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မူဝါဒ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

တ႐ုတ-္ ျမန္မာသစ္ကုန္သြယ္မႈအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္
ယခု မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ ၂ဝဝဝ
ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ရရွိထား
သည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေကာက္ခြန္
ဌာနမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို
အသံုးျပဳၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္တရုတ္
ႏိုင္ငံတ႔အ
ို ၾကား သစ္ေတာထြက္
ပစၥည္းကုန္သြယ္မႈ လတ္တေလာ
အေနအထားအား ေလ့လာသံုးသပ္
ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

နိဒါန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ၏ ထိပ္ဆံုးအေနအထားရိွ သစ္ထုတ္လုပ္သူႏွင့္တင္
ပို႔သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ၎၏တန္ဖိုးျမင့္ကၽြန္းႏွင့္အျခားသစ္မာမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မႈကို ႏိုင္ငံ
တကာက ေကာင္းမြန္စြာသိရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ အာရွ၏ ေနာက္ဆံုးက်န္ရိွေနေသာ သဘာဝ
သစ္ေတာအခ်ိဳ႕အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး ေက်းလက္ရပ္ရြာလူထုတို႔၏ လူေနမႈ
ဘဝမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေပးကာ ေဒသအတြင္း ေဂဟစနစ္မ်ားအတြက္လည္း အဓိက
အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္တပ္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ ႐ုန္း
ထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ဆက္စပ္သက္ဆိုင္သူ
မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္ေတာက႑၏ အနာဂတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး
လွ်က္ရိွကာ ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔အား
မည္ကဲ့သို႔ ခ်ိန္ဆသြားမည္ဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏
အခန္းက႑သည္ ဤအျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ အေျခခံက်ၿပီး အေၾကာင္းမွာ
၎၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တည္ရိွေနေသာ အားေကာင္းသည့္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္
ရာဆက္ဆံေရးတို႔ေၾကာင့္ႏွင့္ ယွဥ္တြေ
ဲ နထိုင္ေနေသာနယ္နိမိတ္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
သစ္သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ကုန္ဖလွယ္ရာတြင္ အဓိကကုန္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ
၏ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္တိုင္ရင္းသားႏိုင္ငံေရးလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြမ်ားစြာ ရရွိ
ေစၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထံသို႔ ၎၏ ႀကီးထြားလွ်က္ရွိသည့္ သစ္ကုန္ထုတ္
လုပ္မႈက႑အတြက္

ကုန္ၾကမ္းမ်ား

ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံ

တို႔အၾကား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္မႈသည္ ယခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ၏စိတ္
ဝင္စားၿပီး ေစာင့္ၾကည့္သည့္အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္လာကာ၊ အေၾကာင္းရင္းမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ
လံုးသည္

၂ဝဝ၆

ခုႏွစ္တြင္1 ထိုကဲ့သို႔နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္မႈအား

တားျမစ္ရန္

သေဘာတူညီခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္သာမကဘဲ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ခိုးသြင္း
မႈမ်ား၊ တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္
သစ္မွရရွိသည့္ဝင္ေငြမ်ား အသံုးျပဳျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ တရား
မဝင္သစ္မ်ားအား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ေနျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္း
လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ၿပီး (Eleven News၊ ၂ဝ၁၄) ၎သည္ တရားဝင္ သစ္ေစ်း
ႏႈန္းအေပၚ ထိခိုက္ေစကာ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ တရားဝင္တင္ပို႔ေနေသာ ကုန္
သည္မ်ားအေပၚ

မေကာင္းသည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

ျဖစ္ေပၚေစသည္

(Forest

Trends ၂ဝ၁၁)။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္တင္သြင္းမႈမ်ားကို တားျမစ္ရန္ အေရးႀကီးသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး2
တ႐ုတ္အရာရွိမ်ားသည္လည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ

သစ္ေတာပစၥည္းမ်ားထြက္သည့္

ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး တရားဝင္သည့္ကုန္သြယ္မႈအား ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ
တကာ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္ ပို၍ပါဝင္လာၾကသည္။
1

"ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ယူနန္ျပည္နယ္အၾကား သစ္ႏွင့္ဓာတ္သတၱဳ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ၾကားကာလေဆာင္ရြက္မႈမ်ား"။ ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔အစိုးရ၏႐ံုးမွ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္။

မူဝါဒရည္ညႊန္းနံပါတ္-မူဝါဒ႐ံုး၊ ယူနန္ [၂ဝဝ၆] ၉၁။ Xinhua ၊ ၂ဝဝ၆ အားလည္း ၾကည့္ရန္။
2

Ibid ။
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ယခုမူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ရရွိထားသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေကာက္အခြန္ဌာနမွ အခ်က္
အလက္မ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းကုန္သြယ္မႈ လတ္တေလာ အေနအထား
အား ေလ့လာသံုးသပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သစ္အား ဦးေဆာင္တင္သြင္းသူတစ္ဦးအေနႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏အေရးႀကီးသည့္အေနအထားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါေတြ႕ရွိ
ခ်က္မ်ားက ျပသလွ်က္ရွိသည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆီသို႔ သစ္ထုတ္ကုန္တင္ပို႔မမ
ႈ ်ားသည္ ပမာဏအားျဖင့္ေရာ တန္ဖိုးအားျဖင့္ပါ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္
အျမင့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္တင္ပို႔မႈ၏ ၃၇% အား တင္သြင္းခဲ့ၿပီး (၂ဝ၁၃)၊ ေစ်းကြက္
၏ ၄၅% ရွယ္ယာရွိေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအေနအထားတြင္ ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာ့သစ္ထုတ္ကုန္မ်ား
တင္သြင္းမႈသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ႏွစ္ဆတိုးျမင့္လာၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၂၁ မီလီယံျဖင့္ မွတ္တမ္း
တင္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း တင္ပို႔မႈပမာဏမွာ ၅၂% တိုးျမင့္လာၿပီး (၁.၁ မွ ၁.၇ မီလီယံ ကုဗမီတာ)၊
တန္ဖိုးမွာလည္း ၂၃၄% ျမင့္တက္လာသည္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၆ မီလီယံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၂၁ မီလီယံ) (ပံု ၂
ႏွင့္ ၃)။



တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သစ္ထုတ္ကုန္တင္သြင္းမႈႏွင့္ စာရင္းျပဳစုမႈအမ်ားအစုမွာ ကူမင္းအေကာက္ခြန္ခ႐ိုင္မွ သြား
ျခင္းျဖစ္ၿပီး တရားမဝင္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ သစ္ထုတ္ကုန္တင္ပို႔မႈအားလံုး
သည္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ ေရေၾကာင္းျဖင့္တင္ပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း (MTE) ၏ အမွတ္တံဆိပ္လည္း
ပါရွိရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထံသုိ႔တင္ပို႔ေသာ ျမန္မာ့သစ္ထုတ္ကုန္၏ ၉၄% မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ကုန္းေျမဆက္ေနေသာ တ႐ုတ္ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ကူမင္း
တြင္ စာရင္းသြင္းထားသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားသည္မွာ ကူမင္းတြင္စာရင္းသြင္းထားေသာ ျမန္မာသစ္တင္ပို႔မႈအားလံုးသည္
ကုန္းလမ္းမွတစ္ဆင့္ ယူနန္နယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ တင္ပို႔ျခင္းျဖစ္သည္ (ကူဒို ၂ဝဝ၈)။



၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မ်ားအေစာပိုင္းတြင္ လံုးဝမရွိေသးေသာ မီးေသြးကုန္သြယ္မႈသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမင့္တက္လွ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္
ႏိုင္ငံထံသုိ႔ မီးေသြးတင္ပို႔မႈမ်ားသည္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မ်ားအၾကားတြင္ ၂၅ဝဝ% ေက်ာ္ တိုးျမင့္လာသည္။ အလံုးစံု
ပမာဏမွာ ဝ.၅ မီလီယံကုဗမီတာခန္႔တြင္ ရပ္တန္႔ၿပီးတည္ၿငိမ္သြားေသာ္လည္း (၂ဝ၁၃) မီးေသြးသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထံသုိ႔ စုစုေပါင္း ျမန္မာ့သစ္ထုတ္ကုန္တင္ပို႔မႈ၏ ၃၂% အား ကိုယ္စားျပဳသည္။ ကနဦး သစ္ေတာျဖစ္စဥ္မ်ားေလ့
လာခ်က္အရ ၎ႀကီးမားသည့္တိုးျမင့္ႏႈန္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေနေရာင္ျခည္ဆိုလာျပားမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းတြင္ အမ်ားဆံုး
အသံုးျပဳေသာ ဆီလီကြန္သတၱဳမ်ားအားက်ိဳသည့္လုပ္ငန္းအတြက္ မီးေသြးအသံုးခ်ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (လာမည့္ Forest
Trends 2015a)။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏မီးေသြးတင္ပို႔မႈ၏ ၁ဝဝ% အား ကူမင္းအေကာက္ခြန္ခ႐ိုင္တြင္ စာရင္းသြင္းထားျခင္းသည္
ေရေၾကာင္းမွတင္ပို႔ျခင္းအစား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးတင္ပို႔ျခင္းကို ေဖာ္ျပလွ်က္ရွိသည္။ သစ္ေတာအရာရွိေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပဳ
လုပ္သည့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းပြမ
ဲ ်ားမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ စီးပြားျဖစ္တင္ပို႔ရန္အတြက္ မီးေသြးထုတ္လုပ္ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ဥပေဒက တားျမစ္ထားသည္။

တစ္ကမၻာလံုးအေနအထားႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈဆက္ဆံေရး
တိုက္႐ိုက္ကုန္သြယ္မႈအရ ျမန္မာ့သစ္၏ အနည္းဆံုး ၈၂% သည္ (တန္ဖိုးအားျဖင့္) ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံထံသို႔သာသြားၿပီး၊ ၎တို႔မွာ တ႐ုတ္
ႏိုင္ငံႏွင့္အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ အဓိကေစ်းကြက္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၃၇% ျဖင့္ ၄၅% ရွိ
ေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ေနာက္တြင္ ဒုတိယအေနအထားျဖင့္ ရပ္တည္သည္ (ပံု ၁)။ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအရ တ႐ုတ္
ႏိုင္ငံထံသို႔ သစ္မာသစ္လံုးမ်ားတင္ပို႔ျခင္းတြင္ အဓိကပံ့ပိုးသူအေနျဖင့္ အေရးႀကီးသည့္ဇာစ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
သည္ တန္ဖိုးအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏သစ္မာသစ္လံုးတင္သြင္းမႈအတြက္ ဒုတိယအေရးႀကီးဆံုးဇာစ္ျမစ္ျဖစ္ၿပီး ပမာဏအားျဖင့္ စတုတၳ
အေနအထားတြင္ရွိၿပီး (ဇယား ၁)၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏သစ္မာသစ္လံုးတင္သြင္းမႈအတြက္ ၁၃% ျဖည့္ဆည္းေပးသည္
(တန္ဖိုးအားျဖင့္)။
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ပံု ၁ - ႏိုင္ငံအလိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ထုတ္ကုန္တင္ပို႔မႈ

တန္ဖိုး (US ေဒၚလာ ဘီလီယံ)
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ဇယား ၁ - ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထံသို႔ သစ္မာသစ္လံုးတင္ပို႔သည့္ ထိပ္ဆံုး ၅ ႏိုင္ငံ
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ႏိုင္ငံ

ပမာဏ (ကုဗမီတာ)

၁။ ပါပူဝါ နယူဂီနီ

၆၂၄.၇

၁။ ပါပူဝါ နယူဂီနီ

၂,၇၅၁,၇၇၇

၂။ ျမန္မာ

၅၃၂.၄

၂။ ေဆာ္လမြန္ကၽြန္းမ်ား

၂,ဝ၃၅,၇၄၃

၃။ ေဆာ္လမြန္ကၽြန္းမ်ား

၄၀၃.ဝ

၃။ ႐ုရွား

၉၆၇,၇၁၅

၄။ လာအို

၃ဝ၈.၃

၄။ ျမန္မာ

၉၃၈,ဝ၉၂

၅။ ကြန္ဂို

၁၉၈.၆

၅။ ကြန္ဂို

၅ဝ၂,၁၃၁

4

ဇာစ္ျမစ္ - တ႐ုတ္အေကာက္ခြန္၏ စာရင္းမ်ား

3

ဤဇယားပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား Forest Trends မွ James Hewitt က စုစည္းထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ႏွစ္ဘက္ကုန္သြယ္ေရး စာရင္းအင္းမ်ားအား ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိပါ။ အက်ိဳး

ဆက္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တင္ပို႔မႈမ်ားအား အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ တိုင္းျပည္၏တင္ပို႔မႈဆိုင္ရာ စာရင္းအင္းမ်ားအား အသံုးျပဳရသည္။ အသံုးျပဳထားသည့္ ကုန္သြယ္မႈစာရင္းအင္းမ်ား၏ ဇာစ္ျမစ္ထဲ
တြင္ ပါဝင္သည္မွာ - တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၏ အေကာက္ခြန္ဌာန၏ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္)၊ Eurostat (EU အဖြ႕ဲ ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ တင္သြင္းမႈမ်ားအတြက္)၊ ဂ်ပန္
အေကာက္ခြန္ဌနာ (ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြက္)၊ ကိုရီးယား အေကာက္ခြန္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအတြက္)၊ Tradeline Philippines (ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအတြက္)၊ အေကာက္ခြန္ အေထြေထြ
ဦးစီးဌာန (တိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံအတြက္)၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေကာက္ခြန္ဌာန (ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္)၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကုန္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ Dataweb (အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြက္) ႏွင့္ UN Comtrade။
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ယူနစ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ တင္သြင္းမႈႏွင့္တင္ပို႔မႈတန္ဖိုးမ်ားကလြဲ၍ အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္မႈ စာရင္းအင္းမ်ားအား မထုတ္ျပန္ပါ။ ပမာဏမ်ားႏွင့္အေလးခ်ိန္မ်ားအား ခန္ ႔မွန္းထားျခင္း
ျဖစ္သည္။ လာအိုႏိုင္ငံသည္ ကုန္သြယ္မႈစာရင္းအင္းမ်ားအား မထုတ္ျပန္ပါ။ ၎၏ ျမန္မာႏို င္ငံႏွင့္ျပဳလုပ္သည့္ သစ္အေျချပဳထုတ္ကုန္မ်ားအား သုညဟု ဤတြင္ ယူဆထားသည္။ အခ်ိဳ႕ႏွစ္မ်ားအ
တြင္း ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏တင္သြင္းမႈအခ်က္အလက္၏ဇာစ္ျမစ္ (ဥပမာ - ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံ၊ ၂ဝဝ၈-၂ဝ၁ဝႏွင့္ ၂ဝ၁၂-၁၃၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ၂ဝ၁၃) မ်ားအား ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ဤတြင္
ပါဝင္သည္ဟု ယူဆထားသည္။
4

အျခား မွတ္ခ်က္ေပးထားသည့္အခါမွလြဲ၍ ဇယားအားလံုးႏွင့္ အခ်က္အလက္အားလံုးမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေကာက္ခြန္ဌာန၏ စာရင္းအင္းမ်ားမွ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။
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ကုန္သြယ္မႈအေနအထား ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ - ပမာဏႏွင့္တန္ဖိုး
၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ က်ဆင္းၿပီးေနာက္ ပမာဏ ျမင့္တက္လာျခင္း
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံမွသစ္ထုတ္ကုန္ တင္သြင္းမႈမ်ားသည္ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မွစၿပီး မ်ားစြာျမင့္တက္လာၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မွတ္တမ္း
တင္၍ရသည့္အဆင့္ျဖစ္ေသာ ၁.၇ မီလီယံ ကုဗမီတာ (ပံု ၂) အထိေရာက္ရွိလာကာ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္၏ ယခင္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္ ၁.၆
မီလီယံ ကုဗမီတာထက္ ေက်ာ္လြန္သြားသည္။
၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္မတိုင္မီတြင္ သစ္လံုးအမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေျမာက္ပိုင္းသစ္ေတာမ်ားမွခုတ္လွဲၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ထံသို႔ ကုန္းေၾကာင္းမွ
တင္ပို႔ျခင္းျဖစ္သည္ (Global Witness ၂ဝဝ၉)။ ထုိ႔ေနာက္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ တရားမဝင္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္မႈအား ႏွိမ္နင္းရန္
ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ား ရင္ဆိုင္လာရေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ၎တို႔ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားရွိနယ္စပ္
အားျဖတ္ေက်ာ္သည့္ တင္ပို႔မႈမ်ားကိုၾကပ္မတ္ရန္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။5 ၎ၾကပ္မတ္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္
ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း တင္ပို႔မႈပမာဏက်ဆင္းသြားေသာ္လည္း ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းျဖစ္ခဲ့သည့္ က်ဆင္းမႈ (ကခ်င္ျပည္
နယ္အတြင္း တိုက္ပြမ
ဲ ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရန္မ်ားသည္) မွလြဲ၍ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္မွစ၍ တင္ပို႔မႈပမာဏသည္ ပံုမွန္တိုးျမင့္
လာၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အထပ္ပါမွတ္တမ္းတင္၍ရသည့္အဆင့္ျဖစ္ေသာ ၁.၇ မီလီယံ ကုဗမီတာအထိ ေရာက္ရွိသြားသည္။
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သစ္လံုးတင္ပို႔မႈျမင့္တက္လာျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA ၊ ထို
ေဒသအတြင္းရွိ အစိုးရဘက္မွမဟုတ္ေသာ အဓိကတပ္အင္အားစု) ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔အၾကား တိုက္ပအ
ြဲ ရွိန္က်ဆင္းလာျခင္းႏွင့္
မုတ္သုန္ရာသီေရာက္ရွိလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပြင္းလင္းလာသည့္အေျခအေနအား ကုန္သည္မ်ားက အခြင့္အေရးယူျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ထုိ႔အျပင္ ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းသည္မွာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သစ္လံုးတင္ပို႔မႈ တားျမစ္ခ်က္
ရွိလာမည္ျဖစ္၍ သစ္လံုးမ်ားအား ပမာဏမ်ားစြာ အေျပးအလႊား တင္ပို႔ျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တန္ဖိုးႏွစ္ဆျမင့္တက္လာျခင္း
၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သစ္ထုတ္ကုန္တင္ပို႔မႈတန္ဖိုးသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ျမင့္တက္လာေသာ္
လည္း ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁ဝဝ% ထက္ပို၍ခုန္တက္သြားၿပီး ယခင္ႏွစ္၏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ဝ၉ မီလီယံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၂ဝ
မီလီယံအထိ ျမင့္တက္သြားသည္ (ပံု ၃)။ ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုးျမင့္တက္ေနျခင္းသည္ အဆင့္ျမင့္ rosewood ပရိေဘာဂမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္
အသံုးျပဳသည့္ အမ်ိဳးအစား ၂ ခုျဖစ္ေသာ ပိေတာက္ (Pterocarpus macrocarpus) ႏွင့္ တမလန္း (Dalbergia oliveri) ကဲ့သို႔ေသာ
တန္ဖိုးရွိသစ္မာမ်ားအတြက္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏လိုအပ္ခ်က္

ပိုမိုျမင့္မားလာျခင္းကို

ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။6

တမလန္းသည္

အၾကမ္းအားျဖင့္ တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇,ဝဝဝ တန္ဖိုးရွိၿပီး အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ား၏အစီရင္ခံခ်က္အရ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ၏
ပထမ ၃ လအတြင္းတြင္ ကုန္းေၾကာင္းမွ တရားမဝင္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ တမလန္းသစ္တင္ပို႔မႈသည္ ပို၍တိုးျမင့္လာသည္ (ITTO
2014a)။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တန္ဖိုးရွိသစ္မာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းသည္က်ဆင္းလာၿပီး ကုန္သြယ္မႈသည္ လက္ရွိတိုးျမင့္ႏႈန္းျဖင့္ ဆက္လက္
သြားေနပါက ပိေတာက္ႏွင့္ တမလန္းတို႔သည္ စီးပြားျဖစ္ခုတ္လွဲျခင္းေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္သည္ (ITTO 2014a)။

ထုတ္ကုန္ပါဝင္မႈဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ
မီးေသြးကုန္သြယ္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအၾကား ျမင့္တက္လာသည့္ကုန္သြယ္မႈ ေပၚထြက္လာသည္။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မတိုင္မီက လံုးဝမရွိခဲ့သည့္ မီး
ေသြးကုန္သြယ္မႈသည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ၏ ၄၂% အၾကမ္းအားျဖင့္ ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏တင္
သြင္းမႈဆိုင္ရာစာရင္းအင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏မီးေသြးတင္ပို႔မႈ ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ေဒသတြင္းရွိသည့္ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္
အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ေပၚလာသည္။
Forest Trends ၏ လာအိုႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ေသာ ကြင္းဆင္းသုေတသနအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏မီးေသြးလိုအပ္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ဆီ
လီကြန္လုပ္ငန္း၏တြန္းအားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎သည္ သလင္းေက်ာက္ (ဆီလီကြန္ ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္) အား သန္ ႔စင္သည့္ဆီလီကြန္
သတၱဳအျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲရာတြင္ မီးေသြးအား အသံုးျပဳသည္ (လာမည့္ Forest Trends 2015a)။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျပတ္သားစြာျဖင့္
ကမၻာ၏အဓိကဆီလီကြန္ထုတ္လုပ္သူျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ေစ်းကြက္၏ ဆီလီကြန္သတၱဳ ၅ဝ% ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္သည္ (U.S. Geological
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"ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ယူနန္ျပည္နယ္အၾကား သစ္ႏွင့္ဓာတ္သတၱဳ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ၾကားကာလေဆာင္ရြက္မႈမ်ား"။ ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔အစိုးရ၏႐ံုးမွ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္။

မူဝါဒရည္ညႊန္းနံပါတ္-မူဝါဒ႐ံုး၊ ယူနန္ [၂ဝဝ၆] ၉၁။ Xinhua ၊ ၂ဝဝ၆ အားလည္း ၾကည့္ရန္။
6

တ႐ုတ္ဇိမ္ခံ rosewood ပရိေဘာဂမ်ားအား ‘hongmu’ ဟုေခၚ၍ အဓိပၸာယ္မွာ ‘သစ္နီ’ ျဖစ္သည္။ ပိေတာက္သည္ အမွန္တကယ္ဆိုလွ်င္ rosewood အစစ္မဟုတ္ပါ။ ၎သည္ အသြင္အျပင္

အားျဖင့္ တူ၍ တစ္ခါတစ္ရံ rosewood အေနႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျပဳသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာသစ္ကုန္သြယ္မႈအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္

5

Survey 2013a)။ ပထဝီအေနအထားအရ သလင္းေက်ာက္မိုင္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းသက္သာသည့္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတို ႔ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းေၾကာင့္
ျမန္မာႏွင့္လာအို ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ယူနန္ျပည္နယ္တေလွ်ာက္သည္ ဆီလီကြန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၏အခ်က္အျခာ ျဖစ္လာ
ၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆီလီကြန္ဓာတ္ေပါင္းဖို အနည္းဆံုး ၆၈ ခုရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ဆီလီကြန္ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၅ဝ% အထိ ထုတ္လုပ္ေပး
သည္ (U.S. Geological Survey 2013b)။ ထိုဓာတ္ေပါင္းဖိုအမ်ားအျပားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္အနီးတြင္ တည္ရွိသည္။ ဆီလီကြန္အား
ထုတ္ကုန္မ်ိဳးစံုတြင္ အသံုးျပဳၿပီး၊ ထိုအထဲတြင္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ အလွကုန္မ်ားအျပင္ “အစိမ္းေရာင္”
ဆိုလာျပားမ်ားတြင္ပါ အသံုးျပဳသည္။

သစ္ခသ
ြဲ ားမ်ား က်ဆင္းျခင္း
၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သစ္ခသ
ြဲ ားတင္ပို႔မႈမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပံုမွန္တင္ပို႔
ေလ့ရွိၿပီး စုစုေပါင္းတင္ပို႔မႈပမာဏ၏ ၂၇% ခန္႔ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သစ္ခြဲသားတင္ပို႔မႈသည္ ၆၂%
က်ဆင္းသြားၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ၎အေနအထားႏွင့္သာ ဆက္လက္ရွိေနသည္။ ၎က်ဆင္းမႈသည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွစတင္ေသာ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ သစ္ခြဲသားတင္ပို႔ျခင္းအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္တေျပးညီျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ထိုက်ဆင္းမႈသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ျပဳလုပ္မည့္
သစ္လံုး တင္ပို႔မႈတားျမစ္ျခင္းအား ျဖစ္ေပၚေစသည့္အေၾကာင္းတရားတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္။
ပံု ၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သစ္ထုတ္ကုန္တင္ပို႔မႈပမာဏ

ပမာဏ (သန္းေပါင္း m3 RWE)

1.8
1.4
0.9
0.5
0.0
2000

2001

2002

2003

Logs
သစ္လံုးမ်ား

2004

2005

Charcoal
မီးေသြး

2006

2007

2008

Sawn
သစ္ခwood
သ
ြဲ ား

2009

2010

2011

2012

2013

Other
အျခား

Veneer

ပံု ၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သစ္ထုတ္ကုန္တင္ပို႔မႈတန္ဖိုး

တန္ဖိုး (US ေဒၚလာ မီလီယံ)
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တ႐ုတ-္ ျမန္မာနယ္စပ္အနီး ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ Ruili ရွိ မီးေသြး၊ ၂ဝ၁၃။ ဇာစ္ျမစ္ - Kevin Woods

ျမန္မာႏိုင္ငံတင္ပို႔မႈမ်ား၏ တရားဝင္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား
ကူမင္းသို႔ ကုန္းလမ္းမွသြားသည့္ တင္သြင္းမႈမ်ား
၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွတ႐ုတ္ႏိုင္ငံထံသုိ႔ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေနျခင္းအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း
အား မလိုလားသည့္အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ ရရွိေစသည္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ယူနန္ျပည္နယ္အၾကား သစ္ႏွင့္တြင္းထြက္ပစၥည္းဆိုင္
ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား စီမံခန္႔ခရ
ြဲ န္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္” ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ရယူခဲ့ၾကၿပီး ကုန္းလမ္း
မွတရားမဝင္သစ္ကုန္သြယ္မႈအား ဦးတည္ျခင္းျဖစ္သည္ (Xinhua ၂ဝဝ၆)။ သစ္မွရရွိသည့္ဝင္ေငြမ်ား၏ခြဲတမ္း ပိုမိုရရွိရန္အတြက္ႏွင့္
အစိုးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၎ေငြမ်ားအားမရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ သစ္အားလံုးအား တိုင္း
ျပည္၏စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အျခာျဖစ္ေသာရန္ကုန္မွတစ္ဆင့္ တင္ပို႔ရန္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္
ငန္း (MTE) တံဆိပ္ပါေသာ ျမန္မာ့သစ္မ်ားအား တရားဝင္သည္ဟုသတ္မွတ္ၿပီး ရန္ကုန္မွတစ္ဆင့္ ေရေၾကာင္းျဖင့္တင္ပို႔သည္။7
သို႔ေသာ္ ထိုတားျမစ္ခ်က္မ်ားၾကားမွ တ႐ုတ္အေကာက္ခြန္စာရင္းအင္းမ်ားအရ ျမန္မာ့သစ္အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ကခ်င္ျပည္နယ္
အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၏နယ္စပ္တစ္ဖက္တြင္ရွိေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ကူမင္းအေကာက္ခြန္ခ႐ိုင္ရွိ နယ္စပ္အေကာက္ခြန္႐ံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္
လွ်က္ရွိသည္ (ပံု ၄ ႏွင့္ ေျမပံု ၁)။ ယူနန္သည္ ေျမမ်ားဝိုင္းရံလွ်က္ရွိေသာျပည္နယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကူမင္းတြင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ
တင္ပို႔မႈမ်ားမွာ ကုန္းလမ္းမွလာသည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္ (Kudo ၂ဝဝ၈)။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ သစ္
တင္သြင္းမႈပမာဏ၏ ၉၄% မွာ ကူမင္းတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာေၾကာင့္ တရားမဝင္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔မီးေသြးတင္သြင္းမႈ၏ ၁ဝဝ% အား ကိုယ္စားျပဳၿပီး၊ သစ္ခသ
ြဲ ား ၉၇% ႏွင့္ သစ္လံုး ၉၁% တို႔အား ကိုယ္စားျပဳၿပီး
veneer ၁၂% ကိုသာ ကိုယ္စားျပဳသည္။
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (MOECAF) မွ အရာရွိတစ္ဦး
က အသိအမွတ္ျပဳသည္မွာ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားအတြင္း တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းအား သစ္
ေတာအရာရွိမ်ားအေနႏွင့္ ၾကပ္မတ္ရန္ ခက္ခဲသည္ (ITTO 2014b)။ “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္
ယူနန္ျပည္နယ္၏ေဒသခံအစိုးရတို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သစ္မ်ားအား တရားမဝင္တင္သြင္းျခင္းကိုတားျမစ္ရန္ ကၽြန္ဳပ္ေတာင္းဆိုထား
သည္” ဟု MOECAF ၏ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းထြန္းက ဆိုသည္။ “ထို႔အျပင္ ေျမပံုမ်ားႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားအား သက္ေသအျဖစ္အသံုး
ျပဳကာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိတ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးအား တရားမဝင္သစ္ကုန္သြယ္မႈရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္” (Eleven News ၂ဝ၁၄)။
ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာညီညီေက်ာ္က မွတ္ခ်က္ေပးရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တမလန္း (Dalbergia
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အခ်ိဳ႕ေသာအခါမ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားအား အျမတ္ထုတ္ၿပီး သို႔မဟုတ္ အထူးကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ထုတ္ေပးကာ ကုန္းလမ္းကုန္သြယ္မႈအား တရားဝင္သည္ဟု အဆင့္ျမင့္ ျမန္မာ

အရာရွိမ်ားက သတ္မွတ္သည္။
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oliveri) ႏွင့္ ပိေတာက္ (Pterocarpus macrocarpus) လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈအား ျဖစ္ေပၚေစသည္ (ITTO
2014b)။

ရန္ကုန္မွ တရားဝင္သစ္တင္ပို႔မႈမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ကုန္းလမ္းျဖင့္တရားမဝင္ သစ္တင္ပို႔မႈမ်ား
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွတ႐ုတ္ႏိုင္ငံထံသို႔ တိုက္႐ိုက္တင္သြင္းမႈပမာဏ၏ ၆% သည္ ရန္ကုန္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းသို႔ ေရ
ေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ သြားသည္ (ေျမပံု ၁ ႏွင့္ ပံု ၄)။ Forest Trends ၏ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈအရ ရန္ကုန္မွ ေဟာင္ေကာင္၊ ထိုင္းႏွင့္
မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔ထံ တိုက္႐ိုက္စီးဆင္းၿပီးမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပည္မထံသုိ႔ ျပန္လည္တင္ပို႔မႈမ်ားရွိသည့္အျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္
ႏိုင္ငံသို႔ ကုန္းလမ္းျဖင့္ ျပန္လည္တင္ပို႔ျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္ (ေျမပံု ၂)။ ထိုစီးဆင္းမႈမ်ားအား ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္
ျပထားျခင္း မရွိပါ။ သစ္တင္ပို႔မႈမ်ားသည္ ရန္ကုန္မွတစ္ဆင့္ျပဳလုပ္ပါက MTE တံဆိပ္ပါလွ်င္ တရားဝင္သည္ဟုသတ္မွတ္ၿပီး ကုန္းလမ္း
ျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ျခင္းသည္ တရားမဝင္ပါ။

ပမာဏ (သန္းေပါင္း m3 RWE)

ပံု ၄ - အေကာက္ခြန္ခ႐ိုင္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထံသုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သစ္ထုတ္ကုန္တင္သြင္းမႈမ်ား (ပမာဏ)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ကူမင္း
Kunming

Nanjing
နန္ဂ်င္း

ရွန္ဟိုင္း
Shanghai

Guangzhou
ေဂါင္ဇူး

ရွန္တိုး
Shantou

ဟန္ပု
Huangpu

ဟန္ဇူး
Hangzhou

Other
အျခား

ပံု ၅ - အေကာက္ခြန္ခ႐ိုင္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထံသုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သစ္ထုတ္ကုန္တင္သြင္းမႈမ်ား (တန္ဖိုး)
700.0

တန္ဖိုး (US$ သန္းေပါင္း
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ရွန္ဟိုင္း
Shanghai

နန္ဂ်င္း
Nanjing

Huangpu
ဟန္ပု

Guangzhou
ေဂါင္ဇူး

Shenzhen
ရွန္ဇန္

အျခား
Other
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တ႐ုတ္-ျမန္မာသစ္ကုန္သြယ္မႈအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္

ေျမပံု ၁ - ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထံသို႔ အဓိကတိုက္႐ိုက္ သစ္စီးဆင္းမႈမ်ား*

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ျပည္မႀကီးထံ ျပန္လည္မတင္ပို႔မီ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပို႔သည့္သစ္မ်ား မပါ။
၂ဝ၁၃ တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သစ္တင္သြင္းမႈအား ကူမင္းတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည္။

ေျမပံု ၂ - တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထံသုိ႔ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္တင္ပို႔ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သစ္စီးဆင္းမႈမ်ား*

Forest Trends ၏ ကြင္းဆင္းသုေတသနအေပၚ အေျခခံသည္။
ေျမပံုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထံသုိ႔ သစ္တုိက္႐ိုက္တင္ပို႔မႈမ်ား မပါပါ။

တ႐ုတ္-ျမန္မာသစ္ကုန္သြယ္မႈအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္
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နိဂံုး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ ၎၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္အခ်ိတ္အဆက္အေပၚ မ်ားစြာမွီခိုလွ်က္ ရွိၿပီး ဤမူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္က
ေဖာ္ျပသည္မွာ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္

ကမၻာ၏ထိပ္ဆံုး

ျမန္မာ့သစ္

တင္သြင္းသူမ်ားထဲတြင္

တစ္ဦးအေနနွင့္

ဆက္လက္တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပညာ ရွင္မ်ားက ျမင့္တက္ေနေသာပမာဏရွိၿပီး တရားမဝင္သည့္သဘာဝရွိသည့္
ဤကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ၎၏ သမိုင္းအရ သစ္လံုးအ႐ိုင္းမ်ားတင္ပို႔မႈအေပၚ အာ႐ံုစိုက္ျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ လွ်က္ရွိၾကသည္။
၂ဝဝဝ

ခုႏွစ္မွ

၂ဝ၁၃

ခုႏွစ္အထိ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထံသုိ႔

ျမန္မာ့သစ္တင္ပို႔မႈ

သည္

သစ္လံုးမ်ား

သို႔မဟုတ္

သစ္ခြသ
ဲ ားအၾကမ္းမ်ားပံုသ႑ာန္ျဖင့္ ျဖစ္သည္ (၆၂% ႏွင့္ ၁၅% အသီးသီး ရွိသည္)။ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေပၚထြက္လာသည့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အျခား

တင္ပို႔မႈေစ်းကြက္မ်ား

(ဥပမာ

-

အိႏၵိယႏိုင္ငံထံသို႔

ပဲ

သို႔မဟုတ္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

ႏွင့္ဥေရာပသမဂၢထံသို႔ အဝတ္အထည္မ်ား) ႏွင့္ မတူညီသည္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ့သစ္ကုန္သြယ္မႈသည္
က်ယ္ျပန္႔သည့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
အေထာက္အကူျပဳျခင္းမရွိပါ

သို႔မဟုတ္
(Kudo

တန္ဖိုးျမင့္လုပ္ငန္း

2008)။

၎စိုးရိမ္

တစ္ခု၏ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈတို႔အေပၚ

မႈမ်ားအား

တုံ႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

သစ္လံုးတင္ပို႔မႈတားျမစ္ခ်က္အား ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MTMA)
သည္

သစ္လံုးတင္ပို႔မႈ

သစ္လံုးမ်ား

တားျမစ္ခ်က္အား

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထံ

ဤမူဝါဒ၏ထိေရာက္မႈအား

ေဒသခံအေကာက္ခြန္ေအဂ်င္စီမ်ားက

တင္သြင္းျခင္းအား
ေစာင့္ၾကည့္ရမည္

တားျမစ္ရန္
ျဖစ္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ

ေသာ္လည္း

အသိအမွတ္ျပဳရန္

ထံသုိ႔

ႏွင့္

ေတာင္းဆိုခဲ့သည္

အေျခအေနအား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
(ဇင္

၂ဝ၁၄)။

နီးကပ္စြာၾကည့္႐ႈသြားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

အထူးသျဖင့္ ၂ဝ၁၄ ႏွစ္ ကုန္ပိုင္း မုတ္သုန္ရာသီအၿပီးတြင္ လမ္းမ်ား ျပန္လည္သြားလို႔ရသည့္အခါ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား

ယံုၾကည္မႈရရွိေစရန္ႏွင့္

မွန္ကန္သည့္မက္လံုးမ်ားခ်ေပးရန္

ျပည္တြင္းသစ္ထုတ္လုပ္ေရးက႑၏

သစ္လံုးတင္ပို႔မႈ

တားျမစ္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈအား

ခ်က္အား

ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနအထားျဖင့္

အဆင့္ျမႇင့္ၿပီးၾကပ္မတ္သြားလုပ္သြားရန္ လိုအပ္မည္ (လာမည့္ Forest Trends 2015b)။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ REDD+ (သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ သစ္ေတာပ်က္စီးယိုယြင္းျခင္းမွ ကာဗြန္ ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး) ႏွင့္ FLEGT
(သစ္ေတာဥပေဒၾကပ္မတ္ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ကုန္ သြယ္မ ႈ) ဆိုင္ရာ ဆႏၵအေလ်ာက္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္ (VPA)
လုပ္ငန္းစဥ္ကဲ့သို႔ ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အားထုတ္မႈမ်ားတြင္ စတင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ အစိုးရသည္ EU ႏွင့္ FLEGT VPA
တစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈအားေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး၊ ၎မွာ သက္ေရာက္သူမ်ားစြာ ပါ ဝင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ တရားဝင္မႈအား
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ရန္

အမ်ားသေဘာတူညီမႈ

ရယူျခင္း

ပါဝင္ၿပီး

၎သည္

အမ်ိဳးသား

သစ္တရားဝင္မႈစံခ်ိန္စံႏႈန္းတစ္ခု

ေပၚထြက္လာရန္အတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္လည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဤေဆြးေႏြးမႈတြင္ ကနဦးအဆင့္သာရွိေနေသးေသာ္
လည္း အခ်ိဳ႕ေသာသက္ေရာက္သူမ်ားအေနႏွင့္ VPA ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အစိုးရအား ပြင့္ လင္းျမင္သာလာေစရန္ အားေပးၿပီး
သစ္ေတာႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္

က႑အသီးသီးရွိ

ဥေပဒမ်ား အား ရွင္းလင္းေပးေစကာ

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္အစိုးရတို႔အၾကား

ထိေတြ႕ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္း မ်ားလည္း တိုးျမင့္ေစသည္။
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာအစိုးရအရာရွိတစ္ဦးသည္ တရားမဝင္သစ္ကုန္သြယ္မႈအား ကိုင္တြယ္ရာတြင္ တိုင္းျပည္က
ရင္ဆိုင္ေနရေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္း

ဖြင့္ဟခဲ့ၿပီး

တ႐ုတ္

အစိုးရအား

သစ္တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ပိုမိုတင္းၾကပ္စြာေဆာင္ရြက္သြားရန္ ပန္ ၾကားခဲ့သည္ (Eleven News ၂ဝ၁၄)။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အစိုးရႏွင့္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သစ္ကုန္သြယ္မႈကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပို၍ထိေတြ႕ၿပီး ေဆြးေႏြးလာ ကာ ထိုအထဲတြင္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊
စက္တင္ဘာလတြင္

ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္

စတုတၳေျမာက္

သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းကုန္စည္ျပပြတ
ဲ ို႔
ႏိုင္ငံတကာသစ္ကုန္သြယ္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ပါဝင္

ႏိုင္ငံတကာ
ကာ

သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းဖိုရမ္ႏွင့္
ကုမၸဏီမ်ားက

တ႐ုတ္-အာဆီယံ

ဥပေဒမ်ားအားလိုက္နာကာ

တာဝန္သိသည့္ သစ္ကုန္သြယ္မႈျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား

ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ယူနန္၏ Southwest Forestry University

သည္

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သစ္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာမႈျပဳလုပ္လွ်က္ရွိကာ ထိုကိစၥ ရပ္မ်ားအား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားရန္
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြး ပြတ
ဲ စ္ခု ျပဳလုပ္သြားရန္ရွိသည္။ သက္ေရာက္သူမ်ိဳးစံုတို႔အား တက္ေရာက္ရန္
ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအထဲတြင္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔ ပါဝင္မည္
ျဖစ္သည္။

ထိုအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

နယ္စပ္ႏွစ္ဘက္ရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အၾကား

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္ၿပီး

ထိုမွတစ္ဆင့္ တရားဝင္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္အက်ိဳးရွိကာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမည့္ သစ္ကုန္သြယ္မႈအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာသစ္ကုန္သြယ္မႈအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္
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ဤမူဝါဒ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အား DFID
Forest Governance, Markets
and Climate (FGMC) အစီအစဥ္
က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည္။
Eve Richer က David Taylor
၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေရးသားျပဳစု
သည္။ စာေရးသူသည္ Kerstin
Canby ၊ Kevin Woods ႏွင့္
Xiufang Sun တို႔အား မွတ္ခ်က္
မ်ား ေပးသည့္အတြက္လည္း
ေကာင္း၊ Anne Thiel ၊ Ben
Dappen ၊ Eszter Szocs ႏွင့္
Lina Scott တိ႔အ
ု ား ဒီဇိုင္းႏွင့္
copy editing တိ႔တ
ု ြင္ အကူအညီ
ေပးသည့္အတြက္လည္းေကာင္း
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
အျခားမူဝါဒႏွင့္အခ်က္အလက္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားအား
www.forest‐trends.org တြင္
ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။
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