
ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာရုံး အစီရင္ခံစာသစ္က ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ လူကုန္ကူးျခင္းဆိုင္ရာ 

ျဖစ္စဥ္ၾကီးကုိ မီးေမာင္းထုိးျပေန 

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ - 

ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ျပစ္မႈဆုိင္ရာရံုး (UNODC) ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ Thailand Institute of Justice (TIJ) တုိ႔ 

ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာအရ ထုိုင္းႏုိင္ငံတြင္းသို႔ ကေမၺာဒီးယားႏိုင္ငံ၊ လာအုိႏုိင္ငံႏွင့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔မွ လူကုန္ကူးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္ အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ 

အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားအား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈျဖစ္စဥ္၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ရႈျမင္ႏိုင္ရန ္ လုိအပ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ 

“ကေမၺာဒီးယား၊ လာအုိ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္င ံ တုိ႔မွ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္းသို႔ လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ” သည္ 

ေဒသတြင္း လူကုန္ကူးမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္သည္ ့အေျခအေနမ်ားအား စူးစမ္းေလ့လာေဖာ္ထုတ္ တင္ျပထားေသာ 

ပထမဦးဆုံး ပူးတြအဲစီရင္ခံစာ တစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထုိင္သူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ 

ႏုိင္ငံတကာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကုိ ျမွင့္တင္ႏုိင္မည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားပါဝင္သည့္ 

လူကုန္ကူးမႈ ကြန္ယက္မ်ားအား အားနည္းသြားေစမည့္ အားေကာင္းသည့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရး 

တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအား ေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနမႈကုိ အထူးအေလးထား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ (၄) သန္းခန္႔ ရွိျပီး ခန္႔မွန္းထားျပီး ၉၀% မွာ မေဲခါင္ 

ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ကေမၺာဒီးယား၊ လာအုိ ႏွင့္ ျမန္မာစသည့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားမွ ျဖစ္သည္ဟု 

ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားပါသည္။ ဤေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအနက္ အမ်ားစုမွာ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ 

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံတြင္း ဝင္ေရာက္လာၾကျပီး ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ပင္္ 

ဆက္လက္တည္ရွိေနၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ ခရီးသြားလာေနစဥ္တြင္လည္းေကာင္း 

၄င္း တုိ႔၏ ဦးတည္ရာ အရပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း လွည့္ျဖားခံရျခင္း၊ အက်ပ္ကိုင္ခံရျခင္း၊ 

အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း၊ အသုံးခ် အျမတ္ထုတ္ခံရျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရန္ ပုိ၍ 

အလားအလာရိွေနပါသည္။ ထုိသို႔ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျချမင့္မားမႈမွာ 

ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္ ပိုမိုဆုိးဝါးေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ လူကုန္ကူးမႈျပဳရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ား ရွိေသာ္လည္း အျဖစ္အမ်ားဆုံးပံုစံမွာ 

လုပအ္ားကုန္ကူးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပုိမ်ားေသာ လုပ္အားခ ရရိွရန္ ရွာေဖြေနၾကသည့္ လုပ္သားမ်ားကို 

လူကုန္ကူးသူမ်ားက ရွာေဖြစုေဆာင္းျပီး ၄င္းတုိ႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားအေပၚ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 

အၾကမ္းဖက္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးစသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္းသုိ႔ 

အတင္းအၾကပ္ ျခိမ္းေခ်ာက္ ပုိ႔ေဆာင္လုပ္ကုိင္ေစျခင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ 



ၾကပါသည္။  လူကုန္ကူးခံရသူအမ်ားအျပား (အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား) ကုိ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 

အျမတ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္လည္း ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္လာၾကေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား မရရိွႏိုင္မႈသည္ အာရွေဒသတြင္း လူကုန္ကူးမႈ 

တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေနျပီး ဤအစီရင္ခံစာအေနျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔ 

လူကုန္ကူးျခင္းႏွင္ ့ ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအား ေမွာင္ခုိသြင္းျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ နားလည္မႈဆိုင္ရာ 

ကြက္လပ္အခ်ိဳ႕ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အသစ္ျဖည့္စြက္ အာရုံစူးစိုက္ တင္ျပထားမႈအေနျဖင့္ 

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားႏွင္ ့ လူကုန္ကူးသူမ်ား၏ ေယဘုယ် အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေခတ္အရေပၚေပါက္လာသည့္  

တြန္းအားႏွင့္ ဆြအဲားမ်ား၊ ပုံမွန္ ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား 

အသုံးျပဳသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ လူေမွာင္ခုိသြင္းသူမ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးသူမ်ားရရွိသည့္ အခေၾကးေငြမ်ား၊ 

လူကုန္ကူးသူမ်ားႏွင္ ့ ၄င္းတုိ႔၏ ကြန္ယက္မ်ားက အသုံးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ား 

စသည္တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာအေနျဖင့္ ကေမၺာဒီးယား၊ လာအုိ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔သည္ 

ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ (သုိ႔မဟုတ္) ထိုင္းႏိုင္ငံကုိျဖတ္ေက်ာ္၍ လူကုန္ကူးခံရသူအမ်ားစု၏ 

မူလဇစ္ျမစ္ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ျဖစ္တည္ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ား ကုိလည္း စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ တင္ျပထားပါသည္။ 

ဦးတည္ႏုိင္ငံမ်ားရိွ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္ ့ လက္ရွိအေျခအေနကုိ ျပည့္စံုစြာနားလည္ရန္ 

လုိအပ္ေနမႈကုိ အထူးအေလးေပးထားပါသည္။ “ ယခု ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အေနျဖင္ ့ အေျခအေနကုိ ပုိ၍ 

ေကာင္းေကာင္းနားလည္လာပါျပီ။ သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒစိုးမုိးမႈႏွင့္ တရားစီရင္ေရး 

အာဏာပုိင္မ်ားၾကံဳေတြ႔ရသည္ ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိလည္း 

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါျပီ။ အေရးၾကီးတာကေတာ့ ဤေလ့လာမႈက ကြ် န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 

အေထာက္အကူျပဳမႈမ်ားကုိ တိုးျမွင့္ႏိုင္ရန္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးလိုက္ပါျပီ” ဟု 

ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာရံုး (UNODC) ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာ 

ကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဂ်ယ္ရမီေဒါက္ကလတ္က ေျပာပါသည္။ “ ဤေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအေနျဖင္ ့

ေလ့လာမႈတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္င ံ (၄) ႏိုင္ငသံာမက မေဲခါင္ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးအတြက္လည္း 

အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ၄င္းက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 

“ျပစ္မႈႏင့္ွ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္မ်ားဖြံ႕ျဖိဳးမႈႏွင့္ 

သုေတသနမ်ားျမွင့္တင္ျခင္း သည္ TIJ ၏ အဓိက လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံအေနျဖင့္ 

ကုလသမဂၢ၏ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ႏွင္ ့ တရားစီရင္ေရး ဖုိရမ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ေနျခင္းျဖင့္ TIJ အေနျဖင့္ 

ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းအေလ့အထမ်ားကုိ ေပါင္းကူးေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ 



အာဆီယံေဒသတြင္း တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကို တုိးျမွင့္ရန္လည္း ေရွးရႈလ်ွ က္ရွိပါသည္” 

ဟု TJI ၏ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ကစ္တီပြန္ကစ္တီရာရက္ က 

ေျပာၾကားသြားပါသည္။ 

လူကုန္ကူးျခင္း၏ အဖ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ သဘာဝက လူကုန္ကူးသည့္အမႈမ်ား ေထာက္လွမ္းရန္ႏွင့္ 

လူကုန္ကူးခံရသည့္ သားေကာင္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာျဖစ္ေစပါသည္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွႏုိင္မႈ အကန္႔အသတ္ရွိျခင္းသည္ တစ္ကမာၻလုံးအေနျဖင့္ 

စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ရွိေနျပီး အာရွေဒသတြင္ အေရးေပၚအေနျဖင့္ ရိွေနပါသည္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း 

သြားလာမႈမ်ားသည္ သိသာျမင္သာမႈနည္းျပီး ႏိုင္ငံေရပုိင္နက္မ်ားအၾကားႏွင့္ ေရပုိင္နက္မ်ားတစ္ဝိုက္ 

ေလွသေဘၤာမ်ား သြားလာမႈမ်ားအား စနစ္တက် ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈမွာလည္း နည္းပါးသျဖင့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္မႈမွာ အလြန္နည္းပါးပါသည္။ ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအား 

ေမွာင္ခိုကူးျခင္းအပါအဝင္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားသည္ ေန႔စဥ္သြားလာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္း ကြယ္ေပ်ာက္လွ်က္ 

ရွိပါသည္။  

ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအား ေမွာင္ခုိကူးမႈကို တုိက္ဖ်က္ေရးတြင္ အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ UNODC က 

လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အြန္လုိင္း အခ်က္အလက္သုိမွီးသည့္ စနစ္တစ္ခုကို ျပဳလုပ္က်င့္သုံးလွ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းကုိ 

“ ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအား ေမွာင္ခိုသြင္းျခင္း ႏွင့္ ဆက္စပ္ကိစၥရပ္မ်ား ဆုိင္ရာ 

မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ သတင္းပို႔ျခင္းစနစ္ the Voluntary Reporting System on Migrant Smuggling 

and Related Conduct (VRS-MSRC)” ဟုေခၚျပီး ဥပေဒစုိးမိုးေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

သုိမွီးျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ျခင္းတုိ႔အတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန ္

ရည္ရြယ္ပါသည္။ UNODC ၏ ေဒသဆုိင္ရာ ညႈႏိိႈင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ မစၥတာ ဘင္ဂ်မင္စမစ္ က “ 

ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ စီးဆင္းမႈမ်ားဟာ ပုိမုိၾကီးမားလာေနျပီး လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ 

ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအား ေမွာင္ခိုသြင္းျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ရာဇဝတ္မွဳမ်ားဟာလည္း ပိုမုိ 

ရႈပ္ေထြးလာေနသျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ရန ္ ႏွင့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖလွယ္ေရးသည္ မရွိမျဖစ ္အေရးပါေနပါသည္” ဟု ေထာက္ျပသြားပါသည္။ 

ဦးတည္ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္အလက္သိုမီွး စုေဆာင္းမႈ အေရးပါမႈကို 

ပို၍သိရွိသေဘာေပါက္လာေနပါသည္။ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူစုေဆာင္းမႈႏွင့္ 

သုိမီွးသိမ္းဆည္းမႈဆုိရာတြင္္ လူကုန္ကူးျခင္း အမႈမ်ားအား စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ 

တရားစြဲဆုိတင္ပို႔ျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း စသည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်စြာ 

သတင္းပို႔အစီရင္ခံႏုိင္ရန္အတြက္ ကနဦးစီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံအဆင့္ 



သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စနစ္တက် စုေဆာင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ ပုံမွန္ႏွင့္ တသမတ္တည္း 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေျခခံမ်ားကုိ ေကာင္းစြာတည္ေဆာက္ရန္လိုျပီး ထုိအေပၚတြင္ ထပ္မံ၍ 

သုေတသနမ်ား၊ ေျပာင္းလဲလာေသာပုံစံမ်ားအားေလ့လာေဖာ္ထုတ္သုံးသပ္ျခင္းမ်ား၊ ျပဳလုပ္ကာ 

အေထာက္အထားကုိ အေျခခံေသာ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ တန္ျပန္အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြႏဲုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(ကေမာၻဒီးယား၊ လာအုိႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတုိ႔မွ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသုိ႔ လူကုန္ကူးျခင္း) အစီရင္ခံစာအား ဤ 

အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ ွကူးယူရရွိႏုိင္ပါသည္။ http://bit.ly/2wsAMjr 
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