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ကုန္သြယ္မႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနေလ့လာမႈတုိ႔မွရရွိေသာ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ 
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အတုိေကာက္စာလုံးမ်ား

အတိုေကာက္စာလံုးမ်ား

BGF  နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (Border Guard Force)

EC  ဥေရာပေကာ္မရွင္ (European Commission)

EU  ဥေရာပသမဂၢ (European Union)

EUTR  ဥေရာပသမဂၢ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးဥပေဒ (European Union Timber Regulation)

FAO  သစ္ေတာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ (Forest and Agriculture Organization)

FDI  ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (Foreign Direct Investment)

FLEGT   သစ္ေတာအား ေရရွည္တည္တန္႕ေစမည့္ဥေပဒႏွင့္စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားအား အားေကာင္းေစကာ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳ
ပ္ေရးကိုပိုမိုေကာင္းမြန္ေစၿပီး တရားဝင္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ ကုန္သြယ္ႏိုင္ေရး  
(Forest Law Enforcement, Governance and Trade)

GDP  ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ (Gross Domestic Product)

HCVF   ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈၾကီးမားစြာလိုအပ္ေသာတန္ဖိုးမ်ားစြာႏွင့္ျပည့္စံုသည့္သစ္ေတာ  
(High Conservation Value Forests)

IFC  ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (International Finance Corporation)

IFI  ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (International Financial Institution)

ILPA   တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈ တားျမစ္ျခင္းအက္ဥပေဒ၊ ၾသစေတးလ်  
(Illegal Logging Prohibition Act, Australia)

ITTO  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အပူပိုင္းသစ္ေတာကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ (International Tropical Timber Organization)

KIO/A  ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕/တပ္မေတာ္ (Kachin Independence Organization/ Army)

LAUSC  ေျမခြဲေဝမႈႏွင့္အသံုးခ်မႈေလ့လာေရးေကာ္မတီ (Land Allocation and Utilization Scrutiny Committee)

LSLA  အႀကီးစား ေျမသိမ္းဆည္းမႈ  (Large-Scale Land Acquisition)

LUC  လယ္ယာေျမအသံုးျပဳခြင့္လက္မွတ္ (Land Use Certificate)

MIC  ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (Myanmar Investment Commission)

MOECAF   ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန  
(Ministry of Environmental Conservation and Forestry)

MOAI  လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန (Ministry of Agriculture and Irrigation)

MTE  ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း (Myanmar Timber Enterprise)

NDA-K  ဒီမိုကရက္တစ္တပ္မေတာ္သစ္ - ကခ်င္ (New Democratic Army-Kachin)
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NLUP  အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ (National Land Use Policy)

Non-PFE  အၿမဲတမ္းမဟုတ္သည့္ ႀကိဳးဝုိင္းသစ္ေတာေျမမ်ား (Non-Permanent Forest Estate)

PAS  ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမစနစ္ (Protected Area System)

PFE  အၿမဲတမ္းႀကိဳးဝုိင္းသစ္ေတာေျမမ်ား (Permanent Forest Estate)

PPF  ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ား (Protected Public Forest)

REDD+   သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္သစ္ေတာပ်က္စီးယိုယြင္းျခင္းမွ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး  
(Reduced Emission from Deforestation and Forest Degradation)

RWE  သစ္ဝိုင္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ (Roundwood Equivalent)

SEZ  အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (Special Economic Zone)

SLRD  ေျမတိုင္းဦးစီးဌာန (State Land and Records Department)

SR ၁  အထူးေဒသ ၁ (Special Region ၁)

UMEHL  ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ (Union of Myanmar Economic Holdings Limited)

VFV Law  ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းဥပေဒ

VPA  ဆႏၵအေလ်ာက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္သေဘာတူညီခ်က္ (Voluntary Partnership Agreement)

WWF  ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (World Wildlife Fund)
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မဲေခါင္ေဒသရွိ က်န္ႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လမ္းမ်ားႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
ေရကာတာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားအား ရွင္းလင္းျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ 
စီးပြားျဖစ္အၾကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကီးၾကီးမားမားတိုးခ်ဲ႕ျပဳ လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သစ္ေတာမ်ားအားရွင္းလင္းေန 
ျခင္းသည္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ပိုၿပီးပိုၿပီးျဖစ္ေစေသာ အဓိကအရာတစ္ခုျဖစ္သည္ကို     က်ယ္ျပန္႔စြာအသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ သစ္ေတာ အသြင္ေျပာင္းမႈမ်ားအား ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိၾကၿပီး ယခုအခါတြင္ 
တစ္ခါမွမႀကံဳဘူးေသးသည့့္ ႏႈန္းျဖင့္ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည့္အျပင္  ဥပေဒမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အႀကီးစားေျမသိမ္းဆည္းမႈ 
(LSLAs) မ်ားအား ထိန္းညိႇေပးႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ အစိုးရသည္ က်ယ္ျပန္႔သည့္အၾကီးစား စက္မႈစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ 
ငန္းတိုးခ်ဲ႕မႈမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအဆင့္အားတိုးျမႇင့္ရန္ အားေပးလွ်က္ရွိသည္။ ထိုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့
သည့္အေနအထားတြင္ျဖစ္ေပၚၿပီး တရားဝင္သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထု မ်ား၏အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေျမအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သစ္ေတာအ ရင္းအျမစ္မ်ားရရွိအသံုးခ်ႏိုင္ခြင့္
ကိုအာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ ရန္ တိုင္းျပည္၏တရားေရးဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ၾကပ္မတ္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ယခုအေနအထားထက္ ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္လိုအပ္သည္။

က်န္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သစ္ေတာမ်ားအား ကာကြယ္မည္ဟူေသာ အစုိးရ၏ေျပာဆိုခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း 
ေျမႏွင့္ရင္းႏွီး     ျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာဥပေဒအသစ္မ်ား1ေျမႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာဥပေဒအသစ္မ်ား သည္ အၾကီးစားပုဂၢလိကလယ္
ယာစီးပြားလုပ္ကုိင္ ခြင့္မ်ားေပးကာ သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းမႈမ်ားအား ပံပိုးလ်က္ရွိေနေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သမၼတအျဖစ္ 
ဦးသိန္းစိန္သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ တာဝန္စတင္ယူခ်ိန္မွစၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအားဦးတည္သည့္ 
အစိုးရအသစ္ သည္ စက္မႈစိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွစ္ခုစလံုး၊ 
အထူးသျဖင့္  ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုၿပီးစိတ္ပါဝင္စားစြာ ပါဝင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလာေစရန္ ဆြဲေဆာင္ခဲ့သည္။2သစ္ေတာ 
က႑တြင္ အလားအလာေကာင္းသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့သစ္ေတာဌာန 
(ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သစ္ခုတ္လွဲျခင္းအား အလြန္အကၽြံျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ) ၏ တိုက္႐ိုက္ထိန္း ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ 
သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကိုသာ ယခုအခ်ိန္တြင္ အာ႐ံုစိုက္လွ်က္ရွိသည္။ တိုင္းျပည္ အတြင္းရွိ သယံဇာတၾကြယ္ဝသည့္ တိုင္း
ရင္းသားအမ်ားစုေနထိုင္ေသာျပည္နယ္မ်ားရွိ က်န္ရွိေနေသာသဘာဝ သစ္ေတာမ်ားသည္ ထိေရာက္သည့္သစ္ေတာစီမံ
ခန္႔ခြဲမႈျပင္ပတြင္သာ ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္  သစ္ခုတ္လွဲမႈ ႏွင့္ သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားစြာ ရွိသည3္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္  သစ္ေတာေျမဧကေပါင္း ၁.၁၅ သန္းေက်ာ4္သန္းေက်ာ္  ဆံုး႐ံႈးလွ်က္ရွိၿပီး 
၎သစ္ေတာမ်ားမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေနာက္ဆံုးက်န္ရွိသည့္ အပူေလ်ာ့ပိုင္းေဒသတြင္းရွိ  ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္
မႈၾကီးမားစြာလိုအပ္ေသာ တန္ဖိုးမ်ားစြာႏွင့္ျပည့္စံုသည့္သစ္ေတာ (High Conservation Value Forests) မ်ားျဖစ္သည္။ 5 

[မွတ္ခ်က္ - ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုး တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈရွိေသာ သစ္ေတာစီမံခန္႕ခြဲမႈရွိ ရန္ရည္ရြယ္ကာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အ
စည္းၾကီးမ်ားစြာျဖင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားေသာ Forest Stewardship Council အဖြဲ႕ၾကီးက High Conservation Value 

1 အထူးသျဖင့္ ၂ဝ၁၂ ေျမဥေပဒအသစ္ ၂ ခု (လယ္ယာေျမဥေပဒ ႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းစီမံခန္႕ခြဲမႈဥပေဒ) ႏွင့္ မၾကာမီထြက္ေပၚ  လာမည့္ 
အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ တို႔ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ႏွင့္ ေျမာ္မွန္းထားသည့္ ပိုမိုစံုလင္စြာ ပါဝင္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ။

2 Woods ၂ဝ၁၃ a ။
3 Woods ၂ဝ၁၃ b ။
4 ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔တြင္ သံုးေသာတိုင္းထြာစနစ္မ်ားႏွင့္အညီ ဤအစီရင္ခံစာထဲတြင္ ဟက္တာအစား ဧကကို အသံုးျပဳသည္။
5 အဓိပၸာယ္မွာ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မ်ားအၾကား ႏွစ္စဥ္ဆံုး႐ံႈးသည့္ႏႈန္းမွာ ၁.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ဧကစုစုေပါင္း ၁၈.၄ သန္း ေက်ာ္ (ဟက္တာေပါင္း 

၇.၄၅ သန္း) သို႔မဟုတ္ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္းသစ္ေတာအားလံုး၏ ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္ (FAO ၂ဝ၁ဝ)။ http://www.fao.org/docrep/၀၁၃/
i၁၇၅၇e/il၁၇၅၇e.pdf ။



iv

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

Forests (HCVF) ဟူေသာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ HCVF ၏အဓိပၸါယ္အျပည့္အစံုမွာ  “သဘာဝ၊ 
လူမႈစီးပြားႏွင့္ သက္ရွိဇီဝတန္ဘိုးမ်ားစြာႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီး ထူးျခားကာ လြန္စြာအေရးၾကီးေသာ၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈကိုလို 
အပ္ေသာ သစ္ေတာမ်ား” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။]  အစိုးရအသစ္တက္လာၿပီးခ်ိန္မွစၿပီး သစ္မာသစ္လံုးတင္ပို႔မႈသည္ ပမာဏအားျဖင့္ 
ပိုမုိျမင့္တက္ လာၿပီး တန္ဖိုးအားျဖင့္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းျဖစ္သည္ (ပံု ၁ ႏွင့္ ၂)။ ၂ဝ၁၁ ႏွင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မ်ား အၾကား 
တြင္ သစ္ထုတ္ကုန္တင္ပို႔မႈပမာဏမွာ ကုဗမီတာေပါင္း ၂.၇ သန္းမွ ကုဗမီတာေပါင္း ၃.၃ သန္းအထိ ခုန္တက္ သြားၿပီး 
တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ မီလီယံမွ ၁.၆ ဘီလီယံအထိ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္အမ်ားစုမွာ 
သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ (အလြန္အကၽြံခုတ္လွဲထားေသာ) ခုတ္လွဲသည့္ေနရာမ်ား (အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲ သည့္သစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္ 
သို႕မဟုတ္ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ ပထဝီအေနအထားအရ ႏိုင္ငံ၏အ လယ္ပိုင္းတြင္ရွိသည္) မွ ရယူျခင္းမဟုတ္ေတာ့ပါ။ 
၎အစား ျပည္တြင္းပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားသည္ လယ္ယာစီး ပြား၊ မိုင္းတြင္းတူးေဖာ္ေရး၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတည္ေနရာ
မ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား (SEZs) မ်ားအ တြက္ HCVFs မ်ားအား ရွင္းလင္းခုတ္လွဲလွ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ကမၻာ၏ 
တန္ဖိုးအျမင့္ဆံုး “ Conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းျခင္းမွရေသာသစ္)” မ်ားအား ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိသည္။6 
ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိသည္။[Conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) ဆိုသည္မွာ 
နဂိုသစ္ေတာအေနအထား အတိုင္းျပန္မေပးႏိုင္ ေတာ့သည့္ အျခားစီမံကိန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ သစ္ေတာမ်ားခုတ္
လဲအသြင္ေျပာင္းျခင္းမွရရွိေသာသစ္ ကို ဆိုလိုသည္။ ဥပမာ - သစ္ေတာကိုခုတ္ရွင္းကာ သစ္ထုတ္လုပ္ၿပီး ထိုေနရာတြင္ 
သတၱဳ တြင္းလုပ္ျခင္း၊ အၾကီးစားစီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ ငန္းမ်ားလုပ္ျခင္း။] Forest Trends က ခန္႔မွန္းသည္မွာ LSLA 
(အၾကီးစား ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ) မ်ားမွရရွိသည့္ ထို conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) 
မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္အတြင္းေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာ့သစ္၏ ႀကီးမားသည့္အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္သည္။

အႀကီးစား သစ္ေတာေျမအသြင္ေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရ ေသာသစ္) အား ထုတ္
လုပ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားဝင္မူေဘာင္မ်ားမွာ အားနည္းကာ ရွင္းလင္းမႈလည္း မရွိပါ။ လယ္ယာစီးပြားခြင့္ျပဳ ေျမမ်ားခြဲေဝ 
ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးမ်ားအား ဌာနတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား စနစ္တက်ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းမရွိဘဲ မ်ားစြာေသာအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကားတြင္ ျဖန္႔ေဝထာသည့္အျပင္ ၎တို႔မွာ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအားနည္းခ်က္မ်ား၊ 
အထူးခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွွင့္ / သို႔မဟုတ္ အထူးကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား (သို႔မဟုတ္လုံးဝမရွိဘဲ) ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ က႑ေပါင္းစံုညိႇႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ျပႆနာမ်ားအားေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားမူဝါဒေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ေျမ
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ာ7 ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုေျမယာအခင္းအက်င္းမ်ားႏွင့္ သစ္ ခုတ္လွဲျခင္းတုိ႔အား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့
လာေရးႏွင့္စီမံထိန္းညိႇေရးအခြင့္အာဏာသည္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း ေပါင္း စံု၏လက္တြင္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သစ္ေတာဌာနသည္ 
အဓိကပင္မသစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (ကၽြန္းသစ္ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ) ကိုသာ ထိေရာက္စြာစီမံခန္႔ခြဲၿပီး တိုက္ရိုက္သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ
ဟုတ္ဘဲ အျခားသစ္ေတာ အသြင္ေျပာင္းမႈျပဳလုပ္သည့္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚသည့္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား 
ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းျဖစ္ေပၚေသာ ထုိကဲ့သို႕သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းမႈမွျဖစ္ေပၚသည့္သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားသည္ ၎တို႔၏ဩဇာႏွင့္
အာဏာျပင္ပတြင္ရွိသည့္အတြက္ သစ္ေတာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအသစ္မ်ားသည္လည္း အဆိုပါေဒသမ်ားထဲတြင္ အသက္မဝင္ပါ။ 

ႏိုင္ငံအႏွံ႔ႏွင့္၎၏ေျမယာက႑ေပါင္းစံုကိုလြမ္းၿခံဳၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္လက္ေတြ႕အျပည့္အဝ က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္   
ႏိုင္ေသာ သစ္ေတာစီမံခန္႕ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ခုမရွိပါကrent-seeking (လူအမ်ားစု၏ရပိုင္ခြင့္ကို လူတစ္စုက 
အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္း၊ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းအား မိမိပစၥည္းဟုဆိုကာအလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္း၊ အမ်ားအက်ိဳး အစား 
အမ်ားပိုင္ပစၥည္းကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သုိ႕မဟုတ္ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕က ၎တို႕၏ကိုယ္က်ိဳးအျမတ္အတြက္ 
အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္း) အေလ့အထ၊ သစ္ေတာမ်ားအား ဆက္ကာဆက္ကာဖ်က္စီးျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမအသံုးခ်ခြင့္ 
ျငင္းပယ္ခံရျခင္းႏွင့္ ေျမယာရပိုင္ခြင့္ဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ စသည္မ်ား အဟန္႔အတားမရွိဘဲ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေန ဦးမည္ျဖစ္သည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္  ေျမအသံုးခ်ပုိင္ခြင့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ပဋိပကၡမ်ားသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေနသည့္အစိုး
ရမွရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အႀကီးမားဆံုးအဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္႐ိုးရာ 
အစဥ္အလာအရရပိုင္ခြင့္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ ေျမမ်ားအား ပုဂၢလိကက႑သို႔ လႊဲေျပာင္း (လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပး) 
ေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေျမႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဆိုင္ရာပဋိပကၡမ်ား အေရအတြက္ေရာအရွိန္အဟုန္ပါ တိုးျမင့္ 
ၿပီးျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အ
ခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ေပးသည္ဟူ သည့္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားမွာ ရြာသားမ်ား၏လယ္ကြင္းမ်ားႏွင့္ 

6 Woods ၂ဝ၁၃ b ။
7 ႏိုင္ငံအတြင္း “တရားမဝင္” ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအား သမၼတထံ က်ယ္ျပန္႔သည့္အစီရင္ခံစာတစ္ခု တင္သြင္းရန္အတြက္ လယ္ ယာေျမ 

စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တစ္ခုအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ၎သည္ အတိတ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ “ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား” (ျမန္
မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ တရားမဝင္ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ) အား ကိုင္တြယ္ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ျဖစ္လာမည့္ကိစၥ 
ရပ္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္တို႔အတြက္ လမ္းညႊန္မႈေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယခင္က သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ သမၼတအဆင့္ ေျမခြဲ 
ေဝမႈႏွင့္အသံုးခ်မႈေလ့လာေရးေကာ္မတီ (LAUSC) သည္ အမ်ားပါဝင္သည့္ က႑အႏွံ႔ ေျမယာမူဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ 
အမ်ားျပည္သူေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ (NLPU) မူၾကမ္းအား ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎မွာ 
ႀကီးမားေသာ ေျမအေျခခံသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။



v

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္အဓိကေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

ရပ္ရြာလူထုပိုင္သစ္ေတာမ်ား သိမ္းဆည္းခံရသည့္ အခါတြင္မူ အႏွစ္မရွိသည့္ ကတိမ်ားအေနႏွင့္သာက်န္ရစ္ခဲ့ၿပီး 
ထိုရွင္းလင္းျခင္းခံရေသာေျမအမ်ားအျပားမွာ ယခုအခ်ိန္အထိ စိုက္ပ်ိဳးထားျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ၎တို႕ကို 
မည္သည့္လူမႈေရး သုိ႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားႏွင့္မွ စီမံခန္႔ခြဲထားျခင္းမရွိပါ။

ဤအစီရင္ခံစာက ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာထားသည္သည္မွာ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာပဋိပကၡ 
မ်ားအား မွန္ကန္စြာကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သည့္ေျမဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူဝါဒကို မဆို 
ေရးဆြဲရာတြင္ သစ္ေတာ၊စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႕ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဗဟိုျပဳကာ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရမည္။

ယခင္ForestTrendsသုေတသန8အေပၚအေျချပဳ၍ဤအစီရင္ခံစာသည္ -

• ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သစ္ေတာမ်ားတြင္ စီးပြားျဖစ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတိုးခ်ဲ႕မႈ 
အတိုင္းအတာႏွင့္ သေဘာသဘာဝတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး quantitative (အေရအတြက္)ႏွင့္ 
qualitative (အရည္အေသြး) အေပၚအေျခခံထားေသာ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားအား 
ေကာက္ႏုတ္စုစည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈႏွစ္ခုကိုပါ ျဖည့္ဆည္းေပးထားသည္၊

• လက္ရိွတည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္မူဝါဒမ်ားအပါအဝင္ conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံ ကိန္းမွရေသာသစ္) မ်ား
ကိုေရာင္းခ်ျခင္းမွရရွိသည့္ဝင္ေငြမ်ား၏ အထက္ေဖာ္ျပပါတိုးခ်ဲ႕မႈတြင္ ပါဝင္ သည့္အခန္းက႑အား ပိုင္းျခားေလ့လာျခင္းႏွင့္

• သစ္ေတာအားအသြင္ေျပာင္းေစေသာျဖစ္စဥ္အဆင့္ဆင့္အပါအဝင္ သစ္ေတာအားအသြင္ေျပာင္း ေစ ေသာစီမံကိန္းမ်ား 
ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွရရွိေသာသစ္အခင္းအက်င္းအား စီမံခန္႕ ခြဲၾကီးၾကပ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ ဤဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ လူမႈစီးပြားေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ၿခံဳငံုတင္ျပထားထားသည္။

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ရရွိရန္အလြန္ခက္ခဲၿပီးအကန္႔အသတ္သာရွိသည့္ အစိုးရ၏အခ်က္အလက္မ်ားအား စုစည္း ေကာက္ယူကာ 
၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း၌ ေဝးလံေခါင္ပါးကာ လူသူအေရာက္နည္းပါးၿပီးဆက္သြယ္ ေရးမေကာင္းေသာေဒသတြင္း အစိုး
ရကပုဂၢလိကစိုက္ပ်ိဳးစီးပြားေရးက႑သို႕ေပးလိုက္ေသာ အၾကီးမားဆံုး ေျမ ယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိရာေဒသႏွစ္ခုသည္   ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ေနာက္ဆံုးက်န္ရွိေနေသာကာဗြန္ေပါၾကြယ္ဝၿပီး ဇီဝမ်ိဳး ကြဲမႈမ်ားစြာႏွင့္ၾကြယ္ဝလ်က္ရွိသည့္သစ္ေတာမ်ား ရွိရာေနရာ၊ 
တိုင္း ရင္းသားလူနည္းစုအုပ္စုမ်ားထူထပ္စြာေန ထိုင္လ်က္ရွိရာေနရာႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆိုးရြားဆံုးေျမဆိုင္ရာပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ပြားရာေနရာေဒသႏွစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္းကို ျပသထားသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိေနရာႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ 
ဆီအုန္းႏွင့္ ရာဘာလုပ္ငန္းမ်ားရွိသည့္ တနသၤာရီႏွင့္ေျမာက္ဘက္တြင္ ရာဘာႏွင့္ဇီဝေလာင္စာမ်ားရွိသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
- တုိ႔တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေပးလိုက္ေသာေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုအသံုးခ်ၿပီး သစ္ေတာအသြင္ ေျပာင္းစီမံ
ကိန္းမ်ားရေသာတန္ဘိုးျမင့္သစ္ (high-value conversion timber) ကို ျပည္ပပို႕ကုန္ေစ်း ကြက္ အတြက္ရယူရာတြင္ 
ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိသည္။ ဤသို႕ ကြဲလြဲမႈကို ဖန္တီးေသာအဓိကတြန္းအားမွာ စိုက္ပ်ိဳး-ေဂ ဟစ နစ္အေနအထား (Agro-
ecological landscape) တစ္ခုတည္းေၾကာင့္သာမဟုတ္ဘဲ ေဒသ၏မတူညီေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ ရွိႏွင့္ၿပီးသားသ
စ္ေတာၾကိဳးဝိုင္းအတြင္း စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ေျမယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ထပ္ဆင့္ေပးမႈအတိုင္းအတာ (သို႔မဟုတ္ 
သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားအား အျခားေျမအမ်ိဳး အစားထဲသို႔ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္အတိုင္းအတာ) မ်ားလည္းပါဝင္သည္။

8 ဤအစီရင္ခံစာသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ေျမဆိုင္ရာပဋိပကၡမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
အထူးသျဖင့္ျဖစ္ေပၚေနေသာ တန္ဖိုးျမင့္သစ္ေတာႀကိဳးဝိုုင္းမ်ားမွ လယ္ယာစီးပြားခြင့္ျပဳေျမမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ အသြင္ ေျပာင္းသစ္မ်ားအား 
ေဖာ္ထုတ္သည့္ Woods ၂၀၁၃b Forest Trends အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအစီရင္ခံစာ ျဖစ္သည္။
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

9 

9 ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာကိန္းဂဏန္းအားလံုးအား Forest Trends အတြက္ James Hewitt က စုစည္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ 
အျပန္ အလွန္ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာကိန္းဂဏန္းမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ျခင္း မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ တင္သြင္းသည့္ႏိုင္ငံမ်ားထံမွ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအားယူ၍ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တင္ပို႔မႈအား ခန္႔မွန္းရျခင္းျဖစ္သည္။ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းမ်ား၏ဇာစ္ျမစ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ သည္မွာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၏ General 
Administration of Customs (တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္)၊ Eurostat (EU အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္)၊ Japan Customs (ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြက္)၊ Korea 
Customs Service (ကုိရီးယားႏိုင္ငံအတြက္)၊ Tradeline Philippines (ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအတြက္)၊ United States International Trade Commission 
Dataweb (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အတြက္) ႏွင့္ UN Comtrade တို႔ျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ တင္ပို႔မႈႏွင့္တင္သြင္းမႈယူနစ္ေပါင္းတ
န္ဖိုးမွလြဲ၍ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာကိန္းဂဏန္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း မရွိပါ။ ၎၏ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သစ္အေျချပဳထုတ္ကုန္မ်ားဆိုင္ရာ 
ကုန္သြယ္မႈ သည္ ဤေနရာတြင္ သုညဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား၏တင္ပို႔မႈဆိုင္ရာကိန္းဂဏန္းအရင္းအျမစ္မွာ ႏွစ္အခ်ိဳ႕အ ေပၚ 
မူတည္၍ေကာက္ယူထားေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး (ဥပမာ - ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ၂ဝဝ၈-၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃၊ တိုင္ဝမ္ ၂ဝ၁၃ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ၂ဝ၁၃) 
တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိ၍ ဤတြင္ ခန္႔မွန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ပံု 1 
ျမန္မာ့သစ္ထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပို႔မႈတန္ဖိုး (US$ BILLION)9 
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္အဓိကေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

ဤအစီရင္ခံစာကိုအေျခခံၿပီး  Forest Trends အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအတြင္း သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းမႈ၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ပထဝီအေနအထားအရ တိုးခ်ဲ႕လာမႈအတိုင္းအ 
တာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုလံုေလာက္စြာ ဆက္လက္ေကာက္ခံသြားရန္ရည္ရြယ္သည္။ဤ 
အစီရင္ခံစာ၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သယံဇာတက႑တစ္ခုထက္ပို၍လြမ္းၿခံဳၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ေျမရရွိေရးႏွင့္အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္
ရရွိေရးတို႔ကို ပိုမိုအေလးေပးအာ႐ံုစုိက္သည့္ သစ္ေတာႏွင့္ေျမမူဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုဗဟိုျပဳေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းၿပီးသံုးသင့္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာ၏အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ေအာက္တြင္ အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ေဖာ္ျပထားသည္ -

၁။  ၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မ်ားအၾကားတြင္ အႀကီးစားပုဂၢလိကစိုက္ပ်ိဳးေရးလိုက္ေလ်ာမႈမ်ားအတြက္ ေျမခ် ေပးမႈသည္ 
၁၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ဤသည္မွာ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမ်မၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ႏႈန္းျဖစ္သည္။ 
တရားဝင္ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ အႀကီးစားေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား (စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ လုပ္မႈအတြက္အႀကီး
စားေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားသည္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ တြင္ ဧကေပါင္း ႏွစ္သန္းနီးပါးမွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အလယ္တြင္ ၅.၂ သန္းအထိ 
ျမင့္တက္လာသည္ (ဇယား ၁))။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ တရားဝင္စိုက္ပ်ိဳးေရး ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ျပသသည္မွာ အစိုးရသည္ စက္မႈ
စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ သတ္မွတ္တိုင္းထြာ ထားၿပီးျဖစ္သည့္သစ္ေတာေျမမ်ား၏ ဧကေပါင္း ၇၅ဝ,ဝဝဝ နီးပါးအား 
ျပညတ္ြင္းကမုၸဏီေပါင္း ၈ဝဝ ေက်ာတ္ို႔ကိ ုခြဲေဝလပုက္ိငုခ္ြင့္ေပးခဲသ့ည1္0  ဤကနိ္းဂဏန္းမ်ားမွာ ေလွ်ာ၍့တြကထ္ားျခင္းျဖစၿ္ပီး 
အေၾကာင္းမွာ ထိုကိန္းဂဏန္းသည္ ဗဟိုအစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားကခ်ေပးသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးခြင့္ျပဳေျမမ်ားသာ ျဖစ္ကာ  
ျပည္နယ္၊ စစ္တပ္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အစိုးရမဟုတ္သည့္အာဏာပိုင္မ်ားက ခ်ေပးသည့္ ခြင့္ျပဳေျမ မ်ားမပါဝင္ေသးပါ။

၂။  ၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မ်ားအၾကား အထက္ပါအတိုင္း သစ္ေတာမ်ားအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအ 
တြက္ဆိုကာ  လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးေသာေျမမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းထက္ သစ္ေတာအသြင္ 
ေျပာင္းမႈႏွင့္သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားကိုသာျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး အမွန္တကယ္တြင္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ကို 
ထိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ရေျမအားလံုး၏  ေလးပံုတစ္ပံုထက္နည္းကာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အကုန္ပိုင္းမွသာ  ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ေနာက္ဆံုးက်န္ရွိေနေသာ HCVF (ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ၾကီးမားစြာလိုအပ္ေသာ တန္

10 MSU and MDRI/CESD ၂၀၁၃.

ပံု 2
ျမန္မာ့သစ္ထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပို႔မႈပမာဏ (MILLION M3 RWE*)

* RWE = Roundwood Equivalent
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

ဖိုးမ်ားစြာႏွင့္ျပည့္စံုသည့္သစ္ေတာ) အခ်ိဳ႕ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းခြင့္ျပဳခ်က္ ရေျမစုစုေပါင္း၏ ၆ဝ 
ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တည္ရွိသည့္ တိုင္းျပည္၏ေနရာႏွစ္ေနရာျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္တနသၤာရီတိုင္းတို႔တြင္ ခြင့္ျပဳ 
ခ်က္ေပးထားေသာေျမအားလံုး၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း (အသီးသီး) တြင္သာ သီးႏွံအပင္မ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးထား
သည္။ အစိုးရ၏အခ်က္အလက္မ်ားအရႏွင့္ ဤအစီရင္ ခံတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လက္ေတြ႕အခ်က္အလက္မ်ားအရ 
အထက္ပါေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးမႈမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအမည္ခံၿပီး ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတာင္းကာ အမွန္တြင္စိုက္ပ်ိဳး 
ခြင့္ရထားသည့္သီးႏွံကို အနည္း ငယ္သာစိုုက္ပ်ိဳးလိုသည့္ကုမၸဏီမ်ားမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေသာေျမမ်ားကုိအသံုးခ်ကာ (က) 
အဖိုးတန္သစ္မ်ား ရယူရန္ႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ပိုမိုခက္ခဲသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ 
(ႏိုင္ငံေရးတြင္ ၾသဇာအာဏာျမင့္မားသည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ သာဖြင့္ေပးထားေသာ) သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ 
လုပ္ကြက္မ်ားရရွိရန္၊  သို႔မဟုတ္ (ခ) ေျမယာေစ်းကစားရန္အတြက္ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း ေျမယာ 
မ်ားကိုလုယဖူမ္းဆပုထ္ားရန္၊ စသည္မ်ားကုိလပု္ေဆာငရ္နအ္တြက္တရားဝင္လမ္းေပါကဖ္ြင့္ေပးေနေၾကာင္းထင္ရွားသည။္ 

၃။  အႀကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးခြင့္ျပဳေျမအမ်ားစုမွာ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားတြင္ရွိၿပီး ၎တို႔အား LSLA မ်ားျပဳ လုပ္ရန္အတြက္ 
အသြင္ေျပာင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ11အစိုးရ၏ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ  ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္မွ 
၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ သစ္ေတာ (ကာကြယ္ေပးထားသည့္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ား၊ အမ်ိဳးအစားမသတ္မွတ္ 
ရေသးသည့္သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ “အျခား”သစ္ေတာမ်ား) ဧကေပါင္း ၁.၇၇ သန္းအား သယံဇာတထုတ္လုပ္ 
မႈ၊ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာအေျခခံ အေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ စစ္တပ္နယ္ေျမ 
မ်ားျပဳလုပ္ရန္တို႔အတြက္ အမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ သစ္ပင္ဖံုးလႊမ္းမႈ သာမန္အေနအထား သာရွိသည့္ 
အမ်ိဳးအစားမသတ္မွတ္ရေသးေသာသစ္ေတာမ်ားအား လယ္ယာစီးပြားခြင့္ျပဳေျမမ်ားအ တြက္ ပိုမိုပစ္မွတ္ထားေလ့ရွိၿပီး 
အေၾကာင္းမွာ သူတု႔ိ၏ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈႏွင့္ ပိုင္နက္ဆိုင္ရာ ထိန္း ခ်ဳပ္မႈ မေသခ်ာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားအား အမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ စာရြက္ေပၚတြင္ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း 
ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ဆက္သြယ္ခဲ့သည့္ အရာရွိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မ် ခ်ေရးထားသည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိေၾကာင္း 
မရွိေၾကာင္းကို  မသိရွိၾကသည့္အျပင္ Forest Trends အေန ႏွင့္လည္း ထုိကဲ့သို႔စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိျခင္းမရွိပါ။

၄။  ျမန္မာအစိုးရသည္ သစ္ေတာဌာနမွစီမံခန္႔ခြဲသည့္ အဓိကေနရာမ်ားမွရရွိေသာသစ္မ်ားမွလြဲ၍ လယ္ယာစီး 
ပြားခြင့္ျပဳေျမမ်ားမွရရွိသည့္သစ္မ်ားႏွင့္ အျခားမည္သည့္ေျမအမ်ိဳးအစားထံမွမဆို ရရွိေသာသစ္မ်ား၏ 
ပမာဏႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား စုစည္းထားျခင္းမရွိပါ။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ 
ရရွိသည့္ဇာစ္ျမစ္အေပၚမူတည္၍ သစ္မ်ားအား အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္းမရွိကာ (ဥပမာ - သဘာဝ သစ္ေတာ၊ 
ထုတ္လုပ္သည့္သစ္ေတာ၊ စိုက္ခင္းမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုပိုင္သစ္ေတာႏွင့္ သစ္ေတာအသြင္ ေျပာင္းျခင္း) သစ္ေတာအသြင္ 
ေျပာင္းစီမံကိန္းမ်ားမွရေသာသစ္မ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ကုန္သြယ္မႈတု႔ိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း 
မရွိပါ။ တည္ရွိေသာအစိုးရအခ်က္အလက္အနည္းငယ္ သည္လည္း တိက်မႈမရွိဘဲ ဌာနအတြင္းအစီရင္ခံျခင္း၌ 
အသံုးျပဳရန္အတြက္သာျဖစ္သည္။ သစ္ထုတ္လုပ္ ေရးခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားထုတ္ေပးျခင္းအတြက္ စနစ္တက်နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံအဝွမ္းတြင္ သစ္စီမံခန္႔္ခြဲေရး အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ားမရွိသည့္အတြက္ တိက်သည့္ႏိုင္ငံေတာ္  သစ္ေတာႏွင့္သစ္ထုတ္
လုပ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမရွိပါ။ ဤေလ့လာမႈတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဌာနတြင္းသံုး အစိုးရအခ်က္အလက္ႏွစ္စံုသာ 
ရရွိ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး - တစ္စံုမွာ ၂ဝ၁၁ ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ ေတာေရးရာဝ
န္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းေအာက္တြင္ ဆီအုန္းႏွင့္ရာဘာခြင့္ျပဳေျမမ်ားႏွင့္ အႀကီးစားေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ကၽြန္းႏွင့္ကၽြန္းမဟုတ္ေသာသစ္ ၁၂၅,ဝဝဝ ကုဗမီတာ ခုတ္လွဲခဲ့ေၾကာင္း ကို ေဖာ္ျပထားသည1္2 
ထုိကာလအတြင္းထုတ္လုပ္ေသာ conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္း စီမံကိန္းမွရသည့္သစ္) 
၏ကိန္းဂဏန္းအမွန္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနပိုင္နက္ေအာက္(အမ်ားစု)ရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရး ခြင့္ျပဳေျမမ်ားအတြင္းႏွင့္ 
အျခားေျမရွင္းလင္းမႈမ်ား (ဥပမာ - သတၱဳ တြင္းတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ အျခားအေျခခံ အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ား)ျပဳလုပ္စဥ္ 
ခုတ္လဲထုတ္လုပ္ေသာသစ္မ်ားႏွင့္ေပါင္းလိုက္ လွ်င္ ပို၍မ်ားလာမည္ျဖစ္သည္။ က်န္အခ်က္အလက္တစ္စံုတြင္ ၂ဝ၁ဝ 
ႏွင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတစ္ခုတည္းအတြက္ ေျမျပန္႔ရွိသစ္ေတာ 
ဧက ၇ဝ,ဝဝဝ နီးပါးကို ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ /သို႔မဟုတ္ မီး႐ိႈ႕ခဲ့ျခင္းတို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။13မွတ္တမ္းတင္
ထားသည္။  စနစ္တ က်စုစည္းမႈႏွင့္ အခ်က္အလက္ရရွိႏိုင္မႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေျမႏွင့္သယံဇာတနယ္ပယ္အႏွံ႔တြင္ 
သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရးတို႔အတြက္ အဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္ေစသည္။

၅။ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားမွ ဥပေဒအရႏွင့္၎တို႕၏႐ိုးရာအစဥ္အလာအရ ေျမယာအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ 
ခြင့္မရွိသည့္အေျခအေနတြင္ အစိုးရမွ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑သို႔ လယ္ယာစီးပြားေရး အတြက္ခ်ေပးေသာေျမယာလုပ္ပိုင္ 

11 MOECAF ၊ ေနျပည္ေတာ္မွ စုစည္းရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား။
12 MOECAF ၊ ေနျပည္ေတာ္မွ စုစည္းရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား။
13 MOECAF ၊ ေနျပည္ေတာ္မွ စုစည္းရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား။



ix

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္အဓိကေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

ခြင့္မ်ား တိုးျမင့္လာျခင္းႏွင့္အၿပိဳင္ ေဒသခံမ်ား၏ေျမႏွင့္အသက္ ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းဆိုင္ရာပဋိပကၡအေရအတြက္ႏွင့္အရွိန္အ 
ဟုန္မ်ားလည္း တုိးျမင့္လာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ တိုင္းရင္းသားရပ္ရြာလူထုမ်ားမွီခိုက်င့္သံုးသည့္ ႐ုိးရာအစဥ္အလာအရ 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္အေလ့အထမ်ား အား တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳသည့္ မည္သည့္ဥပေဒတစ္ခုမ်မရွိပါ။ လက္ရွိဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္သစ္ေတာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး “ေျမ႐ိုင္း၊ ေျမေကာ” သို႔မဟုတ္ လယ္ယာစီးပြားခြင့္ျပဳ 
ေျမအျဖစ္္ သတ္မွတ္ထားေသာမည္သည့္ေျမကိုမဆို မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာလူထုကမွ ေျမအ သံုးခ်ပိုင္ခြင့္ကို 
ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ရလဒ္အေနျဖင့္ လယ္သမားမ်ားဦးေဆာင္သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား မ်ားျပားစြာျဖစ္ေပၚလာေစကာ 
အမ်ားစုမွာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပါဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ျပန္႕ႏွံ႕ျဖစ္ေပၚလ်က္ အစုိးရအသစ္၏ႏိုင္ငံေရးအရတရားဝင္မႈႏွင့္ ပို
မိုလြတ္လပ္သည့္စီးပြားေရးပံုစံတည္ေဆာက္မႈအတြက္ စိန္ ေခၚခ်က္မ်ားျဖစ္ေစသည1္4  ယခင္ႏွင့္လတ္တေလာတြင္ 
ခြင့္ျပဳခ်ေပးေသာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ေျမယာ ခြင့္ျပဳမႈမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝမ္းအတြင္း ေျမယာလုပ္ပိုင္
ခြင့္ခ်ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ အတင္း အဓမၼဖယ္ရွားခံရေသာ လူထုမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရလွ်က္ရွိေနသည္။15

14 TNI ႏွင့္ BCN ၊ ၂ဝ၁၃။
15 Ibid ။
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

ဇယား 1
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရရွိႏိုင္သည့္ စိုက္ပ်ိဳး၍ရသည့္ေျမမ်ားႏွင့္  
လယ္ယာစီးပြားခြင့္ျပဳေျမမ်ား၊၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁/ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ (ဧကျဖင့္၊ စုစုေပါင္း)

ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီး

ႏွစ္ရွည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္မွတ္သားထားေသာေျမမ်ား  
ခြဲေဝေပး 

ထားေသာ 
ေျမမ်ား

 
ခြဲေဝေပး ထားေသာ ေျမမ်ား

 
ခြဲေဝေပး ထားေသာ 

ေျမမ်ား

 
စုစုေပါင္း ခြဲေဝေပး 
ထားေသာ ေျမ% 

 
စုိက္ပ်ိဳးေျမ

 
စုိက္ပ်ိဳး ေျမ % 

 ေျမလြတ္ 
ေျမရုိင္းမ်ား

 ႀကိဳးဝိုင္း/ 
ႀကိဳးျပင္ 

ေတာမ်ား 

“အျခား” 
ေတာမ်ား

စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ 
ေသာေျမ 
စုစုေပါင္း 

၂၀၁၀/၁၁ ၂၀၁၀/၁၁ ၂၀၁၁/၁၂ ၂၀၁၂/၁၃

ေနျပည္ေတာ္     - ၇,၄၀၈ ၁၇,၅၅၄ ၀ ၅,၂၁၇ ၃၀

ကခ်င္ ၄၂၈၀၀ - - ၄၂၈,၀၀၀ ၅၉၆,၁၈၀ ၁,၃၉၆,၅၇၅ ၁,၃၈၁,၁၆၅ ၂၆ ၁၇၂,၃၄၈ ၁၂

ကရင္ ၉၄၅၇၉၀ - - ၉၄၅,၇၉၀ ၂,၁၆၁ ၄,၀၁၁ ၃၄,၉၄၆ ၁ ၁၅,၈၆၇ ၄၅

ကယား - - -  - - - - - -

ခ်င္း - - -  - ၁,၅၄၂ ၁,၇၄၃ ၀ ၁၁၈ ၇

စစ္ကိုင္း - ၄၉၀၀၀ - ၄၉,၀၀၀ ၁၀၀,၀၅၇ ၂၅၉,၂၇၃ ၅၃၃,၄၀၆ ၁၀ ၁၉,၅၄၃ ၄

    တနသၤာရီ ၆၈၀၀၀ ၈၇၁၅၀၀ ၂၇၈,၂၀၀ ၁,၂၁၇,၇၀၀ ၆၇၁,၅၉၄ ၉၉၃,၈၈၇ ၁,၈၉၆,၉၇၀ ၃၆ ၃၅၉,၄၅၅ ၁၉

ပဲခူး ၅၇၅၀၉ - - ၅၇,၅၀၉ ၁၉,၇၇၂ ၅၂,၂၃၈ ၂၀၀,၁၅၀ ၄ ၉၁,၀၇၄ ၄၆

မေကြး ၁၄၈၅၄၅ ၂၅၉၇၇၀၁ - ၂,၇၄၆,၂၄၆ ၂၀၂,၄၉၂ ၂၁၁,၂၉၂ ၂၁၉,၅၇၈ ၄ ၉၅,၉၄၉ ၄၄

မႏၱေလး ၇၁၄၅၉၄ ၁၃၄၁၅၅၈ - ၂,၀၅၆,၁၅၂ ၁၀,၃၀၀ ၆,၂၆၂ ၅၆,၀၄၆ ၁ ၁၄,၄၉၇ ၂၆

မြန္ - ၂၀၆၀၁၀ - ၂၀၆,၀၁၀ - - - - - -

ရန္ကုန္ ၇၆၅၇ ၃၂၄၀ ၂၆၆,၈၁၁ ၂၇၇,၇၀၈ ၃၀,၉၇၈ ၃၀,၉၈၀ ၈၀,၂၀၈ ၂ ၇၆,၂၄၃ ၉၅

ရခုိင္ ၁၆၂၂၅၄ ၁၁၂၃၈၂၃ - ၁,၂၈၆,၀၇၇ - ၇,၈၂၆ ၁၃၁,၆၆၇ ၃ ၁၃,၁၇၆ ၁၀

ရွမ္း ၃၆၄၆၀၀၄ ၂၄၃၉၉၂၆ ၁,၃၀၉,၁၀၈ ၇,၃၉၄,၄၃၈ ၁၁၇,၀၉၆ ၁၆၀,၆၂၆ ၃၂၃,၈၃၃ ၆ ၁၂၀,၄၀၃ ၃၇

ဧရာဝတီ - ၃၃၃၃၈၆ - ၃၃၃,၃၈၆ ၁၉၃,၃၅၃ ၂၈၅,၈၄၄ ၃၃၅,၃၃၁ ၆ ၂၁၂,၉၆၉ ၆၄

စုစုေပါင္း ၆,၁၇၈,၃၅၃ ၈,၉၆၅,၅၄၄ ၁၈၅၄၁၁၉ ၁၆,၉၉၈,၀၁၆ ၁,၉၄၃,၉၈၃ ၃,၄၁၇,၇၆၂ ၅,၂၁၂,၅၉၇ ၁၀၀ ၁၁၉၆၈၅၉ ၂၃

မူရင္း:၂၀၁၂/၁၃ တြင္ ေဒသခံရုံးခ်ဳပ္မွ ရရွိခဲ႔သည့္ တနသၤာရီေဒသမွအပ ျမန္မာ့လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန   

မွတ္ခ်က္ :တနသၤာရီေဒသရွိ  ခြဲေဝေပးထား ေသာ ေျမမ်ား ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးထားၿပီးေျမမ်ားတြင္ ဆီအုန္းသာပါဝင္သည္ (ရာဘာမပါ) 
ဗဟိုအစိုးရမွ ခ်ေပးေသာခြင့္ျပဳေျမစာရင္းသာျဖစ္ၿပီး ခရုိင္၊ စစ္တပ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကေပးေသာ ခြင့္ျပဳေျမစာရင္းမပါပါ။



xi

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္အဓိကေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

ဇယား 1
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရရွိႏိုင္သည့္ စိုက္ပ်ိဳး၍ရသည့္ေျမမ်ားႏွင့္  
လယ္ယာစီးပြားခြင့္ျပဳေျမမ်ား၊၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁/ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ (ဧကျဖင့္၊ စုစုေပါင္း)

ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီး

ႏွစ္ရွည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္မွတ္သားထားေသာေျမမ်ား  
ခြဲေဝေပး 

ထားေသာ 
ေျမမ်ား

 
ခြဲေဝေပး ထားေသာ ေျမမ်ား

 
ခြဲေဝေပး ထားေသာ 

ေျမမ်ား

 
စုစုေပါင္း ခြဲေဝေပး 
ထားေသာ ေျမ% 

 
စုိက္ပ်ိဳးေျမ

 
စုိက္ပ်ိဳး ေျမ % 

 ေျမလြတ္ 
ေျမရုိင္းမ်ား

 ႀကိဳးဝိုင္း/ 
ႀကိဳးျပင္ 

ေတာမ်ား 

“အျခား” 
ေတာမ်ား

စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ 
ေသာေျမ 
စုစုေပါင္း 

၂၀၁၀/၁၁ ၂၀၁၀/၁၁ ၂၀၁၁/၁၂ ၂၀၁၂/၁၃

ေနျပည္ေတာ္     - ၇,၄၀၈ ၁၇,၅၅၄ ၀ ၅,၂၁၇ ၃၀

ကခ်င္ ၄၂၈၀၀ - - ၄၂၈,၀၀၀ ၅၉၆,၁၈၀ ၁,၃၉၆,၅၇၅ ၁,၃၈၁,၁၆၅ ၂၆ ၁၇၂,၃၄၈ ၁၂

ကရင္ ၉၄၅၇၉၀ - - ၉၄၅,၇၉၀ ၂,၁၆၁ ၄,၀၁၁ ၃၄,၉၄၆ ၁ ၁၅,၈၆၇ ၄၅

ကယား - - -  - - - - - -

ခ်င္း - - -  - ၁,၅၄၂ ၁,၇၄၃ ၀ ၁၁၈ ၇

စစ္ကိုင္း - ၄၉၀၀၀ - ၄၉,၀၀၀ ၁၀၀,၀၅၇ ၂၅၉,၂၇၃ ၅၃၃,၄၀၆ ၁၀ ၁၉,၅၄၃ ၄

    တနသၤာရီ ၆၈၀၀၀ ၈၇၁၅၀၀ ၂၇၈,၂၀၀ ၁,၂၁၇,၇၀၀ ၆၇၁,၅၉၄ ၉၉၃,၈၈၇ ၁,၈၉၆,၉၇၀ ၃၆ ၃၅၉,၄၅၅ ၁၉

ပဲခူး ၅၇၅၀၉ - - ၅၇,၅၀၉ ၁၉,၇၇၂ ၅၂,၂၃၈ ၂၀၀,၁၅၀ ၄ ၉၁,၀၇၄ ၄၆

မေကြး ၁၄၈၅၄၅ ၂၅၉၇၇၀၁ - ၂,၇၄၆,၂၄၆ ၂၀၂,၄၉၂ ၂၁၁,၂၉၂ ၂၁၉,၅၇၈ ၄ ၉၅,၉၄၉ ၄၄

မႏၱေလး ၇၁၄၅၉၄ ၁၃၄၁၅၅၈ - ၂,၀၅၆,၁၅၂ ၁၀,၃၀၀ ၆,၂၆၂ ၅၆,၀၄၆ ၁ ၁၄,၄၉၇ ၂၆

မြန္ - ၂၀၆၀၁၀ - ၂၀၆,၀၁၀ - - - - - -

ရန္ကုန္ ၇၆၅၇ ၃၂၄၀ ၂၆၆,၈၁၁ ၂၇၇,၇၀၈ ၃၀,၉၇၈ ၃၀,၉၈၀ ၈၀,၂၀၈ ၂ ၇၆,၂၄၃ ၉၅

ရခုိင္ ၁၆၂၂၅၄ ၁၁၂၃၈၂၃ - ၁,၂၈၆,၀၇၇ - ၇,၈၂၆ ၁၃၁,၆၆၇ ၃ ၁၃,၁၇၆ ၁၀

ရွမ္း ၃၆၄၆၀၀၄ ၂၄၃၉၉၂၆ ၁,၃၀၉,၁၀၈ ၇,၃၉၄,၄၃၈ ၁၁၇,၀၉၆ ၁၆၀,၆၂၆ ၃၂၃,၈၃၃ ၆ ၁၂၀,၄၀၃ ၃၇

ဧရာဝတီ - ၃၃၃၃၈၆ - ၃၃၃,၃၈၆ ၁၉၃,၃၅၃ ၂၈၅,၈၄၄ ၃၃၅,၃၃၁ ၆ ၂၁၂,၉၆၉ ၆၄

စုစုေပါင္း ၆,၁၇၈,၃၅၃ ၈,၉၆၅,၅၄၄ ၁၈၅၄၁၁၉ ၁၆,၉၉၈,၀၁၆ ၁,၉၄၃,၉၈၃ ၃,၄၁၇,၇၆၂ ၅,၂၁၂,၅၉၇ ၁၀၀ ၁၁၉၆၈၅၉ ၂၃

မူရင္း:၂၀၁၂/၁၃ တြင္ ေဒသခံရုံးခ်ဳပ္မွ ရရွိခဲ႔သည့္ တနသၤာရီေဒသမွအပ ျမန္မာ့လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန   

မွတ္ခ်က္ :တနသၤာရီေဒသရွိ  ခြဲေဝေပးထား ေသာ ေျမမ်ား ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးထားၿပီးေျမမ်ားတြင္ ဆီအုန္းသာပါဝင္သည္ (ရာဘာမပါ) 
ဗဟိုအစိုးရမွ ခ်ေပးေသာခြင့္ျပဳေျမစာရင္းသာျဖစ္ၿပီး ခရုိင္၊ စစ္တပ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကေပးေသာ ခြင့္ျပဳေျမစာရင္းမပါပါ။



xii

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

၆။  ရွင္းလင္းထားသည့္ေျမမ်ားမွ ခုတ္လွဲရရွိသည့္သစ္မ်ား၏တရားဝင္မႈမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳ 
ေျမခြဲေဝခ်ေပးမႈသည္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစၿပီး ႏိုင္ငံေရးပေယာဂမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ 
အတည္ျပဳရန္ခက္ခဲသည္။ လယ္ယာစီးပြားခြင့္ျပဳေျမခြဲေဝခ်ေပးျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒ မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းႏွင့္ သစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္းအ တြင္းရွိ အမ်ိဳးအစားမသတ္မွတ္ရေသး 
ေသာေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားအား အမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ သည့္အခန္းက႑တြင္ပါဝင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥေပဒႏွင့္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုစနစ္ တက်ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိေသာက႑မ်ားအၾကား ျပန္႕က်ဲ 
တည္ရွိရံုမက အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအားနည္းခ်က္မ်ား၊အထူးခြင့္ 
ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္  rentseeking 
behavior အေလ့အထ (အမ်ားပုိင္ပစၥည္းအားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ေကာင္းစားေရးအတြက္အလြဲသံုးစားျခင္း အေလ့ 
အထ)ကို အားေပးအားေျမာက္ေသာ “ဥပေဒအရမဟုတ္ဘဲ အမိန္႕ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (rule by decree)” ဟူေသာအုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးအေျခအေနကိုဖန္တီးကာ  တရားဝင္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား လြယ္ကူစြာပင္ေက်ာ္ လႊားသြားႏိုင္သည္။ ဤသို႕  
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအားနည္းခ်က္ရွိေသာ္လည္း ေျမယာအသြင္းေျပာင္းမႈမ်ား သည္ သက္ဆိုင္သည့္အစိုးရေအဂ်င္ 
စီႏွင့္အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသေရြ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပ ေဒအရ တရားဝင္သည္။ မည့္သည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
(concessions) ကို မည္ကဲ့သုိ႕ေပးၿပီး လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအကာအကြယ္ေပးမႈစနစ္မူေဘာင္မ်ား
ကို မွန္ကန္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းရွိ၊ မရွိအား ယခုအခါ အမ်ားသူငွာ ပို၍ ေစာင့္ၾကည့္လာလွ်က္ရွိသည္။

  တရားဝင္ဇာစ္ျမစ္မွလာသည္ဟု အတည္ျပဳႏုိင္ေသာ ျမန္မာ့သစ္မာမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ၏ဝယ္လုိ 
အားက ျမင့္မားေနေသာ္လည္း conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) 
မ်ားသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္မႈရိွသည္ မရိွသည္ကုိ ခြျဲခမ္းသတ္မွတ္ေပးမည့္ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြ ဲ ျပ ဌာန္းရန္ မည္သူမ် အာ႐ုံစုိက္ျခင္းမရိွေသးပါ။ ဇာစ္ျမစ္မ်ိဳးစုံမွလာသည့္သစ္မ်ား - 
သဘာဝသစ္ေတာမ်ား၊ အစုိးရစီမံခန္႔ခြသဲည့္သစ္ေတာမ်ား၊ သစ္စုိက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ေျမယာအသြင္ေျပာင္း စီမံကိန္းမ်ား 
-  အစရိွသည္တုိ႔မွရရိွေသာသစ္မ်ားအား ေရာေႏွာျခင္းသည္ တရားဝင္သစ္ထုတ္ကုန္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ 
သက္ေသျပေပးမည့္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာသစ္ထုတ္လုပ္ ေရးဆုိင္ရာ လႊေဲျပာင္းပုိင္ဆုိင္မႈ ကြင္းဆက္မွတ္တမ္း 
(Chain of Custody) တည္ရိွရန္အတြက္ စီမံခန္႕ခြေဲရးႏွင့္ဥေပဒပုိင္းဆုိင္ရာစိန္ေခၚ မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္္။16 
သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းမႈႏွင့္ ထုိသုိ႕သစ္ေတာ အသြင္ေျပာင္းမႈမွရေသာ သစ္၏တရားဝင္မႈအားသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္အ
တြက္ လူမႈေရးအရတရားဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏တန္ဖုိးရိွ ေသာသစ္မ်ားအားရယူရန္အတြက္ 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္တရားဥပေဒဆုိင္ ရာအားနည္း ခ်က္မ်ားႏွင့္အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားအား ေလ်ာ့ပါးေစမည္ျဖစ္သည္။

၇။  ေျမအသြင္ေျပာင္းမႈ၏တရားဝင္မႈႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာဆုိးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးမဆုိထားႏွင့္၊ စက္မႈစုိက္ပ်ိဳးေရး 
ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေလ့လာမႈမ်ားပင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းမရိွပါ။ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာခြင့္ျပဳေျမမ်ား ခ်ေပးျခင္းအတုိင္းအတာသည္ အလြန္ပင္ျမင့္မားလာၿပီး လုံေလာက္သည့္အာ႐ုံစုိက္မႈႏွင့္ 
၎၏အတုိင္းအတာႏွင့္ဆုိးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သုေတ သနျပဳလုပ္ထားျခင္းမရိွကာ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း
သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအေပၚ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ျပည္တြင္းစိတ္ဝင္စားမႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္လွ်က္ရိွေသာအခ်ိန္တြင္ 
ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကး ပ့ံပုိးသူအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ၎တုိ႕ ကုိယ္တုိင္ေရးဆြခဲ်မွတ္ 
ေသာအစီအစဥ္မ်ား (ဥပမာ - REDD ေခၚ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ သစ္ေတာပ်က္စီးယုိယြင္းျခင္းမွ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈေလွ်ာ့
ခ်ေရးအစီအစဥ္၊  FLEGT ေခၚ သစ္ေတာအား ေရရွည္တည္တန္႕ေစမည့္ ဥပေဒႏွင့္ စီမံခန္႕ခြမဲႈမ်ားအား အားေကာင္းေစကာ 
သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေစၿပီး တရားဝင္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ကုန္သြယ္ႏုိင္ေရးအစီအစ
ဥ္) ကုိပင္ တန္ျပန္ထိခုိက္ေစႏုိင္ သည့္ေျမယာအသုံးခ်မႈဆုိင္ရာပဋိပကၡႏွင့္ အားနည္းေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအ
သြင္အျပင္ကုိ ကုိယ္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမရိွဘဲ စီးပြား ေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အၾကီးစားစုိက္ပ်ိဳးေရးဖြ႕ံၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း 
မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ရန္ အားေပးအားေျမာက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ျပည္တြင္းက ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္ဝင္စားပါသည္ဟူေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဟူေသာ အစီအစဥ္ႏွင့္ ဆန္႕က်င္လ်က္ရိွေနသည္။

  ဤေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားသည္ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာကာလအတြင္း စာစုမ်ားအားေလ့လာျခင္း၊ အစုိးရအခ်က္အလက္မ်ား အားစုစည္းျခင္းႏွင့္ 
အဓိကသက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔အေပၚမီွျငမ္း၍ ေလ့ လာသုံးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
စားပြေဲပၚေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအား ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈမ်ားစြာတုိ႔ျဖင့္ပ့ံပုိးထားၿပီး ဤစာတမ္းအတြက္ 
ေဒသအလုိက္အထူးေလ့လာမႈႏွစ္ခုကုိ တနသၤာ ရီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ကခ်င္ျပည္ နယ္တုိ႔တြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ 
ထုိေနရာႏွစ္ခုစလုံးတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္း မ်ားအတြက္ HCVF ရွင္းလင္းမႈကုိ ျမင့္မားစြာ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည့္အျပင္ 
လူမႈေရးပဋိပကၡမ်ားလည္း ပုိ၍ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကြာဟမႈ၊ သဘာဝေဂဟစနစ္အ 
ေနအထားမတူညီမႈႏွင့္ သစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္းမ်ားထဲထပ္၍ လယ္ယာစီးပြားခြင့္ျပဳ ေျမေပးမႈအတုိင္းအတာ မတူညီမႈမ်ားသည္ 

16 Woods ၂၀၁၃b။



xiii

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္အဓိကေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

ျပည္ပသုိ႕တင္ပုိ႕ေရာင္းခ်မည့္ တန္ဘုိးျမင့္သစ္ကုိရရိွရန္အတြက္ ေပးေသာေျမယာ ခြင့္ျပဳမႈအတုိင္းအတာကုိ 
အဆုံးအျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆီအုန္း လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္ (top-
down) ကုိက်င့္သုံးေသာ၊ စစ္တပ္မွဦးစီးလုပ္ေဆာင္ ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေနၿပီး  လုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
ျပည္တြင္းစားသုံးဆီ လုံေလာက္မႈအ တြက္ျဖစ္သည္ဟု ၎တုိ႕ကဆုိေသာ္လည္း အဆုိပါဆီအုန္းလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားျပဳ
လုပ္ေနသည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ေျမယာေစ်းကစားရန္ႏွင့္ တန္ဖုိးရိွသစ္ေတာမ်ားမွသစ္မ်ား ခုတ္လဲွရန္ အတြက္သာ 
အဓိကစိတ္ဝင္စားလွ်က္ရိွသည္။  ျမန္မာႏွင့္တ႐ုတ္နယ္စပ္ ႏွစ္ဘက္ရိွ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ားႏွင့္အဆက္အသြယ္ရိွေသာ 
ကခ်င္ျပည္နယ္၏ေဒသခံလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား (ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ႏုိင္ငံေရး 
ဆန္႔က်င္ဘက္အုပ္စုမ်ား) ႏွင့္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးရ ပုဂၢိဳ လ္မ်ားသည္ လယ္ယာစီးပြားဖြ႕ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား
ကုိ   ဝင္ေငြေကာင္းသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုက့ဲသုိ႕ျမင္ၿပီး ထုိလယ္ယာစီးပြား ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားမွတဆင့္ရမည့္
သစ္မ်ားကုိ စိတ္ဝင္ စားမႈမ်ားစြာမရိွပါ။ သစ္မ်ားဝယ္ယူရန္အတြက္ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရးအရ 
အထူးအခြင့္အေရးခံစားရသူမ်ားသည္ အစဥ္အလာအရသစ္ထုတ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ရရိွႏုိင္သည့္အတြက္ 
သစ္အား လယ္ယာစီးပြားခြင့္ျပဳေျမမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရယူရန္မလုိအပ္ပါ။ ၿခံဳငုံၾကည့္လွ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း 
သယံဇာတထုတ္ယူမႈသည္ ျပည္တြင္းထက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏သတၱဳတြင္း၊ သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ လတ္တေလာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏
ဘိန္းအစားထုိးလုပ္ငန္း ေထာက္ပ့ံမႈ အစီအစဥ္၏အေရးႀကီးသည့္ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတုိ႔ႏွင့္ပုိ၍နီးက
ပ္စြာခ်ိတ္ဆက္လွ်က္ရိွသည္။ အထက္ပါျဖစ္ရပ္ ႏွစ္ခုစလုံးကေဖာ္ျပသည္မွာ ပဋိပကၡႏွစ္ ေပါင္းၾကာရွည္စြာျဖစ္ပြားေနသည့္ 
တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမအတြင္း ႏုိင္ငံေရးႏွင့္လုံၿခံဳေရးအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည့္ 
နယ္ေျမျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေရး၌ပါဝင္ ေသာအႀကီးစားစုိက္ပ်ိဳးေရးခြင့္ျပဳေျမမ်ား၏အခန္းက႑ မည္သုိ႕ရိွသည္ကုိပင္ ျဖစ္သည္။

 ျျျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမ၊ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈတုိ႔အေပၚ ၾသဇာအာဏာရိွရန္ႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈရရိွႏုိင္ရန္ အတြက္ သစ္ ေတာ 
ႏွင့္စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑မ်ားအၾကားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအျခားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအၾကား မ်ားျပား လာေသာယွဥ္ၿပိဳင္အားၿပိဳင္မႈမ်ားကုိ 

• ဧက ၁.၉ သန္း - လယ္ယာစီးပြားခြင့္ျပဳေျမဧရိယာအားလံုး၏ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆီအုန္းထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ 
ပုဂၢလိကက႑အား ခြဲေဝေပးခဲ့သည္၊

• ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိသမွ်ဆီအုန္းခြင့္ျပဳေျမမ်ားသည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုေဒသ၏ ၁၈ 
ရာခိုင္ႏႈန္းအား ဖံုးလႊမ္းသည္၊

• ဆီအုန္းခြင့္ျပဳေျမအမ်ားစုမွာ တန္ဘိုးမ်ားစြာႏွင့္ၾကြယ္ဝၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္သည့္ သစ္ ေတာႀကိဳးဝိုင္း မ်ားထဲတြင္ 
တည္ရွိသည္၊

• ဧက ၁.၉ သန္းမွ ဧကေပါင္း ၃၆ဝ,ဝဝဝ (၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္နည္း၍) သာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ စိုက္ ပ်ိဳးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ထားသည္၊

• ေျမျပန္႔မိုးသစ္ေတာ ဧကေပါင္း ၇ဝ,ဝဝဝ ခန္႔အား ၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မ်ားအၾကားတြင္ ဆီအုန္း ခြင့္ျပဳေျမမ်ားအတြက္ 
ရွင္းလင္းၿပီးႏွင့္/သို႔မဟုတ္ မီး႐ိႈ႕ၿပီး ျဖစ္သည္၊

• ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဆီအုန္းခြင့္ျပဳေျမမ်ားအား ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္ (စစ္တပ္အစုစပ္) တို႔ႏွင့္ ခုိင္မာသည့္အခ်ိတ္အ ဆက္မ်ားရိွေသာ ျမန္မာလုပ္ငန္းေပါင္း ၄ဝ တုိ႔ ျဖစ္သည္၊

• တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ဆီအုန္းခြင့္ျပဳေျမအမ်ားအျပား၊ အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံအနီးတြင္ရိွ ေသာခြင့္ျပဳေျမမ်ားသည္ 
ယခင္ကအတင္းအဓမၼဖယ္ရွားခံရေသာ တုိင္းရင္သားကရင္လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ခ့ဲေသာေျမမ်ားေပၚတြင္ 
တည္ရိွသည္။ KNU (လက္နက္ကုိင္ကရင္အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးအုပ္စု) ႏွင့္ အစိုးရအၾကား ယာယီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျပဳလုပ္ၿပီး 
ခ်ိန္မွစ၍ ယခင္မိမိ၏ မူလေနရာ ေဟာင္းမ်ားထံသုိ႔ ျပန္လည္ ေနထုိင္လုိၿပီး ယခင္တစ္ခ်ိန္က  မိမိတို႕လုပ္ကုိင္စားေသာက္ခ့ဲေသာ ေျမ
ယာကုိျပန္လည္လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးေစလုိသည့္  ကရင္လူထု၏ေတာင္းဆုိမႈမ်ားသည္ ဆီအုန္းထုတ္လုပ္ ျခင္းအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ေျမမ်ားအသြင္ေျပာင္းရန္အတြက္ နယ္ေျမမ်ားျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDP) ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္ လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စသည္တုိ႕ကုိ 
လူ႕က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီတရားဝင္ (ဥပ ေဒႏွင့္အညီ) လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ား ျဖစ္ေစသည္။

BOX  1

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဆီအုန္းခြင့္ျပဳေျမမ်ား



xiv

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

ပုံေဖၚျပသရာတြင္ conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္း မ်ားမွရေသာသစ္) မ်ားက  ဥပမာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
လတ္တေလာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ႏွင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတုိ႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာ 
ဝန္ႀကီးဌာန (MOECAF) ႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန (MOAI) တုိ႔အၾကား အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာပဋိပကၡမ်ား 
ပုိ၍ျဖစ္ ပြားလာေစၿပီး အေၾကာင္းမွာ သူတုိ႔သည္ သစ္ေတာေျမမ်ား သုံးစြမဲႈအတြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္ေနၾကသည္ ျဖစ္ၿပီး MOAI မွာ စက္
မႈစုိက္ပ်ိဳးေရးတုိးခ်ဲ႕မႈအတြက္ျဖစ္ကာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွာ သစ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္ ဘက္သုိ႔ ပုိ၍ဦးတည္သည္။ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအတြက္ အႀကီးစားစုိက္ပ်ိဳးေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ သည္ 
အေရးပါလာသည္ႏွင့္အမွ် MOAI သည္ ၾသဇာအာဏာပုိမုိျမင့္ တက္လာလ်က္ရိွကာ ႏုိင္ငံအတြင္းရိွက်ယ္ျပန္႔သည့္သစ္ေတာေျမ
မ်ားအေပၚ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ကာလၾကာရွည္စြာရရိွထားခ့ဲသည့္ ၾသဇာအာဏာႏွင့္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈတုိ႔အေပၚ စိန္ ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာစစ္တပ္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ နည္းပညာဆုိင္ရာလုပ္ႏုိင္စြမ္း 
ရည္ပုိင္း၌ ဆုိးရြားစြာေနာက္က်အားနည္း ခ့ဲရေသာသစ္ေတာဌာနသည္ ယေန႔တြင္ဦးေဆာင္ကာ  ေကာင္းမြန္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး တာဝန္
ယူသည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာရန္ စစ္မွန္သည့္အားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရိွသည္။17သုိ႔ေသာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ 
ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနပုိင္ နက္နယ္ေျမအတြင္းရိွသစ္ေတာေျမ မ်ားအား MOAI မွ ၎၏ၾသဇာျဖင့္ လယ္ယာစီးပြားခြင့္ျပဳေျမမ်ား အျဖစ္ 
ဖ့ဲယူခ်ေပးမႈသည္ နယ္ေျမဆုိင္ရာ၊ အဖြ႕ဲ အစည္းဆုိင္ရာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစ သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ အတြက္ 
ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေစမည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးသည္ႏွင့္အညီ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး အားလံုးပါဝင္သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈကိုရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ မူဝါဒဆိုင္ရာႏွင့္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား က်ယ္ျပန္႔စြာ 
ျပဳလုပ္သြားရန္လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚထြက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထား ေသာသစ္ေတာဥပေဒအသစ္သည္ 
တိုင္းျပည္အတြင္းရွိသစ္ေတာမ်ား (Community forest ေခၚ ရပ္ရြာလူထုပိုင္ သစ္ေတာမ်ားအပါအဝင္)၊ သစ္မ်ားႏွင့္ သစ္ 
ေတာအေျချပဳသည့္အသက္ေမြးေက်ာင္းမ်ားအား ယခုထက္ပိုမို ေကာင္းမြန္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မည့္တရားေရး အခင္းအက်င္း 
အသစ္ ဖန္တီးေကာင္းဖန္တီးေပး ႏိုင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရ ေသာ္လည္း ဤအစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္သစ္ေတာေျမ 
အသြင္ေျပာင္းမႈႏွင့္  ထိုသုိ႕သစ္ေတာအသြင္ ေျပာင္းမႈမွရေသာသစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ဆက္ 
စပ္၍ ေနာက္ထြက္လာမည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားထဲတြင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ဆိုေသာသက္ေသအေထာက္အထား မရွိေသးပါ။ 

သစ္ေတာ အားေရရွည္တည္တန္႕ေစမည့္ ဥပေဒႏွင့္စီမံခန္႕ခြမဲႈမ်ားအား အားေကာင္းေစကာ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးကုိပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေစၿပီး 
တရားဝင္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ကုန္သြယ္ႏုိင္ေရးအစီအစဥ္ (FLEGT)၊   တရားမ ဝင္သစ္ထုတ္လုပ္ကုန္သြယ္ေရးကုိေလွ်ာ့ခ်
ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံ ၂၈ ႏုိင္ငံ ျဖင့္ေပါင္းစပ္ဖြ႕ဲစည္းထားေသာ ဥေရာပ သမၸက (European Union) ႏွင့္ဥေရာပသမၸကအဖြ႕ဲဝင္မဟုတ္ေသာ 
သစ္ထုတ္လုပ္ကုန္သြယ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား အၾကား သေဘာ ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာသေဘာတူစာခ်ဳပ္   (Voluntary Partnership Agreements) 
သုိ႔မဟုတ္ သစ္ေတာေထာက္ခံခ်က္စံႏႈန္း (Forest certification standards) မ်ားက့ဲသုိ႔ေသာလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကုိအေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းသည္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သစ္တရားဝင္မႈအားျပသရန္အတြက္အထူးအာ
႐ုံစုိက္သြားရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ထုိယႏၱရားမ်ား အေနျဖင့္ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာတရားဝင္မႈႏွင့္ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား (ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္  အသုံးခ် 
ခြင့္တုိ႔အား ေလးစားျခင္းအပါအဝင္) ႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ 
“ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားဝင္ျခင္း” ဟုဆုိရာ တြင္ မည္သည္မ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကသည္၊ “ႏုိင္ငံတကာ ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ 
စံခ်န္စံႏႈန္း” ဟုဆုိရာတြင္  မည္သည္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားၾကသည္၊ စသည့္ ထုိႏွစ္ခုအၾကားျပႆနာျဖစ္ေစ 
သည့္ကြာဟမႈမ်ားအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း သြားရမည္ျဖစ္သည္။

17 ဥပမာအားျဖင့္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ား မသတ္မွတ္မီအခ်ိန္ကပင္ရွိခဲ့ေသာ သူတို႔လက္ရွိေနထုိင္ေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေက်းရြာ မ်ား၏အၿပီးအပိုင္စိုက္
ပ်ိဳးေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား MOECAF သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳလာၿပီျဖစ္သည္ (စိုးသန္း လင္း ၂ဝ၁၃)။ သို႔ေသာ္ ထိုအထဲတြင္ 
႐ိုးရာအစဥ္အလာအရ အလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳးေရးက်င့္သံုးေနေသာရြာသားမ်ား မပါဝင္ပါ။

ဓါတ္ပံု - Kevin Woods၊ MTE သစ္ကြင္း၊ ရန္ကုန္။
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ကမာၻ႕သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းမႈမွတစ္ဆင့္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ
   

သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းမႈဆိုသည္မွာ ေျမအားသစ္ေတာႏွင့္မဆက္စပ္သည့္အသံုးခ်မႈမ်ားအတြက္ အသြင္ ေျပာင္းရန္ သဘာ
ဝသစ္ေတာသယံဇာတမ်ားအားရွင္းလင္းျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ အပူပိုင္းေဒသ မ်ားႏွင့္အပူေလ်ာ့ပိုင္းရွိေဒသ
မ်ား၏သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးတစ္ခုတည္းအတြက္ ျဖစ္ၿပီး18သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရး (၇ %)၊ 
အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ၿမိဳ႕ျပတိုးခ်ဲ႕မႈႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား (၁ဝ %စီ)၊ စသည္ျဖင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကိုျဖစ္ေစၾကသည္။19

Conversion timber(သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) ဆိုသည္မွာ သစ္ေတာႏွင့္မဆက္စပ္သည့္ 
အသံုးခ်မႈအတြက္ သစ္ေတာေျမမ်ားခုတ္လွဲျခင္းမွရရွိသည့္သစ္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ႏိုင္ငံတကာေစ်း
ကြက္ေပၚရွိ တန္ဖိုးျမင့္အပူပုိင္းသစ္ထုတ္ကုန္အမ်ားစု၊အထူးသျဖင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ သစ္ထုတ္ကုန္မ်ားသည္  
သစ္ေတာႏွင့္မဆက္စပ္သည့္ အသံုးခ်မႈအတြက္ အသြင္ေျပာင္းထားေသာေျမမ်ားမွရရွိၾကျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားသည္။ 
ထိုသစ္အမ်ားစုမွာ တရားမဝင္အသြင္ေျပာင္းထားေသာသစ္ေတာေျမမ်ားမွရရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ညြန္ျပသည့္သက္ေသ 
အေထာက္အထားမ်ားလည္း ပို၍ေပၚထြက္လာလွ်က္ရွိသည္။ ပုဂၢလိကစီးပြားေရး က႑ႏွင့္အစိုးရက႑တို႔ပါဝင္သည့္ 
Illigal conversion timbe (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမ်ားမွ ရေသာတရားမဝင္သစ္) မ်ားမွထြက္ေပၚလာသည့္ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား Forest Trends မွ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပ ထားသည့္အတိုင္း အမ်ိဳးအစားခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္-20

• လိုအပ္သည့္သက္ဆိုင္ရာရွင္းလင္းခြင့္မရွိျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ထိုေျမအေပၚစီမံခန္႕ခြဲ ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသည့္ သက္ဆိုင္ရာ 
ဝန္ႀကီးဌာနမွခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲသစ္ေတာရွင္းျခင္း၊

• ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားသည့္ဧရိယာဟုသတ္မွတ္ထားေသာေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ deep peat ေခၚ 
သစ္ေဆြးေျမမ်ားႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး စြတ္စိုေနေသာစိမ့္ေျမ  သို႔မဟုတ္ riparian forest ေခၚျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ ကန္၊ သို႕မဟုတ္ 
ေရႏွင့္ထိစပ္ေနေသာကမ္းနားရွိသစ္ေတာကဲ့သုိ႕ေသာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ၾကီးမားစြာလိုအပ္ေသာ တန္ဖိုးမ်ားစြာ 
ႏွင့္ျပည့္စံုသည့္သစ္ေတ (HCVF) ဟု သတ္မွတ္ထားေသာသစ္ ေတာမ်ားတြင္ သစ္ေတာရွင္းလင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊

• လာဘ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖိအားေပးျခင္း ကဲ့သို႔ေသာနည္းမ်ားကိုအသံုးခ်ၿပီး သစ္ေတာရွင္းလင္းရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို  
တရားမဝင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ရယူျခင္း၊

• သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုအကဲျဖတ္ျခင္း (EIA)၊ သစ္ေတာစစ္တမ္း သို႔မ ဟုတ္ 
ရပ္ရြာလူထု၏ခြင့္ျပဳခ်က္ အစရွိသည့္ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္မႈမရ ရွိေသးဘဲ 
သစ္ေတာရွင္းလင္းရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးျခင္း/ ရယူျခင္း၊

• သစ္သယံဇာတမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေျမရယူမႈအတြက္ သက္ဆိုင္သည့္အခြန္အခမ်ားေပးေဆာင္မႈမရွိ ျခင္း၊

• သစ္ေတာရွင္းလင္းသည့္လုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာေလ်ာ့ပါးသက္ 
သာေစမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ႏွင့္

• စာခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာက္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

18 Forest Trends ၂၀၁၄.
19 Hosonuma et al. ၂၀၁၂.
20 Forest Trends ၂၀၁၃.
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တံခါးသစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း - 
သစ္ေတာမ်ားအေပၚၿခိမ္း ေျခာက္မႈမ်ား

ဒီမိုကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ကမၻာ့စီးပြားေရးအတြင္းသို႔ ပူးေပါင္းဝင္ ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
ဦးေဆာင္၍အားေပးေနေသာ အေနာက္တိုင္းအစိုးရမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား 
ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕၏အျမင္အရ ဘ႑ာေရးႏွင့္ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားအား ႐ုတ္သိမ္း 
ခဲ့သည့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔၏  အစိုးရအသစ္ အေပၚ ဆုခ်ေပးမႈမွာ ေစာေနေသးသည္ဟု 
ယံုၾကည္ၾကသည္။ ျမန္မာ့သစ္မွာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမွလြတ္ေျမာက္သြားေသာကုန္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ 
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑မွ သစ္ကုန္သည္မ်ားသည္ သစ္ေစ်းကြက္တြင္ အလြန္တန္ဖိုးျမင့္ၿပီး အျမတ္
မ်ားစြာရႏိုင္သည့္ကမၻာ့အပူပိုင္းေဒသ၏ သစ္မ်ားကို  တိုက္႐ိုက္ရရွိရန္အတြက္ အလြန္ပင္ဆႏၵေစာလွ်က္ရွိၾကသည္။
ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား႐ုတ္သိမ္းၿပီး ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏သစ္ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ျပည္ပကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈ
အားလံုး (ျမန္မာႏိုင္ငံမွလာ ေသာသစ္ကိုတင္သြင္းျခင္းအတြက္တစ္ခုသာမဟုတ္ဘဲ)အတြက္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ 
စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥေရာပသမဂၢသစ္ထုတ္လုပ္ ေရးဥပေဒ (EUTR)၊ US Lacey Act (၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ) 
ႏွင့္ ၾသစေတးလ်၏တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈတားျမစ္ျခင္းအက္ဥပေဒ (ILPA) ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ပကုန္ပစၥည္းတင္ သြင္းမႈဆိုင္ရာ
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒလိုအပ္ခ်က္အသစ္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ျပသရန္လိုအပ္ သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ 
သစ္ေတာအားေရရွည္တည္တန္႕ေစမည့္ ဥေပဒႏွင့္စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားအား အားေကာင္းေစကာ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုပိုမိုေကာင္း 
မြန္ေစၿပီး တရားဝင္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္သစ္ထုတ္ လုပ္ကုန္သြယ္ႏိုင္ေရး(FLEGT)၊   တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္ကုန္သြယ္ေရးကိုေလွ်ာ့
ခ်ရန္အတြက္ ဥေရာပသမၸက (European Union) ႏွင့္ဥေရာပသမၸကအဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ေသာ သစ္ထုတ္လုပ္ကုန္သြယ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား
အၾကား သေဘာခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္   (Voluntary Partnership Agreements)၊ စသည္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး တရား
ဝင္အစီအစဥ္ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖၚေရးအတြက္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ (EC) ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြး ေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။21

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရး 
တို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ေပးေသာ္လည္း စက္မႈစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ အစိုးရ၏ 
အားေပးအားေျမာက္ျပဳမႈႏွင့္ ေဒသတြင္း/ကမၻာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမင့္လာျခင္းတို႔သည္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ျပည္သူမ်ား
၏ေျမယာအခြင့္အေရးရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈအသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အၾကီးစား လယ္ယာစီးပြားစီမံကိန္းသည္ 
တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ၾကီးမားစြာလိုအပ္ေသာ တန္ဖိုးမ်ား စြာႏွင့္ျပည့္စံုသည့္သစ္ေတာ 
(HCVF) မ်ားျပဳန္းတီးသြားမႈႏွင့္ ေျမယာအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားကုိျဖစ္ေစေသာ အဓိကတြန္းအား ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္တာဝန္စယူခ်ိန္မွစၿပီး စစ္အစိုးရမွအရပ္သားအစိုးရသို႕ အသြင္ ေျပာင္းခဲ့ေသာအစိုးရသည္ 
စက္မႈစိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ဆြဲ ေဆာင္မႈ ေကာင္းသည့္က႑အျဖစ္ 
အားေပးျမႇင့္တင္ခဲ့သည္22 ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့သည့္ ေျမယာ ဥပေဒႏွစ္ခု (လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ေျမလြတ္၊ေျမလ
ပ္ ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းဥပေဒ)၊ ၎တို႕အားပံ့ပုိးေပးထားသည့္ ႏိုင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒ ႏွင့္ ေနာက္လာမည့္ပိုမိုျပည့္စံုသည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
မႈဥပေဒတို႔သည္  အေသးစားလယ္ေျမ မ်ားႏွင့္သစ္ေတာမ်ားအား ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအျဖစ္သုိ႕ အသြင္ေျပာင္းကာ 
အၾကီးစားလယ္ယာ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားအား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သည့္တရားဝင္အခြင့္အေရးမ်ား ဖန္တီးေပးထားသည္။ ပုဂၢလိက 
စီးပြားက႑သို႔ ေျမမ်ားအားစိုက္ပ်ိဳးေရးခြင့္ျပဳေျမမ်ားအျဖစ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးျခင္းမ်ားပို၍တုိးျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ်ထုိေနရာေဒသ
မ်ားတြင္ ေျမဆုိင္ရာပဋိပကၡမ်ားလည္း ပို၍ဆုိးရြားလာလ်က္ရွိသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ယခုပို၍ပြင့္လင္းလာေသာႏိုင္ငံေရး 

21 ဥေရာပမသမဂၢ၏ FLEGT လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အေနႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ကမၻာ့သစ္ကုန္သြယ္မႈအား ျမႇင့္တင္ ရန္ 
ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားလွ်က္ရွိသည္။ ဆႏၵအေလ်ာက္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (VPAs) သည္ FLEGT လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈအစီအစဥ္၏ 
အဓိကယႏၱရားျဖစ္သည္။ ၎၏ဦးတည္ခ်က္မွာ ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား၏သစ္ေတာက႑အုပ္ခ်ဳပ္မႈအား ျမႇင့္ တင္ရန္ႏွင့္ EU ထံ တင္ပို႔ေနသည့္သစ္မ်ား
၏တရားဝင္မႈကို အာမခံႏိုင္သည့္ယႏၱရားေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

22 Woods ၂၀၁၃a.
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အခင္းအက်င္းေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ယခင္ႏွင့္လက္ရွိအပါအဝင္ ေျမလက္ လြတ္ဆံုး႐ံႈးမႈနစ္နာမႈကိုဆန္႕က်င္ေသာအေျခခံလူတန္း
စားမ်ား၏လုပ္ရွားမႈမ်ားအား ထင္ရွားစြာျမင္လာရသည္ ။ 23ထင္ရွားစြာျမင္လာရသည္ ။ အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပါဝင္သည့္ 
လယ္သမားမ်ားဦးေဆာင္ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ အေရအတြက္ေရာ၊ အင္အားအေနႏွင့္ပါ ႀကီးထြားလာလ်က္ရွိကာ 
အစိုးရအသစ္၏ ႏိုင္ငံေရးအရတရားဝင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္တို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။24

အစိုးရအသစ္အာဏာရယူခ်ိန္မွစၿပီး ႀကီးမားသည့္လယ္ယာစီးပြားခြင့္ျပဳေျမခ်ေပးမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာကာ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ 
ခုႏွစ္တြင္ ဧကေပါင္း ၂ သန္းနီးပါးမွ ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ ဧကေပါင္း ၃.၅ သန္းအထိ တိုးျမင့္လာၿပီး ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
ဧကေပါင္း ၅.၂ သန္းရွိသည္ဟု အစိုးရ၏တရားဝင္ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္ (ဇယား ၁)။ စိုက္ပ်ိဳးေရးခြင့္ျပဳေျမမ်ား 
ခ်ေပးျခင္းသည္ ယခင္မည္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္မွမတူဘဲ တိုးျမင့္လာၿပီး ၎၏ ထိခိုက္မႈအတုိင္းအတာႏွင့္ပတ္သက္၍ 
လံုေလာက္ သည့္အာ႐ံုစိုက္မႈႏွင့္သုေတသနေလ့လာမႈမ်ားမရွိပါ။ အမ်ားဆံုးပစ္မွတ္ထား ျခင္းခံရေသာေနရာေဒသႏွစ္ခု
မွာကခ်င္ျပည္နယ္၏ေျမာက္ဘက္အက်ဆံုးေနရာမ်ားႏွင့္ တန သၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၏အေရွ႕ေတာင္ဘက္အစြန္ဆံုးေနရာ
မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ထိုေနရာေဒသႏွစ္ခံုလံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ ငံ၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈၾကီးမားစြာလိုအပ္ေသာ တန္ဖိုးမ်ား
စြာႏွင့္ျပည့္စံုသည့္သစ္ေတာ  (HCVF) အမ်ား ဆံုး က်န္ရွိသည့္ေနရာမ်ား (တိုက္ဆိုင္မႈေတာ့မျဖစ္ေလာက္ပါ) ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္း မ်ားမွရ 
ေသာသစ္) ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔အတြက္ အၾကီးစားလယ္ယာစီးပြားေရးက႑သည္ ၾကီးမားေသာသိသာထင္ ရွားသည့္ 
တြန္းအားတစ္ခုျဖစေၾကာင္းကို အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားက မွီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။ အစိုးရ၏အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
ယခုေဖာ္ျပထားသည့္ လက္ေတြ႕အမွန္ကိုအေျခခံထားေသာအခ်က္အလက္ မ်ားအရ လယ္ယာစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သစ္လုပ္ 
ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တရားဝင္လမ္းေပါက္မ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္မ်ား ေပးလ်က္ရွိကာ အခ်ိဳ႕ အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားစိုက္ရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္အနည္း ငယ္သာရွိၾကၿပီး သစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးကိုသာအဓိက
ထားၾကေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ ဤသည္မွာ စီးပြားျဖစ္ အၾကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ဆိုၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပး 
ေသာေျမမ်ားတြင္ အမွန္တ ကယ္စိုက္ပ်ိဳးမႈ အဘယ္ ေၾကာင့္အလြန္နည္းပါးရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား
ကုလသမဂၢ၏ သစ္ေတာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ (FAO) ၏ မယုတ္မလြန္ခန္႔မွန္ခ်က္မ်ားအရ ၁၉၉ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ဧကေပါင္း ၁.၁၅ သန္း သို႔မဟုတ္ စုစုေပါင္းသစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ ၏ ၁.၂ သန္း ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီး 
ထိုကာလအတြင္းတြင္ စုစုေပါင္းသစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ၏ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး သို႔မဟုတ္ ဧကေပါင္း ၁၈.၄ သန္းဆံုး႐ံႈးခဲ့သည္။25သန္း
ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည္။  ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (WWF) ၏ မဟာမဲေခါင္ 
ေဂဟစနစ္မ်ားဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာက ေတြ႕ရွိသည္မွာ ၿဂိဳဟ္တုမွရရွိသည့္ပုံ မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သစ္ေတာဆံုး႐ံႈးမႈအေျခအေနမွာ 
ပို၍ဆိုးရြားၿပီး ၂ဝဝ၁ ႏွင့္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သစ္ေတာဆံုး႐ံႈးမႈမွာ ဧကေပါင္း ၁၇.၃ သန္းျဖစ္ၿပီး သစ္ေတာဧကေပါင္း 
၁၂၁.၁ သန္းရွိရာမွ ၁ဝ၃.၈ သန္းသာရွိေတာ့ၿပီး တိုင္းျပည္၏သစ္ေတာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆံုး႐ံႈးသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎အစီရင္ခံစာက 
လက္ရွိႏႈန္းျဖင့္ဆက္၍သြားပါက ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုခန္႔တြင္ တိုင္းျပည္၏က်န္ရွိေနေသာ သဘာဝသစ္ေတာ မ်ား၏သံုးပံုတစ္ပံုအား
ဆံုး႐ံႈးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။26 ၿဂိဳလ္တုစနစ္ျဖင့္ ကမာၻ႕ေျမျပင္အေျခ အေနကို ဖမ္းယူမွတ္တမ္းတင္ထားေသာ 
Maryland တကၠသုိလ္၏အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၂ ခုစ္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈမွာ ဧကေပါင္း သန္း ၁ဝဝ ေက်ာ္သာ 
က်န္ရွိေတာ့သည္။27 ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွိလယ္ယာစီးပြားဆိုင္ရာတတ္သိပညာရွင္မ်ား၏အဆိုအရ သစ္ေတာဆံုး႐ံႈးမႈ၏အဓိကအေ
ၾကာင္းရင္းမွာ ၁၉၈၈ မွ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအား ဧကေပါင္း ၁၉.၈ သန္းမွ ၃ဝ.၉ သန္းအထိ တိုးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္သြားရာတြင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာသစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းမႈ (ႏွင့္ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေပၚသည့္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ) မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။28

သစ္ေတာက႑ေရရွည္တည္တံ့မႈႏွင့္ရွင္သန္ႏိုင္မႈတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ကၽြန္းႏွင့္ပ်ဥ္းကတိုး
ကဲ့သို႕ေသာစီးပြားေရးအရတန္ဖိုးရွိသည့္အပင္မ်ားကို အျခားသစ္ပင္မ်ားႏွင့္အတူ သဘာဝသစ္ေတာမ်ားထဲတြင္ ေရာေႏွာ 
ေပါင္းစပ္စိုက္ပ်ိဳးရန္ရန္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉ဝ မွ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္အတြင္း ထုိတန္ဖိုးရွိၿပီး ဝယ္လို အားမ်ားသည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ 
ပမာဏအားျဖင့္ ေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ သစ္ေတာအတြင္း ပါဝင္မႈအ ျမင့္ဆံုးျဖစ္သည့္ ထိပ္ဆံုးမ်ိဳးစိတ္ 
၁ဝခုတို႔သည္ ဆုိးရြားစြာနည္းပါးသြားၿပီး ၁.၃၄ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ (စုစုေပါင္း ရွိေနသည့္ပမာဏ၏ထက္ဝက္ခန္႔) 

23 TNI ႏွင့္ BCN ၂ဝ၁၃။
24 Ibid.
25 FAO ၂၀၁၀.
26 WWF ၂၀၁၃.
27 www.globalforestwatch.org/country/MMR
28 OECD ၂၀၁၄.
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

မွ ၅၆ဝ မီလီယံ ကုဗမီတာ (စုစုေပါင္းရွိေနသည့္ပမာဏ၏ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းနီး ပါး) သာ ရွိေတာ့သည္။29

လႊဲေျပာင္းပိုင္ဆိုင္မႈကြင္းဆက္မွတ္တမ္း (Chain of Custody)
ျပည္ပတင္ပုိ႕ေရာင္းခ်မည့္သစ္ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ အစုိးရစီမံခန္႔ခြသဲည့္ ကၽြန္းသစ္စုိက္ခင္းမ်ား၊ သဘာဝသစ္ ေတာမ်ား၊ ပုဂၢလိက သစ္
ပင္စုိက္ခင္းမ်ားမွလာေသာသစ္ေလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းေသာေျမယာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရစီမံကိန္းမ်ားမွလာေသာ သစ္ေလာ၊ 
စသည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းမႈမရိွျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သစ္ထုတ္ကုန္အတြက္ due diligence ( ေစ်းကြက္ေပၚတင္ပုိ႕လာ 
ေသာသစ္ႏွင့္သစ္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ မည္သည့္သစ္အမ်ိဳးအစား၊ မည္သည့္ေနရာကလာသည္၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
သစ္ထုတ္လုပ္ရရိွေသာ ႏုိင္ငံ၏ဥပေဒႏွင့္ကုိက္ညီမႈရိွမရိွစသည္မ်ားကုိစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း။ အခ်ိဳ႕စီမံကိန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္မ်ား 
မခ်ဳပ္ဆုိခင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သုိ႕မဟုတ္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူအား စုံစမ္းစစ္ေဆးေသာလုပ္ငန္းစဥ္။ ဥပမာ -  လုပ္ေဆာင္မည့္
လုပ္ငန္းႏွင့္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမည့္ေငြေၾကးပမာဏအတိအက်) လုပ္ေဆာင္ေရး၊ တရားဥပေဒပုိင္းဆုိင္ ရာစစ္ေဆးအတည္ျပဳေရး (legal 
verification) သို႕မဟုတ္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ (certificate) ထုတ္ေပး ေရးစနစ္၊ စသည့္အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ 
ႀကီးမားသည့္အဓိကအဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္။30 သစ္ထုတ္ လုပ္သည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာေတြ႕ဆုံေမးျမန္း 
မႈမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ မွၾကားသိရေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ  သစ္ပမာဏအမ်ားအျပားသည္ 
အစုိးရကသီးသန္႔စီမံခန္႔ခြ ဲျခင္းမရိွသည့္ သဘာဝသစ္ေတာမ်ားမွရရိွျခင္းျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာ ေရးရာဝန္ႀကီး 
ဌာနကိုယ္တုိင္ကခန္႔မွန္းသည္မွာ စီမံခန္႔ခြမဲႈေအာက္သစ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ဟူ၍ အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ ထားေသာသစ္ေတာမ်ား၏ 
၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးတြင္ပင္ မည္သည့္စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္မွမရိွဘဲ သစ္ထုတ္လုပ္ မႈမ်ားရိွသည္။31အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအပူပုိင္း 
သစ္ေတာကာကြယ္ေရးအဖြ႕ဲ (ITTO - International Tropical Timber Organization) က ခန္႔မွန္းသည္မွာ ထုိကိန္းဂဏန္းသည္ 
အစုိးရကေျပာေနေသာ “စီမံခန္႔ခြထဲား သည့္ သစ္ေတာမ်ား” ဟုေခၚေသာသစ္ေတာမ်ား၏ထက္ဝက္ေက်ာ္တြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ 
သစ္ထုတ္လုပ္မႈကုိသာအေျခခံ ထားျခင္းျဖစ္သည္။32 မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ထုိကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းတြင္ 
အမ်ားဆုံးရိွေသာ အစုိးရ၏စီမံခန္႔ခြမဲႈေအာက္ရိွသစ္ေတာမ်ားကုိသာရည္ညြန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး သစ္ေတာဌာန၏ထိန္းခ်ဳ ပ္မႈျပင္ပ 
သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရကုိဆန္႔က်င္သည့္လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားၾကာျမင့္စြာျဖစ္ပြားလွ်က္ရိွေသာ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား 
တြင္ရိွသည့္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းစီမံခန္႕ခြမဲႈပါဝင္ေလ့မရိွေသာ သစ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေရတြက္ထားျခင္းမရိွေပ။33

ေထာက္ခံမႈေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားဝင္မဝင္ စစ္ေဆးအ တည္ျပဳျခင္း
ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ သစ္ေတာေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားရိွေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္အဖြ႕ဲ 
ဝင္ထားျခင္းတစ္ခုမွမရိွသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံအတြင္းတရားဝင္သစ္ေတာေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ေပးေရးအတြက္ ေရးဆြျဲပဌာန္းထား 
ေသာ  စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားလည္း မရိွပါ။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတြင္သိပၸကံ်က်သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြမဲႈသမုိင္းသည္ ၾကာျမင့္စြာကပင္ရိွခ့ဲၿပီး 
ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အစပ်ိဳးမႈမႈအခ်ိဳ႕ရိွခ့ဲရုံမက အနာဂတ္ တရားဝင္သစ္ေတာေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ေပးေရးအစီအစဥ္အတြက္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္တစ္ခုခ်ေပးရာေရာက္ေသာ သစ္ေတာေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္အလား
သ႑ာန္တူညီသည့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ (regional)အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ခ့ဲသည္။34သုိ႔ေသာ္ မွတ္သားရန္အေရး 
ႀကီးသည္မွာ ထုိတည္ရိွေနေသာစနစ္မ်ားသည္ တရားဝင္သစ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားမွရေသာသစ္ 
ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္သာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သဘာဝတန္ဖုိးျမင့္သစ္၏အႀကီး မားဆုံးမူရင္းဇာစ္ျမစ္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ သစ္ေတာ
အသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ရေသာ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားမွာမူ သစ္ေတာဌာန၏စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္ျပင္ပတြင္ရိွသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ 
အထက္ပါေဖၚျပခ့ဲေသာ  အာမခံခ်က္မ်ား မရိွႏုိင္ပါ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဥေရာပႏုိင္ငံ ပုဂၢလိကသစ္လုပ္ငန္းက႑ဆက္ဆံေရးအရာ
ရိွတစ္ဦးႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အရဆက္သြယ္ခ့ဲရာတြင္သိရိွခ့ဲရသည္မွာ သစ္ေတာေရရွည္တည္တံ့ေစမည့္စီမံခန္႕ခြမဲႈဆုိင္ရာ ေထာက္ခံခ်က္ 
လက္မွတ္ေပးေရးစနစ္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏သစ္တင္ပုိ႔မႈမ်ားအတြက္ တရားဝင္စစ္ေဆးအတည္ျပဳ ေရးစနစ္မ်ားကုိ 
ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ စမ္းသပ္ စီမံကိန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ၿပီး လက္ရိွတြင္ 
အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အသစ္မ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရိွသည္။ ဤ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္း 
မ်ားမွတစ္ဆင့္သစ္ထုတ္လုပ္မႈျပႆနာကုိ တုိက္႐ုိက္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း ရိွမည္၊ မရိွမည္ဆုိသည္မွာမူ မေသခ်ာေသးပါ။

29 FAO ၂၀၀၉.
30 NEPCon ၂၀၁၃.
31 Khin Myo Thwe ၂၀၁၂.
32 ITTO ၂၀၀၆.
33 Woods and Canby ၂၀၁၂.
34 Ibid.
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏တံခါးသစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း - သစ္ေတာမ်ားအေပၚၿခိမ္း ေျခာက္မႈမ်ား

အသြင္ကူးေျပာင္းကာလအတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား 
ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီေခတ္မွစတင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ထဲတြင္ ကာလၾကာျမင့္စြာရိွခ့ဲေသာ 
တုိင္းျပည္၏ေနရာေဒသအႏံွ႕ရိွေျမမ်ားအေပၚ  ၎၏ၾသဇာအာဏာရိွမႈႏွင့္ထိန္းခ်ဳ ပ္မႈ သည္ ယခုအခါပထမဦးဆုံးအႀကိမ္  စိန္ေခၚမႈ
မ်ားစြာႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရကာ ေလ်ာ့ပါးလာလွ်က္ရိွသည္။ ၿဗိတိသွ် ကုိလုိနီေခတ္ကပင္ တုိင္းျပည္၏သစ္ေတာက႑သည္ ႏုိင္ငံတကာက
အသိအမွတ္အျပဳဆုံးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ အမ်ားဆုံးက႑ျဖစ္ခ့ဲေသာ္လည္း ၎၏လူသားအရင္းအျမစ္၊ နည္းပညာဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ 
ရည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ လုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ားသည္ စစ္တပ္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မ်ားစြာထုိခုိက္ေလ်ာ့က်လာခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လက္ရိွအစိုးရအာဏာရခ်ိန္မွစၿပီး တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈႏွင့္ျပည့္စုံကာ ေကာင္းမြန္သည့္စီမံအုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးစနစ္ ရိွသည့္အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခု 
အျဖစ္သို႕အသြင္ေျပာင္းေရးတြင္ သစ္ေတာက႑သည္ စစ္မွန္ေသာၾကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ဦးေဆာင္လွ်က္ရိွသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိ
န္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရအသစ္တက္လာခ်ိန္မွစၿပီး ယခင္သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားအား 
အလြန္အကၽြ ံ အျမတ္ထုတ္ျခင္း မွျပ ျဳပင္သြားရန္အတြက္ “ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး” ကုိပါ ၎၏အမည္တြင္ထည့္သြင္းၿပီး 
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ လတြင္ သစ္လုံးတင္ပုိ႔မႈတားျမစ္ခ်က္အား ျပ႒ာန္းခ့ဲသည့္အျပင35 ယခုအခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔ေနထုိင္ေနေသာေနရာ 
မ်ားတြင္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းသည့္ေနရာမ်ားအျဖစ္ မသတ္မွတ္မီစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ရရိွခ့ဲေသာေက်းရြာမ်ား (အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၅ဝ 
ေအာက္ရိွေသာ) အား အၿမဲတမ္းစုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာအသုံးခ်ခြင့္မ်ား အသိအ မွတ္ျပဳေပးခ့ဲသည္။36 ဤသို႕ျပ ျဳပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈလုိလားေသာ အျပဳအမူကုိေရာင္ျပန္ဟပ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ သစ္ေတာဥပေဒ ၂ဝ၁၅ သည္ လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္ႏွစ္ကပင္ 
အတည္ျပ ျဳပဌာန္းမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ထားခ့ဲေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးျခင္းပင္ မရိွေသးပါ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပ ျဳပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (MOECAF) ႏွင့္ လယ္ယာစုိက္
ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန (MOAI) တုိ႔အၾကား အဖြ႕ဲအစည္းပုိင္းဆုိင္ ရာပဋိပကၡျဖစ္ ေပၚေစၿပီး အေၾကာင္းမွာ သူတို႔သည္ 
သစ္ေတာအသုံးခ်မႈမ်ိဳးစုံတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ေနလွ်က္ရိွေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း 
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ စက္မႈ စုိက္ပ်ိဳးေရးတုိးခ်ဲ႕မႈမ်ားအတြက္ သစ္ေတာေျမမ်ားကုိအသုံးခ်လုိၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
ႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနသည္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈဖက္ပုိ၍သြားသည့္ သစ္ေတာစီမံခန္႕ခြမဲႈအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 
ျဖစ္သည္။ ေျမ၊ စုိက္ပ်ိဳး ေရးႏွင့္သစ္ေတာအသုံးခ်မႈတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားအၾကားတြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ ၾကားညပ္ 
လွ်က္ရိွၿပီး ၎သည္ လက္ရိွအုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးအတြက္ အႀကီးဆုံးအုပ္ခ်ဳ ပ္မႈပုိင္းဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ Conversion timber 
(သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမ်ားမွရေသာသစ္) မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ဆက္စပ္ၿပီးျဖစ္ပြား ေသာပဋိပကၡမ်ားကေဖၚျပသည္မွာ ေျမ၊ 
သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈမ်ားအေပၚ ၾသဇာအာဏာႏွင့္ထိန္း ခ်ဳ ပ္မႈရရိွရန္အတြက္ သစ္ေတာႏွင့္စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑မ်ားအ 
ၾကား၊ ႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ရာအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား အၾကား ယွဥ္ၿပုိင္အားၿပိဳင္မႈႏွင့္တင္းမာမႈမ်ား မ်ားလာလ်က္ရိွေနျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ေျမသည္ အတုိခ်ံဳး၍ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပ ျဳပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ဇာတ္ခုံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎သည္ သစ္ ေတာေျမမ်ားႏွင့္ 
၎အပါအဝင္သစ္ေတာအရင္းအျမစ္မ်ားအား စားဝတ္ေနေရးအတြက္မီွခုိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေက်းလက္လူဦးေရအမ်ားစုတုိ႔အတြက္ 
အလြန္အေရးပါေသာအခန္းက႑တြင္ ရိွသည္။ တုိင္းျပည္၏ေလးပုံသုံးပုံ ခန္႔ေသာလူဦးေရသည္ ေက်းလက္တြင္ေနထုိင္ၾကၿပီး 
စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၊ (စုိက္ပ်ိဳး)သစ္ေတာမ်ား၊ ျမစ္မ်ား၊ ငါးကန္မ်ားႏွင့္ အျခားသယံဇာတမ်ားအေပၚ သူတုိ႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ 
မီွခုိၾကရသည္။ FAO က ျပဳလုပ္သည့္ ေလ့လာမႈ (၂ဝဝ၉) အရ အၾကမ္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လူဦးေရ ၅ဝ မွ ၆ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သည္ သူ
တုိ႔၏အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သစ္ေတာမ်ားအား မီွခိုလွ်က္ရိွၿပီး ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ လူ ၅ဝဝ,ဝဝဝ ခန္႔သည္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းတြင္ 
လုပ္ကုိင္ၾကသည္။37 ေျမျပန္႔ရိွေရသြင္းစုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားျဖစ္ေစ၊ သစ္ေတာ အ တြင္းအပင္ေရာေႏွာစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ (mixed agroforestry 
use) ကုိျဖစ္ေစ သို႕မဟုတ္ ၊  အသစ္အတိုင္းရိွသစ္ေတာ သို႕မဟုတ္ အရည္အေသြးႏိွမ့္သြားေသာသစ္ေတာမ်ားကုိျဖစ္ေစ၊ 
ေတာင္ယာစုိက္ခင္းမ်ားျဖစ္ေစ၊ စသည္မ်ား အပါအဝင္ ေက်းလက္ရပ္ရြာလူထုထံမွ ေျမႏွင့္ေျမအသုံးခ်ပုိင္ခြင့္မ်ားဖယ္ရွားပစ္လုိက္ 
ျခင္းသည္ ေက်းလက္ရပ္ ရြာလူထုမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနတုိ႔အေပၚ မ်ားစြာထိခုိက္ေစသည္။

35 Ferrie ၂ဝ၁၄။ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ သစ္လံုးတင္ပို႔မႈတားျမစ္ျခင္းမ်ား၏ဥပမာမ်ားအေပၚ အေျခခံထားေသာ္လည္း လိုလားသည့္ 
ဦးတည္ခ်က္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ပါးနပ္သည့္လုပ္ရပ္ ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္မည္ (ေနာက္လာမည့္ Forest Trends အား ၾကည့္ရန္)။

36 Soe Than Lyn ၂၀၁၃.
37 FAO ၂၀၀၉.
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အခ်က္အလက္မ်ားရရိွႏုိင္မႈႏွင့္ခုိင္လုံမႈတို႔အေပၚ မ်ားစြာေျပာဆုိေဝဖန္ခံေနရေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ 
ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ေဒသခံအစုိးရမ်ားသည္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ခ်ေပးေသာခြင့္ျပဳ ေျမမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္လွ်က္ရိွေသာလည္း 
လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္ထားသည့္ ႀကီးမားေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား၏အတုိင္းအတာႏွင့္တည္ေနရာအခ်က္အလက္မ်ား 
မရိွေသးပါ။ ပုိမုိေကာင္း မြန္သည့္ေျမအအသုံးခ်မႈအစီအစဥ္ေရးဆြႏုိဲင္ရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြျဲခင္းတုိ႔အားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အထက္ပါ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူလြတ္လြတ္လပ္လပ္ႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာစြာရရိွႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပး ရန္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူအလွဴရွင္အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔၏ေတာင္းဆုိမႈ သည္ တုိးပြားလာလွ်က္ရိွသည္။ အၾကီးစားစီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳး 
ေရးစီမံကိန္းၾကီးမ်ားအတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳခ် ေပးေသာေျမယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူရရိွႏုိင္ေသာတစ္ခုတည္းေသာအ
ခ်က္အလက္မ်ားမွာ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခ်င္းစီ၏ စုစုေပါင္းဧကမ်ားပင္ ျဖစ္ သည္။ 

အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္  ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္ႏွင့္စီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ 
ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အစုိးရကစုေဆာင္း ထားျခင္းမရိွပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျမယာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမ်ားမွ 
ထုတ္လုပ္ရရိွသည့္သစ္ပမာဏအား ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ စာရင္းအင္းမ်ားထဲတြင္ သဲကြစဲြာေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ။

အမ်ားျပည္သူက လက္လွမ္းမီသည့္အခ်က္အလက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ Forest Trends က ရရိွထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
အျပည့္ အဝအားကုိးလုိ႔ရသည့္အခ်က္အလက္မ်ားမဟုတ္ပါ။ စစ္တပ္၏မွားယြင္းသည့္စီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ားႏွင့္ ေၾကာက္ရြ႕ံစရာေကာင္းသည့္ 
စနစ္မ်ားျဖင့္အုပ္ခ်ဳ ပ္ခ့ဲသည့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကာလေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာအစုိးရသည္ အစဥ္အဆက္ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ အဆင့္ျမင့္အရာရိွႀကီးမ်ားသည္ “half-truths” ဟုေခၚေသာ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ခိုင္လံုမႈတုိ႔အေပၚ မ်ားစြာေျပာဆိုေဝဖန္ခံေနရေသာ          
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ေဒသခံအစိုးရမ်ားသည္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ခ်ေပးေသာခြင့္ျပဳ ေျမမ်ားအား 
မွတ္တမ္းတင္လွ်က္ရွိေသာလည္း လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္ထားသည့္ ႀကီးမားေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား၏အတိုင္း
အတာႏွင့္တည္ေနရာအခ်က္အလက္မ်ား မရွိေသးပါ။ ပိုမိုေကာင္း မြန္သည့္ေျမအအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔အားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူလြတ္လြတ္လပ္လပ္   ႏွင့္္ပြ
င့္လင္းျမင္သာစြာရရွိႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပး ရန္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူအလွဴရွင္အသို
င္းအဝိုင္းတို႔၏ေတာင္းဆိုမႈ သည္ တုိးပြားလာလွ်က္ရွိသည္။ အၾကီးစားစီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းၾကီးမ်ား အတြက္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳခ် ေပးေသာေျမယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူရရိွႏိုင္ေသာတစ္ခုတည္းေသာအခ်က္အလက္
မ်ားမွာ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခ်င္းစီ၏ စုစုေပါင္းဧကမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ 

အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္  ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရကစုေဆာင္း 
ထားျခင္းမရွိပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျမယာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ရရွိသည့္သစ္ပမာဏအား    
ႏိုင္ငံေတာ္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ စာရင္းအင္းမ်ားထဲတြင္ သဲကြဲစြာေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။

အမ်ားျပည္သူက လက္လွမ္းမီသည့္အခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ Forest Trends က ရရွိထားသည့္အ 
ခ်က္အလက္မ်ားသည္ အျပည့္အဝအားကိုးလို႔ရသည့္အခ်က္အလက္မ်ား မဟုတ္ပါ။ စစ္တပ္၏မွားယြင္း 
သည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ေၾကာက္ရြံ႕စရာေကာင္းသည့္စနစ္မ်ားျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ကာလေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ အစဥ္အဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ 
ဆည္း ရန္အတြက္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ “half-truths” ဟုေခၚေသာ အမွန္တရားတစ္ဝက္ကို 
ေဖၚျပၿပီး က်န္တစ္ဝက္ကို အမွားမ်ားႏွင့္ကြ်မ္းက်င္လိမၸာစြာေဖၚျပေသာ  ထံုးတမ္းဓေလ့ကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ 
ဤတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အစိုးရ၏အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိၿပီး အားနည္းခ်က္မ်ား 
ရွိကာ ရယူရန္အဟန္႔အတားမ်ားရိွေသာ္လည္း တုန္လႈပ္စရားေကာင္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသစ္ေတာ 
အသြင္ေျပာင္းမႈႏွင့္ ၎ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္သစ္ထုတ္လုပ္မႈအတိုင္းအတာႏွင့္ဆိုးရြားသည့္ အေျခအေန 
မ်ားကို ႏႈိးေဆာ္ျပသလွ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ၏အခ်က္အလက္တစ္ခုသာမဟုတ္ဘဲ ကြင္းဆင္း 
ေလ့လာမႈ မ်ားစြာအေပၚအေျခခံထားသည့္ ယခုျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈမ်ားသည္ လက္ေတြ႕အမွန္တကယ္ျဖစ္ 
ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားအား သက္ေသျပရန္အေထာက္အကူျပဳလွ်က္ရွိသည္။

BOX  2

အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္မႈ၊ ခိုင္လံုမႈႏွင့္ ဥပေဒမ်ား၏ ရွင္းလင္း ျပတ္သားမႈ
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏တံခါးသစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း - သစ္ေတာမ်ားအေပၚၿခိမ္း ေျခာက္မႈမ်ား

အမွန္တရားတစ္ဝက္ကုိ ေဖၚျပၿပီး က်န္တစ္ဝက္ကုိ အမွားမ်ားႏွင့္ကြ်မ္းက်င္လိမၸာစြာေဖၚျပေသာ  ထုံးတမ္းဓေလ့ကုိ 
ဖန္တီးခ့ဲသည္။ ဤတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အစုိးရ၏အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အကန္႔အသတ္မ်ားရိွၿပီး အားနည္းခ်က္မ်ား ရိွကာ 
ရယူရန္အဟန္႔အတားမ်ားရိွေသာ္လည္း တုန္လႈပ္စရားေကာင္းေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသစ္ေတာ အသြင္ေျပာင္းမႈႏွင့္ ၎ႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္သည့္သစ္ထုတ္လုပ္မႈအတုိင္းအတာႏွင့္ဆုိးရြားသည့္ အေျခအေန မ်ားကုိ ႏႈးိေဆာ္ျပသလွ်က္ရိွသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
အစုိးရ၏အခ်က္အလက္တစ္ခုသာမဟုတ္ဘဲ ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈမ်ားစြာအေပၚအေျခခံထားသည့္ ယခုျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈမ်ားသည္ 
လက္ေတြ႕အမွန္တကယ္ျဖစ္ ေပၚေနသည့္အေျခအေနမ်ားအား သက္ေသျပရန္ အေထာက္အကူျပဳလွ်က္ရိွသည္။



8

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း CONVERSION TIMBER  
(သစ္ေတာ အသြင္ ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္)  
အား တရားဝင္ ျဖစ္ေစျခင္း

သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းမႈအေပၚ တရားေရးဆိုင္ရာ ပိုင္းျခား ေလ့လာျခင္း

ႀကိဳးဝုိင္းေတာစနစ္မ်ား

သစ္ေတာေျမခြဲျခားသတ္မွတ္မႈစနစ္မ်ိဳးစံုႏွင့္ ၎တို႔အတြင္းတရားဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းဥပ ေဒမ်ား ကို ပိုမိုနားလည္ရန္၊ 
အထူးသျဖင့္ conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) မ်ားႏွင့္ အစိုးရမွခ်ေပးလိုက္ေသာသစ္ေတာအ
သံုးျပဳမႈလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား (သို႔မဟုတ္ထုတ္မေပးသည္မ်ားကို) အား ပိုမိုနား လည္ရန္အတြက္ ဤအခန္းတြင္ ၁၉၉၂ သစ္ေတာဥပေဒႏွင့္ 
၁၉၉၅ သစ္ေတာမူဝါဒ (လက္ရွိေနာက္ဆံုးထုတ္ ထားသည့္သစ္ေတာဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား) တို႔အား အေသးစိတ္ေလ့လာသံုးသပ္သည္။ 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ေပၚထြက္ လာမည္ဟုထင္ခဲ့ရေသာ သစ္ေတာဥပေဒသည္ တိုင္းျပည္အတြင္းရွိသစ္ေတာမ်ား 
(ရပ္ရြာလူထုပိုင္သစ္ေတာ မ်ားအပါအဝင္)၊ သစ္မ်ားႏွင့္သစ္ေတာအေျချပဳအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္မည့္ 
တရားေရးဆိုင္ ရာအေနအထားအသစ္တစ္ခု ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သစ္ေတာေျမအသြင္ေျပာင္းမႈႏွင့္ ၎ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္　conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံ ကိန္းမွရေသာသစ္) 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လာမည့္သစ္ေတာ ဥေပဒျပဳသည့္အ ခ်ိန္တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲသြားမည္ဟု 
မၾကားသိရပါ။ ၎အစား ထိုဥပေဒအသစ္သည္ လက္ရွိသစ္ေတာ ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒအား စံအေနဆက္ လက္အသံုးျပဳသြား ဖြယ္ရွိသည္။ 

ပထမဦးဆံုးသစ္ေတာအက္ဥပေဒအား ၁၉ဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး လက္ရွိေနာက္ဆံုးတစ္ခုမွာ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ 
တြင္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၁၉၉၂ သစ္ေတာဥပေဒသည္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈအ စီအစဥ္မ်ား၊ သစ္ေတာ 
ေရရွည္တည္တံ့ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထုအက်ိဳးေပး လူမႈစီးပြားေရးအစီအ စဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည္။ ထို႔အျပင္ 
၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒထဲတြင္ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအား အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိပါဝင္ေရး 
ဆြဲထားၿပီ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ရပ္ ရြာလူထုပါဝင္မႈတို႔ကိုလည္း အားေပးသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ 
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နည္းပညာ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ လူသားစြမ္းရည္ေထာက္ပံ့မႈမရွိခဲ့ေသာ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ 
၎ဥပေဒႏွင့္အညီလုပ္ ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားမွာ မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္သစ္ေတာဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
အား ၁၉၉၅ ခုႏွစ္သစ္ေတာမူဝါဒက ပံ့ပိုးမႈေပးသည္။ သစ္ေတာစီမံခန္႕ခြဲမႈအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေဆြး 
ေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားမပါဝင္ဘဲ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ၎တို႔အတြင္း၌သာျပဳလုပ္ေသာညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲထားေသာသစ္ေတာ 
ဥပေဒအသစ္မူၾကမ္းရွိေနၿပီျဖစ္ကာ လက္ရွိတြင္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြး ေႏြးရန္ ေစာင့္စားလွ်က္ရွိသည္။38

PFE ေခၚ အၿမဲတမ္းသစ္ေတာနယ္ေျမ (Permanent Forest Estate) မ်ားအား တိုင္းျပည္၏စုစုေပါင္းေျမဧရိယာ ၃ဝ 
ရာခုိင္ႏႈန္းေရာက္သည္အထိ တိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ သစ္ေတာမူဝါဒ (၁၉၉၅) ထဲတြင္ လ်ာထားခ်က္ပါရွိသည္။ PFE မ်ားထဲတြင္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တင္းၾကပ္စြာကာကြယ္ထားသည့္ သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ား၊ ေတာရိုင္း 
တိရိစာၦန္ေနထိုင္လွည့္လည္စားေသာက္ရန္ႏွင့္ ေရေဝကုန္းတန္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ သို႔မဟုတ္ (အား
လံုးထက္သိသာစြာျပဳလုပ္မႈမ်ားေသာ) စီးပြားျဖစ္သစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊ စသည္မ်ားအတြက္ စီမံခန္႕ခြဲေသာသစ္ေတာမ်ား 
ပါဝင္သည္။ ဇယား ၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရကေၾကျငာသည္မွာ တိုင္းျပည္၏စုစုေပါင္း 
ေျမဧရိယာ၏ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအား PFE အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ဦး တည္ခ်က္ကို ရရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

38 သစ္ေတာဥပေဒအသစ္သည္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုသစ္ေတာတို႔အား ပို၍အေလးေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရ သည္။ 
သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္အတြင္း သစ္ေတာႏွင့္ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔တြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ဆက္လက္စိုးမိုး၍ အေပၚမွေအာက္သြား သည့္စနစ္အား 
ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေျမာ္မွန္းရၿပီး မွန္ကန္သည့္ရပ္ရြာလူထုပါဝင္မႈႏွင့္သစ္ေတာအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လက္လွမ္းမီႏိုင္ခြင့္တို႔၏အတိုင္းအတာ 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ား ေမးစရာရွိေသးသည္။
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ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း CONVERSION TIMBER (သစ္ေတာ အသြင္ ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) အား တရားဝင္ ျဖစ္ေစျခင္း

PFE လႊမ္းၿခံဳမႈအားတုိးခ်ဲ႕သည့္အျပင္ အစုိးရသည္ တိုင္းျပည္၏စုစုေပါင္းဧရိယာ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအား Protected Area System 
ေခၚ ၎၏ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမစနစ္ (PAS) အတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ထုိက့ဲသို႕ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ ေျမ 
၃၄ ခုရိွၿပီး ၎တုိ႔ထဲတြင္ ေတာ႐ုိင္းတိရိစၦာန္ေဘးမ့ဲေတာမ်ား၊ ငွက္ေဘးမ့ဲေတာ မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားပန္းၿခံမ်ားပါဝင္ကာ ၎သည္ 
တုိင္းျပည္၏စုစုေပါင္း ေျမဧရိယာ ၆.၇ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ လႊမ္းၿခံဳ ထားသည္။ ထုိ ၆.၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ တုိင္းျပည္၏ဇီဝမ်ိဳးကြမဲ်ားစြာရိွသည့္ေန
ရာအားလုံးကုိ အျပည့္အဝလႊမ္းၿခံဳ ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားျပဳျခင္းမရိွပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထိုအထဲတြင္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း 
Lenya ႏွင့္ တနသၤာရီအမ်ိဳးသားပန္းၿခံတုိ႔က့ဲသုိ႔ေသာ အစုိးရ၏တရားဝင္အသိ အမွတ္ျပဳျခင္းမရိွေသးသည့္ အဆုိျပဳထား 
ေသာအမ်ိဳးသားပန္းၿခံအသစ္မ်ားကုိ ပါဝင္ေရတြက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ကုိထည့္သြင္းမေရတြက္ပါက စုစု ေပါင္းေျမဧရိယာရာခိုင္ႏႈန္း၏ 
၁ % ေလ်ာ့သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ၃၄ ခုအနက္ ၂ဝ အား သစ္ေတာဌာနေအာက္ရိွ သဘာဝႏွင့္ေတာ႐ုိင္း
တိရိစၦာန္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနခြကဲ စီမံခန္႔ခြသဲည္။39  ထို႔အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီး
ဌာန၏ ယာယီ သို႕မဟုတ္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ (အၿမဲတမ္းျဖစ္ရန္မေသခ်ာေသးေသာ)  ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွထားပုံရသည့္ 
အဆုိျပဳထားေသာ ပန္းၿခံအ သစ္မ်ားအား ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ရိွသည္။

39 FAO ၂ဝဝ၉။

PERMANENT FOREST ESTATES ေခၚ အၿမဲတမ္းႀကိဳးဝုိင္းသစ္ေတာေျမမ်ား (PFES) အား အမ်ိဳးအစားခြဲ 
၃ မ်ိဳး သတ္မွတ္ႏိုင္သည္ -
၁။  Protected Area System ေခၚ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမစနစ္ (PAS) - ဤကဲ့သို႕တင္းက်ပ္သည့္ ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းမႈအ

မ်ိဳးအစားထဲတြင္ အမ်ိဳးသားပန္းၿခံမ်ား၊ သဘာဝႏွင့္ေတာ႐ိုင္းတိရိစၦာန္ကာကြယ္ေတာ မ်ားႏွင့္ အျခားထိန္းသိမ္းေစာင့္ 
ေရွာက္ထားသည့န္ယ္ေျမမ်ား ပါဝငသ္ည။္ သုိ႔ေသာ ္PAS ေအာကရ္ွ ိထနိ္း သမိ္းေရးနယ္ေျမမ်ားသည ္အစဥမ္ျပတစ္မီခံန္႔
ခြမဲႈအားနည္းၿပီး ဝနထ္မ္းလံုေလာကမ္ႈမရွကိာ မ်ားေသာအား ျဖင့ ္“စာရြကအ္ေပၚ ပန္းၿခမံ်ား” အေနႏငွ့သ္ာတညရ္ွသိည။္

၂။  သစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္းမ်ား - ဤမ်ိဳးစုံအသုံးျပဳႏုိင္ေသာအမ်ိဳးအစားထဲတြင္ မူအားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ေရ
ရွည္တည္တ့ံသည့္သစ္ေတာအသုံးခ်ေရး ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ပါဝင္သည္။ သစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္းမ်ားအား ေရေဝကုန္းတန္းစီ
မံခန္႔ခြေဲရးႏွင့္ စီးပြားျဖစ္သစ္ထုတ္လုပ္မႈစီမံခန္႔ခြေဲရးတုိ႔အတြက္အျပင္ ေက်းရြာအသုံးျပဳ ရန္အတြက္ ေဒသတြင္း
သစ္ပ့ံပုိးေရးဆုိင္ရာထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအတြက္ ဖြ႕ဲစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ သီအုိရီအားျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုပုိင္ 
သစ္ေတာမ်ားအားလည္း ၎ေနရာမ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ႏုိင္ သည္။ ၎ (သစ္ေတာၾကိဳးဝုိင္းမ်ား)
သည္ PFE ေခၚ အၿမဲတမ္းၾကိဳးဝုိင္းသစ္ေတာဧရိယာစုစုေပါင္း၏ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာနယ္ေျမတြင္ ျမင္ေတြ႕ 
ရေလ့ရိွေသာသစ္ေတာအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။   ႀကိဳတင္ၿပီးတရားဝင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ 
မရိွသည္ျဖစ္ေစ သစ္ေတာၾကိဳးဝုိင္းမ်ားသည္လယ္ယာစီးပြား စီမံကိန္းအ တြက္ဟုဆုိကာ သစ္ေတာရွင္းလင္းၿပီး 
စုိက္ပ်ိဳးေရးအနည္းငယ္သာလုပ္ကာ ေနာက္ဆုံးတြင္ သစ္ထုတ္လုပ္ ေသာလယ္ယာစီးပြားစီမံကိန္းလုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳေျမ
မ်ားခ်ေပးရန္အတြက္  အထူးပစ္မွတ္ထားျခင္းခံရေသာသစ္ ေတာအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ လြန္ခ့ဲေသာဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခု 
ေက်ာ္တြင္ သစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္းမ်ားသည္ ဧကအား ျဖင့္ ပုိ၍တုိးပြားလာၿပီး မွားယြင္းေသာစီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ ၎အတြင္းစီးပြား 
ေရးဆုိင္ရာေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားခ်ေပးမႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံဖြ႕ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားျပဳလုပ္မႈႏွင့္ ၎အေပၚ ထပ္
ခါထပ္ခါအပုိင္းပုိင္းအစစခြထုဲတ္ မႈမ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ေဂဟဆုိင္ရာတည္တ့ံခုိင္ၿမဲမႈမ်ား မ်ားစြာတုိးပြားထိခုိက္ခ့ဲသည္။

၃။  ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ား (PPF) - ဤအမ်ိဳးအစားသည္ သစ္ပင္မ်ားကာကြယ္ရန္ႏွင့္ သစ္ေတာႀကိဳး 
ဝိုင္းမဟုတ္သည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျမအသံုးခ်မႈအားကန္႔သတ္ရန္အတြက္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားအစား 
အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤသစ္ေတာေျမအမ်ိဳးအစားတြင္ စီးပြားျဖစ္သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ ႏိုင္ေျခရွိသည္။ စီးပြားျဖစ္သစ္ထုတ္လုပ္မႈအား ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားႏွင့္ 
စာလွ်င္ PPF အား ပတဝ္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ပို၍ရည္ရြယ္ၿပီးအသံုးျပဳသည္။ PPF 
၏နယ္နိမိတ္ကို ေျမပံုေပၚႏွင့္လက္ေတြ႕ေျမျပင္တြင္ ေသေသခ်ာခ်ာတုိင္းထြာမွတ္တမ္း တင္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ 
သစ္ေတာ ႀကိဳးဝိုင္းမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ မမွန္ကန္မႈျပႆနာမ်ား ပို၍နည္းပါးသည္။ ရပ္ရြာလူထုပုိင္သစ္ေတာမ်ားအား 
ဤေနရာမ်ားတြင္ ခ်မွတ္ထားႏိုင္ေသာ္လည္း ပံုမွန္အားျဖင့္လုပ္ေလ့မရွိပါ။ ၎ (ၾကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ မ်ား) သည္ 

BOX  3

ႏိုင္ငံပိုင္သစ္ေတာအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္မ်ား 
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

PFE အမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ျမင္ေတြ႕ရေလ့နည္းပါးေသာသစ္ေတာအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး PFE ၏  ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။ 

အျခား အဓိကသစ္ေတာေျမအမ်ိဳးအစားမွာ အၿမဲတမ္းမဟုတ္သည့္သစ္ေတာေျမ သို႔မဟုတ္ NON-PFE 
ေခၚ NON-PERMANENT FOREST ESTATE ျဖစ္ကာ၎တြင္ အမ်ိဳးအစားခြဲ ၂ မ်ိဳး ရွိသည္ -

၁။  အမ်ားျပည္သူပိုင္သစ္ေတာ (“အမ်ိဳးအစားမသတ္မွတ္ထားေသာသစ္ေတာ” သို႔မဟုတ္” အျခားသစ္ေတာ ေျမ” သို႔မဟုတ္ “ေျမ႐ိုင္း” 
ဟူ၍လည္း သိထားၾကသည္) - ဤအမ်ိဳးအစားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ PFE 
ေခၚ အၿမဲတမ္းၾကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာေျမမ်ား၏ျပင္ပ၌ ရွိေသာ္လည္း “ႏိုင္ငံေတာ္ကအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ”သစ္ေတာမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ 
ဤသစ္ေတာအမ်ိဳးအစားသည္ မ်ားေသာ အားျဖင့္ အမ်ိဳးအစားနိမ့္ေသာ္လည္း သစ္ပင္ဖံုးလႊမ္းမႈအတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ရွိသည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္မွ “ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္သစ္အမ်ိဳးအစားမ်ား” (ဥပမာ - ကၽြန္း) ကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒက တိတိက်က်ခုတ္လွဲ 
ခြင့္တားျမစ္ထားသည္မ်ားမွလြဲ၍ ဤသစ္ေတာအမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႕ရပ္တည္မႈအတြက္ သစ္မ်ားႏွင့္
သစ္မဟုတ္သည့္ထုတ္ကုန္မ်ားအား ရယူႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ အာဏာ ျမင့္ေသာအထက္ပိုင္းအာဏာ ပိုင္မ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 
ဤစည္းမ်ဥး္စည္းကမ္းမ်ားကုိ အျခားေသာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ အစားထုိးပယ္ဖ်က္ ႏိုင္သည္။ သီအိုရီအားျဖင့္ တည္ရွိ
ထားေသာသစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားပတ္ဝန္းက်င္ရွိ သစ္ေတာေျမမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ဤအမ်ားျပည္သူပုိင္သစ္ေတာမ်ားကို  
သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားအျဖစ္သုိ႕ေျပာင္းလဲကာ သစ္ေတာ ၾကိဳးဝိုင္းနယ္နိမိတ္တုိးခ်ဲ႕မႈအတြက္ အသုံးခ်ႏိုင္သည္။ 
၎သည္လည္း လယ္ယာစီးပြားခြင့္ျပဳေျမမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းႏိုင္သည့္ သာမန္ေျမအမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ပါဝင္သည္။

၂။  ေျမ႐ိုင္းေျမေကာ - ဤေျမအမ်ိဳးအစားအတြက္ မည္သည့္ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ထားသည့္ အသုံးျပဳမႈ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း 
ဆုိင္ရာထိန္းခ်ဳပ္မႈမွမရွိပါ။ ဤေျမအမ်ိဳးအစားအား မ်ားေသာအားျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန မွ
စိုက္ပ်ိဳးေရးခြင့္ျပဳေျမမ်ားအတြက္ ခြဲေဝေပးလွ်က္ရွိၿပီး (ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိ
င္ရာတရားေရးေလ့လာမႈအားၾကည့္ရန္) ဤသစ္ေတာအမ်ိဳးအစား ေအာက္တြင္ရွိသည့္သစ္ပင္မ်ားသည္ ပတ္ဝန္း
က်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိသစ္ေတာဌာန၏ ပိုင္နက္ေအာက္တြင္ ရွိသည္။ 

BOX  3, CONT.

ဇယား 2
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအၿမဲတမ္းသစ္ေတာေျမမ်ား (PFES) ၏လက္ရွိအေနအထား

အမ်ိဳးအစား ဧက (သန္း) စုစုေပါင္းေျမဧရိယာ %

အၿမဲတမ္းသစ္ေတာေျမမ်ား ၄၈.၉ ၃၁

ႀကိဳးဝိုိင္းေတာမ်ား ၃၀.၁၁ ၁၈

ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ား ၁၀.၁၂ ၆

ႀကိဳးဝုိင္းေဒသစနစ္ Protected Area System 
(PAS)

၈.၆၈ ၇

မူရင္း- Forestry in Myanmar Bulletin ၊ ၂ဝ၁၁။ သစ္ေတာေရးရာဌာန၊ MOECAF ၊ ျမန္မာ။
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ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း CONVERSION TIMBER (သစ္ေတာ အသြင္ ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) အား တရားဝင္ ျဖစ္ေစျခင္း

လယ္ယာစီးပြားအတြက္ထိန္းသိမ္းထားေသာသစ္ေတာမ်ားအား အမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ ျခင္း

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ မျပည့္စုံသည္႔အစိုးရ၏အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျဖစ္စဥ္ေလ့လာ 
ခ်က္သုေတသနမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲသတ္ မွတ္မႈမ်ားစြာျပဳလုပ္ျခင္းခံရ 
လွ်က္ရွိၿပီး အျခားအသံုးျပဳမႈမ်ိဳးစံု၊ အထူးသျဖင့္ လယ္ယာစီးပြားခြင့္ျပဳေျမမ်ားအတြက္ တရားဝင္ခုတ္လွဲခြင့္မ်ားေပးျခင္းခံရ လွ်က္ 
ရွိသည္။ ခြင့္ျပဳေျမတြင္ conversion timber (သစ္ေတာ အသြင္ ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) မ်ားအား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 
ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ပထမဆံုးဝင္ေငြေပး ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးပ်ိဳးပင္မ်ား မစိုက္ႏိုင္မီ ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၄ ႏွင့္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ပင္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားႏွင့္ PPF (ၾကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ) ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးပါဝင္ သည့္ PFE 
(အၿမဲတမ္းၾကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာေျမ) ဧကေပါင္း ၁.၇၇ သန္းအား သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈ၊ စြမ္းအင္အ ေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စစ္တပ္ေျမမ်ားတိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ တရားဝင္အ သြင္ေျပာင္းခဲ့သည4္0 အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ 
စနစ္တက် အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းမႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎ ကိန္းဂဏန္းသည္ အမွန္တကယ္သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္း 
မႈပမာဏထက္ နည္းေနႏိုင္ေသးသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ယခင္သစ္ေတာေျမမ်ားမွ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအျဖစ္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းသည္ 
ပို၍မ်ားျပားလာသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ တရားဝင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစာရင္းမ်ားအားအေျချပဳထားသည့္အခ်က္အလက္ေလ့လာမႈကျပသသည္
မွာ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ တစ္ သီးပုဂၢလိက ၈၂၂ ဖြဲ႕ုတို႔အား စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အမ်ိဳးအစား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေသာ 
သစ္ေတာ ႀကိဳးဝိုင္းမ်ားႏွင့္ PPF ဧကေပါင္း ဝ.၇၄ သန္းအား ခြဲေဝခဲ့သည္။41 သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ကိန္းဂဏန္းမွာ မ်ားစြာ 
ပို၍မ်ားႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္  အစိုးရမွတ္တမ္းတြင္ တရားဝင္ေျမအမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲျခင္းတစ္ခုမွ အမွန္တ ကယ္မျပဳလုပ္ဘဲ 
သစ္ေတာမဟုတ္သည့္ေျမယာအသံုးခ်မႈအတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာသစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားႏွင့္ PPF မ်ားအား အသြင္ေျပာင္းသတ္မွ
တ္ခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမအသံုးခ်မႈဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရး တို႔အတြက္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

စုိက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္းမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းမ်ားအတြင္း ခြေဲဝခ်ေပးေလ့ ရိွေသာေၾကာင့္ ယခု
က့ဲသို႕ႀကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာေျမမ်ားကို ပ်ယ္ဖ်က္ၿပီး သို႕မဟုတ္ အမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ၿပီး လယ္ယာစီးပြားစီမံကိန္းခြင့္ျပဳ ေျမ 
အျဖစ္ခြေဲဝခ်ေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေရးတယူရိွရန္ ၾကီးမား စြာလုိအပ္ေနပါသည္။ ဗဟုိအစိုးရဧ။္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ပတ္ဝန္း
က်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးသည္ ႀကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာေျမတစ္ခုလံုး သို႕မဟုတ္ တစ္စိတ္တေဒသကို တရားဝင္ 
အမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ႏိုင္ သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္း သို႕မဟုတ္ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ(PPF) အျဖစ္သို႕ 
အမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္ (ပုဒ္မ ၇ အရ) ။ သို႕ေသာ္ ထိုသို႕ေဆာင္ရြက္ရန္  မည္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္အညီလုပ္ေဆာင္ၿပီး သုိ႕မဟုတ္ မည္က့ဲသုိ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ျပဌာန္းလမ္းညႊန္ထားေသာ ရွင္းလင္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ သို႕မဟုတ္ ဥပေဒလမ္းညြန္မႈမ်ားမရိွပါ (ပုဒ္မ ၈ တြင္ မေတြ႕ရသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍)။ 
၂၀၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ရန္ကုန္၌ သစ္ေတာအျငိမ္းစားႏွင့္လက္ရိွတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာသစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုေမး ျမန္းခဲ႔ရာတြင္ အၿမဲတမ္းႀကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာေျမမ်ား (PFE) ကို သစ္ေတာေျမမဟုတ္ေသာအျခားအသုံးျပဳမႈအ တြက္ (ဥပမာ 
- ႀကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္) ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္အသုံးျပဳရန္ ႏိုင္ငံ႕အႀကီး အကဲမ်ား (ယခင္က စစ္ဘက္ဆိုင္ရာကမွ၊ 
ယခုတြင္မူ သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးမ်ား သို႕မဟုတ္ သမၼတရံုး) ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွရန္လုိအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုကဲ႔သို႕ အၿမဲတမ္းႀကိဳး
ဝိုင္းသစ္ေတာေျမမ်ားကို တရားဝင္ပယ္ ဖ်က္ရန္ ဥပေဒႏွင့္ညီေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားရိွသည္ဟု ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ႔သူအမ်ားအျပားက 
ယံုၾကည္ထား ၾကသည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း ဥပေဒအေထာက္အထားမ်ားကိုမေတြ႕ရဘဲ လက္ေတြ႕ဥပေဒလုပ္ထံုးမ်ားအား 
သိသူကိုလည္း မေတြ႕ခဲ႕ရေပ။ Forest Trend မွလည္း ဆက္စပ္အေထာက္အထားမ်ားကို လက္ဝယ္ရရိွခဲ႔ျခင္း မရိွပါ။

ေျမပုံေပၚတြင္ ႀကိဳးဝုိင္းသစ္ေတာမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာေနရာမ်ားသည္ လက္ေတြ႕ေျမေပၚတြင္ ၎အား 
ကြဲလြဲစြာ(မ်ားေသာအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္) အသုံးခ်ေနသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ထုိအေျခ အေန 
မ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလအတြင္း အစုိးရ၏ ေျမယာအသုံးျပဳစာရင္းေျမပံုႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႕ခြဲမႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၾကီးမားေသာျပသနာျဖစ္ေနသည္ကုိေတြ႕ရသည4္2။ယခုအခါ ႀကိဳးဝုိင္းေတာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ထားေသာေနရာမ်ားအား ေရွးယခင္ကပင္အသုံးျပဳေနခဲ႔ေသာေဒသခံမ်ားသည္ ဥပေဒအရေျပာပါက သစ္ေတာ 
ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ေနသည္။ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားက ရြာသူရြာသားမ်ားအား တရားဝင္မဟုတ္ေသာသစ္ေတာ
အသုံးျပဳခြင့္မ်ားေပးေလ့ရွိၿပီး၊ ထုိအေနအထားသည္ အာဏာပုိင္အသစ္ေျပာင္းလဲမႈရွိတုိင္း အႏၱရာယ္ရွိေနသည္။43

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္တိုင္ၾကာေအာင္ အခ်ိန္ယူၿပီး 
ႏုိင္ငံေတာ္က စီမံခန္႕ခြဲေသာ (ယခုအခ်ိန္တြင္မူ ပုဂၢလိကစီမံခန္႕ခြဲေသာ) သစ္စိုက္ခင္းမ်ားဖြဲ႕စည္းသတ္ မွတ္ရန္ 

40 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၊ ေနျပည္ေတာ္မွရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ား။ 
41 MSU ႏွင့္ MDFI/CESD ၂ဝ၁၃။
42 Oberndorf ၂၀၁၂
43 အေသးစားစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈသည္ တိုးတက္လာသည္ဟုဆုိႏိုင္ေသာ္လည္း၊ဥပေဒသစ္မ်ား စတင္အသံုးျပဳပါက ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ားအတြင္း 

ကန္႔သတ္ထားသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအသံုးခ်ခြင့္ ရရိွမွာျဖစ္ၿပီး (ထိုေဒသမ်ားတြင္တရားမဝင္အျဖစ္ ဆက္္လက္ရိွေနမည့္)ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားမပါဝင္ပါ၊
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

ႀကိဳးပမ္းလာခဲ႔သည္။  ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ဝန္ႀကီး၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သစ္ေတာေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ထားၿပီးေသာေနရာတြင္ စီးပြားျဖစ္သစ္စို္က္ခင္းမ်ား (ဥပမာ - ကြ်န္းပင္)၊ 
ေက်းရြာထင္းစုိက္ခင္းႏွင့္ သစ္သားထုတ္လုပ္ေရးစုိက္ခင္း၊ ေရေျမသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ရည္စူးသည့္
စုိက္ခင္းႏွင့္ စက္မႈကုန္ၾကမ္းစိုက္ခင္းမ်ား (မ်ားေသာအားျဖင့္ ကြ်န္းႏွင့္ Rose wood ေခၚ ရနံ႕သင္းေသာသစ္နက္တစ္မ်ိဳး၊ 
စသည့္အဖုိးတန္သစ္မာမ်ားပါဝင္ၿပီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ စီမံခန္႕ခြဲပါက ရာဘာႏွင့္ဆီအုန္းစုိက္ခင္းမ်ားပါဝင္ႏိုင္) မ်ားအပါအဝင္ 
သစ္စိုက္ခင္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္သည္္ (ပုဒ္မ ၁၃ အရ)။ သုိ႕ေသာ္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရွိေသာဥပေဒမ်ား ႏွင့္ 
ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္အတြက္တြန္႕ဆုတ္မႈျဖစ္ေစေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္စနစ္မ်ား ေၾကာင့္ 
ဤအစီအစဥ္ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိခဲ႔ေပ။ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုငံ၏ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ဆိုင္ရာအာမခံခ်က္ 
မရွိမႈကုိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္လူထုဆက္ဆံေရးအတြက္အဟန္႔အတားအျဖစ္ျမင္ျပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္ေနာက္တြန္႕ေစပါသည္။

“အျခား” သစ္ေတာေျမမ်ားကိုအသြင္ေျပာင္းလိုက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ရသည့္သစ္ 

သစ္ပင္ေပါက္ေရာက္မႈနည္းပါးေသာ အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွွသည့္သစ္ေတာမ်ားသည္ ၎၏အေျခအေန၊ ေဂဟေဗဒအရ 
အသံုးဝင္မႈႏွင့္ ၎အားစီမံခန္႕ခြအုဲပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မႈအတိင္းအတာ၊ စသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းမႈမရိွေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံ
ကိန္းေျမအျဖစ္အသံုးျပဳခြင့္ေပးရန္ ပစ္မွတ္ထားျခင္းခံရေသာသစ္ ေတာေျမအမ်ိဳးအစားတြင္ ပါဝင္သည္။  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
တိက်စြာမရိွေသာ္လည္း အဖိုးတန္သစ္မ်ား က်န္ရိွေနသည့္ထိုသစ္ေတာေျမမွ သစ္လံုးမ်ားခုတ္ယူျပီး ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ေရာင္း
ခ်ေနသည္ဟု ယူဆရ သည္။ “သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွေသာ” သို႕မဟုတ္ “အျခား” သစ္ေတာမ်ား (အၿမဲတမ္းႀကိဳးဝိုင္းျပင္ပသစ္ေတာ 
ေျမမ်ားဟု ျခဳံငံုေခၚေလ့ရိွသည္႔ေတာမ်ား) အတြင္း တည္ရိွမည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာအသံုး ျပဳခြင့္ေပးႏိုင္ရန္  လယ္
ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ႀကီးဦးေဆာင္သည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႕ခြ႕ဲေရးဗဟိုေကာ္မ
တီ (ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႕ခြ႕ဲေရးဥပေဒအရ ဤေကာ္ မတီကုိဖြ႕ဲစည္းထားသည္။ ေနာက္အခန္းတြင္ၾကည့္ပါ။)
သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနသို႕တင္ျပကာ အဆုိပါသစ္ေတာေျမႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျမယာအ
သုံးျပဳမႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္ရိွသည္။ ထိုသို႕တင္ျပရန္ အစိုးရအဖြ႕ဲအစည္း သို႕မဟုတ္ ကုမၸဏီသည္ 
ပထမဦးစြာ အၿမဲ တမ္းႀကိဳးဝိုင္းျပင္ပသစ္ေတာေျမမ်ားမွသစ္ပင္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာရိွသည့္သစ္ေတာဦးစီးဌာနထံသို႕ ခြင့္ျပဳ 
ခ်က္ခ်ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ ထိုေျမေနရာသည္ လယ္/ဆည္ ဝန္ၾကီးဌာနက့ဲသို႕ အျခားမည္သည့္ အစုိးရ ဌာနအဖြ႕ဲအစည္း
လက္ေအာက္တြင္ရိွလွ်င္လည္း ထိုသို႕သာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အၿမဲတမ္း ႀကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာေျမမ်ားကဲ႔သို႕ပင္ 
conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီ မံကိန္းမွရေသာသစ္) အပါ အဝင္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္  ခုတ္
လွဲလိုက္သည့္သစ္ပင္တိုင္းအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ဆီေလ်ာ္စြာရရိွမႈႏွင့္
အတူ သစ္ေတာပိ်ဳးေထာင္ေရးလုပ္ ထံုးလုပ္နည္း (civiculture protocol) မ်ားကို စနစ္တက်လိုက္နာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ 
ထိုကဲ႔သို႕စနစ္ တက်သိပၸနံည္းက်က်သစ္ေတာစီမံခန္႕ခြမဲႈမ်ားကုိ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရိွေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားမ ေတြ႕ရဘဲ 
အဖိုးတန္သစ္မ်ားခုတ္ယူသယ္ေဆာင္သြားခံရၿပီး ေနာက္ပုိင္းက်န္ခ့ဲေသာသစ္ေတာမ်ားမွာ မီးရႈ႕ိခံရသည္ကိုသာ ေတြ႕ရပါသည္။

အၿမဲတမ္းႀကိဳးဝုိင္းျပင္ပသစ္ေတာေျမမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရသည့္အသုံးခ်မႈမွာ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားမွ တပုိင္တႏုိင္ 
ေတာင္သူမ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။ ထုိေတာင္သူမ်ားသည္ (ေနာက္အခန္းတြင္ ေဖာ္ျပမည့္) လက္ရွိေျမ 
ယာဥပေဒသစ္မ်ားအရလည္းေကာင္း၊ သစ္ေတာဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ တရားဝင္ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ ႏွင့္ 
ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ား မရရွိၾကေပ။ “အမ်ားျပည္သူပိုင္သစ္ေတာ”မ်ားႏွင့္“ေျမရိုင္းေျမ ေကာ” မ်ားကုိ သစ္ေတာဥပေဒ (၁၉၉၂) 
ႏွင့္    ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုိင္းမ်ားစီမံခန္႕ခြဲ႕ေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) အရ ႀကီးၾကပ္သည္။ ထုိေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သစ္ေတာ 
ဦးစီးဌာနႏွင့္ လယ္/ဆည္ဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ တြင္ရွိေသာ ေၾကးတုိင္ႏွင့္ေျမစာရင္းဌာနတုိ႕ပါဝင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမယာစီ
မံခန္႕ခြဲ႕ေရးအဖြဲ႕၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ေျမအသုံးျပဳမႈအမ်ိဳးအစားကုိေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာ္လည္း (လက္ရွိေျမယာဥပေဒမ်ားအရ။ 
ပုိမုိသိရွိႏုိင္ရန္ စုိက္ပ်ိဳးေျမ ခြဲျခမ္းစိ္တ္ျဖာျခင္းကိုၾကည့္ပါ)  အစိုးရဌာနတုိင္း၏အလိုရွိသလိုအသံုးျပဳျခင္းကို ခံေနရသည္။  

ႀကိဳးဝုိင္းေတာအတြင္းမွ ေျမအသုံးျပဳခြင့္

ေဒသခံမ်ားသည္ ေက်းရြာထင္းစုိက္ခင္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရြာမွအသံုးျပဳႏုိင္ရန္အထူးခြင့္ျပဳ
ထားေသာေနရာမ်ားရရွိသည့္မွအပ ကုိလုိနီေခတ္အတြင္းကကဲ႔သုိ႕ပင္ ႀကိဳးုဝုိင္းသစ္ေတာမ်ားႏွင့္ႀကိဳးျပင္သစ္ေတာ
မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာမ်ားအား အသုံးျပဳခြင့္ဆုံးရႈံးၾကရေလ့ရွိသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ 
မဟုတ္သူမ်ားမွ သစ္ေတာအသုံးျပဳခြင့္ဆုံးရႈံးျခင္းသည္ ဆိုးရြားေသာလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ လူထုအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ဤကဲ့သို႕သစ္ေတာအသုံးျပဳခြင့္ဆုံးရႈံးမႈသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ အစားအစာ/
အရင္းအျမစ္မဖူလုံမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္အခ်က္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤအခ်က္ကုိ အထူးအေလးထားကာ ေျပာင္းလဲမႈ 
ျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ လူထုလုပ္ရွားမႈႏွင့္ အတိုက္္အခံျပဳလႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္ အထူးလိုအပ္သည္။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဇြန္လတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကိဳးဝုိင္းသစ္ေတာမ်ား မသတ္မွတ္ခင္ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း CONVERSION TIMBER (သစ္ေတာ အသြင္ ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) အား တရားဝင္ ျဖစ္ေစျခင္း

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ထုိေနရာတြင္း စုိက္ပ်ိဳးထြန္ယက္ေနထုိင္ခဲ႔သည္႔ရြာမ်ားအား တရားဝင္ရာသက္ပန္လယ္ယာအသုံးျပဳ 
ခြင့္အပ္ႏွင္းသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္အား ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ခဲ႔သည္။ ထုိဥပေဒသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 
သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈရွိေသာ 
ဥပမာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။44 သုိ႕ေသာ္ ထုိဥပေဒသည္ လယ္ယာကဲ့ သုိ႕ေသာ အၿမဲတမ္းတစ္ေနရာတြင္အစဥ္တက် ျပဳ
လုပ္ေသာစုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္သာျဖစ္ၿပီး (ေဒသခံအမ်ားစု လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိေသာ) ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမ်ားမပါဝင္ဘဲ၊ 
အိမ္ရာ ၅၀ ေအာက္ေက်းရြာမ်ားသာ အက်ဳံးဝင္သည္။ ယခုဥပေဒအား မည္သုိ႕လက္ေတြ႕အသုံးခ်ကာ 
ေလးစားလုိက္နာမည္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္အရင္းအျမစ္မ်ားအား အာမခံခ်က္ရွိရွိအသုံးျပဳႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ရရွိပုိင္ခြင့္အပိုင္းတြင္  
ေဒသခံမ်ားအတြက္ မည္သုိ႕ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ယူေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ကို ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေပ။ 

သစ္ထုတ္လုပ္မႈဆုိ္င္ရာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ သီးသန္႕လ်ာထား သတ္မွတ္ထား 
ေသာ သစ္ေတာမ်ားအတြင္း သစ္ထုတ္လုပ္မႈအားႀကီးၾကပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိပါသည္။ 
မည္သည့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမဆုိ ထုတ္လုပ္ရန္ခြင့္ျပဳခ်က္လုိအပ္ပါသည္( ပုဒ္မ ၁၇၊ ၁၈ႏွင့္ ၁၉ အရ)။ ႏိုင္ငံ ေတာ္ပိုင္သစ္ထုတ္
လုပ္ေရးစီမံကိန္းမွ လုပ္ေဆာင္ေသာ (ဥပမာ - ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရး ရာဝန္ၾကီးဌာန၏ေအာက္ရွိ သစ္ထုတ္ 
လုပ္ေရးအတြက္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ  ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း)၊  ျပည္သူ႕အ တြက္အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏုိင္ေသာ သုိ႕မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း
သိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီး မွအထူး ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွအပ မည္သူမဆုိ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္အ
တြက္ ေစ်းၿပိဳင္ေလလံဆြဲရ ပါမည္ (ပုဒ္မ၁၈ အရ)။ ထုိစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ စြက္ဖက္မႈႏွင့္ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ 
ရြက္မႈ စသည္တို႕မပါဝင္ဘဲ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (အထူးသျဖင့္ျမန္မာ႔ သစ္လုပ္ငန္း) 
အား မည္သည့္သစ္မ်ား “တရားဝင္” ျဖစ္သည္မျဖစ္သည္ကုိသတ္မွတ္ေပးရန္ အထူးအာဏာ ေပးအပ္ထားသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ 

စီးပြားျဖစ္သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ သက္တမ္းအမ်ိဳး မ်ိဳးရွိသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ခြင့္ျပဳ 
ခ်က္ျဖစ္ပါက ၁ ႏွစ္၊ ေနျပည္ေတာ္ရိွသစ္ေတာဦးစီးဌာနခ်ဳပ္မွ ညြန္ ၾကားေရးမွဴး၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖစ္ပါက ၂ ႏွစ္မွ ၄ ႏွစ္၊ သုိ႕မဟုတ္ 
သစ္ေတာဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖစ္ပါက ၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ စသည္ ျဖင့္ ရွိသည္ (ပုဒ္မ ၁၉ အရ)။ သစ္ေတာေဒသ 
မ်ားအတြင္းရွိ  (ေနရာအလုိက္သတ္မွတ္ထား ေသာ) တားျမစ္သစ္ပင္မ်ားႏွင့္္ (တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတိုင္းအတာတားျမစ္ထားေသာ) 
ကြ်န္းပင္မ်ား ကုိ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ထုတ္ လုပ္အသုံးျပဳခြင့္မရွိပါ (ပုဒ္မ ၂၇ အရ)။ (Conversion 
timber ေခၚ သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာ သစ္အေၾကာင္းကို ေဖၚျပေသာအပိုင္း တြင္လဲၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္) 

အကယ္၍ အမ်ိဳးအစား သို႕မဟုတ္ အသြင္ေျပာင္းလိုက္ေသာသစ္ေတာေျမမ်ားမွ သစ္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာဤ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကိုလုိက္နာပါက conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္း စီမံ ကိန္းမွရေသာသစ္) မ်ားသည္ အစုိးရ၏စီမံခံ
ခြဲမႈေအာက္ရွိသစ္ေတာမ်ားမွ ထုတ္လုိက္ေသာသစ္မ်ားကဲ့သို႕ပင္  ျမန္မာဥပေဒအရ “တရားဝင္”  သည္ဟု သတ္မွတ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ 
၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ႔ေသာ ဗဟိုသစ္ေတာဌာနမွအႀကီးအကဲတစ္ဦးကုိယ္တုိင္က ထုိသုိ႕ conversion 
timber (သစ္ ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ တရားဝင္ေကာင္းဝင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အမွန္တကယ္ထိုဥေပဒမ်ားသည္ အစိုးရစီမံခန္႕ခြဲေသာသစ္ေတာမွထုတ္ေသာသစ္မ်ားအတြက္သာ ခ်မွတ္ထား ေသာေၾကာင့္ 
ေရရွည္အက်ိဳးမရွိႏုိင္ေၾကာင္းေျပာၾကား ခဲ႔သည္။ ထုိ “တရားဝင္” မွာ ႏုိင္ငံတကာက ခ်မွတ္ ထားေသာ ေကာင္းမြန္သည့္အစိုးရ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၏ သေဘာတရားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ တြင္းဥပေဒ၏ရည္ရြယ္ခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ တစ္ 
ျခားႏိုင္ငံမွသစ္တင္သြင္းဝယ္ယူသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ခ်က္အရလည္းေကာင္း ဥပေဒႏွင့္ညီသည္ဟု မဆုိႏုိင္ေပ။ 
“ဥပေဒအရမဟုတ္ဘဲ အမိန္႕ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ ျခင္း (rule by decree)” စနစ္ျဖင့္ စီမံခန္႕ခြဲေသာ  သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ 
၎မွဆက္စပ္လိုက္လာ ေသာ conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားသည္ ခုိင္မာ 
သည့္တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာအစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တို႕၏ သေဘာတရားအႏွစ္သာရတစ္ခုႏွင့္မွ် မကုိက္ညီေပ။

ေတာ ရို င္း တိရ စာ ၦ န္ကာ ကြ ယ္ေ စာ င့္ေ ရွာ က္ေ ရးႏွ င့္သ ဘာ ဝ န ယ္ေျ မ မ်ား ထိ န္း သိ မ္းေ စာ င့္ေ ရွာ က္ေ ရးေ ရး ဥ ပေ ဒ ( ၁ ၉ ၉ ၄ ) 
သည္ မူလတြင္ CITES ေခၚ မ်ိဳးဆက္ပ်က္သုဥ္းလုဆဲ ေတာရုိင္း တိရိစာၦန္ႏွင့္သစ္ပင္ပန္းမာန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ႏုိင္ငံတကာကသေဘာတူထုတ္ျပန္ထားေသာ ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ (Convention on International 
Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ႏွင့္ CBD ေခၚ ကမာၻ႕ကုလသမကၠကထုတ္ျပန္ထားေသာ ဇီဝမ်ိဳးကြဆိုိဲင္ရာ 
ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ (Convention on Biological Diversity) စေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
ေတာရိုင္းေျမမ်ားႏွင့္ တိရိစာၦန္မ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ခဲ႔သည္။ ဤေနရာတြင္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ ထုိဥပေဒ သည္  
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈေအာက္ရိွ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံအမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ ခြျဲခားေရးစနစ္မ်ား ပါဝင္သည္ကုိ 
ေတြ႕ရသည္။ (ပုဒ္မ ၇ အရ)။သဘာဝနယ္ေျမမ်ားသည္ သစ္ေတာဥပေဒ (၁၉၉၂)အရ သတ္မွတ္ထားေသာ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ 

44 စုိးသန္းလင္း ၂၀၁၃
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

ေတာမ်ားတြင္ အၾကဳံးဝင္ၿပီး၊ သီးသန္႕လ်ာထားသတ္မွတ္ 
ထားေသာသစ္ေတာေျမမ်ားကို တရားဝင္ကာကြယ္ေရး 
အား အေထာက္အကူျပဳသည္။ သီးသန္႕လ်ာထားသတ္ 
မွတ္ထားေသာ သစ္ေတာေျမမ်ားအတြင္းေနထိုင္သည့္ 
သူမ်ားအတြက္ အျငင္းပြားမႈဆုိင္ရာျပန္လည္ျဖန္ေျဖ 
ေရးနည္းလမ္းမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေျမပိုင္ဆိုင္ 
ခြင့္အာမခံခ်က္မ်ားကို သစ္ေတာဥပေဒ(၁၉၉၂)ႏွင့္ 
သစ္ ေတာနည္းဥပေဒမ်ား(၁၉၉၅) တြင္ 
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ။ သို႕ေသာ္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေရးႏွင့္သဘာဝနယ္ေျမမ်ား
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ (၁၉၉၄) တြင္မူ 
သက္ဆုိင္ရာေျမသိမ္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီ   မူလပိုင္ဆိုင္ 
ခြင့္ရိွေသာတစ္စုံတစ္ဦးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားကို 
ေဖာ္ျဖထားသည္ (ပုဒ္မ ၈ အရ)။ ထို႕အျပင္ သဘာ
ဝနယ္ေျမမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္းရိွ 

လူမ်ား၏အခြင့္အေရးထိပါးမႈရိွပါက က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္  သစ္ေတာ 
ဦးစီးဌာန၏ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္(ပုဒ္မ ၁၁ အရ)။  ထို႕အတူ ထိုဥပေဒတြြင္ 
သဘာဝနယ္ေျမအတြင္းရိွေဂဟစနစ္ကုိ ထိခိုက္ဖ်က္စီးသူအားအျပစ္ေပးရန္ ဥပေဒမ်ားလည္းပါဝင္သည္ (ပုဒ္မ ၂၆)။ သို႕ေသာ္လည္း 
ထိုဥေပေဒမ်ားသည္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားေသာသစ္ေတာမ်ားကုိ အသြင္ေျပာင္း ျခင္းအေပၚ သက္ေရာက္ျခင္းမရိွသကဲ႔သို႕  
ကာကြယ္ေတာမ်ားအား သစ္ေတာမဟုတ္ေသာ အျခားရည္ရြယ္ ခ်က္အတြက္ အသုံုးျပဳမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ထုိဥပေဒကုိအသုံးခ်၍ ကန္႕ကြက္ ေထာက္ျပေျပာဆိုခ့ဲျခင္းမ်ားကုိလည္း မေတြ႕ရေပ။ 

ဓါတ္ပံု၊ ေဒသခံသုေတသီ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးရွိ သစ္ကြင္း

ဓာတ္ပုံ Kevin Woods တနသၤာရီတုိ္င္းေဒသႀကီးရွိ သစ္လုံးပုံ



15

စက္မႈလယ္ယာႏွင့္ CONVERSION TIMBER  
(သစ္ေတာ အသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္)

ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္
၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရသည္ မိမိတုိ႕ကုိယ္စားႏုိင္ငံတုိးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း
မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၎တို႕မွေရြးခ်ယ္ေသာျမန္မာစီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားဖက္အျဖစ္ ပူးေပါင္းခဲ့ျခင္းျဖင့္ 
“ျမန္မာ့အရင္းရွင္မူဝါဒလမ္းစဥ္” ဟုေခၚႏိုင္ေသာ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစနစ္ကို ၾကီးထြားေစခဲ့သည္။ စက္မႈလယ္ယာက႑ကလုပ္လာ
ခဲ့ေသာစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ားသည္ ျခြင္းခ်က္မရွိ ဤပံုစံအတိုင္းသြားေနသည္။ အစုိးရသည္ေျမလြတ္ေျမရုိင္းဥပေဒစတင္သက္ဝင္
လာသည့္ ၁၉၉၁ ႏွစ္ေလာက္မွစတင္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာအမိန္႕၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဥေပဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကိုအသံုးခ်ၿပီး တပုိင္တႏုိင္စုိက္ပ်ိဳးသူ
မ်ားထံမွ လယ္ေျမမ်ားကုိသိမ္းယူကာ ၎တို႕ ေရြးခ်ယ္ပူးေပါင္းထားသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလက္ထဲသုိ႕ထိုးအပ္ၿပီး 
ျပည္တြင္းေလာက္ငေစေရး အတြက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႕ေရာင္းခ်ၿပီးတိုင္းျပည္ဝင္ေငြရရွိရန္ေရးအတြက္ ဟုအသံေကာင္းဟစ္ကာ 
ရာဘာ၊ ဆန္၊ ဆီအုန္းႏွင့္ၾကက္ဆူ စသည့္အဓိကေကာက္ပဲသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ စက္မႈစုိက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ 
ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ေရးကို အားေပးအားေျမာက္ျပဳခဲ႔သည္။ ခရိုနီကုမၸဏီမ်ားဟု ျမန္မာလူထုအၾကားလူသိမ်ား သည့္ ထုိအခြင့္
ထူးခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ စစ္အစိုးရ၏လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ားကို အကုန္အက်ခံကာအေကာင္အ 
ထည္ေဖၚေပးရၿပီး အဖိုးအခအျဖစ္ ဗဟုိအစုိးရအႀကီးအကဲမ်ားထံမွ ပုိ႕ကုန္/ သြင္းကုန္လုိင္စင္ႏွင့္ သစ္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ စသ
ည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုျပန္လည္ရရွိၾကသည္။ ထိုသို႕၎တုိ႕ ျပန္လည္ရရွိေသာအက်ိဳးအျမတ္သည္ စစ္အစိုးရအတြက္ ၎တို႕
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံကာအေကာင္အထည္ေဖၚေပး ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ား၏အကုန္အက်ကို ေခ်ႏိုင္ရံုမက အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာပိုရရွိသည္။

သုိ႕ေသာ္ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ ထုိလယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ရန္စိတ္ပါဝင္စားမႈနည္းသည္ကုိ ေတြ႕ 
ရၿပီး၊ လုံးဝစိုက္ပ်ိဳးမႈမရွိျခင္း၊ သုိ႕မဟုတ္ အႀကီးအကဲမ်ားလာေရာက္ၾကည့္ရႈေသာေနရာမ်ားတြင္ေလာက္သာ 
စုိက္ပ်ိဳးသည္ကုိေတြ႕ရေလ႔ရွိသည္။ လက္ရွိႏွင့္အျငိမ္းစားအစုိးရအရာရွိမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ဖြင့္ဟ ေျပာျပခ်က္အရ ယခု
လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည့္ကာလမတုိင္မီႏွင့္ အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း စက္မႈ လယ္ယာလုပ္ငန္း၏မေအာင္ျမင္သည့္ရလဒ္
မ်ားကုိ အစုိးရစာရင္းအင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ စက္မႈလယ္ ယာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္း၏ႏုိင္ငံေရးစီပြားကုိ ယခုအစုိးရ၏ဖြံ႕
ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနည္းဗ်ဴဟာက အေထာက္အပံ႔ ေပးေနသည္ကုိေတြ႕ရသည္ (အနည္းဆုံးတနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ျဖစ္သည္။ 
ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ၁အားရႈ႕ပါ။) လက္ေတြ႕တြင္သစ္ထုတ္လုပ္ငန္း၌ ထဲထဲဝင္ဝင္လုပ္ကုိင္သည့္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသာရရွိေလ႔ရွိသည့္ 
စုကိပ္်ိဳးေျမအ သုံးျပဳခြင့သ္ည ္အမနွတ္ြင ္တနသၤာရတိုီင္းေဒသႀကီးႏငွ့က္ခ်င္ျပညန္ယ ္စသည့္ေနရာမ်ားတြငက္်နရ္ွိေနေသာ ျမန္မ္ာ႔ အဖုိး
တန္သစ္ေတာမ်ားမွသစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကုိတရားဝင္ဖုံးကြယ္ေပးသကဲ့သုိ႕ ျဖစ္ေနသည္။ တဖက္တြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္
မ်ားကို အျခားႏိုင္ငံမွတင္သြင္းစရာမလိုသည္ ့ “ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏုိင္ငံ ေတာ္သစ္” ျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚစီးပြားေရးပိုင္းပိတ္ပင္တားဆီးမႈကုိ ခံုခံႏိုင္ ရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အစိုးရအားကူညီသေယာင္ျပဳခ်ိန္တြင္ 
စုိက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္အသုံးျပဳခြင့္ေပးထား ေသာေနရာမ်ားတြင္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ ထုိကုမၸဏီမ်ားအတြက္ rent-seeking 
(အမ်ားျပည္သူပိုင္ ပစၥည္းအား ကုိယ္က်ိဳးအတြက္အလြဲသံုးစားအျမတ္ထုတ္ျခင္း) အခြင့္နည္းလမ္းမ်ားကိုကမ္းလွမ္းေပးသည္။

စုိ္က္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္အသုံးျပဳခြင့္ေပးမႈႈမ်ားတိုးျမင့္လာျခင္း
စစ္အစိုးရမွအရပ္သားအစိုးရအျဖစ္သုိ႕ေျပာင္းလဲထားေသာ ယခုအစုိးရစတက္သည့္အခ်ိန္မွစၿပီး ႏုိင္ငံတကာမွ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ (အာရွမွအမ်ားဆုံးပါဝင္ေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္းအေနာက္ႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားပါဝင္လာ) 
ျမန္မာႏုိင္ငံ သုိ႕ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုပ္ကုိင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနခဲ႔ၾကသည္။ အာရွတြင္ေနာက္ဆုံးေျမကြက္အျဖစ္ 
တင္စားခံရေသာျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းက႑သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႕မႈအသစ္မ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈ အေကာင္းဆံုး၊ စိတ္
လုပ္ရွားစရာအေကာင္းဆံုးက႑တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ပထမဆံုးျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ပထမဦး ဆုံးျပဌါန္းေပးခဲ႔ေသာဥပေဒ ၂ 
ခုသည္ ေျမဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ တရားဝင္အႀကီးစားစို္က္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းေျမမ်ားရ
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

ရွိအသုံးႏိုင္ရန္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရး မ်ားဖန္တီးေပးထားသည္ (ေအာက္ပါဥေပေဒစီစစ္ေလ့လာမႈအခန္းကုိရွဴ႕ပါ)။ Commercial 
Farm Asia ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ႔ေသာ ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ဒုတိယအႀကိမ္ ႏုိင္ငံတကာ လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖုိရမ္မ်ား သည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွလယ္ယာေျမမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႕မႈမ်ား ေရာက္လာရယူရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံႏိုင္ရန္ အစိုးရ က တံခါးဖြင့္ေပးထားေၾကာ
င္းသိသာျမင္သာေစခဲ႔ပါသည4္5။ စက္မႈလယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္သည့္ သစ္ေတာ
မ်ားကုိအသြင္ေျပာင္းျခင္းကို စစ္တပ္ႏွင့္နီးစပ္သည့္ ျမန္မာကုမၸဏီ မ်ားမွ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ၎တို႕မကဘဲ 
ႏုိင္ငံျခား (အထူးသျဖင့္အာရွေဒသမွ) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႕မႈမ်ား၏အေထာက္အပံ့မ်ားပါပါဝင္လာသည္။ ယခုအခါ ထုိရင္းႏွွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ 
အႀကီးစားစုိက္ပ်ိဳးေျမ မ်ားကို ငွားရမ္းရန္တာဆူေနၾကျပီျဖစ္သည္။ ထုိကဲ႔သုိ႕အႀကီးစားစုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားလိုအပ္မႈသည္ ၂ဝဝ၈ 
ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ကမာၻ႕ေစ်းကြက္မျငိမ္မသက္ျဖစ္ကာ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ဆီေစ်းမ်ားထုိးတက္သြားခဲ႔ၿပီးေနာက္ ကမာၻ႕ 
အႏွံ႕တြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ စက္မႈလယ္ယာခ်ဲ႕ထြင္ရန္အတြက္ေျမလိုအပ္ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္4္6။ယခုကဲ႔သုိ႕တုိက္ဆုိင္မႈမ်ား
သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း မႏွစ္လုိဖြယ္ရာပမာဏအထိ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ တည္ေထာင္လာေစရန္တြန္းအားျဖစ္ေစသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈသည္ အေရးအႀကီးဆုံးအရင္းအျမစ္ပုိင္ဆုိင္မႈျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းအသား 
တင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိး (GDP) အလြယ္တကူွႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာတုိးျမွင့္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္အ ျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ
ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ liberalization ေခၚ ဥပေဒအတားအဆီးအျပည့္အဝဖယ္ရွားေပးထား ၿပီး modernization ေခၚ ေခတ္
မီဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္စက္မႈစိုက္ပ်ိဳးေရးျဖစ္ေပၚေရးကို တြန္းအားေပးေနၾကသည္။ ေဒသႏၱ ရႏွင့္ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အဓိ
ကေကာက္ပဲသီးႏွံ႕ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည့္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရေသာအရင္းအျမစ္ (လုပ္ငန္း) မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္
ငံမွဖန္တီးပံ႔ပုိးေပးရန္ ဆႏၵျပင္းျပေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစုိး ရကလည္း စို္က္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအား ႏုိင္ငံျခားေငြရွာေဖြေပးႏုိင္သည္႔ 
လယ္ယာထြက္တင္ပုိ႕ကုန္မ်ားတုိးပြားရန္ အရင္းအျမစ္သစ္ေကာင္းအျဖစ္ရႈျမင္သည္။ သုိ႕ေသာ္ လက္ရွိျမန္မာ႔စီးပြားေရးလည္
ပတ္ႏိုင္အတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္လည္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၄ ပုံ ၃ ပုံ ျဖစ္ေသာ တပိုင္တႏုိင္လယ္သမားမ်ားကိုမူ 
ထုိလယ္ ယာလုပ္ငန္းဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈပုံစံအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားအျဖစ္မယူဆဘဲ အတားအဆီးမ်ားအျဖစ္မွတ္ယူ ေနၾက သည္။

ယခုလက္ရွိအခ်ိန္အထိ ႏုိင္ငံျခားတုိက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွ႔ံမႈမ်ားအေကာင္အထည္ေပၚသည္ကုိမေတြ႕ရဘဲ စုိ္က္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္ 
အသုံးျပဳခြင့္မ်ားသည္ ေနာက္ကြယ္တြင္တရားမဝင္ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႕မႈရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ ေစ၊ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား 
လက္ထဲတြင္သာရွိသည္ (တရားမဝင္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံ႕မႈသည္ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မႈစာရင္းတြင္မပါဝင္ပါ)။ ၂ဝ၁ဝ 
- ၂ဝ၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ အစိုးရမွခြင့္ျပဳခ်က္ေပး လိုက္ေသာႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႔မႈပမာဏ
မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၉ သန္း47သာရွ ိ ၿပ ီ း ၊  ဤသည္မွာ တနသၤာ ရ ီေဒသတြင္ စ ီ းပ ြား ျဖစ ္ဆီအုန ္ းစ ု ိက္ပ် ိ ဳ း 
ရန ္ခ ြင ့ ္ ျပ ဳခ်က္ေပးခ ဲ ႔ေသာ ပထမဆံ ု းႏ ု ိင ္င ံ ျခားကုမ ၸဏီ ၃ ခ ုမ ွရရ ွ ိသည့ ္ေျမင ွား ရမ္းခ ျဖစ ္သည္48။ ၂ဝ၁၃ 
ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႔မႈပမာဏ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၃ သန္း အထိ 
သာတုိးတက္ခဲ႔သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မတ္လတြင္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ ၁၃ ခုမွ စုိက္ပ်ိဳး ေရးက႑သုိ႕  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႕မႈအေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၂ဝ၃ သန္းျပဳလုပ္ရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွခဲ႔ၿပီး၊ ထိုပမာဏသည္ ႏိုင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွ႔ံမႈအားလုံး၏ ဝ.၄၄% 49သာရွိသည္။ 
သုိ႕ေသာ္ တကယ္တမ္းတြင္မူ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ ၁ဝ ခုမွ အ ေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၄ သန္းသာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မတုိင္ခင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွ႔ံမႈအျဖစ္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔သည္ (အျခားခြင့္ျပဳထားခဲ႔သည့္ပမာဏ
မ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာလက္မွတ္ေရးထုိးသည့္အဆင့္တြင္ သာရပ္ေနသည္) 50။

အထက္ပါကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ေတြ႕ျမင္ရသကဲ႔သုိ႕ပင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားမွ 
လုပ္ကိုင္ေသာစုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ားသည္ အျခားက႑မ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အေသးအဖြဲမွ်သာျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ 
စုိက္ပ်ိဳးေျမ အျဖစ္ခြင့္ျပဳထားေသာေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားအား ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားမွ တရားဝင္လုပ္ကုိင္ေနၿပီး တရားမဝင္ႏုိင္ငံျခား 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ ႏွံမႈအမ်ားအျပားရွိသည္ဟုယူဆႏုိင္သည္။ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏသည္ တရားဝင္အစုိးရခြင့္ျပဳခ်က္ရ
ပမာဏကုိသာ စာရင္းျပဳစုထားကာ တဖက္တြင္သမရုိးက်မ ဟုတ္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႕မႈမ်ားကုိအားထားေသာ ေၾကာင့္ 
က႑အတြင္းအမွန္တကယ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွ႔ံသည့္ပမာဏကုိ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစသည္။ ျမန္မာကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ 
တရားမဝင္ (နားလည္မႈအရလုပ္ေသာ၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းအတိုင္းမဟုတ္ေသာ) ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွ႔ံမႈမ်ားအား 

45 http://www.cmtevents.com/eventschedule.aspx?ev=၁၂၁ဝ၄ဝ၂ဝ၁၄ဇန္နဝါရီလတြင္ေနာက္္ဆုံးၾကည့္ရႈခဲ႔ၿပီး http://www.
myanmaragribusiness.com/index/php၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလတြင္ေနာက္္ဆုံးၾကည့္ရႈခဲ႔သည္။

46 Borras and Franco ၂ဝ၁၂.
47 CSO ၂ဝ၁၂.
48 MOAI ၂ဝ၁၁; DICA ၂ဝ၁၁.
49 DICA ၂ဝ၁၄.
50 DICA ၂ဝ၁၄.
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စက္မႈလယ္ယာႏွင့္ CONVERSION TIMBER (သစ္ေတာ အသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္)

ေက်ာေထာက္နာက္ခံယူထားေသာေၾကာင့္ အစုိး ရ၏စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ စာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္ကင္းလႊတ္ေနေလ့ရွိသည5္1။ ဥပမာ 
- တရုတ္ဘိန္းအစားထုိးစီမံ ကိန္းဆိုကာ တရုတ္မွလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းမဟုတ္ဘဲျပဳလုပ္ထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းရွိလူ
မႈစီးပြား ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈၾကီးမားက်ယ္ျပန္႕စြာျဖစ္ေပၚေစေသာ စိုက္ ပ်ိဳးေရးပိုင္း
ဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသည္ အထက္အရွားျဖစ္ေနေသာ္လည္း တရားဝင္ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ စာရင္းသြင္းထားျခင္းမရွိေပ52။

လယ္/ဆည္ဝန္ႀကီးဌာန၏ႏွစ္၃ဝစုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ပင္မစီမံခ်က္ (၂ဝဝဝ - ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၃ဝ - ၂ဝ၃၁) သည္ ေျမေကာဧက 
၁ဝ သန္းကုိ ပုဂၢလိကစက္မႈလယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားအတြက္ စုိက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ရည္ရြယ္သည5္3။ အစုိးရမွ
ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ေနသည့္လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ (ယခုစာတမ္းတြင္ ျဖစ္ စဥ္ေလ့လာမႈတစ္ခုအျဖစ္ပါဝင္သည္႕) 
တနသၤာရီေဒသရွိဆီအုန္းစုိက္ခင္း၊ (တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္တစ္ခုစီတြင္ ဧက ဝ.၅ သန္းႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ဧက ၈ သန္း
စုိ္က္ပ်ိဳးရန္ရည္ရြယ္ခဲ႔သည္႔) ၾကက္ဆူစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံသုိ႕တင္ပုိ႕ရန္အတြက္ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းရွိရာဘာ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ ပေလာပီနံႏွင့္ ၾကံစသည့္ဇီဝေလာင္စာမ်ားပါဝင္သည္ (ၾကက္ဆူႏွင့္ပေလာပီနံ၊ ၾကံစုိက္ခင္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ 
ယခုစာတမ္းအ တြင္း ဒုတိယျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈအျဖစ္ေတြ႕ႏုိင္သည္)။ စစ္အစုိးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးပိတ္ဆို႕ခံရသည့္ 
အခ်ိန္အတြင္း အၾကီးစားစိုက္ပ်ိဳးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားၾကီးထြားမ်ားျပားလာသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ခရိုနီကုမၸဏီမ်ားကို အားကိုးၿပီး 
ဤအစီအစဥ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့သည္။ ထိုသို႕စစ္အစိုးရ၏ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေပၚေအာင္ကူညီခဲ့သည့္အတြက္အပိုေဆာင္းအေနျဖင့္ ထိုခရိုနီမ်ားအတြက္ rent seeking (အမ်ားျပည္သူပိုင္ပစၥည္းကိုမိမိ
ကိုယ္က်ိဳးအတြက္အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္း) အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ေပးခဲ့သည္။

၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္မတိုင္မီတြင္ အႀကီးစားလယ္ေျမဧက ၁ သန္းေက်ာ္ကို ျမန္မာကုမၸဏီ ၁ဝဝ ေက်ာ္သုိ႕ စုိက္ပ်ိဳးေျမ 
အျဖစ္အသုံးျပဳခြင့္ေပးခဲ႔သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္မူ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမပမာဏႏွင့္ကုမၸဏီအေရအတြက္ႏွစ္ခုစလံုးပါ ၂ဆ ျမင့္တက္ 
သြားေလသည္။ ထိုပမာဏ၏ထက္ဝက္မွာ တနသၤာရီတို္င္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ဆီအုန္းစုိက္ ခင္းမ်ားႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိရာ
ဘာ၊ ၾကံႏွင့္ပီေလာပီနံစုိက္ခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တရား ဝင္မွတ္တမ္းအရ ကုမၸဏီ ၁၅ ခုကပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ၎တို႕ 
အားလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားေသာေျမဧကမွာ ၆ သိန္း ခန္႔ရွိသည္။ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ကုမၸဏီ ၃၆ ခုကပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနၿပီး 
၎တုိ႕အားလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထား ေသာ ေျမဧကမွာ ၆ သိန္း ၇ ေသာင္းေက်ာ္ျဖစ္သည5္4။ လက္ရွိျမန္မာအစုိးရအာဏာစတင္ရ
ရွိၿပီး ၁ ႏွစ္အၾကာ၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လအထိကာလအတြင္း “လယ္ေျမလုုယူမႈမ်ား” 55ကုိ အေျခခံေအာက္ေျချပည္သူလူထုမွ 
ကန္႕ကြက္မႈမ်ားရွိေနသည့္ၾကားတြင္ပင္ စုိက္ပ်ိဳးေျမအသုံးျပဳခြင့္ခ်ေပးမႈမွာ ၇၅% တုိးျမင့္လာၿပီး ေျမဧက ၃.၄ 
သန္းအထိရွိလာသည5္6သန္းအထိရွိလာသည္ ။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အလည္သုိ႕ေရာက္ေသာအခါတြင္မူ စက္မႈလယ္ယာေျမအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ 
ငံတဝွမ္းတြင္ဧကေပါင္း ၅.၂ သန္းအသုံးျပဳခြင့္ေပးခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ႔ေသာတစ္ႏွစ္ကႏွင့္ႏႈႈိင္းယွဥ္ပါက ၅ဝ% တုိးျမွင့္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး 
၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ကစၿပီးၾကည့္ပါက ၁၇ဝ% ျမင့္မားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းၾကီးမ်ားအတြက္လုပ္ကိုင္
ခြင့္ခ်ေပးေသာေျမစုစုေပါင္း၏ ၆ဝ % (မ်ားေသာအားျဖင့္ ဇီဝ ေလာင္စာႏွင့္ရာဘာစို္က္ပ်ိဳးေရးအတြက္ခ်ေပးေသာေျမ) မ်ားသည္ 
လက္ရွိတြင္ ေဒသႏွစ္ခုအတြင္း၌သာ တည္ရွိ ၾကသည္။ တစ္ခုမွာတနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး (ဧက ၁.၉ သန္း၊တႏုိင္ငံလုံး၏ ၃၆%) 
ျဖစ္ၿပီး အျခားေဒသတစ္ခုမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ (ဧက ၁.၄ သန္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ ၂၇%) တုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိေဒသမ်ားသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအ တြင္း၏ HCVF ေခၚ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္သည့္ တန္ဘိုးမ်ားစြာႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ အဖိုးတန္သစ္ေတာ မ်ား 
အမ်ားဆုံးက်န္ရွိေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ သာမာန္တုိက္ဆုိင္မႈတစ္ခုမျဖစ္ႏုိင္ပါ။ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသၾကီး၏နယ္ေျမ 
၆ဝ% ကုိသစ္ေတာေျမမ်ား (ဧက ၆ သန္းခန္႕) 57ဖုံးလႊမ္းေနပါသည္။ တနသၤာရီေဒသ တြင္းရွိေျမဧရိယာမ်ား၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံသည္ အစိုးရ၏ 
တရားဝင္သတ္မွတ္ခ်က္အရ ေဖာ္ျပထားေသာ သစ္ေတာနယ္ ေျမမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္မူႀကိဳးဝုိင္းသစ္ေတာ 
အျဖစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ သစ္ေတာေျမဧက ၉.၂ သန္းရွိၿပီး ကခ်င္ေဒသတစ္ခုလုံး၏ ၄၂% ကုိဖုံးလႊမ္းထားသည္5္8။

ဇယား ၁ (Executive Summary ကုိရႈ႕ပါ) တြင္ အစုိးရသစ္(သိန္းစိန္အစိုးရ) အာဏာစတင္ယူခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွ စ ၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့
သည့္အစုိးရ၏လယ္ယာစီးပြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စာရင္းျပဳစု ထားသည္။ ထုိစာရင္းတြင္ အၾကီးစားစိုက္
ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းၾကီးမ်ားအတြက္ တရားဝင္အသုံးျပဳခြင့္ေပးထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသာပါဝင္ၿပီး တပုိ္္င္တႏုိင္လုပ္ကုိင္သူမ်ားမွ 
ေဆာင္ရြက္သည့္စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခား နည္းလမ္းျဖင့္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားမပါဝင္ေပ။ ထုိ႕အတူဗဟုိအစုိးရမွမွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

51 Woods ၂ဝ၁၃ a.
52 Kramer and Woods ၂ဝ၁၂
53 လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၂ဝဝ၂
54 ေဒသခံအစုိးရမဟုတ္ဘဲဗဟုိအစုိးရစာရင္းဇယားမ်ားအရဆုိပါကမတူညီဟုယူဆရသည္။
55 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ “လယ္ေျမလုယူမႈမ်ား”ဆိုသည္မွာ “တရားမဝင္”ေျမရယူျခင္းကိုေခၚၿပီး၊ျမန္မာအစိုးရ၏ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရအႀကီးစားေျမခြေဲဝမႈသည္ 

“တရားဝင္” အႀကီးစားေျမခြေဲဝမႈအျဖစ္သတ္္မွတ္ထားၾကသည္။ထိုကဲ႔သို႕ႏိုင္ငံေရးအရစကားလံုးအသံုးျပဳမႈမ်ားအားမည္သို႕သံုးစြမဲည္ကိုေဆြးေႏြးထားျခင္းမရိွပါ။
56 DAP ၂ဝ၁၂
57 ဒီေနရာတြင္ “သစ္ေတာ”ဆုိသည္ကုိမည့္သုိ႕အဓိပၸါယ္ဖြင့္ထားသည္မွာမေရရာပါ။
58 သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ေနျပည္ေတာ္
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

မျပဳသည့္စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားလည္း မပါဝင္ပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ယခုႏုိင္ငံစုိက္ပ်ိဳးစီးပြားဆုိင္ရာ စာရင္းဇယားမ်ားတြင္ ဗဟုိအစုိးရသိရွိျခင္းမရွိဘဲ 
ေဒသခံ အစုိးရဌာနမ်ားမွခြဲေဝေပးေသာစုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၊ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားလက္လွမ္းမမီသည့္ အျခားတုိင္းရင္း သားလူ
မ်ိဳးမ်ားေနထုိင္ရာေဒသမ်ားရွိ စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားမပါဝင္ပါ။ စုိက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္အသုံးျပဳခြင့္ေပးထားေသာ သစ္ေတာေျမ ပမာဏသည္ 
ဝကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းမွ တန္ဖုိးျမင့္ေသာရာဘာစုိက္ခင္းမ်ား ပါဝင္ ပါက အၾကမ္းအားျဖင့္ ထုိစာရင္းထက္ ဧက ၅ 
သနိ္းေက်ာခ္န႕္ပုမိ်ားသညဟု္ ခန႕္မနွ္းရသည။္ ထို႕အျပင ္လယ္ေျမအျဖစအ္သုံးျပဳရနခ္ြင့္ျပဳထားျခင္းမဟတ္ုေသာ စိက္ုပ်ိဳးေျမမ်ား၊ တပိုင္္
တႏုိင္စုိက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ားသည္ လည္း ယခုစာရင္းတြင္မပါဝင္ပါ။ မည့္သုိ႕ပင္ဆုိေစကာမူ ထုိစုိက္ပ်ိဳးစီးပြားဆုိ္င္ရာသတင္းအခ်က္အ
လက္မ်ား သည ္တုငိ္းေဒသၾကီးွႏငွ့ ္ျပညန္ယအ္လုကိပ္မာဏႏငွ့အ္တိငု္းအတာကိသုိေစၿပီး၊ ပဂုၢလိကစီးပြားေရးက႑ လကထ္ဲသိ႕ုခ်ေပး 
ေသာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာအၾကီးစားေျမယာသိမ္းယူမႈအေျခအေနကုိ အလြယ္တကူနားလည္ေစပါသည္။

စုိက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္ အသုံးျပဳခြင့္ေပးထားေသာေျမမ်ားတြင္ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္အထိ အပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးမႈမွာ 
ေျမ စုစုေပါင္း၏ ၂၃%သာရွိသည္။ထုိအထဲတြင္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီးမွ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ 
၁၉%ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္မွ အသုံးျပဳခြင့္ေပးထားေသာ စုိက္ပ်ိဳးေျမ၏ ၁၃%သာပါဝင္သည5္9။

အစိုးရ၏အျခားစာရင္းအင္းမ်ားအရ ဗဟုိအစုိးရသည္ ပုိင္းျခားသတ္မွတ္ထားေသာသစ္ေတာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ စိုက္ပ်ိဳး 
ေရးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာေျမဧက ၁၁ သန္းနီးပါးကုိ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားစုိ္က္ပ်ိဳးရန္ေျမအျဖစ္ ၂ဝ၁ဝ-
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ လ်ာထားသတ္မွတ္ထားသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ ထုိသတ္မွတ္ထားသည့္ေျမအတြင္း ဧက ၁ သန္း မွာ 
တနသၤာရီေဒသအတြင္းတည္ရွိေနကာ ထုိေဒသရွိသစ္ေတာဧရိယာစုစုေပါင္း၏ ၆ ပုံ ၁ ပုံရွိၿပီး၊ ၄င္း၏ထက္ ဝက္မွာ ႀကိဳး
ဝုိင္းသစ္ေတာမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိသတ္မွတ္ဧရိယာအတြင္းရွိ “ေျမရုိင္းႏွင့္ေျမလြတ္မ်ား” 
ဧကေပါင္း ၆ သန္းေက်ာ္ကုိလည္း လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳခြင့္ေပးရန္ 
ရည္ရြယ္ထားသည္။ ထုိကဲ႔သုိေျမမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္အမ်ားဆုံးတည္ရွိၿပီး ဧက ၃.၆ သန္း၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ 
ဧက ၁ သန္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဧက ၅ သိန္းခန္႕ရွိသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ 
အသုံးျပဳခြင့္ေပးရန္လ်ာထားသည့္သစ္ေတာေျမမ်ားႏွင့္ “ေျမလြတ္မ်ား” စုစုေပါင္း ဧက ၁၇ သန္းရွိသည္ (ဇယား၃)60။

လက္ေတြ႕တြင္ စို္က္ပ်ိဳးေရးစီမံခန္႕ခြဲ႕မႈရလဒ္ေကာင္းမ်ားနည္းပါးၿပီး၊ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းလဲမရွိေပ။ထုိ႕ေၾကာင့္ အစုိးရ၏စုိက္ပ်ိဳးေျမ
အသုံးျပဳခြင့္ေပးေသာစီမံကိန္းမွာ ျပည္ပသုိ႕တင္ပုိ႔ရန္ႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္လံုေလာက္မႈရွိေစရန္ ဦးတည္သည့္ ႏုိင္ငံ႔ဦးတည္ခ်က္အား အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ျမန္မာ့ေျမယာဥပေဒအရ စုိက္ပ်ိဳး ေျမအျဖစ္အသုံးျပဳခြင့္ရရွိၿပီးပါက ႏွစ္အနညး္ငယ္အတြင္း 
သစ္ပင္မ်ားအျပည့္အဝစုိက္ပ်ိဳးရန္လုိအပ္ၿပီး၊ မစုိက္ပ်ိဳး ပါက ထုိေျမမ်ားကုိျပန္သိ္္မ္းမည္ဟုေဖာ္ျပပါရွိသည္ (အေသးစိတ္
သိရွိရန္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ရႈပါ)။ ထုိအခ်က္သည္လည္း စုိက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္အသုံးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားသည္ 

59 O’Toole ၂ဝ၁၃b
60 လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ေနျပည္ေတာ္

ဓာတ္ပုံေဒသခံသုေတသီကခ်င္ျပည္နယ္ရွိစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားအနီးမွာတပ္ကင္းဂိတ္
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စက္မႈလယ္ယာႏွင့္ CONVERSION TIMBER (သစ္ေတာ အသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္)

သစ္လုံးမ်ားခုိးထုတ္ျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာေျမ အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္းကုိ အကာအကြယ္ေပးသည္ဆုိေသာယူဆခ်က္ကုိ 
ပုိမုိခုိင္မာေစပါသည္။ လယ္သမားမ်ား၊ သစ္ေတာအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳ
လုပ္လ်က္ရွိၿပီး၊ အစုိးရအား ဥပ ေဒေလးစားလုိက္နာရန္ႏွင့္ေျမမ်ားကုိမူလအသုံးျပဳေနသူထံသုိ႕ (သို႕ေသာ္ဥေပဒမ်ားအ
ရႏုိင္ငံေတာ္သုိ႕) ျပန္ေပး ရန္ေတာင္းဆုိလ်က္ရွိသည6္1။ ႏုိင္ငံေတာ္မွေျမယာျပန္လည္ရယူသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား သုိ႕မဟုတ္ 
အလြန္ျဖစ္ခဲသည့္ မူလပုိင္ရွင္ထံသို႕ ေျမယာျပန္လည္အပ္ႏွံသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားအနည္းငယ္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၎မွာ အထင္ကရ 
ကုမၸ ဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားမွ ႏုိင္ငံေရးပိုင္းဆိုင္ရာၾကံဖန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည6္2။

အႀကီးစားစီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေျမအသံုးျပဳခြင့္ရေျမမ်ားတြင္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားႏွင့္ႏႈင္ိးယွဥ္ပါက တပ္ုိင္တ ႏိုင္စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားက 
ပိုမိုေအာင္ျမင္မႈရိွသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဇယား (၄) သည္ ၂ဝ၁၂ - ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းၾကီးမ်ား အတြက္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ခ်ေပးလုိက္ေသာေျမယာအတြင္း စုိက္ပ်ိဳးျခင္းမဟုတ္ေသာစက္မႈ လယ္ယာသီးႏံွမ်ား၏စိုက္ပ်ိဳးမႈအေျခအေနကုိ 

61 UCA သတင္း၂ဝ၁၄
62 ေမစစ္ပုိင္၂ဝ၁၃

ဇယား 3
ႏွစ္စဥ္သီးစားသီးႏွံမ်ား စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမမ်ား (၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁၊ ဧကျဖင့္)

ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီး

 'ေျမလြတ္' / 
'ေျမရုိင္းမ်ား'

ႀကိဳးဝုိင္း / 
ၾကိဳးုျပင္သစ္ေတာမ်ား

 'အျခား'ေတာမ်ား စုိက္ပ်ိုးႏုိင္ေသာေျမစုစုေပါင္း

ေနျပည္ေတာ္ - - - -

ကခ်င္ ၄၂၈,ဝဝဝ - - ၄၂၈,ဝဝဝ

ကရင္ ၉၄၅,၇၉ဝ - - ၉၄၅,၇၉ဝ

ကယား - - - -

ခ်င္း - - - -

စစ္ကိုင္း - ၄၉,ဝဝဝ - ၄၉,ဝဝဝ

တနသၤာရီ ၆၈,ဝဝဝ ၈၇၁,၅ဝဝ ၂၇၈,၂ဝဝ ၁,၂၁၇,၇ဝဝ

ပဲခူး ၅၇,၅ဝ၉ - - ၅၇,၅ဝ၉

မေကြး ၁၄၈,၅၄၅ ၂,၅၉၇,၇ဝ၁ - ၂,၇၄၆,၂၄၆

မႏၱေလး ၇၁၄,၅၉၄ ၁,၃၄၁,၅၅၈ - ၂,ဝ၅၆,၁၅၂

မြန္ - ၂ဝ၆,ဝ၁ဝ - ၂ဝ၆,ဝ၁ဝ

ရန္ကုန္ ၇,၆၅၇ ၃,၂၄ဝ ၂၆၆,၈၁၁ ၂၇၇,၇ဝ၈

ရခုိင္ ၁၆၂,၂၅၄ ၁,၁၂၃,၈၂၃ - ၁,၂၈၆,ဝ၇၇

ရွမ္း ၃,၆၄၆,ဝဝ၄ ၂,၄၃၉,၃၂၆ ၁,၃ဝ၉,၁ဝ၈ ၇,၃၉၄,၄၃၈

ဧရာဝတီ - ၃၃၃,၃၈၆ - ၃၃၃,၃၈၆

စုစုေပါင္း ၆,၁၇၈,၃၅၃ ၈,၉၆၅,၅၄၄ ၁,၈၅၄,၁၁၉ ၁၆,၉၉၈,ဝ၁၆

မူရင္း-လယ္/ဆည္ဗဟုိရုံးခ်ဳပ္၊ေနျပည္ေတာ္
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

ျပေသာ အစိုးရစာရင္းဇယားမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုစာရင္းတြင္ စုစုေပါင္း ေျမဧက ၂.၈၆ သန္းပါဝင္ၿပီး၊ ရာဘာ (၁.၄၄သန္း)၊ ၾကံ 
(ဧက၃၈ဝဝဝဝ)၊ ဝါဂြမ္း (ဧက၆၈၉ဝဝဝ) ႏွင့္ဆီအုန္း (ဧက ၃၅၄ဝဝဝ) အသီးသီးပါဝင္သည္။ ယခုကဲ႔သိုစိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ဧရိယာသ
ည္ စ္ိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းၾကီးမ်ား အတြက္ခ်ေပးေသာအတြင္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ႏႈန္းထက္ ၁၄ဝ % ပိုမ်ားသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ ဝါဂြမ္းသည္ 
မ်ားေသာ အားျဖင့္ (စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းၾကီးမ်ားမဟုတ္သည့္) တပိုင္တႏိုင္စိုက္္ပ်ိဳ းေရးသမားမ်ားက လုပ္က္္ုိင္ေလ့ရိွၿပီး၊ ရာဘာကိုလည္း 
(ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ကဲ႔သို႕တရုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားတရားမဝင္ပိုင္ဆိုင္ကာ ႏိုင္ငံစာရင္း ဇယားမ်ားတြင္ပါဝင္ေလ့မရိွသည့္ ရာ
ဘာစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ရေျမမ်ားမွမဟုတ္သည့္) တပိုင္တႏိုင္စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ား က စုိက္ပ်ိဳးေသာစုိက္ပ်ိဳးေရးျဖစ္သည္။ ၾကံႏွင့္ရာဘာ
ကိုမူကိုယ္ပုိင္စိုက္ခင္းမ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးေနေစကာမူ အၾကီး စားစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းအျဖစ္ စာရင္းေကာက္ယူေလ့မရိွေပ။ 
မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ယခုကဲ႔သို႕စိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္မ်ားဆိုင္ရာစီမံခ်က္မ်ားသည္လည္း သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ရာ conversion timber (သစ္ေတာ္အသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားကို ပိုမုိျဖစ္ေပၚေစျဖစ္ႏိုင္သည္။

အစိုးရျမႇင့္တင္အားေပးသည့္စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ား

ဇယား 4
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးလွ်က္ရွိေသာ အဓိက စိုက္ပ်ိဳးသည့္စက္မႈလယ္ယာသီးႏွံ 
(၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃)

ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီး

စုိက္ပ်ိုးသီးႏွံ (ဧက)

ရာဘာ ၾကံ ဝါ ဆီအုန္း

ေနျပည္ေတာ္ ဝ ၁၃၄၂၁ ၈၈၉၄ ဝ

ကခ်င္ ၆၃၅ဝ၃ ၅၂၄၂ ဝ ၅၅

ကရင္ ၂၁၃ဝ၂၇ ၇၉၅၅ ဝ ဝ

ကယား ၃၆ ဝ ဝ ဝ

ခ်င္း ၉ ၆၇၂ ၅၇၃ ဝ

စစ္ကိုင္း ၉၇၆၄ ၁၆၂၅၈၂ ၈၇၃၂ဝ ဝ

တနသၤာရီ* ၂၉၈၃၅၆ ဝ ဝ ၃၅၃,၈၇၉

ပဲခူး ၁ဝ၇၇ဝ၃ ၄၈၂ဝဝ ၁၇၈၃ဝ ဝ

မေကြး ဝ ၁၅၂၄၁ ၃၄၈၈၄၄ ဝ

မႏၱေလး ၃၈၁ ၃၁၆၂ဝ ၂၂၄၃၃၂ ဝ

မြန္ ၄၇ဝဝ၆၆ ၄၄၂  ဝ

ရန္ကုန္ ၄ဝ၂၉၃ ၅၆၄ဝ ဝ ဝ

ရခုိင္ ၃၅၃၉၈ ၁၉၈၇ ဝ ဝ

ရွမ္း ၁၇၂၂၈၇ ၈၇၂၂၉ ၇၈၆ ဝ

ဧရာဝတီ ၂၄၉၉၇ ၂၃ဝ ၁၁ ဝ

စုစုေပါင္း ၁၄၃၅၈၂ဝ ၃၈ဝ၄၆၁ ၆၈၈၅၉ဝ ၃၅၃၉၃၄

GRAND TOTAL ၂၈၅၈၈ဝ၅

မူရင္း - ဗဟုိလယ္/ဆည္

* = တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီးလယ္/ဆည္ရုံးမွရရွိေသာအခ်က္အလက္
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စက္မႈလယ္ယာႏွင့္ CONVERSION TIMBER (သစ္ေတာ အသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္)

ရာဘာ

အစိုးရသည္ႏွစ္၃ဝစီမံကိန္း (၂ဝဝဝ-၂ဝ၃ဝ) အရ ရာဘာ ဧက 
၁.၅သန္း စိုက္ပ်ိဳးရန္ အားေပးလ်က္ရိွသည္။ ပထမ ၅ ႏွစ္တာ 
ကာလ (၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆) အတြင္းမွာပင္ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးမႈ ၁၂ဝ%  
ေက်ာ္တိုးတက္လာၿပီး၊ လြန္ခဲ႔ေသာ ၁ဝ စုႏွစ္ျဖင့္ႏႈင္ိးယွဥ္ပါက 
(၂ဝဝ၅ -၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္အတြင္း) ဧက ၅၆ဝဝဝဝ ရိွခဲ႔ရာမွ (၂ဝ၁ဝ 
-၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္) ဧက ၁.၂၃ သန္း၊ (၂ဝ၁၂ - ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္) 
ဧက ၁.၄၄ သန္း၊ စသည့္ျဖင့္ ၂ ဆနည္းပါးျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္ 
သည္။ ရာဘာစ္ုိက္ခင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း 
(တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္) 
အတြင္းတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိရုိးရာနည္းမ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေလ့ရိွၾကၿပီး၊ 
ထိုေဒသမ်ားတြင္ ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း 
ရာဘာဧက ၄ဝဝဝဝ ေက်ာ္ အသီးသီးျမင့္တက္လာသည္ကို 
ေတြ႕ရသည္။ ယင္းေဒသအားလံုးသည္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား 
ေနထိုင္ရာ သစ္ေတာပမာဏမ်ားစြာ က်န္ရိွ ရာ ဧရိယာမ်ားတြင္ပါဝင္ၿပီး၊ 
အထူးသျဖင့္သစ္လံုးလိုက္တင္ပို႕မႈကို ပိတ္ပင္တာဆီးၿပီးေနာက္ပ္ိုင္း 
နယ္ျခားျဖတ္ ေက်ာ္သစ္ခိုးထုတ္မႈျဖစ္ရန္လြယ္ကူေသာေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း (ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းႏွင့္က ခ်င္ျပည္နယ္) 
အတြင္း ရာဘာစိုက္ပိ်ဳ းမႈတိုးပြားျခင္းမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ဘိန္းအစားထိုးအစီအစဥ္ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕လယ္ယာမ်ားတြင္အမ်ား
ဆံုးစိုက္ပ်ိဳးေသာေၾကာင့္၎မွ conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) ထုတ္ယူမႈနည္းပါးသည63။

ဆီအုန္း

ယခင္အစိုးရမွ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွစတင္ကာ စိုက္ပ်ိဳးရန္ 
အားေပးခဲ႔ၿပီး လက္ရိွအစိုးရလက္ထက္အထိ ဆက္လက္ေဆာင္ 
ရြ က္ေ နေ သာ စ က္ မႈ လ ယ္ ယာ ထြ က္ ကု န္ေ နာ က္ တ စ္ မ်ိဳး မွာ  
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတနသၤာရီ တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရိွ 
ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးျဖစ္သည္။ ထိုစီမံခ်က္၏ကနဦးရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
ဆီအုန္းဧက ၅ သိန္းစုိက္ပ်ိဳးရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ထက္ဝက္မွာျပည္တြင္းစားသံုး
ရန္ႏွင့္ က်န္ထက္ဝက္မွာ ႏိုင္ငံျခားသို႕တင္ပုိ႕ေရာင္းခ် ရန္ျဖစ္သည္64။ 
၂ဝဝဝ - ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ဆယ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းတြင္ပင္ 
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ဆီအုန္းစ္ိုက္ပ်ိဳးမႈမွာႏွစ္စဥ္တိုး
တက္မႈတံု႕ေႏွးလာေသာ္လည္း စုစုေပါင္းစိုက္ပ်ိဳးေျမပမာဏမွာ 
၉ဝဝ% တိုးတက္ခဲ႔ပါသည65။ ေဒသခံအစိုးရစာရင္းဇယားမ်ားအရ 
(၇ ႏွစ္တာဆီအံုးစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းအၿပီး) ၂ဝ၁၂ -၂ဝ၁၃ 
ႏွစ္ကုန္တြင္ ေျမဧက ၁.၉ဝ သန္းနီးပါးကို ျမန္မာကုမၸဏီ၄ဝခန္႕၊ 
အမွတ္(၁) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ႔ ဦးပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအား 
ခြေဲဝစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရေသာ္လည္း၊ လက္ေတြ႕စိုက္ပိ်ဳးမႈမွာ ေျမဧက ၃၆ဝဝဝဝ ခန္႕သာ ရိွသည္။ ယခုအခါ ဆီ
အံုးစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ေပးထားေသာေျမဧရိယာမွာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုလံုး၏၁၈% ရိွေနၿပီး၊ထိုေနရာမ်ားသည္ သစ္ေတာအမ်ား 
အျပားရိွရာေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေရွပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္ ၾကသည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ ၆ဝ % ေက်ာ္သည္သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းလ်က္ရိွ 
ၿပီး၊ ထိုသစ္ေတာေျမ၏ ၃ ပံု ၂ ပံုမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခုအတြက္ဖြ႕ဲစည္းသတ္မွတ္ထားသစ္ေတာ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ား (ဥပမာ - ၾကိဳးဝိုင္း 
သစ္ေတာ၊ ေဘးမ့ဲေတာစသည္ျဖင့္) ထဲတြင္ပါဝင္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္အသံုးျပဳခြင့္ေပးသည့္ ေနရာအမ်ားစု မွာ သစ္ေတာေျမမ်ား 
အတြင္းတည္ရိွေနသည္ဆိုေသာအခ်က္သည္ အမွန္တကယ္တြင္စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ရန္မ ဟုတ္ဘဲထုိစီမံကိန္းအတြက္သစ္ေတာခုတ္ထြင္းရွင္း
လင္းၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ကာဝင္ေငြအက်ိဳးအ ျမတ္ရရိွရန္အတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟူ၍ အမ်ားကထင္ျမင္ယူ
ဆေစသည္႔အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရိွႏိုင္ရန္ယခုအစီရင္ခံစာအဆံုးပိုင္းတြင္တင္ျပထားသည့္ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈအား ၾကည္ရႈ႕ပါ။

63 Kramer and Woods ၂ဝ၁၂
64 ျမန္မာ့အလင္း၂ဝဝ၁
65 DAP ၂ဝ၁ဝb

ဓာတ္ပုံ Kevin Woods, ကခ်င္ျပည္နယ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္အသစ္စုိက္ပ်ိဳး
ထားေသာရာဘာစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမ။

ဓာတ္ပုံေဒသခံသုေတသီ၊သစ္လုံးတင္ေလွ၊တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးရွိဆီအုန္းစုိ
က္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမအနီး
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CONVERSION TIMBER (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္း 
စီမံကိန္းမွ ရေသာသစ္) ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑အေပၚ တရားေရးဆုိင္ရာပုိင္းျခားေလ့လာမႈ
 

လက္ရိွအစိုးရ အာဏာစယူခဲ႔သည့္အခ်ိန္မွစတင္ကာ လယ္ယာစီးပြားေရးက႑အပါအဝင္အႀကီးစားႏိုင္ငံျခားရင္း 
ႏီွးျမွဳပ္ႏံွ႔မႈ မ်ားအတြက္ပိုမိုလြတ္လပ္သည့္ဥပေဒမ်ားျပဌါန္းလာခဲ႔ပါသည္။ သို႕ေသာ္ “ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွ႕သူမ်ား အခြင့္အေရး”ႏွင့္ 
ေဘးဖယ္ခံရေသာေအာက္ေျခလူထုအတြက္ ဥပေဒအရျပဌါန္းထားသည့္ေျမအသံုးျပဳခြင့္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားစရာျဖစ္သည့္အခါ 
ထုိအသစ္ျပဌါန္းလိုက္ေသာေျမယာဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားသည္ ေဘးဖယ္ခံရေသာ လူထု၏ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္မ်ားကုိ သင့္ေ
တာ္ဆီေလ်ာ္စြာကာကြယ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း သက္ေသသာဓကမ်ားမျမင္ရေသးပါ။ လုူထုအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ျပည္တြင္းျပည္ပ 
ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူမ်ားမွ အထက္ပါအခ်က္အားေထာက္ ျပေဝဖန္ေသာေၾကာင့္ ေျမအသံုးျပဳမႈဥပေဒမူၾကမ္းအားေရးဆြဲ
ခဲ႔ ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ လူထုဆႏၵခံယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ခ႔ဲ႔သည္။ ထိုမူၾကမ္းသည္လည္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ 
ႏံွသူမ်ားႏွင့္ အႀကီးစားစက္မႈ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေလးေပးထားေသာ္လည္း ယခင္ကအခြင့္အေရးရပ္ိုင္ခြင့္တားျမစ္ခံ
ထားခဲ႔ရသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ေပၚေဒသမွဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒႏွင့္ အစဥ္အလာမ်ား အေပၚသာအားကိုးသည့္ေတာင္သူ 
မ်ား၏အခြင့္အေရးအတြက္ ေပးထားေသာအခန္းက႑အခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ယခုပိုင္းျခား 
ေလ့လာမႈမ်ားမွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌါန္းခ့ဲသည့္ေျမယာဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား အေပၚျပဳလုပ္ေသာေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ား
သာျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြၿဲပီးေနာက္ပုိင္း ကာလတြင္ ေျမအသံုးျပဳမႈမူၾကမ္းကဲ႔သို႕ ဥေပေဒမူ ေဘာင္သစ္မ်ားစြာ 
ထြက္ေပၚႏုိင္ကာ ယခုသုံးသပ္ထားေသာ အေျခအေနမ်ား မ်ားစြာေျပာင္းလဲေကာင္းေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္။

ေဒသႏၱရဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒအတြက္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 
ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဒသခံမ်ားမွ မိမိတို႕ေဒသတြင္းလူေနမႈဘဝအတြက္ အေလးထားအသံုးျပဳ 
ေနၾကေသာ္လည္း ကိုလိုနီေခတ္မွစကာယခုအခ်ိန္အထိ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရိွခဲ႔ေပ။ ထို႕အျပင္ေတာင္ေပၚ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ငန္းသည္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမခံရသည့္ ေျမအသံုးျပဳမႈစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ထို႕ေၾကာင့္ႏိုင္ငံ႔လူဦးေရ၏ ၃ဝ - ၄ဝ% ခန္႕ရိွသည့္ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား၏ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ကို တရားဥပေ
ဒအရအကာအကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရိွပါ။ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကုိ မိမိတုိ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း အျဖစ္ 
အေျခခံထားသည္႔ ထုိေက်းရြာမ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ားသည္ ယခုလက္ရိွ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း အကာအကြယ္မရရိွႏိုင္ပါ။ 
ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ ေျမယာအသံုးျပဳမႈေပၚလစီ (NLUP) အတြင္း 
ေရွ႕ေနာက္မညီေရးသားထားျခင္းႏွင့္ အစုိးရဌနအဖြ႕ဲမ်ားအၾကား တစ္သမတ္တည္းျပဌာန္းထားျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ 
ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒကုိ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ အတုိင္းအတာမည္မွ်အထိ အသိအမွတ္ျပဳေပးမည္မွာ ရွင္းလင္းျခင္းမရိွေပ။ 

အျငင္းပြားမႈရွိသည့္ “ေျမ႐ိုင္းေျမေကာမ်ား”  
ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႕ခြေဲရးဥပေဒ(၂ဝ၁၂ခုႏွစ္)သည္ ၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ႔သည့္ ေျမလြတ္ 
ေျမရိုင္း ဥပေဒကဲ႔သို႕ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို “ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းမ်ား” ဟုေခၚဆိုေသာေနရာမ်ားကို 
ပုဂၢလိက စီးပြားေရးက႑မ်ားသုိ႕ တရားဝင္လုပ္ပုိင္ခြင့္ခ်ေပးသည့္ သာဓကမ်ားက သက္ေသျပေနသည္။

“ေျမရိုင္း”ဆိုသည္မွာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႕ခြ႕ဲေရးဥပေဒ (၂ဝ၁၂ခုႏွစ္) အရ “တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ မွ်စိုက္ပိ်ဳးလုပ္ကိုင္ခဲ႔ျခင္း
မရိွေသာ ေျမသစ္ျဖစ္သည့္ ေျမရိုင္းႏွင့္ေတာရိုင္းေျမမ်ားကုိ ဆိုသည္ (ပုဒ္မ ၂ အရ)” ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ သစ္ေတာေျမမ်ားပါဝင္သည္ 
မပါဝင္သည္ ကုိမေဖၚျပထားဘဲ၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႀကိဳးဝိုင္း သစ္ေတာေျမမ်ားျဖစ္ေနတတ္သည္။ အကယ္၍ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခုေၾကာင့္ 
ဖြ႕ဲစည္းသတ္မွတ္ထားေသာ သစ္ေတာေျမ (ဥပမာ - ႀကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာ) မ်ားျဖစ္ေနပါက ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားသို႕ လယ္ယာစီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းအတြက္စိုက္ပ်ဳိးေျမအျဖစ္ခြေဲဝခ်ေပးခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႕ခြေဲရးဥပေဒအရ ၎သစ္ေတာအား နဂုိ
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CONVERSION TIMBER (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္း စီမံကိန္းမွ ရေသာသစ္) ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑အေပၚတရားေရးဆုိင္ရာပုိင္ျခားေလ့လာမႈ 

သတ္မွတ္ထားေသာသစ္ေတာအမ်ိဳးအစားမွ ဖယ္ရွားရန္လိုအပ္သည္။ “ေျမလြတ္” က့ဲသုိ႕ ပင္ “ေျမလပ္”ဆိုသည္မွာ တစ္ခ်ိန္ကစိုက္
ပိ်ဳးေျမျဖစ္ခဲ႔ေသာ္လည္း ယခုအခါအျမဲ (တရားဝင္) ထြန္ယက္အသံုး ျပဳျခင္းမရိွေတာ့သည့္လစ္လပ္ေနေသာေျမေနရာမ်ားဟုဆိုသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ “အျမဲထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း” ႏွင့္“တရားဝင္” အသံုးျပဳျခင္းစသည္တို႕အား မည္သို႕အဓိပၸါယ္ ေကာက္ယူသည္ကုိသ
တိျပဳရန္လုိအပ္ပါသည္။ သစ္ေတာေျမမ်ားကဲ႔သိုထင္မွတ္ရသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ မ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္စိုက္ပ်ိဳးၿပီးသည့္ေနာက္ 
ေျမၾသဇာႏွင့္အပင္မ်ားျပန္လည္ဖြ႕ံၿဖိဳးလာေစရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမရိွဘဲ ခ်န္လွပ္ထားတတ္ေသာေၾကာင့္ ထိုေျမမ်ားသည္ 
“ေျမလြတ္” “ေျမလပ္”မ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးအ စားသတ္မွတ္ခံရျခင္းမ်ားရိွႏိုင္သည္။ ထို႕အျပင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ေျမအသံုးျပဳပံုျပဳ 
နည္းႏွင့္ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳး ျခင္းအား တရားဝင္ေျမအသံုးျပဳမႈပံုစံအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရိွကာ တရားဝင္အသံုးျပဳခြင့္ခ်ထားေပးျခင္း 
မရိွသာေၾကာင့္ အဆုိပါေျမမ်ားသည္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႕ခြေဲရးဥပေဒအရ “ေျမလြတ္”မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။

ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ေျမအမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာကြာဟမႈမ်ား 
“ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းမ်ား” က့ဲသို႕ပင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္အသံုးျပဳေနေသာ သို႕မဟုတ္ သံုးရန္ရည္ရြယ္ထားေသာ 
သစ္ေတာေျမမ်ားအေပၚ စီမံခံခြပုိဲင္ခြင့္အာဏာသည္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္လယ္/ဆယ္ဝန္ႀကီးဌာန ၂ခု ၾကား 
ေရာေထြးတည္ရိွေနသည္။ တခါတရံတြင္ အစိုးရမွေရးဆြထဲားေသာေျမပံုေပၚမွ ေျမယာမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ ရာရံုးဌာနမ်ားမွက္ုိင္တြယ္ေသာ 
ေျမယာမ်ားႏွင့္ေဒသခံမ်ားမွ လက္ေတြ႕အသံုးျပဳလ်က္ရိွေသာ ေျမယာမ်ားၾကား တြင္ကြလဲြျဲခားနားမႈမ်ားကုိေတြ႕ရသည္။ 
ဥပမာအစိုးရေျမပံုေပၚတြင္ ေျမရိုင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း၊ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဌာနမွ ၎ေျမ အားေရေဝကုန္းတမ္းေဒသ
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးသစ္ေတာ သို႕မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေတာအျဖစ္ကိုင္တြယ္ေနကာ၊ အနီးတဝ္ိုက္ရိွေဒသခံမ်ားမွ 
ထိုေတာင္တန္းေဒသမ်ားအတြင္းတြင္ လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက မည္သည့္အစိုးရမွတရားဝင္အသိအမွတ္ 
ျပဳျခင္း မခံရဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည့္အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္သည္္66။ ယခုကဲ႔သုိ႕အျငင္းပြားဖြယ္ရာေျမယာ
အသုံးျပဳမႈမ်ား၊ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားမႈမ်ားႏွင့္စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားသည္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာေျမအသုံးျပဳမႈဆုိင္ရာစီမံခန္႕ခြဲ
မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ မမွန္ကန္ေသာေျမပံုမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။ ရွင္းလင္းၿပီးထိေရာက္ေသာ ေျမအသုံးျပဳမႈ စီမံခန္႕
ခြဲေရးစနစ္မ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ႔သုိ႕ မ်ားေသာအားျဖင့္ အနည္းႏွင့္အမ်ားသစ္ေတာမ်ားဖုံးလႊမ္း ေနၿပီး ေဒသခံလူထု
ကအသံုးျပဳေနသည့္အမ်ိဳးအစားမရွင္းလင္းျဖစ္ေသာေျမမ်ားကို အၾကီးစားလယ္ယာစီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားက နည္းဗ်ဴဟာ 
က်က်ပစ္မွတ္ထားေလ့ရွိသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္သစ္ေတာေျမမ်ားအတြင္း လယ္ယာ စီးပြားအတြက္ေျမအသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္းမ်ား
သည္ ဥပေဒအရ၊ က႑အရ၊ ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္မရွင္းလင္းမႈျပႆနာမ်ားစြာရွိေၾကာင္းကိုမီးေမာင္းထြန္းျပလ်က္ရွိသည္။ 

လယ္ယာစီးပြားခြင့္ျပဳေျမအတြင္းသယံဇာတရပိုင္ခြင့္မ်ား 
ေျမယာဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္မူဝါဒမ်ားသည္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အၾကီးစားလယ္ယာစီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ တရားဝင္ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ရယူႏုိင္ေအာင္ အခြင့္အေရးမ်ားဖန္တီးေပးထားသည္။ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား မရရွိသည့္ေျမယာႏွင့္သယံဇာတမ်ားအသုံးျပဳခြင့္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းျပည္ပမွရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ
မ်ားက ရရွိၾကသည္။အျပန္အလွန္အကာကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ သက္ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားမရွိသည့္လက္ရွိေျမယာ 
ဥပေဒ မ်ားသည္ ေျမအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္အေထာက္အထားမ်ား (LUCs)မ်ား လက္ဝယ္မရွိသည့္ေဒသခံေျမယာအသုံးျ
ပဳ သူမ်ားထံမွ ရပုိင္ခြင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားထံသုိ႕ အခ်က္က်က်လက္လႊဲေပးႏုိင္သည္ (ေျမအသံုး 
ခ်ပိုင္ခြင့္အေထာက္အထားမ်ား (LUCs အခန္းတြင္အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈပါ)။ အခ်ိဳ႕ေတာင္သူမ်ားသည္အ စုိးရလုပ္င
န္းမ်ား၏ေႏွာင့္ေႏွးမႈ၊အေထာက္အထားရရွိရန္ေပးေဆာင္ရမည့္စားရိတ္ (မ်ားေသာအားျဖင့္လာဘ္ေငြ) ကုန္က်မခံႏုိ
င္ မႈ ၊ေ ရႊ ႕ေျ ပာ င္းေ တာ င္ ယာ ၊ ကြ်ဲႏြား စား က် က္ ၊ စုိ က္ ပ်ိဳးေျ မႏွ င့္ သ စ္ေ တာေ ရာေ ထြး လု ပ္ ကို င္ မႈ စ သ ည္ တုိ ႕ ကုိ အား မေ ပး သ
ည့္ႏုိ င္ ငံ ႕စုိက္ပ်ိဳးေရးစံႏႈႈ န္း မ်ားႏွင့္ မကုိ က္ညီမႈမ်ားေ ၾကာင့္ေျမအသံုးခ်ပို င္ ခြ င့္အေထာက္အထားမ်ားလက္ဝယ္မရွိ ၾကေပ။

ကုမၸဏီမ်ား ေျမေကာအသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျမယာဥပေဒမ်ားမွသတ္မွတ္ျပဌာန္းသည္။ ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲ႕ေရးဥပေဒအရ ျပန္လည္ခြဲေဝခ်ေပးထားေသာေျမမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ညီသည့္ 
ဦးတည္ခ်က္၊ ခြင့္ျပဳထားေသာလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည္မ်ားအတြက္သာ အသုံးျပဳရန္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ 
ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ားကုိ တူးေဖာ္ထုတ္ယူျခင္းအားတားျမစ္ထားသည္(ပုဒ္မ၁၆)။သုိ႕ေသာ္သတၱဳ
တြင္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအတြက္ သတၱဳတူးေဖာ္ရန္ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္းမ်ိဳးလည္းရွိသည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရုိင္းမ်ားစီမံခန္႕ခြဲ႕ေရးဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ လယ္ယာစီးပြားအတြက္ခ်ေပးထားေသာ 
ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ေအာက္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားေသာေျမအတြင္းသစ္ထုတ္လုပ္မႈကို အဓိကလုပ္ငန္းအျဖစ္ ကုမၸဏီ
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

မ်ားတရားဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိမရွိဆုိသည္မွာ ရွင္းလင္းစြာေဖၚျပထားမႈမရွိေပ။ အသုံးျပဳခြင့္ေပးထား ေသာေျမမ်ားအတြင္း 
မူလခြင့္ျပဳထားေသာလုပ္ငန္းမွလြဲ၍ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္မည္ဆိုပါက ထိုလုပ္ငန္း ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သက္ဆုိင္ ရာ
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရမည္ျဖစ္သည္ (နည္းဥပေဒပုဒ္မ၁၆အရ)။ သုိ႕ေသာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ရေျမအ
တြင္း သစ္လုံးခုတ္ယူျခင္းအား ခြင့္ျပဳထားသည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈအျဖစ္ တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ သုိ႕ေသာ္ 
မလုိလားအပ္ေသာသစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ပ်က္စီးမႈမ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္၊ ေျမယာစုိက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ 
ပါဝင္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္ (နည္းဥေပဒပုဒ္မ၁၆အရ)။ အသုံးျပဳခြင့္ေပးထားေသာေျမအတြင္းမွ 
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိပါက ကုမၸဏီမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံသုိ႕ျပန္လည္အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္သည္ 
(နည္းဥပေဒပုဒ္မ၄၇)။ သုိ႕ေသာ္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားဟုဆုိရာ၌ မည္သည္ကုိရည္ညြန္းေၾကာင္းကိုလည္း နည္းဥပေဒအတြင္း 
အတိအက်ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ထုိ႕အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတုိင္း စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
မလုပ္ကုိင္ပါက ၄င္းေျမမ်ားကုိ (မူလအသုံးျပဳသူထံသုိ႕မဟုတ္ဘဲ) ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႕ျပန္လည္အပ္ႏွံ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

စုိက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္အသုံးျပဳခြင့္ေပးေသာ ေျမယာမ်ား၏ဧရိယာ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ား
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရုိင္းမ်ားစီမံခန္႕ခြဲ႕ေရးဥပေဒအရ စက္မႈလယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳခြင့္ေပး ႏုိင္ 
သည့္ေျမဧရိယာသည္ တစ္ႀကိမ္တြင္ ဧက ၅ဝဝဝ မေက်ာ္ေစရဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ အသုံးျပဳခြင့္ေပး ထားေသာေျမမ်ား၏ ၇၅% 
စုိ္က္ပ်ိဳးၿပီးခ်ိန္တြင္သာ ႏွစ္ ၃ဝ ဌားရမ္းထားသည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္း တစ္ၾကီမ္လွ်င္ ဧက ၅ဝဝဝ စီျဖင့္ အမ်ားဆုံး ဧက ၅ဝဝဝဝ 
အထိ ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ဧက တိုးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ကုိက္ညီပါက ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအ
ဖြဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဧက ၅ဝဝဝ ႏွင့္အထက္အသုံးျပဳခြင့္ေပးႏုိင္သည္ (ပုဒ္မ၃အရ)။ ထုိ႕အျပင္ ခြင့္ျပဳေျမမ်ား၏ ၁၅% ကုိ 
ပထမငွားရမ္းႏွစ္အ တြင္းစုိက္ပ်ိဳးရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယႏွစ္တြင္ ၃ဝ%၊ တတိယႏွစ္တြင္ ေနာက္ထပ္ ၃ဝ% ႏွင့္ စတုတၳႏွစ္တြင္၂၅% 
အသီးသီးစုိက္ပ်ိဳးကာ ေလးႏွစ္တာအတြင္း စီမံကိန္း ၁ဝဝ% ျပည့္မွီေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္ (နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၄၅ အရ)။

စုိက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းစတင္ခ်ိန္မွာပင္ ဥပေဒက သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ ေျမဧကပမာဏထက္ 
ပိုၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်က္ခ်ေပးေသာ ဥပမာမ်ားစြာေတြ႕ျမင္ႏုိင္ၿပီး အခ်ိဳ႕အား ယခုစာတမ္း၏ျဖစ္စဥ္ေလ့လာ မႈမ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းထားသည္။ နည္းဥပေဒမ်ားမွျပဌာန္းထားသည့္အတုိင္း အမွန္တကယ္လိုက္နာစုိက္ပ်ိဳး ေသာစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမွာ 
အလြန္နည္းသည္ကုိေတြ႕ရၿပီး၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္မွီေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ေျမယာမ်ားကုိ 
ႏုိင္ငံေတာ္ သို႕မဟုတ္ မူလအသုံးျပဳသူမ်ားထံသုိ႕ ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းလည္း မေတြ႕ရသေလာက္ရွားပါသည္။

ေျမအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္အေထာက္အထားမ်ား (LUCs) 
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရုိင္းမ်ားစီမံခန္႕ခြဲ႕ေရးဥပေဒႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းျပဌာန္းခဲ႔ေသာ လယ္ေျမဥပေဒတြင္ 
ေျမအသုံးခ်ပုိင္ခြင့္အေထာက္အထားရွိပါက ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္မ်ားကုိ တရားဝင္ေရာင္း ဝယ္ လက္ေျပာင္းလက္လႊဲလုပ္ခြင့္ရွိ 
သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္တြင္းရွိေျမမ်ား(ေျမေပၚေျမေအာက္) အားလံုးကုိ ႏုိင္ငံကသာပုိ္င္ဆုိင္ၿပီး အသံုးျပဳခြင့္ကုိသာ ေရာင္း
ဝယ္လႊဲေျပာင္းခြင့္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ေရွးယခင္ကပင္ လယ္သမားမ်ားၾကားတြင္ လယ္ေျမကြက္မ်ားကုိ ၎တို႕အၾကားနားလည္မႈျဖင့္ 
(ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအဆင့္ ဆင့္ျဖင့္သြားျခင္းမဟုတ္ေသာနည္း)ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ားရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သုိ႕ေျမယာသံုးျပဳမႈကို 
တရားဝင္ ျဖစ္ေအင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္တရားဝင္ျပဌာန္းလိုက္ေသာအခါ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ သည္ 
ေရာင္းဝယ္ႏိုင္ေသာကုန္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္လာကာ ၾကီးမားမ်ားျပားေသာမတူညီကြဲျပားသည့္ လူမႈစီးပြားေရး ဆုိင္ရာအက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈအသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္။ ေျမယာအသံုးျပဳပိုင္ခြင့္အေထာက္အထားမ်ား ထုတ္ ေပးျခင္းေၾကာင့္ လက္ေတြ႕တြင္ ေျမ
အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္အေထာက္အထားမ်ားလက္ဝယ္မရွိသူသည္ တရားဝင္ ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္မရွိဟူေသာအဓိပၸါယ္ကို ေဆာင္သည္။ 
ထို႕ေၾကာင့္ ေျမယာအသုံးခ်ပုိင္ခြင့္အေထာက္အ ထားမ်ားေပးအပ္ျခင္းသည္ တစ္ဖက္တြင္ အျခားေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈနည္း 
စနစ္အားလုံး သုတ္သင္ပယ္ခ်ရန္ျဖစ္ သည္ကို သိသာထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္ရသည္။ ေျမအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္အေထာက္အထားမ်ား
ကုိ လယ္/ဆယ္ဝန္ၾကီး ဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေၾကးတုိင္ႏွင့္ေျမစာရင္းဌာနမွထုတ္ေဝေပးလ်က္ရွိေသာ္လည္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ 
အျမဲတမ္း စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအားလုံးတြက္ ထုတ္ေပးရန္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ႏုိင္သည္ (အစုိးရမွႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း 
ထုတ္ေပးရန္ေၾကညာထားေသာ္ျငားလည္း)။ လာဘ္ေပးႏုိင္သူမ်ားသာ ေျမအသုံးခ်ပို္င္ခြင့္ရယူႏုိင္ျခင္း စသည့္ 
လာဘ္စားျခင္းျပႆနာသည္ ယခုေျမယာအေထာက္အထားထုတ္ေပးမႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိကျပသနာျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ေျမ
ယာအေထာက္အထားထုတ္ေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္း ေျခာက္ေသြ႕ ေဒသႏွင့္ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသမ်ားရွိ 
ေျမျပန္႕စပါးစုိက္ကြက္မ်ားအတြက္ အမ်ားဆံုးအေကာင္အထည္ေဖၚ ေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။   

လက္ရွိအေျခအေနအရ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမ်ားအတြက္ ေျမအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္အေထာက္အထားမ်ားထုတ္ ေပးရန္ 
မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ယခုဥေပဒမ်ားအရ တရားဝင္ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္မရယူႏုိင္ေသာ ျမန္မာ႔ေျမဧရိယာစုစုေပါင္း၏ ၃ဝ မွ ၄ဝ% ခန္႕ရွိသည့္ 
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CONVERSION TIMBER (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္း စီမံကိန္းမွ ရေသာသစ္) ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑အေပၚတရားေရးဆုိင္ရာပုိင္ျခားေလ့လာမႈ 

ေတာင္တန္းေဒသဧရိယာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားသည္ ေျမ 
ပုိင္ဆုိင္အသုံးျပဳခြင့္မ်ား ဆုံးရံႈး ရမည့္အေရးႏွင့္ ၾကီးမားစြာရင္
ဆုိင္ၾကဳံေတြ႕ေနရပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ (ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ
ရုိင္းမ်ားစီမံခန္႕ခြဲေရးဥပေဒအရ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းစီမံ 
ခန္႕ခြဲ႕ေရးအဖြဲ႕၏လုပ္ပုိင္ခြင့္က႔ဲသို႔ပင္) ထိုေျမယာဥပေဒသည္ 
လယ္/ ဆယ္ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးဦးေဆာင္သည့္ ဗဟိုလယ္
ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲ႕မႈအဖြဲ႕အား လယ္ယာေျမအသုံးျပဳျခင္း၊ စီမံ 
ခန္႕ခြဲျခင္းႏွင့္ခြဲေဝခ်ေပးျခင္း၊ စသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားေပး 
ထားသည္(ပုဒ္မ ၃၅၊ ၃၈၊ ၄ဝ အရ)။ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း 
လုပ္ကုိင္သူမွ ၆ လအတြင္း စတင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းမရွိပါက 
ဗဟုိလယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ လယ္ေျမအားသိမ္း
ယူပုိင္ခြင့္ရွိသည္ (ပုဒ္မ ၃ဝ ႏွင့္ ၃၁ အရ)။ သုိ႕ေသာ္ အ 
သုံးျပဳရန္ခြဲေဝထားေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမရွိသည့္ေျမ
မ်ားအား ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရုိင္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲေရး 
ဥပေဒအရ သိမ္းယူျခင္းမ်ိဳးကုိ မေတြ႕ရွိရေသးပါ။

ေျမႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ   
ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႕မႈဥပေဒသစ္သည္ လယ္ယာစီးပြားႏွင့္သြယ္ဝိုက္ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္း 
ႏွင့္ ၎မွထုတ္ယူရရွိေသာသက္ဆိုင္ရာ conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္း စီမံကိန္းမွရေသာသစ္)မ်ားႏွင့္လည္း 
သက္ဆိုင္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕က႑မ်ားသည္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံဆိုင္ရာကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားရွိေသာက႑ဟု 
ယူဆရၿပီး မရွင္းလင္းမေသခ်ာေသာ္လည္း အပုိေဆာင္း သတိေပးတားျမစ္ခ်က္ရွိသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ အႀကီးစားႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး 
ျမွဳပ္ႏွံ႔မႈမ်ားကုိ စီမံခန႔္ခြဲသည့္အစုိးရဌာန ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိဳးစီးပြား (အထူးသျဖင့္ 
တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု မ်ားအက်ိဳး)ရွိသည္ဟုယူဆပါက ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံ႔မႈမ်ားအတြက္ အထက္ပါကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားကို 
ဖယ္ရွား ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေပးသည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကုိ ထိခုိ္က္ေစေသာ လုပ္ငန္း၊ 
ျပည္သူတို႕၏က်န္းမာေရးကုိထိခုိက္ေစေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ကုိ ထိ ခုိက္ေစေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
ႏုိင္ငံသားမ်ားလုပ္ကုိင္ႏုိင္သည့္စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏွစ္တုိႏွစ္ရွည္ပင္စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အထူးစီးပြားေရးဇုံမ်ားမွ
အပ နယ္စပ္မ်ဥ္းမွ ၁ဝ မုိင္အတြင္း လုပ္ကုိင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကန္႕ သတ္တားျမစ္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႔မႈလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္သတ္ 
မွတ္ထားသည္(ပုဒ္မ ၄ အရ)။ သုိ႕ေသာ္ ထုိကန္႕ သတ္တားျမစ္ထားေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႔မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၊ 
အထူးသျဖင့္တုိင္းရင္းသားျပည္ သူမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကုိျဖစ္ထြန္းေစပါက ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 
ကန္႔သတ္မႈကုိပယ္ဖ်က္ႏုိင္ သည္(ပုဒ္မ ၅ အရ)။ ယခုအခ်ိန္အထိ ထုိပုဒ္မမ်ားကုိလက္ေတြ႕က်င့္သုံးေၾကာင္းကုိမူ မေတြ႕ရွိရေသးေပ။

ေျမယာဆုိင္ရာႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွွ႔ံမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႔မႈဥေပဒအရ စုစုေပါင္းအႏွစ္ ၇ဝ ေျမအသုံး ျပဳခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္ 
(ပုဒ္မ ၃၁၊ ၃၂ အရ)။ ထုိပုဒ္မအရရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႔မႈသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ပါက ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရုိင္းစီမံခန္႕ခြဲ႕ေရးဥပေဒအား 
ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႔မႈဥေပေဒ အရ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႔သူမ်ားမွ ႏွစ္ ၇ဝ ထက္ပုိၾကာရွည္စြာအသုံးျပဳလုိပါက 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရရယူရန္လုိအပ္ၿပီး အကယ္၍ ထိုေျမေနရာမ်ားသည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနည္းပါးၿပီး 
ဆက္သြယ္သြားလာ ေရးခက္ခဲေသာေဒသမ်ားအတြင္းတြင္ရွိပါက ထိုေနရာအတြင္း ဖြြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလုံး 
ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးကိုပံ့ပိုးေပးရာေရာက္ပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ (ပုဒ္မ ၃၆)။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ေကာင္းေသာအခ်က္မွာ 
ထုိေဒသမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္က်န္အဖုိးတန္သစ္ေတာမ်ားရွိရာေနရာမ်ား ျဖစ္ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း 
ေဒသႀကီးအစုိးရးမ်ား၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမအတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ အေကာာင္အထည္ေဖၚလုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ၏ သေဘာထားကိုရယူရန္မလိုအပ္ပါ၊ 
အသိေပးရန္သာလိုအပ္သည္။ တဖက္တြင္ ျပည္ နယ္ႏွင့္တုိင္းအစုိးရမ်ားလက္ေအာက္၌ ေဆာင္ရြက္ေနေသာအႀကီးစား
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွ႔ံမႈမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္ စုအစုိးရမွခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္မလုိအပ္ဘဲ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္သာလုိအပ္သည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအသစ္သည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္လက္ေအာက္ရွိ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပုိေရး 
ရွင္း (International Finance Corporation) အစီအစဥ္တုိ႕ျဖင့္ ပူးေပါင္းေရးဆြဲခဲ႔ေသာဥပေဒျဖစ္သည္။ အစိုးရထံ 
သုိ႕တင္ျပခဲ႔သည့္ ကနဦးမူၾကမ္းသည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲေရးအတြက္ အေရးေပးေရးဆြဲထားၿပီး လူမႈဘဝ 
ႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးမႈမမပါဝင္ခဲ႔ေပ။ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွတ
င္သြင္းခဲ႔ေသာထိုမူၾကမ္းသစ္အရ ေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ေျမယာ အသုံးျပဳမႈမူဝါဒမ်ားထဲတြင္ 

ဓာတ္ပုံ ေဒသခံသုုေတသီ၊ လယ္ရိတ္ေနေသာလယ္သမား
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

မ်ားစြာမဟုတ္ေသာ္ျငားလည္း ပါဝင္ထည့္သြင္းထားေသာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္၎တို႕၏ ေျမအသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္မႈေပးထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းဥပေဒအားလံုးသည္ ျပည္တြင္းျပည္
ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါက ထိုအခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ
သူ (ျပည္တြင္းသို႕မဟုတ္ျပည္ပ) မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတ ကာခုံသမာဓိတရားခြင္မ်ားတြင္ အက်င္အလည္ေဝဖန္ျငင္းဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္ 
သည္။ ထုိအေျခအေနသည္ ေရွ႕ျမန္မာ့ ဥပေဒေလာကတြင္ ၾကီးမားေသာဂယက္ရုိက္ခတ္မႈၾကီးမ်ားကိုျဖစ္ေစလာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္6္7။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္ ျပဌာန္းခဲ႔သည့္ဥပေဒသစ္မ်ားသည္ ေျမယာႏွင့္သယံဇာတမ်ား ေစ်းကြက္ 
ထဲသို႕ဝင္လာေစေသာ္လည္း သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္္  
လက္ေတြ႕က်င့္သုံးေစမည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို လုိအပ္လ်က္ရွိသည္။ အရုိးစြဲေနသည့္အမိန္႕ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ 
တရားဝင္ထြက္ေပါက္ဖန္တီးမႈမ်ားသည္ ဥပေဒသစ္မ်ားအတြင္ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႕ဥပေဒမ်ားကိုက်င့္သံုးေသာ 
အခါတြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ လြန္စြာအားနည္းေနသည္။ ျပဌာန္းထား ေသာနည္းဥပေဒမ်ားကုိ အစုိးရအရာရွိႀကီးမ်ား
၏လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည့္ ပုဒ္မမ်ား စြာကုိ ဥပေဒမ်ားတြင္ေတြ႕ရွိေနရသည္။ လူေနမႈဘဝ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအခ်က္မ်ား ကုိ အေလးထားကာ သယံဇာတမ်ားအားစီမံခန္႔ခြဲ႕အသုံးျပဳရန္ အတြက္ 
ျပဌာန္းထားသည့္ပုဒ္မမ်ား ပါဝင္ေသာ္ လည္း ေကာင္းမြန္စြာလိုက္နာက်င့္သုံးျခင္းမရွိပါ။ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း ထိုသို႔ 
စိုက္ပ်ိဳးေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ ခ်ေပးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သုိ႕မဟုတ္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား 
တရားဥပေဒအရ စနစ္တက် ခုခံေျပာဆုိႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။

67 Wood and Aguirre ၂ဝ၁၄

ဓာတ္ပုံ ေဒသခံသုေတသီ၊ စက္မႈလယ္ယာစီးပြားေရးခြင့္ျပဳေျမ၊ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသ၊ကခ်င္ျပည္နယ္။ 

ဓာတ္ပုံ။ ေဒသခံသုေတသီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဟူးေကာင္းေဒသရွိ 
ပီေလာပီနံစုိက္ခင္းမ်ား 
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သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမ်ားမွ  
သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း 

Conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရအ 
ဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္အနည္းငယ္အား ေကာက္ယူစုေဆာင္းမႈရွိေသာ္လည္း တရားဝင္ထုတ္ 
ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိသလုိ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားမွာလည္း ရာႏႈန္းျပည့္မွန္ကန္မႈရွိသည္ဟု မယူဆႏုိင္ေပ။ ထုိ႔အတူ ျပင္ပ
မွေကာက္ယူထားသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္းမရွိေပ။ ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္း၊ လယ္ ယာစီးပြားလုပ္ငန္းႏွင့္ 
အျခားက႑မ်ားအတြက္လည္း တိက်ေသခ်ာသည့္ ေျမပုံမ်ားမရွိေသးပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမယာအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ဆုံးျဖတ္
ခ်က္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးအဆင့္ျမွင့္ရန္အတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားထုတ္ျပန္ေၾကညာေရးလုပ္ငန္းသည္ 
ယခုအခ်ိန္မွစတင္ရန္ အားယူေနေသာ္လည္း ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္။ လယ္ယာစီးပြားအတြက္ 
ေျမအသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ ထိုေျမအသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အ 
လက္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအဆင့္အစုိးရ အဖြဲ႕မ်ားမွ မွတ္တမ္းတင္ထားဖြယ္ရွိေသာ္လည္း၊ (အကန္႕အသတ္ရွိေသာ 
ပမာဏသာတင္ျပထားသည့္) ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္ မႈျဖင့္ ရရွိေသာ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ မွန္ကန္တိက်မႈမွာ မေရရာပါ။

ဤစာတမ္းအတြက္ အစိုးရမွ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စုစည္း
ထားေသာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ conversion 
timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာ
သစ္) ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား၊ ထို႕ျပင္ 
အထူး သျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာ 
ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ စီရင္ပုိင္ခြင့္နယ္ေျမအတြင္းရွိသည့္ 
အႀကီး စားေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္သီးစားသီးႏွံလုပ္
ငန္းမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ စသည္မ်ားကုိ 
ေဖၚထုတ္ တင္ျပထားသည္။ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝဝ၅ 
ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ အစိုးရသည္ သယံဇာတထုတ္ယူရန္၊ 
ဓါတ္အား ထုတ္စက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမ 
တိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္စစ္တပ္ေနရာမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္း 
ဧက ၁.၇၇ သန္း ရွိ ေသာသစ္ေတာေျမမ်ားကို 
မူ လ သ တ္ မွ တ္ ထားေ သာ အ မ်ိဳး အ စား မွ  
ပယ္ဖ်က္ခဲ႔သည6္8။ထုိ႕အျပင္ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ ေရာက္ 
ေသာအခါ ထုိသုိ႕ပယ္ဖ်က္ထားသည့္ ႀကိဳးဝိုိင္း 
သစ္ေတာေျမမ်ားထမွဲ ဧက ၇၅ဝဝဝဝ ကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီ 
၈ဝဝ ေက်ာ္ လက္ထဲခ်ေပးကာ စက္မႈလယ္ယာလုပ္ငန္း 
အတြက္ အသုံးျပဳခြင့္ ေပးခဲ႔ၿပီးသည6္9။

သ စ္ေေ တာ ဦး စီး ဌာ န ၏ ဌာ န တြ င္း က န္ ႕ သ တ္  
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အရ ႀကိဳးဝုိင္း 
ေတာအား ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံ တည္ 
ေဆာက္ေရး အတြက္ ပယ္ဖ်က္ရာတြင္ 

68 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ေနျပည္ေတာ္မွရရွိေသာအခ်က္အလက္
69 MSU and MDRI/ CESD ၂ဝ၁၃

ဓာတ္ပုံ ေဒသခံသုေတသီ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းဝင္း၊ တနသၤာရီတုိ္င္းေဒသႀကီး
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

ထုတ္လုပ္ရွိသည့္္သစ္မာပမာဏမွာ ၂ဝ၁၁ -၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အ တြင္းတြင္ပင္ ကြ်န္း ၁၁၃၂၆ပင္ (အၾကမ္းအားျဖင့္ 
၁၇ဝဝဝ ကုဗမီတာ) ႏွင့္ ကြ်န္းမဟုတ္ ေသာသစ္မာ ၆၂၅၂၅ ပင္ (အၾကမ္းအားျဖင့္ ၉၄ဝဝဝ ကုဗမီတာ) ရွိသည္7္0။ 
ထုိသစ္ပင္မ်ားခုတ္ယူရရွိသည့္ ေနရာသည္ မည္သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းေျမမွခုတ္ယူရရွိသည္ကုိ
မူ မသိရွိရပါ။ ၎ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အျခားရယူႏိုင္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္း မေတြ႕ရပါ။ အထက္ပါႏွစ္မ်ားအျပင္ 
အျခားႏွစ္ႏွင့္အျခား က႑မ်ားအတြက္အစိုးရမွ စုစည္းထားေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွိမရွိကုိလည္း မသိရေပ။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တစ္ခုတည္း၌ (လယ္/ဆည္ဝန္ ၾကီးဌာ နမဟုတ္) 
၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ႏွစ္ကာလအတြင္း ရာဘာႏွင့္ဆီအုန္းအတြက္ ေျမရွင္းလင္းျခင္းမွ ရရွိေသာကြ်န္းသစ္ ပင္မွာ ၁၂၂၈ ပင္ (ကုဗေပ 
၁၈ဝဝ ခန္႕) ႏွင့္ ကြ်န္းမဟုတ္ေသာအပင္မွာ ၇၇၁၄ ပင္ (ကုဗေပ ၁၁၅ဝဝ ခန္႕) ရွိသည္။ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ 
လယ္ယာသီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္း မရရွိခဲ႔ပ71။ လယ္/
ဆည္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၄င္းတုိ႕လက္ေအာက္၌ျပဳလုပ္ ေသာသစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းမႈပမာဏ သုိ႕မဟုတ္ လယ္ယာစီးပြားေ
ရးလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ ထုတ္လုပ္ရရွိေသာ သစ္ (conversion timber) မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူသိရွင္ၾကားျပဳလုပ္ခ်ျပထား 
ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရွိေပ။ ယခုသစ္ေတာဦးစီးဌာနထံမွရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အရ 
၂ဝ၁၁ - ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ကြ်န္းသစ္ ၁၉ဝဝဝ ကုဗမီတာႏွင့္ ကြ်န္းသစ္မဟုတ္ေသာ သစ္ ၁ဝ၅ဝဝဝ ကုဗမီတာ၊ 
စသည္ျဖင့္ ဇယား ၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမ်ားမွ စုစုေပါင္း ၁၂၅ဝဝဝ 

ကုဗမီတာပမာဏရွိေသာ conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံ ကိန္းမွရေသာသစ္) ကို ထုတ္လုပ္ခဲ႔သည္။

၂ဝ၁၃ခုႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ေတြ႕ဆုံခဲ႔သည့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ အရာရွိႀကီး၏အဆုိအရ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ 
လက္ထဲတြင္လည္း သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ထိုစီမံကိန္းမွထုတ္လုပ္ရရွိေသာသစ္ (conversion timber) 
ထုတ္လုပ္ျခင္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတစ္စုတစ္စည္းထဲမရွိဘဲ၊ ထုိသုိ႕မရရွိျခင္းမွာ ႏုိင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေန 
လွ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ေျမအသုံးျပဳမႈဦးတည္ခ်က္မ်ားလည္း လွ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ ဟုဆုိသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျချပဳႏုိင္ငံတကာအလႈရွင္သစ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ 
ပူးေပါင္းကာ သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသုိ႕ခ်ျပၿပီး ေျမအသုံးျပဳမႈ 
အစီအစဥ္ခ်မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားအား အဘက္ဘက္မွဆက္စပ္ပါဝင္သူမ်ားကုိ အသိေပးႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။ 

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားမွရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႕ပင္ သစ္ေတာက႑၊ အထူးအျဖင့္ သစ္ေတာအသြင္ 
ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ထိုစီမံကိန္းမ်ားမွ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။

70 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွအသုံးျပဳေလ့ရွိသည့္အသြင္ေျပာင္းမႈႏႈန္းအားသစ္ပင္အေရအတြက္အလုိက္ သစ္ထု
ထည္ပမာဏတြက္ခ်က္ပုံ။သုိ႕ေသာ္ပုိမုိတိက်ေသာထုထည္အားသိရွိရန္သစ္ပင္အလိုက္အခ်က္အလက္မ်ားပုိမုိလုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

71  သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ေနျပည္ေတာ္. ထုိအသြင္ေျပာင္းျခင္းမ်ားသည္အျခားအမ်ားစုကဲ႔
သုိ႕လယ္/ဆည္ဝန္ၾကီးဌာနမဟုတ္ဘဲသစ္ေတာဦးစီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ရွိသည္။ဗဟိုသစ္ေတာဦးစီဌာနမွ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္အတြက္ဝန္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္
ရွိရာဘာႏွင့္ဆီအုန္းဧက၈၄၅၇၇၉ရွိသည္ဟုစာရင္းျပဳစုထားသည္။

ဇယား 5 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနလုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္ရွိေရအားလွ်ပ္စစ္၊
ရာဘာႏွင့္ဆီအုန္းတို႔မွရရွိေသာအသြင္ေျပာင္းသစ္၊၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂

က႑ ကြ်န္းပင္ ကြ်န္းမဟုတ္ ခန္႕မွန္း ု 
ဗမီတာ

စုစုေပါင္း 
သစ္ပင္

စုစုေပါင္း  ု 
ဗမီတာ

ေရအားလွ်ပ္ စစ္ ၁၁၃၂၆ ၁၆၉၈၉ ၆၂၅၂၅ ၉၃၇၈၈ ၇၃၈၅၁ ၁၁၀၇၇၇

ရာဘာ/ဆီ အုန္း ၁၂၂၈ ၁၈၄၂ ၇၇၁၄ ၁၁၅၇၁ ၈၉၄၂ ၁၃၄၁၃

စုစုေပါင္း ၁၂၅၅၄ ၁၈၈၃၁ ၇၀၂၃၉ ၁၀၅၃၅၉ ၈၂၇၉၃ ၁၂၄၁၉၀

မူရင္း- သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာ ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနေနျပည္ေတာ္။
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ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈမ်ား - ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမွ 
တစ္ဆင့္ CONVERSION TIMBER (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္း 
စီမံကိန္း မွရေသာသစ္) ခုတ္ယူထုတ္လုပ္မႈအေျခအေန 

ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းစုိက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရ 
ေသာသစ္) ထုတ္လုပ္ျခင္း၏ ရႈတ္ေထြးသည့္ျပသနာမ်ားကုိ အေကာင္းဆုံးေဖာ္ျပႏုိင္ေသာ ထင္ရွားသည့္ျဖစ္စဥ္ 
၂ခုအားေရြးခ်ယ္ေလ့လာထားသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိစုိက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္အသုံးျပဳခြင္႔ေပးခဲ႔သည့္ ေျမဧရိယာစုစုေပါင္း ၏ 
၆ဝ% ေက်ာ္ရွိရာ ျပည္နယ္/တုိင္းေနရာ ၂ ခုအား ေလ့လာရန္ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ထုိေနရာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္္မႈလိုအပ္သည့္ တန္ဖိုးမ်ားစြာႏွင့္ျပည့္စံုေသာသစ္ေတာမ်ား အမ်ားဆုံးရွိရာေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။

၁။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ လယ္ယာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ 
conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) ထုတ္လုပ္မႈမ်ား မည္သို႕ ဆက္စပ္ေနသည္ကုိ 
သိသာထင္ရွားေစသည္။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ အထူးသျဖင့္ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမ မ်ားစြာရွိသည့္ ေတာင္ပုိ္င္းေဒသ
တစ္ဝက္လုံးနီးပါးသည္ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မတူကြဲျပားမႈမ်ားရွိကာ ႀကိဳးဝုိင္းကာကြယ္ေတာ 
ဧရိယာအတြင္း၌ အမ်ားစုတည္ရွိေသာ ေစာက္ေရွာက္မႈလိုအပ္ သည့္ တန္ဘိုးမ်ားစြာႏွင့္ျပည့္စံုေသာေျမႏွိမ့္ပိုင္းသစ္ေတာမ်ား
စြာေပါက္ေရာက္ရာေနရာ ျဖစ္သည္္။ ဗဟုိအစုိးရ သည္ ထုိထိန္းသိမ္းကန္႕သတ္ထားေသာသစ္ေတာမ်ားမွသစ္မ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္ထုတ္ယူခြင့္ရွိၿပီး၊ ထုိသစ္မ်ားမွာ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမွႏွစ္စဥ္ထြက္ရွိသည့့္သစ္ပမာဏ ကုဗတန္ 
၃ဝဝဝဝ ျဖစ္သည္။ ဆီအုန္း စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ တနသၤာရီေဒသတြင္ အဓိကတည္ရွိၿပီး၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိစုိက္ပ်ိဳးေျမအ 
ျဖစ္ အသံုးျပဳ ခြင့္ျပဳေျမစုစုေပါင္း၏ ၃၆% သုိ႕မဟုတ္ ေျမဧက ၁.၉ သန္း (တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာအရ လယ္ယာစီးပြား 
အတြက္ခြင့္ျပဳေျမပမာဏအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ)ရွိကာ ထုိပမာဏသည္ တနသၤာရီေဒသတစ္ခုလုံး၏ ၁၈ % ျဖစ္ သည္။ 
ခြင့္ျပဳေျမမ်ား၏ ၁၉% သာ လက္ေတြ႕စုိက္ပ်ိဳးမႈရွိေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္း၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဆီအုန္းစိုက္ရန္မဟုတ္ဘဲ 
အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ သစ္ခုတ္ယူရရွိရန္သာျဖစ္သည္ဟူေသာအဆိုကုိ ပိုမိုခိုင္မာေစသည္။ Conversion timber 
(သစ္ေတာ အသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) မ်ားထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လယ္ယာစီးပြားစီမံကိန္းမ်ားရွိေသာေနရာ
သည္ တန္ဖုိးျမင့္သစ္ေတာမ်ားတည္ရွိရာေနရာႏွင့္ မည္သည့္ အတြက္ထပ္တူျဖစ္ေနသည္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာသိရွိႏုိင္ရန္ 
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ထုိက႑ႏွစ္ခုအား ေရြးခ်ယ္ေလ့လာထားသည္။ ထုိ႕အျပင္ ဆီအုန္းလုပ္ငန္းသည္ 
ကမၻာတဝွမ္းလုံးတြင္လည္း သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာ သစ္) 
မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အဓိကတြန္းအားျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာလယ္ယာစီးပြားကုန္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည7္2။

၂။ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္တည္ရွိၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္း ထိေတြ႕ကာ 
တနသၤာရီေဒသ၏ ဆန္႕က်င္ဘက္ေဒသတြင္တည္ရွိသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၾကီးမားေသာသစ္ေတာၾကီးမ်ားစြာႏွင့္ HCVs 
(ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္ေသာ တန္ဖုိးမ်ားစြာႏွင့္ၾကြယ္ဝသည့္ သစ္ေတာမ်ား) ရွိသကဲ့သို႕  လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္
ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ေပးမႈသည္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏  ၂၇% ရွိၿပီး (တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးျပီးလွ်င္) လယ္
ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ခ် ေပးမႈ ဒုတိယအမ်ားဆုံးေနရာျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ 
ရာဘာ၊ ၾကံႏွင့္ ပီေလာပီနံကဲ႔သုိ႕ေသာ ဇီဝေလာင္စာမ်ားစုိက္ပ်ိုးရန္ ခြင့္ျပဳေျမဧက ၁.၄ သန္းနီးပါး ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း 
လက္ေတြ႕တြင္ ထိုေျမ မ်ား၏ ၁၂% ကိုသာ စိုက္ပ်ိဳးထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ႏုိင္ငံေရးစီးပြား ႏွင့္ 
ေဂဟစနစ္သည္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္အလုံးစံုကြဲျခားမႈရွိေသာေၾကာင့္ ယခုျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈတြင္ ေဒသတစ္ခု၏ 
ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈဘဝဆုိင္ရာအေျခအေနမ်ားကြဲျပားမႈအေပၚမူတည္၍ conversion timber 
(သစ္ေတာ အသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာႏုိ္င္သည္။

72 Hosonuma et al. ၂ဝ၁၂
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

ကခ်င္ႏွင့္တနသၤာရီေဒသႏွစ္ခုသည္ ျမန္မာ့သဘာဝသစ္ေတာမ်ားက်န္ရွိရာေျမျဖစ္ၿပီး ဗမာမဟုတ္ေသာတုိင္းရင္းသားမ်ား 
အဓိကေနထုိင္ကာ ေဒသတြင္းစစ္ေရးမတည္ျငိမ္မႈမ်ားရွိရာေဒသမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈဘဝႏွင့္စီး
ပြားေရးဆုိင္ရာအေျခအေနမ်ားသည္ ေဒသတစ္ခု၏ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ အေနအထား အေပၚ မ်ားစြာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ လယ္ယာစီးပြားအတြက္ ခြင့္ျပဳေျမမ်ားမွ တစ္ဆင့္ conversion timber (သစ္ေတာအ
သြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ မထုတ္လုပ္ျခင္း သည္ ခြင့္ျပဳေျမကုိရရွိေသာကုမၸဏီ၊ သစ္ေတာႏွင့္ေဂဟ 
စနစ္တြင္မွီခုိေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳေျမ၏ဘူမိအေနအ ထားေပၚမႈတည္သည္။ ခြင့္ျပဳေျမရရွိသည့္ကုမၸဏီသည္ စုိက္ပ်ိဳး 
ေရးထြက္ကုန္မ်ားကုိရယူရန္ အေလးထားသည့္ တရုတ္ဦးေဆာင္သည့္ဘိန္းအစားထုိးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါက conversion 
timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံ ကိန္းမွရေသာသစ္)မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းမရွိပါ။ အေၾကာင္းမွာ ထုိခြင့္ျပဳေျမမ်ားသည္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေျမမ်ား သုိ႕မဟုတ္ တန္ဖုိးႏိွမ့္ေတာမ်ားခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းထားၿပီးသည့္ သစ္ေတာမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ဟုသိရသည္။ အျခားျဖစ္စဥ္မ်ားကုိၾကည့္ပါက အထူးသျဖင့္ျပည္သူ႕စစ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေဒသမ်ားတြင္ သစ္ေတာမ်ားအသြင္ေျပာင္းျခင္းသည္ အဖုိးတန္သစ္မ်ားႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ 
ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွ အက်ိဳးစီးပြားရယူလုိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည္။ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားျဖစ္ပြားေန သည့္ေနရာမ်ားရွိ ဖြံ႔
ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမွ အက်ိဳးအျမတ္ထုတ္ယူျခင္းထက္ ပုိေသာ၊ ဥပမာအား ျဖင့္ 
စစ္ေရးအရထိန္းခ်ဳပ္မႈရယူျခင္းစသည့္ နည္းဗ်ဴဟာက်က် ဦးတည္မႈႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားရွိႏုိင္သည္7္3

73 Wood ၂ဝ၁၁a

ဓာတ္ပုံ- ေဒသခံသုေတသီ၊ လယ္ယာစီးပြားလုပ္ငန္းအတြက္ေျမအသုံးျပဳရန္ လတ္တေလာ ခုတ္ယူမီးရႈိ႕ထားေသာ လမ္းေဘး သစ္ေတာမ်ား
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ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ ၁ - ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ တနသၤာရီ 
တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆီအုန္းစုိက္ပိ် းဳခြင့္ျပဳေျမမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာ 
အသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္ (CONVERSION TIMBER)

ေနာက္ခံရာဇဝင္္
ယခင္စစ္အစိုးရသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ျပည္တြင္းဖူလံုေရးစီမံကိန္း၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ စစ္တပ္မွ ဦးေဆာင္သည့္ 
စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးဆီအုန္းစ္ုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအား အားေပးခဲ႔သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ေတာင္ပ္ိုင္းေဒသမ်ားသည္သာ ရာသီဥတုအေျခအေနအရ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟုဆိုသည္။ ထိုအဆိုအား အေထာက္
အပံ႔ေပးသည့္သုေတသနျပဳမႈမ်ားမရိွခဲ႔ေပ။ ဆီအုန္းအုိးႀကီး စီမံကိန္းလုပ္ကိုင္စဥ္ကာလတြင္ ထိုေဒသတြင္းရိွေနရာအမ်ားအျပားအား 
ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ႔သူမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူသိအမ်ားဆံုးႏွင့္သက္တမ္းအရင့္ဆံုးတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲျဖစ္သည့္ 
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) ပင္ျဖစ္ၿပီး လက္ရိွတြင္လည္း တနသၤာရီေဒသ အနည္းႏွင့္အမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရိွေသးသည္။ 
၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္အလယ္ႏွင့္အေႏွာင္းပ္ိုင္းကာလမ်ားအတြင္းတနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရိွ KNU ႏွင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသာမ်ား အား ျမန္မာ့
တပ္မေတာ္မွဦးတည္တိုက္ခိုက္ခဲ႔ၿပီးေနာက္တြင္ အစုိးရမွ ပထမ ၇ ႏွစ္တာ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံ ကိန္းကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ႔ၿပီး၊ 
တနသၤာရီေဒသအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စားအုန္းဆီအိုးဟု ေၾကညာခဲ႔သည္။ ပထမဦးစြာေဒသတြင္းရိွ တစ္ခုတည္းေသာေတာင္ေျမာက္
ဆက္သြယ္ထားသည့္လမ္းအား အဆင့္ျမွင့္ခဲ႔ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလမ္းႀကီးဟုေခၚတြင္ခဲ႔သည္။ ေတာင္ၾကားမ်ားတြင္ ျခဳံခုိတိုက္ခုိက္ခံရ
မႈကာကြယ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ KNU အားေထာက္ခံအားေပးႏိုင္သည့္ကရင္ရြာမ်ားကို စစ္တမ္မွထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ 
လမ္းမ်ား အနီးအနားတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားခဲ႔သည္74။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားေသာ အျခားကရင္ျပည္သူမ်ားမွာ လက္ရိွတြင္ 
ထိုေဒသရိွျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရၿပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ထြက္ေျပး သြားကာ ယခုအခ်ိန္အထိ 
ဒုကၡသည္အျဖစ္ခိုလႈေံနၾကသည္။ ယခင္ကျပည္သူမ်ားေနထိုင္ခဲ႔ရာရြာအမ်ားစုသည္ ယခုအခါျမန္မာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လက္
ထဲသို႕ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးၿပီး သို႕မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ 
သဘာဝကာကြယ္ေရးေတာမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေနရာမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆေနၾကသည္။ ယခုအခါ KNU ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ ရရိွ ထားေသာေၾကာင့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားကမိမိတို႕၏မူလဇာတိေျမသို႕ ျပန္လည္အေျခခ်လိုျခင္းသည္ 
ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳး ေရး၏ ဥပေဒႏွင့္က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာကိုက္ညီေရး၊ သဘာဝထ္ိန္းသိမ္းေရးျပန္လည္ေနရာ သတ္မွတ္ေရး၊ 
ျပည္တြင္း ျပည္ပရိွဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး စသည့္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရိွသည္။

သစ္ေတာဧရိယာႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္သည့္ ၎၏တန္ဘိုး မ်ား
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးသည္ ပ်က္သုံးသြားမည္႔အႏၱရာယ္တြင္ရွိေနသည့္ ကမာၻ႕ေနာက္ဆုံးအေကာင္းပကတိ က်န္ေန 
ေသာအဖိုးတန္ေျမနိမ္႔ပို္င္း Dipterocarp မုတ္သုံေတာမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိိမ္းရန္လုိအပ္ေနသည့္ေရေနသတၱဝါမ်ားရွိရာ ေဒသျဖစ္သည္။ 
ထုိေဒသသည္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္လုိအပ္သည့္မ်ိဳးစိတ္ အမ်ားအျပားရွိသည့္္ အေရးပါဇီဝမတူကြဲျပားမႈမ်ားရွိေနေသာဧရိယာ
ဟု ႏုိင္ငံတကာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီေသာေဒသ ျဖစ္သည္။ ထုိ႕အျပင္ 
ထုိဧရိယာတစ္ခုလုံးကုိ တနသၤာရီေတာင္တန္းေဒသ ကာကြယ္ေရးစႀကႍဟုအသိအမွတ္ျပဳ ထားသည္7္5။ ကမာၻ႕အႀကီးဆုံး 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္တနသၤာရီေဒသ ၂ ခုလုံးတြင္ ရုံးမ်ားဖြင့္လွစ္ကာ 
တနသၤာရီေဒသအတြင္း ပ်က္သုံး မည့္အႏၱရာယ္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ သဘာဝသစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေရေနသတၱဝါမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ လုပ္ငန္းသစ္အားအေကာင္အထည့္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရိွသည္။ ထုိကဲ႔သုိ႕ေဒသတြင္း 
အေျခစုိက္ကာကြယ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ စက္မႈသုံးဆီအုန္းႏွင့္ရာဘာစုိက္ခင္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ရန္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ 
ေျမယာ ေစ်းကြက္ကစားျခင္း၊ စသည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေဒသအတြင္းဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္လူေနမႈဘဝ မ်ားအေပၚ 
အဓိက ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေနသည္ဆုိေသာအခ်က္ကုိ အမ်ားအား ေပၚေပၚတင္တင္အသိေပးေျပာ ၾကားရန္လုိအပ္သည္။

74 အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ထားဝယ္၊တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ႏွင့္ရန္ကုန္၊ျမန္မာႏွင့္ခ်င္းမုိင္၂ဝ၁ဝျပည့္ႏွစ္ႏွင့္၂ဝ၁၃ခုႏွစ္
75 WCS ၂ဝ၁၂
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရတနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၏ ၆၂% 
(အၾကမ္းအားျဖင့္ ဧက ၆ သန္း) ကုိသစ္ေတာမ်ားဖုံးလႊမ္းထားသည္ဟု သိရသည7္6။ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသ ႀကီး၏ ၃၁% သည္ 
(သစ္ေတာဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ) တရားဝင္သတ္မွတ္ထားသည္႔ ႀကိဳးျပင္ကာ ကြယ္ေတာမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားႀကိဳးဝုိင္းသစ္ေတာ
မ်ားသုိ႕မဟုတ္ (လယ္/ဆယ္ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ) သတ္ မွတ္ထားျခင္းမရွိသည့္သစ္ေတာေျမမ်ား ျဖစ္သည္။ တနသၤာရီ
တုိင္းေဒသႀကီး၏ႀကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာ ၃၇ ခုမွာ အရြယ္အစားကြဲျပားမႈရွိသည္။ အခ်ိဳမွာ ဧကအနည္းငယ္သာရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ 
ဧကေပါင္းေထာင္ခ်ီက်ယ္ ဝန္းကာ စုစုေပါင္း ၃.၃၂ ဧက က်ယ္သည္။ ထားဝယ္ေဒသသည္ (သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈပမာဏနည္း 
ေသာေၾကာင့္) ႀကိဳးဝုိင္းေတာပမာဏအနည္းဆုံးျဖစ္ၿပီး ဧကအားျဖင့္ ၁၁၆ဝဝဝ မ်သာရွိကာ ဤေဒသအတြင္း ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳး ရန္
ခြင့္ျပဳသည့္ေျမဧကလည္းနည္းပါးသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ျမိတ္ေဒသသည္ ၁.၄၅ ဧက က်ယ္ဝန္းသည့္ ႀကိဳးဝုိင္း သစ္ေတာမ်ားရွိၿပီး 
တနသၤာရီသဘာဝထိိန္းသိမ္းေရးေဒသတြင္ပင္ ဧက ၄၂ဝဝဝဝ ရွိသည္။ ေတာင္ဘက္စြန္းရွိ ေကာ့ေသာင္းေဒသသည္ 
ေလးညသဘာဝသစ္ေတာႏွင့္ ဘက်န္ႀကိဳးဝုိင္းသစ္ေတာမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ႀကိဳးဝုိင္း သစ္ေတာပမာဏစုစုေပါင္း ၄၃၇ဝဝဝ 
ဧကရွိသည္။ ထုိေနရာမ်ားထဲမွ တနသၤာရီသဘာဝထိန္းသိမ္းေရးေဒသ တစ္ခုသာ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ 
ျခင္းခံထားရသည္။ က်န္အမ်ိဳးသားသစ္ေတာ ၃ ခုမွာ တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳေပးခံရရန္ေစာင့္စားလ်က္ရွိေသာအေနအထား
တြင္ရွိၿပီး၊ ထုိေဒသမ်ားအတြင္း၌ ဆီအုန္းႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ေျမအသုံးျပဳခြင့္ခ်ေပးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ 
ထုိေတာမ်ား၏အနာဂတ္မွာ ေရရာမႈမရိွေပ။ အမ်ိဳးအမည္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိသည့္ကာကြယ္ေတာမ်ား၏ေနရာႏွင့္ အရြယ္အစားကုိ 
ပုံ ၃ ႏွင့္ ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယခုျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈသည္ ႀကိဳးဝုိင္းေတာမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးအမည္ ေသေသခ်ာခ်ာ သတ္မွတ္ထား 
ျခင္းမရွိသည့္သစ္ေတာမ်ားအား ဆီအံုးစုိက္ခင္းခြင့္ျပဳေျမအျဖစ္ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း သည္ ေဒသတြင္းရွိေျမနိမ္႔ေဒသသ
စ္ေတာမ်ားႏွင့္ ရွားပါးတိရိစာၦန္မ်ားကိုပ်က္သုံးေစမည့္အေရးအား တြန္းအား ေပးေနေၾကာင္းကုိေဖၚျပထားသည္။ ေဖာ္ျပထားသည္။

76 ထုိေနရာတြင္ပါရွိေသာသစ္ေတာမ်ားအားမည္သုိ႕အဓိပၸါယ္ဖြင့္ေၾကာင္းကုိမူမသိရပါ။
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ဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ ၁ - ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆီအုန္းစုိက္ပိ်ဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားႏွင့္  
သစ္ေတာ အသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္ (CONVERSION TIMBER)

ပံု 3
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

မွတ္ခ်က္- ေဒသခံ အစုိးရ အဖြဲ႕မ်ားထံမွ ရရွိသည့္ ေျမပုံပါ အခ်က္အလက္မ်ားအကုိ အသု့ံးျပဳထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ပထ၀ီအေနအထားရ တိက်ရန္ 
မရည္ရြယ္ပါ။ ယခုေျမပုံကုိ MathieuPellerinမွ ေရးဆြဲသည္။
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

ပံု 4
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးေတာင္ပုိင္း

 မွတ္ခ်က္ - ေဒသခံအစုိးရအဖြဲ႕မ်ားထံမွရရွိသည့္ေျမပုံပါအခ်က္အလက္မ်ားအကုိ အသု့ံးျပဳထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထ၀ီ 
အေနအထားရတိက်ရန္မရည္ရြယ္ပါ။ ယခုေျမပုံကုိMathieuPellerinမွေရးဆြဲသည္။ယခုေျမပုံကုိMathieu Pellerin မွေရးဆြဲသည္။
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ဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ ၁ - ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆီအုန္းစုိက္ပိ်ဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားႏွင့္  
သစ္ေတာ အသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္ (CONVERSION TIMBER)

သစ္ေတာအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္မ်ား
သစ္ေတာအမ်ိဳးအစားတစ္ခုခုအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည့္ေျမေပၚရိွ သယံဇာတမ်ားအား ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ အသံုးျပဳျခင္းကို 
တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္။ ထိုပိတ္ပင္မႈတြင္အမဲလိုက္ျခင္း၊ ငါးမွ်ားျခင္း၊ ထင္းေခြျခင္း (ႀကိဳးဝိုင္း ေတာစနစ္အခန္းအား ၾကည့္ပါ) 
စသည္တို႕႔ပါဝင္သည္။ ေက်းရြာထင္းေတာမ်ား သို႕မဟုတ္ အိမ္ေဆာက္ရန္ စသည့္ေက်းရြာမ်ားမွအသံုးျပဳရန္ အထူးခြင့္ျပဳထားျခင္း 
စသည္႔ခြ် င္းခ်က္မ်ားလည္းရိွပါသည္။ ထိုႀကိဳးဝိုင္းေတာ မ်ားသည္ သီအိုရီအရအမ်ိဳးမ်ိဳးအသံုးျပဳရန္ အမ်ိဳးအမ်ိဳးခြျဲခားသတ္မွတ္ထား 
ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းမႈကိုပယ္ဖ်က္ကာ၎တုိ႕အား လယ္ယာစက္မႈလုပ္ငန္းခြင့္ျပဳေျမမ်ားအျဖစ္သာ 
ခ်ေပးအသုံး ခ်ေနေသာေၾကာင့္အမ်ားက ထုိသစ္ေတာမ်ားကုိ စီပြားျဖစ္သစ္ခိုးထုတ္ေရးအရင္းအျမစ္မ်ားအျဖစ္သာ ျမင္ေနၾက သည္။

တိုင္းျပည္၏ဆီအုန္းေပါၾကြယ္ဝသည့္ေဒသအား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစျခင္း 
၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အစုိးရသည္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းတြင္ ဆီအုန္းဧက ၅ သိန္း စုိက္ပ်ိဳးရန္ ရည္ရြယ္ခဲ႔ၿပီး၊ 
စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားက အထူးေရြးခ်ယ္ထားေသာခရုိနီကုမၸဏီမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ရန္ေမွ်ာ္ လင့္ခဲ႔သည္။ ေမွ်ာ္မွန္းစုိ္က္ပ်ိဳး 
ေျမမွထြက္ကုန္တစ္ဝက္သည္ ျပည္တြင္းဖူလုံေစရန္ျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ဝက္ကုိ ႏုိင္ငံ ျခားသုိ႕တင္ပုိ႕ရန္ရည္ရြယ္ခဲ႔သည္7္7။

ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီ ၅ဝ ခန္႕ (ႏုိင္ငံျခားသားပုိင္ကုမၸဏီ ၁ ခု ၂ ခုမွအပ) သည္ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အရြယ္ 
အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္ခြင့္ျပဳေျမမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး၊ လြန္ခဲ႔ေသာဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုႏွစ္ခုအတြင္း ဧက ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
ခြင့္ျပဳေျမမ်ားကို အစိုးရကခြဲေဝေပးခဲ႔သည္။ စုိက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားေသာ ေျမမ်ားအတြင္း ႏွစ္စဥ္စုိက္ပ်ိဳးရမည့္ 
တရားဝင္သတ္မွတ္ထားသည့္ပမာဏရွိေသာ္လည္း၊ လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုမွာ ၄င္းတုိ႕ရရွိထားသည့္ေျမ၏ပမာဏအနည္း
ငယ္ကုိသာ အမွန္တကယ္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ေျမအသုံးျပဳမႈခ်ိဳးေဖာက္ ျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ 
အစုိးရမွ ႀကီးၾကပ္မႈအားနည္းေသာေၾကာင့္လည္း ယခုကဲ႔သုိ႕ စုိက္ပ်ိဳးမႈပမာဏအားနည္းျခင္းျဖစ္သည78။

ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေျမဧက ၂ဝဝဝဝ ကုိသာ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွႀကီးၾကပ္သည္။ ကနဦးတြင္ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေျမ အမ်ားစုကုိ စစ္တပ္ႏွင့္ 
အက်ိဳးစီးပြားတူျဖစ္သည့္ျမန္မာဦးပုိင္လုပ္ငန္းမွ ရရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ယခုတြင္မူ ဧက ၃ဝဝဝ သာ လက္ဝယ္ရွိၿပီး က်န္ေျမမ်ားမွာ ျပည္တြင္း 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႕လႊဲေျပာင္းေပးလုိက္ၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႕ ေသာ္ ထိုကဲ့သို႕ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေျမလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ရ ကုမၸဏီ 
မ်ားသည္ လူမႈေရးအရေကာစီးပြားေရးအရပါ စစ္တပ္ဦးေဆာင္ေသာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ယခင္ကမ္းရုိး တန္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ (တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၏ေဒသခံစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္) ခင္ေဇာ္ဦးအား 
၄င္း၏မိသားစု ႏွင့္စီးပြားဖက္မ်ားမွ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကုိရရွိၿပီးေနာက္တြင္ ဦးပို္င္လုပ္ငန္းဥကၠဌအျဖစ္ေျပာင္းေရႊ႕လုိက္ သည္။79

စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိရန္ သုိ႕မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ 
သို႕မဟုတ္ အရင္းအႏွီးရွိေသာသူမွာ အနည္းငယ္သာရွိေသာေၾကာင့္  မိသားစုမ်ားမွပုိင္ဆုိင္သည့္ 
အေသးစား ဆီအုန္းစုိက္ခင္းစီမံကိန္းမ်ား(၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အထိ ဧက ၁၁ဝဝဝ) မ်ားမွာ ပမာဏမမ်ားေပ။ 

လက္ေတြ႕စိုက္ပ်ိဳးမႈပမာဏ 

အစုိးရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ပထမ (၇) ႏွစ္တာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကာလအၿပီး (၂ဝဝ၅ - ၂ဝဝ၆) တြင္ 
ရာထားသည့္ ဧက ၅ဝဝဝဝဝ ထက္မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းကာ ဆီအုန္းဧက ၁၆၆ဝဝဝ သာ စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ခဲ႔သည္။ ၂ဝဝ၉ - 
၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္လည္း ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ေျမဧက ၁ သန္းေက်ာ္ အသုံးျပဳခြင့္ေပးခဲ႔ေသာ္ လည္း ဧက ၂၅ဝဝဝဝ 
သာစုိက္ပ်ိဳးထားသည္ကုိေတြ႕ရသည80။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂ဝ၁၂ - ၂ဝ၁၃ႏွစ္အကုန္ 
(ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ၇ ႏွစ္တာ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကာလၿပီးဆုံးခ်ိန္) တြင္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအား 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားေသာေျမဧက ၁.၉ သန္းထဲမွ ဧက ၃၆ဝဝဝဝ သာ စုိက္ပ်ိဳးထားသည္ ကုိ သိရွိရသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၏ေျမဧရိယာစုစုေပါင္း ၁၈% သည္ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအျဖစ္ 

77 ျမန္မာ့အလင္း၊၂ဝဝ၂
78 ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရိုင္းစီမံခန္႕ခြဲ႔ေရးဥပေဒ (၂ဝ၁၂ႏွစ္) အရကုမၸဏီမ်ားသည္လယ္ယာစီးပြားေရးအတြက္အသုံးျပဳခြင့္ရေသာစုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားတြင္ႏွစ္စဥ္

သတ္မွတ္ပမာဏအတုိင္းစုိက္ပ်ိဳးရမည္ျဖစ္ၿပီး၄ႏွစ္အတြင္းအၿပီးသတ္စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။
79 ယခုအခါဦးပုိင္းလုပ္ငန္းဥကၠဌအျဖစ္မွတနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအပါအဝင္ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိ္င္းေဒသရွိစစ္တပ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုႀကီးၾကပ္ရန္အတြက္ 

ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕လုိက္သည္ဟုသိရသည္။
80 ျမန္မာ့ႏွစ္ရွည္ပင္လုပ္ငန္း၊လယ္/ဆယ္ဝန္ႀကီးဌာန၊ေနျပည္ေတာ္
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ႔ရသည္။ သုိ႕ေသာ္ ထုိေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ႔သည့္ ေျမမ်ား၏ ၂ဝ% ၌သာ 
ဆီအုန္း မ်ား အမွန္တကယ္စုိက္ပ်ိဳးထားသည္။အခ်ိဳ႕မွာ လမ္းမေပၚမ်ားမွသာ ၾကည့္ရႈတတ္ၾကေသာ အစုိးရ 
အႀကီးအကဲမ်ား ျမင္သာသည့္ေနရာမ်ားတြင္သာ စုိက္ပ်ိဳးထားၾကသည္။ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ဆီအုန္းစုိက္ပိ်ဳးရန္ 
အသုံးျပဳခြင့္ ေပးထားသည့္ ေျမတည္ေနရာမ်ားႏွင့္စုိက္ပ်ိဳးေျမဧကမ်ားကုိ ဇယား ၆ တြင္ၾကည္႔ရႈႏုိင္သည8္1။

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားကုိ ေလ့လာရန္အတြက္ဆီအုန္းႏွင့္ရာဘာ ၂ မ်ိဳးလုံးအားထည့္သြင္းရန္ လုိအပ္ေသာ္ လည္း 
ရာဘာစုိက္ပ်ိဳးထားသည့္ေျမမ်ားသည္ ကနဦးတြင္ ဆီအုန္းစုိက္ေျမမ်ားကဲ႔သုိ႕ ပုဂၢလိကမ်ားသုိ႕ ခြဲေဝမ ေပး ခဲ႔ေသာေၾကာင့္ 
လယ္/ဆည္ဝန္ၾကီးဌာနမွရရွိသည့္ လယ္ယာစီးပြားဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ရာဘာမပါဝင္ေပ။ ၂ဝဝ၈ - ၂ဝဝ၉ 
ခုႏွစ္တြင္ ဆီအုန္းဧက ၂၅ဝဝဝဝ ႏွင့္ ရာဘာဧက ၂ဝဝဝဝဝ စုိက္ပ်ိဳးထားၿပီး စုစုေပါင္းဧက ၄၅၄ဝဝဝ ရွိသည္။ ၂ဝ၁၂ -၂ဝ၁၃ 
ခုႏွစ္တြင္ ဆီအုန္းဧက ၃၆ဝဝဝဝ ႏွင့္ ရာဘာဧက ၃ဝဝဝဝဝ စုိက္ပ်ိဳးထားၿပီး ဇယား ၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း စုစုေပါင္းဧက 
၆၆ဝဝဝဝ ရွိသည္။ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေျမ အမ်ားစုမွာ တနသၤာရီတုိင္းေတာင္ပုိင္းတြင္တည္ရွိၿပီး၊ ရာဘာကုိ သစ္ေတာေျမနည္းပါးကာ 
ႀကိဳးဝုိင္းေတာႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္သစ္ေတာမ်ားနည္းပါးသြားၿပီးျဖစ္ေသာ ေျမာက္ဘက္ပုိင္းတြင္ စုိက္ပ်ိဳးသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

81 ျမန္မာ့ႏွစ္ရွည္ပင္လုပ္ငန္း၊လယ္/ဆည္ဝန္ၾကီးဌာန၊ေနျပည္ေတာ္။ဗဟုိအစုိးရထံမွရရွိသည့္၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ကိန္းဂဏာန္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာအလြန္နည္းပါးေ
နေသာေၾကာင့္တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရထံမွရယူခဲ႔သည္။

ဇယား 6 
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆီအုန္းထုတ္လုပ္မႈ၊ ၂ဝ၁၂ -၂ဝ၁၃

ခရုိင္ ကုမၸဏီအေရအတြက္ ခြဲေဝၿပီး စိုက္ပ်ိဳးၿပီး စိုက္ပ်ိဳးၿပီး %

 ုမၸဏီမ်ား ထားဝယ္ ၆ ၃၂၈၅၄ ၁၉၇၉၀ ၆၀

ျမိတ္ ၂၃ ၄၀၈၂၂၁ ၃၈၄၁၀ ၉

ေကာ့ေသာင္း ၂၃ ၁၄၅၅၈၉၅ ၂၆၉၂၀၀ ၁၈

ပုိင္ဆိုင္သူအမ်ိဳးအစား ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ  ၁,၈၉၆,၉၇၀ ၃၂၇,၄၀၀ ၁၇

အစုိးရပုိင္ လုပ္ငန္း  - ၁၈,၃၉၀ -

စစ္တပ္  - ၂,၇၃၉ -

အေသးစားပုိင္ဆိုင္သူ  - ၁၀,၉၂၆ -

တနသၤာရီေဒသ စုစုေပါင္း ၅၂ ၁၈၉၆၉၇၀ ၃၅၉,၄၅၅ ၁၉

မူရင္း- တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး လယ္/ဆည္ ဌာန ၂၀၁၃ 
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ဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ ၁ - ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆီအုန္းစုိက္ပိ်ဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားႏွင့္  
သစ္ေတာ အသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္ (CONVERSION TIMBER)

ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားႏွင့္ထိန္းသိမ္းထားသည့္သစ္ေတာမ်ားေရာေထြးေနမႈ

ဇယား ၅ ႏွင့္ ၆ တြင္ အစုိးရ၏တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ ၂ ခုအား ေဖာ္ျပထား 
သည္။ ႀကိဳးဝုိင္းေတာအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာေျမ (စုစုေပါင္းေျမဧရိယာ၏ ၃၁% သုိ႕မဟုတ္ ေျမဧက ၃.၃၂ 
သန္း) ႏွင့္ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမ (စုစုေပါင္းေျမဧရိယာ၏ ၁၈% သုိ႕မဟုတ္ ေျမဧက ၁.၉ သန္း) ျဖစ္သည္။ ထုိ
ႀကိဳးဝုိင္းေျမမ်ားႏွင့္ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေျမအမ်ားအျပားသည္ အထူးသျဖင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးေတာင္ပုိင္း တြင္ 
ေရာေထြးေနေၾကာင္းကုိေတြ႕ရသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ႀကိဳးဝိုင္းေတာတစ္ခုစီ၏ သစ္ေတာအရည္ အေသြးအား 
အတိအက်သိရွိရန္ခက္ခဲပါသည္။ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမအတြင္း စုိက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္သစ္ေတာျပဳန္း တီးမႈပမာဏအား 
ေသခ်ာစြာနားလည္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ၿဂိဳလ္ထုဓါတ္ပုံႏွင့္ေျမျပင္အေျခအေနမွန္အား ႏိႈင္းယွဥ္ သုံးသပ္ရန္လုိအပ္သည္။

အားနည္း၍ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိသည့္အခ်က္အလက္မ်ား

ေနျပည္ေတာ္ရွိ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရင္းေကာက္ယူထားသည့္ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳး ခြင့္ျပဳေျမ
ဆုိင္ရာကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရထံမွရရွိသည္မ်ားထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္း ေနပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ 
ဗဟုိႏွင့္ေဒသခံသတင္းအခ်က္အလက္ ၂ ခုလုံးတြင္ ေဖၚျပထားေသာ စုိက္ပ်ိဳးသည့္ဧရိ ယာဆုိင္ရာကိန္းဂဏန္းမ်ားဆင္တူၾက 
သည္။ ေဒသခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေျမခြင့္ျပဳျခင္း ဆုိင္ရာေျမပုံႏွင့္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳႏုိင္သည့္ ကုမၸဏီ 
အခ်က္အလက္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ပုိမိုမွန္ကန္သည္ ဟု ယူဆႏုိုိင္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ယခုစာတမ္းတြင္ ေဒသခံအခ်က္အလက္မ်ား
သာရရွိႏုိင္သည့္ ၂ဝ၁၂ -၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဗဟုိအစုိးရထံမွရရွိသည္႔အခ်က္အလက္မ်ား ထက္ 
ေဒသခံအစုိးရ ထံမွရရွိသည္႔အခ်က္အလက္မ်ားကုိအသုံးျပဳထားသည္။ ေျမပုံမ်ားအတြက္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေဒသခံအစုိးရ 
ထံမွရွိသည့္္ကြာဟေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေပၚေနသည့္အေျခအေနအားလုံးကုိ ကုိယ္စားမျပဳပါ။

ဇယား 7
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာ ဆီအုန္းႏွင့္ ရာဘာ၊၂ဝဝ၈ -၂ဝ၁၃

ႏွစ္ ဆီအုန္း ရာဘာ စုစုေပါင္း

၂၀၀၈/၀၉ ၂၅၁,၃၈၀ ၂၀၂,၇၄၃ ၄၅၄,၁၂၃

၂၀၀၉/၁၀ ၂၇၆,၉၄၀ ၂၁၉,၂၉၅ ၄၉၆,၂၃၅

၂၀၁၀/၁၁ ၃၀၆,၁၃၅ ၂၃၈,၃၅၇ ၅၄၄,၄၉၂

၂၀၁၁/၁၂ ၂၉၆၇၈၀ ၂၆၄,၁၄၆ ၅၆၀,၉၂၆

၂၀၁၂/၁၃ ၃၅၉၄၅၅ ၂၉၈,၃၅၆ ၆၅၇၈၁၁

မူရင္း- တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး လယ္/ဆည္ထံမွ ဆီအုန္း၊ ေနျပည္ေတာ္ လယ္/ဆည္ထံမွ ရာဘာ
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

ပံု 5
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိတနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

မွတ္ခ်က္ - ေဒသခံအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားထံမွရရွိသည့္ ေျမပံုပါအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထဝီအေနအ ထားအရ 
တိက်ရန္မရည္ရြယ္ပါ။ ယခုေျမပံုကို Mathieu Pellerin မွေရးဆြဲသည္။ 
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ဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ ၁ - ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆီအုန္းစုိက္ပိ်ဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားႏွင့္  
သစ္ေတာ အသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္ (CONVERSION TIMBER)

ပံု 6
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိတနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးေတာင္ပုိ္င္း

မွတ္ခ်က္ - ေဒသခံအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားထံမွရရွိသည့္ ေျမပံုပါအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထဝီအေနအထားအရ 
တိက်ရန္မရည္ရြယ္ပါ။ ယခုေျမပံုကို Mathieu Pellerin မွေရးဆြဲသည္။ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္ျပည္တြင္းပုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑၏ပါဝင္မႈ

ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရးဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ၏ မေအာင္ျမင္သည့္အေျခအေနမ်ား၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး၏ ႀကိဳးဝုိင္းေတာတြင္း ေဒသမ်ား 
မည္သုိ႕မည္ပုံ စုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမျဖစ္ေပၚလာရျခင္းႏွင့္ မည့္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၎ေဒသသည္ conversion timber (သစ္ေတာ 
အသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) မ်ားထုတ္လုပ္ရာေနရာျဖစ္ေနျခင္းစသည္မ်ားကို ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ေစႏုိင္ရန္ 
ဆီအုန္းထုတ္လုပ္မႈ အေျခအေနအား ျမန္မာ႔ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးအခန္းက႑ျဖင့္ ဆက္စပ္ၾကည့္ျမင္ရန္လုိအပ္သည္။

ယခင္စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းအား ႏုိင္ငံေတာ္တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း အေနျဖင့္ 
တြန္းအားေပးခဲ႔ၿပီးေနာက္ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့ဦးပုိင္းလုပ္ငန္းသည္ တနသၤာရီေဒသရွိ ဆီအုန္း စုိက္ပိ်ဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားကုိ 
လက္ခံရရွိခဲ႕ၾကသည္။ စစ္အစုိးရထံမွ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳခဲ႔ၿပီး သည့္ေနာက္ ထုိေျမအမ်ားစုသည္ 
အစုိးရႏွင့္ အဆက္အသြယ္ေကာင္းသည့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားလက္ဝယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိ သြား သည္။ထုိ ခရုိနီကုမၸဏီအခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ 
ထုိ အႀကီးစားစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားသည္ အစုိးရ၏ ပုဂၢလိက လက္ရုံးမ်ား အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေသာေၾကာင့္ ရရွိသည့္တုိကင္တစ္ခုအ 
ျဖစ္ယူဆခဲ႔သည္။ထုိတုိကင္သည္ လွ်င္ျမန္စြာျမင့္တက္ေနသည့္ ျပည္တြင္းဆီအုန္းေစ်းကြက္ႏွင့္ ယခုစာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သစ္ကုန္ကူး ျခင္းႏွင့္ ယခုလက္ရွိေျမေစ်းကစားမႈမ်ားမွရရွိမည့္အခြင့္အေရးအား ရယူရန္ခြင့္ျပဳျခင္းဟု ယူဆၾကသည္။ 
ေတာင္ ပုိ္င္းေဒသရွိ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ခ်ေပးေသာခြင့္ျပဳေျမအမ်ားစုသည္ ဇယား ၅ ႏွင့္ ၆ တြင္ ေဖၚျပထား 
သည့္အတုိင္း  ႀကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာေျမမ်ားမွ ဖဲ႔၍ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေနာက္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဦးပုိင္လုပ္ငန္းထံမွ 
သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္အား အဖုိးအခေပးကာရယူၾကသည္။ ကုမၸဏီမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ သစ္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနသည့္ 
လက္ေဝခံကုမၸဏီ ရွိသည္႔လုပ္ငန္းမ်ား (ေအာက္တြင္ၾကည့္ရွဳပါ) သည္  သစ္မ်ားမွရရွိႏုိင္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအားသိရွိ
ထားေသာေၾကာင့္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းကုိသာ ေဇာက္ခ်လုပ္ကုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ သစ္လုပ္
ငန္းအားတက္ၾကြစြာလုပ္ကုိင္ေနသည့္ကုမၸဏီမ်ားသာ ေဒသအ တြင္းရွိ အရည္အေသြးအေကာင္းဆုံးေတာမ်ားတြင္  အႀကီး
စားဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားရရွိၾကသည္။ ေဒသ ၏အနာဂတ္စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ထုိကုမၸဏီမ်ားသည္ 
မိမိတုိ႕လက္ဝယ္ရွိေျမမ်ားကုိ (ျပည္တြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႔သူမ်ားထံသုိ႕) ေရာင္းခ်ႏုိင္သည့္ တန္ဖုိးၾကီးအရင္းအျမစ္မ်ားအျဖစ္ 
ရွဳျမင္ေနၿပီး၊ ထုိသုိ႕ ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ အရင္းတစ္ျပားမွတစ္ခ်ပ္မ် စိုက္ထုတ္စရာမလိုသည့္ ေျမေစ်းကစားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမရရွိသည့္ ကုမၸဏီအားလုံးနီးပါးသည္ ရန္ကုန္တြင္ရွိသည့္ ျမန္မာပုိင္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ သည္။ 
ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအင္အားရိွကာ အစုိးရထိပ္တန္းအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ အဆက္အစပ္ရွိသည့္ တနသၤာရီတုိင္း 
ေဒသႀကီး အေျခစုိက္ ကုမၸဏီႀကီး အခ်ိဳ႕သာ ေဒသတြင္းတြင္ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ရန္ေျမမ်ား 
ရရွိၾကသည္။ထုိအထဲတြင္ ထားဝယ္-ျမိတ္ကားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ အဏၰဝါစုိးမုိး ကုမၸဏီအတြက္  ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳး 
ခြင့္ျပဳေျမ အမ်ားအျပားရရွိခဲ႔သည့္ ေမြးရပ္ေျမ တနသၤာရီကုိယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးခင္စိန္လည္း တစ္ဦးအပါအဝင္ 
ျဖစ္သည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးရွိ စုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမအေျမာက္အျမား ရရွိထားသည္႔ တနသၤာရီေဒသမွ ႏုိင္ငံေရး 
စီးပြားေရးအခြင့္ထူးခံ တနသၤာရီဦးလွသန္း၏ ျပည့္ျဖိဳးထြန္းကုမၸဏီသည္ လည္း ဆီအုန္းစုိက္ခင္းႏွင့္သစ္စက္ရုံမ်ားလုပ္ကုိ
င္သည္။ ထုိ႕အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အထင္ကရကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ ၿပီး ရန္ကုန္အေျခစိုက္ယုဇနကုမၸဏီမ်ား လည္းပါဝင္သည္။ 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရိွ ျမိတ္ခရိုင္မွ ဦးေဌးျမင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသိအမ်ားဆံုး ခရုိနီတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ဆီအုန္းစ္ိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အား 
တစ္ဦးတည္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားက အျခားအက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည့္ ေဒသမ်ား တြြင္လည္း တက္ၾကြစြာလုပ္ကိုင္သည္။ ၄င္းပိုင္ဆိုင္ေသာ 
ယုဇနဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးကုမၸဏီသည္ ဦးပိုင္လုပ္ငန္း ထံမွ အႀကီးစား ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ပထမဦးဆံုးရရိွခဲ႔သည္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ 
၄င္းသည္ ျမန္မာ့အႀကီးဆံုး ပုဂၢလိက ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမရရိွသူျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့တစ္ခုတည္းေသာ အဆင့္ျမင့္ ေခတ္မီဆီအုန္း 
ထုတ္လုပ္စက္ရံုအား တည္ေဆာက္လာႏိုင္ကာ  ဆီအုန္းထုတ္လုပ္မႈေစ်းကြက္အား တစ္ဦးတည္းခ်ယ္လွယ္ ခြင့္ရလုနီးပါးျဖစ္လာခဲ႔သည္။ 
၄င္းသည္ အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ဆီအုန္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမရရိွကာ ဆီအုန္း 
ပုိ႕ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ (ပါမစ္) ရရိွထား ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအဖြဲ႔ဝင္ထားသည့္ ျမန္မာ့ဆီအုန္းထုတ္လုပ္သူမ်ားအစည္းအ
ရံုး ဥကၠဌျဖစ္လာသည္။၄င္းသည္ ျမန္မာ့ဒုတိယအၾကီးဆံုး ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမ အမ်ားဆံုးပိုင္ဆိုင္ၿပီး၊ေကာေသာင္းခရိုင္တြင္ ေျမဧက 
စုစုေပါင္း ၂၈၃ဝဝဝ ရိွကာ ေဒသခံ အစိုးရစာရင္းဇယားမ်ားအရ ဧက ၁၉ဝဝဝဝ တြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ ထိုကဲ႔သို႕ 
ဆီအုန္းအမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ပမာဏ၊ ယုဇနဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးကုမၸဏီ၏စားသံုးဆီ ပို႕ကုန္သြင္းကုန္ပါမစ္ႏွင့္ ၎၏အႀကီး
စားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွ႔မႈမ်ားကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ဦးေဌးျမင့္သည္ ျမန္မာ့ဆီအုန္း ဘုရင္အျဖစ္ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ သြားလိုေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 
၂၀၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ဦးေဌးျမင့္ သည္ ေမြးရပ္ေျမျဖစ္သည့္ ျမိတ္ၿမိဳ႕ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရၿပီး၊ ယခုအခါ 
လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ျမိတ္ေဒသ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေရးအား ကိုယ္စားျပဳေနသည္။ ယုဇနကုမၸဏီသည္ ၄င္းတို႕၏ 
အႀကီးစားလယ္ယာစီးပြားလုပ္ကိုင္ခြင့္ရေဒသအတြင္း သစ္ေတာမ်ားအသြင္ေျပာင္းျခင္းအပါအဝင္ (အျခားက႑ မ်ားတြင္လည္း) 
သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။ ထိုအထဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟူးေကာင္း ခ်ိဳင့္ဝွမ္းက်ားကာကြယ္ေရးေဒသရိွ 
ဧက ၂ဝဝဝဝဝ က်ယ္ဝန္းေသာ ဇီဝေလာင္စာ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ရေျမမ်ားလည္း ပါဝင္သည္(ကခ်င္ျပည္နယ္ ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈတြင္ ၾကည့္ပါ)82။

82 KDNG ၂၀၁၀
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ဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ ၁ - ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆီအုန္းစုိက္ပိ်ဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားႏွင့္  
သစ္ေတာ အသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္ (CONVERSION TIMBER)

အျခားတိုင္းသိျပည္သိကုမၸဏီမ်ားသည္ စစ္တပ္အရာရိွႀကီးေဟာင္းမ်ားႏွင့္ လက္ရိွအစိုးရအဆင့္ျမင့္အရာရိွႀကီး မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ
ရိွၾကသည္။ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ခရုိနီကုမၸဏီမ်ားအတြင္းတြင္ကေမၻာဇကုမၸဏီ (ဧက ၅၅ဝဝဝ ရရိွ၊ ဧက ၇၇၅ဝစိုက္ပ်ိဳး)၊ SI ကုမၸဏီ ( ဧက 
၄၇ဝဝဝ ရရိွထားၿပီး၊ စိုက္ပ်ိဳးထားမႈမရိွသေလာက္နည္းပါး)၊ ျမန္မာ့အႀကီးဆံုးဆန္လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ ခ်စ္ခိုင္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ဧဒင္ကုမၸဏီ (ဧက 
၁ဝဝဝဝ ရရိွထားေသာ္လည္း လံုးဝ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမရိွ)၊ ေတာင္ဒဂံု (ဧက ၁၃ဝဝဝ ရရိွထားၿပီး ၇ဝ% ႏႈန္းနီးပါးစိုက္ပ်ိဳးထား) တို႕ပါဝင္သည္။

လြန္ခဲ႔သည့္ ၂ ႏွစ္အထိ လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ေျမအသံုးျပဳခြင့္ကို ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသာ ရရိွႏိုင္ခဲ႔ ေသာ္လည္း၊ 
အခ်ိဳ႕မွာ တရားမဝင္ႏိုင္ငံျခားမွ အရင္းအႏီွးေက်ာေထာက္ေနာက္ခံယူထားသည္ဟု သံသယ ျဖစ္စရာရိွသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထို
ကုမၸဏီမ်ားသည္ေငြေၾကးအရင္းအႏီွးနည္းပါးေနေစကာမူ သစ္ခုတ္ရန္ႏွင့္ဆီ အုန္းလုပ္ငန္းစတင္ရန္အတြက္ကား အရင္းအႏီွး
မ်ားရိွေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သ83။ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈဥပေဒစတင္ျပဌာန္းခဲ႔ၿပီးသည့္ေနာက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ 
ႏွ႔သူံမ်ားသည္ လယ္ယာစီးပြားေရးအပါအဝင္ အႀကီးစားစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားကို မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္ ေလွ်ာက္ထားရယူလာႏိုင္ၿပီီ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွး ျမွဳပ္ႏံွ႕သူမ်ားအတြက္သာ ကန္႕သတ္ထားသည့္ နည္းဥပေဒမ်ားစြာရိွသည္္84။ ဥပမာအားျဖင့္ 
(AIG၊ ျမန္မာ့ေအာ္ တိုေကာ္ပိုေရးရွင္း (သုိ႕) ျမန္မာ့လုပ္ငန္းေကာ္ပိုေရးရွင္းဟုလဲေဖာ္ျပေလ့ရိွသည့္) ကိုရီးယားပိုင္ Auto Industry 
Group ၏ ကုမၸဏီခြတဲစ္ခုျဖစ္ေသာ စင္ကာပူအေျခအစိုက္ Resource & Resource (R&R) သည္ တနသၤာရီ ေတာင္ပိုင္းရိွ 
သစ္ေတာေျမအတြင္းတြင္ ဆီအုန္းစ္ိုက္ပ်ုဳိ းခြင့္ျပဳေျမ ဧက ၁၃၃ဝဝဝ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရိွထားေသာ္ လည္း မည္သည့္အပင္မွ 
စိုက္ပ်ိဳးထား ျခင္းမရိွေပ။ The China Construction International Corporation သည္ ေတာင္ဘက္စြန္းရိွ ေကာ့ေသာင္းေဒသ
ရိွသစ္ေတာေျမအတြင္းတြင္အလြန္ႀကီးမားသည့္ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ ျပဳေျမမ်ားရရိွထားၿပီး ဧကမည္မွ်ရိွသည္ကို မသိရေပ။ ၂ဝ၁၄ 
ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပုဂၢိဳ လ္ေရးအရ ေတြ႕ဆံုခဲ႔ သည္႔ စက္မႈသီးႏံွလုပ္ငန္းမွ အၿငိမ္းစားအရာရိွ၏ေျပာျပခ်က္အရ ထိုေျမမ်ားမွာ 
၄င္းကုမၸဏ္ီလက္ဝယ္တြင္ မရိွေတာ့ ေၾကာင္းသိရသည္။ စိုးရိမ္ရသည့္အခ်က္မွာ မေလးရွား၊ ထိုင္းႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားအစရိွသည့္ အေရွ႕ 
ေတာင္အာ ရွရိွဆီအုန္းလုပ္ငန္းအား ႀကီးစိုးထားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွ႔သူံမ်ားအား ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳး ခြင့္ျပဳေျမမ်ား 
ဆက္လက္ခြေဲဝေပးသြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မေလးရွားမွ  Felda Global Ventures Holdings Bhd (FGV) 
သည္ဆီအုန္းႀကိတ္ရန္ ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ အမ်ားအျပားထုတ္လုပ္ႏိုင္ ေျခအတြက္ လယ္/ဆည္ဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္နားလည္မႈစာခြ် န္လႊာ 
လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္သည္္85။ ထို႕ေၾကာင့္ နည္းပညာ ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအရ ကာကြယ္တားဆီးမႈမျပဳပါက  လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း 
တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း၌ ေျမ အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား အရိွန္ရလာႏိုင္သည္။ 

ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈအတြက္သစ္ခုတ္လဲထုတ္လုပ္ျခင္း
ထူးကုမၸဏီမ်ားအဖြ႕ဲ၏ ပိုင္ရွင္ဦးေတဇသည္ စစ္အစိုးရ 
အႀကီးအကဲေဟာင္း ၂ ဦးႏွင့္ နီးစပ္ျခင္းေၾကာင့္ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရရိွခဲ႔သည္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး
တြင္စီးပြားေရးက႑မ်ားစြာ၌ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
ကုမၸဏီ ခြမဲ်ားအားပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး၊ ဆီအုန္းလုပ္ငန္းတြင္ 
လည္းထင္ရွားစြာပါဝ င္ပတ္သက္မႈ ရိွေသာ္လည္း  
အမွန္တကယ္ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ မဟုတ္ေပ။ 
၄င္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလုံး၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးအ တြ
က္ခ်ေပးေသာခြင့္ျပဳေျမပမာဏအမ်ားဆုံး ျဖစ္သည့္ 
ေျမဧက ၆၆၈ဝဝဝ ကို တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး 
ေတာ င္ ပို င္းေ ကာ့ေ သာ င္း ခ ရို င္ အ တြ င္း ရိွ  
ျပည္ၾကီးမ႑ိဳင္ ႏွင့္ ကရာသူရိၿမိဳ႕နယ္ခြမဲ်ားအတြင္း၌ 
ရရိွထားသည္။ ဦးေတဇ၏ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျ
မမ်ားသည္ ေျမနိိမ္႔ပိုင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ 
လုိအပ္သည့္ တန္ဖိုးျမင့္ သစ္ေတာမ်ား အမ်ားအျပား 
ေပါက္ရာ ေလးညအမ်ိဳးသားသစ္ေတာအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ေဒသတြင္းတြင္ 
တည္ရိွသည္။ထို႕ေၾကာင့္ပင္ ေလးညအမ်ိဳးသားသစ္ေတာကုိ အျပည့္အဝကာ ကြယ္ထားေသာ ႀကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာအျဖစ္ 

83 သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးသည့္ျမန္မာအမ်ားစုမွ ထုိကဲ႔သုိ႕ဆုိၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ႔သည္ 
စက္မႈသီးႏွံလုပ္ငန္းမွ အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးမွ ယခုကဲ႔သုိ႕ ဆုိခဲ႔သည္။ 

84 ယခုစာတမ္းျပဳစုေနစဥ္ အၿပီးမသတ္ေသးသည့္ ရင္းႏွွီးျမွဳပ္ႏွံ႔မႈ ဥပေဒသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြငး္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႔မည့္  ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီမ်ား အား 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ရာတြင္ ျပည္တြင္း ဥပေဒႏွင့္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားအားလုံးအား ေက်ာ္ျဖတ္သြားႏုိင္သည့္ အထူးအခြင့္အေရးအား 
ေပးအပ္ႏုိင္သည္။

85 Burnama ၂၀၁၂

ဓာတ္ပုံ ေဒသခံသုေတသီသစ္ခုတ္ထားေသာစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ား၊တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနဆီသို႕ တင္ျပထားမႈမ်ားရိွၿပီး 
ဝန္ႀကီးဌာနမွလက္ခံထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးေနရျခင္းအေၾကာင္းမွာ 
အဆုိပါသစ္ေတာဧရိယာအမ်ားစုသည္ ထူးကုမၸဏီမွရရိွထားေသာစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းယူဆရသည္။ 
တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးရိွ အျခားေဒသမ်ား တြင္လည္း ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေျမဧက ၄၂ဝဝဝ ကုိ ဦးေတဇ 
အားလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ၄င္းပ္ိုင္ကုမၸဏီခြတဲစ္ခုျဖစ္သည့္ ေအးေရႊဝါးကုမၸဏီမွလည္း ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳး ခြင့္ျပဳေျမမ်ား 
လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွထားသည္။ ေဒသခံအစိုးရစာရင္းဇယားမ်ားအရ ထူးကုမၸဏီ သည္ ၎ရရိွထားေသာဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ ျပဳ 
ေျမမ်ားအတြင္း၌ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးထားျခင္း လံုးဝမရိွေသးေသာေၾကာင့္ conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွ
ရေသာသစ္) မ်ား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္းသည္သာ ၎၏အဓိကဦးတည္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ပိုမုိသံသယပြားစဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။

ထူးကုမၸဏီမ်ားအဖြ႕ဲဥကၠဌဦးေတဇသည္ ၎၏လုပ္ငန္းခြတဲစ္ခုျဖစ္သည့္ ထူးသစ္လုပ္ငန္းကုမၸဏီအမည္ ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သစ္ခုတ္
ယူမႈမ်ားအားအၾကီးအက်ယ္လုပ္ကိုင္ေနသည္။ ထိုကုမၸဏီသည္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္အပါအဝင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၊ 
အထူးသျဖင့္ စစ္ေရးအရတည္ ၿငိမ္မႈမရိွသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ရိွေသာ သဘာဝေတာမ်ားအတြင္း သစ္ခုတ္လုပ္ခြင့္မ်ား 
ရရိွထားသည္။ ၄င္း ၏သစ္လုပ္ငန္းခြမွဲလည္း ႏိုင္ငံျခားသို႕သစ္တင္ပို႕ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ သစ္ဝိုင္းကိုလုပ္ ကိုင္လ်က္ရိွသည္။

အျခားနာမည္ႀကီးကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း သစ္ခုတ္ယူျခင္း၊ အၾကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း၊ လမ္း ေဖာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားစြာရိွသည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ပုိင္း တြင္ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမဧက ၁၅ဝဝဝ 
ရရိွထားသည့္ေအးရွားေဝါကုမၸဏီ၊ ဝါရင့္သစ္လုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္သူျဖစ္ၿပီးဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမဧက ၁၉ဝဝဝ (၇၅% စိုက္ပ်ိဳးၿပီး) 
နီးပါးရရိွထားသည့္ ဦးဝင္းေအာင္ ၏ဒဂံုသစ္လုပ္ငန္း စသည့္တရားမဝင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပတ္သက္ၾကသည္။

ဗဟုိအစုိးရ၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ဇယား ၈ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ၂ဝ၁ဝ -၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း၌ပင္ 
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေျမနိမ္႔သစ္ေတာမ်ားမွေျမဧက ၇ဝဝဝဝ နီးပါးကို ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ကုမၸဏီမ်ား
မွခုတ္လွဲရွင္းလင္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သစ္ေတာေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ထား 
ေသာေနရာမ်ားမွ ေျမဧက ၁.၁၅ သန္းအား စုိက္ ပ်ိဳးေျမအျဖစ္ခြင့္ျပဳရန္သင့္ေလ်ာ္သည့္ေျမမ်ားအျဖစ္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း 
အစုိးရသတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအရ သိရွိရသည္ (ဇယား ၁)။ ဗဟုိအစိုးရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ 
ယခုအခ်ိန္အထိဆီ အုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ သစ္ေတာအမ်ားဆုံးရွင္းလင္းခုတ္ထြင္ခဲ႔သည့္ ကုမၸဏီမွာ ၂ဝ၁ဝ - ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ 
ကာလတစ္ခုတည္းအတြင္း  သစ္ေတာ ဧက ၂၅ဝဝဝ ခုတ္ထြင္ခဲ႔သည္႔ ဦးေဌးျမင့္၏ယုဇနကုမၸဏီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ 
သုိ႕ေသာ္ ေျမဧရိယာႏွင့္ သစ္ခုတ္ယူမႈပမာဏဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕ႏွင့္ ကြာဟမႈရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

ဇယား 8
ဆီအုန္းခြင့္ျပဳေျမအတြက္ သစ္ေတာခုတ္လွဲရွင္းလင္းျခင္းမ်ား၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊  
၂ဝ၁ဝ -၂ဝ၁၁ (ဧကျဖင့္)

ႏွစ္  ခရုိင္ ရည္မွန္းထားေသာ 
သစ္ေတာခုတ္မႈ

လက္ေတြ႕ခုတ္ခဲ႔ေသာ 
သစ္ေတာ

၂၀၁၀ ထားဝယ္ ၃၀၀ ၁၀၅

၂၀၁၀ ျမိတ္ ၂၄၂၀ ၂၄၂၀

၂၀၁၀ ေကာ့ေသာင္း ၂၄,၂၈၀ ၃၄,၄၁၀

တနသၤာရီတစ္ခုလုံး ၂၇၀၀၀ ၃၆,၉၃၅

၂၀၁၁ ထားဝယ္ - -

၂၀၁၁ ျမိတ္ ၃,၆၂၀ ၃,၀၇၀

၂၀၁၁ ေကာ့ေသာင္း ၂၁,၉၈၀ ၂၉,၂၆၂

တနသၤာရီတစ္ခုလုံး ၂၅၆၀၀ ၃၂,၃၃၂

တနသၤာရီတစ္ခုလုံး ၅၂,၆၀၀ ၆၉,၂၆၇

မူရင္း- လယ္/ဆည္ ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၃
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ဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ ၁ - ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆီအုန္းစုိက္ပိ်ဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားႏွင့္  
သစ္ေတာ အသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္ (CONVERSION TIMBER)

သစ္ခုတ္ယူေနသည့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ သစ္ေတာမ်ားအား ဆီအုန္းစုိက္ခင္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္း တစ္ခု တည္းမွသာ 
ခုတ္ယူေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ လက္ရွိတြင္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းသစ္ခုတ္ယူေနသည့္ ျမန္မာ ကုမၸဏီ ၃ဝ ခန္႕ရွိသည္။ 
အစုိးရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမ ရရွိထားသည္႔ကုမၸဏီမ်ားပင္ျဖစ္ 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ အစုိးရကာကြယ္ေတာ မ်ားအတြင္း သစ္ခုတ္လုပ္ခြင႔္လည္း
ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္ထူးကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ႕၏လုပ္ငန္းခြဲျဖစ္သည့္ ထူးသစ္လုပ္ ငန္းကုမၸဏီကဲ႔သုိ႕ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္။ 

ျမိတ္ျပည္သူ႕ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ ျမိတ္ခရုိင္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဥကၠဌျဖစ္ကာ ျပည္ၿဖိဳးထြန္းအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ကုမၸဏီပုိင္ရွင္လည္းျဖစ္သည့္ ဦးလွသန္းသည္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ သစ္ခုတ္လုပ္ငန္းအႀကီး အက်ယ္ 
လုပ္ကုိင္သူအျဖစ္ လူသိမ်ားသည္။ ၄င္းသည္ ကန္းရုိးတန္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အႀကီးအကဲႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီး ေၾကာင္းသိရၿပီး၊ 
ယခုအခါ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးဆုိ္င္ရာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္နီးစပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၄င္း၏ ျပည္ျဖိဳးထြန္းကုမၸဏီသည္ 
ဆိီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမ ဧက ၃၂ဝဝဝ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ကာ ဧက ၅ဝဝဝ သာစုိက္ပိ်ဳး ထားသည္။ ျပည္ၿဖိဳးထြန္းကုမၸဏီႏွင့္ 
ျမိတ္ ခရုိင္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ သစ္ေတာေျမမ်ားအတြင္း ျမိတ္မွ ထုိင္းနယ္စပ္အထိဆက္သြယ္ထားသည့္လမ္းမ်ား
ကုိ ေဖာက္လုပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိလမ္းမ်ား၏ဝဲယာႏွစ္ဖက္ စလံုးသည္ ဆီအုန္းႏွင့္ရာဘာစုိက္ပ်ိဳးေရးေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ 
ထိုသို႕ လမ္းအနီးအနားရွိစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ရရွိေသာ conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္း 
မွရေသာသစ္) မ်ားသည္ အနီးရွိနယ္ စပ္မ်ဥ္းအားျဖတ္ေက်ာ္ကာ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႕ေရာက္ရွိသြားသည္ ဟု သံသယရွိၾကသည္။

ေဒသခံအစုိးရ၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမွ ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ရွိသည့္သစ္ 
ပမာဏသည္ ကာကြယ္ေတာမ်ားမွ သစ္ကုဗတန္ ၃ဝဝဝဝ ျဖစ္ၿပီး ဦးလွသန္းႏွင့္ အထက္ေဖၚျပပါလူမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ကုမၸဏီမ်ားမွ ခုတ္ယူသည္ကုိ သိရွိရသည္။ (သက္ေသမ်ားရွိသည့္) သတင္းအရင္းအျမစ္ 
မ်ားမွ ေျပာျပခ်က္အရ ႏွစ္စဥ္ အမွန္တကယ္ခုတ္ယူသည့္ပမာဏမွာ ပုိမိုမ်ားျပားသည္ဟု သိရသည္။ 

ရာဘာ
ရာဘာစုိက္ပ်ိဳးမႈသည္လည္း တနသၤာရီတုိ္င္းေဒသႀကီး
အတြင္းတြင္ေျမဧကမ်ားစြာကို အသုံးျပဳေနေသာလုပ္ငန္း 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ရာဘာစုိက္ပ်ိဳးမႈအမ်ားစု သည္ 
ေသးငယ္ေသာစုိက္ကြက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဆီအုန္းကဲ႔သုိ႕ 
ျမန္မာအစုိးရမွ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ၾကီးၾကီးမားမား ခ် 
ေပးသည့္ ခြင့္ျပဳေျမမ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမဟုတ္ေပ။ ထုိ႕ 
ေၾကာင့္ ရာဘာသည္ လယ္ယာစီးပြားဆုိင္ရာသတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားတြင္မပါဝင္ဘဲ စုိက္ပ်ိဳးထားေသာ 
သီးႏွံမ်ားအ ျဖစ္သာ စာရင္းဝင္သည္(ဇယား ၇ ႏွင့္ ၉)။ 
တနသၤာရီတုိ္င္းေဒသႀကီး တပုိင္တႏုိင္ရာဘာစုိက္ကြက္ 
မ်ားသည္ (အထူးသျဖင့္ေဒသတြင္းႏွင့္ႏုိင္ငံတကာေစ်း
ကြက္တြင္ ရာဘာတန္ဖုိးျမင့္တက္ေနသည့္ကာလတြင္) 
အဖုိးတန္ ရာဘာထြက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္မသက္
ဆုိင္လွဘဲ ေျမယာလက္ဝယ္ရယူပုိင္ဆုိင္မႈ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ 
ပုိမုိ ပတ္သက္မႈရွိသည္။ တနသၤာရီတုိ္င္းေဒသႀကီးသည္ ျမန္မာ႔ဆီအုန္းလုပ္ငန္း၏အေရးပါေသာေဒသ ျဖစ္လာျခင္း အျပင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ခုလုံးႏွင့္ေဒသအတြင္း အႀကီးဆုံးေရနက္ဆိပ္ကမ္းတည္ရွိရာထားဝယ္ၿမိဳ႕သည္ အိမ္နီးခ်င္းထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ 
ေျမလမ္းအရဆက္စပ္ေနၿပီး၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္၊ အထူး သျဖင့္ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္လမ္းသ
စ္အနီးရွိေျမမ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုမႈမ်ား ပုိမိုမ်ားျပားလာ ႏိုင္သည္8္6။ ထုိရလဒ္အျဖစ္ ေငြေၾကးရွိေဒသခံမ်ားႏွင့္ 
ျပင္ပစီးပြားေရးသမားမ်ားမွ ေျမလက္ဝယ္ရွိျခင္းျဖင့္ ရာဘာထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ႏုိင္မည့္အျပင္ အရင္းအႏွီးနည္းနည္း 
ႏွင့္ရယူထားသည့္ေျမကုိ အျမတ္မ်ားမ်ားႏွင့္ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ေတာေတာင္မ်ားကုိခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း
ၿပီး ရာဘာပင္ေပါက္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးမႈကုိ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈရယူရန္ နည္းလမ္းအျဖစ္ အသုံးခ်လာမႈမ်ားေပၚေပါက္လာသည္။ 
ေျမရယူရန္အတြက္ ရာဘာစုိက္ခင္းမ်ား တည္ေထာင္ ျခင္းသည္ လူမႈေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ 
မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည့္အ ေျခအေနသစ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္သုေတသနျပဳသြားရန္လုိအပ္လ်က္ရွိသည္။

ယေန႕အခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွား ကုမၸဏီမ်ားမွ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရာဘာလုပ္ငန္း မ်ား၌  ရင္းႏွွီးျမွဳပ္ႏွံ႕မႈမ်ားရွိေန 
ၿပီျဖစ္သည္။ Thai Hua Rubber Plc. ႏွင့္ Sri Trang စသည့္ ထုိင္းထိပ္တန္းရာဘာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလ်ာက္ 

86 ခင္မ်ိဳးေထြး၂ဝ၁၃၊ TNI ၂ဝ၁၂

ဓာတ္ပုံ၊ ေဒသခံသုေတသီ၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ရာဘာ စုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမ
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

ရာဘာစုိက္ကြက္မ်ားရယူႏုိင္ရန္အတြက္ နားလည္မႈစာခြ်န္ လႊာမ်ား ေရးထုိးထားၾကၿပီးျဖစ္သည္။ မေလးရွား၏အႀကီးဆုံး 
စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္ Felda Global Ventures Holdings Bhd (FGV) သည္ ဖုိးလမင္းကုန္သြယ္ေရး ဟုေခၚသည့္ 
မထင္မရွားျမန္မာကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ အျခားမေလးရွားကုမၸဏီမ်ားစြားမွလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းရွိ 
ရာဘာႏွင့္ဆီအုန္း လုပ္ငန္မ်ားအတြက္ လယ္/ဆည္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ မ်ားလက္မွတ္ေရးထုိးထားၾကသည8္7။

ေဒသခံအစုိးရအခ်က္အလက္မ်ားအရ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရာဘာစုိက္ပ်ိဳးမႈသည္ ၂ဝဝ၈ -၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ 
ဧက ၂ဝဝဝဝဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ - ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ဧက ၃ဝဝဝဝဝ ရွိကာ ၅ဝ% တုိးတက္မ်ား ျပားလာ ေၾကာင္း သိရသည္။ 
ရာဘာစိုက္ခင္းအမ်ားစုသည္ (ဆီအုန္းစုိက္ခင္းမ်ားကဲ႔သုိ႕ ေတာင္ပုိင္း ေဒသတြင္ မဟုတ္ ဘဲ) ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ စုိက္ပ်ိဳးၿပီး၊ 
ထားဝယ္ခရုိင္တြင္ ဧက ၁၂ဝဝဝဝ၊ ၿမိတ္ခရုိင္တြင္ ဧက ၁၃ဝဝဝဝ၊ ေကာ့ ေသာင္းခရုိင္တြင္ ဧက ၅ဝဝဝဝ ခန္႕ေတြ႕ရသည္ 
(ဇယား ၉)။ ရာဘာစုိက္ပ်ိဳးမႈေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမရွိပါ။ သုိ႕ေသာ္လည္း ေဒသတြင္း 
ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားအရ ေတာေတာင္ေဒသမ်ားအား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေသာ ရာဘာစုိက္ခင္းမ်ားသည္ 
ယခင္က (လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတုိ႕ထံမွ) 
တရားဝင္ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈရယူထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း၊ ေနာင္တြင္ တရားမဝင္ေျမရယူမႈျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ ေဒသ မ်ားတြင္ေတြ႕ရသည္။ 

ယခုေဖၚျပထားသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား မွန္ကန္မႈရွိေစရန္အျပင္၊ ရာဘာႏွင့္ဆီအုန္းစိုက္္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား သစ္ေတာျပဳန္း 

တီးမႈကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊conversion timber(သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္)ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္္သုိ႕ တင္ပုိ႕ေရာင္းခ်မႈကိုေသာ္လည္းေကာင္းစသည္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႕ တြန္းအားေပးသည္ကို 
ပိုမိုေသခ်ာစြာ သိရွိနားလည္ရန္အတြက္ အစုိးရစာရင္းဇယားမ်ားတြင္ပါရွိသည့္ ဆီအုန္းႏွင့္ရာဘာစုိက္ပိ်ဳးခြင့္ျပဳေျမ ႏွင့္ 
အမွန္တကယ္စုိက္ပ်ိဳးမႈမ်ားအား ေျမျပင္ေပၚရွိ လက္ေတြ႕အေျခအေနႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေသခ်ာစြာသုေတသနျပဳရန္ လုိအပ္သည္။ 
ေနာက္္ဆက္တြဲသုေတသနျပဳမႈသည္ ထုိေျမမ်ားမွထြက္ရွိေသာသစ္ပမာဏႏွင့္ ၎၏တရားဝင္ျခင္းမဝင္ ျခင္းမ်ားအျပင္ 
လူမႈစီးပြားေရးအေပၚျဖစ္ေပၚေသာ ၎၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအားအဆုံးျဖတ္အေပးႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။ ေျမေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံခ်က္ႏွင့္ အခြင့္အေရးအေျချပဳစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမခ်ထားေရးမ်ား
အတြက္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း စစ္ျဖစ္ပြားခဲ႔ခ်ိန္တြင္ အတင္းအၾကပ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထား ျခင္းခံခဲ႔ရေသာ ကရင္ 
ေဒသခံမ်ားႏွင့္ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ားအား စနစ္တက်စာရင္းေကာက္ယူကာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။

87 ျမန္မာ့အလင္း ၂၀၁၂၊ ျမတ္ျမတ္ဇင္ ၂၀၁၂၊ ရာဘာက႑အတြင္း မေလးရွားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႕မႈအား ျမန္မာရာဘာ ကူသန္းေရာင္းဝယ္ေရးအဖြဲ႕မွ 
အသိအမွတ္ျပဳေပးထားသည္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ။

ဇယား 9
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းဆီအုန္းထုတ္လုပ္မႈ၊ ၂ဝ၁၂ -၂ဝ၁၃

ႏွစ္ တုိ္င္းေဒသ/ခရုိင္ စုစုေပါင္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ

၂၀၀၈/၀၉ တ္ိုင္းေဒသ ၂၀၂,၇၄၃

၂၀၀၉/၁၀ တ္ိုင္းေဒသ ၂၁၉,၂၉၅

၂၀၁၀/၁၁ တ္ိုင္းေဒသ ၂၃၈,၃၅၇

၂၀၁၁/၁၂ တ္ိုင္းေဒသ ၂၆၄,၁၄၆

၂၀၁၂/၁၃ တ္ိုင္းေဒသ ၂၉၈,၃၅၆

ထားဝယ္ ၁၁၉,၂၄၈

ျမိတ္ ၁၂၉,၅၆၅

ေကာ့ေသာင္း ၄၉,၅၄၃

တနသၤာရီရွိ ရာဘာစုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ေျမစုစုေပါင္း  ၂၂၃,၀၀၀

မူရင္း - တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး လယ္/ဆည္ ရုံး
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ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ ၂ - ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၊ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ သစ္ေတာဧရိယာမ်ား အတြင္း 
စုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ား

ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္
တရုတ္ႏိုင္ငံယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ဆက္စပ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ေတာအုုပ္မ်ားအတြင္းတြင္ 
တႏိုင္ငံလံုး၏ ၂၇%  ရိွသည့္ လယ္ယာစီးပြားေရးအတြက္ အသုံုးျပဳခြင့္ေပးထားေသာ ေျမမ်ားရိွ သည္ (တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးၿပီးလွ်င္ 
ဒုတိယအမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္)။ ထိုေဒသအတြင္းတြင္  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္အထင္ရွားဆံုး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ႏိုင္ငံ 
ေရးအတိုက္အခံအဖြ႕ဲျဖစ္သည့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြ႕ဲ /တပ္မေတာ္(ေကအိုင္အို)ၾကားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရလက္နက္ကိုင္ 
တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚေနခဲ႔သည္။ ေကအိုင္အိုႏွင့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္၂ဝ ခန္႕ၾကာခဲ႔သည့္  လက္နက္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လဲလွယ္မႈသည္  ေကာင္းမြန္ ေသာႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈကို မရရိွခဲ႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္လံုးမွ အဖိုးတန္သဘာဝသယံံဇာတ 
အလြသံုဲးစား လုပ္မႈမ်ားကိုမူ ရလဒ္အျဖစ္ ရရိွခဲ႔သည88။ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ထိုအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး
သေဘာတူညီမႈကိုခ်ိဳ းေဖာက္ခဲ႔ၿပီး ပယ္ဖ်က္ခဲ႔ေသာရလဒ္အျဖစ္ ယေန႕ထက္တိုင္ တုိက္ပြအဲသစ္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ ေပၚေနသည္89။

ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ ဇီဝႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအေနအထားအရႏွင့္ လယ္ယာစီးပြား ေရးဖြ႕ံၿဖိဳးေရးနည္းွဗ်ဴ ဟာအရပါ 
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ကြျဲပားျခားနားမႈမ်ားစြာရိွသည္။ ထို႕အျပင္ လယ္ ယာစီးပြားေရးေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ 
conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာ သစ္)ထုတ္လုပ္မႈအတိုင္းအတာလည္း ကြျဲပားမႈရိွသည္။ထိုအခ်ိန္က 
တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းရိွ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈကုိ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဦးတည္ခ်က္ အျဖစ္ 
လႈ႕ံေဆာ္ၿပီး ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္မႈရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မီေစရန္အတြက္  မိမိတုိ႕၏ပုဂၢလိကစီးပြားဖက္မ်ားကုိ အသုံးခ် 
စုိက္ပ်ိဳးေစခ့ဲျခင္း၍  ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာ ကနဦးတြင္ အဆုိပါစိုက္ ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားအားလက္ခံရန္ ဖိအားေပး ျခင္းခံခဲ႔ရေသာ္လည္း 
ေနာက္မၾကာမီတြင္ သစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ေျမရယူႏိုင္မႈအတြက္ ေပးရေသာ အဖုိးအခ အျဖစ္ လက္ခံလာၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိလယ္ယာစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာမူ ေဒသတြင္းအေျခအေန၊ အထူးသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း 
တရုတ္ႏုိင္ငံယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ သယံဇာတထုတ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းဆုိင္ရာပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား ႏွင့္  ကခ်င္ျပည္နယ္ 
အတြင္းေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ႏုိ္င္ငံေရးအရထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈမရွိျခင္းမ်ား၊ စသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ 
အေျခခံသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း   သယံဇာတတူးေဖၚျခင္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း 
ႏွင့္ ယခုအခါစုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စသည့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္သည့္ 
တရုတ္ႏိုင္ငံျပည္မ၏လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏သယံ ဇာတဆုိင္ရာစီးပြားေရး၊ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရးမေက်လည္မႈမ်ားအေပၚ ၾကီးမားေသာအက်ိဳး သက္ေရာက္မ်ားကိုျဖစ္ေစသည့္အျပင္ ထိုမွတစ္ဆင့္ လက္နက္ကုိင္ 
ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္အထိ အႀကီးအ က်ယ္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ တရုတ္ ျမန္မာနယ္စပ္ႏွစ္ဘက္လုံးတြင္စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိသည့္   (ျပည္သူ႕စစ္ႏွင့္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအဝင္) ေဒသခံလက္နက္ကုိင္ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရး အခြင့္ထူးခံမ်ားသည္ သစ္ေတာအသြင္ ေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္း 
မွရေသာသစ္) မ်ားထုတ္လုပ္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစသည္႕ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအား လုပ္ကုိင္ေနသည္။ 
သုိ႕ေသာ္လညး္ တရုတ္သစ္လုပ္ငန္မ်ားသည္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းကာလမွစတင္ကာ ပမာဏအေတာ္အတန္ရွိ 
သည့္သစ္ခုတ္မႈကုိကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္လုပ္ကုိင္ေနခဲ႔ၿပီ ီး90၊ သစ္ခုတ္ယူရန္အတြက္ လယ္ ယာစီးပြားလုပ္ကို္င္
ခြင့္ျပဳသည့္ေျမမ်ား မ်ားစြာမလုိအပ္ခဲ႔ေပ။ တရုတ္မွေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေသာ ဘိန္းအစားထုိး စီမံကိန္းအစရွိသည့္ လယ္
ယာစီးပြားစီမံကိန္းမ်ားသည္လည္း   တရုတ္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေဒသတြင္း ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာစုိက္ပ်ိဳး 
ေရးထြက္ကုန္ေစ်းကြက္ကို အခ်ိန္တုိအတြင္း ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာေပးႏိုင္သည္။

88 Woods ၂၀၁၂
89 TNI ၂၀၁၃; Human Rights Watch ၂၀၁၃
90 Global Withness ၂ဝဝ၆; Woods ၂ဝ၁၁b
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

လယ္ယာစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ယခင္စစ္အစုိးရမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို လယ္ယာစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အခ်က္အျခာက်ေသာေဒသအျဖစ္အား 
ေပးအားေျမွာက္ျပဳခဲ႔သည္မွာ ယခုထက္တုိင္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႕အားေပးခဲ႔ျခင္္းမွာ အမွန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ သည္ လယ္ယာ
အခ်က္အျခာက်ေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ၊ ေကအုိင္အုိထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ မ်ားအတြင္း စစ္ဗ်ဴဟာအရ နယ္
နိမိတ္ခ်ဲ႔ထြင္ေရး၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသလည္းပါဝင္္ေၾကာင္း (အခ်ိဳ႕မွ) ထင္ျမင္ ေျပာဆုိၾကသည9္1။ ၂ဝ၁၂ - ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
ေနျပည္ေတာ္ရွိစုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကခ်င္ ေဒသတစ္ခုအတြင္းတြင္ပင္ စုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမဧက ၁.၄ သန္း 
(တစ္ႏုိင္ငံလုံး၏၂၇%) ခ်ေပးခဲ႔သည္ဟု စာရင္းျပဳစု ထားေသာ္လည္း ဧက ၁၇၅ဝဝဝ ကိုသာအမွန္တကယ္စုိက္ပ်ိဳးခဲ႔ၿပီး၊ 
ယင္းပမာဏမွာ စုစုေပါင္းခြင့္ျပဳေျမမ်ား၏ ၁၂% သာရွိသည္ (ဇယား၁ဝ)။ လယ္/ဆည္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ 
“ေျမလြတ္ေျမလပ္ ေျမရုိင္း” ဧက ၂.၅ သန္းရွိသည္ဟု စာရင္းတင္ထားၿပီး ထုိအထဲမွ ဧက ၄၃ဝဝဝဝ သည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး 
လုပ္ငန္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည္ (ဇယား၁)။ “ေျမရုိင္း” အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာအမ်ားစုသည္ 
သစ္ေတာဖုန္းလႊမ္းေနသည့္အျပင္ ေဒသခံမ်ားမွေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာႏွင့္ အျခားလူေနမႈအ တြက္ အသုံးျပဳမႈမ်ားရွိေန 
သည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိသစ္ေတာထူထပ္စြာဖုံးလႊမ္းေနေသာ ေျမ ဧရိယာ ၉.၂ သန္းကုိ အၿမဲတမ္းႀကိဳး 
ဝုိင္းသစ္ေတာေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာကြယ္ထားၿပီး ထုိေနရာမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမစုုစုေပါင္း၏ ၄၂%  ရွိသည9္2။

ဥပမာအားျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံယူနန္ျပည္နယ္ နယ္စပ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ ဗန္းေမာ္ခရုိင္ မန္စီၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ 
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနအစိုးသည္ “ေျမရုိင္း” မ်ားဟု ၎တို႕က တစ္ဖက္သတ္ သတ္မွတ္ ေခၚေဝၚထားေသာေနရာမ်ားအား အႀကီး
စားပုဂၢလိကလယ္ယာစီးပြားေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳေျမမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ ထားသည္။ သုိ႕ေသာ္ ထုိသုိ႕သတ္မွတ္ထားသည့္ “ေျမရုိင္း” 
မ်ားသည္ အမွန္တကယ္တြင္မူ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ တိုင္းထြာသတ္မွတ္ထားေသာ ႀကိဳးဝုိင္းေတာမ်ားႏွင့္ထပ္ေနသည္ကုိ 
ေတြ႕ရသည9္3။ ထိုကဲ႔သုိ ရႈပ္ ေထြးေနသည့္ အစုိးရ၏ေျမသတ္မွတ္မႈမ်ား၊ ေျမအသုံးျပဳရန္ေနရာခ်မႈမ်ား၊ ႏွင့္စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားသည္    
ႏုိင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႔သူမ်ား၏မ်က္စိတြင္  ထုိေဒသအတြင္းထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးစားေသာက္ေနၾကေသာ လယ္သမားမ်ားအား 
ပထုတ္ေပ်ာက္ကြယ္ေစေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိျပသနာသည္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး၊ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္း 
သားလူနည္းစုမ်ားေနထုိင္ရာ သစ္ေတာမ်ားရွိသည့္ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာျပႆနာျဖစ္သည9္4။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ရာဘာ၊ ဆန္၊ ေျပာင္း၊ ငွက္ေပ်ာ၊ ဖရဲႏွင့္ ပီေလာပီနံႏွင့္ၾကံ စသည့္ဇီဝေလာင္စာကုန္ၾကမ္း မ်ားကို 
ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ စိုက္ပ်ိိဳးေရးဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ရာဘာဧက 
၁ဝဝဝဝဝ အား ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မတုိင္မီစုိက္ပ်ိဳးၿပီးစီးရန္ ရည္မွန္းထားလ်က္ရွိသည္။ ထုိရည္မွန္း ေျမပမာဏအတုိင္း စုိက္
ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားခြဲေဝထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မီျခင္းမရွိေသးေပ (ဇယား၁၁)။

91 Woods ၂ဝ၁၂
92 သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ေနျပည္ေတာ္
93 မန္စီၿမိဳ႕နယ္ရွိေျမရုိင္းႏွင့္ႀကိဳးဝုိင္းေတာေျမပုံမ်ားစာေရးသူလက္ဝယ္တြင္ရွိသည္။
94 Oberndorf ၂ဝ၁၂

ဇယား 10 
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းလယ္ယာစီးပြားခြင့္ျပဳေျမမ်ား၊ ၂ဝ၁ဝ -၂ဝ၁၃

ႏွစ္ ခြဲေဝေျမ စုိ္က္ပ်ိဳးေျမ စုိက္ပ်ိုးေျမ%

၂၀၁၀/၁၁ ၅၉၆,၁၈၀ - -

၂၀၁၁/၁၂ ၁,၃၉၆,၅၇၅ - -

၂၀၁၂/၁၃ ၁,၃၈၁,၁၆၅ ၁၇၂,၃၄၈ ၁၂

မူရင္း - လယ္/ဆည္ ဝန္ႀကီးဌာန ေနျပည္ေတာ္
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ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ ၂ - ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ သစ္ေတာဧရိယာမ်ား အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ား

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ဘိန္းအစားထိုးအစီအစဥ္
အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးကာလအတြင္း ၂ဝဝဝ ျပည္႔ႏွစ္အလယ္ႏွစ္မ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ တရုတ္လုပ္ငန္း မ်ားအား 
(ကနဦးတြင္ရာဘာ၊ ထုိ႕ေနာက္ ဆန္၊ ေျပာင္း၊ ဖရဲသီးႏွင့္ငွက္ေပ်ာ) စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳေျမမ်ားခြဲေဝခ်ေပးရာ 

ေနရာျဖစ္လာသည္။ ထုိလုပ္ငန္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ဘိန္း အစားထုိးအစီအစဥ္ေအာက္တြင္ 
ေထာက္ပံေၾကးႏွင့္ အခြန္လြတ္တင္ပုိ႕ခြင့္မ်ားရရွိၾကသည9္5။ ယေန႕အခါတြင္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားကို (လက္
နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပတ္သက္ဖြယ္ရွိသူ မ်ားလည္းပါဝင္သည္႔) ေဒသခံအခြင့္ထူးခံမ်ားက 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားၾကသည္။ ထုိအခြင့္ထူးခံမ်ားသည္ ေဘက်င္းအစုိးရမွေထာက္ပံ့ၿပီး (ကူမင္းျပည္နယ္အစုိးရမွ စီမံခန္႕ခြဲေသာ) 
ထံမွ ေထာက္ပံေၾကးႏွင့္အခြန္ကင္း လြတ္ခြင့္မ်ားရရွိေနသည့္ တရုတ္အေျခစုိက္ (မ်ားေသာအားျဖင့္ယူနန္ေဒသ) 
ကုမၸဏီမ်ား၏ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံကိုရရွိထားၾကသည္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း 
(ရွမ္းႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ား) တြင္ တရုတ္ ႏုိင္ငံ၏ဘိန္းအစားထုိးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ ယူနန္အေျခစုိက္ကုမၸဏီမ်ားမွ ဧက ၉ဝဝဝဝ 
ရွိေသာ စုိက္ခင္း မ်ားကုိ တည္ေထာင္ထားၿပီးျဖစ္သည္ (ဇယား၁၂)96။ ထုိတရုတ္စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား 
သည္ မိမိတုိ႕၏ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမ်ားရွိရာ ေတာေတာင္မ်ားကုိစြန္႔လႊတ္ကာ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ႔ၾကရသည္။ ထုိအက်ိဳးဆက္အျဖစ္ 
ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးမႈနွင့္ လူမႈေရးႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ႔သည9္7။

95 Kramer and Woods ၂ဝ၁၂
96 Woods ၂ဝ၁၃ a
97 Kramer and Woods ၂ဝ၁၂

ဇယား 11
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းစိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္ရာဘာ၊၂ဝဝ၈ -၂ဝ၁၃

ႏွစ္ ခြဲေဝေျမ စုိက္ပ်ိဳးေျမ

၂၀၀၆/၀၇ ၁၉,၁၄၅ -

၂၀၀၇/၀၈ ၃၇,၇၃၂ -

၂၀၀၈/၀၉ ၆၀,၉၆၇ ၃၈,၃၈၆

၂၀၀၉/၁၀ ၁၀၀,၀၀၀ ၄၃,၃၇၇

၂၀၁၀/၁၁ - ၅၀,၀၄၇

၂၀၁၁/၁၂ - ၅၄,၀၇၂

၂၀၁၂/၁၃ - ၆၃,၅၀၃

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ရာဘာစုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ေျမစုစုေပါင္း ၁၈၄,၀၀၀

မူရင္း - ခြဲေဝေျမ အတြက္ ျမစ္ႀကီးနား လယ္/ဆည္  MAS ရုံး ၂၀၁၀  
စုိက္ပ်ိဳးေျမ အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လယ္/ဆည္  ဝန္ႀကီးဌာနကုိ ၾကည့္ပါ
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

Conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္)
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) ထုတ္လုပ္မႈျပ ႆနာမ်ားသည္ 
တန္ဖုိးျမင့္သစ္ေကာင္းမ်ားရွိရာကာကြယ္ေတာမ်ားအတြင္း အမ်ားဆံုးလႊမ္းမိုးတည္ရွိသည့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ဆီ
အုန္းစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားႏွင့္မတူညီဘဲ ပုိမုိရွင္းလင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ လယ္ယာ 
စီးပြားေရးစီမံကိန္းအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးေသာခြင့္ျပဳေျမမ်ားသည္ သစ္ေတာေျမယာအမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ 
ရုကၡဇီဝ သက္ရိွမ်ားတည္ရွိရာေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္သည့္ သစ္ေတာႏွင့္ေတာရုိင္းတိရိစာၦန္ကာကြယ္ေတာမ်ားမွအစ လက္ရွိ 
စုိက္ပ်ိဳးေနသည့္ ေတာင္ေပၚေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာကြက္မ်ား၊ သစ္ေတာႏွင့္ေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳးသည့္ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား ႏွင့္ 
ေဒသခံမ်ားမွ အစားအစာဖူလံႈေရးႏွင့္ သစ္မဟုတ္သည့္အ ျခားသစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ားအတြက္ အားကုိးအားထားျပဳေနသည့္ 
အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမ်ားအထိ ပါဝင္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ စုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ conversion 
timber (သစ္ေတာအသြင္ ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) ထုတ္လုပ္မႈပမာဏသည္လည္း ထင္ရွားျမင္သာမႈမရွိေပ။ 

သုိ႕ေသာ္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ရယူထားေသာေဒသတြင္းႏွင့္ (တစ္ခါတစ္ရံ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႕မႈမ်ားပါဝင္သည့္) ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္   သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း 
ႏွင့္သယံဇာတူူးေဖာ္ျခင္းတုိ႕တြင္ တိုက္ရုိက္ပါဝင္ပတ္သက္ေၾကာင္းမွာမူ ထင္ရွားေသာအ ေထာက္အထားမွန္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ထုိကဲ႔သုိ႕ေျမယာအေျချပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ မ်ားစြာသည္ (တပ္မေတာ္၊ “ျပည္သူ႕စစ္”ႏွင့္ေကအုိင္အုိအပါအဝင္ 
ျပည္နယ္မဲ႔႔လက္နက္ကုိင္မ်ား) စသည့္လက္နက္ကုိင္မ်ား ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရနီးစပ္ရင္းႏွီးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။ သယံ
ဇာတူးေဖာ္ေရးႏွင့္သစ္ထုပ္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ဘိန္းအစားထုိးအစီအစဥ္မွရရွိေသာ 
ႏုိင္ငံေရးအရေထာက္ပံ့ မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အကူူမ်ားကိုယူကာ လယ္ယာစီးပြားေရးက႑တြင္ တိုးျမင့္ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ျခင္း 
ျဖင့္ ၎တို႕၏လုပ္ငန္းပမာဏကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္တိုးျမင့္ခ်ဲ႕ကားလ်က္ရွိသည္။   ဤသည္မွာ ကုမၸဏီတစ္ခု တည္းက စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ 
ငန္းႏွင့္သစ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းႏွစ္ခုလံုးတြင္ ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း  စိုက္ပ်ိဳး ေရးလုပ္ငန္းကိုသာလုပ္ကိုင္ၿပီး သစ္ထုတ္ 
လုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္ပတ္သက္မႈမရွိေၾကာင္းကိုဖံုးဖိရန္ နည္းလမ္းတစ္ မ်ိဳးျဖစ္သည္။  လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကုိ အမွန္
တကယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘဲ စုိက္ပ်ိဳးခြင့္ ျပဳေျမမ်ားကုိသစ္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္အသုံးခ်မႈမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ 
အနည္းငယ္သာေတြ႕ရသည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမွာ္ ယခင္က ျပည္သူ႕စစ္ျဖစ္ေသာ ကခ်င္ဒီမိုကေရစီသစ္တစ္မေတာ္ (NDA – K) 
၏လက္ေအာက္တြင္ ရွိၿပီး   ယခုအခါ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၏နယ္ေျမတြင္း၌သာ 
တည္ရွိေသာ   ကခ်င္ျပည္နယ္အထူးေဒသ (၁) အတြင္းရွိ   တန္ဖုိးျမင့္ႀကိဳးဝုိင္းေတာမ်ားအတြင္သာ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ 
သစ္ခုတ္ခြင့္ရကုမၸဏီမ်ားကိုေပးသည့္ စုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသ98။ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ေတြ႕ရ
သကဲ႔သုိ႕ပင္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ စက္မႈလယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳမႈအား အကာအကြယ္အျဖစ္ အသုံးခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

ကြ်န္းသစ္၊ သစ္နီႏွင့္ အျခားအဖိုးတန္သစ္မာစိုက္ခင္းမ်ားကုိ နဂိုရွိသည့္တန္ဖုိးျမင့္ကခ်င္ႀကိဳးဝုိင္း သစ္ေတာအတြင္းစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳ 

98 နယ္ျခားေစာင့္တပ္သည္အစုိးရသစ္တက္လာခ်ိန္တြင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားအားျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကိုယ္စားအ
မည္ခံျပည္သူ႕စစ္မ်ားအျဖစ္ထားရွိရန္ဖြဲ႕စည္းခဲ႔သည္ (သုိ႕ေသာ္လုပ္ပုိင္ခြင့္အကန္႕အသတ္ရွိသည္) 

ဇယား 12 
ယူနန္ကုမၸဏီမ်ား၏ ဘိန္းအစားထိုးစိုက္ခင္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း၊ ၂ဝ၁ဝ အထိ

စုိက္ပ်ိဳးသီႏွံမ်ား ဧက

ရာဘာ ၄၇၉၁၆

ေျပာင္း ၅၉၁၃

ၾကက္ဆူဆီ ၅၂၇၀

ဆန္ ၄၀၃၂

အျခား ၂၈၅၉၇

စုစုေပါင္း ၉၁၇၃၂

မူရင္း - တရုတ္အစုိးရ websitesမ်ားမွ ရရွိသည္ ၂၀၁၀
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ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ ၂ - ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ သစ္ေတာဧရိယာမ်ား အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ား

ျခင္းသည္လည္း သစ္ထုတ္လုပ္ေရးကို သစ္ေတာျပန္လည္စိုက္ 
ပ်ိဳးေရးဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဖုံးကြယ္ေပးေသာအရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
၎အား (ယခင္က ျပည္သူ႕စစ္ NDA – K ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္ 
ရွိေသာ)နယ္ျခားေစာင့္တပ္လက္ေအာက္ရွိ အထူးေဒသ 
(၁) အတြင္းတြင္ ပ်ံႏွံ႕စြာျဖစ္ပြားေနသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။     
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံသုေတသီမွ ေပးပုိ႕သည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္အရ ထုိႀကိဳးဝုိင္းေတာမ်ားရွိ အဖုိးတန္သစ္
မ်ားခုတ္ယူျခင္းခံေနရစဥ္အခ်ိန္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးကြက္မ်ားအတြင္း 
စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ မရွိသေလာက္နည္းပါး  သည္ဟု သိရသည္။ 
နဂိုရွိၿပီးသားသစ္ေတာမ်ားအတြင္း သစ္ေတာစိုက္ပ်ိဳးေရးအကြက္ခ် 
ေပးျခင္းသည္ စိုက္ပ်ိဳး ေရးလုပ္ငန္းအျပင္ တရားဝင္သစ္ထုတ္လုပ္ 
ခြင့္ရနယ္ေျမအျပင္၌ရွိေသာ သစ္မ်ားကိုရယူထုတ္လုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းေပးေသာဥပေဒဟာကြက္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ထုိ႕အျပင္ လမ္း၊ တံတားႏွင့္ ေရကာတာႀကီးမ်ား၊ စသည့္အေျခခံအေဆာက္အအုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 
သစ္ခုတ္ယူထုတ္လုပ္ျခင္းသည္လည္း ယူနန္နယ္စပ္တြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္။ 
လြန္ခဲ႔ေသာ ၅ ႏွစ္တာအတြင္း တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တရုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွပံ႔ပုိးသည့္ ေဒသတြင္း ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
သစ္ေတာဧရိယာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အထူးေဒသ (၁) အတြင္းတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံစီ မံကိန္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားရရွိခဲ့ၾကသည္။ ထိုစီမံကိန္းမ်ားသည္ လက္ေတြ႕တြင္ အေကာင္အ ထည္ေပၚလာျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ထုိစီမံကိန္းမ်ား
၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္အမွန္မွာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး၊ အစရိွသည့္အစုိးရ၏လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလုံးဝမရရွိေသးသည့္ 
ေဒသခံလူထုအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရန္မဟုတ္ဘဲ ေစ်းေကာင္းရသည့္သစ္မာမ်ားကုိခုတ္ယူရန္သာျဖစ္ေၾကာင္းသုံးသတ္ရသည္။

ခရာစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း99

ခရာေဒသသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္အေရွ႕ မုိင္ ၆ဝ အကြာလမ္းေပၚတြင္တည္ရွိၿပီး၊ ေကအုိင္အုိ/ ေကအုိင္ေ
အရုံးခ်ဳပ္ရွိရာယူနန္နယ္စပ္ရွိ လုိင္ဇာအနီးတြင္ရွိသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလအတြင္း ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ 
ျမန္မာ့ ႀကိဳးဝုိင္းကာကြယ္ေတာမ်ားအတြင္းႏွင့္၎အနီးတစ္ေလ်ာက္အတြင္း ဧက ၃ဝဝဝဝ ရွိ ငွက္ေပ်ာႏွင့္ရာဘာ
စုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားကို ကခ်င္ႏွင့္တရုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ခြဲေဝေပးခဲ႔သည္။ထုိစုိက္ပ်ိဳး ခြင့္ျပဳေျမမ်ားသည္ 
ယခုအခါ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အႀကီးစားေျမသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ား
ရွိ လယ္ယာစီးပြားႏွင့္သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး ဆိုင္ရာပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ အေျခအေနအားသရုပ္ျပေနသည္။

လူသိမ်ားကာ ႏုိင္ငံေရးအဆက္အသြယ္ေကာင္းသည့္ ကခ်င္-ယူနန္နယ္စပ္မွ တရုတ္ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ရွင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ သူမႏွင့္ေျမာက္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွအႀကီးအကဲမ်ား၊ ေကအိုင္အုိအရာရွိမ်ားႏွင့္ တရုတ္စီး

ပြားေရးသမားမ်ားအၾကားရွိေသာ ခုိင္မာသည့္ရင္းႏွီးနီးစပ္ 
ပတ္သက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွ စတင္ကာ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကုိ လုပ္ကုိင္ေန 
ခဲ႔သည္။ ၂ဝဝဝျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ သူမတြင္ရွိေသာ 
ႏုိင္ငံေရး အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ျမင့္မားလာေသာ 
သူမ၏ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအလံုး အရင္းကိုအေျခခံၿပီး သူမ၏ကုမၸဏီသည္ 
လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဘက္သုိ႕ ေျခဦးလွည့္လာခဲ့ၿပီး တရုတ္ 
ႏုိင္ငံ၏ ဘိန္းအစားထုိးအစီအစဥ္အေထာက္အပံကို ရရွိထားသည့္တရုတ္
စီးပြားေရးသမားတစ္ဦးအပါအဝင္ ကခ်င္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕ဆက္ႏြယ္လာခဲ႔သည္။ အထင္ရွားဆုံးကခ်င္ကုမၸဏီတစ္ခု 
ျဖစ္သည့္ Jadeland ကုမၸဏီဝန္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ 
အထူးရင္းႏွီးမႈရွိသည့္ ကခ်င္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္တစ္ဦးႏွင့္ လည္း 
စီးပြားဖက္ျဖစ္လာခဲ႔သည္။ ၎တို႕ႏွစ္ဦးသည္ ထုိစဥ္ကကခ်င္ျပည္နယ္
ရွိလယ္ယာစီးပြားေရးအပါအဝင္ သယံဇာတအမ်ိဳးမ်ိဳးအားတူးေဖာ္ေန 
သည့္ တရုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ခဲ႔သည္။ 

99 ယခု ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈအတြက္သတင္းအခ်က္အလက္သည္ ၂၀၁၀၊၂၀၁၃ခုႏွစ္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ အင္တာဗ်ဴးခဲ႔သည့္ ကခ်င္ေဒသခံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ကုိင္သူ
မ်ားထံမွရ ရွိသည္။

ဓာတ္ပုံ၊ Kevin Woods၊ကခ်င္တရုတ္နယ္စပ္အနီးရွိသစ္လုံးကြင္း

ဓာတ္ပုံ Kevin Woods ခရာငွက္ေပ်ာစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမ၊ကခ်င္ျပည္နယ္



50

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

ထုိ တရုတ္စီးပြားေရးသမားသည္ ယူနန္ - ကခ်င္နယ္စပ္ႏွစ္ဘက္လုံးတြင္ ႏုိင္ငံေရးအဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ားရွိ သည့္အျပင္၊ ေဒ
သတြင္းအထူးအခြင့္ခံစီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာဘက္တြင္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရယူႏုိင္ပါက တရုတ္ႏုိ္င္ငံ၏ဘိန္းအစား
ထုိးအစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ေထာက္ပံမႈမ်ားကိုရရွိမည္ဟု ကတိကဝတ္ရရွိထားသူျဖစ္သည္။ ထုိရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံသူ ၃ ဦးသည္ 
Northern Royal Jade ကုမၸဏီအားစတင္ခဲ႔ၿပီး၊ လိုင္ဇာရွိ ေကအုိင္အုိဌာနခ်ဳပ္ရွိရာနံေဘး၊ ေဒၚဖုန္ရန္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲရွိ ခရာေက်းရြာအနီးတြင္ 
လယ္ယာစီးပြားစုိက္ ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမဧက ၃ဝဝဝဝ ရရွိခဲ႔သည္။ ထုိခြင့္ျပဳေျမမ်ားသည္ ယူနန္သုိ႕လွ်ပ္စစ္တင္ပို႕ရန္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံ 
တည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္သည့္္တာပိန္ျမစ္ေဘးတြင္တည္ရွိၿပီး၊ ထုိေနရာသည္ ခရာစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားေပးၿပီး ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာ 
ေကအုိင္အုိႏွင့္ျမန္မာတပ္မေတာ္ၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးပ်က္ပ်ယ္သြားၿပီးေနာက္ ပထမဦးဆုံးတုိက္ပြဲျပန္လည္ျဖစ္ပြားရာေဒသ 
ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ Northern Royal Jade ကုမၸဏီ သည္ ၄င္းတုိ႕၏ခရာစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားအတြင္းတြင္ ငွက္ေပ်ာ၊ 
ရာဘာႏွင့္ သစ္မာပင္အခ်ိဳ႕ကုိ ဧက ၁၁၅၅ဝ အထိစုိက္ပ်ိဳးထားခဲ႔ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားေျပာျပခ်က္အရသိရွိရသည္။

ထုိခြင့္ျပဳေျမသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံႏွင့္ေကအုိင္အုိဌာနခ်ဳပ္ေဘးတြင္တည္ရွိရုံသာမက သစ္ေတာဦးစီးဌာန ႀကီးၾကပ္မႈ 
ေအာက္တြင္ရွိသည့္ အဖုိးတန္သစ္ေတာဧရိယာမ်ားျဖစ္ေသာဘြန္ဆန္းႏွင့္သိိန္း ေတာ္ႀကိဳးဝုိင္းေတာ မ်ားအတြင္းတြင္ရွိသည္။ 
ယင္းသစ္ေတာမ်ားသည္ ေကအုိင္အုိက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တုိက္ခုိက္မႈထံမွအကာ အကြယ္ယူရန္သာမက ႏွစ္ဘ
က္လုံးမွဘ႑ာေငြအတြက္သစ္ခုတ္ယူရႏိုင္ေသာ အေရးပါ သည့္သစ္ေတာျဖစ္ သည္။ ကခ်င္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ 
ယြပ္ေဇာ္ေခါင္၏ Jadeland ကုမၸဏီသည္ ႀကိဳးဝုိင္းေတာအတြင္း လမ္းေဖာက္ လုပ္ရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး၊ စုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳ 
ေျမသစ္မ်ားလက္ဝယ္ရရွိရုံသာမကဘဲ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွနည္းဗ်ဴဟာ အရအဓိကက်သည္ဟုယူဆၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ထား 
ေသာၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕အား ဆက္စပ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Jadeland ကုမၸဏီသည္ လမ္းေဘးဝဲယာရွိေတာမ်ားမွသစ္ခုတ္ယူ 
ခြင့္ရရွိခဲ႔ၿပီးေနာက္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားသည္လည္း အျမဲတမ္းစို္က္ပ်ိဳးေျမမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ႔ရသည္။

ေဒသတြင္းႏွင့္တိုင္းေဒသသစ္ေတာဦးစီးဌာနအရာရွိမ်ားသည္ ထုိကဲ႔သုိႀကိဳးဝုိင္းေတာမ်ားအတြင္းစုိက္ပ်ိဳးေျမ 
ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းအား ခြင့္ျပဳေပးရန္ လာဘ္ထုိးျခင္းခံခဲ႔ရသည္ဟုဆုိၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ခရုိင္အဆင့္သစ္ေတာ 
အရာရွိတစ္ဦးမွ ဗဟုိအစုိးရထံသုိ႕ ႀကိဳးဝုိင္းေတာမ်ားအတြင္း သစ္မ်ားအေျပာင္ခုတ္ျခင္းႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေျမအတြင္းရာႏႈန္းျပည့္ 
မွီေအာင္ သီးႏံွ႕စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမရွိသည္ကုိ တုိင္ၾကားခဲ႔ေသာ္လည္းမည္သည့္အေရးယူမႈမွ်မျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည1္00။

ေဒၚဖုန္ရမ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိမေမာ္ရြာသားမ်ားသည္ ခရာစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမအတြင္းရွိ ၄င္းတုိ႕၏ေတာေတာင္မ်ားထဲမွ သစ္ 
ေတာတစ္ေတာအား အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာအျဖစ္ ၎တို႕၏ဓေလ့ထံုးတမ္းအတိုင္း တိုင္းထြာသတ္မွတ္ထားခဲ့ၾကၿပီး၊ 
၄င္းတုိ႕ေဒသအတြင္း လယ္ယာစီးပြားဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိတားျမစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အထက္မွခ်ေပးမည့္ တရားဝင္အ
သိအမွတ္ျပဳစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခဲ့ၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္  Northern Royal Jade ကုမၸဏီအား စုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳ 
လုိက္ၿပီးေနာက္တြင္ ယင္းရြာသားမ်ားမွာ ၎တုိ႕၏အစိုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ ေတာကို အာမခံေပးမည့္တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ 
လက္မွတ္ (community forest tittle) ကိုမရရွိဘဲ  အရႈံးေပးလုိက္ရ ေလသည္။ ယခုအခါ ထုိေတာအားအေျပာင္ခုတ္ထားၿပီး 
Northern Royal Jade ကုမၸဏီပုိင္ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ိဳး စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ျဖစ္သြားၿပီျဖစ္သည္။

ေတာအတြင္းလမ္းေဖာက္လုပ္ၿပီးေသာအခါ ျမန္မာတပ့္မေတာ္သည္ ေကအိုင္အုိစစ္ဌာနခ်ဳပ္အနီးတြင္ ပုိမုိလႈပ္ ရွားမႈမ်ားရွိလာသည္။ 
Northern Royal Jade ကုမၸဏီမွ စုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမရရွိၿပီး ၂ ႏွစ္မတုိင္ခင္အတြင္း သစ္မ်ား ခုတ္ထြင္းၿပီး သီးႏွံအခ်ဳိ႕စုိက္ပ်ိဳး
ၿပီးကာလတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ေကအုိင္အုိအၾကား စစ္ျပန္ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ခရာစုိက္ ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမသည္ “ကခ်င္ေဒသ”အတြင္း 
သယံဇာတထိန္းခ်ဳပ္၊ ပိုင္ဆိုင္၊ စီမံခန္႕ခြဲခြင့္ႏွင့္ ၎မွရေသာအက်ိဳး အျမတ္အားတန္းတူညီမ်စြာေဝငွသံုးစြဲပိုင္ခြင့္အတြက္ ကာလ 
ၾကာရွည္စြာလက္နက္စြဲကိုင္ေတာ္လွန္ေသာ အစိုးရဆန္႕က်င္အဖြဲ႕မ်ားကို တိုက္ထုတ္ဆန္႕က်င္ခဲ့ေသာစစ္ေျမျပင္ ျဖစ္ခဲ႔ရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဟူးေခါင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းရွိ ယုဇနဇီဝေလာင္စာ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမ
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လူသိအမ်ားဆုံးႏွင့္ အႀကီးဆုံးလယ္ယာစီးပြားစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အ ေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိက
မာၻ႕အႀကီးဆုံးက်ားကာကြယ္ေတာအတြင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ယုဇနကုမၸဏီပုိ္င္ရွင္ ဦးေဌး ျမင့္ (တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ 
ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္လည္းပါဝင္သည္)အား ထုိစဥ္က ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ဦးစီးခ်ဳပ္မွ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္း 
အတြင္းတြင္ စုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမဧက ၂ဝဝဝဝဝ ေပးခဲ႔သည္။ ထုိ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႕မေရာက္ရွိမီ 
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တာဝန္က်ခဲ႔စဥ္အခ်ိန္တြင္ ဦးေဌးျမင့္ႏွင့္ရင္းႏွီးမႈရွိခဲ႔သည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ယုဇနကုမၸဏီသည္ 
တရုတ္ျပည္တြင္း ဇီဝေလာင္စာေစ်းကြက္ အတြက္ ပီေလာပီနံအမ်ားအျပားႏွင့္ ၾကံအနညး္ငယ္ စိုက္ပ်ိဳးတင္ပို႕ေနသည1္01။

ယုဇနကုမၸဏီ၏ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေတာရွင္းလင္းမႈအခ်ဳိ႕ရွိသည္။ ၄င္း၏ စုိက္ပ်ိဳးခြင့္ရေျမမ်ားသည္ နယ္စြန္နယ္ျဖားတြင္ရွိၿပီး 

100 ယခုသတင္းအခ်က္အလက္သည္၂ဝ၁၁၊၂ဝ၁၂၊၂ဝ၁၃ခုႏွစ္တြင္အဓိကစာေရးသူႏွင့္အတူေလ့လာေရးဆင္းခဲ႔သည့္သုေတသီထံမွရရွိသည္။//*78
101 KDNG ၂၀၁၀
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ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ ၂ - ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ သစ္ေတာဧရိယာမ်ား အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ား

(စုိစြတ္ေျမ၊ စားက်က္ေျမ၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္ေျမျပန္႔ေတာမ်ားေရာေႏွာေနသည့္) ေျမအေန အထားေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္သစ္
ခုတ္ယူျခင္းျပဳလုပ္ရန္ မသင့္ေတာ္ေသာ္လည္း၊ ၄င္း၏စုိက္္ပ်ိဳးခြင့္ရ ေျမဧရိ ယာအတြင္းရွိ အဖုိးတန္သစ္မာမ်ားကိုခုတ္ယူၿပီး 
ေဒသတြင္းေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ဲ႕သည္။ ထုိ႕အျပင္ ပီေလာပီနံစုိက္ခင္းမ်ားႏွင့္ဇီဝေလာင္စာထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ားမွ ရရွိမည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ အႀကီးစားစက္ပစၥည္းမ်ားရယူ တင္သြင္းရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းႏွင့္ ျမစ္ဝကြ်န္း ေပၚေဒသမွ အလုပ္သမားကိုသင့္ေတာ္ေသာအဖုိးအချဖင့္ ေခၚယူငွားရန္အတြက္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း  လိုအပ္ ေသာကုန္က်စရိတ္ကို လုံေလာက္ေအာင္ေပးႏိုင္သည္အထိ မ်ားျပားသည္။ ယုဇနကုမၸဏီသည္ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ ငန္းအား အမွန္တကယ္လုပ္ကုိင္လုိေသာ ဆႏၵရွိေကာင္းရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ စို္က္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမအတြင္း 
ဧက ၂၀၀၀၀ သာ စုိက္ပ်ိဳးထားႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေဒသတြင္းၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ား၏စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရွိရၿပီး၊ 
ထုိပမာဏမွာ ရရွိထားေသာစုိက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ လ်က္ရွိေနသည္။

ယုဇနကုမၸဏီသည္ ၄င္းစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ရေျမအတြင္း တံတားစသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ 
တရုတ္အေျခစုိက္ Mein Guanကုမၸဏီႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ႔သည္။ ထိုဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ Mein Guan ကုမၸဏီ သည္ 
ယုဇနကုမၸဏီထံမွ ယုဇနကုမၸဏီ၏စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ရေျမဧရိယာအတြင္းတြင္ စုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳ ေျမတစ္ခုရရွိခဲ႔သည္။ Mein 
Guan ကုမၸဏီသည္ ထုိေျမအတြင္းရွိ ေတာေနရာတစ္ခ်ိဳ႕အား ေရြးခ်ယ္ခုတ္ယူၿပီး conversion timber (သစ္ေတာ
အသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) မ်ားထုတ္ၿပီးေနာက္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံေစ်းကြက္အတြက္ စပါး စုိက္ပ်ိဳးခဲ႔သည္။ 
Mein Guan ကုမၸဏီမွရရွိထားေသာေျမအတြင္းတြင္ တရားဝင္အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ ဧက ၂၅ဝဝဝ လည္းပါဝင္သည္။ 
တရားဝင္ကာကြယ္ေပးထားရမည့္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာအား ယခုကဲ႔သုိ႕ စို္က္ပ်ိဳး ခြင့္ျပဳခဲ႔ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အ 
ျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ႔သည္။ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကုမၸဏီကိုယ္ စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စစ္အစုိးရအရာရွိမ်ားပါဝင္ကာ 
ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခဲ႔ၿပီးေနာက္ ထုိအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ေဒသခံမ်ားျပန္လည္ရရွိႏိုင္ခဲ့ေသာ္
လည္း ယခုအခါ ၎၏ေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္ Mein Guan ကုမၸဏီ၏ စုိက္ပ်ိဳးခြင့္ရေျမမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။  

ယုဇနကုမၸဏီလက္ထဲသို႕ ထုိအခ်ိန္က ကခ်င္ျပည္နယ္၏စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မွ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္းအတြင္းရွိ ကမာၻ႕ 
အၾကီးဆုံး က်ားကာကြယ္ေတာအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမေပးခဲ႔သည္ႏွင့္တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ (အထက္ေဖာ္ျပပါ 
ခရာျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈတြင္ပါဝင္သည့္) Jadelandကုမၸဏီသည္လည္း  ဟူးေခါင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းအတြင္း၌ပင္ ယုဇနကုမၸဏီရရွိထားေသာ 
စိုက္ ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမႏွင့္နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္သည့္ေျမ  ဧက ၂ဝဝဝဝဝ ကို ရရွိခဲ႔သည္။ ထုိေျမမ်ား အတြင္းရွိသစ္ေတာအခ်ိဳ႕မွာ အရည္ 
အေသြးျမင့္အဖိုးတန္သစ္မာမ်ားရွိရာသစ္ေတာမ်ားျဖစ္ကာ ထုိေတာမ်ားအား Jadeland ကုမၸဏီမွ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ေသာကုမၸဏီမ်ား 
ျဖင့္ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းရန္  ရည္ရြယ္ခဲဲ႔သည္ဟု  ဆုိသည္1္02။Jadeland ကုမၸဏီသည္ ေျပာင္းႏွင့္ရာဘာစုိက္ပ်ိဳးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ျဖင့္ ၄င္း၏စုိက္ပ်ိဳးခြင့္ရေျမအခ်ိဳ႕ကို တရုတ္ ျပည္မကုမၸဏီအား ေရာင္းခ်ခဲ႔ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးရလဒ္မွာ conversion timber 
(သစ္ေတာ အ သြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) ထုတ္လုပ္ရယူမႈမ်ားသာျဖစ္သည္။ ဟူးေကာင္း ခ်ိဳင့္ဝွမ္းက်ားကာကြယ္ေတာ မွ
ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားကတားျမစ္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ႔ေသာ္လည္း ထုိကုမၸဏီသည္ သစ္တန္ ၁၆ဝ အား ယူေဆာင္လြတ္ ေျမာက္သြားခဲ႔သည္ဟု 
ဆုိသည1္03။ Jadeland ကုမၸဏီသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စနစ္တက်လုပ္ ေဆာင္မႈမရွိခဲ႔ပါ။ ကုမၸဏီပုိင္ရွင္၏အိမ္သည္ 
၄င္းစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ရေျမအတြင္းတည္ရွိၿပီး  ေဒသခံမ်ားကိုလည္း ေဒါသမထြက္ေစလုိေသာေၾကာင့္ဟု ယူဆရသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ 
အဆိုပါစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမထဲမွ ဧက ၅ဝဝဝဝ အား စစ္တပ္အႀကီးအကဲတစ္ဦး၏သားမက္ျဖစ္သူ ပုိင္ဆုိင္သည့္ အမ်ိဳးသားတုိး
တက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီထံသုိ႕ ခြဲေဝေပးခဲ႔သည္။ ယင္းကုမၸဏီမွ အဖုိးတန္သစ္မာမ်ားအား ဆက္လက္ခုတ္ယူသည္ဟုၾကားရၿပီး 
ေျမအခ်ိဳ႕တြင္ သီးႏွံ႔ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးရန္ လမ္းတစ္ခုေဖာက္ခဲ႔သည္။ သုိ႕ေသာ္ ထုိစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမတြင္ အဖိုးတန္သစ္ေတာမ်ား 
မ်ားစြာမရွိဘဲ၊ အရည္အေသြးျမင့္ conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) လည္း အနည္းငယ္သာ 
ထုတ္ယူႏုိင္ခဲ႔သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ သစ္ေတာခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းမႈအား ဆႏၵျပတားဆီး ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားတုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳး 
ေရးကုမၸဏီမွ ရွင္းလင္းခုတ္ထြင္မည့္သစ္ေတာပမာဏႏွင့္ စက္မႈလယ္ယာ သီးႏွံမ်ားစိုက္ ပ်ိဳးမႈ ပမာဏအား ကန္႕သတ္ႏုိင္ခဲ႔သည္။ 

102 ကခ်င္သုေတသီ ၂၀၁၃
103 ကခ်င္သုေတသီႏွင့္ အင္တာဗ်ဳးမွ ၂၀၁၃
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္လာျခင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အထူးေဒသ - ၁ အတြင္း လယ္ယာစီးပြား၊ သစ္စိုက္ခင္း ႏွင့္ 
conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) 
ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းအတြင္းရွိစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမအမ်ားစုသည္ conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံ 
ကိန္းမွရေသာသစ္) မွရရွိေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ သစ္ ခုတ္ယူခြင့္ႏွင့္ 
သစ္ခုတ္ယူမႈအားဖုံးကြယ္ရန္အတြက္ေပၚေပါက္လာေသာ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ား လည္းရွိ သည္။ Conversion 
timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) အား ျမန္မာ့သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏုိင္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ 
ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႕ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္တင္ပို႕ႏိုင္ၿပီး ဤသုိ႕ျပဳလုပ္ျခင္း သည္(၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တရုတ္ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံသေ
ဘာတူညီခ်က္အရ) ျမန္မာ - တရုတ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သစ္တင္ ပုိ႕မႈစည္းမ်ဥး္စဥ္းကမ္းမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ 
ေကာင္းေရာက္မည္။ (သုိ႕မဟုတ္ ထိုသေဘာတူ ညီခ်က္ အား ဥပေဒျပန္ျပဳရာတြင္ ေကာက္ႏုတ္ေသာအဓိပၸါယ္အေပၚမူ
တည္ၿပီး ခ်ိဳးေဖါက္ရာမေရာက္ႏိုင္)104။ ထို႕အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းရ လယ္ယာစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား၌ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏
ဘိန္းအစားထုိးအစီအစဥ္ အေထာက္အပံ႔ ယူထားေသာတရုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အဓိကအခန္းက႑မ်ားတြင္ပါဝင္ေနၿပီး  
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္း ထားသည့္လက္နက္ကုိင္မ်ား (နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ “ျပည္သူ႕စစ္” ဟုေခၚသူမ်ား) သည္လည္း 
သစ္ေတာမ်ား အားအသြင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ထိုမွတစ္ဆင့္ conversion timber  (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရ 
ေသာသစ္) မ်ားအား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း စသည့္သယံဇာတအေရာင္းအဝယ္ျပဳရာတြင္ အေရးပါေသာက႑မွ ပါဝင္ သည္။

ကခ်င္ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္  (NDA-K) ဟု ယခင္ကသိၾကေသာ အထူးေဒသ ၁ မွ ဇေဟာင္းတုိင္းရင္ သည္ 
၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလအတြင္းတြင္ ေကအုိင္အိုမွ ခြဲထြက္လာခဲ႔သည္။ ထုိအခ်ိန္ မွစတင္ကာ 
၄င္းအာဏာသက္ေရာက္ေသာေဒသမ်ား (မ်ားေသာအားျဖင့္ အထူးေဒသ ၁ အတြင္းႏွင့္္အျပင္ ေဒသအနည္း ငယ္) 
အတြင္း စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သစ္ခုတ္ခြင့္ျပဳေျမမ်ား အဓိကလက္ခံသူျဖစ္လာခဲ႔သည္။ အထူး သျဖင့္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ ႏွစ္တြင္ 
(ေကအုိင္အုိအားတုိက္ခုိက္ရန္) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ျဖစ္လာခဲ႔ၿပီး ေနာက္တြင္ ပုိမုိရရွိခဲ႔သည္။ 
အထူးေဒသ ၁ သည္ သစ္မ်ား (ႏွင့္အျခားတရားမဝင္ကုန္စည္မ်ား) အား တရုတ္ ႏုိင္ငံသုိ႕ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္မႈျပဳရန္ 
အလြယ္တကူစီမံႏုိင္သည့္ ကခ်င္ - ယူနန္နယ္စပ္တစ္ ေလွ်ာက္တြင္ တည္ရွိသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ 
စီးပြားေရးအရနီးစပ္မႈရွိသည့္ ဇေဟာင္းတုိင္းရင္ႏွင့္ ယခင္ (NDA-K) မွ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားသည္ သစ္ခုတ္ျခင္း၊ 
လယ္ယာစီးပြားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အာဏာသက္ေရာက္ရာ 
နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္နီးရာ အေနာက္ေတာင္ဘက္ေဒသတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔သည္။

Golden Myanmar၊ Well - Being Myanmar ႏွင့္ Chan Yin Ku စသည့္ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးသည္ (NDA-K)  ၏ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ 
၄င္းတုိ႕၏ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္တုိက္ရုိက္ပတ္သက္မႈရွိၾကၿပီး၊ ထိုကုမၸဏီအားလုံးသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခြင္ရွိ သစ္ေတာေျမမ်ားအတြင္း 
စုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားရရွိခဲ့ၾကသည္။ ထုိစိုက္ ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ား ကုိ တရုတ္စီးပြားေရးသမားမ်ားမွအေထာက္အပံ႔ေပးထား 
ၿပီး ထုိစီးပြားေရးသမားမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕သည္ တရုတ္ ႏုိင္ငံ၏ဘိန္းအစားထုိးအစီအစဥ္မွ ေထာက္ပံမႈရယူထားဖြယ္ ရွိသည္။ 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားသည္ (ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အား အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ဆက္လက္ရရွိထားေသာ္လည္း) 
ဥပေဒအရ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ လက္ေအာက္တြင္ရွိေသာေၾကာင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အရာရွိမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ 
ျမန္မာတပ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရေရာ  စီးပြားေရးအရအတြက္ပါ ဆက္ႏြယ္နီးစပ္မႈမ်ားရယူလာခဲ႔ၾကသည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္လက္ေအာက္ရွိအထူးေဒသ ၁ အတြင္းရွိ စုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ားသည္ ေကအုိင္အုိအာဏာ သက္ေရာက္ရာ 
ေဒသမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ပမာဏအနည္းငယ္သာရွိသည္။ ဇေဟာင္းတုိင္းရင္သည္ ၄င္းတုိ႕ အာဏာ သက္ေရာက္ရာေဒသအတြင္း 
သစ္ေတာျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ေရးစီမံ ကိန္းမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားေရြးခ်ယ္္ပိုင္ခြင့္
မ်ားေပးလ်က္ရွိေနၿပီး ထိုသို႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ ရွိေသာကုမၸဏီအမ်ား စုမွာ ၎၏နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ အရာရွိႀကီးမ်ား၏ေဆြမ်ိဳးမ်ားသာ 
ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ ထိုစီမံကိန္းလုပ္ငန္း အမ်ားစုမွာလည္း ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိ
ဘဲ သစ္ခုတ္ယူမႈကုိ ဖုံးကြယ္ရန္အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း သယံဇာတထုတ္ယူသုံးစြဲမႈႏွင့္ 
လယ္ယာစီးပြားေရးစီမံ ကိန္းမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ရသည့္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွဗုိလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္သည္ ထုိစဥ္က ေျမာက္ပုိင္းတုိ
င္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အႀကီးအကဲ၏တုိက္ရုိက္ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ ဇေဟာင္းတုိင္းရင္ ထံမွ အထူးေဒသ ၁ အတြင္း ေစာေလာ ေဒသတြင္ 
လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ႔သည္။ ရာသီပုိင္းသာအသုံးျပဳႏုိင္သည့္ အမ်ားအတြက္အသံုး တည့္မႈနည္းေသာထုိလမ္းသည္  
ေဒသတြင္းသစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ (ဖိအားေပးခံရျခင္းေၾကာင့္ေပးသည့္) ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လမ္းေဘးဝဲယာရွိအဖိုးတန္ 
သစ္ေတာမ်ားမွ ထုတ္လုပ္သည့္သစ္ထုတ္ယူမႈအားဖုံးကြယ္ရန္အတြက္ ေဖာက္လုပ္ထားျခင္းဟုအမ်ားကယူဆၾကသည္1္05။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္အရာရွိတစ္ဦးပုိင္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီတစ္ခုကလည္း အထူးေဒသ ၁ အတြင္း သစ္ေတာမ်ား ထူထပ္စြာေပါက္ေရာက္ 

104 Woods ၂ဝ၁၃
105 စာေရးသူ၏လက္ထဲတြင္စာခ်ဳပ္ရွိသည္
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ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈ ၂ - ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ သစ္ေတာဧရိယာမ်ား အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေျမမ်ား

ေနသည့္နယ္စပ္ေဒသအတြင္း သစ္ေတာျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳးရန္ ခြင့္ျပဳေျမဧက ၂၅ဝဝဝ ကို ရရွိခဲ႔ သည္။ ထုိခြင့္ျပဳခ်က္သည္ 
ေဒသခံသစ္ေတာဦးစီးဌာနထံမွ တုိက္ရုိက္ရရွိခဲ႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေနျပည္ေတာ္မွ သေဘာတူညီမႈကုိလည္းရရွိခဲ႔သည္။ ထင္းရႈး (Taxus 
မ်ိဳးကြဲ)  ႏွင့္ တရုတ္ေခါင္းပင္အမ်ိဳးအစား (Tawiania cryptomerioides) မ်ားကို တရုတ္ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ တင္ပို႕ ေရာင္းခ်ခဲ႔သည့္ 
ေနာက္တြင1္06 ထုိေဒသမွ တစ္ဆင့္  conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္း စီမံကိန္းမွ ရေသာသစ္) မ်ားကိုထုတ္လုပ္ကာ ထိုသစ္ 
မ်ားအား (နယ္ျခားေစာင့္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ကခ်င္ - ယူနန္ နယ္စပ္ရွိ) ပန္ဝါၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ တရုတ္ ႏုိင္ငံသုိ႕ ပုိ႕ေဆာင္ခဲ႕သည္။    

106 ေဒသခံသုေတသီထံမွရရွိေသာသတင္းအခ်က္အလက္၂ဝ၁၃
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သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သစ္ေတာအားအသြင္ ေျပာင္းျခင္းသည္ 
အမ်ားကသတိမထားမိၾကေသးသည့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္း စီမံကိန္းမွသစ္မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း
မ်ားကို ျဖစ္ေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးအေျခအေနေျပာင္း
လဲမႈျဖစ္ေပၚလာေနေသာကာလတြင္ လယ္ယာစီးပြားေရးေျမယာလုပ္ငန္းအတြင္း ရင္းႏွီးသည့္ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွွံ႔မႈ
မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏သစ္ေတာေျမအေနအထားအေပၚ ၾကီးမားေသာဖိအားေပးႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ 
သစ္လုပ္ငန္းအပါအဝင္ စီးပြားေရးပိတ္ပင္တားျမစ္မႈမ်ားေလ်ာ့ခ်လုိက္ျခင္းသည္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၾကားတြင္ 
ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကတုိက္မ်ားသုိ႔ ျမန္မာ့သစ္တရားဝင္တင္ပုိ႕ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားမ်ားျပားလာေစသည္။ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာသစ္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ ျပည္တြင္းသစ္လုံး 
တင္ပို႕ေရာင္းခ်မႈ ဆိုင္ရာ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခ်က္၊ ႏိုင္ငံအတြင္း certification schemes (သစ္ထုတ္လုပ္ေရးသည္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈရွိေၾကာင္း၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးအျမတ္ကိုေပးေၾကာင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္ တန္႕ေသာ စီးပြား 
ေရးပိုင္းဆိုင္ရာအက်ိးအျမတ္ကိုေပးေၾကာင္း၊ ေရေရရွည္သစ္ေတာတည္တ့ံ ခိုင္ၿမဲေရးစီမံခန္႕ ခြဲမႈ၏ စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္ကိုညီေၾကာင္း၊ 
ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေၾကာင္း၊ စသည္မ်ားအပါအဝင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ၊ သစ္ေတာစီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ညီ
ညြတ္ေၾကာင္းကို အဆင့္ဆင့္စစ္ေဆးသည့္အေထာက္အ ထားလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးစနစ္)  မ်ားမရွိျခင္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္ရရွိသည့္ 
မူရင္းဇာစ္ျမစ္အား ဆန္္းစစ္ခြဲျခားမႈမရွိ ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ခက္ခဲေနသည့္ မ်ားစြာေသာ 
ႏုိင္ငံတကာသစ္တင္ပို႕မႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားစသည့္ ေျဖရွင္းမရေသးသည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားစြာထဲတြင္ ရွိေနသည္။ 

သစ္ထုတ္လုပ္သူႏွင့္သံုးစြသူဲႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္စလုံးအတြက္ ယေန႕အခ်ိန္အထိ အစပ်ိဳးလာခ့ဲေသာအခ်ိဳ႕ပဏာမ အစီအစဥ္မ်ားသည္  
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွသည္ကုိေတြ႕ရၿပီး ကမာၻ႕တစ္ဝွမ္းသစ္တရားမဝင္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား အား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္စြမ္းရိွေၾကာင္းေတြ႕ရ သည္107။ 
တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သစ္မ်ားထပ္မံျပဳန္းတီးျခင္း အားကာကြယ္ရန္စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရိွေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူအလႈ
ရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား သည္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈအားေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ သစ္ေတာမ်ားအားအသြင္ေျပာင္းျခင္း၊ 
အဓိကအားျဖင့္  အႀကီးစားစက္မႈလယ္ယာလုပ္ငန္းသည္   အေရးၾကီးေသာက႑တြင္ပါဝင္သည္ဟု ယခုအခါ အသိအမွတ္ျပဳလာ 
ေနၾကသည္။ သို႕ေသာ္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ဆန္းစစ္မႈသည္ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ သစ္ထုတ္လုပ္
ခြင့္ေပးျခင္းအဆင့္ႏွင့္ ထုိေနာက္ပုိင္းကုိသာအာရုံစုိက္ေသာေၾကာင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္မေပးခင္ ျဖစ္ပြားေသာ  သစ္ေတာေျမအား 
သစ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ တရားမဝင္အမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ျခင္း မ်ားအပါအဝင္ တရားအဝင္သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္း
မႈႏွင့္ သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ သစ္ထုတ္ လုပ္မႈမ်ားကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳရာေရာက္သည္။      မလုိက္နာမျဖစ္လုိက္
နာရမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံမ်ားအား လုိက္နာရန္အားေပးေသာ ႏုိင္ငံတကာသစ္ေတာ certificate ေပးျခင္းစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား 
(voluntary certification standards) ႏွင့္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားအျပင္ သစ္ေတာအားေရရွည္တည္တန္႕ေစ 
မည့္ဥေပဒႏွင့္စီမံခန္႕ခြမဲႈမ်ားအား အားေကာင္းေစကာ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိပုိမုိေကာင္းမြန္ေစၿပီး တရားဝင္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ 
သစ္ထုတ္လုပ္ကုန္သြယ္ႏုိင္ေရး(FLEGT)ႏွင့္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္ကုန္သြယ္ေရးကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ဥေရာပသမၸက ႏွင့္
ဥေရာပသမၸကအဖြ႕ဲဝင္မဟုတ္ေသာသစ္ထုတ္လုပ္ကုန္သြယ္သည့္ႏုိင္ငံ မ်ားအၾကား သေဘာခ်ဳပ္ဆုိထားေသာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
(VPA)  စသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး     တိုးတက္မႈရိွေစ ရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္လည္း ေျမအသြင္ေျပာင္းျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ျပသနာမ်ားအား အသိအမွတ္ ျပဳလာၾကသည္။ ထို႔အျပင္အလြန္နည္းပါးေသးေသာ္လည္း ဆီအုန္းအစရိွသည့္ အဓိကစုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ 
ကုန္ပစၥည္း အဓိကထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္သူမ်ားႏွင့္ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားမွ စုိက္ပ်ိဳးေရး 
ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ  ျပည္တြင္းတင္သြင္းဝယ္ယူရာ၌ “zero conversion” ေခၚ သစ္ေတာ အသြင္ေျပာင္းကင္းရွင္းေရးႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ၎တုိ႕၏လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားဝယ္ယူေရးေပၚလစီမ်ား ထည့္ သြင္းေၾကညာလာမႈမ်ားကုိ ေတြ႕လာရသည္108။

107 Lawson and MacFaul ၂ဝ၁ဝ
108 Proforest ၂ဝ၁၁
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ဥေရာပသမဂၢသစ္ထုတ္လုပ္ေရးဥပေဒ (EUTR) ၊ FLEGT ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ႏွင့္ ၎၏ VPA လုပ္ငန္းစဥ္၊ စသည့္အစီစဥ္မ်ားအ 
ေကာင္အထည္ေဖၚရန္အတြက္ ပဏမအစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္လာမႈမ်ားသည္ တရားမဝင္သစ္ ထုတ္လုပ္မႈအားႏိုင္ငံတကာမွအာရံုစုိက္
မိလာ ေစရန္အေထာက္အကူျပဳသည္။  သို႕ေသာ္ အျခားက႑အတြက္ သံုးစြရဲန္အသြင္ေျပာင္းထားေသာေျမွသစ္မ်ား၏တရားဝင္မႈ
အေပၚအာရံုစတင္ျပဳလာၾကရံုသာရိွေသးသည္။ အသိ အမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးမႈစံခ်ိန္စံႏႈန္း (certification standard) မ်ားသည္လည္း 
သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ အဓိကရရိွ ထားေသာ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိသာ စစ္ေဆးအတည္ျပဳေလ့ရိွၿပီး သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ရရိွျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ 
အျခားရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာစီမံကိန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာသစ္မ်ားကုိ စစ္ေဆးအ တည္ျပဳရန္ တုံ႕ဆုိင္းၾကသည္။  

ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ သစ္ေတာစီမံခန္႕ခြမဲႈအတြက္ တာဝန္ရိွသူအစိုးရအဖြ႕ဲမ်ားၾကားတြင္သာ ေပၚေပါက္ေလ့ရိွၿပီး 
ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ခ်ေပးျခင္း သို႕မဟုတ္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးဖြ႕ံၿဖိဳးမႈက႑တြင္ တာဝန္ရိွ ေသာ ပုိမိုအာဏာရိွသည့္အစိုးရ
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအၾကား ေတြ႕ဆုံေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိမူ အမ်ားစုက မျပဳ လုပ္ႏုိင္ေသးပါ။  ထို႕ေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ားကို 
သစ္ေတာႏွင့္မဆုိင္သည့္ အသံုးခ်မႈမ်ားအတြက္ အသြင္ေျပာင္း ျခင္း စသည့္၏တရားမဝင္လုပ္ရပ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
ထိုလုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚေလ့ရိွသည့္ ေျမယာလုပ္ပ္ုိင္ခြင့္ ခြေဲဝခ်ေပးမႈႈလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္အား မျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည့္အႏၱရာယ္ရိွ 
ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ျပည္တြင္းစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင့္ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား လိုက္နာေသာ္ျငားလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ျဖစ္ေပၚေနသကဲ႔သို႕ပင္ ႏိုင္ငံ၏ဥပေဒေဘာင္အတြင္းတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးအရကာကြယ္မႈမ်ားအား  ထည့္သြင္း 
ပါဝင္ေပါင္းစပ္ထားျခင္းမရိွိိသည္႔ အေျခအေနမ်ားလည္းရိွသည္။ ဥပေဒမ်ားအားဆန္းစစ္သံုးသတ္ထားမႈႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ေလ့
လာမႈမ်ားမွေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း conversion timber (သစ္ေတာ အသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွ ရေသာသစ္) သုိ႕မဟုတ္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွထုတ္လုပ္ေသာသစ္မ်ား၏ တရားဝင္မႈ၊ မဝင္မႈကုိ ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ေပးရန္တြက္ 
ျပည္တြင္းဥပေဒတစ္ခုတည္းအေပၚ မီွခိုျခင္းမွာ    ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈ မရိွေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သက္ဆိုင္ရာ 
ဥပေဒမ်ားသည္ လာအိုႏွင့္ကေမာၻဒီယားအစရိွသည့္ အျခား ေဒသတြင္းရိွႏိုင္ငံမ်ားကဲ႔သို႕ပင္ “အမိန္႕အရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ” စနစ္အားလို
က္နာေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထက္အရာ ရိွအမ်ားမွ ထိုသစ္မ်ားအား “တရားဝင္သည္” ဟုေၾကညာပါက တရားဝင္သစ္မ်ား 
ျဖစ္လာေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုအ ေျခအေနသည္ သစ္ေတာမ်ားအသြင္ေျပာင္းျခင္၊ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ထုတ္လုပ္သည့္ conversion 
timber (သစ္ ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံကိန္းမွရေသာသစ္) မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သုိ႕ေဆာင္ရြက္မွ တရားဝင္သည္ကုိ ဥပေဒ 
မ်ားတြင္   ေဖာ္ျပျခင္းပင္မရိွေသာေၾကာင့္ အေျခအေနပိုမုိဆိုးရြားေစကာ ဥပေဒအရ ဒြဟိျဖစ္မႈမ်ားျဖစ္ ေပၚေစ သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ 
သစ္ေတာမ်ားအသြင္ေျပာင္းျခင္း၊ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ျဖစ္ပြားေသာ conversion timber (သစ္ ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံ ကိန္းမွရေသာသစ္) 
ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအေရးကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ပိုမိုအေလးထား လာရန္လိုအပ္လ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ 
သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းမႈ၊ conversion timber (သစ္ေတာအသြင္ေျပာင္းစီမံ ကိန္း မွရေသာသစ္) မ်ားထုတ္လုပ္မႈႏွွင့္ သစ္ကူးသန္း 
ေရာင္းဝယ္တင္ပုိ႕မႈအပါအ ဝင္ သစ္မ်ား၏တရား ဝင္ျဖစ္မႈအား မည္သို႕သတ္မွတ္ျပဌာန္းသြားရမည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလူမႈ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္အတူ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕လက္တြလုဲပ္ေဆာင္ကာ သေဘာတူညီမႈရယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ သြားရန္ လိုအပ္ေနသည္။

ဓာတ္ပုံ၊ ေဒသခံသုေတသီ၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမွ ေတာေတာင္မ်ား 
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