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အသအိမ%တြ်ပ* ေကျးဇ0းတငလ်3ာ 
 
ဤအစအီရငခ်စံာကိ- သဘာဝ ပတဝ်နး်ကျင ်စံ-စမ်းစစေ်ဆးေရးအဖွဲ< (EIA) က ေရးသား တညး်ြဖတသ်ည။် ဤအစအီရငခ်စံာ ြဖစေ်ြမာကေ်ရးအတကွ ်

ေနာ်ေဝး@ိ-ငင်၏ံ ဖွံ< BဖိCးေရးဆိ-ငရ်ာ ပDးေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရးဌာန@Gင် ့ယDေက@ိ-ငင်၏ံ @ိ-ငင်ြံခားေရး၊ ဓနသဟာယအဖွဲ< @ Gင် ့ဖွံ< BဖိCးေရးရာMံ-း (FCDO) တိ-က့ 

ဘNာေရး ေထာကပံ်ပ့ါသည။် ဤအစအီရငခ်စံာ ြဖစေ်ြမာကေ်ရးတငွ ်Wildlight အဖွဲ<၏ ကDညေီထာကပံ်မ့Pအတကွလ်ညး် ေကျးဇDးအထDး 

တငS်Gိပါသည။် ဤအစအီရငခ်စံာပါ အေTကာငး်အရာများ@Gင် ့ပတသ်က၍် EIA တငွသ်ာ တာဝနS်Gိပါသည။်  

 

ြခ*ံငံ7သံ7းသပ်ချက ်
 
ြမနမ်ာ@ိ-ငင်ဘံကမ်G အဖိ-းတနသ်စမ်ျား တငသ်ငွး်ေရာငး်ချြခငး်ကိ- @ိ-ငင်အံများအြပားက ပိတပ်ငတ်ိ-ကဖ်ျကေ်နBပီး ထိ-သိ- ့ တငသ်ငွး်မP လကခ်ြံခငး်သည ်

သစေ်ရာငး်ဝယမ်Pဆိ-ငရ်ာ ဥေရာပသမဂX စညး်မျYးအား ချိCးေဖာကြ်ခငး် ြဖစသ်ညဟ်- ဥေရာပအာဏာပိ-ငမ်ျားက သေဘာတDထားပါလျက@်Gင် ့အတီလ ီ

သစေ်ရာငး်ဝယေ်ရးေလာကမG သစက်-မ[ဏမီျားက ထိ-သိ- ့ တငသ်ငွး်မP လကခ်ြံခငး်ြဖင် ့အကျိCးအြမတမ်ျား ဆကလ်ကရ်SGိေနဆ ဲြဖစသ်ညက်ိ- EIA ၏ 

သိ-သပ်ိစာွ စံ-စမ်းစစေ်ဆးမPတခ-က ေဖာ်ထ-တ@်ိ-ငခ်ဲပ့ါသည။်  

 
ြမနမ်ာ@ိ-ငင်တံငွ ်၂၀၂၁ ေဖေဖာ်ဝါရီလ စစအ်ာဏာသမိ်းမP ြဖစပ်ာွးBပီး ေနာကပိ်-ငး်တငွ ်ယခ-လိ- ြမနမ်ာသ့စ ်ေရာငး်ဝယေ်ဖာကက်ားမP SGိေနခဲပ့ါသည။် 

မTကာေသးခင ်ကာလက ြမနမ်ာ@ိ-ငင်အံတငွး် တရားဝင ်သစေ်ရာငး်ဝယခ်ငွ်S့Gိသည် ့တခ-တညး်ေသာ @ိ-ငင်ပိံ-ငက်-မ[ဏ ီြမနမ်ာသ့စလ်-ပ်ငနး်ကိ- 

ဥေရာပသမဂXက စတင ်စးီပာွးေရးပိတဆ်ိ- ့ ဒဏခ်တခ်ဲေ့သာ်လညး် မညသ်ည် ့အတီလသီစက်-နသ်ညက်မ` ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG သစတ်ငသ်ငွး်မPကိ- 

ရပ်ဆိ-ငး်မညဟ်- အတညြ်ပCြခငး် မSGိခဲပ့ါ။  

 
EIA ၏ ယခ-စံ-စမ်းစစေ်ဆး ေတွ< SGိချကမ်ျားေTကာင် ့အတီလ@ီGင်တ့က ွဥေရာပအာဏာပိ-ငမ်ျားသည ်ထိ-သိ-ေ့သာ သစေ်ရာငး်ဝယမ်Pကိ- မညသ်ိ-ေ့သာ 

ပံ-စြံဖင် ့ဆကလ်-ပ်ခငွ်ေ့ပးေနBပီး ဤေရာငး်ဝယမ်P ရပ်သာွးရန ်မညက်ဲသ့ိ-လ့-ပ်ေဆာငမ်ည ်ဆိ-သညတ်ိ-က့ိ- ေမးခနွး်ထ-တစ်ရာ ြဖစေ်နပါသည။် 

ြမနမ်ာသ့စမ်ျား ေရာငး်ဝယြ်ခငး်တငွ ်ဥပေဒ ြပဿနာများSGိေနသည်အ့ေပb တိ-းြမ
c
င် ့စညး်Tကပ်မPများ ြပCလ-ပ်ေနပါလျက@်Gင် ့ထိ-သိ- ့ ေရာငး်ဝယမ်Pက 

ဆကလ်က ်တိ-းြမ
c
င်ေ့နBပီး ဥပေဒချိCးေဖာကသ်ည် ့က-မ[ဏမီျား အေနြဖင်လ့ညး် မညက်ာမတd မ`သာ ြဖစေ်သာ ဒဏေ်ငမွျားသာ တပ်ြခငး် ခရံပါသည။်  

 
အဘယ်ေ့Tကာင် ့အတီလSီGိ ြပစဒ်ဏခ်ျ@ိ-ငစ်မွ်းSGိေသာ အာဏာပိ-ငမ်ျားက ြမနမ်ာက့eနး်သစ ်ဆကလ်ကေ်ရာငး်ဝယေ်နမPကိ- ခငွ်ြ့ပCေနသနညး် 

ဆိ-သည်အ့ချက၊် အဘယ်ေ့Tကာင် ့အတီလကီဲသ့ိ- ့ ဥေရာပသမဂXအဖွဲ<ဝင ်တ@ိ-ငင်ကံ SGိေနBပီးေသာ ဥပေဒများကိ- အသံ-းြပC ၍ အဆိ-ပါ ေရာငး်ဝယမ်Pကိ- 

ပေပျာကေ်အာင ်မလ-ပ်ပဲ ြမနမ်ာလDထ-ကိ- မသကိျိCးကeနြ်ပCေနသနညး် ဆိ-သည် ့အချက ်တိ-က့ိ- စံ-စမ်းစစေ်ဆးရနအ်တကွ ်ဤအစအီရငခ်စံာပါ 

သကေ်သအေထာကအ်ထားများကိ- အသံ-းြပCသင်ပ့ါသည။်  

 
၂၀၂၀ ြပည်@့ Gစ ်အေစာပိ-ငး်မGစBပီး ၁၈ လ Tကာြမင်ခ့ဲေ့သာ ယခ-စံ-စမ်းစစေ်ဆးမPအရ အတီလ ီသစက်-နသ်ည ်၂၇ ေယာကသ်ည ်သစေ်ရာငး်ဝယမ်Pဆိ-ငရ်ာ 

ဥေရာပသမဂX၏ စညး်မျYး (EUTR) က ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG တငသ်ငွး်သည် ့သစမ်ျားကိ- SGငး်SGငး်လငး်လငး် တားြမစထ်ားပါလျက@်Gင် ့ဥေရာပသမဂX 

နယပ်ယအ်တငွး်သိ- ့ ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျား တငသ်ငွး်ခဲသ့ညက်ိ- ေတွ< SGိရပါသည။်  

 
အတီလ@ီိ-ငင်သံည ်ြမနမ်ာ@ိ-ငင်@ံ Gင် ့SGညလ်ျားTကာေညာငး်ေသာ က-နသ်ယွေ်ရး သမိ-ငး်ေTကာငး် SGိသည် ့@ိ-ငင် ံြဖစ၏်။ က-နသ်ယွမ်P အချကအ်လက ်

ကနိး်ဂဏနး်များအရ ြမနမ်ာ@ိ-ငင်တံငွ ်ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက ်၂၀၂၁ ခ-@Gစ ်စစအ်ာဏာသမိ်းမP မြဖစပ်ာွးမီ လတတ်ေလာ@Gစမ်ျားတငွ ်ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG 

အတီလကီ တငသ်ငွး်သည် ့သစပ်မာဏ တိ-းတကလ်ာေနခဲသ့ညက်ိ- ေတွ<ရBပီး ဥေရာပသမဂX သစေ်ဈးကကွအ်ားလညး် လiမ်းမိ-းလာခဲပ့ါသည။် 

အလားတD အချိနက်ာလအတငွး်တငွပ်င ်EUTR စညး်မျYးအား လိ-ကန်ာ@ိ-ငေ်စရန ်လ-ပ်ေဆာငဖ်ွယရ်ာများ SGိလာသည@်Gင်အ့ည ီ အြခား 

ဥေရာပသမဂXအဖွဲ<ဝင ်@ိ-ငင်မံျား၏ ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG သစတ်ငသ်ငွး်@Pနး်ကမD ကျဆငး်သာွးခဲပ့ါသည။် ထိ-သိ- ့ြဖစခ်ဲြ့ခငး်မGာ အာဏာပိ-ငမ်ျားက 



ထထိေိရာကေ်ရာက ်လိ-ကန်ာBပီး အေရးယDေဆာငရွ်ကခ်ဲT့က၍ ြဖစ@်ိ-ငB်ပီး ဥပမာအားြဖင် ့ဘယလ်ဂ်ျီယ၊ံ ဂျာမန@ီGင် ့နယသ်ာလန@်ိ-ငင် ံတိ-တ့ငွ ်ထိ-သိ- ့ 

ကျဆငး်သာွးခဲ၏့။  

 
EIA ၏ ယခ-စံ-စမ်းစစေ်ဆးမPအရ အချိC <ေသာ အတီလကီ-မ[ဏမီျားသည ်ြမနမ်ာသ့စမ်ျားကိ- အြခား ဥေရာပသမဂXအဖွဲ<ဝင ်@ိ-ငင်မံျားသိ-လ့ညး် 

လiေဲြပာငး်ေရာငး်ချခဲT့ကသညက်ိ- ေတွ<ရ၏။ အေရးယDခရံ@ိ-ငသ်ည် ့အေြခအေနတငွ ်ထိ-သိ- ့ြပCလ-ပ်ြခငး်သည ်ဥပေဒကိ- လကတ်လံ-းြခား လ-ပ်ြခငး်လညး် 

သကေ်ရာကမ်ည ်ြဖစသ်ည။်  

 
ယခ- စံ-စမ်းစစေ်ဆးမPအရ အတီလ ီက-မ[ဏ ီ၂၇ ခ-သည ်ြမနမ်ာ@ိ-ငင်တံငွ ်စစအ်ာဏာသမိ်းမP ြဖစပ်ာွးBပီး ေနာကပိ်-ငး်တငွလ်ညး် ြမနမ်ာသ့စမ်ျားကိ- 

ဆကလ်က ်တငသ်ငွး် ဝယယ်D ေရာငး်ချေနသညက်ိ- ေတွ<ရ၏။ ထိ ိ-သိ- ့ြပCလ-ပ်ေနသညက်ိ- ၂၀၂၁ ခ-@Gစ ်မတ၊် ဧBပီ၊ ေမလ တိ-အ့တငွး် ယDMိ-ေင ွ၁.၃ သနး်@Gင် ့

၁.၅ သနး်Tကား တနဖိ်-းSGိေသာ ြမနမ်ာသ့စထ်-တက်-နမ်ျားကိ- အတီလသီစက်-နသ်ညမ်ျားက ဝယယ်Dတငသ်ငွး်ေနသည ်ဆိ-သည် ့က-နသ်ယွေ်ရး 

စာရငး်ဇယားများအရ သရိြခငး် ြဖစသ်ည။် ထိ-သိ- ့ အတီလ ီက-မ[ဏမီျားက ဆကလ်က ်ေရာငး်ဝယမ်P ြပCေနြခငး်သည ်ြမနမ်ာစစအ်စိ-းရ@Gင်တ့က ွ

၄ငး်တိ-၏့ ြမနမ်ာလDထ-ကိ- ဖိ@Gပ်ိြခငး်@Gင် ့ြမနမ်ာသ့စေ်တာများ ဖျကဆ်းီြခငး်တိ-က့ိ- ေထာကပံ်ရ့ာ ေရာကမ်ည ်ြဖစသ်ည။်  

 
ယခ- စံ-စမ်းစစေ်ဆးမPအရ ေနာကထ်ပ် ေတွ< SGိချကတ်ခ-မGာ အတီလ ီက-မ[ဏ ီတခ-ြဖစေ်သာ F LLI Budai သည ်EUTR စညး်မျYးကိ- ေSGာငက်ငွး်Bပီး 

ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျားကိ- တငသ်ငွး်ေနသည်အ့ြပင ်တဖကမ်Gာလညး် ဥေရာပသမဂXထမံG ဖွံ< BဖိCးေရးကDေငကွိ- ရSGိေနသညက်ိ- ေတွ<ရ၏။  

 
EIA ၏ စံ-စမ်းစစေ်ဆးသDများ@Gင် ့ေြပာဆိ-ချကအ်ရ အချိC < အတီလသီစက်-နသ်ညမ်ျားက ၄ငး်တိ- ့ တငသ်ငွး်ေသာ သစမ်ျားသည ်တရားဝင ်

အရငး်အြမစမ်ျားမG ရSGိေTကာငး် အာမ မခ@ံိ-ငသ်ည်အ့တကွ ်EUTR စညး်မျYးအတိ-ငး် မလိ-ကန်ာ@ိ-ငေ်Tကာငး်ကိ-လညး် ဝနခ်ခံဲT့က၏။ မညသ်ိ- ့ြဖစေ်စ 

အတီလအီာဏာပိ-ငမ်ျားသည ်အတီလ ီသစက်-နသ်ညမ်ျား EUTR စညး်မျYးအရ လိ-အပ်ချကမ်ျားကိ- မလိ-ကန်ာြခငး်အေပb လံ-ေလာကသ်ည် ့

ြပစဒ်ဏေ်ပးမP မSGိသညမ်Gာ ေပbလငွေ်နBပီး ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG သစတ်ငပိ်-လ့ာမPများက တရားမဝငေ်Tကာငး် ဥေရာပသမဂX အာဏာပိ-ငမ်ျားအTကား 

သေဘာတDထားပါလျက@်Gင် ့ထိ-သိ- ့ တငပိ်-လ့ာမPများကိ- ဆကလ်က ်ခငွ်ြ့ပCေနခဲ၏့။  

 
ြမနမ်ာ@ိ-ငင်တံငွ ်ယငး်စစအ်ာဏာသမိ်းမP ြဖစB်ပီးေနာကပိ်-ငး်မGစ၍ ကေနဒါ၊ ဥေရာပသမဂX၊ ယDေက@Gင် ့အေမရိကန@်ိ-ငင်တံိ-က့ ြမနမ်ာ@ိ-ငင်SံGိ 

@ိ-ငင်ပိံ-ငလ်-ပ်ငနး်များ@Gင်တ့က ွစစအ်စိ-းရ@Gင် ့ဆကစ်ပ်ေသာ လDပ-ဂXိCလမ်ျားကိ- ဒဏခ်တ ်အေရးယDမPများ ြပCလ-ပ်ခဲပ့ါသည။် ထိ-သိ- ့ 

အေရးယDခဲသ့ည်အ့ထတဲငွ ်ြမနမ်ာသ့စလ်-ပ်ငနး်@Gင် ့ြမနမ်ာ@ိ-ငင် ံသယဇံာတ@Gင် ့သဘာဝပတဝ်နး်ကျင ်ထနိး်သမိ်းေရး ဝနn်ကးီ ဦးခငေ်မာငရီ်တိ-လ့ညး် 

ပါဝငခ်ဲB့ပီး စစအ်စိ-းရက ြမနမ်ာသ့ယဇံာတများအား အသံ-းချ အြမတထ်-တB်ပီး ဝငေ်ငSွGာေနြခငး်ကိ- တားဆးီရန ်ရညရွ်ယရ်ငး် ြဖစ၏်။  

 
EIA က အထDးစိ-းရိမ်သညမ်Gာ ြမနမ်ာသ့စက်Nအား စးီပာွးေရး ပိတဆ်ိ- ့ ဒဏခ်တထ်ားပါလျက@်Gင် ့အတီလ ီသစက်-နသ်ညမ်ျားက ြပစဒ်ဏမ်သင်ပဲ့ 

ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျားကိ- ဆကလ်ကတ်ငသ်ငွး်ေန@ိ-ငသ်ည် ့အေြခအေန ြဖစသ်ည။်  

 
EIA အေနြဖင် ့အတီလ@ီိ-ငင်ကံိ- သစတ်ငသ်ငွး်ေနသညဟ်- စာရငး်သငွး်ထားေသာ က-မ[ဏမီျားြဖစသ်ည် ့Basso Legnami၊ Belotti SPA၊ F LLI 

Budai၊ CF Wood၊ Comilegno Srl၊ GTH Italia၊ International Wood Srl၊ Miura Friends၊ Sangiorgi Legnami SPA၊ Timberlux Srl၊ TWB 

Solutions Srl တိ-@့ Gင် ့ဆွဒီင ်က-မ[ဏ ီြဖစေ်သာ Kärnsund Wood Link တိ-အ့ား အထကပ်ါ အေြခအေနအေပb တံ- ့ြပနခ်ငွ် ့ေပးခဲပ့ါသည။် EIA သည ်

ဆိ-ခဲေ့သာ သစေ်တာဥပေဒ စိ-းမိ-းေရးတငွ ်တာဝနS်Gိေသာ အာဏာပိ-င ်ဌာန@Gစခ်- ြဖစသ်ည် ့အတီလ ီတပ်ထနိး်ရဲဌာန လကေ်အာကမ်G သစေ်တာရဲဌာန@Gင် ့

အတီလ ီစိ-ကပ်ျိCးေရး၊ အစားအေသာက@်Gင် ့သစေ်တာေရးရာ ဝနn်ကးီဌာန (MiPAAF) တိ-က့ိ-လညး် အထကပ်ါ ေတွ< SGိချကမ်ျားအေပb မGတခ်ျကေ်ပးရန ်

လမ်းဖွင်ေ့ပးခဲပ့ါသည။်  

 
ထိ-အခါတငွ ်အထကပ်ါ က-မ[ဏမီျားထမဲG Basso Legnami၊ GTH Italia @Gင် ့Kärnsund က-မ[ဏမီျားက EIA ကိ- သးီြခားစ ီစာြပနခ်ဲT့ကBပီး Belotti 

SPA၊ Comilegno Srl၊ International Wood Srl၊ Sangiorgi Legnami SPA၊ Timberlux Srl၊ TWB Solutions Srl တိ-က့မD EIA ကိ- စ-ေပါငး် 

စာြပနခ်ဲT့က၏။ အဆိ-ပါ စာြပနေ်သာ က-မ[ဏမီျားက EIA ၏ အထကေ်ဖာ်ြပပါ အချကမ်ျားြဖင် ့စွခဲျကတ်ငမ်Pများကိ- ပယခ်ျခဲT့ကBပီး ၄ငး်တိ-သ့ည ်

EUTR စညး်မျYးအတိ-ငး် လိ-ကန်ာခဲသ့ည ်(သိ-တ့ညး်မဟ-တ)် သစတ်ငသ်ငွး်မPများကိ- သကဆ်ိ-ငရ်ာ ြပစဒ်ဏခ်ျမGတ@်ိ-ငေ်သာ အာဏာပိ-ငမ်ျား၏ 

ခငွ်ြ့ပCချကြ်ဖင် ့လ-ပ်ခဲသ့ည ်(သိ-တ့ညး်မဟ-တ)် “သကဆ်ိ-ငရ်ာ စညး်မျYးက သတမ်Gတေ်သာ တာဝနမ်ျားမG ဘယေ်တာမ့G မေသဖီွခဲပ့ါ” အစSGိသြဖင် ့EIA 

ကိ- တံ- ့ြပနခ်ဲT့ကသည။် အထကပ်ါ မညသ်ည် ့က-မ[ဏကီမ` ဆိ-ခဲB့ပီးေသာ ြမနမ်ာ@ိ-ငင် ံစစအ်ာဏာသမိ်းမP ြဖစက်ာ ြမနမ်ာသ့စလ်-ပ်ငနး် စးီပာွးေရး 

ဒဏခ်တ ်ခရံBပီးေနာကပိ်-ငး် ြမနမ်ာ@ိ-ငင်ထံမံG သစတ်ငသ်ငွး်မP ရပ်ဆိ-ငး်မည ်ဟD၍ အတညြ်ပC ေြပာTကားခဲြ့ခငး် မSGိေချ။ အဆိ-ပါ က-မ[ဏမီျား၏ EIA 

အေပb တံ- ့ြပနခ်ျကမ်ျားကိ- ဤအစအီရငခ်စံာ၏ ေနာကဆ်ံ-းပိ-ငး်တငွ ်အြပည်အ့စံ- ေဖာ်ြပထားပါသည။်  

 
 

အ8ကြံပ*ချကမ်ျား 
 
အတီလ@ီGင်တ့က ွ@ိ-ငင်တံကာမG သစက်-နသ်ညမ်ျား အေနြဖင်။့ ။ 



• ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG သစမ်ျားတငသ်ငွး်ေနြခငး်ကိ- ချကခ်ျငး် ရပ်ဆိ-ငး်ရန ်

 
အတီလ ီအာဏာပိ-ငမ်ျားအေနြဖင်။့  ။ 

• Tကားခ@ံိ-ငင်(ံဥပမာ-စကpာပD)များမGတဆင် ့အပါအဝင ်ြမနမ်ာသ့စမ်ျား အတီလ@ီိ-ငင်အံတငွး်သိ- ့ တငသ်ငွး်ဝငေ်ရာကမ်P မSGိေစေရး 

လ-ပ်ေဆာငြ်ခငး်အားြဖင် ့ြမနမ်ာသ့စလ်-ပ်ငနး်@Gင် ့FPJVC အေပbတငွ ်ချမGတထ်ားေသာ စးီပာွးေရးပိတဆ်ိ-မ့P ထေိရာကေ်စရန ်

• EUTR စညး်မျYးက ြပဌာနး်ေသာ အဆင်ဆ့င် ့လိ-ကန်ာဖွယရ်ာ လ-ပ်ငနး်စYများကိ- မလိ-ကန်ာလ`င ်အများဆံ-း ဒဏေ်င ွယDMိ- တသနး် 

ဒဏMိ်-ကမ်P အပါအဝင ်EUTR စညး်မျYး ဥပေဒ စိ-းမိ-းေရးအတကွ ်လ-ပ်ပိ-ငခ်ငွ်အ့ာဏာ အားလံ-း အြပည်အ့ဝ အသံ-းချရန ် 

• အဆိ-ပါ တရားဥပေဒစိ-းမိ-းေရးအတကွ ်လိ-အပ်လာသည ်ဆိ-လ`င ်အတီလ ီဥပေဒြပCြခငး်ဆိ-ငရ်ာ ေြပာငး်လမဲP ြပCရန ်

• ဘNာေရးဆိ-ငရ်ာ ရာဇဝတမ်Pများကိ- အြပည်အ့ဝ စံ-မမ်းစစေ်ဆး@ိ-ငရ်နအ်တကွ ်ရSGိေသာထားေသာ သကဆ်ိ-ငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားကိ- 

ဘNာေရး စညး်Tကပ်အဖွဲ<အား ေဝမ`ရန ်

 
ဥေရာပသမဂX@Gင် ့ယDေက@ိ-ငင်တံိ-မ့G အြခား ြပစဒ်ဏခ်ျ@ိ-ငစ်မွ်းSGိေသာ အာဏာပိ-ငမ်ျား အေနြဖင်။့ ။ 

• အဖွဲ<ဝင@်ိ-ငင် ံအသးီသးီတငွS်Gိေသာ က-မ[ဏမီျားက EUTR စညး်မျYး (ယDေက@ိ-ငင်အံတကွ ်UKTR စညး်မျYး) များ ချိCးေဖာကမ်Pများတငွ ်

Tကရံာပါအြဖစ ်ပါဝင ်ချိCးေဖာကေ်နြခငး် SGိမSGိ စံ-စမ်းစစေ်ဆးရန ်

 
ဥေရာပ ေကာ်မSGင ်အေနြဖင်။့ ။ 

• EUTR စညး်မျYး ဥပေဒ စိ-းမိ-းေစရန ်ပျကက်ကွသ်ည် ့အတီလအီေပb အမPဖွင်ရ့န ်

 
@ိ-ငင်တံကာ အသိ-ငး်အဝိ-ငး် အေနြဖင်။့ ။ 

• စးီပာွးေရးဒဏခ်တ ်ပိတဆ်ိ-မ့Pများ@Gင် ့ပတသ်က၍် မညသ်Dက့ိ- ပစမ်Gတထ်ားBပီး မညသ်ိ- ့ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မည ်ဆိ-သည်အ့ချက ်

အပါအဝင ်စးီပာွးေရးပိတဆ်ိ-မ့Pများကိ- စနစတ်ကျ ချYးကပ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန။် ထိ-သိ- ့ လ-ပ်ေဆာငရ်ာတငွ ်ြမနမ်ာစစတ်ပ်@Gင် ့

သသိာထငS်Gားေသာ ဆက@်ယွမ်PSGိသည် ့ြမနမ်ာက-မ[ဏမီျားကိ- ပစမ်Gတထ်ားရန ်(ဥပမာ-ြမနမ်ာဆ့နစ်ပါး ေရာငး်ဝယေ်ရး) 

 
 

ြမနမ်ာသ့စေ်တာများကိ7 <ခမိ်းေြခာကေ်နမ=များ 
 
ြမနမ်ာသ့ဘာဝသစေ်တာများကိ- တရားမဝင ်သစခ်-တသ်Dများ@Gင် ့စိ-ကပ်ျိCးေြမအတကွ ်သစပ်ငS်Gငး်လငး်သည် ့က-မ[ဏမီျားက 

Bခမိ်းေြခာကေ်နTကသညမ်Gာ @Gစေ်ပါငး် အေတာ်အတန ်Tကာြမင်ေ့နBပီ ြဖစသ်ည။် ၂၀ဝ၀-၂၀၂၀ ကာလအတငွး် ဟကတ်ာ ေလးသနး်ခန် ့ 

ေြမအကျယS်Gိမယြ်ဖစေ်သာ သစေ်တာဖံ-းလiမ်းမP ဧရိယာတခ-စာ ြပCနး်တးီခဲသ့ည် ့ကနိး်ဂဏနး်များသည ်ထိ-သိ- ့Bခမိ်းေြခာကေ်နခဲမ့Pများကိ- qiနြ်ပေနြခငး် 

ြဖစ၏်။ အဆိ-ပါ ပမာဏသည ်ေဘာလံ-းကငွး် ၅.၆ သနး်စာ အကျယ ်(ခန်မ့Gနး်ေြခ ဆစွဇ်လန@်ိ-ငင် ံအရွယအ်စား)နဲ ့ ညမီ`ပါသည။်  

 
ြမနမ်ာ@ိ-ငင်တံငွ ်သစေ်တာြပCနး်တးီမPေTကာင် ့ေြမာကမ်ျားစာွေသာ ထခိိ-ကမ်Pများတငွ ်ဘဝSGငသ်နေ်ရးအတကွ ်သစေ်တာကိ- မGီခိ-ေနရေသာ လDဦးေရ 

ခန်မ့Gနး်ေြခ ၁၇ သနး် သညလ်ညး် အပါအဝင ်ြဖစ၏်။ ထိ-သိ- ့ သစေ်တာြပCနး်တးီြခငး်ေTကာင် ့ဘနေ်ဂါကျား (Panthera Tigris Tigris) အမျိCးအစား@Gင် ့

အငဒ်ိ-ချိCငး်နစိ ်ကျားမျိCးကွ ဲ(Panthera Tigris Corbetti) တိ- ့ အပါအဝင ်ြမနမ်ာ@ိ-ငင်၏ံ ဇီဝမျိCးစတိမ်ျား စံ-လငs်ကယဝ်မPကိ-လညး် သသိသိာသာ 

သကေ်ရာကေ်စပါသည။် သစေ်တာ ြပCနး်တးီမP၏ အဆံ-းစနွ ်သကေ်ရာကမ်PမGာ @ိ-ငင်တံကာတငွေ်ရာ ြမနမ်ာ@ိ-ငင်တံငွပ်ါ ေတွ< TကCံခစံားေနရေသာ 

ကမtာရ့ာသဦတ-ေဖာကြ်ပနမ်Pပင ်ြဖစပ်ါသည။်  

 
၂၀၂၁ ခ-@Gစ ်ေဖေဖာ်ဝါရီလေန ့ စစအ်ာဏာသမိ်းမP ြဖစပ်ာွးBပီး ေနာကပိ်-ငး်တငွ ်ြမနမ်ာသ့စေ်တာများအား Bခမိ်းေြခာကမ်P ြမင်တ့ကလ်ာေနခဲသ့ည။် 

ြမနမ်ာစစအ်စိ-းရက ဝငေ်ငအွတကွ ်သစက်-နသ်ယွေ်ရး၊ အထDးသြဖင် ့ကeနး်သစ ်က-နသ်ယွေ်ရးလ-ပ်ငနး် လညပ်တမ်P ဆကS်Gိေနရး အေရးပါေTကာငး် 

သတငး်ထ-တြ်ပနခ်ဲမ့Pက ထိ-Bခမိ်းေြခာကမ်P ြမင်တ့ကလ်ာြခငး်ကိ- qiနး်ဆိ-ေနပါသည။်  

 
တနဖိ်-းြမင် ့သစြ်ဖစသ်ည် ့ြမနမ်ာက့eနး်သစအ်ား ေရာငး်ဝယလ်ိ-သD အများအြပားကိ- ဥေရာပ@Gင် ့အေမရိကန@်ိ-ငင်တံိ-တ့ငွ ်ေတွ<ရBပီး အဏu ဝါပိ-ငး်ဆိ-ငရ်ာ၊ 

အထDးသြဖင် ့ရွကေ်လG က-နး်ပတသ်ားခငး်ရနအ်တကွ ်စတိပ်ါဝငစ်ားစာွြဖင် ့ဝယယ်Dလိ-Tက၏။  

 
 



 

© EIA 
 
ရနက်-နS်Gိ အမျိCးသား သစလ်-ပ်ငနး်မG 

သစစ်ကအ်နးီ သစလ်ံ-းအပံ- 

 

 

© EIA 
 
 
ရနက်-နS်Gိ အမျိCးသား သစလ်-ပ်ငနး်တငွ ်

သစလ်ံ-းများ အေချာကိ-ငေ်နပံ-။ ထိ-လ-ပ်ငနး်သည ်

၂၀၂၁ ေမလ စစအ်စိ-းရ၏ သစေ်လလပံွဲတငွ ်

ဝငေ်ရာက ်ဝယယ်Dခဲသ့ည။် 

 

 

© EIA 
 
EIA ၏ စံ-စမ်းစစေ်ဆးမPအရ 

အမျိCးသားသစလ်-ပ်ငနး်မG ြပCလ-ပ်ေသာ ကeနး် 

က-နး်ပတခ်ငး်များသည ်စစအ်ာဏာသမိ်းBပီး 

ေနာကပိ်-ငး်မGာပင ်အတီလသီိ- ့ ဆကလ်က ်

တငပိ်-ေ့နခဲ၏့။ 

 

 
ြမနမ်ာစစအ်ာဏာသမိ်းမPေနာကပိ်-ငး် @ိ-ငင်ံဝ့နထ်မ်း အများအြပားကလညး် စစအ်စိ-းရအတကွ ်အလ-ပ်ဆငး်ေပးေရးကိ- ြငငး်ဆနT်ကသည်အ့တကွ ်

ယခငက်တညး်ကပင ်ပငွ်ပ့ငွ်လ့ငး်လငး် မSGိလGသည် ့ြမနမ်ာသ့စက်-နသ်ယွေ်ရးသည ်ပိ-၍ မSGငး်မလငး် ြဖစလ်ာခဲေ့လသည။် ထိ-အေြခအေနတငွ ်

ြမနမ်ာြ့ပညတ်ငွး်မG လာသည် ့သစမ်ျား၏ မDလလမ်းေTကာငး်@Gင်တ့က ွြဖတသ်နး်ခဲသ့ည် ့တရားဝင ်အတညြ်ပC စာရွကစ်ာတမ်း အဆင်ဆ့င်တ့ိ-က့ိ- 

အမGနတ်ကယ ်ဟ-တမ်ဟ-တ ်စစေ်ဆးအတညြ်ပC@ိ-ငရ်န ်မြဖစ@်ိ-ငေ်တာသ့ြဖင် ့EUTR ကဲသ့ိ-ေ့သာ စညး်မျYးဥပေဒများ@Gင် ့ကိ-ကည်ေီအာင ်

လ-ပ်ေဆာငဖိ်-လ့ညး် မြဖစ@်ိ-ငေ်တာသ့လိ- ြဖစသ်ာွးေလသည။်  

 

ဥပေဒစညး်မျAး အကန်အ့သတ ်B%ိပါလျကD်%င် ့ဆကလ်ကတ်ငသ်ငွး်ေနေသာ 

အတီလသီစက်7နသ်ညမ်ျား 
 



၂၀၁၃ ခ-@Gစတ်ငွ ်ဥေရာပသမဂXက တရားမဝင ်သစခ်-တြ်ခငး်@Gင်တ့က ွ၄ငး်@Gင် ့ဆကစ်ပ်ေနေသာ တရားမဝင ်သစက်-နသ်ယွမ်Pများကိ- 

တိ-ကဖ်ျကရ်နအ်တကွ ်သစေ်ရာငး်ဝယမ်Pဆိ-ငရ်ာ ဥေရာပသမဂX၏ စညး်မျYး (EUTR)ကိ- စတငမ်ိတဆ်ကခ်ဲ၏့။ EUTR စညး်မျYးအရ 

ဥေရာပသမဂXအတငွး်သိ- ့ သစတ်ငသ်ငွး်မည် ့က-နသ်ညမ်ျားသည ်တရားဝင ်အရငး်အြမစမ်G လာေTကာငး် ေသချာေစရန@်Gင် ့စတငခ်-တထ်ငွ ်ရယDသည် ့

ေနရာတိ-က့ိ- စစေ်ဆးအတညြ်ပC@ိ-ငရ်န ်လိ-အပ်သည် ့လ-ပ်ငနး်စY အဆင်ဆ့င်တ့ိ-က့ိ- ေဆာငရွ်ကရ်န ်လိ-အပ်ေလသည။်  

 
အကယ၍် သစက်-နသ်ညတ်ဦးတေယာကက် ထိ-သိ- ့ လ-ပ်ငနး်စYများကိ- လိ-အပ်သလိ- မလိ-ကန်ာပါက EUTR ကိ- ချိCးေဖာကရ်ာ ေရာကမ်ည ်ြဖစသ်ည။် 

ဥေရာပသမဂX အဖွဲ<ဝင ်တ@ိ-ငင်ခံျငး်စမီG သစေ်တာေရးရာဆိ-ငရ်ာ စစေ်ဆးမP@Gင် ့စညး်ကမ်းချိCးေဖာကမ်Pများကိ- အြပစေ်ပးမPတိ-အ့တကွ ်တာဝနS်Gိသည် ့

“မလ-ပ်မေနရ သတမ်Gတ@်ိ-ငေ်သာ အာဏာပိ-င”် တိ-မ့Gတဆင် ့EUTR စညး်မျYး ဥပေဒကိ- စိ-းမိ-းသကေ်ရာကေ်စ၏။  

 
EIA သည ်ြမနမ်ာသ့စမ်ျား၊ အထDးသြဖင် ့တနဖိ်-းြမင်က့eနး်သစမ်ျား ဥေရာပေဈးကကွအ်တငွး်သိ- ့ ဝငေ်ရာကမ်Pကိ- @Gစေ်ပါငး်များစာွ 

ေစာင်T့ကည်လ့ာခဲပ့ါသည။် (သးီြခား SGငး်လငး်ချက ်၁။) ထိ-သိ- ့ ေစာင်T့ကည်လ့ာခဲရ့ာတငွ ်လတတ်ေလာ@Gစမ်ျားအတငွး် အဆိ-ပါ ြမနမ်ာသ့စမ်ျား 

ဥေရာပသမဂXအတငွး် တငသ်ငွး်မPတငွ ်အတီလမီGတဆင် ့ဝငေ်ရာကမ်Pက တစထကတ်စ များြပားလiမ်းမိ-း လာခဲ၏့။ (ပံ-ေဖာ်အချကအ်လက ်၁။) 

 
၂၀၂၀ ြပည်@့ Gစအ်ေစာပိ-ငး်တငွ ်EIA သည ်အတီလအီာဏာပိ-ငမ်ျားထမံG လတွလ်ပ်စာွ သSိGိခငွ်အ့ရ အချကအ်လက ်ေတာငး်ခြံခငး်၊ SGိ@ Gင်B့ပီးေသာ 

သကဆ်ိ-ငရ်ာ သ-ေတသန@Gင် ့အစအီရငခ်စံာများအား ေလလ့ာြခငး်၊ အတီလအီေြခစိ-က ်သစက်-နသ်ညမ်ျား@Gင်တ့က ွအတီလသီစေ်ဈးကကွ၏် 

ထDးြခားေသာ လ-ပ်နညး်လ-ပ်ဟနမ်ျားကိ- အတငွး်ကျကျ နားလည@်ိ-ငေ်ရးအတကွ ်သိ-သပ်ိစာွ စံ-စမ်းစစေ်ဆးြခငး်များကိ- ြပCလ-ပ်Bပီး 

ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျားကိ- တငသ်ငွး်ေနသည် ့အတီလ ီသစက်-နသ်ညမ်ျားကိ- စံ-စမ်းစစေ်ဆးမP စတငခ်ဲပ့ါသည။်  

 
ထိ-ကဲသ့ိ- ့ သ-ေတသနြပC စံ-စမ်းစစေ်ဆးမPများ ြပCလ-ပ်ရာတငွ ်လတွလ်ပ်စာွ သSိGိခငွ်အ့ရ အတီလအီစိ-းရထမံG အချကအ်လကေ်တာငး်ခမံPမGတဆင် ့

သလိာရေသာ ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျား တငသ်ငွး်ေနသည် ့က-မ[ဏ ီ၂၇ ခ-အြပင ်EIA ယခငက် ြပCလ-ပ်ခဲေ့သာ သ-ေတသနများအရ ြမနမ်ာက့eနး်သစ ်

တငသ်ငွး်ေသာ က-မ[ဏမီျား၊ ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျားကိ- အများြပညသ်Dအားေရာငး်ချမညဟ်D၍ ေTကာ်ြငာေနသည် ့က-မ[ဏမီျား အပါအဝင ်စ-စ-ေပါငး် 

က-မ[ဏ ီ၅၅ ခ-က ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG ကeနး်သစမ်ျား တငသ်ငွး်ကာ ြပနလ်ည ်ေရာငး်ချေနTကေTကာငး် ေတSွGိခဲရ့ပါသည။်  

 
ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျားကိ- သစက်-နသ်ညမ်ျားက ဝယယ်D@ိ-ငစ်မွ်းအေပb သကေ်ရာကမ်PSGိသည် ့ကာလ@Gစခ်-ြဖစသ်ည် ့ြမနမ်ာ@ိ-ငင်တံငွ ်ကိ-ဗစက်ပ်ေရာဂါ 

ြပန်ပ့ာွးလာသည် ့ကာလ@Gင် ့စစအ်ာဏာသမိ်းအBပီး အစပိ-ငး်လများ အတငွး် အဆိ-ပါ စံ-စမ်းစစေ်ဆးြခငး်ကိ- ြပCလ-ပ်ခဲြ့ခငး် ြဖစသ်ည။် 

 
 



သးီြခား B%ငး်လငး်ချက ်၁။ ။ ြမနမ်ာDိ7ငင် ံသစေ်တာကJ ြပ*ြပငေ်ြပာငး်လေဲရး 

အကျိ*းြပ*ရနအ်တကွ ်EIA ၏ လ7ပ်ေဆာငမ်=များ 
 
EIA သည ်ြမနမ်ာ@ိ-ငင်တံငွ ်တရားမဝင ်သစက်-နသ်ယွမ်P ပေပျာကေ်ရးအတကွ ်ဆယ@်Gစေ်ကျာ်Tကာ လPပ်SGားေဆာငရွ်ကေ်နေသာ အဖွဲ< ြဖစပ်ါသည။် 

၄ငး်၏ လ-ပ်ေဆာငမ်Pများထတဲငွ ်ြမနမ်ာ@ိ-ငင်၏ံ တရားမဝငသ်စခ်-တြ်ခငး်@Gင် ့ပတသ်ကေ်သာ အဓိကကျသည် ့အစအီရငခ်စံာ @Gစေ်စာငက်ိ- 

ထ-တြ်ပနခ်ဲြ့ခငး်လညး် ပါဝင၏်။ ၄ငး်တိ-မ့Gာ ၂၀၁၅ ခ-@Gစတ်ငွ ်ထ-တြ်ပနခ်ဲေ့သာ တမတpကာ တညေ်ဆာကထ်ားေသာ MPပ်ေထးွမP @Gင် ့၂၀၁၉ ခ-@Gစတ်ငွ ်

ထ-တြ်ပနေ်သာ အစိ-းရပိ-ငး်ပါ အကျင်ပ့ျက ်ြခစားမPအေြခအေန တိ- ့ ြဖစပ်ါသည။် ထိ-အ့ြပင ်ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG တရားမဝငသ်စမ်ျား အေမရိကန@်Gင် ့

ဥေရာပသမဂXသိ- ့ တငပိ်-ေ့နမPများ@Gင် ့EUTR ချမGတမ်P၏ ဂယကMိ်-ကမ်Pများ အစSGိသညတ်ိ-@့ Gင် ့ပတသ်က၍် ၂၀၁၆ တငွ ်ေနာကက်ျေနေသာ 

လိ-ကန်ာမP @Gင် ့၂၀၁၈ ခ-@Gစတ်ငွ ်တ@ိ-ငင် ံဥပေဒ@Gစသ်ယွ ်ြဖစမ်P ဆိ-ေသာ qiနြ်ပ အTကြံပCလiာများကိ-လညး် ထ-တြ်ပနခ်ဲပ့ါသည။်  

 
၂၀၂၀ တငွ ်ဆိ-လ`ငလ်ညး် EIA သည ်ကeနး်သစက်-နသ်ညမ်ျားက EUTR စညး်မျYး ဥပေဒကိ- လကတ်လံ-းြခား လGည်လ့ညက်ာ 

ဥေရာပသမဂXအဖွဲ<ဝင ်တ@ိ-ငင်ြံဖစသ်ည် ့ခMိ-ေအးSGား@ိ-ငင်မံGတဆင် ့ဥေရာပသမဂXအတငွး်သိ- ့ ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျား တငသ်ငွး်ရန ်nကCိးစားမPများကိ- 

စံ-စမ်းစစေ်ဆးခဲ၏့။ အဆိ-ပါ စံ-စမ်းစစေ်ဆးမP အတငွး်တငွ ်ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG ကeနး်သစတ်ငပိ်-မ့P အသ-တ ်အေတာ်များများသည ်သကဆ်ိ-ငရ်ာ 

အခနွေ်ပးေဆာငထ်ားြခငး် မSGိသညက်ိ-လညး် ေတွ< SGိခဲရ့သည။်  

 
EIA က ၄ငး်၏ အစိ-းရပိ-ငး်ပါ အကျင်ပ့ျက ်ြခစားမPအေြခအေန အစအီရငခ်စံာကိ- ဥေရာပသမဂX၏ သစေ်တာေရးရာ တရားဥပေဒ စိ-းမိ-းေရး 

အဖွဲ< နဲ ့ EUTR ကeမ်းကျငသ်Dများ အစ-အဖွဲ<တိ-အ့ား ၂၀၁၉ ဧBပီလတငွ ်တငြ်ပခဲသ့ည်အ့ခါတငွ ်အဆိ-ပါ အစ-အဖွဲ<က 

ြမနမ်ာက့eနး်သစအ်ေပbတငွထ်ားေသာ ခယံDချကက်ိ- အေရးတယDြပC ေြပာငး်လလဲိ-ကB်ပီး ထိ-သိ- ့ ခMိ-ေအးSGားမGတဆင် ့တငသ်ငွး်လာမည် ့

ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျားကိ- ဥေရာပသမဂXေဈးကကွေ်ပbမတငရ်န ်သကဆ်ိ-ငရ်ာ တငသ်ငွး်သDများအား qiနT်ကားချက ်ထ-တြ်ပနေ်ပးခဲပ့ါသည။် 

ထိ-အ့ြပင ်EIA က ဥေရာပသမဂXအတငွး်SGိ အေရးယD@ိ-ငေ်သာ အာဏာပိ-ငအ်ဖွဲ<များကိ- အေရးတယDြပCသင်ေ့သာ စိ-းရိမ်စရာ အေြခအေန 

အများအြပား တငြ်ပခဲရ့ာတငွ ်၄ငး်အဖွဲ<များထမဲG ကိ-းဖွဲ <က သကဆ်ိ-ငရ်ာ က-မ[ဏမီျားကိ- အေရးယD ေဆာငရွ်ကမ်Pများ ြပCလ-ပ်လာခဲပ့ါသည။် EIA 

အေနြဖင် ့ဥေရာပသမဂXအဖွဲ<ဝင ်@ိ-ငင်မံျား@Gင် ့ယDေက@ိ-ငင်တံိ-မ့G ထေိရာကေ်သာ ဆံ-းြဖတခ်ျက ်ချ@ိ-ငသ်Dများအား ြမနမ်ာလDမPအဖွဲ<အစညး်မG 

ကိ-ယစ်ားလGယမ်ျား၏ တိ-ကMိ်-က ်သကေ်သခခံျကမ်ျားကိ-လညး် တငြ်ပ@ိ-ငခ်ဲပ့ါသည။်  

 

 

 

 

 

© EIA 

 
ေမလ ၂၀၂၀ တငွ ်ကချငြ်ပညန်ယ ်ြမနမ်ာ@ိ-ငင်တံငွ ်

ဖမ်းဆးီခဲေ့သာ သစလ်ံ-းများ။ 

စစအ်ာဏာသမိ်းBပီးေနာကပိ်-ငး်တငွ ်ြမနမ်ာသ့စလ်-ပ်ငနး်၏ 

nကးီTကပ်မPြဖင် ့ြမနမ်ာစစတ်ပ်သည ်တရားမဝငသ်စမ်ျား 

ေလလတံင ်ေရာငး်ချေနခဲB့ပီး EIA က ၄ငး်တိ-@့ Gင် ့ပတသ်က ်

၍ေစာင်T့ကည် ့ေနBပီး အစအီရငခ်စံာလညး် ထ-တြ်ပနခ်ဲသ့ည။်  

 

 
အတီလ@ီိ-ငင်သံည ်၂၀၁၃ ခ-@Gစမ်GစBပီး ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG သစေ်တာထကွက်-နမ်ျားကိ- ဥေရာပသမဂXအဖွဲ<ဝင ်@ိ-ငင်မံျားထမဲG အများဆံ-း တငသ်ငွး်ေနေသာ 

@ိ-ငင်ြံဖစသ်ည။် ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG သစတ်ငပိ်-မ့P မGနသ်မ`အား EUTR စညး်မျYးအတိ-ငး် ကိ-ကည်ေီအာငလ်-ပ်ဖိ- ့ မြဖစ@်ိ-ငဟ်Dေသာ ဥေရာပသမဂXမG 

အေရးယD@ိ-ငေ်သာ အာဏာပိ-င ်အဖွဲ<များအTကား သေဘာတDထားခဲေ့သာ ဘံ-ယDဆချကက်ိ- ၂၀၁၇ တငွ ်ပထမဆံ-း စတငေ်ြပာဆိ-လာသည် ့

အချိနေ်နာကပိ်-ငး်တငွမ်D ထိ-သိ- ့ အတီလ၏ီ ေဈးကကွလ်iမ်းမိ-းမPက ပိ-တိ-းလာခဲေ့လသည။်  

 



ေနာကပိ်-ငး်တငွမ်D ဘယလ်ဂ်ျီယ@ံGင် ့ဂျာမန@ီိ-ငင်တံိ-မ့G အာဏာပိ-ငမ်ျားသည ်ထိ-သိ- ့ြဖစေ်နသည် ့အေြခအေနSGိသည်အ့တကွ ်၄ငး်တိ-၏့ သကဆ်ိ-ငရ်ာ 

သစေ်တာကNအတငွး် သြီခား သတေိပးချကမ်ျား ထ-တြ်ပနခ်ဲB့ပီး သစေ်တာ စညး်မျYး ဥပေဒစိ-းမိ-းမP SGိေစေရး လ-ပ်ေဆာငမ်Pများကိ- ယDေက၊ 

နယသ်ာလန၊် ဒနိး်မတ၊် စပိန@်Gင် ့ဆွဒီင@်ိ-ငင်တံိ-တ့ငွလ်ညး် လ-ပ်ေဆာငခ်ဲT့ကပါသည။် ဥပမာအားြဖင် ့၂၀၁၉ ခ-@Gစ ်ဒဇီငဘ်ာလတငွ ်နယသ်ာလန ်

ဒတခ်ျ်အာဏာပိ-ငမ်ျားသည ်ဆလိ-ဗီးနးီယား@Gင် ့ချကြ်ပညသ်Dသ့မxတ@ိ-ငင်တံိ-မ့G တဆင် ့နယသ်ာလနက်ိ- တငသ်ငွး်လာေသာ EIA ၏ ခန်မ့Gနး်ချကအ်ရ 

အေမရိကနေ်ဒbလာ သံ-းသနး်ဖိ-းခန် ့ SGိ@ိ-ငသ်ည် ့ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျား@Gင် ့ပတသ်က၍် ေနရာ ေြခာကေ်နရာကိ- ဝငေ်ရာကစ်းီနငး် ဖမ်းဆးီခဲ၏့။  



သးီြခား B%ငး်လငး်ချက ်၂။ ြမနမ်ာသ့စမ်ျားD%င် ့ပတသ်ကေ်သာ ဥေရာပသမဂP၏ 

ဘံ7ယ0ဆချက ်ေကာကယ်0ရသည် ့ေနာကခ် ံအေ8ကာငး်အရငး် 
 
၂၀၂၀ ြပည်@့ Gစ ်ဒဇီငဘ်ာလတငွ ်ဥေရာပသမဂXမG အေရးယD@ိ-ငေ်သာ အာဏာပိ-ငအ်ဖွဲ<များသည ်၄ငး်တိ- ့ ၂၀၁၇ ခ-@Gစတ်ငွ ်စတင ်

လကခ်ထံားခဲT့ကသည် ့ြမနမ်ာသ့စမ်ျားဆိ-ငရ်ာ ဘံ-ယDဆချကအ်ား အကျYးချံCးေဖာ်ြပထားသည် ့သတငး်ထ-တြ်ပနခ်ျက ်တေစာငက်ိ- ထ-တေ်ဝ 

ြဖန်ခ့ျီခဲပ့ါသည။်  

 
ထိ-ကဲသ့ိ- ့ ဘံ-ယDဆချက ်ေကာကယ်Dရသည် ့အေTကာငး်အရငး်ထတဲငွ ်ြမနမ်ာသ့စက်Nကိ- စညး်Tကပ်ေနေသာ ဥပေဒစညး်မျYများကိ- သSိGိခငွ် ့

မရြခငး်၊ ြမနမ်ာသ့စမ်ျား ထ-တလ်-ပ်မP လ-ပ်ငနး်စY တေလ`ာကတ်ငွ ်အကျင်ပ့ျက ်ြခစားမP ပါဝငေ်န@ိ-ငေ်ြခ များြခငး်@Gင် ့ြမနမ်ာ@ိ-ငင်၏ံ တရားမဝင ်

သစခ်-တ@်Pနး်များ သညလ်ညး် အပါအဝင ်ြဖစ၏်။  

 
ဥပမာအားြဖင် ့ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG ထကွS်Gိေသာ သစမ်ျားသည ်@Gစစ်Y သစခ်-တ@်Pနး် (AAC) ဟ- ေခbဆိ-သည် ့ဥပေဒအရ တရားဝင ်@Gစစ်Y သစခ်-တမ်P@Gင် ့

ရSGိေသာ က-နသ်ယွမ်ည် ့သစပ်မာဏအတငွး် ေဘာငဝ်ငေ်Tကာငး် အေသအချာ မေြပာ@ိ-ငပဲ် ြဖစေ်နသညက်ိ- ေတွ<ရမည ်ြဖစပ်ါသည။် 

ထိ-သိ- ့ြဖစရ်သည@်Gင် ့ပတသ်ကေ်သာ အေTကာငး်အရငး်များစာွSGိBပီး ြမနမ်ာအာဏာပိ-ငမ်ျား၏ ခငွ်ြ့ပCချကြ်ဖင်ပ့င ်ြပCလ-ပ်ေသာ @Gစစ်Y 

သစခ်-တ@်Pနး်သည ်အချိC < @ Gစမ်ျားတငွ ်ကနဦး သတမ်Gတထ်ားသည် ့@Gစစ်Y သစခ်-တ@်Pနး် (AAC) ထက ်များေနသည ်ဆိ-သည်အ့ချကလ်ညး် 

အပါအဝငြ်ဖစB်ပီး ၄ငး်ကိ- ပံ-ေဖာ် အချကအ်လက ်၁။ တငွ ်ေတွ< ြမင@်ိ-ငပ်ါသည။် EIA က လတတ်ေလာ @Gစမ်ျားအတငွး် ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG 

ဥေရာပသမဂXအတငွး်သိ- ့ တငသ်ငွး်လာသည် ့သစမ်ျား@Gင်အ့တD ပါလာေသာ စာရွကစ်ာတမ်းများကိ- ေလလ့ာရာတငွ၊် ေတွ< SGိရေသာ သစခ်-တသ်ည် ့

@Gစအ်မျိCးမျိCးတိ-သ့ည ်ြမနမ်ာအာဏာပိ-ငမ်ျားက လျာထားချကထ်က ်သစပိ်-ခ-တသ်ည် ့@Gစတ်ခ-ခ- ြဖစေ်နသညက် များသညက်ိ-လညး် ေတွ< SGိခဲရ့၏။  

 
ြမနမ်ာ@ိ-ငင် ံသယဇံာတ@Gင် ့သဘာဝပတဝ်နး်ကျင ်ထနိး်သမိ်းေရး ဝနn်ကးီဌာနကလညး် ၂၀၂၀ ြပည်@့ Gစ ်ေအာကတ်ိ-ဘာလတငွ ်ထ-တြ်ပနခ်ဲေ့သာ 

ေTကညာချကတ်ေစာငတ်ငွ ်“ြမနမ်ာသ့စမ်ျား တရားဝငမ်P@Gင် ့ပတသ်ကေ်သာ စာရွကစ်ာတမ်းများသည ်၂၀၁၆-၁၇ မတိ-ငခ်ငက် ြဖစေ်နသည ်

ဆိ-လ`င ်ြမနမ်ာ@ိ-ငင်၏ံ မညသ်ည်ေ့ဒသတငွ ်ခ-တခ်ဲသ့ည် ့သစြ်ဖစေ်Tကာငး် အရငး်အြမစက်ိ- အစေကာကရ်န ်ခကခ်ပဲါသည”် ဆိ-ေသာ အချကက်ိ- 

အေလးေပး ေြပာဆိ-ခဲ၏့။ ထိ-သိ- ့ ေြပာဆိ-မPကလညး် ဥေရာပသမဂXအတငွး်သိ- ့ သစတ်ငပိ်-လ့ိ-သည် ့က-မ[ဏမီျားက EUTR စညး်မျYး လ-ပ်ငနး်စY 

အဆင်ဆ့င် ့အတိ-ငး် လိ-ကန်ာေဆာငရွ်ကဖိ်- ့ nကCိးစားရာတငွ ်TကCံေတွ<ရေအာင ်စနိေ်ခbမPများကိ- မီးေမာငး်ထိ-းြပ ေနပါသည။်  

 
ဥေရာပသမဂXအတငွး်သိ- ့ သစတ်ငသ်ငွး်သDများက ထိ-သိ- ့ လ-ပ်နာထားေTကာငး်ကိ- သကေ်သြပသည် ့စာရွကစ်ာတမ်းများကိ- EIA က သးီြခား 

ေလလ့ာရာတငွလ်ညး် အြပည်အ့စံ-မပါဝငသ်ည်အ့ြပင ်ြမနမ်ာလိ-သာ ေရးထားသည် ့စာရွကစ်ာတမ်းများလညး် ပါဝငေ်နေသာ အတွလဲိ-က ်

စာရွကစ်ာတမ်းများကိ- ေတွ<ရြခငး် အပါအဝင ်အြခား ဘံ-အြဖစ ်ေတွ<ရေသာ ြပဿနာ အများအြပား SGိေနသညက်ိ- ေတွ<ရပါသည။်  

 
ြမနမ်ာသ့စေ်တာဌာနသည ်ြမနမ်ာသ့စလ်-ပ်ငနး်@Gင်တ့က ွပ-ဂXလကိ သစလ်-ပ်ငနး်မG ကိ-ယစ်ားလGယမ်ျား@Gင်အ့တD ပDးေပါငး်Bပီး ြမနမ်ာသ့စမ်ျား 

တရားဝငြ်ဖစမ်Pကိ- အစေကာက ်အတညြ်ပCရ လယွက်Dေစသည် ့စနစက်ိ- အားေကာငး်လာေအာင ်လ-ပ်ေဆာငေ်နခဲေ့သာ်လညး် ၂၀၂၁ ခ-@Gစ ်

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက ်စစအ်ာဏာသမိ်းမP ြဖစပ်ာွးသည်အ့ခါတငွ ်ထိ-သိ- ့ လ-ပ်ေဆာငေ်နမPများ ရပ်တန်သ့ာွးခဲ၏့။  

 
ပံ-ေဖာ် အချကအ်လက ်၁။ @Gစစ်Y ခ-တ@်Pနး် ကန်သ့တခ်ျက@်Gင် ့အမGနတ်ကယ ်ခ-တခ်ဲေ့သာ ကeနး်သစမ်ျား 

 

 
 



 

 
၂၀၂၀ ြပည်@့ Gစတ်ငွ ်အတီလ@ီိ-ငင်သံည ်ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG ယDMိ-ေင ွ၂၄ သနး် (အေမရိကနေ်ဒbလာ ၂၇.၄ သနး်) နးီပါး တနဖိ်-းSGိေသာ သစထ်ကွက်-န ်

ပစyညး်များကိ- ဝယယ်Dတငသ်ငွး်ခဲ၏့။ (ပံ-ေဖာ် အချကအ်လက၂်။) ထိ- ပမာဏသည ်၄ငး်@Gစအ်တကွ ်ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG ဥေရာပသမဂXသိ- ့ တငပိ်-ေ့သာ 

သစထ်ကွက်-န ်စ-စ-ေပါငး်၏ ၆၆ ရာခိ-င@် Pနး် နးီပါးလညး် ြဖစပ်ါသည။် ြမနမ်ာသ့စ@်Gင် ့ပတသ်ကB်ပီး ဥေရာပသမဂX၏ ဘံ-ယDဆချက ်SGိထားBပီး 

ြဖစေ်သာ်လညး် သစက်-နသ်ညမ်ျားက ြမနမ်ာသ့စမ်ျားကိ- အတီလ@ီိ-ငင်မံGတဆင် ့ဆကလ်ကတ်ငသ်ငွး်@ိ-ငေ်နေသးပါသည။်  

 
ပံ-ေဖာ် အချကအ်လက ်၂။ ၂၀၁၁-၂၀ အတငွး် အတီလတီငသ်ငွး်ခဲေ့သာ သစပ်စyညး်များကိ- (ယDMိ-ေင ွသနး်ဂဏနး်ြဖင် ့ေဖာ်ြပ) ယDေက အပါအဝင ်

ဥေရာပသမဂX@ိ-ငင်မံျားက တငသ်ငွး်ခဲေ့သာ ပမာဏ@Gင် ့@Pငိး်ယGYချက။် အေသးစတိအ်တကွ ်ေနာကဆ်ကတ်ွအဲား Tကည်ပ့ါ။  

 
 

 

© Myanmar Forest Certification 
Committee (MFCC) 
 
၂၀၂၀ ဇနန်ဝါရီလတငွ ်ဥေရာပသမဂX@ိ-ငင်မံျားမG အများစ- 

က-နသ်ညအ်များစ- ပါဝငေ်သာ ြမနမ်ာ@ိ-ငင်ကံိ- @ိ-ငင်ြံခား 

သစက်-နသ်ညမ်ျား လာေရာကမ်P။ အဆိ-ပါ သစက်-နသ်ညအ်များစ-သည ်

ြမနမ်ာကeနး်သစမ်ျားကိ- EUTR @Gင်အ့ည ီတငသ်ငွး်ရန ်မြဖစ@်ိ-ငဟ်- 

ဘံ-ယDဆချက ်SGိပါလျက@်Gင် ့ဥေရာပသမဂXအတငွး်သိ- ့ 

ဆကလ်ကတ်ငသ်ငွး်ေနTကသည။်  

 
Source of photos: 
https://myanmarforestcertification.org/fiel
d-visit-to-gangaw-extraction-agency/ 
© Myanmar Forest Certification 
Committee (MFCC) 
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သစက်7နသ်ညမ်ျား 
 
အတီလ@ီိ-ငင် ံစိ-ကပ်ျိCးေရး၊ အစားအေသာက@်Gင် ့သစေ်တာမDဝါဒေရးရာ ဝနn်ကးီဌာန (MiPAAF) အား လတွလ်ပ်စာွ သSိGိခငွ်အ့ရ အချကအ်လက ်

ေတာငး်ခခံဲရ့ာတငွ ်ြမနမ်ာ@ိ-ငင်ထံမံG တငသ်ငွး်ထားသည် ့ကeနး်သစ@်Gင် ့ပတသ်ကေ်သာ အချကအ်လကမ်ျားကိ- ရSGိခဲB့ပီး အဆိ-ပါ 

အချကအ်လကအ်တကွ ်သေကpတ နပံါတ ်HS 4407299500 သးီသန် ့ သတမ်Gတထ်ားသညက်ိ- ေတွ<ရ၏။  

 
အဆိ-ပါ အချကအ်လကမ်ျားတငွ ်ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG သစမ်ျားကိ- အတီလသီိ- ့ တငသ်ငွး်ေနသDများ၏ အမညမ်ျားလညး် ပါဝငB်ပီး ၂၀၁၈ ဇနန်ဝါရီလ ၂ 

ရကေ်နမ့G စBပီး ၂၀၂၀ ေအာကတ်ိ-ဘာ ၃၀ ရကေ်န ့ အေတာအတငွး် တငပိ်-ခ့ဲေ့သာ တငပိ်-မ့P အသ-တ ်၆၁၈ သ-တ@်Gင် ့သကဆ်ိ-ငေ်သာ အချကအ်လကမ်ျား 

ြဖစပ်ါသည။် အဆိ-ပါ အသ-တလ်ိ-က ်တငပိ်-မ့Pများသည ်အတီလထီသံိ- ့ လေီဗာ်@ိ-၊ ထရီးအကစ်ေတ@Gင် ့ဗငး်နစB်မိC <ဆပ်ိကမ်းများမG အများစ- 

ဝငေ်ရာကလ်ာြခငး်လညး် ြဖစပ်ါသည။်  

 
အဆိ-ပါ တငပိ်-မ့P အသ-တမ်ျား၏ စ-စ-ေပါငး် သစတ်န ်အေလးချိနမ်Gာ ၁၂,ဝ၀ဝ SGိBပီး တနဖိ်-းအားြဖင် ့ယDMိ-ေင ွသနး် ၆၀ ေကျာ ်(အTကမ်းဖျငး် 

အေမရိကနေ်ဒbလာ သနး် ၇၀) ြဖစ၏်။ အဆိ-ပါ ကာလအတငွး် အများဆံ-း တငသ်ငွး်ခဲေ့သာ သစက်-နသ်ည ်က-မ[ဏ ီ၁၂ ခ-ကိ- ဇယား အမGတ ်၁။ တငွ ်

ေတွ<ရမည ်ြဖစB်ပီး ထပ်ိဆံ-း Timberlux @Gင် ့Sangiorgi Legnami က-မ[ဏ ီ@Gစခ်-ကပင ်အားလံ-းစ-စ-ေပါငး်၏ တဝကေ်ကျာ်မ` SGိေသာ ကeနး်သစမ်ျား 

တငသ်ငွး်ခဲသ့ညက်ိ- ေတွ<ရမည ်ြဖစပ်ါသည။်  

. 

 
ဇယား ၁။  

၂၊ ဝ၁၊ ၂၀၁၈ မG ၃၀၊ ၁၀၊ ၂၀၂၀ အတငွး် ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG အတီလသီိ- ့ ြမနမ်ာသ့စမ်ျား ဆကလ်ကတ်ငသ်ငွး်ေနခဲေ့သာ အတီလကီ-မ[ဏ ီတဒါဇင ်

Company Gross weight (kg) Total value € 
Timberlux SRL 3,964,002 17,600,316 
Sangiorgi Legnami Spa 2,809,060 14,179,526 
GTH Italia SRL 1,430,895 8,918,469 
TWB Solutions SRL 1,282,185 8,053,264 
Basso Legnami SRL 880,150 4,032,467 
Comilegno SRL 349,192 2,237,585 
Miura SRL 373,791 1,876,449 
International Wood SRL 213,460 1,141,928 
Bellotti Spa 158,038 757,456 
CF SRL1 82,471 680,931 
F.LLI Budai SRL 55,775 275,062 
Sforzi Teak SRL 19,062 262,902 

 
အဆိ-ပါ က-မ[ဏမီျားထမဲG အများစ-သည ်ြမနမ်ာက့eနး်သစက်ိ- ေတာကေ်လ`ာက ်တငသ်ငွး်ေနခဲမ့P@ Gင် ့EUTR စညး်မျYး ထပိါးမPများေTကာင် ့EIA က 

ယခငက်တညး်က ေစာင်T့ကည်ေ့နBပီးသား ြဖစပ်ါသည။်  

 
• Timberlux SRL က-မ[ဏ ီဆိ-လ`င ်တရားမဝင ်ြမနမ်ာက့eနး်သစ ်က-နသ်ယွမ်P@Gင် ့အကျင်ပ့ျက ်ြခစားမPတိ-@့ Gင် ့စပ်လျYး၍ EIA က 

အထDးသတထိား ေစာင်T့ကည်လ့ာေသာ က-မ[ဏြီဖစB်ပီး အြခား SGယယ်ာဆကစ်ပ်မPSGိေသာ ကeနး်သစက်-နသ်ယွသ်ည် ့က-မ[ဏခီွမဲျားလညး် SGိေနရာ 

Timberlux (မေလးSGား) @Gင် ့Yeo Long International SRL (အတီလ)ီ တိ-သ့ညလ်ညး် အပါအဝင ်ြဖစသ်ည။်  

• Comilegno က-မ[ဏ ီဆိ-လ`ငလ်ညး် ၄ငး်ကိ- ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG သစေ်ပးပိ-သ့Dများ ကျzးလနွေ်န@ိ-ငေ်သာ အခနွေ်SGာငမ်PများေTကာင် ့EIA က 

ေစာင်T့ကည်ေ့နခဲေ့သာ က-မ[ဏ ီြဖစပ်ါသည။် 

• Basso Legnami၊ Belotti Spa @Gင် ့Timberlux တိ-သ့ည ်EUTR စညး်မျYး ဥပေဒကိ- လကတ်လံ-းြခား လ-ပ်ကာ 

အတီလေီဈးကကွအ်တငွး်သိ- ့ ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျား တငပိ်-ေ့ရာငး်ချေနေသာ က-မ[ဏမီျား ြဖစT်က၏။  

• GTH Italia @Gင် ့ဆကစ်ပ်ေနေသာ ေရiကeနး်သစ ်ဦးပိ-င ်က-မ[ဏ ီဆိ-လ`င ်EUTR စညး်မျYး ဥပေဒကိ- လကတ်လံ-ြခား ချိCးေဖာကB်ပီး 

နယသ်ာလန ်ေဈးကကွအ်တငွး်သိ-လ့ညး် ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျား တငပိ်-ေ့ရာငး်ချေနခဲ၏့။  

 

 
1 Also known as CF Wood SRL 



ထပ်မံ သSိGိထားBပီးသား အချကမ်ျားကိ- ဆိ-ရလ`င ်အဆိ-ပါ က-မ[ဏ ီအများအြပားကိ- ၂၀ဝ၇ တငွ ်အတီလ ီသဘာဝ ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိ-ငရ်ာ 

အစိ-းရမဟ-တသ်ည် ့လDမP အဖွဲ<အစညး်များ@Gင် ့အတီလ ီအလ-ပ်သမား သမဂXများ အဖွဲ<ချCပ် (CISL) တိ-က့ ထိ-အချိနက်ာလက ြမနမ်ာ@ိ-ငင်ကံိ- 

အ-ပ်စိ-းေနေသာ စစအ်စိ-းရ@Gင် ့က-နသ်ယွေ်နြခငး်အတကွ ်ေဝဖနခ်ဲT့က၏။ ထိ-သိ- ့ ေဝဖနခ်ရံသည် ့အထတဲငွ ်Belotti၊ Comilegno၊ F.LLI Budai SRL 

@Gင် ့Sangiorgi Leganami က-မ[ဏတီိ-လ့ညး် အပါအဝင ်ြဖစသ်ည။်  

 

ြမနမ်ာက့Sနး်သစအ်ား အသံ7းြပ*8ကပံ7 အမျိ*းမျိ*းD%င် ့ဝယယ်08ကသ0များ အေ8ကာငး် 
 
MiPAAF က EIA အား ေပးပိ-ေ့သာ ကeနး်သစတ်ငသ်ငွး်မPဆိ-ငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားအရ အတီလသီိ-ဝ့ငေ်ရာကလ်ာေသာ ကeနး်သစအ်များစ-သည ်

ဇိမ်ခရွံကေ်လG ေဆာကလ်-ပ်သည် ့လ-ပ်ငနး်သိ- ့ ေရာကS်GိသာွးTကသညဟ်- EIA က ယDဆပါသည။် (သးီြခား SGငး်လငး်ချက ်၃။ တငွT်ကည်)့ ထိ-အချကမ်Gာ 

EIA ၏ စံ-စမ်းစစေ်ဆးသDများက အတီလ ီသစက်-နသ်ည ်အေတာ်များများ@Gင် ့ေဆးွေ@းွချကမ်ျားအရ ေပbလငွေ်နBပီး အထDးသြဖင် ့အဆိ-ပါ 

ဇိမ်ခရွံကေ်လGများ၏ က-နး်ပတမ်ျားကိ- ေဆာကလ်-ပ်ရာတငွ ်သဘာဝကeနး်သစအ်သံ-းြပCြခငး်က ပိ-မိ-ေကာငး်မနွသ်ည်အ့တကွ ်ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံGလာသည် ့

ကeနး်သစမ်ျားရဖိ- ့ အေရးnကးီသညဟ်- အဆိ-ပါ က-နသ်ညတ်ိ-က့ ေြပာဆိ-Tကပါသည။်  

 

သးီြခား B%ငး်လငး်ချက ်၃။ ြမနမ်ာက့Sနး်သစD်%င် ့ဇိမ်ခ ံရွကေ်လ% လ7ပ်ငနး် ဆကစ်ပ်မ= 
 
ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG ကeနး်သစမ်ျားကိ- တငသ်ငွး်ေနသည် ့အဓိက က-မ[ဏမီျားထမဲG တခ-ြဖစသ်ည် ့Sangirogi Legnami ၏ ေြပာဆိ-ချကအ်ရ 

သဘာဝကeနး်သစမ်ျားကိ- “ေလGငယတ်ညေ်ဆာကမ်PမG အစ သေဘpာက-နး်ပတ@်Gင် ့အခနး်ဖွဲ< မP အဆံ-း သေဘpာတညေ်ဆာကမ်Pလ-ပ်ငနး်များတငွ ်

အမျိCးမျိCး အဖံ-ဖံ- အသံ-းြပCTကသည။် ကeနး်သစက်ိ- အဖိ-းတန ်အ@-စတိ ်ပရိေဘာဂများ၊ အေပbယ ံက-နး်ပတပိ်-ငး် အသံ-းြပCမPများ၊ 

ပါေကးTကမ်းခငး်များ၊ nကတိသ်ားသံ-း အခငး်များ@Gင် ့အေပbယတံငွ ်အလGကပ်ေသာ သစပ်ါးလiာများ ြပCလ-ပ်ရာတငွ ်အသံ-းြပC၏။” 

 
ြမနမ်ာသ့ဘာဝသစေ်တာများမG အတီလသီိ- ့ ေရာကလ်ာေသာ ကeနး်သစအ်များစ-သည ်ရွကလ်G တစငး်လ`င ်အေမရိကနေ်ဒbလာ 

သနး်ရာချီသညအ်ထ ိအများဆံ-း တနဖိ်-းnကးီ@ိ-ငေ်သာ ဇိမ်ခရွံကေ်လG တညေ်ဆာကမ်P လ-ပ်ငနး်အတကွ ်ေရာကS်Gိလားြခငး် ြဖစေ်လသည။် ပံ-စခံျ 

စိ-ကပ်ျိCးသည် ့ကeနး်သစထ်က ်သဘာဝအေလျာက ်ေပါကေ်ရာကထ်ားေသာ ကeနး်သစက် ပိ-၍ အေရးပါပံ-ကိ-လညး် ECD Import ၏ 

ကိ-ယစ်ားလGယတ်ဦးက “မဟ-တေ်သးဘDးဗျ (ရယလ်ျက)်၊ ခငဗ်ျား ေနာကေ်နတာလား၊ ပံ-စ ံစိ-ကထ်ားတဲ ့ကeနး်သစေ်တကွိ- ပငလ်ယက်Dး ခရီးသာွး 

သေဘpာnကးီေတ ွေဆာကတ်ဲေ့နရာမGာေတာင ်သံ-းလိ-မ့ရဘDးဗျ” ဟ- ေြပာဆိ-ခဲပ့ါသည။် အေTကာငး်ြပချကမ်Gာ သဘာဝကeနး်သစသ်ည ်ခိ-ငခ်ံမ့P 

အားြဖင်ေ့ရာ အြမငအ်ားြဖင်ပ့ါ ပိ-မိ- တင်တ့ယေ်သာေTကာင်ဟ့- ဆိ-၏။  

 
Ferreti Group က-မ[ဏ ီအပါအဝင ်အဆိ-ပါ အတီလသီစက်-မ[ဏ ီအများအြပားတိ-က့ “အေကာငး်ဆံ-း အရညအ်ေသးွမGီ ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျား 

အသံ-းြပCပါသည”် ဟDေသာ အချကက်ိ- အသားေပးေြပာဆိ-Tကသည။် ၂၀၁၉ ခ-@Gစ ်စာရငး်ဇယားများအရ Ferreti Group က-မ[ဏသီည ်ဝငေ်င ွယDMိ- 

သနး် ၆၅၀ နးီပါး ရSGိခဲB့ပီး ၂၀၂၀ တငွး် ထိ-က-မ[ဏကီ ၄ငး်၏ ေရSGညအ်လားအလာ အေရးေပးြခငး်ဆိ-ငရ်ာ ပထမဆံ-း အစအီရငခ်စံာ 

ထ-တြ်ပနခ်ဲရ့ာတငွ ်၄ငး်တိ-၏့ သဘာဝ ပတဝ်နး်ကျင ်ထနိး်သမိ်းေရး အေလးေပးပံ-ကိ- ေSG <တနး်တင ်ေြပာဆိ-ထား၏။ Comilegno ၏ 

ဝကဘ်ဆ်ိ-ဒတ်ငွ ်ေဖာ်ြပထားချကအ်ရ ဆိ-လ`ငလ်ညး် ၄ငး်တိ-၏့ ကeနး်သစမ်ျားကိ- မညသ်ည်ေ့နရာတငွ ်အသံ-းြပCသညက်ိ- ဥပမာြပထားရာတငွ ်

၂၀၂၀ တငွ ်ေရချခဲေ့သာ မီတာ သံ-းဆယ ်အSGညS်Gိေသာ Morgana ဇိမ်ခရွံကေ်လGnကးီတငွလ်ညး် ၄ငး်တိ-၏့ ကeနး်သစမ်ျား အသံ-းြပCထားသညဟ်- 

ဆိ-၏။  

 
လတတ်ေလာ@Gစမ်ျားတငွမ်D ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံGလာေသာ ကeနး်သစမ်ျား အသံ-းြပCြခငး်ေTကာင် ့သဘာဝပတဝ်နး်ကျင@်Gင် ့လDမPဘဝ 

ထခိိ-ကေ်စသည်အ့တကွ ်ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျား အသံ-းြပCြခငး်မG ေSGာငT်ကYလာTကသည။်  

 

 

 
၂၀၂၀ ေအာကတ်ိ-ဘာတငွ ်ေရချခဲသ့ည် ့ေမာဂါးနား 

ဇိမ်ခရွံကေ်လGအတကွ ်Comilegno က သစေ်ရာငး်ချခဲB့ပီး 

ထိ-ေလGတငွ ်ကeနး်သစမ်ျားလညး် အသံ-းြပCထားသည။် 

 

(Original photo comes from: 

https://www.comilegno.com/en/references

/)  
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ဗီရာ ရကဂ်ျီယိ-@ Gင် ့လေီဗာ်@ိ- BမိC < SGိ Benetti ၏ ရွကေ်လG 

ေဆာကလ်-ပ်ေရး အေဆာကအ်အံ-များ။ Benetti SPA သည ်

Azimat Benetti က-မ[ဏမီျား အ-ပ်စ-၏ အစတိအ်ပိ-ငး်ြဖစB်ပီး ၁၈၇၃ 

တငွ ်ထDေထာငခ်ဲေ့သာ က-မ[ဏ ီြဖစသ်ည။် အဆိ-ပါ က-မ[ဏသီည ်

ကမtာေပbတငွ ်အnကးီဆံ-း ဇိမ်ခရွံကေ်လG ေဆာကသ်ည် ့

က-မ[ဏလီညး် ြဖစ၏်။ Yeo Long International SRL သည ်

Benetti အား ဝယသ်Dအြဖစ ်စာရငး်သငွး်ထားေသာ က-မ[ဏြီဖစB်ပီး 

Timberlux အ-ပ်စ- က-မ[ဏမီျား၏ အစတိအ်ပိ-ငး်လညး် ြဖစသ်ည။် 

 

 

တရားဝငမ်HဆိBငရ်ာ မ56ငး်မလငး် ေြပာဆိBမHများ 
 
EIA ၏ သိ-သပ်ိစာွ ြပCလ-ပ်ေသာ စံ-စမ်းစစေ်ဆးသDများက CF Wood၊ Comilegno @Gင် ့Sangiorgi Legnami က-မ[ဏတီိ-က့ိ- ၄ငး်တိ-၏့ 

ကeနး်သစမ်ျားသည ်မညသ်ိ- ့ EUTR စညး်မျYးအတိ-ငး် အဆင်ဆ့င်လ့ိ-ကန်ာထားBပီး၊ မညသ်ိ- ့ တရားဝငေ်Tကာငး်ကိ-လညး် ေမးြမနး်ခဲပ့ါသည။်  

 
အဆင်ဆ့င် ့သိ-ေလGာငသ်ယယ်DလာမP@Gင် ့စညး်မျYး အဆင်ဆ့င် ့လိ-ကန်ာမP@Gင် ့ပတသ်ကB်ပီး ECD Import က တံ- ့ြပနရ်ာတငွ ်“ဒါေတ ွမလိ-ကန်ာပဲ ေနလိ- ့ 

မရပါဘDး။ မလိ-ကန်ာထားရင ်သယလ်ာတဲ ့ကနွတ်နိန်ာထကဲ ထ-တခ်ငွ်ေ့တာင ်ရမGာမဟ-တပ်ါဘDး” ဟ- ဆိ-၏။  

 
အထကပ်ါ အတီလ ီသစက်-မ[ဏ ီအများစ-သည ်၄ငး်တိ-၏့ ဝကဘ်ဆ်ိ-ဒမ်ျားတငွ ်EUTR အား လိ-ကန်ာထားေTကာငး်ကိ- အသားေပး ေြပာဆိ-ထားTက၏။ 

ဥပမာအားြဖင် ့GTH Italia ဝကဘ်ဆ်ိ-ဒတ်ငွ ်၄ငး်တိ- ့ တငသ်ငွး်လာေသာ ကeနး်သစမ်ျားသည ်“EUTR စညး်မျYး အမGတ ်၉၉၅/၂၀၁၀ အရ 

သစက်-နပ်စyညး်များ ေရာငး်ဝယေ်ဖာကက်ားမPအတကွ ်မြဖစမ်ေန လိ-အပ်ေသာ အဆင်ဆ့င် ့လိ-ကန်ာရမည် ့စညး်ကမ်းအတိ-ငး် သစတ်ငပိ်-လ့ာခဲေ့သာ 

လမ်းေTကာငး်အား အစအဆံ-း စစေ်ဆး အတညြ်ပC@ိ-ငဖိ်- ့ အာမခပံါသည”် ဟ- ေဖာ်ြပထားပါသည။် GTH Italia ၏ ေြပာဆိ-မPသည ်CF Wood ၏ 

ေြပာဆိ-ချက@်Gင်မ့D သသိသိာသာ ြခားနားေန၏။  

 
CF Wood က ၄ငး်တိ-သ့ည ်EUTR စညး်မျYးများ@Gင်အ့ည ီအြပည်အ့ဝ လိ-ကန်ာပါသညဟ်- အစပိ-ငး်တငွ ်EIA ၏ သိ-သပ်ိစာွ ြပCလ-ပ်ေသာ 

စံ-စမ်းစစေ်ဆးသDများကိ- ေြပာဆိ-ခဲ၏့။ ေနာကပိ်-ငး် ထပ်မံ ေဆးွေ@းွချကမ်ျားတငွမ်D သစတ်ငပိ်-လ့ာခဲေ့သာ လမ်းေTကာငး်တိ-ငး်အား အစအဆံ-း 

စစေ်ဆးအတညြ်ပCရန ်မြဖစ@်ိ-ငသ်ည်အ့တကွ ်EUTR အတိ-ငး် လိ-ကန်ာဖိ- ့ မြဖစ@်ိ-ငေ်Tကာငး် ဝနခ်လံိ-ကသ်လိ- ြဖစေ်နပါသည။် ၄ငး်အေနြဖင် ့

“ေဘာစ့နးီယား၊ ပိ-လန ်အစSGိတဲ ့ေနရာေတမွGာ ေြမပိ-ငသ်D၊ သစခ်-တသ်Dနဲ ့ ဘယသ်စေ်တကွိ- ဘယမ်Gာသံ-းတယ ်စတာေတကွိ- သ@ိိ-ငေ်ပမယ် ့ြမနမ်ာနဲ ့ 

အာဖရိက က လာတဲ ့သစေ်တကွိ-ေတာ ့ဒလီိ- အတညြ်ပCဖိ- ့ မြဖစ@်ိ-ငပ်ါဘDး” ဟ- EIA ၏ စံ-စမ်းစစေ်ဆးသDများအား ေြပာဆိ-ခဲပ့ါသည။် 

 
ထိ-အ့ြပင ်“ဘယလ်ိ-ပဲ ြဖစြ်ဖစ ်သDတိ-က့ သစေ်တာေတ၊ွ သစတ်ံ-းေတ ွဘယက်ေန ယDတာလ ဲဆိ-တာကိ- ေပးမTကည်ပ့ါဘDး။ သစခ်ွစဲကက်ိ-ပဲ 

သာွးTကည်လ့ိ- ့ ရတာပါ။ ဒါေပမယ် ့အဒဲ ီသစစ်ကေ်တကွေတာ ့သDတိ- ့ အေချာကိ-ငတ်ဲ ့သစလ်ံ-းေတ ွဘယက် ဝယထ်ားပါတယ ်ဆိ-တာ ဘယလ်ိ- 

အာမခေံပးမလဗဲျ၊ ကeနေ်တာ်တိ-ဘ့ကက်ပဲ အာမခေံပးရမGာလား” ဟ-လညး် ထပ်မံ ြဖည်စ့ကွ ်ေြပာTကားထားခဲပ့ါသည။်  

 



CF Wood သည ်အဆင်ဆ့င် ့လိ-ကန်ာရမည် ့စညး်ကမ်းအရ လိ-အပ်သည် ့စာရွကစ်ာတမ်းများ စစမ်Gနမ်P SGိမSGိ ဆိ-သည် ့စနိေ်ခbမP ြပဿနာကိ-လညး် 

အသအိမGတြ်ပCBပီး “ဥေရာပသမဂX စညး်မျYးများတငွ ်အစိ-းရပိ-ငြ်ဖစေ်သာ ြမနမ်ာသ့စလ်-ပ်ငနး်က ထ-တေ်ပးေသာ စာရွကစ်ာတမ်းများအား 

ေဘာငမ်ဝငေ်သာ အတ-များအြဖစ ်qiနး်ဆိ-ထားသည”် ကိ-လညး် CF Wood က အသအိမGတြ်ပCခဲ၏့။  

 
EIA ၏ စံ-စမ်းစစေ်ဆးသDများကိ- Stemau @Gင် ့CP Parquet တိ-က့ ေြပာTကားချကမ်ျားတငွ ်၄ငး်တိ- ့ ေရာငး်ချေနေသာ ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျားသည ်

FSC စစေ်ဆး အတညြ်ပCBပီးသား ြဖစသ်ညဟ်- ေြပာဆိ-ခဲT့ကသည။် ေနာကထ်ပ် က-မ[ဏတီခ- ြဖစေ်သာ Nord Compensati SRL က ဆိ-လ`ငလ်ညး် 

၄ငး်တိ-၏့ ဝကဘ်ဆ်ိ-ဒတ်ငွ ်ေဖာ်ြပထားေသာ ကeနး်သစမ်ျားသည ်FSC စစေ်ဆး အတညြ်ပCBပီးသား ြဖစသ်ညဟ်Dေသာ သေဘာမျိCး ေြပာဆိ-ခဲပ့ါသည။် 

သိ-ရ့ာတငွ ်FSC (သိ-မ့ဟ-တ ်PEFC) တိ-သ့ည ်ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံGလာသည် ့မညသ်ည် ့သစတ်ငပိ်-မ့Pကိ-မ` စစေ်ဆး အတညြ်ပCမP မSGိေသာေTကာင် ့အဆိ-ပါ 

က-မ[ဏမီျား၏ ေြပာဆိ-ချကမ်ျားက ြဖစ@်ိ-ငေ်ြခ မSGိသညမ်Gာ ထငS်Gားပါသည။်  

 

အတီလမီ6 ဥေရာပတခငွသ်ိB ့ ဆကလ်က ်တငပိ်Bမ့H 
 
EIA သည ်အဆိ-ပါ အတီလေီရာက ်ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျားသည ်အြခား ဥေရာပသမဂXအဖွဲ<ဝင ်@ိ-ငင်မံျားသိ-လ့ညး် ေရာကS်Gိသာွးြခငး် SGိမSGိ 

စတိဝ်ငတ်စား သSိGိလိ-ခဲပ့ါသည။် CF Wood @Gင် ့Nord Compensati SRL တိ-က့လညး် သDတိ-အ့ေနြဖင် ့ြပငသ်စ@်Gင် ့ဂျာမန@ီိ-ငင်မံျားသိ- ့ တငပိ်-၍့ 

ရေTကာငး် ေြပာဆိ-ခဲB့ပီး CF Wood ဆိ-လ`င ်၄ငး်တိ-သ့ည ်ဂျာမန@ီိ-ငင်SံGိ Lürssen သေဘpာကျငး်သိ- ့ ကeနး်သစမ်ျား ေပးသငွး်ေရာငး်ချဖDးသည် ့

ဥပမာSGိခဲေ့Tကာငး် ေြပာဆိ-ခဲT့ကပါသည။်  

 
MiPAAF ထမံG ရSGိေသာ အချကအ်လကမ်ျားကိ- ေလလ့ာချကအ်ရ ဆိ-လ`ငလ်ညး် ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG အတီလသီိ- ့ ေရာကS်Gိလာေသာ သစတ်ငပိ်-မ့P 

အနညး်ဆံ-း အသ-တ ်၈၀ တိ-သ့ည ်အြခား ဥေရာပသမဂX အဖွဲ<ဝင@်ိ-ငင်မံျားသိ- ့ ဆကလ်ကေ်ရာကS်Gိသာွးသညက်ိ- ေတွ<ရပါသည။်  

 
• အဆိ-ပါ ေရာကS်Gိသာွးသည်အ့ထမဲG သစတ်ငပိ်-မ့P ၅ ခ-သည ်TသစnတးီယားSGိ JUA Frischeis GMBH @Gင် ့ဆလိ-ေဗးနးီယားSGိ CMG 

International DOO က-မ[ဏမီျားသိ- ့ ေရာကS်GိသာွးTက၏။ 

• TWB မG တငသ်ငွး်ေသာ သစတ်ငပိ်-မ့P ၉၄ သ-တအ်နက ်၂၈ သ-တသ်ည ်အြခား ဥေရာပသမဂXအဖွဲ<ဝင ်@ိ-ငင်မံျားသိ- ့ ေရာကS်GိသာွးBပီး ၁၂ 

သ-တက် ဘယလ်ဂ်ျီယ၊ံ ၇ သ-တက် ဂျာမန၊ီ ၅ သ-တက် နယသ်ာလန@်Gင် ့ချက၊် ြပငသ်စ၊် ပိ-လန@်Gင် ့စပိန@်ိ-ငင်မံျားသိ- ့ တသ-တစ် ီေရာကS်GိသာွးTကသည။် 

• Timberlux က တငသ်ငွး်ေသာ သစတ်ငပိ်-မ့P ၁၀၇ သ-တ ်အနက ်၂၂ သ-တ ်သညလ်ညး် အလားတD မတDညေီသာ @ိ-ငင်မံျားသိ- ့ 

ေရာကS်GိသာွးTကBပီး ၁၆ သ-တက် ဂျာမန၊ီ ၅ သ-တက် ဒနိး်မတ@်Gင် ့(ဒနိး်မတ@်ိ-ငင်သံည ်၂၀၁၇ ခ-@Gစ ်မတလ်တငွ ်၄ငး်၏ သစက်N တခ-လံ-းအား 

ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG ကeနး်သစမ်ျား မတငသ်ငွး်Tကရန ်အမိန်ထ့-တြ်ပနထ်ား၏။) တသ-တက် ဘယလ်ဂ်ျီယ ံသိ- ့ ေရာကS်GိသာွးTက၏။  
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၂၀၁၉ @ိ-ဝငဘ်ာလတငွ ်ဒတခ်ျ်အာဏာပိ-ငမ်ျားက ဖမ်းဆးီခဲေ့သာ ကeနး်သစမ်ျား။ 

အဆိ-ပါ ကeနး်သစမ်ျားကိ- ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG နယသ်ာလန@်ိ-ငင်ကံိ- ဆလိ-ဗီးနးီယား@Gင် ့

ခMိ-ေအးSGား@ိ-ငင်တံိ-မ့G တဆင် ့တငသ်ငွး်လာြခငး်ြဖစB်ပီး EUTR စညး်မျYး 

ေSGာငက်ငွး်ြခငး်ကိ- တားဆးီရနအ်တကွ ်ဥေရာပသမဂXSGိ အေရးယD@ိ-ငေ်သာ 

အာဏာSGိ အဖွဲ<အစညး်များက ပိ-မိ-လ-ပ်ေဆာငလ်ာTကသည။်  

 

 
အတီလ ီက-နသ်ယွေ်ရး အစညး်အMံ-းထမံG ရSGိေသာ က-မ[ဏ ီမGတတ်မ်းများကိ- ေလလ့ာချကအ်ရ ြမနမ်ာ@ိ-ငင်ထံမံG ကeနး်သစတ်ငသ်ငွး်ေနBပီး ယDMိ-ေင ွ

သနး်@Gင်ခ့ျီေသာ ဝငေ်ငရွေနသည် ့အတီလကီ-မ[ဏ ီအများအြပားSGိရာတငွ ်အဆိ-ပါ က-မ[ဏ ီတခ-စအီတငွး် ဝနထ်မ်း တေယာက၊် @Gစေ်ယာကသ်ာ 

SGိTကသညက်ိ- ေတွ<ရ၏။ ဥပမာ ဆိ-ရလ`င ်- 

 
• GTH Italia သည ်၂၀၂၀ တငွ ်ဝငေ်င ွယDMိ- ၃.၇ သနး်ေကျာဖိ်-း ေရာငး်ရေင ွSGိေနေသာ်လညး် တ@Gစလ်`င ်ယDMိ-ေင ွ၇၄၉၁ သာ 

ေပးထားသည် ့ဝနထ်မ်းတဦးသာ SGိသညက်ိ- ေတွ<ရ၏။ ၄ငး်၏ ဖကစ်ပ် က-မ[ဏတီခ-ြဖစေ်သာ Gold Teak Holding က-မ[ဏဆီိ-လ`င ်

နယသ်ာလန@်ိ-ငင်သံိ- ့ ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျား တိ-ကMိ်-ကတ်ငပိ်- ့ ေနခဲရ့ာမG ၂၀၁၇ ခ-@Gစတ်ငွ ်ဒတခ်ျ ်အေရးယDခငွ် ့အာဏာSGိေသာ အာဏာပိ-ငမ်ျားက 

အေရးယDမPေTကာင် ့ရပ်တန်ထ့ားခဲ၏့။ GTH Italia က-မ[ဏသီည ်အတီလတီငွ ်၂၀၁၈ ခ-@Gစက်မG ထDေထာငလ်ိ-ကေ်သာ က-မ[ဏ ီြဖစေ်နသညက်ိ-လညး် 

ေတွ<ရသည။် 



• Timberlux က-မ[ဏဆီိ-လ`င ်၄ငး်တိ- ့ ေနာကဆ်ံ-းထ-တြ်ပနထ်ားေသာ ၂၀၁၈ ခ-@Gစ ်ဘNာေရး အစအီရငခ်စံာအရ ေရာငး်ရေင ွယDMိ- ၉.၅ 

သနး်ေကျာ ်SGိေနေသာ်လညး် ဝနထ်မ်းလစာ က-နက်ျစရိတ ်မSGိပဲ ြဖစေ်နသညက်ိ- ေတွ<ရ၏။ မတလ် ၂၀၂၁ အထ ိသရိသေလာက ်အဆိ-ပါက-မ[ဏ၏ီ 

စာရငး်သငွး်မPအရဆိ-လ`ငေ်တာ ့ဝနထ်မ်း တဦးSGိသညဟ်- ေဖာ်ြပထားပါသည။် 

• TWB Solutions က-မ[ဏ ီဆိ-လ`ငလ်ညး် ၂၀၂၀ တငွ ်ေရာငး်ရေင ွယDMိ- ၄.၅ သနး်SGိသညက်ိ- ေတွ<ရBပီး ဝနထ်မ်းကမD ၂ ဦးသာ SGိသညက်ိ- 

ဒဇီငဘ်ာလ ၂၀၂၀ အထ ိသရိသေလာက ်စာရငး်သငွး်ထားသညက်ိ- ေတွ<ရသည။် ၂၀၂၀ @Gစစ်Bပီး စာရငး်သငွး်မPအရ ဆိ-လ`င ်ဝနထ်မ်းSGိသညဟ်-ပင ်

မေဖာ်ြပထားပဲ ထိ-@Gစအ်တကွ ်ဝနထ်မ်းစရိတက်ိ-ေတာ ့ယDMိ- ၄၄၃၇၇ SGိသညဟ်- စာရငး်သငွး်ထား၏။ 

 
ထိ-သိ- ့ ေတွ< SGိချကမ်ျားအရ GTH Italia၊ Timberlux SRL@Gင် ့TWB Solutions တိ-သ့ည ်က-မ[ဏ ီအမညထ်Bံပီး အတီလြီပညတ်ငွး်@Gင် ့ြပညပ်သိ- ့ 

ြပနလ်ညေ်ရာငး်ချရန ်လမ်းေTကာငး်ေဖာ်ထားြခငး်သာ ြဖစသ်ညဟ်- EIA က ယDဆပါသည။် ယခငက်တညး်ကလညး် Viator Pula ဟDေသာ 

ခMိ-ေအးSGား က-မ[ဏတီခ-သညလ်ညး် ၂၀၁၉ တငွ ်ခMိ-ေအးSGား ကDနာေင ွHRK ၃၂ သနး် (အTကမ်းဖျငး် ယDMိ- ၄.၃၅ သနး်) ေကျာ ်ေရာငး်ရေင ွ

ဝငခ်ဲေ့သာ်လညး် HRK ၂၀၉၇၀ဝ (ယDMိ-ေင ွ၂၉၉၇၁) သာလ`င ်ဝနထ်မ်းစရိတ ်SGိသညက်ိ- EIA က ေလလ့ာေတွ< SGိခဲဖ့DးBပီးသား ြဖစပ်ါသည။် ၂၀၂၀ 

ြပည်@့ Gစတ်ငွ ်EIA ၏ စံ-စမ်းစစေ်ဆးခဲမ့Pအရ Viator Pula က-မ[ဏသီည ်ြမနမ်ာက့eနး်သစ ်အေြမာကအ်များကိ- တငသ်ငွး်Bပီး ဘယလ်ဂ်ျီယ၊ံ ဂျာမန၊ီ 

နယသ်ာလန@်Gင် ့အတီလ ီအပါအဝင ်အြခား ဥေရာပသမဂX အဖွဲ<ဝင ်@ိ-ငင်မံျားထသံိ- ့ ချကခ်ျငး် ြပနလ်ည ်ေရာငး်ချေနသညက်ိ- ေတွ< ခဲရ့၏။  

 
EIA က ေနာကထ်ပ် သသံယSGိသည်အ့ချကမ်Gာ အြခား အတီလသီိ- ့ ဝငေ်ရာကလ်ာေသာ သစတ်ငသ်ငွး်မP အသ-တမ်ျားသညလ်ညး် ေနာကထ်ပ် 

ဥေရာပသမဂX အဖွဲ<ဝင ်@ိ-ငင်မံျားသိ- ့ ေပးပိ-ရ့န ်ရညစ်Dး တငသ်ငွး်ထားြခငး် ြဖစ@်ိ-ငသ်ည ်ဆိ-ေသာ အချက ်ြဖစ၏်။ ၂၀၁၈ ဇနန်ဝါရီလ@Gင် ့၂၀၁၉ ဇDလိ-ငလ် 

အTကား ကာလအတငွး် က-မ[ဏ ီအများအြပားက အတီလသီိ- ့ တငသ်ငွး်လာေသာ ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျားသည ်အြခား ဥေရာပသမဂX အဖွဲ<ဝင ်

@ိ-ငင်မံျားဆသီိ- ့ ဆကလ်ကေ်ပးပိ-သ့ာွးမည ်ြဖစေ်Tကာငး် အတအိလငး် ေဖာ်ြပထားခဲT့က၏။ သိ-ရ့ာတငွ ်၂၀၁၉ ခ-@Gစ ်ပထမ @Gစဝ်က ်ကာလအတငွး် 

အြခား ဥေရာပသမဂXအဖွဲ<ဝင ်@ိ-ငင်မံျားက အေရးယDေဆာငရွ်ကမ်Pများ ပိ-လ-ပ်လာသည် ့အခါတငွမ်D ချကခ်ျငး် ဆိ-သလိ-ပင ်အတီလမီGတဆင် ့အြခား 

ဥေရာပသမဂX အဖွဲ<ဝင ်@ိ-ငင်မံျားသိ- ့ ဆကသ်ာွးမညဟ်- ေTကညာေသာ သစတ်ငပိ်-မ့P အသ-တမ်ျား အေတာ်နညး်ပါးသာွးသညက်ိ- ေတွ<ရBပီး ဝငလ်ာေသာ 

သစမ်ျားသည ်အတီလကီိ-သာလ`င ်ဦးတညေ်ရာကS်Gိလာြခငး်ြဖစေ်Tကာငး် က-မ[ဏမီျားက ေTကညာစာရငး်သငွး်Tက၏။ ထိ-သိ- ့ 

အေရးယDေဆာငရွ်ကမ်Pများ SGိလာသည@်Gင် ့ထိ-က-မ[ဏမီျား၏ စးီပာွးေရးလ-ပ်သည် ့ပံ-စမံျား ေြပာငး်လာသညမ်Gာ သသိာလGသည် ့တိ-ကဆ်ိ-ငမ်P 

ြဖစေ်နမည ်ြဖစသ်ည်အ့တကွ ်မညသ်ိ- ့ြဖစေ်စ အတီလသီည ်ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျား အြခား ဥေရာပသမဂXအဖွဲ<ဝင@်ိ-ငင်မံျားမG ဝယသ်Dများထ ံေနာကဆ်ံ-း 

မေရာကS်Gိမီတငွ ် ဥေရာပသမဂXအတငွး်သိ- ့ စတငေ်ရာကS်Gိရာ ဝငေ်ပါက ်ြဖစေ်န@ိ-ငေ်သး၏။  

 
အတီလ@ီိ-ငင်အံြပငဘ်ကသ်ိ- ့ ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျား ေရာကS်GိသာွးမP@Gင် ့ပတသ်က၍် EIA သည ်TသစnတးီယားSGိ JUA Frischeis GMBH @Gင် ့

ဆလိ-ေဗးနးီယားSGိ CMG International DOO က-မ[ဏမီျားတိ-မ့G လွ၍ဲ အြခား မညသ်ည် ့က-မ[ဏမီျားဆသီိ- ့ ေရာကS်Gိသာွးသညက်ိ- အတညြ်ပC@ိ-ငြ်ခငး် 

မSGိေချ။ သိ-ရ့ာတငွ ်Timberlux က-မ[ဏကီ ဂျာမန@ီိ-ငင်SံGိ Alfred Neumann က-မ[ဏသီိ- ့ သစမ်ျား တငပိ်- ့ ေရာငး်ချခဲဖ့Dးသညက်ိ-ေတာ ့EIA က 

သSိGိထား၏။  

 
အတီလကီ-မ[ဏမီျားသည ်ြမနမ်ာက့eနး်သစအ်ား အြခားဥေရာပသမဂXအဖွဲ<ဝင ်@ိ-ငင်မံျားSGိ က-မ[ဏမီျားကိ- တဆင် ့က-နသ်ယွေ်ရာငး်ချေနြခငး်သည ်

EUTR စညး်မျYးဥပေဒ စိ-းမိ-းမPအား လကတ်လံ-းြခား လ-ပ်@ိ-ငရ်န ်ကDညအီားေပး ေနြခငး်ပင ်ြဖစသ်ည။် ၂၀၁၉ မတိ-ငမ်ီတငွ ်ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG 

ကeနး်သစမ်ျားကိ- ဘယလ်ဂ်ျီယ၊ံ နယသ်ာလန@်Gင် ့ဂျာမန@ီိ-ငင် ံအပါအဝင ်ဥေရာပသမဂXအဖွဲ<ဝင ်@ိ-ငင်မံျားက တိ-ကMိ်-ကဝ်ယယ်D တငသ်ငွး်မPများ SGိခဲ၏့။ 

အဆိ-ပါ@ိ-ငင်မံျားSGိ သစက်-နသ်ညမ်ျားကိ- အထDးသတေိပးြခငး်@Gင် ့သမိ်းယDြခငး် အစSGိသည် ့တိ-းြမ
c
င်အ့ေရးယDမPများ ြပCလ-ပ်ခလံာရသည်အ့ခါတငွမ်D 

ထိ-က-မ[ဏတီိ-က့ ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG ကeနး်သစ ်တိ-ကMိ်-ကတ်ငသ်ငွး်မPကိ- ရပ်ဆိ-ငး်လိ-ကT်က၏။  

 
သိ-ရ့ာတငွ ်ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျား အတီလ@ီိ-ငင်သံိ- ့ ဆကလ်ကတ်ငသ်ငွး်ခငွ်ရ့ေနBပီး ထိ-မGတဆင် ့အြခား ဥေရာပသမဂX@ိ-ငင်မံျားသိ-လ့ညး် 

ေရာကS်Gိေနြခငး်ေTကာင် ့အတီလတီငွ ်EUTR စညး်မျYး ဥပေဒ စိ-းမိ-းမP မSGိြခငး်သည ်ထိ-စညး်မျYးအား လကတ်လံ-ြခားလ-ပ် ချိCးေဖာကရ်န ်

အခငွ်အ့ေရး ေပးေနသလိ- ြဖစေ်နပါသည။်  

 



သးီြခား B%ငး်လငး်ချက ်၄။ ဥေရာပသမဂP ဖွံX <ဖိ*းေရး ရနပံ်7ေင ွေတာငး်ခ ံရB%ိေနသည် ့F.LLI 

Budai SRL က7မYဏကီ တဖကတ်ငွလ်ညး် ဥေရာပသမဂP၏ ရပ်တညခ်ျကက်ိ7 

လစလ်ျ[\=ေနမ= 
 
MiPAAF မG EIA အား ေဝမ`သည် ့အချကအ်လကမ်ျားအရ F.LLI Budai SRL က-မ[ဏသီည ်၂၀၁၈ ဇနန်ဝါရီလမG ၂၀၂၀ 

ေအာကတ်ိ-ဘာလအတငွး် ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျားကိ- ဧက ဒဿမေြမာက ်အများဆံ-း တငပိ်-ေ့နေသာ က-မ[ဏြီဖစB်ပီး ယDMိ-ေင ွ၂၇၅၀ဝ၀ တနဖိ်-းSGိေသာ 

သစမ်ျား တငသ်ငွး်ခဲ၏့။ အဆိ-ပါ ကာလအတငွး်တငွပ်င ်ထိ-က-မ[ဏသီည ်ဥေရာပသမဂX ေဒသတငွး် ဖွံ< BဖိCးေရး ရနပံ်-ေငကွ ေထာကပံ်ထ့ားေသာ 

စမီံကနိး်@Gစခ်-တငွ ်တစတိတ်ပိ-ငး် ပါဝငေ်နခဲB့ပီး စ-စ-ေပါငး် ယDMိ-ေင ွ၁ သနး်ေကျာ ်ရSGိခဲေ့သာ စမီံကနိး်များလညး် ြဖစပ်ါသည။်  

 
အဆိ-ပါ စမီံကနိး်@Gစခ်-@Gင် ့ပတသ်ကB်ပီး Budai ၏ အချကအ်လကမ်ျားအရ ရွကေ်လG က-နး်ပတ ်ခိ-ငခ်ံမ့Pဆိ-ငရ်ာ သ-ေတသန အပါအဝင ်ရွကေ်လG 

ေဆာကလ်-ပ်ြခငး် လ-ပ်ငနး် ဖွံ< BဖိCးေရးအတကွ ်ကDညေီသာ ရနပံ်-ေင ွြဖစသ်ညဟ်- သရိ၏။ တဖကတ်ငွမ်D Budai က-မ[ဏသီည ်ဇိမ်ခ ံရွကေ်လG 

က-နး်ပတမ်ျားအတကွ ်အများဆံ-း အသံ-းြပCေနသည် ့ြမနမ်ာက့eနး်သစက်ိ- ဥေရာပသမဂX၏ ဘံ-ယDဆချကအ်ား လစလ်ျzMPBပီး 

ဆကလ်ကတ်ငသ်ငွး်ေနရငး် တချိနတ်ညး်မGာပင ်ဥေရာပသမဂXမG ရSGိေသာ ရနပံ်-ေငမွျား၏ အကျိCးခစံားေနသညက်ိ- ေတွ<ရပါသည။်  

 
F.LLI Budai SRL ၏ ေနာကဆ်ံ-းထ-တြ်ပနထ်ားေသာ ဘNာေရး အစအီရငခ်စံာ အရ ထိ-က-မ[ဏ၏ီ ၂၀၁၉ ဝငေ်ငသွည ်ယDMိ-ေင ွ၈.၃ သနး်ေကျာ ်

SGိေန၏။  

 

 

(Am not sure if caption is needed, but just 

in case) 

 

Copyright: Budai????  

 
ဥေရာပသမဂX ကDေငြွဖင် ့ြပCလ-ပ်ေသာ စမီံကနိး်တခ-၏ လိ-ဂိ- 

Quickshipfit 
 

Source: https://www.budai.it/eng-

progetti.html 

 

 

 

 

 

အတီလသီိ7 ့ သစတ်ငသ်ငွး်ရငး် B%ိေနDိ7ငသ်ည် ့အခနွေ်B%ာငမ်= 
 
EIA သည ်အတီလ ီသစက်-နသ်ညမ်ျား အထDးသြဖင် ့HF Italy @Gင် ့Comilegno တိ-က့ ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျားကိ- ခMိ-ေအးSGားမGတဆင် ့(ထိ-က-မ[ဏ@ီGစခ်- 

တငသ်ငွး်ခဲေ့သာ အချကအ်လက ်အေသးစတိအ်ား ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲမGတစ်- အမGတ၂်။တငွ ်Tကည်ပ့ါ။) အတီလသီိ- ့ တငသ်ငွး်ခဲသ့ညမ်ျား@Gင် ့ပတသ်က၍် 

စံ-စမ်းစစေ်ဆးေနခဲ၏့။ အဆိ-ပါ စံ-စမ်းစစေ်ဆးမPတငွ ်ကeနး်သစက်-နသ်ယွြ်ခငး်@Gင် ့ပတသ်က၍် ြမနမ်ာ@ိ-ငင်ဘံကမ်G ြဖစ@်ိ-ငေ်သာ 

အခနွေ်SGာငမ်Pများကိ-လညး် ထည်သ့ငွး်စံ-စမ်းခဲသ့ည။်  

 
၂၀၂၀ ြပည်@့ Gစ ်အေစာပိ-ငး်တငွ ်EIA သည ်Viator Pula က ခMိ-ေအးSGား@ိ-ငင်အံတငွး်သိ- ့ ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျား တငသ်ငွး်ခဲသ့ည် ့အချကအ်လကမ်ျားကိ- 

Tကည်M့Pေလလ့ာခငွ် ့ရခဲရ့ာ ရီေအခါ ဆပ်ိကမ်းBမိC <သိ- ့ အဆိ-ပါ ကeနး်သစမ်ျား ေရာကS်GိလာBပီးသည်အ့ခါတငွ ်အများစ-သည ်ချကခ်ျငး်ဆိ-သလိ- အြခား 

ဥေရာပသမဂXအဖွဲ<ဝင ်@ိ-ငင်မံျားSGိ ဝယသ်Dများထသံိ- ့ ဆကလ်က ်ေပးပိ-လ့ိ-ကသ်ညက်ိ- ေတွ< SGိခဲရ့၏။ 

 
HF Italy က တငသ်ငွး်ခဲေ့သာ အသ-တ ်@Gစခ်-တငွမ်D စတိဝ်ငစ်ားဖွယေ်ကာငး်သည် ့အေTကာငး်အချက ်များစာွSGိခဲရ့ာတငွ ်HS code 

အေြပာငး်အလSဲGိသည် ့အချကသ်ညလ်ညး် အပါအဝငြ်ဖစB်ပီး ရနက်-နဆ်ပ်ိကမ်းမG ထကွခ်ာွစYက ပိ-က့-န ်ေTကညာမP စာရွကစ်ာတမ်းတငွ ်၄၄၁၈ 

ြဖစေ်သာ်လညး် ရီေအခါ ဆပ်ိကမ်းတငွ ်မGတတ်မ်းတငခ်ဲေ့သာ သငွး်က-န ်ေTကညာမP စာရွကစ်ာတမ်းဟ- ဆိ-@ိ-ငသ်ည် ့nကးီTကပ်မGတတ်မ်းချCပ် (SAD) 

တငွမ်D ၄၄၀၇ ြဖစေ်နသည် ့အချကသ်ညလ်ညး် အပါအဝင ်ြဖစ၏်။  

 



ထိ-သိ- ့ ေြပာငး်လသဲာွးမPက အဘယ်ေ့Tကာင် ့အေရးပါသနညး် ဆိ-ေသာ် အထDးက-နပ်စyညး်ဆိ-ငရ်ာ အခနွ@်Gင် ့ြမနမ်ာအ့ေကာကခ်နွ ်စညး်Tကပ်မP အရ HS 

၄၄၁၈၁၀ သည ်တနဖိ်-းြမင် ့က-နေ်ချာပစyညး် (သစ ်ြပတငး်ေပါကမ်ျား@Gင် ့ြပငသ်စ ်ြပတငး်ေပါကေ်ခb @Gစဖ်ကပ်ငွ် ့တခါး@Gင် ့ေဘာငမ်ျား အစSGိသြဖင်)့ 

အတကွြ်ဖစB်ပီး အဆိ-ပါ နပံါတြ်ဖင် ့ပိ-က့-နက်ိ- လကခ်သံDက HS ၄၄၀၇၂၉ ( ၆ မီလမီီတာ ထက ်ထDသည် ့က-နေ်ချာအြဖစ ်အေချာမကိ-ငရ်ေသးေသာ 

သစသ်ား) ြဖင် ့လကခ်သံDထက ်အခနွေ်လ`ာေ့ပးရေသာေTကာင် ့ြဖစသ်ည။်  

 

 

No need to translate this box (text 

highlighted in grey) 

 

See folder for screen shot of docs and 

powerpoint where I would suggest things 

are highlighted. 

 

Docs: 1. HF Italy_Export declaration_HS 

code change, 2. HF Italy_SAD_HS code 

change 

Viator Pula သငွး်က-န ်ေTကညာမP စာရွကစ်ာတမ်းဟ- ဆိ-@ိ-ငသ်ည် ့

nကးီTကပ်မGတတ်မ်းချCပ် (SAD) အဆိ-ပါ သစမ်ျားကိ- HF Italy အတကွ ်

ချကခ်ျငး်ေပးပိ-ခ့ဲB့ပီး အမGတအ်သားြပထားေသာ ေနရာများသည ်

ရနက်-နတ်ငွ ်မGတတ်မ်းတငခ်ဲေ့သာ HS Code ၄၄၁၈ မG ရီေအခါတငွ ်

မGတတ်မ်းတငသ်ည် ့အခါတငွ ်၄၄၀၇ သိ- ့ ေြပာငး်သာွးခဲသ့ည။် 

ြမနမ်ာအ့ေကာကခ်နွအ်ရ ပထမ နပံါတအ်တကွ ်ေပးရေသာ အခနွက် 

ဒ-တယိ နပံါတအ်တကွ ်ေပးရေသာ အခနွထ်က ်နညး်သည။်  

 

 
အဆိ-ပါ ရီေအခါ ဆပ်ိကမ်းသိ-ပ့င ်ေရာကS်Gိလာေသာ Comilegno က-မ[ဏ၏ီ ကeနး်သစ ်တငသ်ငွး်မPတငွလ်ညး် အြခား 

အေြပာငး်အလြဲဖစသ်ာွးမPများကိ- ေတွ<ရBပီး ရနက်-နဆ်ပ်ိကမ်းတငွ ်ပိ-က့-န ်မGတတ်မ်းတငခ်ဲစ့Yက အေမရိကနေ်ဒbလာ ၆၇၁၆၉ SGိရာမG ရီေအခါ 

ဆပ်ိကမ်းအေရာက ်သငွး်က-နမ်Gတတ်မ်းတငွ ်အေမရိကနေ်ဒbလာ ၁၅၂၂၀၈ အြဖစ ်တနဖိ်-းတကသ်ာွးသညက်ိ- ေတွ<ရBပီး တငပိ်-မ့P 

သစအ်ေလးချိနမ်Gာေတာ ့အေြပာငး်အလမဲSGိခဲေ့ချ။  

 
အြခား ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG သစတ်ငပိ်-မ့Pများတငွ ်အလားတD တနဖိ်-း တိ-းြမ

c
င် ့စာရငး်သငွး်မPများကိ-လညး် ေတွ< SGိခဲရ့Bပီး ြမနမ်ာ@ိ-ငင်တံငွ ်

အခနွေ်လ`ာေ့ပး@ိ-ငရ်နအ်တကွ ်ပိ-က့-နလ်ကခ်သံDက တနဖိ်-းေြပာငး်လ ဲစာရငး်သငွး်မPများ SGိေနသညဟ်- EIA က ယDဆပါသည။်  

 
ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG တငပိ်-လ့ိ-ကေ်သာ က-မ[ဏ@ီGင် ့ပိ-မ့ည် ့လမ်းေTကာငး်အတငွး် စကpာပDအား ဝငေ်ရာကရ်ာတငွ ်ပိ-က့-နအ်ား nကးီTကပ်ေပးေသာ 

က-မ[ဏတီိ-သ့ည ်အများအားြဖင် ့ပိ-ငS်Gငတ်DေနTကသညက်ိ-လညး် ေတွ< SGိရ၏။ Comilegno က ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG ဝယယ်Dတငသ်ငွး်သည် ့

လမ်းေTကာငး်အတငွး် ထိ-သိ- ့ ပိ-ငS်Gငတ်DမP SGိေနေသာ က-မ[ဏမီျားမGာ ြမနမ်ာဆနစ်ပါး ေရာငး်ဝယေ်ရး က-မ[ဏ ီ(MRT, Myanmar) @Gင် ့စကpာပDတငွ ်

အေြခစိ-ကေ်သာ IPL PTE လမီိတက ်က-မ[ဏတီိ- ့ ြဖစသ်ည။် MRT @Gင် ့IPL က-မ[ဏတီိ-သ့ည ်IGE က-မ[ဏ ီအစ-အဖွဲ<တငွ ်ပါဝငေ်သာ က-မ[ဏမီျား 

ြဖစT်က၏။ MRT သည ်IPL @Gင် ့တွဖဲကလ်-ပ်ကိ-ငရ်ာတငွ ်အခနွေ်လ`ာေ့ပးရေရးအတကွ ်ပိ-က့-နတ်နဖိ်-းအား များစာွ ေလ`ာေ့ပါထ့ားလမိ်မ့ညဟ်- EIA က 

ယDဆပါသည။် ြမနမ်ာ@ိ-ငင်၏ံ ဝငေ်ငခွနွသ်ည ်၂၅ ရာခိ-င@် Pနး်ြဖစB်ပီး စကpာပD@ိ-ငင်တံငွမ်D ၁၇ ရာခိ-င@် Pနး်ေအာကသ်ာ ေပးသငွး်ရ၏။  

 

 

See folder for screen shot of docs and 
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Comilegno value changes (1. 

Comilegno_Export declaration_value 

change and 2. Comilegno_SAD_value 

change) 

ဒဇီငဘ်ာ ၂၀၁၉ တငွ ်Viator Pula က Comilegno အတကွ ်

ခMိ-ေအးSGားမGတဆင် ့တငသ်ငွး်ခဲြ့ခငး် ဆိ-ငရ်ာ စာရွကစ်ာတမ်းများ၊ 

အမGတအ်သားြပထားေသာ ေနရာများသည ်ရနက်-နမ်G 

ထကွလ်ာသည်အ့ချိန ်သစေ်ဈး@Pနး်@Gင် ့ရီေအခါတငွ ်

ဆိ-ကေ်ရာကသ်ည်အ့ခါတငွ ်သစေ်ဈး@Pနး်တိ- ့ ေြပာငး်လသဲာွးမPကိ- 

ေဖာ်ြပေန၏။ အဆိ-ပါ ေြပာငး်လမဲP@Gင်တ့က ွြမနမ်ာ@Gင် ့စကpာပD 

က-နသ်ညမ်ျား ပိ-ငS်Gင ်ထပ်တDြဖစေ်နမPများ သစပိ်-သ့ည် ့

လမ်းေTကာငး်အတငွး် SGိေနြခငး်သည ်စာရငး်လမိ်တငြ်ပBပီး 

အခနွေ်SGာငြ်ခငး်ကိ- qiနး်ဆိ-ေနေသာ အချကမ်ျား ြဖစသ်ည။်  

 

 



HF Italy ၏ တငသ်ငွး်မPများတငွလ်ညး် ထိ-သိ- ့ ပိ-ငS်Gငတ်Dေနသည် ့က-မ[ဏမီျားကိ- ေတွ<ရBပီး အတီလအီာဏာပိ-ငမ်ျား ေပးပိ-ေ့သာ သငွး်က-န ်

က-နသ်ယွေ်ရး အချကအ်လကမ်ျားအရ ြပဿနာSGိေနသညက်ိ- ေတွ<ရသြဖင် ့အတီလSီGိ အေရးယD@ိ-ငေ်သာ အာဏာSGိသည ်အာဏာပိ-ငမ်ျားက အဆိ-ပါ 

အခနွေ်SGာငမ်P ြဖစ@်ိ-ငေ်ြခအား ေနာကထ်ပ်တိ-းချဲ< ေစာင်T့ကည်သ့င်ပ့ါသည။်  

 
သစက်-နသ်ယွသ်ည် ့လ-ပ်ငနး် အဆင်ဆ့င် ့လမ်းေTကာငး် တေလ`ာကတ်ငွ ်ြမနမ်ာန◌ိ◌်-ငင် ံအပါအဝင ်မညသ်ည်@့ိ-ငင်၏ံ က-နသ်ယွေ်ရး 

စညး်ကမ်းများ@Gင် ့အခနွေ်SGာငြ်ခငး်မဆိ- SGိလာခဲပ့ါက EUTR စညး်မျYး@Gင် ့Bငစိနွး်ေနသညက်ိ-လညး် သတြိပCရမည ်ြဖစပ်ါသည။်  

 
ေနာကဆ်ံ-းအချကအ်ေနြဖင် ့အထကတ်ငွ ်ေဖာ်ြပခဲေ့သာ သစတ်ငသ်ငွး်မP သံ-းခ-တငွ ်ပါဝငေ်သာ သစမ်ျားသည ်၂၀၁၂-၁၃ @Gင် ့၂၀၁၃-၁၄ 

ဘNာေရး@Gစမ်ျားတငွ ်ခ-တထ်ငွခ်ဲေ့သာ သစမ်ျား ြဖစ၏်။ (သကဆ်ိ-ငရ်ာ စာရွကစ်ာတမ်း မိတd zများတငွ ်Tကည်ပ့ါ။) ထိ-ဘNာေရး@Gစမ်ျားသည ်

ြမနမ်ာသ့စလ်-ပ်ငနး်က အလနွအ်ကeံ ခ-တထ်ငွခ်ဲေ့သာ @Gစမ်ျားလညး် ြဖစသ်ြဖင် ့အထကပ်ါ သစတ်ငသ်ငွး်မPများက ေစာင်T့ကည်စ့ိ-းရိမ်စရာတခ- 

ြဖစလ်ာြခငး် ြဖစသ်ည။် (သးီြခားSGငး်လငး်ချက ်အမGတ ်၂။ ကိ- Tကည်ပ့ါ) 

 

အတီလအီာဏာပိ7ငမ်ျား၏ ဥပေဒစိ7းမိ7းေရး လ7ပ်ေဆာငမ်= ြပဿနာ 
 
အတီလ@ီိ-ငင်အံတငွး်သိ- ့ သသိာ ထငS်Gားေသာ ပမာဏSGိသည် ့ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျား ဆကလ်ကဝ်ငေ်ရာကေ်နမPသည ်အတီလအီာဏာပိ-ငမ်ျား၏ 

EUTR စညး်မျYး ဥပေဒ စိ-းမိ-းေအာင ်မလ-ပ်ေဆာင@်ိ-ငမ်Pအတကွ ်သကေ်သပင ်ြဖစပ်ါသည။် တချိနတ်ညး်မGာပင ်အြခား ဥေရာပသမဂX 

အဖွဲ<ဝင@်ိ-ငင်မံျားကိ-ေတာ ့ြမနမ်ာက့eနး်သစ ်ဝငေ်ရာကမ်Pက ကျဆငး်ေနခဲ၏့။ ထိ-သိ- ့ ြဖစေ်နရသည် ့အေTကာငး်အရငး်များမGာ 

အတီလအီာဏာပိ-ငမ်ျားဘကက် သကဆ်ိ-ငရ်ာ အရငး်အြမစ ်လိ-အပ်မP၊ အမGနတ်ကယ ်ရလဒထ်ကွေ်စေသာ အားစိ-က ်လ-ပ်ေဆာငလ်ိ-ြခငး် မSGိမP 

တိ-အ့ြပင ်မသမာေသာ က-နသ်ညမ်ျားကလညး် အေရးယDမP အားနညး်သညက်ိ- အခငွ်ေ့ကာငး်ယDBပီး အြခား ဥေရာပ@ိ-ငင်မံျားအား ြမနမ်ာက့eနး်သစ ်

တငပိ်-ေ့ရာငး်ချရနအ်တကွ ်အတီလကီိ- အသံ-းချမPတိ-ေ့Tကာင် ့ြဖစသ်ညဟ်- EIA က ယDဆပါသည။်  

 
အတီလ ီကာရာဘငန်ရီားရီး ရဲတပ်ဖွဲ< (တပ်ထနိး်ရဲဌာန၏ အစတိအ်ပိ-ငး်တခ-ြဖစB်ပီး EUTR စညး်မျYး ဥပေဒစိ-းမိ-းေစရန ်တာဝနS်Gိသည် ့အဖွဲ<) သည ်

EUTR စညး်မျYး ဥပေဒစိ-းမိ-းေစရန ်လ-ပ်ေဆာငမ်P တချိC < ြပCလ-ပ်ခဲပ့ါသည။် ၂၀၁၈ @Gစေ်@Gာငး်ပိ-ငး်တငွ ်၄ငး်တပ်ဖွဲ<သည ်သစတ်ငသ်ငွး်လာမPတခ-ကိ- 

သမိ်းဆညး်လိ-ကB်ပီး တရားစွဆဲိ-ြခငး် ြပCလ-ပ်ခဲ၏့။ သိ-ရ့ာတငွ ်အမိန်ခ့ျေသာ တရားသDnကးီက အမPအား ပလပ်လိ-က၍် ဆကလ်ကေ်ဆာငရွ်ကမ်P 

မSGိခဲေ့Tကာငး် EIA က သSိGိထားပါသည။်  

 

 

© Carbinieri Forestali 
 
၂၀၁၉ @ိ-ဝငဘ်ာလတငွ ်EIA က သတေိပးမPေTကာင် ့အတီလ ီ

ကာရာဘငန်ားရီး တပ်ဖွဲ<များက ထရီယကစ် ်ဆပ်ိကမ်းတငွ ်သစမ်ျား 

ဖမ်းဆးီBပီးေနာက ်သယခ်ျေနပံ- 

 
အ 

အတီလSီGိ အေရးယD@ိ-ငေ်သာ အာဏာSGိ အဖွဲ<အစညး်@Gင် ့မDလသစတ်ငသ်ငွး်သDများ @Gစဖ်ကစ်လံ-းက EUTR စညး်မျYးအတိ-ငး် အဆင်ဆ့င် ့

လ-ပ်ေဆာငရ်မည် ့လ-ပ်ငနး်စYများကိ- မလိ-ကန်ာသည် ့ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျားအား အေသးစား ဒဏေ်ငMိွ-ကြ်ခငး် ြပစဒ်ဏေ်ပးသည် ့အေTကာငး်ကိ- 

ထည်သ့ငွး်ေြပာဆိ-Tက၏။ ဥပမာ - CF Wood က EIA ၏ စံ-စမ်းစစေ်ဆးသDများကိ- ေြပာTကားခဲရ့ာတငွ ်“ကeနေ်တာ်တိ-ဆ့ကီိ- CITES 

(ကာရာဘငန်ားရီး တပ်ဖွဲ<၏ အစတိအ်ပိ-ငး်)က အnကမိ်ေရ အေတာ်များများ လာစစတ်ာေတ ွSGိခဲပ့ါတယ။် လ-ပ်Mိ-းလ-ပ်စY လ-ပ်ရတာေတ ွSGိေပမယ် ့

အားလံ-းအဆငေ်ြပပါတယ။် တြခား ဘာမG ြပဿနာ မSGိပါဘDး။ တခါတေလမGာ ဆိ-ရငေ်တာ ့အားလံ-း အဆငေ်ြပေနရဲသ့ားနဲ ့ သDတိ- ့ အလ-ပ်ြပဖိ-အ့ေရး 

စာရငး်တငဖိ်-အ့တကွ ်တခါတေလ ဒဏMိ်-ကတ်ာမျိCး လ-ပ်တာေတာ ့SGိပါတယ”် ဟ- ေြပာဆိ-ြခငး်မျိCး SGိခဲေ့လသည။်  

 
EIA က MiPAAF နဲ ့ အတညြ်ပCချကအ်ရ ဆိ-လ`ငလ်ညး် CF Wood သည ်၄ငး်တိ- ့ တငသ်ငွး်လာသည် ့ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျား@Gင် ့ပတသ်က၍် @Gစn်ကမိ် 

ဒဏMိ်-ကခ်ရံဖDးေTကာငး် သSိGိရBပီး ယDMိ- ၅၆၇၅ တnကမိ်@Gင် ့ယDMိ- ၃၀ဝ၀ တnကမိ် ဒဏMိ်-က ်ခရံြခငး် ြဖစသ်ည။် EIA က ရSGိထားေသာ 

အချကအ်လကမ်ျားအရ CF Wood က တငသ်ငွး်ခဲသ့ည် ့ကeနး်သစ ်တငသ်ငွး်မPတိ-တ့ငွ ်တnကမိ်တငပိ်-လ့`င ်ယDMိ-ေင ွေလးေသာငး်ဖိ-းမG 

SGစေ်သာငး်ဖိ-းအထ ိတငသ်ငွး်ေလS့Gိသညက်ိ- ေတွ<ရBပီး EIA က ရSGိထားေသာ ၂ @Gစစ်ာ အချကအ်လကအ်တကွ ်စ-စ-ေပါငး် တနဖိ်-း ယDMိ-ေင ွ၆၈၀၉၃၁ 

အထ ိSGိသညက်ိ- ေတွ<ရေသာေTကာင် ့အဆိ-ပါ @Gစ@်Gစတ်ာ ကာလအတငွး် CF Wood ဒဏMိ်-ကခ်ရံေသာ ပမာဏသည ်အဆိ-ပါ စ-စ-ေပါငး် တနဖိ်-း၏ 

အTကမ်းဖျငး် ၁ ရာခိ-င@် Pနး်သာ SGိသညက်ိ- ေတွ<ရမည ်ြဖစပ်ါသည။်  

 



ကာရာဘငန်ရီားရီး ရဲတပ်ဖွဲ<ကလညး် ြမနမ်ာြပညမ်G တငပိ်-လ့ာေသာ သစမ်ျားကိ- အတညြ်ပCေပးမPSGိခဲသ့ညဟ်- EIA အား ေြပာဆိ-ခဲB့ပီး ၂၀၂၀ 

ြပည်@့ Gစတ်ငွ ်အတီလအီေကာကခ်နွဌ်ာန@Gင်အ့တD ၄ငး်တိ-က့ ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG တငသ်ငွး်လာေသာ ကeနး်သစမ်ျားကိ- စစေ်ဆးခဲရ့ာတငွ ်

အချိC <က-နသ်ညမ်ျားအား ပိတပ်ငခ်ဲB့ပီး အြခား က-နသ်ညမ်ျားကမD ဥေရာပသမဂX@Gင်တ့က ွအတီလ ီဥပေဒများကိ- လိ-ကန်ာထားေTကာငး် 

ေတွ< SGိရသညဟ်- ဆိ-၏။  

 
EIA က အတီလ@ီGင် ့ဥေရာပသမဂX အစိ-းရ အရာSGိများ@Gင် ့အလတွသ်ေဘာ စကားေြပာဆိ-မPများ လ-ပ်ခဲရ့ာတငွ ်EUTR ၏ စညး်မျYးများ@Gင် ့အတီလ ီ

ဥပေဒစနစတ်ိ- ့ ထပ်တDမကျေသာေTကာင် ့အဆိ-ပါ စညး်မျYးအတိ-ငး် Tကပ်မတလ်-ပ်ေဆာင@်ိ-ငေ်ရး အခကအ်ခမဲျားSGိေနေTကာငး် သSိGိခဲရ့ပါသည။် 

အဘယ်ေ့Tကာင် ့ထိ-သိ- ့ ြဖစရ်သည ်ဆိ-သည် ့အေသးစတိက်ိ-ေတာ ့EIA က မသSိGိရေသာ်လညး် ဂျာမန@ီGင် ့နယသ်ာလနက်ဲသ့ိ-ေ့သာ တရားမ ဥပေဒကိ- 

အေြခခသံည် ့ဥပေဒစနစမ်ျား၊ အြခား ဥေရာပတိ-ကအ်တငွး်SGိ ဆလိ-ဗီးနးီယား ကဲသ့ိ-ေ့သာ ဥပေဒစနစS်Gိသည် ့@ိ-ငင်မံျားတငွမ်D အဆိ-ပါ စညး်မျYး 

အတိ-ငး် Tကပ်မတလ်-ပ်ေဆာငရ်ာတငွ ်ပိ-မိ-ေအာငြ်မငထ်ားခဲသ့ြဖင် ့အတီလ၏ီ ဥပေဒစနစက် ခeငး်ချကဟ်- ေြပာဆိ-ရမည် ့အေနအထား 

ြဖစေ်နေလသည။်  

 
EUTR @Gင် ့ပတသ်ကB်ပီး ၄ငး်၏ လိ-အပ်ချကမ်ျားကိ- “တားဆးီ ချိCးေဖာက”် ပါက EUTR အတကွ ်ထ-တြ်ပနထ်ားေသာ အတီလ ီဥပေဒအရ 

ချမGတမ်ည် ့ရာဇဝတ ်ြပစဒ်ဏမ်ျားအရ တရားမဝငသ်စမ်ျား တငသ်ငွး်လာလ`င ်တငသ်ငွး်သD က-မ[ဏအီား တားြမစ ်ြပစဒ်ဏေ်ပးမည ်ြဖစေ်သာ်လညး် 

EUTR က သတမ်Gတထ်ားေသာ အဆင်အ့ဆင် ့လ-ပ်ေဆာငဖ်ွယရ်ာများကိ- ချိCးေဖာကသ်ည် ့ြပစဒ်ဏအ်တကွက်ိ-မD Tကပ်မတမ်P ဆိ-ငရ်ာ အားေပျာေ့သာ 

ဒဏေ်ငမွျားသည ်သတမ်Gတထ်ားြခငး်ကိ- ေတွ<ရ၏။  

 
ထိ-သိ- ့ ကွလဲွေဲနမPေTကာင် ့အတီလအီား တငသ်ငွး်လာေသာ ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျားသည ်ဒဏMိ်-ကြ်ခငး်သာ ခရံ၍ အြခား@ိ-ငင်မံျားတငွမ်D အလားတD 

ြပစဒ်ဏအ်တကွ ်တငသ်ငွး်ခငွ် ့ပိတပ်ငသ်ည် ့အမိန်ထ့-တခ်ရံသည်အ့တကွ ်အဆိ-ပါ က-နသ်ယွမ်PမျိCးကိ- ရပ်တန်ရ့ာတငွ ်အေအာငြ်မငဆ်ံ-း 

အေနအထားတငွ ်SGိေနပါသည။် သိ-ရ့ာတငွ ်အတီလ@ီိ-ငင်အံတငွး် nကးီTကပ်မPဆိ-ငရ်ာ ဒဏေ်င ွပမာဏသည ်သစ ်ကလီိ-ဂရမ် ၁၀ဝ လ`င ်ယDMိ- ၅၀ဝ၀ 

(ခန်မ့Gနး်ေြခ အေမရိကနေ်ဒbလာ ၆၀ဝ၀) မGစBပီး အများဆံ-း ယDMိ-ေင ွတသနး် (အေမရိကနေ်ဒbလာ ၁.၂ သနး်)အထ ိတပ်@ိ-ငသ်ညက်ိ-လညး် ေတွ<ရ၏။ 

EIA က ရSGိထားေသာ ၄ငး် က-မ[ဏမီျား၏ ကeနး်သစ ်က-နသ်ယွမ်P ပမာဏများအရ အဆိ-ပါ ဒဏေ်င ွယDMိ-တသနး်အထ ိMိ-ကမ်ညဆ်ိ-လ`င ်

Mိ-က@်ိ-ငေ်လာကေ်သာ အTကCံးဝငသ်ည် ့ပမာဏSGိBပီး သငွး်လာေသာ သစတ်နဖိ်-းထကလ်ညး် သသိသိာသာ nကးီnကးီမားမား များြပားသာွးမည ်

ြဖစသ်ည။်  

 
ြမနမ်ာက့eနး်သစမ်ျားကိ- တငသ်ငွး်ေနေသာ က-မ[ဏမီျားအား အဘယ်ေ့Tကာင် ့nကးီေလးေသာ ဒဏေ်င ွမချသညက်ိ- အတီလအီာဏာပိ-ငမ်ျားအား EIA 

က ေမးြမနး်သည်အ့ခါတငွ ်၄ငး်တိ-က့ တံ- ့ြပနလ်ာသညမ်Gာ က-မ[ဏတီခ-သည ်အချိနတ်ိ-အတငွး် ဥပေဒချိCးေဖာကမ်P အnကမိ်nကမိ်လ-ပ်မGသာလ`င ်

nကးီေလးေသာ ဒဏေ်ငခွျြခငး် အပါအဝင ်အြခားသတမ်Gတခ်ျကအ်များအြပား SGိသညဟ်- ဆိ-၏။ သိ-ရ့ာတငွ ်က-မ[ဏမီျားဘကမ်G အnကမိ်nကမိ် 

ြမနမ်ာက့eနး်သစ ်တငသ်ငွး်မPများကိ-လညး် ေတွ<ေနရသည်အ့တကွ ်ထိ-ကဲသ့ိ- ့ nကးီေလးေသာ ဒဏေ်င ွချ@ိ-ငေ်ြခ SGိေနသညက်ိ-လညး် ေတွ<ရြပန၏်။ 

EUTR အရဆိ-လ`င ်ြပစဒ်ဏခ်ျမGတမ်Pသည ်ထေိရာက၊် မ`တBပီး ေနာငT်ကYေစမည် ့ြပစဒ်ဏ ်ြဖစရ်မည ်ြဖစပ်ါသည။် အဆိ-ပါ စ@ံPနး်အတိ-ငး် 

ြပည်မ့Gီေစရနဆ်ိ-လ`င ်အတီလအီာဏာပိ-ငမ်ျားက nကးီေလးေသာ ဒဏေ်ငမွျားလညး် ချမGတရ်မည ်ြဖစပ်ါသည။် အကယ၍် စညး်မျYးအရ အဆင်ဆ့င် ့

လိ-ကန်ာေဆာငရွ်ကသ်င်ေ့သာ လ-ပ်ေဆာငဖ်ွယရ်ာများ ပျကက်ကွမ်Pအတကွ ်ချမGတေ်သာ ြပစဒ်ဏက် မလံ-ေလာကပ်ါကလညး် EUTR အတိ-ငး်ြဖစရ်န ်

ြပဌာနး်ေသာ အတီလဦပေဒများကိ- ြပငဆ်ငသ်င်ပ့ါသည။်  

 

ြမနမ်ာDိ7ငင် ံစစအ်ာဏာသမိ်းမ=D%င် ့ြမနမ်ာသ့စ ်က7နသ်ယွမ်= 
 
၂၀၂၁ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရကေ်န ့ စစအ်ာဏာသမိ်းBပီးေနာကပိ်-ငး်တငွ ်ြမနမ်ာစစတ်ပ်၏ ြမနမ်ာသ့စက်Nတိ- ့ ဆကစ်ပ်မPက ပိ-မိ- ထငS်Gားလာခဲပ့ါသည။် 

အဆိ-ပါ ဆကစ်ပ်မPတချိC <အား ြမနမ်ာက့eနး်သစက်ိ- တငသ်ငွး်သည် ့အတီလ ီက-နသ်ညမ်ျား၏ တငသ်ငွး်မP ဆိ-ငရ်ာ လမ်းေTကာငး်တေလ`ာကတ်ငွ ်

ေတွ< @ိ-ငပ်ါသည။်  

 
ယခငြ်မနမ်ာ@ိ-ငင်ကံိ- အ-ပ်ချCပ်ခဲဖ့Dးေသာ စစအ်စိ-းရ@Gင် ့ပတသ်ကသ်ည် ့စိ-းရိမ်ဖွယရ်ာများ SGိခဲေ့သာေTကာင် ့ြမနမ်ာစစအ်စိ-းရအတကွ ်@ိ-ငင်ြံခားေင ွ

ရSGိရန ်အဓိက လမ်းေTကာငး်တခ- ြဖစလ်ာေသာ သစေ်တာကN@Gင် ့ြမနမ်ာစစတ်ပ်တိ- ့ တိ-ကMိ်-က@်Gင် ့သယွဝ်ိ-ကေ်သာ ဆကစ်ပ်မPများ SGိမSGိကိ- EIA က 

ထပ်ဆင် ့ေလလ့ာမPများ စတင ်ြပCလ-ပ်ခဲပ့ါသည။် အသသိာဆံ-း@Gင် ့ကျယက်ျယြ်ပန် ့ြပန်လ့ညး် လDအများသTိကေသာ ဆကစ်ပ်မPကိ- @ိ-ငင်ပိံ-င ်

ြမနမ်ာသ့စလ်-ပ်ငနး်မG တဆင် ့သရိBပီး ၄ငး်လ-ပ်ငနး်သည ်ြပညတ်ငွး်SGိ “တရားဝင”် သစမ်ျားေရာငး်ချမP အားလံ-းတငွ ်ပါဝငပ်တသ်ကေ်နေသာ 

လ-ပ်ငနး်လညး် ြဖစပ်ါသည။် ၄ငး်လ-ပ်ငနး်သည ်ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG သစတ်ငပိ်- ့ြခငး် အားလံ-းကိ- nကးီTကပ်ေသာ လ-ပ်ငနး်လညး်ြဖစB်ပီး ယခ-အချိနတ်ငွ ်

ထိ-လ-ပ်ငနး်ကိ- ြမနမ်ာစစတ်ပ်က ချCပ်ကိ-ငလ်ိ-ကB်ပီ ြဖစပ်ါသည။်  

 
ြမနမ်ာသ့စလ်-ပ်ငနး်၏ ၂၀၁၇-၁၈ ဘNာ@Gစအ်တကွ ်ြပညပ်ပိ-ေ့သာ သစေ်ရာငး်ချမPမG ရSGိေသာ ဝငေ်ငသွည ်အေမရိကနေ်ဒbလာ ၁၈၆ သနး်ေကျာ ်

SGိ၏။ ထိ-အ့ြပင ်သစလ်-ပ်ငနး်@Gင် ့ဆကစ်ပ်ေသာ မDပိ-ငခ်@Gင် ့အခနွမ်ျား ရSGိြခငး်အားြဖင်လ့ညး် အစိ-းရဝငေ်င ွအေမရိကနေ်ဒbလာ သနး် ၁၀ဝ နးီပါး 



ရSGိေနပါသည။် ြမနမ်ာစစတ်ပ်အတကွ ်သစက်-နသ်ယွမ်Pက အေရးပါBပီး ဝငေ်ငရွေပါကလ်ညး် ြဖစေ်နသညက်ိ- ဥေရာပသမဂX၊ ယDေက@Gင် ့

အေမရိကန@်ိ-ငင်တံိ-က့ စးီပာွးေရး ဒဏခ်တပိ်တဆ်ိ-မ့Pများ ြပCလ-ပ်ြခငး်အားြဖင် ့တဖနြ်ပနလ်ည ်အသအိမGတ ်ြပCခဲB့ပီး ြဖစပ်ါသည။် ထိ-အ့ြပင ်

ေနာကထ်ပ် သသိာေသာ ြမနမ်ာစစတ်ပ်@Gင် ့သစက်-နသ်ယွမ်Pတိ- ့ ဆကစ်ပ်မPများလညး် SGိပါေသးသည။်  

 
ြမနမ်ာအစိ-းရသည ်ြမနမ်ာ@ိ-ငင် ံသစေ်တာထကွပ်စyညး် ဖကစ်ပ်ေကာ်ပိ-ေရးSGငး် FPJVC တငွ ်သသိာေသာ တိ-ကMိ်-က ်အကျိCးအြမတ ်ပါဝငေ်နBပီး 

ြမနမ်ာသ့စလ်-ပ်ငနး်က FPJVC တငွ ်၄၅ ရာခိ-င@် Pနး် SGယယ်ာ ပါဝငက်ာ ြမနမ်ာသ့စေ်တာဦးစးီဌာနက ၁၀ ရာခိ-င@် Pနး် ပါဝငေ်လသည။် ကျနေ်သာ 

SGယယ်ာများကိ- ပ-ဂXလကိ SGယယ်ာSGငမ်ျားက ပိ-ငဆ်ိ-ငB်ပီး ၄ငး်တိ-အ့ထတဲငွ ်စစမ်Pထမ်းေဟာငး်များ@Gင် ့လကS်Gိ စစမ်Pထမ်းများလညး် ပါဝငေ်န၏။ 

၂၀၁၇-၁၈ ဘNာေရး@Gစတ်ငွ ်FPJVC က ြမနမ်ာသ့စလ်-ပ်ငနး်ထမံG အေမရိကနေ်ဒbလာ ၅.၂ သနး်တန ်ကeနး်သစမ်ျား ဝယယ်DခဲB့ပီး အဆိ-ပါ 

ကာလအတငွး် ြမနမ်ာသ့စလ်-ပ်ငနး်ထမံG တတယိအများဆံ-း ကeနး်သစလ်ံ-းဝယယ်Dေသာ က-မ[ဏလီညး် ြဖစပ်ါသည။် 

 
EIA ၏ သေဘာအရ FPJVC မGတဆင်သ့ာွးေသာ မညသ်ည်သ့စမ်ဆိ- စစအ်စိ-းရအတကွ ်ဝငေ်င ွရေစေနြခငး် ကစိy တခ-တညး်သာလ`င ်ြပဿနာ 

မဟ-တပဲ် အကျိCးအြမတမ်ျား ေရာယGကေ်နမP@Gင် ့အကျင်ပ့ျကြ်ခစားမPတိ-က့ိ-လညး် EIA က စိ-းရိမ်Bပီး အေTကာငး်မGာ ြမနမ်ာသ့စလ်-ပ်ငနး်သည ်၄ငး် 

တစတိတ်ပိ-ငး် ပိ-ငဆ်ိ-ငေ်သာ က-မ[ဏအီား သစေ်ရာငး်ချေနBပီး အဆိ-ပါ က-မ[ဏ ီFPJVC ဆိ-လ`ငလ်ညး် ၄ငး်၏ ဒါMိ-ကတ်ာများ ခန်အ့ပ်ရာတငွ ်

မဲလမိ်လညမ်Pများ SGိေနေTကာငး် အေထာကအ်ထားများကိ-လညး် EIA က ရSGိထား၏။  

 
အတီလ ီအပါအဝင ်ဥေရာပသမဂXအတငွး်သိ- ့ သစတ်ငသ်ငွး်မP လမ်းေTကာငး်တငွ ်FPJVC သညလ်ညး် အေရးပါေသာ အခနး်ကNတငွ ်

ပါဝငေ်နပါသည။် EIA ၏ စံ-စမ်းစစေ်ဆးမPအရ FPJVC သည ်Comilegno က-မ[ဏ၏ီ သစမ်ျား ဝယယ်DေနမP လမ်းေTကာငး်တငွ ်

အစတိအ်ပိ-ငး်တခ-ြဖစေ်နBပီး ြမနမ်ာသ့စလ်-ပ်ငနး်မG ဝယယ်Dထားေသာ သစမ်ျားကိ- အြခား ပ-ဂXလကိ ပိ-က့-န ်က-မ[ဏမီျားသိ- ့ ဆကလ်က ်

တငသ်ငွး်မPများလညး် SGိေန၏။  

 
EIA ၏ စံ-စမ်းစစေ်ဆးမPအရ FPJVC ၏ တဦးချငး်@Gင် ့အဖွဲ<လိ-က ်SGယယ်ာSGငမ်ျား@Gင်တ့က ွလ-ပ်ငနး်အခွမဲျားကိ-လညး် ေဖာ်ထ-တ@်ိ-ငခ်ဲ၏့။ အဆိ-ပါ 

SGယယ်ာSGင ်အများစ-သည ်ကeနး်သစ ်က-နသ်ယွေ်ရး လ-ပ်ကိ-ငေ်နသည် ့ဒိ-ငး်မနွး်မာကျzရီ က-မ[ဏ ီလမီိတက၊် တေီကေက က-မ[ဏ ီလမီိတက၊် ဝငး်ဝငး် 

က-မ[ဏ ီလမီိတက@်Gင် ့ဇမ~z ရတနာ က-မ[ဏ ီလမီိတကတ်ိ- ့ အပါအဝင ်ပ-ဂXလကိ က-မ[ဏမီျားတငွ ်ပိ-ငS်Gငအ်ြဖစ ်ြဖစေ်စ၊ အnကးီတနး် nကးီTကပ်သD 

အြဖစ ်ြဖစေ်စ ပါဝင ်ပတသ်ကေ်နTကသညက်ိ-လညး် ေတွ<ရ၏။  

 
ြမနမ်ာစစအ်စိ-းရသည ်၄ငး်၏ လ-ပ်ေဆာငမ်Pများအတကွ ်ဝငေ်င ွလိ-အပ်လာေသာေTကာင် ့သစေ်လလတံငြ်ခငး် များကိ-လညး် ြပCလ-ပ်လာခဲေ့လသည။် 

အဆိ-ပါ ေလလတံငေ်သာ သစမ်ျားသည ်တရားမဝငသ်ြဖင် ့ဖမ်းဆးီသမိ်းယDထားေသာ သစမ်ျား ြဖစေ်နBပီး @ိ-ငင်တံကာေဈးကကွသ်ိ-လ့ညး် 

ဝငေ်ရာကလ်ာ@ိ-ငသ်ည် ့စိ-းရိမ်စရာ အေြခအေနSGိေနပါသည။် ဥပမာအားြဖင် ့၂၀၂၀ ြပည်@့ Gစ ်အတငွး် ြမနမ်ာ@ိ-ငင်တံငွ ်စ-စ-ေပါငး် 

တရားမဝငသ်စတ်နခ်ျိန ်တေသာငး်နးီပါး ဖမ်းဆးီ သမိ်းယDမP SGိခဲB့ပီး ကeနး်သစ ်တနခ်ျိန ်၂၀ဝ၀ နးီပါးလညး် ပါဝငေ်နရာတငွ ်စ-စ-ေပါငး် 

အေမရိကနေ်ဒbလာ ၇ သနး်နးီပါး တနေ်Tကး SGိေနပါသည။် EIA အေနြဖင် ့အဆိ-ပါ သမိ်းယDထားေသာ သစမ်ျားကိ- မညသ်ိ- ့ ကိ-ငတ်ယွသ်ည ်ဆိ-သည် ့

ကစိyအား အတညမ်ြပC@ိ-ငခ်ဲသ့လိ- စစအ်ာဏာသမိ်းမP ြဖစပ်ာွးBပီး ေနာကပိ်-ငး် ေစာင်T့ကည်ေ့လလ့ာခရံမP မSGိေသာေTကာင် ့သမိ်းဆညး်ရမိထားေသာ 

သစမ်ျားအားလံ-းကိ- မညက်ဲသ့ိ- ့ စမီံခန်ခ့ွလဲိ-ကသ်ညက်ိ-လညး် မသSိGိ@ိ-ငခ်ဲပ့ါ။ ဥပမာအားြဖင် ့အဆိ-ပါ ဖမ်းမိသစမ်ျားကိ- ၂၀၂၁ ခ-@Gစ ်ေမလ တငွ ်

ြပCလ-ပ်ေသာ ေလလပံွဲတခ-တငွ ်ြမနမ်ာသ့စလ်-ပ်ငနး်ထမံG ေအာကပ်ါ က-မ[ဏ ီ၁၁ ခ-က သစမ်ျား ဝယယ်Dခဲသ့ညဟ်- သရိ၏။ 

 
၁။ ဂရငး်လင် ့ပီတအီးီ က-မ[ဏ ီလမီိတက ်(စကpာပD) 

၂။ ကပ[န သစက်-မ[ဏ ီလမီိတက ်(အေြခစိ-ကေ်နရာ မသရိ) 

၃။ ေမာငေ်မာငသ်နိး် က-မ[ဏ ီလမီိတက ်(ြမနမ်ာ) 

၄။ အမ်တေီက သစက်-မ[ဏ ီလမီိတက ်(စကpာပD) 

၅။ နဂp ါန ီအ-ပ်စ- က-မ[ဏ ီလမီိတက ်(ြမနမ်ာ) 

၆။ အမျိCးသား သစလ်-ပ်ငနး် က-မ[ဏ ီလမီိတက ်(ြမနမ်ာ) 

၇။ သနိး်သနိး်ထနွး် က-နထ်-တလ်-ပ်ေရး က-မ[ဏ ီလမိီတက ်(ြမနမ်ာ) 

၈။ ယD@ိ-ကတ်က ်လ-ပ်ငနး် က-မ[ဏ ီ(အေြခစိ-ကေ်နရာ မသရိ) 

၉။ ယD@ိ-ကတ်က ်သစလ်-ပ်ငနး် က-မ[ဏ ီလမီိတက ်(ြမနမ်ာ) 

၁၀။ ဝငး် အငတ်ာပMိ-ကစ် ်က-မ[ဏ ီလမီိတက ်(ြမနမ်ာ) 

၁၁။ ရတSီGငး်သန် ့ က-မ[ဏ ီလမီိတက ်(ြမနမ်ာ) 

 
အထကပ်ါ ေမလ ေလလပံွဲတငွ ်ဝယယ်Dခဲေ့သာ က-မ[ဏ ီသံ-းခ-ြဖစသ်ည် ့သနိး်သနိး်ထနွး် က-နထ်-တလ်-ပ်ေရး က-မ[ဏ ီလမီိတက၊် ယD@ိ-ကတ်က ်

သစလ်-ပ်ငနး် က-မ[ဏ ီလမီိတက@်Gင် ့ဝငး် အငတ်ာပMိ-ကစ် ်က-မ[ဏ ီလမီိတက ်တိ-သ့ည ်ဇနန်ဝါရီ ၂၀၁၈ မG ေအာကတ်ိ-ဘာ ၂၀၂၀ အထ ိကာလအတငွး် 

အတီလ@ီိ-ငင်အံား ြမနမ်ာ@ိ-ငင်မံG သစတ်ငပိ်-သ့ည ်က-မ[ဏမီျားြဖစသ်ညက်ိ- အေကာကခ်နွ ်မGတတ်မ်းများအရ သရိ၏။ လတတ်ေလာ@Gစမ်ျားတငွ ်



အမျိCးသား သစလ်-ပ်ငနး် က-မ[ဏ ီလမီိတက@်Gင် ့ဝငး် အငတ်ာပMိ-ကစ် ်တိ-သ့ည ်ခMိ-ေအးSGား@ိ-ငင်ကံိ-လညး် ကeနး်သစမ်ျား တငပိ်-ေ့နBပီး ဝငး် 

အငတ်ာပMိ-ကစ် ်က-မ[ဏဆီိ-လ`င ်HF Italy က-မ[ဏ၏ီ သစတ်ငသ်ငွး်မP လမ်းေTကာငး်တငွ ်ပါဝငေ်နေသာ က-မ[ဏလီညး် ြဖစသ်ည။်  

 
အထကပ်ါ ေလလပံွဲတငွ ်ပါဝငခ်ဲေ့သာ ဝငး် အငတ်ာပMိ-ကစ် ်က-မ[ဏသီည ်FPJVC ၏ က-မ[ဏခီွ ဲတခ-ြဖစB်ပီး ဥေရာပ သမဂXသိ- ့ ကeနး်သစ ်

တငပိ်-မ့Pတငွ ်အေရးပါေသာ က-မ[ဏ ီြဖစပ်ါသည။် ၄ငး် က-မ[ဏထီမံG ဝယယ်Dေနေသာ အတီလသီစက်-မ[ဏမီျားတငွ ်Comilegno (ပံ-ေဖာ် အချကလ်က ်

၃။အား Tကည်ပ့ါ။) @Gင် ့TWB Solutions (ပံ-ေဖာ် အချကအ်လက ်၄။ အားTကည်ပ့ါ) က-မ[ဏတီိ-လ့ညး် အပါအဝင ်ြဖစ၏်။  

 
အထကပ်ါ စိ-းရိမ်စရာ အချကမ်ျားအြပင ်Comilegno အား သစေ်ရာငး်ချေနသDများ@Gင် ့ြမနမ်ာစစတ်ပ်တိ-၏့ အဆကအ်စပ်များကိ-လညး် EIA က 

ေတွ< SGိခဲ၏့။ (ပံ-ေဖာ် အချကလ်က ်၃။ အားTကည်ပ့ါ။) စိ-းရိမ်ဖွယရ်ာ အေြခအေနမGာ FPJVC ပါဝငပ်တသ်ကမ်Pသာ မကပဲ 

ြမနမ်ာဆနစ်ပါးေရာငး်ဝယေ်ရး က-မ[ဏ ီMRT @Gင် ့စကpာပDအေြခစိ-ကေ်သာ IPL PTE က-မ[ဏ ီတိ-က့ိ- ပိ-ငဆ်ိ-ငေ်သာ IGE က-မ[ဏ ီအစ-အဖွဲ<လညး် ပါဝင ်

ပတသ်ကေ်နမP ြဖစသ်ည။်  

 
EIA သည ်အ@ိ�ယိ က-မ[ဏတီခ-ြဖစေ်သာ Friends Timber PVT က-မ[ဏ၏ီ ၂၀၁၉-၂၀ ဘNာေရး@Gစအ်တကွ ်ဘNာေရး မGတတ်မ်းများကိ-လညး် 

ရSGိခဲရ့ာတငွ ်“က-နလ်ကခ် ံရSGိသည် ့စာရငး်”တငွ ်“TCS Comilegno SRL”၊ “TCS Miura Srl Unipersonale” @Gင် ့“TCS GTH Italia” 

က-မ[ဏမီျားကိ- ေတွ< SGိခဲ၏့။ အဆိ-ပါ အ@ိ�ယိ က-မ[ဏကီ “ေပးရနS်Gိေသာ စာရငး်” ကိ-လညး် မGတတ်မ်းတငခ်ဲရ့ာတငွ ်၄ငး်တိ- ့ အများဆံ-း ေပးရနS်Gိေသာ 

ပမာဏအား “IPL PTE Ltd” @Gင် ့“TCS IPL PTE Ltd” တိ-အ့ား ေပးရန ်SGိသည ်ဟD၍ ေဖာ်ြပထားသညက်ိ- ေတွ<ရပါသည။်  

 
Comilegno က-မ[ဏအီား ခMိ-ေအးSGား က-မ[ဏ ီViator Pula က-မ[ဏမီG ေရာငး်ချေသာ သစမ်ျား@Gင် ့ပတသ်ကသ်ည် ့အေသးစတိ ်

စာရွကစ်ာတမ်းများကိ- EIA က ေလလ့ာခဲရ့ာတငွလ်ညး် သစတ်ငသ်ငွး်လာသည် ့လမ်းေTကာငး်တေလ`ာကတ်ငွ ်MRT, IPL and Friends Timber 

က-မ[ဏမီျား ပါဝငသ်ညဟ်D၍ ေဖာ်ြပထားသညက်ိ- ေတွ< SGိရ၏။  

 
အဆိ-ပါ စာရွကစ်ာတမ်းများအရ Comilegno, Miura and GTH က-မ[ဏမီျားသည ်IPL @Gင် ့MRT မG သစမ်ျားကိ- အ@ိ�ယိSGိ Friends Timber 

က-မ[ဏမီGတဆင် ့ဝယယ်Dခဲသ့ညဟ်- EIA က ယDဆပါသည။်  



 
ပံ#ေဖာ် အချကအ်လက ်၃။ Comilegno ၏ သစက်#နသ်ယွမ်6 လမ်းေ8ကာငး် အဆင်ဆ့င်<့ =င် ့ဒဏခ်တခ်ရံေသာ က#မBဏမီျား၊ စစတ်ပ်များ<=င် ့ဆကစ်ပ်ေနပံ# 

 

 
 
 



 
MRT !"င် ့IPL တိ(သ့ည ်IGE က(မ-ဏမီျားအ(ပ်စ(၏ အစတိအ်ပိ(ငး်တခ(ြဖစ:်ပီး ေငေွ=ကး>ကယဝ်ေသာ ြမနမ်ာ!ိ(ငင်သံားတဦးြဖစသ်ည် ့ေနေအာင ်

ဆိ(သE၏ Fကးီ=ကပ်မGေအာကတ်ငွ ်H"ိေနသည။် ေနေအာင၏် ြမနမ်ာစစတ်ပ်!"င် ့ဆကစ်ပ်ေနေသာ လမ်းေ=ကာငး်များစာွ H"ိေသာေ=ကာင် ့က(လသမဂL 

ဒ(ကNသညမ်ျားဆိ(ငရ်ာ မဟာမငး်FကးီQံ(းက ေစာင်=့ကည် ့ကိ(ငတ်ယွရ်မည်သ့E ြဖစသ်ညဟ်E၍ သတမ်"တထ်ားြခငး် ခခံဲရ့ဖEးသE ြဖစပ်ါသည။် ထိ(သိ( ့ 

ဆကစ်ပ်မGများအနက ်တခ(မ"ာ သE၏ က(မ-ဏြီဖစေ်သာ IGE သည ်စကတ်ငဘ်ာလ ၂၀၁၇ တငွ ်ြမနမ်ာစစတ်ပ်အား အေမရိကနေ်ဒ[လာ သံ(းေသာငး်ခွ ဲ

အလ\ေင ွေပးခဲြ့ခငး်သညလ်ညး် အပါအဝငြ်ဖစသ်ည။် အဆိ(ပါ အလ\ေင ွေပးသည် ့အချိနသ်ည ်ြမနမ်ာစစတ်ပ်က Qိ(ဟငဂ်ျာများကိ( 

“နယေ်ြမH"ငး်လငး်ေရး” (လEမျိ]းပေပျာကေ်အာင ်Fက]ိးစားမG!"င် ့သတြ်ဖတမ်G အြဖစ ်သတမ်"တခ်ရံ) လ(ပ်ေနေသာ အချိနြ်ဖစ:်ပီး ထိ(!"စ ်၂၀၁၇၏ 

=သဂ(တလ်တငွစ်တင ်ြပ]လ(ပ်ခဲက့ာ အဆိ(ပါ လ\ဒါနး်မGက ၄ငး်H"ငး်လငး်ေရး စမီံချကက်ိ( ပံပိ့(းေရး!"င် ့တိ(ကQိ်(ကဆ်ကစ်ပ်ေနသညဟ်( ယEဆရပါသည။်  

 
ေနေအာင!်"င်တ့က ွသE၏ က(မ-ဏမီျား!"င် ့ြမနမ်ာစစတ်ပ်တိ(၏့ ေနာကထ်ပ် ဆကစ်ပ်ေနမGများတငွ ်ြမနမ်ာစစတ်ပ်ပိ(င ်ြမနမ်ာစ့းီပာွးေရး 

ေကာ်ပိ(ေရးH"ငး်တငွ ်သEက ဒါQိ(ကတ်ာ ြဖစေ်နြခငး်လညး် အပါအဝင ်ြဖစသ်ည။် MRT ၏ ဒါQိ(ကတ်ာ တဦးြဖစေ်သာ သန်ဇ့ငသ်ညလ်ညး် 

ြမနမ်ာစ့းီပာွးေရး ေကာ်ပိ(ေရးH"ငး်တငွ ်ဒါQိ(ကတ်ာ ြဖစေ်နသညက်ိ( ေတွ`ရ၏။ ထိ(အ့ြပင ်ေနေအာငသ်ည ်ြမနမ်ာစစတ်ပ်ပိ(ငဆ်ိ(ငေ်သာ က(မ-ဏ ီ

ေနာကတ်ခ(ြဖစသ်ည် ့ြမနမ်ာစ့းီပာွးေရးဦးပိ(င ်လမီိတက ်က(မ-ဏတီငွ ်ဒါQိ(ကတ်ာ ဘ(တအ်ဖွဲ`ဝင ်ြဖစ၏်။ အဆိ(ပါ စစတ်ပ်ပိ(င ်က(မ-ဏ ီ!"စခ်(စလံ(းကိ( 

ကေနဒါ၊ ဥေရာပသမဂL၊ ယEေက!"င် ့အေမရိကနတ်ိ(က့ စးီပာွးေရး ပိတဆ်ိ( ့ ဒဏခ်တမ်G ြပ]လ(ပ်ထားသည။် 

 
ေနေအာင၏် ကျနH်"ိေသးေသာ စစတ်ပ်!"င် ့ဆကစ်ပ်ပံ(မ"ာ သE!"င် ့ညအီကိ( ေတာ်စပ်သE မိ(းေအာငသ်ည ်ေရတပ်ဗိ(လခ်ျ]ပ် တဦးြဖစ:်ပီး သEသညလ်ညး် 

ြမနမ်ာစ့းီပာွးေရး ေကာ်ပိ(ေရးH"ငး်၏ ဒါQိ(ကတ်ာ တဦးြဖစသ်ည။်  



ပံ#ေဖာ် အချကအ်လက ်၄။ TWB Solutions /0င် ့International Wood တိ#၏့ က#နသ်ယွေ်ရး လမ်းေ=ကာငး်/0င်တ့က ွခန်ခ့ွမဲ?/ 0င် ့@0ယယ်ာ@0ငအ်ရ သကဆ်ိ#ငရ်ာ က#မBဏမီျား/0င် ့ဆကစ်ပ်ေနပံ# 

 
 



 
ြမနမ်ာစစတ်ပ်သည ်သစက်,နသ်ယွမ်/01င် ့သကဆ်ိ,ငေ်သာ အြခားလ,ပ်ငနး်များမ1လညး် အကျိ<းအြမတရ်>1ိေန?ပီး သယယ်Aပိ,ေ့ဆာငေ်ရး အပိ,ငး်၊ 

အထAးသြဖင် ့ြမနမ်ာစ့းီပာွးေရးေကာ်ပိ,ေရး>1ငး်မ1 တဆင် ့အလံ,ဆပ်ိကမ်းအားလညး် ပိ,ငဆ်ိ,ငထ်ားပါသည။် အထကတ်ငွ ်ေဖာ်ြပထားခဲသ့လိ,ပင ်

ြမနမ်ာစ့းီပာွးေရး ေကာ်ပိ,ေရး>1ငး်ကိ, ကေနဒါ၊ ဥေရာပသမဂL၊ ယAေက01င် ့အေမရိကနတ်ိ,က့ စးီပာွးေရး ပိတဆ်ိ, ့ ဒဏခ်တမ်/ ြပ<လ,ပ်ထား၏။  
 

ြမနမ်ာ0ိ,ငင်မံ1 သစတ်ငပိ်,ရ့ာတငွ ်သံ,းေသာ အြခားဆပ်ိကမ်းတခ,မ1ာ ေအး>1ားေဝါ ဆပ်ိကမ်းြဖစ?်ပီး ေအး>1ားေဝါ က,မPဏ၏ီ အစတိအ်ပိ,ငး်တခ,လညး် 

ြဖစသ်ည။် ၄ငး်၏ အ,ပ်ချ<ပ်မ/ ဒါRိ,ကတ်ာ (အချိ< S စာရွကစ်ာတမ်းများတငွ ်အမ/ေဆာင ်အရာ>1ိချ<ပ် ဟ,လညး် ေခUဆိ,သည်)့ ထနွး်ြမင်0့ ိ,င ်(စတဗီငေ်လာ 

သိ,မ့ဟ,တ ်လိ,ပငး်ေ>1ာင ်ဟ,လညး် သWိကသA)သည ်ြမနမ်ာစစတ်ပ်အတကွ ်ေငေွWကးခဝါချ ေပးေနသA ြဖစသ်ညဟ်, အေမရိကန ်အစိ,းရက စပ်ွစွထဲားသA 

ြဖစသ်ည။် ထိ,အ့ြပင ်သAသည ်တရားမဝင ်မAးယစေ်ဆးဝါး ေရာငး်ဝယမ်/များ01င်လ့ညး် ဆကစ်ပ်ေန?ပီး သAပိ,ငသ်A လ,ပ်ငနး်များထမဲ1 တခ,ြဖစသ်ည် ့

ေအး>1ားေဝါဆပ်ိကမ်း မ1တဆင် ့မAးယစေ်ဆးဝါးမ1ရေသာ အြမတေ်ငမွျားကိ, ေငေွWကးခဝါချေနသA ဟA၍လညး် စပ်ွစွခဲထံားရသA ြဖစပ်ါသည။် 
 

၂၀၁၉ တငွ ်က,လသမဂLက ေစလ]တသ်ည် ့ြမနမ်ာ0ိ,ငင်ဆံိ,ငရ်ာ လတွလ်ပ်ေသာ အချကအ်လက ်>1ာေဖွေရး အဖွဲSက IGE က,မPဏ ီအ,ပ်စ,01င် ့ေအး>1ားေဝါ 

က,မPဏတီိ,အ့ား စစတ်ပ်01င် ့ဆကစ်ပ်ရာတငွ ်“အ^ကးီဆံ,းြဖစေ်နေသာ ခRိ,န ီက,မPဏမီျားထမဲ1 က,မPဏ0ီ1စခ်,” ြဖစW်ကသညဟ်, နာမညတ်ပ်ခဲ၏့။  
 

ြမနမ်ာ0ိ,ငင်တံငွ ်လတတ်ေလာ စစအ်ာဏာသမိ်း?ပီးေနာကပိ်,ငး် ြမနမ်ာအဖွဲSအစညး် အေတာ်များများ01င် ့လAပ,ဂLိ<လ ်အသးီသးီတိ,က့ 

0ိ,ငင်ြံခားက,မPဏမီျားအား ြမနမ်ာစစတ်ပ်01င် ့ဆကလ်က ်က,နသ်ယွြ်ခငး် မြပ<ရန ်ေတာငး်ဆိ,ေနခဲW့ကသည။် အဆိ,ပါ ေတာငး်ဆိ,မ/များကိ, က,လသမဂL 

လAအ့ခငွ်အ့ေရး ဆိ,ငရ်ာ မဟာမငး်^ကRံီ,းမ1 က_မ်းကျငသ်Aများကလညး် ေထာကခ်ခံဲW့ကသည။် အဆိ,ပါ က,လRံ,းအေနြဖင် ့“အချိ< Sလ,ပ်ငနး်များက ၂၀၂၁ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရကေ်န ့ စစအ်ာဏာသမိ်းမ/ ြဖစ?်ပီးေနာကပိ်,ငး် တရားဥပေဒ စိ,းမိ,းေရး01င် ့လAအ့ခငွ်အ့ေရးကိ, ေထာကပံ်သ့ည် ့အေနြဖင် ့စစအ်စိ,းရ01င် ့

ဆက0်ယွမ်/ကိ, ြဖတေ်တာကခ်ဲW့ကေသာ်လညး် အများစ,ကမA ဘာမ1 မြဖစထ်ားသကဲသ့ိ, ့ ြမနမ်ာစစတ်ပ်01င် ့ဆကလ်က ်က,နသ်ယွေ်ရးလ,ပ်ေနေWကာငး်” 

ေြပာဆိ,ထား၏။  
 

ထိ,ကဲသ့ိ, ့ ေတာငး်ဆိ,မ/များကိ, လစလ်ျbR/ေနခဲသ့ည်အ့ထမဲ1ာ အတီလ ီက,နသ်ညမ်ျားလညး် အပါအဝင ်ြဖစသ်ည။် 

 

?ပီးခဲသ့ည် ့ေဖေဖာ်ဝါရီလ စစအ်ာဏာသမိ်း?ပီး ေနာကပိ်,ငး်တငွလ်ညး် အတီလကီ,မPဏမီျားက ြမနမ်ာက့_နး်သစမ်ျား ဆကလ်ကတ်ငသ်ငွး်ေနသညက်ိ, 

က,နသ်ယွေ်ရး အချကအ်လကမ်ျားအရ သရိ?ပီး ၂၀၂၁ ခ,01စအ်တငွး် မတလ်တငွ ်ယARိ, ၁.၅၇ သနး်ဖိ,း၊ ဧ?ပီလတငွ ်ယARိ, ၁.၄၂ သနး်ဖိ,း01င် ့ေမလတငွ ်

ယARိ, ၁.၃၂ သနး်ဖိ,းေသာ ြမနမ်ာသ့စမ်ျားကိ, တငသ်ငွး်ခဲ၏့။ အဆိ,ပါ တငသ်ငွး်ခဲသ့ည်အ့ထတဲငွ ်HS ၄၄၀၇၂၉၉၅ နပံါတြ်ဖင် ့က_နး်သစ ်ပါဝငမ်/က 

အများဆံ,းြဖစခ်ဲ?့ပီး ယARိ,သနး် ၁.၃၉၊ ၁.ဝ၇ 01င် ့၁.၁၃ အသးီသးီ ပါဝငခ်ဲသ့ည။်  
 

အြခား မ1တတ်မ်းတငေ်လာကေ်သာ စစအ်ာဏာသမိ်း?ပီးေနာကပိ်,ငး် ြမနမ်ာသ့စမ်ျား ဆကလ်ကတ်ငသ်ငွး်ေနသည် ့0ိ,ငင်မံျားမ1ာ မတလ်01င် ့

ဧ?ပီလတိ,တ့ငွ ်ယARိ,ေင ွ၄၃၇၀ဝ၀ ၄၇၆၀ဝ၀ ဖိ,းစ ီအသးီသးီ တငသ်ငွး်ခဲေ့သာ ဆွဒီင၊် မတလ်01င် ့ေမလတိ,တ့ငွ ်ယARိ,ေင ွ၅၂၄၀ဝ၀ ဖိ,း01င် ့၈၅၀ဝ၀ဝ 

ေကျာ်ဖိ,းစ ီအသးီသးီ တငသ်ငွး်ခဲေ့သာ ဂရိ၊ မတလ်မ1 ေမလ အထ ိစ,စ,ေပါငး် ယARိ, ၅၂၃၀ဝ၀ ဖိ,း တငသ်ငွး်ခဲေ့သာ ြပငသ်စတ်ိ, ့ ြဖစW်က၏။  
 

GTH Italia SRL သည ်၂၀၁၈ ဇနန်ဝါရီ01င် ့၂၀၂၀ ေအာကတ်ိ,ဘာ အWကားကာလတငွ ်ြမနမ်ာ0ိ,ငင်မံ1 တတယိအများဆံ,း က_နး်သစတ်ငသ်ငွး်သည် ့

0ိ,ငင်ြံဖစခ်ဲ?့ပီး စစအ်ာဏာသမိ်း?ပီးေနာကပိ်,ငး်တငွလ်ညး် ဆကလ်က ်တငသ်ငွး်ေနခဲရ့ာတငွ ်အနညး်ဆံ,း အသ,တ ်သံ,းသ,တ ်တငသ်ငွး်ခဲ0့ ိ,ငသ်ညဟ်, EIA 

က ယAဆပါသည။်  
 

GTH Italia သည ်Gold Teak Holding PTE Ltd (စကjာပA)01င် ့Gold Teak Holding Myanmar က,မPဏတီိ,0့ 1င် ့ဆကစ်ပ်ေနရာတငွ ်အဆိ,ပါ 

က,မPဏသီည ်မေလး>1ားတငွလ်ညး် Rံ, းခွ>ဲ1ိေနသညဟ်, ယAဆရ၏။ GTH Italia သည ်အတီလ>ီ1ိ အြခား အေရးပါေသာ သစက်,မPဏ ီMiura SRL 

(Miura Friends ဟ,လညး် သWိက၏။)01င်လ့ညး် ပိ,င>်1ငထ်ပ်တAကျသည် ့ပံ,စြံဖင် ့ဆကစ်ပ်ေန၏။ Miura မ1ာ အ0ိkယိ>1ိ Friends Timber ၏ “တွဖဲက”် 

က,မPဏ ီတခ,ြဖစသ်ည။်  
 

စကjာပA အေြခစိ,က ်Gold Teak Holding က,မPဏကီိ, ယခငက်လညး် EIA က ေစာင်W့ကည်ခ့ဲဖ့Aးပါသည။် ထိ,က,မPဏသီည ်EUTR အား ချိ<းေဖာက?်ပီး 

ဥေရာပသမဂL အတငွး်သိ, ့ သစအ်ေရာငး်အဝယလ်,ပ်ေနသညဟ်, သသံယ>1ိသြဖင် ့၂၀၁၆ Wသဂ,တလ်တငွ ်EIA က ၄ငး်၏ သစဝ်ယယ်A တငပိ်,သ့ည် ့

လမ်းေWကာငး်ကိ, စံ,စမ်းရနအ်တကွ ်ချlးကပ်ခဲ၏့။ ထိ,ေ့နာကတ်ငွ ်EIA သည ်နယသ်ာလန0်ိ,ငင် ံေရာတ့ာဒမ်?မိ< Sအေြခစိ,က ်က,မPဏတီခ,အား 

၄ငး်က,မPဏကီ တရားမဝင ်ြမနမ်ာက့_နး်သစ ်ေြခာကတ်န ်ေရာငး်ချခဲသ့ညမ်1ာ သသိာေသာ ြဖစ0်ိ,ငေ်ြခ >1ိသညဟ်, မ1တတ်မ်းတင0်ိ,ငခ်ဲသ့ည။်  

 



 

Copyright: EIA 
 
EIA သည ်ပကစ်ယီာ?မိ< S အတီလတီငွ ်

မ1တပံ်,တငထ်ားသည် ့TWB 

Solutions ၏ Rံ, းခနး်ကိ, 

သာွးေရာကခ်ဲရ့ာတငွ ်ပံ,ပါအတိ,ငး် 

ဘယဘ်က ်အေဆာကအ်အံ,သည ်

လAေနအမိ်များ ြဖစေ်နသညက်ိ, 

ေတွSရ?ပီး ညာဘက>်1ိ ဂိ,ေထာင ်

အေဆာကအ်ဦးမ1ာလညး် 

ကာလWကာ>1ည ်

အသံ,းမြပ<ထားသည်ပံ့,ေပUေနပါသည။်  

 
 
ြမနမ်ာ0ိ,ငင်တံငွ ်စစအ်ာဏာသမိ်း?ပီး ေနာကပိ်,ငး်01င် ့ကိ,ဗစက်ပ်ေရာဂါကာလအတငွး်တိ,တ့ငွ ်အချိ< S အတီလကီ,နသ်ညမ်ျားအတကွ ်

ြမနမ်ာက့_နး်သစမ်ျား ဆကလ်ကဝ်ယယ်Aရန ်အခကအ်ခ>ဲ1ိေနပံ,ရသညဟ်, ယAဆစရာ >1ိေသာ်လညး် အြခားေသာ အတီလကီ,နသ်ညမ်ျားအတကွမ်A 

သသိာစာွ များြပား0ိ,ငေ်သာ သိ,ေလ1ာငထ်ားမ/ သိ,မ့ဟ,တ ်ဆကလ်က ်တငသ်ငွး်0ိ,ငေ်နခဲမ့/ တိ, ့ >1ိေနခဲ၏့။ ဥပမာအားြဖင် ့GTH Italia က “က_နေ်တာ်တိ, ့ 

ဆကေ်ရာငး်ေနဖိ,အ့တကွ ်ဘာမ1 ြပဿနာ မ>1ိပါဘAး” ဟ, ေြပာဆိ,ခဲသ့ည။် စစအ်ာဏာသမိ်းမ/ မြဖစခ်ငတ်ငွလ်ညး် CF Wood က,မPဏကီ ၄ငး်တိ, ့ 

ေ>1 Sဆက ်ဝယယ်A ေရာငး်ချ0ိ,ငေ်ရးမ1ာ ကပ်ေရာဂါ အေြခအေနေWကာင် ့အေ01ာကအ်ယ1က ်>1ိခဲေ့သာ်လညး် “ကေံကာငး်ေထာကမ်စာွနဲပဲ့ က_နေ်တာ်တိ,မ့1 

ြမနမ်ာက့_နး်ေတ ွအများ^ကးီ >1ိထားတယဗ်ျ။ ပစoညး်ြပတသ်ာွးတာမျိ<း မ>1ိပါဘAး” ဟ, ေြပာဆိ,ခဲသ့ည။်  

 

 

ဧ?ပီ ၂၀၂၀ တငွ ်Gold Teak Holding က,မPဏကီ ြမနမ်ာ0ိ,ငင်တံငွ ်

စစအ်ာဏာသမိ်းထားေသာ်လညး် သစမ်ျား ဆကလ်က ်

ဝယယ်A0ိ,ငသ်ည ်အေြခအေနကိ, ဝံp့ကား ေြပာဆိ,ခဲ၏့။ ထိ,သိ, ့ 

ြမနမ်ာ0ိ,ငင်မံ1 ဆကလ်ကတ်ငပိ်,မ့/ >1ိေနြခငး်သည ်EUTR 

စိ,းမိ,းေရးကိ,သာမက ြမနမ်ာစစအ်စိ,းရက ဆကလ်က ်ဖိ01ပ်ိမ/ အတကွ ်

လိ,အပ်သည် ့ဝငေ်င ွမရေစေရးအတကွ ်လAထ,အာဏာဖီဆနေ်ရး 

လ/ပ်>1ားမ/ CDM ြဖင် ့လ/ပ်>1ားေနWကေသာ ြမနမ်ာလAထ,၏ 

^က<ိးစားမ/များကိ,လညး် အေ01ာကအ်ယ1က ်ေပးေနသည။် ယခ, 

ေဖာ်ြပပါ ဓါတပံ်,ကိ, Gold Teak Holding က,မPဏကီ LinkedIn 

စာမျက0်1ာတငခ်ဲေ့သာ်လညး် ယခ, ဖျကလ်ိ,က?်ပီ ြဖစသ်ည။် 

 
Photo credit: Gold Teak Holding Group’s 
LinkedIn page. 

 
 
 
က"မ$ဏမီျားထမံ, တံ" ့ြပနမ်3များ  
 

EIA က Basso Legnami၊ Belotti SPA၊ Budai၊ CF Wood၊ Comilegno၊ GTH Italia၊ International Wood၊ Miura Friends၊ Sangiorgi 

Legnami၊ Timberlux၊ TWB Solutions 01င် ့Kärnsund Wood Link က,မPဏတီိ,အ့ား တံ, ့ြပန ်ေြဖဆိ,0ိ,ငသ်ည် ့အခငွ်အ့ေရး ေပးခဲပ့ါသည။်  
 



ထိ,အခါတငွ ်အထကပ်ါ က,မPဏမီျားထမဲ1 Basso Legnami၊ GTH Italia 01င် ့Kärnsund က,မPဏမီျားက EIA ကိ, သးီြခားစ ီစာြပနခ်ဲW့က?ပီး Belotti 

SPA၊ Comilegno Srl၊ International Wood Srl၊ Sangiorgi Legnami SPA၊ Timberlux Srl၊ TWB Solutions Srl တိ,က့မA EIA ကိ, စ,ေပါငး် 

စာြပနခ်ဲW့က၏။ 
 

Kärnsund က အတီလထီကမ်1 သစမ်ျား ဝယယ်Aသည ်ဆိ,ေသာအချကက်ိ, ြငငး်ဆနခ်ဲ?့ပီး “က_နေ်တာ်တိ,မ့1ာ Skogsstyrelsen (ဆွဒီင>်1ိ 

အေရးယA0ိ,ငေ်သာ အာဏာ>1ိသည် ့အဖွဲSအစညး်) ဆကီေန ဒ0ီ1စ ်ဧ?ပီလ ၁၅ ရကေ်နအ့ထ ိြမနမ်ာက့_နး်သစက်ိ, ဆွဒီငက်ိ, တိ,ကRိ်,က ်တငသ်ငွး်ဖိ, ့ 

ခငွ်ြ့ပ<ချက ်ရထားပါတယ”် ဟ, ေြပာဆိ,ခဲ?့ပီး အတီလ>ီ1ိ CF Wood က,မPဏကီိ,လညး် ၄ငး်တိ,က့ သစမ်ျားေရာငး်ချေနေWကာငး် အတညြ်ပ<ခဲသ့ည။်  
 

Basso Legnami က ဆိ,လrငလ်ညး် ၄ငး်တိ,သ့ည ်“ဥေရာပသမဂL စညး်မျlးအမ1တ ်၉၉၅/၂၀၁၀ အရ လိ,အပ်ေသာ ြပညတ်ငွး်01င် ့ဥေရာပဆိ,ငရ်ာ 

သကဆ်ိ,ငသ်ာ သတမ်1တခ်ျကမ်ျား၊ သစမ်ျား အေရာငး်ြမsင်တ့ငြ်ခငး်01င် ့ရလာေသာ သစမ်ျားအတကွ ်အဆင်ဆ့င် ့လ,ပ်ေဆာငဖ်ွယရ်ာများတိ,က့ိ, 

အြပည်အ့ဝ လ,ပ်ကိ,င?်ပီး လ,ပ်ငနး်လညပ်တေ်နပါသညဟ်, ေြပာဆိ,ခဲ၏့။  
 

GTH Italia ၏ ေ>1 Sေနကလညး် အတီလ၏ီ အေရးယAပိ,ငခ်ငွ်>့1ိေသာ အာဏာပိ,င ်အဖွဲSအစညး်၏ ^ကးီWကပ်မ/01င်အ့တA တငသ်ငွး်လာေသာ သစမ်ျားအား 

အတီလ ီအေကာကခ်နွဌ်ာနတငွ ်သကဆ်ိ,ငရ်ာ အခနွမ်ျား ေပးအပ်>1ငး်လငး်?ပီး ြဖစသ်ြဖင် ့EUTR စညး်မျlးအရ လိ,ကန်ာထား?ပီးသား ြဖစသ်ညဟ်, 

ေြပာဆိ,ခဲသ့ည။်  
 

အြခား က,မPဏ ီေြခာကခ်,၏ စ,ေပါငး် တံ, ့ြပနစ်ာတငွမ်A တငသ်ငွး်လာေသာ သစမ်ျား၏ တရားဝငမ်/ ေသချာေစရနအ်တကွ ်သကဆ်ိ,ငရ်ာ 

စညး်ကမ်းများကိ, အာဏာပိ,ငမ်ျား01င် ့အတA ပAးေပါငး်ေဆာငရွ်က ်လ,ပ်ကိ,ငေ်န?ပီး “မညသ်ည်အ့ခါမ1 တာဝနေ်>1ာငက်ငွး်ြခငး် မ>1ိခဲပ့ါ” ဟ, 

ေြပာဆိ,ခဲW့က၏။ ၄ငး်တိ,က့ ြမနမ်ာသ့စမ်ျား တရားမဝင ်တငသ်ငွး်ေနသည ်ဆိ,ေသာ စပ်ွစွခဲျက ်မ1နသ်မrသညလ်ညး် “အမ1နတ်ကယမ်ဟ,တသ်ည် ့

လံ,းဝမ1ားယငွး်ေသာ၊ အေြခအြမစမ်>1ိေသာ၊ မမrမတ အြမတထ်,တလ်ိ,ေသာ ရညရွ်ယခ်ျကပ်ါသည် ့စပ်ွစွခဲျကမ်ျားသာ ြဖစသ်ည”် ဟ,လညး် ြပနလ်ည ်

တံ, ့ြပနခ်ဲသ့ည။်  
 

ြမနမ်ာစစတ်ပ်01င် ့ဆကစ်ပ်ေသာ က,မPဏမီျားမ1 သစမ်ျားဝယယ်Aသည် ့ကစိoကိ,လညး် GTH Italia ၏ ေ>1 Sေနက ၄ငး်တိ,သ့ည ်“IPL PTE Ltd မ1 

မည်သ့ည် ့က,နပ်စoညး်ကိ,မr မဝယယ်Aခဲဖ့Aးပဲ ဘယက်,မPဏြီဖစသ်ည ်ဆိ,ြခငး်ကိ,လညး် အေသအချာ မသပိါ” ဟ, တံ, ့ြပနခ်ဲ၏့။  
 

ထိ,သိ, ့ တံ, ့ြပနခ်ဲေ့သာ က,မPဏမီျား အားလံ,းသည ်စစအ်ာဏာသမိ်း?ပီးေနာကပိ်,ငး်01င် ့ြမနမ်ာသ့စလ်,ပ်ငနး် စးီပာွးေရး ဒဏခ်တခ်ရံ?ပီး ေနာကပိ်,ငး် 

၄ငး်တိ,က့ သစမ်ျားဆကလ်က ်ဝယယ်Aမ/ >1ိမ>1ိ ဆိ,သည် ့ေမးခနွး်ကိ,မA ထည်သ့ငွး် မေြဖWကားခဲW့ကေချ။ 
 

သစေ်ရာငး်ဝယြ်ခငး်<,င် ့ပတသ်ကေ်သာ စးီပာွးေရး ဒဏခ်တမ်3များ 
 

ကေနဒါ၊ ဥေရာပသမဂL၊ ယAေက01င် ့အေမရိကနတ်ိ,က့ ြမနမ်ာ0ိ,ငင်>ံ1ိ စစအ်စိ,းရ01င် ့ဆကစ်ပ်ေနေသာ လAပ,ဂLိ<လ0်1င် ့အဖွဲSအစညး်များကိ, 

ပစမ်1တထ်ားသည် ့ဒဏခ်တပိ်တဆ်ိ,မ့/ အမျိ<းမျိ<း ချမ1တခ်ဲရ့ာတငွ ်စစအ်စိ,းရထမဲ1 ဒဏခ်တ ်ပိတဆ်ိ,ခ့ရံသAများသည ်Rိ,ဟငဂ်ျာများအား ပစမ်1တထ်ား 

ကျbးလနွမ်/များတငွလ်ညး် ပါဝငခ်ဲသ့ည်အ့တကွ ်၂၀၁၉ ခ,01စက်တညး်က ဒဏခ်တပိ်တဆ်ိ,ခ့ ံစာရငး်ထတဲငွ ်ပါဝငေ်နခဲ?့ပီးသား ြဖစ၏်။  
 

အဆိ,ပါ စးီပာွးေရး ဒဏခ်တ ်ပိတဆ်ိ,မ့/များ၏ ကျယြ်ပန်ေ့သာ ရညရွ်ယခ်ျကမ်1ာ စစအ်စိ,းရ၏ တိ,ငး်ြပညသ်ယဇံာတများကိ, အသံ,းချ ေင>ွ1ာ0ိ,ငစ်မွ်းကိ, 

တားြမစရ်န0်1င် ့စစအ်ာဏာသမိ်းမ/01င်တ့က ွေနာကဆ်ကတ်ွ ဲဖိ01ပ်ိမ/များအတကွ ်တာဝန>်1ိသAများကိ, အြပစေ်ပးရန ်ဟA၍ ြဖစသ်ည။် EU ၏ ၂၀၂၁ 

ဇွနလ် ေWကညာချကတ်ငွလ်ညး် အဆိ,ပါ ဒဏခ်တမ်/များသည ်“ြမနမ်ာ0ိ,ငင်အံတငွး် ဒမီိ,ကေရစ0ီ1င် ့တရားဥပေဒ စိ,းမိ,းေရးကိ, ထခိိ,ကေ်နြခငး်01င် ့

ြပငး်ထနေ်သာ လAအ့ခငွ်အ့ေရးချိ<းေဖာကေ်နမ/များေWကာင် ့ချမ1တခ်ဲြ့ခငး် ြဖစသ်ည”် ဟ, ေဖာ်ြပထားပါသည။်  
 

ကေနဒါ၊ ဥေရာပသမဂL၊ ယAေက01င် ့အေမရိကနတ်ိ,အ့ားလံ,းသည ်ြမနမ်ာသ့စလ်,ပ်ငနး်အား ပိတဆ်ိ, ့ ဒဏခ်တခ်ဲ?့ပီး ြဖစပ်ါသည။် ဥေရာပသမဂLကမA 

FPJVC ကိ,ပါ ဒဏခ်တခ်ဲ၏့။ ထိ,သိ, ့ တရားမဝင ်သစတ်ငပိ်,ေ့နေသာ လမ်းေWကာငး်တေလrာကတ်ငွ ်မWကာခဏ ပါဝငေ်လ>့1ိေသာ 

အဖွဲSအစညး်များလညး် အလားတA ဒဏခ်တခ်ခံဲရ့ရာတငွ ်ြမနမ်ာစ့းီပာွးေရး ေကာ်ပိ,ေရး>1ငး်လညး် အပါအဝင ်ြဖစ?်ပီး အလံ,ဆပ်ိကမ်းအား ပိ,ငဆ်ိ,ငသ်ည် ့

က,မPဏလီညး် ြဖစသ်ည။်  

 
အထကပ်ါ စးီပာွးေရး ပိတဆ်ိ,မ့/များေWကာင် ့ထိ,လ,ပ်ငနး်များထသံိ, ့ ဝငေ်င ွေရာက>်1ိမ/များကိ, ဟန်တ့ား0ိ,ငခ်ဲ?့ပီး “တဆင်ခ့”ံ၊ “အကျိ<းခစံားခငွ်”့ ကဲသ့ိ,ေ့သာ 

ေပးေငမွျားကိ,ပါ ဟန်တ့ား0ိ,ငခ်ဲြ့ခငး် ြဖစသ်ည။် ဆိ,လိ,သညမ်1ာ ဝငေ်ငေွပးသငွး်မ/တခ,သည ်ဒဏခ်တခ်ရံေသာ အဖွဲSအစညး်ထ ံတိ,ကRိ်,က ်

သာွးမ1သာလrင ်ပိတဆ်ိ,တ့ားဆးီြခငး် မဟ,တပ်ါ။  
 

ြမနမ်ာက့_နး်သစက်စိoတငွ ်EUTR အား လိ,ကန်ာထားသညက်ိ, က,မPဏမီျားက သကေ်သြပရနအ်တကွ ်ြမနမ်ာသ့စလ်,ပ်ငနး်သည ်၄ငး်တိ, ့ 

သစတ်ငသ်ငွး်မ/ အဆင်ဆ့င် ့လမ်ေWကာငး်တငွ ်မပါဝငသ်ညက်ိ, ြပသရမည ်ြဖစ?်ပီး ထိ,လမ်းေWကာငး်အတငွး် ေပးသငွး်ရမ/များသညလ်ညး် 



ြမနမ်ာသ့စလ်,ပ်ငနး်အား အကျိ<းမြဖစထ်နွး်ေစပါ ဟAေသာ အချကက်ိ,လညး် ြပရမည ်ြဖစပ်ါသည။် ချမ1တထ်ားေသာ စးီပာွးေရး ပိတဆ်ိ,မ့/များ 

သေဘာအရဆိ,လrင ်ြမနမ်ာသ့စလ်,ပ်ငနး်သည ်ြမနမ်ာ0ိ,ငင်မံ1 ေရာငး်ချေသာ သစမ်ျားအားလံ,းအတကွ ်သစတ်ငပိ်,မ့/ လမ်းေWကာငး်ေပUတငွ ်ပထမဆံ,း 

အဆင်အ့ြဖစ ်>1ိေနေသာေWကာင် ့ြမနမ်ာ0ိ,ငင်မံ1 မညသ်ည်သ့စအ်မျိ<းအစားမr ကေနဒါ၊ ဥေရာပသမဂL၊ ယAေက01င် ့အေမရိကန0်ိ,ငင်မံျားသိ, ့ တငပိ်, ့ြခငး် 

မ>1ိသင်ေ့တာေ့ချ။ ြမနမ်ာစ့းီပာွးေရး ေကာ်ပိ,ေရး>1ငး်ပိ,င ်အလံ,ဆပ်ိကမ်းအား သစတ်ငပိ်,ရ့ာတငွ ်အသံ,းြပ<ထားသည ်ဆိ,လrင၊် FPJVC က သစတ်ငပိ်,မ့/ 

လမ်းေWကာငး်၏ အစ◌ိတ်အ်ပိ,ငး် ြဖစေ်နသည ်ဆိ,လrငလ်ညး် စးီပာွးေရး ဒဏခ်တမ်/ကိ, ချိ<းေဖာကရ်ာ ကျမညသ်ာ ြဖစသ်ည။်  
 

 
သးီြခား ?,ငး်လငး်ချက။် ြပစမ်,တထ်ားေသာ စးီပာွးေရး ပိတဆ်ိ"မ့3များ၏ အေရးFကးီပံ" 
 

ြမနမ်ာ0ိ,ငင်တံငွ ်စစအ်ာဏာသမိ်းမ/ ြဖစပ်ာွး?ပီး ေနာကပိ်,ငး်လများတငွလ်ညး် သစမ်ျား ဆကလ်က ်တငသ်ငွး်ေနဦးမညဟ်, ဥေရာပသမဂL01င် ့

အေမရိကနမ်1 က,မPဏီ̂ ကးီ 01စခ်,တိ,က့ ေြပာဆိ,ခဲW့က၏။  
 

Teak Decking Systems (အေမရိကန)် က,မPဏကီ ၂၀၂၁ ဧ?ပီလ ေWကညာချက ်ထ,တြ်ပနခ်ဲရ့ာတငွ ်“က_နေ်တာ်တိ,က့ိ, 

တငပိ်,ေ့ရာငး်ချေနသAေတကွ က_နး်သစေ်တ ွရသေလာက ်ြမနြ်မနဝ်ယထ်ား လိ, ့ ေြပာWက?ပီး တဖကမ်1ာလညး် 0ိ,ငင်တံကာ သဘာဝပတဝ်နး်ကျင ်

ထနိး်သမိ်းေရး အဖွဲSေတကွ က_နး်သစေ်တ ွမဝယပ်ါနဲ ့၊ စစတ်ပ်ကိ, ဘvာေရး ေထာကပံ်သ့လိ, ြဖစေ်နတယ ်ဆိ,?ပီး ေြပာေနWကပါတယ”် ဟ,ေသာ 

ေြပာဆိ,ချကလ်ညး် ပါဝငခ်ဲ၏့။  
 

TDS က ြမနမ်ာက့_နး်သစမ်ျားကိ, ဆကလ်ကဝ်ယယ်Aဖိ, ့ ဆံ,းြဖတခ်ဲသ့လိ, GTH Italia ကလညး် ?ပီးခဲသ့ည် ့ေမလတငွ ်“လက>်1ိကာလမ1ာ 

ြမနမ်ာသ့စလ်,ပ်ငနး်ကိ, စးီပာွးေရး ပိတဆ်ိ,တ့ာ မ>1ိေသးပါဘAးပဲ က_နး်သစမ်သငွး်ဖိ, ့ ပိတပ်ငတ်ာလညး် မ>1ိေသးပါဘAး။ ဆိ,လိ,တာကေတာ ့က_နး်သစ ်

က,နသ်ယွတ်ာကိ, ဥေရာပသမဂLရဲ ့ စညး်မျlးအမ1တ ်၉၉၅/၂၀၁၀ EUTR အတိ,ငး် အဆင်ဆ့င် ့လိ,ကန်ာစရာ>1ိတာ လိ,ကန်ာမယ ်ဆိ,ရင ်ဆကလ်,ပ်လိ, ့ 

ရေနတဲ ့သေဘာပါ” ဟ, ေWကညာချက ်ထ,တြ်ပနခ်ဲသ့ည။်  
 

TDS 01င် ့GTH တိ,၏့ ေWကညာချကမ်ျားသည ်တိ,ကRိ်,ကပ်စမ်1တထ်ားေသာ ဒဏခ်တမ်/များလ,ပ်ရန ်မညမ်rအေရး^ကးီသညက်ိ, အြပည်အ့ဝ 

w]နြ်ပေန၏။ EIA ၏ စစေ်ဆးေတွS >1ိချကမ်ျားအရ အဆိ,ပါ က,မPဏမီျားအပါအဝင ်ြမနမ်ာက့_နး်သစအ်ား ဝယယ်Aေနသည် ့က,မPဏတီိ,ငး်က 

အသအိမ1တြ်ပ<ရန ်ြငငး်ဆိ,သည် ့အေြခအေနမ1ာ သစတ်ငသ်ငွး်မ/ လမ်းေWကာငး် အဆင်ဆ့င်တ့ငွ ်ပါဝငေ်နေသာ က,မPဏမီျားသည ်စစတ်ပ်01င် ့

တိ,ကRိ်,က ်ဆကစ်ပ်ေနသညဟ်Aေသာ အချက ်ြဖစ၏်။ ဥပမာအားြဖင် ့-  
 

• ြမနမ်ာ0ိ,ငင်မံ1 ေရာငး်ချေသာ သစမ်ျားအားလံ,းအတကွ ်သစတ်ငပိ်,မ့/ လမ်းေWကာငး်ေပUတငွ ်ပထမဆံ,း အဆင်အ့ြဖစ ်>1ိေနေသာ 0ိ,ငင်ပိံ,င ်

ြမနမ်ာသ့စလ်,ပ်ငနး်သည ်ြမနမ်ာစစတ်ပ် လိ,လrင ်လိ,သလိ, အသံ,းြပ<0ိ,ငသ်ည် ့ဝငေ်ငမွျား ေပးအပ်ေနေသာ လ,ပ်ငနး်ြဖစပ်ါသည။် 

• သစတ်ငပိ်,မ့/ အဆင်ဆ့င်တ့ငွ ်အဓိက အေရးပါသည် ့အစတိအ်ပိ,ငး်တခ,ြဖစေ်သာ FPJVC တငွ ်စစအ်ရာ>1ိ တဦးချငး်အလိ,က ်

>1ယယ်ာပါဝငမ်/ >1ိေနေသာေWကာင် ့သစေ်ရာငး်ဝယေ်ရးမ1 တဦးချငး် တိ,ကRိ်,က ်အြမတထ်ကွေ်န၏။   

• ဝငး် အငတ်ာပRိ,ကစ်သ်ည ်FPJVC ၏ အစတိအ်ပိ,ငး်တခ, ြဖစေ်န၏။  

• ြမနမ်ာဆ့နစ်ပါးလ,ပ်ငနး် MRT သည ်IGE က,မPဏ ီအ,ပ်စ,၏ အစတိအ်ပိ,ငး်တခ,ြဖစ?်ပီး စစတ်ပ်01င် ့ဆကစ်ပ်မ/ အများအြပား 

>1ိေနသည။်  
 

ြမနမ်ာသ့စလ်,ပ်ငနး်ကဲသ့ိ,ေ့သာ လ,ပ်ငနး်များကိ, တိ,ကRိ်,က ်စးီပာွးေရး ပိတဆ်ိ, ့ြခငး်သည ်TDS 01င် ့GTH Italia ကဲသ့ိ, ့ ြမနမ်ာက့_နး်သစမ်ျား 

တငသ်ငွး်?ပီး ြမနမ်ာစစတ်ပ်အား ရနပံ်,ေင ွေပးေနေသာ က,မPဏမီျားအား တားဆးီ0ိ,ငေ်ရးအတကွ ်အေရးပါသညက်ိ, ေတွSရ၏။  

 
 
အဆိ,ပါ စးီပာွးေရး ပိတဆ်ိ, ့ ဒဏခ်တမ်/များ ပံ,ေဖာ်?ပီး အေရးယAေဆာငရွ်ကြ်ခငး်အပိ,ငး်တငွမ်A ေမးခနွး်ထ,တစ်ရာများ >1ိေနေသး၏။ 

ထိ,သိ,>့1ိေနေသးသညက်ိ, သသိာေစေသာ အေြခအေနများမ1ာ စစအ်ာဏာသမိ်း?ပီးေနာကပိ်,ငး် အတီလသီိ, ့ သစမ်ျား ဆကလ်က ်ေရာက>်1ိေနြခငး်၊ 

ြမနမ်ာစစတ်ပ် ထနိး်ချ<ပ်ေသာ ြမနမ်ာသ့စလ်,ပ်ငနး်က 0ိ,ငင်တံကာ ေဈးကကွအ်တကွ ်သစမ်ျား ေလလတံငေ်နြခငး်01င် ့ြမနမ်ာက့_နး်သစက်ိ, 

ဝယယ်Aရနအ်တကွ ်သစက်,နသ်ညမ်ျားက အမျိ<းမျိ<း ^က<ိးစားေနWကြခငး် တိ, ့ ြဖစသ်ည။်  
 

စးီပာွးေရးဒဏခ်တမ်/ စညး်ကမ်းအတိ,ငး် အေရးယAေဆာငရွ်ကရ်ေသာ အဖွဲSအစညး်များ အေနြဖင် ့က,မPဏအီများစ,သည ်တR,တ၊် မေလး>1ား၊ စကjာပA၊ 

ထိ,ငဝ်မ်စေသာ 0ိ,ငင်မံျားကိ, တဆင်ခ့?ံပီး ြမနမ်ာသ့စမ်ျားကိ, ဝယယ်Aတငသ်ငွး်ေနသည ်ဆိ,သည် ့အချကအ်ပါအဝင ်သစက်,နသ်ယွေ်ရး၏ 

R/ပ်ေထးွမ/များကိ, သ>ိ1ိရန ်လိ,အပ်ပါသည။် ထိ,အ့ြပင ်စမီံခန်ခ့ွမဲ/0 1င် ့ပိ,ငဆ်ိ,ငမ်/တိ,0့ 1င် ့ဆိ,ငေ်သာ ဆကစ်ပ်မ/များကိ, ေတွSရသည် ့ြမနမ်ာ၊ စကjာပA၊ 

ေဟာငေ်ကာင၊် ထိ,ငး် သစက်,နသ်ညမ်ျား01င် ့ဥေရာပသမဂLမ1 အတီလ ီအပါအဝင ်အြခား အဖွဲSဝင0်ိ,ငင်မံျားအWကား ဆကစ်ပ်မ/ 

ထငဟ်ပ်ေနပံ,များကိ,လညး် သ>ိ1ိရန ်လိ,အပ်ပါသည။် (ပံ,ေဖာ် အချကအ်လက ်၃ 01င် ့၄ မ1 ဥပမာများကိ, Wကည်ပ့ါ) 



 

ထိ,သိ, ့ ဆကစ်ပ်မ/များ မညသ်ိ,ပံ့,စြံဖင် ့ြဖစ0်ိ,ငသ်ညက်ိ,လညး် WWF ၏ WOB Timber ဂျာမန ီက,မPဏအီား စံ,စမ်းစစေ်ဆးမ/တငွ ်ဥပမာယA0ိ,ငပ်ါသည။် 

၂၀ဝ၈-၁၁ ကာလတငွ ်WOB သည ်ယခင ်ချမ1တခ်ဲဖ့Aးေသာ ဥေရာပသမဂL၏ စးီပာွးေရး ပိတဆ်ိ,မ့/ စညး်ကမ်းကိ, လကတ်လံ,းြခား လ,ပ်ရနအ်တကွ ်

ြမနမ်ာသ့စမ်ျားကိ, ထိ,ငဝ်မ်ကိ, တဆင်ခ့?ံပီး တငသ်ငွး်ရန ်^က<ိးစားခဲပ့ါသည။် ၄ငး်ထကပိ်,?ပီး လတတ်ေလာကျေသာ ဥပမာြပရလrင ်၂၀၁၉ ဧ?ပီလ တငွ ်

တR,တ0်ိ,ငင်တံငွ ်ထ,တလ်,ပ်သည ်ဆိ,ေသာ က_နး်စားပွဲ အလံ,း ၂၀ဝ ကိ, ဒတခ်ျ ်အာဏာပိ,ငမ်ျားက စးီနငး်ခဲရ့ာတငွ ်အဆိ,ပါ က_နး်ခံ,ထ,တလ်,ပ်ေသာ 

တR,တစ်ကRံ်,သည ်FSC စစေ်ဆးအတညြ်ပ<ချက ်ရထား?ပီး ထိ,စားပွဲများတငွလ်ညး် အဆင်ဆ့င် ့သယယ်Aလာခဲသ့ည် ့လမ်းေWကာငး်အား 

သစတ်ရားဝငမ်/ အပါအဝင ်အတညြ်ပ<သည် ့FSC လကမ်1တမ်ျားလညး် ရ>1ိထားသညက်ိ, ေတွSရ၏။ ပိ,င>်1ငက်,နသ်ညက်လညး် အဆိ,ပါ 

က_နး်သစမ်ျားသည ်ဘရာဇီးတငွ ်ပံ,စခံျ စိ,ကပ်ျိ<းထားေသာ သစမ်ျားြဖစသ်ညဟ်, ေြပာဆိ,ခဲေ့သာလညး် ေနာကပိ်,ငး် ဒတခ်ျ်အာဏာပိ,ငမ်ျား၏ 

စံ,စမ်းစစေ်ဆးမ/အရ အဆိ,ပါ က_နး်သစမ်ျားသည ်ြမနမ်ာ0ိ,ငင်မံ1 သဘာဝ က_နး်သစမ်ျား ြဖစေ်နသညက်ိ, ေဖာ်ထ,တ0်ိ,ငခ်ဲေ့လသည။်  
 

အဆိ,ပါ WOB 01င် ့က_နး်စားပွဲ အမ/တိ,သ့ည ်ြမနမ်ာက့_နး်သစက်ိ, ဝယယ်Aရေရးအတကွ ်က,မPဏမီျားက မညမ်rအထ ိအရဲစနွ် ့ လ,ပ်ကိ,ငသ်ညဆ်ိ,ေသာ 

အေြခအေနများအတကွ ်ဥပမာများပင ်ြဖစသ်ည။် သိ,ရ့ာတငွ ်ထိ,သိ, ့ လ,ပ်သညက်ိ, မိသာွးလrငလ်ညး် WOB အား ယARိ,ေင ွ၃.၃ သနး် ဒဏေ်င ွ

ေဆာငရ်န0်1င် ့အ,ပ်ချ<ပ်ေရး ဒါRိ,ကတ်ာ Stephan Bührich ဆိ,ငး်ငံေ့ထာငဒ်ဏ ်၂၁ လ01င်အ့တA ဒဏေ်င ွယARိ, 01စသ်နိး် ြပစဒ်ဏခ်ျခရံသကဲသ့ိ, ့ 

ြပစဒ်ဏက်ျသာွး0ိ,င?်ပီး အဆိ,ပါ ဒါRိ,ကတ်ာက ေနာကထ်ပ် အလားတA ထပ်မံကျbးလနွလ်rင ်ပိ,မိ,̂ ကးီေလးေသာ ြပစဒ်ဏ ်ချမည ်ဟA၍လညး် 

ထိ,အမိန်မ့ျား ချလိ,ကေ်သာ ဂျာမနတ်ရားRံ,းတRံ,းက သတေိပးခခံဲရ့သညက်ိ, ေတွSရပါသည။်  
 

အGကြံပHချကမ်ျား 
 

အတီလ0ီ1င်တ့က ွ0ိ,ငင်တံကာမ1 သစက်,နသ်ညမ်ျား အေနြဖင်။့ ။ 

• ြမနမ်ာ0ိ,ငင်မံ1 သစမ်ျားတငသ်ငွး်ေနြခငး်ကိ, ချကခ်ျငး် ရပ်ဆိ,ငး်ရန ်

 

အတီလ ီအာဏာပိ,ငမ်ျားအေနြဖင်။့  ။ 

• Wကားခ0ံိ,ငင်(ံဥပမာ-စကjာပA)များမ1တဆင် ့အပါအဝင ်ြမနမ်ာသ့စမ်ျား အတီလ0ီိ,ငင်အံတငွး်သိ, ့ တငသ်ငွး်ဝငေ်ရာကမ်/ မ>1ိေစေရး 

လ,ပ်ေဆာငြ်ခငး်အားြဖင် ့ြမနမ်ာသ့စလ်,ပ်ငနး်01င် ့FPJVC အေပUတငွ ်ချမ1တထ်ားေသာ စးီပာွးေရးပိတဆ်ိ,မ့/ ထေိရာကေ်စရန ်

• EUTR စညး်မျlးက ြပဌာနး်ေသာ အဆင်ဆ့င် ့လိ,ကန်ာဖွယရ်ာ လ,ပ်ငနး်စlများကိ, မလိ,ကန်ာလrင ်အများဆံ,း ဒဏေ်င ွယARိ, တသနး် 

ဒဏRိ်,ကမ်/ အပါအဝင ်EUTR စညး်မျlး ဥပေဒ စိ,းမိ,းေရးအတကွ ်လ,ပ်ပိ,ငခ်ငွ်အ့ာဏာ အားလံ,း အြပည်အ့ဝ အသံ,းချရန ် 

• အဆိ,ပါ တရားဥပေဒစိ,းမိ,းေရးအတကွ ်လိ,အပ်လာသည ်ဆိ,လrင ်အတီလ ီဥပေဒြပ<ြခငး်ဆိ,ငရ်ာ ေြပာငး်လမဲ/ ြပ<ရန ်

• ဘvာေရးဆိ,ငရ်ာ ရာဇဝတမ်/များကိ, အြပည်အ့ဝ စံ,မမ်းစစေ်ဆး0ိ,ငရ်နအ်တကွ ်ရ>1ိေသာထားေသာ သကဆ်ိ,ငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားကိ, 

ဘvာေရး စညး်Wကပ်အဖွဲSအား ေဝမrရန ်

 

ဥေရာပသမဂL01င် ့ယAေက0ိ,ငင်တံိ,မ့1 အြခား ြပစဒ်ဏခ်ျ0ိ,ငစ်မွ်း>1ိေသာ အာဏာပိ,ငမ်ျား အေနြဖင်။့ ။ 

• အဖွဲSဝင0်ိ,ငင် ံအသးီသးီတငွ>်1ိေသာ က,မPဏမီျားက EUTR စညး်မျlး (ယAေက0ိ,ငင်အံတကွ ်UKTR စညး်မျlး) များ ချိ<းေဖာကမ်/များတငွ ်

Wကရံာပါအြဖစ ်ပါဝင ်ချိ<းေဖာကေ်နြခငး် >1ိမ>1ိ စံ,စမ်းစစေ်ဆးရန ်

 

ဥေရာပ ေကာ်မ>1င ်အေနြဖင်။့ ။ 

• EUTR စညး်မျlး ဥပေဒ စိ,းမိ,းေစရန ်ပျကက်ကွသ်ည် ့အတီလအီေပU အမ/ဖွင်ရ့န ်

 

0ိ,ငင်တံကာ အသိ,ငး်အဝိ,ငး် အေနြဖင်။့ ။ 

• စးီပာွးေရးဒဏခ်တ ်ပိတဆ်ိ,မ့/များ01င် ့ပတသ်က၍် မညသ်Aက့ိ, ပစမ်1တထ်ား?ပီး မညသ်ိ, ့ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မည ်ဆိ,သည်အ့ချက ်

အပါအဝင ်စးီပာွးေရးပိတဆ်ိ,မ့/များကိ, စနစတ်ကျ ချlးကပ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန။် ထိ,သိ, ့ လ,ပ်ေဆာငရ်ာတငွ ်ြမနမ်ာစစတ်ပ်01င် ့

သသိာထင>်1ားေသာ ဆက0်ယွမ်/>1ိသည် ့ြမနမ်ာက,မPဏမီျားကိ, ပစမ်1တထ်ားရန ်(ဥပမာ-ြမနမ်ာဆ့နစ်ပါး ေရာငး်ဝယေ်ရး) 



ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲမ+တစ်- ၁။ ၂၀၁၁-၂၀ အတငွး် ယ6ေက အပါအဝင ်ဥေရာပသမဂ>?ိ-ငင်မံျားက HS Code 44 ြဖင် ့တငသ်ငွး်မF အားလံ-း (ယ6Hိ-သနး်ဂဏနး်ြဖင်)့ 

အကစ်တ်ိ'းနးီယား-.င် ့ေမာ်လ်တာ-ိ'ငင်တံိ'က့ အဆိ'ပါ ကာလအတငွး် ြမနမ်ာ-ိ'ငင်မံ. မညသ်ည်သ့စက်ိ'မ= မတငသ်ငွး်ခဲပ့ါ။ 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Austria 0 0.003 0.056 0 0.254 0 0.001 0 0 0 
Belgium 0.003 0.631 0.549 0.93 1.559 2.12 2.795 4.855 0.995 0.367 
Croatia 0.288 0.285 0.14 0.106 0.164 0.542 0.251 1.614 4.168 1.8 
Cyprus 0 0 0 0 0.002 0 0 0 0 0 
Czech Rep. 0 0 0 0 0 0 0 0.519 1.339 0 
Denmark 0 0.247 1.058 0.874 2.016 3.442 0.269 0 0.001 0.011 
Finland 0 0.073 0.257 0.259 0.423 0.989 0.944 0.442 0 0 
France 0 0.088 0.127 0.874 1.906 2.309 2.103 1.636 1.736 1.365 
Germany 0.104 1.887 5.607 3.515 5.951 7.058 4.489 5.074 0.092 0.047 
Greece 0 0 0.001 0.122 0.205 0.218 0.444 1.345 5.652 3.042 
Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.014 
Ireland 0 0 0 0 0 0.001 0.006 0 0.001 0.009 
Italy 0.001 1.324 7.377 6.726 6.864 13.244 13.834 23.324 25.09 23.826 
Lithuania 0 0 0 0 0 0 0.067 0 0 0 
Netherlands 0 0.267 1.419 1.231 0.866 2.913 3.955 1.296 0.152 0.145 
Poland 0 0 0 0.349 0.509 0.098 0.475 1.178 0.553 1.192 
Portugal 0 0 0 0 0.124 0.001 0.079 0.075 0.22 0.106 
Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 
Slovakia 0 0 0 0 0 0 0.005 0.006 0 0 
Slovenia 0 0 0.052 0.047 0.134 0.296 0.601 0.346 0 0.052 
Spain 0 0.001 0.063 0.298 0.379 0.572 0.289 1.136 0.584 0.568 
Sweden 0 0.171 0.314 0.538 0.449 0.896 0.786 1.787 3.238 3.43 
UK 0 0.255 0.74 0.441 0.728 0.859 0.542 0.289 0.365 0.206 



Total 0.396 5.232 17.76 16.31 22.533 35.558 31.935 44.922 44.386 36.18 
  



 
ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲမ+တစ်- ၂။ HF Italy ?+င် ့Comilegno တိ-အ့တကွ ်Viator Pula က-မJဏကီ ခHိ-ေအးM+ားမ+တဆင် ့သစေ်ပးပိ-သ့ည် ့အသ-တမ်ျား အကျOးHံ-းအချကအ်လက ်

  HF ITALY HF ITALY COMILEGNO 

Departure port Yangon Myanmar industrial port (MIP) Asia World Port Terminal (AWPT) Asia World Port Terminal 
(AWPT) 

Shipment dates (dep. Yangon, arr. 
Croatia)  

D: 22/12/2017 
A: 30/01/2018 

D: 25/02/2019 
A: 27/03/2019 

D: 21/10/2019 
A: 05/12/2019 

US$ Value Yangon– (Export 
Declaration – ED) 

45,686.98 46,775.76 67,169.86 
Shipping costs $ 1,196.61 1,576.26 NA 
$ Value Rijeka - SAD 77,118.45 66,377.37 152,208.35 

Value change % (ED + shipping – 
SAD) 64.50% 37.30% 226.6%*  
HS code Yangon  4418100030 4418 4407296900  

HS code Rijeka 44072995 44072995 NA  

Estimated Special Goods Tax 
(SGT) avoided for export ($) 4568.7 4677.58 NA 

 

Estimated Myanmar Customs 
Tariff (MCT) avoided ($) 

5482.44 5613.09 NA 

 

Overlapping ownership / 
management (Myanmar / 
Singapore) 

X 
 
 
(KMI, Win Timber) 

X 
 
(National Wood Industry (NWI), Win 
Timber) 

X 
 
(Myanmar Rice Trading, 
IPL) 

 

*Not including shipping costs 
 
ends 


