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၂၀၁၉ ခုနစှ ်မေလတငွ ်မေန်ေ ာ့ သယဇံ တ နငှာ့ ်သဘ ဝပတဝ်န််းကျင ်ထန်ိ်းသေ်ိ်းမ ်း ဝန်ကက ်းဌ န(MONREC) ေှ 

၎င််း၏ ၂၀၁၈ ခုနစှ် သစ်မတ ဥပမေ1အ ်း ေည်သို ာ့အမက ငအ်ထည်မ  ်ေည်ကိ ုအမသ်းစိတ ်မ  ်မပထ ်းသညာ့ ်

သစ်မတ နည််းဥပမေကကေ််းကိ ုထတုမ်ပန်ခ ာ့သည်။ သယဇံ တ နငှာ့ ်သဘ ဝပတဝ်န််းကျင ်

ထန်ိ်းသေ်ိ်းမ ်းဝန်ကက ်းဌ နနငှာ့ ်သစ်မတ ဌ နအမနမ ငာ့ ်၂၀၁၉ နစှ်ကန်ုတငွ ်စ စစ်တည််းမ တေ်ှု အလံ်ုးစံ ု

ပပ ်းမမေ က ်န် မေ  ်ေှန််းထ ်းပပ ်း ၂၀၁၉ခုနစှ် စကတ်ငဘ် လတငွ ်ကျငပ် န်  ထ ်းမသ  မပည်မထ ငစု်အဆငာ့ ်

မပည်သလူထူပုါဝငမ်သ အလပ်ုရုံဆ်ွးမန်ွးပွ  ေလပ်ုမဆ ငေ်  တိငု််းနငှာ့မ်ပည်နယ ်အဆငာ့တ်ငွ ်

မပည်သလူထူပုါဝငမ်သ အလပ်ုရုံဆ်ွးမန်ွးပွ ေျ ်းကိ ုမန ွ သ  နငှာ့ ်ေုိ်းဦ်းက လတငွ ်  မပြုလပ်ုလျကရိှ်သည်။ 

ဤအကျဉ်းချြုပ်တငွ ်လကရိှ်သစ်မတ နည််းဥပမေ ၂၀၁၉2 ကိ ုထံ်ုးတေ််းစဉလ  

မမေယ အခွငာ့အ်မ ်းေျ ်းရှုမထ ငာ့ေှ် Forest Trends ၏ မလာ့လ ဆန််းစစ်ချကေ်ျ ်းနငှာ့ ်ေှတခ်ျကေ်ျ ်းအ ်း 

အတိခုျြုပ်မ  ်မပထ ်းပါသည်။ နည််းဥပမေေျ ်းအ ်း အဓွန ာ့်ရှည်မသ  သစ်မတ စ ေံခန ာ့်ခွ ေှု၊ တ  ်းဥပမေနငှာ့ ်

ည ညွတမ်သ သစ်  (timber legality)၊ သစ်မတ ကဏ္ဍ အပ်ုချြုပ်ေှု၊ ကက ်းကကပ်ေှု နငှာ့ ်တ ဝန်ခံေှု၊ နငှာ့ ်သစ်မတ  

ထတွက်န်ုေျ ်းဆိငု ်  စည််းေျဉ်းစည််းကေ််းေျ ်း ရှုမထ ငာ့ေှ် မပန်လည်သံ်ုးသပ်မခင််းသည် အသံ်ုးဝငမ်သ  

မ ညာ့်စွကခ်ျကမ် စ်မသ ်လည််း ယခုသံ်ုးသပ်ချကေ်ျ ်းတငွ ်ဤအချကေ်ျ ်း ေပါဝငပ်ါ။ 

 

 

နည််းဥပမေမ ်းဆွ  န်အတကွ် အမမခခံအ ်းမ ငာ့တ်ည်ပငေ်ိေှုရိှေမနမခင််း 

 

မြနြ်ောာ့သစ်တ ောြ ော်း၏ စီြ ခန ာ့ခွ်ွဲြှုသည် ရှင််းလင််းတသော စည််းြ ဉ််းစည််းြြ််းြူတ ောင ်စ်ခ တပေါ် ွင ်အတမခခ သငာ့သ်ည်။       

ဤအတမခခ အ ောသည် ြ ယ်မပန ာ့တ်သော ည်ြှန််းခ ြ်ြ ော်းခ ြှ ်ထော်းတသော  သစ်တ ောြူဝါေမြငာ့ ်အစမပြုသည်။  လွှ ်တ ော်သ  ာ့ 

 ငသ်ငွ််းပပီ်းတသော ဥပတေြ ော်းအော်း ြူဝါေ ည်ြှန််းခ ြ်ြ ော်းနငှာ့ ်ြ  ြ်ညတီစ န ်ဥပတေတ ်း ော လ  အပ်ခ ြြ် ော်း ခ ြှ သ်ငာ့သ်ည်။  

စည််းြြ််းထ န််းသ ြ််း န၊်  ော်းမြစ် န၊် သ်ီးသန ာ့လ် ပ်တ ောငြ်ှုြ ော်းအော်း သ ်ြှ ်မပဌောန််း န ်သ  ာ့ြဟ  ်   ော်းဝငခွ်ငာ့မ်ပြု န ်                            

အစရှ တသော ဥပတေြ ော်းအော်း အတြောငထ်ည်တြောတ် ောငြ်ှုရှ တစ န ်နည််းဥပတေြ ော်းအော်း ဝနက်ြီ်းဌောနြှ                                               

တ ်း ွွဲ ြည်မြစ်ပပီ်း နည််းဥပတေြ ော်းအော်း တလ်းစော်းလ  ြ်နောြှုြရှ ပါြ အတ ်းယူြှုြ ော်းလည််း ခ ြှ ်န  ငသ်ည်။                                   

န  ငင် အြ ော်း ွင ်နည််းဥပတေြ ော်းအော်း ြ စ်ြ စ်လစ်လစ်မြစ်တစ န ်ကြ ြု်းပြ််းကြပပီ်း                                                                   

၎င််း   ာ့အော်း အတြောငအ်ထညတ်ြော် ော ွင ်ရှ လောန  ငတ်သော အဟန ာ့အ် ော်းြ ော်းနငှာ့ ်   ်းရှု  ်းန  ငတ်မခြ ော်းြ                              

အြွဲမြ ်စစ်တ ်းမခင််းြ ော်းမပြုလ ပ်၍ တ ်း ွွဲကြသည်။ ထ  ာ့တကြောငာ့ ်၂၀၁၉ သစ်တ ောနည််းဥပတေသည်                                                          

 

 

 

                                                      
၁ မြနြ်ောာ့သစ်တ ော ဥပတေ (၁၉၉၄) အော်း ၂၀၁၈ ခ နှစ် စြ် င် ောလ  ွင် မပင် င်ခွဲာ့သည်။ 

၂ အခန််း (၃) ရှ  သစ်တ ောဥပတေအသစ် နငှာ့် အြ ော်း   ်း အလော်း ူညီပပီ်း အခန််း(၂) ၏ နည််းဥပတေြူကြြ််းြ ော်းနငှာ့် ( သစ်တ ောကြ ြု်းဝ  င််း ြွွဲ ွဲ့စည််းပ   နငှာ့် ကြ ြု်းမပင်ြောြွယ်တ ော တကြညောခ ြ်) နငှာ့် အမခော်း  ြ်စပ်တသော အခန််းြ ော်း နငှာ့် အလော်း ူညီသည်။ ဤမပနလ်ည်သ  ်းသပ်ခ ြ်ြ ော်းြ   အ   င််းအ ောနယ်ပယ်၏ 

အမပင် ြ်  အခန််း(၄)(သစ်တ ောတ ်း ော ၊ သစ်တ ော စီြ ခန ာ့ခ်ွွဲြှု) နငှာ့ ်အခန််း (၇) ြှ (၁၄) သစ်တ ောထွြ်ပစစည််းြ ော်းတ ွှ်းတမပောင််းမခင််းြှသည် တ ်းြွြ်သ  ာ့ င်ပ  ာ့မခင််းအထ  ၊ ေဏတ်ကြ်း နငှာ့် အ ပ်ခ ြုပ်တ ်း ော လ ပ်ငန််းစဉ်ြ ော်း အစရှ တသော အ ောအော်းလ  ်းပါဝင်တသော အထ တမပောင််းလွဲြှုြ ော်းမြစ်တပေါ်တစသည်။ 



 

၂၀၁၉ ခ နစ်ှ ကသဂ  လ် မြနြ်ောာ့သစ်တ ောနည််းဥပတေြူကြြ််း (၂၀၁၉) အော်း ထ  ်း ြ််းစဉ်လော 

                                                        တမြယောအခွငာ့အ်တ ်းြ ော်း ရှုတထောငာ့ြှ် Forest Trends ၏ အကြ မပြုခ ြ်ြ ော်း 

2 
 

 

၂၀၁၈သစ်တ ောဥပတေြှ  င််းသြ် ြည်မြစ်ပပီ်း  ၎င််း၂၀၁၈ သစ်တ ောဥပတေအော်း ဦ်းစွောမပင ်ငမ်ခင််းြရှ ပွဲ                               

တ ်း ွွဲထော်းတသောနည််းဥပတေ ွင ်အြန ာ့အ်သ ြ် ော်း ရှ တနပါြည်။ ၂၀၁၈ သစ်တ ောဥပတေ နငှာ့ ်၂၀၁၉ သစ်တ ောနည််းဥပတေကြြ််းသည် 

အြ  ြု်းသော်းတမြယောသ  ်းစွွဲြှုြဝူါေ (၂၀၁၆) နငှာ့ ်အြ  ြု်းသော်း အပစ်အခ ် ပ်စွဲတ ်း သတ ော ူညီခ ြ် NCA (၂၀၁၅)    ာ့နငှာ့ ်လ  ြ်တလ ောညတီထြွှု 

ရှ ြတနသညြ်   Forest Trends အတနမြငာ့ ်သ  ထော်းြ ပါသည်။ 

ထ  ာ့မပင ်မပည်တထောငစ် ပင ြ််းခ ြ််းတ ်း စြော်းဝ  င််း၏  စ်စ  ် စ်တေသမြစ်တသော    င််း င််းသော်းြ  ြု်းနယွ်စ တန ောြ ော်း ွင ်

တမြယောနငှာ့ပ် ်ဝန််းြ င ်  င ်ော ြ စစ ပ်ြ ော်းအော်း ြည်သ  ာ့သ ်ြှ ြ်ည်   သညာ့် အော်းထ  ်ြှုြ ော်းနငှာ့လ်ည််း 

ြွွဲမပော်း န ာ့ြ် ငတ်နသည်ြ  တ ွွဲ့ ပါသည်။ အြ  ြု်းသော်းတမြယောသ  ်းစွွဲြှုြဝူါေ(NLUP) အတနမြငာ့ ်တမြယောထ  ်း ြ််းစဉ်လော အခွငာ့အ်တ ်းြ ော်းအော်း 

အသ အြှ ်မပြုပပီ်း ခရ  ငအ် ငာ့ ်ွင ်ြွွဲလွွဲခ ြြ် ော်းအော်း တမြရှင််း နအ် ြွ် လ ပ်ငန််းစဉ်ြ ော်း သ ်ြှ ် န ်ရှောတြွလ ပ်တ ောငတ်နပါသည်။ 

အြ  ြု်းသော်း အပစ်အခ ် ပ်စွဲတ ်း သတ ော ညူီခ ြ် (NCA) သည် တမြယောလ ပ်ပ  ငခွ်ငာ့ြ် ော်းအ  အဓြမ တမြယောသ ြ််းယူြှုအော်း  ော်းမြစ်ထော်းပါသည် 

(§9)။ ၂၀၁၈ ခ နစ်ှ သစ်တ ောဥပတေ ငွ ်ယင််းအော်းတြော်မပထော်းမခင််း ြရှ ပါ။ အြယ်၍ သစ်တ ောဥပတေသည် NLUP နငှာ့ ်NCA    ာ့နငှာ့ ်

စည််းဝါ်းြ  ြည်ီြှုြရှ ပါြ ဥတပတေအော်း အတြောငအ်ထည်တြော် ော ွင ်   ်းရှု  ်းန  ငတ်မခြ ော်းရှ ပါသည်။  

အထ်ူးသမြငာ့ ်တမြယောသ  ်းစွွဲြှု ဥပတေြူကြြ််းသည် အြ  ြု်းသော်းတမြယောသ  ်းစွွဲြှုြူဝါေ(NLUP) အော်းမပဌောန််း န ် ည် ွယ်ပပီ်း ယခ လြ်ရှ  ွင ်

တရှွဲ့တနခ ြုပ်နငှာ့ ်သြမ ရ  ်း လြ်တအောြ် ွငရှ် ပပီ်း ၎င််းအတနမြငာ့ ်NLUP နငှာ့ ်တမြယောဥပတေြ ော်း နစ်ှြ  ြု်းလ  ်းအမပင ်NCA သ ်ြှ ခ် ြ်ြ ော်း နငှာ့အ်ညီ  

တမြယောနငှာ့ ်သစ်တ ော   င ်ောဥပတေြ ော်းအော်းလ  ်းအော်း မပနလ်ည်စီစစ် ည််းမြ ် နအ် ြွ်လ  အပ်တသော အတမခခ အခ ြ်ြ ော်းတပ်း နမ်ြစ်ပါသည်။ 

 

 

မလာ့လ ဆန််းစစမ်ခင််းနငှာ့အ်တ ူအကကမံပြုချက ်သံ်ုးချက ်

 

၁။  ပ် ွ လထူ၏ု အခွငာ့အ်မ ်းအ ်း NCA အပါအဝင ်မမေယ နငှာ့ဆ်ံ်ုးမ တခ်ျက်ချေှတမ်ခင််းဆိငု ် ေျ ်းနငှာ့ ် ကိကုည် ေှု 

နည််းဥပတေကြြ််းြ ော်းတ ်း ွွဲ ော ွင ်   င််း င််းသော်းတန ောြ ော်း အပါအဝင ်မြနြ်ောန  ငင်  ွင််းရှ တန ောအော်းလ  ်းနငှာ့ ်သြ်   ငတ်သောတကြောငာ့ ်NCA နငှာ့ ်NCA 

ြရှ တသော တန ောြ ော်း ွငလ်ည််း ြွွဲမပော်းမခော်းနော်းြှုြရှ တခ ။ ထ  ာ့မပင ်(၂၀၁၈) ခ နစ်ှ ွင ်တမြယောဥပတေနငှာ့ ်တမြလ ွ်၊ တမြလပ်နငှာ့ ်တမြရ  င််းြ ော်း   င ်ော 

ဥပတေြ ော်းအော်း မပနလ်ည်စီစစ် ော၌ ထြွ်တပေါ်လောတသော စ  ်း  ြ်ပူပနြ်ှုြ ော်းသည် သစ်တ ောဥပတေနငှာ့ ်

 ြ်စပ်တနတသောနည််းဥပတေအတကြောင််းအ ောြ ော်းနငှာ့ ် င ်ူရ  ်းြှော်း သြ်   ငသ်ည်။ ထ  စ  ်း  ြ်ပူပနြ် ော်း အနြ် တမြယောနငှာ့ ်

   ်းမြ ်ခ ြ်ခ ြှ ်မခင််း   င ်ော တေသခ   ပ် ွော အခွငာ့အ်တ ်းြ ော်းအော်း အသ အြှ ်ြမပြုတသော တမြယောတ ွ်းခ ယသ် ်ြှ ်မခင််းအော်း 

လြ်ြ  ငမ်ပြုမခင််းသည် ထ  ်း ြ််းစဉ်လော တမြယောအခွငာ့အ်တ ်းနငှာ့ ်NCA နငှာ့ ်NLUP    ာ့၏ အနစ်ှသော ြ ော်းနငှာ့ ် န ာ့ြ် ငတ်နပါသည်။ 

စည််းလ  ်းညညီွ တ်သော    င််း င််းသော်းလူြ  ြု်းြ ော်း ြဟောြ  ် အြွွဲ ွဲ့တအောြ်ရှ  န  ငင် တ ်းပါ ီြ ော်းသည် ထ  ်း ြ််းစဉ်လော တမြယောလ ပ်ပ  ငခွ်ငာ့ ်

အခွငာ့အ်တ ်းြ ော်းနငှာ့ ်ြ်စပ်တသော     င််း င််းသော်းလူြ  ြု်းစ ြ ော်း၏ တေသခ  ထ  ်း ြ််းစဉ်လော တမြယောစီြ ခန ာ့ခွ်ွဲြှု အတလာ့အြ ငာ့ြ် ော်းအော်း 

သ  ်းစွွဲ ွဲတမြယောြ ော်းအော်း ြှ ်ပ   ငမ်ခင််း၊ စော င််းသငွ််းမခင််း သ  ာ့ြဟ  ် တမြပ  တ ်း ွွဲမခင််းရှ သည်မြစ်တစ၊ ြရှ သည်မြစ်တစ   ော်းဝင ်အသ အြ ှ်မပြု၍ 

ြောြယွ်တပ်း နအ် ွြ် တ ောင််း   ခွဲာ့သည် (စည််းလ  ်းညီည ွ်တသော    င််း င််းသော်းလူြ  ြု်းြ ော်း ြဟောြ  ် အြွွဲွဲ့ နငှာ့ ်၎င််း   ာ့၏ 

ြ  ်ြြ်အြွွဲ ွဲ့အစည််းြ ော်း ၊ ၂၀၁၈)။ တမြလွ ်၊ တမြလပ်နငှာ့ ်တမြရ  င််းြ ော်း   င ်ောဥပတေ (VFV) သည် ၂၀၁၂ ခ နစ်ှ ွင ်အစ  ်း နငှာ့ ်KNU    ာ့အကြော်း 

ြနဦ်းအပစ်အခ ် ပ်စွဲတ ်းအမပင ်NCA အော်းလည််း ခ  ြု်းတြောြ်သည်ဟ  ြ ငအ်ြ  ြု်းသော်းအစည််းအရ  ်း (KNU) ြ ှ   ်းမြ ်သည်။ 

• အကကမံပြုချက ်၁(က) မပညတ်ထောငစ် အစ  ်း  ဝနက်ြီ်းဌောနြ ော်းသည် ကြော်းမြ ် သတ ော ူညခီ ြြ် ော်းနငှာ့ ်NCA တ ွွဲ့   ပွွဲ    ်းမြ ်ခ ြ်ြ ော်း 

နစ်ှြ  ြု်းလ  ်းအမပင ် NCA  ွင ်တြော်မပထော်းတသော နစ်ှြြ် အပစ်အခ ် ပ်စွဲတ ်း သတ ော ူညြီှုြ ော်း နငှာ့ ်NCA  ြ  ြဝ ်ြ ော်းအော်း 

ထ န််းသ ြ််း န ် ည် ွယ်ထော်းတသောတကြောငာ့ ်သစ်တ ောနည််းဥပတေသည်  NCA တန ောြ ော်းသ  ာ့ သြ်တ ောြ်ြှုြရှ တကြောင််း ရှင််းလင််းစွော 

တြော်မပထော်း ြည်။ 

မပည်တထောငစ် အစ  ်း အတနမြငာ့ ်လြ်ြ ှ်တ ်းထ  ်းထော်းတသော    င််း င််းသော်းလြ်နြြ်  ငအ်ြွွဲွဲ့အစည််းြ ော်းနငှာ့ ်ပူ်းတပါင််းြော သ ောဝပ ဝ်န််းြ င ်

ထ န််းသ ြ််းတ ်းနငှာ့ ်   င််း င််းသော်းြ  ြု်းနယွ်စ  ယဉ်တြ ်းြှု တ ရှည ်ည ် ာ့တစတ ်း နငှာ့ ်မြြှငာ့ ်ငမ်ခင််းြ ော်း မပြုလ ပ်သေွာ်းြည်ဟ  

NCA ွငတ်ြော်မပထော်းသည်။ အပစ်အခ ် ပ်စွဲတ ်းတန ောြ ော်း ွင ်တနထ  ငတ်သော အ ပ်သော်းြ ော်းအော်း အြ  ြု်းသြတ် ောြတ်သော စီြ ြ န််းြ ော်းရှ ပါြ 

EITI စ နှုန််း  

လ ပ်ငန််းစဉ်နငှာ့အ်ည ီသငာ့တ်လ ော်တသော EAO နငှာ့ ်ပူ်းတပါင််းြော  ပ် ွောအြွွဲွဲ့အစည််းနငှာ့အ် ူ ကြ ြု ငစီ်ြ ခ ြ်ြ ော်းအော်း မပြုလ ပ် ြည် (NCA ၏ အခန််း ၆ 

အပ  ေခွ်ွဲ (၂၅)။ ယင််းနငှာ့အ်ညီ    ်းမြ ်ခ ြ် ၂၅ သည် ကြော်းမြ ် သတ ော ညူီြ ော်းအော်း   အဓ ပပါယ်တြောြယ်ူ ော ွင ်ရှင််းလင််းတသော 

ညွှနက်ြော်းခ ြ်ြ ော်း တပ်းအပ်ပပီ်း “EAO ြ ော်း တ ောင််း   တသော တမြယောနငှာ့ ်သယ ဇော  စီြ ခန ာ့ခွ်ွဲြှုြ ော်း ပူ်းတပါင််းတ ောင ွ်ြ်ြှုြ ော်း ပါဝငြ်ည်ဟ   

 



 

၂၀၁၉ ခ နစ်ှ ကသဂ  လ် မြနြ်ောာ့သစ်တ ောနည််းဥပတေြူကြြ််း (၂၀၁၉) အော်း ထ  ်း ြ််းစဉ်လော 

                                                        တမြယောအခွငာ့အ်တ ်းြ ော်း ရှုတထောငာ့ြှ် Forest Trends ၏ အကြ မပြုခ ြ်ြ ော်း 
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ရှင််းလင််းစွောတ ်းသော်းထော်းပါသည်။ ” NCA၏ ကြော်းမြ ်သတ ော ူညခီ ြ ်အတြောငအ်ထည်တြောြ်ှု ွင ်ပါဝငတ်သော တမြယောစီြ ခန ာ့ခွ်ွဲြှုြ ော်းအော်း 

 ည်ရှ တနတသော    င််း င််းသော်း ြ  ြု်းနယွ်စ ြ ော်း၏အ ပ်ခ ြုပ်တ ်းြ ော်း သ  ာ့ြဟ  ် စ  ်ဝငစ်ော်းြှုြ ော်း နငှာ့ ်ြွွဲလွွဲ န ာ့ြ် ငြ်ော အစ  ်း ြှ  စ်ြ ်သ ် 

ြမပြုလ ပ်သငာ့တ်ကြောင််း    လ  သည်။ (Gelbort, ၂၀၁၈) 

 

၂။ NCA ကိ ုလကေှ်တေ်ထိ်ုးထ ်းမသ  မေသေျ ်း၌ ဓမလာ့ထံ်ုးတေ််းအ မမေယ အခွငာ့အ်မ ်းေျ ်းကိ ုလကမ်တွွေ့ သကမ်သမပ မခင််း ဝန်ထတုဝ်န်ပုိ်း 

(burden of proof) 

NCA ြ   လြ်ြှ ြ်ထ  ်းထော်းတသော တန ောြ ော်း ွင ်ဓတလာ့ထ  ်း ြ််းအ  တမြယောအခွငာ့အ်တ ်းြ ော်း၊ သစ်တ ောကြ ြု်းဝ  င််းအမြစ် သ ်ြှ ်မခင််း 

သ  ာ့ြဟ  ် ကြ ြု်းမပငြ်ောြွယတ် ောအမြစ် (သစ်တ ောဥပတေ ပ ေြ် ၆ အ ) တကြမငောမခင််းလ ပ်ငန််းစဉ်ြ ော်း ွင ် ပ် ွောလူထ ၏ 

အကြ ဉောဏြ် ော်းထညာ့်သငွ််းစဉ််းစော်းမခင််း စသညာ့် အဓ ြထော်း အောရ  မပြု ြညာ့် အ ောြ ော်းအော်း လြတ် ွွဲ့သြ်တသမပ ော ွင ်တ ွွဲ့ ကြ ြု ြညာ့် 

ဝနထ်  ်ဝနပ်   

 

သစ်တ ောနည််းဥပတေ ြူကြြ််းသည် သယ ဇော နငှာ့ ်သ ောဝပ ဝ်န််းြ င ်ထ န််းသ ြ််းတ ်းဝနက်ြီ်းဌောန (MONREC) နငှာ့ ်

အတထတွထအွ ပ်ခ ြုပ်တ ်းဦ်းစီ်းဌောန   ာ့ြခှ ြှ ်န  ငသ်ညာ့် သစ်တ ောကြ ြု်းဝ  င််းြ ော်း (RF) နငှာ့ ်ကြ ြု်းမပငြ်ောြွယ်တ ော (PPF) အမြစ်သ ်ြှ ်မခင််း 

သ  ာ့ြဟ  ် ပယ်ြ ြ်မခင််း   င ်ော လ ပ်ထ  ်းလ ပ်နည််းြ ော်းြ   တြော်မပထော်းပါသည်။ ၎င််းလ ပ်ထ  ်းလ ပ်နည််း   င ်ော အ ငာ့ြ် ော်းြ  အခ  န ်  အ ွင််း 

အတကြောင််းမပန ်နြ်ှော တေသခ လူထ အ ွြ် ဝနထ်  ဝ်နပ်  ်း မြစ်တစပါသည်။ သြ  င််းကြောင််းအ  ရ  ်းပ  င််း   င ်ော စော င််းသငွ််း ြှ ်ပ   ငမ်ခင််း 

လ ပ်ငန််းစဉ်ြ ော်းနငှာ့ ်စော ွြစ်ော ြ််းြ စစ ပ်ြ ော်းနငှာ့ပ် ်သြ်ပပီ်း နော်းလည်န  ငစ်ွြ််း ည်အခြ်အခွဲရှ သညာ့် တြ ်းလြ်တေသြ ော်းရှ   ပ် ွောလူထ ၊ 

အ ြ်တထောငစ် ြ ော်း နငှာ့ ်တေသခ အ ပ်ခ ြုပ်တ ်းရ  ်းြ ော်းအ ွြ်ြူ သစ်တ ောနည််းဥပတေ ွင ်တပ်းထော်းတသောအခ  နြ်ောလသည် အလွန ်  တ ောင််းပါသည်။ 

ထ  ာ့မပင ်အခ  ြုွဲ့သည်    ြ်ပွွဲတရှောငတ် ွွဲ့တမပောင််းေ ြခသည်ြ ော်း (IDPs)  သ  ာ့ြဟ   ်ပဋ ပြခအ ွင််းရှ တန ွဲသြူ ော်းလည််း မြစ်န  ငပ်ါသည်။ 

သစ်တ ောနည််းဥပတေ ြူကြြ််းသည် ဓတလာ့ထ  ်း ြ််းအ  တမြယောအခွငာ့အ်တ ်းြ ော်းအော်း ကြ ြု်းဝ  င််းတ ော (RF) နငှာ့ ် ကြ ြု်းမပငြ်ောြယွ်တ ော 

(PPF)ဧ  ယောြ ော်းအမြစ်   ်းမြ ်ခ မခင််းြမပြုြီ  ကြ ြု ငသ်  ြူ ြညာ့် အတမခအတနလ ပ်ငန််းစဉ် စ်ခ ြ   သ ်ြ ှတ်ပ်းမခင််းြ  ြု်းလည််း ြရှ တပ။ ထ  ာ့မပင ်

သ ်ြှ ်ထော်းသညာ့် အခ  နအ်ြန ာ့အ်သ ်အ ွင််း တ ောင််း   ခ ြြ် ော်း တန ော ြ ြရှ ခွဲာ့ပါြ တြ နပ်ြှု ြရှ မခင််းြ ော်း သ  ာ့ြဟ  ် 

တနောြ်ခ အတမခအတနြ ော်းခ  ြုွဲ့ ွဲာ့သ ူဥပြော    ြ်ပွွဲတရှောင ်တ ွွဲ့တမပောင််းေ ြခသညြ် ော်း (IDPs) အ ွြ် ထညာ့်သငွ််းစဉ််းစော်း ြညာ့် အခွငာ့အ်တ ်းြ  ြု်း 

ရှ ြတနတသော သစ်တ ောနည််းဥပတေဟ  တြောြ်ခ ြခ် န  ငသ်ညာ့်အတမခအတန သတ ောြ  ြု်းသြ်တ ောြ်တနပါသည်။ 

 

 

• အကကမံပြုချက ်၂(က) စ စစ်တ ်းအြွွဲ ွဲ့ (Scrutiny Body) ြွွဲ ွဲ့စည််းပ  ြ    မပနလ်ညသ်  ်းသပ်၍ြွြ််းြ မခင််း။ 

 

အနည််း   ်းအတနမြငာ့ ်စ စစ်တ ်းအြွွဲ ွဲ့ (Scrutiny Body)  ွင ်သစ်တ ောကြ ြု်းဝ  င််းြ ော်းနငှာ့ ် ကြ ြု်းမပငြ်ောြွယ်တ ောဧ  ယောြ ော်းအမြစ် 

သ ်ြှ ်မခင််းတကြောငာ့ ်ထ ခ  ြ်နစ်နော ြညာ့် တေသခ မပည်သလူူထ ထွဲြှ ြ  ယစ်ော်းလှယြ် ော်း ပါဝင ်ြည်။ ၎င််း   ာ့အော်း ြျွြ််းြ ငသ်ပူညောရှငြ် ော်း 

နငှာ့ ်GAD ြ  ယ်စော်းလယှ်ြ ော်း (ဥပြော  ေသခ မပည်သလူူထ ထွဲြှ ြ  ယစ်ော်းလယှ်အခ  ြု်းသည် Security Body ၏ ပါဝငခွ်ငာ့ ်သြူ ော်း၏ ထြ်ဝြ်) 

ြ ော်းနည််း ူ  တေသခ    ာ့၏ သတ ောထော်းအသ ြ ော်းြ   ခ မပ တ ်ွးတန်ွးခွငာ့ ် န််း ူရှ သငာ့သ်ည်။ ဤသ  ာ့  န််း ူတ ်ွးတန်ွး   ်းမြ ်ခွငာ့တ်ပ်းမခင််းမြငာ့ ်

၎င််းသည်စ မပအတနမြငာ့ ်ဓတလာ့ထ  ်း ြ််းအ  တမြယောအခွငာ့အ်တ ်းြ ော်းအော်း အသ အြှ ်မပြု နအ် ွြ် လ  တလောြ်သညာ့် 

သြ်တသမပြှု စ်ခ မြစ်ပါသည်။ 

 
 

• အကကမံပြုချက ်၂(ခ) စ စစ်တ ်းအြွွဲ ွဲ့ (Scrutiny Body) သ  ာ့ြဟ  ် လ ပ်ငန််းလ ပ်တ ောငသ်ညာ့်အ ပ်စ ၏ လ ပ်တ ောငပ်  ငခွ်ငာ့၊် သ င််းအခ ြ် 

အလြ် ရှ ခွငာ့ ်နငှာ့ ်ပါဝါသည် အတ ်းကြီ်းသည်။ 

 

၎င််း   ာ့သည ်တ ်ွးတန်ွး န ်လ  တလောြသ်ညာ့်အခ  န ်သ  ာ့ြဟ  ် လ  တလောြ်သညာ့် တ ်ွးတန်ွး   ငပ်ငြ်ှုြ ော်းတပေါ်တပါြ် န ်ကြောမြငာ့ခ်  နအ်ပါအဝင ်

တယ  ယ  FPIC အတလာ့အြ ငာ့တ်ြောင််းြ ော်း3ြ   လ  ြ်နောသငာ့သ်ည်။ လ  ်တလော ွင ်နည််းဥပတေသည် 

အဓ ြြ သညာ့်   ်းမြ ်ခ ြ်အြ ော်းစ အ ွြ်  ြ်တပါင််း ၃၀ ြ ှ၉၀ ဟ  အခ  နြ်ောလသ ်ြ ှ်ထော်းသည်။ ၎င််းသည်    ်းမြ ်ခ ြ် 

အ ည်အတသ်ွးတပေါ် အောရ  စ  ြ်မခင််းထြ် ြ  တပ်းထော်းသညာ့် အခ  နအ် ွင််း အကြ ြု်းဝင ်နမ်ပြုလ ပ်သညာ့် သတ ောရှ သည်။ ၎င််းအခ ြ်သည် FPIC 

ရှုတထောငာ့ြ်ှကြညာ့လ်ျှငြ် ူယ  ထ  ြ နလ်ှတပ။ 

 

 

 

                                                      
3 အလွယ် ြူြ  ်းြော်းန  င် န် http://whatis.fpic.info/ ြ   ကြည်ာ့ပါ 

 



 

၂၀၁၉ ခ နစ်ှ ကသဂ  လ် မြနြ်ောာ့သစ်တ ောနည််းဥပတေြူကြြ််း (၂၀၁၉) အော်း ထ  ်း ြ််းစဉ်လော 

                                                        တမြယောအခွငာ့အ်တ ်းြ ော်း ရှုတထောငာ့ြှ် Forest Trends ၏ အကြ မပြုခ ြ်ြ ော်း 

4 
 

ဝနက်ြီ်းဌောနအတနမြငာ့ ်သ င််းအခ ြအ်လြ်ြ ော်း မြန ာ့ခ်  တ ်း နငှာ့ ် စ စစ်တ ်းအြွွဲ ွဲ့ (Scrutiny Body) တ ွ်းခ ယ်မခင််း လ ပ်ငန််းစဉ်ြ   

နည််းဥပတေအောဏောသြ်တ ောြ်ပပီ်းတနောြ် အနည််း   ်း ၁၀ လြှ ၁၂ လ အ ွင််း စ င ်န ်Forest Trends အတနမြငာ့ ်အကြ မပြု   ြ် ွန််းလ  ပါသည်။ 

စ စစ်တ ်းအြွွဲ ွဲ့ (Scrutiny Body) ြွွဲ ွဲ့စည််းစ တဝ်း န ်နငှာ့ ်၎င််းြ   အြ ော်းမပည်သအူော်းခ မပ န ်ြျှ သညာ့် အခ  နြ်ောလ ရှ  ြည်။ ေ   ယအခ ြ် အတနမြငာ့ ်

လ ပ်ငန််းစဉ် စ်ခ လ  ်းကြောခ  နသ်ည် ပ  ၍ြ  ြု်းတကြောင််း တီလ ော်သညာ့်အခ  နြ်ောလအမြစ် ထငဟ်ပ်သငာ့သ်ည်။  ြ်တပါင််း ၃၀ ြ ှ၉၀ အစော်း  ြ်တပါင််း 

၉၀ ြ ှ၁၈၀4 အမြစ် အခ  နမ်ပနသ် ြ် ှ်ပါြ ပ  ၍လြတ် ွွဲ့ြ န  ငြ်ည်။ ၎င််းအမပင ်နည််းဥပတေ ွင ်ကြ ြုြ်နစ်ှသြ်သညာ့် ခ ဉ််းြပ်ပ  ြ   

သ ်ြှ ်သငာ့ပ်ပီ်း၊    ်းမြ ်ခ ြ်ြခ ြီ ြည်သညာ့်သ ်ြ ှ်ခ ြ်စ ြ ော်းနငှာ့ ်ြ  ြ်ညီ ြည်   သည်ြ  လည််း တြော်မပသငာ့သ်ည်။ 

 

 

• အကကမံပြုချက ်၂(ဂ) ကြ ြု်းဝ  င််းတ ောနငှာ့ ် ကြ ြု်းမပငြ်ောြွယ်တ ောြ ော်းသောြြ ြည်သညာ့် သစ်တ ောစ  ြ်ခင််းြ ော်း နငှာ့ ်

ပ ဂဂလ ြပ  ငသ်စ် ောစ  ြခ်င််း အသစ်သ ်ြှ ်ြှုြ ော်းအ ြွ်ြ    Security Body သ  ာ့ြဟ  ် လ ပ်ငန််းလ ပ်တ ောငြ်ညာ့်အ ပ်စ ြ   

ြွွဲ ွဲ့စည််းသငာ့သ်ည်။ 

 

 

၃. သစ်မတ ဥပမေအသစ်မပန်လည်မ ်းဆွ မ ်းအတကွ ်ပုိ၍ပပ ်းမပညာ့်စံုမသ  ချဉ်းကပ်ေှု 

 

ဥပတေထွဲြှောပင ်တြောင််းစွော ြွငာ့ ်  ြထော်းသညာ့် အတကြောင််းအ ောတမြောြ်မြော်းစွော ရှ တနတသောတကြောငာ့ ်(ြူဝါေ နငှာ့ ်မပဌော်းနထ်ော်းသညာ့် ဥပတေြှ 

 င််းသြ်လော ြညာ့်) နည််းဥပတေြ ော်းနငှာ့ ်စည််းြ ဉ််းစည််းြြ််းြ ော်းသည် ြလူြပင ်ြန ာ့သ် ်ထော်းသညာ့် အတမခအတနြ  ြု်း ွငရှ် တနပါသည်။ 

 
 

• အကကမံပြုချက ်၃(က) သ်ီးမခော်း နည််းဥပတေြ ော်းြန ်ီ်း န ်စဉ််းစော်းပါ၊ သစ်တ ောနည််းဥပတေ ၂၀၁၉ သည် မပဌောန််း ထော်းသညာ့် သစ်တ ောဥပတေ၏ 

ရှုတထောငာ့ ်စ်ြ  ြု်းြ  သော လွှြ််းမခ ြုပပီ်း တနောြ်ထပ်အမခော်း နည််းဥပတေအစ  ြ ော်းအ ွြ် တနောြ်ထပ်တ ်ွးတန်ွးြှုြ ော်း မပြုလ ပ် န ် နွ််းအော်းတပ်း 

သည်။ 

 

တမြယောဥပတေြမပဌောန််းတသ်းခင ်တလောတလော ယအ်ခ  နအ်တ ောအ ွင််း UGoM အ ွြ် တမြရှင််းနည််းအတနမြငာ့ ်

သစ်တ ောဥပတေ စ်ခ လ  ်းအ ွြ် နည််းဥပတေြ ော်းြ   ထ  ်မပနမ်ခင််းထြ် သစ်တ ောဥပတေ၏ ရှုတထောငာ့ ်စ်ြ  ြု်း ည််းြ  သော လွှြ််းမခ ြုသညာ့် 

ညွှနက်ြော်းခ ြ် ဥပြော သစ်တ ောစီြ ခန ာ့ခွ်ွဲြှု၊ ြျွန််းသစ် အြ ှ်အသော်းမပြုလ ပ်မခင််း၊ သစ်တ ောထြွ် ပစစည််းြ ော်းသယ်ယူမခင််းနငှာ့ ်  ငတ်သော၊ 

ေဏတ်ကြ်းြ ော်း နငှာ့ ်အ ပ်ခ ြုပ်တ ်းလ ပ်ထ  ်းလ ပ်နည််းြ ော်း စသည်နငှာ့ ်  ငသ်ညာ့ ်အတကြောင််းအ ောြ ော်းနငှာ့ပ် ်သြ်သညာ့် ရှုတထောငာ့ ်စသည်   ာ့ မြစ်သည်။ 

ထ  ာ့တကြောငာ့ ်ကြ ြု်းဝ  င််းတ ော RF နငှာ့ ်ကြ ြု်းမပငြ်ောြွယတ် ော PPF အမြစ်   ်းခ ွဲွဲ့ မခင််း၊ တေသခ မပည်သ ူအစ အြွွဲ ွဲ့ ပ  ငသ်စ်တ ော၊ အစ  ်း ပ  င ်နငှာ့ ်

ပ ဂဂလ ြစ  ြခ်င််းြ ော်း    ်းခ ွဲွဲ့ မခင််းြ ော်းနငှာ့ ်ပ ်သြ်သညာ့် ြ စစအတကြောင််းအ ောြ ော်းအော်း သ်ီးမခော်းနည််းဥပတေ (ြ ော်း) အ ွင််း ထညာ့်သငွ််း န ်

မြစ်န ငတ်ြောင််း မြစ်န  ငတ်ပြည်။ (ြ စစအော်းလ  ်းသည် ဓတလာ့ထ  ်း ြ််း နငှာ့ ် ပ် ွောလူထ  အခွငာ့အ်တ ်းြ ော်းနငှာ့အ်ညီ လ ပ်တ ောင ်ြည်) ၎င််းသည် 

နည််းဥပတေြ ော်းြ   ပ  ၍ရှင််းလင််းမပ သ်ော်းပပီ်း  သြ ် ည််း မြစ်တစြည်မြစ်ပါသည်။ 

 

• အကကမံပြုချက ်၃(ခ) နည််းဥပတေြ ော်းအော်း ပ  ြ  ရ  ်းရှင််းလွယ်ြူတစ နအ် ြွ် ထညာ့်သငွ််းစဉ််းစော်းတ ်း (သ  ာ့ြှသော 

မပဌောန််းထော်းတသောဥပတေြ ော်းနငှာ့ပ် သ်ြ်ပပီ်း    ်းမြ ်ခ ြ်ခ ြှ ်သြူ ော်းအော်း ရှင််းလင််းမပ ်သော်းသညာ့် လြ််းညွှနခ် ြ်ြ ော်း တပ်းန  ငြ်ည်) 

 

ပ  ၍အတသ်းစ  ်ြ သညာ့် ရှင််းလင််းခ ြ်ြ   တပ်းန  ငြ်ညာ့် သ်ီးမခော်းညွှနက်ြော်းခ ြ်ြ ော်းအော်း နည််းဥပတေနငှာ့အ် ူ ြန ်ီ်းမခင််းြ ပ  ၍အြ  ြု်းမပြုတပြည်။ 

ထ  ာ့တကြောငာ့ ်နည််းဥပတေ်း ွင ် အတသ်းစ  ်တြော်မပ န ်ြလ  အပ်တ ောာ့ပွဲ(စီြ ခန ာ့ခွ်ွဲြှု ည် ွယ်ခ ြ်ြ ော်းနငှာ့ပ် ်သြ်၍ြူ 

အတသ်းစ  ်အခ ြ်အလြ်ြ ော်း ပ  ၍ လ  အပ်တသော်လည််း) အြ ော်းမပည်သြူ ော်း နငှာ့ ်   ငပ်ငတ် ်ွးတန်ွးပပီ်းတနောြ်ပ  င််းြှ 

အတသ်းစ  ည်ွှနက်ြော်းခ ြ်ြ ော်းြ   သ်ီးမခော်းသ ်ြှ န်  ငသ်ည်။ 

 
 

 

ကျေ််းကိ်ုး/အညွှန််း 

Gelbort, J., ၂၀၁၈. ဗြောမပည်၏ တမြလွ ်၊ တမြလပ် နငှ်ာ့ တမြရ  င််း စီြ ခန် ာ့ခွွဲတ ်းဥပတေအတြောငအ်ထည်တြော်မခင််း - စ်န  ငင် လ  ်း 

အပစ်အခ ် ပ်စွဲတ ်း သတ ော ညူခီ ြ် နငှ်ာ့ ပင ြ််းခ ြ််းတ ်းညြှ နှု င််းြှုြ ော်း နငှ်ာ့ သတ ောြွွဲလွွဲမခင််းြ ော်း. အငစ် ီြ  ွဲ့ အြူ်းအတမပောင််း  

(Transnational Institute) ရှင််းလင််းခ ြ်- https://www.tni.org/en/article/implementation-of-burmas-vacant-fallow-and-virgin-

land-management-law  ွင ်ကြည်ာ့ရှုန  ငသ်ည်  

 

                                                      
၄ တအောြ်ပါ စောြ ြ်နေှာ ၄ အပ  င််း ၇ ြ ... သစ်တ ောအတမခခ အ ောရှ သည် ၎င််း၏  ောဝနြ် ပပီ်း  ြ်တပါင််း ၉၀ အ ွင််း သစ်တ ောကြ ြု်းဝ  င််းအမြစ်ပါဝင်ြညာ့် ဧ  ယောြ ော်း အ ွင််း တေသခ ြ ော်း၏သစ်တ ော၊ သစ်တ ောထွြ်ပစစည််းနငှာ့် တမြယောအသ  ်းမပြုခွငာ့် အခွငာ့်အတ ်းြ ော်းနငှာ့်ပ ်သြ်ပပီ်း ြတြ နပ်ခ ြ်ြ ော်း ရှ ြရှ ြ   

တ ောင််း    န ်တကြမငောခ ြ်ြ   ထ  ်မပန ်ြည်။  ပ  င်ခွငာ့် အခွငာ့်အတ ်းြ   တ ောင််း    န ်နဒရှ သညာ့်သူြ ော်းအတနမြငာ့် တကြမငောခ ြ် ထ  ်မပနပ်ပီ်း  ြ်တပါင််း ၁၈၀ အ ွင််း တ ောင််း   ခ ြ်ြ   တလျှောြ်ထော်း ြည်။ 

 



 

၂၀၁၉ ခ နစ်ှ ကသဂ  လ် မြနြ်ောာ့သစ်တ ောနည််းဥပတေြူကြြ််း (၂၀၁၉) အော်း ထ  ်း ြ််းစဉ်လော 

                                                        တမြယောအခွငာ့အ်တ ်းြ ော်း ရှုတထောငာ့ြှ် Forest Trends ၏ အကြ မပြုခ ြ်ြ ော်း 

5 
 

 

မပည်တထောငစ် သြမ မြနြ်ောန  ငင် တ ော ်အြ  ြု်းသော်းတမြယောအသ  ်းမပြုြှု   င ်ောြူဝါေ ၂၀၁၆ 

 

မပည်တထောငစ် သြမ မြနြ်ောန  ငင် တ ော် နငှ်ာ့    င််း င််းသော်းလြ်နြ်ြ  ငအ်ြွွဲွဲ့အစည််းြ ော်း, ၂၀၁၅. မပညတ်ထောငစ် သြမ မြနြ်ောန  ငင် တ ော်နငှ်ာ့ 

   င််း င််းသော်းလြ်နြ်ြ  ငအ်ြွွဲ ွဲ့အစည််းြ ော်းကြော်း  စ်န  ငင် လ  ်း အပစ်အခ ် ပ်စွဲတ ်း သတ ော ူညခီ ြ် (၁၅ တအောြ ်   ော ၂၀၁၅)  

 
 

မြနြ်ောန  ငင် ၏မပညတ်ထောငစ် နငှ်ာ့   င််း င််းသော်းလြ်နြ်ြ  ငအ်ြွွဲွဲ့အစည််းြ ော်းသြမ န  ငင် , 2015 မပည်တထောငစ် သြမ မြနြ်ောန  ငင် တ ော် အစ  ်း နငှ်ာ့ 

   င််း င််းသော်းလြ်နြ်ြ  ငအ်ြွွဲ ွဲ့အစည််းြ ော်းအကြော်းအ   ပါ စ်န  ငင် လ  ်းအပစ်အခ ် ပ်စွဲတ ်းသတ ော ူညခီ ြ် (၁၅ တအောြ်    ောလ ၂၀၁၅) 

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ MM_151510_NCAAgreement.pdf  ွင ် န  ငသ်ည် 

 
 

သော,စည်., ၂၀၁၈.    င််း င််းသော်းလြ်နြ်ြ  င ်KNU အြွွဲွဲ့ ြ ှတမြယောဥပေမပင ်ငတ် ်းြ   တဝြန.်မြနြ်ော   င််းြ်, ၁၇ ေဇီင ်ော, ၂၀၁၈. 

https://www.mmtimes.com/news/armed-ethnic-knu-criticises-land-law-amendment.html  ွင ်သည ်

  
ညီညွ တ်သော န  ငင် သော်းြ ော်း ြဟောြ  ်အြွွဲွဲ့ နငှ်ာ့ ြ  ်ြြ်အြွွဲွဲ့အစည််းြ ော်း (UNA), ၂၀၁၈. “တမြလ ွ်၊ တမြလပ်၊ တမြရ  င််း စီြ ခန် ာ့ခွွဲတ ်းဥပတေ 

အတပေါ် UNA  နငှ်ာ့ ၎င််း၏အြွွဲွဲ့ဝငြ် ော်းကြော်း” ပူ်း ွွဲထ  ်မပနတ်ကြမငောခ ြ် (န  ဝင ်ော ၂၀၁၈) 

https://www.facebook.com/UnitedNationalitiesAlliance/ posts/1135254689975656  ွင ်န  ငသ်ည် 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

With support from:   
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