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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈအား ျဖစ္ေစသည္ ့အဓိကတြန္းအားတစ္ခုျဖစ္ေသာ 
စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အတြက ္

တရားမဝင္မႈႏွင္ ့ေျမဆိုင္ရာပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အေျခအေနသို႔ 
က်ေရာက္ေစသည ္

 
ဝါရွင္တန ္ ဒီစ ီ (မတ္လ ၁၂ ရက္၊ ၂ဝ၁၅) - သီးသန္႔ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုက ေဖာ္ထုတ္သည္မွာ ျမန္မာအစိုးရသည ္
အနည္းဆုံး ၅.၂ မီလီယံ ဧကအား ခြဲေဝေပးခဲ့ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိေနေသာ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမႈမ်ားျပားစြာရွ ိ
သည့္ တန္ဖိုးျမင့္သစ္ေတာမ်ားမ ွ ေနာက္ထပ ္ ၁၁ မီလီယံ ဧကအား အႀကီးစားပုဂၢလိက လယ္ယာစီးပြားစီမံကိန္းမ်ား 
အတြက္ ႀကိဳတင္ရွင္းလင္းရန ္ သင့္ေတာ္သည္ဟု သတ္မွတ္ၿပီးၿပီျဖစ္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင္ ့ ထုိစီမံကိန္းအမ်ားအျပားမွာ 
တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းလည္း မရွိပါ။ 

ထုိသစ္ေတာနယ္ေျမ အမ်ားအျပားမွာ သမိုင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုလူနည္းစုအုပ္စုမ်ားအေနႏွင္ ့၎တုိ႔ 
၏ေျမမ်ားအျဖစ ္ အခုိင္အမာဆုိထားေသာေျမမ်ား ပါဝင္ၿပီး  ၎တုိ႔အေနႏွင္ ့ အၿပီးအပိုင္ဆုံး႐ံႈးသြားႏိုင္ေျခ ရွိသည့္အျပင ္
အစိုးရႏွင္ ့ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားအားလည္း ပို၍တုိးပြားေစသည္။ ေဒသခံရပ ္
ရြာလူထုမ်ား ေျမမ်ားဆုံး႐ံႈးၿပီး ေတာ႐ိုင္းတိရိစၦာန္မ်ား၏စားက်က္မ်ား ပ်က္စီးကာ ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျမင့္တက္ခ်ိန္တြင ္
စစ္အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင္ ့ ခိုင္မာသည့္အခ်ိတ္အဆက္ရွိေသာ အခြင့္ထူးခံစီးပြားေရးသမားမ်ားသည ္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွ ိ
ေနၾကသည္။ 

ထုိလယ္ယာစီးပြားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာေျမပမာဏသည ္ ၁၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးျမင့္လာကာ အမ်ားစုမွာ သစ္ေတာ 
ဖံုးလႊမ္းထားေသာေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရအသစ ္ တက္လာၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ေနာက္ထပ္ဧကေပါင္း သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ စိုက္ပ်ိဳး 
ေရးအသြင္ေျပာင္းမႈအတြက္ လ်ာထားျပန္ကာ ၎သည ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏က်န္ရွိေနေသာသစ္ေတာမ်ားႏွင္ ့ ေျမပိုင္ဆုိင ္
ခြင့္မ်ားအား ကာကြယ္မည္ဟူေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ဆန္႔က်င္ေနသည္။ ၎မွာ တုိင္းျပည္တြင ္ မႀကံဳဘူး 
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ေသးေသာ ေျမႏွင့္သစ္ေတာရွင္းလင္းသည့္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး၊ ေျမသိမ္းဆည္းမႈႏွင္ ့ အက်င့္ပ်က္ စီးပြား 
ေရး အက်ိဳးအျမတ္ ေဖာ္ထုတ္မႈတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားအား ဖန္တီးေစသည္။ သစ္ထုတ္ကုန္မ်ား တရားဝင ္
ႏွင့္မွန္ကန္စြာတင္ပို႔ျခင္းအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကုိ ပိုမိုေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိလာေသာ္လည္း ထုိေျမမ်ား ရွင္းလင္းသည့္အခါ 
ရရွိသည့္သစ္မ်ားထဲတြင ္ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကမၻာ့တနဖ္ိုးအျမင့္ဆုံးသစ္အခ်ိဳ႕ပါဝင္သည္။ 

အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးတိုးခ်႕ဲမႈႏွင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ၊ အသြင္ေျပာင္း 
သစႏ္ွင္ ့ ေျမဆိုင္ရာပဋိပကၡတို႔၏ ဆက္ႏြယ္မႈ (Commercial Agricultural Expansion in Myanmar: Links to 
Deforestation, Conversion Timber, and Land Conflicts)  သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိေနေသာ 
တန္ဖိုးျမင့္အသြင္ကူးေျပာင္းသစ္ေတာမ်ားအား စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အသုံးျပဳရန ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အစီအစဥ္မ်ား၏ 
ႀကီးထြားလာသည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျပသသည္။ 

“ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့ ္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ကမၻာ့အစားအစာထုတ္လုပ္မႈအတြက္ လုိက္ေလ်ာမႈ 
မ်ား ပိုမုိျပဳလုပ္လာသည္ႏွင့္အေလ်ာက္ လယ္ယာစီးပြားသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈအတြက္ အဓ ိ 
က တြန္းအား ျဖစ္လာေတာ့သည္။ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္ ့ ေျမဆုိင္ရာပဋိပကၡမ်ားအား မနွ္ကန္စြာ ကုိင္တြယ္ႏိုင ္
ရန္အတြက္ သစ္ေတာမ်ားမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္ ့ေျမအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည ္လာမည္ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား ေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒ 
၏ အလယ္ဗဟုိတြင ္ရွိေနရမည္မွာ ေသခ်ာသည”္ ဟု ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္သည္ ့အဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Forest Trends ၏ ဥကၠ႒ႏွင္ ့CEO ျဖစ္ေသာ Michael Jenkins က ေျပာေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင ္
ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အႀကီးစား လယ္ယားစီးပြားကုမၸဏီမ်ားအား လႊေဲျပာင္းေပးသည္ ့ သစ္ေတာေျမအမ်ားအျပားမွာ တုိင္းျပည္၏ လက္ရွိ 
သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားတြင ္တည္ရွိသည္။  ထုိကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင္ ့ေလွ်ာ့တြက္ျခင္းကုိခံရၿပီး အေၾကာင္း 
မွာ ထုိနယ္ေျမမ်ားအား အစိုးရမဟုတ္ေသာ အာဏာပိုင္မ်ား (ဥပမာ - ေဒသခံအစိုးရ၊ စစ္တပ္ႏွင္ ့ တုိင္းရင္းသား လက္ 
နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား) က စီမံခန္႔ခြဲေသာေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္။ 

“လယ္ယာစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားသည ္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပး 
သည္ဆုိေသာစကားသည ္ရြာသားမ်ား၏ လယ္ကြင္းမ်ားႏွင့္သစ္ေတာမ်ား သိမ္းဆည္းခံရသည့္အခ်ိန္တြင ္အျဖစ္မရွိသည္ ့
နတိၳကတိမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဧက ၄ သန္းနီးပါးရွိသည္ ့ ထုိရွင္းလင္းထားေသာေျမ၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ား 
မျပဳလုပ္ရေသးပါ၊ ပတ္ဝန္းက်င ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားအား ဆုိးက်ိဳးမ်ားထံမ ွ အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္  
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အတူ မည္သည့္လုိက္ေလ်ာမႈမ်ိဳးမွလည္း ျပဳလုပ္ေပးျခင္း မရွိပါ” ဟု အစီရင္ခံစာေရးသားသူ Kevin 
Woods က ဆုိသည္။ 

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားက ျပသသည္မွာ သစ္ေတာေဟာင္းမ်ားအတြင္း လယ္ယာစီးပြား တိုးခ်႕ဲျခင္း၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ေဂဟေဗဒ 
ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္လည္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္ 

အစီရင္ခံစာသည ္ ေဒသ ၂ ခုအတြင္းရွ ိ စိုက္ပ်ိဳးေရးေၾကာင္ ့ ျဖစ္ေပၚသည္ ့ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားအား အထူးေလ့လာ 
စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ၎တုိ႔မွာ - ရာဘာႏွင့္ဇီဝေလာင္စာ စိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ သစ္ေတာမ်ားရွင္းလင္းခရံေသာ ကခ်င ္
ျပည္နယ္၏ တ႐ုတ္ႏိုင္င ံနယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွ ိနယ္ေျမမ်ားႏွင္ ့ဆီအုန္းႏွင့္ရာဘာစိုက္ခင္းမ်ားေၾကာင္ ့ေဒသ၏ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမႈ 
အရွိဆုံးေသာ သစ္ေတာမ်ား ဖယ္ရွားျခင္းခံရသည္ ့ တနသၤာရီတုိင္း၏ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္အနီးအနားရွ ိ နယ္ေျမမ်ားတြင ္
ျဖစ္သည္။  

 



 

 

ထုိေဒသမ်ားသည ္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုအုပ္စုမ်ားႏွင္ ့ ျမန္မာအစုိးရအၾကား အျပင္းထန္ဆုံးႏွင္ ့အၾကာရွည္ဆုံး ပဋိပကၡ 
မ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ေနရာမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင ္ ထုိေဒသ ၂ ခုသည ္ တုိင္းျပည္အတြင္း စီးပြားျဖစ ္ လယ္ယာ 
စီးပြား လုိက္ေလ်ာေပးမႈမ်ား အျပဳလုပ္ဆုံးေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းဧက ၃.၃ သန္း သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း 
လုိက္ေလ်ာမႈ၏ ၆ဝ% ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အထိ ထုိေနရာမ်ား၏ ၁၅% သာ ပ်ိဳးပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားသည္ျဖစ္ၿပီး 
ႏိုင္ငံတြင ္အနိမ့္ဆုံးႏႈန္းျဖစ္သည္။  

“တုိင္းျပည္၏ သယံဇာတၾကြယ္ဝေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ေနထုိင္သည္ ့ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွ ိ က်န္ရွိေနေသာ 
သဘာဝေတာမ်ားသည ္ မ်ားေသာအားျဖင္ ့ ထိေရာက္သည္ ့ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိကာ သစ္ခုတ္လဲွမႈႏွင့္သစ္ေတာအသြင ္ ေျပာင္း 
လဲမႈမ်ားစြာ ပို၍ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည”္ ဟု သစ္ေတာကုန္သြယ္မႈႏွင့္ဘ႑ာေရး ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ Kerstin Canby က Forest 
Trends မွာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္သစ္ခုတ္လဲွခြင့္ရရွိရန ္ပိုမိုခက္္ခလဲာသည္ႏွင့္အတူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
သည္ တန္ဖိုးရွိသည့္သစ္မ်ား ရွင္းလင္းခုတ္လဲွခြင့္ေပးမည္ ့ ဆီအုန္းလုိက္ေလ်ာခြင့္မ်ား ရရွိရန ္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ ရွိသည္။ သူ 
တုိ႔သည္ ဆီအုန္းမ်ားကုိ တကယ္စိုက္ခ်င္မွေတာင ္ စိုက္မွာျဖစ္ၿပီး ၎ေျမအား ေနာင္တြင ္ ‘စြန္႔’ ကာ မွန္းဆသုံးသပ္မႈႏွင္ ့
ပင ္အက်ိဳးအျမတ္ ရယူသြားႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။” 

ေျမဆိုင္ရာပဋိပကၡမ်ား တိုးပြားေစျခင္း  

ေဒသတြင္း ေျမႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းသည ္ အစိုးရ၏ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရး 
လုိက္ေလ်ာမႈမ်ား ခ်ေပးမႈျမင့္တက္လာျခင္းႏွင္ ့ ၿပိဳင္တူယွဥ္၍ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွသိည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မည္သည္ ့ ဥပေဒ 
သုိ႔မဟုတ္ မူဝါဒမ ွရပ္ရြာလူထုအမ်ားအျပား အမွီျပဳသည္ ့႐ိုးရာအစဥ္အလာ ဥပေဒမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဓေလ့မ်ားအား တရား 
ဝင ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မရွိပါ။ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားသည ္ ထုိေဒသမ်ားတြင ္ ၾကာျမင့္စြာကပင ္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ျခင္းႏွင္ ့
ေနထုိင္ခဲ့ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း ခ်ေပးလုိက္သည္ ့သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားႏွင္ ့ပုဂၢလိ 
ကစိုက္ပ်ိဳးေရး လုိက္ေလ်ာမႈမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္လုိက္ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထုိေဒသခံမ်ားအတြက္ မည ္
သည့္ ေျမသုံးစြဲပိုင္ခြင္ ့သုိ႔မဟုတ္ ထိေတြ႕ပိုင္ခြင့္တုိ႔မ ွတရားဝင္ခ်ေပးထားျခင္း မရွိပါ။ လယ္ယာစီးပြား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
မ်ားေသာအားျဖင္ ့ ျပဳလုပ္တတ္ေသာ အတင္းအဓမၼ ဖယ္ရွားခံရမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လယ္သမားမ်ား ဦးေဆာင္သည္ ့
ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင ္က်ယ္ျပန္႔စြာျဖစ္ေပၚလာလွ်က္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားဆီသုိ႔ ဦးတည္ခဲ့သည္။ 
၎စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားသည ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္မႈအတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ ထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင္ ့ သစ္ 
ထုတ္လုပ္ျခင္း၏ တရားဝင္မႈႏွင့္က်င့္ဝတ္မ်ားအတြက္ပါ ျဖစ္သည္။ 
 
သစ္တင္ပို႔မႈေစ်းကြက္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 

ထုိေျမမ်ားမ ွခုတ္လဲွထားေသာ သစ္မ်ားသည ္ယခုအခ်ိန္တြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သစ္ထုတ္ကုန ္တင္ပို႔မႈအေပၚ လႊမ္းမိုးလွ်က္ရွ ိ
သည္။ ၂ဝ၁၁ ႏွင့ ္၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တုိ႔အၾကား သစ္ထုတ္ကုန ္တင္ပို႔မႈသည ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ မ ွအေမရိကန္ေဒၚ 
လာ ၁.၆ ဘီလီယံခန္႔အထိ ခုန္တက္သြားသည္။ အေနာက္တုိင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆုိ႔ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ဆုိင္းငံ့ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ 
ျ္မန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ကုန္သည္မ်ားသည ္ ျမန္မာက့ၽြန္းက့ဲသုိ႔ေသာ တန္ဖိုးျမင့္သစ္မ်ားအား ဥေရာပႏွင္ ့
ေျမာက္အေမရိကေစ်းကြက္မ်ားထံသုိ႔ တင္ပို႔ရန ္တာဆူလွ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ ္ ထုိေစ်းကြက္မ်ားမွာ တရားမဝင္ခုတ္လဲွၿပီး 
ကုန္သြယ္သည္ ့ သစ္မ်ားတင္ပို႔ျခင္းကုိ တားျမစ္သည့္ဥပေဒျဖစ္ေသာ ဥေရာပသမဂၢ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးဥပေဒ (EUTR - 
European Union Timber Regulation) ႏွင္ ့US Lacey Act တုိ႔၏ ၾကပ္မတ္မႈေအာက္တြင္ရွိၿပီး ထုိ႔ေၾကာင္ ့သစ္ခုတ္လဲွ 
သည့္ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားအေပၚ ပို၍ေစာင့္ၾကည့္လာသည္။ 

 



 

 

သုိ႔ေသာ ္ ရွင္းလင္းသည့္ေျမမ်ားမ ွ ရရွိသည့္သစ္မ်ား၏ တရားဝင္မႈသည ္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳရန ္ ခက္ခ ဲ
သည္။ လယ္ယာစီးပြား လုိက္ေလ်ာမႈမ်ားအား ၾကပ္မတ္သည္ ့ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင္ ့ လုပ္ထုံးမ်ားသည ္အခ်ိတ္အ 
ဆက္မရွိသည္ ့မ်ားစြာေသာအစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး တရားဝင္အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အထူးပါမစ္မ်ားႏွင္/့သုိ႔မ 
ဟုတ္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားျဖင္ ့ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးခ်င္းစီသည ္တရားဝင္တားျမစ္ခ်က္မ်ားအား လြယ္ကူ 
စြာ ေက်ာ္ျဖတ္ေပးႏိုင္ၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရန ္ မက္လုံးမ်ား ဖန္တီးေပးသည္။ “ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ 
အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ေနသည္ ့ ျမန္မာ့သစ္သည ္ ျမင့္မားသည့္အႏၱရာယ္မ်ား ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး တရားဝင္သစ ္
ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ သန္႔ရွင္းသည္ ့ အဆင့္ဆင္ ့ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈရွိေၾကာင္း သက္ေသျပရန ္ ႀကီးမားသည္ ့
ေထာက္ပံ့စီမံမႈဆုိင္ရာႏွင္ ့တရားဝင္မႈဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည”္ ဟု Woods က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိသစ္၏တရားဝင္မႈအား ကုိင္တြယ္ရာတြင ္သစ္ေတာေျမအသြင္ေျပာင္းမႈအား ထိန္းညိႇရန္အတြက္ လူမႈေရးႏွင္ ့
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ား မရွိျခင္းကုိလည္း မီးေမာင္းထိုးရမည္ျဖစ္သည္။ “ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမသဲည္ ့သစ ္
ေတာထြက္ပစၥည္းကုန္သြယ္မႈႏွင္ ့ သစ္ေတာဥပေဒ ၾကပ္မတ္ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင္ ့ ကုန္သြယ္မႈ (FLEGT - Forest Law, 
Enforcement, Governance and Trade) ဆုိင္ရာ ဆႏၵအေလ်ာက္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ သေဘာတူညီခ်က္ (VPA - 
Voluntary Partnership Agreement) က့ဲသုိ႔ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္မူဝါဒဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည ္တရားဝင ္
မႈႏွင့္ရပိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ကုိင္တြယ္ရန္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးမည္ျဖစ္သည”္ ဟု Jenkins က နိဂံုးခ်ဳပ္ၿပီး 
ေျပာဆုိခဲ့သည္။  
 

# # # 

Forest Trends သည ္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သစ္ေတာထုတ္ကုန ္
ကုမၸဏီမ်ား၊ သုေတသနအုပ္စုမ်ား၊ ဘက္ေပါင္းစံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္မ်ား၊ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားမ ွေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဖန္တီးခဲ့သည္ ့ဝါရွင္တန ္ဒီစီတြင ္အေျခစိုက္ေသာ အက်ိဳးအ 
ျမတ္အတြက္မဟုတ္သည္ ့ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎၏တာဝန္မွာ ၄ ပိုင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔မွာ -  
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက ္သစ္ေတာမ်ား၏တန္ဖိုး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ျမင့္တက္လာေစရန္၊ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားအတြက ္ ေစ်းကြက္တန္ဖိုးမ်ားကိ ု ဖန္တီးေဖာ္ထုတရ္င္း ထာဝစဥ္တည္တံ့ေစသည္ ့ သစ္ေတာစီမခံန္႔ခြဲမႈႏွင္ ့
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာကမ္ႈတို႔အား ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ ၎ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္းတြင ္ ေပၚထြက္လာေနသည္ ့ ဆန္း 
သစ္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္ႏွင္ ့ သစ္ေတာအတြင္းႏွင္ ့ အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင ္
ေနထိုင္ၾကေသာ ေဒသခရံပ္ရြာလူထုမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ျပဳလုပ ္
ေပးရန္တို႔ ျဖစ္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေစ်းကြက္ႏွင့္မူဝါဒဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ပိုးျခားစိတ္ျဖာၿပီး 
ေရွ႕ကိ ု ၾကည့္႐ႈေမွ်ာ္ကိုးေသာ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင္ ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသမူ်ားအၾကားရွိ အခ်ိတ္အ 
ဆက္မ်ားကိ ုအားေပးရင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင္ ့ျပည္သူတို႔အတြက ္ေစ်းကြက္မ်ား စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း 
အား အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက ္ ဘ႑ာေရးကိရိယာအသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္တို႔ ျဖစ္သည္။ Forest 
Trends ၏ခ်ဥ္းကပ္ပံုမွာ ေဂဟေဗဒ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ မွ်တမႈတုိ႔၏ အေျခခံ႐ႈေထာင့္တုိ႔အား ေပါင္းစပ္သည့္နည္း 
လမ္းျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းမွာ ကၽြန္ဳပ္တို႔၏ဦးတည္ခ်က္သည ္ႏိုင္ငံတကာအတြက္ေရာ မတူညီသည္ ့အက်ိဳးသက ္
ဆိုင္သူမ်ိဳးစံုတို႔အတြက္ပါ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္အတိုင္းအတာရွိေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတစ္ခ ုရရွိရန ္ ျဖစ္ 
သည္။ 

http://www.forest-trends.org/

