64 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ TNLA 
က မိုင္အသစ္အသံုးျပဳျခင္း စြတ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး ၎သည္  Deed of Commitment လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ 
ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား အသံုးျပဳေတာ့ျခင္းမရွိဟု ထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။65 

ေျမျမဳပ္မိုင္းအသစ္အသံုးျပဳမႈအေပၚ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား
 ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအရာရွိမ်ားစြာက အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား လူသတ္မိုင္းအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍၀န္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ 
ျခင္းမ်ား ယခင္ကာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။၂၀၁၉ခုႏွစ္ဇူလိုင္လတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက Landmine 
Monitor အဖြဲ႕အား “အရပ္သားအစိုးရတာ၀န္ယူသည့္အခ်ိန္မွစ၍ တပ္မေတာ္သည္ ေျမျမဳပ္မိုင္း အသံုးျပဳျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း” 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ေတာ့ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ဆက္လက္  အသံုးျပဳေနဆဲဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ 
သည္။
 “တခ်ိဳ႕နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ အင္အားနည္းပါးေနပါက ၎တို႔တပ္ဆြဲသည့္ေနရာတဝိုုက္တြင္ မိုင္းေထာင္ 
ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အင္အားနည္းပါးသည့္ အခ်ိန္တြင္သာ အသံုးျပဳသည္ဟု ၎အရာရွိက တိတိက်က် ေျပာဆိုခဲ့သည္။ဆက္သြယ္ေရး 
တာဝါတိုင္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အေဆာက္ အဦးမ်ားအနီးတြင္လည္း မိုင္းေထာင္ေလ့ ရွိပါတယ္။ အနီးမွာ ရြာေတြရွိတယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ 
သတိေပးပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာ တပ္မေတာ္စခန္းရွိလို႔ အဲဒီ စခန္းဟာ ေခ်ာင္းေျမာင္း 

58.“Karen Human Rights Group Submission to Landmine Monitor,” September 2019, unpublished.
59.Ibid.
60.“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုုး။”ျမန္မာ့အလင္း။ ၁၆ေအာက္တိုုဘ၂၀၁၅။ စာ၁။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေသာသေဘာတူစာခ်ဳ႔ပ္ ခ်ဳပ္ဆိုုသည့္ ႏိုုင္ငံေရး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားရိွၾကသည္။ KNU တြင္ ကရင့္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KNLA)၊ RCSS တြင္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ 
(ေတာင္ပိုင္း)၊ ALP တြင္ရခိုုင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ PNLO တြင္ ပအိုု႕၀္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတ္ ႏွင့္ CNF တြင္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္တို႕ 
ျဖစ္သည္။ က်န္၂ ဖြဲ႕သည္ တပ္ႏွင့္ႏိုုင္ငံေရးအမည္ တူညီသည္။
61.“Two ethnic armed groups sign ceasefire agreement in Nay Pyi Taw,” Global New Light of Myanmar, 14 February 2018.
62.Lei Lei, “Landmines Strike 10 Civilians in a Single Town in Myanmar’s Shan State,” the Irrawaddy, 27 September 2019.
63.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.
64.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.
65.Amnesty International, “All the Civilians Suffer: Conflict, Displacement and abuse in Northern Myanmar,” 14 June 2017, p. 44.
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ပစ္ခတ္ ေႏွာင့္ယွက္ခံရရလည္း အနီးတဝိုက္မွာ မိုင္းေထာင္ပါတယ္ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။” 66 
 “ျပည္တြင္းပဋိပကၡတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္နက္ 
ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းမရွိ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္  ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။67  သို႔ေသာ္ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္  ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားသည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို 
“မိမိကိုယ္မိမိကာကြယ္ျခင္း” အတြက္သာ အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ “ စနစ္တက် ေျမပံုအမွတ္အသားျပဳလုပ္ရန္” စည္းကမ္းမ်ားကို တိတိက်က် 
လိုက္နာရသည္ဟု Landmine Monitor သို႔ ေျပာဆိုခဲ့သည္။68 
 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္  လူသတ္မိုင္း အသံုးျပဳျခင္းကို အစိုးရ 
တပ္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎အခ်င္းခ်င္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျပစ္တင္ေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။69  သို႔ေသာ္ KIA က ယမန္ႏွစ္အ 
တြင္း ၎၏ မိုင္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ လက္လုပ္ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္းကို ကာကြယ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးဌာန 
တာ၀န္ခံ ဗိုလ္မွဳးႀကီးေနာ္ဘုက ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ မီဒီယာအင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္  KIA၏ မိုင္းအသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ KIA 
သည္ “မိမိတို႔ဌာနခ်ဳပ္တဝိုက္ႏွင့္ ေရွ႕တန္းစခန္းသို႔ သြားေသာလမ္းမ်ားတြင္” ေထာင္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “မိမိတို႔သည္ ပဋိပကၡ 
ေဒသမ်ားတြင္သာ မိုင္းေထာင္၍ အရပ္သားျပည္သူမ်ား လႈပ္ရွားသြားလာေသာေနရာမ်ားတြင္ မိုင္းေထာင္ျခင္း မျပဳ။” ဟု ၎တို႔မိုင္း 
အသံုးျပဳမႈကို ကာကြယ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။70 
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳေနျခင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရံႈ႕ခ် ေျပာဆိုသည္။ 
 ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန အထူးကိုယ္စားလွယ္က 
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား မိုင္းအသံုးျပဳမႈကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္ ႏွင့္ မိုင္းအသံုးျပဳတား 
ျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အစိုးရပါ၀င္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။71 
 ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ကေလးႏွင့္လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အထူး 
ကိုယ္စားလွယ္က “လူသတ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္အပါအ၀င္ အသက္ေသဆံုးမႈ၊ ကိုယ္ခႏၵာအစိတ္အပိုင္းစြန္႔လႊတ္ရမႈ အေရအတြက္မ်ား 
တိုးျမင့္လာသည့္အေပၚ မိမိအေနျဖင့္ အလြန္အမင္း စိတ္ပ်က္မိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကေလးေသဆံုးမႈ ဒုတိယအျမင့္မားဆံုးႏိုင္
ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လူသတ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ စစ္အတြင္းႂကြင္းက်န္ရစ္သည့္ ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားအေရးကို အေလး 
ေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအား မိုင္းအသံုးျပဳမႈတားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ အထူး 
ကိုယ္စားလွယ္က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။”72 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နဝ္မ်ားအတြင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားရွိေန 
ျခင္းသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာျပည္သူမ်ား လံုျခံဳစြာေနရပ္ရင္းျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ ေနရျခင္းကို အစီရင္ခံခဲ့သည္။73  
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမဟာမင္းႀကီး မစ္ရွယ္ဘက္ခ်က္လက္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရႏွင့္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုးသည္ လူသတ္ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားအသံုးျပဳမႈကို ရံႈ႕ခ်ခဲ့သည္။74 
 မိုင္းအသံုးျပဳမႈတားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရသည္ ျမန္မာအစိုုးရလံုုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား 
က နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသစ္မ်ားဆက္လက္အသံုးျပဳျခင္းကို ကန္႕ကြက္ခဲ့သည္။ (မိုင္းအသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္ 
ျခင္း မူဝါဒအခန္းကို႐ွဳ)75  ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အစည္းအေ၀းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ရိွတ္ဟာဆီနာက ျမန္မာႏိုု္င္ငံႏွင့္နယ္နမိတ္ထိစပ္ေနသည့္ နယ္နမိတ္စည္းမ်ဥ္းတြင္ မိုုင္းအသစ္မ်ား အသံုးျပဳေနသည္ဟု ရံႈ႕ခ် ျပစ္တင္ 
ခဲ့သည္။ “ရုိဟင္ဂ်ာျပည္သူမ်ား ျမန္မာႏုုိင္ငံသို႔ ျပန္မလာႏုုိင္ေအာင္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ေျမျမဳပ္ မိုုင္းမ်ား 
ခ်ထားသည္ ျမင္ရသည့္အတြက္ အလြန္အမင္း တုုန္လႈပ္မိပါသည္” ဟု သူမက ေျပာဆုိခဲ့သည္။76 ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ ၎ 

66.Landmine Monitor meeting with U Min Htike Hein, Assistant Secretary, Union Minister Office for Defence, Ministry of Defence, in Naypyitaw, 
5 July 2019.
67.Statement of Myanmar, Mine Ban Treaty Sixteenth Meeting of States Parties, Vienna, 21 December 2017. 
68.Landmine Monitor meeting with U Min Htike Hein, Ministry of Defence, in Naypyitaw, 29 June 2018.
69.Lawi Weng, “3 Civilians Reportedly Killed by Landmines in Shan State in June,” the Irrawaddy, 8 July 2018.
70.Nang Lwin Hnin Pwint, “Mined areas increase to 11 Townships-original in Burmese language,” the Irrawaddy, 13 January 2018.
71.UN Office of the High Commissioner on Human Rights (OHCHR), “Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in 
Myanmar,” A/HRC/43/59, 4 March 2020. The report recommended Myanmar “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 in accordance with international standards; mark and fence mine areas; and carry out systematic mine-risk and education activities.”
72.UN, “Children and armed conflict Report of the Secretary-General,” A/74/845-S/2020/525, 20 June 2020.
73.Human Rights Council, “Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar,” A/HRC/42/50, 8 August 2019.
74.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.
75.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.
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နယ္စပ္ဖက္ျခမ္းတြင္ လူသတ္မိုုင္းမ်ားေထာင္ထားသည္ကို ညႊန္ျပေသာ သက္ေသအေထာက္အထား မရိွေပ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တို 
ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိ္ုင္ငံ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား အစည္းအေ၀းတစ္ခုအတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ 
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး အာဆဒူဇူမန္ ကန္ကမယ္က ျမန္မာစစ္တပ္အား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ဆက္လက္မေထာင္ရန္ 
ေျပာခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ “ဇီ႐ိုးလုိင္းတေလွ်ာက္မွာ မိုင္းေထာင္တဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်မေျပာခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ 
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ နယ္စပ္မွာ မိုင္းေထာင္လို႔မရဘူး ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ၀န္ႀကီးကို က်မ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ဥပေဒႏွင့္ 
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လူသတ္ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား၏ သတ္ေရာက္မႈ
 ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည7္8  ၁၉၄၈ခုႏွစ္လြတ္လပ္ေရးရသည့္အခ်ိန္မွစ၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္လူနည္းစုု တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေသာ အစိုုးရမဟုုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ မိုင္း
အေျမာက္အမ်ားပံ်႕ႏွံ႕တည္ရိွေနသာ ႏုုိင္ငံတစ္ႏိုုင္ျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ထိုင္းႏိုု္င္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ျမန္မာ 
ႏိုုင္ငံနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ မိုင္းမ်ား ေထာင္ထားသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက မိုင္းအသစ္မ်ား 
ဆက္လက္ေထာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။  မိုင္းျပန္႔ႏွံ႕တည္ရွိမႈ ပမာဏအတိအက်ကို ခန္႕မွန္းႏိုင္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း လက္လုပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတြင္း အစိုးရ စက္ရံုထုတ္မိုင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ မိုင္းျပန္႔ႏွံ႔မႈေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား ေနရပ္ရင္း ျပန္ရန္ 
အတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းမိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏ အစီရင္ခံမႈမ်ားတြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအ 
တြင္း မိ္ုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈအရည္အတြက္ ပိုမ်ားလာသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ 
 ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အစည္းအေ၀းတစ္ခုက်င္းပခဲ့ၿပီး လူမႈဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန (MoSWRR) ၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိလာမည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈ 
အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈ ဌာနဖြဲ႕စည္းမႈကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 
 စစ္တပ္သည္ မိုင္းရွင္းလင္းမႈတခ်ိဳ႕ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ေအာ္ပေရးရွင္းမ်ားကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း မရွိေပ။၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍လူသားခ်င္းစာနာေသာ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ 
စတင္ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း မိုင္းရွင္းလင္းခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသးေပ။
 မို္ုင္းအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး ပညာေပးမႈကို မိုင္းအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (MRWG) တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပန္ 
လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဌာနႏွင့္   UNICEF က ပူးတြဲ ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူသည္။ ၎တြင္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ 
ျပည္နယ္အဆင့္ တာ၀န္ခံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ ၄ ခု တို႔ပါ၀င္သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တာ၀န္ခံပူး 
ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီတစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။ မို္ုင္းအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး ပညာေပးမႈကို တိုင္း 
ရင္းသားနယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ ပဋိပကၡသတ္ေရာက္မႈခံရေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို အာရံုးစိုက္ေဆာင္ရြက္သည္။ အထူးသျဖင့္  
IDP မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို အေလးေပး ပစ္မွတ္ထားေဆာင္ရြက္သည္။ 
 ၁၉၉၉ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အထိ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုလံုး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုင္းႏွင့္စစ္အတြင္းႂကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲေစ 
ေသာပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရရခဲ့သူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အကူအညီသည္ မျဖစ္စေလာက္သာ ျဖစ္သည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ 
အာဏာပိုင္မ်ားတြင္ မိုင္းသင့္ျပည္သူမ်ား အကူအညီေပးေရး အမ်ိဳးသားအစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုင္းသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးေရးလိုအပ္ခ်က္အတြက္ အျမင္မ်ား သိသိသာသာ ျမင့္မား 
လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ NGO မ်ား၏ ကနဦး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရ 
ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္အရ ICRC သည္ အစိုးရဦးစီးေဆာင္ရြက္ေသာ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဌာနမ်ားကို စတင္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ 
သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ၎ဌာနမ်ားသည္ ျပင္ပ အကူအညီမရွိ လည္ပတ္ခဲ့ရသည္။ 
 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အကူအညီေပးျခင္း၀န္ေဆာင္မႈအေရအတြက္ သိသိသာသာတိုးမ်ားလာခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ 
အစိုးရဌာနမ်ား၊ UN၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသခံ NGO မ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအ၀န္း အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအ၀င္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း 
တဒါဇင္ေက်ာ္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ မိုင္းသင့္ျပည္သူမ်ား အကူအညီေပးျခင္းဌာနမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး၊ ေရႊ႕ေျပာင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အပါ 

77.“Stop Landmines, Airspace Violations, Bangladesh Minister told Myanmar Delegation,” Radio Free Asia, 5 October 2017.
78.Myanmar is divided into states and regions. States are the designated home areas to some of Myanmar’s larger ethnic minority groups. Other 
areas, which are not identified with a specific group, are referred to as administrative regions. The former military junta changed the country’s 
name from Burma to Myanmar in 1989 and also changed the names of some states. Kayin state was previously known as Karen state, while the 
Bago region was previously known as the Pegu region. Many ethnic groups within the country still prefer to use the name Burma and the former 
state names. In this country profile, internal state and administrative region names are given in their current form. 
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အ၀င္ ေျခတုလက္တု ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္တိုးတက္လာသည္။ ေဒသတြင္း လူမႈအသိုင္းအ၀န္းအေျချပဳ ျပန္လည္ ျပဳစု 
ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း သင္တန္းမ်ားလည္း တိုးမ်ားလာသည္။ မိုင္းအႏၲရာယ္ရွိမွဳ ေလ်ာ့ပါးေရးအလုပ္အဖြဲ႕ 
(MRWG)ေအာက္ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားမိုင္းသင့္ျပည္သူမ်ားအကူအညီေပးေရးနည္းပညာအဖြဲ႕ (NVATG) ေပၚေပါက္ 
လာျခင္းႏွင့္အတူ တာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အေရးပါေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား နည္းပါး 
ေနဆဲျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အလွမ္းေ၀းကြာေသာ ေက်းလက္ေဒသမွျပည္သူမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ 

မိုင္းအေရးတာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရေဟာင္းက ျမန္မာႏိုုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဗဟိုုဌာန (MPC) ၏ ေအာက္ 
တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈဌာန (MMAC) တခုတည္ေထာင္ရန္ မူအရ သေဘာတူခဲ့သည္။ သုုိ႕ေသာ္ဌာနအတြက္မည္ 
သည့္အခါမွ၀န္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ မိုင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ မိုင္းရွင္းလင္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တႏုုိ္င္ငံလံုးတိုက္ 
ခိုုက္မႈရပ္စဲသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အရင္ခ်ဳပ္ဆိုုရန္ လိုအပ္သည္ဟု အစုိးရက ေျပာခဲ့သည္။79  ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
အစိုးရအေျပာင္းအလဲျဖစ္ၿပီး မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈဌာနကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရအသစ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္တစ္ခုရရန္အတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ၎၏ ဦးစားေပးျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါ၀င္သူ အမ်ား 
စုက မိုင္းအႏၲရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ မိုင္းရွင္းလင္းျခင္းလိုအပ္ခ်က္ကို အေလးေပးေျပာဆိုၾကသည္။80  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ၊ ေနျပည္ 
ေတာ္တြင္ ျပဳလုုပ္ေသာ အမ်ိဳးသားလူငယ္ကြန္ဖရင့္က တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မိုင္းရွင္း 
လင္းရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။81  မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း မိုင္းရွင္းလင္းေရးအတြက္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း အမ်ားအျပားက 
လည္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

79.Roger Fasth ႏွင့္ Pascal Simon (ဒိန္းမတ္မိုုင္းေဖာ္ေရးအဖြဲ႕), “ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္းမုုိင္းအေရးလႈပ္ရွားမႈ။” မိုုင္းႏွင့္ ERW အေရးေဆာင္ရြက္မႈ ဂ်ာနယ္။ တြဲ ၁၉ .၂ 
ဇူလိုုင္ ၂၀၁၅။
80.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.
81.“Youth Empowerment: Myanmar’s young people want an active role in the running of their country,” Mizzima Weekly, 9 June 2016, p. 22.
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 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHID) ႏွင့္ မိုင္း 
အသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ေနာ္ေ၀ ဥကၠဌ တို႔တက္ေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို 
ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ခံက်င္းပခဲ့သည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ကို ဦးေဆာင္ 
စီမံခန္႔ခြဲမည့္ အမ်ိဳးသားမိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။82 
 ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အစည္းအေ၀းတစ္ခုက်င္းပခဲ့ၿပီး လူမႈဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန (MoSWRR) ၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိလာမည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈ
အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈ ဌာနဖြဲ႕စည္းမႈကို ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။  ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ မိုင္းရွင္းလင္းျခင္းအုပ္စုမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြး 
ခဲ့သည္။83 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ အစိုးရသည္ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ရွင္းလင္းေသာမဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ေၾကာ္ 
ျငာထားျခင္းမရွိသလို ၎မဟာဗ်ဴဟာကို တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္မည့္ စနစ္တစ္ခုလည္း မရွိေပ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပည္ 
ေထာင္စုပစ္ခတ္ိတိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္မႈေကာ္မတီ (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္) အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး 
၀႑ေအာင္က မိုင္းရွင္းလင္းျခင္းသည္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း စတင္၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။84   ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေမလတြင္ ျပည္ေထာင္စု ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး 
ဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္မႈေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးၾကီး၀႑ေအာင္က တပ္မေတာ္သည္ မိုုင္းရွင္းလင္းေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ 
မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုုင္ငံတကာနည္းပညာႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားကိုလည္း လက္ခံႏိုုင္ဖြယ္ ရိွသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။85 
 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိွဳင္သည္ နယူးဇီလန္ သံအမတ္ 
ၾကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုုင္ငံ စစ္တပ္အၾကား အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။86  
ထိုအခ်ိန္မွစ၍ နယူဇီလန္သံရံုးသည္ မိုင္းအေရးတာ၀န္ခံ ညွိႏွိုင္းေရးမႉးတစ္ဦးကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ၎၏ အဓိကတာ၀န္သည္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းသည့္အခ်ိန္အထိ ၎က႑ထိေရာက္မႈ အား 
ေကာင္းေစေရး ပ့ံပိုးရန္ ျဖစ္သည္။ ၎အားထုတ္မႈေၾကာင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ ေအာင္ျမင္စြာ ပံ့ပိုး 
ကူညီေပးႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။87  
 ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာႏိ္ုင္ငံသည္ စနစ္တက်မိုင္းရွင္းလင္းျခင္းအတြက္ အမ်ိဳးသား မိုင္းအေရး ေဆာင္ 
ရြက္မႈစံသတ္မွတ္ကို အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း လက္တြဲ 
ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ASEAN ေဒသဆိုင္ရာ မိုင္းအေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဌာန (ARMAC) အာက္ရွိ ASEAN ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန 
အစည္းအေ၀း (ADMM) - အေပါင္း လူသားခ်င္းစာနာေသာမိုင္းအေရး ေဆာင္ရြက္မႈ ပညာရွင္မ်ားအလုပ္အဖြဲ႕ ႏွင့္ ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္ 
သည္။88    
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ မိုင္း 
ရွင္းလင္းျခင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ IMAS ႏွင့္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ထံုးလုပ္ငန္း စံသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားကို ကိုင္ဆြဲ ေဆာင္ရြက္ေနၾက 
သည္။ 
 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မစ၍ ႏိုင္ငံတကာမိုင္းရွင္းလင္းျခင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စတင္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ 
မိုင္းေအာ္ပေရးရွင္းတခုမွ စတင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းအတြင္း ႏိုင္ငံတကာမိုင္းေဖၚျခင္း ေဆာင္ 
ရြက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ၆ ဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္တျခား ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ၎တို႔ရံုးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။  APOPO၊ DanChurch 
အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕(DCA)၊ ဒိန္းမတ္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးအဖြဲ႕ (DDG)၊ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈ ဆြဇ္ေဖာင္ေဒးရွင္း (FSD)၊ HALO 
Trust အဖြဲ႕၊ မိုင္းအေရး အႀကံေပးအဖြဲ႕ (MAG)ႏွင့္ Norwegian People’s Aid (NPA) တို႔ျဖစ္သည္။ ၎ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ားသည္ 
မိုင္းအႏၲရာယ္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအ၀န္းၾကားခံဆက္သြယ္ျခင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ တခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ လူမႈ အသိုင္း 
အ၀န္း အႏၲရာယ္ဇံု သတ္မွတ္ျခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ 

82.Statement of Myanmar, Mine Ban Treaty Fourth Review Conference, Oslo, 25–29 November 2019.
83.Khin Myat Myat Wai, “Myanmar begins talk on landmine clearing program,” Myanmar Times, 3 February 2020.
84.“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.
85.Ye Khaung Nyunt, “Second day of 10th Union Joint Monitoring Committee meeting in Yangon,” Global New Light of Myanmar, 5 May 2017.
86.MNA, “Senior General meets New Zealand Ambassador,” Global New Light of Myanmar, 27 August 2017.
87.Response to Monitor questionnaire by Geoff Moynan, Programme Manager, HALO Trust, 27 April 2020.
88.Statement of Myanmar, UN General Assembly (UNGA) First Committee, Thematic Discussion on Conventional Weapons, New York, 25 October 
2019.
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 ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းအေရအတြက္ 
က်ဆင္းလာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ  အနည္းဆံုး အဖြဲ႕အစည္း ၁၆  ခုသည္ အႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရးပညာေပး 
ပေရာဂ်က္ ၂၁ ၿမိဳ႕နယ္ ၈၅ ခုတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့သည္။ ေျခာက္လအၾကာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ 
၎အေရအတြက္သည္ အဖြဲ႕အစည္း ၁၃ ခု သည္ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈ ပေရာဂ်က္မ်ားကို ၇၇ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္အထိ 
ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။89 
 လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ မိုင္းေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားလုံးသည္ အႏၲရာယ္ရွိမႈေနရာသတ္မွတ္ခ်က္ ေဒတာမ်ား သိုေလွာင္ 
ရန္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ စစ္တမ္းရလဒ္မ်ားကို ဆက္လက္ 
ဆုပ္ကိုင္ထားၾကသည္။ ၎အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပဋိပကၡ ဆက္လက္ျဖစ္ေနဆဲအခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အကဲဆတ္မႈ ရွိေနသည္။ 

မိုင္းအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေပးမႈ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္မႈ

 လူမႈေရးလုပ္ငန္းဌာန (DSW) သည္ MRWG ကိုဦးေဆာင္ၿပီး UNICEF က ပူးတြဲ ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူသည္။ MRWG တြင္ 
၀န္ႀကီးဌာန ၁၀ခု၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္း ၄၁ ဖြဲ႕ ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ တာ၀န္ခံ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ ၄ 
ခု (ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္) တို႔ပါ၀င္သည္။90  ၎ အလုပ္အဖြဲ႕သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေလးလ တခါေတြ႕ဆံုသည္။ 
မိုင္းသင့္ျပည္သူ အကူအညီေပးျခင္း အလုပ္အဖြဲ႕ခြဲတစ္ခုႏွင့္အတူ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ 
ေနသည္။ လူသားခ်င္း စာနာေသာ လိုအပခ်က္မ်ား၊ မိုင္းသင့္ျပည္သူ ေဒတာ၊ လက္တေလာ လားရာမ်ားႏွင့္ ဖြံံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၊ 
မိုင္းအေရး ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ၉ ဖြဲ႕အၾကား တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ မိုင္းအေရး ေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ားအတြင္း ေနာက္ဆက္အေျခအေနမ်ား စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ မိုင္းအႏၲရာယ္ ပညာေပးမႈအခန္းမ်ား ပို႔ခ်ေရး ေဒတာ 
မ်ားလည္း ဖလွယ္သည္။
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္  MoSWRR သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မိုင္းသင့္ျပည္သူ အကူအညီေပးျခင္းနည္းပညာအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ အပါအ၀င္ 
ျပည္နယ္အဆင့္ MRWG အသစ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးေဆြးေႏြးတစ္ခုအတြက္ သေဘာတူခဲ့သည္။91 
 မိုင္းသင့္ျပည္သူ အကူအညီေပးျခင္းအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္အပါအ၀င္ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြက္ MRWG မဟာဗ်ဴဟာ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခု ေရးဆြဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။92 
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည့္စံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္မရွိေသးေပ။ MRWG သည္ ေလးလတစ္ႀကိမ္ မိုင္း/
ERW ျဖစ္စဥ္ေဒတာမ်ား ေပးသည္။ ၎ေဒတာမ်ားကို UNICEF ႏွင့္ MoSWRR ကြန္ယက္မ်ား၊ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ 
ေဒတာေဘ့စ္မ်ား၊ ေထြအုပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွတဆင့္  ေကာက္ယူသည္။93  သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သတင္းအခ်က္လက္ေစာင့္ 

89.Myanmar Information Management Unit (MIMU), ‘‘The MIMU 3W: Who does What, Where,’’ August 2019 and February 2020.
90.UNICEF, “Landmines and explosive remnants of war threaten children and communities across Myanmar,” 4 April 2018.
91.Response to Monitor questionnaire by Fabrice Vandeputte, Regional Programme Director, HI, 14 May 2020.
92.Ibid.
93.Response to Monitor questionnaire by Bishu Mahat, ICRC Myanmar, 15 May 2020.
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ၾကည့္ျခင္း စနစ္မရွိျခင္း၊ အလွမ္းေ၀းေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ မိုင္း 
ထိခိုက္မႈ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာ အစီရင္ခံမႈ မရွိေသးသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျပည့္စံုမႈ မရွိ 
ေသးေပ။94  မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳသူျဖစ္ေသာ UNHCR သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္သူ 
အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး၏ ေဒတာေဘ့စ္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားသည္။95   
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္စံျပဳစနစ္တစ္ခုျဖစ္ေရး 
စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ မိုင္းသင့္ျပည္သူ ေဒတာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု စတင္ခဲ့သည္။96  
 လက္ရွိအခ်န္အထိ မိုင္းအႏၲရာယ္အသိပညာေပးစံသတ္မွတ္ခ်က္ မရွိေသးေပ။ သို႔ေသာ္ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား 
အစိုးရ၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္ မူၾကမ္းကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္။97 

မိုင္းသင့္ျပည္သူ အကူအညီေပးျခင္း တာ၀န္ခံပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

94.Response to Monitor questionnaire by Bekim Shala, Country Programme Manager, MAG, 25 May 2020.
95.Response to Monitor questionnaire by Geoff Moynan, Programme Manager, HALO Trust, 27 April 2020.
96.Response to Monitor questionnaire by Fabrice Vandeputte, Regional Programme Director, HI, 14 May 2020.
97.Response to Monitor questionnaire by Bekim Shala, Country Programme Manager, MAG, 25 May 2020.
98.  Response to Monitor questionnaire by Fabrice Vandeputte, Regional Programme Director, HI, 14 May 2020.
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 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဥပေဒ ျပဌာန္းခဲ့သည္1့02 ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ 
လူမႈဖူလံုေရး၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဥပေဒ၏ နည္းဥပေဒစည္းမ်ည္းမ်ား ထုတ္ျပန္ 
ခဲ့သည္။103 
 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား သတ္မွတ္ထားျခင္း ခံရသူအားလံုးကို ေထာက္ပံ့ေငြေပးရန္ အမ်ိဳးသား
လူမႈေရးဆိုင္ရာအကာအကြယ္ေပးေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို လူမႈဖူလံုေရး၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီး 
ဌာနမွတဆင့္ စတင္ခဲ့သည္။104 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္၂၀၁၉ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ျပည္နယ္ေလးခုရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၉ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ 
မသန္းစြမ္းသူမ်ား အတြက္ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေငြကို စမ္းသပ္အစီအစဥ္အျဖစ္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္း 
အတာအထိ တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။105    
 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ဖဲြ႕စည္းရန္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္အစည္းအေ၀းတစ္ခု ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။  MoSWRR သည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းထိခံရသူ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ 

99

100

101

99.“Myanmar drafts national strategy for disabled,” Xinhua, 4 April 2019.
100.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.
101.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.
102.“After delay, Disability Rights rules and regulations published,” The Myanmar Times, 13 July 2018.
103.“After delay, Disability Rights rules and regulations published,” The Myanmar Times, 13 July 2018.
104.ျပည္ေထာင္စုုျမန္မာႏိုု္င္ငံအစိုးရ။ “ျမန္မာႏိုု္င္ငံအမ်ိဳးသားလူမႈေရးကာကြယ္ေပးမဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္။” ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄။ စာ ၅၃။ မသြန္စြမ္းသူမ်ားဥပေဒ 
မျပဌာန္းမၿပီးသေရြ႕  ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ မရႏိုုင္ေသး ႏွင့္ အစိုုးရသည္ တရား၀င္သတ္မွတ္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ကိုု အေကာင္အထည္ေဖၚမည္။
105.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.
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ေျခတုတစ္စံုႏွင့္ က်ပ္ေငြ ၂ သိန္း (၁၃၇  အေမရိကန္ေဒၚလာ) ေထာက္ပံ့ေပးမည္ဟု အစည္းအေ၀း၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား 
သည္။106 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ မိုင္းသင့္ျပည္သူ ၆၀၀ အတြက္ ရံပံုေငြလ်ာထားခဲ့သည္။107 
 မသန္စြမ္းစစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားသည္ ဦးစားေပးအဆင့္ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ တူညီေသာ လစာႏႈန္း 
ထားႏွင့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း မဟုတ္ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ တရား၀င္ အကူ 
အညီသည္ ယာယီမသန္စြမ္းျဖစ္သူအတြက္ လစာ၏ သံုုးပံုႏွစ္ပံုုကုုိ တႏွစ္စာေပးၿပီး၊ ထာ၀ရမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အခြန္လြတ္ 
ေထာက္ပ့ံေငြ ေပးသည္ဟုု မူအားျဖင့္ ရိွသည္။ ထာ၀ရမသန္စြမ္းျဖစ္သူ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အပိုေဆာင္းေဆးပင္စင္ကို ကာကြယ္ေရး 
၀န္ႀကီးဌာနက ဒဏ္ရာပမာဏ အႀကီးအေသးအေပၚမူတည္၍ ဆံုးျဖတ္သည္။ မသန္စြမ္းစစ္ျပန္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔မိသားစုမ်ားအတြက္  
စစ္တပ္က ေဆာက္ေပးေသာ အလကားအိမ္ယာမ်ား ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ အခမဲ့အိုုးအိမ္မ်ားသည္ ပံုမွန္ 
အားျဖင့္ အလုုပ္အကိုုင္မရႏိုုင္ေသာ၊ အေျခခံ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ ေရ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ မ်ားမရိွေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တည္ရိွေလ့ရိွသည္။ 
သိုု႕ေသာ္ သာမန္စစ္သားမ်ားအဖိုု႕ လုပ္ငန္းအခြင့္အလန္း ႏွင့္ ၀င္ေငြရေပါက္လမ္းမ်ား နည္းပါးသည္။108  
 မသန္စြမ္းမႈ မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ MoSWRR မွ စတင္မိတ္ဆက္ေပးထားၿပီး  ျပန္လည္ထူေထာင္ 
ေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုတြင္စမ္းသပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ 
မွတ္ပုံတင္မည္ျဖစ္ၿပီး မသန္စြမ္းမႈျပင္းထန္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ အမ်ိဳးအစားခြဲျခား သတ္မွတ္ျခင္းအပါအဝင္ မသန္စြမ္းမႈမွတ္ပံုတင္ကဒ္ 
ျပားကိုလက္ခံရရွိလိမ့္မည္။ ၎သည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ မွတ္ပံုတင္ခြင့္အခြင့္အေရးရရွိျခင္း၊ ၎တို႔၏ အခြင့္ 
အေရးမ်ားအတြက္ ပိုမိုေထာက္ခံအားေပးျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးရန္ပုံေငြမ်ားရရွိရန္အတြက္ အခြင့္ 
အေရးတစ္ခု ဖန္တီးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။109 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ ICRC ႏွင့္အတူ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) သည္ က်န္းမာေရး၀န္ 
ႀကီးဌာနႏွင့္လက္တြဲကာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးက႑ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ ဤလုပ္ငန္းကိုလမ္းၫႊန္ရန္ 
ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းရန္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ဦးတည္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမူၾကမ္း ေပၚထြန္းေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။110 
 IMAS မိုင္းသင့္ျပည္သူအကူအညီေပးေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္အား ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထားၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္ မိုင္းသင့္ 
ျပည္သူအကူအညီေပးေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု ေပၚထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်မွတ္ခဲ့သည္။111 

ျဖန္႔က်က္မႈမ်ား

 မွတ္ခ်က္။ ERW - စစ္အတြင္းႂကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲေစေသာ ပစၥည္းမ်ား

106.Khin Myat Myat Wai, “Myanmar begins talk on landmine-clearing program,” The Myanmar Times, 3 February 2020.
107.Response to Monitor questionnaire by Fabrice Vandeputte, Regional Programme Director, HI, 14 May 2020.
108.Gerard McCarthy, “Veterans’ Affairs in Myanmar’s Reform Process,” Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Perspective Series, No. 78, 
5 December 2018; and Htet Khaung Linn, “On society’s fringes, disabled Tatmadaw veterans languish in poverty,” Myanmar Now, 11 October 
2016.
109.Response to Monitor questionnaire by Fabrice Vandeputte, Regional Programme Director, HI, 14 May 2020.
110.ICRC, ‘‘ICRC Annual Report 2019,’’ Geneva, 29 June 2020, p. 350.
111.Response to Monitor questionnaire by Fabrice Vandeputte, Regional Programme Director, HI, 14 May 2020.
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 ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၀ ခုအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၉၀ (ၿမိဳ႕နယ္စုစုေပါင္း ၃၂၅ ခုအနက္) ခုတြင္ မိုင္းျဖန္႔က်က္မႈ အတိုင္း 
အတာတစ္ခုအထိ ရွိေနေၾကာင္းယုံၾကည္ရသည္။ အဓိကအားျဖင့္ လူသတ္မိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ႏိ္ုင္ငံ၏ ေျမာက္ဖက္ပိုင္းတြင္ မိုင္းျပန္႔ႏွံ႕မႈ တိုးမ်ားလာခဲ့သည္။  ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ မိုင္းျပန္႔ႏွံ႕မႈ အလြန္မ်ားသည္။ 
ယခင္ကာလတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းသည္ မိုင္းျပန္ႏွံ႔မႈ အမ်ား ဆံုးျဖစ္ၿပီး မိုင္းသင့္ျပည္သူအရည္အတြက္လည္း အမ်ားဆံုး 
ျဖစ္သည္။112  
 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ UN အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွစ္တစ္ခုက “၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေျမျမႇဳပ္ 
မိုင္းမ်ား အသံုးျပဳကိုရပ္စဲၿပီး၊ မိုင္းရွင္းလင္းေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကတိက၀တ္ျပဳေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း” ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအသစ္မ်ား ဆက္လက္ ေထာင္ေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။113   
 တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေထာင္သည္ဟု ယံုၾကည္ရေသာ အစီ 
ရင္ခံမႈမ်ားရွိသည္။ “တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ရြာမ်ားကို၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္အၿပီး သို႔မဟုတ္ အရပ္သားမ်ား ထြက္ေျပးသြားသည့္ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားေထာင္ေလ့ရွိသည္။အရပ္သားမ်ား အသံုးျပဳေသာလမ္းမ်ားတြင္လည္း မၾကာခဏဆိုသလို မိုင္း 
ေထာင္သည္။”114 
 ၂၀၁၈ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းအတြင္း ယခင္က ေျမျမႇဳပ္မိုင္းျပန္႔ႏွံ႔မႈ မသိရေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား 
တြင္ မိုင္းအသစ္ျပန္႔ႏွံ႔မႈမ်ား မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တေလွ်ာက္လံုး ႏွင့္ ၂၀၁၉ ပထမ ႏွစ္လည္အထိ အစိုးရ စစ္တပ္ ႏွင့္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားက ဆက္လက္အသံုးျပဳေနျခင္းေၾကာင့္ မိုင္းအသစ္ျပန္႔ႏွံ႔မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံမႈ 
မ်ား ရွိခဲ့သည္။ (အေသးစိတ္ကို မိုင္းအသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ၾကည့္ပါ။)
 မိုင္းျပန္႔ႏွံ႕တည္ရွိမႈ ပမာဏအတိအက်ကို တရား၀င္ခန္႕မွန္းႏိုင္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အစီရင္ခံစာ 
မ်ားအရသည္ ေအာက္ေဖၚျပပါ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မိုင္းျပန္႔ႏွံျခင္း၊ မိုင္းထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း သို႔မဟုတ္ မိုင္း 
အႏၲရာယ္ရွိေသာ SHA ေဒသမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံမႈမ်ားရွိသည္။ 
 တခ်ိဳ႕မိုင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္ရံုမ်ားမွ ထုတ္ေသာ မိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ကပစ (ျမန္မာႏိ္ုင္ငံ ကာကြယ္ေရး စက္ပစၥည္းထုတ္ 
စက္ရံု)သည္ PMN, POMZ ႏွင့္ M14 ျပည္တြင္းထုတ္မ်ားအပါအ၀င္ လူသတ္မိုင္းအမ်ိဳးအစား အနည္းဆံုး ၅ မ်ိဳးထုတ္သည္။ (အေသး 
စိတ္ကို မိုင္းအသံုးျပဳမႈတားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းမူဝါဒ ထုတ္လုပ္ျခင္း အခန္းတြင္ ၾကည့္ပါ။) 
 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေျမျမဳပ္မိုင္းျပန္႔ႏွံ႕မႈသည္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား ေနရပ္ရင္း ျပန္ရန္အတြက္ အခက္ 
အခဲတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္ဟု မၾကာခဏ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့သည္။၂၀၁၈ ခုႏွစ္  ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ႏိုင္ငံတြင္း စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူ 
မ်ားက ေျမျမဳပ္မုိင္းသည္ ၎တို႔ ေနရပ္ရင္းျပန္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။115  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္  
ႏို၀င္ဘာလတြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိေသာ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားအားလံုး ပိတ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမ်ိဳးသား 
အဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာမူၾကမ္းတစ္ခု ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မူၾကမ္းျပင္ဆင္ခ်ိန္တြင္ မိုင္းရွင္းလင္းရန္လိုအပ္သည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထား 
ျခင္းမရွိေပ။116  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ေအာ္စလိုတြင္က်င္းပေသာ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ မိုင္းအသံုးျပဳမႈတားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ညီလာခံတြင္ ပဋိပကၡမရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ မိုင္းေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း စတင္ျခင္း 
သည္ စခန္းမ်ားပိတ္သိမ္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာ၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိုင္အေရးေဆာင္ရြက္မႈသည္ ေနရပ္ရင္းစြန္႔ခြာသူ ျပည္သူ 
မ်ား လံုျခံဳစြာ ေနရပ္ျပန္လာေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးတို႔အတြက္ တင္ႀကိဳသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း အသိ 
အမွတ္ျပဳေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ေျပာဆိုခဲ့သည္။117  
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ယခင္တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာခဲ့ေသာ ျပည္သူမ်ား ေနရပ္ရင္း 
ျပန္လာႏိ္ုင္ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ နမ္ဆန္ယန္းေက်းရြာမွ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ဖယ္ရွားခဲ့သည္။118  

112.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.
113.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.
114.Ibid., p. 95.
115.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.
116.The Republic of the Union of Myanmar, Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement, Department of Disaster Management, “National 
Strategy on Closure of IDP Camps (Draft),” undated.
117.Statement of Myanmar, Mine Ban Treaty Fourth Review Conference, Oslo, 25–29 November 2019.
118.Ye Mon,“An unhappy return for IDPs in Kachin State,” Frontier Myanmar, 22 August 2019.
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 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေမာ္တာ၊ လက္ပစ္ဗံုး၊ အေျမာက္ဆန္ ႏွင့္ ေ၀ဟင္မွႀကဲေသာ ဗံုးမ်ားအပါအ၀င္ စစ္အတြင္းႂကြင္း က်န္ရစ္ 
ေသာ ေပါက္ကြဲေစေသာ ပစၥည္းမ်ား (ERW) ၏ သတ္ေရာက္မႈကိုခံေနရသည္။  အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ေ၀ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား 
အရ ေပါက္ကြဲေစေသာပစၥည္းမ်ားသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း အသံုးျပဳခဲ့ေသာ လက္နက္မ်ား ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။119  
ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ERW အသစ္မ်ား 
ျပန္႔ႏွံ႔မႈရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။120 

119.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
120.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.



22 | ၂၀၂၀ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား

 

 ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာအစီရင္ခံစာမ်ား၊ အန္ဂ်ီအိုုမ်ားႏွင့္ တျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေပးပို႕ေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း မိုင္း/စစ္အတြင္း က်န္ရစ္ေသာအၾကြင္းအက်န္မ်ား 
(ERW) ေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈအသစ္ ၃၅၈ ခု အနည္းဆံုး ရိွခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ေသဆံုးမႈႏႈန္းသည္ က်ဆင္းေသာ္လည္း 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ထိခိုက္အနာတရျဖစ္မႈႏႈန္း ယမန္ႏွစ္ ၇၉ ခုမွ ၈၉ ခုအထိ တိုးတက္ခဲ့သည္။ 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အဓိက  ထိခိုက္မႈ အမ်ားဆံုးေနရာ (၁၄၉) မွ ရွမ္းျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ (၁၁၉) ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
(၅၁) ခုတို႔ အသီးသီး ရွိခဲ့သည္။ 
 မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေရအတြက္ ႏွင့္ မိုင္းဒဏ္သင့္သူမ်ား အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား ပိုရိွ၊ 
ပိုမ်ားလာေနေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား စနစ္တက်စုစည္းထားမႈ မရိွ 
ခဲ့ေပ။ တရား၀င္အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေသာ လုပ္ငန္းယႏၱရားမရွိျခင္း၊ အေျခခံအစီရင္ခံ ေရးသားျခင္းပံုစံ သို႔မဟုတ္ အခ်က္ 
အလက္ ဖလွယ္ျခင္းနည္းလမ္းမရိွျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ျခင္းအဖြဲ႕သိုု႕ မတူညီေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မွ ႏွစ္စဥ္ အခ်က္ 
အလက္မ်ား ရရိွေသာေၾကာင့္ အစီရင္ခံမႈသည္ တတိုင္းျပည္လံုးတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ မိုင္း ႏွင့္ စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲ 
ေစေသာ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးထိခိုုက္ ဒဏ္ရာရမႈ အျပည္အစံုကို ထင္ဟပ္ျခင္းမရိွဟု ယံုၾကည္ရသည္။ 
 မ်ားစြာေသာ မီဒီယာအစီရင္ခံမႈမ်ားအရ မၾကာေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ အရည္အတြက္သည္ ပို၍ တိုးလာ 
သည္ကို ၫြန္ျပေနသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ လူမႈဖူလံုေရး၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနက 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈသည္ ႏွစ္စဥ္တိုးမ်ားလာေနသည္ဟု ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့သည္။ ”အာဆီယံ 
ေဒသဆိုင္ရာမိုင္းအေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ARMAC ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၊ လူမႈမီဒီယာ ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသေန 
သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ား အရ မိုင္းထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ႏွစ္စဥ္တိုးမ်ားလာသည္။ မသန္စြမ္းျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းလည္း 
ပို၍တိုးမ်ားလာသည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ျမင္ေတြ႕ရသည္။”122  
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121.Unless noted otherwise, Monitor casualty data for 2018 is from a combined dataset of published and unpublished sources.
122.Myat Thura, “Official warns of rising landmine casualties,” Myanmar Times, 14 August 2019.
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 MRGW ၏ မွတ္တမ္းတြင္ မိုင္း/ERW ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈအရည္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၇၆ ဦးမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၂၇၆ 
ဦးအထိ တိုးတက္ခဲ့ၿပီး၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ လူမသိႏိုင္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာလည္း ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္း ရက္ေန႔တြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံမီဒီယာတြင္ ထုတ္ေဖၚတင္ျပခဲ့သည္။123 ႏွစ္ပတ္လည္ကိန္းဂဏန္းတြင္ စုစုေပါင္းထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ အေရအတြက္ ကြာ 
ျခားခ်က္ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ MRGW သည္ ၎သတ္မွတ္သည့္အခ်ိန္အတြင္း လက္လွမ္းမွီသည့္ ကိန္းဂဏန္းအရည္အတြက္ 
အေပၚတြင္ အေျခခံျခင္းျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ Monitor သည္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္နီးအထိ အခ်ိန္ေစာင့္၍ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သျဖင့္ အခ်ိန္ပိုရသည္။ ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံး၏ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၿပီးျပည့္စံုျခင္းေတာ့ မဟုတ္ေပ။ 
သို႔ေသာ္ တရား၀င္အခ်က္အလက္ မရႏိ္ုင္သည့္အေျခအေနအေပၚတြင္ လက္လွမ္းမီေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ သတင္းအ 
ခ်က္မ်ားယူ၍ အေကာင္းဆံုးအခ်က္အလက္မ်ား ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဆက္ႏြယ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတြင္းအိုးအိမ္မဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းျပည္သူမ်ားအၾကား မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ 
တိုးမ်ားလာသည္ဟု ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာေဒသတြင္ မသန္းစြမ္းသူမ်ား မသန္စြမ္းျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္း
အမ်ားစုသည္ ေမြးရာပါ သို႔မဟုတ္ မေတာ္တဆ ျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ဟု ေတြ႕ရသည္။ ေျမျမဳပ္မိုင္းနင္းမိပါက ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းဖ်က္ဆီးမႈ 
ႏွင့္ တရားစြဲခံရသည္ဟူေသာ အျမင္အယူအဆေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ျပႆနာမ်ားထပ္ရွိသည္ဟု ေလ့လာမႈက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းထိသူသည္ ၎တို႔ မသန္စြမ္းျဖစ္ရမႈကို အမွန္မေျပာပဲ မေတာ္မတဆျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကားတိုက္ခံရျခင္း အစရွိ 
သျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္းေၾကာင့္ ကိန္းဂဏန္းအရည္အတြက္တြင္ လြဲမွားသြားျခင္းျဖစ္သည္။124  
 စစ္တပ္ႏွင့္တျခားလက္နက္ကိုင္မ်ားထိခိုက္မႈအရည္အတြက္ကို မသိႏိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္ မ်ားျပားသည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ 
တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ အသက္ေသးဆံုးရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ အသက္ေသဆံုး ထိခိုက္ဒဏ္ 
ရာရျခင္းသည္ အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက အဓိကအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္ဟု ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦး 
က Monitor အဖြဲ႕သို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်က္ကို ေဖၚျပပါက “က်ေနာ္တို႔ ရန္သူအတြက္ စိတ္ဓါတ္ စစ္ဆင္ေရး လက္နက္ 
ေပးသလို ျဖစ္သြားမွာေပါ့။” ဟု ထုိအရာရွိက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။125   စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ စစ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူက လက္လွမ္းမမွီေၾကာင္း Monitor က ယခင္အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေထာက္ျပခဲ့ 
သည္။126  
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ စုုစုုေပါင္းကိန္းဂဏန္းကို မသိရႏိုုင္ေပ။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ ထိ 
ခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ စုစုေပါင္း ၄၉၈၁ ဦး (၇၀၅ ဦးေသဆံုး၊ ၄၁၅၈ ဦး ဒဏ္ရာ၊ ၁၁၈ ဦး မသိရ။) ရိွေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 
Monitor က အစီရင္ခံခဲ့သည္။

မိုုင္းရွင္းလင္းျခင္း ေအာ္ပေရတာ

123.UNICEF, “One out of four casualties of landmine incidents in Myanmar are children,” 4 April 2019.
124.International Alert, “Conflict impacts on gender and masculinities expectations on people with disabilities in Kachin state: A rapid assessment,” 
December 2018, pp. 14–15.
125.Landmine Monitor meeting with Col. (rtd) Min Htike Hein, Deputy Permanent Secretary for the Minister of Defense, Ministry of Defense, 
Naypyitaw, 29 June 2018.
126.See the 2009 edition of the Monitor report for Myanmar available on the Monitor website. Unprecedented levels of information on military 
casualties were received in 2008 from the State Peace and Development Council; 508 military casualties were identified. Information from this 
source has not been made available any other year.
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စစ္တမ္း
 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုုင္လတြင္ Monitor အဖြဲ႕ႏွင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသတင္းစီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕  (MIMU) 
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္အျဖစ္သသယရွိေဒသမ်ား(SHA) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျပေျမပံုႏွင့္ ေျမျမဳပ္မိုင္း အသံုးျပဳမႈ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားျပ ေျမပံုကားခ်ပ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္သည္။127  
 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသတခ်ိဳ႕တြင္ တခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံတကာမိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို နည္းပညာမပါေသာ စစ္တမ္းေကာက္ 
ယူမႈကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွင့္၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္  MAG, DDG, DCA ႏွင့္ Halo Trust မ်ားကို နည္းပညာမပါေသာ စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူမႈ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ၎အဖြဲ႕မ်ားသည္ မိုင္းျပန္႔ႏွံံမႈ၏ အေျခခံအဆင့္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မည့္ ျပည္နယ္ 
(ခ႐ိုင္) တစ္ခုလံုးတြင္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ 
 ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ မိုင္အေရးေဆာင္ရြက္မႈက႑သည္ IMAS ႏွင့္ အညီ အမွတ္အသားျပဳျခင္းႏွင့္ ျခံကာျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရန္ နည္းပညာအဖြဲ႕မ်ား စတင္ထားရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့သည္။128  ျပန္လည္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေရးဦးစီးဌာနက မိုင္း 
အေရးေဆာင္ရြက္မႈက႑အား ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အိုးအိမ္စြန္႔ခြာျပည္သူမ်ား ေနရပ္ရင္းျပန္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္အေျခခ်ႏိုင္ရန္ 
နည္းပညာစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ ေနရာသတ္မွတ္ျခင္း၊ ျခံစည္း႐ိုး ကာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။129 
 Halo Trust အဖြဲ႕သည္ ကရင္ျပည္နယ္ သံေတာင္ႀကီးႏွင့္ လွိဳင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ လား႐ွိဳး၊ မူဆယ္၊ 
ကြတ္ခိုင္ႏွင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ နည္းပညာမပါေသာ အလြတ္သေဘာစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း အစီ 
ရင္ခံခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ SHA ေနရာ ၄၉ ခု သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လအထိ ေနာက္ထပ္ ၉ ေနရာ သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ 
သည္။ Halo Trust အဖြဲ႕သည္  SHA ၁၆ ေနရာကို အႏၲရာယ္ဆုိင္းဘုတ္မ်ားျဖင့္ အမွတ္အသားျပဳေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၂၀ မတ္လအထိ 
ေနာက္ထပ္ SHA ၇ ခုကိုလည္း အမွတ္အသားျပဳေပးႏိုင္ခဲ့သည္။130 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ MAG သည္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာစု ၃၆ ေနရာတြင္ နည္းပညာမပါေသာ အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္းေကာက္ 
ယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။131  MAG သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမွတ္အသားျပဳျခင္း ေအာ္ပေရးရွင္းမ်ား စတင္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း 
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အမွတ္အသားျပဳျခင္းလုပ္ငန္းကို Covid-19 စည္းကမ္းမ်ား မရွိေတာ့ခ်ိန္ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေထာက္ပံ့ေငြ ရရွိမည္ 
ဆိုပါက စတင္ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့သည္။ 
 ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ MAG သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေက်းရြာ ၅၉ ရြာ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေနရာမ်ားသို႔ စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူခဲ့သည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ားအနက္ ၇၀ % 

127.“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.
128.Response to Monitor questionnaire by Bekim Shala, Country Programme Manager, MAG, 25 May 2020.
129.Durable Peace Programme, ‘‘Mine Risks in IDP Return and Resettlement Sites in Kachin State: Baseline Survey Results from DPP-MAG Joint 
Deployments,’’ briefing paper, June 2020.
130.Response to Monitor questionnaire by Geoff Moynan, Programme Manager, HALO Trust, 27 April 2020.
131.Response to Monitor questionnaire by Bekim Shala, Country Programme Manager, MAG, 25 May 2020.
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သည္ တုိက္႐ိုက္ မိုင္းပ်ံ႕ႏွံမႈသက္ေသမ်ားေတြ႕ရၿပီး ေနာက္ထပ္ ၂၀% တြင္ သြယ္ဝိုက္မိုင္းပ်ံံႏွံံမႈ သက္ေသမ်ားေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ေက်းရြာ 
မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံလူသားခ်င္း စာနာေသာ အေရးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ေနရပ္ စြန္႔ခြာ ျပည္သူမ်ား 
ေနရပ္ရင္းျပန္လာႏိ္ုင္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ အလားအလာရွိေသာ ေနရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ ေနရာမ်ား 
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။132 
 HI သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ နည္းပညာမပါေသာ အလြတ္သေဘာစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ မျပဳခဲ့ေသာ္ 
လည္း ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။133  

မိုင္းရွင္းလင္းျခင္း
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက Landmine Monitor သို႔ တပ္မေတာ္သည္ ၎၏ 
တာ၀န္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိုင္းမ်ားရွင္းလင္းသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။  တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ေရွ႕တန္းသို႔ ငါးလမွ ေျခာက္လအထိ 
တာ၀န္သြားေရာက္ယူရေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ စစ္သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ သင္တန္းတက္ရေၾကာင္း၊ ၎ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တျခားအရာမ်ား 
ပါသလို မိုင္းရွင္းလင္းျခင္း အေၾကာင္းအရာကိုပါ သင္ၾကားရေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားအားလံုးတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္း 
ရွင္းလင္းျခင္း အတက္ပညာတက္ကြ်မ္းၾကေၾကာင္း သူက အေလးထားေျပာဆိုခဲ့သည္။ “ရြာအနားက မိုင္းေတြကို က်ေနာ္တို႔ ရွင္းေပး 
ရင္ ရြာသားေတြက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ေထာင္ထားတဲ့မိုင္းေတြကိုရွင္းေပးတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ကို ေက်း 
ဇူးတင္ၾကတယ္။” ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အနည္းအက်ဥ္းသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ထားေသာ 
ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာႏိုင္သည့္အျပင္ မိုင္းတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။134

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလတြင္ တပ္မေတာ္သည္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ 
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေသာ မိုင္းရွင္းမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္ ERW အလံုးေပါင္း 
၃၆၀၀ ေက်ာ္ ရွင္းလင္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။135 တပ္မေတာ္သည္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအတြင္း အခါအားေလ်ာ္စြာ မိုင္းရွင္းလင္းမႈ ေဆာင္ 
ရြက္သည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာက အစီရင္ခံသည္။136 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ဆမ္ယန္ေက်းရြာရွိ မိသားစုတခ်ိဳ႕ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ 
တင္ႀကိဳ၍ ကန္႔သတ္မိုင္း ရွင္းလင္းျခင္းလုပ္မည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။137 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ၎ေန 
ရာမ်ားတြင္ မိုင္းေထာင္ထားေၾကာင္း Landmine Monitor အဖြဲ႕က အစီရင္ခံခဲ့ဖူးသည္။
 “တပ္မေတာ္သည္ ဘူဒိုဇာတစ္စီးႏွင့္ အိမ္ျခံမ်ားကို ရွင္း၍ မိုင္းရွင္းေပးေနေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းရွိသူမ်ားကို ထိုကဲ့သို႔ 
ေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္း…နမ္ဆမ္ယန္သို႔ ျပည္သူမ်ားျပန္ရန္အတြက္ အဓိကအႏၲရာယ္မွာ ေျမျမဳပ္မိုင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးဆက္ 
အျဖစ္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ရွိစိုက္ပ်ိဳးေျမေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား ကန္႔သတ္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရေၾကာင္း” နမ္ဆမ္ 
ယန္အေျခစိုက္ NGO တစ္ခုက ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ေလ့လာ မအကဲျဖတ္ခ်က္တစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။138 သို႔ေသာ္ ကနဦး 
မိသားစုမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္အခ်ိန္မွစ၍ နမ္ဆမ္ယန္တြင္ မိုင္းထိခိုက္မႈတခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။139  
 ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လတြင္ နမ္ဆမ္ယန္မွ ရြာသားမ်ားက ၎တို႔ယခုေနေသာေနရာတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအႏၲရာယ္ ရွိေနေသး 
သည္ဟု တိုင္ၾကားခဲ့သည္။140  ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ၎ေနရာသို႔ျပန္၍ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ဧက ၁၀၀ ေက်ာ္မွ 
မိုင္းမ်ား ဖယ္ရွားခဲ့သည္။141 ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ တပ္မေတာ္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက နမ္ဆမ္ယန္ 
သည္ ေအာင္ျမင္ေသာသာဓကျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ ေနအိမ္စြန္႔ခြာ ျပည္သူမ်ားျပန္လာရန္အတြက္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ စီစဥ္ေန 
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ေျပာၾကားခဲ့သည္။142  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေမလထုတ္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္စုေပါင္းအစီရင္ခံစာအရ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ႏိုင္ငံတြင္း 
စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားက ေျမျမဳပ္မိုင္းသည္ ၎တို႔ ေနရပ္ရင္းျပန္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆို 
ခဲ့သည္။143  
 ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အဆင့္ျမင့္ နယ္စပ္လံုျခံဳေရးအစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က 
၎ႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ ျမန္မာဖက္ျခမ္းတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေနမႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထပ္မံ ေျပာ 
ဆိုခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ထိခိုက္မႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ မိုင္းမ်ားအကုန္ဖယ္ရွားေပးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အရာရွိမ်ားက ျမန္မာဖက္ကို ေတာင္း 
ဆိုခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွရွစ္ဦးအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ကို ဦးေဆာင္လာေသာ ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္မ်ိဳးသန္းက 
‘ႏွစ္ႏိုင္ငံထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ ေသာင္းက်န္းသူအုပ္စု အဖြဲ႕ေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။ လက္လုပ္မိုင္းမ်ားကို ၎အဖြဲ႕ 
မ်ားက ေထာင္ထားသည္လည္း ျဖစ္နိင္သည္။ ျမန္မာ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား မဟုတ္။”  ဟု စြတ္စြဲေျပာဆိုခဲ့သည္။ အဖြဲ႕၀င္ ၁၄ ဦး ပါေသာ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္သူ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ရဲမႉးခ်ဳပ္ မက္ရွဖီနယ္အစၥလမ္က လက္လုပ္မိုုင္း သို႔မဟုတ္ 
ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာနယ္စပ္တေလ်ွာက္တြင္ 
နယ္စပ္လမ္းမမ်ား တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္  ‘ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္က လမ္းမေဖာက္ခင္ လက္လုပ္မိုင္းမ်ား ဖယ္ရွားေပးမည္ 
ဟု အာမခံခဲ့ေၾကာင္း’ ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။144  
 ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ အိုင္ဒီပီစခန္းတစ္ခုကို ၎ေနရာအနီး 
ေျမျမႇဳပ္မိုင္းရွင္းရန္အတြက္  ပိတ္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ရံုးမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကျငာခ်က္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ 
စခန္းအတြင္းေနထိုင္သူမ်ားကို ေျမျမဳပ္မိုင္းအႏၲရာယ္မွ လြတ္ကင္းရန္အတြက္ ဖယ္ရွားေပးခိုင္းၿပီး စခန္းမွ မီတာ ၂၀ အကြာခန္႔တြင္ 
မိုင္းတစ္လံုး ျဖဳတ္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 တပ္မေတာ္သားမ်ားက စခန္းအတြင္းရွိ ယာယီေနအိမ္မ်ားကို မီး႐ွိဳ႕လိုက္သျဖင့္ စခန္းအတြင္းေနထိုင္သူ ၅၀၀ အနက္ ၄၀၀ 
ခန္႔ ေၾကာက္လန္႔တၾကား ထြက္ေျပးၾကရသည္ဟု စခန္းအရာရွိမ်ားက ေျပာသည္။ ‘ေနာက္တေန႔ မနက္ ခင္ဗ်ားတို႔ကို ဒီမွာ မေတြ႕ခ်င္ 
ဘူး။ တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ က်ဳပ္တို႔ကို အျပစ္မေျပာနဲ႔။ ‘ ဟု စစ္သားမ်ားက ေျပာခဲ့သည္ဟု စခန္းစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားက ေျပာသည္။145  စခန္းအနီး 
မိုင္းရွင္းလင္းမႈ ထပ္ ရွိမရွိကို မသိရေပ။ 
 လူသားခ်င္းစာနာေသာမိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္သူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အစိုးရမွေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း မိုင္းရွင္းလင္းခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရေသးေပ။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလအထိ ၎အတိုင္းျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡေရာက္သူျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာအကူအညီမ်ား ေပးေနေသာ 
Free  Burma  Rangers (FBR) က ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအသင္းသင္တန္းတြင္ သင္တန္းသားအသစ္ ၉၉ ဦးကို သင္တန္းဆင္း ေပးခဲ့ 
သည္။ ၎သင္တန္းတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားစြာအနက္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၎တို႔သင္တန္းစခန္းတြင္ အေရးေပၚ မိုင္းရွင္း 
လင္းျခင္း သင္ခန္းစာပါ ထည့္သြင္းထားသည္။146  FBR သည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ မိုင္းသင့္ျပည္သူ အပါအ၀င္ ထိခိုက္ 
ဒဏ္ရာရသူ သို႔မဟုတ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူ ျပည္သူမ်ားကို ေဆးဝါးႏွင့္ အစားအစာ အကူအညီေပးသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ 
တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္တပ္အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လည္း အလားတူ အကူအညီမ်ားေပးခဲ့သည္။147   
၎၏ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအနက္ ၈ ဖြဲ႕သည္ ၎တို႔လုပ္ငန္းမ်ားကို ကရင္၊ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ ရခိ္ုင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံခဲ့သည္။ 

မိုင္းရွင္းလင္းသူမ်ား၏ လံုျခံဳမႈ
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းလံုျခံဳမႈ စစ္သင္တန္း၌ ၁၁ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ မႏၲေလးရဲသင္တန္း ေက်ာင္းတြင္ 
ေျမျမဳပ္မိုင္းလံုျခံဳမႈ၊ မိုင္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ တျခားမိုင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအေၾကာင္း ရဲအရာရွိမ်ားကို သင္ၾကားေနစဥ္ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈ 
ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ သင္တန္း၏တစိတ္တပိုင္းအျစဖ္ ရဲတပ္ၾကပ္တစ္ဦးသည္ M14 ပလစတစ္မိုင္းပံုစံတူေပၚတြင္ နင္းမိ၍ တျခား သင္တန္း 
သားမ်ားက မိုင္းျဖဳတ္ ကယ္ဆယ္ရမည့္ သင္ခန္းစာျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာက ေဖၚျပခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကား ေရးအဖြဲ႕ 
ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက ၎သင္တန္းကို တပ္မေတာ္မွပညာရွင္က သင္ၾကာေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ 
သည္။ “သင္တန္းဆရာသည္ မိုင္းပံုစံတူအစား မိုင္းအစစ္ကိုမွားယူလာခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၎မိုင္းအစစ္ေပၚ သင္တန္းသားက နင္းမိၿပီး 
ေပါက္ကြဲခဲ့တာလို႔ က်ေနာ္တို႔ၾကားသိရပါတယ္။ ပံုမွန္ဆိုရင္ေတာ့ မိုင္းအစစ္နဲ႔ပံုစံတူ ေတြကို အေရာင္ႏွင့္ ခြဲထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း 
မွားတတ္ပါတယ္။အခု လိုမေတာ္တစျဖစ္တဲ့အေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔ ေနာက္ထပ္စံုစမ္းမႈေတြျပဳလုပ္ေနပါတယ္။” ဟု ၎က ေျပာဆို 
ခဲ့သည္။148 
 ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ ခမရ ၇၀၈ မွ တပ္ရင္းမႉးသည္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ျမဳိ႕နယ္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ 
ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) က ေထာင္ထားေသာ ကားမိုင္းကို ဖယ္ဖို႔ႀကိဳးစားစဥ္ အသက္ေသဆံုးခဲ့သည္။149 
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မိုင္းအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးပညာေပးျခင္း

150

151

152

153

154

150.MIMU, “Myanmar, Who/What/Where, Mine Action,” 23 August 2020.
151.Land Portal, ‘‘Committee for Internally Displaced Karen People,’’ undated. 
152.See, Karenni Social Welfare and Development Center website.
153.Durable Peace Programme, ‘‘Ta-ang Student Youth Union (TSYU),’’ undated. 
154.Durable Peace Programme, ‘‘Nyein (Shalom Foundation),’’ undated. 
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155

156

157

158

155.Durable Peace Programme, ‘‘Wunpawng Ninghtoi (WPN),’’ undated. 
156.DCA, ‘‘DCA and NCA in Myanmar,’’ undated. 
157.DDG, ‘‘Where We Work: Myanmar,’’ undated. 
158.Response to Monitor questionnaire by Fabrice Vandeputte, Regional Programme Director, HI, 14 May 2020.
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 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ပဋိပကၡသတ္ေရာက္မႈရွိေသာေဒသမ်ားမွ ျပည္သူေပါင္း ၂၈၀၀၀၀ ခန္႔ မိုင္းအႏၲရာယ္ေပးမႈပညာေပးမ်ား 
လက္ခံရရွိခဲ့သည္။161  UNICEF က ေက်ာင္းဆရာဆရာမေပါင္း ၈၈၉ ဦး၊ လူမႈေရးလုပ္သား ၆၇ ဦးႏွင့္ NGO ၀န္ထမ္း ၁၀၇ ဦးကို  
အႏၲရာယ္ေပးမႈပညာေပးမ်ား ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည္။ 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ  အနည္းဆံုး အဖြဲ႕အစည္း ၉  ခုသည္ အႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးပညာေပး ပေရာဂ်က္ ၁၃ ခု ကို 
ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ဖက္ျခမ္း၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တနၤသာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႕တြင္ အေကာင္ထည္ေဖၚခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ UNICEF သည္ ရွမ္း၊ မြန္၊ ကရင္၊ ကခ်င္ ႏွင့္ ပဲခူး အေရွ႕ျခမ္း 
မ်ားအတြင္း မိုင္းအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ UNHCR သည္ တနၤသာရီတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ 
တို႔တြင္လည္း မိုင္းအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။ 
 UNICEF အခ်က္အလက္ျပၫႊန္းကိန္းတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လအထိ (ပထမေလးလပတ္) အႏၲရာယ္ 
ေလ်ာ့ခ်မႈပညာေရးအမ်ားဆံုး ရရွိသည့္ေနရာမ်ားသည္ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ရွမ္း၊ ကယား ႏွင့္ ရခိုင္ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။162  
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္သူအမ်ားစုသည္ စခန္းမ်ားအတြင္းႏွင့္ အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံသူ လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္း 
မ်ားအတြင္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျမဳိ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သည္။ MAG, The 
HALO Trust ႏွင့္ ICRC သည္ အန္ဂ်ီအိုမ်ား၊ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမ်ားကို လံုျခံဳမႈသင္တန္းမ်ားေပးခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။ UNICEF သည္ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး ပညာေပးမႈ သင္တန္းကို ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ား၊ လူမႈေရးလုပ္သားမ်ားႏင့္ 
အန္ဂ်ီအို၀န္ထမ္းမ်ားကို ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ MAG ႏွင့္ ICRC သည္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး 

159

160

159.Response to Monitor questionnaire by Bishu Mahat, ICRC Myanmar, 15 May 2020.
160.JOIN, ‘‘International Assistance in Myanmar,’’ undated. 
161.  Statement by Myanmar at the Mine Ban Treaty Fourth Review Conference, Oslo, 25–29 November 2019. Meanwhile, HALO Trust reported 
providing risk education that benefited 8,188 men, 10,715 boys, 11,461 women and 11,702 girls. ICRC reported providing risk education that 
benefited 17,217 men, 12,112 boys, 23,378 women and 13,385 girls. MAG reported providing risk education that benefited 8,917 men, 6,954 
boys, 9,021 women and 7,461 girls.
162.UNICEF, ‘‘Mine Action in Myanmar Fact Sheet (as of 31st March 2020),’’ April 2020.
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ပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး ပညာေပးမႈ သင္တန္း 
မ်ား ရရွိေသာ္လည္း ၎ပညာေပးမႈကို ႏိုင္ငံေတာ္သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ထားျခင္းမရွိေပ။ 
 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးမႈ ဘံုသံုး သင္ေထာက္ကူကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ၿပီး အစိုးရက အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ 
သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ DCA ႏွင့္ UNICEF သည္ လူကယ္ျပန္၀န္ႀကီးဌာန၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္  DCA, UNICEF ႏွင့္ MRWG တို႔ႏွင့္ စုေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေသာ သင္ေထာက္ကူတစိတ္တေဒသအျဖစ္ app တစ္ခုကိုေရးဆြဲခဲ့သည္။163  
 အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးပညာေပးမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ မိုင္းအမ်ိဳးအစားမွာ လူသတ္မိုင္း၊ ကားမိုင္း၊ လက္လုပ္မိုင္းႏွင့္ တျခား 
ERW မ်ား ပါ၀င္သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္တပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနေသာ ရခိုင္ ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကားမိုင္းအသံုးျပဳမႈ 
အစီရင္ခံစာမ်ား ထြက္ေပၚလာေနသည္။164  
 အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးပညာေပးမႈတြင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးျခင္းသည္ အဓိက နည္းလမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း The 
Halo Trust  မွ အဖြဲ႕မ်ားက PA စနစ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေျမာက္ပိုင္း ျမန္မာ MAG အဖြဲ႕မ်ားက ေရဒီယိုမွတဆင့္ သတင္းစကား 
ေပးျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပို႔ခ်ၾကသည္။165 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိျခင္ေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ 
ပါးေရး ပညာေပးမႈသည္ သီးျခားလုပ္ငန္းတစ္ခုပမာ ျဖစ္ေနသည္။ တခါတရံတြင္ေတာ့ နည္းပညာမပါေသာ အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူမႈတြင္ ေပါင္းစပ္ထားသည္။ MAG သည္ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ႏိုင္သည္ဆိုသည္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးပညာေပးမႈကို 
နည္းပညာစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။
 MAG သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားေပးရန္ ႏွင့္ NGO ၁၄ ဖြဲ႕ကို ၎တို႔၏ 
လူသားခ်င္းစာနာေသာ အကူအညီေပးမႈမ်ားတြင္ မိ္ုင္းအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးပညာေပးမႈ ထည့္သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီေပးရန္ 
အတြက္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) က ေငြေၾကးေထာက္ပံေသာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္ (DPP) ႏွင့္ကြန္ထ႐ိုက္ ေရးထိုးထားသည္။ 
မိတ္ဖက္ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ MAG ေထာက္ပံ့ေသာသင္တန္း၊ ႐ုပ္၀တၱဳ အကူအညီ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္အတူ 
၎တို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိ္ုင္ေသာ အတိုင္းအတာကို အေျခခံ၍ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးပညာေပးမႈကို ပူးတြဲျပင္ဆင္ေရးဆြဲသည္။166    
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေနရပ္ရင္းျပန္သူမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးပညာေပးမႈအတြက္ အဓိက 
ပစ္မွတ္ထားအုပ္စုမ်ားျဖစ္သည္။ စခန္းမ်ားတြင္ သို႔မဟုတ္ လက္ခံထားေသာ ရပ္ရြာမ်ားအတြင္း ေနထိုင္ေသာ္လည္း အိမ္ေမြး တိရိစၧာန္ 
မ်ား၊ ေနအိမ္၊ ျခံ ၊ စိုက္ခင္းစသည္တို႔ကို ရြာျပန္၍ ၾကည့္ေလ့ရွိသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ 
ေသာ ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ အိုင္ဒီပီ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္ခႏၶာ သန္စြမ္းသည္ျဖစ္ေစ 
မသန္စြမ္းသည္ျဖစ္ေစ စခန္းျပင္ပ ထြက္၍ ၀င္ေငြရွာအလုပ္လုပ္ၾကသည္ဟု HI က အစီရင္ခံခဲ့သည္။167 
 အႏၲရာယ္သတိေပးခ်က္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္ မိုင္းသင့္ေနရာအသစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနျခင္း 
ေၾကာင့္ မည္သည့္ေနရာသည္ လုံျခံဳမႈရွိ၍ မည္သည့္ေနရာသည္ မလုံျခံဳသည္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ အကန္႔ 
အသတ္ျဖစ္ေနသည္။168  
 အရြယ္ေရာက္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ တခါတရံ အိမ္ႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေသ အႏၲရာယ္ရွိမရွိမသိႏိုင္ေသာ ေနရာ ေတာထဲအထိသြားႈ 
အစားအစာရွာျခင္း အမဲလိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ မိသားစုအတြက္ စြန္႔စား၍ သြားရေသာ 
အမ်ိဳးသားမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ အခ်ိဳးအစားအလြန္ျမင့္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 အရြယ္ေရာက္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စား၀တ္ေနေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အႏၲရာယ္အရွိဆံုးအုပ္စုအျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ခံထားရေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ အႏၲရာယ္ရွိမႈပညာေပးလုပ္ငန္းကို သူမ်ားထက္ပိုနည္း၍ ရေနၾကသည္ဟု UNICEF ေဒတာမ်ားက 
ေဖာ္ျပသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၂၀  ျပည့္ႏွစ္ မတ္လအထိ ေဒတာမ်ားအရ ျပည္သူေပါင္း ၁,၀၅၀,၇၂၅ ဦးကို ပညာေပးခဲ့သည့္အနက္ 
၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။169 
 အမ်ိဳးသားမ်ားကို အႏၲရာယ္ရွိမႈပညာေပးအတြက္ ပစ္မွတ္ထားရျခင္းမွာ ၎တို႔၏ စား၀တ္ေနေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ မိုင္း 
အႏၲရာယ္ထိႏိုင္ေခ် မ်ားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု MAG  က အစီရင္ခံသည္။ အႏၲရာယ္ရွိမႈပညာေပး သင္တန္းမ်ားေပးခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳး 
သားမ်ားသည္ ေန႔လည္ခင္းတြင္ ရြာအျပင္ဖက္ထြက္၍ အလုပ္လုပ္ရေသာေၾကာင့္ MAG သည္ အႏၲရာယ္ရွိမႈပညာေပးသင္တန္းမ်ား

163.GICHD, ‘‘Review of New Technologies and Methodologies for Explosive Ordnance Risk Education (EORE) in challenging contexts,’’ August 
2020.
164.Response to Monitor questionnaire by Geoff Moynan, Programme Manager, HALO Trust, 27 April 2020.
165.Response to Monitor questionnaire by Geoff Moynan, Programme Manager, HALO Trust, 27 April 2020; and by Bekim Shala, Country 
Programme Manager, MAG, 25 May 2020.
166.Response to Monitor questionnaire by Bekim Shala, Country Programme Manager, MAG, 25 May 2020.
167.Response to Monitor questionnaire by Fabrice Vandeputte, Regional Programme Director, HI, 14 May 2020. 
168.Response to Monitor questionnaire by Bishu Mahat, ICRC Myanmar, 15 May 2020.
169.UNICEF, ‘‘Mine Action in Myanmar Fact Sheet (as of 31st March 2020),’’ April 2020. 
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ကို ညဖက္ႏွင့္ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ေပးသည္။170 
 ေနရပ္စြန္႔ခြာကေလးမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရွိမႈမ်ားေသာအုပ္စုမ်ားျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔သည္ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ နီးနီးစပ္စပ္ေနရျခင္းႏွင့္ မလုံျခံဳေသာ၀န္းက်င္တြင္ ေစာ့ကစားရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  IDP စခန္းမ်ား တြင္ 
အႏၲရာယ္ရွိမႈပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရန္ ေက်ာင္းဆရာဆရာမ အလံုအေလာက္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အလြန္ အလွမ္း 
ေ၀းေသာေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္ဟု HI က အစီရင္ခံခဲ့သည္။ ကေလးမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိမႈပညာေပးအမ်ားစုသည္ ေက်ာင္းျပင္ပ 
တြင္ ျဖစ္သည္။171  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ MAG သည္ Clowns without Borders ႏွင့္ ၎၏ ဌာနခြဲ Clown Me In အဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ 
ပူးေပါင္း၍ ကေလးမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ကစားပြဲမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆာ့ကစားသည့္ အႏၲရာယ္ရွိမႈပညာေပး သင္တန္းမ်ား 
ပို႔ခ်ခဲ့သည္။ 
 အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အလွမ္းေ၀းေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသာအုပ္စုေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ 
ရန္ ခက္ခဲသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ အကဲဆတ္ေသာေနရာမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳေလ့မရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ NGOမ်ားသည္ ေ၀းလန္ေသာ 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသို႔ လက္လွမ္းမိေစရန္ ေဒသခံ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။  
 မ်ားျပားလွေသာ ဘာသာစကားမ်ားေၾကာင့္လည္း အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးပညာေပးမႈႏွင့္ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး ပညာေပးမႈ 
အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္။172 
 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း အဓိကျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ MAG ႏွင့္ MRWG တို႔ စုေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မိုင္း အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေရး အက္ပလီေကးရွင္း 
တစ္ခု ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ၎အက္ပလီေကးရွင္းကို စမက္ဖုန္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး အသက္အရြယ္မေရြး အုပ္စုမ်ား 
အတြက္ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေရးသတင္းစကားမ်ားထည့္သြင္းထားသည့္အျပင္ ဂိမ္းမ်ား၊ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတ 
တိုးမ်ားေစရန္ အေမးအေျဖမ်ားပါ ထည့္သြင္းထားသည္။173  Covid-19  ကူးစက္မႈ ရလဒ္အျဖစ္ အိုင္ဒီပီစခန္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားအတြင္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေသာ အြန္လိုင္း အႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေရးသင္တန္းမ်ားျဖင့္ DDDG က ၎၏ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး  
ပညာေရးအစီအစဥ္ကို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ၎သင္တန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိ္ုင္ငံတြင္ အသံုးမ်ားေသာ ပလက္ေဖာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ 
Viber ၊ Facebook ၊ Messanger ႏွင့္ Skype မ်ားမွတဆင့္ ပို႔ခ်ႏိုင္သည္။174 
 မသန္စြမ္းကေလးမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းျပည္သူမ်ားပါ ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ HI သည္ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေရး အေထာက္အကူ 
ပစၥည္းမ်ားကို ျပင္ဆင္လ်ွက္ရွိသည္။ သာမန္နားလည္ရလြယ္ေသာ ႐ိုးစင္းသည့္အသံုးအႏႈန္းမ်ား၊ ေရဒီယိုအသံလႊင့္မႈမ်ား၊ လြယ္ကူ 
ေသာ စကားလံုးမ်ား အေရာင္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္း စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။175 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ICRC သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရပ္ရြာေစတနာ့၀န္ထမ္း်ားႏွင့္ ေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ 
တဆင့္ အေရးေပၚ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေရးမ်ား ပို႔ခ်ခဲ့သည္။176 ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ၿပီးေနာက္ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ The HALO Trust အဖြဲ႕သည္ အိုင္ဒီပီစခန္းမ်ားတြင္ အေရးေပၚ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေရး ပို႔ခ် 
ေပးခဲ့သည္။177 
 ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ HI သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေနရာမ်ားအတြင္းရွိ အိုင္ဒီပီစခန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွတဆင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း 
အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ အိုင္ဒီပီစခန္း ငါးခုမွ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားအတြက္ ဆရာျဖစ္သင္ 
တန္းအစီအစဥ္စတင္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေရးထည့္သြင္းရန္ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာ 
မ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မည့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ‘အေရးေပၚအေျခအေနေအာက္ ပညာေရး’ ကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ 
လည္း HI က စီစဥ္ထားသည္။ 
 ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ The HALO Trust  သည္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ကြန္ဂရက္၏ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အႏၲရာယ္ 
ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေရး ႏွင့္ ေရွးဦးသူနာျပဳ သင္တန္းမ်ားေပးခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ ၎တို႔မွတဆင့္ တပ္မေတာ္ႏွင္ ရခိုင္တပ္မ်ား 
ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ ေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ၎တို႔ ဗဟုသုတမ်ားကို ထပ္ဆင့္ ျပန္လည္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

170.Response to Monitor questionnaire by Bekim Shala, Country Programme Manager, MAG, 25 May 2020.
171.Response to Monitor questionnaire by Fabrice Vandeputte, Regional Programme Director, HI, 14 May 2020.
172.Response to Monitor questionnaire by Geoff Moynan, Programme Manager, HALO Trust, 27 April 2020.
173.Response to Monitor questionnaire by Fabrice Vandeputte, Regional Programme Director, HI, 14 May 2020.
174.DDG, ‘‘Virtual Mine Risk Education in Myanmar,’’ 10 June 2020. 
175.Response to Monitor questionnaire by Fabrice Vandeputte, Regional Programme Director, HI, 14 May 2020.
176.Response to Monitor questionnaire by Bishu Mahat, ICRC Myanmar, 15 May 2020
177.Response to Monitor questionnaire by Geoff Moynan, Programme Manager, HALO Trust, 27 April 2020.
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အမွတ္အသားျပဳျခင္း
 တပ္မေတာ္သည္ မိုင္းရွိသည္ဟုသိရေသာ ေနရာမ်ားကို ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ သတိေပးဆိ္ုင္းဘုတ္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊ ျခံစည္႐ိုး 
ခတ္ျခင္းတို႔ စသည္စနစ္မ်ား ဖန္တည္းက်င့္သံုးသည္။ သို႔ေသာ္ ၎လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မည္မွ်စနစ္ က်သည္ကိုေတာ့ မသိရေပ။178 

မိုင္းသင့္ျပည္သူ အကူအညီေပးျခင္း 

178.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 Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) splinter group and the Tatmadaw in Hlaing-Bwe township 
during reported clearance. Photographer provided a photograph of the signs to the Monitor on 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, Tatmadaw soldiers from Light Infantry Battalion 8/53 fenced the area to make it inaccessible. Karen Human 
Rights Group (KHRG), “KHRG Submission to Landmine Monitor,” September 2019, unpublished.
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၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းအဓိက ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈသည္  နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးျခင္းရျခင္း တတိယ 
အျမင့္မ်ားဆံုးအခ်က္ျဖစ္သည္။ အေရးေပၚေဆးဝါးဌာနတြင္ ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ သမားေတာ္ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိသည္။ 
၎တို႔သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ မရွိၾကပါ။ လူနာကို ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ 
လူနာတင္ယဥ္၀န္ေဆာင္မႈမရွိပါ။ ရန္ကန္၊ မႏၲေလး ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ကဲ့သို႔ေသာ အဓိက ျမဳိ႕ႀကီးသံုးၿမိဳ႕တြင္ အေရးေပၚအေျခအေနကို 
တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မရွိပါ။ ၎ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕စီတြင္ အေရးေပၚအခန္း တစ္ခန္းသာ ရွိသည္။179 
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ ရရန္မလြယ္ကူေပ။ အထူးသျဖင့္ ေက်း 
လက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဌာနမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ 
လိုအပ္ခ်က္၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။ ဌာနအမ်ားစုသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္သာရွိ၍ လမ္းခရီးစရိတ္ႀကီးျမင့္မႈက အဟန္႔အတား ျဖစ္ 
ေစသည္။180 
 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစ၍ HI သည္ ကရင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ဖူလံုေရးဌာန (KDHW)ႏွင့္ ပူးတြဲ၍ ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ဖက္ျခမ္းေဒသ 
အတြင္းရွိ ပဋိပကၡအကဲဆတ္မႈအေျခအေနကို တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရ ႏွင့္ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ျခင္းမရွိေသာ ေဒသႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနသည္။181 KDHW သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) ၏ က်န္းမာ 
ေရးဌာနတစ္ခုျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားအတြက္ ေဆးသင္တန္းမ်ားေပးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း KNU ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသတြင္ က်န္း 
မာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္ေပးေသာ ေဆးမႉးမ်ား ပို၍ လိုအပ္ေနေသးသည္။182  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ HI သည္ လူမႈေရး 
ရန္ပံုေငြတစ္ခုကို အသံုးျပဳ၍ ေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မႈအေထာက္အပံ့မ်ား ထပ္တိုးေပးခဲ့သည္။183 
 ICRC သည္ ကခ်င္၊ ရခိုင္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားအတြင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ေသာေဒသအတြင္းရွိ ဌာနမ်ား အပါ 
အ၀င္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀န္းအေျချပဳဌာနမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။184  ေရႊ႕ေျပာင္းက်န္းမာေရးယူနစ္မ်ား
အပါအ၀င္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိေဆးရံုမ်ား တျခားေသာ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားသည္ ICRC ၏ အကူအညီျဖင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ 
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တျခားအၾကမ္းဖက္ခံရသူ ျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမားေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသည္။185  ICRC သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေသာလုပ္ငန္းမ်ား တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း အပါအ၀င္ 
႐ုပ္ပိုင္းဆိ္ုင္ရာ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဌာန ၅ ခုကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္။186 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ICRC သည္ မႏၲေလးတြင္ ေျခာက္ခုေျမာက္ စင္တာတစ္ခုကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။187  ICRC သည္ 
ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးအတြက္  Service Users Referral System အစီအစဥ္ကို အသံုးျပဳရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ၾကက္ေျခနီ 
ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည္။ ျပန္လည္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေရး ပေရာက္ဖက္ရွင္ႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား 
ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။188  
 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ျမန္မာနယ္စပ္ထိစပ္ေနေသာ ထုိင္းၿမိဳ႕ မဲေဆာက္အေျခစိုက္ မယ္ေတာ္ေဆးေပးခန္ (MTC) ၏ 
ေျခတုလက္တုဌာနသည္ ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ေဆးကုသခံယူသူမ်ားအတြက္သာ ေျခတုလက္တုမ်ား ေပးခဲ့ဖူးေသာ္ 
လည္း လုပ္ငန္းကို ရပ္တန္႔လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။  ၎၏ က်န္ရွိေသာ ကိရိယာမ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ ကလိုေယာ္ေလး 
ေက်းရြာမွ KDHW က ဖြင့္လွစ္ေသာ ေဆးေပးခန္းကို ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ MTC သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူနာမ်ားအတြက္ 
ေျခတု ၇၆ ခု ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။189 
 မိုင္း/ERW အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားသည္ ၎တို႔မိ႐ိုးဖလာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ 
အတြက္ အစားထိုးအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈနည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း သင္တန္းမ်ား လိုအပ္သည္။190 DRC-DDG  
သည္ ပဋိပကၡသတ္ေရာက္မႈရွိေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀န္းမ်ားႏွင့္ မိုင္း/ERW သတ္ေရာက္မႈရွိေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀န္းမ်ားကို ကူညီရန္ 

179.Susan Becker, “Progress towards health systems strengthening in Myanmar,” Journal of Global Health Reports, Vol. 2, 30 March 2018.
180.ICRC Physical Rehabilitation Programme (PRP), “Annual Report 2018,” Geneva, 2019, p. 45.
181.HI, “Federal Information – Country Card: Myanmar,” September 2018.
182.“Health workers are still needed in KNU areas, KDHW says,” BNI, 5 September 2018.
183.Response to Monitor questionnaire by Fabrice Vandeputte, Regional Programme Director, HI, 14 May 2020.
184.ICRC, “Annual Report 2017,” Geneva, 2018, p. 327.
185.ICRC, “Annual Report 2018,” Geneva, 2019, p. 366.
186.ICRC PRP, “Annual Report 2018,” Geneva, 2019, p. 45.
187.ICRC, “Annual Report 2019,” Geneva, 29 June 2020, p. 349.
188.ICRC, “Physical Rehabilitation Programme: 2019 Annual Report,” Geneva, 3 July 2020, p. 47.
189.Landmine Monitor interview with Naw Annie Po Moo, Director of Operations, MTC, 28 January 2020. The Prosthetics Department, and the 
new operations in Klo Yaw Lay clinic, receive financial support from Together Against Landmines (Gemeinsam gegen Landminen, GGL), an NGO 
based in Austria. 
190.DDG, “DDG Study Aims to Counter Rise in Victims from Mines in Myanmar,” 16 January 2018.
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အတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ထို႔အျပင္ မိုင္း/ERW ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အတက္ပညာသင္တန္းမ်ားကိုပါ ကူညီေပးသည္။191 
 AAR ဂ်ပန္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၎၏ဌာနတြင္ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း သင္တန္းမ်ားေပးသည္။192  
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတာ၀န္ယူမႈရွိေသာစီးပြားေရးဌာန ႏွင့္ AAR ဂ်ပန္သည္  လူမႈ ဖူလံုေရး၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဌာန အကူအညီႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္သူမ်ားအစည္းေ၀းကို က်င္းပခဲ့ 
သည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ား အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း လက္စြဲ စာအုပ္မူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကံဉာဏ္ရယူရန္ ျဖစ္သည္။193 
 HI သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေထာက္ပံ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလူသားခ်င္းစာနာေသာ မိုင္းအေရးလႈပ္ရွားမႈကို ေဆာင္ရြက္ 
သည္။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္သံုးခု ႏွင့္  အေရွ႕ေတာင္ဖက္ျခမ္းေဒသအတြင္းရွိ ပဲခူးအေရွ႕ ဖက္ျခမ္း ေဒသတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအဖြဲ႕ (MPHA) ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လူမႈ-စီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားလံုး ပါ၀င္ခြင့္ ႏွင့္ အားလံုးအတြက္ လူသား 
လုံျခံဳမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည္။194  ေဒသတြင္း အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ားဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပး 
ႏိုင္ရန္အတြက္ MPHA ၏ ပေရာဂ်က္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို HI က ဆက္လက္ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။195 
 ICRC/သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားလူမႈအဖြဲ႕အစည္းက ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
ေဘးဒုကၡေရာက္သူျပည္သူမ်ားႏွင့္ တျခား အၾကမ္းဖက္မႈခံရသူ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးခဲ့သည္။ ICRC 
သည္ ရခိုင္ေျမာက္ဖမ္းျခမ္းေဒသအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈခံရေသာ မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ ၀င္ေငြ ေငြသား အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းကို 
ကန္႔သတ္ခံရၿပီး အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ပစၥည္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေ၀ငွေပးျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ 
အစားထိုးခဲ့သည္။196   ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ICRC သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၀ွီးခ်ဲဘက္စက္ေဘာ အလုပ္ရံုတခု က်င္း 
ပခဲ့ၿပီး အားကစားပြဲမ်ား၊ အေသးစား စီးပြားေရး အစျပဳမႈမ်ား ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း သင္တန္းမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ပါ၀င္ရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။197 
 World Education အဖြဲ႕သည္ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေအာက္ေျခ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မသန္စြမ္း 
သူမ်ား အဖြဲ႕ငယ္မ်ာကို စြမ္းရည္မ်ားျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ ကယားျပည္နယ္ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူ လမ္းၫႊန္ 
မ်ားကို စုစည္း၊ ဘာသာျပန္၍ ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့သည္။198 
 UNICEF အစီရင္ခံမႈအရ ကေလးမသန္စြမ္းဦးေရ ၈၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ဆရာ၀န္ထံ သြားေရာက္ျပသျခင္းမရွိသလို ၂၀ ရာခိုင္ 
ႏႈန္းက ေက်ာင္းတြင္ အႏိုင္က်င့္ခံရသည္ဟု ေျပာဆိုေၾကာင္း သိရသည္။199 
 လိုအပ္ခ်က္အကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းအသစ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟူေသာ အစီရင္ခံမႈမ်ား မရွိေပ။ 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အလွဴရွင္ ၁၀ ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၆.၃ သန္းလွဳဒါန္းခဲ့ သည္။ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ပတ္လည္ ရရွိခဲ့ေသာ ေငြေၾကးပမာဏႏွင့္ တူသည္။200 
 ႏိုုင္ငံတကာမွ ထည့္၀င္မႈမ်ားသည္ နည္းပညာမပါေသာ အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ အႏၱရာယ္ေလ်ာ့ခ် 
ေရးပညာေပးျခင္း သို႕မဟုတ္ ICRC၊ UNICEF ႏွင့္ တျခားေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတဆင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား 
အတြက္ အကူအညီေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။
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ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးမႈမ်ား အကူအညီေပးမႈမ်ား - ၂၀၁၉201

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုုင္ငံသို႕ေပးေသာ ႏိုုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားသည္ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၂၈ သန္း ထက္မနည္း 
ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၅.၇ သန္းခန္႔ ရရွိသည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ 

201.Average exchange rates for 2019: A$1=US$0.6952; DKK6.6703=US$1; €1=US$1.1194; NOK8.8001=US$1; £1=US$1.2768; 
SEK9.4604=US$1; CHF0.9937=US$1; and ¥109.02=US$1. US Federal Reserve, “List of Exchange Rates (Annual),” 2 January 2020.
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 ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးမႈမ်ား အကူအညီေပးမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ - ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၉ အထ2ိ02  

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထပ္ဆင္ေ့ပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း အစီရင္ခံစာ
 ဆယ္ႏွစ္တာ သံုးသပ္ခ်က္။ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္လိုေၾကာင္း စိတ္၀င္ 
စားမႈကို ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စာခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္ရန္ တစံုတရာလုပ္ေဆာင္မႈ မရွိေသးေပ။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ျမႇင့္တင္ေသာ  အဓိက ကုလသမဂၢဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ မဲမေပးေနခဲ့သည္။ 
 ျမန္မာႏိုင္ငံက ၎သည္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို မည္သည့္အခါမွ အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ 
ျခင္း သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းျခင္းမရွိဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

မူ၀ါဒ
 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုုးျပဳမႈ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို သေဘာတူ လက္ခံ 
ထားေသာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမဟုတ္ေပ။203  
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကမၻာ့ကုလ သမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံက ၎သည္ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္သို႔ ၀င္ေရာက္လိုေသာ္လည္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာ
ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္သည့္အထိ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။204  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက 
၎ သည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္မည့္ ၎၏ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ “အထိန္းအကြပ္မရိွ ေနရာအႏွံ႕ 
သတ္ေရာက္ေစေသာ လက္နက္မ်ား …….လူသားခ်င္းစာနာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးသတ္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုုင္ေသာ 
လက္နက္မ်ားကို ကာကြယ္ဟန္႔တားရန္” ၎အေနျဖင့္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။205 
 ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈပိတ္ပင္ တားျမစ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
(က်င္းေခါင္၊ လာအို ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၈) ျဖစ္လာေစေသာ ေအာ္စလိုအစည္အေ၀း (Oslo Process) 
၏ ေဒသဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဘာလီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ 
ေဒသဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းသို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 
 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အစည္းအေ၀း၏ အစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ ေလ့လာသူအျဖစ္တက္ေရာက္ခဲ့ဖူး ေသာ္လည္း 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။206  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ဂ်နီဗာတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ 
မ်ားအစည္းအေ၀ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖိတ္ၾကားခံရေသာ္လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံက မနီလာၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပေသာ သေဘာတူစာ
ခ်ဳပ္ဆိုင္ရာေဒသဆိုင္ရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ဗီယက္က်န္းတြင္ လာအိုႏိုင္ငံက က်င္းပ 

202.Monitor အစီရင္ခံစာအေဟာင္းမ်ားကိုုၾကည့္။  Total for 2017 has been rectified as a result of revised US funding data. 
203.ယခင္က ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဟုေခၚသည္။ ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထပ္တြင္ Burma မွ Myanmar သို႕ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ 
အစည္းအမ်ားစု ႏွင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုက Burma ဟူ၍သာ ဆက္လက္ေခၚေ၀ၚသံုုးစြဲလိုုၾကသည္။ 
204.Myanmar, Explanation of Vote on Resolution A/C.1/L.46, UN General Assembly (UNGA) First Committee on Disarmament and International 
Security, New York, 6 November 2019. Myanmar has previously indicated that it is considering joining the convention. 
205.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.
206.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.
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ေသာ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကိုလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။207 
 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ သေဘာတူညီခ်က္ဆိုုင္ရာ UN ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ မဲမေပး ၾကားေနႏိုုင္ငံအျဖစ္ 
ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ၎ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအား ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ 
ပိတ္ပင္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အျမန္ဆံုးပါ၀င္ၾကရန္ အၾကံျပဳထားသည္။208 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ 
ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ျမႇင့္တင္ျခင္း UNGA ႏွစ္ပတ္လည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကမဲမေပးၾကားေနအျဖစ္ 
ဆက္လက္ရပ္တည္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ျမန္မာႏိုု္င္ငံသည္ မိုင္းအသံုးျပဳတားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အဖြဲ႔၀င္မဟုုတ္ေပ။ ထို႕အျပင္ သမာရိုးက် လက္နက္ 
မ်ား သေဘာတူစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္ ႏိုုင္ငံတစ္ႏိုုင္ငံလည္း မဟုုတ္ေပ။ 

အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုုတ္လုုပ္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ သိုုေလွာင္ျခင္း
 ၂၀၀၉  ခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ေဒသဆိုုင္ရာအစည္းအေ၀းတစ္ခုုတြင္ဤသို႕ ေျပာဆို ခဲ့သည္။ “မိမိတို႕သည္ 
ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ တျခားသူတစ္ဦးထံ တိုက္ရိုက္ 
သို႕မဟုတ္ သြဲ၀ိုုက္၍ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ သို႕မဟုုတ္ ကူညီျခင္း၊ ဤ သေဘာတူညီခ်က္အရ တားျမစ္ထားေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားကို တျခား 
တဦးဦးအား လုုပ္ေဆာင္ရန္ အားေပးျခင္း၊ ဆြဲေဆာင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုုပ္ပါ။” 209   
 ျမန္မာႏိ္ုင္ငံသည္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းကိုျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံက ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။  “မိမိတိုု႕၏ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္ 
နက္ပစၥည္းမ်ားကို မည္သည့္ စစ္ဆင္ေရးတြင္မွ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းမရိွေပ။” 210   
 ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္  ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္  ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာအနီး ေခာတ္မွီထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ စစ္လက္နက္ႏွင့္ ပံုုစံတူ 
ေသာ လက္နက္ေဟာင္းတစ္ခုကို တပ္မေတာ္က အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့သည္။211  
 HRW ကလက္ခံရရွိေသာ ဓါတ္ပံုတြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည့္ “ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲပံုုစံတူ” ႏွင့္ ေပါင္ ၂၀ ေလးေသာ ျဖန္႕ထြက္ ဗံုုး 
မ်ားသည္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ စစ္လက္နက္ 
ပစၥည္း ဖြင့္ဆိုုခ်က္တြင္ အက်ံဳး၀င္သည္။212  
 ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ၁၂၂ မီလီမီတာ အမ်ိဳအစား ၈၁ ႏွင့္ ၉၀ ဘီ အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ ေျမျပင္မွ ေျမျပင္ပစ္ ၂၄၀ မမ ေရာ့ကက္ 
ေလာင္ခ်ာတိုု႕ ပိုင္ဆိုုင္သည္။ သိုု႕ေသာ္ ၎က်ည္မ်ားတြင္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ ပံုုစံမ်ား ပါမပါေတာ့ မသိႏိုုင္ေပ။213  

207.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. 
208.“Implementation of the Convention on Cluster Munitions,” UNGA Resolution 73/54, 5 December 2018.
209.ဦးရဲမင္းသိန္း၏ ေျပာဆိုခ်က္။ လက္ေထာက္ဒါရိုုက္တာ။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဌာန။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန။ Regional Conference on 
Promotion and Universalization of Convention on Cluster Munitions.ဘာလီ။ ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ၂၀၀၉ ။
210.ျမန္မာႏိုု္င္ငံဆိုင္ရာထုုတ္ျပန္ခ်က္။ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာလုုံၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ UNGA ပထမေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း။ နယူးေယာက္။ ၁၅ 
ေအာက္တိုုဘာ ၂၀၁၅။
211.“Burma army uses cluster bombs to take key KIO position near Laiza,” Kachin News Group, 26 January 2013. On 19 April 2013, the deputy 
secretary of the Kachin National Council (KNC) provided photographs to the Cluster Munition Coalition (CMC) showing an unknown type of air-
dropped bomb that it said, “confirmed that the World War-Two era 20 pound fragmentation bombs were used during the airstrikes in the KIA’s 
strategic outposts between 14 December 2012 and 8 January 2013 by the Myanmar Air Force.” According to the KNC, “this type has never been 
used in Burma’s civil war before.” The photographs were contained in an email sent to the CMC by Hkun Htoi, Deputy Secretary, KNC, 19 April 
2013.
212.There is evidence that Myanmar government forces mounted six fragmentation bombs to the adaptor, which then separated from the rack 
when dropped from the air. Photographs show a metal tubular rack that appears to be similar in design to the United States-produced M1 cluster 
adapter. The small fragmentation bombs are of a more modern design and marking than World War II-era munitions. A military officer who 
requested anonymity confirmed that the weapon was manufactured in Myanmar; additionally, a former military ordnance officer confirmed that 
the markings on the weapons were those used by Myanmar’s armed forces.
213.ျမန္မာႏိုုင္ငံကာကြယ္ေရးလက္နက္မ်ား။၊၂၀ မတ္လ ၂၀၁၄။ လွဦး၏ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏MRLSသို႕မဟုတ္ေရာ့ကက္မ်ိဳးစံုုပစ္ႏိုုင္ေသာစနစ္ကိုု အဂၤလိပ္လိုု 
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