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１．Security Trade Control အ ္းးပါပ  
・Export Control ဆင  ္္းၾ အ ျ အ န
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သမင  ္း ၾကၾ ္းႏို  ့္  လ့လၾသ ္ ယ္္း္း ငမမမ်ၾး

３．ဂ်ပန္ႏိုင  ္  ္ငံ၏ Security Trade Control  
System အၾကမ္းမ််္းအ ၾကၾ ္းအ္းၾ
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Security Trade Control ဆင သည္မ ၾ

စစ္ဘက္္ငံတြ ္သ  းႏိုင  ္သည့္အ္းည
္အ သြး ကၾ ္းမြန္
 သၾက န္ပစစည္းမ်ၾးႏို  ့္
နည္းပညၾမ်ၾး

Export Control အၾး
္ငံတ ္းၾကပစ္ြၾ ဆၾ ္္းြက္မမ
မ္း ငသည့္ႏိုင   ္ မ်ၾး

မ်ၾးစြၾ သၾာ်က္ဆွီး ္းးလက္နက္
စသည္္ငံတင ႕ကင ္ငံတွီထြ ထ္ ္္ငံတလ ပ ္နသည့္
ႏိုင  ္  မ်ၾး၊အၾကမ္းာက္အာြြဲအစည္းမ်ၾး

ႏိုင  ္  ・  သ

Roundabout 
Export 

လ ပ္ န္းသ  း
စက္ပစစည္းမ်ၾး

Carbon Fiber
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 အ္းည္အ သြး ကၾ ္းမြန ္သၾက နပ္စစည္းမ်ၾးႏို  ့္နည္းပညၾမ်ၾးသည္ ာ်က္ဆွီး ္းး လက္နက္မ်ၾး ႏို  ့္သၾမၾန္
စစ္လက္နက္မ်ၾး္ငံတွီထြ ္ထ ္ငံတလ္ ပ္ နသည့္ႏိုင  ္  မ်ၾး၊  သမ်ၾး၊အၾကမ္းာကအ္ာြြဲအစည္းမ်ၾးဆွီသင ဲ ္းၾက္္း ငသြၾးလ ် ္
ႏိုင  ္  ္ငံတကၾ ျ ငမ္း ျ ၾက္မမ္ငံတ  ျာစ္လၾႏိုင  ္ာပွီး၊ ကမၻၾ္ငံတလႊၾး အ ျ အ နမ်ၾး မ္ငံတည္မျ ငမ္ျာစ္္၍ စင း္းငမ္ာြ္္္းၾ
အ ျ အ နသင ဲ ္းၾကႏ္ိုင  ္ပါသည္ည္။

 စင း္းငမ္ာြ္ ္္းၾႏိုင  ္  မ်ၾးႏို  ့္အၾကမး္ာကအ္ာြြဲအစည္းမ်ၾး္ငံ၏ ာ်က္ဆွီး ္းးလကန္ကမ္်ၾးႏို  ့္ သက္ဆင  ္ သၾ က န္ပစစည္းမ်ၾး၊
နည္းပညၾမ်ၾး စ  ဆၾ ္း ္းးလမပ္္း ၾးမမသည္ ္ငံတ္ငံတင္ ျမၾက္ႏိုင  ္  မ ္ငံတဆ ့္ Roundabout Export ကြ့သင ဲ သၾ ပ  စ ျာ ့္
လငမၼၾပါးနပ္စြၾ ဆၾ ္္းြက ္နပါသည္ည္။

 ထင ကြ့သင ဲ သၾအ္းၾမ်ၾးကင ႀကငိဳ္ငံတ က္ၾကြ္ႏ္ိုင  ္္းန္ Multilateral Export Control Regime ျာ ့္ Export Control 
ကင ္ငံတ ္းၾကပ္စြၾ ဆၾ ္္းြက ္နပါသည္ည္။အာြြဲြ ္မင ္ငံတသ္ည့္ႏိုင  ္  မ်ၾး္ငံတြ ္လည္း ထင လ ပ္ ဆၾ ္ ်က္စည္းမ််္းမ်ၾးကင 
ထည့္သြ ္းကင းကၾး္၍ ဆၾ ္္းြကသ္ြၾး္းန္လင အပ္ပါသည္ည္။



General Purpose Products（က န္ပစစည္း）အၾး စင း္းငမ္ာြ္ ္္းၾလ ပ ္နး္မ်ၾး္ငံတြ ္ ထည့္သြ း္အသ  း ်မည့္
အႏိုၱ္းၾ္္（１）
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 လယသ  းက န္ပစစည္းအျာစ္္ငံတ ္ပင ဲလင က္သည့္ က န္ပစစည္းမ်ၾးအၾး ္ငံတ ္သြ ္း  သ/ြ္္္ယသယဘက္္း င
အႏိုၱ္းၾ္္္း င သၾလ ပ္ န္းမ်ၾး္ငံတြ ္ အသ  း ်သြၾးမည္ကင စင း္းငမ္္းပါသညည္္။

က န္ပစစည္း မယလပ  မ နသ္  းစြြျ  း္（လယသ  းက နအ္ျာစ）္ စစ္ဘက္ ျပၾ း္သ  း ်ပမၾမ်ၾး
Carbon Fiber ပ ဂၢလငက လ္ၾ်္မ်ၾးႏို  ့္

အၾးကစၾးသ  းပစစည္းမ်ၾး (Golf，Tennis)
・   းၾကည္လက္နက,္Fighter(Aircraft)、
စစ္သ ဘၤၾ မ်ၾး စသည္္ငံတင ဲ
္ငံတည္ ဆၾက္ထ ္ငံတလ္ ပ္္းၾ္ငံတြ ္
က န္ၾကမ္းအျာစ္အသ  းျပိဳ ျ  ္း

・Uranium Enrichment Centrifugal 
Machine ္ငံ၏ ြ ္္းင း္ငံတင  ္

လ ပ္ န္းသ  းစကပ္စစည္းမ်ၾး  မၾ္ ္ငံတၾ္ကၾးစသည့္စကပ္စစည္းအစင္ငံတအ္
ပင  ္းမ်ၾးထ ္ငံတ္လ ပ္ျ  ္း

・ ္း  ပ္သ ဘၤၾမ်ၾး္ငံ၏ြကအ္ယစ ပ္မ်ၾး
အ္းည္အ သြးျမ  ့္္ငံတ ္္းၾ္ငံတြ ္သ  းျ  ္း

・Uranium Enrichment Centrifugal 
Machine ထ ္ငံတ္လ ပ္ျ  ္း

Colander/Filter ပ ္လ္္ ္းကင  ္း င်ိဳအျာစ္ ျပၾ ္းလြျ  ္း Bacteriological Weapon ထ ္ငံတ္လ ပ္္းန္
အ္ငံတြက္ ဘက္္ငံတွီး္းွီး္ၾးစစ္ထ ္ငံတ္္းၾ္ငံတြ ္
သ  းျ  ္း

Sodium Cyanide သ္ငံတၱိဳ္းည္စငမ္ပစစည္းမ်ၾးထ ္ငံတလ္ ပ္ျ  ္း ဓၾ္ငံတ လက္နက္္ငံ၏က န္ၾကမ္း

Integrated-circuit လ ်ပ္စစ္ပစစည္းမ်ၾး（ကြန္ပ််ဴ္ငံတၾ） Electronic Equipment

Power Semiconductor ဆက္သြ္ ္္းးအ ျ စင ကစ္ န္းမ်ၾး စသည္ စစ္ဘက္သ  း ္း ါ၊Jammer စသည္



General Purpose Products（က န္ပစစည္း）အၾး စင း္းငမ္ာြ္ ္္းၾလ ပ ္နး္မ်ၾး္ငံတြ ္ ထည့္သြ း္အသ  း ်မည့္
အႏိုၱ္းၾ္္（２）
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 လယသ  းက န္ပစစည္းအျာစ္္ငံတ ္ပင ဲလင က္သည့္ က န္ပစစည္းမ်ၾးအၾး ္ငံတ ္သြ ္း  သ/ြ္္္ယသယဘက္္း င
အႏိုၱ္းၾ္္္း င သၾလ ပ္ န္းမ်ၾး္ငံတြ ္ အသ  း ်သြၾးမည္ကင စင း္းငမ္္းပါသည္ည္။

က န္ပစစည္း မယလပ  မ နသ္  းစြြျ  း္（လယသ  းက နအ္ျာစ）္ စစ္ဘက္ ျပၾ ္းသ  း ်ပမၾမ်ၾး
ဆက္သြ္ ္ ္းးကင္းင္ၾမ်ၾး အမ်ၾးျပည္သယသ  းဆက္သြ္ ္ ္းး

ကြန္္က္
စစ္ဘက္ဆင  ္္းၾဆက္သြ္္ ္းး
ကြန္္က္္ငံတြ ္သ  းစြြျ  ္း

Super Computer （Natural Phenomenon,etc）မ်ၾး္ငံ၏
Simulation

စစ္ဘက္သ  း
（ ာၾက္ ြြျ  ္းစသည္）Analysis 
Simulation စသည္

 လ္ၾ်္သ  းဂ္္ငံတစ္္ငံတၾဘင  ္ အမ်ၾးျပည္သယသ  း လ္ၾ်္မ်ၾး၊္းင္ငံတ္
္ၾ်္မ်ၾး

Fighter(Aircraft)၊ စစ္ဘက္သ  း
္းင္ငံတ္္ၾ်္မ်ၾး စသည္

Man-made Satellite ဆက္သြ္ ္ ္းးာဂငိဳလ္္ငံတ ၊
မင း လြသာဂငိဳလ္္ငံတ 

စစ္ဘက္သ  းာဂငိဳလ္္ငံတ 

 မၾ ္းသယမြ့ လ္ၾ်္
（UAV）

သ္ၱငံတိဳ္းည္စငမ္ပစစည္းမ်ၾးထ ္ငံတ္လ ပ္ျ  ္း က ္း ထၾက္ျ  ္း၊္ငံတင က္ င က္ျ  ္း
စသည္

※က န္ပစစည္းမ်ၾးသၾမက အထက္ ာၾ္ျပပါပစစည္းမ်ၾး္ငံ၏  ွီဇင  ္း၊ထ ္ငံတ္လ ပ္မမ၊အသ  းျပိဳမမႏို  ့္ သက္ဆင  ္ သၾ
နည္းပညၾမ်ၾး ႏို  ့္ပ္ငံတ္သက္္၍လညး္ စစ္ဘက္ဆင  ္္းၾ္ငံတြ ္သ  းစြြသြၾးမည့္ အႏိုၱ္းၾ္္္း ငပါသည္ည္။



METI

(3) Export

Manufacturer/
Maker

Ｘႏိုင  ္  

Ｙႏိုင  ္  

Ａက မၸဏွီ

ျပည္္ငံတြ ္းက မၸဏွီ

(JAPAN)

(2) Ａက မၸဏွီသည္
ြ္္္ယသည့္ႏိုင  ္  
အၾး Ｘ ႏိုင  ္  င 
လငမ္လည္ ြ့သည္ည္။

(1)
ျပည္္ငံတြ ္း ္းၾ ္း
 ်ျ  ္း

(4) Re-exportation

Ｚႏိုင  ္  

(5) Re-
exportation

(1)
ျပည္္ငံတြ ္း ္းၾ ္း
 ်ျ  ္း

［လငမလ္ည ္လ ်ၾကလ္ႊၾ္ငံတ ျ္  ္း၊Roundabout Export 
်ပမၾမ်ၾး］

- 2010  ႏို စ္ဇန္နါါ္းွီလ္ငံတြ ္Ａက မၸဏွီသညC္arbon
Fiberမ်ၾးကင Ｘႏိုင  ္  မ ္ငံတဆ ္Ｙ့ႏိုင  ္  သင ဲ္ငံတ ္ပင ဲ ြ့ပါ သည္ည္။Ａ
က မၸဏွီသည္ြ္္္ယသည့္ႏိုင  ္  ကင Ｘႏိုင  ္  င လငမ္လည္္၍
္ငံတ ္ပင ဲ ြ ့္ကင မ္ယဘြ က န္ပစစည္းမ်ၾး ္ငံတ ္ပင ဲ ြ့ပါသညည္္။

- METIသည2္015  ႏို စ္ဇြန္လ္ငံတြ ္Ａက မၸဏွီအၾး ္မ္း 10 
သငန္း、ြန္ထမ္းအၾး ္မ္း 10 သငန္း  ဏ္ ၾကး
 ်မ ္ငံတ္ ြ့ပါသည္ည္။

- METI သည္ 2016  ႏို စ္ ဇန္နါါ္းွီလ္ငံတြ ္ Ａက မၸဏွီ အၾး
  သအၾးလ  းသင ဲ္ငံတ ္ပင ဲ ြ ့္ကင 4လၾကၾ ္ငံတၾးျမစ္ သည့္
်ပ  ပင  ္းဆင  ္္းၾ အ ္းး္ယမမကင ျပိဳ ြ့ပါသညည္္။
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စ  ဆၾ ္း ္းးလမပ္္း ၾးမမ ပ  စ အမ်ငိဳးမ်ငိဳး
 လ္္ငံတ္ငံတ လၾကၾလ္ငံတြ ္ မ်ၾးစြၾ သၾႏိုင  ္  မ်ၾးသည္ မငၾဗ််ဴငၾက် သၾ Export Control System ကင  ာၾ္ ဆၾ ္ န သၾ္လည္း၊ ္ငံတ္ငံတင္ ျမၾက္ႏိုင  ္  
လမ္း ၾကၾ ္းကင အသ  းျပိဳ သၾ Roundabout Export၊ Front Company ကင အသ  းျပိဳ္၍ သ္ငံတ ္းအ ်က္အလက္မ်ၾးပင မင  ကၾ ္းမြနစ္ြၾာန္္ငံတွီး နျ  ္း
စသည္္ငံတင ႕ကင ျပိဳလ ပ္ နသည့္က မၸဏွီ၊လ ပ္ န္း္း  ္မ်ၾးလည္း္း ငာပွီး၊ အဆင ပါက မၸဏွီ္ငံတင ဲ္ငံ၏စ  ဆၾ ္း ္းးလမပ္္း ၾးမမမ်ၾးသည္လည္း ပ  စ အမ်ငိဳးမ်ငိဳး္း င နပါသည္ည္။

 2017  ႏို စ္  ာ ာၾ္ြါ္းွီလ Security Council Expert Panel ၌ ① ျမၾက္ကင ္းွီး္ၾး္ငံ၏ပင္္ငံတဆင ဲမမမ လြ္္ငံတ ျမၾက္ ြ ့္ဆင  ္္းၾ အ္ငံတင  ္းအ္ငံတၾမ်ၾးလၾျ  ္းႏို  ့္
ကၽြမ္းက် ္ပါးနပ္မမမ်ၾး ္း င နပါသညည္္။② ျမၾက္ကင ္းွီး္ၾးႏိုင  ္  ျ ၾး ္းးသ ္ငံတမနစ္သည္္ငံတင ဲက အဓငကပ ဂၢငိဳလျ္ာစ္လၾာပွီး၊္ငံတ္ငံတင္ ျမၾက္ႏိုင  ္  ္း ငကင ္္စၾးလ ္္ႏို  ့္
Front Company မ်ၾးကင အသ  းျပိဳ္၍ ပစစည္း၊လယ ႏို  ့္   ြ ၾကးမ်ၾးကင လည္ပ္္ငံတ ဆၾ ္္းြက္ နပါသည္ည္။③လက္နက္ႏို  ့္္ငံတြ ္းထြက္ပစစည္းမ်ၾးက န္သြ္ ္ျ  ္းကင 
ဆက္္ငံတင က္လ ပ္ ဆၾ ္ာပွီး၊ႏိုင  ္  ္ငံတကၾ  ြ ၾကးလည္ပ္ငံတ္မမစနစ္ကင ဆက္္၍အသ  းျပိဳ နပါသည္ည္။④ဆငပ္ကမ္းကပ္္ငံတၾးျမစ္မမအ ်က္မ်ၾးကင လည္း လ ည့္စၾး
လ ပ္ ဆၾ ္ န ၾကၾ ္း  ထၾက္ျပ  ့ ြ့္းပါသည္ည္။



7

အာြြဲြ ္ျာစ္သည့္ႏိုင  ္  မ်ၾးသည္
 အႏို ျမိဳလက္နက္၊ဓၾ္ငံတ လက္နက္ (သင ဲ) ထင ပစစည္းမ်ၾးသ္္္ယနည္းလမ္းကင ာန္္ငံတွီး ျ  ္း၊္း္ယျ  ္း၊ ထ ္ငံတ္လ ပ္ျ  ္း၊
ပင  ္ဆင  ္ျ  ္း၊ပင ဲ ဆၾ ္ျ  ္း၊လႊြ ျပၾ ္းျ  ္း (သင ဲ) အသ  းျပိဳ္းန္ၾက စည္ နသည့္ အာြြဲြ ္ မင ္ငံတ္ သၾႏိုင  ္  မ်ၾးအၾး
 ထၾက္ပ ့ကယညွီျ  ္း မ်ၾးမျပိဳ္းန္ည္။

 ကင ္္ပင  ္ျပည္္ငံတြ ္းလ ပ္ထ  းလ ပ္နည္းမ်ၾးအ္ငံတင  ္းလင က္နၾာပွီး၊အာြြဲြ ္မင ္ငံတ္သည့္ႏိုင  ္  မ အႏို ျမ်ဴ လက္ နက္၊
ဓၾ္ငံတ လက္နက္(သင ဲ) Bacteriological Weapon ႏို  ့္ထင အ္းၾ မ်ၾးသ္္္ယနည္းလမ္းာန္္ငံတွီးျ  ္း၊
္း္ယျ  ္း၊ပင  ္ဆင  ္ျ  ္း၊ ပင ဲ ဆၾ ္ျ  ္း၊လႊြ ျပၾ ္းျ  ္း (သင ဲ) အသ  းျပိဳ္းန္၊ ထင ကြ့သင ဲလ ပ္ ဆၾ ္မမ္ငံတြ ္ ပါြ ္
္းန္ၾက စည္ျ  ္း၊ပယး္ငံတြြ္၍ ဆၾ ္္းြက္ ျ  ္း၊ထင ကြ့သင ဲ သၾလ ပ္ ဆၾ ္မမကင အၾး ပးျ  ္း (သင ဲ)ထင ကြ့သင ဲ သၾ
လ ပ္ ဆၾ ္မမ ကင   ြ ၾကးကယညွီျ  ္းမ်ၾးမျပိဳ္းန္္ငံတၾးျမစ္သည္ည္။သ ့္ ္ငံတၾ္ာပွီး ထင ္းၾက္မမ္း င သၾ ်ပ  ျာ ့္
စွီ္း ္မည္ည္။

 ္ငံတ ္ပင ဲျ  ္း၊ျာ္ငံတ္သန္းျ  ္း၊ ျပၾ ္း္ငံတ ္ျ  ္းႏို  ့္္ငံတာန္္ငံတ ္ပင ဲျ  ္းမ်ၾးကင စွီမ  ဆၾ ္္းြက္မည့္ သ ္ ္ငံတၾ္ သၾ ်ပ  
စည္းမ််္း၊  ြ ၾကး ထၾက္ပ ့ျ  ္းႏို  ့္ ျပန္ဲပြါး ္းးကင အၾး ပးသည့္အ နျာ ့္ပင ဲ ဆၾ ္ျ  ္းဆင သည့္ ထင ကြ့သင ဲ သၾ
္ငံတ ္ပင ဲမမ၊ ျပၾ ္း္ငံတ ္ျ  ္းႏို  ့္သက္ဆင  ္ သၾ   ြ ၾကး ထၾက္ပ ့ျ  ္းႏို  ့္ လ ပ္ ဆၾ ္ ပးမမ မ်ၾး
အ ပၚ၌စွီမ  ဆၾ ္္းြက္္းန္ အျပ ္ End User Control ကင ပါ ဆၾ ္္းြက္ျ  ္းအပါအြ ္၊ ထင ကြ့သင ဲ  သၾ
ကငစစမ်ၾးအ္ငံတြက္ သ ့္ ္ငံတၾ္ာပွီး ထင ္းၾက္  သၾကၾကြ္္ ္းး ဆၾ ္္းြက္ ်က္မ်ၾး၊ ႏိုင  ္  န္္နင
မင္ငံတ္ထငန္း ်ိဳပ္ ္းးႏို  ့္ ်ပ  စည္းမ််္မ်ၾးထည့္သြ ္း ဆၾ ္္းြက္ ္းး ကင ႀကငိဳးပမ္းျ  ္း္ငံတင ဲအျပ ္၊ ျပည္္ငံတြ ္း
ဆင  ္္းၾ္ငံတ ္ပင ဲမမႏို  ့္ ျပၾ ္း္ငံတ ္ျ  ္းဆင  ္္းၾစွီမ မမမ်ၾးကင လည္း ဆၾ ္္းြက္္းမည္ျာစ္ာပွီး၊ပင မင ္ငံတင း္ငံတက္ စ္းန္၊ ထပ္မ ္၍
 လ့လၾသ  းသပ္ာပွီး ္း ႕ဆက ္ဆၾ ္္းြက္္းမည္ည္။

United Nations Security Council Decision１５４０

※အဆင ပါအ္ငံတညျ္ပိဳဆ  းျာ္ငံတ္ ်က္သည္အၾးလ  း သၾလင က္နၾ ဆၾ ္္းြက္္းမည့္္ငံတၾြန္မ်ၾး္ငံ၏အ ျ   က
် သၾအ ်က္ပ ္ျာစ္ာပွီး၊မည္ကြ့သင ဲ ဆၾ ္္းြက္္းမည္ငယ သၾ္ငံတၾြန္မ်ၾး္ငံ၏အ ျ   အ ်က္မင ္္ငံတပါည္။
 ဆၾ ္္းြက္ပ  သည္ အသွီးသွီး သၾအာြြဲြ ္ႏိုင  ္  မ်ၾးႏို  ့္သက္ဆင  ္ပါသည္



１．Security Trade Control အ ္းးပါပ  
・Export Control ဆင  ္္းၾ အ ျ အ န
・ႏိုင  ္  ္ငံတကၾအဆ ့္မ ွီ Export Control Framework

２． ဂ်ပန္ႏိုင  ္  ္ငံ၏ Security Trade Control ္ငံ၏  
သမင  ္း ၾကၾ ္းႏို  ့္  လ့လၾသ ္ ယ္္း္း ငမမမ်ၾး

３．ဂ်ပန္ႏိုင  ္  ္ငံ၏ Security Trade Control  
System အၾကမ္းမ််္းအ ၾကၾ ္းအ္းၾ
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Multilateral Export Control Regime
NSG

（Nuclear Suppliers Group）
AG

（Australia Group）

MTCR
（Missile Technology Control 

Regime）

WA
(Wassenaar Arrangement)

１．
ကန္ဲသ္္ငံတပစစည္းစၾ
္း ္းြ ္မ်ၾး

（１）အႏို ျမ်ဴသ  းပစစည္း・နည္းပညၾ
①အႏို ျမ်ဴဓၾ္ငံတ္
②ဓၾ္ငံတ္ ပါ ္းာင ・ပယး္ငံတြြစက္ပစစည္း
③Heavy Hydrogen・
ဓၾ္္ငံတ ပါ ္းာင သ  း ြနက္/Graphite
④Uranium Enrichment・

Reprocessing Plant

（２）အႏို ျမ်ဴဆင  ္္းၾဘက္စ  သ  းပစစည္း
၊ နည္းပညၾ

（１）ဓၾ္ငံတ လက္နက္
①ဓၾ္ငံတ ပစစည္း
②ဓၾ္ငံတ လက္နက္ဘက္စ  သ  း
ပစစည္းထ ္္ငံတလ ပ္ ္းးအ ဆၾက္အအ  
ပင  ္း

（２）Bacteriological Weapon 
①Bacteria
②Bacteriological Weapon 
ဘက္စ  သ  းပစစည္းထ ္္ငံတလ ပ္ ္းးအ 
 ္းးအ ဆၾက္အအ  ပင  ္း

（１）အႀကွီးစၾး    းၾကည္လက္နက္・
 မၾ ္းသယမြ့ လ္ၾ်္

（２）အ သးစၾး   းၾကည္လက္နက္・
 မၾ ္းသယမြ့ လ္ၾ်္
ႏို  ့္ပ္ငံတ္သက္ သၾက န္ၾကမ္းႏို  ့္
နည္းပညၾ

（１）လက္နက္

（２）General Purpose Products
① နၾက္ဆ  း ပၚက န္ၾကမ္း
②က န္ၾကမ္းထ ္္ငံတလ ပျ္  ္း
③Electronics
④Computer
⑤ဆက္သြ္ ္ ္းးဆင  ္္းၾ စသည္

２．က် ့္သ  းသည့္
  ႏို စ္（ဂ်ပန္ႏိုင  ္  
ပါြ ္မမ）

1978   ႏို စ（္အဆင ပါႏို စ္） 1985   ႏို စ္（အဆင ပါႏို စ္） 1987   ႏို စ္（အဆင ပါႏို စ္） 1996   ႏို စ္（အဆင ပါႏို စ္）

３．အာြြဲြ ္ႏိုင  ္  
အ ္းအ္ငံတြက္ ４８Countries ４２Countries＋EU ３５Countries ４２Countries

４．အာြြဲြ ္
ႏိုင  ္  

Croatia, Cyprus, Estonia, Iceland, 
Latvia, Lithuania, Malta, Romania, 
Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey

Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan
Brazil, Mexico,
China
South Africa

Croatia, Cyprus, Estonia, Iceland, 
Latvia, Lithuania, Malta, Romania, 
Slovakia, Slovenia, Turkey

Ukraine

Mexico
India

Iceland, Turkey,

Russia, Ukraine

Brazil
India
South Africa

Croatia, Estonia, Latvia, Lithuania, 
Malta, Romania, Slovakia, Slovenia, 
Turkey,

Russia, Ukraine

Mexico
India
South Africa

＜White Contries＞
Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Japan, 
Korea, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United State

White Countries：Export Control အၾး ္ငံတ ္းၾကပ္စြၾ ဆၾ ္္းြက္ နသည္င အ္ငံတည္ျပိဳသ္ငံတ္မ ္္ငံတ  ထၾး္း သၾ ၾကၾ ့္
အဆ ္ ျပ  ်ၾ မြဲ သၾ္ငံတ ္ပင ဲမမလ ပ္ န္းမ်ၾး ဆၾ ္္းြက္ႏိုင  ္သည့္ႏိုင  ္  မ်ၾး



မငၾဗ််ဴငၾက် သၾ Export Control Systemအကယးအ ျပၾ ္း
 စစ္ အး္ငံတင က္ပြြအာပွီး အ ္း ႕ႏို  ့္အ နၾက္ထငပ္္ငံတင က္ ္ငံတြဲမမမ်ၾး ၊မ်ၾးစြၾ သၾာ်က္ဆွီး ္းးလကန္ကမ္်ၾး
ျပနဲ္ပြါးလၾမမကင အ္း ္းျပိဳ္၍ သငမ္ မြဲနက္နြ သၾပစစည္းမ်ၾး္ငံ၏Export Control အ္ငံတြကM္ultilateral Export Control 
Regime ကင စ္ငံတ ္ ြ့ပါသည္ည္။

 ႏိုင  ္  ္ငံတကၾအ ျ အ နမ်ၾး ္းမပ္ ထြး နဆြအ္ငံတြ ္းမ ၾပ ္ Regime ္ငံ၏္ငံတၾြန္မ်ၾးလည္း ္းမပ္ ထြး ြ့ပါသည္ည္။
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  ္ငံတင
္
ကမ ၾ
စစ္

45  ႏို စ္ ဆင  ဗွီ္က္(49)၊
အဂၤလန္
(52)၊
ျပ ္သစ္(60)၊
္ငံတ္း ္ငံတ္
(64)္ငံတင ဲ္ငံတြ ္
အႏို ျမ်ဴလက္နက္
စမ္းသပ္ျ  ္း

ႏိုင  ္  
္ငံတ
ကၾ
အ
 ျ 
အ
 န
မ်ၾး 

1970～ 1980～ 2000～

စစ္ အး္ငံတင က္ပြြ

အငႏိုၵင္・
အႏို ျမ်ဴ
လက္နက္
စမ္းသပ္
ျ  ္း

အ မ
္းငကန္・
အႏို ျမ်ဴ
ဗ  းၾကြ

74  ႏို စ္
80～88   ႏို စ္
အွီ္းန္･အွီ္း္ငံတ္
စစ္ပြြ

84   ႏို စ္
အွီ္း္ငံတ္္ငံတြ ္
ဓၾ္ငံတ လက္
နက္အသ  းျပိဳ
 နမမ ပၚ ပါက္

89  ႏို စ္
အ မ္းငကန္・
ဆင ဗွီ္က္
Malta 
Declaration

90  ႏို စ္
ဂ်ၾမနွီအ ္း ႕ႏို  ့္
အ နၾက္
ျပန္ ပါ ္းစည္း

90～91  ႏို စ္
ပ ္လ္္ ကြဲစစ္ပြြ

 နၾက္္းက္္ငံတြ ္
အွီ္း္ငံတ၌္အႏို ျမ်ဴ
္ငံတွီထြ ္မမအစွီအစ်္
သငသၾလၾျ  ္း

01  ႏို စ္ အၾက္္ငံတင ဘၾလ
အ မ္းငကန္္ငံတြ ္အၾကမး္
ာက္လမပ္္း ၾးမမမ်ၾးျာစ္ပြါး

４９  ႏို စ္
COCOM  ပၚ ပါက္

９４  ႏို စ္မ္္ငံတလ
COCOM ာပွီးဆ  း

９６  ႏို စ္ဇယလင  လ္
Wassenaar Arrangement  ပၚ ပါက္

８７  ႏို စ္ Missile Technology Control Regime/MTCR  ပၚ ပါက္

８５  ႏို စ္ Australia Group/AG ္ငံတည္ ထၾ ္・・・Bacteria ႏို  ့္ ဓၾ္ငံတ လက္နက္

９１  ႏို စ္္ငံတြ ္ အ မ္းငကန္မ Catch-All Order ကင ထည့္သြ ္း ဆၾ ္္းြက္
９５  ႏို စ္္ငံတြ ္ EU မ Catch-All Order ကင ထည့္သြ ္း ဆၾ ္္းြက္
０２  ႏို စ္္ငံတြ ္ ဂ်ပန္မ Catch-All Order ကင ထည့္သြ ္း ဆၾ ္္းြက္

 ျပၾ ္းလြ
သြၾး သၾ
 ဆၾ ္္းြက္
မမမ်ၾး

1990～

မ်ၾးစြၾ
 သၾ
အာ်က္
လက္
နက္
မ်ၾး

03  ႏို စ္
မ္ငံတ္လ

အ မ
္းငကန္မ 
အွီ္း္ငံတ္
အၾး
္ငံတင က္ င က္

06    ႏို စ္
 ွီဇ ္ဘၾ
 နၾက္ပင  ္း
အွီ္း္ငံတ္
အႏို ျမ်ဴ
ျပ နၾ
ဆင  ္္းၾ
စွီးပြါး ္းး
ပင္ငံတ္ဆင ဲမမ

01  ႏို စ္
 အၾက္္ငံတင 
ဘၾ

အ မ္းင
ကန္မ အၾ
ာကန္နစစ
္ငံတန္အၾး
္ငံတင က္ င က္

98  ႏို စ္

အငႏိုၵင္・
ပါကစစ္ငံတန္
အႏို ျမ်ဴ
စမ္းသပ္

06   ႏို စ္ နၾက္ပင  း္
 ျမၾက္ကင ္းွီး္ၾး
အႏို ျမ်ဴျပ နၾ
္းမပ္ ထြးလၾျ  ္း

７８  ႏို စ္ Nuclear Suppliers Group/NSG ္ငံတည္ ထၾ ္・・・အႏို ျမ်ဴလက္နက္

သၾ
မၾန္
လက္
နက္
မ်ၾး



１．Security Trade Control အ ္းးပါပ  
・Export Control ဆင  ္္းၾ အ ျ အ န
・ႏိုင  ္  ္ငံတကၾအဆ ့္မ ွီ Export Control Framework

２． ဂ်ပန္ႏိုင  ္  ္ငံ၏ Security Trade Control ္ငံ၏  
သမင  ္း ၾကၾ ္းႏို  ့္  လ့လၾသ ္ ယ္္း္း ငမမမ်ၾး

３．ဂ်ပန္ႏိုင  ္  ္ငံ၏ Security Trade Control  
System အၾကမ္းမ််္းအ ၾကၾ ္းအ္းၾ
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Security Trade Control ႏို  ့္ပ္္ငံတသက္္၍ Japan ႏိုင  ္  အ ္ငံတြဲအၾက ိဳ

12

 ဂ်ပန္ႏိုင  ္  သည္ 1949   ႏို စ္္ငံတြ ္ Foreign Exchange and Foreign Trade Act (FEFTA）
ကင ျပပၾန္းာပွီး၊်ပ  ႏို  ့္အညွီ Security Trade Control ကင စ္ငံတ ္လ ပ္ ဆၾ ္ ြ့ပါသည္ည္။
 ဂ်ပန္ႏိုင  ္  ္ငံ၏က န္ထ ္ငံတ္လ ပ္ န္း္း  ္မ်ၾးသည္ ္ငံတ ္ပင ဲမမကန္ဲသ္ငံတ္ထၾး  ္း သၾပစစည္းႏို  ့္စပ္လ််္း္၍
လငမ္လည္္ငံတ ္ျပာပွီး၊မမ န္မကန္္ငံတ ္ပင ဲ ြ့ ၾကၾ ္း ပၚ ပါကလ္ၾာပွီး၊ဂ်ပန္က န္ပစစည္းကင ြ္္္ယအၾးမ ပး
 သၾလမပ္္း ၾးမမကင ျာစ္ ပၚ စ ြ့ပါသည္ည္။မမ န္မကန္္ငံတ ္ပင ဲ ြ့သည့္ က န္ထ ္ငံတ္လ ပ္ န္းစသည္္ငံတင ဲ္ငံ၏ ္ငံတၾြန္္း ငသယမ်ၾးကင 
အလ ပ္မ ္းပ္နၾး စာပွီး၊ နၾက္ပင  ္း္ငံတြ ္ ္း ္္္ၾ္း  ္မ်ၾးထ မ ္ငံတ္းၾးစြြ  ္းျ  ္းစသည့္ ႀကွီးမၾး သၾဆ  း္း မးမမကင ္း္း င စ ြ့ပါသည္ည္။

 1949   ႏို စ္္ငံတြ ္ Foreign Exchange and Foreign Trade Act (FEFTA）ကင ျပပၾန္းျ  ္း
 1952  ႏို စ္္ငံတြ ္ Coordinating Committee for Multilateral Export Controls (COCOM) ၌ အာြြဲြ ္ျာစ္

↧

↧

 1987   ႏို စ္္ငံတြ ္ ဂ်ပန္ႏိုင  ္  ္ငံ၏ လ ပ္ န္းသ  းစက္ပစစည္းမ်ၾးအၾးCOCOM  ကၾ္မ္ငံတွီမ 
ကနဲ္သ္္ငံတထၾး သၾ ႏိုင  ္  မ်ၾးသင ဲ မမ န္မကန္္ငံတ ္ပင ဲျ  ္း

FEFTA ကင လင က္နၾ္၍ Export Control ကင  ဆၾ ္္းြက္ျ  း္

 ဂ်ပနႏ္ိုင   ္ အ ပၚ  ္ ၾကည္မမက်ဆ း္လၾျ  း္
 က နထ္ ္္ငံတလ ပ ္နး္္း  မ္်ၾးစသည့္္ငံတၾြန္္း ငသယ
သယမ်ၾးအ ျပၾ ္းအ ္းႊ႕ျာစ္ျ  ္း

 ္း ္္္ၾကင ္ စ္ၾးလ ္ မ္်ၾး္ငံတ္းၾးစြြဆင ျ  း္
（1987  ႏို စ္  နဲစ်္သ္ငံတ ္းစၾ ည နပင  ္းထ ္ငံတ）္



METI မ  ဆၾ ္္းြက္ ်က္မ်ၾး

 Export Control ္း င စွီစစ္ ္းးြန္ထမ္းမ်ၾးကင ႏို စ္ဆထပ္္ငံတင းလင က္ျ  ္း
 FEFTA ကင ျပ ္ဆ ္ာပွီး၊အလ ပ္ႏို  ့္ ထၾ ္ ဏ္ကၾလမ်ၾး္ငံတင းျမ  ့္ျ  ္း၊
အ ်ငန္ က်ၾ္ ဏ္ ၾကးမ်ၾးကင ္ငံတ ္ၾကပ္စြၾ ်မ ္ငံတ္ျ  ္း

 Internal Compliance Program (ICP) ႏို  ့္
္ငံတ ္းၾကပ္စြၾြ ္ ္းၾက္စစ္ ဆးျ  ္း  ္ ၾကည္မမ

ျပန္လည္
္း္း င္းန္
အ္ငံတြက္လ ပ္ နး္္း  မ္်ၾးမ  ဆၾ ္္းြက္ ်က္မ်ၾး

 Internal Compliance Program (ICP) ကင ထည့္သြ ္း္၍ ္ငံတ ္းၾကပ္စြၾ
Export Control ကင  ဆၾ ္္းြကျ္  း္

 End User ကင ္ငံတဆ ့္ ္းၾ ္း ်ျ  ္းမ်ၾးမ္း င စ္းန္ ကၾကြ္္သည့္ စွီမ  ်က္
(ထပ္မ ္၍္ငံတပ္ဆ ္လ ် ္္း ၾ ာြ ္ငံတြဲ္း ငႏိုင  ္သည့္ကင္းင္ၾစသည္)ကင ထည့္သြ ္း
ျ  ္း စသည့္ျာ ့္ ကင ္ ပ္င  ္ Export Control ကင ္ငံတ ္းၾကပ္စြၾ  ဆၾ ္္းြက္
ျ  ္း
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ျပ နၾျာစ္ပြါးာပွီး နၾက္  ဆၾ ္္းြက္ ်က္မ်ၾး
 ျပ နၾျာစ္ပြါးာပွီး နၾက္ ဂ်ပန္အစင း္းသည္ Security Trade Control 

System ကင  အစြမ္းက န္  င  ္  ့ အၾ ္ျပိဳလ ပ္ ြ့ပါသည္ည္။



Center for Information on Security Trade Control（CISTEC）
 CISTECဆင သည္မ ၾ ဂ်ပနႏ္ိုင  ္  ္ငံ၏ Security Export Control ကင အထယးျပိဳထၾးသည့္ ဂ်ပန္္ငံ၏
္ငံတ  ္ငံတည္း သၾ NPO (NGO)

 1989   ႏို စ္ ဧာပွီလ္ငံတြ ္္ငံတည္ ထၾ ္ာပွီး၊ စက္မမက န္ထ ္ငံတ္လ ပ္ န္း က႑မ ္း ္းႏို ွီး  ြျာ ့္ လည္ပ္္ငံတ
 နသညည္္။

 အာြြဲြ ္က မၸဏွီအ ္းအ္ငံတြက：္က မၸဏွီ 450  က်ၾ္
（ဂ်ပန္အႀကွီးစၾးက န္ထ ္္ငံတလ ပ္ န္းမ်ၾးပါြ ္ျ  ္း）

 အဓငက္ငံတၾြန：္စက္မမက န္ထ ္္ငံတလ ပ္ န္းက႑၊ႏိုင  ္   ္းး ႏို  ့္ ပညၾ ္းးက႑/Academia မ်ၾး
အၾကၾး  ်င္္ငံတဆက္ဆက္သြ္္ျ  ္း

Academia

အစင း္း စက္မမ
က န္ထ ္္ငံတလ ပ္ န္း
က႑

http://www.cistec.or.jp/english/index.html
14
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ကမၻၾ္ငံတလႊၾး ဘးအႏၱို္းၾ္္က း္စ  ္စ္းနအ္္ငံတြက္ Security Trade Controlသည္အလြနအ္ ္းး
ပါပါသည္ည္။

  သ ်ၾမ န္ကန္ သၾ Trade Control ကင မ ဆၾ ္္းြက္လ ် ္ မငမငႏိုင  ္  သၾမက ကမၻၾႀကွီး္ငံ၏
 ဘးအႏိုၱ္းၾ္္က ္းစ ္မမကင ပါ အ ႏို ၾ ့္အ  ္က္ျာစ္ စပါသည္ည္။

ျပ နၾ１   ၾကၾ ့္ႏိုင   ္ ၊လ ပ ္နး္္ငံတင ဲအ ပၚထၾး္း ငသည့္  ္ ၾကည္မမမ်ၾး ဏအ္ငံတြ း္  ပ်ၾက္ကြ္ ္
ႏိုင  ္ပါသည္ည္။
  သ ်ၾမ န္ကန္ သၾ Trade Control ကင  ဆၾ ္္းြက္ န ၾကၾ ္း ္  ၾကည္မမကင လက္  ္း္း ငထၾးလ ် ္
လ ပ္ န္း္း ္းႏို ွီးမမမ်ၾး္ငံတင းပြါးလၾာပွီး၊ စွီးပြါး ္းးာြ ာဲာငိဳး္ငံတင း္ငံတက္မမ္ငံ၏လမ္းစကင ျာစ္ စပါသည္ည္။

စနစ္္း ငသည္င ဆင ္း  မ ် ျာ ့္ မလ   လၾက္ပါည္။ သ ်ၾမ နက္န ္သၾ လည္ပ္္ငံတ ဆၾ ္္းြက္မမသည္သၾ
အဓငကျာစပ္ါသည္ည္။
 စနစ္္း င သၾ္လည္း  သ ်ၾမ န္ကန္ သၾ လည္ပ္ငံတ္ ဆၾ ္္းြက္မမမ္း ငလ ် ္ စနစ္မ္း ငျ  ္းႏို  ့္္ငံတယ နပါလငမ့္မည္ည္။

ႏိုင  ္  ႏို  ့္က နထ္ ္္ငံတလ ပမ္မက႑ ႏို စ္ာက္လ  း ႀကငိဳးစၾးသြၾး္းနလ္င အပပ္ါသည္ည္။
 ႏိုင  ္  ္ငံ၏ အစြမ္းအစ္း င သၾ Trade Control System ျာစ္္ငံတည္ နမမသည္ မ္း ငမျာစ္ လင အပ္ သၾ အ္းၾ ျာစ္သည္ည္။
 ႏိုင  ္  ႏို  ့္ က န္ထ ္ငံတ္လ ပ္မမက႑ ပယး ပါ ္း္၍ Trade Control ကင  ဆၾ ္္းြကျ္  း္သည္ အလြန္ အ ္းးႀကွီးပါသည္ည္။
 က န္ထ ္္ငံတလ ပ္ နး္က႑အ နႏို  ့္လညး္ ကင ္ ပ္င  ္ လ ပ္ ဆၾ ္မမကင ထည့္သြ ္း  ဆၾ ္္းြက္ စာင ဲ လင အပ္ပါသည္ည္။

Security Trade Control အ ္းးပါပ  （ဂ်ပန္ႏိုင  ္  ္ငံ၏ လ့လၾသ ္ ယ္္း္း ငမမမ်ၾး）



１．Security Trade Control အ ္းးပါပ  
・Export Control ဆင  ္္းၾ အ ျ အ န
・ႏိုင  ္  ္ငံတကၾအဆ ့္မ ွီ Export Control Framework

２． ဂ်ပန္ႏိုင  ္  ္ငံ၏ Security Trade Control ္ငံ၏  
သမင  ္း ၾကၾ ္းႏို  ့္  လ့လၾသ ္ ယ္္း္း ငမမမ်ၾး

３．ဂ်ပန္ႏိုင  ္  ္ငံ၏ Security Trade Control  
System အၾကမ္းမ််္းအ ၾကၾ ္းအ္းၾ
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 ာြ ဲာာငိဳးာပွီးႏိုင  ္  မ်ၾးပင  ဆ္င  ္သည့္အ္းည္အ သြး ကၾ း္မြန ္သၾက န္ပစစည္းမ်ၾးႏို  ့္နည္းပညၾမ်ၾးသည္ ာ်က္ဆွီး ္းး လက္နက္ မ်ၾး 
ႏို  ့္သၾမၾန္ စစ္လက္နက္မ်ၾး္ငံတွီထြ ္ထ ္ငံတ္လ ပ္ နသည့္ႏိုင   ္ မ်ၾး၊   သမ်ၾး၊အၾကမ္းာက္ အာြြဲအစည္းမ်ၾး ဆွီသင ဲ  ္းၾက္္း င သြၾးလ ် ္ 
ႏိုင  ္  ္ငံတကၾ ျ ငမ္း ျ ၾက္မမ္ငံတ  ျာစ္လၾႏိုင  ာ္ပွီး၊ ကမၻၾ္ငံတလႊၾး အ ျ အ နမ်ၾး မ္ငံတည္မျ ငမျ္ာစ္္၍ စင း္းငမာ္ြ္္္းၾ အ ျ အ နသင ဲ ္းၾက္ႏိုင  ပ္ါသည္ည္။

 ထင ကြ့သင ဲ သၾအ္းၾမ်ၾးကင ႀကငိဳ္ငံတ ္ကၾကြ္ ္ႏိုင  ္္းန္အ္ငံတြက္ ာြ ဲာာငိဳးာပွီးႏိုင  ္  မ်ၾးအဓငကပါြ  ္သၾMultilateral Export Control Regime ျာ ့္ Export 
Control ကင ္ငံတ ္းၾကပ္စြၾ ဆၾ ္္းြက္ နပါသည္ည္။အာြြဲြ မ္င ္္ငံတသည့္ႏိုင  ္  မ်ၾး္ငံတြ ္လည္း ထင လ ပ္  ဆၾ ္ ်က္စည္းမ််္းမ်ၾးကင  
ထည့္သြ ္းကင းကၾး္၍ ဆၾ ္္းြက္သြၾး္းန္လင အပ္ပါသည္ည္။ထင ဲျပ ္ Internal Direct Investment Cotrolလည္း လင အပ္ ၾကၾ ္းသင္း ငလၾၾကပါာပွီည္။

 ဂ်ပန္ႏိုင  ္  ္ငံတြ ္မယ ထင ကြ့သင ဲ သၾလ ပ္ န္းမ်ၾးအၾးစွီမ  ဆၾ ္္းြက္္းၾ္ငံတြ ္ “FEFTA” ႏို  ့္ အညွီ ဆၾ ္္းြက္ နပါသည္ည္။

က န္ပစစည္း္ငံတ ္ပင ဲျ  ္း
ကမၻၾာ ငမ္း ်မ္း ္းးႏို  ့္အႏိုၱ္းၾ္္က း္ ္းးကင ထငပါး 
ႏို ၾက္္ က္မည့္ က န္ပစစည္း ္ငံတ ္ပင ဲမမမ်ၾးကင ကန္ဲသ္ငံတ္ျ  ္း

License System

နည္းပညၾ ထၾက္ပ ့ျ  ္း

ကမၻၾာ ငမ္း ်မ္း ္းးႏို  ့္အႏိုၱ္းၾ္္က း္ ္းးကင ထငပါး 
ႏို ၾက္္ က္မည့္ နည္းပညၾ ထၾက္ပ ့မမမ်ၾးကင 
ကန္ဲသ္ငံတ္ျ  ္း

License SystemDesign

Internal Direct Investment

①ႏိုင  ္  လ  ျ  ိဳ ္းးကင ထငပါးာပွီး၊
②ႏိုင  ္   ္ငံတၾ္ာ ငမ္ြပ္ပငျပၾး ္းးကင  ႏို ၾက္္  က ္သၾ
③ျပည္သယအမ်ၾး ဘးအႏၱို္းၾ္က္် ္းၾကႏ္ိုင  ္သည့္
Internal Direct Investment အၾးကန္ဲသ္ငံတထ္ၾးပါသည္ည္။

ႀကငိဳ္ငံတ ္္ငံတ ျ္ပျ  ္းစနစ္

（ ျပၾ ္းလြျ  ္း၊္းပ္ဆင  ္းျ  ္းအၾး
အသင ပးျ  ္း၊ အမငန္ဲ ပးျ  ္းျပိဳႏိုင  ္သည္ည္။）

ဂ်ပန္လ ပ္ နး္မ်ၾး

Carbon Fiber

Security Trade Control System အၾကမ္းမ််္းအ ၾကၾ ္းအ္းၾ
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Security Trade Control  System အၾကမ္းမ််္း အ ၾကၾ ္းအ္းၾ

＜က န္ပစစည္းမ်ၾး္ငံတ ္ပင ဲျ  ္း＞ ＜နည္းပညၾမ်ၾးြန္ ဆၾ ္မမ ပးျ  ္း＞

အ နး္ 48 စၾပင  1္
အ နး္ 25 စၾပင  1္ႏို  ့္စၾပင  3္

Export Control Order Foreign Exchange Order
“သွီးျ ၾး ာၾ္ျပ န ပါ္္ငံတ

1”္ငံတြ ္
ကနဲ္သ္္ငံတစၾ္း ္းြ ္ပစစည္း
မ်ၾးကင  ာၾ္ျပထၾးျ  း္

“သွီးျ ၾး ာၾ္ျပဇ္ၾး”
္ငံတြ ္ ကန္ဲသ္္ငံတစၾ္း း္
ြ ္နည္းပညၾမ်ၾးကင 
 ာၾ္ျပထၾးသည္

ကန္ဲသ္္ငံတစၾ္း း္ြ ္
ပစစည္းမ်ၾး္ငံ၏

“Specification” 
ကင  ာၾ္ျပထၾးသည္

ကန္ဲသ္္ငံတစၾ္း း္ြ ္
နည္းပညၾမ်ၾး္ငံ၏
“Specification” 
ကင  ာၾ္ျပထၾးသည္

FEFTA

က န္ပစစည္းမ်ၾးဆင  ္္းၾ်ပ  

＜Act＞

＜Cabinet Order＞

＜Ministerial Order＞

＜သွီးျ ၾး ာၾ္ျပ န ပါ္္ငံတ 1＞
စၾပင  １္ လက္နက္ဆင  ္္းၾ
စၾပင  ２္ အႏို ျမ်ဴဆင  ္္းၾ
စၾပင  ３္ ဓၾ္ငံတ လက္နက္ဆင  ္္းၾ
３္ငံ၏２အပင  ္ ြြ Bacteriological      

Weaponဆင  ္္းၾ
စၾပင  ４္    းၾကည္လက္နက္

ဆင ္ ္္းၾ
စၾပင  ５္～１５ သၾမၾန္စစ္

လက္နက္ဆင  ္္းၾ
စၾပင  １္６ Catch-All Control

＜သွီးျ ၾး ာၾ္ျပဇ္ၾး＞
စၾပင  １္ လက္နက္ဆင  ္္းၾ
စၾပင  ２္ အႏို ျမ်ဴဆင  ္္းၾ
စၾပင  ３္ ဓၾ္ငံတ လက္နက္ဆင  ္္းၾ
３္ငံ၏２အပင  ္ ြြ Bacteriological      

Weaponဆင  ္္းၾ
စၾပင  ４္    းၾကည္လက္နက္

ဆင ္ ္္းၾ
စၾပင  ５္～１５ သၾမၾန္စစ္

လက္နက္ဆင  ္္းၾ
စၾပင  １္６ Catch-All Control

 ကန္ဲသ္ငံတ္စၾ္း ္းြ ္ပစစည္းမ်ၾး္ငံတ ္ပင ဲျ  ္းႏို  ့္နည္းပညၾမ်ၾးြန္ ဆၾ ္မမ ပးျ  ္း္ငံတင ဲအ္ငံတြ
  ္း္ငံတင ဲအ္ငံတြက္ METI ြန္ႀကွီး္ငံ၏  ြ ့္ျပိဳ ်က္လင အပ္ပါသည္ည္။
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 List Control ပါ ပစစည္းမင ္ငံတ္ သၾ္လည္း မ်ၾးစြၾ သၾအာ်က္လက္နက္မ်ၾး စသည္
္ငံတင ႕ကင ္ငံတွီထြ ္ထ ္ငံတ္လ ပ္ နျ  ္း္ငံတြ ္အသ  းျပိဳသည္င စင း္းငမ္္းသည့္အ ါ္ငံတြ ္ METI 
ြန္ႀကွီး္ငံ၏ ြ ့္ျပိဳ ်က္လင အပ္ပါသည္ည္။

FEFTA Cabinet Order List Control
အာ်က္လက္နက္
မ်ၾးစသည့္

Catch-All Control

သၾမၾန္
စစ္လက္နက္မ်ၾး

Catch-All Control

အ န္း４８
（က န္ပစစည္း） Export Control Order အပင  ္１～အပင  ္１５ အပင  ္１６

အ န္း２５
（နည္းပညၾ）

Foreign Exchange 
Order အပင  ္１～အပင  ္１５ အပင  ္１６

Control Item
လက္နက္、နကန္ြသငမ္ မြဲ  သၾ
ဘက္စ  သ  းပစစည္းမ်ၾး

Control Item
List Controlပါပစစည္းမင ္ငံတ္ သၾအ္းၾမ်ၾး အၾးလ  း
（စၾး သၾက္က န္ႏို  ့္သစ္ပစစည္းမ်ၾးစသည္မပါ）

ကန္ဲသ္ငံတ္ထၾး သၾ္ငံတ ္သြ ္
္းႏိုင  ္  မ်ၾး
  သအၾးလ  း

ကန္ဲသ္္ငံတထၾး သၾ္ငံတ ္သြ ္းႏိုင  ္  မ်ၾး
White Country မပါ အျ ၾး သၾႏိုင  ္  မ်ၾး

White Countries：Export Control ကင ္ငံတ ္းၾကပ ္သ ်ၾစြၾ ဆၾ ္္းြက္ နသည့္ႏိုင   ္ မ်ၾး
Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, 
Greece, Hungary, Ireland, Italy, South Korea, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, 
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United State

United Nations Security Council Decisionအ္းလက္နက္ႏို  ့္ဆက္စပ ္သၾပစစညး္မ်ၾး္ငံတ ပ္င ဲမမ္ငံတၾးျမစထ္ၾး သၾႏိုင   ္ မ်ၾး
Afghanistan, Central Africa, Democratic Republic of the Congo, Ivory Coast, Eritrea, Iraq, Lebanon, Liberia, 
Libya, North Korea, Somalia, Sudan
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ကနဲ္သ္္ငံတ /Order အမ်ငိဳးအစၾး ကန္ဲသ္္ငံတ သၾ
အပင  ္း ကနဲ္သ္္ငံတ ်က္အ သးစင္္ငံတ  ြ ့္ျပိဳ ်က္

(License)

List Control  က န္စည္
္ငံတ ္ပင မဲမ

 နည္းပညၾ
ၾ္ငံတ ္ပင ဲမမ

 List Control ပါ အမ်ငိဳးအစၾးမ်ၾး
(အပင  ္း 1 – 15)

 Individual 
License

 Bulk 
License

Catch-All Control  က န္စည္
္ငံတ ္ပင မဲမ

 နည္းပညၾ
ၾ္ငံတ ္ပင ဲမမ

 အာ်က္လက္နက္မ်ၾး(Weapons of mass 
destruction) (အပင  ္း 16)

 သၾမၾန္စစ္လက္နက္ (Conventional 
Weapons) (အပင  ္း 16)

 Individual 
License

Brokering Control  က န္စည္  List Control ပါ အမ်ငိဳးအစၾးမ်ၾး (အပင  ္း 1)
 အာ်က္လက္နက္မ်ၾးဆင  ္္းၾ Catch-All

(အပင  ္း 2 – 16)

 Individual 
License

Transshipment Control  က န္စည္  List Control ပါ အမ်ငိဳးအစၾးမ်ၾး (အပင  ္း 1)
 အာ်က္လက္နက္မ်ၾးဆင  ္္းၾ Catch-All 

(အပင  ္း 2 – 16)

 Individual 
License

FEFTA အ္း က န္ပစစည္းႏို  ့္နည္းပညၾမ်ၾးဆင  ္္းၾကနဲ္သ္္ငံတ ်က္မ်ၾး
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Japan System ႏို  ့္ Multilateral Export Control Regime ္ငံတင ဲ္ငံ၏ List Control Items ပ္္ငံတသက္ နမမ

ဘက္စ 
 သ  း
ပစစည္း

（１္ငံတြ ္ ာၾ္ျပထၾးသည္မ်ၾးမ အပ）စစ္ဘက္လင အပပ္စစညး္အျ ၾး14

သငမ္ မြဲနက္နက္ သၾပစစည္းမ်ၾးဘက္စ  သ  း15

က န္ၾကမ္းထ ္္ငံတလ ပ္ျ  ္းCategory ２6

ElectronicsCategory ３7

ComputerCategory ４8

ဆက္သြ္္ ္းးဆင  ္္းၾ ပစစည္းCategory ５9

Sensor／LaserCategory ６WA
（Wassenaar Arrangement）

10

NavigatorCategory ７11

 နၾက္ဆ  း ပၚက န္ၾကမ္းCategory １

သၾမၾန္စစ္လက္နက္မ်ၾး
ဆင  ္္းၾ

5

Bacteriological Weaponက န္ၾကမ္းျာစ္သည့္ Bacteria၊အဆငပ္ႏို  ့္ ထ ္ငံတ္လ ပသ္ည့္ပစစညး္3 ္ငံ၏ 2

   းၾကည္ႏို  ့္ ထ ္္ငံတလ ပ္သည့္စက္ပစစည္းMTCR（Missile Technology 
Control Regime）

4

ပ ္လ္္သမ  ၵ္းၾသ  းစက္ပစစည္းCategory ８12

WA（Wassenaar Arrangement)လက္နက္1

အႏို ျမိဳသ  းပစစည္း
အႏို ျမ်ဴသ  းအျပ ္အသ  း ်
ႏိုင  ္ သၾဘက္စ  သ  းပစစည္း

NSG Part １
NSG Part ２

NSG
（Nuclear Suppliers Group ）

အာ်က္လက္နက္မ်ၾးဆင 
 ္္းၾ2

16

13

3

No;

အာ်က္လက္နက္မ်ၾးဆင  ္္းၾ Catch-All Controlအာ်က္လက္နက္မ်ၾးဆင  ္္းၾ

Propulsion DeviceCategory ９

ဓၾ္ငံတ လက္နကက္ န္ၾကမ္းႏို  ့္ထ ္ငံတလ္ ပ္သည့္စကပ္စစည္း
AG（Australia Group）

List Control Items Multilateral Export Control Regime 

သၾမၾန္စစ္လက္နက္မ်ၾးဆင  ္္းၾ Catch-All Controlသၾမၾန္စစ္လက္နက္မ်ၾးဆင  ္္းၾ

List Control
Catch-All Control   

သ
ၾမၾန္စစ္လ

က္
နက
္

：
20
08  ႏို စ္

11လ
ပင  ္း

～၊
အ
ာ်က
္လ
က္
နက္
မ်ၾး:

20
02  ႏို စ္

4လ
ပင  ္း

～



＜က န္စည္္ငံတ ပ္င ဲျ  း္＞

＜နည္းပညၾလႊြ ပးျ  ္း＞
※Hand-carry အပါအြ ္

 ြ ့္ျပိဳထၾး သၾလ ပ္ ဆၾ ္မမ
（အ န္း 25 စၾပင  ္ 1）

မ နထင  ္သယ

ႏိုင  ္  န္္နငမင္ငံတ္

 ြ ့္ျပိဳထၾး သၾလ ပ ္ဆၾ မ္မ（အ နး္ 25 စၾပင  ္ 1 ၊ စၾပင  ္ 3）

 ြ ့္ျပိဳထၾး သၾလ ပ ္ဆၾ ္မမ
（FEFTAအ န္း 48 စၾပင  1္）

 နထင  ္သယ

 ြ ့္ျပိဳထၾး သၾလ ပ ္ဆၾ မ္မ
（အ န္း 25 စၾပင  ္ 1）

မည္သယမဆင 
（ နထင  ္သယႏို  ့္မ နထင  ္သယ）

မည္သယမဆင 
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ဂ်ပနျ္ပည္္ငံတြ ္း ျပည္ပ

Security Trade Control ္ငံတြ ္ ကနဲ္သ္္ငံတ္ငံတၾးျမစ္ထၾး သၾလ ပ္ ဆၾ ္မမမ်ၾး
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 ္ငံတ ္ပင ဲသယသည္ ္ငံတ ္ပင ဲက န္ပစစည္းမ်ၾးအၾး ်ပ  စည္းမ််္းမ်ၾး္ငံတြ ္ သ္ငံတ္မ ္ငံတ္ထၾး သၾ
ပစစည္းျာစ္၊မျာစ္ ဆ  းျာ္ငံတ္အ္ငံတည္ျပိဳထၾး္းန္္ငံတၾြန္္း ငပါသည္ည္။ထင ဆ  းျာ္ငံတ္အ္ငံတညျ္ပိဳ ်က္အ္း List 
Control ပါ ပစစည္းျာစ္ ၾကၾ ္း ္ငံတြဲ္း ငလ ် ္ METI ဆွီသင ဲ  ြ ့္ျပိဳ ်က္ လ ်ၾက္ထၾး္းန္
လင အပ္ပါသညည္္။

 METI သည္  ြ ့္ျပိဳ ်က္ ္ငံတၾ ္း  မမႏို  ့္စပ္လ််း္္၍ End Use ႏို  ့္ End User ကင စွီစစ္ျ  ္းမ်ၾး
စသည္္ငံတင ဲကင  ဆၾ ္္းြက္ာပွီး၊ ြ ့္ျပိဳသည္ (သင ဲ)  ြ ့္မျပိဳပါငယ သၾဆ  းျာ္ငံတ္ ်က္ကင  ်မ ္ငံတ္သညည္္။
္ငံတ ္ပင ဲ ြ ့္ျပိဳသည့္အ ါ္ငံတြ ္ထပ္မ ္၍အျ ၾး သၾအ ်က္အလကမ္်ၾးျာည့္စြက္ ဆၾ ္္းြက္ င  ္း
 လ့္း ငပါသညည္္။

ၾကငိဳ္ငံတ ္

္ငံတင  ္ပ ္ျ  ္း
္ငံတ ္ပင  ဲြ ့္ လ ်ၾက္
ထၾးျ  ္း

 ြ ့္ျပိဳသည္/

 ြ ့္မျပိဳပါ

 လ ်ၾက္ထၾး
းသယထ မ 
အစွီ္း ္  စၾ

အျ ၾး သၾျာည့္စြက္ ဆၾ
 ္္းြက္္းမည့္အ ်က္မ်ၾး

္းက္ 90 အ္ငံတြ ္း



 ြ္္္ယသယ္ငံ၏လ ပ္ န္းအ ၾကၾ ္းႏို  ့္က န္စည္အသ  း ်မမကင ကည္ွီမမ
 က္ညွီမမ္း ငပါသလၾးည္။

 က န္စည္အ ္းအ္ငံတြက္ သ ့္္ငံတ ့္မ ်္ငံတမမ္း ငပါသလၾးည္။

①က နစ္ည္ႏို  ့္နည္းပညၾမ်ၾး
ြ္္ ယ္သယဘက္ ္းၾက္္း ငႏိုင  ္္းန္  သ ်ၾမမ္း င၊မ္း င

②ြ္္ ယ္သယကက န္စည္ႏို  ့္နည္းပညၾမ်ၾးကင 
အသ  းျပိဳ္းန္္း င၊မ္း င

က န္စည္္ငံတ ္ပင ဲျ  ္း・နည္းပညၾ ပးျ  ္းကငစစမ်ၾးအ္ငံတြက္ စွီစစ္သည့္အ ်က္မ်ၾး

③က န္စည္ႏို  ့္နည္းပညၾမ်ၾးအၾး
စင း္းငမ္္း သၾ န္းၾမ်ၾး္ငံတြ ္အသ  းျပိဳႏိုင  ္မမ္း င၊မ္း င

④က နစ္ည္ႏို  ့္နည္းပညၾမ်ၾးအၾး
မ န္ကန္သ ့္ လ်ၾ္စြၾစွီမ  ဆၾ ္္းြက္ႏိုင  ္မမ္း င၊မ္း င

္ငံတ ပ္င ဲသယ
္ငံတ သ္ြ း္သယ ဓၾ္ငံတ ပစစညး္စက္္း  လ ပ ္နး္သ  းစက္ပစစညး္

စစဘ္ကလ္ ပ ္နး္ စစ္္ငံတပမ္   ြ ၾကး ထၾကပ္ မ့မ မသကဆ္င  သ္ယမ်ၾးြ  ္္းၾက္
 ဆၾ ္္းြကျ္  း္အၾး္ငံတၾးျမစထ္ၾးမမ

မ နက္န ္သၾစွီမ ထငနး္သငမး္သည့္
 န္းၾ္း ငျ  း္

 စၾ ်ိဳပ္ ်ိဳပ္ဆင မမ္ငံတြ ္ြ္္္ယသယအထငပါြ ္ နသလၾးည္။

 ပင ဲ ပးမည့္လမး္ ၾကၾ ္းသည္ ပ  မ န္အ္ငံတင  ္းျာစ္ပါသလၾးည္။

 ြ္္္ယသယသည္ စစ္ဘက္သ  းပစစည္းမ်ၾး ႏို  ့္ပ္ငံတ္သက္
 ဆၾ ္္းြက္ နပါသလၾးည္။

 ြ္္္ယသယသည္ စစ္ဘက္လ ပ္ န္းမ်ၾးႏို  ့္ ပ္ငံတ္သက္ နပါ
သလၾးည္။

 က န္စည္မ်ၾးအသ  းျပိဳမည့္ န္းၾ(စက္္း  စသည္)္ငံတင ဲသ္ငံတမ္ ္ငံတ္
္ငံတည္္း ငပါသလၾးည္။

 က န္စည္မ်ၾးအၾးစွီမ  ဆၾ ္္းြကမ္မနည္းလမ္း မ န္ကန္စြၾ ္း ငပါ
သလၾးည္။

ြ္္္ ယသယ
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အ ္းၾ ္းအြ္သ္ွီးျ ၾးစွီ ္ငံတ ္ပင ဲ ြ ့္ျပိဳျ  း္Individual License

Bulk License
 ３ႏို စ္သက္္ငံတမ္း၊အမ င်ိဳးမ င်ိဳး သၾအ ္းၾ ္းအြ္မ္်ၾးအ္ငံတြကအ္က  ်ိဳးြ ္သည္ည္။
္ငံတ ္ပင ဲသယမ မငမငကင ္္္ငံတင  ္ Export Control ကင  ဆၾ ္္းြက္္းမည္င သ္ငံတမ္ ္ငံတ္
ထၾးသည္ည္။

က န္စည္ႏို  ့္နည္းပညၾမ်ၾး္ငံ၏သငမ္ မြဲနက္နြမမအဆ ့္အလင က္ အဆ ့္နငမ့္ သၾ က န္ပစစည္း
မ်ၾးႏို  ့္စပ္လ််္း္၍ White Country သင ဲသၾ ကန္ဲသ္ငံတ္္၍ သ္ငံတ္မ ္ငံတ္ထၾး သၾ ြ္္္ယမည့္
 န္းၾအၾးပစစည္းမ်ၾးအၾး္ငံတ ္ပင ဲျ  း္အ္ငံတြက္ အလ  းစ   ြ ့္ျပိဳသည္ည္။

General Bulk License

က န္စည္ႏို  ့္နည္းပညၾမ်ၾး္ငံ၏သငမ္ မြဲနက္နြမမအဆ ့္အလင က္ အဆ ့္နငမ့္ သၾ 
က န္ပစစည္း  မ်ၾးႏို  ့္စပ္လ််္း္၍ White Country သင ဲသၾ ကန္ဲသ္ငံတ္္၍ သ္ငံတ္မ ္ငံတ္ထၾး သၾ 
ြ္္္ယမည့္  န္းၾအၾးပစစည္းမ်ၾးအၾး္ငံတ ္ပင ဲျ  ္းအ္ငံတြက္ အလ  းစ    ြ ့္ျပိဳသည္ည္။
➡ ICP ႏို  ့္ ႀကငိဳ္ငံတ ္စွီစစ္မမမ်ၾးလင အပ္သည္ည္။

Special General 
Bulk License

ဆက္္ငံတင က္လ ပ္ ဆၾ ္ န သၾအ ္းၾ ္းအြ္္ျာစ္ာပွီး၊္ငံတယညွီ သၾြ္္္ယသယ္ငံတ်ွီး္ငံတည္းဆွီသင ဲ
ဆွီသင ဲသၾ္ငံတ ္ပင ဲျ  ္းအ္ငံတြက္ အလ  းစ   ြ ့္ျပိဳသည္ည္။
➡ ICP ႏို  ့္ ႀကငိဳ္ငံတ ္စွီစစ္မမမ်ၾးလင အပ္သည္ည္။

Special Bulk License

က မၸဏွီမ မငမင္ငံ၏ႏိုင  ္  ျ ၾး္း  း ြြအၾး သ္ငံတ္မ ္ငံတ္ထၾး သၾက န္စည္မ်ၾးကင သၾ္ငံတ ္ပင ဲျ  ္း အ္ငံတြက္
အလ  းစ   ြ ့္ျပိဳသည္ည္။
➡ ICP ႏို  ့္ ႀကငိဳ္ငံတ ္စွီစစ္မမမ်ၾးလင အပ္သည္ည္။

Special Bulk License 
for Overseas 
Subsidiaries



（１）End Use ႏို  ့္စပ္လ််္း သၾက္ငံတင ပးစၾကင ္း္ယျ  ္း
္ငံတ ္ပင ဲ ြ ့္လင  ္စ ္္း္း ငထၾးသယသည္ End User ထ မ  အၾက္ပါအ ်က္မ်ၾးပါြ ္ သၾ End Use ႏို  ့္စပ္လ််္း သၾ က္ငံတင ပးစၾ ကင 
္း္ယထၾး္းပါမည္ည္။
“End User သည္ က န္စည္စသည္္ငံတင ဲအၾး Re-exportation မျပိဳလ ပ္ပါည္။မလႊြသၾ္၍ က န္စည္မ်ၾးအၾး Re-exportation ျပိဳလ ပ္
သြၾးလ ် ္မယ METI မ ္ငံတၾြန္ ပး ြ ့္ျပိဳထၾး သၾ ္ငံတ ္ပင ဲသယထ မ ႀကငိဳ္ငံတ ္္၍သ ဘၾ္ငံတယညွီ ်က္ကင ္း္ယ္းပါမညည္္။”

（２）ကန္ဲသ္ငံတ ္်ကပ္ါ ြ ့္ျပိဳမမမ်ၾး ပးအပ္ျ  ္း
္ငံတ ္ပင ဲမမကင  ြ ့္ျပိဳသည့္အ ါ္ငံတြ ္မယ  အၾက္ပါ အ ်က္အလက္မ်ၾးပယး္ငံတြြပါြ ္ပါသည္ည္။

“End User ထ မ Re-exportation ႏို  ့္စပ္လ််္း သၾ ႀကငိဳ္ငံတ ္သ ဘၾ္ငံတယညွီမမဆင  ္္းၾ ္ငံတၾ ္းဆင မမမ်ၾး္း ငလၾ သၾအ ါ၌  စၾလ် ္
စြၾ METI ထ သင ဲ ႀကငိဳ္ငံတ ္သ ဘၾ္ငံတယညွီ ်က္္း္ယ္းန္ ္ငံတ ္ျပ ဆၾ ္္းြက္ထၾး္းပါမည္ည္။”

္ငံတ ္ပင ဲာပွီး နၾက္ပင  ္း Re-exportation ႏို  ့္စပ္လ််္း္၍ ဆၾ ္္းြက္ပ  
 အာ်က္လက္နကမ္်ၾးဆင  ္္းၾMultilateral Export Control Regime(NSG,AG,MTCR)္ငံတြ ္ ္ငံတ္ငံတင္ ျမၾကႏ္ိုင  ္  ၌
စင း္းငမ္ာြ္္္းၾအသ  းျပိဳမမမ်ၾးမျာစ္လၾ အၾ ္ကၾကြ္ ္္းန္အ္ငံတြက္ ျပည္္ငံတြ ္း်ပ  စည္းမ််္းမ်ၾး၊လ ပ္ထ  းလ ပ္နည္းမ်ၾး္ငံ၏
 ဘၾ ္အ္ငံတြ ္းမ  န္၍ Re-exportation ဆင  ္္းၾကန္ဲသ္ငံတမ္မမ်ၾး (Re-exportation ကင မျပိဳလ ပ္ သၾ သင ဲမင ္ငံတ္
ျပိဳလ ပ္ သၾအ ါ္ငံတြ ္္ငံတ ္ပင ဲသယ္ငံ၏သ ဘၾ္ငံတယညွီ ်က္ကင ႀကငိဳ္ငံတ ္္း္း ငထၾးသ ့္သည္ည္။) ်မ ္ငံတ္ထၾးပါသည္ည္။

 ဂ်ပန္္ငံတြ ္မယ အထက္ပါ Multilateral Export Control Regime္ငံ၏ သ္ငံတ္မ ္ငံတ္ ်ကမ္်ၾးကင အ ျ   ္၍①္ငံတ ္ပင ဲသယအ နျာ ့္
End User ထ မ Re-exportation မျပိဳလ ပ္ပါငယ သၾက္ငံတင ပးစၾ ကင ္း္ယထၾး္းန၊္②Re-exportation ကင  ဆၾ ္္းြက္
မည္ဆင လ ် ္ METI မ ႀကငိဳ္ငံတ ္္၍သ ဘၾ္ငံတယညွီ ်က္ကင ္း္း ငထၾး္းမည္ငယ သၾ ကန္ဲသ္ငံတ္ ်က္ပါ ္ငံတ ္ပင ဲ ြ ့္ ပးျ  ္းမ်ၾး
္း ငပါသည္ည္။

 ္ငံတ ္ပင ဲသယသည္အထကပ္ါ ္ငံတ ္ပင ဲ ြ ့္လင  ္စ ္ပါအ ်က္မ်ၾးကင  ာၾကာ္်က္ ဆၾ ္္းြကလ္ ် ္ FEFTA ္ငံ၏ အ န္း 73 အ္း
1,000,000 Yen  ဏ္ ၾကး ပး ဆၾ ္္းမည္င  ်မ ္ငံတထ္ၾးပါသည္ည္။

 ထင ဲျပ ္ End User ္ငံ၏ က္ငံတင ပးအ ်က္မ်ၾး္ငံတြ ္လငမလ္ည္ ာၾ္ျပထၾးသည္မ်ၾးပါ္း ငသည္င  ္ငံတြဲ္း င္းလ ် ္မယ အဆင ပါ End 
User အ ပၚ  နၾ ္ METI မ စွီစစ္မမလမ္းစ်္မ်ၾးအ္း ဆၾ ္္းြက ္ပး သၾအ ါ၌ ျ  ္းပ္္မမမ်ၾး္း ငလၾပါသည္ည္။

 ထင မ ္ငံတာန္ ကမၻၾ္ငံတလႊၾး၌ Security Export Control ကင အ လးထၾး ဆၾ ္္းြက ္နစ်္္ငံတြ ္
္ငံတ္းၾးမြ ္ သၾ္ငံတ ္ပင ဲမမမ်ၾး၊Re-exportation မ်ၾးႏို  ့္ဆက္ႏိုႊ္္သြၾးမည္ဆင လ ် ္ ႏိုင  ္  ္ငံတကၾအလ္၌္
က မၸဏွီ္ငံ၏ပ  ္းငပ္က်ဆ ္းလၾမည့္အျပ ္ စွီးပြါး ္းး္းမ ထၾ ့္အ္းလည္း ဆ  း္း မးမမမ်ၾး္း ငလၾႏိုင  ္ပါသည္ည္။
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မ ္ငံတ္ ်က္）်ပ   ်ငိဳး ာၾက္သည့္အျပိဳအမယမ်ၾးႏို  ့္စပ္လ််း္္၍ ကင ္္္ငံတင  ္္ငံတ ္ျပြန္  မမမ်ၾး္း ငလၾလ ် ္  ျာ္း  ္း္းၾ၌ထည့္သြ ္း စ်္းစၾး ပးျ  ္းမ်ၾး္း ငသည္ည္။

္ငံတ္းၾးြ ္ထ ္္ငံတျပန္ ၾကျ ၾထၾးသည့္Administrative Sanction ၊ သ္ငံတင ပးျ  ္း္ငံတင ဲ အျပ ္  နၾက္္ငံတႀကငမ္ထပ္မ မျာစ္ပြါး္းနအ္္ငံတြက္ကင လည္း

အ လးထၾးာပွီး ျာစ္စ်္အက််္း (္ငံတ္းၾးြ ္မသ္္ငံတမ ္ငံတ္ထၾး) ္ငံတ ျ္ပ င  ္းမမမ်ၾးလည္း္း ငပါသည္ည္။

・အာြြဲအစည္းပ  ္းငပ္က်ဆ ္းျ  ္း
・လယဲအာြြဲအစည္းမ အ ္းး္ယမမ  ္းျ  း္
・္း ္္္ၾ္း  ္ကင ္္စၾးလ ္္မ်ၾးမ
 ္ငံတ္းၾးစြြဆင ျ  ္း စသည္

・ 10 ႏို စ္  အၾက္ အလ ပႏ္ို  ့္ ထၾ ္ ဏ္
・ 10 Million Yen  အၾက္  ဏ္ ၾကး

( ကၾ္ပင  ္းး္း  ္းျာစ္သည့္အ ါ)
・ 3 Million Yen  အၾက္  ဏ္ ၾကး(ပ ဂၢငိဳလျ္ာစ္သည့္အ ါ)

သင ဲ သၾ္ အဆင ပါျပစ္မမက််ဴးလြန္ျ  ္းႏို  ့္သက္ဆင  ္သည့္ပစစည္း္ငံ၏သ္ငံတ္မ ္္ငံတ စ်းႏိုမနး္
5 ဆ ပမၾဏ သည္  ဏ္ ၾကး  ြထက္မ်ၾး န သၾအ ါ္ငံတြ ္မယ အဆင ပါ
 စ်းႏိုမန္း္ငံ၏ 5ဆ အၾက္္ငံတန္ာင း္း င  ဏ္ ၾကး  ြပမၾဏ ကင သ္ငံတ္မ ္္ငံတသည္ည္။

Criminal 
Penalty

・３ ႏို စ္ မျပည့္ သၾကၾလအ္ငံတြ ္း က န္စည္္ငံတ ္ပင ဲျ  ္း၊
နည္းပညၾ ပးျ  ္းမ်ၾးအၾး္ငံတၾးျမစ္္းပ္ဆင  း္ စျ  ္း

・အျ ၾး သၾက မၸဏွီ္ငံ၏ ္ငံတၾြန္  အျာစ္
စသည့္ပ  စ ျာ ့္အလ ပ္ြ ္ စျ  ္းအၾး္ငံတၾးျမစ္ျ  ္း

Administrative 
Sanction

အ
ျမ ့္
ဆ  း

်ပ  အ္းအျပ ္
အက်ငိဳးသက္ ္းၾကမ္မ
မ်ၾးလည္း္း ငျ  ္း

္ငံတ္းၾးမြ ္္ငံတ ္ပင ဲျ  ္းအၾးအ ္းး ယ္ျ  ္း

METI မ 
်ပ   ်ငိဳး ာၾက္က မၸဏ
ွီအၾး သ္ငံတင ပးျ  ္း

 ကနဲ္သ္္ငံတ ်က္ႏို  ့္အက် ိဳးြ ္သည့္ပစစည္းမ်ၾး၊နည္းပညၾမ်ၾးကင  ြ ့္ျပိဳ ်က္မ ယ္ဘြ
္ငံတ ္ပင ဲျ  ္း၊ ပးအပ္ျ  ္းျပိဳလ ် ္ ်ပ  အ္း အ ္းး ယ္ျ  ္း  ္းမည္ည္။
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နည္းပညၾအ ္းၾ ္းအြ္္အ္ငံတြက္ကနဲ္သ္္ငံတ္ငံတၾးျမစ္ထၾး သၾလ ပ္ ဆၾ ္မမမ်ၾး

誰
で
も

取引の許可

国 境

提供

誰
で
も

誰
で
も

提供

持ち出しの許可

USBメモリ等の持ち出し
電子メールの送信

居
住
者

非
居
者

提供

取引の許可

နည္းပညၾ္ငံ၏ “အ ္းၾ ္းအြ္္ ြ ့္ျပိဳမမ
（※１）” ကင ္း္း ငထၾးလ ် ္ ထင ဲအျပ ္
“သ္္ထ ္ငံတ ္ြ ့္ျပိဳ ်က္（※２）” ္း္း င
ထၾး္းမည္ျာစ္သည္ည္။
ျပည္ပသင ဲနည္းပညၾသ္္ထ ္ငံတသ္ြၾးသည့္
အ ါ္ငံတြ ္ “အ ္းၾ ္းအြ္္ ြ ့္ျပိဳမမ”
“သ္္ထ ္ငံတ ္ြ ့္ျပိဳမမ”
္ငံတ    ကင ္း္း ငထၾး္းမညျ္ာစ္သည္ည္။

ျပည္္ငံတြ ္းမ နထင  ္သယမ နည္းပညၾအၾး
ျပည္ပသင ဲ ပးျ  ္းႏို  ့္ျပည္ပ နထင  သ္ယအၾး
နည္းပညၾ ပးျ  ္း

（※
１）

（※
２）

 နထင  ္သယမ မ နထင  ္သယသင ဲ
နည္းပညၾ ပးျ  ္း

ပ ဂၢငိဳလ္ပင  ္း္းမ ထၾ ့္မ 

 အထယးနည္းပညၾမ်ၾးကင ① နထင  သ္ယမ မ နထင  သ္ယဆွီသင ဲ ပးအပ္္းန္ ္းည္္းြ္ ္ သၾ
အ ္းၾ ္းအြ္၊္②ျပည္ပ္ငံတြ  ္ပးအပ္္းန္္းည္္းြ္ ္ထၾး သၾအ ္းၾ း္အြ္္
မ်ၾးႏို  ့္စပလ္််း္ သၾ ထငန္း ်ိဳပမ္မမ်ၾး္း င စ္းနအ္္ငံတြက③္အထယးနည္းပညၾမ်ၾးကင 
သ္္ထ ္ငံတ္ျ  း္④အထယးနည္းပညၾမ်ၾး္ငံ၏Electronic Data မ်ၾးကင ျပည္ပသင ဲ
ပင ဲ ပးျ  း္္ငံတင ဲ္ငံတြ ္  ြ ့္ျပိဳ ်ကလ္င အပ္ပါသည္ည္။

အ ပးအ္ယ လႊြ ျပၾ း္ျ  း္ဆ င ္္းၾ
 ြ ့္ျပိဳ ်က္

မည္
သယ
မ
ဆ င

မည္
သယ
မ
ဆ င

ျာည့္ဆညး္
ပ ့ပ ငးျ  ္း

ထ ္္ငံတ ယ္ႏို င သ္ည့္  ြ ့္ျပိဳ ်က္

 န
ထ င ္
သယ

ျာည့္ဆညး္
ပ ့ပ ငးျ  း္

မ
 န
ထ င ္
သယ

 န္းၾ  သပင  း္္း
မ ထၾ ့္မ 

USB စ္ငံတစ္ စသည္္ငံတ ငဲျာ ့္
Data ကယး ျပၾ း္္း ယ္ျ  း္၊

E-mail ျာ ့္  ပးပ ငဲျ  း္

မည္
သယ
မ
ဆ င

ႏို င  ္ န္န္ငမင္ငံတ္

ျာည့္ဆညး္ပ ပ့ ငးျ  း္

ျာည့္ဆညး္ပ ပ့ ငးျ  း္
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ကမၻၾ္ငံတလႊၾး ဘးအႏၱို္းၾ္္က း္စ  ္စ္းနအ္္ငံတြက္ Security Trade Controlသည္အလြနအ္ ္းး
ပါပါသည္ည္။

  သ ်ၾမ န္ကန္ သၾ Trade Control ကင မ ဆၾ ္္းြက္လ ် ္ မငမငႏိုင  ္  သၾမက ကမၻၾႀကွီး္ငံ၏
 ဘးအႏိုၱ္းၾ္္က ္းစ ္မမကင ပါ အ ႏို ၾ ့္အ  ္က္ျာစ္ စပါသည္ည္။

ျပ နၾ１   ၾကၾ ့္ႏိုင   ္ ၊လ ပ ္နး္္ငံတင ဲအ ပၚထၾး္း ငသည့္  ္ ၾကည္မမမ်ၾး ဏအ္ငံတြ း္  ပ်ၾက္ကြ္ ္
ႏိုင  ္ပါသည္ည္။
  သ ်ၾမ န္ကန္ သၾ Trade Control ကင  ဆၾ ္္းြက္ န ၾကၾ ္း ္  ၾကည္မမကင လက္  ္း္း ငထၾးလ ် ္
လ ပ္ န္း္း ္းႏို ွီးမမမ်ၾး္ငံတင းပြါးလၾာပွီး၊ စွီးပြါး ္းးာြ ာဲာငိဳး္ငံတင း္ငံတက္မမ္ငံ၏လမ္းစကင ျာစ္ စပါသည္ည္။

စနစ္္း ငသည္င ဆင ္း  မ ် ျာ ့္ မလ   လၾက္ပါည္။ သ ်ၾမ နက္န ္သၾ လည္ပ္္ငံတ ဆၾ ္္းြက္မမသည္သၾ
အဓငကျာစ္ပါသည္ည္။
 စနစ္္း င သၾ္လည္း  သ ်ၾမ န္ကန္ သၾ လည္ပ္္ငံတ ဆၾ ္္းြက္မမမ္း ငလ ်  ္ စနစ္မ္း ငျ  ္းႏို  ့္္ငံတယ နပါလငမ့္မည္ည္။

ႏိုင  ္  ႏို  ့္က နထ္ ္္ငံတလ ပမ္မက႑ ႏို စ္ာက္လ  း ႀကငိဳးစၾးသြၾး္းနလ္င အပပ္ါသည္ည္။
 ႏိုင  ္  ္ငံ၏ အစြမ္းအစ္း င သၾ Trade Control System ျာစ္္ငံတည္ နမမသည္ မ္း ငမျာစ္ လင အပ္ သၾ အ္းၾ ျာစ္သည္ည္။
 ႏိုင  ္  ႏို  ့္ က န္ထ ္္ငံတလ ပ္မမက႑ ပယး ပါ ္း္၍ Trade Control ကင  ဆၾ ္္းြကျ္  ္းသည္ အလြန္ အ ္းးႀကွီးပါသည္ည္။
 က န္ထ ္္ငံတလ ပ္ နး္က႑အ နႏို  ့္လညး္ ကင ္ ပ္င  ္ လ ပ္ ဆၾ ္မမကင ထည့္သြ ္း  ဆၾ ္္းြက္ စာင ဲ လင အပ္ပါသည္ည္။


