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International Alert အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တင္ျပခ်က္

International Alert သည္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပဋိပကၡ၏ အက်ဳိး 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ တုိက္႐ုိက္ခံစားရေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ကုိင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားလုံး 

အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ယုံၾကည္သည္။ မတူကြဲျပား 

ေသာ ေဒသမွလူထုမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေစျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡ၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ 

အဓိကထားသည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္မွ အထက္မူ၀ါဒပိုင္းဆုိင္ရာအဆင့္အထိ ေန႔စဥ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတူတကြ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိသည္မွာ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ လက္မွတ္ 

ေရးထုိးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းဆုိသည္ထက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေနထုိင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မတူကြဲျပားမႈ 

မ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္မႈ မရွိေစဘဲ ေျဖရွင္းႏုိင္ၿပီး အတူတကြ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ပိုမိုၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အနာဂတ္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံးတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္သည္။
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မူပိုင္ခြင့္အားလုံးကုိ မွတ္ပံုတင္ထားသည္။ ယခု ပံုႏိိွပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွ်ကုိ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အီလက္ထရြန္နစ္နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စက္ပစၥည္းဆုိင္ရာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မိတၱဴ 

ကူးယူျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ 

မျပဳလုပ္ရ။

မ်က္ႏွာဖံုး ပုံရိပ္ - ေမာင္ေမာင္စိုး (သစ္ေတာ)
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Jana Naujoks ႏွင့္ Robert Barclay၊ ဦးထြန္းေပၚဦး၊ ဦးေစာဒိုဝါး၊ ဦးႏိုင္ေအးစံတို႔ 
ျပဳစုတင္ျပသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ

International Alert အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တင္ျပခ်က္

International Alert သည္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပဋိပကၡ၏ အက်ဳိး 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ တုိက္႐ုိက္ခံစားရေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ကုိင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားလုံး 

အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ယုံၾကည္သည္။ မတူကြဲျပား 

ေသာ ေဒသမွလူထုမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေစျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡ၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ 

အဓိကထားသည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္မွ အထက္မူ၀ါဒပိုင္းဆုိင္ရာအဆင့္အထိ ေန႔စဥ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတူတကြ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိသည္မွာ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ လက္မွတ္ 

ေရးထုိးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းဆုိသည္ထက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေနထုိင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မတူကြဲျပားမႈ 

မ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္မႈ မရွိေစဘဲ ေျဖရွင္းႏုိင္ၿပီး အတူတကြ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ပိုမိုၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အနာဂတ္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံးတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္သည္။
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မူပိုင္ခြင့္အားလုံးကုိ မွတ္ပံုတင္ထားသည္။ ယခု ပံုႏိိွပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွ်ကုိ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အီလက္ထရြန္နစ္နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စက္ပစၥည္းဆုိင္ရာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မိတၱဴ 

ကူးယူျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ 
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 

International Alert2

ေက်းဇူးတင္လႊာ

စာတမ္းျပဳစုသူမ်ားသည္ ဤသုေတသနလုပ္ငန္းတြင္ မိမိတို႔၏ အျမင္မ်ားကို နက္႐ိႈင္းစြာ မွ်ေဝေဖာ္ျပ ေပးခဲ့ၾကသည့္ 
တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာျပည္သူမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ထို႔အတူပင္ 
ဤအစီရင္ခံစာေရးသားစဥ္အတြင္း ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကေသာ International Alert အဖြဲ႕မွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ၾကားျဖတ္ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (ITF) မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျပင္ပမွလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔၏ အက်ိဳးဆက္စပ္ 
သူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ၾကသည့္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း၊ POINT အဖြဲ႕ႏွင့္ မေကြးစိမ္းေရာင္စို
ကြန္ရက္အဖြဲ႕တို႔မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ မူၾကမ္း 
အဆင့္တြင္ အေသးစိတ္ စိစစ္သံုးသပ္၍ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာအား ခိုင္မာအားေကာင္းေစမည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Hugh Speechly၊ ဦးမ်ိဳးမင္း၊ ဦးဆလိုင္း 
က်ံဳးလ်န္ေထာင္း၊ Kevin Woods, Art Blundell, Shreya Mitrs, Markus Mayer ႏွင့္ Phil Vernon တို႔အားလည္း 
ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။ ဤဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္တြင္ အမွားတစ္စံုတစ္ရာပါဝင္ခဲ့ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ စာတမ္းျပဳစု 
သူမ်ား၏ တာဝန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤသုေတသနလုပ္ငန္းကို ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းႏိုင္ငံ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID)/UKAID) က 
ယင္း၏ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ရာသီဥတု (FGMC) ဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ 
ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ခဲ့ပါသည္။ International Alert အဖြဲ႕အေနျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အလႉရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ 
ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေအဂ်င္စီ၊ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန၊ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဌာနတုိ႔အား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား 
ေပးအပ္သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာပါ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားသည္ 
International Alert အဖြဲ႕၏ အာေဘာ္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး၊ ထိုအလႉရွင္မ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကို ထင္ဟပ္ 
ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာလိုပါသည္။ 
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မာတိကာ

အတိုေကာက္စာလံုးမ်ား ����������������������������������������������������������������������������������������������၄

အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ ္���������������������������������������������������������������������������������������������၅

၁။  နိဒါန္း ������������������������������������������������������������������������������������������������������������၈

၁.၁ သုေတသန နည္းစနစ ္���������������������������������������������������������������������������� ၁၁

၂။ ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး � VPA အတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးပါရပါသနည္း။ ����������������������������� ၁၂

၂�၁ VPA ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔အၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ ���������������������������������������� ၁၄

၃။ ပဋိပကၡျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မွႈျပဇယား ���������������������������������������� ၁၈

၃�၁ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း ��������������������������������������������������������������������������������� ၂၁

၃�၂ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရး �������������������������������������������������������������������������� ၂၂

၃�၃ က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈ ���������������������������������������������������������������������������� ၂၄

၃�၄ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း ������������������������������������������������������ ၂၅

၄။ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း ����������������������������������� ၂၈

၄�၁ သစ္ကုန္သြယ္မႈ၏ ႏိုင္ငံေရး ေဘာဂေဗဒ အေျခအေန ������������������������������������������� ၂၈

၄�၂ တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ တရားမ၀င္သစ္ျဖစ္မႈစနစ္တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ���������������������� ၃၁

၄�၃ တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္မႈကို ဆန္႔က်င္ရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ 

လုပ္ငန္းမ်ား ��������������������������������������������������������������������������������������� ၃၄

၄�၄ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ ္���������������������������������������������������������������������� ၃၈

၄�၅ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း ������������������������������������������������� ၄၄

၄�၆ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈ ��������������������������������������������������������������������������� ၅၁

၅။ နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က ္������������������������������������������������������������������������������������������ ၅၅

ေနာက္ဆက္တြဲ � သုေတသနနည္းစနစ�္��������������������������������������������������������� ၅၇
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အတိုေကာက္စာလံုးမ်ား 

CFC ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ (Community forestry certificate)
CFI ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား (1995 

Community Forestry Instructions) 
CFUG ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအသံုးျပဳသူမ်ားအုပ္စု (Community forest user group)
CSO အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း (Civil society organisation) 
EAG/O တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စု/အဖြဲ႕ (Ethnic armed group/organisation)
EU ဥေရာပသမဂၢ (European Union)
FD သစ္ေတာဦးစီးဌာန (Forest Department) 
FLEGT တရား၀င္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ 

ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (Forest 
Law Enforcement, Governance and Trade) 

FO  သစ္ေတာအရာရွိ (Forest officer)
GAD အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (General Administration Department)
GoM ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ (Government of Myanmar)
IPA ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္ (Investment Protection Agreement)
ITF ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (Interim Task Force)
KESAN ကရင္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူမႈလုပ္ငန္းကြန္ရက္ (Karen Environmental and Social 

Action Network)
KIO  ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (Kachin Independence Organisation)
MOALI လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန (Ministry of Agriculture, Livestock 

and Irrigation)
MONREC သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန (Ministry of Natural Resources, 

and Environmental Conservation)
MSG သံုးပြင့္ဆိုင္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ (Multi�Stakeholder Group)
MTE ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း (Myanma Timber Enterprise)
MTLAS  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံသည့္စနစ္္ (Myanmar Timber Legality Assurance 

System) 
NLD  အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (National League for Democracy)
RECOFTC  ေဒသတြင္း အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာသင္တန္းဌာန � ျပည္သူႏွင့္သစ္ေတာမ်ားအတြက္ ဗဟိုဌာန 

(Regional Community Forestry Training Center – The Center for People and Forests)
REDD+ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ ေတာအတန္းအစား က်ဆင္းျခင္းမွ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 

(Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)
SGBV က်ားမအေျချပဳလိင္အၾကမ္းဖက္မႈႈ (Sexual and gender�based violence)
TNI Transnational Institute 
VPA ႏွစ္ႏုိင္ငံ မိတ္ဖက္သေဘာတူ သစ္ကုန္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္ (Voluntary Partnership Agreement)
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အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ဤစာတမ္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္း 
ေရာင္း၀ယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မွႈ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ 
မိတ္ဖက္သေဘာတူ သစ္ကုန္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္ (FLEGT �VPA) ကို ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရာတြင္ ပါဝင္ေနၾကသည့္ အက်ိဳး 
ဆက္စပ္သူအားလံုးတို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္အတြင္းရွိ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိရွလြယ္မႈအေၾကာင္း 
ဆန္းစစ္ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားမွ 
ထုတ္ႏုတ္ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည့္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္  ပဋိပကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔က သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ မည္သို႔ 
ဆက္စပ္ေနၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ FLEGT�VPA လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
က်င့္သံုးမည့္ “ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိရွလြယ္မႈ” ခ်ဥ္းကပ္နည္းအား  မည္သို႔ကူညီပံ့ပိုး ေပးႏိုင္မည္ကိုလည္းေကာင္း 
ျခံဳငံုေဖာ္ျပရန္ ႀကိဳးစားထားသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္ (၆) စုၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး 
ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ႐ႈပ္ေထြး၊ ရွည္ၾကာၿပီး၊ မေရရာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအလယ္တြင္ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဆီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္း 
ေနဆဲလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အဓိက ျပႆနာ 
တစ္ရပ္မွာ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားတြင္ ေပါမ်ားစြာ ေတြ႕ရွိရသည့္ ကၽြန္း၊ ပိေတာက္/တမလန္းႏွင့္ အျခား 
အဖိုးတန္သစ္မ်ိဳးမ်ား အပါအဝင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဖိုးတန္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား အနာဂတ္ကာလတြင္ မည္သို႔ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
VPA ကဲ့သို႔ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ တခါတရံတြင္ နက္႐ႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ နစ္နာမႈမ်ားကို မရည္႐ြယ္ဘဲ 
ပိုဆိုးေစႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတြင္း တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡအေ႐ြ႕မ်ားကလည္း 
သဘာဝအားျဖင့္ VPA ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡႏွင့္ VPA 
လုပ္ငန္းစဥ္အၾကား ဤသို႔ ႏွစ္လမ္းသြား အျပန္အလွန္သက္ေရာက္ေနမႈကို အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းသည္ ပဋိပကၡ 
ေၾကာင့္ ထိရွလြယ္မႈခ်ဥ္းကပ္နည္း၏ ေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲမႈကို အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။  

ဤစာတမ္းတြင္ VPA လုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကေသာ အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားက VPA ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာႀကီးမ်ားတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ 
လည္းေကာင္း၊ အႏၲရာယ္ရွိမႈ (risks) မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး၍ ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ 
လည္းေကာင္း ကူညီေပးရန္အတြက္၊ “ပဋိပကၡေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္မႈကို သ႐ုပ္ခြဲဆန္းစစ္ျခင္း (conflict risk 
analysis)” ဟု ေခၚဆိုေသာ ႐ိုးရွင္းသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္၍ အဆိုျပဳတင္ျပထားသည္။ ဤစာတမ္းပါ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို စတင္ရာတြင္၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေနရမည့္ ေအာက္ပါအဓိကျပႆနာ (၄) ရပ္ကို အဆိုျပဳ 
လိုပါသည္ �  



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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•	 ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း (Participation) – အဖြဲ႕အားလံုးတို႔သည္ VPA လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္သည့္ 
အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကို မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ရရွိပါသနည္း။ ဖယ္ထုတ္ခံထားရေသာ အက်ိဳး 
ဆက္စပ္သူမ်ား ရွိေနပါသလား။ 

•	 ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားျခင္း (Communication) – လုပ္ငန္းစဥ္သည္ တာဝန္ခံမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ 
ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားမႈ ရွိပါသလား။ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ား 
အၾကားတြင္ ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုတည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ပါသလား။ 

•	 က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈရွိျခင္း (Gender) – အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ VPA အေၾကာင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး 
ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ 
မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေနပါသနည္း။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုလားခ်က္ 
မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသလား။ 

•	 ရပ္႐ြာျပည္သူမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးအပ္ျခင္း (Community empowerment) – VPA လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ားသည္ ရပ္႐ြာျပည္သူမ်ား၊ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ 
ခံရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အပါအဝင္ အပယ္ခံျပည္သူမ်ားအား ပိုမိုပါဝင္ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္၍ ပိုမိုပူးေပါင္း 
ပါဝင္ႏိုင္ေသာ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ရရွိေစေရးအတြက္ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ေပးထားပါသနည္း။ 

ဤအခ်က္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသနည္း။ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားျခင္း၊ က်ား/မ 
တန္းတူညီမွ်မႈရွိျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းတို႔မွာ ေကာင္းစြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္း မရွိပါက၊ တင္းမာမႈမ်ား 
ပိုတိုးလာေစမည့္ အခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္လံုးႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွန္ေနစဥ္အတြင္းတြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိပါက ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ သို႔ရာတြင္ 
ဤအခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ပါက မတူညီေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအစုအဖြဲ႕မ်ား၊ ေဒသႏၲရႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကားတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ပိုမိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (ITF) သို႔မဟုတ္ သံုးပြင့္ဆိုင္ညြန္႔ေပါင္း 
အဖြဲ႕ (MSG)1 သည္  ဤအႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအခ်က္မ်ားကို ပံုမွန္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ ပဋိပကၡတင္းမာမႈ 
မ်ား တိုးလာျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ၿပီး၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ကာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ 
ေရးဆီသို႔ ေ႐ွ႕ဆက္သြားေနမႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ႏွစ္လမ္းသြား ဆက္သြယ္ 
ျပန္ၾကားေရးလမ္းေၾကာင္းကို အေျခခံလွ်က္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားက အားလံုးပူးေ
ပါင္းပါဝင္ျခင္းသည္လည္း ဤအခ်က္ကို ရရွိေစေရးအတြက္ အဓိကက်ပါသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ FLEGT VPA လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ဤစာတမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္ျခင္းတို႔ကိုလည္း က်ယ္ျပန္႔ေသာအျမင္ျဖင့္ ေလ့လာတင္ျပထားသည္။ 
သစ္ေတာ သယံဇာတမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ကူညီေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစေရးအတြက္ 

1  VPA ေဆြေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (ITF) ကို အစိုးရ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ 
ပုဂၢလိကက႑မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့သည္။ လက္ရွိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးအဆင့္ၿပီးဆံုးသြားပါက ITF အဖြဲ႕ကို 
ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ၿပီး၊ EU ႏွင့္ အစိုးရအၾကား VPA ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္  ႏိုင္ငံအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ ေရးအတြက္ 
သံုပြင့္ဆိုင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ (MSG) ကို (တူညီေသာ က႑မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္) အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕၍ ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္သည္။  



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္ေသာ သစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ရပ္႐ြာျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ ေျမႏွင့္ 
သစ္ေတာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားစသည့္ အဓိကျပႆနာမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားသည္။ 

အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ VPA လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွား 
ႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ရွိျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားထက္ အလြန္ 
အက်ဴး ေရွ႕မေရာက္ေစရန္ သတိထားသင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ဤစာတမ္းတြင္ အၾကံျပဳထားသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းသည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဝိုင္းမ်ားကို ပံုစံတက် ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းအျပင္၊ 
အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားစြာျဖင့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (ဥပမာ � VPA လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ 
ေပါင္းကူးေဆြးေႏြးဝိုင္းမ်ား) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို တိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ 
လည္းေကာင္း သစ္ေတာမ်ားကို မွီခိုေနရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဘဝမ်ားကို တိုးတက္ေစမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္
တိုးတက္မႈမ်ားကို ရရွိေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ဤသို႔ ရရွိေစေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားအသီးသီးတို႔မွ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေန အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားက အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္လည္း အဓိကက်ပါသည္။ 

ဤစာတမ္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အျပင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာက႑ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ရမည့္ အဓိကနယ္ပယ္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အားနည္း 
ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေျမပိုင္ဆုိင္မႈ မေသခ်ာျခင္း၊ တရားမဝင္သစ္ထုတ္ျခင္း၊ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ား၌ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာတည္ေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္သည့္ 
အထူးစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူအဆင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္း 
မ်ားကိုလည္းေကာင္း ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (၅)ခုမွ ထုတ္ႏုတ္လွ်က္တင္ျပထားသည္။ 

ဤစာတမ္း၏ အဆံုးသတ္အေနျဖင့္ VPA လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ 
ပတ္သက္ေနၾကသည့္ အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 
ကူညီေပးႏိုင္မည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ေရး 
အတြက္ VPA လုပ္ငန္းစဥ္အား အသံုးခ်လိုသည့္ အတိုင္းအတာကို 
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အပါအဝင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ VPA လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
နယ္ပယ္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္တို႔ကုိ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
ခိုင္မာေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိလည္း တင္ျပထားသည္။ တဖက္ 
တြင္လည္း အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားက ရည္မွန္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ 
ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား 
ရရွိေစမည့္ ခိုင္မာေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးရန္ 
ရည္႐ြယ္၍  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္း 
မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခက္အခဲ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ကိုလည္း 
မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။ 

“တရားမဝင္ သစ္ထုတ္တာေတြ ရပ္ႏိုင္ 

ဖို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရတဲ့အထိ ေစာင့္ 

ေနမယ္ဆိုရင္ ဘာသယံဇာတမွ က်န္ 

ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က 

အခုအခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ 

ကို သိဖို႔လိုေနၿပီ၊ FLEGT လုပ္ငန္းက 

တဆင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အကူ 

ျပဳမဲ့ နည္းလမ္းေတြ ရွာဖို႔လိုေနၿပီ”

အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ITF အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္ 

(ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖဖာ္ဝါရီလ)



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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၁။ နိဒါန္း  

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ႂကြယ္ဝေသာ္လည္း၊ အမည္သတင္းေက်ာ္ၾကားေသာ သစ္ေတာ 
သယံဇာတမ်ားမွာမူ လ်ွင္ျမန္စြာ ေလ်ာ့နည္းလာေနပါသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ 
စုစုေပါင္း၏ ေလးပံုတစ္ပံုေက်ာ္ကို ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရာ၊2 ထိုႏႈန္းမွာ ကမၻာေပၚတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏႈန္း တတိယ 
အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။3 ဤသို႔ေလ်ာ့နည္းမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း၊ သစ္ေတာမ်ားသည္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံလူဦးေရအနက္ ၈၀% ခန္႔ (အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲစြာေနထိုင္ရေသာ၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ခံေနရေသာ၊ ပဋိပကၡျဖစ္ 
ပြားရာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနရေသာ ျပည္သူမ်ား၏)  အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း စနစ္မ်ားကို အေထာက္အကူ 
ျပဳေနသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။4 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝေတာက်န္ အမ်ားစုမွာ အထူးသျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ 
ႏိုင္ငံ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္အပါအဝင္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တည္ရွိေနသည္။ ထိုေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ 
လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုအမ်ားအျပားတို႔အၾကား တစိတ္တပိုင္းအားျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနစ္နာမႈမ်ားေၾကာင့္ တြန္းအားေပးျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည့္ ႏွစ္ (၆၀) 
ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ FLEGT VPA လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရန္ 
ျပင္ဆင္ေနပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢ၏ FLEGT လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ေရရွည္တည္တံ့၍ 
တရားဝင္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ တိုးတက္ေစျခင္း၊ တရားဝင္ 
ထုတ္လုပ္သည့္ သစ္မ်ားကုန္သြယ္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 

2  E. Htusan, Myanmar forest�cutting continues despite government efforts, 2 September 2016,

3  FAO, Global Forest Resources Assessment 2015: How are the world’s forests changing? Rome: FAO, 2015

4  G. Kissinger et al, Background report for identifying the drivers of deforestation and forest degradation in Myanmar, 
UNREDD and MONREC, 2017, p.24

ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းတြင္တည္ရွိေသာ သစ္ဆိပ္၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ၂၀၁၂



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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ရည္႐ြယ္ထားသည္။ FLEGT VPA လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုသည္မွာ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျပင္ပမွ သစ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူ ႏိုင္ငံတစ္ 
ႏိုင္ငံတို႔အၾကားတြင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းထားသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္း ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပင္ပ 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ ဥေရာပသမဂၢသို႔ တင္ပို႔လာေသာ သစ္ႏွင့္သစ္ထြက္ပစၥည္းမ်ားသည္ ထိုႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားကို 
ကိုက္ညီလိုက္နာထားေစရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။ ထိုသို႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ရွိထားပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
သစ္ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ ဥေရာပေစ်းကြက္ကို ပိုမိုလက္လွမ္းမွီလာျခင္း၊ သစ္ေတာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို 
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစျခင္း၊ သစ္ႏွင့္သစ္ထြက္ပစၥည္းက႑မွ ဝင္ေငြတိုးတက္ရရွိေစျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို 
ရရွိမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

VPA သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္အတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အျခားေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္း ကုန္သြယ္ေရး 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ အျခားဆက္စပ္မူေဘာင္မ်ား (ဥပမာ � ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာ 
တူညီခ်က္မ်ား5) ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ မ်ားစြာကြာျခားသည္။ EU ႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အစိုးရတို႔အၾကား VPA သေဘာ 
တူညီခ်က္အတြက္ တရားဝင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္တြင္ပင္၊ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၌လည္း အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက 
က႑ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီး ရွည္လ်ားေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖင့္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္ အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားသည္ “တရားဝင္သစ္” အား မည္သို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမည္ကို 
ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိၾကသည္။ ထို႔အျပင္၊ VPA သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု၏ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အေၾကာင္းအရာပိုင္း 
ႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္ ဥပေဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္။ ထိုျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း၊ VPA သေဘာတူညီခ်က္အား 
ယံုၾကည္မႈ ရွိ ေစေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားက သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ 
လိုက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ VPA ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ မက္လံုးမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္သည့္ အက်ိဳးဆက္စပ္သူ မ်ားစြာ 
ပါဝင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈတို႔ကို 
တိုးတက္ေစၿပီး၊ လူမႈေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဦးတည္ခ်က္မ်ား ရရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ဒီဇိုင္း 
ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ FLEGT VPA လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း တရားဝင္ 
ေၾကျငာခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အႀကိဳေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးအဆင့္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား စတင္ခဲ့သည္။ ထို 
ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္ (၆) စုၾကာ ျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ 
ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ႐ႈပ္ေထြး၊ ရွည္ၾကာၿပီး၊ 
မေရရာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု အလယ္တြင္ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီး၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ 
ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ဆီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေနဆဲလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 
သဘာဝသယံဇာတ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ VPA ကဲ့သို႔ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ တခါတရံတြင္ 

5  လက္ရိွတြင္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ရရွိရန္ 
ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေနသည္။ ယင္းစာခ်ဳပ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ EU ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား အထူးအာမခံ ခ်က္မ်ား 
ေပးပါလိမ့္မည္။  ကုမၸဏီမ်ား၏ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ေသခ်ာမႈႏွင့္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္စြမ္းကို တိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးလာေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုသို႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္မႈ (risk) 
မရွိသည္ကားမဟုတ္ေပ။ E Röell, The pending EU�Myanmar Investment Protection Agreement: Risks and opportunities, The 
ACT Alliance, 2017.
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နက္႐ႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ နစ္နာမႈမ်ားကို ပိုဆိုးေစႏုိင္သည့္ 
အႏၲရာယ္ (risk) ရွိေနၿပီး၊ ႏိုင္ငံတြင္း တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ 
အေ႐ြ႕မ်ားကလည္း သဘာဝအားျဖင့္  VPA ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးလုပ္
ငန္းစဥ္ကို လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡႏွင့္ VPA 
လုပ္ငန္းစဥ္အၾကား ဤသို႔ႏွစ္လမ္းသြား အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္ 
ေနမႈကို အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းသည္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိရွလြယ္မႈ 
ခ်ဥ္းကပ္နည္း၏ ေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲမႈကို အသိအမွတ္ ျပဳထားျခင္းပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။  

ဤစာတမ္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ VPA သေဘာတူညီခ်က္ 
ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အား ျခံဳငံုဆန္းစစ္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေထာက္ 
ပံ့ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားမွ 
ထုတ္ႏုတ္ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည့္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္  ပဋိပကၡ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔က သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ မည္သို႔ ဆက္စပ္ေနၾကသည္ 
ကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ သစ္ေတာ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳး 
ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ FLEGT�VPA လုပ္ငန္းစဥ္ 
တြင္ က်င့္သံုးမည့္ “ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိရွလြယ္မႈ” ခ်ဥ္းကပ္နည္းအား  
မည္သို႔ ကူညီပ့ံပိုး အသိေပးႏိုင္မည္ကိုလည္းေကာင္း ဆန္းစစ္ေဖာ္ျပ 
ရန္ ႀကိဳးစားထားသည္။ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ 
ပါဝင္သည္ � 

• ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား 
အၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေနသည့္ ပဲခူး႐ိုးမႏွင့္ 
ပအို႔ဝ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတို႔မွ နမူနာမ်ား။ 

• တရားမဝင္ သစ္ထုတ္ျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း 
ေကာင္း၊ အႏၲရာယ္ (risk) ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ေဒသခံ 
ျပည္သူအဆင့္တြင္ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္မႈကို ကိုင္တြယ္ 
ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိလည္းေကာင္း မီးေမာင္း 
ထိုးျပထားသည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု။  

• ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံေနရသည့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာ၊ 
သစ္ေတာႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္အဖြဲ႕က အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ 
နည္းလမ္းျဖင့္ ကူညီေပးေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ဥပမာ 
တစ္ခု။ 

ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္မွႈ (Conflict 
sensitivity) ဆိုသည္မွာ  အေျခအေနတစ္ရပ္ 
အတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္လိုက္သည့္ ၾကားဝင္ 
ေဆာင္႐ြက္မႈ တစ္ခုေၾကာင့္ ယင္းအေျခအေန 
အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိျခင္းႏွင့္ ယင္းအေျခ 
အေနေၾကာင့္ပင္ ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈရွိျခင္းဟူေသာ ႏွစ္လမ္းသြား 
အေ႐ြ႕တစ္ခုကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အသံုး 
အႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည္ (ဥပမာ� အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ 
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး)။ 

သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (Forest governance) 
ဆိုသည္မွာ သစ္ေတာမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစ 
ေရးအတြက္ လူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
ယင္းသစ္ေတာမ်ားကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္ 
ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားကိုဆိုလိုသည္။ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ 
သစ္ေတာမ်ား အသုံးခ်မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ထိန္း 
သိမ္းမႈတို႔အတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ ေစာင့္ 
ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား အပါ 
အဝင္ ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူး 
မ်ားအား ခြဲေဝေပးျခင္း/လံုျခံဳမႈရွိေစျခင္းတို႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ 
သည္။  တရားမွ်တေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္၍ 
အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖန္႔ေဝေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
တို႔ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရပါမည္။ အုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေကာင္း တစ္ရပ္၏ အေျခခံစည္း 
မ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ကိုက္ၾကည့္ပါက သစ္ေတာအုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈအတြက္ (က) မူဝါဒႏွင့္ဥပေဒမူေဘာင္ 
(ခ) စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ 
ျခင္းလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ (ဂ) အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္း၊ အေရးယူျခင္းႏွင့္ လိုက္နာ မႈရွိျခင္းဟူ 
သည့္ မ႑ိဳင္ (၃) ရပ္လံုးတြင္ တာဝန္ခံမႈ၊ ထိ 
ေရာက္မႈ၊ အက်ိဳးရိွမႈ၊ တရားမွ်တမႈ/ တန္းတူ 
ညီမႈ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ 
ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဇာစ္ျမစ္ � Pillar and Principles of Good 
Governance, FAO and PROFOR, 
Framework for assessing and monitoring 
Forest Governance, 2011, www.fao.org/
climatechange/27526�0cc61ecc084048c7
a9425f64942df70a8.pdf, p.10
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ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ခိုင္မာ 
အားေကာင္းေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ ညႊန္ျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားထားသည္။ က်ား/မ တန္းတူ ညီမွ်မႈရွိျခင္းႏွင့္ 
ယင္းသို႔ ရွိလာေစရန္  အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတို႔သည္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မွႈႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ 
တို႔၏ အေရးႀကီးေသာ သြင္ျပင္႐ႈေထာင့္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ ဤအစီရင္ခံစာ၏ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈအပိုင္းတြင္ 
ဤျပႆနာအား အဘယ္ေၾကာင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ လက္ေတြ႕တြင္ က်ား/မ 
တန္းတူညီမွ်မႈကို မည္သို႔ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းႏိုင္မည္ကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည္။ 

၁ � ၁  သုေတသနနည္းစနစ္ 

ဤစာတမ္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ 
မေကြးႏွင့္ ကခ်င္ေဒသမ်ားရွိ သစ္ေတာကို မွီခိုေနရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့ 
သစ္လုပ္ငန္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊  အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑စသည့္ သက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္စပ္သူ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဦးတည္အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း (၄) ႀကိမ္၊ တစိတ္တပိုင္း ပံုစံခ်ထားေသာ 
အရည္အေသြးျပ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ (၂၀) ႀကိမ္ႏွင့္ စာအုပ္စာတမ္းေလ့လာမႈမ်ားကို အေျခခံထားသည္။ သုေတသန 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား စာရင္းႏွင့္ သုေတသန ေမးခြန္းလႊာမ်ားကို ဤအစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ 
တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုေနာက္ဆက္တြဲတြင္ပင္ ဤသုေတသန လုပ္ငန္း၏ နည္းစနစ္ပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အကန္႔အသတ္မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးထားသည္။ ဤေလ့လာမႈတြင္ သစ္ေတာမူဝါဒ၊ တရားဝင္သစ္ျဖစ္မႈ၊ 
သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ၊ တရားမဝင္သစ္ ထုတ္မႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ရပ္လံုးကိုလည္းေကာင္း ဘက္စံုဆန္းစစ္ ေလ့လာရန္ ရည္႐ြယ္ထားျခင္းမရွိပါ။ ထုိျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ 
သည့္ အျမင္မ်ားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည့္ ဆန္းစစ္မႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ထားသည္ဟုလည္း မဆိုလိုပါ။ 6

6  ITF အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးထားခ်က္အရ ဤေလ့လာမႈတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား (EAGs) ၏ အာေဘာ္အျမင္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းရန္လည္း ရည္႐ြယ္ထားျခင္းမရွိပါ။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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၂။ ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး � VPA အတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္  
အေရးပါရပါသနည္း။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပဋိပကၡ7ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟု ရည္ညႊန္းေျပာဆုိၾကရာ၌ ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ အလႊာအမ်ိဳးမ်ိဳး 
ရွိေၾကာင္းသိထားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ (ျပင္းထန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ) အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ 
သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ားဟူ၍ ခြဲျခားထားရပါမည္။ အၾကမ္းဖ်င္း ခြဲျခားၾကည့္ပါက ရပ္တန္႔မရေလာက္ေအာင္ပင္ အျပန္ 
အလွန္ ဆက္ႏြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေနၾကေသာ ေအာက္ပါပဋိပကၡ “အလႊာမ်ား”ကို ေတြ႕ရပါမည္� 

• ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ လူမႈေရးႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ နစ္နာမႈမ်ား၊ နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္ေရး ျပႆနာမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားစသည္တို႔အတြက္ 
အစိုးရ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အၾကား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ား ရွိၾကသည္။ အႀကီးမားဆံုးႏွင့္ စုစည္းမႈ အေကာင္းဆံုး 
ေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား (EAGs) သည္ ၄င္းတို႔ ဗဟိုျပဳလႈပ္ရွားေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ 
သို႔မဟုတ္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ထပ္လွ်က္ (ထိုနယ္ေျမမ်ားကို “အာဏာေရာေထြး 
ေနေသာ” သို႔မဟုတ္ “စင္ၿပိဳင္” ေဒသမ်ားဟု ေခၚဆိုၾကသည္)   ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ၾကာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေနခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္ႏွင့္ 
တနသၤာရီေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ လတ္တေလာတြင္ပင္ ကခ်င္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔၌ ျပင္းထန္ေသာ ထိေတြ႕တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး၊ ႏိုင္ငံ၏ အျခားအစိတ္အပိုင္း 
မ်ားတြင္မူ အခ်ိန္မေ႐ြး က်ိဳးေပါက္ႏိုင္ေသာ အပစ္ရပ္စဲထားျခင္းမ်ား ရွိေနပါသည္။ 

• အလယ္အလတ္အဆင့္တြင္၊ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔က ေျမသိမ္းျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ 
ျပႆနာမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာမွ် ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း၊ မူလေနရာသို႔ ျပန္သြားရန္ 
အစီအစဥ္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းစသည္တို႔အတြက္ တစ္ဦးခ်င္း ပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား
တြင္လည္းေကာင္း၊ ဆည္မ်ား (ဥပမာ� ျမစ္ဆံု)၊ သတၱဳတြင္းမ်ား (ဥပမာ� လက္ပံေတာင္းေၾကးနီမိုင္း) 
ကဲ့သို႔ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ အစိုးရ/ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အၾကားတြင္လည္းေကာင္း ပဋိပကၡမ်ား ရွိၾကသည္။ ျပႆနာမ်ားကို ၾကည့္ပါက အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 
(CSOs) မ်ားႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကားတြင္ 

7  “ပဋိပကၡ (Conflict)” ဆိုသည္မွာ မတူညီေသာ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕မ်ားၾကားတြင္ အေတြအေခၚမ်ား၊ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာကြဲလြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေနျခင္းကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ ပဋိပကၡဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းမွာ 
မူလအဓိပၸါယ္အားျဖင့္ ဆိုး႐ြားျခင္းမရွိပါ၊ လူမ်ားအၾကားတြင္ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္ျဖစ္ေစ မတူညီမႈမ်ား၊ တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ 
မလႊဲမေရွာင္သာ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ “တိုးတက္မႈရွိေစရန္အတြက္ ပဋိပကၡအနည္းငယ္လိုအပ္သည္၊ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုးတက္မႈဟူသည္ ေျပာင္းလဲမႈကို လိုအပ္ေနၿပီး ေျပာင္းလဲမႈကလည္း ပဋိပကၡကို ထြက္ရွိေစသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ 
International Alert အဖြဲ႕အတြက္မူ ပဋိပကၡဆိုသည္မွာ သာမန္ သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ၊ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ခံရသည့္ 
ျပင္းထန္က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပဋိပကၡကိုဆုိလိုပါသည္” International Alert, Programming Framework for International Alert – Design, 
monitoring and evaluation, London: International Alert, 2010, p.5



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 
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လည္း (ဥပမာ � သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း)၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အၾကားတြင္လည္းေကာင္း 
(ဥပမာ � သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ 
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန)၊ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္း အတြင္းတြင္လည္းေကာင္း (ဥပမာ � 
တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကား သုိ႔မဟုတ္ ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအၾကား တင္းမာမႈ 
မ်ား) ႐ႈပ္ေထြးေသာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိေနၾကသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္းတြင္ ထိုသို႔ေသာ ျပႆနာမ်ား 
ရွိပါက ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံေနရသည့္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အစိုးရၾကား သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ားကို 
ပိုဆိုးလာေစသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ဥပမာတြင္ သစ္ေတာအသုံးျပဳသူအဖြဲ႕မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ 
သစ္ေတာမ်ားအတြက္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေျမမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိရန္ 
မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။8 (ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ � ၃ ကိုၾကည့္ပါ)။ 

• အေျခခံလူတန္းစားအဆင့္တြင္မူ တစ္ဦးခ်င္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာအသံုးျပဳသူမ်ား 
အၾကား ရပ္႐ြာအဆင့္ ေျမအသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ အေသးစားပဋိပကၡမ်ား ရွိၾကသည္။ (မ်ားေသာ အားျဖင့္ ရပ္မိ 
ရပ္ဖမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေပးတတ္ၾကသည္)။ ဥပေဒ 
ေၾကာင္းအရ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ မိ႐ိုးဖလာ အခြင့္အေရးမ်ား အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံရသည့္ 
ေနရာမ်ားသို႔ ျပန္လာသူမ်ားႏွင့္ လက္ရွိဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအၾကားတြင္လည္းေကာင္း ျဖစ္ပြား 
သည့္ ပဋိပကၡမ်ားမွာ အထူးသျဖင့္ အျခားေသာ ပဋိပကၡအလႊာမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေနပါက 
ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲပါသည္။ တနသၤာရီေဒသႀကီးတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံရသည့္ လူမ်ားသည္ 
သူတို႔၏ မိ႐ိုးဖလာ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္းပိုင္/မိသားစုပိုင္ေျမမ်ား (ထိုေျမမ်ားအတြက္ 
တရားဝင္ အမည္ေပါက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မရွိၾကပါ) ကို ကုမၸဏီတစ္ခုသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးလိုက္ 
ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက 
သစ္ေတာ ႀကိဳးဝုိင္း/သဘာ၀ ထိိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည့္ ေျမေနရာတြင္ ပါဝင္ 
က်ေရာက္သြား၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိတို႔ 
ေနအိမ္ေနရာမ်ားသို႔ ျပန္လာရန္အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ 9

International Alert အတြက္မူ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မရွိျခင္းထက္ ပိုမိုက်ယ္၀န္း 
ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာ လူမ်ားက သူတို႔၏ ပဋိပကၡမ်ားအား တိုက္ခိုက္မႈမရွိဘဲ ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းႏွင့္ 
ဘဝအရည္အေသြး တိုးတက္ေစေရးအတြက္ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တိုင္းတာရာ 
တြင္ ထိေတြ႕တုိက္ခိုက္သည့္ ျဖစ္ရပ္အေရအတြက္ကိုသာမက၊ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညႊန္းကိန္းမ်ား (peace factors)” 
ျဖင့္လည္း တိုင္းတာၾကသည္။ 

8  ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္  ခရိုင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေပးျခင္းျဖင့္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္သည္ ။

9  S. Leckie and J. Arraiza, Restitution in Myanmar. Building lasting peace, national reconciliation and economic 
prosperity through a comprehensive housing, land and property restitution programme, Displacement Solutions and 
Norwegian Refugee Council, 2017; and Tarkapaw et al, Green Desert – Communities in Tanintharyi renounce the MSPP Oil 
Palm Concession, Myanmar: Environmental Investigation Agency and ALARM, 2016
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တနည္းအားျဖင့္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားရွိပါက အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရွိသည္ဟု International 
Alert အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ပါသည္ � 

• လူတိုင္းက တိုက္ခိုက္ခံရမည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕မႈ သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမရွိဘဲ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ 
ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒတြင္လည္းေကာင္း၊ လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္တိုက္ခိုက္မႈ 
ကိုမွ် သည္းမခံျခင္း။ 

• လူတိုင္းက ဥပေဒ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ညီတူညီမွ်ရွိျခင္း၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားကို ယံုၾကည္ရျခင္း၊ 
တရားမွ်တ၍ ထိေရာက္ေသာ ဥပေဒမ်ားက ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးထားျခင္း။ 

• လူတိုင္းက ႏိုင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းနွင့္ အစိုးရက ျပည္သူ 
မ်ားကို တာဝန္ခံျခင္း။ 

• လူတိုင္းက မိမိတုိ႔၏ က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္ေရးအတြက္ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို တရားမွ်တစြာျဖင့္ ညီတူညီမွ် 
လက္လွမ္းမီျခင္း (အစားအစာ၊ သန္႔ရွင္းေသာ ေရ၊ ေနစရာ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ 
သင့္ေတာ္ေသာ ေနထိုင္မႈပတ္ဝန္းက်င္စသည္ျဖင့္) 

• လူတိုင္းတြင္ က်ား/မ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၊ အျခားသတ္မွတ္ခ်က္အားျဖင့္ ခြဲျခားခံရျခင္းမရွိဘဲ၊ အလုပ္လုပ္ 
ကိုင္ ေနထိုင္ရန္ ညီမွ်ေသာ အခြင့္အလမ္းရွိျခင္း။ 

ဤစံႏႈန္းကိုက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ 
ျခင္းဟု ရည္ညႊန္းၾကေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ရရွိရမည့္ သို႔မဟုတ္ 
ထိန္းထားရမည့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညႊန္းကိန္း (peace factors) မ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္စြမ္းရွိမည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ စနစ္မ်ား၊ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပါဝင္သက္ေရာက္သူ (actors) မ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ျပင္ဆင္ထားသည့္ လုပ္ငန္း 
မ်ားႏွင့္ ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ပါဝင္ၾကသည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္မွာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ 
ရပ္တန္႔ေစျခင္းထက္လည္းေကာင္း၊ (ဤအခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း)၊ 
ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္းထက္လည္းေကာင္း မ်ားစြာပိုမိုႀကီးမားပါသည္။ 

၂�၁ VPA ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔အၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ရရွိေရးကို ေရွး႐ႈလွ်က္၊ အေျခခံအဆင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ ပံုစံတက် ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
ႏိုင္ငံအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို ေဆာင္႐ြက္ေနဆဲျဖစ္သည္။  ႏိုင္ငံအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕10 (၂၁) ဖြဲ႕အနက္ (၈) ဖြဲ႕က လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (NCA) အပါအဝင္ ယခင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ရရွိခဲ့ေသာ 

10  ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ အျခားသူမ်ားက “အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား (non�state armed groups)” 
ဟု ေခၚဆိုၾကသည္ကို “တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕”မ်ားဟု ရည္ညႊန္းသံုးထားပါသည္။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕မ်ားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းမွာ  NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕တိုင္းသည္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မဟုတ္ဟူေသာ အခ်က္ကို 
ထင္ဟပ္ေစရန္သံုးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကရက္တစ္ေက်ာင္းသားတပ္ဦး � ABSDF � သည္ အဓိကအားျဖင့္ 
ဗမာလူမ်ိဳးေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္) 



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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တိုးတက္မႈမ်ားကို အေျခခံတည္ေဆာက္ထားသည္။11 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံခဲ့ရသည့္ 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္၏ ထိပ္တန္းဦးစားေပးလုပ္ငန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလံုးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရရွိရန္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေၾကျငာခဲ့သည္။ ထိုရည္မွန္းခ်က္ ရရွိေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ား 
အပါအဝင္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေစ့စပ္ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္ပါ 
သည္။  

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ 
ျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုဒီဇိုင္းမွာ ႐ႈပ္ေထြးပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအလိုက္၊ ျပႆနာရပ္အလိုက္၊ ေဒသအလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္၍ 
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမွႈပူးတြဲေကာ္မတီဟု ေခၚဆိုေသာအဖြဲ႕သို႔ ဆက္လက္တင္ျပၿပီးေနာက္၊ ထို 
ေကာ္မတီက ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးရမည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား 
ျပင္ဆင္ရသည္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ မူေဘာင္တစ္ခုကို သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားၿပီး၊ ယင္းတြင္ ေခါင္းစဥ္ႀကီး 
(၅)ခုျဖင့္ ခြဲျခားေဆြးေႏြးထားသည္။12 ယင္းေခါင္းစဥ္ (၅)ခုအနက္ တစ္ခုမွာ ေျမယာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝ 
သယံဇာတမ်ား အပိုင္းျဖစ္သည္။ 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ခ်မွတ္ေပးမည့္ 
အစပ်ိဳး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ဖရင့္မ်ား၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၿပီး၊ ကနဦးအဆင့္တြင္သာ 
ရွိေနေသးသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ က်ား/မ၊ အသက္အ႐ြယ္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမေ႐ြး အဓိပၸါယ္ရွိစြာ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ေရး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား 
ေနျခင္းႏွင့္ NCA တြင္ လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္လာေစေရးတို႔ အပါအဝင္ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ လြယ္ကူစြာ အေျဖမထြက္ႏိုင္သည့္ သိမ္ေမြ႕ေသာ ျပႆနာ 
မ်ားစြာကို ေဆြးေႏြးရမည့္ ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာေနပါသည္။ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား အက်ိဳး 
အျမတ္ ခြဲေဝသည့္႐ႈေထာင့္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ႐ႈေထာင့္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္ မည္သို႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မည္၊ သယံဇာတ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အနာဂတ္ကာလ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ မည္သို႔ခ်ိတ္ဆက္မည္ဆိုသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္တံ့ေစေရးတုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္လာပါ 
လိမ့္မည္။ 

သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အပါအဝင္ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္  FLEGT VPA ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး
ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည္လား သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္သင့္ပါသလား (အကယ္၍ ခ်ိ္တ္ဆက္မည္ဆိုပါက 
မည္သို႔ခ်ိတ္ဆက္မည္နည္း) ဟူေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုေပၚထြက္လာပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ FLEGT VPA 

11  KNU, RCSS, CNF, PNLO, DKBA, ALP, ABSDF ႏွင့္ KPC တုိ႔က NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။ UNFC အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
(SSPP, LDU, WNO, KNPP, NMSP, ANC)ႏွင့္  KIO, UWSA, NDAA, NSCN�K တို႔က လက္မွတ္မေရးထိုးေသးပါ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ 
ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ AA, TNLA, ႏွင့္ MNDAA အဖြဲ႕ (၃)ဖြဲ႕ မပါဝင္ေပ။ UWSA အဖြဲ႕ သည္ NCA 
ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမျပဳဘဲ၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ သီးျခားစတင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။

12  အျခားေခါင္းစဥ္ (၄)ခုမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအပိုင္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ Burma News International, 
Deciphering Myanmar’s peace process: A reference guide 2016, Chiang Mai: Burma News International, 2017, p.48



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးမွာ ရည္မွန္းခ်က္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊  ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာအားျဖင့္လည္းေကာင္း 
႐ႈပ္ေထြးႀကီးမားၿပီး၊ မတူညီေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ား၊ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ားရွိေနသည့္ အက်ိဳးဆက္စပ္သူ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔က 
အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ၾကရန္လည္း လိုအပ္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္မည္လည္း 
ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနသည့္ အခိုက္အတန္႔မ်ားကိုလည္း ၾကံဳရဖြယ္ရွိေနပါသည္။ 

တစ္ဦးခ်င္း အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားက ITF ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၏ ေျမယာႏွင့္ 
သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္ ပံုစံတက် သို႔မဟုတ္ အလြတ္ 
သေဘာျဖင့္ ပါဝင္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးေနၾကေသာ္လည္း၊ လက္ရွိ VPA ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အၾကားတြင္ 
ပံုစံတက် ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား မရွိေသးပါ။ ပံုစံတက် ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား လိုအပ္ျခင္းရွိမရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း 
ကြဲျပားေသာ အျမင္မ်ားရွိထားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ အျပည့္အဝမရရွိပါက (ပဋိပကၡ 
ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံေနရေသာ အက်ိဳးဆက္စပ္သူ အုပ္စုမ်ားက VPA ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္စြမ္း မရွိသည့္အတြက္) ႏိုင္ငံအဆင့္ VPA လုပ္ငန္းစဥ္အား ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေအာင္ျမင္စြာ 
သေဘာတူညီမႈ မရႏိုင္မည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။13 တဖက္တြင္လည္း အျခားသူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ 
ရရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ပင္ VPA လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္ဟု ထင္ျမင္ၾကပါသည္။14

ဤေလ့လာမႈအတြင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားစုတို႔ကမူ VPA လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အၿပိဳင္ 
တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုးတက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ITF အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး 
ျဖစ္သည့္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္ဦး၏ ေျပာစကားအရဆိုပါက “ကၽြန္ေတာ္တို႔က အခုအခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္ႏိုင္ 
တယ္ဆိုတာကို သိဖို႔လိုေနၿပီ၊ FLEGT လုပ္ငန္းကတဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အကူျပဳမဲ့ နည္းလမ္းေတြ ရွာဖို႔ 
လိုေနၿပီ”  ျဖစ္ပါသည္။15 ထို ITF  အဖြဲ႕ဝင္ကပင္ “တရားမဝင္ သစ္ထုတ္တာေတြ ရပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရတဲ့ 
အထိ ေစာင့္ေနမယ္ဆိုရင္ ဘာသယံဇာတမွ က်န္ေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး” ဟု အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။16 
သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏႈန္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက၊ တရားမဝင္သစ္ထုတ္မႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အမွန္ 
တကယ္လည္း အခ်ိန္မ်ား မဆံုး႐ႈံးသင့္ေတာ့ပါ။ 

FLEGT VPA လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထက္ အလြန္အကၽြံ ေရွ႕ေရာက္ေနျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေရး 
အတြက္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ခုကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ဆက္လက္ခ်ိတ္ဆက္ထားရမည္ဟူေသာ 
အခ်က္မွာလည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တရားဝင္သစ္ျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္သစ္ျဖစ္ေၾကာင္း 
စစ္ေဆးသည့္စနစ္တို႔အား အၾကံယူေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုံေလာက္စြာ မျပဳလုပ္ဘဲ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါက 

13  ဤေလ့လာမႈေဆာင္႐ြက္သည့္အခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ရန္အတြက္ မတရား 
အသင္းအက္ဥပေဒကဲ့သို႔ေသာ အဓိကအဟန္႔အတားမ်ားရွိခဲ့ၿပီး၊  ITF အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကလည္း ထိုအက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားကို  ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း 
မျပဳရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားမွ အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရန္ လက္လွမ္းမမီျခင္း 
သာမက၊ ထိုသုိ႔ေသာ အတားအဆီးမ်ားဆက္လက္ရွိေနပါက VPA ေဆြးေႏြးညႇိႏွႈိင္းရာတြင္ ထိုေဒသမ်ားမွ အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားက မည္သည့္ 
နည္းလမ္းျဖင့္ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္မည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းတစ္ရပ္ထြက္ေပၚလာပါသည္။ 

14  စာတမ္းျပဳစုသူမ်ားက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခဲ့သည့္ 
ITF အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕စည္းမ်ား။ 

15  စာတမ္းျပဳစုသူမ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ CSO မွ ITF အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး။

16  အထက္ပါအတိုင္း။



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံအဆင့္ အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားသည္ VPA လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ 
တိက်သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤလုပ္ငန္းမွာလည္း အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးတြင္ 
တူညီေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစေရးအတြက္ MONREC ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ITF 
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ျပန္လည္တင္ျပေဆြးေႏြးေပးရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ VPA ႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးတြင္ တရားဝင္သစ္ျဖစ္မႈသာမက၊ သစ္ေတာကို အားကိုးေနရေသာ ေဒသခံ ျပည္သူ 
မ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္း အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္ၿပီး၊ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ 
ျခံဳငံုတင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳရပါမည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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၃။ ပဋိပကၡျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္မွႈျပဇယား 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိကအပိုင္းမ်ား (အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၊ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑) အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ ထိုအပိုင္းတစ္ပိုင္းခ်င္းစီ၏  ဂိုဏ္းကြဲမ်ားႏွင့္ ပါဝင္သူ 
(actors) မ်ားအၾကားတြင္လည္းေကာင္း မတူညီေသာ လိုလားခ်က္မ်ား၊ အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ အပိုင္းပိုင္းကြဲေန 
ျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳထားသည့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ စီးပြားႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈႏိုင္ငံေရး ေနာက္ခံတစ္ရပ္ 
ရွိေနပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ VPA လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ 
ထိခိုက္လြယ္ေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါဇယား (၁) တြင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ႏိုင္မႈ (conflict risks) မ်ားကို အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေဖာ္ျပထားရာ၊ ယင္းဇယား၏ စာတိုင္ (၁)တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခ 
အေန အေ႐ြ႕မ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ 
စာတိုင္ (၃) တြင္ VPA လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ 
အျပန္အလွန္အားျဖင့္ VPA လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပဋိပကၡအေ႐ြ႕မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ားကို 
စာတိုင္ (၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအျပန္အလွန္ သက္ေရာက္မႈအေ႐ြ႕ကို အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းသည္ 
ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားသည္မွႈ၏ မရွိမျဖစ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤဇယားမွာ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားျဖစ္သစ္ေတာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးက႑တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစမႈကို သတိျပဳ 
နားသည္ေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးရန္အတြက္ International Alert အဖြဲ႕က 
ေဖာ္ထုတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံလႊမ္းျခံဳအဆင့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ အႏၲရာယ္္ျဖစ္ႏိုင္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္းနည္းလမ္း 
(Macro Conflict Risk Analysis tool) ကို အေျခခံသံုးထားသည္။17 ထို႔အျပင္ အာရွေဒသရွိ REDD + လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ RECOFTC အဖြဲ႕က 
အသံုးျပဳထားေသာ နည္းလမ္းကိုလည္း ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားသည္။18 ဤဇယားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ပံ့ပိုးေပး 
ရန္သာ ရည္႐ြယ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ FLEGT VPA လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ သက္ေရာက္သည့္ သို႔မဟုတ္ FLEGT VPA လုပ္ငန္း 
စဥ္ေၾကာင့္ သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား အားလံုးကို အၿပီးသတ္ ျပည့္စံုစြာ 
ေဖာ္ျပရန္ ရည္႐ြယ္ထားျခင္း မရွိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ FLEGT VPA လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ၾကသည့္ အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားက 
အၾကံျပဳႏိုင္၊ ထပ္မံတည္ေဆာက္ႏိုင္၍ တိုးတက္ေအာင္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ႏိုင္သည့္ မူၾကမ္းအရွင္တစ္ခုအျဖစ္ တင္ျပထား 
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဤဇယားမွာ VPA လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိရွလြယ္မႈရွိသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ITF အဖြဲ႕က 
အသိအမွတ္ျပဳ နားလည္ေစေရးအတြက္ အထူးဒီဇိုင္း ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။  သို႔ေသာ္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ားကလည္း စိတ္ဝင္စားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤဇယား၏ စာတိုင္ (၂) တြင္ လက္ရွိ 

17  M. Leonhardt and J. M. Orozco, Conflict�sensitive business practice: Guidance for commercial reforestation in 
Colombia, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, International Alert and Global Compact, 
2006

18  RECOFTC, Conflict in REDD+: Analysis of sources of conflict based on case studies from South and Southeast Asia, 
Bangkok, Thailand: RECOFTC – The Center for People and Forests, 2016, p.6
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အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ (ဤေလ့လာမႈ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အေျခခံထားသည့္) ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ စာတိုင္ (၅) တြင္မူ ထိုအေျခအေနကို အျပန္အလွန္စစ္ေဆးႏိုင္မည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ားကို အၾကံျပဳ 
တင္ျပထားသည္။ အားလံုးေသာ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္၊ ဤေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားက လာမည့္ 
လအနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း မၾကာခဏ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ လက္ရွိ 
အေျခအေနကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤဇယားကို စိတ္ဝင္စားသည့္ ITF အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ 
အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးရ အခ်က္မ်ားျဖင့္ ပံုမွန္ (ဥပမာ � သံုးလတစ္ႀကိမ္) မြမ္းမံေပးသင့္ 
ပါသည္။ 

ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည့္အဆင့္မွ လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္မႈဆီသို႔ သြားႏိုင္ရန္ အားေပးသည့္အေနျဖင့္ ဤဇယား၏ 
စာတိုင္ (၆) တြင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္မႈတစ္ခုခ်င္းအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို 
စုစည္းတင္ျပထားၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အျပဳသေဘာျဖင့္ ပါဝင္ကူညီႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထား 
သည္။ ITF/MSG အဖြဲ႕သည္ ဤပဋိပကၡ ညႊန္းကိန္းမ်ားကို ပံုမွန္ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
တင္းမာမႈ တိုးလာျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္မႈ (risks) မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ 
ဦးတည္ေနမႈကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 
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ဇယား (၁) � ပဋိပကၡျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္မွႈျပဇယား

ပဋိပကၡျဖစ္ေစ ႏိုင္ေသာ 

အေၾကာင္း အရင္းမ်ား

စဥ္းစားရမည့္ 

ေမးခြန္းနမူနာမ်ား

VPA လုပ္ငန္းစဥ္ 

ေၾကာင့္ သက္ေရာက္ 

ႏိုင္မႈ

VPA လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ 

သက္ေရာက္ႏိုင္မႈ 

(အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ)

ျဖစ္ႏိုင္ေသာ 

ညႊန္းကိန္းမ်ား

ျဖစ္ႏိုင္ေသာ 

ေလ်ွာ့ခ်ေရး 

မဟာဗ်ဴဟာ

ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ မရွိျခင္း ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား 

သည္ ကိုယ္စားျပဳမႈ၊ 

လက္လွမ္းမီမႈ၊ တာဝန္ 

ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာ 

မႈရွိပါသလား။ ထိခိုက္ခံ 

ရသည့္ တိုင္းရင္းသား 

အုပ္စုမ်ား အားလံုး 

ပူးေပါင္းပါ၀င္ပါသလား။

အားလံုးပါဝင္မႈႏွင့္ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

မရွိပါက လက္ရွိနစ္နာမႈ 

မ်ားကို ပိုဆိုးေစႏိုင္ 

သည္ သို႔မဟုတ္ 

ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ 

သည္။ 

ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း 

ပါဝင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ 

ထိေရာက္မႈႏွင့္ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

နည္းၿပီး၊ VPA လည္း 

ေအာင္ျမင္မႈ နည္းပါ 

မည္။ 

မတူညီေသာ အက်ိဳး 

ဆက္စပ္သူ အုပ္စုမ်ား 

(တိုင္းရင္းသား၊ 

အသက္အ႐ြယ္၊ 

က်ား/မ စသည္ျဖင့္) မွ  

တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္း 

ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္ 

အေရအတြက္ 

ရွင္းလင္းတိက်စြာ 

ဆက္သြယ္ ျပန္ၾကား 

ျခင္း၊ ခိုင္မာအား 

ေကာင္း၍ စဥ္ဆက္ 

မျပတ္ေသာ အားလံုး 

ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ 

တာဝန္ခံမႈ ျဖစ္ေစေသာ 

နည္းလမ္းမ်ား 

ဆက္သြယ္ ျပန္ၾကားမႈ 

မရွိျခင္း

အက်ိဳးဆက္စပ္သူ 

အားလံုးက 

လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္ 

FLEGT အေၾကာင္း 

ဆက္သြယ္ ျပန္ၾကားမႈ 

မ်ားသည္ ရွင္းလင္း 

တိက်မႈ ရွိပါသလား။ 

ရွင္းလင္းတိက်ေသာ 

ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားမႈ 

မရွိပါက အက်ိဳးဆက္ 

စပ္သူအခ်ိဳ႕ (အထူး 

သျဖင့္ ေဝးလံေဒသ 

မ်ား) က လုပ္ငန္းစဥ္ 

အေပၚ မယံုၾကည္ေတာ့ 

ပါ။ 

ယံုၾကည္မႈ နည္းပါးျခင္း 

ေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ျပန္ 

ၾကားေရးကို ခက္ခဲေစ 

သည္၊ တိုင္းရင္းသား 

ဘာသာ စကားမ်ိဳးစံုကို 

စဥ္းစားသင့္သည္၊ 

အက်ိဳးဆက္စပ္ သူမ်ား 

သို႔ “ေရာက္ရွိရန္ ခက္ခဲ 

ျခင္း” ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈ 

မ်ားရွိသည္။ 

ထုတ္ေဝသည့္ ဆက္ 

သြယ္ ျပန္ၾကားေရး 

စာတမ္းစာေစာင္မ်ား 

အေရအတြက္၊ အႀကံ 

ယူ ေဆြးေႏြးပြဲ အေရ 

အတြက္၊ အႀကံယူ 

ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္သည့္ 

ေနရာ အေရအတြက္

စာတမ္းစာေစာင္မ်ား 

ကို တိုင္းရင္းသား 

ဘာသာစကားသို႔ 

ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း၊ 

ျဖန္႔ၾကက္ေရာက္ရွိေရး  

အစည္းအေဝးမ်ား 

ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သတင္းစာ 

ရွင္းလင္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ 

ျခင္း 

က်ား/မ တန္းတူ ညီမွ်မႈ VPA ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းမႈ 

မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

ပူးေပါင္းပါဝင္ေနၾက 

ပါသလား။ 

VPA တြင္ အမ်ိဳးသမီး 

မ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမ်ား 

အဓိပၸါယ္ရွိစြာ မပါဝင္ 

ပါက က်ား/မ တန္းတူ 

မညီမွ်ကို ပိုဆိုးေစ 

သည္ဟု အျမင္ခံရ 

ပါမည္ 

VPA ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 

တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ပူးေပါင္း 

ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အတား 

အဆီးမ်ား ရင္ဆိုင္ရ 

ႏိုင္သည္ (စြမ္းေဆာင္ 

ရည္၊ ယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္း 

မ်ား၊ အလားတူ 

အေတြ႕အႀကံဳမရွိျခင္း 

စသည္ျဖင့္ )

VPA အစည္းအေဝးမ်ား 

တြင္ တက္ေရာက္ျခင္း 

ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း 

(ေဆြးေႏြးျခင္း) ႏွစ္မ်ိဳး 

လံုးျဖင့္ ပါဝင္ကူညီ 

ေသာ အမ်ိဳးသမီး 

အေရအတြက္ 

သစ္ေတာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ 

သစ္ေတာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

၏ အခန္းက႑ အေရ 

အတြက္ 

က်ား/မ သီးသန္႔ 

ခြဲတမ္း သို႔မဟုတ္ 

သီးသန္႔ရည္မွန္းခ်က္၊ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္း 

ပါဝင္ေစမည့္ 

အထူးအကူအညီမ်ား  



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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ေဒသခံ မ်ားက ခ်ိတ္ 

ဆက္ ပါဝင္မႈမရွိျခင္း  

သစ္ေတာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးစနစ္ တိုးတက္လာ 

ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံ 

ျပည္သူမ်ားက 

အက်ိဳးေက်းဇူး 

ရၾကပါသလား။ 

သစ္ေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးစနစ္တြင္ ေဒသခံ 

ျပည္သူ အခြင့္အေရး 

မ်ားကို ပိုမိုကာကြယ္ 

ေပးျခင္းႏွင့္ ပိုမိုအား 

ေကာင္းေစျခင္း (ဥပမာ 

� အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ 

ေတာလုပ္ငန္း)

သစ္ေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးတြင္ 

အရပ္ဖက္ 

အဖြဲ႕အစည္း/ ေဒသခံ 

ျပည္သူမ်ားက 

သြင္းအားစုမ်ား 

ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ 

အခြင့္အလမ္းမရွိျခင္း 

ေၾကာင့္ မယံုၾကည္မႈ 

မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး၊ 

VPA ကို ညိႇႏိႈင္း ေဆြး 

ေႏြးရန္ႏွင့္ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ရန္ 

ပိုမိုခက္ခဲေစသည္။

VPA သေဘာတူညီ 

ခ်က္အရ တရားဝင္ 

သစ္ျဖစ္မႈကို ေဆာင္ 

႐ြက္ရာတြင္ ေဒသခံ 

ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္ 

အေရးႏွင့္ အခန္းက႑ 

မ်ားကို ရည္ညႊန္းျခင္း 

VPA လုပ္ ငန္းစဥ္ႏွင့္ 

အျခား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 

ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

အဓိပၸါယ္ရွိစြာ 

ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ေရး 

အတြက္ အရပ္ဖက္ 

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 

ရန္ပံုေငြ 

ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

မွတ္ခ်က္။ ။အတုိင္ (၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီကုိ ေအာက္တြင္အေသးစိတ္ ထပ္မံေဆြးေႏြး ထားပါသည္။ 

၃�၁ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း 

အဓိက ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡ/တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ ပံုစံတက် ပူးေပါင္း 
ပါဝင္ျခင္း မရွိၾကေသးသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕မ်ား အပါ 
အဝင္ အက်ိဳးဆက္စပ္သူ အားလံုးတို႔က FLEGT လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လံုေလာက္စြာ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစရန္ 
မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ မည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္း ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုမွာ 
ႏိုင္ငံအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အက်ိဳးဆက္စပ္သူ အရပ္ဖက္တိုင္းရင္းသားမ်ားက တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား၏ 
အျမင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ တင္ျပေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္းမွာလည္း လက္ေတြ႕က်မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့ျဖည့္ 
ဆည္းမႈအရလည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စားျပဳမႈအရလည္းေကာင္း စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားရွိေနပါသည္။ တခါတရံတြင္ 
တိုင္းရင္းသား CSO အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ITF အဖြဲ႕အစည္းအေဝး အားလံုးသို႔ 
တက္ေရာက္ႏိုင္စြမ္း မရွိၾကပါ။ ITF အဖြဲ႕၏ လက္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခု၌ ပထဝီေဒသကို အေျခခံ၍ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ၊ ITF အဖြဲ႕တြင္းရွိ 
လက္ရွိ CSO ကုိယ္စားလွယ္ (၈) ဦးတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကတိုင္းရင္းသား (၈) မ်ိဳးႏွင့္ ျပည္နယ္ (၇) ခု၊ 
တိုင္းေဒသႀကီး (၇) ခုတို႔ရွိ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုငယ္ (၁၀၀) ေက်ာ္တို႔အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္ဖက္ လူမႈ 
အသိုက္အဝန္းတစ္ခုလံုးကို ကုိယ္စားျပဳမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ 
အရပ္ဖက္ လူမႈအသိုက္အဝန္းကိုယ္စားလွယ္ အနည္းငယ္တို႔က (ထိုကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေနာက္ခံဘဝႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈကို အေျခခံ၍ 
ပံုေဖာ္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအျမင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း မလႊဲမေရွာင္သာ ယူေဆာင္လာၾကေသးသည္) အလြန္ 
မ်ားျပားေသာ အုပ္စုမ်ား၏  အျမင္မ်ားကို မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မည္နည္း။ 
ထိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကိုယ္စားျပဳမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အုပ္စု အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ဦးစားေပး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွာင္လႊဲမရႏိုင္ေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္ၾကမည္နည္း။ ထိုအုပ္စု 



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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မ်ား၏ မူဝါဒညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ေပးမည္နည္း။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထိုအုပ္စုမ်ားကို မည္သည့္နည္းလမ္း 
ျဖင့္ တာဝန္ခံမည္နည္း။  

အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ကိုယ္စားျပဳျခင္းအတြက္ စနစ္က်၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ အၾကံယူေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ရပ္ႏွင့္ အုပ္စုမ်ား၊ ေဒသခံအဖြဲ႕မ်ားအားလံုး၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
သို႔မွသာ CSO ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ITF အစည္းအေဝးတြင္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ သြင္းအားစုအျမင္မ်ားႏွင့္ 
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ EITI လုပ္ငန္းစဥ1္9အတြက္ 
လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အၾကံယူေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအၾကားတြင္ အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားအဖြဲ႕ 
အပါအဝင္ အၿပိဳင္ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိေနပါသည္။ EITI လုပ္ငန္းစဥ္မွ ရရွိသည့္ သင္ခန္းစာတစ္ခုမွာ 
အဖြဲ႕ဝင္ (၅၀၀) ခန္႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ဟု 
ေခၚဆိုေသာ CSO အဖြဲ႕မ်ားဆိုင္ရာ “အတြင္းေရးမႉးရံုး” ျဖစ္သည္။ 20 CSO အဖြဲ႕မ်ားအား ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕သည္ 
“အရပ္ဖက္ အဖဲြ႕အစည္း” ဟူေသာ အက်ိဳးဆက္စပ္သူအုပ္စု၏ မတူကြဲျပားေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အျမင္မ်ားအၾကားရွိ 
အဓိကအခ်က္မ်ားကို သေဘာတူညီမႈရရွိေစေရးတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ 
အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ တည္ေထာင္ျခင္းမွာ အခ်ိန္ယူရသည့္အျပင္၊ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈရရွိထားၿပီး၊ 
ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံထားရေသာ အေတြ႕အၾကံဳရွိ ေဆြးေႏြးပြဲ 
ပံ့ပိုးကူညီေပးသူ (facilitator) မ်ား၊ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ ထပ္တိုးစြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္းလည္း လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ (အေကာင္းဆံုးမွာ) အားလံုး၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္ ခ်န္လွပ္ခံထားရသည္ဟု ခံစားေနရေသာ 
အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားအား လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ နစ္နာမႈမ်ား မျဖစ္ေစေရးအတြက္ အေတြ႕အၾကံဳ႐ွိ၍ ယံုၾကည္ထိုက္ 
ေသာ ပံံပိုးကူညီသူ (facilitators) မ်ားထံမွ နည္းပညာ အကူအညီမ်ားကို မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ 

၃�၂ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရး 

FLEGT VPA ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားမွာ သယံဇာတပိုင္ဆိုင္မႈ၊ တရားဝင္ျဖစ္မႈစသည့္ ထိရွလြယ္ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ 
တရားဝင္ျဖစ္မႈ ေသခ်ာေစရန္ အက်ိဳးဆက္စပ္သူအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အခန္းက႑မ်ားကို လႊမ္းျခံဳႏိုင္မည့္ အလားအလာ 
ရွိသည့္အတြက္၊ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရးမွာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။ ျပည့္စံုေသာ FLEGT 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ ႐ႈေထာင့္အားလံုး (လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား၊ ပါဝင္သည့္အဆင့္မ်ား၊ ယေန႔အထိ တိုးတက္မႈမ်ား၊ 
အခ်ိန္ဇယားမ်ား၊ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ား၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ားတြင္ တင္ျပသည့္အခ်က္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးေနသည့္အခ်က္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးဆဲ ေ႐ြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားစသည္ျဖင့္)  
အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရးတို႔ကို အက်ိဳးဆက္စပ္သူအားလံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အားလံုး 
တို႔က ျမန္္မာဘာသာစကားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း သင့္ေတာ္သကဲ့သို႔ 
လြယ္ကူစြာ လက္လွမ္းမီ ရရွိသင့္ပါသည္။ ဤအဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအၾကား၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ 
အၾကား ရွိေနသည့္ မတူညီေသာ ဘာသာစကား၊ အသိပညာႏွင့္ (လက္လွမ္းမီမႈအတြက္) အတားအဆီးမ်ားကိုလည္း 

19  သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိေစေရးအစပ်ိဳးလုပ္ငန္း (EITI) ဆိုသည္မွာ ေရနံ၊ ဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ 
သတၱဳမ်ားအပါအဝင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ သယံဇာတမ်ားအား  ပြင့္လင္း၍ တာဝန္ခံမႈရွိစြာ ျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ 
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

20  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ စာတမ္းျပဳစုသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ International Alert အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
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ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ CSO အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ALARM ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ သစ္ေတာအဖြဲ႕ (EFI) တို႔ 
အပါအဝင္ Palladium အဖြဲ႕ (ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ FLEGT လုပ္ငန္းစဥ္ကို ကူညီေပးရန္ DFID အဖြဲ႕မွ ကန္ထရိုက္ 
ရရွိထားသည့္အဖြဲ႕)ႏွင့္ ITF အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သတင္းႏွင့္ ပညာေပး စာတမ္းစာေစာင္မ်ား ထုတ္ေဝျခင္း၊ (FLEGT 
VPA အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္) “VPA unpacked” စာတမ္းကို ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုျခင္း၊ FLEGT 
အတြင္းေရးမႉး႐ံုးတြင္ ျပန္ၾကားေရးကို ဦးတည္သည့္ စာတိုက္စနစ္တည္ေထာင္ရန္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ လတ္တေလာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ျဖန္႔ၾကက္ေရး အစည္းအေဝးမ်ားအား ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ 
ျခင္းတို႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ 
ဥေရာပသမဂၢကလည္း ITF အဖြဲ႕အား ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရး မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲရန္ အကူအညီေပးမည့္ အၾကံေပး 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအတြက္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ ဤအခ်က္မ်ားမွာ (ျဖန္႔ေဝခဲ့ေသာ ဦးတည္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
ထိေရာက္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး21) ေကာင္းမြန္ေသာ အစလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ျပင္ဆင္လာ 
သည္ႏွင့္အမွ် မ်ားစြာပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားဆီသို႔ ျဖန္႔ၾကက္ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရပါမည္။ 

ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ရွင္းလင္းတိက်မႈတို႔သည္ ITF/MSG  အဖြဲ႕မွ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
လူထုမ်ားဆီသို႔လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူအဆင့္မွ ITF/MSG အဖြဲ႕သို႔ (အိမ္ေထာင္စု၊ ေက်း႐ြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္၊ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးစသည္ျဖင့္) အဆင့္ဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ တင္ျပျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း လမ္းေၾကာင္း 
(၂) ခုလုံးတြင္ စီးဆင္းေနသင့္ပါသည္။ အျမင္ကြဲျပားမႈမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ်၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စီမံခန္႔ခြဲကာ 
တိက်ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။22 ဤလုပ္ငန္းေၾကာင့္ မရင့္က်က္ေသးေသာ အျမင္မ်ား 
ရွိၾကသည့္ လူမ်ားက ဆိုးက်ိဳးရလဒ္မ်ားအား လက္ခံလာလိမ့္မည္ဟု အာမခံခ်က္မေပးႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ပြင့္လင္း 

21  ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ CSO မ်ားႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးပြဲ 

22  ဤလုပ္ငန္းတြင္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ေနာက္ဆက္တြဲ
အေရးယူေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈမ်ားကို ေမးျမန္းႏိုင္သည့္ အေရးပၚဖုန္းလိုင္းမ်ား၊ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ခုတ္လဲထားေသာသစ္္မ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနပံု
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ျမင္သာ၍ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ ယံုၾကည္မႈ ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ အဆိုပါ ရလဒ္မ်ားကို လက္ခံ 
လာနိုင္သည့္ အလားအလာကို သိသာစြာ တိုးျမႇင့္ေပးပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား 
(ဥပမာ � ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရးသေဘာတူညီခ်က္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား) ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ မရွိေၾကာင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေစာဒကတက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ 
ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အထူးပင္သက္ဆိုင္မႈ ရွိေနပါသည္။23 

၃�၃ က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ ဘဝမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေနသည့္ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အပါအဝင္၊ သစ္ေတာ 
သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မွႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာ၌ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္မွာ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏ အခြင့္အေရးျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးက အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပါဝင္ကူညီႏိုင္မႈ အလားအလာကိုလည္း 
တိုးတက္ေစပါလိမ့္မည္။ FLEGT VPA/MSG ႏွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေဆာင္႐ြက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အဆင့္အားလံုးတြင္လည္းေကာင္း၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းပြဲ
မ်ားတြင္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္၍ သင္တန္းမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ 
ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဆက္စပ္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား အားလံုးကိုလည္း လက္လွမ္းမီရရွိသင့္သည္။ 

FLEGT ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္ � 

• ပူးေပါင္းပါဝင္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အတားအဆီးမ်ား (ဥပမာ� တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မွ 
ရန္ကုန္/ေနျပည္ေတာ္သို႔ ခရီးသြားျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ခရီးေဝးထြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ 
ျခင္းကို ဟန္႔တားေနသည့္ အိမ္ေထာင္မႈ တာဝန္မ်ားႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ေ႐ွး႐ိုးစြဲစံႏႈန္းမ်ား) � ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ 
အစည္းအေဝးမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တက္ေရာက္၍ 
ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အထူးေဖာ္ျပ၍ ဖိတ္ၾကားျခင္း၊ ကေလးထိန္းစရိတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လိုအပ္ပါက ကေလးထိန္း 
အတြက္ ခရီးစရိတ္မ်ား က်ခံေပးျခင္း၊ အိမ္ေထာင္မႈတာဝန္မ်ားကို စီစဥ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစည္းအေဝးမ်ား 
ရွိေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း၊ ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ အေက်အလည္ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို တန္ဖိုးထားေၾကာင္းႏွင့္ (အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသား အထက္အရာရွိမ်ားႏွင့္ CSO အဖြဲ႕ 
မ်ားမွ ငယ္႐ြယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္မညီမွ်မႈမ်ား ရွင္းလင္းစြာ ေပၚေပါက္ေနေသာ 
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္)  အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို လစ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္း မရွိေၾကာင္း 
ရွင္းလင္းစြာ  နားလည္ထားျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ 

• ေတာေတာင္ေဒသ ပတ္၀န္းက်င္ သို႔မဟုတ္ ခရီးသြားလာျခင္းတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ က်ား/မ ခြဲျခား 
အၾကမ္းဖက္မႈ24ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အထူးထိခိုက္လြယ္မႈ � အစည္းအေဝးမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားကို 
အလင္းေရာင္ေကာင္းစြာရရွိ၍ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဘးအႏၲရာယ္ 

23  E. Röell, The pending EU�Myanmar Investment Protection Agreement: Risks and opportunities. ACT Alliance, 2017, 
http://actalliance.org/wp�content/uploads/2017/04/EU�Myanmar�IPA�Risks�and�Opportunities.pdf

24  တစ္စံုတစ္ဦး၏ က်ား/မ ျဖစ္တည္ေနမွႈကို အေျချပဳျပီး ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွႈတ္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
စိတ္ခံစားမွႈျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြြါးေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ခံရျခင္း



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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ကင္း႐ွင္းစြာ မွ်ေဝေျပာၾကားႏိုင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးျခင္း၊ အစီအစဥ္အရ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ မိသားစု သို႔မဟုတ္ ရပ္႐ြာျပည္သူမ်ားက မည္သို႔တုန္႔ျပန္ႏိုင္သည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ေပးျခင္း၊ တက္ႂကြလႈပ္႐ွားသူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈ 
တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျခင္း၊ ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ဖုန္းျဖင့္ ပံုမွန္ဆက္သြယ္ ေစာင့္ၾကည့္ေပးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ GPS ျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းမွတ္သား ေစာင့္ၾကည့္ေပးျခင္းစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားေပး သင့္ပါ 
သည္။ 

• ပဋိပကၡ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသားႀကီးစိုးေရးဝါဒက အမ်ိဳးသားမ်ား၏ 
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအား မည္သို႔ပံုေဖာ္ေနသည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ေဆြးေႏြး
ညႇိႏိႈင္းပြဲမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ (အားလုံးသေဘာတူညီမႈျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ 
တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ) လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ရာထူးေနရာကို 
အေျခခံေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေ႐ြ႕မ်ားအေပၚ 
တုန္႔ျပန္ထင္ဟပ္ေနပါလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရႏိုင္သည့္  အလားအလာရွိလာ 
ပါက ယခင္လက္နက္ကိုင္ တပ္သားေဟာင္းမ်ား၏ လတ္တေလာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအတြက္  
ထုတ္လုပ္ေရး အခန္းက႑မ်ားမည္သို႔ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ကုိလည္း အေသးစိတ္စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။  
မိသားစုဝင္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးရမည့္ ေငြေရးေၾကးေရး ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား (ယခင္ 
လက္နက္ကိုင္ေဟာင္းမ်ား) က ပဋိပကၡ ဇုန္မ်ားရွိ လက္က်န္သစ္ေတာမ်ားမွ တရားမဝင္သစ္ထုတ္မႈမ်ား 
မတိုးလာေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။ 

၃�၄ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူမႈအသိုက္အဝန္းတို႔သည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အျမင္မ်ားရွိေနလင့္ကစား၊ 
FLEGT VPA လုပ္ငန္းစဥ္အား အေကာင္းဆံုးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ပြင့္လင္းေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ ပတ္ဝန္းက်င္ 
တစ္ခုျဖင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတဆင့္ ရယူႏိုင္ၿပီး၊ FLEGT ကို ပံ့ပိုးကူညီေပးမည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တစိတ္တပိုင္းအေနျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ 
ျပည္သူမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္   ဒီမိုကေရစီ 
ေဖာ္ေဆာင္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၏ အျမင္တြင္ 
ပိုမိုပြင့္လင္းမႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဆက္လက္တင္ျပမည့္ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ လံုျခံဳမႈမရွိသည့္ အေနအထား၌ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ကိုယ္စား ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာအသုံးျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္မႈအေၾကာင္း 
ေျပာၾကားသည့္ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားေၾကာင့္ 
မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ထိခိုက္လြယ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ 
ရွိေနေသာ္လည္း၊ အမ်ားျမင္ကြင္းေရွ႕တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားပါက ရပ္႐ြာတြင္း သီးသန္႔ၿခိမ္းေျခာက္ ခံရႏိုင္သည့္ 
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ (risks) မ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္။  ဤကိစၥမ်ိဳးမွာ ကခ်င္၊ ရွမ္းကဲ့သို႔ေသာ သီးသန္႔ေဒသမ်ားရွိ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အခ်ိဳ႕တြင္လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္သူမ်ား 
ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢလိက အက်ိဳးစီးပြားရွိသူမ်ားအား ေၾကာက္႐ြံ႕ေစေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ္ လႈံ႕ေဆာ္ 
အားေပးမႈ ျပဳခဲ့သူမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း ပိုမိုေတြ႔ရွိရတတ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား 
အတြင္းတြင္လည္း အထက္ေအာက္အမိန္႔ေပးသည့္ ခိုင္မာေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားက တာဝန္ခံ 
ေျပာၾကားမႈမ်ား အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိၿပီး၊ အၿငိမ္းစားျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းမ်ားက ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္ၾကသည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 

International Alert26

ထို႔အတူပင္ လူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္ မိမိ၏ အျမင္မ်ားကို ေျပာၾကားၾကသူမ်ားကိုလည္း ဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား 
ပိုမိုမ်ားျပားလာေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အားလံုးတြင္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ အဆိုးတုန္႔ျပန္ခံရျခင္း၊ လုပ္ၾကံခံရျခင္းစသည့္ 
“အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ” ရွိေနသည္ဟူေသာ အျမင္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးေနၿပီး၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ 
FLEGT ဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္မ်ား အပါအဝင္ ျပႆနာရပ္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေစ 
ပါသည္။25 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ NLD အစိုးရကို ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 
မ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာမူ ေႏွးေကြးစြာ ေျပာင္းလဲ 
ေနေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ျဖစ္ ဦးတည္သြားေနပါသည္။ 

FLEGT ႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္႐ြက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ 
သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ရပ္႐ြာအစုအဖြဲ႕အဆင့္အထိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္ေစၿပီး၊ (ပိုမိုေရရွည္ တည္တ့ံ၍ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေ႐ြးခ်ယ္နည္းမ်ားအစား) ကာလတို ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္ကိုသာၾကည့္ေသာ စနစ္တက် 
အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာသယံဇာတ အလြန္အကၽြံထုတ္ယူမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖ ရွင္းႏိုင္မည့္ ထိေရာက္၍ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးစနစ္တစ္ခု ရရွိေစမည့္ အခြင့္ အလမ္းတစ္ရပ္ကို ယူေဆာင္လာပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ 
ရပ္တည္ရာေနရာမ်ား တိုးတက္ေစျခင္းသည္လည္း FLEGT ၏ အေရးႀကီးေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က မွတ္ခ်က္ျပဳ 
ထားသကဲ့သို႔ပင္၊ ရန္ကုန္ျပင္ပရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေျချပဳေသာ အဖြဲ႕မ်ားအပါအဝင္ CSOs မ်ားအား 
“ITF စားပြဲဝိုင္းတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္မည့္ေနရာမ်ား” ရွိေစေရးအတြက္ အေရးပါေသာ တိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ 
ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအားလံုး (အထူးသျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္) တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေရးႏွင့္ မတူညီေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ 
ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိန္ေခၚမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

FLEGT လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အရ VPA ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ 
လူမႈအသိုက္အဝန္းတို႔အား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးအပ္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္လည္း အထူးျပဳထားသည္။ 
FLEGT လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအတြက္ အကူအညီ တစ္ရပ္အျဖစ္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားျခင္း 
မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ VPA အရ အက်ိဳးဆက္စပ္သူ မ်ားစြာပါဝင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ အက်ိဳး 
ဆက္စပ္သူ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔က သစ္ထုတ္ျခင္း၊ သစ္ကုန္ေခ်ာ အျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ 
သစ္ေတာမ်ားကို မွီခိုေနရသည့္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕မ်ားအေပၚ လူမႈဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ သစ္ထုတ္ 
လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေစျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ မွ်ေဝေရးစသည့္ ျပႆနာမ်ားကို စားပြဲဝိုင္း၌ ေဆြးေႏြးႏိုင္ 
သည့္ ေပါင္းကူးစႀကၤန္တစ္ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးသည့္အတြက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး စားပြဲဝိုင္းအတြက္ 
အေရးပါေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ထြက္ရွိေစသည္ဟု သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ကင္မ႐ြန္း၊ ဂါနာ၊ လိုက္ေဘးရီးယားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ရွိ CSOs အဖြဲ႕မ်ားသည္ VPA လုပ္ငန္းစဥ္က “CSOs အဖြဲ႕ 
မ်ားအား အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ပိုမိုေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းရွိေစသည့္ ႏိုင္ငံေရး 
ရပ္တည္ရာ ေနရာမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္” ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး က႑မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတို႔ တိုးတက္ေစမည့္ အဓိကအခ်က္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ 

25  စာတမ္းျပဳစုသူမ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ရန္ကုန္၌ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ CSO မွ ITF အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး 



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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ထားၾကသည္။26 ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးရလဒ္ ဥပမာအခ်ိဳ႕မွာ (ဟြန္ဒူရပ္စ္ 
ႏိုင္ငံရွိ  ဌာေနတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ) အစဥ္အလာအားျဖင့္ ဖယ္ထုတ္လ်စ္လ်ဴရွဳျခင္း ခံထားရသည့္ 
အုပ္စုမ်ားအားလံုး ပါဝင္လာၿပီး၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္အတြက္  VPA ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းပြဲမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 27

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္သည့္ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ ေဒသခံျပည္သူ 
အစုအဖြဲ႕မ်ားက တရားမဝင္သစ္ထုတ္မႈကို တြန္းလွန္ေရးႏွင့္ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တိုးတက္ေစေရးအတြက္  
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအခ်ိဳ႕ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား၏ 
ထိေရာက္မႈကို အတားအဆီးျဖစ္ေစသည့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားစြာ ဆက္လက္က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ထိုျပႆနာမ်ားတြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား 
ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ/
အသံုးခ်မႈလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကိဳးနီစနစ္  အတားအဆီးမ်ားရွိျခင္း၊  သစ္ေတာက႑ 
တြင္ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္မႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာမႈမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည့္ ေဒသခံ 
အစုအဖြဲ႕မ်ားက ရင္ဆိုင္ရသည့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ား စသည္တို႔လည္း ပါဝင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ VPA 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကတိျပဳထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ထိုစိန္ေခၚမႈ 
မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္း ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

26  FERN, Do FLEGT VPAs improve governance? Examining how FLEGT VPAS are changing the way forests are owned 
and managed, FERN, 2016, http://www.fern.org/sites/fern.org/files/impactreport_lowres.pdf  

27  European Commission, Evaluation of the EU Action Plan for Forest Law Enforcement Governance and Trade 
(FLEGT), Brussels: European Commission, 2016
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၄။ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို 
ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာက႑သည္ ပဋိပကၡအေ႐ြ႕မ်ားေၾကာင့္ လႊမ္းမိုးခံေနရၿပီး၊ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚသို႔လည္း တန္ျပန္သက္ေရာက္ေနသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ 
ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပိုမိုနားလည္ေစရန္အတြက္၊ ဤအခန္းတြင္ ႏိုင္ငံလႊမ္းျခံဳအဆင့္ အဓိက ျပႆနာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ 
သစ္ကုန္သြယ္မႈ၏ စီးပြားေရးႏိုင္ငံေရး အေျခအေန၊ တရားမဝင္သစ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ တရားဝင္သစ္ျဖစ္မႈစနစ္၏ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ မူဝါဒညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား ပါဝင္ေနသည့္ သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ စိန္ေခၚ 
မႈမ်ား၊ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခခံျပႆနာမ်ား၊ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္း၏ သက္ေရာက္ 
မႈမ်ားစသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ ဤအခန္းတြင္ပင္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕မ်ားကိုယ္တိုင္ တရားမဝင္  
သစ္ထုတ္ျခင္းအား ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္၍လည္းေကာင္း၊ 
အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အေသးစိတ္ ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕အဆင့္တြင္ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ 
တုန္႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ဆန္းစစ္တင္ျပထားသည္။ 

၄�၁ သစ္ကုန္သြယ္မႈ၏ ႏိုင္ငံေရး ေဘာဂေဗဒ အေျခအေန 

သမိုင္းအရ တန္ဖိုးျမင့္သစ္ (အထူးသျဖင့္  ကၽြန္း) ကုန္သြယ္ေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွ ရရွိသည့္ 
အက်ိဳးအျမတ္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေၾကာင့္ ၁၉ ရာစုတြင္ ပထမအႀကိမ္ အဂၤလိပ္�ျမန္မာစစ္ပြဲႏွင့္ ဆက္လက္၍ ဗမာဟု 
သိလာၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကိုလိုနီအျဖစ္သိမ္းပိုက္ခံရသည္အထိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။28 ဤေလ့လာမႈတြင္ ေတြ႕ဆံု 
ေမးျမန္းခံခဲ့သူမ်ားကလည္း က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျမန္မာစာေပ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္စြာပင2္9 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ေတြ႕ရွိရေသာ ကၽြန္း၊ ပိေတာက္/တမလန္းႏွင့္ အျခားအဖုိးတန္ သစ္မ်ိဳးမ်ားအပါအဝင္ တန္ဖိုးျမင့္သစ္မ်ားအား 
ကုန္သြယ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ပဋိပကၡမ်ား၏ မူလအေၾကာင္းတရား မဟုတ္ေၾကာင္း အေက်အလည္ 
ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိ ပဋိပကၡမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားရွိေနသည့္ အုပ္စုမ်ားက 
အနာဂတ္ကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္၏ သဘာဝကို ပံုေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
ႏိုင္ငံေရးသေဘာ ကြဲလြဲမႈမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သစ္အပါအဝင္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား 
ထုတ္ယူျခင္းမွာ ပဋိပကၡအတြက္ “(ႏိုင္ငံေရး) ဇာတ္လမ္းကို ေလာင္စာထိုးေပးေနသည္”ဟု က်ယ္ျပန္႔စြာ သေဘာ 
တူညီၾကပါသည္။ 30

28  K. Htun, Myanmar Forestry Outlook Study, Bangkok: Food and Agricultural Organisation, 2009, http://www.fao.
org/3/a�am252e.pdf

29  M. Gravers and F. Ytzen (eds.), Burma/Myanmar – Where now? Nordic Institute of Asian Studies, Asia Insights 
series, no. 3, 2014; A. South, Ethnic politics in Burma: States of conflict, London: Routledge, 2008; M. Callahan, Making 
enemies – War and state building in Burma, New York: Cornell University Press, 2005

30  စာတမ္းျပဳစုသူမ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ရန္ကုန္၌ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ CSO မွ ITF အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး
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အထူးသျဖင့္ တရားမဝင္ထုတ္ယူသည့္ သစ္မ်ားအား တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား အပါအဝင္ သစ္ကုန္သြယ္မႈအား 
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမွရရွိသည့္ ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးေနသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို 
က်ယ္ျပန္႔စြာ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သစ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ သစ္ကုန္သြယ္မႈမွ ရရွိေသာ 
ဝင္ေငြမ်ားကို ျမန္မာ၊ လိုက္ေဘးရီးယား၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဗဟိုအာဖရိက ရီပတ္ဘလစ္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ၾကေၾကာင္း သက္ေသျပထားၿပီးျဖစ္သည္။31 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
“နယ္စပ္ေဒသရွိ သစ္မွရရွိေသာ ဝင္ေငြႏွင့္ သစ္ကုန္သြယ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက 
လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ႏိုင္စြမ္း ရွိေစခဲ့သည္”32 ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
(Women’s League of Burma) က “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡမ်ားသည္ တစိတ္တပိုင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ 
ေပါမ်ားေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္လိုျခင္းကို ေက်ာ႐ိုးျပဳထားသည္၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ယင္း၏ ခ႐ိုနီမ်ား 
သည္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ကာလၾကာျမင့္စြာကပင္  မ်ားျပားေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ရွိထားၾက 
သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။33 Harwell ႏွင့္ Blundell တို႔ကလည္း တရားမဝင္သစ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္း 
မ်ားမွ ရရွိေသာဝင္ေငြမ်ားသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ေလ်ာ့ပါးၿဖိဳဖ်က္ႏိုင္ၿပီး၊ အဂတိလိုက္စားမႈကို ေလာင္စာထိုး 
ေပးကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစႏိုင္သည္ဟု ထပ္မံမွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။34 

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ (၆၀) ေက်ာ္မွစ၍ နယ္စပ္တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအား အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ တိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ “အပစ္ 
အခတ္ရပ္စဲေရး အရင္းရွင္စနစ္” ဟု ေခၚဆိုၾကေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
စနစ္သည္လည္း အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ 35 ဥပမာအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ “အင္အား ၂၀၀၀ ခန္႔ ရွိ သည့္ အားေကာင္းေသာ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ 
သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ (အစိုးရ)ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူခဲ့ၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ သီေပါေဒသမွ 
သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္”36 Vanda Felbab�Brown ကလည္း အျခားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ 
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ အလားတူအစီအစဥ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးကဲ့သို႔ေသာ တရားမဝင္ 
ပစၥည္းမ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။37 

31  Global Witness, Logs of war: the timber trade and armed conflict, Programme for international cooperation and 
conflict resolution. FAFO report 379, 2002; Global Witness, Blood timber – How Europe helped fund war in the Central 
African Republic, Global Witness, 2015

32  Global Witness, A conflict of interest – The uncertain future of Burma’s forests, 2003, p.7; and O. Springate�
Baginski et al, Democratising timber: An assessment of Myanmar’s emerging ‘Forest Law Enforcement, Governance and 
Trade’ (FLEGT) process, Forest Policy and Economics, 48, 2014, pp.33–45

33  Women’s League of Burma, CEDAW Shadow Report 2016 – Long way to go: Continuing violations of human rights 
and discrimination against ethnic women in Burma, Chiang Mai, Thailand: Women’s League of Burma, 2016, p.2

34  E. Harwell, Forests in fragile and conflict�affected states, Washington DC: Program on Forests (PROFOR), 2010; A. 
G. Blundell, Forests and conflict: The financial flows that fuel war, Washington DC: Program on Forests (PROFOR), 2010

35  K. Woods, Ceasefire capitalism: military–private partnerships, resource concessions and military–state building in 
the Burma–China borderlands, The Journal of Peasant Studies, 38:4, 2011, pp.747–770; and A. G. Blundell, Forests and 
conflict: The financial flows that fuel war, Washington DC: Program on Forests (PROFOR), 2010

36  B. Lintner and M. Black, Merchants of madness: The methamphetamine explosion in the Golden Triangle, Chiang 
Mai, Thailand: Silkworm Books: 2009, p.30

37  V. Felbab�Brown, (2017) Myanmar maneuvers – How to break political�criminal alliances in contexts of transition, 
Tokyo: United Nations University – Centre for Policy Research, 2017.
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FLEGT VPA လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ထင္ရွားေသာ ျပႆနာတစ္ခုမွာ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္မႈ 
တိုက္ဖ်က္ျခင္းကို ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလာႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ စစ္ေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို တရားဝင္ 
ျဖစ္ေစရန္ အသုံးျပဳလာႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ (၃)ႏွစ္ေက်ာ္က 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည္မွာ တပ္မေတာ္က ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ 
ေနရာမ်ားကို တုိက္ခိုက္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ တခါတရံ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္စခန္းမ်ား/သစ္ေမွာင္ခိုမႈမ်ားကို ဦးတည္ေသာ 
စစ္ေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ား ျဖစ္သည္ဟူ၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။38 တခါတရံတြင္ ထိုေၾကျငာ 
ခ်က္ကို ေထာက္ခံသည့္ သက္ေသအေထာက္အထား မရွိပါ။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး NGO တစ္ခုျဖစ္သည့္ 
ALARM သည္ “ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိေသာ (တရားမဝင္) သစ္အမ်ားစုမွာ စင္စစ္အားျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း 
ေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသမ်ားမွ လာျခင္းျဖစ္သည္” ဟု 
ေတြ႕ရွိထားရာ39၊ သီအိုရီအရဆိုပါက ထိုသစ္မ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ မေရာက္ရွိမီ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ 
ေဒသမ်ားတြင္ပင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သင့္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဖက္ကလည္း ၎တို႔၏ 
မိ႐ိုးဖလာ သစ္ေတာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာင္႐ြက္သည္ထက္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ေၾကာင္း 
ေခ်ပေျပာ ဆိုၾကသည္။40 ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ကြက္မ်ားတြင္ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားအား ျဖဳန္းတီးပစ္ေနေၾကာင္း 
တဖက္ကိုတဖက္ အျပန္အလွန္စြပ္စြဲေနၾကသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနအရ၊ တိုက္ပြဲပဋိပကၡမ်ား ၿပီးဆံုးလာသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ 
တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား ပိုဆိုးလာသည္ဟူေသာ အျခားႏိုင္ငံ 
မ်ားမွ သက္ေသသာဓကမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။41 ဤကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အဓိက အေၾကာင္း 
ရင္း (၂)ခ်က္ရွိသည္။ ပထမအခ်က္မွာ သစ္ထုတ္သူမ်ားက တုိက္ပြဲမရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ သစ္ခုတ္လဲွျခင္း၊ သစ္ႏွင့္ 
အျခားသစ္ထြက္ ပစၥည္းမ်ားအား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို ပိုမိုေဘးကင္း၊ လြယ္ကူ၍ ကုန္က်စရိတ္ ထိေရာက္ 
သက္သာစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေနသည့္ ကာလမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
အေျခခံေသာ စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စြဲေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကီးမားေသာ 
သစ္ေတာေျမမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ခြဲေဝခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး၊ သစ္ပင္မ်ားကို ခုတ္လွဲ၍ ရရွိေသာ သစ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း 

38  ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္က “ဗမာစစ္တပ္က တရားမဝင္သစ္ကုန္သြယ္ 
သူမ်ားအား ႏွိမ္နင္းသည္ဟုဆိုကာ မိမိတို႔၏ ေရွ႕တန္းစခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ေန”ဟု စြပ္စြဲလိုက္ျခင္း။  တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္တြင္ 
ကခ်င္သူပုန္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား � Gun Maw, The Irrawaddy, 17 February 
2014, https://www.irrawaddy.com/in�person/interview/attacks�kachin�rebels�must�rethink�peace�process�gun�maw.html; 
ထို႔အတူ http:// panglongenglish.blogspot.com/2015/03/ceasefire�debacle�and�illegal�logging.html တြင္လည္း ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ 
(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဝင္ၾကည့္သည္) 

39  B. O’Toole, Doubts over log export ban, The Myanmar Times, 10 April 2014,  http://www. mmtimes.com/ index.php/ 
in�depth/10154�doubts�over�log�export�ban.html. ကခ်င္ျပည္နယ္ သစ္ေတာႏွင့္သတၱဳဝန္ႀကီးက “တခ်ိဳ႕အမႈ ေတြမွာ (ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ 
တရားမဝင္) သစ္ေတြက စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္က သယ္လာတာေတြ႕ရတယ္” ဟု သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။ Kachin state 
authorities continue illegal timber seizures, Myanmar official says, Radio Free Asia, 18 February 2016,  http://www.rfa.org/
english/news/myanmar/kachin�state�authorities�continue�illegal�timber�seizures�myanmar�official�says�02182016160853.
html

40  စာတမ္းျပဳစုသူမ်ားက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ရန္ကုန္၌ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ CSO 
အဖြဲ႕မ်ား 

41  R. de Koning and D. Capistrano, Sustainable forest management for peace building – Advance unedited version, 
2007, http://www.un.org/esa/forests/wp�content/uploads/2015/06/SFM�for�PeaceBuilding.pdf (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ 
၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဝင္ၾကည့္သည္)
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ျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ဤအခ်က္မွာ အစိုးရက ပဋိပကၡအလြန္ စီးပြားေရး 
တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးရန္အတြက္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား တက္ႂကြစြာ ထုတ္ယူျခင္း 
ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီေနသည္။ ဤလုပ္ငန္းတြင္ “ေျမအသံုးခ်ေျပာင္းလဲမွႈမွ ထြက္ရွိေသာသစ္” ဟု ေခၚဆိုၾကသည့္ 
ထုတ္လုပ္မႈကိုသာ ရလဒ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အစိုးရသစ္သည္ ဤျပႆနာကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ေမလတြင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံေနရသည့္ေဒသ (လုံျခံဳေရး ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိသည့္ေဒသ) မ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ 
သစ္ႏွင့္ “ေျမအသံုးခ်ေျပာင္းလဲမွႈမွ ထြက္ရွိေသာသစ္”မွ ထုတ္လုပ္သည့္ သစ္ထြက္ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ပတင္ပို႔ခြင့္ 
ပိတ္ပင္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဤအစီရင္ခံ စာေရးသားခ်ိန္တြင္ ဤအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ 
အရ မည္သို႔အေရးယူေဆာင္႐ြက္မည္ သို႔မဟုတ္ “ပဋိပကၡ”အား မည္သို႔အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမည္ကို ဆက္လက္ၾကည့္႐ႈ 
ရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၄�၂ တရားမဝင္သစ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ တရားဝင္သစ္ျဖစ္မႈစနစ္တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

FLEGT VPA လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ သစ္မ်ား၏ 
တရားဝင္ျဖစ္မႈကို ေသခ်ာေစသည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ စနစ္တစ္ရပ္အား ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ ရည္႐ြယ္ထား သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ သစ္ေတာဥပေဒႏွင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ သစ္ေတာမူဝါဒမ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္ထား ေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္ 
သစ္ေတာမူဝါဒမူေဘာင4္2မွာ အေတာ္အသင့္အားေကာင္းသည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုမူဝါဒမ်ားအား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္မူ သိသာထင္ရွားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ သစ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းကို ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ  ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း 
ကသာ တရားဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ သစ္ထုတ္ျခင္းကို ႀကီးၾကပ္ထိန္းညႇိေပးေသာ ျမန္မာ့ေ႐ြးခ်ယ္ 
ခုတ္လွဲနည္းစနစ္ (MSS) မွာ သီအိုရီအရ ေကာင္းစြာေလးစားခံရသည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ “ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး 
ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ျမန္မာ့ေ႐ြးခ်ယ္ ခုတ္လွဲနည္းစနစ္ကို ေကာင္းစြာမလိုက္နာ 
ခဲ့ေၾကာင္းကို အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္”။43 သစ္အလြန္အကၽြံထုတ္ယူမႈမွာ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ႀကိဳတင္ 
ေၾကျငာခဲ့သည့္) ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သစ္အလံုးလိုက္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈပိတ္ပင္သည့္ အခ်ိန္အထိ အျမင့္ဆံုးတြင္ ရွိေနခဲ့ 
သည္။44 Chatham House ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၄ 
ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိေသာ သစ္မွထြက္ရွိေသာပစၥည္းတန္ ၂.၁ သန္းကို ျပည္ပသို႔ တရားဝင္တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 
ေနသည္။45 သစ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏမ်ားကို အစိုးရကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ဤကာလ 

42  မူဝါဒမူေဘာင္အေၾကာင္းကုိ အျခားစာတမ္းမ်ားတြင္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ B.Wode et al,  
Preliminary assessment of regulatory constraints and opportunities for legal community and smallholder timber in Myanmar, 
Report No. 37 of the Myanmar Conservation and Development Program, an initiative of Fauna and Flora International (FFI) 
Myanmar Programme, Yangon: FFI, 2014 တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ 

43  K. Woods, Timber trade flows and actors in Myanmar: The political economy of Myanmar’s timber trade, Forest 
Trends, 2013, p.7

44  ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၃/၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္းႏွစ္စဥ္ခုတ္လွဲခြင့္ျပဳပမာဏ ၁၂၀၀၀ တန္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ကသာႏွင့္ စစ္ကိုင္းတြင္ 
ကၽြန္းပင္ေထာင္ ၆၀၀၀၀ ခုတ္လဲွခဲ့သည္။ O. Springate�Baginski et al, Democratising timber: An assessment of Myanmar’s 
emerging ‘Forest Law Enforcement, Governance and Trade’ (FLEGT) process, Forest Policy and Economics 48, 2014, 
pp.33�45

45  Resource Trade Earth, Chatham House, https://resourcetrade.earth/data?year=2013&exporter= 104&category= 
3&units=weight, တြင္ ၾကည့္ပါ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဝင္ၾကည့္သည္) 
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အတြင္း ခုတ္လွဲ၍ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကုန္သြယ္ရန္ သိုေလွာင္ထားေသာ သစ္လံုးမ်ား ရွိေသးသည့္အတြက္ ဤ 
ကိန္းဂဏန္းမွာ ေရခဲေတာင္၏ ေရတြင္ေပၚေသာ အပိုင္းမွ်သာျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ CSOs အဖြဲ႕မ်ားက 
သတၱဳတြင္းက႑ရွိ အျခားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကဲ့သို႔ပင4္6 သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ 
အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းတို႔အားလည္း မွားယြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဝဖန္ခဲ့ 
ၾကၿပီး၊ အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။47 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေထာက္ခံခ်က္ ထုတ္ေပးေရးေကာ္မတီ (MFCC) သည္ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ (FAO) ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ FLEGT သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း၍ 
အေကာင္းဆံုးက်င့္ထံုးမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေပးမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္သစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံသည့္ 
စနစ္ (MTLAS) အဆိုျပဳလႊာအား အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားစြာတို႔၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ 
သည္။ ယင္း MTLAS ကြာဟခ်က္ ဆန္းစစ္မႈအရ48 လက္ရွိျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးေရး အစီအစဥ္မ်ား၏ အဓိက 
အႏွစ္သာရ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ သစ္ထုတ္သူ၏ လိုက္နာမႈကို သက္ေသခံျခင္း 
စသည္တို႔ မပါဝင္ေသးဘဲ၊ အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ စစ္ေဆးျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းတို႔ 
က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိထားသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ “တရားဝင္” နည္းလမ္းမ်ားကိုသံုး၍ သစ္ေတာမ်ားအား အလြန္အကၽြံ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းအျပင္၊ 
တရားမဝင္သစ္မ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ထုတ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း လ်င္ျမန္ေသာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ေန 
ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားမဝင္သစ္ျပႆနာ၏ အတိုင္းအတာကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း အစိုးရ၏ 
သစ္မာတင္ပို႔မႈ အစီရင္ခံစာပါ ပမာဏ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၈၃ ဘီလီယံ) ႏွင့္ ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား (အထူးသျဖင့္ 
အိႏၵိယႏွင့္တ႐ုတ္) ၏ သစ္မာတင္သြင္းမႈ အစီရင္ခံစာပါ ပမာဏ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၅၇ ဘီလီယံ)ႏွင့္ ႏိႈင္း 
ယွဥ္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ 49 ပတ္ဝန္းက်င္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေအဂ်င္စီ (EIA) ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 
ထုတ္ေဝေသာ “Organized chaos” အစီရင္ခံစာတြင္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံဝက္ခန္႔ 
တန္ဖိုးရွိေသာ သစ္လံုး ၉၀၀၀၀၀ ကုဗမီတာကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ႏွစ္စဥ္တရားမဝင္ တင္ပို႔ကုန္သြယ္ေနေၾကာင္း 

46  ဥပမာအားျဖင့္ ယခင္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ရးႏွင့္ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္နည္းပညာ ဒုတိယဝန္ႀကီး (အားလံုးမွာ ယခင္ကစစ္ဖက္ အရာရွိႀကီး မ်ားျဖစ္ၾကသည္) 
တို႔သည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔တြင္ တရားမဝင္ပတ္သက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၾကသည္။ Global Witness,  Jade – Myanmar’s 
“Big state secret”, London Global Witness, 2015.၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာအရ သတၱဳတြင္း၊ 
ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔တြင္ စာရင္းလိမ္လည္မႈမ်ားႏွင့္ အလြဲသံုးမႈမ်ား ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
ထိုစာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာကို  ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ G. Robinson, Myanmar ministries accused of corruption, Financial Times: 
Bangkok, 16 March 2012, https://www.ft.com/ content/ 1a78c348�6e92�11e1�a82d�00144feab49a   

47  T. Treue et al, Legally and Illegally logged out: Extent and drivers of deforestation and forest degradation in 
Myanmar, ALARM, 2016, p.27. This goes beyond the Forest Governance Sectors; Myanmar was ranked 147 out of 168 on 
the 2015 Corruption Perceptions Index (2015) by Transparency International.

48  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ MFCC, Global Timber Forum ႏွင့္ FAO FLEGT Programme တို႔ 
ပူးတြဲျပဳလုပ္သည့္ MTLAS Gap Analysis Project စီမံကိန္းအၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ Sofia Ryder တင္ျပသည့္ MTLAS Gap Assessment 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား။ 

49  E. Htusan, Myanmar forest�cutting continues despite government efforts, 2 September 2016, http:// bigstory. 
ap.org/article/92d749a1832446cf9c47cb6cf6ea9a9e/myanmar�forest�cutting�continues�despite�government�efforts?utm_
campaign=SocialFlow
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ထုတ္ေဖာ္ထားသည္။50 ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္း ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခဲ့သည့္အျပင္ ဤအစီရင္ 
ခံစာ၏ ဂယက္မ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက နယ္စပ္ေဒသမွ သစ္ကုန္သြယ္မႈကို ရပ္ဆိုင္းေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့ရာ၊  
အေသးစားသစ္ ေမွာင္ခိုမႈမ်ား ရွိေနေသးေသာ္လည္း၊ တရားမဝင္ သစ္စီးဆင္းမႈကို သိသာစြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။51

ထိုအစီရင္ခံစာႏွင့္ ALARM အဖြဲ႕၏ “တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္မႈမ်ား”52 ဟူေသာ အစီရင္ခံစာတို႔ ထြက္ရွိ 
လာၿပီးေနာက္တြင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္ 
ျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္ သစ္ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားအား တိုက္ဖ်က္သည့္ အားထုတ္မႈမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ၊ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ပထမ (၂) လအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၃ သန္းခန္႔ တန္ဖိုးရွိသည့္ တရားမဝင္ 
သစ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။53 ၂၀၁၆�၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္းတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ေမွာင္ခို 
သစ္တန္ ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးရမိၿပီး၊ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္သူႏွင့္ ေရာင္းဝယ္သူေပါင္း ၈၀၀၀ ဦးကို 
ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တရားမဝင္သစ္ ပမာဏမွာ ယခုထက္ မ်ားစြာပိုေနႏိုင္ပါသည္။54 မမွ်တသည့္အခ်က္မွာ 
ထိုကာလအတြင္း ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ကၽြန္းသစ္ပမာဏ (၁၄၀၀၀ တန္) သည္ ၂၀၁၇�၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ခြင့္ျပဳ 
ခုတ္လွဲ ပမာဏနီးပါးရွိေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။55 သို႔ျဖစ္ရာ တရားမဝင္သစ္ထုတ္သည့္ ပမာဏ တိုးလာသည္ သို႔မဟုတ္ 
တရားမဝင္သစ္ ဖမ္းဆီးရမိမႈ ပမာဏသာ တိုးလာသည္ကိုမူ ခြဲျခား၍ မသိႏိုင္ပါ။ 

တရားမဝင္သစ္ထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ား အတန္းအစား က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက သစ္ေတာ 
ထြက္ပစၥည္းမ်ားအား အသံုးျပဳခြင့္ ဆံုး႐ႈံးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚသည့္အျပင္၊ တရားမဝင္သစ္ထုတ္ျခင္းမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
ေဒသအလိုက္ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲေနေလ့ရွိရာ56 ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန 
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ 
ေတာင္ပိုင္းရွိ လင္းေခးခရိုင္၊ ဝမ္စေလာင္းေက်း႐ြာတြင္ တရားမဝင္ ပိေတာက္/တမလန္းသစ္မ်ား ဖမ္းဆီးေရး 
ေဆာင္႐ြက္ရာမွ ျပန္လာသည့္ ခ႐ိုင္သစ္ေတာ အရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ ေတာအုပ္ (၃)ဦးတို႔ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။57 

50  Environmental Investigation Agency, Organised chaos: The illicit overland timber trade between Myanmar and 
China, London: Environmental Investigation Agency, 2015

51  Environmental Investigation Agency, Myanmar’s logging ban a major step towards forest sector reform, 4 August 
2016,  https://eia�international.org/myanmar�logging�ban�major�step�forest�reform

52  T. Treue et al, Legally and Illegally logged out: Extent and drivers of deforestation and forest degradation in 
Myanmar, ALARM, 2016

53  H. Htun, Forest Department investigates sizeable seizures of smuggled timber, The Irrawaddy, 1 March 2017, 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/forest�department�investigates�sizeable�seizures�smuggled�timber.html

54  Tropical Timber Market Report, Volume 21, Number 8, ITTO Market Information Service, 16–30 April 2017,  https://
www.itto.int/files/user/mis/MIS_16�30_Apr_2017.pdf

55  အထက္ပါအတိုင္း။ 

56  H. K. Linn, The fight for Pegu’s forests gets violent, Myanmar Now, 9 August 2016, http://www.dvb.no/ news/ 
fight�pegu�forests�heats�gets�violent/69232  

57  Press conference on fatal shooting of four forestry officers in Langkho Township, Global New Light of Myanmar, 
Myanmar News Agency, 30 December 2014, http://www.globalnewlightofmyanmar.com/press�conference�on�fatal�shooting�
of�four�forestry�officers�in�langkho�township/; Combating illegal wildlife trafficking and illegal logging In Myanmar, MONREC, 
http://www.fdmoecaf.gov.mm/eng/news/9966 (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ဝင္ၾကည့္သည္) 
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လတ္တေလာတြင္ပင္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈကို စံုစမ္းေနသည္ဟု ယူဆရေသာ Daily Eleven 
ဂ်ာနယ္မွ သတင္းေထာက္တစ္ဦး ေသဆံုးေနသည္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၃)ရက္ေန႔က ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး၊ 
ယင္းအမႈကို ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ စံုစမ္း စစ္ေဆးေနဆဲ ျဖစ္သည္။58 

၄�၃ တရားမဝင္သစ္ထုတ္မႈကိုဆန္႔က်င္ရန္  ေဒသခံျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ 
ေဆာင္႐ြက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား 

ေအာက္ပါျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားက တရားမဝင္သစ္ထုတ္မႈကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ 
သယံဇာတမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 

မိမိတို႔၏ သစ္ေတာမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား ေဒသခံေက်း႐ြာမ်ား စုေပါင္း၍ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္း 
ရွိျခင္းကို မေကြးေဒသရွိ ထီးလင္းႏွင့္ ဂန္႔ေဂါတို႔တြင္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ထိုေဒသခံျပည္သူမ်ားက မိမိတို႔ 
နယ္ေျမမ်ားတြင္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ရည္႐ြယ္လွ်က္ ႏိုးၾကားေသာ ကင္းလွည့္ထိန္း
သိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ ထိုဥပမာမ်ားက တရားမဝင္သစ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ သစ္ကုန္သြယ္မႈမ်ားအား 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရာတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ႏိုင္သည့္ အလားအလာ ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ပံုမွန္လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ေနသည့္ သမား႐ိုးက် လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားအား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္သူ 
ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းသို႔ အဆင့္ျမင့္ေထာက္ကူမႈေပးရန္ အေရးပါပံုကို  ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး အႏၲရာယ္ျဖစ္ 
ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္းမွာ ရွင္းလင္းပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒစုိးမိုးေစေရးအတြက္ အဓိက တာဝန္ရွိသူမွာ အစိုးရ 
အာဏာပိုင္မ်ားျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ထိုေစာင့္ၾကည့္သူ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ တစံုတရာ ပ်က္ကြက္ 
သြားပါက ဥပေဒလိုက္နာေစေရး “တာဝန္” ကို ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္သည္ဟု အျပစ္တင္ခံရမည့္ အလားအလာလည္း 
ရွိေနပါသည္။ ဤျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈမ်ားကို အေျခခံထားေသာ ေနာက္ထပ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ “တရားမဝင္ 
သစ္ထုတ္သည့္ ကိရိယာမ်ား”  ျဖစ္သည့္ စက္လႊမ်ားကို ပိတ္ပင္ရန္ႏွင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆင္းရဲေသာ ေဒသခံမ်ား 
ထက္ ပြဲစားမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည့္ စက္လႊမ်ားကို သိမ္းဆည္းရန္လည္း ပါဝင္သည္။ တရားမဝင္ 
သစ္ခုတ္လွဲရန္အတြက္ ထိုစက္လႊမ်ားကို ငွားရမ္းအသံုးျပဳၾကသည့္ ဆင္းရဲေသာ ေဒသခံမ်ားမွာ ပထမဦးဆံုး 
ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆို ခံရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ပြဲစားမ်ားမွာမူ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရရန္ အလားအလာ နည္းပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို (ထိခုိက္ေစသည္ထက္) ကာကြယ္ 
ထိန္းသိမ္းေပးေသာ အစားထုိး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တရားမဝင္ 
သစ္ထုတ္ျခင္းအတြက္ “လူသားရင္းျမစ္ေထာက္ပံ့မႈ” ကို ျဖတ္ေတာက္ရန္လည္း ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ 

58  B. Walker, A journalist’s murder provides a window into the destruction of Myanmar’s forests, 9 January 2017, 
https://scroll.in/article/824583/a�journalists�murder�provides�a�window�into�the�destruction�of�myanmars�forests (၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ဝင္ၾကည့္သည္) 



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (၁) � ေဒသခံျပည္သူအဆင့္တြင္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္မႈကို ေျဖရွင္းရာ၌ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား

ဤျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ျဖင့္ တပုိင္တႏိုင္ စိုက္ပ်ိဳးအသက္ေမြးေနေသာ တိုင္းရင္း 
သားလူမ်ိဳးစုငယ္ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဤေက်းရြာသည္ အလြန္ဆင္းရဲၿပီး၊ ဘဝရပ္တည္ေရး 
အတြက္ သစ္ေတာကိုသာ မ်ားစြာမွီခိုေနရသည္။  ေက်း႐ြာသားမ်ားက ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ 
ေကာ္ဖီႏွင့္ သစ္သီးမ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အမဲလိုက္ျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ၾကၿပီး ထင္းေလာင္စာႏွင့္ 
အိမ္သံုးသစ္အတြက္ သစ္ေတာမ်ားကို မွီခိုရသည္။ ဤေက်း႐ြာသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ကို ေရရွည္ 
တည္တံ့ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ က်င့္သံုးေနၿပီး၊ ေက်း႐ြာသားမ်ားက အစိုးရအေနျဖင့္ ဤစနစ္ကို မွားယြင္း 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုကာ တရားမဝင္သစ္ထုတ္ျခင္းအတြက္ သူတုိ႔အား အျပစ္ဖို႔ေနသည္ဟု ခံစားေနၾကရသည္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အနားေပးကာလၿပီးေနာက္ သီးႏွံျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳးရန္ ေျမေနရာရွင္းလင္းခဲ့သည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း 
ေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးသူ အခ်ိဳ႕ကုိ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ဖမ္းဆီးသြားေသးသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ စစ္တပ္ 
ႏွင့္ ဆက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ားက အနီးအနားရွိ သစ္ေတာေျမအမ်ားအျပားကို သိမ္းဆည္းကာ သစ္ပင္မ်ားကို 
ခုတ္လွဲေနၾကရာ၊ ေတာင္ကုန္းဆင္ေျခေလွ်ာမ်ားတြင္ ေတာယုိယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ကုမၸဏီတစ္ခု 
တည္းကပင္ သစ္ေတာေျမဧက (၅၀၀၀) ခန္႔ ရယူကာ သစ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး၊ သစ္ထုတ္ၿပီး ဧရိယာ အနည္းငယ္ 
တြင္သာ လက္ဖက္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ အမွန္တကယ္ သစ္ထုတ္သူမ်ားမွာ ေဒသခံေန႔စားလုပ္သားမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိလုပ္သားမ်ားမွာ မူးယစ္ေဆးစြဲေနၿပီး၊ မည္သည့္ဝင္ေငြရလမ္းမွ မရွာႏိုင္သူူမ်ားဟု ေက်း႐ြာသား 
မ်ားက ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ ထိုလုပ္သားမ်ားသည္ သူတို႔ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ အားထားေနရသည့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ သစ္ေတာမ်ားကုိ ခုတ္လွဲဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းျဖင့္ ေရရွည္ထိခိုက္မႈ ရွိေနသည္ကိုပင္ လစ္လ်ဴ႐ႈထား 
ၾကသည္။

သစ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမွာ ေက်း႐ြာသားမ်ားက တရားဝင္အမည္ေပါက္ ေျမေလွ်ာက္ထားဆဲျဖစ္သည့္ 
ေက်း႐ြာပိုင္ ေျမမ်ားေပၚတြင္ပင္ ေဆာင္႐ြက္လာၾကသည္။ ေက်း႐ြာသားမ်ား၏ ႀကိဳးစားမႈတြင္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ 
သစ္ေတာလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းလည္း ပါဝင္ခဲ့ၿပီး၊ ယင္းမွာလည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ အေဝးေျပး 
လမ္းမႀကီးႏွင့္ ကပ္ေနေသာ ေျမမ်ားအား ပံုစံ�၇ (တရားဝင္အမည္ေပါက္ေျမ) မ်ား ထုတ္ေပးေနေသာ္လည္း၊ 
ေက်း႐ြာသားမ်ား အေနျဖင့္  စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနေသးေသာ သိမ္းယူခံထားရသည့္ ေျမကို 
ျပန္လည္ေတာင္းခံရန္ပင္ မတတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါ။

အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ အင္အားႀကီးေသာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေက်း႐ြာသားမ်ားက 
ဤထူးျခားျဖစ္ရပ္ကို မတားဆီးႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနစဥ္တြင္၊ ဤေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဝင္ လူငယ္ကြန္ရက္ 
တစ္ခုက တရားမဝင္ သစ္ထုတ္မႈ ရပ္တန္႔ေစေရးအတြက္ အသိအျမင္ဖြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ လံႈ႕ေဆာ္အားေပးမႈမ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့သည္။ တရားမဝင္သစ္ထုတ္သူမ်ားက ထိုကြန္ရက္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ သစ္ထုတ္မႈ ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မရပ္တန္႔ပါက 
မိသားစုအား တိုက္ခိုက္မည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႕ဝင္၏ မိသားစုပိုင္ဆိုင္ေသာေျမတြင္ တရားမဝင္ 
မူးယစ္ေဆးပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳး၍ ရဲကိုဖမ္းခိုင္းမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ မိမိတို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ေက်း႐ြာအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ (ဤျဖစ္ရပ္တြင္ ထိုသို႔ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ ေနဆဲျဖစ္ေသာ) 
တစ္ဦးခ်င္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ တရားဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား မရရွိႏိုင္ပါ။



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (၂)  � မေကြးေဒသတြင္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္မႈကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား 
ကိုယ္တိုင္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း

NLD ပါတီဝင္တစ္ဦးသည္ တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အတိုင္းအတာႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ယင္းတို႔အား 
စီမံခန္႔ခြဲရန္ ၾကိဳးပမ္းေနရျခင္းကုိ လ်င္ျမန္စြာသေဘာေပါက္လာသည့္ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမည့္ ဂိတ္တစ္ခုကို စတင္ဖြင့္ခဲ့သည္။ 
ထိုေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး ဂိတ္ဖြင့္ျခင္းကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနတို႔က အစပိုင္းတြင္ သေဘာမတူ 
ခဲ့ေသာ္လည္း CSOs အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႔က ေထာက္ခံၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရဲ၊ 
ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေရွ႕ေနႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနတုိ႔ ပါဝင္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ 
ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ သစ္ေတာဦးစီးဌာနကမူ ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ရန္ တံု႔ဆိုင္းေနဆဲဲျဖစ္သည္။

ထိုေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကို အရပ္သားလုပ္အားေပးသူမ်ားႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ားက အခ်ိန္ျပည့္ (၇ ရက္/ 
၂၄ နာရီ) လည္ပတ္ေနၿပီး၊ သံသယျဖစ္ဖြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားေတြ႕ရွိပါက ဖုန္းျဖင့္အေၾကာင္းၾကားေပးမည့္  ေဒသခံ 
သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္တစ္ခုကိုလည္း တည္ေထာင္ထားသည္။ လုပ္အားေပးသူမ်ား 
ႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ တရားမဝင္ပစၥည္းမ်ားကို ဖမ္းဆီးၾကၿပီး၊ တရားမဝင္သစ္လံုးမ်ား ေတြ႕ရပါက 
နယ္ေျမခံ ရဲႏွင့္ သစ္ေတာအာဏာပိုင္မ်ားကို အေၾကာင္းၾကားၾကသည္။ သူတို႔၏ ကနဦးတုန္႔ျပန္မႈမွာ ဖုန္းျဖင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္းျဖစ္ရာ၊ အာဏာပိုင္မ်ား မေရာက္လာမီတြင္ ပစၥည္းမ်ားေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း
ကို မၾကာခဏၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပင္ပမွ စစ္ေဆးမႈ ရရွိေစေရးႏွင့္ အေရးမယူေသာ ေဒသခံ 
အာဏာပိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ လာဘ္ယူထားေသာ အရာရွိမ်ား၏ အၿငိဳးထားမႈမွ ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ လႊတ္ 
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထံသို႔လည္း တခ်ိန္တည္းတြင္ ဖုန္းေခၚဆုိအေၾကာင္းၾကားျခင္းျဖင့္ တုန္႔ျပန္သည့္ နည္း 
လမ္းကို ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ဤနည္းလမ္းၾကာင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၏ တာဝန္ခံမႈကို တုိးတက္ေစခဲ့သည္။ 
ဤသို႔ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ္လည္း၊ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးဂိတ္၌ ပိေတာက္/တမလန္း ၂၂ ကုဗမီတာကို ဖမ္းဆီးရမိၿပီး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ 
ထံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အမႈတြဲတြင္ ၅ ကုဗမီတာသာ လက္ခံရရွိသည္ဟု မွတ္တမ္း 
တင္ထားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ကြာျခားေနမႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္သည္။

သီးျခားျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္လည္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွ လုပ္အားေပးမ်ားသည္ တရားမဝင္ သစ္ႏွင့္ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္  အဆင့္ျမင့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးႏွင့္ ဘာသာေရး ေခါင္း 
ေဆာင္တစ္ဦးတို႔ကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွ လုပ္အားေပးမ်ားသည္ ထိုတရားမဝင္ 
သစ္မ်ားကို သိမ္းဆည္းရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ အေၾကာင္းၾကားေသာအခါ အစပိုင္းတြင္ ရဲမ်ားက ဂိတ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အေႏွာင့္အယွက္ေပးသည့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထံသို႔ ဖုန္းဆက္၍ 
ထိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အတည္ျပဳၿပီးေနာက္တြင္မွ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ၿပီး တရားမဝင္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 
ဤျဖစ္ရပ္က လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ သမား႐ိုးက် တရားစီရင္ေရး စနစ္မ်ားအေပၚ မည္သို႔လႊမ္းမိုးႏိုင္ေၾကာင္းကို 
ေဖာ္ျပေနပါသည္။  သို႔ေသာ္ အဆင့္ပိုျမင့္ေသာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာ 
လႊမ္းမိုးမႈမ်ားကို တန္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ လႊမ္းမိုးရန္ႀကိဳးစားေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက လုပ္အားေပးသူမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ 
ေရးအမည္သတင္းကို အႏၲရာယ္ျပဳႏိုင္ေျခရွိျခင္းႏွင့္ လက္တုန္႔ျပန္ႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ား ရွိေနျခင္းတို႔ 
ေၾကာင့္ ဤလုပ္ငန္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္တစ္ခုမွာ တခါတရံတြင္ သတင္းေပးခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ 
အတြက္ လုပ္အားေပးသူမ်ားအနက္ မည္သူမွ မသြားလိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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ျခံဳငံုၾကည့္ပါက လုပ္အားေပးမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးဂိတ္ႏွင့္ သတင္းေပးစနစ္သည္ 
သစ္ေတာမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ တရားမဝင္ပစၥည္းမ်ားစီးဆင္းမႈကို ၾကားျဖတ္ဟန္႔တားရန္ တိုက္႐ိုက္ 
အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဥပမာေကာင္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤစနစ္အရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ အခြင့္အာဏာတို႔က ရွင္းလင္းတိက်ေသာ 
ကြဲျပားျခားနားမႈကိုျဖစ္ေစၿပီး၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုတက္ႂကြစြာ 
ခ်ိတ္ဆက္မိေစသည္။ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ရွိထားသည့္ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဤသို႔ေသာ အစပ်ိဳးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ေထာက္ 
ပံ့ေပးသင့္ပါသည္။

အလားတူ အစပ်ိဳးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို မေကြးခ႐ိုင္တြင္ပင္ ေဆာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ေဖာ္ထုတ္ထားေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုေဒသရွိ ေဒသခံမ်ားက နယ္ေျမခံသစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔အေနျဖင့္ တရားမဝင္ 
သစ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ သစ္ေမွာင္ခုိမႈ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားနည္းေၾကာင္း 
သေဘာေပါက္ခဲ့ၾကသည္။  ေက်း႐ြာ (၇) ႐ြာမွ စိတ္ဝင္စား တက္ႂကြသူ (၄၀) ဦးတို႔က လုပ္ငန္းစဥ္ကို ကူညီေပး 
ရန္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီဟု ဆံုးျဖတ္ကာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔အား 
အေၾကာင္းၾကားၿပီးေနာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ 
အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးေသာ သစ္သယ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ သံသယျဖစ္ဖြယ္ လူမ်ား၊ 
ကားမ်ား ျမင္ေတြ႕ရပါက အဖြဲ႕အား အသိေပးႏိုင္မည့္ သတင္းေပး ကြန္ရက္တစ္ခုကိုလည္း တည္ေထာင္ခဲ့ၾက 
သည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေနာက္ သစ္တင္၊ သစ္သယ္မႈမ်ား ေတြ႕ရိွရပါက 
ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနတို႔အား တပ္လွန္႔သတိေပးသည္။ ထိုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက စက္လႊမ်ားသည္ သစ္ခုတ္ 
လွဲသည့္ အဓိက ကိရိယာျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား ထိုျပႆနာကို 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြက္ တင္ျပရန္စည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက စက္လႊ 
မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္၍ တရားမဝင္စက္လႊမ်ားကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ဤေဒသ၏ ျပႆနာအတိမ္အနက္ကို နားလည္လာျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ 
ရန္ ဆႏၵရွိလာျခင္းတို႔၏ လႈံ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ရပ္႐ြာျပည္သူမ်ားသည္လည္း  ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕က 
တရားမဝင္ သစ္ထုတ္မႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္ဆန္႔က်င္ရာတြင္ တက္ႂကြစြာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္လာၾကသည္။ တခ်ိန္ 
တည္းတြင္ပင္ ရပ္႐ြာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္သူမ်ားက စီးပြားေရးလိုအပ္ခ်က္အရ အျခား 
ေ႐ြးခ်ယ္စရာမရွိသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ေန႔စားလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ မၾကာခဏ ငွားရမ္းကာ သစ္ခုတ္လွဲ 
ေလ့ရွိေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိလာခဲ့သည္။ “တရားမဝင္ သစ္ခုတ္လွဲသူ အမ်ားစုမွာ စီးပြားေရး အဆင္မေျပသူမ်ား၊ 
ေျမယာမဲ့မ်ား ျဖစ္ၾကသည္္”59 ထို႔ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕သည္ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္မႈ 
ျဖစ္ေစ သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို မျဖစ္မေန 
ပိုမိုေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု ႐ႈျမင္ထားပါသည္။ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေစျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ေဒသခံ ျပည္သူအေျချပဳသည့္ သီးႏွံသစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သစ္ေတာမ်ားကို 
ဖ်က္ဆီးပစ္သည္ထက္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကေသာ ဤေဒသအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖန္တီးယူေဆာင္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 

59  စာတမ္းရွင္မ်ားက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၃)ရက္ေန႔တြင္  မေကြး၌ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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၄�၄ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ 
သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေနပါသည္။ သစ္ေတာ သယံဇာတ 
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းသည္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ သစ္ေတာမ်ား တည္ရွိေနသည့္ 
ေျမယာမ်ားအား ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးတြင္ ေျမယာစီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကားႏွင့္ အခ်ိဳးမညီေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အဆင့္ဆင့္ ရွိထားသူမ်ားအၾကား ပဋိပကၡ 
မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ ပဋိပကၡမ်ားၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္တပ6္0၊ အစိုးရ (သို႔မဟုတ္) 
အစိုးရႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေျမသိမ္းယူမႈ မ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆည္/ ေရေလွာင္ 
ကန္/ လမ္း/ လုပ္ငန္းသံုး (ဆီအုန္း/ သတၱဳတြင္း) ကဲ့သို႔ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ 
ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သူတို႔၏ ေျမယာမ်ားမွ မၾကာခဏ ဖယ္ရွားခံေနရပါသည္။ ယင္းတို႔အတြက္ ေလ်ာ္ 
ေၾကးမ်ား ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းေပးရန္ က်န္ရွိေနေသးၿပီး၊ အဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ားက 
ေႏွးေကြးစြာ  ကိုင္တြယ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 61

လက္ရွိေျမယာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္မွာ ႐ႈပ္ေထြးပါသည္။ ဤေလ့လာမႈအတြင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ေျဖၾကားခ်က္မ်ား 
အရ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ အစိုးရဌာန (၁၇)ခုခန္႔ ပါဝင္ 
ပတ္သက္ေနၾကသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္  ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ 
ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္လာၿပီး၊ အစိုးရဌာနမ်ားအၾကား (အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား ေရာေထြး 
ေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္) လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရသည့္ အခ်ိန္လည္း မ်ားစြာပိုလာသည္။  အနာဂတ္ကာလတြင္ ပိုမို 
ထိေရာက္မွ်တေသာ ေျမယာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ႐ိုးရွင္း၍ ေခ်ာေမြ႕လြယ္ကူေအာင္ လုပ္ေဆာင္ 
ေပးႏိုင္မည့္ သိသာထင္ရွားေသာ နယ္ပယ္တစ္ခုရွိပါသည္။ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ 
ၿပီးေနာက္တြင္ အမ်ိဳးသားေျမ အသံုးခ်မူဝါဒသစ6္2ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းမူဝါဒသစ္တြင္ 
မိ႐ိုးဖလာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ အေလ့အထႏွင့္ စုေပါင္းေျမပုိင္ဆိုင္ အသံုးခ်မႈကို အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး၊ ေျမယာစီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ေျမသိမ္းခံရသူမ်ား၊ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဖယ္ရွားခံရသူမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တိုးတက္ေစမည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ထားရာ မ်ားစြာတိုးတက္မႈရွိၿပီး အားလံုး 
ပါဝင္ေသာ မူေဘာင္တစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မူဝါဒကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုး 
ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေျမယာဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ား လိုအပ္ေနပါေသးသည္။ 

လတ္တေလာတြင္ပင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက 
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၊ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေၾကျငာခဲ့သည္။ ထို႔အတူပင္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေျမယာႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ဝန္ႀကီးဌာနက ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ ေျမယာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ 

60  350 Myanmar farmers facing court over land grabs, ChannelNewsAia, 23 Feb 2017, www.channelnews asia. com/
news/asiapacific/350�myanmar�farmers�facing�court�over�land�grabs�7607748

61  T. Kramer and K. Woods, Financing dispossession, Transnational Institute, 2012; J. Buchanan et al, Developing 
disparity, Transnational Institute, 2013; and Displacement Solutions and Norwegian Refugee Council, Restitution in Myanmar, 
Building lasting peace, national reconciliation and economic prosperity through a comprehensive housing, land and property 
restitution programme, 2017

62  ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မူဝါဒကို http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ mya 152783.
pdf တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 

International Alert 39

မည့္ ေျမယာမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ စီစဥ္ေနသည္။63 အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ထိုဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုက တူညီ 
ေသာ နယ္ေျမမ်ားသို႔ တိုးခ်ဲ႕လိုျခင္းေၾကာင္6့4 အနာဂတ္တြင္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္လာႏုိင္သည့္ 
စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

ေအာက္ပါျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈႏွစ္ခုတြင္ (က) ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ 
ေတာတြင္ ေနထုိင္ၾကၿပီး၊ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားအျဖစ္ စဥ္းစားခံရ 
ကာ၊ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္သူမ်ား၏ အႏၲရာယ္ရွိေနသည့္ 
ပအို႔ဝ္ေက်း႐ြာတစ္႐ြာႏွင့္ (ခ) ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံ 
ရျခင္း အပါအဝင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံရမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႕ၾကံဳခံစား 
ခဲ့ရသည့္ ပဲခူး႐ုိးမေဒသမွ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာတို႔ရွိ သစ္ေတာကုိ 
မွီခိုေနထိုင္ရေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရွင္းလင္း 
တင္ျပထားပါသည္။ 

63  K. Woods, speaking at a panel discussion on agribusiness in Myanmar as a major driver of deforestation and land 
conflicts, with the potential for reform, Forest Trends, Yangon, 16 November 2016

64  K. Woods, Ibid.; and G. Kissinger, Background report for identifying the drivers of deforestation and forest 
degradation in Myanmar, UNREDD and MONREC, 2017

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာမွာ 

ေဒသခံေတြ ပိုၿပီးပူးေပါင္း ပါဝင္ေစခ်င္တယ္၊ 

ေျမယာအခြင့္အေရးေတြလည္း လိုခ်င္တယ္”

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံု 

ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ပအို႔ဝ္ေတာင္သူမ်ား ၏ 

ေျမယာသမဂၢအဖြဲ႕
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (၃) �  တရားဝင္ ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္ျခင္း၏ 

စိန္ေခၚမႈမ်ား (ပအို႔ဝ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း)

ဤကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရိွ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာသည္ ႐ိုးရာေဒသႏၲရ သစ္ေတာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ထားသည့္ မိ႐ိုးဖလာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ကုိ ေရရွည္တည္တံ့စြာျဖင့္ လိုက္နာက်င့္သံုးေနပါ 
သည္။ ထိုစနစ္တြင္ (အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ) ဦးတည္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ဦးေဆာင္သည့္ 
ပြင့္လင္း၍ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား (အဖြဲ႕ဝင္အားလံုး အမွန္တကယ္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္) 
ပါဝင္သည္။ ဤေက်း႐ြာတြင္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး အေျခခံသည့္ ပဋိပကၡမ်ား၏ တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈ 
အလြန္နည္းသည္။ ဤေဒသတြင္ “ကာလရွည္ၾကာ” ေနထိုင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္ ဤေက်း႐ြာႏွင့္ ဤနယ္ေျမကို 
သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ဖြဲ႕စည္းလိုသည့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနတို႔အၾကားတြင္ သေဘာကြဲလြဲမႈ အခ်ိဳ႕ 
ရွိလာခဲ့သည္။ 

ဤေက်းရြာသားမ်ားသည္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းနယ္ေျမအတြင္း ေနထိုင္ေနသည့္ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ေျမအသံုးခ် 
သက္ေသခံလက္မွတ္ (ပံုစံ �၇) ကို ထုတ္ယူႏိုင္စြမ္းမရွိဘဲ၊ “သစ္ေတာေျမက်ဴးေက်ာ္သူမ်ား” အျဖစ္ စဥ္းစားခံ 
ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္မူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ား၊ ႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာမ်ားအတြင္း 
က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားကို ေျဖရွင္းေနရာခ်ထားေပးရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သစ္ေတာ 
ႀကိဳးဝိုင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေတာမ်ားအတြက္ ပံုစံ (၇) ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ၊ ႀကိဳးဝိုင္း/ကာကြယ္ေတာအျဖစ္မွ 
ပယ္ဖ်က္ၿပီးမွသာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ဤေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
ေဒသအပါအ၀င္ ဗဟိုအစိုးရကသာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤေက်း႐ြာႏွင့္ သစ္ေတာ 
ဦးစီးဌာနတို႔အၾကား ပံုစံတက် ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈ မရွိေသးပါ။ ဤေက်း႐ြာသည္ ေဒသခံျပည္သူ အစု 
အဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ (CFC) ရရွိရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသးေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ 

ဤနယ္ေျမတြင္ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈ မရွိဘဲ၊ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားမွာ 
ဤေက်း႐ြာအတြက္ အဓိက ျပႆနာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သစ္ထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ သစ္ပင္မ်ား ဆံုး႐ံႈးရသည့္အျပင္ 
ေျမဆီလႊာ အရည္အေသြးကို ယိုယြင္းေစၿပီး ေျမတိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို ထိခိုက္ေစပါ 
သည္။ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္မႈအခ်ိဳ႕ကို လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကလည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ကို ခရိုနီမ်ားက 
(တခါတရံတြင္ အစိုးရႏွင့္ ပူးတြဲ၍) လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ၾကၿပီး၊ ေဒသခံ ေက်း႐ြာသားမ်ားကမူ မည္သူတို႔က 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မွျဖစ္သည္၊  မည္သည့္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ လုပ္ေနသည္ စသည္တို႔ကို 
မသိရွိၾကပါ။ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေမးျမန္းရန္လည္း ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ သစ္ထုတ္သူမ်ားတြင္ 
သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား ရွိထားေသာ္လည္း၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါ ဧရိယာထက္ မ်ားစြာက်ယ္ျပန္႔ 
ေသာ ဧရိယာကုိ ခုတ္လွဲတတ္ၾကသည္။ ထိုခြင့္ျပဳ မိန္႔မ်ားအား စစ္ေဆးရန္မွာ ခက္ခဲၿပီး၊ သစ္ထုတ္သူမ်ားႏွင့္ 
ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုရန္လည္း လုိအပ္သည့္အတြက္ အႏၲရာယ္ျပဳခံရႏိုင္သည့္ အလားအလာလည္း ရွိပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ သစ္ထုတ္သူမ်ားက အသံုးျပဳေသာ ဆင္မ်ားကလည္း သစ္ေတာကို အေျချပဳ၍ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ 
သီးႏွံမ်ားကို စားသံုး သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးတတ္ၾကေသးသည္။ 

ဤေက်း႐ြာသားမ်ားက တရားမဝင္သစ္ထုတ္မႈကို နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တုန္႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ရပ္႐ြာအေျချပဳ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အေသးစား သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ သစ္ထုတ္သူမ်ားအား 



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးေျပာဆို၍ သစ္ထုတ္မႈရပ္တန္႔ရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ပိုမိုယံုၾကည္မႈ ရွိလာၾကသည္။ အႀကီး 
စားျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသို႔ သတင္းေပးၿပီး၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးေစပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ေက်း႐ြာသားမ်ားမွာ တရားမဝင္သစ္ထုတ္မႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ရန္ ႀကိဳးစားေနစဥ္အတြင္း ၿခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ၾကရ 
သည္။ အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ား၌ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 
သိသာစြာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ယခင္ကမူ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနက “သစ္ထုတ္ျခင္းကို မေႏွာင့္ယွက္ 
ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီး”၊ အစိုးရသစ္တက္လာခ်ိန္တြင္မူ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အေရးႀကီး 
ေၾကာင္းႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္လည္း တရားမဝင္ သစ္ထုတ္မႈရပ္တန္႔ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တာဝန္ယူသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မေတြ႕ရေသးပါ။ ေက်း႐ြာပိုင္ 
ေျမမ်ားသည္လည္း သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ခဲ့ရသည္။ 
ေျမယာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး၊ ထင္း႐ွဴးပင္မ်ားလည္း ယိုယြင္းနည္းပါးလာ 
ခဲ့သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ေက်း႐ြာသားမ်ားအား ႏႈတ္ဆိတ္ေနရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး၊ 
ယေန႔အထိ ထိခိုက္ခံရသူမ်ားသို႔ ေလ်ာ္ေၾကးအလံုအေလာက္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိေသးပါ။ 

ဤေဒသသည္ တရားဝင္အားျဖင့္ ပအို႔ဝ္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕အစည္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း၊ 
ဤျဖစ္ရပ္ပါ ေက်း႐ြာမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ မရွိသေလာက္နည္းသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔က 
သဘာဝသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲေရးနဲ႔ သစ္ေတာအသံုးျပဳတာေတြအပါအဝင္ ကိစၥရပ္ေတြကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ရာမွာ ေဒသခံျပည္သူေတြကို ပူးေပါင္းပါဝင္ေစခ်င္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ လိုခ်င္ပါ 
တယ္၊ ေျမယာအခြင့္အေရးေတြလိုခ်င္ပါတယ္”65

  65  ပအို႔ဝ္ေတာင္သူေျမယာသမဂၢ, KII, ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၉)ရက္။



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 

International Alert42

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (၄) � ပဲခူး႐ိုးမေဒသတြင္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ 
လြယ္ေသာ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ 

“သစ္ေတာဆုိတာက အစားအစာအတြက္၊ ေဆးဝါးအတြက္၊ အသက္ေမြးေနထုိင္ဖို႔အတြက္ လူေတြ မွီခိုေနရတဲ့ 
ဇာစ္ျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္”

ပဲခူး႐ိုးမေဒသမွ လူငယ္အစုအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ) 

ဤေက်း႐ြာသည္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္လယ္ယာမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီပိုင္စုိက္ခင္းမ်ားရွိေသာ ပဲခူး႐ိုးမေဒသတြင္ စိုက္ပ်ိဳး 
ေနထိုင္သည္။ ဤေက်း႐ြာသားမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔၏ တိုက္ပြဲပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ 
သူတို႔၏ မူလေျမယာမ်ားမွ ဖယ္ထုတ္ခံရၿပီး ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဤေဒသသို႔ ပထမအႀကိမ္ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာၾကသည္။ ဤေဒသတြင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၁၄၄) ထုတ္ျပန္၍ 
တရားဝင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း၊ ေက်း႐ြာအခ်ိဳ႕ စိုက္ပ်ိဳးေနထိုင္ ေနၾကပါသည္။ ဤပုဒ္မမွာ အမ်ားျပည္သူ
ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေစေရးအတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ အေရးေပၚ အေျခအေန လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးထားသည့္ ဥပေဒ 
ျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား အပါအဝင္ အေသးစား ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ၿဖိဳခြင္းရာ 
တြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္အတြက္ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ေဝဖန္မႈကို ခံေနရေသာ ပုဒ္မတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ဤျဖစ္ရပ္ပါ ေက်း႐ြာအေနျဖင့္ သူတို႔ ကာလရွည္ၾကာ စိုက္ပ်ိဳးေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေနရာတြင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၌ 
ဆိုင္းဘုတ္မ်ား လာေရာက္စိုက္ထူခ်ိန္မွသာ ဤအေနအထားကို သိရွိလာၾကသည္။ သူတို႔၏ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္ 
မ်ားကို တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေပးေရးအတြက္ မည္သူ႕ထံတြင္ အယူခံ ေလွ်ာက္ထားရမည္ကို 
လည္းမသိၾကပါ။ 

ဤေက်း႐ြာသည္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ အျခားနည္းလမ္းမရွိေသာေၾကာင့္ ဤေနရာတြင္ အေျခခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ ဤနယ္ေျမတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းပင္ မခံရဘဲ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ဤသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရမႈေၾကာင့္ သူတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
႐ိုးရာဓေလ့ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး၊ တရားဝင္ေျမယာ အသံုးျပဳခြင့္ မရႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဆိုး႐ြား 
ေသာ အကန္႔အသတ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ဤေဒသတြင္ ပုဒ္မ (၁၄၄) ထုတ္ျပန္ထားသည့္အတြက္ 
ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားလည္း မရရွိၾကပါ။ အစိုးရထံမွ မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားမ်ားကို 
ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိဘဲ၊ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ဆက္ဆံမႈလည္း မရွိၾကေပ။ အစိုးရအာဏာပိုင္ 
မ်ားကလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ 
လည္းေကာင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရာတြင္လည္းေကာင္း ဤေက်း႐ြာမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္။ 

ပဲခူး႐ိုးမေတာင္တန္းသည္ သမိုင္းတေလွ်ာက္တြင္ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္းအပါအဝင္ တန္ဖိုးျမင့္သစ္မ်ား ႂကြယ္ဝ 
သည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း၊ သစ္အလြန္အကၽြံ ထုတ္ယူမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ သစ္ေတာ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပဲခူး႐ိုးမေဒသအတြင္း သစ္ထုတ္ျခင္းကို (၁၀) ႏွစ္ၾကာမွ် 
တားျမစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ့ဲသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက 
ဤေက်း႐ြာကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ေသာ္လည္း၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ သီးႏွံမ်ား 
ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ (သီးႏွံရိတ္သိမ္းျခင္းမွာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ အေရးႀကီး ကိစၥ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက စဥ္းစားပါသည္) ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သစ္ေတာ 
ဦးစီးဌာနက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို ရွင္းလင္းခဲ့ရာ ေက်း႐ြာ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ပ်က္စီး 
ရျခင္း အပါအဝင္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

ဤေက်း႐ြာသည္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ထိုသို႔ေသာ အျငင္ပြားမႈမ်ားအျပင္၊ တရားမဝင္သစ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ဆိုး႐ြားေသာ ျပႆနာမ်ားလည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္သူ 
မ်ား၏ မၾကာခဏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ တခါတရံတြင္ တုိက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး၊ “တရားမဝင္သစ္ထုတ္ 
ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်း႐ြာသားမ်ား၏ ရင္တြင္း၌ ေျပာစရာမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း”၊ “လူသတ္ရန္ လြယ္ကူ 
ျခင္းေၾကာင့္” ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အစိုးရက တရားဝင္ သစ္ထုတ္ခြင့္ 
ျပဳထားသည့္ ပမာဏထက္ ပိုထုတ္ျခင္းျဖင့္ “နည္းလမ္းေဟာင္း သစ္ခိုးထုတ္ျခင္း”ကို က်င့္သံုးေနၾကေၾကာင္း 
ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ နည္းလမ္းသစ္ျဖင့္ သစ္ခိုးထုတ္ျခင္းမွာ ပိုမိုျပန္႔ႏွံ႔ေနၿပီး၊ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား 
မဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ အျခားဝင္ေငြရလမ္းမရွိဘဲ စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေနသည့္ ေဒသခံေက်း႐ြာသား 
အုပ္စုငယ္မ်ားကို ေန႔စားလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ငွားရမ္းကာ ခုတ္လွဲထုတ္လုပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
တရားမဝင္ သစ္ထုတ္ျခင္းကို အစားထိုး စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္သာ ရပ္တန္႔ 
ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ေက်း႐ြာသားမ်ားက တရားမ 
ဝင္ သစ္ထုတ္သူမ်ားကို သိရွိဟန္႔တား ႏိုင္ရန္အတြက္ သူတို႔ေနထိုင္ရာ သစ္ေတာမ်ားကို ကင္းလွည့္ထိန္းသိမ္း 
ၾကၿပီး၊ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္သူမ်ားႏွင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုၾကသည္။ ယခင္ကမူ တရားမဝင္ 
သစ္ထုတ္ေနစဥ္အတြင္း ဖုန္းျဖင့္ ဗီြဒီယို႐ိုက္ကူးျခင္းအားျဖင့္ (ထိုဗီြဒီယိုမွတ္တမ္းျဖင့္ တရားဥပေဒအရ 
အေရးယူခံရႏိုင္သည့္  အလားအလာရွိသည့္အတြက္) တရားမဝင္သစ္ထုတ္သူမ်ားကို ဟန္႔တားႏိုင္ခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာ္ ဗီြဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားမွာ တစ္ဦးခ်င္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသူမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ 
ႏိုင္ေျခမရရွိႏိုင္ပါ။



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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၄�၅ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားစြာတို႔သည္ လ်င္ျမန္ေသာႏႈန္းျဖင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ 
အျပင္၊ ႐ိုးရာဓေလ့အရ အမ်ားပိုင္ေျမ အသံုးျပဳမႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္၍ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနေသာ 
ေျမယာမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားအတြက္ တရားဝင္ထုတ္ေပးသည့္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားလည္း မရွိၾကပါ။ 
ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းကို ထိုသို႔ေသာ ႏွစ္မ်ိဳးတြဲ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ အလားအလာရွိေသာ 
ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုအျဖစ္ စဥ္းစားၾကပါသည္။ 

သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာဆိုသည္မွာ (၁) သစ္ေတာတြင္ေနထိုင္ၿပီး သစ္ေတာကို 
ဖ်က္ဆီးေနသူမ်ားအား သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ (၂) သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
တြင္ (ေဒသခံျပည္သူႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား) ႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္ win�win အေျခအေနမ်ားရရွိေစရန္ အဓိက ရည္႐ြယ္ 
ခ်က္ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ “ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႔ခြဲၿပီး၊ အစားအစာ၊ လူသံုးပစၥည္းႏွင့္ ဝင္ေငြရရွိေစရန္အတြက္ 
လယ္ယာအဆင့္တြင္ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာအုပ္မ်ား ထူေထာင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ သစ္ေတာလုပ္ငန္း 
တစ္ရပ္ရပ္” ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိပါသည္။ 66 ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းညႊန္ၾကားခ်က္ 
(CFI)မွာ “ေက်း႐ြာသားမ်ားက အနီးရွိသစ္ေတာမ်ားအား ကိုယ္ပိုင္အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ခရိုင္သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးတြဲ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ေက်း႐ြာသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ပထမဆံုးေသာ (ဥပေဒ) 
ျပဌာန္းခ်က္” ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။67 

CFI ကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွစ၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ သစ္ေတာ 
အသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕ (FUGs) ၈၄၇ ဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္ထားကာ၊ ဧရိယာအားျဖင့္ ၂၁၀,၆၃၃ ဧကကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ 
ေနၾကပါသည္။68 ဤပမာဏမွာ အစိုးရ၏ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ ပိုင္သစ္ေတာ ၂၆၇၆၅၅ ဧက 
တည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္ရမည္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က6္9၏ ၁၀% ေအာက္တြင္သာ ရွိေနေသးၿပီး၊ CF လုပ္ငန္းအတြက္ 
ႏိုင္ငံေရး ကတိကဝတ္မရွိျခင္းကုိ ညႊန္ျပေနပါသည္။ 70 CF အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တိုးတက္မႈအျမင့္ဆံုးကို 
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ေတြ႕ရွိရၿပီး၊ အမ်ားစုကို 
DFID, UNDP/FAO ႏွင့္ အျခား CSOs မ်ားက ေထာက္ပံ့ကူညီထားၾကသည္။ 

66  K. Kyaw Tun, Sustainability in Pa�O Forest: Will there be hope for the locals?, in W. Tantikanangkul and A. Pritchard 
(eds.), Politics of autonomy and sustainability in Myanmar – Change for new hope…new life?, Thailand and Myanmar: 
Springer, p.93. See also by the Forest Department (1995) Community Forestry Instructions, Myanmar

67  K. Woods and K. Canby, Overview of forest law enforcement, governance and trade: Baseline Study 4, Myanmar, 
Forest Trends, Washington DC, 2011, p.18, www.forest�trends.org/documents/files/doc_3159.pdf

68  သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ CF ယူနစ္က CFNWG အဖြဲ႕သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္) 

69  National Forestry Master Plan for 2001–2002 to 2030–2031 prepared by Ministry of Forestry in June 2001.

70  K. Tint et al, Unleashing the potential of community forest enterprises in Myanmar, London: Ecosystem Conservation 
and Community Development Initiative (ECCDI), University of East Anglia (UEA), and International Institute for Environment 
and Development (IIED), 2014, p.viii
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ႏိုင္ငံတကာ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ားအရ “သစ္ေတာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာနည္းလမ္း 
ျဖင့္ ရပ္တန္႔ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမွာ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ဥပေဒျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ ထိန္းသိမ္းေရး
နယ္ေျမမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ထိေရာက္မႈရွိသည္” ဟု ေဖာ္ျပေနပါသည္။71 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ 
သစ္ေတာလုပ္ငန္းကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ NGOs 
အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ CF ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (CFNWG) ကို တည္ေထာင္ထားသည္။ ထို႔အျပင္    
သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ရံုးခ်ဳပ္တြင္ CF ဆိုင္ရာ အထူးယူနစ္တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ 
CF လုပ္ငန္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို တာဝန္ေပးထားသည္။ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ CFI ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း တိုးခ်ဲ႕ထား 
သည္� 

• ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ သစ္ႏွင့္သစ္မဟုတ္ေသာ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းအစရွိသည့္ သစ္ေတာႏွင့္ 
သစ္ပင္ဆိုင္ရာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္။ 

• ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိၿပီး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့နည္း 
ေစရန္။ 

• သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းသည့္ဧရိယာ တိုးတက္လာၿပီး၊ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္ယူ 
သံုးစြဲႏိုင္ရန္။ 

• ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈစနစ္ကို ျမႇင့္တင္ရန္။ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ NGOs အဖြဲ႕မ်ားစြာတို႔ကလည္း ေဒသခံျပည္သူအဆင့္တြင္ မိမိတို႔၏ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ 
ေရအရင္းအျမစ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို တရားဝင္ျဖစ္ 
ေစေရး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းရွိေစမည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ 
သစ္ေတာအစပ်ိဳး လုပ္ငန္းမ်ားအား ကူညီေပးေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ CF လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ 
ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္မီရန္မ်ားစြာ လိုအပ္ေနေသးၿပီး၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ခြင့္ျပဳ 
ခ်က္ ရယူရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာတည္ေထာင္ခြင့္လက္မွတ္ 
(CFC) ရရွိေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

71  L. Porter�Bolland et al, Community managed forests and forest protected areas: An assessment of their conservation 
effectiveness across the tropics, Forest Ecology and Management 268: 6–17, 2012, www.cifor.org/library/3461/community�
managed�forests�and�forestprotected�areas�an�assessment�of�their�conservationeffectiveness�across�the�tropics/
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ပံု (၁) � ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ တည္ေထာင္မႈအေျခအေန 

ဇာစ္ျမစ္ � ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၌ CF ယူနစ္က CF အမ်ိဳးသားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပခ်က္ 

CFC ကို ခြင့္ျပဳေပးသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန မဟုတ္ေသာ 
အျခားဌာနမ်ား (ဥပမာ� အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန) က စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ ေျမတြင္ CFC ေလွ်ာက္ထားပါက 
ပိုမို႐ႈပ္ေထြးပါသည္။ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ယခင္ကတည္းက ရွိထားသည့္ ေျမအတြက္သာ 
လိုင္စင္ (လက္မွတ္) မ်ား ထုတ္ေပးဟန္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။72 ေဒသခံ 
ျပည္သူအခ်ိဳ႕က CFCs လက္မွတ္မ်ား ရရွိေနၿပီး၊ အခ်ိဳ႕က မရရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရေသာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ “CFC လက္မွတ္ 
ထုတ္ေပးဖို႔အတြက္ နားလည္လြယ္ၿပီး တိက်တဲ့စနစ္တစ္ခု ရွိသင့္တယ္”73။ CFC လက္မွတ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ 
ထုတ္ေပးရန္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သစ္ေတာအရာရွိ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ “စိတ္ထားေကာင္း” ေပၚ 
တြင္လည္း မူတည္ေနပါသည္။74 ယခင္ကမူ CFC လက္မွတ္မ်ားကုိ ဗဟိုအဆင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ထုတ္ေပးပါသည္။ 
၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ လုပ္ငန္းညႊန္ၾကားခ်က္အရ ခရိုင္အဆင့္ရွိ လက္ေထာက္ 
ညႊန္ၾကားေရးမႉးကို CF ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လႊဲအပ္ထား 
ေသာ္လည္း၊ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္မူ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး၊ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္မူ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လႊဲအပ္ခဲ့ 
သည္။75 ဤစနစ္ ၏ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးကို သိရွိလာၾကပါက 

72  စာတမ္းရွင္မ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္၌ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေျမယာပင္မလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ 

73  မေကြး၌ ျပဳလုပ္သည့္ ဦးတည္အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သူမ်ား (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ) 

74  စာတမ္းရွင္မ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၃)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္၌ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ Flora and Fauna International 
အဖြဲ႕ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ မေကြး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ FGD ေဆြးေႏြးပြဲ။ 

75  စာတမ္းရွင္မ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၂)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္၌ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ MERN အဖြဲ႕

တည္ေထာင္ၿပီးစီးသည့္ ဧက - ၂၁၀,၆၃၃

ပင္မလုပ္ငန္း အစီအစဥ္အရ
တည္ေထာင္ၿပီးစီးရန္ လ်ာထားသည့္
ဧက - ၂,၀၅၇,၀၂၂

“CFC လက္မွတ္အတြက္ နားလည္လြယ္ 
ၿပီး တိက်တဲ့စနစ္တစ္ခု ရွိသင့္တယ္”

မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဦးတည္အုပ္စု 
လိုက္ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ား 
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ)
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လုပ္ငန္းေဆာင္ ႐ြက္မႈအဆင့္ဆင့္ ျမန္ဆန္လာသင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး (KNU) ႏွင့္ 
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) ကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ ကလည္း ၄င္းတို႔ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသမ်ား သို႔မဟုတ္ ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ 
သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္လာၾကသည္။76

76  K. Joliffe, Ceasefires, governance, and development: The Karen National Union in times of change, Yangon: The 
Asia Foundation, 2016
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ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (၅) � ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနေသာ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း 

ၿငိမ္း (Shalom) ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ၿမိဳ႕နယ္ (၄) ၿမိဳ႕နယ္ (အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွႈရွိေသာ ဝိုင္းေမာ္၊ ပူတာအိုႏွင့္ 
မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေရာေထြးေနေသာ မန္စီၿမိဳ႕နယ္) တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူ 
အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္မွာ ေဒသတြင္း သစ္ေတာျပဳန္းတီး 
မႈႏႈန္းႏွင့္ ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာမ်ားအား ၿခိမ္း 
ေျခာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဤစီမံကိန္းသည္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မွႈရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ CF လုပ္ငန္း၏ အေရးႀကီးပံုႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
အေၾကာင္းကို အသိအျမင္ ဖြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို 
ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ CF ေက်း႐ြာမ်ားမွာ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 
ေကာင္းမြန္ၾကေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕ေက်း႐ြာမ်ားတြင္မူ စိန္ေခၚမႈမ်ား ပိုမ်ားၿပီး၊ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရသည္။ 
KIO ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေဒသတြင္မူ တိုက္ရိုက္လုပ္ငန္း မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အတြက္ ေဒသခံမိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွတဆင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရသည္။ KIO အဖြဲ႕တြင္ သစ္ေတာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ကိုယ္ပိုင္ မူဝါဒမ်ားရွိထားၿပီး၊ KIO အဖြဲ႕ထံမွ CF လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားရရွိရန္  ပိုမိုလြယ္ကူေၾကာင္း ၿငိမ္း 
ေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕က ေတြ႕ရွိထားပါသည္။ (သို႔ေသာ္ အေျခအေနေျပာင္းလဲသြားပါက  ထို CF ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား 
အား ဗဟိုအစိုးရက လက္ခံျခင္း ရွိမရွိမွာမူ မရွင္းလင္းပါ)။ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေရာေထြးေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ 
သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ စီမံခ်က္ကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ KIO အဖြဲ႕ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးသို႔ တင္ျပရၿပီး၊ ေငြေၾကး 
လည္းေပးရသည့္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိျခင္းသည္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစၿပီး၊ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ပိုမိုခက္ခဲပါသည္။ 

ထိုနယ္ေျမမ်ားရွိ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစသည့္ ဆိုး႐ြားေသာ စိန္္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ ပဋိပကၡ 
မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာ လက္ရွိလည္ပတ္ေနေသာ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
ျပႆနာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ CFC လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္ ေက်း႐ြာ (၂၇) ႐ြာအနက္ 
(၆) ႐ြာကိုသာ ခြင့္ျပဳထားၿပီး၊ က်န္ေက်း႐ြာမ်ားမွာ ေစာင့္ဆုိင္းေနရဆဲျဖစ္သည္။ CFC လက္မွတ္တစ္ေစာင္ 
ရရန္ ပွ်မ္းမွ်ေစာင့္ဆိုင္းရခ်ိန္မွာ (၂) ႏွစ္ခန္႔ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။ ဤလုပ္ငန္းကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ 
ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး၊ ျမႇင့္တင္ရန္လည္း ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နီေပါႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတို႔တြင္ 
အလားတူ ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားအား စိစစ္ေဆာင္႐ြက္မႈမွာ (၄)လခန္႔သာၾကာျမင့္ပါသည္။77 အသိအမွတ္ျပဳ 
ခံရေသာ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာတစ္ခု ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ားသည္ သစ္ေတာ 
အသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕ (CFUG) ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖင့္ စတင္ရသည္၊ ေလွ်ာက္လႊာအတြက္ ေျမယာမ်ားကို ေျမပံုေရးဆြဲ၍ 
အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ စီမံခ်က္တစ္ခု ျပင္ဆင္ရသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္တြင္ပင္ သစ္ပင္မ်ား 
စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ယင္းစီမံခ်က္ကုိ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္တတ္ၾကသည္။ CFC ကို ရရွိမည္၊ မရရွိမည္ကို  
မသိရွိေသးမီတြင္ပင္ စီမံခ်က္မ်ားအား လက္ေတြ႕စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာ စြန္႔စားခုန္လႊားယံုၾကည္

77  စာတမ္းရွင္မ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၇)ရက္မွ (၁၉)ရက္အတြင္း ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ CSOs အဖြဲ႕မ်ား



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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မႈရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ 

သစ္ေတာဦးစီးဌာနက CF လုပ္ငန္းကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ကူညီေပးေနေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ သစ္ေတာ 
အရာရွိမ်ားက CF အေၾကာင္း အျပည့္အဝ အသိႏိုးၾကား နားလည္ထားျခင္းမရွိဘဲ၊ CF တန္ဖိုးကို မျမင္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အျခားလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ပိေနျခင္းစသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း ေက်း႐ြာ 
အစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားေပးသည့္ CSOs အဖြဲ႕မ်ားက အစီရင္ခံခဲ့သည္။78 “႐ြာသို႔ 
အရာရွိတစ္ေယာက္ ေရာက္လာရန္အတြက္ ခရီးစရိတ္မ်ား၊ စားေသာက္စရိတ္မ်ားအားလံုး က်ခံေပးရသည္”79 
ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ သစ္ေတာအရာရွိမ်ားအား မၾကာခဏ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း 
ေနျခင္းသည္လည္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားကို 
ျဖစ္ေစၿပီး၊ လုပ္ငန္းတာဝန္လႊဲေျပာင္းရာတြင္ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု မရွိသည့္အတြက္ CF 
အသံုးျပဳသူ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာလုပ္ငန္းစဥ္ကို အသစ္ျပန္လည္စတင္ရန္ လိုအပ္လာပါသည္။80 
သို႔ရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲရန္ တာဝန္ရွိသည့္ အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ကဲ့သို႔ေသာ အျခားဌာနမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက CF လုပ္ငန္းကို မ်ားစြာကူညီေပးပါသည္။ 
သစ္ေတာဦးစီးဌာန မဟုတ္သည့္ အျခားဌာနမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ ေျမေပၚတြင္ မည္သည့္ CF ကိုမွ် 
ခြင့္ျပဳခ်က္ ခ်ထားေပးျခင္းမရွိေသးပါ။81 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားခဲ့သူမ်ားက ေဒသခံျပည္သူအစု 
အဖြဲ႕မ်ား၏ ေျမယာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳသည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို 
အဓိက ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ရည္ညႊန္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။82

ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းစီမံကိန္းသည္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ၾကားဝင္ 
ေဆာင္႐ြက္မႈ (စီမံကိန္း) အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိျခင္းႏွင့္ ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ ပဋိပကၡအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈရွိျခင္းဟူေသာ ႏွစ္လမ္းသြား သက္ေရာက္မႈကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ 
CF ေက်း႐ြာမ်ားသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရၿပီးေနာက္ ျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡႏွင့္ 
တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ခဲ့ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ CF အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဒဏ္ရာမ်ား 
ရရွိျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ၂၀၁၁�၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း လူငယ္မ်ားကို အတင္းအဓမၼ လူသစ္ 
စုေဆာင္းျခင္းတို႔ကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေနရာအႏွံ႕တိုက္ပြဲမ်ားက CF အသံုးျပဳသူ 
မ်ားက သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ စိုက္ခင္းမ်ားဆီသို႔ သြားေရာက္မႈကို ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ 
လက္နက္ကိုင္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ထင္းစုေဆာင္းေနၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ 
သြားလာမႈကို အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစၿပီး၊ က်ား/မ အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈအႏၲရာယ္မ်ား ရွိလာေစပါသည္။ 
တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္အႏၲရာယ္မ်ားသည္ CF စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ဆိုး႐ြားစြာ 
ထိခိုက္ေစရာ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ CF လုပ္ငန္းအတြက္ ခရီးသြားလာမႈကို ရပ္တန္႔ေစျခင္း၊ သစ္ေတာအရာရွိမ်ား၏ 

78  စာတမ္းရွင္မ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၇)ရက္ေန႔၌  ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕

79  အထက္ပါအတိုင္း

80  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ စာတမ္းရွင္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားခ်က္

81  ဤအေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ပင္ Fauna and Flora International ကဲ့သို႔ေသာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း သစ္ေတာဦးစီး ဌာနက 
စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ ေျမတြင္ တည္ေထာင္သည့္ CF မ်ားကိုသာ အကူအညီေပးပါသည္။ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းကမူ အကူအညီ ေတာင္းခံလာသည့္ 
ေက်း႐ြာအားလံုးကို ကူညီေပးလိုပါသည္။

82  Land rights and ethnic conflict in Burma, Amsterdam: Transnational Institute, 2013 တြင္လည္း ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 

International Alert50

စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္မႈကို ဟန္႔တားထားျခင္း၊ CF အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက  
အစုလုိက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ လႈံ႕ေဆာ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္မႈကို ဟန္႔တားထားျခင္းတို႔လည္း 
ပါဝင္သည္။ ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ လံုျခံဳမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေက်း႐ြာေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း 
(မိုးေကာင္းရွိ CF ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အပါအဝင္) တို႔ကလည္း ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ 
မႈကို ၿပိဳလဲေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ CFUGs အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးသြားၾကသျဖင့္ 
စီစဥ္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်း႐ြာ (၂) ႐ြာတို႔ကို ႐ြာလံုးကၽြတ္ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရရာ၊ CF လုပ္ငန္းကိုလည္း လံုးဝစြန္႔ပစ္ 
ခဲ့ရပါသည္။ 

ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သို႔ ကူညီေပးႏိုင္ပါသနည္း? 
ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ သစ္ေတာျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ 
သစ္ေတာလုပ္ငန္းစီမံကိန္းသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြား 
ေနသည့္ လူမ်ိဳးစု�ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡအေပၚ တိုက္႐ိုက္လႊမ္းမိုးမႈ မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ နည္းလမ္း 
(၃) သြယ္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပါဝင္ကူညီေနပါသည္။ 

• ေျမယာ၊ သစ္ေတာႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေျမယာမ်ားကို တရားဝင္ 
မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိရန္ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားေနရသည့္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕မ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသည္။  
ဤစီမံကိန္းသည္ ေဒသခံမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ မတူညီေသာ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုတစ္ခုေၾကာင့္ 
နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ဖယ္ရွားခံရျခင္းႏွင့္ ေျမယာ သုိ႔မဟုတ္ သယံဇာတမ်ားဆံုး႐ႈံးျခင္းမွ 
ကာကြယ္ေပးသည္။  

• ဤစီမံကိန္းသည္ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေရေဝေရလဲ ေဒသမ်ားအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း၍ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေပးျခင္း 
အားျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ရပ္တည္ရွင္သန္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါေသာ ေရႏွင့္သစ္ေတာထြက္ 
ပစၥည္းမ်ားအား အသံုးျပဳခြင့္ကို ရရွိေစသည္။  

• ဤစီမံကိန္းသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား စည္းလံုးမႈတည္ေဆာက္ေပးသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို အတူတကြေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ အေျခခံ လူတန္းစား 
အဆင့္တြင္ ဒီမိုကေရစီအေလ့အထမ်ား ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစၿပီး၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ 
သစ္ေတာေျမမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေပးသည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ ေက်း႐ြာ 
အဆင့္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေက်းရြာအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ညႇိႏွိႈင္းေဆာင္႐ြက္ ခြင့္ရရွိသည္။ သံုးလတစ္ႀကိမ္ အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ 
CF ေက်း႐ြာမ်ားကို အစုလိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး၊ ပံုမွန္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လႈံ႕ေဆာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ 
ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ဖန္တီးေပးကာ ဆက္ဆံ 
ေရးကို တိုးတက္ေစသည္ (ထို႔ေနာက္ ယံုၾကည္မႈကို တျဖည္းျဖည္းတည္ေဆာက္ေပးသည္)။ ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ခရိုင္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ ျဖစ္တည္ကာစျဖစ္ေသာ အျပန္အလွန္ဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္႐ြက္ေရး ကြန္ရက္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ရယူေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈကို ကူညီေပးႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိသည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ တဝက္သာသာ ရွိေနေသာ္လည္း၊ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္မွႈက႑ကို ကန္႔သတထ္ားျခင္း ခံေနရပါသည္။ 
အမ်ိဳးသားမ်ား လႊမ္းမိုးထားေသာ စစ္တပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံႏွင့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအရ (အမ်ိဳးသား) အိမ္ေထာင္ဦးစီး 
စနစ္တို႔ ေပါင္းစပ္လွ်က္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တန္းတူညီမွ်မႈအေပၚ အၿမဲျပန္႔ႏွ႔ံထိခိုက္ေစေသာ ေရရွည္ဆိုးက်ိဳးမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။83 အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ရာတြင္  အတားအဆီးမ်ား မည္သို႔ျဖစ္ေပၚ 
ေစေၾကာင္းကို အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အစီရင္ခံစာအခ်ိဳ႕တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။84 “ပဋိပကၡမ်ား ဆက္ 
လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳသမီး အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ဆိုး႐ြားစြာ ပ်က္စီးေစသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။”85 သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမွာ 
အစိုးရပိုင္းတြင္သာမဟုတ္ဘဲ၊ “အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ားတြင္လည္း 
ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အေမြဆက္ခံျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံခဲ့ၾကသည္” 86 ထိုသို႔ ခြဲျခားမႈေၾကာင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သဘာဝသယံဇာတ အသံုးျပဳခြင့္မ်ားအတြက္ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေစၿပီး၊ သဘာဝသယံဇာတ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အသံုးျပဳေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဖယ္ 
ထုတ္ခံေနရပါသည္။ 

ကုလသမဂၢ ပတ္ဝန္းက်င္အစီအစဥ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အမ်ိဳးသမီးအစီအစဥ္တို႔၏ “Unlocking the potential” 
အစီရင္ခံစာတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေျမယာကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား 
ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဖယ္ထုတ္ထားေသာ္လည္း၊ သဘာဝ 
သယံဇာတမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တစ္ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ 
အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္းကို ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး 
က႑မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အခန္းက႑တြင္လည္းေကာင္း ပိုမိုပူးေပါင္း ပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္း 
ဆိုထားသည္။87 အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္လာပါက လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အားလံုးပါဝင္ျခင္း၊ ကိုယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ 
မႈရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစပါမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ျဖစ္ေစေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ အစိုးရႏွင့္ ေက်း႐ြာအစု 

83  Women’s League of Burma, CEDAW Shadow Report 2016 – Long way to go: Continuing violations of human rights 
and discrimination against ethnic women in Burma, Chiang Mai, Thailand: Women’s League of Burma, 2016, p.1

84  Gender Equality Network, Raising the curtain – Cultural norms, social practices and gender equality in Myanmar, 
Yangon: Gender Equality Network, 2015; United Nations Population Fund et al, Gender equality and women’s rights in 
Myanmar: A situation analysis, Philippines: Asian Development Bank, 2016

85  Women’s League of Burma, CEDAW Shadow Report 2016 – Long way to go: Continuing violations of human rights 
and discrimination against ethnic women in Burma, Chiang Mai, Thailand: Women’s League of Burma, 2016, p.2

86  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပံုစံအားလံုး ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီ (CEDAW) အစီရင္ခံစာ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္။

87  UNEP et al, Women and natural resources – Unlocking the peacebuilding potential, United Nations: New York, 
2013



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 

International Alert52

အဖြဲ႕ရွိ ပါဝင္သူအားလံုးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ 
ေဆာက္ေပးျခင္းတို႔ လိုအပ္ပါမည္။ သို႔မွသာ လူမႈအသိုက္ 
အဝန္းကို အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုသာ 
ဦးတည္ေသာ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းထက္ ပိုမိုထိေရာက္ 
မည္ျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ သစ္ေတာက႑တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသာ 
လႊမ္းမိုးေနမႈကို အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း၊ ယခုအခ်ိန္ 
ထိ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ITF ႏွင့္ FLEGT ေဆြးေႏြးပြဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
တို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ေစေရးႏွင့္ 
က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈ အျမင္မ်ား ပါဝင္ေစေရးအတြက္ 
အားထုတ္မႈအခ်ိဳ႕ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ITF အဖြဲ႕တြင္ 
အဖြဲ႕ဝင္ (၂၄)ဦးရွိသည့္အနက္ (၄) ဦးမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္ (အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၂ ဦးႏွင့္ အစိုးရ 
ဖက္မွ ၂ ဦး)။ ပုဂၢလိက႑ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးမွာ 
အမ်ိဳးသားမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။  အဖြဲ႕ဝင္ ၂၄ ဦးအနက္ 

အမ်ိဳးသမီး ၄ ဦးပါဝင္ၿပီး ၁၇% သာရွိေသာေၾကာင့္ ကိုယ္စား 
ျပဳအေနျဖင့္ အလြန္နည္းေနေသးပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႕တြင္း ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳ ေဆြးေႏြးျခင္း ဆိုင္ရာ 
အရည္အေသြးသည္လည္း  ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသမီး ကိန္းဂဏန္း အေရအတြက္ႏွင့္တန္းတူ အေရးႀကီးပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈ  ရွိၾကပါသလား။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားပါသလား။ က်ား/မ အခ်ိဳးညီမွ်မႈ 
မရွိေသာ ပံုစံတက်အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ စကားေျပာရန္ မိမိကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈ ရွိပါသလား။ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈ 
ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳရာ၌ မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ တာဝန္ေပးခံရပါသနည္း။ 

က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စာေပမ်ားတြင္ FLEGT ႏွင့္ ပဋိပကၡတို႔ိက ျပန္႔ႏွံ႕စြာ ေတြ႕ရွိရၿပီး၊ အဓိက 
အားျဖင့္ FLEGT ဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈကို ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ EU FLEGT  Facility ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ VPA လုပ္ငန္းမ်ားကို သံုးသပ္ရာ၌ ရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားသည္ “လူ႕အခြင့္အေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈ သို႔မဟုတ္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး” စသည္ 
တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လက္ရွိေပါင္းကူး 
နည္းလမ္း သို႔မဟုတ္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ရွင္းျပထား 
သည္။88 အျခားသုေတသနစာတမ္းမ်ားတြင္မူ ေယဘုယ်အားျဖင္8့9 လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ က်ား/မခြဲျခား အႀကမ္းဖက္မႈ 
(SGBV) သာမက သစ္ေတာက႑တြင္ပါ90 အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကို မီးေမာင္းထိုးျပ 

88 http://www.euflegt.efi.int/national�negotiations တြင္ ၾကည့္ပါ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ ဝင္ၾကည့္သည္) 

89  Gender Equality Network, Behind the silence – Violence Against Women and their resilience, Yangon, Myanmar: 
Gender Equality Network, 2015; Women’s League of Burma, Breaking the silence, Paper presented at the forty�sixth session 
of the Commission on the Status of Women, Chiang Mai: Women’s League of Burma, March 2002, www.womenofburma.
org/Report/Breaking_the_silence.pdf

90  Karen Human Rights Group, Hidden strengths, hidden struggles: Women’s testimonies from southeast Myanmar,  
Myanmar: Karen Human Rights Group, 2016, p.3, 20

ရြာဂန္းေက်းရြာအနီးရွိ သစ္ေတာမွ ထင္းမ်ားကို လီဆူးအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးမွ သယ္ယူေနပံု
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ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ထမ္းေဆာင္ရသည့္ အခန္းက႑မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ထင္း သို႔မဟုတ္ 
သစ္မဟုတ္ေသာ သယံဇာတမ်ားစုေဆာင္းရာတြင္ ပိုမိုထိခိုက္လြယ္ၾကသည္။ 

FLEGT ႏွင့္ ပဋိပကၡအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ က်ား/မတန္းတူညီမႈသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသနည္း။ 
REDD+ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈအား အဓိကက႑အျဖစ္ထည့္သြင္းရန္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အရ ယင္းတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိကအက်ိဳးေက်းဇူး (၄)ခုရွိေၾကာင္း91 သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ 
ထားရာ၊ အမွတ္စဥ္ ၂ (ပဋိပကၡႏွင့္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ေမာင္းႏွင္အားမ်ား) မွအပ က်န္ 
အခ်က္မ်ားမွာ FLEGT တြင္လည္း အလားတူက်င့္သံုးႏိုင္မည့္ အလားအလာရွိပါသည္။ 

၁) အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မတူညီေသာ အခန္းက႑မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို 
လည္းေကာင္း၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သီးသန္႔ အသံုးျပဳမႈ ပံုစံမ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားကို 
လည္းေကာင္း အမိအရ အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္း။ (ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာအပါ 
အဝင္ သစ္ေတာအေျခခံသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၌ အခ်ိဳးအစား မညီစြာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ 
ေနရသည္ဆိုပါက၊ သစ္ထုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျမသိမ္းခံရျခင္းေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳခြင့္ 
ဆံုး႐ႈံးျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အခ်ိဳးအစား မညီစြာပင္ ထိခိုက္ေစပါလိမ့္မည္)။ 

၂) သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ ေတာအတန္းအစားက်ဆင္းေစသည့္ ေမာင္းႏွင္အားမ်ား၏ တိက်မႈႏွင့္ သစ္ေတာ 
ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သစ္ေတာကာဗြန္ သိုေလွာင္မႈမ်ား တိုးတက္ေစေရး 
နည္းလမ္းမ်ား၏ တိက်မႈကို သိရွိႏိုင္ျခင္း။ 

၃) REDD+ လုပ္ငန္းစဥ္ (ဤေနရာတြင္ FLEGT လုပ္ငန္းစဥ္) မွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို မွ်တစြာ မွ်ေဝမႈကို တိုးတက္ 
ေစျခင္း။ 

၄) ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခခံသည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင့္ တေျပးညီ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို မွ်ေဝရာ 
တြင္ျဖစ္ေစ၊ သူတို႔အား သက္ေရာက္ေစသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ အခြင့္အေရး 
ရွိသည္။92 လက္ရွိ က်ား/မဆုိင္ရာဝါစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားက အဆင့္တူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ပိုျမင့္ေသာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အင္အားရွိေနျခင္းကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက၊ ဝင္ေငြမွ်ေဝျခင္းမွလည္း အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္သည့္ 
အေနအထားတြင္ ရပ္တည္ေနပါသည္။ အခြင့္အေရးအေျခခံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ နည္းလမ္းတစ္ခု 
အတြက္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မည္သို႔ကြဲျပား ျခားနားစြာ ထိခိုက္ခံရသည္၊ မည္သို႔ခ်ိတ္ဆက္ ပါဝင္ 
ေနၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ထိုသို႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းပါဝင္ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္း ရွိျခင္းကိုလည္းေကာင္း နားလည္ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ FLEGT အတြက္မူ ဤအခ်က္မွာ တရားမဝင္သစ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္ေစေသာ ေမာင္းႏွင္အားမ်ား၊ သစ္ထုတ္ 
ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို နားလည္၍ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေျဖရွင္းျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ (အေျခခံ 

91  UN�REDD Programme, Business Case for Gender Mainstreaming in REDD+ , 2011, http://www.undp.org/content/
dam/undp/library/gender/Gender%20and%20Environment/Low_Res_Bus_Case_Mainstreaming%20Gender_REDD+.pdf

92  အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ (၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္)၊ 
ကုလသမဂၢ၊ နယူေယာက္။



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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လူတန္းစားအဆင့္မွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အထိ) အဆင့္အားလံုးတြင္ တန္းတူညီမွ်၍ ပဋိပကၡမ်ား ကင္းစင္ၿပီး 
ေရရွည္တည္တံ့ေစေသာ သစ္ေတာသယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ က်ား/မ မေရြး အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေစရန္ 
ကူညီေပးျခင္းကိုလည္းေကာင္း ဆိုလိုပါလိမ့္မည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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၅။ နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္ 

FLEGT VPA ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏွစ္လမ္းသြား အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈ 
တစ္ခုရိွေနပါသည္။ တဖက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအားလံုး 
ပါဝင္ေရးကို ဂ႐ုတစိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါက၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသား 
ျပည္နယ္မ်ားစြာတို႔တြင္ ခံစားေနရေသာ ဖယ္က်ဥ္ခံရျခင္း၊ ခ်န္လွပ္ခံရျခင္းကို ပိုဆိုးေစၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
သည့္ အခ်က္မ်ားကို ပ်က္စီးေစမည့္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ကာ အဆုံးစြန္အားျဖင့္ ေနာက္ထပ္ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ ေလာင္စာ 
ထပ္ထည့္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ FLEGT VPA လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈမရွိျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ မွားမ်ားေပးမိျခင္းေၾကာင့္ ဤ VPA လုပ္ငန္းစဥ္သည္ တိုင္းရင္းသားတစ္မ်ိဳးတည္း 
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး အတန္းအစားတစ္ရပ္  သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအုပ္စုတစ္စုကို အျခားသူမ်ားထက္ မ်က္ႏွာသာ 
ေပးသည္ ဟူေသာ ႐ႈျမင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ ဤသို႔႐ႈျမင္သြားပါက ခ်န္လွပ္ခံရေသာ အဖြဲ႕မ်ားအၾကားတြင္ 
မယံုၾကည္မႈမ်ား ေပါက္ဖြားလာၿပီး လက္ရွိ မယံုၾကည္မႈမ်ားကို ပိုဆိုးေစကာ၊ ပဋိပကၡမ်ားကို ေလာင္စာထိုးေပးပါ 
လိမ့္မည္။ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ FLEGT VPA လုပ္ငန္းစဥ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရး 
ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲသြားပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
FLEGT VPA ကုိ လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ပဋိပကၡကို သတိျပဳနားလည္ျခင္း နည္းလမ္းကို မျဖစ္မေနအသံုးျပဳရန္ 
လိုအပ္ေနပါသည္။  

အျခားတဖက္တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈသည္ (ေဒသႏၲရအဆင့္ 
တြင္ ပဋိပကၡအေ႐ြ႕မ်ားျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက ျပႆနာ 
တစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါသည္။ FLEGT VPA လုပ္ငန္းစဥ္သည္ သစ္ေတာက႑ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္တစ္ရပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစရန္ ကူညီ 
ေပးႏိုင္သည့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ ေစ်းကြက္ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစမည့္ ဥပေဒမ်ား 
ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မိတ္ဆက္က်င့္သံုးႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အက်ိဳးဆက္စပ္ 
သူမ်ားစြာတို႔က ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို ေပးအပ္ထားသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပဋိပကၡအေ႐ြ႕မ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ႏိုင္ၿပီး ဆက္လက္၍ VPA လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ 
ရွိႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ VPA လုပ္ငန္းစဥ္က ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပဋိပကၡအေ႐ြ႕မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေသာ 
FLEGT (ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး) ၏ အဓိက အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို 
ဇယားျဖင့္ တင္ျပထားသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားျခင္း၊ က်ား/မတန္းတူ 
ညီမွ်ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းတို႔ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ေကာင္းစြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္းမရွိပါက၊ တင္းမာမႈ 
မ်ားကို ပိုဆိုးေစႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆံုျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွပါက၊ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
အျခားအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲ 
ႏိုင္ပါက တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ေဒသႏၲရႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား 
အၾကားတြင္  အျပဳသေဘာ ပိုေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ သိသာထင္ရွားစြာ ကူညီေပးပါ 
လိမ့္မည္။ ITF သို႔မဟုတ္ MSG သည္ ဤ risk factor အခ်က္မ်ားကို ပံုမွန္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေနျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡ 
တင္းမာမႈမ်ား ပိုဆိုးလာမႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ၿပီး၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ (risks) မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ကာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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အေထာက္အကူ ျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ား
ကို အေျခခံလွ်က္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အစုအဖြဲ႕မ်ားက ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း 
သည္ ဤအခ်က္ကုိ ရရွိေစမည့္ ေသာ့ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ပဋိပကၡအေ႐ြ႕မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ 
တင္ျပထားသည္။ ဤအဆင့္တြင္ အညႊန္းသေဘာျဖင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးျခင္းထက္၊ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရမည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ပယ္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ ဤအစီရင္ခံစာကို အက်ိဳးဆက္စပ္ 
သူ အားလံုးပါဝင္၍ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ အဆင့္မ်ားအား ပူးေပါင္းသတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ 
ရမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ငန္းစဥ္၏ ပထမအဆင့္အျဖစ္႐ႈျမင္ထားပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္ကို သတ္မွတ္ရာတြင္ 
အဓိက အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားက တက္ႂကြစြာျဖင့္ ပါဝင္ၾကေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ဤလုပ္ငန္းမွာ 
ပံုစံတက် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အရ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ 
အၿပိဳင္ျဖစ္သင့္ပါသည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ � သုေတသနနည္းစနစ္ 

သုေတသန ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား 

၁။ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ သာဓကမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ႏိုင္မႈ (conflict risk) မ်ားအား မည္သို႔ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေၾကာင္းကို ပိုမိုနားလည္ေစရန္။ 

၂။ ႐ႈပ္ေထြးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ FLEGT VPA လုပ္ငန္းစဥ္အား  အထိ 
ေရာက္ဆံုးႏွင့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိရွလြယ္မႈအနည္းဆံုးျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ 
ေဖာ္ထုတ္ရန္။ 

၃။ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ကူညီခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္မည့္ မူေဘာင္တစ္ခု 
ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပိုမို 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွႈ (အထူးသျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမူဝါဒမ်ား) တြင္္ မည္သည့္ပံုစံ 
ရွိသင့္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္။ 

နည္းစနစ္ 

ဤစာတမ္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ 
မေကြးႏွင့္ ကခ်င္ေဒသမ်ားရွိ သစ္ေတာကို မွီခိုေနရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့သစ္ 
လုပ္ငန္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊  အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑စသည့္ သက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္စပ္သူ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တစိတ္တပိုင္း ပံုစံခ်ထားသည့္ အရည္အေသြးျပ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား (qualitative 
semi�structured interviews) ႏွင့္ စာအုပ္စာတမ္းေလ့လာမႈမ်ားကို အေျခခံထားသည္။ ဤေနာက္ဆက္တြဲတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းပင္၊ အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားအား အဓိက အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းသည့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 
(၂၀) ႀကိမ္ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကို မီွခိုေနရသည့္  ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲ (၄) ႀကိမ္တို႔ကို 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဤေနာက္ဆက္တြဲတြင္ သုေတသန အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား စာရင္းႏွင့္ သုေတသန 
ေမးခြန္းလႊာမ်ားကိုလည္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆန္းစစ္ခ်က္ရလဒ္မ်ားကို FGMC မွ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့သည့္ 
International Alert အဖြဲ႕၏ “ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္ေသာ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ” စီမံကိန္း၏ အလုပ္႐ံု 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားက အေသးစိတ္ ထပ္မံေဆြးေႏြးသံုးသပ္ႏိုင္ရန္ ထပ္မံ 
အသိေပးခဲ့သည္။ ဤအစီရင္ခံစာ၏ အေစာပိုင္းအဆင့္ မူၾကမ္းမ်ားကို Hugh Speechly, ဦးမ်ိဳးမင္း၊ ဦးဆလိုင္းက်ံဳးလ်န္ 
ေထာင္း၊ Kevin Woods, Art Blundell, Shreya Mitra, Markus Mayer ႏွင့္ Phil Vernon တို႔က ေစ့စပ္စြာ ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ေပးခဲ့သည္။ ဤစာတမ္းပါ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ အျမင္မ်ားႏွင့္ အမွားမ်ားသည္ စာတမ္းရွင္မ်ား၏ 
တာဝန္သာျဖစ္ပါသည္။  

သုေတသနနည္းစနစ္၏ အကန္႔အသတ္မ်ား � ဤသုေတသနလုပ္ငန္းသည္ FLEGT VPA လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ITF အဖြဲ႕ႏွင့္ အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ားအား ရွင္းလင္းတိက်ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေကာက္ႏုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ထား 
ၿပီး၊ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒအေပၚ ပဋိပကၡေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္မႈ (risk) ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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မ်ားကို အရည္အေသြးျပအခ်က္မ်ား၊ သိသာထင္ရွားေသာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး 
နားလည္ေစရန္ ဦးတည္ထားပါသည္။ ဤသုေတသနတြင္ လက္ရွိသစ္ေတာသယံဇာတမ်ား၊ သစ္ကုန္သြယ္မႈ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကိန္းဂဏန္းျပအခ်က္မ်ားျဖင့္ စစ္တမ္း (quantitative 
survey) ေကာက္ယူေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ ဤစာတမ္းတြင္ သစ္ေတာမူဝါဒ၊ တရားဝင္သစ္ျဖစ္မႈ၊ ေျမယာျပႆနာ 
မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လံုးကိုလည္းေကာင္း ဘက္စံုဆန္းစစ္ ေလ့လာ 
ထားျခင္း မရွိပါ။ ထုိျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျမင္မ်ားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည့္ ဆန္းစစ္မႈမ်ိဳး 
ျပဳလုပ္ထားသည္ဟုလည္း မဆိုလိုပါ။ စင္စစ္အားျဖင့္ ITF  အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အေျခခံထားေသာ 
ဤေလ့လာမႈတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အျမင္မ်ားပါဝင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ဆန္းစစ္ 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္လည္း သယံဇာတမွ်ေဝျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ စဥ္းစားသင့္သည့္ 
ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္လည္း မရည္႐ြယ္ပါ။ ITF 
အဖြဲ႕၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ မျပဳခဲ့ျခင္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ 
အျခားျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ သို႔မဟုတ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား 
ေနသည့္ ေဒသမ်ားမွ သစ္ေတာကိုအားထားေနရသည့္ ေဒဒသခံျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ 
ပဋိပကၡေဒသမ်ားသို႔ သြားလာေရးခက္ခဲျခင္း၊ အခ်ိန္၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ရန္ပံုေငြ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡ 
ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသည့္ ေဒသအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေသာ နမူနာ စုေဆာင္းေမးျမန္းမႈမ်ား မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း 
တို႔သည္လည္း ဤသုေတသနနည္းစနစ္၏ အကန္႔အသတ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ITF အဖြဲ႕သည္ “အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
(တိုင္းရင္းသား) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ FLEGT လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း” သုေတသနလုပ္ငန္း 
တစ္ခုကို သီးျခားေဆာင္႐ြက္ရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။ အထက္ပါအျမင္မ်ားကို ရယူေရးအတြက္ ကြဲျပားျခားနားေသာ 
နည္းစနစ္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ ယင္းသုိ႔ေလ့လာရန္လည္း ITF အဖြဲ႕က စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ရာ 
ဤသုေတသနစာတမ္းကို ျပည့္စံုေစမည့္ အေရးႀကီးေသာ ေလ့လာမႈတစ္ခုျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ 

သုေတသနအဖြဲ႕ 

ဤသုေတသနအတြက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေအာက္ပါအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ (၂)ဦးက ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ � 

အမ်ိဳးသားအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ � ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေတာအသင္း၏ ဥကၠဌႏွင့္ ECCDI အဖြဲ႕၏ ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္ၿပီး ယခင္ 
သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ သဘာဝအပင္ႏွင့္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာနခြဲ၊ သစ္ေတာ 
သုေတသနဌာနခြဲတို႔တြင္ ညႊန္ၾကားေရးမႉး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ ဦးထြန္းေပၚဦး။

ႏိုင္ငံတကာဦးေဆာင္သုေတသီ � ျမန္မာႏိုင္ငံ International Alert အဖြဲ႕၏ သုေတသနႏွင့္ က်ား/မတန္းတူ 
ညီမွ်မႈဆိုင္ရာ နည္းပညာအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သူ Jana Naujoks။  

ဤသုေတသနအဖြဲ႕တြင္ International Alert အဖြဲ႕၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမႉးျဖစ္သူ Mr. Robert 
Barclay ၏ ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ Project Manager ဦးေစာဒိုဝါး၊ Project Officer ဦးႏိုင္ေအးစံတို႔ ဦးစီး 
ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ “သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိရွလြယ္မႈနည္းပါးေစေရး စီမံကိန္း” အဖြဲ႕လည္း 
ပါဝင္ခဲ့သည္။ 
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ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား စာရင္း 

မွတ္ခ်က္ � သုေတသနတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ အမည္အခ်ိဳ႕ကို ခ်န္လွပ္ထားပါသည္။ 

ရက္စြဲ အမည္ အဖြဲ႕အစည္း/ေက်း႐ြာ
တည္ 
ေနရာ

ေတြ႕ဆံု 
ေမးျမန္း 

ျခင္း

ဦးတည္ 
အုပ္စု 
လိုက္ 

ေဆြးေႏြး 
ပြဲ

၂၂/၁၁/၂၀၁၆ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ထိန္း 
သိမ္းေရးကြန္ရက္ႏွင့္ အုပ္စုလိုက္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ရန္ကုန္ (၁) ႀကိမ္

ပါေမာကၡေဒါက္တာေက်ာ္တင့္ ဥကၠဌ၊ ECCDI ႏွင့္ MERN 
အဖြဲ႕မ်ား

ဦးေအာင္သန္႔ဇင္ CEO, MERN

ဦးေဘာ္ဘီ CEO, NAG

ဦးၿဖိဳးသူ Program Manager, MERN

၂၅/၁၁/၂၀၁၆ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာအသင္း (MFA) အား ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္း ျခင္း ရန္ကုန္ (၁)ႀကိမ္

ဦးထြန္းေပၚဦး ဥကၠဌ၊ MFA

ဦးတင္ေအး အတြင္းေရးမႉး၊ MFA

၂၅/၁၁/၂၀၁၆ ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေထာက္ခံခ်က္ ထုတ္ေပးေရးေကာ္မတီ (MFCC) 
အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း 

ရန္ကုန္ (၁)ႀကိမ္

ဦးေ႐ႊေက်ာ္ MFCC

၂၁/၁/၂၀၁၇ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း ရန္ကုန္ (၁)ႀကိမ္

ဦးဆလိုင္းက်ံဳးလ်န္ေထာင္း ပ်ိဳးပင္အစီအစဥ္ႏွင့္ 

ITF အဖြဲ႕ဝင္

၃၀/၁/၂၀၁၇ Palladium အဖြဲ႕အား ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းျခင္း ရန္ကုန္ (၁)ႀကိမ္

Hugh Sppechly Technical Advisor MONREC/
Technical Director, Palladium

ပါေမာကၡ ဦးေက်ာ္ထြန္း FLEGT Facilitator

၃၀/၁/၂၀၁၇ UNDP – REDD+ အစီအစဥ္အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း ရန္ကုန္ (၁)ႀကိမ္

Franz Arnold

ေဒၚခင္ႏွင္းျမင့္
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တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 

International Alert60

၃၁/၁/၂၀၁၇ RECOFTC အဖြဲ႕အား ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းျခင္း ရန္ကုန္ (၁)ႀကိမ္

ေဒါက္တာတင့္လြင္ေသာင္း အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမႉး

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သန္း အစီအစဥ္ေပါင္းစပ္ ညႇိႏိႈင္းေရးမႉး

ေဒၚခင္မိုးၾကည္ သင္တန္းအရာရွိ

၉/၁၁/၂၀၁၆ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ေနျပည္ 
ေတာ္

(၃)ႀကိမ္ (၁)ႀကိမ္

အမ်ိဳးသား (၁)ဦး လြတ္လပ္ေသာ အ႐ိႈခ်င္းအဖြဲ႕

အမ်ိဳးသား (၁)ဦး ေမတို႔႐ြာအဖြဲ႕

အမ်ိဳးသား (၁)ဦး ပအို႔ေတာင္သူမ်ား ေျမယာသမဂၢ

အမ်ိဳးသမီး (၁)ဦး မေကြးအ႐ိႈခ်င္း လူငယ္အဖြဲ႕

၂၂/၁၂/၂၀၁၆ 
မွ

၂၃/၁၂/၂၀၁၆

မေကြးေဒသရွိ CSO မ်ားႏွင့္ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း မေကြး (၁)ႀကိမ္

ဦးအိုလာ အစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္

ဦးေက်ာ္စိုးေအာင္ မင္းတုန္း

ဦးဆလိုင္းရန္ေနာင္ထြန္း ငဖဲ

ေဒၚမိုင္ပန္းရီ ငဖဲ

ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္း ဂန္႔ေဂါ

ဦးသန္႔ႏိုင္ဝင္း ဂန္႔ေဂါ

ဦးျမင့္သိန္း ထီးလင္း

ဦးေအာင္ဝင္း ထီးလင္း

ဦးေအာင္ကိုဦး ဆင္ေပါင္ဝဲ

ဦးလြင္ဦးေမာင္ ဆင္ေပါင္ဝဲ

ဦးေက်ာ္ကိုကိုရွိန္ ငဖဲ

ဦးေအာင္မ်ိဳးသူ ကံမ

ဦးဆလိုင္းစိုးမိုးေအာင္ ငဖဲ

ဦးေက်ာ္စိုးေအာင္ မင္းတုန္း

ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္း ဂန္႔ေဂါ

ဦးေအာင္ဝင္း ထီးလင္း

ဦးျမင့္သိန္း ထီးလင္း

ဦးေက်ာ္လင္း ဂန္႔ေဂါ

ဦးေဇာ္မင္း ထီးလင္း

ေဒၚျမတ္သူစိုး ေစတုတၱရာ



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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၁၇/၁/၂၀၁၇ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ားအား အုပ္စု 
လိုက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ျမစ္ႀကီးနား (၁)ႀကိမ္

ဦးအားစန္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း

ဦးခြန္ျမတ္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း

ဦးေအာင္စိန္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း

ဦးလိုအြန္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း

ဦးစိန္ဟန္ေထြးေအာင္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း

ဦးပီတာဘရန္ေရွာင္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း

၁၇/၁/၂၀၁၇ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာအသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း

ျမစ္ႀကီးနား (၁)ႀကိမ္

ဦးဇင္ေဟာဘရီ Briba ရြာ
Braung Hleum Briba ရြာ

ဦးဒီေခါင္ဒူး La Mying ႐ြာ

ဦးဂ်လ Gui Rut Yawg ႐ြာ

ဦးခန္းေရွာင္ Gui Rut Yawg ႐ြာ

ဦးတင္ခ်မ္း Shwi Nyorg Pin ႐ြာ

ဦး Lapa Khawg Laim La Mying ႐ြာ

ဦးေဇာ္လီ ေအာင္ေျမ (၂)႐ြာ

ဦးဂူတာ Wu Yan ႐ြာ

ဦးေမာ္ေရွး Wu Yan ႐ြာ

Uren Zaw Aung Nawng Hkai ႐ြာ

Jan Losham Low Taung Lom Bizaw yang ႐ြာ

Sq Ma Rip Sing Gong Lom Bizaw yang ႐ြာ

ေဒၚ Roi Grawng Labang ႐ြာ



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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၁၈/၁/၂၀၁၇ ဝိုင္းေမာ္သို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း (၂)ႀကိမ္

အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား ႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးျခင္း

Gwi Rut 
Yang  ႐ြာ

ဦးခန္းေရွာင္ ယခင္ဥကၠဌေဟာင္း

ေဒၚဂ်ားခါး ေကာ္မတီဝင္

ဦးေဇာ္ေနာ္ ေကာ္မတီဝင္

ဦးလေတာင္ ေကာ္မတီဝင္

အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား အား 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

Wu Yang 
႐ြာ 

ဦးေမာ္ေရွး ဥကၠဌ

ဦးလေခါင္း အသံုးျပဳသူအဖြဲ႕ဝင္

၁၉/၁/၂၀၁၇ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးျခင္း ျမစ္ႀကီးနား (၁)ႀကိမ္

Hka Dau ေမတၱာ

Ja Ing ျမန္မာကခ်င္ ဘက္ 
ပတစ္အသင္း/ KBC

ဦးပီတာဘရန္ေရွာင္ ၿငိမ္းရွလြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း 

Peter Seng Kham ကခ်င္လူငယ္သမဂၢ  

Nhlam Hkun Naung Uak Thun

ဦးခြန္ျမတ္ ၿငိမ္းရွလြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း

Mr. Khun Sai ေမတၱာ

ဆရာေယာဆန္ ကခ်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ 

ဦးစိုးႏိုင္ဝင္း ကခ်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ဦးႏိုင္လင္းေမာင္ ကခ်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ဦးဝဏၰ ကခ်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

၁/၂/၂၀၁၇ Land Core Unit အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း ရန္ကုန္ (၁)ႀကိမ္

ဦးေ႐ႊသိန္း အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမႉး 

၃/၂/၂၀၁၇ Flora and Fauna International အဖြဲ႕အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း ရန္ကုန္ (၁)ႀကိမ္

Mark Grindley Programme Manager



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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၃/၂/၂၀၁၇ EcoDev ALARM အဖြဲ႕အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း ရန္ကုန္ (၁)ႀကိမ္

Bawm Zung National Programme 

Coordinator and CSO ITF 

Member

၆/၂/၂၀၁၇ POINT အဖြဲ႕အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း ရန္ကုန္ (၁)ႀကိမ္

ဦးမ်ိဳးကိုကို အဖြဲ႕တည္ေထာင္သူႏွင့္ 
Programme Officer

၆/၂/၂၀၁၇ ITF ပုဂၢလိကက႑ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္း ျခင္း 
� ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာထြက္ ပစၥည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း 
(MFPMF)

ရန္ကုန္ (၁)ႀကိမ္

ေဒါက္တာစိန္ဝင္း ဥကၠဌ

ဦးအုပ္စိုးပိုင္ အတြင္းေရးမႉး

ဦးစိုးေမာ္ ဒု�ဥကၠဌ

၁၆/၂/၂၀၁၇ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းတို႔မွ ITF အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
အားေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ရန္ကုန္ (၁)ႀကိမ္

ဦးေက်ာ္ေဇာ ညႊန္မႉး၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန

ဦးေဇာ္ဝင္း လ/ထညႊန္မႉး၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန

ေဒါက္တာတင္တင္ျမင့္ မန္ေနဂ်ာ၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း

၂၁/၂/၂၀၁၇ Palladium ႏွင့္ EFI အဖြဲ႕မ်ားမွ Communication teams မ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးျခင္း 

ရန္ကုန္ (၁)ႀကိမ္

Iola Leal Riesco European Forest Institute

Rutger�Jan Schoen Communications Consultant, 
EU Delegations

သုေတသနေမးခြန္းမ်ား 

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းက႑၊ တည္ေနရာႏွင့္ ဤလုပ္ငန္းက႑တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားကို မူတည္ 
လွ်က္ တစိတ္တပိုင္း ပံုစံခ်ထားေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုစီကို ေသခ်ာစြာ 
ျပင္ဆင္ထားခဲ့ရာ ေအာက္ပါတို႔မွာ ဤသုေတသနလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

နိဒါန္း 

International Alert ဆိုသည္မွာ တိုက္ပြဲပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံေနရသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ကာ၊ 
ထိုသူမ်ားအတြက္ ပဋိပကၡမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းနည္းမ်ား ကူညီရွာေဖြေပးေနသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။  ဤသုေတသနအဖြဲ႕သည္ သစ္ႏွင့္ ေျမယာအပါအဝင္ သစ္ေတာမ်ား၊ 
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္းကို ပိုမိုနားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားရန္ စိတ္ဝင္စားပါသည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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ထိုျပႆနာမ်ားမွာ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး၊ ထိရွလြယ္ေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္ထားပါသည္။ ဤစစ္တမ္းလႊာပါ ေမးခြန္းတစ္ခုခု 
ကို မရွင္းလင္းပါက၊ သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုကို ေျဖဆိုရန္ အဆင္မေျပပါက ဤသုေတသနအဖြဲ႕အား အသိေပးႏိုင္ 
ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ မည္မွ် 
ထိေရာက္မႈရွိပါသနည္း။ 

•	 သစ္ေတာဦးစီးဌာန/သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ သစ္ေတာမ်ားကို 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ မည္သည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု ထင္ပါသနည္း။  

•	 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ အမ်ားအျပားျဖစ္ခဲ့သည္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ ထင္ရပါသနည္း။ 

•	 လူႀကီးမင္း၏ ေဒသတြင္ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္မႈမ်ား ရွိေနပါသလား။ ထိုသို႔တရားမဝင္ သစ္ထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို မည္သို႔ ထိခိုက္ေနပါသနည္း။ 

•	 ေဒသခံျပည္သူမ်ားတြင္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြဲ႕မ်ားထံမွ တရားဝင္ ေျမအသံုးခ် 
ခြင့္ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္သစ္ေတာအသံုးျပဳခြင့္မ်ား ရွိထားၾကပါသလား။ 

•	 ေဒသခံျပည္သူအဆင့္တြင္ သစ္ေတာမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ မည္သည့္ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ 
အေလ့အထမ်ားကို အသံုးျပဳၾကပါသနည္း။ 

•	 အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားကို အမ်ိဳးသားမ်ား၊ ေယာက်္ားေလး 
မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားစြာ အသံုးျပဳၾကပါသလား။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္  မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ သစ္ေတာႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ကြဲျပားျခားနားစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကပါသလား။ 

•	 ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း/ပုဂၢလိကက႑ ပါဝင္သူ (actors) အၾကားတြင္ မည္သည့္ 
ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး ရွိပါသနည္း။ 

•	 သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းအၾကား သို႔မဟုတ္ အျခားအစိုးရဌာနမ်ားအၾကားတြင္ မည္သည့္
ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးရွိပါသနည္း။ 

•	 တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနတို႔အၾကားတြင္ မည္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး ရွိပါ 
သနည္း။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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ပဋိပကၡမ်ားက ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သစ္ေတာအသံုးျပဳမႈ၊ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
စနစ္မ်ားကို မည္သို႔ သက္ေရာက္ပါသနည္း။ 

•	 လူမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔တြင္ ကြဲျပားျခားနား၍ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ အက်ိဳး 
စီးပြားမ်ား ရွိေနသည္ဟု စဥ္းစားလာပါက ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္။ လူႀကီးမင္း အလုပ္လုပ္ေနေသာ 
နယ္ပယ္က႑တြင္ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ မည္သည့္ပဋိပကၡမ်ား ရွိေနပါသနည္း။ 

- ဥပမာအားျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ သို႔မဟုတ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန အၾကားတြင္ 
ပဋိပကၡရွိပါသလား။ 

- ရွိသည္ဆိုပါက လူမ်ားသည္ ထိုပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းရန္ မည္သို႔ ႀကိဳးစားၾကပါသနည္း။ 

•	 ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ သက္ေရာက္ခံရပါသနည္း။ 
သစ္ေတာကို အသံုးျပဳေနၾကေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္  ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံရပါသလား 
သို႔မဟုတ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ားက သူတို႔၏ ေဒသအတြင္းသို႔ ဝင္လာၾကပါသလား။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ 
ေဒသႏၲရ သစ္ေတာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚ မည္သည့္ ထိခုိက္မႈမ်ားရွိပါသနည္း။ 

•	 ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ သစ္ေတာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ 
သစ္ေတာတြင္းဝင္ေရာက္ခြင့္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားပါသလား။ 

•	 သစ္ေတာ သို႔မဟုတ္ ေျမယာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို မည္သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေၾကာင္းကို 
ဥပမာမ်ား ေပးႏုိင္ပါသလား။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျမယာအမႈမ်ားအတြက္ တရား႐ံုးကို အသံုးျပဳပါသလား။ CFUGs 
မ်ားအတြင္း သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ားကို မည္သို႔ ေျဖရွင္းၾကပါသနည္း။ (အစိုးရ/ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕မ်ား၏) အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရာေႏွာေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ မည္သို႔ရွိပါသနည္း။ 

•	 သစ္ေတာ သို႔မဟုတ္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ 
ဟု ထင္ပါသလား။ ထင္သည္ဆိုပါက မည္သို႔ ေျဖရွင္းမည္နည္း။ 

သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္/သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို FLEGT VPA ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ရာတြင္ မည္သည့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္  အခြင့္အလမ္း (risks and opportunities) မ်ား ရွိပါသနည္း။ 

•	 အားလံုးပါဝင္၍ ထိေရာက္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ သို႔မဟုတ္ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ တိုးတက္ေစေရး 
အတြက္ မည္သည့္ အဓိက အတားအဆီးမ်ားရွိပါသနည္း။ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ 
ရမည္နည္း။  

•	 FLEGT VPA လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ပိုေကာင္းေစမည္ဟု ထင္ပါသလား။ 
မည္သို႔ ပိုေကာင္းေစမည္နည္း။ 

•	 VPA လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ရမည္ဟု ထင္ပါသနည္း။ 
(အားလံုးပါဝင္မႈ သို႔မဟုတ္ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္) 

•	 FLEGT VPA လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု 
ထင္ပါသလား။ မဆက္စပ္ဟု ထင္ပါသလား။ ဆက္စပ္သင့္ပါသလား။ မည္သည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိပါသနည္း။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ 

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡကိုသတိျပဳနားလည္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ 
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•	 ယခုအခ်ိန္အထိ FLEGT VPA တြင္ မပါဝင္ေသးေသာ အက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ား ရွိေနပါသလား။ ရွိေန ေသးပါက၊ 
ထိုအက်ိဳးဆက္စပ္သူမ်ား ပါဝင္လာေစရန္ မည္သို႔ ေဆာင္႐ြက္မည္နည္း။ 

•	 (တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအဝင္) အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး စနစ္တိုးတက္ေစေရးအတြက္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ မည္သို႔ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္မည္နည္း။ 
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