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ကမၻာလံုးခ ်ီ တရားမဝင ္ကနုသ္ြယမ္ႈ အေျခအေန ကနိး္ညြနး္ 

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အစ်ီရင္ခံစာ 

မတိဆ္က ္

၂၀၁၁ ခနုစ္တြင ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ ား 

စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲဲ့ျပ်ီးေနာက္ပိငု္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ 

ေဒသတြင္း ႏွင္ဲ့ အျပည္ျပညဆ္ုိင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္း ႏွင္ဲ့ 

ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး၊ ေစ းကြက္ စ်ီးပြားေရးသုိ 

ဲ့က းေျပာင္းေရး၊ ကုန္သြယ္မႈ ႏွင္ဲ့ ရင္းႏ်ီွးျမွပ္ႏွံမႈကုိ 

ေျဖေလွ ာဲ့ျခင္း၊ စက္မႈ ဖြံျဖိဳ းတုိးတက္ေရးကုိ အားေပးျခင္းတုိ 

ဲ့ကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္လ က္ ရွိသည္။ 

သုိ ဲ့ေသာ္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ ားစြာၾကာ ႏိုင္ငံေရး 

မတည္ျငိမ္မႈ၊ အမ ားျပည္သ ဆုိင္ရာ မျငမိ္သက္မႈမ ားက 

လြန္စြာ ပမာဏၾက်ီးမားသည္ဲ့ တရားမဝင္ စ်ီးပြားေရး 

ေပါက္ဖြားလာေစေရး မ ိဳးေစဲ့ခ  ေပးလုိက္ျပ်ီျဖစ္သည္။ 

ယင္းမ ိဳးေစဲ့ေၾကာငဲ့္ပင္ မ းယစ္ေဆးဝါး၊ သစ္ခုိးထုတ္မႈ၊ 

သတ ဳတရားမဝင္တ းမႈ၊ ကုန္ပစၥည္းအတု၊ သားရိုင္း တိရိစၦာန္ 

ႏွင္ဲ့ လ ကုန္က းမႈ စသည္တုိ ဲ့ေပၚေပါက္လာရသည္။ ယင္း 

ျပႆနာမ ား အနက ္အခ ိဳ  ဲ့သည္ ျမန္မာ နငွ္ဲ့ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ 

ဘဂၤလားေဒဲ့ရွ္၊ ထုိင္း၊ လာအုိတုိ ဲ့ၾကား ရွည္လ ားစြာ 

ထိစပ္လ က္ ရိွျပ်ီး အလြယ္တက  ျဖတ္ေက ာ္ႏုိင္ေသာ၊ 

ထိန္းသိမ္းေစာငဲ့္ၾကညဲ့္ရန ္ ခက္ခဲေသာ နယ္စပ္ 

ရိွေနျခင္းေၾကာငဲ့္လည္း ျဖစ္သည္။ 

ယင္းသုိ ဲ့ေသာ နယ္စပ္တစ္ေလ ာက္ လံုေလာက္မႈ မရိွ သုိ 

ဲ့မဟုတ္ နယ္စပ္ ထိန္းခ ဳပ္မႈ လံုးဝ မရိွမႈကလည္း တရားမဝင္ 

ကုန္စည္မ ားကုိ ပမာဏ အေျမာက္အျမား တင္သြင္းေရး 

ခြင္ဲ့ျပဳေပးလ က္ရိွသည္။ အဆိုပါ အေျခအေနမ ား ေပါင္းစံုကာ 

တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဥပမာအားျဖင္ဲ့ 

တရားမဝင္ ဘ်ီယာ ကုန္ သြယ္မႈေၾကာငဲ့္ ၂၀၁၆ ခုနစ္တြင ္ အခြန္ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ျမန္မာ အစိုးရ 

ဆံုးရႈံုးခဲဲ့သည္။ ယင္း အျပင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္း ေရာင္းခ လ ကရ္ိွသည္ဲ့ ဘ်ီယာအားလံုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တရားမဝင္ 

သြင္းကုန္မ ားျဖစ္သည္။ 

 

တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ ႏွင္ဲ့ ပတ္သက္၍ မ ဝါဒပိုင္း တံု 

ဲ့ျပန္မႈမ ားကို အသိေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ကမၻာလံုးခ ်ီ 

တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ အေျခအေန ကိန္းညြန္း 

ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ စ်ီးပြားေရး သတင္းအခ က္အလက္ ယ နစ္ 

( EIU ) ကုိ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ တုိက္ဖ က္ေရး 

ႏုိင္ငံေပါင္းစံု မဟာမိတ္ အဖြ ဲဲ့( TRACIT ) က 

တာဝန္ေပးခဲဲ့သည္။ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈကို ႏုိင္ငံေပါင္း 

၈၄ ႏုိင္ငံတြင္ မည္ကဲဲ့သုိ ဲ့ထိေရာက္စြာ တားဆ်ီးေနသည္ကို 

ယင္း အဖြ ဲဲ့က အကဲခတ္ေလဲ့လာခဲဲ့သည္။ အလားတ  

မ ဝါဒ၊ ဥပေဒပိငု္း၊ စည္းမ ဥ္းပိုင္း၊ စ်ီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ 

အင္စတ်ီက  းရွင္းပိုင္း၊ ယဥ္ေက းမႈ ကိန္းညြန္းမ ား 

စုစုေပါင္း နယ္ပယ္ ၂၅ ခ ုရိွ အားသာခ က္မ ား ႏွင္ဲ့ 

အားနည္းခ က္ မ ားကို ေထာက္ျပခဲဲ့သည္။ 

ယင္းေလဲ့လာေတြ ဲ့ရိွမႈမ ားသည္ မ ဝါဒခ မွတ္သ မ ား (၁) 

တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္ဲ့ စ်ီးပြားေရး 

အေျခအေန၊ စည္းမ ဥ္းပိုင္း ထိနး္သိမ္းေရးပတ္ဝန္းက င္ကို 

ပိုမိုနားလည္ေစေရး၊ (၂) ပိမုို အာရံုစိုက္သငဲ့္သည္ဲ့ 

နယ္ပယ္မ ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရး၊ (၃) တရားမဝင္ 

ကုန္သြယ္မႈ မ ွေပၚထြက္ လာသည္ဲ့ ဆုိးရြားသည္ဲ့ 

ျခိမ္းေျခာက္မႈမ ားကုိ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ရန္ ထိေရာက္သည္ဲ့ 

မဟာဗ  ဟာမ ား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရး တုိ ဲ့တြင္ က ည်ီႏုိင္ရန္ 

ရည္ရြယ္သည္။ 
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အဆိုပါ ပံုစံအမ ိဳ းမ ိဳး ႏွငဲ့္ ျဖစ္ပြားလ က္ရိွသညဲ့္ 

တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ ားသည္ တုိင္းျပည္၏ 

စ်ီးပြားေရး ဆက္လက္ 

ဖြံျဖိဳးတုိးတက္မႈအေပၚသာမက ေဒသတြင္းႏွင္ဲ့ 

ေပါင္းစည္း ဆက္သြယ္ေရးကုိလည္း 

သိသိသာသာ စိန္ေခၚလ က္ ရိွသည္။ 

ယင္းအျပင္ ျမန္မာ သဘာဝပတ္ဝန္းက င္ ၾကံဲ့ခိုင္မႈ (ဥပမာ တရားမဝင္ သစ္ခုတ္ျခင္း) ႏွင္ဲ့ စားသံုးသ မ ား ေဘးကင္းေရး 

(အရက္ တရားမဝင္ ကုန္က းမႈ)၊ က န္းမာေရး အေပၚတြင္လည္း ၾက်ီးစြာေသာ အႏ ရာယ္ ေပးလ က္ရိွသည္။  

ကုန္သြယ္ေရး မိတ္ဖတ္မ ားႏွင္ဲ့ စ်ီးပြားေရး ပ းေပါင္းမႈ တုိးျမွင္ဲ့ေရး ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတ ည်ီခ က္မ ားစြာ ကုိ 

ျမန္မာႏုိင္ငံက လုပ္ေဆာင္လာသည္ႏွင္ဲ့အမွ ၊ ေဒသတြင္း စ်ီးပြားေရး ပ းေပါင္းမႈ အဖဲြ ဲ့မ ားျဖစသ္ည္ဲ့ အေရွ ဲ့ေတာင္အာရွ 

ႏုိင္ငံမ ား အဖြ ဲ ဲ့ (အာဆ်ီယံ)၊ စ်ီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း (AEC) တုိ ဲ့ႏွင္ဲ့ ပ းေပါင္းေဆာင္ရြက္ လာသည္ႏွင္ဲ့အမွ  တရားမဝင္ 

ကုန္သြယ္မႈကို တင္းတင္းမာမာ ကိုင္တြယ္ေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးတၾက်ီးလုိအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ တုိက္ဖ က္ေရး ျမနမ္ာ ႏိုင္ငံ၏ စုဖြ ဲ ဲ့မႈ ပံုစံသည္ ေကာင္းမြန္ျခင္းမရိွဘဲ  ၂၀၁၈ ခုနစ္ ကမၻာဲ့ 

တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ တုိက္ဖ က္ေရး အေျခအေန ကိန္းညြန္းတြင္ နိမ္ဲ့ပါးစြာ ရပ္တည္ေနမႈက ယင္းကုိ 

သက္ေသျပလ က္ရိွသည္။ အကဲျဖတ္သညဲ့္ ႏုိင္ငံ ၈၄ ႏိုင္ငံ အနက္ ၈၂ ႏုိင္ငံ ေနရာတြင္ ျမန္မာ ရပ္တည္လ က္ရိွကာ 

စုစုေပါင္း ရမွတ္ ၁၀၀ အနက္ ၂၃ ဒသမ ၀ မွတ္သာ ရရိွထားသည္။ ယင္း၏ အဓိပၸာယ္သည္ အ်ီရတ္ ႏွင္ဲ့ လစ္ဗ ား မ ွ

တစ္ပါး ျမနမ္ာ ႏိုင္ငံသည္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ တုိက္ဖ က္ေရးဖြဲ ဲ့စည္းပံုတြင္ အညံဲ့ဖ င္းဆံုး ျဖစ္သည္ကို ျပသသည္။ 

ေဒသဆုိင္ရာ အားျဖင္ဲ့လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆ်ီယံ ႏွင္ဲ့ ေအပတ္ အိမ္န်ီးခ င္းမ ား၏ ေနာက္တြင္ရိွေနသည္ ( ဇယား ၁ 

ကုိ ၾကညဲ့္ပါ ) 

အက ဥ္းခ ဳပ္ဆုိရလ င္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ကိန္းညြန္းက ေလဲ့လာသံုးသပ္သည္ဲ့ မ ဝါဒ၊ ဥပေဒပိငု္း၊ စည္းမ ဥ္းပိုင္း၊ စ်ီးပြားေရး၊ 

ကုန္သြယ္ေရး၊ အင္စတ်ီက  းရွင္းပိုင္း၊ ယဥ္ေက းမႈ  စုစုေပါင္း နယ္ပယ္ ၂၅ ခ ုအနက္ အားလံုးန်ီးပါးတြင္ သိသိသာသာ 

အားနည္းလ က္ရိွသည္။ အေကာက္ခြန္ နယ္ပယ္မွ တစ္ပါး အမ ိဳးအစား ႏွင္ဲ့ ကိန္းညြန္းအားလံုးတြင္ ၈၁ သို ဲ့မဟုတ္ ၈၂ 

ေနရာတြင္ ရိွေနသည္။ 

အားနည္းသည္ဲ့ အုပ္ခ ဳပ္မႈ၊ အသစ္ေပၚထြန္းစ ႏုိင္ငေံတာ္ အင္စတ်ီက  းရွင္းမ ား၊ ေရွးေဟာင္း ဥပေဒမ ား၊ 

အျမစ္တြယ္ေနသည္ဲ့ အက င္ဲ့ပ က္မႈမ ား၊  အလြယ္တက  ျဖတ္ေက ာ္ႏိုင္သည္ဲ့ နယ္စပ္ေဒသ၊ ကမၻာဲ့ အထင္ရွားဆံုေသာ 

တရားမဝင္ ပုိ ဲ့ကုန္ တင္ပို ဲ့သ မ ား ရိွျခင္းတုိ ဲ့ေၾကာငဲ့္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈကို ဖြျံဖိဳးေစမညဲ့္ စ်ီးပြားေရး တစ္ရပ္ 

ေပၚထြန္းလာေစသည္။ 

ကိန္းညြန္းသည္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ တုိက္ဖ က္ေရး ႏုိင္ငံ တစ္ခု၏ ဖြ ဲ ဲ့စည္းမႈ ပိုင္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ ကုိ 

တုိင္းတာျခင္းျဖစ္သည္ ကို နားလည္ရန္ အေရးၾက်ီးသည္။ 

အတိတ္ သုိ ဲ့မဟုတ္ အနာဂတ္တြင္ရိွလာမည္ဲ့ စြမ္းရည္ သုိ ဲ့မဟုတ္ လက္ေတြ ဲ့လုပ္ေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ကို 

တုိင္းတာျခင္းမဟုတ္ေပ။ ယင္းသုိ ဲ့ေသာ အျမင္ျဖင္ဲ့ၾကညဲ့္ပါက မၾကာေသးခင္ ႏွစ္မ ား တြင္ အေကာင္းသေဘာ 

ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ ား ေပၚေပါက္ခဲဲ့ျပ်ီး တရားမဝင္ ကုန္က းမႈ တုိက္ဖ က္ေရး ႏုိင္ငံေရး အက ိဳးစ်ီးပြား တုိးလာသည္ကို ေတြ 
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ဲ့ႏုိင္သည္။ ယင္းတြင္ အက ငဲ့္ပ က္မႈ ကာကြယ္ေရး အဖြ ဲ ဲ့မ ားကို အစိုးရ ဌာနမ ားတြင္ ဖြ ဲ ဲ့စည္းျခင္း၊ အမ ိဳးသား မ းယစ္ 

ေဆးဝါး ထိန္းသိမ္းမႈ မ ဝါဒသစ္ကို UNODC ႏွင္ဲ့ ပ းေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ တရားမဝင္ ကုနက္ းမႈ တုိက္ဖ က္ေရး ဥပေဒ 

စိုးမုိးမႈ အဖြ ဲဲ့ မ ားတြင္ လုပ္ေဆာင္လ က္ရိွသည္ဲ့ ဝန္ထမ္း တုိးျမွင္ဲ့ျခင္းတုိ ဲ့ပါဝင္သည္။ 

သုိ ဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရး အက ိဳးစ်ီးပြားကုိ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္မႈမ ား၊ ပါဝင္လုပေ္ဆာင္မႈမ ားျဖင္ဲ့ လက္ေတြ 

ဲ့လုပ္ေဆာင္ခ က္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးရန္ လုိအပ္ေနသည္။ ကိန္းညြန္းတြင္ ျပထားသည္ဲ့ အတုိင္း စ်ီးပြားေရး 

နယ္တြင္ရိွေနသည္ဲ့ အထိမခံႏုိင္သည္ဲ့ ဇစ္ျမစ္ အေျခအေနမ ားကို မ ဝါဒ ခ မွတ္သ မ ား ကိုင္တြယ္ေရးသည္ 

စိန္ေခၚခ က္ၾက်ီးျဖစ္ေနေသးသည္။ 

 

အမ ိဳ းအစား ၁၊ အစိးုရ မ ဝါဒ 

တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ ကာကြယ္ေရး၊ ေစာငဲ့္ၾကညဲ့္ေရး ကုိ ဥပေဒပိငု္း၊ မ ဝါဒ ပိုင္းခ ဥ္းကပ ္ႏုိင္မႈ စြမ္းေဆာငရ္ည္ကို ဤ 

အမ ိဳးအစားက တုိင္းတာသည္။ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ က္ေရး သေဘာတ ည်ီခ က္ ၁၄ ခ ုကုိ စ်ီးပြားေရး တစ္ခု က 

ဝင္ေရာက္ ထားမႈ ပမာဏ၊ ဘ႑ာေရး 

လုပ္ေဆာင္ခ က္      တာဝန ္အဖြ ဲ ဲ့ (FATF)  

ေငြေၾကးခဝါခ မႈ သတ္မွတ ္ ခ က္မ ားကို 

လုိက္နာမႈ၊ IP ကာကြယ္  ေရးတြင္ ရပ္တည္မႈ၊ 

အက င္ဲ့ ပ က္မႈကို ခ ဥ္းကပ္မႈ၊ စ်ီးပြားေရး 

နယ္ပယ္တြင္း ဥပေဒ စုိးမုိးမႈ နည္း 

မည္သိုဲ့အသံုးျပဳသည္၊ ဌာနအခ င္းခ င္းၾကား 

ပ းေပါင္းမႈ ပမာဏ၊ ဆုိင္ဘာ လံုျခဳံေရး အတြက္ ျပင္ဆင္ထားမႈ အဆင္ဲ့တုိ ဲ့ပါဝင္သည္။ 

အစိုးရမ ဝါဒမ ား၏ စြမ္းေဆာင္ခ က္ႏွင္ဲ့ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ ႏုိငင္ံသည္ ၈၁ ခုေျမာက္ေနရာတြင္ ရပ္တည္ လ က္ရိွသည္။  

ေငြေၾကးခဝါခ မႈ တုိက္ဖ က္ေရး ဘ႑ာေရး လုပ္ေဆာင္ခ က္ အလုပ္တာဝန္ (FATF) စံႏႈန္းမ ား လုိက္နာခ က္တြင္လည္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံ သတ္မွတ္ခ က္ ေအာက္ေရာက္ေနျပ်ီး အဆင္ဲ့ ၈၀ တြင္သာ ရိွေနသည္။ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ ႏွင္ဲ့ 

ပတ္သက္သည္ဲ့ ႏုိင္ငံအမ ားစု သေဘာတ ည်ီ ထားသည္ဲ့ စာခ ဳပ္ ၁၄ ခ ုအနက္ ၉ ခုကိုသာ အတည္ျပဳထားသည္။ 

အက င္ဲ့ပ က္ လာဘ္စားမႈသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ က ယ္ျပန္ ဲ့စြာျဖစ္ပြားလ က္ရိွျပ်ီး အက င္ဲ့ပ က္ လာဘ္စားမႈ ကိန္းညြန္း 

ေအာက္ေရာက္ေနျခင္းက ယင္းကုိ ထင္ဟပ ္လ က္ရွိသည္။ လုပ္ငန္း  ေဆာင္ရြက္မႈ  ျမနဆ္န္ လ င္ျမန္ ေစေရးအတြက ္

လာဘ္ေငြ အနည္းငယ္ သို ဲ့မဟုတ္ လက္ေဆာင္ေပး မႈ ဓေလဲ့သည္ လ  ဲ့အဖြဲ႔ ဲ့အစည္း၏ အဆင္ဲ့အသ်ီးသ်ီးတြင္ 

စိမ္ဲ့ဝင္လ က္ရိွသည္။ ကုန္စည္မ ားကို နယ္စပ္ ေဒသ၌ တင္သြင္း၊ တင္ပို ဲ့လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အက င္ဲ့ပ က္မႈမ ား 

ျဖစ္ေပၚလ က္ရိွသည္။  သြင္းကုန္ လုိင္စင္ရေရး အတြက္ လာဘ္ေဆာင္မ ား ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ကမၻာဲ့ဘဏ္ 

စစ္တမ္းေျဖဆုိသညဲ့္ ကုမၸဏ်ီ စုစုေပါင္း၏ ေလးပံု တစ္ပံုက ေထာက္ျပထားသည္။ အခြန္ေပးေဆာငျ္ခင္း၊ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ ားကုိ  ေက ာ္လႊားႏုိင္ရန္အတြက္ အေကာက္ခြန္ အရာရိွမ ားကုိ လာဘ္ေပးမႈမွာလည္း  ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ ္

ျဖစ္ေနသည္။ 
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နယ္စပ္ေဒသမ ားတြင္ရိွသည္ဲ့ အေကာက္ခြန္အရာရိွမ ားက တရားမဝင္ ကုန္စည္မ ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊ သိမ္းယ ျခင္း 

လုပ္ေဆာင္ျပ်ီး တရားမဝင ္ကုန္က းမႈကို တုိက္ဖ က္ေရးတြင္ အဓိက က႑မွ ပါဝင္ရန္လုိ အပ္သည္။ လာဘ္စားမႈေၾကာငဲ့္ 

ယင္းသုိ ဲ့မဟုတ္ေဆာင္ႏုိင္ပါက စနစ ္ လည္ပတ္မႈ အေရးနိမ္ဲ့သြားမည္ျဖစ္ျပ်ီး တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရာဇဝတ္မႈမ ား၊ 

တရားမဝင္ ေငြစ်ီးဆင္းမႈမ ား၊ ကုန္စည္ ႏွင္ဲ့ လ  ကုန္က းမႈမ ား အတြက္ အခြင္ဲ့အလမး္မ ား ေပၚေပါက္ေစမညျ္ဖစ္သည္။ 

အေကာင္းဘက္မွ ၾကညဲ့္လ င ္ အက င္ဲ့ပ က္မႈ တုိက္ဖ က္ေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အဖြ႕ဲမွ လုိလားလ က္ရိွသည္ကို 

ဆက္လက္ ေတြ ဲ့ျမင္ေနရသည။္ အစိုးရ ဌာနမ ားတြင္ အက င္ဲ့ပ က္မႈ ကာကြယ္ေရး အဖြ ဲ ဲ့(CPU) မ ား               ဖြ ဲ

ဲ့စည္းျခင္း၊ လုိက္နာရမည္ဲ့ က င္ဲ့ဝတ္မ ား ေရးဆြျဲခင္း၊ အက င္ဲ့ပ က္မႈ အႏ ရာယ္ အကဲျဖတ္မႈ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ 

ဲ့လုပ္ေဆာင္မည္ဟု အက င္ဲ့ပ က္မႈ တုိက္ဖ က္ေရး ေကာ္မရွင္  (ACC) ဥကၠဌ ဥ်ီးေအာင္ၾကည္က ၂၀၁၈ ခုနစ္ ဇ လုိင္လတြင္ 

ထုတ္ျပန္ခဲဲ့သည္။ 

ဉာဏပစၥည္း မ ပိုင္ခြင္ဲ့ ( IP ) ကာကြယ္ေစာငဲ့္ေရွာက္မႈ တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ နိမ္ဲ့ပါးစြာ ရပ္တည္လ က္ရိွျပ်ီး အိမ္န်ီးခ င္း လာအုိ 

အပါအဝင္ အျခားေသာ ၆ ႏိုင္င ံႏွင္ဲ့ အတ  ေအာက္ေျခနားတြင္ ရပ္တည္လ က္ရိွသည္။ 

ေစ းကြက္တြင္း ပစၥည္းတုမ ား လည္ပတ္လ က္ရိွျခင္းေၾကာငဲ့္လည္း တုိင္းျပည္တြင္းသို ဲ့ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏ်ီမ ား ဝင္ေရာက္ 

ရင္းႏွ်ီးျမွပ္ႏံွေရး အဟန္ ဲ့အတားျဖစ္ေစသလုိ ျပည္တြင္း စက္မႈလုပ္ငန္းမ ား ဖြံျဖိဳးတုိးတက္လာေရးကိုလည္း 

တားဆ်ီးလ က္ရိွသည္။ 

“ ေစ းကြက္ထဲမွာ ပစၥည္းတုေတြ က ယ္က ယ္ျပန္ ဲ့ျပန္ ဲ့ရိွေနတာ၊ အုိင္ဒ်ီယာေတြ ကို ခုိးယ တာေတြက စ်ီးပြားေရး လုပ္ငန္း 

အေသးစားေတြ အတြက္ ၾက်ီးမားတဲဲ့ စိန္ေခၚခ က္ပါ။ မ ရင္းပစၥည္းေတြထက္ ေစ းပိုေပါတဲဲ့ ပစၥည္းတုေတြနဲ ဲ့သ တုိ 

ဲ့ယွဥ္ျပိဳင္ေနရပါတယ္” ဟု ျမန္မာတုိင္းမ ္ႏွင္ဲ့ အင္တာဗ  းတြင္ ျမန္မာ လ ငယ္ စြန္ ဲ့ဥ်ီးတ်ီထြင္သ မ ား အဖြ ဲ ဲ့အစည္း ဥကၠဌ 

ေဒါက္တာ ျပည္ဲ့စံုၾကြယ္က ေျပာၾကားသြားသည္။ 

တိုင္းျပည္တြင္းသုိ ဲ့ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏ်ီွးျမွပ္ႏံွမႈမ ား ဝင္ေရာကလ္ာေစေရး အတြက္ ဥပေဒပိုင္း မ ေဘာင္မ ားကို အလံုးစံု 

ျပဳျပင္ေရး အစ်ီအစဥ္ တစစ္ိတ္တစ္ပိုင္း အျဖစ္ IP ကာကြယ္ေစာငဲ့္ေရွာက္မႈ ကုိ ျမွင္ဲ့တင္ရန္ ျမန္မာက 

လုပ္ေဆာင္လ က္ရိွသည္။ သုိ ဲ့ေသာ္လည္း လြန္စြာ အုိမင္းေဟာင္းႏြမ္းေနျပ်ီျဖစ္သည္ဲ့ IP ဥပေဒမ ား အလံုးစံု 

ျပင္ဆင္ေရးတြင္ ေႏွာင္ဲ့ေႏွးမႈမ ား ထပ္ခါတစ္လဲလဲ ေပၚေပါက္ေနမႈက ရင္းႏ်ီွးျမွပ္ႏံွသ မ ား ႏွင္ဲ့ ကမၻာဲ့ စ်ီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ ားၾကား စိတ္ပ ပန္မႈကိသုာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

ထုိ ဲ့အျပင္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ ား၏ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ ၾကားခံ လမ္းစံု အျဖစ ္ ျမန္မာ ႏိုင္င ံ

ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေျခမ ားကုိသာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဆုိင္းငံဲ့ထားသည္ဲ့ IP ဥပေဒမ ားရိွေနျခင္းက စိတ္အားတက္ဖြယ္ျဖစ္ျပ်ီး 

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ IP စနစ္သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္း ႏွင္ဲ့ ကိုက္ည်ီလာေအာင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ္ဲ့မည္။ 

ျမန္မာ အစိုးရ ေအဂ ငစ္်ီမ ားၾကား ပ းေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကိန္းညြန္း ( ၅၇ ေနရာ ) သည္လည္း အေကာင္းျမင္၍ ရသည္ဲ့ 

ရပ္တည္ခ က္ျဖစ္သည္။ 

အခ ိဳ ဲ့ေသာ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ ားကုိ ကိုင္တြယ္ေရး အတြက္ အစိုးရ အဖြ ဲ ဲ့က ကနဥ်ီးပံုစံမ ိဳး ျဖစ္သည္ဲ့ မ ဝါဒ ဆုိင္ရာ 

ေျခလွမ္းမ ားကုိ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေနျပ်ီျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင္ဲ့ တရားမဝင္ ပစၥည္းမ ား အသံုးျပဳမႈ၊ ေမွာငခ္ိုကုန္က းမႈ၊ 

ထုတ္လုပ္မႈ ေလွ ာဲ့ခ ေရး အတြက္ရည္ရြယ္ျပ်ီး UNODC ႏွင္ဲ့ ပ းေပါင္းကာ အမ ိဳးသား မ းယစ္ေဆးဝါး ထိန္းခ ဳပ္ေရး 

မ ဝါဒသစ္ကုိ ၂၀၁၈ ခုနစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲဲ့သည္။ မ ဝါဒသစ္တြင္ အစိုးရ ဌာနခ င္းခ င္းၾကား ပ းေပါင္းမႈ 
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တုိးျမွင္ဲ့ေရး၊ ဥပေဒ စိုးမုိးမႈ ေကာင္းမြန္လာေစေရးတုိ ဲ့ ပါဝငျ္ပ်ီး အစိုးရ၏ မ ဝါဒ အမ ိဳ းအစားမ ားတြင္ ပါဝင္သညဲ့္ ကိန္းညြန္း 

ႏွစ္ခုျဖစ္သည္။ အစိုးရ၊ အစိုးမဟုတ္သည္ဲ့ NGOsမ ား၊ ပညာရွင္မ ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြ႕ဲအစည္းမ ား ႏွင္ဲ့ က ယ္က ယ္ျပန္ ဲ့ျပန ္

ဲ့တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျပ်ီးမွ မ ဝါဒ ထတု္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဆိပ္ကမ္းမ ားတြင္ ဥပေဒစိုးမုိးေရး ႏွင္ဲ့ အေကာက္ခြန္ အာဏာပိုင္မ ားၾကား ပ းေပါင္းမႈ ဥပမာမ ားလည္း ရိွသည္။ 

ဥပေဒစုိးမုိးေရး အရာရိွမ ား အေထာက္အက ေပးထားသညဲ့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ ား လုပ္ေဆာင္ေရးတြင္ 

အထ းေလဲ့က ငဲ့္ထားသညဲ့္ ဝန္ထမ္းမ ားကို အေကာက္ခြန္ အာဏာပိုင္မ ားက တာဝန္ေပးျခင္းမ ိဳးျဖစ္သည္။ သုိ ဲ့ေသာ္လည္း 

ယင္းသုိ ဲ့ပ းေပါင္းမႈသည္ ပံုမွန္ မဟုတ္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ မဟုတ္သျဖင္ဲ့ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ ႏွင္ဲ့ ဆုိင္သည္ဲ့ ေနရာမ ားတြင ္

ပံုမွန္ အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ခိုငမ္ာအားေကာင္းေစရန္ လုိအပ္သည္။ IP ခ ိဳးေဖာက္မႈမ ားတြင္လည္း 

ကိုင္တြယ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းနယ္တြင္ အကန္ဲ့အသတ္မ ားရိွေနသည္။ 

UNODC ၏ အေရွ ဲ့ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္း နယ္စပ္ ဆက္ဆံေရး ရံုး ၇၀ ကြန္ယက္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္င ံ

ပါဝင္ျခင္းေၾကာငဲ့္လည္း အိမ္န်ီးခ င္း နယ္စပ္ ေစာငဲ့္ၾကညဲ့္ေရး ေအဂ ငစ္်ီမ ားတြင္ ပ းေပါင္းမႈ တုိးျမွင္ဲ့ႏိုင္ မည္ျဖစ္သလုိ 

ေအဂ င္စ်ီ အသ်ီးသ်ီးၾကား အတြင္းပိုင္းပ းေပါင္းမႈကိုလည္း တုိးပြားေစမည္ ျဖစ္သည္။ အလားတ  CITES ႏွင္ဲ့ ေတာရိုငး္ 

တိရိစၦာန္ ဥပေဒ စိုးမုိးမႈ အာဆ်ီယံ အလုပ္အဖြဲဲ့တြင္ ျမန္မာ ပ းေပါင္းပါဝင္မႈကလည္း အေကာက္ခြန္အရာရိွမ ား၊ ရဲ၊ အစိုးရ 

ေရ ွဲ့ေနမ ား၊ ေတာရိုင္း သဘာဝ ဥပေဒ စုိးမုိးေရး ေအဂ င္စ်ီမ ားၾကား ပ းေပါင္းမႈ ကုိ တုိးျမွင္ဲ့ႏုိင္ေျခရိွသည္။ 

အမ ိဳ းအစား ၂- ေရာငး္လုိအား ႏွင္ဲ့ ဝယလ္ုိအား 

ဤ အမ ိဳးအစား တရားမဝင္ ကုန္ပစၥည္း ဝယ္လုိအား ႏွင္ဲ့ ေရာင္းလုိအားေပၚ ျပည္တြင္း အေျခအေနမ ားက မည္ကဲဲ့သို 

ဲ့တြန္းအားေပးသည္ သို ဲ့မဟုတ္ ဟန္ ဲ့တားေပးသည္ကုိ တုိင္းတာမႈျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ေကာ္ပိုရိတ္ အခြန္ေကာက္ယ မႈ၊ 

လ မႈ လံုျခဳံေရး ဝန္ထုပဝ္န္ပိုး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အင္စတ်ီ 

က  းရွင္းမ ား၏ အရည္အေသြး၊ အလုပ္သမား ေစ းကြက္ 

စည္းမ ဥ္းမ ား ႏွင္ဲ့ စ်ီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ ားအေပၚ 

သက္ေရာက္ေနသည္ဲ့ အုပ္စုဖြ ဲ ဲ့ ရာဇဝတ္ ဂုိဏ္းမ ား၏ 

ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး အေပၚ ရႈျမင္ခ က္ စသည္တုိ ဲ့လည္း 

ပါဝင္သည္။ 

တရားမဝင္ ကုန္စည္မ ား အေပၚ ဝယ္လုိအား ႏွင္ဲ့ ေရာင္းလုိအား ထိန္းခ ဳပ္ႏိုင္မႈ မ ဝါဒ ပိုင္းအရ တုိင္းတာရာတြင္ ျမန္မာ 

ႏုိင္ငံသည္ ကိန္းညြန္းေအာက္ဆံုး ( ၈၄ ႏုိင္ငံ အနက္ ၈၁ ႏိုင္ငံေျမာက္) တြင္ရပ္တည္လ က္ရိွသည္။ 

ယင္းရပ္တည္ခ က္သည္ အိမ္န်ီးခ င္း အာဆ်ီယံ ႏုိင္ငံမ ား၏ ပ မ္းမွ  ေအာက္ ေရာက္ေနသည္။ အခြန္ေကာက္ယ မႈ၊ လ မႈ 

လံုျခဳံေရး ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး အရ ကမၻာဲ့ ကိန္းညြန္း တြင္ အလယ္အလတ္ အဆင္ဲ့တြင္ရိွေသာ္လည္း အလံုးစံု ကိန္းညြန္းတြင္  

နိမ္ဲ့ပါးေနျခင္းသည္ အုပ္စုဖြ ဲ ဲ့ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းမ ား အေပၚ ရႈျမင္ခ က္ ႏွင္ဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ အင္စတ်ီက  းရွင္းမ ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 

နည္းပါးမႈေၾကာငဲ့္ျဖစ္သည္။ 

အုပ္စုဖြဲ ဲ့ရာဇဝတ္ဂုိဏ္းမ ား၏ ေသာင္းက န္းမႈ ဒဏ္ကို ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ႏွစ္ေပါင္းမ ားစြာ ခံစားေနရျပ်ီး အ်ီရတ္၊ လစ္ဗ ား၊ 

ဗင္န်ီဇြလဲား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ ၉ ႏုိင္ငံ ႏွင္ဲ့ အတ  ကိန္းညြန္းတြင္ ရပ္တည္လ က္ရိွသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အင္စတ်ီက  းရွင္းမ ား 

စြမ္းရည္သည္ ေအာက္ဆံုးတြင္ရိွျပ်ီး အုပ္စုဖြဲ ဲ့ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းမ ား အေပၚ ရႈျမင္မႈသည္ အဆင္ဲ့ ၇၉ တြင္ရိွသည္။ “ျမန္မာ 

ဇယား ၃ 
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ႏုိင္ငံတြင္းမွာ ရိွတဲဲ့ ႏိုင္ငံျဖတေ္က ာ္ အုပ္စုဖြဲ ဲ့ရာဇဝတ္ဂုိဏ္းေတြဟာ ဘ်ီလ်ီယံေပါင္းမ ားစြာတန္ဖိုးရိွတဲဲ့ လုပ္ငန္းကုိ 

လည္ပတ္လ က္ရိွျပ်ီး အေရွ ဲ့ေတာင္အာရွ ေဒသ တစ္ခုလုံးကုို  ျဖန္ ဲ့က က္ထားပါတယ္။  ေမွာင္ခို မ းယစ္ေဆးဝါး၊ လ ၊ 

ေတာရိုင္း တိရိစၦာန္၊ ေက ာကမ္ က္ရတနာ၊ သစ္၊ တျခား တရားမဝင္ ပစၥည္ေတြ ျမန္မာ ကေန ေပၚထြက္လ က္ရိွျပ်ီး 

ေဒသတြင္း န ဲ ဲ့ေဒသျပငပ္ရဲဲ့ တရားမဝင္ ကုန္ပစၥည္း ဝယ္လုိအားကို ျဖညဲ့္ဆည္းေပးေနပါတယ္” တရုတ္၊ အိႏၵိယ ႏွင္ဲ့ ထုိင္း 

ႏုိင္ငံတုိ ဲ့ရိွ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက ာ္ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းမ ားသည္ ျမနမ္ာ တရားမဝင္ မ းယစ္ေဆးဝါး၊ သစ္ခုတ္မႈ၊ သတ ဳ တ းေဖာ္မႈ၊ 

ေတာရိုင္း တိရိစၦာန္ ေရာင္းခ မႈေတြမွာ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းပါဝင္ ပတ္သက္လ က္ရိွသည္။ 

 

 

အမ ိဳ းအစား ၃၊ ပြင္ဲ့လငး္ျမငသ္ာမႈ ႏွင္ဲ့ ကနုသ္ြယေ္ရး 

ဤ အမ ိဳးအစားသည္ တရားမဝင္ ကုန္က းမႈ ႏွင္ဲ့ ပတ္သက္၍ စ်ီးပြားေရး၏ ပြင္ဲ့လင္းျမင္သာမႈ၊  FTZs ႏွင္ဲ့ ကုန္စည္တင္ပို ဲ့မႈ 

မ ား အေပၚ အုပ္ခ ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ပမာဏ တုိ ဲ့ကုိ တုိင္းတာသည္။  ကိန္းညြန္းမ ားတြင္ ပစၥည္းမ ား လႊဲေျပာင္းေပးပို ဲ့မႈ ကုိ 

ေျခရာခႏိုံင္မႈ၊ ေနာက္ေဆာင္ခံသညဲ့္ 

လုပ္ေဆာင္ခ က္၊ အေကာကခ္ြန္ ရံုးမ ားတြင္ 

တစ္သားတည္းေသာ အေကာက္ခြန္ 

လုပ္ေဆာင္ခ က္မ ား ေပၚလာေရး ၾကိဳးပမ္း 

ခ က္ျဖစ္သည္ဲ့  ျပန္လည္  ျပင္ဆင္ထားသညဲ့္ 

က ိဳတုိ သေဘာတ ည်ီခ က ္ (RKC) ၏  

ေနာက္ဆက္တြဲ (ဃ) ကုိက င္ဲ့သံုးမႈ၊   FTZs 

မ ားတြင္ ေစာငဲ့္ၾကညဲ့္မႈ၊ ၾက်ီးၾကပ္မႈ ပမာဏ၊ 

တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ ဆုိင္ရာ သတင္း အခ က္အလက္မွ ေဝမႈ၊ လုပ္ေဆာင္ခ က္မ ား ႏွင္ဲ့ ပတ္သက္၍ အစိုးရမ ား၏ 

အစ်ီရင္ခံမႈ တုိ ဲ့ပါဝင္သည္။ 

ပြင္ဲ့လင္းျမင္သာမႈ ႏွင္ဲ့ ကုန္သြယ္မႈသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အတြက္ ျပႆနာ ျဖစ္ေစသညဲ့္ အမ ိဳးအစား ျဖစ္ကာ နပံတ္ ၈၂ 

ေနရာတြင္ရိွေနျပ်ီး ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ ား၏ ပ မ္းမွ  ေအာက္က ေရာက္လ က္ရိွ သည္။ 

FTZs မ ားတြင္း အခြန္ေကာက္ယ မႈကို လမ္းညြန္ခ က္ေပးသညဲ့္ ျပင္ဆင္ထားသည္ဲ့ က ိဳတုိ သေဘာတ ည်ီခ က္ ( RKC ) 

ကမၻာဲ့ အေကာက္ခြန္ အဖြ ဲ ဲ့အစည္း ( WCO ) ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ( ဃ ) ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရိွေပ။ 

၂၀၁၄ ခနုစ္ ျမန္မာ အထ းစ်ီးပြားေရး ဇုန္ ဥပေဒ အရ အေကာက္ခြန္ ေအဂ င္စ်ီမ ားသည္ အထ းစ်ီးပြားေရးဇုန္မ ားတြင္းရိွ 

လြတ္လပ္၍ ကာကြယ္ေစာငဲ့္ေရာွက္ ထားေသာနယ္မ ားတြင္း ႏွင္ဲ့ အဆိုပါ နယ္မ ားကို ျဖတ္ေက ာ္သြားသညဲ့္ ကုန္စည္မ ား 

ေရြ ဲ့ေျပာင္းသယ္ေဆာင္မႈကုိ ၾက်ီးၾကပ္ႏုိင္သည္ဲ့ အာဏာရိွေသာ္လည္း  FTZs မ ားကို ေစာငဲ့္ၾကညဲ့္မႈ၊ ၾက်ီးၾကပ္ႏိုင္မႈသည္ 

ေအာက္ဆံုး နားတြင္ရိွေနသည္။ ယင္းမွာလည္း ဥပေဒတြင္ ေရးသားထားသည္ဲ့ စကားလံုးမ ားေၾကာငဲ့္ အမ ားဆံုး 

ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ယင္းတြင္ အေကာက္ခြန္ဥ်ီးစ်ီးဌာနသည္ “ စ်ီးပြားေရး ႏွင္ဲ့ လ မႈ လံုျခဳံေရး ေပၚထြန္းေစရန္၊ တရားမဝင္ 

ကုန္က းမႈ ကာကြယ္ရန္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတ ည်ီခ က္မ ားကို လုိက္နာရန္ လုိအပ္ေသာ္လည္း 

အလြန္အကၽြထံိန္းခ ဳပ္မႈမ ား မျပဳလုပ္သငဲ့္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ “အလြန္အကၽြထံိန္းခ ဳပ္မႈ မျပဳလုပ္သငဲ့္” ဆုိသည္ဲ့ 

ဇယား ၄ 
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ဥပေဒပိငု္း ယိုေပါက္သည္ ျမန္မာ FTZ အုပ္ခ ဳပ္မႈတြင္ ၾက်ီးၾက်ီးမားမား အားေပ ာဲ့မႈ ျဖစ္ေစသညဲ့္အရာ တစ္ခု အျဖစ္ 

ေဖာ္ထုတ္ေတြ ဲ့ရိွ ရသည္။ 

IPR ခ ိဳးေဖာက္မႈမ ား အပါအဝင္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ ဆိုင္ရာ တရားဝင္ ကိန္းဂဏန္းမ ားကုိ ပံုမွန္ ထုတ္ျပန္မႈ 

ကင္းမဲဲ့ျခင္းကလည္း ပြင္ဲ့လင္းျမင္သာမႈ ႏွင္ဲ့ ကုန္သြယ္မႈ အမ ိဳးအစားတြင္ ျမနမ္ာႏိုင္ငံ၏ရမွတ္ကို သိသိသာသာ 

ေလ ာဲ့က ေစသည္။ 

ဘိန္း ႏွင္ဲ့ မတ္ဘာဖတ္တမင္း ထုတ္လုပ္မႈ၏ ကမၻာဲ့ ဗဟိုခ က္ တစ္ခု အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရပ္တည္ေန သည္မွာ 

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ ားစြာ ၾကာျမင္ဲ့ေနျပ်ီျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ ဒုတိယ ေျမာက္ အမ ားဆံုး ႏုိင္ငံ အျဖစ္ 

ျမန္မာကို မွတ္ယ ထားျပ်ီး  မေဲခါင္ေဒသတြင္း မ းယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္မႈတြင္လည္း ပါဝင္လ က္ရိွသည္။ ကုလသမဂၢ 

မ းယစ္ေဆးဝါး ႏွင္ဲ့ ရာဇဝတ္မႈရံုး (UNODC) ၏ သတ္မွတ္ခ က္မ ားအရ ျမနမ္ာ ႏိုင္ငံသည္ အထ းသျဖင္ဲ့ “ထိတ္လန ္ ဲ့ဖြယ ္

အဆင္ဲ့” သုိ ဲ့ေရာက္ေနသည္။ 

“ေထာက္ပံဲ့မႈေတြ တုိးလာတာက ႏုိင္ငံျဖတ္ေက ာ္ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းက လ မ ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ 

အုပ္စုေတြ ေပါင္းစည္းလာမႈန ဲ ဲ့သြားတုိက္ဆုိင္ေနပါတယ္။ ဒါကအက ိဳးစ်ီးပြားျခင္း  ေပါင္းစည္းသြားမႈပါ။ တစ္ဘက္က 

ေငြစ်ီးဆင္းမႈလုိအပ္တယ္၊ အျခားတစ္ဘက္က ဥပေဒ မုိးမုိးမႈ အာဏာပိုင္ေတြရဲ ဲ့ ေႏွာငဲ့္ယွတ္မႈ မရိွဘဲ ထုတ္ကုန္ေတြ 

ထုတ္လုိတဲဲ့ နယ္ေျမေတြ လုိအပ္ေနတယ္” ဟု UNODC ၏ ေဒသဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဂ ရယ္မ်ီ 

ေဒါက္ကလတ္က မွတ္ခ က္ျပဳသြားသည္။ 

အစိုးရ အဖြ ဲ ဲ့က မၾကာေသးခင္က ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းလ ကရ္ိွေသာ္လည္း လ ကုန္က းမႈသည္လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္း 

ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလ က္ရိွသည္။ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက ာ္ အုပ္စုဖြဲ ဲ့ရာဇဝတ္မႈ ႏွငဲ့္ လ  ကုန္က းမႈ ကာကြယ္ေရး၊ ဖိႏိုပ္ေရး၊ 

အျပစ္ေပးေရး ကုလသမဂၢ သေဘာတ ည်ီခ က္ ( ပါလာမုိ သေဘာတ ည်ီခ က္ ) ကုိ ၂၀၀၄ ခုနစ္တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ 

လက္မွတ္ေရးထုိးခဲဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုနစ္တြင္ လ  ကုန္က းမႈ တုိက္ဖ က္ေရး ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းလုိက္ကာ လိင္/လုပ္အား 

ကုန္က းမႈ ပံုစံအားလံုးကုိ ရာဇဝတ္မႈ အျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္သည္။ ၂၀၁၇ ခုနစ္အေရာကတ္ြင္ ကုန္က းမႈ တုိက္ဖ က္ေရး 

တရားဥပေဒ စုိးမိုးမႈ အဖြ ဲ ဲ့မ ား၊ အလုပ္တာဝန္ အဖြ ဲ ဲ့မ ားတြင္ လုပ္ကိုင္လ က္ရိွသည္ဲ့ ဝန္ထမ္းအရည္အတြက္ကုိ အစိုးရက 

တုိးျမွင္ဲ့လုိက္သည္။ သုိ ဲ့ေသာ္လည္း လ ကုန္က းမႈ တုိက္ဖ က္ေရး အနိမ္ဲ့ဆံုး လုိအပ္ခ က္မ ားကုိ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အျပညဲ့္အဝ 

ျပည္ဲ့မ်ီွျခင္းမရိွေသးသလုိ၊ ယင္းကုိ ကိုင္တြယ္ေရး သိသာထင္ရွားေသာ အားထုတ္မႈမ ား မလုပ္ဟု အေမရိကန္ 

ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾက်ီးဌာန လ ကနု္က းမႈ ၂၀၁၈ ခုနစ ္အစ်ီရင္ခံစာတြင္ မွတ္ခ က္ေရးထားသည္။ ထုိ ဲ့ေၾကာငဲ့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို 

အနိမ္ဲ့ဆံုး အဆင္ဲ့သတ္မွတ္ခ က္ျဖစ္သည္ဲ့ အလႊာ နံပတ္ ၃ သုိ ဲ့အဆင္ဲ့ေလွ ာဲ့ခ လုိက္သည္။ 

အျခားေသာ ဖြံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ အမ ားစုကဲဲ့သုိ ဲ့ပင္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ၏ အႏ ရာယ္မ ားကို ျပည္သ မ ား သိနားလည္မႈ 

ကင္းမဲဲ့ျခင္း စိန္ေခၚခ က္ကိုလည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနျဖင္ဲ့ ရငဆ္ုိင္ေနရသည္။ ယင္းအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ ႏွင္ဲ့ ေဒသတြင္း 

ပညာေပးမႈမ ား လုပ္ေဆာင္ရန္၊ သိနားလည္မႈ ျမင္ဲ့တင္ေရးကို လ  ဲ့အသိုက္အဝန္း အဆင္ဲ့တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစမ္ေန 

လုိအပ္သည္။ 

အမ ိဳ းအစား ၄၊ အေကာကခ္ြန ္အေျခအေန 
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တရားဝင္ ကုန္က းမႈကို ေခ ာေမြ ဲ့ေစျခင္း၊ တစ္ခ နိ္တည္းတြင္ တရားမဝင္ ကုန္က းမႈကို တားဆ်ီးျခင္း ဆုိသည္ဲ့ တာဝန္ 

ႏွစ္ရပ္ကို စ်ီးပြားေရး တစ္ခု၏ အေကာက္ခြန္ ဌာနက မည္မွ  ထိထိေရာက္ေရာက္  စ်ီမံႏုိင္သည္ကို ဤ အမ ိဳးအစားက 

တိုင္းတာေပးသည္။ ယင္းတြင္  ကိ္န္းညြန္း ၅ ခ ုရိွသည္။ တင္ပို ဲ့မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမည္မွ ကို ရုပပ္ိုင္းအရ စစ္ေဆးႏိုင္သနည္း၊ 

အခြန္ေကာက္ယ ေရး လုပ္ငန္းမ ား ႏွင္ဲ့ စစ္ေဆးမႈ 

ၾကာခ ိန္၊  နယ္စပ္ လုပ္ထံုး 

လုပ္နည္းမ ားတြင္ အလုိေလ ာက္စက္ မည္မွ  ပါဝင္ 

သနည္း၊ AEO အစ်ီအစဥ္မ ား ပါဝင္မႈ၊ အေကာက္ခြန ္

မွတ္တမ္း စနစ ္တည္ရိွမႈ တုိ ဲ့ျဖစ္သည္။ 

အေကာက္ခြန္ အေျခအေန အမ ိဳးအစား 

အကဲျဖတ္ခ က္ တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အျမင္ဲ့ဆံုးရမွတ္ ရရိွခဲဲ့ကာ ၃၄ မွတ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းသည္ ကမၻာဲ့ ပ မ္းမွ ေအာက္ 

ထက္ဝတ္ ေလ ာဲ့ေသးသလုိ ေဒသတြင္း ပ မ္းမွ  ေအာက္ ၁၈ မွတ္ေလ ာဲ့ေနေသးသည္။ အေထြေထြ အေကာက္ခြန္ရံုးတြင္ 

စစ္ေဆးေရးအတြက္ ေဒသခံ အေကာက္ခြန္အရာရိွမ ားထံတြင ္ ၾကိဳတင္ မွတ္ပံုတင္ေပးႏုိင္သည္ဲ့ စနစ္ျဖစေ္သာ တရားဝင ္

အသိအမွတ္ျပဳ စ်ီးပြားေရး လပု္ေဆာင္သ  ( AEO ) ကုိ က င္ဲ့သံုးလ က္ရိွသည္။ ယင္းေၾကာငဲ့္ စ်ီးပြားေရး ရမွတ္ 

က သြားသည္။ အလားတ ပင္ အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းမႈ ႏွင္ဲ့ စစ္ေဆးမႈတြင္ လုိအပ္ခ က္မ ား ( ၈၁ ေနရာတြင္ ရပ္တည္ ) 

ရိွေနေသးသည္။ အေကာက္ခြန္ အလုိေလ ာက္ စနစတ္ြင္ ၇၉ ေနရာတြင္ရိွေနသည္။ ယင္းႏွစ္ခုေၾကာငဲ့္ 

လာဘ္ေပးႏုိင္သည္ဲ့၊ အက င္ဲ့ပ က္ေစႏိုင္သည္ဲ့ ပတ္ဝန္းက င္ ကို ဖန္တ်ီးေပးႏုိင္ငသည္။ 

ကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္ မွတ္ပံုတင္ စနစ ္ရိွျခင္းေၾကာငဲ့္ ျမန္မာ အေကာက္ခြန္ ရမွတ္ အနည္းငယ္ တုိးျမွင္ဲ့သြားသည္။ 

လက္ရိွတြင္ ျမန္မာ အေကာကခ္ြန္ ဌာန ( MCD ) သည္ ကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ကို ခြင္ဲ့ျပဳထားသည္။ 

ယင္း မွတ္ပံုတင္စနစ္ေၾကာငဲ့္ ပစၥည္းတုဟု သံသယရိွသည္ဲ့ ကုန္စည္မ ားကုိ MCD က သိမ္းယ ႏုိင္သည္။ အလားတ  

ပစၥည္းတုမ ား တင္သြင္းလာျခင္းကိုလည္း တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ထား သည္ဲ့သ မ ားက MCD ကုိ 

အေၾကာင္းၾကားေပးႏုိင္သည္။ သုိ ဲ့ေသာ္လည္း လက္ရိွ မွတ္ပံုတင္စနစ္ ကုိ လ သိမမ ားျခင္း၊ က ယ္ျပန္ ဲ့စြာ အသံုးမျပဳျခင္း၊ 

လက္ေတြ ဲ့က င္ဲ့သံုးမႈ အကန္ ဲ့အသတ္ရိွျခင္းတုိ ဲ့ေၾကာငဲ့္ စနစ္ က အမ ားအားျဖင္ဲ့ ထိေရာက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဒသခ ံ

ကြ မ္းက င္သ မ ားက ေထာက္ျပထားသည္။ လက္ရိွတြင္ ဆုိင္းငံဲ့ထားသည္ဲ့ IP ဥပေဒသစ္မ ား ကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္လာပါက ယင္းျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္လံုးကုိ အဆင္ဲ့ျမွင္ဲ့ႏုိင္သည္။ သုိ ဲ့ေသာ္ အေသးစိတ္ အခ က္မ ား 

ေဆြးေႏြးရန္ က န္ေနေသးသည္။ 

နဂိံုးခ ဳပ ္

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ မ ဝါဒ အေျခအေန တစ္ရပ္လံုးကုိ ျခံဳၾကည္ဲ့လ င္ အုပ္ခ ဳပမ္ႈ ညံဲ့ဖ ငး္ျခင္း၊ အင္စတ်ီက  းရွင္းမ ား 

အားနည္းျခင္းတုိ ဲ့က  ေနာက္ျပန္ဆြထဲားသည္ကို ေတြ ဲ့ႏုိင္သည္။ ယင္းအခ က္ မ ားေၾကာငဲ့္လည္း တရားမဝင္ ကုန္စည္မ ား 

ႏုိင္ငံတြင္းသုိ ဲ့ဝင္ေရာက္မႈ၊ ျမန္မာမွ တစ္ဆင္ဲ့ အျခားေသာ ေဒသမ ားသို ဲ့  ျဖတ္ေက ာ္သြားမႈ တုိ ဲ့ကုိ 

ျဖစ္ေပၚေစလ က္ရိွသည္။ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ နည္းပါးျခင္း၊ ပ းေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ေစာင္ဲ့ၾကည္ဲ့ မႈ၊ အက ငဲ့္ပ က္မႈ 

ကုိ ေစာငဲ့္ၾကညဲ့္သည္ လုပ္ေဆာက္ခ က္မ ား အားနည္းျခင္းတုိ ဲ့က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း တရားမဝင္ ကုန္က းမႈ တုိက္ဖ က္ေရး 

မ ဝါဒမ ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကုိ ေႏွာငဲ့္ေႏွးေစသည္။ 

ဇယား ၅ 
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အမ ိဳးအစား( ၄ )ခုလံုးတြင္ ျမန္မာ၏ ရမွတ္ နိမ္ဲ့ပါးေနျခင္းကလည္း တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ တုိက္ဖ က္ေရး တြင္ 

စိန္ေခၚခ က္မ ား ရိွေနသည္ကို ေဖာ္ျပလ က္ရိွသည္။ အက င္ဲ့ပ က္မႈမ ားကုိ တိုင္တြယ္ေရး လာမည္ဲ့ႏွစ္မ ားအတြင္း မ ားစြာ 

လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေတြ ဲ့ျမင္ႏိုင္သည္။ ထုိ ဲ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အင္စတ်ီက  းရွင္းမ ားကို 

ခုိင္မာေအာင္ အားျဖည္ဲ့ျခင္းျဖင္ဲ့ ေမွာင္ခိုက းသ မ ား၊ ကုန္သည္မ ား လြတ္လြတ ္ လပ္လပ္လႈပ္ရွားႏုိင္သည္ဲ့ တရားမဝင္ 

ကုန္သြယ္မႈ အေျခအေနမ ိဳး ေလ ာဲ့ပါးသြားေအာင္ လုပ္ေဆာငရ္မည္။ 

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ရွည္လ ားလွသည္ဲ့ နယ္စပ္မွ တစ္ဆင္ဲ့ ေမွာင္ခို တရားမဝင္ ကုန္စညမ္ ားသည္ က ယ္ေျပာလွသည္ဲ့ 

သြားလမ္းမဲဲ့ ေတာင္ကုန္းမ ား၊ ေတာင္တန္းမ ား၊ တစ္စတိ္တစ္ပိုင္း ကုိယ္ပိုင္ အပု္ခ ဳပခ္ြင္ဲ့ရ ေဒသမ ားကို 

ျဖတ္သန္းသြားသည္။ ယင္းသုိ ဲ့ေလ ာဲ့တိေလ ာဲ့ရဲ ဲ့ေစာငဲ့္ၾကညဲ့္၊ ကင္းလွည္ဲ့ ထားသည္ဲ့ ေဒသ တစ္ေလ ာက္ ထိန္းခ ဳပ္မႈ၊ 

ပြင္ဲ့လင္းျမင္သာမႈ ျမင္ဲ့တင္ေရးသည္ လြန္စြာ ၾက်ီးမား  သည္ဲ့ စိန္ေခၚခ က္ျဖစ္ျပ်ီး အိမ္န်ီးခ င္းမ ား ႏွင္ဲ့ ပ းေပါင္းလုပ္ေဆာငမ္ႈ 

လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ ဲ့အျပင္ အေျခအေနမ ားကို ေန ဲ့ခ င္းညခ င္း ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သုိ ဲ့ေသာ 

ေသးငယ္ေသာ ေျခလွမ္းမ ား ဥပမာအားျဖင္ဲ့ အေကာက္ခြန္ အရာရိွမ ား စြမ္းအင္ျမင္ဲ့တင္ျခင္း၊ IPR ဥပေဒ ကုိ 

ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ က ငဲ့္သံုးမႈ အားေကာင္းေစျခင္း၊ အမ ားျပည္သ ၏ သိနားလည္မႈ ျမွင္ဲ့တင္ျခင္း တုိ ဲ့သည္ တရားမဝင္ 

ကုန္သြယ္မႈ တုိက္ဖ က္ေရးတြင္ သက္ေရာက္မႈၾက်ီးမား ေပၚေပါက္ေစႏိုင္သည္။ 

ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ ား ဆက္လက္ေပါင္းစည္းလာသည္ႏွင္ဲ့အမွ  ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္းရိွ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ မ ွ တစ္ဆင္ဲ့ 

ေပၚေပါက္လာသည္ဲ့ အထိအခိုက္မခံသည္ဲ့ အေျခအေနမ ိဳး၊ လံုျခဳံေရး ျခိမ္းေျခာက္မႈမ ားသည္ ျမန္မာ အေပၚတြင္ေရာ၊ 

အိမ္န်ီးခ င္း ႏိုင္ငံမ ား အေပၚပါ အႏုတ္သေဘာေဆာင္သည္ဲ့ သက္ေရာက္မႈမ ား ေပၚလာေစမည္ျဖစ္သည္။ ကာလရွည္ၾကာ 

ေပးအပ္မည္ဲ့ ျပင္ပ အေထာက္အပံဲ့၊ ထိေတြ ဲ့ဆက္ဆံမႈ မရိွပါက အာဆ်ီယံ ေဒသတြင္းရိွ အခ ိဳ ဲ့ေသာ ခ မ္းသာေသာ 

ႏုိင္ငံမ ား၊ စင္ကာပ  (၂၄)၊ မေလးရွား (၄၇)၊ ထုိင္း (၄၈) ေရာက္ရိွေနသည္ဲ့ အဆင္ဲ့သုိ ဲ့ေရာက္ရိွေရး ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြက္ 

ခက္ခဲေနဥ်ီးမည္မွာ ရငွ္းလင္း  ေသခ ာလွသည္။ 

တရားမဝင ္ကုနသ္ြယ္မႈ တိုက္ဖ က္ေရး မ ဝါဒ ဆိုငရ္ာ အၾကံေပးခ က္ 

ကမၻာလုံးခ ်ီ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ အေျခအေန ကိန္းညြန္း၏ အႀကံျပဳမႈပံုစံအရ 

ျမနမ္ာ 

မတိဆ္က ္

တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ ႏွင္ဲ့ ပတ္သက္၍ မ ဝါဒပိုင္း တံု ဲ့ျပနမ္ႈမ ားကို အသိေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ကမၻာလံုးခ ်ီ တရားမဝင္ 

ကုန္သြယ္မႈ အေျခအေန ကိန္းညြန္း ထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္ စ်ီးပြားေရး သတင္းအခ က္အလက္ ယ နစ္ ( EIU ) ကုိ တရားမဝင္ 

ကုန္သြယ္မႈ တုိက္ဖ က္ေရး ႏုိင္ငံေပါင္းစံု မဟာမိတ္ အဖြ ဲ ဲ့( TRACIT ) က တာဝန္ေပးခဲဲ့သည္။ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈကို 

ႏုိင္ငံေပါင္း ၈၄ ႏိုင္ငံတြင္ မည္ကဲဲ့သုိ ဲ့ထိေရာက္စြာ တားဆ်ီးေနသည္ကို ယင္း အဖြ ဲ ဲ့က အကဲခတ္ေလဲ့လာခဲဲ့သည္။ 

အလားတ  မ ဝါဒ၊ ဥပေဒပိုင္း၊ စည္းမ ဥ္းပိုင္း၊ စ်ီးပြားေရး၊ ကုနသ္ြယ္ေရး၊ အင္စတ်ီက  းရွင္းပိုင္း၊ ယဥ္ေက းမႈ ကိန္းညြန္းမ ား 

စုစုေပါင္း နယ္ပယ္ ၂၅ ခ ုရိွ အားသာခ က္မ ား ႏွင္ဲ့ အားနည္းခ က္ မ ားကို ေထာက္ျပခဲဲ့သည္။ 

ယင္းေလဲ့လာေတြ ဲ့ရိွမႈမ ားသည္ မ ဝါဒခ မွတ္သ မ ား (၁) တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္ဲ့ စ်ီးပြားေရး အေျခအေန၊ 

စည္းမ ဥ္းထိန္းသိမ္းေရး ပတ္ဝန္းက င္ကို ပိုမိုနားလည္ေစေရး၊ (၂) ပိုမိ ု အာရံုစိုက္သငဲ့္သည္ဲ့ နယ္ပယ္မ ားကို 
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ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရး၊ (၃) တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ မ ွေပၚထြက္ လာသည္ဲ့ ဆုိးရြားသည္ဲ့ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ ားကုိ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ရန္ 

ထိေရာက္သည္ဲ့ မဟာဗ  ဟာမ ား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရး တုိ ဲ့တြင္ က ည်ီႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 

တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈကုိ မ ဝါဒပိုင္းအရ ထိေရာက္စြာ တံု ဲ့ျပန္ႏိုင္ေရး တြန္းအားေပးရန ္ TRACIT သည္ မ ဝါဒပိုင္း 

အၾကံျပဳခ က္မ ားကုိ ျပင္ဆင္ေပးခဲဲ့သည္။ ယင္းအၾကံျပဳခ ကမ္ ားသည္ ကမၻာလံုးခ ်ီ သေဘာေဆာင္သလုိ၊ တရားမဝင ္

ကုန္သြယ္မႈ တုိက္ဖ က္ေရး အစိုးရမ ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည ္ ျမွင္ဲ့တင္ႏုိင္မည္ဲ့ “လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည္ဲ့” အေျခခ ံ

အခ က္မ ားလည္း ပါဝင္သည္။ ၎တုိ ဲ့ကို TRACIT အစ်ီရင္ခံစာျဖစ္သည္ဲ့ “တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ တုိက္ဖ က္ေရး 

အၾကံျပဳခ က္- ကမၻာလံုးခ ်ီ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ အေျခအေန ကိန္းညြန္း၏အႀကံျပဳမႈပံုစံအတိုင္း” တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ထုိ ဲ့အျပင္ ျမနမ္ာ ႏိုင္ငံ ႏွင္ဲ့ ကိုက္ည်ီသည္ဲ့ ကာလံေဒသံ အလုိက္ အၾကံျပဳခ က္မ ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ေပးထားသည္။ 

ျမနမ္ာအတြက ္ဥ်ီးစားေပးမ ား 

တရားမဝင ္ ကနုသ္ြယမ္ႈ တံု ဲ့ျပနေ္ရး အလံုးစံုျခံဳ ငံု၍ ထေိရာကမ္ႈ ရိွသည္ဲ့ ဘကေ္ပါငး္စံု၊ နယပ္ယစ္ံု ခ ဥး္ကပမ္ႈ 

ေပၚထြနး္လာေစရန ္

ႏုိင္ငံျဖတ္ေက ာ္ ရာဇဝတ္သားမ ားသည္ အမ ိဳးသားႏုိင္ငံ နယ္မိနိတ္မ ားကုိ အေလးျပဳသ မ ား မဟုတ္ေပ။ ထုိ ဲ့အျပင ္

တရားမဝင္ ကုန္က းသ မ ားသည္ ျမန္မာ ႏွင္ဲ့ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒဲ့ရွ္၊ ထုိင္း၊ လာအုိတုိ ဲ့ၾကားရိွ ရွည္လ ား၊ 

အလြယ္တက ျဖတ္ေက ာ္ႏုိင္သည္ဲ့ နယ္စပ္မ ဥ္းကုိ အျမတ္ထုတ္ အသံုးခ လ က္ရိွသည္။ ထုိ ဲ့ေၾကာငဲ့္ ျမန္မာ အေနႏွင္ဲ့ 

အိမ္န်ီးခ င္းမ ား ႏွင္ဲ့ ထိေတြ ဲ့ရမည္ျဖစ္သလုိ၊ အစိုးရ အခ င္းခ င္းၾကား ပ းေပါင္းမႈ၊ အထ းသျဖင္ဲ့ အေကာက္ခြန္၊ ဥပေဒစိုးမုိးမႈ၊ 

ပုိ ဲ့ကုန္၊ ေမွာငခ္ိုက းရန္ တန္ဖိးု ရိွသည္ဲ့ အဖိုးတန္ ထုတ္ကုန္မ ား အေၾကာင္း သတင္းအခ က္အလက္မ ား ဖလွယ္ေရး 

တုိက္တြန္း ရမည္ျဖစ္သည္။ 

အဖြ ဲ ဲ့ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္လ က္ရိွသည္ဲ့ အဖြ ဲ ဲ့အစည္းမ ား ဥပမာ အေရွ ဲ့ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ ား အဖြ ဲ ဲ့အစည္း (အာဆ်ီယံ) တုိ ဲ့၏ 

မ ေဘာင္မ ားအတြင္းမွ ေန၍ ျမန္မာ၏အသံၾကား ႏုိင္ေရးလည္း လုပ္ေဆာင္သငဲ့္သည္။ ထုိ ဲ့အျပင္ အိမန္်ီးခ င္း ေဒသဆုိင္ရာ 

အဖြ ဲဲ့အစည္းမ ားျဖစ္သည္ဲ့ အာရွ-ပစ်ီဖိတ္ စ်ီးပြားေရး ပ းေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖြ ဲဲ့အစည္း (ေအပတ္) တုိ ဲ့ႏွင္ဲ့လည္း လက္တြဲ 

ရမည္။  ဘက္ေပါင္းစံုမွ ထိေတြ ဲ့မႈ လုပ္ေဆာငရ္န္၊ တျခားေသာ တုိင္းျပည္မ ားမွ အေကာင္းမြန္စံုေသာ အမႈအက င္ဲ့မ ားကုိ 

အတုယ ႏုိင္ရန္ ေဒသတြင္း ပ းေပါင္းမႈ ကုိ အသံုးျပဳသင္ဲ့သည္။ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ တုိက္ဖ က္ေရး ျမန္မာဲ့ ဥပေဒ 

ေပၚထြက္လာေရးတြင္လည္း ယင္းကို ကိုးကားမႈ တစ္ခု အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 

ႏိုငင္အံဆင္ဲ့တြင ္ဌာန အခ ငး္ခ ငး္ၾကား ပ းေပါငး္မႈ ျမငွ္ဲ့တငျ္ခငး္ 

ဥပေဒ စိုးမုိးေရး ဌာနမ ားျဖစ္သည္ဲ့ စ်ီမံကိန္းႏွင္ဲ့ ဘ႑ာေရး ဝန္ၾက်ီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ ထိန္းခ ဳပ္ေရး၊ ရဲတပ္ဖြဲ ဲ့ ႏွင္ဲ့ 

အေထြေထြအုပ္ခ ဳပ္ေရးဥ်ီးစ်ီးဌာနတို႔အၾကား ပ းေပါင္းမႈကို အဓိက အားျဖင္ဲ့ ျမွင္ဲ့တင္သငဲ့္သည္။ အစုိးရ ဌာနမ ားၾကား 

ထိေရာက္မႈ မရိွ၊ အကန ္ ဲ့အသတ္ရိွေနသည္ဲ့ ပ းေပါင္းမႈကုိ တရားမဝင္ ကုန္က းသ မ ားက  တစ္ခါတစ္ရ ံ

အျမတ္ထုတ္ေလဲ့ရိွသည္။ ဗဟို အစိုးရ အဆင္ဲ့ တြင္ အဆင္ဲ့ျမင္ဲ့အာဏာရိွသည္ဲ့ “တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ တုိက္ဖ က္ေရး 

ညိွႏိႈင္းသ ” တစ္ဥ်ီးကုိ ျမန္မာအစိုးရ ခန ္ ဲ့အပ္သငဲ့္သည္။ ထုိ ဲ့အျပင္  ဌာနမ ားအခ င္းခ င္းၾကား အလုပ္တာဝန္အဖြ ဲ

ဲ့ထ ေထာင္ျခင္း၊ ယင္း အဓိက ဌာနမ ားၾကား ပ းေပါင္းမႈ ၾက်ီးၾကပ္ျခင္း၊ လုိအပ္သည္ဲ့ ဘ႑ာေရး ႏွင္ဲ့ ဝန္ထမ္း ရင္းျမစ္မ ား 

ျဖန္ ဲ့ေဝေပးျခင္း၊ ဥပေဒ သကေ္ရာက္ေစေရး လုပ္ေဆာင္ခ က္မ ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း တို ဲ့လုပ္ေဆာင္ျခင္း တုိ 

ဲ့ျပဳလုပ္သငဲ့္သည္။ 
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ဥပမာအားျဖင္ဲ့- တရားမဝင္ ကုန္က းမႈ တုိက္ဖ က္ေရး ႀသစေၾတးလ  အစိုးရ လုပ္ေဆာင္သည္ဲ့ ထိေရာက္သည္ဲ့ 

ေဆာက္ရြက္ခ က္တြင္ ဌာနေပါင္းစံုပါဝင္သည္ဲ့ “ ေမွာင္ခိုစ်ီးပြားေရး ကိုင္တြယ္မႈ အျမဲတမ္း တာဝန္အဖြဲ ဲ့” ထ ေထာင္ျခင္း၊ 

ဥပေဒစုိးမုိးမႈ ညိွႏိႈင္း လုပ္ေဆာင္ေရး ရန္ပံုေငြ တုိးျမွင္ဲ့ျခင္း 

(ေဒၚလာ ၁၃၅ သန္း)၊ ျပစ္ဒဏ္ တုိးျမွင္ဲ့ျခင္း၊ အုပ္စုဖြဲ ဲ့က  းလြန္သည္ဲ့ ရာဇဝတ္ အဖြ ဲ ဲ့အစည္းမ ား အျမတ္ထုတ္ 

အသံုးခ လ က္ရိွသည္ဲ့ ယိုေပါက္မ ားကုိ ပိတ္ေရး ဥပေဒျပဳျခင္း၊ နည္းဥပေဒ ျပဌာန္း ျခင္းတုိ ဲ့ပါဝင္သည္။ 

 

ပဂုၢလကိ နယပ္ယ၏္ စြမး္အား တုိးျမငွ္ဲ့ေရး ပ းေပါငး္မႈ စတငလ္ပုေ္ဆာငျ္ခငး္ 

ေထာက္ပံဲ့ေရး ကြင္းဆက္ တစ္ေလ ာက္ ခိုင္မာၾကံခိုငမ္ႈကုိ ကာကြယ္ေရး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳ 

ပြင္ဲ့လင္းသည္ဲ့ စံႏႈန္းမ ားကို အေျချပဳသညဲ့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ေျဖရငွ္းနည္းမ ား အသံုးျပဳျခင္း၊ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 

ေဘးအႏ ရာယ္ အကဲျဖတ္မႈ၊ နယ္စပ္ ေစာငဲ့္ၾကညဲ့္မႈ တုိးျမွင္ဲ့ႏိုင္ေရး ေထာက္လွမ္းေရး ႏွင္ဲ့ သတင္းအခ က္အလက ္

မွ ေဝျခင္း၊  သတိျပဳမႈကို ျမင္ဲ့တင္ျခင္း၊ အသိပညာ အေျခကုိ တုိးခ ဲ ဲ့ျခင္းတုိ ဲ့ပါဝင္သည္။ ယင္းသုိ ဲ့အမ ားပိုင္ပိုင္း နွင္ဲ့ 

ပုဂၢလိကပိုင္ပိုင္း ပ းေပါင္းမႈေၾကာငဲ့္ သက္ဆုိင္ရာ တရားစ်ီရင္ေရး အာဏာသည္ တရားဝင္ ကုန္သြယ္မႈ ကို 

အာမခံေပးႏုိင္သည္ဲ့ ဆုိသည္ဲ့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဂုဏ္သတင္းကိုလည္း တုိးျမွင္ဲ့ေပးႏုိင္သည္။ အစိုးရ ႏွင္ဲ့ စ်ီးပြားေရးပိုင္း 

အလုပ္သေဘာ ပ းေပါင္းဆက္ဆံမႈ တုိးျမွင္ဲ့ေစေရးတြင္ ဥေရာပ ကုန္သည္ၾက်ီးမ ား အသင္းျမန္မာ ႏွင္ဲ့ အဆိုပါ အသင္း၏ 

တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ တုိက္ဖ က္ေရး ဆြေဲဆာင္အၾကံျပဳမႈ အဖြဲ ဲ့ဝင္ ကုမၸဏ်ီမ ားသည္ အဓိက မိတ္ဖက္မ ား အျဖစ္ 

ရပ္တည္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

ရာဇဝတပ္ိငုး္ ျပစဒ္ဏ္ တုိးျမငွ္ဲ့ျခငး္ 

ရာဇဝတ္ပိုင္း ဥပေဒ အားနည္းသညဲ့္ တုိင္းျပည္မ ား၊ ေစ းကြက္မ ား ကို တရားမဝင္ ကုန္က းသ မ ား အျမတ္ထုတ္မႈ 

တားဆ်ီးႏုိင္ေရး အတြက္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ ားၾကား စံႏႈန္းတုိးျမွင္ဲ့ေရးကို ဥ်ီးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည္။ 

တရားရံုးက ခ မွတ္သည္ဲ့ ျပစ္ဒဏ္ ႏွင္ဲ့ ဒဏ္ေငြမ ား အျပင ္တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈတြင္ ပါဝငလ္ က္ရိွသညဲ့္ ထုတ္လုပ္သ ၊ 

ျဖန္ ဲ့ခ ိသ ၊ လက္လ်ီေရာင္းသ မ ား၏ စ်ီးပြားေရး လုိင္စင္မ ားကို ဖ က္သိမ္းေရးကိုလည္း သံုးသပ္သငဲ့္သည္။ 

 

 

FTZs မ ားကိ ုတရားမဝင ္ကနုက္ းသ မ ားလကမ္ ွကာကြယေ္ရး ခုိငမ္ာ၍ တကၾ္ကြမႈရိွသည္ဲ့ နညး္လမး္မ ား ခ မတွျ္ခငး္ 

၂၀၁၄ ခုနစ္  ျမန္မာ အထ းစ်ီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒ အရ အထ းစ်ီးပြားေရးဇုန္မ ားအတြင္းရိွ လြတ္လပ္၍ 

ကာကြယ္ထားသည္ဲ့ဇုန္မ ားမွ ေန၍ ကုန္ပစၥည္းမ ား ေရြ ဲ့ေျပာင္းျခင္း အေပၚ အေကာက္ခြန္ဌာနမ ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင္ဲ့ 

သက္ေရာက္ေသာ္လည္း တရားမဝင္ ကုန္က းမႈ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒျပဳမႈ ကုိ အားျဖည္ဲ့သငဲ့္သည္။ 

ထပ္မံျဖည္ဲ့စြက္သငဲ့္သည္ဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားသည္ သံသယရိွဖြယ္ရိွသည္ဲ့ တင္ပို ဲ့မႈမ ားကို တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ ဳပျ္ခင္း၊ 

FTZs မ ားတြင္ လုပ္ေဆာင္သည္ဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ ား ႏွင္ဲ့ ကုန္စည္မ ားကုိ  ရာထ းအလုိက္ စစ္ေဆးျခင္း၊ FTZ ပတ္ဝန္းက င္၊ 

ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္မ ား ကုိ အေကာက္ခြန္ဌာနက ၾက်ီးၾကပ္ျခင္း၊  FTZs စ်ီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္သ မ ား ႏွင္ဲ့ ၎တုိ ဲ့၏ 
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မိတ္ဖက္မ ား၏ အမွတ္လကၡဏာမ ားကို အတည္ျပဳေပးျခင္း၊  “စားသံုးသ ကုိ သိရိွျခင္း”၊  “သငဲ့္ေတာ္သည္ဲ့ 

ႀကိဳတင္ေလဲ့လာသံုးသပ္မႈရိွျခင္း” လုပ္ေဆာင္ခ က္မ ား ကို က င္ဲ့သံုးျခင္း တုိ ဲ့ပါဝင္သည္။ 

တရားမဝင ္ ကနုသ္ြယမ္ႈ၏ ျမငသ္ာေသာ၊ မျမငသ္ာေသာ ထခိိကုမ္ႈမ ား၊ ျခမိး္ေျခာကမ္ႈမ ားကုိ အြနလ္ုိငး္တြငေ္ရာ၊ 

အြနလ္ုိငး္မဟတုသ္ည္ဲ့ အေျခအေနတြငပ္ါ အမ ားျပညသ္  သရိိွနားလညေ္အာင ္ၾကိဳ းပမး္ျခငး္ 

 အေရွ ဲ့ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္း တရားမဝင္ ထုတ္ကုန္မ ား ဝယ္ယ မႈ အမ ားဆံုးသည္ ျမနမ္ာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ယင္းသို 

ဲ့ဲ့ျဖစ္ရျခင္းသည္ တရားမဝင္ ကနု္စည္မ ား၏ အႏ ရာယ္ကို မသရိိွျခင္း ေၾကာငဲ့္လည္း ျဖစ္မည္။  တရားမဝင ္ရရိွထားသည္ဲ့ 

သားရိုိင္း တိရိစၦာန္မ ားမွ က န္းမာေရး အတြက္ ေကာင္းက ိဳးမ ား ရရိွေစႏိုင္သည္ဆုိသည္ဲ့ မွားယြင္းသည္ဲ့ ယ ဆခ က္မ ားကို 

တုိက္ဖ က္ျခင္း၊  လုိင္စင္မရိွသည္ဲ့ အရက္မ ား၊ စခံ ိန္မမ်ီွသည္ဲ့ ေဆးဝါးမ ား အသံုးျပဳျခင္း၏ အႏ ရာယ္မ ားကို စားသံုးသ မ ား 

သိေအာင္ ပညာေပးျခင္းျဖင္ဲ့ တရားမဝင္ ကုန္စည္မ ား အေပၚ ဝယ္လုိအားကုိ ျမန္မာ ေလွ ာဲ့ခ ႏိုင္သည္။ အထ းသျဖင္ဲ့ 

စားသံုးသ  ကာကြယ္ေရး ကုလသမဂၢ လမ္းညြန္ခ က္မ ားကိ ု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ၎တုိ ဲ့၏ တာဝန္ကို မ ဝါဒ 

ခ မွတ္သ မ ား သံုးသပ္သငဲ့္သည္။ 

အခြန ္မ ဝါဒ ႏွင္ဲ့ အမေတာ္ေၾကးေပးမႈကိ ုက ိဳ းေၾကာငး္ ဆ်ီေလ ာ္ေအာင ္လပုျ္ခငး္ 

တရားမဝင္ ကုန္က းမႈ၊ ေမွာင္ခိုမႈ၊ ညစ္ညမ္းမႈ၊ ခိုးယ မႈ တုိ ဲ့ကုိ အခြန္မ ဝါဒ ႏွင္ဲ့ အမေတာ္ေၾကးေပး 

မႈတုိ ဲ့က အားမေပးမိေစရန္ လုိအပ္သည္။ ယင္းသို ဲ့မျဖစ္ေစရန္ ရိုးရွင္းကာ တစ္ခုတည္းျဖစ္သည္ဲ့ သ်ီးသန္ ဲ့အခြန္ 

ေကာက္ယ မႈ ပံုစံ က င္ဲ့သံုးျခင္း၊  စုစုေပါင္း စားသံုးမႈ၊ ေစ းႏႈန္း၊ ဝင္ေငြ အဆင္ဲ့ စသည္ဲ့ ဝယ္လုိအား ဆက္ႏြယ္ 

အခ က္မ ားကုိ ထညဲ့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ ထုတ္ကုန္မ ား အေပၚ ဝယ္ယ ႏုိင္မႈ စြမ္း ကုိ ေသခ ာေစျခင္း တုိ 

ဲ့လုပ္ေဆာင္သငဲ့္သည္။ 

အျမစတ္ြယေ္နသည္ဲ့ အက င္ဲ့ပ ကမ္ႈမ ားကိ ုကိငုတ္ြယျ္ခငး္ 

တရားမဝင္ ကုန္က းမႈကို အားေပးအားေျမာက္ျဖစ္ေစသညဲ့္ အျမစ္တြယ္ေနသည္ဲ့ အက င္ဲ့ပ က္မႈမ ား အထ းသျဖင္ဲ့ 

အေကာက္ခြန္၊ ဥပေဒ စိုးမုိးမႈ အာဏာပိုငမ္ ား၊ တရားစ်ီရင္ေရး နယ္ပယ္တုိ ဲ့တြင္ ကိုင္တြယ္ရန္ လုိအပ္သည္။ 

အေကာက္ခြန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ ားတြင္ အလုိေလ ာက္ စနစ္မ ား အသံုးျပဳလာမႈသည္  အက ငဲ့္ပ က္မႈမ ား ျဖစ္ေစသညဲ့္ 

“အခြင္ဲ့အလမ္းမ ား” ကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အားေပ ာဲ့ေစသည္။ အမ ားျပည္သ  ဆုိင္ရာ ဝယ္ယ ေရး ကိစၥမ ားတြင္ 

ပြင္ဲ့လင္းျမင္သာမႈ တုိးျမွင္ဲ့ႏုိင ္

ပါက အက င္ဲ့ပ က္မႈကို ကန ္ ဲ့သတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သလုိ၊ တရားဝင္ ကုမၸဏ်ီမ ား ေငြေၾကး ဆံုးရႈံးမႈ၊ ပ းတြဲ ပါလာသည္ဲ့ 

အရႈပ္ေတာ္ပံုမ ားမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည္။ တရားမဝင္ ကုန္က းမႈ တုိက္ဖ က္ေရး မဟာဗ  ဟာတြင္ ေအာင္ျမငမ္ႈ 

အလားအလာရိွပါက အက င္ဲ့ပ က္မႈ တုိက္ဖ က္ေရးကိုလည္း ဥ်ီးတုိက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

 

အေကာကခ္ြန ္လပုထ္ံုးလပုန္ညး္မ ား၏ ထေိရာကမ္ႈ တုိးျမငွ္ဲ့ျခငး္ 

တရားမဝင္ ႏွင္ဲ့ ေမွာင္ခို ေစ းကြက္ကုန္စည္မ ား ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင္းသုိ ဲ့စ်ီးဝင္မႈ ပိတဆ္ို ဲ့ႏုိင္ရန္ အေကာက္ခြန ္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ ား၏ ထိေရာက္မႈ တုိးျမွင္ဲ့ေပးရန ္ လုိအပ္သည္။ အလြယ္တက  ျဖတ္ေက ာ္ႏုိင္သည္ဲ့ 

နယ္စပ္မ ားရိွေနျခင္းေၾကာငဲ့္ ဝန္ထမ္းဥ်ီးေရ တုိးခ ဲ ဲ့ရန္၊ ဆိပ္ကမ္းမ ား၊ နယ္စပဂ္တိ္မ ားကုိ ေစာငဲ့္ၾကညဲ့္ႏုိင္ေရး 
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ပိုမုိေလဲ့က င္ဲ့ေပးရန္၊ ကိရိယာမ ား ပိုမို တပ္ဆင္ေပးရန ္အေရးတၾက်ီးလုိအပ္သည္။ အက င္ဲ့ပ က္မႈ ၊ သေဘာက လုိလားမႈကုိ 

ေလ ာဲ့ပါးေစရန္ ဝန္ထမ္းမ ားကို အလွည္ဲ့က  တာဝန္ေပးရမည္။ 

အျခား ႏိုငင္မံ ားႏွင္ဲ့ အတ  ပ းတြ ဲစံုစမး္ေရး အဖြ ဲဲ့မ ား ( JITs) ထ ေထာငႏို္ငေ္ရး ၾကိဳ းပမး္ျခငး္ 

JITs မ ားထ ေထာင္ေရး အတြက္ အစိုးရမ ားၾကားရိွ အဓိက အဖြ ဲ ဲ့အစည္းမ ားၾကား မိတ္ဖက္အျဖစ္ ပ းေပါင္းရန္ 

လုိအပ္သည္။ ေယဘုယ အားျဖင္ဲ့ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက ာ္ စံုစမ္းမႈ၊ ကလုသမဂၢ မ းယစ္ေဆးဝါး ႏွင္ဲ့ ရာဇဝတ္မႈရံုး ( UNODC ) ၊ 

ကမၻာဲ့ အေကာက္ခြန္ အဖြ ဲ ဲ့အစည္း ( WCO ) ၊ ဥေရာပရတဲပ္ဖြဲ ဲ့ (Europol)၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ ဲ့အင္တာပို၊ 

ဥေရာပ အက င္ဲ့ပ က္မႈ တုိက္ဖ က္ေရး ရံုး (OLAF) တုိ ဲ့ၾကား ပ းေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္လုိသည္။ 

တရားမဝင ္ကနုစ္ညစ္်ီးဆငး္မႈ ပံုစေံလဲ့လာျခငး္ 

တုိင္းျပည္တြင္းဝင္ေရာက္သည္ဲ့ တရားမဝင္ ေထာက္ပံဲ့မႈ ရင္းျမစ္မ ား၏ ေနရာ အတိအက  ကို ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ တရားမဝင ္

ကုန္စည္စ်ီးဆင္းမႈ ပံုစံေလဲ့လာရန္ လုိအပ္သည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


