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 Landmine & Cluster Munition Monitor (ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာလက္နက္ပစၥည္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေ
လ့လာေရးအဖြဲ႕) သည္ International Campaign to Ban Landmines (ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ 
တကာ စည္းရံုုးလံႈ႕ေဆာ္ေရးအဖြဲ႕) ႏွင့္ Cluster Munition Coalition (ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳ 
တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း ညႊန္႕ေပါင္းအဖြဲ႕) အတြက္ သုေတသန ျပဳလုပ္ေပးသည္။ International Campaign to Ban Landmines 
(ICBL) ကုိ ကမာၻေျမ၌ လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္သည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေဘးမွ ကင္းေဝးေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ 
သည္။ ICBL သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၀ မွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္သည့္ ကြန္ရက္ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၇ 
ခုႏွစ္တြင္ ႏိုဘယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ Cluster Munition Coalition သည္ ဒုံးက်ည္တြဲမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္၊ ဤ 
လက္နက္မ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔ေၾကာင့္ နာက်င္ခံစားရမႈကို အၿပီးတိုင္ အဆုံး 
သတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အရပ္သား လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ကမ္ပိန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
 Landmine Monitor သည္ ၁၉၉၇ ေအာ္တဝါ သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ မိုင္း တားျမစ္ေရး ပဋိဉာဥ္  အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ Landmine Monitor သည္ ဤလက္နက္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ အက်ပ္အတည္းကို 
ေျဖရွင္းရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္စစ္ေဆးသည္။
 ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ကမာၻ႔အစိုးရမ်ား၏ ၈၀% ရွိေသာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၄ ႏိုင္ငံသည္ မိုင္း တားျမစ္ေရး 
ပဋိဉာဥ္ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္ သို႔မဟုတ္ လက္ခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ/ဗမာႏိုင္ငံသည္ လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေသာ 
ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္  ညစ္ႏြမ္းထိခိုက္မႈ ျမင့္မားသည့္တိုင္ေအာင္ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း မရွိေသးပါ။
 Landmine Monitor သည္ နည္းပညာဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေရးစနစ္ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ 
စစ္ေဆးေရးစနစ္ မဟုတ္ပါ။ ၎သည္ အစိုးရမ်ားအား လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္သည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား အသုံးမျပဳေရးအတြက္ 
တာဝန္ခံခိုင္းရန္ သာမန္ျပည္သူမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ျဖစ္သည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ပဋိဉာဥ္ကို အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ 
အစီရင္ခံေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အစီရင္ခံတြင္ လက္မွတ္မထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ 
ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အက်ပ္အတည္းဆိုင္ရာ အေျခအေနႏွင့္ အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ား သို႔မဟုတ္ က်င့္သုံးမႈမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ 
ရည္႐ြယ္တင္ျပထားသည္။
 Landmine Monitor သည္ လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေသာ  ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ နာက်င္ခံစားရမႈမ်ားကို 
အဆုံးသတ္ရန္ႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ကင္းစင္ေသာ ကမာၻကို တည္ေဆာက္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း 
ေဆြးေႏြးမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ရည္႐ြယ္သည္။
 Landmine Monitor သည္ တစ္ကမာၻလုံး အက်ိဳးရွိေရးအတြက္ ၎က ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ ျပႆနာအေၾကာင္း 
အျဖစ္မွန္ေပၚ အေျခခံသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ေပးရန္ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သည္။ ၎သည္ ေဝဖန္မႈ ျပဳလုပ္ 
ေသာ္လည္း မွတ္တမ္းတင္၍ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရာတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည္။
 Landmine Monitor က ၂၀၂၁ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ/ဗမာႏိုင္ငံအေၾကာင္း သုေတသနပညာရွင္မွာ ရယ္ရႈဝါ မိုဇာ-ပူအန္ဆူဝမ္ 
ျဖစ္သည္။ Monitor အေနႏွင့္ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ႏွစ္စဥ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
လူပုဂၢိဳလ္အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ရွိၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္သည့္ ၎တို႔၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
 ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤျပႆနာမ်ားအတြက္ တိက်ေသာ မွတ္တမ္းျဖင့္ ပံ့ပိုးသည့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အားေပးပါသည္။ 
ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထံသို႔ burma@icblcmc.org မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ပါ။ သင့္တြင္ ဤအစီရင္ခံစာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး အမွားျပင္ဆင္လိုသည္မ်ား ရွိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ monitor@icblcmc.org ထံ စာေရးပါ။ 

မ်က္ႏွာဖုံး ဓာတ္ပုံ - ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဒဏ္ခံရသူ၏ ရပ္ကြက္တြင္း အလုပ္လုပ္ေနပုံ။ ဓာတ္ပုံမူပိုင္ ေဇာ္ေဇာ္ဦး/
လူသားမ်ိဳးႏြယ္ႏွင့္ ပါဝင္မႈ
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 ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ (တပ္မေတာ္ ေခၚ) လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ႏိုင္ငံကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ၿပီးေနာက္ 
ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ယာယီအစိုးရတစ္ရပ္ကို တည္ေထာင္လိုက္သည္။၁ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေ႐ြးေကာက္ခံခဲ့ရေသာ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အတိုက္အခံ အစိုးရတစ္ရပ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီး ၎မွာ လက္ရွိ 
ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံေနရာကို ရရွိထားသည္။

မိုင္း တားျမစ္ေရး မူဝါဒ
 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ မိုင္း တားျမစ္ေရး ပဋိဉာဥ္ကို သေဘာတူလက္ခံထားျခင္းမရွိပါ။၂ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မိုင္း တားျမစ္ေရး ပဋိဉာဥ္အေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈျပသသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း ၎ကို သေဘာတူ လက္ခံရန္ 
မည္သည့္အဆင့္ကိုမွ် ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိေသးပါ။၃ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ 
အနာဂတ္တြင္ ပါဝင္ပူးေပါင္းႏိုင္သည့္အျမင္ျဖင့္ မိုင္း တားျမစ္ေရး ပဋိဉာဥ္ကို ေလ့လာေနေၾကာင္း တစ္ခါတစ္ရံ ေျပာၾကားသည္။၄

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပဋိဉာဥ္ပါအဖြဲ႕မ်ားသို႔ ၎အေနျဖင့္ ပဋိဉာဥ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ 
လိုက္နာေနေၾကာင္းႏွင့္ ပဋိဉာဥ္မွာ "လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္သည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ လူသားမ်ား ထိခိုက္ 
နာက်င္မႈႏွင့္ အသက္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑၌ ပါဝင္ေၾကာင္း" ဆိုသည္။၅  ကိုယ္စားလွယ္က 
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သေဘာတူလက္ခံေရးအတြက္ တက္ႂကြစြာ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း ရွိမရွိကို ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိပါ။
 ယခင္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္တင္က ႏိုင္ငံလုံး 
ဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာ့ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပါဝင္သူအားလုံးမွ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပဋိဉာဥ္တြင္ ပါဝင္ပူးေပါင္းရန္ စဥ္းစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။၆ 

၁။  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္မွ ဥကၠဌအျဖစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ (SAC) ဟု မူလကေခၚေသာ အာဏာသိမ္းမႈ ေနာက္ပိုင္း 
   အစိုးရကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ယာယီအစိုးရအဖြဲ႕အျဖစ္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။
၂။  ႏိုင္ငံကို ယခင္ကအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္အာဏာသိမ္းအဖြဲ႕သည္ ယင္း၏အမည္ကို ဗမာမွ ျမန္မာသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ 
   အျခားႏိုင္ငံအမ်ားစုက ႏိုင္ငံကို ဗမာႏိုင္ငံဟုသာ ေခၚဆိုေနေသး သည္။ ျပည္တြင္းရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအမည္မ်ားကို မူရင္းပုံစံအတိုင္း သို႔မဟုတ္ အာဏာရ 
   ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) မွ သတ္မွတ္ေခၚေဝၚသည့္ပုံစံအတိုင္းကို ကြင္းစကြင္းပိတ္ႏွင့္ ေဖာ္ျပထားသည္၊ ဥပမာအားျဖင့္ ကရင္နီ 
   (ကယား)ျပည္နယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ၿမိဳ႕နယ္ အမည္မ်ားကို UN ျမန္မာ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန႔္ခြဲမႈအဖြဲ႕ (MIMU) 
   တြင္ပါသည့္အတိုင္း အသုံးျပဳသည္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက MIMU website တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။
၃။  ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈဖူလႈံေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဟာင္း ဝင္းျမတ္ေအးက "ျမန္မာ 
   ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေသာ မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ထိခိုက္နာက်င္မႈႏွင့္ လူ႔အသက္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို အဆုံးသတ္ရန္၊ အသက္မ်ား   
   ကယ္ဆယ္ရန္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေသာမိုင္းတားျမစ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏   
   အေရးႀကီးမႈကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ လူသားအေပၚ ေဘးဒုကၡက်ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရာ၌ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ကမာၻတစ္ဝွမ္းလႊမ္းၿခဳံေရးသည္ 
   အဓိကက်ေၾကာင္းလည္း ယုံၾကည္သည္။  အနာဂတ္တြင္ လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေသာမိုင္းမ်ား အသုံးျပဳမႈ ကို ရပ္တန႔္ေရးလုပ္ငန္း၌ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
   ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက အေျခခံအက်ဆုံးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆုံးလုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။ Statement of Myanmar၊ မိုင္းတားျမစ္ေရးပဋိဉာဥ္ကို စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ျပန္လွန္
   သုံးသပ္ျခင္း စုံညီေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔။
၄။  Myanmar, Explanation of Vote on Resolution L.45, 74th Session, UN General Assembly (UNGA) First Committee, New York, 6 November 2019. 
   UNGA, Official Records, A/C.1/74/PV25, p. 1. ၎မွာ ယခင္ႏွစ္က သူ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ အတူတူနီးပါးျဖစ္သည္။      
   Myanmar, Explanation of Vote on Resolution L.53/rev.1, 73rd Session, UNGA First Committee, Audio Record of 31st Meeting (at 19 mins.),   
   New York, 8 November 2018. See also, Myanmar, Explanation of Vote on Resolution L.40, 72nd Session, UNGA First Committee, New York,  
   31 October 2017. UNGA, Official Records, A/C.1/72/PV26, pp. 18–19/29.
၅။  Statement of Myanmar, Mine Ban Treaty Eighteenth Meeting of States Parties, held virtually, 16 November 2020.
၆။  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိမ်ားက ICBL ကို ေျပာၾကားသည္မွာ အစိုးရအေနျဖင့္ မိုင္းတားျမစ္ေရး   
   ပဋိဉာဥ္ကို လက္ခံက်င့္သုံးရန္ တက္ႂကြစြာစဥ္းစားလ်က္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပါဝင္ႏိုင္မည့္ အခ်ိန္အခါကိုမူ မေပးႏိုင္ပါ။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊   
   ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕တို႔ အစည္းအေဝး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ  
   ၂၆ ရက္ေန႔၊ ထို႔ေနာက္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြ ဥပေဒအရာရွိ႐ုံးမွ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး မ်ိဳးဝင္းေအာင္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၆။ ၂၀၁၂ 
   ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ထိုအခ်ိန္က ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မိုင္းတားျမစ္ေရးပဋိဉာဥ္အား လက္ခံက်င့္သုံးရန္ စဥ္းစား   
   လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ မိုင္းတားျမစ္ေရးပဋိဉာဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ (ISU) ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊   
   ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔။ “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 (APMBC) press release, “Mine Ban   
   Convention Special Envoy to visit Myanmar,” 24 May 2018.
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 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆန႔္က်င္ဘက္မွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား (NSAGs) ႏွစ္ 
ဘက္လုံးက လူသားပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္သည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို အသုံးျပဳၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ေျဖရွင္းခ်က္ ၇၅/၅၂ တြင္ မဲမေပးဘဲ 
ေနခဲ့ၿပီး ၎ေျဖရွင္းခ်က္မွာ မိုင္းတားျမစ္ေရးပဋိဉာဥ္ကို ကမာၻတစ္ဝွမ္း လႊမ္းၿခဳံေရး အားေပးျမႇင့္တင္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ပဋိဉာဥ္ကို ေထာက္ခံသည့္ ႏွစ္စဥ္ UNGA ေျဖရွင္းခ်က္တြင္ မဲမေပးခဲ့ေပ။၇

 ၁၉၉၆-၁၉၉၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ က်င္းပၿပီး မိုင္းတားျမစ္ေရး ပဋိဉာဥ္ကို ဖန္တီးခဲ့သည့္ အိုတာဝါ လုပ္ငန္းအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေလ့လာသူအျဖစ္ပင္ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ထို႔ေနာက္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မိုင္းတားျမစ္ေရးပဋိဉာဥ္၏ 
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၎တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ 
စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ျပန္လွန္သုံးသပ္ျခင္း စုံညီေဆြးေႏြးပြဲလည္း ပါဝင္သည္။၈ လတ္တေလာ အျဖစ္ဆုံးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၂၀ 
ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ၌ အြန္လိုင္းမွ က်င္းပခဲ့သည့္ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကို 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုင္းကင္းစင္ေရးအဖြဲ႕ Mine-Free Myanmar (၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ICBL မွ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၌ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းတားျမစ္ေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ စတင္ခဲ့ေသာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု) က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အြန္လိုင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ 
က်င္းပခဲ့ၿပီး ေျမျမဳပ္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီရင္ခံစာ ၂၀၂၀ ကို ထုတ္ေဝကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ဆုံးရအခ်က္အလက္မ်ား ဗမာဘာသာျပန္ (၁၂၀၀) ခုကို ျဖန႔္ေဝခဲ့သည္။၉ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္း 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕ (MIMU) တို႔က 
ႏိုင္ငံရွိ ေျမျမဳပ္မိုင္းဒဏ္ခံ ေနရာမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးရေျမပုံႏွင့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ျပသသည့္ သတင္းပုံကားခ်ပ္ 
မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။၁၀

ထုတ္လုပ္မႈ၊ လႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္ သိုေလွာင္မႈ
 ကပစ ေခၚ ျမန္မာ့ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံမ်ားသည္ ပဲခူးတိုင္း အေနာက္ပိုင္းရွိ ေညာင္ေျခေထာက္ 
ေဒသတြင္ တည္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လူသားပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္သည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား 
ထုတ္လုပ္ရာျဖစ္သည္။၁၁

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ NSAG မ်ားက ႏိုင္ငံပိုင္ ကပစ မွ ထုတ္လုပ္ၿပီး ေရွ႕တန္း တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ 
အသုံးျပဳရန္ ယူေဆာင္လာသည့္ လူသားပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ေသာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည္။၁၂   
 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌လႈပ္ရွားေနေသာ NSAG တစ္ခုျဖစ္သည့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (AA) က ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
စစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ုံမ်ား မွ ျပဳလုပ္ထားသည့္ MM2၊ MM5၊ MM6 အမ်ိဳးအစား လူသားပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္သည့္ 

၇။  ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရမ်ားအား လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေသာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား တားျမစ္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္   
   UNGA ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၇ တြင္ မိုင္းတားျမစ္ေရး ပဋိဉာဥ္ကို လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေၾကာင္း စတင္ဖြင့္လွစ္   
   လိုက္သည့္အခ်ိန္၌မူ မဲမေပးဘဲ ေနခဲ့သည္။
၈။  ျမန္မာႏိုင္ငံက မိုင္းတားျမစ္ေရး ပဋိဉာဥ္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အစည္းအေဝးမ်ားကို ၂၀၀၃၊ ၂၀၀၆ ႏွင့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၎က   
  ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၉ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ မိုင္းတားျမစ္ေရးပဋိဉာဥ္ ျပန္လွန္သုံးသပ္ျခင္း စုံညီေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္မူ မတက္ေရာက္ခဲ့ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက   
  ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ မိုင္းတားျမစ္ေရးပဋိဉာဥ္၏ က႑စုံ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္မူ ၂၀၁၃-၂၀၁၄၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၉ ႏွင့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတို႔တြင္   
  တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
၉။ ICBL လႈပ္ရွားမႈကို ဦးဆုံးအားျဖင့္ "ဗမာႏိုင္ငံ/ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုင္းအသုံးျပဳမႈ ရပ္တန႔္ေရး" ဟု သိရွိခဲ့ၾကသည္။ ၾကည့္ရန္ Mine-Free Myanmar website.
၁၀။ Mine-Free Myanmar, “Updated Landmine Hazard map and Landmine Infographic,” 1 December 2020; and “Townships with Suspected   
   Landmine/ERW Contamination according to reported Landmine/ERW Casualties in Myanmar 2019,” MIMU, 1 July 2020. ေျမျမႇဳပ္မိုင္း   
   ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံခ်က္မ်ား (၂၀၀၇-၂၀၁၉)  မွ ၁၂ ႏွစ္စာ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္ကို ေပးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ျပ ပုံကားခ်ပ္တစ္ခု။ MIMU က   
   ၎သတင္းျပပုံကားခ်ပ္သည္ သူတို႔ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအနက္ အေတာင္းဆိုခံရဆုံးထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းပို႔သည္။
၁၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူသားပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ေသာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အမ်ိဳးအစား ၅ ခု ထုတ္လုပ္သည္။ တ႐ုတ္ထုတ္ ၅၉  အမ်ိဳးအစား တိုက္မိုင္း၏ ပုံစံကိုယူထားေသာ 
   MM1၊ တ႐ုတ္ထုတ္ ၅၈ အမ်ိဳးအစား ေဖာက္ခြဲမိုင္းႏွင့္ ဆင္တူေသာ MM2၊  ခုန္ထြက္မိုင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ MM3၊ ေရွ႕ထြက္မိုင္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ MM5၊ US ၏ 
   M14 အမ်ိဳးအစား သတၳဳပါဝင္မႈနည္းသည့္ လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေသာမိုင္းကို ပုံတူကူးထားသည့္ MM6 တို႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကားမိုင္း 
   တစ္ခုျဖစ္ေသာ MM4 အမ်ိဳးအစားကိုလည္း ထုတ္လုပ္သည္။
၁၂။ ၾကည့္ရန္ AA, ‘‘Battle News,’’ ရက္စြဲေဖာ္ျပမထားပါ။ AA မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းပိုက္မိသည္ဟုဆိုေသာ MM2၊ MM5၊ MM6 မိုင္းမ်ားႏွင့္ အျခားလက္နက္မ်ားကို 
   ေဖာ္ျပထားသည့္ ဓါတ္ပုံမ်ား။
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ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) 
ႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ANC) တို႔က ၎တို႔တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ကရင္ျပည္နယ္ ထိုင္းနယ္စပ္အနီးရွိ တပ္မေတာ္၏ စစ္အေျခစိုက္ 
စခန္းတစ္ခုကို သိမ္းယူၿပီးခ်ိန္တြင္ ရရွိခဲ့သည့္ MM2 အမ်ိဳးအစား လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္သည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို ျပသ 
ခဲ့သည္။၁၃ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (MNDAA) က မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိက္ ခိုက္ၿပီးေနာက္ သိမ္းယူရရွိသည့္ MM5 ႏွင့္ MM6 အမ်ိဳးအစား လူသားပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္သည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း 
မ်ားကို ျပသခဲ့သည္။၁၄

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ NSAG တစ္ခုက ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ 
ေရးစက္႐ုံမ်ားမွ ျပဳလုပ္ထားသည့္ MM-2 အမ်ိဳးအစား လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္သည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ထုတ္ျပန္ 
ခဲ့ၿပီး ၎လက္နက္မ်ားတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္အသားမ်ားလည္း ပါရွိသည္။၁၅

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ႐ုရွား သို႔မဟုတ္ ယခင္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု (US) တို႔မွ 
လူသား ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္သည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို တင္သြင္းခဲ့သည္ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ လက္ခံခဲ့၊ ရရွိခဲ့ၿပီး 
အသုံးျပဳခဲ့သည္။၁၆ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္သည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား တင္ပို႔ခဲ့သည္ဟူ၍မူ မသိရပါ။၁၇

 အစိုးရမွ သိုေလွာင္ထားသည့္ လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္သည့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား၏ အမ်ိဳးအစား၊ အေရအတြက္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူမွ သိရွိႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မရွိပါ။

အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ သိုေလွာင္ျခင္း
 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ NSAG မ်ားစြာက လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္သည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ၎တြင္ ကခ်င္ 
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)၊ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA)၊ ဒီမိုကေရစီ ကရင္ အက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္ 
(DKBA) တို႔လည္း ပါဝင္သည္။ ၎တို႔ႏွင့္ အျခားေသာ NSAG မ်ားသည္ ေဒသတြင္း၌ ရရွိႏိုင္သည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကိုသုံး၍ 
ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲမိုင္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ၿပီး မြမ္းမံၾကသည္။ လူတိုက္မိုင္းမ်ား ျဖစ္ပါက အဆိုပါ လက္လုပ္မိုင္းမ်ား (IEDs) ကို မိုင္း 
တားျမစ္ေရးပဋိဉာဥ္ မွ တားျမစ္ထားသည့္ လူသားပစ္မွတ္ထား တုိက္ခိုက္သည့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားအျဖစ္ ယူဆႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
NSAG မ်ားက ေရွ႕ထြက္မိုင္းမ်ားႏွင့္ အေဝးထိန္း ကားမိုင္းမ်ားကိုလည္း ထုတ္လုပ္ထားသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ NSAG မ်ားက ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ လက္လုပ္မိုင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာသည့္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မွ ရရွိထားသည္။၁၈

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ NSAG မ်ားသည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို မိုင္းကြင္းမ်ားမွ တူးေဖာ္၍လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္သိုေလွာင္႐ုံမ်ားကို 
စီးနင္း၍ လည္းေကာင္း၊ ေမွာင္ခို လက္နက္ေဈးကြက္မွ ရယူ၍လည္းေကာင္း ရရွိၾကသည္။၁၉

၁၃။  Mine-Free Myanmar, “Antipersonnel landmines found at Tatmadaw frontline military outpost,” 9 May 2021.
၁၄။ “15 Myanmar Junta Soldiers Reported Killed in Shan State,” The Irrawaddy, 31 August 2021. ထိုမိုင္းမ်ားကို အသုံးမျပဳမီ သိမ္းပိုက္ခံလိုက္ရေသာ္လည္း 
    ၎တို႔မွာ လက္နက္အနည္းငယ္တပ္ဆင္ထားရာ ေရွ႕တန္း အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခုမွျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းပို႔ထားသည္။ ၎မွာ ျမန္မာစစ္တပ္က ေစာင့္ၾကည့္   
    ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အား သူတို႔အေနျဖင့္ မိုင္းမ်ားအသုံးျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ အေျခအေန အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။
၁၅။  The allegation and photographs were published on a Facebook page associated with the Restoration Council of Shan   
    State (RCSS), 3 December 2019.
၁၆။ See ICBL, Landmine Monitor Report 2004: Toward a Mine-Free World (New York: HRW, October 2004), p. 938. The    
   mines include Chinese Types-58, -59, -69, and -72A; Soviet POMZ-2, POMZ-2M, PMN-1, and PMD-6; US M14, M16A1, 
   and M18; and Indian/British LTM-73 and LTM-76.
၁၇။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ UN ဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္က ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူသားပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ေသာမိုင္းမ်ား တင္ပို႔မႈကို တားျမစ္ရန္ ေထာက္ခံေၾကာင္း 
   ဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တရားဝင္ ကန႔္သတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ တင္ပို႔မႈတားျမစ္ခ်က္မ်ားကို မေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါ။ Landmine Monitor Report 2000: Toward a Mine-  
   Free World, (New York: HRW, August 2000)၊ စာ 469 ကို ၾကည့္ရန္။
၁၈။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ လက္လုပ္မိုင္းတစ္ခု၏ ဓါတ္ပုံမ်ား၊ ထိုမိုင္းသည္ ဘတ္ထရီမလိုအပ္ဘဲ တုန္ခါမႈျဖင့္ ကြဲေသာမိုင္းျဖစ္သည္။ ထိုမိုင္းကို ရွမ္းျပည္   
   တပ္မေတာ္-ေတာင္ပိုင္း (SSA-S) မွ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုေသာ္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၎စြဲခ်က္ကို အတည္ျပဳရန္   
   မတတ္ႏိုင္ပါ။ သတင္းအခ်က္အလက္မွာ အမည္မေဖာ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားေသာ သတင္းေပးတစ္ဦးက ေပးခဲ့ေသာ သတင္းျဖစ္သည္။ ေ႐ႊဖီေျမ သတင္းဌာနမွတြင္ 
   တင္ခဲ့သည့္ သတင္းဗီဒီယိုတစ္ခုအရ အဆိုပါမိုင္းကို ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္း (SSA-N) မွ ပုန္ကုန္သူမ်ားက ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံထားသည္။
၁၉။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ၂၀၀၉ က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ US ထုတ္ M26 ခုန္ထြက္မိုင္း အမ်ိဳးအစား လူသားပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ေသာ မိုင္းမ်ား ရွိေန 
   ေၾကာင္းဆိုေသာ္လည္း ရင္းျမစ္ သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳသူကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ လ်ိဳ႕ဝွက္ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုက KNLA အေနျဖင့္ ယခင္က 
   ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ၎တို႔ မိုင္းတားျမစ္ေရး ပဋိဉာဥ္တြင္ မပါဝင္မီအခ်ိန္၌ ထိုင္းေတာ္ဝင္တပ္မေတာ္ထံမွ M26 မိုင္းမ်ားစြာကို လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။



6 | ၂၀၂၁ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ

လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေသာမိုင္းမ်ား အသုံးျပဳမႈ
 ေျမျမဳပ္မိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ NSAG မ်ားစြာမွ လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ 
ေသာမိုင္းမ်ား အသုံးျပဳမႈကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က ပထမအႀကိမ္ ေျမျမဳပ္မိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ 
ထုတ္ေဝခ်ိန္မွစ၍ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။

အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ အသုံးျပဳမႈအသစ္
 ျမန္မာအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက ႏိုင္ငံ့လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသုံးျပဳေနမႈကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ကာကြယ္ေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အား တပ္မ 
ေတာ္သည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တစ္ဝုိက္တြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားကို အသုံးျပဳေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။၂၀ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ကာကြယ္ေရး ဒုတိယဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ျမင့္ႏြယ္က ျမန္မာလႊတ္ေတာ္အား 
စစ္တပ္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားကို ဆက္လက္သုံးစြဲေနေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။၂၁

 အစီရင္ခံတင္ျပမႈကာလအတြင္း အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ မိုင္းအသစ္မ်ားအသုံးျပဳမႈအေပၚ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ 
ပါဝင္သည္ - 
  • ၂၀၂၁ ခုႏစွ ္စကတ္ငဘ္ာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင ္ကယားျပညန္ယ္၌ တပမ္ေတာ၏္ ဝင္ေရာကစ္ီးနင္းမႈအၿပီး ႐ြာသို႔ျပနလ္ာၾကေသာ  
    ႐ြာသားမ်ားအနက္ အရပ္သားတစ္ဦးေသဆုံးၿပီး ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ေဒသခံ ယာယီတပ္သားတစ္ဦးက စစ္တပ္မွ   
    ခ်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ေျမျမဳပ္မိုင္း (၃၀) ကို ေတြ႕ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။၂၂

  • ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ နန႔္ေထြး ေက်း႐ြာအနီးရွိ မိုဘိုင္းဖုန္းတာဝါတိုင္တစ္ခု၏  အျပင္   
    ဘက္၌ ျမႇဳပ္ထားသည့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းတစ္ခုကို နင္းမိရာမွ စစ္တပ္ပိုင္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီဝန္ထမ္းတစ္ဦး အျပင္း   
    အထန္ ဒဏ္ရာရရွိသြားခဲ့သည္။ ၎မွာ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေဒသခံ ယာယီတပ္သားအဖြဲ႕မ်ား၏ ခပ္စိပ္စိပ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို 
    တုံ႔ျပန္ရန္ မိုဘိုင္းဖုန္းတာဝါတိုင္မ်ား၏ ေအာက္ေျခတြင္ မိုင္းေထာင္ေနေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားအၿပီး ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၂၃

  • ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဥစုံးေတာင္ေက်း႐ြာမွ တပ္မေတာ္အေျခစိုက္   
    စခန္းတစ္ခု၏ အျပင္ဘက္တြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းတစ္ခုေၾကာင့္ လယ္သမားအမ်ိဳးသားတစ္ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ား၏ 
    ေျပာၾကားခ်က္အရ အဆိုပါေနရာမွာ လယ္သမားမ်ား ပုံမွန္အသုံးျပဳေနသည့္ေနရာျဖစ္ၿပီး ယခင္က မိုင္းကြဲမႈ စသည့္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ိဳး 
    မရွိခဲ့ဖူးပါ။၂၄

  • ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမည္တုံးမယ္ ေက်း႐ြာမွ ႐ြာသားမ်ားက တပ္မေတာ္သည္ 
    တပ္မေတာ္အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခုအနီး ႏြားေက်ာင္းေနသည့္ ကေလးတစ္ေယာက္အား အသက္ဆုံရႈံးေစခဲ့သည့္ မိုင္းတစ္ခုကို   
    ေထာင္ထားခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။၂၅

၂၀။  အရာရွိက ေျပာသည္မွာ "နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ အေရအတြက္နည္းပါက သူတို႔က သူတို႔ေနရာတစ္ဝိုက္တြင္ မိုင္းမ်ားေထာင္ထားမည္ျဖစ္ေသာ္   
    လည္း သူတို႔အေရအတြက္ နည္းပါးေနမွသာ ျဖစ္သည္။ မိုင္းမ်ားကို မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဗ္ ေမွ်ာ္စင္မ်ားကဲ့သို႔ အေျခခံအေဆာက္အုံမ်ားတစ္ဝိုက္တြင္လည္း ေထာင္ထား   
    ေလ့ရွိသည္။ အကယ္၍ ၎တို႔က ေက်း႐ြာမ်ားအနားတြင္ျဖစ္ပါက သူတို႔ကို သတိေပးပါသည္။ အကယ္၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ခု၏ ထိန္းခ်ဳပ္   
    နယ္ေျမ၌ တပ္မေတာ္စခန္းတစ္ခုရွိၿပီး ၎တို႔ စႏိုက္ပါဒဏ္ခံရျခင္း၊ ထိခိုက္ခံရျခင္းမ်ားျဖစ္ပါက သူတို႔၏ စခန္းတစ္ဝိုက္တြင္ မိုင္းမ်ား ေထာင္လိမ့္မည္။"   
    ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ံုး၊ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ျဖစ္သူ ဦးမင္းထုိက္ဟိန္းတုိ႔အၾကား  
    အစည္းအေဝး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔။
၂၁။  “Pyithu Hluttaw hears answers to questions by relevant ministries,” Global New Light of Myanmar, 13 September 2016. ဒုဝန္ႀကီးက ဆိုသည္မွာ 
    တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ စက္႐ုံမ်ား၊ တံတားမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန႔္ျဖဴးရာ တာဝါတိုင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စစ္တပ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္း ၎တို႔၏   
    ကင္းစခန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း ကာကြယ္ရန္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္းဆိုသည္။ ဒုဝန္ႀကီးက စစ္တပ္အေနျဖင့္ ကင္းစခန္းမ်ားကို စြန႔္ခြာသည့္ 
    အခ်ိန္တြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားေၾကာင္းႏွင့္ မိုင္းမ်ားျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး စစ္သားမ်ားမရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသိေပးအမွတ္အသားမ်ားကို ျပထားေၾကာင္းလည္း 
    ေျပာခဲ့သည္။
၂၂။  “Myanmar Junta Accused of Targeting Civilians with Landmines”, The Irrawaddy, 29 September 2021.
၂၃။  “A staff who came to fix Mytel phone tower at Muse Township lost his feet after stepping on a landmine”, Eleven Myanmar, 
   29 September 2021. See also, “Security forces today laid mines by a Mytel tower in Mogok, Mandalay Region, according to local resi  
   dents who had been ordered by the military troops involved to evacuate their homes.” Democratic Voice of Burma, 15 September 2021.
၂၄။  “In Kyauktaw, a villager stepped on a landmine and lost one of his legs,” Myanmar Now, 18 August 2021.
၂၅။  “A teenager was killed when he stepped on a landmine planted by the military council,” Burma News International (BNI), 9 August 2021.
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  • ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သစ္ညီေနာင္ေက်း႐ြာအျပင္ဘက္၌ ယခင္က   
    တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ား ႏွစ္ရက္ၾကာ စခန္းခ်ခဲ့သည့္ေနရာတြင္ ဆင္ထားေသာ ေျမျမဳပ္မိုင္းတစ္ခုေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦး   
    ေသဆုံးခဲ့ရသည္။၂၆

 • ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးသံတမန္က သူ႔အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ ကယားျပည္နယ္ရွိ 
   အမ်ားပိုင္လမ္းမ်ားေပၚ၌ မိုင္းမ်ားေထာင္ထားေၾကာင္း အစီရင္ခံခ်က္မ်ားကို ရရွိခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ၎မွာ ေနရာေ႐ြ႕ေျပာင္းခံရသူ   
   မ်ားအတြက္ အကူအညီေပးမႈမ်ားကို တားဆီးရန္ အားထုတ္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ေပၚလြင္သည္။၂၇

 • ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္၏ လက္ေအာက္ရွိ ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ အမွတ္ ၁၀၁၄ မွ   
   ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လယ္ယာမ်ားတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားေထာင္ခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံခ်က္ရွိၿပီး ၎မိုင္းမ်ားက ႐ြာသား   
   တစ္ဦးကို အသက္ဆုံးရႈံးေစခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ဦးကို ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရေစခဲ့သည္။၂၈

 • ထို႔အတူပင္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ -
    - တပ္မေတာ္ ေျခလ်င္တပ္ အမွတ္ (၁၄၂) က ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒါ့ဖုန္းယန္အနီး ၎၏ အေျခစိုက္စခန္း   
      တစ္ဝိုက္တြင္ မိုင္းမ်ားေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံခ်က္ရွိၿပီးေနာက္ အရပ္သားေသဆုံးမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။၂၉

   -  ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံ ယာယီတပ္သားတစ္ဦးက ရွပ္ ေက်း႐ြာအနီး ေဒသခံ ကေလးတစ္ဦးကို အသက္ဆုံးရႈံး 
      ေစခဲ့ေသာ မိုင္းအသုံးျပဳမႈအတြက္ တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့သည္။၃၀

 • ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ -
    - တပ္မေတာ္ သတင္းေပးတစ္ဦးက ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္၌ ေနရာသုံးခုတြင္ စစ္တပ္က မိုင္းမ်ားေထာင္ထားေၾကာင္း   
      ေျပာသည္။၃၁ 
     - ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႐ြာသားမ်ားက တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ နမ္ပါခ်ီ ေက်း႐ြာအနီးတြင္ မိုင္းမ်ားေထာင္ထားေၾကာင္း 
      စြပ္စြဲခဲ့သည္။၃၂

    - တပ္မေတာ္သည္ ရိကၡာျပန္လည္ျဖည့္တင္းေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ပိုင္းရွိ ေက်ာက္ႀကီး-ေစာထ   
      လမ္းပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ MM6 အမ်ိဳးအစား ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားကို ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံခ်က္ရွိသည္။၃၃

   -  တပ္မေတာ္သည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဲကေလာ ေက်း႐ြာအနီးတြင္ လယ္ကြင္းမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္မႈကို တားဆီး 
      ရန္ မိုင္းမ်ား ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံခ်က္ရွိသည္။၃၄

 • ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္ အမွတ္ (၄၃၄) က ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘို႔ထ ေက်း႐ြာအနီးတြင္   
   မိုင္းမ်ား ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံခ်က္ရွိသည္။၃၅

 • ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလႏွင့္ ေမလအၾကားတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဝိုင္း ေက်း႐ြာရွိ ၎တို႔   
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8 | ၂၀၂၁ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ

    အေျခစိုက္စခန္း၏ အျပင္ဘက္တြင္ရွိေသာ လမ္းေပၚ၌ မိုင္းမ်ားေထာင္ထားေၾကာင္း ေက်း႐ြာသားမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ   
    သိရသည္။၃၆

  • ယခင္က အစီရင္ခံတင္ျပမႈမရွိေသးသည္မွာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္ရင္း (၄၃၄) က ကရင္ျပည္နယ္၊   
    ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၌ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္အနီးရွိ ၎၏ အေျခစိုက္စခန္းတစ္ဝိုက္တြင္ မိုင္းမ်ား ဆင္ထားေၾကာင္း အစီရင္ခံခ်က္ရွိသည္။၃၇

    
     ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ မုိင္းကြမဲႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရိွမႈကုိ လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲတစ္ခုအား တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းတရားအျဖစ္  
ေဖာ္ျပရန္ ခက္ခဲေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ႐ြာသားမ်ားက ေျမ 
ျမဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသေၾကမႈမ်ားကို သတင္းပို႔ေလ့ရွိသည္။ အဆိုပါအျဖစ္အပ်က္ ဥပမာမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္ -
 • ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ -
   - ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တို႔ မၾကာေသးမီက ထိေတြ႕မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာ၌ ကေလးငယ္   
     တစ္ဦး မိုင္းထိ၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသြားသည္။၃၈

   - ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၌ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး မိုင္းထိ၍ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၎မွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ိဳးစုံ လႈပ္ရွားရာ   
     နယ္ေျမျဖစ္သည္။ မည္သည့္ NSAG က ထိုမိုင္းကို ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။၃၉

 • ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္၌ မၾကာေသးမီက ေထာင္ခဲ့သည့္ မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံႏွစ္ဦးဒဏ္ရာ   
   ရွိခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အဖြဲ႕က ထိုမိုင္းမ်ားကို ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းမွာ မရွင္းလင္းပါ။၄၀

 • ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ မဲကေလာ အျပင္ဘက္၌ တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ KNLA ပုန္ကန္သူမ်ားအၾကား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို 
   ေရွာင္ရွားထြက္ေျပးလာသည့္ ႐ြာသားမ်ားက ကမာေမာင္း သြားရာ လမ္းေဘးအနီးတြင္ ေထာင္ထားေသာ မိုင္းမ်ားကို ေတြ႕ခဲ့သည္၊ 
   သို႔ေသာ္ မည္သူက ေထာင္ထားခဲ့သည္ျဖစ္ေၾကာင္းမွာ မသိရပါ။၄၁ 
 • ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္ တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ား ယခင္ကေနထိုင္သြားသည့္ အိမ္တစ္လုံးအတြင္းတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္   
   မိုင္းတစ္လုံးကို ကိုင္တြယ္ၿပီးေနာက္ ကေလးတစ္ဦး ေသဆုံးၿပီး ငါးဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။၄၂

 • ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တေအာန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) တပ္ဖြဲ႕မ်ား ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ 
   အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖတ္သန္းေနေသာ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေျမေနရာအတြင္း ေထာင္ထားသည့္ လူသားပစ္မွတ္ထား   
   တိုက္ခိုက္ေသာမိုင္းထိ၍ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့သည္။၄၃

 • ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ပုဏၰားကြၽန္းေက်း႐ြာ၌ တပ္မေတာ္ တပ္သားမ်ားႏွင့္ AA ပုန္ကန္သူမ်ားအၾကား   
   တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာတြင္ ႐ြာသားတစ္ဦး မိုင္းထိ၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ဦးမွာ ယင္းကို ကူညီရန္   
   လာေရာက္စဥ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္၊ သို႔ေသာ္ မည္သူက မိုင္းကို ေထာင္ထားေၾကာင္း ႐ြာသားမ်ား မသိရွိခဲ့ပါ။၄၄

  • ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မုဆိုးေခ်ာင္ေက်း႐ြာမွ ႐ြာသားတစ္ဦးသည္    
    တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA ပုန္ကန္သူမ်ားအၾကား ထိေတြ႕မႈ မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာ၌ မိုင္းထိ၍ အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့သည္။၄၅

၃၆။ “Karen Human Rights Group Submission to Landmine Monitor,” August 2021. မဲဝိုင္းရွိ တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက လယ္စိုက္ပ်ိဳးရန္ႏွင့္    
   ေတာ္ေပၚစိုက္ခင္းမ်ားသို႔သြားရန္ သုံးသည့္ လမ္းေပၚတြင္ မိုင္းမ်ားေထာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူတစ္ဦး မိုင္းေပါက္ကြဲမႈတစ္ခု၌ သူ႔ေျခေထာက္ ဆုံးရႈံးခဲ့သည္။
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   ဒုတိယ ျဖစ္ပြားမႈတြင္ "ေဒသခံလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕" တစ္ခုက ေက်း႐ြာသားမ်ားအား ထိုေနရာသို႔ မသြားရန္ တားျမစ္ခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လအတြင္း ျဖစ္ပြားမႈ၌   
   ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားက သတိေပးခ့ဲၿပီး ယင္းကို ဒဏ္ရာရသြားေသာ ေက်း႐ြာသားက ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့သည္။
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   ေက်း႐ြာမွ ေက်း႐ြာသားမ်ားက KNLA ပုန္ကန္သူမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ထိေတြ႕တိုက္ပြဲမႈမ်ား ေက်း႐ြာအနားတြင္ ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ေျပးခဲ့သည္။   
   ေက်း႐ြာသား ၇၀ မွ ၈၀ (အိမ္ေထာင္စု ၁၂ ခု) တို႔ ကမာေမာင္းၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၿပီး ထိုအေတာအတြင္းတြင္ သူတို႔က ကမာေမာင္းသို႔သြားရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္  
   ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကုိ သတိထားမိခဲ့သည္။
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ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ/ ေပၚတာမ်ားျဖင့္ မိုင္းရွင္းျခင္း
     ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက မိုင္းေထာင္ထားရာနယ္ေျမမ်ား၌ 
မိုင္းမ်ားကို ေဖာက္ခြဲရန္အတြက္ အရပ္သားမ်ားကို တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အေရွ႕၌ 'လမ္းျပ' အျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္းနည္းလမ္းကို 
ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနေၾကာင္း သက္ေသေတြ႕ရွိသည္။ ဤအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဥပေဒမ်ားအား ဆိုး႐ြားစြာ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။
     အစီရင္ခံတင္ျပမႈကာလအတြင္း ဤဆိုး႐ြားယုတ္မာေသာ အေလ့အထႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပမာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ 
ထားခဲ့သည္ -
   •၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဖယ္ခုံ၌ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းတစ္ခု၏ အေရွ႕တြင္ လယ္သမားႏွစ္ဦးကို   
    အတင္းအၾကပ ္လမ္းေလွ်ာက္ခိငု္းေစခဲ့ေၾကာင္း အစရီငခ္ခံ်ကရ္ရွထိားၿပီး ၎ေနရာတြင ္ေျမျမႇဳပမ္ိငု္းမ်ား ပ်႕ံႏွံ႔တညရ္ွိေနေၾကာင္း  
    သိရသည္။၄၇

  • ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ   
    ကလန္ဒုံးေက်း႐ြာအုပ္စုတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ၎တို႔အား KNLA နယ္ေျမသို႔အဝင္တြင္ ေရွ႕မွ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ အတင္းအက်ပ္   
    ခိုင္းေစခဲ့သည္။၄၈

  • ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ပိုင္း၊ ေခၚပူး ေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ လာတိုး စခန္းမွ တပ္မေတာ္   
    ေျချမန္တပ္ အမွတ္ (၃၄၁) ႏွင့္ (၄၁၀) တို႔က အမ်ိဳးသမီးသုံးဦးကို ဖမ္းၿပီး ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ကိရိယာမ်ားသယ္ေဆာင္ေစကာ   
    လူသားဒိုင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။၄၉

  • ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ New York Times က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၂၀ ဧၿပီလ၌ တပ္မေတာ္တပ္သားမ်ားက ေက်း႐ြာတစ္႐ြာမွ 
    အမ်ိဳးသားမ်ားစြာကို ျပန္ေပးဆြဲသြားၿပီး သူတို႔ကို ၎တို႔စစ္ေၾကာင္းအေရွ႕မွ ေလွ်ာက္ရန္ အမိန႔္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေရးခဲ့သည္။ 
    အမ်ိဳးသားတစ္ဦး မိုင္းနင္းမိ၍ ေသဆုံးခဲ့သည္။ မိုင္းထိ၍ ဒဏ္ရာရခဲ့ေသာ ေနာက္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက "သူတို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို 
    လူသားမိုင္းရွာစက္ေတြလို အသုံးျပဳတယ္ဆိုတာ ရွင္းပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံခ်က္ရွိသည္။၅၀

 • ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္၏ တပ္မ ၈၈ က အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို တေအာန္း (ပေလာင္) ကိုယ္ပိုင္   
   အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာင္းကေလာင္း ေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ ေနာ္ဆြစ္ေက်း႐ြာမွ ဖမ္းယူၿပီး စစ္သားမ်ား၏ အေရွ႕မွ   
   ေလွ်ာက္ခိုင္းၿပီးေနာက္ မိုင္းထိ၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိေစခဲ့သည္။၅၁

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္
 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာအစိုးရ 
တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေသာမိုင္းမ်ား အသုံးျပဳေနေၾကာင္း 

၄၆။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့ေသာ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ သက္ေသအေထာက္အထားမွာ  
   ျမန္မာစစ္တပ္က အရပ္သားမ်ားအား လူသားပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ေသာမိုင္းမ်ားကို ေလ့က်င့္မႈ သို႔မဟုတ္ အကာအကြယ္ ကိရိယာမ်ားမပါဘဲ ရွင္းလင္းရန္   
   အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ အရပ္သားမ်ားအား မိုင္းကြင္းမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အတြက္ လမ္းျပရန္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား သယ္ရန္ အတင္းအၾကပ္ 
   ေစခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လူပုဂၢိဳလ္၏ အသက္ရွင္မႈ၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ေဘးကင္းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ   
   တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမအႀကိမ္ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အားလုံးလႊမ္းၿခဳံေသာ ပုံမွန္ ျပန္လွန္သုံးသပ္မႈအတြင္းတြင္   
   ICBL က လူသားမိုင္းရွင္းစက္မ်ား အသံုးျပဳမႈကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ တင္သြင္းခ်က္တစ္ခု ေပးခဲ့သည္။ See Human Rights Council, Working Group 
   on the Universal Periodic Review, Tenth Session, ‘‘Summary prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights in accordance 
   with paragraph 15(c) of the annex to Human Rights Council resolution 5/1,’’ 18 October 2010.
၄၇။ “Burma Army Uses Farmers as Human Shields In Pekon Township,” Shan Herald Agency for News, 7 September 2021." စစ္သားေတြက   
   လယ္စိုက္ေနတဲ့ လင္မယားကို လူသားဒိုင္းအျဖစ္ သုံးခဲ့တယ္။ လူေတြက စစ္သားေတြေရာက္လာတာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ သူတို႔႐ြာေတြကေန ထြက္ေျပးဖို႔ ႀကိဳးစားၾကၿပီး 
   အေၾကာင္းက ဒီလုိအရာေတြက ဒီနယ္ေျမမွာ ပုံမွန္လိုျဖစ္ေနလို႔" ဟု ေက်း႐ြာသားတစ္ဦးက သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၄၈။ Karen Women’s Organization (KWO) and KHRG press release, “The Karen Women’s Organization and the Karen Human    
   Rights Group Condemn the Burmese Junta’s Use of Women as Human Shields,” 3 September 2021.
၄၉။ Ibid. အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေက်ာ္ထလုိ႔ျမစ္သို႔ ေရာက္သည္အထိ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစခဲ့ၿပီး ထိုေနရာတြင္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိၿပီးေနာက္ သူတို႔   
   လႊတ္ေပးခံလိုက္ရသည္။
၅၀။ Ta’ang Women’s Organization (TWO) Facebook post, 28 January 2020. ႐ြာသားႏွစ္ဦးအား လမ္းျပရန္ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ႏွစ္ရက္ၾကာအထိ   
   လႊတ္မေပးခဲ့ပါ။ အေရွ႕မွေလွ်ာက္ရန္ ေစခိုင္းခံရသူမွာ မိုင္းနင္းမိခဲ့သည္။ See also, Network for Human Rights Documentation-Burma, ‘‘Overview of the 
   Human Rights Situation in Burma: January–June 2020,’’ p. 32
၅၁။ Ta’ang Women’s Organization (TWO) Facebook post, 28 January 2020. Two villagers were taken to guide but not released for two days. 
   The one made to walk in front stepped on a mine. See also, Network for Human Rights Documentation-Burma, 
   ‘‘Overview of the Human Rights Situation in Burma: January–June 2020,’’ p. 32
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သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။၅၂ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ 
သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ အစီရင္ခံစာတြင္ မိုင္းအသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ 
စြဲခ်က္မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးကာ "တပ္မေတာ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအရပ္သားမ်ားကို ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ 
ရေစရန္ သို႔မဟုတ္ အသက္ ေသဆုံးေစရန္ဟူသည့္  ရည္႐ြယ္ထားေသာ (သို႔) ႀကိဳတင္သိျမင္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳးရလဒ္ပါဝင္သည့္ 
'နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးမ်ား' ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လည္းေကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္လည္း 
ေကာင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း သုံးသပ္ခ်က္ခ်ရန္ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈရွိသည္" ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ 
ခိုလႈံသူမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္မလာေစေရး တားျမစ္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိႏွင့္ စီမံခ်က္ခ်ထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပိုင္း 
တစ္ခုအျဖစ္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေသာမိုင္း အသစ္မ်ား ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။၅၃

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၌ မိုင္းတားျမစ္ေရးပဋိဉာဥ္၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ျပန္လွန္သုံးသပ္ျခင္း စုံညီေဆြးေႏြးပြဲတြင္ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအား "လူသားပစ္မွတ္ထားတိုက္ခုိက္ေသာမိုင္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းေ႐ြ႕ျခင္း 
ကို တရားဝင္ ဆုိင္းငံ့ထားရန္" ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ၎က "ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူသားပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ေသာမိုင္းမ်ား ဆက္လက္ 
အသုံးျပဳေနျခင္းအေပၚ ေလးနက္စြာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈရွိသည္... ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ နယ္စပ္စီမံခန႔္ခြဲေရး အာဏာပိုင္မ်ားက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ နယ္စပ္ 
တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္နယ္ေျမအတြင္း၌ လူသားပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ေသာမိုင္းဆိုင္ရာ မေတာ္တဆမႈမ်ားကို မွတ္တမ္း 
ရယူထားသည္မွာ လတ္တေလာအားျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္လည္းရွိၿပီး ယင္းတို႔ေၾကာင့္ အရပ္သား 
အသက္ဆုံးရႈံးမႈႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။"၅၄ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအၾကား နယ္စပ္စည္း႐ိုးကို ျပဳျပင္ရန္ ငွားရမ္းထားသည့္ အလုပ္သမားႏွစ္ဦး ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။၅၅

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ပဋိဉာဥ္အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအား ၎တို႔၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား အသုံးျပဳသည္ဆိုေသာ စြဲခ်က္မ်ားမွာ "မွန္ကန္မႈ မရွိေၾကာင္း" ႏွင့္ 
၎တို႔ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ပူးေပါင္းကင္းလွည့္မႈမ်ားတြင္ မည္သည့္မိုင္းမွ် မေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။၅၆ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္၌ မိုင္းအသုံးျပဳမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္းကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္လည္း 
ထပ္မံျငင္းဆိုသည္။၅၇

အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ အသုံးျပဳမႈ
 NSAG မ်ားစြာက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသားပစ္မွတ္ထားတုိက္ခိုက္ေသာမိုင္းမ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္မွာ အစီရင္ခံတင္ျပမႈ 
စတင္ေသာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကတည္းကျဖစ္သည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ NSAG အနည္းဆုံး (၂၀) တိုက္ခိုက္ေနၾကသျဖင့္ မိုင္းအသုံးျပဳျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိမႈကို အဖြဲ႕တစ္ခုတည္း 
အား အေၾကာင္းတရားအျဖစ္ ေဖာ္ျပရန္မွာ ခက္ခဲသည္။ ဥပမာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေတာင္ပုိင္း (RCSS/SSA-S) ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ဘက္လံုးက ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြ႕ဲဝင္ 
- AA၊ MNDAA ႏွင့္ TNLA တို႔ သုံးဖြဲ႕ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ ဤတိုက္ပြဲၿပီးေနာက္ အနီးအနားရွိ ပဋိပကၡ နယ္ေျမ 

၅၂။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ အဆုိအရ ေ႐ြ႕ေျပာင္းျခင္းခံရသူ ႐ိုဟင္ဂ်ာအရပ္သားမ်ားက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ 
   ဝင္ေရာက္ေသာအခါ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္း၊ ကူညီေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးေနေသာ ေဒသခံ သုေတသီမ်ားက နယ္စပ္၏ ျမန္မာဘက္အျခမ္းတြင္ စစ္ကား  
   တစ္စီး ဆိုက္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ စစ္သားမ်ား ပုံးသုံးပုံးကို ခ်ေနျခင္းကို ေတြ႕ခဲ့သည္။ ၎တို႔က စစ္သားမ်ားမွ ပုံးမ်ားအတြင္းရွိ လူသားပစ္မွတ္ထား   
   တုိက္ခိုက္ေသာမုိင္းမ်ားကို ယူၿပီး ေျမျပင္ေပၚတြင္ ခ်ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ညဘက္တြင္ ျပန္လာၿပီး ေနာက္ထပ္ မိုင္းမ်ား ထပ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။ သုေတသီမ်ား၏အဆိုအရ 
   မိုင္းမ်ားကို ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္ၿပိဳလက္ရာ ေက်း႐ြာအုပ္စု၌ ဘလၤားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံ နယ္စပ္မွတ္တိုင္ အမွတ္ (၃၁)ႏွင့္ ကပ္လ်က္တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ထိုေနရာမွာ 
   ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ေျမျပင္နယ္စပ္မ်ဥ္းစတင္ေၾကာင္း မွတ္သားသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က NGO သုေတသီ 
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   ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ရွိ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပူးေပါင္းကင္းလွည့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခဲ့သည္။ 
   ယခုလ ဩဂုတ္လမွစတင္၍ ပူးေပါင္းကင္းလွည့္မႈ ၁၉ ႀကိမ္ထိ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ထိုေနရာတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈမ်ားကိုအစီရင္ခံတင္ျပခ်က္
   မရွိပါ။ ထိုကဲ့သို႔ ခိုင္မာေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမရွိဘဲ စြပ္စြဲမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံမ်ားအား ပဋိဉာဥ္တြင္ ပါဝင္ေစရန္ စီစဥ္ေပးရာ၌ အကူအညီျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။"
၅၇။ Statement of Myanmar, General Debate, First Committee, UN General Assembly 75th Session, 19 October 2020.
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မ်ားတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ အရပ္သား ထိခိုက္ေသဆုံးမႈအသစ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။၅၈ 

 ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (PDF) ေခၚ ေဒသခံ 
ယာယီတပ္သားအဖြဲ႕မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ေဒသခံမီဒီယာမ်ားက အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ား၏ 'ေျမျမႇဳပ္မိုင္း' အသုံးျပဳမႈကို အစီရင္ခံ 
တင္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါပစၥည္းမ်ားမွာ လူတိုက္မိုင္း သို႔မဟုတ္ ေဖာက္ခြဲမိုင္း ျဖစ္သည္ကို ဆုံးျဖတ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။၅၉

 အသုံးျပဳမႈအသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လတ္တေလာစြဲခ်က္အမ်ားစုမွာ ကရင္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ သတင္း 
ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ -
 • ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဖယ္ခုၿံမိဳ႕နယ္ရိွ PDF က ၎တုိ႔၏ ေျမျမႇဳပ္မုိင္း အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ ထိခုိက္  
   ေသဆုံးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။၆၀

 • ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္၌ KNLA တပ္ရင္း (၁၀၂) မွ ေထာင္ထားသည္ဟု အစီရင္ခံတင္ျပခ်က္  
   ရွိသည့္ မိုင္းေၾကာင့္ လူတစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။၆၁

 • ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ကသာ PDF ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕က ၎တို႔၏ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း   
   အသုံးျပဳမႈမွ တပ္မေတာ္ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။၆၂

 • ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ KNLA တပ္ရင္း (၁၀၂) က လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၎တို႔ေထာင္ထားသည့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားကို  ႐ြာသားမ်ား  
   ေဈးသြားႏိုင္ရန္အတြက္ ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။ KNLA ပုန္ကန္သူမ်ားက မိုင္းမ်ားကို လမ္းေဘးတြင္ ခ်န္ထားခဲ့သည္။၆၃

 • ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျမန္မာအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားက KIA ၏ မိုင္းအသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၌   
   အသက္ဆုံးရႈံးမႈ ႏွစ္ခု ျဖစ္ပြားေစခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့သည္။၆၄

 • ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ KNLA က ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မေထာ္ေက်း႐ြာအုပ္စုအတြင္း ကူးဆိပ္ တပ္မေတာ္စခန္းအနီး 
   စစ္တပ္လမ္းတစ္ခုကို မိုင္းမ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ခဲ့သည္။၆၅

 • ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ KNLA က မြန္ျပည္နယ္၊ သထုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအား ၎က ထိုေနရာတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား 
   ေထာင္ထားေၾကာင္း အသိေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းမိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ကေလးငယ္တစ္ဦး အသက္ဆုံးရွံးခဲ့သည္။၆၆

  • ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ KNLA က ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လယ္သမားတစ္ဦးကို သူတို႔ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ေထာင္ထား 
    သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အနီးအနားေနရာမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းမျပဳရန္ သတိေပးခဲ့သည္။၆၇

 ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု က်င္းပၿပီး ၎တြင္ လက္လုပ္ 
မိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပသထားမႈလည္းပါဝင္ကာ ယင္းမိုင္းမ်ားမွာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔္က်င္သူမ်ားအေပၚ စစ္ဆင္ေရး လုပ္ရာမွ 

၅၈။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္တြင္းေနရာေ႐ြ႕ေျပာင္းျခင္းခံရသူ (IDP) မ်ားက အစားအစာရွာေဖြရန္အတြက္ IDP   
   စခန္းတစ္ခုမွ ထြက္ခြာၿပီးေနာက္ မိုင္းနင္းမိခဲ့သည္။   RCSS၊ TNLA ႏွင့္ Shan State Progress Party (SSPP)  တပ္ဖြဲ႕မ်ား အားလုံး ယခင္က ထိုေနရာတြင္   
   တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ See, “IDPs Wounded By Landmine In Kyaukme Township,” BNI, 18 August 2021.
၅၉။ ဥပမာအားျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ တန႔္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တန႔္ဆည္လူထုရဲေဘာ္မ်ား က ေဒါက္ႀကီးေက်း႐ြာအနီး သူတို႔ေထာင္ထားသည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ 
   စစ္ကားမ်ား မိုင္းထိခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။ “More Than 40 Junta Troops Killed Across Myanmar,” The Irrawaddy, 16 August 2021. မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ 
   ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေပါက္ ေတာင္ပိုင္း ေျပာက္ၾကားတပ္ဖြဲ႕က စစ္သားမ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အေလာင္းေကာက္ရန္ စစ္ကူမ်ားလာေရာက္ေသာအခါ   
   သူတို႔၏ ေနာက္ထပ္မိုင္းမ်ား ထပ္ကြဲခဲ့ၿပီး တပ္သား ၁၇ ဦးကို ထပ္မံေသဆုံးေစခဲ့သည္။ See, ‘‘Armed resistance replaces anti-coup protests in Pauk   
   township,” Frontier Myanmar, 31 August 2021.
၆၀။ “Karen Human Rights Group Submission to Landmine Monitor,” August 2021. KHRG သုေတသီမ်ားအား KNLA မွ မည္သည့္သတိေပးခ်က္မွ   
   ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ အနီးအနားတြင္ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ တစ္ရက္တည္းတြင္ပင္ အျခားလူႏွစ္ဦးအား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ အေသးစားမ်ား   
   ရရွိေစခဲ့သည္။
၆၁။ “Karen Human Rights Group Submission to Landmine Monitor,” August 2021. KHRG researchers were told that no    
   warning by the KNLA was issued. Nearby, another mine caused minor injuries to two other people the same day.
၆၂။ “Karen Human Rights Group Submission to Landmine Monitor,” August 2021. KHRG သုေတသီမ်ားအား ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္   
   ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ KNLA တပ္ရင္း (၁၀၂) က မိုင္းမ်ား ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ ေဒသခံေက်း႐ြာသားမ်ားအား ဖာပြန္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေစႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔က   
   လမ္းေဘးတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအခ်ိဳ႕ ခ်န္ထားခဲ့ျခင္းျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႐ြာသားမ်ားအား သူတို႔ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ျပန္လာရန္ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနေစခဲ့သည္။
၆၃။ “Karen Human Rights Group Submission to Landmine Monitor,” August 2021. KHRG researchers were told that on 19 June 
   2021, KNLA Battalion 102 removed mines for local villagers to be able to go to Hpapun town. They left some landmines   
   beside the road, making some villagers afraid to return to their own villages. 
၆၄။ “New clashes break out between KIA, regime forces in northern Shan State,” Myanmar Now, 18 May 2021.
၆၅။ “Karen Human Rights Group Submission to Landmine Monitor,” August 2021. ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ KNLA က မေထာ္ေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ   
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၆၆။ KHRG, “Doo Tha Htoo District Incident Report: Child seriously injured in a landmine explosion in Thaton Township,”    
   January 2021.
၆၇။ “Karen Human Rights Group Submission to Landmine Monitor,” August 2021. KNLA မွ လယ္သမားတစ္ဦးအား ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတိေပးခဲ့သည္,  
   သို႔ေသာ္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ေမးျမန္းေသာအခါ သူႏြားေက်ာင္းေလ့ရွိသည့္ ေနရာမွာ မိုင္းေထာင္ထားေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။
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ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။၆၈

 ယခင္က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းလႈပ္ရွားေနၾကသည့္ NSAG မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ သေဘာ 
တူညီခ်က္မ်ားကို အၿပီးသတ္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕က အစုိးရႏွင့္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ သေဘာတူညီခ်က္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး 
"မိုင္းေထာင္ျခင္း အဆုံးသတ္ရန္" ႏွင့္ "ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအားလုံးကို ရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္" အတြက္ ကတိ 
ကဝတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။
 ထိုအဖြဲ႕အားလုံး - ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) မွ ကြဲထြက္လာေသာ အဖြဲ႕ခြဲႏွစ္ရပ္၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
ေကာင္စီ(RCSS)၊ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP)၊ ပအို႔ဝ္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (PNLO)၊ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာေက်ာင္း 
သားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး(ABSDF)၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) ႏွင့္ DKBA တို႔သည္ ယခင္က မိုင္းမ်ား အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။၆၉ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး (LDU)တို႔က NCA တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး 
ေနာက္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ NSAG  အေရအတြက္ကို (၁၀) ခုအထိ ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။၇၀ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ လူမႈဖူလုံေရး၊ 
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္က မိုင္းမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ေနျခင္းသည္ လက္မွတ္ထိုးရန္ ပ်က္ကြက္ 
ခဲ့သည့္ NSAG မ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။၇၁

 ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ NSAG ႏွင့္ NSAG ေဟာင္းအခ်ိဳ႕က ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံအေျချပဳ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အ 
စည္း (NGO) တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ဂ်ီနီဗာေကာလ္မွ စီမံထားသည့္ ကတိကဝတ္ျပဳမႈစာခြၽန္လႊာ ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖင့္ လူသား ပစ္ 
မွတ္ထား တိုက္ခုိက္ေသာမိုင္းအသုံးျပဳမႈကို တဖက္သတ္ စြန႔္လႊတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၇၂ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PSLF) 
က ကတိကဝတ္ ျပဳမႈစာခြၽန္လႊာကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး ၎၏ လက္နက္ကိုင္ လက္႐ုံးတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ TNLA က 
မိုင္းအသုံးျပဳမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္။၇၃ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ TNLA က မိုင္းအသုံးျပဳမႈအသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စြပ္စြဲ 
ခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆုိကာ TNLA အေနျဖင့္ ကတိကဝတ္ျပဳမႈစာခြၽန္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ိန္မွစ၍ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား အသုံးမျပဳေတာ့ 
ေၾကာင္း ခိုင္မာစြာ ေျပာသည္။၇၄

ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အသုံးျပဳမႈအသစ္အေပၚ တုံ႔ျပန္မႈ
 ယခင္က ျမန္မာအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားစြာက အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေသာမိုင္းမ်ား အသုံးျပဳေန 
သည္ဆိုျခင္းကို ဝန္ခံခဲ့ (သို႔) ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။၇၅

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တြင္ မိုင္းမ်ား ေထာင္ထား 
သည္ဆိုသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။၇၆ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက သူတို႔သည္ သူတို႔၏ နယ္စပ္တြင္ ျမန္မာတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ 
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   ေရးတပ္မေတာ္ (PNLA) ျဖစ္သည္၊ ထို႔ေနာက္ CNF ၏ လက္႐ုံးတပ္ဖြဲ႕မွာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (CNA) ျဖစ္သည္။ စာရင္းတြင္ပါေသာ ေနာက္အဖြဲ႕ႏွစ္ခုမွာ 
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၇၀။ “Two ethnic armed groups sign ceasefire agreement in Nay Pyi Taw,” Global New Light of Myanmar, 14 February 2018.
၇၁။ Lei Lei, “Landmines Strike 10 Civilians in a Single Town in Myanmar’s Shan State,” The Irrawaddy, 27 September 2019.
၇၂။ အတိတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေဟာင္း အခ်ိဳ႕က ကတိကဝတ္ျပဳမႈ စာခြၽန္လႊာကို    
   လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအားျဖင့္ လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေသာ မိုင္းမ်ား အသုံးျပဳမႈကို တစ္ဖက္သတ္ စြန႔္လႊတ္ခဲ့သည္။ CNF/CNA က ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊   
   ဇူလိုင္လတြင္ အသုံးျပဳမႈ စြန႔္လႊတ္ခဲ့သည္။ အာရကန္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕အစည္း (ARNO) ႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ အာရကန္အမ်ိဳးသားပါတီ (NUPA) တို႔မွာ   
   ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အသုံးျပဳမႈ စြန႔္လႊတ္ခဲ့ကာ ၎တို႔ႏွစ္ဖြဲ႕လုံးမွာ ယခုအခါ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ရပ္တန႔္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ လားဟူ    
   ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး(LDF)၊ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (PSLA) ႏွင့္ ပအို႔ဝ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း/ပအို႔ဝ္ျပည္သူ႔   
   လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (PPLO/PPLA) တို႔က ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ အသံုးျပဳမႈ စြန႔္လႊတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ Geneva Call က LDF ႏွင့္ PPLA 
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၂၀၂၁ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ |  13 

လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေသာမိုင္း ဆက္လက္အသုံးျပဳေနမႈအေပၚ စိုးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး "ကံမေကာင္းစြာပင္ 
ထိုကဲ့သို႔ အခ်က္အလက္အေပၚ အေျခခံသည့္ အစီရင္ခံခ်က္အား ယတိျပတ္ ျငင္းဆိုျခင္းသည္သာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္း 
ေသာ တုံ႔ျပန္မႈ ျဖစ္ေနေသးသည္" ဟု ဆိုခဲ့သည္။၇၇

 ၂၀၂၁ ခုႏစွ၊္ ဇလူိငုလ္တြင ္ICBL ထသံို႔ ေပးစာတစ္ေစာင၌္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ၏ လသူားခ်င္းစာနာေထာကထ္ားမႈႏငွ့ ္
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ဝန္ႀကီးက "ေဖေဖာ္ဝါရီလ အာဏာသိမ္းမႈအၿပီး စစ္တပ္မွ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား တိုး၍ သုံးစြဲလာျခင္းမွာ 
လက္ခံႏိုင္စရာမရွိဘဲ ရပ္တန႔္ရမည္ [sic]" ဟု ထုတ္ျပန္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူအားလုံးကိုလည္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္း 
အသုံးျပဳမႈအား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန႔္ရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။၇၈

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ NSAG မ်ားက လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေသာမိုင္းမ်ား အသုံးျပဳမႈအတြက္ အစိုးရ 
တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား သုိ႔မဟုတ္ အခ်င္းခ်င္းအား အျပစ္တင္ေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ 
ရႈံ႕ခ်ထားသည္။၇၉

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးသံတမန္က လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေသာ 
မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ကာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားအား "အိုးအိမ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးသူမ်ား ျပန္လာ 
ေရးတြင္ ႀကီးမားေသာ အတားအဆီးတစ္ရပ္" ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အထူးသံတမန္က အစိုးရအား ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအသုံးျပဳမႈကို 
ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန႔္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား မိုင္းတားျမစ္ေရးပဋိဉာဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။၈၀

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ 
အစီရင္ခံစာတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ရသည့္ ကေလးသူငယ္ထိခိုက္ေသဆုံးမႈ အေရအတြက္မွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပ 
ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအား မိုင္းတားျမစ္ေရးပဋိဉာဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။၈၁

 ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ICBL က ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေသာမိုင္းမ်ား အသုံးျပဳမႈအသစ္ကို ရႈံ႕ခ်ခဲ့ၿပီး 
ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္ လႈပ္ရွားသူအားလုံးအား အသုံးျပဳမႈ ရပ္တန႔္ရန္ႏွင့္ မိုင္းတားျမစ္ေရးပဋိဉာဥ္ကို လက္ခံက်င့္သုံးရန္ 
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။၈၂

 ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပန္လွန္သုံးသပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ဂ်ာမနီႏွင့္ ပနားမားႏိုင္ငံတို႔က လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေသာမိုင္းမ်ား ဆက္လက္အသုံးျပဳေနမႈအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၿပီး 
မိုင္းအသုံးျပဳမႈကို ရပ္တန႔္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။၈၃ ICBL က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပန္လွန္သုံးသပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္သို႔ ပါဝင္ပတ္သက္သူဆိုင္ရာ 
တင္သြင္းမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ကာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ အစီရင္ခံခ်က္ကို ထည့္သြင္းခဲ့သည္။၈၄
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၈၄။ Summary of stakeholders' information. See, Universal Periodic Review, Myanmar, 25 January 2021. 
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 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ UN အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အထူး 
ကိုယ္စားလွယ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ "လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေသာမိုင္းမ်ား အပါအဝင္ သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ေသရာပါဒဏ္ရာရေစမႈ 
အေရအတြက္ ႐ုတ္တရက္မ်ားျပားလာျခင္း" အေပၚ ထိတ္လန႔္ေၾကာင္းေဖာ္ျပၿပီး အစိုးရအား မိုင္းတားျမစ္ေရးပဋိဉာဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ 
တိုက္တြန္းခဲ့သည္။၈၅

 မိုင္းတားျမစ္ေရး ပဋိဉာဥ္၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ 
ေသာ မိုင္းမ်ား အသုံးျပဳေနျခင္းကို ပုံမွန္ ရႈံ႕ခ်ခဲ့သည္။ ယခင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ UNGA ၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ Sheikh Hasina က "ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာျခင္းကို တားဆီးရန္အတြက္ 
ျမန္မာနယ္စပ္ဘက္အျခမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း မ်ား အသုံးျပဳေနျခင္းကို ထိတ္လန႔္ဖြယ္ေတြ႕ရသည္" ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။၈၆

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေသာမိုင္းမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
 တပ္မေတာ္ (ႏိုင္ငံေတာ္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား) ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ (NSAGs) မ်ားစြာတို႔အၾကား ပဋိပကၡမ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ/ဗမာႏိုင္င၈ံ၇ သည္ ျပင္းထန္စြာ မိုင္းဒဏ္ခံရ 
သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္မွစ၍ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ 
သည္။
 မိုင္းေထာင္ထားေသာ ေနရာမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ကပ္လ်က္ တည္ 
ရွိသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NSAGs ႏွစ္ဘက္လုံးမွ မိုင္းအသစ္မ်ား ဆက္လက္ေထာင္ေနၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ 
အတိုင္းအတာ အျပည့္အစုံကို မသိရပါ။ သို႔ေသာ္ ၎တြင္ လက္လုပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရပိုင္စက္႐ုံမ်ား၌ ထုတ္လုပ္ေသာ မိုင္းမ်ား ပါဝင္ 
သည္။ မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႔မႈက ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ အိုးအိမ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးသူမ်ား (IDPs) တို႔ ျပန္လာျခင္းကို တားျမစ္သည္။ လတ္တ 
ေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈမ်ား တိုးလာသည့္ျဖစ္စဥ္ကို ျပည္တြင္းမွ သက္ဆိုင္သူမ်ားက သတင္း ပို႔ထားသည္။
 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ အမ်ိဳးသားအဆင့္အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို က်င္းပကာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
မိုင္းအေရး ေဆာင္႐ြက္မႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈ စင္တာတို႔ကို ဖြဲ႕စည္းရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး 
၎မွာ လူမႈဖူလုံေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန (MoSWRR) ၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ထူေထာင္ရန္ 
ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္က မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ္လည္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ အစီအစဥ္တက်မဟုတ္ဘဲ မွတ္ 
တမ္းတင္ထားျခင္းလည္း မရွိပါ။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈ လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
သို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေရာက္ရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း မိုင္းရွင္းလင္းခြင့္ မရၾကပါ။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ မိုင္းအေရး ေဆာင္ 
႐ြက္မႈက႑သည္ ႏိုင္ငံတကာ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈ စံႏႈန္းမ်ား (IMAS) ႏွင့္အညီ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အဆီးအတား 
ကာရံျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စတင္ရန္ နည္းပညာအဖြဲ႕မ်ား စတင္ျဖန႔္က်က္ႏိုင္ေၾကာင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့သည္။၈၈ သို႔ေသာ္ ကိုဗစ္-၁၉ 
ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈ အနည္းငယ္သာ ရွိခဲ့သည္။
 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ 
ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအေရအတြက္ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္ အဖြဲ႕အစည္း (၁၆) ခုက 
ၿမိဳ႕နယ္ (၈၅) ခုအႏွံ႔တြင္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈ စီမံကိန္း (၂၁) ခုအေၾကာင္း သတင္းပို႔ခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အဖြဲ႕အစည္း (၁၃) ခုက ၿမိဳ႕နယ္ (၇၇) ခုအႏွံ႔တြင္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈ စီမံကိန္း (၁၃) ခု 

၈၅။ Children and Armed Conflict: Report of the Secretary-General, UNGA 74th Session, Agenda Item 66 (a), A/74/845-S/2020/525, 
   20 June 2020.
၈၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအျဖစ္ ပိုင္းျခားထားသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပိုမိုၾကားမားေသာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအုပ္စု   
   အခ်ိဳ႕အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ မူလေနရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ သီးသန႔အု္ပ္စုတစ္ခုျဖင့္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွသည့္ အျခားေနရာမ်ားကုိ တုိင္းေဒသ  
   ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ေခၚတြင္သည္။ ယခင္က စစ္အာဏာသိမ္းအဖြဲ႕က ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ အမည္ကို ဗမာမွ ျမန္မာသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္မ်ား၏   
   အမည္မ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ Kayin ျပည္နယ္မွာ ယခင္က Karen ဟု သိရွိခဲ့ၾကၿပီး Bago တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ယခင္က Pegu ဟူ၍ ျဖစ္သည္။   
   ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားစြာမွာ ဗမာ ဟူသည့္ အမည္ႏွင့္ ယခင္က ျပည္နယ္အမည္မ်ားကို ပိုမိုသုံးစြဲလိုၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအေၾကာင္းအရာတြင္   
   ျပည္တြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအမည္မ်ားကို သူတို႔၏ လက္ရွိပုံစံျဖင့္ ေပးထားသည္။
၈၇။ 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.
၈၈။ Response to Monitor questionnaire by Bekim Shala, Country Programme Manager, Mines Advisory Group (MAG) Myanmar, 25 
   May 2020; and by Michael Horita, Field Coordinator, Humanity & Inclusion (HI) Myanmar, 16 March 2021.



၂၀၂၁ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ |  15 

အျဖစ္သို႔ ေလ်ာ့က်သြားသည္။၈၉ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ စုစုေပါင္း အဖြဲ႕အစည္း ခုနစ္ခုကသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ 
မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္း သတင္းပို႔ခဲ့သည္။၉၀ 

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ပညာေပးမႈကို မိုင္းအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အလုပ္အဖြဲ႕ (MRWG) မွ စီစဥ္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျပန္ 
လည္ထူေထာင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ကာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (UNICEF) က ပူးတြဲဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ 
႐ြက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စီစဥ္ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတို႔အပါအဝင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ 
ေနရာမ်ားတြင္လည္း စီစဥ္္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ပညာေပးမႈသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုနယ္ေျမမ်ားရွိ ပဋိပကၡဒဏ္ 
ခံရေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအေပၚ အထူးအေလးထားၿပီး အထူးသျဖင့္ IDPs  ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္သည္။
 ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အထိ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိုင္းႏွင့္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ စစ္က်န္ပစၥည္းမ်ား 
(ERW) ၏ ဒဏ္ခံရသူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အကူအညီမွာ အလြန္နည္းပါးခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပိုင္မ်ား၏ လ်စ္လ်ဴရႈမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အာဏာပိုင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္နစ္နာသူ 
အကူအညီေပးေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ မဟာဗ်ဴဟာ မရွိပါ။ ထိခိုက္နစ္နာသူ အကူအညီေပးေရး လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အသိအျမင္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္မွစ၍ ထိေရာက္စြာ တိုးတက္လာခဲ့ကာ ကနဦးတြင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGOs) ၏ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) က ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ 
အၿမဲတမ္း႐ုံးစိုက္ျခင္း စတင္ကာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းမွစတင္၍ ကိုယ္ကာယပိုင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 
ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးခဲ့သည္။၉၁

 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ထိခိုက္နစ္နာသူ အကူအညီေပးေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ အေရအတြက္ 
သိသိသာသာ တိုးလာခဲ့သည္။ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ (UN)၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္း NGO မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အေျချပဳ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုစုေပါင္း တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္က ပါဝင္အားထုတ္ခဲ့သည္။ ထိခိုက္နစ္နာသူ အကူအညီေပးေရး စင္တာမ်ားကို တည္ 
ေဆာက္ၿပီး ေျခတုလက္တု တပ္ဆင္ေပးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္လာခဲ့ကာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေ႐ြ႕လ်ားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ 
လည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ လူ႔အသိုက္အဝန္းအေျချပဳ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာ ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား 
၏ ေဒသတြင္း ရရွိႏိုင္မႈလည္း တိုးတက္လာခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူ အကူအညီေပးေရး နည္းပညာအဖြဲ႕ (NVATG) 
ကို MRWG ေအာက္ရွိ အလုပ္အဖြဲ႕ခြဲတစ္ရပ္အျဖစ္ မိတ္ဆက္ထည့္သြင္းၿပီးေနာက္ ထိခိုက္နစ္နာသူ အကူအညီေပးေရး စီစဥ္ခ်ိတ္ 
ဆက္မႈ တုိးတက္လာခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ မရွိမျဖစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ 
ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ရွားပါးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈ စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ စီစဥ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္

စီစဥ္ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ
 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယခင္စစ္အစိုးရက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ယခင္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ လက္ေအာက္၌ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈ 
စင္တာတစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစင္တာတြင္ မည္သည့္အခါကမွ် ဝန္ထမ္းအျပည့္ ခန႔္ထားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ မိုင္းစစ္တမ္း 
ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ NSAGs ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အပစ္အခတ္ 

၈၉။ Myanmar Information Management Unit (MIMU), ‘‘The MIMU 3W: Who is doing What, Where,’’ undated.
၉၀။ One border-based organization, the Myanmar Red Cross, the United Nations Children’s Fund (UNICEF) and four international    
   NGOs. See, MIMU, “Countrywide Overview - MIMU 3W,” May 2021.
၉၀။ ICRC, “Where We Work: The ICRC in Myanmar,” 30 June 2014.
၉၁။ ICRC, “Where We Work: The ICRC in Myanmar,” 30 June 2014.
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ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို ဦးစြာအၿပီးသတ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု အစိုးရဘက္မွ သတ္မွတ္ထားသည္။၉၂ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ႏိုဝင္ဘာလ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕အေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈ စင္တာကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။ NLD 
ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အသစ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဦးစားေပးခဲ့ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ 
ပါဝင္သူအနည္းငယ္က မိုင္းအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္မႈအေၾကာင္းကို အေလးေပးေျပာဆိုခဲ့သည္။၉၃

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဂ်ီနီဗာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ မိုင္းဖယ္ရွားေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာစင္တာ 
(GICHD) ႏွင့္ မိုင္းတားျမစ္ေရးပဋိဉာဥ္၏ ေနာ္ေဝ အလွည့္က် ဥကၠဌတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို 
ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပခဲ့ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္တစ္ခုအား ဦးေဆာင္ရန္ႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲရန္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။၉၄

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အစည္းအေဝးတစ္ခုကို က်င္းပကာ လူမႈဖူလုံေရး၊ ကယ္ 
ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန (MoSWRR) လက္ေအာက္၌ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈ အာဏာ 
ပိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈစင္တာတို႔ကို ဖြဲ႕စည္းရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သူမ်ားက ကာကြယ္ေရး 
ဝန္ႀကီးဌာမွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေနျခင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။၉၅

 ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ စစ္အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုးတက္မႈ ရွိမရွိႏွင့္ မည္သည့္တိုးတက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္းမွာ 
မရွင္းလင္းပါ။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ စီစဥ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ယႏၲရားမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထားေၾကာင္း သတင္းပို႔ထားသည္။ 

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈ
 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လအထိ အာဏာသိမ္းမႈမတိုင္ခင္ အစိုးရက မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေသာ 
မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ကို ေၾကညာထားျခင္း မရွိပါ။
 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပည္ေထာင္စု ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMU-C) အတြင္း 
ေရးမႈး ဗိုလ္မႉးႀကီး ဝဏၰေအာင္က မိုင္းရွင္းလင္းမႈသည္ အစိုးရႏွင့္ NSAGs အၾကား အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ မတည္ေဆာက္ႏိုင္မီတြင္ 
မစတင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။၉၆ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ဗိုလ္မႈးႀကီး ေအာင္က တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးကို ဦး 
ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာမွ နည္းပညာႏွင့္ ပစၥည္းအေထာက္အပံ့ကို လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ၉၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္က နယူးဇီလန္ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ 
ဆိုင္ရာ စစ္တပ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၉၈ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ဆိုင္ရာ နယူးဇီလန္သံ႐ုံးက ထိုအခ်ိန္မွစ၍ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈ စီစဥ္ခ်ိတ္ဆက္သူတစ္ဦးကို ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ကာ ထိုသူ၏ 
အဓိကတာဝန္မွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕တစ္ခုကို မတည္ေထာင္မီအခ်ိန္အတြင္း ၎က႑၏ 
ထိေရာက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုေရွ႕ေျပးလုပ္ငန္းမွာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာ၌ ဦးတည္အာ႐ုံစိုက္မႈေပးရာတြင္ 
ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့သည္။၉၉

၉၂။ See, for example, “Union Peace Conference—21st Century Panglong continues,” Global New Light of Myanmar, 2 September 2016. ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊   
   စက္တင္ဘာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ (UPC) ၌ NLD မွ ေဒၚဝင့္ဝါထြန္းက ကယားျပည္နယ္ရွိ သူ၏ ရွာေဒါၿမိဳ႕နယ္၌ "ေျမျမႇဳပ္မိုင္းကြင္းမ်ားက   
   သူတုိ႔၏ ဘဝေနထုိင္မႈအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက လံုၿခဳံေဘးကင္းမႈကို မခံစားရပါ" ဟု ဆုိခဲ့သည္။
၉၃။ See, for example, “Union Peace Conference—21st Century Panglong continues,” Global New Light of Myanmar, 2 September 2016. At the   
   Union Peace Conference (UPC) in September 2016, Daw Wint Wah Tun of the NLD said of her Shardaw township, in Kayah state, that “local   
   people do not feel secure as landmine fields pose a threat to their way of life.” 
၉၄။ Statement of Myanmar, Mine Ban Treaty Fourth Review Conference, Oslo, 25–29 November 2019.
၉၅။ “Standard operating procedures for commanders drafted at JMC-U,” Global New Light of Myanmar, 20 January 2018. ဗိုလ္မႉးႀကီး ဝဏၰေအာင္က 
   ေျပာၾကားသညမ္ွာ "ႏွစဖ္က္လုံးက မိငု္းမ်ားႏငွ့ ္ပတသ္က၍္ အလုပ႐္ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင႐္ြက္ေရးကိ ုေဆြးေႏြးေနၾကဆဲျဖစသ္ည။္ NCA တြင ္မိငု္းရငွ္းလင္းေရး  
   လုပ္ငန္းလည္း ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးစြာအားျဖင့္ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ၎မွာ ေဆြးေႏြးေနဆဲသာျဖစ္ၿပီး မိုင္းရွင္း   
   လင္းမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။"
၉၆။ “Standard operating procedures for commanders drafted at JMC-U,” Global New Light of Myanmar, 20 January 2018. Col.   
   Wunna Aung said: “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.”
၉၇။ Ye Khaung Nyunt, “Second day of 10th Union Joint Monitoring Committee meeting in Yangon,” Global New Light of Myanmar, 
   5 May 2017.
၉၈။ Response to Monitor questionnaire by Geoff Moynan, Programme Manager, HALO Trust Myanmar, 27 April 2020.
၉၉။ Statement of Myanmar, UN General Assembly (UNGA) First Committee, Thematic Discussion on Conventional Weapons, New 
   York, 25 October 2019.
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ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စနစ္တက် မိုင္းရွင္းလင္းေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မိုင္း 
အေရးေဆာင္႐ြက္မႈစံႏႈန္းကို အၿပီးသတ္ေနသည့္အဆင့္ ေရာက္ရွိၿပီဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ 
မ်ားအသင္း (ASEAN) ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးႏွင့္ အာဆီယံေဒသတြင္း မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈစင္တာ (ARMAC) 
လက္ေအာက္ရွိ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ အလုပ္အဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ ေဒသ 
တြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။၁၀၀

 ယခင္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာေဟာင္းမွ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ 
ထားမႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အလုပ္အဖြဲ႕တစ္ခုက အမ်ိဳးသားအဆင့္ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈ 
မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈစံႏႈန္းမ်ားဆိုင္ရာ မူၾကမ္းတစ္ခုကို ျပဳစုၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ၎မွာ အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ကို 
မရရွိခဲ့ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံတကာမိုင္းဖယ္ရွားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ စံလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအျပင္ 
IMAS ကိုလည္း လိုက္နာၾကသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ
 ပဋိပကၡ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ အေျခအေနရွိဆဲျဖစ္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ 
ေနရာမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ရယူသိမ္းဆည္းရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ၾကားေနအဖြဲ႕တစ္ခု မရွိသည့္အေလ်ာက္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိုင္းအေရး ေဆာင္႐ြက္မႈ လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ စစ္တမ္းရလဒ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းၾကသည္။

အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမႈ စီမံခန႔္ခြဲျခင္းႏွင့္ စီစဥ္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္

စီစဥ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ
 MoSWRR လက္ေအာက္ရွိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ UNICEF အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးတြဲဥကၠဌအျဖစ္ (MRWG) ကို ဦး 
ေဆာင္သည္။၁၀၁ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ MRWG တြင္ ဝန္ႀကီးဌာန (၁၀) ခု၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ အဖြဲ႕ 
အစည္း (၄၁) ခုႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကင္းၿပီး ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ တည္ရွိသည့္ အလုပ္အဖြဲ႕ေလးခု 
ပါဝင္သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ MoSWRR က ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ MRWG အသစ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို 
အားေပးေထာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အဆုံးတြင္ ထိုကိစၥမွာ ဆိုင္းငံ့ေနဆဲျဖစ္သည္။၁၀၂

 MRWG သည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သုံးႀကိမ္စီ ေတြ႕ဆုံေသာ္လည္း ကိုဗစ္-၁၉ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားရွိသည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း တစ္ႀကိမ္သာ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။၁၀၃ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 

၁၀၀။ Response to Monitor questionnaire by Kyaw Kyaw Oo, Operations Coordinator, NPA Myanmar, 18 March 2021.
၁၀၁။ Response to Monitor questionnaire by Sithu Win, Deputy Director, Department of Rehabilitation, 11 March 2021; and by   
     Fabrice Vandeputte, Regional Programme Director, HI, 14 May 2020.
၁၀၂။ Response to Monitor questionnaire by Sithu Win, Deputy Director, Department of Rehabilitation, 11 March 2021.
၁၀၃။ Ibid.
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MRWG ေလးခုပါဝင္ေသာ အြန္လုိင္းအစည္းအေဝးတစ္ခုကိုလည္း က်င္းပခဲ့ကာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အြန္လိုင္းအစည္းအေဝးကိုလည္း 
၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။၁၀၄ MRWG မ်ားက UN ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ NGO မ်ား ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အလုပ္႐ုံ 
ေဆြးေႏြးပြဲ သင္တန္းမ်ားကိုလည္း က်င္းပခဲ့သည္။၁၀၅

 ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္ျခင္းလုပ္ငန္း လႈပ္ရွားသူမ်ားက 
အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမႈ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လစဥ္ႏွင့္ သုံးလပတ္ပုံမွန္ အြန္လိုင္းအစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပျခင္းျဖင့္ အြန္လိုင္းမွ 
ဆက္လက္ စီစဥ္ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိသည္။

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား
 ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း အႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ အသိပညာေပးမႈအတြက္ MRWG မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္ 
ရွိေနၿပီးျဖစ္ကာ ၎တြင္ ထိခိုက္နစ္နာသူ အကူအညီေပးမႈအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။၁၀၆

သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အားလုံးလႊမ္းၿခဳံေသာ မိုင္း/ ERW ဒဏ္ခံရသူ စုံစမ္းျခင္းစနစ္ မရွိပါ။ MRWG က UNICEF ၊ MoSWRR 
ကြန္ရက္မ်ား၊ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္ျခင္းလုပ္ငန္း လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈမ်ား၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန 
ႏွင့္ ရဲဌာနမ်ားမွ ရယူထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ မိုင္း/ ERW ျဖစ္ပြားမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို သုံးလပတ္တိုင္း ျပဳစုသည္။၁၀၇ 
သို႔ေသာ္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ျပည့္စုံရန္ အလွမ္းေဝးေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိုင္း/ ERW ျဖစ္ပြားမႈမ်ားစြာမွာ အစီရင္ခံထားျခင္းမရွိဘဲ 
က်န္ရစ္ကာ အေၾကာင္းမွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈ စုံစမ္းေရးစနစ္ မရွိျခင္းႏွင့္ ကြာလွမ္းေသာေနရာမ်ား၌ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား အကန႔္အသတ္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။၁၀၈ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ဦးေဆာင္သူ 
အေနျဖင့္ UN ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) တြင္လည္း အခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းမႈတစ္ခုထားရွိၿပီး ၎ထံသို႔ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္သူ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးက အခ်က္အလက္ေပး ကူညီၾကသည္။၁၀၉

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေနျပည္ေတာ္၌ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ ထိခိုက္နစ္နာသူ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရန္၊ ေထာက္ခံ 
အားေပးျခင္းဆိုင္ရာ အားထုတ္မႈမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ စံသတ္မွတ္ထားေသာ စနစ္တစ္ခု ေဖာ္ထုတ္ရန္တို႔ကို ကနဦး 
ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။၁၁၀ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဦးစီးဌာနက ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ရွိ စနစ္ထက္ ပိုမိုတိုးတက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း 
အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကိုမွ် ေပးခဲ့ျခင္း မရွိပါ။၁၁၁

အမ်ိဳးသားအဆင့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္ျခင္းလုပ္ငန္းက႑မွ လႈပ္ရွားသူမ်ားအား အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမႈ စံႏႈန္းမ်ား မူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ အစိုးရကို ကူညီရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။၁၁၂ ၂၀၂၁ ဩဂုတ္လအထိ 
၎တို႔ကို အေခ်ာသတ္မႈ မရွိေသးပါ။

၁၀၄။ Ibid.
၁၀၅။ Ibid.
၁၀၆။ Response to Monitor questionnaire by Bishu Mahat, Weapon Contamination Coordinator, ICRC Myanmar, 15 May 2020.
၁၀၇။ Response to Monitor questionnaire by Bekim Shala, Country Programme Manager, MAG Myanmar, 25 May 2020.
၁၀၈။ Response to Monitor questionnaire by Geoff Moynan, Programme Manager, HALO Trust Myanmar, 27 April 2020.
၁၀၉။ Response to Monitor questionnaire by Fabrice Vandeputte, Regional Programme Director, HI, 14 May 2020.
၁၁၀။ Response to Monitor questionnaire by Sithu Win, Deputy Director, Department of Rehabilitation, 11 March 2021.
၁၁၁။ Response to Monitor questionnaire by Bekim Shala, Country Programme Manager, MAG Myanmar, 25 May 2020; and by Kyaw Kyaw Oo, Operations 
    Coordinator, Norwegian People’s Aid (NPA) Myanmar, 18 March 2021.
၁၁၂။ Response to Monitor questionnaire by Sith Win, Deputy Director, Department of Rehabilitation, 11 March 2021; by Michelle Yesudas, Humanitarian  
    Policy and Advocacy Adviser, and Nyo Nyo Thaw and Aye Thoung, Project Managers, HI, 18 May 2021; and by Fabrice Vandeputte, Regional Pro  
    gramme Director, HI, 14 May 2020. See also, “Myanmar drafts national strategy for disabled,” Xinhua, 4 April 2019; GICHD, ‘‘Myanmar: Victim   
    Assistance & Mine Risk Education,’’ presentation by Dr. San San Aye, Deputy Director General of the Department of Social Welfare, at Meeting of   
    National Mine Action Programme Directors, in Geneva, 17 February 2015; and International Alert Myanmar and Kachinland Research Centre, “Con  
    flict impacts on gender and masculinities expectations on people with disabilities in Kachin state: A rapid assessment,” December 2018.
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စီစဥ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ
 လူသားဆန္မႈႏွင့္ အားလံုးအက်ဳံးဝင္မႈ (HI) က ထိခိုက္နစ္နာသူ အကူအညီေပးမႈ နည္းပညာအဖြဲ႕ခြဲ (VATG) အစည္းအေဝး 
မ်ားကို က်င္းပကာ ၎တို႔ကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္၌ သုံးႀကိမ္က်င္းပခဲ့သည္ - မတ္လတြင္ မ်က္ႏွာစုံညီ၊ ေမလႏွင့္ 
ႏိုဝင္ဘာလတို႔တြင္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္အဆင့္၌ အစည္းအေဝးပြဲမ်ားကို ရွမ္းေျမာက္ (ဇူလိုင္လ ၇ ရက္)၊ ကရင္ 
(ဩဂုတ္လ ၁၂ ရက္) ႏွင့္ ကခ်င္ (စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္) တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။၁၁၄

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း (MPHA) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MFPD) 
တို႔အပါအဝင္ မသန္စြမ္းသူကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ VATG အစည္းအေဝးမ်ား၌ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား
 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရး ဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။၁၁၅ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ 
MoSWRR က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဥပေဒ၁၁၆ ေအာက္တြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မူေဘာင္မ်ားကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ခံ 
က်င့္သုံးခဲ့သည့္ UN ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ကေလးသူငယ္ 
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။၁၁၇ ထိုဥပေဒတြင္ ထိခိုက္နစ္နာသူ အကူအညီေပးမႈႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ျဖစ္ပြားမႈ 
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ က႑မ်ား ပါဝင္သည္။
 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမႈကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို MoSWRR 
မွတစ္ဆင့္ ခ်မွတ္ကာ မသန္စြမ္းဟု အတည္ျပဳထားသူမ်ားအားလုံးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။၁၁၈ ၂၀၁၇ 

၁၁၃။  Response to Monitor questionnaire by Sith Win, Deputy Director, Department of Rehabilitation, 11 March 2021; and by   
     Michelle Yesudas, Humanitarian Policy and Advocacy Adviser, and Nyo Nyo Thaw and Aye Thoung, Project Managers, HI,   
    18 May 2021.
၁၁၄။ Response to Monitor questionnaire by Sith Win, Deputy Director, Department of Rehabilitation, 11 March 2021; and by Michelle 
    Yesudas, Humanitarian Policy and Advocacy Adviser, and Nyo Nyo Thaw and Aye Thoung, Project Managers, HI, 18 May 2021.
၁၁၅။ Myanmar Law Library, ‘‘Pyidaungsu Hluttaw Law No. 30/2015 - Law on the Rights of Persons with Disabilities,’’ June 2015. 
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ခုႏွစ္တြင္၊ ထို႔ေနာက္ ေနာက္ထပ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရက ၎တို႔အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ေလးခုရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ကိုးခုတို႔မွ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို 
လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ကာ တျဖည္းျဖည္း ႏိုင္ငံအဝွမ္းလႊမ္းၿခဳံႏိုင္မည့္အျမင္ျဖင့္ ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို စတင္မည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားထံ ေၾကညာခဲ့သည္။၁၁၉ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္ျခင္းလုပ္ငန္း အာဏာပိုင္အဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕ 
စည္းေရးကို ေဆြးေႏြးရန္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အစည္းအေဝးတစ္ခု၌ 
MoSWRR က ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ေပါက္ကြဲမႈ ဒဏ္ခံရသူ တစ္ဦးစီအတြက္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၂၀၀၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၀) ႏွင့္ လိုအပ္ 
ပါက ေျခတုလက္တုမ်ား ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံခ်က္ရွိသည္။၁၂၀ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ 
အတြင္း၌ ရန္ပုံေငြကို ဒဏ္ခံရသူ (၆၀၀) ဦးအတြက္ ခြဲတမ္းခ်ထားခ့ဲသည္။၁၂၁ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနက 
အစီရင္ခံတင္ျပသည္မွာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစလ်က္ မိုင္းဒဏ္ခံရသူ (၆၄၈) ဦးတြင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးမႈမ်ား လက္ခံရရွိ 
ထားၿပီး စုစုေပါင္းအားျဖင့္  ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၂၉၆၀၀၀၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၀၀၀၀) ရွိၿပီဟူ၍ ျဖစ္သည္။၁၂၂

သို႔ေသာ္  ထိခိုက္နစ္နာသူကူညီမႈရန္ပုံေငြကို အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ား၌ ရွိသူမ်ားမွ လက္လွမ္းမီရန္ လြယ္ကူေသာ္လည္း 
NSAG မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ မည္မွ်လက္လွမ္းမီေစမည္ဆိုျခင္းမွာ မရွင္းလင္းပါ။
 မသန္စြမ္းမႈ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို MoSWRR မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျဖန႔္က်က္ခဲ့ကာ ျပန္
လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္၌ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုတြင္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ႏိုင္
ငံလုံးဆိုင္ရာစနစ္တစ္ခုမွတစ္ဆင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းျဖင့္ မသန္စြမ္းမႈကဒ္ ရရွိမည္ျဖစ္ကာ ၎တြင္  သူတို႔၏ မသန္စြမ္းမႈ ျပင္းထန္သည့္ 
အေလ်ာက္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားျခင္း ပါဝင္သည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပ 
ေစျခင္း၊ သူတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစျခင္းႏွင့္  အနာဂတ္တြင္ လူမႈကာကြယ္ ရန္ပုံ 
ေငြမ်ားကို ခြဲျခမ္းေပးအပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။၁၂၃

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား
 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဏာသိမ္းမႈမတိုင္ခင္ အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ မသန္စြမ္းသူအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္တစ္ခုကို လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ခုမွ ဆပ္ေကာ္မတီရွစ္ခု၏ အကူအညီျဖင့္ ေရးဆြဲေနခဲ့ၿပီး ၎တို႔တြင္ မသန္ 
စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား NGO မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ MoSWRR က အစီအစဥ္ခ်မွတ္ေရးအစည္းအေဝးတစ္ခုကို က်င္းပကာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ (CRPD) ေအာက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုကို 
မူၾကမ္း ေရးဆြဲခဲ့သည္။
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ႏွင့္ အတူ ICRC က က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ကာ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးက႑ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရး မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္မူၾကမ္းတစ္ခုကို ေရးဆြဲခဲ့သည္။၁၂၄ 
ဤအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လႊဲေျပာင္းေရးစနစ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲရန္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လမ္းၫႊန္ 
ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့သည္။၁၂၅ လမ္းၫႊန္ ေကာ္မတီသည္ 
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အဆံုးအထိ အြန္လိုင္းအစည္းအေဝးမ်ားကို က်င္းပကာ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးနည္းပညာမ်ားသို႔ ေဒသ တြင္းလက္လွမ္းမီမႈကို 
တိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေရးစနစ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းေလ့က်င့္သင္တန္း သင္ေထာက္ကူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ 
ကာ အဆိုပါ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဒသခံ NGO မ်ားႏွင့္ ၾကက္ေျခနီအသင္းတို႔မွ ျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ထားသည္။၁၂၆

၁၁၉။ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ လစဥ္ အေထာက္အပံ့ေပးေငြ ျမန္မာက်ပ္ ၁၆၀၀၀ မွ ၃၀၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ မွ ၁၆ နီးပါး)။ မသန္စြမ္း ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ 
    တစ္လလွ်င္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁၆၀၀၀ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ၆၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ႏွင့္ေအာက္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီး မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးသည္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၃၀၀၀၀    
    ရရိွမည္ျဖစသည္။ စီမံကိန္း၏ ေရွ႕ေျပးေနရာမ်ားမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရိွ အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးရိွ ပုသိမ္ႏွင့္ ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊  
    စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီးရွိ မုံ႐ြာ၊ အရာေတာ္ႏွင့္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ထို႔ေနာက္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ သထုံႏွင့္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။. See, Htoo Thant,   
    “Pilot project to register disabled people for welfare,” Myanmar Times, 1 February 2019; and Htoo Thant, “Government to start disability   
    payments,” Myanmar Times, 16 November 2017. Exchange rate from 2 October 2021: MMK1,852.99=US$1. Oanda.com.
၁၂၀။ Khin Myat Myat Wai, “Myanmar begins talk on landmine-clearing program,” Myanmar Times, 3 February 2020.
၁၂၁။ Response to Monitor questionnaire by Fabrice Vandeputte, Regional Programme Director, HI, 14 May 2020.
၁၂၂။ Response to Monitor questionnaire by Sithu Win, Deputy Director, Department of Rehabilitation, 11 March 2021. Exchange rate from 2   
    October 2021: MMK1,852.99=US$1. Oanda.com.
၁၂၃။ Response to Monitor questionnaire by Fabrice Vandeputte, Regional Programme Director, HI, 14 May 2020.
၁၂၄။ ICRC, ‘‘Annual Report 2019,’’ 29 June 2020, p. 350.
၁၂၅။ ICRC, “Annual Report 2020,” 1 July 2021, p. 363.
၁၂၆။ ICRC, “Annual Report 2020,” 1 July 2021, p. 363.
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အမ်ိဳးသားအဆင့္ စံႏႈန္းႏွင့္  လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား
 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ VATG အစည္းအေဝးတစ္ခု၌ HI ႏွင့္ ေနာ္ေဝလူထုအကူအညီ (NPA) တို႔မွ ထိခိုက္ 
နစ္နာသူကူညီမႈ IMAS ကို မိတ္ဆက္တင္ျပခဲ့ၿပီး စံႏႈန္းကို ဗမာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုခဲ့သည္။၁၂၇ HI က MRWG တြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္၌ 
VA စံႏႈန္းကိုလည္း မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။၁၂၈

မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္လုပ္မိုင္းမ်ားအပါအဝင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ ERW မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး ၎မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္  တိုင္းရင္း 
သားလူနည္းစု ေဒသမ်ားရွိ NSAG မ်ားအၾကား ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္သည့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၏ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ က်န္ရစ္ပစၥည္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနမႈရွိသည္ဟူ၍မူ မသိရပါ။

ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ
 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕နယ္ (၃၂၅) ခုအနက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး (၁၂) ခုတြင္ တည္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၉၇) ခုခန႔္တြင္ 
မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ခံစားေနရေၾကာင္း ယုံၾကည္ႏိုင္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ လူသားပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ေသာမိုင္း
မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။၁၂၉

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုင္းပ်ံ႕ႏံွ႔မႈ၊ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳထားေသာေနရာမ်ား (CHAs) သို႔မဟုတ္ 
အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု သံသယျဖစ္ဖြယ္ေနရာမ်ား (SHAs) ကို ခ်င္း၊ ကယား၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ မြန္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္လည္းေကာင္း၊ 
ပဲခူး၊ မေကြး၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္လည္းေကာင္း ေသခ်ာခိုင္မာသည့္ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း 
မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႔မႈပမာဏႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဝင္ ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္မႈ မရွိပါ။၁၃၀ 
 ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ အထူးပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရိွသည္ဟု ယူဆထားသည္။ ယခင္က ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း 
ေဒသႀကီး တို႔မွာလည္း မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ အျပင္းထန္ဆုံးႏွင့္ ဒဏ္ခံရသူအမ်ားဆုံးတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။၁၃၁

 အခ်ိဳ႕ေသာ မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံပိုင္ စက္႐ုံမ်ားမွ ထုတ္လုပ္သည့္ မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကပစ (ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စစ္ 
ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံမ်ား) က လူသားပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ေသာမိုင္း အမ်ိဳးအစား အနည္းဆုံး ငါးမ်ိဳးထုတ္လုပ္ကာ ၎တို႔တြင္ 
PMN ၊ POMZ ႏွင့္ M-14 အမ်ိဳးအစား မိုင္းမ်ား ပါဝင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ NSAG မ်ားက လက္လုပ္မိုင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္းလည္း 
သိရွိရသည္။ (ျမန္မာ မိုင္းတားျမစ္ေရးမူဝါဒ အေၾကာင္းတြင္ ရႈပါ)

ERW ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ
 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိန္ေျပာင္းမ်ား၊ လက္ပစ္ဗုံးမ်ား၊ အေျမာက္ဆံမ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္ဗုံးမ်ားအပါအဝင္ ERW မ်ား၏ ဒဏ္ကိုလည္း 
ခံရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပုံမွန္အစီရင္ခံခ်က္မ်ားက ဒုတိယကမာၻစစ္ကာလက လက္နက္ပစၥည္းမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း ဆိုသည္။ ၁၃၂ 

၁၂၇။  Response to Monitor questionnaire by Michelle Yesudas, Humanitarian Policy and Advocacy Adviser, and Nyo Nyo Thaw and Aye Thoung,  
      Project Managers, HI, 18 May 2021.
၁၂၈။ Response to Monitor questionnaire by Michelle Yesudas, Humanitarian Policy and Advocacy Adviser, and Nyo Nyo Thaw and Aye Thoung,  
      Project Managers, HI, 18 May 2021.
၁၂၉။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနက အစီရင္ခံသည္မွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၅ ခုအနက္ ကိုးခုမွာ မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ရွိေနေၾကာင္းျဖစ္သည္။ Response to   
    Monitor questionnaire by Sith Win, Deputy Director, Department of Rehabilitation, 11 March 2021.
၁၃၀။ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ခုလုံး၌ မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားေသာ ဒဏ္ခံရရာ ျပည္နယ္မ်ား၌ မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ရွိသည့္  
     ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ - ခ်င္းျပည္နယ္ (ဟားခါး၊ မင္းတပ္ႏွင့္ ပလက္ဝ)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ (ဗန္းေမာ္၊ ခ်ီေဖြ၊ ဖားကန႔္၊ အင္ဂ်န္းယန္၊ မန္စီ၊   
     မုိးေကာင္း၊ မုိးညႇင္း၊ မုိးေမာက္၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ေ႐ႊကူ၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ တႏုိင္း၊ ေဆာေလာႏွင့ ္ဝုိင္းေမာ္)၊ မြန္ျပည္နယ္ (ဘီးလင္း၊ က်ိဳက္ထုိ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ သံျဖဴဇရပ္၊  
     သထုံႏွင့္ ေရး)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ (အမ္း၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေက်ာက္ေတာ၊ ေမာင္ေတာ၊ မင္းျပား၊ ေျမာက္ဦး၊ ေျမပုံ၊ ပုဏၰားကြၽန္း၊ ရေသ့ေတာင္ႏွင့္   
     ေတာင္ကုတ္) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ဟုိပင္၊ စမ္းဝီ၊ ဆီဆိုင္၊ သီေပါ၊ ကိုင္းတုံ၊ ကုန္းက်န္၊ ကြတ္ခိုင္၊ ေက်ာက္မဲ၊ က်ည္းသီ၊ လန္းခို၊ လားရႈိး၊ ေလာက္ကိုင္၊ ေလာ့ေဆာ့၊ 
    လြိဳင္လင္၊ မန္းတုံ၊ ေမာက္မိုင္၊ မိုင္းျဖတ္၊ မိုင္းခတ္၊ မိုင္းမိတ္၊ မိုင္းပန္၊ မိုင္းရႈး၊ မိုင္းတုံ၊ မိုင္းကိုင္၊ မူဆယ္၊ နမ့္ဆန္၊ နမၼတူ၊ နမ့္ခန္း၊ ေနာင္ခ်ိဳ၊ ပန္ဆန္း၊ ဖယ္ခုံ၊   
    တာခ်ီလိတ္၊ တန္းၾကန္ႏွင့္ ႐ြာငံ)။ ဒဏ္ခံရရာ တုိင္းေဒသႀကီး ငါးခု၌ မုိင္းပ်ံ႕ႏံွ႔ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္ - ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (ေက်ာက္ႀကီး၊  
    ေ႐ႊက်င္၊ ထန္းတပင္ႏွင့္ ေတာင္ငူ)၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး (မင္းလွႏွင့္ ေပါက္) မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး (သပိတ္က်င္း)၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (အင္းေတာ္၊   
    ကေလးဝႏွင့္ ေလရွီး)၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး (ဘုတ္ျပင္၊ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္၊ တနသၤာရီ၊ သရက္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေရျဖဴ)။
၁၃၁။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မွ သုေတသန။ အခ်က္အလက္ ရင္းျမစ္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ မိုင္းသတိ   
    ေပးခ်က္မ်ားအား ေတြ႕ရွိမႈ၊ ထို႔ေနာက္ မိုင္းအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္ကာ NGO ႏွင့္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အစီရင္ခံသည္မ်ား၊ ထို႔အျပင္ ကြင္းဆင္း   
    ဝန္ထမ္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အင္တာဗ်ဴးျခင္းမ်ား တို႔ ပါဝင္သည္။ စစ္တမ္းတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း   
    ထိခိုက္ေသဆုံးမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း အျခားသတင္းေပးမ်ားထံမွ ရရွိသည့္   
    အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။
၁၃၂။ See, for example, “Unexploded WWII bombs discovered at central Myanmar sports ground,” Coconuts Yangon, 30 September 2015; and   
    Nay Thwin, “World War II ordnance kills three,” Democratic Voice of Burma, 20 March 2012.
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ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အကုန္ပိုင္းႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလမ်ားအတြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ၁၃၃ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း ERW ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံ 
ခ်က္မ်ား ရွိသည္။

ထိခိုက္ေသဆုံးမႈမ်ား ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္

 မွတ္ခ်က္ - ERW = ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ စစ္က်န္ပစၥည္း၊ IED = လက္လုပ္ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္း။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ထိခိုက္ေသဆုံးမႈမ်ား
 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုင္း/ERW ထိခိုက္ေသဆုံးမႈ အနည္းဆုံး (၂၈၀) ရွိခဲ့ေၾကာင္းကို NGO မ်ား၊ UN 
ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္ သီးျခားရပ္တည္ေသာ မီဒီယာ သတင္းမ်ားမွလည္းေကာင္း 
ရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အေပၚမူတည္လ်က္ သိရသည္။ ၎မွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္က တစ္ႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္း ထိခိုက္ေသဆုံးမႈ 
ေအာက္ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း ေတြ႕ရေသာ္လည္း အသက္ဆုံးရႈံးမႈအေရအတြက္မွာ ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္က (၈၉) ခု မွ ၂၀၂၀ 
ခုႏွစ္တြင္ (၁၉၅) ခုအထိ သိသိသာသာ တိုးသြားခဲ့သည္။ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈမ်ား၏ အမ်ားစု (၁၇၅) မွာ လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ 
ေသာမိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ထိခိုက္ေသဆုံးမႈအမ်ားဆုံး (၁၄၇) မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ေနာက္တြင္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ (၇၂)  ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေသာ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈ (၂၁) ခု ရွိခဲ့ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္၌ (၁၅) ခု 
ရွိခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ထိခုိက္ေသဆုံးမႈ အေရအတြက္စုစုေပါင္းသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကထက္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္က (၁၁၉) ခု 
သာ ရွိခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၌ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ကာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္က ထို 
ေနရာမ်ားမွ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈမ်ားမွာ (၁၄၉) ႏွင့္ (၅၁) တို႔ အသီးသီး ျဖစ္ၾကသည္။ 
 မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္သူမ်ားစြာရွိေနၿပီး ထိခိုက္နစ္နာသူကူညီမႈလႊမ္းၿခဳံမႈ ျမင့္တက္ခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈကို 
အမ်ိဳးသား အဆင့္ စနစ္တက် အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈ မရွိခဲ့ပါ။ တရားဝင္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈယႏၲရား ျပတ္ေတာက္ေနၿပီး 
အေျခခံ အစီရင္ခံမႈပုံစံ သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္းနည္းလမ္း မရွိသည့္အျပင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မွ ရရွိႏိုင္သည့္ 
ႏွစ္စဥ္ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား မ်ိဳးစုံျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အစီရင္ခံတင္ျပမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိုင္း/ERW 
ျဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈမ်ား၏ အတိုင္းအတာကို အျပည့္အဝ ထင္ဟပ္မည္မဟုတ္ဟု ယုံၾကည္ရသည္။
 မီဒီယာ သတင္းေရးသားမႈမ်ားက လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏွစ္စဥ္ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈ တိုးတက္လာဟန္ကို ေဖာ္ျပသည္။ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္ MoSWRR အတြင္းရွိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ 

၁၃၃။ See, for example, this report on an unexploded aerial bomb allegedly from armed conflict in Kachin state in May 2018. Free Burma Rangers, 
    “Rangers Help Vulnerable Civilians in Kachin State,” 8 December 2018.
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ထိခိုက္ေသဆုံးမႈ အေရအတြက္သည္ ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္လာေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၁၃၄ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ MRWG 
က အစီရင္ခံသည္မွာ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားစြာသည္ သတင္းပို႔ျခင္းမခံရ ျဖစ္ေနလ်က္ရွိေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈမ်ားမွာ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္တြင္ (၁၇၆) ခုမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ (၂၇၆) ခုအထိ တိုးခဲ့သည္။၁၃၅ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဦးစီးဌာနက ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ-စက္ 
တင္ဘာအတြင္း ျဖစ္ပြားမႈ (၁၁၂) ခု မွ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈ (၂၀၀) ခု ရွိခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ထိခိုက္ ေသဆုံးမႈ၏ 
၄၈% ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံထုတ္ျပန္သည္။၁၃၆ MRWG မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ 
လာေရးအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္သည္မ်ားအၾကား ကြဲလြဲေနျခင္းမွာ MRWG က ၎၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သတင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကာလတို 
အတြင္း ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုရရွိရန္ ဦးတည္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ကမူ ၎၏အခ်က္ အလက္မ်ားကို 
ပိုမိုရွည္ၾကာေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ စုစည္းယူျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎၏ ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ေနာက္လာမည့္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အဆုံးတြင္ 
ထုတ္ျပန္ေသာအခါ ျပင္ဆင္ၿပီး ကိန္းဂဏန္းအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္သည္။ စာရင္းေကာက္ယူမႈႏွစ္မ်ိဳးလုံးတြင္ အျပည့္အဝလႊမ္းၿခဳံမႈ မရွိပါ၊ 
သို႔ေသာ္ ၎တို႔က တရားဝင္အခ်က္အလက္ ကင္းမဲ့ေနစဥ္တြင္ အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္သည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားထံမွ အေကာင္းဆုံး 
သိရွိထားသည့္ ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ေပးႏိုင္သည္။ 
 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ NSAG ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ မသန္စြမ္းမႈရွိေသာ 
IDP မ်ားစြာတြင္ မိုင္းႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိေနသည့္ပုံေပၚသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ 
နယ္ေျမမ်ားတြင္မူ မသန္စြမ္းသူ "အမ်ားစု" က ၎တို႔၏ မသန္စြမ္းမႈမွာ ေမြးရာပါ သို႔မဟုတ္ မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကေၾကာင္း 
သတင္းပို႔ၾကသည္။ ထိုေလ့လာမႈက အဆိုျပဳသည္မွာ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ "ေျမျမႇဳပ္မိုင္းနင္းမိျခင္းသည္ 'အစိုးရပိုင္ပစၥည္း ဖ်က္ဆီးမႈ' 
ေျမာက္၍ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရေစႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ [မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္] ေနာက္ထပ္ျပႆနာမ်ား ေပါင္းထည့္ရာေရာက္မည္ဟူ 
သည့္ အျမင္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဒဏ္ခံရသူမ်ားအား သူတို႔၏ မသန္စြမ္းမႈမ်ားအတြက္ ယာဥ္သြားလာမႈ 
သို႔မဟုတ္ အျခားမေတာ္တဆမႈမ်ားအေပၚသာ အျပစ္တင္မိေစျခင္းျဖင့္ ကိန္းဂဏန္းအေရအတြက္မ်ားကို မမွန္မကန္ ျဖစ္သြားေစ 
သည္။"၁၃၇

 မိုင္း/ ERW မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NSAG ထိခိုက္ေသဆုံးမႈမ်ားကို မသိရေသးပါ၊ သို႔ေသာ္ ၎မွာ အမ်ား 
အျပား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားသည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အား ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားသည္ 
တပ္မေတာ္တပ္သားမ်ားအတြက္ ေသဆုံးမႈႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိမႈ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး အကယ္၍ သူက 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါက "ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရန္သူမ်ားအတြက္ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး လက္နက္တစ္ခုေပးလိုက္မိမည္" ဟု 
လည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။၁၃၈ ယခင္က ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားတြင္ စစ္တပ္ဘက္မွ ထိခိုက္ 
ေသဆုံးမႈအေရအတြက္ သိသိသာသာရွိခဲ့ေၾကာင္း ၫႊန္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ဘက္မွတ္တမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူအေနျဖင့္ မသိ 
ရွိႏိုင္ပါ။၁၃၉

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အခ်ိန္အားလုံးမွ စုစုေပါင္း ထိခိုက္ေသဆုံးမႈအေရအတြက္မွာ မသိရပါ။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ၂၀၀၀ 
ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ကုန္ အတြင္းတြင္ မိုင္း/ ERW ထိခိုက္ေသဆံုးမႈ စုစုေပါင္း (၅၂၆၁) ခု မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္ (အသက္ဆုံးရႈံးမႈ 
၉၀၀၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ ၄၂၄၃၊ ဒဏ္ခံရမႈရလဒ္ မသိရသူ ၁၁၈)။

၁၃၄။ Myat Thura, “Official warns of rising landmine casualties,” Myanmar Times, 14 August 2019.
၁၃၅။ UNICEF press release, “One out of four casualties of landmine incidents in Myanmar are children,” 4 April 2019.
၁၃၆။ Response to Monitor questionnaire by Sith Win, Deputy Director, Department of Rehabilitation, 11 March 2021.
၁၃၇။ International Alert, “Conflict Impacts on Gender and Masculinities Expectations on People with Disabilities in Kachin State: A Rapid Assess 
    ment,” December 2018, pp. 14–15.
၁၃၈။ Monitor meeting with Col. Min Htike Hein, Deputy Permanent Secretary for the Minister of Defense, Ministry of Defense, Naypyidaw, 
    29 June 2018.
၁၃၉။ See, ICBL, Landmine Monitor Report 2009: Toward a Mine-Free World, (Ottawa: Mines Action Canada, October 2009). ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္   
    ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (SPDC) ေခၚ စစ္တပ္ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရထံမွ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍   
    ထင္မွတ္မထားသည့္ အဆင့္ရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိခဲ့ကာ ထိုအခ်ိန္၌ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈ ၅၀၈ ခုကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။    
    အျခား မည္သည့္ႏွစ္အတြက္မဆို ဤသတင္းရင္းျမစ္မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မရရွိခဲ့ပါ။
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မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈ
ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား

မိုင္းရွင္းလင္းေရး ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား

 ႏိုင္ငံတကာ မိုင္းဖယ္ရွားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ေရာက္ရွိလာၾကသည္၊ သို႔ေသာ္ ၎ 
တို႔မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္အထိ နည္းပညာမပါ အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရခဲ့ပါ။ ၂၀၂၀ 
ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ မိုင္းဖယ္ရွားေရး ေဆာင္႐ြက္သည့္အဖြဲ႕ ေျခာက္ခုက ရန္ကုန္တြင္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕က ေဒသဆိုင္ရာ ေနရာ 
မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ႐ုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္ - DanChurchAid (DCA)၊ Danish Refugee Council (DRC)၊ HALO Trust ၊ 
Humanity & Inclusion (HI)၊ Mines Advisory Group (MAG) ႏွင့္ Norwegian People’s Aid (NPA) တို႔ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ 
ႏိုဝင္ဘာလတြင္ မိုင္းတားျမစ္ေရး ပဋိဉာဥ္၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ျပန္လွန္သုံးသပ္ျခင္း စုံညီေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက 
ျမန္မာႏိုင္ငံကို မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈအကူအညီေပးရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။၁၄၀

စစ္တမ္း
 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန႔္ခြဲမႈအဖြဲ႕ (MIMU) 
တို႔က SHA ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ျပသထားသည့္ ႏိုင္ငံ့ေျမပုံတစ္ခ်ပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအသုံးျပဳမႈ၏ 
အက်ိဳးရလဒ္အေပၚ သတင္းပုံကားခ်ပ္တစ္ခုတို႔ကို ျပဳစုခဲ့သည္။၁၄၁ 

 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏိုင္ငံတကာ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္သူမ်ားစြာကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ နည္းပညာမပါ 
အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့သည္။ DCA၊ DRC၊ HALO Trust ႏွင့္ MAG တို႔သည္  နည္းပညာမပါ 
အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့သည့္အတြက္ မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ၏ အေျခခံအဆင့္ကို မဆုံးျဖတ္ႏိုင္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 
၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္သူမ်ားမွ IMAS အရ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အဆီးအတားျပဳလုပ္ျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ရန္ နည္းပညာအဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္ျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။၁၄၂ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဦးစီးဌာနက 
မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈ က႑အား ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ IDP မ်ား ျပန္လာရန္ႏွင့္ ျပန္လည္အေျခခ်ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာ 
မ်ားတြင္ နည္းပညာပါဝင္သည့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ၊ အမွတ္အသားျပဳမႈႏွင့္ အတားအဆီးျပဳမႈမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ေစခဲ့ 
သည္။၁၄၃ သို႔ေသာ္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကာလ၌ ခရီးသြားလာျခင္းႏွင့္ စုေဝးျခင္းဆိုင္ရာ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ 
က်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး နည္းပညာမပါ အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။၁၄၄

၁၄၀။ Statement of Bangladesh, Mine Ban Treaty Fourth Review Conference, Oslo, 27 November 2019.
၁၄၁။ MIMU, “Townships with Suspected Landmine Contamination (1999–2000) and Casualties in Myanmar (2019),” 2020. ဤ သတင္းပုံကားခ်ပ္တြင္ 
    ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မွ ၁၁ ႏွစ္စာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားသည္ (၂၀၀၇-၂၀၁၇)၊ ထို႔အျပင္ ၎ကို ဗမာဘာသာစကား 
    Burmese ျဖင့္လည္း ရရွိႏိုင္သည္။ MIMU က ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အား အဆိုပါ သတင္းပုံကားခ်ပ္သည္ ၎တို႔ ထုတ္လုပ္သည္မ်ားအနက္ အမ်ားဆုံး 
    ေတာင္းဆိုခံရေသာ အရာမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သတင္းပို႔သည္။
၁၄၂။ Response to Monitor questionnaire by Bekim Shala, Country Programme Manager, MAG Myanmar, 25 May 2020.
၁၄၃။ 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.
၁၄၄။ Response to Monitor questionnaire by Liam Harvey, Head of Programme, DRC Myanmar, 26 August 2021; and by Stephen Hall, Programme 
    Manager, HALO Trust Myanmar, 31 August 2021.
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၁၄၅။ Response to Monitor questionnaire by Liam Harvey, Head of Programme, DRC Myanmar, 26 August 2021.
၁၄၆။ Response to Monitor questionnaire by Stephen Hall, Programme Manager, HALO Trust Myanmar, 31 August 2021.၁၄၂။ Response to Monitor 
     questionnaire by Bekim Shala, Country Programme Manager, MAG Myanmar, 25 May 2020.
၁၄၇။ Response to Monitor questionnaire by Sofia Raineri, Programme Officer, MAG Myanmar, 3 September 2021.
၁၄၈။ Response to Monitor questionnaire by Fabrice Vandeputte, Regional Programme Director, HI, 14 May 2020.
၁၄၉။ Response to Monitor questionnaire by Kyaw Kyaw Oo, Operations Coordinator, NPA, 18 March 2021.
၁၅၀။ Response to Monitor questionnaire by Matthew d of Humanitarian Response and Mine Action, DCA- Norwegian Church Aid (NCA) Myanmar 
    joint office, 13 Septmber 2021.
၁၅၁။ “Karen Human Rights Group Submission to Landmine Monitor,” August 2021. ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၌  
    လယ္သမားမ်ားက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ (KHRG) သုေတသီမ်ားအား သူတို႔ တခါတရံတြင္ စိုက္ခင္းအသစ္မ်ားအတြက္ ေျမရွင္းရာ၌ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို   
    ေတြ႕ရွိရေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ သူတို႔က ထိုေနရာတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္ျခင္းမျပဳသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ အသိေပးျခင္း  
    အမွတ္အသားတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္အမွတ္အသားတစ္ခုကို ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေပးသည္။

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ DRC က ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ နည္းပညာမပါ အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူမႈကို စတင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္၊ သို႔ေသာ္ ၎က ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္သင္တန္း မက်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါ။ ယခုအခါတြင္ 
ေလ့က်င့္သင္တန္း ေပးျခင္းကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအတြက္ စီစဥ္ထားၿပီး ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရန္ 
လ်ာထားသည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတို႔တြင္ ရပ္႐ြာအသိုက္အဝန္း ေျမပုံခ်ျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ေက်း႐ြာ (၃၁) 
ခုတြင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ကာ ၎မွာ မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႔ေနဖြယ္ရွိေသာ ေက်း႐ြာမ်ား၌ နည္းပညာမပါ အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။၁၄၅ 

 HALO Trust က ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ နည္းပညာမပါ အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို ေဆာင္႐ြက္ 
ခဲ့ေသာ္လည္း ကုိဗစ္-၁၉ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ခဲ့သည္။ ဆိုင္ငံ့ခံရမႈ မတိုင္မီတြင္ 
HALO Trust က ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ CHA ငါးခု (စုစုေပါင္း ၄၁၉၀၀၉ စတုရန္းမီတာ) ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၌ SHA ေလးခု 
(စုစုေပါင္း ၆၀၅၈ စတုရန္းမီတာ) တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ CHA တစ္ခုႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ 
CHA ေျခာက္ခုတို႔ကို အမွတ္အသားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ HALO Trust က ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ 
တစ္ေလွ်ာက္ အဖြဲ႕ေလးခုျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ကာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္မူ ေနာက္ထပ္ ကိုဗစ္-၁၉ 
ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ထပ္မံ ဆိုင္းငံ့ခံလိုက္ရသည္။၁၄၆

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ MAG က တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေနရာသုံးခု (ေညာင္ပင္ကြင္းေက်း႐ြာ၊ ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္ ေက်း႐ြာအုပ္စုႏွင့္ 
ရာပုေက်း႐ြာ) ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ရွိ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ နည္းပညာမပါ အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုစစ္တမ္းမ်ားမွာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ-မတ္ ႏွင့္ စက္တင္ဘာ တို႔တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း (၉၃၂၁) 
စတုရန္းမီတာရွိေသာ SHA ေလးခု ကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ကိုဗစ္-၁၉ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အမွတ္ 
အသားျပဳမႈမ်ား မေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါ။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လအကုန္တြင္ MAG က ေနာက္ထပ္ နည္းပညာမပါ အလြတ္သေဘာ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။၁၄၇

 HI က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း နည္းပညာမပါ အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူမႈကို မေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါ၊ သို႔ေသာ္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ စတင္၍ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။၁၄၈ NPA က 
ကိုဗစ္-၁၉ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ နည္းပညာမပါ အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း 
မရွိခဲ့ပါ။၁၄၉ DCA က ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ နည္းပညာမပါ အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈႏွင့္ 
ထိခိုက္နစ္နာသူ ကူညီမႈကို အေလးေပးအာ႐ုံစိုက္ခဲ့သည္။၁၅၀   
 ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ အခ်ိဳ႕လယ္သမားမ်ားက လယ္ထြန္ယက္ေနစဥ္ ေတြ႕ရွိရသည့္ မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ ေနရာတို႔ကို 
အျခားသူမ်ား မဝင္ေရာက္ေစေရး သတိေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ အမွတ္အသားျပဳထားၾကသည္။၁၅၁  

မိုင္းရွင္းလင္းမႈ
 လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ မိုင္းအေရး ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား မိုင္းရွင္းလင္းမႈ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အစိုးရမွ 
ျဖစ္ေစ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုေနရာမ်ားရွိ အာဏာပိုင္မ်ားမွျဖစ္ေစ ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိဘဲ ၎မွာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ ထိုအတိုင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္က မိုင္းရွင္းလင္းမႈအခ်ိဳ႕ကိုေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္၊ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းစံႏႈန္းမ်ားကို မသိရပါ။ ရွင္းလင္းခဲ့သည့္ ေျမ 
ေနရာပမာဏႏွင့္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ လူသားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေသာမိုင္းမ်ား၏ အေရအတြက္ကို အစီရင္ခံတင္ျပထားျခင္း မရွိပါ။
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ဆန္းယန္ေက်း႐ြာရွိ မိသားစုမ်ား၏ ျပန္လည္ အေျခခ်မႈ 
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မတိုင္ခင္ တင္ႀကိဳ၍ တပ္မေတာ္က ေဒသဆိုင္ရာ မိုင္းရွင္းလင္းမႈကို ေၾကညာခဲ့သည္။ ၁၅၂ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
အေျခစိုက္ NGO တစ္ခု၏ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ခ်က္၌ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ မွတ္ပုံတင္ထားေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရွိသည့္ 
ေနအိမ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေနအိမ္ၿခံဝန္းအား ဘူဒိုဇာျဖင့္ ရွင္းလင္းျခင္းကို ခံရသည္။၁၅၃ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ နမ့္ဆန္းယန္ 
ေက်း႐ြာသားမ်ားက ထိုေနရာတြင္ မိုင္းမ်ားသည္ အႏၲရာယ္တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနေသးေၾကာင္း ဆိုသည္။၁၅၄ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ 
တပ္မေတာ္က ျပန္လာၿပီး လယ္ေျမ ဧက (၁၀၀) မွ မိုင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့သည္။၁၅၅ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ တပ္မေတာ္ 
ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက သတင္းေထာက္တစ္ဦးအား နမ့္ဆန္းယန္ ျပန္လာမႈသည္ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး 
စစ္တပ္အေနျဖင့္ ၎၏ IDP  ျပန္လာေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးကို 
ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။၁၅၆ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ႐ြာသား ၂၀၀၀ ဦး ျပန္မလာခင္ ဝိုင္းေမာ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ တာျပည့္ယန္ 
ႏွင့္ ေက်ာက္စခန္း ေက်း႐ြာမ်ား၌ မိုင္းရွင္းလင္းေရးမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။၁၅၇ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လႏွင့္ 
ဩဂုတ္လတို႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ လဂ်ာယန္ႏွင့္ ေဒါ့ဖုန္းယန္ တို႔၌ ကခ်င္လူသားခ်င္းစာနာမႈေကာ္မတီ (KHCC) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ 
အကန႔္အသတ္ရွိေသာ မိုင္းရွင္းလင္းေရးတစ္ခု ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းပို႔ခဲ့သည္။
 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ တပ္မေတာ္က ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ IDP စခန္းတစ္ခုကို ထိုေနရာရွိ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားအား 
ရွင္းလင္းရန္အတြက္ ပိတ္ခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု သတင္းရေသာ ေၾကညာခ်က္တစ္ခုတြင္ စစ္တပ္က 
စခန္းေနျပည္သူမ်ားအား မိုင္းထိခုိက္မႈမရွိေစရန္ ထြက္ခြာေစခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ စခန္းႏွင့္ မီတာ (၂၀) အကြာက မိုင္းတစ္ခုကို တပ္သားမ်ားမွ 
အသက္မဲ့ေစခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ စစ္တပ္သည္ စခန္းမွ ယာယီအမိုးအကာမ်ားကို မီးရႈိ႕ၿပီး ထိုေနရာတြင္ ေနထိုင္သည့္ 
လူ (၅၀၀) အနက္ လူ (၄၀၀) ကုိ ေၾကာက္လန႔္တၾကား ထြက္ေျပးေစခဲ့သည္ဟု စခန္းတာဝန္ခံမ်ားက ေျပာသည္။၁၅၈ ထိုေနရာတြင္ 
ေနာက္ထပ္ မိုင္းရွင္းလင္းမႈ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းရွိမရွိမွာ မသိရပါ။
 ရခိုင္ျပည္နယ္၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ေခၚ NSAG တစ္ခုအၾကား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွစ၍ 
IDP ေထာင္ခ်ီရွိလာေစသည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလမွစ၍ အလြတ္သေဘာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈတစ္ခုကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ရခိုင္ 
ျပည္နယ္၌ IDP မ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မိုင္းရွင္းလင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားအၾကာင္းကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ 
ဝါရီလက အစီရင္ခံတင္ျပခ်က္ရွိသည္။ မိုင္းရွင္းလင္းျခင္းကို အမ္း-စစ္ေတြ အေဝးေျပးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ 
ေက်း႐ြာအခ်ိဳ႕တြင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ အမ္း၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ 
IDP စခန္းမ်ားမွေန၍ သူတို႔၏ေနရပ္သို႔ ျပန္ရန္ႀကိဳးစားေနေသာ IDP (၁၃၄၄၅) ဦး ရွိသည္။၁၅၉

 ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ လူမႈဖူလုံေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး 
ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳမႈ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုး 
တက္မႈ အစည္းအေဝး၌ IDP မ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ သူတို႔၏ ေမြးရပ္ေျမမ်ား၌ ျပန္လည္အေျခခ်ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေျမျမႇဳပ္ မိုင္းမ်ား 
ရွင္းလင္းျခင္းကို အေလးေပးေနေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။၁၆၀ သို႔ေသာ္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးမွာ စနစ္တက်မဟုတ္ဘဲ အစီအစဥ္ မ်ားတြင္ 
ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းပါဝင္ခဲ့သည္လည္း မဟုတ္ပါ။ ၁၆၁ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔က ယခင္က ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ 
ေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေတာအုပ္မ်ားမွ မိုင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေနၾကသည္ဟု အစီရင္ခံခ်က္ ရွိသည္။၁၆၂ 

၁၅၂။  “Seventeen Kachin IDP Families Return Home,” Kachin News Group/Burma News International, 4 February 2019.
၁၅၃။ Dan Seng Lawn, “Safe and Dignified Returns? A Rapid Assessment of the Experiences of Returned Internally Displaced Persons in Nam San 
    Yang Village, Kachin State, Myanmar,” United States Agency for International Development (USAID) and Kachinland Research Centre, 12   
    December 2019.
၁၅၄။ “Returned IDPs Demand Landmines Be Removed From Nam San Yang,” Kachin News Group/Burma News International, 25 March 2020.
၁၅၅။ Ibid.; and “More Than One Year After IDPs Return to Nam San Yang, Burma Army Removes Landmines From Their Farmland,” Kachin News 
    Group, 3 August 2020. 
၁၅၆။ Ye Mon, “An unhappy return for IDPs in Kachin State,” Frontier Myanmar, 22 August 2019.
၁၅၇။ Myat Thura, “Myanmar Military clears mines to help villagers return home,” Myanmar Times, 16 December 2020.
၁၅၈။ Khin Myat Myat Wai, “Myebon camp in Rakhine closed for landmine clearance, Tatmadaw says,” The Myanmar Times, 29 January 2020.
၁၅၈။ “Since mid-January, over 13,000 IDPs in Arakan State register to return home,” Development Media Group, 19 February 2021; and “Land  
    mine clearance said to make way for IDPs in some Arakan townships,” Development Media Group, 25 February 2021. 
၁၅၉။ “Quick win projects intended to narrow development gap between Rakhine State and other states,” Global New Light of Myanmar, 31 March 
    2021, p. 12.
၁၆၀။ “News International, 25 May 2021.
၁၆၁။ “Military, AA negotiate to clear landmines from Arakan’s forests,” Development Media Group, 10 March 2021.
၁၆၂။ FBR, ‘‘New Rangers Graduate Relief Team Training and Go Now to Help People Under Attack,’’ 1 January 2021.
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 ႏိုင္ငံအဆင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ေသာ Free Burma Rangers (FBR) က ကယ္ဆယ္ေရး 
အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ေလ့က်င့္ေရး အစီအစဥ္မ်ား၌ မိုင္းအမ်ိဳးအမည္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚ မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားအေၾကာင္း သင္တန္းေပးသည္။၁၆၃ သူတို႔၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ား၌ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ မိုင္းမ်ားကို FBR ဝန္ထမ္းက ဖယ္ရွားကာ 
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အသိုက္အဝန္းမ်ားမွ NSAG မ်ားထံ အပ္ႏွံလွ်င္အပ္ႏွံ၊ သို႔မဟုတ္ပါက ေဒသခံ NSAG မ်ားက တိုက္႐ိုက္ ဖယ္ 
ရွားသည္။

မိုင္းဖယ္ရွားသူ လုံၿခဳံေရး
 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္ရင္း (၇၀၈) မွ တပ္ရင္းမႉးသည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္၌ ကရင္ 
အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) မွ ေထာင္ထားသည့္ ကားမိုင္းကို ဖယ္ရွားရန္ ႀကိဳးစားေနစဥ္ ေသဆုံးခဲ့သည္။၁၆၄

 မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈသည္ ကိုဗစ္-၁၉ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါ၏ သက္ေရာက္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
အာဏာ သိမ္းမႈ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ေျပာင္းလဲလာမႈႏွင့္ လူထုအုံႂကြမႈတို႔၏ သက္ေရာက္မႈကိုလည္းေကာင္း 
ခံစားရသည္။ မိုင္းအေရးေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ဆက္သြယ္ေရးကန႔္သတ္မႈမ်ား၊ ဘဏ္မ်ားကဲ့သို႔ မရွိမျဖစ္ ဝန္ေဆာင္ 
မႈမ်ား ပိတ္ခ်ခံရျခင္း၊ ခရီးသြားလာေရး ကန႔္သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အဝင္အထြက္ကန႔္သတ္မႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို ခံရသည္။ 
ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ပိုမိုမ်ားျပားေသာ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး နည္းလမ္းမ်ားကို က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။

၁၆၃။ FBR, ‘‘New Rangers Graduate Relief Team Training and Go Now to Help People Under Attack,’’ 1 January 2021.
၁၆၄။ KHRG, “Karen Human Rights Group Submission to Landmine Monitor,” August 2020.
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အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ပညာေပးမႈ
ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား

အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈ ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၁၆၅

၁၆၅။ Response to Monitor questionnaire by Sithu Win, Deputy Diector, Department of Rehabilitation, 11 March 2021; MIMU, “The MIMU 3W:   
    Who is doing What, Where,” 23 August 2020; Land Portal, ‘‘Committee for Internally Displaced Karen People,’’ undated; Durable Peace   
    Programme, ‘‘Ta-ang Student Youth Union (TSYU),’’ undated and UNOCHA, “Mine Risk Education in Myanmar: When Knowledge is Power,”  
    6 March 2019; Durable Peace Programme, ‘‘Nyein (Shalom Foundation),’’ undated; Durable Peace Programme, ‘‘Wunpawng Ninghtoi   
    (WPN),’’ undated; DCA, ‘‘DCA and NCA in Myanmar,’’ undated; DDG, ‘‘Where We Work: Myanmar,’’ no longer available online; JOIN, ‘‘Inter  
    national Assistance in Myanmar,’’ undated; response to Monitor questionnaire by Fabrice Vandeputte, Regional Programme Director, HI, 14  
    May 2020; by Bishu Mahat, Weapon Contamination Coordinator, ICRC Myanmar, 31 August 2021; by Geoff Moyan, Programme Manager,   
    HALO Trust Myanmar, 4 March 2021; by Michael Horita, Field Coordinator, HI Myanmar, 16 March 2021; and by Matthew Walsh, Head of   
    Humanitarian Response and Mine Action, DCA-NCA, Myanmar, 13 September 2021.
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မွတ္ခ်က္ - IDP = ႏိုင္ငံတြင္း ေနရာေ႐ြ႕ေျပာင္းခံရသူ၊ NGO = အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း

အက်ိဳးခံစားရသူ အေရအတြက္မ်ား
၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈ အက်ိဳးခံစားရသူမ်ား၁၆၆

မွတ္ခ်က္ - မသိရ = အခ်က္အလက္မရႏိုင္

၁၆၆။ HALO Trust data from Geoff Moynan, Programme Manager, HALO Trust Myanmar, 4 March 2021; HI data from Michael Horita, Field Coor  
    dinator, HI Myanmar, 16 March 2021; NPA data from Kyaw Kyaw Oo, Operations Coordinator, NPA Myanmar, 18 March 2021; and UNICEF  
    data from UNICEF presentation, “Mine action 2020: Summary of Results,” May 2021.
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 ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဦးစီးဌာနက ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အႏၲရာယ္ ပညာေပးမႈ အက်ိဳးခံစားရသူ စုစုေပါင္း (၁၀၉၁၈၀) ဦးကို 
မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္ (က်ား-ကေလး ၂၁၀၈၂၊ မ-ကေလး ၂၄၈၉၁၊ က်ား-လူႀကီး ၂၆၇၀၅၊ မ-ကေလး ၃၆၅၀၂)၊ သို႔ေသာ္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားမွာ အက်ိဳးခံစားရသူအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္စံႏႈန္း အတိုင္း ေကာက္ယူထားျခင္း မဟုတ္ပါ။၁၆၇ စုစုေပါင္း အေရအတြက္မွာ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၈၀၀၀၀ ဦးထံ အကူအညီေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံခ်က္မွ ေလ်ာ့က်သြားျခင္းျဖစ္သည္။၁၆၈ 
အထက္ပါဇယားမွ အက်ိဳးခံစားရသူအေရအတြက္ စုစုေပါင္းမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႏၲရာယ္ ပညာေပးမႈ ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားမွ 
အခ်ိဳ႕ကိုသာ ကိုယ္စားျပဳသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၌ ဆရာျဖစ္သင္တန္း အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈ သင္တန္းရရွိသူမွာ 
(၁၁၆၀၀) ေက်ာ္ ရွိသည္။ HI က (၅၂) ဦး ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ကာ HALO Trust က (၁၀၆၄၆) ဦး ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ၿပီး UNICEF က ကြၽမ္း 
က်င္သူ (ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ NGO ဝန္ထမ္းမ်ား) (၉၈၈) ဦးကို အႏၲရာယ္ ပညာေပးမႈ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည္။၁၆၉

 ICRC က ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈျဖင့္ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးခံစားရသူ (၁၆၀) ဦးထံ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္ 
(၁၁၂) ဦးမွာ မသန္စြမ္းသူမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း အစီရင္ခံသည္။၁၇၀ HI က မသန္စြမ္းသူ ငါးဦးထံ ေရာက္ရွိေစခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ UNICEF 
က မသန္စြမ္းသူ ကေလးငယ္ (၆၅၆) ဦးထံ ေရာက္ရွိေစခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံၾကသည္။၁၇၁

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လအထိ အဖြဲ႕အစည္း အနည္းဆုံး ခုႏွစ္ခုက ၿမိဳ႕နယ္ (၈၂) ခု၊ ေက်း႐ြာအုပ္စု/ၿမိဳ႕ (၂၉၃) ခု၊ ရပ္ကြက္/ 
ေက်း႐ြာ (၉၄၅) ခုႏွင့္ IDP စခန္း (၂၃) ခုတို႔အႏွံ႔တြင္ အႏၲရာယ္ ပညာေပးမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံၾကသည္။ 
အႏၲရာယ္ ပညာေပးမႈ ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း 
ေဒသႀကီး၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ စုစည္းတည္ရွိၾကသည္။၁၇၂

ဦးတည္ရာအုပ္စုမ်ား
 IDP မ်ား၊ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရသူ လူထုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အႏၲရာယ္ ပညာေပးမႈအတြက္ သိသာေသာ 
ဦးတည္ရာအုပ္စု ျဖစ္ၾကသည္။ စခန္းမ်ားသို႔ သို႔မဟုတ္ အိမ္ရွင္ရပ္႐ြာမ်ားသို႔ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနရသူမ်ားသည္လည္း သူတို႔၏ ေမြးျမဴေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ လယ္ယာမ်ားကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ သူတို႔၏ မူလေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ျပန္ေလ့ရွိၾကသည္။ HI က ကခ်င္ 
ျပည္နယ္ရွိ NSAG ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ IDP မ်ားမွ ဝင္ေငြႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအလုပ္မ်ားအား IDP စခန္းမ်ား၏ ျပင္ပ 
တြင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကေၾကာင္း အစီရင္ခံသည္။၁၇၃ လူအမ်ားသည္ မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႔မႈရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ ေတာအုပ္ႏွင့္ ေတာင္ထူထပ္ရာ ေနရာ 
မ်ားရွိ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအလုပ္မ်ားအေပၚ မွီခိုရေလ့ရွိသည္။၁၇၄ အေျခအေနမ်ားစြာတြင္ လုံၿခဳံမႈရွိေသာ ေနရာႏွင့္ လုံၿခဳံမႈ မရွိ 
ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွာ ကင္းမဲ့လ်က္ ရွိၿပီး အေၾကာင္းမွာ သတိေပး အမွတ္အသားမ်ား 
မရွိျခင္းႏွင့္ မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႔ရာ ေနရာအသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဒသတြင္းအသိ အကန႔္အသတ္ရွိမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၁၇၅

 ကေလးငယ္မ်ားအတြက္လည္း မိုင္း/ ERW အႏၲရာယ္ရွိေနခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္  ျပန္လာ၍ ျပန္လည္အေျခခ်ရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ 
ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ IDP စခန္းမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို အေထာက္အပံ့ 
ျပဳႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းဆရာလုံေလာက္မႈ မရွိျခင္းမ်ားျဖစ္ကာ ၎မွာ အထူးသျဖင့္ ကြာလွမ္းေသာေနရာမ်ား၌ျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ 
အႏၲရာယ္ ပညာေပးမႈ အမ်ားစုကို ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ ေဆာင္႐ြက္ရသည္။၁၇၆ မသန္စြမ္းသူ ကေလးငယ္မ်ားမွာလည္း ေရာက္ရွိရန္ 
ခဲယဥ္းၿပီး အေၾကာင္းမွာ သူတို႔ကို ရပ္႐ြာအသိုက္အဝန္းမ်ားတြင္ မျမင္ရတတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သူတို႔က သင္ၾကားမႈမ်ားကို နားလည္ရန္ 
ခဲယဥ္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။၁၇၇ 
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 အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အစာေရစာအတြက္ သူတို႔အိမ္မ်ားႏွင့္ ေဝးကြာသည့္ ကြာလွမ္းရာေနရာမ်ားတြင္ အမဲလိုက္ျခင္းႏွင့္ 
ဟင္းစားရွာရျခင္း စေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရသျဖင့္ မိုင္း/ ERW အႏၲရာယ္ရွိသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို 
စီးပြားေရးအရ လုိအပ္မႈေၾကာင့္ ေဆာင္႐ြက္ရေလ့ရွိသည္။ အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈကို အမ်ိဳးသားမ်ားထံ ေရာက္ရွိေစေရးမွာ စိန္ေခၚမႈ 
ရွိေသာ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံၾကၿပီး အေၾကာင္းမွာ သူတို႔သည္ အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈအဖြဲ႕မ်ား၏ အလုပ္လုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထား 
ခ်ိန္မ်ားအတြင္း၌ သူတို႔၏ ေက်း႐ြာျပင္ပသို႔ ေရာက္ရွိေနေလ့ရွိၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။၁၇၈ MAG က အမ်ိဳးသားမ်ားထံ ပိုမိုေရာက္ရွိ 
ေစေရး အားထုတ္မႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈကို ညအခ်ိန္ႏွင့္ စေန၊ တနဂၤေႏြမ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။၁၇၉

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကြာလွမ္းေသာေနရာမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု အုပ္စုမ်ားထံ ေရာက္ရွိရန္မွာ ခက္ခဲလ်က္ရွိၿပီး 
အေၾကာင္းမွာ လက္လွမ္းမီမႈ အကန႔္အသတ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ကာ အထူးသျဖင့္ NSAG ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ 
NGO မ်ားက ေဒသခံ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ကြာလွမ္းေသာ ရပ္႐ြာအသိုက္အဝန္းမ်ားသို႔ ပိုမိုေရာက္ရွိေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္သည္။ အႏၲရာယ္ ပညာေပးမႈ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဒသခံဘာသာစကားမ်ားစြာကို ကြၽမ္းက်င္ေနရန္ လိုအပ္ၿပီး ေဒသိယ 
စကားႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားမွာလည္း ဘာသာစကားဆုိင္ရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကြာဟခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ရန္ 
လိုသည္။၁၈၀ HI  က ကခ်င္ဘာသာ စကားျဖင့္ ေရဒီယိုသတင္းစကားမ်ား ျပဳစုျခင္းျဖင့္ ထိုေနရာမွ ရပ္႐ြာအသိုက္အဝန္း မ်ားထံသို႔ 
ေရာက္ရွိေစသည္။၁၈၁

သင္ၾကားမႈ နည္းလမ္းမ်ား
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈကို တခါတရံတြင္ နည္းပညာမပါ အလြတ္သေဘာ စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူမႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေသာ္လည္း မိုင္းရွင္းလင္းရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရသည့္အေလ်ာက္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုသပ္သပ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရ 
သည္။ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္သည့္ ပဋိပကၡမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကုိ ခံစားရသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈကို ေဒသခံ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္သည္။
 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေယဘုယ် မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးမႈသင္႐ိုးကို ကြင္းဆင္းစမ္းသပ္ၿပီး ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရက 
ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးခဲ့သည္။ DCA ႏွင့္ UNICEF တို႔ကလည္း အဆိုပါသင္႐ိုး၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အက္ပ္တစ္ခုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ဖန္တီးကာ ၎မွာ DCA၊ UNICEF ႏွင့္ MRWG တို႔မွ MoSWRR ၏ အကူအညီျဖင့္ ပူးေပါင္းဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။၁၈၃ မိုင္းအႏၲရာယ္ 
ပညာေပးမႈသင္႐ိုးကို UNICEF က ၂၀၁၉-၂၀၂၀ တြင္ ျပန္လွန္သုံးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။၁၈၃

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႏၲရာယ္ ပညာေပးမႈေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ မ်က္ႏွာစုံညီသင္တန္းမ်ားသည္ ပုံႏွိပ္ထားေသာ သင္ေထာက္ 
ကူပစၥည္းမ်ား ျဖန႔္ေဝမႈႏွင့္အတူ အဓိက နည္းလမ္း ျဖစ္ေနေသးသည္။၁၈၄ HI က ကေလးငယ္မ်ားအပါအဝင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အား 
လုံးအက်ဳံးဝင္ေစေရးအတြက္ ႐ိုးရွင္းၿပီး ရွင္းလင္းေသာ ဘာသာစကား၊ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ စာလုံးပုံစံႏွင့္အေရာင္မ်ား၊ ထို႔အျပင္ 
ေရဒီယိုထုတ္လြင့္မႈမ်ားမွ သတင္းစကားျဖန႔္ခ်ိျခင္းတို႔ျဖင့္ အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို ျပဳစုေနခဲ့သည္။၁၈၅

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ MAG ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ NGO (၁၄) ခုအား သူတို႔၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာ၌ ကူညီရန္တို႔အတြက္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ရန္ပုံေငြျဖင့္ လႈပ္ရွားသည့္ ခိုင္မာေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္မွ ကန္ထ႐ိုက္ေပးခဲ့သည္။ မိတ္ဖက္ေအဂ်င္စီမ်ားက သူတို႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ အေျခခံလ်က္ အႏၲရာယ္ 
ပညာေပးမႈ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တြဲဖက္ပုံစံခ်ေပးခဲ့ကာ MAG ဝန္ထမ္းမ်ားက သင္တန္းေပးျခင္း၊ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ 
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြး အာမခံျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သည္။၁၈၆

၁၇၈။ Response to Monitor questionnaire by Kyaw Kyaw Oo, Operations Coordinator, NPA Myanmar, 18 March 2021.
၁၇၉။ Response to Monitor questionnaire by Bekim Shala, Country Programme Manager, MAG Myanmar, 25 May 2020.
၁၈၀။ Response to Monitor questionnaire by Geoff Moynan, Programme Manager, HALO Trust Myanmar, 27 April 2020.
၁၈၁။ Response to Monitor questionnaire by Michael Horita, Field Coordinator, HI Myanmar, 16 March 2021.
၁၈၂။ GICHD, ‘‘Review of New Technologies and Methodologies for Explosive Ordnance Risk Education (EORE) in challenging    
     contexts,’’ August 2020.
၁၈၃။ Response to Monitor questionnaire by Sithu Win, Deputy Director, Department of Rehabilitation, 11 March 2021.
၁၈၄။ Response to Monitor questionnaire by Geoff Moynan, Programme Manager, HALO Trust Myanmar, 27 April 2020; by Bekim Shala, 
     Country Programme Manager, MAG, 25 May 2020; by Michael Hortia, Field Coordinator, HI Myanmar, 16 March 2021; and by Bishnu   
     Mahat, Weapon Contamination Coordinator, ICRC Myanmar, 31 August 2021.
၁၈၅။ Response to Monitor questionnaire by Fabrice Vandeputte, Regional Programme Director, HI, 14 May 2020.
၁၈၆။ Response to Monitor questionnaire by Bekim Shala, Country Programme Manager, MAG Myanmar, 25 May 2020.
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 ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားက အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈ ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ား ရရွိၾကေသာ္လည္း 
အႏၲရာယ္ ပညာေပးမႈကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ICRC က၂၀၂၁ 
ခုႏွစ္တြင္ အစီရင္ခံ တင္ျပသည္မွာ ေက်ာင္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို 
ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိၿပီဟူ၍ ျဖစ္သည္။၁၈၇

 HI သည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ NSAG ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ား ႏွစ္ခုလုံးရွိ IDP 
စခန္းမ်ား၌ အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈ စီမံကိန္းတစ္ခုကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ၎တြင္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ႏွင့္ 
လိုအပ္ေနသူ မ်ားအဖြဲ႕ တို႔ႏွင့္ မိတ္ဖက္လ်က္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအား ဆရာျဖစ္သင္တန္းေပးျခင္း အစီအစဥ္တစ္ခု ပါဝင္ခဲ့သည္။၁၈၈ 

ICRC ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းတို႔က အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းကို ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။၁၈၉

 HI က ရပ္႐ြာတြင္း အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ အသိ 
ပညာႏွင့္ အားလံုးအက်ဳံးဝင္ေသာ အသက္ေမြးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးခဲ့သည္။၁၉၀ ICRC က NSA ထိန္းခ်ဳပ္ 
နယ္ေျမမ်ားရွိ ရပ္႐ြာ အသိုက္အဝန္းမ်ားမွ အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးခဲ့ၿပီး IDP စခန္းမ်ားႏွင့္ 
ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသာ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။၁၉၁ 

 ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ေက်း႐ြာသားမ်ားအား မိုင္း/ ERW မ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားထံ သတင္းပို႔ရန္ အားေပး 
သည္။၁၉၂

၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈ၏ အဓိက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား
 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ HALO Trust က ရခိုင္လူမ်ိဳးစုကြန္ဂရက္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈႏွင့္ ေရွးဦး 
သူနာျပဳနည္း ဆိုင္ရာမ်ား သင္တန္းေပးျခင္းျဖင့္ ၎တို႔အား ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသာ ရပ္႐ြာအသိုက္အဝန္းမ်ားဆီသို႔ 
အသိပညာ ျဖန႔္ေဝႏိုင္ေစသည္။၁၉၃

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားအၾကား၌ ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက 
႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ Facebook ကဲ့သို႔ လူမႈကြန္ရက္ဆိုက္မ်ားကို အသုံးျပဳလ်က္ အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈ သတင္းစကားမ်ား ေပးခဲ့ 
သည္။၁၉၄ NPA က အေဝးမွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းျဖင့္ အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈအခ်ိဳ႕ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ 
မ်က္ႏွာစုံညီ သင္တန္းမ်ား ျပန္လည္ စတင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။၁၉၅ HI က ေရဒီယိုလိုင္းသုံးခု (ဗန္းေမာ္ ဒိုင္အိုစီ၊ လာရႈိး ဒိုင္အိုစီႏွင့္ 
ျမစ္ႀကီးနား ဒိုင္အိုစီ) ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ ပလက္ေဖာင္းသုံးခု (Facebook၊ WeChat ႏွင့္ Viber) တို႔မွတစ္ဆင့္ အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈ 
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။၁၉၆ DRC က Facebook၊ Messenger၊ Skype ႏွင့္ Viber စသည့္ ပလက္ေဖာင္းမ်ားတြင္ရယူႏိုင္ေသာ အြန္လိုင္း 
အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈ သင္ခန္းစာမ်ားကို ဖန္တီးခဲ့သည္။၁၉၇ ICRC က ေရဒီယိုလိုင္းမ်ား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ သတင္းေအဂ်င္စီ 
တစ္ခုမွတစ္ဆင့္ အႏၲရာယ္ ပညာေပးမႈ သတင္းစကားမ်ား ေပးခဲ့သည္။၁၉၈ 
 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္ HALO Trust က မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို တစ္ကိုယ္ရည္သန႔္ရွင္းမႈပစၥည္း
မ်ား ေပးအပ္မႈရရွိေနသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၌ ေပးရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။၁၉၉

 HI သည္ ကိုဗစ္-၁၉ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း ခ်မွတ္ထားသည့္ ေရာက္ရွိႏိုင္မႈဆိုင္ရာ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
ရပ္႐ြာအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြင္း သူတို႔၏ အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈ စီမံကိန္းမ်ားအနက္ တစ္ခုကို အျပည့္အဝ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဘဲ ရွိခဲ့ 
သည္။၂၀၀

၁၈၇။ Response to Monitor questionnaire by Bishnu Mahat, Weapon Contamination Coordinator, ICRC Myanmar, 31 August 2021.
၁၈၈။ Minutes of VATG meeting, 13 March 2020.
၁၈၉။ Response to Monitor questionnaire by Bishnu Mahat, Weapon Contamination Coordinator, ICRC Myanmar, 31 August 2021.
၁၉၀။ Response to Monitor questionnaire by Michael Horita, Field Coordinator, HI Myanmar, 16 March 2021.
၁၉၁။ Response to Monitor questionnaire by Bishnu Mahat, Weapon Contamination Coordinator, ICRC Myanmar, 31 August 2021.
၁၉၂။ Response to Monitor questionnaire by Liam Harvey, Head of Programme, DRC Myanmar, 26 August 2021.
၁၉၃။ Response to Monitor questionnaire by Geoff Moynan, Programme Manager, HALO Trust Myanmar, 27 April 2020.
၁၉၄။ Response to Monitor questionnaire by Sithu Win, Deputy Director, Department of Rehabilitation, 11 March 2021.
၁၉၅။ Response to Monitor questionnaire by Kyaw Kyaw Oo, Operations Coordinator, NPA Myanmar, 18 March 2021.
၁၉၆။ Response to Monitor questionnaire by Michael Hortia, Field Coordinator, HI Myanmar, 16 March 2021.
၁၉၇။ DDG, ‘‘Virtual Mine Risk Education in Myanmar,’’ 10 June 2020. 
၁၉၈။ Response to Monitor questionnaire by Bishnu Mahar, Weapon Contamination Coordinator, ICRC Myanmar, 31 August 2021.
၁၉၉။ Response to Monitor questionnaire by Geoff Moynan, Programme Manager, HALO Trust Myanmar, 4 March 2021.
၂၀၀။ Response to Monitor questionnaire by Michael Horita, Field Coordinator, HI Myanmar, 16 March 2021.
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 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအတြင္း ေနရာေ႐ြ႕ေျပာင္းရမႈကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ 
အေရးေပၚ အႏၲရာယ္ပညာေပးမႈ သင္ခန္းစာမ်ားကို က်င္းပခဲ့သည္။၂၀၁

မိုင္းရွင္းလင္းထားေသာ ဧရိယာမ်ားကို အမွတ္အသားျပဳျခင္း
 တပ္မေတာ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မိုင္းမ်ားျမႇဳပ္ထားသည္ဟု သိရွိထားေသာ ေနရာမ်ားကို သတိေပးအမွတ္အသားမ်ားျပဳလုပ္ 
ထားျခင္း စည္း႐ိုးကာရံထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ထားေသာ္လည္း ၎ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈမွာ မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ 
စနစ္တက်ရွိသည္ကိုမူ မသိရပါ။၂၀၂ 

ထိခိုက္နစ္နာသူ အကူအညီေပးေရး
ထိခိုက္နစ္နာသူ အကူအညီေပးေရး ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၂၀၃

၂၀၁။ Response to Monitor questionnaire by Geoff Moynan, Programme Manager, HALO Trust, 4 March 2021; and HALO Trust, “Latest:    
      Keeping families safe in Myanmar,” undated.
၂၀၂။ 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. The photographer provided an image of the signs to the Monitor on 3 August 2018, and said the    
    truck in which he traveled with the Tatmadaw had many mine warning signs. 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 inac   
    cessible. KHRG, “KHRG Submission to Landmine Monitor,” September 2019.
၂၀၃။ AAR-Japan, “Where we work: Myanmar,” undated; Exceed Worldwide, “The Myanmar School of Prosthetics and Orthotics: MSPO,”    
    undated; The Leprosy Mission International, “Myanmar,” undated; HI, “Country Card: Myanmar,” updated September 2020; World    
    Education Myanmar Facebook page; and ICRC, “Annual Report 2020,” 1 July 2021, p. 363.
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မွတ္ခ်က္ - ERW = ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ စစ္က်န္ပစၥည္း၊

လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္မႈ
 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ HI မွ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေလ့လာဆန္း 
စစ္မႈတစ္ရပ္အား တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို အဓိကထားၿပီး ေဆာင္႐ြက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမွ ေပၚထြက္ 
လာေသာ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ကိုဗစ္၁၉ ေရာဂါကာကြယ္ေရး သတိရွိရန္၊ အစားအစာႏွင့္ အစားအစာ မဟုတ္ 
ေသာ အျခားပစၥည္းမ်ား (သန႔္ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ား အပါအဝင္)၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ပစၥည္းမ်ား 
(ဥပမာ တယ္လီဖုန္း ကတ္မ်ား)ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္ေရးတို႔ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
အစည္းအ႐ုံးမွ ဤဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ျဖစ္သည္။၂၀၄  

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပင္းထန္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားမွာ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ၿပီး ေသဆုံးရျခင္း 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ တတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရးေပၚကုသမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားေသာ 
ဆရာဝန္မ်ားမွာ နည္းပါးလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ၎တို႔မွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ မရွိၾကပါ။ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ 
မိုင္းထိလူနာမ်ားႏွင့္ စစ္က်န္ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ လက္နက္မ်ား ထိခိုက္ျခင္းခံရေသာ လူနာမ်ားကို ေဆး႐ုံသို႔ပို႔ေဆာင္စဥ္ ျပဳစု 
ေစာင့္ေရွာက္ရန္  လူနာတင္ယဥ္မ်ားလည္း မရွိၾကပါ။  ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးသုံးၿမိဳ႕ရွိ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၌ အေရးေပၚ အေျခ 
အေနတြင္ တုန႔္ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုံေလာက္ေသာ အေျခအေနတြင္ မရွိၾကပါ။ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ 
တစ္ၿမိဳ႕လွ်င္ အေရးေပၚလူနာကုသခန္း တစ္ခန္းသာရွိသည္။၂၀၅

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ 
က်န္းမာသန္စြမ္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ မရရွိတတ္ၾကပါ။ လက္ရွိ ကိုယ္ကာယ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးဌာန 
မ်ားမွာ အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္သည္။ က်န္းမာေရးဌာန အမ်ားစုမွာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌သာ ရွိ 
ၾကၿပီး သြားလာေရးစရိတ္စကမ်ားမွာ အဟန႔္အတားျဖစ္ေစသည္။၂၀၆ 
 က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာျပန္လည္သန္စြမ္းေရးတို႔ ကို ပံ့ပိုးကူညီေရးႏွင့္ လက္လွမ္းမွီေရးတို႔မွာ ၂၀၂၀ တြင္ 
ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္ ေရာဂါေၾကာင့္ အကန႔္အသတ္မ်ား ရွိလာသည္။ ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္ခံရသူ အေရအတြက္ မ်ားျပားလာျခင္းက 
မိုင္းထိလူနာမ်ားအဖို႔ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ကုသမႈခံယူေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္လာသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပင္ပလူနာမ်ားကိုသာ 
လက္ခံ ကုသေပးေလ့ရွိၿပီး ေဆး႐ုံျပရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ ခ်ိန္းဆိုရသည္။၂၀၇ 
 ၂၀၂၁-ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆရာ-ဆရာမမ်ားက 
ႏိုင္ငံတြင္း အာဏာဖီဆန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လာၾကျခင္းေၾကာင့္/လည္းေကာင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စစ္ေကာင္စီမွ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား 
ေၾကာင့္/လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္မွာ ႀကီးမားေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ ၿပိဳလဲပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။ 
အာဏာသိမ္းၿပီး ေျခာက္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေဆးဝန္ထမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈေပါင္း (၂၅၀) 
ထက္မနည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ၾကသည္။၂၀၈ အသြားအလာ ကန႔္သတ္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ထိတ္လန႔္ 
ေၾကာက္႐ြံ႕မႈတို႔က ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားတြင္ အကူအညီ ရယူေနၾကေသာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္လာသည္။ 

၂၀၄။ Responses to Monitor questionnaire by Michelle Yesudas, Humanitarian Policy and Advocacy Adviser, and Nyo Nyo Thaw and Sye   
    Thoung, Project Managers, HI, 18 May 2021.
၂၀၅။ Susan Becker, “Progress towards health systems strengthening in Myanmar,” Journal of Global Health Reports, Vol. 2, 30 March 2018.
၂၀၆။ ICRC, “Physical Rehabilitation Programme: 2018 Annual Report,” 2019, p. 45.
၂၀၇။ Responses to Monitor questionnaire by Michelle Yesudas, Humanitarian Policy and Advocacy Adviser, and Nyo Nyo Thaw and Aye   
    Thoung, Project Managers, HI, 18 May 2021.
၂၀၈။ Physicians for Human Rights, “At Least 252 Reported Attacks and Threats to Health Care in Myanmar During Six Months of Military’s 
     Crackdown,” 10 August 2021.
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၂၀၂၀ တြင္ အိုင္စီအာစီႏွင့္ အိပ္ခ်္အိုင္တို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ကိုယ္ကာယျပန္လည္သန္စြမ္းေရးဌာနမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့ၿပီး မိုင္း 
ထိလူနာ အကူအညီေပးေရး စင္တာတစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းမွ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့သည္။၂၀၉

 ICRC က ကိုယ္ကာယ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရး ပေရာဂ်က္ကိုးခုကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့ၿပီး စင္တာငါးခုမွာ အိုင္စီအာစီ၏ 
ပုံမွန္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈကို ရရွိေနခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိုင္းထိသူႏွင့္ စစ္က်န္ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ လက္နက္မ်ားေၾကာင့္ 
ထိခိုက္မႈကို ခံစားခဲ့ၾကရေသာသူ စုစုေပါင္း (၂၉၈) ဦးကို ျပန္လည္သန္စြမ္းေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။၂၁၀ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ 
ဝါရီလ တြင္ အစိုးရက ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျခတုလက္တု အလုပ္႐ုံတစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ရန္ အတည္ျပဳ ေပးခဲ့သည္။ 
၎အစီအစဥ္တြင္ အေထာက္အကူျပဳကိရိယာမ်ားကို ျပဳျပင္ေပးရန္ ေ႐ြ႕လ်ားအလုပ္႐ုံတစ္ခု ပါဝင္ၿပီး ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေနရာ 
မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားကို အကူအညီေပးႏိုင္ရန္ ေ႐ြ႕လ်ားပညာသည္မ်ား ပါဝင္ေသာ ကြန္ရက္တစ္ခုလည္း ပါဝင္သည္။ 
အိုင္စီအာစီအေနျဖင့္ တတိယေျမာက္ စင္တာ တစ္ခုအတြက္ ေျခတုထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ကုန္ၾကမ္းအကူအညီမ်ားေပးရန္အတြက္ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး သြားလာေရး အခက္အခဲမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကိုယ္ကာယ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရး စင္တာႏွစ္ခုတြင္ ေျခတု 
ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ကုန္ၾကမ္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။၂၁၁  
 ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္ေရာဂါက ျပန္လည္သန္စြမ္းေရး အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ေစခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ICRC 
မွ ေထာက္ပံ့ကူညီလွ်က္ရွိေသာ ေဆးဝါးကုသရာေနရာဌာနမ်ားတြင္လည္း လုပ္ ငန္းမ်ားကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ လေပါင္း အေတာ္ၾကာမွ် 
ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့ရသည္။၂၁၂

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက HI သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး ေကအင္ယူ၏ လက္ေအာက္မွ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ 
ကရင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈကူညီေရးဌာန KDHW ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းရွိ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ NSAG 
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ား၌ပါ ကူညီပံ့ပုိးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၂၁၃ ၂၀၁၉တြင္ HI က လူမႈရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ကို အသုံးျပဳ၍ ၎၏ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။၂၁၄ ၂၀၂၀ တြင္ HI က ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ 
တြင္ ျပန္လည္က်န္းမာသန္စြမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့သည္။၂၁၅

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ မဲေဆာက္ရွိ ယခင္ကာလမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္သူ 
မ်ားထံသို႔ ေျခတုလက္တုမ်ား ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း (Mae Tao Clinic) မွ ေျခတုလက္တုဌာန၏ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္း 
ခဲ့သည္။ ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈကူညီေရးဌာန KDHW သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ေဆးခန္းမွ ၎၏ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို 
KDHW မွ ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကလိုေယာေလး႐ြာရွိ ေဆးခန္းသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္။ 
ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈကူညီေရးဌာန (KDHW)၊ ပအို႔ဝ္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ 
ေကာ္မတီတို႔မွ က်န္းမာေရးလုပ္သား ေျခာက္ဦးတို႔အား  မယ္ေတာ္ေဆးခန္း (Mae Tao Clinic)မွ ေျခတုလက္တုပညာရွင္မ်ားက 
ေျခာက္လတာ ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ားေပးခဲ့ၾကသည္။ ဤအစီအစဥ္ကို ၂၀၂၁တြင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ ရွိေသာ္လည္း ကိုဗစ္-၁၉ 
ကူးစက္ေရာဂါ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာမႈေၾကာင္း ခရီးသြားလာေရး ကန႔္သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ကို ပိတ္လိုက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လႊဲေျပာင္း 
ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့ရသည္။၂၁၆ 
 ကမာၻ႔ပညာေရး ရပ္႐ြာအထူးျပဳ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးလုပ္ငန္း စီမံခ်က္ (World Education Community-Focused 
Rehabilitation Services project) မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ပဋိပကၡဒဏ္ ခံစားခဲ့ၾကရသူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ ဦးတည္ခဲ့သည္။ ဤစီမံခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အားလုံးပါဝင္ေသာ ရပ္႐ြာ 
အေျချပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စံျပ သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္းကို စမ္းသပ္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစံျပပုံစံကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံ 
တကာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီ (USAID) မွ ေငြေၾကးပံ့ပိုးၿပီး World Education Lao မွ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေအာကာ့ဒ္ စီမံခ်က္ (Okard Project) မွ ႀကံဆေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ႏိုဝင္ဘာတြင္ World Education 
Myanmar မွ ၎၏ မိတ္ဖက္ျဖစ္ေသာ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (Kachin Baptist Convention) ကို ဤအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ 
ရပ္႐ြာမ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့သည္။၂၁၇

၂၀၉။ Response to Monitor questionnaire by Sithu Win, Deputy Director, Department of Rehabilitation, 11 March 2021.
၂၁၀။ ICRC, “Annual Report 2020,” 1 July 2021, p. 365.
၂၁၁။ Ibid., p. 363.
၂၁၂။  Ibid., p. 363.
၂၁၃။  HI, “Myanmar 2018,” September 2018.
၂၁၄။  Response to Monitor questionnaire by Fabrice Vandeputte, Regional Programme Director, HI, 14 May 2020.
၂၁၅။  HI, “Country Card: Myanmar,” updated September 2020.
၂၁၆။  Monitor interview with Naw Annie Po Moo, Director of Operations, Mae Tao Clinic, 28 January 2020. The Prosthetics Department, and 
     the new operations in Klo Yaw Lay clinic, receive financial support from Together Against Landmines (Gemeinsam gegen Landmien,   
      GGL), an NGO based in Austria. See, Mae Tao Clinic, “Biennial Report 2019–2020,” 2021, p. 24.
၂၁၇။ See, World Education Myanmar Facebook page.
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လူမႈ-စီးပြားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလူမႈေရး ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္
 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိုင္းထိျခင္းႏွင့္ စစ္က်န္ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ လက္နက္မ်ား၏ ထိခိုက္ျခင္းမွ အသက္မေသ က်န္ရစ္သူ 
မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ႐ိုးရာလုပ္ငန္းမ်ားကို စြန႔္လႊတ္ခဲ့ၾကရရာ ၎တို႔အတြက္ အသက္ေမြးမႈပညာရပ္မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ 
အျခား အသက္ေမြးမႈ ဆိုင္ရာေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ အတြက္ ပံ့ပိုးေပးရန္ လိုအပ္လာေစသည္။၂၁၈ The Association for Aid and Relief-
Japan (AAR-Japan) က ရန္ကုန္ရိွ ၎၏ စင္တာတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား သက္ေမြးပညာသင္ၾကားေရးကို ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ 
ေနခဲ့သည္။၂၁၉ 
 HI သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္ကာယမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း (Myanmar Physically Handicapped Association) ႏွင့္ 
ပူးေပါင္း၍ မိုင္း ႏွင့္စစ္က်န္ေပါက္ကြဲပစၥည္းမ်ား၏ဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ၾကရေသာသူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားအေျခအေနမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစ 
ေရးအတြက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ရွိ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ စီမံခ်က္တခုကို လူဇင္ဘတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။၂၂၀ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ HI က အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ ႏွစ္ဦးကို 
ကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ သုံးဦး အသက္ေမြး သင္ 
တန္းမ်ား တက္ေရာက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ လူ ၇၈ ဦးကို ဝင္ေငြေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြသားေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ HI က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ 
မိုင္းႏွင့္ စစ္က်န္ေပါက္ကြဲပစၥည္းမ်ား၏ဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ၾကရေသာသူမ်ားအတြက္ အခ်င္းခ်င္း ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းကို သင္ၾကား 
ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည္။၂၂၁ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အိုင္စီအာစီ၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရး စင္တာတစ္ခုတြင္ ဝန္ထမ္း 
သစ္တစ္ဦး ခန႔္ထားႏိုင္ေစခဲ့ၿပီး အ႐ိုးအေၾကာကုသေရး ပညာရွင္ႏွစ္ဦးကို စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူ 
ျပဳေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။၂၂၂

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ICRC သည္ အမ်ိဳးသား မသန္စြမ္းအားကစား ေကာ္မတီ၏ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ဘတ္စကက္ေဘာ အစီ 
အစဥ္မွ ကစားသမားမ်ား၊ နည္းျပမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ အြန္လိုင္း အလုပ္႐ုံသင္တန္း ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ 
ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။၂၂၃ World Education Myanmar သည္ ကယားျပည္နယ္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ 
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အစုအဖြဲ႕မ်ားကို ဝင္ေငြေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ေငြေၾကးစုေဆာင္းေရးႏွင့္ ေခ်းငွားေရးကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ 
႐ြက္ႏိုင္ေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ခဲ့သည္။၂၂၄ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အကူအညီ
 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလႉရွင္ ရွစ္ဦး/
ရွစ္ဖြဲ႕မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၁ သန္း လႉဒါန္းခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္စဥ္ရရွိခဲ့ေသာ ပမာဏထက္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် ေလ်ာ့က် 
ခဲ့သည္။၂၂၅ 
 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ Monitor စုစုေပါင္းတြင္ Danish Refugee Council (DRC) အတြက္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွ ၎၏ က႑စုံ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ေရးကူညီမႈ အစီအစဥ္၏ တစိတ္တေဒသအျဖစ္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား မပါဝင္ေပ။ ယင္း အစီအစဥ္မွ မိုင္းရွင္း 
လင္းေရးအတြက္ သီးျခားသတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏကို မရရွိႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈကို ပံ့ပိုးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။၂၂၆
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    Policy Desk, Luxembourg Ministry of Foreign and European Affairs, 21 May 2021; Ireland Mine Ban Treaty Article 7 Report for   
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၂၂၆။ Denmark total support to DRC humanitarian operations in Myanmar in 2020 totaled DKK2,277,000 ($348,005), and included a de  
     mining element. Average exchange rates for 2020: DKK6.543=US$1. US Federal Reserve, “List of Exchange Rates (Annual),” 4 Janu 
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 ႏိငုင္တံကာမ ွထည့ဝ္ငလ္ႉဒါန္းမႈအားလုံးမွာ နည္းပညာပိငု္းမဟတု္ေသာ ေလလ့ာဆန္းစစမ္ႈမ်ား၊ အႏရၲာယက္်ေရာက္ႏိငု္ေျခႏငွ့ ္
ပတ္သက္ေသာ ပညာေပးမႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားကို အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတဆင့္ အကူအညီေပးေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ တင္ေရာက္သြားသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ပါဝင္ကူညီမႈမ်ား - ၂၀၂၀ ခုႏွစ၂္၂၇

 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ အကူအညီေပးခဲ့ရာတြင္ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၂၆.၅ 
သန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ပွ်မ္းမွ်အေနျဖင့္ တႏွစ္လွ်င္ ၅.၃ သန္းမွ် ရွိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ ထည့္ဝင္လႉဒါန္းမႈမ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္ - ၂၀၁၆ မွ ၂၀၂၀ အထ၂ိ၂၈

၂၂၇။ Average exchange rates for 2020: €1=US$1.141; NOK9.4283=US$1; £1=US$1.2829; SEK9.2167=US$1; and CHF0.9389=US$. US   
     Federal Reserve, “List of Exchange Rates (Annual),” 4 January 2021.
၂၂၈။ See previous Monitor reports.


