
 

������������ �	�
���������������	 
��������������� �
������
�   

�������� ���� ����
�    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����������������
��� 

��������
���	���	 �
���������������	 �
������
� ��������� 



အစစီရငင္ခခံစစာအအေၾကစာငင္င္း 

အေေျမေျမမဳပင္မမမိုငင္င္းငင္းႏွငင္င့္ ထပင္ဆငင္င့္အေပပါကင္ ကကကအေစအေသစာ လကင္ နကင္ ပစၥညင္ င္းမမ စာင္းအေစစာငင္င့္ ၾကညင္င့္  အေလင့္
လစာအေရင္းအဖကက႕သညင္  အေေျမေျမမဳပင္မမမိုငင္င္းအသခံမိုင္းေျပမဳမမႈ ပမတင္ ပငင္တစာင္းေျမစင္ေျခငင္င္းဆမမိုငင္ရစာ ငမမိုငင္ငခံတကစာ

စညင္ င္းရခံမိုမိုင္းလခံမႈ႕အေဆစာင္ အေရင္းအဖကက႕ငင္းႏွငင္င့္ ထပင္ဆငင္င့္အေပပါကင္ ကကကအေစအေသစာ စစင္လကင္ နကင္ ပစၥညင္ င္းမမ စာင္း အသခံမိုင္းေျပမဳတစာင္းေျမစင္ပမတင္ ပငင္ေျခငင္င္း ညညႊနင္႕အေပပါငင္င္း အဖကက႕အတကကင္  သမိုအေ
တသနလမိုပင္ငနင္င္းမမ စာင္း အေဆစာငင္ရကကင္ အေပင္းသညင္ ။ အေေျမေျမမဳပင္မမမိုငင္င္း အသခံမိုင္းေျပမဳမမႈ ပမတင္ ပငင္တစာင္းေျမစင္ေျခငင္င္း ငမမိုငင္ငခံတကစာ စညင္ င္းရခံမိုင္းလခံမႈ႕အေဆစာင္ အေရင္းအဖကက႕ (ICBL)အစာင္း ကမ
ၻစာင့္ အ၀င္းႏွမင္င္းလလူသတင္ မမမိုငင္င္းမမ စာင္း ရင္းႏွငင္င္းလငင္င္း ပအေပမ စာကင္ အေရင္းအတကကင္  ၁၉၉၂ ခမိုငင္းႏွစင္တကငင္ ဖကက႕စညင္ င္းခကင့္သညင္ ။ ICBL သညင္ ငမမိုငင္ငခံအေပပါငင္င္း(၇၀) ငမမိုငင္ငခံတကငင္ ရမင္းႏွအေသစာ အစမမိုင္း
ရမဟမိုတင္ အေသစာ အဖကက႕အစညင္ င္း အေပပါငင္င္း ၁၃၀၀ အေကမ စာင္  ပပါ၀ငင္အေသစာ ကကနင္ယကင္ တခမိုေျဖစင္သညင္ ။ ၁၉၉၇ခမိုငင္းႏွစင္တကငင္ ၿငမမင္င္းခမ မင္င္းအေရင္း ငမမိုဘယင္ လင္  ဆမိုရခကင့္သညင္ ။ 
ထပင္ဆငင္င့္ အေပပါကင္ ကကကအေစအေသစာ စစင္လကင္ နကင္  ပစၥညင္ င္းမမ စာင္း အသခံမိုင္းေျပမဳမမႈတစာင္းေျမစင္ ပမတင္ ပငင္ေျခငင္င္း ညညႊနင္႕အေပပါငင္င္းအဖကက႕သညင္  ထပင္ဆငင္င့္အေပပါကင္ ကကက လကင္ နကင္ မမ စာင္း 
ဖမကင္ သမမင္င္းအေပင္းရနင္၊ ယငင္င္းလကင္ နကင္ အေၾကစာငင္င့္ အေနစာကင္ ဆကင္ တကကထမခမမိုမိုကင္ အေသအေၾကဆခံမိုင္းရခံမႈင္းမမႈမမ စာင္း မေျဖစင္အေပၚအေစအေရင္း အတကကင္  ကစာကကယင္ ဟနင္႕တစာင္းရနင္ငင္းႏွငင္င့္ ထမမို
လကင္ နကင္  မမ စာင္းအေၾကစာငင္င့္ အတမ ဒမိုကၡအေရစာကင္ မမႈမမ စာင္းကမမို ထစာ၀ရ အဆခံမိုင္းသတင္ အေစရနင္ စသညင္ တမမို႕ အတကကင္  ရညင္ ရကယင္ ၾကမမဳင္းပမင္င္း အေဆစာငင္ရကကင္ အေနအေသစာ ငမမိုငင္ငခံ
တကစာ စညင္ င္းရခံမိုမိုင္း လခံမႈ႕အေဆစာင္ အေရင္း အဖကက႕ႀကစီင္း ေျဖစင္သညင္ ။

အေေျမေျမမဳပင္မမမိုငင္င္းအသခံမိုင္းေျပမဳမမႈအေစစာငင္င့္ၾကညင့္င္ အေလင့္ လစာအေရင္းအဖကက႕ သညင္  ၁၉၉၇ခမိုငင္းႏွစင္ အမမိုတစာ၀ပါ သအေဘစာတလူစစာခမ မဳပင္မမမိုငင္င္း အသခံမိုင္းေျပမဳမမႈ ပမတင္ ပငင္ တစာင္း ေျမစင္ေျခငင္င္း သအေ
ဘစာတလူစစာခမ မဳပင္အစာင္း အအေကစာငင္ အထညင္ အေဖၚေျခငင္င္းငင္းႏွငင့္င္ ပတင္ သကင္ ၍ မင္းႏွတင္ တမင္င္းတငင္သညင္ ။ ထမိုမ႕အေျပငင္ ထပင္ဆငင္င့္အေပပါကင္ ကကကအေစအေသစာ လကင္ နကင္ ပစၥညင္ င္းမမ စာင္း အေ
စစာငင့္င္ၾကညင္င့္ အေလင့္ လစာအေရင္း အဖကက႕ သညင္  ၂၀၀၈ခမိုငင္းႏွစင္ထပင္ဆငင္င့္အေပပါကင္ ကကကအေစအေသစာ လကင္ နကင္ ပစၥညင္ င္းမမ စာင္းဆမမိုငင္ရစာ သအေဘစာတလူခမ မဳပင္ အအေကစာငင္ အထညင္ အေဖၚမမႈ
ကမမို မင္းႏွတင္ တမင္င္းတငင္သညင္ ။ ၎ငင္းႏွစင္ဖကက႕စလခံမိုင္းသညင္  ယငင္င္းလကင္ နကင္ မမ စာင္းအေၾကစာငင္င့္ ေျဖစင္အေပၚလစာ သညင္င့္  အၾကပင္အတညင္ င္းမမ စာင္းအအေပၚ ငမမိုငင္ငခံတကစာအသမမိုငင္င္းအ၀
နင္င္းက တမိုနင္႕ေျပနင္ အေဆစာငင္ရကကင္ ခမကင္ မမ စာင္းငင္းႏွငင္င့္ ပတင္ သကင္ ၍ လညင္ င္း အေစစာငင္င့္ၾကညင္င့္ အေလင့္ လစာသညင္ ။ 

၂၀၁၆ခမိုငင္းႏွစင္ ဒစီဇငင္ဘစာလ (၁)ရကင္ အေန႕အထမ ကမၻစာင့္ အစမမိုင္းရစမိုစမိုမိုအေပပါငင္င္း၏ ၈၀ ရစာခမိုမငင္ငမႈနင္င္းေျဖစင္အေသစာ ငမမိုမိုငင္ငခံအေပပါငင္င္း ၁၆၂ ငမမိုငင္င္ငခံက အေေျမေျမမဳပင္မမမိုငင္င္း အသခံမိုင္းေျပမဳမမႈ
တစာင္းေျမစင္ပမတင္ ပငင္ေျခငင္င္း သအေဘစာတလူစစာခမ မဳပင္အစာင္း သအေဘစာတလူလကင္ ခခံေျခငင္င္း (သမမို႕မဟမိုတင္ ) လကင္ ခခံကမ ငင္င့္သခံမိုင္းေျခငင္င္းမမ စာင္းေျပမဳလမိုမိုပင္ခကင့္သညင္ ။ ငမမိုငင္ငခံအေပပါငင္င္း ၁၁၉  ငမမိုငင္ငခံက
ထပင္ဆငင္င့္ အေပပါကင္ ကကကအေစအေသစာ လကင္ နကင္ ပစၥညင္ င္းမမ စာင္း အသခံမိုင္းေျပမဳမမႈတစာေျမစင္ပမတင္ ပငင္ေျခငင္င္းသအေဘစာတလူစစာခမ မဳပင္အစာင္း လကင္ မင္းႏွတင္ အေရင္းထမမိုင္းေျခငင္င္း (သမိုမိုမ႕မဟမိုတင္ ) လကင္ ခခံ
ကမ ငင္င့္သခံမိုင္းေျခငင္င္းမမ စာင္းမမ စာင္းေျပမဳလမိုပင္ခကင့္သညင္ ။ ေျမနင္မစာငမမိုငင္ငခံသညင္  စစာခမ မဳပင္ငင္းႏွစင္ခမိုစလခံမိုင္းအစာင္း လကင္ မင္းႏွတင္ အေရင္း ထမမိုင္းေျခငင္င္း မေျပမဳအေသင္းအေပ။ 

အေေျမေျမမဳပင္မမမိုငင္င္းငင္းႏွငင္င့္ ထပင္ဆငင္င့္အေပပါကင္ ကကကအေစအေသစာလကင္ နကင္ ပစၥညင္ င္းမမ စာင္းအေစစာငင္င့္ၾကညင္င့္ အေလင့္ လစာအေရင္းအဖကက႕သညင္  စစာခမ မဳပင္ပပါ အခမကင္ မမ စာင္း မင္းႏွနင္ကနင္ေျခငင္င္း ရမင္းႏွမရမင္းႏွ စ
စင္အေဆင္းအေသစာအဖကက႕မဟမိုတင္ သကကင့္ သမမို႕ တရစာင္း၀ငင္စခံမိုစမင္င္း စစင္အေဆင္းအေရင္း အဖကက႕လညင္ င္းမဟမိုတင္ အေပ။ သကင္ ဆမမိုငင္ရစာအစမမိုင္းရမမ စာင္းသညင္  လလူသတင္ မမမိုငင္င္း ဆနင္႕ကမ ငင္ တမမို
ကင္ ဖမကင္ အေရင္းတစာ၀နင္ရမင္းႏွမမႈအအေပၚ လမမိုကင္ နစာအေဆစာငင္ရကကင္ ေျခငင္င္းရမင္းႏွမရမင္းႏွ အေလင့္ လစာအေသစာ သစာမနင္ေျပညင္ သလူမမ စာင္း၏ အစာင္းထမိုတင္ ခမကင္ တခမိုသစာ ေျဖစင္သညင္ ။ စစာခမ မဳပင္အစာင္းလ
ကင္ မင္းႏွတင္ အေရင္းထမမိုင္းထစာင္းအေသစာ တမမိုငင္င္းေျပညင္ မမ စာင္းအအေနေျဖငင္င့္ အစစီရငင္ခခံ တငင္ေျပေျခငင္င္းစညင္ င္းကမင္င္းအစာင္း လမမိုကင္ နစာလစာအေစရနင္ ရညင္ ရကယင္ ေျခငင္င္း လညင္ င္း ေျဖစင္သညင္ ။ မမမမတမမိုမို႕ 
အစစီရငင္ခခံစစာသညင္  အေေျမေျမမဳပင္မမမိုငင္င္းငင္းႏွငင္င့္ ထပင္ဆငင္င့္အေပပါကင္ ကကကအေစအေသစာ လကင္င္ နကင္ ပစၥညင္ င္းမမ စာင္း ေျပပႆနစာ၏ အအေေျခအအေနကမမို ပမမိုမမမိုထငင္သစာေျမငင္သစာေျဖစင္လစာအေစရနင္၊ လ
ကင္ မင္းႏွတင္ အေရင္း ထမမိုင္းထစာင္းေျခငင္င္းမရမင္းႏွအေသင္းအေသစာ အစမမိုင္းရ၏မလူ၀ပါဒမမ စာင္း (သမမို႕မဟမိုတင္ )လမိုပင္ဟနင္မမ စာင္းကမမို ပမမိုမမမိုမိုသမရမင္းႏွ လစာအေစရနင္ အတကကင္ ရညင္ ရကယင္  သညင္ ။ 

အေေျမေျမမဳပင္မမမိုငင္င္းငင္းႏွငင္င့္ထပင္ဆငင္င့္အေပပါကင္ ကကကအေစအေသစာလကင္ နကင္ ပစၥညင္ င္းမမ စာင္းအေစစာငင္င့္ၾကညင္င့္ အေလင့္ လစာအေရင္းအဖကက႕သညင္  အေေျမေျမမဳပင္မမမိုငင္င္း ကငင္င္းစငင္အေသစာ ကမၻစာႀကစီင္း ေျဖစင္
လစာအေစအေရင္း ရညင္ မင္းႏွနင္င္းခမကင္  အထအေေျမစာကင္  အေအစာငင္ေျမငင္အေစရနင္အတကကင္  လလူ႕အဖကက႕အစညင္ င္းအတကငင္င္းပမမိုမမမိုသမရမင္းႏွ နစာင္းလညင္ လစာအေစရနင္ငင္းႏွငင္င့္  အေဆကင္းအေငကင္းမမႈမမ စာင္း ပမမိုရမင္းႏွ
လစာအေစရနင္ ရညင္ ရကယင္ သညင္ ။ 

အေေျမေျမမဳပင္မမမိုငင္င္းငင္းႏွငင္င့္ထပင္ဆငင္င့္အေပပါကင္ ကကကအေစအေသစာလကင္ နကင္ ပစၥညင္ င္းမမ စာင္းအေစစာငင္င့္ၾကညင္င့္ အေလင့္ လစာအေရင္းအဖကက႕သညင္  ကမၻစာႀကစီင္းတခမိုလခံမိုင္း အကမ မမဳင္းေျဖစင္ထကနင္င္း အေစလမမို
သညင္င့္  အလမမို႕ငင္းႏွစာ ၎အေစစာငင္င့္ၾကညင့္င္ အေလင့္ လစာအေသစာ ကမစၥရပင္ငင္းႏွငင္င့္ပတင္ သကင္ ၍ မင္းႏွနင္ကနင္အေသစာ သတငင္င္း အခမကင္ အလကင္ မမ စာင္းအတကကင္ သစာ ဥင္းတညင္  လမိုပင္အေဆစာ
ငင္သညင္ ။ ၎မင္းႏွတင္ တမင္င္းမမ စာင္းငင္းႏွငင္င့္သခံမိုင္းသပင္ခမကင္ မမ စာင္းသညင္  အအေရင္းႀကစီင္းသကကင့္ သမိုမ႕ အေျပမဳသအေဘစာအေဆစာငင္အေသစာ တငင္ေျပခမကင္ မမ စာင္း သစာေျဖစင္သညင္ ။ 

၂၀၁၅ခမိုငင္းႏွစင္ေျမနင္မစာငမမိုငင္ငခံဆမမိုငင္ရစာအေေျမေျမမဳပင္မမမိုငင္င္းငင္းႏွငင္င့္ထပင္ဆငင္င့္အေပပါကင္ ကကကအေစအေသစာလကင္ နကင္ ပစၥညင္ င္းမမ စာင္းအေစစာငင္င့္ၾကညင္င့္ အေလင့္ လစာအေရင္း သမိုအေတသစီသညင္  ယကင္
စင္ဟလူဟကစာ မမမိုဆစာ-ပလူအနင္စလူ၀မင္ (Yeshua Moser-Puangsuwan) ေျဖစင္သညင္ ။ ငင္းႏွစင္စဥင္ အစစီရငင္ခခံစစာအတကကင္  သတငင္င္းအခမကင္ အလကင္ မမ စာင္း အေပင္းပမမို႕ၾကသညင္င့္  
အဖကက႕အစညင္ င္း အစာင္းလခံမိုင္း ငင္းႏွငင္င့္ ပမိုဂဂမမဳလင္ တဥင္းခမငင္င္းစစီအစာင္း အေကမ င္းဇလူင္းအထလူင္းတငင္သကကင့္ သမိုမ႕ အစစီရငင္ခခံစစာေျဖစင္အေေျမစာကင္ အေရင္းအတကကင္  ပခံင့္ပမမိုင္း ကလူညစီမမႈမမ စာင္းကမမိုလညင္ င္း အထလူင္း
အသမအမင္းႏွတင္ ေျပမဳပပါသညင္ ။ ယခမိုအအေၾကစာငင္င္းအရစာမမ စာင္းငင္းႏွငင္င့္ပတင္ သကင္ ၍မင္းႏွတင္ တမင္င္းမမ စာင္းပမမိုမိုမမမိုမိုတမကမ အေစရနင္ ပပါ၀ငင္ကလူညစီမမႈမမ စာင္း ေျပမဳလမိုပင္အေပင္းၾကရနင္ အတကကင္ လညင္ င္း အေ
တစာငင္င္းဆမမိုလမမိုမိုကင္ ပပါသညင္ ။ burma@icblcmc.org သမမို႕ဆကင္ သကယင္ ငမမိုမိုငင္ပပါသညင္ ။  အစစီရငင္ခခံစစာပပါ သတငင္င္းအခမကင္ အလကင္  မမ စာင္းငင္းႏွငင့္င္ပတင္ သကင္ ၍ ေျပငင္ဆငင္ခမ
ကင္ မမ စာင္းရမင္းႏွပပါက monitor@icblcmc.org သမမိုမို႕စစာအေရင္းသစာင္း ဆကင္ သကယင္ ငမမိုမိုငင္ပပါသညင္ ။

မမကင္ ငင္းႏွစာဖခံမိုင္းဓပါတင္ ပခံမို။ အေေျမေျမမဳပင္မမမိုငင္င္းအေၾကစာငင္င့္ထမခမမိုကင္ ဒဏင္ ရစာေျဖငင္င့္ အသကင္ ရင္းႏွငင္ကမ နင္ရစင္သလူ ဥင္းအေကမ စာင္ ခငင္   ပကခလူင္းတမမိုငင္င္းအေဒ
သႀကစီင္း၊အေကမ စာကင္ ၾကစီင္းၿမမမဳ႕ သလူ၏အမမင္တကငင္ရမင္းႏွအေနအမမင္တကငင္ ရမင္းႏွအေနစဥင္။ ၂၀၁၄ခမိုငင္းႏွစင္ အေတစာထကတကငင္ ဥင္းအေကမ စာင္ ခငင္ ဟငင္င္းစစာင္းရင္းႏွစာ
ထကကင္ စဥင္ အေေျမေျမမဳပင္မမမိုငင္င္းနငင္င္းမမခကင့္သညင္ ။ အေတစာတကငင္င္းဟငင္င္းစစာရင္းႏွစာထကကင္ ေျခငင္င္းသညင္  ေျမနင္မစာငမမိုမိုင္ ငင္ငခံအတကငင္င္း မမမိုငင္င္းအေၾကစာငင္င့္ ထမခမမို
ကင္ နစင္နစာခကင့္ရသလူမမ စာင္းအတကကင္  မလူလအရငင္င္းခခံအအေၾကစာငင္င္း ေျဖစင္လစာ သညင္ ။ ဓပါတင္ ပခံမိုအစာင္း   David Doyle ၏ ခကငင္င့္ေျပမဳခမကင္ ေျဖ
ငင္ အသခံမိုင္းေျပမဳသညင္ ။ 

ေျမနင္မစာငမမိုမိုငင္ငခံအေေျမေျမမဳပင္မမမိုငင္င္းငင္းႏွငင္င့္ ထပင္ဆငင္င့္အေပပါကင္ ကကကအေစအေသစာ လကင္ နကင္ ပစၥညင္ င္းမမ စာင္းအေစစာငင္င့္ ၾကညင္င့္  အေလင့္ လစာအေရင္းအဖကက႕ 
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၂၀၁၅ခုႏွစ္ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 1 
 
 
မိုင္းအသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ျခင္း မ၀ူ ါဒ  
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုုးျပဳမႈ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း သေဘာတ ူ စာခ်ဳပ္ကို 

သေဘာတူလက္ခံထားေသာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမဟုတ္ေပ။1  ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဖၚျပေျပာဆိုုေသာ္လည္း လက္ခံက်င့္သံုးရန္အတြက္ တစံုုတရာ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွေသးေပ။  
၂၀၁၆ ခုႏွစ ္စက္တင္ဘာလတြင္ ကာကြယ္ေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က လႊတ္ေတာ္သို႕ တင္ျပရာတြင ္

တပ္မေတာ္သည္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ဆက္လက္အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္ပါသည္ဟု 
ေျပာဆိုုခဲ့သည္။2 တခ်ိန္တည္းတြင္ “အစိုးရမဟုုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေျမျမဳပ္ 
မိုင္းအသံုးျပဳေနသည္ဟူေသာအခ်က္ကို ျငင္းမရႏိုုင္ေၾကာင္း ႏွင္ ့ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ျဖစ္ေၾကာင္း” 
ရွမ္းျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးကလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။3 
မၾကားေသးကာလျဖစ္ေသာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္ ဇူလိုင္လတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀႑ေမာင္လြင္က 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ ၎၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းတားဆီး ပိတ္ပင္ျခင္း 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား သေဘာတူလက္ခံရန္ စဥ္းစားေနေၾကာင္းႏငွ္ ့ ျမန္မာအစိုးရသည္ ေျမျမွဳပ္မိုင္း အသံုးျပဳျခင္း 
မရိွေတာ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့သည္။4 သုုိ႕ေသာ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္ႏိ၀ုင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အေရွ႕ ေတာင္ 
အာရွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က “မိမိကိုုယ္ကို ခုခံကာကြယ္ေရးႏွင္ ့ လူထု 
အသက္အိုုးအိမ္စည္းစိမ္လံုၿခံဳမႈအတြက္ မိမိတို႕သည္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားအား ခုခံကာကြယ္ျခင္း နည္းလမ္းတခုုအျဖစ္ 
ဆက္လက္အသံုုးျပဳရန္ လိုုအပ္ေနေသးသည္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။5 
၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ဇြန္လတြင ္အာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက 

ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈတားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းကို၎တို႕ပါတီ၏မူ၀ါဒတြင္ေထာက္ခံပါေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး 
အဖြဲ႕သို႕ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခင္ကတည္းက ထိုမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ကတိက၀တ္ျပဳၿပီးျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ 
ထိုုကတိကို ဆက္လက္ကိုုင္ဆြဲထားမည္ဟု သူက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။6 
ျမန္မာႏိုငု္ငံသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္ႏိုုင္ငံတႏိုင္ငံအျဖစ ္ ပါ၀င္ျခင္းမရိွေသးေသာ္လည္း ၂၀၀၃ ခုုႏွစ္၊ 

၂၀၀၆ ခုုႏွစ္၊ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္၊ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ ္ႏွင္ ့၂၀၁၃ ခုုႏွစ္မ်ားအပါအ၀င ္ေျမျမွဳပ္မိုင္း အသံုးျပဳမႈတားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုုင္ငံမ်ား အစည္းအေ၀းသို ႕ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ေမလ 
ႏွင္ ့၂၀၁၄ ခုုႏွစ ္ဧၿပီလ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕တြင ္က်င္းပခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းက႑စံုုအစည္းအေ၀းမ်ားသို႕ ပထမဆံုုးအႀကိမ္အျဖစ္ 
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ ဇြန္လတြင ္ က်င္းပေသာ တတိယ 
အႀကိမ္ေျမာက္ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း အစည္းအေ၀းႏွင္ ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ ႏို၀ုင္ဘာ မ ွ ဒီဇင္ဘာအထိ ဂ်နီဗာတြင ္
က်င္းပေသာ အဖြဲ႕၀င္ႏိုုင္ငံမ်ား၏ ၁၄ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းမ်ားသို႕  ပါ၀င္တက္ေရာက္ျခင္း မရိွခဲ့ေပ။ ၂၀၁၆ 

                                                
1 ယခင္က ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဟုေခၚသည္။ ယခင ္ စစ္အစိုးရလက္ထပ္တြင္ Burma မ ွ Myanmar သို႕ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 
တိုင္းရင္းသားအဖြ႕ဲအစည္းအမ်ားစ ု ႏွင္ ့ ႏိုင္ငံအမ်ားစုက Burma ဟူ၍သာ ဆက္လက္ေခၚေ၀ၚသံုုးစြဲလိုုၾကသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ား၏ အမည္မ်ားကိ ုယခင္မူရင္း 
2 ထူးသန္႕ ။“တပ္မေတာ္က၎သည္ေျမျမဳပ္မုိင္းကို ျဖစ္ႏိုုင္သမ ွ်အနည္းဆံုးအသံုးျပဳေနသည္ဟုအခိုုင္အမာေျပာၾကား။  ျမန္မာတိုုင္းမ္စ္။ ၁၃ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆။   
3 ibid. 
4 ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္ဇူလိုင္လ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ASEAN ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀းက်င္းပစဥ ္(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ စာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲ၀င္မ်ား၏ 
အစည္းအေ၀း သဘာပတ ိPrak Sokhonn အား ဦး၀႑ေမာင္လြင္က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္၎၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
ျဖစ္စဥ၏္ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ ေျမျမဳပ္မိုင္းတားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား သေဘာတူလက္ခံရန္ စဥ္းစားေန” သတင္းထုုတ္ျပန္ခ်က္။ လူသတ္မိုင္းမ်ား 
အသံုုးျပဳမႈပိတ္ပင ္တားဆီးျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ ္လုုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေရးယူနစ္။ ၁၂ ဇူလိုင္ ၂၀၁၂။ 
5 အစိုုးရသတင္းစာပါ သမၼတမိန္႕ခြန္း “Establishment of ASEAN Community is not ultimate goal of ASEAN but a milestone towards stable, 
peaceful and prosperous region,” New Light of Myanmar(p16) ,19 November 2012.   http://www.burmalibrary.org/docs14/NLM2012-11-
19.pdf 
6 Monitor NLD နာယကႀကီး ဦးတင္ဦးႏွင့္အင္တာဗ်ဴး။ ရံုုးခ်ဳပ္၊ ရန္ကုုန္၊ ၂၀၁၆ ဇြန္ ၆ 



၂၀၁၅ခုႏွစ္ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 2 
 
ခုႏွစ္ေမလ၊ဂ်နီဗာတြင ္ က်င္းပေသာ က႑စံုအစည္းအေ၀းမ်ားသို႕ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး 
ျမန္မာႏိုု္င္ငံအတြင္း ေျမျမဳပ္မိုင္းအေျခအေနႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုုင္င ံ ကုိယ္စားလွယ္က ICBL  သို႕  
ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့သည္။  
၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (၈) ဖြဲ႕က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ 

တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင ္ လက္မွတ္ေရးထိုးသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
“မိုင္းအသံုးျပဳျခင္း ကို ရပ္တန္႕ရန”္ ႏွင္ ့ “ေျမျမွဳပ္မိုင္းအားလံုးရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္။” ဟု 
ေဖၚျပထား သည္။ 7 (အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈတြင္ရႈ။ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပ 
ထားသည္။) ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ ႏိ၀ုင္ဘာလတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ အရပ္သား အစိုးရသစ္ သည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္က်င္းပေနေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ေအာက္တိုဘာလအထိေနာက္ထပ္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူႏိုုင္ျခင္း မရိွေသးေပ။  

ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႕ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံ (UNGA) ၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၇၀/၅၅ မဲဆႏၵေပးမႈတြင ္ မဲမေပးၾကားေနႏိုုင္င ံ ၁၇ ႏိုင္ငံတြင ္ တစ္ႏုုိင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ 
ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ပံုမွန္ေတာင္းဆိုလာခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ကမၻာအ၀ ွမ္းလႊမ္းၿခံဳေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။  
ေျမျမွဳပ္မုိင္းအသံုးျပဳမႈတားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို သေဘာတူလက္ခံမည့္ ဥပေဒျပဳမႈကိ ုမည္သည့္ 

ႏိုုင္ငံေရးပါတီကမ ွ ဦးေဆာင္တင္ျပခဲ့ျခင္းမရိွေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ ဇြန္လတြင ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရး 
ဥပေဒကိ ုအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ 8 
၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ဧၿပီလတြင္ UNICEF၊ လူသားခ်င္းစာနာေသာမိုုင္းအေရးအားထုတ္မႈအဖြဲ႕ ႏွင္ ့ အျခား 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိုင္းအသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ မိုင္းဆိုုင္ရာအကူအညီမ်ားႏိုင္ငံတကာေန႕ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင ္
က်င္းပခဲ့သည္။ UNICEF  ႏွင္ ့အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ ွကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထိုအခမ္းအနားတြင္ အစိုးရ 
အား ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္ခံက်င့္သံုးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။9 
အစိုးရပိုင္သတင္းစာသည္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ မိုင္းအေရး 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းေန႕ သတင္းစကားကို ေဖၚျပေပးခဲ့သည္။10 

  ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ ႏို၀ုင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မိုင္းအသံုးျပဳမႈ ရပ္ဆိုင္းေရးလႈပ္ရွားမႈ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္
ေျမျမွဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲႏွင့္အတူ ထုတ္ေ၀ခဲ ့

                                                
7 ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ မတ္လတြင္ ႏွစ္ဖက္မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးအဖြ႕ဲမ်ားက သေဘာတူခဲ့ေသာ NCA (မူၾကမ္း) အရ အခန္း (၃)၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ 
အခ်က္ ၅ (က)တြင ္ “ႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ု ရပ္ဆိုုင္းရန ္ သေဘာတူသည္…ေျမျမဳပ္မိုုင္းေထာင္ျခင္း…”အခန္း (၅) (ခ)တြင ္
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ တိုးတက္မႈမ်ားရိွလာသည္ႏွင္ ့ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားေထာင္ထားေသာေျမျမဳပ္မိုုင္းမ်ားရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန ္
ႏွစ္ဖက္စလံုးက သေဘာတူသည္။ ေျမျမဳပ္မိုင္းရွင္းျခင္းႏွစ္ဖက္အားထုုတ္မႈမ်ားကိ ု အစိုုးရအဆင့္ဆင့္ျဖင့္နီးနီးကပ္ကပ္ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
ပိုုမိုုေလ့လာလိုုပါက မိုုင္းကင္းစင္ေရးျမန္မာနိုု္င္င ံ“မိုုင္းအသံုးျပဳမႈပိတ္ပင္ျခင္းႏွင္ ့တႏိုုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္။” ၁၁ ၾသဂုုတ္ ၂၀၁၅။  
8 မသန္းစြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဥပေဒ-ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္၃၀/၂၀၁၅။ရႈ႕ -“ေျမျမဳပ္မိုင္းထိသုူ၏အခြင့္အေရးမ်ားကိ ု
မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဥပေဒတြင ္ထည့္သြင္းသင့္သည္။” ျမန္မာ့အလင္း။ ၁၆ ဇြန္ ၂၀၁၄။ စာ၁။ ၁ ေဖ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ ္ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ 
အမတ္ေနရာတခ်ိဳ႕ အႏိုုင္ရခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု ု(NDF) ဥကၠဌက NDF အေနႏွင္ ့လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က လႊတ္ေတာ္အာဂ်င္တာတြင္ ေျမျမဳပ္မိုုင္းကိစၥ 
ေဆြးေႏြးရန္ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၃ ခုုႏွစ ္ႏွစ္လည္ပိုင္းအထိ လႊတ္ေတာ္အတြင္းေရးမွဴးအဖြ႕ဲထံတြင္သာ ရိွေနေသးၿပီး ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာတြင္ 
မပါ၀င္ေသးေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြ႕ဲသုုိ႕  အသိေပးခဲ့သည္။“ ICBL Country Profile: Myanmar/Burma: Mine Ban Policy,” 30 October 2014. 
တြင ္ၾကည့္ပါ။ 

 

 
9 မိုုးျမင့္။ ”ျမန္ာမႏိုုင္ငံတြင္ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈရ႔ပ္တန္႕ရန္အစိုုးရသစ္ကတိုက္တြးန္။ Irrawaddy, 5 April 2016. 

10 “UN Secretary General’s message on the International Day For Mine Awareness and Assistance in Mine Action,” Global New Light of 
Myanmar, 4 April 2016. 



၂၀၁၅ခုႏွစ္ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 3 
 
သည္။ 11 မိုင္းအသံုးျပဳမႈရပ္ဆိုင္းေရးလႈပ္ရွားမႈက ျမန္မာဘာသာျဖင္ ့ ေရးသားထားေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ ျမန္မာႏိုင္င ံ
ဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျဖန္႕ခ်ခီဲ့သည္။ 
မုုိင္းအသံုးျပဳမႈရပ္တန္႕ရန္၊မိုင္းမ်ား ရွင္းလင္းရန ္ လူထုု၏ ေတာင္းဆိုမႈသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင ္ ပို၍ 

ခပစ္ိတ္စိတ္ေတြ႕လာေနရသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကြက္ခိုင္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားက 
တပ္မေတာ္၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ တေအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မ်ားထံသို႕ 
တရား၀င္စာမ်ားေပးပို႕ကာ ၂၀၁၆ ႏွစ ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ၿမိ႕နယ္အနီး တ၀ ိုက္ 
ေထာင္ထားေသာ ေျမျမဳပ္မိုုင္း ျပန္လည္ဖယ္ရွားေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။ တစံုတရာ အေၾကာင္း 
ျပန္ၾကားျခင္း မရိွခဲ့ေပ။၂၀၁၆ခုႏွစ ္ မတ္လတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖိုုရမ ္ အစည္းအေ၀း 
ႀကီးက ျပည္နယ္အတြင္း မိုင္းရွင္းလင္းေရးႏွင္ ့ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႕ေရးအတြက္ ေတာင္းဆို 
ခဲ့ၾကသည္။12 ၂၀၁၆ခုႏွစ ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဆင္ဘိုၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား တစ္ေထာင္ေက်ာ္က ၎တို႕ေဒသအတြင္း 
ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင္ ့ေသဆံုးခဲ့ရမႈမ်ားအတြက္ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ 13 
 
မိုင္းအသံုုးျပဳမႈ 
၁၉၉၉ ခုႏွစ ္ ပထမအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာစတင္ထုတ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေျမျမွဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအႏွံ႕အျပားတြင ္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕ ႏွင္ ့ အစိုးရ မဟုတ္ ေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ 
လူသတ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ယၡဳ အစီရင္ခံစာေရးသားစဥ္ကာလအတြင္း 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ ွ ရရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ မိုင္းအသစ္အသံုးျပဳမႈ သိသိသာသာ 
က်ဆင္းလာသည့္ပံုစံကိုျမင္ေတြ႕ရသည္။ 

 ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ မတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကမၻာကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္က “ 
ျပည္သူမ်ား ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေသာ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ဆက္လက္အသံုးျပဳျခင္း 
အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚ အထူးစိုးရိမ္ရေၾကာင္း၊” ေျပဆိုခဲ့သည္။14 ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ဧၿပီလတြင ္ ထုုတ္ေ၀ေသာ 
ကမၻာ့ကုသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ 
အစီရင္ခံစာတြင ္ ျမန္မာႏိုုင္င ံ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေသာ ကေလးစုုစုုေပါင္း၏ ထက္၀က္မွာ 
ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင္ ့စစ္ပြဲအတြင္း ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲေစေသာ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ဟုေဖၚျပထားသည္။15 

 
အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား 
၂၀၁၆ ခုႏွစ ္စက္တင္ဘာလတြင္ ဒုတိယကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က တပ္မေတာ္သည္ ျပည္တြင္း 

လက္နက္ကိိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ဆက္လက္အသံုးျပဳေနရေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႕ တင္ျပခဲ့သည္။16 
ထိုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာပင ္ “အစိုးရမဟုုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း 

                                                
11 “၂၀၁၄ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာ ေျမျမဳပ္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြ႕ဲ အစီရင္ခံစာ ထုုတ္ေ၀ျခင္းႏွင္ ့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ“၂၉ ဒီ။ ရန္ကုုန္၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ 
ေမးေျဖအသံဖိုုင္လင့္ ရိွသည္။ 
12 “Local residents call for removal of landmines in Kutkai,” Global New Light of Myanmar, 3 March 2016; and ၿငိမ္းၿငိမ္း, “Ethnic Civilians 
Demand End to Army Abuses in Shan State,” Irrawaddy, 2 March 2016.` 
13 “Sinbo residents protest landmines as death toll rises,” Eleven Myanmar, 27 September 2016. 
14 UNGA, “Situation of human rights in Myanmar,” A/31/71, 18 March 2016, p. 13, para. 57. 
15 “Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Myanmar,” A/70/836–S/2016/360, 20 April 2016, p. 18, para. 103. 
16 ထူးသန္႕ ။“တပ္မေတာ္က၎သည္ေျမျမဳပ္မုိင္းကို ျဖစ္ႏိုုင္သမ ွ်အနည္းဆံုးအသံုးျပဳေနသည္ဟုအခိုုင္အမာေျပာၾကား။  ျမန္မာတိုုင္းမ္စ္။ ၁၃ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆။   



၂၀၁၅ခုႏွစ္ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 4 
 
ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳေနသည္ဟူေသာ အခ်ကက္ို ျငင္းမရႏိုုင္ေၾကာင္း ႏွင္ ့ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ 
ျဖစ္ေၾကာင္း” ရွမ္းျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးကလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။17 
၂၀၁၅ခုႏွစ ္ ေအာက္တိုုဘာလတြင္ အစိုးရစစ္သားမ်ားသည္ ၎တို႕တပ္စခန္းအနီး ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ေထာင္ခဲ ့

သျဖင့္ အရပ္သားမ်ား ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရခဲသ့ည္ဟု ေဒသခံျပည္သူမ်ားက စြတ္စြဲေျပာဆိုခဲ့သည္။ ရွမ္းသူပုုန္မ်ားႏွင္ ့
တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္အၿပီး မိုင္းမ်ားေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရြာသားမ်ားက ေျပာဆိုခဲ့သည္။18 ၂၀၁၅ခုႏွစ ္ စက္တင္ဘာ 
လတြင္ ျမန္မာအစိုးရ စစ္သားမ်ားသည္ ရြာသားမ်ားကို မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေရွ႕တန္း ေနရာသို႕ ေခၚေဆာင္ 
သြားခဲ့ၿပီး ထိုုေနရာသို႕ျပန္မလာရန္ႏွင့္မိုင္းမ်ားေထာင္ထားေၾကာင္း စစ္သားမ်ားက ရြာသားမ်ားကို သတိေပးခဲ ့
သည္။19 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လတြင္ တပ္မေတာ္က ၎တို႕သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ထိုေနရာတြင ္ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား 
ေထာင္ထားခဲ့ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္ဟု မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ခရစ္ယာန ္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါးက ေျပာဆို 
ခဲ့သည္။20 ၂၀၁၆ခုႏွစ ္ဇန္န၀ါရီလတြင္ တရုတ္အရာရိွတစ္ဦး တရုတ္-ျမန္မာနယ္စ္အနီး ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင္ ့ထိခိုက္ 
ဒဏ္ရာရခဲ့သျဖင္ ့ တရုုတ္အစိုးရက ကန္႕ကြက္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ တိုက္ပြဲ 
ျဖစ္စဥ္အတြင္း ျမဳပ္ႏွံခဲ့သည့္ မိုင္းျဖစ္ပံုရသည္။ သုုိ႕ေသာ္ မိုင္းေထာင္သူ မည္သူမည္သူ ျဖစ္သည္ကိုေတာ့ မသိရ 
ေပ။21၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင္ ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အၾကား လိႈင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္အနီး တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ ္ မိုင္းေထာငခ္ဲ့သည္။ မည္သည့္တပ္ဖြဲ႕က မိုင္းေထာင္ခဲ ့
သည္ကိုေတာ့ တိတိက်က် မသိရေပ။ 22 
 
အစိုးရမဟုုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အသံုးျပဳမႈ။ 23 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ 

ရယူရန ္ ဆႏၵရိွေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုုင္ငံအ၀ ွမ္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးနီးပါးႏွင့္ အစည္းအေ၀းပြဲေပါင္းမ်ားစြာ က်င္းပခဲ့သည္။ ေျမျမွဳပ္မုုိင္းအသံုးျပဳမႈ ရပ္တန္႕ေရးႏွင္ ့
မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစည္းအေ၀း ေပါင္းမ်ားစြာတြင ္ထုတ္ေဖၚေဆြးေႏြးခဲ့သည္။. 24 
တႏိုုင္ငံလံုးအပစ္အခပ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ ္ (NCA) မူၾကမ္းတြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရး 

ထိုးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ “ မိုင္းေထာင ္ ျခင္းကို အဆံုးသတ္ရမည္။” ႏွင္ ့ “ေျမျမွဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ပူးေပါင္း ပါ၀င္မည္။” ဟု ေဖၚျပထားသည္။25 ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင ္NCA 

                                                
17 Ibid. 
18 “Killing, disappearance, land-mine death during Burma Army offensive in central Shan State,”  ရွမ္းသတင္းစဥ္၊၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၈။  
19 Monitor ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ေဘးဒဏ္သင့္လူမႈအသိုုင္းအ၀န္းအတြက္ ကူညီေပးေနေသာလူသားခ်င္းစာနာေသာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္အင္တာဗ်ဴး။ ရန္ကုုန္။ 
၉  ႏွင္ ့၁၃ ေအာက္တိုုဘာ ၂၀၁၅။ အမည္မေဖၚရန ္ေတာင္းဆိုု။  

20 “Villagers Killed By Landmine,” Burma News International, 8 August 2016. 
21 Guy Dinmore ႏွင္ ့၀လံုး, “China protests after landmine injures official,” ျမန္မာတိုင္းမ္စ,္ ၆ ဖန္န၀ါရ ီ၂၀၁၆. 
22 “Landmine kills Kayin village head,” Eleven Myanmar, 17 September 2016. 
23 ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစ၍အနည္းဆံုးလက္နက္ကိုင္၁၇ဖြ႕ဲသည့္ လူသတ္မိုင္းမ်ားအသံုးျပဳသည္။ သိုု႕ေသာ္တခ်ိဳ႕အဖြ႕ဲမ်ားသည ္မရိွေတာ့သည့္ အျပင္ မိုင္းအသံုးျပဳျခင္းလည္း 
မရိွေတာ့ပါ။  
24 ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဦး၀႑ေမာင္လြင္က စာခ်ဳပ္အဖြ႕ဲ၀င္ႏိုုင္ငံမ်ား၏ ၁၁ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းသဘာပတ ိ Prak Sokhonn အား အထက္ပါအတုုိင္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္ဖႏြမ္းပင္တြင္ က်င္းပေသာ ASEAN ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀းအတြင္း အလြတ္ သေဘာေတြ႕ဆံုုျခင္း။ ““ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္
၎၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ ေျမျမဳပ္မိုင္း တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း သေဘာတ ူ စာခ်ဳပ္အား သေဘာတူလက္ခံရန္ စဥ္းစားေန” 
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္။ လူသတ္မိုင္းအသံုုးျပဳမႈ တားျမစ ္ ပိတ္ပင္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ ္ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း အေထာက္အပ့ံယူနစ္။ ဇူလိုုင္ ၁၂ ၂၀၁၂။ 
http://bit.ly/Pa7U5b. 
25 ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ မတ္လတြင္ ႏွစ္ဖက္မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးအဖြ႕ဲမ်ားမွ သေဘာတူခဲ့ေသာ NCA မူအၾကမ္းအရ အခန္း (၃) အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင္ ့
သက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ား။ အခ်က္ (၅)(က)တြင ္ “ေအာက္ေဖၚျပပါလုုပ္ငန္းမ်ားရပ္တန္႕ရန ္ နွစ္ဖက္စလံုုးမွသေဘာတူသည္။ …ေျမျမဳပ္မိုင္း ေထာင္ျခင္း”အခန္း(၅) 



၂၀၁၅ခုႏွစ္ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 5 
 
ကို ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုုး  (KNU) မ ွခြဲထြက္ခဲ့ေသာ (၂) ဖြဲ႕ အပါအ၀င္၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး 
ေကာင္စ ီ (RCSS)၊ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ ပအို႕၀ ္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုး 
ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး စသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ (၈) 
ဖြဲ႕က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။26  အဓိက လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သေဘာတ ူ ညီ 
ခ်က္တြင္ ပါ၀င္ျခင္း မရိွေသးေပ။  
၂၀၁၅ခုႏွစ ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင္ ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ႏွစ္တ၀က္အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္း မည္သည့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းက လူသတ္မိုင္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းကို တဖက္သတ္ 
စြန္႕လႊတ္မည္ဟု ကမ္းလွမ္းခဲ့ျခင္း မရိွေပ။27 
၂၀၁၆ခုႏွစ ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ KIA ႏွင္ ့ TNLA အဖြဲ႕မ်ားသည္ ကြတ္ခိုုင္ၿမိဳ ႕အနီး ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားေထာင္ခဲ့သည္ဟု 

ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက စြတ္စြဲေျပာဆိုခဲ့သည္။ 28 TNLA က ၎တိုု႕အေနျဖင့္ မိုင္းအသံုးျပဳျခင္းကို 
ေရွာင္ၾကဥ္မည္ဟု ယခင္က ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။29  ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ ႏို၀ုင္ဘာလတြင္ အစိုးရ သတင္းစာက ျမန္မာ 
အမ်ိဳးသားဒီမုုိကေရစီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA)သည္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕တြင္ မိုင္းေထာင္ခဲ့သည္ဟု ေဖၚျပခဲ ့
သည္30 ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းနယ္စပ္အနီး ေက်းရြာစုုတြင္ေနထိုုင္ေသာ ေဒသခံလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူ တစ္ဦးက 
KIA ေထာင္ေသာ မိုင္းေၾကာင္ ့ အရပ္သားျပည္သူမ်ား ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရသည့္အျပင္ လယ္သမား ၁၀၀ ေက်ာ္ 
အိုုးအိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 31 
၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕မ ွ စစ္ရွာင္ျပည္သူမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း 

တပ္မေတာ္ (RCSS) က ၎တို႕ရြာအတြင္းမိုင္းေထာင္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 32 ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ဇူလိုုင္လတြင္ TNLA 
သည္ မိုင္းေထာင္သျဖင့္ ၎တို႕ အဖြဲ႕အတြင္းမ ွတခ်ိဳ႕ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္ဟု RCSS/SSA  အတြက္ ေပၚတာ လုုပ္ေပး 
ခဲ့ရသည့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။33  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း TNLA၊ RCSS/SSA၊ SSPP/SSA ႏွင္ ့
တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ မိုင္းမ်ားရွာေဖြေတြ႕ခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္းေပးပိုု႕ခ်က္ မ်ားစြာ 

                                                                                                                                               
(င) တြင“္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏွစ္ဖက္စလံုုးက ေထာင္ထားေသာ ေျမျမဳ႔ပ္မိုင္းမ်ား ရွင္းလင္း ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန ္
သေဘာတူသည္။ေျမျမဳပ္မိုုင္းရွင္းလင္းျခင္းပေရာဂ်က္မ်ားအတြက ္ ႏွစ္ဖက္အားထုုတ္ခ်က္မ်ားကိ ု အစိုုးရ အဆင့္တိုင္းတြင္ အနီးကပ္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းမွတဆင့္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ “ပိုမိုုသိရိွလိုုပါကမိုင္းကင္းစင္ေရး ျမန္မာႏိုုင္ငံ။“ မိုင္းအသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္အမ်ိဳးသားအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရလုုပ္ငန္းစဥ္။”၁၁ ၾသဂုုတ္ 
၂၀၁၅။ 
26 “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုုး။”ျမန္မာ့အလင္း။ ၁၆ေအာက္တိုုဘ၂၀၁၅။ စာ၁။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေသာသေဘာတူစာခ်ဳ႔ပ ္ ခ်ဳပ္ဆိုုသည္ ့
ႏိုုင္ငံေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင ္လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားရိွၾကသည္။KNU တြင ္ကရင့္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ(္KNLA)၊ RCSS တြင ္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ ္
(ေတာင္ပိုင္း)၊ALP တြင္ရခိုုင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ PNLOတြင ္ ပအိုု႕၀ ္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတ္ ႏွင္ ့ CNF တြင ္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား 
တပ္မေတာ္တို႕ျဖစ္သည္။ က်န၂္ဖြ႕ဲသည္တပ္ႏွင့္ႏိုုင္ငံေရးအမည္တူညီသည္။ 
27 ဆြဗN္GOတခုုျဖစ္ေသာGeneva Callမွစီစဥ္ေသာကတိက၀တ္ျပမႈသ၀ဏ္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့ေသာ ယခင္လက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲမ်ား သည္ႏွင့္ 
လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲတခ်ိဳ႕႕က လူသတ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈကိုုတဖက္သတ္စြန္႕လႊတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ဇူလိုုင္တြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္က စြန္႕လႊတ္ရန္ေၾကျငာခဲ့သည္။ 
ယခုအခ်ိန္တြင္ စစ္ေရးအရ လႈပ္ရွားမႈမရိွေတာ့ေသာ အာရ္ကန္ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားအဖြ႕ဲ ႏွင္ ့အာရ္ကန္အမ်ိဳးသား စည္းလံုုးညီညႊတ္ေရးပါတီႏွစ္ဖြ႕ဲစလံုးသည္ ၂၀၀၃ 
ခုႏွစ ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အသံုးျပဳမႈကို စြန္႕လႊတ္ခဲ့သည္။ လားဟူ ဒီမိုကရက္ တစ္တပ္ဦး (LDF)၊ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင္ ့ PPLO/ 
ပအို႕၀ ္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(PPLA)တို႕ကလည္း ၂၀၀၇ ခုႏွစ ္ ဧၿပီလတြင္ စြန္႕လြတ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ဇြန္လထုတ္ျပန္ေသာ 
အစီရင္ခံစာတြင ္LDF ႏွင္ ့PPLA တို႕ႏွစ္ဖြ႕ဲစလံုး ၿပိဳလဲသြားၿပီဟု Geneva Call က ေဖၚျပခဲ့သည္။ 
28 “Local residents call for removal of landmines in Kutkai,” Global New Light of Myanmar, 3 March 2016; and ၿငိမ္းၿငိမ္း, “Ethnic Civilians 
Demand End to Army Abuses in Shan State,” Irrawaddy, 2 March 2016.`  
29 TNLA သည္ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး(PSLF)၏ စစ္ေရးလက္တံျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ ခုုႏွစ္တြင္  Geneva Call ႏွင္ ့ ကတိက၀တ္စာခြ်န္လႊာ 
လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ Geneva Call သည္ TNLA သည္မိုင္းမ်ားအသံုးျပဳေနသည္ဟူေသာ စြတ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုုစမ္းမႈ 
မ်ားျပဳလုုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ Geneva Call, “Burma/Myanmar: Geneva Call urges an end to mine use in northern Shan State,” 14 July 2016.ကိုုၾကည့္။ 
30 “Rebel group launches attacks at Laukkai,” Global New Light of Myanmar, 29 November 2015. 

31 “Kachin landmines kill 11 last year,” Eleven Myanmar, 31 January 2016. 
32 ေမာင္ေဇာ,္ “RCSS faces landmine claims,” Myanmar Times, 18 February 2016. 
33 သူသူေအာင္ “One dead, seven hurt in Shan State landmine blast,” Myanmar Times, 7 July 2016. 
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ရိွခဲ့ေသာ္လည္း မည္သူ႕တြင္ တာ၀န္ရိွသည္ကိုေတာ့ ေဖၚျပျခင္းမရိွေပ။34 ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ၾသဂုတ္လတြင္ KIA က 
၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း ထိုေဒသတ၀ ိုက္ ၎တိုု႕ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ေထာင္ထားခဲ့ေၾကာင္း သတိေပးခဲသ့ည္ဟု မိုးေကာင္း 
ၿမိဳ႕ သင္းအုပ္ဆရာေတာ္တစ္ပါးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။35၂၀၁၆ခုႏွစ ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဒီမိုုကရက္တစ္ ကရင ္
အက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္ (DKBA)  ခြဲထြက္အဖြဲ႕ ႏွင္ ့အစိုုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား လိွဳင္းဘြဲၿမိဳ႕အနီး တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ ္မိုုင္းမ်ား 
ေထာင္ခဲ့သည္။ မည္သည့္အဖြဲ႕က ေျမျမဳပ္မိုုင္းေထာင္ခဲ့သည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေပ။36 
၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ဧၿပီလတြင ္ ပဲခူးတိုုင္းေဒသႀကီး မိုးအင္းၿမိဳ႕ရိ ွ ရြာသားတစ္ဦးက KNLA သည္ သစ္ခုတ္လုပ္ကြက္ 

တ၀ ိုက္ မိုင္းေထာင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။37 ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ဇန္န၀ါရီလတြင္ KNLA ေရႊမိုင္း လုုပ္ကြက္အနီး ေဒသ 
အတြင္း မ၀င္လာရန ္ KNLA မ ွ စိုက္ထူထားေသာ သတိေပးဆိုင္းဘုုတ္မ်ား ျမင္ေတြခဲ့ၿပီး၊ႏႈတ္ျဖင္ ့ သတိေပးခံရ 
သည္ဟု မံုုးၿမိဳ႕ေန ျပည္သူတစ္ဦးကေျပာဆိုုခဲ့သည္။38 ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ဧၿပီလတြင ္တပ္မေတာ္သည္ KIA ေထာင္ထား 
ေသာ မိုင္းေၾကာင္ ့တစ္ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ ရက္အတိအက်မသိရေပ။ 39 

ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္းႏွင္ ့လႊဲေျပာင္းျခင္း 

    ပဲခူးတိငု္းအေနာက္ဖက္ျခမ္း၊ ေညာင္ေျခေထာက္ရိ ွႏိုင္ငံပိုင္စက္မႈလုပ္ငန္းတခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ ့ကာကြယ္ေရး 
ႏွင္ ့ စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုုမ်ား (ကပစ) သည္ မိုင္းရွာစက္ကိရိယာျဖင့္ ရွာေဖြ၍ မရေသာ အစိတ္အပိုင္း 
မ်ားအပါအ၀င ္ ျဖန္႕ထြက္ လူသတ္မိုင္းႏွင့္ နင္းမိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည္။40 ျမန္မာႏိုင္ငံအာဏာပိုင္မ်ားသည္ 
၎တို႕သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းထားေသာ လူသတ္မိုင္းအေရအတြက္၊ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္စက္တင္ဘာလတြင္ အကန္႕အသတ္ျဖင့္ ဆက္လက္ 
ထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။41 ျပည္တြင္းထုတ္လုုပ္မႈအျပင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ 
အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ အီတလီႏိုင္ငံ၊ ဆုုိဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင္ ့တျခားအမည္မသိ စစ္လက္နက္ 
ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း လူသတ္မိုင္းမ်ား ၀ယ္ယူ အသံုုးျပဳမႈ ရိွသည္ဟု ေျမျမွဳပ္မိုင္း အသံုုးျပဳမႈ 
ေစာင္ၾ့ကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့ဖူးသည္။42ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ လူသတ္မိုင္းမ်ား ႏိုင္ငံျခားတင္ပိုု႕ 
ေရာင္းခ်သည့္ ႏိုင္ငံတခုအျဖစ ္သတ္မွတ္ခံ ထားရျခင္းမရိွေခ်။43 

 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း ႏွင္ ့သိုေလွာင္ျခင္း 

                                                
34 ဥပမာကိုုၾကည့္, “Villager and daughter injured by landmine in Hsipaw,” Burma News International, 22 July 2016. 
35 “Villagers Killed By Landmine,” Burma News International, 8 August 2016. 

36 “Landmine kills Kayin village head,” Eleven Myanmar, 17 September 2016. 
37 ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖြ႕ဲ, “Nyaunglebin Situation Update: Mone Township, April to May 2016,” August 2016.  
38 ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖြ႕ဲမွ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ေရးအဖြ႕ဲသို႕ ေပးပိုု႕ အျပင္သိုု႕ မထုုတ္ျပန္သည့္သတင္း။ ၅ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆ 
39 “Burma Army Launches Attacks Across Kachin State,” Free Burma Rangers Report, 29 April 2016. 
40 ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္တရုုတ္ႏိုုင္ငံလုပ္ Type – 59 တိုက္မိုင္းအမ်ိဳးအစားကိ ုပံုတူကူးခ်ထားေသာ MM1 မိုင္းႏွင္ ့တရုတ္လုပ္ Type -58 အမ်ိဳးအစား ေရွ႕ထြက္မိုင္း 
MM2 အျပင္ အေမရိကန္လုပ္ M14 ပလစ္စတစ္မိုင္းမ်ားလည္း တုပထုတ္လုပ္သည္။ 
41 ထူးသန္႕ ။“တပ္မေတာ္က၎သည္ေျမျမဳပ္မုိင္းကို ျဖစ္ႏိုုင္သမ ွ်အနည္းဆံုးအသံုးျပဳေနသည္ဟုအခိုုင္အမာေျပာၾကား။  ျမန္မာတိုုင္းမ္စ္။ ၁၃ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆။   
42 Landmine Monitor Report 2004 ကိုၾကည့္ပါ။ p. 938. မိုင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင ္တရတု္လုပ္ Type-58-59-69-72A။ ဆိုဗီယက္လုပ္ POMZ-2, POMZ-2M, 
PMN, PMD-6, US M14, M16A1, M18 ႏွင္ ့အိပ ္POMZ-2, POMZ-2M, PMN, PMD-6, US M14, M16A1, M18 ႏွင္ ့အိႏၵိယႏွင့္ ၿဗိတိန္လုပ္ LTM-73, LTM-76 
43 ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္လူသတ္မိုင္းမ်ား ျပည္ပသိုု႕ေရာင္းခ်တင္ပိုု႕ျခင္း တားျမစ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ 
သို႕ေသာ္ တရား၀င္ရပ္ဆိုင္းျခင္း (သို႕မဟုတ္) ျပည္ပပို႕ကုုန္တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တစံုတရာ လူသိရွင္ၾကား ထုုတ္ေဖၚျခင္း မရိွေပ။ Landmine Monitor Report 
2000။ စာ ၄၆၉ ကိုၾကည့္။ 



၂၀၁၅ခုႏွစ္ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 7 
 

    KIO, KNLA, DKBA, ကရင္နီတပ္မေတာ ္ ႏွင္ ့ ၀ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးတပ္မေတာ္ တို႕သည္ 
နင္းမိုင္းႏွင္ ့ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲမိုင္းမ်ား ထုတ္လုုပ္သည္။ တခ်ိဳ႕အဖြဲ႕မ်ားက ေရွ႕ထြက္မိုင္း၊ ေထာင္မိုင္းႏွင္ ့
ေထာင္ေခ်ာက္မိုင္းမ်ား ထုတ္လုုပ္သည္။ KNLA မွတပ္ဖြဲ႕အားလံုးသည္ ႏိုင္ငံျခားသား ပညာရွင္တဦးႏွင္ ့ ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားၿပီးေနာက္ နင္းမိုင္းမ်ား ကိုုယ္တုိင္ထုတ္၍ အသံုးျပဳႏိုုင္သည္။44 အစိုးရတပ္မွ ေထာင္ခဲ့ေသာမိုင္းမ်ားကိ ု
ျပန္လည္တူးေဖၚျခင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာစစ္တပ္လက္နက္တိုက္မ်ားကို သိမ္းယူျခင္းျဖင့္ ေသာ္ 
လည္းေကာင္း ေမွာင္ခိုလက္နက္ေစ်းကြက္မ်ားမွ ၀ယ္ယူျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း  မိုင္းမ်ားရရိတွတ္သည္။ 45 
၂၀၁၆ ခႏုွစ ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ကိုးကန္႕ေဒသအတြင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားထံမွ POMZ 

လူသတ္မိုင္း ၈ လံုးႏွင့္ တျခားလက္နက္ခဲယမ္းမ်ား သိမ္းဆည္းရခဲ့သည္။46 ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ႏိ၀ုင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕ 
တြင ္ KIA  စခန္းတစ္ခုမ ွသိမ္းဆည္းရမိေသာလက္နက္မ်ားအနက္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအလံုး၉၀ သိမ္းဆည္း ရရိ ွသည္ဟု 
အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေျပာဆိုုသည္။47၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ ဇူလိုင္လတြင ္ ယခင ္ DKBA တပ္မဟာ (၅)၊ ကရင ္
ကလုုိထူးေဖာအဖြဲ႕ႏွင့ ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲ ၂ ခုအတြင္း သိမ္းဆည္းရခဲ့ေသာ လက္နက္မ်ားအနက ္
ေျမျမွဳပ္မိုင္းအလံုး ၅၀ သိမ္းဆည္း ရရိွခဲ့သည္ဟု အစိုးရ ႏွင္ ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားက ေျပာဆိုသည္။ 48 ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ ္ ဇူလိုင္လတြင္လည္း လက္နက္ခ် ကလိုထူးေဖာတပ္ရင္း/DKBA တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားထံမွ တျခား လက္နက္မ်ားႏွင့္ 
အတူ ေျမျမဳပ္မိုင္း သံုးလံုး ရရိွခဲ့သည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာဆိုုသည္။49 

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကုန္အထိ စုေဆာင္းမိသမွ် 
ထိခိုက္ ဒဏ္ရာစာရင္း 

၃၆၉ ဦး (၄၁၉  ေသဆံုး၊ ၃၁၅၆ ဒဏ္ရာ၊ ၁၁၈ မသိရ) ၁၉၉၉  
ခုႏွစ္မွစ၍။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ 
စာရင္း 

၁၅၉  ဦး (၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ ၂၅၁ ဦး) 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ ွ
အေသးစိတ္ 

၃၁ ဦး ေသဆံုး၊ ၁၂၈ ဦးဒဏ္ရာ၊ (၂၀၁၄ ခုုႏွစ ္ ၄၅ ဦးေသ၊ ၂၀၆ 
ဦးဒဏ္ရာ။) 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ ေစ 
ေသာ မိုင္းအမ်ိဳးအစားမ်ား 

လူသတ္မိုိင္း၊ လက္လုပ္မိုင္း (IEDs) ၆၆၊ စစ္အတြင္းၾကြင္း က်န ္
ရစ္ခဲ့ေသာ ေပါက္ကြဲေစေသာ ပစၥည္းမ်ား ၃၃၊ အမ်ိဳးအစား မသိ ၆၀။  
 

 
                                                
44 ၂၀၁၁ ခုႏွစ ္ ၾသဂုတ္လတြင္ Wikileaks မ ွ ထုုတ္ျပန္ေသာ အေမရိကန္ေၾကးနန္းမ်ားအရ ၂၀၀၆ ခုႏွစ ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အေမရိကန ္ သံတမန္တဦးႏွင့္ 
အစည္းအေ၀းတြင ္ ကရင္ႏိုင္ငံေရးသမားတဦးက “၂၀၀၅ခုုႏွစ္တြင္ ႏိငု္ငံျခားသား ကၽြမ္းက်င္သူတဦးက KNLA အား ေဘာစိမ်ား ထည့္၍ အသံုးျပဳေသာ 
နင္းမိုင္းလုပ္နည္း သင္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုုသည္။ KNLA က ၎၏ တပ္မဟာမ်ားသည ္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသစ္ထုတ္လုပ္နည္း ရရိွထားသည္ဟု ေျပာဆိုသည္။ KNU 
နယ္ေျမအတြင္း၀င္လာေသာ အစိုးရတပ္မ်ားအား ေႏွာင့္ယွက္ရန္အတြက္ အသံုုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု KNLA အရာရိွမ်ားက ေျပာဆိုသည္။ မိုင္းအသစ္မ်ားသည ္ယခင ္
KNLA မိုုင္းမ်ားထက္ပို၍ အႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင္း၊ လူကို သတ္ရန္မဟုုတ္ ကိုုယ္အဂၤါထိခိုက္ေစရန္သာ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းအရင္းအျမစ္က ေျပာဆိုသည္။” 
“06RANGOON1767, BURMA REGIME AND KAREN MISTRUST CONTINUES,” US Department of State cable dated 4 December 2006, released 
by Wikileaks on 30 August 2011. 
45 Landmine Monitor Report 2009 တြင ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း အေမရိကန္လုပ္ M26 နင္းမိုုင္းရိွသည္ဟုု ေဖၚျပခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ အသံုးျပဳသူကို မသိခဲ့။ ၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္တြင္ လွ်ိဳ႕၀ ွက္ သတင္းအရင္းအျမစ္တခု၏ အဆုုိအရ KNLA သည္ ေတာ္၀င္ထိုင္းတပ္မေတာ္ထံမွ M26 မိုုင္းမ်ား ရရိွခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ 
မိုင္းအသံုုးျပဳမႈပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္သို႕ ထုိင္းႏိုငင္ံမ၀င္ေရာက္ခင္က ျဖစ္သည္။ Landmine Monitor Report 2009 အစီရင္ခံစာ၊ စာ ၁၀၁၃ 
ကိုုၾကည့္။ 
46 ”ကိုးကန္႕ေသာင္းက်န္းသူအဖြ႕ဲမွ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊လက္နက္မ်ားႏွင္ ့က်ည္ဆံမ်ားဖမ္းဆီရမိ၊  Global New Light of Myanmar, 27 February 2016. 
47 “Tatmadaw seizes KIA camp,” Global New Light of Myanmar, 21 November 2015. 
48 “Tatmadaw, BGF combs KKO of Kawkariek area,” Global New Light of Myanmar, 20 July 2015, p. 9. 

49 “Fifty-eight members of Kyaw Thet-Saw San Aung group return to legal fold,” Global New Light of Myanmar, 29 July 2015, p. 2. 
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ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင္ ့ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာအစီရင္ခံစာမ်ား၊ အန္ဂ်ီအိုုမ်ားႏွင့္ တျခားအဖြဲ႕ အစည္း မ်ားမွ 

ေပးပို႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း မိုင္း/ စစ္အတြင္း 
က်န္ရစ္ေသာအၾကြင္းအက်န္မ်ား (ERW) ေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈအသစ္ ၁၅၉ ခ ုအနည္းဆံုး ရိွခဲ့သည္။50 ထိခိုက္ဒဏ္ရာ 
ရသူအမ်ားစုမွာ ကေလးမ်ား (၅၄) ဦး - ေယာက်ၤားကေလး ၃၈ ဦး ႏွင္ ့မိန္းကေလး ၁၆ ဦး အနည္းဆံုး ၁၀ ဦးမွာ 
ေယာက်ၤား ကေလးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသား ၃၆ ဦးႏွင္ ့အမ်ိဳးသမီး ၁၃ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲသ့ည္။51 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ စုစုေပါင္းအေရအတြက္သည္ ဒီထက္မက ျမင့္မားစြာရိွႏုုိင္သည္ဟု ုခန္႔မွန္းရသည္။ မိုင္းအေရး 

ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေရအတြက္ ႏွင္ ့ မိုင္းဒဏ္သင့္သူမ်ား အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား ပိုရိွ၊ 
ပိုမ်ားလာေနေသာ္လည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရမႈ ႏွင္ ့ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္ စနစ္တက် စုစည္းထားမႈ 
မရိွခဲ့ေပ။  
တရား၀င္အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူေသာ လုပ္ငန္းယႏၱရားမရွိျခင္း၊ အေျခခံအစီရင္ခံေရသားျခင္းပံုစ ံ

သို႕မဟုတ္ အခ်က ္အလက္ ဖလွယ္ျခင္းနည္းလမ္း မရိွျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ျခင္းအဖြဲ႕သိုု႕ မတူညီေသာ သတင္း 
အရင္း အျမစ္မ ွႏွစ္စဥ္အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွေသာေၾကာင္ ့အစီရင္ခံမႈသည္ တတိုင္းျပည္လံုးတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ 
မိုင္း ႏွင္ ့ စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲေစေသာ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးထိခိုုက္ ဒဏ္ရာရမႈ 
အျပည္အစံုကို ထင္ဟပ္ျခင္းမရိွဟု ယံုၾကည္ရသည္။ 52 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း မိုင္းႏွင့္စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ 
ေပါက္ကြဲ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ အနည္းဆံုုး ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရမႈအသစ္ ၂၅၁ ခုရိွခဲ့သည္။  
၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ က်န္းမာေရးႏွင္ ့အားကစား၀န္ႀကီးဌာနသည္ ေျမျမဳပ္မိုင္း 

ေၾကာင့္ ထိခုိက္ဆံုးရံႈးမႈ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ဇန္န၀ါရီလမ ွ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ဇြန္လ ၁၈ လ 
ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင္ ့ ျပည္သူေသဆံုးမႈ ၁၀၁ ဦးရိွခဲ့သည္ဟု ၀န္ႀကီးဌာနက 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုအနက္ ၇၄ ဦးမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင္ ့ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ 
၁၄ ဦး၊ ခ်င္းျပည္တြင္ ၁၁ ဦး ႏွင္ ့ကယားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင ္၁ ဦးျဖစ္သည္။ ထိုကိန္းဂဏန္းသည္ အရပ္သား 
ထိခိုုက္ေသဆံုးမႈမ်ားသာျဖစ္ၿပီး  စစ္တပ္ႏွင္ ့တျခားလက္နက္ကိုင္မ်ား ထိခိုက္ ေသဆံုးမႈ မပါ၀င္ေပ။ က်န္းမာေရးႏွင္ ့
အားကာစား၀န္ႀကီးဌာနသည္ ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရသူဦးေရ အခ်က္အလက္ကို ထုုတ္ျပန္ျခင္းမရိွေပ။53 လြန္ခဲ့ေသာ 
ဆယ္စုႏွစ္တ၀က္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေျမျမဳပ္မိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႕က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေသာ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈအေရအတြက္သည္ ေသဆံုးမႈဦးေရထက္ သံုးဆ ပိုမ်ားသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္း 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေျမျမဳပ္မိုင္းေပါက္ကြဲမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင ္အစီရင္ခ ံထုတ္ျပန္ရာတြင ္ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင္ ့၁၁ 
ဦးေသ၊ ၇၉  ဦးဒဏ္ရာ ရခဲ့သည္။54  ထိုအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ စစ္ဖက ္ဆိုုင္ရာထိခိုက္ဒဏ္ရရမႈ မပါ၀င္ႏိုုင္ေပ။  
ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႕ပင ္ အနာဂါတ္လားရာမ်ားကို ေဖၚထုုတ္ရန္ သို႕မဟုတ္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ သတင္း 

အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္မ်ားကို မူရင္းသတင္းအျမစ္က မွန္မွန္ကန္ကန ္ မွတ္တမ္းတင္ ျခင္းရိွမရိ ွ
သတ္မွတ္ရန္အတြက္ လက္ခံရရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျပည့္စံုျခင္းမရိွေပ။ လက္ေတြ႕တြင္ ထိခုိက္ 
ဒဏ္ရာရမႈ အေရအတြက္သည္ ပိုမ်ားႏိုုင္သည္။  

 

                                                
50 အထက္တြင္ေဖၚျပခဲသည့္အတိုုင္း Monitor မ ွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ေကာက္ယူရရိွေသာ ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရမႈအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သ ူ ႏွင္ ့
အမ်ားျပည္သ ူမသိေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားမ ွစုုဆည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။  

51 က်ားမခြဲျခား၍ မသိႏိုုင္ေသာ ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရမႈ ၅၆ ခ ုရိွခဲ့သည္။  
52 Roger Fasth ႏွင္ ့Pascal Simon (Danish Demining Group) ကိုုၾကည့္။ “ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္းမုုိင္းအေရးလႈပ္ရွားမႈ။” မိုုင္းႏွင္ ့ERW အေရးေဆာင္ရြက္မႈ ဂ်ာနယ္။ 
တြဲ ၁၉ .၂ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၅။    
53 “Over 100 landmine fatalities since January 2015,” Global New Light of Myanmar, 19 August 2016.` 

54 “Kachin landmines kill 11 last year,” Eleven Media, 31 January 2016. 
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၂၀၁၅ ခုႏွစ ္တြင ္ Motinor က မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ စုစုေပါင္း ၁၅၉  ခုရိွသျဖင္ ့၂၀၁၄ 

ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ၂၅၁ ခုထက္ပိုနည္းသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ ္ 55 တြင ္၁၄၅ ခ ုႏွင္ ့၂၀၁၂ ခုုႏွစ္တြင ္၁၀၆ 
ခုျဖစ္ခဲ့သျဖင္ ့ ထိုုႏွစ္မ်ားထက္ ပိုမ်ားသည္။ Motinor   သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြက ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား 
တင္ျပျခင္းသည္ ေကာက္ယူရရိွေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား အားလံုးမွ ရရိွေသာ အခ်က္မ်ားကို စုုေပါင္း 
ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။56 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင္ ့ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈအေရအတြက္ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ဒိန္းမတ္မိုင္းရွင္းလင္းေရးအဖြဲ႕ (DDG)က   ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေျမျမဳပ္မိုင္း ထိသူ ျပည္သူေပါင္း ၁၀၁ 
ဦး အေရအတြက္ထက္ အဆမတန္ပိုမ်ားသည္ဟု ယူဆသည္။ 57 ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ စက္တင္ဘာလထိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ ္
အတြက္ ေနာက္ထပ္ ျဖစ္စဥ ္ စုုုစုုေပါင္း ၄၄ ခု ု (၃ ဦးေသ၊ ၄၁ ဦး ဒဏ္ရာ) ရိွခဲ့ေၾကာင ္ းတင္ျပခဲ့သျဖင္ ့   ထိုုႏွစ္ 
အတြက္ သိရိွရေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ စုစုေပါင္း ၁၄၅ ခ ု ျဖစ္ခဲ့သည္။  လက္ေတြ႕ထက္ ပိုနည္းေနသည္ဟု 
ယံုၾကည္ ရသည္။  
မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈအေရအတြက္ ပိုမ်ားလာေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ 

တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ႏွစ္မ်ားထက္ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ပိုုျပင္းထန္ခဲ့သည္ဟု 
ဒိန္းမတ္မိုင္းရွင္းလင္းေရးအဖြဲ႕/ဒိန္းမတ္ဒုကၡသည္ေကာင္စီ9 (DDG/DRC) ကမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ သုုိ႕ေသာ္ 
ယခုႏွစ္ေနာင္းပိုင္းတြင ္ ေျမျမဳပ္မိုင္းေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ ္ အႀကိမ္ပိုမ်ားစြာ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ အႀကိမ္ပိုမ်ား 
လာျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို တိတိက်က် မသိေပ။ သို႕ေသာ္  DDG/DRC မ ွ ေကာက္ယူရရိွခဲ့ေသာ ေဒတာမ်ား 
သည္ ေသးငယ္ေသာ၊ မတည္ၿငိမ္ေသာ ေဒသအတြင္းမ ွ ေကာက္ယူရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုုပါ ေကာက္ယူ 
ရရိွခဲ့ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့မႈမ်ားအနက ္ထက္၀က္မွာ မိုင္းရိွရာေနရာမ်ားသို႕ ျပန္သြားေကာင္း ျပန္သြားၾကသည့္ 
ျပည္တြင္း အိုးအိမ္မဲ ့ျပည္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ 58 

Motinor  မ ွယခင ္အစီရငခ္ံမႈမ်ားတြင ္စစ္ဖက ္ထိခိုုက္ ဒဏ္ရာရမႈ  အေရအတြက္ ၾကီးၾကီးမားမားရိွသည္ကို 
ညႊန္ျပသည္။ သို႕ေသာ္ ၎ မွတ္တမ္းမ်ားကိုု ျပည္သူလူထု အလြယ္တကူ မရႏုုိင္ေပ။59  
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင ္ မိုင္းႏွင္ ့ စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာေပါက္ကြဲေစေသာပစၥည္းမ်ားသည္ တိုင္း ေဒသႀကီး/ 

ျပည္နယ္မ်ား ၁၄ ခုအနက္ ခန္႕မွန္းေခ် ၁၀ ခုတြင ္ စိုးရိမ္ဖြယ ္ ျဖစ္ေနေသးသည္။60 ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ အမ်ားဆံုး 
ျဖစ္ေသာ မိုင္းအမ်ားစုမွာ လူသတ္မိုင္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ လက္လုပ္တိုက္မိုင္းမ်ား သို႕မဟုတ္ 
လက္လုပ္လူသတ္မိုင္းမ်ားသည္ ထိခုုိက္ဒဏ္ရာရမႈျဖစ္ေစေသာ  မိုင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေဒသခ ံ အႏာၱရာယ္ 
ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေပးသူမ်ားက တင္ျပခဲ့သည္။ မိုင္းႏွင္ ့ လက္လုပ္တိုက္မိုင္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ 
ခဲ့သူမ်ားသည္  တိုက္မိုင္း အမ်ိဳး အစားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားႏိုုင္ျခင္းမရိွသျဖင္ ့ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို 
မွတ္တမ္းတင္ ႏုုိင္ခဲ့ျခင္းမရိွေပ61 

 

                                                
55 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Monitor က ျမန္မာႏိုု္င္ငံအတြက္ အစီရင္ခံမႈတြင္ပါေသာ မူရင္း ၁၀၁ မွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ စုုစုုေပါင္း။  
56 အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္ေကာင္းထပ္ေနႏုုိင္သည္။ သိုု႕ေသာ္ရရိွေသာ အခ်ိန္အကန္႕အသတ္ေၾကာင့္ စစ္ေဆးရန ္မျဖစ္ႏိုု္င္ေပ။. 
57 DDG, “မိမိတို႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေသာေနရာ: ျမန္မာႏိုုင္င”ံ ရက္စြဲမသိရ။    
58 Roger Fasth ႏွင္ ့Pascal Simon (Danish Demining Group) ကိုုၾကည့္။ “ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္းမုုိင္းအေရးလႈပ္ရွားမႈ။” မိုုင္းႏွင္ ့ERW အေရးေဆာင္ရြက္မႈ ဂ်ာနယ္။ 
တြဲ ၁၉ .၂ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၅။   
59 ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြ႕ဲမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစီရင္ခံစာအား Monitor ၀က္ဆိုဒ္တြင္ ၾကည့္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရး 
ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စ ီ(နအဖ) ထံမွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မႀကံဳစဖူးသတင္းမ်ားစြာ ရရိွခဲ့သည္။ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာထိခိုက္မႈ 
၅၀၈ ဦး ရိွခဲ့သည္ဟု သိခဲ့ရသည္။ သုုိ႕ေသာ္ ေႏွာက္ႏွစ္မ်ားတြင ္မရေတာ့ေပ။   
60 ICRC, “ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ”္ Geneva, May 2014, p. 291. 
61 “Deadly Soil: Burma’s Enduring Landmine Tragedy,” “ေသမင္းတမန္ေျမ။ ျမန္မာႏိုုင္ငံခံစားေနရေသာ ေျမျမွဳပ္မိုင္းရင္နင့္ဖြယ္။” Burma News 
International, 11 June 2011။ အစိုုးရမဟုုတ္ေသာလက္နက္ကိုုင္အဖြ႕ဲမ်ားထံမွ စက္ရံုုထုုတ္မိုုင္းမ်ား သိမ္းဆည္းရမိ။ “ကမၻာ့သက္တမ္းအရွည္ဆံုုးစစ္ပြဲ” Aljazeera, 
10 August 2011., “The world’s longest ongoing war,” Aljazeera, 10 August 2011. 



၂၀၁၅ခုႏွစ္ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 10 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ စုုစုုေပါင္းကိန္းဂဏန္းကို မသိရႏိုုင္ေပ။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ႏွစ ္ကုန္ 
အထိ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ စုစုေပါင္း ၃၇၄၅ ဦး (၃၉၆ ဦးေသဆံုး၊ ၃၁၄၅ ဦး ဒဏ္ရာ၊ ၂၀၄ ဦး မသိရ။) ရိွေၾကာင္း 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ Monitor က အစီရင္ခံခဲ့သည္။  
ျမန္မာႏိုုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း (MPHA)၏ အဆိုအရ စစ္မႈထမ္းမ်ား၊  လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အရပ္သား 
ျပည္သူမ်ားစြာသည္ ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင္ ့ အပါအ၀င ္လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ျဖစ္ေနရ 
သည္ဟု အစီရင္ခံခဲ့သည္။  

ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း ေျခတုတပ္သူ ခန္႕မွန္းေခ် ၁၂၀၀၀ ခန္႕ရိွၿပီး သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ ေျမျမဳပ္မိုင္းထိသူမ်ားျဖစ္သည္။62 

 
မိုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီ 
 

 ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သူ မိုင္းေၾကာင့္အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူ 
အနည္းဆံုး ၃၁၄၅ ဦး ရိွသည္။ သို႕ေသာ္ လက္ေတြ႔ကိန္းဂဏန္း၏ အစိတ္အပိုင္း အနည္းငယ္သာ ျဖစ္သည္ဟု 
ယံုၾကည္ရသည္။ မိုင္းကင္းစင္ေရးျမန္မာ အဖြဲ႕က ၄ ေသာင္းထက္မက ရိွႏိုုင္သည္ဟုု ခန္႕မွန္းထားသည္။ 63  

 
၂၀၁၅  ခုႏွစ္အတြင္း မိုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီရႏိုုင္မႈ  
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင ္ မိုင္းေၾကာင္ ့ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းႏွင့္ ၀င္ေငြရ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင ္ ပိုုျမင့္မားခဲ့သည္။သို႕ေသာ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင ္ ေျခတုလက္တု တပ္ဆင္ျခင္း 
အတြက္ ေျခတုလက္တုပညာရင္ အနည္းဆံုး ၃၀၀ ခန္႕ လိုအပ္ေသာ္လည္း လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ ၃၀ ပင ္
မရိွေသးေပ။ 64 က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏွင္ ့ ICRC သည္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ ႏွင္ ့ကခ်င ္ ျပည္နယ္၊ 
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ရုုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး ဌာန အသစ ္ ၂ ခ ု တည္ေထာင္ရန္ 
သေဘာတူခဲ့သည္။  65 
   မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ မိုင္းဒဏ္သင့္သူမ်ားအကူအညီေပးျခင္း က႑အားလံုးတြင္ 
အကူအညီေပးျခင္း၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း ႏွင္ ့စီစဥ္ျခင္းမ်ားတြင ္ပါ၀င္ခဲ့သည္။  
 
မိုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီလိုအပ္ခ်က္အား ေလ့လာမႈ  
   ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္မတ္လအထိ ပဲခူးတုုိင္းေဒသႀကီး၊ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း The Handicap International (HI) 
ႏွင္ ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း (MPHA) မိုုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူ အကူအညီေပးေရးဌာနမွ ေက်ာက္ႀကီး 
ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း မိုင္းေၾကာင္ ့အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့သူ ၁၂၅၉  ဦး ႏွင္ ့တျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ မသန္စြမ္း 
ျဖစ္ရသူမ်ားကို ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ စတမ္းေကာက္ယူမႈရလဒ္မ်ားကို ၾကား၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ေသ 
အေျချပဳ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲျခင္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ အကူအညီလိုအပ္ခ်က္ေလ့လာမႈ ေဆာင္ရြက္စဥ ္
အတြင္း မိုင္းေၾကာင္ ့ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ တျခား မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ၊ 

                                                
62 US Department of State, “2015 Country Reports on Human Rights Practices: Burma,” Washington, DC, 13 
April 2016. 
63 Yeshua Moser-Puangsuwan မွအီးေမး။ မိုုင္းကင္းစင္ေရးျမန္မာႏိုုင္ငံ။ ၂၆ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄။ 
64 Didier Reck, Physiotherapist, Physical Rehabilitation Programme Manager, ICRC ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး။ ရန္ကုန္၊ ၇ ဇြန္ ၂၀၁၆ ႏွင္ ့ “ 
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြ႕ဲ/ေျခတုလက္တုု၀န္ေဆာင္မႈ ႏိုု္င္ငံတကာလူမႈအသိုုင္းအ၀န္း၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲတိုင္းျပည္မ်ားအတြက္ ေျခတုုလက္တုု၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုုင္ရာ 
သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကိ ုအေျခခံသည္။ စာ ၁၇ - ၁၈  
65 ICRC, “ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၄ခုႏွစ”္ Geneva, 2015, p. 288. 



၂၀၁၅ခုႏွစ္ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 11 
 
လက္လွမ္းမွီႏိုု္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိရန ္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။66 HI သည္ မႏၱေလး၊ ဧရာ၀တီႏွင့္ 
ပဲခူးအေရွ႕ျခမ္း (ေက်ာက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္) မ်ားအတြင္းအရိွ ၀န္ေဆာင္မႈ လမ္းညႊန္ကိုလည္း ျပဳစုုေပးခဲ့သည္။67 

 World Education အဖြဲ႕သည္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ား ေကာက္ယူျခင္း၊ သတင္းဖလွယ္ျခင္းမ်ား အားေကာင္းေစေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 68 
၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ DDG/DRC သည္ “ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင္ ့ စစ္အတြင္း ၾကြင္းက်န္ 

ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲေစသည့္ပစၥည္းမ်ား၏ ထိခိုက္ခံရသူမ်ားဆိုုင္ရာ စစ္တမ္း” တခုကိုု ကခ်င ္ ျပည္နယ္ ႏွင္ ့ကယား 
ျပည္နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ လိုုအပ္ခ်က္ေလ့လာမႈႏွင့္ အနာဂါတ ္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုုင္ေခ် 
အခြင့္အလန္းမ်ားအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားပါ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ DDG/DRC သည္ အသက္ရွင္ 
က်န္ရစ္သူမ်ား ႏွင္ ့ မိုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ား အကူအညီေပးမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့ ေတြ႕ဆံုုေမးျမန္း ေကာက္ယူခဲ့ 
ေသာ စစ္တမ္းအရ အဓိကအလိုုအပ္ဆံုးတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုုင္ရာ အေထာက္အပံ့၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈ 
အကူအညီ ႏွင့ ္ လူမႈစီးပြားျပန္လည္ ေပါင္းစုုျခင္း အကူအညီမ်ား ပါ၀င္သည္။ မိုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ား 
အကူအညီေပးမႈကို ပိုုမိုုက်ယ္ျပန္႔ ေသာ မသန္စြမ္းအကူအညီေပးေရးႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေရးက႑တြင္ 
ထည့္ေပးရန္ လိုုအပ္ေၾကာင္း ၎တို႕ ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ ေရရွည္ျဖစ္ရန္လည္း လိုုအပ္သည္။ DDG သည္ 
ေအာက္ေဖၚျပပါ အတိုင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးခဲ့သည္။ 69 

 
§ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀ျခင္းႏွင္ ့ စီမံေရးဆြဲျခင္း ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ရိုုးစင္းေသာ၊ ယာယီ 
မိုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူ သတင္းအခ်က္အလက္ စနစ္တခု ုဖန္တီးရန္။  

§ အေရးေပၚ မိုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူအကူအညီ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။ 
§ ရုုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အသံုးျပဳႏုုိင္ရန္ ကူညီေပးျခင္း။ 
§ တႏိုုင္တပိုင္အကူအညီေပးျခင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ လူထုအခ်င္းခ်င္းအကူအညီေပးျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားႏွင္ ့
မသန္စြမ္းအကူအညီေပးျခင္း အရင္းအျမစ္ဌာနမ်ားမွတဆင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုုင္ရာ အေထာက္အပ့ံ မ်ား 
တိုးျမွင့္ေပးျခင္း။ 

§ လူမႈစီးပြားေရးျပန္လည္ေပါင္းစပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အပ့ံေပးရန္ ၎ကြန္ယက္မ်ား ႏွင္ ့
လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

§ လူမႈအသိုင္းအ၀န္းမ်ား၊ မသန္စြမ္းအေရးေဆာင္ရြက္သ ူ အဖြဲ႕အစည္း ကြန္ယက္မ်ားမွတဆင့္ မသန္စြမ္း 
သူမ်ား၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားကို ေရရွည္ခ ံ လူမႈစီးပြားျပန္လည္ ေပါင္းစည္းျခင္း 
အကူအညီမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း ႏွင္ ့ေပါင္းစပ္ေပးျခင္း။  

§ အသက္ေမြးေၾကာင္းသင္တန္းမ်ားေပးျခင္း ႏွင္ ့ေရရွည္ လူမႈစီးပြားေရး အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးျခင္း 
§ စီးပြားေရး၀န္ေဆာင္မႈအကူအညီမ်ား စနစ္တက်ေပးျခင္း ႏွင္ ့အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ား၏ ကေလးငယ္ 
မ်ား ၏ ပညာေရးလိုုအပ္ခ်က္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း 

 

                                                
66 Monitor ေမးခြန္းမ်ားကိ ုMarie Mabrut, Operations Coordinator, HI-Myanmar၏ တုန္႕ျပန္ခ်က္။ ၁၃ ေအာက္တိုုဘာ ၂၀၁၆။ HI“ 
ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္းေက်ာက္ၾကီးၿမိုု႕နယ္အတြင္း မသန္းစြမ္းအစီအစဥ္မ်ားမ ွနစ္နာသူမ်ားအကူအညီေပးျခင္း၊ သင္ခန္းစာယူျခင္းစာတမ္း။” ဧၿပီ ၂၀၁၆။ Yann Faivre, 
Country Director, HI – Myanmar ႏွင္ ့အင္တာဗ်ဴး။ ရန္ကုုန ္၉  ဇြန္ ၂၀၁၆။  
67 Monitor ေမးခြန္းမ်ားကိ ုMarie Mabrut, Operations Coordinator, HI-Myanmar၏ တုန္႕ျပန္ခ်က္။ ၁၃ ေအာက္တိုုဘာ ၂၀၁၆။  
68 World Education, “Victim Assistance and Disability Program in Kayah State,” ရက္အတိအက်မသိ။   
69 Roger Fasth ႏွင္ ့Pascal Simon (ဒိန္းမတ္မိုုင္းေဖာ္ေရးအဖြ႕ဲ), “ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္းမုုိင္းအေရးလႈပ္ရွားမႈ။” မိုုင္းႏွင္ ့ERW အေရးေဆာင္ရြက္မႈ ဂ်ာနယ္။ တြဲ ၁၉ .၂ 
ဇူလိုုင္ ၂၀၁၅။ 



၂၀၁၅ခုႏွစ္ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 12 
 
ကယားျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္မတ္လမွ ႏိ၀ုငဘ္ာလအတြင္း World Education  က ေကာက္ယူခဲ့ ပထမဦးဆံုး 
ျပည္နယ္အ၀ ွမ္း မသန္စြမ္းသူမ်ား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ ရုုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအနက္ ၉  
ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင္ ့ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္ဟု ေတြ႕ရသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚ လူမႈ 
အသိုင္းအ၀န္း၏အျမငက္ိုေျပာင္းလဲရန္အတြက္ လူမႈအသိုင္းအ၀န္းႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ လုုိအပ္ေၾကာင္း စစ္တမ္း 
က အႀကံျပဳထားၿပီး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း လူမႈအသိုင္းအ၀န္းမ်ားအတြင္း ပါ၀င္ခြင့္မရျခင္းႏွင္ ့ ပါ၀င ္
ခြင့္မရိွျခင္း ခံစားေနရသည္ဟု သတိထားသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံအေနျဖင္ ့ လက္ရိွရိွၿပီးသား ၀န္ေဆာင္မႈကိ ု အသံုး 
ျပဳႏိုုင္မႈ ႏွင္ ့ထို၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင ္အားလံုးပါ၀င္မႈ တိုးျမွင့္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားၿပီး World Education က 
NGO မ်ားအေနျဖင့္လည္း မသန္စြမ္းသူမ်ားအၾကား ကြန္ယက္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းကို ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ 
အႀကံျပဳထားသည္။ 70  

 
မိုုင္းဒဏသ္င့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီတာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္မႈ 
မိုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးေရးနည္းပညာအဖြဲ႕ တဖြဲ႕ကိ ု Handicap International အဖြဲ႕၏ 

အကူအညီျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ စက္တင္ဘာတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၇ ဦးပါေသာထိုအဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္တြင ္
အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင ္  HI ၏ တာ၀န္ခ ံ စီစဥ္ေပးမႈျဖင္ ့ ထိုအဖြဲ႕သည္ ငါးႀကိမ္ 
ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ေအာက္တိုဘာလအထိ အစည္းအေ၀းေလးႀကိမ္က်င္းပခဲ့သည္။ 71 
မိုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ား အတြက္ အကူအညီေပးေရးနည္းပညာအဖြဲ႕သည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မိုင္း 

အႏၱာရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး ပညာေပးမႈ အလုပ္အဖြ ႕ဲ၏ အလုုပ္ခြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ မိုင္းအႏၱာရာယ္ 
ေလ်ာ့ခ်ေရး အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာပါ အကူအညီေပးေရးက႑ကို ဖြင့္ဆိုုရန ္ တာ၀န္ေပး 
ခံထားရေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ တည္ေထာင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ မိုင္းသင့္ျပည္သူအကူအညီေပးျခင္း လုုပ္ငန္း 
အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ျခင္း ႏွင္ ့ အကူအညီေပးျခင္းအေၾကာင္း အရာမ်ား ဆိုုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေ၀ေပးသည္။ မိုင္းအႏၱာရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး ပညာေပးေရး အလုပ္အဖြဲ႕ ႏွင္ ့ မသန္စြမ္း 
သူမ်ားအခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား ၾကားခံေပါင္းကူး ေပးသည္။ မိုင္းဒဏ္သင္ ့ ျပည္သူမ်ားအတြက္ 
အကူအညီေပးေရးနည္းပညာအဖြဲ႕၀င္မ်ားတြင ္ ႏိုုင္ငံတကာ NGO မ်ား၊ ႏိုုင္ငံတြင္း NGO မ်ား၊ ကုလသမဂၢ၊ ICRC၊ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း (MRCS) အျပင ္ႏိုုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ား ပါ၀င္သည္။72 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင ္ မုုိင္းဒဏ္သင့္ျပည္ သူမ်ား အတြက္ အကူအညီတာ၀နခ္ံေဆာင္ရြက္မႈ အစိုုးရ ယႏၱရား 

မရိွေသးေပ။ ိသို႕ေသာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ လူမႈဖူလံုုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
၀န္ႀကီးဌာနမ ွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ ၎၏ အမ်ိဳးသားမသန္စြမ္းဥပေဒႏွင္ ့ အမ်ိဳးသား လူမႈ 
အကာအကြယ္ေပးျခင္း မဟာဗ်ဴဟာတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အေျခခံ၍ 
မိုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ဦးတည္ေသာ အားလံုးလႊမ္းၿခံဳေသာ ခ်ည္းကပ္မႈျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့သည္။ 73 

                                                
70 World Education, ကယားျပည္နယ္အတြင္း မသန္းစြမ္းသူမ်ားပေရာဂ်က္မ ွနစ္နာသူမ်ားအကူအညီေပးျခင္း မသန္းစြမ္းစစ္တမ္း၊ 
အဓိကေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ရက္စြဲမသိရ။ ဒါရိုုက္တာမခင္မာေအာင ္World Education ထံမွ အီးေမး။ ၁၂ ဇြန္၊၂၀၁၆။ မမာလာစိုုး World Educationမွအီးေမး၊ 
၁၂ ဇြန္ ၂၀၁၆။  စစ္တမ္းသည္ ကယားျပည္နယ္ျမဳ႕ိနယ္ ၇ ခုအတြင္း ေက်းရြာမ်ား၏ ၃၆ ရာခိုုင္ႏႈန္းကိ ုလႊမ္းၿခံဳသည္။ တျခားမသန္စြမ္းျဖစ္မႈမ်ားအနက ္၄ 
ရာခိုုင္းႏႈန္းသည ္ေျမျမဳပ္မိုုင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

 
71 Monitor ေမးခြန္းမ်ားကိ ုMarie Mabrut, Operations Coordinator, HI-Myanmar၏ တုန္႕ျပန္ခ်က္။ ၁၃ ေအာက္တိုုဘာ ၂၀၁၆။ 
72 Ibid.; ႏွင္ ့Yann Faivre မ ွအီးေမး။ ဌာေန ဒါရိုုက္တာ။, Handicap International (HI), ၂၇ ေအာက္တိုုဘာ ၂၀၁၅; ႏွင္ ့“HI Victim Assistance Initiative in 
Myanmar,” Yann Faivre မ ွတင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္။ ဘန္ေကာက,္ ၁၅ ဇြန္ ၂၀၁၅ 
73  လူမႈဖူလံုုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန လူမႈဖူလံုုဌာန၊ဒုုညႊန္ခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအး၏ Meeting of National Mine Action 
Programme Directors, Geneva, 17 February 2015. 



၂၀၁၅ခုႏွစ္ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 13 
 

 
၀၁၄ ခုႏွစ္တြင ္ မုုိင္းဒဏ္သင့္ျပည္ သူမ်ား အတြက္ အကူအညီတာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္မႈ အစိုုးရ ယႏၱရား 

မရိွေသးေပ။ လူမႈဖူလံုုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ႏွင္ ့ ICRC အၾကား 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသား ေျခတုလက္တု ၀န္ေဆာင္မႈ တာ၀န္ခံညိွႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေရးကိ ု
ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 74 
ျမန္မာႏိုုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား ေကာင္စ ီ (MCPD)ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ ဒီဇင္ဘာလတြင ္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 

ေကာ္စီအေနျဖင္ ့“မသန္စြမ္းသူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေသ ဥ႔ပေဒတစ္ခ ုျပဌာန္းၿပီး CRPD ကို အေကာင္အထည္ 
ေဖၚေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေရး” ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေကာင္စ၀ီင္တစ္ဦး ေျပာဆိုခဲ့သည္။75 World Learning 
အဖြဲ႕သည္ MCPD ဦးေဆာင ္ ၂၁ ဦးအသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရန္ ပထမဦးဆံုးေသာ ျမန္မာႏိုု္င္င ံ အမ်ိဳးသား 
မသန္စြမ္းသူမ်ားကြန္ဖရင့္ကိ ု စီစဥ္က်င္းပႏုုိင္ေရး ေဒသခံလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားကို နည္းပညာ အကူအညီ 
ေပးသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုုင္ငံတကာ မသန္စြမ္းသူမ်ားေကာင္စီမ ွ ႏိုု္င္ငံတကာ မသန္စြမ္းဥပေဒ 
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ႏွင္ ့ USAID မ ွအေထာက္အပံ့ ပံ့ပိုးမႈမ်ားျဖင္ ့ MCPD ၏ အဖြဲ႕အစည္းႏွင္ ့ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား 
အတြက္ပါ World Learning အဖြဲ႕ႀကီးက ဆက္လက္ကူညီေပးခဲ့သည္။ 76  
ျမန္မာႏိုု္င္င ံ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာ တြင ္ ေအက္ပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

ပါ၀င္သည္။  
§ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ အေလ့အထမ်ား၊ 
စနစ္မ်ားႏွင္ ့မ၀ူါဒမ်ား ျဖစ္ေပၚေရး။ 

§ လူမႈေရး၊ ႏိုုင္ငံေရး၊ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရးႏွင္ ့ အမ်ားျပည္သူက႑မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ႏုုိင္မႈ ရိွေရး။ 

§ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဘ၀အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရး။ 
§ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေရး အာရံုုစိုက္ေဆာင္ရြက္ေသာ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးျခင္း။  

§ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္အည ီ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ 
ကာကြယ္ျခင္း (၂၀၁၅)။ 77 

 
MCPD မ ွ ႀကီးမွဴးေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲကိ ု ၂၀၁၆ 
ခုႏစ ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉  ရက္ေန႕မ ွ  စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ေန႕အထိ က်င္းပခဲ့သည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေရး ကိုယ္တိုင္ 
ကိုယ္က် စည္းရံုးေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္အတူ လူမႈဖူလံုေရးဌာနသည ္၂၀၁၇ -၂၀၂၂ ခုႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ 
ေဖၚမည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဖၚထုုတ္ေရးအစည္းအေ၀းတြင ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ခုႏွစ ္ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ 
ဘက္ဂ်က္အပါအ၀င ္   ျမန္မာႏိုု္င္င ံမသန္စြမ္းသူမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အမ်ိဳးသာ မဟာဗ်ဴဟာ (၂၀၁၆-၂၀၁၈ ခုုႏွစ)္ ရည္မွန္း 
ခ်က္မ်ားကို အေျခခ ံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 78  
လူမႈဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ရိွေသာ လူမႈဖူလံုေရး 

ဌာနသည ္ မသန္စြမ္းျပည္သူမ်ားအတြက္ တင္ႀကိဳတားဆီးျခင္း၊ အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း 

                                                
74 ICRC, “ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ”္ Geneva, May 2016, p. 364. 
75 “Disabled Rights Council to be formed in Myanmar,” Myanmar Matters, 14 December 2014. 

76 World Learning, “World Learning’s Commitment to Disability Inclusion, Highlighted programming and resources as of May 2016,”  2016. 
77 “ျမန္မာႏိုုင္င၂ံ၀၁၆-၂၀၂၅ခုုႏွစ ္မသန္းစြမ္းသူမ်ားဖြံၿဖိဳးမႈဆိုုင္ရာ အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာ” အလြတ္သေဘာဘာသာျပန္ဆိုုမႈ၊  
78 “Equal Rights: Advice Sought For Strategy For Dev’t Of PWDs,” MiTV News, 29 August 2016. 



၂၀၁၅ခုႏွစ္ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 14 
 
နည္းလမ္းမ်ားမွတဆင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀န္းအေျချပဳ ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန ္တာ၀န္ရိွသည္။ 79 

 
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း တာ၀န္ခံညိွႏိႈင္းမႈမ်ားတြင ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္သည္။ 

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏွင္ ့ MRCS လႈပ္ရွားသြားလာႏိုုင္ေသာ အေထာက္အကူျပဳ 
ပစၥည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ေျခတုလက္တုမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတြင ္ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ 80 

 
မိုင္း/စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲေစေသာ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ား ကိုယ္စားျပဳမႈ 

တိုက္ရိုက္မရိွေသးေသာ္လည္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား(DPOs) တြင ္ပါ၀င္ၾကသည့္ 
အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားသည္ တာ၀န္ခ ံညိွႏိႈင္းျခင္းအခန္းက႑မ်ားအလိုက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။  
 
၀န္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳႏိုင္မႈ ႏွင္ ့ထိေရာက္မႈ   

ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား 

 

အဖြဲ႔အစည္းအမည ္
အဖြဲ႔အစည္း 
အမ်ဳိးအစား 

လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား 

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ဌာန အစိုးရ ေျခတု လက္တု တပ္ဆင္ေရး ဌာနမ်ားႏွင့္ အရိုးကု ေဆးရံု 
ႏွစ္ရံု 

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အစိုးရ ဌာနသံုးခုမွတဆင့္ ေျခတုလက္တု တပ္ဆင္ေပးသည္ 
လူမႈဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန 

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

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

နယ္လွည့္ေက်ာပိုးအိတ္ ေဆးတပ္ဖြဲ႔ 
(BPHWT) 

ျပည္တြင္း အန္ဂ်ီအို ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႔ဖက္ျခမ္း အတြင္း လွည့္လည္ အေရးေပၚ 
ေဆးကုသမႈ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေသာျမန္မာ 
ႏုုိင္ငံအကူအညီေပးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း 
 

ျပည္တြင္း အန္ဂ်ီအို ေရႊ႕ေျပာင္းေျခတုတပ္ဆင္ 
ေပးျခင္း 

ႏိုင္ငံတြင္းအိုးအိမ္မဲ့ လွည့္လည္ေနထိုင္သူ 
ကရင္ လူမ်ဳိးမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ေကာ္မတီ   

လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔ 
အစည္း 

ကရင္ျပည္နယ္ မူသေရာၿမိဳ႔ နယ္ ခိုေက ေျခတုလက္တု 
ေဆးခန္းမွ ေျခတု လက္တု ထုတ္လုပ္သည္။ 

ကရင္က်န္းမာေရး ႏွင့္ လူမႈ ဖူလံုေရး ဌာန လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔ 
အစည္း 

ေရွးဦးသူနာျပဳစုေရးအကူအညီ ႏွင့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ေပးျခင္း 

                                                
79 “ျမန္မာႏိုုင္င၂ံ၀၁၆-၂၀၂၅ခုုႏွစ ္မသန္းစြမ္းသူမ်ားဖြံၿဖိဳးမႈဆိုုင္ရာ အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာ” အလြတ္သေဘာဘာသာျပန္ဆိုုမႈ၊ ICRC Physical Rehabilitation 
Programme (PRP), “ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ၂၀၁၄ ,” Geneva, 2014, p. 52 ႏွင္ ့လူမႈဖူလံုုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္ ့
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန“မသန္စြမ္းသူမ်ားျပန္လည္ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ေရး။” ၂၀၁၂ 

 
80 ICRC PRP, “ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ”္ Geneva, 2015, p. 58. 
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ကရင္နီက်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ားအဖြဲ႔ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔ 

အစည္း 
ကရင္နီျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ တြင္ ေျခတုလက္တု တပ္ဆင္ 
ေပးသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း (MPHA) 
 

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

အကူအညီ ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအသင္း - 
ဂ်ပန္ (AAR Japan)  
 

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

Exceed Worldwide ႏိုင္ငံတကာ NGO ရန္ကုန္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေဆးရံု (NRH) 
တြင္ ေျခတုအလုပ္ရံု လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း၊ 
မႏၱေလး ျမန္မာႏိုုင္ငံ ေျခတုလက္တု စာသင္ေက်ာင္းတြင္ 
ေျခတုအလုပ္ရံုအသစ္အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း။  
 

အနာၾကီးေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအသင္း 
(ျမန္မာႏိုုင္ငံ)  
 

ႏိုုင္ငံတကာ  NGO ျပန္လည္ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ႏွင့္ေျခတုတပ္ဆင္ျခင္း 

ဒနိ္းမတ္မိုင္းတူးေဖာ္ေရးအဖြဲ႕/ ဒိန္းမတ္ 
ဒုုကၡသည္ ေကာင္စီ 
 

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

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

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

ICRC/ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီ အသင္း ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း 
/ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕အစည္း 

ဘားအံေျခတုလက္တု တပ္ဆင္ ေလ့က်င့္ေရးဌာနႏွင့္ 
ရပ္ေ၀း ေဒသမ်ားတြင္ ေျခတုလက္တု တပ္ဆင္ေရး 
အတြက္ ေထာက္ပံ့ ေပးသည္။  
 

ကမၻာ့ကုုလသမဂၢဒုုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ 
မဟာမင္းၾကီး (UNHCR) 

UN သယ္ယူပိုု႕ေဆာင္ျခင္း၊ အသက ္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ ငန္း 
အစီအစဥ္မွဆင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားထည့္ သြင္းျခင္း 



၂၀၁၅ခုႏွစ္ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 16 
 

အပါအ၀င္ စစ္ေၾကာင့္ ထိခုုိက္ အနာတရ ျဖစ္ရသူမ်ား၊ 
ေျမျမွဳပ္ မိုင္းဒဏ္ခံ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္ သူမ်ားအတြက္ 
ေဆး၀ါးကုန္ က်စရိတ္ႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳစုု ပ်ိဳုုးေထာင္ေရး 
အတြက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုုျပဳခြင့္ ရိွေသာ ဘ႑ာေငြ။  
 

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

ဗဟိုဦးစီးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား ႏွင့္ ရပ္ရြာက်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားအပါအ၀င္  
က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ား အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ တိုင္းျပည္မွ စြန္႕ခြာမႈမ်ား၏ သတ္ေရာက္မႈ ခံေနရသည္။ ေဆး၊ 
ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ ကရိယာမ်ား ႏွင့္ ေဆးရံုု ေဆးေပးခန္းခုတင္အလံုအေလာက္မရိွေပ။ ေဆးရံု အေဆာက္အအံုမ်ား 
သည္   ယိုယြင္းပ်က္ဆီးေနၿပီး၊ ျပန္လည္မြန္းမံျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ က်န္းမာေရး အေဆာက္အအံု 
မ်ားအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အလံုအေလာက္ရိွမႈအတြက္လည္း စိန္ေခၚခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနေသးသည္။ 
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာေဒသမ်ားအတြင္း ႏွင့္ ေ၀းလံေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားအတြင္း ေနထိုင္ေသာ 
ျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရန္ “၂ ရက္ ၃ရက္ လမ္းေလွ်ာက္ရသည္။”တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ 
လူထုအေျချပဳက်န္းမာေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ တာ၀န္ေပးခန္႔အပ္ေသာ က်န္းမာေရး လုပ္သားအမ်ားစုသည္ ကနဦး 
သင္တန္းမ်ား တက္ရသည္။ ထိုု႕ေနာက္ မယ္ေတာ္ေဆးေပးခန္း သို႔မဟုတ္ တျခား တုုိင္းရင္းသား က်န္းမာေရး 
ေဆးေပးခန္းမ်ားမွ ေဆးဖက္ဆုုိင္ရာၾကီးၾကပ္မႈႏွင့္အတူ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ရံံဖန္ရံခါ 
တက္ရသည္။ ေျမျမဳပ္မိုင္း ေဒသအတြင္း တာ၀န ္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေဆးမွဴးမ်ားသည္ ထိခိုုက္ဒဏ္ရာအတြက္ 
သီးျခားသင္တန္းမ်ား ပိုုတက္ရသည္။ 81 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြသ္ က်န္းမာေရးစနစ္ ႏွစ္ခုုအၿပိဳင္ျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျငဖ့္ ပဋိပကၡသတ္ေရာကမ္ႈရိွေသာ 

ေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္ၿပီး၊ ဗဟိုအစိုးရ၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား လူမႈအသိုုင္းအ၀န္းအေျချပဳ 
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားဟူ၍ကြဲျပားသည္။   က်န္းမာေရးလုုပ္ငန္းစုုေပါင္းအဖြ႕ဲ (HCCG) သည္ 
က်န္းမာေရးစနစ္ပိုုေကာင္းမြန္လာေရး ဆက္လက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ တိုင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႕ 
ေလးဖြဲ႕ ႏွင့္ လူထုအေျချပဳ က်န္းမာေရး အဖြဲ႔ေလးဖြဲ႔ ပါ၀င္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံေဆးပညာရွင္အသင္း၊ 
နယ္လွည့္ေက်ာပိုုးအိတ္ ေဆးလုုပ္သားမ်ား အဖြဲ႕၊ ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုုေရးဌာန၊ ကရင္နီ 
ေရႊ႕ေျပာင္းက်န္းမာေရး ေကာ္မတီ၊ မယ္ေတာ္ ေဆးေပးခန္း၊ မြန္အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးေကာ္မတီ၊ 
အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ ရွမ္းက်န္းမာေရးေကာ္မတီတို႔ ျဖစ္သည္။ 82  
၂၀၁၆ ခုႏွဟ္ မတ္လတြင္ တိုင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္မ်ား၊ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္အေျချပဳ လူမႈ 

အသိုင္းအ၀ ိုုင္း က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဆးဖက္ဆိုင္ရပညာရွင္မ်ား၊  ပညာရွင္မ်ား၊ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ တျခား 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၉ ၀ ေက်ာ္သည္ “ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း က်န္းမာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ 
ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈမရိွေသာက်န္းမာေရးစနစ္ဆီသို႕ဦးတည္ျခင္း” ႏွီးေနာဖလွယ္ပြဲသိုု႕ တက္ေရာကခ္ဲ့ၾကသည္။ ႏွီးေႏွာ 
ဖလွယ္ပြဲၾကီးက ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရသစ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး မူ၀ါဒ 

                                                
81 BPHWT, “ ျမန္မာႏိုုင္ငံႏိုု္င္ငံတြင္းအိုုးအိမ္မဲ့ျပည္သူမ်ားႏွင္ ့အကာအကြယ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေျခခံက်န္းမာေရးေထာက္ပံ့ျခင္း။ ဇန ္၂၀၁၆။ ႏွင္ ့
ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအဆိုုးဆံုးအေျခအေနသိုု႕ေရာက္။” ကရင္သတင္းစဥ္ ၊၂၈ ဇြန္ ၂၀၁၃။  
82 Health Convergence Core Group, “Community health: We care for our own,” Myanmar Times, 29 March 2016; Bill Davis and Kim Jolliffe, 
“Achieving Health Equity in Contested Areas of Southeast Myanmar,” The Asia Foundation and Myanmar Development Research Institute – 
Centre for Economic and Social Development, Policy Dialogue Brief Series No. 12, June 2016; HISGW, “About Us: Health Convergence Core 
Group,” HISGW, “မိမိတိုု႕အေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးစုုေပါင္းအကူအညီအဖြ႕ဲ။” ရက္စြဲမသိရ။ ျမန္မာႏိုုင္ငံက်န္းမာေရးအသင္း။ “၅ ႀကိမ္ေျမာက္က်န္းမာေရး 
စုေပါင္းအကူအညီအဖြ႕ဲ အစည္းအေ၀း။” ၂၁ ၾသဂုုတ္ ၂၀၁၄။ Bill Davies, Tara Russell, ႏွင္ ့ေစာ၀င္းေက်ာ,္ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႏွင့္က်န္းမာေရး။ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းအတြင္း ေကာင္းမြန္ေသာက်န္းမာေရးအတြက ္စိန္ေခၚခ်က္မ်ားႏွင္ ့အခြင့္အလန္းမ်ား။ ၂၅ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၅။ ႏွင္ ့အသြင္းကူးေျပာင္းျခင္း၊ ထိစပ္မႈ၊ 
အေျပာင္းအလဲႏွင့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားႏွင္ ့ျမန္မာႏိုုင္ငံ။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာ ႏိုုင္ငံတကာညီလာခံသိုု႕ တင္သြင္းေသာ စာတမ္း။ ခ်င္းမိုုင္။ ၂၄ - ၂၆ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၅။ 
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ႏွင့္ က်န္းမာေရးစနစ္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျပဳစုခဲ့သည္။ ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္သူမ်ားက အစိုးရႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ 
လူသားခ်င္းစာနာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကိုပါ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။83 
 
ေျခတုလက္တုတပ္ဆင္ျခင္း အပါအ၀င ္ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပန္လည္ျပဳစုုပ်ိဳေထာင္ေရး 
ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဌာနမ်ားသည္ အဓိကၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင ္ တည္ရိွၿပီး ခရီးစရိတ ္ အကုုန္အက် 

မ်ားေသာေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အေနျဖင္ ့ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသေနသူမ်ားအတြက္ ၎ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ အခက္အခဲၾကီးစြာ ရင္ဆိုုင္ရသည္။84   
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင ္ ICRC သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင္ ့ ICRC ပူးတြဲ လည္ပတ္ေသာ ဘားအံ 

အရိုးကုုသမႈ ျပန္လည္ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ေရးဌာန (HORC) ကိုု ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ မႏၱေလး၊ ေရနံသာ 
ၿမိဳ႕မ်ားအတြင္း ခရီးသြားလာရခက္ခဲေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီး ဌာနက 
ဖြင့္လွစ္ေထားသာ ဌာနသံုးခုကိုု ေထာက္ပံ့ရန ္ ျဖစ္သည္။ ICRC  သည္ အကူအညီအလိုုအပ္ဆံုး လူနာမ်ားအတြက္ 
လမ္းစရိတ္ ႏွင္ ့ကုသမႈစရိတ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။  
၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ICRC ကေထာက္ပံ့ေပးေသာ ၀ပ္ေရွာ့မ်ားမ ွ ေျခတုု လက္တုု တပ္ဆင္ေပးမႈ ၄၄ 

ရာခိုုင္ႏႈန္းသည္ မိုင္းႏွင္ ့စစ္အတြင္း ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲ ပစၥည္းမ်ား ထိခိုုက္ခံ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ား 
၈၀၂၂ ဦးအနက္ ၃၅၁ ဦး) အတြက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခင္ႏွစ္ႏႈန္း (၄၉  ရာခိုင္ႏႈန္း သို႕မဟုတ္ ၁၀၂၇ ဦးအနက္ ၅၀၂ 
ဦး) ႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္ပါက လက္ေတြ႕တြင္ က်ဆင္းလာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ICRC ၏ 
ေရႊ႕ေျပာင္းျပဳျပင္ေရး လူထုဆက္ဆံေရး၀န္ေဆာင္မႈသည္ ေျခတုုေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ကို ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သျဖင္ ့
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမင့္တက္လာသည္။ ထိုု႕အျပင္ ICRC သည္ ေက်းရြာေစတနာ၀့န္ထမ္းေျခတု ျပင္ဆင္သူဦးေရ 
တိုးျမင့္၍ ေလ့က်င့္ တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ 85 
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ICRC မ ွတင္ျပေသာ  ရုပ္ပိုင္းဆိုုင္ရာ ျပန္လည္ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ေရး ဌာန ႏွစခ္ု ု

တည္ေဆာက္ျခင္းကို သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ ျမစ္ၾကီးနား (ကခ်င္ျပည္နယ္)တြင ္တစ္ခု ုႏွင္ ့၂၀၁၆ 
ခုုႏွစ ္ က်ိဳင္းတုန္ (ရွမ္းျပည္အေရွ႕ဖက္) တြင ္ တစ္ခု ု တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ 
ေဒသမ်ားအတြင္း ၀န္ေဆာင္မႈလိုုအပ္ခ်က္ျမင့္မားလာျခင္းကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ထိုဌာနမ်ားလိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
86 

DanChurchAid (DCA) သည္ တျခားေနရာမ်ားတြင္ အလားတူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မရရိွႏိုုင္ေသာ သိုု႕မဟုတ္ 
အနည္းငယ္သာ ရရိွႏိုုင္ေသာ ေျမျမွဳပ္မိုုင္းအသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေျခတုလက္တု တပ္ဆင္ေပး 
ေရး ေဆးခန္းတခုဖြင့္လွစလ္ည္ပတ္သည္။87 အနာၾကီးေရာဂါသည္ အကူအညီေပးေရးမစ္ရွင္ကလည္း ျပန္လည္ျပဳစု 
ပ်ိဳးေထာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ 88 

                                                
83 HCCG “Statement of Burma Health System Reform Seminar,” Burma Partnership, 30 March 2016. 
84 ICRC PRP, “ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၃ခုႏွစ,္” Geneva, 2014, p. 52. 

85 The ICRC’s ေရြ႔လ်ား ျပင္ဆင္ေရး ၀ပ္ေရွာ့သည ္ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုု၊ကယားျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္သံုုးခုု၊ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္၁၁ 
ခုု၊တနၤသာရီတိုုင္းေဒသႀကီးတြင္ၿမိဳ႕နယ္၇ ခုု၊မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ ္၅ ခုျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ေပးခဲံသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ ္ပဲခူးအေရွ႕ျခမ္းႏွင့္တနၤသာရီအတြင္း 
ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုုတြင္ ေက်းရြာေစတနာ၀န္ထမ္းစက္ျပင္မ်ား ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ Didier Reck, Physical Rehabilitation Programme Manager မွအီးေမး။  7 June 
2016; ႏွင္ ့ICRC, “ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၅,” Geneva, 2016, p. 346; and ICRC, “ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၄,” Geneva, 2015, p. 293. 

86 “ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၄ခုႏွစ,္” Geneva, 2014, p. 58 
87, “ “ဂ်ာမန္ဖယ္ဒရယ္ႏုုိင္ငံျခားေရးရံုးသည ္  DanChurchAid သို႕အလွဴေငြမွတဆင့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းသင့္ျပည္သူမ်ားကို ုအကူအညီေပး။ ၁၈ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃ ႏွင္ ့
DCA, “DCA Mine Action in Burma/Myanmar,” “DCA Mine Action in Burma/Myanmar,” ရက္စြဲမရိွ 
88 သီရီဟန္, “Suddenly, there was an explosion,” Frontier Myanmar, 10 August 2016.  



၂၀၁၅ခုႏွစ္ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 18 
 

Exceed Worldwide (ယခင္က Cambodia Trust)  အဖြဲ႕သည္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင္ ့ပူးတြဲ၍ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕၊ 
အမ်ိဳးသားျပန္လည္ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ေရးေဆးရံုုတြင ္ ေျခတုလက္တုေဆးေပးခန္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္လည္ပတ္သည္။ 
Exceed Worldwideသည္ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ ေဆးပညာတကၠသိုလ္ရိွ ျမန္မာႏိုုင္င ံ ေျခတုလက္တုု စာသင္ေက်ာင္း 
အတြက္ပါ ေငြေၾကးေထာက္ပံံ့ေပးသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလတြင္ ပထမဦးဆံုး အပတ္စဥ္ေက်ာင္းသားမ်ား 
ဆည္းပူးခဲ့သည္။ Exceed Worldwide သည္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင ္ ဖြင့္လွစ္ရန ္ စီစဥ္ထားေသာ 
မႏၱေလးေျခတုလက္တုုေဆးရံုုအတြင္း ေျခတုုေဆးေပးခန္းအသစ္ကိုုလည္း တည္ေဆာက္ ေနသည္။.89  မိုင္းႏွင္ ့
စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ျပဳစုု 
ပ်ိဳးေထာင္ေရးေဆးရံုုမွ  ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေသာ ေျခတုအေရအတြက္နွင့္ပတ္သတ္ေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မရိွေပ။  

 
MPHA သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၎ရံုးခန္းရိွ အေသးစားအလုပ္ရံုမွ ေျခတုုမ်ား ထုတ္လုပ္သည္။ 90 
 
HI  ႏွင္ ့ MPHA သည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအကူအညီေပးျခင္း 

အစီအစဥ ္တစ္ခုကိုု ပူးတြဲ ဖန္တည္းခဲ့သည္။ ထိုအစီအစဥ္မွ ေဒသခ ံ နစ္နာသူမ်ားအကူအညီေပးဌာန တစ္ခုကိုု 
ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 

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

§ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားႏွင့္ တျခားမသန္စြမ္းသူမ်ား လူမႈေရးပါ၀င္မႈကိ ု ျမွင့္တင္ရန ္
လူမႈစုုဆည္းေတြ႕ဆံုမႈမ်ား စီစဥ္ျခင္း။  

§ ၀န္ေဆာင္မႈလမ္းညႊန္ဖန္တည္းျခင္း။ 
§ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ ေစတနာ၀နထ္မ္း ၉  ဦးမွတဆင့္ အိမ္တိုင္ရာေ၇ာက ္သူငယ္ခ်င္း 
အခ်င္းခ်င္း စိတ္ပိုင္းဆိုုင္ရာအကူအညီေပးျခင္း။  

§ ICRC ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ ေစတနာ၀န္ထမ္း ၄ ဦးမွတဆင့္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ကိုုက္ညီေသာ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ ေျခတု၊ လက္တုမ်ားကို လူထုုအေျချပဳ 
ျပင္ဆင္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား။   

 
     ထိုအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ႏွစ္လယ္ခန္႕တြင ္  ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ နစ္နာခဲ့ရသ ူအကူအညီ 
ေပးေရး ဌာနအသစ္တစ္ခုကိုု ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္၊ ၂၀၁၅ခုုႏွစ ္ ဒီဇင္ဘာလတြင ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ 
ေကာ့ကရိတ္ပေရာဂ်က္သည္ ေျမျမဳပ္မုုိင္း/စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲေစေသာ ပစၥည္းမ်ားထိခိုုက္ 
နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားအပါအ၀င ္မသန္စြမ္းသူေပါင္း ၁၅၀၀ အတြက္ ပစ္မွတ ္ထားသည္။ 91 

 

                                                
89 Exceed Worldwide, “The Myanmar School of prosthetics And Orthotics: MSPO,” undated; and Exceed Worldwide, “Annual Report 2014-
2015,” undated, pp. 16–17. 
90 MPHA, “MPHA Activities,” 2015.  
91 HI“ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္းေက်ာက္ၾကီးၿမိုု႕နယ္အတြင္း မသန္းစြမ္းအစီအစဥ္မ်ားမ ွနစ္နာသူမ်ားအကူအညီေပးျခင္း၊ သင္ခန္းစာယူျခင္းစာတမ္း။” ဧၿပီ ၂၀၁၆။ Yann 
Faivre, Country Director, HI – Myanmar ႏွင္ ့အင္တာဗ်ဴး။ ရန္ကုုန ္၉  ဇြန္ ၂၀၁၆။ Monitor ေမးခြန္းမ်ားကိ ုMarie Mabrut, Operations Coordinator, HI-
Myanmar၏ တုန္႕ျပန္ခ်က္။ ၁၃ ေအာက္တိုုဘာ ၂၀၁၆။  

 



၂၀၁၅ခုႏွစ္ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 19 
 

HP သည္ နစ္နာခဲ့သူရသူမ်ား အကူအညီေပးေရးဌာန အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊MPHA စီမံခန္႕ခြဲမႈ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ 
တစံုလံုးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ပေရာဂ်က္လုပ္ငန္းမ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေပါင္းမ်ားစြာ စီစဥ္ခဲ့သည္။ 
နနစ္နာခဲ့ရသူမ်ားအကူအညီေပးေရးဌာန စီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕အတြက ္လူသစ္တန္း လူထုစည္းရံုုုးေရးသင္တန္းကို ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ ္ စက္တင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ေက်းရြာအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ 
ေလးစားသမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း စနစ္မ်ားကို အဓိကအားရံုုထား 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 92 

World Education အဖြဲ႕သည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ မိုင္း/စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ေသာ ေပါက္ကြဲေစေသာ 
ပစၥည္းမ်ားေၾကာင္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့သူမ်ားအတြက္ ေျခတုအလုပ္ရံုတစ္ခ ု ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင ္
နစ္နာခဲ့သူမ်ားအကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအစီအစဥ္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ မိုင္းေၾကာင္ ့
အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ား၊ တျခား မသန္စြမ္းမ်ားႏွင္ ့ ၎တိုု႕ မိသားစုု၀င္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ 
အကူအညီမ်ားေပးသည္။  

 
§ မသန္စြမ္းသူမ်ား ႏွင္ ့ ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင့္အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားကို ကူညီေပးေနေသာ ေဒသခ ံ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ႏွင္ ့ အားလံုးပါ၀င္မႈျမင့္မားလာေရး ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား စည္းရုုံးတိုက္တြန္းျခင္း။ 

§ ေဆး၀ါးကုသခြင့္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ပါ၀င္ႏုုိင္မႈအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုုင္ရာ 
ေငြေၾကးအကူအညီရရိွခြင့္၊ လူမႈဖူလံုေရးဌာန၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ DPO မ်ားႏွင္ ့ တျခား 
၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအပါအ၀င ္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္ 
တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ခံညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား။ 93 

 
ၿငမိ္းခ်မ္းေသာ ျမန္မာအကူအညီေပးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ျခမ္း ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း 

ေျခတုုလက္တု ေထာက္ပံေပးေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေျခတုုလက္တုု ၀ပ္ေရွ႕တခု ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။. 94 
 
စိတပိုင္းဆိုင္ရာအေထာက္အပံ ့

  ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ လူထုအေျချပဳေျခတုလက္တုု ၀န္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕တစ္ခုႏွင့္ပူးေပါင္း၍ 
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအေထာက္အပံ့အစီအစဥ္တခုကိုု အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားအတြက္ Handicap International၊ 
MPHA ႏွင့္ ICRC က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အဆိုုပါ ပူးတြဲ အစီအစဥ္မွတဆင့္ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ပိုင္း ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ 
အတြင္း ျမန္မာႏိုုင္င၏ံ ပထမဦးဆံုုးေသာ မိုင္းဒဏ္သင့္ျပည္သူ အကူအညီေပးေရးဌာနကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ 
ထိုအစီအစဥ္မွ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားႏွင့္ တျခားမသန္စြမ္းသူ ၈၃ ဦးအတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အကူအညီေပးျခင္းအစီအစဥ္ ၂၀၃ ၾကိမ္ ျပဳလုုပ္ေပးခဲ့သည္။ 95 
 
စီးပြားေရး ႏွင္ ့လူမႈေရးဆိုင္ရာေပါင္းစပ္မႈ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္မႈ အားနည္းျခင္း အေျခခံအေဆာက္အအံု အသံုးျပဳႏိုုင္မႈ စနစ ္

ညံ့ဖ်င္းေသာေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ခြင့္ႏွင္ ့ အလုပ္အကိုင္ရခြင္ ့ ခက္ခဲသည္။ ၂၀၁၅ 
                                                
92 Monitor ေမးခြန္းမ်ားကိ ုMarie Mabrut, Operations Coordinator, HI-Myanmar၏ တုန္႕ျပန္ခ်က္။ ၁၃ ေအာက္တိုုဘာ ၂၀၁၆။  
93 World Education, “Victim Assistance and Disability Program in Kayah State,” ရက္စြဲမသိရ။  
94 James Nickerson, “The tragedy of landmine warfare in Myanmar,” Al Jazeera, 30 October 2016; ႏွင္ ့ဗိုလ္မွဴးၾကီးသန္႕စင္၊ ဒါရိုုက္တာ ၊Peace 
Myanmar Aid Foundation ထံမွ အီးေမး၊25 September 2014. 
95 Yann Faivre, ထံမွ အီးေမး၊ HI, 29 October 2015. 



၂၀၁၅ခုႏွစ္ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 20 
 
ခုႏွစ္အတြင္း Work Education အဖြ႕သည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေျမျမဳပ္မုုိင္းေၾကာင္ ့ အသက္ရွင ္ က်န္ရစ္ခဲ ့
သူမ်ားႏွင့္ တျခားမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အေသးစား စီးပြားေရး 
အစျပဳအေထာက္အပံ့မ်ား ကူညီေပးခဲ့သည္။  96 
အကူအညီ ႏွင့္ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရး အသင္း (AAR – Japan)၊  မသန္စြမ္း သူမ်ားအတြက္ 

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းသင္တန္းဌာနမွ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း၊ ဆံပင္အလွျပင္ သင္တန္း၊ ကြန္ျပဴတာသင္တန္းမ်ားကိုု 
ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕တြင ္ အခမဲ ့ သင္ၾကားေပးသည္။ သင္တန္းသား အမ်ားစုမွာ ေျမျမွဳပ္မိုင္းေၾကာင္ ့ အသက္ရွင္က်န္ 
မသန္စြမ္းျဖစ္ရသူမ်ား သို႕မဟုတ္ ပိုုလီယိုုေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဌာနသည ္ စီးပြားေရးအရ သီးျခား 
လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏိုုင္ရန္၊ အလုုပ္အကိုုင္ရရန္၊ ကိုယ္ပိုင္ဆိုုင္ဖြင့္ရန္၊ သင္တန္းတြင္ ဆရာျဖစ ္ ျပန္လည္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္အတြက ္ကူညီေပးသည္။ 97 
မသန္စြမ္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာေရးအခြင့္အလမ္း အနည္းအက်ဥ္းသားရိွသျဖင့္ ျမန္မာႏိုု္င္ငံတြင ္

၎တိုု႕အတြက္ ေမ ွ်ာ္မွန္းခ်က္ နည္းပါးသည္။ ဆရာဆရာမမ်ား၏စြမ္းရည္ႏွင္ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမင့္ေပးရန ္
အပါအ၀င ္အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ အလြယ္တကူ ရရိွႏိုုင္ျခင္းမ်ား လိုအပ္သည္။98 

 
ဥပေဒမ်ား ႏွင္ ့မ၀ူါဒမ်ား 

 မၾကာေသးမွီကာလအထိ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အလုုပ္အကိုင္ခန္႕အပ္ေရး၊ ပညာသင္ၾကားေရး၊ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရိွေရး ႏွင္ ့ တျခား အစိုးရ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ အေထာက္အပ့ံ ရယူရာတြင ္
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရိွရဟူေသာ သီးျခားျပဌာန္းထာသည့္ ဥပေဒမရိွေသးေပ။ အစိုးရတြင္လည္း ထိုုသူမ်ားအတြက္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အကာအကြယ္ေပးမႈ မရိွေပ။ မသန္စြမ္းသူမ်ားတြက္ အကူအညီေပးႏုုိင္ေသာ တရား၀င ္
အရင္းအျမစ္တခ်ိဳ႕သာ ရိွသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ လူမႈေရးအရ အၿငိဳျငင္ခံရမႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ခံေနရသည့္ 
အျပင ္အရပ္သားႏွင္ ့အစိုုးရအရာရိွမ်ား၏ အႏုုိင္က်င့္မႈကိုုပါ ခံေနရေၾကာင္း တင္ျပမႈမ်ား ရိွခဲ့သည္။ 99၂၀၁၅ ခုႏွစ ္
ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႕တြင ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အဆိုုင္ရာ ဥပေဒကိ ုအတည္ျပဳခဲ့သည္။ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုုင္ရာဥပေဒအတြက ္ နည္းဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ထိုေန႕တြင ္
စတင္ခဲ့သည္။ 100   
၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ေအာက္တိုဘာလတြင္ CRPD သေဘာတူညီခ်က္အရ ဥပေဒျပဳမႈတြင ္မသန္စြမ္းသူမ်ားကိုယ္တိုင္ 

ပါ၀င္မႈရိွေစရန္အတြက ္နည္းဥပေေရးဆြဲျခင္း ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကုုိ ျမန္မာႏိုု္င္င ံမသန္စြမ္းသူမ်ားေကာင္စ ီ
ပါ၀င္မႈႏွင့္အတ ူက်င္းပခဲ့သည္။ 101 
မသန္စြမ္းစစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားသည္ ဦးစားေပးအဆင့္ႏွင္ ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသည္။ ပံုမွန္အားျဖင္ ့ တူညီေသာ 

လစာႏႈန္းထားႏွင္ ့ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာလုုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ ျဖစ္သည္။ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း မဟုတ္ေသာ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ တရား၀င္အကူအညီသည္ ယာယီမသန္စြမ္းျဖစ္သူအတြက္ လစာ၏ သံုုးပံုႏွစ္ပံုုကိုု 
တႏွစ္စာေပးၿပီး၊ ထာ၀ရ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အခြန္လြတ ္ ေထာက္ပ့ံေငြ ေပးသည္ဟုု မူအားျဖင္ ့ ရိွသည္။ 
သို႕ေသာ္ ပုဂၢလိကက႑မွ မသန္စြမ္းျဖစ္ခဲ့သူမ်ားအတြက ္အစိုးရက အလုပ္အကိုင္ကာကြယ္ေပးမႈ မေပးေပ။ ၂၀၁၃ 

                                                
96 ဒါရိုုက္တာမခင္မာေအာင ္World Education ထံမွ အီးေမး။ ၁၂ ဇြန္၊၂၀၁၆။ ႏွင္ ့ World Education, ကယားျပည္နယ္အတြင္း မသန္းစြမ္းသူမ်ားပေရာဂ်က္မ ွ
နစ္နာသူမ်ားအကူအညီေပးျခင္း ရက္စဲမသိရ။  
97 AAR Japan, “Activities in Myanmar (Burma),” ရက္စဲမသိရ။.  
98 Myanmar Education Consortium, “Inclusive education,” ရက္စဲမသိရ။. 
99 အေမရိကန္ႏိုုင္ငံျခား၀န္ႀကီးဌာန၊ “လူ႕အခြင့္အေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၂၀၁၄ခုႏွစ ္ႏိုုင္ငံအလိုုက္အစီရင္ခံစာမ်ား။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ။” ၀ါရွင္တန္ဒီစ ီ၂၅ ဇြန္ ၂၀၁၅, “2014 
Country Reports on Human Rights Practices: Burma,” 
100 မသန္းစြမ္သူမ်ားအခြင့္အေရးဥပေဒ ၂၀၁၅။ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္၃၀၊ နယုုန္လဆုတ္၄ ရက္၊ ၁၃၇၇ ခုုႏွ္၊ဇြန ္၅ ၂၀၁၅။   
101 Yann Faivre ထံမွအီးေမး၊  HI, 29 October 2015. 



၂၀၁၅ခုႏွစ္ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 21 
 
ခုႏွစ ္မတ္လတြင္ ထိခိုုက္ဒဏ္ရာသူ စစ္သားမ်ားႏွင့္ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရသူမ်ား၏ မိသားစုုမ်ားကိုု အကူအညီေပးသည့္ 
ဥပေဒတခ ုအစိုုးရက ျပဌာန္းခဲ့သည္။102  ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ ဒီဇင္ဘာတြင ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္အမ်ိဳးသားလူမႈေရးဆိုင္ရာ 
အကာ အကြယ္ေပးေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို ျပဌာန္းကာ စတင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္အစတြင ္မသန္စြမ္း သူမ်ား 
သတ္မွတ္ထားျခင္းခံရသူအားလံုးကို ယင္းအစီအစဥ္မွ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားေထာက္ပံ့ေငြသည္ ကေလးတဦးအတြက္ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေငြ ၁၆၀၀၀ က်ပ ္ ( ၁၃ ေဒၚလာ) ႏွင္ ့
အသက္ ၆၄ ႏွစ ္အထိ လူႀကီးတဦးအတြက္ တလ ေထာက္ပံ့ေငြ ၃၀၀၀၀ က်ပ ္ (၂၅ ေဒၚလာ) ျဖစ္သည္။ ၎ 
အစီအစဥ္ကို လူမႈဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမ ွတႏိုုင္ငံလံုး အတိုင္း အတာ 
ျဖင္ ့တာ၀န္ယူအေကာင္အထည္ ေဖၚမည္ ျဖစ္သည္။103 
၂၀၁၁ ခုႏွစ ္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႕တြင ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ CRPD ကိုု သေဘာတ ူလက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့သည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ ္ ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႕တြင ္ စာခ်ဳပ္ အသက္၀င္ခဲ့သည္။ MPHA သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း   CRPD 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းကိုု ေစာင္ၾ့ကည့္ရန္ အစီရင္ခံစာတင္ရန္အတြက ္ DPO မ်ား၏ 
လုပ္ႏိုုင္စြမ္းျမွင့္တင္ျခင္းအတြက ္ ဒုုတိယႏွစ္စာ ဘ႑ာေငြ ရရိွခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္ CRPD ေကာ္မတီသို႕  
အစားထိုးအစီရင္ခံစာ (Shadow report) ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ပါ ဘ႑ာေငြ ရရိွခဲ့သည္။ 104 

 

ထိုင္းႏိုုင္ငံရိ ွျမန္မာႏိုုင္ငံသားမ်ားအတြက ္မိုင္းဒဏ္သင့္အကူအည ီ

ထိုင္းႏိုုင္ငံသို႕ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမ ွ ေျမျမွဳပ္မုုိင္း အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ား သည္ 
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရိ ွ မယ္ေတာ္ေဆးေပးခန္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ICRC မွတဆင့္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖင္ ့ ထိုင္းျမန္မာ 
နယ္စပ္ႏွင့္ထိစပ္ေသာ ခရိုင္ျပညသ္ူ႕ ေဆးရံုုမ်ားတြင္ လည္း ေဆး၀ါးကုုသမႈ ခံယူႏိုုင္သည္။ 105 

 
မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ျဖန္႕က်က္တည္ရိွမႈ။  မိုင္းမ်ား၊လူသတ္မိုင္းမ်ား (ပမာဏ အတိအက် မသိရေသာ္လည္း ေပါက္ကြဲအားျပင္းထန ္
ေသာမိုင္းမ်ား) ႏွင္ ့စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ေသာ ေပါက္ကြဲေစေသာပစၥည္းမ်ား (ERW)။  
 
လုပ္ငန္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

§ ျမန္မာႏိုု္င္ငံသည ္ မိုင္းအေရးဦးတည္လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တရား၀င္ဆံုမွတ္တခု ေပးႏိုုင္ရန ္
မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈ ဌာနတစ္ခ ုဖြင့္လွစ္သင့္သည္။  မိုင္းျဖန္႕က်က္တည္ရိွမႈ ႏွင္ ့နစ္နာရသူမ်ားဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင္ ့ တုန္႕ျပန္ေဆာငရ္ြက္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန ္
သက္ဆိုုင္ရာပါ၀င္သူမ်ားျဖင့္ တာ၀န္ခံညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကိုုပါ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။  

 
 
 
 

                                                
102 အေမရိကန္ႏိုုင္ငံျခား၀န္ႀကီးဌာန၊ “လူ႕အခြင့္အေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၂၀၁၄ခုႏွစ ္ႏိုုင္ငံအလိုုက္အစီရင္ခံစာမ်ား။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ။” ၀ါရွင္တန္ဒီစ ီ၂၅ ဇြန္ ၂၀၁၅ 
103 ျပည္ေထာင္စုုျမန္မာႏိုု္င္ငံအစိုးရ။ “ျမန္မာႏိုု္င္ငံအမ်ိဳးသားလူမႈေရးကာကြယ္ေပးမဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္။” ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄။ စာ ၅၃။ မသြန္စြမ္း သူမ်ားဥပေဒ 
မျပဌာန္းမၿပီးသေရြ႕  ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ မရႏိုုင္ေသး ႏွင္ ့အစိုုးရသည္ တရား၀င္သတ္မွတ္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ကိုု အေကာင္အထည္ ေဖၚ မည္။ 
104 Disability Rights Fund, “Myanmar: Archives” undated; and Disability Rights Fund, “Our Grantees:  Myanmar Physically Handicapped 
Association,” 2016. 
105 ပိုမုုိသိရိွလိုုပါက , ICBL-CMC Country Profiles on Thailand ကိုုၾကည့္ပါ။  
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မိုင္းျပန္႕က်က္တည္ရိွမႈ 
 
    ျမန္မာႏိုင္ငသံည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္လြတ္လပ္ေရးရသည့္အခ်ိန္မွစ၍ တပ္မေတာ္ႏွင္ ့လူနည္းစုု တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေသာ အစိုုးရမဟုုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေသာ လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ မိုင္းအေျမာက္အမ်ားပံ်႕ႏွံ႕တည္ရိွေနသာ ႏုုိင္ငံတစ္ႏိုုင္ျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊တရုတ္ ႏွင္ ့
ထိုင္းႏိုု္င္ငံႏွင္ ့ထိစပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုုင္ငံနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင ္မိုင္းမ်ားေထာင္ထားသည္။  
    ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဆယ္ခုအတြင္း ရိ ွ ၿမိဳ႕နယ္ ၆၀ ခန္႕ (စုစုေပါင္း ၃၂၅ ၿမိဳ႕နယ္အနက္) သည္ မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ 
အတိုင္းအတာတစ္ခုုအထိရိွေနၿပီး အထူးသျငဖ့္ လူသတ္မိုင္းမ်ား အႏၱရာယ္ကို ခံစားေနရသည္ဟု 
ယံုုၾကည္ရသည္။106 ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင္ ့ ပဲခူးတိငု္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ မိုင္းျပန္႕ႏွံ႕မႈ အမ်ားဆံုး ေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး 
မိုင္းထိသူအျမင့္ဆံုးမွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ေနရာမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင္ ့
ခ်င္းျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အိႏိၵယ နယ္စပ္အနီး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို သံသယရိွဖြယ္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ေဒသမ်ား 
(Suspected Hazardous Areas – SHAs) အျဖစ ္ယူဆထားသည္။ 107 
 
မိုင္းျပန္႔ႏွံ႕တည္ရွိမႈ ပမာဏအတိအက်ကို ခန္႕မွန္းႏိုင္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း ေျမျမွဳပ္မိုင္းေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ေအာက္ေဖၚျပပါ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား SHA ေဒသမ်ားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားသည္။  

• ကရင္နီျပည္နယ္ - ၿမိဳ ႕နယ္ ခုႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္စလံုး 

• ကရင္ျပည္နယ္ - ၿမိဳ႕နယ္ ခုႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္စလံုး 

• ကခ်င္ျပည္နယ္ - ခ်ီေဖြ၊ ဖားကန္႕၊ မန္စီ၊ မိုုးေကာင္း၊ မိုးညွင္း၊ မိုးေမာက္၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဆင္ဘိုု၊ 
ေဆာ့ေလာ္ႏွင္ ့၀ ိုင္းေမာ ္

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

• ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး - ေက်ာက္ႀကီး၊ ေရႊက်င္၊ သနပ္ပင ္ႏွင္ ့ေတာင္င ူ

• ရခုိင္ျပည္နယ္ - ေမာင္းေတာ 

• ရွမ္းျပည္နယ္ - ဟိုပံုုး၊ သိႏၵီ၊ ဆီဆိုင္၊ ကြမ္းယန္၊ ေက်ာက္မဲ၊ လန္ခို၊ လြိဳင္လင္၊ ေမာက္မိုင္၊မိုုင္းရႈး၊ မိုင္းပန္၊ 
မိုင္းတုံ၊ မိုင္းျဖတ္၊ နမ့္ဆန္၊ တာခ်လီိတ္၊ နမ့္မတူ၊ နမ္ခမ္း၊ ေယာက္ဆပ္ ႏွင္ ့ရြာင ံ

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

• ခ်င္းျပည္နယ္။ ပလက္၀ 

                                                
106 ျမန္မာႏိုငု္ငံသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားဟူ၍ ပိုင္းျခားသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုုင္ရာကို ုျပည္နယ္မ်ားဟူ၍ သတ္မွတ္သည္။ 
တိုင္းရင္းသားအုုပ္စုုအတိအက်မရိွေသာ တျခားေဒသမ်ားကိ ုအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသၾကီးမ်ားအျဖစ ္သတ္မွတ္သည္။ စစ္အစိုးရေဟာင္းသည ္၁၉၈၉ ခုုႏွစ္တြင္ Burma မS 
Myanmar သို႕ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ျပည္နယ္တခ်ိဳ႕၏ အမည္မ်ားကိုုလည္း ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားအုုပ္စုုအမ်ားစုုက Burma ဟူေသာအမည္ကိုု 
ဆက္လက္ေခၚေ၀ၚေနဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားအတြင္း အမည္မ်ားကိ ုအမ်ားေခၚေသာအမည္မ်ားျဖင္ ့ေခၚေ၀ၚၾကျခင္း သို႕မဟုုတ္ နဖအအစိုးရေပးေသာ 
အမည္ကိုု ကြင္းအတြင္းထည့္သြင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း သံုးစြဲၾကသည္။   

107 Monitor မ ွေဆာင္ရြက္ေသာ သုေတသန။ ထိခိုက္အနာတရျဖစ္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္၊ မိုင္းသတိေပးမႈအမွတ္အသားမ်ား၊ အန္ဂ်ီအိုုႏွင္ ့တျခား 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမ ွတင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအျပင ္ကြင္းဆင္း၀န္ထမ္းမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ႕ဲ၀င္မ်ားႏွင္ ့ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းျခင္းမ ွရရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ပါ၀င္သည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ ္စက္တင္ဘာလမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ဇြန္လအထိ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ မႈ ေဒတာမ်ား၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ ္မ ွ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္
စက္တင္ဘာ အထိ တျခားသတင္းေပးမ်ားထံမ ွရရိွေသာ ေဒတာမ်ား ပါ၀င္သည္။. 



၂၀၁၅ခုႏွစ္ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 23 
 

• စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ။ အင္းေတာ္ 

   ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္နယ္ႏွစ္ခုတြင ္ ဒိန္းမတ္မိုင္းေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ (DDG) အတြက္ 
စစအ္တြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲေစေသာပစၥည္းမ်ား နစ္နာသ ူ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ရာတြင ္
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈအမ်ားစုုသည္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း 
မၾကားေသးမွီႏွစ္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ နည္းပါးခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားမႈ ၄ ခုုႏွင္ ့၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင ္၂ 
ခုုျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သုေတသနျပဳသူမ်ားကို သတင္းေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ ္ တိုက္ပြဲမ်ားတဖန္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ေလးႏွစ္အတြင္း မိုင္းေပါက္ကြဲမႈ ၉၀ ရာခိုုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ 
ႏွစ္အတြင္း ၆၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္အတြင္းျဖစ္သည္။  မန္ဆီႏွင္ ့ မိုုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္း ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုးဟု ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ ထိုေဒသမ်ား 
အတြင္း ေတြ႕ရိွခဲ့ေသာ မိုင္းအမ်ားစုုသည္ လက္လုပ္မိုင္းမ်ား၊ တိုက္မိုင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။108 

 
 “မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႕မႈသည္ ဒုုကၡသည္မ်ားေနရပ္ရင္းျပန္လာေရးအတြက္ ၾကီးစြားေသာ အဟန္႕အတား ျဖစ္ေနသည္။ 

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ၊က်န္းမာေရးႏွင္ ့
ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအသံုးျပဳျခင္းမ်ားအတြက္ အဟန္႕အတားအျဖစ ္ဆက္လက္ရိွေနၿပီး၊ ထိုအရာအားလံုးတြင္ 
ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင္ ့အတိုုင္းအတာမ်ား ရိွသည္။ 109 
 
စစ္အတြင္းက်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ေပါက္ကြဲေစသည့္ပစၥည္းမ်ား 

     ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ဒုတိယကမၻာစစ္က က်န္ခဲ့ေသာ ေမာ္တာမ်ား၊ လက္ပစ္ဗံုးမ်ား၊ အေျမာက ္က်ည္မ်ား၊ 
လက္နက္မ်ား အပါအ၀င ္စစ္အတြင္း က်န္ရစ္ခဲ့ေပါက္ကြဲေစသည္ ့ပစၥည္းမ်ား၏ သက္ ေရာက္မႈလည္း ခံေနရသည္။ 
သို႕ေသာ္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရိွေနသည္ႏွင့ ္မည္မွ်ျပန္႕ႏွံ႕ေနသည္ကုိ မသိရေပ။110 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေႏွာင္ပိုင္းႏွင္ ့၂၀၁၆ 
ခုႏွစ ္အေစာပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ 
ေပါက္ကြဲေစေသာ ပစၥည္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ အသစ ္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 111 
 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဗဟိုုဌာန (MPC) ၏ 
ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမိုင္းအေရးေဆာင္ရြကမ္ႈဌာန (MMAC) တခုတည္ေထာင္ရန္ မူအရ သေဘာတူခဲ့သည္။ 
သုုိ႕ေသာ္ ဌာနအတြက္ မည္သည့္အခါမွ ၀န္ထမ္းခန္႕အပ္ျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ မိုင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ 

                                                
108 Pascal Simon, “ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေျမျမဳပ္မိုုင္း ERW နစ္နာသူမ်ားစစ္တမ္း၊ Danish Refugee Council/Danish Demining Group, 
6 March 2015, pp. 7, 14, &18.  
109  “ျမန္မာႏိုု္င္ငံေတာင္ဖက္ျခမ္းအေျခအေနသံုုးသပ္ခ်က္၊ ”ျမန္မာႏုုိင္ငံသတင္းစီမံခန္႕ခြဲမႈယူနစ္ (MIMU Peace Support Fund, September 2016. MIMU သည္ 
ယူအန္ဌာေန ႏွင္ ့လူသားခ်င္းစာနာေသာ တာ၀န္ခံညိွႏိႈင္းေရးရံုုးေအာက ္ယူအန္အေျခစိုုက္အလုုပ္အဖြ႕ဲႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ ဌာေနကိုုယ္စားလွယ္အဖြ႕ဲအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။  
110 ဥပမာ ေနသြင္ ၏ “ဒုတိယကမ ၻာစစ္အတြင္း က်န္ရစ္ခဲ့ေသာေပါက္ကြဲပစၥည္းမ်ားေၾကာင္ ့သံုးဦးေသ။” ဒီမိုုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ၊ ၂၀ မတ္ ၂၀၁၂။ “WWII 
bomb kills 7 in Arakan.”  ဧရာ၀တီ၊ စက္တင္ဘာ ၁ ၂၀၁၁။ မင္းသားေလး၊ ”မႏၱေလးလုပ္သားမ်ား ဒုတိယကမၻာစစ္လက္က်န္ဗံုးမ်ား ရွာေတြ႕။” Myanamr Times, 
Vol 23, No.455, ဇန ္၂၆ မ ွေဖ ၁ ၂၀၀၉. 
111 ရႈ၊ ဥပမာ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ေအာက္တိုုဘာလတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀ ိုုင္းေမာ္ၿမိုု႕ တိုက္ပြဲမွ မေပါက္ကြဲပဲက်န္ရစ္ခဲ့သည့္ေလေၾကာင္းဗံုုး။ “UPDATE REPORT: Gidon 
Post Bombarded by Burma Airforce,” Free Burma Rangers, 7 October 2016. 



၂၀၁၅ခုႏွစ္ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 24 
 
မိုင္းရွင္းလင္းျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက ္ တႏုုိ္င္ငံလံုးတိုက္ခိုုက္မႈရပ္စဲသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အရင္ခ်ဳပ္ဆိုုရန ္ လိုအပ္ 
သည္ဟု အစိုးရက ေျပာခဲ့သည္။ 112 
၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ မတ္လအကုန္တြင္ MPC ကိုဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) ျဖင္ ့ အစားထိုုးခဲ့သည္။ တႏိုင္ငံလံုးတိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အတြက္ 
ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈသည္ သူမဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဦးစားေပးဟု ႏိုုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီက 
ေျပာဆိုုခဲ့သည္။ NRPC က မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ MMAC စတင္လည္ပတ္မည္ကို ေဖၚျပေျပာဆိုုျခင္းမရိွေပ။ ၎၏ 
ပထမဆံုး အစည္းအေ၀းတြင္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူမ်ားက မိုင္းအႏၱရာယ္ႏွင္ ့မိုုင္းရွင္းလင္းေရး လိုအပ္ခ်က္ 
ကို အေလးထားေျပာဆိုခဲ့သည္။113 ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိွဳင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုုခ်ိန္တြင ္ မိုုင္းရွင္းလင္းေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။114 ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ေမလ၊ ေနျပည္ေတ္တြင္ ျပဳလုုပ္ေသာ အမ်ိဳးသားလူငယ္ကြန္ဖရင့္က တပ္မေတာ္ႏငွ္ ့ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မိုင္းရွင္းလင္းရန ္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။115 ထိုႏွစ ္အတြင္း မိုင္းရွင္းလင္းေရးအတြက္ 
လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ (မိုင္းအသံုးျပဳမႈ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းမူ၀ါဒကိုုရႈ။)  
 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

  ၂၀၁၃ ခုႏွစတ္ြင ္ MPC မ ွအစိုုးရကိုုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင္ ့လူသားခ်င္းစာနာမႈအေရး ေဆာင္ရြက ္ ေနသူမ်ား 
ပါ၀င္ေသာ နည္းပညာအလုပ္အဖြဲ႕တခုက အမ်ိဳးသားေရး မိုင္းအေရး ေဆာင္ရြက္မႈ မဟာဗ်ဴ ဟာ မူၾကမ္းႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားေရးဆိုုင္ရာ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ဆိုုင္ရာ မူၾကမ္း မ်ားကိုု အၿပီးသတ္ 
ေရးဆြဲႏိုုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ မဟာဗ်ဴဟာ ႏွင္ ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားအေပၚ အစိုးရ၏ 
သေဘာတူညီမႈ မရရိွေသးပဲ၊ ယခုအခ်ိန္အထိ ၎၏ အဆင့္ကို မသိရေသးေပ။  MPC ၏ စဥ္းစားမႈ ေအာက္တြင္ပင ္
ဆက္လက္ရိွေန ေသးသည္ဟု ေျပာဆိုုမႈမ်ား ရိွခဲ့သည္။ 116 

 
လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္သူမ်ား 

  ႏိုင္ငံတကာမိုင္းေဖၚျခင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ APOPO၊ DanChurch အကူ အညီ 
ေပးေရးအဖြဲ႕(DCA)၊ ဒိန္းမတ္မိုင္းေဖၚျခင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႔ (DDG)၊ မိုင္းအေရး ေဆာင္ရြက ္ မႈ 
ဆြဇ္ေဖာင္ေဒးရွင္း (FSD)၊ HALO Trust အဖြဲ႕၊ မိုင္းအေရးအႀကံေပးအဖြဲ႕ (MAG)ႏွင္ ့NPA တို႕သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ 
ရန္ကုန္တြင ္ ရံုးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ထားခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႕သည္ အစိုးရထံမွေသာ္လည္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႕မ်ားမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွေသာ္လည္းေကာင္း မိုင္းအမွတ္အသားျပဳျခင္း၊ ရွင္းလင္းျခင္းအတြက္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ မရေသးေပ။ 117 
 
 

                                                
112 Roger Fasth ႏွင္ ့Pascal Simon (ဒိန္းမတ္မိုုင္းေဖာ္ေရးအဖြ႕ဲ), “ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္းမုုိင္းအေရးလႈပ္ရွားမႈ။” မိုုင္းႏွင္ ့ERW အေရးေဆာင္ရြက္မႈ ဂ်ာနယ္။ တြဲ ၁၉ .၂ 
ဇူလိုုင္ ၂၀၁၅။ 

113 ရႈ၊ ဥပမာ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခ(ံ၂၁ရာစုုပင္လံု)ု NLD မ ွေဒၚ၀င္၀့ါထြန္းက ကယားျပည္နယ္မွ သူမ၏ရွားေဒါၿမိဳ႕အေၾကာင္းေျပာဆိုုခဲ့သည္။ 
ေျမျမဳပ္မိုုင္းမ်ားသည္ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀ရွင္သန္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေသာေၾကာင္ ့ျပည္သူမ်ား မလံုုၿခံဳမႈိကုုိ ခံစားေနရသည္။“ “Union Peace Conference—21st 
Century Panglong continues,” Global New Light of Myanmar, 2 September 2016. 
114 “C-in-C Senior-General Min Aung Hlaing holds talks with UN Chief, diplomat,” Global New Light of Myanmar, 1 September 2016. 
115 “Youth Empowerment: Myanmar’s young people want an active role in the running of their country,” Mizzima Weekly, 9 June 2016, p. 22. 
116 “ျမန္မာႏိုု္င္ငံေတာင္ဖက္ျခမ္းအေျခအေနသံုုးစပ္ခ်က္၊ ”ျမန္မာႏုုိင္ငံသတင္းစီမံခန္႕ခြဲမႈယူနစ ္(MIMU Peace Support Fund, September 2016. 
117 Aksel Steen-Nilsen မွအီးေမး။ NPA, ရန္ကုုန,္ ၂၃ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄. 
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မိုင္းေနရာစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ  
    ၂၀၁၄ ခုုႏွစ ္ အေစာပိုင္း မြန္ႏွင္ ့ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္ စစ္တမ္းသံုးၾကိမ္ေကာက္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ NPA သည္ 
ကရင့္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး (KNU) ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ ဧၿပီလတြင ္ ေနာက္ထပ္ 
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈ စစ္တမ္း (NTS) ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၁၀၄ ခုႏွစ ္စစ္တမ္းတြင ္မိုင္းေနရာတခုမ ွ
ရွာမေတြ႕ခဲ့ေပ။ ၂၀၁၅ခုုႏွစ္အတြင္း ပဲခူးတိုင္း ေက်ာက္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္တမ္းတစ္ခု၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ 
သံေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ သံုးႀကိမ္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ရာတြင ္မိုင္းေနရာမ်ား မေတြ႕ရိွခဲ့ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္အတြင္း 
မိုင္းေပါက္ကြဲမႈ ၂၄ ႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။118 
မိုင္းအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး ပညာေပးမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ MAG သည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း 

လူမႈအသိုင္းအ၀န္း ေနရာအမွတ္အသားျပဳျခင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ျဖစ္ႏိုု္င္ေခ်ရိွေသာ မိုင္းသင့္ေဒသမ်ား 
သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မိုင္းသင့္ေနရာမ်ား ဦးစားေပးျခင္းအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ရရိွခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 119 
အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳေသာ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ မိုင္းရွင္းလင္းသည့္ 

လုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏိုုင္္ငံတြင ္မည္သည့္အခါမွ ေပၚေပါက္ျခင္း မရိွေသးေပ။  
မၾကားေသမွီႏွစ္မ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္၊ ရြာသားမ်ားႏွင္ ့တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ရံဖန္ရံခါ ၎တိုု႕နည္း 

၎တိုု႕ဟန္ျဖင့္ မိုင္းရွင္းလင္းျခင္းမ်ား လုုပ္သည္ဟူေသာအစီရင္ခံမႈမ်ား ရိွသည္။  
 
၂၀၁၆  ခုႏွစ္အတြင္း တိုးတက္မႈမ်ား 
ကရင္ျပည္နယ္တြင္ မိုင္းရွင္းလင္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု တပ္မေတာ္ကထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

၂၀၁၆ခႏုွစစ္က္တင္ဘာလတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က လႊတ္ေတာ္သို႕ တင္ျပရာတြင ္ “ 
ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရိွ သုမြဲကလိုုး၊ဖာပြန္၊ ေခါပုတ္၊ နတ္ေတာင ္ႏွင္ ့ဒါးဂြင္ေနရာမ်ားတြင ္လူသားခ်င္းစာနာေသာ 
မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူလူထုုႏွင့္ အတူတကြ လုုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း” ေျပာဆုိခဲ့သည္။120  
ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံ့မွ ဖာပြန ္ အထိ စစ္သံုးလမ္းအတြက္ မိုင္းရွင္းလင္းျခင္းကို တရုုတ္ႏိုုင္ငံမ ွ

ေလ့က်င့္ေပးေသာ စစ္သားမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟုု သိရသည္။121 
၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ဇူလိုင္လတြင္ MAG ကယားျပည္နယ္အတြင္း NTS စမ္းသပ္လုပ္ငန္း စတင္ခဲ့သည္။ 122 

 
 
 
 
 
 
                                                
118 Aksel Steen-Nilsen မွအီးေမး။ NPA, ရန္ကုုန,္ ၂၃ ဧၿပီ ၂၀၁၅ ႏွင္ ့၂၅ ေမ ၂၀၁၅။ Melissa Andersson မ ွအီးေမး, NPA, 2016. 
119 Greg Crowther, Regional Director South and South East Asia, MAG;  မ ွအီးေမး ႏွင္ ့Kelly Tsanova, Country Director, Myanmar, MAG မ ွအီးေမး။ 
6 October 2016. 
120 ၂၀၁၆ခုႏွစ ္ ၾသဂုတ္တြင္ ကာကြယ္ေရးဒုု၀န္ႀကီး ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအတြင္းတုန္႕ျပန္ေျပာဆိုုခ်က္တြင္ ကရင္ျပည္နယအတြင္း 
မိုင္းရွင္းလင္းျခင္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆုုိခဲ့သည္။““Amyotha Hluttaw passes maritime territory and sea boundaries law,” Global New 
Light of Myanmar, 26 August 2016.ထူးသန္႕ ။“တပ္မေတာ္က၎သည္ေျမျမဳပ္မုိင္းကို ျဖစ္ႏိုုင္သမ ွ်အနည္းဆံုးအသံုးျပဳေနသည္ဟုအခိုုင္အမာေျပာၾကား။  
ျမန္မာတိုုင္းမ္စ္။ ၁၃ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆။   

121 Landmine Monitor interview with former military officer, 12 October 2016, Yangon. The precise date of the clearance is uncertain. 
122 Email from Josephine Dresner, Project Manager, MAG Myanmar, 22 August 2016. 
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မိုင္းအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား (RE)  
    လူမႈဖူလံုေရးဌာနသည္ မိုင္းအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးပညာေပးျခင္းႏွင့္ နစ္နာခံရသူမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားကို အေလးထားေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းပညာအလုပ္အဖြဲ႕ ကို ပံုမွန္က်င္းပခဲ့သည္။123  UNICEF က 
တာ၀န္ခံညိွႏိႈင္းေပးခဲ့သည္။ ခန္႕မွန္းေခ် ၀န္ႀကီးဌာနန ၃၀၊ UN ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင္ ့ NGO မ်ားသည္ ေလးလတႀကိမ္ 
အစည္းအေ၀းမ်ား တက္ေရာက္သည္။  
   ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင ္ UNICEF သည္ ၂၀၁၃ ခႏုွစ ္ေဖေဖၚ၀ါရီလ အတြင္း DCA မ ွေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည့္ အသိပညာ၊ 
စိတ္သေဘာထား ႏွင္ ့လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္ (KAP) စစ္တမ္းမ ွရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ ၂ ႏွစ္တာ 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အမ်ိဳးသားမိုင္းအႏၱာရာယ္ေလ်ာ့ပါေရး ပညာေရးလုပ္ငန္း မဟာဗ်ဴဟာကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ DCA 
သည္ UNICEF မ ွနည္းပညာအကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းျဖစ္သည္။  ကယား၊ ကရင္၊ မြန္ျပည္နယ ္
အျပင ္ ပဲခူး ႏွင္ ့ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားအတြင္းရိွ နမူနာယူေရြးခ်ယ္ထားေသာ ရြာ ၃၀ တြင ္
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ စက္တင္ဘာလအထိ စစ္တမ္း၏ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ ထြက္ရိွျခင္း 
မရိွေသးေပ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ ဇြန္လတြင ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကနဦးေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ ေျဖဆိုသူ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ 
၎တို႕ေက်းရြာ သို႕မဟုတ္ ရပ္ကြက္အနီးတ၀ ိုက္တြင္ ေပါက္ကြဲေစေသာပစၥည္းမ်ားရိွသည္ကုိ သိရွိေၾကာင္း ႏွင္ ့၄၇ 
ရာခိုင္ႏႈန္းက ၎ပစၥည္းမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ နိစၥဓ၀ူေနထိုင္မႈအတြက္ ျပႆနာျဖစ္သည္ဟု ေျပာ ဆိုခဲ့ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။124 

၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ စက္တင္ဘာလအထိ အနည္းဆံုး အဖြဲ႕ ၆ ဖြဲ႕သည ္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ ႏွင္ ့
ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးထိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ဖက္ျခမ္းတြင ္ အဓိကထား၍ မိုုင္းအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးပညာေရး 
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို အဓိကေဆာင္ရြက္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုုင္း၊တနၤသာရီႏွင့္ ရန္ကုုန္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 
တြင ္ အနည္းငယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္း ၆ ဖြဲ႕မွာ အကူအညီႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအသင္း  (AAR)၊ 
ကက္သလစ္ကယ္ဆယ္ေရးအသင္းေတာ္၊ DCA၊ HALO  ႏွင္ ့ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားမဟာမင္းၾကီး (UNHCR) 
အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုကို လုပ္ငန္းလက္တြဲေဖၚမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္သည္။125 ICRC ေလ့့က်င္ေပး 
ထားေသာ National Society အဖြဲ႕မွလည္း မိုင္းအႏၱရယ္ေလ်ာ့ပါးေရး ပညာေပးမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ ့သည္။126  
မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္သူအမ်ားစု အားလံုးနီးပါးသည္ မိုင္းအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးပညာေပးျခင္းကို နစ္နာသူမ်ား 

အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ တျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင္ ့တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္သည္။127  
တရား၀င္မိုင္းအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ မရိွေသးေပ။.128 မိုင္းအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး ပညာ 

ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ရွင္းလင္းရန္လိုုအပ္ေသာ အသက္ 

                                                
123 Email from Melissa Andersson, NPA, Yangon, 17 August 2016. 
124 ““ဗဟုသုတ၊ သေဘာထား & လက္ေတြ႕လုုပ္ငန္း စစ္တမ္း: Impact of ျမန္မာႏိုုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဖက္ျခမ္း ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္တျခားေပါက္ကြဲေစေသာ 
စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာပစၥည္းမ်ား၏ သတ္ေရာက္မႈမ်ား, First Findings, February 2013 – June 2014,” DCA Knowledge, Attitude and Practice 
(KAP) team မွေပးပိုု႕သည္။ ၄ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၄။ 
125 “3W Countrywide Mine Action Organizations,” UN Myanmar Information Management Unit (MIMU), September 2016. အဖြ႕ဲေျခာက္ဖြ႕ဲမွာ AAR, 
Catholic Relief Services, DCA, MAG, HALO, ႏွင္ ့UNHCR မ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ားစုုကိ ုအေကာင္အထည္လက္တြဲေဖၚမ်ား စာရင္းတြင ္ထည့္သည္။ .  
126 ICRC, “ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၅,” p. 344. 
127 Roger Fasth ၏ Landmine Monitor ၏ အႏၱရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေပးေမးခြန္းပံုုစံကို ုတုန္႕ျပန္ေျပာဆိုုခ်က္။, Operations Manager, DRC/DDG, 14 August 
2015; by Nay Myo Linn, Project Officer, CRS, 16 August 2015; by Kelly Tsanova, Project Manager, MAG, 22 August 2015; and by Bjarne 
Ussing, Country Director, DCA, 12 October 2015. 
128 ျမန္မာႏိုုင္င ံ မိုုင္းအေရးေဆာင္ရြက္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြင္း တရား၀င္အသိအမွတ္ျပမႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။ သိုု႕ေသာ္အာဏာပိုုင္မ်ား၏ 
သေဘာတူညီခ်က္မရေသး။ UNICEF သည္ မိုုင္းပညာေပးျခင္းဘံုုသေဘာတူလက္ခံနုုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပဳစုုထားသည္။ 
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အႏၱရာယ္ရိွသည့္ ပစၥည္းမ်ားေတြ႕ရိွေၾကာင္း သတင္းပိုု႕ၾကသည္။ သိုု႕ေသာ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင ္မိုင္းရွင္းလင္းေရးအဖြဲ႕မ်ား 
မရိွသျဖင္ ့ထိုုလုုိအပ္ခ်က္ကို မျဖည့္ဆည္းႏိုု္င္ေပ။129 

 DCA သည္ ကခ်င္၊ ကယား၊ကရင္၊မြန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဧရာ၀တီ၊ပဲခူးအေရွ႕ျခမ္း၊ စစ္ကုိင္း၊တနၤသာရီ ႏွင္ ့
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ၅၅ ခုုတြင ္အႀကီးမားဆုံး မိုင္းပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား ရိွသည္။  

HALO သည္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း၇ ိွ ၿမိဳ႕နယ္ ကိုးခုု ႏွင္ ့  ကယားျပည္နယ္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္သံုးခု တြင ္မိုင္းပညာ 
ေပးျခင္းအစီအစဥ ္ အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ည္။ ကက္သလစ္ကယ္ဆယ္ေရးအသင္းေတာ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ေလးခုု ႏွင္ ့ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္သံုးခုုတြင္ မိုင္းပညာေပးအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ 
ေဖၚခဲ့သည္။130 

MAG သည္ ကယားျပည္နယ္ရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ခုစလံုးတြင ္ မိုင္းပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီး၊ လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ကနဦးအခ်က္အလက္စုုေဆာင္းျခင္း ႏွင္ ့ မိုုင္းသင့္ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား စတင္ 
ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း MAG  မ ွလူမႈအသိုင္းအ၀န္း ၈၇ ခုုအတြင္း နမူနာေကာက္ယူမႈမ်ားအတရ 
လူမႈအသိုင္းအ၀န္းအတြင္း မိုင္းမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႕ရိွေနျခင္းသက္ေသအေထာက္အထာမ်ား သို႕မဟုတ္ ထိုေနရာမ်ားသည္ 
ယခင္က ရြာသားမ်ားအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုုပ္မ်ားျဖစ္ေသာ စိုုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ေတာလည္ျခင္း၊သို႕မဟုုတ္ 
ရြာနီးစပ္ခ်ဳပ္သိုု႕ခရီးသြားသည့္ လမ္းမ်းာျဖစ္သည္ကိုု ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ သန္းေခါင္းစရာင္းအရ 
နမူနာေကာက္ယူေသာ လူဦးေရသည္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရိွ လူမႈအသိုုင္းအ၀န္း၏ ၁၅ ရာခိုုင္ႏႈန္းကို ု
ကိုုယ္စားျပဳသည္။ ၂၀၁၅ခုုႏွစ္ၾသဂုတ္လတြင္ MAG သည္ ပဲခူးအေရွ႕ျခမ္း ေက်ာက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မိုင္းပညာ 
ေပးျခင္းမ်ား စတင္ခဲ့သည္။ 131 

UNHCR သည္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္သံုုးခုတြင္ မိုင္းပညာေပးျခင္းအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ခဲ့သည္။ AAR သည္ ကရင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ မိုင္းပညာေပးျခင္းအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ခဲ့သည္။132 
ICRC ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ National Society မ ွ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ မိုင္း/ 

စစ္အတြင္းၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေပါက္ကြဲပစၥည္းမ်ား အႏၱရာယ္ရိွေသာ ေဒသမ်ားအတြင္း ေနထိုုင္သူ ျပည္သူေပါင္း 
၇၀၀ ေက်ာ္အတြက္ မိမိကုိယ္မိမိကာကြယ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင ္  ICRC သည္ 
လူသားခ်င္းစာနာေသာ မိုင္းရွင္းလင္းျခင္းအေထာက္အကူအစီအစဥ္မွတဆင့္ မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းကိစၥကို ေျဖရွင္းရန ္
တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။133 
၂၀၁၆ ခုုႏွစ ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ကာကြယ္ေရးဒုုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က တပ္မေတာ္သည္  

ေျမျမဳပ္မုိင္းအႏၱရာယ္အေၾကာင္း လူထုုကိုပညာေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ေျပာဆိုုခဲ့သည္။134 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင ္အလွဴရွင္ ၇ ဦးက ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုုင္င ံ မိုင္းအေရးေဆာင္ရြက္ရန္အတြက ္ ေဒၚလာ၇.၈ 

သန္း လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ၃၆ ရာခိုုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။135 

                                                
129 ၂၀၁၅ ခုုႏွစ ္အႏၱရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေပးေမးခြန္းပံုုစံကို ုတုန္႕ျပန္ေျပာဆိုုေသာ အႏၱရာယ္ေလ်ာ့ေရးပညာေပးသူတခ်ိဳ႕က လူမႈအသိုုင္းအ၀န္းတခ်ိဳ႕မ ွ
မုုိင္းရွင္းလင္းေရးအကူအညီေတာင္းခံမႈမ်ား ရိွသည္ဟုု ေျပာဆိုုခဲ့သည္။ 
130 “3W Countrywide Mine Action Organizations,” UN MIMU, September 2016. 
131 Josephine Dresner, MAG Myanmar ထံမွ အီးေမး။ 22 August 2016. 

132 “3W Countrywide Mine Action Organizations,” UN MIMU, September 2016. 
133 ICRC, “ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၅,” p. 344. 
134 ထူးသန္႕ ။“တပ္မေတာ္က၎သည္ေျမျမဳပ္မုိင္းကို ျဖစ္ႏိုုင္သမ ွ်အနည္းဆံုးအသံုးျပဳေနသည္ဟုအခိုုင္အမာေျပာၾကား။  ျမန္မာတိုုင္းမ္စ္။ ၁၃ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆။   
135 ဂ်ာမဏီမိုင္းအသံုုးျပဳတားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ အခန္း၇ အစီရင္ခံစာ။ ပံုုစ ံJ။ ဧၿပီ ၂၀၁၆။ အုုိင္ယာလန္ သမာရိုုးက်လက္နက္မ်ားျပဳျပင္းနည္းဥပေဒ 
၂၊ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ။ ပံုုစ ံE။ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၊  ၃၁ မတ္၂၀၁၆။ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစစစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ဆြဇ္ဇာလန္သေဘာတူညီခ်က္။ အခန္း ၇ 
အစီရင္ခံစာ။ပံုုစ ံJ. ၂၈ ဧၿပီ ၂၀၁၆။ Monitor၏ေမးျမန္းမႈကို ုNiels Peter Berg, Head of Section, Denmark Ministry of Foreign Affairs မ ွေျဖဆိုုခ်က္။ 2 June 
2016; ႏွင္ ့Frank Meeussen, Disarmament, Non-Proliferation and Arms Export Control, European External Action Service မ ွအီးေမး၊ 30 September 
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ဆြဇ္ဇာလန ္ ႏွင္ ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အႏၱရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး ပညာေပး အစီအစဥ္ႏွင္ ့

မိုင္းဒဏ္သင့္ခံရသ ူ အကူအညီအတြက္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၈ သန္း (စုစုေပါင္း အလွဴေငြ၏ ၆၀ 
ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ)္ ရိွခဲ့သျဖင္ ့အမ်ားဆံုးအလွဴရွင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
၂၀၁၅ ခုုႏွစ္အတြင္း ရရိွခဲ့ေသာ ႏုုိ္င္ငံတကာအကူအညီမ်ားအားလံုးသည္  ICRC ႏွင္ ့တျခား NGO မ်ားမွ တဆင့္ 

အႏၱာရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေပးလုပ္ငန္း သို႕မဟုတ္ မိုင္းဒဏ္သင့္သူ အကူအညီေပးေရး အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ 
 

ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးမႈမ်ား အကူအညီေပးမႈမ်ား - ၂၀၁၅  ခုႏွစ ္136 

အလွဴရွင္ က႑  ပမာဏ 
(သက္ဆိုင္ရာႏိုုင္ငံ 
မ်ား၏ေငြေၾကး) 

ပမာဏ 

($) 

ဆြဇ္ဇာလန္ အႏၱာရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေပး ျခင္း ႏွင့္ 
မိုင္းသင့္ဒဏ္အကူအညီ 

CHF2,697,312 2,801,529 

အေမရိကန္ျပည္ 
ေထာင္စု 

အႏၱာရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေပး ျခင္း ႏွင့္ 
မိုင္းသင့္ဒဏ္အကူအညီ 

US$2,350,000 2,000,000 

ဥေရာပသမဂၢ အႏၱာရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေပးျခင္း €1,400,000 1,553,440 

ဂ်ာမဏီ မိုင္းသင့္ဒဏ္အကူအညီ €858,139 952,192 

ဒိန္းမတ္ အႏၱာရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေပးျခင္း DKK1,500,000 223,005 

ေနာ္ေ၀ မိုင္းရွင္းလင္းျခင္း ႏွင့္ စည္းရံုုး 
တိုုက္တြန္းျခင္း  

NOK1,500,000 185,917 

အိုင္ယာလန္ အႏၱာရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးပညာေပးျခင္း € 70,000 77,627 

စုုစုုေပါင္း   7,793,755 

                                                                                                                                               
2016; Ingrid Schoyen, Senior Adviser, Section for Humanitarian Affairs, Norwegian Ministry of Foreign Affairs မ ွအီးေမး၊ 24 May 2016; ႏွင္ ့
Katherine Baker, Foreign Affairs Officer, Weapons Removal and Abatement, US Department of State, မ ွအီးေမး။ 12 September 2016. 

136 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက ေယဘုုယ်ေငြလဲႏႈန္း: DKK6.7263=US$1; €1=US$1.1096; NOK8.0681=US$1; CHF0.9628=US$1. US Federal Reserve, “List 
of Exchange Rates (Annual),” 4 January 2016. 



၂၀၁၅ခုႏွစ္ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 29 
 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုုင္ငံသို႕ေပးေသာ ႏိုုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားသည္ အတက္အက် သိသိ သာသာ 
ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင ္  ေဒၚလာ ၇ သိန္းေအာက္တြင္သာရိွခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ တြင ္ ေဒၚလာ ၇.၈ သန္း အထိ 
ျမင့္မားခဲ့သည္။ 

 
 

 

 

ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးမႈမ်ား အကူအညီေပးမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ - ၂၀၁၀  မ ွ၂၀၁၅  အထိ 137 

ႏွစ ္
ႏိုုင္ငံတကာအကူအညီမ်ား  

($)  
၂၀၁၅  7,793,755 

၂၀၁၄  5,723,910 

၂၀၁၃  7,892,326 

၂၀၁၂  8,503,756 

၂၀၁၁  674,368 

စုုစုုေပါင္း 30,588,115 

 

ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈ တားျမစ္ျခင္း မ၀ူ ါဒ  

အက်ဥ္းခ်ဳပ္။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရိွေသးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ ထပ္ဆင့္ 
ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာေသာ ဆိုုးက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈမ်ား ရိွျခင္းကို 
အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေအာက္တိုုဘာလတြင္ ျမနမာႏိုုင္ငံက တႏိုုင္ငံလံုး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ခ်ဳပ္ဆိုုႏိုုင္ျခင္း မရိွေသေရြ႕  ၎အေနျဖင့္ သေဘာတူျခင္းကို စဥ္းစား၍ 
မရေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ ဒီဇင္ဘာလတြင ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္သေဘာတူညီခ်က္ဆိုုင္ရာ UN 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ မဲမေပး ၾကားေနႏိုုင္ငံအျဖစ ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင ္ က်င္းပဲခဲ့ေသာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္အစည္းအေ၀းသို႕ျမန္မာႏိုု္င္ငံသည ္သည္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။  

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

မ ူ
     ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္င ံ သည္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲလက္နက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈပိတ္ပင္ 

တားျမစ္ျခင္း ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံတခ ုမဟုတ္ေပ။ 138 

                                                
137  Monitor အစီရင္ခံစာအေဟာင္းမ်ားကိုုၾကည့္။  



၂၀၁၅ခုႏွစ္ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 30 
 
ယခင္ကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ လူသားခ်င္း 

စာနာမႈ သတ္ေရာက္ျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုုေသာ္လည္း သေဘာတ ူ လက္မွတ္ထိုးျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ၎၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္း မရိွေသးေပ။139 
 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေအာက္တိုုဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုုင္င ံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကမၻာ့ကုုလသမဂၢ 
အေထြေထြညီလာခံ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး ႏွင္ ့ ႏိုုင္ငံတကာလံုၿခံဳေရး ပထမေကာ္မတီသို႕ ၎၏ 
လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားသည္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္မ်ားကို မည္သည့္အခါမွ မသံုးေၾကာင္း 
တင္ျပခဲ့သည္။  

 “က်ေနာ္တိုု႕ တိုင္းျပည္၏ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း (ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာလက္နက္ပစၥည္းမ်ား 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္) ကိုု တႏိုုင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေရးထိုးႏိုုင္ၿပီးသည့္အခ်ိန္ ႏိုုင္ငံေရး၊စီးပြားေရးႏွင့ ္
လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားကုုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးမွသာ စဥ္းစားႏိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။” 140 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႕တြင ္ ျမန္မာႏိုု္င္ငံသည ္ UNGA၏ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ 
စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ဆိုုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ မဲမေပးပဲ ၾကားေနေနခဲ့သည္။ 
စာခ်ဳပ္ျပင္ပတြင္ရိွေနေသာ ႏိုုင္ငံမ်ားကို ုအျမန္ဆံုုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန ္အၾကံျပဳခဲ့သည္။141  
 

ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ စည္းေႏွာင္မႈမရိွေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ မဲမေပးပဲ ေနခဲ့ျခင္းကိ ု
ရွင္းလင္းေျပာဆုိျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ ထိုုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္မဟုုတ္ေသာ ႏိုု္င္ငမံ်ားအပါအ၀င ္ႏိုု္င္ငံေပါင္း ၁၃၉  
ႏိုုင္ငံက ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကသည္။  
ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈပိတ္ပင္ တားျမစ္ျခင္း ဆိုင္ရာ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (က်င္းေခါင္၊ လာအို ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၈) ျဖစ္လာေစေသာ 
ေအာ္စလိုအစည္အေ၀း (Oslo Process) ၏ ေဒသဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းသုိ႕ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ ္
ႏိ၀ုင္ဘာလတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဘာလီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ေဒသဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းသို႕လည္း တက္ေရာက္ 
ခဲ့သည္။  
  ၂၀၁၀ ႏွင္ ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္အဖြဲ႕၀င္ႏိုု္င္ငံမ်ား၏ ႏွစ္ပတ္လည္ပံုုမွန္ အစည္းအေ၀းသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ ္ဧၿပီလတြင ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ဂ်နီဗာတြင ္က်င္းပေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ က႑စံုအစည္းအေ၀းသို႕ တႀကိမ္ 
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ ေလ့လာသူအျဖစ္ ဖိတ္ၾကားခံရေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ စက္တင္ဘာ 
ခရိုုေရးရွားႏိုုင္ငံ၊ဘူဘရိုုနခ္တြင ္ က်င္းပေသာ ပထမအႀကိမ္ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းကြန္ဖရင့္သို႕တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း 
မရိွေပ။   
ျမန္မာႏိုု္ငံသည ္ မိုင္းအသံုးျပဳတားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ သိုု႕မဟုုတ္ သမာရိုးက်လက္နက္မ်ား 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င ္ႏိုုင္ငံမဟုုတ္ေပ။  
ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္္နက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုုတ္လုုပ္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင္ ့

သိုုေလွာင္ျခင္း၂၀၀၉  ခုႏွစ္ႏိ၀ုင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ေဒသဆိုုင္ရာအစည္းအေ၀းတစ္ခုုတြင္ဤသို႕ ေျပာဆို 
ခဲ့သည္။ “မိမိတို႕သည္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ 

                                                                                                                                               
138 စစ္အစိုးရသည ္Burma မ ွMyanmar သို႕ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစ ုႏွင္ ့ႏိုင္ငံအမ်ားစုက Burma ဟူေသာ 
အမည္ကိုသာ ပိုႏွစ္သက္ၾကသည္။ 
139 ျမန္မာႏိုု္င္ငံဆိုင္ရာထုုတ္ျပန္ခ်က္။ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာလံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ UNGA ပထမေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း။ နယူးေယာက္။ ၃၀ 
ေအာက္တိုုဘာ ၂၀၁၃။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာထုုတ္ျပန္ခ်က္။ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာလံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ UNGAပထမေကာ္မတီအစည္းအေ၀း။ 
နယူးေယာက္။ ၁ ႏိ၀ုင္ဘာ ၂၀၁၂။ 
140 ျမန္မာႏိုု္င္ငံဆိုင္ရာထုုတ္ျပန္ခ်က္။ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာလံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ UNGA ပထမေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း။ နယူးေယာက္။ ၁၅ 
ေအာက္တိုုဘာ ၂၀၁၅။ 
141 “Implementation of the Convention on Cluster Munitions,” UNGA Resolution 70/54, 7 December 2015. 



၂၀၁၅ခုႏွစ္ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 31 
 
ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ တျခားသူတစ္ဦးထံ တိုက္ရိုက္သို႕မဟုတ္ သြဲ၀ ိုုက္၍ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ သို႕မဟုုတ္ ကူညီျခင္း၊ ဤ 
သေဘာတူညီခ်က္အရ တားျမစ္ထားေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားကို တျခားတဦးဦးအား လုုပ္ေဆာင္ရန ္ အားေပးျခင္း၊ 
ဆြဲေဆာင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုုပ္ပါ။”142 ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းအား “  အထိန္းအကြပ္မရိွ ေနရာ 
အႏွံ႕ သတ္ေရာက္ ေစေသာ လက္နက္မ်ား …….လူသားခ်င္းစာနာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳး သတ္ေရာက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေစႏိုုင္ေသာ လက္နက္မ်ား။” ဟု ျမန္မာႏိုု္င္ငံက ျပစ္တင ္ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။143 
၂၀၁၅ခုႏွစ ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံက အဖြဲ႕၀င္ႏိုုင္ငံမ်ားကိ ု ၎သည္ လက္နက္ကိိုင္ပဋိပကၡ၏ 

လိုုက္နာရမည့္ဥပေဒႏွင္ ့ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုုက္နာေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ “မိမိတိုု႕၏ လက္နက္ကိုင္ 
တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင ္ တိတိက်က်လိုုက္နာၾကသည္။ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ 
ပစၥည္းမ်ားကို မည္သည့္စစ္ဆင္ေရးတြင္မွ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းမရိွေပ။” 144 
 
ယခင္ကာလ စြတ္စြဲေျပာဆိုုမႈမ်ား 
   ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲလက္နက္ “Cluster adapter” တစ္ခု ု လက္၀ယ္ရရရိွခဲ့ၿပီး၂၀၁၂ ခုုႏွစ ္
ေႏွာင္းပိုင္းႏွင္ ့ ၂၀၁၃  ခုုႏွစ ္ အေစာပိုင္း ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ 
တိုက္ပြဲမ်ား တြင ္အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုုမႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ 145 အဆိုုပါလက္နက္သည္ ေခာတ္မွီထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ 
စစ္လက္နက္ႏွင့္ ပံုုစံတူသည္။  
   ဂန္းဒံုုရမ္တြင ္တပ္ဆြဲထားေသာ အစိုုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႕ တြင ္ကခ်င္ျပည္ 
ေတာင္ဖက္ျခမ္း လိုင္ဇာအေနာက္ဖက္ ၅ မုုငိ္အကြာတြင ္ ရိွေသာ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါသည့္ ခါယာဘန္ 
ေတာင္ကုုန္း တိုုက္ခိုုက္မႈတြင္ KIA တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ လက္နက္မ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုုက္ခဲ့သည္ဟုု KIA 
က အခုုိင္အမာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။146 ကခ်င္အမ်ိဳးသား ေကာင္စ ီတြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးက CMC ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ ္
ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႕တြင ္ေလယာဥ္ေပၚမ ွႀကဲခ်ေသာ အမ်ိဳးအစားမသိဗံုး ဓါတ္ပံုထုုတ္ျပခဲ့ၿပီး၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ အတြင္း 
အသံုုးျပဳခဲ့ေသာ ေပါင္ ၂၀ ေလးသည့္ ျဖန္႕ထြက္ဗံုးမ်ား ျဖစ္သည္ဟုု အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ၎ဗံုးမ်ားကိုု ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္
ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ႏွင္ ့၂၀၁၃ ခုႏွစ ္ဇန္န၀ါရ ီ၈ ရက္ေန႔ ျမနမ္ာတပ္မေတာ ္(ေလ) မ ွKIA မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ 
ေရွ႕တန္းစခန္းမ်ားကိုု ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုုက္မႈအတြင္း အသံုုးျပဳခဲ့သည္။ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ၏ အဆုုိအရ 
“ျမန္မာႏိုုင္င ံ ျပည္တြင္းစစ္တြင ္ အရင္က တခါမ ွ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း မရိွေသာ ဗံုုး အမ်ိဳးအစား” ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာဆိုသည္။” 147 

   အလားတူဗံုးအစမ်ားကို တိုက္ပြဲျဖစ္သည့္ေနရာမဟုတ္ေသာ ေနရာတခုုသိုု႕ ကားျဖင့္သယ္ေဆာင္ သြားသည့္ 
ဓါတ္ပံုုမ်ားကို လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (HRW) က လက္ခံရရိွခဲ့သည္။ 148 HRW သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္

                                                
142  ဦးရဲမင္းသိန္း၏ ေျပာဆိုခ်က္။ လက္ေထာက္ဒါရိုုက္တာ။ ႏိုင္ငံတကာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့ ္စီးပြားေရးဌာန။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန။ Regional Conference on 
Promotion and Universalization of Convention on Cluster Munitions.ဘာလီ။ ႏိ၀ုင္ဘာ ၁၆ ၂၀၀၉ ။  

 
143 Ibid. 
144 ျမန္မာႏိုု္င္ငံဆိုင္ရာထုုတ္ျပန္ခ်က္။ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာလံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ UNGA ပထမေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း။ နယူးေယာက္။ ၁၅ 
ေအာက္တိုုဘာ ၂၀၁၅။ 
145 There ျမန္မာအစိုုးရစစ္တပ္သည္ ျဖန္႕ထြက္ဗံုးေျခာက္လံုးတပ္ဆင္ခဲ့ၿပီး ေလယာဥ္ေပၚမ ွႀကဲခ်သည့္အခ်ိန္တြင္ ဗံုုုးခ်ိတ္တြဲမွ သီးျခားခြဲထြက္သည္ဟူေသာ 
သက္ေသမ်ား ရိွသည္။   
146 “လိုင္ဇာအနီး KIO အဓိကစခန္းအား သိမ္းယူရန္ အစိုးရစစ္တပ္သည္ ထပ္ဆင့္ကြဲဗံုးမ်ား အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ကခ်င္သတင္းအဖြ႕ဲ။ ၂၆ ဇန ္၂၀၁၃။  
147 ကခ်င္အမ်ိဳးသားေကာင္စီတဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး ခြန္ထြန္မွေပးပိုု႕ေသာ အီးေမးတြင္ပါေသာ ဓါတ္ပံုုမ်ား။ ၉  ဧၿပီ ၂၀၁၃။   
148 ဘာေတးလင့္တနာထံမွ အီးေမး၊၂၅ မတ္ ၂၀၁၃ 



၂၀၁၅ခုႏွစ္ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး။ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 32 
 
ဒီဇင္ဘာ ႏွင္ ့၂၀၁၃ ခုႏွစ ္ဇန္န၀ါရီလတြင္ အစိုုးရတပ္မ်ားက လိုင္ဇာကို ေလေၾကာင္း တိုုက္ခိုုက္မႈ လုုပ္ခဲ့ေၾကာင္း 
အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 149 ျမန္မာအစိုုးရက ေနာက္ပိုင္းတြင ္လိုုင္ဇာကိုု ဗံုးႀကဲ တိုက္ခိုုက္ခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့သည္။150 
ဓါတ္ပံုတြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည့္ “ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲပံုုစံတူ” ႏွင္ ့ ေပါင္ ၂၀ ေလးေသာ ျဖန္႕ထြက္ ဗံုုး မ်ားသည္ 

ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ 
စစ္လက္နက္ပစၥည္း ဖြင့္ဆိုုခ်က္တြင ္အက်ံဳး၀င္သည္။ 151 
ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္၁၂၂ မီလီမီတာ အမ်ိဳအစား ၈၁ ႏွင္ ့၉၀ ဘီ အမ်ိဳးအစား ႏွင္ ့ေျမျပင္မ ွေျမျပင္ပစ ္၂၄၀ မမ 

ေရာ့ကက္ေလာင္ခ်ာတိုု႕ ပိုင္ဆိုုငသ္ည္။ သိုု႕ေသာ္ ၎က်ည္မ်ားတြင္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲ ပံုုစံမ်ား ပါမပါေတာ့ 
မသိႏိုုင္ေပ။ 152 

 

                                                
149 HRW သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ ္ဇန ္၁၄ ရက္ေန႕ လိုင္ဇာတိုက္ခိုုက္မႈကိုု မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ အရပ္သား ၃ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။ HRW သတင္း ထုုတ္ျပန္ခ်က္။ 
“ျမန္မာႏိုုင္ငံ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း မဆင္မျခင္ တိုက္ခိုုက္မႈမ်ား” ၁၇ ဇန ္၂၀၁၃။ 
150 HRW မ ွ၂၀၁၃ ခုႏွစ ္ဇန္န၀ါရီလ ထုုတ္ျပန္ခ်က္အရ “ျမန္မာအစိုုးရက လိုုင္ဇာသိုု႕ ဗံုုးႀကဲျခင္းကိုု အစိုုးရေျပာေရးဆိုုခြင့္ရိွသ ူရဲထြဋ္က ဇန္န၀ါရ ီ၁၄ တြင ္
ျငင္းဆိုုခဲ့သည္။ ၎မတိုုင္ခင္ ရက္သတၱပတ္တြင္လည္း သမၼတရံုုးက KIA အား ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ တိုက္ခိုုက္ေရးေလယာဥ္မ်ားႏွင္ ့ေလေၾကာင္း တိုုက္ခိ္ုု္က္မႈ 
မရိွေၾကာင္း တရား၀င္ျငင္းဆိုုခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ တိုက္ခုုိက္မႈ ဗြီဒီယိုုဖိုုင္သတင္းအစီရင္ခံစာမ်ားထြက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင ္ျပန္လည္ရုုပ္သိမ္းခဲ့သည္။” 
HRWသတင္းထုုတ္ျပန္ခ်က္။ “ျမန္မာႏိုုင္ငံ၊ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း မဆင္မျခင္တိုက္ခိုုက္မႈမ်ား” ၁၇ ဇန ္၂၀၁၃။ 
151 ဓါတ္ပုံတြင္ျမင္ေတြ႕ရေသာ ဗံုးခ်ိတ္တံမ်ားသည ္အေမရိကန္ထုတ္ M1တပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲလက္နက္ႏွင့္ဆင္တူသည္။ ျဖန္႕ထြက္ဗံုး အေသးမ်ားသည ္
ေခာတ္မီွပံစံမ်ားျဖစ္ၿပီး ဒုုတိယကမႅာစစ္သံုုစစ္လက္နက္ပစၥည္မ်ားကပိုုေကာင္းသည္။အမည္မေဖၚလိုုသူစစ္သားတဦးက ၎လက္နက္ကိုုျမန္မာျပည္တြင္ထုုတ္သည္ဟုု 
အတည္ျပဳသည္္။ ထို႕အျပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၎လက္နက္မ်ား သံုုးသည္ဟု ုလည္းစစ္လက္နက္ပစၥည္းထုုတ္လုုပ္ေရးအရာရိွေဟာင္းတဦးက 
အတည္ျပဳခဲ့သည္။။ 
152 ““ျမန္မာႏိုုင္ငံကာကြယ္ေရးလက္နက္မ်ား။၊၂၀ မတ္လ ၂၀၁၄။ လွဦး၏ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏MRLSသို႕မဟုတ္ေရာ့ကက္မ်ိဳးစံုုပစ္ႏိုုင္ေသာစနစ္ကို ုအဂၤလိပ္လိုု 
ဘာသာျပန္ဆိုုမႈ။ ၂၃၊မတ ္၂၀၁၄။ 


