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ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းနွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကဲြေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕သည္ ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းတားျမစ္ေရး နိုင္ငံ
တကာစည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႕ (ICBL) အတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး ပါသည္။ ICBL ကို ဤကမာၻေျမတြင္ လူကို   
ပစ္မွတ္ထားသည့္ ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းအႏၲရာယ္ ကင္းေဝးေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၉၂ ခုနွစ္တြင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ICBL သည္ နိုင္ငံ       
ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္မွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္သည့္ ကြန္ရက္ျဖစ္ျပီး ၁၉၉၇ ခုနွစ္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနို   
ဘယ္ဆုကို ရရိွခဲ့ပါသည္။ 
ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕ (Landmine Monitor) သည္ ၁၉၉၇ခုနွစ္၊ ေအာ့တာဝါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ သို႔မဟုတ္ မိုင္း
တားျမစ္ေရး ပဋိညာဉ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို မွတ္တမ္းျပဳစုပါသည္။ Landmine Monitor သည္ အဆိုပါ      
လက္နက္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းရန္ နိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္း၏ ၾကိဳးပမ္းမႈကို အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈျပဳပါ
သည္။
၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ အထိကမာၻ့အစိုးရမ်ား၏ ၈၀% ျဖစ္သည့္ နိုင္ငံေပါင္း ၁၆၄ နိုင္ငံသည္ မိုင္းတားျမစ္ေရး ပဋိညာဉ္ကို အ
တည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုး (ဝါ) လိုက္နာရန္ ကတိျပဳထားျပီးျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လူကိုပစ္မွတ္ထားသည့္ ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းမ်ားရိွေနျခင္း     
ေၾကာင့္ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ ျမင့္မားေနသည့္တိုင္ေအာင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္လာျခင္းမရိွေသးပါ။ 
Linemine Monitor သည္ နည္းပညာဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အား စိစစ္အတည္ျပဳေရးစနစ္ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္စစ္ေဆးေရး   
ယႏၲရားတစ္ရပ္မဟုတ္ပါ။ လူကိုပစ္မွတ္ထားသည့္ ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းမ်ားအား အသံုးမျပဳေၾကာင္း အစိုးရမ်ားက တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံလာေစ
ရန္ သာမန္ျပည္သူလူထု၏ ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈျဖစ္ပါသည္။ ပဋိညာဉ္ကိုအတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရိွသည့္ နိုင္ငံမ်ားရိွ 
ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အႏၲရာယ္အေျခအေနနွင့္ အစိုးရ၏မူဝါဒ၊ သို႔မဟုတ္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာျပေစရန္ ဤအစီရင္ခံ
စာက ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
Landmine Monitor သည္ လူကိုပစ္မွတ္ထားသည့္ ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ဒုကၡကို အဆံုးသတ္ရန္နွင့္ ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းကင္း     
စင္ေသာ ကမာၻကုိတည္ေဆာက္ရန္ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း ေဆြးေႏြးမႈကို ကူညီ
အကိ်ဳးေဆာင္၍ ျမွင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
Landmine Monitor သည္ တစ္ကမာၻလံုးအကိ်ဳးအတြက္ ၎ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနေသာ အေရးကိစၥနွင့္ စပ္လ်ဉ္းသည့္ သတင္းအ
ခ်က္အလက္မွန္မ်ားကို ျဖန္႔ခိ်ေပးရန္ စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဝဖန္မႈျပဳလုပ္ေသာ္လည္း မွတ္ 
တမ္းျပဳစုျခင္းနွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းတို႔တြင္ အျပဳသေဘာလုပ္ေဆာင္ပါသည္။
Landmine Monitor ၏ ၂၀၂၂ ခုနွစ္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ သုေတသီမွာ ေယရႊာမိုဇာပြန္ဆူဝန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာအ
တြက္ နွစ္စဉ္သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပို႔ေသာ အဖဲြ႕အစည္းနွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလံုးကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕က ေက်းဇူး
တင္ရိွျပီး၊ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ၎တို႔၏ အားျဖည့္ပါဝင္မႈကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
ဤအေရးကိစၥမ်ားအတြက္ တိက်ေသာ အေထာက္အထားမွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ ကူညီေပးၾကရန္ ကြ်နု္ပ္တို႔က အားေပးတိုက္တြန္းပါ
သည္။ ေက်းဇူးျပ၍ ကြ်နု္ပ္တို႔အား burma@icblcmc.org မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေပးပါ။ ဤအစီရင္ခံစာပါအေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ စပ္
လ်ဉ္း၍ ျပင္ဆင္လိုသည္မ်ားရိွလွ်င္၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ monitor@icblcmc.org ထံသို႔ စာ ေရးေပးပို႔ပါ။
မ်က္နွာဖံုးဓါတ္ပံု။ ။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္၊ နမ္ဆန္းယန္ေက်းရြာမွ ေျမျမႇဳပ္္မိုင္း အႏၲရာယ္ သတိေပးဆိုင္းဘုတ္၊ 
မူရင္း။  ။ Kachin News Group ( ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္အသံုးျပဳပါသည္။)
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မူဝါဒမူဝါဒ
 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံသည္ မိုင္းတားျမစ္ေရးပဋိညာဉ္ကို လက္ခံသေဘာတူထားျခင္းမရိွပါ။၁ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ေဖ     
ေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္တြင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အိမ္ေစာင့္အစိုးရတစ္ရပ္ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့ရာ၊ ယင္းသည္
ထိုအခိ်န္မွစ၍ အသိအမွတ္ျပဳမႈရရိွရန္ ရုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္သည္။၂ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလတြင္ ေရြးေကာက္ခံရေသာလႊတ္ေတာ္   
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဧျပီလတြင္ အတိုက္အခံအမိ်ဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) ကို အေဝးတစ္ေနရာမွ ဖဲြ႕စည္းခဲ့
သည္။၃ ျမန္မာအေနျဖင့္ ပဋိညာဉ္ကို လက္ခံသေဘာတူရန္ ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၏ ပထမ ၆ လ တြင္      
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္အဆင့္ကိုမွ် ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရိွပါ။ 
 အာဏာမသိမ္းမီက ျမန္မာအရာရိွမ်ားက မိုင္းတားျမစ္ေရးပဋိညာဉ္ကို စိတ္ဝင္စားေၾကာင္းနွင့္ ယင္း၏ လူသားခ်င္း စာနာမႈ 
ဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ၾကိဳဆိုေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ၾကားခဲ့ဖူးသည္။၄ အနာဂတ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္နိုင္မည့္ အျမင္ျဖင့္ ပဋိညာဉ္ ကို  
ေလ့လာလ်က္ရိွေၾကာင္း ျမန္မာက မၾကာခဏေျပာၾကားခဲ့သည္။၅ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံက ၎အေနျဖင့္ ပဋိ   
ညာဉ္၏လုပ္ငန္းမ်ားကို “ဂရုတစိုက္” လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းနွင့္ ပဋိညာဉ္သည္ “လူသတ္ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ လူ
သားမ်ားထိခိုက္နာက်င္မႈဒုကၡနွင့္ အသက္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ နိုင္ေရးအတြက္ အေရးၾကီးသည့္အခန္းက႑၌ ပါဝင္ေၾကာင္း” 
ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။၆

 မိုင္းတားျမစ္ေရး ပဋိညာဉ္ကို အစျပဳေမြးဖြားခဲ့သည့္ ၁၉၉၆-၁၉၉၇ ေအာ့တာဝါလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ ပါဝင္ခဲ့ျခင္း မရိွ
ပါ။
 ထိုအခိ်န္မွစ၍ ၂၀၁၉ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလတြင္ ေအာ္စလို ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္းစံု
ညီ အစည္းအေဝးအပါအဝင္၊ ပဋိညာဉ္ဆိုင္ရာအစည္းအေဝးမ်ားစြာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံက ေလ့လာသူ အျဖစ္ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။၇ 
မၾကာေသးမီကမွ ျမန္မာစစ္တပ္ဦးေဆာင္သည့္ နိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီ (SAC)၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ နို 
ဝင္ဘာလတြင္ အြန္လိုင္းမွက်င္းပသည့္ ပဋိညာဉ္အဖဲြ႕ဝင္ နိုင္ငံမ်ား၏ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးနွင့္ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဇြန္လက ဂီ်နီ
ဗာတြင္က်င္းပသည့္ က႑စံုအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 
 NUG သည္ နယူးေယာက္ခ္ျမိဳ႕ရိွ ကမာၻ့ကုလသမဂၢတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံေနရာကို ဆက္လက္ရယူထားပါသည္။ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဒီ   
ဇင္ဘာလတြင္ မိုင္းတားျမစ္ေရးပဋိညာဉ္ကို ကမာၻတစ္ဝန္း လႊမ္းျခံဳနုိင္ေရးျမႇင့္တင္သည့္ ကမာၻ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ ဆံုး 

၁။ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရက နိုင္ငံအမည္ကို Burma မွ Myanmar သို႔ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံရိွတိုင္းရင္းသားလူမိ်ဳး အမ်ားအျပားနွင့္ အျခားနိုင္ငံ မ်ားက ယခု 
  ထိ Burma ဟု ဆက္လက္ရည္ညႊန္းေခၚဆိုၾကသည္။ နိုင္ငံအတြင္းရိွ ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးအမည္မ်ားကို ေဒသဘာသာစကားျဖင့္ အသီးသီး ေခၚဆိုၾက
  သည္။  ဥပမာ- ကရင္နီ (ကယား) ျပည္နယ္၊ ၂၀၀၉ ခုနစ္ွမွစ၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕က ျမိဳ႕နယ္အမည္မ်ားကုိ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၊ ျမန္မာနုိင္ငံဆုိင္ရာ           
  သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခဲြေရးအဖဲြ႕ (MIMU) ကသံုးသည့္အတိုင္း ေခၚေဝၚသံုးစဲြပါသည္။ For more information, see the MIMU website.
၂။ ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားက ၎တို႔ကိုယ္ကို တပ္မေတာ္ဟု ရည္ညႊန္းေခၚေဝၚသည္။ 
၃။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ၏ အိမ္ေစာင့္အစိုးရကို ျမန္မာတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးမင္းေအာင္လိွုင္ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည့္ နိုင္ငံ  
  ေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ (SAC) က ၂၀၂၁ ခုနစ္၊ ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ 
၄။ ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလတြင္ ယခင္ျမန္မာနိုင္ငံ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီး ဝင္းျမတ္ေအးက”ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ လူသတ္
  မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ထိခိုက္နာက်င္မႈဒုကၡနွင့္ အသက္ဆံုးရံႈးမႈကိုမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္၊ လူ႔အသက္ကိုကယ္တင္ရန္နွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နွင့္ လူ ဂုဏ္သိကၡာကို   
  ျပန္လည္ျမွင့္တင္ရန္တို႔အတြက္ လူသတ္မိုင္းတားျမစ္ေရးပဋိညာဉ္၏ အေရးပါမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ လူသားအေပၚ ေဘးဒုကၡ က်ေရာက္ မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရာ၌ 
  ပဋိညာဉ ္စာခ်ဳပ္၏ ကမာၻတစ္ဝန္း လႊမ္းျခံဳနုိင္မႈက အဓိကက်သည္ကုိလည္း ကြ်န္ုပ္တုိ႔က ယုံၾကည္သည္။ အနာဂတ္တြင္ လူသတ္မုိင္း မ်ားအသုံးျပဳမႈရပ္တန္႔ေရး       
  လုပ္ငန္းစဉအ္တြက္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးက အေျခခံအက်ဆုံးနွင့္ အေရးအၾကီးဆုံးလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။” ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ သ        
  ေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္၊ မိုင္းတားျမစ္ေရး ပဋိညာဉ္ဆိုင္ရာ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း စံုညီ အစည္းအေဝး၊ ေအာ္စလိုျမိဳ႕၊ ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ နိုဝင္  
  ဘာလ ၂၆ ရက္။ 
၅။ Myanmar Explanation of Vote on Resolution L.45, United Nations General Assembly (UNGA) First Committee, New York, 6 November 2019.   
  UNGA, Official Records, A/C.1/74/PV25, p. 1. ယင္းသည္ ယခင္နွစ္က ၎၏ထုတ္ျပန္ခ်က္နွင့္ မနီးယုိးစဲြတူညီသည္။  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 and 29.
၆။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္၊ အြန္လိုင္းမွက်င္းပသည့္ ပဋိညာဉ္အဖဲြ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ား၏ မိုင္းတားျမစ္ေရး ပဋိညာဉ္ဆိုင္ရာ ၁၈ ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္း   
  အေဝး၊ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္။ 
၇။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ယခင္က ပဋိညာဉ္အဖဲြ႕ဝင္ နိုင္ငံမ်ား၏ ၂၀၀၃၊ ၂၀၀၆၊ ၂၀၁၁ နွင့္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ အစည္းအေဝးမ်ားကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၉ နွင့္   
  ၂၀၁၄ ခုနွစ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းစံုညီအစည္းအေဝးမ်ားကို ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရိွပါ။ ဂီ်နီဗာတြင္ က်င္းပသည့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၉ နွင့္   
  ၂၀၂၁ ခုနွစ္ က႑စံုအစည္းအေဝးမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။



22 | ၂၀၂၂ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ၂၀၂၂ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ

ျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၇၆/၂၆ ကို မဲခဲြရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံကမဲမေပးဘဲေနခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ပဋိညာဉ္ကို ေထာက္ခံသည့္ နွစ္စဥ္ 
ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၁၉၉၇ ခုနွစ္မွ စ၍ မဲမေပးဘဲေနခဲ့ပါသည္။၈ 
 ၂၀၂၁ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ မိုင္းကင္းစင္ေရးအဖဲြ႕ (Mine-Free Myanmar)က ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕တြင္ သတင္း
စာ ရွင္းလင္းပဲြက်င္းပကာ၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအစီရင္ခံစာ၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။၉ ၂၀၁၀ခုနွစ္မွစ၍၊      
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ပထမအၾကိမ္ နိုင္ငံဆိုင္ရာနွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ နိုင္ငံအတြင္း ထုတ္ေဝျခင္း မျပဳ
ရန္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စာေပစိစစ္ေရးအမိန္႔ျဖင့္ တားျမစ္ခဲ့ပါသည္။၁၀ ၂၀၂၁ခုနွစ္ အတြင္း ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ     
သ တင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခဲြေရးအဖဲြ႕ (MIMU) က နိုင္ငံအတြင္း မိုင္းဒဏ္ခံရသည့္ ေနရာေဒသမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးရ ေျမပံုနွင့္ ေျမ       
ျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို ေဖာ္ျပသည့္ သတင္းရုပ္ပံုမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။၁၁

ထုတ္လုပ္မႈ၊ လဲႊေျပာင္းပို႔ေဆာင္မႈနွင့္ သိုေလွာင္မႈထုတ္လုပ္မႈ၊ လဲႊေျပာင္းပို႔ေဆာင္မႈနွင့္ သိုေလွာင္မႈ
 ကပစ  ေခၚ နိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရးနွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုမ်ားက လူသတ္ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အနည္း
ဆံုး ၅ မိ်ဳးျဖစ္သည့္ MM1 ၊ MM2 ၊ MM3 ၊ MM5 နွင့္ MM6 တို႔ကိုထုတ္လုပ္သည္။၁၂

 ျမန္မာနိုင္ငံရိွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား (NSAGs) က နိုင္ငံပိုင္ ကပစမွထုတ္လုပ္ျပီး ေရွ႕တန္းေရာက္     
တပ္မေတာ္တပ္ဖဲြ႕မ်ားက အသံုးျပဳရန္ယူေဆာင္လာသည့္ လူသတ္ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ဓါတ္ပံုမ်ားကို မၾကာခဏ ထုတ္ျပန္ေလ့ရိွ သည္။ ဥပ
မာအားျဖင့္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္ ေမလတြင္ ကရင္အမိ်ဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA) နွင့္ ရခိုင္ အမိ်ဳးသား ေကာင္စီ (ANC) 
တို႔က ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခုကို ၎တို႔၏ တပ္ဖဲြ႕မ်ားက တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ျပီးခိ်န္
တြင္ရရိွခဲ့သည့္ MM2 အမိ်ဳးအစား လူသတ္ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို ျပသခဲ့သည္။၁၃ ၂၀၂၁ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္ ျမန္မာအမိ်ဳးသားဒီမိုရက္
တစ္မဟာမိတ္တပ္ဖဲြ႕ (MNDAA) က မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္နွင့္ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ သိမ္းယူ ရရိွခဲ့   
သည့္ MM5 နွင့္ MM6 အမိ်ဳးအစား လူသတ္ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို ျပသခဲ့သည္။၁၄ ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္    
ပိုင္းရိွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္တစ္ဖဲြ႕က ျမန္မာ့ ကာကြယ္ေရးနွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုမ်ားမွ ထုတ္လုပ္
သည့္ MM2 အမိ်ဳးအစား လူသတ္ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဓါတ္ပံုမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး၊ ၎မိုင္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္က ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္           
ေၾကာင္း အမွတ္အသားမ်ားလည္း ပါရိွသည္။၁၅ 

 ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လူသတ္ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားအား ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခဲ့သည္ဟု မသိရိွရပါ။၁၆ ယခင္က ျမန္မာနိုင္ငံသည္ တရုတ္၊ 

၈။ “လူသတ္မိုင္းမ်ားအသံုးျပဳမႈ၊ သိုေလွာင္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈနွင့္ လဲွြေျပာင္းပို႔ေဆာင္မႈနွင့္ ၎တို႔၏ ပ်က္စီးထိခိုက္ေစမႈကို တားျမစ္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အ           
  ေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး” ကမာၻကု့လသမဂၢအေထြေထြညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၇၆/၂၆၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဒဇီင္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၁၉၉၆ခုနွစ္တြင္ လူသတ္ ေျမျမႇဳပ္္      
  မိငု္းမ်ားတားျမစ္ေရးဆိငုရ္ာ နိငုင္တံကာသေဘာတညူခီ်က္တစရ္ပရ္ရိရွန ္အစိုးရမ်ားအား တုိကတ္ြန္းေသာ ကမာၻက့လုသမဂၢအေထြေထြ ညလီာခ ံဆံုးျဖတခ္်ကကုိ္  
  ျမန္မာနုိင္ငံကေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ေသာ္လည္း၊ မိုင္းတားျမစ္ေရးပဋိညာဉ္ကို လက္မွတ္ထိုးနိုင္ေၾကာင္း စတင္ဖြင့္ေပးခဲ့သည့္ ၁၉၉၇ ခုနွစ္မွစ၍ မဲမေပးဘဲေနခဲ့ပါသည္။ 
၉။ ျမန္မာနုိင္ငံမိုင္းကင္းစင္ေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ ကနဦးတြင္ Burma/ Myanmar မိုင္းအသုံးျပဳမႈရပ္တန္႔ေရးအျဖစ္ လူသိမ်ားခဲ့သည္။ See, Mine-Free Myanmar website.
၁၀။ ယခင္ရိွခဲ့သည့္ စာေပစိစစ္ေရးဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေသာ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ မွ ၂၀၂၀ ခုနွစ္အထိ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ Myanmar/ Burma ဆိုင္ရာ အစီရင္
   ခံစာကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ပံုနိွပ္ထုတ္ေဝျပီး၊ နိုင္ငံအတြင္း နွစ္စဉ္ျဖန္႔ခိ်ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၂၁ ခုနွစ္ နိုင္ငံဆို င္ရာ အစီရင္ခံစာကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အြန္လိုင္းတြင္ ရရိွ  
   နိုင္သည္။ 
၁၁။ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခဲြေရးအဖဲြ႕ (MIMU)၊ “ေျမျမႇဳပ္္မိုင္း/ စစ္က်န္ေပါက္ကဲြပစၥည္းမ်ားရိွေနသည္ဟု ယူဆရေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ား   
   (၁၉၉၉-၂၀၂၁) နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေျမျမႇဳပ္္မိုင္း/ စစ္က်န္ေပါက္ကဲြပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ား (၂၀၂၀)” ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္၊ ၎သ   
   တင္းရုပ္ပံုသည္ ၎တို႔၏ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ ေတာင္းဆိုမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း MIMU ကဆိုပါသည္။
၁၂။ MM1 သည္ တရုတ္ထုတ္ ၅၉ အမိ်ဳးအစား တိုက္မိုင္းကို ပံုစံယူထုတ္လုပ္သည္။ MM2 သည္ တရုတ္ထုတ္ ၅၈ အမိ်ဳးအစား ေဖာက္ခဲြမိုင္းနွင့္ ဆင္တူသည္။ MM3  
   သည္ ခုန္ထြက္မိုင္း၊ MM5 သည္ေရွ႕ထြက္မိုင္း၊ MM6 သည္ အေမရိကန္ထုတ္ သတၱဳပါဝင္မႈနည္းသည့္ M14 အမိ်ဳးအစား လူသတ္မိုင္းကို ပံုစံယူထားျခင္းျဖစ္   
   သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ယာဉ္ဖ်က္မိုင္းျဖစ္ေသာ MM4 ကိုလည္း ထုတ္လုပ္သည္။ 
၁၃။ Mine-Free Myanmar ၊ “ တပ္မေတာ္၏ေရွ႕တန္းတပ္စခန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေသာ လူသတ္ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းမ်ား” ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ေမလ ၉ရက္၊
၁၄။ “ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သား ၁၅ ဦးက်ဆံုး”၊ ဧရာဝတီ၊ ၂၀၂၁ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၃၁ ရက္၊ အဆိုပါမိုင္းမ်ားကို အသံုးမျပဳမီ သိမ္းဆည္းရမိျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ 
   လက္နက္အင္အားနည္းပါးေသာ ေရွ႕တန္းတပ္စခန္းမ်ားတြင္ သိုေလွာင္ထားသည္ဟု သိရပါသည္။ ဤသည္မွာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕သို႔ ျမန္မာ့တပ္မ    
   ေတာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းမ်ားအား အသံုးျပဳသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
၁၅။ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) နွင့္ဆက္စပ္သည့္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္နွာတြင္ ေဖာ္ျပေသာ စြပ္စဲြခ်က္နွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ 
   ၃ ရက္၊ ထိုစဉ္မွစ၍ ဓါတ္ပံုမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာအမွတ္အသားမ်ားမပါရိွေသာ္လည္း။ ပါရိွေသာပံုမ်ားအားလံုးတြင္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ မတိုင္မီက ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ 
   ထုတ္လုပ္မႈမည္မွ်ဆက္ရိွေနသည္မွာ မရွင္းလင္းပါ။ 
၁၆။ ၁၉၉၉ ခုနွစ္တြင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာအထူးကိုယ္စားလွယ္က ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ လူသတ္မိုင္းမ်ား တင္ပို႔မႈ တားျမစ္ျခင္းကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကား
   ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ တင္ပို႔မႈဆိုင္းငံ့ျခင္း (ဝါ) တားျမစ္ျခင္းဆိုင္ရာတရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရိွခဲ့ပါ။ See, ICBL, Landmine Monitor Report 2000:   
   Toward a Mine-Free World (New York: Human Rights Watch [HRW], August 2000), p. 469.
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အိႏိၵယ၊ အီတလီ၊ ရုရွား(ဝါ) ယခင္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုနွင့္ အေမရိကားတို႔မွ ထုတ္လုပ္သည့္ လူသတ္မိုင္းမ်ားကို တင္သြင္းခဲ့သည္ 
(ဝါ) တနည္းအားျဖင့္ ရရိွခဲ့ျပီး အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။၁၇

 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က သိုေလွာင္ထားသည့္ လူသတ္ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား၏ အမိ်ဳးအစား၊ သို႔မဟုတ္ အေရအတြက္နွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ 
လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မရိွပါ။ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားမွထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လဲႊေျပာင္းပို႔ေဆာင္ျခင္းနွင့္ သိုေလွာင္ျခင္းအစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားမွထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လဲႊေျပာင္းပို႔ေဆာင္ျခင္းနွင့္ သိုေလွာင္ျခင္း
 ျမန္မာနိုင္ငံရိွ NSAGs အသီးသီးက လက္လုပ္လူသတ္ေဖာက္ခဲြမိုင္းနွင့္ တိုက္မိုင္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ၾကျပီး၊ ၎တို႔တြင္ ကခ်င္ 
လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)၊ ကရင္အမိ်ဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA) နွင့္ ဒီမိုကေရစီ ကရင္အက်ိဳးျပဳ တပ္မေတာ္ 
(DKBA) တို႔ပါဝင္သည္။ လူကထိမိ၊ တိုက္မိ၍ ေပါက္ကဲြေသာမိုင္းမ်ား ျဖစ္လွ်င္၊ စက္ရံု ထုတ္ျဖစ္ေစ၊ ေဒသတြင္း ရသမွ်ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ေသာလက္လုပ္မိုင္းမ်ားျဖစ္ေစ၊ မိုင္းတားျမစ္ေရးပဋိညာဉ္တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တားျမစ္ထားသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံရိွ NSAGs 
အခ်ိဳ႕က ေရွ႕ထြက္မိုင္း အမိ်ဳး အစား တိုက္မိုင္းမ်ားနွင့္ အေဝးထိန္းယာဉ္ဖ်က္မိုင္းမ်ားကိုလည္း ထုတ္လုပ္ၾကသည္။
 ျမန္မာနိုင္ငံရိွ NSAGs မ်ားသည္ လက္လုပ္လူသတ္မိုင္းမ်ားကို ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနွစ္တြင္ ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။၁၈ 
အဆိုပါ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို မိုင္းကြင္းမ်ားမွ တူးေဖာ္၍ လည္းေကာင္း၊ လက္နက္ေမွာင္ခိုေဈးကြက္မွလည္း      
ေကာင္း ရရိွၾကသည္မ်ားလည္းရိွသည္။၁၉

 ၂၀၂၂ ခုနွစ္တြင္ NSAGs မ်ားသည္ လူသတ္မိုင္းမ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထံမွ သိမ္းဆည္း။ သိမ္းယူသည္မ်ားလည္းရိွခဲ့
သည္။ ရခိုင့္တပ္ေတာ္ (AA)၊ KIA၊ ကရင္နီတပ္၊ KNLA၊ ကရင္နီ အမိ်ဳးးသားမ်ား ကာကြယ္ေရးတပ္ (KNDF) နွင့္ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ကယား 
စသည့္ ျပည္နယ္မ်ားနွင့္ စစ္ကိုင္းနွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးမ်ားမွ မ်ားစြာေသာ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား (PDFs) က ၂၀၂၂ 
ခုနွစ္တြင္ သိမ္းဆည္း ရရိွေသာ မိုင္းမ်ား၏ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕က ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။၂၀

အသံုးျပဳမႈအသံုးျပဳမႈ
 ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း လႈပ္ရွားေနသည့္NSAGs မ်ား၏ လူသတ္ ေျမ 
ျမႇဳပ္မိုင္း အမ်ားအျပားအသံုးျပဳမႈကုိ ၁၉၉၉ ခုနွစ္၊ ပထမအၾကိမ္ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ နွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ 
ထုတ္ေဝခိ်န္မွစ၍ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေနာက္ထပ္အသံုးျပဳမႈျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေနာက္ထပ္အသံုးျပဳမႈ
 ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အာဏာသိမ္းခိ်န္မွစ၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က လူသတ္မုိင္း အေျမာက္အမ်ား အသုံးျပဳခဲ့သည္။  
ယင္းလုပ္ရပ္က မိုင္ဘိုင္းဖုန္းတာဝါတိုင္မ်ား၊ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စြမ္းအင္ပိုက္လိုင္းမ်ား စသည့္ အေျခခံအ              
ေဆာက္အအံုမ်ား အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ အသံုးျပဳမႈအပါအဝင္ ေနာက္ထပ္ အသံုးျပဳမႈ သိသိသာသာ ျမင့္မားလာျခင္းကို ေဖာ္ျပသည္။
 ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း NSAGs မ်ားက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထံမွ ျမန္မာနိုင္ငံထုတ္ လူသတ္ေျမ       
ျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို နိုင္ငံေနရာအနံွ႔အျပားတြင္ လစဉ္ သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕က ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခဲ့ေသာ     
ဓါတ္ပံုမ်ားက ညႊန္ျပေနသည္။ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ထုတ္လုပ္ပိုင္ဆိုင္သည့္ လူသတ္မိုင္းမ်ားအား နိုင္

၁၇။ 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.
၁၈။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးရိွ ေလာင္းလံုျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖဲြ႕ (LLPDF) က ထုတ္လုပ္သည့္ လက္လုပ္လူသတ္မိုင္းနွင့္ အျခားလက္နက္ပစၥည္းမ်ား ဓါတ္ပံု  
   မ်ား၊ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ See, “Junta troops raid Launglon PDF camp,” Burma News International (BNI)/Mizzima, 6 July 2022. 
၁၉။ Land Mine Monitor 2009 တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ အေမရိကန္ထုတ္ M26 အမိ်ဳးအစား လူသတ္ ခုန္ထြက္မိုင္းမ်ားေတြ႕ရိွေၾကာင္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း မည္သည့္  
   အရင္းအျမစ္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အဖဲြ႕အစည္းက သံုးေၾကာင္းမေဖာ္ထုတ္နိုင္ခဲ့ပါ။ ၂၀၁၀ခုနွစ္တြင္ လိံွု်ဝွက္သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုက ထိုင္းနိုင္ငံ အေနျဖင့္ မိုင္း  
   တားျမစ္ေရးပဋိညာဉ္ကို ပါဝင္လက္မွတ္မေရးထိုးမီက KNLA သည္ ထိုင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ထံမွ M26 မိုင္းအေျမာက္အမ်ားကို ရရိွခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ See,   
   Landmine Monitor Report 2009: Toward a Mine-Free World (Ottawa: Mines Action Canada, October 2009), p. 1,013.
၂၀။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕သည္ ၂၀၂၂ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီမွ စက္တင္ဘာလအထိ မီဒီယာဓါတ္ပံုမ်ားအား မေနမနား ေစ့စပ္ေသခ်ာေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ရာ၊ ျမန္မာ့     
   တပ္မေတာ္ထံမွ မိုင္းမ်ားသိမ္းဆည္းရမိေသာ ျဖစ္စဉ္ ၂၅ ခုေက်ာ္ရိွခဲ့ျပီး၊ ခ်င္း၊ ကယား၊ ကရင္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားနွင့္ စစ္ကိုင္း၊ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား
   တြင္ MM1၊ MM2၊ MM5 နွင့္ MM6 အမိ်ဳးအစား လူသတ္မိုင္းမ်ား ပမာဏအားျဖင့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာရိွခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ မိုင္းမ်ားအား ေဖာ္ျပပါ ေဒသမ်ားရိွ EROs   
   မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ NUG လက္ေအာက္ခံ PDFs မ်ားက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္ခန္းမ်ားအား ဝင္ေရာက္စီနင္းျပီးသည့္အခါျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္၊ တပ္မေတာ္ လွည့္ကင္း   
   တပ္ဖဲြ႕မ်ားအား ျခံဳခိုတိုက္ခိုက္သည့္အခါျဖစ္ေစ၊ ဖမ္းဆီးရမိသည့္အခါျဖစ္ေစ သိမ္းဆည္းရမိျခင္းျဖစ္သည္။ 



44 | ၂၀၂၂ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ၂၀၂၂ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ

ငံ၏ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းနွင့္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတြင္ သိမ္းဆည္းရရိွျခင္းက တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မိုင္းအေျမာက္အမ်ားအသံုးျပဳမႈ
ကို ညြန္ျပေနသည္။၂၁ 
 ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ ဇြန္လအတြင္း ကယားျပည္နယ္ရိွ ဒီေမာဆို၊ ဖရူဆိုနွင့္ လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ျမန္မာ့တပ္မ       
ေတာ္မွေထာင္ထားေသာ MM2 နွင့္ MM6 အမိ်ဳးအစား လူသတ္ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သား ျပည္သူ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ားကို 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕(Amnesty International) ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ရပ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။၂၂ 
 ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစတင္၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လူသတ္ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေနာက္ထပ္အသံုးျပဳမႈနွင့္ စပ္လ်ဉ္းသည့္ သီး  
ျခားအစီရင္ခံစာမ်ားနွင့္ စြပ္စဲြခ်က္ နမူနာမ်ားကို ေအာက္တြင္အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။
 ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဖယ္ခံုျမိဳ႕နယ္၊ မိုးျဗဲျမိဳ႕၊ ဘုရားေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း၏ 
အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ လူသတ္မိုင္းမ်ားေထာင္ခဲ့သည္ဟု ေဒသတြင္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုက ေျပာ       
ၾကားခဲ့သည္။၂၃

 ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္ရိွ လက္ပန္းေတာင္းေၾကးနီ စီမံကိန္း ဧရိယာ    
တစ္ဝိုက္တြင္ MM6 အမိ်ဳးအစား လူသတ္ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေထာင္ထားေၾကာင္း ေဒသခံ လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕တစ္ခုက ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ 
အဆိုပါ ေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦပိုင္လီမိတက္နွင့္ တရုတ္နိုင္ငံပိုင္ နိုရင္ကို ကုမၸဏီတို႔ ဖက္စပ္
လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။၂၄

၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ 
 • စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ ေကာလင္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ရြာမွထြက္ေျပးျပီး ျပန္လာေသာ အရပ္သား ျပည္သူနွစ္ဦး ျမန္မာ့ တပ္မ  
 ေတာ္မွေထာင္ထားသည္ဟု ယူဆရေသာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။၂၅

 • ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕နယ္ရိွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္စခန္းမ်ားအနီးပတ္ပတ္လည္တြင္ ေထာင္ထားေသာ ေျမျမႇဳပ္  
 မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမႈျဖစ္စဥ္အမ်ားအျပားရိွခဲ့သည္။၂၆

 • ရခိုင္ျပည္နယ္၊ အမ္းျမိဳ႕နယ္၊ ဇူးကိုင္ေက်းရြာတြင္ မိုင္းနင္းမိေသာ သားျဖစ္သူ၏ အေလာင္းကိုသြားယူသည့္ ရြာသား တစ္  
 ဦးအား တပ္မေတာ္မွ စစ္သားနွစ္ဦးက အေဖာ္လိုက္ေပးခဲ့သည္။ လမ္းတြင္ ၎တို႔က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္ဖဲြ႕ တစ္ဖဲြ႕မွ   
 ေထာင္ထားခဲ့သည္ဆိုေသာ မိုင္းနွစ္လံုးကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။၂၇

 • ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္တြင္၊ ကူးတို႔လုပ္ငန္းကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ပိတ္ခဲ့ျပီး ၎ကို KNLA တိုက္ခိုက္  
 ေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ားအသံုးမျပဳနိုင္ေအာင္ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ မိုင္းမ်ားေထာင္ထားခဲ့သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ၂၈ 

၂၁။ ဩဂုတ္လ ၃၁ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ရိွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္စခန္းအမွတ္ ၄၀ ကို စီနင္းသိမ္းပိုက္စဉ္က က်န္ရိွခဲ့ေသာ လက္နက္တိုက္အတြင္း 
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   က ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝျမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားထံမွ MM6 (M14) အမိ်ဳးအစား လူသတ္ေျမျမႇဳပ္္ မိုင္း ၇ လံုးကို သိမ္း  
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 ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ကယားျပည္နယ္၊ ဒီးေမာ့ဆုိျမိဳ႕နယ္၌ ထုိေန႔အေစာပုိင္းက ျမန္မာတပ္မ်ားထြက္သြားခဲ့သည့္ ေဒါ    
ေညးခူ ရပ္ကြက္ရွိ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းအတြင္း မိုင္း ၃ လံုးေတြ႕ရိွခဲ့ျပီး၊ စတုတၳေျမာက္ မိုင္းေၾကာင့္ လူငယ္ေလး တစ္ဦးထိခိုက္ဒဏ္ရာ 
ရရိွခဲ့သည္။၂၉ ကယားျပည္နယ္တြင္ လြန္ခဲ့သည့္လအတြင္း တပ္မေတာ္က အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု ယူဆသည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ 
KNDF တိုက္ခိုက္ေရးတပ္သားမ်ား ထိခိုက္ေသဆံုးမႈရိွခဲ့သည္။၃၀

 ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ေမလတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ေပါင္းတည္ျမိဳ႕နယ္၌ တပ္မေတာ္ကသိမ္းပိုက္စခန္းခ်ခဲ့ေသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း 
တြင္ မိုင္းမ်ားေထာင္ထားခဲ့သည္ဟုယူဆၾကသည္။၃၁

၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဧျပီလတြင္ 
 • PDF တပ္ဖဲြ႕မ်ားထံ ဘက္ေျပာင္းခိုလံႈလာသည့္ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ရဲကင္းစခန္းမ်ားတြင္ ေရွ႕ထြက္မိုင္းနွင့္ အျခား လူသတ္
 မိုင္းမ်ားေထာင္ထားရန္ ျမန္မာစစ္တပ္က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။၃၂

 • မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ မလိွုင္ျမိဳ႕နယ္ရိွ မိုဘိုင္းဖုန္းတာဝါတိုင္ေျခတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ကေထာင္ထားသည္ ဟုယူဆ ရ  
 သည့္ မိုင္းေၾကာင့္ အရပ္သားတစ္ဦးထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။၃၃

 • ကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားထြက္ခြာသြားျပီးေနာက္ ၎တို႔၏ ေက်းရြာသို႔ ျပန္လာ ေသာ   
 အရပ္သားျပည္သူမ်ားေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။၃၄

၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ မတ္လတြင္ 
 • ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဝင္ေရာက္စီနင္းမႈအတြင္း သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ အေလာင္းမ်ားအနီးတစ္ဝိုက္တြင္ မိုင္းမ်ား ေထာင္  
 ထားခဲ့သည္ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ ခင္ဦးျမိဳ႕နယ္၊ မွန္ေတာေက်းရြာမွ ျပည္သူမ်ားက ေျပာသည္။၃၅

 • တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ထားဝယ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ တံတားအဝင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား  
 ေထာင္ထားခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားကယူဆၾကသည္။၃၆

၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ 
 • စီးနင္းတိုက္ခိုက္မႈတစ္ခုတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေထာင္ခဲ့သည္ဟုယူဆရသည့္ မိုင္းေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊   
 ကနီျမိဳ႕နယ္၊ ကင္းစံျပေက်းရြာမွ ရြာသားတစ္ဦး ရြာအျပန္လမ္းတြင္ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ သည္။၃၇

 • ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ ၾကက္ကာေခ်ာင္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ တပ္မေတာ္၏ ခမရ ၂၈၄ က ေထာင္ခဲ့  
 သည့္ မိုင္းေၾကာင့္ လူငယ္တစ္ဦးထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။၃၈

၂၉။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕က ၂၀၂၂ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ Free Burma Rangers တည္ေထာင္သူ ေဒးဗစ္အူးဘန္႔ ကိုေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ ၎၏ 
   ေျပာၾကားခ်က္ရ၊ KNDF နွင့္တိုက္ပဲြျဖစ္ျပီး တပ္မေတာ္က ထိုေနရာမွ ထြက္ခြာသြားသည့္အခိ်န္တြင္ Free Burma Rangers က ဘုရားေက်ာင္းဝင္း အတြင္း မိုင္း  
   ၃ လုံးနွင့္ ၁၆နွစ္အရြယ္ လူငယ္ေလးတစ္ဦးနင္းမိေသာ မုိင္းအပါအဝင္အျခားမုိင္း ၄ လုံး ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ထြက္သြားသည့္ စစ္သားမ်ား ခ်န္ထားခဲ့သည့္ အိတ္မ်ား၊   
   ျခင္းေတာင္းမ်ားထဲတြင္ မိုင္း ၁လံုးမွ ၆လံုးစီအထိပါရိွေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ အဆိုပါမိုင္းမ်ားသည္ စက္ရံုမွ ထုပ္ပိုးထားသည့္ အတိုင္း အေနအထားတြင္ပင္ရိွ  
   ေနေသးသည္ဟုသိရသည္။
၃၀။ David Boi, “Two KNDF comrades had their legs amputated because of the junta’s landmines,” Tha Din News and Radio, 23 May 2022; Aung 
   Aung, “A comrade from KNDF B-10 killed after stepping on a mine,” Tha Din News and Radio, 15 May 2022; and Aung Aung, “One comrade 
   stepped on mine during clearance operation, lost both legs,” Tha Din News and Radio, 24 April 2022.
၃၁။ တပ္မေတာ္သားမ်ား ထြက္ခြာသြားျပီးေနာက္ မိုင္းမ်ားက်န္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု ေပါင္းတည္ PDF ကစြပ္စဲြေျပာဆိုခဲ့သည္။ Aung Aung, “The junta soldiers 
   stationed at the monastery planted mines after they retreated,” Tha Din News and Radio, 10 May 2022.
၃၂။ PDF မ်ားအလြယ္တကူဝင္ေရာက္စီးနင္းျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ရဲစခန္းဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္မ်ားတြင္ ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းမ်ားေထာင္ထားရန္ စစ္ေကာင္စီက ညႊန္ၾကားခဲ့ ဟု 
   ရဲအရာရိွကေျပာဆိုခဲ့သည္။ .“Claymore and anti-personal mines planted at police stations,” Than Lwin Times, 23 April 2022.
၃၃။ မိုဘိုင္းဖုန္းတာဝါတိုင္ေျခမ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ျခံခတ္၍ မိုင္းမ်ားေထာင္ထားသည္ဟု သိရိွရသည္။ See, Aung Aung, “15-year-old girl’s leg   
   amputated due to a mine planted by Junta troops in Mahlaing,” Tha Din News and Radio, 3 May 2022.
၃၄။ Karenni Human Rights Group (KHRG), “Quarterly Briefing,” Vol. 1, Issue 2, 13 July 2022, p. 3. The KHRG alleges that the casualties were the 
   result of antipersonnel mines recently laid by the Myanmar Armed Forces.
၃၅။ ေက်ာ္သူ၊ ခင္ဦးျမိဳ႕နယ္၊ မွန္ေတာ္ေက်းရြာသားမ်ားအား စစ္တပ္က သတ္ျဖတ္၊ အေလာင္းမ်ားအနီးတြင္ မိုင္းမ်ားျမႇဳပ္္ထားခဲ့၊ Tha Din News and Radio, 8 March 
   2022.
၃၆။ David Boi, “The Junta’s forces planted landmines in front of Ka Myaw Kin Bridge in Dawei,” Tha Din News and Radio, 2 April 2022.
၃၇။ David Boi, “A junta’s mine exploded in Kani Township, killing one civilian,” Tha Din News and Radio, 6 February 2022.
၃၈။ KHRG, “KHRG Submission to Landmine Monitor,” September 2022. The Myanmar Armed Forces had issued verbal warnings to villagers not  
   to enter the area, but the youth had just come to the area as his school elsewhere had been closed. It is uncertain when this minefield was 
   first laid.
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 ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ကယားျပည္နယ္၊ ဒီးေမာ့ဆုိျမိဳ႕နယ္၊ နန္႔ခုိင္ေက်းရြာအနီးတြင္ အမိ်ဳးသားတစ္ဦး ေျမျမႇဳပ္မုိင္း  
နင္းမိ၍ အျပင္းအထန္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာစစ္တပ္က ေထာင္ထားခဲ့ေသာ မိုင္း ျဖစ္သည္ဟု KNDF က စြပ္စဲြေျပာဆို
ခဲ့ျပီး၊ ေဒသတြင္း အျခားေထာင္ထားခဲ့ေသာ မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ ၁၀ ဦး ထိခိုက္အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္ ဟုဆိုသည္။၃၉

 ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး၊ မင္းကင္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ရြာတစ္ရြာကုိ တပ္မေတာ္က ဝင္ေရာက္ သိမ္း 
ပိုက္ ခဲ့ျပီးေနာက္၊ ျပန္လာေသာထိုေက်းရြာသား ၂ ဦး မိုင္းထိခဲ့သည္။၄၀

၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလတြင္
 • နိုင္ငံတစ္ဝန္း အနည္းဆံုးျမိဳ႕နယ္ ၄၈ ျမိဳ႕နယ္ရိွ မိုဘိုင္းဖုန္းတာဝါတိုင္မ်ား အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က လူ  
 သတ္မိုင္းမ်ားေထာင္ထားသည့္အတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္းကုမၸဏီမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ထိခိုက္ ေသဆံုးမႈရိွခဲ့သည္ဟု ေဒသဆိုင္ရာ 
 မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။၄၁

 • ရွမ္းျပည္နယ္၊ သီေပါျမိဳ႕နယ္ရိွ စြမ္းအင္ပိုက္လိုင္းအတြက္ ေရတင္စက္ရံုအနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က မိုင္းမ်ား  
 ေထာင္ထားေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားအသိေပးခဲ့သည္။၄၂

၂၀၂၁ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္
 • ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဝင္ေရာက္စီနင္းျပီးေနာက္ ရြာသို႔ျပန္လာေသာ ကယားျပည္နယ္မွ အရပ္သားျပည္သူ တစ္ဦး မိုင္း  
 ထိေသဆံုးခဲ့ျပီး၊ နွစ္ဦးဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။ ေဒသတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕က ျမန္မာစစ္တပ္က ခ်န္ထားခဲ့ ေသာ ေျမ  
 ျမႇဳပ္မိုင္းအလံုး ၃၀ ကို ေတြ႕ရိွခဲ့ေၾကာင္းေျပာသည္။၄၃

 • မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္၊ နန္႔ေထြးေက်းရြာအနီးရိွ မိုဘိုင္းဖုန္းတာဝါတိုင္တစ္ခု၏ အျပင္ဘက္၌ ေထာင္ထားသည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း တစ္  
 လံုးကို နင္းမိရာမွ စစ္တပ္ပိုင္တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး အျပင္းအထန္ဒဏ္ရာ ရရိွခဲ့သည္။ ေဒ  
 သတြင္း လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တံု႔ျပန္ရန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က မိုဘိုင္းဖုန္းတာဝါ တိုင္ေျခမ်ားတြင္   
 မိုင္းေထာင္ထားေၾကာင္း စြပ္စဲြေျပာဆိုမႈရိွခဲ့သည္။၄၄

၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္
 • ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ဥေဆာင္းေတာင္ေက်းရြာရွိ တပ္မေတာ္အေျခစုိက္စခန္းတစ္ခု၏ အျပင္ဘက္ တြင္  
 လယ္သမားတစ္ဦး ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ထိုေနရာ သည္ လယ္ 
 သမားမ်ားအသံုးျပဳေနက်ေနရာျဖစ္ျပီး၊ ယခင္က မိုင္းေပါက္ကဲြမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားမရိွခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။၄၅

 • ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ျမီတုံးမယ္ေက်းရြာရွိ တပ္မေတာ္အေျခစုိက္စခန္းအနီးတစ္ဝုိက္တြင္ ေထာင္ထား ေသာ  
 မိုင္းထိ၍ ႏြားေက်ာင္းေနေသာ ကေလးငယ္တစ္ဦးအသက္ဆံုးရံႈးခဲ့သည္။၄၆

 ၂၀၂၁ခုနွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ရုသာေက်းရြာမွ ျပည္သူမ်ားအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ယင္းတို႔၏ 
အေျခစိုက္စခန္းတစ္ဝိုက္တြင္ မိုင္းမ်ားေထာင္ထားေသာေၾကာင့္ အနီးသို႔မလာၾကရန္သတိေပးခဲ့သည္။၄၇
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ပြားခဲ့သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္ေလ့ရိွသည္ဟု ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားကေျပာသည္။
 ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဧျပီလ ၂၉ နွင့္ ၃၀ရက္မ်ားတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) နွင့္ KNLA တို႔ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့ရာ၊ အနည္းဆံုး ေျမ 
ျမႇဳပ္ မိုင္းတစ္လံုး က်န္ရစ္ခဲ့ျပီး၊ ေနာက္တစ္ပတ္အၾကာတြင္ ယင္းေၾကာင့္ ျပည္သူတစ္ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။၄၈

 ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ မတ္လတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ လားရိွုးျမိဳ႕နယ္၊ ခိုခမ္းေက်းရြာတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းတစ္လံုး ေတြ႕ရိွခဲ့ျပီး ၎ကို ေဆာ့က
စားၾကသည့္ ကေလးငယ္ ၃ဦး အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္နွင့္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖဲြ႕ဝင္ လက္နက္ 
ကိုင္တပ္ဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕တို႔ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားျပီး က်န္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။၄၉

 ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မင္းျပားျမိဳ႕နယ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နွင့္ AA တို႔ မၾကာေသးမီက တိုက္
ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာ၌ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ အမိ်ဳးသားတစ္ဦးအသက္ဆံုးရံႈးခဲ့သည္။၅၀

၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္
 • ရွမ္းျပည္နယ္၊ မုန္းကိုင္ျမိဳ႕နယ္၊ လီဆင္းေက်းရြာတြင္ မိုင္းထိ၍ ရြာသားတစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ျပီး ေဒသတြင္း အစိုးရ မဟုတ္  
 ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP) နွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး  
 ေကာင္စီ (RCSS) တို႔ၾကား မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ဟု အျပစ္တင္ ၾကသည္။၅၁

 • စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ မံုရြာျမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္ပင္ေက်းရြာရိွ မိုဘိုင္းဖုန္းတာဝါတိုင္အနီးတြင္ မၾကာေသးမီက ေထာင္ထား  
 ေသာ မိုင္းေၾကာင့္ ရြာသားတစ္ဦး အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့သည္။၅၂

 ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီမတိုင္မီကာလက၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ျမိဳ႕နယ္၊ မဲကေလာေက်းရြာအုပ္စုမွ ေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ား
အား KNLA နွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔က အဆိုပါေနရာအတြင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားရိွေၾကာင္း အသိေပးခဲ့ျပီး မိုင္းေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ ရြာ
သားတစ္ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။၅၃

 ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္ RCSS လက္ေအာက္ခံ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္၊ ေတာင္ပိုင္း (SSA-S) နွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔က 
ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖဲြ႕ဝင္ ၃ ဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ AA ၊ MNDAA နွင့္ တေအာင္းအမိ်ဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (TNLA) တို႔နွင့္ ရွမ္းျပည္
နယ္အတြင္း ရင္ဆိုင္တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုတိုက္ပဲြမ်ားျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုသို႔ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားအနီးတြင္  
ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ထပ္မံေသဆံုးမႈ မ်ား ရိွခဲ့သည္ဟု သိရိွရသည္။၅၄ 

 ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ပုဏၰားကြ်န္းျမိဳ႕နယ္၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နွင့္ AA တို႔ၾကား မၾကာေသးမီက တိုက္ပဲြ 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာတြင္ ကေလးငယ္တစ္ဦး ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။၅၅

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ/ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေစခိုင္း၍ မိုင္းရွင္းလင္းျခင္းရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ/ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေစခိုင္း၍ မိုင္းရွင္းလင္းျခင္း
 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဖာက္ခဲြဖ်က္ဆီးရန္အတြက္ မိုင္းရိွေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ 
၎တို႔၏တပ္ဖဲြ႕မ်ားေရွ႕မွ အရပ္သားမ်ားကို “လမ္းျပ” အျဖစ္ဦးေဆာင္သြားခိုင္းသည့္ အေလ့အထကို ဆက္လက္က်င့္သံုးလ်က္ရိွ 
ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕က ေတြ႕ရိွထားသည္။ ယင္းသည္ နိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ
ဆိုင္ရာနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ားအား ဆိုးရြားစြာ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။၅၆ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဒုတိယ နွစ္ဝက္အတြင္း ယင္းသို႔ ရက္

၄၈။ David Boi, “A citizen accidentally stepped on a landmine,” Tha Din News and Radio, 6 May 2022.
၄၉။ “ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ရြာတစ္ရြာတြင္ ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားအသက္ဆံုးရံႈး” Shan Herald Agency for News, 8 March 2022.
၅၀။ “ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းေပါက္ကဲြမႈအျပီး ၃ရက္အၾကာတြင္ မင္းျပားမွ အမိ်ဳးသားတစ္ဦးအားေသဆံုးလ်က္ေတြ႕ရိွ” BNI, 11 February 2022.
၅၁။ Landmine Victim Left To Rot In Mong Kung Township,” Shan Herald Agency for News, 10 January 2022.
၅၂။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလေနာက္ပိုင္း မိုဘိုင္းဖုန္းတာဝါတိုင္မ်ား အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ မိုင္းမ်ားစတင္ေထာင္ထားခဲ့သည္။ See, David Boi, “A  
   farmer dies after stepping on a landmine in Monywa,” Tha Din News and Radio, 14 January 2022.
၅၃။ KHRG, “KHRG Submission to Landmine Monitor,” September 2022. Although both parties had issued verbal warnings, it is unclear which actor 
   laid the mines in the area. The villagers stated that there was no marking to make known precisely which areas were dangerous. Other   
   villagers interviewed said the mines were laid by the KNLA.
၅၄။ ဥပမာ- ၂၀၂၁ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕နယ္မွ စစ္ေရွာင္ (IDPs) ၂ဦး၊ စစ္ေရွာင္စခန္းမွ ထြက္၍ စားစရာရွာေဖြစဉ္ မိုင္းနင္းမိခဲ့သည္။ RCSS ၊ SSPP နွင့္  
   TNLA တို႔က ထိုေဒသတြင္ ယခင္က တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ See, “IDPs Wounded By Landmine In Kyaukme Township,” BNI, 18 August 2021.
၅၅။ “ပုဏၰားကြ်န္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္တစ္ဦး မိုင္းနင္းမိ၍ ေျခေထာက္နွစ္ဖက္ဆံုးရံႈး” Myanmar Now, 22 July 2021.
၅၆။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုနွစ္ နွစ္ခုအတြင္း၊ ျမန္မာစစ္တပ္က သင္တန္းမေပး၊ ကာကြယ္ေရးဝတ္စံုမပါဘဲ၊ အရပ္သားမ်ားအား လူသတ္မိုင္းရွင္းလင္းရာတြင္ အဓမၼ ေစ     
   ခိုင္းခဲ့သည္၊ သို႔မဟုတ္ မိုင္းရိွေသာေနရာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ ခဲယမ္း၊ ပစၥည္းမ်ားကို အဓမၼသယ္ေဆာင္ခိုင္းခဲ့သည္ဆိုသည့္ စိတ္ပူပန္စရာ အေထာက္အထား  
   မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕က အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့သည္။ အဆုိပါလုပ္ရပ္မ်ားသည္ ရွင္သန္ေနထုိင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္နွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လုံျခံဳမႈကုိ              
   အႏၲရာယ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ During Myanmar’s first Universal Periodic Review of its human rights record, in 2011, the ICBL provided a submission 
   detailing the use of human minesweepers. 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.
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စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အေလ့အထဆိုင္ရာ ဥပမာအမ်ားအျပားရိွခဲ့သည္။
၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားက ၁၆ နွစ္အရြယ္ ခ်င္းလူငယ္ေလးတစ္ဦးနွင့္ လူၾကီး ၂ ဦး တို႔အားဖမ္းဆီး ေခၚ        
ေဆာင္၍၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းရိွ၊ မရိွ ေထာက္လွမ္းရန္ စစ္သားမ်ားေရွ႕မွ လမ္းေလွ်ာက္သြားရန္ အတင္းအက်ပ္ေစခိုင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။၅၇

၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္
 • ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဖယ္ခံုျမိဳ႕နယ္တြင္ မိုင္းရိွသည္ဟုသိထားေသာ ေနရာတစ္ခု၌ လယ္သမား ၂ ဦးကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္  
 ေၾကာင္းေရွ႕မွ အတင္းအဓမၼလမ္းေလွ်ာက္သြားေစခဲ့သည္ဟု သိရိွရသည္။၅၈

 • ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္ဖဲြ႕မ်ားက ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္၊ ပိုင္ကလန္ဒံုးေက်းရြာအုပ္စုမွ အမိ်ဳးသမီး တစ္ဦး  
 အား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္၍၊ ၎တို႔ KNLA နယ္ေျမပိုင္နက္အတြင္းဝင္ေရာက္သည့္အခါ သူမအား ေရွ႕မွ အတင္းအဓမၼလမ္း  
 ေလွ်ာက္သြားေစခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။၅၉ 

 ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ျမိဳ႕နယ္၊ ေခၚပူးေက်းရြာအုပ္စုရိွ လာတိုးစခန္းမွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခမရ 
၃၄၁ နွင့္ ၄၁၀ တုိ႔က အမိ်ဳးသမီး ၃ ဦးကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျပီး၊ ခဲယမ္းနွင့္ ရိကၡာမ်ားကို အတင္းအဓမၼ သယ္ေဆာင္ေစကာ လူသား
ဒိုင္းအျဖစ္ သံုးခဲ့သည္။၆၀

 ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ေမလတြင္ မင္းတပ္ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီက ျမန္မာနိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ကု
လသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္အား ေျပာၾကားရာတြင္ “စစ္တပ္က…..မင္းတပ္က လူငယ္ ၁၀ ဦးကို ဖမ္းျပီး … သူတို႔ ေရွ႕ကေန လူ
သားဒိုင္းအျဖစ္သြားခိုင္းတယ္….. အဲ့ဒီလူငယ္ ၁၀ ဦး ကေရွ႕ကေလွ်ာက္ျပီး စစ္သားေတြက သူတို႔ေနာက္က လိုက္တယ္” ဟု ဆိုပါ
သည္။၆၁ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ျမိဳ႕နယ္ရိွ အဆိုပါေနရာသည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားရိွသည္ဟု ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖဲြ႕က ယခင္က 
မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ဘူးသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္
 ၂၀၂၂ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တြင္ မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ား ေနာက္ထပ္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြား
ခဲ့သည္။၆၂ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖဲြ႕မ်ားက နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ လူသတ္မိုင္းမ်ားအသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အ
ထားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ေရးအဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။၆၃ 
 လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ အစီရင္ခံစာတြင္ “ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရိွနိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသည့္ ရို
ဟင္ဂ်ာအရပ္သားမ်ားအား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွေစရန္၊ သို႔မဟုတ္ အသက္ဆံုးရံႈးေစရန္ ရည္ရြယ္၍ (ဝါ) ထိုသို႔ျဖစ္မည္ကို ၾကိဳတင္သိလ်
က္နွင့္သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရးစီမံခ်က္” တစ္ရပ္အျဖစ္၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ား တြင္ေရာ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း တြင္ပါ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား 
ေထာင္ထားသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ဆီေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းအရင္းးမ်ား ရိွသည္”ဟု ဆိုသည္။၆၄

၅၇။ Human Rights Council, “Losing a generation: how the military junta is devastating Myanmar’s children and undermining Myanmar’s future:    
   Conference room paper of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar,” A/HRC/50/CRP.1, 14 June 2022, p. 18, para. 63.
၅၈။ “ဗမာစစ္တပ္က ဖယ္ခံုျမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္သမားမ်ားအား လူသားဒိုင္းအျဖစ္အသံုးျပဳေန” Shan Herald Agency for News, 7 September 2021. “စစ္သားမ်ား  
   က လယ္သမား လင္မယားကို လူသားဒိုင္းအျဖစ္အသံုးျပဳခဲ့တယ္။ လူေတြကစစ္သားေတြေရာက္လာတာနဲ့ ရြာကေနထြက္ေျပးၾကတာ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အဲ့ဒီလို 
   မိ်ဳးေတြက က်ေနာ္တို႔ေဒသမွာ ျဖစ္ေနၾကပဲေလ” ဟု ရြာသားတစ္ဦးက သတင္းဌာနကို ေျပာျပခဲ့သည္။
၅၉။ ကရင္အမိ်ဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုး (KWO) နွင့္ KHRG ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ “ကရင္အမိ်ဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုး (KWO) နွင့္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕   
   (KHRG)တို႔က ဗမာစစ္တပ္၏ အမိ်ဳးသမီးမ်ားအား လူသားဒိုင္းအျဖစ္အသံုးျပဳမႈကို ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်” ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊စက္တင္ဘာ ၃ ရက္။
၆၀။ Ibid အမိ်ဳးသမီးမ်ားအား ေက်ာ္ထလုိျမစ္သုိ႔ ေရာက္သည္အထိ အတင္းအဓမၼလမ္းေလွ်ာက္ေစခိုင္းခဲ့ျပီး ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ထုိေနရာတြင္ ၎တုိ႔ကုိ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။
၆၁။ Human Rights Council, “Losing a generation: how the military junta is devastating Myanmar’s children and undermining Myanmar’s future:    
   Conference room paper of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar,” A/HRC/50/CRP.1, 14 June 2022, p. 18, para. 63.
၆၂။ “ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံသားတစ္ဦး မိုင္းထိ၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ” သတင္းေခတ္၊ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၇။ 
၆၃။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏အဆိုအရ ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၂၈ရက္တြင္ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရိွနိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ေန    
   ရပ္စြန္႔ခြာရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအရပ္သားမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ကူညီေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ေဒသခံသုေတသီမ်ားက ျမန္မာဘက္ျခမ္းတြင္ စစ္  
   ကားတစစ္ီးေရာကရ္ိလွာျပီး၊ ျမနမ္ာစစသ္ားမ်ားက ေသတၱာ ၃ လံုးကိ ုခ်ေနသညက္ိ ုမ်က္ျမင္ေတြ႕ရိခွဲသ့ည။္ ျမနမ္ာစစသ္ားမ်ားက ေသတၱာမ်ားထမဲ ွလသူတ ္ေျမ  
   ျမႇဳပ္္မုိင္းမ်ားအား ေျမျပင္ေပၚတြင္ခ်ခဲ့ျပီး၊ ညပုိင္းတြင္ ေနာက္ထပ္မုိင္းမ်ားထပ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ၎တုိ႔ကေျပာျပသည္။ သုေတသီမ်ား၏အဆုိအရ၊ မုိင္းမ်ားကုိ                   
   ဘဂၤလားေဒ့ရိွနယ္ျခားမွတ္တိုင္ အမွတ္ ၃၁ နွင့္ ကပ္လ်က္ျဖစ္ေသာ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ျပိုလက္ယာေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ ထိုေနရာ
   သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နွင့္ ျမန္မာအၾကား ေျမျပင္နယ္စပ္မ်ဉ္း စတင္သတ္မွတ္သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕က NGO သုေတသီမ်ားအား   
   အီးေမးလ္၊ အင္တာဗ်ဴးမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး၊ ၎တို႔က ယင္းတို႔၏အမည္မ်ားကို ဖံုးကြယ္ထားေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္
၆၄။ Human Rights Council, “Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar,” A/HRC/39/CRP.2, 
   17 September 2018, p. 288.
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 ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံက ထိုသို႔ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈကို ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ျပီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံအား “လူသတ္မိုင္းမ်ား အသံုးျပဳမႈ၊    
ထုတ္လုပ္မႈနွင့္ လဲႊေျပာင္းပို႔ေဆာင္မႈတို႔ကို ဆိုင္းငံ့မိန္႔ထုတ္ျပန္ရန္” တိုက္တြန္း ခဲ့သည္။၆၅ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဘဂၤလား 
ေဒ့ရွ္နွင့္ ျမန္မာနယ္စပ္ ျခံစည္းရိုးျပဳျပင္ရန္ ငွားရမ္းထားေသာ အလုပ္သမား ၂ဦး ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။၆၆

 ျမန္မာအစိုးရက ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ေၾကညာခ်က္တြင္၊ အဆိုပါအေထာက္အထားမ်ားသည္ “အက်ိဳးမရိွ” ဟုေဖာ္ျပ၍၊ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တြင္ မိုင္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းကို ျငင္းဆိုခဲ့သည္။၆၇ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္၌  
မိုင္းအသံုးျပဳမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို ျမန္မာနိုင္ငံက ထပ္မံ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။၆၈

အစိုးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွအသံုးျပဳမႈအစိုးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွအသံုးျပဳမႈ
 ျမန္မာနိုင္ငံတြင္အစိုးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္း (NSAGs) အနည္းဆံုး ၂၀ဖဲြ႕က လႈပ္ရွားေနသည့္အတြက္၊ 
အသံုးျပဳမႈအတြက္ NSAG အဖဲြ႕တစ္ခုခုကိုတာဝန္ရိွသည္ဟု သတ္မွတ္ရန္ခက္ခဲနိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအ
ဖဲြ႕၏ အစီရင္ခံစာ စတင္သည့္ ၁၉၉၉ ခုနွစ္ကတည္းက အဖဲြ႕အစည္းအမ်ားအျပားက ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား အသံုးျပဳခဲ့ ၾကသည္။
 ၂၀၂၁ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ စစ္အာဏာသိမ္းခိ်န္မွစ၍ ေဒသတြင္း လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ အေျမာက္အမ်ား ဖဲြ႕စည္းတည္          
ေထာင္ လာၾကျပီး အခ်ိဳ႕ကျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား (PDFs) မ်ားဟုေခၚဆိုၾကသည္။ PDFs တပ္ဖဲြ႕မ်ားက NUG ကို သစၥာခံ 
သည္ဟုလည္းေၾကညာေလ့ရိွသည္။ ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ အဆိုပါအဖဲြ႕မ်ား၏ “ေျမျမႇဳပ္မိုင္း” အသံုးျပဳမႈကို မၾကာခဏ ေဖာ္ျပ      
ၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ လမ္းေဘးတြင္ေထာင္ၾကေသာ အေဝးထိန္း စနစ္သံုးဗံုးမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕သည္ လူကထိမိ၊ နင္းမိ၍ ေပါ
က္ကဲြေသာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။၆၉ ပ်ဴေစာထီး ကဲ့သို႔ေသာ တပ္မေတာ္ကိုေထာက္ခံသည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕မ်ားသည္လည္း  
နိုင္ငံေနရာအနံွ႔အျပားတြင္ လႈပ္ရွားေနၾကသည္။
 ၂၀၂၁ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လမွစ၍ NSAGs မ်ားနွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါျဖစ္စဥ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအ
ဖဲြ႕က ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့သည္။ 
၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္
 • စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ ဒီပဲယင္းျမိဳ႕နယ္မွ PDF တပ္ဖဲြ႕က ၎၏တပ္စခန္း အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ေထာင္  
 ထားျပီး၊ ျမန္မာစစ္တပ္တြင္ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈအမ်ားအျပားျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။၇၀

 • ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္တြင္ KIA က မိုင္းမ်ားေထာင္ထားသည္ဟု ယူဆၾကျပီး ျမန္မာစစ္သား ၂ဦး ထိခိုက္ ေသ  
 ဆံုးခဲ့သည္။၇၁

၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဇြန္လတြင္ 
 • ေဖာင္းျပင္ PDF က ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေထာင္ခဲ့ျပီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ ေဖာင္းျပင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာစစ္သား အမ်ားအ 
 ျပား ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ၎တို႔ကဆိုသည္။၇၂

၆၅။ Statement of Bangladesh, Mine Ban Treaty Fourth Review Conference, Oslo, 27 November 2019.
၆၆။ ေက်ာ္မိ်ဳးေအာင္ “ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ နယ္စပ္ျခံစည္းရိုးျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းခြင္၌ ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းေပါက္ကဲြ၍ အလုပ္သမားမ်ား အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာ ရရိွ” Development Media  
   Group (DMG), 23 February 2021.
၆၇။ Statement of Myanmar, Mine Ban Treaty Seventeenth Meeting of States Parties, Geneva, 30 November 2018. “…… ျမန္မာနုိင္ငံအေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာနွင့္      
   ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား ပူးေပါင္းလွည့္ကင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ ယခုနွစ္ ဩဂုတ္လ မွစတင္၍ ပူးေပါင္းကင္းလွည့္ျခင္း ၁၉ ၾကိမ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
   ထုိေနရာတြင္ ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈျဖစ္စဉ္ရိွသည္ဟု သတင္းပို႔ခ်က္မရိွပါ။ ခုိင္လုံေသာ အေထာက္အထားမရိွဘဲ ဤကဲ့သုိ႔စြပ္စဲြျခင္းသည္ နုိင္ငံမ်ားအား သေဘာတူ  
   ညီခ်က္တြင္ ပါဝင္ရန္ အကူအညီအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္မဟုတ္ပါ” ဟုဆုိသည္။
၆၈။ Statement of Myanmar, UNGA First Committee on Disarmament and International Security, New York, 19 October 2020.
၆၉။ ဥပမာ- စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ မံုရြာျမိဳ႕နယ္တြင္ မိုင္းရွင္းရန္လာသည့္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားကို တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု ေဒသတြင္းလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕ ၃ဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္သည္။ See,   
   Aung Aung, “ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႕မ်ားက စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ားအား မုံရြာတြင္ မုိင္းျဖင့္တုိက္ခုိက္” Tha Din News and Radio, 23 August 2022. စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး၊ ေရဦး      
   ျမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားေဒသတြင္းဝင္လာသည့္အခါ မိုင္းျဖင့္ေဖာက္ခဲြတုိက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု ေဒသတြင္း လက္နက္ကုိင္ပူးေပါင္းအဖဲြ႕ကေၾကညာခဲ့သည္။ See. Aung Aung၊   
   “ေရဦးတြင္စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ား မိုင္းခဲြတုိက္ခိုက္ခံရ၊ ၁၀ဦးေသဆံုး၊ အမ်ားအျပား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ” Tha Din News and Radio, 14 August 2022. စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီး၊  
   တန္႔ဆည္ျမိဳ႕နယ္၊ တန္႔ဆည္ျပည္သူ႔တပ္ဖဲြ႕က ေဒါက္ၾကီးေက်းရြာ အနီး ၎တို႔ေထာင္ထားသည့္ ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းမ်ားကုိ စစ္ေကာင္စီယာဉ္တန္းက နင္းမိေပါက္ကဲြခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။   
   See, “More Than 40 Junta Troops Killed Across Myanmar,” The Irrawaddy, 16 August 2021. မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ေပါက္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေပါက္ေတာင္ပိုင္းေျပာက္က်ား  
   တပ္ဖဲြ႕က ေထာင္ထားေသာ မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္သား ၁၇ဦးေသဆုံးခဲ့သည္။ See, “Armed resistance replaces anti-coup protests in Pauk township,” Frontier   
   Myanmar, 31 August 2021.
၇၀။ ေအာင္ေအာင္၊”PDF တပ္စခန္းတစ္ခုတြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္သား ၁၀ဦး မိုင္းထိ၊ေသဆုံး” Tha Din News and Radio, 13 August 2022.
၇၁။ “ဗမာစစ္တပ္ဖားကန္႔တြင္ KIA ၏ ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွ” BNI/Kachin News Group, 16 August 2022.
၇၂။ ေအာင္ေအာင္၊ “PDF ၏ ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းေၾကာင့္ ေဖာင္းျပင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္သား ၁၀ ဦး ထက္မနည္းေသဆုံးခဲ့” Tha Din News and Radio, 24 June 2022.
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 • စစ္တပ္ကိုဆန္႔က်င္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕က ျမန္မာစစ္သားတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိျပီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး   
 အတြင္းရိွ ၎၏တပ္စခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထားစဥ္ ထြက္ေျပးရန္ၾကိဳးစားရာ၌ စခန္းတစ္ဝိုက္ေထာင္ထားေသာ မိုင္းေၾကာင့္  
 ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။၇၃

 • ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္မွ ဂ်ာတူဇုပ္ ျပည္သူ႔စစ္အဖဲြ႕က ေရႊတြင္းလမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္ဆို့ရန္ မိုင္းမ်ား ေထာင္ထား
 သည္ဟု ယူဆသည္။၇၄

 • မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ဂန္႔ေဂါျမိဳ႕နယ္မွ ေယာ PDF တပ္စခန္းတစ္ဝိုက္တြင္ ေထာင္ထားေသာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္   
 ဝင္ေရာက္စီးနင္းစဥ္အတြင္း ျမန္မာစစ္သားအမ်ားအျပား ထိခိုက္ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု သိရိွရသည္။၇၅

 ၂၀၂၂ခုနွစ္၊ ေမလတြင္ PDF အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕က လမ္းတြင္ေထာင္ထားေသာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီး၊ မင္း
ကင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း ကင္းလွည့္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား ထိခိုက္ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။၇၆

 ၂၀၂၂ခုနွစ္၊ မတ္လတြင္ KNLA မွေထာင္ထားေသာ မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ျမိဳ႕နယ္၊ မဲကေလာ ေက်းရြာအုပ္
စုမွ ျပည္သူတစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ျပီး၊ ေနာက္ထပ္တစ္ဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။၇၇

၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္
 • ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္တြင္ KNLA ကေထာင္ထားေသာ မိုင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာေန ျပည္သူ တစ္ဦး အ  
 သက္ဆံုးရံႈးခဲ့သည္။၇၈

 • RCSS ၊ SSPP နွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖဲြ႕မ်ားအၾကား ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕နယ္အတြက္ တိုက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့  
 ရာ၊ မိုင္းေထာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရျပီး၊ ယင္းတို႔ေၾကာင့္ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ နွင့္ မတ္လ မ်ားအတြင္း အ  
 ရပ္သားျပည္သူမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။၇၉

 ၂၀၂၁ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ျမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာ္ေကာ့ကီးေက်းရြာအနီးေထာင္ထားေသာ မိုင္းေၾကာင့္ 
အရပ္သားျပည္သူမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမႈအေပၚ ေဒသခံမ်ားက BGF က ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု အျပစ္တင္ၾကသည္။၈၀ 
 ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္၊ PDF တပ္ဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕က ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဖယ္ခံုျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း
နွင့္ ယင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္သားအမ်ားအျပား ထိခိုက္ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။၈၁

၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္
 • ရွမ္းျပည္နယ္၊ နမ့္ဆန္ျမိဳ႕နယ္၊ လြယ္ကြယ္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ စိုက္ခင္းမ်ားသို႔ မသြားနိုင္ေအာင္ မိုင္းမ်ား ေထာင္ျပီး ပိတ္ဆို႔ 
ထားသည့္အတြက္ TNLA တြင္ တာဝန္ရိွေၾကာင္း ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။၈၂

 • ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ျမိဳ႕နယ္တြင္ KNLA တပ္ရင္း၊ ၁၀၂ ကေထာင္ထားေသာ မိုင္းေၾကာင့္ ျပည္သူတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့  
 ေၾကာင္းသိရသည္။၈၃

 • ကသာ PDF နွင့္ KIA ပူးေပါင္းအဖဲြ႕က ၎တို႔အသံုးျပဳေသာေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္သားမ်ား ထိခိုက္ ေသဆံုး  
 ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။၈၄ 
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   ျပသည္။ အနီးတြင္ ထိုတစ္ရက္တည္၌ပင္ အျခားေျမျမႇဳပ္္မိုင္းတစ္လံုးေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ျပည္သူနွစ္ဦး မစိုးရိမ္ရေသာ ဒဏ္ရာမ်ားရရိွခဲ့သည္။
၈၄။ “စစ္ကိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖဲြ႕က KIA ၏ အကူအညီျဖင့္ စစ္ေကာင္စီတပ္သား ၁၈၀ ဦးကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္းေၾကညာသည္။” Myanmar  
   Now, 12 July 2021. 



၂၀၂၂ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ ၂၀၂၂ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ |  1111 

 ျမန္မာစစ္တပ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ အစုအဖဲြ႕မ်ား၏ ယာဉ္ဖ်က္ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္လည္း ၂၀၂၁ခုနွစ္ တြင္   
အရပ္သားထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။၈၅ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရွင္းလင္း 
စဥ္အတြင္း လက္လုပ္မိုင္း အမိ်ဳးအစား မ်ားစြာကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းခဲ့ရေၾကာင္း စစ္ေကာင္စီကထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။၈၆ 
 ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ေမ မွ ဒီဇင္ဘာလမ်ားအတြင္း ျမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ ဗံုး သို႔မဟုတ္ အသံမိုင္းမ်ားအသံုးျပဳမႈ ျဖစ္စဥ္အမ်ားအျပား ရိွေနခဲ့
သည္။ ျဖစ္စဥ္အမ်ားစုတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွသူမ်ားသည္ အမိွုက္မ်ားသိမ္းဆည္းစဥ္တြင္ျဖစ္ျပီး၊ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ အနက္ေရာက္ျဖင့္  
ေပါက္ကဲြပစၥည္းကို ထည့္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၈၇

 ယခင္က ၂၀၁၁ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရက NSAGs မ်ားနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အျပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္ 
လိုေၾကာင္းေၾကညာခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ ရွစ္ဖဲြ႕က အစိုးရ နွင့္ 
တစ္နိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ (NCA) ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ျပီး “မိုင္းေထာင္ျခင္းကို အဆံုးသတ္ၾက
ရန္” နွင့္ “ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအားလံုးကို ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္” ကတိကဝတ္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။
 ယခင္နွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရိွ NSAGs အခ်ိဳ႕နွင့္ ယခင္ NSAGs အခ်ိဳ႕က ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ အေျခစိုက္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖဲြ႕အစည္း (NGO) တစ္ခုျဖစ္သည့္ Geneva Call က စီစဥ္သည့္ ကတိကဝတ္ျပဳစာခြ်န္လႊာကို ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ျဖင့္ လူ
သတ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈကို တစ္ဖက္သတ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကသည္။၈၈ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္ဦး (PSLF) က ယင္းကို ၂၀၀၇ 
ခုနွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျပီး ၎၏လက္နက္ကိုင္တပ္ျဖစ္ေသာ TNLA က မိုင္းအသံုးျပဳမႈကို ေရွာင္က်ဉ္မည္ဟု ယခင္က ကတိ 
ျပဳခဲ့သည္။၈၉  ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ဇြန္လတြင္ TNLA က မိုင္းမ်ား ေနာက္ထပ္ အသံုးျပဳသည္ဆိုသည့္ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆိုခဲ့ျပီး ကတိက
ဝတ္ျပဳမႈစာခြ်န္လႊာကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ခိ်န္မွစ၍ ၎တို႔ အေနျဖင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားအသံုး မျပဳခဲ့ေၾကာင္း အခိုင္အမာေျပာၾကားခဲ့
သည္။၉၀ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ရခိုင့္တပ္ေတာ္ (AA) က ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အေဝးထိန္းမိုင္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳသည္ဟုဆိုေသာ္
လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထံမွ သိမ္းဆည္း ရမိသည့္ လူသတ္မိုင္းအေျမာက္အမ်ား၏အေျခအေနကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရိွပါ။၉၁

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေနာက္ထပ္အသံုးျပဳမႈအေပၚ တံု႔ျပန္ခ်က္ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေနာက္ထပ္အသံုးျပဳမႈအေပၚ တံု႔ျပန္ခ်က္
 ယခင္ကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရေခါင္းေဆာင္အသီးသီးက လူသတ္ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားအသံုးျပဳမႈကို ဝန္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္ 
လည္းရိွ၊ သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္လည္းရိွသည္။၉၂

 ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အရာရိွၾကီးတစ္ဦးက တပ္မေတာ္ကလူသတ္မိုင္းမ်ားမေထာင္ေၾကာင္း ေစာင့္ 
ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖဲြ႕သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။၉၃ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ 
တြင္ မိုင္းမ်ားေထာင္ထားခဲ့သည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားကို ျမန္မာဘက္ကျငင္းဆိုခဲ့ဘူးသည္။၉၄

၈၅။ “မံုရြာ-ေညာင္ၾကီးအိုင္-ေရႊဘိုကားလမ္းတြင္ မိုင္းမ်ားေပါက္ကဲြခဲ့ျပီး ကား ၂စီး ပ်က္စီး၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားလဲရိွ” Voice of Myanmar News, 30 November  
   2021; “ကယ္ဆယ္ ေရးယာဉ္ မိုင္းထိ၊ ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႕ဒဏ္ရာရရိွ၊” BNI/Than Lwin Times, 12 September 2022; နွင့္ David Boi. “POV overtook junta 
   convoy, blasted by landmine, 6 killed,” Tha Din News and Radio, 10 April 2022.
၈၆။ “နိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖဲြ႕၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ၄/၂၀၂၁” Global New Light of Myanmar, 10 April 2021, p. 5. From 
   the photographs, it was not possible to determine the technical characteristics of the mines.
၈၇။ ကရင္နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မေကြး၊ စစ္ကိုင္းနွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတို႔ရိွျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ေမ မွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အမိွုက္ေကာက္သူ အနည္းဆံုး   
   ၂၅ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕က မွတ္တမ္းရရိွခဲ့သည္။
၈၈။ ယခင္ကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း လႈပ္ရွားေနသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားနွင့္ ယခင္လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းေဟာင္းမ်ားက ကတိကဝတ္ျပဳ စာခြ်န္  
   လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုး၍ လူသတ္မုိင္းအသံုးျပဳမႈကို တစ္ဖက္သတ္စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ခ်င္းအမိ်ဳးသားတပ္ဦး၊/ ခ်င္းအမိ်ဳးသားတပ္ (CNF/CNA) 
   သည္ ၂၀၀၆ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ စစ္ေရးအရ အားမရွိေတာ့ေသာ ရခိုင္ရိုဟင္ဂ်ာ အမိ်ဳးသားအစည္းအရံုး (Arakan Rohingya National 
   Organization) (ARNO) နွင့္ ရခုိင္အမိ်ဳးသားညီညြတ္ေရးပါတီ (NUPA) နွစ္ဖဲြ႕စလုံးသည္ ၂၀၀၃ ခုနွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ စြန္႔လႊတ္ ခဲသ့ည္။ လားဟူဒမုိီက     
   ရက္တစ္တပ္ဦး (LDF) ၊ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PSLF) ၊ ပအို့ဝ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕/ ပအို႔ဝ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (PPLO/ 
   PPLA)သည္ ၂၀၀၇ခုနွစ္၊ ဧျပီလတြင္စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုနွစ္၊ ဇြန္လတြင္ LDF နွင့္ PPLA တို႔ကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း Geneva Call က သိရိွခဲ့သည္။
၈၉။ Since 2014, Geneva Call has been pursuing inquiries about allegations of mine use made against the TNLA. See, Geneva Call, “
   “Burma/Myanmar: Geneva Call urges an end to mine use in northern Shan State,” 14 July 2016.
၉၀။ Amnesty International, “All the Civilians Suffer: Conflict, Displacement and abuse in Northern Myanmar,” 14 June 2017, p. 44.
၉၁။ “ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ စစ္တပ္ကေထာင္ထားေသာ ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ား အသက္ဆံုးရံႈး” AA ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ၊ OMG၊ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဇူလို
၉၂။ ဥပမာ- ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရက “ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္နွင့္စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ကာကြယ္ေပးခဲ့      
   ျပီး ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းမ်ားကို အသံုးမျပဳေတာ့ေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Statement of Myanmar, Mine Ban Treaty Sixteenth Meeting of States Parties,   
   Vienna, 21 December 2017
၉၃။ ဤအေၾကာင္းအရာကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္မရိွသျဖင့္ သူ၏အမည္ကို ကြယ္ဝွက္ထားေပးရန္ ထိုအရာရိွကေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
၉၄။ Statement of Myanmar, UNGA First Committee on Disarmament and International Security, New York, 19 October 2020.
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 ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးရုံးမွ အရာရွိၾကီးတစ္ဦးက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အ  
ေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားနွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို ဆက္လက္အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္             
ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။၉၅ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒု-ဝန္     
ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္နြယ္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားအား ဆက္လက္ အ
သံုးျပဳေနေၾကာင္း ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္သို႔ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။၉၆

 လူသတ္မုိင္းမ်ားအသုံးျပဳမႈအေပၚ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း လႈပ္ရွားေနေသာ NSAGs မ်ားက အစုိးရတပ္ဖဲြ႕မ်ားကုိ မၾကာခဏ  
အျပစ္တင္ၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ အျပန္အလွန္အျပစ္တင္ၾကေလ့ရိွသည္။၉၇

 ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕ (Amnesty Internaitonal) က ျမန္မာ့တပ္မ 
ေတာ္၏ လူသတ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈကို စစ္ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ခဲ့ျပီး၊ ၂၀၂၂ ခုနွစ္ဦးပိုင္းက ကရင္နီ (ကယား) ျပည္နယ္တြင္ အ
သံုး ျပဳမႈျဖစ္စဥ္ကို မွတ္တမ္းရယူခဲ့သည္။၉၈

 ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္က လူသတ္မုိင္း 
ေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈကို အဓိကထား၍ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ျပီး၊ အနာဂတ္ 
တြင္ရိွလာမည့္ အရပ္သားအစိုးရအေနျဖင့္ မိုင္းတားျမစ္ေရး ပဋိညာဉ္ကို သေဘာတူလက္ခံရန္ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္ပါဝင္သည္။၉၉

၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလတြင္ မိုင္းတားျမစ္ေရးပဋိညာဉ္အဖဲြ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ား၏ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးတြင္ ICBL က ျမန္မာနိုင္ငံ
တြင္ လူသတ္မိုင္းမ်ား ေနာက္ထပ္အသံုးျပဳမႈကို ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ခဲ့ျပီး ဤသို႔ အသံုးျပဳမႈကို အစိုးရမ်ား အားလံုးက ျပင္းျပင္းထန္ထန္
ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ၾကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။၁၀၀

သက္ေရာက္မႈသက္ေရာက္မႈ
အနွစ္ခ်ဳပ္အနွစ္ခ်ဳပ္
 မိုင္းေထာင္ထားေသာေနရာမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယနွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္မ်ားနွင့္ ကပ္လ်က္တည္ရိွသည္။ တပ္
မေတာ္ နွင့္ NSAGs နွစ္ဘက္လံုးမွ ေနာက္ထပ္မိုင္းမ်ားေထာင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း မိုင္းပံ်႕ႏွံ႔မႈအတိုင္းအတာကို အ 
ျပည့္ အစံုမသိရေသာ္လည္း၊ ယင္းတြင္ လက္လုပ္မိုင္းနွင့္ နိုင္ငံပိုင္စက္ရံုမ်ားမွထုတ္လုပ္ေသာမိုင္းမ်ားပါဝင္သည္။ မိုင္းပံ်႕ႏွံ႔မႈကဒုကၡ 
သည္မ်ားနွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား (IDPs) ေနရပ္ျပန္ရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ မၾကာေသးမီနွစ္မ်ားအတြင္း       
မိုင္းေၾကာင့္ထိခိုက္ေသဆံုးမႈ ျမင့္မားလာသည့္အေျခအေနကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
 ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈက႑ ေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းေရးကို ပံ့ပိုးသည့္ မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 
နယ္ပယ္အလိုက္ တာဝန္ခံမႈ (MA AoR) ကိုစတင္အသက္သြင္းခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို ေဆာင္    
ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ စနစ္တက်မဟုတ္ဘဲ၊ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းလည္းမရိွပါ။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ မိုင္း  
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ကတည္းက စတင္ေရာက္ရိွခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ မိုင္းရွင္းလင္းခြင့္ မရၾကပါ။ 
၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈက႑အေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာမိုင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ စံခိ်န္စံညႊန္း
မ်ား (IMAS) နွင့္အညီ၊ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္ ကာရံျခင္းမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ရန္ နည္းပညာအဖဲြ႕မ်ား ေစလႊတ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွ
ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါကူးစက္မႈနွင့္ အာဏာသိမ္းမႈတို႔ေၾကာင့္ တိုးတက္မႈရပ္တန္႔သြား ခဲ့သည္။၁၀၁

၉၅။ “နယ္စပ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္လူအင္အားကနည္းတယ္။ စခန္းခ်တဲ့ေနရာတစ္ဝိုက္မွာ မုိင္းေတြေထာင္ၾကတယ္။ ဒါကလည္း လူအင္အားနည္းမွပါ။ မုိက္ခရို ေဝ့ဖ္တာဝါတုိင္    
   ေတြလိုမိ်ဳး အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြအနီးတစ္ဝိုက္မွာလည္း မိုင္းေတြေထာင္တယ္။ ရြာနဲ့နီးရင္ေတာ့ သူတို႔ကုိ သတိေပးတယ္။ တကယ္လုိ႔ တပ္မေတာ္ အေျခစိုက္စခန္း
   က တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕ေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ နယ္ေျမထမွဲာဆုိရင္၊ ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္တာတုိ႔၊ ဝင္တုိက္တာတုိ႔ လုပ္နုိင္ေတာ့ စခန္းပတ္ပတ္လည္မွာ         
   မိုင္းေတြ  ေထာင္ၾကတယ္။” ဟု ထုိအရာရွိကေျပာသည္။ ေနျပည္ေတာ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးရံုး၊ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ ဦးမင္းထုိက္ဟိန္းနွင့္ 
   ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕ ေတြ႕ဆုံမႈ၊ ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၅ ရက္၊ 
၉၆။ ”ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ သက္ဆုိင္ရာဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကၾကားနာျခင္း” Global New Light of Myanmar, 13 September 2016.   
   တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နုိင္ငံပိုင္စက္ရံုမ်ား၊ တံတားၾကိးမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္တာဝါတုိင္မ်ားနွင့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားရိွ ကင္းစခန္းမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳသည္ 
   ဟု ဒု-ဝန္ၾကီးကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကင္းစခန္းမ်ားမွ မိမိတပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသည့္အခါ၊ မိုင္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရွင္းလင္း ခဲ့သည္။ သုိ႔မဟုတ္ မိုင္းမ်ားေထာင္ထားသည့္ 
   ေနရာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားရိွမေနပါက သတိေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ား ေထာင္ထားခဲ့သည္ဟုလည္း ဒု-ဝန္ၾကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၉၇။ For example, see Lawi Weng, “3 Civilians Reportedly Killed by Landmines in Shan State in June,” The Irrawaddy, 4 July 2018.
၉၈။ Amnesty International, “Myanmar: Military’s use of banned landmines in Kayah State amounts to war crimes,” 20 July 2022.
၉၉။ Human Rights Council, “Losing a generation: how the military junta is devastating Myanmar’s children and undermining Myanmar’s future: Conference 
   room paper of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar,” A/HRC/50/CRP.1, 14 June 2022. 
၁၀၀။ ICBL, Statement on Universalization, Mine Ban Treaty Nineteenth Meeting of States Parties, 15 November 2021.
၁၀၁။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကုိ MAG ၏ Country Programme Manager, BeKim Shala ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ေမလ ၂၅ ရက္၊ HI ျမန္မာ၏   
    Field Coordinator, Michale Horita ၏ ေျဖၾကား ခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁၆ရက္



၂၀၂၂ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ ၂၀၂၂ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ |  1313 

 ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံခ်က္မ်ားလုပ္ကိုင္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား အေရအ
တြက္ ေလ်ာ့က်လာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လအတြင္း အဖဲြ႕အစည္းေပါင္း ၁၆ ဖဲြ႕က ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၈၅ ျမိဳ႕နယ္  
တြင္ မိုင္းလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ၂၁ ခုရိွခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၀၀ ၌ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ရိွသည္ဆိုေသာ္လည္း အဖဲြ႕အစည္းအေရအတြက္ ၉ ဖဲြ႕အထိ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။၁၀၂ အာဏာသိမ္းခိ်န္မွစ၍ ဗီဇာအကန္႔အသတ္
မ်ားေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာဝန္ထမ္းမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္မရၾကသည့္အျပင္၊ မိုင္းရွင္းလင္းေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ 
လည္း မွတ္ပံုတင္ခြင့္ မရၾကပါ။
 ၂၀၁၄ မွ ၂၀၂၀ ခုနွစ္အထိ၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေရြ႕လ်ားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ေျခတု၊လက္တု တပ္ဆင္ေပးေရးအပါအဝင္၊ မိုင္း
ဒုကၡ သည္ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သိသိသာသာတိုးတက္ေကာင္းမြန္ခဲ့သည္။ ရပ္ရြာအေျချပဳ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး  
နွင့္ သက္/ေမြး သင္တန္းမ်ားအား ေဒသအလိုက္ရရိွနိုင္မႈလည္း ပိုမိုအားေကာင္းခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အထူးသျဖင့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသ
ည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက ခက္ခဲ့ရွားပါးေနဆဲျဖစ္သည္။ အာဏာသိမ္း   
ခိ်န္မွစ၍ မိုင္းဒုကၡသည္ကူညီေထာက္ပံ့ေရးတြင္ ၾကီးမားေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။၁၀၃

သက္ေရာက္မႈသက္ေရာက္မႈ
မိုင္းမ်ားပံ်႕ႏွံ႔မႈမိုင္းမ်ားပံ်႕ႏွံ႔မႈ
 ျမန္မာစစ္တပ္နွင့္ NSAGs မ်ားအၾကား ဆယ္စုနွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္သည့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ၏ ဆုိးေမြအျဖစ္၊  
လက္လုပ္မိုင္းမ်ားအပါအဝင္၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းနွင့္ စစ္က်န္ေပါက္ကဲြပစၥည္းမ်ား (ERW) ပံ်႕ႏွံ႔ေနသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကဲြ 
ေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ပံ်႕ႏွံ႔ရိွေနသည္ဟု မၾကားသိရပါ။ စစ္အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစ၍ တိုင္းရင္း
သားေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား (EROs)၊ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား (PDFs)၊ အျခားအစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အ
ဖဲြ႕အစည္းမ်ား (NSAGs) နွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားအၾကား တိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ပံ်႕ႏွံ႔မႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။၁၀၄

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားပံ်႕ႏွံ႔မႈေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားပံ်႕ႏွံ႔မႈ
 ျမန္မာနိုင္ငံ၌ မိုင္းပံ်႕ႏွံ႔မႈပမာဏနွင့္ စပ္လ်ဉ္းသည့္ တရားဝင္ခန္႔မွန္းထားခ်က္မရိွပါ။ ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ ျမိဳ႕နယ္ ၃၂၅ ျမိဳ႕နယ္ 
အနက္ တုိင္းေဒသၾကီးနွင့္ ျပည္နယ္ ၁၂ ခု အတြင္းရိွ ျမိဳ႕နယ္ ၉၇ ျမိဳ႕နယ္တြင္ မိုင္းပံ်႕ႏွံ႔မႈကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ခံစားရသည္
ဟု ယူဆ နိုင္ျပီး၊ အဓိကအားျဖင့္ လူသတ္မိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။၁၀၅ သို႔ရာတြင္ အာဏာသိမ္းခိ်န္မွစ၍၊ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိ   
ပကၡမ်ား ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ေနရာေဒသမ်ားတြင္ မိုင္းနွင့္ ERW ပံ်႕ႏွံ႔မႈရိွလာေနသည္။ ၂၀၂၂ ခုနွစ္တြင္ အနည္းဆံုးျမိဳ႕နယ္ေပါင္း 
၁၄၇ ျမိဳ႕နယ္ ၌ မိုင္းပံ်႕ႏွံ႔မႈရိွေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားရိွခဲ့သည္။
 ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလအထိ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ား၊၁၀၆ နွင့္ ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး၊ မေကြး၊ 

၁၀၂။ ထုိအဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕၊ ယူနီဆက္ပ္၊ နုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္း ၆ ဖဲြ႕နွင့္ ျပည္တြင္းအဖဲြ႕အစည္း တစ္ဖဲြ႕တုိ႔ပါဝင္ၾကသည္။ See, Myanmar   
     Information Management Unit (MIMU), “MIMU 5W Overview,” updated 26 August 2022.
၁၀၃။ HI “အာဏာသိမ္းမႈ၊ ပဋိပကၡမ်ားနွင့္ COVID-19 ကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံ၌ ေနထုိင္ျခင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ” Case Study,” ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဇူ         
    လုိင္လ။ US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “2021 Country Reports on Human Rights Practices: Burma,” 12  
    April 2022, p. 37.
၁၀၄။ အာဏာသိမ္းခိ်န္မွစ၍ ေဒသအလုိက္ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕ အမ်ားအျပားဖဲြ႕စည္းခဲ့ၾကျပီး၊ အခိ်ဳ႕သည္ PDFs တပ္ဖဲြ႕မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေဒသတြင္း မီဒီယာမ်ားက အဆုိပါ အ
     ဖဲြ႕မ်ား၏ ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းအသုံးျပဳမႈကုိ သတင္းေဖာ္ျပၾကသည္။ အမ်ားစုသည္ အေဝးထိန္းစနစ္ျဖင့္ ေဖာက္ခဲြသည့္ လမ္းေဘးေထာင္သည့္ ဗံုးမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အခိ်ဳ႕သည္ 
     လူက ထိမိ၊ နင္းမိ၍ ေပါက္ကဲြေသာ ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။
၁၀၅။ ျပန္လည္ထူးေထာင္ေရးဦးစီးဌာနက ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသၾကီး ၁၅ ခု အနက္ ၉ ခုတြင္ မိုင္းပံ်႕ႏံွ႔မႈရိွသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္း
     မႈကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာ၊ ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစည္သူဝင္း၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁၁ ရက္။
၁၀၆။ ကယားနွင့္ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔ရိွ ျမိဳ႕နယ္အားလုံး ၁၄ ျမိဳ႕နယ္တြင္ မုိင္းပံ်႕ႏံွ႔မႈရိွသည္။ အျခားသက္ေရာက္မႈရိွေသာ ျပည္နယ္ ၅ ခု တြင္ မုိင္းပံ်႕ႏံွ႔မႈရိွသည့္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ          
     ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ ခ်င္း ( ဖလမ္း၊ ဟားခါး၊ ကန္ပက္လက္၊ မတူပီ၊ မင္းတပ္၊ ပလက္ဝ၊ တီးတိန္နွင့္ ထန္တလန္)၊ ကခ်င္ (ဗန္းေမာ္၊ ခီ်ေဖြ၊ ဖားကန္႔၊ အင္ဂ်န္းယန္၊ 
    မန္စီ၊ မိုးေကာင္း၊ မိုးညွင္း၊ မိုးေမာက္၊ ျမစ္ၾကီးနား၊ ေရႊကူ၊ ဆြမ္ပရာဘြန္၊ တနိုင္း၊ ေဆာ့ေလာန္ွင့္ ဝိုင္းေမာ)္၊ မြန္ (ဘီးလင္း၊ ကုိ်က္မေရာ၊ ကုိ်က္ထုိ၊ ေမာလ္ျမိုင္၊ သံျဖဴဇရပ္၊  
    သထုံနွင့္ ေရး)၊ ရခိုင္( အမ္း၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေမာင္ေတာ၊ မင္းျပား၊ ေျမာက္ဦး၊ ေျမပံု၊ ပုဏၰားကြ်န္း၊ ရေသ့ ေတာင္ နွင့္ ေတာင္ကုတ္)၊ ရွမ္း (ဟုိ
    ပင္၊ ဟုိပုန္း၊ သိႏီၵ၊ ဆီဆုိင္၊ သီေပါ၊ ကုိ်င္းတုံ၊ ကုန္းၾကမ္း၊ ကြမ္လုံ၊ ကြတ္ခုိင္၊ ေက်ာက္မ၊ဲ ေက်းသီး၊ လန္ခုိ၊ လားရုွိး၊ ေလာက္ကုိင္၊ ေလာက္ေဆာက္၊ လိြဳင္လင္၊ မန္တုံ၊            
   ေမာက္မယ္၊ မိုင္းျဖတ္၊ မိုင္းကိုင္၊ မိုင္းခက္၊ မိုးမိတ္၊ မိုင္းပန္၊ မိုင္းရႉး၊ မိုင္းတံု၊ မိုင္းယန္း၊ မူဆယ္၊ နမ့္ဆန္၊ နမၼတူ၊ နန္းခမ္း၊ ေနာင္ခိ်ဳ၊ ပန္ဆန္း၊ ဖယ္ခံု၊ ပင္ေလာင္း၊ တာခီ်လိတ္၊ 
   တန္႔ယန္းနွင့္ ရြာငံ) ။
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မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ တနသၤာရီနွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား၁၀၇ တြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းပံ်႕ႏွံ႔မႈရိွေၾကာင္း သိရသည္။ ဧရာဝတီ၊ မႏၲေလးနွင့္ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတို႔တြင္ ယခင္က မိုင္းပံ်႕ႏွံ႔မႈ ရိွသည္ဟု မၾကားသိခဲ့ပါ။ 
 ကခ်င္နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ မိုင္းပံ်႕ႏွံ႔မႈ လြန္စြာျမင့္မားသည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ ပဲခူးတိုင္းသည္လည္း မိုင္းပံ်႕ႏွံ႔မႈ အျမင့္
မားဆံုး ေဒသမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သည္။၁၀၈ 
 ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံ၌ တပ္မေတာ္နွင့္ EROs မ်ားက ေနာက္ထပ္ေျမျမႇဳပ္မုိင္းမ်ား ထပ္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ေထာင္ 
ေသာမိုင္းမ်ားတြင္ MM-1 ၊ MM-2 ၊ MM-5 နွင့္ MM-6 တို႔အျပင္၊ လက္လုပ္နင္းမိုင္းနွင့္ တိုက္မိုင္းမ်ားပါဝင္သည္။ တပ္မေတာ္က ၎၏ 
အေျခစိုက္စခန္းမ်ားအနီးတြင္ မိုင္းမ်ားေထာင္ခဲ့ျပီး ၎တို႔ စြန္႔ခြာသြားေသာ (ဝါ) ဆုတ္ခြာသြားေသာေနရာမ်ားတြင္ မိုင္းပံ်႕ႏွံ႔မႈ အခ်ိဳ႕ 
ဆက္လက္က်န္ရိွခဲ့သည္။၁၀၉

 အာဏာသိမ္းခိ်န္မွာစ၍ ပဋိပကၡအတြင္း အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားတြင္ မိုင္းေထာင္ထားၾကျပီး၊ အႏၲရာယ္သံသယရိွသည့္ 
ေနရာ(SHAs)အျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္ ျမိဳ႕နယ္အေရအတြက္ကို ျမင့္မားလာေစပါသည္။ ၂၀၂၁ ခုနွစ္အတြင္း ရံုးစိုက္ရာေနျပည္             
ေတာ္၏ အျပင္ဘက္ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသၾကီးတိုင္းတြင္ မိုင္းပံ်႕ႏံွ႔မႈအေထာက္အထားမ်ားရိွခဲ့သည္။ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ေနွာင္းပိုင္းတြင္ 
တပ္မေတာ္က ဖက္စပ္ပိုင္ဆိုင္ေသာ မိုင္တဲလ္ကုမၸဏီပိုင္ မိုဘိုင္းဖုန္းတာဝါတိုင္မ်ားကို NSAGs မ်ားက တိုက္ခိုက္ခဲ့ ၾကသည္။ ယင္းကို
တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္က မိုဘိုင္းဖုန္းတာဝါတိုင္မ်ား ပတ္ပတ္လည္တြင္ မိုင္းမ်ားေထာင္ထားခဲ့သည္။၁၁၀ တရုတ္နိုင္ငံ၏ 
ရပ္ဝန္နွင့္ လမ္းမစီမံကိန္း (BRI) နွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္လည္း မိုင္းမ်ား    
ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ (ျမန္မာနိုင္ငံ မိုင္းတားျမစ္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒေဖာ္ျပခ်က္တြင္ၾကည့္ပါ။) 
 ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းပံ်႕ႏွံ႔မႈက ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြါရသူမ်ား (IDPs) ၊ အထူးသျဖင့္ အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ တိုက္
ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားမွ ေနာက္ထပ္ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ားအား အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။၁၁၁

စစ္က်န္ေပါက္ကဲြပစၥည္းပံ်႕ႏွံ႔မႈစစ္က်န္ေပါက္ကဲြပစၥည္းပံ်႕ႏွံ႔မႈ
 ျမန္မာနိုင္ငံသည္ စိန္ေျပာင္း၊ လက္ပစ္ဗံုး၊ အေျမာက္က်ည္ဆံနွင့္ ေလယာဉ္ေပၚမွ ကဲ်ခ်သည့္ဗံုးမ်ားအပါအဝင္ စစ္က်န္        
ေပါက္ကဲြ ပစၥည္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈဒဏ္ကိုလည္း ခံရသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ပံုမွန္အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ဒုတိယကမာၻစစ္ ကာလ
က စစ္က်န္လက္နက္မ်ားရိွေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။၁၁၂ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနွစ္မ်ားအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားသည့္ လက္  
နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၁၁၃ ၊ ၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡတို႔နွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စစ္က်န္ေပါက္ကဲြပစၥည္းမ်ား ပံ်႕ႏွံ႔ 
မႈကိုလည္း သိရိွရပါသည္။ တပ္မေတာ္နွင့္ PDFs နွင့္ EROs မ်ားအၾကားတိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ စစ္က်န္ေပါက္ကဲြပစၥည္းမ်ား ပံ်႕ႏွံ႔မႈသည္ 
၂၀၂၂ ခုနွစ္တြင္ နိုင္ငံတစ္ဝန္းသိသိသာသာျမင့္မားလာသည္။

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈမ်ားထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈမ်ား
 ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ နွစ္ကုန္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ေရးအဖဲြ႕က မိုင္းနွင့္ စစ္က်န္ေပါက္ကဲြပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈ စု
စုေပါင္း ၅၆၂၉ ခု (၁၀၀၈ ဦး အသက္ဆံုးရံႈး၊ ၄၅၀၀ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွျပီး၊ ၁၂၁ ဦးမွာ ေသသည္၊ ရွင္သည္ မသိရိွရ) ကို မွတ္တမ္း 
ျပဳစုထားခဲ့ပါသည္။ 
 
၁၀၇။ သက္ေရာက္မႈရိွေသာ တုိင္းေဒသၾကီး ၇ ခုရိွ မုိင္းပံ်႕ႏံွ႔သည့္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီ (ပုသိမ္)၊ ပဲခူး (ထန္းတပင္၊ ေက်ာက္ၾကီး၊ ေက်ာက္  
     တံခါး၊ လက္ပံတန္း၊ မင္းလွ၊ ေရႊေတာင္၊ ေရႊက်င္၊ ေတာင္ငူ၊ သနပ္ပင္၊ သာယာဝတီနွင့္ ဇီးကုန္း)၊ မေကြး (ဂန္႔ေဂါ၊ မင္းလွ၊ ျမိုင္၊ ေပါက္၊ ပြင့္ျဖဴ၊ စလင္း၊ ဆင္ေပါင္ဝဲ နွင့္    
     ေရစၾကိဳ)၊ မႏၲေလး (အမရပူရ၊ မလုွိင္၊ မုိးကုတ္၊ နြားထုိးၾကီး၊ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ ျပင္ဦးလြင္၊ သပိတ္က်င္းနွင့္ ရမည္းသင္း)၊ စစ္ကုိင္း (အရာေတာ္၊ ဘုတလင္၊ ေခ်ာင္းဦး၊ အင္း       
     ေတာ္၊ ကေလးဝ၊ ကေလး၊ ကနီ၊ ေကာလင္း၊ ခင္ဦး၊ ေလရွီး၊ မင္းကင္း၊ မုံရြာ၊ ေဖာင္းျပင္၊ စစ္ကုိင္း၊ ဆားလင္းၾကီး၊ တန္႔ဆည္၊ ဝန္းသုိနွင့္ ယင္းမာပင္)၊ တနသၤာရီ (ဘုတ္          
     ျပင္း၊ ထားဝယ္၊ ေကာ့ေသာင္း၊ ေလာင္းလုံ၊ ျမိတ္၊ ပုေလာ၊ တနသၤာရီ၊ သရက္ေခ်ာင္းနွင့္ ေရျဖဴ)၊ ရန္ကုန္ (တုိက္ၾကီး) ။
၁၀၈။ မိုင္းပံ်႕ႏံွ႔မႈ အေထာက္အထားမ်ားတြင္ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈ၊ မိုင္းသတိေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ား၊ နႈတ္ျဖင့္သတိေပးခ်က္မ်ား၊ NGOs မ်ားနွင့္ ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းအသုံးျပဳသည့္ အျခားေသာ 
     အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအျပင္၊ ကြင္းဆင္းသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရ အဖဲြ႕က ေတြ႕ဆုံေမး  
    ျမန္းမႈမ်ားပါဝင္သည္။
၁၀၉။ ICBL-CMC, “Country Profile: Myanmar: Mine Ban Policy,” updated 15 November 2021; and Amnesty International, “Myanmar: Military’s use of   
     banned landmines in Kayah State amounts to war crimes,” 20 July 2022. 
၁၁၀။ “Telecoms tower sites mined by Myanmar military,” Myanmar Now, 5 November 2021.  
၁၁၁။ MAG, “Conflicts at Risk of Being Forgotten: Myanmar,” presentation at Mine Action Support Group meeting, 19 October 2021.
၁၁၂။ “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 (DVB), 20 March 2012.
၁၁၃။ See, for example, Free Burma Rangers, “Rangers Help Vulnerable Civilians in Kachin State,” 8 December 2019.
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၂၀၂၁ ခုနွစ္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈမ်ား၂၀၂၁ ခုနွစ္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈမ်ား

ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္

စုစုေပါင္း ၃၆၈

၂၀၂၀ ခုနွစ္နွင့္နိွုင္းယွဉ္သည့္ အေျပာင္းအလဲ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုး
မႈ ၂၈၀ မွ ပိုမိုျမင့္မားလာ

ရွင္သန္မႈရလဒ္ရွင္သန္မႈရလဒ္

ဒဏ္ရာရ ၂၅၇

ေသဆံုး ၁၀၈

ေသသည္၊ ရွင္သည္ မသိရိွရ ၃

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးေစသည့္ လက္နက္ပစၥည္းမ်ားထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးေစသည့္ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား

လူသတ္မိုင္း ၂၃၉

လက္လုပ္မိုင္း ၁၃

ERW ၈၁

အမိ်ဳးအစားမသိေသာ မိုင္း/ ERW ၃၅

အရပ္သားထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈ အေျခအေနအရပ္သားထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈ အေျခအေန

အရပ္သား ၃၄၄

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ဝင္ ၂၄

အသက္အရြယ္နွင့္ လိင္အမိ်ဳးအစားအလိုက္ ထိခိုက္၊ ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈအသက္အရြယ္နွင့္ လိင္အမိ်ဳးအစားအလိုက္ ထိခိုက္၊ ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈ

အမိ်ဳးသား ၁၈၁

အမိ်ဳးသမီး ၆၀

အရြယ္ေရာက္ျပီး/ လိင္အမိ်ဳးအစား မသိရိွ ၁၅

စုစုေပါင္း အရြယ္ေရာက္ျပီးသူ ၂၅၆

ေယာကၤ်ားေလး ၄၆

မိန္းခေလး ၂၁

ကေလးသူငယ္/ လိင္အမိ်ဳးအစားမသိရိွ ၈

ကေလးသူငယ္စုစုေပါင္း ၇၅

အသက္အရြယ္နွင့္/ သို႔မဟုတ္ လိင္အမိ်ဳး
အစားမသိရိွ

၃၇

မွတ္ခ်က္။ ။ ERW = စစ္က်န္ေပါက္ကဲြပစၥည္းမ်ားမွတ္ခ်က္။ ။ ERW = စစ္က်န္ေပါက္ကဲြပစၥည္းမ်ား



1616 | ၂၀၂၂ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ၂၀၂၂ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ

၂၀၂၁ ခုနွစ္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈမ်ား၂၀၂၁ ခုနွစ္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈမ်ား
 NGOs မ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားနွင့္ နိုင္ငံပိုင္နွင့္ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းဌာနမ်ား၏ ထု
တ္ျပန္ ခ်က္မ်ားမွရရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ ၂၀၂၁ ခုနွစ္အတြင္း၊ မိုင္းနွင့္ စစ္က်န္ေပါက္ကဲြပစၥည္းမ်ား   
ေၾကာင့္ ထိခိုက္၊ ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈ အနည္းဆံုး ၃၆၈ ခု ရိွေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းသည္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ မွတ္တမ္းျပဳစုထားသည့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေသဆံုးမႈ ၂၈၀ ခုထက္ ပိုမိုမ်ားျပားသည္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမႈသည္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ ၈၅ ဦးမွ၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ ၂၅၇ 
ဦးသို႔ သိသိသာသာ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈ အမ်ားစု (၂၃၉ ခု) သည္ လူသတ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ထိခိုက္၊ ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈအမ်ားဆံုး (၁၂၁ ခု)ျဖစ္ခဲ့ျပီး၊ ရခိုင္ (၅၂ ခု)၊ ကခ်င္ (၄၈ ခု) နွင့္ က
ရင္ (၄၅ ခု) တို႔က ၎၏ေနာက္တြင္ရိွခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ စုစုေပါင္း ထိခိုက္၊ ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈက ၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ ၇၂ ခု 
ရိွေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားကေဖာ္ျပရာ၊ ပို၍မ်ားျပားလာျခင္းကို ညႊန္ျပေနသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္ မွတ္တမ္းအရ ၁၄၇ ခု 
ရိွခဲ့ရာ၊ ထိခိုက္၊ ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့သည္။ ကခ်င္နွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္က ၂၁ ခုနွင့္ ၁၅ ခု အသီး
သီးရိွခဲ့ရာ တစ္နွစ္အတြင္း ထိခိုက္၊ ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့သည္။
 ၂၀၂၁ ခုနွစ္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံ၌ မိုင္းနွင့္ စစ္က်န္ေပါက္ကဲြပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုး(ဝါ) ဒဏ္ရာရသည့္ အရပ္သားျပည္
သူ အမ်ားစုသည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား လိုက္လံစုေဆာင္းရင္း မိုင္းထိၾကသည္။ ေစာင့္      
ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕က မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ ေသာ မိုင္းေပါက္ကဲြမႈျဖစ္စဥ္ ၃၀ ခန္႔သည္ မိုဘိုင္းဖုန္းတာဝါတိုင္မ်ား၊ စြမ္းအင္ပိုက္    
လိုင္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ား စသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားအနီးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။၁၁၄ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ား    
တြင္ အမိႈက္သိမ္းစဥ္တြင္ ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္စဥ္အမ်ားအျပားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
 ျမန္မာနိုင္ငံ၌ သတင္းပို႔ျခင္းစနစ္အားနည္းမႈနွင့္ စနစ္တက်ျဖစ္ေသာ နိုင္ငံတစ္ဝန္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈ အခ်က္အ
လက္ ေကာက္ယူျခင္း စနစ္မရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕က နွစ္စဥ္တင္ျပခ်က္ စုစုေပါင္းသည္ မိုင္းနွင့္စစ္က်န္     
ေပါက္ကဲြပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈ အေရအတြက္အမွန္ကို ထင္ဟပ္နိုင္ျခင္းမရိွပါ။ အာဏာသိမ္းခဲ့     
သည့္ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေနာက္ပိုင္းတြင္ NGOs မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ အင္တာနက္ျဖတ္      
ေတာက္မႈနွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေရးတြင္ ပိုမိုခက္ခဲခဲ့သည္။၁၁၅ မီဒီ
ယာသတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားက မၾကာေသးမီနွစ္မ်ားအတြင္း နွစ္စဥ္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈ ျမင့္မားလာသည့္ အေျခအေနကို ေဖာ္   
ျပသည္။ ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္ ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနက ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈ
အေရအတြက္သည္ နွစ္စဥ္ျမင့္မားလာေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။၁၁၆ မိုင္းအႏၲရာယ္လုပ္ငန္းအဖဲြ႕နွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအ
ဖဲြ႕တို႔အၾကား နွစ္စဥ္စုစုေပါင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈအေရအတြက္ ကြာဟခ်က္သည္ မိုင္းအႏၲရာယ္ လုပ္ငန္းအဖဲြ႕အေနျဖင့္ 
၎တို႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သတင္းတင္ျပနိုင္ရန္ နွစ္စဥ္စုစုေပါင္းကို တိုေတာင္းေသာ အခိ်န္ကာလအတြင္း ရရိွရန္ၾကိဳး     
ပမ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုနိုင္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕က ပို၍ ရွည္လ်ားေသာကာလအတြင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို စု        
ေဆာင္းျပီး တရားဝင္အခ်က္အလက္မရရိွနိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရိွေသာ အ   
ခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျပီး နွစ္စဥ္ခန္႔မွန္းခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ၂၀၁၈ ခုနွစ္က ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေနရာမ်ား    
တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ မသန္စြမ္းေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူ အမ်ားအျပားသည္ မိုင္းေၾကာင့္ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းၾကရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရိွရသည္။ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူ”အမ်ားစု” သည္ ေမြးရာပါေရာဂါေၾကာင့္၊ သို႔မဟုတ္ မေတာ္တဆမႈ 
တစ္ခုခုေၾကာင့္ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ဤသည္မွာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းနင္းမိျခင္းသည္ “အစိုးရပိုင္ ပစၥည္း
ကို ဖ်က္ဆီးျခင္း” တြင္ အက်ဳံးဝင္သည္ဆိုသည့္ ယူဆခ်က္မ်ားျဖင့္ (မသန္စြမ္းျဖစ္သူမ်ားအား) ေနာက္ဆက္တဲြျပႆနာမ်ား ထပ္       
ျဖစ္ေစနိုင္သည့္အတြက္ ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈက ေထာက္ျပထားသည္။ ဤသို႔ေသာလုပ္ရပ္မ်ားက ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ဒုကၡ          
ေရာက္ရသူမ်ားအား ၎တို႔ မသန္စြမ္းဘဝေရာက္ရျခင္းသည္ ယာဉ္ သို႔မဟုတ္ အျခားမေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု အျပစ္
ဖို႔ရန္ တိုက္တြန္းေစ့ေဆာ္မႈ ျဖစ္ေစျပီး၊ (ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ေသဆံုးမႈ) အေရအတြက္ကို လမ္းလဲြသြားေစနိုင္သည္။၁၁၇ မိုင္းနွင့္စစ္က်န္   

၁၁၄။ ဥပမာ- “မူဆယ္တြင္ မုိင္တဲလ္ တာဝါတုိင္ျပဳျပင္ရန္လာသည့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး မုိင္းထိ”၊ ေအာင္ေျမ၊ ၂၀၂၁ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္နွင့္ “စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပုိင္  
    သည့္ မုိင္တဲလ္တာဝါတုိင္ကုိ ဆီျဖည့္ရန္လာသည့္ အလုပ္သမားအခိ်ဳ႕ မုိင္းနင္းမိျပိး တစ္ဦးေျချပတ္” ေမာ္ကြန္း၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္၊ တုိ႔တြင္ၾကည့္ပါ။ 
၁၁၅။ Human Rights Council, “Losing a Generation: How the military junta is devastating Myanmar’s children and undermining Myanmar’s future,” 14   
    June 2022, A/HRC/50/CRP1, p. 15.
၁၁၆။ Myat Thura, “Official warns of rising landmine casualties,” Myanmar Times, 14 August 2019.
၁၁၇။ Dan Seng Lawn and Jana Naujoks, “Conflict Impacts on Gender and Masculinities Expectations on People with Disabilities in Kachin State: A Rapid   
    Assessment,” International Alert Myanmar and Kachinland Research Center, December 2018, pp. 14–15.
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ေပါက္ကဲြပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္နွင့္ NSAGs တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈ အေရအတြက္ကို မသိရိွရေသာ္   
လည္း၊ မ်ားျပားနုိင္ေျခရိွပါသည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ အရာရွိၾကီးတစ္ဦးက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕အား ေျပာျပရာတြင္၊   
တပ္မေတာ္သားမ်ားအဓိက ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမွာ မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး၊ ထိုကိန္းဂဏန္းကို ထုတ္ျပန္ပါက 
“က်ေနာ္တို႔ရဲ့ရန္သူေတြကို စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး လက္နက္တပ္ေပးသလိုျဖစ္လိမ့္မယ္” ဟု ထပ္ေလာင္း ေျပာျပပါသည္။၁၁၈ ေစာင့္     
ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ယခင္အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏မွတ္တမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ သိရိွပိုင္ခြင့္ မရိွေသးသည့္တိုင္၊ 
တပ္မေတာ္ဘက္မွ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈ အေရအတြက္အမ်ားအျပား ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။၁၁၉ 
 ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အစမွအဆံုး၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ၊ ေသဆံုးမႈ အေရအတြက္ စုစုေပါင္းကို မသိရိွရပါ။ ၂၀၀၀ ခုနွစ္မွ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ 
နွစ္ကုန္အထိ မိုင္းနွင့္ စစ္က်န္ေပါက္ကဲြပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈ စုစုေပါင္း ၅၆၂၉ ခု၊ (၁၀၀၈ ဦး အသက္ ဆံုးရံႈး၊ 
၄၅၀၀ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွျပီး ၊ ၁၂၁ ဦးမွာ ေသသည္ရွင္သည္မသိရိွရ) ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕က မွတ္တမ္းျပဳစုခဲ့ပါသည္။ 

မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံခန္႔ခဲြမႈနွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းမႈ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံခန္႔ခဲြမႈနွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းမႈ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
နိုင္ငံအဆင့္ မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံ
ခန္႔ခဲြေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီး
ဌာန

နိုင္ငံတကာေပါင္းစပ္ညိႇနိုင္းေရး မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ နယ္ပယ္အလိုက္ တာဝန္ခံမႈ (MA AoR)

ကမာၻ့ကုလသမဂၢအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ကမာၻ့ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရံပံုေငြအဖဲြ႕ (ယူနီဆက္ဖ္)
ကမာၻ့ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာ မင္းၾကီးရံုး (UNHCR)

မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
ဥပ ေဒ

မရိွပါ

မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈအတြက္ မဟာဗ်ဴ
ဟာနွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းအစီအစဥ္

မရိွပါ

မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ား မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ မိုင္းရွင္းလင္းေရးဆိုင္ရာ

အမိ်ဳးသားအဆင့္ စံခိ်န္၊စံညႊန္း (ေရးဆဲြေနဆဲ)

ေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းမႈနွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းမႈနွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ
 ယခင္ကျမန္မာနိုင္ငံ၏ တပ္မေတာ္အစိုးရသည္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္၊ ယခင္ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ လက္ေအာက္တြင္ မိုင္း
လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈစင္တာကို ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဝန္ထမ္းအင္အားလံုးဝမျပည့္စံုခဲ့ပါ။ NSAGs မ်ားနွင့္ တစ္နိုင္ငံ
လံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈနွင့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးတို႔ကို ဆက္လက္လုပ္         
ေဆာင္ရန္မွာ အစိုးရ၏ ကနဦးလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ခဲ့သည္။၁၂၀ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕   
ခ်ဳပ္ (NLD) က အာဏာရခဲ့ျပီးေနာက္၊ မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈစင္တာကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ NLD ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရက ျငိမ္း
ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဦးစားေပးခဲ့ျပီး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္သူအမ်ားအျပားက မိုင္းအႏၲရာယ္နွင့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရး
လိုအပ္ခ်က္တို႔ကို အေလးထားေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။၁၂၁ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန   
လက္ေအာက္တြင္ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အာဏာပိုင္အဖဲြ႕တစ္ရပ္ကိုထူေထာင္ရန္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနွစ္မ်ားတြင္ 
ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။၁၂၂ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရးအဖဲြ႕မ်ား ဖဲြ႕စည္းရန္အတြက္ ကာ 

၁၁၈။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕က ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဗိုလ္မႉးၾကီး မင္းထုိက္ဟိန္းနွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ ၂၉ ရက္၊
၁၁၉။ See, ICBL, Landmine Monitor Report 2009: Toward a Mine-Free World, (Ottawa: Mines Action Canada, October 2009). Unprecedented levels of information 
    on Myanmar Armed Forces casualties were received for 2008 from the then-State Peace and Development Council (SPDC) military-led government, when  
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ကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနနွင့္လည္း ညိႇနိွုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားရိွခဲ့သည္။၁၂၃ 
 ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ပိုင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနနွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းေရး ယႏၲရား
ကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အေရးၾကီးသည့္ မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာေစရန္ မိုင္းလုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈနယ္ပယ္အလိုက္တာဝန္ခံမႈ (MA AoR) ကို အသက္သြင္းခဲ့သည္။ ယင္းကို ယူနီဆက္ဖ္က ဦးေဆာင္ျပီး၊ တဲြဖက္ ဥကၠဌ
အျဖစ္ မိုင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအၾကံေပးအဖဲြ႕ (MAG) က ပထမ ၆လ တာဝန္ယူခဲ့သည္။၁၂၄ ၂၀၂၂ ခုနွစ္တြင္ MA AoR အစည္းအေဝး
မ်ားကို နိုင္ငံအဆင့္နွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားနွင့္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။၁၂၅

မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္
 ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လအထိ၊ အာဏာမသိမ္းမီရိွခဲ့ေသာ အစိုးရက မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ တိက်သည့္မ
ဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို မထုတ္ျပန္ခဲ့ပါ။ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပူးတဲြ ေလ့လာေစာင့္ 
ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) အတြင္းေရးမႉး ဗိုလ္မႉးၾကီး ဝဏၰေအာင္က အစိုးရနွင့္ NSAGs မ်ားၾကား အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ မတည္ 
ေဆာက္နိုင္ေသးဘဲ၊ မိုင္းရွင္းလင္းေရးကို စတင္ရန္ မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။၁၂၆ ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ေမလတြင္ ဗိုလ္
မႉးၾကီးဝဏၰေအာင္က မိုင္းရွင္းလင္းေရးတြင္ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ နိုင္ငံတကာ၏ နည္းပညာနွင့္ ရုပ္ဝတၳဳ
အကူအညီကို လက္ခံမည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။၁၂၇

 MA AoR ၏ ျမန္မာနိုင္ငံဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ၂၀၂၂ -၂၀၂၃ သည္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားနွင့္ MA 
AoR ၏ ထိစပ္မႈကို ျမွင့္တင္ရန္၊ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးနွင့္ မိုင္းဒုကၡသည္ကူညီေထာက္ပံ့ေရးတို႔တြင္ ၎တို႔အား စြမ္းရည္ျမွင့္      
တင္ေပးရန္၊ ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေဝမွ်ေရးကို ျမွင့္တင္ရန္နွင့္ ေဒသဆိုင္ရာနွင့္နိုင္ငံအဆင့္မိတ္ဖက္မ်ားအ      
တြက္ ရံပံုေငြစုေဆာင္းရန္တို႔ကို ရည္ရြယ္သည္။၁၂၈ 

ဥပေဒနွင့္ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားဥပေဒနွင့္ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ား
 ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အမိ်ဳးသားအဆင့္ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားကို အေခ်ာသတ္  
ေရးဆဲြေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆိုပါ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားကို အာဆီယံအ
ဖဲြ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ား၏ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးမ်ား အစည္းအေဝးမ်ားျဖင့္သာမက၊ အာဆီယံ၏ ေဒသတြင္း မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈစင္
တာ (ARMAC) လက္ေအာက္ရိွ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားလုပ္ငန္းအဖဲြ႕တို႔၏ အကူအညီ 
ျဖင့္ေရးဆဲြျခင္းျဖစ္သည္။၁၂၉ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာ နိုင္ငံတကာမိုင္းရွင္းလင္းေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက နိုင္ငံတကာ    
မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာစံခိ်န္စံညႊန္းမ်ား (IMAS) ကို လိုက္နာခဲ့ၾကသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခဲြမႈသတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခဲြမႈ
 မိုင္းအႏၲရာယ္ရိွေသာေနရာမ်ားဆိုင္ရာ နိုင္ငံအဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္သိုေလွာင္မႈစနစ္ မရိွေသာေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ
တြင္ မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ ကိုယ္တိုင္ေကာက္ယူသည့္ စစ္တမ္းရလဒ္မ်ားကို အေျချပဳ၍ အခ်က္အလက္ 
မ်ားရယူၾကသည္။

၁၂၃။ ခင္ျမတ္ျမတ္ေဝ၊ “ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းရွင္းလင္းေရးအစီအစဉ္ကို ျမန္မာစတင္ေဆြးေႏြးေန” Myanmar Times, 3 February 2020.
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၁၂၆။ ရဲေခါင္ညြန္႔။ “တပ္မႉးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား JMC – U ၌ မူၾကမ္းေရးဆဲြေန” Global New Light of Myanmar, 20 January 2018. ဗိုလ္မႉးၾကီး          
       ဝဏၰေအာင္က “ နွစ္ဖက္စလံုး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြေတြလုပ္ျပီး ေဆြးေႏြးေနၾကဆဲျဖစ္ပါတယ္။ NCA မွာလဲ မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းကို ထည့္သြင္းထားပါတယ္၊။  
       အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈရဖို႔ အရင္လိုအပ္ေနတာေၾကာင့္ ဒါကိုအရင္ေဆြးေႏြးျပီး ၊ မိုင္းရွင္းလင္းေရးကို ခုထိအေကာင္အထည္မေဖာ္နိုင္ေသးျဖစ္ပါတယ္။” ဟု         
       ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
၁၂၇။ ရဲေခါင္ညြန္႔၊ “ JMC – U ၏ ၁၀ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး၊ ဒုတိယေန႔ ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပ”၊ Global New Light of Myanmar, 5 May 2017.
၁၂၈။ MA AoR ၊ “ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မဟာဗူ်ဟာလုပ္ငန္းအစီအစဉ္၂၀၂၂ _ ၂၀၂၃” ၊ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ 
       ရက္၊ စာ-၃-၄။
၁၂၉။ Statement of Myanmar, UN General Assembly (UNGA) First Committee, Thematic Discussion on Conventional Weapons, New York, 25   
       October 2019. In 2013, a technical working group comprised of government representatives from the former Myanmar Peace Center, and  
       humanitarian actors, had drafted a national mine action strategy and national mine action standards, but these were never approved by the 
      government.
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လိင္အမိ်ဳးအစားစံုလင္မႈ နွင့္ မတူကဲြျပားမႈလိင္အမိ်ဳးအစားစံုလင္မႈ နွင့္ မတူကဲြျပားမႈ
 လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ လိင္အမိ်ဳးအစား အစံုအလင္ အက်ဳံးဝင္မႈကို ေသခ်ာေစရန္ ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ခုနွစ္     
တြင္ MA AoR ၏ အဓိကဦးစားေပးမႈမွာ လိင္အမိ်ဳးအစားအစံုအလင္အက်ဳံးဝင္ေသာ စနစ္က်သည့္ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈ ျဖစ္
သည္။၁၃၀

မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈ နွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းမႈမိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈ နွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းမႈ

မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈနွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းမႈ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈနွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းမႈ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
အစိုးရကုိယ္စားအဓိကခိ်တ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သည့္အဖဲြ႕အစည္း
မ်ား

ျပည္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး
နွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန (MoSWRR)

ကုလသမဂၢကိုယ္စား အဓိက ခိ်တ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္သည့္အ
ဖဲြ႕အစည္းမ်ား

ယူနီဆက္ဖ္

ေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းေရး ယႏၲရားမ်ား မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးအဖဲြ႕

မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ နယ္ပယ္အလိုက္ တာဝန္ခံမႈ (MA 
AoR)

မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရး မဟာဗ်ဴဟာ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕၏မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္း
အစီအစဥ္ (၂၀၂၀ _ ၂၀၂၁)

မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးစံခိ်န္စံညႊန္းမ်ား ၂၀၁၉ ခုနွစ္ အထိေရးဆဲြေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ 
ရပ္တန္႔သြား

ေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းမႈေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းမႈ
 အာဏာမသိမ္းမီက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန (MoSWRR) လက္ေအာက္ရိွ ျပ
န္လည္ ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနက မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ကို ဦးေဆာင္ခဲ့ျပီး၊ ယူနီဆက္ဖ္က တဲြဖက္-ဥကၠဌ ျဖစ္ခဲ့
သည္။၁၃၁ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဧျပီလတြင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေသာ ထိုအဖဲြ႕တြင္ အစိုးရဝန္ၾကီးဌာန ၁၀ ခု၊ နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းအဖဲြ႕အစည္း ၄၁ 
ဖဲြ႕နွင့္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္နွင့္ ခဲြေဝေပးထားေသာ လုပ္ငန္းအဖဲြ႕ ၄ ခု တို႔ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ 
ခုနွစ္တြင္ MoSWRR က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ လုပ္ငန္းအဖဲြ႕အသစ္တစ္ခုဖဲြ႕စည္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္  ျပဳခဲ့ေ
သာ္လည္း၊ ၂၀၂၀ခုနွစ္ကုန္အထိ ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့သည္။၁၃၂၂၀၂၁ ခုနွစ္အတြင္း၌ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕အစည္းအေဝး
မ်ား က်င္းပခဲ့ျခင္းမရိွပါ။၁၃၃ MA AoR အေနျဖင့္ လစဥ္ေတြ႕ဆံုစည္းေဝးၾကသည္။၁၃၄

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားမဟာဗ်ဴဟာမ်ား
 မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕၏ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာ    
ေပးေရးအတြက္ ေရးဆဲြအသံုးျပဳခဲ့ျပီး၊ ယင္းတြင္ မိုင္းဒုကၡသည္ကူညီေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားလည္းပါဝင္ခဲ့သည္။၁၃၅

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုနွစ္အတြက္ MA AoR ၏ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ လံုးဝနီးပါး သို႔မဟုတ္ လံုးဝမရရိွေသးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္

၁၃၀။ MA AoR ၊ “ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မဟာဗူ်ဟာလုပ္ငန္းအစီအစဉ္၂၀၂၂ _ ၂၀၂၃ခုနွစ္” ၊ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါ  
        ရီလ ၂၈ ရက္၊ စာ-၄။
၁၃၁။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကို Norwegian People’s Aid (NPA)၊ ျမန္မာမွ Operations Coordinator ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ 
       ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁၈ ရက္။
၁၃၂။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီဌာန၊ ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစည္သူဝင္း၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁၁ရက္၊  
        နွင့္ HI ၏ Regional Programme Director, Fabrice Vandeputte ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ေမလ ၁၄ ရက္။
၁၃၃။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကို HALO Trust ၏ Programme Manager, Jane Strangeways ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဧျပီလ ၅ ရက္။
၁၃၄။ MA AoR “ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မဟာဗူ်ဟာလုပ္ငန္းအစီအစဉ္ ၂၀၂၂ -၂၀၂၃ ခုနွစ္”၊ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
       ၂၈ ရက္၊ စာ-၂။
၁၃၅။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကို ျပည္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစည္သူဝင္း၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁၁   
        ရက္။



2020 | ၂၀၂၂ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ၂၀၂၂ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ

ပညာေပးေရးကို တိုးခဲ့်ေဆာင္ရြက္ရန္နွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားပံ်႕ႏွံ႔ေရာက္ရိွေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူ
မ်ား၊ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္နွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမိ်ဳးသမီးနွင့္ လူငယ္အဖဲြ႕မ်ားအား ေလ့က်င့္ သင္တန္း ေပးရန္စသည့္ 
အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္အမ်ားအျပားပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းသစ္မ်ားနွင့္ ေရဒီယို၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား အျပင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္
မီဒီယာတို႔မွတစ္ဆင့္ သတင္းစကားျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ားျဖင့္ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးကို ပိုမိုတိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္နွင့္ ရပ္ရြာေဒသမ်ား
တြင္ အဓိကတာဝန္ခံ ခိ်တ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္သူမ်ားနွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးေကာ္မတီမ်ား ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း စသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္းပါဝင္သည္။၁၃၆

နိုင္ငံအဆင့္ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားနွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားနိုင္ငံအဆင့္ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားနွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
 ၂၀၁၉ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း မိုင္းလုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား နိုင္ငံအ  
ဆင့္ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရး စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ား မူၾကမ္းေရးဆဲြေရးတြင္ အစိုးရအား ကူညီၾကရန္ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။၁၃၇ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ 
ဩဂုတ္လအထိ အဆိုပါ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားအား အေခ်ာသတ္သည့္ အဆင့္မေရာက္ေသးပါ။

မိုင္းဒုကၡသည္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈနွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းမႈမိုင္းဒုကၡသည္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈနွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းမႈ

မိုင္းဒုကၡသည္ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈနွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းမႈ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္မိုင္းဒုကၡသည္ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈနွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းမႈ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က၁္၃၈

အစိုးရကိုယ္စား အဓိကခိ်တ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္သည့္         
အဖဲြ႕အစည္းမ်ား

လူမႈဝန္ထမ္းနွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားေရးရာဦးစီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ 
ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန 
(MoSWRR)

ေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းေရးယႏၲရားမ်ား Humanity & Inclusion (HI) က ဦးေဆာင္ေသာ မိုင္းဒုကၡသည္
ကူညီ ေထာက္ပ့ံေရး နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕ငယ္က 
မိုင္းအႏၲရာယ္ ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕၏ ထီးရိပ္ေအာက္တြင္ 
မိုင္းဒုကၡသည္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား
လံုးကို စုစည္းသည္။ 

မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈနယ္ပယ္အလိုက္တာဝန္ခံမႈ (MA 
AoR)

ေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းမႈ ပံုမွန္ျဖစ္မႈနွင့္ ရလဒ္မ်ား ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ ေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းမႈ အစည္းအေဝးမ်ား မရိွ          
ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား/ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕၏ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ခု    
နွစ္၊ မဟာ ဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္နွင့္ MA AoR ၏ ၂၀၂၂ -
၂၀၂၃ ခုနွစ္၊ မဟာ ဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တို႔တြင္ မိုင္းဒုကၡ
သည္ ကူညီေထာက္ပံ့ ေရး ဆိုင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားပါရိွသည္။

၁၃၆။ MA AoR “ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မဟာဗူ်ဟာလုပ္ငန္းအစီအစဉ္ ၂၀၂၂ -၂၀၂၃ ခုနွစ္”၊ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္၊ စာ-၅။
၁၃၇။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို MAG ျမန္မာ၏ Country Programme Manager, Bekim Shala ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ေမလ ၂၅      
     ရက္နွင့္ NPA ျမန္မာ၏ Operations Coordinator ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁၈ ရက္။
၁၃၈။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစည္သူဝင္း၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁၁ ရက္၊ 
    HI ၏ Humanitarian Policy and Advocacy Advisor, Michelle Yesudas နွင့္ Project Manager မ်ားျဖစ္သည့္ ညိုညိုေသာ္ နွင့္ ေအးေသာင္းတို႔၏ ေျဖၾကား  
    ခ်က္မ်ား၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ေမလ ၁၈ရက္၊ HI, Regional Programme Director, Fabrice Vandeputte ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ေမလ ၁၄ ရက္၊ See also, 
    “Myanmar drafts national strategy for disabled,” Xinhua, 4 April 2019; Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD),   
    “Myanmar: Victim Assistance & Mine Risk Education,” presentation by Dr. San San Aye, Deputy Director General, Department of Social   
    Welfare, at the Meeting of National Mine Action Program Directors, Geneva, 17 February 2015; and Dan Seng Lawn and Jana Naujoks,   
    “Conflict Impacts on Gender and Masculinities Expectations on People with Disabilities in Kachin State: A Rapid Assessment,” International  
    Alert Myanmar and Kachinland Research Center, December 2018.
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မသန္စြမ္းက႑ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းမႈ မသန္စြမ္းသူ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း (CRPD) နွင့္
နိုင္ငံအဆင့္ မသန္စြမ္းဥပေဒမ်ားနွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစ
ရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေရးနွင့္ 
ပါဝင္ေစေရး

တိုက္ရိုက္ကိုယ္စားျပဳမႈမရိွပါ၊ သို႔ရာတြင္ ေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းေရး  
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ DPOs မ်ားတြင္ မိုင္းထိျပီး အ
သက္ရွင္က်န္ရစ္သူ အခ်ိဳ႕ ပါဝင္ၾကသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ DPO = မသန္စြမ္းသူအဖဲြ႕အစည္းမ်ား

မိုင္းဒုကၡသည္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းမႈမိုင္းဒုကၡသည္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းမႈ
 အာဏာမသိမ္းမီက နိုင္ငံအဆင့္နွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ျပဳလုပ္သည့္ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕ငယ္၏ အစည္းအေဝး
မ်ားကို Humanity & Inclusion (HI ) အဖဲြ႕က ကူညီအက်ိဳးေဆာင္က်င္းပခဲ့သည္။၁၃၉ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ေသာ မသန္စြမ္း
သူ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံမသန္သူမ်ားအစည္းအရံုး (MPHA) နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (MFPD) တို႔ပါဝင္
ခဲ့ ၾကသည္။
 ၂၀၂၂ ခုနွစ္တြင္ မိုင္းဒုကၡသည္ကူညီေထာက္ပံ့ေရးကို ေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္းရန္အတြက္ MA AoR က တာဝန္ယူခဲ့သည္။ သတင္း 
အခ်က္ အလက္ေဝမွ်ရန္နွင့္ ညႊန္းပို႔ျခင္း ယႏၲရားမ်ားနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေရး အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ယင္း၏         
အစည္းအေဝးကို လစဥ္ျပဳလုပ္သည္။၁၄၀ 

မိုင္းဒုကၡသည္ကူညီေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒနွင့္ မူဝါဒမ်ားမိုင္းဒုကၡသည္ကူညီေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒနွင့္ မူဝါဒမ်ား
 ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာသည္ မသန္စြမ္းသူအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည္။၁၄၁ အလုပ္အကိုင္ 
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ပညာေရးနွင့္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတို႔တြင္ တန္းတူညီမွ် လက္လွမ္းမီေစေရးတို႔ကို လုပ္ေ
ဆာင္ရ မည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ထိုဥပေဒကို အျပည့္အဝ အသက္ဝင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွပါ။၁၄၂ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 
ကေလးသူငယ္အခြင့္အ ေရးဥပေဒသည္ မိုင္းေပါက္ကဲြမႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနွင့္ မိုင္းဒုကၡသည္ ကူညီေထာက္ပံ့ေ
ရးတို႔ လႊမ္းျခံဳအက်ဳံးဝင္သည္။၁၄၃ 
 ၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံသည္ အေထာက္အထားလက္မွတ္ရိွျပီးေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္ နိုင္
ငံအဆင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။၁၄၄ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ
လတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဝန္ၾကီးဌာနက မိုင္းဒုကၡသည္တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၂၀၀,၀၀၀ (၁၁၀ ေဒၚလာ) နွင့္ လိုအပ္ပါက ေျခတု၊ လက္တု
မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။၁၄၅ ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာမွ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လအထိ ဝန္ၾကီးဌာနက မိုင္းဒုကၡသည္ 
၆၆၀ ဦးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ခ်ေပးခ့ဲသည္။၁၄၆ ၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ ျပည္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနက ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးနွစ္မွ 
စ၍၊ မိုင္းဒုကၡသည္ ၆၄၈ ဦးသည္ ေထာက္ပံ့ေၾကးရရိွၾကျပီး၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ေငြ ၁၂၉,၆၀၀,၀၀၀ (ေဒၚလာ ၇၀,၀၀၀) ျဖစ္သည္ဟု ေျပာ 

၁၃၉။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစည္သူဝင္း၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁၁ ရက္၊ 
     HI ၏ Humanitarian Policy and Advocacy Advisor, Michelle Yesudas နွင့္ Project Manager မ်ားျဖစ္သည့္ ညိုညိုေသာ္ နွင့္ ေအးေသာင္းတို႔၏ ေျဖၾကား 
     ခ်က္မ်ား၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ေမလ ၁၈ရက္၊
၁၄၀။ MA AoR “ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မဟာဗူ်ဟာလုပ္ငန္းအစီအစဉ္ ၂၀၂၂ -၂၀၂၃ခုနွစ္”၊ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
    ၂၈ ရက္၊ စာ-၂။
၁၄၁။ ျမန္မာဥပေဒစာၾကည့္တိုက္၊ “ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၀/၂၀၁၅ - မသန္စြမ္းသူအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ” ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ
၁၄၂။ US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “2021 Country Reports on Human Rights Practices: Burma,” 12  
    April 2022, p. 37.
၁၄၃။ UNICEF Myanmar press release, “The enactment of the new Child Rights Law by the Government of Myanmar a Landmark step,” 24 July   
     2019.
၁၄၄။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ မသန္စြမ္းသူအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအတည္ျပဳျပီး၊ အစိုးရအေနျဖင့္ အေထာက္အထားလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္ တည္ေထာင္ျပီး  
    သည့္အခိ်န္မွသာ ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိၾကမည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ “ ျမန္မာ၊ နိုင္ငံအဆင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမဟာဗူ်ဟာ လုပ္ငန္းအစီအစဉ္” ၂၀၁၄ ခု
    နွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ စာ-၅၃
၁၄၅။ ခင္ျမတ္ျမတ္ေဝ၊ “ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းရွင္းလင္းေရးအစီအစဉ္ကို ျမန္မာစတင္ေဆြးေႏြးေန” Myanmar Times, 3 February 2020.
၁၄၆။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကို HI ၏ Regional Programme Director, Fabrice Vandeputte ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ေမလ ၁၄ရက္။
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ၾကားခဲ့သည္။၁၄၇ သို႔ရာတြင္ ဤသုိ႔ကူညီေထာက္ပံ့မႈသည္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေနရာေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားသာ လက္လွမ္းမီၾက   
ျပီး၊ NSAGs မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေနရာေဒသမ်ားမွ မည္မွ်လက္လွမ္းမီ ရရိွၾကသည္နွင့္ ပတ္သက္၍ မရွင္းလင္းပါ။

မိုင္းဒုကၡသည္ကူညီေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားမိုင္းဒုကၡသည္ကူညီေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား
 အာဏာမသိမ္းမီက ျမန္မာနိုင္ငံ၏ NLD ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရက မသန္စြမ္းသူအဖဲြ႕အစည္းမ်ားနွင့္ အျခားအစိုးရ မဟုတ္ေ
သာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား (NGOs) ၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ မသန္စြမ္းသူအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ နိုင္ငံအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္း အစီ အ
စဥ္တစ္ရပ္ကို ေရးဆဲြခဲ့သည္။
 ၂၀၁၉ ခုနွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) နွင့္ ကမာၻ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ (WHO) တို႔က က်န္းမာေရး
ဝန္ၾကီး ဌာနနွင့္အတူ နိုင္ငံအဆင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးက႑ ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္း အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို      
ေရးဆဲြ ခဲ့ၾကသည္။၁၄၈ ၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ COVID – 19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ၎အျပင္ ဦးေဆာင္မႈေကာ္မတီျဖင့္ နိုင္ငံအဆင့္ ညႊန္းပို႔မႈ
စနစ္ တစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား ေနွာင့္ေနွးခဲ့သည္။၁၄၉

 ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ေမလတြင္ နိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ (SAC) ၏ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် 
ထားေရး ဝန္ၾကီးက မသန္စြမ္းသူအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ၅ နွစ္တာ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မူၾကမ္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့
သည္။၁၅၀ MA AoR ၏ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃  တြင္ အေရးေပၚစိတ္က်န္းမာေရးနွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဝန္       
ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္း၊ ေရွးဦးသူနာျပဳသင္တန္းမ်ား၊ ေဆးဝါးကုသေပးမႈနွင့္ ေရြ႕လ်ားစနစ္ျဖင့္ ျပဳျပင္၊ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းနွင့္ ကြ်မ္းက်င္
သူမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းေစျခင္း စသည္တို႔ အပါအ
ဝင္ မိုင္းဒုကၡသည္ကူညီေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းအမ်ားအျပားပါဝင္သည္။ ရနိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈနွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ
မ်ား အား ေျမပံုေရးဆဲြျခင္း၊ ညႊန္းပို႔နိုင္ေသာေနရာမ်ားအညႊန္းကို အခိ်န္နွင့္တစ္ေျပးညီျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ က႑စံု ေပါင္းစပ္ လုပ္
ကိုင္ ေရးကို ကူညီအက်ိဳးေဆာင္ျခင္းနွင့္ မိုင္းဒုကၡသည္မ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ျမွင့္တင္ျခင္း စသည္တို႔ကိုလည္း ထိုလုပ္ငန္း အစီအ     
စဥ္က ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။၁၅၁ 

မိုင္းဒုကၡသည္ကူညီေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာနိုင္ငံအဆင့္ စံခိ်န္စံညြန္းမ်ားနွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမိုင္းဒုကၡသည္ကူညီေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာနိုင္ငံအဆင့္ စံခိ်န္စံညြန္းမ်ားနွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
 ၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ နိုင္ငံတကာ မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ား (IMAs) ကို နိုင္ငံအဆင့္ မိုင္းအႏၲရာယ္      
ပညာေပးေရး လုပ္ငန္းအဖဲြ႕နွင့္ မိုင္းဒုကၡသည္ကူညီေထာက္ပံ့ေရး နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕ငယ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္       
စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ျပီး ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆိုခဲ့သည္။၁၅၂

၁၄၇။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစည္သူဝင္း၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ မတ္လ၁၁ ရက္။ 
 ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္၊ ေငြလဲနႈန္း - ၁၈၅၂.၉၉ က်ပ္ = ၁ ေဒၚလာ Oanda.com
၁၄၈။ ICRC  နွစ္စဉ္အစီရင္ခံစာ၊ ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ ၂၉ ရက္၊ စာ-၃၅၀။.
၁၄၉။  ICRC  နွစ္စဉ္အစီရင္ခံစာ၊ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္၊ စာ၃၆၃။
၁၅၀။ “မသန္စြမ္းသူ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ၅ နွစ္တာ မဟာဗူ်ဟာလုပ္ငန္းအစီအစဉ္ မူၾကမ္းေရးဆဲြေရး လုပ္ငန္းစဉ္” Global New Light of Myanmar, 27 May   
     2021; and HI, “Living in times of coup, conflicts and COVID-19 in Myanmar: Impact on persons with disabilities,” July 2022.
၁၅၁။ MA AoR “ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မဟာဗူ်ဟာလုပ္ငန္းအစီအစဉ္ ၂၀၂၂ -၂၀၂၃” ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈   
    ရက္၊ စာ-၅-၆။.
၁၅၂။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကို HI ၏ Humanitarian Policy and Advocacy Advisor, Michelle Yesudas နွင့္ Project Manager မ်ားျဖစ္        
    သည့္ ညိုညိုေသာ္ နွင့္ ေအးေသာင္းတို႔၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ား၊ ၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ေမလ ၁၈ရက္၊
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သက္ေရာက္မႈကို ကုစားေဆာင္ရြက္ျခင္းသက္ေရာက္မႈကို ကုစားေဆာင္ရြက္ျခင္း
မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား

မိုင္းရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားမိုင္းရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား

နိုင္ငံအဆင့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္

နိုင္ငံတကာ DanChurchAid (DCA)
Danish Refugee Council (DRC)
The HALO Trust
Humanity & Inclusion (HI)
Mines Advisory Group (MAG)
Norwegian People’s Aid (NPA)

 နိုင္ငံတကာမိုင္းရွင္းလင္းေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၂ ခုနွစ္မွ စတင္ေရာက္ရိွခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခု
နွစ္အထိ နည္းပညာမသံုးေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခြင့္မရခဲ့ၾကပါ။ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ နွစ္ဦးပိုင္း အာဏာမသိမ္းခင္က နိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အ
စည္း ၆ ခုျဖစ္ေသာ Dan Church Aid (DCA), Danish Refugee Council (DRC), HALO Trust, HI, MAG နွင့္ NPA တို႔သည္ ရန္
ကုန္ ျမိဳ႕နွင့္ အခ်ိဳ႕သည္ နယ္ျမိဳ႕မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ရံုးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကသည္။ အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္တြင္ နိုင္ငံတကာ ဝန္ထ
မ္း အမ်ားစုက ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ၾကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡက နိုင္ငံသား 
ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ခရီးသြားလာမႈကို တားဆီးခဲ့သည္။       
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ယခင္က လုပ္ငန္းမလုပ္ကိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ပါ မိုင္းေထာင္ 
ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

စစ္တမ္းစစ္တမ္း
 ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕က ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခဲြေရး အ
ဖဲြ႕(MIMU) နွင့္ တဲြဖက္၍ မိုင္းအႏၲရာယ္ရိွသည္ဟု သံသယရိွေသာေနရာမ်ား (SHA) ပါဝင္သည့္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားကိုေဖာ္ျပသည့္ ျမန္မာ     
နိုင္ငံ ေျမပံု နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ၏ သက္ေရာက္မႈကိုေဖာ္ျပသည့္ ရုပ္ပံုကားခ်ပ္တစ္ခုတို႔ကိုအခိ်န္နွင့္တေျပးညီ    
ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။၁၅၃ 

 ၂၀၁၆ ခုနွစ္မွစ၍ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ နိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ 
နည္း ပညာမသံုးေသာ စစ္တမ္းေကာက္ရန္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ DCA, DRC, HALO Trust နွင့္ MAG တို႔သည္ နည္းပညာမသံုးေသာ      
စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားကို ၂၀၁၈ နွင့္ ၂၀၁၉ ခုနွစ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးတြင္    
စစ္တမ္းမေကာက္ယူနိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ မိုင္းပံ်႕ႏွံ႔မႈ၏ အေျခခံအဆင့္ကို သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ရန္မျဖစ္နိုင္ခဲ့ၾကပါ။ 
 ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ IMAS နွင့္အညီ အမွတ္အသားျပဳ  
လုပ္ျခင္း နွင့္ ကာရံျခင္းတို႔ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွခဲ့သည္။၁၅၄ ထိုအခိ်န္တြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနက မိုင္း
လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈက႑အား ကခ်င္ျပည္နယ္မွ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ား ျပန္လာရန္နွင့္ ၎တို႔အား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ သတ္
မွတ္ ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ျခင္း၊ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္ အကာအရံျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို 
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္။၁၅၅ သို႔ရာတြင္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္သို႔ ေရာက္သည့္အခါ COVID-19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ခရီးသြားျခင္း၊ လူစု 
လူေဝးျပဳလုပ္ျခင္းတို႔တြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ နည္းပညာမသုံးေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို မျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့ပါ။၁၅၆ ၂၀၂၁ နွင့္ 

၁၅၃။ MIMU “ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းရိွသည္ဟု သံသယရိွေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ား ၁၉၉၉-၂၀၂၁ခုနွစ္ ၊ နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးမႈမ်ား ၂၀၂၀ခုနွစ္” ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ နို   
    ဝင္ဘာလ၊ ရုပ္ပံုကားခ်ပ္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ၁၄ နွစ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ (၂၀၀၇-၂၀၂၁) ကိုေဖာ္ျပထားျပီး၊ ျမန္မာ   
    ဘာသာျဖင့္လည္း ရရိွနိုင္သည္။ ၎ရုပ္ပံုကားခ်ပ္သည္ ေတာင္းဆိုခံရမႈ အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု MIMU က ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး  
    အဖဲြ႕အား အစီရင္ခံခဲ့သည္။ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားေသာ နိုင္ငံေျမပံု ရုပ္ပံုကားခ်ပ္ကို ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ နွစ္ကုန္တြင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
၁၅၄။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကို MAG ျမန္မာ၏ Country Programme Manager, Bekim Shala ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ေမလ ၂၅ရက္
၁၅၅။ Durable Peace Programme, “Mine Risks in IDP Return and Resettlement Sites in Kachin State: Baseline Survey Results from DPP-MAG Joint 
    Deployments,” June 2020.
၁၅၆။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကို DRC ျမန္မာ၏ Head of Programme, Liam Harvey ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၂၆ ရက္နွင့္   
    HALO Trust ျမန္မာ၏ Programme Manager , Stephen Hall ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၃၁ ရက္။
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၂၀၂၂ ခုနွစ္မ်ားတြင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡနွင့္ SAC က ျပဌာန္းေသာ ခရီးသြားလာေရး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားက လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုး
ကို ဆိုးရြားစြာ တားျမစ္ကန္႔သတ္လိုက္ေတာ့သည္။
 ယခင္ကာလမ်ားတြင္ DRC က ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ နွစ္ဦးပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းစတင္ရန္ရည္စူးျပီး၊ ကခ်င္နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း 
တြင္ နည္းပညာမသံုးေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ စီစဥ္ထားခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ နွင့္ ၂၀၂၁ ခုနွစ္မ်ားတြင္ မိုင္းပံ်႕ႏွံ႔မႈရိွနိုင္ေသာ ေက်းရြာ
မ်ား တြင္ နည္းပညာမသံုးေသာ စစ္တမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ေက်းရြာေပါင္း ၃၁ ရြာတြင္ ေျမပံုေရးဆဲြျခင္းကို      
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ HALO Trust က ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ နွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ကရင္နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ နည္းပညာမသံုးေသာ စစ္တမ္း 
ေကာက္ခဲ့ေသာ္လည္း COVID-19 ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။၁၅၇ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီ မွ မတ္လ
အတြင္း နွင့္ စက္တင္ဘာလမ်ားတြင္ MAG က တနသၤာရီတိုင္းတြင္ နည္းပညာမသံုးေသာ စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့ျပီး COVID-19 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ျခင္းကို မေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ။ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လကုန္အထိ MAG 
အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နည္းပညာမသံုးေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ေနာက္ထပ္ မျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့ပါ။၁၅၈

 ပဲခူးတိုင္းမွ လယ္သမားမ်ားက မိုင္းအႏၲရာယ္ရိွေၾကာင္းအသိေပးရန္နွင့္ လူမ်ားဝင္ေရာက္ျခင္းမျပဳရန္ ထြန္ယက္စိုက္ပို်းစဥ္ 
ေတြ႕ရေသာ မိုင္းရိွသည့္ေနရာမ်ားအား အမွတ္အသားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၁၅၉ 

မိုင္းရွင္းလင္းေရးမိုင္းရွင္းလင္းေရး
 လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရမွျဖစ္ေစ၊ တိုင္းရင္း
သား လူနည္းစုေဒသမ်ား၏ အာဏာပိုင္မ်ားကျဖစ္ေစ မည္သည့္အခါမွ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းမရိွပါ။ ၂၀၂၁ ခုနွစ္ နွင့္ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ နွစ္ဦးပိုင္း
အထိ ထိုအတိုင္းပင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားကို မသိရိွ
ရပါ။ မိုင္းရွင္းလင္းျပီးေသာ ေျမအက်ယ္အဝန္းပမာဏနွင့္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာလူသတ္မိုင္းမ်ား အေရအတြက္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမ
ရိွခဲ့ပါ။ 
 ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ျမိဳ႕   
နယ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က မိုင္းရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ တစ္လၾကာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္ တပ္မ      
ေတာ္ အရာရိွတစ္ဦးက မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အမ္း-စစ္ေတြ အေဝးေျပးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မိုင္းမေတြ႕ရိွေၾကာင္း   
ေျပာၾကားခဲ့သည္။၁၆၀၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီး ေဒါက္
တာ သက္သက္ခုိင္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအား ၎တို႔တို႔၏ မူလရပ္ရြာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားနိုင္   
ေရးအတြက္ ေျမျမႇဳပ္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။၁၆၁ သို႔ရာတြင္ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္း
မ်ားသည္ စနစ္ တက် မဟုတ္ဘဲ၊ အစီအစဥ္တြင္ ျမိဳ႕နယ္အားလံုးလည္းမပါဝင္ပါ။၁၆၂ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ မတ္လတြင္ တပ္မေတာ္နွင့္ ရခိုင့္ 
တပ္ေတာ္ (AA) တို႔က ယခင္ကာလမ်ားအတြင္း တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ေတာင္တန္းနွင့္ ေတာအုပ္မ်ားအတြင္း မိုင္းရွင္းလင္းေရး       
လုပ္ေဆာင္ရန္ ညိႇနိွုင္းခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။၁၆၃

 မိုင္းရွင္းလင္းေရးတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေသာ တာဝန္ရိွသူမ်ားအား သင္တန္းေပးရန္နွင့္ ၎တို႔ပါဝင္ျပီး မိုင္းရွင္းလင္းေရး    
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ား ေရးဆဲြရန္ဆိုသည့္ ICRC ၏ အစီအစဥ္သည္ အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့သည္။၁၆၄   

 ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အဖဲြ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ Free Burma Rangers က ၎၏ တပ္ဖဲြ႕ဝင္
သစ္မ်ား အား မိုင္းအမိ်ဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္းနွင့္ အေရးေပၚမိုင္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ သင္တန္းပို႔ခ်
သည္။၁၆၅ ခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း ၾကံဳေတြ႕ရေသာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအား Free Burma Rangers အဖဲြ႕မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ဖယ္ရွားျပီး တိုင္း
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ရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား (EROs)သို႔ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္သည္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ EROs တပ္ဖဲြ႕မ်ားက တိုက္ရိုက္ဖယ္
ရွားသည္။ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ကယားျပည္နယ္၊ ဒီးေမာ့ဆိုျမိဳ႕နယ္မွ Free Burma Rangers တပ္ဖဲြ႕ဝင္ေဒၚေညးခူသည္ တပ္မ    
ေတာ္၏ တိုက္ ခိုက္မႈျပီးသည့္ေနာက္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ မိုင္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွားပစ္ခဲ့သည္။၁၆၆

 ကယားျပည္နယ္တြင္ ၂၀၂၂ ခုနွစ္အတြင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္းကို အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕   
ဝင္မ်ားက ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္းမရိွဘဲ ရသမွ်အေျခခံပစၥည္းကိရိယာမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။၁၆၇

မိုင္းရွင္းလင္းသူေဘးကင္းလံုျခံဳေရးမိုင္းရွင္းလင္းသူေဘးကင္းလံုျခံဳေရး
 မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၂၁ ခုနွစ္ အာဏာသိမ္းခိ်န္မ်စ၍ ေျပာင္းလဲ
လာေသာ နိုင္ငံေရးအေျခအေနနွင့္ လူထုမျငိမ္သက္မႈတို႔၏ သက္ေရာက္မႈဒဏ္ကိုခံရသည္။ မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္       
ေဒသအလိုက္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ အဝင္အထြက္၊ အသြားအလာကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ 
ခ်က္မ်ား၊ ဘဏ္စသည့္ မရိွမျဖစ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားရပ္တန္႔ျခင္း နွင့္ ခရီးသြားလာေရးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္          
သက္ေရာက္မႈရိွခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္ လံုျခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ားကို တိုးျမွင့္ ခ်မွတ္
ထားၾကသည္။

မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးမိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရး
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား

မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားမိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၁၆၈ 

အဖဲြ႕အစည္းအမိ်ဳးအစားအဖဲြ႕အစည္းအမိ်ဳးအစား အဖဲြ႕အစည္းအမည္အဖဲြ႕အစည္းအမည္ လုပ္ငန္းအမိ်ဳးအစားလုပ္ငန္းအမိ်ဳးအစား

အစိုးရကိုယ္စား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဦးစီးဌာန မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းအ
ဖဲြ႕တြင္ဥကၠဌတာဝန္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇနိွုင္း    
ျခင္း

ပညာေရးဦးစီးဌာန ကရင္ျပည္နယ္တြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာ
ေပးျခင္း

နိုင္ငံအဆင့္ ကရင္လူမိ်ဳးမ်ား IDPs ေကာ္မတီနွင့္       
ကရင္ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမ မ်ားလုပ္ငန္း
အဖဲြ႕

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီ
ေပးေရးနွင့္ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈတို႔နွင့္ တဲြ
ဖက္၍ မိုင္းအႏၲရာယ္ ပညာေပးျခင္း၊ NPA
နွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ကရင္ဖံြ႕ျဖိဳးေရးကြန္ရက္ ရပ္ရြာအေျချပဳ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပး
ျခင္း

၁၆၆။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕က Free Burma Rangers တည္ေထာင္သူ David Eubank နွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္၊ ျမန္မာစစ္တပ္ က KNDF       
    နွင့္ တိုက္ပဲြျဖစ္ျပီးေတာ့ ထြက္သြားေၾကာင္း၊ ထ့ုိေနာက္တြင္ Free Burma Rangers အဖဲြ႕က မီးေလာင္ေနေသာ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းအတြင္း မိုင္း ၃ လုံးကုိ ေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္း၊ KNDF  
    က ေနာက္ထပ္ မိုင္း ၄လုံးကို ေတြခဲ့ျပီး၊ တစ္လုံးကုိ ၁၆ နွစ္သား လူငယ္ေလးတစ္ဦးက နင္းမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထြက္ခြာသြားသည့္ စစ္သားမ်ား ခ်န္ထားခဲ့ေသာ အိတ္မ်ား၊ ျခင္းေတာင္း  
    မ်ားတြင္ အနည္းဆံုး မိုင္းတစ္လုံးစီပါရိွေၾကာင္း နွင့္ အခိ်ဳ႕တြင္ မိုင္း ၆လံုးအထိပါရိွျပီး၊ စက္ရံုထုတ္ အသစ္ထုပ္ပိုးထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာျပသည္။
၁၆၇။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕၊ “ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ကယားျပည္နယ္တြင္ တားျမစ္ထားေသာ ေျမျမႇဳပ္္မိုင္းမ်ား အသုံးျပဳမႈသည္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ ေျမာက္သည္” ၊   
    ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္
၁၆၈။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစည္သူဝင္း ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁၁ ရက္။ HI ၏ Regional 
    Programme Director, Fabrice Vandeputte ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ေမလ ၁၄ ရက္။ ICRC ျမန္မာ၏ Weapon Contamination Coordinator, Bishnu Mahat ၏ ေျဖ 
    ၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၃၁ ရက္။ HALO Trust ျမန္မာ၏ Programme Manager, Geoff Moynan ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊  ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၄ရက္။ HI ျမန္မာ၏ Field 
    Coordinator , Michael Horita ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁၆ရက္။ DCA/ Norwegian Church Aid (NCA) ျမန္မာ၏ Head of Humanitarian Response and   
    Mine Action, Matthew Walsh ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္။ “The MIMU 5W: Who is doing What, Where, When, and for Whom,” undated; 
    Land Portal, “Committee for Internally Displaced Karen People,” undated; Durable Peace Programme, “Ta-ang Student Youth Union (TSYU),” undated;   
    United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (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; and Johanniter International Assistance (JOIN), “International Assistance in Myanmar,” undated.



2626 | ၂၀၂၂ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ၂၀၂၂ ေျမျမႇဳတ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ျမန္မာ/ဗမာ ႏုိင္ငံအစီရင္ခံစာ

ကရင္နီ လူမႈဖူလံုေရးနွင့္ ဖံြ႕ျဖိဳးေရးစင္တာ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးျခင္းနွင့္ မိုင္းဒုကၡ
သည္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူ
ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ကရင္နီျပည္
နယ္ မိုင္းအႏၲရာယ္ ပညာေပးေရးအဖဲြ႕ကို 
၂၀၀၆ ခုနွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ေဒသဖံြ႕ျဖိဳးေရးကြန္ရက္ ရပ္ရြာအေျချပဳ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပး
ျခင္း

တေအာင္းေက်ာင္းသား လူငယ္သမဂၢ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ ပညာ
ေပးျခင္း၊ DCA နွင့္ မိတ္ဖက္ ေဆာက္ရြက္
ျခင္း

ျငိမ္း(ရွလြမ္)ေဖာင္ေဒးရွင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈနွင့္ ျငိမ္း
ခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးျခင္းတို႔နွင့္ တဲြ
ဖက္၍ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးျခင္း

ရာမညျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း ရပ္ရြာအေျချပဳ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပး      
ျခင္း၊ NPA နွင့္ မိတ္ဖက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဝမ္ေပါင္နမ္ထြယ္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအေထာက္အပံ့
အပါအဝင္၊ IDPs မ်ားအား ကူညီေထာက္
ပံ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပေရာဂ်က္မ်ားနွင့္ 
တဲြဖက္၍ မိုင္းအႏၲရာယ္ ပညာေပးျခင္း

ျမန္မာနွလံုးသားဖံြ႕ျဖိဳးေရး အဖဲြ႕ (MHDO) ရပ္ရြာအေျချပဳ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပး
ျခင္းနွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း
အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံၾကက္ေျခနီ အသင္း (MRCS) ရပ္ရြာအေျချပဳ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပး
ျခင္း

ကခ်င္နွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (KBC) IDP စခန္းမ်ားမွ ဆရာ၊ဆရာမ်ားအား မိုင္း
အႏၲရာယ္ ပညာေပး ရန္အတြက္ သင္တ
န္းေပးျခင္း၊ HI နွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္    
ျခင္း

ကခ်င္ဖံြ႕ျဖိဳးေရးအဖဲြ႕ HI နွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳ၍ မိုင္းအႏၲရာယ္ 
ပညာေပးျခင္း

ရွမ္းေတာင္လူငယ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္
တင္ေရး စင္တာ

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပး 
ျခင္းနွင့္ ေရွးဦးျပဳစုျခင္း သင္တန္းေပးျခင္း၊ 
HALO Trust နွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္        
ျခင္း

Never End Tomorrow ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာ
ေပးျခင္း၊ HALO Trust နွင့္ မိတ္ဖက္          
ေဆာင္ရြက္ျခင္း
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နိုင္ငံတကာ Dan Church Aid (DCA), Norwegian 
Church Aid (NCA)

ပဲခူးတိုင္းနွင့္ ခ်င္း၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္နွင့္
ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ သဘာဝေဘး
အႏၲရာယ္နွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ
မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကုစားေရး
အစီအစဥ္တစ္ရပ္နွင့္ တဲြဖက္၍ မိုင္း
အႏၲရာယ္ပညာေပးျခင္း

Danish Refugee Council (DRC) ကယားနွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ နည္း
ပညာမဟုတ္ေသာ စစ္တမ္း ေကာက္ယူ
ျခင္းနွင့္ တဲြဖက္၍ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပး
ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား ျဖင့္ ပညာေပးျခင္း

HALO Trust ကခ်င္၊ ကရင္နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားရိွ ရပ္
ရြာအေျချပဳလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္
ေဖာ္သူ ၇၅၀ ဦးအား မိုင္းအႏၲရာယ္နွင့္ 
ေရွးဦး ျပဳစုျခင္း ပညာေပးျခင္း

Humanity & Inclusion (HI) ကခ်င္၊ ကရင္ျပည္နယ္တို႔နွင့္ ပဲခူးတိုင္း
တို႔မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး မိတ္ဖက္
မ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ 
(ICRC)

အေရးေပၚမိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးျခင္း-
ျမန္မာနိုင္ငံၾကက္ေျခနီ အသင္း၏ေစတ
နာ့ဝန္ထမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရပ္ရြာမ်ားတြင္
မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးျခင္း၊ စာသင္
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာေပးျခင္း၊ ရပ္ရြာမွ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္း မ်ားအား သင္တန္းေပး
ျခင္းနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ
အဖဲြ႕မ်ားအား မိုင္းအႏၲရာယ္အသိအျမင္
ဖြင့္ ေဆြးေႏြးေနျခင္း၊

Johaniter Int’ Assitance (JOIN) ေရရရိွေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ တစ္ကိုယ္
ရည္သန္႔ရွင္းေရး၊ အာဟာရ၊ က်န္းမာေရး
နွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ၾကိဳ
တင္ျပင္ဆင္မႈ စသည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား
နွင့္ တဲြဖက္၍ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးျခင္း

Mines Advisory Group (MAG) ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ား
နွင့္ တနသၤာရီတုိင္းရိွ IDP စခန္း နွင့္ ေက်း
ရြာမ်ားတြင္ ရပ္ရြာခိ်တ္ဆက္ေရးလုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားနွင့္ ခိ်တ္ဆက္ ၍ မိုင္းအႏၲရာယ္ပ
ညာေပးျခင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ျငိမ္းခ်
မ္းေရး အစီအစဥ္ဟု ေဒသဆိုင္ရာအဖဲြ႕အ
စည္း ၁၄ ခု အား မိုင္းအႏၲရာယ္ ပညာေပး
ျခင္းနွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ေထာက္
ပံ့ေပးျခင္း
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Relief International ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မိုင္း
အႏၲရာယ္ပညာေပးျခင္း

People In Need လက္ဆင့္ကမ္း ပညာေပးရန္ IDPs စခန္း
မ်ားမွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအား မိုင္း
အႏၲရာယ္ပညာေပးျခင္း၊ HI နွင့္ မိတ္
ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

မွတ္ခ်က္။ ။ IDP = ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ားမွတ္ခ်က္။ ။ IDP = ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား

အက်ိဳးခံစားရသူမ်ားအေရအတြက္အက်ိဳးခံစားရသူမ်ားအေရအတြက္
မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးျခင္းမွ အက်ိဳးခံစားရသူမ်ား၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးျခင္းမွ အက်ိဳးခံစားရသူမ်ား၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ၁္၆၉

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူ အမိ်ဳးသား ေယာကၤ်ားေလး အမိ်ဳးသမီး မိန္းခေလး

HALO Trust ၁၁၀၂၇ ၁၀၂၁၀ ၁၂၂၃၉ ၉၁၅၁

NPA ၅၈ ၂၁ ၂၂၉ ၆၇

 ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၂၀၂၁ ခုနွစ္အတြက္ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးမွ အက်ိဳးခံစားရသူဆိုင္ရာအခ်က္အ    
လက္မ်ား မရရိွခဲ့ပါ။ ၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးမွ အက်ိဳးခံစားရသူေပါင္း ၁၀၉၁၈၀ ဦး (ေယာကၤ်ားေလး- ၂၁၀၈၂ 
ဦး၊ မိန္းခေလး- ၂၄၈၉၁ ဦး၊ အမိ်ဳးသား- ၂၆၇၀၅ ဦး၊ အမိ်ဳးသမီး- ၃၆၅၀၂ ဦး) ရိွသည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ အ     
ခ်က္အလက္မ်ားကို အက်ိဳးခံစားရသူ စံခိ်န္စံညႊန္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအတိုင္း ေကာက္ယူထားျခင္းမဟုတ္ပါ။၁၇၀ စုစုေပါင္း အ   
ေရအတြက္သည္ ၂၀၁၉ ခုနွစ္က ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၈၀,၀၀၀ ဦး အက်ိဳးခံစားခြင့္ရခဲ့သည္မွ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းကို ေဖာ္ျပသည္။၁၇၁ 

အထက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အက်ိဳးခံစားရသူအေရအတြက္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ နိုင္ငံတကာ 
အဖဲြ႕အစည္း ၂ ခုမွသာ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ အက်ိဳးခံစားရသူ ၉၈၀၀ ဦးထံ အကူအညီေရာက္ရိွခဲ့ ေၾကာင္း ICRC က 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ လိင္၊ အသက္အရြယ္ ခဲြျခားေဖာ္ျပမထားပါ။၁၇၂

 ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၂၆ ရက္အထိ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးကို အဖဲြ႕အစည္း ၉ဖဲြ႕ကသာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု 
MIMU က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။၁၇၃ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရး လုပ္ေဆာင္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ အ
မ်ားအားျဖင့္ ကခ်င္၊ ကယား၊   ကရင္၊ မြန္၊ ရခိုင္နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားနွင့္ ပဲခူးနွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ စုျပံဳေနေလ့ရိွ
သည္။၁၇၄ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ဦးစားေပးရည္ရြယ္သည့္အစုအဖဲြ႕မ်ားဦးစားေပးရည္ရြယ္သည့္အစုအဖဲြ႕မ်ား
 အာဏာမသိမ္းမီကရိွခဲ့သည့္ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈယႏၲရားသည္ လက္လွမ္းမီမႈနွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား        
ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕မက်ေတာ့ပါ။ ဦးစားေပးရည္ရြယ္သည့္ ေနရာေဒသမ်ားအား ရပ္ရြာမ်ားနွင့္ မိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ရရိွေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖဲြ႕မ်ားမွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား တိုက္ဆိုင္  
စစ္ေဆး၍ HALO Trust က ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။၁၇၅ 
 ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား၊ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားနွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသာ ျပည္သူလူထုသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မိုင္း  
အႏၲရာယ္ ပညာေပးေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ဦးစားေပးရည္ရြယ္သည့္ အစုအဖဲြ႕ျဖစ္သည္။ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ လက္

၁၆၉။ HALO Trust ျမန္မာ၏ Programme Manager, Jane Strangeways ၏ အီးေမးလ္၊ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဧျပီလ ၅ ရက္နွင့္ NPA ျမန္မာ၏ Operations Coordinator ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး၏ 
    အီးေမးလ္၊ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ တုိ႔မွရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ား။
၁၇၀။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစည္သူဝင္း၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁၉ ရက္။
၁၇၁။ “Statement of Myanmar, Mine Ban Treaty Fourth Review Conference, Oslo”, 25–29 November 2019. 
၁၇၂။ ICRC ၊ “နွစ္စဉ္အစီရင္ခံစာ၊ ၂၀၂၁ခုနွစ္” ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္၊ စာ-၃၃၂။
၁၇၃။ MIMU, “The MIMU 5W: Who is doing What, Where, When, and for Whom,” undated.
၁၇၄။ MIMU, “Countrywide Overview – MIMU 3W,” May 2021; and UNICEF, “Mine Action in Myanmar Fact Sheet (as of 31st March 2020),” April 2020.
၁၇၅။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကုိ HALO Trust ျမန္မာ၏ Programme Manager, Jane Strangeways ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဧျပီလ ၅ ရက္။
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ခံထားသည့္ ရပ္ရြာေဒသမ်ားသို႔ ေရႊ့ေျပာင္းေနထိုင္ရစဥ္အတြင္း၊ ေမြးျမူထားသည့္ တိရိစၧာန္မ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ လယ္ယာေျမတို႔ကို ျပန္      
ၾကည့္ရန္ ၎တို႔၏မူလေက်းရြာမ်ားသို႔ ျပန္ၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ စခန္းျပင္ပတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြ ရွာေဖြ 
ၾကသည္။ မကြ်မ္းက်င္ေသာေနရာေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ရိွလာၾကေသာ IDPs မ်ားသည္ မၾကာခဏ ေတာေတာင္ထဲတြင္ စားစ
ရာရွာေဖြၾကရသည္။၁၇၆ ျဖစ္စဥ္အမ်ားအျပားတြင္ သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားမရိွျခင္းနွင့္ ေနာက္ထပ္ မိုင္းပံ်႕ႏွံ႔မႈကို သိနိုင္သည့္ ေဒသ  
ဆိုင္ရာဗဟုသုတ အကန္႔အသတ္ရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဘးကင္းေသာ၊ ေဘးမကင္းေသာေနရာေဒသမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အ    
လက္မရိွၾကပါ။၁၇၇

 ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ မိုင္းနွင့္ စစ္က်န္ေပါက္ကဲြပစၥည္းမ်ား၏ အႏၲရာယ္ရိွေနျပီး အထူးသျဖင့္ ေနရပ္ျပန္လာျခင္း၊ ျပန္
လည္ ေနရာခ်ထားရာေနရာမ်ားနွင့္ ပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္မႈရိွရာေနရာမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ IDPs စခန္းမ်ားတြင္ မိုင္း    
အႏၲရာယ္ပညာေပးေရးကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ စာသင္ေက်ာင္းဆရာမ်ားမလံုေလာက္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ေဝးလံေသာေနရာမ်ား
တြင္ျဖစ္သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးကို အမ်ားအားျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ လုပ္ေဆာင္ၾက
သည္။၁၇၈ မသန္စြမ္းသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လက္လွမ္းမီရန္၊ အထူးသျဖင့္ ပို၍ခက္ခဲသည့္အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔ရပ္ရြာေဒသ
မ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕နိုင္ရန္ခက္ခဲျပီး၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို နည္းလည္ရန္ ခက္ခဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။၁၇၉ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ 
အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္တြင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တင္းက်ပ္သည့္ မထိေတြ႕၊ မဆက္ဆံေရး မူဝါဒေၾကာင့္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ 
ေနရာေဒသမ်ားတြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးကို မလုပ္ေဆာင္နိုင္ေတာ့ဘဲ၊ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသာ ေဒသ မ်ားရိွ စာသင္ေက်ာင္း အ
မ်ားအျပားသည္လည္း ပို၍ျမင့္မားလာသည့္ မတည္ျငိမ္မႈမ်ားအၾကား ပိတ္ထားၾကရဆဲျဖစ္သည္။၁၈၀ 
 မိမိအိမ္နွင့္ ေဝးလံေသာေနရာမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ သား၊ ငါး ရွာေဖြျခင္း၊ စားစရာရွာေဖြျခင္းစသည့္ အ
သက္ ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အမိ်ဳးသားမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ၾကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးအဖဲြ႕မ်ား 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခိ်န္အတြင္း ၎တို႔သည္ ေက်းရြာျပင္ပတြင္ ေရာက္ရိွေနေလ့ရိွသည့္အတြက္၊ အမိ်ဳးသားမ်ားအား လက္လွမ္းမီရန္
မွာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။၁၈၁ ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ လက္လွမ္းမီမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရိွ ေဝးလံကြာလွမ္း    
ေသာေနရာမ်ားနွင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္ရိွရန္မွာ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ျပီး၊ အထူးသျဖင့္ NSAGs ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ
မ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ မလံုျခံဳေသာအေျခအေနမ်ားနွင့္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာ
မ်ားတြင္ လက္လွမ္းမီမႈကို ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ထိန္း 
ခ်ဳပ္ထားသည့္ ေနရာေဒသမ်ား နွင့္ မည္သူထိန္းခ်ဳပ္ထားမွန္း ေသခ်ာမသိရေသာေဒသမ်ားရိွ IDPs စခန္းအခ်ိဳ႕ကို လက္လွမ္းမီရန္ အ
ခက္အခဲၾကံဳေတြ႕ ၾကရသည္။

ပညာေပးျခင္းနည္းစနစ္မ်ား ပညာေပးျခင္းနည္းစနစ္မ်ား 
 လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ကိုင္ခြင့္ မျပဳေသာေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရး 
သည္ သီးျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းကို တစ္ခါတစ္ရံ နည္းပညာမသံုးေသာစစ္တမ္းနွင့္ ေပါင္းစပ္ ထည့္ 
သြင္း လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ပဋိပကၡ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးကို ေဒသခံ မိတ္    
ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သည္။
 ၂၀၂၁ ခုနွစ္အထိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးရာတြင္ လူခ်င္းစုဆံုသင္ၾကားျခင္းနွင့္ပံုနိွပ္ထားေသာ စာရြက္စာ
တမ္းမ်ားအား သင္တန္းတြင္ျဖန္႔ေဝျခင္းက အဓိကနည္းစနစ္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။၁၈၂ ကေလးသူငယ္မ်ားအပါအဝင္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
ပါဝင္နိုင္ေစေရးအတြက္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ ဘာသာစကားနွင့္ လက္လွမ္းမီနိုင္မည့္ စာလံုးပံုစံတို႔ျဖင့္ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရး 
အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကို HI က ျပဳစုထုတ္ေဝခဲ့သည္။ သတင္းစကားမ်ားကို ေရဒီယိုမွတစ္ဆင့္လည္း အသံလႊင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့
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၁၇၇။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကုိ ICRC ျမန္မာ၏ Weapon Contamination Coordinator Bishnu Mahat ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္နွင့္ ၂၀၂၁ 
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သည္။၁၈၃ 
 ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ ICRC က မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးသင္တန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး သတင္းစကားမ်ားကို ေၾကာ္ျငာဘုတ္ၾကီး
မ်ား၊ ေရဒီယိုအစီအစဥ္မ်ားနွင့္ လူမႈမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ခိ်ခဲ့သည္။ သတင္းစကားမ်ားတြင္ COVID-19 ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္း 
ေရးအစီအစဥ္မ်ားလည္းပါဝင္သည္။၁၈၄ ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ ICRC က NGOs မ်ားအတြက္ မိုင္းနွင့္စစ္က်န္ေပါက္ကဲြပစၥည္းမ်ား၏       
အႏၲရာယ္နွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ အႏၲရာယ္ပညာေပး အသိအျမင္ ျမွင့္တင္ျခင္းေဆြးေႏြးပဲြမ်ား စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။၁၈၅

 ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေနရာေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမမ်ားလည္း မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့
ၾက သည္။ ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ ICRC က မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးကို ေက်ာင္းသင္ခန္းစာအျဖစ္ ထည့္သြင္းနိုင္ေရး စတင္လုပ္ေဆာင္  
ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။၁၈၆

 ၂၀၂၂ ခုနွစ္တြင္ DCA က မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပး ေရး လုပ္ငန္းအဖဲြ႕နွင့္တဲြဖက္ကာ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကို 
ဗမာ၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ရွမ္းနွင့္ တေအာင္း ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ဖတ္နိုင္သည့္ မိုဘိုင္းအပလီေကးရွင္းတစ္ခုကိုထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။၁၈၇

 HI က ရပ္ရြာအေျချပဳ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ မိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား မသန္စြမ္းျခင္း 
ဆိုင္ရာ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ျခင္းနွင့္ အားလံုးအက်ဳံးဝင္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းတို႔ကို ေပါင္းစပ္၍ သင္တန္းေပးခဲ့သည္။ NSAGs 
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားမွ ရပ္ရြာေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား IDPs စခန္းမ်ားနွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္     
ပညာေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ ICRC က ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးခဲ့သည္။၁၈၈

 ၂၀၂၀ခုနွစ္တြင္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွလာရာ၊ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္     
ရြက္သူမ်ား အေနျဖင့္ သတင္းစကားမ်ား ျဖန္႔ခိ်ရန္ ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ Facebook အပါအဝင္ လူမႈမီဒီယာကို သံုးခဲ့ၾကသည္။၁၈၉ NPA 
က မိုင္း အႏၲရာယ္ပညာေပးျခင္းကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းစနစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး၊ လူခ်င္းစုဆံု၍ သင္တန္းေပးျခင္းကို ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ 
ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရန္စီစဥ္ခဲ့သည္။၁၉၀

 HI က မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဗန္းေမာ္၊ လားရိွုးနွင့္ ျမစ္ၾကီးနား သာသနာ့နယ္ေျမမ်ားရိွ ေရဒီယိုအသံ   
လႊင့္ဌာန ၃ခုနွင့္ ၊ Facebook ၊ Viber နွင့္ Wechat စသည့္ လူမႈမီဒီယာပလက္ေဖာင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။၁၉၁ DRC 
က Facebook, Messenger, Skype နွင့္ Viber အပါအဝင္ လူမႈမီဒီယာပလက္ေဖာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရရိွနိုင္ေသာ အြန္လိုင္း မိုင္း     
အႏၲရာယ္ပညာေပးေရး သင္တန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။၁၉၂ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မိုင္း အႏၲရာယ္ပညာေပးေရးကို ICRC က ေရဒီယို၊ 
ရုပ္ ျမင္သံၾကားထုတ္လႊင့္မႈမ်ားအျပင္ သတင္းေအဂ်င္စီတစ္ခုမွ တစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။၁၉၃

 ေဝးလံကြာလွမ္းေသာ ရပ္ရြာေဒသမ်ားသို႔ ပိုမိုလက္လွမ္းမီေရာက္ရိွရန္ INGOs မ်ားက ေဒသခံမိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားနွင့္ 
တဲြဖက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပး ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဒသသံုးဘာသာစကားမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ 
ရန္ လိုအပ္ျပီး ေဒသိယစကားနွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားသည္လည္း ဘာသာစကားနွင့္ ယဉ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ မတူညီမႈမ်ားကို ထင္
ဟပ္ေစရမည္ျဖစ္သည္။၁၉၄ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ရပ္ရြာေဒသမ်ားအထိ ေရာက္ရိွေစရန္ HI က ေရဒီယိုမွ သတင္းစကားကို        
ကခ်င္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။၁၉၅

၁၈၃။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကုိ HI ၏ Regional Programme Director, Fabrice Vandeputte ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ေမလ ၁၄ ရက္။
၁၈၄။ ICRC “နွစ္စဉ္အစီရင္ခံစာ၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္” ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၇ရက္၊ စာ-၃၃၂
၁၈၅။ Ibid.
၁၈၆။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကုိ ICRC ျမန္မာ၏ Weapon Contamination Coordinator, Bishnu Mahat ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၃၁ ရက္။ 
၁၈၇။ See, MRE Myanmar mobile app website.
၁၈၈။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကုိ HI ျမန္မာ၏ Field Coordinator, Michael Horita ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁၆ရက္နွင့္ ICRC ျမန္မာ၏ Weapon   
    Contamination Coordinator, Bishnu Mahat ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္ ၃၁ ရက္။
၁၈၉။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစည္သူဝင္း၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁၁ ရက္။ 
၁၉၀။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကုိ NPA ျမန္မာ၏ Operations Coordinator, ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁၈ ရက္။
၁၉၁။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကုိ HI ျမန္မာ၏ Field Coordinator, Michael Horita ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္။
၁၉၂။ ဒိန္းမတ္မိုင္းရွင္းလင္းေရးအဖဲြ႕ (DDG) “Virtual Mine Risk Education in Myanmar,” ၂၀၂၀ခုနွစ္၊ဇြန္လ ၁၀ ရက္။
၁၉၃။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ေမးျမန္းမႈကုိ ICRC ျမန္မာ၏ Weapon Contamination Coordinator, Bishnu Mahat ၏ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္၃၁ ရက္။
၁၉၄။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကုိ HALO Trust ျမန္မာ၏ Programme Manager, Groff Moynan ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ဧျပီလ ၂၇ ရက္။
၁၉၅။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကုိ HI ျမန္မာ၏ Field Coordinator, Michael Horita ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္။
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၂၀၂၁ ခုနွစ္အတြင္း အဓိကဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၂၀၂၁ ခုနွစ္အတြင္း အဓိကဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား
 အာဏာသိမ္းခိ်န္မွစ၍ ေနာက္ထပ္ မိုင္းေထာင္ထားေသာ ေနရာသစ္အမ်ားအျပားတြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရး အစီအ 
စဥ္မ်ား မေရာက္ရွိခဲ့ပါ။၁၉၆ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ တံု႔ျပန္မႈအျဖစ္ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီမ်ားနွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ COVID-19 ေနာက္ဆက္တဲြ ခရီးသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရး   
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ဆက္လက္ၾကံဳေတြ႕ၾကရသည္။၁၉၇ COVID-19 ကန္႔ 
သတ္ခ်က္ကာလမ်ားအတြင္း HALO Trust က မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးကို ကနဦးတြင္ မိသားစုအလိုက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း 
ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့လိုက္သည့္ေနာက္တြင္ အစုအဖဲြ႕အလိုက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဇြန္လတြင္ 
HALO Trust က ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ IDPs စခန္းမ်ားနွင့္ ရပ္ရြာေဒသမ်ားတြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပး      
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည္။ တိုက္ပဲြျဖစ္သည့္ေနရာေဒသမ်ားမွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာေသာ စစ္ေရွာင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ားအ
တြက္ အဓိကဦးစားေပးျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အမိ်ဳးသမီးအစုအဖဲြ႕မ်ားအားလံုးနွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေဘးကင္း လံုျခံဳေစရန္အတြက္     
လည္း မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။၁၉၈ လက္လွမ္းမီမႈနွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ 
၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ HALO Trust က ဝန္ထမ္းမ်ားအား အမွတ္အသားမပါသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ ခရီးသြားေစျပီး ပညာေပး ေ
ရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မထင္မရွားေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္။၁၉၉

 ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနွစ္တြင္ DCA နွင့္ HALO Trust တို႔က ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ျမိဳ႕နယ္ ၈ ခု နွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမိဳ႕နယ္ 
၄ ခု တို႔မွ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ ပညာေပး ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္သူ စုစုေပါင္း ၂၈၀ ဦးကို ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးခဲ့သည္။၂၀၀ ကခ်င္၊   
မြန္၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းနွင့္ ပဲခူးတုိင္းအေရွ႕ျခမ္းတို႔တြင္ NPA က ပဋိပကၡဆိုင္ရာ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈနွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
သင္တန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါသင္တန္းမ်ားတြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ပညာေပးေရးသည္ အဓိကသင္ရိုးအစိတ္အပိုင္းျဖစ္  
သည္။၂၀၁

အမွတ္အသားျပဳလုပ္ျခင္းအမွတ္အသားျပဳလုပ္ျခင္း
 တပ္မေတာ္က သိရိွေသာ မိုင္းကြင္းေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားေထာင္ျခင္း၊ အကာအရံျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္
ရြက္ထားသည္။၂၀၂ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ေမလတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းတာဝါတုိင္မ်ားအနီး မိုင္းေထာင္ထားေသာေနရာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က 
အကာအရံမ်ားျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။၂၀၃

၁၉၆။ Human Rights Council, “Losing a Generation: How the military junta is devastating Myanmar’s children and undermining Myanmar’s future,” A/HRC/50/  
    CRP1, 14 June 2022, p. 15.
၁၉၇။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကုိ NPA ၏ Operation Coordinator- ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၃၁ရက္။
၁၉၈။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကုိ HALO Trust ၏ Programme Manager, Jane Strangeways ၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၅ ရက္။
၁၉၉။ Ibid.
၂၀၀။ Ibid
၂၀၁။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကုိ NPA ၏ Operation Coordinator- ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး၏ ေျဖၾကားခ်က္၊ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၃၁ရက္။
၂၀၂။ “More Than One Year After IDPs Return to Nam San Yang, Burma Army Removes Landmines From Their Farmland,” Kachin News Group (KNG), 3 August  
    2020; ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လအတြင္း တပ္မေတာ္မွ မိုင္းရွင္းလင္းေရးအင္ဂ်င္နီယာမ်ားနင့္အတူ လုိက္သြားခဲ့ေသာ ဓါတ္ပံုသတင္းေထာက္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖဲြ႕က  
    ေမးျမန္းခဲသ့ည္။ DKBA ခဲြထြက္အဖဲြ႕နွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ၾကား တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာအနီးတဝုိက္တြင္ ရွင္းလင္းေရးကာလ အတြင္း သတိေပး ဆုိင္းဘုတ္မ်ား စုိက္ထူခဲသ့ည္။  
    သတိေပးအမွတ္အသားပုံမ်ားကုိ ဓါတ္ပုံသတင္းေထာက္ကျပသခဲ့ျပီး၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားနွင့္ အတူ ၎လုိက္ပါ စီးနင္းခဲ့သည့္ ထရပ္ကားေပၚတြင္ သတိေပးဆုိင္းဘုတ္အမ်ားအ    
    ျပား တင္ေဆာင္ထားသည္ဟုေျပာသည္. ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလအတြင္း ပဲခူးတုိင္းအေရွ႕ျခမ္း၊ သေျပညြန္႔ေက်းရြာ စာသင္ေက်ာင္းအနီး မုိင္းေပါက္ကဲြမႈ ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္၊ တပ္  
    မေတာ္၊ ခမရ ၈၅၃ မွ စစ္သည္မ်ားက ထုိေနရာကုိ အကာအရံျပဳလုပ္ျပီး သြားလာ မရေအာင္လုပ္ခဲသ့ည္။ KHRG - ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ေျမျမႇဳပ္္မုိင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ     
    ေရးအဖဲြ႕သုိ႔ တင္ျပခ်က္၊ ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ။
၂၀၃။ ၂၀၂၁ ခုနွစ္နွင့္ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ နွစ္ဦးပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္က မိုဘုိင္းဖုန္းတာဝါတုိင္မ်ားတစ္ဝိုက္တြင္ စနစ္တက်မိုင္းမ်ားေထာင္ခဲ့သည္။ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ ေနရာ အခိ်ဳ႕တြင္ ေဒသ
    တြင္းရသည့္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အကာအရံျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျဖစ္စဉ္တစ္ခုတြင္ ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဧျပီလအတြင္း မႏၲေလးျမိဳ႕နယ္၌ အကာအရံျပဳလုပ္မျပီးမီ အဆုိပါ မိုင္းကိုနင္းမိ၍ နြားေက်ာင္း
    သည့္ မိန္းခေလးတစ္ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။ See, Aung Aung, “15-year-old girl’s leg amputated due to a mine planted by Junta troops in Mahlaing,” Tha   
    Din News and Radio, 3 May 2022.
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မိုင္းဒုကၡသည္ကူညီေထာက္ပံ့ေရးမိုင္းဒုကၡသည္ကူညီေထာက္ပံ့ေရး
မိုင္းဒုကၡသည္ကူညီေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမိုင္းဒုကၡသည္ကူညီေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၂၀၄

အဖဲြ႕အစည္းအမိ်ဳးအစားအဖဲြ႕အစည္းအမိ်ဳးအစား အဖဲြ႕အစည္းအမည္အဖဲြ႕အစည္းအမည္ လုပ္ငန္းအမိ်ဳးအစားလုပ္ငန္းအမိ်ဳးအစား

အစိုးရကိုယ္စား လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပည္
လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန
(MoSWRR)

လူမႈ-စီးပြား အကူအညီ၊ ျပန္လည္ထူ
ေထာင္ေရးနွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း
သင္တန္း

က်န္းမာေရးနွင့္ အားကစား ဝန္ၾကီးဌာန ေျခတု၊လက္တု ထုတ္လုပ္တပ္ဆင္ေရး
ဌာနမ်ားနွင့္ အရိုးအထူးကု ေဆးရံု ၂ ရံု

ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ဌာန ၃ ခုဖြင့္၍ ေျခတု၊လက္တုမ်ား ပံ့ပိုး
ေပးျခင္း

နိုင္ငံအဆင့္ နုေဒၚျမရီ ေဖာင္ေဒးရွင္း အိႏၵိယမွ ေဂ်ပူးရ္ ဖိနပ္လုပ္ငန္းနွင့္ ပူး
ေပါင္း၍ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေျခတု အလုပ္ရံု
မ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း

ကရင္လူမိ်ဳးမ်ား IDPs ေကာ္မတီ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ျမိဳ႕နယ္ရိွ ခိုေကး
ေျခတု၊လက္တုေဆးခန္းမွ ေျခတု၊ လက္
တုမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

ကရင္က်န္းမာေရးနွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဌာန ေရွးဦးျပဳစုမႈအကူအညီနွင့္ ျဖတ္ေတာက္ 
ခဲြစိပ္ကုသေပးျခင္း

ကရင္နီ က်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ား အဖဲြ႕ ကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ 
ေျခတု၊ လက္တု ထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္ျခင္း

ကရုဏာမစ္ရွင္ လူမႈေသြးစည္းညီညြတ္   
ေရးအဖဲြ႕

ေရွးဦးျပဳစုမႈအကူအညီနွင့္ အသက္ရွင္
က်န္သူမ်ားအား လတ္တေလာကူညီ 
ေထာက္ပံ့ျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား အစည္းအရံုး 
(MPHA)

မသန္စြမ္းသူအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္
စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း၊ ေရြ႕လ်ားသြားလာ
ေရးအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ထုတ္
လုပ္ျခင္းနွင့္ စီးပြားေရးတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရိွ   
ေစျခင္း

နိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးနွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအ
သင္း၊ ဂ်ပန္ (AAR-Japan)

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းသင္တန္း၊ ညႊန္း
ပို႔ျခင္းနွင့္ အသက္ရွင္က်န္သူ အခြင့္အ
ေရးမ်ားအတြက္ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း

Exceed Worldwide ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ အမိ်ဳးသားျပန္လည္သန္စြမ္း
ေရးေဆးရံုရိွ ေျခတု၊လက္တု အလုပ္ရံု   
တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျမန္မာနိုင္
ငံ ေျခတု၊ လက္တုသင္တန္းေက်ာင္းနွင့္
 မႏၲေလးျမိဳ႕ရိွ ေျခတု၊ လက္တုအလုပ္ရံု 
တစ္ခု တို႔ကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း။

၂၀၄။ Association for Aid and Relief-Japan (AAR-Japan), “Where We Work: Myanmar,” undated; Exceed Worldwide, “The Myanmar School of Prosthetics and Or  
    thotics: MSPO,” undated; Leprosy Mission International, “Myanmar,” undated; HI, “Country Card: Myanmar,” updated September 2020; World Education   
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Leprosy Mission Myanmar ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနွင့္ ေျခတု၊ လက္
တု ထုတ္လုပ္တပ္ဆင္ျခင္း။

Humanity & Inclusion (HI) မိုင္းဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္
ေကာက္ယူျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္      
လက္လွမ္းမီခြင့္ဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား
အား ေျမပံုေရးဆဲြျခင္း၊ စိတ္ပိုင္း-လူမႈ
အကူအညီေပးျခင္း၊ လူမႈ-စီးပြား ဘဝတြင္ 
ပါဝင္ ေစျခင္း၊ ေရြ႕လ်ားသြားလာေရးအ   
ေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ျပင္ဆင္ေပး   
ျခင္း၊ မိုင္းဒုကၡသည္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္
မ်ားအား စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္းနွင့္ ျမန္မာ
နိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား အစည္းအရံုး အ   
တြက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္း      
ေပးျခင္း။

World Education Myanmar ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ စီးပြားေရးတြင္ပါ
ဝင္ေစျခင္း၊ ေဆးကုသမႈ နွင့္ အသက္ေမြး
ဝမ္းေၾကာင္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ား လက္လွမ္းမီ 
ေစျခင္း နွင့္ မိုင္းဒုကၡသည္မ်ား၏ လိုအပ္
ခ်က္မ်ားအား စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ ေျခနီေကာ္မတီ 
(ICRC)

ဘားအံ၊ က်ိဳင္းတံု(ရွမ္းျပည္နယ္)၊         
မႏၲေလး၊ ျမစ္ၾကီးနား (ကခ်င္ျပည္နယ္)
တို႔ရိွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမ်ားနွင့္ 
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ရိွ ေျခတု၊
လက္တု ထုတ္လုပ္တပ္ဆင္ေရး အလုပ္ရံု 
တစ္ခုအား ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း

ကမာၻ့ကုလသမဂၢ၊ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ 
မဟာမင္းၾကီးရံုး (UNHCR)

မိုင္းဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ခရီးစရိတ္၊
ေဆးကုသမႈကုန္က်စရိတ္နွင့္ ျပန္လည္
ထူေထာင္ေရးတို႔အတြက္ ကူညီေထာက္
ပံ့ျခင္း၊ အသက္ ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အစီအ
စဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လူမႈ-စီးပြားဘဝတြင္ ပါ
ဝင္ခြင့္ရိွေစျခင္း

မွတ္ခ်က္။ ။ ERW = စစ္က်န္ေပါက္ကဲြပစၥည္းမ်ားမွတ္ခ်က္။ ။ ERW = စစ္က်န္ေပါက္ကဲြပစၥည္းမ်ား

လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ
 ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အာဏာသိမ္းမႈက COVID-19 ကပ္ေရာဂါနွင့္ တဲြဖက္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ယိုင္နဲ့နဲ့ျဖစ္ေနျပီးေသာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ကို ပို၍ခိ်နဲ့အားနည္းေစခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ေဆးရံုမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းအင္အားမျပည့္စံုဘဲ၊ အျပည့္အဝ   
လုပ္ငန္းလည္ပတ္နိုင္ျခင္း မရိွသည့္အျပင္ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားလည္းျပည့္စံုလံုေလာက္မႈမရိွပါ။၂၀၅ 
 ၂၀၁၉ ခုနွစ္တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာနိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၁၂.၈% သည္ မသန္စြမ္းမႈရိွေၾကာင္း သိရ
သည္။၂၀၆ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ေမလတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားနွင့္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ၏ သက္ေရာက္မႈကို HI က စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျပီး၊ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဆက္လက္လက္လွမ္းမီရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို မီးေမာင္း ထိုး    
၂၀၅။ HI “အာဏာသိမ္းမႈ၊ ပဋိပကၡမ်ားနွင့္ COVID-19 ကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ေနထုိင္ျခင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ” ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဇူလုိင္လ။
၂၀၆။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာနနွင့္ ကမာၻ့ကုလသမဂၢ လူဦးေရးဆုိင္ရာရံပံုေငြအဖဲြ႕ (UNFPA) ၊ “၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ လူဦးေရဆုိင္ရာ စစ္တမ္း၊ အဓိက 
    ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား” ၊ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ။
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ျပခဲ့သည္။၂၀၇

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
 ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အေရးေပၚေဆးဝါးကုသမႈအတြက္ ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ ဆရာဝန္အေရအတြက္ လြန္စြာနည္းပါးျပီး၊ 
၎တို႔ သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ မရိွၾကပါ။ ထိုေဒသမ်ားတြင္ မိုင္းနွင့္ စစ္က်န္ေပါက္ကဲြပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားအား ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ရာလမ္းတြင္ ျပဳစုကုသနိုင္မည့္ လူနာတင္ယာဉ္မ်ားလည္း မရိွၾကပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အ
ဓိကျမိဳ႕ၾကီး ၃ ျမိဳ႕ရိွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဌာနမ်ားတြင္ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္သည့္ လံုေလာက္ေသာ အေနအ
ထားမရိွၾကဘဲ၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္နွင့္ ရန္ကုန္တို႔တြင္ အေရးေပၚကုသခန္း တစ္ခန္းစီသာရိွသည္။၂၀၈ 
 ျမန္မာနိုင္ငံရိွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမ်ားသည္ စုစုေပါင္း လိုအပ္ခ်က္၏ ၁၀% ကိုသာလွ်င္ လႊမ္းျခံဳမႈေပးနိုင္ျပီး၊ ေက်း
လက္ ေဒသမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာ၌ အကန္႔အသတ္ရိွပါသည္။ ထူေထာင္ေရးဌာနအမ်ားစုသည္ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ျဖစ္ျပီး ခရီးစ    
ရိတ္ ျမင့္မားျခင္းက အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္။၂၀၉

 COVID-19 ကပ္ေရာဂါက ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းကို ဆက္၍ထိခိုက္ေစခဲ့
သည္။ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ဇြန္လတြင္ HI ၏ ေလ့လာမႈအရ ကပ္ေရာဂါက မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား         
ေဆာင္ရြက္ျခင္း ကိုမ်ားစြာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစခဲ့ျပီး၊ ကပ္ေရာဂါမတိုင္မီက ျမန္မာနိုင္ငံရိွ မသန္စြမ္းသူ ၄၂ % သည္ အေထာက္အ
ကူျပဳပစၥည္း ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရခဲ့ေသာ္လည္း၊ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ၂၇ % သာအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလ
က္လွမ္းမီခဲ့ သည္ကိုေတြ႕ရျပီး၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကုသမႈလက္လွမ္းမီမႈ ၁၀ % နွင့္ စိတ္ပိုင္း-လူမႈအကူအညီလက္လွမ္းမီမႈ ၁၂ % သာရိွ
ခဲ့သည္။၂၁၀ 
 ၂၀၂၁ ခုနွစ္ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္းက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္အၾကမ္းမဖက္အာဏာဖီဆန္ေရး
လႈပ္ရွား မႈ (CDM) တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကျပီး၊ စစ္အစိုးရကဖမ္းဆီးတရားစဲြဆိုမႈမ်ားရိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
စနစ္မွာ အၾကီးအက်ယ္ျပိဳလဲပ်က္စီးခဲ့သည္။ အာဏာသိမ္းျပီး ၆လအတြင္း က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအား တို
က္ခိုက္မႈ အနည္းဆံုး ၂၅၀ ၾကိမ္ရိွခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။၂၁၁ ျပည္သူ႔ေဆးရံုမ်ားမွာ ပိတ္ထားေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ အ     
ျပည့္အဝလုပ္ငန္းမလည္ပတ္နိုင္ေၾကာင္းသိရိွရသည္။၂၁၂၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးဌာနမ်ားအား ICRC   
နွင့္ HI တို႔က ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ျပီး၊ မိုင္းဒုကၡသည္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေရးစင္တာကို ျမန္မာနိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအစည္းအရံုးက ကူညီ    
ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။၂၁၃

 ၂၀၂၁ ခုနွစ္အတြင္း မိုင္းနွင့္စစ္က်န္ေပါက္ပဲြပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာသူ စုစုေပါင္း ၃၂၂ ဦးသည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပ
န္လည္ သန္စြမ္းေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရိွခဲ့သည္။၂၁၄ ICRC ကေထာက္ပံ့ကူညီသည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနတစ္ခုတြင္ စိတ္က်န္း
မာေရး နွင့္ စိတ္ပိုင္း-လူမႈအကူအညီမ်ားေပးခဲ့သည္။၂၁၅ ၂၀၂၀ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ 
ေျခတု၊လက္တု ထုတ္လုပ္တပ္ဆင္ေရး အလုပ္ရံု တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ရန္ အစိုးရက သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့ျပီး၊ ၎နွင့္တဲြဖက္၍ ေဝးလံေသာ    
ေဒသမ်ားတြင္ ေရြ႕လ်ားသြားလာေရးအေထာက္အကူ ျပဳပစၥည္းမ်ား ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေရြ႕လ်ားအလုပ္ရံုတစ္ခုကို လုပ္ကိုင္ေစခဲ့
သည္။၂၁၆ ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ေပးနိုင္သည့္ ကြ်မ္းက်င္သူ ၄၃ ဦး ရိွခဲ့သည္။၂၁၇

 စစ္အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ ၂၀၂၁ ခုနွစ္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံရိွ ICRC အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေသာဌာနမ်ားအားလံုးသည္ 
၎တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ကန္႔သတ္ထားခဲ့ျပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနတစ္ခုသည္ ယင္း၏ 

၂၀၇။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕၏ ေမးျမန္းမႈကုိ HI ၏ Humanitarian Policy and Advocacy Advisor, Michelle Yesudas နွင့္ Project Manager မ်ားျဖစ္သည့္ ညုိညိုေသာ္ နွင့္   
    ေအးေသာင္းတုိ႔၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ား၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ေမလ ၁၈ ရက္။
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ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။၂၁၈ ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္နွင့္ ပဲခူးတိုင္းတို႔တြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းကို HI ကကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။၂၁၉

 ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳအားလံုးပါဝင္သည့္ ဖံြ႕ျဖိဳးေရးသရုပ္ျပပံုစံကို စမ္းသပ္သည့္ သေဘာျဖင့္ World Education 
Myanmar အဖဲြ႕က ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စီမံခ်က္တစ္ရပ္ကို ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ 
ယင္းသည္ USAID က ေထာက္ပ့ံေပးသည့္ OKard Project ကဖန္တီးျခင္းျဖစ္ျပီး World Education Laos က အေကာင္အထည္       
ေဖာ္ခဲ့သည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။

လူမႈစီးပြားနွင့္ စိတ္ပိုင္း-လူမႈဆိုင္ရာပါဝင္ခြင့္လူမႈစီးပြားနွင့္ စိတ္ပိုင္း-လူမႈဆိုင္ရာပါဝင္ခြင့္
 ျမန္မာနိုင္ငံရိွ မိုင္းနွင့္စစ္က်န္ေပါက္ကဲြပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ အသက္မေသေသာ္လည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာခဲ့သူအမ်ားစုသည္ 
၎တို႔၏ သမားရုိးက် အလုပ္အကုိင္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကရသည္ျဖစ္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းသင္တန္းမ်ားနွင့္ အျခားေသာအ
သက္ ေမြးမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ဖန္တီးေပးရန္လိုအပ္သည္။၂၂၀

 အကူအညီေပးေရးနွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႕၊ ဂ်ပန္ (AAR-Japan) က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရိွ ၎၏ စင္တာတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအ 
တြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသည္။၂၂၁

 ၂၀၁၈ ခုနွစ္မွစ၍ လူဇင္ဘတ္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ပဲခူးတိုင္းနွင့္ ကရင္ျပ
ည္နယ္ တုိ႔ရိွ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ မိုင္းနွင့္ စစ္က်န္ေပါက္ကဲြပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရသူ
မ်ား၏ လူမႈ-စီးပြားဘဝအေျခအေနျမင့္မားေရး စီမံခ်က္တစ္ခုကို HI က ျမန္မာနိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအစည္းအရံုးနွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳ၍       
ၾကီးၾကပ္ေပးခဲ့သည္။၂၂၂ ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ ကခ်င္နွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားမွ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရသည့္ ေနရာမ်ားအား လႊမ္းျခံဳနိုင္ရန္ ထိုစီမံ
ခ်က္ကို တိုးခဲ်႕ခဲ့သည္။၂၂၃

 ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ ICRC ကျမန္မာနိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအားကစားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကိုကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ္လည္းအာဏာသိမ္းမႈ  
နွင့္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အကန္႔အသတ္ရိွခဲ့သည္။ ICRC အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
ဌာနတစ္ခုမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လူနာမ်ားအားအလုပ္အကိုင္ရရိွေစရန္ ကူညီေပးေရးသင္တန္းတက္ခဲ့ၾကသည္။ မသန္စြမ္း အားကစား 
သမား ရွစ္ဦးသည္ ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ အလုပ္အကိုင္ရရိွေရး ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့သည္။ ကစားသမားမ်ား၊ နည္းျပမ်ား
နွင့္ ဒိုင္လူၾကီးမ်ားအတြက္ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ျဖင့္ ဘတ္စကက္ေဘာကစားျခင္း အြန္လိုင္းသင္တန္းကို စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။၂၂၄

 World Education Myanmar က ကယားျပည္နယ္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားနွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားအား ဝင္ေငြပံုမွန္ရရိွ 
ေစေရး၊ စုေဆာင္းေရးနွင့္ ေခ်းငွားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္နိုင္ရန္အတြက္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထအစုအဖဲြ႕မ်ားအားကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။၂၂၅

မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာအကူအညီမိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာအကူအညီ
 ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံသို႔ အလႉရွင္အဖဲြ႕အစည္း ၇ ခုမွ မိုင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၁ 
သန္း ကူညီေပးခဲ့ရာ၊ ၂၀၂၀ ခုနွစ္အတြက္ နွစ္အလိုက္ရရိွေသာ အကူအညီထက္ ၄၉ % ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့သည္။၂၂၆

၂၁၈။ ICRC၊ “နွစ္စဉ္အစီရင္ခံစာ၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္” ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္၊စာ-၃၃၄။
၂၁၉။ HI, “Country Card: Myanmar,” updated September 2021.
၂၂၀။ DDG, “DDG Study Aims to Counter Rise in Victims from Mines in Myanmar,” 16 January 2018.
၂၂၁။ AAR-Japan, “Annual Report 2018: April 2018–March 2019,” 2019, p. 17; and AAR-Japan, “Where We Work: Myanmar,” undated.
၂၂၂။ HI, “Country Card: Myanmar,” updated September 2021.
၂၂၃။ Ibid.
၂၂၄။ ICRC၊ “နွစ္စဉ္အစီရင္ခံစာ၊ ၂၀၂၁ ခုနွစ္” ၂၀၂၂ ခုနွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၇ ရက္၊ စာ-၃၃၄ နွင့္ ICRC “ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဉ္၊ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ နွစ္စဉ္အစီရင္ခံစာ” 
    ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ ၁၅ ရက္၊ စာ-၄၅
၂၂၅။ See, World Education Myanmar Facebook page.
၂၂၆။ ICBL-CMC, Landmine Monitor 2022, 18 November 2022, see list of donors in online profile.
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