
 
 

ခရိုေအးရွားသစ္လမ္းေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္း- ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ 
တရားမဝင္ကၽြန္းသစ္မ်ားကုိ ဥေရာပေနာက္ေဖးေပါက္မွ တင္သြင္းျခင္း 

ေမလ ၂၀၂၀ 

မိတ္ဆက္ျခင္း 

ဥေရာပမွ သစ္တင္သြင္းသူမ်ားသည ္ ဥေရာပသမဂၢဥပေဒမ်ားကိ ု ေရွာင္ဖယ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွသစ္မ်ားကိ ု
တင္ပို႔ေနေၾကာင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စံုစမ္းေရးအဖဲြ႔ (Environmental Investigation Agency- 
EIA) က စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ခ့ဲသည္။  

တရားမဝင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရရိွလာသည့္ သစ္ႏွင့္ သစ္ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ဥေရာပ သမဂၢက 
သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေရွာင္ရွားကာ ဥေရာပ ေစ်းကြက္သုိ႔ တင္သြင္းရန္ ကုမၸဏီမ်ားဘက္မွ 
အားထုတ္ၾကသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို စံုစမ္းကာ အေသးစိတ္ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။  

ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ားသည ္ ေမွ်ာ္မွန္းမထားသည့္ႏႈန္းျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံေနရသည္။၂၀၀၁ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
အတြင္း ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံ အရြယ္ထက္ႀကီးမား သည့္ သစ္ေတာမ်ား ပ်က္ဆီး ဆံုးရႈံးခ့ဲရသည္။1 ျပည္သ ူ
ျပည္သားမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကိုု အႀကီးအက်ယ္ ထိခုုိက္ေစ သကဲ့သိုု႔ သစ္ေတာ 
ျပဳန္းတီးျခင္းေၾကာင့္ ရာသီဥတုု ေျပာင္းလမဲႈ မ်ားကိုုျဖစ္ေစကာ၊ ႏိုုင္ငံအတြင္းရိွ ၾကြယ္ဝေပါမ်ားေသာ ဇီဝ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုုလည္း ေလ်ာ့နည္းပ်က္ဆီး ေစခ့ဲသည္။  

ကမာၻ႔အဖုုိးအတန္ဆုုံးေသာ ကၽြန္းသစ္မ်ားကိုု ျမန္မာ့ သစ္ေတာမ်ားတြင္ ေတြ႔ႏိုုင္သည္။ ဇိမ္ခံ 
ရြက္ေလွႀကီးမ်ား၏ ကုုန္းပတ္မ်ားတြင္ အသံုုးျပဳရန္အတြက္ ဝယ္လုုိအား ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ႏိုုင္ငံတကာ 
ေစ်းကြက္မ်ားသ႔ုိ ျမန္မာ့ ကၽြန္းသစ္မ်ား တရားမဝင္ ခိုးထုုတ္မႈႏွင့္ ေမွာင္ခိုု လမ္းေၾကာင္းမ်ား မွတဆင့္ 
ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကိ ုျဖစ္ေစသည္။  

ျမန္မာႏိုုင္ငံသည ္ သစ္ေတာဆုုိင္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကို ု ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ႏွစ္စဥ္သစ္ 
ထုုတ္လုုပ္မႈကိုု ေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲ သည္။ သစ္အလုုံးလုုိက္ ျပည္ပသို႔ တင္ပုိ႔ျခင္းကိုုလည္း အစျပဳ တားျမစ္ခ့ဲၿပီး 
တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ တရုုတ္- ျမန္မာ ကုန္းတြင္းပုိင္း နယ္စပ္မွ တဆင့္ တရားမဝင္ 
သစ္ထုုတ္ျခင္းမ်ားကို တိုုက္ဖ်က္ရန္ အားထုုတ္ခ့ဲသည္။ 

တရားမဝင္နည္းျဖင့္ ထုုတ္လုုပ္ထားသည့္သစ္မ်ား ဥေရာပေစ်းကြက္သို႔ မဝင္ေရာက္ေစေရးအတြက ္
ဥေရာပသမဂၢ သည္ ဥေရာပသမဂၢ သစ္လုုပ္ငန္းဆုုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္/ဥပေဒ (EU Timber Regulation-
EUTR) ကိုု ၂၀၁၃ တြင္ အတည္ျပဳ က်င့္သုုံးခ့ဲသည္။ ဥေရာပေစ်းကြက္သုုိ႔ တရားမဝင္ သစ္မ်ား 
ဝင္ေရာက္လာျခင္းမွ တားဆီးရန္ ရည္ရြယ္လ်က ္ EUTR ကိုု ခ်မွတ္ က်င့္သုုံးခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ အဖဲြ႔ဝင္ 
ႏိုုင္ငံအသီးသီးတြင္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ အာဏာ အပ္ႏွင္းခံထားရသည့္ 'အခြင့္အာဏာရိွသူမ်ား’ က 

1 https://www.globalforestwatch.org/dashboards 
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စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္သည္။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက အျပစ္ေပးရန္လည္း တာဝန္ 
ရိွသည္။  

EUTR ၏ အေရးႀကီးသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္တခုုမွာ သစ္တင္သြင္းသူမ်ား (timber operators) (ဥပမာ- 
ဥေရာပ ေစ်းကြက္သိုု႔ သစ္တင္သြင္းသူမ်ား) သည္ ၎တိုု႔ ဝယ္ယူသည့္သစ္မ်ား တရားဝင္ အရင္းအျမစ္မွ 
တရားဝင္ နည္းလမ္းျဖင့္ ထုုတ္လုုပ္ခ့ဲျခင္း ဟုုတ္မဟုုတ္ကိုု စိစစ္ရမည္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ 
ေကာင္းစြာ စိစစ္ျခင္း မရိွဘဲ ေစ်းကြက္ထသိုုဲ႔ တင္သြင္းလာပါက EUTR ကိုု ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဥေရာပသမဂၢမွ ဥပေဒအသက္သြင္းရသည္ ့ အစုုအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ သစ္မ်ားသည္ EUTR 
သတ္မွတ္ခ်က္ကုုိ ရာႏႈန္းျပည့္ မီရန္မွာ ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်မရိွဟုု ဘုုံသေဘာထားရိွၾကသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ 
ဒီဇင္ဘာလ တြင္ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္၏ သစ္ေတာ ဥပေဒ စိုးမုိးမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ 
Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) ႏွင့္ EUTR ကြ် မ္းက်င္သူ အဖြဲ႔တုုိ႔က၊ 
”ျမန္မာႏိုုင္ငံ မွ သစ္မ်ား တရားမဝင္ထုုတ္ယူမႈမွာ လ်စ္လ်ဴရႈထားႏိုုင္သည့္ ပမာဏသုုိ႔ ေရာက္ရန္ 
မျဖစ္ႏိုုင္သေလာက္ အေျခအေနတြင္ရိွသည္” ဟုု ထုုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။2 ၎ထုုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ဥေရာပတြင္  
ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ကၽြန္းသစ္အေပၚထားသည္ ့‘ဘုုံသေဘာထား’ ျဖစ္လာခ့ဲသည္။3 

သုုိ႔ေသာ္လည္း သစ္ေတာဆုုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား၊ အႏၱရာယ္ႀကီးမားေသာ တရားမဝင္သစ္မ်ားကို ကုန္သြယ္ရာ၌ 
ဥေရာပရိွ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုုမၸဏီမ်ားက ေလ်ာ့ပါးေစခ့ဲသည္။4   

သတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္စြာရယပုိင္ခြင့္ (Freedom of Information) ႏွင့္အညီ ခရိုုေအးရွားႏုိင္ငံ 
စိုုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန5ထံမွ EIA က ေတာင္းဆုုိမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ကာ ရရိွခ့ဲသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ 
ဥေရာပရိွ ကုုမၸဏီ တစ္စုုသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ သစ္မ်ားကိုု EUTR သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ေရွာင္ရွားလ်က ္
တင္သြင္း ႏိုုင္ရန္ အတြက္ ခရိုုေအးရွားပုိင္ ကုုမၸဏီတစ္ခုုကိုု အခေၾကးေငြေပးကာ အသံုုးခ်ေနေၾကာင္း EIA 
အဖဲြ႔မွ ေဖာ္ထုုတ္ ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။ EIA မွ ရရိွထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ယခင္က 
သတိေပးခ်က္မ်ားရိွခ့ဲေသာ္လည္း လ်စ္လ်ဴရႈလ်က္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည့္ ကုုမၸဏီအမ်ားအျပား 
ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပရလ်င္ ဥပေဒ ႏွင့္ မညီသည္ကိုု သိလ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ 
ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ယခုုစာတမ္းငယ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္ ့ကုုမၸဏီမ်ားသိုု ့ EIA မွ ဆက္သြယ္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ၿပီး ျပန္လည္ေျဖရွင္း 
ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ုေအာက္တြင္ အတုုိခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

2 https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3282 
3 https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2020/03/How-is-EU-enforcing-common-position.pdf 
4 ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ကုုမၸဏီအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ 
5 စိုုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ခရိုုေအးရွားႏိုုင္ငံတြင္ EUTR ၏ သက္ဆိုုင္ရာ အာဏာပိုုင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည္ ့ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္သည္။ 
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EIA အဖဲြ႔က ရရိွထားသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ အကုုန္ပိုုင္းတြင္ ခရိုုေအးရွား စိုုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ EIA အဖဲြ႔က ျမန္မာႏိုုင္ငံဘက္မွ 
တင္သြင္းသည့္ သစ္သေဘၤာ ၁၀ စီးႏွင့္ သက္ဆုုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား စာမ်က္ႏွာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကိုု 
လက္ခံ ရရိွခဲ့သည္။ ၎စာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ ခရိုုေအးရွားကုုမၸဏီကိုု အသံုုးျပဳၿပီး ဥေရာပ တစ္ခြင္မွ 
ကုုမၸဏီမ်ားအား EUTR ကိုုေရွာင္ရွားၿပီး အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုုပ္ရန္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ႀကံစည္ထားမႈကို 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တုိ႔သည္ ကၽြန္းသစ္မ်ားကို တုုိက္ရိုုက္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းအား ရပ္တံ့ထားသည့္ ႏိုုင္ငံမ်ား 
သို႔တင္ပုိ႔ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းေတြ ့ရိွခ့ဲသည္။  

ခရိုုေအးရွား ကုုမၸဏီျဖစ္သည့္ Viator Pula သည္ EUTR ကို ေရွာင္ရွားသည္ ့ ျဖစ္စဥ္တြင္ ဆံုခ်က္အျဖစ္ 
ပါဝင္လ်က္ ႀကံစည္ေနသည္ကိုု စာရြက္ စာတမ္းမ်ားအရ ေတြ႔ရိွရသည္။ ထိေရာက္မႈအရၾကည့္လွ်င္၊ 
ဥေရာပတစ္ခြင္မွ ကုုမၸဏီမ်ားသည္ Viator ကို ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္မ်ားအား ဆက္လက္ကုန္သြယ္ႏုိင္ေရး 
ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ဖုိ႔ အခေၾကးေငြမ်ား ေပးထားသည္ကိုု ေတြ ့ရိွရသည္။  

EIA က ရရိွထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ သစ္ထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္သည့္ သေဘၤာ ၁၀ 
စီးသည ္ Rijeka သုုိ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မွ စတင္ ေရာက္ရိွထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ မၾကာေသးမီက ၂၀၁၉  
ခုႏွစ္တြင္ ကမ္းဆိုုက္ခ့ဲသည္။ တင္သြင္းခ့ဲသည့္ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္ တန္ခ်ိန္ စုုစုုေပါင္း ၁၄၄ တန္ရိွသည္။ 
သစ္မ်ားႏွင့္ အတူေဖာ္ျပထားသည့္ ေျပစာမ်ားအရ သစ္တန္ဖိုုး စုုစုုေပါင္းသည္ ေဒၚလာ ၁ သန္း နီးပါး 
ရိွသည္။ ဇိမ္ခံရြက္ေလွ တည္ေဆာက္သည့္ လုုပ္ငန္း မ်ားသုုိ႔ ေရာင္းခ်မည္ဆိုပါက အဆမတန္ တန္ဖိုုး 
ျမင့္တက ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ သေဘၤာအားလုုံး အေကာက္ခြန္ ႏွင့္ဆုုိင္သည့္ ရွင္းလင္း ေၾကညာမႈကိုု 
ခရိုုေအးရွားႏိုုင္ငံ Rijeka ဆိပ္ကမ္းတြင္ ျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္။  

Viator Pula ၏ တစ္ဦးတည္းေသာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး/ဒါရိုုက္တာႏွင့္ တစ္ဦးတည္းေသာ ရွယ္ယာရွင္မွာ 
Igor Popovič ျဖစ္ သည္။ ၎ႏွင့္ ၎၏ ကုုမၸဏီသည္ သိုုသုုိသိပ္သိပ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ EIA မွ Mr 
Popovič ကိုု ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခ့ဲရာ စလုုိေဗးနီးယားတြင္ ပစၥည္းဂိုုေဒါင္ရိွၿပီး သစ္တင္သြင္းမႈ 
ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္မွာ ၁၂ ႏွစ္ပင္ ၾကာခ့ဲၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ “EUTR သတ္မွတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ 
ခရိုုေအးရွား လမ္းေၾကာင္းကေန တဆင့္ တင္သြင္းတာဟာ အခြင့္ေကာင္း တစ္ခုဘဲ” ဟူ၍လည္း  ေျပာဆို 
ခ့ဲသည္။ 

EUTR သည္ ဥေရာပ တစ္ခြင္လုုံးတြင္ သက္ေရာက္မႈရိွေသာ ဥပေဒ/စည္းမွ်ဥ္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ခရိုုေအးရွားသည္လည္း အျခား ဥေရာပ သမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ နိုုင္ငံမ်ားနည္းတ ူ လုုိက္နာ ရမည္ျဖစ္သည္။ 
၎ႏုိင္ငံမွ တဆင့္ တင္သြင္းခြင့္မ်ိဳး မရိွသင့္ပါ။ Mr Popovič ၏ အဆိုအရ မိမိ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေနရျခင္းမွာ ခရိုုေအးရွား အာဏာပိုုင္မ်ားသည္ EUTR ကုုိ တင္းတင္း က်ပ္က်ပ္ ေဆာင္ရြက္မႈ 
ရိွမည္ မဟုတ္ ဟူေသာ သေဘာ ေဖာ္ေဆာင္ေနေပသည္။  

၂၀၁၇ ခုုႏွစ္တြင္ ဆိုက္ကပ္ခ့ဲသည့္ သေဘၤာတစ္စီးသည ္ ေနာက္ဆုုံးမည္သည့္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ 
ဆိုက္ကပ္ခ့ဲေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွပါ။ အျခား ကုုိးစီးသည္ ဥေရာပႏိုုင္ငံမ်ားရိွ ကုုမၸဏီမ်ားသုုိ႔ 
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ဆုုိက္ကပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကုုမၸဏီမ်ားသည္ သစ္မ်ားကိုု 
လက္ခံဝယ္ယူသည့္ ကုုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္၊- 

- ABC Net (စလုုိုုေဗးနီးယား) 
- Crown Holdings (ဘယ္လ္ဂ်ီယန္) 
- HF Italy (အီတလီ) 
- Houthandel Boogaerdt (နယ္သာလန္) 
- Vandecasteele Houtimport (ဘယ္လ္ဂ်ီယန္) 
- WOB Timber (ဂ်ာမဏီ) 

ေဖာ္ျပပါကုမၸဏီမ်ားမွ ငါးခုျဖစ္သည့္ ABC Net၊ Crown Holdings၊ Houthandel Boogaerdt၊ 
Vandecasteele Houtimport ႏွင့္ WOB Timber တုုိ႔သည္ ျမန္မာကၽြန္းသစ္မ်ားကို ကုန္သြယ္ျခင္းေၾကာင့္ 
ထိေရာက္စြာ ႏိွမ္နင္း လ်က္ရိွေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခ်ၾကသည္။ ၎တုုိ ့အနက္မွ ကုုမၸဏီ ၃ ခုုျဖစ္သည့္ 
(Crown၊ Boogaerdt၊ Vandecasteele) တုိ႔ကို EIA အေနျဖင့္ EUTR ကုုိ ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ ျမန္မာ့ 
ကၽြန္းသစ္မ်ားအား အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုုပ္လ်ကရိွ္သည္ကိုု သိရိွထားၿပီးျဖစ္သည္။  

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ခရိုုေအးရွား စိုုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ Viator Pula ၏ 
သေဘၤာ ေလးစီးအား ဆုုိက္ကပ္ခြင့္ႏွင့္ဆုုိင္သည့္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားကိုု စစ္ေဆးခ့ဲသည္။ ထုိုသို႔ 
စစ္ေဆးရာတြင္ Vandecasteele ႏွင့္ Boogaerdt သိုု႔ ဆုုိက္ကပ္မည္ဟုု ေဖာ္ျပထားသည့ ္ သစ္တင္ 
သေဘၤာ မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ကုုမၸဏီဘက္မွ စိစစ္ ထားမႈမွာ သတ္မွတ္ထားသည့္အတုုိင္း လုုိက္နာမႈ 
မရိွသည္ကိုု ဝန္ၾကီးဌာနက စစ္ေဆးေတြ ့ရိွခ့ဲၿပီး EUTR ကုုိ ခ်ိဳးေဖာက္သကဲ့သိုု ့ျဖစ္ေနသည္။ စိစစ္မႈကိုု 
ယခုုထက္ပိုု၍ တုုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဥပေဒ အတုုိင္း လုုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ Viator 
ကုုမၸဏီသိုု႔ အမိန္႔ထုုတ္ ညႊန္ၾကားခ့ဲသည္။ လိုုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွပါက ယခင္ကထက္ပုိေသာ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ ္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ဖြယ္ရိွသည္။ 

သေဘၤာ ၁၀ စီး၏ ႀကိဳတင္ေလ့လာစံုစမ္းမႈ (သုိ႔) တာဝန္ခံႏုိင္သည့္ မွတ္တမ္းမ်ား (သို႔) 
စိစစ္ေဆာင္ရြက္မႈဆုုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား (due diligence documentation) ကိုု သုုံးသပ္မႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ခဲ့ရာ ျဖစ္စဥ္အားလုုံးတြင္ EUTR သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာစာရြက္ စာတမ္းမ်ား ျပည့္စံုုျခင္း 
မရိွသည္ကို  ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။ ေဖာ္ျပပါအခ်က္ႏွင့္ ယခင္က ဘုံသေဘာထားကုိ ေပါင္းဆပ္လိုက္လွ်င္ 
ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္မ်ားသည ္ EUTR သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုုိ  ျပည့္မီရန္ မျဖစ္ႏုိင္သည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ 
သေဘာၤ ဆယ္စီးလုုံးသည္ ဥပေဒကိုု ခ်ိဳးေဖာကလ္်က ္ ေစ်းကြက္ အတြင္းသိုု႔ တင္သြင္းမႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ေနသည္မွာ အထင္အရွားပင္ျဖစ္သည္။  

တရားမဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိလ်က္ႏွင့္ပင္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုုပ္ျခင္းသည္ ဥေရာပတို႔၏ ဥပေဒကို ုေသးသိမ္ 
ေစရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ျပည္သူ ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚတြင္ 
စာနာမႈ မရိွသည့္ သေဘာလည္း သက္ေရာက္သက့ဲသိုု႔ သစ္ထုုတ္လုုပ္မႈ က႑ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလရဲန္ 
အားထုုတ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကိုု လည္း အေနွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။  
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ယခင္က အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ေရွာင္တိမ္းျခင္းကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ေျပာင္းလဲလာေသာ EUTR ကုုန္သြယ္မႈ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား  

ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာသည္ ကုုမၸဏီမ်ားက EUTR သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုု ေရွာင္ကြင္းလ်က္ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ကၽြန္းသစ္မ်ား ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) သုုိ႔ ပိုု႔ရန္ လုုပ္ကုုိင္ေနသည့္ ကုန္သြယ္မႈ ေျပာင္း 
လလဲာသည့္ ပံုုစံ ျဖစ္သည္။ 

ကၽြန္းသစ္ တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဘံုုသေဘာထားအျမင္မ်ား၊ ဥပေဒ ခ်မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ကၽြန္းသစ္မ်ား ဥေရာပသုုိ႔ ကုန္သြယ္မႈတြင္ အေျပာင္းအလမဲ်ား 
ျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ အေရာင္း အဝယ္အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ သုုံးသပ္ခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၉  မွစၿပီး ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ 
သစ္မ်ားကိုု ဘယ္လ္ဂ်ီယန္၊ ဂ်ာမနီ ႏွင့္ နယ္သာလန္ ႏုိင္ငံမ်ားသုုိ ႔ တုုိက္ရိုုက္တင္ပိုု႔ေရာင္းခ်မႈ ယခင္ကထက္ 
ထင္ရွားစြာ ေလ်ာ့နည္း သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။6 သိုု႔ေသာ္လည္း အျခား အီးယူ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုုင္ငံမ်ားတြင ္
ျမန္မာသစ္တင္သြင္းမႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ျမင့္တက္လာခ့ဲသည္။ အထူးသျဖင့္ ခရိုုေအးရွား၊ ဂရိ ႏွင့္ 
အီတလီတြင္ျဖစ္သည္။ (ကားခ်ပ္ကိုု ၾကည့္ပါ)  

 

 

 

6 Eurostat Comex မွ ရရိွသည့္ အခ်က္အလက္  
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ျမန္မာ့သစ္မ်ား ခရိုုေအးရွားႏုိင္ငံ သုုိ႔အလုုံးအရင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည ္ ဂ်ာမဏီႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယန္ 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သတိေပး ေၾကညာခ်က္ထုုတ္ျပန္သည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တုုိက္ဆုုိင္ေနသည္။ အေစာပိုုင္းတြင္ 
တင္သြင္းမႈ ျမင့္တက္လာမႈ အနည္းငယ္ရိွသည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမ ႏွစ္ဝက္အထိ 
ခရိုုေအးရွားသိုု႔တင္သြင္းမႈမွာ အလုုံးအရင္း ႏွင့္ မဟုုတ္ပါ။ မတ္လႏွင့္ ဂြ် န္လတြင္ တင္ပုုိ ႔ 
မႈလုုံးဝမရိွသည္ကိုုေတြ႔ရသည္။ ဂ်ာမဏီ ႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယန္တြင္ သတိေပး ထုုတ္ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ၿပီးေနာက္ 
တစ္လအၾကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ တြင္ ၆၅.၂ တန္ တင္သြင္းခ့ဲသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လုုံးစာ 
ထက္မ်ားသည့္ ပမာဏျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလုုိင္လ တြင္ တင္သြင္းခ့ဲ သည့္ ပမာဏ၏ ၃ ဆျဖစ္သည္။7 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုုဝင္ဘာလတြင္ ခရိုုေအးရွားသုုိ႔ သစ္ တန္ခ်ိန္ ၁၂၃.၁ တင္ပိုု႔ခ့ဲၿပီး ေနာက္ပိုုင္းတြင္လည္း 
အလုုံးအရင္းႏွင့္ ဆက္လက္တင္ပိုု႔ခ့ဲသည္။ 

အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုုပ္သည့္ အခ်ိန္အခါ ႏွင့္ ပမာဏ အေျပာင္းအလေဲၾကာင့္ EIA သည္ ဥေရာပ 
ကၽြန္းသစ္ ကုုန္သည္မ်ားကုုိ သံသယဝင္ခ့ဲသည္။ တရားနည္းလမ္းတက် ထုုတ္ယူသည္ဟုု အခိုုင္အမာ 
ေျပာဆုုိႏိုုင္ျခင္း မရိွသည့္ ကုုန္စည္မ်ားကိုု ကုုန္သြယ္မႈရပ္တန္႔ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ စိစစ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုု 
တုုိးတက္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွဘဲ EUTR သတ္မွတ္ခ်က္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကုုိ အျမတ္ထုုတ္ကာ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ကၽြန္းသစ္မ်ားေရာင္းဝယ္ျခင္းျဖင့္ အျမတ္အစြန္း အမ်ားအျပား ဖန္တီးေနၾကသည္ ဟူေသာ 
သံသယမ်ား ျဖစ္ေစခ့ဲ သည္။  

အားနည္းခ်က/္ဟာကြက္ကိုု အခြင့္ေကာင္းယူသည့္ ပံုုစံ ၂ မ်ိဳးရိွသည္။ ပထမ တစ္မ်ိဳးမွာ၊ EUTR 
စည္းမ်ဥ္း၏ အားနည္းခ်က ္ ျဖစ္သည္။ သစ္တင္သြင္းသကူ (operator) (ဥေရာပ ေစ်းကြက္သုိ႔ ဦးစြာ 
သစ္တင္သြင္းသည့္ ပုုဂၢိဳလ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ကုုမၸဏီ) သာလ်င္ သစ္ထုုတ္လုုပ္မႈ လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တရားမဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲမႈ ရိွမရိွ စိစစ္ရ သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ကိုု ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လုုိသည္။ သစ္တင္သြင္းသူက 
ေနာက္တစ္ဦးသုုိ ႔ လက္လႊေဲရာင္း ခ်လိုုက္သည့္အခါတြင္ ဝယ္လက္အေနျဖင့္ ၎သစ္ကို မည္သူ႔ထံမွ ရရွိ 
ေၾကာင္းကိုုသာ ထုုတ္ေျပာရန္ လိုုသည္။ မိမိတို႔ကုိယ္တုိင္ တာဝန္ခံႏုိင္သည့္ မွတ္တမ္းမ်ား (သုိ႔) စိစစ္ 
သည့္လုုပ္ငန္းစဥ္ (due diligence) လုုပ္ရန္ မလိုုအပ္ပါ။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဂ်ာမဏီမွ ကုုမၸဏီတစ္ခုုသည္ 
ခရိုုေအးရွားမွ ကုုမၸဏီကိုု သစ္တင္သြင္းရန္ အခေၾကးေငြေပး ေဆာင္ရြက္ေစသည္ ဆိုုပါက ဂ်ာမဏ ီကုုမၸဏီ 
အေနျဖင့္ စိစစ္သည့္လုုပ္ငန္းကိုု ေရွာင္ရွားႏိုုင္သည္။  

ဒုုတိယပံုုစံမွာ၊ EUTR စည္းမွ်ဥ္းမ်ား က်င့္သံုုးမႈ အားနည္းသည့္ ဥေရာပႏိုုင္ငံကိုု ရွာေဖြကာ အျမတ္ထုုတ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ သစ္တင္သြင္းသူသည္ စိစစ္မႈလုုပ္ငန္းကိုု အျပည့္အဝ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳလုုပ္ပဲ သစ္မ်ားကိုု 
ဥေရာပ သုုိ႔တင္သြင္းမႈကိုု ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုုသုုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စည္းကမ္း တင္းက်ပ္မႈ 
ေလ်ာ့နည္း သည့္ ႏိုုင္ငံမွ ကုုမၸဏီတစ္ခုုသည္ သစ္မ်ားကိုု ဥေရာပသုုိ႔ တင္သြင္းလာကာ၊ အျခား ဥေရာပ 
နိုုင္ငံ သိုု႔ေရာင္းခ်သည့္ အခါတြင္ ဝယ္လက္အေနျဖင့္ တရားဝင္အရင္းအျမစ္မွ ထုုတ္ယူလာသည့္ သစ္ 
ဟုုတ္ မဟုုတ္ ကိုု ေၾကာင့္ၾကရန္ မလုုိဘဲ စိတ္ခ်လက္ခ် ဝယ္ယူႏိုုင္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ 

7  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီမွ ဇူလိုုင္လအတြင္း ခရိုုေအးရွားသိုု ့တင္ပိုု႔ခ့ဲသည့္ သစ္တန္ခ်ိန္ စုုစုုေပါင္း ၁၁၅.၉  ရိွသည္။ ၂၀၁၃ (EUTR 
အသက္ဝင္သည့္ႏွစ္) ေနာက္ပိုုင္း အမ်ားဆံုုး ပမာဏျဖစ္သည္။ သိုု ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုုဝင္ဘာလ တစ္လတည္း တင္သြင္းမႈ 
ပမာဏထက္ ေလ်ာ့နည္းသည္။ 
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ကုုမၸဏီမ်ားသည္ ခရိုုေအးရွားကိုု EUTR အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေလ်ာ့ရဲသည့္ ႏိုုင္ငံအျဖစ္ ယူဆ 
သတ္မွတ္ကာ တရားမဝင္ လုုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ့ ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္လာၾကသည္။ 
သိုု႔ေသာ္လည္း ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ ႏွင့္ ကြဲေနသည္ကုုိ လက္ေတြ ့ျမင္ခ့ဲၾကရသည္။ 

၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မ်ား တြင္ အေရးယူခ့ဲသည့္ ျဖစ္စဥ္ ၂ ခုု အရ၊ ကုုမၸဏီမ်ားသည္ EUTR က်င့္သံုုးမႈ 
အားနည္းခ်က ္ ကိုု အသုုံးျပဳရန္ အားထုုတ္မႈမ်ား ရိွခ့ဲသည္ကိုု ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုုန္ပိုုင္းတြင္ 
သစ္တင္ သေဘၤာမ်ား သည္  အီတလီနိုုင္ငံ Trieste ဆိပ္ကမ္းမွ တဆင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယန္ ႏွင့္ ဂ်ာမဏီသုုိ႔ 
ဆက္လက္ ေရာက္သြားခ့ဲသည္ကို EIA ကသိရိွခ့ဲသည္။ ဤျဖစ္စဥ္က အီတလီ စစ္ရဲ (Carabinieri) မ်ားက 
သစ္တင္ သေဘၤာမ်ားကို ုဖမ္းဆီးခ့ဲၿပီး ရံုုးတင္ တရားစြဲဆုုိ မႈျပဳလုုပ္ ခ့ဲသည္။8 ၂၀၁၉  ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုုန္ပိုုင္းတြင္ 
ခ်က္ႏိုုင္ငံမွ တဆင့္ နယ္သာလန္သိုု႔ ေရာက္လာသည့္ ကၽြန္းသစ္မ်ားကို နယ္သာလန္ႏိုုင္ငံ၏ 
အာဏာပိုုင္မ်ားက စံုုစမ္း စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုုပ္ခ့ဲရာ သစ္တန္ အေျမာက္အမ်ား ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့သည္။9 
ခရိုုေအးရွားသိုု႔ သစ္တင္ပုိ႔မႈ မ်ားေနသည့္တုုိင္ေအာင္ ယခုုႏွစ္အထိ EUTR ကို ေရွာင္ရွားသည္ ့ ျဖစ္ရပ္မ်ား 
ရိွေနေၾကာင္းကိုု EIA အဖဲြ႔က သတိျပဳမိျခင္း မရိွခ့ဲပါ။ 

8 https://www.fordaq.com/news/Myanmar_teak_illegal_logging_61650.html 
9 https://www.politie.nl/en/news/2019/december/3/03-investigation-into-tainted-timber.html 
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EIA အဖဲြ႔၏ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား 

EUTR  အသက္ဝင္လာသည့္ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္မွ စတင္ကာ၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈကိုု 
ဥပေဒပါအတိုင္း အသံုးျပဳေရး ပ့ံပုိးေပးလ်က္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ရန္ EIA အဖဲြ႔သည္ မိမိတို႔၏ စံုုစမ္း 
စစ္ေဆးမႈမ်ားကို အသုုံးျပဳေနခ့ဲသည္။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပတိုက္ရိွ သစ္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ စက္မႈလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားသုုိ႔ EIA က ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ 
သစ္မ်ားသည ္ EUTR10 စည္းမွ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရ္ိွလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုု သတိေပးစာ 
တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ ခ့ဲသည္။ ၎ ေနာက္ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မ်ား တြင္ ဥေရာပမွ 
ကုုမၸဏီမ်ား၏ စည္းမွ်ဥ္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု အေသးစိတ္ ေဖာ္ထုုတ္ခ့ဲသည္။ 

ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ တရားမဝင္သစ္ထုုတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာႀကီး ၂ ခုုကိုု 
ထုုတ္ျပန္ ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္၊ Organised Chaos ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္၊ State of Corruption 
ကိုုထုုတ္ေဝ ခ့ဲသည္။ ဥေရာပသုုိ ႔တရားမဝင္တင္သြင္းသည့္ သစ္မ်ားအေၾကာင္း၊ EUTR ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ႏွင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ကုုန္သြယ္မႈ အေၾကာင္းတုုိ႔ကိုုလည္း စာတမ္းငယ္မ်ား အျဖစ္ထုုတ္ေဝခ့ဲသည္။ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ တြင္  A Tale of Two Laws တိုု ့ကိုု ထုုတ္ေဝခ့ဲသည္။ 

EIA အဖဲြ႔၏ တာဝန္သိေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ရလဒ္မ်ားကိုု ေတြ႔ရိွခ့ဲရသည္။ ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟုု ယူဆရသည့္ 
ကုုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေလးအနက္ထားေဆာင္ရြက္မႈ ၉  ခုုကိုုေတြ ့ရိွခဲ့ရသည္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယန္၊ 
ဒိန္းမတ္၊ ဂ်ာမဏိီ ႏွင့္ ဆီြဒင္တုုိ ႔သည္ ကၽြန္းသစ္တင္သြင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ EUTR စည္းမွ်ဥ္းမ်ားကုုိ 
လိုုက္နာရန္ သတိေပးစာမ်ား အသီးသီး ထုုတ္ျပန္ခ့ဲၾကသည္။ နယ္သာလန္ႏိုုင္ငံသည္လည္း 
တစ္သီးပုုဂၢလ သစ္တင္သြင္းသူမ်ားအေပၚ တားျမစ္မႈမ်ား ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ နယ္သာလန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ 
အီတလီ အာဏာပိုုင္မ်ားသည္ သစ္ သေဘၤာမ်ားကို ု သိမ္းယူ ဖမ္းဆီးမႈ သိုု႔မဟုုတ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၉  ခုုႏွစ္တြင္ ထုုတ္သည့္ EIA အစီရင္ခံစာ State of Corruption ကုုိ FLEGT ႏွင့္ 
EUTR ကြ် မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔ ထံသိုု႔ ၎ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေပးပိုု႔ ခ့ဲသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံကၽြန္းသစ္မ်ား 
အီးယူ ေစ်းကြက္သုုိ႔ တင္သြင္းလာျခင္း မရိွေအာင္ ေဖာ္ျပပါ ပညာရွင္ အဖြဲ႔ က အရိွန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ 
ခ့ဲသည္။ ျမန္မာ့သစ္မ်ား ေရာင္းဝယ္မႈမွာ ႏိုုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားခ့ဲသည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္လည္း ႀကီးမားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျပဳလုုပ္လ်က ္ ရိွေန 
ေပသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း၊ ကုုမၸဏီမ်ားအား ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ကၽြန္းသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကိုု ေျပာျပရံုုႏွင့္ 
ၿပီးေျမာက္မည္ မဟုုတ္ပါ။ ဆက္လက္ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားျခင္း မျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္ ဟန္႔တားမႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ EUTR စည္းမွ်ဥ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သည့္ ကုုမၸဏီမ်ားအား ျပင္းထန္ေသာ 
ေငြဒဏ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပစ္ဒဏမ္်ား ခ်မွတ္ထားျခင္း မရိွေသးေခ်။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း 
အခြင့္ အခါသင့္သမွ် ကာလပတ္လံုုး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကမည္ျဖစ္သည္။ 
 

10 https://eia-international.org/news/eia-alert-timber-shipments-from-burma-to-the-eu/ 
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အဖန္တလဲလဲ က်ဴးလြန္သူမ်ား- ကုုမၸဏီမ်ားက EUTR ကုုိ မလုုိက္နာႏုိင္ဟုဆုိ 

EIA အဖဲြ႔၏ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ရလဒ္အရ ေပၚေပါက္ခ့ဲသည္ ့ Crown Holdings၊ Vandecasteele 
Houtimport၊ WOB Timber ႏွင့္ Houthandel Boogaerdt စသည့္ ကုုမၸဏီ ၄ ခုု၏ မိခင္ႏိုုင္ငံမ်ားတြင္ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ကၽြန္းသစ္ တင္သြင္းမႈ ေလ်ာ့က် သြားသည္ကိုု ေတြ႔ရသည္။  

Crown Holdings ႏွင့္ Vandecasteele တို႔သည ္ဘယ္လ္ဂ်ီယန္တြင္ အေျခစိုုက္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ EIA 
အဖဲြ႔က အေထာက္အထားခုိင္ခုိင္လုံလုံ တင္ျပခံထားရသည္ ့ ကုုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎ႏွစ္တြင္ပင္ 
ဘယ္လ္ဂ်ီယန္ႏုိင္ငံ၏ အခြင့္အာဏာရိွသူမ်ား (competent authority- CA) က ကုုမၸဏီ ၂ ခုုလုုံးကုုိ 
စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုုပ္ခ့ဲၿပီး EUTR မွ ခ်မွတ ္ ထားသည့္ စိစစ္မႈဆုုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတုုိင္း 
လုုိက္နာထားျခင္း မရိွသည္ကိုုေတြ ့ရိွခဲ့သည္။  

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လတြင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယန္ႏုိင္ငံ၏ အခြင့္အာဏာရိွသူမ်ားက “ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ 
တင္သြင္းသည့္ သစ္မ်ားသည ္ EUTR သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုုက္ညီရန္ လုုိအပ္ဆျဲဖစ္သည္” ဟုု 
သစ္လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား ထံသုုိ႔ သတိေပးစာ တစ္ေစာင္ ေပးပိုု႔ခ့ဲသည္။ ၎သေဘာထားကုိ လက္ရိွအခ်ိန္ထိ 
ေျပာင္းလျဲခင္း မျပဳေသးေပ။11 

EUTR ကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရိွသည္ဟုု စံုုစမ္းေပၚထြက္ခ့ဲၿပီးေနာက္ပုိင္းႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယန္ ႏုိင္ငံ 
အခြင့္အာဏာရိွသူမ်ားက သစ္လုုပ္ငန္းတစ္ခုုလုုံးကုုိ စာပုုိ႔သတိေပးၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္၊ Crown ႏွင့္ 
Vandecasteele တိုု႔သည္ ၎တုိ႔၏သစ္မ်ားကိုု ခရိုုေအးရွားမွ ရယူခ့ဲသည္။ Viator က Crown Holdings 
လက္ဝယ္သုုိ႔ ေရာင္းခ်ခ့ဲသည့္ ကၽြန္းသစ္မ်ား သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ အီးယူသုုိ႔ 
ဝင္ေရာက္သည္ဟုု ေဖာ္ျပထားသည္။ Vandecasteele ၏ ကၽြန္းသစ္မ်ားကိုုမူ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္  ဧၿပီလတြင ္
ဝင္ေရာက္ခ့ဲသည္ဟုု ေၾကညာထားသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ၂ လ အတြင္း ဘယ္လ္ဂ်ီယန္ သိုု႔ ျမန္မာႏ္ိုုင္ငံမွ 
သစ္ခဲြသားမ်ား တုုိက္ရိုုက္ ဝင္ေရာက္ထားသည္ကို မေတြ႔ ရပါ။ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုုင္လတြင္ ဂ်ာမဏႏုိီင္ငံ၏ အခြင့္အာဏာရိွသူမ်ားျဖစ္ေသာ စိုုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ 
အစားအေသာက္ ရံုုးခ်ဳပ္မွ နိုုင္ငံအတြင္းရိွ သစ္ တင္သြင္းသူမ်ားကိုု ဘယ္လ္ဂ်ီယန္ႏွင့္ အလားတ ူ
သတိေပးစာ ထုုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ ထိုစာတြင္၊ “လက္ရိွ အခ်ိန္တြင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ EUTR သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
အတုုိင္း ထုုတ္ယူထားသည့္ သစ္မ်ားကို တင္သြင္းရန္ မျဖစ္ႏိုုင္ပါ” ဟုု သတိေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။12 
ဂ်ာမဏီနိုုင္ငံ WOB Timber အတြက္ ဦးတည္ တင္ပိုု႔ လုုိက္သည့္ သစ္မ်ားသည္ ခရိုုေအးရွားသုုိ႔ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေရာက္ရိွခ့ဲသည္။   

နယ္သာလန္ႏုိင္ငံအေျခစိုုက္ Houthandel Boogaerdt သည္လည္း EUTR ကုုိ အဖန္ဖန္ ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ 
ကုုမၸဏီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ကၽြန္းသစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
အျပည့္အဝ ေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟု ုသက္ေသျပႏိုုင္ျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုုင္မ်ားက 

11  https://www.health.belgium.be/fr/news/le-bois-importe-du-myanmar-ne-repond-toujours-pas-aux-exigences-eutr (translated from 
French). 

12  https://www.ble.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2018/180724_Myanmar.html (translated from German). 
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Boogaerdt ၏ နယ္သာလန္ႏိုုင္ငံသုုိ ႔ ကၽြန္းသစ္ တင္သြင္းခြင့္ကို တစ္ႏွစ္ ပိတ္ပင္ခ့ဲသည္။ နယ္သာလန္ 
တရားရံုုးတြင္ တရားၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း စိစစ္မႈမ်ား အတိအက် မလုုပ္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ၎တုုိ႔ကုုိ ခ်မွတ္သည့္ 
ျပစ္ဒဏ္သည္ ထုုိက္တန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသျဖင့္ တရားရႈံးခဲ့သည္။13 ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတၿ္ပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ကၽြန္းသစ္မ်ား ဆက္လက ္ ကုန္သြယ္ေနသျဖင့္ နယ္သာလန္ အစိုုးရ 
ေရွ႕ေနက ကုုမၸဏီကိုု စစ္ေဆးမႈျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္။14 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ၊ Boogaerdt သည္ Viator မွ တဆင့္ သစ္သေဘၤာ ၂ စီး ကုိ ရယူခ့ဲသည္။ 
ယင္းတုိ႔ကို ၂၀၁၉  ခုႏွစ္၊ မတ္လ ႏွင့္ ဧၿပီလ တို႔တြင္ Rijeka ဆိပ္ကမ္း၌ ထုတ္ယူသည္ဟုု 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎  ျဖစ္စဥ္မွာ EUTR သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုုက္နာမႈမရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရၿပီးေနာက္၊ 
နယ္သာလန္ အာဏာပိုုင္မ်ားက ေစ်းကြက္သုုိ႔ သစ္တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္ပင္ေၾကာင္း အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ 
ၿပီးေနာကပုိ္င္းတြင္ ေပၚေပါက္သည္ ့ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ Boogaerdt အေနျဖင့္ ၎တိုု႔သည ္ EUTR 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုု လိုုက္နာျဖည့္ဆည္းရန္ မျဖစ္ႏိုုင္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္သြား ဟန္တူသည္။ EUTR 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား လုုိက္နာေနေၾကာင္း အတည္ျပဳမႈ မရိွမျခင္း ကုန္သြယ္မႈလုုပ္ငန္း ဆိုုင္းင့ံ ထားမည့္အစား 
ရႈပ္ေထြးသည္ ့နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳး သုုံးကာ သစ္မ်ားကို ရယူမည္ ဟူေသာ သေဘာထား ရိွဟန္တသူည္။  

ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ သစ္မ်ား တင္သြင္းရာတြင္ စလုုိေဗးနီးယား အေျခစိုုက္ ABC Net သည္ ဘယ္လ္ဂ်ီယန္၊ 
ဂ်ာမဏီ၊ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံတုုိ ႔ႏွင့္ မတူပဲ ကြဲထြက္ေနသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တြင္ အႀကီးအက်ယ္ တင္သြင္းၿပီး 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ အလ်င္အျမန္ ျပန္ေလ်ာ့သြားသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ တင္သြင္းသည့္ သစ္အေရအတြက္မွာ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ခ်က္ခ်င္း က်ဆင္းသြားၿပီး ၎ ေနာက္ပုိင္းတြင္ တင္သြင္းမႈ မရိွေတာ့ပါ။ 
EIA အဖဲြ႔က စလုုိေဗးနီးယားႏိုုင္ငံ၏ EUTR အတြက္ တာဝန္ခံထားသည့္ သစ္ေတာႏွင့္ အမဲလုုိက္ 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုုး (Forestry and Hunting Directorate) သုုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ့ဲရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
ေမလႏွင့္ ေအာက္တုုိဘာလ အၾကားတြင္ ABC Net ကိုု စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခ့ဲၿပီး စိစစ္မႈပိုုင္းတြင္ 
အျပည့္အဝ ေဆာင္ရြက္မႈ မရိွေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ သတိေပးစာ ထုုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ ABC 
Net အတြက ္ Viator မွတဆင့္ သြားမည္ ့ သေဘၤာသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ 
တို႔တြင္ ခရိုုေအးရွား အေကာက္ခြန္မွ ျဖတ္သန္းသြားခ့ဲသည္။ ABC သည္ Viator လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ 
စလိုုေဗးနီးယား အာဏာပိုုင္မ်ား၏ ဥပေဒစုိးမုိးမႈကိုု ေရွာင္ရွားခ့ဲသည္ ့သေဘာသက္ေရာကသ္ည္။  

အမိန္႔စာအရ၊ Viator သည္ စိစစ္မႈလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လုုိက္နာရန္အတြက္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လထိ 
အခ်ိန္ရသည္ ဟု သိရသည္။ EIA အဖဲြ႔က ၾကည့္ရႈခ့ဲသည့္ သေဘၤာတုုိင္းကိုု စစ္ေဆးမႈျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္ဟု 
မဆိုႏုိင္ပါ။ အစီရင္ခံစာတြင္ စာရြက္စာတမ္း ၄ စံုသာပါဝင္သည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း၊ Viator ၏ အမည္သည္ 
ျမန္မာ ႏွင့္ ခရိုုေအးရွား အေကာက္ခြန္ ဆုုိင္ရာ အျခားသစ္သေဘၤာမ်ား၏ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားတြင္လည္း 
ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရိွရသည္။ ၎သည္ သေဘၤာႏွင့္ တင္သြင္းသည့္ ကိစၥအဝဝတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ 
သေဘာျဖစ္သည္။ မည္သုုိ႔ ပင္ဆုုိေစ၊ ၎က အခ်ိဳ႕ေသာ သေဘၤာတင္သြင္းမႈလုုပ္ငန္းတြင္ ကုန္သြယ္သူ 

13 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:473&showbutton=true&keyword=houtverordening 
14 https://www.boogaerdthout.nl/bericht/statement-onderzoek-teak/ 
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အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွသည့္ တိုုင္ေအာင္၊ အျခားေသာ ကုုမၸဏီမ်ားမွ အျခားသူတစ္ဦးက 
သစ္ကုန္သြယ္သူ ျဖစ္ရပါမည္ ထိုသုိ႔ဆိုေသာ္လည္း EUTR သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္း ေနဦးမည္/ 
တာဝန္ရိွသူ ျဖစ္သည္။ 

အမည္ပါဝင္သည့္ ကုုမၸဏီမ်ား၏ စိစစ္မႈလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပည့္စံုုျခင္းမရိွဘဲ သေဘၤာ ဆုိက္ကပ္ ခြင့္ႏွင့္ 
ကုန္တင္သြင္းခြင့္ မေပးသင့္ပါ။ Viator သည္ သေဘၤာတင္သြင္းမႈ အားလုုံးကုုိ လက္ခံ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္သည့္ ကုုမၸဏီျဖစ္ပါက ခရိုုေအးရွား အာဏာပိုုင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တင္သြင္းသမွ် သေဘၤာအားလုုံးကုုိ 
စစ္ေဆးၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္သင့္သည္။ အျခားေသာ ႏိုုင္ငံမ်ားမွ ကုုမၸဏီမ်ားကလည္း 
လုုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ သစ္တင္သြင္းသ ူ(operator) အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ပါက ၎ ႏိုုင္ငံမ်ားမွ  
သက္ဆုုိင္ရာ အာဏာပိုုင္မ်ားသည္ Viator မွတဆင့္ ရရိွလာသည့္ သစ္မ်ားကုုိ စစ္ေဆးရန္ လိုုအပ္သည္။  

Viator ႏွင့္ ၎၏ ပစၥည္းတင္သြင္းေပးသည့္ ကုုမၸဏီမ်ားသည္ အီးယူသုုိ႔ ကၽြန္းသစ္ တင္သြင္းရာတြင္ 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုုင္ သည့္ ဆံုုးရႈံးမႈမ်ားကိုု သေဘာေပါက္ရံုုမက စီးပြားအျဖစ္ အေသအခ်ာ ေရြးခ်ယ္ကာ 
အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုုပ္ၾကျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ EUTR စည္းမွ်ဥ္းမ်ားကို လိုုက္နာရန္မွာ မျဖစ္ႏိုုင္ဟုု 
ခံယူထားသည့္  ဂ်ာမဏီ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယန္၊ နယ္သာလန္ႏိုုင္ငံမ်ားသုုိ႔ တင္သြင္းပါက ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းသည္ကို 
သိသျဖင့္ လက္တစ္လံုုးျခား ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ တရားဝင္သည္ဟုု သက္ေသ 
မျပႏိုုင္သည္ ့ အႏၱရာယ္ရိွေသာ သစ္မ်ား အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုုပ္ျခင္းကိုု ရပ္တန္႔မည့္အစား ခရိုုေအးရွားမွ 
တဆင့္ တင္သြင္းရန္ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ ခရုိေအးရွားက EUTR ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
မရိွဟုု ယူဆလ်က္ ကုန္သြယ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုုင္သည္။ 

EUTR မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒဆုုိင္ရာ တာဝန္မ်ားသည္ သစ္တင္သြင္းသူမ်ားအတြက္သာ အဓိက 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တုုိ႔မွ တဆင့္ ဆက္လက္ ဝယ္ယူသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ၎တုုိ႔ အသုုံးျပဳသည့္ 
သစ္မ်ား သည္ တရားမဝင္ သစ္မ်ားျဖစ္ႏ္ုုိုုင္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကိုု လ်စ္လ်ဴရႈ မထားသင့္ပါ။ 
Vandecasteele Houtimport သည္ ယူေကမွ ရြက္ေလွ ကုုမၸဏီမ်ားသုုိ ႔ သစ္မ်ား အဓိက ေရာင္းခ်ေပး 
သူျဖစ္သည္။ ရြက္ေလွတည္ေဆာက္ေရး ကုုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ Princess ႏွင့္ Sunseeker တိုု႔ သည္ 
Vandecasteele ထံမွ ယခင့္က သစ္မ်ား ရယူခ့ဲဖူးသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားရိွသည္။15 ထုုိ႔အျပင္ Vandecasteele 
သည္ ယူေကသိုု႔ ကၽြန္းသစ္အမ်ား အျပားဆက္လက္ တင္သြင္းေနသည္ဟု ု EIA က နားလည္ထားသည္။ 
Vandecasteele ၏ EUTR သတ္မွတ္္ခ်က္မ်ားကိုု ေရွာင္ရွားရန္ အားထုုတ္မႈမ်ားသည္ ၎သစ္မ်ား၏ 
အရင္းအျမစ္ ခုုိင္မာမႈ၊ ေနာက္ေၾကာင္းရွင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ား ေပၚေပါက္ေစသည္။ 

ယခုုျဖစ္စဥ္၌ ခရိုုေအးရွားကုုမၸဏီကိုု အသံုုးခ်လ်က္ EUTR ကုုိ လက္တစ္လုုံးျခား လုုပ္သည့္ ကိစၥကိုု 
ေဖာ္ထုုတ္ ႏိုုင္ေသာ္လည္း ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုုံးကိုု ပံုုေဖာ္နိုုင္ျခင္းမရိွပါ။ ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္မ်ား တြင္ ခရိုုေအးရွားမွ 
တဆင့္ သစ္ ၁၂၈  တန္ ပုုိ႔ခ့ဲေၾကာင္း ေျပစာမ်ားအရ သိရသည္။ အမ်ားျပည္သူမ်ား သိသာႏိုုင္ရန္ 
ထုုတ္ျပန္ထား သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ၎ ၂ ႏွစ္တာ အတြင္း ျမန္မာႏိုုင္ငံ မွ သစ္တန္ခ်ိန္ 
၁၀၀၀ နီးပါး ခရိုုေအးရွားသုုိ ႔ ေရာက္ရိွခ့ဲသည္။ ၎အေရအတြက္အရ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ တရားမဝင္သစ္ဟုု 

15 https://news.mongabay.com/2018/01/luxury-british-yacht-makers-vow-to-examine-supply-chains/ 
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သတ္မွတ္ႏိုုင္ သည့္ သစ္အမ်ားအျပားမွာ စစ္ေဆးႏိုုင္ျခင္း မရိွေသးသည္ကုိ ျပသလ်က္ရိွသည္။ 
တစ္နည္းေျပာရလ်င္ EUTR ႏွင့္ ကုုိက္ညီမႈ မရိွသည့္ သစ္မ်ားျဖစ္သည္။ ခရိုုေအးရွားတြင္ သစ္ 
အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုုပ္ေပးသည့္ ကုုမၸဏီမ်ား ဆက္လက္ရိွေနႏိုုင္ၿပီး၊ ဥေရာပ တဝွမ္းတြင္လည္း 
ခရိုုေအးရွားကိုု သစ္ဝင္ေပါက္အျဖစ္ အသုုံးျပဳသည့္ ကုုမၸဏီမ်ား ရိွေနႏိုုင္သည္။ ခရိုုေအးရွား အာဏာပိုုင္မ်ား 
အေနျဖင့္ တရားမဝင္ဟုု သတ္မွတ္ နိုုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရိွ သစ္မ်ား အေရာင္း အဝယ္ ျပဳလုုပ္သည့္ 
ခရိုုေအးရွား သစ္တင္သြင္းသူမ်ား အားလုုံးကုုိ စစ္ေဆး အေရးယူ မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ သင့္သည္။ 

တာဝန္ခံႏုိင္မႈ/စိစစ္ေရးစနစ္ - ျပဳျပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ေနရာ  

မိမိတို႔ေဒသအတြင္းသို႔ တရားမဝင္သစ္မ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းကိုု ကာကြယ္ရန္အတြက ္ ဥေရာပသမဂၢ၏ 
ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ EUTR ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ တရားဝင္ထုုတ္ယူထားသည္ဟုု ဆံုုးျဖတ္ခ်ႏိုုင္ရန္ 
လုုံေလာက္သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား (သုိ႔) တာဝန္ခံႏုိင္မႈ (သို႔) ႀကိဳတင္ေလ့လာစံုစမ္းမႈ ျပဳလုုပ္ထားသည့္ 
သစ္မ်ားကိုုသာ ကုုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တင္သြင္း လာေစရန္လည္း ပါဝင္သည္။ ဆုိလိုသည္မွာ ကုမၸဏီ ႏွင့္ 
သစ္တင္သြင္းသ ူမ်ားသည္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ုျပဳလုပ္ထားဖုိ႔ လိုအပ္ပါသည္၊- 

• သစ္ထုုတ္ကုုန္မ်ား၊ ကုုန္စည္လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ဆုုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု 
သိရိွခြင့္ ရိွေစရမည္။   

• ကုုန္စည္လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ တရားမဝင္သစ္မ်ားပါဝင္လာႏိုုင္အႏၱရာယ္ကိုု ဆန္းစစ္ပါ 
• ဆန္းစစ္၍ ေပၚေပါက္သည့္ စုိးရိမ္ဖြယ္/အႏၱရာယ္မ်ားကိုု ထိထိေရာက္ေရာက္ေလွ်ာ့ခ်ကာ 

တရားမဝင္ သစ္ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်မွာ လ်စ္လ်ဴရႈႏိုုင္ေလာက္သည့္ ပမာဏေအာက္သုုိ႔ ေရာက္ေနေစရမည္။ 
• ၎တို႔၏ လုံေလာက္သည့္ စိစစ္မႈစနစ္ ႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုု ပံုုမွန္သုံးသပ္ 

စစ္ေဆးရပါမည္။  

FLEGT ႏွင့္ EUTR ကြ် မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔က အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပခဲ့သည့္အတိုုင္း ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ 
အခက္အခဲမွာ ႏိုုင္ငံတြင္း အုုပ္ခ်ဳပ္မႈလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ စိစစ္မႈမ်ား အျပည့္အဝ မလုုပ္ 
ႏိုုင္ျခင္း၊ ကုုန္စည္စီးဆင္းမႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေတာမွ ဆိပ္ကမ္းေရာက္သည္ အထိ သစ္တင္ပုိ႔ရာ 
လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ တရားဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပရသည့္ အခက္အခဲတုုိ႔ ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္ 
လည္း ကုုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္မူ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားရိွသည္။  

Viator မွ ဝန္ႀကီးဌာနသုုိ႔ တင္ျပခ့ဲသည့္ သေဘၤာ ဆယ္စီးစာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ စိစစ္မႈစနစ္၏ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုုက္ညီမႈ မရိွပါ။ ၎ကုုမၸဏီမ်ားသည္ တရားဝင္သစ္ တင္သြင္းမႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ေခ်ရိွ သည့္တိုုင္ေအာင္ စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ခ့ဲသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ု ျပသႏိုုင္သည့္ သေဘၤာ 
တစ္စီးမွ် မရိွ သည္ကိုု ေတြ ့ရသည္။ သေဘၤာတင္ပို႔မႈ ၁၀ ခုုတြင္ေတြ ့ရသည့္ ျပႆနာမ်ားမွာ၊- 

• သစ္ေတာ (ခုုတ္လဲွခြင့္ပါမစ္) မွ ဆိပ္ကမ္းအထိ (ဥပမာ ျပည္ပတင္ပို႔ခြင့္ လုိင္စင္) သစ ္
(သစ္ထုုတ္ကုုန္) ၏ တရားဝင္မႈကိုု ေဖာ္ထုုတ္ စိစစ္ႏိုုင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုု သက္ဆိုုင္ရာ 
အာဏာပုုိင္မ်ားသို႔ တင္ျပႏိုုင္ျခင္း မရိွပါ။ တင္ျပသည့္အခါမ်ားတြင္လည္း မျပည့္မစံုု တင္ျပမႈမ်ား 
မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေန သည္။  (စာမ်က္ႏွာ ၃ ရြက္ ရိွသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွ ၁ ရြက္ ၂ 
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ရြက္သာ တင္ျပျခင္း) ရံဖန္ရံခါ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား မပါသည္ ့ စာမ်က္ႏွာမ်ား 
ျဖစ္ေနသည္။ အာဏာပိုုင္မ်ား၏ တံဆိပ္၊ တံဆိပ္ေခါင္း သုုိ႔မဟုုတ္ လက္မွတ္မ်ား 
မပါပဲျဖစ္ေနသည္။ ၎ အားနည္းခ်က္မ်ားအျပင္ သစ္ေတာဌာန စာညႊန္း အမွတ္မ်ားကိုု 
ျပင္ဆင္ထားသည ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုုန္စည္ လမ္းေၾကာင္းကိုု ေျခရာေကာက္ရန္၊ တရားဝင္မဝင္ 
ဆန္းစစ္ရန္ အခက ္အခဲမ်ား ျဖစ္ေစသည္။  

• ကုုမၸဏီတစ္ခုုအေနျဖင့္ EUTR သတ္မွတ္ခ်က္ အားလုုံးကုုိ ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္ဟ ု
ျပသလိုုပါက ဆက္စပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အားလံုုးကိုု တင္ျပရန္ လိုုအပ္သကဲ့သုုိ႔၊ 
သက္ဆုုိင္ရာ အာဏာပိုုင္မ်ား အလြယ္တကူ နားလည္ႏိုုင္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ လည္း 
တင္ျပရန္ လုုိသည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ စာမ်က္ႏွာ အမ်ားအျပားကိုု 
စိစစ္ရသည့္ သက္ဆုုိင္ရာ/အခြင့္ရ အာဏာပိုုင္မ်ား (Competent Authority) ၏ 
အခက္အခဲမ်ားကိုု စဥ္းစား ေပးရန္လုုိ သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သေဘၤာတင္သြင္းမႈ တစ္ခုအတြက ္
တင္ျပသည့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားတြင္ စာမ်က္ႏွာ စုစုေပါင္း ၁၃၈ မ်က္ႏွာပါရိွသည္။ ၇၇ မ်က္ႏွာမွာ 
ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ သာ ျဖစ္ၿပီး ဘာသာျပန္ ထားမႈ တစ္စံုုတစ္ရာ မရိွပါ။ ကုုမၸဏီမ်ားမ ွ
သက္ဆုုိင္ရာ အာဏာပိုုင္ မ်ားက လုုပ္ငန္းမ်ား အလြယ္တကူ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္ ရွင္းလင္းသည့္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ျပရန္ အားထုုတ္မႈ နည္းျခင္းသည္လည္း ပူးေပါင္းျခင္း မရိွမႈသည္ကိုု 
ျမင္ေတြ႔ႏုိင္သည္။ သက္ဆိုုင္ရာ အာဏာပုုိင္မ်ား အဖိုု႔ မွာလည္း စာရြက္စာတမ္းပါ စာသားမ်ား 
သုုိ႔မဟုုတ္ မသကဲြဲသည့္ အေရးအသားမ်ားကို ု မွန္းဆ ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရိွပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ 
အခက္အခဲမ်ားသည္ ကြ် မ္းက်င္သ ူ ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔က ထုုတ္ျပန္သည့္ စာတမ္းပါ အခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ တုုိက္ဆုုိင္ေနသည္။  သစ္တင္သြင္းသ ူ အေနျဖင့္ EUTR ႏွင့္အညီ ၎တိုု႔ႏွင့္ 
သက္ဆုုိင္သည့္ စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူခြင့္ မရိွျခင္း၊ စာရြက္ 
စာတမ္းမ်ား စစ္မွန္ ခိုုင္မာမႈ ဆန္းစစ္ႏိုုင္မႈ မရိွျခင္း၊ တရားဝင္လမ္း ေၾကာင္းျဖင့္ ထုုတ္သည့္ 
သစ္ျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္း စသည္တို႔ကုိ ဆန္းစစ္ႏိုုင္မႈ မရိွျခင္းတုုိ႔ျဖစ္သည္။  

• ရန္ကုုန္ဆိပ္ကမ္း အေကာက္ခြန္မွ Rijeka ဆိပ္ကမ္း အေကာက္ခြန္ေရာက္ခ်ိန္ သစ္ထုုတ္ကုုန္ 
မ်ား၏ တန္ဖိုုးေျပာင္းလမဲႈမွာ ေမးခြန္းထုုတ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။ အမႈတြဲ တစ္ခုတြင္၊ ၃၀၀ 
ရာခုုိင္ႏႈန္းအထိ ေျပာင္းလသဲြားသည့္ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုုရိွသည္။  

• အခ်ိဳ႕ေသာ သေဘၤာတင္ပုိ႔မႈမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ပါဝင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ကြဲလြဲမႈမ်ား ရိွသည္။ အေကာက္ခြန္မ်ား အေနျဖင့္ ပါဝင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုု အလြယ္တကူ 
အမ်ိဳးစား ခြဲႏိုုင္ရန္  ႏိုုင္ငံတကာ သေဘၤာတင္ပိုု႔ မႈမ်ားတြင္ HS Codes ကုုဒ္ စနစ္ကို ု
အသုုံးျပဳသည္။ ၎ စနစ္သည္ အေရးႀကီးသည္။ ဥပမာ သင့္ေတာ္သည့္ အခြန္ႏႈန္းထား 
ေကာက္ယူႏိုုင္ရန္ ကုုဒ္စနစ္ သည္ အေရးႀကီးသည္။ သေဘၤာတင္ပိုု႔မႈ အမ်ားအျပားတြင္ HS 
ကုုဒ္မ်ားကိုု အေျပာင္းအလ ဲ ျပဳလုုပ္ထားသည္။ ေစ်းႏႈန္းကိုုလည္း အေျပာင္းအလလဲုုပ္ထားသည္။ 
ရန္ကုုန္ ဆိပ္ကမ္းမွ စိစစ္လုုိက္သည့္ ကုုဒ္အမွတ္မွာ (HS Code 4418) ျဖစ္ၿပီး Rijeka ဆိပ္ကမ္း 
အေရာက္တြင္ (HS Code 4407) ျဖစ္သြားသည္။  

• ေနာက္ထပ္ ဂရုုစိုုက္ရမည့္ ကိစၥတစ္ခုုမွာ သစ္ခုုတ္လဲွသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ EIA မွ ၾကည္ရႈခ့ဲသည့္ 
စာရြက္ စာတမ္းမ်ားအရ သစ္ပင္အမ်ားစုုမွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇  ခုႏွစ္ စပ္ၾကား သစ္ အလံုုးလုုိက္ 

13 
 



 
 

တင္ပုုိ႔ခြင့္ မပိတ္မီ တြင္ ခုုတ္လဲွထားသည့္ သစ္မ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္ခံ အေၾကာင္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ယင္းအခ်က္သည္ အလြန္ေရးပါသည္ ့ အခ်က္ျဖစ္သည္။ သစ္ အလုုံးလုုိက္ 
တင္ပိုု႔မႈ ပိတ္ပင္ျခင္း မျပဳမီတြင္ ႏိုုင္ငံပိုုင္ ျမန္မာ့သစ္လုုပ္ငန္းသည္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ 
ပမာဏ ထက္ပိုု၍ ခုုတ္လဲွ ထုုတ္လုုပ္ခ့ဲသည္။ ၎သစ္မ်ားသည္ တရားမဝင္ ထုုတ္လုုပ္ထားသည့္ 
သစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ကုုန္စည္စီးဆင္းမႈ တစ္ေလွ်ာကတ္ြင္ ၎သစ္မ်ား ပါဝင္လာခ့ဲသည္။  

ျဖစ္စဥ္ အမ်ားစုုအတြက္ သေဘၤာတင္ျခင္းႏွင့္ဆုုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းအမ်ားစုုကိုု စကၤာပူအေျခစိုုက္ 
Double Helix က မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားသည္။ ယခုု ေဆြးေႏြးေနသည္ ့
သေဘၤာတင္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ကုုန္စည္ စီးဆင္းမႈ အဆင့္ဆင့္ သုုိ႔မဟုုတ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ဥပေဒ 
ေၾကာင္းအရ တရားဝင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ သည္ကိုု တင္ျပထားျခင္း မရိွဘ ဲ Double Helix က 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ့ဲသည္ သုိ႔မဟုတ္ မေပးခ့ဲသည္ကိုု ရွင္းလင္းစြာ မသိရပါ။ သိုု႔ေသာ္လည္း Double Helix  
ကမႈ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားဝင္ေအာင္ စိစစ္ အတည္ျပဳေပးခ့ဲသည္ဟုု ထုုတ္ေျပာခ့ဲသည္။ 
စာရြက္စာတမ္းေပၚႏွင့္ သက္ဆိုုင္သည့္ သက္ေသခံ အသိ အမွတ္ျပဳလက္မွတ္တြင္ “ယခုုသစ္မ်ားသည္ 
သစ္ထုုတ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သစ္ေတာမ်ားမွ ျမန္မာ့ သစ္လုုပ္ငန္း သိုု႔မဟုုတ္ တရားဝင္လုုပ္ခြင့္ရ 
ကန္ထရိုုက္မ်ားက ထုုတ္လုုပ္ထားသည့္ သစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဝယ္ယူ၊ ျပဳျပင္ၿပီး 
ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ရန္ကုုန္ ဆိပ္ကမ္းမွ တင္ပိုု ့ျခင္းျဖစ္သည”္ ဟုု ေရးသား 
ေဖာ္ျပထားသည္။  

Viator သိုု႔သစ္ေရာင္းခ်သည္ ့ ကုုမၸဏီမ်ား၏ ခိုုင္မာမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အႏၱရာယ္/စုိးရိမ္ဖြယ ္ ရိွမရွိ 
ဆန္းစစ္မႈတြင္ Double Helix က သစ္ေရာင္းခ်သည့္ သူမ်ားအားလုုံး၏ ေနာက္ေၾကာင္းလွည့္ 
ဆန္းစစ္ခံႏိုုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “ဘာမွ်မရိွ” ဟုု ေရးသြင္းထားသည္။ သစ္ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ 
ျမန္မာ့သစ္လုုပ္ငန္းမွ ထုုတ္ေပးသည့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားေပၚတြင္ မီွျငမ္းထားသည္ကိုု သိလ်က္ႏွင့္ ထိုသို႔ 
ေရးသြင္း ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ အလားတူ စစ္ေဆးမႈ တစ္ခုုတြင္ Double Helix က ျမန္မာ့သစ္လုုပ္ငန္းမွ 
ထုုတ္ေပးသည့္ စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္း ထုုတ္ထားခ့ဲဘူးသည္။  

EUTR သတ္မွတ္ခ်က္အရ Double Helix သည ္သစ္တင္သြင္းသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မဟုုတ္ေသာ 
ေၾကာင့္ သေဘၤာတင္ပိုု႔ မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ တာဝန္ရိွသူ မဟုတ္ပါ။ Viator ကသာ 
တာဝန္ယူရ မည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ဟုုတ္မဟုုတ္ 
စိစစ္အတည္ျပဳ မရသည့္ အေျခ အေနႏွင့္ ကုုန္စည္လြဲေျပာင္းပုိင္ဆိုင္မႈကြင္းဆက္တြင္ တရားဝင္ သတ္မွတ္ 
ထားခ်က္ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ထားမႈ ရိွမရိွ ဆိုသည္ကုိ အတည္ျပဳအဖဲြ႔အစည္းက စိစစ္ 
အတည္ျပဳေပးသည္ဟုု သတ္မွတ္ခြင့္ မရိွပါ။ Double Helix ၏ ထုုတ္ျပန္ ခ်က္ျဖင့္ EUTR ႏွင့္ အညီ 
ေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟု ုသတ္မွတ္၍ မရပါ။  

ဥေရာပ ကုုမၸဏီအခ်ိဳ႕မွ ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ား ပ်က္ဆီးျခင္း ႏွင့္ တရားမဝင္ သစ္ထုုတ္လုုပ္ျခင္းကိုု တြန္းအား 
ေပးေနသည့္လုုပ္ရပ္ကိုု ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ု ဆိုုႏိုုင္သည္။ ထိုုကဲ့သုုိ႔ ေသာ ဥပေဒ မလိုုက္နာမႈမ်ား၏ 
အေၾကာင္းအရင္းမွာ ဥေရာပ ကုုမၸဏီမ်ားႏွင့္သာ ဆက္စပ္ေနသလား သိုု႔မဟုုတ္ ျမန္မာ့သစ္လုုပ္ငန္းမွ 
သစ္ဝယ္ယူသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ကုုမၸဏီမ်ားႏွင့္ေရာ ဆက္စပ္ေန သလားဆိုုသည္မွာ မရွင္းလင္းပါ။ 
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အခ်ိဳ႕ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုုမၸဏီမ်ား၊  အမည္တပ္ကာ ေျပာရလွ်င္ Cheung Hing & Co၊ Pacific 
Timber Enterprise Ltd၊ Thai Sawat – တိုု႔သည္လည္း ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ တရားမဝင္ သစ္မ်ား 
ေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး EIA အဖဲြ႔က စံုုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈတြင္ ပါဝင္ သည့္ ကုုမၸဏီမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။16  

ထပ္ေဆာင္းေျပာျပရလွ်င္၊ Double Helix ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္မႈရိွသည္။ တတိယအင္အားစုုမွ စိစစ္ 
အတည္ျပဳေပးသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ကိုု ေဆာင္ရြက္စဥ္ သေဘၤာတင္မႈ အားလုုံးသည္ EUTR သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ 
ကုုိက္ညီသည္ဟုု ဆုုိထားသည္။ FLEGT/EUTR ကြ် မ္းက်င္သပူညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔၏ ထုုတ္ျပန္ခ်က္္အရ 
ျမန္မာသစ္ ကုန္္သြယ္မႈအေျခအေနကို ပိုုဆုုိးေစသည့္ အခ်က္မွာ၊ “ေငြေၾကး အေျမာက္အမ်ား 
ေပးထားသည့္ အၾကံေပးမ်ားက ေနာက္ေၾကာင္းလွည္ ့ စစ္ေဆးႏိုုင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား 
ေပးေနျခင္း၊ ကၽြန္း သစ္တင္လာသည္ ့ ကြန္တိန္နာမ်ားအတြက ္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ တတိယ 
အင္အားစုက စိစစ္အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ သစ္တင္ပိုု႔သူမ်ားက ဥေရာပႏိုုင္ငံမ်ားသုုိ႔ တင္ပိုု႔ရန္ 
စိစစ္မႈႏွင့္ ဆုုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား လုုံေလာက္ၿပီဟူေသာ အထင္ရိိွသြားေစျခင္း” စသည္ တုုိ႔ျဖစ္သည ္
ဟုု ဆိုထားသည္။17 Double Helix သည္ သေဘၤာတင္ပို႔မႈ ၈ ခုုအတြက္ ေနာက္ေၾကာင္းလွည္ ့
စစ္ေဆးႏိုုင္ေၾကာင္း လက္မွတ္ထုတ္ေပးခ့ဲၿပီး အျခား ၂ ခုုအတြက္ လက္မွတ္ေရးထုုိး အတည္ျပဳေပးခ့ဲသည္။  

အထင္မွား အျမင္မွား ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေနသည့္ ကုုမၸဏီမွာ Double Helix တစ္ခုုုုတည္း မဟုုတ္ပါ။ 
မၾကာေသးမီက Houthandel Boogaerdt သည္ နယ္သာလန္ အာဏာပိုုင္မ်ား၏ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခ်က္ အေပၚ တုန္႔ျပန္ ထုုတ္ျပန္ခ့ဲရာတြင္၊ “ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ကၽြန္းသစ္မ်ားကိုု တရားဝင္နည္းလမ္းျဖင့္ 
ရယူ၊ ျပဳျပင္ရန္ နည္းလမ္းစံုုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည ္သာမက PEFC (Programme for the Endorsement 
of Forest Certification) ေခၚ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လက္မွတ္ကိုပါ စီမံေပးထားသည္။”18  
၎ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းထုုတ္ႏိုုင္သည့္ အေျခအေန အမ်ားအျပားရိွသည္။ PEFC 
အသိအမွတ္ျပဳ သက္ေသခံ လက္မွတ ္သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ကၽြန္းသစ္မ်ားအတြက္ မရႏုိင္ပါ။19  

Boogaerdt သည္ ၎ အသိအမွတ္ျပဳ သက္ေသခံလက္မွတ္ကိုု Viator မွတဆင့္ တင္သြင္းခ့ဲသည့္ 
သေဘၤာတင္မႈ ၂ ခုုအတြက္အသုုံးျပဳခ့ဲသည္။ ၂ ခုုလုုံးတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အမွားအယြင္းမ်ား ပါရိွခ့ဲသည္။ 
ဆုုိလိုုသည္မွာ တရားဝင္မႈကိုု အျပည့္အဝ စိစစ္အတည္ျပဳထားျခင္း မရိွခဲ့သည့္ တင္ပုိ႔မႈ ျဖစ္သည္။ သေဘၤာ 
တင္ပုိ႔မႈ ၂ ခုုလုုံးတြင္ PEFC ႏွင့္ ဆုုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားလည္း တစ္ခုုမွ မပါရိွပါ။  

EUTR အျပင္၊ နယ္သာလန္တြင္ ကုုန္ပစၥည္းေၾကညာမႈဆုုိင္ရာ ဥပေဒအရ ထုုတ္ကုုန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုုိင္ရာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စားသုုံးသူမ်ားအား အမွတ္မွား 

16 https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-report-State-of-Corruption.pdf 
17  https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=39135 
18  https://www.boogaerdthout.nl/bericht/statement-onderzoek-teak/ (translated from Dutch). PEFC ဆိုုသည္မွာ ေရရွည္တည္ၿမဲမႈစံႏႈန္းႏွင့္ 

အညီထုုတ္ထားသည့္ သစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံေပးသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ 
19 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ PEFC အဖြဲ ့ဝင္ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ PEFC သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုုက္ညီမႈ မရိွေသးပါ။ 

https://www.pefc.org/news/myanmars-forests-gain-visibility-through-pefc-membership. 
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လမ္းလြဲေစသည္ ့ ထုုတ္ျပန္ခ်က္ သုုိ႔မဟုုတ္ တုုိက္တြန္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ျခင္းကိုု တားျမစ္ထားသည္။20 Viator 
မွတင္ျပခ့ဲသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ Boogaerdt က အဓိက အားျပဳထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းဟု ု
ဆုုိပါက ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ကၽြန္းသစ္မ်ားကိုု တရားဝင္နည္းျဖင့္ ထုုတ္ယူထားသည္ ဟူေသာ အဆုိႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား ဟူေသာ အဆုိတို႔သည္ လမ္းလြဲေစသည္ဟုု ယူဆ 
ရမည္ ျဖစ္သည္။  

Crown Teak က ၎၏ ဝက္ဘ္ဆိုုဒ္တြင္၊ “အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔ ထားၿပီိး အစိုုးရႏွင့္ ႏိုုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
သစ္ေတာ အာဏာပိုုင္မ်ားက လစဥ္ျပဳလုုပ္သည့္ ေလလံပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖင့္ ကၽြန္းသစ ္
လုုပ္ငန္းတြင္ မိမိတုုိ႔ ကုုမၸဏီသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရိွသည္” ဟုု ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။21 

Vandecasteele Houtimport ၏ လုုပ္ငန္း ေရရွည္တည္တံ့မႈဆုုိင္ရာ အဓိဌာန္ စာတမ္း (Corporate 
Sustainability Charter) တြင္၊ “ကုုန္ၾကမ္း သုုိ႔မဟုုတ္ ထုုတ္ကုုန္သည္ တရားမဝင္ ရင္းျမစ္မွ ထုုတ္ယူ 
ထားျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ တရားမဝင္ေရာင္း ဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းမွ ရရိွလာျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ သစ္ေရာင္းခ် 
သူမ်ား ႏွင့္ သစ္မ်ားကိုု ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေပၚေပါက္လာႏိုုင္သည့္ 
လႊေဲခ်ာ္မႈ ကိစၥရပ္မ်ား ကုုိ ေရွာင္ရွားႏိုုင္ရန္လည္း အစီအမံမ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည”္ ဟုု 
ေဖာ္ျပထားသည္။  

ဆန္းစစ္မႈမ်ား အင္တုုိက္အားတုုိက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟုု ေၾကညာခ်က္၊ တရားဝင္ ရင္းျမစ္မွ ထုုတ္ယူမႈ တြင ္
ေလးေလးနက္နက ္ ပါဝင္ေနပါသည ္ ဟူေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ားသည္ EUTR ကုိ ေရွာင္ရွားႏိုုင္ရန္ Viator 
Pula အား သစ္တင္သြင္းသ ူ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ကုုမၸဏီ၏ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ 
ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနသည္။ 

ယခုုစာတမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ဥေရာပမွ သစ္ကုုမၸဏီမ်ားကိုု EIA အဖဲြ႔က ဆက္သြယ္ၿပီး စြပ္စြမဲႈမ်ား အေပၚ 
ေျဖရွင္းရန္ အခြင့္ အေရး ေပးခ့ဲသည္။  

Viator Pula မွ Igor Popovič က  လြန္ခ့ဲသည့္ ၃ ႏွစ္က ခရိုုေအးရွား ႏုိင္ငံမွ သက္ဆုုိင္ရာ 
အာဏာပိုုင္မ်ားက စစ္ေဆးခ့ဲၿပီးျဖစ္ရာ လိုုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မရိွေၾကာင္း တုုန္႔ျပန္ ခ့ဲသည္။ 
၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တြင္လည္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ရိွခ့ဲေၾကာင္းကိုု ဝန္ခံခ့ဲၿပီး “ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ရန္ တိုုက္တြန္းထားသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈ” ကိုသာ ရရိွခ့ဲေၾကာင္းႏွင့္ 
မိမိတို႔ဖက္မွ အေရးယူေဆာင္ရြက္ၿပီးသည္ႏွင့္ “သက္ဆုုိင္ရာ အာဏာပိုုင္ အဖြဲ႔က မိမိတုုိ ႔ကုုမၸဏီသည္ 
EUTR ႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္သည္ဟူ၍သာ သံုုးသပ္ခ်က္ ေပးလိမ့္မည္္” ဟုု ၎က ဆိုသည္။  

Boogaerdt ၊ Vandecasteele Houtimport ႏွင့္ HF Italy တုုိ႔က ၎တုုိ႔သည္ EUTR သတ္မွတ္ခ်က္ 
ေအာက္တြင္ သစ္တင္သြင္းသ ူ (operator) အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ စိစစ္ရမည္ ့ တာဝန္ 

20  https://www.reclamecode.nl/wp-content/uploads/2018/10/SRCNRCENboekje_oktober2017.pdf 
21 http://crown-teak.com/index.php/teak-wood 
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သည္ ၎တုုိ႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရိွဟုု ဆိုုသည္။ ၎တုုိ႔၏ သြင္းကုုန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခရိုုေအးရွား 
အာဏာပိုုင္မ်ားက တစ္စံုုတစ္ရာ ေမးခြန္းထုုတ္ခ့ဲျခင္း မရိွေၾကာင္း Vandecasteele က ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။  

WOB Timber က EIA အဖဲြ႔၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ကုုိ “အခုုိင္အမာ ျငင္းဆုုိခ့ဲသည္”။ Boogaerdt ႏွင့္ 
Vandecasteele တုုိ႔ကမူ သစ္မ်ားကိုု Viator မွ ရယူျခင္းျဖင့္ EUTR ကိုု လက္တစ္လုုံးျခား 
ေဆာင္ရြက္ေနသည ္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ကို ုျငင္းဆုုိခ့ဲသည္။ 

ဆက္လက္ၿပီး Boogaerdt က၊ “Boogaerdt သည္ PEFC သက္ေသခံလက္မွတ ္ ရယူသည့္ အျပင္ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ကၽြန္းသစ္မ်ားက္ိုု စနစ္တက် ထုုတ္ယူသည့္ စနစ္ျဖစ္ေပၚေစရန္ အားစိုုက္၊ ေငြစိုုက္ေဆာင္ရြက္ 
ေနသည့္ တစ္ခုုတည္းေသာ ဥေရာပ ကုုမၸဏီျဖစ္သည္” ဟုု ဆက္လက္ ေျပာဆုုိခ့ဲသည္။  

Crown က၊ EIA မွ ေပးပိုု႔သည့္စာကိုု လက္ခံရရိွေၾကာင္း သိုု႔ေသာ္လည္း “လက္ရိွ ကုုိရိုုနာဗိုုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ 
ဖရိုုဖရဲ ျဖစ္ေနသည္ ့အေျခအေနတြင္ တုုန္႔ျပန္မႈ မျပဳႏိုုင္ေၾကာင္း” ေျဖၾကားခ့ဲသည္။  

ေရွ  ့လုုပ္ငန္းစဥ္  

EUTR သည္ မိမိတို႔ အဖဲြ႔ဝင္ႏိုုင္ငံမ်ားက ၎ စည္းမွ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ အားျပဳေနရခ်ိန္တြင္ 
မိမိတို႔နယ္ေျမအတြင္းရိွ သစ္တင္သြင္းသူမ်ား လုုိက္နာမႈ မရိွသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ 
ဆုုိလိုုသည္မွာ၊ ဤခရိုုေအးရွားျဖစ္စဥ္တြင္ ခရိုုေအးရွား စိုုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္သည့္ အေရးယူမႈမွာ Viator Pula ကိုု ဥပေဒႏွင့္ အညီ အေရးယူျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေဆးမႈျပဳလုုပ္ျခင္း၊ EUTR ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ အမိန္႔ထုုတ္ျခင္း 
အားျဖင့္ ခရိုုေအးရွား သက္ဆိုုင္ရာ အာဏာပိုုင္သည္ အေရးယူမႈ၏ အေရးႀကီးသည့္ ပထမအဆင့္ကိုု 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။  

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ ၂၀ တြင္ သေဘၤာတင္သြင္းမႈ ၄ ခုုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စိစစ္မႈမ်ားကို ု ျပန္လည ္
ျပင္ဆင္ႏိုုင္ရန္ Viator သုုိ႔ခြင့္ျပဳထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ကုုန္ဆုုံးမည္ျဖစ္သည္။  ဥေရာပ တစ္ခြင္လုံးတြင ္
ထပ္တလဲလ ဲ ေတြ႔ရိွခ်ကမ္်ားအရ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္မ်ားအတြက္ Viator ကုုမၸဏီအေနျဖင့္ လံုေလာက္သည့္ 
ေနာက္ေၾကာင္း စိစစ္မႈကို ုသတ္မွတ္ထားသည့္ အတုုိင္း လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု EIA အဖဲြ႔ က 
ယူဆသည္။ ခရိုုေအးရွား၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုုိင္ရာ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္အရ သက္ဆုုိင္ရာ 
အာဏာပုုိင္အေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္ အေကာက္ခြန္ဝန္ႀကီးဌာနသုုိ႔ လြဲႊေဲျပာင္း 
ေပးၿပီး အေရးယူႏိုုင္သည္။ သစ္မ်ားကိုု သိမ္းဆည္းျခင္း၊ သစ္ သိုု႔မဟုုတ္ သစ္ထုုတ္ကုုန္မ်ားကိုု ေစ်းကြက္ 
တင္ျခင္းမွ တားျမစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုုင္သည္။22  

အျခားႏိုုင္ငံမ်ားလည္း အလားတ ူ အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္ သည္၊ သစ္မ်ားအား ဖမ္းသိမ္းျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ 
ခရိုုေအးရွား ေစ်းကြက္သိုု႔ ကၽြန္းသစ္တင္သြင္းခြင့္ကို ပိတ္ပင္လုုိက္ျခင္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္သည္။23 

22 EUTR အပိုုဒ္ ၁၀ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္အညီ  
23 ဥပမာအားျဖင့္ နယ္သာလန္၊ ဂ်ာမဏီ တိုု႔တြင္ ၎လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ 
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ခရိုုေအးရွား အာဏာပိုုင္မ်ား၏ အေရးယူမႈသညႀ္ကိဳဆိုုရမည့္ ကိစၥျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုုက့ဲသုုိ႔ EUTR အား 
လက္တစ္လုုံးျခားေဆာင္ရြက္သည့္ ျဖစ္စဥ္သည ္ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းမႈပိုုင္းတြင္ ျပႆနာမ်ားရိွေၾကာင္း၊ 
ျပဳျပင္ရန္ လိုုအပ္မႈမ်ား ရိွေနေသးေၾကာင္းကိုု ထင္ရွားေစသည္။ မၾကာေသးမီက ျပင္ဆင္ခ့ဲသည္ ့
ခရိုုေအးရွား အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈဆုုိင္ရာ ဥပေဒအရ အာဏာပိုုင္သည္ EUTR စိစစ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ကိုု  
ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ကုုမၸဏီအား ျပစ္ဒဏ္ခ်ခြင့္ မရိွပါ။24 ဆုုိလိုုသည္မွာ Viator ႏွင့္ Mr Popovič တိုု႔သည္ 
ဤအႀကံအစည္တြင္ ပါဝင္ခ့ဲမႈ မွ ရရိွခ့ဲသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား အားလုုံးကုုိ ဆက္လက ္ ခံစားခြင့္ 
ရိွေနေပမည္။  

ပါဝင္သည့္ အျခားေသာ ကုုမၸဏီမ်ားသည္ သစ္တင္သြင္းသူမ်ားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုုပ္ကုုိင္ျခင္း 
မရိွသည္ျဖစ္ရာ ၎တုုိ႔သည ္ EUTR ႏွင့္ သက္ဆုုိင္မႈ မရိွသျဖင့္ အျပစ္ေပးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရေနၾက 
ျပန္သည္။ ရာဇဝတ္မႈအမ်ား အျပားတြင္ ပါဝင္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အကူအညီေပးသူ၊ အားေပးသ ူသိုု႔မဟုုတ္ 
ပူးေပါင္းႀကံစည္သူမ်ား အားလံုုးကိုု ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည္ျဖစ္ရာ EUTR တြင္လည္း ၎အတုုိင္း က်င့္သံုုး 
သင့္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုုင္ငံမ်ားမွ EUTR အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါဝင္ 
က်ဴးလြန္သူအားလုုံးကုုိ သစ္တင္သြင္းသူႏွင့္ တစ္တန္း တည္း သတ္မွတ္ အျပစ္ေပးသည္ ဟုု 
ဆိုထားသည္။25 သိုု႔ေသာ္လည္း ခရိုုေအးရွားအပါ အဝင္ ႏိုုင္ငံအမ်ား အျပားတြင္ ထုုိသိုု႔ သတ္မွတ္ထားျခင္း 
မရိွေခ်။ သစ္တင္သြင္းသူမ်ားသည္ EUTR သတ္မွတ္ ခ်က္ကိုု ေရွာင္ရွားႏိုုင္ရန္ ကုုန္စည္ စီးဆင္းမႈ 
လမ္းေၾကာင္း အေျပာင္းအလ ဲ ျပဳလုုပ္လ်က္ရိွရာ EUTR ခ်ိဳးေဖာက္ မႈ အတြက ္ ခ်မွတ္သည့္ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ ထိုုကဲ့သိုု႔ေသာ အျပဳအမႈမ်ားကိုုလည္း အျပစ္ေပးႏိုုင္ရန္အတြက္ အေျပာင္း 
အလျဲပဳလုုပ္ရန္ လိုုသည္။ “ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းၾကံစည္ ပါဝင္သူမ်ား” ကိုုလည္း အေရးယူႏိုုင္သည့္ 
ဥပေဒျဖစ္ရန္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္မႈဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္ လုိအပ္သည္။   

ခရိုုေအးရွားႏိုုင္ငံ အာဏာပိုုင္တုုိ႔၏ အေရးယူမႈသည ္ ခရိုုေအးရွားက ဥပေဒက်င့္သုုံးမႈအားနည္းသည့္ 
ႏိုုင္ငံမဟုုတ္ေၾကာင္းကိုု သက္ေသထူႏိုုင္ရမည္။ တရားမဝင္ထုတ္ယူသည့္ သစ္ျဖစ္ႏ္ိုုင္ေခ်မ်ားသည့္ သစ္မ်ား 
လာေရာက္ စုပံုထားသည့္ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္သည္ ့ ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ရန္ လိုုသည္။ 
သုုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာႏိုုင္ငံမ်ားသည္ ထိုုသုုိ႔ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္ ပစ္မွတ္ထား ခံရႏိုုင္ေသး သည္။ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ သစ္ အမ်ားအျပားသည္ အီတလီ ႏွင့္ ဂရိသုုိ ႔ဆက္လက္ ဝင္ေရာက္ရန္ အလားအလာ 
ရိွေနေသးသည္။26 ၎ႏိုုင္ငံမ်ားမွ သက္ဆိုုင္ရာ အာဏာပိုုင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ေနာက္ေၾကာင္း 
စိစစ္မႈလုုပ္ငန္း အျပည့္အဝ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွဘဲ EUTR သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ 
သစ္တင္သြင္းသူမ်ားအား မလြတ္တမ္း အေရးယူရန္ လိုုအပ္သည္။  

အီးယူအေနျဖင့္ EUTR စည္းမွ်ဥ္းဥပေဒကိုု တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ က်င့္သုံးျခင္း မရိွပါက 
ျမန္မာႏိုုင္ငံကဲ့သုုိ႔ေသာ ႏိုုင္ငံမ်ား၏ အားထုုတ္မႈမ်ားသည္ ဥေရာပကုုမၸဏီမ်ား၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ 

24  https://www.zakon.hr/z/1011/Zakon-o-provedbi-uredbi-Europske-unije-o-prometu-drva-i-proizvoda-od-drva 
25  ဥပမာအားျဖင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယန္ဥပေဒအရ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ကတိမက္လံုုးေပးျခင္းျဖင့္ EUTR ကုုိ ေဖာက္ဖ်က္သည္ ဆိုုပါကလည္း 

၎ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ တာဝန္ရိွသည္။ 
26  Eurostat Comex မွ အခ်က္ အလက္မ်ား အရ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ သစ္ တန္ခ်ိန္ ၆၃၄.၄ ခန္႔ အီတလီသိုု႔ ေရာက္ရိွ 

ခ့ဲသည္။ ၎လတြင္ပင္ ျမန္မာ့သစ္ ၅၅.၇ တန္ ဂရိႏုိင္ငံ သိုု႔ေရာက္ရိွခ့ဲသည္။  
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၎တိုု႔၏ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဇိမ္ခံရြက္ေလွ ပိုင္ရွင္မ်ားေၾကာင့္ ေမွးမိွန္ကာ အရာမထင္ဘဲ ရိွေနဦးမည္ 
ျဖစ္သည။္ 

EIA အဖဲြ႔အစည္း၏ အႀကံျပဳ တိုုက္တြန္းခ်က္မ်ား 

ဥေရာပရိွ သစ္တင္သြင္းေရာင္းခ်သူမ်ားသိုု႔၊ 
• EUTR အတြင္းမွ စည္းမွ်ဥ္းဥပေဒ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပါဝင္သည္ ့ေနာက္ေၾကာင္း စိစစ္မႈ စနစ္ 

(due diligence) ကို ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ သစ္ေရာင္းခ်သူမ်ား အားလုံးက အျပည့္အဝ နားလည ္
သေဘာေပါက္ ေနေစရန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ သစ္တင္သြင္းသ ူ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ သည္ ျဖစ္ေစ၊ 
မေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ EUTR အတုုိင္း အျပည့္အဝ လုုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ ေၾကာင္း 
အတည္ျပဳခ်က ္ရိွထားရန္ 

ဥေရာပႏိုုင္ငံမ်ားမွ အခြင့္ အာဏာရိွသူမ်ားသိုု႔၊ 
• ဥေရာပေစ်းကြက္သိုု႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကၽြန္းသစ္ တင္သြင္းသူအားလံုုးကိုု စစ္ေဆးမႈမ်ား 

ဆက္လက္ျပဳလုုပ္ရန္  
• အျခားႏိုုင္ငံမ်ားမွ တရားမဝင္ ထုုတ္လုုပ္ထားမႈ ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်မ်ားသည့္ သစ္မ်ားအေပၚတြင္လည္း 

အာရံုုစိုုက္ရန္ 
• အေျခအေနေပးပါက၊ EUTR စည္းမွ်ဥ္းဥပေဒကို လက္တစ္လံုုးျခားျပဳလုုပ္သည့္ အစီအစဥ္တြင္ 

ပါဝင္သည့္ ကုုမၸဏီမ်ား ကုုိ အေရးယူကာ ေနာင္တြင္ ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းသည္မ်ား ဆက္လက ္
ေဆာင္ရြက္လုုိစိတ္ မရိွေစေရး ထိေရာက္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ေသာ္၎၊ အခ်ိဳးက် ထိုက္တန္သည့္ 
ျပစ္ဒဏ္ေသာ္၎၊ မျပဳလုပ္ရန္တားျမစ္ျခင္းမ်ား ေသာ္၎ ခ်မွတ္ထားရိွရန္ 

• လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ ပ့ံပုိးကူညီျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ပူးေပါင္းႀကံစည္ျခင္း အပါအဝင္ EUTR ကိုု 
ခ်ိဳးေဖာက္ရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား အေရးယူႏိုုင္ရန္အတြက ္ အေကာင္ အထည္ 
ေဖာ္မႈဆုုိင္ရာ ဥပေဒကို ျပဳျပင္ရန္ 

ျမန္မာႏိုုင္ငံအစိုုးရသိုု႔၊ 
• ဝယ္ယူသည့္ႏိုုင္ငံမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ သစ္ေတာ က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ေသာ္၎၊ တရားဝင္သစ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆိုေရး အတြက ္
ႏိုုင္ငံေတာ္/အမ်ိဳးသား အဆင့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ တစ္ခုုဖြဲ႔စည္းရန္။ ယင္းညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔တြင္ 
အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အတြက ္
သစ္ေတာကိုု အားထားရသည္ ့ေဒသခံမ်ားကိုု ထည့္သြင္းရန္။ 

• ဥပေဒက်င့္သုုံးမႈ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုု၍ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ စနစ္ကိုုဖန္တီးရန္၊  ၎တြင ္
ဖမ္းဆီးရမိသည္ ့ သစ္မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုုလည္း 
ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရန္။ 
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