
 
တမလန္းသစ္ျဖင့ ္ထြင္းထုထားေသာ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ား၈ တရုတ္ႏိုင္ငံ၉ (အီးအုိင္ေအ - မူပိုင္ဓါတ္ပံု) 

 
 

အာဆီယံေဒသတြင္း တမလန္းသစ္ျပႆနာအတြက္ 
အမွာစကား - အေရးတႀကီး ႏႈိးေဆာ္ခ်က္ 

 

(CITES)သေဘာတူညီခ်က္ဆုိင္ရာ အာဆီယံပညာရွင္မ်ားအုပ္စ ု(CITES AEG)  
အစည္းအေဝးအတြက္ ပန္ၾကားခ်က္၈ ေမလ ၃ ရက္မ ွ၆ ရက္၈ ဘရူႏိုင္း 

 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕(EIA)i 

 

ေဒသတြင္း တမလန္းသစ္ျပႆ နာ -  
အာရွ၏ ႀကီးထြားတုိးတက္လာေသာ ေဟာင္မူး ပရိေဘာဂေစ်းကြက္အား ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
တရားမဝင ္ တမလန္း သစ္ခုတ္မႈႏွင့ ္ ကုန္သြယ္မႈတုိ႕သည္ မေဲခါင္ျမစ္တေလွ်ာက္ အၾကမ္းဖက္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ 
အားေပးေနသည္၉ 
 

မၾကာေသးခင ္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း သစ္ေတာအုပ္၈ ရအဲရာရွိ၈ စစ္အရာရွိႏွင့ ္ သစ္ခုတ္သူ ဿ၃ှ ေက်ာ္ တမလန္းသစ ္
ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေစေရး စီမံခ်က္မ်ားအတြင္း သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရျပီးျဖစ္သည္၉ iiနယ္စပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ သစ္ေတာမ်ား 
ႏွစဖ္က္ခြ ေပါက္ေရာက္ေနသည္ႏွင့္အတူ အဆုိပါသစ္ကုန္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက 
ေဒသတြင္း တည္ျငိမ္ေရးကုိ ျခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္၉iii 

 

အဓိကက် စီးပြားျဖစ္ေနၾကေသာ သစ္အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္သည့္ တမလန္းသစ္ ႏွစ္မ်ိဳး (Dalbergia 

cochinchinesis and Dalbergia oliveri/bariensis)ႏွင့ ္ ပိေတာက္သစ္(Pterocarpus 

macrocarpus/pedatus) တုိ႕မွာ ၂င္းတုိ႕၏ အမ်ိဳးအစားအေလ်ာက္ မ်ိဳးတုန္းခါနီး အေျခအေနကုိ 
ရင္ဆုိင္ေနရသည္၉ 
 
သစ္ခုတ္သူမ်ားသည္ ျဖစ္ထြန္းေနေသာ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေနရာမ်ားကုိပါ ေဖာက္ဖ်က္လုယူ 
ခဲ့ၾဲကသည္၉ေဒသတြင္း ကမၻာ ့အေမြအႏွစ္ေျမေနရာအျဖစ ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရေသာ နယ္ေျမမ်ားပင္လွ်င္ တရားမဝင ္
တမလန္းသစ္ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အဆုိပါ အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားအျဖစ္မွပင္ ပယ္ဖ်က္ရမည့္ အလားအလာမ်ား 



ေတြ႕ေနရသည္၉ivအက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ေဒသတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့ ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဝင္ေငြကုိလည္း ထိခိုက္ 
လာသည္၉ 
 
အက်င့္ပ်က္ျခစားေနေသာ အဆုိပါကုန္သြယ္ျခင္းမ်ိဳးသည္ မေဲခါင္တဝိုက္ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတုိ႕တေလ်ာက္ 
သစ္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာတုိ႕အတြက္ ပိ၍ုပို၍ အရွက္ရစရာ အစြန္းအထင္းတခု ျဖစ္လာေန၏၉v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
တမလန္းသစ္အား ထြင္းထုေနပံု၈ တရုတ္ႏိုင္ငံ၉ (အီးအုိင္ေအ - မူပိုင္ဓါတ္ပံ)ု 
 

ထိုင္း တမလန္း 
ထုိင္း တမလန္း(Dalbergia cochinchinensis)ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား၏ ဆုိးရြားပံုမ်ားေၾကာင့ ္ ထုိင္းႏွင့ ္
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတုိ႕ထံမ ွ အဆုိျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေဒသတြင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၀ှဿ၁ ခုႏွစ ္
မတ္လတြင္ အဆုိပါ ထုိင္းတမလန္းမ်ိဳးစိတ္အား(CITES) သေဘာတူညီခ်က္ ေနာက္ဆက္တြဲ အမွတ္(၀) အရ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ရန ္သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္၉vi 

 

ႏိုင္ငံတကာ ရွားပါး ေတာေတာင္တိရစၧာန ္ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ဆုိင္ရာ 
အာဆီယံပညာရွင္မ်ားအုပ္စ ုအတြက္ အေရးတၾကီး လုပ္ေဆာင္ဖို႕လုိသည္မ်ားမွာ 
 

 ထုိင္းတမလန္းသစ္မ်ိဳးအား သေဘာတူညီခ်က္ ေနာက္ဆက္တြဲ အမွတ္(၀) မွတ္ခ်က္ ၃ အဆင့္မ ွမွတ္ခ်က္ 
၂ အခ်က္အျဖစ ္ျပင္ဆင္ရန ္

 

 တမလန္းသစ္ေနာက္တမ်ိဳး(ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ေတြ႕ရေသာ အမ်ိဳးအစား)ႏွင့္တကြ 
ပိေတာက္သစ္အမ်ိဳးအစားအားလည္း သေဘာတူညီခ်က္ ေနာက္ဆက္တြဲ အမွတ္(၀) မွတ္ခ်က္ ၃ အဆင့္မ ွ
မွတ္ခ်က္ ၂ အဆင့္အျဖစ ္ျပင္ဆင္ရန ္

 
လုပ္ေဆာင္ခ်က ္ႏွစ္ခုစလံုးသည ္(၀၀)ႀကိမ္ေျမာက ္အပင္မ်ားအေရး အစည္းအေဝး (ဿ၇ - ၀၁ ေအာက္တိုဘာ ၀ှဿ၃) တြင ္
တရားဝင ္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားတင္ျခင္းႏွင့ ္၀ှဿ၄ စက္တင္ဘာတြင ္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ (ဿ၅)ၾကိမ္ေျမာက ္ႏိုင္ငံတကာ ရွားပါး 
ေတာေတာင္တိရစၧာန ္ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳႏိုင္ေရး ၾကိဳးစားျခင္းအားျဖင့ ္
ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မည္၉ 

 



သုိ႕ရာတြင ္ မွတ္ခ်က္(၃)အဆင့္သာ တားျမစ္ျခင္းသည ္ သစ္အလုံးလုိက္၈ သစ္ခြဲသားႏွင့ ္ အထပ္သားသစ္တုိ႕ကုိသာလွ်င ္
ထိန္းခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္ တရားမဝင ္ထုိင္း တမလန္းသစ္ကုန္သြယ္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေန၏၉ 
 
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့ ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရွိေသာ တုိးပြားလာသည့္ ပရိေဘာဂႏွင့ ္ ဆက္စပ္ပစၥည္း ေဒသတြင္း 
ေစ်းကြက္သုိ႕ တရားဝင္ေရာ၈ တရားမဝင္ျဖစ္သည္ ့ထုိင္းတမလန္းသစ္မ်ား အတားအဆီးမရွိပဲ စိမ့္ဝင္လာခဲ့သည္၉viiထုိင္း 
တမလန္းသစ္၏ အျမစ္မ်ားကုိပင္လွ်င္ ပို႕ကုန္အျဖစ ္ တရားမဝင ္ ခုတ္လဲွႏႈတ္ယူလာသည့္ အခါတြင္ 
နယ္စပ္အရာရွိမ်ားသည္ မွတ္ခ်က္(၃) အဆင့္ တားျမစ္ျခင္းကုိ မည္သုိ႕ အသုံးခ်ရမည္ကုိ ၾကံရာမရ viiiျဖစ္လာ၏၉ 
 

 

 
 
မွတ္ခ်က္(၃)အဆင့္ တားျမစ္ျခင္းအား မွတ္ခ်က္(၂) အဆင့္သုိ႕ ေျပာင္းလဲမွသာလွ်င္ ယခုက့ဲသုိ႕ လက္တလုံးျခား 
လုပ္မႈအား ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး သေဘာတူညီခ်က္အရ ျပဳလုပ္ေသာ ထုိင္း တမလန္းသစ ္ကုန္သြယ္မႈအားလုံးအား 
စည္းကမ္းတက်ျဖစ္ေစေရး ေသခ်ာေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္၉ အဆုိပါ မွတ္ခ်က္(၂)အဆင့္ တားျမစ္ျခင္းတြင ္အနာဂတ္ ထုိင္း 
တမလန္း သစ္ကုန္သြယ္မႈမ်ားအား လမ္းညႊန္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့ ္
စည္းကမ္းတက်ျဖစ္ေစေရး အစီအမံမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသညi္x၉  
 
အစားထုိး မ်ိဳးစိတ္မ်ား 
ထုိင္းတမလန္း သစ္မ်ား သဘာဝေတာမ်ားအတြင္း မရွိသေလာက္ ရွားပါးလာမႈႏွင့္ အကန္႕အသတ္ရွိေသာ 
သေဘာတူညီခ်က္အရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားက အခ်ိဳ႕ကုန္သြယ္မႈမ်ားအား တားဆီးထားေသာေၾကာင့ ္ ဆင္တူယုိးမွား 
အစားထုိး သစ္မ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္လည္း ေဟာင္မူး ပရိေဘာဂေစ်းကြက္အတြင္း အဖိုးတန္လာကာ ယခုအခါတြင္ 
အဆုိပါသစ္မ်ားအား အစီစဥ္တက် အထိန္းအကြပ္မရွိ ပစ္မွတ္ထားလာၾကသည္၉  



 
Dalbergia oliveri/bariensis ေခၚ တမလန္း သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာ rosewood ႏွင့ ္ Pletorocarpus macrocarpusl 
pedatus ေခၚ ပိေတာက္သစ္တုိ႕မွာ ထုိက့ဲသုိ႕ ပစ္မွတ္ထားခံရေသာ သစ္မ်ားျဖစ္လာၾကသည္၉.  
 
အဆုိပါ သစ္မ်ိဳးစိတ္မ်ားအား ထုိင္း တမလန္းသစ္အစား (CITES) သေဘာတူညီခ်က္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အမွတ္ (၀) 
တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းသည ္ ျဖစ္သင့္သလုိ သူ႕အေျခအေနႏွင့္သူ တရားမဝင ္ အထိန္းအကြပ္မရွိ 
ကုန္သြယ္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ မ်ိဳးတုန္းမည့္ အႏၲာရာယ္ရင္ဆုိင္ေနရေသာ သီးျခား မ်ိဳးစိတ္တခုအျဖစ္လည္း အသိအမွတ္ 
ျပဳသင့္ပါသည္၉  
 
အဆုိပါ သစ္မ်ိဳးစိတ္မ်ားအား ကုန္သြယ္ေနမႈသည္ မ်ိဳးစိတ္ အလြဲေၾကျငာျခင္းအားျဖင့ ္ ထုိင္းတမလန္းသစ္ တရားမဝင ္
ကုန္သြယ္မႈမ်ားအား အားေပးေနရာ ေရာက္သက့ဲသုိ႕ ေဒသတြင္း အေကာက္ခြန္ စည္းၾကပ္မႈမ်ားအား 
အေျခယုိင္ေစေသာ မ်ိဳးစိတ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေရး ျပႆနာမ်ားကုိလည္း ဖန္တီးေနသည္၉ 
 

 
 
တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းသုိ႕ အလုံးအရင္း တင္သြင္းလာေသာ ေဟာင္မူး သစ္လုံးမ်ား၈ ခြဲသားမ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂမ်ားတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွလာေသာ တမလန္းႏွင့္ ပိေတာက္သစ္မ်ား အမ်ားစုပါဝင္လာခဲ့ျပီး (ပံု ဿ ႏွင့္ ၀) ပါဝင္လာေနဆဲလည္း 
ျဖစ္သညx္၉  
 
အဆုိပါ သစ္မ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ ထုိင္း၈ လာအုိႏွင့ ္ ကမ္ေဘာဒီးယား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ပစ္မွတ္ထားခံရေသာလည္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပိေတာက္ႏွင့ ္တမလန္းသစ္မ်ား၏ လက္ရွိအေနအထားသည္ အထူးစိုးရိမ္စရာ ( ပံ ု၁ )  ျဖစ္လာသည္၉ 
  
 

ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းညီညာ ေဆာင္ရြက္ၾကေရး ႏိႈးေဆာ္ျခင္း 
အဆုိပါ ျပႆနာမ်ားအား တုိးတက္ က်ယ္ျပန္႕လာေနေသာ တမလန္းသစ္ျပႆနာအား အေရးေပၚ တုန္႕ျပန္မႈ အျဖစ ္
၀ှဿ၂ ဒီဇင္ဘာလ၈ ထုိင္းႏိုင္င ံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ေဒသတြင္း အဆင့္ျမင့ ္ အရာရွိမ်ား၏ ထုိင္း 
တမလန္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈတြင ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္၉ ထုိင္းတမလန္းသစ္မ်ား ေပါက္ေရာက္ရာ အာဆီယံ 
ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမ ွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကေသာ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ 
ထိုတရားမဝင ္ ကုန္သြယ္ျခင္း၏ အဖ်က္ဆုိးက်ိဳးမ်ားအား အျမစ္ျဖတ္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းညီညာေသာ ေဒသတြင္း 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လုိအပ္သည့္အေၾကာင္းကုိ အျပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္၉  
 



ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက ထုိင္းတမလန္းသစ္အား မွတ္ခ်က္ (၃)အဆင့္တားဆီးေရး သတ္မွတ္ထားျခင္းအား ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့ ္
အစားထုိးသစ္မ်ိဳးစိတ္ တမလန္းႏွင့ ္ပိေတာက္သစ္တုိ႕အား (CITES) သေဘာတူညီခ်က္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အမွတ္ (၀) 
တားဆီးေရး စာရင္းသြင္းရန္ အဆုိျပဳခဲ့သည္၉xiထုိင္းႏိုင္ငံကလည္း မွတ္ခ်က္(၃)အဆင့္ တားဆီးျခင္းေၾကာင့ ္
ျဖစ္ေပၚေနေသာ လက္တလုံးျခား ထုိင္းတမလန္း ကုန္သြယ္ေနမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္လုိသည့္ ဆႏၵရွိေၾကာင္းကုိ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္၉  
 
ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တုိင္တခုအျဖစ ္ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္ႏွစ္ခုအေရးအား 
(ဿ၅)ၾကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ ရွားပါး ေတာေတာင္တိရစၧာန ္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
အစည္းအေဝးတြင္ တရားဝင ္ အဆုိျပဳခ်က္မတင္မီ (ဿဿ)ၾကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ ရွားပါး ေတာေတာင္တိရစၧာန ္
ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ဆုိင္ရာ အာဆီယံပညာရွင္မ်ားအုပ္စု (CITES AEG)  အစည္းအေဝးတြင ္
ေရွ႕တုိးေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစီအမံအား အဆုိျပဳခ်က္ကုိ တရုတ္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ ေဆြးေႏြးမႈတြင ္
ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက သေဘာတူခဲ့ၾကသည္xii၉    
 
အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ (၀၀)ၾကိမ္ေျမာက္ (CITES) သေဘာတူညီခ်က္အဖြဲ႕၏ အပင္မ်ားအေရး အစည္းအေဝး မတုိင္မ ီ
အခ်ိန္မွီ ေဝင၍ွတင္သြင္းႏိုင္ေရးသည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေရးပါလာမည္ျဖစ္သည္၉  
 
ထုိ႕ေၾကာင့ ္ (ဿဿ)ၾကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ ရွားပါး ေတာေတာင္တိရစၧာန္ ကုန္သြယ္ေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ဆုိင္ရာ အာဆီယံပညာရွင္မ်ားအုပ္စ ု(CITES AEG)  အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားတြင ္သေဘာတူညီၾကေရး အၾကံျပဳပါသည္၉ 
 

 (၀၀)ၾကိမ္ေျမာက္ (CITES) သေဘာတူညီခ်က္အဖြဲ႕၏ အပင္မ်ားအေရး အစည္းအေဝးႏွင့္ (ဿ၅)ၾကိမ္ေျမာက္ 
ႏိုငင္ံတကာ ရွားပါး ေတာေတာင္တိရစၧာန ္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
အစည္းအေဝးတုိ႕တြင္ တရားဝင ္ အဆုိျပဳခ်က္ တင္သြင္းျခင္းအားျဖင့ထုိ္င္းတမလန္းသစ္မ်ိဳးအား (CITES) 
သေဘာတူညီခ်က္ ေနာက္ဆက္တြဲ အမွတ္(၀) မွတ္ခ်က္ ၃ အဆင့္မ ွ မွတ္ခ်က္ ၂ အဆင့္တြင ္ ထည့္သြင္း 
ျပင္ဆင္ရန၈္  

 (ဿ၅)ၾကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ ရွားပါး ေတာေတာင္တိရစၧာန ္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
အစည္းအေဝးတြင္ အပင္မ်ားေရးရာ ေကာ္မတီအား တရားဝင္ အဆုိျပဳခ်က္ တင္သြင္းျခင္းအားျဖင့ ္
တမလန္းသစ္ေနာက္တမ်ိဳး(ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ေတြ႕ရေသာ အမ်ိဳးအစား)ႏွင့္တကြ ပိေတာက္သစ္အမ်ိဳးအစားအား 
လည္း (CITES) သေဘာတူညီခ်က္ ေနာက္ဆက္တြဲ အမွတ္(၀) မွတ္ခ်က္ ၃ အဆင့္မ ွ မွတ္ခ်က္ ၂ အဆင္ ့
အျဖစ ္ျပင္ဆငထ္ည့္သြင္းရန)္  
 

 

လုပ္ေဆာ္သြားရမည္ ့အခ်ိန္ဇယား 
 

ေမလ ၃ ရက္မ ွ၆ 
ရက္ေန႕၈ ၀ှဿ၃ 

၄ ရက္ ၾသဂုတ္လ 
၀ှဿ၃ 

၅ ရက္ 
စက္တင္ဘာလ၈ 
၀ှဿ၃ 

ဿ၇ ရက္မ ွ၀၁ ရက္ 
ေအာက္တုိဘာလ၈ 
၀ှဿ၃ 

ဿဿ ရက္မ ွဿ၃ ရက္ 
ဇန္နဝါရီလ၈ ၀ှဿ၄ 

စက္တင္ဘာ ၀ှဿ၄ 
(အတည ္
မျဖစ္ေသး)  

CITES AEG 
(သေဘာတူညီခ်က္ဆိုင္ရာ 
အာဆီယံပညာရွင္မ်ားအုပ္
စု (CITES AEG)  
အစည္းအေဝး) 

အာဆီယံေဒသတြင္း 
သစ္ေတာဆုိင္ရာ 
အဆင့္ျမင့ ္အရာရွိမ်ား 
အစည္းအေဝး (ASOF 
–Asean Senior 
Officials on Forestry) 

အာဆီယံ 
ဝန္ၾကီးအဆင့္ 
လယ္ယာႏွင့္ 
သစ္ေတာဆုိင္ရာ 
အစည္းအေဝး 
(AMAF- Asean 
Ministerial 
Meeting on 
Agriculture and 
Forestry) 

(၀၀)ၾကိမ္ေျမာက္ 
သေဘာတူညီခ်က္အဖြဲ႕
၏ အပင္မ်ားအေရး 
အစည္းအေဝး (22nd 
CITES – Plants 
Committee) 

 (၄၄)ၾကိမ္ေျမာက္ 
သေဘာတူညီခ်က္အဖြဲ႕
၏ အျမတဲမ္းေကာ္မတီ 
အစည္းအေဝး (66th 
CITES Standing 
Cmmittee)  

(ဿ၅)ၾကိမ္ေျမာက ္
ႏိုင္ငံတကာ ရွားပါး 
ေတာေတာင္တိရစၧာန ္
ကုန္သြယ္ေရး 
သေဘာတူညီခ်က ္
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
အစည္းအေဝး 
(CITES COP 17)  

 



 
တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ ေဟာင္မူး ပရိေဘာဂ ျပခန္းတခ ုျမင္ကြင္း (အီးအုိင္ေအ - မူပိုင္ဓါတ္ပံု) 
 

 
ဗီယက္နမ္၈ ေဒါင္ဟနယ္ရွိ ကုန္ရံုတခုအတြင္းမွ တမလန္းသစ္လုံးမ်ား (အီးအုိင္ေအ - မူပိုင္ဓါတ္ပံု) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        

ရည္ညႊန္း 
iသဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ (EIA) သည ္ျဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင ္အေျခစိုက္ေသာ အစိုးရႏွင့ ္မဆိုင္သည္ ့ႏိုင္ငံတကာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕တခ ုျဖစ္သည္၉ အီးအုိင္ေအသည ္ဿ၃ႏွစ ္တိုင္တိုင ္တရားမဝင ္သစ္ျပႆနာကိ ုေဖာ္ထုတ္ရန ္
လိုအပ္ေသာ ဆန္းသစ္သည္ ့မူဝါဒမ်ား ေပၚထြက္လာေအာင ္တရားမဝင ္သစ္ခုတ္ျခင္း၈ ကုန္သြယ္ျခင္းမ်ားကိ ုစံုစမ္း စစ္ေဆးျခင္း၈ 
ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားႏွင့ ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့ ္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္၉ 
iiဇြန္လ ၀ှဿ၂တြင ္ထုတ္ျပန္ေသာ အီးအုိင္ေအ၏ မေဲခါင္ႏွင့ ္တရုတ္ႏိုင္ငံရွ ိထိုင္းတမလန္းသစ္မ်ား တရားမဝင ္ေရာင္းဝယ္မႈ 
ေယဘုယ်မွတ္တမ္း 

(http://www.forestlegality.org/sites/default/files/EIA_Jago_Rosewood%20Presentation_FLA%

20June%202014_Screengrabs.PDF) 
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