
 

 

 

စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလမ ာေးအတငွေ်း 

မမနမ်ာာ့သဘာဝသယဇံာတမ ာေး 

ပ ကစ် ေးဆံေုးရှု ံေးမှုအာေး ဆနေ်းစစ်ရလာ့လာမခငေ်း 
(သစ်ရတာနငှာ့ ်ပတ်ဝနေ်းက ငက်ဏ္ဍ) 

 ဇူလ ုငလ်၊ ၂၀၂၁-ခုနစ်ှ       

 





 

 

စစအ်ပ်ုခ ျုပ်ရ ေးကာလမ ာေးအတငွေ်း မမန်မာာ့သဘာဝသယဇံာတမ ာေး ပ က်စ ေးဆံေုးရှု ံေးမှုအာေး 

ဆန်ေးစစရ်လာ့လာမခငေ်း 

အနစှ်ခ ျုပ် 

မမနမ်ာန ငုင်သံည ်သယံဇာတရပေါကကယ်ဝသည်ာ့န ငုင်တံစ်န ငုင်မံြစ်ရသာ်လညေ်း ြွံွံ့ ဖြ ျုေးမှုအနညေ်းဆံုေး၊ 

အဆငေ်း ဲဆံုေးန ငုင်မံ ာေးစာ ငေ်းတွင ်ပေါဝငရ်နရပသည။် ၂၀၂၁-ခုနစှ်၊ ရြရြာ်ဝေါ  လ (၁) က်ရန ာ့တွင ်

န ငုင်ရံတာ် ကာကွယ် နအ်တွက် တာဝနရ်ှ သညာ့် စစ်တပ်သည ် မပညသ်ူလူထုက ရ ွေးရကာက် 

တငရ်မမာက်ထာေးသညာ့ ် န ငုင်ံာ့ရခေါငေ်းရဆာငမ် ာေးအာေး မတ ာေးြမ်ေးဆ ေးခဲာ့ဖပ ေး န ငုင်ရံတာ်အာဏာက  ု

အဓမမ သ မ်ေးယူခဲာ့မပနသ်ည။် အာဏာသ မ်ေးမှု ရနာက်ဆက်တဲွအရနမြငာ့ ် ရပေါကကယ်ဝသညာ့ ် မမနမ်ာာ့ 

သယံဇာတမ ာေး ထပ်မံဆံုေးရှု ံေးမှု မြစ်ရပေါ်လာမညာ့ ် အရနအထာေးမ ာေး ရှ လာန ငုသ်မြငာ့ ် သယံဇာတ 

ကာကွယ်ရ ေးတွင ် မပည်သမူ ာေး၏ ပူေးရပေါငေ်းပေါဝငရ်ဆာင ွ်က်မှုမ ာေးသည် အလွနအ်ရ ေးပေါသညာ့် 

အခနေ်းကဏ္ဍတွင ်ရှ လာသည်က ု မပည်သမူ ာေး သ ရှ န ေုးကကာေးလာကကရစ န ် ည ွ်ယ်၍ ဤစာတမ်ေး 

အာေး မပျုစု မခငေ်း မြစ်ပေါသည။် စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေး ကာလမ ာေးတွင ်သယံဇာတပ က်စ ေး ဆံုေးရှု ံေးမှုမ ာေး၊ 

အခွငာ့အ်ာဏာမ ာေးအာေး အလွဲသံေုးစာေးမပျု၍ လုပ်ရဆာငခ်ဲာ့မှုမ ာေးက ု နည်ေးလမ်ေးမ  ျုေးစုံမြငာ့ ် ဆနေ်းစစ် 

ရြာ်ထုတ်ထာေးပေါသည်။ 

ဤစာတမ်ေးတွင ်သယံဇာတနငှာ့ ်ပတ်ဝနေ်းက ငထ် နေ်းသ မ်ေးရ ေးဝနက်က ေးဌာနမှ စ မံခန ာ့ခ်ွဲလျှက်ရှ  

သညာ့ ်သဘာဝသယံဇာတမ ာေးမြစ်သညာ့ ်သစ်ရတာ/သစ်သယံဇာတ၊ ရမမသယံဇာတ၊ သတတ ျုသယံ 

ဇာတနငှာ့ ် အမခာေးသယံဇာတမ ာေးအာေး ယခငစ်စ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလ၊ စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေး အသွင ်

ရမပာငေ်း ဒ မ ုကရ စ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလ၊ အ ပ်သာေးတပ ုငေ်း ဒ မ ုကရ စ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလနငှာ့ ်

စစ်အာဏာသ မ်ေးကာလဟူ၍ ကာလအပ ုငေ်းအမခာေး (၄)မ  ျုေးမြငာ့ ် ရလာ့လာဆနေ်းစစ် ရြာ်ထုတ်ထာေး 

ပေါသည။်  

ဤစာတမ်ေးအပ ုငေ်းတွင ် သစ်ရတာ/သစ်သယံဇာတနငှာ့ ် ရမမသယံဇာတ စ မံအုပ်ခ ျုပ်မှု 

ဆ ုင ်ာ မူဝေါဒအမှာေးမ ာေး၊ အုပ်ခ ျုပ်မှုအမှာေးမ ာေးနငှာ့ ် မပည်သတူ ု ာ့၏ ထ ခ ုက်နစ်နာမှုမ ာေးက ု သ သာ 

ထငရ်ှာေးသညာ့ ် မြစ် ပ်မ ာေးစွာမြငာ့ ် ရြာ်မပထာေးပေါသည။် ယခငစ်စ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလ ထ ခ ုက် 

နစ်နာမှုမ ာေးမှ သငခ်နေ်းစာ ယူ၍ စစ်အာဏာသ မ်ေးကာလ လတ်တရလာ ရဆာင ွ်က်န ငုမ်ညာ့ ်

နညေ်းလမ်ေးမ ာေးနငှာ့ ်ရ ရှည ်သယံဇာတ စ မံအုပ်ခ ျုပ်မှုမ ာေးအတွက် မပည်သမူပည်သာေးမ ာေးအရနမြငာ့ ်

မည်သ ု ာ့ ရဆာင ွ်က်န ငုမ်ညက် ု ရြာ်ထတု်တငမ်ပထာေးပေါသည။် 

က 



 

 

သယဇံာတနငှာ့ ်ပတဝ်န်ေးက ငထ်န်ိေးသမ်ိေးရ ေးဝန်ကက ေးဌာန၊  

မပည်ရထာငစ်ု ဝန်ကက ေး၏ 

ဥရယ ာဇဉ် 

မမနမ်ာန ငုင်အံတွငေ်းရှ  အာေးလုံေးရသာ ည အစ်က ုရမာငန်မှ 

မ ာေး က ုယ်စ တ်နစှ်ပေါေး က နေ်းမာခ မ်ေးသာကကပေါရစ။ COVID 

ကပ်ရ ာဂေါ ကကံျုရတွွံ့ရန စဉ်အတွငေ်း ၂၀၂၁-ခုနစှ်၊ 

ရြရြာ်ဝေါ  လကစဖပ ေး စစ်တပ်က န ငုင်ရံတာ်အာဏာက ု  

မတ ာေးသ မ်ေးယူခံခဲာ့ ကာ ယခ ု COVID တတ ယလှု ငေ်းမှာ 

ကျွနရ်တာ်တ ု ာ့ မပည်သမူပညသ်ာေးမ ာေး အလူေးအလဲ ခံရန တာ က ုယ်ခ ငေ်းစာနာမ ပေါတယ်ခငဗ် ာ…။ 

ဒ စစ်တပ်ဟာ မပည်သမူပညသ်ာေးရတအွရပေါ်မှာ ယခုလ ု  က်စက်ကကျုမ်ေးကကျုတ်တာရတဟွာ အခုမှ 

မဟုတ်ပေါဘူေး။ ဟ အု ငက်တညေ်းကလညေ်း သတငေ်းအရမှာငခ် ဖပ ေး  က်စက်ကကမ်ေးကကျုတ်တဲာ့ဒဏက် ု 

တ ုငေ်း ငေ်းသာေးရတ ွအလူေးအလဲ ခံစာေးခဲာ့  တာက  ုမပည်သရူတွသ ဖပ ေးမြစ်ပေါတယ် …။  

၂၀၂၁-ခုနစှ၊် ဧဖပ လ (၁၆) က်ရန ာ့မှာ အမ  ျုေးသာေးည ညွတ်ရ ေးအစ ုေး တစ် ပ်အရနနဲ ာ့ 

မြစ်တညလ်ာခဲာ့တာ  က်ရပေါငေ်း (၁၀၀) ရ ာက်ရှ လာဖပ  မြစ်ပေါတယ်။ အမ  ျုေးသာေးည ညွတ်ရ ေး 

အစ ုေး နငှာ့အ်တ ူရပေါ်ရပေါက်လာခဲာ့တဲာ့ သယံဇာတနငှာ့ ်ပတ်ဝနေ်းက ငထ် နေ်းသ မ်ေးရ ေးဝနက်က ေးဌာန အရန 

နဲ ာ့လည်ေး မပညတ်ွငေ်း/မပည်ပက CDM ဝနထ်မ်ေးမ ာေး၊ ပညာရှငမ် ာေး ဲ ာ့ ပံာ့ပ ုေးမှုနဲ ာ့အတွက် ရလျှာက်လှမ်ေး 

လာခဲာ့တာ အတ ုငေ်းအတာတစ်ခုအထ  ရ ာက်ရှ လာခဲာ့ဖပ  မြစ်ပေါတယ်။ ရအာငမ်မငမ်ှုရတွလည်ေး 

တစ်ခုဖပ ေး တစ်ခု ရှ လာရနဖပ ဆ ုတာ မပည်သရူတွလညေ်း အသ ရပေးထာေးဖပ ေး မြစ်ပေါတယ်…။  

ယခုဆနေ်းစစရ်လာ့လာခ က်စာတမ်ေးဟာ စစ်ရခေါငေ်းရဆာငရ်တရွကကာငာ့ ်မမနမ်ာာ့သဘာဝ သယံ 

ဇာတရတ ွ ဆံုေးရှု ံေးခဲာ့ မှုက ု မပည်သမူ ာေးထ ံ မပနလ်ည်တငမ်ပြ ု ာ့ ယာယ သမမတ ဲ ာ့ လမ်ေးညွှနမ်ှုနဲ ာ့အည  

မပည်သူ ာ့ဝနထ်မ်ေးရတ ွဲ ာ့ အာေးနဲ ာ့ မပျုစုထာေးမခငေ်းမြစ်ပေါတယ်…။ ဒ ရလာ့လာဆနေ်းစစ်ခ က်က ု ြတ်ရှုဖပ ေး 

ယခငက် စစရ်ခေါငေ်းရဆာငရ်တ ွဲ ာ့ လုပ်ရဆာငမ်ှုအမှာေး၊ မူဝေါဒအမှာေးရတွက  ု သငခ်နေ်းစာယူဖပ ေး၊ 

ဆက်လက်အရကာငအ်ထညရ်ြာရ်ဆာငမ်ယာ့် ြက်ဒ ယ်သယံဇာတအုပ်ခ ျုပ်ရ ေး၊ ြက်ဒ ယ် 

မပညရ်ထာငစု်ကက ေးဆ သ ု ာ့ တက်လှမ်ေး ာမှာ အရထာက်အပံာ့မြစ်မယ်လ ု ာ့လညေ်း ယံုကကညပ်ေါတယ် …။ 
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ပေါဝငက်က ျုေးစာေးမပျုစုရပေးခဲာ့ကကတဲာ့ ရပေါက်စ(သစ်ရတာ)နငှာ့ ် CDM ဝနထ်မ်ေးမ ာေး တစ်ဦေးခ ငေ်း 

တစ်ရယာကခ် ငေ်းစ က ုလညေ်း ရက ေးဇူေးတငဂ်ုဏမ်ပျုရကကာငေ်း  ရမပာကကာေးလ ုပေါတယ ်…။  

 

 

 တူေးရခေါင ်

 မပညရ်ထာငစ်ုဝနက်က ေး 

 သယံဇာတနငှာ့ ်ပတ်ဝနေ်းက ငထ် နေ်းသ မ်ေးရ ေး ဝနက်က ေးဌာန 

 အမ  ျုေးသာေးည ညွတ်ရ ေးအစ ုေး 

ဂ 





 

 

စစအ်ပ်ုခ ျုပ်ရ ေးကာလမ ာေးအတငွေ်း မမန်မာာ့သဘာဝသယဇံာတမ ာေး ပ က်စ ေးဆံေုးရှု ံေးမှုအာေး 

ဆန်ေးစစရ်လာ့လာမခငေ်း 

မာတကိ 

အနစှ်ခ ျုပ် က 

မပညရ်ထာငစ်ုဝနက်က ေး၏ ဥရယ ာဇဉ် ခ 

မာတ ကာ ဃ 

၁။ နဒိါန််း ၁ 

၂။ ရညရွ်ယ်ခ က် ၃ 

၃။ ဆန််းစစ်လလေ့လာသညေ့ ်ကာလအပိိုင််းအခခာ်း ၄ 

၄။ လဆာငရွ်က်သညေ့န်ည််းလမ််းမ ာ်း ၄ 

၅။ သဘာဝသယံဇာတမ ာ်းပ က်စ ်းဆံို်းရှု ံ်းမှုအလခခအလနအာ်း ဆန််းစစ်လလေ့လာခခင််း ၇ 

၅.၁။ သစ်လတာ/သစ်သယံဇာတ ဆန််းစစ်လလေ့လာခခင််း ၇ 

၅.၁.၁။ သစ်လတာဖံို်းလွှမ််းမှု ဆန််းစစ်လလေ့လာခခင််း ၇ 

နိိုငင်အံဆငေ့ ် ၈ 

တိိုင််းလဒသကက ်း/ခပညန်ယအ်ဆငေ့ ် ၁၀ 

လဒသအဆငေ့ ် ၁၆ 

၅.၁.၂။သစ်သယံဇာတမ ာ်းအာ်း ဆန််းစစ်လလေ့လာခခင််း ၂၂ 

တရာ်းဝငသ်စ်ထိုတ်လိုပ်ခခင််း ၂၂ 

တရာ်းမဝငသ်စ်ထိုတ်လိုပ်ခခင််း ၃၀ 

၅.၂. လခမသယံဇာတဆန််းစစ်လလေ့လာခခင််း ၃၄ 

၅.၂.၁. လခမလွတ်၊လခမလပ်၊ လခမရိိုင််းမ ာ်းနငှေ့ ်အကက ်းစာ်းလခမယာစ မံခ က်မ ာ်းအာ်း 

လနရာခ ထာ်းခခင််း ၃၄ 

၅.၂.၂ သစ်လတာလခမမ ာ်းစ မံခန ေ့ခ်ွွဲခခင််း ၃၈ 

၆။ အကကံခပျုတငခ်ပခ က် ၄၂ 

၇။ နဂိံို်း ၄၄ 

လနာက်ဆက်တွွဲမ ာ်း ၄၇ 



 

၁  

 

စစအ်ပ်ုခ ျုပ်ရ ေးကာလမ ာေးအတငွေ်း မမန်မာာ့သဘာဝသယဇံာတမ ာေး ပ ကစ် ေးဆံေုးရှု ံေးမှုအာေး 

ဆန်ေးစစရ်လာ့လာမခငေ်း 

၁။ နိဒါန်ေး 

န ငုင်၏ံ ရမမာက်ြ ာေးပ ုငေ်း ကခ ငမ်ပည်နယ်ရှ  စ မ်ေးလနေ်းထူထပ်ရသာ ရတာငရ်ပေါ်ရတာမ ာေးနငှာ့ ်

ရက ာက်စ မ်ေးရမှာ်မ ာေး၊ ရတာငြ် ာေးပ ုငေ်း တနသသာ  တ ုငေ်းရဒသကက ေးရှ  အပူပ ုငေ်းမ ုေးသစ်ရတာကက ေးမ ာေး၊  

အရနာက်ဘက်  ခ ုငက်မ်ေးရ ု ေးတနေ်းရဒသရှ  ရ ခ  ျုရ ငနသ်ယံဇာတမ ာေး၊ အရရှွံ့ဘက် ရှမ်ေး 

ရတာငတ်နေ်းမ ာေးရှ  ထငရ်ှ ေးရတာမ ာေးနငှာ့ ်မ ုေးကုတ်ပတတ မမာေးရမမစသမြငာ့ ်သစ်ရတာ၊ ရက ာက်မ က် 

 တနာ၊ သတတ ျု၊ ပုလဲစသညာ့ ် သဘာဝသယံဇာတရပေါကကယ်ဝရသာ မမနမ်ာန ငုင်အံာေး ရခတ် 

အဆက်ဆက ်အုပ်ခ ျုပ်သ ူအစ ုေး မ ာေးက န ငုင်ရံ ေးစနစ်အမ  ျုေးမ  ျုေးမြငာ့ ်စ မံအိုပ်ခ ျုပ်ခွဲေ့ကကပါသည။် 

  န ငုင်ရံ ေးစနစ်ဟုဆ ု ာတွင ် သမ ုငေ်းတရလျှာက် သက်ဦေးဆပံ ုငဘ် ုငစ်နစ်၊ က ုလ ုန အစ ုေး  

အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးစနစ်၊ လွတ်လပ်ရ ေး ဖပ ေးပေါလ မနဒ် မ ုကရ စ စနစ်၊ ဆ ုရှယ်လစ်လမ်ေးစဥ်ပေါတ စနစ်၊ 

အာဏာရှင ် စစ်အုပ်ခ ျုပ်မှုစနစ်၊ စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးအသွငရ်မပာငေ်းဒ မ ုကရ စ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးစနစ်၊ 

ရ ွေးရကာက်ခံ အ ပ်သာေးတပ ုငေ်းဒ မ ုကရ စ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးစနစ်စသမြငာ့ ်အမ  ျုေးမ  ျုေးရသာ အုပ်ခ ျုပ်မှု 

စနစ်မ ာေး ပေါဝငရ်လသည။် ၎ငေ်းအုပ်ခ ျုပ်ရ ေးစနစ်မ ာေးသည် တ ုငေ်းမပည် ၏ လူမှုဘဝ ြွံွံ့ ဖြ ျုေးရ ေးက ု 

ရြာ်ရဆာင ်ာတွငသ်ာမက သဘာဝသယံဇာတ စ မံအုပ်ခ ျုပ်မှုမ ာေးအရပေါ်လည်ေး မ ာေးစွာ 

သက်ရ ာက်မှု ရှ ရလသည။် 

၁၉၆၂-ခုနစှ်မှ ၂၀၁၀-မပညာ့န်စှ်အထ  အုပ်ခ ျုပ်ခဲာ့သညာ့်စစ်တပ် (သ ု ာ့) မမနမ်ာာ့တပ်မရတာ်၏ 

အာဏာရှငစ်နစ်ရအာက်တွင ်မမနမ်ာန ငုင်သံည်  အဘက်ဘက်မှယ ုယွငေ်း ဆုတ်ယုတ်လာခဲာ့ သညမ်ှာ 

မငငေ်းခ က်ထုတ် နမ်လ ုရပ။ စစ်တပ် (သ ု ာ့မဟုတ်) စစ်တပ်ရက ာရထာက်ရနာက်ခံမြငာ့ ် အုပ်ခ ျုပ်ခဲာ့ 

သညာ့ ် အာဏာရှငစ်နစ်သ ု ာ့ က ရ ာက်ခဲာ့သညာ့်ကာလမှာ  ာစုနစ်ှဝက်ခန ာ့ ် (၄၉ နစှ)် ရှ ခဲာ့ဖပ ေး ထ ကုာလ 

အတွငေ်း စစ်အာဏာရှငမ် ာေး ခ မှတ်ထာေးသညာ့ ်မှာေးယွငေ်းရသာစ မံအုပ်ခ ျုပ်မှုနငှာ့ ်ဗ  ရ ုကရ စ  ကက ျုေးန  

စနစ်တ ု ာ့ရကကာငာ့ ် လာဘ်ရပေးလာဘယူ်မှုမ ာေးနငှာ့ ် အဂတ လ ုက်စာေးမှုမ ာေး မြစ်ရပေါ် ခဲာ့ ပေါသည။် 

ထ ု ာ့အမပင ်တိိုင််းရင််းသာ်း ခပညသ်ူမ ာ်းအကကာ်း စိတ်ဝမ််းကွွဲလစမှုမ ာ်း ဖနတ် ်း၍ ၎င််းတိို ေ့ သက်ဆိို်း 

ရှညလ်ရ်း ကကံစညခ်ွဲေ့ကကသည။်  အက  ျုေးဆက်အာေးမြငာ့ ်  န ငုင်၏ံသဘာဝသယံဇာတမ ာေး အလ င ်

အမမန ် ပ က်သဥု်ေးမခငေ်း၊ ဆငေ်း ဲမွဲရတမှု မမငာ့မ်ာေးလာမခငေ်း၊ လူ ာ့စွမ်ေးအာေး အ ငေ်းအမမစ် ြွံွံ့ ဖြ ျုေးမှု 



 

 

မရှ မခငေ်း၊ ပညာရ ေး၊ က နေ်းမာရ ေးနငှ်ာ့ ကုနထ်ုတ်ကဏ္ဍ အပေါအဝင ်ကဏ္ဍရပေါငေ်းစုံြွံ ွံ့ ဖြ ျုေးတ ုေးတက်မှု 

မရှ မခငေ်း တ ု ာ့မြစ်ရပေါ် ခဲာ့ ဖပ ေး န ငုင်သံည ်ြွံွံ့ ဖြ ျုေးမှုအနညေ်းဆံုေးန ငုင်စံာ ငေ်း1တွင ်ပေါဝငခ်ဲာ့ ရလသည။် 

 မမနမ်ာန ငုင်တံွင ် ၂၀၁၀-မပညာ့န်စှ်မှ စတငက် ငာ့သ်ံုေးခဲာ့သညာ့် ဒ မ ုကရ စ စနစ်အုပ်ခ ျုပ်မှု 

ရအာက်တွငမ်ူ ဒ မ ုကရ စ စနစ် အမပညာ့အ်ဝ မက ငာ့သ်ံုေးန ငုခ်ဲာ့ရသေးရသာ်လညေ်း  ဆငေ်း ဲနမွ်ေးပေါေးမှုနှုနေ်း 

က ဆငေ်းလာမခငေ်း2 အပေါအဝင ်န ငုင်၏ံလူမှုစ ေးပွာေးရ ေး တ ုေးတက်မှုမ ာေး  ရှ လာခဲာ့ပေါသည်။ သ ု ာ့ ာတွင ်

၂၀၂၁-ခုနစှ်၊ ရြရြာ်ဝေါ  လ (၁)  က်ရန ာ့တွင ် စစ်တပ်က န ငုင်ရံတာ်အာဏာအာေး မတ ာေး 

သ မ်ေးပ ုက်မခငေ်းအမှုက ု တြနမ်ပျုခဲာ့မပနပ်ေါသည်။   

ယငေ်းကဲာ့သ ု ာ့စစ်အာဏာရှငစ်နစ်မြငာ့ ် စစ်တပ်မှအုပ်ခ ျုပ်စဥ်ကာလမ ာေးတွင ် န ငုင်၏ံ 

ရပေါကကယ်ဝရသာ သဘာဝသယံဇာတမ ာေးအာေး ထ ရ ာက်စွာ စ မံခန ာ့ခ်ွဲန ငုခ်ဲာ့မခငေ်းမရှ သညာ့်အမပင ်

သယံဇာတမ ာေးက ု ၎ငေ်းတ ု ာ့၏ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးယနတ ာေးဆ ုေးရှငသ်န ်ပ်တည်န ငုရ် ေးနငှာ့ ် ၎ငေ်းတ ု ာ့၏ 

က ုယ်က  ျုေးစ ေးပွာေး မြစ်ထွနေ်းရ ေးတ ု ာ့အတွက်သာ ဦေးတညက်က ျုေးပမ်ေးအာေးထုတ်ခဲာ့မှုတ ု ာ့ရကကာငာ့ ် န ငုင်၏ံ 

သဘာဝသယံဇာတ အရမမာက်အမ ာေး ပ က်စ ေးဆံုေးရှု ံေးယုတ်ရလ ာာ့ခဲာ့ ပေါသည။် သဘာဝ 

ပတ်ဝနေ်းက င ်စံုစမ်ေးစစ်ရဆေးရ ေးအြွဲွံ့ (Environmental Investigation Agency - EIA) ၏ ဆနေ်းစစ် 

သံေုးသပ်ခ က်တွငလ်ည်ေး “ယခုက ာ့သို ာ့ စစတ်ပ်အာဏာသမ်ိေးလိုကမ်ခငေ်းသည် စစအ်ာဏာရှငမ် ာေး၏ 

ရဆာင ွ်က်မှုရ ကာငာ့ ် အလန်ွအမငေ်းသစရ်တာမပျုန်ေးတ ေးခ ာ့ သညာ့် ရန ာ့ ကမ် ာေးဆ သို ာ့ မပန်လည် 

ဦေးတည်သာွေးရစပပ ေး၊ သစက်န်ုက ေးမှုမ ာေးမြငာ့ ်လ ာ့အခွငာ့အ်ရ ေးခ ိျုေးရြာက်မှုမ ာေးကိ ု အရထာကအ်ပံာ့ 

မြစရ်စမညမ်ြစ်ရ ကာငေ်း” ခ ုငမ်ာသညာ့ ် အရထာက်အထာေးမ ာေးမြငာ့ ် တငမ်ပထာေးသည်က ု ရတွွံ့ ရှ  

 ပေါသည်3။   

 

1 ကုနသ်ွယ်မှုနငှာ့ြ်ွံ ွံ့ ဖြ ျုေးရ ေးဆ ုင ်ာ ကုလသမဂဂည လာခံမှ ထတု်မပနသ်ညာ့် ြွံွံ့ ဖြ ျုေးမှုအန မ်ာ့က ဆံုေးန ငုင် ံ၄၆ န ငုင်စံာ ငေ်းအာေး 

ကကည်ာ့ န ်- https://unctad.org/topic/least-developed-countries/list  

2 (ဗဟ ုစာ ငေ်းအငေ်းအခ က်အလက်ဆ ုင ်ာအြွဲွံ့အစည်ေးနငှာ့ ်ကမ္ာာ့ဘဏ၊် UNDP တ ု ာ့ ၂၀၁၉ ခုနစ်ှတွင ်မပျုစုရ ေးသာေးခဲာ့သညာ့်) 

မမနမ်ာန ငုင်၏ံ ဆငေ်း ဲနမ်ွေးပေါေးမှုရလာ့လာခ က်အစ  ငခ်ံစာတွင ်၂၀၀၅ခုနစ်ှတွင ်ဆငေ်း ဲနမ်ွေးပေါေးမှုနှုနေ်း ၄၈.၂%မှ ၂၀၁၇ ခုနစ်ှတွင ်

၂၄.၈%သ ု ာ့က ဆငေ်းခဲာ့ရကကာငေ်း်းရြာ်မပထာေးပေါသည်- ထ အုစ  ငခ်ံစာအာေးြတ် န-် 

https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/poverty-report-myanmar-living-conditions-survey-

2017#:~:text=Launched%20in%20Nay%20Pyi%20Taw%20on%20June%2027%2C,one%20in%20four%20people%2

0in%20Myanmar%20is%20poor  

3 https://eia-international.org/forests/myanmars-tainted-timber-and-the-military-coup/ 

https://unctad.org/topic/least-developed-countries/list
https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/poverty-report-myanmar-living-conditions-survey-2017#:~:text=Launched%20in%20Nay%20Pyi%20Taw%20on%20June%2027%2C,one%20in%20four%20people%20in%20Myanmar%20is%20poor
https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/poverty-report-myanmar-living-conditions-survey-2017#:~:text=Launched%20in%20Nay%20Pyi%20Taw%20on%20June%2027%2C,one%20in%20four%20people%20in%20Myanmar%20is%20poor
https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/poverty-report-myanmar-living-conditions-survey-2017#:~:text=Launched%20in%20Nay%20Pyi%20Taw%20on%20June%2027%2C,one%20in%20four%20people%20in%20Myanmar%20is%20poor
https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/poverty-report-myanmar-living-conditions-survey-2017#:~:text=Launched%20in%20Nay%20Pyi%20Taw%20on%20June%2027%2C,one%20in%20four%20people%20in%20Myanmar%20is%20poor
https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/poverty-report-myanmar-living-conditions-survey-2017#:~:text=Launched%20in%20Nay%20Pyi%20Taw%20on%20June%2027%2C,one%20in%20four%20people%20in%20Myanmar%20is%20poor
https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/poverty-report-myanmar-living-conditions-survey-2017#:~:text=Launched%20in%20Nay%20Pyi%20Taw%20on%20June%2027%2C,one%20in%20four%20people%20in%20Myanmar%20is%20poor
https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/poverty-report-myanmar-living-conditions-survey-2017#:~:text=Launched%20in%20Nay%20Pyi%20Taw%20on%20June%2027%2C,one%20in%20four%20people%20in%20Myanmar%20is%20poor
https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/poverty-report-myanmar-living-conditions-survey-2017#:~:text=Launched%20in%20Nay%20Pyi%20Taw%20on%20June%2027%2C,one%20in%20four%20people%20in%20Myanmar%20is%20poor
https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/poverty-report-myanmar-living-conditions-survey-2017#:~:text=Launched%20in%20Nay%20Pyi%20Taw%20on%20June%2027%2C,one%20in%20four%20people%20in%20Myanmar%20is%20poor
https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/poverty-report-myanmar-living-conditions-survey-2017#:~:text=Launched%20in%20Nay%20Pyi%20Taw%20on%20June%2027%2C,one%20in%20four%20people%20in%20Myanmar%20is%20poor
https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/poverty-report-myanmar-living-conditions-survey-2017#:~:text=Launched%20in%20Nay%20Pyi%20Taw%20on%20June%2027%2C,one%20in%20four%20people%20in%20Myanmar%20is%20poor
https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/poverty-report-myanmar-living-conditions-survey-2017#:~:text=Launched%20in%20Nay%20Pyi%20Taw%20on%20June%2027%2C,one%20in%20four%20people%20in%20Myanmar%20is%20poor
https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/poverty-report-myanmar-living-conditions-survey-2017#:~:text=Launched%20in%20Nay%20Pyi%20Taw%20on%20June%2027%2C,one%20in%20four%20people%20in%20Myanmar%20is%20poor
https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/poverty-report-myanmar-living-conditions-survey-2017#:~:text=Launched%20in%20Nay%20Pyi%20Taw%20on%20June%2027%2C,one%20in%20four%20people%20in%20Myanmar%20is%20poor
https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/poverty-report-myanmar-living-conditions-survey-2017#:~:text=Launched%20in%20Nay%20Pyi%20Taw%20on%20June%2027%2C,one%20in%20four%20people%20in%20Myanmar%20is%20poor
https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/poverty-report-myanmar-living-conditions-survey-2017#:~:text=Launched%20in%20Nay%20Pyi%20Taw%20on%20June%2027%2C,one%20in%20four%20people%20in%20Myanmar%20is%20poor
https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/poverty-report-myanmar-living-conditions-survey-2017#:~:text=Launched%20in%20Nay%20Pyi%20Taw%20on%20June%2027%2C,one%20in%20four%20people%20in%20Myanmar%20is%20poor
https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/poverty-report-myanmar-living-conditions-survey-2017#:~:text=Launched%20in%20Nay%20Pyi%20Taw%20on%20June%2027%2C,one%20in%20four%20people%20in%20Myanmar%20is%20poor
https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/poverty-report-myanmar-living-conditions-survey-2017#:~:text=Launched%20in%20Nay%20Pyi%20Taw%20on%20June%2027%2C,one%20in%20four%20people%20in%20Myanmar%20is%20poor
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ယခုတငမ်ပသညာ့ ် အစ  ငခ်ံစာတွင ် န ငုင်၏ံအုပ်ခ ျုပ်ရ ေးစနစ် ကာလအပ ုငေ်းအမခာေး ၄-ခု 

အတွငေ်း သဘာဝသယံဇာတမ ာေး၏ တ ုေးတက်မှု/ယုတ်ရလ ာာ့ဆံုေးရှု ံေးမှု တ ု ာ့က ု ရလာ့လာဆနေ်းစစ် 

တငမ်ပသာွေးမည်မြစ်ပေါသည။် ထ ုသ ု ာ့ ရဆွေးရနေွးတငမ်ပ ာတွင ် ကာလအပ ုငေ်းအမခာေးအလ ုက် 

သစ်ရတာ/သစ်သယံဇာတမ ာေး၊ ရမမသယံဇာတ၊ သတတ ျုသယံဇာတနငှာ့ ် အမခာေးသယံဇာတမ ာေး 

ဟူ၍ ၄-ပ ုငေ်းခွဲမခာေးကာ ရလာ့လာဆနေ်းစစ်သာွေးမညမ်ြစ်ပေါသည်။ ဤအစ  ငခ်ံစာအပ ုငေ်းတွင ်

သစ်ရတာ/သစ်သယံဇာတနငှာ့ ်ရမမသယံဇာတမ ာေးအရပေါ် ရလာ့လာဆနေ်းစစ်၍ တငမ်ပထာေးပေါသည။် 

 

၂။  ည ွ်ယခ် က ်

ြက်ဒ ယ်ဒ မ ုကရ စ မပညရ်ထာငစု်သ ု ာ့ ရမခလှမ်ေးရနသညာ့် မပညရ်ထာငစ်ုမမနမ်ာန ငုင်ရံတာ်တွင် 

ြက်ဒ ယ်သယံဇာတသည ် အလွနအ်ရ ေးပေါရသာ အခနေ်းကဏ္ဍမှပေါဝငလ်ျှက်ရှ သညန်ငှာ့အ်ည  

ဤအစ  ငခ်ံစာက ု ရအာက်ရြာ်မပပေါ  ည် ွယ်ခ က်မ ာေးမြငာ့ ် ရလာ့လာမပျုစုတငမ်ပထာေးမခငေ်း 

မြစ်ပေါသည-် 

(က)  စစ်တပ် ရခေါငေ်းရဆာငမ် ာေး၏ လဲွမှာေးရသာစ မံအုပ်ခ ျုပ်မှုစနစ်မ ာေးရကကာငာ့ ်ဆံုေးရှု ံေးခဲာ့  ရသာ 

မမနမ်ာာ့သဘာဝ သယံဇာတမ ာေးက ုရလာ့လာဆနေ်းစစ်တငမ်ပန ငု ်န၊်  

(ခ)  စစ်တပ်အာဏာပ ုငမ် ာေးက၎ငေ်းတ ု ာ့၏ အက  ျုေးစ ေးပွာေးအတွက် သဘာဝသယံဇာတမ ာေးကိို 

ထတု်ယူသံေုးစွဲရနမှုမ ာေးအာေး အမ ာေးမပည်သူထ ံထတု်မပန ်အသ ရပေးတငမ်ပန ငု ်န၊် 

(ဂ) မပည်သူလူထအုရမခမပျု သဘာဝသယံဇာတစ မံအုပ်ခ ျုပ်မှုစနစ်မ ာေး ရြာ်ရဆာင ်ာတွင ်

အရထာက်အပံာ့မြစ်ရစ န၊် 

(ဃ)  သယံဇာတစ မံအုပ်ခ ျုပ်မှုဆ ုင ်ာ ြက်ဒ ယ်မပည်ရထာငစ်ုမူမ ာေး (Resource Federalism 

Principles & Policy) ရ ေးဆွခဲ မှတ် ာတွင ်ပံာ့ပ ုေးမှု မြစ်ရစန ငု ်နန်ငှာ့ ် 

(င)  သယံဇာတစ မံအုပ်ခ ျုပ် ာတွင ် အက  ျုေးသက်ဆ ုငသ်ူမ ာေး အာေးလုံေးပေါဝငသ်ညာ့စ်နစ်၏ 

အရ ေးပေါမှုက ုထငဟ်ပ်ရြာ်မပန ငု ်န။်  

 

 



 

 

၃။ ဆန်ေးစစရ်လာ့လာသညာ့  ်ကာလအပုိငေ်းအမခာေး 

စစ်ရခေါငေ်းရဆာငမ် ာေး၏ လဲွမှာေးရသာ စ မံအုပ်ခ ျုပ်မှုစနစ်မ ာေးရကကာငာ့ ် ပ က်စ ေးဆံုေးရှု ံေးခဲာ့ ရသာ 

မမနမ်ာာ့သယံဇာတမ ာေးအာေး ရလာ့လာဆနေ်းစစ် နအ်တွက် စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလမ ာေးအတွင််း 

သစ်လတာ/သစ်သယံဇာတနငှေ့ ် လခမသယံဇာတမ ာ်း ယိုတ်လလ ာေ့ ဆံို်းရှု ံ်းမှုမ ာ်းကိို အဓိကထာ်း၍ 

ဦေးတညရ်လာ့လာသံုေးသပ် ရဆွေးရနေွးသွာေးမညမ်ြစ်ပေါသည။် စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလအမပင ် အသွင ်

ရမပာငေ်း ဒ မ ုကရ စ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလနငှာ့ ် အ ပ်သာေးတစ်ပ ုငေ်း ဒ မ ုကရ စ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလ 

အတွငေ်းရှ  အရမပာငေ်းအလဲမ ာေးက ုလညေ်း နှု ငေ်းယှဉ်ရဆွေးရနေွးသာွေးခခင််း လက်ရှ  စစ်အာဏာသ မ်ေး 

ကာလ စစ်ရကာငစ် ၏ စ မံအုပ်ခ ျုပ်ရနမှု၊ ရမမမပငပ်ကတ  အရနအထာေးမ ာေးအာေး လဆွ်းလန်ွးတငခ်ပ 

ခခင််းတိို ေ့ခပျုထာ်းပါသည။် သ ု ာ့ပေါ၍ ဤအစ  ငခ်ံစာပေါ ဆနေ်းစစ်သညာ့်ကာလမ ာေးက ု ရအာက်ပေါအတ ုငေ်း 

ခွဲမခာေးထာေးပေါသည-် 

(က)  စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလ (၂၀၁၀-ခုနစှ်ရရှ ွံ့ ပ ုငေ်းနစှ်မ ာေး) 

(ခ)  စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးအသွငရ်မပာငေ်း ဒ မ ုကရ စ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလ (၂၀၁၀-ခုနစှ်မ ှ ၂၀၁၅-

ခုနစှ်အထ ) 

(ဂ)  အ ပ်သာေးတစ်ပ ုငေ်း ဒ မ ုကရ စ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလ (၂၀၁၅-ခုနစှ်မှ ၂၀၂၀-ခုနစှအ်ထ ) 

(ဃ)  စစ်အာဏာသ မ်ေးကာလ (၂၀၂၁-ခုနစှ်၊ ရြရြာ်ဝေါ  လ ၁- က်ရန ာ့မှ ယရန ာ့အထ ) 

 

၄။ ရဆာင ွ်ကသ်ညာ့န်ညေ်းလမ်ေးမ ာေး 

ဤလလေ့လာဆန််းစစ်မှုတွင ် လအာက်လဖာ်ခပပါသယံဇာတမ ာ်းနငှေ့စ်ပ်လ ဉ်းသညေ့ ် ကိန််းဂဏန််း 

အခ က်အလက်မ ာ်းအာ်း နည််းလမ််းလပါင််းစံိုခဖငေ့ ် ရယူစိုလဆာင််း၍ စိစစ်လဆာငရွ်က်မှုမ ာ်း 

ခပျုထာ်းပါသည-်- 

● သစ်ရတာ/သစ်သယံဇာတ 

● ရမမသယံဇာတ 

● သတတ ျုသယံဇာတ  

● အမခာေးသယံဇာတ 
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ဤအစ  ငခ်ံစာ သစ်ရတာနငှာ့ ် ပတ်ဝနေ်းက ငက်ဏ္ဍတွင ် သစ်ရတာ/သစ်သယံဇာတနငှာ့ ်

ရမမသယံဇာမ ာေးအာေး ကနဦေး ရလာ့လာဆနေ်းစစ် တငမ်ပမညမ်ြစ်ဖပ ေး၊ သတတ ျုသယံဇာတနငှာ့ ် အမခာေး 

သယံဇာတမ ာေးအာေး ဒတု ယပ ုငေ်းအရနမြငာ့ ် ဆက်လက်ရလာ့လာဆနေ်းစစ်တငမ်ပသာွေးမည် မြစ်ပေါ 

သည။် 

ဤအစ  ငခ်ံစာအတွက် လိိုအပ်သညေ့ ် သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်းကိို ရအာက်ရြာ်မပပေါ 

နညေ်းလမ်ေးမ ာေးက ု အသံေုးမပျုထာေး ပေါသည-် 

 

(က) အရဝေးမှစူေးစမ်ေးရလာ့လာမခငေ်းနငှာ့ ် ပထဝ ဝငဆ် ုင ်ာသတငေ်းအခ က်အလက်စနစ် (Remote 

Sensing & Geographic Information System) အသံေုးမပျု၍ ရလာ့လာဆနေ်းစစ်မခငေ်း 

မမနမ်ာန ငုင်၏ံ သစ်ရတာြံုေးလွှမ်ေးမှုအာေး န ငုင်အံဆငာ့၊် တ ုငေ်းရဒသကက ေး/မပညန်ယ်အဆငာ့န်ငှာ့ ်

ရဒသအဆငာ့ဟူ်၍ ၃-ဆငာ့ခ်ွဲမခာေးရလာ့လာဆနေ်းစစ်မှုခပျုလိုပ်ထာ်းရှိပပ ်း၊ လလေ့လာဆန််းစစ်မှုအတွက် 

လိိုအပ်သညေ့ ် ကိန််းဂဏန််းအခ က်အလက်မ ာ်းကိို အလွယ်တကူ  ယူန ငုရ်သာ အခ က်အလက် 

အ ငေ်းအမမစ်မ ာေး (ဥပမာ- လွတ်လပ်စွာရယူနိိုငလ်သာ FAO Forest Resource Assessment Report၊ 

Landsat နငှေ့ ် Google Earth မှပဂိျုဟ်တိုဓာတ်ပံိုမ ာ်းနငှာ့ ် Open-source Data)က  ု အသံေုးမပျု၍ 

အရဝေးမှစူေးစမ်ေးရလာ့လာမခငေ်း (Remote Sensing)နညေ်းပညာ၊ ပထဝ ဝငဆ် ုင ်ာ သတငေ်းအခ က် 

အလက်စနစ် (GIS) နည်ေးပညာမ ာေးမြငာ့ ်ရဆာင ွ်က်ထာေးပေါသည်။ 

 

(ခ)  တ ာေးဝငထ်ုတ်မပနထ်ာေးသညာ့် အခ က်အလက်မ ာေး (secondary/published data) က ု 

အသံေုးမပျု၍ ဆနေ်းစစ်မခငေ်း 

ယခငက် ထုတ်မပနခ်ဲာ့ရသာ သယံဇာတနငှာ့ ်သဘာဝပတ်ဝနေ်းက ငဆ် ုင ်ာ အစ  ငခ်ံစာမ ာေး၊ 

လက်ရှ  စစ််းရကာငစ် လက်ရအာက်ရှ  သယံဇာတနငှာ့ ်သဘာဝပတ်ဝနေ်းက ငထ် နေ်းသ မ်ေးရ ေး ဝနက်က ေး 

ဌာနအပေါအဝင ်အမခာေးမပညတ်ွငေ်း/မပညပ် အြွဲွံ့အစညေ်းမ ာေးမှ ထုတ်မပနထ်ာေးသညာ့် အခ က်အလက် 

မ ာေး (ဥပမာ- သစ်ရတာြုံေးလွှမ်ေးမှုဆ ုင ်ာ က နေ်းဂဏနေ်းမ ာေး) က ု ထညေ့်သငွ််းအသံို်းခပျု၍ စိစစ် 

လလေ့လာခခင််းခဖငေ့ ်လဆာငရွ်က်ထာ်းပါသည်။ 

 



 

 

(ဂ)  သတငေ်းမ ဒ ယာဌာနမ ာေးမှ အခ က်အလက်မ ာေးက ု အသံုေးမပျု၍ ဆနေ်းစစ်မခငေ်း 

ခပည်တွင််း၊ မပညပ်သတငေ်းမ ဒ ယာဌာနမ ာေး (ဥပမာ- ဧ ာဝတ သတငေ်းဌာန၊ RFA) က 

ရ ေးသာေးတငမ်ပထာေးသညာ့ ် မမနမ်ာန ငုင်၏ံ သယံဇာတနငှာ့ ် သဘာဝပတ်ဝနေ်းက ငဆ် ုင ်ာ သတငေ်း/ 

ရဆာငေ်းပေါေး/သံေုးသပ်ခ က်မ ာေးအနက် ခ ုငမ်ာသညာ့ ် အခ က်အလက်မ ာေးက ု လရွ်းခ ယ်၍ 

လလေ့လာဆန််းစစ်သညေ့ ်နည််းလမ််းခဖငေ့ ်လဆာငရွ်က်ထာ်းပါသည။်  

 

(ဃ)  အွနလ် ုငေ်းစနစ်က ု အသံုေးမပျု၍ လက်ရှိလခမခပငသ်တင််းအခ က်အလက်မ ာ်းအာ်း ခပည်သမူ ာ်း 

ထမံ ှရယူဆန််းစစ်ခခင််း 

အမ ာ်းခပညသ်ူက ၎ငေ်းတ ု ာ့မမငရ်တွွံ့ ကကာေးသ  သညာ့် သတငေ်းအခ က်အလက်မ ာေးက ု 

အွနလ် ုငေ်းမှတဆငာ့ ် တငမ်ပရပေးပ ု ာ့န ငုသ်ညာ့်စနစ် (Google Form) အာေး တညရ်ဆာက်၍ ၎ငေ်းတ ု ာ့ 

ရပေးပ ု ာ့လာသညာ့ ် ရမမမပငသ်တငေ်း/အခ က်အလက်မ ာေးက ု သတငေ်းမ ဒ ယာ တငမ်ပခ က်မ ာေးနငှာ့ ်

နှု ငေ်းယှဉ်စ စစ်၍ အသံေုးမပျုထာေးပေါသည်။ 

ဤအစ  ငခ်ံစာ အတွက်လိိုအပ်သညေ့ ် အခ က်အလက်မ ာ်းအာ်း တ ုရတာငေ်းရသာကာလ 

အတွငေ်း ကန ာ့သ်တ်ခ က်၊ အခက်အခဲအမ  ျုေးမ  ျုေးအကကာေးမှ စိုလဆာင််းရယူခွဲေ့ရပါသည။် ဤအစ  င ်

ခံစာအပ ုငေ်း တငမ်ပမှုပုံစံအရနမြငာ့ ် အထက်ရြာ်မပပေါ နည်ေးလမ်ေးမ ာေးမှ  ယူထာေးသညာ့် အခ က် 

အလက်မ ာေးမြငာ့ ် သစ်ရတာနငှာ့ ် သစ်သဇံာတမ ာေးနငှေ့စ်ပ်လ ည််းသညေ့ ် လလေ့လာလတွွေ့ ရှိခ က်မ ာ်းကိို 

ဦေးစွာတငမ်ပရဆွေးရနေွးထာေးဖပ ေး၊ ၎ငေ်းနငှာ့ ် ဆက်စပ်၍ ရမမသယံဇာတမ ာေး၏ အလခခအလနကိို 

ခ  တ်ဆက်ဆနေ်းစစ်၍ တငမ်ပထာေးပေါသည။်  
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၅။ သဘာဝသယဇံာတမ ာေးပ ကစ် ေးဆံေုးရှု ံေးမှုအရမခအရနအာေး ဆန်ေးစစရ်လာ့လာမခငေ်း 

၅.၁။ သစရ်တာ/သစ်သယဇံာတ ဆန်ေးစစရ်လာ့လာမခငေ်း 

၅.၁.၁။ သစရ်တာြုံေးလွှမ်ေးမှု ဆန်ေးစစရ်လာ့လာမခငေ်း 

သစ်ရတာြံုေးလွှမ်ေးမှုအာေး န ငုင်အံဆငာ့ ်(National level)၊ တ ုငေ်းရဒသကက ေး/ မပညန်ယ်အဆငာ့ ်(State/ 

Region level)နငှာ့ ်ရဒသအဆငာ့ ်(Landscape level) အာေးမြငာ့ ်ဆနေ်းစစ်ရလာ့လာ တငမ်ပထာေးပေါသည။် 

ဤစာတမ်ေးတွင ် အသံုေးမပျုထာေးသညာ့ ် သစ်ရတာြံုေးလွှမ်ေးမှု၏ အဓ ပပာယ်ြွငာ့ဆ် ုခ က်အာေး စာကွက် 

(Box 1) တွင ်ရြာ်မပထာေးဖပ ေး၊ အခ က်အလက် ယူထာေးသညာ့ ်မူလ ငေ်းမမစ်ပေါ အဓ ပပာယ်ြွငာ့ဆ် ုခ က် 

အာေး ရကာက်နှုတ်တငမ်ပထာေးပေါသည်။  

  

 

 

ကမ္ာေ့စာ်းနပ်ရိကခာနငှေ့ ် စိိုက်ပ ိျု်းလရ်းအဖွွဲွေ့ (FAO) ၏  သစ်လတာသယံဇာတဆန််းစစ် 

လလေ့လာခခင််း (Forest်းResources်းAssessment−FRA) အစ  ငခ်ံစာမ ာေးတွင ်သစ်ရတာြံုေးလွှမ်ေး 

မှု (Forest Cover) အဓ ပပေါယ် သတ်မှတ်ခ က်မှာ ဧ  ယာ အက ယ်အဝနေ်းအာေးမြင်ာ့ ၀.၅ ဟက်တာ 

(၁.၂၄ ဧကခန် ာ့)တွင ်အပင ်အမမင်ာ့ ၅ မ တာ (၁၆ ရပခန် ာ့)ထက်မမင်ာ့ရသာအပငမ် ာေး ရပေါက်ရ ာက် 

လျှက်ရှ ဖပ ေး ၄ငေ်းအပငမ် ာေး အာေးလုံေး၏  ွက်အုပ်ြံုေးလွှမ်ေးမှု (Canopy Cover) မှာ ၁၀% နငှာ့အ်ထက် 

ရှ ရသာရမမက  ု သစ်ရတာြုံေးလွှမ်ေးလျှက်ရှ ရသာရမမ (Forest Cover)ဟု သတ်မှတ်ထာေးပေါသည။် 

 ွက်အုပ်လွှာ အထပ်ထပ်နငှာ့ ် ရအာက်ရပေါငေ်းမ ာေးစွာ ရပေါက်ရ ာက်ရနဖပ ေး စုစုရပေါငေ်း  ွက်အုပ် 

ြံုေးလွှမ်ေးမှု ၄၀%ထက် ပ ုလွနရ်နပေါက  ွက်အုပ်ပ တ်ရတာ (Closed Forest) ဟု လည်ေးရကာငေ်း၊ 

 ွက်အုပ်ြံုေးလွှမ်ေးမှု ၄၀% နငှာ့ ် ၁၀% ကကာေးအာေး  ွက်အုပ်ပွငာ့ရ်တာ (Open Forest) ဟု လည်ေးရကာငေ်း 

ရခေါ်ရဝေါ် သတ်မှတ်ပေါသည။် အပငအ်မမင်ာ့ ၅-မ တာ နငှာ့ ်  ွက်အုပ် သ ပ်သညေ်းမှု ၁၀% အရမခအရန 

ရ ာက်ရှ န ငုရ်သာ သစ်ရတာကဏ္ဍအတွက ် တညရ်ထာငထ်ာေးသညာ့ ် သစ်ရတာ စ ုက်ခငေ်းမ ာေး၊ 

လတ်တရလာတွင ်သတ်မှတ်ထာေးရသာ အရမခအရန မရ ာက်ရှ ရသေးရသာ်လညေ်း အနာဂတ်တွင ်

ကက ေးထွာေးလာမညာ့ ် အလာေးအလာရှ ရသာ  သဘာဝရပေါက်ပငမ် ာေး ပေါဝငသ်ညာ့ ် သစ်ရတာဧ  ယာ 

မ ာေးအာေး သစ်ရတာရမမအမြစ် အသံေုးမပျုလ က်ရှ ရနသညာ့ ် ဧ  ယာမ ာေးသညလ်ည်ေး  သစ်ရတာြုံေး 

လွှမ်ေးမှု အမြစ်သတ်မှတ် ာတွင ်အက   ျုံးဝင်ပါသည်။  

စာကကွ-်၁ (Box 1) : သစရ်တာြုံေးလွှမ်ေးမှု၏ 

အဓိပပာယ်



 

 

 

နိငုင်အံဆငာ့ ် 

န ငုင်အံဆငာ့ ်သစ်ရတာြံုေးလွှမ်ေးမှုဆနေ်းစစ်ရလာ့လာမခငေ်းအာေး (၅)နစှ ်တစ်ကက မ်ထုတ်မပနသ်ညာ့် ကမ္ာာ့ 

စာေးနပ်  ကခာနငှာ့ ်စ ုက်ပ  ျုေးရ ေးအြွဲွံ့ (FAO) ၏  သစ်ရတာသယံဇာတဆနေ်းစစ်ရလာ့လာမခငေ်း (Forest 

Resource Assessment−FRA) အစ  ငခ်ံစာမ ာေးအာေး  ညည်ွှနေ်းအသံေုးမပျုထာေးပေါသည။်  

FRA အစ  ငခ်ံစာမ ာေးအ  နစှက်ာလအပိိုင််းအခခာ်းအလ ုက ် မမနမ်ာန ငုင်၏ံ သစ်ရတာ 

ြံုေးလွှမ်ေးမှုအလခခအလနမ ာ်းအာေး ရအာက်ပေါ ဇယာေး-၁ မြငာ့ ်ရြာ်မပထာေးပေါသည်− 

 

ဇယာေး-၁၊ နစှ်ကာလအပ ိုင ်းအခ ာ်းအလိုက ်မမန်မာနိငုင်၏ံသစရ်တာြုံေးလွှမ်ေးမှု  

သစ်ရတာြုံေးလွှမ်ေးမှု  

အရမခအရနသတမှ်တခ် ကမ် ာေး 

ဧ ိယာ (၁၀၀၀ ဟကတ်ာ) 

FRA1990 FRA2000 FRA2005 FRA2010 FRA2015 FRA2020 

 ွကအ်ပ်ုပိတရ်တာ ၃၀၈၈၃ ၂၃၅၀၅ ၁၈၄၇၅ ၁၃၄၄၅ ၁၄၅၈၅ ၁၂၂၆၀ 

 ွကအ်ပ်ုပွငာ့ရ်တာ ၈၃၃၅ ၁၁၃၆၄ ၁၄၈၄၆ ၁၈၃၂၉ ၁၄၄၅၆ ၁၆၂၈၄ 

သစ်ရတာြုံေးလွှမ်ေးရနသညာ့်ဧ ိယာစုစုရပါငေ်း ၃၉၂၁၈ ၃၄၈၆၈ ၃၃၃၂၁ ၃၁၇၇၃ ၂၉၀၄၁ ၂၈၅၄၄ 

ရတာနိမာ့ ် ၁၉၄၉၈ ၁၉၇၀၃ ၁၉၉၀၈ ၂၀၁၁၃ ၁၅၀၈၀ ၁၈၇၅၆ 

အမခာေးရမမမ ာေး ၇၀၃၉ ၁၁၁၈၄ ၁၂၅၂၆ ၁၃၈၆၉ ၂၁၆၃၄ ၁၈၀၀၈ 

ရ မပင ် ၁၉၀၃ ၁၉၀၃ ၁၉၀၃ ၁၉၀၃ ၁၉၀၃ ၁၉၀၃ 

စုစုရပါငေ်း ၆၇၆၅၈ ၆၇၆၅၈ ၆၇၆၅၈ ၆၇၆၅၈ ၆၇၆၅၈ ၆၇၆၅၈ 

နိငုင်စုံစုရပါငေ်းဧ ိယာ၏ 

သစ်ရတာြုံေးလွှမ်ေးမှု%  
၅၇.၉၇ ၅၁.၅၄ ၄၉.၂၅ ၄၆.၉၆ ၄၂.၉၂ ၄၂.၁၉ 

 ငေ်းမမစ ်- FAO မှ ထတု်မပနထ်ာေးရသာ FRA အစ  ငခ်ံစာမ ာေး 

FAO ၏ ၂၀၂၀-ခုနစှ်၊ သစ်ရတာသယံဇာတ ဆနေ်းစစ်ရလာ့လာမခငေ်း (Global Forest 

Resources Assessment 2020 −FRA2020) အ  မမနမ်ာန ငုင်၏ံ သစ်ရတာြံုေးလွှမ်ေးမှုမှာ န ငုင် ံ

စုစုရပေါငေ်း ဧ  ယာ၏ (၄၂.၁၉%) (န ငုင်ကံုနေ်းရမမဧ  ယာ၏ ၄၃.၇၁%) မြစ်ပေါသည။် 
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ပုံ-၁၊ နစှက်ာလအပ ိုင ်းအခ ာ်းအလိုကမ်မန်မာနိငုင်၏ံသစ်ရတာြုံေးလွှမ်ေးမှုအရမခမပရမမပုံမ ာေး 

( ငေ်းမမစ−် 2018 Myanmar Forest Reference Emission Level submitted to UNFCCC) 

 

သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမှု အာေးဆနေ်းစစ်မခငေ်း 

အထက ် ဇယာေး-၁ ပေါ အခ က်အလက်မ ာေးအ  မမနမ်ာန ငုင်ဧံ  ယာ၏ ထက်ဝက်န ေးပေါေးသည ်

သစ်ရတာြံုေးလွှမ်ေးလ က်ရှ ရသာ်လည်ေး ကမ္ာရပေါ် ရှ  သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမှု အမ ာေးဆံုေး န ငုင် ံ (၁၀) 

န ငုင်တံွင ် မမနမ်ာန ငုင်ပံေါဝငလ် က်ရှ ရနဖပ ေး၊ ၂၀၁၀ နငှာ့ ် ၂၀၂၀-မပညာ့န်စှ်အတွငေ်း န ငုင်အံလ ုက် 

သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမှု အရမခမပဇယာေးအ  မမနမ်ာန ငုင်သံည် အဆငာ့ ် (၇) တွင ်ရှ ရနပေါသည။် ယခင ်

FRA(2015) အ  ၂၀၁၀ နငှာ့ ် ၂၀၀၅-ခုနစှ်အတွငေ်း န ငုင်အံလ ုက် သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမှု အရမခမပ 

ဇယာေးအ  မမနမ်ာန ငုင်သံည် အဆငာ့(်၃) တွင ်ရှ ခဲာ့ ရကကာငေ်း သ ရှ န ငုသ်ည်။ သ ု ာ့မြစ် ာ မမနမ်ာန ငုင်၏ံ 

သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမှုသည ်၂၀၁၅ နငှာ့ ်၂၀၂၀မပညာ့်နစှ် အကကာေးတွင ်ယခငက်ာလ (၂၀၁၀ နငှာ့ ်၂၀၁၅-

ခုနစှ)် ထက်ရလ ာာ့နညေ်းရကကာငေ်း ဆနေ်းစစ်ရတွွံ့ ရှ   ပေါသည်။ သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမခငေ်း၏ 

အဓ ပပာယ်ြွငာ့ဆ် ုခ က်အာေး စာကွက်-၂ (Box 2) တွင ်မူလ ငေ်းမမစ်မှ ထတု်နှုတ် တငမ်ပထာေးပေါသည။် 



 

 

 

သစ်ရတာ မပျုနေ်းတ ေးမခငေ်းသည ်ရန ာရဒသရပေါ်မူတည်၍ ကွာခခာ်းသည်ကိို လတွွေ့ရပါသည်။ 

တ ုငေ်းရဒသကက ေး၊ မပညန်ယ်အဆငာ့ ်ဆနေ်းစစ်မှုတွင ်ရန ာရဒသအလ ုက် သစ်လတာပ က်စ ်း ခပျုန််းတ ်း 

မှုကိို အရသေးစ တ်ရြာ်မပထာေးပေါသည်။ ရအာက်ရြာ်မပပေါဇယာေးသည် မမနမ်ာတန ငုင်လုံံေး၏ 

သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမှု ဧ  ယာပမာဏ (Average Annual Deforestation at National Level) အာေး 

နစှ်ကာလအပိိုင််းအခခာ်းအလ ုက ်နှု ငေ်းယှဉ်ထာေးမခငေ်းမြစ်ပေါသည်− 

 

ဇယာေး-၂၊ မမန်မာနိငုင်၏ံ သစရ်တာမပျုန်ေးတ ေးမှုဧ ိယာ ပမာဏအာေးနှုငိေ်းယှဉ်ရလာ့လာမခငေ်း 

ကာလ 
နစှစ်ဉ်ပ မ်ေးမျှသစရ်တာမပျုန်ေးတ ေးမှုဧ ိယာပမာဏ 

(Average Annual Deforestation) (,000 ha) 

နစှစ်ဉ်ပ မ်ေးမျှသစရ်တာမပျုန်ေးတ ေးနှုန်ေး 

Annual deforested Rate (%) 

၁၉၉၀−၂၀၀၀ ၄၃၅ −၁.၁၇ 

၂၀၀၀−၂၀၁၀ ၃၄၃ −၁.၀၃ 

၂၀၁၀−၂၀၁၅ ၂၈၉ −၀.၉၆ 

၂၀၁၅−၂၀၂၀* ၂၈၉ −၀.၉၆ 

* ၂၀၁၀−၂၀၁၅ သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမှုအရပေါ်အရမခခံ၍ FRA2020 တွငက်က ျုတငခ်န ာ့မှ်နေ်းထာေးသညာ့န်ှုနေ်း (ယာယ  

က နေ်းဂဏနေ်း) မြစ်ပေါသည။် 

 

တိငုေ်းရဒသကက ေး/ မပည်နယ ်အဆငာ့ ် 

တ ုငေ်းရဒသကက ေး/မပညန်ယ်အဆငာ့ ် ဆနေ်းစစ်ရလာ့လာမခငေ်းအတွက် SERVIR-Mekong အစ အစဉ်က 

University of Maryland နငှာ့ ်ပူေးရပေါငေ်းရဆာင ွ်က်ထာေးသညာ့် Regional Land Cover Monitoring 

 

သစ်လတာခပျုန််းတ ်းခခင််း (Deforestation) ဆိိုသည်မှာ သစ်လတာဖံို်းလွှမ််းလ က်ရှိလသာ 

အလခခအလနမှ အခခာ်းလခမအသံို်းခ ခခင််းသိို ေ့ လံို်းဝလခပာင််းလွဲသွာ်းခခင််းခဖစ်ပပ ်း လနာငတ်ွင ်

သစ်လတာမ ာ်း ခပနလ်ည်လပါက်လရာက်ရန ် အလာ်းအလာ လံို်းဝမရှိလသာ လခမအသံို်းခ မှုမ ိျု်း 

ခဖစ်ပါသည။် 

စာကကွ-်၂ (BOX 2): သစ တတာခပြုန ်းတ ်းခ င ်း 
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System (အွနလ် ုငေ်း)4 မှ လွတ်လပ်စွာ  ယူန ငုသ်ညာ့ ် Open-source Data အခ က်အလက်မ ာေးက ု 

အသံေုးမပျုထာေး ပေါသည။်   

 University of Maryland မှ ထုတ်မပနထ်ာေးသညာ့် သစ်ရတာြုံေးလွှမ်ေးမှုအရမခမပ ရပေါငေ်းစပ် 

အလွှာ (Thematic layers) မ ာေးက  ုအသံေုးမပျု၍  အထက်ရြာ်မပပေါ FAO ၏ သစ်ရတာြံုေးလွှမ်ေးမှု 

အဓ ပပေါယ်သတ်မှတ်ခ က်ပေါ  ွက်အုပ်ြံုေးလွှမ်ေးမှု ၁၀% ထက်ရက ာ်လွနဖ်ပ ေး အပငအ်မမင်ာ့ ၅ မ တာနငှာ့ ်

အထက်ရှ ရသာ သစ်ရတာြံုေးလွှမ်ေးသညာ့ရ်န ာမ ာေးက ု ထုတ်နှုတ်ဆနေ်းစစ်ထာေးမခငေ်းမြစ်ပေါသည။် 

သ ု ာ့မြစ်၍ သစ်ရတာြံုေးလွှမ်ေးမှု အဓ ပပာယ်သတ်မှတ်ခ က်တူည ရသာ်လညေ်း၊ ၀.၅ဟက်တာအာ်းခဖငေ့ ်

တဆက်တစပ်တညေ်း သစ်ရတာြံုေးလွှမ်ေးရနသညာ့ ် ဧ  ယာပမာဏနငှာ့ ် ရမမအသံေုးခ မှုဆ ုင ်ာ 

အခ က်အလက်မ ာေး ရပေါငေ်းစပ်ထာေးမခငေ်းမရှ သမြငာ့ ် အထက်ပေါန ငုင်အံဆငာ့ဆ်နေ်းစစ်မှု လဒမ် ာေးနငှာ့ ်

က နေ်းဂဏနေ်းမ ာေးက ု တိကုရုိ်က ် နှုငိေ်းယဉှ်၍ မ န ငုပ်ေါ။ ရယဘုယ အာေးမြငာ့ ် FAO ၏ သစ်ရတာ 

ြံုေးလွှမ်ေးမှု အဓ ပပာယ် သတ်မှတ်ခ က်သည် သစ်ရတာမ ာေး၊ သစ်ရတာရမမအသံေုးခ မှုမ ာေးအာေး 

က ုယ်စာေးမပျုသည်ဟု ဆ ုန ငုရ်သာ်လညေ်း SERVIR-Mekong နငှာ့ ် University of Maryland ၏ 

အဓ ပပာယ်သတ်မှတ်ခ က် တွငမ်ူ သစ်ရတာမ ာေးနငှာ့ ် သစရ်တာကဲာ့သ ု ာ့ရသာ အပငြံ်ုေးလွှမ်ေးမှု 

(Vegetation Cover)ရှ သညာ့ ် အမခာေး ရမမရန ာမ ာေးအာေးလုံေးက ု ထညာ့်သငွေ်း ဆနေ်းစစ်ထာေးမခငေ်း 

မြစ်ပေါသည။် 

 SERVIR-Mekong မှရြာ်မပထာေးသညာ့ ် သစ်ရတာြုံေးလွှမ်ေးမှုရမမပုံမ ာေးက ု ပုံ-၂ ပေါအတ ုငေ်း 

ရြာ်မပထာေးပေါသည−် 

တ ုငေ်းရဒသကက ေး/ မပညန်ယ်အလ ုက် သစ်ရတာြုံေးလွှမ်ေးမှုမ ာေးအာေး နစှ်ကာလအပိိုင််းအခခာ်း 

အလ ုက ် ၂၀၀၀၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ နငှာ့ ် ၂၀၁၉-ခုနစှ်မ ာေးအတွက် ဆနေ်းစစ်ထာ်းရှိပါသည။်  

သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမှု (deforestation)နငှာ့ ် ရတာအတနေ်းအစာေးက ဆငေ်းမှု (forest degradation) 

ဆနေ်းစစ်မခငေ်းအာေး ကာလအပိိုင််းအခခာ်း ၃-မ  ျုေး (၂၀၀၀−၂၀၁၀၊ ၂၀၁၀−၂၀၁၅ နငှာ့ ် ၂၀၁၅−၂၀၁၉) 

အတွက ် ရဆာင ွ်က်ခဲာ့ပေါသည။်  လဒမ် ာေးအာေး ရအာက်ပေါအတ ုငေ်း ဇယာေး-၃ 

ခဖငေ့တ်ငခ်ပထာ်းရှပိေါသည်− 

 

 

4 https:// www. landcovermapping.org/en/ 



 

 

ပုံ-၂၊  နစှ်ကာလအပ ိုင ်းအခ ာ်း အလိုကတ်ိငုေ်းရဒသကက ေး/မပညန်ယ်မ ာေး၏ သစ်ရတာြုံေးလွှမ်ေးမှု 

အရမခမပရမမပုံမ ာေး ( ငေ်းမမစ်− SERVIR-Mekong) 

ဇယာေး-၃ မပညန်ယတ်ိငုေ်းရဒသကက ေးမ ာေးအသ ်းသ ်းတငွ  နစှ ကာလအပ ိုင ်းအခ ာ်းအလိုက ်

နစှစ်ဉ်သစရ်တာမပျုန်ေးတ ေးမှုနှုန်ေးမ ာ်း (Annual Deforestation Rate %) 

မပညန်ယ/်တိငုေ်း Def2000-10 Def2010-15 Def2015-19 

ဧ ာဝတ  -0.46 -0.57 -0.20 

ပ ခ ေး -0.21 -0.76 0.11 

ခ ငေ်း 0.06 -0.03 -0.01 

ကခ င ် -0.05 -0.18 -0.13 

ကယာေး -0.04 -0.43 0.08 

က င ် -0.20 -0.17 -0.09 

မရကေွး -0.31 -0.34 0.77 

မနတရလေး 0.05 -0.65 -0.09 



 

13  

မပညန်ယ/်တိငုေ်း Def2000-10 Def2010-15 Def2015-19 

မွန် -0.17 0.22 0.52 

ရနမပညရ်တာ် -0.25 -0.47 0.17 

 ခိုင ် -0.08 -0.46 0.22 

စစက်ိငုေ်း -0.19 -0.49 -0.17 

ရှမ်ေး -0.05 -0.29 -0.09 

တနသသာ   -0.01 -0.15 0.17 

 န်ကန်ု -1.10 1.12 1.53 

နိငုင်တံဝှမ်ေး -0.10 -0.30 -0.01 

( ငေ်းမမစ−် SERVIR-Mekong) 

ဆနေ်းစစ်ခ က်မ ာေးအ  ဧ ာဝတ တ ုငေ်းရဒသကက ေး၊ စစ်က ုငေ်းတ ုငေ်းရဒသကက ေး၊ ကခ ငမ်ပညန်ယ်၊ 

က ငမ်ပညန်ယ်နငှာ့ ် ရှမ်ေးမပညန်ယ်တ ု ာ့တွင ် ၂၀၀၀-ခုနစှ်မ ှ ၂၀၁၉-ခုနစှ်အထ  ဆက်တ ုက် သစ်ရတာ 

မပျုနေ်းတ ေးမှုမ ာေးမြစ်ရပေါ်ရနရကကာငေ်းရတွွံ့ ပေါသည။် ပဲခူေး၊ မရကွေး၊  ခ ုင၊် တနသသာ  တ ုငေ်းရဒသကက ေး 

တ ု ာ့တွင ်၂၀၀၀-ခုနစှ်မှ ၂၀၁၅-ခုနစှ်အတွငေ်း သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမှု ရတွွံ့  ရသာ်လည်ေး ၂၀၁၅-ခုနစ်ှနငှာ့ ်

၂၀၁၉-ခုနစှ်ကကာေးတွင ် သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမှုမရတွွံ့ ရတာာ့ပေါ။ မွနမ်ပညန်ယ်နငှာ့ ်  နက်ုနတ် ုငေ်းရဒသ 

ကက ေးတ ု ာ့တွင ် ၂၀၁၀-မပညာ့်နစှ်မှစတင၍် သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမှု မရတွွံ့ ရတာာ့ပေါ။ အဆ ုပေါသစ်ရတာ 

မပျုနေ်းတ ေးမှု ဆနေ်းစစ်လတွွေ့ ရှိခ က်မ ာ်းအရ နစှစ်ဉ်သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမှုနှုနေ်း (Annual Deforestation 

Rate %)သည ်  ၂၀၀၀−၂၀၁၀ ကာလတွင ် -0.10%၊ ၂၀၁၀−၂၀၁၅ ကာလတွင ်  -0.30%နငှာ့ ်၂၀၁၅− 

၂၀၁၉ ကာလတွင ်-0.01% အသ ေးသ ေး မြစ်သည်ကိိုလတွွေ့ ရှိရပါသခဖငေ့ ် ၂၀၁၀−၂၀၁၅ ကာလအတငွေ်း 

နစှ်စဉ်သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမှုနှုနေ်း (Annual Deforestation Rate %) အမမငာ့ဆ်ံေုးမြစ်သည်ကိို 

လည််းလကာင််း၊ ၂၀၁၅−၂၀၁၉ ကာလအတွငေ်း အန မာ့်ဆံုေးမြစ်သည်ကိိုလည််းလကာင််း ရတွွံ့ ရှ  

 ပေါသည။် 



 

 

 

ပုံ-၃၊ တိငုေ်းရဒသကက ေး/မပညန်ယ်မ ာေးတငွ တတွွေ့ ရှ ရသည   နစှစ်ဉ်သစရ်တာမပျုန်ေးတ ေးမှုအရမခအရန 

( ငေ်းမမစ−် SERVIR-Mekong) 

သစ်ရတာရှ ရနဆဲ မြစ်ရသာ်လည်ေး ရတာ၏အ ညအ်ရသွေး (အဓ ကအာေးမြငာ့ ် သစ်ရတာ 

 ွက်အုပ်အရမခအရန) က ဆငေ်းမှု (ရတာအတနေ်းအစာေးက ဆငေ်းမှု - Forest Degradation) 

က လုညေ်း ဆနေ်းစစ်မှု ရဆာင ွ်က်ထာေးဖပ ေး၊  လဒမ် ာေးက ု ဇယာေး-၄ တွင ်ရြာ်မပထာေးပေါသည−် 

ဆနေ်းစစ်ခ က်မ ာေးအ  ရတာမပျုနေ်းတ ေးမှု မရတွွံ့ ရှ  ရသာ မပညန်ယ်/တ ုငေ်းရဒသကက ေးမ ာေး၌ 

ရတာအတနေ်းအစာေးက ဆငေ်းမှုက ုမူ ရန ာရဒသအရတာ်မ ာေးမ ာေးတွင ် ရတွွံ့ ရှ  ပေါသည။် 

ဥပမာအာေးမြငာ့ ်  နက်ုနတ် ုငေ်းရဒသကက ေးတွင ် ၂၀၁၀မပညာ့်နစှ်မှစတင၍် သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမှု 

မရတွွံ့ ရသာ်လည်ေး သစ်ရတာအတနေ်းအစာေးက ဆငေ်းမှုရှ ရကကာငေ်း ဆနေ်းစစ်ရတွွံ့ ရှ  ပေါသည်။  

မပည်ရထာငစ်ု နယရ်မမ၊ ရနမပည်ရတာ်တွင ် ၂၀၁၅ နငှာ့ ် ၂၀၁၉ ခုနစှ်ကကာေး သစ်ရတာအတနေ်း 

အစာေးက ဆငေ်းမှုသည ်အမမငာ့ဆ်ံေုး မြစ်ရကကာငေ်း ရတွွံ့ ပေါသည။် န ငုင်အံဆငာ့တွ်ငလ်ညေ်း နစှ်ကာလ 

အပိိုင််းအခခာ်းအလ ုက် နစှ်စဉ်သစ်ရတာအတနေ်းအစာေး က ဆငေ်းမှု ာခ ုငန်ှုနေ်း (Annual Forest 

Degradation Rate%) မ ာ်းမှာ ၂၀၀၀−၂၀၁၀ ကာလတွင ်             -0.11%၊ ၂၀၁၀−၂၀၁၅ ကာလတွင ် 

-0.25%နငှာ့ ် ၂၀၁၅−၂၀၁၉ ကာလတွင ် -0.11% အသ ေးသ ေး မြစ်သညကိ်ိုလတွွေ့ ရှိရပါသခဖငေ့ ်

၂၀၁၅−၂၀၁၉ ကာလအတွငေ်း နစှ်ကာလအပိိုင််းအခခာ်းအလ ုက်သစ်ရတာအတနေ်းအစာေးက ဆငေ်းမှု 

 ာခ ုငန်ှုနေ်း (Annual Forest Degradation Rate % ) မမငာ့မ်ာေးရကကာငေ်း ရတွွံ့ ရှ  ပေါသည။် 
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ဇယာေး-၄ မပည်နယ်တိငုေ်းရဒသကက ေးအသ ်းသ ်းတငွ  နစှ်ကာလအပ ိုင ်းအခ ာ်းအလိုက ် နစှစ်ဉ် 

သစရ်တာအတန်ေးအစာေး က ဆငေ်းမှုနှုန်ေး   (Annual Forest Degradation Rate %) 

မပညန်ယ/်တိငုေ်း Deg2000-10 Deg2010-15 Deg2015-19 

ဧ ာဝတ  -1.16 -0.07 -0.96 

ပ ခ ေး -0.58 -0.37 -1.02 

ခ ငေ်း 0.28 -0.04 -0.16 

ကခ င ် -0.04 -0.23 -0.14 

ကယာေး 0.002 -0.61 1.06 

က င ် -0.42 -0.28 0.06 

မရကေွး -0.28 -0.37 -2.01 

မနတရလေး 0.02 0.11 -0.94 

မွန် -0.51 0.79 1.21 

ရနမပညရ်တာ် -0.48 -0.51 -4.17 

 ခိုင ် -0.23 -0.43 0.11 

စစက်ိငုေ်း -0.19 -0.43 -0.51 

ရှမ်ေး 0.03 -0.12 0.19 

တနသသာ   -0.12 -0.51 0.49 

 န်ကန်ု -2.81 0.27 -3.40 

နိငုင်တံဝှမ်ေး -0.11 -0.25 -0.11 

( ငေ်းမမစ−် SERVIR-Mekong) 

သ ု ာ့ပါ၍ ရတွွံ့ ရှ ခ က်မ ာေးအ  မမနမ်ာန ငုင်တံွင ် သစ်ရတာအတနေ်းအစာေးက ဆငေ်းမှုသည် 

လညေ်း သစရ်တာမပျုနေ်းတ ေးမှုကဲာ့သ ု ာ့ ရစာငာ့က်ကညာ့်ဆနေ်းစစ်လလေ့လာခခင််း၊ နငှာ့ ် အနာဂတ်သစ်ရတာ 

မ ာေး၏ အ ညအ်ရသေွး ရကာငေ်းမွနရ်စရ ေး အစ အမံမ ာေးခ မှတ်ရဆာင ွ်က်ခခင််းတိို ေ့ ခပျုလိုပ်ရန ်

လိိုအပ်ပေါသည်။ 

 



 

 

 

ပုံ-၄၊ တိငုေ်းရဒသကက ေး/မပညန်ယမ် ာေးတငွ တတွွေ့ ရှ ရသည   နစှစ်ဉ်သစရ်တာအတန်ေးအစာေး က ဆငေ်းမှု 

အရမခအရန ( ငေ်းမမစ−် SERVIR-Mekong) 

 

ရဒသအဆငာ့ ် 

ရဒသအဆငာ့ဆ်နေ်းစစ်မခငေ်းအာေး Google Earth မှ နစှ်အလ ုက် ရှ န ငုရ်သာ ဖဂ ျုဟ်တုဓေါတ်ပုံအာ်း 

အရမခခံ၍ နှု ငေ်းယှဉ်မပထာေးပေါသည။် 

ရဒသအလ ုက ် သစ်ရတာသယံဇာတမ ာေး ပ က်စ ေးမပျုနေ်းတ ေးမှုတွင ် အရကကာငေ်းအ ငေ်းခံမ ာေး 

နငှာ့ ် မြစ် ပ်မ ာေးစွာ ရှ ရနန ငုပ်ေါသည။် ယငေ်းအရကကာငေ်းအ ငေ်းခံမ ာေး၊ မြစ် ပ်မ ာေးအနက် ရအာက် 

ရြာ်မပပေါ အရကကာငေ်း ငေ်းခံမ ာေး၊ မြစ် ပ်မ ာေးအာေး သက်ဆ ုင ်ာရဒသရှ  သစ်ရတာသယံဇာတမ ာေး 

ပ က်စ ေးမပျုနေ်းတ ေး မခငေ်း၏ ပဓာနအရကကာငေ်းအ ငေ်းမ ာေး၊ သ သာထငရ်ှာေးသညာ့် မြစ် ပ်မ ာေးအမြစ် 

ရ ွေးခ ယ်တငမ်ပထာေးမခငေ်း မြစ်ပေါသည ်- 

(က) သစ်ရတာရမမမှ နစှ်တ /ုနစှ်ရှည်သ ေးနှစံ ုက်ပ  ျုေးရမမအမြစ်ရမပာငေ်းလဲမခငေ်း  
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(ခ)  သစ်ရတာရမမမှ အမခာေးရမမအသံေုးခ မှုမ ာေး (ငေါေးပုဇွနရ်မွေးမမ ရ ေးကန၊် “ကာ  ”ရခေါ် 

စပေါေးနငှာ့ ်ငေါေး/ပုဇွနတ်ွဲလ က်ရမမအသံုေးခ မခငေ်း) အမြစ်ရမပာငေ်းလဲမခငေ်း 

(ဂ)  သစ်ရတာရမမမှ သတတ ျုနငှေ့တွ်င််းထွက်သယံဇာတတူ်းလဖာ်ထိုတ်လိုပ်လရ်း ဧ  ယာမ ာေး 

အမြစ် ရမပာငေ်းလဲမခငေ်း 

 

မြစ ်ပ် (၁)-  ကခ ငမ်ပညန်ယ၊် တနိငုေ်းပမိျု ြို့နယ် အတငွေ်း သစရ်တာဧ ိယာ ၁၅၀၀၀ ရက ာ် နစှတ်ိ ု

သ ေးနှစံိုက်ပ ိျုေးရမမ အမြစ်ရမပာငေ်းလ မခငေ်း 

 

 

ပုံ-၅၊  ကခ ငမ်ပညန်ယ၊် တနိငုေ်းပမိျု ြို့နယ်တငွ ်သစ်ရတာရမမမှ စိုကပ် ိျုေးရမမ အမြစ ်နစှ ကာလ အပ ိုင ်း 

အခ ာ်းအလ ိုက တခပာင ်းလလဲာမှုအတခ အတနအာ်း Google Earth မှတဆငာ့ ်မမငာ့ရ်တွြို့ ပုံ 

ကခ ငခ်ပညန်ယ်၊ တနိိုင််းပမိျုွေ့နယ်တွင ် ၂၀၀၀-ခိုနစှ်လနာက်ပိိုင််း သစ်လတာလခမဧရိယာမှ စိိုက်ပ ိျု်းလခမ 

အခဖစ် လခပာင််းလွဲလာသည်ကိို ပံို-၅ တွင ် သိသိသာသာ လတွွေ့ ခမငန်ိိုငပ်ါသည။် ၂၀၁၀-ခပညေ့န်စှ်၊ 

နိိုဝငဘ်ာလ (၁၇)ရက်လန ေ့ထိုတ်လဝလသာ ခမနမ်ာေ့အလင််းသတင််းစာတွငလ်ည််း ကခ ငမ်ပညန်ယ် 

တန ငုေ်းဖမ ျုွံ့နယ်တွင ် ကကံ၊ ပ လလာပ န၊ံ စပါ်းနငှေ့ ် အခခာ်းသ ်းနှမံ ာ်း စိိုက်ပ ိျု်းလအာငခ်မငခ်ဖစ်ထနွ််းလန 

လကကာင််း အက ယ်တဝငေ့ ် လရ်းသာ်းလဖာ်ခပထာ်းသည်ကိိုလည််း ပံို-၆ တွင ် ရှုခမငန်ိိုငပ်ါသည။် 

ယင််းလခမအသံို်းခ မှု လခပာင််းလွဲမှုလကကာငေ့ ် မည်သူအက ိျု်းခဖစ်ထွန််း၍ မည်သမူ ာ်း ဒိုကခလရာက်ရ 

သည် ကိို လခမသယံဇာတ ဆန််းစစ်မှု အပိိုင််းတွင ်ခပနလ်ညလ်ဆွ်းလန်ွးထာ်းပါသည။်  

12/2000 12/2012 

12/2020 12/2015 



 

 

 

ပုံ-၆၊ ၁၇-၁၁-၂၀၁၀  က်ရန ာ့ ထတုရ်ဝသညာ့် မမန်မာာ့အလငေ်းသတငေ်းစာပါ သတငေ်းရဆာငေ်းပါေး 

 

မြစ ်ပ် (၂)-  တနသသာ  တိငုေ်းရဒသကက ေးအတငွေ်း  ာဘာစိုက်ခငေ်းမ ာေးအမြစရ်မပာငေ်းလ မခငေ်း (ဧက 

၃၀၀၀ ရက ာ်) 

  

 

ပုံ-၇၊  တနသသာ  တိငုေ်း၊ ဘတုမ်ပငေ်းပမိျု ြို့နယတ်ငွ ် သစရ်တာမ ာ်း ိုတ ထငွ ၍  ာဘာ စိုက်ပ ိျုေးရမမ 

အမြစ ် နစှ ကာလ အပ ိုင ်းအခ ာ်းအလ ိုက  တခပာင ်းလလဲာခ င ်းက ို Google Earth မှတဆငာ့ ်

မမငာ့ရ်တွြို့ ပုံ 

2/2015 5/2016 

3/2018 
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မြစ ်ပ် (၁) ပေါ သစ်ရတာရမမမှ နစှ်တ ုသ ေးနှစံ ုက်ပ  ျုေးရမမအမြစ်ရမပာငေ်းလဲရံုသာမက နစှ်ရှည်သ ေးနှ ံ

မ ာေးမြစ်သညာ့်  ာဘာ၊ ဆ အုနေ်းစ ုက်ပ  ျုေးရမမအမြစ်လည်ေး ရမပာငေ်းလဲသညက် ု ဆနေ်းစစ်ရတွွံ့ ရှ   

ပေါသည။် ၂၀၁၅-ခုနစှ်တွင ် တနသသာ  တ ုငေ်းရဒသကက ေး၊ ဘုတ်မပငေ်းဖမ ျုွံ့နယ်ရှ  သစ်လတာ ဖံို်းလွှမ််း 

လနသညေ့ ် သစ်ရတာရမမမ ာေးအာေး ၂၀၁၆-ခုနစှ်တွင ်  ာဘာစ ုက်ပ  ျုေးရမမမ ာေးအမြစ် ရမပာငေ်းလဲ 

အသံေုးခ ခဲာ့ကကဖပ ေး၊ ၂၀၁၈-ခုနစှ်တွင ် သစ်ရတာြံုေးလွှမ်ေးမှု အနည်ေးငယ်သာက နရ်ှ ရကကာငေ်းက ု ပုံ-၇ 

တွင ်ရတွွံ့ မမငန် ငုပ်ေါသည်။ ထ မုြစ် ပ်မှာ  ရှ ထာေးရသာအခ က်အလက်မ ာေးအ  ဘုတ်မပငေ်းဖမ ျုွံ့နယ် 

အတွငေ်းရှ  သစ်ရတာရမမ ဧကရပေါငေ်း ၇၀၀၀ ရက ာ်အာေး  ာဘာစ ုက်ခငေ်းမ ာေးအမြစ် ရမပာငေ်းလဲ 

အသံေုးခ ခဲာ့မခငေ်းမြစ်သည။် 

 

မြစ ်ပ် (၃)- တနသသာ  တိငုေ်းရဒသကက ေးအတငွေ်း ငါေး/ပုဇွန်ရမွေးမမြူကန်မ ာေးအမြစ် ရမပာငေ်းလ  

အသံေုးခ မခငေ်း 

 

   

  

ပုံ-၈၊ တနသသာ  တိငုေ်းရဒသကက ေး၊ ကျွန်ေးစုပမိျု ြို့နယ်တငွ ် နစှ ကာလအပ ိုင ်းအခ ာ်းအလ ိုက  တခမအသ ို်း 

  မှုတခပာင ်းလဲမှုအာ်း Google Earth မှတဆငာ့ ်မမငာ့ရ်တွြို့ ပုံ ။ 

 

11/2000 3/2010 

10/2015 5/2020 



 

 

အထက်ပေါမြစ် ပ်-၁ နငှာ့ ်၂ ကဲာ့သ ု ာ့ပင ်သစ်ရတာရမမ (သ ု ာ့) သစ်ရတာြံုေးလွှမ်ေးသညာ့အ်စ ုေး က စ မံခန ာ့ခ်ွဲ 

ပ ုငခ်ွငာ့ရ်ှ ရသာရမမမ ာေးမှ အမခာေးရမမအသံုေးခ မှုမ ာေးသ ု ာ့ ရမပာငေ်းလဲအသံုေးခ မှုမပျု ာတွင ် စ ုက်ပ  ျုေးရ ေး 

ကဏ္ဍသာမက ရမွေးမမ ရ ေးလုပ်ငနေ်းမ ာေးအတွက်လညေ်း လုပ်က ုငရ်ဆာင ွ်က်သည်က ု ရတွွံ့ ရှ  

 သည။် တနသသာ  တ ုငေ်းရဒသကက ေး၊ ဖမ တ်ခရ ုင၊် ကျွနေ်းစုဖမ ျုွံ့နယ်အတွငေ်း သစ်ရတာြံုေးလွှမ်ေးလ က်ရှ  

ရသာ အစ ုေး ကစ မံခန ာ့ခ်ွဲပ ုငခ်ွငာ့ရ်ှ သညာ့ ် ရမမမ ာေးအာေး ငေါေး/ပုဇွနရ်မွေးမမ ရ ေးကန ် အမြစ်သ ု ာ့ ၂၀၁၅-

ခုနစှတ်ွင ် လခပာင််းလွဲခွဲေ့သည်ကိိုလလေ့လာလတွွေ့ ရှိရပါသည။် ထိိုသိို ေ့ ငါ်း/ပိုဇွနလ်မွ်းခမြူလရ်းကနမ် ာ်း 

အခဖစ်သိို ေ့ လခမအသံို်းခ မှုလခပာင််းလွဲခွဲေ့မှုအလခခအလနကိို ပုံ-၈ တွင ်ရလာ့လာသ ရှ န ငုပ်ေါသည်- 

 

မြစ ်ပ် (၄)-  ခုိငမ်ပညန်ယရှ် ဝံဗုိကဒ် ရ ရတာအတငွေ်း ရမမအသံေုးခ မှုရမပာငေ်းလ မခငေ်း  

  

  

ပုံ-၉၊   ခုိငမ်ပညန်ယ၊် ဝံဗုိက်ဒ ရ ရတာတငွ ် နစှ ကာလအပ ိုင ်းအခ ာ်းအလ ိုက  တခမအသ ို်း  မှု 

တခပာင ်းလဲလာခ င ်းက ို Google Earth မှတဆငာ့ ်မမငာ့ရ်တွြို့ ပုံ  

အလာေးတူပင ်  ခ ုငမ်ပည်နယ်၊ ဝံဗ ုက်ဒ ရ ရတာမ ာေး ခုတ်ထွငရ်ှငေ်းလငေ်းဖပ ေး “ကာ  ”ရခေါ် စပေါေးနငှာ့ ်

ငေါေး/ပုဇွန ် ပူေးတွဲစ ုက်ပ  ျုေးရ ေးရမွေးမမ ရ ေးရမမသ ု ာ့ ရမပာငေ်းလဲရဆာင ွ်က်ခဲာ့မှုမ ာေးအာေး ပုံ-၉တွင ်

လတွွေ့ ခမငန် ငုပ်ေါသည။် အဆိိုပါ ဒ လရလတာမ ာ်းအာ်း စိိုက်ပ ိျု်းလမွ်းခမြူလရ်းလခမအခဖစ်သိို ေ့ လခပာင််းလွဲခွဲေ့မှု 

ကိို စစ်အိုပ်ခ ျုပ်လရ်းကာလ (၂၀၀၄ ခိုနစှ် မှ ၂၀၀၉ ခိုနစှ ်အကကာ်း) တွငခ်ဖစ်လပေါ် ခွဲေ့သည်ကိို လတွွေ့ ရှိရ 

ပါသည။် ၂၀၁၅-ခုနစှ်မှ ၂၀၂၀-ခုနစှ်အထ  အ ပ်သာေး တစ်ပ ုငေ်း ဒ မ ုကရ စ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလသ ု ာ့ 

1/2004 2/2009 

11/2015 10/2020 



 

21  

ရ ာက်ရသာအခေါ ရဒသခံမပည်သမူ ာေး ပူေးရပေါငေ်းပေါဝငသ်ညာ့ ် မပနလ်ညမ်ပျုစု ပ  ျုေးရထာငစ် ုက်ပ  ျုေးမှု 

မ ာေးရကကာငာ့ ် ၎ငေ်းခုတ်ထွငရ်ှငေ်းလငေ်းမခငေ်းခံ သညာ့် ဒ ရ ရတာမ ာေး တြနမ်ပနလ်ညရ်ပေါက်ရ ာက် 

လာခဲာ့သည်က ုလညေ်း ဆနေ်းစစ်ရတွွံ့ ရှ  သည။်  

ရဒသအဆငာ့ ်ဆနေ်းစစ်မှုတွင ်Google Earth ၌ ရတွွံ့ ရှ  ရသာ ဖဂ ျုဟ်တုပုံမ ာေးမြငာ့ ်နစှ်အလ ုက ်

နှု ငေ်းယှဉ်ဆနေ်းစစ်ကကညာ့ ်ာ သစ်ရတာရမမမ ာေး၊ သစ််းရတာြုံေးလွှမ်ေးလ က်ရှ သညာ့် အစ ုေး က စ မံခန ာ့ခ်ွဲ 

ပ ုငခ်ွငာ့ရ်ှ ရသာရမမမ ာေးအာေး နစှ်တ /ုနစှ်ရှည်စ ုက်ပ  ျုေးရမမမ ာေး၊ ငေါေး/ပုဇွနရ်မွေးမမ ရ ေး အပေါအဝင ်

အမခာေးရမမအသံုေးခ မှုမ ာေးသ ု ာ့ သ သ သာသာရမပာငေ်းလဲအသံေုးခ ခဲာ့သညက် ု မြစ် ပ် (၄)ခု မြငာ့ ်တငမ်ပ 

ခဲာ့မခငေ်းမြစ်ပေါသည။် အထေူးသမြငာ့ ် ၂၀၀၀-မပညာ့န်စှ်မှ ၂၀၁၅-ခုနစှ်မတ ုငမ် အထ  စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးနငှာ့ ်

စစ်အိုပ်ခ ျုပ်လရ်းအသွငလ်ခပာင််း ဒ မိိုကလရစ  အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလမ ာေးတွင ်သစ်လတာလခမ/ သစ်လတာ 

မ ာ်းြံုေးလွှမ််းလျှက်ရှိသညေ့ ် အစိို်းရစ မံခန ေ့ခ်ွွဲခွငေ့ရ်ှိသညေ့ ် လခမဧရိယာအလခမာက်အခမာ်းတွင ် နစှ်တ ု/ 

နစှ်ရှညစ် ုက်ခငေ်းမ ာေး တညရ်ထာငခ်ွငာ့မ်ပျုခဲာ့မခငေ်းနငှာ့ ် ဒ ရ ရတာမ ာေးအာေးခုတ်ထွငက်ာ ငေါေး/ပုဇွန ်

ရမွေးမမ ရ ေးကနမ် ာေးအမြစ် ရမပာငေ်းလဲမခငေ်းတ ု ာ့က ု မပျုလုပ်ခဲာ့ရကကာငေ်း ဆနေ်းစစ်ရတွွံ့ ရှ  သည။် 

သစရ်တာရမမမ ာေးမှ သတတ ျုနငှာ့ ်တွငေ်းထွက်ကဏ္ဍအတွက် ရမပာငေ်းလဲအသံုေးခ မှုမ ာေးက ုလညေ်း သတတ ျု 

ကဏ္ဍအပ ုငေ်းတွင ်ဆနေ်းစစ်တငမ်ပမည ်မြစ်ပေါသည်။  

ဤကဲာ့သ ု ာ့ သစ်ရတာရမမမှ နစှ်တ ု/နစှ်ရှည်သ ေးနှစံ ုက်ပ  ျုေးရမမမ ာေး၊ အမခာေးရမမအသံေုးခ မှုမ ာေး 

သ ု ာ့ ရမပာငေ်းလဲမခငေ်းမြစ်စဉ်မ ာေးစွာ န ငုင်တံဝှမ်ေးတွင ် မြစ်ပွာေးခဲာ့ပေါသည။် ယငေ်းမြစ်စဉ်မ ာေးသည ်

စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးနငှာ့ ် အသငွရ်မပာငေ်း ဒ မ ုကရ စ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလမ ာေးတွင ်  မြစ်ပွာေးခဲာ့ကကဖပ ေး၊ 

ပေါဝငပ်တ်သက်ခဲာ့သမူ ာေးမှာလညေ်း စစ်တပ်နငှာ့ ် စစ်တပ်ရက ာရထာက်ရနာက်ခံမပျု စ ေးပွာေးရ ေး 

လုပ်ငနေ်းရှငက်က ေးမ ာေးသာ မြစ်ရပသည်။ ယငေ်းတ ု ာ့ သ မ်ေးယူခဲာ့ရသာ ရမမဧ  ယာမ ာေးနငှာ့ ် ပေါဝင ်

ပတ်သက်ခဲာ့သူမ ာေး စာ ငေ်းအာေး ရနာက်ဆက်တဲွ-၁မြငာ့ ်ရြာ်မပထာေးပေါသည။်  

အထက်ပေါ ဆနေ်းစစ်ခ က်မ ာေးတွင ် ၂၀၁၅-ခုနစှ်ရနာက်ပ ုငေ်း အခ  ျုွံ့ရန ာ့ ာမ ာေး၌ သစ်ရတာ 

မပျုနေ်းတ ေးမှုရလ ာာ့က လာမခငေ်း၊ သစ်ရတာြုနေ်းလွှမ်ေးမှုမ ာေး မပနလ်ည်ရတွွံ့ မမင ်မခငေ်းမ ာေးက ုပေါ 

ရလာ့လာရတွွံ့ ရှ န ငုပ်ေါသည။် အ ပ်သာေးတစ်ပ ုငေ်း ဒ မ ုကရ စ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလတွင ် န ငုင်ရံ ေး၊ 

စ ေးပွာေးရ ေးစသညာ့ ် အကန ေ့အ်သတ်၊ အခက်အခဲမ ာ်းကကာ်းမှ သစ်လတာခပနလ်ည်တညလ်ထာငလ်ရ်း 

အတွက ်နိိုငင်တံကာမှ အကူအည အလထာက်အပံေ့မ ာ်း၊ ပူ်းလပါင််းလဆာငရွ်က်မှုမ ာ်း မ ာ်းစွာ ရှ ခဲာ့ဖပ ေး၊ 

၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနစှ်မှစတင၍် ခမနမ်ာနိိုငင်သံစ်လတာမ ာ်းခပနလ်ညတ်ညလ်ထာငလ်ရ်း ၁၀-နစှ် 



 

 

စ မံကိန််းကိို စတငအ်လကာငအ်ထညလ်ဖာ်လဆာငရွ်က်န ငုခ်ဲာ့မခငေ်းကဲာ့သ ု ာ့ သစ်လတာကဏ္ဍတွင ်အမခာေး 

တိို်းတက်မှုမ ာ်းလည်ေး  ရရှိခွဲေ့သည။် တစ်နိိုငင်လံံို်း အတိိုင််းအတာခဖင်ေ့ သစ်လတာခပျုန််းတ ်းမှုနှုန််းကိို 

ထနိ််းခ ျုပ်နိိုငရ်ံိုမျှမက တိိုင််းနငှ်ေ့ခပညန်ယ်အခ ိျုွေ့တွင ် သစ်လတာဖံို်းလွှမ််းမှု ခပနလ်ည ် ခမင်ေ့တက်လာ 

ခခင််းမ ာ်းကိို အထက်ပေါဆနေ်းစစ်မှုမ ာေးအ  ရတွွံ့ မမငန် ငုရ်ပသည။် 

အထက်ရြာ်မပပေါ သစ်ရတာသယံဇာတမ ာေး ယုတ်ရလ ာာ့လာမခငေ်း၊ သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမှု 

မ ာေးနငှာ့ ် သစ်ရတာအဆငာ့အ်တနေ်းက ဆငေ်းလာမခငေ်းမ ာေး နငှေ့ဆ်က်စပ်လျှက်ရှိသညေ့ ် (စစ်အိုပ်ခ ျုပ် 

လရ်း ကာလမ ာ်းအတွင််း) သစ်သယံဇာတထိုတ်လိုပ်မှုမ ာ်းကိိုလည််း ထပ်မံ၍ ရလာ့လာဆနေ်းစစ် 

ထာေးပေါသည။် သစ်ရတာသယံဇာတမ ာေး ယုတ်ရလ ာာ့လာမခငေ်းအပ ုငေ်းအနက် သစ်ရတာအဆငာ့ ်

အတနေ်း က ဆငေ်းလာမခငေ်းသည် အြ ုေးတနသ်စ်မ  ျုေးမ ာေးအာေး တ ာေးဝငရ်သာ်လည်ေးရကာငေ်း၊ 

တ ာေးမဝငရ်သာ်လည်ေးရကာငေ်း အလွနအ်ကျံွ ရ ွေးခ ယ်ခုတ်လဲှမခငေ်းအမပင ် အမခာေးအရကကာငေ်း 

အ ာမ ာေးနငှာ့လ်ညေ်း ဆက်စပ်လျှက် ရှ ရပသည်။ ထ ု ာ့အတူ သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမခငေ်းသည် သစ်သယံ 

ဇာတမ ာေး ထတ်ုလုပ်မှုနငှာ့ ် တ ုက်ရ ုက်ဆက်စပ်မခငေ်း မရှ ရသာ်လညေ်း မူဝေါဒအပ ုငေ်းအမှာေးနငှာ့ ်

သစ်ထုတ်လုပ်မှု၏ ရနာက်ဆက်တဲွ အက  ျုေးသက်ရ ာက်မှုမ ာေးနငှာ့ ် ခ  တ်ဆက်၍ ရလာ့လာ 

ဆနေ်းစစ်ထာေးပေါသည။် 

 

၅.၁.၂။သစသ်ယဇံာတမ ာေးအာေး ဆန်ေးစစရ်လာ့လာမခငေ်း 

တ ာေးဝငသ်စ်ထုတ်လုပ်မခငေ်း 

ယခငစ်စ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေး ကာလမ ာေးတွင ် န ငုင်မံခာေးရင ွ  ရှ ရ ေး  ည ွ်ယ်ခ က်မြငာ့သ်ာ န ငုင်၏ံ 

သဘာဝသယံဇာတမြစ်ရသာ သစ်သယံဇာတမ ာေးက ု နစှ်စဉ် ထုတ်လုပ်ရ ာငေ်းခ ခဲာ့သည်။ 

သစ်သယံဇာတမ ာေးက ု တစ်နစှ်ထက် တစ်နစှ် ပမာဏတ ုေး၍ ထုတ်ခဲာ့ကကသည။် ထုတ်လုပ်ခဲာ့ 

ကကသညာ့ ်သစ်မ ာေးက ုလညေ်း ကုနက်ကမ်ေးအရနမြငာ့သ်ာ သစ်အလံုေးလ ုက်မပညပ်သ ု ာ့ တငပ် ု ာ့ ရ ာငေ်းခ ခဲာ့ 

သညာ့အ်တွက ်န ငုင်ရံတာ် ဘဏ္ဍာရင ွရှ မှု ရှုရထာငာ့အ်  န ငုင်ရံတာ်အတွက် မ ာေးစွာနစ်နာဆံုေးရှု ံေးမှု 

မြစ်ရပေါ်ရစခဲာ့ပေါသည။် ရခတ်မ နညေ်းပညာမ ာေး အသံေုးခ ၍ သစ်ကုနက်ကမ်ေးမှ ကုနရ်ခ ာအဆငာ့ထ်  

ထတ်ုလုပ်မြန ာ့မ်ြ ေး ရ ာငေ်းခ န ငု ်န ်  စ စဉ်ရဆာင ွ်က်န ငုမ်ှု လွနစ်ွာ အာေးနည်ေးခဲာ့ရပသည။် 

သစ်သယဇံာတမပျုနေ်းတ ေးမှုနငှာ့ ် ပတ်သက်၍ ယခငစ်စ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလ၊ အသငွရ်မပာငေ်း ဒ မ ု 
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ကရ စ မြငာ့အ်ုပ်ခ ျုပ် ရ ေးကာလနငှာ့ ် အ ပ်သာေးတစ်ပ ုငေ်း ဒ မ ုကရ စ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလမ ာေးတွင ်  

တ ာေးဝင ် သစ်ထုတ်လုပ်မှုမ ာေး  နှု ငေ်းယှဉ်ရြာ်မပထာေးသညာ့ ် သစ်ထုတ်လုပ်မှု ပမာဏ 

အရမခမပဇယာေးအာေး ပုံ-၁၀ တွင ်ရလာ့လာ ဆနေ်းစစ်န ငုပ်ေါသည်- 

 

ပုံ-၁၀၊ ဘဏ္ဍာနစှအ်လိုက ်သစထ်တုလ်ပ်ုမှု အရမခမပဇယာေး 

ရြာ်မပပေါ ပုံ-၁၀ အ  အ ပ်သာေးတစ်ပ ုငေ်း ဒ မ ုကရ စ အစ ုေး လက်ထက် မတ ုငခ်ငက်ာလ 

အထ  သစ်သယံဇာတမ ာေးအာေး အလွနအ်မငေ်း ထတ်ုယူခဲာ့ကကသည်က ု ထငရ်ှာေးစွာ ရတွွံ့ မမငန် ငု ်

ပေါသည။် ၁၉၈၈-ခုနစှ် အရ ေးအခငေ်း မြစ်ပွာေးဖပ ေးရနာက် နယ်စပ်သစ်လုံေးရ ာငေ်းခ ရ ေးလုပ်ငနေ်းက ု 

စစ်အစ ုေး မှ အငတ် ုက်အာေးတ ုက် ရဆာင ွ်က်ခဲာ့ဖပ ေး၊ ၁၉၈၈-၈၉ ခုနစှ်မှ ၁၉၉၃-၉၄ ခုနစှ်အထ  ထ ုငေ်း-

မမနမ်ာ နယ်စပ်တစ်ရလျှာက်ရှ  ရှမ်ေးမပညန်ယ်နငှာ့ ် က ငမ်ပည်နယ်တ ု ာ့တွင ် မမနမ်ာာ့သစ်လုပ်ငနေ်းမှ 

က ုယ်ပ ုင ် သစ်ထုတ်မခငေ်း အရနမြငာ့ ် ခုတ်လဲှမြတ်ပ ုငေ်းဖပ ေး ကျွနေ်း ၄၀၅,၈၅၆ တနန်ငှာ့ ် သစ်မာ 

၅၀၂,၈၆၆ တနမ် ာေးက ု ထ ငုေ်းကုမပဏ မ ာေးသ ု ာ့ ရ ာငေ်းခ ခဲာ့ရကကာငေ်း၊ ၎ငေ်းအမပင ် ရှမ်ေးမပညန်ယ်၊ 

ကယာေးမပညန်ယ်၊ က ငမ်ပညန်ယ်နငှာ့ ် တနသသာ  တ ုငေ်းတ ု ာ့တွင ် ထ ုငေ်းန ငုင်မံှ ကုမပဏ ရပေါငေ်း ၁၈-ခ ု

ဝငရ် ာက် လုပ်က ုငက်က ာ ကျွနေ်းနငှာ့သ်စ်မာ စုစုရပေါငေ်း ၇၈၀,၃၃၉-တန ် ထတ်ုလုပ်ခဲာ့ရကကာငေ်း 

ရလာ့လာ ရတွွံ့ ရှ  ပေါသည။် ထ အုခ  နက် စစ်အစ ုေး သည ်န ငုင်ရံတာ်ဖင မ်ဝပ်ပ မပာေးမှု တညရ်ဆာက် 

ရ ေးအြွဲွံ့ ြွဲွံ့စညေ်းကာ ရစ ေးကွက်စ ေးပွာေးရ ေးစနစ် (Market Economy)မြငာ့ ်နစှ်အလ ုက်လ ာထာေးသညာ့ ်

န ငုင်မံခာေးဝငရ်င ွမပညာ့်မ ရ ေးမူက ု အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ခဲာ့သည်5။  

 
5 ဦ်းလက ာ်လက ာ်လွင ်(ဒိုတိယညွှနက်ကာ်းလရ်းမ ်းခ ျုပ်-ပငမ်ိ်း၊ သစ်လတာဦ်းစ ်းဌာန)၊ သစ်လတာသမိိုင််း 
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ဘဏ္ဍာနှစ်

စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလ

အ ပ်သာေးတပ ုင်ေး ဒီမ ုကရ စီအုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလ
စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးအသွင်ရ ပာင်ေး ဒီမ ုကရ စီအုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလ



 

 

ယခင ် ဖဗ တ သျှအစ ုေး လက်ထက်မှ စတငက် ငာ့သ်ံုေးလာခဲာ့သညာ့် စံထာေး ရသာ မမနမ်ာာ့ 

ရ ွေးခ ယ်ခုတ်လဲှမခငေ်း စနစ်တွင ် “Take out only interest without touching the capital 

(အတ ုေးက ုသာ ခုတ်၊ အ ငေ်းက ုမထ နဲ ာ့)” ရဆာငပ်ုဒက် ု လကက် ုငထ်ာေး၍ နစ်ှစဉ်ရတာထက်ွခန ာ့မှ်နေ်း 

(Annual Allowable Cut, AAC) အာေး အရမခခံ၍ သစ်ထုတ်လုပ်မခငေ်း ရဆာင ွ်က်ခဲာ့ရသာ်လည်ေး၊ 

စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးနငှာ့ ် စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးအသငွရ်မပာငေ်း ဒ မ ုကရ စ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေး ကာလမ ာေးတွင ်

ဘဏ္ဍာနစှ်အလ ုက် သတ်မှတ်လ ာထာေးသညာ့ ်န ငုင်မံခာေးရင ွ မပညာ့မ် ရ ေးကက ျုေးပမ်ေးမှု မူဝေါဒအမှာေးမ ာေး 

ရကကာငာ့ ်AAC အ  မူလသတ်မှတ် ထာေးသညာ့် သစ်ထုတ် မညာ့်  ငစ် ု ာ့လုံေးပတ် ၇ ရပ ၆ လက်မ အာေး 

၆ ရပ ၆ လက်မအထ  တစ်ရပရလ ာာ့၍ ကျွနေ်းသစ်ထုတ်သညအ်ထ  ရဆာင ွ်က်ခဲာ့ကကသည်။  

စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလမှ စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးအသငွရ်မပာငေ်း ဒ မ ုကရ စ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလ 

ထ  သစ်သယံဇာတမ ာေးအာေး တစ်နစှ်ထက် တစ်နစှ် ပ ုမ ု ထုတ်ယူခဲာ့ရကကာငေ်း ပုံ-၁၀ တွင ်ရလာ့လာ 

ကကညာ့်မခငေ်းအာေးမြငာ့ ် စစ်အစ ုေး လက်ထက်တွင ် ဘဏ္ဍာနစှ်အလ ုက် သတ်မှတ်လ ာထာေးသညာ့ ်

န ငုင်မံခာေးဝငရ်င ွ မပညာ့်မ ရ ေးသာ အဓ ကထာေးခဲာ့ဖပ ေး သဘာဝသယံဇာတမ ာေးက ု ရ ရှည်တည်တံာ့စွာ 

ထတု်ယ ူန ငုရ် ေးနငှာ့ ်သဘာဝ ပတ်ဝနေ်းက င ်ထ နေ်းသ မ်ေးကာကွယ် ရ ေးတ ု ာ့အာေး ထညာ့်သွငေ်းစဉ်ေးစာေးမှု 

မ ာေးစွာအာေးနညေ်းခဲာ့သည်က ု ရတွွံ့ ရှ  သည်။ စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေး အသွငရ်မပာငေ်း ဒ မ ုကရ စ အုပ်ခ ျုပ် 

ရ ေးကာလရနာက်ပ ုငေ်း အ ပ်သာေးတစ်ပ ုငေ်း ဒ မ ုကရ စ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလတွင ် ပတ်ဝနေ်းက င ်

ထ ခ ုက်မှုက ု ရလျှာာ့ခ  နန်ငှာ့ ်သယံဇာတက ု ရ ရှညထ်ုတ်ယူ န ် ည ွ်ယ်ခ က်မြငာ့ ်သစ်ထုတ်လုပ်မှု 

ပမာဏက ု ရလျှာာ့ခ ခဲာ့သည။် ထ ု ာ့အမပင ်၂၀၁၆-၁၇ ဘဏ္ဍာနစှ်တွင ်တစ်န ငုင်လုံံေး အတ ုငေ်းအတာမြငာ့ ်

ကျွနေ်းနငှာ့ ် သစ်မာ ထတု်လုပ်မှု (၁)နစှ ်  ပ်ဆ ုငေ်းခဲာ့ဖပ ေး ပဲခူေးရ ု ေးမတွင ် ၂၀၁၆-၁၇ ဘဏ္ဍာနစှ်မှစ၍ 

ကျွနေ်း/သစ်မာ ထုတ်လုပ်မှု (၁၀)နစှ ် ပ်ဆ ုငေ်းခဲာ့သည။် တစ်န ငုင်လုံံေး သစ်ထတု်(၁)နစှ် ပ်ဆ ုငေ်းမှုက ု 

သယံဇာတနငှာ့ ် သဘာဝ ပတ်ဝနေ်းက ငထ် နေ်းသ မ်ေးရ ေး ဝနက်က ေးဌာန၊ မပညရ်ထာငစ်ုဝနက်က ေးရံု ေး၏ 

၂၀၁၆ ခုနစှ်၊ န ဝုငဘ်ာလ (၂၃) က ်   က်စဲွပေါ အမ န ာ့ရ်ကကာ်မငာစာအမှတ် (၁၃၅/၂၀၁၆) မြငာ့ ်

သတ်မှတ်ရကကညာခဲာ့ရကကာငေ်း ပုံ -၁၁ မြငာ့ ်ရြာ်မပပေါသည။်  
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ပုံ-၁၁၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနစှတ်ငွ ် ကျွန်ေး/သစ်မာထတုလ်ုပ်မှု (၁)နစှ ်  ပ်ဆိငုေ်းရ ကာငေ်း အမိန ာ့် 

ရ ကာ်မငာစာ 

အ ပ်သာေးတစ်ပ ုငေ်းဒ မ ုကရ စ အစ ုေး လက်ထက်တွင ် သစ်ထုတ်လုပ်သညာ့ပ်မာဏသည် 

စစ်အစ ုေး လက်ထက်တွင ် သစ်ထတု်လုပ်သညာ့် ပမာဏထက်မ ာေးစွာ ရလ ာာ့နညေ်းသညာ့အ်မပင ်

ရ ရှညတ်ည်တံာ့စွာ ထုတ်ယူမညာ့ ်  ည ွ်ယ်ခ က်မြငာ့ ် နစှ်စဉ်ရတာထွက်ရအာက် မ ာေးစွာရလျှာာ့ခ  

ထတ်ုလုပ်ခဲာ့ရပသည။် အ ပ်သာေးတစ်ပ ုငေ်း ဒ မ ုကရ စ  အစ ုေး လက်ထက် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 



 

 

ဘဏ္ဍာနစှ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှ်ထ  ကျွနေ်း/ သစ်မာ လ ာထာေး၊ ထတု်လုပ်၊ ထွက်ရှ ခဲာ့မှု 

အရမခအရနက  ုပုံ-၁၂ နငှာ့ ်ပုံ-၁၃ မြငာ့ရ်ြာ်မပပေါသည်- 

 

ပ ို-၁၂၊  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘဏ္ဍာနစှမှ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှထ် ိ ကျွန ်းသစ ် ထတုလ်ုပ်မှု 

(ထတုလ်ပ်ုနိငုမ်ှု၊ ထတုလ်ပ်ု န်လ ာထာ်းနငှာ့ ်အမှန်တကယ ်ထိုတ လိုပ  မှု) 

 

ပုံ-၁၃၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘဏ္ဍာနစှမှ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနစှထ် ိသစမ်ာထတုလ်ုပ်မှု (ထတုလ်ုပ်နိငုမ်ှု၊ 

ထတုလ်ပ်ု န်လ ာထာ်းနငှာ့ ်အမှန်တကယ ်ထိုတ လိုပ မှု) 
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အ ပ်သာေးတစ်ပ ုငေ်း ဒ မ ုကရ စ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလအတွငေ်း ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနစှ်မှ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနစှ်ထ  ဘဏ္ဍာနစှ်အလ ုက် ထတု်လုပ်ထွက်ရှ သညာ့် သစ်မ ာေးက ု မပည်တွငေ်း/ 

မပညပ်သ ု ာ့ မြန ာ့မ်ြ ေး မခငေ်းမှ ဝငရ်င ွရှ ခဲာ့မှုအာေး ရအာက်ပေါ ပုံ-၁၄ နငှာ့ ်၁၅ မြငာ့ ်ရြာ်မပပေါသည-် 

 

ပုံ-၁၄၊ ဘဏ္ဍာနစှ်အလိုက ်မပည်တငွေ်းဝငရ်င ွရိှမှု (ကျွန်ေး/သစမ်ာ) 

(အရင််းအခမစ-် ခမနမ်ာေ့အသနံငှာ့ ် ရိုပ်ခမငသ်ကံကာ်းသတင််းဌာန၊ သယံဇာတနငှေ့ ် သဘာဝပတ်ဝန််းက င ်

ထနိ််းသမိ််းလရ်း ဝနက်က ်းဌာန ခမနမ်ာေ့သစ်လိုပ်ငန််း၏ အစိို်းရသစ်လက်ထက် (၅)နစှ်တာကာလ 

လိုပ်ငန််းလဆာငရွ်က်မှု) 

 

 

ပုံ-၁၅၊ ဘဏ္ဍာနစှအ်လိုက ်မပည်ပဝငရ်င ွရိှမှု (ကျွန်ေး/သစမ်ာ)  

(အ ငေ်းအမမစ-် မမနမ်ာာ့အသနံငှာ့ ်ရုပ်မမငသ်ကံကာေးသတငေ်းဌာန) 

၀

၅၀၀၀၀

၁၀၀၀၀၀

၁၅၀၀၀၀

၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၁၇ ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈ (၆လ) ၂၀၁၈-၁၉ ၂၀၁၉-၂၀

၁၃၀၂၉၄

၁၂၇၇၄၃
၁၁၆၄၉၀

၄၂၂၉၆

၁၁၅၅၇၂

၇၁၈၃၄

က
 ပ
 သ
န
 ်းတ
ပ
ေါင
 ်း

ဘဏ္ဍာနစှ 

၀

၁၀၀

၂၀၀

၃၀၀

၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၁၇ ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀၁၈ (၆လ) ၂၀၁၈-၁၉ ၂၀၁၉-၂၀

၃၀၀

၁၈၄

၁၃၈

၇၁

၁၂၅

၆၀

က
န
 တ
 
ေါ်လ
ာသ

န
 ်း

ဘဏ္ဍာနစှ 



 

 

 ၂၀၂၁-ခုနစှ်၊ ရြရြာ်ဝေါ  လ (၁) က်ရန ာ့တွင ် စစ်ရကာငစ် မ ှ အာဏာသ မ်ေးယူဖပ ေးရနာက် 

အရမ  ကနန် ငုင်ကံ စစ်ရကာငစ် ထ ံ မပညပ်ဝငရ်င ွ စ ေးဆငေ်းမှု  ပ်တန ာ့ရ်စ န ် မမနမ်ာာ့သစ်လုပ်ငနေ်း 

အာေး စ ေးပွာေးရ ေးအ  ပ တ်ဆ ု ာ့အရ ေးယူမှုမ ာေး6 ခ မှတ်ခဲာ့ပေါသည။် မမနမ်ာာ့သစ်လုပ်ငနေ်းသည် 

အရမ  ကနန် ငုင်၏ံ စ ေးပွာေးရ ေး ပ တ်ဆ ု ာ့အရ ေးယူ ခံ ရသာ်လညေ်း စစ်ရကာငစ် အတွက် ဝငရ်င ွ

စ ေးဆငေ်းမှု ပ ုမ ုအာေးရကာငေ်းလာရစ နန်ငှာ့ ် မပညပ်ဝငရ်င ွ ဆက်လက်စ ေးဆငေ်းရစ န ် ကူည  

ရဆာင ွ်က်ရပေးလ က်ရှ သည်က ုလညေ်း စ စစ်ရတွွံ့ ရှ  ပေါသည။် အ ပ်သာေးတစ်ပ ုငေ်း ဒ မ ုကရ စ  

အစ ုေး လက်ထက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနစှ်အတွငေ်း ထတု်လုပ်ထာေးသညာ့ ် အ ညအ်ရသွေး 

ရကာငေ်းရသာ သစ်မ ာေးက ု စစ်အာဏာသ မ်ေးကာလအတွငေ်း မပညပ်ရ ာငေ်းဝယ်ရ ေးနငှာ့ ် သစ်စက ်

ဌာနမ ှအ တ်ြွငာ့တ်ငဒ်ေါ ရခေါ်ယူ၍ ရ ာငေ်းခ ခဲာ့ရကကာငေ်း ဧ ာဝတ သတငေ်းဌာနက ၂၈-၅-၂၀၂၁  က်စွဲ 

ပေါ “စစ်ရကာငစ် ၏ မပညပ်သစ်တငဒ်ေါပွဲ အရမ  ကနရ်ဒေါ်လာ ၂-သနေ်းန ေးပေါေး ရ ာငေ်းခ  ”်းသတငေ်း 

ရခေါငေ်းစဉ်7 နငှာ့ ် ၃၁-၅-၂၀၂၁  က်စဲွပေါ “စစ်ရကာငစ်  သစ်ရလလံ ရစ ေးနှ မ်ခံဖပ ေး ရ ာငေ်းခ ရန ”်း

သတငေ်းရခေါငေ်းစဉ်8မြငာ့ ်ရြာ်မပထာေးသည။် စစ်အာဏာသ မ်ေးကာလအတွငေ်း မပညပ်ရ ာငေ်းဝယ်ရ ေး 

နငှာ့သ်စ်စက်ဌာနမှ ရ ာငေ်းခ  ရှ ရသာ သစ်တနပ်မာဏနငှာ့ ် ဝငရ်င ွ  ရှ မှုတ ု ာ့က ု ဇယာေး-၅ မြငာ့ ်

ရအာက်တွင ်ရြာ်မပထာေးပေါသည-် 

ဇယာေး (၅)- စစရ်ကာငစ် အပ်ုခ ျုပ်မှုကာလအတငွေ်း မပည်ပရ ာငေ်းဝယရ် ေးနငှာ့ ် သစစ်ကဌ်ာနမှ 

ရ ာငေ်းခ   ရိှရသာ   သစ်တန်ပမာဏနငှာ့ ်ဝငရ်ငစွာ ငေ်း 

စဉ် 
တငဒ်ါ 

က ငေ်းပသညာ့ ်က ်

တငဒ်ါဝငရ် ာကယ်ဉှ်ပပိျုင ်

သညာ့  ်ကမုပဏ  (ခု) 

ရအာငမ်မငသ်ညာ့တ်န် 
 ရိှသညာ့ဝ်ငရ်င ွ

(US $ သန်ေး) 
ကျွန်ေး/သစမ်ာ 

သစလ်ံေုး 

ကျွန်ေး/သစမ်ာ 

သစခ်ွ သာေး 

၁ ၂၇-၅-၂၀၂၁ ၁၃ ၂,၁၃၀  ၃ ၁.၈ 

(အ ငေ်းအမမစ-် ဧ ာဝတ သတငေ်းဌာန၏ ၂၈-၅-၂၀၂၁  က်စွဲပေါ “စစ်ရကာငစ် ၏ မပညပ် သစ်တငဒ်ေါပွဲ 

အရမ  ကန ်ရဒေါ်လာ ၂သနေ်း န ေးပေါေး ရ ာငေ်းခ  ” သတငေ်းရခေါငေ်းစဉ် နငှာ့ ်၃၁-၅-၂၀၂၁  က်စွဲပေါ “စစ်ရကာငစ်  

သစ်ရလလံ ရစ ေးနှ မ်ခံဖပ ေး ရ ာငေ်းခ ရန ” သတငေ်းရခေါငေ်းစဉ်) 

 
6 https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/category/sanctioned-regimes/sanctions-targeting-myanmar/ 
7 https://burma.irrawaddy.com/news/2021/05/28/242285.html 
 
8 https://burma.irrawaddy.com/news/2021/05/31/242360.html 

https://burma.irrawaddy.com/news/2021/05/28/242285.html
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အလာေးတူ မပည်ပရ ာငေ်းဝယ်ရ ေးနငှာ့သ်စ်စက် ဌာနအမပင ် မပည်တွငေ်းရ ာငေ်းဝယ်ရ ေးနငှာ့ ်

သစ်စက်ဌာနကလညေ်း မပညတ်ွငေ်း၌ အ တ်ြွငာ့တ်ငဒ်ေါရခေါ်ယူမခငေ်း၊ တ ုငေ်းရဒသကက ေး/မပညန်ယ်မ ာေး 

တွင ် ရဒသအလ ုက် အ တ်ြွငာ့ရ်လလံမ ာေး ရခေါ်ယူမခငေ်း၊ အရသေးစာေး၊ အငယ်စာေးနငှာ့အ်လတ်စာေး 

လုပ်ငနေ်းရှငမ် ာေးအတွက် တ ုငေ်းရဒသကက ေးနငှာ့မ်ပညန်ယ်မ ာေးတွင ်  သ ေးသန ာ့ရ်လလံမ ာေး ရခေါ်ယူ၍ 

ကုနက်ကမ်ေး သစ်လုံေး/ခွဲသာေးမ ာေးက ု ပုဂဂလ က လုပ်ငနေ်းရှငမ် ာေး အာေး မြန ာ့မ်ြ ေးရ ာငေ်းခ ရပေးမခငေ်းတ ု ာ့ 

ရဆာင ွ်က်ခဲာ့ပေါသည။် စစ်ရကာငစ် အုပ်ခ ျုပ်မှုကာလအတွငေ်း မပညတ်ွငေ်းရ ာငေ်းဝယ်ရ ေးနငှာ့ ်

သစ်စက် ဌာနအရနမြငာ့ ် ၄/၂၀၂၀-၂၁ အ တ်ြွငာ့တ်ငဒ်ေါ ရခေါ်ယူ၍ ရ ာငေ်းခ ခဲာ့ရကကာငေ်းက ုလည်ေး 

ဧ ာဝတ သတငေ်းဌာန၏ ၃၁-၅-၂၀၂၁  က်စွဲပေါ သတငေ်းရဆာငေ်းပေါေးတွင ် ရြာ်မပထာေးသည်က ု 

ရလာ့လာရတွွံ့ ရှ  ပေါသည်။ ဆက်လက်၍ မပညတွ်ငေ်းရ ာငေ်းဝယ်ရ ေးနငှာ့ ်သစ်စက်ဌာနမှ ၅/၂၀၂၀-၂၁ 

အ တ်ြွငာ့တ်ငဒ်ေါ်း ရခေါ်ယူ၍ စစ်ရကာငစ် အတွက် ဝငရ်င ွရှာရြွရပေးခဲာ့ရကကာငေ်း Google Form မြငာ့ ်

ရမမမပငသ်တငေ်း ရကာက်ယူမခငေ်းမှလညေ်း ရတွွံ့ ရှ  ပေါသည။် စစ်အာဏာသ မ်ေးကာလအတွငေ်း 

မပည်တွငေ်းရ ာငေ်းဝယ်ရ ေးနငှာ့ ် သစ်စက်ဌာနမှ မပညတ်ွငေ်း၌ မြန ာ့မ်ြ ေးရ ာငေ်းခ   ရှ ရသာ သစ်တန ်

ပမာဏနငှာ့ ်ဝငရ်င ွစာ ငေ်းမ ာေးအာေး ဇယာေး-၆ တွင ်ရြာ်မပ ထာေးပေါသည်- 

ဇယာေး-၆၊ စစရ်ကာငစ် အပ်ုခ ျုပ်မှုကာလအတငွေ်း  မပည်တငွေ်းရ ာငေ်းဝယ်ရ ေးနငှာ့သ်စစ်ကဌ်ာနမှ  

မြန ာ့်မြြူေး ရ ာငေ်းခ  ရိှရသာ သစတ်န် ပမာဏနငှာ့ ်ဝငရ်င ွစာ ငေ်း 

စဉ် 

တငဒ်ါ 

က ငေ်းပသညာ့  ်

အကကမ်ိ 

ရမမာက ်

တငဒ်ါ 

က ငေ်းပသညာ့် က ်

တငဒ်ါ 

ဝငရ် ာက ်

ယဉှ်ပပိျုငသ်  

(ဦေး) 

ရအာငမ်မငသ်ညာ့်တန် 
 ရိှသညာ့် 

ဝငရ်င ွ

(က ပ်သန်ေး) 

ကျွန်ေး/သစ်မာ 

သစ်လံေုး 

ကျွန်ေး/သစ်မာ 

သစ်ခွ သာေး 

၁ ၄/၂၀၂၀-၂၁ ၁၉/၂၀-၅-၂၀၂၁ ၉၃ ၆,၉၆၈ ၁,၁၉၇ ၄,၆၀၀ 

၂ ၅/၂၀၂၀-၂၁ ၂၃/၂၄-၆-၂၀၂၁ ၁၀၂ ၅,၄၇၀ ၁,၀၁၅ ၃,၈၁၉ 

(အ ငေ်းအမမစ-် ဧ ာဝတ သတငေ်းဌာန၏ ၃၁-၅-၂၀၂၁  က်စွဲပေါ “စစ်ရကာငစ်  သစ်ရလလံ ရစ ေးနှ မ်ခံဖပ ေး 

ရ ာငေ်းခ ရန ” သတငေ်းရခေါငေ်းစဉ်) 

 သ ု ာ့မြစ်ပေါ၍ စစ်ရကာငစ် အုပ်ခ ျုပ်မှုရအာက်ရှ  မမနမ်ာာ့သစ်လုပ်ငနေ်းသည ်အ ပ်သာေးတပ ုငေ်း 

ဒ မ ုကရ စ အစ ုေး လက်ထက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနစှ်အတွငေ်း ထုတ်လုပ်ထွက်ရှ ထာေးရသာ 

သစ်မ ာေးက ု မပည်တွငေ်း/မပညပ်သ ု ာ့ မြန ာ့မ်ြ ေး ရ ာငေ်းခ မခငေ်းမြငာ့ ်စစ်ရကာငစ် အတွက် ဝငရ်ငမွ ာေးစွာ 

ရှာရြွ ရပေးရနရကကာငေ်း အရထာက်အထာေးခ ုငလုံ်စွာမြငာ့ ် ရတွွံ့ ရှ  ပေါသည။် စစ်အာဏာသမိ််း 



 

 

ကာလအတွင််း စစ်လကာငစ် အာဏာ သမိ််းလိုပ်ငန််းမ ာ်း၊ လူ ေ့အခွင််းအလရ်းခ ိျု်းလဖာက်လနသညေ့ ်

လိုပ်ငန််းမ ာ်းအတွက် အလထာက်အကူ ခဖစ်လစရန ်ခမနမ်ာေ့သစ်လိုပ်ငန််း၏ ပံေ့ပိို်းမှုမ ာ်း ခပျုလိုပ်လျှက် 

ရှိသည်ကိို ခိိုငလံ်ိုစွာ လလေ့လာဆန််းစစ်လတွွေ့ ရှိရပါသည။် 

တ ာေးမဝငသ်စ်ထတု်လုပ်မခငေ်း 

စစ်ရကာငစ် ၏ စစအ်ာဏာသ မ်ေးကာလတွင ်သစ်သယံဇာတ ဆံုေးရှု ံေးမှုနငှာ့ ်ပတ်သက်၍ တ ာေးမဝင ်

သစ ် ရှာရြွရြာ်ထတု် ြမ်ေးဆ ေး န ် ရနမပညရ်တာ်ရကာငစ် နယ်ရမမအပေါအဝင ် တ ုငေ်းရဒသကက ေး/ 

မပညန်ယ ် (၈)ခုရှ  ခရ ုင ် (၁၉)ခုတွင ်သစ်ရတာလုံမခံျုရ ေး  ဲတပ်ြွဲွံ့ဝငမ် ာေးမြငာ့ ်၁-၉-၂၀၁၆  က်ရန ာ့မှ 

စတငြ်ွဲွံ့စည်ေးထာေးရသာ်လညေ်း  စစ်က ုငေ်းတ ုငေ်းရဒသကက ေး အငေ်းရတာ်ဖမ ျုွံ့နယ်၊ ဗနေ်းရမာက်ဖမ ျုွံ့နယ်၊ 

တန ာ့ဆ်ည်ဖမ ျုွံ့နယ်၊ ဝနေ်းသ ဖုမ ျုွံ့နယ်၊ မနတရလေးတ ုငေ်းရဒသကက ေး ရက ာက်ဆညဖ်မ ျုွံ့နယ်၊ ပဲခူေးတ ုငေ်း 

ရဒသကက ေး လက်ပံတနေ်းဖမ ျုွံ့ နငှာ့ ် တနသသာ  တ ုငေ်းရဒသကက ေးတ ု ာ့တွင ် တ ာေးမဝငသ်စ် ထုတ်ယူမှု 

မ ာေးမပာေးစွာ ရှ ရနရကကာငေ်း သ ရှ  ပေါသည။်  

ယခငစ်စ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလမ ာေးအတွငေ်း ရှမ်ေးမပညန်ယ် (ရမမာက်ပ ုငေ်း)၊ မဘ မ်ေးဖမ ျုွံ့နယ်နငှာ့ ်

စစ်က ုငေ်းတ ုငေ်း ရဒသကက ေး၊ ကသာဖမ ျုွံ့နယ်ရှ  သစ်ရတာကက ျုေးဝ ုငေ်းမ ာေးတွင ် မြစ်ပွာေးခဲာ့သညာ့ ်မှာေးယွငေ်း 

ရသာစနစ်မြငာ့ ် သစ်ထုတ်ခွငာ့မ်ပျုခဲာ့မခငေ်းနငှာ့ ် တ ာေးမဝင ် သစ်ထုတ်မှုမြစ်စဉ်မ ာေးအာေး ဇာတ်ကွက် 

တငမ်ပမှု ပုံစံ-၁ (Storytelling-1) မြငာ့ ်တငမ်ပထာေးပေါသည။်  

 

ဇာတ်ကကွ်တငမ်ပမှုပုံစံ-၁ (Storytelling -1) 

ရှမ်ေးမပညန်ယ ် (ရမမာက်ပ ုငေ်း)၊ မဘ မ်ေးဖမ ျုွံ့နယ်သည် မမနမ်ာန ငုင်၏ံ သစ်ရတာြုံေးလွှမ်ေးမှု ထထူပ် 

အာေးရကာငေ်းရသာ ရန ာတစ်ခုမြစ်သည။် ရ ွှလ မမစ်ရ ု ေးတရလ ာက ်ကွနေ်းရခ ာငေ်း၊ မ ုေးလုံေး၊ မအူ 

ကုနေ်းရက ေး ွာမ ာေးသည ်ဘံရုဘ-ဘာေးမာေးကုမပဏ  (Bombay Burma Trading Corporation 

- BBTC) အစရှ သညာ့ ်သစ်ကုမပဏ ကက ေးမ ာေး မမနမ်ာဘ ုငာ့လ်က်ထက် ဖဗ တ သျှတ ု ာ့ သစ်ထုတ်စဉ် 

ကပင ်အရမခမပျု လုပ်က ုငခ်ဲာ့ရသာရန ာမ ာေးမြစ်သည။် ရ ွှလ မမစ်ကမ်ေးရဘေးရှ  ယငေ်းရက ေး ွာ 

မ ာေး၏ ရနာက်ရက ာတွင ်ယခုတ ုင ်ရတာမ ာေးထူထပ်စ မ်ေးစ ုဆမဲြစ်သည်။  

ဇာတ်ကွက်တငမ်ပမှုပုံစံ-၁ အရသေးစ တ်က ု ရနာက်ဆက်တွဲ-၃ မြငာ့ ်တငမ်ပထာေးပေါသည။် 
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ထ ု ာ့အမပင ် စစ်အာဏာသ မ်ေးကာလအတွငေ်း မမနမ်ာန ငုင်၏ံ သစ်သယံဇာတဆံုေးရှု ံေးမှု 

နငှာ့စ်ပ်လ ဉ်ေး၍ သရုတသနပညာရှင ် Ben Heubl ၏ ၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ ဧဖပ လ ၂၃  က ်  က်စွဲပေါ 

သရုတသနသတငေ်းရဆာငေ်းပေါေး(“Myanmar’s်းmilitary်းcoup်းlinked်းto်းillegal်းdeforestation” 

မမနမ်ာာ့စစ်တပ်အာဏာသ မ်ေးမှုနငှာ့ ် ဆက်နယွ်လ က်ရှ သညာ့ ် သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမှုမ ာေး) တွင ်

“မ ကာရသေးမ မြစရ်ပေါ် ခ ာ့သညာ့ ်မမန်မာာ့စစအ်ာဏာသမ်ိေးမှုသည ်နိငုင်အံတငွေ်း သစရ်တာမပျုန်ေးတ ေးမှု 

အနတ ာယ်အလာေးအလာ ပုိမုိကက ေးမာေး ဆိေုး ွာေးလာရစသည်ကိ ု ရကာငေ်းကငဓ်ာတပုံ် အရထာက ်

အထာေးမ ာေးက ရြာ်မပလျှကရိှ်” ရကကာငေ်း  ရြာ်မပထာေးပေါသည်9။ Ben Heubl ၏ ရလာ့လာခ က်တွင ်

မမနမ်ာန ငုင်၏ံ အဓ က ရတာမပျုနေ်း မခငေ်းအရကကာငေ်း ငေ်းမှာ ယခငစ်စ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလမ ာေး၌ 

စစ်အစ ုေး မ ှ၎ငေ်းတ ု ာ့ အက  ျုေးအမမတ်အတွက ်တ ာေးမဝငသ်စ်မ ာေး ရ ာငေ်းခ မှုရကကာငာ့မ်ြစ်ရကကာငေ်း၊ 

၂၀၂၁-ခုနစှ ်ရြရြာ်ဝေါ  လတွင ်စစ်အာဏာသ မ်ေးဖပ ေးရနာက်ပ ုငေ်း သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမှုမ ာေး အဆက် 

မမပတ ် မြစ်ရပေါ်လာမညက် ု စ ုေး  မ်ရကကာငေ်း၊ စစ်ရကာငစ် သည ် အာဏာသ မ်ေးဖပ ေးရနာက်ပ ုငေ်း 

တ ာေးမဝငသ်စ်မ ာေးအာေး အ မ်န ေးခ ငေ်းန ငုင်မံ ာေးသ ု ာ့ တငပ် ု ာ့ရ ာငေ်းခ ၍ အက  ျုေးအမမတ်  ယူရန 

ရကကာငေ်းနငှာ့ ် စစ်က ုငေ်းတ ုငေ်းရဒသကက ေးရှ  အာဆ ယံအရမွအနစှ် ဥယ ာဉ်တခုမြစ်ရသာ 

အရလာငေ်းရတာ်ကဿပအမ ိျုေးသာေးဥယ ာဉ်တွင ် စစ်ရကာငစ် ၏ ရနာက်ကွယ်မှ ပံာ့ပ ုေးမှုမြငာ့ ်

ပ ရတာက်သစ်မ ာေး ထုတ်ယူရနမခငေ်း မြစ်န ငုရ်ကကာငေ်း Twitter လူမှုကွနယ်က် စာမ က်နာှပေါ 

အခ က်အလက်အာေး က ုေးကာေး၍ Ben Heubl ၏ သရုတသနရဆာငေ်းပေါေးတွင ်ရြာ်မပထာေးသည်က ု 

ရအာက်ရြာ်မပပေါ ပုံ-၁၆ တွင ်ရတွွံ့ ရှ  သည။်  

 

ပုံ-၁၆၊ Ben Heubl ၏ သိုတတသနတ ာင ်းပေါ်းပါ အခ ကအ်လက် 

 

9 https://eandt.theiet.org/content/articles/2021/04/myanmar-s-military-coup-linked-to-illegal-
deforestation/?fbclid=IwAR1DzSOZttmLLA1XrlONeukqlbJXBXlOItJuXqLEZ3e00SbkHvqd7GYocCs 



 

 

ထ ု ာ့အမပင ် Conflict and Environment Observatory (CEOBS)၏ သရုသတနပညာရှင ်

Eoghan Darbyshire ၏ သံေုးသပ်ခ က်တွင ်ယခုက ာ့သို ာ့ စစအ်ာဏာသမ်ိေး မခငေ်း၏ အရ ကာငေ်း ငေ်း 

တစ ်ပ်သည ် ရငြွန်တ ေးလိ၍ုဟု ရြာ်မပထာေးသည။် စစ်ရကာငစ် မ ှ ၎ငေ်းတ ု ာ့အတွက် ဝငရ်င ွရှ မှု 

လ ငမ်မနရ်စ န ် သစ်ရ ာငေ်းခ မှုမ ာေး မပျုလုပ်ရနရကကာငေ်း၊ စစ်အာဏာသ မ်ေးမှု၏ ရနာက်ဆက်တဲွ 

သစ်သယံဇာတမ ာေး အထ နေ်းအကွပ်မဲာ့ ရ ာငေ်းခ မခငေ်းသည် အ ပ်သာေးတစ်ပ ုငေ်း ဒ မ ုကရ စ အစ ုေး  

လက်ထက ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ရဆာင ွ်က်ခဲာ့သညာ့ ် မပျုမပငရ်မပာငေ်းလဲမှုမ ာေးအာေး သဲထရဲ သွန ်

မပျုလုပ်လ ုက်မခငေ်းမြစ်ရကကာငေ်းနငှ်ာ့ ယငေ်းကဲာ့သ ု ာ့ သစ်သယံဇာတမ ာေး အထ နေ်းအကွပ်မဲာ့ ရ ာငေ်းခ မခငေ်း 

သည ်ပဋ ပကခရဒသမ ာေးတွင ်အကက ေးမာေးဆံုေးရသာ ပတ်ဝနေ်းက ငဆ် ုင ်ာ အနတ ာယ ် (the biggest 

environmental risk in conflict zones) ပငမ်ြစ်ရကကာငေ်း ရြာ်မပထာေးပေါသည။်  

တ ာေးမဝင ်သစ်ကုနသ်ွယ်မှုနငှာ့ ်ပတ်သက်၍ ပတ်ဝနေ်းက င ်စံုစမ်ေးစစ်ရဆေးရ ေး အြွဲွံ့ (EIA) 

၏ ၂၀၁၅-ခုနစှ်တွင ် ထတ်ုမပနခ်ဲာ့ရသာ Organized Chaos ရခေါငေ်းစဉ်မြငာ့ ် စာတမ်ေးတွင ်

“ခမနမ်ာနိိုငင်မှံ တရိုတ်နိိုငင်သံ ု ာ့ တစ်နစှ်လျှင ် လဒေါ်လာ သန််း ၆၀၀ ဘိို်း သစ်ခိို်းထိုတ ် လနရကကာငေ်း၊ 

ခမနမ်ာနိိုငင်မှံ ထကွရ်ှ သညာ့ ်တမလန််းနငှာ့ ်ပိလတာက်သစ်မ ာေးအာေး ပရိလဘာဂအတွက် တရိုတ်နိိုငင် ံ

မှ လိိုခ ငသ် ူမ ာ်းမပာေးလကကာင််း၊ ၂၀၁၂-ခိုနစှ်အတွငေ်းက တမလန််းနငှာ့ ် ပိလတာက် သစမ် ာေး လဒေါ်လာ 

သန််း ၁၀၀-ခန ာ့ ်တရိုတ်ခပညသ် ု ာ့ ပိို ေ့ခွဲေ့ပပ ်း ၂၀၁၃-ခိုနစှ်တွင ်လဒေါ်လာ သန််း ၃၀၀ ခန ာ့ပိ်ို ေ့ခွဲေ့ရကကာငေ်း၊ သစ်ခိို်း 

ထိုတ်ရာတွင ် ခမနမ်ာစစ်တပ်အရာရှိမ ာေး၊ တိိုင််းရင််းသာ်း လက်နက်ကိိုငအ်ဖွွဲွေ့အစည််းမ ာေး အာေး 

လငလွပ်း၍ ခိို်းထိုတ်ခွဲေ့ကကလကကာငေ်း၊ EIA အဖွွဲွေ့ဝငမ် ာေးက သစ်ထိုတ်လိုပ်လရ်း လိုပ်ငန််းလိုပ်မညာ့ ်

သမူ ာေးအခဖစ် ဟနလ်ဆာငပ်ပ ်း တရိုတ်နိိုငင်၊ံ ယူနနခ်ပညန်ယ်တွငေ်းက သစ်လရာင််းဝယ်သူမ ာေး၊ 

အလကာက်ခွန ်ရှင််းလင််းလရ်း လအ်းဂ င်ေ့မ ာေးနငှာ့ ်လတွွေ့ဆံိုခွဲေ့ကကလကကာင််း၊ တခ ိျုွေ့ရသာ အ ာရှ မ ာေးထံမှ 

အလကာက်ခွနက်ိို မည်သ ု ာ့ ခဖတ်သန််းရပံို၊ ခမနမ်ာအစိို်းရစစ်တပ်အရာရှိမ ာေး၊ တိိုင််းရင််းသာ်း 

လက်နက်ကိိုင ် အဖွွဲွေ့မ ာေးနငှာ့ ် ဆက်သယွ်လိုပ်ကိိုငရ်ပံိုမ ာေးအာေး လခပာခပခွဲေ့လကကာင််း”်း အရသေးစ တ် 

ရြာ်မပထာေးသည်10။  

ထ မုျှသာမက ၂၀၂၀-ခုနစှ်တွင ် ယူရ ု (၅.၆)သနေ်းတန ် တ ာေးမဝငသ်စ် တနရ်ပေါငေ်း 

(၉၉၀၀)တနက်  ု  ခ ုင၊် ကခ ငန်ငှာ့ ် ရှမ်ေးရဒသမ ာေးတွင ် စစ်တပ်မ ှ ြမ်ေးဆ ေး မ ခဲာ့ရကကာငေ်း ရဒသ 

 
10 https://eia-international.org/blog/the-only-winwin-for-myanmar-china-is-to-end-timber-theft/ 
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သတငေ်းမ ဒ ယာမ ာေးအရပေါ် အရမခခံ၍ ပတ်ဝနေ်းက င ် စံိုစမ််းစစ်လဆ်းလရ်းအဖွွဲွေ့ (EIA) မှ ရြာ်ထတု် 

ထာေးဖပ ေး၊ ယခုစစ်အာဏာသ မ်ေးကာလတွင ် ယငေ်းြမ်ေးဆ ေး မ သညာ့်သစ်မ ာေးအာေး စစ်တပ်မှ 

ရ ာငေ်းခ ၍ ယခငကဲ်ာ့သ ု ာ့ အက  ျုေးအမမတ်မ ာေး  ယူရနမည်က ု  စ ုေး  မ်မ ရကကာငေ်း ရြာ်မပထာေးသည်11။ 

 ပတ်ဝန််းက င ် စံိုစမ််းစစ်လဆ်းလရ်းအဖွွဲွေ့ (EIA)၏ အမခာေးအစ  ငခ်ံစာ တစ်ရစာငမ်ြစ်သညာ့် 

“Myanmar’s်း tainted်း timber်း and်း the်း military်း coup”(မမနမ်ာာ့ရမှာငခ် ုသစ်မ ာေးနငှာ့ ် စစ်တပ် 

အာဏာသ မ်ေးမှု) အစ  ငခ်ံစာတွငလ်ညေ်း ယခငစ်စ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလနငှာ့ ် စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေး 

အသွငရ်မပာငေ်း ဒ မ ုကရ စ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလမ ာေးတွငသ်ာမက အ ပ်သာေးတစ်ပ ုငေ်း ဒ မ ုကရ စ  

အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလမှာပင ်စစ်တပ်က ၎ငေ်းတ ု ာ့အက  ျုေးအမမတ်အတွက် တ ာေးမဝင ်သစ်ကုနသ်ယွ်မှု 

မ ာေး၊ စစ်တပ်နငှာ့ ်တ ုက်ရ ုက် (သ ု ာ့မဟုတ)် သွယ်ဝ ုက်၍ ဆက်စပ်ပတ်သက်ရနသညာ့ ်သစ်ကုမပဏ  

မ ာေး၊ သစ်ရ ာငေ်းဝယ်မှုမ ာေးမှ အခွနရ်ငစွ ေးဆငေ်းမှု အရမခအရနမ ာေးနငှာ့ ် တရုတ်န ငုင်သံ ု ာ့ သစ ်

တငသ်ွငေ်းရနမှုမ ာေး တွငက် ယ်စွာ ရဆာင ွ်က်ရနရကကာငေ်းတ ု ာ့က ု အရထာက်အထာေးခ ုငလုံ်စွာ 

ရြာမ်ပထာေးသည။် ၂၀၁၉-ခုနစှ်တွင ် မမနမ်ာန ငုင်၏ံ မပညပ်ပ ု ာ့ကုနသ်စ်မှ အရမ  ကနရ်ဒေါ်လာသနေ်း 

(၁၇၀) ရ ာငေ်းခ  ရှ ခဲာ့ ာ စစ်ရကာငစ် နငှာ့ ် တ ုက်ရ ုက်ရသာ်လညေ်းရကာငေ်း၊ သွယ်ဝ ုက်၍ရသာ် 

လညေ်းရကာငေ်း ခ  တ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရနသညာ့် မမနမ်ာာ့သစ်လုပ်ငနေ်းနငှာ့ ် ကုမပဏ အခ  ျု ွံ့ထ ံ ဝငရ်င ွ

အခ  ျုွံ့ စ ေးဆငေ်းသွာေးရကကာငေ်း EIA မှ ရြာ်ထုတ်ထာေးသည။် ယငေ်းကုမပဏ မ ာေးစာ ငေ်းက ု 

ရနာက်ဆက်တွ-ဲ၂ မြငာ့ ် ရြာ်မပထာေးပေါသည။် စစ်ရကာငစ် အာေး ဝငရ်ငရွှာရြွရပေးရနသညာ့် မမနမ်ာာ့ 

သစ်လုပ်ငနေ်းနငှာ့ ် သစ်ရတာထကွ်ပစစညေ်း ြက်စပ်ရကာ်ပ ုရ ေးရှငေ်း အမ ာေးနငှာ့သ်က်ဆ ုငရ်သာ 

ကုမပဏ လ မ တက် (Forest Products Joint Venture Corporation Co. Ltd.,) တ ု ာ့အာေး 

စစ်ရကာငစ် ထံ ဝငရ်ငစွ ေးဆငေ်းမှု  ပ်တန ာ့ရ်စ န ်ည ွ်ယ်၍ EU, UK နငှာ့ ်USA တ ု ာ့က စ ေးပွာေးရ ေးအ  

ဒဏခ်တ်ပ တ်ဆ ု ာ့မှုမ ာေး မကကာရသေးမ က ခ မှတ်ခဲာ့သည။် EU နငှာ့ ် USA သည ် မမနမ်ာာ့သစ်လုပ်ငနေ်း 

အရပေါ် ယခငအ်ခ  နက်လညေ်း သစ်တငသ်ွငေ်းရ ာငေ်းခ ခွငာ့ ် ပ တ်ဆ ု ာ့ခဲာ့ရသာ်လည်ေး ကကာေးခံန ငုင်မံ ာေး 

(third countries) ရှ 12 ကုမပဏ မ ာေးမှတဆငာ့ ် ၎ငေ်းတ ု ာ့၏ရစ ေးကွက်မ ာေးထဲသ ု ာ့ ဝငရ် ာက်မှုမ ာေး 

ရှ ခဲာ့သည်ာ့သာဓကမ ာေးလညေ်း ရြာ်မပထာေး ာ ယငေ်းသာဓကမ ာေးအတ ုငေ်း စစ်အာဏာသ မ်ေးကာလ 

 
11 https://eandt.theiet.org/content/articles/2021/04/myanmar-s-military-coup-linked-to-illegal-
deforestation/?fbclid=IwAR1DzSOZttmLLA1XrlONeukqlbJXBXlOItJuXqLEZ3e00SbkHvqd7GYocCs 
12 https://eia-international.org/forests/myanmars-tainted-timber-and-the-military-coup/ 

https://eia-international.org/forests/myanmars-tainted-timber-and-the-military-coup/


 

 

အတွငေ်း မမနမ်ာာ့သစ်လုပ်ငနေ်းမှ စစ်ရကာငစ်  ဝငရ်င ွရှ ရစရ ေးအတွက် ရဆာင ွ်က်ရပေးလျှက်ရှ  

သည်က ုလညေ်း စ စစ်ရတွွံ့ ရှ  ပေါသည်။ 

၅.၂. ရမမသယဇံာတဆန်ေးစစရ်လာ့လာမခငေ်း 

န ငုင်တံစ်န ငုင်၏ံသယံဇာတမ ာေးအနက် ရမမသယံဇာတသည်လည်ေး အရ ေးပေါရသာ သယံဇာတ 

တခ ု မြစ်ပေါသည။် မမနမ်ာန ငုင်ရံှ  ရမမသယံဇာတမ ာေးက ု စ ုက်ပ  ျုေးရမမမ ာေး၊ သစ်ရတာရမမနငှာ့ ်

အမခာေးရမမတ ု ာ့အမြစ် ရယဘုယ ခွဲမခာေးသတ်မှတ်န ငုဖ်ပ ေး သက်ဆ ုင ်ာ အစ ုေး ဌာနမ ာေးက စ မ ံ

ခန ာ့ခ်ွဲကကသည်။ အမခာေးရမမတွင ် ဖမ ျုွံ့  ွာရမမမ ာေး၊ ဘာသာရ ေးနယ်ရမမ၊ သုသာနရ်မမ စသညာ့ ်

စ ုက်ပ  ျုေးရမမ/သစ်ရတာရမမအမြစ် အသံုေးမပျုမခငေ်း မရှ သည်ာ့ အစ ုေး ကစ မံခန ာ့ခ်ွဲခွငာ့ရ်ှ ရသာ ရမမလွတ်၊ 

ရမမလပ်၊ရမမရ ုငေ်းရမမမ ာေးက ုပေါ ထညာ့သ်ငွေ်းသတ်မှတ်ထာေးသည်။ ရမမသယံဇာတမ ာေးက ု 

စ မံခန ာ့ခ်ွဲမှုသည ်အဂတ ကငေ်းရှငေ်း န ်လ ုအပ်သညသ်ာမက စနစ်တက ရှ  နလ်ည်ေး လ ုအပ်ပေါသည။် 

မမနမ်ာန ငုင်အံာေး ရခတ်အဆက်ဆက် စနစ်အမ  ျုေးမ  ျုေးမြငာ့ ် စ မံအုပ်ခ ျုပ်လာခဲာ့သညာ့အ်ရလ ာက် 

အစ ုေး ၏ စ မံခန ာ့ခ်ွဲမှု ရပေါ်မူတည၍် ရမမသယံဇာတအသံေုးခ မှုရမပာငေ်းလဲလ က်ရှ ရနပေါသည။် ယခု 

အပ ုငေ်းတွင ်စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလ၊ အသွငရ်မပာငေ်းဒ မ ုကရ စ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလနငှာ့ ်အ ပ်သာေး 

တစ်ပ ုငေ်းဒ မ ုကရ စ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလအတွငေ်း ရမမလွတ်၊ ရမမလပ်၊ ရမမရ ုငေ်းနငှာ့ ် သစ်ရတာရမမ 

စ မံခန ာ့ခ်ွဲမှုတ ု ာ့အာေး ထငရ်ှာေးသညာ့ ်မြစ် ပ်မ ာေးမြငာ့ ်ရြာ်မပသာွေးမည် မြစ်ပေါသည။် 

 

၅.၂.၁. ရမမလတွ၊်ရမမလပ်၊ ရမမရုိငေ်းမ ာေးနငှာ့ ်အကက ေးစာေးရမမယာစ မံခ ကမ် ာေးအာေး ရန ာခ ထာေးမခငေ်း 

စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလတစ်ရလျှာက်တွင ် ရမမလွတ်၊ရမမလပ်၊ ရမမရ ုငေ်းမ ာေးက ု စနစ်တက  

စ မံခန ာ့ခ်ွဲမှု မရှ ခဲာ့သည်သာမက ရဒသခံမပည်သမူ ာေး၏ ရမမမ ာေးက ု သ မ်ေးယူကာ စစ်တပ်နငှာ့ ်

ဆက်နယွ်သညာ့ ် ကုမပဏ မ ာေး၏ စ မံက နေ်းကက ေးမ ာေးအတွက် ခ ထာေးရပေးခဲာ့မခငေ်းရကကာငာ့ ် ရမမယာ 

မပဿနာမ ာေးစွာ မြစ်ရပေါ် ခဲာ့ ပေါသည်။ ဘ ုေးဘွာေးစဉ်ဆက်ရနထ ငုခ်ဲာ့ကကရသာ ရဒသခံမ ာေးသည် 

၎ငေ်းတ ု ာ့ရနထ ငု ်ာမှ ြယ်ရှာေးခံခဲာ့ ကက ဖပ ေး၊ အသက်ရမွေးဝမ်ေးရကကာငေ်းအလုပ်အက ုငမ် ာေး ရပ ာက်ဆံုေး 

ကာ လူရနမှုဘဝ အခက်အခဲမ ာေးစွာ ကကံျုရတွွံ့ ခဲာ့ ပေါသည။် ထ ုအက  ျုေးဆက်အမြစ် ရဒသခံမ ာေးနငှာ့ ်

ရမမယာလုပ်ပ ုငခ်ွငာ့ ်ရှ ထာေးရသာ စ ေးပွာေးရ ေး သမာေးမ ာေးကကာေးတွင ်ပဋ ပကခမ ာေး မဖပ ေးဆံုေးန ငုရ်အာင ်

ရှ ရနခဲာ့ပေါသည်။ ယငေ်းကဲာ့သ ု ာ့ စစ်တပ်နငှေ့ ်ဆက်နယွ်သညေ့ ်ကိုမပဏ မ ာ်း၏ စ မံကိန််းကက ်းမ ာ်းအတွက် 
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ဥပရဒလက်တစ်လုံေးမခာေးလုပ်၍ ခ ထာ်းလပ်းခွဲေ့ခခင််းလကကာငေ့ ် လခမယာ ခပဿနာမ ာ်းစွာ မြစ်ရပေါခဲာ့  

သညာ့ ်သ သာထငရ်ှာေးသညာ့ ်မြစ် ပ်မ ာေး အာေး ရအာက်ရြာ်မပပေါအတ ုငေ်း ရတွွံ့ ရှ  ပေါသည။်  

၁၉၉၉-ခုနစှ်တွင ် စစ်အစ ုေး က တနသသာ  တ ုငေ်းတွင ်ဆ အုနေ်းစ ုက်ပ  ျုေး န ် ရမမဧက ၅-သ နေ်း 

အာေး စစ်တပ်နငှာ့န် ှ ေးန ွှယ်ဆက်စပ်ပတ်သက်သညာ့် ကုမပဏ မ ာေးက ု ခွဲရဝခ ထာေးရပေးခဲာ့သညမှ် အစမပျု 

ကာ ၂၀၁၃-ခုနစှ်အထ  ပုဂဂလ ကဆ အုနေ်း စ မံက နေ်းမ ာေးအတွက် ခွဲရဝရပေးရသာပမာဏသည် (၁.၉) 

မ လ ယံဧက ရှ ခဲာ့သည်13။ ဆ အုနေ်းစ မံက နေ်းအာေးလုံေးသည် တနသသာ  တ ုငေ်းအတွငေ်းသာရှ ဖပ ေး 

စ မံက နေ်းရမမဧ  ယာသည် တ ုငေ်းရဒသကက ေးတခုလုံေး၏ ၁၈- ာခ ုငန်ှုနေ်းခန ာ့ရ်ှ သည်။ စ မံက နေ်း 

အမ ာေးစုသည်လည်ေး သစ်ရတာကက ျုေးဝ ုငေ်းဧ  ယာမ ာေးအတွငေ်း က ရ ာက်လ က်ရှ ကာ ခွဲရဝခ ထာေး 

ရပေးရသာ ပမာဏ၏ ၂၀- ာခ ုငန်ှုနေ်းရအာက်သာ အမှနတ်ကယ်  စ ုက်ပ  ျုေးထာေးရကကာငေ်းက ုလညေ်း 

ကွငေ်းဆငေ်းစစ်ရဆေးခ က်အစ  ငခ်ံစာမ ာေးအ  စ စစ်ရတွွံ့ ရှ  ပေါသည်။ ဆ အုနေ်းစ မံက နေ်း လုပ်ပ ုငခ်ွငာ့ ်

က  ုစစ်ရခေါငေ်းရဆာငမ် ာေးနငှာ့ ်အခ  တ်အဆက်ရှ ရသာ စ ေးပွာေးရ ေး လုပ်ငနေ်းရှင ်ကုမပဏ  ၄၀ ခန ာ့က်သာ 

လက်ဝေါေးကက ေးအုပ် ပ ုငဆ် ုငထ်ာေးရှ ခဲာ့ပေါသည်။  

ထ ငုေ်းန ငုင်နံငှာ့ ် န ေးစပ်လ က်ရှ ရသာ ဆ အုနေ်းစ မံက နေ်း ရမမရန ာမ ာေးတွင ် စ မံက နေ်းရကကာငာ့ ်

အတငေ်းအဓမမ ရမပာငေ်းရရွှွံ့ ရနထ ုငခ်ဲာ့ကက ရသာ က ငလူ်မ  ျုေးမ ာေးသည ် မမနမ်ာစစ်တပ်နငှာ့ ် ရဒသ 

တွငေ်း တ ုငေ်း ငေ်းသာေး ရတာ်လှနရ် ေးတပ်ြွဲွံ့ မြစ်သညာ့် က ငအ်မ  ျုေးသာေးအစညေ်းအရံုေး (KNU)တ ု ာ့ 

အပစ်အခတ် ပ်စဲထာေးခ  နတ်ွင ်မူလရမမရန ာ၌ မပနလ်ညအ်ရခ ခ  ရနထ ငုခ်ွငာ့ဆ် ုင ်ာ ရတာငေ်းဆ ုမှု 

မ ာေး ရပေါ်ရပေါက်လာခဲာ့သည။် ထ ုကဲာ့သ ု ာ့ ရဒသခံတ ုငေ်း ငေ်းသာေးမ ာေး၏ ရတာငေ်းဆ ုမှုမ ာေးသည် 

တ ာေးဝငဆ် အုနေ်းထုတ်လုပ်မှု လမ်ေးရကကာငေ်းမ ာေးနငှာ့ ် ဒကုခသည်မ ာေးမပနလ်ည် ရန ာခ ထာေးမခငေ်း 

က စစ ပ်မ ာေးတွင ် စ နရ်ခေါ်မှုတစ် ပ်မြစ်လာကာ အသွငရ်မပာငေ်းဒ မ ုကရ စ အစ ုေး တွင ် အခက်အခဲ 

မ ာေး မြစ်ရပေါ်ရစခဲာ့ဖပ ေး၊ ၎ငေ်းတ ု ာ့၏ ရမမသယံဇာတ အုပ်ခ ျုပ်မှု ညံာ့ြ ငေ်းပုံက ု ထငဟ်ပ်ရစခဲာ့ပေါသည။် 

ဆ အုနေ်းစ ုက်ပ  ျုေးရ ေးအတွက် စစ်တပ်နငှာ့ ် ဆက်နယွ်သညာ့ ် ကုမပဏ မ ာေးအာေး ရမမလွတ်၊ 

ရမမလပ်နငှာ့ ်ရမမရ ုငေ်းမ ာေးသာမက သစ်ရတာရမမမ ာေးက ုပေါ ခွဲရဝခ ထာေးသညာ့ ်ခွငာ့မ်ပျုရမမဧ  ယာမှာ 

၂၀၁၃-ခုနစှ်၊ န ဝုငဘ်ာလအထ  ဧက (၁.၆)သနေ်းရက ာ် ရှ ခဲာ့ရကကာငေ်းနငှာ့ ် မမနမ်ာာ့စ ေးပွာေးရ ေး ဦေးပ ုင ်

ကုမပဏ ၊ ယုဇနကုမပဏ စသည်ာ့ စစ်တပ်ရနာက်ခံ ကုမပဏ ကက ေးမ ာေးသာ ရမမဧကမ ာေးစွာ  ရှ ခဲာ့ 

 
13 https://www.forest-trends.org/publications/commercial-agriculture-expansion-in-myanmar-links-to-
deforestation-conversion-timber-and-land-conflicts/ 



 

 

ရကကာငေ်း စစ်တမ်ေးတခု14အ  စ စစ်သ ရှ  သည်။ ၁၉၉၅-ခုနစှ်မ ှ ၂၀၁၃-ခုနစှ်အထ  ဆ အုနေ်း 

စ ုက်ပ  ျုေးရမမ ခွဲရဝခ ထာေးမှုအရသေးစ တ်အာေး ရနာက်ဆက်တွ-ဲ၁မြငာ့ ်ရြာ်မပထာေးပေါသည။် 

ဇယာေး-၇၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၃ ခုနစှ်အတငွေ်း စိုကပ် ိျုေးရ ေးစ မံကန်ိေးမ ာေးအတကွ် တိငုေ်းရဒသကက ေး/ 

မပညန်ယ ်အလိုက ်ရမမယာခွ ရဝရပေးမှုစာ ငေ်း 

တိငုေ်း/မပညန်ယ် ရမမယာခွ ရဝရပေးမှု(ဧက) 

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

ရနမပညရ်တာ် - ၇၄၀၈ ၁၇၅၅၄ 

ကခ င ် ၅၉၆၁၀၈ ၁၃၉၆၅၇၅ ၁၃၈၁၁၆၅ 

က င ် ၂၁၆၁ ၄၀၁၁ ၃၄၉၄၆ 

ခ ငေ်း - ၁၅၄၂ ၁၇၄၃ 

စစက်ိငုေ်း ၁၀၀၀၅၇ ၂၅၉၂၇၃ ၅၃၃၄၀၆ 

တနသသာ   ၆၇၁၅၉၄ ၉၉၃၈၈၇ ၁၈၉၆၉၇၀ 

ပ ခ ေး ၁၉၇၇၂ ၅၂၂၃၈ ၂၀၀၁၅၀ 

မရကေွး ၂၀၂၄၉၂ ၂၁၁၂၉၂ ၂၁၉၅၇၈ 

မနတရလေး ၁၀၃၀၀ ၆၂၆၂ ၅၆၀၄၆ 

 န်ကန်ု ၃၀၉၇၈ ၃၀၉၈၀ ၈၀၂၀၈ 

 ခုိင ်  ၇၈၂၆ ၁၃၁၆၆၇ 

ရှမ်ေး ၁၁၇၀၉၆ ၁၆၀၆၂၆ ၃၂၃၈၃၃ 

ဧ ာဝတ  ၁၉၃၃၅၃ ၂၈၅၈၄၄ ၃၃၅၃၃၁ 

စုစုရပါငေ်း ၁၉၄၃၉၈၃ ၃၄၁၇၇၆၂ ၅၂၁၂၅၉၇ 

(အ ငေ်းအမမစ-် Commercial Agriculture Expansion in Myanmar: Links to Deforestation, 

Conversion Timber, and Land Conflicts by Kevin Woods) 

ဆ အုနေ်းစ ုက်ပ  ျုေးမှုမ ာေး မပျုလုပ်သညာ့ ် တနသသာ  တ ုငေ်းတွင ် ဆ အုနေ်းစ ုက်ပ  ျုေးခွငာ့ ် ခ ရပေးရံု 

သာမက  ာဘာစ ုက်ပ  ျုေးရ ေးအတွက်ပေါ ရမမလွတ်၊ ရမမလပ်၊ ရမမရ ုငေ်းနငှာ့ ်သစ်ရတာရမမမ ာေးအာေး 

စစ်တပ်နငှ်ာ့ ဆက်နယွ်သမူ ာေးထ ံ လုပ်ပ ုငခ်ွငာ့ ် ခ မှတ်ရပေးခဲာ့သည်က ု ရတွွံ့ ပေါသည။် မမနမ်ာန ငုင် ံ

ရတာငပ် ုငေ်းရဒသမ ာေးတွင ် ာဘာက  ု၂၀- ာစုအရစာပ ုငေ်းကတညေ်းက စ ုက်ပ  ျုေး လုပ်က ုငလ်ာခဲာ့ကက 

 
14 https://www.forest-trends.org/publications/commercial-agriculture-expansion-in-myanmar-links-to-
deforestation-conversion-timber-and-land-conflicts/ 
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ရသာ်လည်ေး ၁၉၈၉-ခုနစှ် န ငုင်ရံတာ်ဖင မ်ဝပ်ပ မပာေးရ ေးနငှာ့ ် တညရ်ဆာက်ရ ေးအြွဲွံ့၏ တံခေါေးြွငာ့ ်

မူဝေါဒနငှာ့အ်တူ နစှ်ရှည်သ ေးနှမံ ာေးအာေး ဗဟ ုခ ျုပ်က ုငမ်ှုမှ ရလျှာာ့ခ ရ ေးစ မံခ က်အာေး လက်တလုံေးမခာေး 

လုပ်၍ စစ်တပ်နငှာ့ ် ဆက်စပ်ပတ်သက်သမူ ာေးက ု နစှ်ရှည်သ ေးနှစံ ုက်ပ  ျုေး နအ်တွက် ရမမယာ 

လုပ်ပ ုငခ်ွငာ့မ် ာေးစွာ ခ ရပေးထာေးသညက် ု ရလာ့လာရတွွံ့ ရှ  သည။်  

န ငုင်တံဝှမ်ေး ရမမယာလုပ်ပ ုငခ်ွငာ့မ်ပျုခဲာ့မခငေ်းနငှာ့ ်စပ်လ ဉ်ေး၍ ၂၀၀၁-ခုနစှ်တွင ်ကုမပဏ  (၁၀၀) 

ရက ာ်အာေး ရမမဧက (၁)သနေ်းရက ာ်တ ာေးဝင ် ရမမယာလုပ်ပ ုငခ်ွငာ့ ် ခွငာ့မ်ပျုခဲာ့ ာ၊ ရနာက ် (၁၀)နစှ် 

အကကာ ၂၀၁၁-ခုနစှ်တွင ် ကုမပဏ ရပေါငေ်း (၂၀၄)ခုအာေး ရမမဧက ရပေါငေ်း (၂) သနေ်းခန ာ့ ် ခွငာ့မ်ပျုခဲာ့ဖပ ေး 

မြစ်သညဟု် စစ်တမ်ေးတခု15အ  သ ရှ  သည။် ယငေ်း ရမမဧ  ယာ ၂-သနေ်းအနက် ထက်ဝက် 

ရက ာ်က  ုကခ ငမ်ပည်နယ်နငှာ့ ်တနသသာ  တ ုငေ်းတ ု ာ့တွင ်စ ုက်ပ  ျုေးလုပ်ပ ုငခ်ွငာ့ ်ခ မှတ်ရပေးထာေးသညက် ု 

ရတွွံ့ ရှ  သည ် (ဇယာေး-၇)။ ယခငက်  ာဘာက ု မမနမ်ာန ငုင်ရံတာငပ် ုငေ်းတွငသ်ာ စ ုက်ပ  ျုေးလုပ်က ုင ်

ကကရသာ်လည်ေး ယခုအခေါ မမနမ်ာန ငုင်အံနှ ံ  ာဘာစ ုက်ပ  ျုေး န ် ခွငာ့မ်ပျုရပေးထာေးသညက် ုလည်ေး 

စ စစ်ရတွွံ့ ရှ  ပေါသည ်(ဇယာေး-၇)။ 

ဆက်လက်၍ ကခ ငမ်ပညန်ယ်အတွငေ်း ရမမယာလုပ်ပ ုငခ်ွငာ့မ် ာေး ခ ထာေးရပေးမခငေ်းနငှာ့ ်

စပ်လ ဉ်ေး၍ ၂၀၀၆-ခုနစှ်တွင ်ရဒေါ ာ့ြုနေ်း နဖ်မ ျုွံ့နယ်၊ ခယာေး (Hkaya) ရက ေး ွာအန ေးရှ  ဘနဆ်နေ်း (Bubn 

Sun)နငှာ့ ်သ နေ်းရတာ (Thein Daw)သစ်ရတာကက ျုေးဝ ုငေ်းမ ာေးအတွငေ်း  အြ ုေးတနသ်စ်မ ာေး ရပေါက်ရ ာက် 

လ က်ရှ ရသာ ရမမဧက ၃၀၀၀၀ အာေး တရုတ်စ ေးပွာေးရ ေး လုပ်ငနေ်းရှငမ် ာေး ြက်စပ်ပေါဝငရ်နသညာ့် 

Northern Royal Jade Company (NRJ) သ ု ာ့ စ ုက်ပ  ျုေးရ ေးစ မံက နေ်း လုပ်ပ ုငခ်ွငာ့ ် အမြစ ် ခ ထာေး 

ရပေးခဲာ့ပေါသည။် ထ ု ာ့အမပင ် ကခ ငမ်ပညန်ယ်ရှ  ကမ္ာာ့အကက ေးဆံုေး ဟူေးရကာငေ်းက ာေးထ နေ်းသ မ်ေးရ ေး 

နယ်ရမမတွငလ်ညေ်း စ ုက်ပ  ျုေးရ ေးစ မံက နေ်းအမြစ် ယုဇနကုမပဏ ပ ုငရ်ှင ် ဦေးရဌေးမမငာ့ ် (တနသသာ   

တ ုငေ်းတွင ် ဆ အုနေ်းလုပ်ပ ုငခ်ွငာ့မ် ာေး  ရှ ထာေးသ)ူအာေး ရမမဧက ၂၀၀၀၀၀ ခ ထာေးရပေးခဲာ့ပေါသည။် 

ယခုအခ  နတ်ွင ် ယုဇနကုမပဏ သည ်  ရှ ထာေးရသာရမမရန ာ၌ တရုတ်န ငုင်၏ံ မပညတ်ွငေ်းဇ ဝ 

ရလာငစ်ာရ ေးကွက်အတွက် ပ ရလာပ နနံငှာ့က်ကံမ ာေး စ ုက်ပ  ျုေးထာေးရှ ရကကာငေ်း၊ လုပ်ပ ုငခ်ွငာ့ ်

 ရှ ထာေးရသာ ရမမဧက ၂-သ နေ်းအနက် ဧက ၂၀၀၀၀-ခန ာ့က် ုသာ ပ ရလာပ နမံ ာေး စ ုက်ပ  ျုေးထာေးရှ ခဲာ့ဖပ ေး 

ရနာက်ကွယ်တွင ် အြ ုေးတနသ်စ်ရတာမ ာေးက ု ခုတ်လဲှရ ာငေ်းခ ခဲာ့ရကကာငေ်း စစ်တမ်ေးမ ာေးအ  

စ စစ်သ ရှ  သည။်  

 
15 https://www.burmalibrary.org/docs20/The_Political_Ecology_of_Rubber_Production_in_Myanmar.pdf 



 

 

၂၀၁၀-ခုနစှ်တွင ် ဟူေးရကာငေ်းက ာေးထ နေ်းသ မ်ေးရ ေးနယ်ရမမတဝ ုက် အြ ုေးတနသ်စ်မ ာေး 

ရပေါက်ရ ာက်ရနရသာ ရမမဧက ၂-သ နေ်းအာေး NRJ ကုမပဏ သ ု ာ့ စ ုက်ပ  ျုေးရ ေးစ မံက နေ်းအတွက် 

ရနာက်ထပ် လုပ်ပ ုငခ်ွငာ့ ် ခ ထာေးရပေးခဲာ့ပေါသည်။ NRJ ကုမပဏ သည် သစ်ထတု်ရ ာငေ်းခ မခငေ်းမ ာေး 

ရဆာင ွ်က်ခဲာ့သညာ့အ်မပင ် တရုတ်မပည်မကက ေးမှ ကုမပဏ တခုထ ံ ရမပာငေ်းနငှာ့ ်ာဘာစ ုက်ပ  ျုေး န ်

ရခေါငေ်းစဉ်မြငာ့ ်လုပ်ပ ုငခ်ွငာ့ ် ရှ ထာေးရသာ ရမမအခ  ျု ွံ့က ု ခွဲရဝရ ာငေ်းခ ခဲာ့ပေါသည။် စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးနငှာ့ ်

စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေး အသွငရ်မပာငေ်း ဒ မ ုကရ စ  အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလမ ာေးအတွငေ်း ထ ုကဲာ့သ ု ာ့ရသာ 

အဂတ မကငေ်းသညာ့် ရမမသယံဇာတစ မံခန ာ့ခ်ွဲမှုမ ာေးနငှာ့ ်ဥပရဒရဘာငရ်က ာ်လွနသ်ညာ့ ်ရမမအသံုေးခ မှု 

မ ာေးရကကာငာ့ ် မမနမ်ာန ငုင်အံတွငေ်း ရဒသခံမ ာေး၏ လူရနမှုဘဝမ ာေးထ ခ ုက်လာမခငေ်းနငှာ့ ်အစဉ်တစ ုက် 

ထ နေ်းသ မ်ေးခဲာ့ရသာ သဘာဝရတာမ ာေးနငှာ့ ်  ရမမသယံဇာတဆံုေးရှု ံေးမှု မပဿနာမ ာေး ရပေါ်ရပေါက် 

လာခဲာ့ ပေါသည။် 

ဇယာေး (၇) တွငရ်ြာ်မပထာေးရှ သညာ့် ရမမယာခွဲရဝရပေးမှုမ ာေးမှာ စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေး 

အသွငရ်မပာငေ်းဒ မ ုကရ စ အစ ုေး လက်ထက်တွင ်ရမမလွတ်၊ ရမမလပ်၊ ရမမရ ုငေ်းမ ာေးအာေး စ ေးပွာေးရ ေး 

လုပ်ငနေ်းရှငက်က ေးမ ာေးအာေး ခွဲရဝရပေးခဲာ့မခငေ်းမြစ်ပေါသည။် အဆ ုပေါမြစ် ပ်မ ာေးအာေး ကကညာ့မ်ခငေ်းအာေးမြငာ့ ်

စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးအသွငရ်မပာငေ်း ဒ မ ုကရ စ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးအစ ုေး သည ်န ငုင်ရံတာ်အက  ျုေးရရှေးရှုမခငေ်း၊ 

သဘာဝပတ်ဝနေ်းက ငထ် နေ်းသ မ်ေးရ ေးအာေးထညာ့်သွငေ်းစဉ်ေးစာေးမခငေ်း၊ သက်ဆ ုင ်ာရဒသခံမ ာေး၏ 

အရမခခံ လူမှုဘဝစာေးဝတ်ရနရ ေး အပေါအဝင ်အမခာေးရသာ အခွငာ့ရ် ေးမ ာေးအာေး အရလေးထာေးမခငေ်း 

မ ာေးမရှ ဘ ဲ ၎ငေ်းတ ု ာ့နငှာ့ ် န ေးစပ်မှုရှ ရသာ လုပ်ငနေ်းရှငမ် ာေးထံသ ု ာ့ န ငုင်ရံတာ်သယံဇာတမ ာေးက ု 

လက်လွှဲ၍ လုပ်ပ ုငခ်ွငာ့မ် ာေးရပေးခဲာ့သည်က  ု ရတွွံ့ ရှ  မည ် မြစ်ပေါသည။် ယငေ်းရမမယာသ မ်ေးမှု 

မြစ် ပ်မ ာေး၏ အက  ျုေးဆက်အရနမြငာ့ ် ရမမယာမဲာ့ရတာငသ်ဦူေးရ  ပ ုမ ုမ ာေးမပာေးလာရကကာငေ်း 

စစ်တမ်ေးမ ာေး အ  သံေုးသပ်ရတွွံ့ ရှ  သည။် 

  

၅.၂.၂ သစရ်တာရမမမ ာေးစ မံခန ာ့်ခွ မခငေ်း 

သဘာဝသစ်ရတာမ ာေးနငှာ့ ် ဇ ဝမ  ျုေးစံုမ  ျုေးကွဲမ ာေးက ု ထ နေ်းသ မ်ေးကာကွယ် န ်  ည ွ်ယ်ခ က်မြငာ့ ်

ကက ျုေးဝ ုငေ်း/ ကက ျုေးမပင ် ကာကွယ်ရတာမ ာေး၊ သဘာဝထ နေ်းသ မ်ေးရ ေးနယ်ရမမမ ာေး ြွဲွံ့စညေ်းမခငေ်းအာေး 

သစ်ရတာဦေးစ ေးဌာနမှ ရဆာင ွ်က်လ က်ရှ သည်။ အမ  ျုေးသာေး သစ်ရတာကဏ္ဍပငမ်နစှ် (၃၀) 
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စ မံက နေ်း (၂၀၀၁-၂၀၀၂ မှ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ခုနစှ်အထ )နငှာ့ ် ပဲ စ်သရဘာတူည ခ က် (၂၀၁၅-ခုနစှ် 

မပငသ်စ်န ငုင်၊ံ ပဲ စ်ဖမ ျုွံ့တွင ် က ငေ်းပခဲာ့ရသာ  ာသ ဥတု ရမပာငေ်းလဲမှု ထ ပ်သ ေးအစညေ်းအရဝေးတွင ်

ြနလုံ်အ မ်ဓာတ်ရငွွံ့ရလျှာာ့ခ ထုတ်လွှတ်ရ ေး ကတ ကဝတ်)အ  မမနမ်ာ န ငုင်ဧံ  ယာ၏ ၃၀-

 ာခ ုငန်ှုနေ်းက ု ကက ျုေးဝ ုငေ်း/ကက ျုေးမပင ် ကာကွယ်ရတာ မ ာေးအမြစ်လညေ်းရကာငေ်း၊ န ငုင်ဧံ  ယာ၏ ၁၀-

 ာခ ုငန်ှုနေ်းက ု သဘာဝထ နေ်းသ မ်ေးရ ေးနယ်ရမမမ ာေး အမြစလ်ညေ်းရကာငေ်း ြွဲွံ့စည်ေး နအ်တွက် 

မူဝေါဒ ညမ်ှနေ်းခ က်မ ာေးခ မှတ်၍ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်လ က်ရှ သည်။  

 သ ု ာ့ ာတွင ် တစ်ြက်တွငလ်ည်ေး ကက ျုေးဝ ုငေ်း/ကက ျုေးမပငက်ာကွယ်ရတာမ ာေး အတွငေ်း 

စ ုက်ပ  ျုေးရ ေးစ မံက နေ်းရခေါငေ်းစဉ်မ ာေးမြငာ့ ် လုပ်ပ ုငခ်ွငာ့မ် ာေးခ ထာေးရပေးမှုမ ာေးရကကာငာ့ ် ကုမပဏ မ ာေး၏ 

တ ာေးမဝငသ်စ်ထတု်လုပ်မခငေ်းမ ာေးသည် သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမှုက ု ပ ုမ ုဆ ုေး ွာေး လာရစခဲာ့ပေါသည။် 

ထ ု ာ့မပင ်ရဒသခံတ ုငေ်း ငေ်းသာေးမ ာေး ဘ ုေးဘွာေးစဉ်ဆက် ရနထ ငုလ် က်ရှ ရသာ ရမမမ ာေးအာေး စစ်တပ်နငှာ့ ်

ဆက်နယွ်သညာ့် လုပ်ငနေ်းရှငမ် ာေးသ ု ာ့ လုပ်ပ ုငခ်ွငာ့ခ် ထာေး ရပေးမှုမ ာေးရကကာငာ့ ် အစဉ်အဆက် 

လုပ်က ုငလ်ာသညာ့ ်ရမမမ ာေးရပ ာက်ဆံုေးကာ န ေးစပ် ာသစ်ရတာရမမမ ာေးတွင ်ဝငရ် ာက် က  ေးရက ာ် 

ရနထ ငုခ်ဲာ့မခငေ်းမ ာေးလည်ေး ရှ လာခဲာ့သည။် ရမမလွတ်ရမမရ ုငေ်းမ ာေးအာေး စစ်တပ်နငှာ့ ် ဆက်နယွ်သညာ့ ်

လုပ်ငနေ်းရှငမ် ာေးထ ံ ဧကအရမမာက်အမမာေးခ ထာေးရပေးမခငေ်းမ ာေး မပျုခဲာ့သည်သာမက ၂၀၁၃-ခုနစှ် 

စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေး အသငွရ်မပာငေ်း ဒ မ ုကရ စ အစ ုေး  လက်ထက်တွင ် သစ်ရတာရမမမ ာေးအတွငေ်းရှ  

က  ေးရက ာ်ရမမဧက ၁၈-သ နေ်းရက ာ်ခန ာ့အ်ာေး သစ်ရတာရမမအမြစ်မှ ပယ်ြ က်ရပေးခဲာ့သည်။ 

ယငေ်းအစ အစဉ်၏ ရနာက်ကွယ်တွငလ်ညေ်း ရဒသခံမ ာေးက ု အရကကာငေ်းမပကာ တ ာေးမဝင ်

က  ေးရက ာ်မှုမပျုသညာ့် လုပ်ငနေ်းရှငမ် ာေးလည်ေး ရပေါ်ရပေါက်လာခဲာ့သည။်  ထ ုသ ု ာ့ လဲွမှာေးရသာစ မံခန ာ့ခ်ွဲမှု 

စနစ်မ ာေးမြငာ့ ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မှုမ ာေးရကကာငာ့ ်န ငုင်၏ံ ရမမသယံဇာတ မပဿနာမှာ ရမြရှငေ်း  

ခက််းရသာ မပဿနာကက ေးတ ပ်မြစ်လာခဲာ့သည။်  

 အ ပ်သာေးတစ်ပ ုငေ်း ဒ မ ုကရ စ  အစ ုေး လက်ထက်တွငမူ် သစ်ရတာကဏ္ဍ၌ ခ မှတ် 

ထာေးသညာ့ ်မူဝေါဒ  ည်မှနေ်းခ က်မ ာေးမပညာ့မ် ရ ေးအတွက် သစ်ရတာရမမမ ာေး တ ုေးခ ဲွံ့ ြွဲွံ့စည်ေးန ငုရ် ေးက ု 

အာေးထုတ်ကက ျုေးပမ်ေးခဲာ့သညက်  ုရတွွံ့ ဖပ ေး၊ ၂၀၁၆-ခုနစှ် မှ ၂၀၂၀-မပညာ့န်စှ်အတွငေ်း ဇယာေး-၈ပေါအတ ုငေ်း 

ကက ျုေးဝ ုငေ်း/ကက ျုေးမပင ် ကာကွယ်ရတာမ ာေးနငှာ့ ် သဘာဝထ နေ်းသ မ်ေးရ ေးနယ်ရမမမ ာေးက ု တ ုေးခ ဲွံ့ 

ြွဲွံ့စညေ်းန ငုခ်ဲာ့သညက်  ုရတွွံ့ ရှ  ပေါသည်။ 



 

 

ဇယာေး-၈၊ ဒ မုိကရ စ အစိုေး လက်ထက် ၂၀၁၆ ခုနစှမှ် ၂၀၂၀ ခုနစှ်အတငွေ်း သစရ်တာရမမတိေုးခ  ြို့ 

ြွ ြို့စညေ်းမှု 

အမ ိျုေးအစာေး 

၂၀၁၆ ခုနစှမှ် ၂၀၂၀ 

ခုနစှ်အတငွေ်းြွ ြို့စညေ်းမခငေ်း 

(ဧက/ခု) 

လက်ရိှ စုစုရပါငေ်း 

(ဧက/ခု) 

ကကျိုေးဝိုငေ်းရတာ ၁၀၃,၄၃၃ 

(၄) 

၂၉,၇၀၁,၆၁၇.၈၄၇ 

(၈၂၈) 

ကကျိုေးမပငက်ာကယွ်ရတာ ၁,၂၉၇,၅၅၀ 

(၉၁) 

၁၃,၀၁၄,၇၀၃.၅၈၅ 

(၄၃၈) 

ကကျိုေးဝိုငေ်း/ကကျိုေးမပင ်

ကာကွယရ်တာရပါငေ်း 

၁,၄၀၀,၉၈၃ 

(နိငုင်ဧံ ိယာ၏ ၀.၈၃၈%) 

၄၂,၇၁၆,၃၂၁.၄၃၂ 

နိငုင်ဧံ ိယာ၏ ၂၅.၅၅၀%) 

သဘာဝထန်ိေးသမ်ိေးရ ေး 

နယရ်မမ 

၅၆၂,၄၄၈(၇) 

(နိငုင်ဧံ ိယာ၏ ၀.၃၄%) 

၁၀,၁၆၉,၄၃၉.၀၄(၄၆) 

(နိငုင်ဧံ ိယာ၏ ၆.၀၈%) 

အ ငေ်းအမမစ-် သစ်ရတာဦေးစ ေးဌာန 

 အခ ျုပ်အာေးမြငာ့ဆ် ု ရသာ် မမနမ်ာန ငုင်တံွငမ်ြစ်ရပေါ်လ က်ရှ ရသာ ရမမယာမပဿနာမ ာေး 

သည် စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးနငှာ့ ် စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေး အသငွရ်မပာငေ်းဒ မ ုကရ စ အစ ုေး တ ု ာ့လက်ထက်တွင ်

စစ်တပ်နငှာ့ ် ကျွမ်ေးဝငပ်တ်သက်သညာ့် လုပ်ငနေ်းရှင/်ကုမပဏ မ ာေးအာေး ရမမယာလုပ်ပ ုငခ်ွငာ့မ် ာေး 

ခွဲရဝရပေးခဲာ့မခငေ်းရကကာငာ့ ် မြစ်လာခဲာ့ မခငေ်းပငမ်ြစ်သည်က  ု ရတွွံ့ ရှ  ပေါသည။် တ ုငေ်း ငေ်းသာေးရဒသခံ 

မ ာေးမှာ ဘ ုေးဘွာေးစဉ်ဆက်ရနထ ငုခ်ဲာ့ကကရသာ ရမမရပေါ်မှ ြယ်ရှာေးခံ မှုမ ာေး ကကံျုခဲာ့ ဖပ ေး န ေးစပ် ာ 

ရမမမ ာေးသ ု ာ့ ရရွှွံ့ရမပာငေ်းရနထ ငု ် လုပ်က ုငက်က ရပသည။် အက  ျုေးဆက်အာေးမြငာ့ ် ၎ငေ်းတ ု ာ့မှာ 

က  ေးရက ာ်သမူ ာေးအမြစ် အမညတ်ပ်ခံ လျှက် ရှငသ်န ်ပ်တည ် ရနကက ရပသည။် ဤနည်ေး 

အာေးမြငာ့ ်ရှုပ်ရထေွးလှရသာရမမယာမပဿနာမ ာေး သည် အစ ုေး အဆက်ဆက်အတွက် အရလေးထာေး 

ရမြရှငေ်း မညာ့ ်အရ ေးက စစတခု မြစ်လာပေါသည်။  

ယခငစ်စ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလမ ာေးအတွငေ်း ရှမ်ေးမပညန်ယ် (ရမမာက်ပ ုငေ်း)၊ မဘ မ်ေးဖမ ျုွံ့နယ်နငှာ့ ်

စစ်က ုငေ်းတ ုငေ်း ရဒသကက ေး၊ ကသာဖမ ျုွံ့နယ်ရှ  သစ်ရတာကက ျုေးဝ ုငေ်းမ ာေးတွင ် မြစ်ပွာေးခဲာ့သညာ့ ် စက်မှု 

ကုနက်ကမ်ေးသ ေးနှအံတွက် လုပ်ပ ုငခ်ွငာ့ခ် ထာေးရပေးမှုအရကကာငေ်းအာေး ဇာတ်ကွက် တငမ်ပမှု ပုံစံ-၂ 

(Storytelling-2) မြငာ့ ်တငမ်ပထာေးပေါသည။်  
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ယခုတြန ် ၂၀၂၁-ခုနစှ်၊ ရြရြာ်ဝေါ   (၁) က်ရန ာ့တွင ် န ငုင်ရံတာ် အာဏာအာေး စစ်တပ်က 

အဓမမသ မ်ေးယူမှု မြစ်ရပေါ်လာမပနပ်ေါသည။် အတ တ်တွင ်ရလာ့လာသ ရှ ခဲာ့မှုမ ာေးအ  စစ်ရခေါငေ်းရဆာင ်

မ ာေးအရနမြငာ့ ် ၎ငေ်းတ ု ာ့၏ က ုယ်က  ျုေးစ ေးပွာေးအတွက် ရမမယာလုပ်ပ ုငခ်ွငာ့မ် ာေးအာေး အလဲွသံုေးစာေး 

မပျုမှုမ ာေး အလွနအ်က  ေး မပျုလာန ငုသ်ညာ့ ် အနတ ာယ်ရှ ရနဖပ  မြစ်ပေါသည်။ အက  ျုေးဆက်အာေးမြငာ့ ်

ရဒသခမံ ာေးအရနမြငာ့ ် ရမမယာဆံုေးရှု ံေး မခငေ်း၊ န ငုင်ရံတာ်၏ သစ်ရတာနငှာ့ ် ရမမသယံဇာတမ ာေး 

ဆံုေးရှု ံေး မခငေ်းမ ာေး ကကံျုရတွွံ့ ကက ရတာာ့မည ် မြစ်ပေါသည။် ရဒသခံမပည်သတူစ်ဦေးခ ငေ်းက လုပ်က ုင ်

ရဆာင ွ်က်ရနသညာ့ ်ရမမမ ာေးနငှာ့ ်န ငုင်ရံတာ်ပ ုင ်သစ်ရတာနငှာ့ ်ရမမသယံဇာတမ ာေး  ဆံုေးရှု ံေးမှု မရှ ရစ 

ရ ေး (သ ု ာ့မဟုတ်) နညေ်းပေါေးရစရ ေးအတွက် အ ပ်ဘက်အြွဲွံ့အစည်ေးမ ာေးအပေါအဝင ် မပည်သ ူ

ဇာတ်ကွက်တငမ်ပမှုပုံစံ-၂ (Storytelling -2) 

တနသသာ  တ ုငေ်း၊ မွနမ်ပညန်ယ်တ ု ာ့တွင ် ရတွွံ့ ကကံျု ရသာ ဆ အုနေ်း၊  ာဘာတ ု ာ့ကဲာ့သ ု ာ့ 

မြစ်သည။် ရှမ်ေးမပည်နယ် (ရမမာက်ပ ုငေ်း)၊ မဘ မ်ေးဖမ ျုွံ့နယ်၊ ငေါေးအ ုေးရက ေး ွာ (ရဒသအရခေါ် ငအ ုေး) 

အန ေးတညရ်ှ ရသာ ငေါေးအ ုေးကက ျုေးဝ ုငေ်းသည ် ဧ  ယာဧက (၄၆၆၄၇) ရှ ဖပ ေး အကွက်ရပေါငေ်း (၇၅) 

ကွက် ရှ သည်။ ယငေ်းနငှာ့တ်ဆက်တည်ေး စစ်က ုငေ်းတ ုငေ်း၊ ကသာဖမ ျုွံ့နယ်အတွငေ်း  ငေ်းခဲကက ျုေးဝ ုငေ်း 

သည ် ဧ  ယာဧက (၃၉၂၇၆) ရှ ၍ အကွက်ရပေါငေ်း (၅၂)ကွက်ရှ သည။် ရြာ်မပပေါ သစ်ရတာ 

ကက ျုေးဝ ုငေ်း ၂-ခု၏ ထေူးမခာေးခ က်မှာ ရတာငက်မ်ေးမရှ မခငေ်း၊ ရမမည ရမမမပန ာ့မ်ြစ်ဖပ ေး အကွက် 

တစ်ကွက်လျှင ်၁-မ ုငပ်တ်လည ်ရလေးရထာငာ့စ်ပ်စပ် သတ်မှတ်၍ အကွက်မ ာေးက ု ြွဲွံ့စည်ေးထာေး 

မခငေ်းမြစ်သည။် ဖဗ တ သျှတ ု ာ့ သစ်ရတာကက ျုေးဝ ုငေ်းမ ာေးက ု ြွဲွံ့စည်ေးစဉ်က ရခ ာငေ်း၊ ရမမာငတ် ု ာ့က ု 

အကွက်၏ အနာေးသတ်နယ်န မ တ် (Compartment boundary)၊ ကက ျုေးဝ ုငေ်းနယ်န မ တ် 

(Reserve Boundary) အမြစ် သတ်မှတ်ြွဲွံ့စည်ေးရလာ့ရှ သည။် ဤကက ျုေးဝ ုငေ်း ၂-ခုက ယငေ်းသ ု ာ့ 

မဟုတ်ရပ။  



 

 

အာေးလုံေးက အစဥ်တစ ုက်ရစာငာ့က်ကညာ့်၍ လ ုအပ်သလ ု သတငေ်းရပေးပ ု ာ့မခငေ်း၊ ကာကွယ်မခငေ်းမ ာေး 

မပျုလုပ် န ်လ ုအပ်လာဖပ  မြစ်ပေါသည်။ 

 

 

 

 

 

၆။ အကကံမပျုတငမ်ပခ က် 

၆.၁။ သယဇံာတကဏ္ဍမှ ဝငရ်ငရှွာရြွမှုကိ ုတာေးဆ ေးမခငေ်း 

အာဏာသ မ်ေး စစ်အုပ်စုသည် န ငုင်တံကာ၏ ြယ်ကကဉ်မခငေ်းခံ ခ  နတ်ွင ်တ ာေးဝငရ်ငမွြ  (Hard 

Currency)  ရှ ရ ေးအတွက် အလွယ်တကူ သယံဇာတရ ာငေ်းခ မခငေ်းမှ ဝငရ်ငရွှာရြွ လာန ငု ်

ပေါသည။် သစ်သယံဇာတမ ာေး ရ ာငေ်းခ ၍ ဝငရ်ငရွှာရြွရနသညာ့ ် အရထာက်အထာေးမ ာေးလည်ေး 

ရှ ရနသည်။ သ ု ာ့မြစ်၍ စစ်အုပ်စုမ ှ သယံဇာတရ ာငေ်းခ ၍ ဝငရ်ငရွှာရြွမခငေ်းက  ု အြက်ြက်မှ 

တာေးဆ ေးထ နေ်းခ ျုပ်န ငု ်န ်အရ ေးကက ေးရပသည။် မပငေ်းထနသ်ည်ာ့ ပ တ်ဆ ု ာ့အရ ေးယူမှု (Sanctions) 

မ ာေး ခ မှတ်၍ သစ်ရ ာငေ်းခ မခငေ်းက ု အဓ ကရမာငေ်းနငှရ်ဆာင ွ်က်မည်ာ့ အြွဲွံ့အစညေ်းနငှ်ာ့ လူပုဂဂ ျုလ် 

မ ာေးက  ု ပစ်မှတ်ထာေး အရ ေးယူမခငေ်းမ ာေး ရဆာင ွ်က်မခငေ်းသည ် န ငုင်တံကာသ ု ာ့ မမနမ်ာန ငုင်မှံ 

သစ်မ ာေး ရ ာက်ရှ မလာရစရ ေးနငှာ့ ် သစ်ရ ာငေ်းခ ၍ ဝငရ်ငရွှာရြွမှုက ု ပ တ်ဆ ု ာ့ဟန် ာ့တာေးန ငုရ် ေး 

အတွက ်နည်ေးလမ်ေးတခုမြစ်သည်။ 

 

၆.၂။ နိငုင်တံကာအရထာကအ်ပံာ့နငှ်ာ့ဥပရဒအက ိျုေးသက်ရ ာကမ်ှု (INTERNATIONAL SUPPORT 

AND ENFORCEMENT) 

မမနမ်ာန ငုင်တံွင ် စစ်တပ်၏ အာဏာသ မ်ေးယူမှု မြစ်ပွာေးခဲာ့ဖပ ေးရနာက ် ၅-လ အတွငေ်း အရမ  ကန ်

မပညရ်ထာငစ်ု၊ ဖဗ တ နန် ငုင်နံငှ်ာ့ ဥရ ာပသမဂဂတ ု ာ့က ဆက်တ ုက်ဆ ုသလ ု သစ်ရတာကဏ္ဍမှ 

ဝငရ်ငအွမ ာေးဆံုေးရှာရြွရပေးရနသည်ာ့ န ငုင်ရံတာ်ပ ုင ် စ ေးပွာေးရ ေးလုပ်ငနေ်းတခုမြစ်ရသာ မမနမ်ာာ့ 
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သစ်လုပ်ငနေ်းက ု စ ေးပွာေးရ ေးပ တ်ဆ ု ာ့အရ ေးယူဒေါဏခ်တ်မှု ခ မှတ်ခဲာ့ပေါသည။် ဤနညေ်းအာေးမြငာ့ ်

မမနမ်ာန ငုင်မံှ တငပ် ု ာ့မည်ာ့ ကျွနေ်းနငှ်ာ့သစ်မာမ ာေးသည ်အရမ  ကနန်ငှ်ာ့ ဥရ ာပ စသည်ာ့ န ငုင်တံကာ 

ရ ေးကွက်တွင ်တ ာေးမဝငမ်ြစ်သွာေးမည ်မြစ်သည။်  

သ ု ာ့မြစ်၍ အဆ ုပေါ ပ တ်ဆ ု ာ့မှုသည ် စစ်အုပ်စုက ု ဝငရ်ငအွဓ က ရှာရြွရပေးန ငုမ်ည်ာ့ 

သစ်တငပ် ု ာ့မှုက  ုထ နေ်းခ ျုပ်န ငုဖ်ပ ေး  မမနမ်ာန ငုင်မံှ သစ်ဝယ်ယူမှုက ု တာေးဆ ေးန ငုမ်ညမ်ြစ်ကာ မမနမ်ာ 

န ငုင်အံတွငေ်း တ ာေးဝငသ်စ်ကုနသ်ယ်ွမှုနငှ်ာ့ တ ာေးမဝငသ်စ်ထုတ်လုပ်မှုက ု ရလ ာာ့နညေ်းရစမည ်

မြစ်သည။် 

ကျွနေ်းသစ်အပေါအဝင ် သစ်ကုနသ်ယွ်မှုမ ာေးက ု ထ နေ်းခ ျုပ် နအ်တွက် ဥရ ာပသမဂဂ၏ 

သစ်ဆ ုင ်ာစညေ်းမ ဉ်ေးမ ာေး (European Union Timber Regulation-EUTR)နငှ်ာ့ အရမ  ကန ်

မပညရ်ထာငစ်ု တ ာေးမဝငက်ုနသ်ယွ်မှုဆ ုင ်ာ ဥပရဒ (the US Lacey Act) တ ု ာ့က မ ာေးစွာ 

အရထာက ် အပံာ့မြစ်ရစမည ် မြစရ်သာ်လညေ်း တစ်ြက်တွင ် န ငုင်တံကာသစ်ကုနသ်ညမ် ာေး/ 

လုပ်ငနေ်းရှငမ် ာေးမှ ရလေးစာေးလ ုက်နာရ ေး ရစာငာ့က်ကည်ာ့တ ုက်တွနေ်းရန န ် လ ုအပ်မညမ်ြစ်ပေါသည။် 

ထ ု ာ့အတူ န ငုင်တံကာအစ ုေး မ ာေး၏ ပူေးရပေါငေ်းမှု  ရှ ရစ နအ်တွက် တ ုက်တွနေ်းနှု ေးရဆာ်ခ က်မ ာေး 

ထတု်မပန ်န ် လ ုအပ်သကဲာ့သ ု ာ့ န ငုင်တံကာသစ်လုပ်ငနေ်းရှငမ် ာေးမှ ခ  ျုေးရြာက်မှုမ ာေးရှ ပေါက 

အမပစ်ရပေးအရ ေးယူန ငုရ် ေး အဖမရဲစာငာ့က်ကည်ာ့ ရထာက်မပရန န ်လ ုအပ်မည ်မြစပ်ေါသည။် 

 

၆.၃။ တ ာေးမဝငန်ယစ်ပ်ကန်ုသယွ်မှု ထန်ိေးခ ျုပ်မခငေ်း (CONTROLLING ILLEGAL BORDER 

TRADE) 

နယ်စပ်ရဒသ၌ တ ာေးမဝငသ်စ်ထုတ်မခငေ်းမ ာေးတွင ် မမနမ်ာစစ်တပ်က ထဲထဝဲငဝ်င ် ပေါဝင ်

ပတ်သက်လ က်ရှ ဖပ ေး စစ်တပ်အာဏာသ မ်ေးဖပ ေးရနာက်တွင ် တ ာေးမဝငသ်စ်က စစမ ာေး တစ်ြန ်

မပနလ်ည ် လမ်ေးပွင်ာ့လာမည်ာ့ အလာေးအလာမ ာေး ရှ ရနပေါသည။် တစ်ြက်တွငလ်ညေ်း စ ေးပွာေးရ ေး 

ပ တ်ဆ ု ာ့မှုရကကာင်ာ့ န ငုင်တံကာ ကုနသ်ွယ်မှုမ ာေး မပတ်ရတာကမ်ှုရကကာငာ့ ်တ ာေးဝင ်သစ်ရ ေးကွက် 

သ ု ာ့ တငပ် ု ာ့ရ ာငေ်းခ ၍ မ န ငုသ်မြင်ာ့ တ ာေးမဝငသ်စ်ကုနသ်ယွ်မှုမ ာေး အမ ာေးအမပာေး ရပေါ်ရပေါက် 

လာ န ် အရကကာငေ်းရှ ရနပေါသည။်  မမနမ်ာန ငုင်နံငှ်ာ့ နယ်န မ တ်ခ ငေ်း ထ စပ်ရရနသာ တရုတန်ငှာ့ ်

အ နဒ ယန ငုင်မံ ာေးသ ု ာ့ တ ာေးမဝငသ်စ်မ ာေး နယ်စပ်မြတ်ရက ာ ် ရ ာငေ်းခ မခငေ်းအာေးမြင်ာ့ စစ်အုပ်စုက 



 

 

အက  ျုေးအမမတ်ရှာရြွလာန ငုရ်ကကာငေ်း ပညာရှငမ် ာေးက သတ ရပေးထာေးပေါသည။် သ ု ာ့မြစ်၍ 

တ ာေးမဝင ် နယ်စပ်ကုနသ်ွယ်မှုမ ာေးထ နေ်းခ ျုပ်န ငုရ် ေးအတွက်  မမနမ်ာန ငုင်မံှ သစ်က ု အဓ က 

သစ်ဝယ်ယူသည်ာ့ တရုတ်နငှ်ာ့ အ နဒ ယစသည်ာ့ အ မ်န ေးခ ငေ်းန ငုင်မံ ာေး၏ ပူေးရပေါငေ်းကူည  ရဆာင ွ်က်မှု 

အရ ေးကက ေးပေါသည။် 

ထ ု ာ့မပင ်မမနမ်ာန ငုင်အံတွငေ်း စစ်အာဏာသ မ်ေးမှု ဆန် ာ့က ငရ် ေး မပညသ်ူ ာ့ဝနထ်မ်ေးမ ာေး၏ Civil 

Disobedience Movement-CDM လှုပ်ရှာေးမှုတွင ်သစ်ရတာဝနထ်မ်ေးမ ာေးပေါ ပေါဝငရ်ဆာင ွ်က် 

လ က်ရှ  ာ သစ်ရတာစ မံအုပ်ခ ျုပ်မှုစနစ်တခုလုံေး ပ က်ယွငေ်းလ က်ရှ ဖပ ေး တ ာေးမဝငသ်စ် 

ထ နေ်းခ ျုပ်ရ ေးအတွက် စ ုေး  မ်ြွယ် ာမြစ်သည။် 

သ ု ာ့မြစ်၍ တ ာေးမဝငန်ယ်စပ်ကုနသ်ယွ်မှုက ု ထ နေ်းခ ျုပ် နအ်တွက် အ မ်န ေးခ ငေ်းန ငုင်မံ ာေးနငှ်ာ့ 

သတံမနရ် ေးအ  ဆက်ဆရံ ေးသည ်အရ ေးပေါသကဲာ့သ ု ာ့ တ ာေးမဝငသ်စ်စ ေးဆငေ်းမှုအာေး အဖမဲတရစ 

ရစာင်ာ့ကကည်ာ့န ငုရ် ေးအတွက် သစ်ရတာကဏ္ဍမှ ဆက်စပ်ပတ်သက်သမူ ာေး (Stakeholders)နငှာ့ ်

နယ်စပ်ကုနသ်ွယ်ရ ေး လမ်ေးရကကာငေ်းတစ်ရလ ာက်ရှ  လက်နက်က ုငအ်ြွဲွံ့မ ာေး (EAOs)၏ မိတြ်က ်

ပ ေးရပါငေ်း ရဆာင ွ်ကမ်ခငေ်း (Partnership and Engagement) က အရ ေးပေါလ က်ရှ သည။် 

 

 

၇။ န ဂံုေး 

စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလမ ာေးအတွငေ်း မမနမ်ာန ငုင်သံည် ကမ္ာာ့သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမှုနှုနေ်းအမမင်ာ့ဆံုေး 

န ငုင်တံခု မြစ်ခဲာ့သည။် စစ်အစ ုေး အဆက်ဆက်သည် ဝငရ်င ွ ရှာရြွရ ေးအတွက် သယံဇာတ 

ရ ာငေ်းခ မခငေ်းမူဝေါဒမြင်ာ့ သစ်ရ ာငေ်းခ မခငေ်းအရပေါ် မှ ခ ုအာေးထာေးခဲာ့ဖပ ေး အလွနအ်ကျံွ သစ်ထုတ်ယူခဲာ့ 

မခငေ်းရကကာင်ာ့ သစ်ရတာသယံဇာတအ ငေ်းအမမစ်မ ာေး မပျုနေ်းတ ေးပ က်စ ေးခဲာ့ သည။်  

၁၉၉၀-ခုနစှ ်စစ်တပ်မှ အာဏာသ မ်ေးဖပ ေးရနာက် စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလ (ဗ ုလ်ခ ျုပ်မ ေးကက ေး 

သနေ်းရ ွှ ဦေးရဆာငသ်ည်ာ့ န ငုင်ရံတာ်ရအေးခ မ်ေးသာယာရ ေးနငှာ့ ် ြွံွံ့ ဖြ ျုေးရ ေးရကာငစ် အစ ုေး  

လက်ထက)်တွင ် န ငုင်မံခာေးရင ွ  ရှ ရ ေး ဦေးတညခ် က်မြင်ာ့ သစ်က ု အလွနအ်ကျံွထတ်ုယူခဲာ့သည။် 

မမနမ်ာာ့ရ ွေးခ ယ်ခုတ်လဲှမခငေ်းစနစ် အ  သတ်မှတ်ထာေးရှ သညာ့ ်  ကန် ာ့သတ်လုံေးပတ်က ု ၁-ရပ 

ရလျှာာ့ခ ၍ သစ်သယံဇာတမ ာေး ပ ုမ ု ထုတ်ယူန ငုရ် ေးရဆာင ွ်က်ခဲာ့ဖပ ေး နယ်စပ်ကုနသ်ွယ်ရ ေး 
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ရခေါငေ်းစဉ်မြင်ာ့ နယ်စပ်ရဒသမှ သစရ်တာကက ေးမ ာေးက ု အ မ်န ေးခ ငေ်းန ငုင်မံ ာေးသ ု ာ့ ရ ာငေ်းစာေးခဲာ့သည။် 

၁၉၉၀-ခုနစှ်ရက ာ်ကာလမ ာေးမှ စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးအသွငရ်မပာငေ်း ဒ မ ုကရ စ  အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလ 

(ဦေးသ နေ်းစ နအ်စ ုေး ) တ ုငရ်အာင ်သစ်ထုတ်လုပ်မှု အရမမာက်အမ ာေးရဆာင ွ်က်ခဲာ့သညက် ု ရလာ့လာ 

ရတွွံ့ ရှ  သည်။ 

အက  ျုေးဆက်အရနမြင်ာ့ ထ ကုာလမ ာေးတွင ် သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမှုနှုနေ်းအမမင်ာ့ဆံုေး မြစ်ခဲာ့ 

ရကကာငေ်း သစ်ရတာြံုေးလွှမ်ေးမှု ဆနေ်းစစ်ရလာ့လာမှုမ ာေးအ  ရတွွံ့ ရှ  သည။် ထ ု ာ့မပင ် ၂၀၁၀-ခုနစှ်မှ 

၂၀၁၅-ခုနစှ်အတွငေ်း နစှ်စဉ် ဟက်တာ ၅-သ နေ်းခွဲခန် ာ့ မမနမ်ာာ့သစ်ရတာမ ာေး မပျုနေ်းတ ေးခဲာ့ ဖပ ေး ကမ္ာာ့ 

သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမှုနှုနေ်း တတ ယအမမင်ာ့ဆံုေးအမြစ် စံခ  နတ်ငခ်ဲာ့သည်။ 

ဒ မ ုကရ စ အသငွက်ူေးရမပာငေ်းရ ေးကာလအတွငေ်း ရ ွေးရကာက်ခံ အ ပ်သာေးအစ ုေး  

လက်ထက်တွင ် အကန် ာ့အသတ်မ ာေးစွာ ရှ ရသာ်လညေ်း သစ်ရတာစ မံအုပ်ခ ျုပ်ရ ေးနငှ်ာ့ စပ်လ ဉ်ေး 

သည်ာ့ မပျုမပငရ်မပာငေ်းလဲမှုမ ာေး ရဆာင ွ်က်န ငုခ်ဲာ့သည။်  အ ပ်သာေးအစ ုေး သစ် တက်လာဖပ ေး ၂၀၁၆-

၁၇ ဘဏ္ဍာနစှ်တွင ် တစ်န ငုင်လုံံေး အတ ုငေ်းအတာမြငာ့ ် သစ်ထုတ်လုပ်မှု (၁)နစှ်  ပ်ဆ ုငေ်းခဲာ့ဖပ ေး 

ပဲခူေးရ ု ေးမတွင ် (၁၀)နစှ်  ပ်ဆ ုငေ်းခဲာ့သည။် သစ်ထတု်လုပ်မှုက ု ရလျှာာ့ခ ခဲာ့ဖပ ေး သစ်ရတာ မပနလ်ည ်

ထရူထာငရ် ေးအတွက် မမနမ်ာန ငုင်သံစ်ရတာမ ာေးမပနလ်ညတ်ညရ်ထာငရ် ေး ၁၀-နစှ် စ မံက နေ်းက ု 

၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနစှ်မှ စတငအ်ရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရဆာင ွ်က်ခဲာ့သည။် သစ်ရတာမပနလ်ည ်

တညရ်ထာငရ် ေးအတွက် န ငုင်တံကာမှ အကူအည အရထာက်အပံာ့မ ာေး၊ ပူေးရပေါငေ်းရဆာင ွ်က်မှု 

မ ာေး မ ာေးစွာ  ရှ ခဲာ့ဖပ ေး သစ်ရတာကဏ္ဍတွင ် မမငသ်ာသည်ာ့ တ ုေးတက်မှုမ ာေးက ု   ရှ ခဲာ့သည်။ 

တစ်န ငုင်လုံံေးအတ ုငေ်းအတာမြင်ာ့ သစ်ရတာမပျုနေ်းတ ေးမှုနှုနေ်းက ု ထ နေ်းခ ျုပ်န ငုရ်ံုမျှမက တ ုငေ်းနငှ်ာ့ 

မပညန်ယ်အခ  ျုွံ့တွင ်သစ်ရတာြုံေးလွှမ်ေးမှု မပနလ်ညမ်မင်ာ့တက်လာမခငေ်းမ ာေးက ု ရတွွံ့ ရှ  သည။်  

ရမမသယံဇာတတွငလ်ညေ်း ယခင ်စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလမ ာေး၊ စစ်တပ်အသွငရ်မပာငေ်း ဒ မ ု 

ကရ စ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလမ ာေးတွင ် ရမမအသံေုးခ မှု လုပ်ပ ုငခ်ွငာ့အ်လဲွသံေုးစာေးမပျုမခငေ်းမှ အစမပျု 

ခဲာ့သညာ့ ် ရမမယာမပဿနာမ ာေးစွာ မြစ်ရပေါ် ခဲာ့ ဖပ ေး၊ အ ပ်သာေးတစ်ပ ုငေ်း ဒ မ ုကရ စ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေး 

ကာလတွင ် အကန ာ့အ်သတ်မ ာေးကကာေးမှ တ ုေးတက်မှုမ ာေးစွာ ြနတ် ေးရပေးန ငုခ်ဲာ့သည်က ု စ စစ်ရတွွံ့ ရှ  

 ပေါသည။် 



 

 

 သ ု ာ့ ာတွင ်တရက ာာ့မပန ်စစ်အာဏာသ မ်ေးယူမှုရကကာငာ့ ်သယံဇာတ မပျုနေ်းတ ေးပ က်စ ေးမှုမ ာေး 

ပ ုမ ုဆ ုေး ွာေးလာန ငုပ်ေါသည။် သ ု ာ့မြစ်၍ လက်ရှ စစ်အုပ်စု၏ အာဏာသ မ်ေးကာလအတွငေ်း သယံဇာတ 

ဆံုေးရှု ံေးပ က်စ ေးမှုမ ာေး ဆ ုေး ွာေးစွာ မမြစ်ရပေါ်ရစရ ေးအတွက ်ထ နေ်းခ ျုပ်ကန် ာ့သတ်မှုမ ာေး ရဆာင ွ်က် န ်

အရ ေးတကက ေး လ ုအပ်လ က်ရှ ပေါသည။်   

အခ ျုပ်အာေးမြငာ့ဆ် ုရသာ် စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလ စစ်ရခေါငေ်းရဆာငမ် ာေးရကကာငာ့ ်သစ်ရတာ/ 

သစ်သယံဇာတမ ာေး၊ ရမမသယံဇာတမ ာေး ဆံုေးရှု ံေးနစ်နာမှုမ ာေး န ငုင်နံငှာ့အ်ဝှမ်ေး၊ ရတာရ ာ ဖမ ျုွံ့ပေါ 

မက န ် ရတွွံ့ ကကံျုခံစာေးခဲာ့ ရပဖပ ။ အဆ ုပေါ စစ်ရခေါငေ်းရဆာငမ် ာေး၏ စ ေးပွာေးရ ေးအမမတ်ထုတ်မှု၊ 

အာဏာလက်တစ်လုံေးမခာေး သံေုးစဲွမှုနငှာ့ ် ညံာ့ြ ငေ်းရသာ စ မံခန ာ့ခ်ွဲမှုမ ာေးရကကာငာ့ ် သယံဇာတ 

ရပေါကကယ်ဝရသာ မမနမ်ာန ငုင်သံည် အဆငေ်း ဲဆံုေး၊ ြွံွံ့ ဖြ ျုေးမှုအနညေ်းဆံုေးန ငုင်မံ ာေး စာ ငေ်းဝင ်

မြစ်ခဲာ့ သည။် တ ုငေ်း ငေ်းသာေး မပည်သမူ ာေးအကကာေး စ တ်ဝမ်ေးကွဲရစမှုမ ာေး ြနတ် ေး၍ ၎ငေ်းတ ု ာ့ သက်ဆ ုေး 

ရှညရ် ေး ကကံစညခ်ဲာ့ကကသည။်  

အ ပ်သာေးတစ်ပ ုငေ်း ဒ မ ုကရ စ အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလတွင ်အကန ာ့အ်သတ်၊ အခက်အခဲမ ာေး 

ရှ ရသာ်လည်ေး န ငုင်တံ ုေးတက်မှုက ု မမငခ်ဲာ့ကက ရပဖပ ။ ယငေ်းအကန ာ့အ်သတ်၊ အခက်အခဲမ ာေးအာေး 

လက်ရှ အခ  နတ်ွင ် ြယ်ရှာေးန ငုခ်ွငာ့ ် မပည်သူမ ာေးတွင ် ရှ ရနဖပ မြစ်ကာ ယငေ်းအကန ာ့အ်သတ်၊ 

အခက်အခဲမ ာေးအာေး က ုယ်တ ုငြ်ယ်ရှာေး၍ က ုယာ့်သယံဇာတက ု က ုယ်တ ုငအ်ုပ်ခ ျုပ်စ မံခန ာ့ခ်ွဲခွငာ့ရ်ှ  

ရသာ စနစ်တခုက ု က ုယ်တ ုင ်ြနတ် ေးန ငုခ်ွငာ့ ်ရှ ရနဖပ မြစ်သည။်  

သ ု ာ့မြစ်ပေါ၍ ဤအစ  ငခ်ံစာပေါ စစ်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးကာလ စစ်ရခေါငေ်းရဆာငမ် ာေးရကကာငာ့ ်

ပ က်စ ေးဆံုေးရှု ံေးခဲာ့ ရသာ သစ်ရတာ/သစ်သယံဇာတ၊ ရမမသယံဇာတဆ ုင ်ာဆံုေးရှု ံေးမှု သ သာထငရ်ှာေး 

သညာ့ ် မြစ် ပ်မ ာေးမှ သငခ်နေ်းစာ ယူ၍ ပ ုမ ုရကာငေ်းမွနရ်သာ က ုယ်တ ုငသ်ယံဇာတစ မံအုပ်ခ ျုပ်ခွငာ့ ်

စနစ်၊ တစ်နည်ေးဆ ုရသာ် ြက်ဒ ယ်သယံဇာတ စ မံခန ာ့ခ်ွဲခွငာ့ဆ် သ ု ာ့ ခ  တက်န ငုရ် ေး ဦေးတည်လျှက် 

ဤအစ  ငခ်ံစာအာေး မပျုစုထာေးမခငေ်း မြစ်ပေါသည။် 
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ရနာက်ဆက်တွဲမ ာေး  

ရနာက်ဆက်တွ-ဲ၁ 

တနသသာ  တိငုေ်းတငွ ်ဆ အန်ုေးစိုက်ခငေ်းမ ာေးအတကွ် စိုကပ် ိျုေးရ ေးဆိငု ်ာ 

စ ေးပွာေးရ ေးလပ်ုငန်ေးမ ာေးအတကွ် ရမမလတွ၊် ရမမလပ်၊ ရမမရုိငေ်းနငှာ့ ်သစရ်တာရမမမ ာေးတငွ ်

ခွ ရဝခ ထာေးရပေးမှုမ ာေး (၁၉၉၅-ခုနစှ်မှ ၂၀၁၃-ခုနစှ ်နိဝုငဘ်ာလအထ)ိ 

ကမုပဏ မ ာေး ခွငာ့မ်ပျုဧက 
အမှန်တကယ ်

စိုကပ် ိျုေးမှုဧက 
မှတခ် က် 

ယဇုန (၁) ၁၄၄၇၈၇ ၁၄၄၇၈၇  

အဏဏ ဝါထန်ွေး ၃၇၉၅၅ ၁၉၇၅၆ ယုဇနကုမပဏ ၏ အမခာေးအမည် 

ရ ွှရမမ တနာ ၂၉၁၀၀ ၆၆၀၀ ယုဇနကုမပဏ ၏ အမခာေးအမည် 

ယဇုန (၂) ၁၃၈၇၀၇ ၂၉၇၃၄ ဘတု်မပငေ်းဖမ ျုွံ့နယ် 

Pokaung (၁) ၂၀၀၂ ၂၀၀၂ စက်ရံုမရှ  

Pokaung (၂) ၂၇၅၅၀ ၁၂၁၀၀ စက်ရံုမရှ  

ထ ေးကန်ုသယွ်ရ ေး ၇၀၀၀၀၀ ၂၀၇၅ ဦေးရတဇကုမပဏ ၊ သစ်ထုတ်ဖပ ေး 

ရမမစွန ာ့သ်ာွေး၊ ရမမဧက (၃၀၀၀၀) 

က န ်

မမန်မာနိငု ် ၇၀၀၀၀ စ ုက်ပ  ျုေးမှုမရှ  ဗ ုလ်ခ ျုပ်မ ေးကက ေး(ရဟာငေ်း) 

တစ်ဦေး၏သာေး ကုမပဏ  

ဒဂုံသစ်လပ်ုငန်ေး ၁၈၆၀၁ ၁၃၃၇၈ စက်ရံုမရှ  

ရအာငဇ်ငမ်ာ ၁၀၀၀၀ ၅၆၉၀ စက်ရံုမရှ  

ရတာငဒ်ဂုံ ၁၃၂၄၅ ၈၆၄၆  

ရတာငပုိ်ငေ်းရ ွှရ ာင ် ၇၂၀၀ ၁၅၀ စက်ရံုမရှ  

ရ ွှကရမဘာဇ ၃၉၃၁၄ ၇၂၀၅  

မမန်နိငုမ်မငာ့ ် ၂၃၀၈ ၂၃၀၈  



 

 

ကမုပဏ မ ာေး ခွငာ့မ်ပျုဧက 
အမှန်တကယ ်

စိုကပ် ိျုေးမှုဧက 
မှတခ် က် 

ရအေးရှာေးရဝါ ၁၀၂၀၀ ၁၀၂၀၀  

ရ ွှသလံငွ ် ၁၄၆၃ ၁၄၃၈  

Vintage (၁) ၄၀၀ ၄၀၀  

အဏဏ ဝါစိုေးမုိေး ၆၀၀၀ ၆၀၀၀ စက်ရံုမရှ  

Steel Stone ၃၀၀၀ ၂၀၆၇ စက်ရံုမရှ  

ရ ွှပဒမုမာ ၁၂၀၀ ၃၀၀ စက်ရံုအရသေး 

Evergreen ၇၀၀၀ -  

စ ပါဝမ်ေး ၇၅၀ ၇၅၀  

ရ ွှအဟန်ု ၄၉၆၀၀ ၂၄၆ စက်ရံုမရှ ၊  ဲတပ်ြွဲွံ့ခ ျုပ်ရဟာငေ်း 

သာေး၏ ကုမပဏ  

Arm Strong ၁၅၀၀ ၃၇၅ စက်ရံုမရှ  

ရအာင ် ပြိျုေး ၂၀၀ ၂၀၀ စက်ရံုမရှ  

ကမ်ေးရုိေးတန်ေးြံွြို့ ပြိျုေးရ ေး ၂၀၀၀ ၂၀၀ စက်ရံုမရှ  

Auto Industrial 

Group 

၁၃၃၆၀၀ ၁၀၀ စ ုက်ပ  ျုေးရ ေးဝနက်က ေးဌာနနငှာ့ ်

ပေါတနာအမြစ် က ု  ေးယာေး 

ကုမပဏ မှာ ၁၀၀%  ငေ်းနှ ေးထာေး 

ရတာ်ဝငရ် ွှပုလ  ၄၂၂၀၀ ၃၅၀ စက်ရံုမရှ  

မပညာ့ပ်ြိျုေးထန်ွေး ၂၁၈၉၅ ၃၆၃၅  

Vintage (၂) ၁၅၂၀ ၇၂၀  

သန်ိေးခွန်ေး ၅၀၀ ၄၀၅  

စမ်ိေးလန်ေးဌာရန ၅၄၀၀ ၁၅၀  

Myanmar Aveior ၇၇၅ ၇၇၅ စက်ရံုမရှ  

တက်ရန ၁၅၀၀ ၁၄၁၃  
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ကမုပဏ မ ာေး ခွငာ့မ်ပျုဧက 
အမှန်တကယ ်

စိုကပ် ိျုေးမှုဧက 
မှတခ် က် 

CKB ၂၀၀၀ ၁၈၇၆  

ရမာငဝ်ိတ ် ၁၀၂၀ ၁၀၂၀ ပုဂဂ ျုလ်ရ ေးမပဿနာရကကာငာ့ ်

စွန ာ့ပ်စ်ခဲာ့ 

SI ၄၂၂၀၀ ၄၀ ဆ ေးအုနေ်းစ ုက်ခငေ်းအစာေး 

သစ်ထုတ်လုပ်မခငေ်းသာမြစ်ဟု 

ရဒသခံမ ာေး သံသယဝငခ်ဲာ့ 

Advanced Seafood ၁၇၀၀၀ ၄၅၀  

ထာေးဝယက်ုမပဏ  ၂၀၀၀၀ -  

စန်ိမပညာ့လ်ျှံရအာင ် ၁၀၀၀၀ -  

MEC ၆၅၃၉ ၆၅၃၉ မမနမ်ာာ့ဦေးပ ုငကု်မပဏ  

မမန်မာာ့ဩဘာ ၁၈၅၀၀ -  

 ငေ်းမမစ်၊ စ ုက်ပ  ျုေးရ ေးနငှာ့ ်ဆညရ်မမာငေ်းဝနက်က ေးဌာန၊ စက်မှုသ ေးနှြံွံွံ့ ဖြ ျုေးရ ေးဦေးစ ေးဌာန၊ ထာေးဝယ်16 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 https://www.mrlg.org/wp-content/uploads/2019/09/LSLA-Report_print-PDF-
1.pdf?fbclid=IwAR3Acx_pdXRovzXTQehi2FcpCOOwTOsaN7Gzp6BQdbONwuZWJ3tf8T-6S3Y 



 

 

ရနာက်ဆက်တွ-ဲ၂  

သစသ်ယဇံာတရ ာငေ်းဝယရ် ေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးတငွ ်စစတ်ပ်နငှာ့ ်

တိကု်ရုိက်/သယွဝ်ိုကရ်သာနညေ်းအာေး မြငာ့ ်ဆက်စပ်ပါဝငရ်နရသာ အြွ ြို့အစညေ်းမ ာေး၊ ကုမပဏ မ ာေး 

အြွ ြို့အစညေ်း/ကမုပဏ  ဆကစ်ပ်ပတသ်က်မှုပုံစံ 

မမန်မာာ့သစလ်ုပ်ငန်ေး န ငုင်ရံတာ်ပ ုငစ် ေးပွာေးရ ေးအြွဲွံ့အစညေ်းမြစ်။ စစ်ရခေါငေ်းရဆာင၏် 

ထ နေ်းခ ျုပ်မှုရအာက်တွင ်ရှ ရန။ အမပညမ်ပညဆ် ုင ်ာ ရ ေးကွက် 

မ ာေးသ ု ာ့ သစ်တငပ် ု ာ့မှုအပေါအဝင ် သစ်သယံဇာတ ထုတ်လုပ် 

မခငေ်း၊ ရ ာငေ်းခ မခငေ်းမှနသ်မျှ ကက ေးကကပ် ။ စစ်ရကာငစ် အတွက် 

ဝငရ်င ွရှ ရ ေး ကက ျုေးပမ်ေးရပေးရန။ 

သစ တတာထကွ ပစစည ်း 

ဖက စပ တကာ ပ ိုတရ်းရှင ်း 

အမ ာ်းနငှ  သက   ိုင တသာ 

ကိုမပဏ လ မ တက  

အမပညမ်ပညဆ် ုင ်ာ်းရ ေးကွက်မ ာေးသ ု ာ့ သစ်ရထာက်ပံာ့ရ ေး 

ကွငေ်းဆက ် (Timber Supply Chain) တရလ ာက် အရ ေးပေါ 

သညာ့ ် အြွဲွံ့အစညေ်း (Key Player)။ စစ်ရကာငစ် အတွက် 

ဝငရ်င ွရှ ရ ေး ကက ျုေးပမ်ေးရပေးရန။ 

Myanmar Rice Trading 

ကမုပဏ  လ မိတက် 

Investment Growth Enterprise (IGE) အြွဲွံ့ဝငမ်ြစ်။ သစ် 

တငပ် ု ာ့ရ ေးတွင ်ပေါဝငရ်ဆာင ွ်က်။ UNHCR  ဲ ာ့ အဆ ုအ   ခ ုင ်

မပညန်ယ်တွငေ်း စစ်တပ်၏နယ်ရမမရှငေ်းလငေ်း လုပ်ငနေ်းစဉ်တွင ်

ပံာ့ပ ုေးခဲာ့သညာ့်အြွဲွံ့အစည်ေးမြစ်။ စစ်တပ်မ သာေးစုဝငမ် ာေးနငှာ့ ်

ဆကန်ယွ်ရန။  

မမန်မာာ့စ ေးပွာေးရ ေး ရကာ်ပုိရ ေး 

ရှငေ်း (Myanmar Economic 

Corporation - MEC) 

အလံုသစ်ဆ ပ်တွင ်သစ်တငပ် ု ာ့လုပ်ငနေ်းမ ာေး ရဆာင ွ်က်။ စစ် 

တပ်ပ ုင ်စ ေးပွာေးရ ေးလုပ်ငနေ်းမြစ်။ စစ်ရခေါငေ်းရဆာငပ် ုငေ်းမ ာေးသ ု ာ့ 

ဝငရ်ငအွမ ာေးစု စ ေးဆငေ်း။ 

Asia World Port Terminal Asia World အြွဲွံ့ဝငမ်ြစ်။ မနရ်နဂ ငေ်းဒေါရ ုက်တာ ထနွေ်းမမငာ့န် ငု ်

(ခ) စတ ဗငရ်လာ အာေး ရငအွလဲွသံုေးစာေးလုပ်မှုမြငာ့ ်အရမ  ကန ်

အစ ုေး က သတ်မှတ်ထာေး။ UNHCR  ဲ ာ့ အဆ ုအ   ခ ုင ်

မပညန်ယ်တွငေ်း စစ်တပ်၏နယ်ရမမရှငေ်းလငေ်း လုပ်ငနေ်းစဉ်တွင ်

ပံာ့ပ ုေးခဲာ့သညာ့်အြွဲွံ့အစည်ေးမြစ်။ စစ်တပ်သ ု ာ့ ရငရွကကေးလ ဒေါနေ်းမှု 

မ ာေး လုပ်ရနသညာ့ ်အြွဲွံ့ မြစ်။ 
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အြွ ြို့အစညေ်း/ကမုပဏ  ဆကစ်ပ်ပတသ်က်မှုပုံစံ 

Vandecastelle 

Houtimport (Belgium) 

မမနမ်ာန ငုင်မံှ တ ာေးမဝငသ်စ်မ ာေးအာေး အမ ာေးဆံုေးဝယ်ယူရန 

ကကသညာ့ ်ကုမပဏ မ ာေး (န ငုင်မံ ာေး) 

HF Italy and Comilegno 

Srl (Italy) 

Houthandel Boogaerdt 

BV (Netherlands) 

ABC (Slovenia) 

 ငေ်းမမစ်၊ EIA17 

မှတ်ခ က်။ ယငေ်းကုမပဏ မ ာေးက ုပေါ စ ေးပွာေးရ ေးအ  ပ တ်ဆ ု ာ့အရ ေးယူမှုမ ာေး မပျုလုပ်သငာ့ရ်ကကာငေ်း EIA 

က အကကံမပျုထာေးသည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 https://eia-international.org/forests/myanmars-tainted-timber-and-the-military-

coup/ 



 

 

ရနာက်ဆက်တွ-ဲ၃ 

 

ဇာတ်ကွက်တငမ်ပမှုပုံစံ-၁ (Storytelling -1) အဆက် 

မမနမ်ာာ့သစ်လုပ်ငနေ်း၊ သစ်ထတ်ုရ ေးဌာနအရနမြငာ့ ်၁၉၈၅၊ ၁၉၈၆-ခုနစှ ်အာရှြွံွံ့ ဖြ ျုေးရ ေး  

ဘဏစ် မံက နေ်း-၁ (Asia Development Bank-I) အရထာက်အပံာ့မြငာ့ ်မ ုေးမ တ်ဖမ ျုွံ့က ု အရမခမပျု 

၍ မဘ မ်ေးဖမ ျုွံ့နယ်ဧ  ယာ သစ်ရတာကက ျုေးဝ ုငေ်းမှ ကျွနေ်း၊ သစ်မာမ ာေးက ု သစ်ရတာဦေးစ ေးဌာန 

ခွငာ့မ်ပျုခ က်နငှာ့အ်ည  စည်ေးကမ်ေးတက ထုတ်လုပ်ခဲာ့သည်မှစ၍ နစှ်ကာလမ ာေးစွာ ရ ရှညရ်ဆာင ်

 ွက်ခဲာ့သည။် ရ ွှလ မမစ်တွင ် “နာွေးရ ုငေ်းရမာငေ်း”ရ ရမျှာမခငေ်း၊ ဧ ာဝတ မမစ်မသ ု ာ့ တွဲြွဲွံ့ စုနရ်မျှာ 

သယ်ယူမခငေ်းစသညာ့ ်ရ ရကကာငေ်းနညေ်းလမ်ေးမ ာေးက ု အဓ က အသံုေးမပျုခဲာ့သည။် 

မမနမ်ာာ့ရ ွေးခ ယ်ခုတ်လဲှမခငေ်းစနစ် (ရခေါ်)  MSS (Myanmar Selection System) သည ်

မ ုေးမ တ်၊ မဘ မ်ေးရဒသမ ာေးတွင ်အတ ုငေ်းအတာတခုအထ  မှနက်နစ်ွာ လ ုက်နာက ငာ့သ်ံေုးန ငုခ်ဲာ့ဖပ ေး၊ 

မမနမ်ာာ့သစ်ရတာမူဝေါဒ၊ ထာဝစဉ်ရတာထက်ွတည်တံာ့မှု ရှ ရ ေး (Sustainable Forest 

Management-SFM) နငှာ့လ်ည်ေး က ုက်ည ခဲာ့သည။် လ ုအပ်ရံုသာ ထတု်ယူမညဆ် ုလျှင ်

ယငေ်းဧ  ယာအတွငေ်း ရအာက်ရြာ်မပပေါကက ျုေးဝ ုငေ်း၊ သစ်ကွက်မ ာေးသည ် သာေးစဉ်ရမမေးဆက် 

ထာဝစဉ်တည်တံာ့န ငုရ်ပသည။် 

ကက ျုေးဝ ုငေ်းအမည် ဧ  ယာဧက သစ်ကွက် 

ကန်ွေးရခ ာငေ်း ၄၄၃၆၈ ၃၉ 

မုိငေ်းသာ ၇၈၁၅၁ ၆၃ 

နမာ့်ဟန် ၆၈၉၃၅ ၂၆ 

နမာ့်ရပေါ် ၆၀၉၀၉ ၃၄ 

နမာ့်မ  ၁၂၀၀၈၀ ၁၁၄ 

ဆ ေးပုတ ် ၂၉၀၉၅ ၁၃ 
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ကက ျုေးဝ ုငေ်းအမည် ဧ  ယာဧက သစ်ကွက် 

အံဒုတု ် ၅၆၃၇၄ ၃၈ 

နမာ့်လှုငိ ် ၁၂၅၆၀၂ ၂၀ 

တံကုာွ   

မဘမ်ိေး   

မုိေးလှုငိ ်   

 စ မ်ေးစ ုရသာ အထက် ွက်မပတ်ရ ာရနာှရတာစ ု (Moist Upper Mixed Deciduous – 

MUMD) အမ  ျုေးအစာေးမြစ်ဖပ ေး၊ ရတာငက်မ်ေးလည်ေး လွနစ်ွာမကက ေးမာေးလှရပ။ အြ ုေးတန ်ကျွနေ်း၊ 

ပ ရတာက်၊ ကညင၊် တမလနေ်းသစ်မ ာေး ရပေါမ ာေးသည။် မဘ မ်ေးဖမ ျုွံ့အရနာက်ရမမာက်ဘက် (၄) 

မ ုငခ်န ာ့အ်ကွာ ခ ုတာ ွာအန ေး နမာ့်ဟနက်က ျုေးဝ ုငေ်းအတွငေ်း ကျွနေ်းသစ်ရစာ့ထတ်ု ဧ  ယာ (Seed 

Production Area - SPA) သတ်မှတ်ထ နေ်းသ မ်ေးန ငုခ်ဲာ့သညအ်ထ  ကျွနေ်းရပေါက်ရ ာက်မှုရကာငေ်း 

သည။် အထေူးသမြငာ့ ်နမာ့်မဲနငှာ့ ်မ ုငေ်းသာကက ျုေးဝ ုငေ်းမ ာေးသည် ကျွနေ်းရပေါက်ရ ာက်မှု နာမညရ်က ာ် 

ကက ျုေးဝ ုငေ်းမ ာေး မြစ်သည။်  

၁၉၈၈ စက်တငဘ်ာလ စစ်တပ်မှ အာဏာသ မ်ေးဖပ ေး “နဝတ”အစ ုေး လက်ထက ်၁၉၉၀ 

ရ ွေးရကာက်ပွဲအလွနက်ာလမ ာေးတွင ် ရြာ်မပပေါကက ျုေးဝ ုငေ်းမ ာေးအတွငေ်း ပုဂဂလ က သစ်ထုတ် 

လုပ်ငနေ်းရှငမ် ာေးက ု (၁)ဦေးလျှင ်ကျွနေ်း (၅၀)တနန်ှုနေ်းစည်ေးကမ်ေးမဲာ့ သစ်ထုတ်ခွငာ့မ် ာေး ခ ထာေးရပေး 

ခဲာ့သည။် အာဏာရှ သူနငှာ့ ်ပတ်သက်သမူ ာေး လုပ်က ုငခ်ွငာ့ ်ကကဖပ ေး၊ တန ်(၅၀) ရခတ်ဟု နာမည် 

ရက ာ်ကကာေးခဲာ့သည။် 

စညေ်းကမ်ေးမဲာ့ ပုဂဂလ ကသစ်ထုတ်မခငေ်းက ု လဲွမ ာေးစွာ ခွငာ့မ်ပျုရပေးခဲာ့သညာ့အ်မပင ် မဘ မ်ေးဖမ ျုွံ့ 

နယ်သည ် သာွေးလာရ ေးခက်ခဲရခ ာငက် မခငေ်း၊ ဖမ ျုွံ့နယ်ငယ်ရလေးမြစ်သညာ့်အတွက် သစ်ရတာ 

ဦေးစ ေးဌာနဝနထ်မ်ေးဦေးရ နညေ်းပေါေးမခငေ်း၊ စ မံခန ာ့ခ်ွဲမှု မ က်ကွယ်မပျုလုပ်န ငုမ်ခငေ်းတ ု ာ့ရကကာငာ့ ်အစ ုေး  

ဝနထ်မ်ေးမ ာေးအရနမြငာ့ ် အဂတ လ ုက်စာေးမှုမ ာေး ထ နေ်းမန ငုသ် မ်ေးမ မြစ်လာမှ ယငေ်းခွငာ့မ်ပျုခ က် 

က  ုမပနလ်ည ်ပ်တန ာ့ခ်ဲာ့ သည။်  
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စစ်အစ ုေး လက်ထက် အာဏာတညဖ်မဲရနရသာ (၁၉၉၇-၁၉၉၈) မှ (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ထ  

ကာလမ ာေးတွင ် မမနမ်ာာ့သစ်လုပ်ငနေ်းက စာခ ျုပ်ပုံစံ - ကဃ/ကင (အမ ာေးအာေးမြငာ့ ် AD/AE 

ကနထ်ရ ုက်တာစနစ်ဟု သံေုးနှုနေ်း)မ ာေးမြငာ့ ်သစ်ထုတ်ရ ေး ကုမပဏ ကက ေးမ ာေးက ု ငာှေး မ်ေး၍ အလွန ်

အကျွ ံသစ်ထတု်မခငေ်းက ု ရြာ်မပပေါသစ်ရတာကက ျုေးဝ ုငေ်းမ ာေး  ငဆ် ုငက်ကံျု ရတွွံ့ မပနသ်ည။် 

န ငုင်သံည ် မပည်ပဝငရ်ငကွ  ုသယံဇာတမှသာ  န ငုရ်သာရကကာငာ့ ် “န ငုင်မံခာေးရင ွရှာရြွ 

ကက ျုေးပမ်ေး မမနမ်ာာ့သစ်လုပ်ငနေ်း”်း ဟူရသာရဆာက်ပုဒရ်အာက်တွင ် Target Orientation မြငာ့ ်

အမပငေ်းအထန ်သစ်ထတ်ုခဲာ့ကကမပနသ်ည။် 

ရယဘုယ အာေးမြငာ့ ်AD/AE ကနထ်ရ ုက်တာစနစ်သည ်မမနမ်ာာ့သစ်လုပ်ငနေ်းရှ  ဆင၊် ကျဲွ၊ 

ယာဉ်၊ ယနတ ာေးအငအ်ာေးမရလာက်င၍ှ ကနထ်ရ ုက်တာငာှေး မ်ေးသစ်ထတု်မခငေ်း၊ သစ်ထတု်လုပ် 

အာေးခက  ုဌာနမှရပေးရခ ဖပ ေး သစ်က ု သ မ်ေးယူမခငေ်း မြစ်ရသာ်လညေ်း၊ မပည်ပရင ွမတနတ်ဆ လ ု 

အပ်ရနရသာကာလတွင ် AD/AE မှသည ် FOB စနစ်ဟု ရအာက်ရမခတွင ် ရခေါ်ရဝေါ် ကကသည ်

အထ  လဲွမှာေးစွာ က ငာ့သ်ံုေးခဲာ့ကကသည။်  

FOB ဆ ုသညမ်ှာ Free On Board မပညပ်သ ု ာ့ ပ ု ာ့ရဆာငရ်သာကုနတ်ငသ်ရဘသာရပေါ်အထ  

မမနမ်ာာ့သစ်လုပ်ငနေ်းက သရဘသာတငပ် ု ာ့သ ူ (Shipper) အမြစ်တာဝနယူ်ပ ု ာ့ရဆာငရ်သာစနစ်က ု 

ရခေါ်ရဝေါ် မခငေ်းမြစ်သည်။ သစ်ထတု်ကုမပဏ မ ာေးက ု ထကွ်သစ်၏ ၄၀% ရ ွေးခ ယ်ယူရစဖပ ေး 

၆၀% က ုသာ မမနမ်ာာ့သစ်လုပ်ငနေ်းသ ု ာ့ အပ်နှရံစရသာ သစ်ရပေးသညာ့ ်စနစ်က  ုက ငာ့သ်ံေုးခဲာ့ရသာ 

ရကကာငာ့ ်ရတာတွငေ်းသစ်ထတ်ုလုပ်ငနေ်းခွငာ့အ်ထ  FOB ဆ ုရသာ အသံေုးအနှုနေ်း ရ ာက်ရှ လာမခငေ်း 

မြစ်သည။် ဆ ုလ ုသညမ်ှာ သစ်ထတု်ကုမပဏ ကက ေးမ ာေးသည် ယငေ်းတ ု ာ့  ရှ ခံစာေး မယာ့် ၄၀% သစ ်

က  ုရတာတွငေ်းသစ်ထုတ်လုပ်ငနေ်းခွင၊် ငတု် ငေ်း၌ပင ်ရ ွေးခ ယ်လာကကမခငေ်းမြစ်သည်။ အြ ုေးတန ်

သစ်က  ု က ုယ်တ ုငတ်ငပ် ု ာ့ရ ာငေ်းခ ခွငာ့ ်လာသညာ့သ်ရဘာမြစ်၍ သစ်ထုတ်ကုမပဏ မ ာေး 

အရနမြငာ့ ် ဆ ုင ်ာပ ုင ်ာမ ာေးက ု နညေ်းလမ်ေးမ  ျုေးစုံခ ဉ်ေးကပ်ဖပ ေး သူ ာ့ထက်ငေါတ ုေး၍သာ ခုတ်လဲှ 

ထတု်ယခူဲာ့ကကသည။် 
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၁၉၉၈ မှ ၂၀၁၃-ခုနစှအ်ထ ိမဘမ်ိေးဧ ိယာတငွ ်သစထ်တုက်မုပဏ ကက ေးမ ာေး 

ထတုယ် ခ ာ့ ကသညာ့ ်စာ ငေ်း 

ကမုပဏ အမည် 
ထတုယ် ခ ာ့သညာ့ ်သစ်တန် 

ကျွန်ေး သစမ်ာ 

ထ ေး ၁၀၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀ - ၃၀၀၀၀ 

မမတန်ိေုးသ  ၇၅၀၀၀ - ၈၀၀၀၀ ၁၅၀၀၀၀ - ၂၀၀၀၀၀ 

မုိမငတ်န် (ကယာေးြ ေး) ၂၅၀၀၀ - ၃၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀ - ၆၀၀၀၀ 

ဝမ်ေးစတာေး  ၃၀၀၀၀ 

လကုာဝုဒ ်(ရအေးရှာေးရဝါလ)် ၂၀၀၀၀ - ၃၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀ 

MRT (ဦေးရအာငရ်သာငေ်း) ၃၀၀၀၀ - ၅၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ (၂၀၁၀ - မှစ) 

ပြိျုေးစညသ်  ၁၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀ (၂၀၁၀ - မှစ) 

က ုလ ုန ရခတ် ဖဗ တ သျှမ ာေးသည ်၎ငေ်းတ ု ာ့အက  ျုေးအမမတ်အတွက် မမနမ်ာန ငုင် ံသစ်ရတာ 

မ ာေးက  ု ရ ရှညထ်ုတ်ယူသံေုးစွဲန ငု ်န ်  ည ွ်ယ်ဖပ ေး၊ စ မံခန ာ့ခ်ွဲ ြွဲွံ့စညေ်းခဲာ့ကကရသာ်လည်ေး ရဒသခံ 

မပည်သမူ ာေးအတွက် ထညာ့်သငွေ်းစဉ်ေးစာေး၍ ကက ျုေးဝ ုငေ်းရတာကက ေးမ ာေးအမပင ် ရက ေး ွာမ ာေးနငှာ့ ်

အန ေးဆံုေးရန ာ၌ ကက ျုေးမပငရ်တာ (အ ပ်အရခေါ် အပရတာ - Unclassed Forest) မ ာေးပေါ ထညာ့ ်

သငွေ်းြွဲွံ့စည်ေးခဲာ့ကကသည။် 

မဘ မ်ေးဖမ ျုွံ့နယ်၊ မ ုငေ်းသာကက ျုေးဝ ုငေ်းအတွငေ်းရှ   မ်ေးဘ အုမည ် ရက ေး ွာသည ် ကက ျုေးမပင ်

ခုတ်ကွက်ကက ေး - XI (အပ-၁၁) အလညရ်လာက်တွင ်ရှ သည။်  ွာအတွငေ်းတွငပ်င ်ကျွနေ်းပငမ် ာေး 

ရပေါက်ရ ာက်ရနသညာ့ ် ွာမြစ်သည။် 

၂၀၁၁-၂၀၁၂ သစ်ထုတ်ကာလတွင ်ထူေးကုမပဏ သည ်ယငေ်းကက ျုေးမပငရ်တာအတွငေ်း ကျွနေ်း 

ပငမ် ာေးက ု Modified Procedure – MP စနစ်မြငာ့ ်ခုတ်လဲှထုတ်လုပ်ခဲာ့သည။် MP စနစ်သည ်

ခုတ်လဲှ ထုတ်ယူမညာ့ ်အပငက် ု သစ်ရတာဦေးစ ေးဌာနက ရ ွေးခ ယ်ရ ုက်မှတ်ရပေးမခငေ်းမရှ ဘဲ ထွက် 

ရှ သစ်ဆ ပ်ရ ာက်မှသာ တ ုငေ်းတာစာ ငေ်းသွငေ်းမခငေ်း၊ အရကာက်တံဆ ပ်ရ ုက်မှတ်ကကမခငေ်း 

မြစ်ဖပ ေး၊ ရယဘုယ အာေးမြငာ့ ် လုံမခံျုရ ေးမရကာငေ်းရသာ က ငမ်ပညန်ယ်၊ မွနမ်ပည်နယ်၊ 

တနသသာ  တ ုငေ်း စသညာ့ရ်န ာမ ာေးတွငသ်ာ ဌာနက လက်ခံက ငာ့သ်ံုေးမခငေ်းမြစ်သည။် မဘ မ်ေးဖမ ျုွံ့ 



 

 

 

ဇာတ်ကွက်တငမ်ပမှုပုံစံ-၁ (Storytelling -1) အဆက် 

နယ်ဧ  ယာသည ်မ ုေးမ တ်စစ်ဗ  ဟာက ရကာငေ်းစွာစ ုေးမ ုေးထာေးရသာ ရန ာမြစ်သည။် 

စစ်အုပ်စုနငှာ့ ် ရကာငေ်းစွာ န ေးစပ်ရသာ ထေူးကုမပဏ သည ် ယငေ်း MP စနစ်က ု ကခ င ်

မပညန်ယ ်ရ ွှကူ၊ မနစ် ဖမ ျုွံ့နယ်မ ာေးရှ  မ ုငေ်းစ မ်ေး၊ ဟ ုငေ်းဟ နေ်းကက ျုေးဝ ုငေ်း၊ စကကလာ ကက ျုေးဝ ုငေ်းမ ာေးတွင ်

လညေ်း တဖပ ျုငတ်ညေ်း လုပ်က ုငခ်ဲာ့သည။်  

အဆ ုေးဝေါေးဆံုေးမှာ  ငစ် ု ာ့လုံေးပတ် (Girth at Breast Height – GBH) ၄-ရပရအာက် ကျွနေ်း 

ပငမ် ာေးက ုပေါ ခုတ်လဲှထုတ်ယူမခငေ်း မြစ်သည်။ နစှ်စဉ်ရတာထကွ် (Annaul Allowable Cut – 

AAC) နငှာ့ ်ဓမမတာမ  ျုေးဆက် (Natural Regeneration) အတွက ်“ခ နပ်င”်ဆ ုရသာ စကာေး ပ် 

ရဝေါဟာ မ ာေးမှာ မပက် ယ်မပျုြွယ် ာသာ မြစ်ခဲာ့ သည။်  

ဝမ်ေးနညေ်းြွယ် ာမြစ် ပ်မှာ သစ်ရတာဦေးစ ေးဌာနနငှာ့ ် မမနမ်ာာ့သစ်လုပ်ငနေ်းတ ု ာ့မှ ဝနထ်မ်ေး 

မ ာေးအရနမြငာ့ ်အက ငာ့ပ် က်ခ စာေးမှုမ ာေး တွငက် ယ်လာမခငေ်း၊ တာဝနသ် သမူ ာေးလည်ေး လုပ်ထံေုး 

လုပ်နညေ်းဥပရဒမ ာေးက ု သ လ က်နငှာ့ ်မ က်ကွယ်မပျုခဲာ့ကက မခငေ်းမ ာေးပင ်မြစ်သည။်  

တ ာေးဝငသ်စ်ထုတ်ခွငာ့ ်ရသာ ကုမပဏ ကက ေးမ ာေး အဖပ ျုငအ်ဆ ုငခ်ုတ်လဲှထတု်လုပ်၍ 

ကသာဖမ ျုွံ့ အရရှွံ့ဘက်ကမ်ေး၊ ဧ ာဝတ မမစ်ရဘေး သစ်ဆ ပ်မ ာေးမှတဆငာ့ ် ကျွနေ်း၊ သစ်မာမ ာေး 

တနသ် နေ်းခ   စ ေးဆငေ်းသယ်ရနဆတဲွင ် တဖပ ျုငတ်ညေ်း ဆန ာ့က် ငဘ်က်လမ်ေးရကကာငေ်းမြစ်သညာ့ ်

မဘ မ်ေး-တံုကွာ-စ ပ နေ်း-နမာ့်ဟန-်မနစ် -တ ုက်ထ ပ်-မနဝ် နေ်းကက ေးမှတဆငာ့ ် တရုတ်န ငုင်၊ံ “ရနာင ်

ရတာငေ်း”်းရက ေး ွာအထ  စ ေးဆငေ်းရနသညာ့ ်တ ာေးမဝငသ်စ်ခ ုေးသယ်လမ်ေးရကကာငေ်းကက ေးကလည်ေး 

အရှ နအ်ဟုနမ်ြငာ့ ်ကက ေးထွာေးလာရနခဲာ့ဖပ  မြစ်သည။် 

ရြာ်မပခဲာ့သညာ့ ်  မ်ေးဘ ရုက ေး ွာအန ေး ကက ျုေးမပင-်XI ရန ာက ု အရမခမပျု၍ တ ာေးမဝင ်

ရ ာက်ရှ လာရသာ တရုတ်လုပ်သာေးမ ာေးသည ် ကျွနေ်းပငမ် ာေးက ု လက်ဆွလဲွှမ ာေးမြငာ့ ် ခုတ်လဲှ 

မြတ်ရတာက်ခွဲစ တ်မခငေ်း၊  ာခ  ရမာငေ်းနငှလ်ာရသာ “လာေး”မ ာေးမြငာ့ ် တငရ်ဆာငသ်ယ်ယူမခငေ်း 

မ ာေးက ု ၂၀၀၅-ခုနစှ်ရလာက်က စ၍ ခ ုေးဝှက်ရဆာင ွ်က်ခဲာ့ကကသည။် နယ်စပ်နငှာ့ရ်ဝေးကွာလှ 

ရသာ်လည်ေး ယငေ်းတ ု ာ့က ုယ်တ ုင ် မမနမ်ာန ငုင်အံတွငေ်းရ ာက်ရှ က  ေးရက ာ်ရနကကသည်က ု 

မသ သညာ့ ်ပညာမဲာ့ တရုတ်လုပ်သာေးမ ာေးမြစ်သည။် စကာေးရမပာစက်၊ မူေးယစ်ရဆေးဝေါေး၊ တရုတ် 

ရငရွကကေးတ ု ာ့က  ုရြာရြာသ သ  သံုေးစဲွခွငာ့ ်သညာ့ ်ရဒသခံမ ာေးကလည်ေး အာေးတက်သရ ာ ကူည  



 

57  

 

ဇာတ်ကွက်တငမ်ပမှုပုံစံ-၁ (Storytelling -1) အဆက် 

ခဲာ့ကကသည။် 

၂၀၁၀-ခုနစှ်တွင ် “ယနေ်းရြာင”််း (Yan Fong)၊ “ယနေ်းနန”််း (Yan Nang)အစရှ သညာ့် 

တရုတ်န ငုင်လုံပ် ရတာတွငေ်းသစ်တ ုက်ယာဉ်မ ာေး၊ “လူရဂေါငေ်း”်း (Lugong) အမည ် 

လမ်ေးရြာက်စက်ဒ ဇုာမ ာေး၊ သစ်တငစ်က်လ ုဒေါမ ာေး၊ တရုတ်စက်လွှမ ာေး၊ က  နေ်းမ ာေး၊ ရမာ်ရတာ် 

ဆ ုငက်ယ်မ ာေး အလုံေးအ ငေ်းမြငာ့ ် ဝငရ် ာက်လာဖပ ေး၊ ရန ာ့ညရမပာငရ်မပာငတ်ငေ်းတငေ်း ခုတ်ယူ 

သယ်ရဆာငခ်ဲာ့ကကသည။် 

ဤသ ု ာ့ရမဗာငေ်းဆနရ်အာင ်ခုတ်ယူခ ုေးဝှက်ကကမခငေ်းက ု ရဒသခံမ ာေးကလည်ေး အာေးတက်သ 

ရ ာပူေးရပေါငေ်းပေါဝငခ်ဲာ့ကကဖပ ေး၊ အ ပ်အရခေါ်အာေးမြငာ့ ် “ကျွနေ်းပဲွရတာ်”်း ဟု ရခေါ်ရဝေါ်၍ ပွဲရတာ်က ု 

နစှ်စဉ် ဖမ ျုငဖ်မ ျုငဆ် ုငဆ် ုင ်က ငေ်းပခဲာ့ကကရပသည။် 

ရ ွှလ မမစ်၏ အရရှွံ့ဘက်ကမ်ေးတွင ်တညရ်ှ ဖပ ေး၊ မမစ်ကမ်ေးမှတက်လျှင ် ဖမ ျုွံ့လယ်လမ်ေး 

တစ်လမ်ေးသာရှ ရသာ၊ လက်ြက် ညဆ် ုငန်စှ်ဆ ုငသ်ာရှ ရသာ၊ ရခတ်ရဟာငေ်းရကကေးနနေ်းက ုသာ 

ဆက်သယွ်ရ ေးအမြစ်အာေးက ုေး ရသာ၊ လျှပ်စစ်မ ေးမရှ ရသာ မဘ မ်ေးဖမ ျုွံ့ငယ်ရလေးသည် တ ာေးမ 

ဝငသ်စ်ခုတ်မခငေ်း၊ သယ်ယူမခငေ်း၊ ရ ာငေ်းခ မခငေ်းအလုပ်က ု တဖမ ျုွံ့လုံေး၊ တနယ်လံုေးန ေးပေါေး လုပ်က ုင ်

ခဲာ့ကကသည။် တခုတညေ်းရသာ ဖမ ျုွံ့လယ်လမ်ေး၏ ရဘေးတြက်တခ က် အ မ်တ ုငေ်းန ေးပေါေးတွင ်လ ုင ်

စငမဲ်ာ့ ပေါဂ ဲရ ု ေး၊ ပ ာဒ ၊ု လနခ်ရုဆာ စရသာ ရခတ်ရပေါ်ကာေးတစ်စ ေးနငှာ့တဲွ်လ က ်တရုတ်န ငုင်လုံပ် 

သစ်တ ုက်ကာေး တစ ေးစ  ရမပာငရ်မပာငတ်ငေ်းတငေ်း  ပ်ထာေးကကသညက် ု ရတွွံ့ မမင ်န ငုဖ်ပ ေး၊ 

ပွငာ့လ်ငေ်း ာသ ရ ာက်၍ ရငရွပေးန ငုသ်ညာ့် တရုတ်ကုနသ်ညက် ဆက်သယွ်အခ က်ရပေးလ ုက် 

သညန်ငှာ့ ်အလျှ ျုအလျှ ျုထကွ်ခွာ၍ ကျွနေ်းပွဲရတာ်က ု ဆငန် ွှကဲကရတာာ့သည်။  

ဖမ ျုွံ့နယ်အတွငေ်း ရ ွှလ မမစ်ကမ်ေးရဘေးတြက်တခ က်၊ မ ုေးလ ု၊ လဝေါ၊ နမာ့်ရပေါ်၊ ရပွေးတူေး၊ 

ဘဟဲ၊ မလှု ငက်ုနေ်း၊ ရညာငပ်ငသ်ာ၊ ဝ ုငေ်းလုံ၊ မပငလ်ဟာ၊ ခ ုတာ၊  မ်ေးဘ ၊ု ကွနေ်းရခ ာငေ်း၊ မအူကုနေ်း၊ 

မ ုေးလုံေး၊ နမာ့်ပုံေးပုံေး၊ ကုနေ်းမခံ၊ ကုနေ်းမန အစရှ သညာ့ ် ွာသ မ် ွာငယ်မ ာေးတွငပ်င ်လမ်ေးရြာက်စက် 

ဒ ဇုာ၊ သစ်တငစ်က်လ ုဒေါ အသစ်မ ာေး၊ သစ်တ ုက်ကာေးမ ာေး ဝယ်ယူ၍ အ မ်တွင ်အဆငသ်ငာ့ထ်ာေး 

လုပ်က ုငက်ကသည်အထ  ထနွေ်းကာေးခဲာ့ကကသည။် 

တရုတ်န ငုင်လုံပ် အရပေါစာေးရမာ်ရတာ်ဆ ုငက်ယ်၊ အသငာ့စ်ာေးရခေါက်ဆွရဲမခာက်၊ ရကာ်ြ  
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မစ်၊ ဓာတ်ဆ ၊ စက်လွှ၊ မူေးယစ်ရဆေး၊ စ တ်ကကရူေးသပ်ွရဆေးတ ု ာ့ကာေး ဆ ုြွယ် ာမရှ ၊ အလျံှပယ် 

မြစ်ခဲာ့သည။်  

ယငေ်းသစ်တ ုက်ယာဉ်မ ာေးက ု သစ်ရတာဦေးစ ေးဌာနနငှာ့ ် စစ်တပ်အသငွရ်မပာငေ်း အထူေး 

အ ာရှ မ ာေးက ြမ်ေး၊ မမနမ်ာာ့သစ်လုပ်ငနေ်းသ ု ာ့လွှဲ၊ သစ်လုပ်ငနေ်းမှ သယ်ယူဖပ ေး သ လဝေါ သ ံညက်  ျု 

စက်အပေါအဝင ် စစ်အုပ်စုညွှနက်ကာေးခ က်မ ာေးအတ ုငေ်း ရန ာရဒသ အသ ေးသ ေးသ ု ာ့လွှ ဲ စသမြငာ့ ်

စ မံခန ာ့ခ်ွဲမှုအလဲွမ ာေးမြငာ့ ် ရဆာင ွ်က်ခဲာ့ကကသည။် မြစ်စဉ်တခုတွင ်သ လဝေါသ ံည်က  ျုစက်ရံုမှ 

လာရ ာက်လက်ခံခဲာ့သညာ့ ်စစ်တပ်အသငွရ်မပာငေ်းတာဝနခ်ံမ ာေးသည် စက်ရံုသ ု ာ့ သရံ ုငေ်းမ ာေးက ု 

အခ  နမ်ြငာ့ ်ဝယ်သွငေ်းဖပ ေး၊ သစ်တ ုက်ကာေးမ ာေးအာေး လက်ခံသညာ့ရ်န ာတွငပ်င ်အဂတ လ ုက်စာေး 

၍ ရလလံမပနပ်စ်မခငေ်းမ  ျုေးပင ် ရှ ခဲာ့သည်။ ဝနထ်မ်ေးမ ာေး ဒကုခအမ  ျုေးမ  ျုေးခံ၍ ရဆာင ွ်က်ခဲာ့ကက 

ရသာ်လည်ေး ရတာထမဲှြမ်ေးမ ၊ သယ်လာရသာ သစ်ခ ုေးကာေးမ ာေးသည ်အန ေးအနာေးမှ သစ်ခ ုေးသူ 

မ ာေး၏ လက်သ ု ာ့သာ မပနရ် ာက်သာွေးခဲာ့ကကရပသည။်  

မ ုေးမ တ်ဖမ ျုွံ့သည ်စစ်ဗ  ဟာအရမခခ ဖမ ျုွံ့ မြစ်ဖပ ေး၊ ဖမ ျုွံ့ပတ်လည်တွငလ်ည်ေး တပ် ငေ်း (၃) 

 ငေ်းရှ သည။် အ ပ်ဘက်အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးထက် စစ်ဗ  ဟာမ ေး၏ အာဏာတခုတညေ်းသာ လွှမ်ေးမ ုေး 

သက်ရ ာက်ခဲာ့ရသာဖမ ျုွံ့ မြစ်သည်။ လက်ရအာက်ခံ မဘ မ်ေးဖမ ျုွံ့အတွက်ကာေး ဆ ုြွယ် ာ မရှ ရပ။  

မမနမ်ာာ့သစ်လုပ်ငနေ်းအငာှေးကုမပဏ မ ာေး သစ်ထုတ်သညာ့ ်ပွငာ့လ်ငေ်း ာသ နငှာ့ ်တဖပ ျုငတ်ညေ်း 

တရုတ်န ငုင်သံ ု ာ့ စ ေးဆငေ်းသညာ့ ်တ ာေးမဝင ်သစ်ပွဲရတာ ်က ငေ်းပကကသညာ့်အခ  နမ် ာေးတွင ်မ ုေးမ တ် 

ဗ  ဟာမ ေးအဆက်ဆက်သည ်ယငေ်းတ ု ာ့၏ ရရှွံ့တနေ်း ကခ ငမ်ပညန်ယ် “ရဒေါ ာ့ြုနေ်းယန”််းက  ုအရမခ 

မပျု၍ အာဏာသက်ရ ာက် ာ ဗနေ်းရမာ်၊ ရ ွှကူ၊ မနစ် ၊ မဘ မ်ေး၊ မ ုေးမ တ်ဧ  ယာမ ာေးတွင ်လ ုငေ်း 

ရကကေးယူ၊ ဆက်ရကကေးရကာက်သညာ့အ်လုပ်က ု တွငက် ယ်စွာ လုပ်က ုငခ်ဲာ့ကကသည။် တရုတ်န ငုင် ံ

ရနာငရ်တာငေ်း ွာသ ု ာ့ ထွက်သညာ့်လမ်ေးရကကာငေ်းမှာ ရှမ်ေးရမမာက်နယ်စပ်၊ မနဝ် နေ်းကက ေးမှတဆငာ့ ်

ထကွ် မခငေ်းမြစ်၍ ရမမာက်ပ ုငေ်းတ ုငေ်းစစ်ဌာနခ ျုပ် (မပခ)နငှာ့ ် အရရှွံ့ရမမာက်တ ုငေ်းစစ်ဌာနခ ျုပ် 

( မခ) စစ်ဗ  ဟာမ ေးမ ာေး “ခွက်ရစာငေ်းခုတ်”်းကကသညာ့ ်မြစ် ပ်မ ာေးကလညေ်း နစှ်စဉ်မြစ်သည။် 

တြက်တွငလ်ည်ေး စစ်ဗ ုလ်ခ ျုပ် ဝနက်က ေးမ ာေး၏ အစ အစဉ်မြငာ့ ်အသတု်လ ုက် အသုတ် 

လ ုက်လျှ ျုဝငလ်ာကကရသာ (စစ်တပ်အသငွရ်မပာငေ်း)အထေူးအ ာရှ မ ာေးသည်လညေ်း ယငေ်းကာလ 
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တွင ်အက ငာ့ပ် က်မခစာေးမခငေ်းက ု တတပ်တအာေး ပေါဝငဆ်ငန် ွှခဲဲာ့ကကသည။် ြမ်ေးဆ ေး မ သစ်မ ာေး၊ 

ယာဉ်/ယနတ ာေးမ ာေးက ု ရငညှွစ်၍ မပနလ်ွှတ်ရပေးမခငေ်း၊ လဲလှယ်ရပေးမခငေ်း၊ စာ ငေ်းလ မ်၍ တငမ်ပ 

မခငေ်း၊ စာ ငေ်းမ ာေး ြွ၍တငမ်ပမခငေ်းမ ာေးက  ုတွငတ်ွငက် ယ်က ယ်ကက ေး လုပ်က ုငခ်ဲာ့ကကသည။်  

သစ်မ ာေးမ ာေးြမ်ေးန ငုသ်၊ူ စာ ငေ်းမ ာေးမ ာေးတငမ်ပန ငုသ်သူည် သစ်ရတာ၊ သစ်လုပ်ငနေ်း 

ဌာနမ ာေးတွင ် အ ပ်ဘက်အ ာရှ မာေး မြစ်မည၊် ရန ာရကာငေ်း မည ် စသညာ့ ် မက်လုံေးမ ာေး 

ရကကာငာ့ ်လစ်လျှင ်လစ်သလ ု လာဘ်ယူမခစာေးသညာ့က်ကာေးမှ သူ ာ့ထက်ငေါ ြမ်ေးဆ ေးမခငေ်း၊ စာ ငေ်း 

မ ာေး ခ ဲွံ့ကာေးတငမ်ပမခငေ်း၊ ရန ာ့စဉ်ြမ်ေးဆ ေး မ စာ ငေ်းမရှ လျှင ် ရတာငယ်ာမခံစညေ်းရ ု ေးခတ်ထာေး 

သညာ့ရ်မ ာတ ုငက် ုပငြ်မ်ေး၍ စာ ငေ်းတငက်ကသည်အထ  မြစ်လာခဲာ့သည။် သစ်လုံေးမ ာေးတွင ်ြမ်ေး 

တံဆ ပ် ာမ ာေး အထပ်ထပ်မြစ်ရနဖပ ေး အစရကာက်၍ပင ် မ န ငုရ်တာာ့ရပ။ သစ်ရတာြမ်ေးက ု 

 ဲက ထပ်ြမ်ေး၊ စစ်တပ်က ထပ်ြမ်ေး၊ အထေူးအ ာရှ က ထပ်ြမ်ေး စသမြငာ့ ်လုံေးလည်လ ုက်ရနဖပ ေး၊ 

စာ ငေ်းရှ  ရမမမပငမ်ရှ  မပဿနာက ု ဝနထ်မ်ေးမ ာေး နစှ်ရပေါငေ်းမ ာေးစွာ ခံစာေးခဲာ့ကက သည။် 

ရြာ်မပပေါ အထူေးအ ာရှ မ ာေးသည ်ယငေ်းတ ု ာ့ ရမျှာ်မှနေ်းသညာ့ ်သစ်ရတာ၊ သစ်လုပ်ငနေ်းဌာန 

မ ာေးတွင ်အကက ေးဆံုေးဝနက်က ေး၊ အတွငေ်းဝနမ်ှ စ၍ အလတ်တနေ်းစာေး ညွှနက်ကာေးရ ေးမ ေး၊ အရထရွထွ 

မနရ်နဂ ာ၊ ဒအုရထရွထွမနရ်နဂ ာ၊ အန မာ့်ဆံုေး လက်ရထာက်ညွှနက်ကာေးရ ေးမ ေး၊ မနရ်နဂ ာ၊ ဦေးစ ေး 

အ ာရှ ၊ လက်ရထာက်မနရ်နဂ ာစသညာ့ ် ာထေူးရန ာမ ာေးတွင ်ယရန ာ့အခ  နထ်  မ က်နာှရမပာင ်

ရမပာငမ်ြငာ့ ် ရန ာ ရှ ထာေးကကဆမဲြစ်သည။် ယငေ်းတ ု ာ့၏  ာထူေး၊ ရန ာမ ာေး မရတာ်ရလာဘ 

လုပ်ငနေ်းရှင၊် ကုနသ်ညမ် ာေး၊ ရဒသခံတ ု ာ့၏လ ုအငမ် ာေးက ု မြညာ့်ဆညေ်းရပေးလ ုက် သညာ့် 

သစ်ရတာကက ေးမ ာေးက စုတ်မပတ်က  ျုေးရကကလျှက်က နခ်ဲာ့ရပသည်။ 

နမာ့်ဟနက်က ျုေးဝ ုငေ်း၊ ခ ုတာရက ေး ွာအန ေးသစ်ရစာ့ထုတ်ဧ  ယာ (SPA) ရှ  မတှ်ထာေးရသာ 

ကျွနေ်းပငမ် ာေးမရှ ရတာာ့ရပ။ မ ုငေ်းသာကက ျုေးဝ ုငေ်း၊ နမာ့်မဲကက ျုေးဝ ုငေ်း၊ စကကလာကက ျုေးဝ ုငေ်း ကက ျုေးဝ ုငေ်း 

(၃)ခု၏ အကွက်အမှတ်(၃၈)၊ သစ်ကွက် (၃)ကွက်ဆံု ာတွင ် တညရ်ှ ခဲာ့ဖပ ေး၊ သစ်ရတာ 

ဦေးစ ေးဌာနက Mother tree အမြစ်သတ်မှတ်၊ တ ုငေ်းတာ၊ မှတ်တမ်ေးတင၊် မခံခတ်ထာေးခဲာ့သညာ့ ်

သက်တမ်ေး ာရက ာ် ကျွနေ်းပငက်က ေးက ုပင ်ခ မ်ေးသာ မရပေးခဲာ့ကကရပ။ 

၁၉၉၅-ခုနစှ်က ရဆာ်ဒ အာရ ေးဗ ေးယာေးန ငုင်တံွင ်နနေ်းရတာ်ရဆာက်လုပ် န ်ရခေါငေ်းစဉ်  



 

 

 

ဇာတ်ကွက်တငမ်ပမှုပုံစံ-၁ (Storytelling -1) အဆက် 

မြငာ့ ် မမနမ်ာန ငုင်ကံ ရပရှည ် ၅၀-ရပအထက်၊ ထ-ုဗ က ် ၂-ရပပတ်လည ် ကျွနေ်းစကွဲယာေးတံုေး 

ကက ေးမ ာေးက ု ရသခ ာစွာထပ်ုပ ုေး၍ ရလယာဉ်မြငာ့ ်၁-ရခေါက်လျှင ်၁-တံုေး တငပ် ု ာ့ရပေးခဲာ့ သညာ့ ်မြစ် 

စဉ်ရှ ခဲာ့ြူေးသည။် မမနမ်ာာ့သစ်လုပ်ငနေ်း၊ ပဲခူေး(ရတာင)်နငှာ့ ် ပဲခူေး(ရမမာက်)သတ်ထုတ်ရ ေးရဒသ 

ဝနထ်မ်ေးမ ာေး ပဲခူေးရ ု ေးမထဲတွင ်ကွငေ်းနငေ်းရှာရြွထုတ်ယူ၍ မြ ေးဖမ ျုွံ့အန ေး ရညာငပ်ငသ်ာသစ်စက် 

တွင ် ခွဲစ တ်ဖပ ေး၊  နကု်နမှ်တဆငာ့ ် ပ ု ာ့မခငေ်းမြစ်သည။် သရဘသာတငလု်ပ်ငနေ်းစဉ်အတ ုငေ်း မမနမ်ာာ့ 

သစ်လုပ်ငနေ်းက ပ ု ာ့ရဆာငရ်ပေးခဲာ့ သည။် အနာအဆာပေါ၍ ပယ ် “Reject”်း မြစ်ခဲာ့ရသာ ၂-ရပ 

ပတ်လည ်ကျွနေ်းစကွဲယာေးတံုေးကက ေး ၁-တံုေး ကကညာ့်မမငတ် ုင၊် အမှတ(်၁)သစ်စက်တွင ်ယခုတ ုင ်

ရှ ရသေးသည်။  

၁၉၉၇-ခုနစှ်၊ ဇူလ ုငလ်တွင ် တနသသာ  တ ုငေ်း၊ ရ ေးဖမ ျုွံ့နယ်၊ အစငရ်က ေး ွာအန ေး 

“ကငေ်းဘ ုာေး”်း သစ်ဆ ပ်သ ု ာ့ထွက်ရှ လာရသာ ရကာငေ်းမှုနငှာ့ ် သဂသဒ ူ (ထ ငုေ်းဘာသာမြငာ့ ်

“မက်ကဘန”်နငှာ့ ်“မက ်ကဒတွ”်ဟု အသံထွက်)သစ်မာသစ်လုံေးကက ေးမ ာေးသည် ၁-လုံေးတည်ေး ၇-

တန၊် ၁၃-တန၊် ၁၉-တနအ်ထ  အသ ေးသ ေး ရှ ကကသည။် ထူေးကုမပဏ က နာမညခ်ံ၍ ယငေ်း၏ 

မ တ်ဘက်ယ ုေးဒယာေး ကုမပဏ  TPE (တ ုငပ်နေ်းအငတ်ာပရ ုက်စ်)က ဘ ုာေးသံေုးဆူရအာက်ဘက် 

“ခ ဲတ ုက်” ွာအန ေးတွင ်MP စနစ်မြငာ့ ်ထုတ်ယူလာမခငေ်းမြစ်သည။် တငသ်ငွေ်းရသာပငလ်ယ်ကူေး 

သရဘသာမ ာေး တငရ်ဆာငန် ငုမ်ခငေ်း မရှ ၍ ကငေ်းဘ ုာေးသစ်ဆ ပ်မှ ရ ေးရခ ာငေ်းအတ ုငေ်း ပငလ်ယ်ဝ 

ဇ ေးမြ ရသာင ွ်ာ၊ ယငေ်းမှတဆငာ့ ် ယ ုေးဒယာေးန ငုင်၊ံ ြူေးခက်အထ  သစ်ဝယ် (စ ဘ  - CB) မြငာ့ ်

သယ်ရဆာငသ်ွာေး ခဲာ့သည။် 

မမနမ်ာန ငုင်တံွင ်အြ ုေးတနသ်ယံဇာတ သက်တမ်ေး င်ာ့ကျွနေ်း၊ သက်မာမ ာေး က နရ်နရသေး 

သည်က  ု သ ရှ ရသာ တရုတ်န ငုင်သံည ် ပ ကငေ်းလငေ်းကျွမ်ေးဘ ုာေးရက ာငေ်း၊ ဇငဇ်ငေ်းဝုဒဘ် ုာေး 

ရက ာငေ်းမ ာေးတွင ် အသံုေးမပျု နဟူ်ရသာ ဘာသာရ ေးရခေါငေ်းစဉ်အမ  ျုေးမ  ျုေးမြငာ့ ် စ တ်ကက ျုက်ရ ွေး 

ခ ယ ်ယူခဲာ့ရသာ မြစ် ပ်မ ာေးလည်ေး ရှ ခဲာ့သည။် 

၂၀၀၉-ခုနစှ်နစှ်တွင ် ကသာအရနာက်သစ်ထတု်ရ ေးရဒသမှ ဧ ာဝတ မမစ်ကမ်ေးရဘေး၊ 

ရညာငရ်မခရထာက်သစ်ဆ ပ်သ ု ာ့ ထုတ်လုပ်ထက်ွရှ ခဲာ့ဖပ ေး, တရုတ်န ငုင်ဘံု ာေးရက ာငေ်းအတွက် 

ရ ွေးခ ယ်ခဲာ့ရသာ ကျွနေ်းသစ်လုံေးကက ေးမ ာေးမှာ (၁)လုံေးတည်ေး ၇-တန၊် ၉-တန၊် ၁၁-တန ်ရှ ခဲာ့ြူေးဖပ ေး၊  
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ယငေ်းနစှ်တွငပ်င ် မဘ မ်ေးဖမ ျုွံ့နယ်မ ှ ထွက်ရှ ရသာ ပ ရတာက်သစ်လုံေးကက ေး (၃၉)လုံေးမှာလည်ေး 

(၁)လုံေးတညေ်း ၃-တနမ်ှ ၇.၅-တနအ်ထ  ရှ ခဲာ့ြူေးသည။် ရနာငလ်ာရနာက်သာေးမ ာေး မမငရ်တွွံ့ ခွငာ့ ်

မ န ငုရ်တာာ့ရပ။ ကျွနေ်းကုနလ်ျှင ်ပ ရတာက်၊ ပ ရတာက်ကုနလ်ျှင ်တမလနေ်းစသမြငာ့ ်မ  ျုေးသဉု်ေး 

ရအာငပ်င ်အမမစ်မြတ်ခဲာ့ကကသည။် 

သဘာဝသယံဇာတအရမွအနစ်၏တနြ် ုေးက ု နာေးမလည်သညာ့ ် စနစ်ဆ ုေး၏စ မံခန ာ့ခ်ွဲမှု 

ရအာက်တွင ်မ မ န ငုင်၏ံ အြ ုေးတနသ်ယံဇာတမ ာေး သတူပေါေးထ ံ ဂုဏသ် ကခာမဲာ့စွာ လွယ်လွယ် 

ရ ာက်ရှ သာွေးသညာ့ ်ဝမ်ေးနညေ်းြွယ်မြစ် ပ်မ ာေးမြစ်သည။် 

နစ်ှကာလမ ာေးစွာတည်တံာ့ခဲာ့ရသာ သဘာဝရတာကက ေးမ ာေးမြစ်၍ သစ်ရတာပ က်စ ေးမပျုနေ်း 

တ ေးမခငေ်း (Deforestation) အဆငာ့ထ်  ရ ာက်ရှ မသာွေးရသေးရသာ်လည်ေး အြ ုေးတနသ်စ်ပငမ် ာေး 

မရှ ရတာာ့ရသာ ရကကာငာ့ ် သစ်ရတာတနြ် ုေးက ၊ ရတာအဆငာ့အ်တနေ်းန မာ့်က မခငေ်း (Forest 

Degradation) အဆငာ့က် ုမူ မငငေ်းမ န ငုရ်အာင ်ရ ာက်ရှ သာွေးဖပ မြစ်သည။်  

မမနမ်ာာ့သစ်လုပ်ငနေ်းသည် ၂၀၁၄-ခုနစှ်တွင ်မပညပ်သ ု ာ့ သစ်အလုံေးလ ုက်တငပ် ု ာ့ရ ာငေ်းခ မှု 

က  ု ပ တ်ပငမ်ခငေ်း (Log Export Ban)၊ ၂၀၁၆-ခုနစှ်တွင ် တမပညလုံ်ေး သစ်ထုတ် ပ်နာေး၍ 

ပဲခူေးရ ု ေးမက ု (၁၀)နစှ်အနာေးရပေးမခငေ်း၊ ၂၀၁၇-တွင ်သစ်ရတာဌာနခွငာ့မ်ပျုနစှ်စဉ်ရတာထွက် (AAC) 

၏ ၃-ပုံ ၁-ပုံက ုသာ ဌာနတစ်ခုတညေ်းအရနမြငာ့ ် သစ်ထတ်ုမခငေ်းစသညာ့ရ်ဆေးဖမ ေးတ ုမ ာေးမြငာ့ ်

ကုစာေးခဲာ့ရသာ်လည်ေး အခ  နမ်မ ရတာာ့ရပ။ တ ာေးဝငသ်စ်ထတု်မခငေ်း မည်သ ု ာ့မပငဆ်ငသ်ည ်

မြစ်ရစ တ ာေးမဝငလု်ပ်ငနေ်းက ြွံွံ့ ဖြ ျုေးနငှာ့ဖ်ပ ေး မြစ်သည။် သက်တမ်ေး ငာ့ ် ကျွနေ်းပငက်က ေးမ ာေး၊ 

ပ ရတာက်ပငက်က ေးမ ာေးမမငရ်တွွံ့ န ငု ်န ် ခက်ခဲသွာေးဖပ ေး မြစ်သလ ု ရှမ်ေးမပညန်ယ်(ရမမာက်ပ ုငေ်း)၊ 

မဘ မ်ေး၊ မ ုေးမ တ်၊ ကခ ငမ်ပညန်ယ်၊ ရ ွှကူ၊ ဗနေ်းရမာ်၊ စစ်က ုငေ်းတ ုငေ်း ကသာ၊ အငေ်းရတာ်၊ 

ဗနေ်းရမာက်ဖမ ျုွံ့နယ်မ ာေး၏ နာမညရ်က ာ်ဇာတ်လ ုက် တမလနေ်းသစ်မ  ျုေးကာေး ရဆေးရြာ် န ်

အတွက်ပင ်ရှာ၍မရတွွံ့ န ငုရ်တာာ့ရပ။ မ  ျုေးသဉု်ေးခဲာ့ဖပ မြစ်သည။် 
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 ငေ်းခဲကက ျုေးဝ ုငေ်းသည် ရခတ်အဆက်ဆက်သစ်ရတာရက ာငေ်းသာေးမ ာေး လက်ရတွွံ့ 

ကွငေ်းဆငေ်းရဆာင ွ်က်ခဲာ့ရသာ နာမညရ်က ာ်သစ်ရတာကက ျုေးဝ ုငေ်းမြစ်သည။် သစ်ရတာ သယံ 

ဇာတရကာက်ယူမခငေ်း၊ အုပ်မ ုေးကာဆ ုငေ်း၊ နယွ်မြတ်၊ ရညာငပ်တ်ခုတ်လဲှမခငေ်း၊ အကွက်နယ်န  

မ တ် မပငဆ်ငမ်ခငေ်းစသညာ့ ် သစ်ရတာလုပ်ငနေ်းကက ေးမ ာေးသ ု ာ့ ပညာသငရ်ဆာင ွ်က်ခဲာ့ကကသညာ့ ်

ရတာတကကသ ုလ်ကက ေး မြစ်သည။် တဆက်တည်ေးရှ ရနသညာ့ ် ကသာဖမ ျုွံ့နယ် ရက ာက်ရတာင ်

ကက ျုေးဝ ုငေ်းသညလ်ညေ်း ဖဗ တ သျှဘ ုငခ်ံ က ာေးပစ်လာသညာ့ ် နာမညရ်က ာ် နနေ်းရပေါငေ်းဘ ုတဲ 

တညရ်ှ ခဲာ့ြူေးရသာ ရတာမြစ်သည်။  

 ငေါေးအ ုေးရက ေး ွာမှ ကသာဖမ ျုွံ့အရရှွံ့ဘက်ကမ်ေး အငေ်းဒ န ာ့၊် ပုရလွရ ွှ ွာမ ာေးသ ု ာ့ 

သာွေးသညာ့ ် ကသာဖမ ျုွံ့ဆက်သယွ်ရ ေးလမ်ေးသည ် ရြာ်မပပေါကက ျုေးဝ ုငေ်း (၂)ခုအတွငေ်းမှ 

မြတ်သနေ်းသာွေးဖပ ေး၊ ၂၀၀၁-ခုနစ်ှခန ာ့အ်ထ   ရနရမပာက်ပငမ်ထ ုေးန ငုရ်သာ အငပ်ငက်က ေးမ ာေးမြငာ့ ်

အုပ်မ ုေးထာေးရသာလမ်ေး မြစ်သည။် ြရယာငေ်းတ ုငလုံ်ေးမ ာေးကဲာ့သ ု ာ့ ရမြာငာ့မ်ြ ေး၍ 

လက်ညှ ျုေးထ ေုးမလဲွရသာ အငပ်ငက်က ေးမ ာေး သည ်လမ်ေးရဘေးဝဲယာမ က်စ တဆံုေး ညှ ျု ွံ့ မှု ငေ်းလျှက် 

ရှ ခဲာ့သည။် ယငေ်းရတာကက ေးမ ာေးသည် ၂၀၀၅-ခုနစှ်တွင ်ကွယ်ရပ ာက်ခဲာ့ဖပ မြစ်သည။် 

ငေါေးအ ုေးရက ေး ွာအရနာက်ဘက် ၃၅-မ ုငခ်န ာ့အ်ကွာ တရကာငေ်းဖမ ျုွံ့အရရှွံ့ဘက်မ ုင ်

(၃၀)ခန ာ့အ်ကွာ၊ မမရတာင ွ်ာရအာက််း ရမာငေ်းကုနေ်းရက ေး ွာ အန ေးတွငတ်ညထ်ာေးရသာ 

Greatwall ကုမပဏ ပ ုင ်သကကာေးစက်ရကကာငာ့ပ်င ်မြစ်သည်။  

စက်မှုကုနက်ကမ်ေး “ကကံ”က  ုအလုအယက်စ ုက်ပ  ျုေးကကရသာ ရဒသခံရတာငသ်ူမ ာေးသည် 

သစ်ရတာက  ုတနြ် ုေးထာေးမခငေ်း မရှ ရတာာ့သညာ့အ်မပင ်သစ်ရတာဥပရဒက ုလညေ်း ရှ သည်ဟုပင ်

မထငက်ကရတာာ့ရပ။ မှု ငေ်းည ျုွံ့ရသာ အငရ်တာကက ေးမ ာေးရန ာတွင ်မ က်စ တဆံုေး ကကံခငေ်းမ ာေးသာ 

ရန ာယူလာခဲာ့သည။် ရတာငသ်ူမ ာေး ခုတ်ထငွရ်သာ ယာရမမမ ာေးအတွငေ်း အငပ်ငက်က ေးမ ာေးက ု 

သငေ်းသတ ်(Thinning) မပျုလုပ်ကကရသာရကကာငာ့ ်မတ်တပ်ရမခာက်ရနရသာ (Standing tree) 

မ ာေးသည ်ပွငာ့လ်ငေ်း ာသ ညအခ  နဆ် ုလျှင ်မ ေးတ ဲ ဲနငှာ့ ်မ ေးထနွေ်းပွဲရတာ်အလာေး မ က်စ တဆံုေး 
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မမငရ်တွွံ့ သည။် ထ ုကာလမ ာေးတွင ်ငေါေးအ ုေး၊ မမရတာင၊် ပုရလွရ ွှ၊ ရမာငေ်းကုနေ်း ွာမ ာေးတဝ ုက်ရှ  

ရကာငေ်းကငသ်ည် သစ်သယ်ကာေး၊ ကကံသယ်ကာေးမ ာေး၏ ြုနလုံ်ေး၊ မ ေးရလာငက်ျွမ်ေးသညာ့်သစ်ပင ်

မ ာေးမ ှထွက်ရသာ မ ေးခ ုေးလုံေးမ ာေးမြငာ့ ်မ ုင ် (၆၀) ခန ာ့ပ်တ်လညအ်တွငေ်း မှုနမ်ှု ငေ်းရနရလာ့ရှ သည်။ 

ရန ာ့ခငေ်းဘက်တွငပ်ငက်ာေး မ ေးထ ုေး၍ ရမာငေ်း သညာ့ ်အရမခအရနပငမ်ြစ်သည်။ 

ဂ  တ်ရဝေါလ်ကုမပဏ သည ် တရကာငေ်းဖမ ျုွံ့အန ေးမှစ၍ ရ ွှကူဖမ ျုွံ့အန ေးထ  လမ်ေး 

တရလျှာက် လမ်ေးရဘေးဝဲယာသစ်ရတာမ ာေးက ု အရမပာငရ်ှငေ်းခုတ်ထွင၍် သစ်ရတာစ ုက်ခငေ်း 

မ ာေး တညရ်ထာငမ်ခငေ်းက ုလညေ်း ကုမပဏ ခွဲမ ာေးအမ  ျုေးမ  ျုေးအမညခ်ံ၍ လုပ်က ုငခ်ဲာ့သည။် ဟွနဒ်ေါ 

မမနမ်ာ၊ ရက ာ်သာအစရှ သညာ့ ် ကုမပဏ မ ာေးသည် ယငေ်း၏ ကုမပဏ ခွဲမ ာေးသာ မြစ်သည။် အ 

ရမပာငရ်ှငေ်းခွငာ့ ်သစ်ရတာမ ာေး၏ ဧ  ယာအတွငေ်းမှ ကျွနေ်း၊ သစ်မာမ ာေးက ု ငတု်မှ တူေးယူသည် 

အထ  လုပ်က ုငခ်ဲာ့သည။် ကုမပဏ တာဝနခ်ံအမ ာေးစုသည်လည်ေး စစ်တပ်အဖင မ်ေးစာေးနငှာ့ ်

အရကကာငေ်းအမ  ျုေးမ  ျုေးမြငာ့ ်တပ်မှထကွ်လာသူမ ာေးသာ မ ာေးရလသည။် 

ဧ ာဝတ မမစ်အရရှွံ့ဘက်၊ ကသာဖမ ျုွံ့တြက်ကမ်ေးရက ာက်ထံေုးကက ေး၊ သရမပပင ွ်ာမ ာေး အန ေးတွင ်

သစ်ဆ ပ်ြွငာ့လှ်စ်၍ အရမပာငရ်ှငေ်းထွက်ရှ သစ်လုံေးမ ာေးက ု စုပုံမခငေ်း၊ သစ်ဆ ပ်အလယ် တွင ်

သစ်စက်တည်၍ ခွဲစ တ်မြတ်ရတာက်မခငေ်း၊ တရုတ်န ငုင်အံ မ်တွငေ်းစက်မှုလုပ်ငနေ်းအဆငာ့ရ်ှ  

သစ်ပေါေးလွှာစက်တညရ်ထာင၍် သစ်ပေါေးလွှာအကကမ်ေး (Veneer) မ ာေး ထတု်လုပ်မခငေ်း၊ Crake 

မ ာေးထပ်ုပ ုေး၍ သယ်ယူမခငေ်းမ ာေးက ု အာဏာရှ စစ်အုပ်စုနငှာ့ ်ပူေးရပေါငေ်း၍ စညေ်းကမ်ေးမဲာ့လုပ်က ုငခ်ဲာ့ 

သည။် စစ်က ုငေ်းတ ုငေ်းစစ်တ ုငေ်းမ ေး (ရနာငတ်ွင ် ဝနက်က ေးခ ျုပ်တစ်မြစ်လဲ) ဧ ာဝတ မမစ်အတွငေ်း 

သာွေးလာ န ်VIP ရှပ်ရမပေးရ ယာဉ်တစငေ်းက  ုတခမ်ေးတနာေးရဆာက်လုပ်ရပေးခဲာ့သည။် 

တြက်တွငလ်ည်ေး ရဒသခံရတာငသ်မူ ာေးက ု နညေ်းအမ  ျုေးမ  ျုေးသံုေး၍ သ မ်ေးသွငေ်းဖပ ေး၊ စ ုက် 

ပ  ျုေးရမမမ ာေးက ုလည်ေး မနာေးတမ်ေးခ ဲွံ့ထွငခ်ဲာ့သည။် ၂၀၀၅-ခုနစှ်မ ှ ၂၀၁၇-ခုနစ်ှခန ာ့ထ်  ကသာ၊ 

မဘ မ်ေးဖမ ျုွံ့နယ်ဧ  ယာမ ာေးတွင ် သစ်ရတာဦေးစ ေးဌာနနငှာ့ ် မမနမ်ာာ့သစ်လုပ်ငနေ်းတ ု ာ့မှ တာဝနရ်ှ ၊ 

တာဝနခ်ံဝနထ်မ်ေး အဆက်ဆက်သည ်ယငေ်းကုမပဏ ၏ စ ုက်ပ  ျုေးရမမ အရမပာငရ်ှငေ်းဧ  ယာမ ာေး 

က  ု ကွငေ်းဆငေ်းတ ုငေ်းတာမခငေ်း၊ ထကွ်ရှ သစ်မ ာေးက ု စစ်ရဆေးမခငေ်း၊ စ ုက်ခငေ်းမ ာေး စစ်ရဆေးမခငေ်း၊ 

သစ်ြ ုေးရငရွပေးသငွေ်းရစမခငေ်းစသညာ့အ်လုပ်မ ာေးက ုရဆာက် ွက်ရန  ာယခုခ  နထ် ဖပ ေးစ ေးရအာင ်
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စာ ငေ်းရှငေ်းလငေ်းရအာင ်ရဆာင ွ်က်န ငုမ်ခငေ်း မရှ ခဲာ့ကကရပ။ 

၂၀၀၈-ခုနစှ်တွင ် ရက ာက်မဲသစ်ရတာခရ ုငဦ်ေးစ ေးဌာနက ငေါေးအ ုေးရက ေး ွာအန ေး တ ာေး 

မဝငစ် ုက်ပ   ေးရမမ (၁၅၀၀) ဧကက  ုသ မ်ေးယူ၍ မမတ်န ေုးသ၊ူ မ ုမငတ်န၊် ဝမ်ေးစတာေး သစ်ထုတ် 

ကုမပဏ  ၃-ခုအာေး ၅၀၀-ဧကစ  ခွဲရဝဖပ ေး ယမရနစ ုက်ခငေ်းထရူထာင ်န ် ကက ျုေးစာေးခဲာ့ြူေးရသာ် 

လညေ်း မရအာငမ်မငခ်ဲာ့ရပ။ သစ်ထတ်ုကုမပဏ မ ာေးနငှာ့ ်ရဒသခာ့ရတာငသ်မူ ာေး မဖပ ေးဆံုေးန ငုရ်သာ 

တ ာေးမ မှုက  ု ငဆ် ုငမ်ခငေ်းမြငာ့သ်ာ အဆံုေးသတ်ခဲာ့သည။် 

ရဒသခံမ ာေးသည ် ဂ  တ်ရဝေါလ်ကုမပဏ ရက ာရထာက်ရနာက်ခံမြငာ့ ် စညေ်းကမ်ေးမဲာ့ စ ုက် 

ပ  ျုေးရမမခုတ်ထငွက်  ေးရက ာ်မခငေ်း၊ သစ်ရတာဥပရဒက ု မထ မဲာ့မမငမ်ပျုမခငေ်း၊ ခ ဲွံ့ထငွဖ်ပ ေး ရမမက ု 

ကုမပဏ က မပနဝ်ယ်မခငေ်း, အရမပာငရ်ှငေ်းဧ  ယာအတွငေ်း ရဒသခံရတာငသ်ူက ု ရန ာခ ရပေးမခငေ်း၊ 

တာဝနက်  သစ်ရတာဝနထ်မ်ေးအဆက်ဆက်သညလ်ည်ေး အက ငာ့ပ် က်မခစာေး၊ မ က်ကွယ်မပျု 

မခငေ်းတ ု ာ့နငှာ့ ် နစှ်ကာလမ ာေးစွာ လုံေးလည်လ ုက်ရနရသာ မြစ်စဉ်မြစ်သည်။ အရ ေးယူခံ ရသာ 

ဝနထ်မ်ေးမ ာေးလည်ေး မနညေ်းလှရပ။ 

မြစ်စဉ်က  ု ကကညာ့်လျှင ် နညေ်းလမ်ေးအမ  ျုေးမ  ျုေးသံေုး၍ အာဏာရှ စစ်အုပ်စုနငှာ့ ် ပူေးရပေါငေ်းကာ 

အရမပာငရ်ှငေ်းသစ်ထတု်ကွက်မ ာေး  ယူမခငေ်း၊ မမှနမ်ကနတ်နြ် ုေးမ ာေးမြငာ့ ် ရငသွွငေ်း၍ ထွက်ရှ  

သစ်က  ု ယူမခငေ်း၊ အသံုေးမပျုမခငေ်း၊ မရအာငမ်မငအ်က  ျုေးမရှ ရသာ သစ်ရတာစ ုက်ခငေ်းမ ာေးက ု ဟန ်

မပတညရ်ထာငမ်ခငေ်း၊ စ ုက်ပ  ျုေးရမမမ ာေးက ု မတ ာေးရသာနညေ်းလမ်ေးမ ာေးမြငာ့ ်  ယူမခငေ်းတ ု ာ့က ု 

ရတွွံ့ သည။်  

ရဒသခံမ ာေးအလုပ်အက ုင ်အခွငာ့အ်လမ်ေးရပေးန ငုသ်ည်ဟု ဆငရ်မခရပေးလျှင ် န ငုရ်သာ ်

လညေ်း န ငုင်သံာေး၏ က ငာ့ဝ်တ်နငှာ့ ် စာ  တတ က ု ယ ုယွငေ်းရစသညာ့ ် မမှနက်န၊် မဆ ရလ ာ်ရသာ 

နညေ်းလမ်ေးသာမြစ်သည်။ နာမညရ်က ာ် ငေ်းခဲကက ျုေးဝ ုငေ်းနငှာ့ ် ငေါေးအ ုေးကက ျုေးဝ ုငေ်းမ ာေးကာေး 

ကကံစ ုက်ခငေ်းမ ာေးရအာက်တွင ် ရပ ာက်ကွယ်၍ ရတာပ က်သဉု်ေးမခငေ်းနငှာ့ ် အဆံုေးသတ်ခဲာ့ ဖပ ေး 

မြစ်သည။်  
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