
သတငး္ထတုျ္ပနခ္်က ္

 

ျမနမ္မာိုႏငင္တံြင ္ ေျမျမ ွဳပမ္ိငုး္ေၾကမင့္ ထခိိကုဒ္ဏ္ရမရေသဆုးံသ ူ ေလးဥ းအနက ္ တစဥ္ းမ မ ကေလးမ်မး 

ျဖစေ္နပါသည ္၁ 
 

ယူန ဆက္အေနျဖင့ ္ပဋပိကၡမ်မးတြင ္ပါဝငပ္က္သက္ေနသည့္ အဖြြဲ႕မ်မးအမးလံုးကုိ ေျမျမ ွဳပမ္ိငုး္မ်မး မခ်ရနာ္ႏ င့္ ကေလးမ်မးာႏ င့္ ၎တုိ႔ မသိမးစမု်မး၏ 

ဘဝမ်မးကုိ ကမကြယ္ေပးရန ္ေမတ မရပခ္လုိံက္ပါသည္ 
 

ေနျပည္ေတမ္၊ ၂၀၁၉ ခုာႏ စ္ ဧၿပ  ၄ ရက္ – အျပည္ျပည္ဆုိင္ရမ ေျမျမ ွဳပ္မုိင္း အသိပညမေပးေရးာႏ င့္ မုိင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရမ အကူအည ေပးေရးေန႔ကို ဂုဏ္ျပွဳသည့္အေနျဖင့္ 

က်င္းပေသမ အခမ္းအနမးပြြဲႀက းတြင္ မိုင္းအာႏ ရမယ္တမးဆ းေရး လုပ္ငန္းအဖြြဲ႔ (MRWG) ၏ ပူးတြြဲ ဥကၠဌအျဖစ္ တမဝန္ယူထမးေသမ ယူန ဆက္အဖြြဲ႔ႀက းမ  

ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္ေနသည့္ အဖြြဲ႔မ်မးအမးလုံးာႏ င့္ အျခမး ပူးေပါင္းေဆမင္ရြက္သူမ်မးအမးလုံးအမး ကေလးမ်မးာႏ င့္ ၎တို႔၏ မိသမးစုဘဝမ်မးကို အလြန္တရမ 

ထိခုိက္ပ်က္စ းေစာိုႏင္သည့္ ေျမျမ ွဳပ္မုိင္းမ်မးမ  ကမကြယ္ေပးရန္ ေမတ မရပ္ခံခြဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနမးတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးာႏ င့္ ျပန္လည္ေနရမခ်ထမးေရး 

ဝန္ႀက းဌမနအပါအဝင္ အျခမး အစုိးရဌမနမ်မး၊ ယူန ဆက္ာႏ င့္ မုိင္းအာႏ ရမယ္ တမးဆ းေရး လုပ္ငန္းအဖြြဲ႔ (MRWG) မ  အဖြြဲ႔ဝင္မ်မးက ေျမျမ ွဳပ္မုိင္းမ်မးာႏ င့္ စစ္လက္က်န္ 

ေပါက္ကြြဲေစတတ္ေသမ ပစၥည္းမ်မး (ERWs) ေၾကမင့္ ထိခိုက္ေစေသမ ျဖစ္ရပ္မ်မး ေလ ်မ့ခ်ရန္အတြက္ ရင္ဆုိင္ၾကရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်မးာႏ င့္ ေရ ႕ဆက္ရမည့္ 

နည္းလမ္းမ်မးကို ေဆြးောႏြးတုိင္ပင္ခြဲ့ၾကသည္။ 

 

ျမန္မမာိုႏင္ငံရ ိ ျပည္နယ္/တိုင္း ၁၅ ခုအနက္ ကိုးခုမ မ ေျမျမ ွဳပ္မိုင္းမ်မး၊ စစ္လက္က်န္ ေပါက္ကြြဲေစတတ္ေသမ ပစၥည္းမ်မး (ERWs) ာႏ င့္ အျခမးလက္လုပ္ေဖမက္ခြြဲေရး 

ကိရိယမ (IEDs)  အာႏ ရမယ္မ်မး ႀကွဳံေတြ႔ရလ်က္ရ ိသည္။ ျဖစ္ရပ္မ်မးစြမမ မ သတင္းေပးပုိ႔ျခင္းမရ ိသည့္တိုင္ေအမင္ ေျမျမ ွဳပ္မိုင္းမ်မးာႏ င့္ အျခမးေပါက္ကြြဲမႈမ်မးေၾကမင့္ 

ထိခုိက္ဒဏ္ရမရ ေသဆုံးသူေပါင္းမ မ ၂၀၁၇ ခုာႏ စ္တြင္ ၁၇၆ ဥ း ရ ိခြဲ့ရမမ  ၂၀၁၈ ခုာႏ စ္တြင္ ကေလးငယ္ ၅၆ ဥ းအပါအဝင္ (၁၆ ဥ းေသဆုံးၿပ း ၄၀ ဥ း ဒဏ္ရမရ) ၂၇၆ ဥ း 

အထိ ျမင့္တက္လမခြဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ာႏ င့္ ရ မ္းျပည္နယ္တို႔သည္ ၂၀၁၅ ာႏ င့္ ၂၀၁၈ ခုာႏ စ္တုိ႔တြင္ အမ်မးဆုံး ထိခုိက္ခြဲ့သည့္ ျပည္နယ္မ်မးျဖစ္သည္။ 

 

ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြမ ထြက္ေျပးသူမ်မးာႏ င့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြမးရမ နယ္ေျမမ်မးရ ိ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်မးသည္ မိမိတို႔၏ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်မးအေပၚ အပ်က္သေဘမ 

ထိခုိက္ေစ႐ံုုံသမမက မိမိတို႔ ဇမတိေက်းရြမမ်မးသို႔ ျပန္ာိုႏင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်မးကို အဟန္႔အတမးျဖစ္ေစသည့္ ေျမျမ ွဳပ္မုိင္းမ်မးာႏ င့္ ERW မ်မး၏ 

ၿခိမ္းေျခမက္မႈမ်မးာႏ င့္ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္မႈမ်မး ျမင့္တက္လ်က္ရ ိသည္။ 

 

“ကေလးေတြဟမ ဘယ္ေတမ့မ  အၾကမ္းဖက္မႈရြဲ႕ ပစ္မ တ္ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ကေလးတုိင္း၊ အသုိက္အဝန္းတိုင္းကို ေျမျမ ွဳပ္မုိင္းေတြ၊ တျခမးေပါက္ကြြဲေစတတ္တြဲ့ 

အရမေတြကေန ကမကြယ္ေပးာိုႏင္ဖို႔ ကၽြန္မတို႔ အတူတူ ပူးေပါင္းၿပ း ဆက္လက္လုပ္ေပးၾကဖို႔ လုိပါတယ္”ဟု ယူန ဆက္၏ ျမန္မမာိုႏင္ငံ ကိုယ္စမးလ ယ္ျဖစ္သူ Ms June 

Kunugi မ  ေျပမၾကမးခြဲ့ပါသည္။ 

 

ထိခိုက္မႈျဖစ္ပြမးရမ နယ္ေျမမ်မးအမး ေရမက္ရ ိာိုႏင္ရန္ အကန္႔အသတ္မ်မး ရ ိေနျခင္းေၾကမင့္ မုိင္းအာႏ ရမယ္ အသိပညမေပးေရး (MRE) လုပ္ငန္း၏ လႊမ္းၿခွဳံာုိႏင္မႈမ မ 

အလြန္နည္းပါးေနေသးသည္ျဖစ္ရမ ထိခုိက္သည့္ နယ္ေျမမ်မးအမးလုံးတြင္ အေရးေပၚ MRE လႈပ္ရ မးေဆမင္ရြက္မႈမ်မးကို အရ ိန္ျမ င့္လုပ္ေဆမင္ရန္ အေဆမတလ်င္ 

လုိအပ္လ်က္ရ ိပါသည္။ MRWG ာႏ င့္ အျခမး ပူးေပါင္းေဆမင္ရြက္သူမ်မး၏ ပ့ံပုိးမႈျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုာႏ စ္တြင္ ကေလးငယ္ာႏ င့္ အမ်ွိဳးသမ း ၇၈ ရမခုိင္ာႏႈန္းပါဝင္သည့္ လူဥ းေရ ၂၉၅ 

၀၀၀ န းပါးအမး မုိင္းအာႏ ရမယ္ အသိပညမမ်မး ေပးာိုႏင္ခြဲ့သည္။ 

 

“မုိင္းအာႏ ရမယ္ အသိရ ိျခင္းဟမ ဒ  ဆိုးဆိုးရြမးရြမးဖ်က္ဆ းတတ္တြဲ့ ကိရိယမေတြေၾကမင့္ျဖစ္တြဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကို ကမကြယ္ဖုိ႔နြဲ႔ ဘဝတစ္သက္တမလုံးအေပၚ ထိခုိက္ေစာိုႏင္တြဲ့ 

ဆုိးက်ွိဳးေတြကို ေလ ်မ့ခ်ဖုိ႔ သိသမထင္ရ မးတြဲ့ အလမးအလမမ်မးစြမ ရ ိပါတယ္” ဟု ကုလသမဂၢ ဌမေနာႏ င့္ လူသမးခ်င္းစမနမေထမက္ထမးေရးဆိုင္ရမ ယမယ ည ိာႏႈိင္းေရးမ  း 

Mr Knut Otsby က ၎၏ သုံးသပ္ခ်က္မ မ ထည့္သြင္းေျပမၾကမးခြဲ့ပါသည္။ ၎က အစိုးရအေနျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြမးမႈမ်မး ၿပ းဆုံးသြမးသည့္ ျပည္နယ္မ်မးတြင္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အျပည့္အဝ အဆုံးသတ္သည့္အခ်ိန္ကို ေစမင့္ဆုိင္းမေနဘြဲ မိုင္းရ င္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်မးကုိ စတင္ေဆမင္ရြက္ရန္ကိုလည္း တုိက္တြန္း 

ေျပမၾကမးခြဲ့ပါသည္။ 

 

ယခုာႏ စ္သည္ ေျမျမ ွဳပ္မိုင္း တမးဆ းေရး သေဘမတူစမခ်ွဳပ္ ာႏ စ္ ၂၀ ေျမမက္သည့္ ာႏ စ္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငံသည္ ေျမျမ ွဳပ္မုိင္း တမးဆ းေရး ည လမခံတြင္ 

ပါဝင္လက္မ တ္ေရးထုိးထမးသည့္ ာိုႏင္ငံတစ္ခု မဟုတ္ေသမ္လည္း ဤသေဘမတူစမခ်ွဳပ္သည္ အဖြြဲ႔ဝင္ာိုႏင္ငံေပါင္း(အဖြြဲ႔ဝင္ ာိုႏင္ငံေပါင္း ၁၆၄ ာိုႏင္ငံ) ၈၀ ရမခုိင္ာႏႈန္းေက်မ္မ  

ေျမျမ ွဳပ္မုိင္း အသုံးျပွဳမႈ လုံးဝပိတ္ပင္ထမးကမ အမ်မးဆုံး အတည္ျပွဳလက္မ တ္ေရးထုိးထမးသည့္ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး သေဘမတူစမခ်ွဳပ္မ်မးအနက္မ  တစ္ခုအျဖစ္ 

ရပ္တည္ေနပါသည္။ ာိုႏင္ငံတကမ အသုိက္အဝန္းအေနျဖင့္ ေျမျမ ွဳပ္မိုင္း သေဘမတူစမခ်ွဳပ္တြင္ အတည္ျပွဳလက္မ တ္ေရးထိုးေရးာႏ င့္ ျပင္ဆင္ေရးတို႔အတြက္ 

ႀကိွဳးပမ္းအမးထုတ္မႈကို အရ ိန္တုိးျမ င့္ာိုႏင္ဖုိ႔ရမ အစုိးရအမး ပံ့ပုိးကူည ေပးရန္ အသင့္ရ ိေနပါသည္။ 
 

 

 

 

 



 

 
၁၂၀၁၅-၂၀၁၈။ ရင္းျမစ္ -မိုင္းအာႏ ရမယ္ တမးဆ းေရး လုပ္ငန္းအဖြြဲ႔ 

 

ျမနမ္မာိုႏငင္ ံမုိငး္အာႏ ရမယ္တမးဆ းေရး လုပင္နး္အဖြြဲ႔ (MRWG) အေၾကမငး္ 
MRWG ကို ျမန္မမာိုႏင္ငံတြင္ မုိင္းအာႏ ရမယ္ာႏ င့္ပတ္သက္၍ ၾကမးဝင္ေဆမင္ရြက္မႈမ်မး ( MRE ၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရမရသူအမး ပ့ံပုိးကူည ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ 

စ မံခန္႔ခြြဲမႈာႏ င့္ မုိင္းရ င္းလင္းေရးာႏ င့္ စစ္တမ္းေကမက္ယူအသုံးျပွဳျခင္း လုပ္ေဆမင္ခ်က္မ်မး)  သည္ ာိုႏင္ငံတကမ စံာႏႈန္းမ်မး၊ ေလ့လမသိရ ိခြဲ့ရသည့္ သင္ခန္းစမမ်မးာႏ င့္အည  

ေဆမင္ရြက္မႈရ ိေစရန္အလို႔င မ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးာႏ င့္ ျပန္လည္ေနရမခ်ထမးေရး ဝန္ႀက းဌမနာႏ င့္ ယူန ဆက္တုိ႔၏ ပူးတြြဲဥ းေဆမင္မႈေအမက္ရ ိ 

ဝန္ႀက းဌမနအခ်င္းခ်င္းာႏ င့္ ဌမနအခ်င္းခ်င္းၾကမး ည ိာႏႈိင္းေဆမင္ရြက္ရမ စႀကတႍစ္ခုအျဖစ္ ဖြြဲ႔စည္းတည္ေထမင္ခြဲ့ပါသည္။ MRWG ကို ဝန္ႀက းဌမန ၁၀ ခု၊ 

ျမန္မမ့တပ္မေတမ္၊ ျပည္တြင္းာႏ င့္ ာိုႏင္ငံတကမ အဖြြဲ႔အစည္းေပါင္း ၄၀ ခု ျဖင့္ဖြြဲ႔စည္းထမးၿပ း ျပည္နယ္အဆင့္ ည ိာႏႈိင္းေဆမင္ရြက္ေရး စႀကမ်ႍမးကုိ ကခ်င္၊ ရ မ္း၊ ကယမးာႏ င့္ 

ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေဖမ္ေဆမင္ထမးပါသည္။ 

 

ပိမုိသုရိ လိုိသညမ္်မးရ ပိါက ဆကသ္ြယရ္န ္- 

Frehiwot Yilma, Communication Specialist, Advocacy, Partnership and Communication Section, 

UNICEF Myanmar; fyilma@unicef.org   

Htet Htet Oo, Communication Officer, Advocacy, Partnership and Communication Section, UNICEF 

Myanmar; hoo@unicef.org   
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