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အႏြစးခ္ဳပး  

လျနးခဲံသညးံ ႏြစးႏြစးအတျငး့ တရုတး်ပညးသို႔ “ရကးွုဒး” (redwood) ၇ “ရိုစးံွုဒး” (rosewoods) သစးအမ္ိဳ့အစာ့ မ္ာ့ သုိ႔မဟုတး 

“Hongmu” ေခၚသစးမ္ာ့ တငးသျငး့မႈဆုိ့ရျာ့စျာ်မငးံမာ့လာေန်ခငး့ေၾကာငးံ တရာ့မွငးသစးခုတး်ခငး့ႏြငးံ ေရရြညးတညးတံဵမႈမရြိ 

ေသာနညး့်ဖငးံ သစးထုတး်ခငး့ ်မြငးံမာ့လာေနၿပီ့၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ အုပးခ္ဳပးေရ့စနစး၇ တရာ့ဥပေဒစို့မို့ေရ့ႏြငးံ သစးေတာဖျဵ႕ၿဖိဳ့ 

ရြငးသနးေရ့ကုိ ၿခိမး့ေ်ခာကးလာေနသညး၈  

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆုိငးရာ စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့အဖျဲ႕ (Environmental Investigation Agency) ၏ သုေတသန်ပဳ ေလံလာ 

ေတျ႕ရြိခ္ကးမ္ာ့အရ လကးရြိအေနအထာ့အတုိငး့ ဆကးၿပီ့သစးထုတးေနမညးဆုိပါက လကးရြိကာလတျငး အမ္ာ့ဆုဵ့ထုတးယူ 

ေနေသာ Hongmu အမ္ိဳ့အစာ့ သစးမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့်ဖစးသညးံ တာမလနး့ႏြငးံ ပိေတာကးသစး အမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့ကုိ လာမညးံသုဵ့ႏြစး 

ကာလအတျငး့ စီ့ပျာ့်ဖစးထုတးလုပးႏိုငးမႈ အေ်ခအေနမြ ကငး့မဲံသျာ့ႏိုငးသညး၈  

သစးခို့ထုတး သယးယူသူမ္ာ့အတျကး သစးခို့ထုတး်ခငး့်ဖငးံ သမာရို့က္နညး့်ဖငးံရရြိေသာွငးေငျထကး ပိ၍ု်မြငးံမာ့စျာရရြိေသာ 

အခေၾက့ေငျမကးလုဵ့ရြိေန်ခငး့ႏြငးံ လာဘးစာ့မႈသကးေသအမ္ာ့အ်ပာ့ရြိေနသညးံ အေ်ခအေနတျငး တရာ့မွငးသစးကုနးသျယး 

ေရ့ကုိ  ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ ်ပညးတျငး့ရြိ သစးခို့ထုတးမႈကုိ ထိနး့ခ္ဳပးသညးံစနစး တစးခုတညး့်ဖငးံ ရပးတနး႔သျာ့ေအာငး ထိေရာကးစျာ 

လုပးေဆာငးႏိုငးမညးမဟုတးပါ၈  

်မနးမာ်ပညး၏ သစးေတာဆုိငးရာႏြငးံ ကုနးသျယးေရ့ဥပေဒမ္ာ့ကုိ ၎၏ရြညးလြ္ာ့ေသာ နယးစပးတစးေလြ္ာကး ေလ့စာ့လိုကးနာ 

ေၾကာငး့ေသခ္ာေစရနး၇ ်မနးမာႏိုငးငဵအေန်ဖငးံ ၎၏ သစးကုနးသျယးေရ့ မိတးဖကး်ဖစးေသာ အထူ့သ်ဖငးံ တရုတးႏိုငးငဵဘကးမြ 

ဥပေဒပိုငး့အရ အ်ပနးအလြနးေလ့စာ့လိုကးနာမႈရရြိရနး အေရ့တႀကီ့ စတငးေဆာငးရျကးရနးလုိအပးေနၿပီ်ဖစးသညး၈  

တရုတးႏိုငးငဵသုိ႔ တရာ့မွငးသစးကုနးသျယးမႈကုိ တာ့ဆီ့ႏိုငးေသာဥပေဒမ္ာ့ ကငး့မဲံေနသညးံအေ်ခအေနတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ 

သစးေတာႏြငးံ ကုနးသျယးေရ့ဥပေဒမ္ာ့ကုိ တရုတးႏိုငးငဵက ေလ့စာ့လိုကးနာမႈရြိလာေစရနး အထိေရာကးဆုဵ့ႏြငးံ အေဆာတလြ္ငး 

ေဆာငးရျကးေပ့ႏိုငးမညးံ ႏိုငးငဵတကာယႏ ၵရာ့မြာ Convention on International Trade in Endagered Species (CITES) ေခၚ 

မ္ိဳ့သုနး့ေပ္ာကးကျယးလုနီ့ပါ့ မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ ဆုိငးရာ ႏိုငးငဵတကာ ကုနးသျယးမႈဆုိငးရာ သေဘာတူညီခ္ကး်ဖစးသညး၈ ၎ 

ႏိုငးငဵတကာသေဘာတူညီခ္ကးကုိ အသုဵ့ခ္ေရ့်ဖစးသညး၈  

်မနးမာအစို့ရအေန်ဖငးံ CITES ၏ ေနာကးဆကးတျဲ အမြတး ၀ ပါ ်ပဌာနး့ခ္ကးကုိ အသုဵ့်ပဳ၍ အႏ ၲရာယးက္ေရာကးေနေသာ 

ေဟာငး့မႈ (Hongmu) အမ္ိဳ့အစာ့သစးမ္ာ့်ဖစးသညးံ သိပဵ ၸအေခၚ Dalbergia bariensis / oliveri (တာမလနး့) ႏြငံး 

Pterocarpusmacrocarpus (ပိေတာကး) သစးမ္ာ့ကုိ အေဆာတလ္ငး ကာကျယးမႈ ်ပဳလုပးရနးလုိသညး၈ ထုိသုိ႔လုပးေဆာငးမြသာ 

လကးရြိက္နးရြိေနေသ့ေသာ သစးပမာဏကုိ ေရရြညးတညးတံဵေသာ နညး့်ဖငးံသာခုတးယူ ကုနးသျယးမႈ်ပဳလုပးရနး ေဆာငးရျကး 

ႏိုငးမညး၈  

CITES အသုိငး့အွိုငး့အေန်ဖငးံလညး့ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး CITES သေဘာတူညီခ္ကးပါ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ အုပးခ္ဳပးေရ့ဌာန 

မ္ာ့တျငး စတငးထညးံသျငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ ၇ ၎ကုိ ဥပေဒအရ လိုကးနာလာရနး အေကာငး အထညးေဖားေဆာငးရျကး်ခငး့ႏြငးံ 

ဿွှ၃ တျငး CITES အဖျဲ႕ွငးမ္ာ့၏ ှ၄ ႀကိမးေ်မာကး အေထျေထျညီလာခဵ (CoP17) တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵက ေဒသဆုိငးရာ 

ေနာကးဆကးတျဲ အမညးစရငး  ့အမြတး ဿ အတျကး ပါွငး ေဆာကးရျကးလာေစရနး ကူညီပဵံပို့သငးံသညး၈  
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ၿခိမး့ေ်ခာကးခဵေနရသညး ံေဟာငး့မႈ   

တရုတး်ပညး Quing ႏြငး ံ Ming မငး့ဆကး ကာလပဵုစ ဵ

ပရိေဘာဂထညးမ္ာ့ကိ ု အဖို့တနး redwood, ႏြငံး 

rosewood (ေဟာငး့မႈ ဟုလညး့ ေခၚၾကသညး) 

သစးအမ္ိဳ့အစာ့်ဖငး ံ ်ပနးလညးထုတးလုပး်ခငး့လုပးငနး့ 

လူႀကိဳကးမ္ာ့ကာ တစးဟုနးထို့ ်မြငးံမာ့လာ်ခငး့ 

ေၾကာငး ံကမ႓ာတစးွ နး့ႏြငး ံမေဲခါငးေဒသ တစးေလြ္ာကး 

ရြ ိ သစးေတာမ္ာ့တျငး ေရရြညးတညးတဵံမႈအတျကး 

ထိခိုကးေစေသာနညး့်ဖငး ံ သစးထုတးလုပး်ခငး  ့ ်ဖစးေပၚ 

ေစသညး၈ 

မိမိထဵတျငး ေဟာငး့မႈသစးအမ္ိဳ့အစာ  ့ေပါကးေရာကးမႈ 

မရြိသေလာကး်ဖစးေသာ တရုတးႏိုငးငဵသညး တရိပးရိပး 

တို့်မြငးံလာေနေသာ ယငး့ႏိုငးငဵတျငး့ရြ ိ ေဟာငး့မႈ 

သစးလုပးငနး့လညးပတးေရ့အတျကး ႏိုငးငဵ်ခာ့မြ 

သစးတငးပို႔မႈကိ ု အ်ပညးံအွမီြခိုေနရသညး၈ ဿွှ၀ 

ခုႏြစးတျငး တရုတးႏိုငးငဵသို႔ ေဟာငး့မႈ တငးသျငး့မႈ ၂ဿ 

ရာခိုငးႏႈနး့်မြငးံမာ့လာၿပီ့၇ ေဟာငး့မႈသစးလဵု့ 

တငးသျငး့မႈတစးခုတညး့တျငး ရာခုိငးႏႈနး့ ၁ွ တို့်မြငး ံ

လာခဲံသညး၈ အဵံၾသဖျယးေကာငး  ့ ေလာကးေအာငး 

ဿွှ၀ ခုႏြစးတျငး့ တရုတးႏိုငးငဵသို႔ တငးသျငး့ေသာ 

သစးမာအမ္ိဳ့အစာ့စုစုေပါငး့၏ ၀၆ ရာခိုငးႏႈနး့သညး 

တနးဖို့်မြငး ံေဟာငး့မႈသစးလဵု့မ္ာ့်ဖစးသညး၈i  

တရုတးႏိုငးငဵက အာဖရိကႏြငး ံ လကးတငးအေမရိက 

ႏိုငးငဵမ္ာ့ထမဵြွ ယးယူ်ခငး့်ဖငး ံ ၎၏ သစးရယူသညး ံ

အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကိ ု ချဲ်ခာ့ထာ့၍တငးသျငး့သညးဟ ု

ဆိုေသားလညး့ အေရြ႕ေတာငးအာရြမြ ေဟာငး့မႈ 

တငးသျငး့မႈ ပမာဏမ္ာ့်ပာ့လြ္ကးရြိၿပီ့၇ ဿွှ၀ ခုႏြစး 

တျငး စုစုေပါငး့ တငးသျငး့မႈ၏ ၃၂ ရာခိုငးႏႈနး့သညး 

ယငး့ေဒသမြ်ဖစးသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵ၏ ေဟာငး့မႈ မ္ိဳ့စိတးမ္ာ  ့ 

တရုတးႏိုငးင၏ဵ အမ္ိဳ့သာ့အဆငး ံ ေဟာငး့မႈ 

စဵႏႈနး့ သတးမြတးခ္ကး ဿွွွ (2000 China 

National Hongmu Standard) တျငး သစးအမ္ိဳ့ 

အစာ့ေပါငး့ သုဵ့ဆယးံသုဵ့မ္ိဳ့ရြိသညး၈ ယငး့ 

သစးမ္ိဳ့စိတးထဲမြ ေ်ခာကးမ္ိဳ့မြာ ်မနးမာႏိုငးငဵမြ 

်ဖစးသညး၈ ယငး့အခ္ကးကုိ တရုတးႏိုငးငဵ၏ 

ေဟာငး့မႈအချနး ကုဒးအမြတး (HS Code: ၁၁ွ 

၀၆၆၀ွ) ႏြငးံသကးဆုိငးသညးံ သစးတငးသျငး့ 

မႈစရငး့တျငး ေတျ႕ရြိရသညး၈  

 
၎စရငး့တျငး တာမလနး့ (Dalbergia bariensis 

/oliveri)၇ ပိေတာကး (Pterocarpusmacrcarpus) 

၇ရငး့တုိကးေခၚ Burmese Blackwood (Dalbergia 

cultrate)၇ဂနး႔ေဂၚ Ceylon Ebony (Diospyrosebe 

num)၇ သငး့ွငး Burma Thinwin (Millettialeu 

cantha  )ႏြငး ံ နဵ႕သာန ီ Red Sanders (Pterocar 

pussantalinus)တို႔ ပါွငးသညး၈  
 
ယငး့သစးအမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့ထမဲြ တာမလနး့ႏြငး ံ
ပိေတာကးကိ ုအမ္ာ့စ ုေရာငး့ွယးပဵုရၿပီ့၇ တရုတး 
ကုနးသညးမ္ာ့ အဓိကပစးမြတးထာ့ွယးယူသညး ံ
သစးမ္ာ့်ဖစးသညး၈ii 
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တရာ့မွငး ကုနးသျယးေရ့ေၾကာငး ံအမ္ာ့ဆုဵ  ့အႏၲရာယး က္ေရာကးေနေသာ သစးအမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ  ့
 
 သာမနး 

နာမညး  
သိပၸဵအမညး  ထျကးရြိရာ 

ေဒသ 
အေ်ခအေန  

တာမလနး  ့ ်မနးမာ ရိုစးံွုဒး  
်မနးမာ 
က္ဴ့လစးွ ုဒး 
်မနး့ဒနး ဟျာဇီ့  

ဒယးဘီဂ္ီယာ အိုလီဗီရီ၇ 
ဒယးဘီဂ္ီယာ ဘာရီယနးစစး   
( အဓိပၸါယးတူ နာမညး) 

်မနးမာႏိုငးငဵ၇ 
ထုိငး့ႏိုငးငဵ၇ 
ဗီယကးနမး 

မ္ိဳ့်ပဳတးမညးံ A1cd ver  ဿ.၀ 
(ေနာကး ဆုဵ့အေ်ခအေနကုိ 
်ဖညးံစျပးရနးလုိ)iii 
ှ၆၆၅ နယးသာလနးႏိုငးင ဵ
ေလံလာခ္ကး၏ CITES 
ေနာကးဆကးတျဲ စရငး့ကုိ 
တငး်ပခ္ကး၈iv 

်မနးမာ်ပညးတျငး 
်ဖနး႕်ဖဴ့်ခငး့ႏြငး ံ
ထျကးရြိေသာ 
ပမာဏ  

စုစုေပါငး  ့ ခနး႔မြနး့ေ်ခ ပမာဏ -- ကုဗမီတာ ှ. ၃ သနး့၈ စစးကုိငး့တုိငး့တျငး အမ္ာ့ဆုဵ့ 
ေပါကးေရာကးၿပီ့ (၅၂ွွွွ တနး၇ ှဿွ၀၃ွွ m

3 အတျကး သစးပငးအေရအတျကး ၆ွွွွွ)၇ 
ရြမး့်ပညးနယး (ဿ၂ွွွွ တနး၇ ၀၂၁ွွွ m

3  အတျကး သစးပငးအေရအတျကး ၆ွွွွွ) က  
ဒုတိယအ်ဖစး လိုကးသညး၈ မႏ ၲေလ့၇ ကခ္ငး်ပညးနယးႏြငးံ အ်ခာ့်ပညးနယးမ္ာ့တျငး 
ေပါကးေရာကးမႈပမာဏ ပိုနညး့ၿပီ့၇ စုစုေပါငး့ ှွွွွွ ႏြငးံ ှ၂ွွွွ တနး၇ ှ၁ှ၃ွွ ႏြငး ံ
ဿှဿ၁ွွ m

3 ၾကာ့တျငး ရြိသညး၈v  
ပိေတာကး  ်မနးမာ 

ပိေတာကး မိုငး 
ပရာဒူ့၇ 
ပရာဒူ့၇ 
မိုငးေဒါငး၇ ဂို 
ေဟာငး၇ 
်မနး့ဒငးဟျာလီ့ 

ပသီရိုကာ့ပါံစးမာကရိုကာ့ပါံစး ်မနးမာႏိုငးငဵ၇ 
ထုိငး့ႏိုငးငဵ၇ 
ကေမ ႓ာဒီ့ယာ့၊ 
ဗီယကးနမး၊ 
လာအို  

ယငး့ေဒသတေလြ္ာကး သစး 
ကုနး သျယးမႈေၾကာငးံ စို့ရိမးဖျယး 
ႀကီ့မာ့ေန ၿပီ့၇ 
ကေမ ႓ာဒီ့ယာ့တျငး 
အကာအကျယးေပ့ထာ့သညး၈vi  

်မနးမာ်ပညးတျငး 
်ဖနး႕်ဖဴ့်ခငး့ႏြငး ံ
ထျကးရြိေသာ 
ပမာဏ 

စုစုေပါငး  ့ခနး႔မြနး့ေ်ခ ပမာဏ ကုဗမီတာ ှ.၁ သနး့။ ရြမး့်ပညးနယးတျငး ( ၁၂ွွွွ က္ဴဘစး တနး၊ 
၃၀၄ဿွွ m

3   ပမာဏအတျကး သစးပငးအေရအတျကး ှ.ှဿ၂ သနး့ ်ဖငးံ)  
အမ္ာ့ဆဵု့ေပါကးေရာကးသညး။ မေကျ့တုိငး့တျငး (ဿ၂ွွွွ တနး၊ ှ၁ှ၃ွွ m

3) ႏြငးံ 
မႏၲေလ့တိုငး့တျငး (ှ၂ွွွွ တနး၊ ဿှဿ၁ွွ  m

3   ) ႏြငးံ စစးကိုငး့တုိငး့တျငး ှွွွွွ တနး၊ 
ှ၁ှ၃ွွm

3  ရြိ ပမာဏမြာ မြတးသာ့ဖျယးအေရအတျကး ်ဖစးသညး။ vii ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ှ၂၂ဿ၄ႏြငးံ 
ှ၄၁ဿ ဟကးတာၾကာ့ရြိ  ပိေတာကး စိုကးခငး့ရြိသညး။ viii ပိေတာကးပနး့ကို ်မနးမာ အမ္ိဳ့သာ့ 
ပနး့အ်ဖစး သတးမြတးထာ့သညး။ix  

်မနးမာႏိုငးငဵ၏ ဥပေဒအရ သတးမြတးခ္ကး -- တာမလနး့ႏြငးံ ပိေတာကးမ္ာ့သညး “အုပးစ ု ှ မ္ိဳ့စိတး” ်ဖစးၿပီ့၇ 
“ထိနး့သိမး့ရနး” သတးမြတးထာ့သညး၈ ဆုိလုိသညးမြာ ယငး့သစးအမ္ိဳ့အစာ့ကုိ ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ႏြငးံ 
သစးေတာွနးႀကီ့ဌာန (Ministry of Environmental Conservation and Forestry—MOECAF) ၏ ချငးံ်ပဳခ္ကး်ဖငးံသာ 
ခုတးယူချငးံရြိသညး၈  
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ေရရြညးတညးတံဵမႈကုိ ထိခိုကးေစသညး ံ
တရုတး၏ လုိအပးခ္ကး   
 
ကုနးသျယးေရ့ဆုိငးရာသတငး့အခ္ကးအလကး
မ္ာ့အရ တရုတးႏိုငးငဵ၏ ေဟာငး့မႈ လုပးငနး့ 
က ်မနးမာသစးေတာမ္ာ့ကုိ မ္ကးစိက္ေန 
ေၾကာငး့ ေဖား်ပေနသညး၈ တရုတး ႏိုငးငဵက 
ဿွွွ ႏြငးံ ဿွှ၀ ကာလတျငး အေမရိကနး 
ေဒၚလာ ၄၀၄ သနး့ဖို့ရြိ ေဟာငး့မႈသစးလုဵ့ 
၃ဿ၁ွွွ m3   ကုိ ်မနးမာ်ပညးမြ တငးသျငး့ခဲံ 
သညး၈  
 
လျနးခဲံသညးံႏြစး တစးႏြစးထဲတျငး ယငး့ပမာဏ 
၏ သုဵ့ပဵုတစးပဵုခနး႔ကုိ တရုတးႏိုငးငဵက တငး 
သျငး့ခဲံသညးမြာ မယုဵႏိုငးစရာပငး၈ ပငးလယး 
ေရေၾကာငး့ႏြငး ံ ကုနး့ေၾကာငး့်ဖငးံ ဿွှ၀ 
ခုႏြစးအတျငး့ တရုတးႏိုငးငဵသုိ႔ ်မနးမာေဟာငး့မႈ 
သစးလုဵ့တငးပို႔မႈသညး အေမရိကနးေဒၚလာ 
၀ဿ၁ သနး့ဖို့ရြ ိ သစးပမာဏ ဿ၀၄ွွွ m3 
တငးပို႔ခဲံသညး၈ ယငး့ပမာဏသညး ဿွှဿ 
ခုႏြစး တငးပို႔ခ္ကးမြတးတမး့မ္ာ့၏ သုဵ့ဆရြိၿပီ့၇ 
ဿွှွ ခုႏြစး ကုနးသျယးမႈ၏ ေ်ခာကးဆနီ့ပါ့ 
ရြိသညး၈ (ပဵု ှ ႏြငး ံဿ)  

 
ဿွှ၁ ခုႏြစးအတျငး့ သစးတငးပို႔မႈ စို့ရိမးဖျယး 
ေကာငး့ေအာငး ်မငးံမာ့လာေနသညးံ 
လက ၡဏာကုိ ်မငးေနရၿပီ်ဖစးသညး၈ ယခုႏြစး 

ဇနးနွါရီႏြငး ံဧၿပီလအၾကာ့ တရုတးသုိ႔ ်မနးမာ 
ေဟာငး့မႈ တငးသျငး့မႈတနးဖို့သညး ဿွှ၀ 
ခုႏြစးအတျငး့ တငးပို႔မႈ၏ ၄ဿ ရာခိုငးႏႈနး့ 
ေက္ားရြိေနၿပီ်ဖစးၿပီ့၇ ဿွှဿ တငးသျငး့မႈ၏ 
ႏြစးဆေက္ားေနၿပီ်ဖစးသညး၈ (ေအာကးပါ ပဵု ဿ 
ႏြငး ံ်ဖညးံစျပးခ္ကး ှ တျငး ပဵု ၃)     
  

 
 
တစးမဟုတး်ခငး့ ်မနးမာ်ပညးသညး တရုတး 
ႏိုငးငဵအတျကး အႀကီ့မာ့ဆုဵ့ ေဟာငး့မႈသစး 
လုဵ့ပို႔ေဆာငးေပ့သညးံ ေဒသ်ဖစးလာၿပီ့၇ 
အစဥးအလာအရ တရုတး၏ ေဟာငး့မႈ လုိ 
အပးခ္ကးကုိ ်ဖညးံဆီ့ေပ့သညံး ဗီယကးနမး 
ႏြငး ံ လာအိုႏိုငးငဵတုိ႕၏ တငးပို႔မႈပမာဏကုိ 
ေက္ားတကးသျာ့သညး၈ ( ပဵု ၂ ကုိ ်ဖညးံစျပး 
ခ္ကး ှ တျငး ၾကညးံပါ)   
 
စို့ရိမးဖျယးေကာငး့သညးမြာ သစးလုဵ့တငးပို႔မႈ 
တာ့်မစးခ္ကး  အမိနး႔သကးေရာကးသညးံ 
ဧၿပီလ ှ ရကး ဿွှ၀ ခုႏြစး ေနာကးပိုငး့တျငး 
ကုနး့ေၾကာငး့်ဖငးံ တရုတးႏိုငးငဵသုိ႔ တငးသျငး့ 
သညးံ သစးလုဵ့ပမာဏ တနးဖို့မြာ အေမရိကနး 
ေဒၚလာ ၂ဿ သနး့ ရြိသျာ့ၿပီ်ဖစး သညး၈x  (ပဵ ု
၃ ကုိ ်ဖညးံစျပးခ္ကး ှ တျငး ၾကညးံပါ)  
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ထုိမြ္အရြိနး်ပငး့ေသာ အ်မနးႏႈနး့်ဖငး ံ တရုတး 
၏သစးလုိအပးခ္ကး်မငးံတကးေန်ခငး့ကုိ     
ခိုငးမာတိက္ေသာၾကာ့ွငး ကုိငးတျယးေ်ဖရြငး့ 
မႈမလုပးပါက အေရအတျကးမမ္ာ့လြေသာ 
သစးမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ လာမညးံႏြစးအနညး့ငယး 
အတျငး့ စီ့ပျာ့်ဖစးထုတးလုပးႏိုငးမႈ အေ်ခ 
အေနကငး့မဲသံျာ့ႏိုငးေ်ခရြိသညး၈  
 
 
တရုတးလုိအပးခ္ကးႏြငးံအတူ 
်မငးံတကးလာေသာ သစးဖမး့ဆီ့မႈ  
 
တရုတး၏ သစးလုိအပးခ္ကးေၾကာငးံ ်မနးမာ 
်ပညးတျငး့ တရာ့မွငးသစးခုတး်ခငး့ႏြငး ံသယး 
ထုတး်ခငး့မ္ာ့ ်ဖစးေပၚလာသညးကုိ ရြငး့လငး့ 
စျာ ်မငးေနရသညး၈  
 
ဿွွ၅ ခုႏြစးမြစ၍ ်မနးမာအစို့ရ၏ တရာ့မွငး 
တာမလနး့ (rosewood) သစးလုဵ့မ္ာ့ကုိ 
ဖမး့ဆီ့အေရ့ယူမႈသညး တရုတးႏိုငးင ဵ ယူနနး 
်ပညးနယးသုိ႔ ေဟာငး့မႈ သစးလုဵ့တငးသျငး့မႈ 
ပဵုစဵႏြငး ံ တုိကးရိုကးဆကးစပးေနသညး၈ 
တာမလနး့ႏြငး ံ ပိေတာကး အမ္ိဳ့အစာ့သစး 
မ္ာ့ကုိ အဓိကထာ့ ဖမး့ဆီ့အေရ့ယူမႈ ်ပဳခဲ ံ
ၿပီ့၇ဿွှ၀ ႏြငး ံ ဿွှ၁ ခုႏြစးအတျငး့ ယငး့ 
သစးမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ ဖမး့ဆီ့ရရြိမႈ သုဵ့ဆ်မငးံ 
တကးသျာ့ခဲံသညး၈ထုိသုိ႔်မငးံတကးသျာ့ေသာ 
ႏႈနး့သညး ယူနနး်ပညးနယးတျငး့ ေဟာငး့မႈ 
သစးလုဵ့တငးသျငး့မႈႏႈနး့ႏြငးံ အတူတူပငး ်ဖစး 
ေနသညး၈xi (ပဵ ု၀)  
 

 
 
မတးလႏြငး ံ ဧၿပီလအတျငး့ မႏၲေလ့တျငး 
တာမလနး့ ကုဗတနး ၂ွွ ႏြငး ံ ပိေတာကး 
ကုဗတနး ၂၄  ဖမး့ဆီ့ရမိ်ခငး့က တာမလနး့ 
သညး အဖမး့ဆီ့ရမိဆုဵ့ေသာ သစးအမ္ိဳ့ 
အစာ့်ဖစးေၾကာငး့်ပသေနၿပီ့၇ တရုတးႏိုငးငဵက 
ပစးမြတးထာ့ွယးယူသညးမြာ ထုိသစး အမ္ိဳ့ 
အစာ့ႏြစးခု်ဖစးေၾကာငး့ ေဖား်ပေနသညး၈xii ထုိ 
ဖမး့ဆီ့ရမိေသာ ပမာဏသညး လျနးခဲံသညးံ 
ႏြစးမ္ာ့တျငး တစးႏြစးကုိမြ တနးခ္ိနး ၂ွ ခနး႔ 
သာ ဖမး့ဆီ့ရမိေသာ အစဥးအလာကုိ ခ္ိဳ့ 
ေဖာကးေက္ားလျနးသျာ့သညး၈xiii  
 
တာမလနး့သစး အမ္ာ့ဆုဵ့ ေပါကးေရာကးရာ 
စစးကုိငး့တုိငး့တျငး တရာ့မွငး သစးထုတးလုပး 
်ခငး့ ဆကးတုိကး်မြငးံမာ့လာသညးကုိ လညး့ 
ေတျ႕ရြိရသညး၈xiv  
 
“တရုတး သစးွယးသူေတျက… ကႊ္နး့သစးကုိ 
ေတာငး မွယးေတာံဘူ့၈ တာမလနး့ကုိပဲ 
ွယးေတာံတယး” ဟု ဆုိေသာ သစးလုပးငနး့ 
တျငး ပါွငးပတးသကးသူက အဖမး့ခဵရၿပီ့ 
ေနာကးေမ့်မနး့စဥး ေ်ပာၾကာ့ခ္ကးသညး 
တရုတးလိုအပးခ္ကးက တာမလနး့သစး အမ္ိဳ့ 
အစာ့ကုိ အဓိက ပစးမြတးထာ့သညး ဆုိသညးံ 
အ်မငးကုိ အတညး်ပဳေပ့သညး၈xv  
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မ္ိဳ့တုနး့ေပ္ာကးကျယးသျာ့ေစႏိုငးသညး ံ
သစးလုိအပးခ္ကး  
 
ေဟာငး့မႈသစးလုပးငနး့အတျကးလုိအပးေသာ 
တနးဖို့ရြမိ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ကုိ ခို့ထုတးသယးယူေန 
်ခငး့ကုိ တာ့ဆီ့ ကာကျယးသညးံလုပးငနး့မ္ာ့ 
်မနးမာအစို့ရက လုပးေဆာငးေနေၾကာငး့ အီ့ 
အိုငးေအအေန်ဖငးနံာ့လညးေသားလညး့၇ တာ့ 
ဆီ့ကာကျယးေရ့လုပးငနး့ကုိ အရြိနးအဟုနး 
်ပငး့်ပငး့မလုပးပါက ထုိငး့ႏိုငးငဵ၇ လာအိုႏိုငးငဵ၇ 
ဗီယကးနမးႏိုငးငဵႏြငး ံ ကေမ ႓ာဒီ့ယာ့ႏိုငးငဵတုိ႔ 
တျငး ထုိငး့ rosewood သစးမ္ိဳ့စိတးႀကဵဳခဲံရ 
ေသာအ်ဖစးမ္ိဳ့ ်မနးမာႏိုငးငတဵျငးဆကးၿပီ့ 
ႀကဵဳရဖျယးရြိသညး၈  
 
ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ႏြငးံ သစးေတာ  
ဌာန(MOECAF)၏ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အရ 
်မနးမာံသစးေတာမ္ာ့တျငး  တာမလနး့ကုဗ 
တနးခ္ိနး ှ.ဿ သနး့(ှ၃၆၆ဿွွ m3)ႏြငးံ ပ္မး့ 
မြ္အာ့်ဖငး ံပိေတာကး ကုဗတနးခ္ိနး တစးသနး့ 
(ှ၁ှ၃ွွွ m3) ရြိေၾကာငး့သိရသညး၈  
တရုတးႏိုငးငဵသုိ႔ တငးသျငး့ေနေသာ  လကးရြိ 
ေဟာငး့မႈသစးအမ္ိဳ့အစာ့ပမာဏအာ့လုဵ့မြ

ယငး့တာမလနး့ႏြငးံ ပိေတာကးသစးအမ္ိဳ့ 
အစာ့မ္ာ့သာ်ဖစးသညးဟု ်မငးေယာငးၾကညး ံ
ပါက စို့ရိမးဖျယးေကာငး့ေသာ အေ်ခအေန 
တစးရပး ထျကးေပၚလာမညး်ဖစးသညး၈  
 
အကယး၍ ဿွှ၀ တျငး တရုတးႏိုငးငဵသုိ႔ တငး 
သျငး့သညးံသစးပမာဏ(ဿ၁ွွွွm3)အတုိငး့
သာ အနာဂတးတျငး ဆကးလကးတငးသျငး့ပါ 
က ်မနးမာသစးေတာမ္ာ့အတျငး့ရြိ ၀.ှm3 
သနး့(ဿ.ဿ သနး့ ကုဗတနး) ပမာဏရြိေသာ 
တာမလနး့ႏြငးံ ပိေတာကးသစးအမ္ိဳ့အစာ့ 
သညး လာမညးံ ှ၀ ႏြစးအတျငး့ သုိ႔မဟုတး 
ထုိထကးနညး့သညးံကာလအတျငး့ သစးမ္ာ့ 
လုဵ့ွကုနးဆုဵ့သျာ့မညး်ဖစးသညး၈ 
 
သုိ႔ေသား ဿွှ၀ သစးကုနးသျယးမႈႏႈနး့( ဿွှဿ 
ခုႏြစး ကုနးသျယးမႈပမာဏထကး ရာခိုငးႏႈနး့ 
၀ွွ ်မငးံမာ့သညး) အတုိငး့သာ ဆကးသျာ့ 
မညးဆုိပါက ယငး့သစးအမ္ိဳ့စိတးႏြစးခုသညး 
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လာမညး ံ ႏြစးႏြစးႏြငး ံ သုဵ့ႏြစးအတျငး့ အလုဵ့စဵ ု
ကုနးဆုဵ့သျာ့မညး်ဖစးသညး၈  
 
လကးေတျ႕အာ့်ဖငး ံ ်ဖစးႏိုငးေ်ခရြိသညး ံ သစး 
ကုနးဆုဵ့သျာ့မညး ံ အခ္ိနးကာလမြာ လာမညးံ 
၀ႏြစးႏြငး ံ ှ၀ ႏြစးအတျငး့စီ့ပျာ့်ဖစး 

သစးထုတးလုပးႏိုငးမႈအေ်ခအေန ကငး့မဲံသျာ့ 
ႏိုငးသညး၈ ယငး့သစးမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ကုိ ကာ 
ကျယးမညးဆုိပါက လကးရြိအေနအထာ့ အ 
ေပၚ ေက္နပးႏြစးသိမးံႏိုငးမညးံ အေ်ခအေန 
မရြိေၾကာငး့ သိသာလြသညး၈  

တရာ့မွငး နယးစပးကုနးသျယးမႈ  
 
ဿွွွ (၁၆ွွွွ m3) ခုႏြစးမြစတငး၍ 
တရုတးႏိုငးင ဵယူနး်ပညးနယးသုိ႔ ွငးေရာကးလာ 
သညးံေဟာငး့မႈ သစးလုဵ့မ္ာ့၏ ၄၅ ရာခိုငးႏႈနး့ 
သညး ်မနးမာႏိုငးငဵႏြငး ံနယး်ခငး့ထိစပးေနသညး ံ
ယူနနး်ပညးနယးသုိ႔ ကုနး့ေၾကာငး့မြ တငးသျငး့ 
်ခငး့်ဖစးသညး၈  
 
မညးသညး ံ သစးမ္ိဳ့စိတးကုိမဆုိ နယးစပးမြ 
တစးဆငးကုံနးသျယးမႈ ်ပဳလုပး်ခငး့ကုိ 
်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ႏြစးေပါငး့ မ္ာ့စျာကတညး့က 
တာ့်မစးထာ့ၿပီ့်ဖစးသညး၈xvi ဧၿပီလ ဿွှ၁ 
ခုႏြစးတျငး စတငးသကးေရာကးေသာ သစးလုဵ့ 
တငးပို႔မႈ တာ့်မစးခ္ကးကလညး့ တစးႏိုငးငဵလုဵ့ 
ကုိ ်ခဵဳငဵ၍ု အေရ့ႀကီ့သညးံ နယးစပး သစးတငး 
ပို႔မႈ တာ့်မစးခ္ကးကုိ ပိုမိုခိုငးမာေစသညး၈  
 
တရုတးႏိုငးငဵသုိ႔ ကုနး့လမး့မြတစးဆငးံ သစး 
ကုနးသျယးမႈကုိကနး႔သတးထာ့ေသားလညး့၇ 
၎တာ့်မစး ခ္ကးဥပေဒႏြငး ံ ဆနး႔က္ငး၍ 
ဿွွ၃xvii ခုႏြစးတျငး ယူနနး်ပညးနယးသုိ႔ 
သစးတငးပို႔မႈရြိလာခဲံေၾကာငး့ သိရသညး၈ 
ထုိႏြစးတျငး တငးပို႔မႈအနညး့ငယးမြ္သာ ရြိေသား 
လညး့ ဿွွ၃ ခုႏြစးမြ စတငး၍ သစးလုဵ့ 

တငးသျငး့ မႈပမာဏႏြငံး တနးဖို့သညး တစးႏြစး 
ႏြစးႏြစးအတျငး့်မငးံ တကးလာ ခဲံသညး၈  
 
ဿွှဿ ခုႏြစးအတျငး့ ယူနနး်ပညးနယး၏ 
သစးကုနးထျကးပစ ၥညး့အတျကး သစးလိုအပး 
ခ္ကး ဿွ ရာခိုငးႏႈနး့စာကုိ ်မနးမာေဟာငး့မႈ 
သစးမ္ိဳ့စိတးက ်ဖညးံဆညး့ေပ့ခဲံသညး၈ 
ထုိႏြစးတျငး ကူမငး့ကံဲသုိ႔ေသာ ခရိုငး၏ သစး 
ကုနးထျကးပစ ၥညး့အတျကး လုိအပးေသာသစး 
၅ွ ရာခိုငးႏႈနး့ကုိ ်မနးမာ်ပညးမြ တငးသျငး့ 
ေၾကာငး့သိရသညး၈xviii ထုိႏြစးေနာကးပိုငး့ 
ယငး့ပမာဏထကး သုဵ့ဆခနး႔်မငးံသျာ့ႏိုငးေ်ခ 
ရြသိညး၈  
 
National Geographic မဂ ၢဇငး့၏ “တရုတး 
သစးထုတးလုပးငနး့ ်မနးမာအပစးအခတး 
ရပးစေဲရ့ကုိ ၿခိမး့ေ်ခာကးေန” ဟူေသာ 
ေဆာငး့ပါ့တျငး ဿွှ၀ အတျငး့ နယးစပး 
သစးကုနးသျယးေရ့လုပးငနး့က ကခ္ငး်ပညး 
နယးအပါအွငး အ်ခာ့်ပညးနယးမြ လူမ္ိဳ့စု 
မ္ာ့ႏြငး ံ အစို့ရ၏တုိ႔အၾကာ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ 
ေဆျ့ ေႏျ့ မႈကုိ မညးသုိ႔ ထိခိုကးႏိုငးေၾကာငး့ 
ေထာကး်ပထာ့သညး၈xix  
 
တရုတးႏိုငးငဵသုိ႔ ်မနးမာႏိုငးငဵမြ ေဟာငး့မႈ 
တငးသျငး့မႈကုိ ပဵုမြနးလုပးငနး့အ်ဖစး 
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လုပးေဆာငးေနသညးမြာ သိသာထငးရြာ့လြ 
သညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵမြ redwood သစးမ္ာ့ 
တရာ့မွငး ွငးေရာကးလာသညးကုိ တရုတး 
ႏိုငးငဵက လကးမခဵဖို႔ ်မနးမာႏိုငးငဵ ေဆာကးရျကး 
ရနးအေရ့ႀကီ့သညး၈ တရာ့မွငးသစးမ္ာ့ကုိ 
တရုတးႏိုငးငဵက ပိတးပငးမႈ မလုပးေသ့သညး ံ
အခ္ိနးတျငး တရုတးႏိုုငးငဵဘကးမြ ဥပေဒအရ 

အ်ပနးအလြနး ေလ့စာ့လိုကးနာရနး 
ေဆာငးရျကးႏိုငးမညးံ နညး့လမး့မြာ CITES 
ႏိုငးငဵတကာ သေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံ 
လုပးေဆာငးရနး အေကာငး့ဆုဵ့်ဖစးသညး၈  
 

 
  

 
တရာ့မွငး တာမလနး့သစးချဲသာ့မ္ာ့၇ စစးကုိငး့တုိငး့၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ဧၿပ ီ ဿွှ၁ (အီ့အိုငးေအသုိ႔ အမညးမေဖားသူ 
ေပ့ပို႔သညး၇ ဇျနး ဿွှ၁)  

 
တရာ့ဥပေဒ စို့မို့မႈကုိ ွယးယူ်ခငး  ့ 
 
တရုတးႏိုငးငဵ၏ ေဟာငး့မႈ လုိအပးခ္ကး အရြိနး 
်မြငးံတကးေန်ခငး့၏ အက္ိဳ့ဆကးကုိခဵစာ့ 
ရသညး ံ ႏိုငးငဵတုိငး့တျငး ေငျေၾက့မကးလုဵ့ 
ေၾကာငး ံ တရာ့မွငး သစးခို့ထုတးသယးယူမႈ 
မ္ာ့ ်ဖစးေပၚလာၿပီ့၇ ထုိ်ဖစးရပးသညး ၎ 
တုိ႔၏ အုပးခ္ဳပးေရ့စနစးအတျကး ႀကီ့မာ့ေသာ 
စိနးေခၚမႈပငး်ဖစးသညး၈ ထုိအေ်ခအေနမြ 
်မနးမာႏိုငးငဵကလညး့  ်ချငး့ခ္ကးအ်ဖစး 
လျတးကငး့မႈမရြိပါ၈ အေၾကာငး့မြာ သစးလုဵ့ 
ရရြိႏိုငးသညးံအေ်ခအေန အစဥးအ်မ ဲက္ဆငး့ 

ေနေသားလညး့  လိုအပးခ္ကး အဆုဵ့ မသတး 
ႏိုငးေသာ ပမာဏအတျကး ေနရာေဟာငး့မြ 
သစးမ္ာ့ကုနးဆုဵ့သျာ့ပါက ေနရာသစးမြ 
သစးမ္ာ့ကုိ တရုတး ကုနးသညးမ္ာ့က အဆမ 
တနးမ္ာ့်ပာ့ေသာ ေငျေၾက့ေပ့ကာ ွယးယူ 
ၾကသညး၈ ထုိသုိ႔်ဖစး်ခငး့မြာ လာဘးစာ့မႈက 
အဓိကအေရ့ႀကီ့သညးံ အေၾကာငး့အရငး့ 
တစးရပး်ဖစးသညး၈xx   
 
်မနးမာ်ပညး၏ ကုနးသျယးေရ့မႈွါဒမ္ာ့ကုိ ၎ 
၏ ကုနးသျယးဘကးႏိုငးငဵမ္ာ့က ေလ့စာ့ 
လိုကးနာေၾကာငး့ ေသခ္ာေစရနးကာကျယး 
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သညးံစနစး ခ္မြတးႏိုငး်ခငး့မရြိပါက ေငျေၾက့ 
မကးလုဵ့မ္ာ့ရြိေန်ခငး့ အေ်ခအေနေအာကး 
တျငး  အစို့ရက ၎၏ဥပေဒကုိ လိုကးနာ 
လာေစရနး ႀကိဳ့ပမး့ခ္ကးမ္ာ့ ေအာငး်မငးႏိုငး 
ဖျယးမရြိ၈ တရာ့မွငးေသာနညး့်ဖငး ံ ွယးယူ 
လိုမႈမ္ာ့ရြိေန်ခငး့ေၾကာငး ံ သစးလုဵ့မ္ာ့ကုိ 
တရာ့ွငး်ဖစးေစ တရာ့မွငး်ဖစးေစ သစး 
တငးပို႕မႈမ္ာ့ ဆကး၍ ်ဖစးေပၚေနဦ့မညး်ဖစး 
သညး၈  
 
တရုတးွ ယးယူသူမ္ာ့ႏြငးံ သစးလုပးငနး့တျငး 
ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵသူမ္ာ့ဘကးက ်မနးမာပိေတာကး 
သစးအမ္ိဳ့အစာ့ကုိ  ဟုိငးနနး ဟျနးဟျာလီ ႏြငးံ 
ဒယးဘာ့ဂ္ီယာကုိခ္ငးခ္ငးနငး့စစး စေသာ 
ရြာ့ပါ့ ေဟာငး့မႈ (၎ အမ္ိဳ့အစာ့ မ္ာ့ 
ကုနးဆုဵ့သျာ့ၿပီ်ဖစးသညး၈xxi) သစးမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ 
အတျကး အစာ့ထုိ့သစး အ်ဖစး မြနး့ဆ 
တျကးခ္ကးကာ ေရာငး့ွယးေန်ခငး့ေၾကာငး ံ
်မနးမာပိေတာကး၏ တနးဖို့ အနိမး ံ အ်မငး ံ
်ဖစးေပၚေနသညး၈  
 
မႏ ၲေလ့မြ မႈဆယးအထိ သစးသယးေပ့ေသာ 
ကာ့သမာ့မ္ာ့ ခရီ့စဥးတစးခုအတျကး က္ပး 
၆ သနး့ခနး႔ ရရြိေၾကာငး့ သိရြိရၿပီ့၇ စျနး႔စာ့ 

သယးေဆာငးရသူဲမ္ာ့က သုဵ့လအတျငး့ 
က္ပးေငျ သနး့ ၀ွွ ( အေမရိကနးေဒၚလာ 
၀ွွွွွ) ခနး႔ရရြိၾကသညး၈xxii အစို့ရ 
အာဏာပိုငးမ္ာ့က လာဘးယူ၍ တရာ့မွငး 
တာမလနး့ႏြငးံ ပိေတာကးမ္ာ့ကုိ တရုတးနယး 
စပးဘကးသုိ႔ သယးယူချငးံ်ပဳေနသညးံ 
လက ၡဏာမ္ာ့ ေတျ႕ေနရၿပီ်ဖစးသညး၈xxiii  
 
လာအို၇ ထုိငး့ႏိုငးငဵ၇ ဗီယကးနမးႏြငး ံ
ကေမ ႓ာဒီ့ယာ့ ႏိုငးငဵမ္ာ့၏ သစးလုပးငနး့ႏြငးံ 
သစးေတာဆိုငးရာ ရာဇွနးမႈမ္ာ့တျငး မ္ာ့်ပာ့ 
လြေသာ ေငျေၾက့မကးလုဵ့မ္ာ့ရြိေန်ခငး့ 
ေၾကာငးံ တရာ့ဥပေဒစို့မို့မႈကို ေဘ့ဖယး 
ခဵထာ့ရသညး။xxiv  
 
မဲေခါငးေဒသႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး ်ဖစးခဲံသလို ်မနးမာ 
်ပညးတစးွ နး့လဵု့ရြိ တာမလနး့ သစးေတာမ္ာ့ 
တျငး ်ဖစးေနေသာ သစးေတာ ရာဇွတးမႈ 
မ္ာ့ကုိ တာ့ဆီ့ကာကျယးရမညးံနညး့မြာ 
တရုတးႏိုငးငဵ၏ သစးလုဵ့ လိုအပးခ္ကးအတျကး 
ေရရြညးတညးတံဵေသာနညး့်ဖငးံသာသစးထုတးး
မႈ်ပဳလုပးလာေစရနး ႀကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကးေရ့ 
်ဖစးသညး၈  
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်မနးမာေဟာငး့မႈမ္ိဳ့စိတးကုိ 
ႏိုငးငဵတကာဆုိငးရာ သေဘာတူညီခ္ကး 
CITES ်ဖငး ံထိနး့ခ္ဳပးရနး လိုအပး်ခငး  ့ 
 
CITES သညး ကုလသမဂ ၢေအာကးရြ ိသဘာွ 
ပတးွနး့က္ငးဆုိငးရာ ႏိုငးငဵတကာ သေဘာ 
တူညီခ္ကး တစးခု်ဖစးၿပီ့ ်မနးမာႏြငး ံ တရုတး 
ႏိုငးငဵအပါအွငး ႏိုငးငဵေပါငး့ ှ၄ွ ေက္ားက 
လကးမြတးထုိ့ထာ့သညး၈  
 
CITES ေနာကးဆကးတျဲ 
 
CITES သေဘာတူညီခ္ကး၏ လုပးေဆာငးပဵ ု
မြာ မ္ိဳ့တုနး့အႏ ၱရာယးႏြငးရံငးဆိုငးေနရေသာ 
သစးမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ကုိ  ၎၏ ေနာကးဆကးတျဲ 
စရငး့မ္ာ့တျငး အဆငးံသုဵ့ဆငးံချဲကာ ထညး ံ
သျငး့သတးမြတးကာ ကာကျယးရနး ်ဖစးသညး၈ 
တစးဆငးံ်ခငး့အေပၚမႈတညး၍  မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ကုိ 
ကာကျယးေပ့မႈ အဆငးံလညး့ ကျဲ်ပာ့သျာ့ 
သညး၈  
 

ေနာကးဆကးတျဲ ှ၈ အဆုိ့ွါ့ဆုဵ့ 
အေ်ခအေနႏြငး ံ ရငးဆုိငးေနရာေသာ မ္ိဳ့တုနး့ 
လုနီ့ပါ့ ်ဖစးေနေသာ သစးမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ကုိ 
ေရာငး့ွယး်ခငး့ ႏိုငးငဵတကာကုနးသျယးမႈတျငး 
အလုဵ့စဵုတာ့်မစး်ခငး့၈ 
 
ေနာကးဆကးတျဲ ဿ၈  ၿခိမး့ေ်ခာကးခဵရေသာ 
မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ကုိ ဥပေဒ်ဖငး ံ စညး့ၾကပးသညး၈ 
အကနး႔အသတး်ဖငးံ ကုနးသျယး်ခငး့ကုိ ချငးံ်ပဳ 
သညး၈ သုိ႔ေသား ေရရြညးတညးတံဵႏိုငးမညး ံ
စနစး်ဖငး ံ သေဘာတူႏိုငးေသာ ချဲတမး့ 
ပမာဏကို သတးမြတးကာ ကုနးသျယးမႈ်ပဳရနး 
်ဖစးသညး၈ ကုနးသျယးမႈအတျကး CITES က 
ထုတးေပ့ေသာ ချငးံ်ပဳခ္ကးကုိ ရယူရမညး၈ 
ဤအဆငးံတျငး မ္ိဳ့စိတးကာကျယးရနး စရငး့ 
တျငး ထညးံသျငး့သတးမြတးႏိုငးရနး  ႏိုငးင ဵ
အာ့လုဵ့၏ သေဘာတူညီခ္ကး ယူရနးလုိအပး 
သညး၈  
 
ေနာကးဆကးတျဲ ၀၈ ၿခိမး့ေ်ခာကးခဵရေသာ 
မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ကုိ ဥပေဒ်ဖငး ံ စညး့ၾကပးသညး၈ 
ႏိုငးငဵတစးခု်ခငး့စီက မိမိႏိုငးငဵအတျငး့ရြ ိ
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မ္ိဳစိတးမ္ာ့ကုိ အေရ့ေပၚကာကျယးမႈေပ့ရနး 
အ်ခာ့ႏိုငးငဵမ္ာ့၏ သေဘာတူညခီ္ကး ရယူ 
စရာမလိုပ ဲ  မိမိဆႏ ၵအေလ္ာကး သတးမြတး 
ထညးံသျငး့ႏိုငးသညး၈  
 
တရာ့မွငး သစးထုတး်ခငး့ႏြငးံ ကုနးသျယး 
်ခငး့ကုိ အေၾကာငး့်ပဳကာ ဤအဆငးံ၏စရငး့ 
တျငး မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ကုိ ထညးံံသျငး့ၾက်ခငး့်ဖစး 
သညး၈  
 
ေနာကးဆကးတျဲ ှ၇ ဿ ႏြငး ံ ၀ တျငး ေဖား်ပ 
ထာ့ေသာမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ကုိ မႈရငး့ႏိငုးငဵမြ ထုတး 
ေပ့ေသာ   CITES တရာ့ွငးချငးံ်ပဳခ္ကး 
မပါရြိဘဲ ေရာငး့ွယးပါက CITES အဖျဲ႕ွငး 
ႏိုငးငဵမ္ာ့အာ့လုဵ့က တာ့်မစးဖမး့ဆီ့ရမညး 
်ဖစးသညး၈ ဤနညး့်ဖငးံ အစို့ရတစးခု်ခငး့စ ီ
ေအာကးတျငး မရြိေသာ ကုနးသျယးေရ့ ဥပေဒ 
စညး့ၾကပး်ခငး့၇ ေစာငးံၾကညးံ်ခငး့ႏြငး ံအေရ့ယူ 
ေဆာငးရျကး်ခငး့ကိစ ၥမ္ာ့ကုိ CITES က 
လုပးေဆာငးေပ့သညး၈  
 
မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ကုိ ေနာကးဆကးတျဲစရငး့တျငး 
ေအာငး်မငးစျာ ထညးံသျငး့ႏိုငးခဲံေသာ သာဓက 
မြာ ရာမငး(Gonystylus spp.)ကုိ ေနာကး 
ဆကးတျဲအဆငးံသုဵ့တျငး ထညးံသျငး့ထာ့ရာမြ 
ေနာကးဆကးတျဲ အဆငးံႏြစးသုိ႔ ်မြငးံတငး 
ထညးံသျငး့ႏိုငးခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး 
အ်ခာ့ရို႕စးွ ုဒးသစးအမ္ိဳ့အစာ့ ်ဖစးသညး ံ
Dalbergia nigra (ေနာကးဆကးတျဲ ှ)၇ 
Dalbergia cochinchinensis (ေနာကးဆကး 
တျဲ ဿ)ႏြငး ံ မာဒကးဂါစးကာ ႏိုငးငဵ၏ 
Dalbergiaႏြငးံ DiospyrosGenus (ေနာကး 
ဆကးတျဲ ဿ) တုိ႔လညး့ ပါွငးသညး၈  
 

CITES သေဘာတူညီခ္ကး်ဖငး ံတာ့ဆီ  ့
ကာကျယးမညးနံညး့လမး  ့ 
 
တာမလနး့ႏြငးံ ပိေတာကးသစးမ္ာ့ကုိ ေရရြညး 
အက္ိဳ့မၾကညးံဘဲ ခုတးယူေန်ခငး့ႏြငးံ တရုတး 
ႏိုငးငဵသုိ႔ တရာ့မွငးကုနးသျယးမႈ်ပဳေန်ခငး့ကုိ 
CITES ႏိုငးငဵတကာ သေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံ 
တာ့ဆီ့ကာကျယးရနး ်မနးမာအစို့ရတျငး 
အချငးံအေရ့ရြိသကံဲသုိ႔ တာွနးလညး့ရြိသညး၈ 
၎သစးအမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့ကုိ ေနာကးဆကးတျဲ 
ဿ စရငး့တျငး ထညးံသျငး့၍ ကာကျယး်ခငး့ 
ကပို၍သငးံေတားသညး၈ 
 
၎သစးမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ကုိ သေဘာတူညီခ္ကး 
စာခ္ဳပးပါအဖျဲ႕ွငးမ္ာ့၏ ညီလာခဵတျငး 
ေနာကးဆကးတျဲ ဿ စရငး့၌ထညးံသျငး့်ခငး့ 
မ်ပဳလုပးႏိုငးမီ၊ အေရ့ေပၐအေ်ခအေန 
တာ့ဆီ့ကာကျယးမႈ အစီအစဥးအ်ဖစး 
ေနာကးဆကးတျဲ ၀ တျငး ယခုခ္ကး်ခငး့ 
ထညးံသျငး့ရနးအဆိုတငးသျငး့သငးံသညး။ 
ထိုသုိ႔ လုပးေဆာငးပါက ်မနးမာအစို့တျငး 
အဖို့တနးသစးမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ႏြငးံ ်ပဳနး့တီ့လာ 
ေနေသာသစးေတာမ္ာ့ကို ကာကျယးလို 
သညးံဆႏၵရြိေၾကာငး့ ေဖား်ပရာေရာကး မညး။  
 
ထိုနညး့်ဖငးံ Dalbergia Bariensis / 

oliveriandPterocarpusmacrocarpus သစးမ္ိဳ့ 
စိတးမ္ာ့ကုိ ေလ့လအတျငး့ ေနာကးဆကးတျဲ 
၀ စရငး့တျငး ထညးံသျငး့ႏိုငးသညး၈ ထုိ႔ေနာကး 
မြာေတာံ CITES ၏ ချငးံ်ပဳခ္ကးလကးမြတး 
မပါဘဲ ယငး့သစးမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ တရုတးႏိုငးငဵသုိ႔ 
မွငးႏိုငးေတာံပါ၈
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နိဂဵု့  
 
တရာ့မွငး သစးထုတးလုပးမႈ ်မြငးံတကးေနသညးံအေ်ခအေနတျငး တရုတးႏိုငးငဵက ရြာ့ပါ့ေဟာငး့မႈမ္ိဳ့စိတးအေပၚ လုိအပး 
ခ္ကး ႀကီ့မာ့လာေနသညး၈ ယငး့သစးအမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့ကုိ ကာကျယးရနး ်မနးမာႏိုငးငဵအေန်ဖငးံ မိမိ၏ သစးေတာမ္ာ့ကုိ 
ကာကျယးသညးံအစီအစဥးလုပးေဆာငးသငးံသညး၈  
 
ပစးမြတးထာ့ွယးယူေနေသာ တာမလနး့ႏြငးံ ပိေတာကးမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ လကးရြိအေ်ခအေနတုိငး့ ဆကးလကး ွယးလုိအာ့်မြငး ံ
ေနပါက သစးေတာႏြငးံ ကုနးသျယးေရ့ဆုိငးရာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့အရ ယငး့မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ လာမညးံ ၀ ႏြစး ႏြငးံ ှ၀ ႏြစး 
အၾကာ့ ကုနးဆုဵ့သျာ့ႏိုငးေ်ခရြိသညး၈  
 
အႏ ၱရာယးက္ေရာကးေနေသာ မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ကုိ ကာကျယးရနးႏြငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ ဥပေဒမ္ာ့ကုိ ကုနးသျယးဖကးတရုတးႏိုငးငဵက 
ေလ့စာ့လိုကးနာမႈရြိလာေစရနးနညး့လမး့မြာ CITES ႏိုငးငဵတကာ သေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံ ႀကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကးသျာ့ 
ရနး်ဖစးသညး၈  
 
်မနးမာႏိုငးငဵအေန်ဖငးံ CITES ၏ ှ၄ ႏြစးႀကိမးေ်မာကး အေထျေထျညီလာခဵ (CoP17) မတုိငးမီတျငး ၎၏ မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ကုိ 
ေနာကးဆကးတျဲ အဆငး ံ ၀ စရငး့တျငး ထညးံသျငး့ေပ့ရနး အ်ခာ့အဖျဲ႕ွငးႏိုငးငဵမ္ာ့၏ သေဘာတူညီခ္ကးယူစရာလုိဘဲ 
အလ္ငးအ်မနး ေတာငး့ဆုိသငးံသညး၈ တစးဆကးတညး့မြာပငး  အ်ခာ့ႏိုငးငဵမ္ာ့ႏြငးံအတူ ပို၍က္ယး်ပနး႔ေသာ သေဘာတူညီ 
ခ္ကးရယူကာ ေနာကးဆကးတျဲ အဆငး ံ ဿ တျငး မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ထညးံသျငး့ကာကျယးေပ့ရနး ထုိညီလာခဵတျငး 
လုပးေဆာငးသငးံသညး၈  
 
ႏိုငးငဵတကာ အသုိငး့အွိုငး့အေန်ဖငးံလညး့ စရငး့တျငး ထညးံသျငး့သတးမြတးထာ့ေသာ မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ကုိ  CITES 
သေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံ ကာကျယးရနး ်မနးမာႏိုငဵ၏ ႀကိဳ့ပမး့မႈကုိ ပူ့ေပါငး့မေဲပ့ေထာကးခဵ်ခငး့်ဖငးံ ကူညီပဵံပို့သငံးသညး၈ 
နညး့ပညာဆုိငးရာ အၾကဵ်ပဳခ္ကး၇ ေငျေၾက့အကူအညီႏြငးံ စျမး့ရညး်မြငးံတငး ်ခငး့နညး့မ္ာ့်ဖငးံလညး့ လိုအပးသလုိ 
ကူညီေပ့သငးံသညး၈  
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ကုိ့ကာ့စာမ္ာ  ့ 

                                                           
i
 အုိငးတီတီအုိ သစးကုနးသျယးမႈ ေစ့္ကျကး အစီရငးခဵစာ ှ၅့၄၇ ဿွွ၁ ဧၿပီ ှ-ှ၂  
ii
 တာမလနး့ႏြငး ံပိေတာကးသစးလုဵ့မ္ာ့ကုိ ဖမး့ဆီ့ရရြိမႈ ်မြငးံတကးလာ်ခငး့၇ အိမးနီ့်ခငး့ႏိုငးငဵမ္ာ့ ်ဖစးသညးံ လာအုိ၇ ထုိငး့ႏိုငးငဵႏြငး ံ

ဗီယကးနမးတျငး D.cochinchinesis မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့ကုိစီ့ပျာ့်ဖစးထုတးလုပးရနး ကုနးဆုဵ့သျာ့ေသာ rosewoods မ္ိဳ့စိတးအတျကး 
တာမလနး့ႏြငး ံပိေတာကးကုိ အစာ့ထုိ့သစးအ်ဖစး လူၾကိဳကးမ္ာ့လာ်ခငး့၇ သစးကုနးသညးမ္ာ့ၾကာ့ တီ့တုိ့ေ်ပာဆုိမႈ၇ ယငး့သစးမ္ာ့၏ 
ေစ့္ႏႈနး့ အတကးအက္ႏြငးံ တာမလနး့အမ္ာ့ဆုဵ့ေပါကးေရာကးရာ ေဒသမ္ာ့တျငး တရာ့မွငး သစးခို့ထုတးမႈ 
တစးဟုတးထုိ့်မြငးံတကးလာ်ခငး့ အေ်ခအေနက တရုတးႏိုငးငဵသုိ႔ ်မနးမာႏိုငးငဵမြ ေဟာငး့မႈတငးပို႔မႈ တစးဟုနးထုိ့်မြငးံတကးမႈကုိ 
်ပသသညး ံသကးေသမ္ာ့်ဖစးသညး၈  
iii
<http://www.iucnredlist.org/details/33247/0&http://www.iucnredlist.org/details/32306/0>A1cd ဆုိသညးမြာ - 

သစးေတာတညးရြိမႈနယးေ်မ က္ဵဳ႕လာ်ခငး့၇ မ္ိဳ့စိတးပမာဏႏြငးံ အရညးအေသျ့  က္ဆငး့လာ်ခငး့၇ ထုတးယူသုဵ့စျဲမႈႏြငး ံ
ထုတးယူသုဵ့စျဲမညးံ အလာ့အလာ အနိမးံအ်မငးံေပၚမႈတညး၍ မညးသညးံနညး့်ဖငးံမဆို်ဖစး မ္ိဳ့ဆကးသုဵ့ဆကးအတျငး့ သုိ႔မဟုတး 
လျနးခဲံသညးံ ှွႏြစးအတျငး့ မႈရငး့ သစးေတာ ပမာဏ၏ ၂ွ ရာခုိငးႏႈနး့က္ဆငး့သျာ့သညးဟု သဵသယ်ဖစးေပၚ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး 
သစးေတာပမာဏက္ဆငး့လာမႈကုိ ေလံလာေတျ႕ရြိ်ခငး့၇ ခနး႔မြနး့်ခငး့ႏြငး ံေကာကးခ္ကးခ္ေသာနညး့လမး့်ဖငးံ 
သစးပငးအေရအတျကးေလြ္ာံနညး့လာ်ခငး့ကုိဆုိလုိသညး၈  

http://www.eia-international.org/
http://www.iucnredlist.org/details/33247/0
http://www.iucnredlist.org/details/32306/0
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iv
 CITES ေနာကးဆကးတျဲ စရငး့သတးမြတးရနး လိုအပးေသာစဵႏႈနး့ကုိ အေ်ခခ၍ဵ သစးပငးမ္ိဳ့စိတးကုိ သုဵ့သပးထာ့်ခငး့၇ ကမ ႓ာံ 

ပတးွနး့က္ငးေစာငးံၾကညး ံထိနး့သိမး့ေရ့ ဌာန(World Conservation Monitoring Center)၇ နယးသာလနးႏိုငးငဵ၏ CITES 
စီမဵခနး႕ချဲေရ့ အဖျဲ႕ ကုိယးစာ့၇ ဒီဇငးဘာ ှ၆၆၅၈ 
v
 ကုဗတနး ပမာဏ ခနး႔မြနး့ေ်ခ - ်မနးမာ သစးကုနးသျယးေရ့ႏြငးံ rosewoods ကုနးသျယးမႈဆုိငးရာ မႈွါဒမ္ာ့၇ ညီညီေက္ား၇ အေထျေထျ 

ဒါရိုကးတာ၇ MOECAF၇ ဿွှ၁ မတး ဿ၂ < http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4372.pdf.>ကုဗမီတာ်ဖငး ံ
ေ်ပာငး့လဲတျကးခ္ကး်ခငး့ 1.416 m3/cu ton rate.   
vi
 http://www.treeseedfa.org/doc/Monographs/Pterocarpusmacrocarpus.pdf  

vii
 ကုဗတနး ပမာဏ ခနး႔မြနး့ေ်ခ - ်မနးမာ သစးကုနးသျယးေရ့ႏြငးံ rosewoods ကုနးသျယးမႈဆုိငးရာ မႈွါဒမ္ာ့၇ ညီညီေက္ား၇ အေထျေထျ 

ဒါရိုကးတာ၇ MOECAF၇ ဿွှ၁ မတး ဿ၂  <http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4372.pdf.>ကုဗမီတာ်ဖငး ံ
ေ်ပာငး့လဲတျကးခ္ကး်ခငး့ 1.416 m3/cu ton rate.  
viii

 <http://www.fao.org/docrep/005/ac648e/ac648e08.htm, &http://en.skyflag.com/news/890.html>  
ix
 <http://www.myanmarburma.com/attraction/94/national-symbols-of-myanmar-burma>  

x
 UNCOMTRADE  

xi
 ်မနးမာသစး ကုနးသျယးမႈႏြငးံ rosewoods ကုနးသျယးမႈ မႈွါဒမ္ာ့၇ ညီညီေက္ား၇ ဒါရိုကးတာ၇ သစးေတာဌာန၇ MOECAF၇ ဿွှ၁ 

မတးလ ဿ၂  
xii

 ်မနးမာ - သစးခို့ထုတးမႈတာ့်မစးခ္ကး ေနာကးပိုငး့ ်မငးံတကးလာမညးံ သစးခို့ထုတးသယးယူမႈ အႏ ၲရာယး၇ ဿွှ၁ ေမ ၀ွ 
<http://www.ihb.de/wood/news/Myanmar_loggingban_illegal_timber_smuggling_37222.html> 
xiii

 မႏၲေလ့တျငး စဵခ္ိနးတငးပမာဏ တရာ့မွငးသစးလုဵ့မ္ာ့ ဖမး့ဆီ့ရရြိ၇ အီလဲဗငး့ မီဒီယာ အဖျဲ႕၇ ဿွှ၁ ဧၿပ ီဿ၆  
xiv

 တရာ့မွငး သစးခို့ထုတးမႈ ်မငးံတကးလာ်ခငး့ေၾကာငး ံစစးကုိငး့တျငး အာဏာပိုငးမ္ာ့က ညမထျကးရ အမိနး႔ထုတး်ပနးရနးရြ ိ၇ ဿွှ၀ 
ႏိုွငးဘာလ ဿ၆၈ စစးကုိငး့တုိငး့တျငး တရာ့မွငးသစးခို့ထုတးသူမ္ာ့ လျတးလပးချငးံရေန၇ ်မနးမာတုိငး့၇ ဿွှ၁ ဇနးနွါရီ ဿ၃၈ 
သစးအလုဵ့လုိကးတငးပို႔မႈ တာ့်မစးခ္ကးအေပၚ သဵသယမ္ာ့၇ ်မနးမာတုိငး့၇ ဿွှ၁ ဧၿပ ီှွ၈ ်မနးမာ်ပညးတျငး တရုတးသစးခို့ထုတးမႈ 
ပိုမိုဆုိ့ရႊာ့လာ၇ အီလဲဗငး့ မီဒီယာ၇ ဿွှ၀ ေမလ ၀ရကး၈ 
xv

 ်မနးမာ - သစးခို့ထုတးမႈတာ့်မစးခ္ကး ေနာကးပိုငး့ ်မငးံတကးလာမညးံ သစးခို့ထုတးသယးယူမႈ အႏ ၲရာယး၇ ဿွှ၁ ေမ ၀ွ 
<http://www.ihb.de/wood/news/Myanmar_loggingban_illegal_timber_smuggling_37222.html> 
xvi
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xvii
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အစီရငးခဵစာတျငး ကုိ့ကာ့ထာ့ခ္ကး၇ ႏိုွငးဘာလ ဿွှ၀   
xviii

 <http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4138.pdf>  
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