
 

((((၈၈၈၈----၁၂၁၂၁၂၁၂----၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄)))) ျ ျ ျ ျမန္မာမန္မာမန္မာမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္စံေတာ္ခ်ိန္စံေတာ္ခ်ိန္စံေတာ္ခ်ိန္    ၁၀၁၀၁၀၁၀းးးး၃၃၃၃၀၀၀၀နာရီအထိနာရီအထိနာရီအထိနာရီအထိ    ဤသတင္းအားဤသတင္းအားဤသတင္းအားဤသတင္းအား    
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထုတ္ျပန္ေၾကျငာထုတ္ျပန္ေၾကျငာထုတ္ျပန္ေၾကျငာခြင့္မျပဳခြင့္မျပဳခြင့္မျပဳခြင့္မျပဳ    

 
 

ေရႊေရႊေရႊေရႊႀတိဂံေဒသတြင္ႀတိဂံေဒသတြင္ႀတိဂံေဒသတြင္ႀတိဂံေဒသတြင္    ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈဘိန္းထုတ္လုပ္မႈဘိန္းထုတ္လုပ္မႈဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ    ဆက္လက္ျမင့္တက္လ်က္ရိွၿပီးဆက္လက္ျမင့္တက္လ်က္ရိွၿပီးဆက္လက္ျမင့္တက္လ်က္ရိွၿပီးဆက္လက္ျမင့္တက္လ်က္ရိွၿပီး ေ ေ ေ ေဒသေပါင္းစည္းေရးကုိဒသေပါင္းစည္းေရးကုိဒသေပါင္းစည္းေရးကုိဒသေပါင္းစည္းေရးကုိ    
ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရိွၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရိွၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရိွၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရိွ    
 

ဘန္ေကာက္ (ထုိင္း) ဒီဇင္ဘာလ (၈)ရက္၊ ၂၀၁၄ - ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ လာအုိႏုိင္ငံတို႔တြင္ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္၌ 
ဘိန္းခင္းစုစုေပါင္း ၆၁,၂၀၀ ဟက္တာရိွခဲ့ရာမ ွ၂၀၁၄-ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း ၆၃,၈၀၀ ဟက္တာထိ ျမင္ ့
တက္ခဲ့ရာ အဆုိပါႏွစ္ႏိုင္ငံတြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ုိဳးမႈ (၈)ႏွစ္ဆက္တိုက္ တုိးျမင့္လ်က္ရိွၿပီး ၂၀၀၆-ခုႏွစ္တြင ္
စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာ ပမာဏထက ္ သုံးဆနီးပါး တုိးျမင့္လာေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ျပန္ေသာ ကုလသမဂၢ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ႐ုံး(United Nations Office on Drugs and Crime)၏ အစီရင္ခံစာ 
အရ သိရိွရသည္။ 
 

UNODC၏ “၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄    အေရွ႕ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ    ဘိန္းဘိန္းဘိန္းဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မုွစစ္တမ္းေကာက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မုွစစ္တမ္းေကာက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မုွစစ္တမ္းေကာက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မုွစစ္တမ္းေကာက္    အစီရင္ခံစာအစီရင္ခံစာအစီရင္ခံစာအစီရင္ခံစာ ( ( ( (လာအိုလာအိုလာအိုလာအို    
ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ ျ ျ ျ ျမန္မာမန္မာမန္မာမန္မာ))))”အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင ္ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ၌ ထိပ္တန္း 
အဆင့္တြင္ ဆက္လက္ရပ္တည္လ်က္ရိွၿပီး ကမာၻေပၚတြင္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံၿပီးလ်င္ ဒုတိအမ်ားဆံုး 
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ ္ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့ ္
လာအုိႏုိငငံ္ တို႔မွ ဘိန္းစုစုေပါင္း (၇၆၂)တန ္ထြက္ရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး ၄င္းတုိ႔အနက္မ ွအမ်ားစုသည္ 
တရားမ၀င္တင္သြင္းေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ဓါတုေဗဒပၥည္းျဖစ္သည္ ့ အက္စစ္တစ္အင္(န္)ဟုိက္ဒ႐ိုက္(ဒ)္ႏွင္ ့
ေပါင္းစပ္၍  ဘိန္းျဖဴအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလထုဲတ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ရာ ဘိန္းျဖဴစုစုေပါင္း (၇၆) 
တန္ခန္႔ ထြက္ရိွမည္ဟ ုခန္႔မွန္းရသည္။ ထုိဘိန္းျဖဴမ်ားအား အဆုိပါ(၂)ႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား ႏွင္ ့
ေဒသျပင္ပရိွ ေစ်းကြက္မ်ားသုိ႔ တရားမ၀င ္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
လည္း ထိုအစီအရင္ခံစာက ေဖၚျပသည္။ 
 

“ေရႊႀတိဂံေဒသမွာ ဓါတုေဗဒပစၥည္းေတြ၀င္ ဘိန္းျဖဴျပန္ထြက္တဲ ့အခုလုိ ႏွစ္လမ္းသြား ကုန္သြယ္မႈစနစ ္
ဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးကုိ သိသိသာသာ စိန္ေခၚေနပါတယ”္ဟု UNODC၏ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင္ ့ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာဂ်ယ္ရမီေဒါက္ဂလတ္(စ)္ 
(Mr. Jeremy Douglas)က ေျပာသည္။ “ေဒသတြင္း ဘိန္းျဖဴ၀ယ္လုိအား ႀကီးျမင့္ေနတာက ႏိုင္င ံ
ျဖတ္ေက်ာ္ ဂုိဏ္းဖြဲ႕က်ဴးလြန္ေနသူေတြကုိ အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာ ရရိွေစပါတယ္။ ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္ဘို႔ 
လုိအပ္တဲ ့ တားျမစ္ဓါတုေဗဒပစၥည္းေတြကုိ တရားမ၀င္ သယ္ယူလာၿပီး တ႐ုပ္ႏုိင္ငံ၊ အေရွ႕ေတာင ္
အာရွႏုိင္ငံမ်ားအျပင ္ ကမာၻေပၚရိွ အျခားေဒသမ်ားကိုပါ မူးယစ္ေဆ၀ါးေတြကိ ု တရားမ၀င္ သယ္ယူပုိ႔ 
ေဆာင္ၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ၄င္းကဆုိသည္။ 
 

ေရႊႀတိဂံေဒသတြင ္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈစုစုေပါင္း၏ (၈၉)%အား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႀကီးစုိး၍ 
နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာမႈမရွိေသာ ေနရာေဒသမ်ား တည္ရွိသည္ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္ရွ ိ
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေတြ႕ရွိရသည္္။ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာ့ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈႏွင္ ့ ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္ျဖန္႔ 



 
ျဖဴးမႈတြင္ အခ်က္အခ်ာၾကေသာ အေနအထားတြင ္ဆက္လက္၍ တည္ရွိေနသည္။ လာအုိင္ႏုိင္ငံတြင ္
ေျမာက္ဘက္အရပ္ရွ ိ ဖုန္ဆာလီ၊ ဆင့္ခြမ္ႏွင့္ ဟြားဖန္႔ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးေၾကာင္း 
အဆုိပါအစီရင္ခံစာက ေဖၚျပသည္။ 
 

ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေသာ ေက်းရြာမ်ားရွ ိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံမွ ေကာက္ယူရရိွေသာ လူမႈစီးပြားဆိုင္ 
ရာ စစ္တမ္းမ်ားအရ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမ ွ ရရွိေသာ၀င္ေငြသည္ သူတုိ႔ရင္ဆုိင္ေနရေသာ 
စာေရးရိကၡာ မလံုေလာက္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည္ကုိ  
ၫႊန္ျပလ်က္ရွိေၾကာင္း UNODC က ေဖၚျပသည္။ 
 

“ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈ၊ စီးပြားေရးအတြက ္အျခားေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းေတြ မရိွမႈ၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ 
တုိ႔ဟာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခ ု ခ်ိတ္ဆက္ေနတယ္ဆုိတာ ထင္ရွားပါတယ္”ဟု UNODC၏ လာအုိျပည္သူ႔ 
ဒီမုိကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးမွဴး မစၥတာခ်ိတ(္ခ္)တူေရး (Mr. Cheikh Toure)က 
ေျပာသည္။ “ဘိန္းစိုက္သူေတြဟာ လူဆိုးေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ဟာ ဆင္းရတဲယ္၊ စားေရရိကၡာ 
အလုံအေလာက္မရိွဘူး၊ တျခားထုတ္ကုန္ေတြ ေရာင္းခ်ဘို႔က်ေတာ့လည္း အမ်ားအားျဖင္ ့ သူတုိ႔ေန 
ထိုင္တဲ ့ အရပ္ေဒသေတြက အခ်က္အခ်ာၾကတဲ ့ ေနရာေတြ၊ ေစ်းကြက္ေတြနဲ႔ေ၀းေနျပန္တယ္။ သူတုိ႔ 
အတြက္ ဘိန္းစုိက္တဲ့အစား တျခားလုပ္ႏုိင္တဲ ့ အလုပ္ေတြ၊ နည္းလမ္းေတြ လိုအပ္ေနပါတယ္။”ဟ ု
၄င္းကဆုိသည္။ 
 

ဘိန္းအေျချပဳစီးပြားေရးႏွင့္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ားသည္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့ ္ ေပါင္းစည္း 
ေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ UNODC က သတိေပးထားသည္။ 
 

“အေရးတယ ူေဆာင္ရြက္ဘို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းေတြ တိုးခ်ဲ႕ဘို႔၊ ကုန ္
သြယ္ေရးမွာ အတားအဆီးျဖစ္ေနတ့ဲ အရာေတြ၊ နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဘုိ႔ အစီအစဥ္ 
ေတြကိ ုအေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေနတ့ဲ မဟာမဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသရဲ႕ အလယ္ဗဟိုမွာ ဘိန္း 
ထြက္ေဒသတစ္ခုျဖစ္တဲ ့ ေရႊႀတိဂံေဒသ ရွိေနပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ မူးယစ္ေဆး၀ါး တရားမ၀င ္
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈကေန အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေနတဲ ့ ဂုိဏ္းအဖြဲအစည္းေတြကလည္း ဒီလိ ု ေဒသေပါင္း 
စည္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈေတြကုိ အျမတ္ထုတ္ႏိုင္ဘို႔ ေနရာတက်ရွိေနပါၿပီ။” ဟ ုမစၥတာေဒါက္ဂလပ္(စ)္ 
က ေျပာပါသည္။ 
    
ဆက္သြယ္ရန္ဆက္သြယ္ရန္ဆက္သြယ္ရန္ဆက္သြယ္ရန္ ( ( ( (သတင္းသတင္းသတင္းသတင္း////ျပန္ၾကားေရးျပန္ၾကားေရးျပန္ၾကားေရးျပန္ၾကားေရး))))    
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