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အက်င္႔ပ်က္ၿခစားမွဳအေၿခအေန

ျမန္မာ့ေမွာင္ခုိကၽြန္းသစ္မ်ား၏ နုိင္ငံတကာ
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ABOUT EIA
We investigate and campaign against 
environmental crime and abuse.

Our undercover investigations 
expose transnational wildlife crime, 
with a focus on elephants and 
tigers, and forest crimes such as 
illegal logging and deforestation for 
cash crops like palm oil. We work to 
safeguard global marine ecosystems 
by addressing the threats posed 
by plastic pollution, bycatch 
and commercial exploitation of 
whales, dolphins and porpoises. 
Finally, we reduce the impact of 
climate change by campaigning 
to eliminate powerful refrigerant 
greenhouse gases, exposing related 
illicit trade and improving energy 
efficiency in the cooling sector.
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မာတိကာ

 နိဒါန္း  ၄

 ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ား ၅

 မေအာင္ျမင္ေသာ ျမန္မာ့သစ္ေတာစီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ၈ 

ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား

ေနာက္ကြယ္မွၾကိဳးကိုုင္သူ - ျမန္မာ့သစ္ေတာဘုုရင ္ ၁၄ 

 တရုတ္နိုင္ငံသို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ေမွာင္ခိုတင္သြင္းမႈမ်ား ၃၀ 

 တရားမ၀င္ထုတ္ယူၿခင္းႏွင္႔အဂတိလိုက္စားမွဳေလ်ာ႔နည္းေစၿခင္း ၃၇

 အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ၄၂ 

အေပၚပံုု   
 ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိသစ္ေတာမ်ား

ေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုုး : မတ္လ ၂၀၁၃ခုုႏွစ္တြင္ 
ေတြ႔ရေသာ  ရန္ကုုန္ျမိဳ.၊ အေရွ.ဒဂုံ ျမိဳ.
နယ္အတြင္းရွိေသာ ျမန္မာ့သစ္လုုပ္ငန္း 
သစ္မ်ားသိုုေလွာင္ထားေသာ ျခံအတြင္းရွိ 
ယိုုယြင္းပ်က္စီးေနေသာ သစ္ပံုုမ်ား၊ 

အသိအမွတ္ျပဳလႊာ
ယခုုအစီရင္ခံစာသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္စုုံစမ္းစစ္ 
ေဆးေရးေအဂ်င္စီအဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ (EIA)
မွေရးသားတည္းျဖတ္သည္။ အစီရင္ခံစာအား 
ယူေကအိတ္(UKaid) ၊ ဖြ.ံျဖိဳးတုုိးတက္ေရး 
ေကာ္ပုုိေရးရွင္းအတြက္ ေနာ္ေ၀းေအဂ်င္စီ 
(NORAD) ႏွင့္ ေဂ်အမ္ဂ်ီ(JMG) ေဖာင္ေဒးရွင္း တုုိ႔၏ 
ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈ အကူအညီျဖင့္ ထုုတ္ေ၀သည္။ 
ထုုိ႔ေၾကာင့္ ထုုတ္ေ၀ထားေသာ အစီရင္ခံစာပါ
အခ်က္အလက္မ်ားအားလုုံးကုုိ EIA အဖြဲ႔ၾကီးမွ 
လုုံး၀တာ၀န္ယူပါသည္။ 
EIA အဖြ.ဲၾကီးမွ ယခုုအစီရင္ခံစာျဖစ္ေျမာက္ေရး
အတြက္ ၀ုုိင္း၀န္းကူညီပ့ံံပုုိးေပးၾကေသာသူတစ္ဦး
တစ္ေယာက္ျခင္းကုုိ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ 
အမည္နာမအားျဖင့္ မေဖာ္ျပႏုုိင္ေသာ္လည္း 
အလြန္အမင္းေက်းဇူးတင္ရိွေၾကာင္း 
ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

EIA အေၾကာင္း

ကၽြနုု္ပ္တုုိ႔သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုုိင္ရာ 
ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ မတရားျပဳက်င့္မႈမ်ားကုုိ 
စုုံစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း၊ ကမ္ပိန္းမ်ားျပဳလုုပ္ျခင္းတုုိ႔ကုုိ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြ.ဲအစည္းၾကီးျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုုပ္တုုိ႔ ရွာေဖြေဖာ္ထုုတ္ေသာ 
စုုံစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ 
သားရဲတိရိစာၦန္မ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ၊ 
အထူးသျဖင့္ ဆင္၊ ပန္ဂုုိလီးယားႏွင့္ 
က်ားတုုိ႔ျဖစ္ျပီး၊ တရားမ၀င္သစ္ခုုိးထုုတ္မႈမ်ား ႏွင့္ 
ဆီအုုန္းက့ဲသုုိ႔ေသာ ေငြေၾကးျဖစ္လြယ္သည့္သီးနံ
မ်ားေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ားပ်က္စီးဆုုံးရျခင္း စသည့္ 
သစ္ေတာဆိုုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားကုုိ အထူးအာရုုံစုုိက္ 
စူးစမ္းေထာက္လွမ္းေလ့ရိွါပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ 
ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ေျခာက္လွန္႔ေနေသာ 
အႏၱရာယ္မ်ားကုုိ ဦးတည္ခ်က္ထားၿပီး 
ကုုစားႏုုိင္ရန္ အတြက္ ကမာၻလုုံးဆုုိင္ရာ ပင္လယ္၊ 
ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ဇီ၀မ်ားကုုိ ကာကြယ္သည့္ 
လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ လုုပ္ကုုိင္သည္သာမက ေပၚပီး၊ 
ေ၀လငါးမ်ားႏွင့္ လင္းပုုိင္မ်ားကုုိ စီးပြားျဖစ္ ဖမ္းဆီးျပီး 
ပ်က္သုုံဥ္းလာျခင္း ႏွင့္ ဖမ္းဆိးျခင္းမ်ားကုုိ လည္း 
ဦးတည္လုုပ္ေဆာင္သည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုုိလ်ွင္ 
ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲျခင္းဆုုိင္ရာ 
ထိခုုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိ ေလွ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ 
အင္အားၾကီးမားလွေသာ အစိမ္းေရာင္ 
ဂက္စ္မ်ားထုုတ္လြန္မႈမ်ားပေပ်ာက္ေစရ
န္ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ရိွေသာ တရားမ၀င္ 

ကုုန္သြယ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ႏွင့္ 
စြမ္းအင္အသုုံးျပဳမႈမ်ား အက်ိဳးရိွစြာ 
အသုုံးျပဳမႈ တုုိးတက္လာေစရန္ အတြက္ 
ကမ္ပိန္းမ်ားျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွပါသည္၊

EIA ယူေကႏုုိင္ငံ 
၆၂-၆၃ အထက္လမ္း၊ 
လန္ဒန္၊ N1 0NY ယူေကႏုုိင္ငံ၊ 
ဖံုန္းနံပါတ္ : +၄၄(၀) ၂၀ ၇၃၅၄ ၇၉ ၆၀ 
အီးလ္ေမးလ္လိပ္စာ : ukinfo@eia-international.org 
eia-international.org 

ပတ္၀န္းက်င္ဆုုိင္ရာစုုံစမ္းေလ့လာေရးေအဂ်င္စီ၊ ယူေကႏုုိင္ငံ၊ 
ကုုမဏီနံပါတ္ :  ၇၇၅၂၃၅၀ VAT နံပါတ္ : ၄၄၀၅၆၉ ၈၄၂၊ 
အဂၤလန္ႏွင့္ ေ၀းလ္တြင္ မွတ္ပုုံတင္သည္။

သစေ္တာမ်ား
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နဒိါနး္ 
ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ားကုိ ေငြေၾကးတန္ဖုိးအားၿဖင္႔အဓိပၸါ
ယ္သတ္မွတ္ကာ  စစ္တပ္အာဏာပုိင္မ်ားနွင့္ စီးပြားေရး 
အခြင္႔ထူးခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအစိတ္အပုိင္း 
ၿဖစ္လာခဲ႔ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အသက္ရွင္ 
ရပ္တည္မွဳအၿဖစ္ ဆယ္စုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿမင္႔သည္အထိ 
တည္ရိွလာခ့ဲပါသည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သစ္ေတာက႑နွင့္ 
သစ္ကုန္သြယ္ေရးက႑တုိ႔တြင္လည္း လိမ္လည္မွဳမ်ား၊ 
လာဘ္ေပးလာ္ယူမွဳမ်ား၊ အဂတိလုိက္စားမွဳမ်ားနွင့္ အျခားေသာ
တရားမ၀င္နည္းလမ္းမ်ားၿဖင္႔ စနစ္တက်ဖ်က္ဆီးထားသည္မွာ 
အနည္း ဆံုးဆယ္စုနွစ္ ႏွစ္ခုတုိင္ေအာင္ျဖစ္ေပၚေနခ့ဲျပီး စီမံအုပ္
ခ်ဳပ္မွဳဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားကုိ အားနည္းေစခ့ဲ ပါသည္။
လက္ရိွတည္ဆဲဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုိ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ေစခ့ဲျပီး အစုိးရသည္ 
မေလ်ာ္ညီေသာ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားအပါအဝင္ 
သယံဇာတထုတ္ယူျခင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္ျခင္း 
အားျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏သယံဇာတအေပၚမီွခုိအားထား 
နုိင္မႈကုိ ယုတ္ေလ်ာ့က်ဆင္းေစခ့ဲကာ တစ္ဖက္တြင္လည္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခက္ခဲေသာ ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကုိင္ 
သည့္စနစ္မ်ားကုိ က်င့္သံုးေဖာ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ ေၾကာင့္ ပဋိပကၡ 
မ်ားကုိ ပုိမုိျဖစ္ပြားေစခ့ဲသည္။ 
သစ္အပါအ၀င္ သယံဇာတထုတ္ယူသုံးစြၿဲခင္းဆုိင္ရာ 
မူ၀ါဒမ်ားအရ လက္ရိွဥပေဒမ်ားသည္ ေဒသခံၿပည္သူ 
မ်ားအား ၿပစ္မွဳထင္ရွားတရားစြဆုိဲေသာတရားေရး 
အၿဖစ္တည္ရိွေနၿပီး၊ အစုိးရသည္ ေဒသခံၿပည္သူမ်ား၏ 
သယံဇာတမ်ား အေပၚမီွခုိမႈကုိအေလးထားၿခင္းမရိွဘဲ၊ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္ၿခင္းမရိွေသာ ဗဟုိမွခ်ဳပ္ကုိင္သည္႔ 
စီမံခန္႔ခြၿဲခင္းစနစ္ကုိ စတင္အသက္သြင္းက်င္႔သုံးလာေသာ 
ေၾကာင္႔ အၿငင္းပြားမွဳမ်ားကုိသာ ပုိမုိၿဖစ္ေပၚလာေစရန္ 
ဖန္တီးေပးလွ်က္ရိွေနပါသည္။ 
၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ယေန႔ခ်ိန္ကာလအထိ၊ အတိတ္ကာလ 
ၿမန္မာစစ္အစုိးရႏွင္႔ ယခုအစုိးရလက္ထက္အထိ 
အစုိုးရအဆက္ဆက္သည္ ကြ် န္းသစ္ကုန္သြယ္မႈကုိ 
သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဥပေဒၿပဌာန္းထားခ်က္မ်ားအတုိင္း 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင္႔ အညီေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ 
တရား၀င္ၿဖစ္ေသာ၊ ေရရွည္တည္တံ႔ေစၿခင္းႏွင္႔ ဥပေဒအား 
ေလးစားလုိက္နာထုတ္ယူသည္႔ ႏုိင္ငံပုိင္ၿမန္မာ႔သစ္လုပ္ငန္း
မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရိွေၾကာင္း 
ေဖာ္ၿပၾကပါသည္။ ဤကဲ႔သုိ႔ရုိးရွင္းေသာကိစၥရပ္တစ္ခုေတာ႔ 
မဟုတ္ပါေခ်။
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ၾကီးျဖစ္သည့္ 
Environmental Investigation Agency (EIA) ၏ 
(၂) ႏွစ္တာ စုုံစမ္းေထာက္လွမ္း ေဖာ္ထုတ္မႈအရ 
ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္ဘုုရင္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ 
၏ စစ္တပ္ထိပ္တန္းအရာရိွၾကီးမ်ား၊ အစုုိးရအရာရိွၾကီးမ်ားႏွင္႔ 
တစ္နည္းနည္းျဖင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာပတ္သက္ 
ဆက္ႏြယ္မႈရိွၾကၿပီး၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူၿပဳလုပ္သူမ်ား၊ 
ယင္းတုုိ႔အား လာဘ္ထုုိးထားသူမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္င့ံ 
အေကာင္းဆုံးကြ် န္းသစ္လုံးမ်ားကုိ မမွန္မကန္ကုန္သြယ္မွဳအား 
စာရင္းဇယားမွတ္တမ္းစနစ္တြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ 
စာရင္းေဖ်ာက္လိမ္လည္မွဳကုိ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္သည္ကုိပါ 
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ႔ၾကပါသည္။ ဤၿဖစ္စဥ္သည္ 
ၿမန္မာ႔သစ္လုပ္ငန္းမွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္႔ အစုိးရတရား၀င္ကုန္ 
သြယ္မွဳအတြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ တရား၀င္ ကုန္သြယ္မႈႏွင္႔ 
အၿပိဳင္ေသာ္လည္းေကာင္း ၿဖစ္ေပၚလည္ပတ္ခဲ႔ပါသည္။ 
စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ားကုိ ျမန္မာန္ုိင္ငံအတြင္းသာမက 

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၿမန္မာ႔ကြ် န္းသစ္ႏွင္႔အၿခားသစ္မာ မ်ားကုိ 
တရားမ၀င္ေခါင္းပုံၿဖတ္ အၿမတ္ၾကီးစားလွ်က္ရိွေသာႏုိင္ငံမ်ား 
ထက္ ၾကီးက်ယ္ေသာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနသည္႔ ၿမန္မာ-
တရုတ္ နယ္စပ္ေဒသအထိေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။ 
သစ္ေတာျပဳန္းတီးမွဳမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရိွေသာ 
ေၾကာင့္ သစ္ကုန္သည္မ်ားသည္ သစ္ထုတ္ကုန္ 
ေထာက္ပံ႔မႈမ်ားေသခ်ာစြာ ရရိွေစရန္အတြက္ 
တရားဥပေဒကုိမ်က္ကြယ္ၿပဳ၍ ၾကံရာပါအၿဖစ္ 
ၿမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အတြင္းက်က်၀င္ေရာက္ကာ ထုတ္ယူလွ်က္ 
ရိွေနပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢႏွင္႔ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုတုိ႔ရိွ 
အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ကြ် န္းသစ္ေစ်းကြက္ေလ႔လာမႈတြင္ 
ေစ်းကြက္ အတြင္းသုုိ႔တရားမ၀င္သစ္မ်ား ၀င္ေရာက္လာ 
မွဳမရိွေစရန္ တင္းက်ပ္ေသာဥပေဒမ်ားျပဌာန္းျခင္း 
ျဖင့္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ထားေသာ္လ
ည္း သစ္ကုုန္ သည္မ်ားသည္ ျမန္မာကၽြန္းသစ္မ်ားကုုိ 
သန္းေပါင္းမ်ားစြာခ်မ္းသာသည့္ ရြက္ေလွပုုိင္ရွင္မ်ားထံသုုိ႔ - 
ရြက္ေလွ ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ၿမန္မာကြ် န္းကုိအသုံးၿပဳ၍ စြဲ
လမ္းမက္ေမာေစရန္ထုတ္လုပ္ၿပသထားၿပီး - ေရာင္းခ်ႏုုိင္ 
ရန္နည္းလမ္းမ်ားစြာကုိ ဆက္လက္ရွာေဖြလွ်က္ရိွပါသည္။ 
ၿမန္မာအစုိးရသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဂတိလုိ
က္စားမွဳမ်ားႏွင္႔သစ္အလြန္အကြ်ထုံတ္ယူၿခင္းကုိ မသိ 
က်ဳိးကြ် န္ၿပဳကာ သစ္ထုတ္လုပ္ၿခင္းလုပ္ငန္းမရပ္နားမီ 
အခ်ိန္ကတည္းက ထုတ္လုပ္စုပုံထားရိွခဲ႔သည္႔သစ္မ်ား အထဲမွ 
သစ္မ်ားကုန္သြယ္ၿခင္းကုိ တရား၀င္သစ္ကုန္သြယ္ခြင္႔ရရိွထား
သည္႔ ၿမန္မာ႔သစ္လုပ္ငန္းမွတရား၀င္ ကုန္သြယ္မွဳၿပဳႏုိင္ရန္ 
အားေပးၿမင္႔တင္ေပးလွ်က္ရိွေနပါေသးသည္။
ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင္႔အတူ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ 
အက်င္႔ပ်က္ၿခစားမွဳမ်ားသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ပုိ႔ကုန္ 
တင္ပုိ႔ သည္႔ တရားမ၀င္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကုိ 
တြန္းအားေပးလွ်က္ရိွေနၿပီး၊ ၿမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ 
သစ္ေတာ က႑ၿမွင္႔တင္ရန္ႏွင္႔ သစ္ကုန္သြယ္မႈပုိမုိတုိး 
တက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ စိတ္ထားေကာင္းမြန္ေသာ 
အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာမိတ္ဖက္သစ္ကုန္သည္မ်ားအေပၚတြင္ 
မီွခုိေနရဆဲၿဖစ္ပါသည္။ 
ျမန္မာနုိင္ငံ၏ တရားဝင္က ြ်န္းသစ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မုွ
က႑တြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်ိဳး 
ေဖာက္မွဳမ်ားအနက္၊ ၿမန္မာ႔ကြ် န္းသစ္မ်ားကုိ 
တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင္႔ 
အဂတိလုိက္စားမွဳမ်ားရိွၿပီး တရားမ၀င္နည္းလမ္းမ်ားၿဖင္႔ 
၀ရုန္းသုန္းကားေမွာင္ခုိတင္သြင္း၍ နယ္စပ္ၿဖတ္ေက်ာ္ကာ 
တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔မည္သုိ႔ မည္ပုံေရာင္းခ်ၾကသည္ကုိ EIA အဖြ.ဲ
ၾကီးမွ အေထာက္အထားပုံမ်ားၿဖင္႔ ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ 
ၿမန္မာႏုိင္ငံအေနၿဖင္႔ ဤသုိ႔အလႊာမ်ဳိးစုံပါ၀င္ပါတ္သက္ေနၿပီး 
ခက္ခဲရွဳပ္ေထြးလွသည္႔အေၿခအေနမ်ားကုိ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲရ
န္မၿဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာသစ္ကုန္သြယ္မႈကုိ 
စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္၍ လြန္ခဲ႔ ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္းၿဖစ္ေပၚ 
ေနခဲ႔သည္႔ အဂတိလုိက္စားမွဳမ်ား၊ အက်င္႔ပ်က္ၿခစားမွဳမ်ားႏွင္႔ 
မရုိးသားမွဳမ်ားကုိ အသိအမွတ္ၿပဳေၿဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ 
သိုျဖစ္ပါ၍ ၿမန္မာႏုိင္ငံႏွင္႔ၿမန္မာၿပည္သူၿပည္သားမ်ား 
အတြက္ တန္ဖုိးထားႏွစ္လုိဖြယ္ရာၿဖစ္ၿပီး ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ 
အရ အေရးၾကီးလွသည္႔ ကြ် န္းသစ္ကဲ႔သုိ႔ေသာ 
သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား မ်ဳိးသုန္းေပ်ာက္ကြယ္လုနီးအေၿခ 
အေနေရာက္သည္အထိ ၿဖစ္ေပၚေနေစၿခင္းသည္ 
ၿပစ္မွဳအားလုံးတုိ႕တြင္ အၾကီးေလးဆုံးေသာၿပစ္မွဳပင္ၿဖစ္ပါ 
ေတာ႔သည္။ 

ကမၻ႔ာလုံးဆိုင္ရာထူးၿခားထင္ရွားအေရးပါမႈ
မ်ိဳးစိတ္မ်ားစံုလင္ကြျဲပားျပီးက်ယ္ျပန္႔စြာတည္ရိွ ေသာ 
ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ားသည္ ထူးၿခားထင္ရွားသည္႔ 
ရွားပါး အပင္ႏွင္႔သားငွက္တိရစာၦန္မ်ား ေပါ
မ်ားစြာေပါက္ေရာက္က်က္စားေနထုိင္သည္႔ 
ကမာၻ႕အေရးအၾကီးဆုံးဇီ၀မ်ဳိးစုံ မ်ဳိးကြမဲ်ားတည္ရိွရာ 
အင္ဒုိ-ၿမန္မာေဒသ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။1 
ၿမန္မာ႔သစ္ေတာမ်ားအတြင္းတြင္ ဆင္မ်ား၊ က်ားမ်ား၊ 
ပသွ်ဳးဝက္ဝံ (ေန၀က္၀ံ)2နွင့္ ျမန္မာႏွာေခါင္းတုိေမ်ာက္မ်ား3 
အပါအ၀င္ ကမာၻေပၚ၌မ်ဳိးသုန္း မည္႔အႏၱရာယ္ၿဖင္႔ 
ၿခိမ္းေၿခာက္ခံေနရေသာ မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ရွင္သန္ 
က်က္စားလွ်က္ရိွပါသည္။ 
သစ္ေတာမ်ားသည္ နိုင္ငံေျမာက္ပုိင္းရိွတိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္
မ်ားျဖစ္ၾကေသာ စစ္ကုိင္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ တုိ႔မွအစၿပဳ၍ 
ၿမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းတနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီးအထိ က်ယ္ 
ၿပန္႔စြာေပါက္ေရာက္ ေနၾကပါသည္။  အဆုိပါသစ္ေတာမ်ားတြင္ 
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အနီးရိွ ကမ္းရုိးတန္းဒီေရေတာမ်ားမွ 
တရုတ္န္ုိင္ငံ၊ ထုိင္းနုိင္ငံ မ်ားနွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္လွ်က္ရိွေသာ 
ေတာင္တန္းမ်ားရိွ အပူေလွ်ာ႔ပုိင္းသစ္မာသစ္ေတာမ်ားအထိ  
သစ္ေတာ အမ်ိဳးအစား စံုလင္စြာေပါက္ေရာက္ေနၾကသည္။
အဆုိပါသစ္ေတာမ်ားသည္ ၿမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းသူၿပည္သား
မ်ားအတြက္အေရးၾကီးေသာအစားအစာႏွင္႔ေလာင္စာ 
အရင္းအၿမစ္မ်ားၿဖစ္ၾကပါသည္။ ၿမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရစုစုေပါင္း၏ 
(၇၀%) ခန္႔သည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကၿပီး 
သစ္ေတာမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏အေၿခခံစား၀တ္ေနေရးအတြက္ 
ေထာက္ပံ႔ေပးလွ်က္ရိွေနပါသည္။4 သစ္ေတာမ်ားသည္ ၿမန္မာ 
ႏုိင္ငံအတြင္းမီွတင္းေနထုိင္လွ်က္ရိွၾကသည္႔ ဌာေနတုိင္းရင္း
သားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳဆုိင္ရာ ထင္ရွားေသာကုိ
ယ္ပုိင္လကၡဏာမ်ားတည္တံ႔ေစေရးအတြက္ အေရးပါဆဲပင္ၿဖစ္ 
ပါသည္။ ၎တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္အလုိက္
တည္ရိွေနသည္႔ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မွဳမ်ားသည္ ရာစုႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာၾကာၿမင္႔သည္႔တုိင္ ပ်ံ႕ႏံွ႕တည္ရိွေနၾကေသာ မိရုိးဖလာ 
စနစ္မ်ားကုိေရရွည္တည္တံ႔ေစ ပါသည္။ 

ၿခိမ္းေၿခာက္မႈခံေနရသည္႔အေၿခအေန
သိပ္မၾကာေသးေသာ ဆယ္စုႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း 
ၿမန္မာႏုိင္ငံသည္ သစ္ေတာၿပဳန္းတီးၿခင္း အခက္အခဲ 
ၿပႆနာမ်ားႏွင္႔ ေတြ႕ၾကံဳခံစားရလွ်က္ရိွပါသည္။ ၁၉၉၀ 
ခုနွစ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ၏ သစ္ေတာဧရိယာ ဟက္တာ ၄.၃5 
သန္းခန္႔ျပဳန္းတီးခဲ႔ရျပီး ၂၀၀၂ မွ ၂၀၁၄ ခုနွစ္အတြင္း 
သစ္ေတာဧရိယာဟက္တာ ၂ သန္းခန္႔ ထပ္မံျပဳန္းတီးခ့ဲ 
ပါသည္။6 န္ိုင္ငံသည္ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း 
သစ္ေတာဧရိယာ ၅၄၆,၀၀၀ ဟက္တာခန္႔ျပဳန္းတီးခ့ဲ 
ေၾကာင္းသတင္းထုတ္ျပန္ခ့ဲၿပီး၊  ကမၻာေပၚ၌ 
သစ္ေတာျပဳန္းတီးမွဳနွဳန္း တတိယအျမွင့္ဆံုးနိုင္ငံျဖစ္လာခ့ဲပါ 
သည္။7 ၁၉၉၀ ခုနွစ္မွစတင္၍ ႏုိင္ငံ႔စုစုေပါင္းသစ္ေတာဧရိယာ၏ 
၂၀% ခန္႔ျပဳန္းတီးခဲ႔ရျပီး8 သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမွဳမွာ ၂၉၀,၀၀၀ 
စတုရန္းကီလုိမီတာခန္႔ (သုိ႔) ကုန္းေျမဧရိယာ၏ ၄၅ % 
ခန္႔အထိသာ က်န္ရိွေနပါေတာ႔သည္။9

ၿမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုုိင္းရိွ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ 
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္  ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏သစ္ 
ေတာၾကီးမ်ားရွင္သန္ ေပါက္ေရာက္လွ်က္ရိွေနၾကေသာ္လည္း 
အဆုိပါေဒသမ်ားသည္ အလြန္ဆုိးရြားလွစြာေသာ 
သစ္ေတာၿပဳန္းတီးမွဳႏွင္႔ ေတြ႕ၾကံဳခံစားရလွ်က္ရိွေနပါသည္။ 
ရွမ္းၿပည္နယ္သည္ ၂၀၀၂ -၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း 
သစ္ေတာဧရိယာ ၆၀၀,၀၀၀ ဟက္တာခန္႔ၿပဳန္းတီးခဲ႔မည္ဟု 
ခန္႔မွန္းထားပါသည္။10 
သစ္ေတာျပဳန္းတီးမွဳနွင့္အတူ သစ္ေတာအတန္းအစားက်ဆင္းမႈ 
က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ျဖစ္ပြားလာခ့ဲျပီး ျမန္မာ့ သစ္ေတာမ်ား၏ 
၃ ပံု ၁ ပံုခန္႔သာလ်ွင္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမွဳမရိွေသးသည္႔ 
သဘာဝေတာမ်ားအၿဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရိွေနပါသည္။
သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ၏သစ္ေတာၾကိဳးဝုိင္း
မ်ားအတြင္း သစ္ေတာအတန္းအစားက်ဆင္းရၿခင္း၏ 
အဓိကတြန္းအားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆထားပါသည္။ 
သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးသြားသည္အထိ အလြန္အကြ် ံ 
သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿမင္႔သည္အထိ 
စနစ္တက်ၿဖင္႔ဆက္တုိက္ထုတ္ယူ ခ့ဲၾကပါသည္။ ၀င္ေငြလ
ည္ပတ္ေရးကုိသာဦးစားေပးသည္႔ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းႏွင္႔ 
တစ္ဆင္႔ခံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားသူမ်ားသည္ 
သစ္ထုတ္လုပ္သည္႔ခုတ္ပတ္ကာလအတြင္း သစ္ေတာ
မ်ားၿပန္လည္ၾကီးထြားလာေစရန္ အခ်ိန္မေပးေတာ႔ဘဲ 
အမည္ခံမွ်သာၿဖစ္ေသာ တရား၀င္သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။11  တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္ 
မွဳမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး၊ ၂၀၁၄-
၁၅ ခုႏွစ္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြ႕ဲ 
(EIA)၏ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ 
အာဏာပုိင္မ်ားနွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္က္ုိင္အဖြ႕ဲ 
အစည္းမ်ားသည္ ထုထည္မ်ားၿပားလွစြာေသာ တရားမ၀င္ 
သစ္မ်ားကုန္သြယ္ၿခင္းမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရရိွခ့ဲသည္ဟု 
ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆုိထားပါသည္။12
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ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ား

ထိပ္ဘယ္ဘက္ျခမ္း : စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ခုုႏွစ္တြင္ 
ေတြ႔ရေသာ ထိုုင္၀မ္ရွိ ခူးေဂ်ေကာ္ပိုုေရးရွင္းရွိ 
သစ္ခြဲသားမ်ားအျဖစ္သိုု႔ ေျပာင္းလဲသြားေသာ 
ကၽြန္းသစ္လံုုးမ်ား

ဘယ္ဘက္စြန္ျခမ္း - ကၽြန္းသစ္ပင္

ဘယ္ဘက္ျခမ္း - ျမန္မာ့ႏွာေခါင္းတိုုေမ်ာက္မ်ိဳးမ်ား
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ျမန္မာ႔ကြ်န္း- သစ္တို႔၏ဘုရင္
“ကြ် န္းအစစ္” (သုိ႔မဟုတ္) “စစ္မွန္ေသာကြ် န္း”ဆုိသည္မွာ 
အိႏၵယိ၊ သိရိလကၤာ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းနိုင္ငံ 
ေျမာက္ပုိင္းနွင့္ လာအုိႏုိင္ငံအေနာက္ေျမာက္ပုိင္းေဒသ
မ်ားအထိ ပ်ံ႕ႏံွ႕ေပါက္ေရာက္ေသာ သစ္မာေရာေႏွာ 
သစ္ေတာမ်ားတြင္ သဘာ၀အေလွ်ာက္ေပါက္ေရာက္ေနသည္႔ 
Lamiaceae မ်ဳိးရင္း၀င္ သစ္မာအပင္ၾကီးမ်ဳိး ၿဖစ္သည္႔ 
Tectona grandis13  မ်ဳိးစိတ္မွထုတ္လုပ္ရရိွေသာ သစ္သားကုိ 
ဆုိလုိၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။14 
ကြ် န္းသည္ ၎၏ ဂုဏ္သတိၱမ်ားၿဖစ္ေသာ အလြန္လွပ၍ 
ေရႊ၀ါေရာင္မွအနီေရာင္သန္းသည္႔ အေရာင္အဆင္း ရိွၿပီးက်စ္ 
လစ္သိပ္သည္းလွ်က္ေၿဖာင္႔တန္းေသာသစ္သား ၿဖစ္ၿခင္း၊ 
ပထမတန္းစား တာရွည္ခံႏုိင္သည္႔ အမ်ဳိးအစားၿဖစ္ၿခင္း၊ 
ၿခမစားႏုိင္ၿခင္း၊ ေရႏွင္႔ထိေတြ႕ေသာ္လည္းေဆြးေၿမ႕မႈ 
မရိွၿခင္း၊ အင္းဆက္ပုိးမႊားမ်ားအႏၱရာယ္ ခံႏုိင္ရည္ရိွၿခင္း၊ 
စက္ပစၥည္းမ်ားၿဖင္႔ ခြစိဲတ္ရလြယ္ကူျခင္းနွင့္ ရာသီဥတုဒဏ္ကုိ 
ခံႏုိင္ရည္ရိွၿခင္း အစရိွသည္တုိ႔ ေၾကာင္႔ “သစ္တုိ႔၏ဘုရင္” 
အၿဖစ္အမည္သညာေပးခဲ႔ၾကပါသည္။ 
ဤသုိ႔ လူၾကိဳက္မ်ားထင္ရွားေက်ာ္ၾကားၿခင္း၏အက်ဳိး 
ဆက္အေနၿဖင္႔ - သဘာ၀ကြ် န္းေတာမ်ားကုိအလြန္အကြ် ံ 
ထုတ္ယူသုံးစြလဲာၿခင္းေၾကာင္႔ - ၿမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ 
ကမာၻတစ္၀န္းလုံး၌ ကြ် န္းစုိက္ခင္းမ်ားအားပ၀တိၱနည္း 
ၿဖင္႔စုိက္ပ်ဳိးလာၾကပါသည္။ 
ၿမန္မာ႔ကြ် န္း (သုိ႔မဟုတ္) ဗမာ႔ကြ် န္းဆုိသည္မွာ ျမန္မာန္ုိင္
ငံရိွသဘာဝေတာမ်ားအတြင္း ရွင္သန္ေပါက္ေရာက္ သည္႔ 
Tectona grandis မ်ဳိးစိတ္အပင္မွ ထုတ္လုပ္ရရိွေသာ 
သစ္သားကုိ ဆုိလုိပါသည္။ ၿမန္မာ႔ကြ် န္းအား ကမၻာေပၚ 
တြင္ထုတ္လုပ္ရရိွသည္႔ ကြ် န္းမ်ားအနက္ အေကာင္းဆုံးေသာ 
“ကြ် န္းအစစ္” အၿဖစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး အထူးအေလးထားကာ 
ထုတ္ယူၾကသၿဖင္႔ မၾကာေသးမီကာလအတြင္းက 
ကမာၻ႕ကြ် န္းသစ္လုံးထုတ္လုပ္မွဳ၏ ေလးပုံတစ္ပုံခန္႔မွာ 
ၿမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုတ္ယူၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။15 
ကြ် န္းေတာမ်ားသည္ ၿမန္မာႏုိင္ငံအႏံွ႔အၿပားတြင္ 
မူရင္းေဒသအၿဖစ္ ရွင္သန္ေပါက္ေရာက္ၾကၿပီး သိသာထင္ရွား 
စြာမၿပဳန္းတီးေသးဘဲက်န္ရိွေနသည္႔ သဘာ၀ကြ် န္းေတာမ်ားကုိ 
စစ္ကုိင္းတုိင္းေၿမာက္ပုိင္း၊ ကခ်င္ၿပည္နယ္ႏွင္႔ 
ရွမ္းၿပည္နယ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ 
ၿမန္မာနိုင္ငံတြင္ တားျမစ္ထားေသာ အပင္မ်ိဳးစိတ္
အျဖစ္သတ္မွတ္ထားျပီး (ကြ် န္းပင္အားလံုးကုိန္ိုင္ငံ 
ေတာ္မွ ပုိင္ ဆုိင္သည္) ၿမန္မာ႔ကြ် န္းေတာမ်ားအတြင္း 
အခ်ဳိ႕ေသာဧရိယာမ်ားတြင္ အၿပစ္အနာအဆာအနည္းဆုံးႏွင္႔ 
အေကာင္းဆုံးအရည္အေသြးရိွသည္႔ သဘာ၀ကြ် န္း
မ်ားေပါက္ေရာက္သည္႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးသဘာ၀ 
ၿမန္မာ႔ကြ် န္းအစစ္အၿဖစ္ သတ္မွတ္ထိန္းသိမ္းရန္ 
ၾကံရြယ္ထားပါသည္။ 
ကြ် န္းသစ္မ်ားကုိ ခုတ္လဲွထုတ္ယူျခင္းသည္ 
သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းနွင့္ 
သစ္ေတာအတန္းအစားက်ဆင္းျခင္းကုိ 
သိသာထင္ရွားစြာ ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲျပီး သစ္ေတာသယံဇာ
တစာရင္းေကာက္ယူမွဳမ်ားအရ ၿမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၁၉၉၆ 
ခုႏွစ္မွစတင္၍ အပူပုိင္းေဒသသစ္မာသစ္မ်ဳိးမ်ား 
ေလ်ာ႔နည္းက်ဆင္းလာေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ 
ကြ် န္းသည္ အဆုိးရြားဆုံးထိခုိက္ခံရသည္႔ မ်ဳိးစိတ္မ်ားထဲမွ 
မ်ဳိးစိတ္တစ္ခုအပါအ၀င္ ၿဖစ္ပါသည္။16 

အဓိကအသုံးျပဳမွဳမ်ား 
ကြ်န္းသစ္ကုိ အလွဆင္သစ္ပါးလႊာ၊ ပရိေဘာဂ၊ 
ၾကမ္းခင္း၊ ေနအိမ္ျပင္ပအလွဆင္ၿခင္း၊ ဗိသုကာအနုပညာ 
လက္ရာ စက္ရုံထုတ္ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား
၊ အဏၰ၀ါတြင္အထူးအသုံးၿပဳၿပီး ဆားငန္ေရခံနိုင္မွဳ အဆင့္ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ အထပ္သားမ်ား၊ ေလွကုိယ္ထည္ၿပဳ 

လုပ္ရန္သစ္သားမ်ား၊ ရြက္ေလွမ်ားႏွင့္ အထူးေကာင္း 
မြန္စြာျပဳလုုပ္ထားေသာ ရြက္ေလွကုုန္းပတ္ၿပဳလုပ္ရန္သ
စ္မ်ားကဲ႔သုိ႔ေသာ ေလွထည္တည္ေဆာက္ရာ၌ အသုံးၿပဳ 
သည္႔သစ္မ်ားအၿဖစ္ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔အသုံးၿပဳၾကပါသည္။ 
အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၿမန္မာ႔ကြ် န္း၀ယ္လုိအားသည္ 
ပရိေဘာဂၿပဳလုပ္သူမ်ားႏွင္႔ေလွတည္ေဆာက္သူ
မ်ား -အထူးအားၿဖင္႔ အရည္အေသြး အေကာင္းဆုံး 
ၿမန္မာ႔ကြ် န္းကုိ၀ယ္ယူလုိသည္႔ ရြက္ေလွႏွင္႔အထူးေကာင္းမြန္စြာ 
ျပဳလုုပ္ထားေသာရြက္ေလွကုုန္းပတ္ေစ်းကြက္ - ေၾကာင္႔ 
ၿဖစ္ေပၚလာခဲ႔သည္။ ရြက္ေလွတည္ေဆာက္သူမ်ား သည္ 
ေမးခြန္ထုတ္ဖြယ္ရာၿဖစ္ေသာ ၿမန္မာကြ် န္းသည္သာရြက္ေလွ
ၿပဳလုပ္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆုံးသင္႔ေလ်ာ္ သည္ဟူသည္႔ 
စြလဲမ္းမွဳသေဘာတရားမ်ားၿဖင္႔ ထုတ္လုပ္ၿပသလွ်က္ရိွပါသည္။ 
 

အဓိကေစ်းကြက္မ်ား
ျမန္မာ့ကြ် န္းသစ္၏ အၾကီးမားဆံုးေသာတုိက္ရုိက္ေစ်းကြက္
မ်ားမွာ တရုတ္၊ အိႏၵယိနွင့္ ထုိင္းန္ုိင္ငံတုိ႔ျဖစ္ၾကျပီး ၂၀၀၇-
၂၀၁၇ ခုနွစ္အတြင္း ၂.၇၉ ဘီလီယံ ခန္႔တန္ဖုိးရိွသည္႔ 
ကြ် န္းသစ္လံုးနွင့္သစ္ခဲြသားမ်ား ၄.၀၄ မီလီယံ ကုဗမီတာခန္႔ကုိ 
တင္ပုိ႔ခဲပါသည္။ ထုိ႔အၿပင္ မေလးရွား၊ စင္ကာပူနွင့္ 
ထုိင္ဝမ္နုိင္ငံတုိ႔သည္လည္း ျမန္မာ့ကြ် န္း တန္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ 
သမုိင္းေၾကာင္းႏွင္႔ခ်ီ၍ ဝယ္ယူတင္သြင္းခ့ဲပါသည္။

အျခားေသာကမာၻ႕ေစ်းကြက္သို႔တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သည့္ 
ျမန္မာ့ကြ် န္းကုန္သြယ္မွဳဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ တစ္စုုတစ္ေ၀းတည္းစုေဆာင္းရရိွရန္ 
ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ တစ္ခ်ိ ႔ဳတစ္ဝက္ကုိသာ တင္ျပထား 
ပါသည္။17

အေနာက္နုိင္ငံေစ်းကြက္မ်ားသည္ ျမန္မာနုိင္ငံမွကြ် န္းကုိ 
တိုက္ရုိက္ဝယ္ယူတင္သြင္းျခင္း အနည္းငယ္သာရိွၿပီး၊ 
အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွ ၀ယ္ယူတင္သြင္းသည္ထက္ပင္ 
နည္းပါးပါသည္။ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားႏွင္႔အေမရိကန္ၿပည္ 
ေထာင္စုမွ ကြ် န္းသစ္တင္သြင္းသူမ်ားသည္ ၿမန္မာ႔ဥပေဒ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင္႔အညီ အာဆီယံေစ်းကြက္မွရရိွသည္႔ 
-အထူးအားၿဖင္႔ အိႏၵယိ၊ မေလးရွားႏွင္႔ ထုိင္၀မ္ႏုိင္ငံမ်ား - 
ကြ် န္းသစ္တင္သြင္းမွဳ အေပၚတြင္မွီခုိေနရ ပါသည္။ 
၂၀၀၇ ခုနွစ္ဇြန္လမွ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇြန္လအထိ 
အေမရိကန္နုိင္ငံသည္ ေဒၚလာ ၂၅.၈ သန္းခန္႔တန္ဖုိးရိွေသာ 
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ကြ်န္းသစ္ခြသဲား ၅,၅၂၀ ကုဗမီတာကုိျမန္မာနုိင္ငံမွ 
တုိက္ရုိက္ဝယ္ယူခ့ဲသည္။  သို႔ေသာ္လည္း ထုိကာလမ်ား 
တြင္ အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚအေရးယူပိတ္ဆုိ႔မွဳ
မ်ား ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ တုိက္ရုိက္      
သေဘၤာျဖင့္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မုွမ်ားကုိ တားျမစ္ထားေသာေၾကာင့္ 
ျမန္မာ့ကြ် န္းသစ္တန္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ၿမန္မာႏုိင္ငံမွ၀ယ္ယူတင္
သြင္းၿခင္းထက္ အျခားနိုင္ငံမ်ားမွ ၀ယ္ယူတင္သြင္းခ့ဲပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္၊ ၂၀၀၇ခုုႏွစ္ ဇူလုုိင္လမွ ၂၀၁၇ခုုႏွစ္ 
ဇူလုုိင္လအထိ အေရွ႕တုိင္းကြ် န္းႏွင္႔သစ္မာ ကုမၸဏီမ်ား 
အမည္ရိွ အေမရိကန္ႏုုိင္ငံမွသစ္ကုုန္သည္သည္ ၿမန္မာ႔ကြ် န္း 
၉၀၀၀ တန္နီးပါးခန္႔ (၁၃၅၀၀ ကုဗမီတာ) အား  မေလး
ရွားႏုုိင္ငံႏွင့္ထုုိင္၀မ္ႏုိင္ငံရိွ အနည္းငယ္ေသာကုမၸဏီမ်ားထံ
မွတစ္ဆင့္ သေဘၤာအစီးေရမ်ားစြာ တင္သြင္း ခ့ဲပါသည္။  
လြန္ခဲ႔ေသာဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း အေမရိကန္ 
ၿပည္ေထာင္စုရိွကုမၸဏီအားလုံးသည္  ၿမန္မာ႔ကြ် န္း 
ကုိၿမန္မာႏုိင္ငံၿပင္ပ အၿခားႏိုင္ငံမ်ားရိွကုမၸဏီမ်ားအားလုံးထံ
မွ ၀ယ္ယူတင္သြင္းမွဳစုစုေပါင္းသည္ ၀ယ္ယူတင္ သြင္းခဲ႔သည္႔ 
၂၀၀၀၀ ကုဗမီတာထက္ပင္ ပုိမုိခဲ႔ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
ဥေရာပသမဂၢအဖြ႕ဲ၀င္နိုင္ငံမ်ား၏ ျမန္မာ့က ြ်န္းသစ္ဝယ္ယူတင္
သြင္းမွဳကုိတြက္ခ်က္ရန္မွာ မလြယ္ကူေပ။ ကုန္ သြယ္မွဳဆိုင္ရာ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ဥေရာပသမဂၢအဖြ႕ဲ၀င္နိုင္ငံမ်ားသည္ 
ယူရို ၈၀.၃၉ သန္းခန္႔တန္ဖုိး နွင့္ညီမ်ွ 
ေသာကုဗမီတာေပါင္း၂၁၂၇၀ ခန္႔ရိွေသာ ထင္းရုွးမဟုတ္သည့္ 
သစ္မာသစ္လံုးနွင့္သစ္ခဲြသားမ်ားကုိ ျမန္မာနိုင္ငံ မွ 
တုိက္ရုိက္ဝယ္ယူတင္သြင္းခ့ဲသည္ဟု သိရိွရေသာ္လည္း 
အဆုိပါသစ္မ်ားအားလံုးမွာ က ြ်န္းသစ္ျဖစ္သည္ဟု 
ယူဆ၍မရေပ။18 အျခားေသာအစီရင္ခံစာတစ္ခုမွလည္း 
၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ ယူရုိေပါင္း ၂၂.၅ သန္းခန္႔ရိွသည့္ သစ္မ်ားကုိ 
ျမန္မာနိုင္ငံမွ တုိက္ရုိက္ဝယ္ယူခ့ဲျပီး သစ္သား၊ ပရိေဘာဂနွင့္ 
စကၠဴလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳခ့ဲ သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 
တန္ဖုိးအရ အဓိကတင္သြင္းသူနိုင္ငံမ်ားမွာ အီတလီနိုင္ငံ (ယူရုိ 
၈၀.၃၉ သန္းခန္႔)၊ ဂ်ာမနီနိုင္ငံ (ယူရုိေပါင္း ၅.၉၂ သန္းခန္႔)၊ 
ဒိန္းမတ္နုိင္ငံ (ယူရုိေပါင္း ၂.၀၂ သန္းခန္႔)၊ ျပင္သစ္နိုင္ငံ 
(ယူရုိ ၁.၉၁ သန္းခန္႔) နွင့္ ဘယ္ဂ်ီးယံနုိင္ငံ (ယူရုိေပါင္း ၁.၅၆ 
သန္းခန္႔) စသည္တုိ႔ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း တင္သြင္းေသာ 
သစ္အမ်ိဳးအစားကုိမူ သိရိွျခင္းမရိွေပ။19

အျခားေသာအစီရင္ခံမ်ားတြင္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ပထမ ၅ 
လအတြင္း ျမန္မာနုိင္ငံမွ ဥေရာပသမဂၢအဖြ႕ဲ၀င္နုိင္ငံမ်ားက 

သစ္မာခြသဲား တုိက္ရုိက္ဝယ္ယူတင္သြင္းမွဳမ်ားမွာ ၄၆ ရာ
ခုိင္နွန္ုးခန္႔ျမွင့္တက္လာခ့ဲသည္ဟုေဖာ္ျပထားကာ ပမာဏ၊ 
တန္ဖုိးနွင့္ သစ္မ်ိဳးတုိ႔ကုိမူ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွေပ။20 
အေမရိကန္နုိင္ငံကဲသို႔ပင္ ဥေရာပသမဂၢ အဖြ႕ဲ၀င္နိုင္ငံမ်ားသည္ 
ျမန္မာ႔ကြ် န္းသစ္ကုိ အိႏၵယိ၊ မေလးရွား၊ ထုိင္ဝမ္နွင့္ 
အျခားေသာနိုင္ငံမ်ားမွ တုိက္ရိုက္ ဝယ္ယူခ့ဲကာ ျမန္မာနိုင္ငံမွ 
တုိက္ရိုက္ဝယ္ယူသည့္ပမာဏမွာ နည္းပါးပါသည္။

13. http://www.wflooring.com/TechnicalInfo/SpeciesDetail.aspx?SpecieID=1008.
14. Tangmitcharoen, S. and J. N. Owens. 1996. Floral biology, pollination, pistil receptivity, and pollen tube growth of teak (Tectona grandis 
Linn f.). Annals of Botany, 79(3): 227-241. doi:10.1006/anbo.1996.0317, &, Minn et al, Genetic Resources and Crop Evolution,
Genetic diversity and structure of teak (Tectona grandis L. f.) and dahat (Tectona hamiltoniana Wall.) based on chloroplast microsatellites 
and Amplified Fragment Length Polymorphism markers, 2015. 10.1007/s10722-015-0293-8.
15. Food and Agriculture Organization of the United Nation, Global Teak Trade in the Aftermath of Myanmar’s Log Export Ban, Working Paper 
FP/49/E.
16. Thorsten Treue, Oliver Springate-Baginski and Kyaw Htun, Legally and Illegally Logged Out: Extent and Drivers of Deforestation & Forest 
Degradation in Myanmar, 2016.
17. Most countries do not use teak-specific customs codes for most product types traded, and teak is generally aggregated with other 
species, making estimates of teak trade difficult or impossible. Shipments of Myanmar teak via third countries – one consequence of EU 
and US sanctions – are also difficult to confirm in trade statistics.

18. http://www.flegtactionplan.eu/monthlyeuimports.htm.
19. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=31830&no=13. 
20. https://lemn.fordaq.com/news/EU_imports_Myanmar_teak_59061.html.
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၂၀၁၄ခုုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ 
သစ္လံုုးလိုုက္တင္ပိုု႔မႈကိုု ရပ္ဆိုုင္းသည္။

ကၽြန္းသစ္လံုုးမ်ားႏွင့္ သစ္ခြဲသားမ်ားကိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ အိႏိြယႏိုုင္ငံ၊ တရုုတ္ႏိုုင္ငံ ႏွင့္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံမ်ားသိုု႔ တင္ပိုု႔သည္။ - ၂၀၀၇ - ၂၀၁၇ 
(အရင္းအျမစ္ : ကမာလံုုးဆိုုင္ရာ ကုုန္သြယ္မႈ အက္တ္လ္စ္)

ထိပ္ဘယ္ဘက္ျခမ္း - ၂၀၁၈ခုုႏွစ္ 

ဇန္န၀ါရီလတြင္   ျမန္မာကၽြန္းသစ္မ်ားကိုု 

လန္ဒန္ျမိဳ.ရွိ ေလွျပပြဲရွိ ရြက္ေလွမ်ားတြင္အ

သံုုးျပဳထားသည္ကိုု ေတြ႔ရပံုု။ 

ဘယ္ဘက္ျခမ္း - 

အာရွစီမံခ်က္တြင္ေတြ႔ရွိရေသာ 

ကၽြန္းသစ္ၾကမ္းခင္းမ်ားႏွင့္ 

ေလွကားထစ္မ်ား။

6 Environmental Investigation Agency အဂတိလိုက္စား၊ အက်င္႔ပ်က္ၿခစားမွဳအေၿခအေန 7



 
၁၈၀၀ အလယ္ပိုင္းခုနွစ္မ်ားမွစ၍ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 
အဂတိလိုက္စားမွုမ်ား၊ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား 
နွင့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ သစ္အလြန္အက်ြံထုတ္ယူမႈမ်ား၊ 
တရားမဝင္သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားနွင့္ သစ္ေမွာင္ခို 
ေရာင္းခ်မုွ မ်ား ကာလၾကာရွည္စြာျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။

ထုိကဲ႔သိုေသာ ရာဇဝတ္မုွဝဲဂယက္ၾကီးလည္ပတ္ေနျခင္းသ
ည္ အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္နုိင္ငံနွင့္ (ရံဖန္ရံခါတြင္ အိႏၵယိနိုင္ငံ၊ 
ထုိင္းနိုင္ငံတုိ႔နွင့္) သစ္ေမွာင္ခုိကုန္ကူးမုွမ်ားကုိျဖစ္ေစခ့ဲရံု
မ်ွမက အစုိးရမွ စီမံခန္႔ခြလဲ်က္ရိွေသာ သစ္ေတာလုပ္ငန္း 
နွင့္ သစ္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
နာမည္ဆုိးမ်ားထြက္ေစပါသည္။

ည့ံဖ်င္းေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မုွ၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမုွနည္းပါးျခင္း 
နွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမုွမ်ားစသည္တုိ႔သည္ သစ္ခုိးယူမုွမ်ား 
နွင့္ ေမွာင္ခုိေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမုွတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ 
ျမန္မာစစ္တပ္အာဏာပုိင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား နွင့္ အစုိးရဌာနမ်ား၏ 
ခ်ယ္လွယ္ၾကီးစုိးမုွေၾကာင့္ ညံ႔ဖ်င္းေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မုွစနစ္မ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာကာ စနစ္တက်က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မုွမ်ား နွင့္ ေမွာင္ခုိ
ဂုိဏ္းမ်ားစုဖြဲ႔ေဆာင္ရြက္ ေသာ သစ္ခုိးထုတ္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္
ကားမုွမ်ားကုိျဖစ္ပြားေစပါသည္။

အဂတိလုိက္စားမုွသည္ ျပည္တြင္းနွင့္ ျပည္ပသုိ႔ သစ္မ်ား ေမွာင္ 
ခုိေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမုွနွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပစ္မွဳမ်ားကုိ 
ျဖစ္ပြားေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 
တရား၀င္သစ္ထုတ္လုပ္ေရးက႑
ျမန္မာ့ေရြးခ်ယ္ခုတ္လဲွျခင္းစနစ္ (MSS) 
ျဗိတိသ်ွကုိလုိနီအုပ္စိုးစဥ္ကာလ သစ္ေတာက႑တြင္ 
က ြ်န္းသစ္ကုိ အလြန္အကြ်ထုံတ္ယူခ့ဲၾကကာ  သစ္ေတာ 
ဖံုးလႊမ္းမုွက်ဆင္းခ့ဲရသည္။

၁၈၅၀ ခုနွစ္မ်ားမွစတင္၍  ျဗိတိသ်ွမ်ားသည္ သစ္ေ
တာသယံဇာတမ်ားကုိထိန္းသိမ္းျပီး အခြန္ေငြရရွိမုွ 
ျမွင့္တင္နိုင္ရန္ သိပၸနံည္းက်သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မုွ 
စနစ္ကုိ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲသည္။ အဆုိပါ 
စနစ္မွာ သစ္ေတာၾကိဳးဝိုင္းေတာမ်ားအတြင္း နွစ္ ၃၀ 
ခုတ္ကြက္မ်ားခြကဲာ နွစ္စဥ္လုပ္ကြက္အတြင္းရိွ သစ္ေတာ 
သယံဇာတစာရင္းကုိ အေသးစိတ္ေကာက္ယူမွတ္တမ္းတင္ျပီး 
ကန္႔သတ္လံုးပတ္ျပည့္မီွေသာသစ္ပင္မ်ားကုိသာ ေရႊးခ်ယ္၍
ခုတ္လဲွခြင့္ျပဳေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ ဘရမ္းဒစ္နည္းလမ္း (သို႔) 
ဘရမ္းဒစ္ေရႊးခ်ယ္ခုတ္လဲွျခင္း နည္းစနစ္ဟုလည္းေခၚပါသည္။21 
နွစ္စဥ္လုပ္ကြက္တစ္ခုခ်င္းစီကုိ 
နွစ္စဥ္ခုတ္လဲွထုတ္လုပ္နိုင္ေသာ ေတာထြက္ ပမာဏ 
(AAC) ျဖင့္သတ္မွတ္ထားျပီး ထိုပမာဏတုိ႔ကုိေပါင္းစည္း
လုိက္ပါက အမ်ိဳးသားအဆင့္ (AAC) ကုိရရိွမည္ျဖစ္သည္။ 
ထုိစနစ္ကုိ ဗမာ့ေရႊးခ်ယ္ခုတ္လဲွျခင္းနည္းစနစ္ဟု 
ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚခ့ဲၾကသည္။

၁၉၄၈ ခုနွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ နိုင္ငံပုိင္သစ္
ထုတ္လုပ္ေရးုဘုတ္အဖြဲ႔ကုိဖြဲ႔စည္းခ့ဲျပီး (၁၉၇၈ ခုနွစ္ တြင္ 
သစ္ထုတ္လုပ္ေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲေခၚဆုိခ့ဲ 
ျပီး) ထုိနည္းစနစ္ကုိ ျမန္မာ့ေရႊးခ်ယ္ ခုတ္လဲွျခင္းနည္းစနစ္ဟု 
တရားဝင္သတ္မွတ္ခ့ဲၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ထုိစနစ္ကုိ အျပည့္အဝလုိက္နာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ခ့ဲျခင္း မရိွသည့္အျပင္ ေကာင္းစြာ 
ထိန္းသိမ္း ထားနုိင္ခ့ဲျခင္းမရိွေပ။

အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအတြက္ အျမတ္ေငြမ်ား
စစ္တပ္အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္မွစ၍ ၂၀၁၁ ခုနွစ္တြင္ေ
ရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခ့ဲေသာ စစ္တပ္ထြက္ အရပ္သား 
အစုိးရအထိ လြမွဲားေသာစီမံခန္႔ခြမုွဲမ်ားေၾကာင့္  
စီးပြားေရးက႑တြင္ တရားဥပေဒ စုိးမုိမုွကုိပ်က္ျပားေစခ့ဲသည့္ 
အဂတိလုိက္စားမုွနွင့္ လ်ိဳွ ႕ဝွက္ၾကံစည္လုပ္ကုိင္မုွမ်ားျပားေသာ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္ထြန္းကာ အျမစ္တြယ္ ခ့ဲသည္။ 

စစ္တပ္ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ရန္ 
သစ္ေတာက႑တြင္က်င့္သံုးလ်က္ရိွေသာ 
ျမန္မာ့ေရႊးခ်ယ္ခုတ္လွဲသည့္ စနစ္နွင့္ 
နွစ္စဥ္ခြင့္ျပဳေတာထြက္တုိ႔ကုိ စြန္႔လြႊတ္ရန္ခုိင္းေစမုွမ်ားသည္ 
အဂတိလုိက္စားမုွနွင့္ အက်င့္ပ်က္ ခ်စားသည့္ 
စနစ္ၾကီးစုိးခ့ဲေသာေၾကာင့္ နုိင္ငံတြင္းဘက္စံုပ်က္ဆီးခ့ဲမုွမ်ားထဲမွ
တစ္ခုျဖစ္ေလသည္။ 

၁၉၆၂ ခုနွစ္တြင္ ဦးေနဝင္း၏အာဏာသိမ္းမုွနွင့္ 
နိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းမွ ဖယ္က်ဥ္ခံရမုွတုိ႔ေၾကာင့္ 
သစ္ထုတ္လုပ္ေရး နွင့္ သစ္မာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ 
စစ္တပ္အာဏာဆက္လက္တည္ျမဲနုိင္ေစရန္ အဓိက 
ဝင္ေငြေထာက္ပ့ံေပးနိုင္သည့္အရင္းအျမစ္သတ္မွတ္ကာ 
နိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ႔ၾကသည္။

ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ားကုိ စစ္တပ္ကုိေထာက္ပ့ံေပးနိုင္သည့္ 
ပင္မေငြတြင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ခ့ဲမုွမွာ ၁၉၈၈ ခုနွစ္ ၈ 
ေလးလံုးအေရးအခင္းျပီးကာလနွင့္ ဗမာနုိင္ငံကုိ ျပည္ေထာင္
စုျမန္မာနိုင္ငံအျဖစ္ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚခ့ဲသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး 
ေစာေမာင္ဦးေဆာင္သည့္ State Law and Order 
Restoration Council (SLORC) အာဏာသိမ္းျပီးကာလတုိ႔ 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ပုိမုိသိသာထင္ရွားလာခ့ဲသည္။

၁၉၈၈ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတ ထုိင္းစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ Chavalit 
Yongchaiyudh ၏ ျမန္မာနိုင္ငံသုိ႔ သံတမံ ခရီးစဥ္ျပီးေနာက္ 
၁၉၈၉ ခုနွစ္ တြင္ ထုိင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၃၅ ဦးသည္ ထိုင္း
နုိင္ငံနယ္စပ္တစ္ေလ်ွာက္တြင္ (ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေသာ 
သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္စာခ်ဳပ္) သစ္ထုတ္လုပ္ပုိင္ခြင့္စာခ်ဳပ္ 
၄၇ ခုကုိခ်ဳပ္ဆုိ နိုင္ခ့ဲသည္။ ထုိနွစ္ထဲတြင္ပင္ 

သစ္ထုတ္ေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းကုိ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြ႕ဲစည္းခ့ဲျပီး 
ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျပည္တြင္းသစ္
ထုတ္လုပ္ေရာင္းေရးလုပ္ငန္း
မ်ားကုိ ၾကီးၾကပ္စီမံခန္႔ခြသဲည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ 
ျမန္မာ့ သစ္လုပ္ငန္း 
ေျပာင္းလဲေခၚဆုိခ့ဲသည္။22 

သစ္ထုတ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ 
စစ္တပ္နွင့္ ပဋိပကၡ/တိုက္ပြမဲ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ နွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔၌ ခ်ေပးခ့ဲသည္။ 
သစ္ထုတ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေပးျခင္းျဖင့္ 
ေကာင္စီမွဝင္ေငြမ်ားစြာ ရရိွရံုမ်ွမက 
စစ္တပ္မွမထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ေသာ ေျမယာမ်ားကုိ 
လႊမ္းမုိးအုပ္စုိးနိုင္ေပသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း 
အင္အားၾကီးအိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံ ထိုင္းန္ိုင္ငံနွင့္ သံတမန္ 
ဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေဆာက္ထားခ့ဲသည္။ 
ျမန္မာ့ေရႊးခ်ယ္ခုတ္လဲွျခင္း နည္းစနစ္ကုိ အဆုိပါေဒသမ်ားတြင္ 
လံုးဝက်င့္သံုးျခင္း မျပဳဘဲ လက္ကားသစ္ထုတ္ျခင္းကုိ 
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကသည္။

၁၉၉၂ ခုနွစ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊသည္ 
ေကာင္စီ SLORC နွင့္ န္ိုင္ငံကုိထိန္းခ်ဳပ္ခ့ဲျပီး ၁၉၉၇ 

ခုနွစ္တြင္ အဆုိပါေကာင္စီကုိ ဖ်က္သိမ္းခ့ဲကာ 
နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီကုိ 
ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္း ခ့ဲသည္။ ဦးသန္းေရႊသည္ ၂၀၁၁ မတုိင္မီွအထိ 
အာဏာရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ျမန္မာ့က ြ်န္းသစ္ေတာမ်ားကုိ 
ၾကီးစုိး ျခယ္လွယ္ဖ်က္ဆီးခ့ဲသည္။

၁၉၉၃ ခုနွစ္တြင္ ဦးသန္းေရႊဦးေဆာင္ေသာ 
ေကာင္စီသည္ ထုိင္းစဝက္စ္အပါအဝင္ ကုမၸဏီ ၅ 
ခုမွအပ က်န္ရိွေသာ သစ္ထုတ္ေရးထုိင္းကုမၸဏီမ်ားကုိ 
ျပည္တြင္းမွေမာင္းထုတ္ပစ္ခ့ဲျပီး ျမန္မာ့က ြ်န္းသစ္ 
က႑တြင္ ယေန႔မတုိင္မီအထိလႊမ္းမုိးခ့ဲသည္။ 
(ေနာက္အခန္းတြင္ၾကည့္ရန္)

စီးပြားျဖစ္သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ခ်ေပးသည့္စနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းခ့ဲျပီး 
သစ္ေတာဦးစီးနွင့္ ဝန္ၾကီးဌာနတူညီေသာ ျမန္မာ့ 
သစ္လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာ့ေရြးခ်ယ္ခုတ္လဲွသည့္စနစ္နွ
င့္ စာရြက္ေပၚတြင္သာကုိက္ညီသည့္ (လက္ေတြ႔တြင္ 
ကုိက္ညီမုွမရိွဘဲ) သစ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ 

သုိေသာ္လည္း ဦးသန္းေရႊအာဏာဆက္လက္တည္ျမဲနို
င္ေစရန္ လုိအပ္ေသာနိုင္ငံျခားဝင္ေငြ ေထာက္ပ့ံ ေပးန္ုိင္ 
သည့္ သစ္ေတာမ်ားအေပၚအလြန္အကြ်မိွံခုိမုွမ်ားေၾကာင့္ 
ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းတြင္ ခြန္ေငြလ်ာထားခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ႔ရျပီး 
ျမန္မာ႔ေရြးခ်ယ္ခုတ္လဲွသည့္နည္းစနစ္ကုိ စြန္႔လႊတ္ခ့ဲရသည္။

၁၈၀၀
ျဗိတိသ်ွကိုုလိုုနီအစိုုးရလက္ထက္တြင ္
ကၽြန္းသစ္မ်ားအလြန္အကၽြံထုုတ္ယူ

ခဲ့သည္။

၁၈၅၀
ျဗိတိသ်ွမွ  

ကၽြန္းသစ္ထုုတ္ယူမႈတိုုးခဲ်.ျပီး အခြန္ 
၀င္ေငြျမွင့္တင္ႏိုုင္ေရးအတြက္  သိပၸံ 

နည္းက်သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွု
စနစ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ခဲ့သည္။

၁၉၂၀
ဘရမ္းဒစ္ေရႊးခ်ယ္ခုုတ္လွဲျခင္း ႏွင့္ 
ႏွစ္စဥ္လုုပ္ကြက္တစ္ခုုခ်င္းစီကိုု 

ႏွစ္စဥ္ ခုုတ္လွဲထုုတ္လုုပ္ႏိုုင္ေသာ 
ေတာထြက္ပမာဏ ကိုု ဗမာ့ေရြးခ်ယ္ခုု

တ္လွဲျခင္းစနစ္ဟုုေျပာင္းလဲေခၚ

ခဲ့ၾကပါသည္။ 
 

၁၉၄၈
ႏိုုင္ငံပိုုင္သစ္ထုုတ္လုုပ္ေရးဘုုတ္

အဖြဲ.ကိုု ဖြဲ.စည္းခဲ့ပါသည္။ 

၁၉၇၈
ႏိုုင္ငံပိုုင္သစ္ထုုတ္လုုပ္ေရးဘုုတ္
အဖြဲ.ကိုု သစ္ထုုတ္လုုပ္ေရးေကာ္
ပိုုေရးရွင္းအျဖစ္သိုု႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ.

စည္းခဲ့သည္။ 

၁၉၈၉ 
ထိုုင္းသစ္ထုုတ္လုုပ္သည့္ 

ကုုမဏီ ၃၅ခုမွ 
သစ္ထုုတ္သည့္ 
လုုပ္ကြက္ေပါင္း 

၄၇ခုုရရွိခဲ့ပါသည္။ 

၁၉၉၃ 
မ်က္ႏွာသာေပးခံရေသာ 
ကုုပဏီ ၅ခုုမွ အပက်န္ 

ထိုုင္းကုုပဏီမ်ားအားလံုုး၏ 
သစ္ထုုတ္လုုပ္ခြင့္ ပါမစ္မ်ား 

ရပ္နားျခင္းခံရသည္။

၁၉၉၇-၂၀၁၁ 
ႏိုုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာ 
ေရးႏွင့္ ဖြံ.ျဖိဳးေရးေကာင္စီ 
(SPDC )လက္ထက္တြင္ 

္ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္ေတာမ်ားသည္ 
ပံုုစံအသစ္ျဖစ္ 

ၾကီးစိုုးျခယ္လွယ္ဖ်က္စီး

၁၉၆၂ 
သစ္အလံုုးလိုုက္ႏွင့္ 

သစ္မာမ်ားေစ်းကြက္သိုု႔ 
တင္ပိုု႔မႈကိုု ႏိုုင္ငံေတာ္မွ 
သိမ္းပိုုက္လိုုက္သည္။

©EIAimage

©EIAimage ©EIAimage

21. Named after Dietrich Brandis, the Forest Superintendent from 1855. 22. http://www.myanmatimber.com.mm/index.php/en/extraction-department/operation/157-log-extraction-in-myanmar.

မေအာင္ျမင္ေသာ 
ျမန္မာ့သစ္ေတာစီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

ဘယ္ဘက္အစြန္ဆံုုးႏွင့္ 

ဘယ္ဘက္ျခမ္း - 

၂၀၁၃ခုုႏွစ္၊မတ္လတြင္ 

ေတြ႔ရေသာ၇န္ကုုန္ျမိဳ.၊ 

အေရွ႔ဒဂုုန္၏ ျမန္မာ့သစ္လုုပ္ငန္း 

သစ္ျခံအတြင္းရွိေသာ သစ္လုုံးမ်ား။

 အောက္ပံုု -  

 ျမန္မာ့သစ္လုုပ္ငန္း၏ သစ္ထုုတ္လုုပ္မႈ 

အကြက္မ်ားအား သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ 

တူရိုုက္ အမွတ္အသားျပဳလုုပ္ထားသည့္ 

ေနရာမ်ားျပ ေျမပံုု

8 Environmental Investigation Agency အဂတိလိုက္စား၊ အက်င္႔ပ်က္ၿခစားမွဳအေၿခအေန 9



ထပ္ဆင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းနွင့္ သစ္ခြဲေဝျခင္းဆုိင္ရာ
သေဘာတူညီခ်က္
သစ္ေတာဦးစီးဌာနနွင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းတုိ႔တြင္ 
လုပ္ငန္းတာဝန္မွာမ်ားျပားျပီး အေျခခံအေဆာက္အဦနွင့္ 
စက္ကိရိယာဝယ္ယူရန္ ေငြေၾကးရင္းနီွးမ်ားစြာ မရိွသည့္အျပင္ 
တပ္မေတာမွထိန္းခ်ဳပ္မုွမရိွသည့္ေဒသမ်ားတြင္ 
အစုိးရမွလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္မျဖစ္နိုင္ေသာေၾကာင့္ 
သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီွစြာ အေကာင္ 
ထည္ေဖာ္နုိင္ခ့ဲျခင္းမရိွေပ။
ထိုေၾကာင့္ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းသည္ သစ္ထုတ္ေရးထပ္ဆင့္စာ
ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ခြင့္တုိးျမွင့္ ေပးခ့ဲေသာေၾကာင့္ 
သစ္ေတာက႑မွ အခြန္ေငြမ်ားျပားလာခ့ဲသည္။ ထပ္ဆင့္
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္သည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေငြေၾကးရင္းနီွးမ်ားစြာရိွ၍ 
စက္ကိရိယာနွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္နိုင္စြမ္းရိွၾက 
သျဖင့္ ေစ်းကြက္ တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်သည့္ သစ္လံုးတန္ပမာဏျမွင့္
တက္လာခ့ဲသည္။
ထပ္ဆင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ 
စစ္တပ္အာဏာပုိင္မ်ား နွင့္ အၾကီးတန္းအရာရိွမ်ားသည္ 
ေငြေၾကး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ နိုင္ငံေရးအရလြမ္းမုိးမုွမ်ားနွင့္ 
လံုျခဳံစိတ္ခ်မုွမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရယူနိုင္ခဲ႔ၾကသည္။
ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၏ သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ ထပ္ဆင့္စာ
ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမုွမ်ားသည္ အရာရိွမ်ားအၾကား လာဘ္ေပး 
လာဘ္ယူမုွမ်ားနွင့္ အျခားေသာအက်င့္ပ်က္ခ်စားမုွမ်ားကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္။ ျပည္တြင္းျမန္မာကုမၸဏီ အုပ္စုမ်ားသည္  
သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္စာခ်ဳပ္မ်ားစြာကုိ ရရိွခ့ဲေလသည္။ နုိင္ငံသည္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမုွမရိွဘဲ အလွမ္းသင့္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးသည့္စီး
ပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးလ်က္ရိွေသာေၾကာင့္ ထုိကုမၸဏီမ်ားကုိ 
ခရုိနီမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေခၚေဝၚခ့ဲၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
တရုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ထုိင္းနွင့္ အျခားနိုင္ငံမ်ားမွလည္း  
လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ရရိွခ့ဲၾကသည္။
သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ထပ္ဆင့္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ကုိ 
သစ္မ်ွေဝျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ တရားဝင္ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျပီး ထုတ္လုပ္သည္႔ပမာဏနွင့္လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္သည့္ဧရိယာအလိုက္ နွစ္စဥ္သစ္လံုး ခြေဲဝရမည့္ 
အခ်ိဳးကုိလည္းထည့္သြင္းထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ 

ကုမၸဏီမ်ားသည္ မိမိတုိ႔သစ္ထုတ္လုပ္သည့္ အတြက္ 
stumpage fee ေပးေခ်ရမည့္အစား အဆုိပါ 
သေဘာတူညီခ်က္တြင္ (အေျခအေဆာက္အဦး 
တည္ေဆာက္စရိတ္အပါအဝင္) သစ္ထုတ္လုပ္ငန္း၏ 
ကုန္က်မုွမ်ားကုိ က်ခံရေသာ္လည္း ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ 
ခုတ္လဲွျပီးသစ္လံုးမ်ားထဲမွ တန္အခ်ိ ႔ဳကုိ ပုိင္ဆုိင္ ေလသည္။ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္သည့္သစ္လံုးမ်ားအနက္
တန္အခ်ိဳးတစ္ခုကုိ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းသုိ႔ ျပန္ေပးရျပီး 
က်န္ရိွေသာသစ္လံုးမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္မုွမ်ားကုိေပးေဆာင္ 
ျပီးေနာက္ ေရာင္းခ်ပုိင္ခြင့္ရိွေလသည္။
ထုိစာခ်ဳပ္မ်ားထဲတြင္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းကုိ  အဆင့္ ၁ နွင့္ 
အဆင့္ ၁ မွ ၄  (SG1-4) အထိေသာ က ြ်န္းသစ္လံုး မ်ားကုိ 
အလကားေပးရမည္ဟုေဖာ္ျပပါဝင္ျပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ 
ထုိပမာဏမွာ ခုတ္လဲွထားေသာသစ္မ်ား၏ ၄၀ မွ ၆၀ ရာခုိင္နွနု္း
ခန္႔ရိွေလသည္။ထပ္ဆင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူမ်ားသည္ က်န္ရိွေသာ 
က ြ်န္းသစ္လံုးမ်ားနွင့္ အျခားေသာသစ္မာမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိ
င္ေရာင္းခ်နုိင္ရန္ ေအာက္ေစ်းျဖင့္သာ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းကုိ 
ေပးေလသည္။ 

ျပဳျပင္မြမ္းမံခဲ့သည္႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ ဧရိယာမ်ား အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္း
သားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားရိွရာ နယ္ေျမ မ်ားျဖစ္ေသာ 
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္တုိ႔တြင္ 
သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ထပ္ဆင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ 
သစ္ထုတ္ရန္အခြင့္အာဏာရရိွေသာ ထပ္ဆင့္စာခ်ဳပ္ 
ခ်ဳပ္ဆုိသူမ်ားမွ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ ၾကျပီး 
ယင္းေနရာမ်ားတြင္ အစုိးရဌာနနွင့္ စစ္တပ္အာဏာပုိင္မ်ားမွ 
ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရႏုိင္ေပ။ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ိဳးတြင္ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းနွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ 
စီရင္သတ္မွတ္ခ့ဲေသာ ျမန္မာ့ေရြးခ်ယ္ခုတ္လဲွျခင္းစနစ္ 
(MSS) နည္းလမ္းအားပယ္ဖ်က္၍ ျပဳျပင္မြမ္းမံခ့ဲေသာ 
နည္းစဥ္မ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၾကသည္။ ထပ္ဆင့္စာခ်ဳပ္ 
ခ်ဳပ္ဆုိသူမ်ားသည္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား နွင့္အတူ ၄င္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္လုိက္ေလ်ာညီေ
ထြျဖစ္မႈမ်ားအရ အထက္ပါ သတ္မွတ္ထားေသာ မည္သည့္လုံး 
ပတ္မ်ိဳးကုိမဆုိ ခုတ္လဲွခ့ဲၾကသည္။23

ခုခံတုိက္ခုိက္ေနေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
အစုိး၏ အာဏာသက္ေရာက္မႈ ေအာက္တြင္ 
အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္မြမ္းမံခ့ဲ 
ေသာနည္းစဥ္မ်ားတြင္ ထပ္ဆင့္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိသူမ်ားသည္ 
အစုိးရနွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ “ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔မ်ား”အား 
တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ထိ ေရာက္စြာ ညိွႏိႈင္းေပးရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။24

လက္ေတြ႔တြင္မူ ျပဳျပင္မြမ္းမံခ့ဲေသာ နည္းစဥ္မ်ားကုိအသံုးျပဳ၍ 
ဘက္ေပါင္းစုံမွ ညိွႏိႈင္းေပးမႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့ ေရြး
ခ်ယ္ခုတ္လဲွျခင္းနည္းစနစ္(MSS) (သ့ုိမဟုတ္) 
ၾကိဳတင္ခုတ္လဲွရန္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စနစ္တုိ႔အား 
သတ္မွတ္ျခင္းမျပဳထားေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္ 
ႏွစ္စဥ္ခုတ္လဲွထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ ေတာထြက္ပမာဏ (AAC) 
ထက္ပုိမုိခုတ္လဲွမႈ သြင္ျပင္လကၡဏာကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေနျပီး၊ 
ကၽြန္းသစ္အဆင့္အတန္းအား တရား၀င္ ေၾကညာျခင္း (Box 
တြင္ၾကည့္ရန္) နွင့္ ထုိစနစ္ကုိမလုိက္နာဘဲခုတ္ယူထားေသာ 
တရားမ၀င္ ကၽြန္းသစ္လုံး မ်ားအား ေငြေၾကးခဝါးခ်မုွမ်ားကုိ 
ျဖစ္ေစခ့ဲသည္။25

သစ္အခြန္ဘ႑ာလ်ာထားခ်က္ျပည့္မီေစရန္ အတြက္ 
ထပ္ဆင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံ ခ့ဲေသာ 
နည္းစဥ္မ်ားကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ နွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
အသီးသီးတုိ႔တြင္ ျပင္းထန္စြာ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၾကျပီး ၄င္းတုိ႔၏ 
ေနာက္ဆက္တြ ဲအေမြအနွစ္မ်ားသည္လည္း အလြန္ပင္ 
ျပင္ထန္ဆုိး၀ါးခ့ဲေပသည္။ သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆုိင္ရာႏွင့္ 
သစ္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားမွ 
ၾကီးၾကပ္ရေသာ တရား၀င္ျဖစ္သည္ဟုဆုိေသာ နယ္ေျမမွာ 
အမည္ခံလုံးလုံးသာ ျဖစ္ျပီး ထုိနယ္ေျမမ်ားတြင္ အနည္းဆုံး 
ဆယ္စုႏွစ္ နွစ္စုခန့္ လိမ္လည္မႈ၊ လာဘ္ေပးမႈ၊ လာဘ္စားမႈ၊ 
အျခားနည္းမ်ုဳိ းစုံေသာ တရားမ၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားစသည့္ 
မွားယြင္းမႈေပါင္းမ်ားစြာနွင့္ ျပည့္နွက္ေနေပသည္။

ထုိစနစ္ေအာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲေသာ 
သစ္အလြန္အကၽြခုံတ္လဲွမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ကၽြန္းသစ္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ေလ်ာ့နည္းခ့ဲရျပီး 

အေရးယူေဆာင္ရြက္မုွ အေနျဖင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ 
သစ္ထုတ္လုပ္မႈအားလုံးကုိ တစ္ႏွစ္တိတိ ရပ္ဆုိင္းခ့ဲျပီး 
ပဲခူးရုိးမတြင္ ကၽြန္းသစ္ထုတ္လုပ္မႈအား (၁၀) ႏွစ္တိတိ 
ရပ္ဆုိင္းခ့ဲသည္။ ေရွ႔ဆက္လက္၍ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ 
ထုတ္လုပ္နိုင္သည့္ ပင္ေထာင္ အေရအတြက္ မွာလည္း နည္း
ပါးျခင္းေၾကာင့္သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းအား သိသိသာသာ ေလ်ာ့ခ် 
ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထုိက့ဲသ့ုိ ဆက္စပ္မႈမ်ားရိွေနေသးေသာ္လည္း ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွစ၍ 
ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျမန္မာ့စစ္အာဏာ ပုိင္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ လက္ရိွ အရပ္သားအစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတုိ႔သည္ 
ကၽြန္းသစ္ကုန္သြယ္မႈ အား သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္လည္းေကာ
င္း၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ ငန္း၏ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈေအာက္တြင္လည္းေကာင္း ျမန္မာ့ေရြးခ်ယ္ခုတ္လဲွ 
ျခင္းစနစ္ (MSS)၏ နည္းစနစ္အတုိင္း တရား၀င္ႏွင့္ 
ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၾကသည္။26

တရား၀င္သစ္နွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေသာသစ္မ်ား
တြင္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ လစဥ္ ေလလံတင္ပြတဲြင္ 
ေရာင္းခ်ေသာ ကၽြန္းသစ္အားလုံးနွင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းနွင့္ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားနွင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းနွင့္ 
သစ္မွ်ေ၀ျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈရယူထားေသာ 
အဖြဲ႔မ်ားမွ ေရာင္းခ်ေသာ ကၽြန္းသစ္မ်ား အားလုံးပါ၀င္သည္ဟု 
သတ္မွတ္ထားသည္။ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ပုိ႔ေဆာင္ရမည့္ 
တရား၀င္ နည္းလမ္းမွာ လည္း အလားတူစြာပင္ 
ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းကိုယ္တုိင္ ရန္ကုန္သေဘၤာဆိပ္မွတဆင့္ 
တင္ပုိ႔ေသာ သစ္အားလုံးႏွင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရရိွထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား 
(ထပ္ဆင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူမ်ား၊ ပုဂၢလိကကုန္သည္မ်ား၊ 
ပရိေဘာဂထုတ္လုပ္သူမ်ားစသည္) မွ တင္ပုိ႔ေသာ သစ္အား 
လုံး ပါ၀င္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည္။

အမွန္တကယ္တမ္းတြင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုမ်ားတုိင္ေအာင္ 
တရား၀င္သစ္နွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲ ေသာ 
သစ္မ်ားရရိွေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္မုွမ်ားမွာလည္း 
လိမ္ညာမႈမ်ားပင္ျဖစ္ေလသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ကၽြန္းသစ္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ က႑တြင္ 
ျဖစ္ေပၚေနေသာ တရားမ၀င္လုပ္ ေဆာင္မႈမ်ား အားလုံးေၾကာင့္ 
EIAအဖြဲ႔၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ “ေနာက္ကြယ္မွအစုိးရ”ထံသုိ႔ 
ဦးတည္ေနျပီး ဤတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကၽြန္းသစ္မ်ားကုိတ
ရားဝင္ေရာင္းခ်မုွမ်ားမွာလည္း  တရုတ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္မ်ားသုိ႔ 
ေမွာင္ခုိေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမုွမ်ားကဲသို႔ပင္ 
အဂတိလုိက္စားမုွ နွင့္ ဥပေဒမညီညႊတ္မုွမ်ား 
ပါဝင္လ်က္ရိွသည္ကုိ တင္ျပေဆြးေႏႊး ထားပါသည္။

၂၀၁၄-၁၆ 
သစ္လုုပ္ငန္းတြင္ အခြန္၀င္ 

ေငြမ်ားသတ္မွတ္လ်ာထားခ်က္မ်ား၊ 
ထပ္ဆင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုုျခင္း
မ်ားနွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံခဲ့ေသာ 

လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ား 
အားလံုုးဆိတ္သုုဥ္းခဲ့ရသည္။ 

၂၀၁၇/၁၈ 
လက္၀ယ္ရွိထားေသာ 

သစ္ပံုုမ်ားေပ်ာက္ကြယ္လာ 
ျခင္းေၾကာင့္ ေ၀စုုကိုုတာမ်ား 

သိသာထင္ရွားစြာ 
ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ပါသည္။ 

23. WWF, Framework for Assessing Legality of Forestry Operations; Timber Processing and Trade Annex, Myanmar. November 2013, accessed at: http://awsassets.panda.org/
downloads/national_legality_framework_myanmar.pdf & Aung Aung Myint,  =Analysis of drivers of deforestation and forest degradation in Shan State and strategic options to 
address those, undated, accessed from: https://www.forestdepartment.gov.mm/sites/default/files/Documents/Drivers%20of%20deforestation%20and%20forest%20degradation.pdf. 
24. Global Witness, A Conflict of Interests, Part 2, Logging in Burma: The Thai-Burma Border, October 2003.  
25. Springate-Baginski et al, Legally and illegally logged out; The status of Myanmar’s timber sector and options for reform, March 2016.
26. For example: Log Extraction in Myanmar, MTE, (accessed January 2019) http://www.myanmatimber.com.mm/index.php/en/extraction-department/operation/157-log-extraction-
in-myanmar.©EIAimage

၂၀၁၆/၁၇ 
သစ္အလုုံးလုုိက္ထုုတ္လုုပ္မႈကုုိ 

တစ္ႏွစ္ခန္႔ 
ရပ္ဆုုိင္းထားခ့ဲသည္။

၂၀၁၆/၁၇ 
ပဲခူးရုုိးမအတြင္းတြင္ ကၽြန္း 

သစ္မ်ားအလုုံးလုုိက္ 
ထုုတ္လုုပ္ျခင္းကုုိ ဆယ္ႏွစ္ 
အထိရပ္ဆုုိင္းထားခ့ဲသည္။ အောက္ပံုု - 

 ျမန္မာ့သစ္လုုပ္ငန္း၏ 

သစ္ထုုတ္လုုပ္မႈ အကြက္မ်ားအား 

သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ တူရိုုက္ 

အမွတ္အသားျပဳလုုပ္ထားသည့္ 

ေနရာမ်ားျပ ေျမပံုု

10 Environmental Investigation Agency အဂတိလိုက္စား၊ အက်င္႔ပ်က္ၿခစားမွဳအေၿခအေန 11



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ကၽြန္းသစ္ 
အတန္းအစားခြဲျခားျခင္း
ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ကၽြန္းသစ္အရည္အေသြး 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ အဆင့္အတန္းျမင့္ 
ကြ် န္းသစ္မ်ား သည္ အဆင့္အတန္းနိမ့္ 
ကၽြန္းသစ္မ်ားထက္ သိသာထင္ရွားစြာ 
တန္ဖုိးျမင့္မားလွေပသည္။ 

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၏ အဆင့္ခြျဲခားျခင္းစနစ္အရ 
အရည္အေသြးအျမင့္မားဆုံး သစ္လုံးမ်ား (အလွဆင္ 
သစ္ပါးလႊာမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ရန္)အား အဆင့္ -A 
အျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး အဆင့္ခြမဲ်ားအေနျဖင့္ 
အထူးတန္း (ၾကယ္ငါးပြင့္)၊ ပထမတန္း (ၾကယ္ေလး 
ပြင့္)၊ ဒုတိယတန္း (ၾကယ္သုံးပြင့္)၊ တတိယတန္း 
(ၾကယ္ႏွစ္ပြင့္) နွင့္ စတုတၳတန္း (ၾကယ္တစ္ပြင့္) ဟူ၍ 
ခြျဲခားထားပါသည္။

အလွဆင္သစ္ပါးလႊာအတြက္မဟုတ္ေသာ သစ္လုံးမ်ား 
(ပရိေဘာဂမ်ား၊ ၾကမ္းခင္းမ်ား၊ ျပည္ပပုိ႔ သေဘၤာကုန္း 
ပတ္မ်ား၊ ရြက္ေလွကုန္းပတ္မ်ား စသည္တုိ႔အပါအ၀င္ 
) အား ခြသဲားထုတ္ေရာင္းတန္း၀င္ သစ္အတန္းအစား 
(SG) အျဖစ္သတ္မွတ္၍ အေကာင္းဆုံးအဆင့္အျဖစ္ 
SG-1 ဟုသတ္မွတ္ကာ အည့ံဆုံး အဆင့္အျဖစ္ SG-9 
ဟု သတ္မွတ္သည္။27

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၏ သစ္မွ်ေ၀ျခင္းဆုိင္ရာ 
စာခ်ဳပ္မ်ားအရ ထပ္ဆင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူမ်ားအားလုံး 
သည္ SG-1 မွ SG-4 အဆင့္၀င္ သစ္အားလုံးအား 
ခုတ္လဲွခကင္းမ့ဲစနစ္ျဖင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းသုိ႔ 
ပုိ႔ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၏ 
ေလလံတင္စနစ္မွတဆင့္ေရာင္းခ်ရမည္။ 
SG-5 မွ SG-9 အဆင့္ရိွ သစ္လုံးမ်ား၏ 
ခုတ္လဲွခကုိ ထပ္ဆင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူမ်ားမွ 
ျပန္လည္ရရိွမည္ ျဖစ္ျပီးထုိသစ္လုံးမ်ားအတြက္ 
အနိမ့္ဆုံး ေစ်းႏႈန္း ကုိ ျမန့္မာ့သစ္လုပ္ငန္းအား 
ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ျပီး အမွန္တကယ္ေစ်းကြက္ေပါက္ 
ေစ်းအတုိင္း ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ကုိ 
ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ား ႏွင့္ 
ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းနွင့္သစ္ေတာဦစီးဌာန
မွ ၀န္ထမ္း မ်ား၏ သစ္လုံးအဆင့္ခြျဲခားရာတြင္ 
ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈ မရိွျခင္းသည္ မျဖစ္နုိင္ေစကာမူ 
SG-1 မွ SG-4 အဆင့္၀င္ သစ္လုံးမ်ားအား 
SG-5 နွင့္ ၄င္းေအာက္နိမ့္ေသာ အဆင့္မ်ားသုိ႔ 
မွားယြင္းသတ္မွတ္ျခင္းသည္ လည္း ထပ္ဆင့္စာခ်ဳ
ပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူမ်ားအတြက္ ဆယ္စုနွစ္မ်ားတုိင္ေအာင္ 
အျမတ္အစြန္းတုိးပြားေစေသာ နည္းလမ္း 
တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ထုိမွရရိွေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမွာ 
SG-1 အဆင့္ရိွေသာ သစ္လုံး (၁) တန္ လွ်င္ေဒၚလာ 
၅,၅၀၀ ေလလံတင္ရရိွမည္ျဖစ္ျပီး၊ SG-5 နွင့္ 
၄င္းေအာက္နိမ့္ေသာ အဆင့္ရိွသစ္မွာမူ ေဒၚလာ ၂,၀၀၀ 
နွင့္ ၄င္းေအာက္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေၾကာင္း 
တြက္ခ်က္နုိင္ပါသည္။ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၏ 
သစ္မွ်ေ၀ျခင္း ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ားေအာက္ရိွ 
ထပ္ဆင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူမ်ားသည္လည္း ေစ်းနႈန္း 
နိမ့္နိမ့္ျဖင့္သာ ေပးေခ်ရဆဲျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တရားမ၀င္သစ္ကုန္သြယ္မႈ
လြန္ခ့ဲေသာ ဆယ္စုနွစ္ ၃စု ကာလကတည္းကပင္ 
သစ္ကုန္သြယ္မႈသည္ ျမန္မာ့စစ္တပ္အာဏာပုိင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိသာမက 
ကြျဲပားလွစြာေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကုိ 
ပါ နုိင္ငံျခား၀င္ေငြမ်ား ေထာက္ပ့ံနုိင္ခ့ဲသည္။ ထုိတုိင္းရ
င္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ သစ္ထုတ္လုပ္ 
မႈ ဆုိင္ရာလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားနွင့္  လက္နက္၀ယ္ယူရန္နွင့္ 
အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ သစ္တင္ပုိ႔မႈအေပၚ 
အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ စစ္အာဏာပုိင္မ်ားနွင့္ 
ပဋိပကၡမ်ားလည္း ရိွခ့ဲၾကသည္။

ထုိလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား 
ျဖတ္ေတာက္နုိင္ရန္ အလုိ႔ငွာ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူ 
အစုိးရ အဖြဲ႔သည္ တရုတ္/ ထုိင္းနုိင္ငံအပါအ၀င္ ျမန္မာနုိင္ငံမွ 
နယ္နိမိတ္ ေက်ာ္လြန္၍ သစ္တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ျခင္း 
အားလုံးကုိ တားျမစ္ထားျပီး ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွလည္း 
ရန္ကုန္သေဘၤာဆိပ္ မွတဆင့္ သစ္တင္ပုိ႔ခြင့္အား 
ပိတ္ပင္ထားသည္။

လြန္ခ့ဲေသာ ၂၅ နွစ္ေက်ာ္ ကာလကတည္းကပင္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ 
ကခ်င္ျပည္နယ္မွ တဆင့္ ဆက္စပ္ လ်က္ရိွေသာ တရုတ္နုိင္ငံ 
ယူနန္ျပည္နယ္၏ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနေသာ Nujiang, 
Baoshan ႏွင့္  Dehong ျပည္နယ္ (၃) ခုသုိ႔ တရားမ၀င္ 
သစ္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ ရိွေနခ့ဲျပီျဖစ္သည္။

၁၉၈၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္ ေနာက္ပုိင္းမွစ၍ 
တရုတ္အစုိးရႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔၏ ႏွစ္ဦးနွစ္ဖက္ 
သေဘာတူညီမႈအရ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးမ်ားလ
ည္း လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲျပီး ယခင္က 
ပိတ္ဆုိ႔ေနေသာ ကုန္းတြင္းပုိင္းေနရာမ်ားသည္လည္း 
တျဖည္းျဖည္းပြင့္လာခ့ဲသည္။  ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ 
ႏွစ္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္မႈသေ
ဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရး ထုိးခ့ဲျပီး အတူတကြ 
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲရာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ သစ္ေတာက႑
ဆုိင္ရာတြင္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ခ့ဲၾကသည္။ ၄င္းႏွစ္မွာပင္ 
ကခ်င္ဒီမိုကရတ္တစ္တပ္မေတာ္အသစ္ (NDAK) မွ 
အပစ္အခတ္ တုိက္ခုိက္ မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ုပ္တြင္ 
လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းဧရိယာမ်ား
အား ၀င္ ေရာက္ခြင့္ရခ့ဲျပီး ျပင္းထန္ေသာ သစ္ထုတ္မႈမ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကသည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္ ေနာက္ပုိင္းမွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ 
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သစ္ေမွာင္ခုိ တင္ပုိ႔မႈမ်ားမွာ 
တစ္စထက္တစ္စ က်ယ္ျပန္႔လာခ့ဲသည္။ ၁၉၉၄ 
ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႔ အစည္း (KIO) ႏွင့္ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေ
ဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိအျပီးတြင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား 
ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔လာျပီး အက်ိဳးဆက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအေနျဖင့္ 
တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ထြက္ သစ္မ်ားအား 
၀ယ္လုိမႈအားေကာင္းလာကာ ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ 
သစ္ထုတ္လုပ္မႈကုိ ပိတ္ပင္ခ့ဲျပီး ၁၉၉၈ခုႏွစ္ တြင္ 
တစ္ႏုိင္ငံလုံး၏ သစ္ထုတ္လုပ္မႈကုိ ပိတ္ပင္ခ့ဲသည္။ ၁၉၉၇ 
ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံႏွင့္တရုတ္ႏ္ုိငံ၏ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း
ကုန္သြယ္မႈစုစုေပါင္းထုထည္မွာ 300,000 m3 ရိွခ့ဲျပီး ၂၀၀၅ 
ခုႏွစ္တြင္ 1.6 million m3 သုိ႔ ေရာက္ရိွခ့ဲရာ သစ္ခုတ္လဲွမႈ၏ 
(၁) မီလီလ်ံအထက္သုိ႔ ေရာက္ရိွခ့ဲသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရမွ 
ဥပေဒအရတားျမစ္ထားေသာ သစ္မ်ားႏွင့္ အခြန္ေငြ 
စီးဆင္းမႈမ်ားကုိ လူသိရွင္ၾကား၀န္ခံခ့ဲျပီး ထုိႏွစ္တြင္ပင္ 
တရုတ္အာဏာပုိင္မ်ားမွ တရားမ၀င္သစ္ခုိး ထုတ္မႈမ်ားအား 
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ မတ္လတြင္ 
ယူနန္ျပည္နယ္ အစုိးရမွ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္သစ္တင္သြင္းမႈကုိ 
ေခတၲဆုိင္းင့ံထားရန္ ေၾကညာခ့ဲျပီး တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားကုိလည္း 
နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအား 
ရပ္ဆုိင္းေစခ့ဲသည္။ ေမလတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ 
ကုန္သြယ္မႈကုိ တရား၀င္ျဖစ္ေစရန္ သစ္မ်ားအတြက္ 
ပုိမုိျမင့္မားေသာ ေထာက္ခံခ်က္ရရိွေစမည့္ “ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
ေသာစီမံကိန္းမ်ား” အား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခ့ဲသည္။ 

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေနွာင္းပုိင္းတြင္ နယ္စပ္ေဒသရိွ ေနရာအခ်ိဳ့သည္ 
တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကန္႔သတ္ပမာဏျဖင့္ 
ထုတ္ယူသည့္စနစ္ (quota sysyem) ေအာက္မွ 
သစ္ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္  ျပန္လည္ပြင့္လာခ့ဲသည္။ 
တရုတ္အေကာက္ခြန္ဆုိင္ရာ တုိင္းတာမႈ 
အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္
သစ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ  27,000m3 သာ ရိွေသာေၾကာင့္ 
နွစ္ေပါင္းအနည္းငယ္ခန့္ၾကာ သစ္ကုန္သြယ္မႈတြင္  
ဖိႏိွပ္ခံထားရသည္ကုိ ညႊန္ျပေန ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာကုန္သြယ္မႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္းမွာ 
မၾကာျမင့္ခ့ဲပါ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မွတ္တမ္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တရု
တ္ႏုိင္ငံအၾကားသစ္ေတာထြက္ပစၥည္း ကုန္သြယ္မႈသည္ 1.7 
million m3 သ့ုိေရာက္ရိွခ့ဲ ရာ ေဒၚလာ ၆၂၁ သန္းရရိွခ့ဲျပီး 
ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းအသစ္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရိွခ့ဲသည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ EIA အဖြဲ႔၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးခ်က္မ်ားသည္ 
အင္အားၾကီး တရုတ္ကုန္သည္မ်ား၏ အဓိက လုပ္ကုိင္မွႈ 
ျဖစ္ေသာ KIO ၊ အစုိးရဌာနနွင့္ စစ္အာဏာပုိင္မ်ားမွ 
ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေသာ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ ေျမာက္မ်ားစြာကုိ 
လြတ္လပ္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သစ္မ်ားအား 
တရားမ၀င္ ခုတ္လဲွျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ေရာင္း၀ယ္ျခင္း 
ျပဳလုပ္ေနသည္ကုိ မလႊမ္းျခံဳမိခ့ဲပါ။ ေဒသအေခၚ Dazu 
(သ့ုိမဟုတ္) ၾကီးမားေသာ အဖြဲ႔ (သုိ႔မဟုတ္) “BDYA” 
ဟုေခၚေသာ အင္အားၾကီးကုန္သည္ၾကီးမ်ား29အဖြဲ
႔သည္ ျမန္မာ့ရာထူးၾကီး တပ္မေတာ္ အရာရိွမ်ားႏွင့္ 
နီးကပ္စြာ ဆက္ႏြယ္မႈရိွျပီး ထုိအဖြဲ႔တြင္ အနည္းဆုံး 
ျမန္မာ့ေျမာက္ပုိင္းတပ္မေတာ္မွ အရာရိွ ၾကီး (၂) 
ဦးပါ၀င္သည္။30

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အျခားေသာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ 
ျပင္းထန္စြာ အေရးယူတားဆီးမႈ ျဖစ္ေပၚခ့ဲ သည္။ 
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တရုတ္နုိင္ငံသား ၁၅၅ဦးသည္ 
တရားမ၀င္သစ္ခုတ္လဲွမႈေၾကာင့္ ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးခံခ့ဲရျပီး 
ျမန္မာနုိင္ငံမွ အယူခံ၀င္မႈမ်ားလည္း မ်ားျပားခ့ဲသည္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွစ၍ တရုတ္ ႏုိိင္ငံသုိ႔ တရားမ၀င္ 
သစ္တင္ပုိ႔မႈမ်ား သိသိသာသာေလ်ာ့က်လာခ့ဲသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ မ်ားသည္ လုံး၀ ကြယ္ေပ်ာက္သြားမည္ 
မဟုတ္ေပ။

၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ခုနွစ္ အတြင္း EIA အဖြဲ႔၏ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအရ ျမန္မာႏုိင္ငံနွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ 
တရား၀င္လာဘ္စားမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ ေနေသာေၾကာင့္ 
တရုတ္ႏုိင္ငံ အတြင္းသုိ႔ တရားမ၀င္ 

အဆင  ့ ္A
(အလဆွငသ္စပ္ါးလ ႊာ)

အထးူစပယရ္ယွ ္
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SG ၉ 

ပထမတနး္စား

ဒ ုတုယိတနး္စား

တတယိတနး္စား

စတ ုတုတနး္စား

$

$

$

$

$

တစတ္နလ္ ွ်င ္ 
၅၅၀၀ေဒၚလာမစွတင 
ျ္ ပးီၾ ကမး္ခငး္ေစ်းရ ွျိ ပးီ

27. http://www.myanmatimber.com.mm/index.php/en/export-
marketing-milling-department/export-department-faq. 
28. EIA undercover meetings with IGE and Alkemal in Yangon, 
2013.

29. Members of the BDYA Dazu in 2015 included: Brang Nu, Dung Hpaung, Lee Maw Yung ,and Alie Jie. 
30. EIA, Organised Chaos: The Illicit Overland Timber Trade Between Myanmar and China, 2015.
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၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာ့သစ္ကုမၸဏီ 
IGE နွင့္ အိႏၵယိ/ စင္ကာပူ သစ္ကုမၸဏီ 
Alkemal  တုိ႔သည္ SG-4 အထက္ရိွေသာ 
သစ္မ်ားအား အက်ိဳးအျမတ္ပုိမုိရရိွေစရန္အလုိ႔
ငွာ SG-5 နွင့္ SG-6 အဆင့္ရိွ သစ္မ်ား အျဖစ္ 
မွားယြင္းအဆင့္သတ္မွတ္မႈမ်ားကုိ EIA အဖြ႕ဲအား 
၀န္ခံထြက္ဆုိခ့ဲၾကရသည္။28 ထုိက့ဲသုိ႕ေသာ 
ျပစ္မႈေျမာက္ ေသာ လိမ္လည္မႈသည္ 
စီးပြားေရးေလာကအလယ္သုိ႕ ပ်ံ႕နံွ႕သြားခဲ႔ျပီး 
“ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ 
ဘုရင္ (သို႔) ဗမာ့ကြ် န္းသစ္ေမွာင္ခုိရာဇာ ” ဟု 
အမည္တြင္ခဲ႔သည္။ 

ျမန္မာ့သစ္လုုပ္ငန္း၏ အတန္းအစားခြျဲခားသတ္မွတ္ျခင္း 
စနစ္

ေဆာအဆင့္အတန္းမ်ား
(ပရိေဘာဂမ်ား၊ ၾကမ္းခင္းမ်ား၊ရြက္ေလွမ်ားတြင္ 

အလွဆင္ျခင္း)

တစတ္နလ္ ွ်င  ္၂၀၀၀ေဒ
ၚလာမစွတင ျ္ ပးီၾ ကမး္ခ
ငး္ေစ်းရ ွျိ ပးီ

အေပၚပံုု - ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ 

တရားမ၀င္သစ္ပံုုမ်ားႏွင့္ 

သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေနပံုုမ်ား။

ေအာက္ပံု :အဖိုုးၾကီးမားလွေသာ 

ဇိမ္ခံရြက္ေလွေပၚရွိ ကၽြန္းသစ္ကုုန္းပတ္ပံုု

အေပၚပံုု :ျမန္မာ့သစ္လုုပ္ငန္း၏ ေဒသအတြင္းရွိ 

ခုုတ္ယူထားေသာ ကၽြန္းသစ္လံုုးမ်ားအေပၚတြင္ 

တူရိုုက္အမွတ္အသားျဖင့္ 

အဆင့္အမ်ိဳးအစားမ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားပံုု

အဂတိလိုက္စား၊ အက်င္႔ပ်က္ၿခစားမွဳအေၿခအေန 1312 Environmental Investigation Agency 



ေကာလဟာလျပန္႔လႊင့္ေနေသာ ကြၽန္းဘုရင္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ 
သစ္ကုန္သြယ္မွဳေနာက္ကြယ္တြင္ 
မထိမတုိ႔ရဲသကဲ႔သုိ႔အမည္အတိ အက်မသိ႐ိွႏုိင္ေသာ 
ႏုိင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္႔ကြ် န္းကုန္သြယ္
မွဳ ေနာက္ကြယ္က “တေဆ” ကြၽန္းသစ္ဘုရင္ ၏ 
တည္ေနရာအတိအက်ကုိသိ႐ိွၿပီဟု တစ္စြန္းတစ္စသတင္းမ်ား 
ထြက္ေပၚလ်က္႐ိွခဲ့သည္။ အဆုိပါပုဂိၢဳ လ္ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္မွ အမည္ေပါက္ျဖင့္တရားဝင္တင္ 
သြင္းေရာက္႐ိွလာေသာ အတန္းအစား ျမင့္ 
သစ္လုံးမ်ားကုိဝယ္ယူကာ ႏုိင္ငံတကာသစ္ေစ်းကြက္ကုိထိန္းခ်ဳ
ပ္ေနသည္ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းခံေနရ သည္။

EIA ၏ သတင္းရင္းျမစ္အရ အဆုိပါပုဂိၢဳ လ္၏ 
နာမည္ကုိ PC Cheng၊ PC Chang သုိ႔မဟုတ္ PC 
Chun ဟု ထင္ျမင္ယူဆေနေသာ္လည္း တိတိက်က် 
မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္း မ႐ိွေပ။

ကနဦး ေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားကုိ 
ခြျဲခားေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အကန္႔ အသတ္႐ိွဆဲျဖစ္ၿပီး 
Thai Sawat ဟု ေခၚဆုိေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ိွ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေန ေသာ နာမည္တူပုဂၢိဳ လ္မ်ား၏ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေျဖမေပၚဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ 

Thai Sawat ကုိ မစၥတာ Chetta Apipatana မွ 
တရားဝင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဤအမည္သည္ 
အခ်ိန္ကာလၾကာလာသည္ႏွင့္အမ်ွ Thai Sawat 
ႏွင့္ မစၥတာ Cheng သုိ႔မဟုတ္ PC Cheng တုိ႔သည္ 
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ႐ိွသည္ဟု ယွဥ္တြေဲဖာ္ျပလ်က္႐ိွသည္။31

Thai Sawat သည္ ၁၉၈၀-၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားျဖစ္သစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ 
ေစ်းကြက္ဖြင့္ေပးရာ၌ အေရးပါေသာ 
ပုဂၢိဳ လ္တစ္ဦးျဖစ္သည္ကုိ EIA မွ သိ႐ိွခဲ့ၿပီး Thai Sawat သည္ 
ကြၽန္းသစ္ေမွာင္ခုိဘုရင္အတြက္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးတြင္ 
ပါဝင္ေနေၾကာင္း ယူဆထားၾကသည္။32

သုိ႔ေသာ္လည္း EIA စုံစမ္းသူမ်ားသည္ ကနဦးတြင္ PC Cheng 
သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ အမည္ကြမဲ်ား၏ အဂၤလိပ္ သုိ႔မဟုတ္ 
တ႐ုတ္နာမည္အျပည့္အစုံႏွင့္ Thai Sawat ႏွင့္ ပတ္ဆက္ဆ
က္ႏြယ္ေနျခင္း႐ိွမ႐ိွတုိ႔ကုိ ခြျဲခား၍ အတည္ျပဳႏုိင္ျခင္းမ႐ိွခဲ့ေပ။ 
အလြယ္တကူ သတိျပဳမိႏုိင္ေသာ္လည္း 
ကြၽန္းသစ္ေမွာင္ခုိဘုရင္ဟု ေခၚဆုိၾကေသာသူကုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲလ်က္႐ိွသည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ EIA ၏ သူလ်ိဳွအျဖစ္ 
စုံစမ္းေထာက္လွမ္းသူမ်ား သည္ ကြၽန္းသစ္စက္ပုိင္႐ွင္ဟု 
ထင္႐ွားေက်ာ္ၾကားလ်က္႐ိွေသာ အေျခစုိက္ထုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံသို႔ 
သြားေရာက္ စုံစမ္းၿပီး အမွန္တရားမ်ားေပၚေပါက္ရန္ 
နီးစပ္လာသည္။

ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္သူ
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ EIA 
စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသူမ်ားသည္ A-Fu အေနျဖင့္ 
အသိအကြၽမ္းမ်ား၏ မိတ္ဆက္ေပးမႈျဖင့္ Kui Jay 
ေကာ္ပုိေရး႐ွင္း သုိ႔မဟုတ္ Kay Yeu ပုိင္႐ွင္ မစၥတာ 
Zheng Kun Fu ႏွင့္ ထုိင္ဝမ္ေတာင္ဘက္႐ိွ Tainan တြင္ 
ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။ 

ျပဳိကြလုဲစျပဳေနေသာ သစ္စက္ပုိင္႐ွင္ A-Fu သည္ 
Taichung ဆိပ္ကမ္းတြင္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ 
၎၏ေနာက္ဆုံးက်န္႐ိွေနသည့္ ျမန္မာ့ကြၽန္းသစ္လုံးမ်ား 
တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၀ ကုိ EIA သုိ႔ ေဒၚလာ ၄ သန္းေက်ာ္ျဖင့္သာ 
ေရာင္းခ်ရန္ စိတ္အားထက္သန္လ်က္႐ိွခဲ့သည္။ ၎သည္ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သစ္အလုံးလုိက္တင္ပုိ႔မႈ 
ပိတ္ပင္တားျမစ္မႈ မတုိင္မီ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း 
က်န္႐ိွေနေသာ သစ္တန္ခ်ိန္ ၁၀,၀၀၀ ကုိ သေဘၤာသုံးစင္းျဖင့္ 
တင္သြင္းခဲ့သည္။ 

၎၏ အနားယူမႈမတုိင္မီ လက္ဦးမႈရယူ၍ ၎ႏွင့္ 
စုံစမ္းေထာက္လွမ္းသူမ်ားသည္ သုံးရက္ၾကာေတြ႔ဆုံရာကာလ
တစ္ေလ်ွာက္ A-Fu သည္ ၎၏ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္ 
ေက်ာ္ၾကားေသာ တင္ပုိ႔သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ 
ေန႔ရက္မ်ားကုိ ျပန္ေျပာင္း သတိရေနခဲ့သည္။

  ၎၏သစ္လုံးအားလုံးကုိ Xiangxin (Cheung 
Hing) ေဟာင္ေကာင္ကုမၸဏီကုိ ဦးေဆာင္ေနေသာ 
Cheng Pui Chee ဟု ၎ကေခၚဆုိေသာ အခရာက်သည့္ 
ပုဂိၢဳ လ္တစ္ဦးထံမွ ဝယ္ယူခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

A-Fu သည္ သစ္စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ဤတစ္သီးပုဂၢလ၏ 
ရပ္တည္နုိင္မုွ အေျခအေနတစ္ရပ္ကုိ “Cheng 
Pui Chee က ဤေလာကမွာ အႀကီးဆုံးေသာ 
ကုန္သည္ႀကီး တစ္ေယာက္ပဲ”ဟု ထပ္ေလာင္း၍ 
အေလးအနက္ထားေျပာၾကားခဲ့သည္။  

A-Fu သည္ Cheng Pui Chee ကုိ ၎၏ “ဥကၠဌ” 
(“ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕မူရင္း အရင္းအျမစ္ မ်ားက သူ႔ဆီက 
လာတာခ်ည္းပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကုိ ဥကၠဌလုိ႔ ေခၚဆုိရျခင္းပဲ၊ 
သူက ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕ သူေဌးပါပဲ။” ဟုေျပာဆုိရင္း) 
အျဖစ္ ကနဦးတြင္ ရည္ၫႊန္းျပဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ 
Cheng Pui Chee ကုိ “ေနာက္ကြယ္မွႀကိဳးကုိင္သူ” ဟု 
ရည္ၫႊန္းခဲ့ၿပီး ထုိသူကုိခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေစႏုိင္ခဲ့ေသာ ၎၏ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ိွ ထိပ္တန္းအရာ႐ိွမ်ားႏွင့္ အထူးေကာင္းမြန္စြာ 
စီမံေဆာင္ရြက္တတ္မႈ သေဘာ သဘာဝကုိ 
ဆက္လက္႐ွင္းျပခဲ့သည္။

Cheng Pui Chee သည္ ေကာလဟာလျပန္႔လႊင့္ေနေသာ 
သစ္ေမွာင္ခုိရာဇာ PC Cheng သာ ျဖစ္သည္ဟု 
အတိအက်ယူဆခဲ့ၾကသည္။ 

 

တရားမဝင္သစ္ အတန္းအစားမ်ား

Cheng Pui Chee ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ 
၎၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ တရားဝင္ေၾကညာထားေသာ 
ကြၽန္းသစ္အတန္းအစားအလုိက္ စနစ္က်ခုတ္လဲွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ထုိကဲ့သုိ႔ စနစ္က်ခုတ္လဲွေသာ အျခားကန္ထ႐ုိက္ခြမဲ်ားမွ 
ဝယ္ယူျခင္းစသည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ လိမ္လွည္မႈျပစ္ဒဏ္မွ 
အာမခံရ႐ိွေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု A-Fu မွ ႐ွင္းျပခဲ့သည္။ 
အဓိကအားျဖင့္ MTE မွ ေလလံစနစ္ကုိ 
အလုိအေလ်ာက္ဆြယူဲျခင္းမွ ရ႐ိွလာေသာ 
အေကာင္းဆုံးအရည္အေသြး႐ိွေသာ ကြၽန္းသစ္လုံးမ်ားကုိ 
အတန္းအစားအတုအပျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ထားခဲ့သည္။ 
Cheng သည္ MTE သုိ႔ ေငြေၾကးေပးေခ်ရန္မလုိဘဲ 
(ယင္းကဲ့သုိ႔ပင္ အက်ိဳးအျမတ္ရ႐ိွေနသည္) 
အရည္အေသြးအတန္းအစားျမင့္မားေသာ သစ္လုံးမ်ားကုိ 
ရ႐ိွေနၿပီး တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ 
ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားစြာ ေရာင္းခ်လ်က္႐ိွသည္။ (စာပုံး-ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ိွ 
သစ္အတန္းအစားမ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ)
MTE ေလလံစနစ္ကုိ Cheng မည္ကဲ့သုိ႔ ဝယ္ယူပုံႏွင့္ 
အေကာင္းဆုံးေသာကြၽန္းသစ္မ်ားကုိ ရ႐ိွေနသည့္တုိင္ 
အဆင့္ျမင့္အရာ႐ိွမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ၍ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ပုံကုိ 
လည္း A-Fu မွ ႐ွင္းျပခဲ့သည္။
A-Fu: သူတုိ႔က (Cheng) ေဒၚလာ သန္း ၄၀-၅၀ 
ယူေဆာင္လာၿပီးေနာက္ သစ္မ်ားကုိ ဆက္ထုတ္ေတာ့တာပဲ၊ 
သူ႔ရဲ႕ လူေတြကုိ ေတာေတာင္မ်ားဆီသုိ႔ 
သြားေရာက္ေရြးခ်ယ္ခုိင္းတယ္၊ အေကာင္းဆုံးသစ္လုံးေတြကုိ 
ေတာေတာင္ေတြကေန ထုတ္ယူလာတယ္၊ ၿပီးေတာ့ 
သစ္ဆိပ္ဆီ အရင္ေရႊ႔ေျပာင္းရန္ မလုိအပ္ပဲ ကြန္တိန္နာမ်ားတြင္ 
ခ်က္ခ်င္းထည့္သယ္ေတာ့တာပဲ”
EIA: “အဲ့ဒီသစ္ေတြက အတန္းအစားခြျဲခားၿပီးသားလား။”
A-Fu: “ဟုတ္တယ္၊ အဲ့ဒီသစ္ေတြက အတန္းအစား 
အဆင့္ ၅ သုိ႔မဟုတ္ ၆ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ 
တကယ္တမ္း အတန္းအစားအဆင့္က ၁ သုိ႔မဟုတ္ ၂ 
႐ိွတယ္၊ ေတာေတာင္ေတြဆီက ဝယ္ယူတုန္းက အဆင့္ ၅ 
အထိသတ္မွတ္ခဲ့လ်ွင္ အဆင့္ ၅ ျဖင့္သာ ေငြေပးေခ်ခဲ့ၿပီး 
အခုဒီမွာ ေရာင္းေတာ့  အဆင့္တစ္အေနနဲ႔ ျပန္ေရာင္းတယ္၊ 
ဘာေၾကာင့္ သူက ေငြေတြအမ်ားႀကီး အစုိးရကုိေပးေနတာလဲ၊ 
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းအမ်ားႀကီးရလုိ႔ 
ေပါ့၊ ဒါေတြက သူ႔ရဲ႕ ေငြေတြအားလုံးကုိ ရ႐ိွဖုိ႔ နည္းလမ္းေတြပဲ”
ဤအရာသည္ ခုိးမႈ ေျမာက္သည္။ သစ္အတြက္ 
MTE သုိ႔ Cheng မွ ေငြေပးေခ်ရာတြင္ အတန္းအစား 
နိမ့္ေသာသစ္မ်ားအတြက္ သစ္လဲလွယ္မႈ 
သေဘာတူညီခ်က္ေအာက္အရ နည္းပါးေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ 
ေပးကမ္းရျခင္းထက္ ေလလံဆြရဲာတြင္ ေငြေၾကးအမ်ားအျပား 
အသုံးျပဳေနရသည္။ 
ကမၻာ့အေကာင္းဆုံး ကြၽန္းသစ္မ်ားကုိ ၾကမ္းခင္းေစ်းအတုိင္း 
တရားမဝင္အေျမာက္အမ်ား ရ႐ိွမႈေၾကာင့္ Cheng အား ေစ်းကြ
က္ကုိခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္ေစျခင္းသည္ အသားတင္ရလဒ္မ်ားျဖစ္သည္။
Cheng သည္ MTE ေလလံပြသုိဲ႔ တက္ေရာက္ရာတြင္ 
သစ္မ်ားရ႐ိွရန္မဟုတ္ဘဲ MTE ေလလံပြမွဲ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားစြာခ်
မွတ္ထားေသာ ကြၽန္းသစ္မ်ား၏တန္ဖုိးကုိ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္ 
တြင္ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္သာျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေသာ 
ကြၽန္းသစ္မ်ားကုိ ဝယ္ယူရန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း A-Fu မွ 
ရယ္ေမာ၍ ျပန္လည္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကုိယ္ပုိင္ေငြစာရင္းမ်ား

အဘယ္ေၾကာင့္ အစုိးရသည္ ႀကိဳတင္သေဘာတူထားေသာ 
အတန္းအစားလိမ္လွည္မႈျဖင့္ အတန္း အစားျမင့္မားေသာ 
သစ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္မွ အလြန္နည္းေသာေစ်းႏႈန္း 
ျဖင့္ေရာင္းခ်ျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ အထူးအစီ အစဥ္မ်ားကုိ 
ခြင့္ျပဳေပးေနရသနည္း။

ေငြေၾကးေပးေခ်မႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းပုံစံမ်ား 
ေၾကာင့္ဟုလည္း A-Fu မွ ထပ္တလဲလဲ ေျပာျပခဲ့သည္။ 
အစုိးရထံသုိ႔ ႀကိဳတင္၍ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
ေငြေၾကးေပးေခ်မႈပုံစံသည္ ထိပ္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာ႐ိွ 
မ်ားကုိေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ စင္ကာပူတြင္႐ိွေသာ ဘဏ္မ်ား၌ 
၎ပုဂၢိဳ လ္စာရင္းမ်ားအတြင္းသုိ႔ ေငြစာရင္းမ်ားထည့္ 
သြင္းေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

EIA သည္ Cheng မွ MTE ဆီသုိ႔ 
ေငြေၾကးလႊေဲျပာင္းမႈႏွင့္ အရာ႐ိွမ်ား၏ ပုဂၢိဳ လ္စာရင္း 
ထဲသုိ႔ ေငြေပးေခ်ထည့္သြင္းေပးမုွအပါအဝင္ အစုိးရထံမွ 
သစ္ရ႐ိွမႈ လက္လွမ္းမီေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ 
႐ွင္းလင္းစြာ သိ႐ိွသြားေသာအခါတြင္ A-Fu မွ “ဟုတ္တယ္၊ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ အမ်ားႀကီးပဲ” ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။

EIA: “အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ျမန္မာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ 
အေပါင္းအပါအမ်ားႀကီးပဲလား။”

A-Fu:”ရန္ကုန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဥကၠဌ၊ ႏုိင္င့ံဖခင္ႀကီးေတာင္ 
မနာလုိျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ သန္းေျခာက္ဆယ္႐ိွရင္ ဆယ္သန္းက 
သူတုိ႔ရဲ႕ အိပ္ကပ္ထဲ တန္းေရာက္သြားတာပဲ။ သူတုိ႔အားလုံး 
အိမ္ငါးလုံးေလာက္ ပုိင္ၾကတယ္”

EIA: “ဒါဆုိရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ ပုဂၢိဳ လ္စာရင္းထဲသုိ႔ 
တန္းေရာက္သြားတာေပါ့၊ အဲဒီလုိလား။”

A-fu: “ဟုတ္တယ္”

ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ထိပ္တန္းအရာ႐ိွမ်ားႏွင့္ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားထံသုိ႔ ပမာဏမ်ားျပားေသာ 
ေငြေၾကးေပးေခ်မႈသည္ ကုန္သြယ္မႈတြင္ ေကာလဟာလမ်ား 
ပ့်ံလြင့္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေတြ႔အၾကံဳရင့္ ကုန္သည္မ်ားမွ 
အမွန္တကယ္ မည္ကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ႏွင့္ 
မည္သူမွလုပ္ေဆာင္ၾကသည္ကုိ ႐ွင္းျပေျပာဆုိၾကမႈနည္းပါးခဲ့
သည္။

Zheng Kun Fu 

အခါ “A-Fu”

31. A Mr. P. C. Cheng, of Thai Sawat, Thailand attended the 1995 "Teak for the future. Proceedings of the second regional seminar on 
teak” http://www.fao.org/3/a-ac773e/ac773e0k.htm. A "Mr. Chetta P.C. Cheng" is listed as a paid-up member of "The Siam Society" in 
1983 http://www.siamese-heritage.org/jsspdf/1981/JSS_071_0p_AnnualReportListOfMembers.pdf.
32. BurmaNet News, Update on the Salween Dam project in Shan State, January 1999, accessed at: http://www.ibiblio.org/obl/docs/SW01.html 
See map  3 on page 11 of Environmental Research Division, Manila Observatory, A Report on the Forestry Activities of Burma (Myanmar) 
and the Stability of the Moulmein watershed and Tenasserim Uplands, November 1990, accessed at: http://essc.org.ph/content/wp-content/
uploads/2014/10/A-Report-on-the-Forestry-Activities-of-Burma-Myanmar-and-the-Stability-of-the-Moulmein-Watershed-and-tenasserim-
Uplands-ERD-1990.pdf. ©EIAimage

ျမန္မာ့ကြၽန္း၏ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကုိင္သူ -
ေနာက္ကြယ္ အစုိးရ - ျမန္မာ့ကြၽန္းဘုရင္

ေအာက္ပံုု - ၂၀၁၇ခုုႏွစ္၊ 

စက္တင္ဘာလတြင္  အဖူး (A-

Fu) မွ EIA သိုု႔ေရာင္းခ်ေနေသာ 

ေနာက္ကြယ္မွ ၾကိဳးကိုုင္လွ်က္ရွိေသာ 

ဥကဌၾကီး ခ်မ္ပြီးမွ ရရွိထားေသာ 

ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္လံုုးတန္ ၁၀၀၀

အဂတိလိုက္စား၊ အက်င္႔ပ်က္ၿခစားမွဳအေၿခအေန 1514 Environmental Investigation Agency 



အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အတိုင္းအတာ အသစ ္
ေငြေၾကးလာဘ္ထုိးမႈသည္ Cheng၏ လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းသာျဖစ္ၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတြင္ 
မွန္ကန္ေသာ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းသုိ႔ ေရာက္႐ိွရန္ 
ပံ့ပုိးေပးျခင္းသည္ လည္း ပါဝင္ေနသည္။

Cheng Pui Chee သည္ “အေက်ာ္အေမာ္” 
တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အရာ႐ိွသားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးကုိ 
ႏုိင္ငံရပ္ျခားမ်ားတြင္ သြားေရာက္သင္ၾကားႏုိင္ရန္ 
ပ့ံပုိးေပးျခင္းကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာ႐ိွမ်ားႏွင့္ 
မ်ိဳးဆက္ႏွစ္ဆက္တိုင္ ေရ႐ွည္အေလးေပးမႈရ႐ိွၿပီး 
ဝယ္ယူရာတြင္ ပုိမုိအက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာ ၎၏ 
မဟာဗ်ဴဟာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

A-Fu: သူကေတာ့ တကယ့္လူမွ တကယ့္လူပဲ၊ ဒီကိစၥေတြကုိ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ၾကားမွာပဲ ထားၾကရေအာင္။ ဥပမာ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အတြင္းေရးမႉးနဲ႔ ဒုတိယအတြင္းေရးမႉးေတြ၊ 
သူက ၎တုိ႔ရဲ႕ သားသမီးေတြကုိ စင္ကာပူမွာ 
အထက္တန္းေက်ာင္းအထိ ထားေပးၿပီးရင္ အေမရိကန္နဲ႔ 
ဥေရာပတုိ႔မွာ ေနာက္ထပ္ပညာရပ္မ်ား သင္ယူဖုိ႔အတြက္ သူက 
အရာအားလုံးပ့ံပုိးေနတာပဲ”

Cheng Pui Chee ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ 
စစ္ဘက္အာဏာပုိင္မ်ား၏ မ်ိဳးဆက္သစ္ အေပၚ 
ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ “ဥာဏ္ႀကီး႐ွင္” ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာျပခဲ့သည္။ “ေနာက္အနာဂါတ္မွာ ကေလးေတြက 
ျမန္မာျပည္ကုိ ျပန္လာၿပီးရင္ ရာထူးအသီးသီးကုိ ရ႐ိွၾကမွာပဲ၊ 
ဒါက ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္ေတြပဲေလ၊ 
သူတုိ႔ေတြကေကာ ေက်းဇူးတရားကုိ ဘယ္လုိလုပ္ေမ့ႏုိင္မွာလဲ”

၎၏ အဆုိကုိ တ႐ုတ္ျပည္မ႐ိွ Yuli Wood တြင္ 
လုပ္ကုိင္ၾကေသာ သစ္ကုန္သည္မ်ားက ဂ်ဴလုိင္ 
၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ လက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္ 
Cheng Pui Chee ႏွင့္ ရင္းႏီွးကြၽမ္းဝင္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး 
၎တုိ႔အထဲတြင္ မစၥတာ Zheng Tianren လည္းပါဝင္ကာ 
၎သည္လည္း Cheng သည္ အႀကီးတန္းအရာ႐ိွမ်ား၏ 
သားသမီးမ်ားကုိ စင္ကာပူႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ တုိ႔တြင္ 
ပညာသင္ယူႏုိင္ရန္ ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္ဟု တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎ကုန္သည္မ်ားက Cheng ကုိ “စီအီးအုိ” 
အျဖစ္ေထာက္ခံၾကၿပီး “သူတုိ႔ေတြ ဘြဲ႔ရလာၿပီးရင္ ျမန္မာျပည္မွာ 
အလုပ္ျပန္လုပ္ၾကမွာပဲ၊ သူတုိ႔ထဲမွ ၁၀ ေယာက္မွာ ၃ 
ေယာက္ေလာက္က ရန္ကုန္မွာေနၿပီး နားစြင့္ေနၾကမွာပဲ” ဟူ၍ 
အမ်ားက ယုံၾကည္တြက္ဆထားၾကသည္။

တူညီေသာကုန္သည္မ်ားကလည္း Cheng Pui Chee ၏ 
အဆင့္ျမင့္ အရာ႐ိွမ်ားထံ ေငြေၾကးလႊေဲျပာင္းေပးမႈ အဆုိကုိ 
အတည္ျပဳလက္ခံထားၾကသည္။

Zheng:”သူက အေလာင္းအစားလုပ္ရဲတယ္၊ အရင္တုန္းက 
ျမန္မာအစုိးရေတြ ပုိက္ဆံမ႐ိွရင္ သူ႔ဆီက ရတယ္၊ 
အစေတာ့ သန္းႏွစ္ဆယ္ေလာက္ရၾကၿပီး ေနာက္ 
သန္းေလးဆယ္၊ ေနာက္ေတာ့ သူတုိ႔ေတြက Air Force 
One ေလယာဥ္ကုိဝယ္ခ်င္လုိ႔ဆုိၿပီး သူဆီကေငြကုိ 
ေတာင္းခဲ့ၾကေသးတယ္”

Zheng: “သူကေငြေပးၿပီးေနာက္ေတာ့ သူတုိ႔က သူ႔ကုိ 
ေျပာလာၾကတယ္။ ဒီေနရာ၊ ဒ္ီေနရာ၊ ဒီေနရာေတြဆီက 
သစ္ေတြ ေတာင္ေတြ အကုန္လုံးက မင္းအတြက္ပဲ”

Zheng:”၃၀၀၀ နဲ႔ ေရာင္းရတဲ့ ပစၥည္းဆုိရင္ ၆၀၀ ကုိ သူတုိ႔ကုိ 
ေပးခဲ့တယ္”

သူခိုးမ်ားမွအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းစနစ္တြင္ ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈ
CHENG ၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ထိပ္တန္းအရာ႐ိွမ်ားႏွင့္ 
ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။

A-FU: “ေနာက္ကြယ္ကေန ၾကဳိးကိုင္သူက 
အစုိးရထိပ္တန္းအဆင့္မ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္”

EIA: “ဗမာႏုိင္ငံရဲ႕ သမၼတကုိ ဆုိလုိတာလား”

A-FU: “ဟုတ္တယ္”

အဆုိပါကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ 
သမၼတမ႐ိွေသးေသာ္လည္း33 A-FU ႏုိင္င့ံေခါင္းေဆာင္ကုိ 
ရည္ၫႊန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္ကာလအတြင္း 
ဤအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ 
(၁၉၉၀ခုႏွစ္မ်ား အေစာပုိင္းကာလ မ်ားမွ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ အထိ)။ 
ဤကိစၥရပ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးေကာင္
စီ ဥကၠဌႏွင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ တပ္မေတာ္
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး 
သန္းေရႊႏွင့္သာ ဆက္စပ္ပတ္သက္ခဲ့သည္။

A-FU ၏ သက္ေသခံခ်က္အရ CHENG PUI CHEE 
သည္ အဆင့္ျမင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာႏွင့္ အစုိးရ 
အရာ႐ိွမ်ားကုိ လာဘ္ထုိးၿပီး ႏုိင္ငံ၏ သစ္ေရာင္းဝယ္မႈတြင္ 
မမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္ ရန္အတြက္ အခြန္ေ႐ွာင္စနစ္ကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပူးေပါင္းၾကံစည္လ်က္႐ွိၿပီး MTE မွ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ “တရားဝင္” သစ္မ်ားႏွင့္လည္း 
နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္လ်က္႐ိွခဲ့သည္။

ဤျပစ္မႈမ်ားတြင္ ပုဂိၢဳ လ္တစ္ဦးတည္းသာ 
လက္ဝယ္ရ႐ိွႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ျမင့္အရာ႐ိွ
တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ CHENG PUI CHEEႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ျပစ္မႈမ်ား၌ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ၎၏ ကြန္ယွက္မ်ားမွ 
ျမန္မာ့သစ္ရင္းျမစ္ လက္ကားေစ်းကြက္ အာဏာျဖင့္ 
သိမ္းယူျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
အရာ႐ိွႀကီးမ်ားကုိယ္တုိင္ အရင္း႐ွင္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၎တုိ႔ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ 
ပူးေပါင္းၾကံစည္ ၾကေသာ အျခားေသာ ခ႐ုိနီမ်ား၏ 
သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ CHENG PUI CHEE သည္ 
အတူတကြ ပူးေပါင္းၾကံစည္သူမ်ားႏွင့္အတူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ 
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံအျဖစ္ လံုေလာက္ေသာ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ၎တုိ႔၏ 
လုိအင္ဆႏၵမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။

ဤတရားမဝင္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ၿပီးျပည့္စုံေသာေၾကာင့္ 
CHENG သည္ MTE မွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 
တရားဝင္ကုန္သြယ္မႈစနစ္အတြင္း အလုပ္လုပ္ကုိင္ေသာ 
ကမၻာ့အႀကီးဆုံး သစ္ကုန္သည္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေနာက္ကြယ္တရားခံ၏ 
အေထာက္အထားမ်ားကို အတည္ျပဳျခင္း 
 
A-Fu ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ EIA သည္ Cheng 
Pui Chee ၏ အေထာက္အထားအျပည့္အစုံကုိ သိ႐ိွခဲ့ၿပီး 
၎ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစုံကုိ 
အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။

ေဟာင္ေကာင္ အေျခစိုက္ရင္းျမစ္
Cheng သည္ ၎၏ ဖခင္လက္ေအာက္တြင္ ဖခင္၏ Cheng 
Hing ကုမၸဏီမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏွင့္ အင္ဒုိနီး႐ွားႏိုင္ငံမ်ားမွ 
သစ္မ်ားကုိ ေဟာင္ေကာင္ဆီသုိ႔ တင္သြင္းေသာလုပ္ငန္းကုိ 
လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ ၎၏ အသက္ေမြးမႈကုိ စတင္ခဲ့သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ခ်မ္းသာေသာ တ႐ုတ္ႏြယ္ဖြား ထုိင္းႏုိင္ငံသူႏွင့္ 
အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးေနာက္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ဆီသုိ႔ 
ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ် ေနထုိင္ခဲ့သည္။
Cheng Hing အတြက္ ေဟာင္ေကာင္မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ 
Cheng ၏ တရားဝင္တ႐ုတ္နာမည္သည္   ျဖစ္ၿပီး 
မိသားစုမ်ားႏွင့္အတူ ၎၏နာမည္ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားပူးေပါင္းတည္ေထာင္၍ ဒါ႐ုိက္တာအျဖစ္ 
စီမံေဆာင္ရြက္ေနခဲ့သည္။34 ေဟာင္ေကာင္႐ိွ ဤ 
Cheng Hing ကုမၸဏီမ်ားသည္ Cheng အတြက္ 
သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ အဓိကသစ္ေရာင္းဝယ္မႈ အမ်ားစု 
လႊေဲျပာင္းရန္ အေရးပါေသာစီးပြားျဖစ္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးအျဖစ္ 
ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။
Cheng Hing ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူထံမွ ရ႐ိွေသာ 
ရင္းျမစ္မ်ားအရ Cheng ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ိွ ထိပ္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အရာ႐ိွမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္႐ိွၾကေသာ သစ္ခ႐ုိနီမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္မႈ႐ိွေၾကာင္း အရိပ္အႁမြက္မ်ား သိ႐ိွရသည္။

ေတဇ:  
ရန္ကုန္ အေမရိကန္ဆုိင္ရာသံရုံး၏ သတင္းမ်ားအရ 
သန္းေရႊ၏ အဓိက ခ႐ုိနီႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ၾကေသာ ထူးအုပ္စု၏ 
ဥကၠဌ ေတဇာႏွင့္ ၎၏ တ႐ုတ္အၾကံေပး Lu Lu (aka 
Kwan Lu Chan, Chan Kwan Lu) တုိ႔ႏွစ္ေယာက္သည္ 
Cheng Pui Chee ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဟာင္ေကာင္႐ိွ 
Cheung Hing ေကာ္ပုိေရး႐ွင္း လီမိတက္ႏွင့္ Cheung Hing 
သစ္ေကာ္ပုိေရး႐ွင္း အစု႐ွယ္ယာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ကုိ 
သိ႐ိွခဲ့ရသည္။35

Cheung Hing ႏွင့္ Lu Lu ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 
အျခားကုမၸဏီမ်ား၊ Cheung Hing ပုိင္႐ွင္သည္ PC 
Cheng အျဖစ္ခံယူကာ ဥေရာပႏွင့္ သင့္ျမတ္ေနၾကေသာ 
၎ကုမၸဏီမ်ားကို စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ 
သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။36

Cheung Hing တြင္ ေတဇမွ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားရ႐ိွ 
ေနျခင္းသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ 
ကင္းကြာေစရန္အတြက္ Cheng ၏ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆရသည္။ 

IGE 
Cheung Hing သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အဖြဲ႔အစည္း (IGE) ႏွင့္လည္း 
ဆက္စပ္မႈ႐ိွေနၿပီး သန္းေရႊေခတ္တြင္ ျမန္မာ့သစ္က႑တြင္ 
အထင္ကရပုဂၢိဳ လ္ အျဖစ္ တည္႐ိွခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမ်ားအၾကားတြင္ 
အျခားေသာ ေဟာင္ေကာင္သစ္တင္ပုိ႔သူ (Xinlin 
ကုမၸဏီမွ He Biying)မွ ကြၽန္းသစ္လုံးတန္ခ်ိန္ ၂၆,၀၀၀ 
တန္ေၾကး႐ိွေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အခြန္လက္ခံျဖတ္ပုိင္း 
အတုအပျပဳလုပ္ေပးျခင္းေၾကာင့္  ေဟာင္ေကာင္ ပုဂၢလိက IGE 
လီမိတက္ႏွင့္ Cheung Hing တုိ႔သည္ အခြန္ေ႐ွာင္ျခင္းတုိ႔ကုိ 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။37

IGE ကုိ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့ 
စက္မႈဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ၎၏ မိသားစုဝင္မ်ားမွ 
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။38 ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားျဖစ္ေသာ 
ျပည္ေအာင္သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအး၏ သမီးျဖစ္သူႏွင့္ 
လက္ထပ္ၿပီး IGE ကုမၸဏီမ်ား (ျမန္မာ့ဆန္စပါးကုန္သြယ္မႈႏွင့္ 
အဓိကကြၽန္းသစ္ထုတ္လုပ္ေရး ကန္ထ႐ုိက္ခြျဲဖစ္ေသာ 
ေအာင္ရီၿဖိဳးကုမၸဏီမ်ား) သည္ ေမာင္ေအးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး 
သန္းေရႊႏွင့္ အလြန္နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား႐ိွျခင္းေၾကာင့္ 
အက်ိဳးအျမတ္အေျမာက္အမ်ား ရ႐ိွခဲ့သည္။

Zheng Tianren

Tay Zar

33. Between 1962 and 1974 and between 1988 and 2011 Myanmar was run by military regimes and did not have a President. The Office of the 
President was re-established in 2011. https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Myanmar.

34. Hong Kong Company records link Cheng Pui Chee to Cheung Hing Timber Company Limited(祥興木材有限公司), Cheung Hing 
Corporation Limited, Cheung Hing Import and Export Company Limited, and Cheung Hing Resources Company Limited.
35. https://wikileaks.org/plusd/cables/09RANGOON386_a.html. 
36. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0232. 
37. http://www.hnhxsbh.com/zousifanzui/98.html. 
38. https://www.irrawaddy.com/news/burma/what-does-the-future-hold-for-aung-thaung-sons.html & https://en.wikipedia.org/wiki/
Aung_Thaung.

Than Shwe
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Koh ဆက္ႏႊယ္မႈ
“မစၥတာ Xu” အေၾကာင္းကုိလည္း A-Fu က ထပ္တလဲလဲ 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မေလး႐ွားႏုိင္ငံျပင္ပ၌ လုပ္ကုိင္ၾကေသာ 
ေဟာင္ေကာင္႐ိွ စင္ကာပူႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ Cheng Pui 
Chee ၏ ဂ်ဴနီယာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၎၏ဥပေဒသမ်ားကုိ 
လုိက္နာ၍ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေရ႐ွည္ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ားအျဖစ္ လက္တြလုဲပ္ကုိင္ၾကသည္ဟု သိ႐ိွရသည္။

Xu သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံကုိ ေက်ာ္လြန္၍ ၎၏ 
ကြၽန္းသစ္မ်ားျဖင့္ Cheng Pui Chee ေစ်းကြက္တြင္ 
ကူညီအားျဖည့္ေပးခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ မေလး႐ွား၊ စင္ကာပူ 
ႏွင့္ အေနာက္တုိင္းေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ကူညီခဲ့သည္။ အေနာက္ 
တုိင္း႐ိွဝယ္ယူသူအေျမာက္အမ်ားသည္ မစၥတာ Xu ၏ 
အခ်ိတ္အဆက္ျဖင့္ A-Fu ႏွင့္ Cheng Pui Chee တ္ုိ႔ႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္မိၾကသည္။ (ေအာက္တြင္ပါဝင္ေသာ Cheng ၏ 
အေနာက္တုိင္းေစ်းကြက္တြင္ ၾကည့္ပါ)

မစၥတာ Xu ကုမၸဏီမ်ား၏ နာမည္မ်ားကုိ မေျပာျပမီ 
A-Fu သည္ “Thai Pong” ဟု ၎ေခၚဆုိသည့္ 
မေလး႐ွားကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သမုိင္းဝင္ 
အဆက္အသြယ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ႐ွင္းျပခဲ့သည္။ 
ကနဦးတြင္ Thaipong industries ဟုေခၚဆုိေသာ 
မေလး႐ွားကြၽန္း သစ္စက္မ်ားတြင္ ေနာင္တြင္ Gary Koh 
ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ Timberlux၊ Northwood 
and Wood & Wood network of companies မ်ား၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္  SCK Wooden industries 
အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ လာခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ 
အေၾကာင္းအရာကုိ EIA သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ 
ေတြ႔ဆုံခဲ့ရာမွ သိ႐ိွခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ “Koh” သည္ တ႐ုတ္မင္နမ္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ 
စကားအသံထြက္ “Xu” ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မစၥတာ Xu သည္ 
အမွန္တကယ္ မစၥတာ Koh ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္႐ွား 
လာခဲ့သည္။ “Koh Seow Bean” သည္ Gary Koh ၏ 
ဖခင္ျဖစ္သည္။

Gary Koh သည္ ၎၏ Timberlux ကြန္ယက္သည္ 
Thai Sawat ႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္႐ိွခဲ့ေၾကာင္း EIA သုိ႔ 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ EIA သည္လည္း ၎သည္ ကြၽန္းသစ္ 
ေမွာင္ခုိရာဇာအတြက္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း 

သံသယ႐ိွခဲ့သည္။ (စာပုံး - Gary Koh ၏ 
အဆက္အသြယ္မ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ) ကုမၸဏီ၏ မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ 
အဆက္အသြယ္မ်ားကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။

Thai Sawat ႏွင့္ Chetta Apipatana

Cheng ၏ မိတ္ဖက္ မစၥတာ Xu သည္ အမွန္တကယ္ 
Timberlux network ၏ Mr Koh ျဖစ္ေၾကာင္း 
သံသယ႐ိွျခင္းေၾကာင့္ EIA သည္ Northwood၊ Thai 
Sawat၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံ႐ိွ Wood & Wood ႏွင့္ Deesawat၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ိွ Thai Sawat ႏွင့္ Pacific Timber၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ႐ိွ 
Thai Sawat၊ Deesawat ႏွင့္ အျခားေသာကုမၸဏီမ်ား၏ 
တရားဝင္မွတ္တမ္းမ်ားအရ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကုိ 
႐ွာေဖြႏုိင္ခဲ့သည္။

မေလး႐ွား သုိ႔မဟုတ္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ႐ိွ ကုမၸဏီမ်ား၏ 
မွတ္တမ္းမ်ားတြင္မူ Cheng Pui Chee ဟူ၍ နာမည္မတပ္ဘဲ 
Koh (Xu) မိသားစုမ်ားႏွင့္အတူ Chetta Apipatana သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားေသာ Apipatana မိသားစုဝင္မ်ား၏ နာမည္ျဖင့္ 
အစားထုိး အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံ႐ိွ Thai Sawat Import Export Ltd 
၏ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ရ႐ိွသြားေသာေၾကာင့္ က်န္႐ိွေနေသာ 
ပေဟဠိအပုိင္းအစမ်ားကုိ ႐ွာေဖြေတြ႔႐ိွသြားသည္။39

Thai Sawat Import Export Ltd ကုိ ၁၉၆၃ 
စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ၆ ဦးႏွင့္ 
ထုိင္ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးတုိ႔ပါဝင္ကာ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ပူးေပါင္း၍ 
တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၆ 
ရက္ေန႔၌ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ ေသာအခါမွ Chetta Apipatana 
ႏွင့္ ဒါ႐ုိက္တာအျဖစ္လုပ္ကုိင္ေသာ ၎၏ အကုိ Marut 
Apipatana တုိ႔ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

အဓိကအားျဖင့္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၅ 
ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အစု႐ွယ္ယာဝင္ မွတ္ပုံတင္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား “Cheng Pui 
Chee” (အဂၤလိပ္အသံထြက္အလုိက္ ေရးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ထုိင္းဘာသာအရ “Seng Phu Si”) ကုိ Thai 
Sawat Import Export Ltd ၏ အစု႐ွယ္ယာဝင္မ်ား 
မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ထည့္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ တူညီေသာ 
စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုတည္း၏ ဒုတိယစာမ်က္ႏွာတြင္ 
မစၥတာ Seng Bhui Chi (ထုိင္းဘာသာအရ 
ေရးသားထားျခင္းျဖစ္) ဆုိသည့္ နာမည္ကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီး 
ထုိင္းဘာသာစာေပအေရးအသားအရ “นายเชษฐา อภิพัฒนา” 
- “Chetta Apipatana” ဟု ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။

၁၉၉၄ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ကုမၸဏီ၏ 
မွတ္ပုံတင္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ Thai 
Sawat Import Export Ltd မွ လက္ခံတင္ျပခဲ့သည္ 
အျခားေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ “Seng Phu Si” 
နာမည္ကုိ “Chetta Apipatana” ဟုေျပာင္းလဲခဲ့ေၾကာင္း 
ေရးမွတ္သားထားသည္။

“ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကုိင္သူ” Cheng Pui Chee သည္ 
၎၏ နာမည္ကုိ Chetta Apipatana အျဖစ္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ား 
အေစာပုိင္းကာလမ်ား၌ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး 
၎၏ ဖခင္ Soothie Apipatana (Suthee ဟူ၍လည္း 

စာလုံးေပါင္းေရးၾကသည္) ႏွင့္ အကုိ Marut Apipatana တုိ႔သည္ 
၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ Thai Sawat တြင္ ဒါ႐ုိက္တာအျဖစ္ ကုမၸဏီကုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကသည္ဆုိသည့္ A-Fu ၏ အဆုိကုိ 
ဤစာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳႏုိင္ ခဲ့သည္။

EIA သည္ Cheng Pui Chee မွ ေမြးစားေခၚေဝၚအသုံးျပဳခဲ့ေသာ 
Chetta Apipatana ၏ တရားဝင္ ထုိင္းမွတ္ပုံတင္ 
သက္ေသခံကတ္ျပား၏40 အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကုိလည္း 
ရ႐ိွခဲ့သည္။ အဆုိပါကတ္ျပားတြင္ EIA မွ 
ပုိင္းျခားသတ္မွတ္ထားေသာ Cheng Pui Chee ၏ ဓာတ္ပုံႏွင့္ 
Chetta Apipatana ၏ ဓာတ္ပုံတုိ႔သည္ ကုိက္ညီလ်က္႐ိွသည္။41

Thai Sawat သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံသစ္ထုတ္လုပ္ငန္းဆု 
ရ႐ိွသည့္ လုပ္ငန္း ၃၅ ခု အနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Chavalit 
Yongchaiyudh ေနာင္တြင္ ထုိင္းကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 
(ေနာင္တြင္ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သံတမန္ေရးအရ အလည္အပတ္လာေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ 
(ထုိအခ်ိန္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဆူပူမႈမ်ားကုိ 
ဖိႏိွပ္ထားေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ 
ပထမဆုံးလာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ထိပ္တန္းႏုိင္ငံျခား 
ဂုဏ္သေရ႐ိွပုဂိၢဳ လ္ျဖစ္ခဲ့သည္) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Thai Sawat အား 
သစ္ထုတ္ေရး ၄၇ ေနရာအတြက္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားေပးအပ္
ခဲ့သည္။42 

ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၉၃ ဒီဇင္ဘာလတြင္ Thai Sawat သည္ 
SLORC အစုိးရမွ ထုိင္းသစ္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကုိ 
ထုိႏွစ္အေစာပုိင္းတြင္ ႏွင္ထုတ္ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
သစ္ထုတ္မူပုိင္ခြင့္ကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေသာ ထုိင္းလုပ္ငန္း 
ငါးခုအနက္မွ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။43 ၁၉၉၀ခုႏွစ္မ်ား 
အေစာပုိင္းကာလမ်ားတြင္ Thai Sawat သည္ Mong 
Pungphakyen ၂ တြင္ ခြတဲမ္းမ်ားရ႐ိွခဲ့ၿပီး ထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ားက 
Chiang Mai ျပည္နယ္ Chiang Doa ေဒသ႐ိွ Ban 
Arunothai တြင္ သစ္ဆိပ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ႏုိင္ရန္ 
ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အဆုိပါလုပ္ငန္း အျမတ္ေငြ 
ေဒၚလာ ၁၅သန္း အထိ ရ႐ိွခဲ့ၾကသည္။44

အဆုိပါအခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာပင္ Thai Sawat သည္ 
ႏုိင္ငံေရးအရ ေကာင္းမြန္စြာ ကူးလူးဆက္ဆံႏုိင္ရန္ 
ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရအၾကား ႐ွမ္းျပည္နယ္ 
Tasang တာတမံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ 
ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီထားေသာ ထုိင္းကုမၸဏီ MDX 
ဆီမွ သစ္ထုတ္ေရးႏွင့္ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး စာခ်ဳပ္ကုိ 
အႏုိင္ရ႐ိွခဲ့သည္။45

Gary Koh

39. Records from the Department of Business Development, Ministry of Commerce, Kingdom of Thailand, accessed in June 2018.

40. National ID No. 8-1004-00001-47-5.
41. A photograph of Cheng Pui Chee is included in images of his 
funeral in Bangkok, which were posted to FaceBook by attendees 
in April 2018. The man in this photograph is the same man as that 
depicted in Chetta Apipatana’s Thai ID Card. 
42. Global Witness, A Conflict of Interests, Part 2, Logging in Burma: 
The Thai-Burma Border, October 2003. 
43. Burma Issues (Vol.3, No.12), Thai Logging Companies, December 
1993, available at: http://www.burmalibrary.org/KN/BI1993-12-(V03-
12)-red.pdf. 
44. Siam Rat Sapta Wichan, Major Thai Business Activities (p. 8-14, 
Translated from Thai), 27 October 1991, reproduced in: Foreign 
Broadcast Information Service, JPRS Report, South East Asia, 
(JPRS-SEA-92-001), 14 January 1992, available at: https://apps.dtic.
mil/dtic/tr/fulltext/u2/a334124.pdf.
45. https://epdf.tips/environment-and-citizenship-integrating-
justice-responsibility-and-civic-engagem.html.

Chetta Apipatana 

ေခၚ “Cheng Pui Chee”

©SCK Wooden Industries’ website
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3” အေပၚႏွင့္ ဘယ္ဘက္ : ၁၉၈၈ခုုႏွစ္တြင္ 

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ရရွိခဲ့ေသာ Thai 

Sawat လုုပ္ကြက္ အမွတ္(၂) 

အပါအ၀င္ လုုပ္ကိုုင္ခြင့္ခ်ေပးထားေသာ 

လုုပ္ကြက္မ်ားျပေျမပံုု။ ( EIA မွတ္စုု :  

ေျမပံုုအတြက္)

ေအာက္ပံု: ၁၉၉၄ခုုႏွစ္၊ 

ေအာက္တိုုဘာလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ 

ခ်မ္ပြီးခ်ီး ( Cheng Pui Chee) မွ ခ်တ 

အပီပတန (Chetta Apipatana) 

သိုု႔ အမည္ေျပာင္းလိုုက္ေၾကာင္းကိုု 

ေဖာ္ညႊန္းထား သည့္ 

ထိုုင္းဆ၀ပ္ ကုုမဏီလီမီတက္၏ 

အသစ္ျပန္ျပင္မွတ္ပံုုတင္ထားေသာ 

စာရြက္စာတမ္း။ ( EIA မွတ္တမ္း : 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားအတြက္)

ေအာက္ပံုု - Timberlux ႏွင့္ Wood and 

Wood တိုု႔ႏွင့္္ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ကာ 

လုုပ္ငန္းလုုပ္ကိုုင္လ်ွက္ရွိေသာ 

SCK Wooden လုုပ္ငန္းၾကီး၏ 

အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ

18 Environmental Investigation Agency အဂတိလိုက္စား၊ အက်င္႔ပ်က္ၿခစားမွဳအေၿခအေန 19



Cheng ၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကြန္ယက္
Cheng Pui Chee သည္ Chetta Apipatana 
ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ ၎၏ထုိင္းနာမည္ 
သုိ႔မဟုတ္ သားသမီးမ်ားႏွင့္ အကုိ၏ ထုိင္းနာမည္မ်ားကုိ 
မည္ကဲ့သုိ႔ အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကုိ ကုမၸဏီ၏ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ႐ွင္းလင္းစြာ သိ႐ိွခဲ့ရသည္။ 
Cheng Pui Chee သည္ မေလး႐ွား၊ ျမန္မာ၊ စင္ကာပူႏွင့္ 
ထုိင္းႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ ၎၏ ကြၽန္းသစ္အင္ပါယာကုိ 
ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ Thai Sawat၊ Northwood ႏွင့္ Timberlux 
ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္ၾကေသာ ကြန္ယက္တြင္ အစု႐ွယ္ယာဝင္အျဖစ္ 
သုိ႔မဟုတ္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႔အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
Cheng သည္ ေဟာင္ေကာင္တြင္႐ိွေသာ Cheung Hing 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၎၏ တ႐ုတ္နာမည္ကုိ မေျပာင္းလဲဘဲ 
မူရင္းနာမည္အတုိင္းသာ ထား႐ိွခဲ့သည္။

Apipatana မိသားစုမ်ားႏွင့္ Koh မိသားစုမ်ားအၾကား 
ဆက္ႏႊယ္မႈ အေျမာက္အမ်ား႐ိွခဲ့သည္မွာ 
သိသာထင္႐ွားခဲ့သည္။ Cheng Pui Chee ႏွင့္ Koh 
Seow Bean တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အျဖစ္ 
လုပ္က္ုုိင္ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ဘိလပ္ေျမစက္ရုံ 
တုိ႔တြင္ ရ႐ိွလာေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ 
သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ Thanit Apipatana 
(Thanet ဟူ၍လည္း စာလုံးေပါင္းသည္) ႏွင့္ Gary 
Koh (Koh Tek Kwan Gary) တုိ႔၏ နာမည္မ်ားျဖင့္ 
လႊေဲျပာင္းအပ္ႏွင္းေပးထားၾကသည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံ႐ိွ Northwood Co Pte Ltd တြင္ Koh 
Seow Bean ႏွင့္ Chetta Apipatana တုိ႔ႏွစ္ဦးလုံးသည္ 
ဒါ႐ိုက္တာမ်ားျဖစ္ၾကေသာလည္း Apipatana သည္ 
အစု႐ွယ္ယာဝင္အျဖစ္သာ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ အလားတူပင္ 
Chetta ႏွင့္ Thanit Apipatana တုိ႔ပုိင္ဆုိင္ေသာ Thai Sawat 
Development Co Pte Ltd ႏွင့္ Thai Sawat Investment 
Co Pte Ltd တုိ႔တြင္ Gary Koh သည္ ဒါ႐ုိက္တာျဖစ္ၿပီး 
Chetta ႏွင့္ Thanit တုိ႔သည္ အစု႐ွယ္ယာဝင္မ်ားအျဖစ္သာ 
လုပ္ကုိင္ၾကသည္။

koh ႏွင့္ Apipatana မိသားစုမ်ားအၾကား ဘိလပ္ေျမ 
စက္ရုံလုပ္ငန္းဆက္ႏႊယ္မႈမ်ား၏ အဓိကအခ်က္မွာ 
မေလး႐ွားႏုိင္ငံ႐ိွ Koh Seow Bean ၏ သား Gary Koh 
သည္ ဒါရုိက္တာအျဖစ္ႏွင့္ Chetta ၏သားျဖစ္ေသာ Thanit 
Apipatana တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ပူးတြပုိဲင္ဆုိင္ေသာ Timberlux Sdn 
Bhd ကုမၸဏီေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

စင္ကာပူနုိင္ငံရိွ Wood & Wood Pte Ltd ႏွင့္ Wood & 
Wood Flooring Co Pte Ltd (Gary Koh ၏ ကုမၸဏီမ်ား) 
ႏွင့္ မေလး႐ွားႏုိင္ငံ႐ိွ SCK Wooden လုပ္ငန္းစုမ်ား (Koh 
Seow Bean ၏ လုပ္ငန္း) ကုိ Koh မိသားစုမ်ားသာ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ စီစဥ္ၫႊန္ၾကားၾကသည္။ Koh 
ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ အဆုိပါကုမၸဏီမ်ားသည္ မေလး႐ွားႏုိင္ငံ႐ိွ 
Timberlux ၏ “ေပါင္းစည္းမႈ” သာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။48

Apipatana မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကြၽန္းသစ္မ်ားႏွင့္ 
ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား ဒီဇုိင္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ 
ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ အဓိကကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည့္ Deesawat ကုိ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ဘန္ေကာက္ႏုိင္ငံ႐ိွ Tangkijngamwong 
မိသားစုမ်ားႏွင့္လည္း အဆက္အသြယ္မ်ား႐ိွေၾကာင္း 

သက္ေသမ်ား႐ိွခဲ့သည္။

Chetta Apipatana ပုိင္ဆုိင္ေသာ ထုိင္ႏုိင္ငံ႐ိွ Thai Sawat 
Wood Industries Corporation Co Ltd ကုိလည္း 
Tangkijngamwong မိသားစုမ်ားကသာ ဦးေဆာင္၍ 
လုပ္ကုိင္ၾကသည္။

Vanida၊ Jirawat ႏွင့္ Jirachai Tangkijngamwong 
တုိ႔သည္ Dee Sawat Industries Co Ltd (Deesawat) ၏ 
ဒါ႐ုိက္တာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး Ekachai Tangkijngamwong သည္ 
အျခားေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ သစ္မ်ိဳးစုံထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေ
သာ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ Wood Decorate Holding Co 
Ltd., ၏ ဘုတ္အဖြ႕ဲဝင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ထုိင္းသစ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းႀကီးသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ႐ိွ 
မိသားစုႏွစ္ခု၏ အေျခအေန အဆင့္အတန္းကုိ 
ထင္ဟပ္ျပေနသည္။ Jirawat Tangkijngamwong (Dee 
Sawat Industries Co Ltd ၏) သည္ ထုိင္းသစ္လုပ္ငန္း 
အဖြဲ႔အစည္းႀကီး၏ ဥကၠဌျဖစ္ၿပီး Ekchai သည္ 
ဒုဥကၠဌျဖစ္သည္။49 Marut Apipatana (Cheng ၏ အကုိ၊

Thai Sawat Import Export Co Ltd ပုိင္႐ွင္) သည္လည္း 
ဒုဥကၠဌျဖစ္ၿပီး  မစၥတာ Suthee Apipatana (Chetta ၏ 
ဖခင္) အဖြဲ႔အစည္း၏ ဂုဏ္သေရ႐ိွလူႀကီးမင္းမ်ား စာရင္းတြင္ 
အပါအဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။50

အဆုိပါမိသားစုႏွစ္ခုသည္ ေမာင္ႏွမဝမ္းကြမဲ်ား51ကဲ့သုိ႔ 
အမွန္တကယ္ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးမႈ႐ိွ ၾကေသာ 
မိသားစုမ်ားဟု EIA စုံစမ္းမႈမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့သည္။ 
ေဖ့စ္ဘြတ္လူမႈကြန္ယက္ေပၚတြင္ တင္ထားေသာပုံအရ 
Cheng Pui Chee (Chetta Apipatana)၏ အကုိျဖစ္သူ 
Marut၊ သားျဖစ္သူ Thanit ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူတုိ႔သည္ Jurachai 
ႏွင့္ အျခားေသာ Tangkijngamwong မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ 
ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔တြင္ 
ႏွစ္စဥ္ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္ကုိလည္း သက္ေသသာဓကအျဖစ္ 
ျမင္ေတြ႔ႏုိင္သည္။

အမ်ဳိးအစားမ်ား ကြဲျပားျခားနားထားျခင္း
Chetta သည္ တရားမဝင္ကြၽန္းသစ္မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ 
အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း တြင္လည္း ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွထားခဲ့သည္။ အဆုိပါ 
အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္႐ိွ Luxury Summit 
Park View Hotel သည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။52 

48. http://sck.com.my/index.html. 
49. Retrieved from http://www.thaitimber.org/board/board_thaitimber_01.html.
50. Retrieved from http://www.thaitimber.org/board/board_thaitimber_02.html.
51. In October 2018 staff at Deesawat told EIA researchers that the Apipatana and Tangkijngamwong families were "ญาติ", indicating an 
extended family relationship such as cousins. 
52. Singapore company records show that as of early 2018 Chetta Apipatana was listed a director and shareholder of Regional Properties Pte. 
Ltd., a Singaporean firm acting as the sole shareholder of Regional Hotel Pte Ltd., which owns 100% of System Bilt (Myanmar) Ltd, a company 
in which Chetta is a director, and which in turn owns the Summit Park View Hotel in Yangon. 

-

GARY KOH ၏ အဆက္အသြယ္မ်ား
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းသူမ်ားသည္ Wood & 
Wood လုပ္ငန္းပုိင္႐ွင္ Gary Koh ႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။ထုိ
အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာကြၽန္းသစ္စီပြားေရး  ဗဟိုခ်က္ျဖစ္ေသာ 
SCK Wooden Industries Sdn Bhd ႏွင့္ Timberlux 
Sdn Bhd တုိ႔မွတစ္ဆင့္ ကြၽန္းသစ္ၾကမ္းျပင္ႏွင့္ 
အိမ္တြင္းအလွဆင္လုပ္ငန္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာ 
လုပ္ကုိင္လ်က္႐ိွသည္။ 
Cheng Pui Chee ႏွင့္ Koh မိသားစုမ်ားအၾကား 
ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားအရ Cheng Pui Chee ၏ 
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားအေပၚ A-Fu ၏ 
သက္ေသခံခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
အလားတူေမးျမန္းမႈအရ Gary Koh ၏ 
သက္ေသခံခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပုိ၍ ပီျပင္ထင္႐ွားလာခဲ့ၿပီး 
အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ A-Fu ၏ Cheng Pui Chee 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ “အထူးစီမံခ်က္” မ်ားအေၾကာင္းကုိ ပုိ၍ 
သိ႐ိွခဲ့ရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ိွ Northwood ႏွင့္ Thai Sawat 
ႏွင့္ Deesawat အပါအဝင္ ထုိင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ကြန္ယက္တြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း 
Gary Koh က ႐ွင္းျပခဲ့သည္။ EIA သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ 
Thai Sawat ၏ သမုိင္းဝင္အဆက္အသြယ္မ်ားကုိ 
ေကာင္းစြာသိ႐ိွထားေသာ Deesawat ၏ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ 
ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္ A-Fu ၏ Kui Jay Corporation 
ကုိယ္စားျပဳအေနျဖင့္ ထုိင္ဝမ္တြင္ “Kai Yeu” ဟူေသာ 
လုပ္ငန္းနာမည္ျဖင့္ ကြၽန္းသစ္မ်ားကုိ ကုန္ေခ်ာအဆင့္ထိ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ဟု Gary Koh မွ ႐ွင္းျပခဲ့သည္။
ထုိကုမၸဏီမ်ားသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားႏွင့္ 
မက္လုံးေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ိွ ကြၽန္းသစ္မ်ားကုိ 
အလြယ္တကူရ႐ိွခဲ့ၾကသည္။ “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က 
MTE နဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ ႐ိွခဲ့ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ 
သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးနဲ႔လည္း နီးနီးကပ္ကပ္႐ိွခဲ့ၾကတာပဲ။ 
အဲဒီလုိ အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဆက္အသြယ္မ်ား႐ိွတာေၾကာင့္ 
Northwood က လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္သုံးဆယ္အတြင္း 
ေကာင္းစြာရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့တာေပါ့” ဟု Gary Koh မွ 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
GK: “ဗမာမွာ အရာ႐ိွေတြအမ်ားႀကီး႐ိွတယ္ပဲထား။ 
သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ လူႀကီးေတြ 
ေနမေကာင္းဖ်ားနာၾကရင္ စင္ကာပူကုိ လာၾကတယ္။ 
သူတုိ႔အတြက္ ေနရာထုိင္ခင္းအဆင္ေျပေအာင္လုပ္ေပးရတယ္။ 
ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသလုိ႔ ကုန္က်စရိတ္ေတြကုိ က်ခံေပးရတယ္။ 
ေဖ်ာ္ေျဖေရးေတြနဲ႔ အျခားမက္လုံးေတြကုိ သူတုိ႔ကုိ ေပးရတယ္” 
(ျပံဳးလ်က္)
EIA: “စစ္တပ္ဘက္ကလူေတြလုိ႔ ဆုိလုိခ်င္တာလား”
GK: “ဟုတ္တယ္၊ ဟုတ္တယ္၊ ဟုတ္တယ္”
EIA: “ဒါဆုိရင္ သင္ဆက္လုပ္ဖုိ႔႐ိွေသးတာေပါ့၊ 
ဟုတ္တယ္မလား။”
GK: “ဒါေပမယ့္ ေျပာင္းလဲသြားေတာ့မယ္လုိ႔ 
ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လည္း 
ေျပာင္းလဲဖုိ႔ေမ်ွာ္လင့္တယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ အခုခ်ိန္မွာလဲ 

သိပ္မေရရာ မေသခ်ာေတာ့ဘူးေလ” (လက္တြႏဲႈတ္ဆက္ၾက)
NorthWood သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အသစ္ျဖစ္ေသာ 
ေနျပည္ေတာ္႐ိွ တိရစာၦန္ ဥယ်ာဥ္အတြက္ 
သစ္ကုလားအုပ္ႏွစ္ေကာင္၊ ျမင္းက်ားေလးေကာင္ႏွင့္ 
ပင္ဂြင္းေကာင္ေရ အေျမာက္အမ်ားကုိလည္း သစ္ေတာေရးရာ 
ဝန္ႀကီးဌာနထံသုိ႔ လက္ေဆာင္ေပးအပ္ခဲ့သည္ကုိ လည္း Gary 
Koh မွ ေျပာျပခဲ့သည္။
GK: “ကြၽန္ေတာ့္ဘဝမွာ ျမင္းက်ားေလးေကာင္နဲ႔ 
သစ္ကုလားအုပ္ႏွစ္ေကာင္ ဝယ္ရလ္ိမ့္မယ လုိ႔ 
တစ္ခါမွမေတြးဖူးဘူး” (ရယ္လ်က္)
ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ 
ျမန္မာ့သတင္းစာမ်ားတြင္ Thai Sawat Import Export ပုိင္႐ွင္ 
မစၥတာ Cheng မွ ေနျပည္ေတာ္တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္အတြက္ 
သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ပင္ဂြင္းငွက္မ်ား 
လႉတန္းခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။ ထိုင္းစစ္သံမႉးသည္ 
သ႐ုပ္ျပဓာတ္ပုံမ်ားေဘးတြင္ မတ္တပ္ရပ္လ်က္႐ိွခဲ့သည္။46 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ သစ္ကုလားအုပ္မ်ားကုိလည္း Thai Sawat 
ပုိင္႐ွင္ မစၥတာ Cheng မွလႉတန္းခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။47

ကြန္ယက္၏ ကြၽန္းသစ္မ်ားမွ ရ႐ိွလာေသာ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ အစုိးရႏွင့္ MTE ဌာနမ်ားကုိ 
ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားထံသုိ႔ 
ေပးေဆာင္ေနရသည္ကုိ ေမးျမန္းေသာအခါ “သင္အဲဒီလုိ 
ေျပာႏုိင္တယ္ေပါ့၊ ဒါအမွန္ပဲေလ။ ခြတဲမ္းေတြ ခြတဲမ္းေတြေပါ့။” 
ဟူ၍ Gary Koh မွ ရယ္ေမာလ်က္ ျပန္ေျဖခဲ့သည္။

46. New Light of Myanmar, “ZPO Presents two pairs of Penguins to Zoological Garden (Nay Pyi Taw)”, December 6, 2009, available at: http://
www.burmalibrary.org/docs08/NLM2009-12-06.pdf. 
47. https://myanmar.mmtimes.com/national-news/nay-pyi-taw/7615-2013-10-23-04-50-39.html & 7 Daily News, “Safari Nay Pyi Taw Zoo 
Garden A Baby Giraffe was born”, Nov 11 2015, reproduced at  http://www.shwemyanmar.info/news_detail_m.php?id=3254&type=3.

Gary Koh

©Myanmar Times

©New Light of Myanmar

အေပၚပံုု : ထိုုင္းဆ၀ပ္မွ ခ်မ္ပြီးခ်ီး 

( Cheng Pui Chee) ေခၚ ခ်တ 

အပီပတန (Chetta Apipatana)

မွ သစ္ေတာ၀န္ၾကီးဌာနသိုု႔ 

လွဴဒါန္းထားေသာ 

သစ္ကုုလားအုုတ္ပံုုကိုု ၂၀၁၃ခုုႏွစ္တြင္ 

ဓာတ္ပံုုရိုုက္ထားစဥ္။ (EIA မွတ္တမ္း : 

သစ္ကုုလားအုုတ္ဓာတ္ပံုု)

ဘယ္ဘက္ : ၂၀၀၉ ခုုႏွစ္ 

ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထိုုင္းဆ၀ပ္မွ 

ခ်မ္ပြီးခ်ီး ( Cheng Pui Chee) ေခၚ 

ခ်တ အပီပတန (Chetta Apipatana)

မွ သစ္ေတာ၀န္ၾကီးဌာနသိုု႔ 

ပင္ဂြင္းလွဴဒါန္းေသာ အခမ္းအနားသိုု႔ 

ထိုုင္းႏိုုင္ငံမွ အစိုုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား 

တက္ေရာက္လာပံုု။ (EIA မွတ္တမ္း : 

တင္ျပရန္ဓာတ္ပံုု)

20 Environmental Investigation Agency အဂတိလိုက္စား၊ အက်င္႔ပ်က္ၿခစားမွဳအေၿခအေန 21



Peter Eick

European links

Timberlux SRL 
အီတလီ

Alfred Neumann GmbH 
Germany

မန္ေနဂ်ာႏွင့္ 
အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ား

Matteo Rossi

Luca Rossi
မန္ေနဂ်ာ

Antonini Legnami 
Srl

ဥေရာပသိုု႔ 
တင္သြင္းသည့္ကၽြန္းသစ္မ်ားသည္…. 

အတြက္

စီအီးအုုိ

မန္ေနဂ်ာ
ညီအစ္ကိုုမ်ား။

ကၽြန္းသစ္တင္ပိုု႔သူမ်ား

ကၽြန္းသစ္တင္ပိုု႔သူမ်ား

သစ္မ်ားကုုိ ထပ္ဆင့္      
အဆင့္ျမင့္ေျပာင္း
လဲျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ား

ကုုိ စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္ရန္ 
ပံ့ပိုုးကူညီေပးသည္။ 

သစ္မ်ားကုုိ 
တင္ပို႔သည္။

ကၽြန္းသစ္တင္ပိုု႔သူမ်ား

Cheng Kun Fu / Zheng Ken Fu 
အခါ A’Fu 

*အနားယူသည္ ပိုုင္ရွင္

တင္ပိုု႔ေသာကၽြန္းသစ္မ်ား
ဗမာျပည္မွ 

သစ္တင္သြင္းမႈမ်ား

Koh မိသားစုု

ေအးဂ်င့္  /  ယုုံၾကည္ရသူ

ဒါရိုုက္တာ

ဒါရိုုက္တာႏွင့္ 
အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ား

“Gary Koh” 
(Koh Tek Kwan Gary) 

ဒါရိုုက္တာ

ဒါရိုုက္တာ

ပူးေပါင္းဆက္စပ္ႏြယ္သူ

ဒါရိုုက္တာႏွင့္ 
အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ား

Timberlux SDN  
BHD Malaysia 

Malaysia

SCK Wooden Industries 
Malaysia

Affiliates

ဥကၠဌ

Koh Seow Bean 
AKA Mr Xu

စကၤာပူ

Thai Sawat Investment 
Co, Pte, Ltd

Northwood Co, Pte, Ltd

Wood and Wood 
Singapore

Thai Sawat Development 
Co, Pte, Ltd

ဒါရိုုက္တာ

Tangkijngamwong မိသားစုု တစ္၀မ္းကြဲျဖစ္ႏိုုင္ေခ်ရွိေသာ

Marut Apipatana 
ေခၚ Marit Apipatana

သား

Suthee Apipatana นาย สุธี อภิพัฒนา 
အခါ Seng/Cheng Chun Nan 
* ေသဆုုံးသြားျပီဟုုယူဆရေသာ 

ထုုိင္းႏိုုင္ငံသစ္လုုပ္ငန္းအစုုအဖြဲ.

Mr Jirachai Tangkijngamwong

Chiranon 
 Tangkijngamwong

Vanida 
 Tangkijngamwong

Jirawat 
 Tangkijngamwong

Deesawat
Thai Sawat Companies

ထုုိင္းႏိုုင္ငံ

ေလးစားအပ္ေသာ ဥကၠဌ

ဒါရိုုက္တာ
မူလဒါရိုုက္တာေဟာင္း

ေဆြမ်ိဳးမ်ား ညီအစ္ကုုိမ်ား

သား
အေဖ

ညီအစ္ကုုိ

ေဆြမ်ိဳးမ်ား

Cheng Pui Chee (鄭培志) 
Chetta Apipatana นายเชษฐา อภิพัฒนา 

အခါ Cheng/Apipatana, PC Cheng, Mr Cheng, 
“ေနာက္ကြယ္ကၾကိဳးကိုုင္သူ ဥကၠဌ” and “ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ဒုုတိယ

သစ္ေတာ၀န္ၾကီး” 
*ေသဆံုုးသည္  

သား

ေဟာင္ေကာင္

Thanit Apipatana 

အစုရွယ္ရာရွင္

Han zaw Lin

Cheung Hing Companies 
(Xiangxin) (祥兴 / 祥興)) 

ေဟာင္ေကာင္

ဒါရိုုက္တာ/ 
ပိုုင္ရွင္

ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ 
မန္ေနဂ်ာခ်ဳပ္

ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ 
မန္ေနဂ်ာခ်ဳပ္

သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
ေဒၚလာမ်ားကိုု 

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူၾကသည္။

ယခင္ကအဖြဲ.
၀င္ေဟာင္း

ဗမာ

Pacific Timber Enterprise Co, Ltd 
ပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပ ပပပပပပပပပပပပပပ 

ဗမာ 

Cheung Hing & Co အခါ CHC 
ဗမာ

မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုုက္တာ

ေပါင္းစည္းထားသည္။

Thai Sawat Industry Ltd 
(ဗမာ) 
ဗမာ

ပူးေပါင္းဆက္စပ္လ်ွက္ရွိေသာ

သစ္ထုုတ္လုုပ္ခြင့္ကိုု 
ရရွိခဲ့သည္။ 

အစုုရွယ္ယာပိုုင္ရွင္မ်ား
အခ်ိတ္အဆက္

Northwood 
ဗမာ

ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး 
Than Shwe

Tay Za

ပူးေပါင္းဆက္စပ္လ်ွက္ရွိေသာ

International Group of Entrepreneurs 
(IGE Group) 

ဗမာ
ပိုုင္ရွင္မ်ားသည္ 

မိသားစုု၀င္မ်ားျဖင့္ 
စုုစည္းထားသည္

Htoo Timber 
ဗမာ

Myanmar Timber Enterprise (MTE) 
Burma

သစ္ထုုတ္ရန္အတြက္ 

လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား

ေလးခုု  x 
ရန္ကုုန္ရွိသစ္စက္မ်ား

ေအာက္ပါ အဖြဲ႕က

ပိုုင္ဆိုုင္သည္

ဒါရိုုက္တာ/ ပိုုင္ရွင္

အသံုုးျပဳသူမ်ားမွာ

သစ္ထုုတ္လုုပ္သည့္ 
သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား

ေအာက္ပါအဖြဲ႕ ႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ဖက္ျဖစ္သည္။

သစ္ထုုတ္လုုပ္ခြင့္

စီးပြားေရး 
အခ်ိတ္အဆက္

မေလးရွား

ခ်မ  ္(Cheng) ၏ခ်တိဆ္ကေ္နေသာ ဆကစ္ပမ္ ႈမ်ား

တင္ပိုု႔ေသာကၽြန္းသစ္မ်ား

အလုုပ္ရွင္

ကၽြန္းသစ္တင္ပိုု႔သူမ်ားသည္ 
…. သိုု႔

ဒုုတိယဥကၠဌ

မူလဒါရိုုက္တာေဟာင္း

၀န္ထမ္းမ်ား

ထုုိင္းႏိုုင္ငံ ခ်ိတ္ဆက္၊ ဆက္သြယ္လုုပ္ကုုိင္ေသာ ကုုမဏ ီ

ႏိုုင္ငံမွ 
အဂတိလိုုက္စားျခင္းကုုိ 

စမ္းသပ္ျခင္း

အက်င့္ပ်က္၊ျခစားျပီး အဂတိလိုုက္စားသည့္ 

၀န္ထမ္းအၾကီးအကဲမ်ား

Kui Jay Corporation 
AKA Kai Yue 

သစ္ကုုန္သြယ္ျခင္းကုုိ 
မျပဳလုုပ္ေတာ့ေပ။

ဒါရိုုက္တာႏွင့္ 
အစုုရွယ္ယာရွင္မ်ား

အစုရွယ္ရာရွင္

အစုရွယ္ရာရွင္

အစုရွယ္ရာရွင္

ေပါင္းစည္းထားသည္။

ေပါင္းစည္းထားသည္။

ေပါင္းစည္းထားသည္။



53. http://monrec.gov.mm/?q=know/51.

ရန္ကုန္တြင္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း
Cheng Pui Chee ေခၚ Aka Chetta Apipatana သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ကြၽန္းသစ္ကုန္သြယ္မႈေလာကတြင္ “ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကုိင္သူ 
ေမွာင္ခုိရာဇာ” အျဖစ္ ေပၚေပါက္လာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Northwood 
ႏွင့္ Thai Sawat ကုမၸဏီမ်ား၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ Thai Sawat၊ 
ေဟာင္ေကာင္တြင္ Cheung Hing၊ မေလး႐ွားႏွင့္ စင္ကာပူတြင္ Koh 
မိသားစုမ်ား၏ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကေသာ Timberlux၊ SCK Wooden 
Industries ႏွင့္ Northwood တုိ႔ႏွင့္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
ေသာ ကြန္ယက္ျဖင့္ ၎၏ အင္ပါယာကုိ ထူေထာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

ထုိ႔ေနာက္တြင္ EIA သည္ ရန္ကုန္သုိ႔ အလည္အပတ္သြားေရာက္ရန္ 
စီစဥ္ထားေသာ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကုိင္သူကုိယ္တုိင္ ေတြ႔ဆုံႏုိင္ရန္ 
စီစဥ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

စံုစမ္းမႈလုပ္ငန္း လမ္းဆံုးၿပီလား။
သုိ႔ေသာ္လည္း EIA သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမတုိင္မီတြင္ 
ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကုိင္သူသည္ ႐ုတ္တရက္ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း 
သိ႐ိွခဲ့ရသည္။ 

Cheng ၏ ေသဆုံးမႈေၾကာင့္ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္းသည္ 
ၿပီးဆုံးသြားႏုိင္ေသာအခ်ိန္တြင္ EIA သည္ ၎၏ 
တရားမဝင္ရ႐ိွထားေသာ ကြၽန္းသစ္တန္ခ်ိန္ ၁၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ 
၂၀၀,၀၀၀ ၾကား႐ိွေသာ သစ္ပုံမ်ားကုိ MTE မွ အငွါးခ်ထားေသာ 
ရန္ကုန္႐ိွ သစ္စက္အေျမာက္အမ်ားသည္ ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ရန္အတြက္ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကုိ သိ႐ိွခဲ့ရသည္။

EIA သည္ SCK/Timberlux ႏွင့္ Northwood မွတစ္ဆင့္ Cheng 
Pui Chee မိတ္ဖက္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Koh Seow Bean ႏွင့္ 
ေတြ႔ဆုံလုိၿပီး Cheng Pui Chee ေသဆုံးၿပီးေနာက္ ၎၏ကြၽန္းသစ္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ သားျဖစ္သူ Thanit 
Apipatana ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံႏုိင္ရန္ ေမ်ွာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။

EIA ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ိွ Northwood၊ Thai sawat ႏွင့္ Pacific Timber 
Enterprise Ltd တြင္ Cheng Pui Chee ၏ ညာလက္႐ုံးအျဖစ္ 

လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသား 
ဟန္ေဇာ္လင္းႏွင့္လည္း ေတြ႔
ဆုံႏုိင္ရန္ေမ်ွာ္လင့္ခဲ့သည္။ 
Pacific Timber Enterprise 
သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Cheng 
၏ ကြၽန္းသစ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
EIA စုံစမ္းေရးမ်ားက 
ခြျဲခားထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ အေနထုိင္သုိဝွက္စြာ 
ေနထိုင္ၾကေသာ အဆင့္ျမင့္ပုဂိၢဳ လ္မ်ားကုိ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား၏ မိတ္ဆက္ေပးမႈမ႐ိွလ်ွင္ ၎တုိ႔ႏွင့္ 
ေတြ႔ဆုံႏုိင္ရန္ မလြယ္ကူေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တုိဘာလတြင္ EIA စုံစမ္းေထာက္လွမ္းသူမ်ားသည္ ကြၽန္း
သစ္ေမွာင္ခုိရာဇာဟုေခၚဆုိၾကသူ၏ ဆက္လက္အေမြဆက္ခံသူကုိ 
ေတြ႔ဆုံႏုိင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္သုိ႔ေရာက္႐ိွလာခဲ့ၾကသည္။

“သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး”
ရန္ကုန္တြင္႐ိွေသာ Cheng Pui Chee ၏ ပုဂၢိဳ လ္မ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆုံႏုိင္ရန္ စီစဥ္ရာတြင္ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းသူမ်ားသည္ Cheng 

သည္ ေနာက္ကြယ္တြင္႐ိွေသာ အဓိကႀကိဳးကုိင္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း 
အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္သူ
မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။
ဝါရင့္ကုန္သည္တစ္ဦးသည္ ထုိင္ဝမ္႐ိွ Kui Jay ပုိင္႐ွင္ A-Fu ၏ 
အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ Cheng Pui Chee 
သည္ “လုပ္ငန္းကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ 
သူ႔ကုိေထာက္ခံေပးတဲ့သူအထဲမွာ ဗမာ့သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန 
မွာ႐ိွတဲ့ ဒုတယဝန္ႀကီးလည္း ပါဝင္တယ္။” ဟူ၍ ကုန္သည္တစ္ဦးက 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ A-Fu ေျပာၾကားခဲ့သကဲ့သုိ႔ Cheng သည္ 
ကြၽန္းသစ္လုပ္ငန္းကုိ သုိဝွက္စြာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
စုံစမ္းေထာက္လွမ္းသူမ်ားသည္ ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔သစ္မ်ားဆုိင္ရာ 
စာရြက္စာမ္းတြင္ မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ MTE 
အရာ႐ိွမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါပုဂိၢဳ လ္သည္ “CHC” 
(Cheung Hing & Company) အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ Cheng ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ေထာက္ခံေသာသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကုမၸဏီကုိ ကြၽန္းသစ္လုံးမ်ား 
တင္ပုိ႔ရာတြင္ “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ အႀကီးဆုံးကုမၸဏီပဲ” ဟူ၍ 
ေျပာဆုိခဲ့သည္။
သစ္အလုံးလုိက္တင္ပုိ႔မႈ ပိတ္ပင္ရပ္ဆုိင္းလုိက္သည္မွစ၍ CHC သည္ 
MTE သစ္စက္ နံပါတ္ ၃ ႏွင့္ ၆ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ိွ ဝါးတစ္ရာ သစ္အေျခခံ 
လုပ္ငန္း ဧရိယာ) ႏွင့္ MTE သစ္စက္နံပါတ္ ၁၀ (သန္လ်င္) 
စသည့္သစ္စက္မ်ား အပါအဝင္ MTE ထံမွ သစ္စက္ ေလးစက္ကုိ 
ငွါးရမ္း၍ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ခဲ့သည္ကုိ အရာ႐ိွမွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။
Thai Swat Import Export Co Ltd (MTE သစ္စက္ နံပါတ္ ၈) ႏွင့္ 
Pacific Timber Enterprise Ltd (MTE သစ္စက္နံပါတ္ ၁၀) အပါအဝင္ 
Cheng Pui Chee မွ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အနည္းဆုံး 
ကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ “MTE ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ သစ္စက္မ်ား” 
ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ MTE မွ တင္ျပထားေသာ 
စာရြက္စာတမ္း မ်ားအရ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။53

 

Han Zaw Lin

“CHC” - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ Cheng ၏ 
လုပ္ငန္းမ်ား
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ EIA သည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ိွ Cheng Pui Chee ၏ အဓိကအေရးပါေသာ 
ဗိုလ္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ ဟန္ေဇာ္လင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ 
ဝိတုိရိယေဆးရုံအနီး႐ိွ ၎၏ CHC group ရုံးတြင္ 
ေတြ႔ဆုံႏုိင္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ရန္ကုန္ရုံးဝင္ေပါက္အထက္တြင္ 
Thai Sawat Imp-Exp Co Ltd ႏွင့္ Cheung Hing & Company 
ဟုေရးသားထားေသာ ဆုိင္းဘုတ္ကုိ ခ်ိတ္ဆြထဲားသည္။

ဟန္ေဇာ္လင္းသည္ ဧၿပီလတြင္ Cheng ၏ အသုဘအခမ္းအနား၌ 
ေခါင္းတလားကုိထမ္းခဲ့သူျဖစ္ၿပီး Timberlux Sdn Bhd 
နာမည္ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကတ္ျပားကုိ EIA ထံသုိ႔ 
ေပးအပ္ခဲ့သည္။ Timberlux ကုိ CHC ၏ မေလး႐ွား၏ ရုံးခြျဲဖစ္ေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆုိပါကုမၸဏီသည္ ေဟာင္ေကာင္ “သူေဌး” 
Cheng Pui Chee ျဖစ္ေၾကာင္း ၎မွ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

Cheng Pui Chee ေသဆုံးၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီကုိ 
မေလး႐ွားႏွင့္ စင္ကာပူတြင္႐ိွေသာ Koh Seow Bean ၏ 
လက္ေအာက္တြင္ ၎ကုိယ္တုိင္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာအျဖစ္ 
ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ Cheng ၏ ကြန္ယက္သည္ 
ထုိင္ဝမ္႐ိွ Kui Jay ပုိင္႐ွင္ A-Fu  ဟူ၍ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာသည့္တုိင္ 
သိ႐ိွခဲ့ရသည္ကုိလည္း ႐ွင္းျပခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တြင္ CHC မွ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေသာ စက္ရုံ ၅ 
ရုံအနက္မွ ၁ ရုံသည္ Pacific Timber Enterprise Ltd မွ 
ၾကမ္းခင္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ MTE သစ္စက္အမွတ္ 
၁၀ ကုိ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ၎စက္ရုံသုိ႔ ေနာင္တြင္ 
စုံစမ္းေထာက္လွမ္းသူမ်ား ေရာက္႐ိွခဲ့ၾကသည္။ CHC/
Timberlux ကြန္ယက္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ကြၽန္းသစ္လုံးတန္ခ်ိန္ 
၉,၀၀၀ ႏွင့္ ကြၽန္းသစ္ခြသဲားတန္ခ်ိန္ ၁,၀၀၀ အပါအဝင္ 
ကြၽန္းသစ္တန္ခ်ိန္ ၁၄,၀၀၀ ႏွင့္ မေလး႐ွားႏုိင္ငံတြင္ 
အျခားေသာ ကြၽန္းသစ္ခြသဲားတန္ခ်ိန္ ၄,၀၀၀ ကုိ လက္႐ိွတြင္ 

လက္ဝယ္ပုိင္ဆုိင္ထားသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆခဲ့ၾကသည္။

Cheng Pui Chee၏ လာဘ္စားမႈ နွင့္ ကၽြန္းသစ္ အတန္းအစား 
လိမ္လည္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရအရာရိွမ်ား၏ ေငြစာရင္းမ်ားသုိ႔ 
ေဒၚလာသန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေငြေပးေခ်ထားမႈ တုိ႕ကုိ 
ဟန္ေဇာ္လင္းအေနျဖင့္ ၾကြားဝါေျပာဆုိေနစရာမရိွေပ။ EU 
ေစ်းကြက္ သုိ႔ကုန္သြယ္ေနေသာ Cheng Pui Chee ၏ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မုွဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား နွင့္ A-Fu 
ထံမွ EIA  မွတ္သားခ့ဲရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အဓိကအခ်က္မ်ားကုိ  ဟန္ေဇာ္လင္းမွေထာက္ခံေျပာဆုိခဲ႔သည္။
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ညာဘက္:၂၀၁၈ခုုႏွစ္ေအာက္တိုုဘာ

လတြင္ ေတြ႔ျမင္ရေသာ ခ်မ္ပြီးခ်ီး ( 

Cheng Pui Chee)၏ (CHC) အဖြဲ.

မ်ားကုုမဏီမွ ထိ္န္းခ်ဳပ္ထားသ

ည့ပစိဖိတ္သစ္လုုပ္ငန္းလီမီတက္ 

(Pacific Timber Enterprise Ltd) 

၏ သစ္စက္တြင္ သိုုေလွာင္ထားေသာ 

ကၽြန္းသစ္အခင္းမ်ားကိုု ရန္ကုုန္တြင္ 

ေတြ႔ရစဥ္။

အေပၚပံုု - ၂၀၁၈ခုုႏွစ္ ေအာက္တိုုဘာလတြင္ 

ေတြ႔ရသည့္ ရန္ကုုန္ျမိဳ.ရွိ CHCရံုုးခန္း။

ဘယ္ဘက္ - ၂၀၁၈ခုုႏွစ္ 

ေအာက္တိုုဘာလတြင္ ေတြ႔ရေသာ ရန္ကုုန္ျမိဳ.

ရွိ ပစိဖိတ္သစ္လုုပ္ငန္းလီမီတက္ (Pacific 

Timber Enterprise) သစ္စက္၊  

ေအာက္ပံုု - ၂၀၁၈ခုုႏွစ္ 

ေအာက္တိုုဘာလတိုုဘာလတြင္ ရန္ကုုန္ျမိဳ.

ရွိ ပစိဖိတ္သစ္လုုပ္ငန္းလီမီတက္ (Pacific 

Timber Enterprise) တြင္ ေတြ႔ရွိရေသာ 

ကၽြန္းသစ္ခြဲသားမ်ားႏွင့္ ၾကမ္းခင္းသစ္မ်ားကိုု 

ေတြ႔ရစဥ္။
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ထူးျခား အရင္းအျမစ္မ်ား

ကၽြန္းသစ္အရင္းအျမစ္ကုိ စုံစမ္းမႈျပဳရာတြင္ Cheng Pui 
Chee၏ အဆက္အသြယ္ျဖင့္သာ ရရိွနုိင္ေသာ G-G စာခ်ဳပ္မ်ား 
အေၾကာင္းကုိ ဟန္ေဇာ္လင္းမွ အရိပ္အျမြက္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

EIA: Government to Government၊ မင္းဆီမွာ 
အဆက္အသြယ္ေကာင္းရိွရမယ္၊ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား။

HZL: ေသခ်ာတာေပါ့၊ရိွပါတယ္ (ေခါင္းညိတ္ကာ ရယ္လ်က္)

EIA: ဒါဆုိ မစၥတာ ခ်န္…..

HZL: ဟုတ္တယ္ ဟုတ္တယ္ ဟုတ္တယ္

၁၉၈၀ ေနာက္ပုိင္း နွင့္ ၁၉၉၀ အေစာပုိင္း တြင္ Chetta 
Apipatana ၏ Thai Sawat Import Export Ltd သည္ 
ထုိင္း စီနီယာ အရာရိွမ်ားနွင့္ ျမန္မာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ တုိ႕ၾကား 
ပြစဲားလုပ္ကာ သေဘာတူညီမႈရယူေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေသာ သစ္ထုတ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ ကုိေပးခ့ဲေသာ 
G-G စာခ်ဳပ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ EIA နားလည္သည္။

CHC နွင့္ ဆက္သြယ္ထားေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားျဖစ္သည့္ 
Thai Sawat, Northwood Industries Ltd 
နွင့္ Pacific Timber တုိ႔အားျဖင့္ တစ္ဆင့္ခံ 
သစ္ခုတ္ယူခြင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမႈမ်ားသည္ Cheng 
Pui Cheeကုိ ကၽြန္းသစ္ဘုရင္ဟုေခၚတြင္ေစရန္
အတြက္ ကၽြန္းသစ္လုံး အတန္းအစား လိမ္လည္ 
မႈလုပ္ကုိင္နုိင္ေစေသာ အေျခခံအေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္။ 
တစ္ဆင့္ခံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမႈသည္ ၂၀၁၅ တြင္ ေနာက္ဆုံး 
သစ္ထုတ္ခြင့္ေပးခ့ဲေသာ္လည္း54 ဆက္လက္ ထုတ္လုပ္မႈ 
ျပဳနုိင္ေစခ့ဲသည္။

Koh Seow Bean 

ေနာက္ပုိင္းေန႔မ်ားတြင္၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ SCK/
TIMBERLUX/NORTHWOOD ၏ KOH SEOW BEAN (AKA 
MR XU) ကုိ ေနာက္ဆုံးေတြ႕ဆုံခ့ဲသည္။ ထုိသူမွာ GARY  KOH 
၏ ဖခင္ ျဖစ္၍ အေနာက္ဥေရာပ ေစ်းကြက္ သုိ႕ အျပည္ျပည္ဆုိ
င္ရာေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း ကုိ လုပ္ေဆာင္သည့္ CHENG 
PUI CHEE၏ အဓိက စီးပြားဖက္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚရိွ 
ကၽြန္းသစ္လုပ္ငန္းတြင္ 
ခ်န္သည္ အၾကီးမားဆုံး 

လုပ္ကုိင္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈတြင္ KOH 
ထပ္မံျဖည့္စြက္ေျပာသည္မွာ TIMBERLUX နွင့္ 
CHEUNG ၏ အျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ားကုိလည္း 
ကမၻာေပၚရိွ အၾကီးမားဆုံးေသာ ကၽြန္းသစ္ ေထာက္ပ့ံေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ၄င္း နွင့္ CHENG PUI CHEE တုိ႔ 
အသုံးခ်ခ့ဲသည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ 

ေဒၚလာ ၃သန္းမွ ၅သန္းၾကား တန္ဖုိးရိွ ကၽြန္းသစ္တန္ ၃၀၀၀ 
မွ ၅၀၀၀ကုိ သေဘၤာျဖင့္ ပုံမွန္တင္ပုိ႔ျခင္း နွင့္ တရုတ္နုိင္ငံသုိ႔ 
သစ္လုံးတန္ခ်ိန္ ၄၀၀၀၀၀ေက်ာ္ ေရာင္းခ်နုိင္ခ့ဲျခင္းမ်ားသည္ 
ခ်န္၏ ကုမၸဏီ CHEUNG HING ကုိ ေဟာင္ေကာင္တြင္ 
အၾကီးမားဆုံးေသာ တင္သြင္းသူျဖစ္လာေစသည္။

ထုိင္ဝမ္ရိွ A-FU နွင့္ ၄င္း၏ ရင္းနီွးမႈမွာ ၂၀၀၅မွ ၂၀၁၅ ထိျဖစ္၍ 
ထုိင္ဝမ္တြင္ ၾကီးမားစြာ လုပ္ကုိင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ 
ထုိင္ဝမ္မွာရိွတ့ဲ ကၽြန္းသစ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက လူမွန္သမွ်ကုိ 
ေမးၾကည့္ ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နာမည္ကုိ သိၾကပါတယ္၊  
ဒါ့အျပင္ TAICHUNG သေဘၤာဆိပ္မွာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ျမင္တ့ဲ 
ကၽြန္းသစ္တစ္လုံးခ်င္းစီကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီကပါပဲ။

EIA အားျဖင့္ မျဖန႔ေ္ဝခ့ဲေသာ စက္ရုံ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ 
၂၀၁၅/၁၆ ရာသီအတြင္း PACIFIC TIMBER တြင္ LOGGING 
QUOTAS မ်ားပါရိွသည္။

KOH သည္ ခ်န္ကုိ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္ ကုန္သြယ္မႈထဲတြင္ 
အင္အားၾကီးမားစြာ လုပ္ကုိင္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပခ့ဲ၍ 
ခ်န္သည္ ေနာက္ကြယ္ကေနသာ ၾကိဳးကုိင္ခ်ယ္လွယ္ေနလုိသူျ
ဖစ္ေၾကာင္း ထုိသုိ႔ ေျပာခ့ဲသည္။  မစၥတာခ်န္ နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ 
ဒီနုိင္ငံမွာ သိတ့ဲသူ သိပ္မရိွဘူး။ ဒီမွာ ရိွတ့ဲ ကုိယ့္နုိင္ငံက 
အနည္းငယ္ေသယ လူေတြေလာက္ပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ဘယ္သူဆုိတာ သိၾက တယ္။

ခ်န္၏ အေနာက္ေစ်းကြက္
CHENG PUI CHEE ၏ လာဘ္စားခ့ဲေသာ ကၽြန္းသစ္ 
တန္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ EU နွင့္ US SUPPLY CHAIN 
မ်ားသုိ႔ စီးဝင္ေနသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ရြက္ေလွမ်ားတြင္ 
အသုံးျပဳနုိင္ရန္ အတြက္ျဖစ္သည္။

ထိုင္ဝမ္တြင္ A-FU သည္ KOH (MR.XU) ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ 
ဥေရာပ ႏွင့္ အေမရိကန္ ကၽြန္းသစ္ဝယ္ယူသူမ်ားကုိ ခ်န္၏ 
သစ္မ်ား နွင့့္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ့ဲသည္ဟု 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားခ့ဲသည္။

KOH SEOW BEAN အတည္ျပဳထပ္မံေျပာၾကားခ့ဲသည္မွာ- 
၄င္းတုိ္႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တရုတ္နုိင္ငံကုိသာ 
လႊမ္းမုိးသည္သာမက အေနာက္နုိင္ငံမ်ားကုိပါ 
လႊမ္းမုိးခ့ဲသည္မွာ ၁၀ နွစ္ေက်ာ္ၾကာျပီျဖစ္ရာ ယေန႔ထိ 
ထက္တုိင္ US နွင့္ ဥေရာပ ေစ်းကြက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ 
အၾကီးမားဆုံးေသာ တင္ပုိ႔သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

တန္ဖုိးၾကီး ဇိမ္ခံ ရြက္ေလွ ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ 
KOH ၏ ၾကြားဝါ ခ်က္အတုိင္း ကမၻာေပၚရိွ ရြက္ေလွ 
ထုတ္လုပ္မႈအပုိင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ရြက္ေလွ ကုမၸဏီမ်ား 
အတြက္ အၾကီးမားဆုံးေသာ ကၽြန္းသစ္တင္ပုိ႔သူမ်ား 
ျဖစ္သည္ဆုိသည့္ အခ်က္နွင့္   အေနာက္ဥေရာပဝယ္ယူသူ 
အမ်ားအျပားရရိွေစရန္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

ဟန္ေဇာ္လင္းေျပာျပခ်က္အရ နွစ္တစ္နွစ္တည္းမွာပင္ 
ေပ ၄၀ ကြန္တိန္နာ အေရအတြက္ ၂၀၀၀ခန္႔ 
တင္ပုိ႔မႈျပဳခ့ဲသည္ဟုဆုိသည္။ အမ်ားစုမွာ ဥေရာပ ရိွ 
စားသုံးသူမ်ားျဖစ္၍ တစ္နွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၈၀၀၀၀ M3 
ထိတင္ပုိ႔မႈျပဳရေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၄င္းေျပာျပခ်က္အရ 
ထုထည္ၾကီးမားေသာ သစ္မ်ားသည္ ရြက္ေလွမ်ားအတြက္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

မေလးရွား TIMBERLUX/ SCK လုပ္ငန္း၏ နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ 
တည္ရိွထားမႈ အေထာက္အကူ ျပဳမႈတုိ႔ကုိ လည္း 
KOH ကရွင္းျပခ့ဲသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံ၏အျပင္ဘက္ တြင္ 
အတန္းအစားျမင့္ ကၽြန္းသစ္ကုိ ေၾကာ္ျငာထားျခင္း အားျဖင့္ 
အေနာက္နုိင္ငံစားသုံးသူမ်ားသည္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အျပင္ဘက္သုိ႔ 
ကုန္စည္တင္ပုိ႔ျခင္း နွင့္အေခ်ာထည္ ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ 
အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားနုိင္သည္။၁၉၉၆ မွ ၂၀၁၄ 
တြင္ မေလးရွား မွ ကုန္စည္တင္ပုိ႔ျခင္းသည္ US နွင့္ EU 
နုိင္ငံ၏ ျမန္မာနုိင္ငံမွ တုိက္ရုိက္ သစ္ကုန္သြယ္ ပုိ႔ေဆာင္မႈ 
ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းကုိ  အလုိအေလ်ာက္ ေရွာင္ရွားနုိင္ခ့ဲသည္။55

ပါဝင္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားမွာ ျမန္မာ့ကၽြန္းအား 
အေနာက္နုိင္ငံေစ်းကြက္မ်ားသုိ႔ ၾကီးမားစြာ ျဖန္႔ခ်ိသူ 
အခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ နိုင္ငံ
East Teak Fiine Hardwoods (ETFH) သည္ အေမရိက၏ 
အၾကီးမားဆုံးေသာ ျမန္မာ့ကၽြန္း တင္သြင္းသည့္ 
ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ သမၼတ ကြန္ယက္ အရိပ္ေအာက္ရိွ 
မ်ားျပားစြာေသာ ကုမၸဏီမ်ားစီမွ ဝယ္ယူသည္။

ETFH သည္ ေရရွည္ ေဖာက္သည္ ျဖစ္ေၾကာင္း A-Fu 
ကေျပာခ့ဲသည္။ လြန္ခ့ဲေသာ ၁၀ စုနွစ္ကာလမ်ားတြင္ 
ကူးေဂ် ေကာ္ပုိေရးရွင္း မွ သေဘၤာတင္ပုိ႔မႈ မ်ား အနည္းဆုံး 
၁၅၁ ခု နွင့္ ၂၀၁၈ တြင္ ၄ ခု ျပဳခ့ဲေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈ 
မွတ္တမ္းမ်ား က ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ETFH၏ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ 
တင္ပုိ႔မႈမ်ား၏ အေလးခ်ိန္ ၁၃ ရာခုိင္နႈန္းကုိ ေထာက္ပ့ံေပးခ့ဲ၍ 
ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ A-Fu သည္ ETFH၏ ဒုတိယ အၾကီးဆုံး 
supplier ျဖစ္လာသည္။

Timberlux Snd Bhd သည္ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပင္ ETFH 
သြင္းကုန္မ်ား ၉.၃ ရာခုိင္နႈန္း ပါဝင္သည့္ ကုန္စည္ ကူးသန္းမႈ 
၁၄၃ ၾကိမ္ ပုိ႕ေပးခ့ဲေသာ ETFH ၏ အၾကီးဆုံး Supplier 
ေနာက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ EIA မွ လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈခ့ဲေသာ 
CHC group  သစ္စက္ ျဖစ္သည့္ ျမန္မာျပည္ရိွ Pacific 
Timber Enterprise Ltd မွ EFTH သုိ႔ ကုန္ပစၥည္းပုိ႔ေဆာင္မႈ 
၁၇ ခုတင္သြင္းမႈလည္းရိွသည္။ ခ်န္၏ CHC အုပ္စု 
အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာျပည္ရိွ Northwood Industries 
Ltd မွလည္း EFTH သုိ႔ ကုန္ပစၥည္းပုိ႔ေဆာင္မႈ ၂ ခု ျပဳခ့ဲသည္။

ျခံဳေျပာရလွ်င္ Cheng Pui Chee ၏ ကၽြန္းသစ္ျဖန့္ခ်ိသူ 
၄ခုတြင္ ၃ ခုသည္ခ်န္ ကုိယ္တုိင္ တုိက္ရုိက္ ကြပ္ကဲမႈျပဳ၍ 
လြန္ခ့ဲေသာ ၁၀ စုႏွစ္မ်ားတြင္ US ၏ အၾကီးမားဆုံးေသာ 
ျမန္မာကၽြန္းသစ္တင္ပုိ႔မႈမ်ား၏ အနီးစပ္ဆုံး ၄ပုံ ၁ပုံ ကုိ 
ေထာက္ပံ့မႈျပဳခ့ဲသည္။

MTE မွ ကၽြန္းသစ္တင္ပုိ႔ခြင့္ ကုိ EU သည္ ၁၉၉၆ မွ ၂၀၁၃ 
ထိ ပိတ္ပင္တားဆီးခ့ဲျပီး၊ ၂၀၀၃ မွ ၂၀၁၄ ထိ US မွတစ္ဖန္ 
ပိတ္ဆုိ႔ခ့ဲသည္။

 Timberlux Sdn အတြက္ အေမရိကန္ 
ကုန္သြယ္မႈမွတ္တမ္းမ်ားမွာ J Gibson Mcllvain (US သုိ႔ 
ျမန္မာ့ကၽြန္းတင္ပုိ႔ မႈတြင္ ဒုတိယ အၾကီးဆုံး ကုမၸဏီ ျဖစ္၍ 
ခ်န္၏ Pacific Timber Enterprise Ltd အားျဖင့္လည္း 
ျဖန္႔ခ်ိခ့ဲဖူးသည္)  သုိ႔ ကုန္ပစၥည္းပုိ႔ေဆာင္မႈ ၁၇ ခါ နွင့္ 
TeakDecking Systems(TDS) (ရြက္ေလွ ကုန္းပတ္အတြက္ 
အဆင္သင့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ ကမၻာေပၚတြင္ ၾကီးမားစြာ 
ထုတ္လုပ္ေနသူ) သုိ႔ ၁၃ ခါ တုိ႔ျဖစ္သည္။56

အေမရိကန္ ရြက္ေလွ ေစ်းကြက္သည္ Cheng Pui Chee 
၏ လာဘ္စားထားေသာ သစ္မ်ားနွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ 
ထုိကၽြန္းသစ္အားလုံးမွာ US lacey Act ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္၍ 
US သုိ႔တင္သြင္းျခင္း နွင့္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာ 
အခ်က္မွာ ရွင္းလင္းသည္။

Cheng Pui Chee ၏ မိသားစု ျဖစ္သည့္ Tanfkijingamwong 
ပုိင္ဆုိင္သည့္ ထုိင္း လုပ္ငန္း Deesawat သည္လည္း 
လြန္ခ့ဲေသာ ၁၀ စုနွစ္ကပင္ US သုိ႔ကၽြန္းသစ္ ပရိေဘာဂမ်ား 
၂၃၆ ေခါက္ ကုန္သြယ္ခ့ဲဖူးသည္။ ပရိေဘာဂအမ်ားစုမွာ Cheng 
Pui Chee အား ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိသည္ဟု ထင္မွတ္ရသည္။

Koh Seow Bean

54. Pacific Timber is reported to have had logging quotas in the 
2015/16 season in unpublished industry reports seen by EIA.  

55. EU Targeted Sanctions on Myanmar included sanctions on direct imports of timber from Myanmar Timber Enterprise (MTE) from 1996-
2013, and US sanctions on MTE were similarly in place from 2003-14.
56. All US trade records for East Teak, Gibson McIlvain and TDS acquired from Panjiva. https://panjiva.com.

©Google Earth

အေပၚ - East Teak Fine 

Hardwoods ၏ အင္တာနက္ 

စာမ်က္ႏွာ (ထိပ္ဆံုး)၊ Gibson 

McIlvain (အလယ္) ႏွင့္ ကြ်န္းသစ္ 

ၾကမ္းခင္းျပဳလုပ္သည့္ စနစ္ (ေအာက္)

ဘယ္ဘက္ - ၂၀၁၄ခုုႏွစ္၊ ေအာက္တိုုဘာလတြင္ 

ေတြ႔ရွိရေသာ မေလးရွားႏိုုင္ငံ ပင္နီဆြဲလားရွိ 

ဆင္ဖန္ရက္ဂန္(Simpang Renggam )၏ Timberlux Sdn 

Bhd တြင္ သိုုေလွာင္ထားေသာ ကၽြန္းသစ္လံုုးမ်ား၊  

(Google Earth )

26 Environmental Investigation Agency အဂတိလိုက္စား၊ အက်င္႔ပ်က္ၿခစားမွဳအေၿခအေန 27



ဥေရာပ
Alfred Neumann Gmbh သည္ EU ရြက္ေလွ 
လုပ္ငန္းသုိ႔ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္မ်ားကုိ အဓိကျဖန္႔ခ်ီေနသည့္ 
ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးျဖစ္ျပီး မၾကာေသးမီကပင္ ေတာ္ဝင္ ဂ်ာမန္ 
ေရတပ္သေဘၤာThe Gorch Fock သုိ႔ သစ္သားမ်ား 
ျဖန္႔ခ်ီခ့ဲသည္။57

Alfred Neumann ၏ ပင္မ ကၽြန္းသစ္ ဝယ္ယူသူ Peter Eick 
၏ business card ကုိ A-Fuက ထုတ္လုပ္ေပးခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ထုိလူ သည္ ယေန႔ထက္ထိ စားသုံးသူျဖစ္ေနေသးလားဟု 
ေမးေသာအခါ “ေနာက္ကြယ္က ၾကိဳးကုိင္ေနသူကုိ သူသိတယ္၊ 
Peter က Mr. Xu မိတ္ဆက္ေပးခ့ဲတ့ဲသူျဖစ္တယ္။”

၂၀၁၃မွာ Cheng Pui Chee မွ ကၽြန္းသစ္ တန္ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ Peter Eick ကဝယ္ယူခ့ဲသည့္အတြက္ 
ေငြအေျမာက္အမ်ား ရလုိက္သည္ဟု ေျပာျပခ့ဲသည္။

၂၀၁၈ ဇူလုိင္လတြင္ Yuli Wood ၌ ျမန္မာ မွ တရုတ္သုိ႔ 
ေမွာင္ခုိ ကၽြန္းသစ္မ်ား တင္ပုိ႔ထားျခင္းကုိ EIA investigator 
မ်ားမွ ျမင္ေတြ႕ခ့ဲသည္။ Yuli ၏ ဝန္ထမ္းမ်ား ေျပာျပခ်က္အရ  
ဂ်ာမနီရိွ Peter Eickသုိ႔ မေပးပုိ႔မီ တရုတ္မွ မေလးရွားရိွ Koh ရဲ႕ 
လုပ္ငန္းကုိ ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ (Timberlux Snd 
Bhd နွင့္ တြဖဲက္ထားေသာ SCK wooden industries)

Luca Rossi ႏွင့္ Timberlux Sri

Luca ဟုအမည္တြင္သည့္ အီတလီေစ်းဝယ္သူနွင့္ လည္း Koh 
ကမိတ္ဆက္ေပးခ့ဲဖူးေၾကာင္း A-Fu ကေျပာခ့ဲသည္။ EIA မွ 
သိနားလည္ထားသည္မွာ Itali နုိင္ငံ Trieste ရိွ Rossi မိသားစု 
Luca Rossi ဟုပင္ျဖစ္သည္။

Luca Rossi ႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ ကတည္းကပင္ 
ခ်န္ နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ျမန္မာ့ကၽြန္းကုိ 
ဥေရာပ သုိ႔တင္သြင္းေနေသာ Timberlux Sri၊ Antonini 
Legnami ႏွင့္ Adriatic Timber အပါအဝင္ ကုမၸဏီမ်ားစြာကုိ 
အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၆ တြင္ Pacific Timber Enterprise Ltd ကုိ Antonini 
Legnami ၏ကၽြန္း အရင္းအျမစ္အျဖစ္ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ EIA investigators သုိ႔ Luca Rossi 
က ေပးခ့ဲသည္။ ၂၀၁၆ နွင့္ ၂၀၁၇ တြင္ Antonunu Legnami 
ႏွင့္ Timberlux Sri တုိ႔၏ EU Timber Regulation(EUTR) 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေသးစိတ္အေၾကာင္း EU အဖြ႕ဲဝင္ 
နုိင္ငံမ်ား မွ အာဏာရိွ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ EIA သည္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းမႈျပဳခ့ဲသည္။

၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာလတြင္ အီတလီရိွ Rossi မိသားစု၏ 
Timberlux Sri သည္ CHC ၏ ေအးဂ်င့္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ 
ေနေၾကာင္း နွင့္ Luca Rossi မွာမူ ခ်န္တုိ႔၏ ယုံၾကည္အပ္နံွမႈ 
ခံရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဟန္ေဇာ္လင္း ႏွင့္ Koh Seow 
Bean တုိ႔က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ Rossi သည္ 
ရန္ကုန္ တြင္ရိွေန၍ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ကၽြန္းသစ္ 
ေရြးခ်ယ္ေနခ့ဲသည္။

EUTR ၏ ဥပေဒ ၊ စည္းကမ္းကုိ လုိက္နာသျဖင့္ မၾကာေသးမီ 
လမ်ားနွင့္ နွစ္မ်ားတြင္ အီတလီ၌ Rossi ၏ Timberlux Sri 
အသုံးျပဳမႈမွာ ျမင့္တက္လာခ့ဲသည္။

Timberlux ႏွင့္ CHC ျမန္မာ နွင့္ မေလးရွား 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဒိန္းမတ္ နွင့္ ဂ်ာမနီ ရိွ 
ေဖာက္သည္မ်ားသုိ႔ တုိက္ရုိက္ကုန္သြယ္မႈျပဳေၾကာင္း Koh 

နွင့္ ဟန္ေဇာ္လင္းတုိ႔ေျပာခ့ဲၾကသည္။ ခုိင္မာေတာင့္တင္းေသာ 
EUTR စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ ျမင့္မားတုိးတက္ေစျခင္းသည္ 
အီတလီ၊ ဂရိ နွင့္ စပိန္ နုိင္ငံ တုိ႔ကုိသာ ၄င္းတုိ႔၏ ကၽြန္းသစ္ 
မ်ားကုိ ဥေရာပ သုိ႔ တင္သြင္းခြင့္ရေစသည္။

၄င္းတုိ႔၏ ေျပာျပခ်က္အရ ၂၀၁၈ နွစ္လယ္ပုိင္းကတည္းကပင္ 
ထုိ ဥေရာပ စားသုံးသူမ်ားက ကၽြန္းသစ္အားလုံးကုိ Trieste 
ျမိဳ႕၊ Rossi မိသားစု၏ ေနအိမ္ ရိွ Timberlux ကုိ ပုိ႔ေပးရန္ 
ေတာင္းဆုိ္ခ့ဲၾကသည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ Lucca Rossi သည္ 
ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဂ်ာမနီနွင့္ ဥေရာပ ရိွ အျခားနုိင္ငံမ်ား၌ 
ေနထုိင္ေသာ အစစ္အမွန္ စားသုံးသူမ်ားထံသုိ႔ ကုန္ပုိ႔သည္။

Luca Rossi ႏွင့္ ၄င္း၏အစ္ကုိ Matteo တုိ႔သည္ 
၄င္းတုိ႔၏ကၽြန္းသစ္မ်ားသည္ EUTR နွင့္ ကုိက္ညီမႈရိွေၾကာင္း 
အျခားဥေရာပနုိင္ငံ ရိွ အရာရိွမ်ားအစား အီတလီဆုိင္ရာ 
EUTR အဆုံးအျဖတ္ေပးခြင့္ရိွသူအာဏာပုိင္ကုိ 
ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္း ထားသဖြယ္ရိွသည္။

EUTR ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ကုိက္ညီေသာ 
ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္သေဘၤာကုိ လုံးဝမျမင္ဖူးပါ ဆုိေသာ 
မွတ္တမ္းမ်ားကုိ အီတလီအပါအဝင္ EUTR ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ 
အရာရိွအားလုံး အၾကိမ္ၾကိမ္ ေဖာ္ျပခ့ဲေသာေၾကာင့္ 
အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ ေတြ႕ၾကံဳ ရသည္ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ 
EIA သည္ လုံးဝသိနားလည္မႈမရိွခ့ဲေပ။58 (Stemming the tide 
ကုိၾကည့္ပါ)

Timberlux သည္ အီတလီရိွ ၄င္းတုိ႔၏ EUTR 
ေရွာင္ရွားနုိင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားကုိ ျမန္မာနုိင္ငံ နွင့္ 
ဥေရာပနုိင္ငံရိွ အျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ား ရရိွေစရန္ 
ျပဳလုပ္ေပးခ့ဲသည္မွာ ရွင္းလင္းေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာလတြင္ UK ေဖာက္သည္မ်ား၏ 
အမွာစာ အတြက္ ဥေရာပ၏ အၾကီးဆုံးတင္သြင္းသူမ်ားထဲမွ 
တစ္ခု၏ ကုိယ္စား Trieste ရိွ Timberlux Sri သုိ႔ ကြန္တိန္နာ 
၅ ခု တင္ပုိ႔ေနမႈအေၾကာင္းကုိ  EUTR ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ 
အရာရိွကုိ EIA မွ သတိေပးေျပာၾကားခ့ဲသည္။ (ေအာက္ရိွ 
အီတလီနုိင္ငံဆုိင္ရာ အလုပ္မ်ား ကုိ ၾကည့္ပါ)။  ထုိက့ဲသုိ႔ 
EUTR ရရိွေအာင္ဥာဏ္ဆင္ ျပဳလုပ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
အလုိရိွေနသည္မွာ သိသာထင္ရွားသည္။

၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာလမွာပင္ Olam Group ၏ 
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ ျဖစ္ေသာ Concord Industries 
သည္ ဥေရာပရိွ အျခားေနရာမ်ားတြင္ EUTR 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသကုိ လုိက္နာ၍ အီတလီမွ တစ္ဆင့္ 
ဥေရာပ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ကၽြန္းသစ္အားလုံးကုိ 
စတင္၍ တင္ပုိ႔ခ့ဲၾကေၾကာင္း ရန္ကုန္ရိွ အျခားေသာ 
ကုန္တင္ပုိ႔ေနသူတစ္ဦးထံမွ ၾကားသိရသည္။ ဤေနရာတြင္ 
ထုိသူသည္လည္း Luca Rossi ကုိ အေၾကာင္းျပ 
လုပ္ကုိင္တတ္ေၾကာင္း ေျပာခ့ဲသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ 

ကုန္စည္တင္ပုိ႔ျခင္းမ်ိဳးအတြက္ စာရြက္စာတမ္းအားလုံးတြင္ 
Olam ၏ အမည္ကုိ ဖုံးကြယ္ထားရန္ Olam၏ စကၤာပူ HQ မွ 
ညႊန္ၾကားခ့ဲသည္။

ဥေရာပတြင္ ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈအေပၚ 
ကန္႔သတ္လုိက္ျခင္းသည္ ျပည့္စုံစြာ နားလည္ေစရန္ 
ေနွာင့္ေနွးေစခ့ဲေသာ္လည္း Cheng Pui Chee၏ တရားမဝင္ 
သစ္မ်ားသည္ Luca Rossi ၏ Timberlux Sri ႏွင့္ Alfred 
Neumann Gmbh က့ဲသုိ႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ား မွတစ္ဆင့္ 

အီတလီဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား

အစပိုင္းတြင္ အီတလီသို႔ ကၽြန္းသစ္ ကို လြယ္ကူစြာ 
တင္သြင္းနိုင္သည္ ဟု ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း Koh 
Seow Beanr မွ EIA ကိုေျပာသည္မွာ “ ငါ့ဆီမွာ 
သတင္းဆိုးရွိတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဥေရာပကို 
သစ္အမ်ားၾကီး တင္ပို႔ေပမဲ့ အဲ့ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
မ်ားစြာ အႏၻရာယ္ရွိတယ္။ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ 
ရက္မွာ ဥပေဒသစ္ စတင္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ 

ယခင္ညက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အီတလီ၌ 
က်င့္သံုးေနေသာ အထူးဂရုစိုက္မႈ 
လိုအပ္ေသာေၾကာင့္  ပိုမိုတင္းက်ပ္လာတဲ့ 
EU Timber Regulation အေၾကာင္းကို 
ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရပါတယ္။ “ ၂၀၁၀ - ၂၀၁၅ 
အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာရွိတဲ့ မူလသစ္လံုး 
အမ်ားစုဟာ  ျမန္မာျပည္ကထြက္တာျဖစ္္ျပီး 
စည္းမ်ဥ္း သစ္အရ အီတလီသို႔ တင္သြင္းဖို႔ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားစြာလိုအပ္ေသာ ေၾကာင့္ 
အခုခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အီတလီကို တင္သြင္း၍ 
မရေသးဘူး” ဟူူ၍ ေျဖရွင္းခဲ့သည္။

Koh ႏွင့္ ဟန္ေဇာ္လင္းတို႔ေျပာသည္မွာ 
ဒီအေျခအေနကိုေျဖရွင္းဖို႔ သူတို႔ Luca Rossi 
ကေန Milan ကိုေျပာင္းဖို႔ စီစဥ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ 
ေအာက္တုိဘာ၂၀ ကထြက္ရွိတဲ့ ဥပေဒသစ္က 
သူတို႔ စီစဥ္ထားတဲ့လမ္းေၾကာင္းကို  
ရပ္တန္႔ေစခဲ့ေၾကာင္း  ျပီးခဲ့ေသာ ၁၁ ရက္ေန႔ တြင္ 

Koh မွ ဝမ္းနည္းစြာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

UK ေဈးကြက္ ရွိ ဝယ္ယူသူမ်ား၏ 
အမွာစာမ်ားအတြက္ Trieste ေလွဆိပ္မွ 
တစ္ဆင့္ Timberlux Sri သို႔ ကၽြန္းသစ္ ကုန္စည္ 
သေဘၤာၾကီးျဖတ္မည့္အေၾကာင္း လြန္ခဲ့ေသာ 
၁၇ ရက္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ရက္တြင္ 
အီတလီရွိ သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား နွင့္ EUTR 
စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားကို EIA 
မွ အသိေပးခဲ့သည္ကို  Koh ႏွင့္ ဟန္ေဇာ္လင္းတို႔ 
မသိရွိခဲ့ၾက။

EUTR enforcement agency ၏ 
အီတလီ အစိုးရအရာရွိတို႔ ထံမွ 
ထိုအေၾကာင္းအရာနွင့္ပတ္သတ္၍ တစ္စံုတစ္ရာ 
ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္းမ်ိဳးမရရွိခဲ့ေသာ္လ
ည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရွိမ်ားသည္ 
EIA ၏သတိေပးမႈမွ အီတလီတြင္ 
ကုန္စည္ေပးပို႔ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ိဳး 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

EUTR သို႔မဟုတ္ US lacey Act ကို ခ်ိဳးေဖာက္၍ 
ခ်န္ ၏ လာဘ္စားထားေသာသစ္မ်ား  ႏွင့္ 
တူညီေသာ အစိုးရ၏  သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ား 
အတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
အျခားေသာကုမၸဏီ မ်ားမွ Eu နွွင့္ US ေစ်းကြက္ 
သို႔ဝင္ေရာက္ေနဦးမည္လားဆိုေသာ အခ်က္မွာ 
ေမးစရာ အခ်က္ျဖစ္ေနသည္။

Peter Eick
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နွစ္အေတာ္ၾကာၾကာပင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တရားမဝင္ 
သစ္ခုတ္ျခင္း နွင့္ ဆက္စပ္ တရားမဝင္ 
သစ္ကုန္သြယ္မႈတို႔ ကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားမွာ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔႕အစည္းမ်ား 
ျဖစ္ျပီး ၄င္းတို႔နွင့္  တရုတ္၊  ထိုင္း၊၊ နွင့္ အိႏၵိယရွိ 
ကုန္သြယ္သူမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးမွာ အကၡရာျဖစ္သည္။  
အမွန္တကယ္ ကုန္ကူးေနသည့္လမ္းေၾကာင္းမွာ 
နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ေဝးလံေခါင္းပါးေသာ ေနရာတြင္ 
တည္ရွိၾကေသာ္လည္း သစ္ေတာမွ စက္ရံုသို႔ 
ျဖန္႔ခ်ိေနေသာ ကြင္းဆက္မွာ ျမန္မာ နွင့္ တရုတ္ ၂ 
နိုင္ငံစလံုးပင္ျဖစ္သည္။
လြန္ခ့ဲေသာ ၁၀စုနွစ္ ၂ ခု အေတာအတြင္း 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား ပါဝင္မႈနွင့္ ၄င္းတုိ႔အားျဖင့္ 
အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာ ရရိွေနခ့ဲစဥ္ နုိင္ငံ နွင့္ ျမန္မာ့ 
တပ္မေတာ္တုိ႔ ေပါင္းစည္းလုိက္ျခင္းသည္ ဆုိးရြားေသာ 
လာဘ္စားမႈေၾကာင့္ လူတ္ုိင္းကုိ အပုိင္းပုိင္းအစစျဖစ္ေအာင္လုပ္
နိုင္သည့္ alarming indicator ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခ့ဲသည္။

တန္ဖုိးၾကီး သစ္မ်ားကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အၾကီးအက်ယ္ 
ခုတ္ထြင္ခ့ဲျပီး သစ္လုံး နွင့္ ၾကမ္းတမ္းေသာသစ္ခြသဲားမ်ားကုိမူ 
ျမန္မာ အစုိးရမွ စီမံကြပ္ကဲေသာ ဧရိယာမ်ားမွ 
သစ္ေတာမ်ားအပါအဝင္  ရွမ္းျပည္နယ္ နွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္း 
အနီးအနားရိွ သစ္ေတာမ်ားမွလည္း မ်ားျပားစြာ 
ခုတ္ယူခ့ဲၾကသည္။

ယူနန္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ သစ္သားမ်ားကုိ 
နယ္စပ္အနီးအနားမွာပင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းခန္႔ 
processလုပ္ျပီး တရုတ္ေတာင္ပုိင္း Guangdong ျပည္နယ္ရိွ 
ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရုံ သုိ႔ ပုိ႔သည္။ နုိင္ငံ၏အေရွ႕ပုိင္း 
ကမ္းရုိးတန္း ရိွ Zhejiang ေဒသက့ဲသုိ႔ေသာ ေဝးလံေသာ 
ေနရာထိ ပုိ႔သည္။ တရားမဝင္သစ္မ်ားစြာကုိ တရုတ္မွ 
ဝယ္ယူေနေသာ္လည္း  အခ်ိဳ႕ေသာ သစ္မ်ားသည္ 
international supply chain ထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္လ်က္ရိွသည္။

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရိွျခင္းေၾကာင့္ 
သစ္ကုန္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာအား အဆင့္ျမင့္အရာရိွမ်ား နွင့္ 
ပူးတြကဲာ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ ကုိ ပစ္ပယ္ေစ၍ ကုန္ပစၥည္း  
ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား လုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ရိွေစရန္  တြန္းအားေပးေနသည္။

တရုတ္ အ္ိမ္နီးခ်င္းေဒသ ယူနန္ျပည္နယ္ နွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံရိွ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ၾကားနယ္စပ္ေဒသသည္ ကုန္သြယ္ေရး 
အခ်က္အခ်ာ ေနရာ ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိ
င္အုပ္စုမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ Kachin Independence Army 
(KIA) ၊ the New democratic Army- kachin (NDAK) 
နွင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ တုိ႔ပူးေပါင္း၍ တန္ဖုိးၾကီးသစ္မ်ားကုိ 
လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ မ်ားစြာေသာ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ 
အခြန္ေပးေဆာင္၍ ျဖတ္လမ္းေပါင္းစုံမွ ေမွာင္ခုိထုတ္ရန္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း က့ဲသို႔ ရႈပ္ေထြးလွေသာ မႈခင္းအစုစုမ်းရိွသည္။

ျမန္မာအစုိးရ ဥပေဒေအာက္တြင္ သစ္လုံးနွင့္ 
သစ္ခြသဲားမ်ား တင္ပုိ႔ျခင္းအားလုံးကုိ တရားမဝင္ 
ကုန္းလမ္းကုန္သြယ္မႈ မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းမွ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၅ တစ္နွစ္တည္းမွာပင္ 
တစ္သန္းထက္ပုိမုိေသာ သစ္မ်ားနယ္စပ္ျဖတ္၍ 
စီးဆင္းေနခ့ဲသည္။ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္၌ 
သစ္ခုတ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကုိ တင္းက်ပ္လုိက္ျခင္းသည္ 
သြင္းကုန္ လ်င္ျမန္စြာ တုိးျမွင့္လာေစသည္။59 ျပင္းထန္ေသာ 
လူသိရွင္ၾကား ျဖစ္ပ်က္ျပီးေနာက္ တရားမဝင္ ကုန္းလမ္း 
ကုန္သြယ္မႈမွ ဝင္ေငြအေျမာက္အမ်ား ဆုံးရႈးံေနေၾကာင္း 
ျမန္မာ အာဏာပုိင္မ်ား သိရိွလာသည္။ သြင္းကုန္မ်ားကုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ တရုတ္ ကုိ ေျပာၾကားခ့ဲျပီး  ေနာက္ ဝင္ေငြ 
ေလ်ာ့က်မႈ ထုိးဆင္းသြားသည္။ ၂၀၁၃ ထိ ကုန္စည္ကူးသန္းမႈ 
ေနာက္ထပ္တစ္ခါ မထုိးတက္မီ တရုတ္ အေကာက္ခြန္ 
စာရင္းမွတ္တမ္းအရ ျမန္မာမွ ေဒၚလာဘီလီယံ တစ္ဝက္ 
တန္ဖုိးရိွ သစ္တန္ခ်ိန္ ၉၃၈၀၀၀ ကုဗမီတာ ခန္႔ တင္သြင္းခ့ဲ၍ 
၉၄ ရာခုိင္နႈန္းေသာ တင္သြင္းမႈမ်ားမွာ ကုန္းလမ္းမွ 
ပင္ျဖစ္သည္။60

တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ နွင့္ အတုိင္းအတာ ကုိ ၂၀၁၂ 
တြင္ Guangzhou Munian Wood Company 

၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ EIA စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး 
အရာရိွမ်ားၾကား လွ်ိဳ႕ဝွက္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခ်ိန္၌ 
အတည္ျပဳျပီးျဖစ္သည္။ Wen Shuinian ကုမၸဏီ၏ ပုိင္ရွင္သည္ 
တရုတ္တြင္ ျမန္မာ့ ကၽြန္းသစ္ ၾကမ္းခင္းကုိ ၾကီးမားစြာ 
ထုတ္လုပ္ေနေသာ သူ ျဖစ္သည္။ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္း ၃၀ 
ရာခုိင္နႈန္းကုိလည္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားသူျဖစ္သည္။ထုိသူ၏ 
ကၽြန္းသစ္အားလုံးသည္ ျမန္မာအစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရိွ 
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရိွ မုိးမိတ္မွ တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ 
ဝင္လာသည္မ်ားျဖစ္သည္။61

၂၀၁၅ နွစ္လယ္ပုိင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ 
နယ္စပ္ျဖတ္ေပါက္မွတစ္ဆင့္ တန္ဖုိးၾကီးကၽြန္းသစ္ 
နွင့္တမလန္းမ်ားကုိ ေမွာင္ခုိထုတ္ေနေသာ 
ပင္မဂိတ္ေပါက္ျဖစ္သည့္ ေတာင္ပုိင္းယူနန္ရိွ Dehong 

စီရင္စုနယ္ကုိ အေလးေပး၍  EIA သည္ ပင္မ နယ္ေျမဆုိင္ရာ 
စုံစမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။

မူဆယ္ -ရူလီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ပင္မနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဂိတ္အပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ ျဖတ္ပြိဳ င့္ 
မ်ားမွတစ္ဆင့္ တမလန္းသစ္သားျပားမ်ားနွင့္ ကၽြန္းသစ္လုံး 
အေရအတြက္ အေျမာက္အမ်ားကုိ ေမွာင္ခုိတင္သြင္းရန္ 
ပူးေပါင္းၾကံစည္ေသာ  အင္အားၾကီး မႈခင္း အဖြ႕ဲအစည္း 
၊လာဘ္စားေသာ အစုိးရအရာရိွမ်ား၊လက္နက္က္ုိင္ 
အုပ္စုမ်ား၊  ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အဖြဲ႔အဝင္မ်ားအပါအဝင္ 
ရႈပ္ေထြးလွေသာ ကြန္ယက္ၾကီးကုိ EIA စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး တုိ႔မွ 
ေဖာ္ျပျခင္းမရိွေပ။

ထုိသုိ႔ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈသည္ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္း၌ 
ကန္႔သတ္ထားေသာ သစ္တင္ပုိ႔န္ုိင္မႈကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ျမန္မာ့ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္။  ၂၀၁၄ 
ဧပရယ္တြင္ အသက္ဝင္ခ့ဲေသာ နုိင္ငံ၏ သစ္တင္ပုိ႔မႈ 
ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းကုိ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခ
င္းသည္လည္းျဖစ္သည္။ တရုတ္သုိ႔ ျမန္မာ႔ကၽြန္းသစ္မ်ား 
တင္သြင္းေနေသာ ယူနန္ အေျခစုိက္ကုမၸဏီမ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈကုိ 
တရားဝင္ အေကာက္ခြန္ စာရင္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
၂၀၁၄ တြင္ တရုတ္သည္ ျမန္မာနုိင္ငံ မွ ကၽြန္းသစ္တန္ခ်ိန္ 
၁၃၃၀၀၀ တန္ ကုိ တင္သြင္းခ့ဲသည္။ ထုထည္အားျဖင့္ 
အၾကိီးမားဆုံးတင္သြင္းေနေသာ ၁၀ ခုမွ ၈ ခုသည္ ယူနန္တြင္ 
အေျခစိုက္၍ ကုန္လမ္းျဖင့္ပင္ စုစုေပါင္း တန္ခ်ိန္ ၇၂၀၀၀ ကုိ 
တင္သြင္းခ့ဲသည္။62 စာရင္းတြင္ တရားဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္
ထားသည္မ်ားသာရုိွျပီး တရားမဝင္ျဖတ္သန္းျခင္းျဖင့္ ေမွာင္ခုိ 
သြင္းျခင္းမပါရိွေပ။

သစ္ေရာင္းရ၍ တင္ပုိ႔ရမွသာ တင္သြင္းခြန္ေပးရသည္႔ Free 
Trade Zone ျဖစ္ေသာ Nongdao ေက်းလက္ျမိဳ႕အပါအဝင္ 
တရုတ္ ေတာင္ပုိင္းနွင့္ အေရွ႕ပုိင္းမွ ဝယ္ယူသူမ်ားကုိ 
ေမွာင္ခုိသစ္မ်ား ကုန္ကူးသန္းျခင္း နွင့္ သုိေလွာင္ျခင္းျပဳသည့္ 
အဓိကအခ်က္အခ်ာေနရာမ်ားကုိ EIA လွ်ိဳ႕ဝွက္ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမ်ား လွည့္လည္ခ့ဲၾကသည္။ မၾကာေသးမီက 
စုျပံဳေရာက္ရိွလာေသာ သစ္လုံးမ်ား နွင့္ အသားတစ္ 
တစ္တုံးမ်ား (ေလးေထာင့္ သစ္လုံး) မ်ားမွာ ျမန္မာ့ 
ကၽြန္းမ်ားျဖစ္သည္။

နုိင္ငံတစ္ဝွမ္း ရုိးရာ တမလန္း ပရိေဘာဂလုိအပ္ခ်က္ 
ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ျမန္မာနုိင္ငံမွ အဖုိးတန္ rosewood 
မ်ုဳိ းစိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ တမလန္း နွင့္ ပိေတာက္ မ်ား 
ေမွာင္ခုိတင္သြင္းလာမႈ မ်ား အေစာပုိင္းနွစ္ အနည္းငယ္ 
မည္က့ဲသုိ႔ တစ္ဟုန္ထုိးတုိးတက္လာပုံကုိ ကုန္သည္မ်ား 
ရွင္းျပခ့ဲသည္။  ၂၀၁၂တြင္ တရုတ္ သမၼတ ရီွက်င့္ဖ်င္၏ 
နိုင္ငံအဝွမ္း အဂတိလုိက္စားမႈ ပေပ်ာက္ေရး အစီအမံံသည္ 
rosewood ပရိေဘာဂမ်ား လုိလားေသာ စားသုံးသူမ်ားကုိ 
ထိေရာက္စြာ ေခ်မႈန္းနုိင္ခ့ဲ၍ over-supply ျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ 
အထူးသျဖင့္ Nongdaoတြင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ 
မေရာင္းရသည့္ သုိေလွာင္ကုန္မ်ားသည္ ေစ်းက်သြားခ့ဲသည္။

ကၽြန္းသစ္လုံးမ်ား လုိလားမႈ မွာ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ေန၍ 
EIA မ်ား လာေရာက္စစ္ေဆးခ်ိန္ ျမိဳ႕ထဲတြင္ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကၽြန္းသစ္လုံးမ်ားကုိ 
ကုန္သည္တစ္ဦးတည္းကပင္ လက္ခံရယူေနသည္။ 
ကုန္သည္မ်ားနွင့္ စကားေျပာၾကည့္ေသာ အခါျမန္မာ့စစ္တပ္ မွ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ တရားဝင္ ျဖတ္လမ္းမွ ကၽြန္းသစ္လုံးမ်ားကုုိ 
တင္သြင္းရာတြင္ တရုတ္ အေကာက္ခြန္ရုံးမွ တစ္တန္လွ်င္RMB 
800နႈန္းျဖင့္ 
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59. Global Witness, A Choice for China, 2005.
60. Environmental Investigation Agency Organised Chaos, 2015.

61. EIA, Appetite for Destruction, 2012.
62. China Trade Information (CTI) data for 2014.

တရုတ္နုိင္ငံသုိ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ေမွာင္
ခုိတင္သြင္းမႈမ်ား

ထိပ္ဆံုုးႏွင့္ အလယ္ပံုု : 

ဧျပီလ၂၀၁၈ တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ 

တရုုတ္ႏိုုင္ငံ ယူနန္ေဒသအတြင္းသိုု႔ 

ေမွာင္ခိုုနည္းလမ္းျဖင့္ ခိုုးသြင္းေနေသာ 

သစ္ကုုန္တန္းကိုု ေတြ႔ရစဥ္။

အလယ္ေအာက္ဆံုး: ေမလ ၂၀၁၈တြင္ 

ျမန္မာႏိုုင္ငံ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ 

တရုုတ္ႏိုုင္ငံတြင္းသိုု႔ သယ္ယူမည့္ 

သစ္လံုုးမ်ားျပင္ဆင္ထားပံု။
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အခြန္ေကာက္ခံေၾကာင္း  သိရသည္။
Ruili၏ အခန္းက႑ကုိလည္း ကၽြန္းသစ္လုံးမ်ားကုိ  
ၾကမ္းခင္းကြက္လပ္အစရိွသျဖင့္ semi-finished 
ကုန္ပစၥည္းျဖစ္လာေစရန္ processingျပဳလုပ္သည့္ အေျခခံ 
အခ်က္အခ်ာ ေနရာအျဖစ္ EIA သည္ေဖာ္ထုတ္ခ့ဲသည္။ 
၂၀၁၅ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေနာက္ဆက္တြ ဲစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ခ်ိန္၌ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးသမားမ်ားသည္  Guangdong 
ေဒသရိွ ပင္မ ကၽြန္းသစ္ ၾကမ္းခင္းေထာက္ပ့ံသူ ၃ဦး နွင့္ 
ေတြ႕ဆုံခ့ဲသည္။၃ဦးစလုံးသည္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကုိ 
ေရာင္းခ်ေနေသာသူမ်ားျဖစ္၍ ၄င္းတုိ႔၏ ကၽြန္းသစ္မ်ားသည္ 
Ruili ရိွ စက္ရုံမ်ား ကုုန္းလမ္းျဖင့္ဝင္ေရာက္လာေသာ 
သစ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံသည္။
နယ္စပ္ေဒသတြင္ရိွေနစဥ္ တြင္ Ruili ၏ေျမာက္ပုိင္း 
Nbapa-Ban Ling ရိွ လွ်ိဳ႕ဝွက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေန
ရာမ်ားေနရာမ်ားနွင့္ သစ္ေမွာင္ခုိသြင္းလမ္းေၾကာင္း
မ်ားအေပၚ လက္ဝါးၾကီး အုပ္ထားေသာ ပင္မ အုပ္စု 
အသင္း အဖြ႕ဲတုိ႔ တည္ရိွမႈကုိ EIA ေလ့လာခ့ဲဲရသည္။ 
အဖြ႕ဲဝင္ ေလးဦး Brang Nu, Dung Hpaung Gun, Lee  
Maw Yung နွင့္ Ali Jie တုိ႔ ေနာက္ဆုံးနာမည္ကုိ ယူ၍ 
BDYA ဟု အဖြ႕ဲနာမည္ေပးထားသည္။ ၄င္းတုိ႔ၾကားတြင္ 
ကခ်င္၌အရႈပ္အေထြး ျဖစ္ပြားေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နွင့္ 
KIA ၂ ဖက္စလုံး၏ အဖြ႕ဲဝင္မ်ားတြင္ အၾကီးပုိင္းအရာရိွ 
အဆက္အသြယ္မ်ားရိွၾကသည္။ထုိ အဆက္အသြယ္မ်ားျဖင့္ 
ပင္မ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ သစ္တင္ပုိ႔မႈလုပ္ေဆာင္လွ်င္ 
လည္း ဆက္လက္၍ ၾကန္႕ၾကာေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ 
သစ္ကုန္သည္ နွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သူ တုိ႔ဆီမွ လည္း 
လမ္းအသုံးျပဳမႈအတြက္ အခြန္မ်ားေကာက္ခံခ့ဲသည္။
၂၀၁၅ အေတာအတြင္း Dehong ေျမာက္ဘက္၊ 
Baoshan ၏ တရုတ္စီရင္စု တြင္ ျမန္မာ့စစ္တပ္မွ 
ကခ်င္အနီးအနား လက္ရိွသစ္ခုတ္ေနေသာ အကြက္ကုိ 
စီးနင္းဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ေသာ အခါ တရုတ္ သစ္ခုတ္သမား 
နွင့္ ကားေမာင္းသမား ၁၅၀ ေက်ာ္ကုိ ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။ ျမန္မာ 
တရားစီရင္မႈအရ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ့ဲေသာ္လည္း သမၼတ၏ 

လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကုိ ရရိွ၍ နယ္စပ္ျဖတ္၍ အိမ္သုိ႔ ျပန္ေနခြင့္ 
ရရိွခဲ႔ၾကသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္သည္ ေဒသတြင္း ေမွးမိွန္လာေသာ 
တရားမဝင္ သစ္ခုတ္မႈမ်ား နွင့္ သစ္ေမွာင္ခုိ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားကုိ 
မီးေမာင္းထုိးျပေနျပီး တရုတ္အာဏာပုိင္မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းကာ  
၄င္းတုိ႔၏ နုိင္ငံသားမ်ားကုိ ကခ်င္သုိ႔ ဝင္ေရာက္၍ 
သစ္ခုတ္ျခင္းကို တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း၊ ျမန္မာနုိင္ငံနယ္စပ္ကုိ 
ျဖတ္၍ သစ္ကုန္သြယ္ျခင္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ 
ကုန္သြယ္မႈကုိ ျဖိဳခြခ့ဲဲသည္။ ၂၀၁၆ မတ္လတြင္ ခုိးရာပါ 
သစ္မ်ားကုန္သြယ္ျခင္းသည္ တစ္ရိွန္ထုိးေလ်ာ့က်သြားခ့ဲသည္။

ၿပစ္မွဳက်ဴးလြန္သူမ်ား၏ ဦးစီးအခ်ဳပ ္
ခန္႔မွန္းခ်က္အရ၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေမွာင္ခုိအတြက္ 
စစ္အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးသည္ ၾကာရွည္မခံခ့ဲေပ။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ပထမ 
၃လအတြင္း အဓိက ျဖတ္ေက်ာ္ေနေသာ ေနရာမ်ားကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းက ယခင္က Nbapa-Ban Lingက့ဲသုိ႔ေသာ 
ကားသြားမ်ားေသာ လမ္းေၾကာင္းနွင့္ နယ္စပ္ကုိျဖတ္၍ 
သစ္မ်ားကုိ တင္ပုိ႔ေသာ Truck ကားမ်ားရုတ္ခ်ည္းက်
ဆင္းသြားေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ကၽြန္းသစ္ သားတစ္တုံး 
အတုိမ်ားကုိ ၾကမ္းတမ္းေသာ အေနာက္လမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ကားနွင့္ ဆုိင္ကယ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳကုန္သြယ္ေနၾကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ယခင္နွစ္မ်ားနွင့္ယွဥ္္လွ်င္ ထုထည္ေပါင္းမွာ 
အပုိင္းကိန္းေလာက္သာ ရိွသည္။

၂၀၁၆ ႏွစ္လယ္ပုိင္းတြင္ မ်ားလွစြာေသာျဖတ္လမ္းမ်ားမွတဆင့္ 
တရားမဝင္ကၽြန္းသစ္သားတစ္တုံးနွင့္ သစ္ခြ ဲသားမ်ားကုိ 
တင္ပုိ႔ရန္ ထရက္ကားမ်ားကုိ အသုံးျပဳခ့ဲၾကေသးသည္။ 
က်န္ေသာနွစ္မ်ားအတြင္း သစ္ေမွာင္ခုိေနမႈ မွာ ဆက္လက္ 
ျမင့္တက္လ်က္ရိွသည္။ ကၽြန္းသစ္သည္ တရုတ္နုိင္ငံသုိ႔ 
တရားမဝင္ကုန္ကူးေနေသာ အဓိက မ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္သည္။ 
သစ္လုံးမ်ားကုိ သယ္ျခင္းထက္ ကုန္စည္ကူးသန္းမႈမွာ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သစ္ခြသဲားမ်ားကုိ 
တာေပၚလင္ အုပ္၍ ျဖစ္ေစ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ နွင့္ 
အသီးအနံွမ်ားေအာက္တြင္ ထား၍ ျဖစ္ေစ ကုန္ကူးသည္။

ကၽြန္းသစ္ လုိအပ္ခ်က္ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ကခ်င္ ေတာင္ပုိင္း 
နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ကၽြန္းသစ္ေတာသုိ႔ ေရာက္နုိင္မည့္ Ruili 
တစ္ဝုိက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေနရာမ်ား နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ 
ရွည္လ်ား၍ အသစ္ဖန္တီးထားေသာ လမ္းေၾကာင္း မ်ားကုိ 
ပါ ေမာင္းေနရသည္။ ေမွာင္ခုိလမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား 
ေဖာက္လုပ္ျခင္းနွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းတြင္ BDYA 
အသင္းအဖြ႕ဲဝင္မ်ား 

Mongmit

Manton

Molo

Mabein

ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းမွ 
သစ္မ်ားေမွာင္ခိုု 
တရားမ၀င္ ခိုုးထုုတ္ 
သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေနေသာ 
အဓိက လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုု 
ျပသေသာ ေျမပံုု။ 
ပဠိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာမ်ားကိုု 
ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရး ေစာင့္ၾကည့္သည့္ 
သတင္းအရင္းအျမစ္မွ ရယူသည္။ 
၁ရက္၊ ၁လ၊ ၂၀၁၅ မွ ၁၆ရက္၊ ၁လ၊ 
၂၀၁၉ ထိကာလအၾကားတြင္းျဖစ္ကာ 
ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ရရွိႏိုုင္ပါသည္။ 
http://www.mmpeacemonitor. 
org/mpm/.
အျခားေသာသတင္းအခ်က္အ
လက္မ်ားအားလံုုးကိုု EIA အဖြဲ.
ၾကီးမွ သတင္းမီဒီယာမွ ရရွိသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအပါအ၀င္ 
စံုုစမ္းေထာက္လွမ္းကာ 
စုုစည္းတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
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ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ျမိဳ.မ်ား

နယ္စပ္ျမိဳ.မ်ား

ကခ်င္-ရွမ္းျပည္နယ္နယ္စပ္

ကခ်င္ျပည္နယ္

ရွမ္းျပည္နယ္

လမ္းမ်ား

ပဠိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ား ၂၀၁၅-၂၀၁၉ 

         ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ လက္နက္ကုုိင္အဖြ.ဲမ်ား

         သစ္ထုုတ္သည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား ၂၀၁၇-၂၀၁၈

         သစ္ထုုတ္သည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား ၂၀၁၆-၂၀၁၇

         ဒါဇူး ခ်က္ခ္ပိြဳ င့္

တုုိင္းရင္းသားမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေနရာမ်ား

        ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

        ျမန္မာစစ္တပ္

         ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုုႏွစ္ ျမန္မာစစ္တပ္

အေပၚပံုု - ၂၀၁၈ခုုႏွစ္၊ ဧျပီလတြင္ 

ေတြ႔ရေသာ ျမန္မာႏိုုင္ငံ 

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ သစ္အလံုုးလိုုက္ 

သယ္ယူေနမႈမ်ား။

ေအာက္ဘယ္အစြန္းေထာင့္ - 

၂၀၁၈ခုုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ေတြ႔ရေသာ 

ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရွိ ကခ်င္ေဒသမွ 

သစ္လုုံးမ်ားထုုတ္ယူေနေသာ ေနရာ၊

ေအာက္အလယ္ပံုု - ၂၀၁၈ခုုႏွစ္၊ 

ေမလတြင္ ေတြ႔ရေသာ 

ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရွိ ကခ်င္ေဒသမွ 

သစ္လုုံးမ်ားထုုတ္ယူေနေသာ ေနရာ၊
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အင္တုိက္အားတုိက္ပါဝင္ထားသည္။ EIA စုံစမ္းစစ္ 
ေရးသမားမ်ားသည္ ျမန္မာဘက္ရိွ နယ္စပ္ေနရာ 
နမ့္ခမ္းမွတစ္ဆင့္ ယူနန္ရိွ  NONGDAO၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ 
အင္းၾကီး တုိ႔နွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လမ္းမခင္းရေသးသည့္ 
လမ္းအသစ္အေၾကာင္းကုိ ေဖာ္္ထုတ္ခ့ဲသည္။

လမ္းတစ္ေလွ်ာက္သစ္တင္ပုိ႔ေနေသာ ထရက္ကားမ်ားသည္ 
ေဒၚလာ ၄၆၀၀ နွင့္ညီမွ်ေသာ တရုတ္ နွင့္ ျမန္မာ ေငြေၾကးကုိ 
CHECKPOINTS မ်ားတြင္ ဆက္ေၾကးအျဖစ္ နွင့္ BDYA 
အဖြဲ႔သုိ႔ အခြန္ ေပးေဆာင္ရသည့္အေၾကာင္း EIA တုိ႔ 
ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ့ဲၾကသည္။ ထုိ ေငြေၾကးမွ အခြန္အေနနွင့္ 
ေဒၚလာ၁၉၀ ကုိ KIA မွ လည္းေကာင္း၊ ေဒၚလာ ၂၃၃၅ ကုိ္ 
ျမန္မာအဏာပုိင္မ်ား (စစ္တပ္အပါအဝင္) နွင့္ က်န္ရိွေသာ 
ေငြေၾကးမ်ားကုိ BDYA စသျဖင့္ အသီးသီးခြေဲဝယူၾကသည္။

ေဒသဆုိင္ရာ မီဒီယာ မ်ားမွ တင္ျပခ့ဲသည္မွာ-
နမ့္ခမ္းမွ ေနာင္ဒုိသုိ႔ သစ္သားမ်ား သယ္ယူရန္အတြက္ 
နယ္စပ္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ မ်ားကုိ ျမန္မာစစ္တပ္ 
တပ္ရင္း ၄၈၃ နွင့္ BATTALION ၂၁အားျဖင့္ 
ေစာင့္ၾကပ္သည္။၂၀၁၆63 နုိဝင္ဘာလတြင္ တရုတ္ 
နွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဴးေဒသေအးဂ်င့္မ်ားမွ သစ္ကုန္သည္ 
အေယာက္ ၁၀၀ခန္႔ ကၽြန္းသစ္သားမ်ားဝယ္ယူမႈျပဳရန္ 
နမ့္ခမ္းသုိ႔ေရာက္ရိွလာၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ မန္းတြန္ မွ NONGDAO သုိ႔ 
ဆက္သြယ္ထားသည့္ ဒုတိယ သစ္တင္ပုိ႔ေရး လမ္းေၾကာင္းကုိ 
ဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္သုိ႔တုိက္ရုိက္ကုန္ကူးသည့္လ
မ္းေၾကာင္း အသစ္ကုိ ခ်ဲ႕ထြင္လုိက္ျခင္းသည္ ၂၀၁၄ တြင္ 
ရရိွခ့ဲေသာ ပိေတာက္သစ္မ်ိဳး မ်ား၏ တန္ဖုိးမ်ားကုိလုိက္၍ 
ကၽြန္းသစ္ သည္ တရုတ္သုိ႔ ေမွာင္ခုိတင္သြင္းေနေသာ အဓိ
ကမ်ိဳးစိတ္မ်ားအျဖစ္လႊမ္းမုိးေနေၾကာင္းကုိ ထင္ဟပ္ေစသည္။ 
EIA အားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ အဓိက တရားမဝင္ 
သစ္ခုတ္ေသာ ေနရာမ်ားမွာ မဘိန္း၊ မုိလုိ နွင့္ မုိးမိတ္၊ 
ျမန္မာ့အစုိးရနွင့္ စစ္တပ္မ်ားအားျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္ေသာ 
ေနရာမ်ား အစရိွသျဖင့္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
ထုိ ဧရိယာမ်ား၌ ကၽြန္းသစ္လုံး၏ ေဒသေပါက္ေဈးသည္ 
တစ္တန္လွ်င္ ေဒၚလယ ၅၀၀ (ျမန္မာေငြ ၇၀၀၀၀၀) ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တရားမဝင္သစ္ခုတ္လဲွ၍ မ်ားစြာေသာ 
စစ္ေဆးေရဂိတ္ မ်ား မွတစ္ဆင့္ လမ္းၾကမ္းမ်ား 
တစ္ေလွ်ာက္ ေဝးလံေသာ ေနရာမ်ား ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ သုိ႔ 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္းသည္ တရုတ္နယ္စပ္ဘက္ရိွ NONGDAO 
နွင့္ RUILI တစ္ဝုိက္ ပင္မ ျဖတ္ပြိဳ င့္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ 
နွင့္သစ္မ်ား ျဖတ္နုိင္ရန္ အရႈပ္အေထြးျဖစ္ေနေသာ အဖြ႕ဲ၂ 
ဖက္လုံးရိွ အဆက္အသြယ္မ်ားကုိ  BDYA က့ဲသုိ႔ေသာ 
အသင္းစုမ်ားကပ္ထားနုိင္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။

တရားဝင္တရုတ္ အေကာက္ခြန္ စာရင္းမ်ားက ၂၀၁၆တြင္ 
ျမန္မာနုိင္ငံမွ မီလီယံ ၃၀ တန္ဖုိးရိွ ကၽြန္းသစ္တန္ခ်ိန္ 
၄၅၀၀၀ကုိ တင္သြင္းခ့ဲျပီး ၉၅ရာခုိင္နႈန္းေသာ သစ္မ်ားမွာ 
ကုန္းလမ္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္လ်က္ရိွသည္။ စာရင္းမ်ားအရ 
၂၀၁၆ နွစ္ကုန္ ၃ လေလာက္တြင္ ကၽြန္းသစ္ခြသဲား 
တန္ခ်ိန္ ၃၅၀၀၀ ခန္႔ နယ္စပ္ျဖတ္ ကုန္ကူးခ့ဲေၾကာင္း 
ေတြ႔ျမင္ရသည္။64 ၂၀၁၅ တြင္ တရားမဝင္ သစ္ကုန္သြယ္မႈကုိ 
တရုတ္၏ တင္းက်ပ္လုိက္မႈသည္ ကခ်င္ရိွ သစ္ခုတ္သူ 
၁၅၅ ဦး ဖမ္းဆီးလုိက္နုိင္ခ့ဲသည္။ ထုိ စာရင္းသည္ 
ယာယီတုိင္းတာမႈရလဒ္သာျဖစ္သည္။

ရာသီဥတု ဆုိးရြားမႈ၊ ရံဖန္ရံခါ ေဒသတြင္းတင္းက်ပ္မႈမ်ားနွင့္ 
အရႈပ္အေထြးမ်ားသည္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကုိ 
ျဖတ္သန္း၍ မရေစေသာအခါ ေခတၱနားရုံမွလြ၍ဲ ၂၀၁၇ နွင့္ 
၂၀၁၈ မ်ားတြင္ သစ္ေမွာင္ခုိ စီးပြားေရးသည္ ဆက္လက္ 

ျဖစ္ပြားေနသည္သာျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္အတြင္း တရုတ္သုိ႔ 
တင္ပုိ႔ဖုိ႔ရန္ အတြက္ သစ္လုံးမွ အထပ္သားျပား နွင့္ 
သစ္သားတစ္တုံးမ်ားနယ္စပ္အနီး ကခ်င္ဧရိယာမ်ားတြင္ 
အေျခခံသစ္စက္မ်ား ေပၚေပါက္လာခ့ဲသည္။ ထုိသုိ႔ေပၚေပါက္ 
လာျခင္းသည္ သစ္ခြသဲားလုိအပ္ခ်က္မ်ားလာသည္
ကုိျပ၍ သယ္ပုိ႔ေနစဥ္ ေမွာင္ခုိသစ္မ်ားကုိ ဖုံးကြယ္ရန္ 
လုိအပ္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ALI JIE (BDYA မွ A ) သည္ တရုတ္တြင္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 
ျပစ္မႈ တစ္ခုအတြက္ ၄င္း၏ ဘဏ္အေကာင့္ကုိ ယာယီ 
ရပ္ဆုိင္းထားျခင္း ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
နႈတ္ထြက္သြားေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲေသာ္လည္း 
ေမွာင္ခုိစီးပြားေရးေလာကတြင္ BDYA အဖြဲ႔သားမ်ားသည္ 
အေရးပါအရာေရာက္ေသာ အင္အားအျဖစ္ 
ဆက္လက္တည္ရိွေနေသးသည္။ DUNG HPAUNG 
GUN က့ဲသုိ႕ပင္ LEE MAW YUNG သည္လည္း 
ရွမ္းျပည္နယ္မွ ေမွာင္ခုိလမ္းေၾကာင္းသစ္ ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ 
ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇တြင္ ျမန္မာနွင့္KIAတုိ႔ၾကားစ
စ္ပြမဲ်ားျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ယခင္လမ္းကုိ ပိတ္ဆုိ႔မိျပီးေနာက္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရစ္ဇန္တြင္ လမ္းေၾကာင္းအသစ္ နွင့္ 
သစ္သုိေလွာင္ေနရာကုိ ေဆာက္ခ့ဲသည္။၂၀၁၈ ဇြန္လတြင္ EIA 
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမ်ားသည္ထုိေနရာတြင္ သစ္တင္ထားေသာ 
ထရက္ကား ၂၀၀ေက်ာ္ NONGDAO ကုိ ျဖတ္ရန္ 
ေစာင့္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရိွခ့ဲသည္။

သစ္မ်ား ဆက္လက္ စီးဆင္းမႈရိွနုိင္ရန္ နွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ 
လမ္းကုိ အသုံးျပဳသည့္ ကုန္သည္မ်ားကုိ အခြန္ေကာက္ခံ၍ 
အင္အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ 
အဖြ႕ဲ ၂ဖက္စလုံး တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ စြမ္းရည္ လုိအပ္သည္။

၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလတြင္ LEE နွင့္ DUNG တုိ႔ကုိ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာျပစ္မႈျဖင့္ တရုတ္နုိင္ငံရိွ ဗဟုိ အစုိးရေအဂ်င္စီမွ 
ဖမ္းဆီးလုိက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

တရားမဝင္ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္မ်ား 
တရုတ္လိုလားမႈ
၂၀၁၈ နွစ္လယ္ပုိင္းတြင္ EIA စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အသင္းသည္ 
လက္ရိွ ျဖစ္ပြားေနေသာ ယူနန္ရိွ ကၽြန္းသစ္ေမွာင္ခုိ 
တင္သြင္းမႈတြင္ အဓိက ပါဝင္ေနၾကသူမ်ားကုိ အတည္ျပဳရန္ 
နွင့္ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပုိင္း Guangdong ေဒသတြင္ 
တရားမဝင္သစ္မ်ား processing လုပ္သည့္ေနရာကုိ 
ေျခရာခံရန္ အလုိ႔ငွာ တရုတ္နုိင္ငံသုိ႔သြားေရာက္ခ့ဲသည္။

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေမွာင္ခုိသစ္မ်ား မေရာင္းခ်မီ 
သုိေလွာင္သည့္ Ruili အနီးရိွ Nongdao ျမိဳ႕သုိ႔ အသင္းမွ 
အစပုိင္းတြင္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခ့ဲျပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅တြင္ 
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခ့ဲစဥ္က သစ္ကုန္သြယ္မႈအခ်က္အခ်ာအျဖစ္ 
လမ္းေဘး သုိေလွာင္ရုံရိွ ခုတ္ျပီးစ ကၽြန္းသစ္လုံးမ်ားနွင့္ 
rosewood အသားတစ္တုံးမ်ားသည္ ျမိဳ႕၏အဓိက 
အခန္းက႑ကုိ ထင္ရွားေစသည္။ ဤအၾကိမ္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ ပုိမုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္သည္။ 
သစ္သုိေလွာင္ေသာ ဧရိယာတြင္ နံရံမ်ားကုိ သံဆူးၾကိဳးမ်ား  
နွင့္ကာရံထားသည္။မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ ရြာအနီးအနား၊ 
ျမိ ႔ဳ႕အျပင္ဘက္ ရိွ ခ်ိတ္ပိတ္ထားေသာ သုိေလွာင္ရုံထဲတြင္ 
သုိဝွက္ထားေသာ သစ္မ်ားနွင့္ ကၽြန္းသစ္ ကုန္သြယ္မႈသည္ 
ဆက္လက္ရိွေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ထုိနွစ္တြင္ နယ္စပ္ကုိ 
ျဖတ္၍ သယ္ေဆာင္လာေသာ အၾကမ္းထည္ 
သစ္ခြသဲားမ်ားနွင့္ ကၽြန္းသစ္ သားတစ္တုံးအရွည္ တန္ ၄၀၀ 
ခန္႔ပါဝင္သည့္ ေသာ့ခတ္ထားေသာ သုိေလွာင္ရုံတစ္ခုဆီသုိ႔ 
ကုန္သည္တစ္ဦးမွ EIA စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားကုိ 
ေခၚေဆာင္သြားခ့ဲသည္။ တစ္မိသားစုတည္းမွ အျခားေသာ 
ကုန္သည္အုပ္စုသည္ ထုိ နွစ္ထဲမွာပင္ ကၽြန္းသစ္လုံးမ်ားနွင့္ 
သစ္ခြသဲား တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ နွင့္ ျမန္မာနယ္စပ္ ဘက္တြင္ 
သုိေလွာင္ထားေသာ ေနာက္ထပ္ တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၀ ကုိ 
ဝယ္ယူခ့ဲေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။

၂၀၁၅ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကုန္သည္မ်ား 
စည္းမ်ဥ္းတင္းက်ပ္လုိက္မႈကုိ သတိျပဳမိသြားျပီး ၄င္းတုိ႔ 
ေငြေပးဖုိ႔ရန္ ရိွေသာ တရုတ္ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာေအဂ်င္စီ 
ေျမာက္မ်ားစြာကုိ တစ္တန္လွ်င္ RMB 1000 ခန္႔ 

အျမဆ္အစြန္းမ်ား ေလ်ာ့ခ် လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ 
အဆင့္ျဖင့္ တုိင္တန္းခ့ဲသည္။ Nongdao သုိ႔ လုံျခံဳစြာ 
ေရာက္ရိွေသာ ကၽြန္းသစ္မ်ားသည္ Guangdong စက္မႈဇုံ မ်ား၊ 
အထူးသျဖင့္ Dongguan ျမိဳ႕မွ ဝယ္သူမ်ားကုိ္ ေရာင္းခ်ရန္ 
လြယ္ကူေစသည္။ အာဏာပုိင္မ်ား၏ အေနွာင့္အယွက္ 
ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ကာ ကုန္စည္ေပးပုိ႔ျခင္းထက္ 
စာရြက္စာတမ္းေဟာင္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳကာ 
သုိေလွာင္ထားေသာ သစ္မ်ားကုိ ျပသသည္ဟု ကုန္သည္မ်ား 
ဝန္ခံခဲ႔ၾကသည္။

EIA စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္မ်ား 
processing လုပ္ျခင္းနွင့္ ကုန္စည္ကူးသန္းျခင္းတြင္ 
ကၽြမ္းက်င္ေသာ Yingijiang Neisheng Timber ၏ပုိင္ရွင္ 
Yi Fuxiang နွင့္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။ 
Ruili ေျမာက္ပုိင္း Yangjiang ရိွ ထုိသူ၏ စက္ရုံကုိ EIA 
သြားလည္စဥ္တြင္ ျမန္မာနယ္စပ္ဘက္မွ ေမာ္ေတာ္
ဆုိုင္ကယ္ျဖင့္သယ္ယူလာေသာ ကၽြန္းသစ္လုံးမ်ားနွင့္ 
အသားတစ္တုံး အပုံလုိက္ကုိ ေတြ႔ျမင္ခ့ဲသည္။  Yi ၏အဓိက 
စီးပြားေရးမွာ တရုတ္ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းေသာ ကၽြန္းသစ္ 
ၾကမ္းခင္းျပားအတြက္ လုိအပ္ေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကုိ 
ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း နွင့္ ထုိင္ဝမ္ သုိ႔ တင္ပုိ႔ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ 
၄င္းထံတြင္ ကၽြန္းသစ္လုံး နွင့္ အသားတစ္တုံး တန္ 
၆၀၀ ရိွ၍ နယ္စပ္အေက်ာ္တြင္ ထုိ ပမာဏခန္႔ပင္ 
သုိေလွာင္ထားေၾကာင္းသိရိွရသည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
ကၽြန္းသစ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ၄င္းအေနနွင့္ ပါဝင္ခ့ဲသည္မွာ 
နွစ္ ၂၀ ရိွျပီျဖစ္၍ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားသည္ ျမန္မာနုိင္ငံမွသာ 
လာသည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာ့ကၽြန္းသည္ ၁၀ 
နွစ္အတြင္း စီးပြားေရးအရ ပ်က္စီးသြားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ခန္႔မွန္းခ့ဲသည္ကုိေျပာျပသည္။

ေနာက္ရက္တြင္ Yi သည္ သူ၏သားမက္ Li 
xixiang ၊ ျမန္မာ-တရုတ္ ေစ့စပ္ညိွနႈင္ိးသူ Li Fang၊ 
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း သစ္ခုတ္လုပ္ငန္းကုိ ျမင္ေတြ႔ခ့ဲေသာ 
ျမန္မာအမည္ရိွ Du Sa ဆုိသူမိန္းကေလးတုိ႔နွင့္ 
ေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။KIAအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ 
သစ္သုိေလွာင္ထားရိွရာေနရာနွင့္ အေျခခံသစ္စက္တုိ႔ကုိ 
၄င္းတုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကုိင္ခ့ဲ၍ တစ္ေန႔လွ်င္ ကၽြန္းသစ္ တုံးတုိ ၂ 
တန္နီးပါး သယ္ေဆာင္နုိင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ ေမာင္းသူ 
၃၀၀ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အလုပ္မ်ားလုပ္ကုိင္ခ့ဲၾကေၾကာင္းေျပာ
သည္။ ပင္မ ကၽြန္းသစ္ ရင္းျမစ္မွာ ျမန္မာအစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 
ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ အနီးရိွ ေတာင္ေပၚေဒသသာ 
ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ကခ်င္ရိွ သုိေလွာင္ရုံသုိ႔ ကၽြန္း
သစ္မ်ားေရြ႕ေျပာင္းဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ တစ္လ ယူခ့ဲရေၾကာင္း 
သိရိွရသည္။

63.  http://panglongburmese.blogspot.co.uk. 
64.  China Trade Information 2016.
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ထိပ္ဆံုုးပံုု - ၂၀၁၈ခုုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ 

ေတြ႔ရေသာ တရုုတ္ႏိုုင္ငံ၊ ယူနန္ေဒသ၊ 

ေရႊလီၿမိဳ႕ေျမာက္ပိုုင္းရွိ ရန္ဂီရန္ 

ေဒသတြင္ရွိေသာ ယီးဖူးဇီးယမ္း (Yi 

Fuxiang)ပိုုင္ဆိုုင္သည့္ ယင္းဂီးယန္း 

နီးရွန္ (႔Yingiang Neisheng)

တြင္ေတြ.ရသည့္ တရားမ၀င္ေသာ 

ကၽြန္းသစ္လံုုးမ်ား။

အေပၚပံုု - လီးဇီးဇီးယန္း 

မွ   တရုုတ္ႏိုုင္ငံယူနန္ေဒသသိုု႔  

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ 

ေမွာင္ခိုုတင္သြင္းလာေသာ 

ကၽြန္းသစ္မ်ားကိုု သစ္လံုုးတင္ကားျဖင့္ 

သယ္ယူလာျပီး ေယာကၡမျဖစ္သူ 

ယင္းဂီးယန္း နီးရွန္ (႔Yingiang 

Neisheng)သစ္လုုပ္ငန္းပိုုင္ဆိုုင္သည့္ 

ယီးဖူးဇီးယမ္း (Yi Fuxiang) 

အားေထာက္ပံ့ေပးရန္ စီစဥ္ေနပံုုကိုု 

၂၀၁၈ခုုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ေတြ.ရသည္။
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Yi ၏ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ စြမ္းရည္နွင့္ 
အဆက္အသြယ္မ်ားကုိသက္ေသထူရန္ နယ္စပ္ကုိ 
သြားဖုိ႔စီစဥ္သည္။မိနစ္၉၀ ၾကာခရီးနွင္ျပီးေနာက္ အေပၚစီးမွ 
ၾကည့္ပါက ျမန္မာနွင့္ တရုတ္ ၾကားနယ္နိမိတ္ကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစေသာ ျမစ္ကုိ ျမင္ရသည့္ Hong Beng 
He ျမိဳ႕ေသးေလးသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္သည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ 
တရားမဝင္ ျဖတ္သန္းျခင္းကုိ သစ္ခြသဲားမ်ားအား ကားျဖင့္ 
သယ္ေဆာင္ရာတြင္သာ အသုံးျပဴ၍ ကခ်င္ဘက္ျခမ္းမွ 
လမ္းေၾကာင္းသည္ KIA ႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီး ကခ်င္ 
ပုိင္နက္ကုိ ျဖတ္သန္းျခင္းအတြက္ အခြန္မ်ားေပးေ
ဆာင္ရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လုံျခံဳမႈရိွသည္။ တရုတ္ဘက္မွ 
လမ္းေၾကာင္းကုိ Yi စီမံ၍ အစုိးရ ေအဂ်င္စီ အသီးသီးအား 
လာဘ္ထုိးျခင္းကုိလည္း သူပင္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္သာျဖစ္သည္။ 
EIAလာေရာက္ၾကည့္ရႈခ်ိန္တြင္ Yi ညေနခင္းတြင္ 
ကၽြန္းသစ္မ်ားတင္ထားေသာ ထရက္ကားမ်ား နယ္စပ္ျဖတ္၍ 
အရင္အတုိင္းပင္ ပုံမွန္ေငြေပးေခ်မႈရရိွရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္။ 
Yiသည္ နွစ္တုိင္း ကၽြန္းသစ္မ်ား အျပည့့္တင္ထားေသာ 
ထရက္ကား ၂၀၀ခန္႔ အနည္းဆုံးသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္
ရန္ အာမခံထားေၾကာင္း နွင့္ နွစ္စဥ္ တန္ခ်ိန္၃၀၀၀၀ခန္႔ကုိ 
တင္သြင္းေၾကာင္း အတည္ျပဳခ့ဲသည္။

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကၽြန္းသစ္ကုန္သြယ္ျခင္းတြင္ျမွပ္ဝင္ေ
နေသာ လာဘ္စားမႈနွင့္ အမႈမ်ားကုိ မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႔ျမင္
ခ့ဲရျပီးေနာက္ EIA စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတုိ႔သည္ Processing 
အခန္းက႑နွင့္ ေနာက္ဆုံးေစ်းကြက္ တည္ေနရာမ်ားကုိ 
သိရိွရန္ အလုိ႔ငွာ supply chainေနာက္လုိက္ရန္ Guangdong 
သုိ႔ေျပာင္းေရြ႕သြားခ့ဲသည္။

EIA စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးသမားမ်ားသည္ Dongguan 
ျမိဳ႕တြင္ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္မ်ားကုိ ကုန္သြယ္ေနေသာ Yuli 
သစ္စက္ရုံ၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။ 
သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစဥ္တြင္ ကုမၸဏီစက္ရုံတြင္ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္ 
အေျမာက္အမ်ားရိွေနခ့ဲျပီး ျမန္မာသစ္တင္ပုိ႔ျခင္းပိတ္ဆုိ႔မႈ 
မတုိင္ခင္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွ ကုန္ကူးခ့ဲသည့္ သစ္မ်ားမွ 
လြ၍ဲ အကုန္လုံးမွာ နယ္စပ္ကုန္းလမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ 
ေမွာင္ခုိ ဝင္ေရာက္လာျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ ၏ 
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာလည္းျဖစ္၊ ပုိင္ရွင္၏ ဇနီး ျဖစ္သူ 
Peng Yanမွ ယခင္က MTEထံမွ သစ္မည္သုိ႔ရယူခ့ဲပုံနွင့္ 
သစ္တင္ပုိ႔မႈကုိ ပိတ္ဆုိ႔လုိက္ျပီးေနာက္ တရားမဝင္
ကုန္းလမ္းေၾကာင္းဘက္ကုိေျပာင္းသြားခ့ဲသည္မ်ားကုိ 
ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။

MTE စနစ္ျဖင့္ သစ္လုံးမ်ားကုိ ဝယ္ယူျခင္းထက္ 
ေမွာင္ခုိလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ သစ္ရယူျခင္းသည္ 
တစ္ကုဗမီတာလွ်င္ RMB ၂၀၀၀ခန္႔ ေစ်းခ်ိဳသာ 
ေၾကာင္းေျပာခ့ဲသည္။သစ္မ်ားမွာ ထုိင္းနယ္စပ္အနီး 
ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ သစ္ေတာမ်ားမွ ျဖစ္ကာ သူမ၏ခင္ပြန္းသည္ 
သစ္လုံးမ်ားေရြးခ်ယ္ရန္ ရံဖန္ရံခါ သြားေလ့ရိွေၾကာင္းေျပာၾကား
ခ့ဲသည္။

ကုမၸဏီ၏အဓိက ေဈးကြက္မွာ တရုတ္ရိွ ကၽြန္းသစ္ၾကမ္းခင္း
မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း Pengေျပာခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဥေရာပနွင့္ USရိွ 
ဇိမ္ခံရြက္ေလွမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ အတြက္ အစင္းမ်ားပါေသာ 
တန္ဖုိးၾကီးကၽြန္းသစ္မ်ားကုိ လည္း တင္ပုိ႔ေၾကာင္းေျပာသည္။ 
ထုိင္ဝမ္အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ စကားေျပာၾကည့္ေသာအခါ 
Yuliသည္ထုိေဈးကြက္သုိ႔တုိက္ရုိက္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမရိွဘဲ 
ေနာက္ဆုံး processing နွင့္အေခ်ာကုိင္ဖုိ႔ရန္အတြက္ 
မေလးရွား ကုမၸဏီသုိ႔ ကုန္ၾကမ္းမ်ားဦးစြာတင္ပုိ႔ေၾကာင္းသိ
ရိွရသည္။ EIA လာေရာက္ၾကည့္ရႈစဥ္တြင္ ဂ်ာမနီ နွင့္ USရိွ 
ဝယ္ယူသူမ်ား အတြက္ semi-processed yacht decking 
၂တြကုိဲေတြ႔ရိွရသည္။ ဂ်ာမန္ဝယ္ယူသူအမည္မွာ Peter 
ဟုသိရ၍ EIAသည္၄င္း၏ ကုိယ္ေရးရာဇဝင္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ခ့ဲရာ 
Alfred Neumann၏ Peter Eick ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

ပုိ႔ကုန္တစ္ခုုအတြက္ ကုန္ပစၥည္းပုိ႔လက္ခံေျပစာတစ္ခု 
ကုိေပးပုိ႔ခ့ဲ၍ မေလးရွားရိွ အလယ္လူမွာ SCK wooden 
industries ကုမၸဏီျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ခ့ဲ၍ နာမည္ဆုိးျဖင့္ 
ေက်ာ္ၾကားေသာ PC Cheng ကြန္ယက္တြင္ အဓိက 
ကစားသမားျဖစ္ေပသည္။ (Shadow President 
Syndicate) ကိုၾကည့္ပါ။ ထုိအျခင္းအရာကုိ 
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တရားမဝင္သစ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ 
ျမန္မာမွ ေမွာင္ခုိထုတ္ျခင္းျဖစ္ကာ တန္ဖုိးၾကီး ရြက္ေလွ 
အခန္းက႑အပါအဝင္ တရုတ္နယ္နိမိတ္မွ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ေစ်းကြက္တြင္ အဆုံးသတ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း တရုတ္ကုန္သြယ္သူမ်ား၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ား
နွင့္စကားေျပာၾကည့္ေသာအခါ ကၽြန္းသစ္ အေျမာက္အမ်ား 
နုိင္ငံတြင္းသုိ႔ ေမွာင္ခုိဝင္ေရာက္ေနျခင္းမွာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၊ 
အထူးသျဖင့္ solid teak က ြ်န္းသစ္လံုးၾကမ္းခင္း၊ ကုန္းပတ္မ်ား၊ 
တံခါးနွင့္ ေလွကားမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ မၾကာ 
ေသးမီကပင္ တရုတ္ ေတာင္ပုိင္းနွင့္အေရွ႕ပုိင္းရိွ စည္ကားေသာ 
ျမိဳ႕ၾကီးမ်ာတြင္ အေရာင္ေဖ်ာ့သစ္သားပုံစံမ်ား လုိလားၾကမႈ နွင့္ 
ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္ (သစ္မ်ား၏ဘုရင္) ၏ ဂုဏ္သတင္းအားျဖင့္ 
ေစ်းကြက္ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္ၾကီးမားလာသည္။

ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္ေစ်းကြက္၏ခုိးမႈမ်ား- 
ျမန္မာ့စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား နွင့္ Cheng Pui Chee 
သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
သစ္ေမွာင္ခုိ အျမတ္ၾကီစားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ Yi Fuxiang နွင့္ 
Yuli Wood က့ဲသုိ႔ေသာ ေနာက္လုိက္မ်ား သည္ နွစ္ၾကာရွည္စြာ 
ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ေနၾကသည္။

                                                                                                                         

 

ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္မ်ား၏ သူခုုိးမ်ားမွာ - ျမန္မာ့စစ္တပ္မွ စစ္အာဏာပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား 
နွင့္ ခ်မ္ပြခီ်ီး (Cheng Pui) က့ဲသုုိ႔ေသာ သတစေဘာတည္းျဖင့္ 
တေ၀မသိမ္းလုုိက္နာၾကသူမ်ား (သုုိ႔) တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္အဖြ.ဲမ်ားႏွင့္ 
ယီဖီဇင္း (Yi Fuxiang) ႏွင့္ ယူးလီ၀ုုတ္ (Yuli Wood) က့ဲသုုိ႔ေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး 
တရားမ၀င္သစ္မ်ားကုုိ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခုုိ ခုုိးထုုတ္ေနၾကေသာသူမ်ားကုုိ 
အေရးမယူဘဲေနခ့ဲသည္မွာ ကာလအေတာ္အတန္ ၾကာရွည္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။

မလံုေလာက္ေသာ ျပည္တြင္းကာကြယ္မွဳမ်ား
ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းသစ္ေတာမ်ားနွင့္ 
သစ္ကုန္သြယ္မွဳကာကြယ္ၿခင္းမ်ား၊ ၿပစ္မႈမ်ားနွင့္ 
ကၽြန္းသစ္က႑ရိွ အဂတိလုိက္စားမွဳမ်ား၊ 
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား တုိးပြားလာမႈကုိ 
ရပ္တန္္႔နုိင္ျခင္းမရိွပါ။ အမွန္တကယ္ မွာ နုိင္ငံ၏ အထက္ပ္ုိင္း 
အရာရိွမ်ား ၾကံရာပါအေနနွင့္ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ သစ္တင္ပုိ႔မႈ ရပ္ဆုိင္းလုုိက္ျခင္း အပါအဝင္ ၂၀၁၃ 
ကတည္းကပငင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေရးၾကီးသည့္ ျပန္လည္ 
ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားသည္ ရိတ္သိမ္းမႈတန္ခ်ိန္ကုိ သိသိသာသာ ေလ်ာ့ 
က်သြားေစခ့ဲျပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇တြင္ တစ္နုိင္ငံလုံးအလုိက္ 
နွစ္ရွည္ သစ္ခုတ္မႈမ်ားတားျမစ္ခ့ဲျပီး ထပ္မံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းမ်ား
ကုိလည္း ဆက္လက္ မလုပ္ေဆာင္ေစေတာ့့ေပ။ (ပဲခူးရုုိးမ ရိွ 
သစ္ခုတ္မႈကုိ ၁၀ နစ္တုိးခ်ဲ႕ရပ္ဆုိင္းျခင္း)

ကၽြန္းသစ္ကုန္သြယ္မႈမ်ား တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့က်သြားေ
သာ္လည္းအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္မႈေလာကတြင္ 

ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္အမ်ားစုသည္ ယခင္ ၂၀၁၆ 
ျပန္လည္ဖြ႕ဲစည္းပုံ- လာဘ္စားကာ အလြန္အကၽြ ံခုတ္လဲွသည့္ 
ကာလ သုိ႔မဟုတ္ တရားမဝင္ ရယူေနေသာ ကာလ 
ေအာက္တြင္ ထုတ္လုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္သေဘၤာဆိပ္တြင္ ကၽြန္းသစ္ နွင့္ အျခားသစ္မာသားမ်ား 
အခ်ိဳ႕ ဖမ္းဆီးျခင္း ကုိ ေတြ႔ရစဥ္ သစ္ခုတ္ယူမႈကုိ 
တရားဝင္ မထုတ္ျပန္ခင္ MTE တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရ 
သစ္အပုံမ်ားကုန္သြယ္ျခင္းကုိ အစုိးရမွ ၁၀စုႏွစ္စာ 
လာဘ္စားျခင္း နွင့္ သစ္အလြန္အကၽြ ံထုတ္ယူေနမႈကုိ 
လ်စ္လ်ဴရႈ၍ တုိးျမင့္ေနဆဲျဖစ္သည္။

တရုတ္နုိင္ငံသို႔ တရားမဝင္ သစ္မ်ား နယ္စပ္ျဖတ္ 
ဝင္ေရာကိေနမႈကုိ လာဘ္စားမႈလုပ္ရပ္မ်ားက 
အားေပးအားေျမွက္ျပဳေနသည္။ သစ္ေတာနွင့္ 
သစ္ကုန္သြယ္မႈအေပၚ နုိင္ငံဥပေဒမ်ားေပၚေပါက္လာ 
ေစရန္မွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္မႈ ပါတနာမ်ား၏ 
အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားအေပၚတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ 
မီွခုိလ်က္ရိွေနေသးသည္။ 

©EIAimage

©EIAimage

©EIAimage ©EIAimage တရားမ၀င္ထုတ္ယူၿခင္းႏွင္႔အဂတိလိုက္
စားမွဳေလ်ာ႔နည္းေစၿခင္းအေပၚပံုု - ၂၀၁၈ခုုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ 

ေတြ႔ရေသာ တရုုတ္ႏိုုင္ငံ၊ ဂြမ္းဒံုုး၊ 

ဒံုုးဂြမ္းရွိ ယူးလီးသစ္လုုပ္ငန္းရွီ 

သစ္စက္ပံုု။

ေအာက္ဘယ္ဖက္ႏွင့္ ညာဖက္ပံုု- 

၂၀၁၈ခုုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ 

ေတြ႔ရေသာ တရုုတ္ႏိုုင္ငံ၊ ဂြမ္းဒံုုး၊ 

ဒံုုးဂြမ္းရွိ ယူးလီးသစ္လုုပ္ငန္းရွီ 

တရားမ၀င္ကၽြန္းသစ္လံုုးမ်ားကိုု 

ေတြ႔ရပံုု။

အေပၚပံုု - ၂၀၁၃ခုုႏွစ္တြင္ 

ေတြ႔ရေသာ 

စစ္ကိုုင္းတိုုင္းေဒသအတြင္းရွိ 

ျမန္မာ့သစ္လုုပ္ငန္း ၏ 

သစ္ျခံအတြင္းရွိ ကၽြန္းသစ္လံုုးမ်ားပံုု။
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တရုတ္ႏိုင္ငံ ပါဝင္က်ဴးလြန္မွဳမ်ား  

တရုတ္ရိွ ယူနန္ေဒသသည္ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္ထုထည္ 
ကုဗမီတာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဝင္ေရာက္ေသာ 
ျပြန္မၾကီး သဖြယ္ျဖစ္လ်က္ရိွသည္။ နုိင္္ငံတစ္၀န္း 
တရားမဝင္သစ္ခုတ္ယူမႈျဖစ္ေစေသာ တရုတ္၏ 
အခန္းက႑ကုိ ေျဖရွင္းရန္နွင့္ တားျမစ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ တရားဥပေဒမ်ားကုိသုံးခ့ဲေသာ္လည္း 
တရားမ ဝင္သစ္မ်ားအေပၚ တရုတ္မွထိေရာက္စြာ 
တားျမစ္ျခင္းမ်ိဳးမရိွေပ။ နုိင္ငံ၏အမ်ဳိးသားမူဝါဒ သုိ႔မဟုတ္ 
အေျခခံံဥပေဒပုဒ္မမရိွသည္ကုိ ယူနန္တြင္ေတြ႔ရိွရသည္။

တရားမဝင္ ျမန္မာ့သစ္္မ်ား တရုတ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ေနမႈကုိ 
၂၀၀၆ နွင့္ ၂၀၁၅ တြင္ တစ္ၾကိမ္စီ ယာယီ ရပ္တန္႔ 
ထားမႈသည္ ယာယီနွင့္ အျမန္အဆန္လုပ္ကုိင္လုုိက္ေသာ 
လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ဟန္ရိွ၍ သစ္ကုန္သည္မ်ားသည္ 
ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ေနၾကဆဲျဖစ္ကာ ခြင့္ျပဳခ်က္အာမခံအသစ္
မ်ားပါလုပ္လာျကသည္။ (ေဒသတြင္း လာဘ္စား မႈမ်ားျဖင့္)

ျမန္မာအစုိးရအျပင္ တရုတ္သည္လည္း ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္ နွင့္ 
အျခားသစ္မာမ်ား တရားမဝင္ သိမ္းယူသည့္နုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ 
အၾကီးမားဆုံးလုပ္ကုိင္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္္ကာ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ရန္ တာဝန္ရိွမႈမွာ ရွင္းလင္းေန၍ 
ရက္ၾကာေညာင္းေနျပီျဖစ္သည္။

ဥေရာပနွင့္ FLEGT 
ဥေရာပ၏ အထင္ကရ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သစ္ေတာမူဝါဒ၊ 
Forest law Enforcement Governance & Trade 
(FLEGT) အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ နွင့္ 
၄င္း၏ EU Timber Regulation (EUTR) အခ်က္မ်ား 
နွင့္ Voluntary Partnership Agreements (VPAs) 
မ်ားသည္ တရားမဝင္ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္မ်ား ကုန္သြယ္မႈကုိ 
ရပ္တန္႔ေစရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။

ဥေရာပသမဂၢ သစ္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား (EU 
Timber Regulation - EUTR)

၂၀၁၃ မတ္လတြင္ အသက္ဝင္လာေသာ EUTR သည္ 
EU ေစ်းကြက္ရိွ တရားမဝင္ကုန္သြယ္ထားေသာ သစ္ 
မ်ားနွင့္ သစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားသုိ႔မဟုတ္ 
တရားမဝင္ သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ားကုိဦးစြာ တားျမစ္ခ့ဲသည္။ 
supply chain ေပၚတြင္ တရားမဝင္လုပ္ရပ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္ 
နွင့္ ေလ်ာ့ခ်နုိင္ရန္ EU operator မ်ားကုိ က်င့္ဝတ္နွင့္အညီ 
ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တာဝန္္လည္းရိွေပသည္။

ဆုိးရြားေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ 
လ်စ္လ်ဴရႈနိုင္ေလာက္ေသာ အဆင့္ထိ မေလ်ာ့ခ်နုိင္ေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ သစ္မ်ားကုိ ေစ်းကြက္ တြင္ 
မတင္နုိင္၍ ေစ်းကြက္ တြင္ေတြ႔ရိွရေသာအခါ ဥပေဒ 
ခ်ိဳးေဖာက္ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရသည္။65

ျမန္မာ့့ကၽြန္းသစ္အတြက္ EUTR အသုံးျပဳမႈ 
နည္းလာသည္။Competent Authorities (Cas) 
နုိင္ငံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္သည္ EUTR 
နွင့္ ကုိက္ညီ မႈမရိွေၾကာင္း ၂၀၁၃ EIA warning 
ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ္လည္း ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္ကုိ EUTR နွင့္ 
ကုိက္ညီသည္ဟု မွားယြင္းစြာ လက္ခံထားၾကသည္။66

သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာလကတည္းကပင္ 
EIAသည္ အဖြဲ႔ဝင္နုိင္ငံ ၇ နုိင္ငံ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဒိန္းမတ္၊ 
ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ နယ္သာလန္၊ စပိန္ နွင့္ UK တ့ုိကုိျဖတ္၍ EU 
ေစ်းကြက္ သုိ႔ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္မ်ား တင္ပုိ႔ေနေသာ ကုမၸဏီ၁၅ 
ခုနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စုိးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းစာလႊာ (တုိင္ၾကားစာမ်ား)
ကုိ တင္သြင္းခ့ဲသည္။

EIA ၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈသည္ အဖြဲ႔ဝင္နုိင္ငံမ်ားရိွ 
ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္ေထာက္ပ့ံမႈအတြက္ EUTR ဆုိင္ရာအခ်က္မ်ား 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း သိသိသာသာတုိးတက္္လာသည္ကုိ 
သက္ေသျပနုိင္ခ့ဲသည္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဒိန္းမတ္၊ နယ္သာလန္၊ 
စပိန္ နွင့္ UK သုိ႔တင္ပုိ႔ေသာသစ္မ်ားကုိ operator မ်ားEUTR 
ခ်ိဳးေဖာက္ထားေၾကာင္းေတြ႔ရိွခ်က္ျဖင့္ EIA၏ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္
ကိစၥရပ္တုိင္းတြင္ အထူးအေလးေပး အဆုံးသတ္ထားသည္ကုိ 
ေတြ႔ရိွရသည္။ ၂၀၁၆ ကတည္းကပင္ အနညး္ဆုံးကုမၸဏီ 
၂၂ခုသည္ သတိေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တရားရုံးမိန္႔ 
ခ်မွတ္ျပီးျဖစ္သည္။

EUTR Competent Authority နွင့္ European Commission 
တုိင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ EUTR/FLEGT ပညာရွင္အုပ္စုမ်ား 
ေတြ႔ဆုံသည့္ အစည္းအေဝးပြတုိဲင္းတြင္ ထပ္ခါတလဲလဲ 
ေျပာသည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္မ်ားသည္ EUTR 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ကုိက္ညီမွႈရိွရန္အတြက္ စိစစ္ထားျဖင္းမ်ိဳး 
မရိွေၾကာင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္အတြက္ EUTR လုိက္နာက်င့္သုံးျခင္းတြင္ 

လက္ရိွတြင္ မျဖစ္နုိင္ေၾကာင္း EUTR ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ 
ဝန္းက်င္အတြင္း ရွင္းလင္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရိွသည္။

၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလ ၂၇ရက္တြင္ FLEGT 
ပညာရွင္ အုပ္စုမ်ား အစည္းအေဝး ကုိ က်င္းပခ့ဲ၍ 
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း အရ ၂၀၁၇ ကတည္းကပင္ 
EC သေဘာတူညီမႈရရိွထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရ 
သည္။ ၂၀၁၇ မတုိင္ခင္ ျမန္မာမွ ထုတ္ယူထားေသာ 
ကၽြန္းသစ္တင္သြင္းမႈအရ ၄င္း၏အျမင္ကုိ တင္ပုိ႔သူ 
အုပ္စုမွ လက္စြထဲားၾကသည္။Operator မ်ားအတြက္ 
တရားမဝင္သစ္ခုိးထုတ္ေနမႈကုိ လ်စ္လ်ဴရႈနုိင္ေလာက္ေသာ 
အဆင့္ထိ ေလ်ာ့ခ်ဖုိ႔ရန္ မွာ မျဖစ္နုိင္ေပ။ operation တုိင္းတြင္ 
EUTR ကုိက္ညီခ်က္ မည္မွ် လုံေလာက္စြာေဖာ္ျပနုိင္သည္
အေပၚမူတည္၍ Competent Authorities အဖြဲ႔ဝင္နုိင္ငံမ်ား 
အာမခံရရိွျခင္းမရိွမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။67

၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပခ့ဲေသာ အသင္းအဖြဲ႔ 
အစည္းအေဝးတုိင္းတြင္ တူညီေသာ အေၾကာင္းအရာကုိ 
ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။68

 တရားဝင္အားျဖင့္၂၀၁၃ မတ္လကပင္  EUTR 
နွင့္ကုိက္ညီသည့္ မည္သည့္ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္မ်ား 
EU ေစ်းကြက္ ေပၚသုိ႔မေရာက္ရိွေသးေပ။ 
operator မ်ား (supply chain ရိွ လက္ေအာက္ခံ 
ကုန္သည္မ်ား) သည္ တကယ့္အေျခအေနမွန္ကုိ 
လက္ခံျခင္းမရိွသျဖင့္ တရားမဝင္ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္မ်ားသည္ 
ဆက္လက္ဝင္ေရာက္လ်က္ပင္ျဖစ္ကာ EUTR 
ဥပေဒဆႏၵ နွင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကုန္စည္မ်ား 
သေဘၤာျဖင့္ ပုိမုိသယ္ေဆာင္ျဖင္းျဖင့္ ဆက္လက္ 
စမ္းသပ္လ်က္ရိွၾကေသးသည္။

ရရိွေသာ ကုန္သြယ္မႈမွတ္တမ္းမ်ားသည္ EU 
သုိ႔တင္ပုိ႔ေနသည့္ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္၏ တိက်ေသာ တန္ဖုိး 
နွင့္ ထုထည္ကုိ အတိအက်ေဖာ္ျပနုိင္ျခင္းမရိွေပ။ EUTR 
အသက္ဝင္လာစဥ္ကပင္ သြင္းကုန္မ်ားသည္ နွစ္စဥ္နွစ္တုိင္း 
တုိးျမင့္လာသည္- ရွင္းလင္းေသာ ဆန္႔က်င္ခ်က္

ကုန္သည္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အမႈမ်ားကုိ 
နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံသုံး၍ ေျဖရွင္းရန္ EU Competent authorities 
အဖြဲ႔ဝင္နုိင္ငံမ်ားတြင္တာဝန္ရိွသည္။ အနာဂတ္တြင္ 
စည္းမ်ဥ္းမလုိက္နာေသာ ကုန္စည္သေဘၤာမ်ားကုိ 
တရားရုံးမိန္႔ျဖင့္ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ကာ တားျမစ္ျခင္း၊ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေစ်းကြက္ထဲသို႔ သစ္မ်ားမတင္မီ 
လာရာနုိင္ငံသုိ႔ သေဘၤာမ်ားကုိ ျပန္လည္ထြက္သြားရန္ 
တင္သြင္းသူမ်ားအား ေစခုိင္းျခင္း တုိ႔ပါဝင္သည္။ 
နယ္သာလန္တြင္ EIA အားျဖင့္ တုိင္ၾကားခံရေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားကုိ စည္းကမ္းခ်က္နွင့္ မကုိက္ညီေသာ 
ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္မ်ား ဆက္လက္္တင္ပုိ႔ေနလွ်င္ 
ဒဏ္ေငြ တစ္ကုဗမီတာအား ယူရုိ ၂၀၀၀၀ 
ေပးေစသည္။မၾကာေသးမီလမ်ားက ဂ်ာမန္ အာဏာပုိင္မ်ား 
ကၽြန္းသစ္ကုိ မူရင္းနုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္တင္ပုိ႔ခုိင္းမႈကုိ EIA 
မွသီရိွခ့ဲသည္။

 
 
EUTR အားနည္းခ်က္မ်ား

EUTR ၏အားနည္းခ်က္မ်ားမွာ- ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ 
ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမရိွျခင္း၊ ေစ်းကြက္ သုိ႔ သစ္မ်ားတင္ပုိ႔ရာတြင္ 
ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ကန္႔သတ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ 

ခ်ံဳၾကည့္ပါက EUTR လိုက္နာေသာ operator မ်ားမွ 
လက္ေအာက္ခံကုန္သည္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း နွင့္ 
EUTRမလုိက္နာေသာ ကုန္သည္မ်ားထံမွ EUTR ကုိက္ညီေသာ 
သစ္မ်ား အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရရိွနုိင္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္၍ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္မ်ားသည္ 
ေစ်းကြက္ေပၚ သုိ႔ေရာက္ရိွေနၾကသည္။
၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလရိွ EIA အစီရင္ခံစာ- A Tale of Two 
Laws တြင္ US Lacey Act ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ ခ်ိဳးေဖာက္၍ 
သစ္ကုန္သြယ္ျခင္းအတြက္ EU ေစ်းကြက္တြင္ မည္က့ဲသုိ႔       
ရလဒ္ေပၚေပါက္လာသည္နွင့္ US ဥပေဒေအာက္တြင္ တရားဝင္ 
ခုိးထုတ္ထားေသာ  ျမန္မာ့ ကၽြန္းသစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍  EU 
ထုတ္ ဇိမ္ခံရြက္ေလွမ်ား နွင့္ အေကာင္းစားရြက္ေလွမ်ား 
တည္ေဆာက္ျခင္း အဓိပၸါယ္ အေသးစိတ္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
(ေအာက္ရိွ US Lacey Act ကုိၾကည့္ပါ)

65. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0995. 
66. EIA, EIA ALERT: European Union Timber Regulation - Non-compliant Myanmar/Burma timber shipments, December 2013, available at: 
https://eia-international.org/eia-alert-timber-shipments-from-burma-to-the-eu/. 

67. Commission Expert Group on EU Timber Regulation and the Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) 
Regulation (main group) meeting minutes are available here: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.
groupDetail&groupID=3282. 
68. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=26505.
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အီတလီ- EUTR အားနည္းေသာ ခ်ိတ္ဆက္ ေနရာ

အေရးယူမႈ ျမင့္တက္ခ့ဲသည့္ လြန္ခ့ဲေသာ ၂ နွစ္ေက်ာ္တြင္ 
ျမန္မာ့သစ္မ်ားအတြက္ EUTR အသုံးျပဳျခင္းတြင္ 
အဓိက ျပႆနာရပ္တစ္ခုမွာ အီတလီနွင့္ အျခား
အဖြဲ႔ဝင္နုိင္ငံမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳး 
က်င့္သုံးၾကျခင္းျဖစ္သည္။  အီတလီသည္ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္ 
ကုိ အၾကီးမားဆုံးတင္သြင္းေနေသာ နုိင္ငံျဖစ္ျပီး  
EIA သုေတသနျပခ်က္တြင္ အတည္ျပဳထားေသာ 
အခ်က္အလက္အရ အီတလီသည္  EUTR ပုိင္းအရ 
အားနည္းသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳထားခံရေသာနုိင္ငံျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာ လကတည္းကပင္ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္နွင့္ 
ပတ္သတ္၍ အီတလီအာဏာပုိင္မ်ားသုိ႔ တင္သြင္းခ့ဲေသာ 
EUTR Substantiated Concern ၄ခ်က္လုံး၏ ရလဒ္ကုိ EIA မွ 
သိရိွခ့ဲျခင္း မရိွေပ။  ဥေရာပသမဂၢ ၏ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေအာက္တြင္ အီတလီကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ 
EIAတုိင္ၾကားခ်က္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္သည္ လည္း EIA အေနျဖင့္ 
မသိရိွေသးေပ။

၂၀၁၇ တြင္ ထုိင္ဝမ္၌ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးျပဳလုပ္ခ်ိန္တြ
င္ ကၽြန္းသစ္ ကုန္သြယ္သူမ်ားေျပာျပခ်က္အရ EUTR 
enforecement သည္ အီတလီနွင့္ အျခား ဥေရာပ 
ေတာင္ပုိင္းရိွ အဖြဲ႔ဝင္နုိင္ငံမ်ားသည္ ဥေရာပ ေျမာက္ပုိင္းရိွ 
အဖြဲ႔ဝင္နုိင္ငံမ်ားထက္ ပုိမုိ အားနည္းေၾကာင္းသိရိွရသည္။  
၂၀၀၈ ေအာက္တုိဘာလ၊ ရန္ကုန္တြင္ ျမန္မာရိွ Olam 
သစ္ ကုမၸဏီမွ EUTR ဥပေဒစုုိးမုိးမႈ လည္ပတ္ေစရန္ 
အီတလီမွတစ္ဆင့္ EU ဝယ္ယူသူမ်ားထံသုိ႔ ကၽြန္းသစ္မ်ား 
တင္ပုိ႔ေၾကာင္း ဝန္ခံေျပာၾကားခ့ဲသည္။  ထုိ႔အျပင္ Cheung Pui 
Chee ၏လာဘ္စားထားေသာ သစ္ကုန္သြယ္မႈ ကြန္ယက္္မွ 
EIAအားရွင္းလင္းခ့ဲသည္မ်ားမွာ- ဥေရာပသုိ႔ေရာက္ရိွရန္ 
အီတလီကုိ ဂိတ္ေပါက္အေနနွင့္ မည္္သုိ႔ အသုံးခ်ခ့ဲပုံနွင့္ 
၂၀၀၈နွစ္လယ္ပုိင္းတြင္  ဒိန္းမတ္၊ ဂ်ာမနီ နွင့္ ေဟာ္လန္ရိွ 
စားသုံးသူမ်ားမွ အီတလီရိွ ေအးဂ်င့္မ်ားျဖစ္ေသာ Luca Rossi 
ႏွင့္ Timberlux Sri မွတစ္ဆင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေပးပုိ႔ရန္ 
မည္က့ဲသုုိ႔ေတာင္းဆုိခ့ဲၾကပုံ တုိ႔ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာလတြင္ Timberlux Sri 
ကၽြန္းသစ္ တင္ပုိ႕ေရး သုိ႔ Trieste သေဘၤာဆိပ္မွ ျဖတ္သည့္ 

သြင္းကုန္မ်ားအေပၚခ်က္ခ်င္း အေရးယူမည့္ အေၾကာင္း EIAမွ 
သတိေပးစာ ပုိ႔ခ့ဲသည္။  (အထက္ရိွ Italian Job ကို ၾကည့္ပါ)

၂၀၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီလအေစာပုိင္းတြင္ CITES ကုိ 
ၾကီးၾကပ္ေနေသာ အီတလီ၏ Carabienieri၊ Trieste 
အေကာက္ခြန္ရုံးမ်ား နွင့္ Trieste Public Prosecutorတုိ႔မွ 
ျမန္မာ့ပုိ႔ကုန္ ကြန္တိန္နာအခ်က္အလက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ ကၽြန္းသစ္တန္ခ်ိန္ ၃၆၀ (ယူရုိ ၄သန္းမွ 
၆သန္းတန္ဖုိးရိွ) ထက္ပုိ၍ ၁၀ နွင့္ ၂၀ ရာခုိင္နႈန္း ၾကား 
EUTR ပါ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္၍ (အီတလီေရးရာ 
ပထမျဖစ္ရပ္) Timberlux Sri မွ တင္သြင္းခ့ဲေၾကာင္း 
ေတြ႔ရိွရသည္။69 

မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္မိတ္ဖက္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္ (VPAs)

၂၀၁၅ ကတည္းကပင္ ျမန္မာနွင့္ EU တုိ႕ VPA 
သေဘာတူညီခ်က္ထားခ့ဲၾကရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ႕ၾကေသာ္လည္း 
ယေန႔အခ်ိန္ထိတုိင္ တရားဝင္သေဘာတူညီခ်က္ 
အစမျပဳ ၿကေသးေပ။ VPA သေဘာတူညီခ်က္ရရိွရန္ 
ျမန္မာနုိင္ငံ၏ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္္ထုတ္ျပနုိင္မည့္ 
ဖြ႔ျံဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း EU 
နားလည္သေဘာေပါက္ခ့ဲသည္။ VPA သေဘာတူညီမႈကုိ 
စတင္ခ့ဲလွ်င္ေတာင္မူ သုိ႔မဟုတ္ VPA လက္မွတ္ထုိးခ့ဲလွ်င္ 
နွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲလွ်င္ေတာင္မူ ၂၀၁၆၊၂၀၁၇ 
သစ္ခုတ္ယူမႈတားျမစ္ျခင္းမတုိင္မီ ကၽြန္းသစ္ခုတ္ယူမႈ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးနုိင္မည္မဟုတ္။

အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု သားငွက္တိရစာၦန္ 
တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မွဳဆိုင္ရာ ဥပေဒ (US 
LACEY ACT)
၂၀၀၈ တြင္ US Lacey Act ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်က္အရ 
အပင္မ်ားကုိ ကာကြယ္သည့္ မည္သည့္ အေမရိကန္ 
ျပည္တြင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ပ ဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္၍ 
ကုန္သြယ္ထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ ခုတ္ယူထားေသာ 
သစ္မ်ားနွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ကုိ ၾကားနုိင္ငံမ်ားတြင္ 
ေရာင္းခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ US သို႔တင္ပုိ႔ျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ပါက 
ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစသည္။ 

US ၏ အၾကီးမားဆုံးေသာ ကၽြန္းသစ္ တင္ပုိ႔သူ- 
East Teak Fine Hardwoods ၏တင္သြင္းကုန္ ၂၅ 
ရာခုိင္နႈန္းအထက္သည္ Cheung Pui Chee အားျဖင့္ 
ကုန္သြယ္ထားေသာ သစ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
အေလးေပး ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ အဆင့္အားလုံးရိွ 
ကုန္ပစၥည္းအားလုံးကုိ Lacey Act အသုံးျပဳ၍ အျခားနုိင္ငံမ်ားရိွ 
high-profile ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေပၚထြက္ေစခ့ဲေသာ္လည္း 
ျမန္မာကၽြန္းသစ္တင္ပုိ႔မႈကုိ မူ ယေန႔ထက္တုိင္က်င့္သုံးျခင္း 
မရိွေသးေခ်။

အေၾကာင္းရင္းအခ်ိဳ႕မွာ Lacey Act တြင္ 
ေထာက္ပ့ံမႈကုိ တားျမစ္ထားျခင္းမ်ိဳးမပါဝင္ဘဲ 
ျပည္ပဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းကုိ 
တားျမစ္ျခင္းအတြက္ သက္ေသျပနုိင္မည့္အရာမ်ားမွာ 
ခဲယဥ္းလြန္းလွသည္။ခုတ္ယူမႈ၏ ၉၀ ရာခုိင္နႈန္းသည္ 
တရားမဝင္ျဖစ္ေၾကာင္းထင္မွတ္ရပါက US 
ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈ သည္ ထုိ ၉၀ ရာခုိင္နႈန္းမွ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သက္ေသျပနုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာကိစၥရပ္တြင္ 
ဥပမာအားျဖင့္ သစ္အလြန္အကၽြ ံခုတ္ယူျခင္းနွင့္ ထုိအေပၚတြင္ 
လာဘ္စားမႈက့ဲသုိ႔ေသာ သစ္ေတာဆုိင္ရာ ျပစ္မႈ အေသးစိတ္ 
သက္ေသ မ်ားသည္ ျမန္မာအစုိးရလက္ထဲတြင္သာ 
ရိွေနတတ္သည္။

ယခုအစီရင္ခံစာ နွင့္ အျခား မၾကာေသးမီကတင္သြင္းခ့ဲေသာ 
အစီရင္ခံစာမ်ား၏ ရလဒ္အရ လာမည့္ လမ်ားနွင္ 
နွစ္မ်ားထဲတြင္ US သုိ႔ ျမန္မာကၽြန္းသစ္မ်ား တင္သြင္းေနမႈကုိ 
EIA သည္ တုိးျမင့္ စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

EUTR ခ်ိဳိ းေဖာက္၍ ကုန္သြယ္ထားေသာ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္မ်ား 
အသုံးျပဳျခင္း နွင့္ UK တြင္ ဇိမ္ခံ ရြက္ေလွမ်ားနွင့္ အေကာင္းစား 
ရြက္ေလွမ်ား ရာခ်ီျဖန္႔ျဖဴးသူနွင့္ US တင္သြင္းသူမ်ားအားျဖင့္ 
Lacey Act ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ US အစုိးရထံသုိ႔ 
EIA မွ ၂၀၁၇ တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပုိ႔ခ့ဲသည္။

Lacey Act ေအာက္ရိွ လုိအပ္ခ်က္အရ EUTR သည္ 
အပင္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေသာ ျပည္ပဥပေဒ ကုိဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း 
နွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈအားနည္းျခင္းသည္ EU နွင့္ US ၾကား 
တရားမဝင္ သစ္စီးဆင္းမႈကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
EIA မွ ခုိင္မာစြာဆုိထားသည္။ 
ဤဥပေဒဆုိင္ရာ 
အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ EIA 
၏၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလ 
အစီရင္ခံစာ A Tale of Two 
Laws တြင္ေဖာ္ျပထားျပီး 
ကမၻာ၏ အၾကီးမားဆုံးေသာ 
ရြက္ေလွ ထုတ္လုပ္ေရးနယ္ 
၂ခု- Princess Yachts 
နွင့္ Sunseeker 
Yachts တုိ႔ပါဝင္ေသာ 
ကုမၸဏီမ်ား အေၾကာင္းကုိ 
ေဖာ္ျပထားသည္။70

အေမရိကန္ တရားဥပေဒေရးရာ 
ဌာနမွ EIA ၏ဥပေဒေရးရာ 
သုံးသပ္မႈမွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း 
အသိအမွတ္ျပဳခ့ဲပုံကုိ ၂၀၁၈ 

ေအာက္တုိဘာလတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္ျပထားသည္။ “ 
EUTR ခ်ိဳးေဖာက္မႈသည္ Lacey Act စတင္ရန္ အတြက္ ဥပေဒ
ခ်ိဳိ းေဖာက္လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။”71

US Lacey Act ေအာက္တြင္ EIAသည္  ျမန္မာမွ သစ္မ်ားတုိက္
ရုိက္တင္သြင္းျခင္းနွင့္ပတ္သတ္၍ ၄င္း၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေရွ႕ဆက္တုိးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ Cheng Pui Chee/ 
Chetta Apipatanaက့ဲသုိ႔ေသာကၽြန္းသစ္သယ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္
အတြက္ လာဘ္ေပး ေမွာင္ခုိတင္သြင္းေနသူမ်ား နွင့္ EUTR 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။  

70. EIA, A Tale of Two Laws, January 2018. 
71. Elinor Colbourn, Environmental Crimes Section, U.S. Department of Justice, in a presentation at the “Timber trade and the conservation 
of forests” event hosted by Germany’s Thünen Centre of Competence on the Origin of Timber, October 8 – 9 2018. Available at: https://www.
thuenen.de/media/ti/Infrastruktur/Thuenen-Kompetenzzentrum_Holzherkuenfte/fuenf_Jahre_EUTR/Vortragsfolien/09_08_03_Colbourn_
USDJ.pdf.
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69. Teak birmano illegale a Trieste, sequestrate 380 tonnellate
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/news/2019/02/01/new0-20190201074100-918684.

ေအာက္ပံုု - ၂၀၁၈ခုုနွစ္၊ 

ႏိုု၀င္ဘာလတြင္ တင္းဘားလပ္စ္ 

ဆရီ (Timberlux Sri)၏ တီရဆီ 

(Trieste) ဆိပ္ကမ္းတြင္ ေတြ႔ရေသာ 

တရားမ၀င္သစ္မ်ားကိုု အီတလီ 

ရဲမ်ားက(carabienieri forestal)

သေဘာၤေပၚသိုု႔မတင္မွီေတြ႔ရပံုု။ (မိတၱဴ 

: Carabiennieri Forestal)

ေအာက္ပံုု : ၂၀၁၈ခုုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ လန္ဒန္ျမိဳတြင္ 

ျမန္မာကၽြန္းသစ္ျဖင့္ ျပဳလုုပ္တည္ေဆာက္ထားေသာ 

မင္းသမီးအမည္ရွိ ဇိမ္ခံရြက္ေလွအား ခင္းက်င္းျပသ 

ထားသည္ကိုု ျမင္ေတြ႔ရပံုု။
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ျမန္မာအစုိးရသည္
• နုိင္ငံရိွ သစ္ထုတ္လုပ္တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မုွမ်ားနွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဆင့္ျမွင့္ အဂတိလုိက္စားမုွမ်ားကုိ 
စစ္တပ္အာဏာပုိင္မ်ား၊ အစုိးရအရာရိွၾကီးမ်ားနွင့္ 
ပုဂၢလိကက႑တုိနွင့္ပူးေပါင္း၍ စံုးစမ္းေဖာ္ထုတ္ 
အေရးယူသင့္ပါသည္။

• သစ္ေတာမ်ားကုိမီွခုိေနထုိင္လ်က္ရိွေသာ 
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား နွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား 
အပါအဝင္ သစ္ေတာမ်ား၏ လက္ရိွအေျခအေန 
ဘက္စံုေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္လ်က္ 
နုိင္ငံအဝွမ္း သစ္ထုတ္လုပ္မုွကုိေလ်ွာ့ခ်သင့္ပါသည္။

• ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာေဒသ
မ်ားတြင္ အားလံုးပူးေပါင္း ပါဝင္ေသာ 
(သဘာဝသယံဇာတနွင့္ ပတ္သက္သည့္ေဆြးေႏႊးပြဲ
မ်ားအပါအဝင္) စကားဝုိင္းေဆြးေႏႊးပြမဲ်ားက်င္းပနိုင္
ရန္ လုပ္ငန္းစနစ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္သင့္ပါသည္။

• စစ္မွန္ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမုွမ်ား
ကုိ ျပဳလုပ္နိုင္ျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ 
သစ္ထုတ္လုပ္တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းကုိ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းကုိ 
ဖ်က္သိမ္း၍ အက်ိဳးဆက္စပ္ ပတ္သက္ 
သူ အားလံုးအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမုွ နွင့္ 
တာဝန္ယူမုွအျပည့္အဝရိွေသာ အက်ိဳးဆက္စပ္ 
ပတ္သက္ သူ အားလံုးပါဝင္သည့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြ႕ဲ 
ကုိဖြဲ႔စည္းသင့္ပါသည္။

• သစ္ေတာမီွခုိသည့္ျပည္သူလူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ား
လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့့္ လက္ရိွဆက္စပ္ 
ပတ္သက္သူအားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ 
လုပ္ငန္းစနစ္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ဥေရာပသမဂၢနွင့္ 
သစ္ေတာဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မုွန့ွင့္ 
ကုန္သြယ္မုွျမွင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ပါဝင္ 
ေဆြးေႏႊးနုိင္ရန္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။

• တရားမဝင္သစ္ခုိးထုတ္မုွ၊ သစ္ေမွာင္ခုိေရာင္း 
ဝယ္ေဖာက္ကားမုွနွင့္ အျခားေသာသစ္ေတာက႑ 
ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမုွမ်ား စသည္တုိ႔နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
အျခား ေသာနိုင္ငံမ်ားနွင့္ျပဳလုပ္မည့္ 
(နားလည္မုွ စာခ ြ်န္လႊာ အပါအဝင္) ရိွျပီးသားနွင့္ 
အနာဂတ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ျပည္သူ လူထုသိရိွေစရန္
ခ်ျပရွင္းလင္းသင့္ပါသည္။

• နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေမွာင္ခုိမုွမ်ား
နွင့္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ 
တရားမဝင္သစ္ကုန္ကူးမုွမ်ားကုိ အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ အဖြဲ႔အစည္း၊ဌာနမ်ားစြာပူးေပါင္း
ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားကုိဖြဲ႔စည္း သင့္ပါသည္။

နုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းသည ္
• ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာေဒသမ်ား

ရိွ သဘာဝသယံဇာတနွင့္ပတ္သက္၍ 
အားလံုးပူးေပါင္းသည့္ ေဆြးေႏႊးပြမဲ်ားက်င္းပျခင္း 
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစနစ္မ်ားကုိကူညီပ့ံပုိးေပးသင့္ပါ
သည္။

• တုိင္းရင္းသားမ်ားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရိွသည့္ 
ေဒသမ်ားအတြင္းရိွ သစ္ေတာအပါအဝင္ သဘာဝ 
သယံဇာတမ်ားအေပၚ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မုွမ်ား နွင့္ 
တုိင္းရင္းသား အရပ္ဘက္လူမုွအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
သစ္ေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ျမွင့္တင္ရာတြင္ ကူညီပံ့ပုိး 
ေပးသင့္သည္။

• တရားမဝင္သစ္မ်ားတင္သြင္းမုွမ်ားကုိ 
ပိတ္ပင္တားဆီးသည့္ ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္နုိင္ရန္ 
(ထုိဥပေဒ မ်ားမရိွေသးသည့္ နုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ 
တရုတ္၊အိႏၵယိနွင့္ ထုိင္းနိုင္ငံတုိ႔ကုိ)
တုိက္တြန္းျပီး တရားမဝင္ သစ္ကုန္သြယ္
မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာတည္ဆဲဥပေဒမ်ား
ကုိ လုိက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္န္ုိင္ရန္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိခြေဲဝ (ဥပမာ- ၾသစေတးလ်၊ 
ဥေရာပသမဂၢ နွင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံ) 
ေပးသင့္ပါသည္။ 

တရုတ္နိုင္ငံသည ္
• နိုင္ငံတြင္း အျပန္အလွန္တားဆီးပိတ္ပင္ေသာ 

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ 
သစ္လံုးတင္ပုိ႔မုွ တားျမစ္ခ်က္ကုိေလးစား၍ 
ေထာက္ခံအားေပးသင့္သည္။

• တရားမဝင္သစ္မ်ား တင္သြင္းမုွအားလံုးအေပၚ 
ဥပေဒအရပိတ္ပင္တားျမစ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဌာန္း 
သင့္သည္။

• ျပည္တြင္း၌ တရားမဝင္သစ္မ်ားဝယ္ယူျဖန္႔ျဖဳးရာ
တြင္ ပါဝင္သည့္ နိုင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏  
အခန္းက႑၊တာဝန္မ်ားကုိဖ်က္သိမ္းဖယ္ရွားသင့္
သည္။

• တရုတ္နုိုင္ငံ၏ တရားမဝင္သစ္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္
ကားမုွတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ 
စီးပြားေရးနွင့္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနတုိ႔မွ         
အၾကီးတန္းအရာရိွၾကီးမ်ားဦးေဆာင္သည့္ ညိွနုိွင္း 
ေပါငး္စပ္သည့္အဖြဲ႔မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္
ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

• တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းနွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
နားလည္မုွစာခ ြ်န္လႊာက့ဲသို႔ေသာ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ျပည္သူလူထုတုိ႔နားလည္
သိရိွေအာင္ခ်ျပရွင္းလင္းသင့္သည္။

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
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