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အတုိဆကာက်စကားလံုးြျား 
 
AAC နှစ်စဉ်ဆတာထွက်ပမာဏ 
ACMECS ဧရာဝတီ-ချအိုပရာ-မဲဆခါင်စီးပွားဆရးပူးဆောင်ရွကဆ်ရးမဟာဗျုဟာ 
ASEAN အဆရှ့ဆတာင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း 
B(M)SS ဗမာ့ (ယခုပမန်မာ့) ဆရွးချယ်ပခင်းနည်းစနစ် 
BMUB ဂျာမန်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး်ဆရးနှင့် နျုကလီးယားကင်းစင်လုံခခုံဆရး 

ဝန်ကကီးဌာန 
CDM သန့်စင်ဆသာဖွံ့ဖဖိုးမှုနည်းလမ်းများ 
CEDAW အမျ ိုးသမီးများအားခွဲပခား ေက်ေံသည့် ပုစံံအားလုံးတိက်ုဖျက်ဆရးေိုင်ရာ 

ကွန်ဗင်းရှင်း 
CF ဆဒသခံပပညသူ်အစုအဖွဲ့ ပုိင်သစ်ဆတာလုပ်ငန်း 
CFI  ဆဒသခံပပညသူ်အစုအဖွဲ့ ပုိင်သစ်ဆတာလုပ်ငန်းေိုင်ရာ ညွှန်ကကားချက်  
CITES မျ ိုးေက်ပျက်သုဉ်းလုေဲဆတာရိင်ုးတိရစ္ဆာနန်ှင့် 

သစ်ပင်ပနး်မန်များနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုေိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း  
CRC ကဆလးသူငယ်များ၏အခွင့်အဆရးကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်ပခင်းေိုင်ရာ 

ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်း 
CSO အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့ အစညး် 
DALMS လယ်ယာဆပမစီမံခန့်ခွဲဆရးနှင့်စာရင်းအင်းဉီးစီးဌာန  
DMH မိးုဆလဝသနှင့်ဇလဆဗဒဉီးစီးဌာန 
DZGD အပူပုိင်းဆဒသစိမး်လန်းစိုပပညဆ်ရး ဉီးစီးဌာန 
ECD ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆရးဉီးစီးဌာန 
EIA ပတဝ်န်းကျင်ထိခိုက်မှုဆလ့လာေန်းစစ်ပခင်း 
ETWG ပတဝ်န်းကျင်ေိုင်ရာနယ်ပယ်အလုိက်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ 
EWEC အဆရှ့-အဆနာက်စီးပွားဆရးစကကြံလမ်း 
FAO ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျ ိုးဆရးအဖွဲ့ 
FDI နိုင်ငံပခားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု 
FIL နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဉပဆဒ 
FPIC ဆကာင်းစွာကကိုတင်အသိဆပးဖပီးလွတ်လပ်ဆသာ သဆဘာထား ေန္ဒရယူပခင်း 
FLEGT  သစ်ဆတာဉပဆဒစိုးမိုးဆရး၊ စီမအံုပခ်ျုပမ်ှုနင့်ှ ကုန်သွယ်မှုေိုင်ရာ 

ေန္ဒအဆလျာက်ပးူဆပါင်းဆောင်ရွကဆ်ရး သဆဘာတူညခီျက် 
FREL သစ်ဆတာကာဗွနထ်ုတ်လွှတ်မှုရည်ညွှန်းအေင့် 
FRI သစ်ဆတာသုဆတသနဌာန 
GCS REDD+               REDD+ လုပ်ငန်းများအဆပါ် ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနှိုင်းယှဉ် ဆလ့လာမှု  

 အစီအစဉ် 
GDP  ပပည်တင်ွးစုစုဆပါင်းကုန်ထုတ်လုပမ်ှုတန်ဖိုး 
GEF  ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ရန်ပုံဆငွအဖွဲ့ 
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GHG  ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ဆငွ့ 
ICERD  လူမျ ိုးဆရးခွဲပခားေက်ေံမှုပံုစံအားလုံးတိက်ုဖျက်ဆရးေိုင်ရာ 

 နိုင်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်း 
ICIMOD  အပပည်ပပည်ေုိင်ရာ ဆတာင်တန်းဆဒသများဘက်စံုဖံွ ဖ့ဖိုးတုိးတက်ဆရးဗဟုိဌာန 
IKI  ဂျာမန်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး်ဆရးနှင့် နျုကလီယားကင်းစင်လုံခခုံဆရး    
                                ဝန်ကကီးဌာန၏ နိုင်ငံတကာရာသီဉတုအစီအစဉ် 
IMF  နိုင်ငံတကာဆငွဆကကးရန်ပုံဆငွအဖွဲ့  
INC  ကနဉီးနိုင်ငံအေင့်ပပန်ကကားေက်သွယ်ပခင်း 
INGO  နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတဆ်သာအဖွဲ့အစည်းများ 
IPCC  ရာသီဉတုဆပပာင်းလဲမှုေိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအစိုးရများအဖွဲ့  
IUCN  အပပည်ပပည်ေိုင်ရာ သဘာဝဝန်းကျင်ထိန်းသိမး်ဆရးအဖွဲ့  
LULUCF  ဆပမအသုးံချမှု၊ဆပမဆပပာင်းလဲအသံုးချမှုနှင့် သစ်ဆတာကဏ္ဍ 
MCCA  ပမန်မာပတ်ဝန်းကျင်ဆပပာင်းလဲမှုေိုင်ရာမိတ်ဖက်အဖွဲ့  
MCCSAP  ပမန်မာ့ရာသီဉတုဆပပာင်းလဲမှုမဟာဗျုဟာနှင့်လုပ်ငန်းစီမံချက် 
MERN  ပမန်မာ့ပတ်ဝန်းကျင်ပပန်လညထ်ူဆထာင်ဆရးကွန်ယက် 
MRV  တိင်ုးတာပခင်း၊အစီရင်ခံတင်ပပပခင်းနှင့်စစ်ဆေးအတညပ်ပုပခင်း 
MoALI စိုက်ပျ ိုးဆရး၊ ဆမွးပမူဆရးနှင့် ေညဆ်ပမာင်းဝန်ကကီးဌာန 
MoECAF ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆရးနှင့်သစ်ဆတာဆရးရာဝန်ကကီးဌာန 
MoHA ပပည်ထဲဆရးဝန်ကကီးဌာန 
MoFL ဆရလုပင်န်းနင့်ှဆမွးပမူဆရးဝန်ကကီးဌာန 
MoNREC သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး်ဆရးဝန်ကကီးဌာန 
MNPED အမျ ိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်ဆရးဝန်ကကီးဌာန 
MRRP ပမန်မာနိင်ုငံသစ်ဆတာများပပန်လညတ်ညဆ်ထာင်ဆရးစီမံကိန်း 
MSPP ပမန်မာ Stark Prestige စိုက်ခင်းကုမ္ပဏီ 
MSS  ပမန်မာ့ဆရွးချယ်ပခင်းနည်းစနစ် 
MTE ပမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း 
NAPA အမျ ိုးသားအေင့် ရာသီဉတုဆပပာင်းလဲမှုလုိက်ဆလျာညီဆထွပဖစ်ဆစဆရးစီမံကိန်း 
NBSAP အမျ ိုးသားအေင့်ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကဲွထိန်းသိမး်ဆရးမဟာဗျုဟာနှင့် 

လုပ်ငန်းစမီံချက် 
NCEA အမျ ိုးသားအေင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆရးရာဆကာ်မရှင် 
NCoFHPs သစ်ထုတ်လုပ်ပခင်း ေိုင်ရာ လိုက်နာရမည် ့စည်းမျဉ်းများ  
NDC အမျ ိုးသားအေင့် ရာသီဉတုဆပပာင်းလဲမှုေိုင်ရာ 

အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ဆောင်ရွကမ်ှု လုပင်န်းအစီအစဉ်   
NECC အမျ ိုးသားအေင့် ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆရးဆကာ်မတီ 
NECCCC အမျ ိုးသားအေင့် ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆရးနှင့်ရာသီဉတုဆပပာင်းလဲမှု 

ဗဟုိဆကာ်မတီ 
NEMC အမျ ိုးသားအေင့်စွမ်းအင်စီမခံန့်ခွဲဆရးဆကာ်မတီ 
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NEMP တစ်နိုင်ငံလုံးလျှေပ်စစ်မီးလငး်ဆရးပင်မစီမံကိန်း 
NFMP အမျ ိုးသားအေင့်သစ်ဆတာကဏ္ဍပင်မစီမံကိန်း 
NGO အစိုးရမဟုတဆ်သာအဖွဲ့အစည်းများ 
NLUP အမျ ိုးသားဆပမအသုးံချမှုမူဝါဒ 
Norad ဆနာဆ်ဝ ဖွံ့ ဖဖိုးမှုပူးဆပါင်းဆောင်ရွကဆ်ရးဌာန 
NSDS အမျ ိုးသားအေင့် စဉ်ေက်မပပတဖ်ွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်ဆရးေိုင်ရာ မဟာဗျုဟာ 
PAS သဘာဝထိန်းသိမး်ဆရးနယ်ဆပမ 
PFE အဖမဲတမ်းသစ်ဆတာနယ်ဆပမ 
POINT ရိုးရာဝန်းကျင်ပမှင့်တင်ဆရးအဖွဲ့  
PPF ကကိုးပပင်ကာကွယ်ဆတာ 
PROFOR သစ်ဆတာကဏ္ဍလုပ်ငန်းအစီအစဉ် 
PSD စီမကိံန်းနှင့်စာရင်းအင်းဉီးစီးဌာန 
RECOFTC လူနှင့်သစ်ဆတာများအတွက်ဗဟုိဌာန  
REDD+ သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနှင့် သစ်ဆတာအတန်းအစားကျေင်းမှုတ့ုိမှ 

ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုဆလျှော့ချပခင်း 
REL သစ်ဆတာကာဗွနထ်ုတ်လွှတ်မှုရည်ညွှန်းအေင့် 
RF ကကိုးဝိုင်းဆတာ 
RRtIP ဌာဆနတိုင်းရင်းသားများ၏ သယံဇာတေိုင်ရာအခွင့်အဆရးအဖွဲ့ 
SDG စဉ်ေက်မပပတဖ်ွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်ဆရးေိုင်ရာ ပန်းတိင်ုများ 
SEZ Law အထူးစီးပွားဆရးဇုန်ဉပဆဒ 
SIA လူမှုထိခိုက်မှုဆလ့လာေန်းစစ်ပခင်း 
SIS လုံခခုံစိတ်ချမှုေိုင်ရာသတင်းအချက်အလကပ်ဖန့်ဆဝပခင်းစနစ် 
SoE                                                         
SLORC နိုင်ငံဆတာ်တရားဉပဆဒစိုးမိးုဆရးနှင့်ဖငိမဝ်ပ်ပိပပားဆရးဆကာင်စီ 
SLRD ဆကကးတိုင်နှင့် ဆပမစာရင်းဉီးစီးဌာန 
SRAP ပပည်နယ် REDD+ လုပ်ငန်းစီမခံျက် 
STB                             
TWG နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ 
The Tatmadaw တပမ်ဆတာ် (ပမန်မာ့စစ်တပ)် 
UNCED ကုလသမဂ္ဂ ပတဝ်န်းကျင်နှင့်ဖံွ့ဖဖိုးဆရးေိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း 
UNDP ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ ဖဖိုးဆရးအစီအစဉ် 
UNDRIP ဌာဆနတိုင်းရင်းသားများ၏ အခွင့် အဆရးေုိင်ရာ 

ကုလသမဂ္ဂသဆဘာထားထုတ်ပပန်ချက် 
UNFCCC ကုလသမဂ္ဂ ရာသီဉတုဆပပာင်းလဲပခင်းေိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း 
UN-REDD ကုလသမဂ္ဂ သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနင့်ှ ဆတာအတန်းအစားကျေင်းမှုတို့မှ 

ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုဆလျှော့ချပခင်းအစီအစဉ် 
VFV ဆပမလွတ၊်ဆပမလပ်၊ဆပမရိင်ုးစီမခံန်ခွဲပခင်း 
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အသိအြတှ်မပုဂုဏမ်ပုလွှာ 
 

ယခုအစီရင်ခံစာမှာ အပပညပ်ပည်ေိုင်ရာ 
သစ်ဆတာ သုဆတသနဌာန (CIFOR) ၏ REDD+ 
လုပ်ငန်းများအဆပါ် ကမ္ဘာလုံးအတိင်ုးအတာ 
နှိုင်းယှဉ်ဆလ့လာမှုအစီအစဉ် (GCS REDD) 
ဆအာက်ရှိ အမျ ိုးသားအေင့် REDD+မူဝါဒ နှင့် 
တိးုတက်မှု သုဆတသနပပု ဆလ့လာချက်၏ 
ရလဒ်တစ်ခုပင် ပဖစ်သည။် ဤအစီရင်ခံစာအား 
Brockhaus et al. 2012 တ့ုိ ဆဖာ်ထုတထ်ား 
ဆသာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ဆလ့လာ 
သည့် နည်းလမ်းများကုိ အသံုးပပု၍ ဆရးသား 
ထားပါသည။် ဤသုဆတသန ပဖစ်ဆပမာက်ရန် 
ဆနာဆ်ဝဖွံ့ ဖဖိုးမှု ပူးဆပါင်းဆောင်ရွကဆ်ရး ဗဟုိ 
ဌာန (Norad)၊ ဂျာမန် ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်း 
ဆရးနှင့် နျုကလီယား ကင်းစင်လုံခခုံဆရး ဝန်ကကီး 
ဌာန (BMUB) ၏ နိုင်ငံတကာ ရာသီဉတု 
ဆပပာင်းလဲမှု ဆလျှော့ချဆရးေိုင်ရာအစီအစဉ် (IKI)၊ 
လူမှုသစ်ဆတာနှင့် ရာသီဉတုဆပပာင်းလဲမှုေိုင်ရာ 
အာေီယံ-ေွစ်ဇာလန် ပူးဆပါင်း ဆောင်ရွကမ်ှု 
အစီအစဉ် (ASFCC)နှင့် CGIAR သစ်ဆတာ၊ 
သစ်ပင်များနှင့် သီးနှံ သစ်ဆတာ ဆရာဆနှာ 
စိုက်ပျ ိုးပခင်းေိုင်ရာ သုဆတသန အစီအစဉ်တို့၏ 
ရန်ပုံဆငွကူညီ ဆထာက်ပံ့မှုအား ဆကျးဇူးတင် 
ဆကကာင်းမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည။် 

ဤသုဆတသနစာတမ်း ဆရးသားပပုစ ု
ရာတင်ွ ဝိုင်းဝန်းအကကံပပု ပံပ့ိးုကူညီ ဆပးခဲ့ကက 
ဆသာ သစ်ဆတာသုဆတသဌာန၊ သစ်ဆတာဉီးစီး 
ဌာန၊ သစ်ဆတာတက္ကသုိလ် (ယခုသစ်ဆတာနှင့် 
ပတဝ်န်းကျင်ေိုင်ရာ တက္ကသုိလ်) နှင့် UN-
REDD အစီအစဉ်မှ Mr. Tim Boyle တို့အား 
အထူးပင် ဆကျးဇူးတင်ရှိပါဆကကာင်း ဆဖာ်ပပအပ် 

ပါသည။် 

 

 

 

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတလ် ၂၃ ရက်ဆန့၊ 
ဆအာက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်ဆန့မှ ၂၀ ရက်ဆန့ 
အထိ လည်းဆကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတလ် ၄ 
ရက်ဆန့တွင် လည်းဆကာင်း ကျင်းပပပုလုပ်ခဲ ့
ဆသာ) အလုပ်ရံု ဆေွးဆနွးပဲွများတွင် တက်ဆရာက် 
ဆေွးဆနွးအကကံပပုချက်များ ဆပးခဲ့ကကသူတစ်ဉီး 
တစ်ဆယာက်ချင်းစီကုိလည်း များစွာ ဆကျးဇူး 

တင်ပါဆကကာင်း ဂုဏ်ပပုဆဖာ်ပပလိုက်ပါသည။် 
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ပမန်မာနုိင်ငံ၏ အမျ ိုးသားအေင့် REDD+ 
ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းကုိ သစ်ဆတာသုဆတသန 
ဌာန၊ သစ်ဆတာဉီးစီးဌာနနှင့် အပပည်ပပည်ေုိင်ရာ 
သစ်ဆတာသုဆတဌာန (CIFOR)တ့ုိမှ ပူးဆပါင်း 
ဆရးသားပပုစုခ့ဲပခင်း ပဖစ်ပါသည်။ ယခု အစီရင်ခံစာ 
အား သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနှင့် သစ်ဆတာအတန်းအစား 
ကျေင်းမှုတ့ုိမှ ကာဗွန် ထုတ်လွှတ်မှု ဆလျှော့ချပခင်း 
(REDD+)နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဆနာက်ခံ သဆဘာ 
တရားများ၊ အဆကကာင်းအရာများနှင့် ပမန်မာနုိင်ငံ 
တွင် အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆောင်ရွက်ဆနမှုများ 
ကုိ မျှေဆဝနိုင်ရန် ရညရ်ွယ်၍ ဆရးသား ပပုစုထား 
ပခင်းပဖစ်ဖပီး နိုင်ငံအဆနပဖင့် REDD+ လုပ်ငန်း 
အား ထိဆရာက်မှု၊ အကျ ိုးသက်ဆရာက်မှုနှင့် 
တန်းတူညီမျှေမှုရှိစွာ အဆကာင်အထည်ဆဖာ် 
ဆောင်ရွကရ်ာတင်ွ ကကုံဆတွ့ရဆသာ စိန်ဆခါ်မှု 
များနှင့် အခွင့်အလမ်းများကုိလည်း ထည့်သွင်း 
ဆေွးဆနွးထားပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာကုိ ထုတ်ဆဝ 
ဖပီးသားစာတမ်းများ ဖတရ်ှု ဆလ့လာသံုးသပ်မှု 
များ၊ REDD+လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွကရ်ာတင်ွ 
ရလဒ်များ၊ အခက်အခဲများနှင့် အခွင့်အလမ်း 
များအဆပါ် နိုင်ငံတွင်း အကျ ိုးသက်ေိုင်သူများ 
၏ သံုးသပ်ေန်းစစ်ချက်များ/ ဆေွးဆနွးချက် 
များ အဆပါ်အဆပခခံ၍ ဆရးသားထားပခင်း ပဖစ်ပါ 
သည်။ ယခုစာတမ်းအား ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဆဖဆဖာ်ဝါရီ 
လထ ိ ဆကာက်ယူရရှိဆသာ အချက်အလကမ်ျား 
ကုိ အဆပခခံ၍ ဆရးသားထားဆသာ်လညး်  ဤ 
စာတမ်းအား ဆပပာင်းလဲလာဆသာ အချက်အလက် 
များကုိ အဖမဲတဆစ ပပင်ေငပ်ဖည့်စွက်ရန် လိုအပ် 
ဆသာ အစီရင်ခံစာတစ်ခုအပဖစ် မှတ်ယူသင့် 
ပါသည။်  

ယခု အစီရင်ခံစာတွင် ပမန်မာနိင်ုငံရှိ 
သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနှင့် သစ်ဆတာအတန်းအစား 
ကျေင်းမှု ပဖစ်ဆစဆသာ တွန်းအားများ (အဆကကာင်း 
ရင်းများ) မှာ များပပားရှုပဆ်ထွးလှဖပီး အမျ ိုးသား 
အေင့် ဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်ဆရး ပန်းတိုင်များ၊ 

ဆမျှော်မှန်းချက်များနှင့်          နုိင်ငံဆရး အဆပခ 
အဆနများနှင့် ေက်နွယ်မှုရှိဆကကာင်း ဆေွးဆနွး 
ထားပါသည။် သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနှင့် ဆတာ 
အတန်းအစား ကျေင်းမှု တိက်ုရိုက် ပဖစ်ဆစ 
ဆသာ တွန်းအားများမှာ စိုက်ပျ ိုးဆပမ ချဲ့ထွင် 
ပခင်း၊ သတ္တုတူးဆဖာ်ပခင်း၊ အဆပခခံ အဆောက် 
အဉီး ဖွံ့ ဖဖိုးလာပခင်း၊ သစ်ဆတာ သယံဇာတများ 
အလွန်အကျွ ံ ထုတ်ယူသံုးစွဲ ပခင်း၊ တရားမဝင် 
သစ်ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ ထငး် ဆလာင်စာ လုိအပ်ချက် 
ပမင့်မားပခင်းနှင့် ဆရွ့ဆပပာင်း ဆတာင်ယာ 
စိုက်ပျ ိုးပခင်း စသည်တို ့ ပဖစ်ကကဖပီး သွယ်ဝုိက် 
သက်ဆရာက်လျက်ရှိဆသာ အရာများမှာ တရား 
ဉပဆဒစုိးမုိးမှု အားနည်းပခင်း၊ အဂတိ လုိက်စားမှု၊ 
တရားမဝင် ဆောင်ရွကမ်ှုများကုိ အားဆပးဆသာ 
ညံ့ဖျင်းဆသာ စီမအံုပခ်ျုပ်မှု၊ စီပာွးဆရးကဏ္ဍ 
အတွင်းရိှ ဖိအားများ/ အားဖပိုင်မှုများ၊ နှစ်ကာလ 
ရှည်လျားစွာ ပဖစ်ပွားလျက်ရှိဆသာ ပပည်တွင်း 
ပဋပိက္ခများ၊ ေင်းရဲမွဲဆတမှုနှင့် တန်းတူညီ 
မျှေမှုမရှိပခင်း၊ ဝန်ကကီးဌာန/ ကဏ္ဍများ အကကား 
ဉီးစားဆပးသတ်မှတ်ချက်များ မညီမညွှတ် ပဖစ်ပခင်း/ 
ယှဉ်ဖပိုင်လျက်ရှိပခင်း၊ ဉပဆဒ မူဆဘာင်များ 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆောင်ရွက်နုိင်မှု အားနည်း 
ပခင်းနှင့် ဆပမယာစီမံခန့်ခဲွမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 
ေံုးပဖတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် အများ ပူးဆပါင်း 
ပါဝင်ခွင့် နည်းပါးပခင်းနှင့် ဆပမယာ လုပ်ပုိင် ခွင့်များ 
တိကျခုိင်မာမှုမရိှပခင်း စသည်တ့ုိ ပဖစ်ကကသည။် 

ထိုက့ဲသ့ုိ စိန်ဆခါ်မှုများစွာ ရှိေဲပင် ပဖစ် 
ဆသာ်လည်း အသစ်ဆရးေဲွ ပပဌာန်းလုိက်ဆသာ 
သစ်ဆတာ ကဏ္ဍနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းဆရး 
ကဏ္ဍေုိင်ရာ ဉပဆဒများနှင့် တည်ေဲအဖဲွ့အစည်း 
ယန္တရားများ ဆကကာင့် REDD+ လုပ်ငန်းအား 
ထိဆရာက်စွာ ဆောင်ရွကန်ိုင်မည့် အလားအလာ 
များအား ယခုအစီရငခ်ံစာတွင် ထည့်သွင်း 
ဆရးသားထားပါသည်။ ပမန်မာနုိင်ငံသည် အမျ ိုးသား 
အေင့် သစ်ဆတာကဏ္ဍ ပင်မစမီံကိန်း (NFMP) 

စာတြး်အနှစ်ြေျုပ် 
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ပါ လျာထားချက်များကုိ အဓိက လုပ်ငန်းများ 
အပဖစ ် သတ်မှတထ်ားသည့် အမျ ိုးသားအေင့် 
ရာသီဉတုဆပပာင်းလဲမှု ေုိင်ရာ အဆကာင်အထည် 
ဆဖာ်ဆောင်ရွကမ်ှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်  (NDC) 
အား နိုင်ငံတကာအေင့် ကတိကဝတ်ပပုကာ 
လိုက်နာဆောင်ရွကလ်ျက် ရှိပါသည။် သ့ုိဆသာ် 
လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆရးနှင့် သစ်ဆတာ 
ပပုန်းတီးမှု လုံးဝပဆပျာက်ဆရး မူဝါဒများကုိ 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ရာတွင် စီးပွားဆရးဖံွ့ဖဖိုး 
တိးုတက်မှုေိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ/ ဖိအားများ 
ဆကကာင့် စိန်ဆခါ်မှုများစွာ ကကုံဆတွ့ရလျက် 
ရှိသည။် နိုင်ငံအေင့်ချမှတ်ထားဆသာ မူဝါဒ 
များနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များသည်  REDD+ 
ရညမ်ှနး်ချက်များနှင့် ကုိက်ညီမှုမရှိဘဲ REDD+ 
လုပ်ငန်းများ၏ ထိဆရာက်မှု၊  တန်းတူညီမျှေမှုနှင့် 
အကျ ိုးရှိမှုတ့ုိအဆပါ် သက်ဆရာက်မှုများ ပဖစ်ဆစ 
ပါသည။် ဆရးေဲွပပဌာန်းဖပီးပဖစ်ဆသာနှင့် (အထူး 
သပဖင့် နုိင်ငံ၏စီးပွားဆရး တုိးတက်မှုကုိ ပမှင့်တင် 
ဆပးနိုင်ရန်) ဆရးေွဲပပုစုလျက်ရှိဆသာ မူဝါဒများ၊ 
နည်းဉပဆဒများနှင့် လုပင်န်းအစီအစဉ်များသည် 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆရးေုိင်ရာ ဆမျှော်မှန်းချက် 
များ၊ အထူးသပဖင့် သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနှင့် 
သစ်ဆတာအတန်းအစား ကျေင်းမှု ဆလျှော့ချပခင်း 
ေိုင်ရာ ရညမ်ှနး်ချက်များအဆပါ် သက်ဆရာက်မှု 
များ ရိှလာပါသည်။ ဉပမာအားပဖင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ 
၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းထုတ်ဆပးခဲ့ဆသာ (ေီအုန်း၊ 
ရာဘာ၊ ကကံ၊ ဆပပာင်းဖူး၊ ကကက်ေူစဆသာ) 
အကကီးစား စိုက်ပျ ိုးဆရးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက ်
ခွင့်ပပုမိန့်ရရိှဆသာ လုပ်ငန်းရှင် အချ ို့သည် 
စုိက်ပျ ိုးဆရး ကဏ္ဍတုိးတက်မှုကုိ အဆထာက်အကူ 
မပပုခဲ့သည့်အပပင် လုပ်ငန်း များ ဆအာင်ပမင်စွာ 
ဆောင်ရွကန်ိုင်ခဲ့ပခင်းမရှိဆပ။ REDD+ အပါအဝင် 
အထကပ်ါမူဝါဒများ၊ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ 
အား ထိဆရာက်စွာ အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ရာ 
တွင် အချင်းချင်းဝိဝါဒပဖစ် ကဲွလွဲလျက် ရှိဆသာ 
မူဝါဒများ၊ ညံ့ဖျင်းဆသာ စီမအံုပခ်ျုပမ်ှုများ၊ 
တိင်ုးရင်းသား ပဋိပက္ခများ၊ အဂတိလုိက်စား 

မှုများ၊ ဆပမယာလုပ်ပုိင်ခွင့်ေိုင်ရာ အပငင်းပွားမှု 
များနှင့် ကဏ္ဍများ/ ဝန်ကကီးဌာနများအကကား 
ညှိနှိုင်းဆောင်ရွကမ်ှု မရှိပခင်း စသည်တို့ကုိ 
ဆပဖရှင်းဆောင်ရွကရ်န် လိုအပ်လှပါသည။် 

ပမန်မာနုိင်ငံ၏ အမျ ိုးသားအေင့် REDD+ 
လမ်းပပဆပမပံု (UN-REDD ၂၀၁၃) တွင် ဆရးသား 
ဆဖာ်ပပထား သက့ဲသ့ုိပင် ပမန်မာနိုင်ငံသည် 
ကုလသမဂ္ဂ ရာသီဉတ ု ဆပပာင်းလဲပခင်းေိုင်ရာ 
ကွန်ဗင်းရှင်း (UNFCCC) မှ ချမှတထ်ားဆသာ 
လမ်းညွှန်ချက်များ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 
ကုိ အသံုးပပု၍  REDD+ ေိုင်ရာ အမျ ိုးသား 
အေင့် သစ်ဆတာ ဆစာင့်ကကည့်ဆလ့လာသည့် 
စနစ်(NFMS)နှင့် သစ်ဆတာကာဗွန် ထုတ်လွှတ်မှု 
ေိုင်ရာ ရညည်ွှန်းအေင့်များ (RELs)တို့ကုိ 
ဆဖာ်ထုတ်တည်ဆောက်ဖပီး ပဖစ်ပါသည်။ အမျ ိုးသား 
အေင့် သစ်ဆတာ ဆစာင့်ကကည့်ဆလ့လာသည့် 
စနစ ်(NFMS) လုပ်ငန်းစမီံချက်တွင် နိုင်ငံ အဆန 
ပဖင့် REDD+ လုပ်ငန်းများ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 
၄င်းစနစ်အား အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆောင်ရွက် 
နိုင်ရန် စွမး်ဆောင်ရည်ပမှင့် တင်ပခင်းအပါအဝင် 
ဆငွဆကကးအရင်းအပမစ်များ၊ ပညာရပ်ပိုင်းေိုင်ရာ 
နှင့် နည်းပညာပိုင်းေိုင်ရာ ကူညီပံ့ပိးုမှုများ 
ပပုလုပ်မည်ဟု ဆဖာ်ပပထားပါသည။် အေိုပါ 
လုပ်ငန်းစီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းအဖဲွ့များကုိ ဆဖာ်ထုတ် 
ဖွဲ့ စည်းဖပီး ပဖစ်ဆသာ်လညး် သစ်ဆတာကဏ္ဍ 
သတင်းအချက် အလက်များကုိ ပွင့်လင်းပမင်သာ 
မှုရှိစွာ မျှေဆဝနိုင်ဆသာလုပ်ငန်းစနစ်များ (သ့ုိ) 
နည်းလမ်းများကုိ ချမှတ်ထားပခင်း မရှိဆသးဆပ။ 
ထို့အပပင် ပပည်သူပူးဆပါင်းပါဝင်သည့် သစ်ဆတာ 
စီမံအုပ်ချု ပ်မှုခွင့်ပပု အားဆပးဆသာ ဉပဆဒပပဌာန်း 
ချက်များကုိ ထုတ်ပပန်ထားဆသာ်လည်း သစ်ဆတာ 
ဆစာင့်ကကည့် ဆလ့လာသည့် လုပ်ငန်းများကုိ 
ရပ်ရွာဆဒသ အေင့်အထိ ဆောင်ရွကပ်ခင်း 
မရှိဆသးဆပ။ အထက်ပါ NFMS/RELs လုပ်ငန်း 
အဖွဲ့ များသည် သစ်ဆတာ ဆစာင့်ကကည့်ဆလ့လာ 
ပခင်း၊ တိင်ုးတာတွက်ချက်ပခင်း၊ အစီရင်ခံတင်ပပ 
ပခင်းနှင့် အတညပ်ပုစစ်ဆေးပခင်းတို့နင့်ှ စပ်လျဉ်း 
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သည့် အမျ ိုးသားအေင့် လကရ်ှိ နည်းပညာ 
ေိုင်ရာနှင့် အဖွဲ့ အစညး်ေိုင်ရာ အစီအမံများကုိ 
ဆလ့လာေန်းစစ်ရန် ဖွဲ့ စည်းထားဆသာ်လည်း 
REDD+ ၏ အကျ ိုး သက်ဆရာက်မှုများကုိ 
ဆကာင်းစွာ နားလည်သိရှိလာဆစရန် နိုင်ငံ၏ 
လကရ်ှ ိ အဆပခအဆနများကုိ ကနဉီးသတ်မှတ် 
ခ့ဲသည့် အဆပခအဆနများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကာ အကဲပဖတ် 
သံုးသပ်ရန် လိုအပ်မညပ်ဖစ်သည။် 

ပမန်မာနိင်ုငံတွင် REDD+ လုပ်ငန်းများ 
ထိဆရာက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ သတ်မှတ ်
ထားသည့် သစ်ဆတာကာဗွန် ထုတ်လွှတ်မှု 
ရညည်ွှန်းအေင့်အဆပါ်လည်း မူတညလ်ျက် 
ရှိသည။် အလုပရ်ုံ ဆေွးဆနွးပဲွသ့ုိ တက်ဆရာက် 
လာခဲ့ကကသည့် အကျ ိုးသက်ေိုင်သူ များက 
ပမန်မာနိင်ုငံ၏ သစ်ဆတာ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု 
ရညည်ွှန်းအေင့်အား ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် 
သတ်မှတခ်ဲ့ဆသာဆကကာင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မ ှစတင်၍ 
REDD+ လုပ်ငန်းများ၏ အကျ ိုးထိဆရာက်မှုအား 
တိင်ုးတာနိုင်မည် ပဖစ်သညဟု် ဆေွးဆနွးခဲ့ကကပါ 
သည။် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အား  ရညည်ွှန်းအေင့် ခုနှစ် 
အပဖစ ်  မှတ်ယူ၍ REDD+ လုပ်ငန်း အဆကာင် 
အထည်ဆဖာ်ရာတွင် အဆထာက်အကူပပုသည့် 
ပမန်မာ့သစ်ဆတာ ပပန်လည် တညဆ်ထာင်ဆရး 
စီမကိံန်း (MRRP) ဆရးေွဲဆောင်ရွကပ်ခင်း၊ 
ဆဒသခံပပညသူ် အစုအဖွဲ့ ပုိင် သစ်ဆတာလုပ်ငန်း 
ေိုင်ရာ ညွှန်ကကားချက် ထုတ်ပပန်ပခင်းနှင့် 
သစ်ထုတ်လုပ်မှု ရပ်ေိုင်းပခင်းနှင့် နှစ်စဉ်ခွင့်ပပု 
ဆတာထွက် ပမာဏ ဆလျှော့ချပခင်းစဆသာ မူဝါဒ 
နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကုိ ချမှတဆ်ဖာ်ဆောင်လျက် 
ရှိသည။် သ့ုိဆသာ်လညး် (၁)နှစ်တာ ကာလ 
သစ်ထုတ်လုပ်မှု ရပ်ေိုင်းပခင်း၊ နှစ်စဉ်ခွင့်ပပု 
ဆတာထွက်ပမာဏ ဆလျှော့ပခင်းနှင့်  သစ်ဆတာ 
ပပန်လည်တည်ဆထာင်ပခင်း စသည်တ့ုိကုိ လုပ်ဆောင် 
ပခင်းအားပဖင့် ဆလျှော့ချလိုက်နိုင်ဆသာ ကာဗွန် 
ထုတ်လွှတ်မှုပမာဏ ခန့်မှနး်တွက်ချက်နိုင်ရန် 
သုဆတသနများ  ပပုလုပ်ရန် လုိအပ်မည် ပဖစ်သည်။ 
ယခုအစီရင်ခံစာတွင် REDD+၏ သက်ဆရာက် 

မှုကုိ ဆလ့လာေန်းစစ်နိုင်ရန် ယုံကကည ် စိတ်ချ 
ရဆသာ ကိန်းဂဏန်းအချက် အလကမ်ျားမရရှိ 
နိုင်မှုနှင့် သတင်းအချက်အလက် ကွာဟချက် 
တို့ကုိ ထည့်သွင်း ဆေွးဆနွးထားသည။် ဉပမာ 
အားပဖင့် ပမန်မာ့ NDC တွင် ရာသီဉတုဆပပာင်းလဲမှု 
ဆလျှော့ချနိုင်သည့် နည်းလမ်းများကို ထည့်သွင်း 
ဆရးသားထားဆသာ်လည်း ၄င်းတ့ုိအား ဆောင်ရွက် 
နိုင်ဆပခနှင့် ပတသ်က်သည့် ကိန်းဂဏန်း အချက် 
အလက်များပါဝင်ပခင်း မရိှဆသာဆကကာင့် လက်ဆတွ့ 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ်နိုင်မှုကုိ ကျန့်ကကာဆစနိုင် 
ပါသည်။ ထ့ုိပပင် သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှု ပဖစ်ဆစဆသာ 
တွန်းအားအပဖစ် ဆဖာ်ထုတ်ထားသည့်        
စီးပွားဆရး ဆောင်ရွကခ်ျက်များနှင့် ထွက်ကုန် 
များ တင်ပို့/သွင်းဆရာင်းချမှုတို့နှင့် ပတသ်က် 
သည့် သတင်းအချက်အလကမ်ျား မရရှိနိုင် 
ဆသာဆကကာင့် တညေ်ဲမဝူါဒများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ ်
များ၏ အကျ ိုးထိဆရာက်မှုနင့်ှ သက်ဆရာက်မှု 
တို့ကုိ ခန့်မှနး်တွက်ချက်ရာတွင် အခက်အခဲများ 
ပဖစ်ဆစသည်။ သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနှင့် သစ်ဆတာ 
အတန်းအစား ကျေင်းမှုတို့မှ ဆလျှော့ချလိုက် 
နိုင်ဆသာ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ပမာဏနှင့် 
စဉ်ေက်မပပတ် သစ်ဆတာစီမံ အုပခ်ျုပမ်ှုဆကကာင့် 
တိးုပမှင့်လာဆသာ သစ်ဆတာ ကာဗွန်ပမာဏ 
တို့အား ခန့်မှနး်တွက်ချက်နိုင်ဆသာ နည်းပညာ 
ေုိင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မှာလည်း အကန့်အသတ် 
ရှိေဲပင် ပဖစ်သည။် 

ပမန်မာနိင်ုငံ၏ REDD+ မူဝါဒ အဆကာင် 
အထည် ဆဖာ်ပခင်းသည် REDD+ မဟာဗျုဟာပါ 
လုပ်ငန်းများကုိ ဆောင်ရွက်နုိင်ရန်နှင့် သက်ေုိင် 
သူများ၏ ရိှရင်းစဲွလုပ်ဆောင်ချက်များ ဆပပာင်းလဲ 
ကျင့်သံုးဆရးအတွက် မက်လုံးဆပးဆောင်ရွကရ်ာ 
တွင် ကုန်ကျစရိတန်ှင့် အကျ ိုးအပမတမ်ျား 
ကုိက်ညီဆစရန်တို့အတွက် အစိုးရနှင့် အကျ ိုး 
သက်ေိုင်သူများအား ရန်ပုံဆငွဆထာက်ပံ့မှုများ 
ပပုလုပ်ရန် လိုသည။် လကရ်ှိအချနိ်ထိ  REDD+ 
လုပ်ငန်းအစပပု ဆောင်ရွကရ်ာတင်ွ ကုန်ကျမှု 
များကုိ ကုလသမဂ္ဂ REDD+ ေိုင်ရာ အစီအစဉ် 
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(UN-REDD)မှ  ရန်ပုံဆငွကူညီ ပံပ့ိးုဆပးလျက်ရှိ 
ပါသည။် အေုိပါရန်ပုံဆငွ ပံ့ပိးုမှု ဆကကာင့် REDD+ 
မဟာဗျုဟာ၊ အမျ ိုးသားအေင့် သစ်ဆတာသယံဇာ 
တဆကာက်ယူသည့်စနစ်၊ သစ်ဆတာကာဗွန် 
ထုတ်လွှတ်မှု ရညည်ွှန်းအေင့်တို့ကုိ ဆရးေဲွ 
ချမှတန်ိုင်ခဲ့ဖပီး တိင်ုးဆဒသကကီး/ ပပည်နယ် 
အသီးသီးတွင် REDD+ မဟာဗျုဟာေိုင်ရာ 
အလုပ်ရုဆံေွးဆနွးပဲွများကုိ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည။် 
သ့ုိဆသာ်လည်း အမျ ိုးသားအေင့် REDD+ မဟာ 
ဗျုဟာတွင် မူဝါဒနှင့်နည်းလမ်းများ (လုပ်ငန်း 
စဉ်များ)၏ အကျ ိုးအပမတ်နှင့် ကုန်ကျမှုအဆပါ် 
အဆသးစိတ်ဆလ့လာေန်းစစ်ချကမ်ျား မပါရှိ 
သလို အဆကာင်အထည်ဆဖာ်သည့် လမ်းစဉ်များ 
နှင့်ပတ်သက်၍လညး် ကုန်ကျစရိတန်ှင့်အကျ ိုး 
အပမတမ်ျား တွက်ချက် ထည့်သွင်းထားပခင်း 
မရှိဆပ။ REDD+ အကျ ိုးအပမတ် ခွဲဆဝသည့် 
လုပ်ငန်းစနစ ် တစ်ခုကုိလညး် ချမှတထ်ားပခင်း 
မရှိဆပ။ REDD+ လုပ်ငန်းဆောင်ရွကရ်ာတင်ွ 
ကနဉီး ကုန်ကျစရိတမ်ျားအတွက် ရန်ပုံဆငွ 
ပံပ့ိးုမှုများရရှိ ထားဖပီးပဖစ်ဆသာ်လညး် အစိုးရ 
ဌာနေိုင်ရာများအကကား လုပ်ပုိင်ခွင့် ယှဉ်ဖပိုင်မှု 
များ၊ ကျယ်ကျယ်ပပန့်ပပန့် ပဖစ်ပွားလျက်ရှိသည့် 
အဂတိလုိက်စားမှုများနှင့် ဆပမယာ ပဋိပက္ခများ 
စသည်တို့ဆကကာင့် REDD+ မူဝါဒများ အဆကာင် 
အထည်ဆဖာ်နိုင်ရန် အဆရာင်းအဝယ် (ဖလှယ)် 
ပခင်းေုိင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်မှာ ပမှင့်မားနုိင်သည်ဟု 
ယခုစာတမ်းတွင် ဆေွးဆနွးထားပါသည်။ ဆပမလွတ် 
ဆပမလပ်၊ ဆပမရိုင်းများ စီမခံန့်ခွဲဆရး ဉပဆဒနှင့် 
နိုင်ငံပခား တိက်ုရိုက်ရငး်နှီးပမှုပ်နှံမှု ဉပဆဒက့ဲသ့ုိ 
ဆသာ မူဝါဒဉပဆဒများသည် ပတဝ်န်းကျင် 
ထိန်းသိမ်းဆရးေုိင်ရာ ရည်မှန်းချက်များ (ဉပမာ- 
သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနှင့် ဆတာအတန်းအစား 
ကျေင်းမှုဆလျှော့ပခင်းေုိင်ရာ)အဆပါ် သက်ဆရာက်မှု 
များရှိသည့်အပပင် အကကီးစားလုပ်ငန်း လည်ပတ် 
ဆောင်ရွကမ်ှုများကုိ အားဆပးလျက် ရှိသည။် 
အစုိးရချမှတ်ထားဆသာ မူဝါဒများသည် သဘာဝ 
သယံဇာတများ၏ ဆရရှည်တည်တ့ံမှုကုိ ထည့်သွင်း 

စဉ်းစားမှုမရှိဘဲ သယံဇာတထုတယ်ူမှုေိုင်ရာ 
ပပည်တင်ွးနှင့် ပပည်ပရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု များအား 
ခွင့်ပပုဆပးနိုင်ရန် ပပဌာန်းထားပါသည။် 

ပမန်မာနိင်ုငံသည် လုံခခုံစိတ်ချမှု ေိုင်ရာ 
သတင်းအချက်အလကပ်ဖန့်ဆဝပခင်းစနစ် (SIS) 
နှင့် ဆကာင်းစွာ ကကိုတင်အသိဆပးဖပီး လွတ်လပ်ဆသာ 
သဆဘာထားေန္ဒရယူပခင်း(FPIC) ေိုင်ရာ စံနှုန်း 
များနှင့် တုိင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ၏ တုိင်ကကားမှု/ 
မဆကျနပ်မှု ဆပဖရှင်းဆောင်ရွကသ်ည့် စနစ် 
စသည်တ့ုိကုိ ဆရးေဲွချမှတ်လျက် တန်းတူညီမျှေမှု 
ရှိဆသာ REDD+ လုပ်ငန်းများကုိ ကကိုးပမ်း 
ဆဖာ်ဆောင်ဆနပါသည။် တိင်ုးရင်းသားလူမျ ိုး 
များ၏ အခွင့်အဆရး ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်ပခင်း 
ေိုင်ရာ ဉပဆဒ (၂၀၁၅) တွင် တိင်ုးရင်းသား 
လူမျ ိုးများဆနထုိင်ဆသာ ဆဒသများတွင် ဖံွ့ဖဖိုးဆရး 
စီမကိံန်းများ၊ သဘာဝသယံဇာတထုတယ်ူမှုနှင့် 
စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းများ စသည်တ့ုိကုိ ဆောင်ရွက် 
မည်ေိုပါက ဆဒသခံတိင်ုးရင်းသား ပပည်သူများ 
၏ ဆကာင်းစွာကကိုတင် အသိဆပးဖပီး လွတ်လပ်ဆသာ 
သဆဘာထား ေန္ဒရယူရန်လိုသည။် အေုိပါ 
ဉပဆဒအရ အထက်ပါလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာ 
တွင် တုိင်းရင်းသား လူမျ ိုးများအတွက် မဆကျနပ်မှု/ 
တရားမမျှေတမှု ဆပဖရှင်းဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်း 
စနစ်များကုိ တုိင်းဆဒသကကီး/ပပည်နယ်အေင့်နှင့် 
ပပည်ဆထာင်စုအေင့်တွင် ချမှတ်ထားရမည်ပဖစ်သည်။ 
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆရး 
ဝန်ကကီးဌာန (MONREC)သည် ဆဒသခံပပည်သူ 
အစုအဖဲွ့ပုိင် သစ်ဆတာလုပ်ငန်းေုိင်ရာ ညွှန်ကကား 
ချက်နှင့် ဆကာင်းစွာကကိုတင်အသိဆပးဖပီး လွတ်လပ် 
ဆသာ သဆဘာထားေန္ဒ ရယူပခင်း (FPIC)တို့ကုိ 
ထုတ်ပပန်လိုက်နာပခင်းအားပဖင့် တိင်ုးရင်းသား 
လူမျ ိုးများနှင့် ဆဒသခံပပည်သူလူထုတို့၏ အခွင့် 
အဆရးများကုိ ဆလးစား အသိအမှတ်ပပုလျက် 
ရှိသည။် FPIC လုပင်န်းစဉ်များကုိ လုိက်နာ 
ဆောင်ရွက်ရန် စိတ်အားထက်သန် ကတိကဝတ် 
ပပုလျက် ရှိဆသာ်လညး် လကဆ်တွ့ဆောင်ရွကမ်ှု 
အပိင်ုးတွင် အားနည်းေဲပင် ပဖစ်သည။် ဆဒသခံ 
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ပပည်သူများသည် ထိဆရာက်ဆသာ ေံုးပဖတ်ချက်များ 
ချမှတန်ိုင်ရန် လုံဆလာက်ဆသာ စွမး်ဆောင်ရည် 
များ မရှိနိုင်ဆသာဆကကာင့် FPIC ကုိ အလွန် 
ဆစာလျင်စွာ ဆောင်ရွက်သင့်မသင့်ကုိ ဆထာက်ပပ 
ဆပပာေိမုှုများ ရှိလာခဲ့ပါသည။်  FPIC လုိက်နာ 
ဆောင်ရွက်ရန် အဆသးစိတ်ပပုစု ဆရးေဲွထားဆသာ 
လမ်းညွှန်ချက်များရှိဖပီး REDD+ လုပ်ငန်းများ 
သည် ကျားမ တန်းတူညမီျှေမှုကုိ ထည့်သွင်း 
စဉ်းစားရန်လုိသည့်အပပင် REDD+ အသင့်ပပင်ေင် 
သည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ဆရှ့ေက်အဆကာင်အထည် 
ဆဖာ်သည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း   
တုိင်းရင်းသားလူမျ ိးုများ၏ ရပုိင်ခွင့်များကုိ ဆလးစား 
အသိအမှတ်ပပု ရမည်ပဖစ်သည။် သ့ုိဆသာ်လည်း 
သစ်ဆတာသယံဇာတ စီမံအုပ်ချုပ်ရာတွင် အထက်ပါ 
အဆပခအဆနများကုိ စတင် ဆောင်ရွက်ေဲပင် 
ပဖစ်သည်။ REDD+ လုပ်ငန်းများ အဆကာင်အထည် 
ဆဖာ်ရာတွင် ကကုံဆတွ့ရဆသာ အဆရးပါသည့် 
စိန်ဆခါ်မှုတစ်ခုမှာ ဆဒသခံပပည်သူများသည် ဆပမ 
ပိင်ုေိုင်မှု အကန့်အသတ်ရှိပခင်းပင် ပဖစ်သည။် 
ဆဒသခံပပည်သူများသည် ဌားရမ်းပခင်းပဖင့် အသံုး 
ပပုပိုင်ခွင့် ရရှိထားဆသာ်လည်း ဆပမအားလုံး၏ 
မူလပုိင်ရှင်မှာ နိုင်ငံဆတာ်ပင်ပဖစ်သည။် REDD+ 
မူဝါဒ အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ရာတွင် ဗဟုိမှဉီးစီး 
ချုပကုိ်င် ဆောင်ရွကမ်ှုများသည် ရလဒ်ဆကာင်း 
များကုိ ပဖစ်ဆစနိုင်ဆသာ်လည်း ဆပမပုိင်ေိုင်မှု 
နည်းပါးပခင်းဆကကာင့် သစ်ဆတာဆပမများအတွင်း 
ကျူ းဆကျာ်လုပ်ကုိင် စားဆသာက်ပခင်းနှင့် သစ်ဆတာ 
ဆပမများအဆပါ် ဆတာင်းေိုမှု ဆပါ်ဆပါက်လာဆစ 
နုိင်သည်။ ဆဒသခံပပည်သူအစုအဖဲွ့ ပုိင်သစ်ဆတာ 
လုပ်ငန်းသည် REDD+ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွင် 
လူမှုလုံခခု ံ စိတ်ချမှု အစီအမံတစ်ရပ်အဆနပဖင့် 
ပဖည့်စွက် အဆထာက်အကူ ပပုလာပါသည်။ 

အချုပ်အားပဖင့် ပမန်မာနုိင်ငံသည် စီးပွားဆရး 
ဖံွ ဖ့ဖိုးမှုဆဖာ်ဆောင်ဆရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း 
ဆရးတို့၏ ဗဟုိေုံချက်တွင် ကျဆရာက်လျက် 
ရှိသည။် တစ်နညး်ေိုဆသာ် နိုင်ငံတင်ွ ဖွံ့ ဖဖိုးမှု 
ဆတာင်းေုိချက်များနှင့် ထိန်းသိမ်းဆရး လုိအပ်ချက် 

များက အားဖပိုင်လျက်ရှိပါသည။် ပပည်တင်ွး 
ဆပါကကယ်ဝဆသာ သယံဇာတများသည် အိမ်နီးချင်း 
နိုင်ငံများနှင့် အဆနာက်နိုင်ငံများတို့မှ ရင်းနှီး 
ပမှုပ်နံှမှုများပပုလုပ်ရန် ေဲွဆောင်လျက်ရိှပါသည်။ 
တစ်ဖပိုင်တညး်မှာပင် နိုင်ငံသည်  ရာသီဉတ ု
ဆပပာင်းလဲမှု ဆလျှော့ချနိုင်ရန် အားထုတ်မှုများ 
ပါဝင်သည့် စဉ်ေက်မပပတ် ဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်မှု 
ေိုင်ရာ လမ်းစဉ်ကုိ ဆလျှောက်လှမး်လျက် 
ရှိသည။် ထိုဆကကာင့်ပင်နိုင်ငံသည် စီးပွားဆရး 
တိးုတက်မှု ဆဖာ်ဆောင်ေဲမာှပင် ကာဗွန ်
ထုတ်လွှတ်မှု ဆလျှော့ချဖပီး ပတဝ်န်းကျင် ထိခိုက် 
ပျက်စီးမှုတုိ့ကုိ တိုက်ဖျက်ရန်ဟူဆသာ ကမ္ဘာ 
တစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံအသီးသီး ကကုံဆတွ့ဆနရသည့် 
အကကပ်အတညး် နှင့်ရင်ေိုင်ဆနရသည။် ပမန်မာ 
နိုင်ငံသည ် REDD+ လုပ်ငန်းအား ထိဆရာက်စွာ 
ဆဖာ်ဆောင်နိုင်ရန် အလားအလာများစွာရှိဖပီး 
နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းရှိ အင်အားစုများနှင့် 
ထဲထဲဝင်ဝင် ပူးဆပါင်းဆောင်ရွကလ်ျက်ရှိကာ 
REDD+ ေိုင်ရာမူဝါဒများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက် 
များ ဆရးေွဲချမှတ်ဆနပါသည။် သ့ုိဆသာ်လညး် 
REDD+ လုပ်ငန်း အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ရာတွင် 
သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုပဖစ်ဆစသည့် တိက်ုရိုက်နှင့် 
သွယ်ဝုိက်တနွ်းအားများကုိ ဆပဖရှင်းဆောင်ရွက် 
ရန် နိုင်ငံဆရးကတိကဝတ်များ၊ ကုန်ကျစရိတ ်
နှင့် အကျ ိုးအပမတမ်ျားအား နှံ့စပစ်ွာ ဆလ့လာ 
သံုးသပ်ချက်များအဆပါ် အဆပခခံသည့် လံုဆလာက် 
ဆသာ ရန်ပုံဆငွဆထာက်ပံ့မှု အစီအစဉ်၊ ပွင့်လင်း 
ပမင်သာဖပီး တန်းတူညီမျှေမှုရိှဆသာ အကျ ိုးအပမတ် 
ခွဲဆဝသည့်လုပ်ငန်းစနစ်နှင့် REDD+ လုပ်ငန်း 
တွင် အကျ ိုးသက်ေိုင်သူများအားလုံး ပါဝင် 
ဆောင်ရွကန်ိုင်ဆသာ အများပပည်သူ ပူးဆပါင်း 
ပါဝင် ေံုးပဖတ်ချက်ချမှတ်သည့် ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက် 
မှု စသည်တို့ကုိ ဆဖာ်ဆောင်ရန် လိုပါသည်။ 
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 REDD+ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွကလ်ျက် 
ရှိဆသာ နိုင်ငံအသီးသီးသည် REDD+ လုပ်ငန်း 
များအား ထိဆရာက်မှု၊ အကျ ိုးသက်ဆရာက်မှုနှင့် 
တန်းတူညီမျှေမှုရှိစွာ မည်သ့ုိ ဆဖာ်ထုတဆ်ရးေဲွ 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ရမညဟူ်ဆသာ ဆမးခွန်း 
များကုိ အဆပဖရှာရန် ကကိုးပမ်းလျက်ရှိသည။် 
သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနှင့် သစ်ဆတာ အတန်းအစား 
ကျေင်းမှုကုိ ပဖစ်ဆစသည့် တွန်းအားများမှာ 
လွန်စွာများပပား ရှုပ်ဆထွးဖပီး အချင်းချင်း ယှက်နွယ် 
လျက်ရှိဆသာ စီးပွားဆရးနှင့် နိုင်ငံဆရး အကျ ိုး 
စီးပွား (စိတ်ဝင်စားမှုများ) ေိုင်ရာကွန်ယက် 
များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပင် ပဖစ်ပါသည။် 
သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနှင့် သစ်ဆတာ အတန်းအစား 
ကျေင်းမှုတ့ုိမှ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ဆလျှော့ချ 
ပခင်းကုိ အမျ ိုးသားဖံွ့ဖဖိုးဆရး ဉီးစားဆပး သတ်မှတ် 
ချက်များနှင့် ဖံွ့ဖဖိုးဆရး ဆမျှော်မှန်းချက်များ စသည့် 
စီးပွားဆရးတိုးတက်မှု အဆလးဆပး ဆဖာ်ဆောင် 
လျက်ရှိဆသာ အခင်းအကျင်းတို့နှင့် ေန့်ကျင် 
ကဲွလွဲလျက်ရှိဆသာ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဟု ရှုပမင် 
နုိင်ဆလသည်။ REDD+ လုပ်ငန်းစနစ်၏ နုိင်ငံဆရး 
ေိုင်ရာ သက်ဆရာက်မှုများ/ အကျ ိုးေက်များ 
မှာ မည်သ့ုိရှိမညန်ည်း။ လကဆ်တွ့ဆပမပပင်တင်ွ 
မည်သ့ုိထိဆရာက်စွာ အဆကာင်အထည်ဆဖာ်နိုင် 
မည်နညး်။ အမျ ိုးသားအေင့် အဆပခအဆနတင်ွ 
တွန်းအားများ၊ အင်အားစုများ (ပါဝင် ဆောင်ရွက် 
သူများ) နှင့် အဖဲွ့အစည်းများအကကား ရှုပဆ်ထွး 
သည့် အပပန်အလှန် ေက်နွယ်မှုများအား 
နားလည ် သဆဘာဆပါက်ပခင်းသည် REDD+ 
လုပ်ငန်း ထိဆရာက်စွာ အဆကာင်အထည် 
ဆဖာ်ရာတွင် များစွာအဆရးပါဆလသည်။ 

နိုင်ငံအသီးသီးရှိ မိတ်ဖက်အဖွဲ့ များနှင့် 
ပူးဆပါင်းဆောင်ရွကသ်ည့် ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ 
REDD+ နှိုင်းယှဉ် ဆလ့လာချက်သည် REDD+ 
မူဝါဒများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ် ဆောင်ရွက် 
လျက်ရိှဆသာ နုိင်ငံများ၏ လူမှုစီးပွားဆရး ဆနာက်ခံ 

အဆပခအဆနများကုိ ဆကာင်းစွာနားလည် သိရှိ 
လာဆစရန် နိုင်ငံအသီးသီး (၁၄ နိုင်ငံ)၏ REDD+ 
ဆောင်ရွကမ်ှု မှတ်တမ်းများကုိဆလ့လာ စုစည်း 
ဆရးသား လျက်ရှိသည။် နိုင်ငံအေင့် မှတ်တမ်း 
တွင် REDD+ မူဝါဒပပဌာန်းချက်များ အဆပါ် 
သက်ဆရာက်လျက်ရှိဆသာ အဆပခအဆနများ 
အဆပါ် ခခုံငံုဆလ့လာသံုးသပ်ချက်များကုိ ပပုစု 
ထားပါသည။် ထိုသ့ုိ ဆရးသားရာတင်ွ ထုတဆ်ဝ 
ဖပီးသား စာအုပစ်ာတမ်းများ၊ နိုင်ငံအေင့်နှင့် 
နုိင်ငံတကာအေင့် ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက် 
များ၊ ဉပဆဒများအဆပါ် ခွဲပခမ်းသံုးသပခ်ျက် 
များနှင့် ပညာရှင်အချ ို့နှင့် ဆတွ့ေုံဆမးပမန်း 
မှုများ စသညတ်ို့ကို အဆပခခံကာ ဆောင်ရွက ်
ခဲ့ပါသည။် 

နိုင်ငံအေင့် REDD+ ဆောင်ရွကမ်ှု 
မှတ်တမ်းတွင် ဆအာက်ပါအဆကကာင်းအရာများ 
ကုိ ဆလ့လာ ဆေွးဆနွးထားပါသည်- 

 သစ်ဆတာ ပပုန်းတီးမှုကုိ ပဖစဆ်စသည် ့
တွန်းအားများ 

 အဖွဲ့ အစညး်ေိုင်ရာ အစီအမံနင့်ှ ရန်ပုံ 
ဆငွခွဲဆဝသည့် လုပ်ငန်းစနစ်များ 

 သစ်ဆတာ ပပုန်းတီးမှုနှင့် ဆတာအတန်း 
အစား ကျေင်းမှုတုိ့ကုိ ပဖစ်ဆစသည့် 
နိုင်ငံဆရး ဆဘာဂဆဗဒ 

 REDD+ နိုင်ငံဆရးအခင်းအကျင်းများ- 
အင်းအားစုများ၊ ပဖစ်ရပ်များ နှင့် လုပ်ငန်း 
စဉ်များ 

 နုိင်ငံတစ်ခုချင်းစီအလုိက် လက်ရိှဆဖာ်ထုတ် 
ဆရးေွဲထားဆသာ REDD+ အစီအစဉ်၏ 
ထိဆရာက်မှု၊ အကျ ိုးရှိမှုနှင့် တန်းတူညီမှု 
ေိုင်ရာ အလားအလာများ 

နိုင်ငံအေင့် REDD+မှတ်တမး်ကုိ ေုံးပဖတ ်
ချမှတသူ်များ၊ လကဆ်တွ့ဆောင်ရွကသူ်များနှင့် 
ရန်ပုံဆငွ လှူဒါန်းသူများအား REDD+ လုပ်ငန်း 
အစီအစဉ် အဆကာင်အထည် ဆဖာ်ရာတွင် 

၁ နိေါန်း 
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ကကုံဆတွ့ရဆသာ အခွင့်အလမ်းများနှင့် စိန်ဆခါ်မှု 
များကုိ မျှေဆဝအသိဆပးနိုင်ရန်နှင့် REDD+ နှင့် 
စပ်လျဉ်းသည့် သက်ဆသ အဆပခပပုေုံးပဖတ် 
ချမှတသ်ည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆပါ်ဆပါက်လာ 
ဆစရန် ရညရွ်ယ်၍ ဆရးသားထားပါသည။် 

ပပည်ဆထာင်စုသမ္မတ ပမန်မာနုိင်ငံသည် ဘာသာ 
စကားဆပါင်း ၁၀၀ ဆကျာ်ဆပပာေို အသံုးပပုဆသာ 
တုိင်းရင်းသားလူမျ ိုးဆပါင်း ၁၃၅ မျ ိုးဆကျာ်ဆနထုိင် 
သည့် ယဉ်ဆကျးမှုစုံလင် ကဲွပပားသည့် နိုင်ငံ 
တစ်ခ ု ပဖစ်သည်(Minorityrights.org 2019) ။ 
နုိင်ငံလူဉီးဆရ၏ ၇၀ ရာခုိင်နှုန်းသည် ဆကျးလက် 
ဆဒသများတွင် ဆနထိုင်ကကဖပီး လယ်ယာကဏ္ဍ 
သည် တိင်ုးပပည်၏ စုစုဆပါင်း ထုတ်လုပ်မှု 
တန်ဖိုး-ဂျဒီီပီ (GDP)၏ ၃၀ ရာခိင်ုနှုန်းပါဝင် 
ဆလသည်(World Bank 2014) ။ သ့ုိဆသာ်လည်း 
စက်မှုကဏ္ဍကကီးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ 
စဆသာ အပခားကဏ္ဍများ၏ ဂျဒီီပတီွင် ထည့်ဝင် 
မှုမှာလညး် အချနိ်နှင့်အမျှေ ပမှင့်တက်လာခ့ဲ 
သည။် 

ပမန်မာနိင်ုငံသည် နိုင်ငံပခားရင်းနှီး ပမှုပ်နှံ 
မှုများ တိးုပမှင့်ပပုလုပ်ဖပီး ၂၀၃၀ ပပည့်နှစ်တွင် 
ဆခတ်မီှဖံွ့ဖဖိုး တိးုတက်ဆသာ ဒီမိုကဆရစီ 
နိုင်ငံဆတာ်တစ်ခုပဖစ်လာရန် အန္တိမရညမ်ှနး်ချက် 
ထားရှိကာ စီးပွားဆရးနှင့် နိုင်ငံဆရး ပပုပပင် 
ဆပပာင်းလဲမှုများကုိ ဆဖာ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ 
သ့ုိဆသာ်လည်း နိုင်ငံသည် ေင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
ပမင့်မားပခင်း (စုစုဆပါင်းလူဉီးဆရ၏ ၇၀ ရာခိင်ု 
နှုန်းဆကျာ်)၊ တိင်ုးဆဒသကကီး/ ပပည်နယ်များ 
အကကား မညီမျှေမှုများ နှင့် အပခားလူသားဖွံ့ဖဖိုးမှု 
အညွှန်းကိန်းများ နိမ့်ပါးပခင်းစဆသာ လူမှုစီးပွား 
ဆရးေိုင်ရာ ပပဿနာများနှင့် ရင်ေိုင်ရလျက် 
ရှိသည။် လွနခ်ဲ့ဆသာ ၁၀ နှစ်မ ှ ၁၅ နှစ်အတွင်း 
သစ်ဆတာ ပပုန်းတီးမှုနှုန်း အပမင့်ေုံးပဖစ်ပွားခဲ့ဖပီး 
သဘာဝဆဘးအန္တရာယ်များဆကကာင့် ေုိင်ကလုန်း၊ 
မုိးသည်းထန်းပခင်း၊ ဆရကကီးပခင်းနှင့် မုိးဆခါင်းပခင်း 
စဆသာ ဆဘးအန္တရာယ်များ ထိခိုက်လွယ်သည့် 
ဆဒသများ (ဉပမာအားပဖင့်- ဧရာဝတ၊ီ ပဲခူးတိုင်း 

ဆဒသကကီး၊ မွနပ်ပည်နယ်၊ ရခိုင်ပပည်နယ် နှင့် 
အလယ်ပိုင်း အပူပုိင်းဇုန်) တို့တင်ွ ဖွံ့ဖဖိုးဆရး 
လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပခင်းများ ပဖစ်ဆပါ်ခဲ့ 
ပါသည။် 

၄၀ ရာခိင်ုနှုန်းခန့်ရှိဆသာ သစ်ဆတာ 
ဧရိယာများကုိထိန်းသိမး်လျက် (Aung 2001) 
ပမန်မာနိင်ုငံသည ် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် REDD+ 
အစီအစဉ်ကုိ စတင်ဆောင်ရွကခ်ဲ့ဖပီး  ကကိုတင် 
ပပင်ေင်ပခင်းအေင့်အတွက် လုိအပ်ဆသာ လုပ်ငန်း 
များ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည။် သစ်ဆတာ 
ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ရည်ညွှန်း အေင့်အပါအဝင် 
အမျ ိုးသားအေင့် သစ်ဆတာ ဆစာင့်ကကည့်ဆလ့လာ 
သည့်စနစ်ကုိ ဆဖာ်ထုတ်လျက်ရိှကာ အကျ ိးုသက်ေုိင် 
သူများ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သည့်လုပင်န်းစနစ်ကုိ 
ချမှတ်ထားဖပီး REDD+ နှင့်စပ်လျသည့် အေင့်ပမင့် 
မူဝါဒေုိင်ရာ စကားဝုိင်းဆေွးဆနွးပဲွများကုိ ကျင်းပ 
လျက်ရှိသည။် 

ပမန်မာနုိင်ငံ၏ အမျ ိုးသားအေင့် REDD+ 
ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းကုိ သစ်ဆတာသုဆတသန 
ဌာန၊ သစ်ဆတာဉီးစီးဌာနနှင့် အပပည်ပပည်ေုိင်ရာ 
သစ်ဆတာသုဆတဌာန (CIFOR) တ့ုိက ပူးဆပါင်း 
ဆရးသား ပပုစုခဲ့ပခင်း ပဖစ်ပါသည။် ယခုအစီရင် 
ခံစာအား သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနှင့် သစ်ဆတာ 
အတန်းအစား ကျေင်းမှုတ့ုိမှ ကာဗွန် ထုတ်လွှတ်မှု 
ဆလျှော့ချပခင်း (REDD+)နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဆနာက်ခံ 
သဆဘာတရားများ၊ အဆကကာင်းအရာများနှင့် 
ပမန်မာနုိင်ငံတွင် အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆောင်ရွက် 
ဆနမှုများကို မျှေဆဝနိုင်ရန် ရညရွ်ယ်၍ ဆရးသား 
ပပုစု ထားပခင်းပဖစ်ဖပီး နိုင်ငံအဆနပဖင့် REDD+ 
လုပ်ငန်းအား ထိဆရာက်မှု၊ အကျ ိုးသက်ဆရာက် 
မှုနှင့် တန်းတူညီမျှေမှု တ့ုိရိှစွာ အဆကာင်အထည်ဆဖာ် 
ဆောင်ရွကရ်ာတင်ွ ကကုံဆတွ့ရဆသာ စိန်ဆခါ်မှု 
များနှင့် အခွင့်အလမ်းများကုိလည်း ထည့်သွင်း 
ဆေွးဆနွးထားပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာကုိ ထုတ်ဆဝ 
ဖပီးသား စာတမ်းများ ဖတ်ရှုဆလ့လာ သံုးသပ်မှု 
များ၊ REDD+ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွကရ်ာတင်ွ 
ရလဒ်များ၊ အခက်အခဲများနှင့် အခွင့်အလမ်း 
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များအဆပါ် ပပည်တင်ွး အကျ ိုးသက်ေိုင်သူများ 
၏ သံုးသပ် ေန်းစစ်ချကမ်ျား/ ဆေွးဆနွးချက် 
များအဆပါ် အဆပခခံ၍ ဆရးသားထားပခင်း ပဖစ်ပါ 
သည်။ ယခုစာတမ်းအား ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဆဖဆဖာ်ဝါရီ 
လထ ိ ဆကာက်ယူရရှိဆသာ အချက်အလကမ်ျား 
ကုိ အဆပခခံ၍ ဆရးသားထားဆသာ်လညး် ဤ 
စာတမ်းအား ဆပပာင်းလဲလာဆသာ အချက်အလက် 
များကုိ အဖမဲတဆစ ပပင်ေင်ပဖည့်စွက်ရန် လုိအပ်ဆသာ 
အစီရင်ခံစာတစ်ခုအပဖစ် မှတ်ယူသင့်ပါသည။်  
၁.၁ နည်းလြ်း 

ယခုစာတမ်းအား GCS REDD+ အတွက် 
ဆဖာ်ထုတထ်ားဆသာ နိုင်ငံအေင့် မှတ်တမ်း 
ဆရးသားပခင်းေုိင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် (Brockhaus 
et al. 2012)ကုိ အဆပခခံ၍ ပပုစုထားပခင်း ပဖစ ်
သည။် ဤစာအုပဆ်ရးသားသူများနှင့် ၂၀၁၇ 
ခုနှစ် ဆဖဆဖာ်ဝါရီလ နှင့် ဆအာက်တိုဘာလ 
တို့တင်ွ သင်တန်း ၂ ကကိမ ်ကျင်းပခဲ့ပါသည။် 

စာတမ်းဆရးသားရာတွင် အချက်အလက် 
အသစ်များသာမက ရှိဖပီးသား အချက်အလက် 
များကုိပါ အသံုးပပုထားပါသည်။ မူရင်းကိန်းဂဏန်း 
အချက်အလက ် (အချက်အလကအ်သစ်များ)ကုိ 
စိမး်လန်း အမိဆပမဖံွ့ဖဖိုးတိးုတက်ဆရးအသင်း 
(ALARM) က့ဲသ့ုိဆသာ အရပ်ဘက် လူမှုအဖဲွ့အစည်း 
များ(CSOs) နှင့် အစိုးရဌာနေိုင်ရာတို့အား 
ဆတွ့ေုံဆမးပမန်းမှုများ ပပုလုပ်ပခင်းပဖင့် ရရှိခဲ ့
ပါသည။် ရှိဖပီးသား အချက်အလကမ်ျားကုိ 
အလှူရှင်များ၊ အရပ်ဘက်လူမှု အဖွဲ့ အစညး် 
များ၊ နုိင်ငံတကာ အစုိးရမဟုတ်ဆသာ အဖဲွ့အစည်း 
များနှင့် ပပည်တွင်းအစုိးရ မဟုတ်ဆသာ အဖဲွ့အစည်း 
များ၊ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများ၊ သတင်းမီဒီယာနှင့် 
သုဆတသနအဖွဲ့ အစညး်တို့မှ ထုတ်ဆဝဆသာ 
တရားဝင်အစီရင် ခံစာများနှင့် စာရင်းအင်း 
အချက်အလက်များထံမှ ရယူခ့ဲပါသည်။ ထ့ုိအပပင် 
အကျ ိုးသက်ေိုင်သူများ၏ အကကံပပုချက်များနှင့် 
သုဆတသနဆတွ့ရှိချက်များကုိ အတညပ်ပုနိုင်ရန် 
အလုပ်ရု ံ ဆေွးဆနွးပဲွ ၃ ပွ ဲ ပပုလုပ်ကျင်းပခဲ့ 
ပါသည။် 

ယခုနိုင်ငံအေင့် မှတ်တမ်းပပုစုရာတွင် 
CIFOR သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဆဖဆဖာ်ဝါရီလ ၁၆ 
ရက်ဆန့မ ှ ၂၃ ရက်ဆန့အထိ လည်းဆကာင်း၊ 
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ဆအာက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်ဆန့မ ှ၂၂ 
ရက်ဆန့အထိ လည်းဆကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ 
ဆဖဆဖာ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်ဆန့မှ မတလ် ၄ ရက်ဆန့ 
အထိ လည်းဆကာင်း ၃ ကကိမ်တုိင်တိုင် (ဆရးသား 
ပပုစုဆေွးဆနွးပွဲ) အလုပရ်ုံဆေွးဆနွးပွမဲျားကုိ 
ကျင်းပခဲ့ဖပီး သစ်ဆတာသုဆတ သနဌာန (FRI) ၊ 
သစ်ဆတာနှင့် ပတဝ်န်းကျင်ေိုင်ရာတက္ကသုိလ် 
(UFES) ၊ လူနှင့်သစ်ဆတာများ အတွက်ဗဟိုဌာန 
(RECOFTC) နှင့် ပမန်မာ့ပတ်ဝန်းကျင် ထူဆထာင် 
ဆရးကွန်ယက် (MERN) တ့ုိမှ ကုိယ်စားလှယ်များ 
တက်ဆရာက်ခဲ့ကကပါသည။် အေိုပါဆရးသားပပုစု 
ဆေွးဆနွးပဲွတို့ကျင်းပဖပီးဆနာက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ 
ဆဖဆဖာ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်ဆန့နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ 
မတလ် ၄ ရက်ဆန့တို့တင်ွ သစ်ဆတာစီမံ 
အုပခ်ျုပမ်ှုနင့်ှ REDD+ လုပ်ငန်းတ့ုိတွင် ပါဝင် 
ဆောင်ရွကလ်ျက်ရှိဆသာ အစိုးရဌာနေိုင်ရာ 
များနှင့် အစိုးရမဟုတဆ်သာ အကျ ိုးသက်ေိုင် 
သူများကုိ ဖိတ်ကကားဖပီး အကကံပပုဆေွးဆနွးပွဲ ၂ ခု 
ကုိ ကျင်းပ ခဲ့ပါသည။် ပထမအလုပရ်ုံဆေွးဆနွး 
ပွသ့ုိဲ အကျ ိုးသက်ေိုင် သူဆပါင်း ၆၆ ဉီး 
တက်ဆရာက်ခဲ့ဖပီး ဒုတယိ ဆေွးဆနွးပဲွသို့ ၆၀ ဉီး 
ခန့်တက်ဆရာက်ခဲ့ပါသည။် 
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၂.၁ သစ်ဆတာေုးံလွှြ်းြှု နှင့် သြိင်ုးဆကကာင်း 
တစ်ဆလျှာက် သစ်ဆတာေုးံလွှြ်းြှု အဆမပာင်း 
အလဲြျား 

ပမန်မာနိင်ုငံသည် အဆရှ့ဆတာင်အာရှ 
နိုင်ငံများတွင် သစ်ဆတာဖံုးလွှမ်းမှု ဒုတယိ 
အများေံုး နုိင်ငံတစ်ခုပဖစ်ဆသာ်လည်း သစ်ဆတာ 
ပပုန်းတီးမှုနင့်ှ သစ်ဆတာအတန်းအစား ကျေင်း 
မှုတ့ုိ အရိှန်အဟုန်ပဖင့် ပဖစ်ပွားလျက်ရှိသည။် 
ကုလသမဂ္ဂစိုက်ပျ ိုးဆရးနှင့် စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ 
(FAO) ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ သစ်ဆတာ 
သယံဇာတများ အကဲပဖတ်ေန်းစစ်ချက် အစီရင် 
ခံစာအရ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကကား ကာလ 
များတွင် ကမ္ဘာ့သစ်ဆတာများသည် ဟက်တာ 
သန်းဆပါင်း ၃.၃ သန်းခန့် နှစ်စဉ်ပပုန်းတီးလျက် 
ရှိသညဟု်ဆရးသားထားပါသည် (FAO 2015)။ 
ပမန်မာနုိင်ငံ၏ သစ်ဆတာများသည် နုိင်ငံစုစုဆပါင်း  
ဧရိယာ၏ ၄၂.၉၂ ရာခုိင်နှုန်းခန့်ကုိ ဖံုးလွှမ်းလျက် 
ရှိပါသည ်(Than 2016) ။ သ့ုိဆသာ်လည်း ၂၀၁၀ 
ခုနှစ်မ ှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ထိကာလများတွင် ပမန်မာ 
နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာဆပ တွင် သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှု 
တတိယ အပမင့်ေုံး နိုင်ငံပဖစ်ခဲသ့ည် (Thu 
2019) ။ သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနှုန်းမှာ တစ်နှစ ်
လျှေင ် ဟက်တာဆပါင်း ၅၄၆,၀၀၀ ခန့်ရှိဖပီး  
၂၀၁၀ ခုနှစ် စုစုဆပါင်း သစ်ဆတာ ဖုးံလွှမ်းမှု၏ 
၁.၇ ရာခိင်ုနှုန်းခန့် ရှိပါသည် (Phyu 2015)။ 
ဇယား-၁တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံ၏ 
သစ်ဆတာနှင့် အပခားဆပမအသုးံချမှု အမျ ိုးအစား 
တို့ကုိ ရာခိင်ုနှုန်းအလိုက် အဆသးစိတ်ဆဖာ်ပပ 

ထားပါသည။် 

ပု-ံ၁တွင် အချနိ်ကာလအလိုက် သစ်ဆတာ 
ဖုးံလွှမ်းမှု အဆပပာင်းအလဲများကုိ ဆဖာ်ပပထားဖပီး 

၂။ သစဆ်တာမပုန်းတီးြှုနှင့်သစဆ်တာအတနး်အစားကျေင်း ြှုကုိမေစဆ်စသည့် 
တွန်းအားြျား 
 

 

ပံု-၁။ ၁၉၉၀ ြေုနှစ်ြှ ၂၀၁၅ ြေုနှစ်အကကား 
သစ်ဆတာ ေံုးလွှြ်းြှုဆမပာင်းလဲြှုြျား 

 

ဇယား -၁ ပမနမ်ာနိုင်ငံရိှ သစ်ဆတာဖံုးလွှမ်းမှု အဆပခ 

အဆန(၂၀၁၅ 

အြျ ိုးအစား 

ြေွဲမြေားမြေင်း 

ဧရယိာ 

(ဟက်တာ) 

တစ်နိင်ုငံလုံးဧရိယာ 

(%) 

ရွက်အုပ်ပိတ်ဆတာ ၁၄,၅၈၅   ၂၁.၅၆ 

ရွက်အုပ်ဖွင့်ဆတာ ၁၄,၄၅၆   ၂၁.၃၆ 

စုစုဆပါင်း 

သစ်ဆတာဧရိယာ 

၂၉,၀၄၁   ၄၂.၉၂ 

ဆတာနိမ့် ၁၅,၀၈၀   ၂၂.၂၈ 

အပခားဆပမ ၂၁,၆၃၄   ၃၁.၉၇ 

ဆရပပင်   ၁,၉၀၃      ၂.၈၁ 

စုစုဆပါင်း ၆၇,၆၅၈ ၁၀၀ 

ရင်းပမစ်- FAO 2015 
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ပု-ံ၂ တွင် အချနိ်ကာလ ၅ ခ ု အလိုက် ဆပမ 
အသံုးချမှု အမျ ိုးမျ ိုး၏ ရာခိင်ုနှုန်းများကုိ 

အကကမ်းဖျဉ်း တင်ပပထားပါသည။် 

သစ်ဆတာများသည် မတကဲွူပပားဆသာ 
ရာသီဉတုရှိသည့် ဆဂဟဆဒသ ၃ ခု (ဉပမာ- 
အပူပုိင်း၊ အပူဆလျာ့ပုိင်းနှင့်သမပုိင်း) တွင် ပပန့်နှံ ့
ဆပါက်ဆရာက်လျက်ရှိဖပီး  အဓိကသစ်ဆတာ 
အမျ ိုးအစား ၈ မျ ိုးရှိကာ လွှမ်းမိးုဆပါက်ဆရာက် 
သည် ့သစ်မျ ိုး (သ့ုိ) အချ ို့သစ်မျ ိုးအုပစ်ု (ဉပမာ-
အင်တိုင်းမျ ိုးစိတ်များ) (သ့ုိ) ဆပမေီလွှာပဖစ်ထွန်း 
မှု အဆပခအဆနများအလိုက် ဆတာအမျ ိုးအစား 

ခွဲများကုိ ထပ်မံပိုင်းပခား နိုင်ပါသည။် (ဇယား-၂) 

ပံု-၂။ ၅ နှစ်ကာလအလုိက် ဆမြအသံုးြေျြှု အဆမြေအဆန 

                                             
                                       
၈                                             
(    )                     (    -          
             ) (    )                          
                                      

                             (    -၂) 

 

 

ပမန်မာနိင်ုငံတွင် အဓိက ဆပါက်ဆရာက် 
ဆသာ ဆတာအမျ ိုးအစားမှာ ကျွန်းသစ်နှင့် 
ပျဉ်းကတိးုက့ဲသို့ဆသာ အပခားအဖိးုတန် သစ်မာ 
မျ ိုးစိတ်များ ဆပါက်ဆရာက်ဆသာဆကကာင့် လူသ ိ
များ ထငရ်ှားသည့်  အပူပုိင်းဆရာဆနှာဆတာစိနုှင့် 
ရွက်ပပတ် ဆရာဆနှာဆတာများပင် ပဖစ်သည။် 

ဇယား-၂ မြန်ြာနုိင်ငံရိှ သစ်ဆတာအြျ ိုးအစား 

သစ်ဆတာအြျ ိုးအစားြျား/အြျ ိုးအစားြေွြဲျား 

က ဒီဆရဆရာက်ဆတာ/ဒီဆရဆတာ 

ခ ပင်လယ်ကမ်းနားဆသာင်ပပင်နှင့်သဲခုံဆတာ 

ဂ ရွှံ့နံွ့ဆတာ 

ဃ ဆတာင်ဆပါ်နှင့် 
သမပုိင်းဆဒသအဖမဲစိမ်းဆတာ 

 (၁) ဆတာင်ဆပါ်အဖမစိဲမ်းဆတာ 
 (၂) ဆတာင်ဆပါ်ဆတာဆပခာက် 
 (၃) ထင်းရှုးဆတာ 

၁ အဖမစဲိမ်းဆတာ 
 (၁) Riverain evergreen forest 
 (၂) Giant evergreen forest 
 (၃) Typical evergreen  forest 

၂ ရွက်ပပတ်ဆရာဆနှာဆတာ 
 (၁) အထက်ရွက်ပပတ်ဆရာဆနှာဆတာစုိ 
 (၂) အထက်ရွက်ပပတ်ဆရာဆနှာဆတာဆပခာက် 
 (၃) ဆအာက်ရွက်ပပတ်ဆရာဆနှာဆတာ 

၃ အင်တိုင်းဆတာ 
 (၁) အင်တုိင်းဆတာပမင့် 
 (၂) ေီမီးအင်တိုင်း 
 (၃) အင်တိုင်းဆတာည့ံ 

၄ ဆတာဆပခာက် 
 (၁) သန်း၊ ဒဟတ်ဆတာ 
 (၂) ေူးခခုံဆတာ 
Notes:   

a Indaing refers to dipterocarp 

species that are characteristic of dry 

dipterocarp forest. 

b Than-dahat Forest is dominated by 

Than (Terminalia oliverii ) and Dahat (Tectona 

hamiltoniana ). 
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ဇယား-၃ မြနြ်ာ့သစ်ဆတာကဏ္ဍ ဆလလ့ာေန်းစစ်ြေျက် (၂၀၁၉ြေုနှစ် ြတ်လ ၂၈ ရက်ဆန့အထိ) 

အြျ ိုးအစား ဧရယိာ (စတုရန်းကီလိုြီတာ) နိုင်ငံဧရိယာတွင်ပါဝင်ဆသာ % 

ကကိုးဝိုင်းဆတာ၊ကကိုးပပငက်ာကွယ်ဆတာ ၄၂,၃၁၂,၇၇၃ ၂၅.၃၁% 

သဘာဝထိန်းသိမ်းဆရးနယ်ဆပမ ၉,၇၄၀,၀၇၉ ၅.၈၃% 

စုစုဆပါင်းသစ်ဆတာဆပမ (PFE) ၅၂,၀၅၂,၈၅၂ ၃၁.၁၃% 

အရင်းအပမစ်- Oo et al. 2019 

 

ဇယား-၄ ၂၀၀၀ မပည်နှ့စ်ြှ ၂၀၁၅ ြေုနှစ်အထိ မြန်ြာနုိင်ငံ၏ သစ်ဆတာေံုးလွှြ်းြှုအဆမပာင်းအလဲ 

(ဟက်တာ) 

သစ်ဆတာအြျ ိုးအစား ၂၀၀၀-၂၀၁၅အထိနှစ်စဉ်ဆမပာင်းလဲြှု ၂၀၀၀-၂၀၁၅အထိနှစ်စဉ်ဆမပာင်းလဲြှုနှုန်း 

ရွက်အုပ်ပိတ်ဆတာ -၈၈၉,၁၀၄ -၄.၈၁% 

ရွက်အုပ်ပွင့်ဆတာ +၄၆၁,၁၀၃ +၃.၅၇% 

စုစုဆပါင်းသစ်ဆတာ -၃၉၇,၇၆၆ -၁.၂၂% 

အရင်းအပမစ်- Oo et al. 2019 

 

 

ပံု-၃။ ၂၀၀၀ ြေုနှစ်ြှ ၂၀၁၅ ြေုနှစ်အထိ သစ်ဆတာေံုးလွှြ်းြှု ဆမပာင်းလဲြှုြျား 

 
မျက်ဆမှာက်ဆခတ် ဆတာအမျ ိုးအစား အမျ ိုးမျ ိုး 
တ့ုိ၏ ပျ ံ့နှံတ့ညရ်ှိမှုကို ဆလ့လာေန်းစစ် ထား 
သည့် သုဆတနပပု ဆလ့လာချက်များ မရိှဆသးဆပ။ 

သစ်ဆတာဆပမအားလံုးမှာ နုိင်ငံပုိင် ပဖစ်ဖပီး 
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း 

ဆရးဝန်ကကီးဌာန (MONREC)ဆအာက်ရိှ သစ်ဆတာ 
ဉီးစီးဌာနက စီမအံုပခ်ျုပလ်ျက် ရှိပါသည။် 
(ဇယား-၃) အဖမဲတမ်းသစ်ဆတာဆပမ (PFE)များ 
တွင် ကကိုးဝိုင်းဆတာ၊ ကကိုးပပင်ကာကွယ်ဆတာနှင့် 
သဘာဝကကိုးဝုိင်း၊ ဆတာရုိင်းတိရစ္ဆာန် ဆဘးမ့ဲဆတာ 
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စဆသာ ဘဘာဝထိန်းသိမ်းဆရးနယ်များ စသည် 
တ့ုိ ပါဝင်ဆလသည်။ သ့ုိဆသာ်လညး် ပမန်မာနိင်ုငံ 
၏ သစ်ဆတာအားလုံးကုိ အဖမဲတမ်း သစ်ဆတာ 
ဆပမများအပဖစ် ဖွဲ့ စည်းနိုင်ပခင်း မရှိဆသးဘဲ 
သစ်ဆတာအများစုမာှ ကကိုးပပင်ဆတာများပင် 
ပဖစ်သည။် 

FAO ၏ အစီရင်ခံစာတွင် ပမန်မာနိင်ုငံ 
သည် ဘရားဇီး၊ အင်ဒုိနီးရှားတို့ဖပီးဆနာက် ကမ္ဘာ 
ဆပါ်တွင် သစ်ဆတာဖံုးလွှမ်းမှုနှုန်း တတိယအပမင့်ေံုး 
နိုင်ငံပင် ပဖစ်သည်ဟု ဆရးသားထားပါသည။် 
Leimgruber et al. (2005) တ့ုိက ၁၉၉၀ ခုနှစ် 
မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အထိ ကာလများတွင် လူသား 
တ့ုိ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များဆကကာင့် တစ်နှစ ်
လျှေင ် သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနှုန်း ၀.၃ ရာခိင်ုနှုန်း 
ပဖင့် စုစုဆပါင်း သစ်ဆတာဧရိယာ စတုရန်း 
ကီလိုမီတာဆပါင်း ၁၂,၀၀၀ ခန့် ေုံးရှုံးခဲ့သညဟု် 
တွက်ချက်ခဲ့ကကသည။် ထိုကာလများတွင်ပင် 
သစ်ဆတာဧရိယာ စတုရန်းကီလို မီတာဆပါင်း 
၃၀၀၀ ခန့်ပပန်လည် တညဆ်ထာင်နိုင်ခဲ့ဆသာ 
ဆကကာင့် နှစ်စဉ်အသားတင် သစ်ဆတာ ပပုန်းတီး 
မှုနှုန်းမှာ ၀.၂ ရာခိင်ုနှုန်းသ့ုိ ကျေင်းခဲ့သည ်
(Leimgruber et al., 2005)။  သစ်ဆတာ ပပုန်းတီး 
မှုနှုန်းမှာ နိုင်ငံအတွင်းတစ်ဆနရာ နှင့် တစ်ဆနရာ 
ကွာပခားမှုရှိဖပီး Leimgruber တ့ုိက နှစ်စဉ် 
ပပုန်းတီးမှုနှုန်း တစ်ကမ္ဘာ့ လုံးပျမး်မျှေထက် 
ပမင့်မားလျက်ရှိသည့် သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှု ပဖစ် 
သည့် ပင်မဆနရာ (Hotspot) ၁၀ ခုကုိ ဆဖာ်ထုတ် 
ခဲ့သည။် အချ ို့ဆသာ ဆဒသများ အထူးသပဖင့် 
ရွက်အုပပ်ိတ်ဆတာများ ထူထပ်စာွ ဆပါက်လျက် 
ရှိသည့် ရှမး်ပပည်၊ စစ်ကုိင်းတိုင်း၊ ကချင် နှင့် 
တနသသာရီတိုင်းဆဒသကကီးရှိ အချ ို့ဖမို့နယ်များ 
တွင် သစ်ဆတာဧရိယာများ သိသာထင်ရှားစွာ 
ေုံးရှုံးခဲ့ရပါသည ် (Bhagwat et al. 2017)။ 
ရွက်အုပပ်ိတ် ဆတာများပမာဏ အတက်အကျ 
သည် ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ခုနှစ်မ ှ ၂၀၀၆-၂၀၀၈ 
ခုနှစ်အတွင်း သစ်ထုတ်လုပ်မှုတိုးပမှင့်ပခင်းနှင့် 
ဆလျှော့ချပခင်းတို့နှင့် သက်ေိုင်ဆပသည် (Treue 

et al. 2016)။  သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုများအပပင် 
သစ်ဆတာအတန်းအစား ကျေင်းမှုမှာလည်း 
အချန်ိနှင့် အမျှေပဖစ်ပွားလျက်ရှိသည။် An Oo et 
al. (2019) တ့ုိ၏ ဆလ့လာ ေန်းစစ်ချက်များက 
ရွက်အုပ ် ပိတ်ဆတာမှ ရွက်အုပပ်ွင့်ဆတာ နှင့် 
ဆတာနိမ့်သ့ုိအပဖစ ်အတန်းအစား ကျေင်းလာမှု 
ကုိ ဇယား-၄ တွင်ဆဖာ်ပပထားပါသည။်  

ပု-ံ၃ တွင် ၂၀၀၅ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ခုနှစ်အထိ 
ပမန်မာနိင်ုငံရှိသစ်ဆတာဖံုးလွှမ်းမှု တပဖည်းပဖည်း 
ကျေင်း လာခဲ့မှုကုိ ဆဖာ်ပပထားဖပီး ထိုသို ့
ပဖစ်ရပခင်းမှာ အေိုပါကာလအတွင်း အဓိကဆပမ  
အသံုးချမှုပုစံံ ဆပပာင်းလဲမှု ၃ မျ ိုးနှင့် ေက်စပ် 
ဆနပါသည။် 
၁၊ ရွက်အုပပ်ိတ်ဆတာြှ ရွက်အုပပ်ွင့်ဆတာသ့ုိ 
တစ်ြေွင်တစ်မပင်ဆမပာင်းလဲသွားမြေင်း- ရွက်အုပ ်
ပိတ်ဆတာ ဟက်တာသန်းဆပါင်း ၁၁.၅ ခန့် 
(၆၀ရာခုိင်နှုန်း)မှာ ရွက်အုပ်ပွင့်ဆတာ (သ့ုိ) ဆတာနိမ် 
အပဖစ်သ့ုိ ဆပပာင်းလဲခဲ့သည။် ၂၀၀၅ ခုနှစ် မှ 
၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း ရွက်အုပ်ပိတ်ဆတာ ဟက်တာ 
သန်းဆပါင်း ၇.၂ သန်းခန့် (၃၇ ရာခိင်ု နှုန်း) သာ 
ကျန်ရှိဆတာသ့ည။်  
၂၊ ရွက်အုပပ်ွင့်ဆတာြှ ရွက်အုပပ်ိတ်ဆတာသ့ုိ 
တမေည်းမေည်းဆမပာင်းလဲသွားမြေင်း- 
ရွက်အုပပ်ွင့်ဆတာ ဟက်တာသန်းဆပါင်း ၃.၁ 
သန်း(စုစုဆပါင်းသစ်ဆတာဧရိယာ၏ ၂၀ ရာခုိင်နှုန်း)၊ 
ဆတာနိမ့် ဟက်တာ သန်းဆပါင်း ၁.၃ သန်းခန့် 
(၁၀ ရာခိင်ုနှုန်း)၊ နှင့် အပခားဆပမဟက်ဆတာ 
ဆပါင်း ၀.၄ သန်းခန့်သည် ရွက်အုပပ်ိတ်ဆတာ 
သ့ုိဆပပာင်းလဲခဲ့သည။် 
၃၊ ေီဆရဆတာြျားြှ အမြေားဆမြအသုးံြေျြှုသ့ုိ 
တစ်ြေွင်တစ်မပင်ဆမပာင်းလဲသွားမြေင်း- ၂၀၀၅ 
ခုနှစ်ရှ ိ ဒီဆရဆတာများ၏ ၂၇ ရာခုိင်နှုန်းသည် 
၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် အပခားဆပမများ အပဖစ်ဆပပာင်းလဲ 
သွားဖပီး ထုိသ့ုိပပုန်းတီးမှုများ၏ ၉၀ ရာခိင်ုနှုန်း 
ခန့်မှာ ဧရာဝတတီိင်ုးနှင့်ရခိုင်ပပည်နယ်တို့တွင် 
ပဖစ်ပွားခဲ့သည။် 
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စာကွက်-၁ သစ်ဆတာ၊ သစ်ဆတာမပုန်းတီးြှုနှင့် သစ်ဆတာအတန်းအစားကျေင်းြှု တ့ုိနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အဓိပ္ပါယ်ေွင့်ေိုြေျက်ြျား 

ပမန်မာနိင်ုငံအမျ ိုးသားအေင့် REDD+ မဟာဗျုဟာတင်ွ သစ်ဆတာေိုသညမ်ှာ “ဧရိယာ ၀.၅ 

ဟက်တာထက်ကျယ်ဝန်းဖပီး ၁၀ ရာခိင်ုနှုန်း အထက် ရွက်အုပဖ်ုးံလွှမ်းမှုရှိကာ အနည်းေုံး ၅ မီတာ 

အပမင့်ရှိဆသာ သစ်ဆတာသစ်ပင်များ ဆကာင်းစွာ ဆပါက်ဆရာက်လျက်ရှိဆသာဆပမ”ပင် ပဖစ်သည။် 

သစ်ဆတာဟုေိုရာတွင် ဆပမပပင်ဆအာက်ဆပါင်းမှ ရွက်အုပအ်ထိအလွှာ အသီးသီးပဖင့် သစ်ပင်များ  

ဆပါက်ဆရာက်လျက်ရှိဆသာ ရွက်အုပပ်ိတ်ဆတာများသာမက တစ်ေကတ်စ်စပ်တညး် သစ်ပင်များ 

ဖုးံလွှမ်း ဆပါက်ဆရာက်လျက်ရှိကာ ရွက်အုပဖ်ုးံလွှမ်းမှု ၁၀ ရာခိင်ုနှုန်းအထက် ရှိဆသာ ရွက်အုပဖ်ွင့် 

ဆတာများလည်း ပါဝင်ဆလသည်။ ထိုအပပင် သစ်ဆတာစိက်ုခင်းများ အပဖစ်စိက်ုပျ ိုး တညဆ်ထာင် 

ထားဖပီး ဧရိယာ ၀.၅ ဟက်တာအထက် ကျယ်ဝန်းဖပီး မီတာ ၂၀ အနံရှိသည့် ဆလကာတန်းအပဖစ ်

အသံုးပပုသည့် သစ်ဆတာသစ်ပင်တန်းများလည်းပါဝင်ဆလသည်။  

သစ်ဆတာမပုန်းတီးြှု အား ကျ ိုတုိပရိုတိုဆကာ NFCCC 2001)နှင့်အညီ “လူသားများက တိက်ုရိုက် 

ပဖစ်ဆစဆသာ သစ်ဆတာဆပမမှ အပခားဆပမများသ့ုိ ဆပပာင်းလဲအသံုးချမှုများပင် ပဖစ်သည်”ဟုဖင့်ွေို 

ထားပါသည။် 

သစ်ဆတာအတန်းအစားကျေင်းြှု ေိုသညမ်ှာ သစ်ဆတာသစ်ပင်များ၏ ဖွဲ့ စည်းတညရ်ှိပံု (သ့ုိ) 

လုပ်ဆောင်ချက်များ ဆပါ်ေိုးကျ ိုးသက်ဆရာက်မှုပဖစ်ဆစဖပီး သစ်ဆတာ၏ ကုန်ပစ္စညး်နှင့် ဝန်ဆောင်မှု 

ဆထာက်ပံ့ဆပးနိုင်စွမ်းကုိ ကျေင်းဆစနိုင်ဆသာ လူသားဆကကာင့်ပဖစ်ဆစ၊ သဆဘာဝဆကကာင့် ပဖစ်ဆစ 

ပဖစ်လာဆသာ သစ်ဆတာအတွင်း အဆပပာင်းအလဲများပင် ပဖစ်သည် (FAO 2011)။ ရာသီဉတု 

ဆပပာင်းလဲ မှုေိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအစိုးရများအဖွဲ့  (IPCC) (Penman et al. 2003) သည် သစ်ဆတာ 

အတန်းအစားကျေင်းမှုနင့်ှပတသ်က်၍ တိကျဆသာ ဖွင့်ေိုချက်ကုိ ထုတ်ပပန် ထားပခင်းမရှိဘဲ 

“သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုဟု မသတ်မှတန်ိုင်ဘဲ လူတို့၏ တိက်ုရိုက် လုပဆ်ောင်ချက်များဆကကာင့် အချနိ် 

တစ်ခုမ ှ စတင်၍ သစ်ဆတာ ကာဗွန်သုိဆလှာင် နိုင်စွမ်း(နှင့် သစ်ဆတာ တန်ဖိးုစွမး်အား) ဆရရှည် 

ထိခိုက်ေုံးရှုးံမှု”  ဟု သတ်မှတ်ထားပါသည။် သစ်ဆတာအတန်းအစား ကျင်ေင်းမှုသည် သစ်ဆတာ 

ပပုန်းတီးမှု ပဖစ်လာဆစနိုင်ဆသာ်လညး် သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုကို ပဖစ်ဆစသည့် ဆရှ့ဆပပး အဆပခအဆန 

တစ်ရပ်ဟု အဖမဲတမ်း  မသတ်မှတန်ိုင်ပါ။  
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  စာကွက-်၂ မြနြ်ာနိုင်ငံရိှ ဆမြအြျ ိုးအစားြဲွေမြေားြှု 

လယ်ယာဆမြ- လယ်ယာဆပမများကို ၂၀၁၂ ခုနစှ်လယ်ယာဆပမစီမံခန့်ခွဆဲရး ဉပဆဒ နှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဖဲပးီ 

လယ်ဆပမ၊ ယာဆပမ (စပါးစိုက်ပျ ိုးရန်မပဖစထွ်န်းဆသာဆပမ)၊ ကိုင်းကျွန်း (သ့ုိ) ပမစဆ်ချာင်း အနီးတွင် တည်ရိှဖပီး 

ရာသီအလုိက် ဆရလွှမ်းမိုးမှုခံရဖပးီ ေီထွက်သီးနှံများ၊ ပဲအမျ ိုးမျ ိုး၊ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်နငှ့် ဆေးရွက်ကကီးစဆသာ 

သီးနှံများစုိကပ်ျ ိုးရန် ပဖစထွ်န်းသည့်ဆပမ၊ ဉယျာဉခ်ခံဆပမ (သ့ုိ) သစ်သီးများ/ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ 

စိုကပ်ျ ိုးသင့်ဆသာဆပမ၊ ဓနဆိပမ (သ့ုိ) ဓနပိင်များ ဆပါက်ဆရာက်ဆသာဆပမနှင့် ဆတာင်ယာဆပမ (သ့ုိ) ဆရွ့ဆပပာင်း 

ဆတာင်ယာဆပမ စသည်ပဖင့် ခွပဲခားနိုင်ပါသည်။ အေိုပါ ဉပဆဒအရ လယ်ယာဆပမတွင် “ဖမို ့နယ်နိမိတ်၊ ဆကျးရွာ 

နယ်နိမိတ်အတွင်းရိှ လူဆနအိမ်ရာများ၊ ဘာသာဆရး အဆောက်အအံု နှင့်ပရဝဏ်များ၊ အများပုိင်ေုိင်၍ 

စိုကပ်ျ ိုးဆရးအတွက် အသံုးမပပုဆသာ ဆပမများ မပါဝင်ဆပ”။ လယ်ယာဆပမ ဉပဆဒ ပုဒ်မ ၃ တွင် လယ်ဆပမအား 

“သဘာဝ မုိးဆရအသံုးပပု၍ (သ့ုိ) ဆရသွင်း၍စပါးစိုက်ပျ ိုးဆသာဆပမ”ဟုဖွင့်ေုိထားဖပီး ဆပမနုကျွန်းဆပမကုိလည်း 

“ဆရဆအာက်သ့ုိ နှစ်ပမှုပ်ခ့ဲဖပီး နှစ်စဉ် ဆရဆကကာင်း အဆနအထားအရ ဆပမသားနှင့်ပံုသဏ္ဍာန်ဆပပာင်းလဲသည့် 

ခိငု်ဖမဲမှုမရှိဆသာ ဆပမ”ဟု သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အေုိပါဉပဆဒတွင် အထက်ဆဖာ်ပပခဲသ့ည် လယ်ယာဆပမ 

အမျ ိုးအစားခဲွများကို ထပ်မံဖွင့်ေုိထားပခင်းမရှဆိပ။ လယ်ယာဆပမ အမျ ိုးအစားခဲွပခားပခင်းကို လယ်သမား 

များ၏ သီးနံှထွက်နှုန်းကို ထိန်းချုပ်ဆပးနုိင်ရန်နှင့် အခွန်ဆကာက်ခရံာတွင် အဆပခခံ တွက်ချက်နိငု်ရန် 

ဆခတ်အေက်ေက်အသံုးပပုခဲ့ကကပါသည်။ အေိုပါအမျ ိုးအစား ခွပဲခားသည့်စနစသ်ည် မိရိးုဖလာ ဆပမအသံုးချမှု 

နှင့် ဆဒသခံပပည်သူများ တွင်ကျယ်စွာ လုပ်ကိင်ုစားဆသာက်လျက်ရိှသည့် ဆတာင်ယာစုိကပ်ျ ိုးမှုတို့ကုိ 

အသိအမှတ်ပပုထားပခင်း မရှိဆပ။ လယ်ယာဆပမဉပဆဒတွင် အသံုးပပုထားဆသာ ဆတာင်ယာဆပမေုိသည်မှာ 

ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာစနစ် (ပလပ်ဆပမထားစုိကပ်ျ ိုးသည့်စနစ်)တွင် အသံုးပပုသည့် ဆတာင်ယာဟူဆသာ 

ဆဝါဟာရနှင့်တူညီမှုမရှိသည်ကိ ု မှတ်သားထားရန် လုိပါသည်။ စိုကပ်ျ ိုးဆရး၊ ဆမွးပမူဆရးနှင့် ေည်ဆပမာင်း 

ဝနက်ကီးဌာနဆအာက်ရိှ လယ်ယာဆပမစီ မံခန့်ခွဆဲရးနှင့် စာရင်းအင်းဉီးစီးဌာန ဆကာက်ယူထားဆသာ 

ဆပမစစ်တမ်းများတွင် ပါဝင်ဆသာ လယ်ယာဆပမ ဧရိယာများသည် အစိုးရကဆပမအသံုးချပိင်ုခငွ့် တရားဝင် 

အသိအမှတ်ပပုထား ဆသာဆကကာင့် ဆပမယာလုပ်ပုိင်ခွင့်မှာ အတုိင်းအတာတစ်ခထို ခိငု်မာမှုရှိဆလသည်။ 

သ့ုိဆသာ်လည်း လက်ဆတွ့တွင်မှု မည်သ့ုိပင် လုပ်ကွက်ငယ်ဆတာင်သူများသည် တရားဆပမယာ အဆထာက် 

အထားများ ရိှဆစကာမူ ၄င်းတ့ုိ၏ဆပမများကုိ အများပပည်သူအကျ ိုးစီးပာွးအတွက် သိမ်းေည်းနုိင်သည်ဟ ု

လယ်ယာဆပမဉပဆဒတွင် ပပဌာန်းထားပါသည်။ လယ်သမားများသည် အချနိ်တစ်ခကုကာဆအာင် ဆပမဆပါ် 

စိုကပ်ျ ိုးလျက်ရှိဖပးီ အခွန်ဆပးဆောင်လျက်ရိှဆသာ မှတ်တမ်းများ (ဆပမခွန်ဆပပစာ) ရှိကကပါသည်။ လယ်သမား 

များ လက်ဝယ်ပုိင်ေုိင်ဆနကကဆသာ အဖမတဲမ်း ဆပမအသံုးချပုိင်ခွင့်သည် ဆရသွင်းစပါးခင်းများနှင့်သာ 

အကျုံးဝင်နိငု်ဖပီး အပခားဆသာ ဆပမအမျ ိုးအစားများအား ဆပမခွန်ဆပပစာတွင် “အဖမတဲမ်းဆပမ မဟုတ်ဆသာ” 

ဟုသီးသန့်သတ်မှတ်ကာ ဆပမအသံုးချ ပုိင်ခငွ့်ခွဲပခားထားပါသည်။ ထုိဆကကာင့်ပင် ဆပမယာလုပ်ပုိင်ခွင့် 

မခိငု်မာမှုကိ ုပဖစဆ်စလာပါသည်။ 

ကကိုးဝိုင်းဆတာ- အေိုပါဆပမများကုိ ၁၉၉၂ သစ်ဆတာဉပဆဒပါ ပပဌာန်းချက်များနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဖဲပးီ 

သစ်နှင့်သစ်ဆတာထွက်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နိငု်ရန်ရည်ရွယ်၍ အုပ်ချုပ်လုပ်ကိင်ု ပါသည်။ 

ကကိုးမပင်ကာကွယ်ဆတာ-                                                                   

                                                                                                   

                                       



10 
 

၂.၂ သစ်ဆတာမပုန်းတီးြှု နှင့်ဆတာအတန်းအစား 
ကျေင်းြှုကုိ မေစ်ဆစသည့် တွန်းအားြျားကုိ 
ဆလ့လာသံုးသပ်မြေင်း 

ပမန်မာနိင်ုငံသည် FAO ၏ သစ်ဆတာ 
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ေုိချက် (FAO 2015) ကုိအသံုးပပုဖပီး  
သစ်ဆတာ ပပုန်းတီးမှုနှင့် သစ်ဆတာအတန်းအစား 
ကျေင်းမှုတ့ုိ၏ ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ် 
ဖွင့်ေိုချက်များကုိ လကခ်ံထားပါသည။်  

၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ဆရးေဲွခ့ဲဆသာ ပမန်မာနုိင်ငံ 
REDD+ လမ်းပပဆပမပံုတွင် စိုက်ပျ ိုးဆပမ ချဲ့ထွင် 
ပခင်း (တစ်နိုင်တစ်ပုိင်နှင့်စီးပွားပဖစ်)၊ သတ္တု 
တူးဆဖာ်ပခင်း၊ ဆရအားလျှေပ်စစ်နှင့် အဆပခခံ 
အဆောက်အဉီး ဖွံ့ ဖဖိုးလာပခင်း၊ ဖမို့ပပချဲ့ထွင် 
ပခင်း၊ လူဆနအဆပခချမှု များပပားလာပခင်းနှင့် 
ဂဏန်းပုဇွန် ဆမွးပမူဆရးလုပ်ငန်းဖံွ့ဖဖိုးလာပခင်း 
စသပဖင့် သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနင့်ှ    ဆတာ 
အတန်းအစားကျေင်းမှုကုိ ပဖစ်ဆစသည့် တွန်းအား 
များကုိ ဆဖာ်ထုတထ်ားပါသည။် 
၂.၂.၁ စိုက်ပျ ိုးဆမြြေျဲ့ထွင်မြေင်း 

စုိက်ပျ ိးုဆပမ တုိးချဲ့နုိင်ဆရးအတွက် သစ်ဆတာ 
များ ခုတ်ထွင်ရှင်းလငး်ပခင်းသည် ပမန်မာနိင်ုငံရိှ 
သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနှင့် သစ်ဆတာ အတန်းအစား 
ကျေင်းမှုကုိ ပဖစ်ဆစသည့် အဓိကတွန်းအား 
တစ်ခုပဖစ်သည်။  စုိက်ပျ ိုးဆပမ ချဲ့ ထွင်မှုများသည် 
အဖမဲတမ်း သစ်ဆတာဆပမ အတွင်းနှင့် ပပင်ပ 
နှစ်ခုလုံးတွင် ပဖစ်ပွားလျက် ရှိသည။် 

သစ်ဆတာအလားအလား ေန်းစစ်ပခင်း 
အဖွဲ့  (Forest Trends) က ၂၀၁၀ ခုနှစ်မ ှ၂၀၁၃ 
ခုနှစ်ကကား ကာလများတွင် အကကီးစား စုိက်ပျ ိုးဆရး 
ဖံွ့ဖဖိုးဆရးလုပ်ငန်းများအတွက် ဆပမယာခဲွဆဝဆပးမှု 
များမှာ ၁၇၀ ရာခိင်ုနှုန်းခန့် ပမင့်တက်လာခဲ့ 
သညဟု် ဆရးသားထားကကပါသည် (၈၀၉,၃၇၁ 
ဟက်တာ မှ ၂,၁၀၄,၃၆၅ ဟက်တာ အထိ) 
(Woods, 2015) ။ Byerlee et al. (2014) တ့ုိက 
၂၀၁၃ ခုနှစ်စိုက်ပျ ိုးဆရးကဏ္ဍ စာရင်းအင်း 
အချက်အလကမ်ျားကုိ ဆလ့လာခဲ့ကကဖပီး အစိုးရ 
သည် သစ်ဆတာဆပမအပဖစ် သတ်မှတ် ထားဆသာ 

ဧရိယာ ဧကဆပါင်း ၇၅၀,၀၀၀ခန့် (သ့ုိ) 
ဟက်တာဆပါင်း ၃၀၃,၅၁၄ ခန့်ကုိ တစ်သီး 
ပုဂ္ဂလ/ ကုမ္ပဏီများ စုစုဆပါင်း ၈၂၂ ထံသို ့
(ဆပမယာဆထာက်ပံ့ဆကကးများ အများစုရရှိဆသာ 
အဆသးစားနှင့် အလယ်အလတ် စီးပွားဆရး 
လုပ်ငန်းများ လွှမ်းမိုးဆသာ မွနပ်ပည်နယ် ပပင်ပ 
တွင်) စီးပွားပဖစ် စုိက်ပျ ိးုဆရးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် 
ဆပးအပ်ခ့ဲသည်။ ရာဘာ၊ ေီအုန်း ၊စပါး၊ ကကက်ေူ၊ 
ကကံနှင့် ပီဆလာပီနံှ စသည်တ့ုိကုိ အကကီးစားစီးပွားဆရး 
လုပ်ငန်းအပဖစ် စုိက်ပျ ိုးနုိင်ရန် ခွဲဆဝဆပးခဲ့သည။် 

တစ်ခွင်တစ်ပပင် စုိက်ပျ ိုးဆရး လုပ်ကုိင်ခွင့် 
များကုိ သစ်ဆတာကကိုးဝိုင်းများအတွင်း ချဆပးခ့ဲ 
ဆသာဆကကာင့် ကကိုးဝိုင်းပယ်ဖျက်ဆပးခဲ့ရပါသည။် 
၂၀၀၄ ခုနှစ်မ ှ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကကား ကာလများတွင် 
သစ်ဆတာဆပမ စုစုဆပါင်း ၇၁၆,၂၉၃ ဟက်တာ 
ခန့်ကုိ သစ်ဆတာဆပမမှ ပယ်ဖျက်ခဲ့ဖပီး သတ္တု 
တူးဆဖာ်ပခင်းနှင့် စုိက်ပျ ိုးဆရးလုပ်ငန်းများ အတွက် 
ဆပမဆပပာင်းလဲ အသံုးချခ့ဲသည်။ သစ်ဆတာ သစ်ပင် 
ဆပါက်ဆရာက်မှု နည်းပါးဆသာ အမျ ိုးအစား ခဲွပခားမှု 
မရှိထားသည့် သစ်ဆတာများသည ်  စိုက်ပျ ိုးဆပမ 
များသ့ုိ ဆပပာင်းလဲ အသံုးပပုနိုင်ဆပခ ပမင့်မား 
ဆလသည ် (Woods 2015)။ မကကာဆသးမီ 
ဆလ့လာချက်တစ်ခုအရ ဧရာတီတိုင်း ဆဒသကကီး 
ရှ ိ ကကိုးဝိုင်း ဆတာ ၉ ခုအနက် ၃ ခုတွင် 
စိုက်ပျ ိုးဆရးလုပ်ငန်းများ အလွန်အကျွ ံ ချဲ့ထွင် 
ဆောင်ရွကလ်ျက်ရှိဖပီး ကျန်ရှိဆသာ ကကိုးဝိုင်း 
ဆတာ ၆ ခုတွင် ဆဒသ၏ ၂၆ ရာခိင်ုနှုန်းကုိ 
သာလျှေင် သစ်ဆတာဖံုးလွှမ်းမှု ကျန်ရှိဆတာ့သည ်
(Webb et al. 2014)။ သ့ုိဆသာ်လညး် ထိုသ့ုိဆပမ 
ဆပပာင်းလဲအသံုးချထားဆသာ ဆနရာတိုင်းတွင် 
ရညရွ်ယ်ချက်ပဖစ်သည့် ဆခတ်မီှ စိုက်ပျ ိုးဆရး 
စနစ ် ပဖစ်ထွန်းဆအာင် ဆောင်ရွကန်ိုင်သည် 
မဟုတဘဲ် အချ ို့ဆဒသများတွင်သာ ရလဒ် 
ဆကာင်းများကုိ ဆဖာ်ဆောင် နိုင်ခဲ့ကကသည။် 
လယ်ယာစိုက်ပျ ိုးဆရးနှင့် ေညဆ်ပမာင်းဝန်ကကီး 
ဌာန (ယခုစုိက်ပျ ိုးဆရး၊ ဆမွးပမူဆရးနှင့် ေည်ဆပမာင်း 
ဝန်ကကီးဌာန) က ပပုလုပ်ဆသာဆလ့လာမှု တစ်ခ ု
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ကကိုးမပင်ဆတာ- ကကိုးပပင်ဆတာများကုိ သစ်ဆတာဉပဆဒ (၁၉၉၂) နှင့် ဆပမလွတ်ဆပမလပ်၊ ဆပမရုိင်းများ 
စီမံခန့်ခွဆဲရးေုိင်ရာဉပဆဒ (၂၀၁၂) VFV Law တ့ုိပါပပဌာန်းချက်များနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွလဲျက် ရိှပါသည်။ 
စိုကပ်ျ ိုးဆရး၊ဆမွးပမူဆရးနှင့်ေည်ဆပမာင်းဝန်ကကီးဌာန၊ ပပည်ဆထာင်စု ဝနက်ကီးကဉက္ကဌ အပဖစ် ပါဝင်ဆသာ 
ဆပမလွတ်ဆပမလပ်၊ ဆပမရုိင်းများ စီမံခန့်ခွဆဲရး ဗဟိုဆကာ်မတီသည် VFV Law နှင့်အညီ အေိုပါဆပမများကုိ 
နိုင်ငံဆတာ်ဖံွ့ဖဖိုးဆရး စီမံကိနး်များအတွက် အသံုးပပုလိပုါက သယံဇာတ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းဆရး 
ဝနက်ကီးဌာနထံသ့ုိ ခွင့်ပပုချက် ဆတာင်းခံရပါသည်။ ကကိုးပပင်ဆတာများ တွင် လက်ရိှအချနိ်တွင် ဆတာင်ဆပါ် 
ဆဒသများရိှ လုပ်ကွက်ငယ် ဆတာင်သူများက ဆရွ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာစိုက်ပျ ိုးဆရး လုပ်ငန်းကိ ု လုပ်ကိငု် 

လျက်ရှိပါသည်။ 

ဆမြရုိင်း- ဆပမရုိင်းေိုသည်မှာ VFV Law ၏ ပုဒ်မ ၂ တွင် တစ်ကကိမ်တစ်ခါမျှေစုိကပ်ျ ိုး လုပ်ကိငု်ပခင်း မရိှခ့ဲ 
သည့်ဆပမသစ် (သ့ုိ) သစ်ပင်ဝါးပင်များ ဆပါက်ဆရာက်လျက်ရှိသည့် ဆပမ” ပင်ပဖစ်သည်။ ဆပမတွင် သစ်ပင်များ 
ဆပါက်ဆရာက်ဆနနိုင်ဖပီး စားကျက်ဆပမ၊ငါးပုဇွန်ကန်နှင့် သစ်ဆတာဆပမများမှ တရားဝင် ပယ်ဖျက်ထားဆသာ 
ဆပမများလည်း ပါဝင်နုိင်ဆလသည်။ အေိုပါဆပမသည် လယ်ယာဆပမစီမံခန့်ခွဆဲရး နှင့် စာရင်းအင်း 
ဉးီစီးဌာနက ဆကာက်ယူထားဆသာ ဆပမစစ်တမ်းများတွင်ပါဝင်ပခင်းမရှဆိပ။ ဆဒသခံပပည်သူ အစုအဖဲွ့ပိုင် 
သစ်ဆတာများ တည်ဆထာင်ပခင်းပဖင့် အေိုပါဆပမများ၏ ဆပမယာလုပ်ပုိင်ခငွ့် အား ခိငု်မာ လာဆအာင် ပပုလုပ် 
နိုင်ပါသည်။ MONREC ဆအာက်ရိှ သစ်ဆတာဉီးစီးဌာနနှင့် MOALI တ့ုိတွင် အေိုပါဆပမအဆပါ် စီမံခန့်ခွပုိဲင်ခငွ့် 
အသီးသီးရိှကကပါသည်။ ဆပမယာဆတာင်းေုိမှုများ ဆပါ်ဆပါက်လာပါ က ဆပဖရှင်းနိုင်ရန် တရားဝင် 
အဆထာက်အထားများမရိှပခင်းဆကကာင့် အေုိပါဆပမ အမျ ိုးအစား၏ ဆပမယာလုပ်ပုိင်ခငွ့်များ တိကျခိုင်မာမှု 
မရှိလှဆပ။ 

ဆမြလွတ်၊ဆမြလပ်- VFV Law ဉပဆဒပုဒ်မ ၂ တွင် ဆပမလွတ်ဆပမလပ်ကို “ယခင်က သီးစားခံယူ 
လုပ်ကိငု်လာခဲဖ့ပးီ အဆကကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးဆကကာင့် စွန့်လွှတ်ထားသည့်သီးစားခံယူ လုပ်ကိငု်သ ူ မရှိဆသာ 
စိုကပ်ျ ိုးဆရး သ့ုိမဟုတ် ဆမွးပမူဆရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိငု်နိုင်သည့်ဆပမ နှင့် နိုင်ငံဆတာ်က သီးသန့်လျာထား 
သတ်မှတ်သည့်ဆပမများ”ဟု ဖွင့်ေုိထားပါသည်။ အေုိပါဆပမအများစုသည် ဆပမစာရင်းဌာနက ထိန်းသိမ်း 
ထားဆသာဆပမစစ်တမ်းများတွင် ပါဝင်ပခင်းမရှဆိပ။  ဆပမလွတ် ဆပမလပ်ကုိ အထက်ပါ အတုိင်း ဖွင့်ေုိထား 
သပဖင့် ဆတာင်သူများ နှင့် ဆဒသခံပပည်သူများ၏ မိရိးုဖလာဓဆလထံု့းထမ်းအတုိင်း လုပ်ကိင်ု စားဆသာက် 
လာခဲဆ့သာဆပမများသည် အေုိပါ ဆပမလွတ်ဆပမလပ်ထဲတွင် ပါဝင်သွားဆလသည်။ ဆပမယာဆတာင်းေုိမှု 

များရိှခ့ဲပါက အဆထာက်အထားမရှိပခင်းဆကကာင့် ထုိဆပမ၏ ဆပမယာလုပ်ပုိင်ခွင့်မှာ တကိျခုိင်မာမှုမရှိဆပ။ 

စားကျက်ဆမြ- စားကျက်ဆပမများအမျ ိုးအစားခဲွပခားပခင်းနှင့် စီမံခန့်ခွပဲခင်းေုိင်ရာ  ပပဌာန်း ချက်များကုိ 
အထက်ဗမာပပည ် ဆပမ၂ နှင့် အခွန ် ဉပဆဒ (၁၉၈၈) တွင် ထည့်သွင်း ထားပါသည်။ စားကျက်ဆပမကုိ 
လယ်ယာဆပမဉပဆဒတွင် ထည့်သွင်းထားပခင်း မရှိဆသာ်လည်း ဆပမလွတ် ဆပမလပ်ဆပမရိုင်းများ ဉပဆဒပါ 
“ဆပမရုိင်း” အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ေုိချက်တွင် အနည်းငယ်ရှင်းလင်း ထားပါသည်။ 

စိုကပ်ျ ိုးဆမြြဟုတ်ဆသာဆမြ- စိုကပ်ျ ိုးဆပမမဟုတ်ဆသာအပခားဆပမများကုိ သတ္တုတွင်းဆပမ၊ စာကျက်ဆပမ၊ 
မီးရထားလမ်းဆပမ၊ လမ်းဆပမ၊ ဆရကာတမံ၊ ေည်၊ ပမစ/်ဆချာင်းနှင့် ဆရပပင်ဧရိယာ၊ ငါးဖမ်းကန်၊ စက်ရုဆံပမ၊ 
ဖမို ့ဆပမ၊ ရွာဆပမ၊ ဆလယာဉ်ကွင်း၊ သာသနိကဆပမ၊ သုသာန်ဆပမနှင့် တပ်ဆပမ စသပဖင့် ၁၃ မျ ိုး ခွပဲခား 

နိုင်ပါသည်။ 

 

 

တွင် ဖွံ့ ဖဖိုးဆရးစီမံကိန်းများကုိ ဆပမငှားရမ်း 
ချုပေ်ိုမှုများ ပပုလုပ်ခဲဆ့သာ်လညး် အများစုမာှ 
၄င်းတ့ုိ၏ စီမံကိန်းအတုိင်း လက်ဆတွ  ့ဆောင်ရွက် 
နိုင်မှုအားနည်းဖပီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိုက်ခင်းများ 
တညဆ်ထာင်မှုနှုန်းသည် အမျ ိုးသား လျာထား 

ချက်၏ ၂၃ ရာခုိင်နှုန်း သာလျှေင် ပပည့်မီ 
ဆလသည။် (ဇယား-၅) စိုက်ပျ ိုးဆပမ ငှားရမ်း 
လုပ်ကုိင်ခွင့် (သ့ုိ) စိုက်ပျ ိုးဆပမ လုပ်ကုိင်ခွင့် 
အားလုံး၏ ၂၄ ရာခိင်ုနှုန်းခန့်ကုိသာလျှေင် 
ဆပမလွှတ ် ဆပမလပ်ဆပမရိုင်းများတွင် ခွင့်ပပုဆပး 
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ထားဖပီး (အခန်း-၃ တွင် ဖတရ်ှုပါ) သစ်ဆတာ 
ဆပမလုပ်ကုိင်ခွင့်အား ၏ ၂၇ ရာခိင်ုနှုန်း ခန့်မှာ 
စိုက်ပျ ိုးဆရး လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ရန် ဆပးအပ်ထား 
ပါသည ်(Byerlee et al. 2014; see Box 2)။  

၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ စုိက်ပျ ိုးဆပမ 
ငှားရမ်းလုပ်ကုိင်ခွင့်အားလုံး၏ ၇၀ ရာခိင်ုနှုန်း 
ခန့်သည် ကချင်ပပည်နယ်၊ တနသာရီတုိင်းဆဒသကကီး 
တွင်တည်ရှိဖပီး ၂၀၁၃ခုနှစ် ကုန်အထိ ၁၂-၁၅ 
ရာခိင်ုနှုန်းထိသာ အကုန်စိုက်ပျ ိုးဖပီးစီးမှုရှိသည် 
(Buchanan et al. 2013) ။ ဇယား-၅ ရှ ိ၂၀၁၀ 
မှ ၂၀၁၃ အထိ တိင်ုးဆဒသကကီးပပညန်ယ်အလိုက် 
စုိက်ပျ ိုးဆပမငှားရမ်း လုပ်ကုိင်ခွင့်ပပုထားမှု ပပဇယား 
တွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မ ှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ ခွင့်ပပုမိန့်  
ထုတ်ဆပးခဲ့ဆသာ စိုက်ပျ ိုးဆပမငှားရမ်း လုပ်ကုိင် 
ခွင့်များနှင့် ရာခိင်ုနှုန်းအလိုက် စိုက်ပျ ိုးဖပီးစီးမှု 
တို့ကုိ ဆဖာ်ပပထားပါသည။် 

၂၀၁၁ခုနှစ်ဆနာက်ပိုင်းတွင်  ဒီမိုကဆရစီ 
ပပုပပင်ဆပပာင်းလဲမှုများကုိ ဆောင်ရွကဖ်ပီး ယခင် 
ဉီးသိန်းစိန် အစိုးရလကထ်ကတ်ွင် စီးပွားပဖစ် 
စုိက်ပျ ိုးဆရးလုပ်ငန်း/ စုိက်ပျ ိုးခင်းများ တည်ဆထာင် 
ပခင်းကုိ နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဖိတ်ဆခါ်နိုင်ဖပီး 
ဝင်ဆငွအခွင့်အလမ်းတိုးဆစသည့် ကဏ္ဍတစ်ရပ် 
အဆနပဖင့် ပိမုိထုငမ်ှတ် လုပ်ကုိင်ခဲ့ကကသည။် 
စုိက်ပျ ိုးဆရးကဏ္ဍ၏ ဂျဒီီပီထည့်ဝင်မှုကုိ တစ်နှစ် 
လျှေင ် ၁.၈ ရာခုိင်နှုန်းခန့် တိးုပမှင့်လာဆစရန် ၅ 
နှစ်တာစီမကိံန်းချမှတ် ဆောင်ရွကခ်ဲ့ကကပါသည် 
(JICA 2015b)  စိုက်ပျ ိုးဆရး၊ ဆမွးပမူဆရးနှင့် 
ေညဆ်ပမာင်းဝန်ကကီးဌာန၏ စိုက်ပျ ိုးဆရး ကဏ္ဍ 
ပင်မစမီံကိန်း (၂၀၀၀-၀၁ မှ ၂၀၃၀-၃၁) တွင်  
စွန့်ပစ်ဆပမ စုစုဆပါင်း ဧကသန်းဆပါင်း ၁၀ 
သန်းခန့် (သ့ုိ ၄၀၄၆၈၅၆ ဟက်တာခန့်) ကုိ 
ပပည်ပတင်ပို့ဆရာင်းချနိုင်ရန် ရာဘာ၊ေီအုန်း၊ 

ဇယား-၅။ ၂၀၁၀ ြေုနှစ်ြှ ၂၀၁၃ ြေုနှစ်အထိ မြနြ်ာနုိင်ငံရိှ တုိင်းဆေသကကီး/မပည်နယ်အလုိက် စိုကပ်ျ ိုးဆမြ 
ငှားရြ်းလုပ်ကိငု်ြေွင့်ြေျဆပးထားြှုြျား 

တုိင်းဆေသကကီး 
/မပည်နယ် 

ြေွဆဲဝြေျထားြှု ြေွဆဲဝြေျထားြှု ြေွဆဲဝြေျထားြှု စိုကပ်ျ ိုးဖပီးစးီြှု စိုကပ်ျ ိုးဖပီးစးီြှု 
% ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀၁၃-၁၄ 

တနသာရီ ၆၇၁၅၉၄ ၉၉၃၈၈၇ ၁၈၉၆၉၇၀ ၃၅၉၄၅၅ ၁၉% 

ကချင် ၅၉၆၁၈၀ ၁၃၉၆၅၇၅ ၁၃၈၁၁၆၅ ၁၇၂၃၄၈ ၁၂% 

စစ်ကုိင်း ၁၀၀၀၅၇ ၂၅၉၂၇၃ ၅၃၃၄၀၆ ၁၉၅၄၃ ၄% 

ဧရာဝတီ ၁၉၃၃၅၃ ၂၈၅၈၄၄ ၃၃၅၃၃၁ ၂၁၂၉၆၉ ၆၄% 

ရှမး် ၁၁၇၀၉၆ ၁၆၀၆၂၆ ၃၂၃၈၃၃ ၁၂၀၄၀၃ ၃၇% 

မဆကွး ၂၀၂၄၉၂ ၂၁၁၂၉၂ ၂၁၉၅၇၈ ၉၅၉၄၉ ၄၄% 

ပဲခးူ ၁၉၇၇၂ ၅၂၂၃၈ ၂၀၀၁၅၀ ၉၁၀၇၄ ၄၆% 

ရခိုင် ၀ ၇၈၂၆ ၁၃၁၆၆၇ ၁၃၁၇၆ ၁၀% 

ရန်ကုန ် ၃၀၉၇၈ ၃၀၉၈၀ ၈၀၂၀၈ ၇၆၂၄၃ ၉၅% 

မန္တဆလး ၁၀၃၀၀ ၆၂၆၂ ၅၆၀၄၆ ၁၄၄၉၇ ၂၆% 

ကရင် ၂၁၆၁ ၄၀၁၁ ၃၄၉၄၆ ၁၅၈၆၇ ၄၅% 

ဆနပပည်ဆတာ် ၀ ၇၄၀၈ ၁၇၅၅၄ ၅၂၁၇ ၃၀% 

ချင်း ၀ ၁၅၂၄ ၁၇၄၃ ၁၁၈ ၇% 

ကယား ၀ ၀ ၀ ၀ ၀% 

မွန ် ၀ ၀ ၀ ၀ ၀% 

စုစုဆပါင်း ၁၉၄၃၉၈၃ ၃၄၁၇၇၆၄ ၅၂၁၂၅၉၇ ၁၁၉၆၈၅၉ ၂၃% 

ကိုးကား-Woods 2015 
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စပါး၊ဆပပာင်းနှင့် ကကံတ့ုိကုိ စုိက်ပျ ိုးသည့် ပုဂ္ဂလိက 
စက်မှုစိုက်ပျ ိုးဆရးခင်းများအပဖစ် ဆပပာင်းလဲရန် 
ဆမျှော်မှန်းထားပါသည။် 

သ့ုိဆသာ်လည်း မိရုိးဖလာ ဆပမယာလုပ်ပုိင် 
ခွင့်အား အသိအမှတ်မပပုပခင်း၊  ထိဆရာက်သည့် 
အပငင်းပွားမှု ဆပဖရှင်းသည့် စနစ်မရှိပခင်းစဆသာ 
ဆပမစီမံခန့်ခဲွမှုေုိင်ရာ ပပဿနာများ ပဖစ်ပွားလျက် 
ရှိဖပီး  ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ထိန်းချုပ်မှု အားနည်းပခင်း၊ 
ထုတ်လုပ်သူများ အသင်းချတိ်ေက်မှုမရှိပခင်း၊ 
တိးုချဲ့ ပညာဆပး ဆောင်ရွက်မှု မလုံဆလာက် 
ပခင်း၊ အေင့်ပမင့်နညး်ပညာကုိ ရယူနိုင်မှုမရှိပခင်း 
စဆသာ စိန်ဆခါ်မှုများဆကကာင့်လည်း စိုက်ပျ ိုးဆရး 
ကဏ္ဍ၏ ထုတ်လုပ်နိင်ုစွမ်း တိးုပမှင့်မှုနှင့် အရိှန ်
အဟုန်ပမှင့် ဆောင်ရွက်နုိင်မှု                   
                

ကချင်ပပည်နယ်ရှိ စိုက်ခင်း (ရာဘာ) 
ဧရိယာများသည် ပမစ်ဆချာင်းတစ်ဆလျှောက်ရှိ 
ဆတာပျက်များနှင့် သဘာဝဆတာများသ့ုိ တိးုချဲ့ 
စုိက်ပျ ိုးလာခ့ဲဆသာဆကကာင့် ဟက်ဆပါင်း ၇၄,၀၀၀ 
ခန့် တိးုလာပါသည်။ စစ်ကုိင်းတိုင်းဆဒသကကီး 
တွင် စိုက်ပျ ိုးဆပမချဲ့ထွင်မှုကုိ သိသာထင်ရှားစွာ 
မဆတွ့ရဆပ။ တနသသာရီ တုိင်းဆဒသကကီး သစ်ဆတာ 
မဟုတဆ်သာ ေီအုန်းမှတစ်ပါး အပခားစိုက်ခင်း 
(ဉပမာ ရာဘာ၊ ကွမး်) များ တိုးချဲ့လာမှုကုိ 
လကရ်ှိစိုက်ခင်းဧရိယာများအနီး ပမစဆ်ချာင်းနှင့် 
ကားလမ်းကကီး တစ်ဆလျှောက်တင်ွ ဆတွ့ရသည ်
(Treue et al. 2016) ။  

လကရ်ှိ ပင်မစိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပလ်ျက် 
ရိှဆသာ စုိက်ပျ ိုးသီးနံှမှာ ေန်စပါးပဖစ်ဆသာ်လည်း 
ယခု  သုဆတသနပပု လုပ်ဆနစဉ်အတွင်း စိုက်ပျ ိုး 
သီးနှံ ထုတ်လုပ်စုိက်ပျ ိုးမှုဆကကာင့် သစ်ဆတာများ 
အဆပါ် ရှိလာနိုင်ဆသာ သက်ဆရာက်မှုများကုိ 
ဆလ့လာ ေန်းစစ်မှုများကုိ ဆဖာ်ထုတန်ိုင်ခဲ့ပခင်း 
မရှိဆပ။ အပခားအဆရးပါသည့် စိုက်ပျ ိုးသီးနှံများ 
မှာပဲ အမျ ိုးမျ ိုး၊ နှမး်တို့ပဖစ်ဖပီး ဆပပာင်းကုိ 
တရုတ်ပပည်မှ ဝယ်လုိအား ပမှင့်တက်လာမှုဆကကာင့် 
ပိမုိတုိးုပမှင့် စိုက်ပျ ိုးလာကကပါသည။် 

မူဝါဒအသစ်များ (ဉပမာ-အရည်အဆသွး 
အဆပခပပု စိုက်ပျ ိုးဆရးဆပါ်ဆပါက်ဆရး)နှင့် တရား 
ဉပဆဒ စိုးမိုးမှုရှိလာပခင်း စသည်တို့ဆကကာင့် 
စိုက်ပျ ိုးဆပမ ချဲ့ထွင်မှုများ ဆလျှော့ချသွားမညဟု် 
ခန့်မှနး်ထားကကဆသာ်လည်း စိုက်ပျ ိုးဆပမ ချဲ့ထွင် 
ပခင်းပဖင့် သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုများကုိ ေက်လက် 
ပဖစ်ပွားဉီးမည်ပဖစ်သည။် ဝန်ကကီးဌာန နှစ်ခု 
အကကား (MoNREC နှင့် MoALI) ချမှတထ်ား 
ဆသာ မူဝါဒ လျာထားချက်များ ကဲွလွဲေန့်ကျင် 
လျက်ရှိပခင်းသည် အဓိကပပဿနာ တစ်ခုပဖစ်ဖပီး 
(အထူးသပဖင့် ကကိုးပပင်ဆတာ (ဆပမလွတ်၊ ဆပမလပ် 
ဆပမရုိင်းများ) များအတွက်) ဆပမအသံုးချမှု အားလံုး 
ကုိ စစ်တမ်းဆကာက်ယူဖပီး ဖပီးပပည့်စုံသည့် 
အမျ ိုးအစားခွဲပခားသည့် စနစ်တစ်ရပ်မရှိသဆရွ့ 
ပပဿနာအား ဆပဖရှင်းနိုင်ဉီးမည် မဟုတဆ်ပ။ 
တရားဉပဆဒစိုးမိုးဆရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု 
ဆလ့လာေန်းစစ်ပခင်း လုပ်ငန်းတ့ုိ ထိဆရာက်စွာ 
ဆောင်ရွက်ရန် အဖဲွ့အစည်းေုိင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည် 
မှာလည်း ဆရှ့လာမည့်နှစ်များအထိ အကန့်အသတ် 
ရိှ ဆနဉီးမည်ပဖစ်သည်။ ပ့ုိကုန်သီးနံှများ၏ ဝယ်လုိ 
အားမှာ ဆဒသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရှိ စီးပွားဆရး 
အားဖပိုင်မှုများအဆပါ် မူတည၍် ဆပပာင်းလဲနိုင် 
သပဖင့် ဆရှ့အလားအလာကုိ ခန့်မှနး်ရန် ခက်ခ ဲ
လှပါသည်။ 

လက်ရိှအချန်ိတွင် ေန်စပါးကုိပင် အဓိက 
စိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်လျက် ရှိဆသာ်လညး် ထုိသ့ုိ 
စိုက်ပျ ိုး ထုတ်လုပ်မှု၏ သစ်ဆတာများအဆပါ် 
သက်ဆရာက်မှုကုိ ဆလ့လာထားပခင်း မရိှဆသး 
ဆပ။ အပခားအဆရးပါဆသာ သီးနံှများမှာ ပဲအမျ ိုးမျ ိုး 
(ဟက်တာသန်းဆပါင်း ၄.၃သန်း)နှင့် ဆပပာင်း 
(၅၃၀,၀၀၀ ဟက်တာ ခန့်)တ့ုိ ပဖစ်ကကသည။် 
ရာဘာ (၆၅၂,၀၀၀ ဟက်တာ) နှင့် ေီအုန်း 
(တနသသာရီတိုင်းဆဒသကကီး တွင် ၄၀၀,၀၀၀ 
ဟက်တာ)တို့ကိုလည်း စိုက်ပျ ိုးကကပါသည။် 
၂.၂.၂။ သတ္တုတူးဆော်မြေင်း 

ပမန်မာနိင်ုငံသည် ဆကျာက်စိမ်း၊ နီလာ၊ 
ဆကကးနီ၊ အဖဖိုက်နက်နှင့် ဆရွှစသပဖင့် ဘုမိ 
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သယံဇာတများ ဆပါကကယ်ဝဖပီး သတ္တုတူးဆဖာ်မှု 
လုပ်ငန်းသည် လာမည့်နှစ်များတွင် နုိင်ငံစီးပွားဆရး 
ဖံွ ဖ့ဖိုးတုိးတက်မှု ဆဖာ်ဆောင်ရာ၌ အဓိကဆမာင်းနှင် 
အားသဖွယ် ပဖစ်လာနိုင်ပါသည။် သတ္တုတူး 
ဆဖာ်သည့် ကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု 
တတိယအများေုံး ပပုလုပ်ကကဖပီး ၂၀၁၃-၁၄ 
ဘဏ္ဍနှစ်တွင် ခန့်မှနး်ဆပခ အဆမရိကန်ဆဒါ်လာ 
၁.၅ ဘီလီယံခန့် ရရိှခဲ့သည။် (Linn 2019) 
ဆလ့လာမှုတွင်  သတ္တုတူးဆဖာ်ပခင်းနှင့် သစ်ဆတာ 
ပပုန်းတီးမှုတ့ုိသည် တိက်ုရိုက်ေကန်ွယ်မှု မရှိ 
ဆကကာင်း ဆဖာ်ပပထားပါသည။် အဘယ်ဆကကာင့် 
ေိုဆသာ် အဆပပာင်ရှင်းထားဆသာ ဆတာအတွင်း 
နှစ်များစွာကကာမှပင် သတ္တုတူးဆဖာ်မှု ပပုလုပ ်
ဆသာဆကကာင့် ပဖစ်သည်ဟု ဆေွးဆနွးထားပါ 
သည။် LaJeunesse Connette et al. (2016)  
တ့ုိ၏ ဆလ့လာချက်တင်ွ သတ္တုတူးဆဖာ်သည့် 
ဧရိယာစုစုဆပါင်း ၄၆၀၀၀ ဟက်တာကုိ ဆဖာ် 
ထုတ်ခဲ့ဖပီး ၂၀၀၂ ခုနှစ်ကတညး်က သစ်ဆတာ 
သစ်ပင်များ ခုတ်လှဲမှုဆကကာင့် ထိုအနက် ၃၁.၅ 
ရာခုိင်နှုန်းသာလျှေင် ပျက်စီးမှုများ ပဖစ်ခ့ဲရသည်ဟု 
တင်ပပထားပါသည။် သ့ုိဆသာ်လညး် သတ္တု 
တူးဆဖာ်မှုဆကကာင့် သစ်ဆတာ ပပုန်းတီးမှု ပဖစ်ပွား 
သည့် ပုစံံ/အဆပခအဆနကုိပုိမုိ နားလည ် သိရှိ 
လာဆစရန် စနစ်တကျ  သုဆတသန ပပုလုပ် 
ဆောင်ရွကရ်န် လိုအပ်ပါသည။် ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ 
၂၀၁၄ ခုနှစ်တိုအ့ကကား သတ္တုတူးဆဖာ်မှု ပပုလုပ် 
ရန် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများ တိးုပမင့်လာပခင်းသည် 
(ကချင်ပပည်နယ်တွင် ၁၄၁.၇ % နှင့် စစ်ကုိင်း 
တိင်ုးတွင် ၇၄၃.၆ % ခန့် သတ္တုတွင်းများ 
တိးုပွားလာ) အဆပခခံအဆောက်အဉီဖွံ့ ဖဖိုးမှုများ 
ပဖစ်လာဖပီး သစ်ဆတာများအဆပါ် ဖိအားများ ပိမုိ ု
ရိှလာဆစနုိင်ပါသည်။ ရှမ်းပပည်နယ်တွင် ဆရွှတွင်း 
များ တူးဆဖာ်လုပ်ကုိင်နိုင်ရန် ဆပမသိမး်မှုများ 
ပဖစ်လာဖပီး ဆပမလက်လွတ် ေုံးရှုံးရမှုများနှင့် 
ပတ၀်န်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုများ ပဖစ်လာပါသည ်
(Andersen 2015) သို့ဆသာ်လညး် မည်သည့် 

အတိင်ုးအတာအထိ သက်ဆရာက်မှုများ ရှိသည် 
ကုိ ဆသချာမသိရှိရပါ။  

ဉပဆဒပပဌာန်းချက်များ ရှုပဆ်ထွးမှုနင့်ှ 
ပတဝ်န်းကျင်ထိခိုက်မှုအဆပါ် စိုးရိမမ်ှု ပမှင့်တက် 
လာပခင်းတို့ဆကကာင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် သတ္တုတူး 
ဆဖာ်မှုခွင့်ပပုမိန့်အသစ် ထုတ်ဆပးပခင်းကုိ ရပ်ေုိင်း 
ခဲ့ပါသည။် ထုိဆကကာင့်ပင် လာမည့်နှစ်များတွင် 
သတ္တုတူးဆဖာ်မှုများ ပပုလုပ်လျက်ရိှဆသာ ဧရိယာ 
မှာ နိုင်ငံဧရိယာ ၏ ၀.၄% ဝန်းကျင်ခန့်တွင်သာ 
ရှိနိုင်ဆသာ်လညး် တရားမဝင် သတ္တုတူးဆဖာ်မှု 
များမှလညး် ေက်လက်ရှိဆနဉီးမည် ပဖစ်သည။် 
၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လတွင် အစုိးရသည် သတ္တုတွင်း 
၅၁၉ ခန့်ကုိ ဆလ့လာစိစစ်ဖပီးဆနာက် ဧရိယာ 
၂၄၇ ဧက (သ့ုိ) ၉၉ ဟက်တာခန့်ရိှဆသာ အလတ်စား 
သတ္တုတွင်းများသာမက ဧကဆပါင်း ၅၀၀၀၀၀ 
(သ့ုိ) ၂၀၂,၃၄၂ ဟက်တာဆကျာ်ဆသာ အကကီးစား 
သတ္တုတွင်းများတွင် နိုင်ငံပခားကုမ္ပဏီများအား 
ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ပပုလုပ်ရန် ခွင့်ပပုခဲ့သည။် 
MoNREC ဝန်ကကီးဌာနသည် ၄ ဧက (သ့ုိ) ၁.၆ 
ဟက်တာရှိဆသာ ဆပမဆနရာတင်ွ အဆသးစား 
ဆကျာက်မျက်ရတနာ ရှာဆဖွတူးဆဖာ်မှု၊ ၁၀ ဧက 
(သ့ုိ) ၄ ဟက်တာတွင် အပခား တွင်းထွက် 
တူးဆဖာ်မှု နှင့် ၂၀ ဧက (သ့ုိ) ၈ ဟက်တာတွင် 
စက်မှုကုန်ကကမ်း ဆကျာက်နှင့် အပခားသတ္တု 
တူးဆဖာ်မှု စသည်တို့ကုိ ခွင့်ပပုဆပးပါလိမ့်မည် 
(Casey 2018)။ 
၂.၂.၃ ဆရအားလျှပ်စစ်တညဆ်ောက်မြေင်း 

ပမန်မာနိင်ုငံတွင် ၃၉၇၂၀ မီဂါဝပ်ခန့် 
ရှိဆသာ ဆရအားလျှေပ်စစ် ထုတ်လုပ်နိင်ုဆသာ 
အလားအလာရိှဆသာ်လည်း စီးပွားဆရးနှင့် နုိင်ငံဆရး 
အကကပ်အတညး်များဆကကာင့် ရယူဆဖာ်ဆောင် 
နိုင်ပခင်း မရှိဆသးဆပ။ လကရ်ှိအချနိ်တွင် နိုင်ငံ 
သည် လျှေပ်စစ် ၅၀၀၀ မီဂါဝပ ် ခန့်ကုိသာ 
ထုတ်လုပ်နုိင်ဆသးဖပီး ၄င်းအနက် ၆၈% (၃,၀၀၅ 
မီဂါ၀ပ်)ကုိ ဆရအားလျှေပ်စစ်မှ ရရှိဆလသည် 
(Nam K-Y et al. 2015)။  
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၁၉၉၀ အဆစာပုိင်း ခုနှစ်များမှ စ၍ ပမန်မာ 
နုိင်ငံသည် ပုဂ္ဂလိကရင်းနီှးပမှုပ်နံှမှုနှင့် နုိင်ငံတကာ 
စီးပွားဆရးနှင့် ချတ်ိေက်ဆောင်ရွက်မှုတ့ုိကုိ ဉီးစားဆပး 
အဆပခခံသည့် ဖွံ့ ဖဖိုးဆရး မဟာဗျုဟာအသစ်ကုိ 
ကျင့်သံုးလျက်ရှိသည် (Bryant, 1997)။ ထိုစဉ် 
တွင် စီးပွားဆရး ဆပဖဆလျှော့မှုများကုိ အတုိင်းအတာ 
တစ်ခုပပုလုပ်ခဲက့ကဖပီး လက်ရှိတွင် စီးပွားဆရး 
ဆပဖဆလျှော့မှုများကုိ အပပည့်အဝပပုလုပ်ခဲဖ့ပီးပဖစ် 
ဆသာ်လည်း စစ်တပ်အာဏာပုိင်များ၏ လွှမ်းမုိးမှု 
ရှိေဲပင်ပဖစ်သည်။ နုိင်ငံ၏ စွမ်းအင်ကဏ္ဍသည် 
ပပည်တွင်း လုိအပ်ချက် ပဖည့်ေည်းဆပးနိုင်ရန် 
သာမက နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများ ရယူနိုင်ရန် 
အတွက် ဆရအားလျှေပ်စစ်စွမ်းအင် ဆဖာ်ဆောင်ရန် 
များစွာ စိတ်ပါဝင်စားလာကကပါသည။် လကရိှ် 
ပပုလုပ်လျက်ရိှဆသာ စီးပွားဆရး ပပုပပင်ဆပပာင်းလဲ 
မှုများက အေိုပါဆရအားလျှေပ်စစ်စွမ်းအင် ရယူမှု 
များကုိ ဆထာက်ခံအားဆပးဆလသည်။ အာဏာပုိင် 
များသည် နုိင်ငံပခားဆငွလှယ်လဲနှုန်းများ တဆပပးညီ 
သတ်မှတ်ပခင်း၊ အမျ ိးုသားအေင့်ဖံွ ဖ့ဖိ းုဆရး စီမံကိန်း 
ဆရးေွဲပခင်းနှင့် နိုင်ငံပခားရင်းနှီး ပမှုပ်နှံသူများကုိ 
ပပည်တင်ွးရှိမိတဖ်က်အဖွဲ့ များနှင့် ချတိ်ေက်ရန် 
မလိုဘဲ ဆပမငှားရမ်းစီးပွားဆရး လုပကုိ်င်ခွင့်ပပုဖပီး 
အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်တို့ကုိ ဆပးသည့် နိုင်ငံပခား 
ရင်းနီှးပမှုပ်နံှမှု ဉပဆဒကုိပပဌာန်းပခင်း စသည်တ့ုိကုိ 
ဆောင်ရွကခ်ဲ့သည် (cf. ADB 2012; Robinson 
2012; IISS 2011; Bremmer 2012) ။ အာရှ 
ဖွံ့ ဖဖိုးဆရးဘဏ်နှင့် JICA တ့ုိ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုများ 
ပဖင့် လာမည့် ၅ နှစ်မ ှ၁၀ နှစ်အတွင်း ဆရအား 
လျှေပ်စစ်စီမံကိန်းများ အဆကာင်အထည်ဆဖာ်လာမည် 
ပဖစ်ဖပီး နုိင်ငံ၏ ဆရအားလျှေပ်စစ်စွမ်းအင် ပမာဏမှ 
လကရ်ှိထက် အေဆပါင်း ၃၀ ခန့် တိးုပမှင့်သွား 
နိုင်ဆလသည်။ 

ထို့အပပင် ဖွံ့ ဖဖိုးဆရးအဆထာက်အပံမ့ျား 
တုိးပွားလာပခင်း၊ ပိတ်ပင်တားေီးမှုများ ဆလျှော့ချ 
လာပခင်းနှင့် ကုန်သွယ်မှု ဆကာင်းမွနလ်ာပခင်း 
တ့ုိဆကကာင့် စီးပွားဆရးအခွင့်အလမ်းများ ေတုိးပမှင့် 
တက်လာခဲ့ပါသည ် (Webb et al. 2012)။ 

နိုင်ငံပခား တိက်ုရိုက် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများမှာ 
သဘာဝသယံဇာတထုတ်ယူပခင်းနှင့် ဆရအား 
လျှေပ်စစ်စီမံကိန်းများတွင် အဓိက ပပုလုပ်ကက 
ပါသည ် (Turnell 2011; Kattelus et al. 
2015)။  အိန္ဒိယနှင့် ဘဂသလားဆဒ့ရှ်မှ ထိုင်းနိုင်ငံ 
အထိ လည်းဆကာင်း၊ တရုတမ်ှ ဆတာင်အာရှနှင့် 
အဆရှ့ဆတာင် အာရှနုိင်ငံများအထိ လည်းဆကာင်း 
ကုန်သွယ်မှုလမ်းဆကကာင်းများ ဆပါ်ဆပါက်လာပခင်း 
ဆကကာင့် ပမန်မာနိုင်ငံသည် ဆဒသအတွင်း 
ချတိ်ေက်မှု ပိမုိရုှိလာဖပီး ဆရအားလျှေပ်စစ် 
စီမကိံန်းများ ဆဖာ်ထုတ် အဆကာင်အထည် 
ဆဖာ်ရာတွင် ပူးဆပါင်းဆောင်ရွကမ်ှု အားဆကာင်း 
လာပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားဆရး အခင်း 
အကျင်းများသည် ဆဒသတွင်းရင်းနှီးပမှုပ်နှံများ 
နှင့် လွတ်လပ်ဆသာ ကုန်သွယ်မှု သဆဘာ 
တူညီချက်များဆကကာင့် ဆပပာင်းလဲလာပါသည် 
(Webb et al. 2012; Tay 2009)။ 

ဆရအားလျှေပ်စစ် စွမး်အင်သည် ဆဒသ 
တွင်း ဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်မှုနှင့် အိမန်ီးချင်းနိုင်ငံများ 
နှင့် ပပည်တွင်းစွမ်းအင် လိုအပ်ချက်ပဖည့်ေည်း 
ဆပးနိုင်မှုတို့ ဆဖာ်ဆောင်ရာတွင် လွန်စွာ အလား 
အလာရိှဆသာ်လည်း ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းဆရး 
သမားများနှင့် လူအခွင့်အဆရး ဆစာင့်ကကည့် 
ဆလ့လာဆရးအဖဲွ့များက ဆရအားလျှေပ်စစ်စွမ်းအင် 
ဆဖာ်ဆောင်ဆရး စီမကိံန်းများအဆပါ် များစွာ 
စုိးရိမ်လျက်ရိှသည်။ ထုိအဖဲွ့များက ဆရအားလျှေပ်စစ် 
စီမကိံန်းများသည် ဆဒသတွင်းအကျ ိုးအပမတ် 
ခွဲဆဝဆပးဖပီး ပပည်တွင်း လူမှုစီပွားဆရး ဖွံ့ ဖဖိုး 
တိးုတက်မှု အမှနတ်ကယ် ပဖစ်ဆစနိုင်မည်လား၊ 
သ့ုိမဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှုများကုိ ရုတ်ချည်း 
ပဖစ်ဆစဖပီး ဆရနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အသက်ဆမွးမှု 
များ ရပ်တန့်သွားကာ နိုင်ငံဆရး မတညဖ်ငိမမ်ှု 
များနှင့် လူမှုစီးပွားဆရး ထိုးနှက်မှုများ ပဖစ်လာ 
မည်လား၊ စသပဖင့် ဆစာဒကတက် ဆမးခွန်း 
ထုတ် လျက်ရှိပါသည်။ ပမန်မာနှင့် အိမန်ီးချင်း 
နိုင်ငံများအကကား လူမှုစီးပွားဆရး ေိုးကျ ိုး 
သက်ဆရာက်မှုများနှင့် နိုင်ငံဆရး၊ စီးပွားဆရး 
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အကျ ိုးအပမတမ်ျားကုိ ညတီူညီမျှေခွဲဆဝ ခံစားရ 
မည်ေိုပါက နိုင်ငံ၏လူမှုစီးပွားဆရး အဆပခအဆန 
များဆပါ် ကကီးစွားေိုးကျ ိုး သက်ဆရာက်မှုများ 
ပဖစ်လာနိုင်ပါသည။် နိုင်ငံသည် ဖွံ့ ဖဖိုးဆရး 
စီမကိံန်းများ၏ ဖိအားများကုိ ခံစားရသညန်ှင့် 
အည ီ ဆရနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဖွဲ့ အစညး်များ၊ 
ဉပဆဒ ပပဌာန်းချက်များသည် ပဖစ်ဆပါ်လာနိုင် 
သည့် ဆဒသတွင်းပပဿနာ/ စိန်ဆခါ်မှုများကုိ 
ရင်ေိုင်ဆပဖရှင်းနိုင်စွမ်း နည်းပါးဆသာဆကကာင့်  
အနာဂတ် လိုအပ်ချက်များကုိ လိုက်ဆလျာ 
ညဆီထ ွ ပပုနိုင်ရန်ပပင်ေင် ထားသင့်ပါသည ် (cf. 
Kattelus et al. 2015)။ ဆရအားလျှေပ်စစ် 
စွမ်းအင်ရယူနုိင်ရန် ေည်များတည်ဆောက်ပခင်း 
ဆကကာင့် အထူးသပဖင့် သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုများ 
ပိမုိ ု ပဖစ်ပွားလာနိုင်ပါသည။် အဘယ်ဆကကာင့် 
ေိုဆသာ် ဆရအားလျှေပ်စစ်အရင်းအပမစ်များမှာ 
ကကိုးဝိုင်းဆတာ နှင့်ကကိုးပပင် ကာကွယ်ဆတာများ 
တညရ်ှိဆသာ ကချင်၊ ရှမး် နှင့် ကရင်ပပည်နယ် 
တွင် ဆတွ့နိုင်ဆသာဆကကာင့် ပဖစ်သည ်(Treue et 
al. 2016)။ Woods (2015)  က ၂၀၁၁ ခုနှစ်မ ှ
၂၀၁၂ ခုနှစ်အကကား ဆရအားလျှေပ်စစ် တည်ဆောက် 
နိုင်ရန် သစ်ကုဗမီတာ ၁၁၀၇၇၇ ခန့် ခုတ်လှ ဲ
ခဲ့ဖပီး ကုဗမီတာ ၁၇၀၀၀ ခန့်မှာ ကျွန်းသစ် 
ပဖစ်သည။် တရုတကု်န်သညမ်ျားက ဆရအား 
လျှေပ်စစ်အတွက် ေညမ်ျား တညဆ်ောက်ပခင်း၊ 
သစ်ထုတ်ပခင်းပဖင့် ကချင်ပပည်နယ်မှသစ်များကုိ 
တရုတပ်ပည်သို့ တင်သွင်းနိုင်မည် ဟုတက်ွေ 
ထားကကသည။် (ဉပမာ-တရုတန်ိုင်ငံ Yunan 
Provice၊ Pian Ma ဖမို့တွင် သစ်စက် လည်ပတ် 
လျက်ရှိဆသာ Yuan dong ကုမ္ပဏီ) 
၂.၂.၄ သစ်ဆတာသယံဇာတြျား အလွန်အကျွ ံ
ထုတ်ယူမြေင်း 

ပမန်မာနုိင်ငံကုိ အရည်အဆသွး ဆကာင်းမွန် 
သည့် ကျွန်းဆတာများစွာ ပိင်ုေိုင်ထားသည့် 
နိုင်ငံတစ်ခုအပဖစ် ကမ္ဘာဆပါ်တွင် အသိအမှတ် 
ပပုထားဖပီးကမ္ဘာဆပါ်တွင် ကျွန်းသစ်လုံးများ 
အများေုံး ထုတ်လုပ်ဆရာင်းချသည့် နိုင်ငံလည်း 

ပဖစသ်ည ် (FAO 2015) ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် FAO 
အစီရင်ခံစာများအရ နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာဆပါ်ရှ ိ
စုစုဆပါင်း ကျွန်းသစ်ထုတ်နိုင်ဆသာ ဟက်တာ 
သန်းဆပါင်း ၂၉ သန်း၏ ထကဝ်က်ခန့် (ကမ္ဘာ့ 
ကျွန်းသစ်လုံး ထုတ်လုပ်မှု၏ ၁/၄ ခန့်) 
ကျွန်းသစ် ထုတ်လုပ်ဆသာဆကကာင့် သဘာဝ 
ကျွန်းဆတာများမှာ အတန်းအစား ကျေင်း 
ခဲ့ရပါသည။် အိန္ဒိယနှင့်တရုတ်ဆစျးကွက်များမှ 
ပမှင့်တက်လာဆသာ ဝယ်လိုအား ပဖည့်ေည်း 
ဆပးနိုင်ရန် ကျွန်းစိုက်ခင်းများကုိ တညဆ်ထာင် 
စီမအံုပခ်ျုပရ်န် ပိ၍ု စိတ်ပါဝင်စားခဲ့ကကပါသည။် 

စီးပွားပဖစ ် ကျွန်းသစ်ထုတ်လုပပ်ခင်းကုိ 
ဖဗိတိသျှေ ကုိလိုနီဆခတ် ၁၈၀၀ အလယ်ပိုင်း 
ခုနှစ်များတွင် စတင် ဆောင်ရွကခ်ဲ့ကကဖပီး ထိုစဉ် 
က ဆရရှည်တည်တံ့မှုကုိ ပဖစ်ဆစရန် နှစ်စဉ် 
ဆတာထွက်ပမာဏ (AAC) ကုိတက်ွချက်သည့် 
စနစ ်ကျင့်သံုးခဲ့ကကသည။် သ့ုိရာတင်ွ သစ်ထုတ ်
လုပ်ရာတွင် အေုိပါ ဆတာထွက်အတုိင်း လုိက်နာ 
ခဲ့ပခင်း မရှိဆပ။ ယခင်အစိုးရ (ယခင်နိုင်ငံဆတာ် 
ဖငိမး်ချမ်းဆရးနှင့် ဖွံ့ ဖဖိုးဆရးဆကာင်စီ) သည် 
နိုင်ငံပခား ဆငွကကးလိုအပ်ချက် ပပည့်မီှဆစရန် 
နှစ်စဉ် ခွင့်ပပုဆတာထွက်ပမာဏကုိဆကျာ်လွန်၍ 
ေယ်စုနှစ်များစွာ အလွန်အကျွ ံထုတ်လုပ်ခ့ဲသည် 
(Woods and Canby 2011; Springate-
Baginsky, 2013)။  

တရားမဝင် သစ်ထုတ်လုပ်မှုမာှလည်း 
နှစ်ဆပါင်းများစွာ နိုင်ငံအနှံ့ပဖစ်ပွားလျက်ရှဖိပီး  
ပွင့်လင်းပမင်သာ မှုမရှိပခင်းနှင့် အကျ ိုးစီးပွား 
ယှက်နွယ ် ပတ်သက်မှုများဆကကာင့် သစ်ခိုး 
ထုတ်မှုတိက်ုဖျက်ရန် မစွမး်သာဘဲ ပဖစ်ခဲရ့ 
သည။် သစ်အလွန်အကျွ ံ ထုတ်ယူမှုများသည် 
ဆပမဆပပာင်းလဲ အသံုးချမှုများနှင့် သစ်ဆတာများ 
မှ အပခားဆပမများသ့ုိ ဆပပာင်းလဲမှုများကုိ အရိှန ်
အဟုန်ပဖင့် ပဖစ်ပွားဆစခဲ့ပါသည။် သစ်ဆတာ 
ပပုန်းတီးမှုနှုန်းကို ရပ်တန့်ရန် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် 
ကျွန်းသစ်နှင့် သစ်မာတင်ပ့ုိ ဆရာင်းချမှု တားပမစ်မိန့် 
ချမှတခ်ဲ့ဆသာ်လညး် တရားဝင်သစ်ထုတ်လုပ် 
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ဆရာင်းချပခင်း က့ဲသ့ုိဆသာ ဆကာင်းမွနဆ်သာ 
သစ်ဆတာစီမံအုပခ်ျုပမ်ှု ဆဖာ်ဆောင်ရာတွင် 
ထိဆရာက်မှုနည်းပါးခ့ဲဖပီး ပပည်တွင်းသစ် လုိအပ်ချက်  
ကုိလည်း ကကိုးဝိုင်းဆတာ၊ ကကိုးပပင်ဆတာများမှ 
တရားမဝင်ခိုးထုတ်မှုများက ပဖည့်ေည်းဆပးခဲ့ 
ဆသာဆကကာင့် ဆရရှည်တည်တံ့မှုကုိ များစွာ 
ထိခိုက်ခဲ့ပါသည။် ဉပမာအားပဖင့် Treue et al. 
(2016) တ့ုိ၏ ကချင်နှင့် စစ်ကုိင်းတုိင်း ဆဒသကကီး၌ 
ဆလ့လာချက်တစ်ခုတွင် ကျွန်းသစ်အား ကန့်သတ် 
လုံးပတဆ်အာက် ခုတ်လှဲဖပီး ကျွန်းဆတာများ 
သတ်မှတထ်ားသည့် နှစ် ၃၀ အတွင်းပပန်လည် 
ကကီးထွားသည့်တိုင် ဆစာင့်ေိုင်းပခင်း မပပုဘဲ 
ဆတာထဲသ့ုိ ကာလမပပည့်မီပပန်ဝင်ကာ အပခား 
သစ်များကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ ဆကကာင်းဆတွ့ရှိခဲ့ကက 
သည။် ထို့အပပင် သစ်မျ ိုးစုံဆပါက်ဆရာက်သည့် 
ဆတာများအတွင်း စီးပွားပဖစ် ထငး်ခုတလ်ှဲ 
ထုတ်လုပ်မှုများကိုလည်း ထိန်းချုပ်ရန် ခက်ခဲ 
လာဖပီး အေုိပါဆတာများမှာ တပဖည်းပဖည်း 
စိုက်ပျ ိုးဆပမ (သ့ုိ) ဆတာင်ယာခင်းများ အပဖစ် 
ဆပပာင်းလဲသာွးနိုင်ပါသည။် 

Treue et al. (2016) တ့ုိက ဆပါက်ဆရာက် 
သည် ့ သစ်မျ ိုးအဆရအတွက် ဆလျှော့နည်းသွား 
သညကုိ် (ဥပမာ - ကျွန်းနှင့် အင်တိုင်းဆတာမှ 
အင်တိုင်းဆတာ သီးသန့်သို့ ဆပပာင်းလဲပခင်း) 
ဆလ့လာပခင်း ပဖင့်သိနုိင်သည့် ဆတာအတန်းအစား 
ကျေင်းမှု အတိင်ုးအတာအား ဖဂိုလ်တုဓာတပ်ုံ 
များပဖင့် ဆဖာ်ထုတရ်န်မပဖစ်နိုင်ဆပ။ ထိုဆကကာင့် 
ဆတာအတန်းအစား ကျေင်းမှု အတိင်ုးအတာ 
ကုိ ပပည့်စုံစာွ သိရှိဆစရန် သစ်ဆတာ သယံဇာတ 
စာရင်းဆကာက်ယူပခင်းကုိ မပဖစ်မဆန ဆောင်ရွက် 
ရမည်ပဖစ်သည။် 

ဖဂိုလ်တ ု ဓာတ်ပုံများအား ဆလ့လာ 
ေန်းစစ်ပခင်းပဖင့် ကျွန်းသစ်များ အလွန်အကျွ ံ
ခုတလ်ှဲထားရှိမှုနှင့် ပိဆတာက်နှင့် တမလန်း 
စဆသာ အဖိးုတန် သစ်မာများအား လွန်စွာ 
ထုတ်လုပ်ထားမှုတ့ုိကုိ သိရှိနိုင်ပါသည။် ကညင် 
က့ဲသ့ုိဆသာ ဆတွ့ရများသည့် သစ်မျ ိုးများကုိ 

လကတ်ဆလာနှစ်များတွင် ပိမုိခုုတ်လှဲထုတ်လုပ် 
လာကကပါသည။် 

ပမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းသည် သစ်ထုတ် 
လုပ်ပခင်းပဖင့် ဝန်ကကီးဌာန၏ နိုင်ငံပခားဝင်ဆငွ 
ရှာဆဖွဆသာ ပင်မဌာနကကီးပဖစ်ဖပီး သစ်မာ 
ခုတ်လှဲ၊ ပိင်ုးပဖတ၊် ဆစျးကွက်တင်ပို့ ဆရာင်းချ 
သည့် လုပင်န်းများကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက ်
ဆလသည။် ထိုဌာနသည် ခုတ်လှဲစဉ်မ ှဆစျးကွက် 
တင်ပ့ုိသည့်အထိ ကုန်စည်ကွင်းေက် တစ်ဆလျှောက် 
ရှ ိလုပ်ငန်းအေင့်ေင့်များကုိ ထိန်းချုပ် ကွပကဲ် 
ပါသည။် သ့ုိဆသာ်လညး် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ် 
ဝန်းကျင်တွင် ပမန်မာသစ်လုပ်ငန်းသည် သစ်ဆတာ 
ဉီးစီးဌာနမှ ထုတ်ပပန်ဆသာ နှစ်စဉ်ခွင့်ပပု 
ဆတာထွက်ပမာဏနှင့်အညီ သစ်ထုတ် လုပ်မှုကုိ 
ဆောင်ရွကခ်ဲ့ပါသည။် (ဇယား-၆) 

၂၀၁၅ ခုနှစ်တင်ွ နိုင်ငံအဝှမ်း သစ် 
ထုတ်လုပ်မှု ၁ နှစ်ရပ်ေိုင်းမိန့်ထုတပ်ပန်ခဲဖ့ပီး 
၂၀၁၆-၁၇ ခုနှစ်တွင် သစ်ခုတ်လှဲမှု မပပုလုပ်ခဲ့ 
ဆပ။ အေုိပါရပ်ေိုင်းမှုသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် 
မတလ်အထိ အသက်ဝင်ခဲ့ဖပီး သစ်ထုတ်လုပ ်၁ 
ရာသီလုံး သစ်ဆတာများအား အနားဆပးခဲ့သည။်  
အေုိပါေုံးပဖတခ်ျက်သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတလ် 
တွင် ဆရွးဆကာက်ပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့သည့် 
အာဏာရ ပါတီပဖစ်သည့် အမျ ိုးသားဒီမိုကဆရစီ 
အဖွဲ့ ချုပ်အစိုးရ၏ သစ်ဆတာကဏ္ဍအတွင်းရှိ 
အဂတိလုိက်စားမှုများကုိတိက်ုဖျက်ရန် ေန္ဒကုိ 
ဆဖာ်ထုတလ်ိုက်ပခင်းပင်ပဖစ်သည။် 

သ့ုိဆသာ်လည်း ဆဒသအာဏာပိုင်များက 
ထိုသ့ုိကကို းပမ်းအားထုတ် ခဲ့ဆသာ်လညး် သစ် 
ထုတ်လုပ်မှုရပ်ေိုင်းခဲ့ပခင်းသည် ပမန်မာနိင်ုငံ၏ 
ဒုတယိအကကီးေုံးဖမို့တွင် သစ်ခိုးထုတ်မှုများကုိ 
ပိမုိပုဖစ်ပွားဆစခဲ့သညဟု် Doyle (2019) က 
ဆပပာကကားခဲ့ပါသည်။  အချ ို့ဆသာ စီးပွားဆရး 
လုပ်ငန်း ရှင်များက ထိုသ့ုိရပ်ေိုင်းမှုဆကကာင့် 
ဉပဆဒ ပပင်ပခိုးထုတ်မှုများတွင် ပါဝင်ခဲ့ကက 
သည။် 
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သစ်အလွန်အကျွ ံ ထုတ်လုပ်ပခင်းဆကကာင့် 
ဆတာအတန်းအစား ကျေင်းပခင်းသည် ဆရှ့ 
ေက်ဆလျာ့ နည်းသွားနိုင်ပါသည။် အဘယ် 
ဆကကာင့်ေုိဆသာ် သစ်ဆတာဉီးစီးဌာနသည် နှစ်စဉ် 
ခွင့်ပပု ဆတာထွက်နှုန်းကုိ သိသာစွာ ဆလျှော့ချရန် 
နှင့်  သစ်ဆတာက်ဆလျှောက်ထုတ်ခဲ့ဆသာ အချ ို့ 
ဆဒသများ (ပဲခူးရိုးမ)တွင် သစ်ထုတ်မှုနှင့် အဖိးု 
တန်သစ်မျ ိုးများခုတ်လှဲမှုရပ်ေိုင်းရန် မူဝါဒ 
များချမှတလ်ျက်ရှိ ဆသာဆကကာင့် ပဖစ်သည။် 
၂၀၁၇/၁၈ ဘဏ္ဍနှစ်မှစတင်၍ အစုိးရသစ်၏ 
ရက် ၁၀၀ စီမခံျက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အဆနပဖင့် 
နှစ်စဉ်ခွင့်ပပုဆတာထွက်ကို ကျွန်းသစ် ၁၉၂၁၀ 
တန ် (သ့ုိ) ၁၇၄၂၇ တန်အထိလည်းဆကာင်း၊ 
အပခားသစ်မာ ၅၉၃၃၃၀ တန် (သ့ုိ) ၅၃၈၂၅၉ 
တန်အထိလညး်ဆကာင်း ဆလျှော့ချသတ်မှတ ် ခဲ့ 
သည။် ပမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းသည် နှစ်စဉ်ခွင့်ပပု 
ဆတာထွက်ဆအာက်ပဖစ်သည့် ကျွန်းသစ် ၁၅၂၈၀ 
တန ်(သ့ုိ) ၁၃၈၆၁ တန်၊ သစ်မာ ၃၀၀၀၀၀ တန ်
(သ့ုိ) ၂၇၂၁၅၅ တန်သာလျှေင် ထုတ်လုပ်ရန် 
စီမထံားကကသည်(ပမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၁၆)။  

မီးဆသွးနှင့်ထင်း ဆလာင်စာထုတ်လုပ်မှု 
ဆကကာင့် သဘာဝဆတာများ အတန်းအစား 
ကျေင်းပခင်းသည် ဆရှ့ေကပ်ပဿနာတစ်ရပ် 
အဆနပဖင့် ကျန်ရိှဆနဉီးမည်ပဖစ်သည်။  ဆကျးလက် 
ဆဒသများတွင် အေင်ဆပပလွယ်ကူဖပီး ဆစျးနှုန်း 

ချ ိုသာဆသာ အစားထိုးစွမး်အင်ရယူ အသံုးပပု 
နိုင်ပခင်း မရှိဆသာဆကကာင့် ထငး်ဆလာင်စာများ 
အား မိမိသံုးနှင့် စီးပွားပဖစ်သံုးပပုမှုနိုင်ရန် 
လုိအပ်ချက်များမှာ ပမင့်မားလျက်ရိှသည်။ ဘက်စံုသံုး 
သစ်ဆတာ စုိက်ခင်းများမှလည်း လံုဆလာက်ဆသာ 
ထင်းဆလာင်စာ ပ့ံပုိးဆပးနုိင်ပခင်းမရိှဆပ။ ထင်း 
ဆလာင်စာသံုးစွဲမှု ဆလျှော့ချပခင်းမှာ အမျ ိုးသား 
အေင့် ရာသီဉတု ဆပပာင်းလဲမှုေုိင်ရာ အဆကာင် 
အထည်ဆဖာ် ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ် 
တွင် ဉီးစားဆပးလုပ်ငန်းများထဲမှ တစ်ခုပဖစ ်
သည။် ၂၀၁၆ ခုနှစ် မှ ၂၀၃၁ ခုနှစ်အတွင်း 
စွမး်အားပမင့် မီးဖိ ု စုစုဆပါင်း ၂၆၀၀၀၀ ခန့် 
ပဖန့်ဆဝရန် လျာထား ကကဖပီး ဆကျးလက်ဆဒသ 
လျှေပ်စစ်မီးလငး်ဆရး အတွက်လည်း ကကိုးပမ်း 
အားထုတ်လျက် ရိှသည်။ 

၂.၂.၅။ တရားြဝင်သစ်ထုတ်လုပ်မြေင်း 
ပမန်မာနိင်ုငံတွင် တရားမဝင် ထုတ်လုပ ်

လျက်ရှိဆသာ သစ်ဆတာထွက်ပစ္စညး်များမှာ  
သစ်၊ ထငး် ဆလာင်စာနှင့် မီးဆသွးစသညတ်ို့ 
ပဖစ်ကကသည။် ပမန်မာနိုင်ငံသည် သစ်အလံုး 
လိုက်ဆသာ် လည်းဆကာင်း၊ စကဲွယားတုးံများ 
အပဖစ်ဆသာ ် လည်းဆကာင်း တင်ပို့ဆရာင်းချမှု 
           အများေုံး နိုင်ငံပဖစ်ပါသည။် 
ခုတ်လှဲထုတ်လုပ် လိုက်ဆသာသစ်တွင် ပမန်မာ့ 
သစ်လုပ်ငန်း၏ အမှတ်တံေိပ် (အဆကာက် 

ဇယား-၆။  ၂၀၁၁ ခုနစ်ှမှ ၂၀၁၆ ခုနစှ်အထိ နှစ်စဉ်ခင့်ွပပုဆတာထွက်ပမာဏ နှင့် လက်ဆတွ့ခုတ်လဲှ ထုတ်လုပ် 

ဆသာပမာဏနှိုင်းယှဉ် 

ေဏ္ဍာနှစ ် ကျွန်း (တန်) သစ်ြာ (တန်) 

 လုပ်ငန်းစီြံြေျက် အြနှ်တကယ်ဖပီးစးီြှု လုပ်ငန်းစီြံြေျက် အြနှ်တကယ်ဖပီးစးီြှု 

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၃၇၁၀၀၀ ၂၄၆၇၅၅ ၁၇၈၉၄၀၀ ၁၆၃၆၁၅၅ 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၆၉၈၀၀ ၂၄၇၉၈၉ ၁၃၉၁၆၀၀ ၁၆၄၂၂၃၅ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၁၈၆၆၅၀ ၁၅၁၁၀၁ ၇၈၇၆၀၀ ၈၀၀၀၂၈ 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၆၀၀၀၀ ၄၄၃၆၁ ၆၇၀၀၀၀ ၆၂၇၆၅၂ 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၆၀၀၀၀ ၅၉၆၄၀ ၆၇၀၀၀၀ ၆၁၆၃၁၀ 

၂၀၁၆ (ဇူလုိင်)  ၁၈၃၃၇  ၁၀၈၈၉၁ 

အရင်းအပမစ်-ပမနမ်ာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၁၆ 
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တံေိပ)် ပါမှသာ လျှေင် တရားဝင်သစ် အပဖစ် 
သတ်မှတက်ာ သစ်ကုန်သွယ် ဆရာင်းချမှုကို 
ထိန်းချုပ်သည့် စနစ်ကုိ ကျင့်သံုးလျက် ရိှသည။် 

နယ်စပ်ဂိတ်များတွင် (အထူးသပဖင့် တရုတ် 
နုိင်ငံသ့ုိ)  တရားမဝင် သစ်ကုန်သွယ်မှုများသည် 
လွန်ခဲ့ဆသာ ေယ်စုနှစ် ၂ ခ ုကတည်းက ပဖစ်ပွား 
လျက်ရိှဖပီး ပမာဏတန်ချန်ိ ဆတာ်ဆတာ်များများ 
ကုိ         လျက်ရှိသည် (EIA 2015). 
ထို့အပပင် တရုတ၊် ဗီယက်နမန်ှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ 
သစ်အဆပခခံစက်ရုံ နှင့် ကုမ္ပဏီများ၏ ပမှင့်တက် 
လာဆသာ ဝယ်လိုအားများကလည်း ပမန်မာ့  
သစ်ဆတာများအဆပါ် ဖိအားများစွာ သက်ဆရာက် 
လာနိုင်ပါသည။် အေုိပါနိုင်ငံများတွင် ၄င်းတို့ 
နုိင်ငံတွင်းရိှ သဘာဝဆတာများမှ သစ်ထုတ်လုပ် 
မှုကုိတင်းကကပ်စွာ ပိတ်ပင်ထားကက ဆသာဆကကာင့် 
ဆဒသတွင်းရှိ သစ်ဆတာဖံုးလွှမ်းမှု ဆကာင်းသည့် 
နိုင်ငံများပဖစ်ဆသာ ပမန်မာ၊ ကဆမ္ဘာဒီးယားနှင့် 
လာအုိနုိင်ငံတ့ုိထံမှ ကုန်ကကမ်းများ ရယူကကဆလ 
သည။်  ထိုအနက် ပမန်မာနိုင်ငံသည် ကျွန်းသစ်၊ 
ပိဆတာက်စဆသာ အဖိးုတန်သစ်မျ ိုး များစွာ 
ဆပါကကယ်ဝဆသာဆကကာင့် ပမန်မာနုိင်ငံမှ ပုိမုိဝယ်ယူ 
ကကဆလသည် (EIA 2015)။ EIA သုဆတသန 
ပပုလုပ်ချက်အရ ပမန်မာနုိင်ငံရိှ ဝယ်လုိအား 
ပမင့်မားဆသာ ပိဆတာက် မျ ိုးရင်းဝင်မျ ိုးစိတ် ၂ ခ ု
မှာ- တမလန်းနှင့် ပိဆတာက်တို့ပင် ပဖစ်ဆကကာင်း 
သိရသည်။ 

MoNREC ဝန်ကကီးဌာနသည် တားပမစ် 
သစ်မျ ိုးများ ထုတ်ပပန်ဆကကညာကာ တမလန်း 
နှင့် ပိဆတာက်ခုတလ်ှဲ ဆရာင်းဝယ်ဆဖာက်ကား 
မှုကုိ ထိန်းချုပ်လျက်ရှိသည။် သ့ုိဆသာ်လညး် 
                    မှုများ ပဖစ်ပွားလျက် 
ရှိသညန်ှင့်အမျှေ အေုိပါ သစ်မျ ိုးများသည် 
တရုတ-်ပမန်မာနယ်စပတ်ွင် ဆမှာင်ခို ဆရာင်းဝယ ်
ဆဖာက်ကားလျက်ရှိဆသာ သစ်များ ပဖစ်ေဲပင် 
ပဖစ်သည၊်။ EIA သည် တရုတ် အမျ ိုးသားအေင့် 
စံသတ်မှတထ်ားဆသာ သစ်မျ ိုး ၃၃ မျ ိုးကုိ 
ဆဖာ်ထုတခ်ဲ့ဖပီး ၄င်းတို့အနက် ၆ မျ ိုးမှာ ပမန်မာ 

နိုင်ငံတွင် ဆပါက်ဆရာက်ဆလသည်။ ၄င်းတို့မာှ 
တမလန်း၊ ပိဆတာက်၊ သင်းဝင်၊ စန္ဒကူး၊ Burma 
Blackwood (Dalbergia cultrate)နှင့် Ceylon 
ebony (Diospyros ebenum) တို့ပဖစ်ကကသည။်  
တမလန်းနှင့် ပိဆတာက်မှာ အများေံုး ဆရာင်းဝယ် 
ဆဖာက်ကားကျဆသာ သစ်မျ ိုးများပဖစ်ကကသည။် 

အဘယ်ဆကကာင့်ေိုဆသာ် အိမန်ီးချင်း 
နိုင်ငံများတွင် အေိုပါ သစ်မျ ိုးများ ရှားပါး 
လျက်ရှိဆသာဆကကာင့်ပဖစ်သည။် 

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဆအာက်တိဘုာလတွင် 
မျ ိုးေက်ပျက်သုဉ်းလုေဲ ဆတာရိင်ုးတိရစ္ဆာနန်ှင့် 
သစ်ပင်ပနး်မန်များ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှု 
ေုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း (CITES) ၏ ၁၇ ကကိမ်ဆပမာက် 
အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံများ ညလီာခံတွင် တမလန် မျ ိုး 
ရင်းဝင်မျ ိုးစိတ်ဆပါင်း ၂၅၀ ဆကျာ ် အား CITES 
၏ ဆနာက်ေကတ်ွစဲာရင်း ၂ တွင် ထည့်သွင်း 
ခဲ့ပါသည။် ဤနည်းအားပဖင့် အေုိပါ မျ ိုးစိတ် 
များအား နိုင်ငံတကာဆစျးကွက်တွင် ခွင့်ပပုမိန့်  
ပဖင့်သာ ဆရာင်းချနိုင်မည် ပဖစ်ပါသည။် EIA 
သုဆတသန ပပုချက်များအရ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မ ှ
၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ နိုင်ငံတကာဆစျးကွက်သ့ုိ 
တင်ပို့ဆရာင်းချခဲ့ဆသာ ပမန်မာ့သစ်ကုဗမီတာ 
သန်းဆပါင်း ၁၀.၂ သန်းခန့်မာှ တရားဝင် ခတု်လှဲ 
ထားပခင်း မဟုတဘဲ်          ထုတ်လုပ ် -
ပခင်းများမှ ရရိှခဲ့ပခင်း ပဖစ်သည။် တစ်ပိုင်းတစ်စ 
ပပင်ေင် (သ့ုိ) သစ်အဆပခခံ အဆချာထည်များ 
နိုင်ငံပခား တင်ပို့ဆရာင်းချမှု နှင့် ပပည်တွင်း 
သံုးစွဲမှုများ အားလုံးဆကကာင့် သစ်ခိုးထုတ်မှု 
ပမာဏ ပိမုိပုမှင့်တက်လာပါသည် (EIA 2015)။  

UN Comtrade ၏ ဆလ့လာချက်များ 
အရ ပမန်မာနိုင်ငံသည် တစ်နှစ်လျှေင် အဆမရိကန် 
ဆဒါ်လာ သန်းဆပါင်း ၃၀.၅ သန်းခန့် တန်ဖိုး 
ရှိဆသာ (ကမ္ဘာလုံးေိုင်တာ တင်ပို့မှု၏ ၂.၈%) 
ထငး်ဆလာင်စာနှင့် မီးဆသွးများ အများေံုး 
တင်ပို့ဆရာင်းချသည့် နိုင်ငံများထဲမှ တစ်ခုပဖစ် 
သညဟု် သိရသည်။ Richer (2014)က 
တရုတန်ိုင်ငံသ့ုိ မီးဆသွးတင်ပို့ ဆရာင်းချမှုမှာ 
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၂၀၀၀ အဆစာပုိင်း ခုနှစ်များတွင် မရှိဆသး 
ဆသာ်လညး် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း 
တင်ပို့မှုမှာ ၂၅၀၀% ထကပ်မင့်တက်လာခဲ့သည။် 
စုစုဆပါင်း ပမာဏမာှ ကုဗမီတာသန်းဆပါင်း ၀.၅ 
သန်းခန့်ရှိခဲ့ဖပီး မီးဆသွးသည် ပမန်မာနိင်ငံ၏ 
တရုတပ်ပည်သို့ သစ် နှင့် သစ်ဆတာထွက်ပစ္စညး် 
တင်ပို့ ဆရာင်းချမှုအား၏ ၃၂ %ခန့်ရိှ လာဖပီး 
ပဖစ်သည ် ဟု ဆဖာ်ထုတ်ထားပါသည။် မီးဆသွး 
အား တရုတ၏် ေိုလာပပား ထုတ်လုပနုိ်င်ရန်နှင့် 
ေီလီကွန် သတ္တုစက်ရုံများ၌ သတ္တုရိုင်း 
အရည်ကျ ိုသည့် လုပ်ငန်းများတွင် အသံုးပပုကက 
သညဟု် အေိုပါ သုဆတသနတွင် ဆဖာ်ပပထား 
ပါသည။် ပမန်မာနိင်ုငံမှ                     
မီးဆသွး အားလုံးကုိ ကူမင်းခရိုင် အခွန်ရုံးတွင် 
စာရင်းသွင်း မှတ်တမ်း ထားပခင်းသည် ပင်လယ် 
ပဖတဆ်ကျာ် တင်ပို့ဆရာင်းချပခင်း မဟုတဘ်ဲ 
နယ်စပ်မှတစ်ေင့် ဆရာင်းချပခင်း ပဖစ်ဆသာ 
ဆကကာင့် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ တညေ်ဲဉပဆဒ များအရ 
တရားမဝင် ကုန်ကူးမှုများပင် ပဖစ်သည။် 
သစ်ဆတာဉီးစီးဌာနမှရရှိဆသာ သတင်း အချက် 
အလကမ်ျား အရ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧဖပီလမှ ဇွန်လ 
အတွင်း တရုတ-်ပမန်မာ နယ်စပ်တင်ွ မီးဆသွး 
တန်ဆပါင်း ၁၀၅၃ ခန့် ဖမ်းေီးရမိခဲသ့ည်ကုိ 
ကကည့်ပခင်းအားပဖင့်                     
                          မီးဆသွးကုန်ကူးမှုများ 
ပါဝင်လျက်ရှိဆကကာင်း သိနိုင်ပါသည။်  
(Myanmar-Chinese Website 2016) 
၂.၂.၆ ထငး်ဆလာင်စာသံုးစွဲြှု 

ထငး်ဆလာင်စာသည် ဇီဝပဒပ်ထုအဆပခခံ 
စွမး်အင်များ၏ ၉၀%ခန့် ပါဝင်ဖပီး အများစုကုိ 
သဘာဝဆတာများမှ ခုတ်လှဲရရိှဖပီး ဖမို့ပပနှင့် 
ဆကျးလက်ဆဒသ၂ ခုလံုးတွင် အသံုးပပုကက 
ပါသည။် အိမဆ်ထာင်စုတစ်ခု၏ တစ်နှစ်လျှေင် 
ပျမး်မျှေ ထငး်ဆလာင်စာသုံးစွဲမှုမာှ အကကမ်းဖျင်း 
အားပဖင့် (ဆကျးလက်ဆဒသ အိမဆ်ထာင်စု) ၂.၅ 
ကုဗတန် (၄.၅ ကုဗမီတာ)ခန့်ရှိဖပီး (ဖမိုပပ 

အိမဆ်ထာင်စု) ၁.၄ ကုဗတန် (၂.၅ ကုဗမီတာ) 
ခန့်ရိှဆလ သည် (ADB 2012)။  

လူဉီးဆရအများစု (၈၅%) မှာ ချက်ပပုတ် 
စားဆသာက်ရန်အတွက် ထငး် ဆလာင်စာအဆပါ် 
မှခီိုဆနရပါ သည။် ထငး်ဆလာင်စာ (၅၉%)၊ 
မီးဆသွး (၂၄%)နှင့် လျှေပ်စစ် (၁၄%) စသပဖင့် 
အသီးအသီးမှခီို ဆနရပါသည။် စိုက်ပျ ိုးစွန့်ပစ်ပ 
စ္စညး် (စပါးခွ)ံတို့မာှ ၃ %သာပါဝင်ဆလသည။် 
ဆကျးလက်ဆဒသရှိ ၈၀ %  ခန့်ဆသာ လူဉီးဆရ 
သည် ထငး်ကုိအဓိကထားမှခီိုဖပီး ဖမို့အစွန် 
(ဖမို့ပပ မကျတကျ) ဆဒသများတွင် ထင်းဆလာင်စာ 
၁၈ %နှင့် မီးဆသွး ၄၅%အသံုးပပုလျက်ရှိသည် 
(EMC 2015) ။ ချက်ပပုတ် စားဆသာက်ရန် 
ဆခတ်မီဆလာင်စာ (ဉပမာ ဂစ်ဓာတ်ဆငွ့)ကုိ 
ဖမို့ပပ ဆဒသများတွင်သာ အသံုးပပုနိုင်သည။် 
မိရိုးဖလာဇီဝပဒပ်ထုဆလာင်စာများ(ဥပမာ ထငး် 
နှင့် တိရစ္ဆာန် အညစ်အဆကကးများ) ကုိ တွင်ကျယ်စွာ 
အသံုးပပုရေဲပဖစ်ဖပီး စွမး်အင်သံုးစွဲမှု၏ ၇၀%ခန့် 
ရှိဆလသည်။ နိုင်ငံအဝှမ်း အသံုးများဆသာ 
မီးဖိမုှာ ဖိခုဆနာက်ေိုင်မးီဖို (၃၅%)၊ မီးဆသွးမီးဖုိ 
(၂၇%) နှင့် လျှေပ်စစ်မီးဖို (၁၅%) စသည်တ့ုိ 
ပဖစ်ကကသည။် မီးဆသွးမီဖို (၄၆%) နှင့် လျှေပ်စစ် 
မီးဖို (၃၅%)တို့ကုိ ဖမို့အစွန် ဆဒသများတွင် 
ပိမုိအုသံုးပပုကကဖပီး ဆကျးလကဆ်ဒသများတွင် 
ဖိခုဆနာက်ေိုင် မီးဖို (၅၀%)ကုိ အသံုးများ 
ဆလသည။် ဖမို့ပပအိမ်ဆထာင်စု များသည် 
ဆကျးလက်အိမဆ်ထာင်စုများထက် မီးဖိအုဆရ 
အတွက် ပိမုို အသံုးပပုကကဆလသည်။ ဖိခုဆနာက် 
ေိုင်မးီဖိအုသံုးပပုဆသာ အိမဆ်ထာင်စုများသည်  
မီးဖို  ၁ ခုတညး်သာလျှေင် ပုမံှနအ်သံုးပပု ကကပါ 
သည။် ၉၅ % ခန့်ဆသာဆပဖကကားသူများက 
မီးဖိကုို ဆရဆနွးကကိုရန် အသံုးပပုကကသည် 
ဆပပာကကဖပီး ၁၈ % က အပူဓာတရ်ရန်၊ ၇ % က 
တိရစ္ဆာနအ်စာ ချက်ပပုတ်ရန်နှင့် ၂ % က 
မီးလငး်ရန်စသညပ်ဖင့် အသီးသီး အသံုးပပုကက 
ပါသည ်( ibid 2015)။ 
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ဧရာဝတ၊ီ ပဲခူး၊ မဆကွးတိင်ုးဆဒသကကီး၊ ရှမး် 
ပပည်နယ် နှင့် တနသသာရီတိုင်းဆဒသကကီးတွင် 
ပပုလုပ်ဆသာ အိမဆ်ထာင်စုများ ချက်ပပုတ်စား 
ဆသာက်မှု စစ်တမ်းမှ အဖိးုတန် သတင်းအချက် 
အလက်များ ရရိှခ့ဲပါသည်။ ဧရာဝတီ၊ မဆကွးတုိင်း 
ဆဒသကကီးနှင့် ရှမ်းပပည်နယ်တိုတ့ွင် ထငး် 
ဆလာင်စာ အရင်းအပမစ်များ ရှားပါးလာဆသာ 
ဆကကာင့် ထငး်ဆကာက်/စုဆောင်းရာတင်ွ များစွာ 
ခက်ခ ဲ လာပါသည်။ စစ်တမး် ရလဒ်များအရ 
ထငး်ဆလာင်စာများကို အမျ ိုးသားသစ်ဆတာ 
ကဏ္ဍပင်မစမီံကိန်းတွင် ဆဖာ်ပပထားသလို အစု 
အဖွဲ့ ပုိင် ဆတာများနှင့် သဘာဝဆတာများမှ 
ထုတ်ယူပခင်းမဟုတဘဲ် စိုက်ခင်းများမှရယူကက 
ပါသည။် ထုိအချက်ကုိ ကကည့်ပခင်းအားပဖင့် ထုိ 
တိင်ုးဆဒသ/ ပပည်နယ်များတွင် ထငး်ဆကာက်/ 
စုဆောင်းပခင်းသည် သစ်ဆတာအတန်းအစား 
ကျေင်းမှုကုိ များစွာသက်ဆရာက်မှု မရှိဆပ။ 
ရှမး်ပပည်နယ်ရှိ ၄၄ ရာခိင်ုနှုန်းခန့်နှင့် တနသသာရီ 
တိင်ုး ဆဒသကကီးရှိ ၈ ရာခိင်ုနှုန်းဆသာ ဆပဖကကား 
သူများသာလျှေင် ထငး်ဆလာင်စာကုိ သဘာဝ 
ဆတာများမှရရှိသည်ဟု ဆပဖကကားကကပါသည။်  

ဆယဘုယျအားပဖင့် ၃ ပု ံ ၂ ပုခံန့်ဆသာ 
ဆကျးလက်ဆနပပည်သူများသည် ထငး်ဆလာင်စာ 
လုံဆလာက်စွာ ရရှိပခင်းမရှိဆပ။ အိမဆ်ထာင်စု 
အားလုံး၏ ၅၀ % ခန့်သာလျှေင် ထငး်ဆလာင်စာ 
များကုိ ဝယ်လိုကကဖပီး ဧရာဝတတီိင်ုးဆဒသကကီး 
နှင့် တနသသာရီတိုင်းဆဒသကကီးတို့တွင် ထငး် 
ဆလာင်စာ သံုးစွဲမှုနှုန်းပမင့်မားပခင်းနှင့် သစ်ဆတာ 
ပပုန်းတီးမှုတ့ုိအကကား ေက်နွယ်မှုရှိဆလသည်။ 

ပမန်မာနိင်ုငံတွင်ဆရအားလျှေပ်စစ် နှင့် 
သဘာဝဓာတ်ဆငွ့စဆသာ စွမး်အင်အရင်းအပမစ် 
များ ဆပါ်ကကယ်ဝဆလသည။် သ့ုိဆသာ်လည်း 
နိုင်ငံသည် အဆရှ့ဆတာင်အာရှတင်ွ လူတစ်ဉီး 
လျှေင ်စီးပွားပဖစ်စွမ်းအင် သံုးစွဲမှုနှုန်းနိမ်ပ့ါးေဲပင် 
ပဖစ်သည။် ထိုသ့ုိစမွ်းအင်လိုအပ်ချက် နိမ့်ပါးရ 
ပခင်းမှာ လူတစ်ဉီးချင်း ဝင်ဆငွနည်းပါးပခင်းနှင့် 
စွမး်အင်ေိုင်ရာအဆပခခံ အဆောက်အဉီများ 

လုံဆလာက်မှုမရှိပခင်း တို့ဆကကာင့်ပဖစ်သည် (ADB 
2012)။ 

သစ်ဆတာဉီးစီးဌာနသည် ထင်းဆလာင်စာ 
စဉ်ေက်မပပတ်ဆထာက်ပ့ံဆပးနုိင်ရန်နှင့် ကကိုးဝုိင်း 
ဆတာများမှ ထုတ်ယူမှုဆလျှော့ချနိုင်ရန် ဆကျးရွာ 
ထငး်စိုက်ခင်းများ တိးုပမှင့် တညဆ်ထာင်လျက် 
ရှိသည။် ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ ကာလ 
များတွင် သစ်ဆတာစုိက်ခင်း ဟက်တာသန်းဆပါင်း 
၀.၈၄ ခန့် တည်ဆထာင်ခ့ဲဖပီး ၄င်းတ့ုိအနက် ၂၀% 
မှာ ဆကျးရွာ ထငး်စိုက်ခင်းများပင်ပဖစ်သည။် 
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဆနာက်ပုိင်းမှစ၍ စုိက်ခင်းတည်ဆထာင် 
မှု နည်းပါးလာခဲ့သည။် တစ်ဖက်တင်ွလည်း 
ဆဒသခံများ၏ ထင်းဆလာင်စာ လိုအပ်ချက် 
ပဖည့်ေည်း ဆပးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ဆဒသခံ 
ပပည်သူ အစုအဖွဲ့ ပုိင် သစ်ဆတာများကုိ တိးုပမှင့် 
တညဆ်ထာင်ခဲ့ကကသည။် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် 
ပမန်မာအစိုးရသည် ၂၀၃၀ ပပည့်နှစ်တွင် ဆဒသခံ 
ပပည်သူအစုအဖွဲ့ ပုိင် သစ်ဆတာဟက်တာဆပါင်း 
၉၁၉၀၀၀ ခန့်တညဆ်ထာင်ရန် လျာထားချက် 
ပပုလုပ်ခဲပ့ါသည။် ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ လျာထား 
ချက်၏ ၁၂ % သာလျှေင် ပဖည့်ေည်းဆပးနိုင် 
ဆသးသည။် (RECOFTC 2017) အေိုပါ 
လျာထားချက်ပပည့်မှီဆစရန် ဆဒသခံ ပပည်သူအစု 
အဖွဲ့ ပုိင်သစ်ဆတာများအား လကရ်ှိတစ်နှစ်လျှေင် 
ဟက်တာ ၂၈၁၀ ခန့် တညဆ်ထာင်လာခဲ့ရာမှ 
တစ်နှစ်လျှေင် ဟက်တာ ၆၇၀၀၀ ခန့်တိုးပမှင့် 
တညဆ်ထာင်ရမည် ပဖစ်သည် (Ferrand 2018)။  

၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် စီးပွားဆရးစိုက်ခင်းနှင့် 
ဆကျးရွာသံုးထင်းစိုက်ခင်းများသည် စုစုဆပါင်း 
စိုက်ခင်း ဧရိယာ၏ ၈၇ ရာခုိင်နှုန်းခန့်ရှိခဲ့ဖပီး 
ထိန်းသိမး်ဆရးစိုက်ခင်းမှာ ၁၃ ရာခုိင်နှုန်းသာ 
ရှိခဲ့သည။် စိုက်ခင်းများ ဆအာင်ပမင်စွာ မတည် 
ဆထာင်နုိင်ပါက သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနှင့်    ဆတာ 
အတန်းအစား ကျေင်းမှုကုိပဖစ်ဆစနိုင်သည်ဟု 
ဆထာက်ပပဆပပာေုိလျက်ရိှပါသည် (Than 2015)။  
ထငး်ဆလာင်စာအတွက် ခုတ်လှဲလျက် ရှိဆသာ 
ဇီဝပဒပ်ထ ု ပမာဏမာှ တပဖည်းပဖည်းပမင့်တက် 
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လာဖပီး သစ်ထုတ်လုပ်မှုထက် အေဆပါင်း 
များစွာ များပပားဆလသည်။ ၂၀၀၀/၀၁ ခုနှစ်မ ှ
၂၀၁၂/၁၃ ခုနှစ်အထိ ကာလများအတွက် ထငး် 
ဆလာင်စာ ထုတ်ယူသံုးစွဲမှုမှာ တစ်နှစ်လျှေင် 
ကုဗမီတာသန်းဆပါင်း ၆၈ မှ ၈၆ သန်းခန့်ရှိဖပီး 
ကုဗမီတာသန်းဆပါင်း ၄၈-၆၀ သန်းအထိကုိ 
သဘာဝဆတာများမှလည်းဆကာင်း၊ ၁၇-၂၁သန်း 
ခန့်ကုိ လယ်ယာဆပမဝန်းကျင်မှ လည်းဆကာင်း၊ 
၃.၄ မှ ၄.၃ သန်းခန့်ကုိ ဆကျးရွား ထငး်စိုက်ခင်း 
များမှ လည်းဆကာင်း အသီးအသီးရရှိဆလသည်။ 
(ဇယား-၇) ထိုဆကကာင့် စနစ်တကျ ကကီးကကပ်မှု 
အားနည်းဆသာ ထငး်ဆလာင်စာထုတ်ယ ူ သံုးစွဲ 
မှုသည် သဘာဝဆတာ ဟက်တာသန်းဆပါင်း 
များစွာအဆပါ် သက်ဆရာက်လျက်ရှိဖပီး ဆတာ 
အတန်းအစား ကျေင်းမှုကုိပဖစ်ဆစသည့် တွန်း 
အား တစ်ခုပင် ပဖစ်သည။် 
၂.၂.၇ ဆရွှေ့ဆမပာင်းဆတာင်ယာစိုက်ပျ ိုးမြေင်း 

ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင် ယာစိက်ုပျ ိုးပခင်း 
သည် ဆတာင်တန်းဆဒသများတွင် အများေုံး 
လုပ်ကုိင် စားဆသာက်ကကဆသာ စိုက်ပျ ိုးဆရး 
နည်းစနစ်တစ်ခုပဖစ်သည်။ ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာ 
စနစ်တွင် ဆပမအဆပပာင်ရှင်း ဖပီး ၁ နှစ်မ ှ ၃ 
နှစ်အထိ သီးနှံအမျ ိုးမျ ိုးကုိ စိုက်ပျ ိုးဖပီးဆနာက် 
ဆပမေီလွှာ နှင့် သဘာဝဆပါက်ပင်များ ပပန်လည် 
ရှင်သန်ဆကာင်းမွနလ်ာဆစရန် ဆပမကုိ အနား 
ဆပးကာ ပလပ်ဆပမအပဖစ် ချန်ထားခဲပ့ါသည။် 
ပလပ်ကာလမှာ ၅ နှစ်မှ အနှစ် ၂၀ အထိ 
အမျ ိုးမျ ိုးရှိနိုင်ဖပီး ပလပ်ကာလ (အနားဆပး 
ကာလ) လွန်ဆပမာက်ပါက  ထိုဆနရာတွင်ပင် 
အဆပပာင်ရှင်းကာ ပပန်လည်စိုက်ပျ ိုးပါသည။် 
ပလပ်ကာလမှာ အချ ို့ဆဒသများတွင် တုိဆတာင်း 
နိုင်ဖပီး အဆကကာင်းပပချက်မှာ သီးနှံများ ပိမုို 
စိုက်ပျ ိုးလိုပခင်းမှ  အဖမဲတမ်း စိုက်ပျ ိုးခင်းများ 
အပဖစ ် ဆပပာင်းလဲအသံုးချလိုပခင်း စသည်ပဖင့် 
ကဲွလွဲနိင်ုပါသည။် ပမန်မာနိုင်ငံ ရှိ ဆရွှ့ဆပပာင်း 
ဆတာင်ယာခင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပပုစုထား 
သည့်ကိန်းဂဏန်း အချက်အလကမ်ျား မရှိဆပ။ 

သ့ုိဆသာ်လည်း နိုင်ငံလူဉီးဆရ၏ ၄၂ ရာခိင်ုနှုန်း 
ခန့်သည ် ဆတာင်ဆပါ်ဆဒသများတွင်ဆနထိုင်ဖပီး 
၄င်းတို့မှာ ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာလုပ်ငန်းကုိ 
ကျင့်သံုးဆောင်ရွကန်ိုင်ပါသည် (Andersen 
2015)။ 

ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာ စိုက်ပျ ိုးပခင်းမှာ 
မိရိုးဖလာ ဆပမယာလုပ်ပုိင်ခွင့် စနစ်များထဲမ ှ
တစ်ခုပဖစ်ဖပီး အပခားဆသာ မိရိုးဖလာစနစ်များ 
ထဲတွင် အဖမဲတမ်းစိုက်ပျ ိုးခင်းများ၊          
ဉယျာဉ်ခခံနှင့် ဆရထိန်းဆတာ၊ ပမစ်ကမ်းနားဆတာများ 
အပါအဝင် သစ်ဆတာများလည်း ပါဝင်ကကသည။် 
ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာ စိုက်ပျ ိုးမှုများအတွက် 
မိရိုးဖလာ ဓဆလ့ထုံးထမ်း စည်းမျဉ်းစည်းများကုိ 
ကချင်ပပည်နယ်၊ ဆပမာက်ပိင်ုးရှိ နာဂစနစ်များ၊ 
အဆနာက်ပိုင်းရှိချင်းပပညန်ယ်၊ အဆရှ့ပုိင်းတွင် 
တဆအာင်းနှင့် ပအို့ဝစ်နစ် များနှင့် ဆတာင်ပိုင်းရှိ 
ကယား၊ ကရင်စနစ်များစသပဖင့် နိုင်ငံအနှံ့ 
အပပားတွင် မှတ်တမ်းတင်ကျင့်သံုး လျက်ရှိကက 
ပါသည ် (OECD 2016; Tarkapaw et al. 
2016)။ 
ဆရွှ့ဆပပာင်း ဆတာင်ယာခင်းများကုိ ဆဒသခံပပည်သူ 
များက တစ်နှစ်ချင်းစီ မည်သည့် ဆနရာတင်ွ 
မည်သူက လုပ်ကုိင်ကကမညကုိ် ဝိုင်းေုံး  ပဖတ ်
ချက်ချသည့် စနစ်ပါဝင်ဆသာ အစုအဖွဲ့ ပုိင် 
ဆပမယာ လုပ်ပိင်ုခွင့်ကုိ ကျင့်သံုး ဆောင်ရွက ်
လျက် ရှိသည။် ချင်းပပည်နယ် ဆပမာက်ပိုင်းတွင် 
ဆဒသခံ ပပည်သူများသည် တစ်နှစ်လျှေင် အဆပပာင် 
ရှင်းလုပ်ကုိင် စားဆသာက်မည့် “ဆလာပီ” 
ဟုဆခါ်ဆသာ အစုအဖွဲ့ ပုိင်ဆပမများ သတ်မှတ် 
ထားဖပီး မဲနှိုက်သည့် စနစ်ပဖင့် အိမဆ်ထာင်စု 
များအကကား ခွဲဆဝဆပးပါသည။် ဤစနစ်နှင့် 
အပခားဆသာစနစ်များတွင် ဆရွှ့ဆပပာင်း ဆတာင်ယာ 
ခင်းများကုိ ဆဒသခံများက တိကျ ပပတသ်ား 
စွာခွထဲားကကဖပီး ထိုဧရိယာ ပပင်ဆတာများကုိ 
ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပခင်း မပပုဆပ။ 
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ဇယား-၇ ၂၀၀၀-၂၀၁၂ အထိ ထင်းဆလာင်စာထုတ်ယူသံုးစွဲမှုခန့် မှန်းချက် 

ခုနှစ် စွမ်းအင် 
(ဓာတ်ေီကီလုိတန်နှင့်ညီမျှေ
ဆသာ 

ဆပခာကဆ်သွ့ ဆသာ 
ဇီဝဆလာင်စာ (တန်) 

ဆပခာကဆ်သွ့ ဆသာ 
ဇီဝဆလာင်စာ 
(ကုဗမီတာ) 

ဇီဝဆလာင်စာ 
(ကုဗမီမတာ) 
 

ဇီဝဆလာင်စာအရင်းအပ
ပ စ်များ (ကုဗမီတာ) 

သဘာဝဆတာများ လယ်ယာဆပမရှိ 
သစ်ပင်များ 

ထင်းစိုက်ခင်းများ 

၂၀၀၀ ၇,၇၂၃ ၁၇,၀၁၅,၇၈၉ ၃၄,၀၃၁,၅၇၉ ၆၈,၀၆၃,၁၅၇ ၄၇,၆၄၄,၂၁၀ ၁၇,၀၁၅,၇၈၉ ၃,၄၀၃,၁၅၈ 

၂၀၀၁ ၇,၉၁၂ ၁၇,၄၃၂,၂၀၆ ၃၄,၈၆၄,၄၁၂ ၆၉,၇၂၈,၈၂၃ ၄၈,၈၁၀,၁၇၆ ၁၇,၄၃၂,၂၀၆ ၃,၄၈၆,၄၄၁ 

၂၀၀၂ ၈,၁၀၅ ၁၇,၈၅၇,၄၃၅ ၃၅,၇၁၄,၈၇၁ ၇၁,၄၂၉,၇၄၁ ၅၀,၀၀၀,၈၁၉ ၁၇,၈၅၇,၄၃၅ ၃,၅၇၁,၄၈၇ 

၂၀၀၃ ၈,၃၈၈ ၁၈,၄၈၀,၉၅၈ ၃၆,၉၆၁,၉၁၇ ၇၃,၉၂၃,၈၃၃ ၅၁,၇၄၆,၆၈၃ ၁၈,၄၈၀,၉၅၈ ၃,၆၉၆,၁၉၂ 

၂၀၀၄ ၈,၄၀၁ ၁၈,၅၀၉,၆၀၁ ၃၇,၀၁၉,၂၀၁ ၇၄,၀၃၈,၄၀၃ ၅၁,၈၂၆,၈၈၂ ၁၈,၅၀၉,၆၀၁ ၃,၇၀၁,၉၂၀ 

၂၀၀၅ ၈,၅၆၁ ၁၈,၈၆၂,၁၂၃ ၃၇,၇၂၄,၂၄၅ ၇၅,၄၄၈,၄၉၀ ၅၂,၈၁၃,၉၄၃ ၁၈,၈၆၂,၁၂၃ ၃,၇၇၂,၄၂၅ 

၂၀၀၆ ၈,၈၇၉ ၁၉,၅၆၂,၇၆၀ ၃၉,၁၂၅,၅၁၉ ၇၈,၂၅၁,၀၃၉ ၅၄,၇၇၅,၇၂၇ ၁၉,၅၆၂,၇၆၀ ၃,၉၁၂,၅၅၂ 

၂၀၀၇ ၉,၁၃၁ ၂၀,၁၁၇,၉၈၂ ၄၀,၂၃၅,၉၆၃ ၈၀,၄၇၁,၉၂၇ ၅၆,၃၃၀,၃၄၉ ၂၀,၁၁၇,၉၈၂ ၄,၀၂၃,၅၉၆ 

၂၀၀၈ ၉,၄၀၁ ၂၀,၇၁၂,၈၆၂ ၄၁,၄၂၅,၇၂၅ ၈၂,၈၅၁,၄၄၉ ၅၇,၉၉၆,၀၁၄ ၂၀,၇၁၂,၈၆၂ ၄,၁၄၂,၅၇၂ 

၂၀၀၉ ၉,၆၆၅ ၂၁,၂၉၄,၅၂၃ ၄၂,၅၈၉,၀၄၇ ၈၅,၁၇၈,၀၉၃ ၅၉,၆၂၄,၆၆၅ ၂၁,၂၉၄,၅၂၃ ၄,၂၅၈,၉၀၅ 

၂၀၁၀ ၉,၉၉၃ ၂၂,၀၁၇,၁၉၃ ၄၄,၀၃၄,၃၈၆ ၈၈,၀၆၈,၇၇၃ ၆၁,၆၄၈,၁၄၁ ၂၂,၀၁၇,၁၉၃ ၄,၄၀၃,၄၃၉ 

၂၀၁၁ ၉,၅၀၆ ၂၀,၉၄၄,၂၀၅ ၄၁,၈၈၈,၄၁၀ ၈၃,၇၇၆,၈၁၉ ၅၈,၆၄၃,၇၇၃ ၂၀,၉၄၄,၂၀၅ ၄,၁၈၈,၈၄၁ 

၂၀၁၂ ၉,၇၀၈ ၂၁,၃၈၉,၂၆၄ ၄၂,၇၇၈,၅၂၇ ၈၅,၅၅၇,၀၅၄ ၅၉,၈၈၉,၉၃၈ ၂၁,၃၈၉,၂၆၄ ၄,၂၇၇,၈၅၃ 

ရင်းပမစ်: Source: Data on primary energy consumption years 2000/01–2012/13 provided in Second Draft Renewable Energy Policy of Myanmar (2016) in MoNREC 2017, 19–20 
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ဌာဆနတိုင်းရင်းသားများ အတွက် သယံ 
ဇာတေိုင်ရာ အခွင့်အဆရးများ ရယူဆရးအဖွဲ့ 
(RRtIP) ၏ နာဂတိုင်းရင်းသားများ၏ မိရိုး 
ဖလာဆပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်စနစ်အား သုဆတသန 
ဆလ့လာချက်သည် ဆဒသခံများ၏ ဆပမအသုးံချမှု 
ဆပမပံုများကုိ သစ်ဆတာဖံုးလွှမ်းမှုပပ ဖဂိုလ်တ ု
ဓာတ်ပုံပါ အချက်အလက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ် 
ဆပါင်းစပ်စုစည်းခ့ဲပါသည်။ ဆပမပံုများတွင် ဖပီးခ့ဲဆသာ 
၁၀ စုနှစ်များတွင် ဆဒသခံပပည်သူများသည် 
၄င်းတို ့ လုပ်ကုိင်စားဆသာက်သည့် ဆရွှ့ဆပပာင်း 
ဆတာင်ယာခင်းအတွင်း၌သာ ရှင်းလင်းဖပီး ကျန် 
ဧရိယာများကုိ ဆဒသထိန်းဆတာအပဖစ် သတ်မှတ် 
ထားကကဆကကာင်း သိရိှရသည်။ တစ်နည်းေုိဆသာ် 
ဆတာင်ယာခင်းပပင်ပ ဆနရာများတွင် သစ်ဆတာ 
ခုတ်ထွင် ရှင်းလငး်များမပဖစ်ပွားဘဲ ၄င်းတို့ 
အခင်းများတွင်သာ လုပ်ကုိင်စားဆသာက်ကက 
ပါသည။် 

ဆလ့လာမှု ၂၅၀ကုိ သံုးသပ်မှုများအရ 
ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာခင်း ပဆပျာက်ဆရး မူဝါဒ 
များသည် သစ်ဆတာကာဗွန်သုိဆလှာင်မှု တိးုပမှင့် 
ဆစနုိင်သည်ဟူဆသာ သက်ဆသသာဓက လက်ဆတွ  ့
ပဖစ်ရပ်များ မရှိဘဲ အေုိပါမူဝါဒများသည် 
စိုက်ပျ ိုးဆပမချဲ့ထွင်ပခင်းပဖင့် သစ်ဆတာဆပမ ေုံးရှုံး 
မှုကုိသာ ပိမုိပုဖစ်ဆစပါဆကကာင်း ဆေွးဆနွးထား 
ပါသည် (Ziegler et al. 2012)။ အပခား ဆလ့လာမှု 
တစ်ခုမလှည်း ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာခင်းများမှ 
အဖမဲတမ်းစိုက်ပျ ိုးဆပမများသ့ုိ ဆပပာင်းလဲပခင်းပဖင့် 
သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှု၊ ဇီဝမျ ိုးစုံ မျ ိုးကဲွရှားပါးမှု၊ 
ဆပါင်းထူထပ်လာပခင်း၊ ဆပမေီကသဇာ ကျေင်း 
ပခင်းနှင့် ဆပမေီလွှာ တိုက်စားမှုစသည် တို့ကုိ 
ပဖစ်ဆစနိုင်သညဟု် ရှင်းလင်းထားပါသည် (Van 
Vliet et al. 2012)။ ထိုအပပင်ပပည်တွင်း NGO 
တစ်ခုပဖစ်သည့် ဌာဆနတိုင်းရင်းသားအဆရး 
လှုပ်ရှားဆောင်ရွကလ်ျက်ရှိဆသာ ရိုးရာဝန်းကျင် 
ပမှင့်တင်ဆရးအဖွဲ့  (POINT ၂၀၁၅)မှ ဆရွှ့ဆပပာင်း 
ဆတာင်ယာခင်းများကုိ မူလဆတာဆကာင်းများ၊ 
ဆတာပျက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်မသင့်ဘဲ သစ်ဆတာ 

သစ်ပင်များနှင့် စိုက်ပျ ိုးသီးနှံများကုိ ဆရာဆနှာ 
စိုက်ပျ ိုးသည့် စိုက်ပျ ိုးဆရးနည်းစနစ် တစ်ခ ု
အပဖစ ် သတ်မှတသ်င့်ဆကကာင့် ဆပပာေိုထား 
ပါသည။် ဆရွှ့ဆပပာင်း ဆတာင်ယာစိုက်ပျ ိုးပခင်း 
သည် အတိတ်ကာလများတွင် မူလဆတာ 
ဆကာင်းများမှ ဆတာပျက်များသ့ုိ ပဖစ်ဆစခဲ့ဆသာ် 
လည်း သစ်မျ ိုးစိတ်စုလံင်မှုနှင့် သစ်ဆတာ 
ကာဗွန်သုိဆလှာင်နှိုင်မှုကုိ ထိခိုက်ပခင်း မရှိခဲ့ဆပ။ 
ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုဟုဆပပာရာတွင် ဆရွှ့ဆပပာင်း 
ဆတာင်ယာဆကကာင့် သစ်ဆတာအတန်းအစား 
ကျေင်းမှုများကုိ အပခားဆသာ စိုက်ပျ ိုးဆရး 
စနစ်များ သစ်ဆတာ အဆပပာင်ရှင်း ခုတ်လှဲမှု 
sများနှင့် တန်းတ ူ နှိုင်းယှဉ်မတွက်ချက်သင့်ဆပ။ 
 ပလပ်ကာလရှည်ဆသာ ဆရွှ့ဆပပာင်း 
ဆတာင်ယာစနစ်များသည် အချ ို့ဆသာ သီးနှံ 
သစ်ဆတာဆရာဆနှာ စိုက်ပျ ိုးသည့် စနစ်များ၊ 
ကာဗွန်စုပ်ယူနိုင်ရန် တညဆ်ထာင်ထားဆသာ 
သစ်ဆတာစုိက်ခင်းများနှင့် ေင်တူနုိင်ဖပီး  နှစ်ချင်း 
သီးနှံများကုိ အဖမဲတဆစ စိုက်ပျ ိုးလျက် ရှိဆသာ 
စနစ်များထက ် များစွာ သာလွန်ဆလသည် 
(Bruun et al. 2009) ။ ပလပ်ကာ တိုဆတာင်း 
ပခင်းပဖင့် ကာဗွန်စုပ်ယနူိုင်စွမး် နည်းဆသာ်လညး် 
ဆပမေီကသဇာဆကာင်းမွနလ်ာဆစရန် ထိန်းသိမ်း 
ပပုစု နိုင်ပါသည။် ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာ စနစ ်
သည် ဆတာင်ယာခင်းများတွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် 
အမျ ိုးဆပါင်း ၄၀ ဆကျာ်ကို ထည့်သွင်း စိုက်ပျ ိုး 
ခွင့်ပပုဆသာဆကကာင့် အစားအစာ/ အာဟာရ 
ပပည့်ဝမှုကုိ တိးုပမှင့်ဆပးသညဟု် POINT မှ 
ဆလ့လာမှုတစ်ခုတွင် ဆတွ့ရှိထားပါသည။် ဤ 
စနစ်ပဖင့် တစ်နုိင်တစ်ပုိင်နှင့် စီးပွားပဖစ် သီးနံှများ 
ရယူထုတ်လုပန်ိုင်ရုံမျှေမက စိုက်ပျ ိုးဆရးနှင့် ဇီဝ 
မျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွကကယ်မှုကုိ ထိန်းသိမ်းဆပးနုိင်ဖပီး ဓာတု 
ပစ္စည်းများ သံုးစွဲရန်မလိုဘဲ ပိးုမွှားများ နှိမ်နှင်း 
နိုင်ကာ ဆပမေီလွှာကုိ စီမနံိုင်မည်ပဖစ်သည။် 

ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာခင်းများကုိ သဘာဝ 
အတိင်ုးရှိဆနဆသာ ဆတာများအတွင်း တိးုချဲ့ 
ဆောင်ရွကသ်င့်သလား၊                  
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ကာလကုိ တိုဆတာင်းဖပီး ဆရသွင်း စိုက်ပျ ိုးမှု 
များပပုလုပ်သင့်သလား၊ ဟူဆသာ အချက်တို့ကို 
သိရှိနိုင်ရန် ထိုနည်းစနစ်၏ ဆရရှည်တည်တံ့ 
နိုင်မှုနှင့် ပတသ်က်၍ ဆလ့လာေန်းစစ်မှုများ 
ပပုလုပ်သင့်ပါသည။် အစားထိုး နည်းလမ်းမှာ 
သီးထပ်သီးညပှ ် စိုက်ပျ ိုးပခင်းနှင့် အဖမဲတမ်း 
စိုက်ပျ ိုးဆပမများအပဖစ် ဆပပာင်းလဲပခင်း တို့သာ 
လျှေငရ်ှိဆလသည်။ 

ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာ စိုက်ပျ ိုးပခင်းနှင့် 
မိရိုးဖလာ ဆပမယာလုပ်ပိင်ုခွင့်တို့ အကကား 
ေက်နွယ်မှုကုိ အသိအမှတ်ပပုရန်မာှ အဆရး 
ကကီးလှသည။် အမျ ိုးသားဆပမအသုးံချမှုမူဝါဒတွင် 
ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာ ခင်းများအပါအဝင် မိရိုး 
ဖလာဆပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်အား အသိအမှတ်ပပု 
ထားဆသာ်လညး် အေိုပါ လုပ်ပုိင်ခွင့်များအား 
အသိအမှတ်ပပုနိုင်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်/ လုပထ်ုံး 
လုပ်နည်းများထုတ်ပပန်ရန် လိုအပ်ေဲ ပင်ပဖစ ်
သည။် ထိုသ့ုိ ဆလ့လာေန်းစစ်မှုများ ပပုလုပ် 
နိုင်ရန် REDD+နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆရွှ့ဆပပာင်းယာ 
စိုက်ပျ ိုးပခင်းလုပ်ငန်းအား ဆပဖရှင်းဆောင်ရွက် 
နိုင်ဆသာနညး်လမ်းများကုိ အကျးိသက်ေိုင်သူ 
များနှင့် အစိုးရတို့အကကားရှာဆဖွ ဆဖာ်ထုတ ်
နိုင်ရန် စကားဝိုင်းဆေွးဆနွးပဲွများကုိ ပိမုိပုပု 
လုပ်သင့်ပါသည။် 

ဆဒသအလိုက်စီးပွားဆရး အခွင့်အလမ်း 
များ/ဖိအားများ မတူညီနုိင်ပခင်းနှင့် ဆဝးလံဆခါင်သီ 
ဆသာ အရပ်များတွင် တညရ်ှိပခင်း စသည် 
တို့ဆကကာင့် သစ်ဆတာဆပမမှ အပခားဆပမ အသံုးချ 
မှုများ သို့ဆပပာင်းလဲမှုနှုန်းမှာ တိင်ုးဆဒသကကီး/ 
ပပည်နယ် အလုိက်များစွာ ကွာပခားနိုင်ပါသည။် 
တိင်ုးဆဒသကကီး/ ပပည်နယ်အလုိက် သစ်ဆတာ 
ပပုန်းတီးမှုနှုန်းကို ဇယား-၈ တွင် ဆဖာ်ပပထား 
ပါသည။် 

ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာ စိုက်ပျ ိုးပခင်း 
တပဖည်းပဖည်းဖွံ့ဖဖိုးဆပပာင်းလဲလာမှုကုိ ခန့်မှနး် 
ဆလ့လာရန် ခက်ခဲလှပါသည။် အဘယ်ဆကကာင့် 
ေိုဆသာ် ဆဒသန္တရ အဆပခပပုဆလ့လာချက်များ 

မှလွ၍ဲ ပပည်တင်ွးရှိ ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာ 
စနစ်ခွဲများ၊ အမျ ိုးအစားနှင့် ဆနရာဆဒသ 
အလိုက် ကဲွပပားပု၊ံ တိးုချဲ့ဆောင်ရွကမ်ှု ပုစံံ 
စသည်တို့နှင့် ပတသ်က်သည့် ယုံကကည့်စိတ်ချ 
ရဆသာ သတင်းအချက်အလကမ်ျား မရှိပခင်း 
ဆကကာင့် ပဖစ်သည။် သ့ုိဆသာ်လညး် အေိုပါ 
စနစ်သည် ဆကျးလက်ဆန ပပည်သူများ နည်းပါး 
လာပခင်းဆကကာင့် အချနိ်ကကာလာသညန်ှင့် အမျှေ 
ဆလျှော့နည်း ပဆပျာက်သွားနိုင် ဆသာ်လည်း 
ဆတာင်တန်း ဆဒသများတွင်မူ အဓိကဆပမစီမံ 
ခန့်ခွဲသည့်စနစ် တစ်ရပ်အပဖစ်ကျန်ရှိ ဆနဉီး 
မည်ပဖစ်သည။် 

၂၀၁၁ ခုနှစ် စီးပွားဆရးနှင့် နိုင်ငံဆရး 
ပပုပပင်ဆပပာင်းလဲမှုများဆကကာင့် ဆကျးလက်ဆဒသ 
များမှ ဖမို့ပပ/ အပခားဆဒသများသို့ ဆရွှ့ဆပပာင်း 
မှုများ၊ တိင်ုးဆဒသကကီး/ ပပည်နယ်များအကကား 
ဆရွှ့ဆပပာင်း အသက်ဆမွးမှုများ ပိုမိပုဖစ်ပွားလာ 
ပါသည။် ပမန်မာနိင်ုငံ၏ နွမး်ပါပပည်သူများသည် 
ဆကျးလက်ဆဒသ  ဆနထိုင်သညန်ှင့်အညီ ဖမို့ပပ 
(သ့ုိ) အချ ို့ဆဒသများတွင်သာ စီးပွားဆရး ဖွံ့ ဖဖိုး 
တိးုတက်မှုများသည် ဆကျးလက်-ဖမို့ပပ ကွာဟ 
မှုများ၊ ဆကျးလက်ဆဒသများအကကား ပခားနား 
မှုများ ပဖစ်ဆပါ်လာနိုင်ဖပီး စိုက်ပျ ိုးဆရး လုပ်ကုိင် 
သည် ့ ဆကျးလက်ဆနပပညသူ်များသည် ဖမို့ပပ 
စက်ရုံအလုပရ်ုံဆဒသများသ့ုိ ဆပပာင်းဆရွှ့ ဆနထိုင် 
မှုများကို ပဖစ်လာမညပ်ဖစ်သည် (Ndegwa 
2016) ။ ၂၀၁၃-၁၄ ခုနှစ် လုပ်သားကဏ္ဍ 
စစ်တမး်ဆကာက်ယူမှုများအရ ၃၈.၉ ရာခိင်ုနှုန်း 
ခန့်ဆသာ လုပ်သားများသည် ဆဒသတစ်ခုမှ 
အပခားဆဒသသ့ုိ ဆပပာင်းဆရွှ့လုပ်သားများ အပဖစ် 
လုပ်ကုိင်ဆနကကဖပီး ဆဒသတွင်းဆပပာင်းဆရွှ့မှုကိုပါ 
ထည့်သွင်းလိုက်ပါက ၄၈.၇ ရာခိင်ုနှုန်း အထိ 
ရှိသွားမည်ပဖစ်သည် (Griffiths and Oo 2014)။ 
တုိင်းဆဒသကကီး/ပပည်နယ် ၁၀ ခု အနက် ရန်ကုန်၊ 
ရှမး်၊ ကယားနှင့် ကချင်စဆသာ ၄ ခုတွင် 
          ဆရွှ့ဆပပာင်းလုပ်သားများ ဆနထိုင်ကက 
ဖပီး      ဆရွှ့ဆပပာင်းလုပ်သားများ ရှိဆသာ 
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တိင်ုးဆဒသကကီး/ ပပည်နယ်များမှာ ပမန်မာနိုင်ငံ 
အလယ်ပိုင်းအပူပုိင်းဆဒသ (မဆကွး၊ မန္တဆလး)၊ 
ဧရာဝတီတုိင်းဆဒသကကီးနှင့် ပဲခူးတုိင်း ဆဒသကကီး 
စသည်တို ့ ပဖစ်ကကသည။် ရန်ကုန်နှင့် မန္တဆလး 
တို့တင်ွ ဖမို့ပပ ဆရွှ့ဆပပာင်း လုပ်သား များဆနထိုင် 
ကကပါသည် (Helvetas 2015)။  

ဆမွးပမူဆရးတိရစ္ဆာန်များဆကကာင့် သစ်ဆတာ 
များအတွင်း စားကျက်အလွန်အကျွခံျပခင်းသည် 
သစ်ပင် ရှားပါးဆသာ အပူပုိင်းဆဒသများတွင် 
ပပဿနာ တစ်ရပ်သဖွယ် ပဖစ်လာနိုင်ပါသည။် 
ဆမွးပမူဆရး တိရစ္ဆာနမ်ျားမှာ လကရ်ှိနှုန်းအတိင်ုး 
တိးုပွားလာခဲ့ပါက ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ၂၆ သန်း 
ရှိခဲ့ရာမ ှ ၂၀၂၅ ခုနှစ် သို့ဆရာက်ပါက ၄၄ သန်း 
ခန့်များပပားလာနိုင်ပါသည်။ တိရစ္ဆာနအ်စား 
အစာကုိ သစ်ဆတာများမှလွဲ၍ ကျန်ဆနရာများမ ှ

မရရိှခဲ့ပါက သစ်ဆတာများ အဆပါ်  ဖိအားများ 
ပိမုိသုက်ဆရာက်လာနိုင်ပါသည။် 

ဆတာမီးဆလာင်ကျွမ်းပခင်းနှင့် အပခားဆသာ 
ဆနာက်ခံအဆကကာင်းရင်းများအတွက်မူ ဆရှ့ေက် 
နှစ်များတွင် များစွာဆပပာင်းလဲသာွးနိုင်ဖယွ် မရှိ 
ဆပ။ တိးုပွားဆလာင်ကျွမ်းလာ နိုင်ဆသာ ဧရိယာ 
များကုိ လကရ်ှိဆတာမီး ဆစာင့်ကကည့် နိုင်စွမ်းပဖင့် 
ခန့်မှနး်တွက်ချက်ရန် မလွယ်ကူ ဆသာ်လည်း 
အပူချနိ်ပမှင့်တင်ဖပီး မိးုဆခါင် ဆရရှားပခင်းတ့ုိ ပိမုို 
ပဖစ်လာနိုင်သပဖင့် ဧရိယာပိုမို ကျယ်ပပန့်လာ 
နိုင်ပါသည။် 
၂.၂.၈ သစ်ဆတာမပုန်းတီးြှု နှင့် 
ဆတာအတန်းအစားကျေင်းြှုကုိမေစ်ဆစသည့် 
ဆနာက်ြေံ အဆကကာင်း အရင်းြျား 

သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနှင့် ဆတာအတန်း 

ဇယား-၈။ ၂၀၀၅-၂၀၁၀၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၅နှင့် ၂၀၀၅-၂၀၁၅ တ့ုိတွင်တုိင်းဆဒသကကီး/ ပပည်နယ် အလုိက ်

သစ်ဆတာ ပပုန်းတီးမှုနှုန်း 

တုိင်းဆေသကကီး/ မပည်နယ် ၂၀၀၅-၂၀၁၀ ၂၀၁၀-၂၀၁၅ ၂၀၀၅-၂၀၁၅ 

ဧရာဝတီ -၉.၉၅ -၄.၉၈ -၇.၅ 

ကယား -၁.၆၇ -၁၁.၅၃ -၆.၇၃ 

မန္တဆလး -၄.၆၀ -၆.၉၂ -၅.၇၇ 

မွန ် -၄.၃၁ -၆.၉၅ -၅.၆၄ 

မဆကွး -၅.၅၁ -၅.၁၇ -၅.၃၄ 

စစ်ကုိင်း +၀.၂၅ -၅.၉၆ -၂.၉၁ 

ရခိုင် -၃.၉၃ -၁.၈၂ -၂.၈၈ 

ကရင် -၂.၄၈ -၃.၁၂ -၂.၈၀ 

ချင်း -၁.၈၀ -၃.၆၆ -၂.၇၃ 

ဆနပပည်ဆတာ် -၃.၁၉ -၁.၃၁ -၂.၂၆ 

နိုင်ငံအေင့် (စုစုဆပါင်း) -၂.၄၉ -၁.၃၈ -၁.၉၆ 

ရှမး် -၅.၄၇ +၃.၂၇ -၁.၁၉ 

ကချင် -၀.၈၅ -၀.၆၇ -၀.၇၆ 

ပဲခးူ -၁.၄၆ +၀.၈၉ -၀.၂၉ 

တနသာရီ +၀.၅၁ +၀.၀၄ +၀.၂၇ 

ရန်ကုန ် -၇.၈၁ +၉.၅၈ +၀.၅၁ 

အရင်းအပမစ်- Kissinger 2017 
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အစားကျေင်းမှုကို ပဖစ်ဆစသည့် ဆနာက်ခံ 
အဆကကာင်းအရင်းများမှာ လူမှုဆရးေိုင်ရာ၊ 
စီးပွားဆရး၊ နိုင်ငံဆရး၊ ယဉ်ဆကျးမှုနှင့် နည်းပညာ 
ေိုင်ရာပဖစ်စဉ်များ/ အဆပခအဆနများ၏ အပပန ်
အလှန် ေက်နွယ်ပတ်သက်မှုများပင် ပဖစ်သည။် 
၄င်းတ့ုိသည် တုိက်ရုိက် တွန်းအားများကုိ ပဖစ်ဆစ 
ဖပီး ဆဒသန္တရအေင့်တင်ွ ပဖစ်ပွားဆနနိုင် သကဲသ့ုိ 
နိုင်ငံအေင့် (သ့ုိ) ကမ္ဘာလုံး အေင့်ပဖစ်စဉ် 
တို့အဆပါ် သွယ်ဝုိက် သက်ဆရာက်မှုများ ရှိနိုင် 
ပါသည။် ၄င်းတို့သည် နိုင်ငံတကာ (ဉပမာ-
ဆစျးကွက်၊ ကုန်စည်ဆစျးနှုန်း)၊ နိုင်ငံအေင့် 
(ဉပမာ-လူဉီးဆရတုိးပွားလာမှု၊ ပပည်တွင်း ဆစျးကွက်၊ 
အမျ ိုးသားအေင့်မူဝါဒများ၊ စီမ ံအုပခ်ျုပမ်ှု) နှင့် 
ဆဒသန္တရအဆပခအဆနများ (အိမ်ဆထာင်စု အမူအကျင့် 
ဆပပာင်းလဲပခင်း)စသည်ပဖင့် ပဖစ်စဉ်/ အဆပခအဆန 
များစွာနှင့်ေက်နွယ်လျက်ရှိသည် (Geist and 
Lambin 2002)။  

ဆနာက်ခံတနွ်းအားများကုိ ပမန်မာနိုင်ငံ 
REDD+ လမ်းပပဆပမပုတံွင် ဆဖာ်ထုတထ်ားဖပီး 
၄င်းတွင် အဖွဲ့ အစညး်ေိုင်ရာ ယန္တရားများ 
အားနည်းပခင်းနှင့် ဆပမစီမံခန့်ခွဲသည့် ဆကာ်မတီ 
အသီးသီး၏ လုပ်ပုိင်ခွင့်များ အချင်းချင်း 
ညညီွှတမ်ှုမရှိပခင်း စသည်တို့ကုိ မီးဆမာင်းထိုး 
ရှင်းလငး်ထားပါသည။် ဉပမာအားပဖင့် ဆပမစီမံ 
ခန့်ခွဲမှုကုိ (လယ်ယာဆပမဉပဆဒနှင့်အညီ ဖွဲ့ စည်း 
ထားဖပီး MoALI ဝန်ကကီးဌာနက ဉက္ကဌ အပဖစ် 
ဆောင်ရွက်သည့်) ဗဟုိအေင့်နှင့် တုိင်းဆဒသကကီး/ 
ပပည်နယ်အေင့် ဆပမယာစီမံ ခန့်ခွဲမှု ဆကာ်မတီ ၊ 
(သမ္မတရုံးအမိန့်  ထုတပ်ပန်ချက်ပဖင့် ဖွဲ့ စည်းဖပီး 
MoNREC ဝန်ကကီးဌာနက ဉီးဆောင်သည့်) 
ဆပမယာ ခွဲဆဝချထားမှု စိစစ်ဆောင်ရွကဆ်ရး 
ဆကာ်မတီနှင့် (VFVLM  ဉပဆဒ နှင့်အညီ ဖွဲ့စည်း 
ထားဖပီး MoALI ဝန်ကကီး ဌာနကဉီးဆောင်သည့်) 
ဆပမလွတ် ဆပမလပ်၊ ဆပမရိုင်းများ စီမခံန့်ခွဲဆရး 
ေိုင်ရာ ဗဟုိဆကာ်မတီစဆသာ မတညူဆီသာ 
အစိုးရ အဖွဲ့ အစညး် ၃ ခုက ထိန်းချုပ်ပပုလုပ် 
လျက်ရှိပါ သည။် ထိုသ့ုိရှုပ်ဆထွး များပပားလှပခင်း 

ဆကကာင့် ဆပမစီမံခန့်ခဲွမှုနှင့် ဆပမအသံုးချမှု စီမံကိန်း 
တို့ကုိ ထိဆရာက်စွာ ဆောင်ရွကန်ိုင်ပခင်း မရှိဆပ။ 
ထုိအပပင် ဆပမယာစီမံခန့်ခဲွမှုေုိင်ရာ ဗဟုိဆကာ်မတီ 
ကုိ စိုက်ပျ ိုးဆရး၊ ဆမွးပမူဆရးနှင့် ေညဆ်ပမာင်း 
ဝန်ကကီးဌာနက ပပညဆ်ထာင်စု အေင့်တွင် 
ဉီးဆောင်ဆသာ်လညး် တိင်ုးဆဒသကကီး/ပပည်နယ် 
အသီးသီးရှိ ဖမို့နယ်အေင့်ဆကာ်မတီများအား 
ပပည်ထဲဆရး ဝန်ကကီးဌာနဆအာက်ရှိ အဆထွဆထွ 
အုပခ်ျုပဆ်ရးဉီးစီးဌာနက ဉီးဆောင်ဆလသည်။  
အကျ ိုးေက်အဆနပဖင့်                       
                                အစိုးရဌာန 
ေိုင်ရာ အသီးသီးက သစ်ဆတာဆပမ           
            ကုိ အလွယ်တကူလုပဆ်ောင် နိုင် 
ဆလသည။် သ့ုိဆသာ်လညး် သစ်ဆတာဆဂဟစနစ် 
ဝန်ဆောင်မှုများကုိ ဆကာင်းစွာတန်ဖုိး သတ်မှတ်ပခင်း 
မရှိဘဲ မူဝါဒများနှင့် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံ မှုေိုင်ရာ 
ေုံးပဖတခ်ျက်များ ချမှတ်ရာတင်ွ ထည့်သွင်း 
စဉ်းစားပခင်းမရှိဆပ။ 

ပမန်မာနိင်ုငံ REDD+ လမ်းပပဆပမပံုတွင် 
တရားဉပဆဒစိုးမိုးမှုမရှိပခင်း၊ မိရိုးဖလာဆပမများ 
ကုိ လုံဆလာက်စွာ ကာကွယ်ဆပးထားပခင်း မရှိ 
သပဖင့် ဆပမသိမ်းေညး်မှုများ၊ မျှေတဖပီး ပွင့်လင်း 
ပမင်သာမှုရှိဆသာ ဆပမအပငငး်ပွားမှုဆပဖရှင်းသည့် 
လုပ်ငန်းစနစ်နှင့် အဖဲွ့များမရိှပခင်း၊ ေင်းရဲနွမ်းပါး 
မှုနင့်ှ အစားထိုးအသက်ဆမွးမှုလုပ်ငန်း နည်းပါး 
ပခင်း၊ တိးုပွားလာဆသာ လူလတ်တန်းစား၏ 
သယံဇာတလိုလားချက် ပမှင့်မားပခင်းစသညပ်ဖင့် 
အရိှန်အဟုန်ပဖင့် ပဖစ်ပွားလျက်ရိှဆသာ သစ်ဆတာ 
ပပုန်းတီးမှုကုိ ပဖစ်ဆစသည့် တွန်းအားများကို 
ဆထာက်ပပထားပါသည။် 

ပမန်မာနိင်ုငံတွင် အမျ ိုးသားဒီမိုကဆရစီ 
အဖွဲ့ ချုပ် ဉီးဆောင်ဆသာအစိုးရသည ် ၂၀၁၃ 
ခုနှစ်မစှတင်၍ သိသာထင်ရှားဆသာ နိုင်ငံဆရး 
ပပုပပင်ဆပပာင်းလဲမှုများကုိ ဆောင်ရွကန်ိုင်ခဲ့ဖပီး 
ပဖစ်သပဖင့် နိုင်ငံပခား ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ဆဖာ်ဆောင် 
ခဲ့ဆသာ သမိုင်းဆကကာင်းတစ်ဆလျှောက်ရှိ ဆနာက်ခံ 
တွန်းအားများနှင့် လကရ်ှိ လူမှုစီးပွားဆရးနှင့် 
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နိုင်ငံဆရး အဆပပာင်းအလဲများကုိ ပပန်လည် 
ထည့်သွင်းစဉ်းရန် လိုလာဖပီပဖစ်သည။် လမ်းပပ 
ဆပမပံု တွင်ဆဖာ်ထုတ်ခဲ့ဆသာ တွန်းအား အများစု 
သည် လက်ရိှအဆနအဆပခဆနနှင့် များစွာ သက်ေုိင်မှု 
ရှိသည။် ေင်းရဲနွမ်းပါမှုနှင့် ဆကျးလက်-ဖမို့ပပ 
ချတိ်ေက်မှုများသည် အပခားဆသာသွယ်ဝုိက် 
သက်ဆရာက်သည့် တွန်းအားနှင့် အကျုံးဝင် 
ေက်နွယ်လျက်ရိှဆသာ ဆနာက်ခံ အဆကကာင်းအရင်း 
များ ပင်ပဖစ်သည။် 
၂.၃ ရာသီဉတုဆမပာင်းလဲြှု ဆလျှာြ့ေျမြေင်း အလား 
အလာ 
၂.၃.၁ ဆမြအသုးံြေျြှု၊ ဆမြအသံုးြေျြှု ဆမပာင်းလဲ 
မြေင်း နှင့် သစ်ဆတာကဏ္ဍ နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 
ရာသီဉတု ဆမပာင်းလဲြှုဆလျှာ့ြေျနိုင်ဆသာ အလား 
အလာြျား 

ဇယား-၉ တွင် ၂၀၀၀ ပပည်န့ှစ်အတွက် 
ဆပမအသံုးချမှု/ဆပပာင်းလဲအသံုးချမှုနှင့် သစ်ဆတာ 
ကဏ္ဍတို့မှ ဖန်လုံအိမ ် ဓာတဆ်ငွ့ထုတ်လွှတ်မှု 
များနှင့် ဖယ်ရှားမှုများကုိ ဆဖာ်ပပထားပါသည။် 
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖန်လုံအိမ် ဓာတ်ဆငွ့စစ်တမ်း 
ဆကာက်ယူတွက်ချက်မှုများသည် IPCC ၏ 
သတ်မှတဖ်ပီးသား တန်ဖိုးများနှင့် အလွှာ ၁ ေင့် 
တညး်ပါချဉ်းကပ်ဆောင်ရွကမ်ှု နည်းလမ်းကုိ 
အသံုးပပုထားပခင်း ပဖစ်သည် (IPCC 2006)။  

အေုိပါတွက်ချက်မှုများအရ သစ်ဆတာ 
ကဏ္ဍသည် ပပည်တင်ွးရှိ ကဏ္ဍအသီးသီး၏ 
       ထုတ်လွှတ်မှုများ အားလုံးကုိစုပ်ယူကာ 
တစ်နှစ်လျှေင် ၇၂ သန်းတန်ဆကျာ်ရိှဆသာ ကာဗွန်ဒုိင် 
ဆအာက်ေိုင်ဒ်များကုိ ဆလထုအတွင်းမှ ဖယ်ဆပး 
နိုင်ဆလသည်။ သ့ုိဆသာ်လညး် ၂၀၀၀ ပပည့်နှစ်မှ 
စတင်၍ လူဉီးဆရတုိးပွားလာမှုနှင့် နုိင်ငံစီးပွားဆရး 
ဖွံ့ ဖဖိုးလာမှုတ့ုိဆကကာင့် သစ်ဆတာ ဟက်တာ 
သန်းဆပါင်း ၅ သန်းခန့်ပပုန်းတီး ကုန်ကာ 
သဘာဝဆတာများစွာမှာ အတန်းအစားကျေင်း 
သွားကကပါသည်။ နုိင်ငံအဝှမ်း ဖန်လံုအိမ်ဓာတ်ဆငွ့ 
ထုတ်လွှတ်မှုမာှပမှင့်မားလာဖပီး ဆတာကျန်များ 
၏ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ဆငွ့ စုပယ်ူဖယရ်ှားနိုင်မှု 

မှာလည်း ကျေင်းခဲ့သည်။ ပပည်တွင်းရှိ GHG 
ဖယ်ရှားနိုင်မှုနှင့် ထုတ်လွှတ်မှုအဆပခအဆနတို့ကုိ 
ပပင်ေငတ်ွက်ချက်နိုင်ရန် အမျ ိုးသားအေင့် 
ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ဆငွ့ စစ်တမး်အား ဆောင်ရွက ်
ရန် လိုအပမ်ည်ပဖစ်သည။် 

သစ်ဆတာကဏ္ဍ၏ ရာသီဉတုဆပပာင်းလဲ 
မှု ဆလျှော့ချနိုင်ဆသာ အလားအလာများကုိ ၂၀၀၀ 
ခုနှစ်မ ှ ၂၀၃၀ ခုနှစ် ကာလများတွင် အဖမဲတမ်း 
သစ်ဆတာဆပမအားတုိးချဲ့ဖွဲ့စည်းရန် သစ်ဆတာ 
မူဝါဒလျာ ထားချက်များ၊ ၂၀၀၀-၂၀၁၅ ခုနှစ် 
အထိ လက်ဆတွပ့ဖည့်ေည်းဆပးနုိင်မှု အတုိင်းအတာ 
နှင့် လာမည့် ၁၀နှစ် မှ ၁၅ နှစ်အတွင်း ပဖစ်ဆပါ် 
လာနိုင်ဆသာ အဆပခအဆနများ စသညတ်ို့ကုိ 
အဆပခခံ၍ ခန့်မှနး်တွက်ချက် နိုင်ပါသည။် 

နှစ် ၃၀ သစ်ဆတာကဏ္ဍပင်မ စီမံကိန်း 
တွင် အဖမဲတမ်းသစ်ဆတာဆပမအား နိုင်ငံဧရိယာ 
၏ ၄၀ ရာခိင်ုနှုန်းခန့်အထိတိုးချဲ့ဖဲွ့စည်းရန် 
လျာထားချက် ချမှတခ်ဲ့ကကသည။် လကရိှ် 
အချန်ိတင်ွ အဖမဲတမ်း သစ်ဆတာဆပမ စုစုဆပါင်း 
မှာ ဟက်တာသန်းဆပါင်း ၂၁.၁ သန်းခန့်ရှိဖပီး 
၂၀၃၀ ပပည့်နှစ်ဆရာက်ပါက ဟက်တာ သန်းဆပါင်း 
၂၇ သန်း ခန့်ရှိရမညပ်ဖစ်သည။် အဖမဲတမ်း 
သစ်ဆတာဆပမများအပဖစ် တိးုချဲ့ဖဲွ့စည်းနိုင်ဆသာ 
ဆပမများမှာ တညေ်ဲဉပဆဒများအရ သတ်မှတ ်
ဖွဲ့ စည်းထားပခင်း မရှိဆသးဆသာ ဆပမများပင် 
ပဖစ်ဖပီး အေိုပါဆပမများတွင် ထူထပ်ဆသာ ဆတာ 
များ၊ ဆတာပျက်၊ ရွက်အုပပ်ွင့်ဆတာ၊ ဆတာနိမ့်နှင့် 
ဖုနး်ေိုးဆတာ များလည်း ပါဝင်နိုင်ပါသည။် 

NDC မူကကမ်းတွင် အထက်ပါလျာထား 
ချက်များကို ပဖည့်ေည်းဆပးပခင်းပဖင့် သစ်ဆတာ 
ကဏ္ဍသည် ရာသီဉတုဆပပာင်းလဲမှုဆလျှော့ချဆရး 
လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များတွင် များစွာထည်ဝ့င် 
နိုင်မည်ပဖစ်သည။် ထိုဆကကာင့်ပင် လျာထားချက် 
များကုိ ခန့်မှနး်တွက်ချက် ကကည့်ပခင်းပဖင့် အဆပခ 
အဆနအမျ ိုးမျ ိုးရှိ ဖယ်ရှားပစ်နိင်ုမည့်        
ထုတ်လွှတ်မှုများကို သိရှိနိုင်မည်ပဖစ်သည။် 
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ဇယား-၉ ဆမြဆမပာင်းလဲအသံုးြေျြှုနှင့်သစ်ဆတာကဏ္ဍတ့ုိြှ နှစ်စဉ်ေန်လံုအိြ်ဓာတ်ဆငွ့ ထုတ်လွှတ်ြှုြျား/ 

ေယ်ရှားြှုြျား 

လုပ်ငန်း/လုပ်ဆောင် ြေျက် ေန်လုံအိြ်ဓာတ်ဆငွ့  

ထုတ်လွှတ်ြှု(ကာဗွန် 

ေုိင်ဆအာက်နှင့်ညီြျှ 

ဆသာတန်) 

(in tonnes of CO2e) 

ေန်လုံအိြ်ဓာတ်ဆငွ့  

ေယ်ရှားြှု 

(ကာဗွန်ေုိင်ဆအာက်နှင့် 

ညီြျှဆသာတန်) 

အသားတင်ေန်လုံအိြ် 

ဓာတ်ဆငွ့ထုတ်လွှတ်ြှု 

(ကာဗွန်ေုိင်ဆအာက်နှင့် 

ညီြျှဆသာတန်) 

သဘာဝဆတာများ  -၁၂၉၈၃၈၅၉၀ -၁၂၉၈၃၈၅၉၀ 

သစ်ဆတာစိုက်ခငး်များ ၁၈၆၃၂၁၀ -၁၁၇၅၀၀၄၀ -၉၈၈၆၈၃၀ 

နှစ်ရှည်ဉယျာဉ်ခခံများ  -၄၇၀၀၇၀ -၄၇၀၀၇၀ 

လမ်းဆဘးဝဲယာ စိုက်ခငး်  -၁၆၂၄၉၀ -၁၆၂၄၉၀ 

စက်မှုကုန်ကကမ်း 

စိုက်ခငး်မှဖယ်ရှားမှု 

၂၁၇၇၀၀၀  ၂၁၇၇၀၀၀ 

ထင်းဆလာင်စာ 

ခုတ်ယူပခင်း 

၂၆၉၃၆၄၁၈  ၂၆၉၃၆၄၁၈ 

ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာလုပ်ငန်း ၁၂၀၀၆၇၀  ၁၂၀၀၆၇၀ 

သစ်ဆတာပပုန်းတီး ပခင်း ၃၇၃၄၀၉၇၀   

စုစုဆပါင်း ၆၉၅၁၈၂၆၈ -၁၄၂၂၂၁၁၉၀ -၁၁၀၀၄၃၈၉၂ 

        : 

( )                                                                                                                

                                                           (၁ ၀၀၀    )                                              

၂ ၀၀၀                                                                ၂,၁ ၆၂,၀၀၀                              

              ၄၅,၀၀၀,၀၀၀                                                                                        

                                     (CSO, 2007; Table 21) 

( )                                                                                                       

                                                 

( )                                                      ၁၅,၀၀၀                                 (FAO 2005) 

(ဃ)                                                 ၄၆၆ ၅၀ ၀                                            ၈၀         

                                                 (FAO, 2005) 

        -                                                     ၂၀၁၂ 

 

 

ဇယား-၁၀ တွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မ ှ ၂၀၁၅ 
ခုနှစ်အတွင်း အဖမဲတမ်းသစ်ဆတာဆပမ ဖွဲ့ စည်း 
နိုင်မှုများ၊  ၂၀၃၀ လျာထားချက် ပပည့်မီှနိုင် 
ဆစရန် လကရ်ှိနှစ်စဉ်ဖွဲ့စည်းနိုင်မှုနှုန်း နှင့် ၂၀၁၆ 
ခုနှစ်မ ှ ၂၀၃၀ ခုနှစ်အကကား လျာထားချက်များ 
ပပည့်မီှဆစရန် ဖွဲ့ စည်းရမည့်နှုန်း စသည်တို့ကို 
ဆဖာ်ပပထားပါသည။် လကရ်ှိ ဖွဲ့ စည်းနိုင်သည့် 

နှုန်းနှင့် လျာထားချက်ပပည့်မှီဆစရန် ဖွဲ့ စည်း 
ရမည့်နှုန်းတို့မာှ နီးစပ်မှုရှိဆလသည်။ ကကိုးဝိုင်း 
ကကိုးပပင်ကာကွယ်ဆတာ တိးုချဲ့ ဖွဲ့ စည်းရမည့် 
နှုန်းမှာ တစ်နှစ်လျှေင် ၀.၉%မှ ၁.၁%   သ့ုိတုိး၍ 
ဖွဲ့ စည်းရမည်ပဖစ်ကာ သဘာဝထိန်းသိမး်ဆရး 
နယ်ဆပမ ဖွဲ့ စည်းသည့်နှုန်းကုိ မူလလကရ်ှ ိ
အတိင်ုး တည်ဖမဲဆနဆအာင် ဆောင်ရွကသ်င့်ပါ 
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သည။် သ့ုိဆသာ်လညး် နိုင်ငံသည် လျာထားချက် 
ပဖည့်ေည်းရမည့် ကာလနီးကပ်လာဖပီ ပဖစ်သည် 
နှင့်အည ီ အဖမဲတမ်းသစ်ဆတာဆပမကုိ တရှိန်ထိုး 
တိးုချဲ့ဖဲွ့စည်းရန်မာှမူ ခက်ခဲဆလသည။် 

ဇယား-၁၁ တွင် ၂၀၃၀ လျာထားချက် 
ပပည့်မီှဆစရန် တစ်နှစ်လျှေင်တိုးပမှင့်ဖဲွ့စည်းရမည် 

ပမာဏကုိ ဆဖာ်ပပထားပါသည။် 
ဖပီးခ့ဲဆသာနှစ်များတွင် အဖမဲတမ်းသစ်ဆတာ 

ဆပမတိုးချဲ့ဖွဲ့ စည်းခဲ့သည့်နှုန်းမှာ အဆတာ်တန် 
ပမှင့်မားလှဆသာ်လည်း နိုင်ငံအဆနပဖင့် အဖမဲတမ်း 
သစ်ဆတာဆပမ တစ်နှစ်လျှေင် ဟက်တာဆပါင်း 
၄၀၀၀၀၀ခန့် တုိးချဲ့ ဖဲွ့စည်းရန်မှာ လွယ်ကူဆသာ 
ကိစ္စရပ်တစ်ခုဆတာ့ မဟုတ်ဆချ။ 

အဖမဲတမ်းသစ်ဆတာဆပမ များပပားလာ 
ပခင်းပဖင့် ရာသီဉတုဆပပာင်းလဲမှုဆလျာ့ချနိုင်သည့် 

အလားအလာကုိ တွက်ချက်နိုင်ရန်အတွက် 
ပဖည့်စွက်ယူေချက်များ ပပုလုပ်ရန်လိုအပ်မည် 
ပဖစ်သည။် အဖမဲတမ်း သစ်ဆတာဆပမများ အတွင်း 
ရှ ိသစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနှုန်းမှာ နိုင်ငံအဝှမ်း တစ ်
ဆနရာနှင့် တစ်ဆနရာ ကွာပခား နိုင်ဆသာ်လညး် 
ပဖစ်ပွားလျက်ရှိသည။် သစ်ဆတာဉီးစီးဌာန၏ 

ကနဉီး တွက်ချက်မှုများအရ အဖမဲတမ်း သစ်ဆတာ 
များအတွင်း သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနှုန်းမှာ စုစုဆပါင်း 
သစ်ဆတာ ပပုန်းတီးမှုနှုန်း၏ သံုးပုတံစ်ပုံခန့် 
ရှိပါသည် (Myint 2016) ။ ေိုလိုသညမ်ှာ 
သမာရိုးကျ တွက်ချက်ကကည့်ပါက အဖမဲတမ်း  
သစ်ဆတာဆပမများအတွင်းရှိ သစ်ဆတာဧရိယာ 
အားလုံး၏ ထကဝ်က်ခန့်သာလျှေင် ထာဝရ 
ထိန်းသိမး် ထားနိုင်မည်ပဖစ်ဖပီး ထုိဆကကာင့်ပင် 
အဖမဲတမ်း သစ်ဆတာဆပမများ တိးုချဲ့ဖဲွ့စည်းပခင်း 

ဇယား-၁၀ ၂၀၀၈ ြေုနှစ်ြှ ၂၀၁၅ ြေုနှစ်အထိ အဖြဲတြ်းသစ်ဆတာဆမြအား တိုးြေျဲ့ေွဲ့ စည်းနုိင်ြှုနှင့် သစ်ဆတာ ြူဝါေပါ 

လျာထားြေျက် (၂၀၃၀) မပည့်ြီှရန်တိုးမြှင့် ေဲွ့စည်း ရြည့်နှုန်း 

သစ်ဆတာဆမြ 

အြျ ိုးအစား 

၂၀၀၈ ြေုနှစ်တွင် 

အဖြဲတြ်း 

သစ်ဆတာဆမြ 

(ဟက်တာ) 

၂၀၁၅ ြေုနှစ်တွင် 

အဖြဲတြ်း 

သစ်ဆတာဆမြ 

(ဟက်တာ) 

၂၀၃၀ 

လျာထားြေျက် 

(ဟက်တာ) 

၂၀၀၈ ြ ှ

၂၀၁၅ အထိ 

နှစ်စဉ် 

ေွဲ့စည်း 
နိုင်ြှုနှုန်း 

လျာထားြေျက် 

မပည့်ြှီဆစရန် 

တစ်နှစ်လျှင် 

တိုးြေျဲ့ေွဲ့စည်းရြ
ည့်နှုန်း 

ကကိုးဝိုင်းဆတာနှင့် 
ကကိုးပပင်ကာကွယ်ဆတာ 

၁၆၁၈၄၆၈၇ ၁၇၂၂၂၆၉၃ ၂၀၂၉၇၃၃၇ ၀.၈၉% ၁.၁% 

သဘာဝထိန်းသိမ်းဆရး 

နယ်ဆပမများ 

၂၆၆၁၃၄၉ ၃၈၉၀၀၅၉၅ ၆၇၆၅၇၇၉ ၅.၅၇% ၃.၇၆% 

စုစုဆပါင်း ၁၈၈၄၆၀၃၆ ၂၁၁၁၃၂၈၈ ၂၇၀၆၃၁၁၆ ၁.၆၄% ၁.၆၇% 

 

ဇယား-၁၁ ၂၀၃၀ လျာထားြေျက်မေည့်ေည်းနုိင်ရန် နှစ်စဉတုိ်းြေျဲ့ေဲွ့စည်းရြည့် အဖြတဲြ်း သစ်ဆတာ နယ်ဆမြဧရိယာ 

သစ်ဆတာဆမြ အြျ ိုးအစား ၂၀၁၅ ြေုနှစ်တွင် အဖြဲတြ်း 

သစ်ဆတာဆမြ 

(ဟက်တာ) 

၂၀၃၀ 

လျာထားြေျက် 

(ဟက်တာ) 

၂၀၁၆ ြ ှ ၂၀၃၀ အထိ နှစ်စဉ် 

တိုးြေျဲ့ေွဲ့စည်းရြည့်ဧရယိာ 

(ဟက်တာ)  

ကကိုးဝိုင်းဆတာနှင့် 
ကကိုးပပင်ကာကွယ်ဆတာ 

၁၇၂၂၂၆၉၃ ၂၀၂၉၇၃၃၇ ၂၀၄၉၇၆ 

သဘာဝထိန်းသိမ်းဆရး 

နယ်ဆပမများ 

၃၈၉၀၅၉၅ ၆၇၆၅၇၇၉ ၁၉၁၆၇၉ 

စုစုဆပါင်း  ၂၁၁၁၃၂၈၈ ၂၇၀၆၃၁၁၆ ၃၉၆၆၅၅ 
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တစ်ခုတည်းပဖင့် သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနှင့် သစ်ဆတာ 
အတန်း အစားကျေင်းမှုတို့ကုိ တိက်ုဖျက်နိုင် 
မည် မဟုတဆ်ပ။ ဆအာက်ပါ တွက်ချက်မှု 
အတွက် ထုတ်လွှတ်မှု ကိန်းဆသ (EF)နှင့် နှစ်စဉ် 
သစ်ဆတာ ပပုန်းတီးမှုနှုန်း (AD)ကုိ အဖမဲတမ်း 
သစ်ဆတာဆပမအတွင်းရှိ သစ်ဆတာများအားလုံး 
၏ ထကဝ်က်ခန့်သာလျှေင် ဆတာများအပဖစ် 
ထာဝရ တညရ်ှိနိုင်မည်ဟုဆသာ ယူေချက် 
(တနညး်ေိုဆသာ်- ဆလျှော့ချ လိုက်နိုင်ဆသာ 
ထုတ်လွှတ်မှုအားလုံး၏ ထကဝ်က်ကိုသာလျှေင် 
ရာသီဉတုဆပပာင်းလဲမှုဆလျှော့ချနိုင်ဆသာ အလား 
အလာများပဖစ်) ကုိအဆပခခံလျက် အသံုးပပု 

ထားပါသည။် 

ဇယား-၁၂ တွင် အထကပ်ါယူေချက် 
အတိင်ုးစဉ်းစားဖပီး လာမည့် ၁၅နှစ် အလွန် 
မူဝါဒပါ လျာထားချက်နှင့်အညီ နိုင်ငံဧရိယာ 
အားလုံး၏ ၄၀%ခန့်ကုိ အဖမဲတမ်းသစ်ဆတာဆပမ 
(ကကိုးဝိုင်းဆတာ၊ ကကိုးပပင်ကာကွယ်ဆတာ ၃၀% နှင့် 
သဘာဝထိန်းသိမ်းဆရး နယ်ဆပမများ ၁၀%) အပဖစ် 
ဖဲွ့စည်းနုိင်ခ့ဲပါက ဖန်လံုအိမ်ဓာတ်ဆငွ့ ထုတ်လွှတ်မှု 
အား ဖယ်ရှားနုိင်မည်ပဖစ်ဖပီး သတ်မှတ်ထားဆသာ 
သစ်ဆတာ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ရည်ညွှန်း 
အေင့်ကုိ မူတည်၍ ၃၀-၅၀% အထိ ထုတ်လွှတ် 

မှုဆလျှော့ချ နိုင်မည ်ပဖစ်ပါသည။် 
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ဇယား-၁၂ အဖြဲတြ်းသစ်ဆတာဆမြတိုးြေျဲ့ေွဲ့စည်းြည့်လျာထားြေျက်ြျားအလိုက် ၂၀၁၆ ြေုနှစ်ြှ ၂၀၃၀ ြေုနှစ်အထိ ေန်လုံအိြ်ဓာတ်ဆငွ့ ထုတ်လွှတ်ြှုဆလျှာ့နိုင်ြည့်အလားအလာ (ပြာဏ) 

နှစ်စဉ်အပိုဆောင်းဆလျှော့ချနိုင်မှု 

  နှစ်စဉ် ER 

တိုးလာမှု 

(ဖယ်ရှားပခင်း) 

၂၀၀၀-၂၀၁၀ 

အထိနှစ်စဉ်ထု

တ်လွှတ်မှု 

ကိန်းဆသ 

၂၀၁၀-၂၀၁၅ 

အထိ နှစ်စဉ် 

ထုတ်လွှတ်မှု 

ကိန်းဆသ 

၂၀၀၅-၂၀၁၅ 

အထိနှစ်စဉ်ထုတ်လွှ

တ်မှုကိန်းဆသ 

၂၀၀၀-၂၀၁၀ အထိ 

အသားတင် 

ထုတ်လွှတ်မှုပမာဏ 

၂၀၁၀-၂၀၁၅ 

အထိအသားတင်

ထုတ်လွှတ်မှု 

ပမာဏ 

၂၀၀၅ မ ှ၂၀၁၅ 

အထိအသားတင်ထုတ်

လွှတ်မှုပမာဏ 

နစှစ်ဉ် PFE 

တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်မည့်

ပမာဏ  

     tons of CO2e    ဧရိယာဟက်တာ 

၁  ၂၈,၀၃၁,၀၅၇  ၆၀,၃၃၆,၂၀၇   ၆၃,၂၄၄,၇၇၃    ၁၀၂,၉၄၆,၆၆၅   ၃၂,၃၀၅,၁၅၀   ၃၅,၂၁၃,၇၁၆    ၇၄,၉၁၅,၆၀၈   ၁၇၆,၂၉၆ 

၂  ၂၈,၄၉၉,၁၇၅  ၆၀,၃၃၆,၂၀၇   ၆၃,၂၄၄,၇၇၃    ၁၀၂,၉၄၆,၆၆၅   ၃၁,၈၃၇,၀၃၂   ၃၄,၇၄၅,၅၉၇    ၇၄,၄၄၇,၄၈၉   ၁၇၉,၂၄၀ 

၃  ၂၈,၉၇၅,၁၁၂  ၆၀,၃၃၆,၂၀၇   ၆၃,၂၄၄,၇၇၃    ၁၀၂,၉၄၆,၆၆၅   ၃၁,၃၆၁,၀၉၅   ၃၄,၂၆၉,၆၆၁    ၇၃,၉၇၁,၅၅၃   ၁၈၂,၂၃၃ 

၄  ၂၉,၄၅၈,၉၉၆  ၆၀,၃၃၆,၂၀၇   ၆၃,၂၄၄,၇၇၃    ၁၀၂,၉၄၆,၆၆၅   ၃၀,၈၇၇,၂၁၁   ၃၃,၇၈၅,၇၇၇    ၇၃,၄၈၇,၆၆၉   ၁၈၅,၂၇၇ 

၅  ၂၉,၉၅၀,၉၆၁  ၆၀,၃၃၆,၂၀၇   ၆၃,၂၄၄,၇၇၃    ၁၀၂,၉၄၆,၆၆၅   ၃၀,၃၈၅,၂၄၆   ၃၃,၂၉၃,၈၁၂    ၇၂,၉၉၅,၇၀၃   ၁၈၈,၃၇၁ 

၆  ၃၀,၄၅၁,၁၄၂  ၆၀,၃၃၆,၂၀၇   ၆၃,၂၄၄,၇၇၃    ၁၀၂,၉၄၆,၆၆၅   ၂၉,၈၈၅,၀၆၅   ၃၂,၇၉၃,၆၃၀    ၇၂,၄၉၅,၅၂၂   ၁၉၁,၅၁၇ 

၇  ၃၀,၉၅၉,၆၇၆  ၆၀,၃၃၆,၂၀၇   ၆၃,၂၄၄,၇၇၃    ၁၀၂,၉၄၆,၆၆၅     ၂,၉၇၆,၅၃၁   ၃၂,၂၈၅,၀၉၆    ၇၁,၉၈၆,၉၈၈   ၁၉၄,၇၁၅ 

၈  ၃၁,၄၇၆,၇၀၃  ၆၀,၃၃၆,၂၀၇   ၆၃,၂၄၄,၇၇၃    ၁၀၂,၉၄၆,၆၆၅   ၂၈,၈၅၉,၅၀၄   ၃၁,၇၆၈,၀၇၀    ၇၁,၄၆၉,၉၆၂   ၁၉၇,၉၆၇ 

၉  ၃၂,၀၀၂,၃၆၄  ၆၀,၃၃၆,၂၀၇   ၆၃,၂၄၄,၇၇၃    ၁၀၂,၉၄၆,၆၆၅   ၂၈,၃၃၃,၈၄၃   ၃၁,၂၄၂,၄၀၉    ၇၀,၉၄၄,၃၀၁   ၂၀၁,၂၇၃ 

၁၀  ၃၂,၅၃၆,၈၀၃  ၆၀,၃၃၆,၂၀၇   ၆၃,၂၄၄,၇၇၃    ၁၀၂,၉၄၆,၆၆၅   ၂၇,၇၉၉,၄၀၄   ၃၀,၇၀၇,၉၆၉    ၇၀,၄၀၉,၈၆၁   ၂၀၄,၆၃၄ 

၁၁  ၃၃,၀၈၀,၁၆၈  ၆၀,၃၃၆,၂၀၇   ၆၃,၂၄၄,၇၇၃    ၁၀၂,၉၄၆,၆၆၅   ၂၇,၂၅၆,၀၃၉   ၃၀,၁၆၄,၆၀၅    ၆၉,၈၆၆,၄၉၇   ၂၀၈,၀၅၁ 

၁၂  ၃၃,၆၃၂,၆၀၇  ၆၀,၃၃၆,၂၀၇   ၆၃,၂၄၄,၇၇၃    ၁၀၂,၉၄၆,၆၆၅   ၂၆,၇၀၃,၆၀၀   ၂၉,၆၁၂,၁၆၆    ၆၉,၃၁၄,၀၅၈   ၂၁၁,၅၂၆ 

၁၃  ၃၄,၁၉၄,၂၇၁  ၆၀,၃၃၆,၂၀၇   ၆၃,၂၄၄,၇၇၃    ၁၀၂,၉၄၆,၆၆၅   ၂၆,၁၄၁,၉၃၆   ၂၉,၀၅၀,၅၀၁    ၆၈,၇၅၂,၃၉၃   ၂၁၅,၀၅၈ 

၁၄  ၃၄,၇၆၅,၃၁၆  ၆၀,၃၃၆,၂၀၇   ၆၃,၂၄၄,၇၇၃    ၁၀၂,၉၄၆,၆၆၅   ၂၅,၅၇၀,၈၉၁   ၂၈,၄၇၉,၄၅၇    ၆၈,၁၈၁,၃၄၉   ၂၁၈,၆၅၀ 

၁၅  ၃၅,၃၄၅,၈၉၇  ၆၀,၃၃၆,၂၀၇   ၆၃,၂၄၄,၇၇၃   ၁၀၂,၉၄၆,၆၆၅   ၂၄,၉၉၀,၃၁၀   ၂၇,၈၉၈,၈၇၆    ၆၇,၆၀၀,၇၆၈   ၂၂၂,၃၀၁ 

စုစုဆပါင်း  ၄၇၃,၃၆၀,၂၄၉ ၉၀၅၀၄၃၁၀၅ ၉၄၈၆၇၁၅၉၂ ၁,၅၄၄,၁၉၉,၉၇၁ ၄၃၁,၆၈၂,၈၅၆ ၄၇၅,၃၁၁,၃၄၃ ၁,၀၇၀,၈၃၉,၇၂၁ ၂,၉၇၇,၁၀၈ 

တစ်နှစ် ပျမ်းမျှေ   ၃၁,၅၅၇,၃၅၀  ၆၀,၃၃၆,၂၀၇   ၆၃,၂၄၄,၇၇၃       ၁၀၂,၉၄၆,၆၆၅   ၂၈,၇၇၈,၈၅၇   ၃၁,၆၈၇,၄၂၃     ၇၁,၃၈၉,၃၁၅   ၁၉၈,၄၇၄ 
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ဤအခန်းတွင် ပမန်မာနိင်ုငံရှိ REDD+ 
နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စီမအံုပခ်ျုပမ်ှု အဆပခအဆန 
များ၊ အဖွဲ့ အစညး် ေိုင်ရာယန္တရားများ၊ နိုင်ငံ 
တကာသဆဘာတညူီချက်များ၊ သစ်ဆတာ စီမ ံ
အုပခ်ျုပမ်ှု၊ ဗဟုိအုပ်ချုပ် လုပ်ကုိင်မှု ဆလျှော့ချ 
ပခင်း၊ ဆပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အကျ ိုးအပမတ ်
ခွဲဆဝပခင်းနှင့် တိင်ုးရင်းသားလူမျ ိုးများ၏ အခွင့် 
အဆရးများ စသည်တို့ကုိ ဆလ့လာဆေွးဆနွး 
တင်ပပ သွားမည် ပဖစ်ပါသည။် 
၃.၁ သစ်ဆတာစီြအံုပြ်ေျုပ်ြှု 
၃.၁.၁ ကျယ်မပန့်ဆသာ ဆနာက်ြံေအဆမြေအဆနြျား- 
ကြ္ဘာလုံးေိုင်ရာ စီြအံုပြ်ေျုပြ်ှုနှင့် နိုင်ငံတကာ 
သဆောတူညီြေျက်ြျား 

ပမန်မာနိင်ုငံသည် သစ်ဆတာစီမံအုပခ်ျုပမ်ှု 
နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံတကာ သဆဘာတညူီ 
ချက်များတွင် လက်မှတ်ဆရးထုိးထားဖပီး ဆအာက်ပါ 
သစ်ဆတာနှင့် အပခားပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းဆရး 
ေိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဆဘာတညူခီျက်များတွင် 
လကမ်ှတ် ဆရးထိုးကတိကဝတ်ပပုထားပါသည်- 

 ကုလသမဂ္ဂ သဲကန္တရပဖစ်ထွန်းမှု တုိက်ဖျက် 
ဆရးေိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း (UNCCD) 
(မိးုဆခါင် ဆရရှားပခင်း/ သဲကန္တရပဖစ ်
ထွန်းမှု ကကုံဆတွ့ဆနရဆသာ နိုင်ငံများ- 
၁၉၉၄ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ) 

 ကုလသမဂ္ဂ ရာသီဉတု ဆပပာင်းလဲပခင်း 
ေိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း (UNFCCC) 
(၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ) 

 ကုလသမဂ္ဂ ဇီဝမျ ိုးစုံ မျ ိုးကဲွေိုင်ရာ 
ကွန်ဗင်းရှင်း (CBD) (၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ 
နိုဝင်ဘာလ) 

 အပပည်ပပည်ေိုင်ရာ အပူပုိင်းဆဒသ သစ် 
နှင့် ပတ်သက်ဆသာအဖွဲ့အစည်း (ITTO) 
(၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ) နှင့် ၁၉၉၆ 
ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင် အပပည်ပပည်ေုိင်ရာ 

အပူပုိင်းသစ်နှင့် ပတ်သက်ဆသာ သဆဘာ 
တူညီချက်တင်ွ အတညပ်ပုပါဝင်ခဲ့။ 

 မျ ိုးေက် ပျက်သုဉ်းလုေဲ ဆတာရိင်ုး 
တိရစ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ နုိင်ငံတကာ 
ကွန်သွယ်မှုေုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း  (CITES) 
(၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ဇွန်လ) 

 ကျ ိုတုိပရိုတိုဆကာ (၂၀၀၃) 
 ကုလသမဂ္ဂဌာဆန တိင်ုးရင်းသားများ၏ 

အခွင့်အဆရးေုိင်ရာ ထုတ်ပပန်ဆကကညာ 
ချက် (UNDRIP) (၂၀၀၇) 

 အာေီယံ-တရုတ် လွတ်လပ်ဆသာ ကုန် 
သွယ်မှုဧရိယာ (ACFTA) (၂၀၁၂) 

 နာဂိုရာပရိုတိဆုကာ (၂၀၁၄) 
 ပပင်သစ်သဆဘာတူညခီျက် (၂၀၁၆) 

ပမန်မာနိင်ုငံသည် အပပညပ်ပည်ေိုင်ရာ 
ဆတာင်တန်းဆဒသများ ဘက်စံုဖံွ့ဖဖိုး တုိးတက်ဆရး 
ဗဟုိဌာန ICIMOD၏ အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ 
ပဖစ်သည။် သစ်ဆတာဉီးစီးဌာနနှင့် ICIMODတ့ုိ 
ပူးဆပါင်း ဆောင်ရွကလ်ျက်ရှိဆသာ လုပ်ငန်းများ 
မှာ သတင်းအချက်အလက်များ ဖလှယ်မျှေဆဝ 
ပခင်း၊ ထိန်းသိမး်ဆရး နည်းပညာများသရုပပ်ပသ 
ပခင်း၊ အဆဝးမှစးူစမ်းဆလ့လာပခင်း၊ ပထဝီဝင် 
ေုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်စနစ်နှင့် ကမ္ဘာလံုး 
ေိုင်ရာတညဆ်နရာပပစနစ်စဆသာ နည်းပညာ 
ေိုင်ရာ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပိုခ့ျပခင်း စသည် 
တ့ုိ ပဖစ်ကကသည။် ၂၀၁၈ခုနှစ် ဇွန်လမှ စတင်၍ 
ICIMOD သည် သစ်ဆတာသုဆတနဌာနအား 
ပမန်မာနိင်ုငံ အမျ ိုးသားအေင့် REDD+ မဟာ 
ဗျုဟာဆရးေွဲနိုင်ရန် ကူညပီံပ့ိးုဆပးလျက်ရှိဖပီး 
ရှမး်ပပည်နယ်သည် ပပည်နယ် REDD+ လုပ်ငန်း 
စီမခံျက်ကုိပပုစုဆရးေွဲလျက် ရှိသည။် 
နိုင်ငံတကာ သဆဘာတူညခီျက် များစွာတွင် 
လကမ်ှတ်ဆရးထိုး ထားဆသာ်လည်း ဖပီးခဲ့ဆသာ 
နှစ်များတွင် တရားဉပဆဒ စိုးမိုးမှုမရှိပခင်းနှင့် 

၃။ အေွဲ့ အစညး်ေိုင်ရာ၊ ပတဝ်န်းကျင်ေိုင်ရာနှင့် ပျ ံ့နှံ့တညရိှ်ြှုေိုင်ရာ ရှုဆထာင့် 
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အများပပည်သူပူးဆပါင်းပါဝင်ဆသာ ေုံးပဖတခ်ျက် 
ချမှတ်သည့်စနစ်များ မရိှပခင်းဆကကာင့် ၄င်းတ့ုိအား 
ထိဆရာက်စွာ ဆောင်ရွကန်ိုင်ပခင်းမရှိဆပ။ ဉပမာ 
အားပဖင့် ပမန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် 
CBDနှင့် ကာတဂနာ ပရိတုိဆုကာ (Cartagena 
Protocol) တို့တွင် လက်မတှ်ဆရးထိုးခဲ့သည။် 
ပမန်မာနုိင်ငံ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆရးဆကာ်မရှင် 
အဆနပဖင့် အမျ ိုးသားအေင့် ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကဲွ 
မဟာဗျုဟာစီမံကိန်း NBSAP ဆရးေွဲရာတင်ွ 
ကူညီပံ့ပိုးမှုများ ရယူနိုင်ရန် ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ 
ဇန်နဝါရီလတွင် ဘန်ဆကာက်ရှိ ကုလသမဂ္ဂ 
ပတဝ်န်းကျင်ေိုင်ရာ အာရှနှင့် ပစဖိိတ် ဆဒသ 
ေိုင်ရာရုံး (UNEP ROAP) နှင့် နားလည်မှု 
စာချွန်လွှာ ဆရးထိုးခဲ့သည။် ပမန်မာနိင်ုငံသည်  
CBD လကမ်ှတ်ထိုး နိုင်ငံတစ်ခုပဖစ်သည် နှင့် 
အည ီ CBD၏ ရညမ်ှနး်ချက်အရ သဘာဝ 
ထိန်းသိမး်ဆရး နယ်ဆပမများ တိုးချဲ့ဖဲွ့စည်းရ 
ပါသည။် သ့ုိဆသာ်လညး် အေိုပါမဟာဗျုဟာ 
လုပ်ငန်းစမီံကိန်းကုိ ပပည်တင်ွးရှိ လူမှုဆရး၊ 
ယဉ်ဆကျးမှုတန်ဖုိး၊ ဌာနဆနတိုင်းရင်းသားများ 
၏ နယ်နိမိတ် (သ့ုိ) ပပည်တင်ွး လက်နက်ကိုင် 
ပဋပိက္ခများကုိ ဆကာင်းစွာထည်သွ့င်း စဉ်းစား 
ပခင်းမရိှဘဲ ဇီဝရုပ်သွင်တန်ဖုိးများနှင့် နည်းပညာ 
ေုိင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများကုိသာ အဆပခခံ၍ ဆရးသား 
ပပုစုခဲ့သည။် NBSAP ဆရးေွဲရာတင်ွ ပပည်တင်ွး 
ပပည်ပရှိ ဌာနဆနတိုင်းရင်းသားများနှင့် ပတဝ်န်း 
ကျင်ထိန်းသိမ်းဆရး အသင်းများနှင့် တိုင်ပင် 
ဆေွးဆနွးမှုမပပုဘဲ ဆောင်ရွကခ်ဲ့သည် (BEWG 
2011)။ ပပင်ေငပ်ဖည့်စွက် ထားဆသာ NBSAP 
(၂၀၁၅-၂၀၂၀)ကုိ သစ်ဆတာဉီးစီးဌာန၊ (MoNREC) 
သည် အပပည်ပပည်ေုိင်ရာ သဘာဝ ထိန်းသိမ်းဆရး 
အသင်း (IUCN)၊ နုိင်ငံတကာအစုိးရမဟုတ်ဆသာ 
အဖွဲ့ အစညး်များ၊ ပပည်တွင်း တက္ကသိုလ်များ၊ 
သုဆတသန အဖွဲ့အစညး်များ၊ အရပ်ဘက်လူမှု 
အဖွဲ့ အစညး်များစသည် မိတ်ဖက်အဖွဲ့ များနှင့် 
ပူးဆပါင်း၍ ပပုစုထုတ်ဆဝခဲ့ပါသည။် နိုင်ငံ၏ 
ဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွ ထိန်းသိမ်းဆရးေုိင်ရာ မဟာဗျုဟာ 

ကျမူဆဘာင်တစ်ရပ် ပဖစ်လာဆစရန် နိုင်ငံဆရး၊ 
စီးပွားဆရးနှင့် လူမှုဆရး ပပုပပင်ဆပပာင်းလဲမှုများ 
ဆကကာင့် ဆပါ်ဆပါက်လာဆသာ စိန်ဆခါ်မှုများ၊ 
အခွင့်အလမ်းများကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက် 
CBD ၏ ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကဲွ ထိန်းသိမး်ဆရး 
မဟာဗျုဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၁-၂၀၂၀)၊ အာအိချ ိ
ဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွေုိင်ရာ လျာထားချက် (MoNREC 
၂၀၁၅)တို့နှင့် ကုိက်ညဆီအာင် ဆရးသား ပပုစု 
ခ့ဲသည်။ ကုလသမဂ္ဂ ဖံွ ဖ့ဖိုးဆရးအစီအစဉ် (UNDP) 
၏ ပံပ့ိးုမှုပဖင့် အာအိချ ိလျာထားချက်၊ စဉ်ေက် 
မပပတ် ဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်ဆရးေိုင်ရာ ပန်းတိင်ုများ 
ကုိ ဆလးစားလိုက်နာလျက် NBSAP အဆကာင် 
အထည်ဆဖာ်နိုင်မှုကုိ တိင်ုးတာဆဖာ်ပပ ဆရးသား 
ထားဆသာ နိုင်ငံ၏ ၆ ကကိမ်ဆပမာက် အမျ ိုးသား 
အေင့် ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကဲွေိုင်ရာအစီရငခ်ံကုိ CBD 
ထ ံ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် တင်သွင်းခဲ့ 
ပါသည။် 

၁၉၉၇ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်ဆန့တွင် 
CITES အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံပဖစ်ဆသာ ပမန်မာနိင်ုငံသည် 
မျ ိုးေက် ပျက်သုဉ်းလုနီးပါးပဖစ်ဆနဆသာ ဆတာရုိင်း 
တိရစ္ဆာနမ်ျားနှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ ကုန်သွယ် 
မှုတားပမစ် ထိန်းချုပ်ရန် သစ်ဆတာဉီးစီးဌာန 
သည် CITES စီမခံန့်ခွဲမှုေိုင်ရာ အာဏာပုိင်အဖွဲ့  
ပဖစ်ဆောင်ရွက ်လျက်ရှိသည။် ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် 
ဆတာရိင်ုး တိရစ္ဆာနန်ှင့် သဘာဝအပင်များ 
ကာကွယ်ဆရးနှင့် သဘာဝနယ်ဆပမများ ထိန်းသိမ်း 
ဆရးဉပဆဒကုိ (ယခု ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲနှင့် သဘာဝ 
ထိန်းသိမ်းဆရး နယ်ဆပမများ ကာကွယ် ဆစာင့်ဆရှာက် 
ပခင်းေိုင်ရာ ဉပဆဒ) ပပဌာန်းခဲ့ပါသည။် သ့ုိဆသာ ်
လည်း CITES စည်းမျဉ်း စညး်ကမ်းကုိ လိုက်နာ 
ဆောင်ရွကန်ိုင်ပခင်းမရှိဆသးဆပ။ ေင်ထိန်းသိမး် 
ကာကွယ်ပခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံသည် 
သမိင်ုးဆကကာင်းအရနှင့် ယဉ်ဆကျးမှုအရ ပုဂ္ဂလိ 
ေင်ဆမွးပမူထားရှိပခင်းကုိ ခွင့်ပပုဆသာ်လည်း 
အထကပ်ါဉပဆဒတွင် တားပမစ်ထားဆလသည။် 
ထိုဆကကာင့်ပင် လကန်က်ကုိင် ပဋပိက္ခများ 
ပဖစ်ပွားလျက်ရိှဆသာ ဆဒသများတွင် ဆတာေင်ရုိင်း 
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ခိုးသတ်မှုနှင့် ဆမှာင်ခိုကုန်ကူးတို့ ပဖစ်ပွားလျက် 
ရှိေဲပင်ပဖစ်ကာ လကန်က်ကုိင်အဖွဲ့ များ (အထူး 
သပဖင့် တရုတ၊် အိန္ဒိယ နယ်စပ်ရှိ) သည် 
ဆမှာင်ခိုကုန်ကူးမှုတွင် ပါဝင်လျက် ရှိသည။် 
သ့ုိဆသာ်လည်း  တရားဉပဆဒ စိုးမိးုဆရး ဆဖာ် 
ဆောင်နိုင်စွမ်း နည်းပါးဆသာ်လညး် လကရိှ် 
အစုိးရလက်ထက်တွင် နယ်စပ်ဆဒသ တစ်ဆလျှောက် 
တရားဉပဆဒ စိုးမိးုဆရး ကကပ်မတ်ဆောင်ရွက် 
လျက်ရှိသည။် သ့ုိဆသာ်လည်း မျ ိုးေက်ပျက် 
သုဉ်းလုနီးပါး ဆတာရိင်ုးတိရစ္ဆာန် ဆမှာင်ခုိ 
ကူးသန်းဆရာက်မှု ရှာဆဖွဆဖာ်ထုတ်ကာကွယ် 
နိုင်မှုကို ပမှင့်တင်နိုင်ရန် ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထား 
ပခင်း၊ ရန်ပုံဆငွဆထာက်ပံ့ပခင်းနှင့် စွမး်ဆောင်ရည် 
တညဆ်ောက်ပခင်းတို့ကုိ တိးုပမှင့်ဆောင်ရွကရ်န် 
အပူတပပင်း လိုအပ်ပါသည။် ၂၀၁၅ ခုနှစ် 
မတိုင်မှီပမန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် စစ်တပတ်ို့သာ 
လျှေင ် ဆသနတ်ကုိင်ဆောင်ခွင့်ရှိဖပီး သစ်ဆတာ 
ဉီးစီးဌာနဝန်ထမ်းများမှာ ဓားသာလျှေင်ကုိင်ဆောင် 
ခွင့် ရှိပါသည။်                     ၂၀၁၈ 
ခုနှစ် ဆအာက်တိုဘာလမှစ၍ ရန်ကုန်သည် 
အဆရှ့ဆတာင်အာရှရိှ ပထမဉီးေံုးဆသာ “ဆတာရုိင်း 
တိရစ္ဆာန ် တရားမဝင် ကူးသန်းဆရာင်းဝယ်မှု 
ကင်းစင်ဆသာဖမို့” ပဖစ်လာပါသည။် ရန်ကုန် 
တိင်ုးဆဒသကကီးအတွင်းရှိ မည်သ့ုိဆသာ ခရိုင်၊ 
ဖမို့နယ်တိုင်း၌ မည်သူမေို ဆမှာင်ခိုဆတာရိုင်း 
တိရစ္ဆာန ် အစိတ်အပိုင်းများ သယ်ယ ူ ဆရာင်းချ 
ပခင်းပပုပါက ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဆမလတွင် ပပဌာန်း 
လုိက်ဆသာ ဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်း 
ဆရးနယ်ဆပမများ ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်ပခင်း 
ေိုင်ရာ ဉပဆဒပါပုဒ်မပဖင့် အဆရးယူပခင်း ခံရ 
မည်ပဖစ်ပါသည် (Elevenmyanmar.com 2018)။ 
အေုိပါ နည်းဉပဆဒေိုင်ရာ ဆေွးဆနွးမှုများ 
ပပုလုပ်ေဲပင်ပဖစ်ကာ ၂၀၁၉ခုနှစ် အဆစာပုိင်း 
တွင် ပပည်ဆထာင်စုလွှတ်ဆတာမ်ှ အတညပ်ပုရန် 
လိုမည်ပဖစ်သည။် 

၃.၂.၁ သစ်ဆတာစီြအံုပြ်ေျုပ်ြှုအဆမြေအဆန 
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် မဲဆခါင် 

သစ်ဆတာများအတွက်အသံများ (V4MF) စီမံကိန်း 
၏ ရလဒ ်တစ်ခုပဖစ်သည့် သစ်ဆတာစီမံအုပခ်ျုပ် 
အဆပခအဆန ဆလ့လာေန်းစစ်ချကကုိ် MERN၊  
RECOFTC နှင့် WWF အဖွဲ့ တ့ုိက အမျ ိုးသား 
အေင့်နှင့် ဆဒသအေင့်တို့တင်ွ အဓိကအကျ ိုး 
သက်ေိုင်သူများနှင့် ဉီးတညအ်ုပစ်ု ဆေွးဆနွးမှု 
များနှင့် အလုပ်ရုဆံေွးဆနွးပဲွများ ကျင်းပကာ 
ဆောင်ရွကခ်ဲ့သည။် FAO နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ် 
သစ်ဆတာအစီအစဉ် (PROFOR)တ့ုိက ဆရးေဲွ 
ထားဆသာ သစ်ဆတာစီမံအုပခ်ျုပမ်ှု ဆလ့လာ 
ဆစာင့်ကကည့်ေန်းစစ်ပခင်း ေိုင်ရာ မူဆဘာင်ကုိ 
ပပင်ေငမ်ွမ်းမံဆဖာ်ထုတထ်ားသည့် သစ်ဆတာ 
စီမံအုပ်ချု ပ်မှု အကဲပဖတ်ေန်းစစ်ပခင်း နည်းလမ်း 
ကုိ အသံုးပပုခဲ့ပါသည။် ဤနည်းလမ်းတွင် (က) 
မူဝါဒများ၊ နည်းဉပဆဒများနှင့် အဖွဲ့ အစညး်များ၊ 
(ခ) စီမကိံန်းဆရးေွဲပခင်း၊ ေံုးပဖတခ်ျက်ချမှတ် 
ပခင်းနှင့် အပငင်းပွားမှု ဆပဖရှင်းပခင်း နှင့် (ဂ) 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ်မှု၊ လိုက်နာဆောင်ရွက် 
နိုင်မှု နှင့် ကကပ်မတ် ကကီးကကပ်မှုစဆသာ မဏ္ဍိုင် 
(၃)ခ ုပါဝင်ဆလသည်။ အညွှန်း ၁၅၁ ခုပါဝင်ဖပီး 
အညွှန်း ၁ ခုချင်းစီကို ၁ (အညံ့ေုံး) မှ ၅ 
(အဆကာင်းေုံး)အထိ အမှတဆ်ပးရမည် ပဖစ်ပါ 
သည။် 

ဆယဘုယျအားပဖင့် မူဝါဒများ နှင့် ဉပဆဒ 
နည်းဉပဆဒများအတွက် ရမှတ်ဆကာင်းများ ရရိှ 
ဆသာ်လညး် အဖဲွ့အစည်းေိုင်ရာ မူဆဘာင်များ 
အတွက်မူ ရမှတ်မာှနိမ့်ဖပီး အဘယ်ဆကကာင့် 
ေိုဆသာ် နှီးနွယ်ကဏ္ဍများအကကား ညှိနှိုင်း 
ဆပါင်းစပ်မှုအားနည်းပခင်း၊ အကျ ိုးအပမတခ်ွဲဆဝ 
သည့် စနစ်အားနည်းပခင်း၊ တရားဉပဆဒ စိုးမှု 
အားနည်းပခင်းနှင့် အဂတိလိုက်စားမှု တိက်ုဖျက် 
မှု မလုံဆလာက်ပခင်းစသည် တို့ဆကကာင့် ပဖစ ်
သည ်(ပုံ-၄  RECOFTC 2018a)။ 
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အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်မ၊ လုိကန်ာ 
ေဆာင်ရွက်မှင့ ်ကပမ်တ်ကီးကပ်မ အပုိင်းှင့် 
ပတ်သက်သည့် စီမံအုပ်ချပ်မ စနစ်ကုိ အက ဲ
ြဖတ်ကစဉ် ရမှတ်များမှာ သိသိသာသာ နည်း 
ေလသည်။ (ပံု-၅) ေဒသခံ ြပည်သူများအတွက် 
အေပ ြပဌာန်းချက်များှင် ့ စပ်လျဉ်းသည့် 
တိကျေသာ မူဝါဒများမရှိြခင်းေကာင် ့ ေြမယာ 
လုပ်ပုိင်ခွင့် ြပဿနာသည် သစ်ေတာ စီမံအုပ်ချပ် 
မအေပများစွာ သက်ေရာက်လျက် ရှိသည ်
(RECOFTC 2018a)။ 

ေကာင်းမွန်ေသာ စီမံအုပ်ချပ်မဆိုင်ရာ 
မူများ ှင့်ပတ်သက်၍ (ပုံ-၆) မူဝါဒ၊ နည်း 
ဉပေဒများသည် ေကျနပ်အားရဖွယ်ရိှ ေသာ်လည်း 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်မ၊ ကပ်မတ်ကီးကပ ်
မှင့် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ိုင်မတို အေပ 
ရမှတ်များကုိကည့်ြခင်းြဖင် ့ ြပဿနာ/ စိန်ေခမ 
များစွာရိှသည်ကိ ု သိိုင် ပါသည ် (RECOFTC 
2018a)။ 

အဆိုပါအကဲြဖတ်ဆန်းစစ်မကို ၂၀၁၇ 
ခုှစ်တွင် ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ခုှစ်တွင် 
သစ်ေတာ ဉပေဒအသစ်ကုိ ြပဌာန်းိုင်ခဲ့ေသာ 
ေကာင့် တရားဉပေဒစုိးမိုးမှင့် အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ိုင်မများ လက်ရှိေဖာ်ြပထားသည ်
ှင် ့ ကွာြခားသွားိုင်ပီး ထပ်မံအကဲြဖတ ်
ဆန်းစစ်သင့်ပါသည်။ 
၃.၁.၃ ြမန်မာိုင်ငံသစ်ေတာစီမံခန့်ခွဲမ 

အထက်တွင် ဆုိခ့ဲပီးြဖစ်သက့ဲသုိ ြမန်မာုိင်ငံ 
လူဉီးေရ ၅၃ သန်းအနက် ၄ ပုံ ၃ ပုံခန့်မှာ 
ေကျးလက်ေဒသတွင်ေနထုိင်ပါသည်။ ေကျးလက် 
ေဒသေနြပည်သူများသည ် ွမ်းပါပးီ ၄င်းတို၏ 
အသက်ေမွးမ လုပ်ငန်းများအတွက် သစ်ေတာ 
များအေပမှီခိုလျက်ရှိသည ် (Khaine et al. 
2014)။ သစ်ေတာများှင့် သစ်ေတာ သယံဇာ 
တများကုိ သစ်ေတာဉီးစီးဌာနက စီမံခန့်ခွဲလျက် 
ရှိပါသည်။ သစ်ေတာဉီးစီးဌာနကို ဗိတိသ 
တိုအုပ်စိုးစဉ်ကာလ ၁၈၂၄ ခုှစ်တွင် စတင ်
ဖဲွစည်းခ့ဲပီး လက်ရိှအချန်ိထိ အစုိးရ အဆက်ဆက် 
လုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ 
(စာကွက်-၃ ကိုကည့်ရန)် 

မျက်ေမှာက်ေခတ်ကာလတွင် သစ်ေတာ 
ဉီးစီးဌာန၏ဖွဲစည်းပုံကို အကိမ်ကိမ်ြပင်ဆင် 
ေြပာင်းလဲခဲ့ ပါသည်။ သစ်ေတာေရးရာ ဝန်ကီး 
ဌာန၊ ဉီးစီးဌာနတစ်ခုအေနြဖင့်ရှိခဲ့ပီး ၂၀၁၁ 
ခုှစ် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးှင့် သစ်ေတာ 

ပုံ-၄။ သစ်ေတာစမီံအုပ်ချပ်မခိုင်မာအားေကာင်းလာေစေရး စိနေ်ခမှင့်အခွင့်အလမ်းများကို ပိုမိုနားလည ်

သိရှိလာေစရန် သစ်ေတာစီမံအုပ်ချပ်မ အကဲြဖတ်ဆနး်စစ်ချက်၏ ပငမ် နယ်ပယ်များ အလိုက် (၀ မ ှ၅ အထိ) 

ရမှတ်များေပးထားမ 
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ေရးရာဝန်ကီးဌာနေအာက်တွင ် ဉီးစီးဌာနတစ်ခု 
အေနြဖင့်ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် သတတွင်း 
ဝန်ကီးှင့် ပတဝ်န်းကျင ် ထိန်းသိမ်းေရးှင် ့
သစ်ေတာေရးရာဝန်ကီး ဌာန ၂ ခုကုိေပါင်းစပ်၍ 
လက်ရှိ သယံဇာတှင် ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်
ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန MoNREC အြဖစ ်
ဖွဲစည်းခဲ့ပါသည်။ MoNREC သည ် အမဲတမ်း 
သစ်ေတာနယ်ေြမှင့် ကိးြပင်ေတာများ စသြဖင့် 

သစ်ေတာေြမအားလုံးကို စီမံခန့်ခွဲရန ် တာဝန်ရှိ 
ေလသည။် 

MoNREC သည် သစ်ေတာမူဝါဒှင့် 
ဉပေဒ မူေဘာင်များကို ေရးဆွဲြပဌာန်းပီး 
ရာသီဉတ ုေြပာင်းလဲမ ှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မူဝါဒ 
ေလ့လာ သုံးသပ်များ၊ ေရးဆွဲမများကို ညိင်း  
ေပါငး်စပ် ေပးေလသည ် (Ferrand et al. 
2018)။ ပတ်ဝန်းကျင ် ထိန်းသိမ်းေရးှင့ ်

ပုံ-၅ သစ်ေတာစီမံအုပ်ချပ်မ၏ အစိတ်အပိုင်းများ/လုပ်ငန်းများအလိုက်ရရှိေသာရမှတ်များ 
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ပတသ်က်၍ ၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ ဆဖာ်ဆဖာ်ဝါရီလတွင် 
ဖွဲ့ စည်းခဲ့ဖပီး 
ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆရးမူဝါဒများ ထုတ်ပပန် 
ပခင်း၊ ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမး်ဆရး နည်းဉပဆဒ၊ 
စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများပပဌာန်းပခင်း တို့ကုိ 
တာဝန် ယူဆောင်ရွကရ်ဖပီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် 
သစ်ဆတာဆရးရာဝန်ကကီးဌာန ဆအာက်သ့ုိ ဆရာက်ရိှ 
သွားဆသာ အမျ ိုးသားအေင့် ပတဝ်န်းကျင် 
ဆရးရာ ဆကာ်မရှင်၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ 
ကုိလည်း ဆောင်ရွကရ်ပါသည် (Simpson 
2016) ။ သစ်ဆတာ ဆရးရာဝန်ကကီးဌာနသည် 
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုထိခုိက်မှု ဆလ့လာေန်းစစ် 
ပခင်း နှင့်သက်ေိုင်သည့် နည်းဉပဆဒ စည်းမျဉ်း 
စည်းကမ်းများ ဆရးေွဲထုတ်ပပန် အဆကာင် 
အထည်ဆဖာ်ပခင်း အပါအဝင် ပတဝ်န်းကျင် 
ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်ပခင်းတို့ကုိ တာဝန်ယ ူ
ဆောင်ရွကပ်ါသည၊်။ 

ဝန်ကကီးဌာနဆအာက်တွင် သစ်ဆတာဉီးစီး 
ဌာန(FD)၊ အပူပုိင်းဆဒသစိမ်းလန်းစုိဆပပဆရး ဉီးစီး 
ဌာန (DZGD)၊ ဆပမတုိင်းဉီးစီးဌာန(SD)၊ ပတ်ဝန်းကျင် 
ထိန်းသိမး်ဆရးဉီးစီးဌာန (ECD)၊ စီမကိံန်းနှင့် 
စာရင်းအင်းဉီးစီးဌာန (PSD)၊နှင့် ပမန်မာ့သစ် 
လုပ်ငန်း (MTE)စသပဖင့် အဖွဲ့ အစညး် ၆ ခ ု ရှ ိ
ဆလသည် (Htun 2009; UN-REDD 2013; Linn 
and Liang 2015)။ MTE သည် သစ်ဆတာ 
စီမအံုပခ်ျုပပ်ခင်း (သ့ုိ) ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမး် 
ပခင်း စသည်တို့ကုိ ဆောင်ရွက်ပခင်း မရှိဘဲ သစ် 
ထုတ်လုပ်ဆရာင်းချပခင်း ကုိသာလျှေင်တာဝန်ယ ူ
ဆောင်ရွကဆ်လသည်  (NEPCon 2013)။ ထိုသ့ုိ 
အခန်းကဏ္ဍ ခဲွပခားထားပခင်းဆကကာင့်ပင် ပပဿနာ 
များပဖစ်လာပါသည။် MTE သည ် ဝန်ကကီးဌာန 
တစ်ခုတည်းဆအာက်ရှိ အေင့်တဌူာန တစ်ခုပဖစ် 
ဆသာဆကကာင့် သစ်ဆတာဉီးစီးဌာနသည် MTE 
အဆပါ် ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲနိုင်ဆသာ လုပ်ပိင်ုခွင့် 
မရှိဆပ။ 

သစ်ဆတာဆပမများ စီမံခန့်ခဲွရာတွင် သစ်ဆတာ 
ဉီးစီးဌာနသည် (က) ဆတာရိင်ုးတိရစ္ဆာန် နှင့် 

သဘာဝအပင်များ ကာကွယ်ဆရးနှင့် သဘာဝ 
နယ်ဆပမများ ထိန်းသိမး်ဆရးဉပဆဒကုိ (ယခုဇီဝ 
မျ ိုးစုံမျ ိုးကဲွနှင့် သဘာဝ ထိန်းသိမး်ဆရးနယ်ဆပမ 
များ ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်ပခင်းေိုင်ရာ ဉပဆဒ) 
နှင့် (ခ) ၁၉၉၅ သစ်ဆတာမူဝါဒ စဆသာမူဝါဒ/ 
ဉပဆဒတို့ကုိ အသံုးပပုဆနရပါသည။် ၁၉၉၂ ခုနှစ် 
သစ်ဆတာဉပဆဒပဖင့် စီးပွားပဖစ်သစ် ထုတ်လုပ ်
ပခင်း တစ်ခုတည်းအဆပါ် ဉီးတညဆ်ောင်ရွက် 
ဆနပခင်း မဟုတဆ်တာ့ဘဲ               
                                       ဆောင်ရွက် 
ဆနရဆသာ အခန်းကဏ္ဍမှ ပပည်သူများအား 
သစ်ဆတာစီမံအုပခ်ျုပတ်ွင် ပူးဆပါင်း ဆောင်ရွက ်
ရန် စည်းရုံးလှုံဆော်ပခင်းနှင့်            
            တာဝန်များ မျှေဆဝပခင်းတ့ုိကုိ  ဆပပာင်းလဲ 
လုပ်ကုိင်လျက်ရှိသည် (WRI, 2016)။ သစ်ဆတာ 
များမ ှ ရရှိနိုင်သည့် ပပညသူ်တို့၏ အဆပခခံ 
လုိအပ်ချက်များပဖစ်ဆသာ အစားအစာ၊ အဝတ်အစား 
နှင့် ဆနအိမဆ်ောက်အဉီနှင့် အပခား ဝန်ဆောင် 
မှုများကို အစဉ်ဆထာက်ပံ့ဆပးနိုင်ရန် အဆလး 
ထား စီမံအုပ်ချုပ်လျက်ရိှသည်။ ၂၀၁၈ သစ်ဆတာ 
ဉပဆဒသည် နိုင်ငံ၏တပဖညး်ပဖည်း ပျက်ေီး 
လာဆသာ သစ်ဆတာ သယံဇာတများကုိ ထိန်းသိမ်း 
ကာကွယ်ရန် ပပင်းထန်ဆသာပပစ်မှုပပစဒ်ဏ်များ 
ထည့်သွင်း ထားသည့်ဉပဆဒတစ်ခု အပဖစရ်ှုပမင် 
နိုင်ပါသည။် သစ်ဆတာဝန်ထမ်းများသည် တရား 
မဝင်သစ်နှင့် သစ်ဆတာထွက်ပစ္စည်းများ ခုတ်လဲှ၊ 
ဆရာင်းချ၊ လကဝ်ယ်ထားရှိမှုတို့တင်ွ ပါဝင် 
ဆောင်ရွကပ်ခင်း(သ့ုိ) လာဘ်ဆပး လာဘ်ယူပခင်း 
တ့ုိပပုခ့ဲပါကဤဉပဆဒပဖင့် အပပစ်ဒဏ်ဆပး အဆရးယူ 
နိုင်ဆလသည်။ 

၁၉၉၅ ခုနှစ်သစ်ဆတာမူဝါဒတွင် သစ်ဆတာ 
သယံဇာတများ ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်ပခင်း၊ 
စဉ်ေက်မပပတ် သစ်ဆတာစီမံအုပ်ချု ပ်ပခင်း၊ အကျ ိုး 
သက်ဆရာက်မှုရှိဆစပခင်း၊ ပပည်သူ ပူးဆပါင်းပါဝင် 
လာဆစပခင်းနှင့် ပပည်သူလူထုအတွင်း နိုးကကား 
တက်ကကသည့်အသိ ရှင်သန်ဆနဆစပခင်းစဆသာ 
မူဝါဒများပါဝင်ဆလသည်။ နိုင်ငံဧရိယာ၏ ၃၀ % 
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ခန့်ကုိ ကကိုးဝိုင်းကကိုးပပင် ကာကွယ်ဆတာများ 
အပဖစ်လညး်ဆကာင်း၊ သဘာဝ ထိန်းသိမ်းဆရး 
နယ်ဆပမများကုိ ကာလတို ၅ %၊ ကာလရှည် 
(ဆရရှည်တင်ွ) ၁၀ % အထိလည်းဆကာင်း၊ 

တိးုချဲ့ဖဲွ့စည်းရန် လျာထားချက်များ ချမှတခ်ဲ ့
ကကသည။် 
အထကပ်ါ ဉပဆဒတို့၏ ပပဌာန်းချက်များနှင့် 
အည ီ ဆကျးလက်ဆဒသဆန ပပည်သူများ၏ 

စာကွက-်၃ မြန်ြာ့သစ်ဆတာဉီးစီးဌာန၏ သြုိင်းအကျဉ်း 

ဆရှးေုရင်ြင်းြျားဆြေတ်- ကိုလုိနဆီခတ်မတုိင်မီကတည်းက သစ်ဆတာများ(အထူးသပဖင့် အဖိုးတန် 
ကျွန်းဆတာများ) စနစ်တကျ စီမံအုပ်ချုပ်မှုများကုိ ပပုလာခဲက့ကပါသည်။ ၁၈ ရာစတွုင် ကျွန်းသစ်အား 
ဆတာ်ဝင်သစ်အပဖစ် ထုတ်ပပန်ဆကကညာခဲဖ့ပးီ မည်သူတစ်ဉီးတစ်ဆယာက်မျှေ ရှင်ဘုရင်၏ခွင့်ပပုမိန့်မရှိဘဲ 
ခုတ်လဲှမှုမပပုနိုင်ဆချ။ ကျွန်းသစ်ကို နိုင်ငံဆတာ်၏ ဖံွ့ဖဖိုးဆရးလုိအပ်ချက်များ ပဖည့်ေည်းဆပး နုိင်ရန် 
ထုတ်လုပ်ကကဖပီး နန်းဆတာ်အဆောက်အအံုနငှ့် သဆဘသာများဆောက်လုပ်ရာတွင် အသံုးပပုကကသည်။ 
ဆကျးလက်ဆနပပည်သူများသည် ရှင်ဘုရင်မှခန့်  အပထ်ားဆသာ အာဏာပုိင်ပုဂ္ဂိုလ်များထံ အခွန်အခများ 

ေက်သဖပးီ အပခားသစ်မျ ိုးများခုတ်လဲှ ထုတ်လုပ်နိငု်ပါသည် (Linn and Liang, 2015)။  

                                   (၁၈၂၄ြေုနှစ်-၁၈၅၅ြေုနှစ်)- ၁၈၂၄ ခုနှစ် အဂသလိပ်-ဗမာပထမ 
စစ်ပဲွဖပီးဆနာက်၊ ဖဗတိိသျှေသည် ဆအာက်ဗမာ ပပည်တစ်ပခမ်း တနသာရီတုိင်းဆဒသကကီးကုိ သိမ်းပိုက ် ခဲဖ့ပးီ 
ဖဗတိိသျှေရစစ် သဆဘသာများ ဆောက်လုပ်နိငု်ရန် တနသာရီကျွန်းဆတာများနှင့် အတ္တရံသစ်ဆတာ များကိ ု
စတင်ခတ်ုလဲှ ထုတ်လုပ်ခဲ့ကကပါသည်။  သစ်ပင်များကို အကန့်အသတ်မရှိ ခုတ်လဲှခ့ဲ ကကဖပးီ ၁၈၅၇ 

ခုနစှ်မတုိင်မီအထိ  ထုတ်လုပ်မှုနှုနး် ကန့်သတ်ထားပခင်း မရှိဘဲ ထုတ်လုပ်ခဲ့ကကသည်။ 

သိပ္ပံနည်းကျသစ်တာစီြံအုပ်ြေျုပ်ြှုေံွ့ဖေိုးလာမြေင်း (၁၈၅၆ြေုနှစ်ြှ ၁၉၃၈ ြေုနှစ်)- ဖဗတိိသျှေတ့ုိသည် ၁၈၅၆ 
ခုနစှ်တွင် ပမန်မာ့သစ်ဆတာများအား သိပ္ပံနည်းကျစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ ် စတင်မိတ်ေက် ဆပးခ့ဲဖပီး 
ဗမာ့(ယခုပမန်မာ့) ဆရွှးချယ်ခတ်ုလဲှထုတ်လုပ်ပခင်းနည်းစနစ်ကုိ လုိကန်ာအဆကာင် အထည်ဆဖာ်ခဲ့သည် 
(Woods and Canby 2011) ။ ထုိစဉ်က ဖဗတိိသျှေတ့ုိသည် “ဆတာင်ယာ စနစ်”အား ၁၈၈၁ ခုနစ်ှတွင် 
ထုတ်ပပန်သည့် ဗမာသစ်ဆတာ အက်ဉပဆဒတွင် ဆပါင်းစပ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ထုိအက်ဉပဆဒတွင် ကကိုးဝုိင်း 
ဆတာဖဲွ့စည်းပခင်းေုိင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ၊ ဆတာင်ယာစနစ်ေုိင်ရာ ပပဌာန်းချက်များ၊ အခွန်ဆကာက်ခ ံ
သည့်စနစ်များ၊ သစ်ထုတ်လုပ်ပခင်းေုိင်ရာလက်စွဲ နှင့် ကုန်သွယ်မှုပပဌာန်းချက် စသည် တ့ုိပါဝင်ဆလသည်။ 
အဂသလိပ်-ဗမာတတိယစစ်ပဲွဖပးီဆနာက် ၁၉၀၂ ဗမာ့သစ်ဆတာအက်ဉပဆဒမထုတ်ပပန်မီှအထိ အိန္ဒယိသစ်ဆတာ 
မူဝါဒနှင့်အည ီ သစ်ဆတာကဏ္ဍဖံွ့ဖဖိုး တုိးတက်မှုများကုိဆဖာ်ဆောင်ရွက်ခ့ဲသည်။ သစ်ဆတာအက်ဉပဆဒနှင့် 
အညီ သစ်ဆတာစီမံအုပ်ချုပ်ရာတွင်  ကကိုးဝိုင်းဆတာများအတွင်း သိပ္ပံနည်းလမ်းတစ်ကျ စီးပွားပဖစ ်
သစ်ထုတ်လုပ်မှုကို တုိးပမှင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဤနည်းအားပဖင့် သစ်ဆတာဉီးစီးဌာနသည် ပပည်တွင်း 

ပုဂ္ဂိလကသစ်ကုမ္ပဏီများနှင့် နိုင်ငံပခားကုမ္ပဏီများအဆပါ်စတင်လွှမ်းမိုးသက်ဆရာက်နိငု်ခဲ့သည်။ 

သစ်ဆတာကဏ္ဍြူဝါေနှင့်အေဲွ့အစည်းြျားေံွ့ဖေိုးတုိးတက်လာမြေင်း (၁၉၄၈-၂၀၁၅) ၁၉၇၀ ခုနစှ်များတွင် 
ေုိရှယ်လစ်အစိးုရသည် သစ်ထုတ်လုပ်ပခင်းကုိသီးသန့်ဆောင်ရွက်ရန် နိုင်ငံသစ်ဘုတ်အဖဲွ့ (STB)ကို 
ဖဲွ့စည်းခဲ့ပါသည။် သစ်ဆတာဉးီစီးဌာနနှင့်အဖပိုင် STB ကို ဆနာက်ပုိင်းတွင် ပမနမ်ာ့ သစ်လုပ်ငန်းအပဖစ် 
ဆပပာင်းလဲဖဲွ့စည်းခဲ့သပဖင့် နိုင်ငံပခားဝင်ဆငွ လုိအပ်ချက်ပဖည့်ေည်းဆပးနုိင်ရန် ကကိုးပမ်းရာတွင် လုပ်ပုိင်ခွင့် 

ေုိင်ရာ ပပဿနာများ ပဖစ်ဆပါ် လာပါသည်။ (Wood and Canby 2011; NEPCon 2013) 

ကိုးကား- (Linn and Liang, 2015) 
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သစ်ဆတာစီမံ အုပခ်ျုပ်မှုကုိ တရားဝင် ခွင့်ပပု 
ဆသာ ၁၉၉၅ ခုနှစ် ဆဒသခံပပည်သူအစုအဖွဲ့ ပုိင် 
သစ်ဆတာလုပ်ငန်းများ ေိုင်ရာညွှန်ကကားချက် 
(CFI) (၂၀၁၉ CFI ပဖင့် အစားထိုးထား) ကုိ 
ထုတ်ပပန်ခဲပ့ါသည။် ထို့ပပင် သစ်ဆတာဉပဆဒ 
အဆကာင်အထည် ဆဖာ်နိုင်ရန် ၁၉၉၅ခုနှစ်တွင် 
သစ်ဆတာ နည်းဉပဆဒကုိ ထုတ်ပပန်ခဲသ့ည။် 
နည်းဉပဆဒတွင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ေိုချက်များ၊ 
သစ်ဆတာကကိုးဝိုင်းကကိုးပပင် ဖွဲ့ စည်းပခင်းေိုင်ရာ 
ပပဌာန်းချက်များ၊ သစ်ဆတာစီမံအုပခ်ျုပပ်ခင်း၊ 
သစ်ဆတာစိက်ုခင်း တညဆ်ထာင်ပခင်း၊ သစ်ဆတာ 
ထက်ွ ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ဆရွှ့ဆပပာင်း သယ်ယူ 
ပခင်း၊ ဆရဆမျာကမ်းတင်သစ်များ စီမခံန့်ခွဲပခင်း၊ 
သစ်အမှတ် တံေိပရ်ိုက်မှတ်ပခင်း၊ သစ်ေိပမ်ျား၊ 
သစ်အဆပခခံစက်ရုံတည်ဆထာင်ပခင်း၊ သစ်ဆတာ 
အရာရိှများ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ၊ ပပစ်မှု 
ပပစ်ဒဏ်များစသည်ပဖင့် ပပဌာန်းချက်များကုိ ထည့်သွင်း 
ဆရးသား ထားပါသည ်(NEPCon 2013)။  

ပမန်မာနုိင်ငံသည် ၁၈၅၆ ခုနှစ်တွင် စတင် 
ကျင့်သံုးခဲ့သည့် ဘရမ်ဒစ်ဆရွှးချယ် ခုတ်လှဲသည့် 
စနစ ် (အထူးသပဖင့် ကျွန်းသစ်အတွက် ခုတ်လဲှ 
ထုတ်လုပ်ပခင်း အဆပခခံနည်းစနစ် တစ်ခုပဖစ်ဖပီး 
ယဆန့ခတ်တွင် ပမန်မာ့ဆရွးချယ်ပခင်း နည်းစနစ် 
ဟု ဆခါ်ဆဝါ်ကကသည်) ကုိအသံုးပပု၍ စဉ်ေက် 
မပပတ ်သစ်ဆတာ စီမအံုပ်ချုပမ်ှုကုိ ဆဖာ်ဆောင် 
နုိင်ရန် ကကိုးပမ်းအားထုတ်လျက် ရိှသည် (NEPCon 
2013; Springate- Baginsky 2013; Raitzer et 
al. 2015a; 2015b)။  

သစ်ဆတာဉပဆဒနှင့် သစ်ဆတာမူဝါဒများ 
အပပင် နိုင်ငံသည် အပခားဆသာပတ်ဝန်းကျင် 
ထိန်းသိမး်ဆရး နှင့် ကုန်သွယ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း 
သည့်ဉပဆဒများကိုလည်း ပပဌာန်းထားပါသည။် 
(ဇယား-၁၃) 

၃.၂ ဗဟုိအုပ်ြေျုပ်လုပ်ကုိင်ြှုဆလျှာြ့ေျမြေင်းနှင့် 

အကျ ိုးအမြတြ်ေွဲဆဝမြေင်း 
၃.၂.၁ မြန်ြာနိုင်ငံရိှ ဗဟုိအုပ်ြေျုပ်လုပ်ကုိင်ြှု 
ဆလျှာြ့ေျမြေင်း 

ပမန်မာနိင်ုငံကို               က 
ေယ်စုနှစ်ဆပါင်းများစွာ စီမအံုပခ်ျုပလ်ာခဲ့ကက 
ပါသည။် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပု ံ
အဆပခခံဉပဆဒကုိ ပပင်ေင်ခဲ့ဖပီး (Ninh and 
Arnold 2016) ပပည်ဆထာင်စုအေင့်နှင့် တိင်ုး 
ဆဒသကကီး/ ပပည်နယ်အသီးသီးတွင် ဆရွှးဆကာက်ခံ 
လွှတ်ဆတာ ် ကုိယ်စားလှယ်များ တင်ဆပမှာက်ဖပီး 
အစုိးရအဖဲွ့ ဖဲွ့စည်းဆောင်ရွက်သည့် ဒီမုိကဆရစီ 
စီမအံုပခ်ျုပမ်ှုကုိ ဆဖာ်ဆောင်နိုင်ရန် နိုင်ငံဆရး၊ 
လူမှုဆရး၊ စီးပွားဆရးနှင့် အဖွဲ့ အစညး်ေိုင်ရာ 
ပပ ပုပင်ဆပပာင်းလဲမှုများစွာ ပပုလုပ်ခ့ဲသည်။ (သုိဆသာ် 
လည်း တိင်ုးဆဒသကကီး/ ပပည်နယ်ဝန်ကကီးချုပ် 
များအား သမ္မတက တိက်ုရိုက်ခန့်အပ်ဆလ 
သည်) (ibid 2016) 

ပပည်ဆထာင်စုအား တိုင်းဆဒသကကီး/ 
ပပည်နယ် ၁၄ ခု၊ ကုိယ်ပုိင်အုပခ်ျုပခ်ွင့်ရဆဒသ/ 
ခရိုင်- ၄ ခ ု နှင့် ပပည်ဆထာင်စုနယ်ဆပမ စသည် 
တ့ုိပဖင့် ဖဲွ့စည်းထားပါသည် (MCRB et al.2014) ။ 
တိင်ုးဆဒသကကီး/ ပပည်နယ်လွှတ်ဆတာ် အား 
တုိင်းဆဒသကကီး/ပပည်နယ်အေင့် ဉပဆဒများ ပပဌာန်း 
ဖပီး၊ ရန်ပုံဆငွ အသံုးစရိတ်များ တင်သွင်းနှင့် 
အခွန်ဆကာက်ခံပခင်းတို့ကုိ ဆောင်ရွကန်ိုင်ရန် 
နုိင်ငံဆရးအာဏာခဲွဆဝ ဆပးထားပါသည် (Stokke 
et al. 2018; Lynn and Oye 2014) ။ တိင်ုး 
ဆဒသကကီး/ ပပည်နယ်များအား ခရိုင်၊ ဖမို့နယ်၊ 
ဆကျးရွာစသပဖင့် အေင့်ေင့် ပိင်ုးပခားထားဖပီး 
ထုိသ့ုိအလွှာအသီးသီးခဲွပခားထားမှုကုိ ဆကျးလက် 
ဆဒသဖံွ ဖ့ဖိုးတုိးတက်ဆရး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် 
ရာတင်ွ အဆပခခံအပဖစ်အသုးံပပုကာ အုပခ်ျုပမ်ှု 
အေင့်ေင့်၌ ေံုးပဖတလ်ုပ်ပိင်ုခွင့် ရရိှထားသည့် 
အဖွဲ့ အစညး်များဆပါ်ဆပါက်လာပါသည်။ 

ပပည်ဆထာင်စုဝန်ကကီးဌာနများမှ တိင်ုး 
ဆဒသကကီး/ပပည်နယ်အစိုးရထံသို့ သဘာဝသယံ 
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ဇာတ စီမအံုပခ်ျုပမ်ှုနင့်ှ စပ်လျဉ်းသည့် တာဝန် 
များခဲွဆဝဆပးအပ်ထားဖပီး တုိင်းဆဒသကကီး/ ပပည်နယ် 
စီမံခန့်ခဲွသည့် အဖဲွ့အစည်းများကလည်း သဘာဝ 
သယံဇာတေိုင်ရာ လုပ်ပုိင်ခွင့်များ ရရိှထား 
ကကပါသည် (Lynn and Oye 2014)။ 

တိင်ုးဆဒသကကီး/ ပပည်နယ်လွှတ်ဆတာ ်
များသည် ဉပဆဒများကုိ ပပဌာန်းနိုင်ဆသာ်လညး် 
ဆပမခွန်၊ အဆောက်အဉီ/ဆပမစဆသာ စည်ပင် 
သာယာခွန်၊ ဌားရမ်း/ဆရာင်းဝယ်မှုနှင့် ပပည်နယ် 
/တိင်ုးပိုင် ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်းအရာများ 
စဆသာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံ အဆပခခံဉပဆဒ၏ 
ဇယား-၂ ပါကဏ္ဍ ၈ ခုအတွက်သာ ဉပဆဒ 
ပပဌာန်းခွင့်ရှိဆလသည။် စွမး်အင်၊ လျှေပ်စစ်၊ 
သတ္တုနှင့် သစ်ဆတာစဆသာ အဓိက  သယံဇာတ 
များကုိ ပပည်ဆထာင်စုအစိုးရအဖဲွ့မှ သက်ေိုင်ရာ  
ဝန်ကကီးဌာနများနှင့် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားဆရး လုပ်ငန်း 
များမှ တစ်ေင် ့ စီမအံုပခ်ျုပ၊် အခွန်ဆကာက်ယူ 
ပါသည ်(Stokes et al. 2018)။ တိင်ုး ဆဒသကကီး 
/ပပည်နယ်ရှ ိ သဘာဝသယံဇာတများ ထုတ်ယ ူ
ဆရာင်းချပခင်းမှရရှိလာဆသာ အခွန်ဆငွ များကုိ 
ပပည်ဆထာင်စုရန်ပုံဆငွသို့ ထည့်သွင်း ရပါသည ်
(Ninh and Arnold 2016)။ အလားတူပင် 
တပ်မဆတာ်ကလည်း သဘာဝသယံဇာတ ထုတ်ယူ 
သံုးစွဲပခင်းပပုလုပ်ရန် များစွာစိတ်ပါဝင်စားေဲပင် 
ပဖစ်ပါသည။် 
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ဇယား-၁၃ မြန်ြာနုိင်ငံ၏ သစ်ဆတာဉပဆေနှင့် နည်းဉပဆေြျားအဆပ  ခြေုံငံုဆလ့လာြေျက် 

ခုနှစ် ဉပဆဒ/နည်းဉပဆဒ ဆဖာ်ပပချက် (ဆလ့လာသံုးသပ်ချက်) 

၁၉၃၆ အဖမဲတမ်းသစ်ထုတ်လပု်

လက်စွဲ၊ သစ်ထုတ် 

စည်းမျဉ်းများ 

နှင့်လုပ်ထုးံလုပ်နည်းများ 

FD နှင့် MTE တိုသ့ည် ၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင် သစ်ဆတာမင်းကကီးချုပ် ထုတ်ဆဝသည့် 

သစ်ထုတ် စည်းမျဉ်းများနှင့် ကျွန်းသစ်လုံး ဆတာတွင်းဆရွးချယ်ပခင်းေိုင်ရာ 

စံသတ်မှတ်ချက်များကို ပူးတွကဲျင့်သံုးခဲ့ကကသည်။ ကျွန်းသစ်အတန်းအစားခွဲပခား 

ပခင်းစည်းမျဉ်းကို MTE လက်စွဲနှင့် FAO ၏ ဆယဘုယျလမ်းညွှန်ချက်များ 
စာအုပ်တိုက့ို အဆပခခံ၍ ဆရးသားခဲ့သည်။ 

၁၉၄၈ နိုင်ငံဆတာ်သစ်လုပ် 

ငန်းအဖွဲ့ (STB) ထုတ် 

လုပ်ဆရး လက်စွဲ 

MTE ၏ ထုတ်လပု်ဆရးဌာနသည် ဤလက်စွဲကိုထုတ်ပပန်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၄ 

ခုနှစ်တွင် STB ကို သစ်ဆကာ်ပိုဆရရှင်း (TC)ဟုဆပပာင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့ဖပီး ၁၉၈၉ 

ခုနှစ်တွင် ပမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းဟု ပပငေ်င် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ (MoNREC 2019) 

၁၉၉၂ သစ်ဆတာဉပဆဒ ဉပဆဒတွင် အဖမဲတမ်းသစ်ဆတာနယ်ဆပမ၊ သဘာဝထိန်းသိမ်းဆရး နယ်ဆပမများ 

ဖွဲ့စည်းပခင်းနှင့် ၄င်းတို့အားစီမံအုပ်ချုပ်မှုေိုင်ရာ ပပဌာန်းချက်များကို ထည့်သွင်း 

ထားပါသည်။  ၁၉၀၂ သစ်ဆတာ အက်ဉပဆဒနှင့်မတူဘဲ သစ်ဆတာ ဉပဆဒ 
သစ်တွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ပါဝင်မှုတိုးပမှင့်ပခင်း၊ ပပည်သူပူးဆပါင်းပါဝင်ပခင်း၊ ဇီဝ 

မျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းပခင်းနှင့် သစ်ဆတာ သယံဇာတ ထိန်းသိမ်းကာကွယပ်ခင်း 

ေိုင်ရာ ထိဆရာက်သည့် ပပဌာန်းချက်များကို ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ဉပဆဒ 

သည်             ရှာဆဖွနိုင်ရန် သစ်ဆတာသယံဇာတအား ထိန်းသိမ်း 

ထုတ်လပု်ပခင်းဟူဆသာ ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မှုမှ သစ်ဆတာအုပ်ချုပ်မှုတွင် 
ပပည်သူပူးဆပါင်း ပါဝင်လာဆစရန် တိုက်တွန်းဆောင်ရွက်သည့် စနစ်သ့ုိဆပပာင်း 

ဆရွှ့လုပ်ကိုင်ရန် အားဆပးထားပါသည် (Linn and Liang 2015)။  

၁၉၉၄ ဆတာရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်သ

ဘာဝအပင်များ 

ကာကွယဆ်ရးနှင့် 

သဘာဝနယ်များ 
ထိန်းသိမ်းဆရးေိုင်ရာ 

ဉပဆဒ 

ဤဉပဆဒသည် ၁၉၃၆ ဆတာရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကာကွယ် ဆစာင့်ဆရှာက်ဆရး ဉပဆဒ 

အား ပပငေ်င်အစားထိုး ပပဌာန်းလိုက်ပခင်းပဖစ်သည်။ ဉပဆဒတွင်  ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲ 

ထိန်းသိမ်းဆရး သဆဘာတရားများနှင့် PASများ တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းရန်လိုပုံတိုက့ို 

ထည့်သွင်းပပဌာန်းထားပါသည်။ထိုအပပင် သဘာဝကကိုးဝိုင်းများ ဆဖာ်ထုတ်ပခင်း၊ 
တိရစ္ဆာန်ဉယျာဉ်များနှင့် ရုက္ခဆဗဒဉယျာဉ်များ တည်ဆထာင်ပခင်း၊ ဆတာရိုင်း 

တိရစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များ ကာကွယပ်ခင်း၊ အမဲလိုက်လိုင်စင်ထုတ်ဆပးပခင်း၊ 

သုဆတသန ဆောင်ရွက်ပခင်း၊ ရှာဆဖွဆဖာ်ထုတဖ်မ်းေီးအဆရးယူပခင်းနှင့် ပပစ်မူနှင့် 

ပပစ်ဒဏ်များ စသည်တိုန့ှင့်ပတ်သက်သည့်ပပဌာန်းချက်များပါဝင်ဆလသည် (Linn 

and Liang 2015)။ 

၁၉၉၄  အမျ ိုးသားပတ်ဝန်း 
ကျင်ဆရးရာမူဝါဒ 

၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်ဆန့တွင် အတည်ပပုခ့ဲဆသာ ပမန်မာ့ပတ်ဝန်းကျင် 
ဆရးရာမူဝါဒ၏ ရည်မှန်းချက်မှာ နိုင်ငံသားအားလုးံ၏ လူဆနမှု အေင့်အတန်း 

များ ပမှင့်တင်လျက် ဖွံ့ဖဖိုးဆရးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းဆရး ကိစ္စရပ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပခင်းအားပဖင့် သဟဇာတ 

ရိှသည့်ဖွံ့ဖဖိုးမှုများ ဆဖာ်ဆောင်ရန် ပဖစ်သည် (Linn and Liang 2015)။  

၁၉၉၅ ဆဒသခံပပည်သူအစုအဖွဲ့ 

ပိုင်သစ်ဆတာလုပ် 
ငန်းေိုင်ရာ 

ညွှန်ကကားချက်များ (CFI) 

CFI ဆကကာင့် ဆဒသခံပပည်သူများသည် သစ်ဆတာစိုက်ခငး်များ တည်ဆထာင်ပခင်း 

နှင့် အချ ို့ဆဒသများတွင် ဆရထိန်းဆတာ ထိန်းသိမ်းပခင်းစဆသာ သစ်ဆတာစီမံ 
အုပ်ချုပ်သည့် လုပ်ငန်းများတွင် ပူးဆပါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ခွင့်များ ရရိှလာ 

ပါသည်။ FD သည် သစ်ဆတာများဆရရှည် တည်တံစ့ွာ စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ရန် မဟာ 

ဗျုဟာချမှတ်ရန် တိုင်းဆဒသကကီး/ ပပည်နယ်အားလုံးတွင် အစုအဖွဲ့ပိုင်ဆတာ 

များကို တည်ဆထာင်လျက်ရိှ သည်  (Oo 2013)။ 

၁၉၉၅ သစ်ဆတာဝန်ထမ်းများ 

အတွက်ဌာန ေိုင်ရာ 
ညွှန်ကကားချက်များ 

ဤညွှန်ကကားချက်များတွင် (က) ကကိုးဝိုင်း/ကကိုးပပင်ဆတာ ဖွဲ့စည်းပခင်း၊ (ခ) 

အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှု စီမံကိန်းများပပငေ်င် ပဖည့်စွက်ပခင်း၊ (ဂ) ကျွန်း သင်းသတ် 
ပခင်း၊ (ဃ) နွယပ်တ် ဆညာင်ပဖတ်ခုတ်လှဲပခင်းနှင့် improvement felling၊ 
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ခုနှစ် ဉပဆဒ/နည်းဉပဆဒ ဆဖာ်ပပချက် (ဆလ့လာသံုးသပ်ချက်) 

(င)သစ်မာပင် ဆထာင်ရိုက်မှတ်ပခင်းနှင့် အစီရင်ခံ စာဆရးသားပခင်း နှင့် (စ) 

တိုင်းတာပခင်းနှင့် အခွန်ဆတာ် တံေိပ်ရိုက်မှတ်ပခင်း စသည်တို့အတွက် လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများပါဝင်ဆလသည်။ 

၁၉၉၅ ပမန်မာ့သစ်ဆတာမူဝါဒ ၁၉၉၅ ခုနှစ်ပမန်မာ့သစ်ဆတာမူဝါဒ နှင့် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ပပငေ်င် မွမ်းမံခဲ့သည့် 

သစ်ဆတာအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှု စီမံကိန်းများကို အသံုးပပု၍ ၁၉၉၂ သစ်ဆတာ 
ဉပဆဒ ကို အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆောင်ရွက် ပါသည်။  

၁၉၀၅ သစ်ဆတာနည်းဉပဆဒ သစ်ဆတာဆရးရာဝန်ကကီးဌာနသည် ၁၉၀၂ သစ်ဆတာနည်း ဉပဆဒအား ၁၉၉၅ 

နည်းပဆဒပဖင့် အစားထုိးလုိက်ပါသည်။ ၁၉၉၂ သစ်ဆတာဉပဆဒ အဆကာင်အထည် 

ဆဖာ်နိုင်ရန် နည်းဉပဆဒ အသစ်သည် ကကိုးဝိုင်း/ ကကိုးပပင ် ကာကွယဆ်တာ 

တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းပခင်း၊ ဆဒသခံပပည်သူများနှင့် ပူးဆပါင်း သစ်ဆတာစီမံအုပ်ချုပ်ပခင်း၊ 
ဆပမ၊ ဆရ နှင့် ဇီဝမျ ိုးစုံပပန်လည် ရှင်သန်ကကယ်ဝလာဆစရန် ဆတာပျက်များတွင် 

အကကီးပမန်သစ်မျ ိုးစိုက်ခငး် တည်ဆထာင်ပခင်း၊ သစ်နှင့်သစ်ဆတာထွက် ပစ္စည်း 

များအား ဆရရှည်တည်တံ့ဆစမည့် နည်းလမ်းများပဖင့် ထုတ်လုပ်ပခင်း စသည် 

တိုက့ို အဆလးထား ပပဌာန်းခဲ့ပါသည်။ နည်းဉပဆဒတွင် ဉပဆဒ ဆဖာက်ဖျက်မှု ကို 

ဆဖာ်ထုတ်အဆရးယူနိုင်ဆသာ နည်းလမ်းများ၊ ပပစ်ဒဏ်ဆပးပခင်း ကဲ့သ့ုိဆသာ 
စီမံခန့်ခွဲဆရးနည်းလမ်းအရ အဆရးယူးပခင်း၊ သစ်ပပစ်မှု ရှာဆဖွဆဖာ်ထုတ် ဖမ်းေီ 

ပခင်းနှင့် ပပစ်မှု/ပပဒဏ်များ စသည်တို့လည်း ပါဝင်ပါသည် (Linn and Liang 

2015)။  

၂၀၀၀ သစ်ထုတ်လုပ်ပခင်း 

ေိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် 

စည်းမျဉ်းများ (NCoFHPs) 

NCoFHPs ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ပပငေ်င်ဆရးေွဲခဲ့သည့် (FAO အာရှ-ပစိပိတ် 

ဆဒသတွင်းရုံးမှ ထုတ်ပပန်ဆသာ) အာရှ-ပစိပိတ် ဆဒသတွင်း သစ်ထုတ်လုပ်ရာ 

တွင် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းများကို အဆပခခံ၍ ပပုစုထားပခင်းပဖစ်သည်။ ၂၀၀၈ 
ခုနှစ်တွင် ထိခိုက်မှု အဆလျှော့ပါးေုးံနည်းပဖင့် သစ်ထုတ်ပခင်းေိုင်ရာ လမ်းညွှန် 

ချက်ကို ထုတ်ပပန်ခဲ့သည် (Linn and Liang 2015)။  

၂၀၀၁ အမျ ိုးသားအေင့်သစ်ဆတ

 ာကဏ္ဍပင်မစီမံကိန်း 

(NFMP) (2001/02 

to 2030/31) 

NFMP တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးရိှ ၆၂ ခရိုင်လုံး၏ သစ်ဆတာအုပ်ချုပ် လုပ်ကိုင်မှု ၁၀နှစ် 

စီမံကိန်းများ ပါဝင်ဆလသည်။  ဉီးတည်သည်မှာ ဆကျးလက်ဆဒသ ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက် 

ဆရးပဖစ်ဖပီး ေင်းရဲနွမ်းပါမှု ဆလျှော့ချပခင်း၊ သစ်ဆတာ စိုက်ခငး် တည်ဆထာင်ပခင်း၊ 

ဆဒသခံပပည်သူ အစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်ဆတာ တည်ဆထာင်ပခင်း၊ ဇီဝ-စွမ်းအင်ရယူပခင်း၊ 
သစ်မဟုတ်ဆသာ သစ်ဆတာထွက်ပစ္စည်းများ၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ် ဖွံ့ဖဖိုး 

တိုးတက်ဆရး နှင့် တိုးချဲ့ပညာဆပးဆရးစသည်တို့ ပါဝင်ဆလသည်။ စီမံကိန်းတွင် 

ကကိုးဝိုင်း/ ကကိုးပပင်ဆတာများကို နိုင်ငံဧရိယာ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်နှင့် သဘာဝ 

ထိန်းသိမ်းဆရး နယ်ဆပမများကိုနိုင်ငံဧရိယာ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်း 

ရန်ဟု လျာထားချက် ချမှတ်ထားပါသည်။  စီမံကိန်းကာလ ပပည့်ဆပမာက်ပါက 
ထင်းဆလာင်စာလိုအပ်ချက်၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို အစုအဖွဲ့ပိုင်ဆတာများမှ 

ပဖည့်ေည်းဆပးနိုင်ရန် ပဖစ်သည်။ 

၁၉၉၇ ပမန်မာနိုင်ငံ ၂၁ 

ရာစုအစီအစဉ် 

န ုိင်ငံသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆရးကိစ္စရပ်များတွင် ဝန်ကကီးဌာနများ အကကား 

ညှိနှိုင်းဆပါင်းစပ်ဆောင်ရွက်မှုတိုးပမှင့်နိုင်ရန် နိုင်ငံအေင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆရးရာ 

မူဆဘာင်တစ်ခုကိုဆရးေွခဲဲ့ဖပီး မည်သ့ုိဆသာ ဖွံ့ဖဖိုးဆရး စီမံကိန်းမတင်မီ ပတ်ဝန်း 

ကျင်ထိခိုက်မှု ဆလ့လာေန်းစစ်ချက် ပပုလုပ်ရမည်ဟု စည်းမျဉ်းထုတ်ပပန်ခဲ့သည် 
(WRI, 2016; Linn and Liang 2015) ။ 

၂၀၁၂ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 

ဆရးဉပဆဒ 

ဤဉပဆဒအား “ေုတ်ယုတ်ဆပျာက်ကွက်စပဖစ်ဆနဆသာ ဆဂဟစနစ်များကို ပဖစ် 

နိုင်သမျှေ ပပန်လည်ဆဖာ်ထုတ်ရန်”နှင့် “ပပည်ဆထာင်စု အစိုးရ အဖွဲ့နှင့် ဆကာ်မတီ 

၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ သက်ေိုင်သည့် အစိုးရဌာနေိုင်ရာနှင့် အစိုးရ 

အဖွဲ့အစည်းများသည် သစ်ဆတာသယံဇာတများ ထိန်းသိမ်းကာကွယပ်ခင်း၊ 
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ခုနှစ် ဉပဆဒ/နည်းဉပဆဒ ဆဖာ်ပပချက် (ဆလ့လာသံုးသပ်ချက်) 

စဉ်ေက်မပပတ် တည်တံသ့ည့် နည်းလမ်းများပဖင့် ထုတ်ယူသံုးစွဲပခင်းနှင့် 

ဆဒသတွင်း ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်ပခင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်” ဆရးေွဲ 

ပပဌာန်းခဲ့သည်။ ဉပဆဒတွင် ၁၄ ခန်း ပါဝင်ဖပီး ၄င်းတို့မှာ MoNREC ဝန်ကကီး 

ဌာန၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆရးေုိင်ရာ တာဝန်နှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင် 
အရည်အဆသွး စံချနိ်စံညွှန်းများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆရး၊ ဖမို့ပပဆဒသ 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ သဘာဝသယံဇာတအရင်းအပမစ်များနှင့် ယဉ်ဆကျးမှု 

အဆမွအနှစ်များထိန်းသိမ်းပခင်း၊ ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်၊ တားပမစ်ချက်များ၊ ပပစ်မှုနှင့် 

ပပစ်ဒဏ်များစသည်တိုပ့ဖစ်ကကသည် (WRI, 2016; (Linn and Liang 2015) ။ 

၂၀၁၂ ဆပမလွတ်ဆပမလပ်၊ဆပမရိုင်း

များစီမံခန့်ခွဲဆရး ဉပဆဒ  

ဤဉပဆဒပဖင့် ဗဟုိဆကာ်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့ဖပီး ၄င်း၏တာဝန်နှင့် အခန်းကဏ္ဍမှာ 

သဘာဝဆရထွက်များနှင့် ဆရချ ိုဆရကန်နှင့် သဘာဝနယ်ဆပမများ ထိန်းသိမ်း 
ကာကွယရ်န်နှင့် ကကိုးဝိုင်းကကိုးပပင် ကာကွယ်ဆတာ အပါအဝင်သစ်ဆတာဆပမများ 

ပျက်ေီးေုံးရှုံးမှုမှ ကာကွယန်ိုင်ရန် MoNREC၊ အပခားနှီးနွယဝ်န်ကကီးဌာနများနှင့် 

ညိှနှိုင်းဆပါင်းစပ် ဆောင်ရွက်ရန်ပဖစ်သည်။ အေုိပါဗဟုိဆကာ်မတီသည် နုိင်ငံတစ်ဝှမ်း 

ဆပမလွတ်ဆပမလပ်၊ ဆပမရိုင်းအသံုးပပုရန် ဆလျှောက်ထားမှုများကို ခွင့်ပပုဆပးနိုင် 

ဆလသည် (WRI, 2016)။ 

၂၀၁၄ 

၂၀၁၆-

၂၀၂၇ 

သစ်ထုတ်လုပ်မှု 

ရပ်ေိုင်းပခင်း 

တရားမဝင် သစ်ထုတလ်ုပ်မှုကို ဆလျှော့ချတိုက်ဖျက်နိုင်ရန် အစိုးရသည် ၂၀၁၄ 

ခုနှစ်၊ ဧဖပီလ ၁ ရက်ဆန့တွင် ပပည်ပသို့ သစ်အလုံးလိုက် တင်ပို့ ဆရာင်းချမှုကုိ 

တားပမစ်လိုက်ဖပီးပဖစ်သည်။ ၂၀၁၆/၁၇ ဘဏ္ဍနှစ်တွင် နိုင်ငံအဝှမ်း သစ်ထုတ် 

လုပ်မှုရပ်ေုိင်းခ့ဲဖပီး  ပဲခူးရုိးမအတွင်းသစ်ထုတ်လုပ်မှု ၁၀ နှစ်ရပ်နားမိန့်ထုတ်ပပန် 

ခဲ့ပါသည်။၂၀၁၇/၁၈ ဘဏ္ဍနှစ်တွင် နှစ်စဉ်ခွင့်ပပု ဆတာထွက်ကို ကျွန်းသစ် 
၁၉၂၁၀၊ သစ်ပင် ၅၉၃၃၃၀ အထ ိ သတ်မှတ်ခဲ့ဆသာ်လည်း ပမန်မာ့ 

သစ်လုပ်ငန်းသည် ခွင့်ပပုဆတာထွက် ဆအာက် ကျွန်းသစ် ၁၅၂၈၀ တန်၊ သစ်မာ 

တန် ၃၀၀၀၀၀ ခန့်သာ ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် (Myanmar Timber Enterprise, 

2016)။ 

၂၀၁၆ အမျ ိုးသားဆပမအသံုး 

ချမှုမူဝါဒ (NLUP) 

NLUP ကို အများပူးဆပါင်းပါဝင်ဆောင်ဆသာ နည်းလမ်းကို အသံုးပပု၍ ဆရးေွဲ 

ဆဖာ်ထုတ်ခဲ့ဖပီး အလုပ်ရုံဆေွးဆနွးပွဲများနှင့် တိုင်ပင်ညှိနှိုင်း ဆေွးဆနွးပွဲများမှ 
ရရိှဆသာ အကကံပပုချက်များကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင် ထည့်သွင်း၍ 

အဆချာသတ် ဆရးေွခဲဲ့ပါသည်။ NLUP တွင် (က) နုိင်ငံဆတာ်ရိှ ပပည်သူအားလုးံ၏ 

အကျ ိုးစီးပွားအလ့ုိငှာဆရရှည်တည်တ့ံဆစမည့် ဆပမအသံုးချမှု စီမံခန့်ခဲွဆရး၊ ယဉ်ဆကျးမှု 

အဆမွအနှစ်ဆဒသများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအပမစ်များ ထိန်းသိမ်း 

ကာကွယ်ဆရးတ့ုိကုိ ဖံွ ဖ့ဖိုးတုိးတက်ဆစရန်၊ (ခ) နုိင်ငံဆတာ်၏ ဖမို့ ပပနှင့် ဆကျးလက်ဆန 
ပပည်သူ အားလုံး၏ လူဆနမှုဘဝဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆရးအတွက် လည်းဆကာင်း၊ 

စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံဆရးတို့အတွက်လည်းဆကာင်း ဆပမလုပ်ပိုင်ခွင့် ခိုင်မာဆစရန်၊ 

(ဂ) တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ၏ ဓဆလ့ထုံးထမ်းေိုင်ရာ ဆပမလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် 

လုပ်ထုံးလပု်နည်းများကို အသိအမှတ်ပပုဖပီး အကာအကွယ်ဆပးရန်၊ (ဃ) ဆပမနှင့် 

သက်ေိုင်သည့် အပငင်းပွားမှုများကို တရားဉပဆဒစိုးမိုးဆရးအတွက် ပွင့်လင်း 
ပမင်သာမှု၊ တရားမျှေတမှု၊ ဆငွဆကကး အကုန်အကျ သက်သာမှုနှင့် လွတ်လပ်မှု 

ရိှဆသာ ဆပဖရှင်း ေုံးပဖတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ထူဆထာင်ရန်၊ (င)နိုင်ငံဆတာ်၏ 

စီးပွားဆရး ညီညွှတ်မျှေတစွာ ဖွံ့ဖဖိုး တိုးတက်ဆစဆရးအတွက် ပပည်သူ ဗဟုိပပု 

ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု၊ အများပပည်သူ ပါဝင်ေုံးပဖတ်မှု၊ ဆပမအရင်းအပမစ်အား 

အဆပခခံဆသာ တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယမူှုရိှသည့် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့် ဆပမအသံုးချမှု 
စီမံခန့်ခွဲမှုတိုဖ့ွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆစရန်၊(စ) အထက်ပါအမျ ိုးသားဆပမ အသံုးချမှုမူဝါဒ 

ရည်ရွယ်ချက်များအား အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆောင်ရွက်နိုင်ဆရးအတွက် 
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ခုနှစ် ဉပဆဒ/နည်းဉပဆဒ ဆဖာ်ပပချက် (ဆလ့လာသံုးသပ်ချက်) 

အမျ ိုးသားဆပမဉပဆဒ ကို ပပဌာန်းရန် စဆသာရည်ရွယခ်ျက် ၆ ခုပါရိှဆလသည်။ 

၂၀၁၆ ဆဒသခံပပည်သူအစု 

အဖွဲ့ပိုင်သစ်ဆတာလုပ်ငန်း 

ေိုင်ရာ ညွှန်ကကားချက်များ 

(CFI) 

၂၀၁၆ ခုနှစ် CFI အသစ်ပပင်ေင်ပပဌာန်းခဲ့မှုဆကကာင့် အစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်ဆတာ၏ 

အကျ ိုးသက်ဆရာက်မှုပိုမိုရှိလာခဲ့ပါသည်။ အစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်ဆတာလုပ်ငန်းအား 

စီးပွားပဖစ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပပုလိုက်သပဖင့် သစ်ဆတာမှီခို ပပည်သူများ၏ သစ်ဆတာ 

ေိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်များ တိကျခိုင်မာလာဖပီး အသက်ဆမွးမှု လုပ်ငန်းများတိုးတက် 
လာကာ လူဆနမှု အေင့်အတန်းများဖွံ့ဖဖိုးမှုကို ဆဖာ်ဆောင်နိုင်မည်ပဖစ်သည် 

(RECOFTC 2018)။ 

၂၀၁၈ သစ်ဆတာဉပဆဒ ၁၉၉၂ သစ်ဆတာဉပဆဒကို ဤဉပဆဒပဖင့်အစားထိုးခဲ့ဖပီး ထိဆရာက် ပပငး်ထန် 

သည့်ဉပဆဒပုဒ်မများကို ထည့်သွင်းခဲ့ကာ သစ်ဆတာဝန်ထမ်းများ အဆနပဖင့် 

ဉပဆဒချ ိုးဆဖာက်သူများအား တရားရုံးသ့ုိ အလွယ်တကူ တိုင်ကကားနိုင်ပါသည်။ 
ဉပဆဒတွင်             အစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်ဆတာမှ ကျွန်းသစ်များကို ထုတ်ယူ 

သံုးစွဲခွင့်ပပုပခင်း၊ ပပည်သူပူးဆပါင်း ပါဝင်မှုကို အားဆပးသည့် ပပဌာန်းချက်များ 

စသည် တို့ကို ထုတ်ပပန်ထား ပါသည်။ 

၂၀၁၈ ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲနှင့် သဘာဝ 

ထိန်းသိမ်းဆရး နယ်ဆပမများ 

ကာကွယ် ဆစာင့်ဆရှာက်ပခင်း   
ေိုင်ရာ ဉပဆဒ 

၁၉၉၄ ဆတာရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းဆရးဉပဆဒကို ဤဉပဆဒပဖင့် အစားထိးုခဲ့ဖပီး 

ဆဒသခံအစု အဖဲွ့ထိန်းသိမ်းထားဆသာနယ်ဆပမကုိ သဘာဝထိန်းသိမ်းဆရး နယ်ဆပမ 

အမျ ိုးအစားတစ်ခုအပဖစ်သတ်မှတ်ခဲ့ဖပီး တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးများ၏ မိရိုးဖလာ 
အခွင့်အဆရးနှင့် ယဉ်ဆကျးမှုများ ကိုအသိအမှတ်ပပုခဲ့သည်။ ဆဒသခံပပည်သူ 

အဆပခပပု ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဆဒသခံပပည်သူများနှင့် ဌာနတို့အကကား 

သဘာဝထိန်းသိမ်းဆရးနယ် ဆပမပူးတွဲအုပ်ချုပ်မှုများကို အသာဆပး ထည့်သွင်း 

ဆရးေွထဲားပါသည်။ 
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ပပုပပင်ဆပပာင်းလဲမှုများ ပပုလုပ်ရာတွင် 
အာဏာခွဲဆဝမှုများကုိ ဆောင်ရွကခ်ဲ့ဆသာ်လညး် 
လကရ်ှ ိ အာဏာနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ ခွဲဆဝ 
မှုမှာ အကန့်အသတ်ရှိေဲပင် ပဖစ်သည် (Stokke 
et al. 2018; Holliday et al. 2015)။ 
ပပည်ဆထာင်စုလွှတ်ဆတာ်မှ ပပဌာန်းလိုက်ဆသာ 
ဉပဆဒများသည် တိင်ုးဆဒသကကီး/ ပပည်နယ် 
လွှတ်ဆတာမ်ျားမှ ထုတ်ပပန်လိုက်ဆသာ ဉပဆဒ 
များ ၏ အထက်တင်ွရှိပါသည။် အစုိးရသည် 
ဆဒသန္တရဖံွ ဖ့ဖိုးဆရး ရန်ပံုဆငွထားရိှကာ ဆကျးလက် 
ဆဒသဖွံ့ ဖဖိုးဆရး စီမကိံန်းများအား ကူညီပံ့ပိုးဆပး 
ပါသည။် 

ဗဟုိအုပ်ချုပ်လုပက်ိုင်မှု ဆလျှော့ချရာတင်ွ 
လုပ်ပုိင်ခွင့်များနည်းပါးပခင်း နှင့် တိင်ုးရင်းသား 
ပဋပိက္ခများ ရှိပခင်းတို့ဆကကာင့် စိန်ဆခါ်မှုများ 
ရှိေဲပင်ပဖစ်သည် (Stokke et al. 2018)။ 
တိင်ုးဆဒသကကီး/ ပပည်နယ်အစိုးရများသည်  
ရန်ပုံဆငွကုိ အကန့်အသတ်ပဖင့် ရရှိဖပီး (အချ ို့ 
တိင်ုးရင်းသားများ ဆနထိုင်သည့် ပပညန်ယ်များ 
သည် သယံဇာတများ ဆပါကကယ်ဝ ဆသာ်လညး်) 
ပပည်ဆထာင်စုအစိုးရ၏ ခွဲဆဝ ဆပးမှုကုိ အားထား 
ရလျက်ရိှသည။် (Nixon et al. (2013) တ့ုိက 
စီမခံန့်ခွဲမှု တာဝန်ဝတ္တရားများကုိ ခွဲဆဝဆပး 
အပ်ထားဆသာ်လညး် ရန်ပုံဆငွခွဲဆဝမှု နည်းပါး 
ပခင်း၊ ဗဟုိမှကကီးကကပ်ပခင်းနှင့် ကုိယ်ပုိင်အုပခ်ျုပ် 
ပပဌာန်းမှုအဆပါ် ကန့်သတ်ထားပခင်း စသည် 
တို့ဆကကာင့် နိုင်ငံသည် ဗဟုိအုပ်ချုပ်လုပကုိ်င်မှု 
လွန်ကဲသည့် နိုင်ငံအပဖစ် မှတ်ယူနိင်ုသည်ဟု 
ဆေွးဆနွးထားပါသည်။ တုိင်းဆဒသကကီး/ပပည်နယ် 
အစိုးရများ၏ စွမး်ဆောင်ရည် နိမ့်ပါးမှုမှာလည်း 
ဗဟုိအုပ်ချုပ် လုပ်ကုိင်မှု ဆပဖဆလျှော့ရာတွင် 
အခက်အခဲများ ပဖစ်ဆစသည။် 

၁၉၉၉ ခုနှစ်မစှတင်၍ ပပည်ဆထာင်စု 
အစိုးရနှင့် တိင်ုးရင်းသား လကန်က်ကိုင် 
အဖွဲ့ အစညး်များအကကား ပဖစ်ပွားလျက်ရှိဆသာ 
လကန်က်ကုိင်ပဋိပက္ခများဆကကာင့် အစုအဖွဲ့  
များအကကား အပစ်အခတ်ရပ်ေဲဆရး သဆဘာ 

တူညီ စာချုပ်ချုပ်ေိုင်ရာတွင် ဆပမသယံဇာတ 
ဆပါများဆသာဆဒသရှိ အင်းအားစုများက ပိမုို 
လွှမ်းမိးုနိုင်သည့် အချင်းချင်း အားဖပိုင်မှုများ 
ပဖစ်ဆပါ်လာပါသည် (Woods 2011, 751-752)။ 
ဗဟုိအစိုးရနှင့် တိင်ုးရင်းသား လကန်က်ကိုင် 
အဖွဲ့ တ့ုိအကကား အပစ်အခတ် ရပ်ေဲဆရး 
သဆဘာတူ စာချုပ်ချုပ်ေိုင်နိုင်ဆရး ကကိုးပမ်း 
ဆနမှုများသည် “နိုင်ငံဆရးကုိစီးပွားဆရးေန်ေန် 
ကစားကွက်ချ လုပ်ဆောင် ဆနမှုများ” ပိမုို 
ပဖစ်လာဆစပါသည် (Jones 2014, 145)။ ထိုသ့ုိ 
ရှုပဆ်ထွးဆသာ အခင်းအကျင်းများ အကကား 
ဗဟုိအဖွဲ့နှင့် လကဆ်ဝခံ အဖွဲ့ အစညး်များ 
အကကား အာဏာခွဲဆဝမှုများ (Scurrah et al. 
2015)၊ ဆဒသန္တရစီမအံုပခ်ျုပ်မှုနှင့် ဗဟုိအုပ်ချုပ် 
လုပ်ကုိင်မှု ဆပဖဆလျှော့ပခင်းေိုင်ရာ ပပုပပင် ဆပပာင်း 
လဲမှု တို့မာှ လွန်စွာအကဲေတ်ထိခိုက်လွယ် 
လျက်ရှိပါသည်။ (Lynn and Oye 2014) 
သစ်ဆတာဆမြြျားပယ်ေျက်မြေင်း 

၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် သစ်ဆတာဉီးစီးဌာန 
သည် သစ်ဆတာဆပမအတွင်း အိမဆ်ပခ ၅၀ နှင့် 
အထက်အဆပခချ ဆနထုိက်လျက်ရိှဆသာ         
များနှင့် ကာလအတိင်ုးတာတစ်ခုအထိ စိုက်ပျ ိုး 
လာခဲ့ဆသာ ဆပမများအား သစ်ဆတာဆပမ အပဖစ်မှ 
ပယ်ဖျက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကုိ ဆောင်ရွကခ်ဲ ့
ပါသည။် သစ်ဆတာ ဉီးစီးဌာနသည် ဆပမပပန့် 
ဆတာင်ဆပါ်ဆဒသများရှိ ကကိုးဝိုင်းများအတွင်း 
ကျုးဆကျာ်အဆပခချလျက် ရှိဆသာ ဆပမစုစုဆပါင်း 
၈၀၀၀၀၀ ဧက (သ့ုိ) ၃၂၃၇၄၈ ဟက်တာ 
(စုစုဆပါင်းသစ်ဆတာဆပမ၏ ၁ ရာခိင်ုနှုန်း ခန့်ရိှ 
ဆသာ) အားသစ်ဆတာဆပမများမှ ပယ်ဖျက်ခဲ ့
ပါသည ်(USAID 2017)။ 
ဆေသြေံမပည်သူအစုအေွဲ့ ပိုင် သစ်ဆတာလုပ်ငန်း 
ေိုင်ရာ ညွှန်ကကားြေျက် CFI (၂၀၁၆) 

MoNREC သည ်၂၀၃၀ ပပည့်နှစ် ဆရာက် 
ပါက သစ်ဆတာဆပမ စုစုဆပါင်း ၉၁၈,၀၀၀ 
ဟက်တာခန့်ကုိ ဆဒသခံပပည်သူ အစုအဖွဲ့ ပုိင် 
သစ်ဆတာများအပဖစ် ဖွဲ့ စည်းတညဆ်ထာင် 



47 
 

နိုင်ရန်အတွက် အမျ ိုးသားအေင့် ဆဒသခံ 
ပပည်သူအစုအဖွဲ့ ပုိင် သစ်ဆတာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကုိ 
၂၀၁၃               စည်းခဲ့ပါသည။် ၁၉၉၅ ခုနှစ် 
CFI ထုတ်ပပန်ဖပီးဆနာက် သစ်ဆတာ အသံုးပပုသူ 
များ အဖွဲ့ စုစုဆပါင်း ၂၀၀၀ ဆကျာ ် ထံသို့ အစု 
အဖွဲ့ ပုိင်သစ်ဆတာ ဟက်တာဆပါင်း ၁၆၀၀၀၀ 
ကုိ လွှဲဆပပာင်းဆပးအပ်ဖပီး ပဖစ်သည် (Than 
2017)။ ပပင်ေင်ဆရးေွဲထားဆသာ CFI သည ်
ဆဒသခံပပညသူ်များ၏ ဆပမယာလုပ်ပုိင်ခွင့်များ 
ခိုင်မာလာဖပီး ဆရရှည်တည်တံ့သည့် အသက် 
ဆမွးမှုများပပုလုပ်နိုင်ရန် ဉပဆဒအရ အဆထာက် 
အကူပပု အဆပခအဆနများ ဖန်တီးဆပးထားဖပီး 
ဆကျးလက်ဆနပပည်သူများ၏ လူမှုစီးပွား ဘဝများ 
တိးုတက်ဆကာင်းမွန ် လာဆစရန် ဆဖာ်ဆောင်  
ရာတင်ွ ကူညီပံ့ပိုးဆပးပါသည် (RECOFTC 
2018)။ CFI အသစ်တွင် ဆဒသခံ ပပညသူ်များ 
သည် သစ်၊ သစ်မဟုတဆ်သာ သစ်ဆတာထွက် 
ပစ္စည်းများ၊ ဆဂဟစနစ် ဝန်ဆောင်မှုများ စသည် 
တို့ကုိ အစိုးရ၏ CF ဆစျးကွက် ဆဖာ်ဆောင်သည့် 
စနစ်နှင့်အည ီ စီးပွားပဖစ်ဆရာင်းချ ခွင့်ပပုထား 
ပါသည။် ဆဒသတွင်း အစုအဖွဲ့ ပုိင်သစ်ဆတာ 
လုပ်ငန်း တိးုတက်လာဆစရန် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် 
ဆနပပည်ဆတာ်၌ “သစ်ဆတာနှင့် လယ်ယာ စုိက်ပျ ိုး 
ထုတ်လုပ်သူများ အဖဲွ့အစည်းေုိင်ရာ ဆဒသတွင်း 
ညလီာခံ”  ကုိ ကျင်းပပပုလုပ်ခဲပ့ါသည။် ညလီာခံ 
၏ ရလဒ်တစ်ခုအဆနပဖင့် စဉ်ေက်မပပတဖ်ွံ့ ဖဖိုး 
တိးုတက်ဆရးေိုင်ရာ ပန်းတိင်ုများ ပဖည့်ေည်း 
ရာတွင် လုပ်ပုိင်ခွင့်ဆပးအပ်ထားဆသာ သစ်ဆတာ 
နှင့် လယ်ယာထုတ်လုပသူ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ 
ကုိ ပမှင့်တင်သည့် သဆဘာထားထုတ်ပပန်ချက် 
တစ်ရပ်ကုိ ချမှတန်ိုင်ခဲ့ပါသည။် ၂၀၁၆ CFI 
သည် ဆဒသခံပပည်သူများအဆနပဖင့် စဉ်ေက ်
မပပတ် သစ်ဆတာစီမံ အုပခ်ျုပမ်ှုနင့်ှ ထုတ်ယ ူ
သံုးစွဲမှုတို့ကုိပပုလုပ်နိုင်ဖပီး တစ်ဖက်တွင်လည်း 
အစိုးရ၏ ၁၀နှစ်တာ သစ်ဆတာ ပပန်လည် 
တညဆ်ထာင်ဆရးလျာထားချက်များကို ပပည့်မီှ 

ဆစနိုင်သည့် ဆရွှဆရာင် အခွင့်အလမ်းများကုိ 
ဆပါ်ဆပါက်လာဆစပါသည် (USAID 2017)။ 
၃.၂.၂ အကျ ိုးအမြတြ်ေွဲဆဝမြေင်း 

ဆဒသခံပပညသူ်အစုအဖွဲ့ ပုိင် သစ်ဆတာ 
များ တညဆ်ထာင်ပခင်းပဖင့် ဆဒသခံပပည်သူများ 
သည် အကျ ိုးအပမတမ်ျား ရရိှလာမညပ်ဖစ်သည။် 
ထုိဆကကာင့်ပင် အကျ ိုးအပမတ်ခဲွဆဝမှုအား       
       အစုအဖွဲ့ ပုိင်ဆတာများ တညဆ်ထာင် 
ပခင်းပဖင့် ပပုလုပ်နိင်ုပါသည။် ၂၀၁၆ CFI အရ 
အစုအဖွဲ့ ပိင်ု ဆတာများမှ ထွက်ကုန်များကုိ 
မိမိသံုးအတွက်သာမက ပပည်တွင်းပပည်ပသ့ုိ 
လွတ်လပ်စွာ စီးပွားပဖစ် ဆရာင်းချမှုကုိ ခွင့်ပပု 
ထားပါသည။် ထုတ်ကုန်များကုိ စည်းမျဉ်း 
စည်းကမ်းနှင့်အညီ မိမိရပ်ရွာဆဒသ အတွင်း 
ထုတ်လုပ်ဆရာင်းချပါက အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် 
ပပုထားပါသည။် ဆကျးရွာပပင်ပသ့ုိ သစ်ဆတာ 
ထွက်ပစ္စညး်များ ဆစျးကွက်တင်ပို့ ဆရာင်းချမည ်
ေိုပါက သစ်ဆတာ ဉီးစီးဌာနသ့ုိ သတ်မှတထ်ား 
သည့် နှုန်းထားအတိုင်း အခွန်သွင်းရမည် 
ပဖစ်သည။်  သတ်မှတထ်ားသည့် အခွန်အခမှ 
လွဲ၍ အစုအဖွဲ့ ပုိင် ဆတာ အသံုးပပုသူများ 
အဖွဲ့ သည် ရရိှလာဆသာ အကျ ိုးအပမတမ်ျားကုိ 
ပပည်ဆထာင်စုနှင့် တိင်ုးဆဒသကကီး/ပပည်နယ် 
အစိုးရတို့ထံ ခွဲဆဝဆပးအပ်ရန်မလိုအပ်ဆချ။ 

အကျ ိးုအပမတ်ခဲွဆဝမှုကုိ နာဂုိရာပရုိတုိဆကာ 
(မျ ိုးရိုးဗီဇအရင်းအပမစ်များ ထုတ်ယူသံုးခွဲပခင်း 
နှင့် အကျ ိုးအပမတမ်ျား ညညီွှတမ်ျှေတစွာ ခွဲဆဝ 
ပခင်းေိုင်ရာ သဆဘာတညူီချက်) ကုိ အဆကာင် 
အထည်ဆဖာ်ပခင်းပဖင့် ပပုလုပ်နိင်ုပါသည။် ၁၉၉၂ 
ခုနှစ်တွင် CBD ကုိ စတင် ဖွဲ့ စည်းခဲ့ဖပီး ၁၉၉၃ 
ခုနှစ်တွင် စတင် အသက်ဝင်လုပ်ငန်းများ 
ဆောင်ရွကခ်ဲ့သည။် အပိဒ်ု ၁၅ တွင် ထုတ်ယ ူ
သံုးစွဲပခင်းနှင့် အကျ ိုးအပမတ် များခွဲဆဝပခင်း 
ေိုင်ရာမူများကို (က) ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကဲွများ 
ထိန်းသိမး်ဆစာင့်ဆရှာက်ပခင်း၊ (ခ) ဇီဝမျ ိုးစုံ 
မျ ိုးကဲွများ စဉ်ေက်မပပတ် ထုတ်ယူသံုးစွဲပခင်း 
နှင့် (ဂ) မျ ိုးရိုးဗီဇအရင်းအပမစ်များ ထုတ်ယူ 
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သံုးစွဲပခင်းမှ ရရှိလာဆသာ အကျ ိုးအပမတမ်ျား 
မျှေတဖပီးတန်းတူညီမျှေမှုရှိစွာ ခွဲဆဝပခင်းစဆသာ 
မဏ္ဍိုင် ၃ ရပ်နင့်ှအညီ ထုတ်ပပန်ထားပါသည။် 
၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် သတ္တမအကကိမဆ်ပမာက် အဖဲွ့ဝင် 
နိုင်ငံများညလီာခံ (COP 7) တွင် အေိုပါ 
ပရိတုိဆုကာအဆပါ် နိုင်ငံတကာသဆဘာတညူီ 
လကမ်ှတ်ဆရးထိုး ညှိနှိုင်းနိုင်ရန် အဖမဲတမ်း 
မဟုတသ်ည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုကုိ ဖွဲ့စည်း 
ခဲ့ပါသည။် ညလီာခံအဖပီး ၆ နှစ်ကကာ 
အဆသးစိတ ် ဆေွးဆနွး ညှိနှိုင်းမှုများ ပပုလုပ်ဖပီး 
ဆနာက် နာဂိုရာပရိုတိဆုကာကုိ ၂၀၁၀ ခုနှစ် 
COP 10 တွင် ချမှတန်ိုင်ခဲ့ပါသည။် ကကိုတင် 
သဆဘာထား ေန္ဒရယူပခင်းေိုင်ရာ အဆပခခံမ ူ
(PIC)နှင့် နှစ်ဉီးနှစ်ဖက် သဆဘာတူညမီှု စည်း 
မျဉ်းများ (MAT) တို့ကိုအဆပခခံလျက် ဇီဝမျ ိုးစုံ 
မျ ိုးကဲွ ကကယ်ဝဆသာ နိုင်ငံများသည် မျ ိုးရိုးဗီဇ 
အရင်းအပမစ်များ ထုတယ်ူသံုးစွဲပခင်းနှင့် အကျ ိုး 
အပမတ ် ခွဲဆဝပခင်းေိုင်ရာ (ABS) ရှင်းလငး် 
ပပတသ်ား၍ ပွင့်လင်းပမင်သာမှုရှိသည့် မူဆဘာင် 
တစ်ရပ် ချမှတပ်ခင်းပဖင့် မျ ိုးရိုးဗီဇ အရင်းအပမစ် 
များ ထုတ်ယူသံုးစွဲမှုမှ ရရှိလာဆသာ အကျ ိုး 
အပမတမ်ျား သာတညူီမျှေစွာ ခွဲဆဝရယူနိုင်မည် 
ပဖစ်သည။် ပမန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ 
ဆအာက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်ဆန့တွင် နာဂိုရာ 
ပရိတုိဆုကာတွင် လကမ်ှတ်ဆရးထိုးခဲ့ပါသည။် 
ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းဆရးဉီးစီးဌာနသည် 
တာဝန်ခံဌာနပဖစ်ဖပီး UNDP ပမန်မာနိင်ုငံ 
အစီအစဉ်နှင့် ညှိနှိုင်းဆပါင်းစပ်၍ ပရိတုိဆုကာ 
အား အဆကာင်အထည်ဆဖာ်လျက် ရှိပါသည။် 
UNDP/GEF စီမကိံန်းသည် အမျ ိုးသားအေင့် 
ABS မူဆဘာင်များအားဆရးေွဲ အဆကာင် 
အထည်ဆဖာ်ပခင်း၊ ပရိတုိဆုကာဆောင်ရွကရ်န် 
လူစွမ်းအားအရင်းအပမစ်နှင့် စီမခံန့်ခွဲမှု စွမး် 
ဆောင်ရည် ပမှင့်တင်ပခင်း စသည်တို့ကို ကူညီ 
ပံပ့ိးုဆပးလျက်ရှိသည။် ပရိတုိဆုကာပါ အဆပခခံ 
လမ်းစဉ်များ အဆကာင်အထည် ဆဖာ်ပခင်းပဖင့် 
                                            

      ဆငွဆကကးနှင့် ဆငွဆကကး မဟုတဆ်သာ 
အကျ ိုးအပမတမ်ျားစွာကုိ ရယူနိုင်မည်ပဖစ်သည။် 

၃.၃ ဌာနတိုင်းရင်းသားြျား၏ အြွေင့်အဆရးြျား 
နှင့် လုပ်ပုိင်ြေွင့်ြျား 

ပမန်မာနိင်ုငံလုပသ်ားအင်အား၏ ၃ ပု ံ ၂ 
ပုခံန့်မှာ စိုက်ပျ ိုးဆရးကဏ္ဍတွင် တိက်ုရိုက် 
ဆသာ်လညး်ဆကာင်း၊ သွယ်ဝုိက်ဆသာ် လည်း 
ဆကာင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည် (FAO 
2016)။ ဆမွးပမူဆရးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကုိ 
အဓိကစိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ကကဆသာ               
           အပူပုိင်းဆဒသ၊ ေန်စပါး စိုက်ပျ ိုး 
ဆရးနှင့် ငါးပုဇနွ်ဆမွးပမူဆရး လုပ်ကုိင်ကကဆသာ 
ဧရာဝတပီမစ်ဝမှ်း ဆဒသနှင့် ဆရသွင်းစပါးနှင့်   
ဆရွှ့ဆပပာင်း ဆတာင်ယာစိုက်ပျ ိုးမှုပဖင့် အသက် 
ဆမွးကကဆသာ တိင်ုးရင်းသားလူမျ ိုးများ ဆနထိုင် 
ကကသည့် ဆတာင်တန်းဆဒသ (ပပည်တွင်း 
စိုက်ပျ ိုးဆရးလုပ်ငန်း အားလုံး၏ ၃၀ မှ ၄၀ 
ရာခိင်ုနှုန်းအထိရှိသည့်) စသည်ပဖင့်  မတကဲွူပပား 
ဆသာ စိုက်ပျ ိုးဆရး ဆဂဟဇုန် အလိုက် ကျင့်သံုး 
ဆောင်ရွကသ်ည့် စိုက်ပျ ိုးဆရးနညး်စနစ်များမှာ 
များစွာကဲွပပား နိုင်ပါသည် (McCarthy 2016)။ 

ဆယဘုယျအားပဖင့် ဆပမရရိှမှုသည် လွန်စွာ 
အခရာကျဆလသည။် ကုိလိုနီ နယ်ချဲ့အစိုးရ 
လကထ်ကတ်ွင် ဆပမသည် တစ်ဉီးတစ်ဆယာက် 
တညး်ပိင်ု/ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆသာ ကုန်ပစ္စညး် တစ်ခ ု
ပဖစ်ခဲဖ့ပီး ဆပမများစွာ ပိုင်ေိုင်ဆသာ ဆပမပုိင်ရှင် 
လူတန်းစားတစ်ရပ် ဆပါ်ထွက်လာခဲ့သည။် 
၁၉၅၃ ဆပမနိင်ုငံပိုင်ပပုလုပ်ပခင်း အက်ဉပဆဒကုိ 
ပပဌာန်းပခင်းအားပဖင့် ဆပမပုိင်ရှင်-သီးစား ချထား 
သည် ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွကမ်ှုကုိ  ဖျက်သိမး်ဖပီး 
နိုင်ငံဆတာ်သညဆ်ပမအားလုံး၏ မူလ ပိင်ုရှင် ပဖစ ်
သညဟု်သတ်မှတခ်ဲ့ကာ စိုက်ပျ ိုးဆပမ အသံုးချ 
ခွင့်များ ထုတ်ဆပးခဲ့ပါသည်။ ထိုသ့ုိ ပပုလုပ်ရပခင်း 
ရညရွ်ယ်ချက်မာှ အစိုးရအဆနပဖင့် ပိင်ုရှင်-
စိုက်ပျ ိုးသူေကေ်ံဆရး ဆပါ်ဆပါက် လာဆစရန် 
နှင့် လယ်သမားများအဆပါ်အစိုးရ၏ ထိန်းချုပ် 
နိုင်မှု ပမှင့်တင်ရန် တို့ပဖစ်သည် (Boutry et al. 
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2017)။ ထိုအချနိ်မှ စတင်၍ ဆခတ်အေက်ေက ်
အစိုးရတို့က ဆပမစီမံခန့်ခွဲမှုနင့်ှ စပ်လျဉ်းသည့် 
ဉပဆဒများကုိပပဌာန်းလာလိုက်သည်မှာ ယဆန့ 
အချန်ိတင်ွ ဆတာင်ပုံယာပုံ ပဖစ်လာပါသည။် 
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဆပမနှင့်ပတ်သက်သည့် ဉပဆဒ၊ 
ပပင်ေင် ပပဌာန်းချက်များ၊ အမိန့်များနှင့် 
နည်းဉပဆဒများမှာ ၇၃ ခုမ ှ ၉၆ ခုအထိရိှခဲ့ဖပီး 
အဖွဲ့ အစညး်ေိုင်ရာ လုပ်ပုိင်ခွင့်များ မှာလည်း 
အချင်းချင်း ဆရာယှက်ယှဉ်ဖပိုင်ကာ ရှုပဆ်ထွး 
လျက်ရှိသည် (FAO 2016)။ 

ဆပမပပန့်ဆဒသများတွင် ဆပမကုိ ပုဂ္ဂလိက 

ပိင်ုအပဖစ ် သတ်မှတေ်ဲပဖစ်ကာ ဆပမပုိင်ရှင် 

များလည်း ကျန်ရှ ိေဲပင်ပဖစ်သည။် ချင်း၊ ကရင်၊ 

ကချင်၊ ကယား၊ ရှမး် နှင့်အပခားစဆသာ 

တိင်ုးရင်းသားများ ဆနထိုင်ဆသာ ဆတာင်တန်း 

ဆဒသများတွင် ဆပမကုိ၎င်းတို့၏ မိရိုးဖလာ 

ဓဆလ့ထုံးတမး် များ/ဉပဆဒအရ စီမခံန့်ခွဲ လာခဲ့ 

ကကပါသည်။ ဖဗိတိသျှေကုိလုိနီဆခတ်တွင် သွယ်ဝုိက် 

အုပခ်ျုပဆ်သာနည်းအားပဖင့် အေုိပါ ဓဆလ့ 

ထုံးတမး်များကုိ တရားဝင်အသိအမှတ်ပပု ခဲ့ကက 

ပါသည။် သ့ုိဆသာ်လညး် ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာ 

စိုက်ပျ ိုး လုပ်ကုိင်လျက်ရှိဆသာ ဆတာင်ဆပါ် 

ဆဒသ ဆပမများကုိမူ စိုက်ပျ ိုးဆရး၊ ဆမွးပမူဆရးနှင့် 

ေညဆ်ပမာင်းဝန်ကကီးဌာနဆအာက်ရှိ (စိုက်ပျ ိုး 

ဆပမများအား တရားဝင်လက်မတှ် ထုတ်ဆပးပခင်း 

နှင့် အခွန်စိစစ်ဆကာက်ယူပခင်း တို့အတွက် 

တာဝန်ရှိသည့်) လယ်ယာဆပမစီမံခန့်ခွဲဆရးနှင့် 

စာရင်းအင်းဉီးစီးဌာနတွင် တရားဝင် မှတ်တမ်းတင် 

အသိအမှတ်ပပုထားပခင်းမရှိဆပ (FSWG 2010)။ 

ထိုချနိ်မစှတင်၍ ပပုပပင်ဆပပာင်းလဲမှု များစွာ 

ကကိုးပမ်း အားထုတ်ခဲ့ကကသည။် များဆသာ 

အားပဖင့် အကကီးစားရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများကုိ ပိမုို 

ခွင့်ပပုဆပးခ့ဲကကသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် နုိင်ငံဆတာ် 

တရားဉပဆဒ စိုးမိးုဆရးနှင့် ဖငိမဝ်ပ်ပိပပားဆရး 

ဆကာင်စီ (SLORC) အစုိးရသည် နိုင်ငံပခားရင်း 

နှီးပမှုပ်နှံမှုဉပဆဒ (၁၉၈၈)ကုိ ပပဌာန်းခဲ့ဖပီး ၁၉၉၁ 

ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျ ိုးဆပမ၊ ဖုန်ေိုးဆပမနှင့် စွန့်ပစ် 

ဆပမများစီမခံန့်ခွဲဆရးေိုင်ရာ ဗဟုိဆကာ်မတီကုိ 

ဖွဲ့ စည်းခဲ့သည။် 

ထိုဆနာက် လယ်ယာဆပမဉပဆဒ (၂၀၁၂)၊ 

ဆပမလွတဆ်ပမလပ်၊ ဆပမရိုင်းများ စီမခံန့်ခွဲဆရး 

ေိုင်ရာ ဉပဆဒ (၂၀၁၂) နှင့် နိုင်ငံပခားရင်းနှီး 

ပမှုပ်နှံမှုဉပဆဒ (၂၀၁၂) နှင့် အထူးစီးပွားဆရးဇုန် 

ဉပဆဒ (၂၀၁၂) (၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ပပင်ေငခ်ဲ့) 

စသပဖင့် ပပုပပင်ဆပပာင်းလဲမှုများစွာကုိ ဆောင်ရွက် 

ခဲ့ပါသည။် လယ်ယာ ဆပမဉပဆဒနှင့် ဆပမလွတ် 

ဆပမလပ်ဆပမရိုင်းဉပဆဒသည် ဆပမနှင့် စပ်လျဉ်း 

သည့် ဉပဆဒမူဆဘာင်များထဲတွင် များစွာ 

ဆပပာင်းလဲပပင်ေငထ်ားသည့် ဉပဆဒများ ပဖစ်ကက 

ပါသည။် ထိုဉပဆဒများပဖင့် ဆတာင်သူများအား 

ဆပမအသုးံချမှုလက်မှတ်များ ထုတ်ဆပးပခင်း၊ 

ဆရာင်းချ၊ ဆပါင်နှံ၊ ငှားရမ်း၊ အဆမွေကခ်ံ 

နိုင်ဆသာ ဆပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် လကမ်ှတ်များ 

ထုတ်ဆပးပခင်းပဖင့် ပုဂ္ဂလိကပိင်ုေိုင်မှု သဆဘာ 

တရားများကုိ ကျယ်ပပန့်ဆစပခင်း စသည်တို့ကုိ 

ပပုလုပ်ခဲသ့ည် (Boutry et al. 2017)။ နိုင်ငံ 

အဝှမ်းရှိ ဆတာင်သူများ၏ ဆပမယာလုပ်ပိုင် 

ခွင့်များ ခိုင်မာအားဆကာင်းလာဆစရန် အေုိပါ 

ဉပဆဒ ၂ ခအုားပပဌာန်းခဲ့ဆသာ်လညး် လကဆ်တွ့ 

ပဖစ်ရပ ် ဆတာ်ဆတာမ်ျားများတွင် ဆတာင်သူများ 

အဆနပဖင့် ဆပပာင်းပပန် အကျ ိုးေက်များကုိသာ 

ခံစားရပါသည။် ဉပဆဒ ၂ ခုလုံးသည် ဆတာင်သ 

များ (အထူးသပဖင့် ထိခိုက်လွယ်တိင်ုးရင်းသား 

လူမျ ိုးများ၏) မိရိုးဖလာဆပမ အသံုးပိုင်ခွင့်၊ 

လွှဲဆပပာင်းခွင့်၊ လကဝ်ယ်ထားပိင်ုခွင့်၊ အစုအဖွဲ့  

ဆပမယာလုပ်ပုိင်ခွင့်နှင့် မိရိုးဖလာဆပမ အသံုးချမှု 

စနစ်များ တို့ကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပခင်းမပပုဘဲ 

လျစ်လျူ ရှုထားပါသည်။ အဘယ်ဆကကာင့်ေုိဆသာ 

လယ်ယာ ဆပမ၏ အဓိပွါယ်ဖွင့်ေိုချက်သည်ပင် 

လျှေင ်ကျယ်ပပန့်ဆသာဆကကာင့် ဆပမလွတ၊်ဆပမလပ်၊ 
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ဆပမရိင်ုးများအပဖစ် ပပန်လညဖ်ွဲ့ စည်း သတ်မှတ ်

နိင်ုဆသာဆကကာင့်ပဖစ်သည။် 

အေုိပါဉပဆဒအသစ်များအား ဆပမကုိ 

ထိဆရာက်စွာအသုံးပပုပခင်းပဖင့် စီးပွားဆရးအခွင့် 

အလမ်းများ ပိုမိုဆပါ်ဆပါက်လာဖပီး နိုင်ငံ၏ 

စီးပွားဆရး ဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်မှုကုိ ဆဖာ်ဆောင် 

နိုင်ရန် ရညရ်ွယ်ဆရးေဲွထားပခင်း ပဖစ်သည။် 

စိုက်ပျ ိုးဆရး၊ ဆမွးပမူဆရး၊ ငါးပုဇနွ်ဆမွးပမူဆရး၊ 

သတ္တုတူးဆဖာ်ဆရး နှင့် အပခားဆသာကိစ္စရပ် 

များအတွက် ဆပမကို နှစ် ၃၀ ငှားရမ်းမှုကို စိစစ် 

ခွင့်ပပုနိုင်ရန် ဆပမလွတဆ်ပမလပ်၊ ဆပမရိုင်းများ 

စီမခံန့်ခွဲ ဆရးေိုင်ရာ ဗဟုိဆကာ်မတီအား 

ဖွဲ့ စည်းခဲ့ပါသည။် ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာခင်း 

များ တညရ်ှိဆသာ ဆတာင်တန်းဆဒသများအား 

အစိုးရသည ် ဆပမလပ် (သ့ုိ) ဆပမရိုင်းများအပဖစ် 

အလွယ်တကူ သတ်မှတ်သိမး်ယူ၍ အစုိးရနှင့် 

ေက်နွယ်မှုရှိသည့် ဆကာ်ပိရုိတလ်ုပ်ငန်းရှင်များ 

နှင့် ခရိုနီများထံသိုခ့ွဲဆဝ ဆပးအပ်နိုင်ပါသည။် 

(McCarthy 2016) နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု 

ဉပဆဒ (FIL) နှင့်  အထူးစီးပွား ဆရးဇုန်ဉပဆဒ 

(SEZ) ဉပဆဒပါ ပပဌာန်းချက်များအရ ဆပမတွင် 

နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုကို အားဆပးဖပီး FIL 

ဉပဆဒတွင် ဆပမအသုံးချပိုင်ခွင့်ကုိ နှစ် ၇၀ အထိ 

ခွင့်ပပုဆပးထားကာ SEZ ဉပဆဒတွင် ၇၅ နှစ် 

အထိ ဆပးအပ်ထားပါသည်။ 

၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် MoECAF (ယခု MoNREC) 

၏ ဉီးဆောင်မှုပဖင့် ဆပမနှင့်ပတ်သက်သည့် 

ဆကာ်မတီတစ်ခုကုိ ဖဲွ့စည်းခ့ဲသည်။ ဆပမယာခဲွဆဝ 

ချထားမှု စိစစ်ဆောင်ရွက်ဆရးဆကာ်မတီအား  

ဆပမအသံုးချမှု စီမံခန့်ခဲွရန်၊ နုိင်ငံတွင်း စုိက်ပျ ိုးဆရး 

စမီံကိန်းများအပါအဝင် ဆပမရငး်နှီးပမှုပ်နှံ မှုများ 

ကုိ စိစစ်ခွင့်ပပုရန်နှင့် အမျ ိုးသားဆပမ အသံုးချမှု 

မူဝါဒဆရးေွဲရန် ဖွဲ့ စည်းခဲ့ဖပီး ၎င်းဆကာ်မတီ 

သည် ဆပမသိမး်ေညး်မှု စိစစ်ဆရးဆကာ်မရှင်၏ 

ဆောင်ရွကပ်ုနံှင့်မတသူည့် ပွင့်လင်းပမင် သာဖပီး 

အားလုံးပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကုိ ကျင့်သံုး 

ခဲ့ပါသည။် (McCarthy 2016) ဆပမသိမး် 

ေညး်မှုများစိစစ်၍ ပိင်ုရှင်များထံ ပပန်လည ်

အပ်နှံရန် အစိုးရသည ် လွှတ်ဆတာအ်တွင်း 

ဆပမသိမ်းေညး်မှုစစိစ်ဆရးဆကာ်မရှင်ကို ထုိနှစ ်

ထဲတွင် ပင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည၊် သ့ုိဆသာ်လညး် 

ဆကာ်မရှင်တွင် ပဋပိက္ခ/ အပငင်းပွားမှုများ 

ဆပဖရှင်းရန် လုပ်ပုိင်ခွင့် မရှိဆပ (FAO 2016)။ 

အစိုးရအေက်ေက် MoAI/SLRD (ယခု 

MOALI/DALMS)၊ MoECaF/FD (ယခု MoNREC/ 

FD) နှင့် အဆထွဆထွအုပ်ချု ပ်ဆရးဉီးစီးဌာန (GAD) 

ဉီးဆောင်သည့် ဆဒသန္တရအစုိးရတို့အကကား 

အခွန်ဆငွခွဲဆဝမှုနှင့် အဖွဲ့ အစညး်ေိုင်ရာ ယန္တရား 

များ ကဲွလွဲလျက်ရှိသည။်  ထိုသ့ုိ ရှုပဆ်ထွးဆသာ 

ဉပဆဒမူဆဘာင်များဆကကာင့်ပင် အစုိးရသည် 

စိုက်ပျ ိုးဆပမနှင့် သစ်ဆတာဆပမများကုိ နိုင်ငံပိုင် 

များအပဖစ်သတ်မှတ်ကာ ရန်ပုံဆငွခွဲဆဝနိုင်ရန် 

သစ်ထုတ်ပခင်း၊ စိုက်ခင်း တညဆ်ထာင်ပခင်းနှင့် 

သယံဇာတ ထုတ်ယူပခင်း စသည်တ့ုိကုိ လွတ်လပ်စွာ 

ဆောင်ရွက်နုိင်ပခင်း ပဖစ်ပဖစ်သည်။ တစ်ေက်တည်း 

မှာပင် ခရိုင်၊ ဖမို့နယ်နှင့် ဆကျးရွာအုပစ်ုအေင့် 

ရှ ိ လယ်ယာဆပမ စီမခံန့်ခွဲဆရးဆကာ်မတီများ 

သည် လယ်ယာဆပမအပငငး်ပွားမှုများကုိ စီမ ံ

ခန့်ခွဲဆပဖရှင်းရန် လုပ်ပုိင်ခွင့် ရှိဆလသည်။ 

သ့ုိဆသာ်လည်း လကဆ်တွ့တွင်မူ အေုိပါ 

ဆကာ်မတီများသည် ဆဒသန္တရဆပမပပဿနာများ 

ကုိ ၎င်းတို့ဘာသာ ဆပဖရှင်းကကပခင်း မရှိဘဲ 

အထက ်စီမအံုပခ်ျုပမ်ှု အေင့်ေင့်သ့ုိ လွှဲဆပပာင်း 

တင်ပပလျက်ရှိပါသည် (Srinivas and Hlaing 

2015)။ ဆကကးတိုင်နှင့်ဆပမစာရင်းဉီးစီးဌာန(ယခု- 

လယ်ယာဆပမစီမံခန့်ခွဲဆရးနှင့် စာရင်းအင်း ဉီးစီး 

ဌာန) သည် သစ်ဆတာဆပမမဟုတသ်ည့် အပခား 

ဆပမများစီမံခန့်ခဲွမှု အေင့်ေင့်တွင် အဆရးပါဆသာ 

အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိသည။် ဉီးစီးဌာန 

အမည်ကုိ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ဆမလတွင်ဆပပာင်းလဲ 
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သတ်မှတခ်ဲ့ပါသည။် ထိုဌာနသည် (ကွင်းဆပမပံု 

များအပါအဝင်) ဆပမမှတတ်မ်းများ၊ စစ်တမး်များ 

ကုိ တရားဝင်စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိဖပီး လယ်ယာ 

ဆပမလုပ်ပိုင်ခွင့်တရားဝင် အသိအမှတ် ပပုသည့် 

လကမ်ှတ်/ အဆထာက်အထားများ ကုိလည်း 

ထုတ်ဆပးလျက်ရှိသည။် MoNREC (ယခင် 

MoECAF) သည် သစ်ဆတာဟု သတ်မှတထ်ား 

ဆသာ ဧရိယာများတွင် ပင်မတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် 

လျက်ရိှသည်။ သစ်ဆတာဉီးစီးဌာနသည် သစ်ဆတာ 

ဆပမများအတွင်း ကျူးဆကျာ် ဝင်ဆရာက်ဆနထိုင် 

မှုများမှ ကာကွယ်ပခင်းနှင့် သစ်ဆတာဆပမ 

ထိန်းသိမး်ပခင်းတို့ကုိ တာဝန်ယူ လုပ်ကုိင်ပါ 

သည ်(Boutry et al. 2017)။ 

ပမန်မာနိင်ုငံတွင် တိင်ုးရင်းသား လူမျ ိုး 

ဆပါင်း  ၁၀၀ ဆကျာ်ဆနထိုင်ကကပါသည။် ပမန်မာ 

နိုင်ငံသည် ကုလမသဂ္ဂ ဌာဆနတိုင်းရင်းသားများ 

၏ အခွင့်အဆရးေိုင်ရာ ဆကကညာစာတမ်း 

(UNDRIP) ကုိလက်ခံ ကျင့်သံုးလျက်ရှိဆသာ် 

လည်း တိင်ုးပပည်အတွင်းရှိ တိင်ုးရင်းသား 

လူမျ ိုးများသည် လကန်က်ကုိင် ပဋပိက္ခ၊ လူ 

အခွင့်အဆရးနှင့် ဆပမအခွင့်အဆရးတို့ ချ ိုးဆဖာက် 

မှုများစသပဖင့် စိန်ဆခါ်မှုများစွာနှင့် ရင်ေိုင်ရ 

လျက်ရှိသည။် ပမန်မာနိုင်ငံသည် လူမျ ိုးဆရး 

ခွဲပခားေက်ေံမှုပံုစံ အားလုံးတိက်ုဖျက်ဆရး 

ေိုင်ရာ အပပည်ပပည်ေိုင်ရာကွန်ဗင်း (ICERD) 

နှင့်အိုင်အယ်လ်အို (ILO) ကွန်ဗင်းရှင်းတို့တင်ွ 

လကမ်ှတ်ဆရးထိုး ထားပခင်းမရှိဆပ။ သ့ုိဆသာ် 

လည်း အမျ ိုးသမီးများအား ခွဲပခားေက်ေံမှု 

အားလံုးအား တုိက်ဖျက်ပခင်းေုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း 

(CEDAW)နှင့် ကဆလးသူငယ် အခွင့်အဆရး 

ကာကွယ် ဆစာင့်ဆရှာက်ပခင်းေုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း 

(CRC)တ့ုိ၏ အဖဲွ့ဝင်နိုင်ငံပဖစ်ပါသည။် ယခု 

ကာလ မတိုင်မ ီ အထိ CEDAW ဆကာ်မတီ နှင့် 

ပပစ်မှုတိုက်ဖျက်ဆရးေိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းတို့၏ 

အကကံပပုချက်များကုိ လိုက်နာ ဆောင်ရွကမ်ှု 

မရှိဆသးဆပ။ နိုင်ငံသည် အပငင်းပွားလျက် 

ရှိဆသာ လူမျ ိုးဘာသာ ကာကွယ် ဆစာင့်ဆရှာက် 

ဆရးေိုင်ရာဉပဆဒအား လကခ်ံထားေဲပဖစ်ဖပီး 

၎င်းဉပဆဒအား အဆကာင်အထည်ဆဖာ်မည် ေုိပါ 

က ကွန်ဗင်းရှင်း၏ စံနှုန်းများကုိ ချ ိုးဆဖာက်ပခင်း 

ပင်ပဖစ်ပါသည။် ဆကာ်မတီသည် အစိုးရအား 

                                       

           လူမှုအသုိင်းအဝုိင်း၌    အမျ ိုးသမီးများ 

၏ အခန်းကဏ္ဍ ပုိမုိအား ဆကာင်းလာဆစရန် 

အတွက် ပပင်ေင်ပပဌာန်းရန် တိက်ုတနွ်းခဲ့ 

ပါသည။် 

တိင်ုးရင်းသားများ၏ ဆပမယာအခွင့် 

အဆရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိရိုးဖလာဆပမ အသံုးချမှု 

စနစ်နှင့် သက်ေိုင်သည့် တညေ်ဲဉပဆဒ/ ဓဆလ့ 

ထုံးတမး်များ/ စည်းမျဉ်းစညး်ကမ်းများကို အစုိး 

ရမ ှတရားဝင် အသိအမှတ်ပပုထားပခင်း မရှိဆပ။ 

(McCarthy 2016) မိရိုဖလားဆပမယာ လုပ်ပုိင် 

ခွင့်သည် သစ်ဆတာ ဆပမစီမံခန့်ခွဲမှု ဆအာက်တွင် 

ရှိဖပီး ဆဒသခံပပည်သူအစုအဖွဲ့ ပုိင် သစ်ဆတာ 

လုပ်ငန်းနင့်ှ ချတိ်ေက်မှုရှိ ပါသည။် ဆပမယာ 

ကဏ္ဍပပ ပုပင်ဆပပာင်းလဲမှုများကုိ စဉ်ေက်မပပတ် 

ပပုလုပ်လာခဲ့ဆသာ်လညး် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် 

ဆကာင်းစွာကကိုတင်အသိဆပးဖပီး လွတ်လပ်ဆသာ 

သဆဘာထား ေန္ဒရယူပခင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကုိ 

ဆောင်ရွကမ်ှုမရှိပခင်း၊ ဆရွှ့ဆပပာင်း ဆနရာချထား 

မှုများအတွက် လုံဆလာက်သည့် ဆလျာ်ဆကကးဆငွ 

မဆပးပခင်းနှင့် ပွင့်လင်းပမင်သာမှုရှိသည့် တရား 

စီရင်စနစ်များ မရှိပခင်းစဆသာ ဆပမယာနှင့် 

ပတသ်က်၍ ေန့်ကျင်ဘက် အကျ ိုးစီးပွား 

(တနညး်ေိုဆသာ် အကျ ိုးစီးပွား ယှဉ်ဖပိုင်ရယူ 

လိုမှုများ) ကျန်ရှိဆနေဲပင် ပဖစ်သည။် 

တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကို ပဋပိက္ခ 

စီမခံန့်ခွဲရာတွင် ဆပမစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း 

သည့် ဌာနေိုင်ရာ များပါဝင်နိုင်ပခင်းမရှိသည့် 

အတွက်ဆကကာင့် ဌာဆနတိင်ုးရင်း သားများ၏ 
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ဆပမနှင့် နယ်နိမိတ်များမှာ  ရိုနီများ၏ သိမး်ပိုက် 

မှုခံနိုင်ဖယွ် ပိမုိုပမှင့်မားဆလသည်။ အပန်းဆပဖ 

အနားယူမှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွကရ်န် 

ရည်ရွယ်ချက်ပဖင့်  တပ်မဆတာ်မှ ဆပမသိမ်းေည်း 

မှုများမှာ  ေက်လက်                    

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လွှတ်ဆတာမ်ှအတည ်

ပပုခဲ့သည့် အမျ ိုးသားဆပမ အသံုးချမှုမူဝါဒတွင် 

မိရိုးဖလာ ဆပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် နှင့် ဆပမအသုးံချမှု 

ဆပမပံုဆရးေွဲပခင်းတို့ကုိ ရှင်းလင်းထားသည့် 

တိင်ုးရင်းသား လူမျ ိုးများ၏ ဆပမအသုးံချမှု 

အခွင့်အဆရးများဟူဆသာ အခန်းတစ်ခုကုိ ထည့်သွင်း 

ထားပါသည။် အမျ ိုးသားဆပမအသုးံချမှုမူဝါဒတွင် 

“တိင်ုးရင်းသားလူမျ ိုးစုတို့၏ ရိုးရာဆပမ အသံုး 

ချမှုအဆလ့အကျင့်များ သိရှိလိုက်နာကျင့်သံုး 

ဆရးအတွက် လည်းဆကာင်း၊ ရိုးရာ ဆပမအသုးံ 

ချမှုအခွင့်အဆရး အပပည့်အဝရရိှဆရး အတွက် 

လည်းဆကာင်း၊ ယင်းအခွင့် အဆရးကုိ ကာကွယ ်

နိုင်ဆရးအတွက် လည်းဆကာင်း၊ ဘက်မလိုက် 

ဆသာ အပငင်းပွားမှု ဆပဖရှင်းဆရး လုပ်ငန်းစဉ ်

များကုိ အသင့်အသုးံပပု နိုင်ဆရးအတွက် 

လည်းဆကာင်း ရိုးရာဆပမ အသံုးချမှုစနစ်ကုိ 

အမျ ိုးသားဆပမဉပဆဒ၌ ပပဌာန်းဆပးရမည်” ဟု 

ေိုထားပါသည။် ရိုးရာဆပမယာ လုပပ်ိင်ုခွင့် 

ကာကွယ်ပခင်းဟုေိုရာတင်ွ စိုက်ပျ ိုးဆပမများ 

သာမက သစ်ဆတာဆပမ များအတွင်းရိှ ဆရွှ့ဆပပာင်း 

ဆတာင်ယာခင်းများ နှင့် ဆဒသအစုအဖွဲ့ ဆပမယာ 

လုပ်ပုိင်ခွင့်စနစ် စသည်တို့လညး် အကျုံးဝင် 

ဆလသည။် ဤမူဝါဒတွင် တိင်ုးရင်းသား လူမျ ိုး 

များ၏ ထဲထဲဝင်ဝင် ပူးဆပါင်းပါဝင်မှုကုိ ရယူရန် 

လိုအပ်ပံု၊ ဆပမပဋိပက္ခ/အပငင်းပွားမှုဆပဖရှင်းသည့် 

စနစ်များကုိ ချမှတဖ်ပီး မိရိုးဖလာ ဆပမအသုံးချမှု 

အခွင့်အဆရးများကုိ အသိအမှတ်ပပုရန်တို့ကုိ 

ရှင်းလငး်ဆရးသား ထားပါသည။် ရိုးရာဆပမ 

အသံုးချမှုအဆလ့အကျင့်များကုိ တရားဝင် ဆပမပု ံ

ဆရးေွဲ၊ မှတ်တမ်းတင်ထားပခင်း မရှိဆသာ်လညး် 

အသိအမှတ်ပပုရန်လိုပါသည။် တိင်ုးရင်းသား 

လူမျ ိုးများ၏  ရိုးရာဆပမဧရိယာများကုိ ဆလ့လာ 

သံုးသပ်၍ ပပင်ေင်ပဖည့်စွက်ကာ လကရ်ှိဆပမ 

အမျ ိုးအစား ခွဲပခားသည့်စနစ်ပါ “ရိုးရာဆပမ” 

ဆအာက်တင်ွ ထည့်သွင်းရမည်ဟု မူဝါဒတွင် 

ရှင်းလင်းထားပါသည်။ သ့ုိဆသာ်လည်း အမျ ိုးသား 

ဆပမဉပဆဒမှာ ပပုစုဆရးေွဲေဲပင်ပဖစ်သည။် 

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ပမန်မာနိင်ုငံတွင် 

ဌာဆနတိုင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အဆရးေိုင်ရာ 

အမျ ိုးသားအေင့် မူဝါဒဆေွးဆနွးပွဲ ၂ ခုကုိ 

ကျင်းပပပုလုပ်ခဲ့ဖပီး ပပည်ဆထာင်စုနှင့် တိင်ုး 

ဆဒသကကီး/ ပပည်နယ် တိင်ုးရင်းသားဆရးရာ 

ဝန်ကကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိကုိယ်စားလှယ်များ၊ 

ကုလသမဂ္ဂနှင့် ဌာနတိုင်းရင်းသား အဆရး 

ဆောင်ရွကသ်ည့် အဖွဲ့ အစညး် အသီးသီးမှ 

ကုိယ်စားလှယ်များ စုစုဆပါင်း ၁၀၅ဦး ခန့် 

တက်ဆရာက်ခဲ့ပါသည။် 

၄။ သစ်ဆတာ မပုန်းတီးမြေင်းနှင့် သစ်ဆတာ 

အတန်းအစားကျမြေင်း၏ နိုင်ငံဆရးဆောဂဆဗေ 

ဤအခန်းတွင် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ သစ်ဆတာ 

ပပုန်းတီးပခင်းနှင့် သစ်ဆတာအတန်းအစား ကျပခင်း 

ေိုင်ရာ နိုင်ငံဆရး ဆဘာဂဆဗဒ အဆပခအဆနများ 

ကုိ ဆလ့လာသံုးသပ်ထားပါသည။် ဘုရငစ်နစ်မ ှ

၍ မျက်ဆမှာက်ဆခတ် ဒီမိုကဆရစီစနစ်အထိ 

ပမန်မာနိင်ုငံ၏ ဆခတ်အေက်ေက် ဆပပာင်းလဲခဲ့ 

သည့် အုပခ်ျုပဆ်ရး ယန္တယား ဆအာက်တင်ွ 

နိုင်ငံ၏ ေုတယ်ုတ်လာဆသာ သစ်ဆတာများ၏ 

အဆပခအဆနကုိ ဤအခန်းတွင် ဆလ့လာဖပီး 

REDD+ အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ဆောင်ရွကမ်ှုကုိ 

အဆထာက်အကူပပုနိုင် ဆစရန် ပဖစ်ပါသည။် 

ပမန်မာနိင်ုငံသည် သစ်ဆတာအရင်းအပမစ်များ 

ကကယ်ဝဆသာ နိုင်ငံများအနက် အပါအဝင် 

ပဖစ်သည့် နည်းတူ သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်း နှင့် 

သစ်ဆတာအတန်းအစားကျေင်းပခင်း ပပဿနာ 

များကုိလည်း ရင်ေိုင်ဆနရပါသည။် အကျ ိုး 
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ေက်များအဆနပဖင့် လူမှု့စီးပွားဆရး အဆပခအဆန 

များ၊ ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကဲွ၊ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု၊ သီးနှံ 

ထွက်နှုန်းများနှင့် လူသားတို့၏ ကျန်းမာဆရး 

တို့ကုိ ထိခိုက် ဆစလျက်ရှိပါသည်။ ထို့ဆကကာင့် 

ပပည်ပကျွမ်းကျင်သူများ၏ အကူအညမီျားကုိ 

ရယူကာ အလျင်အပမန် ဆပဖရှင်းရန် လိုအပ် 

လှပါသည်။ ထို့သ့ုိဆပဖရှင်းရာတင်ွ သစ်ဆတာ 

ပပုန်းတီးပခင်းနှင့် တိက်ုရိုက်ဆသာ်လည်းဆကာင်း  

သွယ်ဝုိက်ဆသာ်လညး်ဆကာင်း ပတသ်က်ဆန 

ဆသာ အဆကကာင်းအရာများကုိ သိရိှဖပီး ေက်နွယ် 

လျက်ရှိသည့် ဆနာက်ခံနိုင်ငံဆရး ဆဘာဂဆဗဒ 

အဆပခအဆနများကုိ နားလည်ရန် လိုအပ်ပါ 

သည။် ဆလ့လာမမူျားအရ သစ်ဆတာပပုန်းတီး 

ပခင်း အပါအဝင် ဖွံ့ ဖဖိုးေဲနိုင်ငံများ ကကုံဆတွ့ 

ဆနရဆသာ ပတဝ်န်းကျင် ေိုင်ရာပပဿနာ 

များသည် မူဝါဒများ မဆအာင်ပမင်ပခင်းဆကကာင့် 

သာမက ကမ္ဘာ့အရင်းရှင်စနစ်နှင့် တစ်နညး် 

တစ်ပု ံ ေက်စပလ်ျက်ရှိဆသာ နိုင်ငံဆရးနှင့် 

စီးပွားဆရး ေိုင်ရာတွန်းအားများ ဆကကာင့်ပဖစ်ဆန 

ပါသည ် (Watts 1983; Chapman 1989; Hirst 

et al. 2015; Moody 1996 cited in Bryant et 

al. 1997)။ ထိုပပဿနာများသည် နိုင်ငံဆရးနှင့် 

စီးပွားဆရး ပုစံံခွက်ထဲတွင် မကကာခဏ အပမစ် 

တွယ်ဆလ့ရှိကာ ပထမကမ္ဘာနှင့် တတိယကမ္ဘာ၊ 

ချမ်းသာသူနှင့် ေင်းရဲသူ၊ အုပခ်ျုပသူ်နှင့် 

အုပခ်ျုပခ်ံများအကကား လုပ်ပုိင်ခွင့်အာဏာ မညီ 

မျှေသည့် ေက်ေံဆရးများ ပဖစ်ဆပါ်ဆစပါသည် 

(Robbins 2008)။  

ပမန်မာနိင်ုငံ၏ သစ်ဆတာစီမအံုပခ်ျုပမ်ှု 

ကုိ ကုိလိုနီစနစ်က ပုဆံဖာ်ခဲ့ဖပီး သစ်ဆတာ 

အသံုးပပုပခင်းနှင့် စီမအံုပခ်ျုပမ်ှု အခွင့်အာဏာ 

သည် နိုင်ငံဆတာအ်စိုးရ၏ လကဝ်ယ်တွင် 

ရှိသည။် အေိုပါစနစ်သည် အရင်းရှင်စီးပွားဆရး 

လုပ်ငန်းများဖွံ့ ဖဖိုးဆစရန်အားဆပးခဲ့ဖပီး ဆရရှည် 

သစ်ထုတ်နိုင်ဆရးနှင့် အခွန်ဆတာ် ဆငွရရှိနိင်ုဆရး 

ဟူသည့် အဓိကရညရ်ွယ်ချက်နှစ်ခုကကား မျှေတ 

ဆစဆရးချနိ်ညှိနိုင်ရန် ကကိုးပမ်းရပခင်း ပဖစ်သည။် 

အပခား တစ်ဖက်တွင်မူ အေုိပါစနစ်ဆကကာင့် 

ဆကျးလက် ပပည်သူများသည် လုံဆလာက်သည့် 

လုပ်ပုိင်ခွင့်များနှင့် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိခဲ့ပခင်း 

မရှိသည့်အတွက် ၎င်းတို့ဆကျးရွာပုိင် သစ်ဆတာ 

များကုိပင် စီမခံန့်ခွဲနိင်ုရန် အခွင့်မသာခဲပ့ါ။ 

သိပ္ပံနညး်ကျသစ်ဆတာလုပ်ငန်းသည် လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများကုိ အသားဆပးဖပီး စီးပွားဆရး 

အကျ ိုးအပမတအ်တွက် ဆတာထွက်ကုိ စာရင်း 

ဆကာက်ယူတွက်ချက်၍ သစ်ဆတာသယံဇာတ 

များမှ အခွန်ဆတာ်ဆငွရရှိဆစရန် နိုင်ငံဆတာ်က 

စီမအံုပခ်ျုပပ်ခင်း ပဖစ်သည။်  

၄.၁။ သစ်ဆတာမပုန်းတီးမြေင်းနှင့် သစ်ဆတာ 

အတန်းအစားကျေင်းမြေင်း၏ နုိင်ငံဆရးဆောဂဆဗေ  

စုစုဆပါင်း ခန့်မနှ်း လူဉီးဆရ ၄၂.၅ သန်း 

ဆနထိုင်လျက်ရှိဆသာ ၆၇၈၅၀၀ စတုရန်း 

ကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည့် ပမန်မာနိင်ုငံသည် 

ဘဂသလားဆဒ့ရှ်နိုင်ငံ၊ တရုတန်ိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ 

လာအိုပပည်သူ့ ဒီမိုကရက် တစ်သမ္မတနိင်ုငံ၊ 

ထိုင်းနိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိေက်လျက် 

ရှိပါသည။် ပမန်မာနိင်ုငံ၏ ဆကျးလက်ဆဒသများ 

တွင် ဆနထိုင်လျက်ရှိသည့် ၇၀ ရာခိင်ုနှုန်း ဆသာ 

လူဉီးဆရသည် အစားအစာ၊ ထငး်ဆလာင်စာ၊ 

အဆောက်အဉီး၊ တိရစ္ဆာန်အစားအစာနှင့် ဆန့စဉ် 

လိုအပ်ချက်များအတွက် သစ်ဆတာများ အဆပါ် 

မှခီိုလျက်ရှိပါသည်။ ပမန်မာနိင်ုငံသည ် ကဲွပပား 

ပခားနားသည့် နိုင်ငံဆရးစနစ်မျ ိုးစုံနှင့် ကကုံဆတွ့ 

ခဲ့ရဖပီး နိုင်ငံ၏ သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်းနှင့် 

သစ်ဆတာအတန်းအစား ကျေင်းမှုက ၎င်း 

အဆပခအဆနများကုိ ထငဟ်ပ်လျက်ရှိသည် 

(အခန်း ၃ နှင့် ဇယား ၁၄)။ အုပခ်ျုပမ်ှု စနစ ်

အမျ ိုးမျ ိုး ဆပပာင်းလဲခဲ့ဆသာ်လညး် စိုက်ပျ ိုးဆရး 

နှင့် သဘာဝသယံဇာတ      ထုတ်ယူပခင်းသည်   
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ဇယား ၁၄- မြနြ်ာ့နိုင်ငံဆရးအုပ်ြေျုပ်ြှုြျားနှင့်သစ်ဆတာအသံုးမပုြှုြျား 

နုိင်ငံဆရး 
အုပ်ြေျုပ်ြှု စနစ်ြျား 

အဆရးပါသည့် နုိင်ငံဆရးဆောဂဆဗေ အြေျက်ြျား သစ်ဆတာအသံုးမပုပံု 

ဘုရင်စနစ ် 
(၁၈၂၄ မတိုင်မီ) 

 ေန်စပါအဆပခခံသည့် လက်လုပ်လက်စား စီးပွားဆရး 
 သဆဘသာတည်ဆောက်ရန်အတွက် ပပည်တွင်းပပည်ပ ကျွန်းသစ် 

လုိအပ်ချက် ပမင့်မားပခင်း 

 ကျွန်းပင်အား ဆတာ်ဝင်ပင်အပဖစ် သတ်မှတ်၍ ဘုရင့်အသုိင်း 
အဝိင်ုးကသာ အသံုးပပုခွင့်ရိှသည် 

 ဆကျးလက်ဆနပပည်သူများသည် သစ်ကိ ုအဆပခခံ လုိအပ်ချက် 
အတွက်သာ အဓိက အသံုးပပုခဲ့ကကသည်။ 

 ပမနမ်ာ့သစ်ဆတာများသည် သိသိသာသာ ဆလျာ့နည်းသွား 
ပခင်း မရှိသည့်အပပင် ပပနလ်ည်မျ ိုးေက် နိုင်စွမ်းလည်း 
ရှိခဲပ့ါသည်။ 

ဖဗတိိသျှေကိုလုိနဆီခတ် 
(၁၈၂၄-၁၉၄၇) 

 ပမနမ်ာနိုင်ငံသည် တရုတ်နှင့်အိန္ဒိယ ကကား အဆရးပါသည့် 
ကုန်သွယ် ဆရး လမ်းဆကကာင်း တစ်ခပုဖစ်ဖပီး ကျွန်းသစ် နှင့် 
ေန်စပါးကို အဓိက တင်ပ့ုိသည့် နိုင်ငံ ပဖစ်သည်။ 

 အင်ပါယာအတွက် သဆဘသာများ တည်ဆောက်ရန်နှင့် 
မီးရထား ဇလီဖားတံုးများပပုလုပ်ရန် ပပည်တွင်း ပပည်ပ 
ကျွန်းသစ်နှင့် သစ်မာများ လုိအပ်ချက်ပမှင့်မားပခင်း 

 ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာစုိကပ်ျ ိုးပခင်း 
 ဖဗတိိန်အင်ပါယာလက်ဆအာက်တွင် စပါးများ တင်ပ့ုိနုိင်ရန် 

သစ်ဆတာ ဆပမ များကို စိုကပ်ျ ိုးဆပမများ အပဖစ် ဆပပာင်းလဲပခင်း 
 ဖဗတိိန်အစိုးရမှ စီးပွားပဖစ် သစ်ထုတ်ပခင်းကို စတင်ခဲ့ဖပီး 

အထူးသပဖင့် တနသသာရီတုိင်းဆဒသကကီးတွင် သဘာဝဆတာ 
များ ပျက်စီးပပုန်တီးခ့ဲသည်။  

 ဖဗတိိန်အစိုးရသည် ၁၈၈၆ ခုနစှ်တွင် သစ်ဆတာဉီးစီးဌာနကို 
တည်ဆထာင်ခဲ့ဖပးီ သိပ္ပံနည်းကျ သစ်ဆတာလုပ်ကုိင်မှု ပဖစ် 
သည့် ဘရန်းဒစ် ဆရွးချယ်ခတ်ုလဲှနည်း စနစ်ကို ကျင့်သံုးခဲပ့ါ 
သည်။ ဆနာက်ပုိင်းတွင် ဗမာ့ (ပမနမ်ာ့) ဆရွးချယ် ခုတ်လဲနည်း 
စနစ် ယခုအခါ ပမနမ်ာ့ဆရွးချယ်နည်းစနစ်အပဖစ် ေင့်က့ဲ 
ဆပပာင်းလဲခဲ့ဖပီး ယဆန့ထက်တုိင် သစ်ဆတာဉီးစီး ဌာနမှ 
ကျင့်သံုးလျက်ရှိပါသည်။ 
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ပါလီမန်ဒီမိုကဆရစီဆခတ် 
(၁၉၄၈-၁၉၆၂) 

 တုိင်းရင်းသား အကကမး်ဖက်မှုများ၊ လူထုအုံကကမှုများဆကကာင့် 
အုပ်ချုပ်ဆရး မတည်မဖငိမ် ပဖစပ်ခင်း 

 ၁၉၆၂ ခုနစှ်တွင် ဗုိလ်ချုပ်ဆနဝင်းနှင့် ဆတာ်လှန်ဆရး 
ဆကာင်စီတ့ုိသည် ပမနမ်ာ့ေုိရှယ်လစ်လမ်းစဉကုိ် အဆကာင် 
အထည်ဆဖာ်ခဲ့သည။ ပမနမ်ာ့ေုိရယ်ှလစ် လမ်းစဉသ်ည် 
စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းများကုိ အားမဆပးဘဲ ပုဂ္ဂလိကပုိင် 
လုပ်ငန်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိက သွင်းကုန်ပ့ုိကုန်များကုိ တားပမစ် 
ပိတ်ပင်ခဲ့ဖပီး စစ်တပ်က နိုင်ငံဆတာ်ကိ ု ထိန်းချုပ်နိငု်ရန် 
အကူအညီဆပးခ့ဲသည်။ 

 ဉးီဆနဝင်းအစုိးရလက်ထက်တွင် လုပ်ကွက်ငယ် ဆတာင်သူ 
များသည် အစိုးရသတ်မှတ်ထားသည့် ခွတဲမ်းများ ပပည့်မီှ 
ဆအာင် သွင်းနိုင်ရန်အတွက် လံုးပမ်းဆနကကရသည်။ ထုိသ့ုိ 
အစိုးမှ သတ်မှတ်ခွဲတမ်းများချမှတ်ပခင်းသည် ေုိရှယ်လစ် 
စနစ်နှင့် အရင်းရှင်စနစ်ကကား ဆတာင်မဆရာက်ဆပမာက် 
မဆရာက်ပဖစဆ်နသည့် နိုင်ငံ၏နိုင်ငံဆရး ဆဘာဂဆဗဒစနစ်ကုိ 
သက်ဆသ ပပလျက်ရိှသည်။  

 ဆသာင်းကျန်းသူများ ထိန်းချုပ်ထား သည့် နယ်ဆပမများတွင် 
အစိုးရ၏ အာဏာသက်ဆရာကမ်ှုမပါ။ အထူးသ ပဖင့် အေုိပါ 
ဆဒသများရိှ သစ်ဆတာ များနှင့် သဘာဝသယံ ဇာတများကုိ 
အစိုးရအဆနပဖင့် ထိန်းချုပ်နိင်ုစွမ်း မရှိပါ။ 

 အစိုးရသည် လယ်ယာဆပမနုိင်ငံပုိင် ပပုလုပ်ဆရး အက်ဥပဆဒ 
(၁၉၅၃)ကုိ ပပဌာန်းခဲဖ့ပးီ ၁၈၉၄ ဆပမသိမ်း အက်ဥပဆဒကုိ 
ရုတ်သိမ်းခဲ့သည်။ လယ်ယာဆပမနုိင်ငံပုိင် ပပုလုပ်ဆရး အက် 
ဥပဆဒ (၁၉၅၃)သည် နိုင်ငံပခားသားများ ဆပမအဆပမာက် 
အပမား ပုိင်ေုိင်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ထား သည်။ နိုင်ငံဆတာ်သည် 
နိုင်ငံအတွင်းရိှ ဆပမများအားလံုးကိ ု ပုိင်ေုိင်ဆကကာင်း ဆဖာ်ပပ 
ထားသည့် ၁၉၄၇ အဆပခခံ ဥပဆဒကုိလည်း ဖျက်သိမ်းခ့ဲသည်။  

 ပပည်ပပ့ုိကုန်များတွင် ကျွန်းသစ်ပ့ုိ ကုန်များမှာ တဝက်ခန့် 
နီးပါးရိှဖပီး နိုင်ငံဆတာ် သစ်လုပ်ငန်းအဖဲွ့ (ယခု အခါ ပမနမ်ာ့ 
သစ်လုပ်ငန်း)မှ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ 

 ပမနမ်ာ့သစ်လုပ်ငန်းသည် သစ်ဆတာဉီး စီးဌာနထက် နိုင်ငံဆရး 
အာဏာ ပုိရှိခ့ဲပခင်းဆကကာင့် သစ်ဆတာဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ် 
ထားသည့် နှစ်စဉ်ဆတာ ထွက် (AAC) ထက် ဆကျာ်လွန်၍ 
သစ်ထုတ်နိငု်ရန်အတွက် အဓိကတွန်းအား တစ်ခုပဖစ်ခဲ့သည်။ 
အစိုးရမှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်ဆတာ်ဆငွ ရည်မှန်းချက် 
များ ပပည့်မီှဆစရန်အတွက် ကျွန်းနှင့် သစ်မာများကို အလွန် 
အကျွ ံ ထုတ်ယူခဲ့ဖပီး သစ်ထုတ်သည့် ပမာဏသည် နှစ်စဉ် 
ဆတာထွက် (AAC)ကုိ အဆပခခံပခင်းမရိှဘဲ အခွန်ဆတာ်ဆငွ 
လုိအပ်ချက်များကို အဆပခခံ၍ ထုတ်ယူခဲ့သည်။ အေုိပါ 
အဆမျှော်အပမင်ကင်းမ့ဲသည့် အခွန်ဆတာ်ဆငွ အဆပခပပု သစ်ထုတ် 
လုပ်ပခင်းသည် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အလဲွများကို ပဖစဆ်ပါ်ဆစခဲ့ 
သည်။(Lim et al. 2017)။ 
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 လွတ်လပ်ဆရးဆခတ်လွန်အစိုးရသည် လယ်ယာဆပမနုိင်ငံပိုင် 
ပပုလုပ်ဆရး အက်ဥပဆဒ (၁၉၅၃)ပဖင့် နိုင်ငံပခားသားများထံမှ 
ဆပမများကုိ ပပနလ်ည် သိမ်းယူခ့ဲသည့်အပပင် ဆပမရှင်ယာရှင် 
စနစ်ကုိ အေုံးသတ် ဆစခ့ဲပါသည် (FAO et al. 2016)။ 
သ့ုိဆသာ်လည်း ထုိဥပဆဒသည် ဆကျးလက်ပပည်သူများ၏ 
မဆရရာ မဆသချာဆသာ ဆပမယာပုိင်ေုိင်ခွင့်များကို ဆပဖရှင်း 
နိုင်ပခင်း မရိှခ့ဲပါ။  

တပ်မဆတာ်အစိုးရ 
လက်ထက် ပပုပပင် 
ဆပပာင်းလဲမှုများ  
(၁၉၈၈- ၂၀၀၀) 

 ၁၉၈၈ခုနစှ်တွင် ေုိရှယ်လစ်စီးပွားဆရး ဖပိုလဲသွားဖပီးဆနာက် 
နိုင်ငံဆတာ် ဖငိမ်ဝပ်ပိပပားမှု တည်ဆောက်ဆရးအဖဲွ့ (SLORC) 
မှ စစ်တပ်ကကီးစုိးဆသာ စီးပွားဆရးကုိ စတင်ဆစခ့ဲကာ စစ် 
ဆခါင်းဆောင်များနှင့် ရင်းနီှးဆသာ ကုမ္ပဏီများသာ အကျ ိုး 
ပဖစထွ်န်း ဆစခ့ဲပါသည်။  

 ၁၉၉၁ ခုနစှ်တွင် ဖဲွ့စည်းခဲ့သည့် ဆပမလွတ်၊ ဆပမလပ်နှင့် 
ဆပမရုိင်းများ စီမံခန့ခ်ွမဲှု ဗဟိုဆကာ်မတီသည်  နိုင်ငံပိုင် 
စီးပွားဆရး လုပ်ငန်းများနှင့် နိုင်ငံပခားကုမ္ပဏီများနှင့် ဖက်စပ် 
လုပ်ငန်းများအတွက် ဆပမများ ခွဆဲဝပခင်းနှင့် စီမံခန့ခ်ွဲ့ ပခင်း 
တ့ုိကုိ ဆောင်ရွက်ခ့ဲသည်။ 

 ဆပမလွတ် ဆပမရုိင်း၊ စိုကပ်ျ ိုးဆပမ စသည့်အားပဖင့် ခွပဲခား 
သတ်မှတ်နုိင်ရန်အတွက် ကျွမ်းကျင်မှု မရိှဆသာ်လည်း  ဖမို့ နယ် 
အေင့် အရာရှိများသည် ဆပမ အတန်းအစား ခွပဲခားပခင်းနှင့် 
ပတ်သက်ဆသာ ေံုးပဖတ်ချက်များကုိ ချမှတ်ခဲ့ကကသည် 
(Ferguson 2014)။ 

 

 နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်ဆနဆသာ တရုတ်နိင်ုငံနှင့် ထုိင်းနိုင်ငံ 
တ့ုိနှင့် ရင်းနီှးသည့် ေက်ေံဆရးများ တည်ဆောက်၍ 
သစ်အပါအဝင် အဖိုးတန် သဘာဝသယံဇာတများကုိ တင်ပ့ုိ 
ဆရာင်းချရန်မှလဲွ၍ ပမနမ်ာနိုင်ငံ အတွက် အပခားဆရွးချယ်စရာ 
များများ စားစားမရိှခ့ဲပါ။ 

 နိုင်ငံဆတာ် ဖငိမ်းဝပ်ပိပပားဆရးနှင့် ဖံွ့ဖဖို းဆရးဆကာင်စီသည် 
လက်ဆတွ့ မေန်သည့် အခွန်ဆတာ်ဆငွ ရည်မှန်းချက်များကို 
ချမှတ်ခဲ့ဖပီး သစ် အလွန်အကျွ ံ့ထုတ်ယူဆစခဲသ့ည်။ 

  SLORC သည် သစ်ဆတာများကုိ ကာကွယ်ရန်နှင့် ထုိင်း 
သစ်ထုတ်ဆရး ကုမ္ပဏီများနှင့် သဆဘာတူစာချုပ်များ ကုိ 
ရပ်ေုိင်းရန် ၁၉၉၂ ခုနစှ်တွင် သစ်ဆတာဥပဆဒအသစ်ကုိ 
ထုတ်ပပန်ခဲ့ သည်။ ၁၉၈၉ခုနှစ ် မတိုင်မီှကထက် သစ်ဆတာ 
ပပုန်းတီးမှု ၄ ေ ပမင့်ှတက် ခဲသ့ည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဆနာက်ပုိင်း 
သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှု ပမနေ်န်လာပခင်း ၏ အဓိက အဆကကာင်း 
အရင်းမာှ ၁၉၈၈ ခုနစှ်တွင် စီးပာွးဆရးေုိင်ရာ ပပုပပင် 
ဆပပာင်းလဲ မှုမှတေင့် သစ်ဆတာ ကဏ္ဍများတွင် ပုဂ္ဂလိက 
လုပ်ငန်းများ ပါဝင်လာခဲပ့ခင်းဆကကာင့် ပဖစ်ပါသည်။ 
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စီးပွားဆရးေုိင် 
ရာပပုပပင်ဆပပာင်းလဲမှုများ 
(၂၀၀၀- 
ယဆန့အချနိ်အထိ) 

 ပမနမ်ာနိုင်ငံအစိုးရသည် နိုင်ငံအတွင်း ပုဂ္ဂလိကနှင့် နိုင်ငံပခား 
ရင်းနှီးပမှပ်နှမံှု စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းများကုိ ခွင့်ပပုဆပးခဲ့ 
ပါသည်။ စီးပွားဆရးလုပ်ငန်း အများစုသည်လည်း စစ်တပ် 
သ့ုိမဟုတ် ထိပ်တန်းအာဏာပုိင်များနှင့် ချတိ်ေက်ကာ 
ဆောင်ရွက်လျက်ပင် ရိှဆသးသည်။ 

 နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှပ်နှသူံတို့သည် ပမနမ်ာနိုင်ငံအဆပါ် စိတ်ဝင် 
စားမှု နည်းပါးခ့ဲကကသည်။ ၂၀၀၀ခုနှစ် ဆနာက်ပုိင်းတွင် 
တရုတ်နိငု်ငံမှ အများေံုးရင်းနှီးပမှပ်နှဆံသာ ထုတ်လုပ်ဆရး 
ကဏ္ဍများမှလွှဲ၍ ပမနမ်ာနိုင်ငံတွင် အပခားနုိင်ငံပခား ရင်းနှီး 
ပမပ်ှနှမံှု မရှိပါ (Bissinger 2012)။ 

 အစိုးရနှင့် ဆသာင်းကျန်းသူများအတွက် နိုင်ငံသစ်ဆတာ 
များသည် အဆရးကကီးဆသာ ဝင်ဆငွအရင်းအပမစ်တစ်ခု 
ပဖစလ်ာခဲဖ့ပးီ တရားဝင်နှင့် တရားမဝင် သစ်ထုတ်မှုများ 
ပဖစပွ်ားလျက်ရှိပါသည်။ 

 လူ့အခွင့်အဆရး ချ ိုးဆဖာက်မှုများဆကကာင့် ပမနမ်ာနိုင်ငံအား 
အဆနာက်နိင်ုငံ အစုိးရများနှင့် ဆငွဆကကး အဖွဲ့အစည်းများမ ှ
ကုန်သွယ်မှု ပိတ်ပင်မှုများ ပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။  

 ထုိသ့ုိပိတ်ပင်မှုများသည် ဆပပာင်းပပန် အကျ ိုးသက်ဆရာက်ဆစ 
ခဲဖ့ပးီ စစ်အစုိးရ၏ အရပ်ဘက်နှင့် စစ်ဘက် အဖွဲ့အစည်း 
များကုိ ပုိမုိအားဆကာင်း ဆစခ့ဲသည်။ စစ်အစိုးရ၏ စီးပာွးဆရး 
အကျ ိုးအပမတ် များကိုလည်း နယ်ပယ် အစုံမှ ရရှိဆစခဲ့ဖပီး 
ပိတ်ေ့ုိမှုမရှိပါက ပဖစန်ိုင်ဖွယ်မရှိသည့် နယ်ပယ်အသစ် 
များမှလည်း အကျ ိုးအပမတ်များ ဆဖာ်ထုတ်ရရိှဆစခ့ဲသည်။  

 ခရုိနီစနစ်နှင့် လာဘ်ဆပးလာဘ် ယူကိစ္စများသည် နိုင်ငံအနှံ ့
အပပားတွင် ပဖစဆ်ပါ်လက်ရိှဖပီး အထူးသပဖင့် သစ်ထုတ်ပခင်း၊ 
သတ္ထုတွင်းတူးဆဖာ်ပခင်းနှင့် သစ်ဆတာစုိက်ခင်း တည်ဆထာင် 
ပခင်း စသည့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များ ဆပးအပ်ရာတွင် ပဖစဆ်ပါ်လျက် 
ရှိသည်။ 

 အစိုးရသည် အကျ ိုးအပမတ်ရရိှရန် သယံဇာတအရင်းအပမစ် 
ကို ပပန်လည် ထိန်းချုပ်နိင်ုရန်နှင့ ် လူထုနှင့် သယံဇာတ 
အရင်းအပမစ်အဆပါ် လွှမ်းမုိးနုိင်ရန် တုိင်းရင်းသား ပဋိပက္ခများ 
ပဖစပွ်ားဆသာဆနရာတွင် လုပ်ကိင်ုခငွ့်များ ခင့်ွပပုဆပးခ့ဲသည်။ 

 ၂၀၀၉ ခုနှစ် ထုတ်ပပန်ခဲ့သည့် Global Witness အဖဲွ့၏ 
အစီရင်ခံစာအရ ပမန်မာပပည်ဆပမာက်ပုိင်းတွင် သစ်ထုတ်မှုများ 
ဆလျာ့နည်းသွားခဲ့ဆသာ်လည်း တုိင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း 
များအဆပါ် ဖိနှပ်ိချုပ်ချယ်နိငု်ရန် စစ်တပ်အတွက် သစ် 
ထုတ်လုပ်ပခင်းသည် အဓိကဆငွဆကကး အရင်းအပမစ် တစ်ခ ု
ပဖစဆ်ကကာင်း ဆဖာ်ပပထားသည။်  

 နုိင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုများသည် ခုိင်မာသည့် ဆငွကကး (အများ 
အားပဖင့် အဆမရိကန်ဆဒါ်လာ)ပဖင့်သာ ဆောင်ရွက်ခ့ဲပခင်း 
ပဖစသ်ည့်အတွက် သစ်နှင့် အပခားသဘာဝသယံဇာတများ 
ဆရာင်းချပခင်းမှ ရရိှဆသာ နိုင်ငံပခား ဝင်ဆငွသည် နိုင်ငံအုပ်ချုပ် 
ဆရး ယန္တာရားအတွက် အဆရးကကီးခ့ဲ ပါသည်။ 

 သစ်ထုတ်ပခင်းဆကကာင့် ပျက်စီးမှုများသည် တရုတ်နိငု်ငံ နှင့် 
ထုိင်းနုိင်ငံ နယ်နိမိတ် တစ်ဆလျှောကရိှ် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစု 
များဆနထုိင်ရာ နယ်ဆပမများတွင် ပဖစပွ်ားခဲ့ပါသည်။ တရုတ် 
နိုင်ငံ၊ ထုိင်းနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနုိင်ငံတ့ုိသည် ပမနမ်ာနိုင်ငံမှ သစ ်
အများေံုးတင်သွင်းဆသာ နိုင်ငံများပဖစ်သည်။ သစ်ထုတ် 
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အဆရးပါသည့် နုိင်ငံဆရးဆောဂဆဗေ အြေျက်ြျား သစ်ဆတာအသံုးမပုပံု 

ပခင်းသည် တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကိငု်များကုိလည်း ဝင်ဆငွ 
ရလမ်း ဖန်တီးဆပးသည်။ အပစ်အခတ် ရပ်စဆဲရး သဆဘာတူ 
ညီချက်စာချုပ်များ ချုပ်ေုိဖပးီဆနာက်ပုိင်းတွင် သစ်ထုတ်လုပ် 
ပခင်းသည် သိသိသာသာ များပပားလာခ့ဲသည်။ အဘယ့်ဆကကာင့် 
ေုိဆသာ် တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကိငု်များ သည် ၎င်းတ့ုိ၏ 
စစ်တပ်များ၊ အုပ်ချုပ်ဆရးနှင့် ဖံွ ဖ့ဖိုးဆရးလုပ်ငန်းများ လည်ပတ် 
နိုင်ဆရးအတွက် သစ်မှရရှိသည့် ဝင်ဆငွအဆပါ် အဓိက မီှခုိ 
ဆနရပခင်းဆကကာင့် ပဖစ်သည်(BEWG 2011)။ 

စစ်တပ်ဆနာက်ခံအရပ်သ
 ား အစုိးရ (၂၀၁၁-
၂၀၁၆) 

 ဆပမလွတ်၊ ဆပမလပ်နှင့် ဆပမရိုင်းများစီမံ ခန့်ခွဲဆရးဥပဆဒနှင့် 
လယ်ယာဆပမဥပဆဒ ကို ၂၀၁၂ ခုနစှ်တွင် လွှတ်ဆတာ်မှ 
ပပဌာန်းခဲသ့ည်။ တပ်မဆတာ်၏ ဆပမနှင့် သယံဇာတများ 
အပိုင်စီးပခင်းကို တရားဝင်ပဖစ် ဆစရန်အတွက် အေိုပါဥပဆဒ 
နှစ်ရပ်ကို အသံုးပပုခ့ဲသည်။ ဆပမများကုိ စွန့်ပစ်ဆပမ ဆခါင်းစဉ် 
တပ်ကာ ဆဒသခံ ပပည်သူများအတွက် အကျ ိုးအပမတ်မရှိ 
သည့် အကကီးစား သယံဇာတထုတ်ယူမှု စီမံကိနး်များနှင့် 
အပခား ဖံွ့ဖဖိုးဆရး စီမံကိနး်များ ဆဖာ်ဆောင်ခဲ့သည် 
(Ferguson 2014)။ စစ်တပ်ေုိရှယ်လစ် ဆခတ်အဖွဲ့အစည်း 
များသည် ပမနမ်ာ့စီးပွားဆရးဆစျးကွက်ကုိ ချုပ်ကိငု်ထားခ့ဲ 
ပါသည် (Bissinger 2014) 

 ဆခတ်မမီှဆတာ့သည့် ဥပဆဒမူဆဘာင်များနှင့်အတူ ခရိနုီများ 
သည် စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းများကိ ုလက်ဝါးကကီးအုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 စီးပွားဆရးမူဝါဒများချမှတ်ရာတွင် အာဏာရှင် ေန်ေန ်
ဆောင်ရွက်ဖပီး မကကာခဏေုိသလုိ ဝိဝါဒကဲွပပား၍ ကျ ိုးဆကကာင်း 
ေီဆလျှော်မှု မရှိပါ (Turnell 2006, XX)။ 

 ၂၀၁၆ ခုနှစ်  ဆရွးဆကာက်ပဲွတွင် အရပ်ဘက် အစိုးရသစ ်

 စီးပွားဆရးဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်မှု အားဆကာင်းလာဆစရန်အတွက် 
သစ်ဆတာများကုိ ရာဘာစိုကခ်င်းများ နှင့် စိုကပ်ျ ိုးဆရး 
သီးနှံစိုက်ခင်းများ အပဖစ် ဆပပာင်းလဲခဲ့ဖပီး ဆရရှည်တည် 
တ့ံမှုကိ ုလစ်လျူရှုခဲ့သည်(Schmidt 2012)။ 

 နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှပ်နှမူံရရှိရန် ၂၀၁၅ ခုနစှ်တွင် 
ရင်းနှီးပမှပ်နှမံှုဥပဆဒအသစ် ကို  ထုတ်ပပန်ခဲ့ဖပီး နိုင်ငံပခားသား 
ရင်းနှီးပမှပ်နှသူံများအတွက် ဆပမယာ ငှားရမ်းခွင့်ကို ကနဉီး 
အများေံုးနှစ် ၅၀ နှစ်၊ နှစ်တုိး ၁၀နှစ ်နှင့် ထပ်မံ နှစ်တုိး ၁၀ 
နှစ်ကို ခွင့်ပပုခဲ့သည်။ 

 နိုင်ငံတကာနှင့် ပပည်တွင်း ရင်းနီှးပမုပ် နှံမှုများ အထူးသပဖင့် 
တရုတ်နှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံတ့ုိမှ အကကီးစား စီးပွားပဖစ် 
စိုကခ်င်းများအတွက် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု များ - ဥပမာ ရာဘာ 
စိုကခ်င်း၊ ေီအုန်းစုိကခ်င်း၊ ပီဆလာပီနှ ံ စုိကခ်င်းများနှင့် 
ဇီဝဆလာင်စာ စိုကခ်င်းများ (အထူးသပဖင့် ကချင် ပပည်နယ် 
နှင့် တနသသာရီ တုိင်းဆဒသကကီး) - နှင့် သယံဇာတ တူးဆဖာ် 
ဆရးလုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီး ပမုပ်နှမံှုများသည် ဆဒသခံများ 
အတွက် ဆပမယာလုပ်ကိငု် ပုိင်ေုိင်ခငွ့် မလံုခခုံမှုများ၊ အသံုး 



59 
 

နုိင်ငံဆရး 
အုပ်ြေျုပ်ြှု စနစ်ြျား 

အဆရးပါသည့် နုိင်ငံဆရးဆောဂဆဗေ အြေျက်ြျား သစ်ဆတာအသံုးမပုပံု 

အနုိင်ရရိှခ့ဲ ပါသည်။ ပမန်မာနုိင်ငံသည် နုိင်ငံတကာ စီးပွားဆရး 
ဆစျးကွက်နငှ့် ကျယ်ကျယ် ပပန့်ပပန့ ်ချတ်ိေက်နိငု်ခဲ့ပါသည်။ 
သယံဇာတအရင်းအပမစ်များနှင့် စိုက်ပျ ိုးဆရးသည် နိုင်ငံ 
ဖံွ ဖ့ဖိုးတုိးတက်ဆရးအတွက် အဓိက ဆကျာရုိးအပဖစ် ေက်လက် 
တည်ရှိဆနသည် (Burnley 2013)။  

ပပုခွင့် ပဋိပက္ခများ၊ သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် 
ထိခိုက်ပျက်စီး မှုများကို ပဖစဆ်ပါ်ဆစခ့ဲသည် (Kramer 2015)။ 

ဒီမိကုဆရစီဆခတ်- 
တံခါးဖွင့်မူဝါဒ 
စတင်ကျင့်သံုးပခင်း 
(၂၀၁၆- ယဆန့အချနိ် 
အထိ) 

 နှစ် ၅၀ ကကာ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ဖပီး ဆနာက်ပုိင်း ပပုပပင် 
ဆပပာင်းလဲမှုများသည် နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာဆရးအဖွဲ့အစည်း 
များ၊ အလှူရှင်များ၊ အစုိးရမဟုတ်ဆသာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် 
အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများစသည့် နိုင်ငံတကာ အသုိင်း 
အဝိင်ုးနှင့် ပပနလ်ည်ေက်ေံကာ စုိကပ်ျ ိုးဆရး လုပ်ငန်းများ 
တွင် ပပည်တွင်းပပည်ပ ပုဂ္ဂလိကရင်းနီှးပမှပ်နှ ံ မှုများကုိ 
အားဆပးခ့ဲပါသည် (McCarthy 2016)။ 

 ပထမေံုးအကကိမ်အပဖစ် ဖပးီပပည့်စုံသည့် ပတ်ဝန်းကျင် 
ထိန်းသိမ်းဆရးဥပဆဒကုိ ပပနဌ်ာန်းခဲဖ့ပးီ ဖံွ့ဖဖိုးဆရးစီမံကိန်း 
များ အဆကာင်အထည်မဆဖာ်မီှ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ေန်း 
စစ်ပခင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဤသ့ုိ 
ဆပပာင်းလဲလာမှုများသည် ပမနမ်ာနိုင်ငံ၏ အဓိက ပမစ်ကကီး ၄ 
စင်း ပဖစဆ်သာ ဧရာဝတီ၊ သံလွင်၊ ချင်းတွင်း နှင့် စစ်ဆတာင်း 
ပမစက်မ်းနဆဘးမှ မီတာ ၁၀၀ အကွာအတွင်း သတ္ထုတူးဆဖာ် 
ပခင်း ကို ပိတ်ပင်တားေီး နိုင်ခဲပ့ါသည် (Schmidt 2012)။ 

 အဆမရိကန်နှင့် ကဆနဒါနုိင်ငံများမှ စီးပွားဆရးပိတ်ေ့ုိမှုများ 
ကို ရုတ်သိမ်းခဲသ့ည် (Sayre 2016)။ ပမနမ်ာနိုင်ငံသည် 
ရင်းနှီးပမှပ်နှမံှု ပမင့်မားလာရန် ဆမျှော်လင့်ခဲ့ဆသာ်လည်း 
စီးပွားဆရး ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်မှုသည် ဇီဝမျ ိုးစုံ မျ ိုးကွဲများ 
ပျက်စီးေံုးရှုံးမှုအပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ 
ကို ရင်း၍ ရရိှလာပခင်းပဖစ်သည် (Wang 2013)။ 
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ဇယား ၁၅- ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ြေုနှစ်ြှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 
ြေုနှစ်အတွင်း နှစ်စဉ်ဆတာထွက် (AAC) နှင့် အြန်ှ 

သစ်ထုတ်မြေင်း 

ြေုနှစ် နှစ်စဉ်ဆတာထွက် 

(ကုဗတန်) 

အြှန်သစ်ထုတ် 

မြေင်း (ကုဗတန်) 

၂၀၀၇-၂၀၀၈ ၁၇၄,၃၇၂ ၃၀၃,၂၅၅ 

၂၀၀၈-၂၀၀၉ ၁၇၄,၃၇၂ ၃၈၂,၄၁၆ 

၂၀၀၉-၂၀၁၀ ၁၇၄,၃၇၂ ၃၀၇,၃၉၁ 

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၁၇၄,၃၇၂ ၂၈၇,၈၀၇ 

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၁၇၄,၃၇၂ ၂၆၃,၉၈၂ 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၁၇၄,၃၇၂ ၂၅၈,၁၂၄ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၁၇၄,၃၇၂ ၁၇၆,၆၇၆ 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၁၇၄,၃၇၂ ၈၁,၉၃၀ 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၇၄,၃၇၂ ၅၈,၇၃၇ 

အရင်းအပမစ်: Tint 2017 

နိုင်ငံ၏ အဓိကစီးပွားဆရး လုပ်ငန်းများ 
အပဖစ ် အစုိးရအေက်ေကက် အသိမတှ်ပပုခဲ့ 
သည်။ သစ်ဆတာသယံဇာတများသည် အထက်တန်း 
လွှာအသုိင်းအဝိုင်းပဖစ်သည့် ကုိလိုန ီ အစိုးရနှင့် 
စစ်အစုိးရတို့ကုိသာ အကျ ိုးပဖစ်ထွန်းဆစခဲ့ဖပီး 
ဆဒသခံပပညသူ်များအတွက် ရပိင်ုခွင့်နှင့် အကျ ိုး 
အပမတ ်အနည်းငယ်သာ ရရှိခဲ ့ဆကကာင်း ဇယား-
၁၄ တွင် ဆဖာ်ပပထားသည။်  

ဆခတ်အေက်ေက ် ကကုံဆတွ့ခဲရ့သည့် 
နိုင်ငံဆရးစနစ် အမျ ိုးမျ ိုးသည် သစ်ဆတာ စီမ ံ
အုပခ်ျုပမ်ှုအဆပါ် သက်ဆရာက်မှု အမျ ိုးမျ ိုး 
ရှိဆသာ်လညး် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း 
နှစ်စဉ်သစ်ခုတ်လှဲမှု ကျေင်းလျက်ရှိဆကကာင်း 
ဇယား-၁၅ တွင် ဆဖာ်ပပထားပါသည။် စိုက်ပျ ိုး 
ဆရးထွက်ကုန် (ဥပမာ - ေန်စပါး) နှင့် သစ် 
အတွက် ကမ္ဘာ့ဆေးကွက်ဝယ်လိုအား၊ ဆပမယာ 
နှင့် ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှု ဥပဆဒများ ပပုပပင်ဆပပာင်းလဲ 
မှု၊ ပပည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်း အစိုးရနှင့် 
အတိက်ုအခံ လကန်က်ကိုင်များအတွက် ဝင်ဆငွ 
ဖန်တီးရန်လုိအပ်ချက် စသည်တ့ုိသည် သစ်ဆတာ 
စီမံအုပ်ချု ပ်မှုအဆပါ် များစွာအကျ ိုးသက် ဆရာက်ဆစ 
သည။် ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ ဆနာက်အပိင်ုးများ 

တွင် အဆသးစိတ်ဆေွးဆနွးသွားမည် ပဖစ်ပါ 
သည။် 
၄.၂ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ နုိင်ငံဆရးဆောဂဆဗေ နှင့် 
မပည်သူလူထုနှင့် သစ်ဆတာြျားဆပ  သက်ဆရာက်ြှု 
၄.၂.၁ နုိင်ငံမြေားရင်းနီှးမြှပ်နံှြှုဥပဆေနှင့် ပုဂ္ဂလိက 

အြေန်း ကဏ္ဍရင်းနီှးမြှပန်ှံြှု 
၁၉၅၀ခုနှစ်များအတွင်း တပ်မဆတာ်သည် 

နိုင်ငံအတွင်း အင်အားအကကီးေုံး အဖွဲ့ အစညး် 
တစ်ခ ု ပဖစ်လာကာ ၁၉၆၀ခုနှစ်များအတွင်း 
နိုင်ငံဆတာ်အာဏာကုိ သိမ်းယူခဲ့သည။် ၁၉၈၈ 
ခုနှစ်တွင် SLORC မှ အစပပုခဲ့ဆသာ စီးပွားဆရး 
ေိုင်ရာ ပပုပပင်ဆပပာင်းလဲမှုများသည် နိုင်ငံ၏ 
တံခါးပိတ ် စီးပွားဆရး စနစ်ကုိအေုံးသတ်ဖပီး 
နုိင်ငံပခားရင်းနီှးပမှပ်နံှမှုကုိ ရရိှလာဆစရန် ေဲွဆောင် 
နိုင်ခဲပ့ါသည။် ေယ်စုနှစ်များစွာ ကကာဆအာင် 
တံခါးပိတစ်ီးပွားဆရး ကျင့်သံုးခဲ့ဆသာ ပမန်မာ 
နိုင်ငံသည် နိုင်ငံဆရးနှင့် စီးပွားဆရး ပပုပပင် 
ဆပပာင်းလဲ မှုများဆကကာင့် နုိင်ငံတကာ ချတ်ိေက် 
မှုများ ပိမုိဆုောင်ရွကန်ိုင်သည့်အပပင် စီးပွားဆရး 
အခွင့်အလမ်းများလည်း ပိမုို ပွင့်လန်းလာခဲ့ပါ 
သည် (cf. IISS 2011; ADB 2012; Bremmer 
2012; Robinson 2012)။  

၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အာဏာသိမ်းဖပီးဆနာက် 
ဉီးသိန်းစိန်အစုိးရ၏ စီးပွားဆရး ပပုပပင်ဆပပာင်းလဲ 
မှုများသည် ပမန်မာ့စးီပွားဆရး လုပ်ငန်းအဆပါ် 
အကျ ိုးသက်ဆရာက်မှုဆကာင်းများ ရှိခဲ့ပါသည။် 
အစိုးရသည ် နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှပ်နှံမူကုိ ထပမံ် 
ေွဲဆောင်ရန်ရန် အခွန်နှင့် ပတ်သက်သည့် 
မက်လုံးများ၊ အပငင်းပွားမှုကုိ နှစ်ဖက်ဆပပလည် 
စွာ ဆပဖရှင်းနုိင်မည့် နည်းလမ်းသစ်များ၊ ရှင်းလင်း 
တိကျဆသာ အကျ ိုးတူ ရင်းနှီးပမှပ်နှံမှု လုပ်ငန်း 
များ၊ ကန့်သတ်ထားဆသာ ကဏ္ဍများနှင့် 
ပတသ်က်သည့် အဆသးစိတ် စာရင်းများ 
ပါဝင်သည့်  နိုင်ငံပခာရငး်နှီးပမှပ်နှံမူဥပဆဒသစ်ကုိ 
ပပဌာန်းခဲ့သည်  (The Republic of Union of 
Myanmar 2016)။ အစိုးရအဆနပဖင့် ထိန်း 
ဆကကာင်းမှုရှိသည့် နှုန်းရှင်ဆငွလဲနှုန်းစနစ်ကုိ 
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အစပျ ိုးခဲ့ဖပီး ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများနှင့် အစုိး 
ရပိင်ု လုပ်ငန်းများအကကား ဖပိုင်ေိုင်မှု ယိုယွင်း 
ဆစဆသာ  ပမန်မာကျပ်ဆငွ အလွန်အကျွ ံတန်ဖိုး 
ပမှင့်တင်၍ ဆငွလဲနှုန်းသတ်မှတ်ပခင်းကုိ  အေံုး 
သတ်ခဲသ့ည။် ထို့ပပင် နိုင်ငံတကာ ဘဏ် 
လုပ်ငန်းများကုိပါ တိးုပမှင့်လုပကုိ်င်ခွင့်ပပုခဲ့ဖပီး 
နိုင်ငံတကာ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ 
အပဖစ ် နိုင်ငံပခားဆငွလွှဲဝန်ဆောင်မှု (wire 
transfer) နှင့် ယုံကကည်မှုပဖင့် ဆငွထုတ်နိုင်ဆစ 
မည့် စာများ (letters of credit)ထုတ်ဆပးပခင်း 
ဝန်ဆောင်မှုများကုိ လုပ်ကုိင်ခွင့်ပပုခဲ့သည် (Yin 
2013)။ ဘဏ်လုပင်န်း ပပုပပင်ဆပပာင်းလဲမှု 
များဆကကာင့် နုိင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင် 
မှုများနှင့် ကုန်သွယ်ဆရးေုိင်ရာ ဘဏ်ဝန်ဆောင် 
မှုများကို ယခင်က အစိုးရပိင်ုဘဏ်များမှ 
လက်ဝါးကကီးအုပ်ချု ပ် ကုိင်ထားခ့ဲပခင်းကုိ ရပ်ေုိင်း 
ဆစခဲ့သည။် ထို့ပပင် နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှုနှင့် 
ပတသ်က်သည့် အတားအေီးများနှင့် သွင်းကုန် 
များအတွက် ပို့ကုန် ရဆငွပဖင့်သာ ဆပးဆချရမည့် 
“ပို့ကုန်ပထမမူဝါဒ” ကုိလည်း ဖယ်ရှားခဲ့သည် 
(IMF 2013)။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဗဟုိဘဏ် ဥပဆဒ 
အသစ်သည ် ဗဟုိဘဏ်ကုိ ဘဏ္ဍာဆရးဝန်ကကီး 
ဌာန၏ ချုပကုိ်င်မှုဆအာက်မှ ကင်းလွတ်ဆစဖပီး 
ပမန်မာကျပ်ဆငွနှင့် ဘဏ္ဍာဆရး ကဏ္ဍကုိ ထိန်း 
ဆကကာင်းရန်အတွက် ဗဟုိဘဏ်ကုိ လွတ်လပ်ခွင့် 
ပုိမုိဆပးအပ်ခ့ဲသည်။ ပမန်မာအစုိးရသည် သွင်းကုန် 
အမျ ိုး ၁၀၀နှင့် ပို့ကုန် အမျ ိုး ၁၅၂ မျ ိုးအတွက် 
လိုင်စင် ဆလျှောက်ထားရန် လိုအပ်ချက်များ 
အပါအဝင် ကုန်သွယ်ဆရးစနစ်အတွင်း အတား 
အေီးများကုိ ဖယ်ရှားဆပးခဲ့သည် (Bissinger 
2014)။ 

သွင်းကုန်များအဆပါ် ပင်ရငး်မှ နှုတ်ယူ 
ဆပးသွင်းသည့်အခွန် (withholding tax) 
ဆကာက်ခံမှုအား ဖျက်သိမ်းပခင်း၊ ပပည်တွင်း 
ဆရာင်းရဆငွအဆပါ်တွင် ကုန်သွယ်ခွန် ဆကာက်ခံ 
ပခင်းကုိ ရှင်းလငး်လွယ်ကူ ဆစရန် ဆောင်ရွက ်
ပခင်းနှင့် အစုိးရဝန်ထမ်းများအား ဝင်ဆငွခွန ်

ဆပးဆောင်ဆစပခင်းတို့ပဖင့် အခွန်စနစ်ကုိ ပပုပပင် 
ဆပပာင်းလဲခဲ့သည် (Yin 2013)။ အေိုပါပပုပပင် 
ဆပပာင်းလဲမှုများဆကကာင့် နိုင်ငံစီးပွားဆရး နှင့် 
ပတသ်က်၍ အဆကာင်းပမင်မှုများ ကျယ်ကျယ် 
ပပန့်ပပန့်ထွက်ဆပါ်လာသည်။ စီးပွားဆရး ပိတ်ေို့ 
မှုများ ဖယ်ရှားပခင်းနှင့် စီးပွားဆရးပပုပပင် ဆပပာင်း 
လဲမှုများဆကကာင့် ပမန်မာ့စးီပွားဆရး စွမ်းဆောင်မှု 
သည် သိသိသာသာ တိးုတက်လာခဲ့သည။် 

ထို့သ့ုိဆကာင်းမွနဆ်သာ တိးုတက်မှုများ 
ရှိဆသာ်လညး် လကရ်ှိနိုင်ငံဆရး အကူးအဆပပာင်း 
နှင့် ပတသ်က်၍ ဆမးခွန်းထုတ်စရာများ ရှိဆနခဲ့ 
ပါသည ် (Bhatia 2013; Lall and Win 2013; 
Lintner 2013; Yhome 2013)။ အဆမရိကန် 
ဆဒါ်လာ ဘီလံယ ံ၂၀ ရင်းနှီပမှပ်နှံမှုသည် တရုတ ်
နိုင်ငံမှ လာသည့်အပပင် သယံဇာတ ထုတ်လုပ ်
ဆရး ကဏ္ဍတွင် အများေုံး ရင်းနှီးပမှပ်နှံကက 
သည။် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ပပုပပင်ဆပပာင်းလဲမှု 
များနှင့် နိုင်ငံတကာ တုံ့ပပန်မှုများ ရှိဆသာ်လညး် 
လုပ်ငန်းစဉ်များ ကကန့်ကကာပခင်းနှင့် ကုန်ကျ 
စရိတ ် ပမင့်မားပခင်းဆကကာင့် စီးပွားဆရးေိုင်ရာ 
စိန်ဆခါ်များရှိဆနဆသးပါသည။် လုပ်ငန်းစဉ်များ 
မရှိပခင်းဆကကာင့် အကူးအဆပပာင်း ကုန်ကျစရိတ် 
ပမင့်မားပခင်းသည် စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းများ 
အတွက် အချနိ်နှင့် ဆငွဆကကးကုိ ကုန်ကျဆစ 
ပါသည။် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ များပပားသည့် 
အတွက်  ဆချးဆငွကုိ လကလ်ှမ်းမှရီန် ခက်ခဲလှ 
ပါသည။် စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပပု 
မိန့်များအဆပါ် ထိန်းချုပ်ထားမှုများ ပပင်းထန် 
လျက်ရှိဖပီး စီးပွားဆရးအခွင့်အလမ်းများကုိ 
ဥပဆဒနှင့်အညီ ရယူပိုင်ခွင့် ကန့်သတ်ပခင်းပဖင့် 
လာဘ်ဆပးလာဘ်ယူမှုကို အားဆပးရာ ဆရာက်ခဲ ့
သည။် အကျ ိုးအပမတ်များများ ရရိှဆသာ 
ကဏ္ဍများတွင် လကသိ်ပ်ထိုး ဆပးဆချရမှုများက 
အဓိကကျခဲ့သည် (Bissinger 2014)။ ပပည်သူ 
လူထု ဖိအားဆပးမှုနှင့် နိုင်ငံဆရးမတညဖ်ငိမ်မှုများ 
ဆကကာင့် တိက်ုရိုက် (သ့ုိမဟုတ်) သွယ်ဝုိက်ဆသာ 
အစိုးရပိင်ု သိမး်ပိုက်မှုများ ပဖစ်ဆစနိုင်သည့် 
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အန္တရယ်လည်း ရိှခဲ့သည် (Bissinger 2014)။ 
ထို့အပပင် Transparency International 
(2007) အရ ပမန်မာနိင်ုငံသည် ကမ္ဘာဆပါ်တွင် 
လာဘ်ဆပးလာဘ်ယူမှု အများေုံး နိုင်ငံများ 
စာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ကာ စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းများ 
လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပွင့်လင်း ပမင်သာမှု ကင်းမဲ ့
လျက် စိန်ဆခါ်မှုများရှိဆနပါသည။် နိုင်ငံပခား 
ရင်းနှီးပမှပ်နှံဆငွ ပမာဏများများ ရရိှထားဆသာ 
နယ်စပ်ဆဒသများရှိ စွမး်အင်နှင့် သတ္ထုတူးဆဖာ ်
ဆရးလုပ်ငန်းများအနက် အများစုကုိ အစုိးရပိင်ု 
လုပ်ငန်းများနှင့်  စစ်တပ်ပိင်ု စီပာွးဆရးလုပ်ငန်း 
များနှင့် အကျ ိုးတူပူးဆပါင်း ဆောင်ရွက်သည့် 
လုပ်ငန်းများက ရရိှခဲ့သည်။ နိုင်ငံပခား ရင်းနှီး 
ပမှပ်နံှမှုကုိ လမ်းဖွင့်ဆပးလုိက်ပခင်းဆကကာင့် အကကီးစား 
ရင်းနှီးပမှပ်နှံမှုများ ဝင်ဆရာက်လာပခင်းသည် 
ခရိုနီစနစ်ကုိ ပိမုိပုမှင့်တင်ဆပးခဲ့သည်(Woods et 
al.2011 and 2013)။ သတင်းအချက်အလက ်
များ စုဆောင်းရာတင်ွ ပုဂ္ဂလိက ချတိ်ေက်မှု 
များကုိသာ အသံုးပပုရပခင်းသည် အချ ို့ဆသာ 
စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းများကုိ ကန့်သတ်ရာ ဆရာက် 
သည့်အပပင် ယှဉ်ဖပိုင်မှုများကုိ အဟန့်အတား 
ပဖစ်ဆစပါသည် (Scurrah et al. 2015)။ 

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကုိ ကကီးကကပ်ထိန်းဆကကာင်း 
ရာတင်ွ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ အစညး်များမှ တေင့် 
ထိန်းဆကကာင်းခ့ဲဖပီး အစုိးရနှင့် စီးပွားဆရးလုပ်ငန်း 
များ၏ ေက်ေံဆရးသည် အထကဆ်အာက် 
စနစ်နှင့် ဌာနေိုင်ရာများကုိ သိကျွမ်းဝင်ထွက်မှု 
ရှိပခင်းတို့အဆပါ် မူတည်ခဲ့သည။် ထိုသ့ုိပဖစ်ရ 
ပခင်းမှာ စစ်တပတ်ွင်းစနစ် ပဖစ်သည့် အရာရိှ 
များသည် ေုံးပဖတခ်ျက်ချမှတ်ရန် တာဝန်ယူလုိ 
စိတ်မရှိဘဲ အထက်အေင့်ကုိသာ တင်ပပ 
ဆောင်ရွကပ်ခင်းပုစံံကိုသာ ကျင့်သုံးခဲ့သည့် စစ် 
အစိုးရနှင့် ေုိရှယ် လစ်ဆခတ် အစုိးရတို့ဆကကာင့် 
ပဖစ်သည် (Kyi et al 2000: 190)။ ထို့ဆကကာင့် 
ရာထူးဝါစဉ်အရ ေင့်ကဲ အုပခ်ျုပမ်ှုစနစ်သည် 
ဆအာက်ဆပခဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ယူလိုစိတ ်
မရှိပခင်းနှင့် အဆရးမပါဆသာ ေုံးပဖတခ်ျက်များ 

ကုိပင် မေုံးပဖတန်ိုင်ပခင်းများကုိ ပဖစ်ဆပါ်ဆစခဲ့ 
သည။် ၎င်းအပပင် အစိုးရ ဝန်ကကီးဌာနများ 
အတွင်း မကကာခဏ ဝန်ထမ်းဆရွှ့ဆပပာင်းပခင်း 
သညလ်ည်း စိန်ဆခါ်မှုတစ်ရပ် ပဖစ်ဆနပါသည်။ 
မကကာခဏ ဝန်ထမ်း ဆပပာင်းဆရွှ့ပခင်းသည် 
ေိုရှယ်လစ်ဆခတ်နှင့် စစ်အစိုးရဆခတ်များတွင် 
အပမစ်တွယ်ခဲပ့ခင်းပဖစ်ဖပီး အေုိပါဆခတ်ကာလ 
များအတွင်း အစိုးရအဖွဲ့  အစည်းများ၌ ပုဂ္ဂို လ် 
တစ်ဉီးတစ်ဆယာက်၏ ဩဇာ အာဏာဆညာင်း 
ဆစရန် တညဆ်ောက်ပခင်းဆကကာင့် အဖွဲ့ အစညး် 
စနစ ် ပျက်ယွင်းဆစခဲ့သည။် ဗျူရိုကဆရစီ 
ယန္တယား ကကီးမာပခင်း၊ အပပန်အလှန် ေက်သွယ် 
ဆောင်ရွက်မှုနှင့် သတင်းအချက်အလက် မျှေဆဝမှု 
အားနည်းပခင်းသည် အစိုးရဌာနများ တစ်ခုနှင့် 
တစ်ခု ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်မှုကုိ အားနည်းဆစ 
ခဲ့သည။် ဆေွးဆနွးတုိင်ပင်မှုမရှိဘဲ မူဝါဒအသစ် 
များအား ကကုံရာကျပန်း ချမှတ်ပခင်းနှင့် လကရ်ှ ိ
မူဝါဒများနှင့် တဆပပးညီ အဆကာင်အထည် 
ဆဖာ်မှုမရှိပခင်းတို့သည် စီးပွားဆရး လုပ်ငန်းများ 
အတွက် စိန်ဆခါ်မှုတစ်ရပ် ပဖစ်ဆစခဲ့ပါသည။် 
ထို့ဆကကာင့် မဆရရာမဆသချာမှုများ တိးုပွား 
လာဖပီး စီးပွားဆရး လုပ်ငန်းများအတွက် ဆရရှည် 
ရင်းနှီးပမှပ်နှံရန်  မက်လုံးများလည်း ကျေင်း 
လာခဲ့သည။် ရှင်းလငး် တိကျဆသာ  လုပ်ငန်း 
စဉ်များမရှိပခင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတသ်က် 
၍ သတင်းအချက်အလက် မရရိှပခင်းသည် 
စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းများအတွက် ကကီးမားဆသာ 
ပပဿနာများ ပဖစခ်ဲ့သည။် ထိုက့ဲသ့ုိ ရှင်းလငး် 
တိကျဆသာ လုပင်န်းစဉ်များ မရှိပခင်းသည် 
အစိုးရအရာရိှများအတွက် လာဘ်ဆပးလာဘ်ယူ 
မှုကုိ အားဆပးအားဆပမှာက် ပပုဆနပါသည။် 
ရှင်းလငး်တိကျဆသာ လုပ်ငန်းစဉ် များနှင့် 
လမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပပန်ထားသည့် ဆနရာ 
များတွင်လည်း အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ပခင်း 
အေင့်တင်ွ ပပဿနာများ ကကုံဆတွ့ဆနရပါသည။် 
တခါတရံ အစိုးရအရာရိှများသည် တာဝန်ယ ူ
စိတ်မရှိပခင်း၊ စွမး်ဆောင်ရည် မရှိပခင်းနှင့် 
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၎င်းတ့ုိအတွက် အကျ ိုးအပမတ်မရိှပခင်း တ့ုိဆကကာင့် 
ထုတ်ပပန်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား လုိက်နာ 
ဆောင်ရွကမ်ှု မရှိပခင်းများလည်း ရှိခဲ့သည ်
(Scurrah et al.2015) ။ 

ပမန်မာနိင်ုငံသို့ အလုံးအရင်းပဖင့် ဝင်လာ 
ဆသာ ရင်းနှီးပမှပ်နှံမှုများသည် နိုင်ငံ၏ 
သယံဇာတ အရင်းအပမစ်များအဆပါ် ဖိအားများ 
သက်ဆရာက်ဆစဖပီး လူမှု့ဆရးနှင့် ဆဂဟဆဗဒ 
စနစ်များကုိ ဖခိမ်းဆပခာက်လျက်ရိှပါသည် (Webb 
et al.2012; Schmidt 2012)။ စွမး်အင်နှင့် 
ထုတ်လုပ်ဆရး ကဏ္ဍများတွင် စုခပုံလာသည့် 
နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှပ်နှံမှုများက လကန်က်ကုိင် 
စွဲပခင်းနှင့် ဆနရပ်စနွ့်ခွာရမှုများကုိ ပဖစ်ဆပါ် 
ဆစသည။် ရင်းနှီးပမှပန်ှံမူများမှ ပတဝ်န်းကျင်နှင့် 
ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကဲွများအဆပါ် မလိုလား အပ်ဆသာ 
ပျက်စီးေုံးရှုံးမှု မပဖစ်ဆစရန်အတွက် စံနှုန်း 
သတ်မှတခ်ျက်များနှင့် ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်မှု 
အစီအမံများကို ချမှတန်ိုင်ပခင်း မရှိဆသးပါ။ 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမး်ဆရးအတွက် 
အပပု သဆဘာဆောင်ဆသာ ဆပပာင်းလဲမှုများ  
ရှိခဲ့ဆသာ်လညး် ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆရးနှင့် 
ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမး်ဆရးဥပဆဒ အသက်ဝင် 
ဆရးတို့တင်ွ သိသာထင်ရှားသည့် ရင်းနှီးပမှပ်နှံမှု 
မရိှသပဖင့် အေုိပါ ဆပပာင်းလဲမှုများက ထိဆရာက် 
မှုရှိမရှ ိ မဆသချာပါ။ဥပမာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယ်နိ 
မိတ်နှင့် ထိစပဆ်နဆသာ ဖုနက်န်ရာဇီ ဆတာရိင်ုး 
တိရစ္ဆာန်ဆဘးမ့ဲဆတာနှင့် တရုတ်နုိင်ငံ နယ်နိမိတ် 
နှင့် ထိစပ်ဆနဆသာ ခါကာဘုိရာဇီ အမျ ိုးသာ 
ဥယျာဉ်အတွင်းနှင့် အနီးအနားတွင် ဆနထုိင်ဆသာ 
ရွာသားများအတွက် တရားမဝင် မဲလိက်ု 
ပခင်းသည် လယ်ယာဆပမလုပ်ကုိင်ပခင်းထက် 
ဝင်ဆငွပိမုိရုရှိသည်။ တရားမဝင် ဆတာရိင်ုး 
တိရစ္ဆာန ် အစိတအ်ပိင်ုးများ ဆရာင်းဝယ်ပခင်း 
သည် ဆဒသခံများအတွက် အပခားဝင်ဆငွရ 
လမ်းမရှိပခင်းနှင့် ဆပမယာ ပိင်ုေိုင်လုပ်ကုိင်ခွင့် 
မရှိပခင်းတို့ဆကကာင့် ပဖစ်ဆပါ်လာပခင်းပဖစ်သည။် 
သ့ုိပဖစ်ရာ အေုိပါ အဆပခအဆနများကုိ ဆပပလည ်

ဆစရန်အတွက် အစုိးရအဆနပဖင့် ပပဿနာ၏ 
ရင်းပမစ်ကုိ ကုိင်တယွ် ဆပဖရှင်းရန် လုိအပ်သည။် 
အစိုးရသည ် ၂၀၃၁ ခုနှစ်မတိုင်မှီ ဆရရည် 
တညတ်ံဆ့သာ စီမအံုပခ်ျုပမ်ှု အစီအစဉ်များ 
ချမှတ၍် ဆပမဟက်တာဆပါင်း ၉၃၀,၇၇၆ ကုိ 
ဆဒသခံပပညသူ်များထံသို့ လွှဲဆပပာင်းဆပးရန် 
စီစဉ်ထားဆသာ်လညး် ဆဒသခံပပည်သူများသည် 
ဆပမယာများအား ဆရရှည်တည်တံ့ ဆအာင်စီမံ 
အုပခ်ျုပန်ိုင် ရန်အတွက် လိုအပ်ဆသာ သယံဇာ 
တအရင်းအပမစ်များနှင့် အဖွဲ့ အစညး်ေိုင်ရာ 
စီမအံုပခ်ျုပမ်ှု စွမး်ရညမ်ျား မရိှပါ။ ထို့ဆကကာင့် 
ဆဒသခံပပညသူ် အစုအဖွဲ့ ပိင်ုသစ်ဆတာလုပ်ငန်း 
များ ဆအာင်ပမင်လာဆစရန် ပပင်ပပ့ံပုိးဆပးမှုများ 
များစွာလိုအပ်ပါသည် (Schmidt 2012)။  

အေုိပါအဆပခအဆနများကုိ တုန့်ပပန်သည့် 
အဆနပဖင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ပတဝ်န်းကျင် 
ထိခိုက်မှု ေန်းစစ်ပခင်း (EIA)နှင့် လူမှုဆရး 
ထိခိုက်မှု ေန်းစစ်ပခင်း (SIA)တို့ပါဝင်သည့် 
ဥပဆဒနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကုိ ထုတ်ပပန်ခဲ ့
ပါသည။်  သ့ုိဆသာ်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု 
ေန်းစစ်ပခင်းကုိ ထိဆရာက်စွာ အဆကာင်အထည် 
ဆဖာ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နိုင်ငံအဆနပဖင့် အဖွဲ့  
အစည်းပိင်ုးေိုင်ရာနှင့် ဘဏ္ဍာဆရး စွမး်ဆောင် 
ရညမ်ျား လိုအပလ်ျက် ရှိပါသည် (Aung 2017)။ 
ပတဝ်န်းကျင်ထိခိုက်မှု ေန်းစစ်ပခင်း လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်း စံနှုန်းများ တစ်ခုထက်ပိုရှိပခင်းနှင့် 
ဌာနေိုင်ရာအချင်းချင်းကကား ဆေွးဆနွးတိုင်ပင် 
ပူးဆပါင်းဆောင်ရွကမ် မရှိပခင်းတို့သညလ်ည်း 
အဓိက အဆကကာင်းအရင်းများ ပဖစ်ဆနပါသည် 
(Aung 2017)။ သဘာဝသယံဇာတ အရင်း 
အပမစ်များ ထုတ်ယူဆရးလုပ်ငန်းတွင် အများ 
အပပား ရင်းနှီးပမှပ်နှံမှု များဆသာ တရုတန်ိုင်ငံ 
၏ရင်းနှီးပမှပ်နှံမှုစီမကံန်းများသည် စီမကိံန်းများ 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆောင်ရွကရ်ာတင်ွ 
ထိန်ချန်ထားမှု၊ အရညအ်ဆသွးမပပည့်ဝမှု၊ ပပည့်စု ံ
မှုမရိှပခင်းတ့ုိဆကကာင့် EIA လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် 
ရာတင်ွ ပပဿနာများ  ဖန်တီးလျက်ရှိဆနပါသည် 
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(Aung et al. 2019)။ ဆရရှည်တင်ွ ပဖစ်ဆပါ် 
လာနိုင်သည့် ပတဝ်န်းကျင်ပျက်စီးမှု ကုန်ကျ 
စရိတ်များကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ပတ်ဝန်းကျင် 
ထိန်းသိမး်ဆရး လုပ်ငန်းများကုိ စီးပွားဆရး 
ဖွံ့ ဖဖိးတိုးတက်မှုစီမခံျက်များတွင် ထည့်သွင်း 
ဆပါင်းစပ်နိုင်ရန်မာှ ပမန်မာအစိုးရ အတွက် 
စိန်ဆခါ်မှု တစ်ရပ်ပဖစ်သည် (Yongmin 2017)။ 
၄.၂.၂ စိုက်ပျ ိုးဆရးြှုဝါေ 

ပမန်မာ့စးီပွားဆရး ဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်မှုသည် 
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဆကာင်းဆသာ်လည်း ဆရွှ့ဆပပာင်း 
ဆတာင်ယာ စိုက်ပျ ိုးဆရးနှင့် သစ်ဆတာများ 
အဆပါ် မှခီိုဆနဆသာ တိင်ုးရင်းသား လူမျ ိုးစုများ 
အတွက် ကာကွယဆ်စာင့်ဆရှာက်မှုအစီအမံများ 
လိုအပ်ပါသည။် မကကာခင်က တိးုချဲ့လာသည့် 
စိုက်ပျ ိုးဆရး လုပ်ငန်းများနှင့် အကကီးစား 
စိုက်ခင်းတညဆ်ထာင်မှုများသည် ပတဝ်န်းကျင် 
ကုိ ထိခိုက်ပျက်စီး၍ စီးပွားဆရး အကျ ိုးအပမတ ်
အများေံုးရရိှဆစမည့် နည်းလမ်းများကုိ အသံုးပပု 
ခ့ဲကကဖပီး အကျ ိုးအပမတ်များကုိ စစ်တပ်မှ မျက်နှာ 
သာဆပးဆသာ ပမန်မာ့ကုမ္ပဏီများ၊  နိုင်ငံပခား 
ရင်းနှီးပမှပ်နှံသူများနှင့် အစိုးရအဖဲွ့ များသာ 
ခံစားရဖပီး ပတဝ်န်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုနှင့် 
အတ ူ ဆဒသခံများ၏ စားဝတ်ဆနဆရးနှင့် အစား 
အဆသာက် ဖူလုမံှုများအဆပါ် ေိုးကျ ိုးများစွာ 
သက်ဆရာက် လျက်ရှိဆနပါသည။်  

နာဂစ်အလွန်စိုက်ပျ ိုးဆရးအကူအညနီှင့် 
ပပန်လညထ်ူဆထာင်မှုများ၊ ပမန်မာ့စးီပွားပဖစ် 
စိုက်ပျ ိုးဆရး ကုမ္ပဏီများအတွက် အစိုးရဆချး 
ဆငွများ၊ အစားအဆသာက်ပိုလျှေဆံသာ နိုင်ငံအပဖစ် 
ဆကကညာကာ စိုက်ပျ ိုးဆရးထွက်ကုန် ပပည်ပတင် 
ပို့ဆရး ဉီးစားဆပးလာပခင်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကများအား 
စိုက်ပျ ိုးဆပမ ငှားရမ်းခွင့်များ ချဆပးပခင်းတို့သည် 
စီးပွားပဖစ်စိက်ုပျ ိုးဆရး ဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်ဆရးကုိ 
တွန်းအားဆပးလျက်ရှိ ပါသည။် စိုက်ပျ ိုးဆရး 
ထွက်ကုန်များကုိ တင်ပို့ဆရာင်းချလိုသည့် 
ပမန်မာစစ်ဗုိလ်ချုပမ်ျား၏ မူဝါဒ လမ်းညွှန်ချက် 
ကုိ အဆကာင်အထည် ဆဖာ်နိုင်ရန်အတွက် 

ပပည်တင်ွး ကုမ္ပဏီ ၃၀-၄၀ ခန့်ကုိ ဆရွးချယ်၍ 
အကကီးစားစိုက်ပျ ိုးဆရးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းလုပ်ပုိင်
ခွင့်များကုိ ချထားဆပးခဲ့သည။် ၂၀၁၁ ခုနှစ် 
BEWG ၏ အစီရငခ်ံစာအရ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ 
ဆပမယာ ဧက ဆပါင်း ၁.၇၅ သန်း (၇၀၈,၁၉၉ 
ဟတ်တာ)ကုိ ပုဂ္ဂလိက ပမန်မာနိင်ုငံသားပိင်ု 
ကုမ္ပဏီ ၂၁၆ ခုအား စိုက်ပျ ိုးဆရးစီမံကိန်းများ 
လုပ်ကုိင် ရန်အတွက် ခွဲဆဝချထားခဲ့ပါသည် 
(BEWG 2011)။ သ့ုိဆသာ်လညး် အေိုပါ 
စိုက်ပျ ိုးဆရးစီမံကိန်းများ သည် ၎င်းတို့ဆမျှော်လင့် 
ခဲ့သည့် ဆခတ်မီှစိုက်ပျ ိုးဆရး လုပ်ငန်းများ 
ဆဖာ်ဆောင်ရန် ရညရ်ွယ်ချက်ကုိ ပဖည့်ေည်း 
နိုင်ခဲ့ပခင်းမရှိပါ။ ဆမျှော်လင့်သလို ပဖစ်မလာခဲ့ 
ဆသာ်လညး် ပမန်မာအစိုးရသည် စိုက်ပျ ိုးပခင်းမရိှ 
ဆသာဆပမယာလုပ်ကုိင်ခွင့်များကုိ စနစ်တကျ 
ပပန်လညစ်ိစစ်၍ အဆရးယူဆောင်ရွက်ပခင်းများ 
မရှိပါ (Byerlee et al.2014)။  

အဆပခခံဆတာင်သူ လယ်သမားများကုိ 
မျက်နှာသာ မဆပးသည့် စိုက်ပျ ိုးဆရး မူဝါဒများ 
ဆကကာင့် ၎င်းတို့၏ ဆပမယာ ေုံးရှုံးမှုများ 
ပဖစ်ဆပါ်လာခဲ့ပါသည။် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် အဆပခခံ 
ဆတာင်သူလယ်သမားများအား ပံပ့ိးုဆပးသည့် 
မူဝါဒများမရှိပါ။ ထ့ုိပပင် ပုဂ္ဂလိက စီပွားဆရး 
လုပ်ငန်းများကုိ အကကီးစားစိုက်ပျ ိုးဆရးလုပ်ငန်း 
လုပ်ကုိင်ခွင့် ချထားဆပးပခင်းဆကကာင့် ဆတာင်သူ 
များသည် ၎င်းတို့၏ စားဝတ်ဆနဆရးအတွက် 
မှခီိုဆနရဆသာ လယ်ယာဆပမများမှ နှင်ထုတ်ခံရ 
ပခင်းများ ပဖစ်ဆပါ်လျက်ရှိရာ အေိုပါပပဿနာ 
များကုိ ဆပဖရှင်းဆပးနိုင်မည့် ဥပဆဒများနှင့် 
မူဝါဒများလည်း မရှိပါ (Wang et al.2013)။  

ဆလ့လာမှုများအရ ထိုသ့ုိ ဆပမယာ 
ပိင်ုေိုင်မှု ေံုးရှုံးသွားသူများအတွက် ရရိှလာ 
သည့် အလုပ်ကုိင် အခွင့်အလမ်းများသည် 
၎င်းတ့ုိဆပမများကုိ သိမ်းေည်းသွားသည့် ဆပမယာ 
လုပ်ကုိင်ခွင့် စီမကိံန်းများနှင့် ေက်နွယ်မှု 
မရှိဆကကာင်း ဆတွ့ရှိရသည်။ ဆဒသခံလယ်သမား 
များပါဝင်နိုင်သည့် လယ်ယာစီးပွား ဆရးပံုစံများ 
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- အထူးသပဖင့် ကန်ထရိုက်လယ်ယာစနစ်-
သည် နည်းပညာ၊ ဆငွဆကကးနှင့်ဆေးကွက်၊ 
လုပ်အား၊ ဆပမယာနှင့် ဆဒသန္တရဗဟုသုတများ 
ကုိ အသံုးပပုနိုင်ပခင်းပဖင့် စွမး်ဆောင်ရည် 
တိးုတက်ပမင့် များဆစရန်နှင့် ပိမုိမုျှေတမှုကုိ 
ဖန်တီးနိုင်သညဟူ်သည့်အ ချက်အဆပါ်တွင် 
အဆပခပပုထားပခင်းပဖစ်သည် (Byerlee 2014)။ 
သ့ုိဆသာ်လည်း ပမန်မာ့စိုက်ပျ ိုးဆရး ဖွံ့ ဖဖိုး 
တိးုတက်မှုနှင့်ပတ်သက်ဆသာ ပပဿနာများ 
အတွက် ကန်ထရိုက် လယ်ယာစနစ်သည် 
လုံဆလာက်သည့် အဆပဖမဟုတဘဲ် စိုက်ပျ ိုးဆရး 
စီမံကိန်းများ၏ ဆဒသခံအသက်ဆမွး ဝမ်းဆကကာင်း 
များအဆပါ် အကျ ိုးသက်ဆရာက်မှုနှင့် ဆနာက်ခံ 
နိုင်ငံဆရးဆဘာဂဆဗဒ ပကတိအဆပခအဆနများ၏ 
အဆရးပါမှုကုိ ထငဟ်ပ်ဆစသည် (ibid 2014; 
Scurrah et al.2015)။ 
၄.၂.၃ ေီအုန်းနှင့် ရာောဆစျးကွက်လိုအပ်ြေျက် 

၂၀၀၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပမန်မာ ့
တပမ်ဆတာအ်စိုးရမှ ဇီဝဒီဇယ် ထုတ်လုပ်ရန် 
အလို့ငှာ Jatropha curcas ကကက်ေူမျ ိုး စိတ် 
များကုိ ဧကဆပါင်း ၅ သန်း (၂,၀၂၃,၄၂၈ 
ဟတ်တာ) စိုက်ပျ ိုးနိုင်ရန် နိုင်ငံတစ်ဝန်း သီးနှံ 
စိုက်ပွဲ စတင်ကျင်းပခဲက့ကပါသည။် ၎င်း မျ ိုးစိတ် 
သည် ညံ့ဖျင်းဆသာ ဆပမများတွင် စိုက်ပျ ိုး 
နိုင်ဆသာဆကကာင့် သီးနှံပင်များနှင့် ယှဉ်ဖပိုင်စိုက် 
ပျ ိုးရန် မလိုအပ်ဆသာ်လည်း လယ်ယာများ တွင် 
ဝင်ဆရာက်စိုက်ပျ ိုးမှုများဆကကာင့် ပပည်သူများ၏ 
စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုဆပါ် ထိခိုက်မှုများ ရိှခဲ့ပါ 
သည။်  ကကက်ေူစိုက်ပွဲများဆကကာင့် အတင်း 
အဓမ္ဓလုပအ်ားခိုင်းဆစမှုများနှင့် လယ်ယာဆပမ 
သိမ်းယူမှုများ ပဖစ်ဆပါ်ခ့ဲသည်။ ကကက်ေူစုိက်ခင်း 
များကုိ ပမန်မာကုမ္ပဏီများမှ စီမ ံ ခန့်ခွဲဆသာ ်
လည်း တရုတပ်ပည်မ၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်းနှင့် 
မဆလးတရုတမ်ျားမှ နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှပ်နှံမှု 
များ ရှိခဲ့သည ်(Wang et al.2013)။ 

ပမန်မာ့တပ်မဆတာ်စစ်အစိုးရသည် နှစ် 
၃၀ အစီအစဉ်ပဖင့် ရာဘာစိက်ုခင်း ဧရိယာဆပါင်း 

၁.၅ သန်း ဧက (၆၀၇,၀၂၈ ဟတ်တာ) စိုက်ပျ ိုး 
ရန်လည်း ရညရ်ွယ်ခဲသ့ည။်  ရာဘာစိက်ုခင်း 
များကုိ ကျယ်ကျယ် ပပန့်ပပန့်စိုက်ပျ ိုးကာ 
ကချင်ပပည်နယ် အဆရှ့ပုိင်း၊ ရှမး်ပပညန်ယ် 
ဆပမာက်ပိင်ုးနှင့် “ဝ”  ကုိယ်ပိုင် အုပခ်ျုပခ်ွင့်ရ 
ဆဒသများကုိ ပမန်မာပပည်ဆပမာက်ပိုင်း၏ ရာဘာ 
ဆတာ်လှန်ဆရး ဗဟုိချက်ပဖစ်ဆစခဲ့ဖပီး အေိုပါ 
ဆဒသရှိဆတာင်တန်းများကုိ ရာဘာစိက်ုခင်းများ 
ပဖင့် လွှမ်းခခုံဆစခဲသ့ည။် ၉၀ရာခိင်ုနှုန်းဆသာ 
ရာဘာထွက်ကုန်များကို တရုတန်ိုင်ငံ၊ မဆလရှား 
နိုင်ငံ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမန်ိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ 
နှင့် အင်ဒုိနီးရှားနိုင်ငံများသ့ုိ တင်သွင်းခဲ့ပါသည။် 
တရုတန်ိုင်ငံသည် ပမန်မာ့ ရာဘာကဏ္ဍအတွက် 
အဓိက ဆငွဆကကးအရင်းအပမစ် တစ်ခုပဖစ်ဖပီး 
ပမန်မာပပည် ဆပမာက်ပိုင်းတွင် နယ်စပ်မှတေင့် 
ရာဘာများကို တင်သွင်းခဲ့သည။် အကကီးစား 
ရာဘာစိက်ုခင်းများသည် ဆတာင်ဆပါ် ဆဒသမှ 
ဆတာင်သူများ၏ စိုက်ပျ ိုးသီးနှံများဆနရာတင်ွ 
ဆနရာယူလာကကသည့်အတွက် အကျ ိုးေက် 
အဆနပဖင့် ဘိန်းစိုက်ပျ ိုးပခင်းသည် ဆတာင်ပါ် 
ဆဒသမှ ဆတာင်သူများအတွက် အဓိက ဝင်ဆငွ 
ရလမ်း တစ်ခုပဖစ်လာခဲ့သည် (BEWG 2011)။ 

အစိုးရသည ်မဆလးရှားနိုင်ငံမှ စားအုန်း 
ေီတင်ပို့မှုကုိ ဆလျာ့ချနိုင်ရန်အလ့ုိငှာ ပပည်တင်ွး 
ေီအုန်း ကဏ္ဍကုိ ဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်ဆစရန် 
ဆောင်ရွကခ်ဲသ့ည။် စားအုန်းေီသည် အပခား 
စားေီများထက် ဆစျးထကဝ်က် သက်သာသ 
ပဖင့် တစ်လလျှေင် တန်ချန်ိ ၂၀,၀၀၀ ခန့် တင်သွင်း 
ခဲ့ကကသည။် လကတ်ဆလာတင်ွ ေီအုန်းအား 
ဇီဝဆလာင်စာအပဖစ် အသံုးပပုရန် အစီအစဉ် 
မရှိပါ။ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ပုဂ္ဂလိကပိင်ု 
ပမန်မာ့ကုမ္ပဏီ ၄၀ ခုအား ေီအုန်းစိုက်ပျ ိုးရန် 
ဧရိယာဆပါင်း ဧက ၁ သန်း (၄၀၄,၆၈၅ 
ဟတ်တာ) ဆကျာ် ခွဲဆဝဆပးထားဖပီး ပဖစသ်ည။် 
အေုိပါ ကုမ္ပဏီများအနက် အစိုးရပိင်ု ကုမ္ပဏီ 
အနည်းငယ်ပါဝင်ခဲ့ဖပီး အများစုမာှ လက် 
တစ်ေုပ်စာမျှေဆသာ ကုမ္ပဏီကကီးအနည်း ငယ်မှ 
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ချုပ်ကုိင်ထားပခင်းပဖစ်သည်။ စစ်တပ်နှင့် အဆပခခံ 
ဆတာင်သူလယ်သမားများသည် ေီအုန်းအား 
ဧရိယာအနည်းငယ်သာ စိုက်ပျ ိုးခဲ့ကကသည။်  
ထ့ုိအပပင် ေီအုန်းကဏ္ဍတွင် တရားဝင် နုိင်ငံပခား 
ရင်းနှီးပမှပ်နှံမှုများ မရှိခဲ့ပါ။ နိုင်ငံပခားကုမ္ပဏီ 
များမှ အခွန် ဖမိုးဖမိုးပမက်ပမက် ရရှိရန်နှင့် 
စားအုန်ေီ ပပည်တွင်းလုိအပ်ချက်ကုိ ပဖည့်ေည်း 
နိုင်ရန်  ပမန်မာအစိုးရသည် နိုင်ငံပခားရင်းနှီး 
မှုများကို အားဆပးေွဲဆောင်လျက် ရှသိည် 
(Wang et al. 2013)။ 
၄.၂.၄ အဆမြေြေံအဆောက်အဉီ ေွံ့ ဖေိုးတိုးတက် 
လာြှု 

၁၉၈၈ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်အတွင်း 
ဆရအားလျှေပ်စစ်အတွက် ေည ် ၂၃ ခုနှင့် 
စိုက်ပျ ိုးဆရ ရရှိဆရးအတွက် ေည ် ၁၂၉ ခုကုိ 
တညဆ်ောက်ခဲသ့ည။် လကရ်ှိတင်ွ ခန့်မနှ်းဆပခ 
အားပဖင့် ဆရအားလျှေပ်စစ်ဓါတ်အားဆပး စီမကိံန်း 
၄၈ ခုသည ်ဆောင်ရွကရ်န် စီစဉ် ထားဖပီး (သ့ုိ) 
တညဆ်ောက်ေဲ (သို့) ဆောင်ရွကဖ်ပီး လုပ်ငန်း 
စတင်လည်ပတ်ဆနသည့် အဆပခအဆနရှိသည။် 
သ့ုိဆသာ်လည်း သဘာဝ ပတဝ်န်းကျင်ဆရးရာ 
တက်ကကလှုပ်ရှားသူများ ဆထာက်ပပသည့်အတုိင်း 
ဆရအားလျှေပ်စစ်စီမံကိန်းများသည် အလကား 
ရရိှလာပခင်းမဟုတပ်ါ။ ေညတ်ညဆ်ောက်ပခင်း 
ဆကကာင့် ပတဝ်န်းကျင် ထိခိုက် ပျက်စီးမှုများ 
အပဖစ ် ချပ်သင်းဆဘးမဲ့ဆတာတွင် ကကုံဆတွ့ 
ရသက့ဲသ့ုိ ဆရလွှမး်မိးုမှုနှင့် သစ်ဆတာ ေုံးရှုံး 
ပခင်းများ ပဖစ်ဆပါ်လာသည် (Allendorf et 
al.2012)။ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ေညအ်များစုသည် 
ယခုအချန်ိထိ စနစ်တကျ ကွင်းေင်း စာရင်း 
ဆကာက်ယူနုိင်ပခင်း မရိှဆသးသည့် ကမ္ဘာ့အဖုိးတန် 
ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကဲွများ တညရ်ှိရာဆဒသများတွင် 
တညဆ်ေက်ကကသည။် ထို့ပပင် ေညက်ကီးများ 
သည် ငါးများဆရွှ့ဆပပာင်းသွား လာဆသာ 
လမ်းဆကကာင်းများနှင့် ငါးဆပါက်ပွားရာ ဆနရာများ 
အဆပါ် ေိုးကျ ိုး သက်ဆရာက်မှုများ ပဖစ်ဆပါ် 
ဆစသည။် ဤသ့ုိေိုးကျ ိုးသက်ဆရာက်မှုများနှင့် 

သစ်ဆတာများ အဆပါ် ထိခိုက်မှုများ ရှိဆနဆသာ် 
လည်း ဆရအားလျှေပ်စစ်ဓါတ်အားဆပး စီမကိံန်း 
များသည် တရုတန်ိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့ေီမှ  
ရင်းနှီးပမှပ်နှံမှုများကုိ ေွဲဆောင်လျက်ရှိသည်  
(၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ဆရအား လျှေပ်စစ် 
ကဏ္ဍမှ နိုင်ငံပခားရင်းနှီး ပမှပ်နှံဆငွ သံုးပုတံစ်ပု ံ
ခန့်ကုိ ရှာဆပးနိုင်ခဲ့ပါသည်)။ 

မကကာဆသးမှီကာလများမှ စတင်ကာ 
အစိုးရသည ် ပတဝ်န်းကျင်ေိုင်ရာပပဿနာများ 
ပပဿနာများနှင့် ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကဲွများ ထိန်းသိမး် 
ကာကွယ်ပခင်းတို့ကုိ အဆလးဆပးလာခဲ့သည်။ 
တရုတန်ိုင်ငံ အဆထာက်အပံပ့ဖင့် ဆောင်ရွက ်
ဆနဆသာ ကချင်ပပည်နယ် ပမစ်ေုံစီမကိံန်းကုိ 
ေိုင်းင့ံထားပခင်း သည်လည်း ပတဝ်န်းကျင် 
ထိန်းသိမး်ကာကွယ်ဆရးအတွက် တက်ကကသည့် 
ဆပခလှမး် တစ်ခုပဖစ်ခဲပ့ါသည။် ပမစ်ေုံေည ်
တည်ဆောက်ပခင်းသည် ပမစ်ဖျားပုိင်းရိှ သစ်ဆတာ 
များကုိ ဆရလွှမး်ပခင်း၊ ဆရဆန ဆဂဟစနစ်များကုိ 
ထိခုိက်ပျက်စီးပခင်း၊ ရာဆပါင်းများစွာဆသာ ဆဒသ 
မျ ိုးရင်းများနှင့် မျ ိုးသုန်းရန် အန္တရာယ်ရှိဆသာ 
တိရစ္ဆာနန်ှင့် အပင်များကုိ ဖခိမ်းဆပခာက်ပခင်းတ့ုိ 
ပဖစ်ဆပါ်ဆစပါသည်။ ပထမဉီးေံုး အကကိမ်အဆနပဖင့် 
အစိုးရသည ်ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမး်ဆရး ဥပဆဒ 
ကုိ ထုတ်ပပန်ခဲဖ့ပီး ဖွံ့ ဖဖိုးဆရးစီမကိံန်း လုပ်ငန်း 
များ ခွင့်ပပုချက်ရရှိဆရး လိုအပ်ချက် တစ်ခ ု
အဆနပဖင့် လုိက်နာရမည့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခုိက်မှု 
ေန်းစစ်ပခင်းေိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကုိလည်း 
ပပဌာန်းခဲ့သည။် ဥပမာ အားပဖင့် သတ္ထုတွင်း 
ဝန်ကကီးဌာနမှ ပမန်မာ့ ပမစ်ကကီး၄ စင်း၏ မီတာ 
၁၀၀ အတွင်း သတ္ထု တူးဆဖာ်ပခင်း လုပ်ငန်းများ 
ကုိ တားပမစ်ခဲ့သည် (Wang et al.2013)။ 

ဆရအားလျှေပ်စစ်နှင့် ပတ်သက်သည့် 
မူဝါဒများကုိ ပပန်လည်သံုးသပ်ရန်အတွက် ဆရအား 
လျှေပ်စစ်စီမံ ကိန်းများကုိ နှစ်အဆတာ်ကကာဆအာင် 
ေိုင်းင့ံထားခဲ့သည။် သ့ုိဆသာ်လညး် ၂၀၁၈ ခုနှစ် 
အလယ်ပိုင်းတွင် စွမး်အင်ဝန်ကကီးဌာနသည် 
ကသစဆကတးလျနိုင်ငံ၊ ပပင်သစ်နိုင်ငံ၊ ဆနာဆ်ဝ 
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နိုင်ငံနှင့် အဂသလန်နိုင်ငံမှ စီမကိံန်း ဆထာက်ပံ့ 
သူများနှင့် ညှိနှိုင်းဆေွးမှုများ ပပန်လည် စတင်ခဲ ့
ပါသည ် (Kean 2018a)။ ၎င်းဆေွးဆနွးမှုများ 
သည် သစ်ဆတာကဏ္ဍမှ အမျ ိုးသားအေင့် 
ရာသီဥတ ု ပပာင်းလဲမှု ဆလျှော့ချဆရးေိုင်ရာ 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆောင်ရွက်ရမည့် 
လုပ်ငန်း အစီအစဉ် (NDC)ပါ ရညမ်ှနး်ချက်များ 
ပပည့်မီှရန် အတွက် အဟန့်အတား ပဖစ်ဆစနိုင် 
ပါသည။် ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း 
ပမန်မာနိင်ုငံသည် သစ်ဆတာနှင့် သစ်ဆတာ 
ဖုးံလွှမ်း လျက်ရှိဆသာအပခားဆပမ စုစုဆပါင်း 
ဟက်တာ ၁၅ သန်းခန့် ေုံးရှုံးခဲ့ရဖပီး သစ်ဆတာ 
ေုံးရှုံးမှုနှုန်းမှာလည်း တိးုလာခဲ့ပါသည။်  ပမန်မာ 
နိုင်ငံတွင် သစ်ဆတာဖုးံလွှမ်းမှု ၄၃ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် 
သစ်ဆတာဖံုးလွှမ်း လျက်ရှိဆသာ အပခားဆပမ 
သည် နိုင်ငံဧရိယာ၏ ၂၂ ရာခိင်ုနှုန်းခန့် ကျန်ရှိ 
ဆနဆသးဆသာ်လညး် သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနှုန်း 
ပမင့်မားသပဖင့် သစ်ဆတာများကုိ ကာကွယ်ရန် 
အချန်ိေွဲ၍မရဆတာပ့ါ (FAO 2016a)။  

လမ်းများ တညဆ်ောက်ပခင်းနှင့် အပခား 
အဆပခခံ အဆောက်အဉီဖွံ့ ဖဖိုးဆရးလုပ်ငန်းများ 
ဆောင်ရွက်ပခင်းသည် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ သစ်ဆတာ 
ပပုန်းတီးမှုနင့်ှ သစ်ဆတာအတန်းအစား ကျေင်း 
ပခင်းကုိ ပဖစ်ဆစသည့် အဓိက အဆကကာင်းရင်း 
များတွင် ပါဝင်ဆသာ်လညး် ၎င်းတို့၏ သစ်ဆတာ 
များအဆပါ် သက်ဆရာက်မှုများနှင့် ပတသ်က် 
သည့် အချက်အလကမ်ျားမှာ ရရိှနိုင်ပခင်းမရှိပါ။ 
ထ့ုိဆကကာင့် ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်မှုနှင့် ၎င်း၏သစ်ဆတာ 
များအဆပါ် သက်ဆရာက်မှုများကို တိင်ုးတာ 
တွက်ချက်ရန် ကကိုးပမ်း အားထုတ်မှုများစွာ 
လိုအပ်ပါသည။် 
၄.၂.၅ မြန်ြာ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ဆရးြူဝါေနှင့် 
လုပ်ငန်းစဉ် 

၁၉၈၀ ပပည့်နှစ်များ၏ ဆနှာင်းပိုင်း 
ကာလတွင် SLORC နှင့် SPDC တ့ုိ၏ နိုင်ငံပခား 
ရင်းနှီး ပမှပ်နှံမှုများနှင့် ကုန်သွယ်မှု ဥပဆဒများ 
ဆပဖဆလျာ့ဆပးမှုဆကကာင့် နယ်စပ်ပဖတဆ်ကျာ် 

ရင်းနီှးပမှပ်နံှမှုများနှင့် နယ်စပ်ဆဒသ တစ်ဆလျှောက် 
သယံဇာတထုတ်ယူပခင်း လုပ်ငန်းများ စတင်ခဲ ့
ပါသည။် တိင်ုးရင်းသား လူမျ ိုးစုများဆနထိုင်ရာ 
ဆဒသများတွင် တရားဝင် (စွမ်းအင်နှင့် ဆလာင်စာ 
စီမကိံန်းများ)နှင့် တရားမဝင် (ရာဘာနှင့် 
ေီအုန်း စိုက်ခင်းများ) နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှပ်နှံမှု 
များ ပဖစ်ဆပါ်လျက်ရှိပါသည် (Woods et 
al.2013)။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှပ်နှံမှု 
ဥပဆဒ (FIL) အရ နိုင်ငံပခား ရင်းနှီးပမှပန်ှံသူ 
များသည် ဆပမလုပ်ပိုင်ခွင့်ကုိ အများေုံး နှစ် ၇၀ 
အထိ ရရိှကကပါသည် (Obendorf 2012)။ ဤ 
ဥပဆဒသည် စိုက်ပျ ိုးဆရးကဏ္ဍတွင် ပပည်တင်ွး 
ပပည်ပ ရင်းနှီးပမှပန်ှံမှုများကုိ ဥပဆဒဆကကာင်း 
အရ ဆထာက်ပံ့ဆပးနိုင်ရန် ရညရ်ွယ်ခဲပ့ါသည။် 
သ့ုိဆသာ်လည်း နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှပ်နှံ မှုများ 
အတွက် အခွန်အခနှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့် အကန့် 
အသတ ်များပပားမှုဆကကာင့်   ပပည်တင်ွး ကုမ္ပဏီ 
များနှင့် တရားမဝင် အကျ ိုးတူ ပူးဆပါင်းပခင်း 
(သ့ုိမဟုတ)် ပပည်တွင်းကုမ္ပဏီများကုိ ပံပ့ိးုဆပး 
ပခင်းပဖင့် ဆပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရယူလာကက 
ပါသည ် (Woods 2012; BEWG 2011)။ 
ထို့ဆကကာင့် စိုက်ပျ ိုးဆရး ကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံပခား 
ရင်းနီှးပမှပ်နံှမှုအများစုသည် တရားမဝင် နည်းလမ်း 
များပဖင့် ပပည်တင်ွးကုမ္ပဏီများ ကကားခံကာ 
ဝင်ဆရာက်လာကကသည။် ဤအဆပခအဆနများ 
သည်   စီးပွားပဖစ်စိုက်ပျ ိုးဆရးလုပ်ငန်းများ နှင့် 
ပတသ်က်သည့် နိင်ုငံပခား ရင်းနှီးပမှပ်နှံမှုပမာဏ 
ကုိ တိတိကျကျ သိရှိရန် ခက်ခဲဆစသည်။ 
သ့ုိဆသာ်လည်းအေိုပါ တရားမဝင် ရင်းနှီးပမုပ်နှံ 
မှုများသည် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ စိုက်ပျ ိုးဆရးလုပ်ငန်း 
ဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်ဆစရန်အတွက် အဆရးပါဆသာ 
အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ 

သယံဇာတထုတယ်ူဆရးစီမံကိန်းများနှင့်
ပတသ်က်သည့် ကကီးမားသည့် သဆဘာတူည ီ
ချက်များ ရှိလာခဲ့ဆသာ်လညး် နယ်စပ်ကုန်သွယ ်
ဆရးသည် အဆရးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍအပဖစ် 
ကျန်ရှိဆနသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၏ ပထမ ဆလးလ 
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ကာလအတွင်း တရုတ်ပမန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု 
သည် တရုတမ် ှ သွင်းသည့် ကုန်ပစ္စညး်များ 
ဆကကာင့် ၇၅ ရာခိင်ုနှုန်းဆကျာ် တိးုတက် 
လာခဲ့သည။် အပခားဆသာ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် 
ရင်းနှီးပမုပ်နှံသည့် နိုင်ငံများအနက် ကုိရီးယား 
နိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့သည် ၎င်းတို့၏ ကကီးမား 
သည့် သယံဇာတထုတ်ယူမှု စီမံကိန်းများမှ 
တေင့ ်နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမုပ်နှံမှုအချ ို့ကုိ ပပုလုပ ်
ခဲ့သည။် ထို့ပပင် ပမန်မာနိင်ုငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ 
လာအုိနုိင်ငံနှင့် ဗီယက်နမ်နုိင်ငံများကုိ ပဖတ်သန်း 
သွားမည့် အဆရှ့အဆနာက် စီးပွားဆရးစကကြံ - 
EWEC (သ့ုိ) အာရှအဆဝးဆပပးလမ်းမ စီမံကိန်း 
သည ် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနှင့် ဆတာင်တရုတ် 
ပင်လယ်ကုိ ေက်သွယမ်ည့် ကုန်းတွင်း လမ်းမ 
ကကီးတစ်ခု ပဖစ်လာမည် ပဖစ်သည။် EWEC ၏ 
ရညရွ်ယ်ချက်သည်  စကကြံ    သန်းသွားမည့် 
ဆဒသများတွင် လူမှုအေင့် အတန်းပမင့်မား 
ဆစရန်နှင့် ေင်းရဲမွဲဆတမှု ဆလျာ့နညး်ဆစရန် 
ရညရွ်ယပ်ခင်းပဖစ်သည် (ADB 2010, 3)။ EWEC 
ဤ အစိတအ်ပိင်ုးတစ်ခုပဖစ်သည့် နယ်စပ ်
ကုန်သွယ်ဆရးဇုန် (BEZ) ကုိ  ကရင်ပပည်နယ် 
ပမဝတဖီမို့ တစ်ဘက်ကမ်း ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက် 
တွင် ထားရှိမည် ပဖစ်ပါသည။် အာရှဖွံ့ဖဖိုးဆရး 
ဘဏ် (ADB) အဆထာက်အပံပ့ဖင့် ဆရးေွဲခဲ့သည့် 
ဧရာဝတီ-ဆချာင်ဖရာ-မဲဆခါင် စီးပွားဆရးပူးဆပါင်း 
ဆောင်ရွကမ်ှု မဟာဗျူဟာ(ACMECS) သည ်
ကကံ၊ ေီအုန်း၊ ပီဆလာပီနံ၊ ပဲနင့်ှ ရာဘာ က့ဲသ့ုိ 
ဆသာ စိုက်ပျ ိုးဆရးသီးနှံ ထွက်ကုန်များကုိ 
ပမန်မာနိင်ုငံရှိ ဆပမဧရိယာဆပါင်း ဟတ်တာ ၇ 
သန်း ဆကျာ်တင်ွ  ထိုင်းလယ်သမားများ စိုက်ပျ ိုး 
နိုင်ရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးဆပး 
နိုင်မည်ပဖစ်သည် (BEWG 2011)။ 

နိုင်ငံဝင်ဆငွအများစုသည် သဘာဝ 
သယံဇာတအရင်းအပမစ်များနှင့် ဓါတ်ဆငွ့နှင့် 
ဆရအားလျှေပ်စစ်များ ဆစျးနှိမ်ဆရာင်းချပခင်းမှ ရရိှ 
ပါသည။် သယံဇာတထုတ်ယူမှု စီမကိံန်းများ 
တွင် တရုတန်ိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ 

တို့မှ အဆပမာက်အများ ရင်းနှီးပမှပ်နှံသည့်အပပင် 
ဂျပန်နိင်ုငံ၊ ကုိရီးယားနိုင်ငံ၊ မဆလးရှားနိုင်ငံ၊ 
စင်ကာပူနိုင်ငံနှင့် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတို့မှလည်း 
တိးုပမှင့်ပမှုပ်နှရံန် အဆပခအဆန ရှိပါသည။် 
တိင်ုးရင်းသားလူမျ ိုးစုများ ဆနထိုင်ဆသာ ဆဒသ 
များတွင် သယံဇာတ ထုတ်ယူမှုများ သည် 
ပတဝ်န်းကျင်ကုိ ထိခိုက်ဆစသည့် အပပင် 
သယံဇာတကုိ မှခီိုဆသာ ဆဒသခံများ၏ အသက် 
ဆမွးမှုကုိ ဖခိမ်းဆပခာက်လျက် ရှိပါသည။် ပမန်မာ 
နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်မှုကုိ သံုးသပ် ဆလ့လာ 
ရာတင်ွ လကန်က်ကိုင်ပခင်း၏ အခန်းကဏ္ဍကုိ 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လုိအပ်ဖပီး လက်နက်ကုိင်ပခင်း 
ဆကကာင့် ပဖစ်ဆပါ်လာသည့် ဆပမယာနှင့် လူမှု့ 
အသုိင်းအဝိုင်းများအဆပါ် အကျ ိုးသက်ဆရာက်မှု 
များကုိလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်မည ်
ပဖစ်ပါသည။် လကန်က်ကုိင်ပခင်းသည် ဖွံ့ ဖဖိုးဆရး 
စီမံကိန်းများနှင့်သာမက ထိန်းသိမ်းဆရး လုပ်ငန်း 
များနှင့်လည်း နှီးနွယ်လျက်ရှိသည။် နိုင်ငံ 
ပခားရင်းနှီးပမုပ်နှံမှုများ ထပ်မံဝင်ဆရာက်လာရန် 
အတွက် ဆေးကွက်ပင့်ွဆကာင်း ပွင့်နိုင်ပါသည။် 
သ့ုိဆသာ် ထိခိုက်လွယ်သည့် အုပစ်ုများကုိ 
ကာကွယ်ဆပးနုိင်ပခင်း မရိှပါက သဘာဝ သယံဇာတ 
များ အများစု ကျန်ရှိဆနသည့် လကန်က်ကုိင် 
ပဋပိက္ခ ပဖစ်ပွားရာ ဆဒသများနှင့် အပစ် 
အခတ်ရပ်စဲထားသည့် ဆဒသများရှိ သဘာဝ 
သယံဇာတ အရင်းအပမစ် များ၊ ပတဝ်န်းကျင်နှင့် 
ဆဒသခံ ပပည်သူများအတွက် ကကီးစွာဆသာ 
ေိုးကျ ိုးများ သက်ဆရာက်နိုင်ပါသည် (BEWG 
2011)။ 
၄.၂.၆ ဆမြယာြူဝါေြျား 

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ေိုင်ခွင့် ရှင်းလငး်မှုမရှိ 
ပခင်းသည် စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းများတွင် ဆရရှည် 
ရင်းနှီးပမှပ် နှံမှုများအတွက် အတားအေီး တစ်ခ ု
ပဖစ်သည။် ထိန်းဆကကာင်းကကီးကကပ်ဆပးရသည့် 
အစိုးရအဖဲွ့အစည်းများတွင်း ဆပပာင်းလဲမှုများ 
ဆကကာင့် စီးပွားဆရးလုပ်ကုိင်ရာတွင် အကူး 
အဆပပာင်း ကုန်ကျစရိတမ်ျားကုိ ဆလျာ့နညး် 
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ဆစခဲ့ဆသာ်လညး် ပမန်မာ့စီးပွားဆရးဖံွ့ဖဖိုး တုိး 
တက်မှု အလားအလာသည် အေုိပါထိန်း 
ဆကကာင်း ကကီးကကပ်ရသည့် အစုိးရအဖွဲ့ အစညး် 
များ၏ ေက်လက်ပပုပပင်ဆပပာင်းလဲမှုများအဆပါ် 
များစွာ မူတညလ်ျက်ရှိသည့်။ ထို့ပပင် စစ် 
အုပ်ချု ပ်ဆရးနှင့် ေုိရှယ်လစ်စနစ်တ့ုိမှ နှစ်ငါးေယ် 
ဆကျာ်ကကာ ပုသွံင်းထားခဲ့သည့် ထုံးတမး် စဉ်လာ 
များပဖစ်ဆသာ အထကဆ်အာက်ေကေ်ံဆရးနှင့် 
အာဏာ ချုပကုိ်င်မှု တို့ကုိလည်း ပပုပပင်ဆပပာင်း 
လဲရန် လိုအပ်သည ်(Bissinger 2014)။  

ဆပမယာများ နိုင်ငံပိင်ု ပပုလုပ်ရာတွင် 
ရှည်လျားသည့် သမိုင်းဆကကာင်းရှိဖပီး စစ်အစုိးရ 
အုပခ်ျုပမ်ှုနင့်ှ စစ်အစိုးရ ဆကျာဆထာက် ဆနာက် 
ခံပပု အရပ်သားအစိုးရ အုပစ်ိုးခဲ့သည့် ပမန်မာ 
နိုင်ငံတွင် ဆပမသိမး်ယူမှုများနှင့် ယခုထကတ်ိုင်း 
ပဖစ်ပွားလျက်ရှိသည့် ပပည်တွင်း ပဋပိက္ခများက 
ကကီးစိုးလျက်ရှိသည။် ဤသ့ုိဆသာ အဆပခအဆန 
များတွင် နိုင်ငံ၏ အချုပအ်ပခာအာဏာပုိင်မှု၊ 
လုပ်ပုိင်ခွင့် အကျ ိုးအပမတ်ရှာ ဆဖွမှု၊ တရား 
ဥပဆဒစိုးမိးုမှုနှင့် စစ်တပ၏် အခန်းကဏ္ဍတို့နှင့် 
ပတသ်က်၍ အဆရးကကီးသည့် ဆမးခွန်းများစွာ 
ရှိဆနသည် (Ferguson 2014)။ ဆပမယာ ဥပဆဒ 
သည ်ဆပမယာလုပ်ကိုင်ပိုင်ေိုင်ခွင့်များ ခိုင်မာဆစ 
ရန် ရညရ်ွယ်ခဲ့ဆသာ်လညး် စိုက်ပျ ိုးဆရး လုပ်ငန်း 
များတွင် လုပ်ကုိင်ဆနဆသာ အဆပခအခံ လယ် 
သမားများနှင့် တိင်ုးရင်းသား လူမျ ိုးစုများ 
အတွက် ေိုးကျ ိုးများကုိသာ သက်ဆရာက် 
ဆစသည။် ဥပဆဒကုိ လူထု ေန္ဒသဆသာထား 
အပမင်ကုိ ရယူပခင်းမရှိဘဲ ဆရးေွဲခဲ့သပဖင့် အစိုးရ 
၏ ဆပမယာဥပဆဒ ပပုပပင်ဆပပာင်းလဲဆရးသည် 
ဆပမယာသိမ်းမှုများကုိ ထပ်မံပဖစ်ဆပါ်ဆစဖပီးနှင့် 
ပဖစ်ပွားလျက်ရှိသည့် မတရားမှုများကို ဥပဆဒ 
ဆဘာင်အတွင်း အကျုံးဝင်ဆစသည်(McCarthy 
2016)။ စွန့်ပစ်ဆပမ၏ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ေိုချက်သည် 
ဆဒသခံပပညသူ် ဆပမယာပိုင်ေိုင်ခွင့်ကုိ  ပပင်းပပင်း 
ထန်ထန်ထိခုိက်ဆစသည့်အပပင် နုိင်ငံဆရးေုိင်ရာ 
အဆကကာင်းအရာများပဖင့် ေက်စပဆ်နပါသည။် 

ဖဗိတိန် အင်ပါယာဆခတ်တွင် နယ်ဆပမချဲ့ထွင်ကာ 
ကုိလိုနီအစိုးရ၏ အကျ ိုးအပမတ် အတွက်အသံုး 
ချခဲ့ ကကပါသည။် လွတ်လပ်ဆရးရဖပီး ပမန်မာ့ 
အစိုးရလကထ်ကတ်ွင် အရင်းအပမစ်များကုိ 
နိုင်ငံပခားသားများ၏ချုပ်ကုိင်မှုမှ ဖယ်ရှားရန် 
နှင့် တုိင်းပပည်၏ စစ်တပ်ကုိ  ဆကျွးဆမွးဆထာက်ပ့ံ 
ဆပးနိုင်ရန် လုံးပမ်းခဲ့သည။် အစိုးရသည ်၎င်း၏ 
စီးပွားဆရးနှင့် နယ်ဆပမပိုင်ေိုင်မှု အချုပ်အပခာ 
အာဏာကုိ တညဆ်ောက်ဖပီးဆနာက် အကျ ိုးတူ 
ဖက်စပ ် ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် နိုင်ငံတကာ 
ပ့ုိကုန်များ ရရိှရန်အတွက် တုိင်းပပည်၏ စီးပွားဆရး 
ကုိ တံခါးဖွင့်ခဲ့သည။် အချုပအ်ပခာအာဏာ 
တညဖ်မဲဆရးအတွက် ဖခိမ်းဆပခာက်မှုအပဖစ် ယခင် 
ကယူေခဲ့ဆသာ နိုင်ငံပခား ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှုများ 
ကုိလည်း (ယခုအခါ ဖခိမ်းဆပခာကမှုအပဖစ် ယူေ 
ပခင်းမရှိဆတာ့သည့် အတွက်) နိုင်ငံအတွင်း 
ရင်းနှီးပမုပ်နှံရန် ေွဲဆောင်ခဲ့သည။် စွန့်ပစ်ဆပမ 
ဆခါင်းစဉ်ဆအာက်မှ ဆပမများသည် ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှု 
အခွင့်အလမ်းများနှင့် အပမတအ်စွန်းများ ရရှိ 
ဆစရန် ဖန်တီးဆပးလျက်ရှိသည။် အကကီးစား 
နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးပမှပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများအတွက် 
စွန့်ပစ်ဆပမဆခါင်းစဉ်တပ်ကာ ဆပမယာ သိမ်းေည်း 
မှုများက စစ်တပကုိ် ဆကျွးဆမွးဆထာက်ပံ့ရန် 
အတွက်လံုဆလာက်ရံုသာမက မကကုံစဖူးများပပား 
ဆသာ အကျ ိုးအပမတမ်ျားကုိပါ ဖန်တီး ဆပးခဲ့ 
သည ်(Ferguson 2014)။ 

၂၀၀၈ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုအံဆပခခံဥပဆဒသည်  
ပစ္စည်းဥစ္စာ မူပုိင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆဖာ်ပပချက် 
များ ပါရှိပါသည်(အပိဒ်ု ၃၅ နှင့် ၃၆)။ အပိဒ်ု ၃၇ 
အရ နိုင်ငံဆတာသ်ည် နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဆပမအား 
လုံး၏ ပင်ရငး်ပိုင်ရှင်ပဖစ်ကာ နိုင်ငံသား များထံ 
မှာဆပမကုိ ပပန်လညသိ်မး်ယူပိုင်ခွင့် ရှိသည။် 
နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဆပမအားလုံးသည် နိုင်ငံပိုင် 
ပဖစ်သည့်အတွက် နိုင်ငံဆတာအ်ာဏာချုပ်ကုိင် 
ထားသူများနှင့် အရင်းရှင်များအကကား ဆနွးဆထွး 
ဆသာ ေက်ေံဆရးပဖစ်ထွန်းလာသည်၊။ သ့ုိပဖစ်ရာ 
နိုင်ငံဆရးစီးပွားဆရးအရ အခွင့်အာဏာမရှိသည့် 
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အဆပခခံလူတန်းစားများကုိ ထိခိုက်နစ်နာဆစဖပီး 
အထကတ်န်းလွှာ အသုိင်းအဝိုင်း အတွက် 
စီးပွားဆရးနှင့်နိုင်ငံဆရးအကျ ိုးအပမတ် ကကီးစွာ 
ပဖစ်ထွန်းဆစသည။် သယံဇာတထုတ ် ယူဆရး 
စီမကိံန်းကကီးများသညလ်ညး် အများစုမာှ ဆဒသ 
တွင်းအစိုးရများ၏ ဆငွဆကကး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 
သ့ုိမဟုတအ်ပပည့်အဝဆထာက်ပံ့မှုပဖင့် လည်ပတ် 
လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံပိင်ုစီးပွားဆရးလုပ်ငန်းများ 
(SoEs)များမှ လုပ်ကုိင်ကကပခင်းပဖစ်သည့်အတွက် 
ပုဂ္ဂလိက/ အများပပည်သူ အကျ ိုးစီးပွားကုိ 
ခွဲပခားရန် ခက်ခဲဆစသည ်(Woods et al.2013)။ 
၂၀၁၂ခုနှစ် လယ်ယာဆပမ ဥပဆဒတွင် ပထမဉီးေံုး 
အကကိမ်အပဖစ် ဆပမအသံုးပပုခွင့်နှင့် လက်လွှဲဆပပာင်း 
ပုိင်ေုိင်ခွင့် (လွှဲဆပပာင်းပုိင်ေုိင်မှုကုိ မှန်မှန်ကန်ကန် 
မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်) တို့နှင့်ပတသ်က်၍ 
ဆဖာ်ပပချက်များပါရှိလာသည။် သ့ုိဆသာ်လည်း 
လယ်ယာဆပမဥပဆဒကုိ ဆပမလွတ၊်ဆပမလပ်နှင့် 
ဆပမရိင်ုး များစီမခံန့်ခွဲမှုဥပဆဒ (VLV Law)၊ 
နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမုပ်နှံမှုဥပဆဒတို့ပါ ပပဌာန်းချက် 
များနှင့် ဆပါင်းစပ်၍ တလွဲအသံုးပပုမှုများ ရှိလာ 
နိုင်သည။် လယ်ယာဆပမဥပဆဒသည် လူတိုင်း 
အတွက် အကျ ိုးပဖစ်ထွန်းဆစ နိုင်ဆသာ်လညး် 
ပပည်တင်ွးပပည်ပ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများသည် 
၎င်းတို့ ဝယ်ယူရရှိထားဆသာဆပမများ နှင့် 
အစိုးရမ ှ ဆပမလွတ် (သ့ုိမဟုတ်) စွန့်ပစ်ဆပမ 
ဆခါင်းစဉ်တပ၍် ချထားဆပးဆသာ ဆပမများ 
အတွက် ဆပမအသုးံ ပပုခွင့်လကမ်ှတ် (Land Use 
Certificates – LUC)များကုိ အလွယ်တကူ 
ရရိှနိုင်သည။် 

လကတ်ဆလာတွင် ဆပမအသံုးပပုမည့် 
နည်းလမ်း၊ ဆပမပုိင်ေိုင်သူနှင့် ဆပမအသုးံပပုမည့် 
ရညရွ်ယ်ချက် စသည်တို့ကုိ တိတိကျကျ 
သိရှိသတ်မှတန်ိုင်ရန်အတွက် ဆပမယာမူဝါဒနှင့် 
ဥပဆဒပပင်ေငမ်ှုများကို ဆောင်ရွကလ်ျက်ရှိ 
သည။် သ့ုိဆသာ်ပငားလညး် ပိမုိ၍ုညညီွှတ ်
မျှေတသည့် ဆပမယာရပိင်ုခွင့်များ ဆပါ်ထွန်း 
လာဆရးအတွက်ဉီးတညသ်ည့် ဆပမယာမူဝါဒ 

ပပုပပင်ဆပပာင်းလဲဆရးလုပ်ငန်းများတွင် အင်အား 
ကကီးမားသည့် စီးပွားဆရးအကျ ိုးအပမတမ်ျားနှင့် 
နိုင်ငံဆရးအင်အားစုများသည် အတိက်ုအခံပပု၍  
ေန့်ကျင်ဆနကကသည် (TNI 2013)။ အိမန်ီးချင်း 
နိုင်ငံများကကုံဆတွရသက့ဲသ့ုိ ဆပမယာကုိ အရင်း 
ပပု၍ လယ်ပိုင်ရှင်များကုိ အလုပ်သမားများ 
အပဖစ ် ဆပပာင်းလဲဆစသည့် ပုစံံများအတိင်ုး 
ပမန်မာနိင်ုငံတွင်လည်း ကကုံဆတွ့ဆနရသည် 
(Scurrah et al. 2015)။  

သုဆတသနနှင့်နညး်ပညာဖလှယ်ဆရးအ
ဖွဲ့ (GRET)၏ ဆလ့လာမှုအရ  ဆပမပပန့်ဆဒသများ 
တွင် ရှိရင်းစွဲ မိရိုးဖလာ ဆပမယာလုပ်ကုိင် 
ပိင်ုေိုင်ခွင့်ဓဆလ့များသည် ဆပပာင်းလွယ်ပပင် 
လွယ်ရှိသည့်အတွက် ဆပမယာ မှတ်ပုံတင်ပခင်း 
လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အခက်အခဲမရှိဘဲ ဖပီးပပည့် 
စုံသဆလာက်နီးနီး ရှိဆနဖပီပဖစ်သည် (Scurrah 
et al.2015)။ မိရိုးဖလာ ဆပမယာလုပ် ကုိင်ပိုင် 
ေိုင်ခွင့်များကုိ သင့်ဆလျာ်သည့် အသိအမှတ် 
ပပုမှုနှင့် ဥပဆဒဆကကာင်းအရ ကာကွယ်ဆပးမှုများ 
မရှိပါက တရားဝင်ဆပမယာပိင်ုေိုင်ခွင့်ရရှိဆစဆရး 
ကကိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည် လာအိုနိုင်ငံနှင့် 
ကဆမ္ဘာဒီးယားနိုင်ငံများ ကကုံဆတွ့သက့ဲသ့ုိပင် 
ပိင်ုေိုင်ခွင့် မခိုင်မာပခင်းကုိသာ ပိမုိပုဖစ်ဆပါ် 
ဆစမည်ပဖစ်သည် (Ibid 2015)။  

တုန့်ပပန်သည့်အဆနပဖင့် အကျ ိုးတူပူးဆပါင်း 
ဆောင်ရွကမ်ှု (သ့ုိမဟုတ်) အလွတသ်ဆဘာ 
စီစဉ် ဆောင်ရွကမ်ှုများမှေင့် နိုင်ငံပခားရင်းနှီး 
ပမှပ်နှံမှုများကုိရယူ၍ ပပည်တွင်းမှ နိုင်ငံဆရးနှင့် 
စီးပွားဆရးအရ အာဏာရှိသည့် အထက်တန်း 
လွှာများသာ အရင်းအပမစ်များကုိ စုဆောင်း 
ပိင်ုေိုင်နိုင်ရန်အတွက် ပမန်မာကုမ္ပဏီများက 
ပပင်ေငလ်ာကကသည။် ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှုဥပဆဒ 
(FIL) မပပဌနး်မှီက အေုိပါ လုပ်ရပ်များသည် 
တညေ်ဲဥပဆဒများ၏ အကာအကွယ်ကို ရရိှ 
ဆနကကသည။် ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမး်ဆရး 
ဉပဆဒများ၏ ပပည့်စုံလုဆံလာက်မှုမရှိပခင်းနှင့် 
အစိုးရ၏ ကကီးကကပ်ထိန်းဆကကာင်းမှု အားနည်း 
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ပခင်းဆကကာင့် ပမန်မာနိင်ုငံရှိ ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီး 
ပမုပ်နှံသူများက လူမှု့အသုိင်းအဝိုင်း အကျ ိုး 
စီးပွားအတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွကမ်ှု (CSR) 
မှာလည်း အနည်းငယ်သာ ရှိသည် (Lynn and 
Oye 2014)။ 

၂၀၁၀-၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း ပပုပပင် 
ဆပပာင်းလဲမှုစာရင်းတွင် ဆပမယာပပုပပင်ဆပပာင်းလဲ 
ဆရးသည် ထိပ်ေုံးမှ ပါဝင်ခဲ့ကာ ဆပမယာစီမ ံ
အုပခ်ျုပမ်ှု အစီအစဉ်များတွင် အလှူရှင်များ 
ဆပါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည။် သ့ုိဆသာ်လည်း ဆဒသ 
တွင်းရှိ ဗီယက်နမန်ိုင်ငံက့ဲသ့ုိ တစ်နိုင်ငံလုံး 
အတိင်ုးအတာပဖင့် ဆပမယာပိင်ုေိုင်ခွင့်များ ခွဲဆဝ 
သတ်မှတပ်ခင်းကို ဉီးစီးဉးီဆောင် ပပုဆောင်ရွက် 
ရန်နှင့် လိုအပ်သည့် ဆငွဆကကးဆထာက်ပံ့မှုများ 
ပပုလုပ်ရန်အတွက် မည်သည့်အင်အားကကီး 
ဖွံ့ ဖဖိုးဆရးအဖွဲ့အစည်း (သ့ုိမ ဟုတ်) နိုင်ငံတကာ 
ဘဏ္ဍာဆရးအဖွဲ့အစည်းကမျှေ ကမ်းလှမ်းလာ 
ပခင်းမရှိပါ (Zakout 2016)။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် 
ဆပမလွတဆ်ပမလပန်ှင့် ဆပမရိုင်း စီမခံန့်ခွဲမှုဥပဆဒ၊ 
လယ်ယာ ဆပမဥပဆဒနှင့် အပခားေက်စပဆ်သာ 
ဥပဆဒများ (နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှပ်နှံမှုဥပဆဒ)အရ 
အမျ ိုးမျ ိုးဆသာ အစိုးရအဖွဲ့  အစည်းများနှင့် 
ဆကာ်မတီများကုိ တည်ဆထာင်ဖဲွ့စည်း၍ လုပ်ကုိင် 
ပိင်ုေိုင်ခွင့်များ အပ်နင်ှးပခင်း၊ ရုတ်သိမး်ပခင်း 
တို့နှင့် ပတ်သက်သည့် အခွင့်အာဏာများကုိ 
ဆပးအပ်ခဲသ့ည။် သ့ုိဆသာ်လညး် ေုံးပဖတ် 
ချက်များနှင့်ပတသ်က်၍ အယူခံဝင်ပခင်းအတွက် 
ကူညီပံ့ပိုးရန် (သ့ုိမဟုတ်) ပပည်သူများအား 
တရားမျှေတမှု ရရှိဆစဆရး ကူညီဆောင်ရွကရ်န် 
အတွက် ဆဖာ်ပပထားပခင်းမရိှပါ။ အစုိးရ မဟုတ်ဆသာ 
အဖွဲ့ အစညး်များနှင့် သုဆတသီများမှ အစပပုခဲ့ 
သည့် လူထုပးူဆပါင်းမှုအဆပခပပု လကဆ်တွ့ 
သုဆတသန နည်းလမ်းများကုိ နိုင်ငံအတွင်း 
တိးုတက် ဆကာင်းမွန်သည့် မူဝါဒချမှတဆ်ရး 
လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသံုးပပုရန်အတွက် စိတ်ဝင် 
စားမှုများ ပမင့်တက်လာလျက်ရှိသည် (Scurrah 
et al.2015)။ 

ဉီးသိန်းစိန်အစိုးရလကထ်က်တင်ွ ေင်းရဲမွဲဆတ 
မှုဆလျာ့ချရန် ကတိကဝတ်များ ထားခဲဆ့သာ် 
လည်း ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကဆရစီ ပပုပပင် ဆပပာင်း 
လဲမှုနှင့်အတူ လယ်ယာစီးပွားဆရး စီမံကိန်း 
များနှင့် အပခားစီမကိံန်းများတွင် ဝင်ဆရာက် 
လာသည့် နိုင်ငံပခား ရင်းနှီးပမုပ်နှံမှုများသည် 
ဆပမယာပမာဏများစွာ ရယူခဲ့ကကသည့်အတွက်  
ဆဒသခံပပညသူ်များ၏ ဆပမယာေုံးရှုံးမှုများနှင့် 
ဆနရပ ် စွန့်ခွာရမှုများကုိ ပဖစ်ဆပါ်ဆစသည် 
(Scurrah et al 2015; Cook 2011)။ နိုင်ငံပခား 
ရင်းနှီးပမှပ်နှံမှုသည် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် 
တွင် အဆမရိကန်ဆဒါ်လာ ၄.၁ ဘီလီယံအထိ 
အံ့ဩဖွယ ် တိးုတက်များပပားလာခဲ့ဆသာ်လည်း 
ဆပမယာအများအပပား ခွဲဆဝချထားဆပးခဲ့သည့် 
လယ်ယာစီးပွားဆရးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီများသည် 
ဆမျှော်လင့်ထားသက့ဲသို့ အခွန်ဆတာ်ဆငွများနှင့် 
ဆပမယာသိမ်းေည်းခံခ့ဲရသည့် ဆဒသခံများအတွက် 
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးဆပးနိုင် 
ပခင်းမရှိပါ။ 

၂၀၁၂ ခုနှစ် ဆပမယာဥပဆဒ များနှင့် 
အမျ ိုးသားဆပမအသုးံချမှုမူဝါဒ (NLUP)သည် 
ဆပမယာပိုင်ေိုင် လုပ်ကုိင်ခွင့် မခိင်ုမာမှုနှင့် 
စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုမံှုမရှိပခင်းတို့ကုိ ပိမုိေုိုးရွား 
ဆစနိုင်ပါသည။်  အထူးသပဖင့် ဆပမယာပိုင်ေိုင် 
ခွင့်မရှိသည့် ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာ စိုက်ပျ ိုး 
ဆနဆသာ တိင်ုးရင်းသား လူနည်းစုများအတွက် 
အဆပခအဆန ပိမုိေုိုးရွားဆစနိုင်ပါသည် (FAO 
2016)။  
၄.၂.၇ တိင်ုးရင်းသား ပဋပိက္ခ 

စစ်တပ်နီှးနွယ်လျက်ရိှဆသာ ကုမ္ပဏီများ 
အား ဆပမဧရိယာဆပါင်း ၇၂၈,၄၃၄ ဟတ်တာ ကုိ 
ေီအုန်း စိုက်ပျ ိုးရန် ခွဲဆဝချထားဖပီး ပဖစ်ပါသည။် 
နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှပ်နှံမှုများ ဝင်ဆရာက်လာသည် 
နှင့်အမျှေ ဆပမယာသိမး်ေညး်မှုများလည်း ပိမုိ ု
များပပားလာခဲ့ဖပီး Myanmar Stark Prestige 
Plantation (MSPP) ကုမ္ပဏီ၏ ေီးအုန်း 
စိုက်ခင်း လုပ်ပုိင်ခွင့်ပဖစ်ရပ်များက ဆဖာ်ပပဆန 
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သက့ဲသို့ပင် လူ့အခွင့်အဆရး ချ ိုးဆဖာက်မှုများနှင့် 
ပတဝ်န်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများကုိ ပဖစ်ဆပါ် 
ဆစခဲ့သည။် Myanmar Stark Prestige 
Plantation (MSPP) ကုမ္ပဏီ၏ ေီအုန်း 
စိုက်ခင်း လုပပ်ိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်သည့် အကျ ိုး 
သက်ဆရာက်မှုများကုိ “အစိြး်ဆရာင်ကန္တာရ: 
တနသသာရီတိုင်းရိှ ဆေသြေံြျား MSPP ေီအုန်း 
စိုက်ပျ ိုးဆရးလုပ်ငန်းကို အံတြုှု”  စာအုပတ်ွင် 
ဆဒသခံ အရပ်ဖက် အဖွဲ့ အစညး်များမှ မှတ်တမ်း 
တင် ဆဖာ်ပပထားသည် (Green Desert 2016). 

သစ်ဆတာဉီးစီးဌာနဆအာက်ရှိ သစ်ဆတာ 
နယ်ဆပမများနှင့် အစုိးရစီမံ ပုိင်ခွင့်ရိှဆသာ ကကိုးပပင် 
ဆတာများတွင် သစ်ဆတာများကုိ ခုတ်ထွင်၍ 
စုိက်ခင်းများကုိ တည်ဆထာင်ခွင့် ဆပးထားသည်။ 
အစိုးရမှဆစာင့်ကကည့် စစ်ဆေးပခင်းနှင့် မှတ်တမ်း 
တင်ပခင်းများ မရိှဆသာဆကကာင့် သစ်ဆတာများကုိ 
အဆပပာင်ရှင်းကာ ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုကုိ 
ပဖစ်ဆပါ် ဆစပါသည်(Green Desert 2016)။ 
စိုက်ခင်းများ တညဆ်ထာင်ဆသာ ဆနရာများတွင် 
ဆပမယာပိုင်ေိုင်ခွင့်များ ေုံးရှုံးလာကကပါသည် 
(Webb et al.2014; Jones 2014)။ ဥပမာ 
အားပဖင့် ၂၀၀၂ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း 
ဘုတပ်ပင်းနှင့် တနသသာရီဖမို့နယ် များတွင် 
ေီအုန်း စိုက်ခင်းများဆကကာင့် သဘာဝဆတာ 
ဧရိယာဆပါင်း ၇၅,၀၀၀ ဟတ်တာကုိ ေုံးရှုံးခဲ့ 
ပါသည ်(Bhagwat et al. 2017)။ 

သဘာဝ သယံဇာတများကုိ ချုပကုိ်င် 
လိုပခင်းသည် သဘာဝ သယံဇာတ အရင်းအပမစ် 
များ အများစု ကျန်ရှိဆနသည့် တိင်ုးရင်းသား 
ဆဒသများတွင် ပဋပိက္ခ ပဖစ်ပွားရပခင်း ၏ 
အဆကကာင်းရင်းတစ်ခု ပဖစ်သည။် ဆကာင်းမွန ်
ဆသာစီးပွားဆရးမူဝါဒမရှိပခင်းနှင့် တိင်ုးရင်းသား 
လက်နက်ကုိင်များနှင့် သင့်ပမတ်ရန် ေန္ဒမရိှပခင်း 
များဆကကာင့် နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှပ်နှံမှု တိုးလာ 
ပခင်းသည် တိင်ုးရင်းသားဆဒသများရှိ သဘာဝ 
ပတဝ်န်းကျင်နှင့် ဆဒသခံများအဆပါ် များစွာ 
အကျ ိုးသက်ဆရာက် ဆစနိုင်သည။် အဆပခခံ 

ဆတာင်သူများထံမှ ဆပမယာများကုိ ပပည်တွင်း 
ပပည်ပ ကုမ္ပဏီကကီးများက သိမး်ယူလိုက်သပဖင့် 
ဆေးကွက်ဖွင့် အရင်းရှင် စီးပွားဆရးစနစ်သ့ုိ 
အကူးအဆပပာင်းတွင် ဆတာင်ဆပါ်တုိင်းရင်းသား 
လူမျ ိုးများ သည် သားဆကာင်များ ပဖစ်ခဲရ့သည။် 
ပပဌာန်းဥပဆဒများထက် ထုံးတမး်စဉ်လာ ရိုးရာ 
ဓဆလ့များကုိ ကျင့်သံုးလိုက်နာလျက်ရှိသည့် 
ဆတာင်ဆပါ်ဆဒသများတွင် ဆပမယာလုပ်ကိုင် 
ပိင်ုေိုင်ခွင့်သည် အလွန်အားနည်းလျက် ရှ ိ
သည။် အဓိက အဆပခခံပပဿနာမှာ ဆတာင်ဆပါ် 
ဆဒသများရှိ ရိုးရာဆပမအသံုးချ မှုပံုစံများကုိ 
အသိအမှတ်မပပုပခင်း ပဖစ်သည။် ဆဒသခံ 
ပပည်သူအစုအဖွဲ့ ပုိင် သစ်ဆတာလုပ်ငန်း ေိုင်ရာ 
ညွှန်ကကားချက်များ (CFI)သည် အခွင့်အလမ်း 
ဆကာင်းတစ်ခုပဖစ်ဆသာ်လည်း မိရုိးဖလာဆပမယာ 
စီမ ံ အုပခ်ျုပမ်ှုအတွက် မဟာဗျူဟာတစ်ခု 
မဟုတသ်ည့် အတွက် ဆဒသခံပပညသူ်များ၏ 
ဆပမအသုးံချမှု၊ လကလ်ှမ်းမှမီှုနင့်ှ ဆပမစီမံခန့်ခွဲမှု 
အဆပခအဆနများကုိ ဆပပာင်းလဲသွားဆစမည် 
မဟုတပ်ါ။ သစ်ဆတာဉီးစီးဌာနနှင့် ပူးဆပါင်း၍ 
စီမအံုပခ်ျုပခ်ွင့်ရသည့် ဆဒသခံပပည်သူ အစုအဖွဲ့  
ပိင်ု သစ်ဆတာလုပ်ငန်းသည် သီးနှံပင်များ 
စုိက်ပျ ိုးပခင်းထက် သစ်ဆတာသစ်ပင်များ စုိက်ပျ ိုး 
ပခင်းကုိ ပိမုိအုားဆပးသည်။ ဆပမပပန့် ဆဒသရှိ 
ဆတာင်သူလယ်သမားများသည် ဆပမယာလုပ်ကုိင် 
အသံုးပပုခွင့်များ ခိုင်မာဆစရန်အတွက် အလွတ် 
သဆဘာ လူမှုဆရးထုံးတမ်းစဉ်လာများကုိ မှခီိ ု
အားထားကကသည။် ဆငွဆကကး ချမ်းသာဆသာ 
လယ်သမားများ (ဝင်ဆငွဆကာင်းဖပီး အာဏာပုိင် 
များနှင့် အေက်အစပ်ရိှသည့် ဆပမပုိင်ရှင်များ) 
အဆနပဖင့် ဆပမအသုးံချခွင့်လကမ်ှတ် (LUCs) 
များကုိ ဆလျှောက်ထားရယူဖပီး ဆပမပုိင်ေိုင်မှု 
ခိုင်မာဆအာင် ဆောင်ရွက်နိုင်ကကသည။် သ့ုိဆသာ ်
လည်း ထိုဆပမအသုးံချခွင့်လက်မတှ်များသည် 
ဆပမသိမ်းေညး်မှုများကုိဆတာ့ ကာကွယ်နိုင်မည် 
မဟုတပ်ါ (BEWG 2011)။ 
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ဆပမယာလုပ်ကိုင်အသံုးပပုခွင့်ခိုင်မာမှုမရှိ
ပခင်း၊ အဆပခခံလူတန်းစားများမှ သယံဇာတ 
အရင်းအပမစ်များကုိ သံုးစဲွပုိင်ခွင့်မရိှပခင်း၊ စားနပ် 
ရိက္ခာဖူလုံမှုမရှိပခင်းနှင့် ခိုင်မာသည့် အသက်ဆမွး 
မှုလုပ်ငန်းမရှိပခင်း၊ လူ့အခွင့်အဆရးချ ိုး ဆဖာက်ခံ 
ရပခင်းတ့ုိဆကကာင့် လူ့အဖဲွ့အစည်းအတွင်း အလွှာ 
အသီးသီး၌ အာဏာ မညီမျှေမှုများ ပဖစ်ဆပါ်လာ 
သည။် ပမန်မာ့လွတလ်ပ်ဆရးဆခတ်အလွန်တွင် 
နယ်စပ်ဆဒသရှိ တိင်ုးရင်းသား လူမျ ိုးစုများ 
သည် အပစ်ပယခ်ံများအပဖစ် ခံစားဆနရသည။် 
တုိင်းရင်းသားလူနည်းစုများ တန်းတူ အခွင့်အဆရး 
ရရိှရန်နှင့် အနာဂတ်တင်ွ ကုိယ်ပုိင် အုပခ်ျုပခ်ွင့် 
ရရိှရန်အတွက် တိင်ုးရင်းသားများသည် အစိုးရ 
ကုိေန့်ကျင်၍ လကန်က်ကုိင်တိုက်ပွမဲျားကုိ 
ေင်နွဲခဲက့ကသည် (Smith 1991)။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် 
တွင် ခွဲထွက်ခွင့်ရလိုဆသာ ဆသာင်းကျန်းသူများ 
အန္တရာယ်ဆကကာင့် ဗုိလ်ချုပ်ဆနဝင်းသည် ဒီမုိကဆရစီ 
အစိုးရကုိ ပဖုတ်ချကာ အာဏာသိမး်ခဲ့သည။် 
၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် ပပဌာန်းခဲ့သည့် သီးစားချ 
ထားဆရး ဥပဆဒသည် ဆပမရှင်နှင့် သီးစားများ 
ကကား သဆဘာတူညခီျက်များကုိ အစုိးရမှ  
ဖျက်သိမ်းနိုင်ရန် အခွင့်အာဏာ အပ်နင်ှးခဲ့သည့် 
အပပင် ပပည်သူများ၏ ဆပမယာပိုင်ေိုင်ခွင့်နှင့် 
ငှားရမ်းခွင့်များကုိ ပါကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ခဲ့သည။် 
ဉီးဆနဝင်း၏ ေိုရှယ်လစ်စီမံကိန်း အစီအစဉ် 
တစ်ခုအပဖစ် အဆကကးတင်လျက်ရိှသည့် ဆတာင်သူ 
လယ်မားများ၏ ဆပမယာများကုိ ဆကကးရှင်များ 
သိမး်ေညး်ပိုင်ခွင့်မှ အကာအကွယ်ဆပးနိုင်ရန် 
၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ဆတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အဆရး 
ကာကွယ်သည့်ဥပဆဒကုိလညး် ပပဌာန်းခဲ့သည် 
(Oberndorf 2012)။ နိုင်ငံအတွင်း တင်းမာမှု 
များနှင့် တုိင်းရင်းသားပဋိပက္ခများသည် သစ်ဆတာ 
ဥပဆဒ စိုးမိးုမှု၊ စီမအံုပခ်ျုပမ်ှုနင့်ှ ကုန်သွယ်မှု 
ေုိင်ရာ ေန္ဒအဆလျာက်မိတ်ဖက်အပဖစ် သဆဘာ 
တူညီမှု လုပ်ငန်းစဉ် (FLEGT VPA)နှင့် 
ပတသ်က်၍ ညှိနှိုင်းဆေွးဆနွးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ 
အဆပါ် သက်ဆရာက်မှု ရိှခဲ့ပါသည် (Naujoks et 

al.2017)။ အထူးသပဖင့် အမျ ိုးသားအေင့်တွင် 
အစိုးရ၊ ပပည်သူ့စစ်နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက် 
ကုိင်များအကကား လူမှုဆရးနှင့် နိုင်ငံဆရးေိုင်ရာ 
မဆကျနပ်ချက်များ၊ နယ်ဆပမခွဆဲဝမှုပပဿနာများ၊ 
စီမအံုပခ်ျုပမ်ှု ပုစံံနှင့် ကုိယ်ပုိင်အုပခ်ျုပခ်ွင့် 
သ့ုိမဟုတ် ဖက်ဒရယ်ဝါဒ အယူအေများနှင့် 
ပတသ်က်၍ လကန်က်ကုိင် ပဋပိက္ခများနှင့် 
ပပင်းထန်သည့် နိုင်ငံဆရး အပငင်းပွားမှုများ 
ဆပါ်ဆပါက်လာသည်။ နုိင်ငံတွင်းရိှ အင်အားကကီးမား 
ဆသာ လကန်က်ကုိင်အဖွဲ့များသည် ပဋပိက္ခ 
ဆဒသများတွင် ဗဟုိအစုိးရကုိယ်စား ဆသာ်လည်း 
ဆကာင်း၊ ဗဟုိအစုိးရအဖဲွ့အစည်းများနှင့် စင်ဖပိုင် 
ဆသာ်လညး်ဆကာင်း တိင်ုးရင်းသား လူမျ ိုးစုများ 
ကုိ နှစ်ဆပါင်း ၆၀ ဆကျာ်ကကာဆအာင် စီမအုံပခ်ျုပ ်
လျက်ရှိသည။် ဖပီးခဲ့သည့် ေယ်စုနှစ်များစွာ 
အတွင်း နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဆနရာမျ ိုးစုံတွင် 
ပဋပိက္ခများ ဆပါ်ထွက်ခဲ့ရာ တပမ်ဆတာ်သည် 
တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကုိင်အဖွဲ့ များစွာနှင့် 
တိက်ုခိုက်ခဲ့ဖပီး အထူးသပဖင့် ကချင်၊ ရှမး်၊ 
ကယား၊ ကရင်၊ မွနန်ှင့် တနသသာရီဆဒသများရိှ 
တိင်ုးရင်းသား လကန်က်ကုိင်များနှင့် တိက်ုခိုက် 
ခဲ့သည။် ထိရှလွယ်သည့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲဆရး 
သဆဘာတူညီချက်များသည် နုိင်ငံ၏ အပခားဆဒသ 
များတွင် တည်ဖမဲဆနေဲပဖစ်ဆသာ်လည်း မကကာခင် 
က ကချင်နှင့် ရှမး်ပပည်နယ်များတွင် ပပင်းထန် 
သည့် တိက်ုပွဲများ ပဖစ်ဆပါ်ခဲ့သည်(Naujoks et 
al. 2017, 10)။ တပမ်ဆတာမ်ှ လူသားမျ ိုးနွယ် 
တစ်ခုလုံးကုိ ထိခိုက်ဆစသည့် ရာဇဝတ်မှုများ 
ကျူ းလွန်ခ့ဲသည်ဟု စွပ်စဲွခံခ့ဲရသည့် ရခုိင်ပပည်နယ်မှ 
မူစလင် ၇၀၀,၀၀၀ ဆကျာ် ဘဂသလားဆဒ့ရှ် သ့ုိ 
အစုလုိက် အခပုံလိုက် ထွက်ခွာမှုပဖစ်ပွားခဲ့သည။် 
အေုိပါပဖစ်ပွားမှုကုိ အဆကကာင်းပပုလျှေက် တရားမဝင် 
သစ်ထုတ်မှု ပဆပျာက်ဆရးနှင့် ထိဆရာက်ဆသာ 
သစ်ဆတာစီမံအုပခ်ျုပမ်ှုများ ပဖစ်ဆပါ်လာဆစရန် 
ပမန်မာနုိင်ငံ၏ ဥဆရာပသမ္ဂနှင့် လက်တဲွဆောင်ရွက် 
ရန်ကကိုးပမ်းမှုကို ဆငွဆကကးအဆထာက် အပံဆ့ပး 
ပခင်းအား ဖဗိတိန်နိုင်ငံက ရပ်ေိုင်းခဲ့သည် (Lynn 
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2018)။ ရခုိင်ပပည်နယ် ပပဿနာသည် အစိုးရ၏ 
ဉီးစားဆပး လုပ်ငန်းစဉ်များကုိ ဆပပာင်းလဲ ဆစခဲ့ 
ဖပီး စီးပွားဆရးနှင့် လူမှုဆရး ဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်မှု 
ပဖစ်စဉ်များမှ ချပ်လှပ်ထားခံရသည့် လူနည်းစု 
များကုိ ပစ်မှတထ်ားလာခဲသ့ည် (Ibid 2018)။ 
ရခိုင်ပပည်နယ် ပပဿနာများဆကကာင့် နိုင်ငံပခား 
ရင်းနီှးပမှပ်နံှမှု၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက် 
သည့် နိုင်ငံစီးပွားဆရး လုပ်ငန်းများကုိ ထိခိုက် 
ဆစပါသည် (Naujoks et al.2017)။ 
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ဖပီးခဲ့ဆသာအခန်းတွင် ရှင်းလငး်ဆဖာ်ပပ 
ခဲ့ဆသာအဆပခအဆနအရ သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်း 
ကုိ ဆရှာင်ရှားရန်နှင့် စီမအံုပခ်ျုပမ်ှုများကုိ 
တိးုတက်ဆကာင်းမွနဆ်အာင် ဆောင်ရွကရ်န် 
နယ်ပယ်ကျယ်ပပန့်ပါသည်။ ဤအခန်းသည် 
ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှု ဆလျှော့ချဆရး ကကိုးပမ်း 
အားထုတ်မှုများနှင့်ပတသ်က်၍ ပမန်မာနိင်ုငံ၏ 
ပါဝင်ဆောင်ရွကမ်ှုနှင့် REDD+အစီအစဉ်တို့ကုိ 
အဆလးဆပးဆဖာ်ပပထားပါသည။် 
၅.၁။  ရာသီဥတုဆမပာင်းလဲြှု ြူဝါေဆနာက်ြေံ 
အဆမြေအဆနြျား 
ပမန်မာနိင်ုငံသည် ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုဆကကာင့် 
ထိခိုက်ခံစားနိုင်မှု ပမင့်မားဆသာနိုင်ငံပဖစ်သည။် 
လွန်ခဲ့ ဆသာေယ်စုနှစ် (၂)ခု (၁၉၉၇−၂၀၁၆) 
အတွင်း ဆရရှည်တင်ွ ရာသီဥတု အန္တရာယ ်
ကျဆရာက်နိုင်မှု ညွှန်းကိန်းအရ ပမန်မာနိင်ုငံ 
သည် တတိယဆပမာက် ထိခိုက်နိုင်ဆပခ အများ 
ေုံးနိုင်ငံပဖစ်ဖပီး (Eckstein et al. 2017) ကမ္ဘာ့ 
ဆဘးအန္တရာယ်ကျဆရာက်မှုညွှန်ပပချက် (Global 
Risk Index)တွင်  ပမန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာဆပါ် 
တွင် ဒုတယိဆပမာက် ထိခိုက်နိုင်ဆပခအများေုံး 
နိုင်ငံပဖစ်ဆကကာင်း ဆဖာ်ပပထားသည ် (MCCA 
2018)။ ပမန်မာနိုင်ငံသည် ေိုးဝါးပပင်းထန်ဆသာ 
ရာသီဥတု အဆပခအဆနများကုိ ကကုံဆတွ့ခံစားခဲ့ 
ရဖပီးပဖစ်သည။် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ပမန်မာနိင်ုငံ၌ 
ပပင်းထန်စွာ တုိက်ခတ်ခ့ဲဆသာ နာဂစ်ေုိင်ကလုန်း 
မုနတ်ိင်ုးဆကကာင့် လူဆပါင်း ၁၄၀,၀၀၀ အသက် 
ေုံးရှုံးခဲ့ရဖပီး လ ူ ၂.၄ သန်းခန့် ထိခိုက်ခံစား 
ခဲ့ရပါသည။် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပူပပင်းဆပခာက်ဆသွ့ 
ဆသာရာသီသည် ကာလပုိရှည်လာခ့ဲဖပီး ဆပမဆအာက် 
ဆရ မရရိှမှုဆကကာင့် ပပည်သူအများပပား ဒုက္ခ 
ဆရာက်ခဲ့ရသည်(AFP 2015)။ ပမန်မာနိင်ုငံ 
အလယ်ပိုင်းဆဒသတွင် နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှေမုိးဆရချန်ိ 
၃၀ လက်မ (၇၆၂ မီလီမီတာ) ရရိှဖပီး ကမ်းရိုး 

တမ်းဆဒသ၏ အချ ို့ဆနရာများတွင်  နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှေ 
မိးုဆရချနိ် ၂၀၀ လကမ် (၅၀၈၀ မီလီမီတာ) 
ရှိပါသည။် ဆပခာက်ဆသွ့ရာသီအတွင်း ဆရရှားပါး 
ပပတလ်ပ်မှုကို ပိမုိကုကုံဆတွ့လာရပါသည် (Aung 
et al. 2017)။ 

စုစုဆပါင်းဆပမဧရိယာ၏ ၄၀% ခန့် သစ်ဆတာ 
ဖုးံလွှမ်း ထားဆသာ်လည်း ပမန်မာနိုင်ငံသည် 
စဉ်ေက်မပပတ ် သစ်ဆတာ စီမအံုပခ်ျုပပ်ခင်း၊ 
သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်းနှင့် သစ်ဆတာအတန်း 
အစား ကျေင်းပခင်းကုိ ဆလျာ့ချပခင်း၊ REDD+ 
လုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွကပ်ခင်းပဖင့် အကျ ိုး 
ဆကျးဇူးများရရှိပခင်း စသညတ်ို့မ ှတေင့် ရာသီ 
ဥတု ဆပပာင်းလဲမှု ဆလျာ့ချဆရးကုိ အဆထာက် 
အကူပပုနိုင်ရန် အလားအလာရှိပါသည်။ 

ဆကျးလက်ဆနပပည်သူ (၁၇)သန်းသည် 
စားဝတ်ဆနဆရးအတွက် သစ်ဆတာများ အဆပါ် 
တွင် မှခီိုဆနရဖပီး ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုကုိ 
ရင်ေိုင်ဆပဖရှင်းရန် အတွက်လည်း သစ်ဆတာ 
များကုိ အားထားဆနရပါသည ် (Macqueen 
2015)။ သ့ုိရာတွင် ပမန်မာနိင်ုငံသည် သဘာဝ 
သယံဇာတအရင်းအပမစ်များ ထုတ်ယူသံုးစွဲရာ၌ 
နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများကုိ ဖိတ်ဆခါ်ပခင်းပဖင့် 
စီးပွားဆရး ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်မှု အရိှန်အဟုန် ပမင့်မား 
ရန် အဓိကကကိုးစားဆနဆသာဆကကာင့် ပဖစ်ဆပါ် 
လာဆသာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆပပာင်းလဲ 
မှုသည် ဆကျးလက်ဆနပပညသူ်လူထု၏ ရာသီ 
ဥတုနှင့် ေက်စပ်ဆသာဆဘး အန္တရာယ်များ 
ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းကုိ ဆလျှော့ကျဆစပါသည် (Webb 
et al.2012)။  ရာသီဥတု ဆပပာင်းလဲမှုအဆပါ် 
ပမန်မာနိင်ုငံ၏ ထိခိုက်နိုင်မှု ပမင့်မားပခင်းကုိ 
အဆလးဂရုပပု၍ ပမန်မာနိုင်ငံသည် ရာသီဥတ ု
ဆပပာင်းလဲမှုကို ကုိင်တယွ်ဆပဖရှင်းရန် အတွက် 
လုိအပ်ဆသာမူဝါဒများ၊ စီမံအုပ်ချု ပ်မှုများ၊ ဘဏ္ဍာ 
ဆရးရာကိစ္စရပ်များနှင့် လိုအပ်ဆသာ အစီအမ ံ

၅။ REDD+ ြူဝါေပတ်ဝနး်ကျင်ြျား: ပါဝင် ဆောင်ရွက်သူြျား၊ ြူဝါေမေစရ်ပ်ြျားနှင့် 
ြူဝါေ လုပ်ငန်းစဉ် ြျား 
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များ စီစဉ်ဆောင်ရွကပ်ခင်းတို့ကုိ  တက်ကကစွာ 
ဆောင်ရွကလ်ျက်ရှိသည် (GOM 2015)။  
၅.၁.၁ ရာသီဥတုဆမပာင်းလဲြှုဆလျာ့ြေျဆရးနှင့် 
လိုက်ဆလျာ ညဆီထွ မေစ်ဆစဆရး အဓိက 
ဆောင်ရွက်ြေျက်ြျား 

ပမန်မာနုိင်ငံသည် ရာသီဥတု ဆပပာင်းလဲမှု 
ဆလျာ့ချဆရးနှင့် လိုက်ဆလျာညီဆထွပဖစ်ဆစဆရး 
အတွက်  ဆောင်ရွကခ်ျက်များကုိ စဉေ်က် 
မပပတဖ်ွံ့ ဖဖိုးမှုရည်ရွယ်မှန်းချက်ပနး်တိင်ုများနှင့်
အည ီအဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆောင်ရွကလ်ျက် 
ရှိပါသည။် ပမန်မာနိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂရာသီဥ 
တုဆပပာင်းလဲမှုေိုင်ရာ မူဆဘာင်ကွန်ဗင်းရှင်း 
(UNFCCC) ကုိ ၁၉၉၂ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၁ ရက်ဆန့ 
တွင် လက်မှတ်ထုိးခ့ဲဖပီး  ၁၉၉၄ ခုနှစ် နုိဝင်ဘာလ 
၂၅ ရက်ဆန့တွင် အတညပ်ပုခဲ့သည။်  ၂၀၀၃ 
ခုနှစ် ကသဂုတ်လ ၁၃ ရက်ဆန့တွင် ကျ ိုတုိ 
သဆဘာတူညခီျက်စာချုပ်၏  Non-Annex I 
အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံ ပဖစ်လာခဲ့ပါသည် (UNFCCC 
2005)။ ပမန်မာနိင်ုငံသည် ကနဦးအမျ ိုးသား 
အေင့် ေက်သွယ်ဆောင်ရွကပ်ခင်းအစီအစဉ် 
(INC) နှင့် အမျ ိုးသားအေင့် ရာသီဥတုဆပပာင်း 
လဲမှုနှင့် လိုက်ဆလျာညီဆထွပဖစ်ဆစဆရးေိုင်ရာ 
လုပ်ငန်း အစီအစဉ် (NAPA) တို့ကုိ  UNFCCC 
သ့ုိ ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်ဆန့တွင် 

အေုိပပု တင်ပပခဲပ့ါသည် (NECC 2012)။ 
ထို့ဆနာက် ပါရီသဆဘာ တူညီချက်ကုိ ၂၀၁၆ 
ခုနှစ် ဧဖပီလ ၂၂ ရက်ဆန့တွင် လကမ်ှတ်ဆရးထိုး 
ခဲ့ဖပီး ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၉ရက် 
ဆန့တွင် အတညပ်ပုခဲ့ပါသည် (UNFCCC 2016)။ 
ပမန်မာနိင်ုငံသည် ကျ ိုတုိသဆဘာတူညခီျက် 
စာချုပ်အဆပါ် ဒုိဟာပပင်ေင်ချက်ကုိ ၂၀၁၂ ခုနှစ် 
ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်ဆန့တွင် လကခ်ံခဲ့ဖပီး 
( UNFCCC 2012) ၂၀၁၇ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၉ 
ရက်ဆန့တွင် အတည်ပပုခဲ့ပါသည် (Kosolapova 
2017)။ ပမန်မာနိင်ုငံတင်ွ ရာသီဥတု ဆပပာင်းလဲမှု 
ေိုင်ရာ အဓိက ဆောင်ရွက်ချက်များကုိ ပု−ံ၇ 
တွင် အချနိ်ကာလအလိုက် အကျဉ်းချုပ် ဆဖာ်ပပ 
ထားပါသည။်  

ပါရီသဆဘာတညူခီျက်၏ အခန်း(၄)၊ 
အပုိဒ်(၁၂)အရ ပမန်မာနုိင်ငံသည် နုိင်ငံ အဆပခအဆန 
နှင့် သင့်ဆလျာ်မည့် အမျ ိုးသားအေင့် ရာသီဥတု 
ဆပပာင်းလဲမှုနှင့် လိုက်ဆလျာညီဆထွပဖစ်ဆစဆရး 
နှင့် ဆလျာ့ချဆရး အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆောင် 
ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် 
(INDC) ကုိ အမျ ိုးသားအေင့်ရာသီဥတု ဆပပာင်း 
လဲမှုေိုင်ရာ အဆကာင်အထည် ဆဖာ်ဆောင်ရွက ်
ရမည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (NDC) အပဖစ ်
အဆကာင်အထည် ဆဖာ်ဆောင်ရွကရ်မည် ပဖစ ်

 

 

 

 

 

 

 

ပံု-၇။ မြနြ်ာနုိင်ငံတွင်ရာသီဥတုဆမပာင်းလဲြှုေုိင်ရာ အဓီကဆောင်ရွက်ြေျက်ြျား 

 

၁၉၉၄ ၂၀၀၃ ၂၀၁၂ ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ 

UNFCCC     

              

INDC       NAPA  

                       

               

                     

             

                    

              

NIDC     UNFCCC      
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သည။် ဆအာက်ဆဖာ်ပပပါ လုပ်ငန်းများသည်  
NDC ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဆနပဖင့် အဆကာင် 
အထည်ဆဖာ် ဆောင်ရွကရ်မည့် ရာသီဥတု 
ဆပပာင်းလဲမှုဆလျာ့ချဆရးနှင့် လိုက်ဆလျာညီဆထွ 
ပဖစ်ဆစဆရးေိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ပဖစ်ပါသည် 
(UNFCCC 2015)။  
ရာသီဥတ ု ဆမပာင်းလဲြှု ဆလျာ့ြေျဆရးေိုင်ရာ 
ဆောင်ရွက်ြေျက်ြျား 

ပမန်မာနုိင်ငံ၏ NDC တွင် ပမန်မာနုိင်ငံသည် 
သစ်ဆတာနှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍများ၌ အဆကာင် 
အထည်ဆဖာ်ဆောင်ရွက်မှု မူဝါဒများနှင့် လုပ်ငန်း 
များကုိ အဓိကဆဖာ်ပပထားဖပီး အပခားေက်စပ ်
ကဏ္ဍများမှ အဆထာက်အကူပပုနိုင်မည့် မူဝါဒ 
များကုိလည်း ပဖည့်စွက်ထားပါသည။် 
(က) သစ်ဆတာကဏ္ဍ 
သစ်ဆတာကဏ္ဍတွင် ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှု ဆလျာ့ချ 
ဆရးအတွက် အဓိကလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်မာှ 
အမျ ိုးသားအေင့် အဖမဲတမ်းသစ်ဆတာဆပမ (PFE)1 
ရညမ်ှနး်ချက်ကုိ ပပည့်မီဆအာင် ဆောင်ရွက ်
ရမည် ပဖစ်ပါသည။် အေုိပါ ရညမ်ှနး်ချက်သည်  
၂၀၃၀ခုနှစ်တွင် ကကိုးဝိုင်းဆတာ (RF)2နှင့် 
ကကိးုပပင်ကာကွယ်ဆတာ (PPF)3 များအပဖစ် ထိန်းသိမ်း 
ထားရမည့် အဖမဲတမ်းသစ်ဆတာနယ်ဆပမ ပမာဏ 
ကုိ နိုင်ငံ၏ စုစုဆပါင်းဆပမဧရိယာ ၃၀% အထိ 
နှင့် သဘာဝထိန်းသိမး်ဆရးနယ်ဆပမ (PAS)4ကုိ 
နိုင်ငံ၏ စုစုဆပါင်းဆပမဧရိယာ ၁၀% အထိ 
တိးုပမှင့်ဖဲွ့စည်းနိုင်ဆရး ပဖစ်ပါသည်။ သ့ုိပဖစ်ရာ 
နိုင်ငံ၏ စုစုဆပါင်း ဆပမဧရိယာ၏ ၄၀% သည ်
ကကိုးဝိုင်းဆတာ၊ ကကိုးပပင်ကာကွယ်ဆတာနှင့် 

                                                           
1
 PFE သည် အပခားဆပမအသံုးစွဲမှုများအပဖစ် 
ဆပပာင်းလဲသံုးစွဲပခင်းမပပုဘဲ သစ်ဆတာအပဖစ်ထားရိှ 
ထိန်းသိမ်းထားဆသာ သစ်ဆတာဆပမဧရိယာပဖစ်ပါသည်။ 
2
 ၁၉၉၂ သစ်ဆတာဥပဆဒပဖင့် ကကိုးဝုိင်းဆတာအပဖစ် 
သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းထားဆသာဆပမ 
3
 ၁၉၉၂ သစ်ဆတာဥပဆဒပဖင့် ကကိုးပပင်ကာကွယ်ဆတာအပဖစ် 
ဆကကညာထားဆသာဆပမ 
4
 အမျ ိုးသားဥယျာဉ်များနှင့် ဆဘးမဲ့ဆတာများ 

 

သဘာဝ ထိန်းသိမး်ဆရး နယ်ဆပမတို့အပဖစ် 
သတ်မှတဖ်ွဲ့ စညး်ရမည် ပဖစ်ပါသည် (ICIMOD 
2018a)။ သ့ုိရာတင်ွ ပုံ−၈ တွင် ဆဖာ်ပပထား 
သက့ဲသို့ သစ်ဆတာဖံုးလွှမ်းမှုသည် ေက်လက် 
ကျေင်းလျက် ရှိပါသည။်  

သစ်ဆတာဦးစီးဌာနမှ ဆဖာ်ပပထားချက် 

အရ ကကိုးဝိုင်းဆတာနှင့် ကကိုးပပင် ကာကွယ် 
ဆတာအပဖစ် သတ်မှတထ်ားဆသာ ဆပမဧရိယာ 
သည် ၂၄.၇၉% ရှိဖပီး သဘာဝထိန်းသိမး်ဆရး 
နယ်ဆပမအပဖစ် သတ်မှတ်ဧရိယာသည် ၆.၈၄% 
ရှိပါသည။် ထို့ဆကကာင့် လကရ်ှိအချနိ်တွင် နိုင်ငံ 
ဧရိယာ၏ ၃၁.၆၃% သည် ကကိုးဝိုင်းဆတာ၊ 
ကကိုးပပင်ကာကွယ်ဆတာနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းဆရး 
နယ်ဆပမအပဖစ် သတ်မှတ်ထားပါသည။် အေုိပါ 
ကကိုးဝိုင်းဆတာ၊ ကကိုးပပင် ကာကွယ်ဆတာနှင့် 
သဘာဝထိန်းသိမး်ဆရး နယ်ဆပမများ ထပ်ဆန 
ဆသာဆနရာများလည်း ရှိနိုင်ပါသည။် ဥပမာ၊ 
အဆလာင်းဆတာ်ကဿပ အမျ ိုးသား ဥယျာဉ ်
သည် ပတတ်လုံကကိုးဝိုင်း နှင့် ဆတာင်တွင်းကကိုး 
ဝိုင်းများပဖင့် ဖွဲ့ စည်းထားပခင်း ပဖစ်ပါသည် (Oo, 
Oo, and Kyi 2006)။ ထို့ဆကကာင့် ထပ်ဆနဆသာ 
ဧရိယာများကုိ ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါက ထိန်းသိမး် 
ထားဆသာသစ်ဆတာဆပမ ရာခုိင်နှုန်းသည် ကျေင်း 
လာမည်ပဖစ်ပါသည။်  သဘာဝ ထိန်းသိမး်ဆရး 

 

   -၈ ၁၉၉၀          ၂၀၁၅           
                                      
          : FAO 2015 
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နယ်ဆပမ(၃၀)ခုအား သုဆတသနပပု ဆလ့လာချက် 
များအရ သဘာဝထိန်းသိမ်းဆရး နယ်ဆပမများ 
သည် ဖခိမ်းဆပခာက်မှု များစွာကကုံဆတွ့ဆနရဖပီး 
အမဲလိက်ုပခင်း၊ သစ်ထုတ်ပခင်း၊ စိုက်ပျ ိုးဆရး၊ 
လူများအဆပခချဆနထိုင်ပခင်းတို့သည် ဆတွ့ပမင် 
ရများဆသာ ပပဿနာများပဖစ်ဖပီး စီးပွားဆရး 
စိုက်ခင်းများဆကကာင့် ပဖစ်ပွားဆသာ ဖခိမ်းဆပခာက် 
မှုများ၏ ၁၆% သည် သဘာဝ ထိန်းသိမ်းဆရး 
နယ်ဆပမများ ပပင်ပတွင် ပဖစ်ပွားဆနပါသည် 
(  Beffasti L and Galanti 2011)။ 

ထို့အပပင် ရာဘာ၊ ေီအုန်းနှင့် သတ္တုတူး 
ဆဖာ်ပခင်းများ က့ဲသို့ဆသာ စီးပွားဆရးလုပ်ငန်း 
များဆကကာင့် သစ်ဆတာဆပမမှ အပခားဆပမသ့ုိ 
ဆပပာင်းလဲနှုန်းများ ပမန်ေန်ဆနပခင်းသညလ်ည်း 
ရည်မှန်းချက်ကုိ ရရိှဆစဆရး ကကိုးပမ်းဆောင်ရွက် 
ရာ၌ ကကီးမားဆသာ အဟန့်အတား ပဖစ်ဆစ 
ပါသည။် ဆရှ့တင်ွဆဖာ်ပပခဲ့ဆသာ ကဏ္ဍများတွင် 
ဆေွးဆနွးခဲ့သည့်အတိုင်း ရာဘာနှင့် ေီအုန်းများ 
သည် သစ်ဆတာကဏ္ဍဆအာက်တင်ွ မရှိဘဲ 
စိုက်ပျ ိုးဆရးကဏ္ဍဆအာက်ရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းသံုး 
နှစ်ရှည်သီးနှံပင်များသာ ပဖစ်သည့် အတွက် 
သစ်ဆတာ ဖုးံလွှမ်းဆပမ တိးုပမင့်လာဆစဆရး 
ဆောင်ရွကရ်ာတင်ွ အဟန့်အတား ပဖစ်ဆစဖပီး 
သူပိုင်ငါပိင်ု အပငင်းပွားမှုများ ပဖစ်ဆပါ်ဆစပါ 
သည။် သယံဇာတအရင်းအပမစ် ထုတ်ယူ 
သံုးစွဲပခင်း၊ စွမး်အင်ေိုင်ရာ အဆပခခံအဆောက် 
အဦဖံွ့ဖဖိုး တိးုတက်ပခင်း၊ စိုက်ပျ ိုးဆပမချဲ့ထွင် 
ပခင်းနှင့် စစ်တပပ်ိင်ုဆပမ သိမး်ယူပခင်းများ 
ဆကကာင့် ကကိုးဝိုင်းဆတာများ၊ ကကိုးပပင်ဆတာများ 
နင့်ှ အပခားသစ်ဆတာများ အပါအဝင် သစ်ဆတာ 
ဆပမဧက ၁.၇၇ သန်း(၇၁၆,၂၉၃ ဟက်တာ) ကုိ 
ပယ်ဖျက်ဆပးခဲ့ရသည် Woods (2015)။ ဤ 
အချက်သည ် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် သစ်ဆတာ 
ဖုးံလွှမ်းမှု ၄၂.၉၂% သာ ကျန်ဆတာ့သည့် အချနိ် 
တွင် ပမန်မာနုိင်ငံ၌ သစ်ဆတာဆပမများ ထိန်းသိမ်း 
ကာကွယ်ရန် ရညမ်ှနး်ချက်ကုိ ဆအာင်ပမင်ရန် 
ကကိုးပမ်း ဆောင်ရွကရ်ာ၌ အလွန်ခက်ခဲမည့် 

အဆပခအဆန ပဖစ်ဆကကာင်း ဆဖာ်ပပဆနပါသည။် 
လကဆ်တွ့တွင် NDC ရညမ်ှနး်ချက်များအနက် 
သစ်ဆတာကဏ္ဍမှ ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှု ဆလျာ့ချ 
ဆရး လုပ်ငန်းများကုိ အဆကာင်အထည်ဆဖာ် 
ဆောင်ရွကရ်ာတင်ွ ပဖစ်နိုင်ဆချ ရိှမရှိ ေန်းစစ ်
ရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည။် 

ပမန်မာနိင်ုငံသည်  ဖွံ့ ဖဖိုးေဲ နိုင်ငံများ 
တွင် သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်းနှင့် သစ်ဆတာ 
အတန်းအစားကျေင်း ပခင်းတ့ုိမှ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ် 
မှုဆလျာ့ချပခင်းေိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ပူးဆပါင်း 
ဆောင်ရွကပ်ခင်း အစီအစဉ်  (UNREDD) နှင့် 
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လကတ်ွဲ ဆောင်ရွကခ်ဲ့ဖပီး 
ဆနာဆ်ဝး အစိုးရမှ အဆထာက်အပံဆ့ပးဆသာ  
စုစုဆပါင်း ရန်ပုံဆငွ USD 5.5 သန်း ပဖင့် ၂၀၂၀ 
ခုနှစ်တိုင်ဆအာင် ဆောင်ရွက်သွားမည် ပဖစ်ပါ 
သည။် ဤအစီအစဉ်သည် သစ်ဆတာများကုိ 
ထိန်းသိမး်ရန်နှင့် စဉ်ေက်မပပတစ်ီမအံုပခ်ျုပရ်န် 
အစုိးရဌာနများ၊ လူထုအဖဲွ့အစည်းများနှင့် အပခား 
ပက်သက် ေက်နွယ်သူများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် 
ပမှင့်တင်ဆပးရန် လုပ်ငန်းများပါဝင်ဖပီး အေုိပါ 
အစီအစဉ်ကုိ အဆထာက်အကူပပုရန် နည်း 
ပညာနှင့် စီမအံုပခ်ျုပမ်ှုေိုင်ရာ စနစ်များ ဖွံ့ ဖဖိုး 
တိးုတက်ဆစရန် လုပ်ငန်းများလည်း ပါဝင်ပါ 
သည် (UNDP 2017)။ 

 
 (ြေ) စွြး်အင်ကဏ္ဍ 

စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် ရာသီဥတု ဆပပာင်းလဲမှု 
ဆလျာ့ချဆရးအတွက် သတ်မှတ်ထားဆသာ လုပ်ငန်း 
များသည် ကဏ္ဍခွဲများအလိုက် ကဲွပပားပခားနား 
ပါသည။် ၎င်းလုပ်ငန်းများသည် ပပန်လည် 
ပပည့်ဖဖိုးဖမဲ စွမး်အင်နှင့် စွမး်အင်ထိထိ ဆရာက် 
ဆရာက်သံုးစဲွပခင်းများကုိ အဆထာက်အကူ ပဖစ်ဆစ 
ရန် အဓိက ရညရွ်ယ်ပါသည။် ပပန်လည ်
ပပည့်ဖဖိုးဖမဲစွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် ပမန်မာနိင်ုငံသည် 
ဆရအားလျှေပ်စစ် ထုတ်လုပ်နုိင်စွမ်း အကန့်အသတ် 
အတွင်း ဆရအားလျှေပ်စစ်စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်မှု 
ကုိ တုိးပမှင့်နုိင်ရန် ကကိုးပမ်းလျက်ရိှဖပီး အမျ ိုးသား 
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ပင်မဓာတအ်ားလိုင်းစနစ်ကုိ လကရ်ှိအချနိ်တွင် 
လက်လှမ်းမမီဆသာ ဆကျးရွာများနှင့် အိမ်ဆထာင်စု 
များအတွက် သန့်စင်ဆသာ လျှေပ်စစ်စွမ်းအင် 
အရင်းအပမစ်ကုိ ရရိှနိုင်ဆရးအတွက် ကကိုးပမ်း 
ဆောင်ရွကသွ်ားမည်ပဖစ်သည။် ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် 
ပမန်မာနိင်ုငံသည်  ဆရအားလျှေပ်စစ် ထုတ်လုပ ်
ပခင်းမှ စွမး်အင် ၉.၄ ဂီဂါဝပ်ကုိ ပဖန့်ဆဝဆပး 
နိုင်ရန် ကကိုးပမ်းသွားမည်ပဖစ်ဖပီး အနည်းေုံး 
၃၀% ဆသာ ဆကျးလက်ဆဒသ လျှေပ်စစ်မီး 
ရရိှဆရးအတွက် ပပန်လညပ်ပည့်ဖဖိုးဖမဲ အရင်း 
အပမစ်များ မှတေင့် ဆထာက်ပံ့ဆပးသွားမည် 
ပဖစ်ပါသည် (Emmerton et. al. 2015)။ 
ထို့အပပင် ပမန်မာနိုင်ငံသည် စွမး်အင်ကုိ ထိ 
ဆရာက်စွာ သံုးစဲွပခင်း၊ ISO 50001နှင့် သဟဇာတ 
မပဖစ်ဆသာ စနစ်များကုိ စီမံခန့်ခဲွပခင်းနှင့် စွမ်းအင် 
စနစ်ကုိ ပမင့်မားဆစပခင်း နည်းလမ်းများပဖင့် 
လျင်ပမန်စွာ တိးုတက်ဖွံဖဖိုးလာဆသာ စက်မှု 
ထုတ်လုပ်ဆရးကဏ္ဍတွင် မှနလ်ုံအိမဓ်ာတ်ဆငွ့ 
ထုတ်လွှတ်မှုကုိ ဆလျာ့ချသွားရမည် ပဖစ်ပါသည်။ 
ဆကျးလက်ဆဒသများတွင် ထငး်ဆလာင်စာ သံုးစွဲ 
မှု ဆလျာ့နညး်ဆစရန်အတွက်လည်း စွမး်အား 
ပမှင့်မီးဖုိများကုိ ပဖန့်ဆဝဆပးပခင်းအားပဖင့် စွမ်းအင် 
ထိဆရာက်စွာသံုးစွဲမှုကုိ ပမှင့်တင်ဆပးမည် ပဖစ ်
သည။် ပမန်မာနိင်ုငံသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၃၁ 
ခုနှစ်ကကားတွင် စွမး်အားပမှင့်မီးဖို ၂၆၀,၀၀၀ ခန့် 
ပဖန့်ဆဝသွားမည်ေုိပါက ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် စုစုဆပါင်း 
လျှေပ်စစ်သံုးစွဲမှု၏ ၂၀% ကုိ ဆ ခတာနိုင်မည့် 
အလားအလာရိှပါသည် (Emmerton et al.2015)။ 

စွမ်းအင်ကဏ္ဍနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပပည်ဆထာင်စု 
သမ္မတပမန်မာနုိင်ငံဆတာ်အစုိးရသည် ပမန်မာနုိင်ငံ 
တစ်ဝှမ်းရှ ိ လျှေပ်စစ်နှင့်ေက်စပဆ်သာ ပပဿနာ 
အလုံးစုံကုိ ခခုံငံုဆပဖရှင်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ 
ဝန်ကကီးဌာနများစွာပါဝင်ဆသာ အဖဲွ့တစ်ဖဲွ့ အပဖစ် 
အမျ ိုးသားအေင့် စွမ်းအင်စီမခံန့်ခွဲမှု ဆကာ်မတီ 
(NEMC) ကုိ ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက် 
ဆန့တွင် ဖွဲ့ စည်းခဲ့ပါသည။် အမျ ိုးသား စွမ်းအင် 
မူဝါဒ (၂၀၁၄)ကုိ ၂၀၁၅ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လ ၆ရက် 

ဆန့တွင် ထုတ်ပပန်ခဲဖ့ပီး ပမန်မာ့စမွ်းအင် ပင်မ 
လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကုိ ၂၀၁၅ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ 
လတွင် NEMC က တရားဝင်ထုတ်ပပန်ခဲပ့ါသည် 
(Emmerton et al. 2015)။ ပင်မလုပ်ငန်း 
အစီအစဉ်သည် ဆရရှည်တည်ဖမဲဖပီး စိတ်ချရ 
ဆသာ စွမး်အင်ဆထာက်ပံ့မှုကုိ ရရှိဆစနိုင်မည့် 
နည်းဗျူဟာများကုိ ဆဖာ်ထုတထ်ားပါသည။် ထို ့
အပပင် စွမး်အင်အရင်းအပမစ်များကုိ ထိထိ 
ဆရာက်ဆရာက်သံုးစဲွပခင်း၊ ထိဆရာက်ဆသာ ရင်းနီှး 
ပမှုပ်နှံမှုဝန်းကျင်ကုိ ဖန်တီးဆပးပခင်း၊ နည်းပညာ 
သစ်များကို အသံုးချပခင်းနှင့် ပတဝ်န်းကျင်နှင့် 
လူမှုဆရးသက်ဆရာက်မှုများကုိ ဆလျာ့နည်းဆစပခင်း 
အစရိှဆသာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် အမျ ိုးသား ဆရရှည် 
ဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်မှုနည်းဗျူဟာများကုိ အဆထာက် 
အပံပ့ဖစ်ဆစမည့် နည်းလမ်းများကိုလည်း ပင်မ 
လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစား ထား 
ပါသည။် 

ပမန်မာနိင်ုငံအတွက် အမျ ိုးသားအေင့် 
စွမး်အင်ထိဆရာက်စွာအသုံးချဆရးနှင့် ထိန်းသိမး် 
ဆရးမူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာနှင့် လမ်းပပဆပမပံုကုိ 
NEMC သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ချမှတခ်ဲ့ပါသည ်
(Gooneratne 2015)။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် JICA 
သည် အမျ ိုးသားအေင့် လျှေပ်စစ်စွမ်းအင်ပင်မ 
လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ပဖစ်ဆပါ် လာဆရးအတွက် 
အဆထာက်အပံဆ့ပးခဲ့ပါသည် (JICA 2015a)။ 
၂၀၁၅ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ထုတ်ပပနခ်ဲ့ဆသာ 
ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်သည် မူလလျှေပ်စစ် စွမ်းအင် 
အရင်းအပမစ်ကုိ ဆရွးချယ်ပခင်းနှင့် ပဖန့်ဆဝမှု 
စနစ်စီမံချက်များ၏ ကာလလတ်နှင့် ကာလ 
ရှည်ေုံးပဖတခ်ျက်များကုိ ထိန်းညိှဆပးနိုင်ဆရး 
အတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ပမန်မာနုိင်ငံ အမျ ိုးသား 
အေင့် လျှေပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိဆရးစီမခံျက် (NEP) 
ကုိ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ထုတပ်ပန် 
ခဲ့ပါသည ် (Castalia 2014)။ ပမန်မာနိင်ုငံ 
အမျ ိးုသားအေင့်ဆကျးလက်ဆဒသဖံွဖဖိးုတုိးတက်ဆရး 
နှင့် ေင်းရဲနွမ်းပါးမှုဆလျာ့ချဆရး အစီအစဉ် 
ဆအာက်တင်ွ ဆကျးလကဆ်ဒသလျှေပ်စစ်ဓါတ် 
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အားရရိှဆရးစီမခံျက်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် လကခံ် 
အတညပ်ပုခဲ့ပါသည် (GIZ 2015)။  

၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ပမန်မာနုိင်ငံ၏ ပပည်တွင်း 
သဘာဝဓာတ်ဆငွ့သံုးစဲွမှုသည်သဘာဝဓာတ်ဆငွ့သံုး 
လျှေပ်စစ်ဓာတ်အားဆပးရုံများ(၆၀%)၊ ဆပမကသဇာ 
ထုတ်လုပ်ဆရးလုပ်ငန်းများ (၁၂%) နှင့် ဖိသိပ် 
ထားဆသာ သဘာဝဓာတ်ဆငွ့(၁၀%) စသည်တို ့
အတွက် အဓိကသံုးစွဲခဲ့ပါသည။် အမျ ိုးသား 
စွမး်အင်မဝူါဒ အရ လျှေပ်စစ်စွမ်းအင်ကဏ္ဍသည် 
၂၀၂၀/၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး၏ ၄၅ % 
လျှေပ်စစ်မီး ပဖန့်ဆဝဆပး နိုင်ဆရးအတွက် ရညမ်ှနး် 
ထားဖပီး ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး ၁၀၀% 
လျှေပ်စစ်မီး ပဖန့်ဆဝဆပးမည့် ရညမ်ှနး်ချက်ကုိ 
ပပည့်မီဆစရန် ဆမျှော်မှန်းထားပါသည်(JICA 2015a)5။ 
သ့ုိရာတင်ွ လျှေပ်စစ်စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၏ ရာသီဥတု 
ဆပပာင်းလဲမှု ဆလျာ့ချဆရးလုပ်ဆောင်ချက်သည် 
NDC ရည်မှန်းချက်များအတွင်း ဆအာင်ပမင်နိုင် 
စွမး် ရှိမရှိကုိ သံုးသပ်ရန်လိုအပ်ပါသည။်  
ရာသီဥတုဆမပာင်းလဲြှုနှင့်လိုက်ဆလျာညီဆထွြှုဆ
ဆ ထိုင်ဆရးအတွက် လုပ်ဆောင်ြေျက်ြျား 
ပမန်မာနိင်ုငံ၏ ဆပမမျက်နှာသွင်ပပင်တည်ဆနရာ 
နှင့် သွင်ပပင်လက္ခဏာများအရ အထူးသပဖင့် 
ပမစ်ဝကျွန်းဆပါ်ဆဒသနှင့် အပူပုိင်းဆဒသတို့သည် 
ေုိင်ကလုန်းမုန်တုိင်းများ၊ ဆလပပင်းများ၊ မုန်တုိင်း 
လှိုင်းများ၊ ဆရလွှမး်မိုးပခင်းကုိ ပဖစ်ဆပါ်ဆစသည့် 
သညး်ထန်ဆသာ မိုးရွာသွန်းမှုများနှင့် မိးုဆခါင် 
ပခင်းများ ကဲ့သ့ုိဆသာ ပပင်းထန်သည့် သဘာဝ 
မိးုဆလဝသပဖစ်စဉ်များကို မဆရှာင်မလွသဲာဘဲ 
ရင်ေိုင်ကကုံဆတွ့ရပါသည်။ အမျ ိုးသားအေင့် 
အဆကာင်အထည် ဆဖာ်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်း 
အစီအစဉ်(NDC)တွင် အစီရင်ခံ တင်ပပထား 
သည့်အတိင်ုး ပမန်မာ့လူဦးဆရ၏ ၇၀% သည် 
ဆကျးလက်ဆဒသများတွင် ဆနထိုင်ကကဖပီး မိးုဆရ 
အသံုးပပုဆသာ စိုက်ပျ ိုးဆရးလုပ်ငန်း၊ ကျွဲနွား 

                                                           
5
 ဤရည်မှန်းချက်သည် NDC ရိှ ရည်မှန်း ချက်များနဲ့ 
အနည်းငယ်ကွဲလွဲနိုင်ပါသည်။ 

ဆမွးပမူဆရးနှင့်ငါးလုပ်ငန်း၊ သစ်ဆတာ သယံဇာတ 
အရင်းအပမစ်များဆပါ်တွင် မှခီိုဆနရသည့်အတွက် 
ရာသီဥတု အဆပခအဆနများနှင့် ရာသီဥတု ဆပပာင်းလဲ 
မှုသည် ပမန်မာနိင်ုငံအဆပါ် လွှမ်းမိးုချယ်လှယ် 
နိုင်စွမ်း ပမင့်မားပါသည် (UNFCCC 2015)။ 
ပမန်မာစ့ီးပွားဆရးအဆပခအဆနနှင့် လူမှုဝန်းကျင် 
သည် ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုဆကကာင့် ထိခိုက် 
ေုံးရှုံးနိုင်ဆပခ ပမင့်မားပါသည။် သ့ုိပဖစ်ပါ၍ 
ဆပပာင်းလဲလာဆသာ ရာသီဥတုနှင့်လိုက်ဆလျာ 
ညဆီထွဆနထိုင်နိုင်ဆရးသည် ဦးစားဆပး 
လုပ်ငန်းတစ်ခု ပဖစ်လာပါသည။် 
ပမန်မာနိင်ုငံသည် (က)စိုက်ပျ ိုးဆရး၊ (ခ) ကကိုတင် 
သတိဆပးပခင်းစနစ်၊ (ဂ)သစ်ဆတာကဏ္ဍ၊ (ဃ) 
ပပည်သူ့ကျန်းမာဆရး၊ (င) ဆရသယံဇာတ၊ (စ) 
ကမ်းရိုးတန်းဆဒသများ၊ (ေ) စွမး်အင်နှင့် စက်မှု 
လုပ်ငန်းများနှင့် (ဇ) ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲများစသပဖင့် 
ကဏ္ဍအလုိက်ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုကုိ လုိက်ဆလျာ 
ညဆီထွဆနနိုင်ဆရးအတွက် လုပ်ဆောင်ချက်များ 
ကုိ ခွဲပခားသတ်မှတ်ထားပါသည။် အေုိပါ 
လိုက်ဆလျာညီဆထွ ဆနနိုင်ဆရးလုပ်ဆောင်ချက် 
များကုိ ဆအာက်ဆဖာ်ပပပါအတိင်ုး ဦးစားဆပး 
အေင့် (၄)ေင့်ခွဲထားပါသည် (NECC 2012)။ 

 ပထမဦးစားဆပးအေင့်− 
စုိက်ပျ ိုးဆရးကဏ္ဍတွင် ရာသီဥတုဒဏ်ခံ 
နုိင်ရည်ရိှဆစပခင်း၊ကကိုတင်သတိဆပးစနစ် 
များကုိ တိးုတက် ဆကာင်းမွန်ဆစပခင်းနှင့် 
သစ်ဆတာ ထိန်းသိမ်းဆရးနညး်လမ်းများ၊ 

 ဒုတယိဦးစားဆပးအေင့်− 
လူထုကျန်းမာဆရးအကာအကွယ်ဆပးပခင်း
၊ ဆရသယံဇာတ စီမံ အုပခ်ျုပ် ပခင်း၊ 

 တတိယဦးစားဆပးအေင့်− 
ကမ်းရိ ုးတမ်းဆဒသများကို ကာကွယ် 
ထိန်းသိမ်းပခင်း၊ 

 စတုတ္ထဦးစားဆပးအေင့်− 
စွမး်အင်နှင့်စက်မှုကဏ္ဍများနှင့် ဇီဝမျ ိုးစုံ 
မျ ိုးကဲွများ ထိန်းသိမ်း ဆစာင့်ဆရှာက် 
ပခင်း၊ 
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အထကဆ်ဖာ်ပပပါ  ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲ 
မှုနှင့်လုိက်ဆလျာညီဆထွပဖစ်ဆစသည့် လုပ်ဆောင် 
ချက်များနှင့် အစီအစဉ်များကုိ - အထူးသပဖင့် 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ဆောင်ရွကရ်န်သင့်ဆလျာ် 
မှု၊ စိန်ဆခါ်မှုများနှင့် ဦးစားဆပးကဏ္ဍအလိုက် 
ေက်စပပ်တသ်က်သူများ၏ အပမင်များအဆပါ်-
သုဆတသနဆောင်ရွက်ပခင်းနှင့် ေန်းစစ်သံုးသပ် 
ပခင်းများ ပပုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည။် 

စုိက်ပျ ိုးဆရးကဏ္ဍသည် နုိင်ငံ၏ စုစုဆပါင်း 
ပပည်တင်ွးထုတ်ကုန် (GDP) ၏  ၃၀%ခန့် 
ပါဝင်ဖပီး လူဦးဆရ၏ ခန့်မနှ်းဆချ ၆၀% ကုိ 
အလုပ်အကိုင်များ ဆပးလျက်ရှိပါသည် (OECD 
2016)။ စိုက်ပျ ိုးဆရးကဏ္ဍ အဆပါ် ရာသီဥတု 
ဆပပာင်းလဲမှု၏ သက်ဆရာက်မှုများသည် ပမန်မာ 
နုိင်ငံ၏အသက်ဆမွးဝမ်းဆကကာင်းလုပ်ငန်း၊ အစားအစာ 
ထုတ်လုပ်မှုနှင့် တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စီးပွားဆရး 
အဆပါ်တွင် ရိုက်ခတ်မှုများ ရှိနိုင်ပါသည။် ပမန်မာ 
နိုင်ငံ၏ပမစ်များ၊ ကမ်းရိုးတမ်းများ တဆလျှောက်ရိှ 
ဒီဆရဆတာများသည် မီးဆသွးနှင့် ထင်းဆလာင်စာ 
အတွက် အလွန်အကျွခံုတ်လှဲ ထုတ်လုပ်ပခင်းကုိ 
ကကုံဆတွ့ခံစားရလျက်ရှိပါ သည။် (အခန်း၂ တွင် 
ဆဖာ်ပပထားပါသည။်)  ဒီဆရဆတာများမှ စပါး 
စိုက်ပျ ိုးဆပမများအပဖစ် ဆပပာင်းလဲသွားပခင်းသည် 
ကာဗွနထ်ုတ်လွှတ်မှုကုိ သိသိသာသာများ ပပား 
လာဆစပါသည။် 

သ့ုိရာတွင် စုိက်ပျ ိုးဆရးကဏ္ဍသည် မှန်လံု 
အိမဓ်ာတ်ဆငွ့ထုတ်လွှတ်မှုကုိ ဆလျာ့ချပခင်းအား 
ပဖင့်ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုကုိ လိုက်ဆလျာညီဆထွ 
ပဖစ်ဆစနိုင်မည့် အလားအလာများစွာ ပိင်ုေိုင် 
ထားပါသည။် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ ပတ်ဝန်းကျင် 
အဆထာက်အပံအ့ဖွဲ့  (GEF) သည် ရာသီဥတုနှင့် 
လိုက်ဆလျာညီဆထွပဖစ်ဆစသည့် စိုက်ပျ ိုးဆရး 
လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကုိ စတင်အဆထာက်အပံဆ့ပး 
ခ့ဲပါသည်။အေုိပါအစီအစဉ်တွင် စဉ်ေက်မပပတ် 
သစ်ဆတာစီမံအုပခ်ျုပမ်ှုနှင့် စဉ်ေက်မပပတ် 
ဆပမယာစီမခံန့်ခွဲမှုများအတွက် အဆထာက်အကူ 
ပဖစ်ဆစမည့် လုပ်ငန်းများလည်း ပါဝင်ပါသည။် 

ဤ (၅)နှစ်တာ စီမံကိန်းသည် လယ်ယာ 
စုိက်ပျ ိးုဆရးနှင့် သစ်ဆတာကဏ္ဍမှေက်စပ် ပတ်သက် 
သူများ၏ စွမး်ဆောင်ရည ် တိးုတက်ပမင့်မား 
ဆစဆရးအတွက် သင့်ဆလျာ်ဆသာ မူဝါဒများနှင့် 
လကဆ်တွ့ လုပ်ဆောင်မှုများ ဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက် 
လာဆစရန် ရညရွ်ယ်ထားပါသည။် 

ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုနှင့်လိုက်ဆလျာညီ
ဆထွပဖစ်ဆစဆရးမူဝါဒ၏ ဆပမပပင်တွင် အမှန်တကယ် 
ထိဆရာက်မှုရှိမရှိကုိ သိရှိနိုင်ရန် အချနိ်ယူရဉီး 
မည်ပဖစ်သည။် သ့ုိရာတင်ွ နိုင်ငံဆရးဆဘာဂဆဗဒ 
အခန်းတွင်ဆဖာ်ပပထားသက့ဲသ့ုိလယ်ယာစီးပွားဆရး 
လုပ်ငန်းကဏ္ဍဖွံ့ဖဖိုးတိးုတက်မှုနှင့် စွမး်အင် 
လုံခခုံမှု (ဆရအားလျှေပ်စစ် ဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်မှု) 
တို့အဆပါ် နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့် အစိုးရ၏ 
ဦးစားဆပးမှုများ များပပားဆနပခင်းဆကကာင့် နုိင်ငံ၏ 
ဆပမယာနှင့်သစ်ဆတာစီမံအုပ်ချုပ်မှု အဆပခအဆန 
များကုိအဆပပာင်အလဲပဖစ်ဆပါ်ဆစခဲ့ဖပီး ရာသီဥတ ု
ဆပပာင်းလဲမှုကို ဆလျာ့ချဆရး နှင့် လိုက်ဆလျာ 
ညဆီထွပဖစ်ဆစဆရး ကကိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက် 
များကုိ ဟန့်တားလျက်ရှိသည။် လကတ်ဆလာ 
တွင် ရာသီဥတုနှင့် လိုက်ဆလျာညီဆထွပဖစ်ဆရး 
မူဝါဒမည်သုိ့ ပဖစ်ထွန်းလာမည်ကုိ သိရှိနားလည် 
ရန် အချက်အလက ် အနည်းငယ်သာရှိပါသည။် 
အကယ်၍များ မူဝါဒသည် သစ်ဆတာများ ထိန်းသိမ်း 
ကာကွယ်ပခင်း ဘက်သုိ့ ဉီးစားဆပးလျှေငဆ်သာ ်
လည်းဆကာင်း သ့ုိမဟုတ် စီးပွားဆရးလုပ်ငန်း 
များ၏ ကကီးထွား ဖွံ့ ဖဖိုးမှုကုိ ကာလပိုင်းပခား၍ 
ပိတ်ပင်ခဲ့လျှေင်ဆသာ်လညး်ဆကာင်း အင်အားကကီး 
ဆသာ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အထူးသပဖင့် စစ်တပ ်
ဆကျာဆထာက်ဆနာက်ခံ စီးပွားဆရး လုပ်ငန်းများ 
၏ အတိက်ုအခံပပုလုပ်မှုများ ထွက်ဆပါ်လာနိုင် 
ဆချများစွာရှိပါသည်။ အေိုပါ အတိက်ုအခံပပုမှု 
များက ရာသီဥတု ဆပပာင်းလဲမှု ကုိ လိုက်ဆလျာ 
ညီဆထွရိှဆရးနှင့် ဆလျာ့ချဆရးကကိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှု 
များကုိ ဆနှာင့်ဆနှးသွားဆစနိုင်ပါသည။် ထို့အပပင် 
ပမန်မာနိင်ုငံသည် ယခုအချနိ်တွင် ဒီမိုကဆရစီ 
နိုင်ငံတစ်ခုအပဖစ် ရှုပမင်နိုင်ဆသာ်လညး် စစ်တပ် 
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သည် အာဏာရှိေဲပဖစ်ဖပီး အမျ ိုးသားစီးပွားဆရး 
လုပ်ငန်းများစွာကုိ လွှမ်းမိးုချုပကိ်ုင်ထားလျက် 
ရှိပါသည။် 
၅.၁.၂ ရာသီဥတုဆမပာင်းလဲြှုနှင့် သက်ေိုင်ဆသာ 
အြျ ိုးသားြူဝါေြျား 

ဤအပိင်ုးတွင် ပမန်မာနိင်ုငံရှိ ရာသီဥတု 
ဆပပာင်းလဲမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒများကို ဆဖာ်ပပ 
ထားပါသည။် 
ပမန်မာနိင်ုငံအမျ ိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆရးရာမူဝါဒ 
(၁၉၉၄) ဤမူဝါဒသည် ပတဝ်န်းကျင် 
ထိန်းသိမး်ဆရး နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီး ယိုယွင်း 
မှုကုိ တားေီးရန်အတွက် ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် 
ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းဆရး အမျ ိုးသား 
ဆကာ်မရှင် (NCEA)မှ ထုတ်ပပန်ဆကကညာဆသာ 
ပထမေုံး ပတဝ်န်းကျင်ဆရးရာမူဝါဒ ပဖစ်ပါ 
သည။် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပတဝ်န်းကျင်ဆရးရာမူဝါဒ 
ရညမ်ှနး်ချက်မာှ နိုင်ငံသားတိင်ုး၏ လူဆနမှုဘဝ 
ဆနထိုင်မှု အေင့်အတန်းပမှင့်တင်ဆရးအတွက် 
ဖွံ့ ဖဖိုးဆရးလုပ်ငန်းစဉ် များတွင် ပတဝ်န်းကျင် 
ဆရးရာ ကိစ္စရပ်များကုိ ထည့်သွင်းဆပါင်းစပ်ပခင်း 
အားပဖင့် ပတဝ်န်းကျင်နှင့် သဟဇာတ ပဖစ်မှု၊ 
ဟန်ချက်ညီမျှေမှု တို့ကုိ ရရှိဆစဆရးပင်ပဖစ်သည။် 
နိုင်ငံတိုင်းသည် အပခားနိုင်ငံများ၏ အချုပအ်ပခာ 
အာဏာပုိင်မှုကို မထိပါးဆစရန် သ့ုိမဟုတ် 
အကျ ိုးစီးပွားကုိ မထိခိုက်ဆစရန် အထူးအဆလး 
ထား၍ မိမိနိုင်ငံ၏ ပတဝ်န်းကျင်ဆရးရာ မူဝါဒ 
များနှင့်အညီ မိမိနိုင်ငံပိုင် သဘာဝ သယံဇာတ 
အရင်းအပမစ်များကုိ ထုတ်ယူသံုးစွဲနိုင်သည့် 
အချုပအ်ပခာအာဏာပုိင်ခွင့်ရှိသည။် ပစ္စုပ္ပန ် နှင့် 
အနာဂတ်မျ ိုးေက်များ၏ အကျ ိုးငှာ သဘာဝ 
သယံဇာတအရင်းအပမစ်များကုိ ကာကွယ် ထိန်းသိမ်း 
ဆရးသည် နိုင်ငံဆတာန်ှင့် နိုင်ငံသားတိုင်း၏ 
တာဝန်ပဖစ်သည်။ဖံွဖ့ဖိးုဆရးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် 
ရာတင်ွ ပတဝ်န်းကျင်ဆရးရာ ကာကွယ် 
ဆစာင့်ဆရှာက်မှုကုိ ပဓာနကျဆသာ ရညမ်ှနး်ချက် 
အပဖစ ်ထာဝစဉ်ထားရှိရမည်ပဖစ်သည။် 

ပမန်မာ့သစ်ဆတာမူဝါဒ(၁၉၉၅) (သစ်ဆတာ 
ဆရးရာဝန်ကကီးဌာန(၁၉၉၅)) သစ်ဆတာများမှ 
စဉ်ေက်မပပတ ် အကျ ိုးဆကျးဇူးများရရှိပခင်းကို 
ဆသချာဆစရန်နှင့်လူမှုစီးပွားဆရးေုိင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် 
ဆပပာင်းလဲမှုများကုိ လိုက်ဆလျာညီဆထွပဖစ် 
ဆစရန် လိုအပ်လျက်ရှိဆသာ ကကားပဖတမ်ူဝါဒကုိ 
ဆပးရန်အလို့ငှာ သစ်ဆတာဆရးရာ ဝန်ကကီးဌာန၇ 

သည် ဤပမန်မာ့သစ်ဆတာမူဝါဒကုိ ၁၉၉၆ခုနှစ် 
ဆဖဆဖာ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်ဆန့တွင် ထုတ်ပပန ်
ဆကကညာခဲ့ပါသည။် ဤမူဝါဒသည် ပတဝ်န်းကျင် 
ဆရးရာနှင့် စီးပွားဆရး ဦးတညခ်ျက်များအတွက် 
သစ်ဆတာသယံဇာတများ၏ စဉ်ေက်မပပတ ်
ဖွဖံဖိုးတိးုတက်မှုကို ရရိှဆစမည်ဟူဆသာ အစုိးရ 
၏ ရညမ်ှနး်ချက်နှင့် ကတိကဝတ်ကို ဆဖာ်ပပ 
ဆသာ တရားဝင်စာတမ်း လည်း ပဖစ်ပါ သည။် 

ပတဝ်န်းကျင်နှင့်ဖံွ့ဖဖိုးတိးုတက်မှု ကုလ 
သမဂ္ဂညီလာခံ (UNCED) တွင်ချမှတ်ခဲ့ဆသာ 
အဆပခခံသစ်ဆတာဆရးရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း 
များနှင့် အမျ ိးုသားဖံွ ဖ့ဖိ းုတုိးတက်ဆရးမူဝါဒရည်မှန်း 
ချက်နှင့် ပန်းတုိင်များ၏ နုိင်ငံဆရးရာ ကတိကဝတ် 
များနှင့် ဆဖာ်ပပချက်များနှင့်အညီ အဆပခခံကျ 
အဆရးပါဆသာ သစ်ဆတာမူဝါဒ (၆)ချက်ကုိ 
ချမှတခ်ဲ့ပါသည်- 

 ကာကွယ်ပခင်း - ဆပမ၊ ဆရဆဝ ဆရလဲ 
ဆဒသများ၊ ဆဂဟစနစ်များ၊ ဇီဝမျ ိုးစုံ 
မျ ိုးကဲွ၊ အပင်နှင့် တိရစ္ဆာနမ်ျ ိုးရိုးဗီဇ 
အရင်းအပမစ်များ၊ ရှုခင်းပမင်ကွင်းများ 
နှင့် အမျ ိုးသား အဆမွအနှစ်ဆဒသ 
များကုိ ကာကွယ်ပခင်း၊ 

 ထာဝစဉ်တညတ်ံဆ့စပခင်း - လကရ်ှိနှင့် 
အနာဂတ်မျ ိုးေက်များအတွက် 
သစ်ဆတာများမှ ရရှိနိုင်သည့် တိက်ုရိုက် 
နှင့် သွယ်ဝုိက်အကျ ိုးဆကျးဇူးများကုိ 
စဉ်ေက်မပပတခ်ံစားနိုင်ဆစရန်သစ်ဆတာ 
များကုိ စီမံအုပ်ချု ပ်ပခင်း၊ လူမှုစီးပွား 
တုိးတက်မှု အဆပါ်သစ်ဆတာများ၏ 
စဉ်ေက် မပပတဆ်ထာက်ပံ့ဆပးပခင်း နှင့် 
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ဆဂဟစနစ်ပပန်လည်ဆကာင်းမွန်လာပခင်း 
တ့ုိကုိပဖစ်ဆပါ်ဆစဆရးအဆပခခံ၍ သစ်ဆတာ 
သယံဇာတများကုိ ထိန်းသိမး်ထားရှိ 
ပခင်း၊ အချ ိုးကျခွဲဆဝသံုးစွဲပခင်းနှင့် ပိမုိ ု
များပပားလာဆစပခင်းကုိ ညွှန်းေို ပခင်း၊ 

 အဆပခခံစားဝတ်ဆနဆရး လိုအပ်ချက်များ 
ပဖည့်ေည်းဆပးပခင်း - ဆလာင်စာ၊ ဆရ၊ 
တိရစ္ဆာနအ်စာ၊ အမိးုအကာ ဆနစရာ၊ 
အစားအစာ နှင့်အပန်းဆပဖနား ဆနရန် 
ဆနရာများကုိ ပဖည့်ေည်းဆပးပခင်း၊ 

 စွမ်းဆောင်ရည်တိ ုးတက်မှု ပမင့ ်မား  
ဆစပခင်း - မလုိလားအပ်ဆသာ လူမှုဆရးနှင့် 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ေိုင်ရာ ဆဘးထွက် 
ေိုးကျ ိုးများ မရှိဆစဘဲ ပပည်တွင်း 
ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကုိ 
ဖွံ့ဖဖိုးဆစပခင်းပဖင့်ထုတ်လုပ်နိ ုင်စွမ်း၊  
အခွန်၊ နိုင်ငံပခားဝင်ဆငွ၊ အလုပ်အကုိင် 
နှင့်အပခားအကျ ိုးဆကျးဇူးများ တိးုတက် 
ပမင့်မားဆစဖပီး သစ်ဆတာများမှ ရရှိနိုင် 
ဆသာ စီးပွားဆရးအကျ ိုးအပမတမ်ျားကုိ 
အပပည့်အဝအသံုးချနိုင်ဆအာင် ဆောင် 
ရွက်ပခင်း၊ 

 ပပည်သူတို့က ပူးဆပါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက် 
လာဆစပခင်း-  ပပည်သူ များသညအ်စုအဖွဲ့  
ပိင်ုသစ်ဆတာ များတည်ဆထာင်ပခင်း၊ 
သစ်ဆတာ နှင့် စိုက်ပျ ိုးသီးနှံ ဆရာဆနှာ 
စိုက်ပျ ိုးပခင်းများ လုပ်ဆောင်ပခင်းတို့မှ 
ဝင်ဆငွတိုးပွားဆစရန် နှင့် မိမိတို့၏ 
လိုအပ်ချက်များကုိပပည့်စုံဆစရန်သစ်ပင် 
များ စိုက်ပျ ိုးပခင်းနှင့် သစ်ဆတာများ 
ထိန်းသိမး် ဆစာင့်ဆရှာက်ဆရးနှင့် တိးုပွား 
ဆစဆရး နိုင်ငံအဝှမ်းနှင့် ဆဒသအလုိက် 
ကကိးုပမ်းဆောင်ရွက်ရာတွင် သင့်ဆလျာ်ဆသာ 
နည်းလမ်းများပဖင့် တက်တက်ကကကက 
ပါဝင် ဆောင်ရွက်လာကကဆစရန်သစ်ဆတာ 
ကဏ္ဍ၊ သားငှက်တိရစ္ဆာနန်ှင့် သဘာဝ 
ဥယျာဉ်များ ထိန်းသိမး် ဆစာင့်ဆရှာက် 
ဆရးလုပ်ငန်းများ တွင် အများပပည်သူတ့ုိ၏ 
ပူးဆပါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွကမ်ှုကုိ ရယူပခင်း၊ 

 ပပည်သူအတွင်း နုိးကကား တက်ကကသည့် 
အသိရှင်သန်ဆနဆစပခင်း - ကမ္ဘာဆပမ 
ဆပါ်ရှ ိသက်ရှိများ ရှင်သန် ရပ်တညဆ်ရး 
လိုအပ်ဆသာ ဆပမနှင့်ဆရကုိ ထိန်းသိမ်း 
ဆစာင့်ဆရှာက်ရာတွင် သစ်ဆတာများ၏ 

၁၉

၉၄ 

၁၉၉

၅ 

၁၉

၉၇ 

၂၀၀

၉ 

၂၀၁

၄ 

၂၀၁

၆ 

၂၀

၁၉ 

၂၀၁၉ 

အမျ ိုးသားအေင့် 

ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းဆရး မူဝါဒ 

ပမန်မာ့သစ်

ဆတာ မူဝါဒ 

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ 

၂၁ရာစုအစီအစဉ် 

အမျ ိုးသားဆရ

ရှည်ဖွံ့ဖဖိုးတိုး

တက်မှု 

မဟာဗျူဟာ 

အမျ ိုးသား 

စွမ်းအင်မူဝါ

ဒ 

အမျ ိုးသား 

ဆပမအသံုးချ

မှု မူဝါဒ 

ပပငေ်င်ထုတ်ပပန်ဆသာ 

အမျ ိုးသားအေင့် 

ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းဆရး မူဝါဒ 

သစ်ဆတာဥပဆဒ (၂၀၁၈)၊ 

ဆဒသခံပပည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင် 

သစ်ဆတာလုပ်ငန်းေိုင်ရာ 

ညွှန်ကကားချက်များ (၂၀၁၈)၊ 

ပမန်မာနိုင်ငံဆရရှည်ဖွံ့ဖဖိုး 

တိုးတက်မှုအစီအစဉ်      

(၂၀၁၈-၂၀၃၀) 

ပံု-၉ ပမနမ်ာနိုင်ငံရိှ ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှု နှင့်ေက်စပ်ဆသာမူဝါဒများ ဆရးေဲွပပဌာန်းသည့် အချနိ်ဇယား 
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အခန်းကဏ္ဍသည် အလွန်အဆရးပါဆကကာင်း 
နှင့် နုိင်ငံ၏ လူမှုစီးပွားဆရးဖံွ ဖ့ဖိုး တုိးတက် 
ရန်သစ်ပင်များ၊သားငှက်တိရစ္ဆာန်များနှင့် 
အမျ ိုးသားဥယျာဉ်များ၏ အဆရးပါ 
ဆသာ ကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်၍ ပပည်သူ 
များတွင် နိုးကကားသည့် အသိရှင်သန်ဆန   
ဆစရန် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်သွား နိုင်မည့် 
အထူးသပဖင့် နိုင်ငံဆရးသမားများနှင့် 
ေုံးပဖတခ်ျက် ချမှတ်သူများ အပါအဝင် 
ပပည်သူလူထုကုိ အသိပညာ ပဖန့်ဆဝ 
ဆပးပခင်း၊ 
အထက်ဆဖာ်ပပပါ မူဝါဒ(၆)ရပ်ကို 

ဆအာင်ပမင်စွာ အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ဆောင်ရန် 
အတားအေီးများကုိ နည်းပါးဆစရန်နှင့် ဆကျာ်လွှား 
နုိင်ရန်ချမှတ်ထားဆသာ မဟာဗျူ ဟာကျ ရည်မှန်း 
ချက်များ ပပည့်စုံဆစမည့် မူဝါဒ နည်းလမ်း များ၊ 
မဟာဗျူဟာများ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် 
များနှင့် ေက်နွယ် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါ 
သည။် ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုဆလျာ့ချဆရးနှင့် 
တိက်ုရိုက်ပတသ်က်ေကန်ွယ်သည့် အဆရးပါ 
ဆသာ မူဝါဒနည်းလမ်းတစ်ရပ်မှာ- 

 
 
 
 
 
 
 
 
ဤမူဝါဒကို အဆကာင်အထည်ဆဖာ် 

ဆောင်ရွက်ရန်ကာလတုိ၊ ကာလလတ်၊ ကာလရှည် 
ဆောင်ရွကရ်မည့် လုပင်န်းများနှင့် ပတ်သက် 
ဆသာ လုပ်ငန်းများကုိလညး် မူဝါဒတွင် ဆဖာ်ပပ 
ထားပါသည။် 
ဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်မှုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး်ဆရး
ေိုင်ရာ ပမန်မာနိင်ုငံ၏ ၂၁ ရာစုအစီအစဉ် ကုိ 
ဆရရှည်တည်တံ့ဆသာ ဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်မှုကုိ ရရှိ 

ဆစမည့် နိုင်ငံအေင့် ကကိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက် 
များကုိ ဉီးတညခ်ျက်ပပတ်သားဆစရန်နှင့် စုစည်း 
ဆောင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက် အမျ ိးုသားပတ်ဝန်းကျင် 
ထိန်းသိမး်ဆရးဆကာ်မရှင် (NCEA) အပါအဝင် 
ေက်စပအ်စိုးရဌာနများ၏ ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက် 
မှုအပဖစ် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ဆရးေွဲခဲ့ပါသည။်  
ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆရးနှင့် ေက်နွယ်ဆသာ 
ပပဿနာများကုိ ဝန်ကကီးဌာနများအကကား ဆပါင်းစည်း 
မှုနင့်ှပူးဆပါင်းဆောင်ရွကမ်ှု ပမင့်မားလာဆစရန် 
အတွက် ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမး်ဆရးေိုင်ရာ 
အမျ ိုးသားမူဆဘာင်ဥပဆဒတစ်ရပ်ဆရးေွဲရန် 
လိုအပ်လျက်ရှိပါသည။်  
(သစ်ဆတာဥပဆဒပပုပခင်းအစီအစဉ် ၂၀၁၆) 
အမျ ိုးသားဆရရှည်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုမဟာဗျူဟာ 
(သစ်ဆတာဆရးရာဝန်ကကီးဌာန၂၀၀၉) ဆရရှည် 
ဖွံ့ ဖဖိုး တိးုတက်မှုေိုင်ရာ ကမ္ဘာထိပ်သီးညလီာခံ 
နှင့်အည ီ ဤမဟာဗျူဟာကုိ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် 
ချမှတခ်ဲ့ပါ သည။် ဆနထိုင်ရာဆဒသစားကျက်ဆပမ 
ဆပျာက်ေုံးပခင်း၊ ဆပမအသုးံချမှုဆပပာင်းလဲပခင်း၊ 
ဆပမပျက်စီး ယိုယွင်းလာပခင်းနှင့် ဆရရှည်တည်ဖမဲ 
မှုမရှိနိုင်ဆသာ ဆရသုးံစွဲမှုစသညတ်ို့မှ ဖိအားများ 
ဆလျာ ့နည်းလာဆစရန်  ရည်ရ ွယ ်ပါသည်။  
သဲကန္တာရ ပဖစ်ထွန်းမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်နှင့် 
ပတဝ်န်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုများ၊ ၎င်းတို့၏ 
ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကဲွများအဆပါ် သက်ဆရာက်မှုများကုိ 
ဆလျာ့နညး်ဆစရန်အတွက် လုပ်ငန်းစမီံချက် 
မူကကမ်းတစ်ရပ်ကုိလည်း ေက်စပဆ်ရးေွဲခဲ့ပါ 
သည။် ဤမဟာဗျူဟာသည် ရာသီဥတု 
ဆပပာင်းလဲမှုနှင့် ပတဝ်န်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုများ 
ဆကကာင့် ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲများအဆပါ်ကျဆရာက်နိုင် 
သည့် စိန်ဆခါ်မှုများကုိ ကုိင်တယွ်ဆပဖရှင်းနိုင်ဆရး 
ကုိလည်း ထည့်သွင်းဆရးေွဲထားပါသည။် 
အမျ ိုးသားစွမ်းအင်မဝူါဒ ၂၀၁၄ (NRGI 2014) 
ဤမူဝါဒသည် စွမး်အင်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုနှင့် 
စွမ်းအင်ေုိင်ရာ စီမံကိန်းများချမှတ်ပခင်း အတွက် 
မူဆဘာင်ပဖစ်ဖပီး အဓိကအမျ ိုးသား မူဝါဒတစ်ရပ် 
ပဖစ်သည။်စီးပွားဆရးဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်မှုကုိ အဓိက 

“နိုင်ငံစုစုဆပါင်းဆပမအကျယ်အဝန်း၏ (၃၀) 

ရာခုိင်နှုန်းကုိ ကကိုးဝုိင်းဆတာများ လည်းဆကာင်း၊ 

(၅) ရာခိင်ုနှုန်းကို သဘာဝထိန်းသိမ်းဆရး 

နယ်ဆပမများအပဖစ် လည်းဆကာင်း ဖွဲ့ စည်း 

ရမည်။”  (ပမန်မာ့သစ်ဆတာမူဝါဒ ၁၉၉၅ ၊ 

စာမျက်နှာ ၂၂) 
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ဆမာင်းနှင်ဆပးဆသာ အရင်းအပမစ်များ ပဖစ်သည့် 
စွမး်အင်အရင်းအပမစ် အမျ ိုးမျ ိုးကုိ ပမန်မာနိင်ုငံ 
အဆနပဖင့် စနစ်တကျရှာဆဖွ ဆဖာ်ထုတသံု်းစွဲရန် 
လိုအပ်ပါသည။် ဤမူဝါဒသည် ပမန်မာနိုင်ငံ 
သားများ၏ လူဆနမှုအေင့်အတန်းကုိ ဆရရှည် 
တိးုတက် ပမင့်မားဆစဆရး အန္တိမရည်မှန်းချက်ကုိ 
ပပည့်မီဆစရန်အတွက် ပပညတ်ွင်းစွမ်းအင်လိုအပ ်
ချက်များကို ပဖည့်ေည်းဆပးရန်နှင့် ပိလုျှေဆံသာ 
အရင်းအပမစ်များမှ တန်ဖိုးပမင့် ထုတ်ကုန်များ 
တင်ပ့ုိနုိင်ရန်အတွက် နုိင်ငံ၏ ရရိှနုိင်ဆသာ စွမ်းအင် 
အရင်းအပမစ်များကုိ ရှာဆဖွဆဖာ်ထုတ်နိုင်ဆရး 
ရညရွ်ယ်ပါသည။် ဤမူဝါဒသည် စွမး်အင် 
အရင်းအပမစ်များ ရှာဆဖွဆဖာ်ထုတ်ရာတွင် သဘာဝ 
ပတဝ်န်းကျင်ကုိ ထိခိုက်မှုများ အနည်းေုံး 
ပဖစ်ဆစမည့် နည်းလမ်းများသံုးရန် အဆလးထား 
ဆဖာ်ပပထားပါသည။်  

အမျ ိုးသားဆပမအသုးံချမှု မူဝါဒ ၂၀၁၆ 
(GoM 2016) ဤမူဝါဒကို ၂၀၁၆ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ 
လတွင် ထုတ်ပပန်ခ့ဲဖပီး ဆပမအရင်းအပမစ် များကုိ 
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်း၊ အသံုးချပခင်းနှင့် ခွဲဆဝ 
သံုးစွဲပခင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆဖာ်ပပထားပါသည်။ 
ဆရရှည်တည်တ့ံဆသာ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမး် 
ဆရးကုိ ဆောင်ရွကန်ိုင်ဆစရန်လည်း ရညရွ်ယ်ပါ 
သည။် ဤမူဝါဒသည် ပမန်မာ့ သစ်ဆတာ မူဝါဒ 
(၁၉၉၅)တွင် ချမှတ်ထားဆသာ မဟာဗျူ ဟာမူဝါဒ 
နည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ငန်းများကုိ အဆကာင် 
အထည်ဆဖာ်ဆောင်ရွက် နုိင်ဆရးအတွက် သစ်ဆတာ 
မူဝါဒနှင့်လည်း ချတိ်ေက်ထားပါသည။် 

                                   
                   ၂၀၁၉ (UNDP 2019) 
ဤမူဝါဒသည် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်း 
ကျင်ထိန်းသိမ်းဆရးဝန်ကကီးဌာနမှ လကတ်ဆလာ 
တွင် မူကကမ်း ထုတ်ပပန်ခ့ဲပခင်းပဖစ်သည်။ ပမန်မာ 
နုိင်ငံရိှ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ် 
ပခင်းနှင့်ဆရရှည် ဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်မှု ရညမ်ှနး်ချက် 
များကုိဖပီးဆပမာက် ဆအာင်ပမင်ဆစရန် ဤမူဝါဒ 
သည် ၁၉၉၄ ခုနှစ် အမျ ိုးသား ပတဝ်န်းကျင် 

ဆရးရာမူဝါဒ၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ် ပမန်မာနိင်ုငံ၏ ၂၁ 
ရာစုအစီအစဉ်နှင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်အမျ ိုးသား 
ဆရရှည်ဖွ ံ ့ဖဖိုးတိ ုးတက်ဆရး မဟာဗျူဟာ 
များအဆပါ် ပပန်လညအ်တညပ်ပု တညဆ်ောက် 
ထားပခင်းပဖစ်ပါသည။် ထို့အပပင်  ဤမူဝါဒသည် 
ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုနှင့် သဘာဝဆဘးအန္တရာယ် 
များကုိ ဆလျာ့နညး်ဆစဆရးနှင့် လုိက်ဆလျာညီ 
ဆထွပဖစ်ဆစဆရးတ့ုိအတွက် ဆရးေဲွထားပခင်း ပဖစ် 
ပါသည။် 

ပမန်မာနိင်ုငံရှိ ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုနှင့် 
စပ်လျဉ်းဆသာ မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်း 
များဆရးေွဲဆပါ်ဆပါက်လာဆသာ အချနိ်ကာလကုိ 
ပု-ံ၉တွင် ဆဖာ်ပပထားပါသည။် 
ပမန်မာနိင်ုငံရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုေိုင်ရာ မဟာ 
ဗျူဟာနှင့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၁၆-၂၀၃၀)ကုိ 
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ထုတ်ပပန ်
ဆကကညာခဲ့ပါသည။်  (MONREC 2017) 

၁၉၉၄ခုနှစ် ပမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသား 
ပတဝ်န်းကျင် ဆရးရာမူဝါဒကုိ အမျ ိုးသား ပတ်ဝန်း 
ကျင် ထိန်းသိမ်းဆရးဆကာ်မရှင်မှ ထုတ်ပပန်ခဲ့ဖပီး 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ထိန်းသိမး်ရန်နှင့် 
(MoNREC 2017) ပမန်မာနုိင်ငံအစုိးရသည် ပတ်ဝန်း 
ကျင်ထိန်းသိမ်း ဆရးစီမအံုပခ်ျုပမ်ှုကုိ တိးုတက် 
ဆစရန် ကကိုးပမ်းအားထုတ်မှု များစွာပပုလုပ် 
လျက်ရှိသည် (HTUN 2009; UN-REDD 2013; 
Linn and Liang 2015)။ ပျက်စီး ယိုယွင်းမှု 
များကုိ တားေီးရန် ပထမေုံး ပတဝ်န်းကျင်ဆရး 
ရာမူဝါဒ ပဖစ်ခဲပ့ါသည။် ၁၉၉၅ ခုနှစ် ပမန်မာ့ 
သစ်ဆတာမူဝါဒသည် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းဆရး 
နှင့်စီးပွားဆရး ရည်မှန်းချက်များအတွက် သစ်ဆတာ 
သယံဇာတအရင်းအပမစ်များ၏ ဆရရှည်ဖွံ့ဖဖိုး 
တုိးတက်မှုကုိရရိှဆစ နုိင်မည့်အစုိးရ၏ ရည်မှန်းချက် 
နှင့် ကတိကဝတ်ေိုင်ရာ တရားဝင် စာတမ်းတစ်ခု 
ပဖစ်ဖပီး ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှု ဆလျာ့ချဆရးနှင့် 
တုိက်ရုိက် ေက်နွယ်လျက်ရှိသည့် အဆရးပါ 
ဆသာမူဝါဒတစ်ရပ်လညး် ပဖစ်ပါသည။် 
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ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆရးနှင့်သစ်ဆတာ 
ဆရးရာဝန်ကကီးဌာန(ယခုသယံဇာတနှင့် သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆရးဝန်ကကီးဌာန)ဆအာက်ရိှ 
သစ်ဆတာဦးစီးဌာနသည် နှစ်စဉ်ဆတာထွက် 
(AAC)ကုိ သိသိသာသာ ဆလျာ့ချရန် မူဝါဒသစ် 
များ ထုတ်ပပန်ထားဖပီး ယခင်က သစ်များ 
အလွန်အကျွ ံ ထုတ်ယူခဲ့ရဆသာ ဆဒသများတွင် 
အဖုိးတန်သစ်မျ ိုးများအား သစ်ထုတ်ခွင့် ပိတ်ပင် 
တားပမစ်ပခင်းကုိ ဆောင်ရွကထ်ားပါသည။် 
နိုင်ငံဆတာ်အစိုးရသည် ချမှတထ်ားဆသာ မူဝါဒ 
များကုိ ဆအာင်ပမင်စွာ အဆကာင်အထည် 
ဆဖာ်နိုင်ရန်အတွက် REDD+ ၏ ရညရွ်ယ်ချက် 
များနှင့် ကုိက်ညီသည့် အမျ ိုးသား အေင့် 
မဟာဗျူဟာများကုိလည်း ဆရးေွဲချမှတ်ခ့ဲ 
သည။် ဥပမာ၊ ရာသီဥတု ဆပပာင်းလဲမှုနှင့် 
ပတဝ်န်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုများဆကကာင့် ဇီဝမျ ိုးစုံ 
မျ ိုးကဲွများအဆပါ် စိန်ဆခါ်မှုများကို ကုိင်တယွ် 
ဆပဖရှင်းရန်အတွက် ဆနရင်းဆဒသများ ေုံးရှုံး 
ပခင်း၊ ဆပမအသုးံချမှုဆပပာင်းလဲပခင်းနှင့် ဆပမ 
ပျက်စီး ယိုယွင်းပခင်း၊ ဆရရှည်မတညဖ်မဲဆသာ 
ဆရ အသံုးပပုမှုများဆကကာင့် ပဖစ်ဆပါ်ဆသာဖိအား 
များကုိ ဆလျာ့နညး်ဆစရန် အမျ ိုးသားအေင့် 
ဆရရှည်ဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်ဆရး မဟာဗျူဟာ(NSDS) 
ကုိ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဆရးေွဲခဲ့ပါသည။် ဆဒသခံ 
ပပည်သူအစုအဖွဲ့ ပုိင်သစ်ဆတာလုပ်ငန်း ေိုင်ရာ 
ညွှန်ကကားချက်များ (CFI)၏ အဓိက ရညရ်ွယ် 
ချက်များထဲမ ှ တစ်ခုသည် သစ်ဆတာပပုန်းတီး 
ပခင်းနှင့် သစ်ဆတာ အတန်းအစား ကျေင်းပခင်း 
ကုိ ဆလျာ့ချပခင်းပဖင့် ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုကုိ 
နည်းပါးဆစပခင်းနှင့် လိုက်ဆလျာညီဆထွ ဆနထိုင် 
ဆရးကုိ အဆထာက်အကူပပုမည့် ဆဂဟစနစ် 
ဝန်ဆောင်မှုများကုိ များပပားလာဆစရန် ပဖစ်ပါ 
သည။် CFI ၏ အပခားရညရ်ွယ်ချက်တစ်ခုမှာ 
သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်းနှင့် သစ်ဆတာ အတန်း 
အစား ကျေင်းပခင်းမှ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကုိ 
ဆလျာ့နညး်ဆစဖပီး သစ်ဆတာကာဗွန် သုိဆလှာင် 
မှုကုိ များပပားလာဆစမည့် REDD+ အစီအစဉ်ကုိ 

အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ဆောင်ရွကရ်န် ပဖစ်ပါ 
သည။် 

ပမန်မာ့ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုေိုင်ရာ 
ပူးဆပါင်းဆောင်ရွကမ်ှုအစီအစဉ် (MCCA)သည် 
ဆရရှည်ဖွံ့ဖဖိုး တိုးတက်မှုကုိ အဆထာက်အပ့ံ 
ပပုသည့်အဆနပဖင့် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိဖပီး 
ကာဗွနထ်ုတ်လွှတ်မှုနည်းပါးဆသာ၊ သယံဇာတ 
ကုိ ထိဆရာက်စွာသံုးစွဲဖပီး အားလုံးပါဝင်သည့် 
ဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်မှုကုိရရှိဆစဆရး ဆရရှည်ဆမျှော်မနှ်း 
ချက်ပဖင့် ပမန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှု 
ေိုင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းစမီံချက် 
(၂၀၁၇-၂၀၃၀)ကုိ ချမှတဆ်ရးေွဲခဲ့ပါသည် 
(MCCA 2017)။  သယံဇာတနှင့် သဘာဝ 
ပတ်ဝန ် းကျင ်ထ ိန ် းသိမ ် းဆရးဝန ် ကကီးဌာန 
လက်ဆအာက်တွင် ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုဌာနခွဲ 
တစ်ခဖုွင့်လှစ်ထားဖပီး ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှု 
ဆလျာ့ချဆရးနှင့် ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုနှင့် လိုက် 
ဆလျာညီဆထွဆနနိုင်ဆရးတို့ အတွက် နည်းပညာ 
အကူအညမီျားပံပ့ိးုဆပးလျက်ရှိပါသည်။ အေိုပါ 
အချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစိမး်ဆရာင်  စီးပွားဆရး 
မဟာဗျူဟာမူဆဘာင်ကိုလည်း ဆရးေွဲလျက် 
ရှိပါသည်(WWF 2017)။ ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှု 
ဆလျာ့ချဆရးနှင့် ေက်နွယ်မှုရှိသည့် အပခားမူဝါဒ 
များမှာ အမျ ိုးသားအေင့် သယ်ယပူို့ဆောင်ဆရး 
ပင်မစမီံကိန်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ဆရး ကဏ္ဍ 
တွင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆရးဖံွ့ဖဖိုး တိးုတက် 
မှုေိုင်ရာ အမျ ိုးသားအေင့်အဆကာင်အထည် 
ဆဖာ်ဆောင်ရွက်ပခင်း လုပ်ငန်းစီမံချက်၊ အမျ ိုးသား 
အေင့် ဖမို့ပပနှင့်ဆဒသတွင်းဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်မှု 
စီမကိံန်းဥပဆဒ၊ အမျ ိုးသား အိမယ်ာစီမံကိန်း 
မူဝါဒ၊ အမျ ိုးသားဖမို့ပပမူဝါဒ၊ အမျ ိုးသားအေင့် 
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမခံန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာနှင့် 
လုပ်ငန်း စီမခံျက်များ ပဖစ်ပါသည။် စိုက်ပျ ိုးဆရး၊ 
ဆမွးပမူဆရးနှင့် ေညဆ်ပမာင်းဝန်ကကီးဌာနသည် 
ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုကုိဆလျာ့ချရန်နှင့်လုိက်ဆလျာ 
ညဆီထ ွ ပဖစ်ဆစရန်အတွက် ဆရဝပ်ဒဏ်ခံနှင့် 
ဆရငတ်ခစံပါးစိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ပခင်း နည်းပညာ 
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များကုိ ဆလ့လာမှုများပပုလုပ်လျက်ရှိပါသည။် 
ထို့အပပင် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ဆရရှည်တည်တံ့ 
ခိုင်ဖမဲဖပီး ဟန်ချက်ညီဆသာ ဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်မှု 
စီမကိံန်း (MSDP) (၂၀၁၈-၂၀၃၀) ကုိလည်း 
၂၀၁၈ ခုနှစ် ကသဂုတ်လ တွင် ထုတ်ပပန်ခဲ ့
ပါသည(်MoPF 2018)။ 

ယခင်အခန်းတွင် ဆဖာ်ပပခဲ့သည့်အတိင်ုး 
သတ္တုတူးဆဖာ်ပခင်းသည် သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှု 
ကုိ ပဖစ်ဆပါ်ဆစ သည့် အဓိကအဆကကာင်းရင်းများ 
ထဲမ ှ တစ်ခုပဖစ်ဆသာ်လညး် ၁၉၉၄ ခုနှစ် 
ပမန်မာ့သတ္တုတွင်း ဥပဆဒ တွင် ပုဒ်မ ၁၃ နှင့် 
ပုဒ်မ ၃၂ မှ လွဲ၍ သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်း နှင့် 
စပ်လျဉ်းဖပီး အထူးဆဖာ်ပပချက်များ မပါရှိပါ။ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

အမျ ိုးသားအေင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိ
မ်းဆရးဆကာ်မတီ (NECC) သည ် ရာသီဥတု 
ဆပပာင်းလဲမှုနှင့် စပ်လျဉ်းဆသာ ပပဿနာများကုိ 
ကုိင်တယွ်ဆပဖရှင်းနိုင်မည့် အမျ ိုးသားအေင့် 
လုပ်ငန်းများကုိ လမ်းညွှန်မှုဆပးရန် တာဝန်ရှိ 
ပါသည။် ၁၉၉၀ခု နှစ်တွင် NECC ကုိ အမျ ိုးသား 
ပတဝ်န်းကျင် ဆရးရာဆကာ်မရှင်(NCEA)အပဖစ် 
စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ဖပီး ပတဝ်န်းကျင်ဆရးရာမူဝါဒ 
များနှင့်ပတ်သက်၍ အစိုးရကုိ အကကံဉာဏ်ဆပး 
ပခင်း၊ ပတဝ်န်းကျင်ဆရးရာကိစ္စရပ်များအတွက် 
ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်သည့် အဖဲွ့အပဖစ် ဆောင်ရွက် 

ပခင်းနှင့် ပတဝ်န်းကျင်နှင့်သဟဇာတပဖစ်ဆသာ 
ဆရရှည်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆရးကုိ ပမှင့်တင်ဆပးပခင်း 
တ့ုိ ဆောင်ရွကပ်ါသည။် အေုိပါဆကာ်မရှင်ကုိ 
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဧဖပီလ ၂၀ ရက်ဆန့တွင် ထုတ်ပပန ်
ဆကကညာဆသာနုိင်ငံဆတာ်သမ္မတရံုးအမိန့်ဆကကာ်ပငာ 
စာအမှတ် ၂၁/၂၀၁၁ အရ NECC ဟု ဆပပာင်းလဲ 
သတ်မှတခ်ဲ့ဖပီး ပမန်မာနိုင်ငံရှိ ရာသီဥတ ု
ဆပပာင်းလဲမှုနှင့်ေက်စပ်သည့် မူဝါဒများနှင့် 
မဟာဗျူ ဟာများ၊ သက်ေုိင်ရာ လုပ်ငန်း အစီအစဉ် 
များ(ဥပမာ၊ အမျ ိုးသားအေင့် ရာသီဥတု 
ဆပပာင်းလဲမှုနှင့် လိုက်ဆလျာညီဆထွ ပဖစ်ဆစဆရး 
ေိုင်ရာလုပင်န်းအစီအစဉ်− NAPA)ကုိ ဆရးေဲွ 
ပခင်း အပါအဝင် ရာသီဥတု ဆပပာင်းလဲမှုနှင့် 
စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စရပ်များအားလုံးကုိ ဆပါင်းစပ် 
ဆောင်ရွက်ပခင်းနှင့်စီမံခန့်ခဲွပခင်းတ့ုိကုိ ဆောင်ရွက် 
ပါသည။် 

အမျ ိုးသားအေင့် ပတဝ်န်းကျင်ထိန်း 
သိမး်ဆရးဆကာ်မတီ(NECC)သည် ပပည်ဆထာင်စ ု
အေင့်လုပ်ငန်းဆကာ်မတီများနှင့် တုိင်းဆဒသကကီး 
နှင့် ပပည်နယ်အေင့် ေပ်ဆကာ်မတီများ 
ဖွဲ့ စည်းရန် အခွင့်အာဏာ ရှသိည။် NECC သည ်
သက်ေုိင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိလည်း ခဲွဆဝ 
သတ်မှတန်ိုင်ပါသည။် NECC သည် အစိုးရ 
အဖွဲ့ သ့ုိ အစီရင်ခံရပခင်းပဖစ်သည် ( REDD +  
Myanmar 2017)။ 

ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုအတွက်အမျ ိုးသား 
အေင့်ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုနင့်ှ လိုက်ဆလျာ 
ညဆီထ ွ ပဖစ်ဆစဆရးေိုင်ရာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် 
နှင့် နိုင်ငံအေင့်ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကဲွေိုင်ရာ မဟာ 
ဗျူဟာနှင့်လုပ်ငန်း စီမခံျက်(NBSAP)တ့ုိ က့ဲသို ့
ဆသာ ဝန်ကကီးဌာနများ အချင်းချင်း ပူးဆပါင်း 
ဆောင်ရွကသ်ည့် အစီအစဉ်များ တိးုတက် 
ဆကာင်းမွနဆ်စပခင်းနှင့် ဌာနဆပါင်းစုံပါဝင်ဆသာ 
NECC ၏ လုပ်ဆောင်မှုများသည် REDD + 
လမ်းပပဆပမပံုဆပါ်ထွန်းလာဆစဆရးအတွက် လုပ်ငန်း 
ဆောင်ရွကသ်ည့် နမူနာပုစံံများနှင့် အတုယ ူ
စရာ သင်ခန်းစာများကို ဆထာက်ပံ့ဆပးခဲ့ပါ 

ပုဒ်မ ၁၃ ။ ခွင့်ပပုမိန့်ရရှိသူသည် ဆအာက်ပါ 
ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉး်၍ ဤဥပဆဒအရ 
ထုတ်ပပန်သည့် နည်းဥပဆဒများနှင့်အညီ လုိကန်ာ 
ဆောင်ရွက်ရမည-်   (                      
                                             
                                              
ပုဒ်မ ၃၂။ ခွင့်ပပုမိန့်ရရိှသူသည် ပုဒ်မ ၁၃ နှင့် စပ်လျဉ်း 
သည့် နည်းဥပဆဒတစ်ရပ်ရပ်ကုိ  ဆဖာက်ဖျက် ကျူ း 
လွန်ဆကကာင်း ပပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ထုိသူ 
ကို ဆထာင်ဒဏ် တစ်နှစ် အထိ ပဖစ်ဆစ၊ ဆငွဒဏ် ကျပ် 
၁ဆသာင်း (အဆမရိကန်ဆဒါ်လာ ၇ ဆဒါ်လာခန့်) 

အထိပဖစ်ဆစ၊ ဒဏ ်နစှ်ရပ်လံုးပဖစ်ဆစချမှတ်ရမည်။ 
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သည။် ပတဝ်န်းကျင်နညး်ပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ 
(ETWG) သည ်အစိုးရ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့  အစည်း 
နှင့် ဖွံ့ ဖဖိုးဆရး မိတ်ဖက်အဖွဲ့ များ၏ မူဝါဒနှင့် 
စီမခံျက်များ ဆကာင်းမွန ်ဆစဆရး ဆောင်ရွကရ်ာ 
တွင် ပတသ်က်ေကစ်ပ်သူ အားလုံးဆပါင်းစပ် 
ပါဝင်ဖပီး ဆေွးဆနွးညိှနှိုင်းပခင်း လုပ်ငန်းစဉ် 
အတွက် အဆရးပါဆသာ နမူနာပဖစ်ခဲပ့ါသည။် 
နိုင်ငံဆတာ်အေင့် မူဝါဒ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် 
ေက်စပပ်တသ်က်သူများစွာ ဆေွးဆနွးညှိနှိုင်း 
ဆောင်ရွကပ်ခင်းသည် ဆတွ့ပမင် ဆနကျလုပင်န်း 
မဟုတသ်ည့်အတွက် REDD+ လမ်းပပဆပမပံု 
ဆပါ်ထွန်းလာပခင်းသည် သစ်ဆတာကဏ္ဍတွင် 
မူဝါဒနှင့် မဟာဗျူဟာများ ဆဖာ်ဆောင်ရာတွင် 
နမူနာတစ်ခုပဖစ်လာပါသည။် သယံဇာတနှင့် 
သဘာဝ ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမး်ဆရး ဝန်ကကီး 
ဌာနသည် တိင်ုးရင်းသား လူနည်းစုများနှင့် 
ဆဒသခံပပညသူ်များ၏ အခွင့်အဆရးများကုိ အသိ 
အမှတ်ပပုဆပးရန် လိုလားမှုရှိဆကကာင်း ပပသခဲ့ဖပီး 
ပဖစပ်ါသည။် ဥပမာ၊ ဆဒသခံ အစုအဖွဲ့ ပုိင် 
သစ်ဆတာများ တညဆ်ထာင်ဆရး ဆစ့စပ်ဆေွး
ဆနွးရာတင်ွ လွတ်လပ်စွာကကိုတင် အဆကကာင်း 
ကကားဖပီး သဆဘာထား ေန္ဒရယူပခင်း (FPIC) 
သ့ုိမဟုတ် အသက်အရွယ် ကကီး/ငယ်၊ ကျား/မ 
မဆရွး ဆစ့စပ်ဆေွးဆနွးဆပးပခင်းပဖင့် တုိင်းရင်း သား 
လူနည်းစုများနှင့် ဆဒသခံပပည်သူများ၏ အခွင့် 
အဆရးကုိ အသိအမှတ်ပပု ပါသည။် (UNREDD 
2013) 

၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုနှစ်မစှတင်၍ မူဝါဒများ 
နှင့်မဟာဗျူဟာများကုိ အဆကာင်အထည်ဆဖာ် 
ဆောင်ရွကရ်ာတင်ွ အဆထာက်အကူပပုရန် 
အတွက် နုိင်ငံဆတာ်အစုိးရသည် အစိမ်းဆရာင် 
စီးပွားဆရးဖံွ့ဖဖိုးတိးုတက်ဆစရန်၊ ဆဒသခံ ပပည်သူ 
များအတွက် အလုပအ်ကုိင်အခွင့်အလမ်းများ 
ပပားလာဆစရန်နှင့် သဘာဝသစ်ဆတာများမှ 
သစ်ဆတာထွက်ပစ္စည်းများ အလွန်အကျွထုံတ်ယူ 
သံုးစွဲပခင်းကို ဆလျာ့ချနိုင်ဆစရန် ရည်သန်၍ 
သဘာဝသယံဇာတစီမံအုပ်ချုပ်ရာတွင် ပုဂ္ဂလိက 

ကဏ္ဍပါဝင်လာဆစဆရးအတွက် သစ်ဆတာဆပမ 
များကုိ နှစ်ရှည်အငှားချဖပီး ပုဂ္ဂလိကသစ်ဆတာ 
စိုက်ခင်းအစီအစဉ်ကုိ ချမှတဆ်ောင်ရွကခ်ဲ့ပါ 
သည။်  

သစ်ဆတာဦးစီးဌာနသည်လည်းဆကျးလက် 
ဆဒသတွင် အိမဆ်ောက်ရန် နှင့် လယ်ယာ 
လုပ်ငန်းတွင် သံုးစွဲဆစရန် ရညရ်ွယ်ချက်ပဖင့် 
ရွာတစ်ရွာလျှေင်(၁)ဧကသ့ုိမဟုတ်(၀.၄) ဟက်တာ 
ရိှဆသာ သစ်ဆတာစုိက်ခင်းကုိ တည်ဆထာင်ဆပးဖပီး 
သစ်၊ ဆမျာနှင့် တိင်ုများ ပဖည့်ေည်းဆပးပခင်း၊ 
တစ်အိမဆ်ထာင်လျှေင် (ကျွန်း ၃ ပင် နှင့် သစ်မာ 
၂၀ ပင် ) ပျ ိုးပင်ဆပါက်များ ဆပးအပ်ပခင်းပဖင့် 
ဆကျးလက်ဆဒသ ဆနအိမမ်ျား နှင့် အစိမး်ဆရာင် 
စီးပွားဆရးဖွံ့ဖဖိုးတိးုတက်ဆစဆရးအဆထာက်အပံ့ 
ဆပးပခင်း အစီအစဉ်များနှင့် သစ်ဆတာစိုက်ခင်း 
တညဆ်ထာင်ပခင်း အစီအစဉ်များကို ဖန်တီး 
ဆောင်ရွကလ်ျက်ရှိသည။် 

ထိုမျှေမက ကျွန်းပျ ိုးပင်ဆပါက် (၀.၄၃) 
သန်းကုိ လမ်းဆဘးဝဲယာများတွင် စိုက်ပျ ိုးခဲ့ဖပီး 
ကျွန်းနှင့်သစ်မာ ပျ ိုးပင်ဆပါက် (၇.၉၃)သန်းကုိ 
ဌာန၊အဖွဲ့ အစညး်များကုိ ပဖန့်ဆဝဆပးခဲ့ပါသည။် 
သ့ုိရာတင်ွ အေုိပါ အစီအစဉ်များသည် REDD+ 
အတွက် ထိဆရာက်မှုရှိမရှိ အကဲပဖတ်သံုးသပ် 
သည့် ေန်းစစ်ချကမ်ျား ပပုလုပ်ရန် လိုအပ်ဆန 
ပါသည။် 

စွမး်အင်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုသည် REDD + 
လုပ်ငန်းစဉ်ဆအာင်ပမင်ဆရးအတွက် အဆထာက် 
အပံပ့ဖစ်ဆစ သပဖင့် စွမး်အင်ကဏ္ဍသည်လည်း 
အဆရးပါဆသာအခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပါသည။် 
အမျ ိုးသားအေင့် စွမး်အင်မဝူါဒ (၂၀၁၄)သည ်
စီးပွားဆရး ဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်မှုအတွက် အဓိက 
အဆကကာင်းရင်းများပဖစ်သည့် စွမး်အင်အရင်း 
အပမစ်အမျ ိုးမျ ိုးကို စနစ်တကျ ရှာဆဖွဆဖာ်ထုတ ်
သံုးစွဲရန်အတွက် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ စွမး်အင်ဖွံ့ဖဖိုး 
တိးုတက်မှုနှင့် စီမကိံန်းဆရးေွဲရန် အတွက် 
မူဆဘာင်ကုိ ဆပးစွမး်ဆသာ ပဓာနကျဆသာ 
အမျ ိုးသားမူဝါဒ တစ်ရပ်ပဖစ်ပါသည။် အေိုပါ 
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မူဝါဒအရ လျှေပ်စစ်ကဏ္ဍသည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ တွင် 
နိုင်ငံ၏ ၄၅% ကုိ လျှေပ်စစ်မီးရရှိဆရးနှင့် ၂၀၃၀ 
ခုနှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး ၁၀၀% လျှေပ်စစ်မီးရရိှ 
ဆရးရညမ်ှနး်ချက်ကုိ ပပည့်မီဆအာင် ဆောင်ရွက် 
ရန် ရညရွ်ယ်ထားပါသည။် 

အမျ ိုးသားအေင့်စွမ်းအင်မူဝါဒ (၂၀၁၄) 
ကုိ အဆထာက်အပံပ့ဖစ်ဆစရန် ပမန်မာနိင်ုငံ 
အမျ ိုးသားအေင့် ဆကျးလက်ဆဒသဖံွ ဖ့ဖိုးတုိးတက် 
ဆရးနှင့် ေင်းရဲနွမ်းပါးမှု ဆလျာ့ချဆရး အစီအစဉ် 
ဆအာက်တင်ွ ဆကျးလက်ဆဒသ လျှေပစ်စ ်        
ဓါတ်အား ရရှိဆရးဆရးစီမကိံန်းကုိ ၂၀၁၄ခုနှစ် 
စက်တင်ဘာလတွင် မူကကမ်း ဆရးေွဲခဲ့ပါသည။် 
မှနလ်ုံအိမဓ်ာတ်ဆငွ့ထုတ်လွှတ်မှုကုိ ဆလျာ့နညး် 
ဆစရန် ထငး်ဆလာင်စာသံုးစွဲမှုကုိ ဆလျာ့ချနိုင် 
မည့် စွမး်အားပမှင့်မီးဖိုများကုိ ဆကျးလက်ဆဒသ 
များတွင် ပဖန့်ဆဝဆပးပခင်းပဖင့် ဆကျးလက်ဆဒသ 
တွင် စွမး်အင်သံုးစွဲမှုကို သက်သာဆစဖပီး စက်မှု 
ကဏ္ဍတွင်လည်း စွမး်အင်ထိဆရာက်စွာ သံုးစွဲ 
မှုကုိ တိးုပမှင့်ဆပးနိုင်ပါမည။် ထို့အပပင် အစိုးရ 
အသစ်သည် သတ္တုရှာဆဖွဆဖာ်ထုတ်ပခင်း လုပ်ငန်း 
များကုိရပ်ေိုင်းထားသည့်အတွက် ဆနာင်နှစ် 
အနည်းငယ်အတွင်း သတ္တုတူးဆဖာ် ထုတ်လုပ် 
ဆသာ ဆပမဧရိယာသည် ၀.၄% ဝန်းကျင်သာ 
ေက်လက်ရှိဆနမည့် အလားအလာရှိပါသည။် 
သ့ုိဆသာ် တရားမဝင်သတ္တု တူးဆဖာ်ပခင်း လုပ်ငန်း 
များသည် ပပဿနာတစ်ရပ်အပဖစ် တညရ်ှ ိဆနေဲ 
ပဖစ်ပါသည။်  

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတဝ်န်းကျင် 
ထိန်းသိမး်ဆရးဝန်ကကီးဌာနဆအာက်တင်ွ၂၀၀၁-
၂၀၃၀ ကာလ အတွက် နှစ် (၃၀) အမျ ိုးသား 
သစ်ဆတာကဏ္ဍဘက်စုံဖံွ့ဖဖိုးတိးုတက်ဆရး ပင်မ 
လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကုိ ဆဖာ်ဆောင်လျက်ရှိဖပီး 
အေုိပါ အစီအစဉ်သည် REDD+  မူဆဘာင်ကို 
လည်း အဆထာက်အကူပပုနိင်ု ပါသည။် နှစ်(၃၀) 
အမျ ိုးသားသစ်ဆတာကဏ္ဍ ဘက်စုံဖံွ့ဖဖိုးတိးု 
တက်ဆရးပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွင် သစ်ဆတာ 
ကဏ္ဍအသိပညာပဖန့်ဆဝပခင်း၊ လူသားအရင်း 
အပမစ်ဖံွ့ဖဖိုးတိးုတက်ပခင်း၊ သစ်မဟုတဆ်သာ 
သစ်ဆတာထွက်ပစ္စည်းများထုတ်ယူပခင်း၊ ဆဒသခံ 
ပပည်သူ အစုအဖွဲ့ ပုိင် စိုက်ခင်းများအပဖစ် ထငး် 
စိုက်ခင်းများ တညဆ်ထာင်ပခင်း၊ သစ်ဆတာ 
စိုက်ခင်းများ တညဆ်ထာင်ပခင်းများအတွက် 
ဦးစားဆပးလုပ်ငန်းများနှင့် ရညမ်ှနး်ချက်များ 
သတ်မှတပ်ခင်း အပါအဝင် ဆဒသခံပပည်သူများ 
၏ သက်သာဆချာင်ချမိှုနှင့် ဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်မှုများ၊ 
သစ်ဆတာမူဝါဒ၏ အားလုံးဆသာနယ်ပယ် ကဏ္ဍ 
များကုိ လွှမ်းခခုံဆဖာ်ပပထားပါသည။် ၂၀၁၆ ခုနှစ် 
တွင် ပမနမ်ာနိုင်ငံသစ်ဆတာများ ပပန်လည ်
တညဆ်ထာင်ဆရး စီမံကိန်း (MRRP) (၂၀၁၇-
၂၀၁၈ မှ ၂၀၂၆-၂၀၂၇အထိ) အတညပ်ပု 
ဆောင်ရွကခ်ဲ့ပါသည။် MRRP စီမကိံန်းသည် 
စဉ်ေက်မပပတ် သစ်ဆတာစီမံအုပခ်ျုပမ်ှုကုိ 
အဆထာက်အကူပပုရန်နှင့် ရာသီဥတ ုဆပပာင်းလဲ 
မှုကုိ ကုိင်တွယ်ဆပဖရှင်းရန် ရညရ်ွယ်ပါသည။် 

ဇယား−၁၆ နှစ်နိုင်ငံဆထာက်ပ့ံြှုအစီအစဉ်နှင့် နိုင်ငံစုဆံထာက်ပ့ံြှု အစီအစဉ်ြျားြှ  မြနြ်ာနုိင်ငံ၏ 

ရာသီဥတုဆမပာင်းလဲြှုေုိင်ရာစီြံကိနး်ြျားအတွက် သံုးစွဲမြေင်း 

နှစ ်

စီြံကိနး်အြျ ိုးအစား (အဆြရိကန်ဆေ လာ သန်းဆပါင်း) စုစုဆပါင်းရန်ပံုဆငွ 
(အဆြရိကန်ဆေ 
လာ သန်းဆပါင်း) ဆလျာ့နည်းဆစမြေင်း 

လုိကဆ်လျာညီ
ဆထ ွမေစ်ဆစမြေင်း 

ဆလျာ့နည်းဆစမြေင်းနှင့် 
လုိကဆ်လျာညီဆထွ မေစဆ်စမြေင်း 

(၂)ြျ ိုးလံုး ဆောင်ရွက်မြေင်း 

၂၀၁၃ ၂၃ ၉ ၅ ၃၇ 

၂၀၁၄ ၆၃.၉ ၄၂၆.၇ ၂၇.၇ ၅၁၈.၃ 

အရင်းအပမစ်: OECD 2014 
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အစီအစဉ် ဆအာင်ပမင်မှုရှိမရှိ ေန်းစစသံု်းသပ ်
ချက်များ ပပုလုပ်ရန်လိုအပ်ဆနဆသးဆသာ်လညး် 
နှစ် (၃၀) အမျ ိုးသား သစ်ဆတာ ကဏ္ဍပင်မ 
စီမကိံန်း အစီအစဉ် သည် REDD+ အဆကာင် 
အထည် ဆဖာ်ဆောင်ဆရးကုိ အဆထာက်အပံ ့
ပဖစ်ဆစနိုင်ပါသည။် 

ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကုိ အဆထာက် 
အပံပ့ဖစ်ဆစရန် နိုင်ငံဆတာ်အစိုးရသည် REDD+ 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆောင်ရွကဆ်ရးအဆပါ် 
အကျ ိးုသက်ဆရာက်မှု ရိှနုိင်သည့် အမျ ိးုသားအေင့် 
မဟာဗျူဟာများကုိလည်း ချမှတခ်ဲ့ပါသည။် 
နိုင်ငံအေင့်ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကဲွေိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ 
နှင့် လုပ်ငန်းစမီံချက် (NBSAP) တွင် နိုင်ငံ၏ 
၁၀% အထိ သဘာဝထိန်းသိမး် ဆရးနယ်ဆပမများ 
ဖွဲ့ စည်းရန် ရည်မနှ်းချက်ကုိ ပဖည့်ေည်းရန် 
အတွက် လကရ်ှိတင်ွ စုစုဆပါင်း နိုင်ငံဧရိယာ၏ 
၇.၃%ဝန်းကျင်ကုိ ကာကွယ်ထိန်းသိမး် ထားဖပီး 
ပဖစ်ဆကကာင်း အစီရင်ခံ တင်ပပခ့ဲပါသည်။ သစ်ဆတာ 
စိုက်ခင်းများ၊ သီးနှံသစ်ဆတာဆရာဆနှာ စိုက်ခင်း 
များ၊ ဆဒသခံ ပပည်သူအစုအဖွဲ့ ပုိင်စိုက်ခင်းများ၊ 
ဒီဆရဆတာများကုိ ထိန်းသိမး်ပခင်းပဖင့် ဆပမဆပါ် 
နှင့်ဆရဆအာက် သယံဇာတများကုိ ထိန်းသိမး် 
ဆစာင့် ဆရှာက်ရန်နှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း 
များနှင့် အစုိးရမဟုတ်ဆသာ ပပည်တွင်းအဖဲွ့အစည်း 
များထံမှ နည်းပညာနှင့် ရန်ပံုဆငွ အဆထာက်အပ့ံ 
များ ရယူဖပီး ဆပါင်းစည်းပူးဆပါင်း ဆောင်ရွက ်
ပခင်းများပဖင့် ဆဒသခံပပညသူ်များ အတွက် 
ရာသီဥတ ု ဆပပာင်းလဲမှုနှင့် ေက်လျဉ်းဆသာ 
ဆဘးအန္တရာယ်များ ဆလျာ့နည်းဆစရန် အမျ ိုးသား 
အေင့် မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်း စီမခံျက် (NSAP) 
ကုိ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဆရးေွဲ ချမှတခ်ဲ့ပါသည။်  

ပမန်မာနိင်ုငံသည် REDD+ အစီအစဉ် 
ဆအာင်ပမင်မှုအဆပါ် သက်ဆရာက်နိုင်သည့် မူဝါဒ 
များနှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို ဆဖာ်ဆောင် 
ပခင်းပဖင့် နိုင်ငံ၏ သစ်ဆတာစီမံအုပခ်ျုပမ်ှု ပိမုိ ု
ဆကာင်းမွနလ်ာဆစဆရး ဆောင်ရွက်သွားရန် 
ကတိပပုထားပါသည်။ဥပမာအဆနပဖင့် အမျ ိုးသား 

အေင့် ဆပမအသုံးချဆရးမူဝါဒ(၂၀၁၆)နှင့် ပမန်မာ 
နိ ုင ်င ံအမျ ို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆရးရာမူဝါဒ  
(၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် MoNREC မှ မူကကမ်း 
ဆရးေွဲ)တို့သည် ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှု ဆလျာ့ချ 
ဆရးနှင့် လိုက်ဆလျာညီဆထွပဖစ်ဆစဆရး၊ သဘာဝ 
ဆဘးအန္တရာယ်များအပါအဝင် ရိှနှင့်ဖပီးဆသာ 
ပပဿနာများကုိ ရှာဆဖွဆဖာ်ထုတရ်န်နှင့် လကရ်ှ ိ
ပပဿနာများကုိ ထပ်မံပဖည့်စွက်ရန်အတွက် 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဆဟာင်းများအဆပါ် ပပုပပင် 
ဆရးေွဲ ထားပခင်းပဖစ်ပါသည။် သစ်ဆတာကဏ္ဍ 
နှင့်ေက်စပဆ်သာ မူဝါဒများအပပင် အပခားမူဝါဒ 
များပဖစ်သည့် အမျ ိုးသားအေင့် သယ်ယူ 
ပ့ုိဆောင်ဆရးပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် သယ်ယူ 
ပ့ုိဆောင်ဆရးကဏ္ဍတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း 
ဆရးဖံွ့ဖဖိုးတိးုတက်မှုေိုင်ရာ အမျ ိုးသားအေင့် 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ဆောင်ရွကပ်ခင်း လုပ်ငန်း 
စီမခံျက်၊ အမျ ိုးသားအေင့်ဖမို့ပပနှင့်ဆဒသတွင်း 
ဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်မှု စီမကိံန်း ဥပဆဒ၊ အမျ ိုးသား 
အိမယ်ာစီမံကိန်းမူဝါဒ၊ အမျ ိုးသားဖမို့ပပမူဝါဒ၊ 
အမျ ိုးသားအေင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမခံန့်ခွဲမှု 
မဟာဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းစီမခံျက်များကိုလည်း 
ဆရးေွဲ ထုတ်ပပန်ထားဖပီးပဖစ်ပါသည်။ 

ပမန်မာနိင်ုငံသည် ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတု 
ဆပပာင်းလဲမှုေုိင်ရာမူဆဘာင်ကွန်ဗင်းရှင်း(UNFCCC) 
ဆအာက်တွင် ကနဦးအမျ ိုးသားအေင့် ေက်သွယ် 
ဆောင်ရွက်ပခင်း အစီရင်ခံစာ (INC) နှင့် အမျ ိုးသား 
အေင့် ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုနှင့် လိုက်ဆလျာ 
ညဆီထွပဖစ်ဆစဆရးေိုင်ရာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် 
(NAPA)တို့ကုိ ဆရးေဲွထားပါသည။် ကနဦး 
အမျ ိုးသားအေင့် ေက်သွယ်ဆောင်ရွကပ်ခင်း 
အစီရင်ခံစာ (INC)သည် မှနလ်ုံအိမဓ်ာတ်ဆငွ့ 
ထုတ်လွှတ်ပခင်း၊ ေက်စပဆ်ဘးအန္တရာယ်များ 
နှင့် ထုတ်လွှတ်မှု ဆလျာ့နည်းဆစဆရးအတွက် 
နည်းလမ်းများ၊ ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှု ပဖစ်ရပ ်
များနှင့် အသိပညာများအပါအဝင် အားလံုးဆသာ 
ရာသီဥတု ဆပပာင်းလဲမှုနှင့်ေက်စပ်ဆသာ ပပဿနာ 
တုိင်းကုိ ခဲွပခမ်းစိတ်ပဖာနုိင်ဆရး ရည်ရွယ်ပါသည်။  
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အမျ ိုးသားအေင့်  ရာသီဥတု ဆပပာင်းလဲမှု 
နှင့် လုိက်ဆလျာညီဆထွပဖစ်ဆစဆရးေုိင်ရာ လုပ်ငန်း 
အစီအစဉ် (NAPA) သည် နိုင်ငံအေင့်နှင့် ဆဒသ 
အေင့်များတွင် ရာသီဥတု ဆပပာင်းလဲမှု အဆပါ် 
လိုက်ဆလျာညီဆထွဆနနိုင်သည့် စွမး်ရညမ်ျား 
ရရိှဆစရန် နိုင်ငံဆတာအ်ေင့် ကဏ္ဍအလိုက်နှင့် 
ကဏ္ဍဆပါင်းစုံဆောင်ရွကခ်ျက်များကုိ  ပပင်ေင ်
ထားနိင်ုရန် ရညရ်ွယ်ဆရးေွဲ ထားပါသည ်
(BEWG 2013)။ 

ထို့အပပင်ပမန်မာနိင်ုငံသည် ရာသီဥတု 
ဆပပာင်းလဲမှုဆလျာ့ချဆရးနှင့် လိုက်ဆလျာ ညဆီထွ 
ဆနနိုင်ဆရး လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်သည့် 
အမျ ိးုသားအေင့်အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ဆောင်ရွက် 
မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (NDC)ကုိလည်း ဆရးေဲွ 
ချမှတထ်ားပါသည။် 
၅.၁.၃ ရာသီဥတုဆမပာင်းလဲြှုနှင့်သက်ေုိင်ဆသာ 
ဆောင်ရွက်ြှုြျားအတွက်ရန်ပံုဆငွနှင့်အလှူရှင်ြျား 

ပမန်မာနိင်ုငံရှိ ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှု 
ေိုင်ရာ စီမကိံန်းများအတွက် ရံပုံဆငွဆကကးကုိ 
နှစ်နိုင်ငံဆထာက်ပံ့မှု အစီအစဉ်များမှ အဓိကရရှိ 
ပါသည ် (MoNREC 2017) ။ သယံဇာတနှင့် 
သဘာဝ ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမး်ဆရး ဝန်ကကီး 
ဌာန(၂၀၁၇)သည် ဇယား-၁၆တွင် ဆဖာ်ပပထား 
သည့်အတုိင်း ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုနှင့်ေက်စပ်ဆသာ 
ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် ရန်ပံုဆငွသံုးစဲွခ့ဲဆကကာင်း 
ဆဖာ်ပပ ထားပါသည် (OECD 2015)။ 

ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင် အဆထာက်အပံအ့ဖွဲ့  
(၂၀၁၈) အရ ပမန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှု 
အစီအစဉ် တစ်ခုအတွက် ခွဲဆဝချထားဆသာ 
ရန်ပုံဆငွသည် ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် အဆမရိကန် 
ဆဒါ်လာ ၁၆,၉၅၀,၇၅၃ ရိှခဲ့ပါ သည။် အဓိက 
ရန်ပုံဆငွအလှူရှင်များသည် ဂျပန်၊ ဂျာမနီ၊  UK ၊ 
ဆနာဆ်ဝး၊ ေွစ်ဇာလန်နှင့် ပပင်သစ် နိုင်ငံများ 
ပဖစ်ပါသည။် နိုင်ငံစုံပါဝင်သည့်ရာသီဥတုေိုင်ရာ 
ရန်ပုံဆငွ အရင်းအပမစ်များတွင် အာရှဖွံ့ဖဖိုး 
တိးုတက်ဆရးဘဏ်အထူးရန်ပုံဆငွ၊ အပပည်ပပည် 
ေုိင်ရာဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ဆရး အဖဲွ့အစည်းနှင့် ကမ္ဘာ့ 

ပတဝ်န်းကျင် အဆထာက်အပံအ့ဖွဲ့ တ့ုိ ပါဝင်ပါ 
သည။် (MoNREC 2017) 
၅.၁.၄ သန့်ရှင်းဆသာ ေံွ့ဖေိုးတုိး တက်ြှု လုပ်ငန်း 
စဉ် (CDM) 

 ပမန်မာနိင်ုငံသည် သန့်ရှင်းဆသာ ဖွံ့ ဖဖိုး 
တုိးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ 
အဆတွ့အကကုံအနည်းငယ်သာရိှပါသည်။ 
အမျ ိုးသားအေင့်CDMေိုင်ရာ ကကီးကကပ် 
သူများအဖွဲ့  (DNA)ကုိ ဆအာက်ဆဖာ်ပပပါ 
ရညရွ်ယ်ချက်များပဖင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် 
တညဆ်ထာင်ဖွဲ့စညး် ခဲ့ပါသည်- 

- အမျ ိုးသားအေင့်တွင် အေုိပပု 
ဆသာစီမံကိန်းများကုိအတညပ်ပု 
ဆပးရန်၊ 

- ပမန်မာနုိင်ငံ၏ ကဏ္ဍစံုတွင် CDM 
စီမကိံန်းများ အဆကာင်အထည် 
ဆဖာ်ဆောင်ရွက်ပခင်းကုိဆပါင်းစည်း 
ကူညီဆပးရန်၊ 

- သက်ေိုင်ရာ ဝန်ကကီးဌာနများ၊ 
အဖွဲ့ အစညး်များနှင့် ပုဂ္ဂလိက 
ကဏ္ဍဆောင်ရွက်သူများအား 
CDM စီမကိံန်းများနှင့်ပတ်သက် 
ဆသာ သတင်းအချက်အလက ်
များကုိ ဆပးပို့ရန်၊ 

 ထုိအချန်ိက အမျ ိုးသားအေင့် CDM 
ေုိင်ရာ ကကီးကကပ်သူများ အဖဲွ့(DNA) 
ကုိ သစ်ဆတာဆရးရာ ဝန်ကကီးဌာနမှ 
ဦးဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သ့ုိရာတွင် 
နုိင်ငံ၏ အဆပခခံ ထုတ်လွှတ်မှုများ 
သည် ကဏ္ဍများစွာတွင် အဆတာ်အတန် 
နည်းပါးဆနသပဖင့် မှန်လံုအိမ် ဓာတ်ဆငွ ့
ထုတ်လွှတ်မှု ဆလျာ့နညး်ဆစရန်  
ဆောင်ရွက်ဆသာ CDM စီမံကိန်းများ 
သည် ကာဗွန် သုိဆလှာင်နုိင်ဆရး 
ဆောင်ရွက်ဆသာ စီမံကိန်းများထက် 
အဆရအတွက် နညး်ပါးပါသည ်
(Nyunt 2008)။ 
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 UNFCCC(2019)အရ ယခုအချန်ိ 
အထိ ပမန်မာနုိင်ငံတွင် မှတ်ပံုတင် 
ထားဆသာ CDM စီမကိံန်း (၃)ခ ု
ရှိပါသည။်  
- ကုိရီးယားသမ္မတနုိင်ငံမှဆထာက်ပ့ံ 

သည့် သန့်စင်ဆသာ စွမ်းအင် 
အစီအစဉ် (PoA 10415)၊ 

- ပမန်မာနိင်ုငံတွင် စွမး်အားပမှင့် 
မီးဖိးုများကုိ သံုးစွဲဆစပခင်း (PoA 
10008)၊ 

- အိမ်ဆထာင်စုအလုိက်စွမ်းအင်သံုး 
ပစ္စည်းများဆထာက်ပံ့ပခင်း 
အစီအစဉ် (PoA 10030)၊ 

သန့်စင်ဆသာ ဖွံ့ ဖဖိုးမှုနညး်စနစ်များ 
(CDM)နှင့် မသက်ေိုင်ဆသာ်လညး် အစိုးရသည ်
ဆအာက်ဆဖာ်ပပပါ ဆောင်ရွက်မှုများကုိ အဆကာင် 
အထည်ဆဖာ် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါ သည။်  

 သစ်ဆတာများပပန်လညထ်ူဆထာင် 
ပခင်းလုပ်ငန်းများ 

သစ်ဆတာစုိက်ခင်းများ တည်ဆထာင်ပခင်း 
သည ်သစ်ဆတာအတန်းအစားကျေင်းဆနဆသာ 
ဆနရာများကုိ ပပန်လည် ဆကာင်းမွနဆ်စဆရး 
ထူဆထာင်ရန်နှင့် သစ်အထွက်နှုန်း တိးုများ 
လာဆစရန်ရည်ရွယ်ချက်များပဖင့်ဆောင်ရွက်ပခင်း 
ပဖစ်ဖပီး ပမန်မာနိင်ုငံရှိ သဘာဝဆတာများအတွက် 
ဆထာက်ပံ့ကူညဆီပးလျက် ရှိသည။် ပမန်မာနိုင်ငံ 
တွင် သစ်ဆတာများပပန်လည် တညဆ်ထာင်ပခင်း 
သည် ၁၉၆၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်ခန့် တွင် 
အရိှန်အဟုန်ရလာခဲဖ့ပီး ၁၉၈၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင် 
တွင် အကကီးစား သစ်ဆတာစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများ 
ကုိ စတင်ခဲ့ကကပါသည။် ပုမံှန်ကျွန်း စိုက်ခင်းများ 
သာမက နှစ် (၄၀) ခုတ်ပတ်ထားရှိဆသာ 
ကျွန်းအထူး စိုက်ခင်းအစီအစဉ်ကုိ ၁၉၉၈ခုနှစ် 
တွင် စတင်ဆောင်ရွကခ်ဲ့ပါသည။် 

 ပမန်မာနိင်ုငံအလယ်ပိုင်းရှိ အပူပုိင်း 
ဆဒသစိမး်လန်းစိုဆပပဆရး 

အပူပုိင်းဆဒသ စိမ်းလန်းစိုဆပပဆရးဦးစီး 
ဌာနကုိ ပမန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရှိအပူပုိင်းဆဒသ 
တွင် သစ်ဆတာစိက်ုခင်းများတညဆ်ထာင်ပခင်း 
ပဖင့် ပတဝ်န်းကျင်ပပန်လည ်ဆကာင်းမွန ်လာဆစ 
ဆရး၊ ကန္တာရပဖစ်ထွန်းမှုကုိ တားေီးဆရးနှင့် 
ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုကုိ ဆလျာ့ချ ဆရးတို့ကုိ 
ဆောင်ရွကရ်န်အတွက်  ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် စတင် 
တညဆ်ထာင်ခဲ့ပါသည။် အပူပုိင်းဆဒသ စိမ်းလန်း 
စိုဆပပဆရး ဦးစီးဌာန၏ အဓိက လုပ်ငန်းကကီး 
(၄)ရပ်မှာ  

(က) သစ်ဆတာစုိက်ခင်းများ တည်ဆထာင်ပခင်း၊ 
(ခ) သဘာဝဆတာကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်        
     ပခင်း၊ 
 
(ဂ) ထင်းအစားအပခားဆလာင်စာတုိးပမှင့်အသံုး  
      ချဆရး ဆောင်ရွက်ပခင်း၊ 
(ဃ) ဆရရရိှဆရး အဆကာင်အထည်ဆဖါ်  
        ဆောင်ရွကပ်ခင်းတို့ ပဖစ်ပါသည။်  
နိုင်ငံဆတာ်အစိုးရသည် သစ်ဆတာစိက်ုခင်း 

များ တည်ဆထာင်ရာတွင် နုိင်ငံတကာအဖဲွ့အစည်း 
များ၏အဆထာက်အပံမ့ျားကုိရယူဖပီးပမန်မာနိုင်ငံ 
အလယ်ပိုင်းအပူပုိင်းဆဒသကုိရွက်အုပပ်ိတ်ဆတာ 
၁၉.၇% မှ ၃၅% အထိ တိးုများလာဆစဖပီး 
စိမး်လန်းလာဆစရန် ၂၀၀၁-၂၀၃၀ ကာလ 
အတွက် နှစ်၃၀ စီမံကိန်းကုိ ချမှတ် ဆောင်ရွက် 
ခဲ့ပါသည။် 

 ပဲခူးရိုးမဆတာင်တန်းများစိမ်းလ
န်းစိုဆပပဆရးလုပ်ငန်းများ 

ပဲခူးရိုးမစိမ်းလန်းစိုဆပပဆရးစီမကိံန်းပထ
မအေင့်သည ် ၂၀၀၄-၂၀၀၅ မှ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ 
အထိပဖစ်ဖပီး သစ်ဆတာစုိက်ခင်းများတည်ဆထာင် 
ပခင်း၊ သဘာဝမျ ိုးေက်ပခင်း၊ တန်ဖိုးပမှင့်စိုက်ပျ ိုး 
ပခင်းနှင့်သဘာဝဆတာများကုိကာကွယ် ထိန်းသိမ်း 
ပခင်းတို့ကုိ ဆောင်ရွကခ်ဲ့ပါသည။် စုစုဆပါင်း 
အကျယ်အဝန်း ၅၀၇၀၀.၂၃ စတုရန်း ကီလုိမီတာ 
ရှိဆသာ တိင်ုး(၆)ခုကုိ လွှမ်းခခုံနိင်ုရန်ရည်ရွယ်၍ 
စီမကိံန်းသည် အစုအဖွဲ့ ပုိင်သစ်ဆတာများနှင့်  
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ကျွန်းမျ ိုးဆစ့ ထုတ်လုပ်ဆရးဆဒသ တညဆ်ထာင် 
ပခင်း၊ အသိပညာဆပးပခင်း လုပ်ငန်းများနှင့် 
သုဆတသနလုပ်ငန်းများကုိလည်း 
ဆောင်ရွကခ်ဲ့ပါသည။် 

 ဒီဆရဆတာများ ထိန်းသိမး်ကာကွယ် 
ပခင်း 

ဒီဆရဆတာများ ပျက်စီးေံုးရှုံးမှုများဆကကာင့် 
ကမ်းရိုးတမ်းဆဒသကာကွယ်မှု အားနည်းပခင်း၊ 
သီးနှံအထွက်နှုန်းဆလျာ့ကျပခင်း နှင့် ငါး၊ ပုစနွ် 
ဖမ်းေီးရရှိမှု ဆလျာ့နညး်လာပခင်းတို့ကုိ ပဖစ်ဆပါ် 
ဆစသည။် သစ်ဆတာဦးစီးဌာနသည် တညရ်ှိေဲ 
ဒီဆရဆတာများကုိ အုပမ်ိးု ကာေိုင်း ခုတ်လှ ဲ
မျ ိုးေက်ပခင်း၊ ဒီဆရဆတာများ ပပုန်းတီးသွား 
ဆသာ ဆနရာများနှင့် စိုက်ပျ ိုးပခင်း မပပုလုပ် 
ဆတာ့သည့် စပါးခင်းများ ဆနရာတင်ွ ဒီဆရဆတာ 
စိုက်ခင်းများ  တညဆ်ထာင်ပခင်းနှင့် အစုအဖွဲ့ ပုိင် 
သစ်ဆတာတည်ဆထာင်ပခင်းအစရိှဆသာ ပပည်လည် 
ထူဆထာင်ဆရးလုပ်ငန်းများကုိ ဆောင်ရွကလ်ျက် 
ရှိပါသည။် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ အစညး်များနှင့် 
ပူးဆပါင်း၍ ဧရာဝတပီမစ်ဝကျွန်းဆပါ်ဆဒသတွင် 
ဆဒသခံပပညသူ်များ၏ ဒီဆရဆတာများထိန်းသိမ်း 
ဆစာင့်ဆရှာက်ရန် အဆရးကကီးပုံကုိ အသိအပမင် 
ပပန့်ပာွးဆစရန် နှင့် ဆဒသခံပပည်သူ အစုအဖွဲ့ ပိုင် 
သစ်ဆတာများကုိ ပိမုိတုညဆ်ထာင်လာနိုင်ရန် 
ရညရွ်ယ်၍ UNDP/FAOစီမကိံန်းကုိ ဆောင်ရွက် 
ခဲပ့ါသည။်JICA နဲ့ ပူးဆပါင်း၍ ဒီဆရဆတာစီမံ 
အုပခ်ျုပမ်ှု ဘက်စုံပူးဆပါင်း ဆောင်ရွက်ပခင်း 
အစီအစဉ်ကုိ ဆရးေွဲခဲ့ပါ သည။်  

 အများပပည်သူစုဆပါင်းသစ်ပင်စိုက် 
ပျ ိုးပွမဲျားကျင်းပခင်းအစီအစဉ် 

နုိင်ငံတစ်ဝန်းသစ်ပင်စုိက်ပျ ိးုပခင်းအစီအစဉ် 
ကုိ သစ်ဆတာဦးစီးဌာနမှ ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ခုနှစ် 
တွင် စတင်ခဲ့ဖပီး ဆဒသခံပပညသူ်များ၏ အဆပခခံ 
လိုအပ်ချက်များပပည့်စုံဆစပခင်း၊ 
ဆလတိုက်စားမှုကုိ တားေီးနိုင်ပခင်းနှင့် ဆဒသ 
တွင်း ရာသီဥတုအဆပခအဆနကုိ ထိန်းညှိဆပးပခင်း 
စသည့် ပတဝ်န်းကျင်မ ှ ဆပးဆသာ ဝန်ဆောင်မှု 

များကုိ တိးုပမှင့်ခံစားနိုင်ဆစရန် သစ်ဆတာမရှ ိ
ဆသာဆနရာများတွင် သစ်ပင်များ ပပန်လည် 
စိုက်ပျ ိုးဆပးဖပီး အများပပည်သူ၏ အသိအပမင် 
များ ပွင့်လင်းလာဆစရန် ဆောင်ရွကပ်ခင်းပဖစ ်
ပါသည။် နှစ်စဉ်သစ်ဆတာဦးစီးဌာနသည် ပျ ိုးပင် 
ဆပါက်အမျ ိုးမျ ိုးကုိ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် အဆရ 
အတွက်များ ပိမုိမုျားပပားစွာ ပဖန့်ဆဝဆပးလျက် 
ရှိဖပီး အထူးသပဖင့် အပူပုိင်းဆဒသသ့ုိ ပျ ိုးပင် 
ဆပါက်များ နှစ်စဉ်ပဖန့်ဆဝဆပးပါသည်။ ဤအစီအစဉ် 
သည် သက်ေိုင်သူများ၏ တက်ကကစွာပါဝင် 
ဆောင်ရွက်ဆပးပခင်းဆကကာင့် လွန်ခ့ဲဆသာေယ်စုနှစ် 
အတွင်း သစ်ပင်ဆပါင်း ၁၇ သန်းဆကျာ် စိုက်ပျ ိုး 
နိုင်ခဲ့ပါသည။်သစ်ဆတာဦးစီးဌာနသည် အနာဂတ် 
တွင် လူတစ်ဦးလျှေင ် ပျ ိုးပင်တစ်ပင် စိုက်ပျ ိုး 
နိုင်ဆစရန် ကကိုးပမ်းပခင်းပဖင့် သစ်ပင်စိုက်ပျ ိုးနှုန်း 
ကုိ တိးုပမှင့်နိုင်ဆရး ဆောင်ရွက်ရန်စီစဉ် ထားပါ 
သည။် 

 ဆရဆဝဆရလဲဆဒသ ထိန်းသိမ်း  
ကာ ကွယပ်ခင်း 

၁၉၈၀ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှစ၍ ကုန်းပမင့်ပုိင်း 
ဆရဆဝဆရလဲဆဒသများရှိ သစ်ဆတာအဆပခအဆန 
များ တိးုတက်ဆကာင်းမွန်ဖပီး စဉ်ေကမ်ပပတ် 
စုိက်ပျ ိုးဆရးဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်မှု ပဖစ်ဆစရန် အတွက်  
ဆရဆဝဆရလဲဆဒသများ ပပန်လည်ဆကာင်းမွနဆ်စ 
ရန် စတင်ဆောင်ရွကခ်ဲ့ပါသည။် စိုက်ပျ ိုးဆရးနှင့် 
ေညဆ်ပမာင်းဝန်ကကီးဌာန၏ ဆတာင်းေိုမှုအရ 
သစ်ဆတာဦးစီးဌာနသည် စုစုဆပါင်းဆရဆဝဆရလဲ 
ဆဒသဧရိယာ ဟက်တာ ၃.၆ သန်း အတွင်းရိှ 
အဆရးကကီးဆသာ ေည်(၅၃)ခုကုိ ဆကာင်းမွန်လာ 
ဆစရန် ဆောင်ရွကဆ်ပးနိုင်ခဲ့ပါသည် (Oo 2013)။ 
၅.၂ REDD+ ြူဝါေေိုင်ရာဆောင်ရွက်သူြျား၊ 
လုပ်ငန်းြျားနှင့် ြူဝါေလုပ်ငန်းစဉ်ြျား 

ပမန်မာနိင်ုငံတွင် သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်း 
နှင့် သစ်ဆတာအတန်းအစားကျေင်းပခင်း ဆလျာ့ချ 
ပခင်းပဖင့် ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုဆလျာ့ချနိုင်မည့် 
အလားအလာသည် အလွန်ပင်ပမင့်မားပါသည။် 
လွန်ခဲ့ဆသာ ၁၀ နှစ်မ ှ ၁၅ နှစ်အတွင်း နှစ်စဉ် 
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သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနှုန်းသည်(ဆလ့လာမှု ပပုလုပ် 
သည့် အချနိ်ကာလ နှင့် ကိန်းဂဏန်း အချက် 
အလကအ်ဆပါ်မတူည၍်) ၀.၃၁% နှင့် ၁.၅၉ % 
ကကားတွင်ရှိဖပီး(အများအားပဖင့်ရွက်အုပ်ပိတ်ဆတာ 
များမှ ရွက်အုပပ်ွင့်ဆတာများအပဖစ် ဆပပာင်းလဲ 
သွားပခင်း သ့ုိမဟုတ် သစ်ဆတာအတန်း အစား 
ကျေင်းသွားပခင်းတ့ုိဆကကာင့်) ရွက်အုပ်ပိတ်ဆတာ 
များေုံးရှုံးမှုနှုန်းသည် နှစ်စဉ် ၂.၆၁% နှင့် 
၃.၉၇% ကကားတွင်ရှိပါသည။် (အခန်း ၂ တွင် 
ဆဖာ်ပပထားပါသည။်) 

ပမန်မာနိင်ုငံREDDD+ အစီအစဉ်(၂၀၁၆) 
တွင်ဆဖာ်ပပချက်အရ ၂၀၃၀ခုနှစ်တွင် မှနလ်ုံအိမ် 
ဓာတ်ဆငွ့ ထုတ်လွှတ်မှု ၃၀% ကုိ ဆလျာ့ချ 
နိုင်ပါက၂၀၂၅-၂၀၃၀အတွင်းနှစ်စဉ် အဆမရိကန် 
ဆဒါ်လာ၅၁သန်းကုိ ရရိှမညဟု် ခန့်မနှ်းထားပါ 
သည။် ရန်ပုံဆငွရရှိနိုင်ရန် မဆသချာမဆရရာမှု 
များ ရှိဆသာ်လညး် ပမန်မာနိုင်ငံသည်  REDD+  
လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွကရ်န် ေုံးပဖတ ်
ဖပီး လိုအပ်ဆသာ အဆပခခ ံ အုတပ်မစ်များပဖစ် 
သည့် အမျ ိုးသားအေင့်မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်း 
စီမံချက်(NSAP)၊ နုိင်ငံအေင့်သစ်ဆတာဆစာင့်ကကည့် 
ဆလ့လာဆရးစနစ်(NFMS)၊လံုခခုံမှုေုိင်ရာ သတင်း 
အချက်အလက်ပဖန့်ဆဝပခင်းစနစ်(SIS)နှင့် သစ်ဆတာ 
ကာဗွန ်ထုတ်လွှတ်မှုရည်ညွှန်း ပမာဏ(FERLs) 
တ့ုိကုိ ဆရးေဲွလျက်ရိှပါသည်(REDD+ Myanmar 
2017)။ 
၅.၂.၁ ြူဝါေေိုင်ရာဆောင်ရွက်သူြျားအစိုးရနှင့် 
ဌာနေိုင်ရာအေွဲ့ အစညး်ြျား 

သယံဇာတနှင့ ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 
ထိန်းသိမး်ဆရးဝန်ကကီးဌာနသည် သစ်ဆတာမူဝါဒ 
နှင့် ဥပဆဒဆရးရာ မူဆဘာင်များ ဆရးေွဲချမှတ် 
ပခင်း၊ ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုနှင့် ေက်စပ်ဆသာ 
မူဝါဒများ ဆလ့လာေန်းစစ်ပခင်းနှင့်ဖံွ ဖ့ဖိုးတုိးတက် 
ဆစပခင်းလုပ်ငန်းများကုိ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် 
ရသည့် အဖွဲ့ အစညး် ပဖစ်သည။် နိုင်ငံဆတာ ်
အစိုးရသည ် ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုပပဿနာ၏ 
ရှုပဆ်ထွးမှုနင့်ှ သက်ေိုင်သူများစွာ ပါဝင်ဆန 

ပခင်းကုိ သိရှိနားလည်သပဖင့် အစိုးရ၏ ဝန်ကကီး 
ဌာနများ အားလုံးနီးပါးပါဝင်ဆသာ အမျ ိုးသား 
အေင့်ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမး်ဆရးနှင့်ရာသီဥတု 
ဆပပာင်းလဲမှုေိုင်ရာ ဗဟုိဆကာ်မတီ (NECCCCC) 
ကုိ ဖွဲ့ စည်းခဲ့ပါသည။် ဤဆကာ်မတီသညဒု်တယိ 
သမ္မတ၏ ဦးဆောင်မှုပဖင့် ပုမံှန ် အစည်းအဆဝး 
ကျင်းပလျက်ရှိသည။် 

ပမန်မာနိင်ုငံရှိ REDD+လုပ်ငန်းစဉ်အဆပါ် 
ဆောင်ရွကမ်ှုများကုိ အမျ ိုးသားအေင့်  REDD+ 
လုပ်ငန်း အဖွဲ့ ဥက္ကဌမှ NECCCCC သ့ုိ ပုမံှန ်
တင်ပပလျက်ရိှပါသည်။ REDD + ေုိင်ရာ ဝါဆော 
မူဆဘာင်နှင့် တိက်ုရိုက် ေက်စပဆ်နဆသာ 
စာရွက် စာတမ်းများကုိလည်း အကဲပဖတ် 
သံုးသပ်ရန်  NECCCCC သ့ုိ ဆပးပို့တင်ပပထား 
ပါသည။် 

ပမန်မာနိင်ုငံသည် REDD+ ကကိုတင် 
ပပင်ေငပ်ခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကုိ စီမဆံောင်ရွကရ်န် 
အတွက် လိုအပဆ်သာ အဖွဲ့ များကုိလည်း 
ဆဖာ်ပပပါအတိင်ုး ဖွဲ့ စည်းထားပါသည။် 

REDD+ လုပ်ငန်းအေွဲ့ : ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် 
ဝန်ကကီးဌာနများကကား စုဆပါင်းလမ်းညွှန်မှုရရှိရန် 
NECCCC၏ ဆအာက်တွင် REDD+ လုပင်န်းအဖွဲ့ 
(REDD+ TF)ကုိ ဖွဲ့ စည်းခဲ့ဖပီး အဖွဲ့ ကုိ MoECAF/ 
MoNREC ၏ တိက်ုရိုက်ကကီးကကပ်မှုဆအာက်တင်ွ 
ရှိပါသည။် REDD+ TF သည်  သယံဇာတ နှင့် 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး်ဆရးဝန်ကကီးဌာန 
(MoNREC)၊စုိက်ပျ ိုးဆရး၊ ဆမွးပမူဆရးနှင့်ေည်ဆပမာင်း 
ဝန်ကကီးဌာန (MoALI)၊ ပပညထ်ဲဆရးဝန်ကကီးဌာန 
(MoHA)၊ စီမကိံန်းနှင့် ဘဏ္ဍာဆရးဝန်ကကီးဌာန 
တို့မှ ညွှန်ကကားဆရးမှူးချုပ် အေင့်ကုိ ကုိယ်စား 
ပပုနိုင်မည့် ကုိယ်စားလှယ်များ၊ MERN၊ POINT၊ 
ပမန်မာနိင်ုငံ ရာဘာစိက်ုပျ ိုး ထုတ်လုပ်သူများ 
အသင်း (MRPPA) နှင့် ကဆမ္ဘာဇဘဏ်တို့မှ 
ကုိယ်စားလှယ်များပဖင့် ဖွဲ့ စည်းထားပါသည။် 
REDD + လုပ်ငန်း အဆထာက်အကူပပုအဖွဲ့သည် 
လစဉ် အစည်းအဆဝးကျင်းပဖပီး ကုိယ်စားလှယ် 
အားလုံးကုိ  ဖိတ်ကကားဆသာ်လညး်    များဆသာ  
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ဇယား−၁၇။ မြနြ်ာနုိင်ငံ REDD+ လုပ်ငန်းအဆထာက်အကူမပုအေဲွ့အစည်းအဆဝးြျား 

အစည်း 
အဆဝးြျား 

ဆန့စဲွ ဆနရာ ရည်ရွယ်ြေျက် တက် 
ဆရာက်သူ 

ပထမ 
အကကိမ် 

၂၇.၄.၂၀၁၇ သစ်ဆတာ 
ဦးစီးဌာန 

ပမနမ်ာနိုင်ငံ REDD+ အစီအစဉ်ကိ ု မိတ်ေက် 
ရန်၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များကုိ 
အဖပးီသတ်အတည် ပပုရန်၊ REDD+လမ်းပပဆပမပံု 
ကိုUN-REDDနှင့် အပခား အစီအစဉ်များ၏ 
အကူအညီပဖင့် အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆောင် 
ရွက်မှု အဆပခအဆန တုိးတက်မှုများကို တင်ပပရန် 

၂၅ ဦး 

ဒုတိယ 
အကကိမ် 

၁၅.၁၂.၂၀၁
၇ 

သစ်ဆတာ 
ဦးစီးဌာန 

ပမနမ်ာနိုင်ငံREDD+လုပ်ငန်းတုိးတက်မှုကိ ု
တင်ပပရန်နှင့် TF၏ ဆရှ့ေက်ရမည့် လုပ်ငန်း 
စဉမ်ျား ဆေွးဆနွးရန်၊ 

၂၂ဦး 

တတိယ 
အကကိမ် 

၂၃.၃.၂၀၁၈ သစ်ဆတာ 
ဦးစီးဌာန 

ပမနမ်ာနိုင်ငံREDD+လုပ်ငန်းတုိးတက်မှုကိ ု
တင်ပပရန်နှင့် TF ၏ ဆရှ့ေက်ရမည့် လုပ်ငန်း 
စဉမ်ျား ဆေွးဆနွးရန်၊ 

၂၅ဦး 

စတုတ္တ 
အကကိမ် 

၆.၇.၂၀၁၈ ရိုင်ရယ် 
ဆကတုမတီဆ
ဆ ာ်တယ်၊ 
ဆတာင်ငူဖမို့ 

ပမနမ်ာနိုင်ငံREDD+လုပ်ငန်းတုိးတက်မှုကိ ု
တင်ပပရန်နှင့် TF၏ ဆရှ့ေက်ရမည့် လုပ်ငန်း 
စဉမ်ျား ဆေွးဆနွးရန်၊ 

၂၃ဦး 

ပဥ္စမ 
အကကိမ် 

၁၉.၉.၂၀၁၈ သစ်ဆတာ 
ဦးစီးဌာန 

ပမနမ်ာနိုင်ငံREDD+လုပ်ငန်းတုိးတက်မှုကိ ု
တင်ပပရန်နှင့် TF ၏ ဆရှ့ေက်ရမည့် လုပ်ငန်း 
စဉမ်ျား ဆေွးဆနွးရန်၊ 

၁၇ဦး 

ေဌမ 
အကကိမ် 

၃၁.၁.၂၀၁၉ သစ်ဆတာ 
ဦးစီးဌာန 

ပဥ္စမအကကိမ်ဆပမာက် TF အစည်းအဆဝးတွင် 
ချမှတ်ခဲဆ့သာ ေံုးပဖတ်ချက်များကုိ ေက်လက် 
ဆောင် ရွက်ရန်နင့်ှ ရန်ပံုဆငွ အရင်းအပမစ်နှင့် 
အဆကာင် အထည်ဆဖာ်ပခင်းအတွက် ဦးစားဆပး 
လုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်ရန် 

၂၀ဦး 

အရင်းအပမစ်: ပမနမ်ာနိုင်ငံေိုင်ရာ REDD+အစီအစဉ် (၂၀၁၉) 

 



96 
 

   

ဇယား-၁၈ REDD+ ကကိုတင်မပင်ေင်မြေင်းတွင် အစုိးရဝနက်ကီးဌာနြျား၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရြည့် လက်ရိှနှင့် 
အနာဂတ်အြေန်းကဏ္ဍြျား 

ဝန်ကကီးဌာန လက်ရှပိါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှဆိသာ REDD+ 
နှင့်သက်ေိုင်ဆသာ အြေန်းကဏ္ဍြျား 

REDD + ကကိုတင်မပင်ေင်မြေင်းတွင် ပါဝင် 
ဆောင်ရွက်သွားရြည့်အနာဂတ်အြေန်း
ကဏ္ဍ ြျား 

ပတ်ဝန်းကျင် 
ထန်ိးသိမ်းဆရး 
နှင့် သစ်ဆတာ 
ဆရးရာဝန်ကကီး 
ဌာန (MoECAF, 
ယခု MoNREC) 

 လက်ရိှ REDD+ TF ကုိ အဓိက အိမ်ရှင်အပဖစ် 
ဆောင်ရွက်ဆပး ပခင်း၊ 

 နုိင်ငံပိုင်သစ်ဆတာဆပမကို စီမံ ခန့်ခဲွပခင်း၊ 
 ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုမူဝါဒများကုိဆပါင်းစည်း 

ဆောင်ရွက်ပခင်း၊ 
 သစ်ဆတာဥပဆဒမူကကမ်းများ ပပုစုပခင်း၊ 
 UNFCCCတွင် ညိှနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် ရာသီဥတု 

ဆပပာင်းလဲမှု မူဝါဒနှင့် ပတသ်က်၍ နည်းပညာ 
ပိုင်း ေန်းစစ် ချက်များ၊ အကကံပပုချက် များကုိ 
နုိင်ငံပခားဆရးဝန်ကကီးဌာန သ့ုိ ဆပးပ့ုိပခင်း၊ 

 အမျ ိုးသားအေင့် REDD+ TF ကို 
ဦးဆောင်ရန်၊ 

 REDD + ကကိုတင်ပပငေ်င်ပခင်းကိ ု
ပူးဆပါင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊ 

  REDD+မဟာဗျူဟာကုိ ဆပါင်းစည်း 
ဆောင်ရွက်ပခင်းနှင့်မဟာဗျူဟာတုိးတက် 
ဆကာင်းမွန်လာဆစဆရး ဦးဆောင်ရန်၊ 

 REDD+နှင့် သက်ေိုင်ဆသာ ဥပဆဒ 
မူကကမ်းများထုတ်ရန်၊ 

 UNFCCCတွင် ညိှနှိုင်းဆောင်ရွက်ဆရး 
ရာသီဥတု ဆပပာင်းလဲမှု မူဝါဒနှင့် 
ပတ်သက်၍ နည်းပညာပုိင်းေန်းစစ် 
ချက်များ၊ အကကံပပုချက်များကုိ 
နုိင်ငံပခားဆရးဝန်ကကီးဌာနသ့ုိ ဆပးပ့ုိ 
ဆရးေက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်၊ 

လယ်ယာစုိက်ပျ ိးု 
ဆရးနှင့်ေည်ဆပမာင်း 
ဝန်ကကီးဌာန  
(MoAI ၊ ယခု 
MoALI) 

 စုိက်ပျ ိုးဆပမစီမံခန့်ခဲွပခင်း၊ 
 MoECAF (ယခု MoNREC) သတ်မှတ်မှုပပင်ပရိှ 

သစ်ဆတာ ဆပါက်ဆရာက်ဆသာ ဆပမများကုိ စီမံ 
အုပ်ချုပ်ပခင်း၊ 

 စုိက်ပျ ိုးဆရးေုိင်ရာ ဥပဆဒများ မူကကမ်း ပပုစု 
ပခင်း၊ 

 ဆပမယာပုိင်းပခားသတ်မှတ်ပခင်း (လယ်ယာဆပမ 
စီမံခန့်ခွဲဆရး ဦးစီးဌာန)၊ 

 စုိက်ပျ ိုးဆရးထုတ်ကုန်ဆမျှော်မှန်းချက်များ 
ပပည့်မီဆရး ဆောင်ရွက် ပခင်း၊ 

 လယ်ယာဆပမစီမံခန့်ခွဲဆရးဦးစီးဌာန - 
REDD + အဆကာင်အထည်ဆဖာ် 
ဆောင်ရွက်စဉ်ဆပမယာပုိင်းပခားသတ်မှတ် 
ရန် တာဝန်ရိှပခင်း၊ 

 REDD+နှင့်သက်ေုိင်ဆသာ စုိက်ပျ ိုး 
ဆရးဥပဆဒများမူကကမ်းဆရးေဲွပခင်း၊ 

 အမျ ိုးသားအေင့် REDD+ TF တွင် 
ကုိယ်စားလှယ်အပဖစ်ပါဝင်ပခင်း၊ 

 REDD+ မဟာဗျူဟာကုိ ဆထာက်ပံ့ 
ကူညီပခင်း 

အမျ ိးုသားစီမံကိန်း 
နှင့် စီးပွားဆရး 
ဖွံ့ဖဖိုးတိးုတက်မှု 
ဝန်ကကီးဌာန 

 ဖွံ့ဖဖိုးတိးုတက်ဆရးေိင်ုရာပပဿနာများအဆပါ် 
ဝန်ကကီးဌာနများကကား ဆပါင်းစည်း ဆောင်ရွက် 
ပခင်း၊ 

 အမျ ိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားဆရး ဖွံ့ဖဖိုး 
တုိးတက်မှုရည်မှန်းချက်များကုိ ပပည့်မီဆအာင် 
ဆောင်ရွက်ပခင်း (ဥပမာ၊ ေင်းရဲနွမ်းပါးမှု 
ဆလျာ့ပါးဆရး  ရည်မှန်းချက်များ)၊ 

 အမျ ိုးသားအေင့် REDD+ TF တွင် 
ကုိယ်စားလှယ်အပဖစ် ပါဝင် ပခင်း၊ 

 အမျ ိုးသားအေင့်ဖံွ့ဖဖိုးဆရး စီမံကိန်း 
များနှင့်စီမံကိန်းဆရး ေဲွဆရးလပ်ုငန်း 
စဉ်များတွင် REDD+ ကို ထည့်သွင်း 
စဉ်းစားပခင်းREDD+ မဟာဗျူဟာကုိ 
ဆထာက်ပံ့ကူညီပခင်း 
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       -၁၈      

ဝန်ကကီးဌာန လက်ရှပိါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှဆိသာ REDD+ 
နှင့်သက်ေိုင်ဆသာ အြေန်းကဏ္ဍြျား 

REDD + ကကိုတင်မပငေ်င်မြေင်းတွင် ပါဝင် 
ဆောင်ရွက်သွားရြည့်အနာဂတ်အြေန်း

ကဏ္ဍ ြျား 

နိုင်ငံပခားဆရး 

ဝနက်ကီးဌာန 

 UNFCCC ဆေွးဆနွးညှိနှိုင်းပွဲများ တွင် 
နိုင်ငံဆရးအေင့် ပမန်မာ ကိုယ်စားလှယ် 
အပဖစ်ဆောင်ရွက်ပခင်း၊ 

 အာေီယံနှင့် ဆပါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ပခင်း၊ 

 UNFCCC ဆေွးဆနွးညိှနှိုင်းပဲွများ 
တွင် နိုင်ငံဆရးအေင့် ပမနမ်ာကိုယ် 
စားလှယ် အပဖစဆ်ောင်ရွက် ပခင်း၊ 

 အမျ ိုးသားအေင့် REDD+ TF တွင် 
ကိုယ်စားလှယ်အပဖစ် ပါဝင် ပခင်း၊ 

 REDD+ မဟာဗျူဟာတွင် ပါဝင် 
ဆောင်ရွက်ပခင်း၊ 

 အာေီယံနှင့်ဆပါင်းစပ်ဖပီး ပူးဆပါင်း 
ဆောင်ရွက်ပခင်း၊ 

ပပည်ထဲဆရး 

ဝနက်ကီးဌာန/ 

ဆရှ့ဆနချုပ်ရုးံ 

 ဥပဆဒသက်ဆရာက်မှုရှိဆရး ဆောင်ရွက်ပခင်း၊ 
 တုိင်းဆဒသကကီး/ပပည်နယ်အေင့် စီမံခန့ခ်ွဲ 
ပခင်း၊ 

 အမျ ိုးသားအေင့် REDD+ TF တွင် 
ကိုယ်စားလှယ်အပဖစ်ပါဝင် ပခင်း၊ 

 REDD+ မဟာဗျူဟာကုိ ပ့ံပုိးကူညီ 
ပခင်း 

ဘဏ္ဍာဆရး 

ဝနက်ကီးဌာန 

 ကူညီပ့ံပုိးဆသာ ရန်ပံုဆငွများကို စာရင်းစစ ်
ပခင်း၊ 

 ဘဏ္ဍာရန်ပုံဆငွကို ထိန်းချုပ်ပခင်း/ ခွဆဲဝချ 
ထားပခင်း၊ 

 အမျ ိုးသားအေင့် REDD+ TF တွင် 
ကိုယ်စားလှယ်အပဖစ်ပါဝင် ပခင်း၊ 

 REDD+ အေင့်သင့်ပဖစ်မှု လုပ်ငန်း 
များတွင် ဘဏ္ဍာဆရးရာ စီမံခန့ခ်ွ ဲ
ပခင်း၊ 

 

သတ္တုတွင်း 

ဝနက်ကီးဌာန 

 သတ္တုတူးဆဖာ်သည့်ကမု္ပဏီများကို 
စီမံခန့ခ်ွပဲခင်း (အစိုးရ နှင့် ပုဂ္ဂလိက)၊ 

 အမျ ိုးသားအေင့် REDD+ TF တွင် 
ကိုယ်စားလှယ်အပဖစ်ပါဝင် ပခင်း၊ 

စွမ်းအင်  

ဝနက်ကီးဌာန 

 ဇီဝဆလာင်စာမူဝါဒနှင့် အစီအစဉ် ကို 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ဆရး ကကီးကကပ ်
ဆောင်ရွက်ပခင်း၊ 

 အမျ ိုးသားအေင့် REDD+ TF တွင် 
ကိုယ်စားလှယ်အပဖစ်ပါဝင် ပခင်း၊ 

ဆမွးပမူဆရးနှင့် 

ဆရလုပ်ငန်း 

ဝနက်ကီးဌာန 

 ဒီဆရဆတာဆဒသများအတွင်းငါးသယံဇာတ များ 
စီမံခန့ခ်ွပဲခင်း၊ 

 ဒီဆရဆတာဆဒသများအတွင်း ဆကျးလက် 
ဆဒသဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ဆရးနှင့် လူဆနမှုဘဝ 
ပမင့်မားဆရးအစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက် ပခင်း၊ 

 သစ်ဆတာဖံုးလွှမ်းသည့် ဆဒသများအတွင်း 
ပမစမ်ျားကုိ စီမံဆောင်ရွက် ပခင်း၊ 

 အမျ ိုးသားအေင့် REDD+ TF တွင် 
ကိုယ်စားလှယ်အပဖစ်ပါဝင် ပခင်း၊ 

 
အရင်းအပမစ်: Oo 2013:  UN-REDD 2013 
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ဇယား-၁၉ မြနြ်ာနုိင်ငံတွင် နည်းပညာလုပ်ငန်းအေဲွ့ြျားကျင်းပြေဲဆ့သာ အစည်းအဆဝးြျား 

နည်းပညာလုပ်ငန်းအေဲွ့ အစည်း 
အဆဝး 

ဆန့စဲွ ဆနရာ တက်ဆရာက် 
သူဦးဆရ 

တွန်းအားများနှင့်မဟာဗျူဟာ နည်းပညာ 
လပ်ုငန်းအဖဲွ့ 

ပထမ 
အကကိမ် 

၅.၂.၂၀၁၆ အမရာဟုိတယ်၊ 
ဆနပပည်ဆတာ် 

၂၅ ဦး 

တွန်းအားများနှင့်မဟာဗျူ ဟာနည်းပညာလုပ်ငန်း 
အဖဲွ့ 

ဒုတိယ 
အကကိမ် 

၇.၄.၂၀၁၆ သဂသဟဟုိတယ်၊ 
ဆနပပည်ဆတာ် 

မရရိှ 

တွန်းအားများနှင့်မဟာဗျူ ဟာနည်းပညာလုပ်ငန်း 
အဖဲွ့ 

တတိယ 
အကကိမ် 

၃၀.၆.၂၀၁၆ အမရာဟုိတယ်၊ 
ဆနပပည်ဆတာ် 

၂၇ ဦး 

တုိင်းတာပခင်း၊အစီရင်ခံတင်ပပပခင်းနှင့်  
အတည်ပပုပခင်းေိင်ုရာနည်းပညာလုပ်ငန်းအဖဲွ့  

ပထမ 
အကကိမ် 

၄.၃.၂၀၁၆ သဂသဟဟုိတယ်၊ 
ဆနပပည်ဆတာ် 

၂၀ ဦး 

တုိင်းတာပခင်း၊အစီရင်ခံတင်ပပပခင်းနှင့် 
အတည်ပပုပခင်းေုိင်ရာနည်းပညာလုပ်ငန်းအဖဲွ့ 

ဒုတိယ 
အကကိမ် 

၃.၇.၂၀၁၆ 
 

သဂသဟဟုိတယ်၊ 
ဆနပပည်ဆတာ် 

၂၄ ဦး 

တုိင်းတာပခင်း၊အစီရင်ခံတင်ပပပခင်းနှင့် 
အတည်ပပုပခင်းေုိင်ရာနည်းပညာလုပ်ငန်းအဖဲွ့ 

တတိယ 
အကကိမ် 

၁၈.၈.၂၀၁၆ သဂသဟဟုိတယ်၊ 
ဆနပပည်ဆတာ် 

မရရိှ 

သက်ေိုင်သူများ ဆစ့စပ်ဆောင်ရွက်ပခင်း နှင့် 
ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်မှု အစီအမံများ ေိင်ုရာ 
နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ 

အကကို ၂၉.၁၀.၂၀၁၆ အမရာဟုိတယ်၊ 
ဆနပပည်ဆတာ် 

မရရိှ 

သက်ေိုင်သူများ ဆစ့စပ်ဆောင်ရွက်ပခင်းနှင့် 
ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်မှု အစီအမံများေုိင်ရာ 
နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ 

ပထမ 
အကကိမ် 

၅.၂.၂၀၁၆ အမရာဟုိတယ်၊ 
ဆနပပည်ဆတာ် 

၂၆ ဦး 

သက်ေိုင်သူများ ဆစ့စပ်ဆောင်ရွက်ပခင်း နှင့် 
ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်မှု အစီအမံများ ေိင်ုရာ 
နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ 

ဒုတိယ 
အကကိမ် 

၇.၄.၂၀၁၆ သဂသဟဟုိတယ်၊ 
ဆနပပည်ဆတာ် 

၁၉ ဦး 

သက်ေိုင်သူများ ဆစ့စပ်ဆောင်ရွက်ပခင်း နှင့် 
ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်မှု အစီအမံများ ေိင်ုရာ 
နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ 

တတိယ 
အကကိမ် 

၃၀.၆.၂၀၁၆ အမရာဟုိတယ်၊ 
ဆနပပည်ဆတာ် 

မရရိှ 

သက်ေိုင်သူများ ဆစ့စပ်ဆောင်ရွက်ပခင်း နှင့် 
ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်မှု အစီအမံများ ေိင်ုရာ 
နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ 

စတုတ္တ 
အကကိမ် 

၁.၉.၂၀၁၆ ဂရန်းအမရာ 
ဟုိတယ်၊ 
ဆနပပည်ဆတာ် 

၂၉ ဦး 

သက်ေိုင်သူများ ဆစ့စပ်ဆောင်ရွက်ပခင်း နှင့် 
ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်မှု အစီအမံများ ေိင်ုရာ 
နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ 

ပဥ္စမ 
အကကိမ် 

၁၀.၁၁.၂၀၁၆ အမရာဟုိတယ်၊ 
ဆနပပည်ဆတာ် 

၂၁ ဦး 
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ဇယား-၂၀။ ကုိရီးယား-မြနြ်ာေက်စပ် REDD+ စီြံကိနး်၏ တုိးတက်ြှုြျား 

ြှတ်တိုင်ြျား 
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ြှုြျား ဆနရာ 

ြေုနှစ် လ 

၂၀
၁၆

 

မတ်  ဆဒသခံပပည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်ဆတာတည်ဆထာင်ပခင်းနှင့် 
ဆပမဆနရာဆရွးချယ်ပခင်းအတွက်ဆေွးဆနွးညိှနှိုင်း အစည်းအဆဝး 

 

ဇူလိုင်  သစ်ပင်စိုက်ပျ ိုးပွဲကျင်းပပခင်း  

ကသဂုတ်  REDD+ေိုင်ရာအသိပညာမျှေဆဝပွဲ(သစ်ဆတာဦးစီးဌာနနှင့် ေက်စပ် 

ဌာနများ) 

သာယာဝတီခရိုင်၊ 

ပမန်မာနိုင်ငံ 

သစ်ဆတာဆကျာင်း 

စက်တင် 

ဘာ 

 (ရာသီဥတုဆပပာင်းလမဲှုနှင့်REDD+ေိုင်ရာ) 

စွမ်းဆောင်ရည်ပမင့်မားဆစပခင်း အတွက် ေရာပဖစ်သင်တန်း 

 

နိုဝင်ဘာ  ဆကျးလက်ဆဒသဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆရးအတွက် အဆပခခံ ဝါးလက်မှု 

ပညာသင်တန်း 

 

နိုဝင်ဘာ-

ဒီဇင်ဘာ 

 ဆကျးလက်ဆဒသလူဆနမှု အဆထာက်အကူပပုသင်တန်း 

 လူမှုစီးပွားစစ်တမ်း ဆကာက်ယပူခင်းေိုင်ရာသင်တန်း 

ပဲခူးခရိုင်နှင့် 

သာယာဝတီခရိုင် 

ဒီဇင်ဘာ  လူမှုစီးပွားစစ်တမ်းဆကာက်ယူပခင်း ဆကျာက်တံခါး၊ 

မငး်လှနှင့် အုတ်ဖို 

ဖမို့နယ်များ 

၂၀
၁၇

 

ဇန်နဝါရီ  သီးနှံသစ်ဆတာဆရာဆနှာစိုက်ပျ ိုးပခင်းေိုင်ရာ ဆဒသခံပပည်သူ အစု 

အဖွဲ့ပိုင်သစ်ဆတာအဆကကာင်းသင်တန်း 

 

ဆမ  (REDD+ အကာအကွယ်အစီအမံများေိုင်ရာ) စွမ်းဆောင် ရည် 
ပမှင့်တင်ပခင်း ေရာပဖစ်သင်တန်း 

 

ဇွန်  သစ်ပင်စိုက်ပျ ိုးပွဲကျင်းပပခင်း  

ဇူလိုင်  (Global Mapper နှင့် ArcGIS) စွမ်းဆောင်ရည်ပမှင့်တင်ပခင်း 

ေရာပဖစ်သင်တန်း 

 

ကသဂုတ်  ဆကျးလက်ဆဒသလူဆနမှုအဆထာက်အကူပပုသင်တန်း ပဲခူးခရိုင် 

နိုဝင်ဘာ  REDD+ေိုင်ရာအသိပညာမျှေဆဝပွဲ (သစ်ဆတာဦးစီးဌာနနှင့် 

ေက်စပ်ဌာနများ) 

ပမန်မာနိုင်ငံ 

သစ်ဆတာဆကျာင်း 

နိုဝင်ဘာ− 

ဒီဇင်ဘာ 

 ဆကျးလက်ဆဒသလူဆနမှုအဆထာက်အကူပပုသင်တန်း သာယာဝတီခရိုင် 

၂၀
၁၈

 

ဇန်နဝါရီ  ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲစာရင်းဆကာက်ယူပခင်းေိုင်ရာသင်တန်း 
 (REDD+ အကာအကွယ်အစီအမံများေိုင်ရာ) စွမ်းဆောင် ရည် 

ပမှင့်တင်ပခင်း ေရာပဖစ်သင်တန်း 

 

ဆဖဆဖာ်ဝါရီ  ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကွဲစာရင်းဆကာက်ယူပခင်း ဆပမာက်ဇာမရီ 

ကကိုးဝိုင်း 

မတ်  အဆပခခံသစ်ဆတာစီမံအုပ်ချုပ်ပခင်းသင်တန်း (ဆဒသခံပပည်သူများ)  

ဆမ  (Global Mapper နှင့် ArcGIS) စွမ်းဆောင်ရည်ပမှင့်တင်ပခင်း 

ေရာပဖစ်သင်တန်း 
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   ဇယား−၂၁။ အမပည်မပည်ေုိင်ရာဆတာင်တန်းဆေသေက်စုေံွံ့ဖေိုးတုိးတက်ဆရးဗဟိုဌာန REDD+ စီြံကိနး်၏ 
ရည်ရွယ်ြေျက်နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ြှုြျား 

စီြံကိနး်၏လွှြ်းခြေုံရည်ရွယ်ြေျက် စီြံကိနး်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ြှုြျား 

အမျ ိုးသားအေင့် REDD+ အ     
       ပခင်း လမ်းပပဆပမပံုကုိ လုိအပ် 
ချက်ေန်းစစ်ပခင်းပဖင့် အဆထာက် 
အကူ ပပုရန် 

၁.၁ လွတ်လပ်စွာကကိုတင်အဆကကာင်းကကား သဆဘာတူေန္ဒရယူ ပခင်း၊ 
မဟာဗျူဟာ       ပတ်ဝန်းကျင်နှင့ ် လူမှုဆရး ေန်းစစ ် ပခင်းနှင့် 
ဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွများေိုင်ရာ စာရင်းဆကာက်ယူပခင်း              
အစီရင် ခံစာ           

၁.၂ REDD+                          

၁.၃ ဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွများအဆပါ် သက်ဆရာက်မှုများတုိင်းတာရန် ဇီဝ 
မျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွထိန်းချုပ်ဆရးစနစ်ဆပါ်ဆပါက်လာဆစဆရး အဆထာက်အကူ 
ပပုပခင်း 

၁.၄ သစ်များေင့်ကတဲန်ဖုိးဆပပာင်းလဲမှုေန်းစစ်ချက်ပပုလုပ်ပခင်း 

၁.၅ သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်းနှင့် သစ်ဆတာအတန်းအစားကျေင်း 
ပခင်းအဆပါ် ေန်းစစ်ချက် ပပုလုပ်ပခင်း 

၁.၆ ဖမို ့နယ်နှင့်ဆဒသအေင့်များ၌  သရုပ်ပပအကွက် တည်ဆထာင် 
ပခင်းနှင့် သစ်ဆတာစီမံအုပ်ချုပ်မှုကို အားဆကာင်း လာဆစပခင်း 

အမျ ိုးသားအေင့် REDD+ 
အသင့်              လမ်းပပဆပမပံုကုိ 
စွမ်း ဆောင် ရည် ပမင့်မားဆစပခင်းပဖင့ ်
အဆထာက် အကူပပုရန် 

၂.၁ စွမ်းဆောင်ရည်ပမှင့်တင်ဆပးရန်အတွက်                     
                 

၂.၂ REDD+ လုပ်ငန်းအဖဲွ့များ ဖဲွ့စည်းပခင်းနှင့် အစည်းအဆဝး (၁၂) 
ကကိမ် ကျင်းပပခင်း 

၂.၃ တစ်နှစလ်ျှေင်တစ်ကကိမ် နိုင်ငံအေင့် REDD+ေုိင်ရာ အလုပ်ရု ံ
ဆေွးဆနွးပဲွ ကျင်းပပခင်း 

၂.၄ သတင်းအချက်အလက်၊ ေက်သွယ်ဆရး၊ ပညာရပ ် စာရွက် 
စာတမ်းများနှင့်အသိပညာရပ်ေုိင်ရာ ပစ္စည်းများကုိ ထုတ်ဆဝပခင်း၊ 
လွတ်လပ်စွာကကိုတင်အဆကကာင်းကကား        သဆဘာတ ေန္ဒရယူပခင်း၊ 
မဟာဗျူ ဟာကျပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆရးေန်းစစ် ပခင်း ေုိင်ရာ သင်တန်း 
များကုိ အေင့်အမျ ိုးမျ ိုး၌ ဖွင့်လှစ်ပခင်း 

၂.၅REDD+ေုိင်ရာပပည်သူလူထုနှင့်အကကိုညိှနှိုင်းဆတွ့ေုမံှုပပုလုပ်ပခင်း 

၂.၆ ဆဒသခံပပည်သူအစုအဖဲွ့ပိုင်သစ်ဆတာများ၏ အကျ ိုးအပမတ်ခဲွ
ဆဝပခင်းလုပ်ငန်းစဉကုိ် ေန်းစစ်ပခင်း 

၂.၇ REDD+စီမံကိနး်များအတွက် လွတ်လပ်စွာကကိုတင် အဆကကာင်း 
ကကားသဆဘာတူေန္ဒ ရယူပခင်းအတွက ် မူဆဘာင် တိုးတက်ပမင့်မား 
လာဆစဆရး အဆထာက်အကူဆပးပခင်း 

အရင်းအပမစ်: ICIMOD 2018a 
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ဇယား-၂၂  ပထြအကကိြ်ရန်ပံုဆငွဆပးဆြေျြှုအတွင်း REDD+စီြံကိနး် အဆကာင်အထည်ဆော်ဆောင် 

ရွက်ရာတွင် တုိးတက်ြှုြျား (၂၀၁၆ြေုနှစ ်နိုဝင်ော) 

ြှတ်တိုင်ြျား 
လုပင်န်းဆောငရ်ွက်ြှုြျား တည်ဆနရာ 

နှစ ် လ 

၂၀
၁၆

 

မတ်  သဆဘာတူစာချုပ် လက်မှတ်ဆရးထိုးပခင်း  

ဆမ   စီမံကိနး်စတင်ပခင်း အစည်းအဆဝး ကျင်းပပခင်း  သစ်ဆတာသုဆတသန ဌာန၊ 

ဆနပပည်ဆတာ် 

ဇူလိုင်  ဘဏ္ဍာဆရးေိုင်ရာ အလုပရ်ုဆံေွးဆနွးပဲွ 

 ဆစာင့က်ကည့်ပခင်း၊ အစီရင်ခံတင်ပပပခင်းနှင့် အတည်ပပုပခင်း 
သင်တန်း 

 နီဆပါနိုင်ငံ 

 သစ်ဆတာသုဆတသန ဌာန၊ 
ဆနပပည်ဆတာ် 

၂၀
၁၇

 

ဇန်နဝါရီ  စီမံကိန်းစတင်ပခင်းနှင့်ဆေွးဆနွးညှိနှိုငး်ပခင်းအလုပရ်ုံ 

ဆေွးဆနွးပွဲ 
 သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်းနှင့်သစ်ဆတာအတန်းအစား ကျေင်း 

ပခင်း၏ အဆကကာင်းရငး်များ ဆလ့လာေန်း စစပ်ခင်းေိုင်ရာ 

ဆေွးဆနွးညှိနှိုင်းပခင်း အလုပရ်ု ံဆေွးဆနးွပဲွ 

 ဆတာင်ကကီးဖမို့၊ 

ရှမ်းပပည်နယ် 
 

 ပင်းတယဖမို့၊ ရှမ်းပပည်နယ် 

ဆဖဆဖာ်ဝါရီ  REDD+ မဏိ္ဍုင်အဖဲွ့ အစည်းအဆဝး 
 လူထုစကားဝုိင်း၊ သရုပ်ပပကွက်ပပင်ေင်ပခင်း 

 ဆပွးလှ၊ရာှးပပာနငှ့်နန်းကုနး် 
ရွာ၊ ရှမ်းပပည်နယ် 

မတ်  သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်းနှင့်သစ်ဆတာအတန်းအစား ကျေင်း 
ပခင်း၏ အဆကကာင်းရငး်များေိုင်ရာ ဆေွးဆနွးညှိနှိုင်းပခင်း 

အစည်းအဆဝး 

 ရှမ်းပပည်နယ် 

ဧဖပီ  သစ်ဆတာသယံဇာတစာရင်းဆကာက်ယူပခင်း၊ ကာဗွနတ်ိုင်း 
တာပခင်းနှင့် သစ်ဆတာစီမံ အုပ်ချုပ်မှု အဆပခခံသင်တန်း 

 ဆပွးလှရွာ၊ပင်းတယ 
ဖမို့နယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ် 

ဆမ  အသက်ဆမွးဝမ်းဆကကာင်း လုပင်န်းဖံွ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆရး 
သင်တန်း 

 သစ်ဆတာသုဆတသန ဌာန၊ 
ဆနပပည်ဆတာ် 

ဇွန ်  သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်းနှင့်သစ်ဆတာအတန်းအစား ကျ 
ေင်းပခင်း၏ အဆကကာင်းရငး်များ ဆလ့လာေန်းစစ်ရန် 
လူမှုစီးပွား စာရငး် ဆကာက်ယူပခင်း 

 ပျ ိုးဥယျာဉ်တည်ဆထာင်ပခင်း၊ သီးနှသံစ်ဆတာဆရာဆနှာ 
စိက်ုပျ ိုးပခင်း၊ သစ်ပင်စိုက်ပျ ိုးပဲွကျင်းပပခင်း 

 ပင်းတယ၊ ရွာငံ၊ ရပ် 
ဆစာက်၊ ဟုိပံုး၊ မဘိနး်ဖမို့ 
နယ်များ၊ ရှမ်းပပည်နယ ်

 ရှားပပာနငှ့ ် နနး်ကုန်းဆကျး 
ရွာများ၊ ရှမ်းပပည်နယ ်

ဇူလိုင်  GPS ၊ Global Mapper နှင့ ်ArcGIS အသံုးပပုပခင်း သင်တန်း 

 နီဆပါနိုင်ငံသ့ုိ ဆလ့လာဆရးခရီးထွက်ပခင်း   

 သစ်ဆတာသုဆတသန ဌာန၊ 

ဆနပပည်ဆတာ် 
 နီဆပါနိုင်ငံ 

ကသဂုတ်  REDD+မဏိ္ဍုင ်အဖဲွ့ အစည်းအဆဝး  

စက်တင်ဘာ-
ဆအာက်တိုဘာ 

 ဆဒသခံပပည်သူအစုအဖဲွ့စီမံအုပ်ချုပ်ဆသာ သစ်ဆတာများ 
တွင် အကျ ိုးအပမတ်ခွဲဆဝမှုစာရင်း ဆကာက်ယူပခင်း 

 REDD+ကာကွယ်မှုအစီအမံများနှင့် လွတ်လပစ်ွာကကိုတင် 
အဆကကာင်းကကား သဆဘာတူေန္ဒဆကာက်ယူ ပခင်းေိုင်ရာ 
စွမ်းဆောင်ရည်ပမှင့တ်င်ပခင်းသင်တန်း 

 ရွာငံနှင့် ဆညာင်ဆရွှဖမို့နယ်၊ 
ရှမ်းပပည်နယ် 

 သစ်ဆတာသုဆတသန ဌာန၊ 
ဆနပပည်ဆတာ် 

နိဝုင်ဘာ  ရွာငံဖမို့နယ်သ့ုိ ဆလ့လာဆရးခရီးထွကပ်ခင်း 
  လူငယ်များအတွက် REDD+ ၊ သစ်ဆတာ ထိန်းသိမ်း 

ကာကွယ်ပခင်းေိုင်ရာ အသိပညာ ပမှင့တ်င်ပခင်းနှင့် REDD+ 

အဆပခခံသင်တန်း 

 ရွာငံဖမို့နယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ ်
 ပင်းတယဖမို့နယ်၊ 

ရှမ်းပပည်နယ် 

ဒီဇင်ဘာ  ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကဲွစာရငး်ဆကာက်ယူပခင်း  နနး်ကုနး်ရွာ၊ ဆပွးလှရွာ၊ 
ပင်းတယဖမို့နယ်၊ 

ရှမ်းပပည်နယ် 
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ဇယား-၂၂       

ြှတ်တိုင်ြျား 
လုပင်န်းဆောငရ်ွက်ြှုြျား တည်ဆနရာ 

နှစ ် လ 

၂၀
၁၈

 

ဆဖဆဖာ်ဝါရီ  စဉ်ေက်မပပတ်ဖံွ့ဖဖိုးမှု ပန်းတိုင်များနှင့် နိငု်ငံအေင့် 
အဆကာင် အထည်ဆဖာ ် ဆောင်ရွက်မည့် လုပင်န်းစဉ်များ၏ 
အခန်းကဏ္ဍအဆပါ် ဆဒသတွင်းအလုပရ်ုံ ဆေွးဆနွးပွဲ 

ကျင်းပပခင်း 
 REDD+မဏိ္ဍုင်အဖဲွ့ အစည်းအဆဝး 

 သစ်ဆတာသုဆတသ ဌာန၊ 
ဆနပပည်ဆတာ် 
 

မတ်  REDD+ လိုအပ်ချက်ေန်းစစ်ပခင်း အစည်းအဆဝး 
 ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုနငှ့ ် သစ်ဆတာများ၏ အခန်းကဏ္ဍ 

ေိုင်ရာလူထုစကားဝုိငး် 

 ဧရာဝတီပမစ်ဝကျွန်းဆပါ်ဆဒသတွင် အကျ ိုးအပမတ် ခဲွဆဝပခင်း 
ေိုင်ရာ စာရင်း ဆကာက်ယူပခင်း 

 အသက်ဆမွးဝမ်းဆကကာင်းလုပ်ငန်းဖံွ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆရးအတွက် 
ဝမ်းတွင်းဆဒသခံပပည်သူ အစုအဖဲွ့ပုိင် သစ်ဆတာကုိ ဆလ့လာ 

ပခင်း 

 သစ်ဆတာသုဆတသန ဌာန၊ 
ဆနပပည်ဆတာ် 

 ပင်းတယဖမို့နယ်၊ 

ရှမ်းပပည်နယ် 
 ဖျာပုံနငှ့် ဘိုကဆလး 

ဖမို့နယ်၊ ဧရာဝတ ီ
တိုင်းဆဒသကကီး 

 ဝမ်းတွင်းဖမို့နယ်၊ မန္တဆလး 
တိုင်းဆဒသကကီး 

ဆမ  ဆဒသခံပပည်သူအဆပခပပုခရီးသွား လုပင်န်းအတွက် အင်းနီ 
နှင့ ်လွယ်ဆခါ့ဆကျးရွာများသ့ုိ ဆလ့လာဆရးခရီးထွက်ပခင်း 

 ဆညာင်ဆရွှဖမို့နယ်၊ 
ရှမ်းပပည်နယ် 

ဇွန ်  REDD+ကာကွယ်မှုအစီအမံများနှင့် လွတ်လပစ်ွာ ကကိုတင် 

အဆကကာင်းကကား သဆဘာတူေန္ဒဆကာက်ယူပခင်းေိုင်ရာ 
စွမ်းဆောင်ရည်ပမှင့တ်င်ပခင်းသင်တန်း 

 ဆတာင်ဆလးလုံးပျ ိုးဥယျာဉ်သ့ုိ ဆလ့လာဆရး ခရီး ထွကပ်ခင်း 

 ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုနငှ့ ် သစ်ဆတာများ၏ အခန်းကဏ္ဍ 
ေိုင်ရာလူထုစကားဝုိငး် 

 စီမံကိန်းဆဒသများသို့ ဘူတန် ကုိယ်စားလှယ်များ၏ 

ဆလ့လာဆရးခရီး 

 သစ်ဆတာသုဆတသန ဌာန၊ 

ဆနပပည်ဆတာ် 
 ဆတာင်ဆလးလုံးပျ ိုးဥယျာဉ်၊ 

ရှမ်းပပည်နယ် 

 ဆပွးလှရွာ၊ 
ပင်းတယဖမို့နယ်၊ 
ရှမ်းပပည်နယ် 

 ဆပွးလှရွာ၊ ရှားပပာရာွ၊ 
နနး်ကုနး်ရွာ၊ 
ပင်းတယဖမို့နယ်၊ 
ရှမ်းပပည်နယ် 

ဇူလိုင်  လူထုအဆပခပပုသင်တန်း (သစ်ပင်စိက်ုပဲွဆတာ်နှင့် 
အသိပညာဆပး ဆဟာဆပပာပဲွ)  

 ဆပွးလှရွာ၊ ရှားပပာရာွ၊ 
နနး်ကုနး်ရွာ၊ပင်းတယဖမို့န

ယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ် 

အရင်းအပမစ်: ICIMOD (2018a) 
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အားပဖင့် သယံဇာတနှင့်သဘာဝ ပတဝ်န်းကျင် 
ထိန်းသိမး်ဆရး ဝန်ကကီးဌာနမှ ကုိယ်စားလှယ် 
များသာ တက်ဆရာက်ကကပါသည။် 

REDD+လုပ်ငန်းအဆထာက်အကူပပုအဖွဲ့
သည် ဆအာက်ဆဖာ်ပပပါတာဝန်များကုိ ဆောင်ရွက် 
ပါသည-် 

 REDD+နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ၊ REDD 
+ လုပ်ငန်းအဆထာက်အကူပပု အဖွဲ့ ရုံး 
နှင့် REDD+ လမ်းပပဆပမပံု ဆောင်ရွက် 
ရာတင်ွပါဝင်သူများမှ ဆောင်ရွကထ်ား 
ဆသာ ခိုင်မာဆသာလုပ်ငန်း စီမခံျက်များ 
ဆရးေွဲပခင်းနှင့် ဆစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုပခင်း၊ 
အစီရင်ခံ တင်ပပပခင်းများကုိ ကကီးကကပ် 
လမ်းညွှန်ပခင်းအပါအဝင် REDD+အသင့် 
ပပင်ေငပ်ခင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွကမ်ှု 
များကုိ ကကီးကကပ်ရန်  

 REDD+ စီမကိံန်းအသစ်များ၊ လုပ်ငန်း 
အသစ်များသည် REDD+ ကကိုတင် 
ပပင်ေင ် ပခင်းအေင့် အဆကာင်အထည် 
ဆဖာ်ဆောင်ရွကရ်ာတွင် ထည့်သွင်း 
ဆောင်ရွက်နုိင်ဆရးနှင့် နုိင်ငံအေင့် REDD 
+ စနစ်များနှင့် နည်းလမ်းများ ဖံွ ဖ့ဖိုးတုိး 
တက် လာဆစဆရးတွင် အဆထာက်အပ့ံ 
ပပုနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံအတွင်းရှိ 
သက်ေိုင်ရာ REDD+ လုပ်ငန်း အသစ် 
အားလံုးကုိ ဆပါင်းစည်းပခင်းနှင့်ဆစာင့်ကကပ် 
ကကည့်ရှုပခင်း၊ 

  နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့များ၊ REDD+ 
လုပ်ငန်းအဆထာက်အကူပပု အဖွဲ့ ရုံးနှင့် 
REDD+ စီမကိံန်းရုံးများ သ့ုိမဟုတ် 
နိုင်ငံအေင့် REDD+ ကွန်ယက်များမှ 
ဆရးသား ဆပးပို့ဆသာ နည်းပညာေိုင်ရာ 
သံုးသပ်ချက်များနှင့် စာတမ်းများကုိ 
ဆပါင်းစည်းရန်နှင့် အေုိပါ စာတမ်းများ 
ကုိလိုအပ်လျှေင် ထပ်မံသံုးသပ် လမ်းညွှန် 
ရန် သ့ုိမဟုတ် ဆထာက်ခံဆပးရန် 

အတက်ွ NECCCCသ့ုိ အစီရငခ်ံ တင်ပပ 
ပခင်း၊ 

 REDD+ဆအာက်ရိှကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက် 
မှု အစီအမံများကုိ ထိန်းသိမး် လိုက်နာ 
ဆစပခင်းနှင့် စွမး်ဆောင်ရည် ပမင့်မား 
ဆစပခင်းတို့အဆပါ် လမ်းညွှန်မှုများ ပပု 
လုပ ်ပခင်း၊ 

 REDD + လုပ်ငန်း အဆထာက်အကူပပု 
အဖွဲ့ထံသ့ုိ အဓိကေက်စပပ်တသ်က် 
သူများမှ တင်ပပလာသည့်ပပဿနာများ 
ကုိ နည်းပညာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ များနှင့် 
ဆေွးဆနွးညိှနှိုင်းပခင်းနှင့် တပခားနည်းလမ်း 
တို့မတှေင့် အကကံဆပးပခင်းများ ပပုလုပ ်
ပခင်း၊ 

 ပပည်သူများ၏ စိုးရိမပ်ူပန်များကုိ နား 
ဆထာင်ဖပီး ဆပဖရှင်းဆောင်ရွက်ဆပးပခင်း၊ 
ကကိုတင်အဆကကာင်းကကားဖပီး လွတ်လပ်စွာ 
သဆဘာထားေန္ဒရယူပခင်း (FPIC) 
စည်းမျည်းစည်းကမ်းများကုိ အသံုးချ 
ပခင်း နှင့် ဆဒသခံပပည်သူ မိတ်ဖက်အဖွဲ့  
များအား အကျ ိုးအပမတ်များကုိ ခွဲဆဝရာ 
တွင် သင့်ဆလျာ်ဆသာ အသိအမှတ်ပပုမှု 
ဆပးပခင်းတ့ုိကုိဆသချာဆအာင် ဆောင်ရွက် 
ဆစပခင်း၊ 

 NECCCC အစည်းအဆဝးများတွင် 
အစည်းအဆဝးအစီအစဉ်များ ပပင်ေင် 
ဆပးပခင်း၊လုပ်ငန်းစမီံချက်များ၊တိးုတက် 
မှုအစီရင်ခံစာများနှင့် နည်းပညာေိုင်ရာ 
အစီရင်ခံစာများကုိ တင်ပပပခင်းနှင့် လုိအပ် 
လျှေင ် မူဝါဒအေင့် အကကံပပုချက်များကုိ 
အနှစ်ချုပ် တင်ပပပခင်းများ ဆောင်ရွက ်
ဆပးပခင်းပဖင့် ကူညီဆောင်ရွက်ရန်၊ 

 NECCCC ၏ အကကံပပုချက်များနှင့် 
ေုံးပဖတခ်ျက်များကုိ အပခားေက်စပ ်
ဝန်ကကီးဌာနများမှ အဆကာင်အထည် 
ဆဖာ်ဆောင်ရွက်ထားမှု အဆပခအဆနများကုိ 
ဆစာင့်ကကည့် အကဲပဖတပ်ခင်းနှင့် လုိအပ ်
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ပါက ထပ်မံအဆရးယူဆောင်ရွကန်ိုင်ဆရး 
NECCCC သ့ုိ ပပန်လညအ်စီရင်ခံ တင်ပပ 
ပခင်း၊ 

 REDD + ကကိုတင်ပပင်ေင်ပခင်းအေင့် 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆောင်ရွကပ်ခင်း 
အတွက် အရင်းအပမစ်များဆပါင်းစည်း 
ဆောင်ရွကရ်န် NECCCCနှင့် MoNREC 
ကုိ အကကံဉာဏ် ဆပးပခင်းနှင့် လိုအပ် 
ပါက ဆရွးချယ်ထားဆသာ REDD+ မဟာ 
ဗျူဟာများကို စမ်းသပ်အသံုးချမှုများ 
ပပုလုပ်ပခင်း၊ 

 REDD+အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ဆောင်ရွက် 
မှုနှင့ ်ပတ်သက်သည့် နိ ုင်ငံတကာ 
ဆနာက်ေံုးသဆဘာတူညီမှုများနှင့် ဖံွ့ဖဖိုး 
တိးုတက်မှုများကို NECCCC သ့ုိ 
အဆကကာင်းကကားတင်ပပပခင်းနှင့် ရရိှနိုင် 
ဆသာ တုန့်ပပန်မှုများကုိ NECCCC မှ 
တေင့ ် UNFCCCC သ့ုိ အကကံပပုပခင်း၊ 

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအထိ REDD + 
လုပ်ငန်းအဖွဲ့ သည် အစည်းအဆဝး (၆) ကကိမ် 
ကျင်းပခဲ့ပါသည။် ( ဇယား ၁၇ တွင် ဆဖာ်ပပ 
ထားပါသည။်) 

REDD+ လုပ်ငန်အေွဲ့ ရုံး : REDD+ လုပ်ငန်း 
အဆထာက်အကူပပုအဖွဲ့ ရုံးသည် သစ်ဆတာဦးစီး 
ဌာနဆအာက်ရိှ ပမန်မာနုိင်ငံသစ်ဆတာ သုဆတသန 
ဌာန အဆောက်အဦးပုရဝဏ်အတွင်း တညရ်ှိဖပီး 
ပမန်မာနိင်ုငံREDD+  လမ်းပပဆပမပံုနှင့် အမျ ိုးသား 
အေင့် မဟာဗျူဟာများ ဆရးေွဲချမှတ်ဆရးကုိ 
အဆထာက်အကူပပုဆပးရန် ကကားပဖတတ်ာဝန် 
ဆပးအပထ်ားဖပီး REDD+ TF ကုိ လုပ်ငန်းပုိင်း 
ေိုင်ရာ အဆထာက်အပံဆ့ပးဆနဆသာ ရုံးပဖစ်ပါ 
သည။် သ့ုိရာတင်ွ REDD+ ကကိုတင်ပပင်ေင် 
ပခင်းကုိ ထိထိ ဆရာက်ဆရာက် အဆကာင်အထည် 
ဆဖာ်ဆောင်နိုင်ဆရးအတွက် သစ်ဆတာဦးစီးဌာန၊ 
အပူပုိင်းဆဒသ စိမး်လန်းစိုဆပပဆရးဦးစီးဌာန၊ 
ပမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမး် 
ဆရးဦးစီးဌာန၊ ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းဆရးနှင့် 

သစ်ဆတာဆရးရာဝန်ကကီးဌာန (MoECAF ၊ ယခု  
MoNREC) ၊ လယ်ယာစုိက်ပျ ိုးဆရးနှင့်ေည်ဆပမာင်း 
ဝန်ကကီးဌာန၊ မုိးဆလဝသနှင့် ဇလဆဗဒ ညွှန်ကကားမှု 
ဦးစီးဌာနတို့မှ အဓိကနညး်ပညာ ေိုင်ရာ 
ကုိယ်စားလှယ်များပါဝင်၍ အနာဂတ်တွင် စီမံ 
ဆောင်ရွကမ်ှုများကုိ ပိမုိကုျယ်ပပန့်လာဆစရန် 
အေုိပပုထားပါသည ် (Oo 2013) ။ REDD+ 
ကကိုတင်ပပင်ေငပ်ခင်းတွင်အစိုးရဝန်ကကီးဌာနများ 
၏ လကရ်ှိနှင့် ဆနာင်တင်ွ အလားအလာရိှဆသာ 
အခန်းကဏ္ဍများကုိ ဇယား-၁၈တွင် အဆသးစိတ် 
ဆဖာ်ပပ ထားပါသည။် 

နည်းပညာလုပ်ငန်းအေဲွ့ြျား:ေက်စပ်ပတ်သက် 
သူများစွာပါဝင်ဆသာ ဆေွးဆနွးနိုင်သည့် ဖိရုမ် 
တစ်ခ ု တညဆ်ထာင်ရန်နှင့် အမျ ိုးသားအေင့် 
REDD+  လုပ်ငန်းအဆထာက်အကူပပု အဖွဲ့ တွင် 
သင့်ဆလျာ်ဆသာ နည်းပညာသတင်းအချက်အလက် 
များရရှိနိုင်မှုရှိဆစရန်အတွက်နည်းပညာလုပ်ငန်း 
အဖွဲ့  (၃)ဖွဲ့ ကုိ ဖွဲ့ စည်းထားပါသည။် အေိုပါ 
အဖွဲ့ များမှာ- 

 တွန်းအားများနှင့် မဟာဗျူဟာနည်း 
ပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ 

 သက်ေိုင်သူများ ဆစ့စပ်ဆောင်ရွက ်
ပခင်းနှင့်ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအစီအမံ 
များ ေိုင်ရာ နည်းပညာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ 

 တိင်ုးတာပခင်း၊ အစီရင်ခံတင်ပပပခင်းနှင့် 
အတည်ပပ ပုခင်းေုိင်ရာနည်းပညာလုပ်ငန်း 
အဖွဲ့  ၊ 

နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖဲွ့တုိင်းသည် တစ်ဖဲွ ပ့ခင်း 
အလုိက်ဆသာ်လည်းဆကာင်းအဖဲွ့များဆပါင်းစည်း 
၍ ဆသာ်လညး်ဆကာင်း အစည်းအဆဝးများကုိ 
လိုအပ်သလို လွတ်လပ်စွာ ဆတွ့ေုံကျင်းပပါ 
သည။် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စမီှ ကျင်းပခဲဆ့သာ အစည်း 
အဆဝးများကုိ ဆန့စွဲ အလုိက် ဇယား-၁၉ တွင် 
ကကည့်ပါ။ 

နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို သက်ေိုင်ရာ 
ဝန်ကကီးဌာနများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့ အစညး်များ 
နှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍများမှ အဖွဲ့ ဝင်များပဖင့် 
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ဖွဲ့ စည်းထားပါသည။် (ပမန်မာနိုင်ငံ REDD + 
အစီအစဉ် (၂၀၁၇)) 

ပမန်မာနုိင်ငံတွင် REDD + အဆကာင်အထည် 
ဆဖာ်ဆောင်ရွက်ပခင်းအတွက်မိတ်ဘက်အဖဲွ့အစည်း 
များမှာ-  

 အာရှဆဒသဌာဆနလူမျ ိုးများေိုင်ရာ 
သဆဘာတူညခီျက် (AIPP) 

 အပပည်ပပည်ေိုင်ရာအပူပုိင်းဆဒသသစ် 
နှင့်ပတ်သက်ဆသာအဖွဲ့ (ITTO) 

 ကုိရီးယားသစ်ဆတာဌာန (KFS)  
 ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်မှုအစီအစဉ် 

(UNDP) 
 ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင်ဆရးရာအစီအ

စဉ(်UNEP) 
အစိုးရြဟုတဆ်သာပါဝင်ဆောင်ရွက်သူြျား 

ပမန်မာနိင်ုငံ REDD + လုပ်ငန်းများတွင် 
အစိုးရမဟုတဆ်သာပါ ဝင်ဆောင်ရွကသူ် များစွာ 
သညတ်က်တက် ကကကကပါဝင် ဆောင်ရွကလ်ျက် 
ရှိပါသည။် 

ရုိးရာဝန်းကျင်ပမှင့်တင်ဆရးအဖဲွ့ (POINT) 
၂၀၁၂ ခုနှစ်မစှ၍ ရိုးရာဝန်းကျင်ပမှင့်တင်ဆရး 
အဖွဲ့ သည ် ပမန်မာနိုင်ငံရှိ ဌာဆနတိုင်းရင်းသား 
များ၏ ပပဿနာများကုိ ကူညီဆပဖရှင်းဆပး 
နိုင်ဆရး ဆောင်ရွကခ်ဲ့ပါသည။် ထို့အပပင် POINT 
သည ် ပမန်မာနိင်ုငံရှိ REDD+ နှင့် သက်ေိုင် 
သည့ ် လုပ်ငန်းများတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မ၍ှ 
ပါဝင်ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။ 
POINT သည ် “နိုင်ငံအေင့် REDD+ အစီအစဉ် 
တွင် ဌာဆနတိုင်းရင်းသားများ ပါဝင် ဆောင်ရွက် 
မှု အလုပ်ရုဆံေွးဆနွးပဲွ”  ကုိ ရန်ကုန်တွင် ၂၀၁၅ 
ခုနှစ် ဆအာက်တိုဘာ ၁ရက် ဆန့၌ ကျင်းပခဲဖ့ပီး 
“ပမန်မာနိင်ုငံရှိ REDD + ဆောင်ရွကရ်ာတင်ွ ဌာန 
တိင်ုးရင်းသားများ၏ ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာ 
လုပ်ငန်းများ အခန်းကဏ္ဍေိုင်ရာ အလုပ်ရံု 
ဆေွးဆနွးပဲွ”  ကုိ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဆဖဆဖာ်ဝါရီ ၁၄ နှင့် 
၁၅ ရက်တွင် မိကာော ဟုိတယ၌် ကျင်းပခဲ့ 
ပါသည။် 

ကုိရီးယားသစ်ဆတာဌာန(KFS)  
ကုိရီးယား နိုင်ငံ သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မစှ၍ 
ပမန်မာနိင်ုငံတွင် REDD + စီမကိံန်း အဆကာင် 
အထည်ဆဖာ်ဆောင်ရွက ်နိုင်ရန် စွမး်ဆောင်ရည် 
ပမှင့်တင်ပခင်း စီမံကိန်းကုိ ဆောင်ရွကခ်ဲ့ပါသည။် 
သယံဇာတနင့်ှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း 
ဆရးဝန်ကကီးဌာနနှင့် ကုိရီးယားသစ်ဆတာ စီမံ 
အုပခ်ျုပမ်ှုဌာနတို့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ 
လတွင် “သစ်ဆတာ စိုက်ခင်းတညဆ်ထာင်ပခင်း 
နှင့် ရာသီဥတုဆပပာင်း လဲပခင်းအဆပါ် ရင်းနှီး 
ပမှုပ်နံှမှုေုိင်ရာ ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်ပခင်း” စီမံကိန်း 
ကုိ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ လကမ်ှတ်ဆရးထိုး 
ခဲ့ပါသည။် ထို့ပပင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် 
KFS သည် သစ်ဆတာဦးစီးဌာနနှင့် သစ်ဆတာ 
သုဆတသနဌာန တို့နှင့် ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်ပခင်း 
ဆေွးဆနွးမှု မှတ်တမ်းကုိ လကမ်ှတ်ဆရးထိုးခဲ့ဖပီး 
“ပမန်မာ နိုင်ငံတွင် REDD + အသင့်ပပင်ေငပ်ခင်း 

 

ပံု−၁၀ မပည်မပည်ေုိင်ရာဆတာင်တန်းဆေသ 
ေက်စု ံ ေံွ ဖ့ေိုး       ဆရးဗဟုိဌာန (ICIMOD)နှင့် 
ကုိရီးယား သစ်ဆတာဌာန (KFS) တို့၏ REDD+ 

စီြံကိနး် တည်ဆနရာြျားမပဆမြပံု 
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အတွက် သက်ေိုင်သူများအား စွမး်ဆောင်ရည် 
ပမှင့်တင်ပခင်း”  စီမကိံန်းကုိ အဆကာင်အထည် 
ဆဖာ် ဆောင်ရွကဆ်နပါသည။် စီမံကိန်းတည် 
ဆနရာကုိ သစ်ဆတာဖုးံလွှမ်းမှု များပပားဖပီး 
သစ်ဆတာ ပပုန်းတီးနိုင်သည့် အန္တရာယ်ပမင့်မား 
ဆနဆသာ ပဲခူးတုိင်းရိှ သစ်ဆတာကကိုးဝုိင်းများ 
အနက် တစ်ခုကုိ ဆရွးချယ်ထားပါသည။် အေုိပါ 
ဆဒသသည် ကျွန်း (Tectona grandis) 
ဆပါက်ဆရာက်ရာ မူရင်းဆဒသပဖစ်ဖပီး ဆပမာက်ဇာ 
မရီ သစ်ဆတာ ကကိုးဝိုင်းတွင် ပဖစ်ပါသည။် 

စီမံကိန်းသည် ဆအာက်ဆဖာ်ပပပါ ရည်ရွယ် 
ချက်များပဖင့် ဆောင်ရွကဆ်နပါသည်- 
 လူမှုစီးပွားအဆပခအဆနများေန်းစစ်ရန်နှင့် 

ဇီဝမျ ိုးစုံမျ ိုးကဲွ ထိန်းသိမး်ဆစာင့်ဆရှာက်မှု 
ကုိ ေန်းစစ်ရန်၊ 

 ေက်စပပ်တသ်က်သူများ၏ အသက်ဆမွး 
ဝမ်းဆကကာင်းလုပ်ငန်းများတုိးတက်ဆစပခင်း 
ပဖင့် ၎င်းတို့၏ ဆနထိုင်မှုအေင့်အတန်းနှင့် 
ပူးဆပါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ ပမင့်မား 
လာဆစပခင်း၊ 

 REDD+ အေင်သင့်ပပင်လုပ်ငန်းများနှင့် 
ထိဆရာက်မှုရိှဆသာ REDD + ကနဦး စမ်းသပ် 
စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ေုိင်ရာ 
ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် 
ပမှင့်တင်ဆပးပခင်း 

 ကာကွယ်ဆရးအစီအမံများနှင့် အတူတကွ 
အကျ ိုးခံစားပခင်းများနှင့် သက်ေိုင်ဆသာ 
REDD + မူဝါဒ ဆပါ်ဆပါက်လာဆရး 
အဆထာက်အကူပပုပခင်း 

 ကာဗွနဆ်လျှော့ချမှုစံနှုန်းသတ်မှတအ်တည် 
ပပုနိုင်ရန်အတွက် စီမကံိန်းဆလျှောက်လွှာ 
(VCS PDD)ကုိဆရးေွဲပခင်း  
စီမကိံန်း၏ ဆမျှော်မှန်းရလာဒ်များသည် 

REDD+အသင့်ပပင်ေငမ်ှုလမ်းပပဆပမပံု အဆကာင် 
အထည် ဆဖာ်ဆောင်ဆရး ဆထာက်ပံ့ဆပးရန်၊ 
လုံခခုံမှုေိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက ် ပဖန့်ဆဝ 
ပခင်းစနစ် ဆပါ်ထွက်လာဆစရန်၊ ေက်စပဝ်န်ကကီး 

ဌာနများ၊ အစုိးရမဟုတဆ်သာ အဖွဲ့ အစညး်များ၊ 
အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစညး်များ၊ ဆဒသခံပပည်သူ 
များနှင့် ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်ဆရး ယန္တရား 
တစ်ရပ်တညဆ်ောက်ရန်၊ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် 
ကာဗွန်ဆလျှော့ချမှုစံနှုန်း သတ်မှတ် အတညပ်ပု 
နိုင်ရန်အတွက်စီမကိံန်းဆလျှောက်လွှာ(VCS PDD) 
ဆပါ်ထွက်လာဆစဆရးတို့ပဖစ်ပါသည်။  

ဇယား-၂၀ တွင် ကုိရီးယား-ပမန်မာဖက်စပ် 
REDD+ စီမကိံန်း၏ ဆအာင်ပမင်မှုမှတတ်ိုင် 
များကုိ အဆသးစိတ်ဆဖာ်ပပထားဖပီး ပုံ−၁၀ တွင် 
REDD+လုပ်ငန်းဆောင်ရွကခ်ဲ့ဆသာ တညဆ်နရာ 
များကုိ ပပသထားပါသည။် 

လူနှင့်သစ်ဆတာြျား ဗဟုိဌာန (RECOFTC) 
  RECOFTCသည် ပမန်မာနိုင်ငံတင်ွ REDD 
+နှင့် ေက်စပလ်ုပ်ငန်းများကုိ အဆထာက်အကူ 
ပပုဆနဆသာ အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့ အစညး် 
များထဲမ ှ တစ်ခုပဖစ်ပါသည။် RECOFTC သည ်
စတင်ဖွဲ့စည်း တညဆ်ထာင်ချနိ်မစှ၍ ပမန်မာ 
နိုင်ငံတွင် ဆဒသခံပပညသူ်အစုအဖွဲ့ ပုိင် သစ်ဆတာ 
များ တိးုတက်ဆပါ်ထွန်းလာဆစရန် အဓိက 
ဆထာက်အကူပပုဆောင်ရွက်ပါသည။် ၂၀၁၂ခုနှစ် 
ဇူလိုင်လနှင့် ၂၀၁၃ခုနှစ် ကသဂုတ်လ ကကားကာလ 
တွင် ပမန်မာနိုင်ငံသည ် ဆနာ်ဆဝအစိုးရနှင့် UN-
REDD ရညမ်ှနး်ရန်ပုံဆငွ အဆထာက်အပံမ့ျားပဖင့် 
REDD+ ကကိုတင်ပပင်ေင်ပခင်း လမ်းပပဆပမပံုဆရးေဲွ 
ဆရးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကုိ  RECOFTCနှင့် ပူးဆပါင်း 
၍ ဆောင်ရွကခ်ဲ့ပါသည်(Ferrand et al. 2018)။ 
ထ့ုိအပပင် RECOFTC နှင့် ၎င်း၏မိတ်ဖက် အဖဲွ့အစည်း 
များသည် နိုင်ငံအေင့်သစ်ဆတာ         နှင့် 
REDD+ အစီအစဉ်များတွင် ကျား/မ ကဏ္ဍ 
ဆပါင်းစပ် ထည့်သွင်းပခင်းေုိင်ရာ နုိင်ငံအေင့် 
ကျွမ်းကျင်သူများ စကားဝုိင်းကုိကျင်းပဆောင်ရွက် 
ခ့ဲပါသည် (RECOFTC 2015)။ ထုိမျှေမက RECOFTC 
သည်        အေင့်တွင် လူမှုဆရးရာ တန်းတူ 
ညီမျှေဆရးနှင့် ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုေုိင်ရာပပဿနာ 
များကုိ ပိမုိနုားလည် သဆဘာဆပါက်ဆစဆရး 
အတွက် ဆဒသခံသင်တန်းေရာများနှင့်          
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                     များကုိ အကူအည ီ
အဆထာက်အပံဆ့ပးခဲ့ပါသည ် (RECOFTC 2014, 
2016)။  

အမပည်မပည်ေိုင်ရာဆတာင်တန်းဆေသေွံ့ ဖေိုး    
   ဆရးဗဟိုဌာန (ICIMOD) 

“ဟိမဝန္တာဆတာင်တန်းဆဒသ REDD+: 
ဟိမဝန္တာ ဆတာင်တန်းဆဒသများအတွင်းသစ်ဆတာ 
ပပုန်းတီးပခင်းနှင့် သစ်ဆတာ အတန်းအစား 
ကျေင်းပခင်းမှ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ဆလျှော့ချ 
ပခင်းေိုင်ရာ ဘက်စုံဖံွ့ဖဖိုးတိးုတက်ဆစပခင်းနှင့် 
အဆတွ့အကကုံများ အသံုးချတတ်ဆစပခင်း စီမံကိန်း” 
ကုိ  ဟိမဝန္တာ ဆတာင်တန်းဆဒသနိုင်ငံ(၄)နိုင်ငံ 
ပဖစ်သည့် ဘူတန်၊ အိန္ဒိယ၊ နီဆပါနှင့် ပမန်မာ 
နုိင်ငံတ့ုိတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။  အေုိပါ 
ဆဒသတွင်း စီမံကိန်းသည် ဖွံ့ ဖဖိုးေဲနိုင်ငံများ 
အချင်းချင်း ဆလ့လာသင်ယူပခင်းကုိ တွန်းအား 
ပဖစ်ဆစဆရးအတွက် REDD+ဆလ့လာသင်ယူဆရး 
ဆဒသတွင်းစနစ် တညဆ်ောက်ဖပီး ရာသီဥတု 
ဆပပာင်းလဲမှုကိုဆလျာ့ချနိုင်မည့် ပတဝ်န်းကျင်နှင့် 
လူမှုဆရးအတွက် ေီဆလျာ်ဆကာင်းမွနဆ်သာ 
REDD + ေုိင်ရာနည်းလမ်းများကို အဆကာင် 
အထည်ဆဖာ် ဆောင်ရွက်နိုင်ဆစဆရး အတွက် 
ICIMOD နှင့်                            
                 (GIZ)တ့ုိ ပူးဆပါင်း အဆကာင် 
အထည်ဆဖာ်ဆသာ စီမံကိန်းပဖစ်ပါသည။် ပမန်မာ 
နိုင်ငံ၊ ဆရေင်း၊ သစ်ဆတာသုဆတသနဌာနတွင် 
၂၀၁၆ခုနှစ် ဆမလ ၁၆ ရက်နှင့် ၁၇ ရက်ဆန့တွင် 
ကျင်းပခဲ့ဆသာ “ ဟိမဝန္တာဆတာင်တန်း ဆဒသ 
REDD + : ဟိမဝန္တာဆတာင်တန်းဆဒသများအတွင်း 
သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်းနှင့် သစ်ဆတာအတန်း 
အစားကျေင်းပခင်းမှ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ဆလျှော့ချ 
ပခင်းေိုင်ရာ ဘက်စုံဖံွ့ဖဖိုးတိးုတက်ဆစပခင်း နှင့် 
အဆတွ့အကကုံများ အသံုးချတတ်ဆစပခင်း စီမံကိန်း” 
၏ ကနဦး                    တွင် ဟိမဝန္တာ 
ဆတာင်တန်းဆဒသ ICIMOD REDD +အစီအစဉ်ကုိ 
တရားဝင် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသည။် REDD+ 
စီမကိံန်းအတွက် ပမန်မာနိုင်ငံ သစ်ဆတာဦးစီး 

ဌာနနှင့်  ICIMOD တို့အကကား သဆဘာတူညမီှု 
စာချုပ်ကုိ ၂၀၁၆ခုနှစ် မတလ် ၂၉ ရက်ဆန့တွင် 
လကမ်ှတ် ဆရးထိုးခဲ့ပါသည် (ICIMOD 2017)။ 
စီမကိံန်းကာလသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ 
ရက်ဆန့မှ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်ဆန့ 
အထိပဖစ်ပါသည။် စီမကိံန်း သည်  ပမန်မာနိုင်ငံ 
အမျ ိုးသားအေင့် REDD+ အ            မှု 
လမ်းပပဆပမပံုကုိ လိုအပ်ချက် ေန်းစစ်ပခင်းနှင့် 
စွမး်ဆောင်ရည်ပမှင့်တင်ပခင်းေိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ 
ကုိ အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆောင်ရွက်ပခင်းပဖင့် 
အဆထာက်အကူပပုခဲ့ပါသည် (Oo et al. 2018; 
Mg et al.2018)။ ဇယား-၂၁ တွင် စီမကိံန်း 
ရညရွ်ယ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွကမ်ှုများကုိ 
ဆဖာ်ပပထားဖပီး ဇယား-၂၂ တွင် စီမကိံန်း 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆောင်ရွက်ခ့ဲဆသာလုပ်ငန်း 
များ၏ တိးုတက်မှုကုိ အဆသးစိတ် ဆဖာ်ပပထား 
ပါသည်။ ပံု-၁၀ တွင် REDD + လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် 
မှုတညဆ်နရာများကုိ ဆဖာ်ပပထားသည။် အဖပီး 
သတ်စီမံကိန်း အစီရင်ခံစာကုိ (ICIMOD 2018a) 
တွင် ဖတရ်ှုနိုင်ပါသည။် 
အမပည်မပည်ေိုင်ရာ သစ်ဆတာသုဆတသနဗဟုိ  
ဌာန(CIFOR) 

CIFOR သည ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မစှ၍ ပမန်မာ 
နိုင်ငံ၏ REDD+ လုပ်ငန်းဆောင်ရွကမ်ှုများတွင် 
ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည။် ၂၀၁၇ခုနှစ် 
ဆဖဆဖာ်ဝါရီ ၂၃ ရက်ဆန့တွင် ကျင်းပခဲဆ့သာ 
ပထမေုံး အလုပ်ရုဆံေွးဆနွးပဲွသည် ပမန်မာနိုင်ငံ 
REDD+ေိုင်ရာ နိုင်ငံအလိုက် အချက်အလက ်
ရရိှဆရး ဦးတညခ်ျက်ထားခဲ့ဖပီး ဆအာက်ဆဖာ်ပပပါ 
ရညရွ်ယ်ချက်များပဖင့် ဆောင်ရွကခ်ဲ့ပါသည်-  

 ပမန်မာနိင်ုငံအတွက် REDD+ေုိင်ရာ နိုင်ငံ 
အလိုက် အချက်အလကစ်ာအုပ် ဆရးေဲွ 
ရာတွင် တုိးတက်မှုကုိ ပပင်ေင် ထည့် 
သွင်းရန်၊ 

 CIFOR အဖဲွ့မှ ဆပးထားဆသာ ကနဦး 
သံုးသပ်ချက်များကုိ စစ်ဆေးရန်နှင့် လုိ 
အပ်ချက်များကုိ သတ်မှတ်ရှာဆဖွရန်၊ 
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 စာအုပထ်ုတ်ဆရးအတွက် 
အတညပ်ပုအလုပ်ရုဆံေွးဆနွးပဲွကျင်းပဆရ
 းဆန့စွဲနှင့် ဆရးသား မည့်အချန်ိ ကာလ 
နှင့် ပတ်သက်၍ သဆဘာတညူခီျက် 
ရယူပခင်း၊ 
REDD+နှင့်ပတ်သက်၍ ပမန်မာနိင်ုငံတွင် 

အကျ ိုးအပမတခ်ွဲဆဝမှု နည်းလမ်းများေိုင်ရာ 
အလုပ်ရံု ဆေွးဆနွးပဲွကုိ ၂၀၁၇ခုနှစ် ဆအာက်တုိဘာ 
၁၆ရက်ဆန့မ ှ ၂၀ ရက်အထိ ကျင်းပခဲပ့ါသည။် 
အေုိပါ အလုပရ်ုံဆေွးဆနွးပွတဲွင် အကျ ိုးအပမတ ်
ခွဲဆဝပခင်း၊ လကရ်ှိဆောင်ရွကဆ်နဆသာ လုပ်ငန်း 
များကုိ ခွဲပခားသတ်မှတ်ပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းများ 
အတွက် အညွှန်းကိန်းများ သတ်မှတပ်ခင်း 
များနှင့်ေက်စပ၍် အပခားနိုင်ငံများမှ အဆတွ့ 

အကကုံသင်ခန်းစာများ မျှေဆဝဆေွးဆနွးခ့ဲကကပါသည်။ 
အလုပ်ရုဆံေွးဆနွးပဲွတင်ွ စာအုပဆ်ရးသားဆရး 
အတွက် တာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆောင်ရွကရ် 
မည့်လုပင်န်းများ၏ အချနိ်ဇယားကုိ သဆဘာတ ူ
ချမှတခ်ဲ့ပါသည။်  အဖပီးသတ် ဆေွးဆနွးညှိနှိုင်း 
ပခင်း အစည်းအဆဝးကုိ သစ်ဆတာသုဆတသန 
ဌာန၊ ဆရေင်း၊ ဆနပပည်ဆတာတ်ွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် 
မတလ် ၄ ရက်ဆန့တွင် ကျင်းပ ဆောင်ရွက ်
ခဲ့ပါသည။် 

အာရှဆေသဌာနလူြျ ိုးြျားေိုင်ရာသဆောတူညီ
ြေျက်(AIPP) 

AIPP သည် အာရှဆဒသရှိ ဌာဆနလူမျ ိုး 
များမ ှ ဆောင်ရွကဆ်သာ REDD+ အစီအစဉ် 

ဇယား-၂၃၊ မြန်ြာနုိင်ငံ REDD+ အစီအစဉ်၏ရလေ်ြျားနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ြှုြျား  

ရလာေ်ြျား လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ြှုြျား 

(၁) သက်ေိုင်ရာ ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ 

ပူးဆပါင်း ဆောင်ရွက်ဖပီး အရည်အဆသွးများ 

တိုးတက်လာပခင်း  

REDD+ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ REDD+ရုံး နှင့် နည်းပညာလုပ်ငန်း အဖွဲ့တိုက့ 

ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ 

(၂) နုိင်ငံအေင့်အဖဲွ့အစည်းများတွင် REDD+ 

အတွက် ထိဆရာက်ဖပီး  ပူးဆပါင်းပါဝင်ဆသာ စီမံ 

အုပ်ချုပ်မှုေိုင်ရာ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများကို 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ဆရး စွမ်းရည်များရိှလာပခင်း 

REDD+ အသိပညာ ပပန့်ပွားဆရးနှင့် သတင်းအချက်အလက် စီးေင်း 

မှုအတွက် အဖဲွ့အစည်းနှင့်သက်ေုိင်ဆသာ နည်းလမ်းများကုိ သတ်မှတ် 

ပခင်းနှင့် အသုံးပပုနိုင်ဆအာင် ပပုလုပ်ပခင်း၊ ဥပဆဒဆရးရာနှင့် မူဝါဒမူ 
ဆဘာင်များကို ပပန်လည်သံုးသပ်ပခင်း၊ လိုအပ်သလို        ပခင်းနှင့် 

အားဆကာင်းလာဆစပခင်း။ 

(၃) REDD+ ကာကွယဆ်စာင့်ဆရှာက်မှု အစီအမံ 

များကို နိုင်ငံအေင့်တွင် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ေိခုဲ့ပခင်း 

နှင့် နိုင်ငံအေင့် ကာကွယဆ်စာင့်ဆရှာက်မှု 
ေိုင်ရာ သတင်း အချက်အလက်စနစ်ဆပါ်ဆပါက် 

လာပခင်း 

REDD+ ကာကွယဆ်စာင့်ဆရှာက်မှုအစီအမံများနှင့် ကာကွယ ်

ဆစာင့်ဆရှာက်မှု သတင်းအချက်အလက်စနစ်ကို ပမန်မာနိုင်ငံ      

            အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ေိုပခင်း၊ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ကာကွယ ်
ဆစာင့်ဆရှာက်မှုေိုင်ရာ သတင်း အချက်အလက်စနစ်ကို ဆပါ်ဆပါက်ဆစ 

ပခင်းနှင့် အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆောင်ရွက်ပခင်း၊ 

(၄) ပမန်မာ့သစ်ဆတာဆစာင့်ကကည့်ကကီးကကပ်မှု 

စနစ် ဆပါ်ထွန်းလာပခင်းနှင့် အကကို သစ်ဆတာ 

ကာဗွန် ထုတ်လွှတ်မှု ရည်ညွှန်းပမာဏနှင့်/ 

သ့ုိမဟုတ် သစ်ဆတာကာဗွန်ရည်ညွှန်း ပမာဏ 
ကို ထုတ်ဆပးနိုင်ပခင်း 

သစ်ဆတာဆစာင့်ကကည့်စနစ်ဆပါ်ထွန်းလာပခင်းနှင့် အကကိုသစ်ဆတာ 

ကာဗွန် ထုတ်လွှတ်မှု ရည်ညွှန်းပမာဏ သ့ုိမဟုတ် သစ်ဆတာ ကာဗွန် 

ရည်ညွှန်း ပမာဏေိုင်ရာ နိုင်ငံအေင့် စီမံချက်များကို ဆရးေွဲပခင်းနှင့် 

စွမ်းဆောင်ရည်ပမင့်မားဆစပခင်း၊ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ဖဂိုလတ်ုပဖင့် ဆပမ   
ဆစာင့်ကကည့်စနစ်နှင့် GIS ဝက် ေိုက စာမျက်နှာ တည်ဆထာင်ပခင်း၊ 

ဘက်စုံသံုး နုိင်ငံအေင့် သစ်ဆတာသယံ ဇာတ စာရင်းဆကာက် 

ယူပခင်းပုံစံသတ်မှတ်ပခင်း၊ စမ်းသပ် ဆောင်ရွက်ပခင်း၊ 

(၅) အမျ ိုးသားအေင့် REDD+မဟာဗျူဟာ 

ထုတ်ဆဝပခင်း 

REDD+မဟာဗျူဟာ ဆလ့လာေန်းစစ်ပခင်း၊ နုိင်ငံအေင့် REDD+ 

မဟာဗျူဟာကို ချမှတ်ပခင်းနှင့် အတည်ပပုပခင်း 

Source: UN-REDD 2013 
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များတွင် ပါဝင်ဆောင် ရွက်သူပဖစ်ပါသည်။ ဌာဆန 
တိင်ုးရင်းသားများသည် REDD+ ဆောင်ရွက ်
ပခင်းပဖင့် ကမ္ဘာ့ကာဗွန်ဆပခရာ ဆလျာ့ချဆရး 
ကကိုးပမ်းဆနဆသာ နိုင်ငံ ၇၅ နိုင်ငံနှင့် ပူးဆပါင်း 
ဆောင်ရွက်သည့်  ဌာဆန တုိင်းရင်းသား အဖမဲတမ်း 
ကုိယ်စားလှယ်ရှိသင့်ဆကကာင်း AIPP (2013)တွင် 
အစီရင်ခံတင်ပပထားပါသည။်  ထို့ပပင် REDD+ 
နှင့် ေက်စပလ်ုပ်ငန်းများ အဆကာင်အထည် 
ဆဖာ်ဆောင်ရွက်ပခင်းပဖင့် ရရှိလာဆသာ ကာဗွန ်
မဟုတ်သည့် အကျ ိုးအပမတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ 
အသံုးပပုသည့်နညး်လမ်း ပပဿနာ များကို AIPP 
မှ မျှေဆဝဆပးခဲ့ပါသည် (AIPP 2014)။ UN-REDD 
အစီအစဉ်၏ အဆထာက်အပံ့ ပဖင့် AIPP သည် 
ဌာဆန တိုင်းရင်းသားများအကကား ပိမုိနုီးစပ် 
ဆသာ ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်ပခင်းနှင့် ဆပါင်းစပ် 
ဆောင်ရွကမ်ှုကို တိးုပမှင့်ဆပးနိုင်ရန် ဆဒသခံ 
အဖဲွ့အစည်းများနှင့် အတူတကွ အလုပ်လုပ်ပခင်း၊ 

ဘဂသလားဆဒ့ရှ်နိုင်ငံ၊ ပမန်မာနိုင်ငံနှင့် ဗီယက် 
နမ်နိင်ုငံတို့တင်ွ REDD+ အဆကာင်အထည် ဆဖာ် 
ဆောင်ရွကဆ်နဆသာ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းများနှင့် 
UN-REDD+ အစီအစဉ်နှင့် အတူတကွ လုပ်ဆောင် 
ပခင်းများ ဆောင်ရွကခ်ဲ့ပါသည။် ကုလသမဂ္ဂ 
စိုက်ပျ ိုးဆရးနှင့် စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့၊ ကုလသမဂ္ဂ 
ဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်မှု အစီအစဉ်နှင့် ကုလသမဂ္ဂ  
ပတဝ်န်းကျင်ဆရးရာ အစီအစဉ် REDD+ သည် 
ဖံွ ဖ့ဖိုးေဲနုိင်ငံများအတွက် သစ်ဆတာကဏ္ဍတွင် 
ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှုဆလျာ့ချဆရး ရည်ရွယ် 
ဆောင်ရွကလ်ျက်ရှိဆသာ ရာသီဥတ ုဆပပာင်းလဲမှု 
ေုိင်ရာ မူဆဘာင်ကွန်ဗင်းရှင်းဆအာက်ရိှ အစီအစဉ် 
တစ်ခုပဖစ်ပါသည။် REDD+ အစီအစဉ် သည် 
သစ်ဆတာများမှ အသားတင် ထုတ်လွှတ ်မှုများ 
ဆလျာ့နညး်ဆစဆရး                  
ဆောင်ရွကရ်သည့် လုပ်ငန်းပဖစ်ဖပီး အပပည်ပပည် 
ေိုင်ရာ ရန်ပုံဆငွ အဖွဲ့ အစညး်များပဖစ်သည့် 

ဇယား-၂၄ ေက်စပ်ပတ်သက်သူြျားဆေွးဆနွးညှိနှိုင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ြျား သ့ုိြဟုတ် အေ        

ဆေွးဆနွးညှိ 

နှိုင်းသည့် အေင့် 

ဆော်မပြေျက် 

ပထမအေင့် အစည်းအဆဝးများကို သက်ေိုင်သူဆပါင်းစုံပါဝင်ဆသာ နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့များမှ 

ကျင်းပဖပီး သတင်းအချက်ဆပးရန်နှင့်အေိုပပုရန်သာ ရည်ရွယဖ်ပီး အဆရးကကီး ေုံးပဖတ်ချက် 

ချမှတ်ပခင်းများ မပပုလုပ်ပါ။ 

ဒုတိယအေင့် သက်ေိုင်သူဆပါင်းစုံပါဝင်ဆသာ REDD+ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ အစည်းအဆဝးများကို နည်းပညာ 

လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်အားလုံး တက်ဆရာက်ခွင့်ရရိှသည်။ 

တတိယအေင့် နိုင်ငံအေင့်REDD+ ကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးထံမှ        များကို လျင်လျင် 

ပမန်ပမန် ရရိှနိုင်ဆရးအတွက် REDD+ လုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် နည်းပညာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ သည် 

သံုးသပ်ချက်မူကကမ်းများ၊ ဆလ့လာမှုများ သ့ုိမဟုတ် အေိုပပုတင်ပပဆသာ ေုံးပဖတ်ချက်များ 

ခိုင်မာဆရးနှင့်အတည်ပပုဆရးဆောင်ရွက်ရာတွင် 

“အီလက်ထဆရာနစ်စနစ်ဆေွးဆနွးညှိနှုင်းပခင်း” ကို အသုံးပပုသည်။ 

စတုတ္တအေင့် ဤအေင့်ကို နိုင်ငံအေင့် REDD+ ကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကို နိုင်ငံအေင့်ဆေွးဆနွး 
ညှိနှိုင်းပခင်း အလုပ်ရုံဆေွးဆနွးပွဲသ့ုိ ဖိတ်ကကားဖပီး ပပန်လည်သံုးသပ်ပခင်း နှင့် အတည်ပပုပခင်း 

လုပ်ငန်းစဉ်တစိတ်တပိုင်းအပဖစ် ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ဆေွးဆနွးဆပပာကကားချက်များကို 

ရယူရန်လိုအပ်ဆသာ REDD+ ကကိုတင်ပပင်ေင်ပခင်း၏ အချက်အလက်များကို ဆေွးဆနွးရန် 

ပဖစ်ပါ သည်။ 

ပဥ္စမအေင့် နိုင်ငံအေင့် ဆေွးဆနွးညှိနှိုင်းပခင်းအလုပ်ရုံဆေွးဆနွးပွဲ၊ ဆဒသတွင်းဆေွးဆနွးညှိနှိုင်းပခင်း 

အလုပ်ရုံ ဆေွးဆနွးပွဲနှင့် နိုင်ငံအေင့်အဖပီးသတ် အတည်ပပုအလုပ်ရုံဆေွးဆနွးပွဲများကို 
ကျင်းပဖပီး နုိင်ငံ အေင့်ဆေွးဆနွးညှိနှိုင်းပခင်းလပု်ငန်းစဉ်ကို ဆောင်ရွက်သည်။ 
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အစိမး်ဆရာင် ရာသီဥတုရန်ပုဆံငွနှင့် အပခားရန်ပံု 
ဆငွဆပးဆသာ အဖွဲ့ အစညး်များထံမှ ရရှိလာဆသာ 
ရလဒ်များဆပါ်မတူည၍် ရန်ပုံဆငွဆပးအပ်မှုများ 
ရရိှဆစရန် ဆောင်ရွကပ်ါသည။် ကုလသမဂ္ဂ 
စိုက်ပျ ိုးဆရးနှင့်စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့၊ ကုလသမဂ္ဂ 
ဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်မှု အစီအစဉ်နှင့် ကုလသမဂ္ဂ 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆရးရာအစီအစဉ်တ့ုိသည် ပမန်မာနုိင်ငံ 
တွင် UN-REDD အစီအစဉ်ကုိ ပူးဆပါင်း 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ဆောင်ရွက်လျက်ရိှသည်။ 
ပမန်မာနိင်ုငံသည် UN-REDD အစီအစဉ်၏ 
နည်းပညာအဆထာက်အပံပ့ဖင့် REDD+ လမ်းပပ 
ဆပမပံုကို ၂၀၁၃ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဆရးေဲွဖပီး 
စီးခဲ ့ ပါသည။် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အမျ ိုးသားအေင့် 
REDD+အစီအစဉ်ကုိ သယံဇာတနှင့် သဘာဝ 
ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆရးဝန်ကကီးဌာနရှိ 
သစ်ဆတာဦးစီးဌာနနှင့်ပူးဆပါင်း၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ် 
တွင် စတင်ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည။် 

ပမန်မာနိင်ုငံသည် လကရ်ှိတွင် REDD+ 

အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆောင်ရွကရ်ာတင်ွ 

      ပပင်ေငပ်ခင်းအေင့်တင်ွ ဆရာက်ရှိ 

ဆနပါသည်။ REDD+ ေုိင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် 

မှုနယ်ပယ်တွင် သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်းမှ ကာဗွန် 

ထုတ်လွှတ်မှုဆလျာ့ချပခင်း၊ သစ်ဆတာ အတန်း 

အစား ကျေင်းပခင်းမှ ကာဗွန် ထုတ်လွှတ်မှု 

ဆလျာ့ချပခင်း၊ သစ်ဆတာများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ် 

ပခင်း၊ စဉ်ေက်မပပတ် သစ်ဆတာစီမံ အုပခ်ျုပ် 

လုပ်ကုိင်ပခင်းနှင့် သစ်ဆတာများ ပပန်လည ်

တညဆ်ထာင် ပခင်းတို့ ပါဝင်ပါသည။် လုပ်ဆောင် 

ရမည့် အတိင်ုးအတာသည် နိုင်ငံအေင့်ပဖစ် 

ပါသည။် 

 REDD+ ကကိုတင်ပပင်ေင်ပခင်းလုပ်ငန်းများကုိ 

ဆောင်ရွကရ်န် ပမန်မာနိုင်ငံ REDD+လမ်းပပ 

ဆပမပံုတွင် အပိင်ုး(၆)ခုရိှပါသည်- 

 အပိင်ုး(၁) REDD+ကကိုတင်ပပင်ေင ်

ပခင်းလုပ်ငန်းများကုိ စီမ ံ            

 အပိင်ုး(၂)                   

                                     

           

 အပိင်ုး(၃) REDD+မဟာဗျူဟာများ 

           နှင့် ဆရွးချယ်ဆောင်ရွက ်

ပခင်း 

 အပိင်ုး(၄)                

                               

                     

 အပိင်ုး(၅) နိုင်ငံအေင့် သစ်ဆတာ 

ကာဗွန် ထုတ်လွှတ်မှု ရညည်ွှန်း 

ပမာဏ                  

 အပိင်ုး(၆) နိုင်ငံအေင့်သစ်ဆတာ 

ဆစာင့်ကကည့်          စနစ်   

           

ပမန်မာနိင်ုငံ REDD+အစီအစဉ် တွင် 

ရလဒ ်အဆပခပပုရန်ပုံဆငွ ဆပးအပ်ရာတွင် အရည် 

အဆသွးပပည့်မီဆစဆရးအတွက် ပပင်ေင်ဆောင်ရွက် 

ရမည့် REDD+လုပ်ငန်းစဉ် (၄)ခုကုိ ဝါဆော 

မူဆဘာင်အရ သတ်မှတခ်ဲ့ပါသည်- (၁) နိုင်ငံ 

အေင့်မဟာဗျူဟာ (သ့ုိမဟုတ်) စီမခံျက်ဆရး 

ေွဲပခင်း (၂) နိုင်ငံအေင့် သစ်ဆတာ ဆစာင့်ကကည့် 

       စနစ်တည်ဆထာင်ပခင်း (၃) သစ်ဆတာ 

ကာဗွန်(ထုတ်လွှတ်မှု) ရည်ညွှန်းပမာဏ သတ်မှတ် 

ပခင်း (၄) ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်မှုစနစ် တည် 

ဆထာင်ပခင်း တို့ပဖစ်သည။် 

မပင်ေင်ဆောင်ရွက်ရြည့် REDD+လုပ်ငန်းစဉ် 

အလိုက် တိးုတက်ြှုြျား 

နိုင်ငံအေင့်ြဟာဗျူဟာ (သ့ုိြဟုတ်) 
စီြြံေျက်ဆရးေွဲမြေင်း-  ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် REDD+ 
အမျ ိုးသားအေင့် မဟာဗျူဟာမူကကမ်းကုိ ဆရးေဲွ 
ခဲ့ဖပီး မဟာဗျူဟာမူကကမ်းဆရးေွဲဆရး ညှိနှိုင်း 
အစည်းအဆဝးများတွင် သက်ေိုင်ရာ အေင့်ပမင့် 
အရာရိှကကီးများနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျ ိုးစုများ 
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ပဖင့် ဆစ့စပ်ဆောင်ရွကခ်ဲ့ ပါသည။် ဓနု၊ မွနန်ှင့် 
ပအို့ဝတ်ိင်ုးရင်းသားများနှင့် ဆေွးဆနွးညိှနှိုင်းမှု 
များကုိ ဆောင်ရွကဖ်ပီးစီးခဲ့ဖပီး ကျန်တိုင်းရင်း 
သားလူမျ ိုးစု (၁၀) ခ ုနှင့်လည်း ဆေွးဆနွးညိှနှိုင်း 
မှုများ ေက်လက် ဆောင်ရွကလ်ျက် ရှိသည။် 
၂၀၁၈ ခုနှစ် အကုန်တွင် အေုိပါ ဆေွးဆနွး 
ညှိနှိုင်း မှုအများစုကုိ ဆောင်ရွကဖ်ပီးစီး နိုင်မည် 
ဟု ဆမျှော်မှန်းထားပါသည။် 
သစ်ဆတာကာဗွန် (ထုတ်လွှတ်ြှု) ရညည်ွှန်း 
ပြာဏ သတ်ြှတ်မြေင်း - သစ်ဆတာ ကာဗွန် 
(ထုတ်လွှတ်မှု) ရည်ညွှန်းပမာဏ သတ်မှတ်ပခင်း 
စီမံချက်ကုိ ၂၀၁၅ ခုနှစ် တွင် ဆရးေဲွခ့ဲဖပီး ၂၀၁၆ခုနှစ် 
တွင် နိုင်ငံဆတာအ်စိုးရမှ အတည ် ပပုထုတ်ပပန် 
ခဲ့ပါသည။် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကနဦး သစ်ဆတာ 
ကာဗွန် (ထုတ်လွှတ်မှု) ရညည်ွှန်း ပမာဏကုိ 
UNFCCC သ့ုိ တင်ပပခ့ဲဖပီး နည်းပညာပုိင်း ေန်းစစ် 
ပခင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကုိ ၂၀၁၈ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 
တွင် ဆောင်ရွကဖ်ပီးစီးခဲ့ပါသည။် 
နိုင်ငံအေင့် သစ်ဆတာဆစာင့်ကကည့်စနစ် တည် 
ဆထာင်မြေင်း - နိုင်ငံအေင့် သစ်ဆတာ ဆစာင့် 
ကကည့်စနစ် တညဆ်ထာင်ပခင်းစီမခံျက်ကုိ ၂၀၁၅ 
ခုနှစ်တွင်ဆရးေဲွခ့ဲဖပီး နုိင်ငံဆတာ်အစုိးရမှ သစ်ဆတာ 
ကာဗွန် (ထုတ်လွှတ်မှု) ရည်ညွှန်းပမာဏ 
သတ်မှတပ်ခင်း စီမံချက်နှင့်တစ်ချန်ိတည်းတွင် 
အတည်ပပ ု ထုတ်ပပန်ခဲ့ပါသည။် နိုင်ငံအေင့် 
သစ်ဆတာ သယံဇာတ စာရင်းဆကာက်ယူပခင်း 
စီမခံျက်ကုိ ၂၀၁၅ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် 
အတညပ်ပုထုတ်ဆဝခဲ့ပါသည် (MONREC 
2015)။ 
ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်ြှုစနစ်တညဆ်ထာင်မြေင်- 
နိုင်ငံအေင့် Cancun ကာကွယ်ဆစာင့် ဆရှာက်မှု 
စနစ ် ရှင်းလငး်ချက် မူကကမ်းကို ထုတ်ဆဝခဲ့ဖပီး 
အများပပည်သူ ဆေွးဆနွးညှိနှိုင်းမှုများကို လုပ ်
ဆောင်ဆန ပါသည။် မူဝါဒနှင့်ဥပဆဒဆရးရာ 
မူဆဘာင်တို့အဆပါ် ေန်းစစ်ပခင်းကို ဆောင်ရွက ်
ဖပီးပဖစ်ဖပီး တိးုတက်ဆကာင်းမွနဆ်စဆရး အတွက် 
အကကံပပုချက်များကုိ ထုတ်ဆပးခ့ဲပါသည်။ ကာကွယ် 

ဆစာင့်ဆရှာက်မှုေိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် 
စနစ ် လုပ်ငန်းစဉ်ကုိ ေက်လက်ဆောင်ရွက ်
လျက်ရှိပါသည်။  
၅.၂.၂  ြူဝါေလုပ်ငန်းစဉ်ြျား 

ပမန်မာနိင်ုငံသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ 
လတွင် UN-REDD အစီအစဉ်၏  မိတ်ဖက်        
ပဖစ်လာပါသည။် ၂၀၁၂ နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း 
ဆနာဆ်ဝအစိုးရနှင့် UN-REDD ၏    မှနး်ရန်ပုံ 
ဆငွ၏ အဆထာက်အပ့ံပဖင့် RECOFTC နှင့် ပူးဆပါင်း 
၍ နိုင်ငံအေင့်သက်ေိုင်သူဆပါင်းစုံပါဝင်ဆသာ 
ဆေွးဆနွး ညှိနှိုင်းသည့် လုပ်ငန်းစဉ် ဆောင်ရွက် 
ဖပီး REDD+ကကိုတင်ပပင်ေင်ပခင်းလမ်းပပဆပမပံုကုိ 
ဆရးေွဲခဲ့ပါသည ် (Ferrand et al.2018)။ ၂၀၁၃ 
ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ပမန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် 
REDD+ ကကိုတင် ပပင်ေင်ပခင်းလမ်းပပဆပမပံုကုိ 
အတညပ်ပုခဲ့ (UNDP 2017) ဖပီး ထိုလမ်းပပ 
ဆပမပံုသည် ပမန်မာနိုင်ငံ အတွက် ၎င်း၏ REDD+ 
ကကိုတင်ပပင်ေငပ်ခင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက ်
ရန် နည်းလမ်းများကုိ ချမှတ်ခ့ဲပါသည်။ သ့ုိပဖစ်၍  
ဤလမ်းပပဆပမပံုသည် နိုင်ငံအေင့် REDD+ 
အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးကုိ ဆပါ်ထွက် လာဆရးအသံုး 
ချရန် အဆပခခံပဖစ်လာခဲ့သည။် REDD+ ကကိုတင် 
ပပင်ေငပ်ခင်းလမ်းပပဆပမပံုကုိ အဆကာင်အထည် 
ဆဖာ် ဆောင်ရွကဆ်ရးဆထာက်ပံ့ရန် ၂၀၁၄ နှင့် 
၂၀၁၅ ခုနှစ် အတွင်း  UN-REDDမှ ထပ်မံ 
ဆထာက်ပံ့ဆသာ ဆမျှော်မနှ်းရန်ပုံဆငွ အဆမရိကန် 
ဆဒါ်လာ ၁,၁၁၅,၀၀၀ ကုိ အသံုးပပုခဲ့ပါသည။် 
ပမန်မာနိင်ုငံသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံအေင့် 
UN-REDD အစီအစဉ်ပဖစ်လာဆစဆရး စိတ်ပါ 
ဝင်စားဆကကာင်း ဆဖာ်ပပချက်ကုိ       ခဲ့ဖပီး 
အေုိပါဆဖာ်ပပချက်ကုိ ၂၀၁၅ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 
တွင် UN-REDD မူဝါဒဘုတအ်ဖွဲ့ ၏ ၁၅ကကိမ ်
ဆပမာက် အစည်းအဆဝးတွင် အတညပ်ပု လကခ်ံ 
ဆပးခ့ဲပါသည်။ နုိင်ငံအေင့် UN-REDD အစီအစဉ် 
ကုိ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အဆစာပုိင်းတွင် စတင်ခဲ့ဖပီး 
၂၀၂၀ ခုနှစ် အထိ ဆောင်ရွကသွ်ားမည် ပဖစ်ပါ 
သည။် 
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ပမန်မာနိင်ုငံသည် ၎င်း၏ နိုင်ငံအေင့် 
REDD+ မဟာဗျူဟာဆပါ်ဆပါက်လာဆရးတွင် 
အကျ ိုးအဆကကာင်း ခိုင်လုံဆသာ တိးုတက်မှုများ 
ရရိှခ့ဲပါသည်။ သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်းနှင့် သစ်ဆတာ 
အတန်းအစား ကျေင်းပခင်းကုိ ပဖစ်ဆစဆသာ 
အဆကကာင်းရင်းအမျ ိုးမျ ိုးကို                   
                                           
        မဟာဗျူဟာတစ်ရပ်ကုိ ဆရးေွဲခဲ့သည။် 
နိုင်ငံအေင့် REDD+ မဟာဗျူဟာ၏ ကာကွယ် 
မှုအစီအမ ံ သက်ဆရာက်မှုများအဆပါ် ေန်းစစ် 
ချက်ကုိ ဆရးေွဲထုတဆ်ဝဖပီး ဆနာက်ကာကွယ် 
ဆစာင့်ဆရှာက်မှုေုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက ်
စနစ်သို ့ ဆပါင်းစပ်ထည့်သွင်းရမည့် အဓိက 
ကာကွယ်ဆရး အစီအမံအပိုင်းများကုိ သတ်မှတ ်
ပပဌာန်းသွားမည် ပဖစ်ပါသည် (MoMREC 
2017c)။ 

ေက်စပပ်တသ်က်သူများ ပါဝင်ဆောင် 
ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်အား ချမှတဖ်ပီး         
နိုင်ငံ                   ကာကွယ်မှုအစီအမ ံ
များကုိ                  ရန်နှင့် အနာဂတ် 
တွင် ကာကွယဆ်စာင့်ဆရှာက်မှုေိုင်ရာ သတင်း 
အချက်အလကစ်နစ်               အဆပခ 
တညရ်န် ရညရွ်ယ်ချက်များပဖင့် ကာကွယ်မှု 
အစီအမံများ လမ်းပပဆပမပံုကုိ ဆရးေဲွ         သည်။ 

ပမန်မာနိင်ုငံသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ 
လတွင် ၎င်း၏ သစ်ဆတာကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု 
ရညည်ွှန်း ပမာဏကုိ UNFCCC သ့ုိတင်ပပခဲ့ 
သည။်  ၁၇ ကကိမ်ဆပမာက် COP  အစည်းအဆဝး၊ 
ေုံးပဖတခ်ျက် ၁၂ ၏ အကကံပပုချက်         
FREL                                          
      FREL     ရာသီဥတု ဆပပာင်းလဲမှု 
ဆလျာ့ချဆရး      ပမန်မာနိုင်ငံ၏ REDD+ 
လုပ်ငန်းများ                 ေန်းစစ်အကဲ 
ပဖတန်ိုင်သည့်                          
       ။ အချက်အလကမ်ျား မပပည့်စုံပခင်း၊ 
                                            
                                             

                                FREL            
                                      
                                           
                                       
                                         
                                                
                                       
                         (Ferrand et al.2018; 
MoNREC 2018)။   

REDD+မဟာဗျူဟာနှင့်ပတ်သက်၍ တုိင်း 
ဆဒသကကီး/ ပပည်နယ်အေင့် ဆေွးဆနွးညိှနှိုင်းမှု 
များကုိ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၏ ဆနာက်ေံုးသံုးလပတ်တွင် 
စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖပီး ၂၀၁၉ခုနှစ် ဧဖပီလတင်ွ 
ဖပီးစီးခ့ဲပါသည်။ နုိင်ငံအေင့်သစ်ဆတာ ဆစာင့်ကကည့် 
စနစ်နှင့် သစ်ဆတာကာဗွန် ထုတ်လွှတ်မှု 
ရညည်ွှန်း ပမာဏ/ သစ်ဆတာကာဗွန်ရညည်ွှန်း 
ပမာဏများအတွက် စီမံချက်များကို ၂၀၁၅ 
ခုနှစ်တွင် ဆရးေဲွခဲ့ဖပီး အဆကာင်အထည်ဆဖာ် 
ဆောင်ရွကဆ်ရးကုိ ေက်လက် လုပ်ဆောင် 
လျက်ရှိသည။် 

နုိင်ငံအေင့် သစ်ဆတာသယံဇာတ စာရင်း 
ဆကာက်ယူပခင်းကုိ UN-REDD အစီအစဉ်၏ 
တစိတ်တပုိင်းအပဖစ် လာမည့်နှစ်များတွင် ဆောင် 
ရွက်သွားမည်ပဖစ်ပါသည်။ ပမန်မာနုိင်ငံ သစ်ဆတာ 
သယံဇာတ စာရင်းဆကာက်ယူပခင်း နည်းလမ်း 
မူကကမ်း အလုပရ်ုံဆေွးဆနွးပွကုိဲ ၂၀၁၈ ခုနှစ် 
ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပခဲဖ့ပီး ပဖစ်ပါသည် (FAO 
2019)။ နိုင်ငံအေင့် သစ်ဆတာ ဆစာင့်ကကည့် 
စနစ်တည်ဆထာင်ဆရးတွင် သမုိင်းဆကကာင်း ေုိင်ရာ 
အချက်အလကမ်ျားကုိ ရရိှနိုင်ဆသာ်လည်း နိုင်ငံ 
အေင့် အဖွဲ့ အစညး်များတွင် ရန်ပုံဆငွမရှိပခင်း 
နှင့် နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှုမရှိပခင်းဆကကာင့် 
တုိးတက်မှုကုိ ဆနှာင့်ဆနှးဆစပါသည်။ နုိင်ငံအေင့် 
အဖွဲ့ အစညး်များ သည် လက်ရှိတွင် နိုင်ငံအေင့် 
REDD+မဟာဗျူဟာ ဆရးေွဲဆရး၊ သစ်ဆတာ 
ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ရည်ညွှန်းပမာဏ သတ်မှတ်ဆရး၊ 
ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်မှု ေန်းစစ်ချက် များကုိ 
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အဖပီးသတ်ပခင်းနှင့် နုိင်ငံအေင့် သစ်ဆတာဆစာင့်ကကည့် 
           စနစ်ထူဆထာင်ဆရး တို့အတွက် 
အဆသးစိတ ် ဆလ့လာေန်းစစ် ဆောင်ရွက ်
လျက်ရှိပါသည်။ 
REDD+ ကုိ အပခားမူဝါဒ လုပ်ငန်းစဉ်များပဖင့် 
လည်း အဆထာက်အကူပပုထားပါသည။် 

ဆမြအသုးံြေျြှုနှင့် လူြှုစီးပွားေွံ့ ဖေိုးတိးုတက်ြှု 
စီြကိံန်း: ၂၀၁၂ခုနှစ် ဇူလုိင်လမှစ၍ အမျ ိုးသား 
စီမကိံန်းနှင့် စီးပွားဆရး ဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်မှုဝန်ကကီး 
ဌာနသည် ဖမို့ နယ်များ၊ ခရုိင်များ၊ တုိင်းဆဒသကကီး/ 
ပပည်နယ်များသ့ုိ တာဝန်များခွဲဆဝဆပးပခင်းပဖင့် 
ပပည်သူအဆပခပပုစီမံပခင်းကုိ ကျယ်ကျယ်ပပန့်ပပန့် 
လုပ်ဆောင်ခ့ဲသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆရး 
နှင့်သစ်ဆတာဆရးရာဝန်ကကီးဌာန၏ ပပည်ဆထာင်စု 
ဝန်ကကီးဦးဆောင်ဆသာ ဆပမယာအသံုးချမှု စီမ ံ
ခန့်ခွဲဆရးဗဟုိဆကာ်မတသီည် ဆပမယာအသံုးချမှု 
စီမံကိန်းများအတွက် နုိင်ငံအေင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
များကုိ ထုတ်ပပန်ပါသည်။ တုိင်းဆဒသကကီး/ ပပည်နယ်၊ 
ခရိုင်နှင့်ဖမို့နယ်အေင့် ဆပမယာအသုးံချမှု အကကံ 
ဆပးဆကာ်မတီများ ဖွဲ့စည်းရာတင်ွ အရပ်ဘက် 
အဖွဲ့ အစညး်နှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍကုိယ်စားလှယ် 
များ ပါဝင်ပါသည်။  သက်ေုိင်ရာ ဝန်ကကီးဌာနများမှ 
ကုိယ်စားလှယ်များပါဝင်ဆသာ လယ်ယာဆပမစီမံ 
ခန့်ခွဲမှု ဆကာ်မတမီျားသည် ဆပမယာသံုးစွဲမှု 
အပငင်းပွား ပပဿနာများကုိ ဆပဖရှင်းရန် တစ်လ 
တစ်ကကိမ် သ့ုိမဟုတ် မိးုရာသီကာလတွင်အကကိမ် 
ပိမုျားစွာ ဆတွ့ေုံစည်းဆဝးကကပါသည။် စီမခံန့်ခဲွ 
မှုပပန်လည်ပပ ပုပင်ရာတွင် အရပ်ဘက်အဖဲွ့အစည်း 
များ၏ ပါဝင်ဆစ့စပ်ဆောင်ရွကမ်ှုများကုိ လိုလို 
လားလား ရှာဆဖွလျက်ရှိဖပီး ဆပမယာမဏ္ဍိုင် 
အဖွဲ့ နှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံဆရးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ များ 
မှ အကကံပပုချက်များ ရရိှဆတာမ့ည်ပဖစ်ပါသည။် 

ဆေသြေံမပည်သူအစုအေွဲ့ ပိုင်သစ်ဆတာလုပ်ငန်း
ေိုင်ရာညွှန်ကကားြေျက်မပန်လည်သံုးသပ်မြေင်း : 
၁၉၉၅ ခုနှစ် ဆဒသခံပပည်သူအစုအဖွဲ့ ပုိင် 
သစ်ဆတာလုပ်ငန်းေိုင်ရာ ညွှန်ကကားချက်များ 

သည် ၁၉၉၂ခုနှစ် သစ်ဆတာဥပဆဒမှ ဆဒသခံ 
ပပည်သူအစုအဖွဲ့ ပုိင်သစ်ဆတာများ ပါဝင်မှုမရှိ 
ပခင်းကုိ ဆပဖရှင်းရန်အတွက် ပပန်လည် သံုးသပ် 
ရန် လိုအပ်ပါသည။် လက်ရှိတွင် သစ်ဆတာ 
ဥပဆဒ     ဆဒသခံပပည်သူအစုအဖဲွ့ပုိင် သစ်ဆတာ 
လုပ်ငန်းများ                                
        ရန် သစ်ဆတာဦးစီးဌာနမှ ပပင်ေင်ချက် 
များကုိ မူကကမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိဖပီး ဆဒသခံ 
ပပည်သူ အစုအဖွဲ့ ပုိင်သစ်ဆတ လုပ်ငန်းေိုင်ရာ 
ညွှန်ကကားချက်များ၏ နည်းပညာပုိင်း ေိုင်ရာ 
ဆဖာ်ပပချက်များကို ပပန်လညသံု်းသပ်ဆနပါသည်။ 
ဤပပန်လည်သံုးသပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် 
ပပင်ပမှ ဆေွးဆနွးအကကံဆပးမှုများကုိ          
          မရှာဆဖွခဲဆ့သာ်လညး် ပတဝ်န်းကျင် 
ေိုင်ရာနည်းပညာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ အကကံပပု 
ချက်များကို                       ခဲ ့
ပါသည။် 

သစ်ဆတာကဏ္ဍတွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍြှ ရင်းနှီး 
မြှုပ်နှံြှု : လကရ်ှိတင်ွ နိုင်ငံဆတာအ်စိုးရသည် 
      စိုက်ခင်းများ ပိင်ုေိုင်မှုအဆပါ် ယခင်က 
တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပထ်ားမှုများကို ပပန်လည ်
ဆပဖဆလျာ့ခဲ့ဖပီး ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍပိုင် သစ်ဆတာ 
စိုက်ခင်းတညဆ်ထာင်မှုများ ဆပါ်ဆပါက်လာဆစ 
ဆရး ဆောင်ရွကခ်ဲ့သည။် ကုိရီးယားအပပည်ပပည် 
ေိုင်ရာပူးဆပါင်းဆောင် ရွက်ဆရးအဖွဲ့  (KOICA) 
သည် ဆညာင်ဦးဆဒသရိှ သစ်ဆတာ ပပုန်းတီး     
                                   
                                       ပုဂ္ဂလိ 
ကကဏ္ဍ                              

သစ်ဆတာဥပဆေစိုးြိးုမြေင်း:                 
                                        
                    (CIA 2009)  
၂၀၁၁ခုနှစ်အတွင်း အဖွဲ့ မှ                
ခ့ဲဆသာ        ခရုိင်တွင်                         
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            (Oo 2013)   

ထို့ပပင် ပမန်မာနိင်ုငံအစိုးရ အထူးသပဖင့် 
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း 
ဆရးဝန်ကကီး ဌာနဆအာက်ရှိ သစ်ဆတာဦးစီး 
ဌာနသည် နှစ်(၃၀) အမျ ိုးသားသစ်ဆတာ ကဏ္ဍ 
ပင်မစမီံကိန်း ( ၂၀၀၁-၂၀၃၀ ) အတွက် 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်ကုိ 
ချမှတခ်ဲ့သည။် စီမကိံန်း၏ အဆကာင်အထည် 
ဆဖာ်မှု တစိတတ်ပိုင်းအပဖစ် ၂၀၃၀ခုနှစ်တွင် 
ရညမ်ှနး်ချက်ပနး်တိုင်များနှင့် ရညရွ်ယ်ချက်များ 
အားလုံး ပပည့်စုံဆစဆရးအတွက် ခရိုင်အေင့် 
သစ်ဆတာ စီမံအုပခ်ျုပမ်ှု      တစ်ခုချင်း သည် 
၁၀နှစ်တာ                      စီမ ံ
                                 ကုိ ဆရးေဲွချမှတ်ဖပီး 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆောင်ရွကလ်ျက် ရှိပါ 
သည။် ထို့ပပင် နိုင်ငံအေင့် ဇီဝမျ ိုးစုံ မျ ိုးကဲွ 
မဟာဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းစီမခံျက်ကုိ သဘာဝ 
ထိန်းသိမး်ဆရးနယ်ဆပမများကုိ နိုင်ငံ စုစုဆပါင်း 
ဆပမဖံုးလွှမ်းမှု၏ ၁၀ % အထိ တိးုပမှင့် နိုင်ဆရး 
နှစ်(၃၀) အမျ ိုးသားသစ်ဆတာကဏ္ဍ ပင်မစီမံကိန်း 
အတွက် အဆထာက်အပံပ့ပုဆသာ မဟာဗျူဟာ 
တစ်ရပ်အပဖစ ် ဆရးေဲွခဲ့ပါသည။် ပမန်မာနိုင်ငံ 
သည် UN-REDD အစီအစဉ်ကုိ ၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် 
ပါဝင်ခဲ့ပါသည။် REDD+ မဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ ကုိ 
MoNREC တွင် ဖွဲ့ စည်းခဲ့ဖပီး နိုင်ငံအေင့်တင်ွ 
REDD+နှင့်ေက်စပ် လုပ်ငန်းများကုိ ပူးဆပါင်း 
ဆောင်ရွကဆ်ရးနှင့် လမ်းညွှန်မှု ပပုဆရးဆောင် 
ရွက်ပါသည်။ ထ့ုိပပင် ပမန်မာနုိင်ငံသည် သစ်ဆတာ 
ဏ္ဍနှင့် ပတသ်က်၍ ဥပဆဒဆရးရာရှုဆထာင့်မှ 
အရည်အဆသွး ပမှင့်တင်ဆပးနိုင်မည့် ဥဆရာ 
သမဂ္ဂ ၏ သစ်ဆတာ ဥပဆဒစိုးမိးုမှု၊ စီမအံုပခ်ျုပ ်
မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုေုိင်ရာ လုပ်ငန်းများ အစီအစဉ် 
(FLEGT)ကုိ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပါဝင်ခဲ့ပါ သည။် 
၅.၂.၃ ဆေွးဆနွးညှိနှိုင်းသည့် လုပင်န်းစဉ်ြျား  
REDD+ သည် အယူအေပိင်ုး ရိုးရှင်းဆသာ် 
လည်း လကဆ်တွ့ အဆကာင်အထည်ဆဖာ် 

ဆောင်ရွကရ်ာတင်ွ ရှုပဆ်ထွးပါသည။် တညေ်ဲ 
နိုင်ငံအေင့်အစီအစဉ်များထဲမှ အသစ်ပပင်ေင် 
မွမ်းမံရန် လိုအပ်ဆနဆသာ အဓိကအပိင်ုးများမှာ 
လူ့စွမး်အား အရင်းအပမစ် ဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်ဆရး၊ 
စွမး်ဆောင်ရည်ပမှင့်တင်ဆရး၊ တရား ဥပဆဒ  
စုိးမုိးဆရး၊ မူဝါဒခုိင်မာဆရး၊ ဘဏ္ဍာဆငွလံုဆလာက် 
ဆရး နှင့် ပင်မ လုပင်န်းအစီအစဉ် ပပည့်စုံဆရးတို့ 
ပဖစ်ပါသည။် 
ဇယား-၂၄သည် အေင့်လုိက် ေက်စပ် ပတ်သက် 
သူများ ညိှနှိုင်းတုိင်ပင်ပခင်းလုပ်ငန်းများကုိ ဆဖာ်ပပ 
ထားပါသည။် 
 
နိုင်ငံအေင့် REDD+ ရန်ပုံဆငွ အဆထာက်အပံ ့
များနှင့် ရန်ပုံဆငွရရှိဆအာင်ရှာဆဖွပခင်း 
REDD+၏ အေင့် ၁ နှင့် ၂ ကုိ အဆကာင် 
အထည်ဆဖာ်ဆောင်ရွကရ်ာတွင် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု 
ဘဏ္ဍာဆငွ ဟုဆခါ်ဆသာ ရန်ပုံဆငွတစ်ရပ်ကုိ 
လိုအပ်ပါသည။် ဤရန်ပုံဆငွသည် ဆနရာများ 
စွာမှ ရရိှနိုင်ပါသည်- 

 ပမန်မာနိင်ုငံသစ်ဆတာများပပန်လည်
ထူဆထာင်ဆရးစီမကိံန်း (MRRP) 
က့ဲသ့ုိဆသာ လက်ရိှ ဆောင်ရွက်ဆန 
ဆသာ အစီအစဉ်များ၏ ပပည်တင်ွး 
ရန်ပုံဆငွ အဆထာက် အပံရ့ရှိပခင်း၊ 

 ဘဏ္ဍာဆငွများကုိ ပပန်လည် အစီအစဉ် 
ေွဲပခင်းပဖင့် ပပည်တွင်းရန်ပုံ 
ဆငွအဆထာက်အပံ့ ရရှိပခင်း၊ ဥပမာ၊ 
သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်းနှင့် သစ်ဆတာ 
အတန်းအစား ကျေင်းပခင်းများကို 
ပဖစ်ဆစသည့် လွဲမာှးဆသာ မက်လုံး 
ဆပးပခင်းကုိ ဆလျာ့ချပခင်း။ 

 အစိုးရဘဏ္ဍာဆငွခွဲဆဝချထားမှုမှ 
အသစ်နှင့်ထပ်တုိးပပည်တွင်းရန်ပုံ
ဆငွ အဆထာက်အပံရ့ရှိ ပခင်း၊ 

 သစ်ဆတာပပန်လညထ်ူဆထာင်ဆရး
တွင် 
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ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုက့ဲသ့ုိဆသာ 
ပပည်တင်ွး ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ရန်ပုံဆငွ၊ 

 အေင့်−၁ အတွက် ဆနာဆ်ဝးနှင့် 
UN-REDDအစီအစဉ်က့ဲသ့ုိဆသာ 
အလှူရှင်များမှ ရန်ပုံဆငွ အဆထာက် 
အပံ၊့ 

REDD+ အေင့် (၃) ဆောင်ရွကရ်ာတင်ွ 
ပမန်မာနိင်ုငံ သည် အစိမး်ဆရာင် ရာသီဥတုရန်ပုံ 
ဆငွက့ဲသ့ုိဆသာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ 
ရလဒ ် အဆပခပပု ရန်ပုံဆငွဆပးအပ်မှုများအတွက် 
အရည်အဆသွး ပပည့်မီလာမည်ပဖစ်ပါသည်။ ရလဒ် 
အဆပခပပုရန်ပုံဆငွဆပးအပ်မှုများကုိ လကခ်ံပခင်း၊ 
စီမခံန့်ခွဲပခင်းနှင့် ခွဲဆဝသံုးစွဲပခင်းများပပု လုပ်ရန် 
စနစ်တစ်ခု လိုအပ်လာမည်ပဖစ်ဖပီး UN-REDD 
အစီအစဉ်သည် အေုိပါ စနစ်၏ ပံုစံနှင့် ပတ်သက်၍ 
ပဖစ်ဆပါ်လာနုိင်ဆသာ ပပဿနာများကုိ အဆသးစိတ် 
ေန်းစစ်ပခင်းကုိ လကရ်ှိတင်ွ ကူညီဆောင်ရွက် 
ဆပးလျက်ရိှသည်။ နုိင်ငံအများစုသည် နုိင်ငံအေင့်  
ဥပဆဒဆအာက်ရှိ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပတဝ်န်းကျင် 
ဆရးရာ စီမအံုပခ်ျုပမ်ှု ရန်ပုံဆငွ က့ဲသ့ုိဆသာ) 
တညေ်ဲပတ်ဝန်းကျင် ဆရးရာရန်ပုံဆငွ၏ ရန်ပုံ 
ဆငွခွဲတစ်ရပ်အပဖစ်လည်းဆကာင်း သ့ုိမဟုတ် 
သီးပခား ရပ်တညဆ်သာ ရန်ပုံဆငွတစ်ရပ်အ 
ပဖစ်လညး်ဆကာင်း ထားရှိရန် ေံုးပဖတ် ကကပါ 
သည။်  
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ပမန်မာနိင်ုငံ၏ REDD+ နှင့်ပတ်သတ်၍ 
မူဝါဒပိင်ုးေိုင်ရာ တိးုတက်ဆပပာင်းလဲမှုများကုိ 
အထကဆ်ဖာ်ပပပါ အခန်း(၅)တွင် တင်ပပခဲဖ့ပီးပဖစ် 
ပါသည။် ဤဆနာက်ေုံးအခန်းတွင် REDD+ ၏ 
အကျ ိုးသက်ဆရာက်မှုများအဆနပဖင့် “3E” ပဖစ်ဆသာ 
- ထိဆရာက်မှုရှိပခင်း၊ စွမး်ဆောင်ရည်ရှိပခင်းနှင့် 
တန်းတူညီမျှေမှုရှိပခင်း တို့အား ဆေွးဆနွးတင်ပပ 
မည်ပဖစ်ပါသည။်  ထိဆရာက်မှုရှိပခင်းကုိ ဆလျာ့ချ 
ဆပးနိုင်ဆသာ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ပမာဏ 
ပဖင့်လည်းဆကာင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်ရိှမှုကုိ ကာဗွန် 
ထုတ်လွှတ်မှုအား ဆလျာ့ချရာတင်ွ သံုးစွဲမည့် 
ကုန်ကျ စရိတန်ှင့်လည်းဆကာင်း၊ တန်းတူညီမျှေမှု 
ရှိပခင်းကုိ အကျ ိုးအပမတခ်ွဲဆဝဆပးမည့် အတိုင်း 
အတာနှင့် ပူးဆပါင်းပါဝင် ဆောင်ရွကမ်ည့် 
အတိင်ုးအတာများပဖင့်လညး်ဆကာင်း သတ်မှတ် 
ထားပါသည် )3uttreee et ae.2013(။ “ 3E ”၏ 
အကျ ိုးဆကျးဇူးများရရိှရန်နှင့် ေက်စပ်ပတ်သက် 
သူများအတွက် အထူးအဆလးဆပးရန် လိုအပ် 
ဆသာ နယ်ပယ်များအား မီးဆမာင်းထိုးပပနိင်ုရန် 
အလို့ငှာ ပမန်မာနိုင်ငံအဆနပဖင့် ကကုံဆတွ့လာ 
ရမည့် အခွင့်အလမ်းနှင့် စိန်ဆခါ်မှု နှစ်ရပ်လုးံကုိ 
ဆေွးဆနွး သွားမည်ပဖစ်ပါသည။်  

၆.၁ ထိဆရာက်ြှုရှိမြေင်း 
ပမန်မာနိင်ုငံသည် စီးပွားဆရးဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်မှုနှင့် 
အတ ူ ပတဝ်န်းကျင်းထိန်းသိမး်ဆရးကိုပါ ပူးတွဲ 
စဉ်းစားရမည့် ကာလသ့ုိ ဆရာက်ရှိဆနပါသည။် 
သဘာဝ သယံဇာတ အရင်းအပမစ်ကကယ်ဝဆသာ 
နိုင်ငံ ပဖစ်ဆသာဆကကာင့် အိမန်ီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် 
အဆနာက်နိုင်ငံများမှ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံ လာကကပါသ 
ည။် တချနိ်တည်းမှာပင် ပမန်မာနိင်ုငံသည် တစ ်
ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုပဖစ်ဆသာ ရာသီဥတု 
ဆပပာင်းလဲမှုဆလျာ့ချဆရး အပါအဝင် စဉ်ေက် 
မပပတ် ဆရရှည်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးဆရး လုပ်ငန်းများကုိ 
လကခ်ံကျင့်သုံးဆနပါသည။် ထို့ဆကကာင့် ပမန်မာ 
နုိင်ငံသည် စီးပွားဆရးဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ဆရးနှင့်အတူ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်ပျက်စီးမှုကုိ ထိန်းချု ပ်နုိင်ဆရး၊ 
ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ဆလျာ့ချဆရး ကကိုးပမ်းမှု 
များကုိ တစ်ဖပိုင်နက်တည်း ဆောင်ရွက ်နိုင်ဆရး 
နှင့်ပတ်သက်၍                     
                    

အခန်း(၁)တွင် ဆေွးဆနွးထားသည့်အတုိင်း 
ပမန်မာနုိင်ငံတွင် သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်းနှင့် သစ်ဆတာ 
အတန်းအစားကျေင်းပခင်းအား တုိက်ရုိက်ဆသာ် 
လည်းဆကာင်း၊ သွယ်ဝုိက်၍ ဆသာ်လည်းဆကာင်း 
ပဖစ်ဆပါ်ဆစသည့် အချက်များကုိ ဆေွးဆနွးတင်ပပ 
ပါမည်။ သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်းကုိ တိက်ုရိုက် 
ပဖစ်ဆပါ် ဆစသည့်အဓိကအချက်များမှာ (၁) 
စည်းကမ်းမဲ့စွာ စိုက်ပျ ိုးဆပမများတိးုချဲ့ပခင်း၊ (၂) 
သစ်ဆတာနယ်ဆပမမျာ အတွင်း သတ္တုတူးဆဖာ်မှု 
များ တိးုချဲ့လာပခင်း၊ (၃) ဆရအားလျှေပ်စစ်နှင့် 
ဆရဆပးဆဝမှုများအတွက် ေည်များတည်ဆောက် 
ပခင်း၊ (၄) ဖမို့ပပဖံွ့ဖဖိုးတိုးတက်မှု၊ အဆပခချဆန 
ထိုင်မှုများ၊ အဆောက်အဉီများ တညဆ်ောက် 
ပခင်း၊ (၅) ငါးဆမွးပမူဆရးလုပ်ငန်းများတိုးချဲ့ပခင်း 
(ငါးနှင့် ပုစနွ်ဆမွးပမူဆရးလုပ်ငန်း) တို့ ပဖစ်ပါ 
သည။် သစ်ဆတာအတန်းအစားကျေင်းပခင်းကုိ 
တိက်ုရိုက်ပဖစ်ဆပါ်ဆစသည့် အဓိကအချက်များ 
မှာ (၁) သစ်အလွန်အကျွထံုတ်ယူပခင်း၊ တရား 
ဝင်နှင့် တရားမဝင် သစ်ထုတ်ဆရာင်းဝယ် ပခင်း 
(၂) ထငး်မီးဆသွး အလွန်အကျွထံုတ်ယူပခင်း၊ 
ထငး်ရှူးဆတာများတွင်               ပခင်း၊ 
(၃) သစ်ဆတာနယ်ဆပမများအတွင်း ဆရွှ့ဆပပာင်း 
ဆတာင်ယာလုပ်ကုိင်ပခင်းနှင့် ကျူ းဆကျာ်ဝင်ဆရာက် 
ပခင်း၊ (၄) ကျွဲနွားများအတွက် စားကျက်ဆပမ 
များချဲ့ထွင်ပခင်း၊ (၅) ဆတာမီးဆလာင်ပခင်းတို့ပဖစ် 
ပါသည။်  

သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်းနှင့် သစ်ဆတာ 
အတန်းအစားကျေင်းပခင်းသည် ဆအာက်ဆဖာ်ပပပါ 
အချက်များ ဆကကာင့်လည်း ပဖစ်ဆပါ်နိင်ုပါသည်- 
(၁) ပပည်တွင်းပပည်ပ ဆေးကွက်များ မှ ဝယ်လုိ 

၆ 3E သက်ဆရာက်ြှုြျား 
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အားပမင့်မားပခင်း၊ (၂) သက်ေိုင်ရာကဏ္ဍများ 
အချင်းချင်း ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်မှု အားနည်းပခင်း  
(သ့ုိမဟုတ်) မလုံဆလာက်ပခင်း၊ (၃) ဆပမယာ 
ပုိင်ေုိင်မှု မလံုခခုံပခင်း၊ (၄) ဘဏ္ဏာဆရး၊ လူစွမ်းအား 
အရင်းအပမစ်နှင့် ပတသ်က်ဆသာ စီမအံုပခ်ျုပမ်ှု 
ေိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ၊ (၅) လူဉီးဆရ 
တိးုပွားလာပခင်း၊ (၆) ဒုက္ခသညမ်ျား၊ ပဋပိက္ခ 
ဆဒသများမှ အိုးအိမမ်ဲ့ပပည်သူများ၏ ဆရွှ့ဆပပာင်း 
အဆပခချ ဆနထိုင်ပခင်း။ 

သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်း၏ သွယ်ဝုိက် 
ဆသာ အဆကကာင်းရင်းများမှာ  (၁) စိုက်ပျ ိုးဆရး 
ထွက်ကုန်များအတွက် နိုင်ငံပခားရင်း နှီးပမှုပ်နှံမှု 
များလာပခင်း၊ (၂) ဆပမအသုးံချမှုအစီအစဉ်ကုိ 
နားလည်မှုမရှိပခင်းနှင့် ပူးဆပါင်းပါဝင်မှုမရှိပခင်း၊ 

(၃) ဖပီးပပည့်စုံသည့်        ဆသာ ဆပမယာ 
အချက်အလကမ်ျား မရှိပခင်း တို့ပဖစ်ပါသည။်  
သ့ုိဆသာ် အဓိက သိသာထင်ရှားဆစသည့် အချက် 
မှာ သစ်ဆတာများ စဉ်ေက်မပပတ် စီမအံုပခ်ျုပမ်ှု 
အတွက် တွန်းအားဆပးမှုများ အပါအ၀င် တရား 
ဥပဆဒစုိးမုိးမှုနှင့် သစ်ဆတာစီမံအုပ်ချု ပ်မှု အားနည်း 
ပခင်းတို့ဆကကာင့် ပဖစ်ပါသည်။  
ပု-ံ၁၁ တွင် ပမန်မာနိင်ုငံတွင် အထကဆ်ဖာ်ပပပါ 
သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်းနှင့် သစ်ဆတာ အတန်း 
အစား ကျေင်းပခင်းကုိ ပဖစ်ဆပါ်ဆစသည့်အချက် 
များကုိ ဆပဖရှင်းနိုင်ရန်  REDD+ ထိဆရာက်မှုကုိ  
ထည့်သွင်း စဉ်းစားရာတွင် ဆတွ့ကကုံနိုင်ဆသာ 
အခွင့်အလမ်းများနှင့် စိန်ဆခါ်မှုများကို ဆဖာ်ပပ 
ထားပါသည။် 

အြေွင့်အလြ်းြျား စိန်ဆြေ ြှုြျား 

 သစ်ဆတာဥပဆဒအသစ် (၂၀၁၈) 
 ဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွများနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းဆရး နယ်ဆပမ 

များ ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်ပခင်းေုိင်ရာ ဥပဆဒ (၂၀၁၈) 

 ဆပမအသံုးချမှုဆရးမူဝါဒ (၂၀၁၆) 

 ရာသီဥတုဆပပာငး်လဲမှုေိုင်ရာမူဝါဒနှင့် 

မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစီမံချက်(၂၀၁၈) 
 ပဲခူးရုိးမတွင် သစ်ထုတ်ပခင်းအား ၁၀နှစ်ကကာ ရပ်နားပခင်း 

 AAC ဆအာက်ဆလျာ့၍ သစ်ထုတ်လုပ်ပခင်း 

 REDD+ အဆပခခံအဆောက်အအံု 

 INDC/ NDC အတွက် အဓိက အစိတ်အပိုင်း အပဖစ် 

သစ်ဆတာများအား CFနှင့် ချတိ်ေက်ပခင်း 
 သစ်ဆတာများပပန်လည်တည်ဆထာင်ဆရး စီမံကိန်း 

(MRRP) (၂၀၁၇-၁၈ မ ှ၂၀၂၆-၂၇) 

 FLEG-T အစီအစဉ် 

 ဆစာင့်ကကည့်စစ်ဆေးပခင်းေုိင်ရာ GIS နည်းပညာသစ် 

 ပပန်လည်ဖဲွ့စည်းထားဆသာ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း 
ရဆ းေုိင်ရာ စီမံအုပ်ချု ပ်မှု (MONRFC) နှင့် NECCCC 

နှင့် ဗဟုိ ကမ်းရိုးတန်း စီမံခန့်ခွဲမှု ဆကာ်မတီများနှင့် 

ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု ပမှင့်တင်ပခင်း  

 တစ်ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ၊ တစ်နိုင်ငံလုံးေိုင်ရာ၊ ဆဒသအလိုက် 
စီးပွာဆရးဖံွ ဖ့ဖိ းုတုိးတက်မှု ဖိအားများပဖင့် အဆကာင်အထည်ဆဖာ် 

ဆောင်ရွက်ပခင်း 

 တရားဥပဆဒစိုးမိုးမှုအားနည်းပခင်း၊ ပိုင်ခွင့်ပပဿနာများ 

နှင့် အကျင့်ပျက်ပခစားမှုများဆကကာင့် သဘာဝသယံဇာတ 

အရင်းအပမစ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုရာတွင် သက်ဆရာက်မှုများ  
  လူမျ ိုးဆရးပဋိပက္ခများ 

 ရှင်းလင်းပပတ်သားမှုမရိှဆသာ  မူဝါဒများနှင့် ညိှနှိုင်းမှု အားနည်း 

ပခင်း 

 မူဝါဒများနှင့်အညီ တိကျပပတ်သားဆသာ ထိခုိက်မှု ေန်းစစ် 

ပခင်းမျ ိုးမရိှပခင်း  
 REDD+ လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် စိတ်ချရဆသာ အချက် 

အလက်ရရိှဆစရန် နည်းလမ်းအသစ်များကို ရှာဆဖွ 

ဆဖာ်ထုတ်ေဲပဖစ်ပါသည်။ (ဥပမာ - သစ်ဆတာ ပပုန်းတီး 

ပခင်းကို အလွယ်တကူ ပမင်ဆတွ့ နိုင်ဆသာ်လည်း သစ်ဆတာ 

များ ပပန်လည်ပပုစု ပျ ိုးဆထာင်ပခင်းကို အချနိ်တိုအတွင်း 
ရလာဒ်အား ဆတွ့ပမင် နိုင် မည်မဟုတ်ပါ) 

 သစ်ဆတာမှဆထာက်ပံ့ဆပးဆနသည့် ကာဗွန်မဟုတ်ဆသာ 

ဆဂဟစနစ် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် 

သုဆတသနနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များတွင် အကန့်အသတ် 

ရိှဆနသည်။  
 သဘာဝထိန်းသိမ်းဆရး နယ်ဆပမများ အဆကာင်အထည် 

ဆဖာ်ပခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာများ အားနည်း သက့ဲသ့ုိ 

REDD+ နှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာများ အားနည်းဆန 

ပါသည်။  

ပံု-၁၁ REDD+ ထိဆရာက်ြှုကိ ု ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာတွင် ဆတွ့ကကုံနုိင်ဆသာ အြေွင့်အလြ်းြျားနှင့် 

စိန်ဆြေ ြှုြျား 
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ပံု-၁၁ တွင် ဆဖာ်ပပထားသည့်အတုိင်း အသစ်သစ် 
ဆသာ ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမး်ဆရး၊ ရာသီဥတု 
ဆပပာင်းလဲမှုနှင့် သစ်ဆတာေိုင်ရာဥပဆဒများနှင့် 
လကရ်ှိဌာနေိုင်ရာဖွဲ့ စည်းပုမံျားဆကကာင့် REDD+ 

အား အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ရန် အလားအလာရိှ 
ပါသည။် ပမန်မာနိင်ုငံတွင် ဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်မှုနှင့် 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆရးကုိ စီမံအုပ်ချုပ်နုိင်ရန်  
MoNREC ဟုဆခါ်ဆသာ အဖွဲ့ အစညး်အသစ်ကုိ 
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖဲွ့စည်းခ့ဲပါသည်။ သ့ုိဆသာ် 
ထိဆရာက်မှုရိှဆစရန် MoNREC သည် ပတ်ဝန်းကျင် 
ထိန်းသိမ်းဆရးနှင့် ဖံွ ဖ့ဖိုးတုိးတက်မှုေုိင်ရာ ပပဿနာ 
များကုိ ကကီးကကပ်နိုင်ဆသာနှင့် ပတဝ်န်းကျင် 
ထိန်းသိမး်ဆရးမူဝါဒများကုိ စိုးမိးုနိုင်ဆစဆသာ 
‘တရုတဆ်ကာင်စီ’  က့ဲသ့ုိ                 ရန် 
လိုအပ်ပါသည။် စီမအံုပခ်ျုပမ်ှုကုိ            
       ဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွေုိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း (CBD)၊ 
ဆရတိမ်ဆဒသများေိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း (RC)၊  
ကုလသမဂ္ဂ ရာသီဥတု ဆပပာင်းလဲမှုေုိင်ရာ မူဆဘာင် 
ကွန်ဗင်းရှင်း (UNFCCC)၊ ဤ မူဆဘာင်ကွန်ဗင်းရှင်း 
ညလီာခံများနှင့်အညီ ဆောင်ရွကထ်ားဆသာ 
ပမန်မာနုိင်ငံ၏ အမျ ိုးသား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 
ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်ဆရး ဥပဆဒများ၊ နည်းလမ်း 
များ နှင့်အညီဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ထို့အပပင် 
အမျ ိုးသားသစ်ဆတာကဏ္ဍ ပင်မစီမံကိန်းပဖင့် 
သစ်ဆတာ ကဏ္ဍမှတေင့် ရာသီဥတုဆပပာင်းလဲမှု 
ဆလျာ့ချဆရးကုိ ဆောင်ရွက်ဆနပါသည်။ အမျ ိုးသား 
သစ်ဆတာ ကဏ္ဍပင်မစမီံကိန်း၏ ရညမ်ှနး်ချက် 
များကုိ ဆောင်ရွကန်ိုင်ရန် နိုင်ငံတကာအေင့် 
တွင် ပမန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ၏ ကတိကဝတ်ကုိ 
NDC မှတစ်ေင့်ချပပပါသည။်  သ့ုိဆသာ် အခန်း 
(၃) တွင်ဆဖာ်ပပထားသည့်အတိင်ုး ပတဝ်န်းကျင် 
ထိန်းသိမ်းဆရးနှင့် သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုမရိှဆစဆရး 
မူဝါဒများ အဆကာင်အထည် ဆဖာ်ပခင်းသည် 
စီးပွားဆရး ဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်မှုအဆပါ် များစွာ 
ဖိအားဆပးလျက်ရှိပါသည်။  

ပမန်မာ့အစိုးရအဆနပဖင့် စီးပွားဆရးဖံွ့ဖဖိုး 
တိးုတက်ရန် မူဝါဒများနှင့် အစီအစဉ်များကုိ 

ပပုပပင်ဆပပာင်းလဲခဲ့သပဖင့် သဘာဝ အရင်းအပမစ် 
များထုတ်ယူဆရာင်းချပခင်းသည ်နိုင်ငံပခားရင်းနှီး 
ပမှုပ်နံှမှုများအတွက် အဆရးကကီးဆသာ အခန်းကဏ္ဍာ 
မှ ပါဝင်လာပါသည။် သ့ုိဆသာ် ၎င်းမူဝါဒများနှင့် 
အစီအစဉ်များသည် REDD+၏ ရည်ရွယ်ချက်များ 
ပဖစ်ဆသာ ထိဆရာက်မှုရှိပခင်း၊ စွမး်ဆောင်ရည် 
ပပည့်ဝပခင်းနှင့် တန်းတူညီမျှေပခင်း (Effectiveness၊ 
Efficiency နှင့် Equity) တို့အဆပါ် သက်ဆရာက် 
မှုများရှိလာသည။် စီးပွားဆရးပမင့်မားလာဆစရန် 
ရညရွ်ယ်ချက်များပဖင့် ထုတ်ပပန်ခဲဆ့သာ မူဝါဒ 
များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အစပျ ိုးမှုများနှင့် 
အစီအစဉ်များသည်  သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်းနှင့် 
သစ်ဆတာအတန်းအစား ကျေင်းမှု ဆလျာ့ချဆရး 
တို့ ပါဝင်ဆနဆသာ  ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းဆရး 
ေိုင်ရာရညမ်ှနး်ချက်များကုိ အဟန့်အတား 
ပဖစ်ဆစပါသည်။ 
 ဥပမာအားပဖင့် ၂၀၁၀-၂၀၁၃ ကာလ၌ 
ခွင့်ပပုချက်ရယူဖပီး ေီအုန်း၊ ရာဘာ၊ ဆပပာင်းဖူး, 
ကကံနှင့် ကကက်ေူပင်များကုိ ကျယ်ကျယ်ပပန့်ပပန့် 
စိုက်ပျ ိုးနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလာပခင်း 
သည ် ဆခတ်မီှ စိုက်ပျ ိုးဆရးကုိ ဖွံ့ ဖဖိးလာဆစပါ 
သည။် ထို့အပပင် ဆရွှတူးဆဖာ်ပခင်းသည ် ၎င်းနှင့် 
တစ်ေကတ်ညး် သစ်ဆတာနဘ်ဆပမအတွင်း 
လမ်း၊ အဆပခချဆနထိုင်မှုများစသည့် အဆောက် 
အဉီ ဖွင့်ဖဖိုး                             
                                       
                                       
                                        
                            (Andrense 2015)  
                                       
              /                  
                                   
                                                 
    (Woods 2015)                   
                                        
                              (         )          
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အခန်း ၂ နှင့် အခန်း ၃ တွင်လည်း ဆသချာ 
ဆရရာမှုမရှိဆသာ မူဝါဒများ၊ စီမအံုပခ်ျုပ်မှု 
အားနည်းပခင်း၊ လူမျ ိုးဆရးပပဿနာများ၊ အကျင့် 
ပျက်ချစားမှုများနှင့် ပိင်ုေိုင်ခွင့်ပဋိပက္ခများကုိ 
ဆပဖရှင်းနိုင်ရန် ၎င်းတို့၏ သက်ေိုင်သည့် မူဝါဒ 
နှင့် အစီအစဉ်များကုိ ထိဆရာက်စွာ အဆကာင် 
အထည်ဆဖာ်ဆောင်ရွက်ရာတွင်  မူဝါဒကတိကဝတ် 
နှင့် ဆောင်ရွကမ်ှုများ လိုအပ်ဆကကာင်း အဆလး 
ဆပးဆဖာ်ပပထားပါသည်။ ပမန်မာနုိင်ငံတွင် မိရုိးဖလာ 
သစ်ဆတာစီမံအုပခ်ျုပမ်ှုနှင့် သမိင်ုးဝင် သစ်ဆတာ 
ဥပဆဒမူဆဘာင်ရှိပါသည်။ သ့ုိဆသာ် ဆယဘုယျ 
အားပဖင့်  အဆကာင်အထညဆ်ဖာ် ဆောင်ရွက်ဆရး၊ 
တရားဥပဆဒစိုးမိးုဆရးနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက ်
ဆရးနှင့်ပတ်သက်သည့် ပပဿနာများဆကကာင့် 
စီမအံုပ်ချုပ်မှုပိုင်းတွင် အားနည်းဆနပါသည် 
(RECIFTC 2018)။ ထ့ုိအပပင် ပဋပိက္ခ ပဖစ်ပွား 
ရာဆဒသများတွင် စစ်ပွဲများအတွက် ရန်ပုံဆငွ 
အဆထာက်အပံရ့ရိှနိုင်ရန် တရားမဝင်သစ်ထုတ် 
ပခင်းများကုိ ပိမုို ဆောင်ရွကလ်ာကကပါသည် 
(NEPCon 2013)။ တရားမဝင် သစ်ထုတ်ဆရာင်းချ 
မှုသည် တရားဝင်ဆရာင်းချသည့် ပမာဏဆလာက်ရိှ 
နုိင်ပါသည်ဟု ခန့်မှန်းကကသည် (Geobae Witness 
2009)။ ပပည်တင်ွးပဋပိက္ခများသည် သစ်ဆတာ 
စီမအံုပခ်ျုပမ်ှုကုိ ကကီးမားစွာ ထိခိုက်ဆစပါသည။် 
တစ်ဖက်သတ် အခွန်ဆကာက်ခံပခင်းနှင့် ဆပမယာ 
သိမ်းေည်းပခင်းများသည် တရားဥပဆဒ စုိးမုိးမှုကုိ 
ပျက်ပပားကာ ပဋပိက္ခကုိ ပဖစ်ဆစနိုင်ပါသည ်
(RECIFTC 2018)။ အကျင့်ပျက်ပခစားမှုများ 
သည ် ဆဒသအလိုက် အနည်းအများ ကွာပခားမှု 
ရှိနိုင်ဆသာ်လညး် နိုင်ငံအတွင်း  ကျယ်ကျယ် 
ပပန့်ပပန့် ပဖစ်ဆပါ်လျက်ရှိပါသည် (NEPCon 
2013; RECIFTC 2018)။  

ကျွန်းနှင့်သတ္တုတူးဆဖာ်ဆရး လုပ်ငန်း 
များနှင့် စွန့်ပစဆ်ပမခွဆဲဝ ချထားမှုကဲ့သ့ုိဆသာ 

သစ်ဆတာများကုိ ထိခိုက်မှုပဖစ်ဆစသည့် ဆပမယာ 
အဆပခခံ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများနှင့်ေက်စပဆ်နဆသာ 
မူဝါဒ များကို သီးပခားထုတ်ပပန်ပခင်းသည် မူဝါဒ 
မညီညွတ်မှုကို ပဖစ်ဆပါ်ဆစနိုင်ဆကကာင်း အခန်း ၄ 
တွင်ရှင်းပပခဲပ့ါသည။် ထို့အပပင် ပတဝ်န်းကျင် 
ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်ဆရးနှင့် ဇီဝမျ ိုးစုံ မျ ိုးကဲွ 
ထိန်းသိမ်းဆရးနှင့်ပတ်သက်၍ နုိင်ငံတကာစာချု ပ် 
များချုပေ်ိုထားဆသာ်လည်း ဌာနအချင်းချင်း 
ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းသပဖင့် ၎င်းပပဌာန်း 
ချက်များ အသက်ဝင်ဆစဆရးဆောင်ရွကရ်ာတင်ွ 
စိန်ဆခါ်မှုများရှိဆနပါသည်။ ၂၀၁၆ တိင်ုဆအာင် 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆရးနှင့် ဖံွ ဖ့ဖိုးတုိးတက်ဆရး 
ေိုင်ရာ ပပဿနာရပ်များကုိ ဆပဖရှင်းနိုင်မည့် 
ဝန်ကကီးဌာနမရှိဆသးပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး် 
ဆရးေိုင်ရာမူဝါဒများ အဆကာင်ထည်ဆဖာ်ရန် 
နှင့် ဥပဆဒစိုးမိုးရန် ရန်ပုံဆငွရငး်နှီးပမှုပ်နှံမှုများ 
မရှိခဲ့ပါ။ ၎င်းအဆတာအတွင်း စိုက်ခင်းများ 
မဆအာင်ပမင်ပခင်းသည် သစ်ဆတာေုံးရှုံးပခင်းနှင့် 
သစ်ဆတာအတန်းအစား ကျေင်းပခင်းကုိ ပဖစ်ဆပါ် 
ဆစဆသာ်လညး် ပပည်နယ်နှင့် တိင်ုးဆဒသကကီး 
တ့ုိတွင် စီးပွားပဖစ်စုိက်ခင်းများနှင့် ထင်းစုိက်ခင်း 
များ တိးု၍တညဆ်ထာင် လာကကပါသည် (Than 
2015)။ အိမသံု်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအသံုးပပုမှု 
များပပားလာသည့်အတွက် ထင်းဆလာင်စာ (ထင်း၊ 
မီးဆသွး)ထုတ်ယူရာတွင် ရှင်းလငး်တိကျဆသာ 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ မရှိပါ က REDD+ 
ရညရွ်ယ်ချက်များအတွက် အတားအေီးပဖစ်နိင်ု 
ပါသည။် သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်းကုိ အဓိက 
ပဖစ်ဆပါ်ဆစသည့် အဆကကာင်းအရာမဟုတဆ်သာ 
ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာ စိုက်ပျ ိုးပခင်းကုိသာ 
အဆလးဆပးဆနပခင်းသည ် REDD+  လုပ်ငန်းများ 
ကုိ ပုိမုိထိဆရာက်ဆစမည် မဟုတ်ပါ။ ဆတာင်တန်း 
ဆဒသများရိှ သစ်ဆတာများအား  အဆပပာင်ရှင်းလင်း 
ပခင်းကုိ ဆလျာ့ချနိုင်ရန်အလို့ငှာ ဆဒသခံပပညသူ် 
များထံသို့ သစ်ဆတာစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် အသံုးပပု 
ခွင့်များ ဆပးအပ်ထားဖပီးပဖစ်ဆသာဆကကာင့် ဆဒသခံ 
ပပည်သူ အစုအဖွဲ့ ပုိင်သစ်ဆတာ အစီအစဉ်များ 
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က့ဲသ့ုိ ဆပမယာအသံုးချပိုင်ခွင့် လုံခခုပံခင်းသည် 
REDD+ လုပ်ငန်းများကို ပိမုိထုိဆရာက်ဆစပါ 
သည်။ သစ်ဆတာများအားလံုးသည် နုိင်ငံဆတာ်ပုိင် 
ပဖစ်သပဖင့် ဆဒသခံပပည်သူများသည် အသံုးချခွင့် 
(တုိးချဲ့ ငှားရမ်းပုိင်ခွင့်)ရိှဆသာ်လည်း ထုိက့ဲသ့ုိဆသာ 
ဆပမယာပုိင်ေုိင်ခွင့် စနစ်များကုိ မိရုိးဖလာ ဆပမယာ 
ပိင်ုေိုင်မှုအပဖစ် အသိအမှတ်ပပုရန် ခက်ခဲလှ 
ပါသည။် ထငး်ဆလာင်စာ ထုတ်ယူပခင်း (ထငး်၊ 
မီးဆသွး)၊ သစ်ဆတာထွက်မဟုတဆ်သာ တိရစ္ဆာန ်
အစားအစာ အရင်းအပမစ်မရိှဘဲ ကျဲွ၊ နွား ဆမွးပမူမှု 
များပပားလာပခင်းနှင့် ဆရအားလျှေပ်စစ်နှင့် စုိက်ပျ ိုး 
ဆရဆပးဆဝဆရးအတွက် ေညမ်ျား တညဆ်ထာင် 
ပခင်းတ့ုိသည်  REDD+ ထိဆရာက်မှုကုိ ဆလျာ့နည်း 
ဆစပါသည။် ပမစအ်ထက်ပုိင်း ဆဒသများပဖစ်ဆသာ 
ကချင်ပပည်နယ်၊ ရှမ်းပပည်နယ်နှင့် ကရင်ပပည်နယ် 
များက့ဲသ့ုိ ဆဒသများတွင် ဆရအားလျှေပ်စစ် ဖံွ ဖ့ဖိုးဆရး 
အတွက် သစ်ဆတာများ အဆပပာင်ရှင်းလငး် ခုတ် 
ထွင်ပခင်းသည် သစ်ဆတာဖံုးလွှမ်းမှုကုိ ဆလျာ့ချ 
ဆစရံုသာမက ဆဒသခံပပည်သူများ၏ လူမှုစားဝတ် 
ဆနဆရးကုိ ထိခုိက်ဆစပါသည်  (Woods 2015)။ 
အထက်တွင် ဆဖာ်ပပခဲသ့ည့်အတိင်ုး သုဆတသန 
များ ပိုမိုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ဆသာ်လညး် 
ငါးပုစနွ် ဆမွးပမူဆရးလုပ်ငန်းများ တ့ုိချဲ့လုပ်ကုိင် 
ပခင်းသည် ဒီဆရဆတာများကုိ ပျက်စီးဆစနိုင် 
ပါသည။် 

ပမန်မာနိင်ုငံ၏ REDD+ အေင်သင့်ပဖစ်မှု 
လမ်းပပဆပမပံု (၂၀၁၃) တွင်ဆဖာ်ပပထားသည့်အတုိင်း 
ပမန်မာနိင်ုငံသည် UNFCCC ၏ လမ်းညွှန်ချက် 
များ၊ နည်းလမ်းများနှင့်အညီ REDD+ လုပ်ငန်း 
စဉ်များအတွက် နုိင်ငံအေင့်သစ်ဆတာ ဆစာင့်ကကည့် 
ကကီးကကပ်မှုစနစ်ကုိ အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ကျင့်သံုး 
ခဲ့ပါသည။် နိုင်ငံအေင့် သစ်ဆတာ ဆစာင့်ကကည့် 
ကကီးကကပ်မှုစနစ်/ သစ်ဆတာကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု 
ရညည်ွှန်း ပမာဏ သတ်မှတပ်ခင်း (NFMS/ 
RELs) များဆောင်ရွကန်ိုင်ရန် MoNREC ကုိ 
နိုင်ငံအေင့် ချတိ်ေက်ညိှနှိုင်းဆရး ဝန်ကကီးဌာန 
အပဖစ် ဆောင်ရွက်ဆစကာ  နည်းပညာလုပ်ငန်း 

အဖွဲ့  (TWG) ဖွဲ့ စည်းပခင်းနှင့် ဌာနအချင်းချင်း၊ 
ေက်စပ ် ပတသ်က်သူများအကကား ညှိနှိုင်း 
ဆောင်ရွကပ်ခင်းတို့ကုိ ဆောင်ရွကခ်ဲ့ပါသည။် 
REDD+ လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် နိုင်ငံအေင့် 
သစ်ဆတာ ဆစာင့်ကကည့်ကကီးကကပ်မှု စနစ်အား 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆောင်ရွကရ်ာတင်ွ 
နိုင်ငံဆတာ်မှ ဆငွဆကကးအရင်းအပမစ်၊ စွမး်ဆောင် 
ရည ်ပမှင့်တင်ပခင်း အပါအဝင် နည်းပညာများကုိ 
ပ့ံပုိးဆပးရမည်။ ဌာနေုိင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် 
မှု အစီအစဉ်ကုိ ချမှတဖ်ပီး နိုင်ငံအေင့် လုပ်ငန်း 
ဆောင်ရွကမ်ှု အဆနပဖင့် သစ်ဆတာေိုင်ရာ 
သတင်း အချက်အလက်များကုိ ပွင့်လင်းပမင် 
သာစွာ မျှေဆဝဆပးနိုင်သည့် အဆနအထား  
ဆရာက်ရှိဆအာင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုပါသည်။ 
ထို့အပပင် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ဆဒသခံပပည်သူ အစု 
အဖွဲ့ ပုိင်သစ်ဆတာ စီမခံန့်ခွဲမှုအတွက် တရားဝင် 
ပပဌာန်းချက်များ ရှိပါဆသာ်လညး် သစ်ဆတာ 
ဆစာင့်ကကပ်ကကီးကကပ်မှု လုပ်ငန်းများတွင် ဆဒသခံ 
ပပည်သူပါဝင်လာဆစဆရးအတွက် ဆောင်ရွကမ်ှု 
များ မရှိဆသးပါ။ သစ်ဆတာဆစာင့်ကကည့် 
ကကီးကကပ်မှု၊ တိင်ုးတာပခင်း၊ အစီရင်ခံပခင်းနှင့် 
စီစစ်အတညပ်ပုပခင်း (M&MRV) နှင့်ပတ်သက်၍ 
နိုင်ငံအေင့် အဆပခခံနည်းပညာနှင့် ဌာနေိုင်ရာ 
အစီအစဉ်များကုိ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် NFMS/ 
RELs နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ကုိ သတ်မှတ ်
ခဲ့ပါသည။် REDD+ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် 
နိုင်ရန် နိုင်ငံလက်ရှိ အဆပခအဆနနှင့် ပတသ်က် 
သည့် အဆပခခံအချက်အလကမ်ျားကုိ တွက်ချက် 
ထားရန် အဆရးကကီးပါသည်။  

နိုင်ငံဆရးနှင့် ပထဝီ အဆနအထားအရ 
အခက်အခဲများရိှဆစကာမူ သစ်ဆတာဆစာင့်ကကည့် 
ကကီးကကပ်မှုအတွက် ပုိမုိဆကာင်းမွန်ဆသာ သတင်း 
အချက်အလကမ်ျားရရှိနိုင်ရန် အဆဝးမှစးူစမ်း 
ဆလ့လာပခင်းနှင့် ပထဝီဝင်ေုိင်ရာ သတင်းအချက် 
အလကစ်နစ်ကုိ အသံုးပပုခဲ့ပါသည။် ၁၉၈၂ ခုနှစ် 
တွင် အစုိးရမှ သစ်ဆတာဖံုးလွှမ်းမှုနင့်ှ ဆပမအသုးံ 
ချမှုဆပမပံုများ ထုတ်နုိင်ရန် အမျ ိုးသား သစ်ဆတာ 
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သယံဇာတစာရင်း ဆကာက်ယူပခင်း (NFI)ကုိ 
ဆောင်ရွကခ်ဲ့ပါသည။် သ့ုိဆသာ်လညး် (IPCC)၏ 
လမ်းညွှန်ချက်များ နှင့်အည ီဆပမအသုံးချမှု၊ ဆပမ 
အသံုးချမှု ဆပပာင်းလဲပခင်းနှင့် သစ်ဆတာကဏ္ဍ 
(LULUCF)မှ GHG ထုတ်လွှတ်မှုကုိ ေန်းစစ် 
နိုင်ရန် NFI နည်းစနစ်ကုိ ပပန်လညပ်ပင်ေင်ရန် 
လိုအပ်ပါသည။် သစ်ဆတာဉီးစီးဌာနမှ ဉီးဆောင် 
ဉီးရွက်ပပုသည့်အဖွဲ့ အစညး်အဆနပဖင့် ေက်စပ ်
ပတ်သက်သူများနှင့် ညိှနှိုင်းဆေွးဆနွးတုိင်ပင်ကာ 
နည်းစနစ်အသစ်ကုိ ဆရးေွဲရပါမည်။ REDD+ 
အတွက် ယုံကကညစ်ိတ်ချရဆသာ အချက်အလက် 
များပဖစ်ဆကကာင်း ဆသချာဆစရန် ၎င်းနည်းစနစ် 
အား အကဲပဖတရ်မည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် သစ်ဆတာ 
ဥပဆဒရ သစ်ဆတာဉီးစီဌာနသည် အစုအဖွဲ့ ပုိင် 
သစ်ဆတာအတွက် အဆထာက်အပံဆ့ပးရာတင်ွ 
လုိအပ်ဆသာ အကူအညီနှင့် ဆစာင့်ကကည့်ကကီးကကပ် 
မှုများ ဆောင်ရွကရ်န် တာဝန်ရှိပါသည။် ထို့ 
အပပင် ၂၀၁၅၊ ဇန်နဝါရီလတွင် UN-REDD ဆအဂျင်စီ 
များ၏ ပူးဆပါင်းပါဝင်မှုပဖင့် အမျ ိုးသားအေင့် 
REDD+ လမ်းပပဆပမပံုအား အဆကာင်အထည်ဆဖာ် 
ဆောင်ရွကခ်ဲ့ပါသည ် (Than 2013)။ သ့ုိဆသာ် 
လကရ်ှိစီးပွားဆရးသည် သစ်ဆတာများ အဆပါ် 
မီှခုိဆနရဆသာဆကကာင့် လွန်ခ့ဲဆသာ ၁၀နှစ်-၁၅နှစ် 
အတွင်း သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနှုန်း အပမင့်ေုံး 
ဆရာက်ရိှခ့ဲပါသည်။ ၎င်းအကျ ိုးေက်ပဖင့် ဆဒသခံ 
ပပည်သူများ၏ လူမှုစားဝတ်ဆနဆရးကုိ ထိခိုက် 
ဆစကာ REDD+ လုပ်ငန်းများအဆနပဖင့် စိန်ဆခါ်မှု 
များရင်ေိုင်ကကုံဆတွ့ရပါသည်။ ၂၀၃၀ ရညမ်ှနး် 
ချက်များကို ပဖည့်ေည်းရာတင်ွ ကကုံဆတွ့လာ 
နိုင်မည့် စိန်ဆခါ်မှုများကုိ နားလည်ရန်နှင့် အစီ 
အစဉ်၏ ဆအာင်ပမင်မှုများ ေန်းစစ်ရန် ထပ်ေင့် 
အကဲပဖတမ်ှု လိုအပ်ပါသည်။ မူဝါဒ သက်ဆရာက် 
မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ တိကျခုိင်မာဆသာ ေန်းစစ် 
မှုများအဆပါ် အဆပခခံကာ အကဲပဖတ်ပခင်းနှင့် 
ေုံးပဖတခ်ျက်ချပခင်းများ ဆောင်ရွကရ်န် လိုအပ် 
ပါသည။် သ့ုိဆသာ်လည်း ဆဂဟဆဗဒစနစ် 
ဝန်ဆောင်မှု အကျ ိုးဆကျးဇူးများနှင့် ကာဗွန် 

မဟုတဆ်သာ အကျ ိုးဆကျးဇူးများကို တွက်ချက် 
နုိင်သည့် နုိင်ငံအေင့် နည်းပညာစွမ်းဆောင်ရည် 
အားနည်းဆနပါ ဆသးသည်။ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတလ် 
၄ ရက်ဆန့ CIFOR အလုပ်ရု ံ ဆေွးဆနွးပွဲမှ 
အစုိးရဝန်ထမ်းတစ်ဉီးမှ ပမန်မာနုိင်ငံတွင် မီးဆသွး 
စုဆောင်းပခင်း၊ စွမး်အင်သံုးစွဲမှုနှင့် ပတသ်က် 
သည့် တိကျဆသာ အချက်အလက် မရှိဆသး 
ဆကကာင်း မီးဆမာင်းထိုးပပခဲ့ပါသည။် မီးဆသွးနှင့် 
စွမး်အင်အသံုးပပုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စနစ်တကျ 
ဆလ့လာမှုများမရှိဆသးပါ။ ရရိှလာဆသာ အချက် 
အလကမ်ျားသညလ်ည်း အိမဆ်ထာင်စုအလိုက် 
ထုတ်လုပ်မှု ကိန်းဂဏန်းများအဆပါ် အဆပခခံ 
သည့် အချက်အလကမ်ျားသာ ပဖစ်ဆနပါသည်။ 
ထို့အပပင် ဝန်ကကီးဌာနများနှင့် ဆအဂျင်စီများမှ  
အချက်အလကမ်ျ ိုးစုံကုိ တင်ပပကကဆသာ်လညး် 
အချက်အလကမ်ျှေဆဝပခင်းမျ ိုး မဆတွ့ရပါ။ UN-
REDD ၏ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဉီးမှ ထငး်မီးဆသွး 
ထုတ်ယူသည့် အရင်းအပမစ်ကုိ မသိပခင်းသည် 
သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်းနှင့် သစ်ဆတာ အတန်း 
အစားကျေင်းပခင်းကုိ ပဖစ်ဆစသည့် တွန်းအား 
များကုိ ဆပဖရှင်းနိုင်ရန် မှနက်န်ဆသာ မူဝါဒများ 
နှင့် စီမဆံောင်ရွကခ်ျက်များကုိ ချမှတရ်ာတွင် 
ခက်ခဲနုိင်ဆကကာင်း ဆထာက်ပပဆေွးဆနွးခ့ဲပါသည်။ 
UN-REDD ၏ဆတွ့ေုံဆမးပမန်းသူ အေုိအရ 
ယဆန့အထိ စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် သစ်သံုးစွဲမှု 
အား စစ်တမး်ဆကာက်ယူဖပီးစီးပဖစ်ဆသာ်လညး် 
အိမ်သံုးအတွက် အချက်အလက်များမရိှ ဆသးပါ။ 
အလားတူပင် အဆပခခံအဆောက်အဉီ ဖွံ့ ဖဖိုး 
တုိးတက်မှု၏ သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်းနှင့် သစ်ဆတာ 
အတန်းအစား ကျေင်းပခင်းအဆပါ် သက်ဆရာက် 
မှုနင့်ှ ပတသ်က်သည့် အချက်အလကမ်ျားလည်း 
မရှိဆသးပါ။ စီးပွားဆရး ဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်မှုဇုန်များ 
၏ ပတဝ်န်းကျင်ထိခိုက်မှု ေန်းစစ်ပခင်းေိုင်ရာ 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (EIA) အစီရင်ခံစာမှ အချက် 
အလကအ်ချ ို့ကုိ ရရိှခဲ့ဆသာ်လညး် စီးပွားဆရး 
ဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်မှုမရှိဆသာ ဇုန်များနှင့် ပတသ်က် 
သည့် သတင်းအချက်အလက်မရိှဆသးပါ။ ပမန်မာ 
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နိုင်ငံ၏ REDD+ ထိဆရာက်မှု သညလ်ည်း 
မည်သည့် သစ်ဆတာကာဗွန် ထုတ်လွှတ်မှု 
ရညည်ွှန်းပမာဏ (REL) ကုိ အသုံးပပုသည့် 
အဆပါ်တွင် မူတည်ဆနပါသည်။ အလုပ်ရံုဆေွးဆနွး 
ပဲွတွင် UNDP ကုိယ်စားလှယ်  တစ်ဉီး၏ အေုိအရ 
၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် အစုိးရမှချမှတ်ထားဆသာ သစ်ဆတာ 
ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုရည်ညွှန်း ပမာဏ (REL)ကုိ 
အသံုးပပု၍ ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် REDD+ ထိဆရာက်မှု 
ကုိ တိင်ုးတာခဲသ့ည။် ၂၀၁၅ခုနှစ်  သစ်ဆတာ 
ကာဗွန ် ထုတ်လွှတ်မှု ရညည်ွှန်းပမာဏကုိ 
အသံုးပပု၍ REDD+ အဆကာင်အထည်ဆဖာ် 
ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ် 
များပဖစ်ဆသာ သစ်ထုတ်ခွင့် ပိတ်ပင်တားပမစ် 
ပခင်း၊ ခွင့်ပပုလုံးပတကုိ် ဆလျာ့ချပခင်း၊ ဆဒသခံ 
ပပည်သူအစုအဖွဲ့ ပုိင် သစ်ဆတာလုပ်ငန်းလမး် 
ညွှနက်ကားချက်များ (CFI)အား ဆပဖဆလျာ့ဆပး 
ပခင်းနှင့် သစ်ဆတာ များပပန်လညတ်ညဆ်ထာင် 
ဆရး စီမကိံန်း (MRRP)ကုိ ထုတ်ပပန်ပခင်း စသည့် 
မူဝါဒများနှင့် စီမံဆောင်ရွက်မှုများကုိ ဆောင်ရွက် 
ခဲ့ပါသည။် သ့ုိဆသာ် သစ်ဆတာများ ပပန်လည ်
တည်ဆထာင်ပခင်း၊ သစ်ထုတ်ဆရးကုိ တစ်နှစ်ရပ်နား 
ပခင်းနှင့် ခွင့်ပပုလံုးပတ် ဆလျာ့ချပခင်းများမှ ဆလျာ့ချ 
ဆပးဆသာ သစ်ဆတာကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ရည်ညွှန်း 
ပမာဏ ပတသ်က်၍ သုဆတသနများ ထပ်မံ 
ဆောင်ရွကရ်န် လုိအပ်ပါသည။်  

မကကာဆသးမီက ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍနှင့် 
ပတသ်က်၍ ပမန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ သစ်ဆတာ 
ဆပမများတွင် ကျူးဆကျာ်ပခင်းမရှိဘဲ ကုန်ထုတ ်
စွမ်းအားတုိးပမှင့်ဆရးနှင့်အတူ သစ်ဆတာပပုန်းတီး 
ပခင်း လုံးဝမရှိသည့် ထုတ်လုပ်ဆရးကုိ စတင် 
နိုင်ရန် ပမန်မာရ့ာဘာစိုက်ပျ ိုး ထုတ်လုပ်သူများ 
အသင်းနှင့် ဘဏ်များက့ဲသ့ုိဆသာ  ပုဂ္ဂလိက 
ကဏ္ဍ ဆောင်ရွကသူ်များနှင့် ဆေွးဆနွးညှိ 
နှိုင်းမှုများ ဆောင်ရွကလ်ာခဲ့ပါသည။် ဥပမာအား 
ပဖင့် အစိုးရမ ှ ကုန်ထုတ်စွမး်အား တိးုပမှင့်ဆရး 
အတွက် ဆထာက်ပံ့ဆငွများ ပံပ့ိးုဆနစဉ် ရာဘာ 
စိုက်ခင်းတိုးချဲ့ပခင်းကို ဆလျာ့ချရန် တွန်းအား 

ဆပးပခင်းမျ ိုးပဖစ်ပါသည။် ၎င်းအားထုတ်မှု၏ 
ရညရွ်ယ်ချက်သည် သစ်ဆတာ ပပုန်းတီးပခင်း၏ 
အဓိကတွန်းအားပဖစ်ဆသာ ရာဘာစိက်ုခင်း တိုး 
ချဲ့ပခင်း ကုိ ဆပဖရှင်းနိုင်ရန်ပဖစ်ပါသည။် 

အမှနတ်ကယ် အဆကာင်အထည်ဆဖာ် 
ဆောင်ရွကရ်ာတင်ွ အဟန့်အတား ပဖစ်ဆစနိုင် 
သည့် ပဖစ်နိင်ုဆပခများအဆပါ် အချက်အလကမ်ျား 
(သ့ုိမဟုတ်) တွက်ချက်ထားမှုများ မရှိဆသာ် 
လည်း အခန်း ၃ တွင် ဆလျာ့ချနိုင်မည့် နည်း 
လမ်းများကုိ ဆေွးဆနွးထားပါသည။် အလား 
တူပင် သစ်ဆတာပပုန်းတီးပခင်းနှင့် သစ်ဆတာ 
အတန်းအစားကျေင်းပခင်းတို့၏ နိုင်ငံဆရး 
ဆဘာဂဆဗဒ သက်ဆရာက်မှုများကုိ ဆေွးဆနွး 
ထားပါသည။် သ့ုိဆသာ် အကကီးစားစီးပွားဆရး 
လုပ်ငန်းများနှင့် ပို့ကုန်-သွင်းကုန် ကဏ္ဍများ 
သညသ်စ်ဆတာ ပပုန်းတီးပခင်းကုိ တွန်းအား 
ပဖစ်ဆစဆကကာင်း ဆဖာ်ပပသည့် အချက်အလက် 
မရှိသပဖင့် လကရ်ှိမူဝါဒများ နှင့် စီမဆံောင်ရွက ်
ချက်များ၏ သက်ဆရာက်မှုနင့်ှ ထိဆရာက်မှုကုိ 
ခန့်မနှ်းရာတင်ွ အခက်အခဲများ ပဖစ်ဆပါ်ဆစပါ 
သည။် 

၆.၂ စွြး်ဆောင်ရညရိှ်ြှု 
REDD+မဟာဗျူဟာတွင် ဆဖာ်ပပထား 

သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အဆကာင်ထည်ဆဖာ်ရန် 
နှင့် လက်ရိှလုပ်ကုိင်ဆနကျ ပံုမှန်စီးပွားဆရး လုပ်ငန်း 
အဆလ့အကျင့်များကုိ  ဆပပာင်းလဲနုိင်ဆရးအတွက် 
သက်ေိုင်သူများကုိ မက်လုံးဆပးနိုင်ရန်အလို့ငှာ 
REDD+ ကုန်ကျစရိတန်ှင့် အကျ ိုးအပမတ် ညမီျှေ 
ဆစရန်အတွက် REDD+ မူဝါဒကုိ အဆကာင်အထည် 
ဆဖာ်ဆောင်ရွကရ်ာတွင် အစိုးရနှင့် ေက်စပ ်
ပတသ်က်သူများအတွက် ရန်ပုံဆငွ လိုအပ်ပါ 
သည။် REDD+၏ စွမး်ဆောင်ရည်ရှိမှုကုိ 
         ရာတွင် ဆတွ့ကကုံနိုင်ဆသာ အခွင့်အလမ်း 
များနှင့် စိန်ဆခါ်မှုများကို ပု ံ (၁၂) တွင် တင်ပပ 
ထားပါသည။် 
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ယဆန့အထိ သစ်ဆတာပပုန်းတီးမှုနှင့် 
သစ်ဆတာအတန်းအစားကျေင်းမှုတ့ုိမှ ကာဗွန ်
ထုတ်လွှတ်မှုကုိ ဆလျာ့ချပခင်း ကုလသမဂ္ဂ 
ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်ဆသာ အစီအစဉ် (UN-REDD) 
က့ဲသ့ုိဆသာ အလှူရှင်များထံမှ ကူညီဆထာက်ပံ့မှု 
များဆကကာင့် REDD+၏ ကနဉီးကုန်ကျစရိတ် 
များအတွက် စိတ်ချရပါသည။် ဤရန်ပုံဆငွများ 
သည် REDD+မဟာဗျူဟာများ၊ နိုင်ငံအေင့် 
သစ်ဆတာသယံဇာတ စာရင်းဆကာက်ယူပခင်း 
စနစ်၊ REL နှင့် ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအစီ 
အမံေိုင်ရာ သတင်းအချက်အလကမ်ျား ပဖန့်ဆဝ 
ပခင်းစနစ် (SIS)များ ချမှတန်ိုင်ရန်နှင့် REDD+ 

မဟာဗျူဟာများ နှင့်ပတ်သက်သည့်  အလုပ်ရံု 
ဆေွးဆနွးပဲွများစွာ ပပုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ကူညီ 
ပခင်းပဖစပ်ါသည။် ဆဒသခံပပည်သူအစုအဖွဲ့ ပုိင် 
သစ်ဆတာနှင့် MRRP အစီအစဉ်များ ကုိ လကခ် 
 ံကျင့်သံုးသက့ဲသ့ုိ REDD+လုပ်ငန်းများတွင် 
ပူးဆပါင်း ပါဝင်လာဆစရန် တိင်ုးပပည်အနှံ့ရိှ 
ေက်စပပ်တသ်က်သူများအား တရားဝင်အဖွဲ့  
အစည်းများအပဖစ် တရားဝင်အသိအမှတ်ပပုကာ 
အခွင့် အလမ်းများ ပံပ့ိးုဆပးရပါမည်။  

အခန်း ၃ တွင် ဆေွးဆနွးထားသည့် 
အတုိင်း ပမန်မာနုိင်ငံတွင်လည်း သစ်ဆတာပပုန်းတီး 
ပခင်းနှင့် သစ်ဆတာ အတန်းအစားကျေင်းပခင်းမှ 

                                   

စွြ်းဆောင်ရည်ရှိြှု 

အြေွင့်အလြ်းြျား စိန်ဆြေ ြှုြျား 

 အာမခံချက်ရိှဆသာ REDD+ ကနဉီး ကုန်ကျစရိတ် 

 REDD+ အစီအစဉ်ကို လက်ခံကျင့်သံုး ပခင်း 

 နိုင်ငံအေင့် REDD+ မဟာဗျူဟာကို   ကကမ်း 

ပပုပခင်း 
 နိုင်ငံအေင့်သစ်ဆတာဆစာင့်ကကည့်ကကီးကကပ်

မှုစနစ် စတင်ပခင်း 

 သစ်ဆတာကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ရည်ညွှန်း 

ပမာဏနှင့် သစ်ဆတာ ရည်ညွှန်းပမာဏကို 

ပပငေ်င်တင်သွင်း ပခင်း 
 ကာကွယဆ်စာင့်ဆရှာက်မှု အစီအမံေိုင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်များ ပဖန့်ဆဝပခင်း 

စနစ် စတင်ပခင်း 

 စွမ်းဆောင်ရည်ပမှင့်တင်ဆရး အစီအစဉ် 

(ဥပမာ-REDD+ သင်တန်းဆကျာင်း ကုိ 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ပခင်း 

 ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ (သက်ေိုင်ရာ 

ဝန်ကကီး ဌာနများ၊ CSOs၊ NGOs၊ EAOs နှင့် 

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ) ညှိနှိုင်းဆေွးဆနွးပခင်း  

 ဆဒသခံပပည်သူအစုအဖဲွ့ပုိင် သစ်ဆတာ အစီအစဉ် 
များကို လက်ခံကျင့်သံုးပခင်း 

 ပမန်မာနုိင်ငံသစ်ဆတာများပပန်လည် တည်ဆထာင် 

ဆရးစီမံကိန်း (MRRP)  လက်ခံကျင့်သံုးပခင်း 

 ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အကျ ိုးအပမတ်တွက်ချက်မှုမရှိဆသးပခင်း 

 အကျ ိုးအပမတ်ခွဲဆဝမှု ယန္တရား အေင်သင့်မပဖစ်ဆသးပခင်း 

 ဘဏ္ဍာဆရးယန္တရားတွင် ကန့်သတ်ချက်များရိှပခင်း (ဥပမာ- ရလဒ် 

အဆပခပပု ဆငွဆပးဆချမှုများကို မည်သ့ုိ ရယူရမည်၊ ၎င်းတို့အား 
မည်သ့ုိပဖန့်ဆဝ/စီမံခန့်ခွဲရမည် အစရိှသပဖင့်) 

 CF အပါအဝင် MRRP အား ဆစာင့်ကကည့်ကကီးကကပ်မှုနှင့် အကဲပဖတ်မှု 

တွင် အားနည်းပခင်း 

 “သစ်ဆတာအတန်းအစားကျေင်းပခင်းမှ ထုတ်လွှတ်မှု ဆလျာ့ချ 

ပခင်း” ကို တွက်ချက်ရန် စွမ်းဆောင်ရည် အကန့်အသတ် ရိှပခင်း 
 “REDD +”လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ကာဗွန်ပမင့်တက်လာမှုကို တွက်ချက် 

ရန် စွမ်းဆောင်ရည် အကန့်အသတ်ရိှပခင်း (သစ်ဆတာနှင့် သစ်ဆတာ 

ထိန်းသိမ်းဆရးအတွက် ဆရရှည်တည်တံဆ့သာ စီမံခန့်ခွဲမှု) 

 ပပည်နယ်/တိုင်းဆဒသကကီးအေင့် အဆကာင်အထည်ဆဖာ်မှု 

 အဆရာင်းအဝယ် စရိတ်ပမင့်တက်ဆစဆသာ ပလပ်ဆပမများ အသံုးချမှု၊ 
သစ်အဆချာထည်ထုတ်လုပ်ဆသာ စက်ရုံများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် 

မပပည့်ဝမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ကကီးဌာနများ အကကား ပဋိပက္ခများ 

                 

 အစုိးရနှင့် အရပ်ဘက်အဖဲွ့အစည်းနှင့်ယှဉ်လျှေင် ပုဂ္ဂလိက အဖဲွ့အစည်း 

အတွက် မတူညီဆသာ ဆောင်ရွက်ချက်များ လိုအပ်ပခင်း  
 နိုင်ငံအေင့် REDD+ (ရလဒ်အဆပခပပုဆငွဆပးဆချမှု)နှင့် ကာဗွန် 

ကုန်သွယမ်ှုယန္တရား (ဥပမာ- ကာဗွန်အဆရာင်း အဝယ်ေိုင်ရာ 

ဆေးကွက်) အကကား မျှေတဆစပခင်း 

ပံု-၁၂။ မြနြ်ာနုိင်ငံတွင် REDD+ စွြ်းဆောင်ရည်ရိှြှုကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကကုံဆတွ့နုိင်ဆသာ အြေွင့်အလြ်းနှင့် 

စိန်ဆြေ ြှုြျား 
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ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုဆလျာ့ချပခင်းပဖင့် ရာသီဥတု 
ဆပပာင်းလဲမှု ဆလျာ့ချဆရးကုိ ဆောင်ရွက်နုိင်သည့် 
အလားအလာများစွာရှိပါသည်။ သ့ုိဆသာ် အစိုးရ 
ဆအဂျင်စီများမှ ဆတွ့ေုံ ဆမးပမန်းခံသူများနှင့် 
အလုပ်ရုဆံေွးဆနွး ပွတဲွင်ပါဝင်ခဲ့ဆသာ ေက်စပ် 
ပတသ်က်သူများမှ အစုိးရ ဆအဂျင်စီများတွင် 
သစ်ဆတာ အတန်းအစားကျေင်းပခင်းမှ ကာဗွန ်
ထုတ်လွှတ်မှုဆလျှော့ချဆရးနှင့် စဉ်ေက်မပပတ် 
သစ်ဆတာစီမံခန့်ခွဲမှုမှ ကာဗွန်တိးုပွားမှုတို့ကုိ 
တွက်ချက်ရန် နည်းပညာပုိင်းေုိင်ရာ စွမ်းဆောင် 
ရည် အားနည်းချက်များရှိဆကကာင်း ဆပပာေိ ု
ခဲ့ကကပါသည။် ထို့အပပင် REDD+ မဟာဗျူဟာ 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ်နိုင်ဆရးအတွက် ကုန်ကျ 
စရိတန်ှင့် အကျ ိုးဆကျးဇူးများနည်းတူ မဟာ 
ဗျူဟာတင်ွ ပါဝင်ဆသာ မူဝါဒများနှင့် စီမံ 
ဆောင်ရွကခ်ျက် တစ်ခုချင်းစီအတွက် ကုန်ကျ 
စရိတန်ှင့် အကျ ိုးအပမတမ်ျားနှင့်ပတ်သက်သည့် 
အဆသးစိတ် တွက်ချက်မှုများ မရှိဆသးပါ။ 
၎င်းအပပင် REDD+ အကျ ိုးအပမတခ်ွဲဆဝမှုနင်ှ 
ပတသ်က်သည့် ယန္တရားလည်း မရှိဆသးပါ။  
၂၀၁၂ ခုနှစ် တွင် သစ်ဆတာဉီးစီးဌာနသည် 
REDD+ ကကိုတင်ပပင်ေင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင် 
ဆသာ အချက်များနှင့်အညီ ကကိုတင်ပပင်ေင်မှု 
နှင့်ပတ်သက်သည့် စာဆစာင်များကုိ ပဖန့်ဆဝခဲ့ 
ပါသည။် REDD+ ရန်ပုံဆငွ တညဆ်ထာင်ပခင်း၊ 
အကျ ိုးအပမတ်ခဲွဆဝပခင်းစနစ်နှင့် ပတ်သက်သည့်  
အချ ို့ဆသာ အားနည်းချက်များကုိ ဆဖာ်ပပခဲပ့ါ 
သည် (Oo 2013)။ အကျ ိုးအပမတ်ခဲွဆဝမှု အတွက် 
ဆဒသခံပပညသူ် အစုအဖွဲ့ ပိင်ုသစ်ဆတာမှ ရရိှခ့ဲ 
ဆသာ သင်ခန်းစာများကုိ အဆပခတည်၍ ဆောင် 
ရွက်သင့်ပါသည် (Oo 2013)။ အသိပညာ ဆပး 
ဆရးနှင့် စွမး်ဆောင်ရည်ပမှင့်တင်ဆရး အစီအစဉ် 
များက့ဲသ့ုိဆသာ ဆဒသခံပပည်သူ အစုအဖဲွ့ပိုင် 
သစ်ဆတာ (CF) နှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်း 
များသည် သစ်ဆတာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စိုက်ခင်း 
တညဆ်ထာင်ပခင်းများတွင် ဆဒသခံများ၏ စွမး် 
ရညဖ်ွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်ဆရးကုိ အဆထာက်အပံဆ့ပး 

ပခင်းပဖင့် REDD+ သစ်ဆတာစီမံခန့်ခွဲမှု ကုိ 
အကျ ိုးအပမတပ်ဖစ်ထွန်းဆစပါသည။် သ့ုိဆသာ် 
အစိုးရဝန်ထမ်းများ၏ ဆပဖေိုမှုအရ ၎င်းတို့သည် 
REDD+ ရလဒ ် အဆပခပပုဆငွ ဆပးဆချမှုနှင့် 
ပတသ်က်၍ မည်သ့ုိမည်ပုံ နားလည်လက်ခ ံ
ရမည်ကုိ ဆသချာ မသိကကဆသးပါ။  

အများအားပဖင့် REDD+အတွက် ကနဉီး 
ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် ဆသချာမှုရိှဆသာ်လည်း 
အခန်း ၃၊ ၄ နှင့် ၅တွင် အစုိးရဆအဂျင်စီများ 
အကကား လုပ်ပုိင်ခွင့်အာဏာ ထပ်ဆနပခင်း၊ 
အကျင့်ပျက်ပခစားမှုများပခင်း နှင့် ဆပမယာပဋိပက္ခ 
များဆကကာင့် REDD+မူဝါဒများ အဆကာင်အထည် 
ဆဖာ်ရာတွင် အဆရာင်းအဝယ် ကုန်ကျစရိတ ်
သည် ပမင့်မားဆနဆကကာင်း ဆဖာ်ပပထားပါသည။် 
                               ဆစျးကွက် 
ဆတာင်းေိုမှုများဆသာ သစ်မျ ိုးများကုိ နိုင်ငံပခား 
တင်ပို့နိုင်ရန် အလွန်အကျွ ံ ထုတ်ယူခဲ့ပါ သည ်
(Springate-Baginsky 2015)။ သစ်ဆတာ 
သယံဇာတအရင်းအပမစ်ထုတ်ယူဆသာ လုပ်ငန်း 
များကုိ ဆလျှော့ချမှုမရှိလျှေင် REDD+ လုပ်ငန်းများ 
အတွက် သံုးစွဲခဲ့ရဆသာ ရန်ပုံဆငွများသည် 
အချည်းနှီးသာ ပဖစ်ဆစပါသည။် ပလပ်ဆပမ 
အသံုးချမှုနှင့် သစ်အဆချာထညထ်ုတ်လုပ်ဆသာ 
စက်ရုံများ၏ စွမး်ဆောင်ရည် မပပည့်ဝမှုနင့်ှ 
ပတသ်က်၍ MoNREC နှင့် စိုက်ပျ ိုးဆရး၊ 
ဆမွးပမူဆရးနှင့် ေည်ဆပမာင်းဝန်ကကီးဌာနအကကား 
ပဋပိက္ခများ ပဖစ်ပွားဆစကာ REDD+ ၏ 
စွမး်ဆောင်ရည်ရှိမှု အဆပါ် သက်ဆရာက်မှုများ 
ရှိလာပါသည။် ဆပမလွတ၊် ဆပမလပ်နှင့် ဆပမရိုင်း 
ဥပဆဒနှင့် စီးပွားဆရးဖံွ့ဖဖိုးလာဆစရန် ရညရွ်ယ ်
ချက်ပဖင့် ထုတ်ပပန်ခဲဆ့သာ FDI နိုင်ငံပခားရင်းနှီး 
မှုနင့်ှပတ်သက်သည့် မူဝါဒများသည် ပတဝ်န်း 
ကျင်ေိုင်ရာ ရညမ်ှနး်ချက်များ (သစ်ဆတာ 
ပပုန်းတီးပခင်းနှင့် ဆတာအတန်းအစားကျပခင်းကုိ 
ဆလျှော့ချပခင်း)ကုိ အဆလးမထားဆသာ်လည်း 
အကကီးစားလုပ်ငန်းရှင်များကုိ ဆထာက်ခံဆပး 
လျက်ရှိပါသည်။       မူဝါဒ များသည် ဆရရှည် 
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တညတ်ံဆ့ရး(သ့ုိမဟုတ်)ပဖစ်နိင်ုဆပခကို အဘက် 
ဘက်မှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပခင်းထက် သဘာဝ 
သယံဇာတအရင်းအပမစ်ထုတ်ယူရာတွင် ပပည်တွင်း 
ပပည်ပရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများကုိ ပိမုို အဆလးဆပး 
ထားပါသည။် ထို့အပပင် ဆရွှတူးဆဖာ်ပခင်းသည် 
အဆပခခံအဆောက်အဉီ ဖံွ ဖ့ဖိုးတုိးတက်မှု (လမ်းနှင့် 
အဆပခချဆနထိုင်မှုများ) ကုိ တပါတညး်ပဖစ်ဆပါ် 
ဆစကာ ရှမး်ပပည်နယ် က့ဲသ့ုိဆသာ ဆတာင်ဆပါ် 
နှင့် ဆတာင်တန်းဆဒသ ရှိသစ်ဆတာများတွင် 
ဆပမယာေုံးရှုံးမှုနှင့် ပတ၀်န်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု 
များကုိ ပဖစ်ဆစဆသာ ဆပမယာသိမး်ေညး်မှုကုိ 
ပမင့်မားဆစပါသည်(Andersen 2015)။ တမလန်း 
နှင့် ကျွန်းသစ်က့ဲသ့ုိဆသာ မျ ိုးစိတ်များကုိသာ
ဆစျးကွက်ဆတာင်းေိုမှု များလာပခင်းသည် တစ် 
နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာပဖင့် သစ်ဆတာရွက်အုပ် 
ဖုးံလွှမ်းမှုအဆပါ် သက်ဆရာက်မှုရှိဆသာ်လညး် 
ဖဂိုလ်တုဓါတ်ပံုများသည် သစ်ဆတာ အတန်း 
အစားကျေင်းပခင်းကုိ အပပည့်အဝခွဲပခားနိုင်ပခင်း 
မရှိဆသာဆကကာင့် သစ်ဆတာသယံဇာတ အရင်း 
အပမစ်စာရင်း ဆကာက်ယူပခင်းများ ထပ်မံ 
လိုအပ်ပါသည ်(Treue et al, 2016)။  

အစိုးရအဆနပဖင့် စီးပွားဆရး ဖွံ့ ဖဖိုးတိုး 
တက်မှုရည်မှန်းချက်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဆရရှည် 
တည်တ့ံမှုဆရး ဆောင်ရွက်မှုများအကကား မျှေတစွာ 
ဆောင်ရွက်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ ကာဗွန်အဆရာင်း 
အဝယ်ေုိင်ရာ ဆေးကွက်အကကား ပဖစ်လာနိုင် 
မည့် အလားအလာများကုိ နှိုင်းယှဉ်ဆဖာ်ပပထား 
သည့်  အချက်အလကမ်ျားနှင့် တွက်ချက်မှုများ 
ကုိ ဆတာင်းေိုထားရပါမည။် မူဝါဒချမှတသူ်များ 
အတွက် REDD+ အဆရာင်းအဝယ် ကုန်ကျစရိတ ်
နှင့်/သ့ုိမဟုတ် ဆဒသခံ ပပည်သူအစုအဖွဲ့ ပုိင် 
သစ်ဆတာနှင့် ပတသ်က်သည့် အဆကကာင်းအရာ 
များကုိဆောင်ရွကထ်ားသင့်ပါသည။် ဆနာက်ေုံး 
အဆနပဖင့် “ +”ဆောင်ဆသာ လုပ်ငန်းစဉ်များ 
(ဥပမာ - MRRPမှ ကာဗွနတ်ွက်ချက်ပခင်းနှင့် 
ကာဗွန်မဟုတဆ်သာ အကျ ိုးဆကျးဇူးများ) နှင့် 
ပတသ်က်၍ စာရင်းပပုစုထားမှုများသည် အစုိးရ 

၏ မူဝါဒေိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ပဖစ်ဆသာ်လည်း 
အစိုးရဆအဂျင်စီများသည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်များ 
ကုိ မည်သ့ုိဆောင်ရွကရ်မညန်ှင့် ပတသ်က်၍ 
                                        

၆.၃ တန်းတူညီြျှမြေင်း 
ပု(ံ၁၃)တွင် ပမန်မာနိင်ုငံတွင် REDD+ 

အား တန်းတူညီမျှေစွာ အဆကာင်အထည်ဆဖာ် 
ဆောင်ရွကရ်ာတင်ွ ကကုံဆတွ့ရဆသာ အခွင့် 
အလမ်းများနှင့် စိန်ဆခါ်မှုများကုိ ဆဖာ်ပပထား 
ပါသည။် ပမန်မာ့အစိုးရသည် တိင်ုးရင်းသား 
လူမျ ိုးအကကား မဆကျနပ်ချက်များအား ကုိင်တွယ် 
ဆပဖရှင်းမူစနစ်က့ဲသ့ုိ SIS နှင့် FPIC စံချနိ်စံညွှန်း 
များကုိ အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ပခင်းပဖင့်  တန်းတ ူ
ညမီျှေရှိဆရးကုိ ဆောင်ရွကဆ်နပါသည်။ 

၂၀၁၅ခုနှစ် တိင်ုးရင်းသားလူမျ ိုးများ၏ 
အခွင့်အဆရး ကာကွယ်ဆစာင့်ဆရှာက်သည့် 
ဥပဆဒတွင် တိင်ုးရင်းသားလူမျ ိုးစုများ၏ ဆဒသ 
များတွင် ဖွံ့ ဖဖိုးတိးုတက်ဆရးစီမကိံန်း၊ သဘာဝ 
သယံဇာတ အရင်းအပမစ်များထုတ်ယူပခင်းနှင့်  
စီးပွားဆရးေိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကုိ အဆကာင် 
အထည်ဆဖာ်ရာတွင် ဆဒသခံတိင်ုးရင်းသားများ 
၏ FPIC လုိအပ်ဆကကာင်း ရှင်းလငး်ဆဖာ်ပပခဲပ့ါ 
သည။် ဥပဆဒတွင် နိုင်ငံအေင့်နှင့် တိင်ုးဆဒသ 
ကကီးအေင့်ရှိ တိင်ုးရင်းသားလူမျ ိုးစုများအတွက် 
မဆကျနပ်ချက်တိုင်ကကားမှု ယန္တရားကုိလည်း 
ဆဖာ်ပပထားပါသည။် MoECAF (ယခု MoNREC) 
သည် FPIC နှင့် ဆဒသခံပပည်သူအစုအဖွဲ့ ပုိင် 
သစ်ဆတာလုပ်ငန်းများမှတေင့် တိင်ုးရင်းသား 
လူနည်းစုများနှင့် ဆဒသခံပပည်သူများ၏ အခွင့် 
အဆရးများကုိ အသိအမှတ်ပပုရန် ဆောင်ရွက ်
ဆနခဲ့ဖပီး ပဖစ်ပါသည။် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် FPICကုိ 
ကျင့်သံုးရန် ကတိကဝတ်များ ရှိဆသာ်လညး် 
လက်ဆတွ ့အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ရာတွင် ရှင်းလင်း 
မှုမရိှဆသးပါ။ ဆဒသခံပပည်သူများသည် အသိဆပး 
ေုံးပဖတခ်ျက်များ ပပုလုပ်ရန် လုံဆလာက်ဆသာ 
စွမး်ဆောင်ရည် မရှိဆသာဆကကာင့် FPIC ကုိ 
လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အဆစာပုိင်းတွင် ဆောင်ရွက ်
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သင့်ပါသည။် FPIC ဆောင်ရွက်ရန် အဆသးစိတ် 
လမ်းညွှန်ချက်များရှိပါသည်(UN-REDD 2013)။ 
REDD+ ကကိုတင် ပပင်ေင်မှုများနှင့် အနာဂတ် 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် 
ကျားမတန်း တူညီမျှေမှုနင့်ှ ဌာဆနတိုင်းရင်းသား 
များ၏ အခွင့်အဆရးကုိ ဆလးစားမှုတို့ကုိ 
ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည။် သ့ုိဆသာ် 
သစ်ဆတာသယံဇာတ အရင်းအပမစ်စီမံခန့်ခွဲမှု 
တွင် ၎င်းရှုဆထာင့်နှစ်ခုစလုံးနှင့် ပတသ်က်၍ 
အစပျ ိုးေဲပဖစ်ပါသည် (UNREDD 2013)။  

ထို့အပပင် REDD+ အေင်သင့်ပဖစ်မှု 
လမ်းပပဆပမပံု ဖွံ့ ဖဖိုးတိုးတက်ဆရးတွင် ေက်စပ် 
ပတသ်က်သူများ၏ ဆေွးဆနွးညိှနှိုင်းမှု အေင့် 
ငါးေင့်ပါဝင်ပါသည။် ဥပမာအားပဖင့် အမျ ိုးသား 
အေင့်အလုပ်ရံုဆေွးဆနွးပဲွ၊ ဆဒသေုိင်ရာ အလုပ်ရံု 
ဆေွးဆနွးပဲွများနှင့် ဆနာက်ေုံးအတည်ပပုပခင်း 
အလုပ်ရုဆံေွးဆနွးပဲွများကုိ ဆောင်ရွကပ်ခင်းပဖင့် 
အမျ ိုးသားအေင့် ဆေွးဆနွးညိှနှိုင်းပခင်း လုပ်ငန်း 
စဉ ် အေင့်ငါးေင့်တင်ွ နိုင်ငံအေင့် FPIC 
လမ်းညွှန်ချက်များကုိ ပပန်လညေ်န်းစစ်ပခင်းနှင့် 
အတညပ်ပုပခင်းများကုိ ဆောင်ရွကခ်ဲ့ ပါသည် 
(UN-REDD 2013)။ ဆေွးဆနွးညိှနှိုင်းမှုများမှ  
ေုံးပဖတခ်ျက်ချမှတ်ပခင်း လုပင်န်းစဉ်များတွင် 

ေက်စပ ် ပတသ်က်သူများစွာ ပါဝင်နိုင်ဆအာင် 
စတင်ဆောင်ရွကခ်ဲ့ဆကကာင်း ဆဖာ်ပပခဲ့ပါသည။် 
သ့ုိဆသာ် ၎င်းလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ထိဆရာက်မှုနှင့် 
စွမး်ဆောင်ရည်ရှိမှုကုိ အကဲပဖတရ်န် ေက်စပ် 
ပတသ်က်သူများ ပါဝင်လာမှု  အတိင်ုးအတာနှင့် 
ရလဒ်များအပါ် ရှင်းလင်းဆသာ အချက်အလက် 
များ ရရိှရန် လိုအပ်ပါသည။် 

မူဝါဒများအဆကာင်အထည်ဆဖာ်ဆရးအ
တွက် အဆရးကကီးဆသာစိန်ဆခါ်မှုသည် ဆဒသခံ 
ပပည်သူများ၏ ဆပမယာပုိင်ေုိင်ခွင့်အား ကန့်သတ် 
ထားရှိပခင်း ပဖစ်ပါသည။် ဆဒသခံပပည်သူများ 
သည် ငှားရမ်းအသံုးပပုခွင့်ကုိ ခွင့်ပပုထား ဆသာ ်
လည်း ဆပမယာအားလုံးသည် နိုင်ငံဆတာပ်ိုင် 
ပဖစ်ပါသည်။ ဗဟုိအစုိးရ၏ အာဏာသက်ဆရာက်မှု 
ပပင်ထန်းပခင်းသည်  REDD+က့ဲသ့ုိဆသာ မူဝါဒကုိ 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ရာတွင် ထိဆရာက်မှုရှိလှ 
ဆသာ်လည်း  ဆပမယာပုိင်ေုိင်ခွင့် အကန့်အသတ် 
ရှိပခင်းသည် သစ်ဆတာဆပမများ ကျုးဆကျာ ်
သိမး်ပိုက်ပခင်းကို ပဖစ်ဆပါ်ဆစနိုင်ပါသည။် 

REDD+ အဆကာင်အထညဆ်ဖာ်နိုင်ရန် 
မဟာဗျူဟာတစ်ခုအပဖစ်  ဆဒသခံပပည်သူအစု 
အဖဲွ့ပုိင် သစ်ဆတာကုိ လက်ခံကျင့်သံုးသည့်အပပင် 
ပပဿနာကို ဆပဖရှင်းနိုင်ရန် အလားအလာ 

အြေွင့်အလြ်းြျား စိန်ဆြေ ြှုြျား 

 ဆပမယာစီမံအုပ်ချုပ်ရာတွင် ညီမျှေမှုရိှဆစရန်နှင့် 
တုိင်းရင်းသား လူနည်းစုများ၏ အခွင့်အဆရးများ 
ကုိ အသိအမှတ်ပပုရန် CF အစီအစဉ်နှင့် အမျ ိုးသား 
ဆပမအသံုးချမှု မူဝါဒ  

 ဆဒသအေင့်နငှ့် နုိင်ငံအေင့်တွင် တုိင်းရင်းသား 
လူမျ ိုးစုများ၏ မဆကျနပ်မှုများကို တုိင်ကကားနုိင်မှု 
ယန္တရားရိှပခင်း 

 FPIC အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ပခင်း 
 SIS ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ဆစပခင်း 
 ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ညှိနှိုင်းဆေွးဆနွးမှု 
အေင့် ငါးေင့် ပါဝင်ဆသာ REDD+ လမ်းပပဆပမပံု  

 REDD နှင့် ++ 

 ဌာဆနတုိင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အဆရး ေုိင်ရာ 
နိုင်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်း အဆကာင်အထည်ဆဖာ်မှု 
အားနည်းပခင်း 

 ဆဒသခံပပည်သူများ၏ ဆပမယာပုိင်ေုိင်ခွင့် အကန့် 
အသတ်ရှိပခင်း 

 ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍများအား ဆပမအသံုးချခွင့်များ 
ပုိမုိဆပးအပထ်ားပခင်း 

 ဆပမသိမ်းေည်းမှု အန္တရာယ် 
 အကျ ိုးအပမတ်ခွဲဆဝမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဆေွးဆနွး 
ပငင်းခုံမှုများ ရိှဆနပခင်း 

 REDD ကိုလွှမ်းမိုးဆနသည့် ++ လုပ်ငန်းစဉ် များ 

ပံု-၁၃ မြန်ြာနုိင်ငံတွင် REDD+အဆကာင်အထည်ဆော်ရာတွင် တန်းတူညီြျှြှုရိှဆစဆရးတွင် ဆတွ့ကကုံ 

နုိင်ဆသာ အြေွင့်အလြ်းြျားနှင့် စိန်ဆြေ ြှုြျား 
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လည်း ရှိပါသည။် CF လုပ်ငန်းစဉ်များ အတွက် 
CFI သည် ဆဒသခံပပည်သူများ၏ အသံုးပပုမှုနှင့် 
သက်တမ်းတိးုနိုင်သည့် အပပင် နှစ် ၃၀ အထိ 
ဆပမယာပိုင်ေိုင်ခွင့်စီမံခန့်ခွဲမှုကုိ ခွင့်ပပုထားပါ 
သည။် CF လုပ်ငန်းစဉ်များကုိ ပံပ့ိးုဆပးနိုင်ရန် 
အတွက် ၁၉၉၂ သစ်ဆတာဥပဆဒကုိ ပပန်လည ်
ပပင်ေင်ကာ  CF လုပ်ငန်းစဉ်များ ပုိမုိ ဆကာင်းမွန် 
ဆစခဲ့ပါသည။် ဥပဆဒအသစ်တွင် ဆဒသခံပပည်သူ 
အစုအဖွဲ့ ပုိင်သစ်ဆတာမှ သစ်ဆတာထွက်ပစ္စညး် 
များကုိ ထုတ်ယူခွင့်ပပုထားသည့်အပပင် စိုက်ခင်း 
တညဆ်ထာင်ပခင်းနှင့် သစ်ကုန်သွယ်ပခင်းတို့တွင် 
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ပါဝင်နုိင်ဆရးကုိလည်း ဆောင်ရွက် 
ထားပါသည။် သ့ုိဆသာ် အထကတ်ွင်ရှင်းပပ ထား 
သည့်အတိင်ုး ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ပါဝင်သူများကုိ 
ဆပမယာအသံုးပပုပုိင်ခွင့် ပုိမုိဆပးထားသပဖင့် ရင်းနီှး 
ပမှုပ်နှံမှုများ ပိမုိရုရှိလာကာ ဆဒသခံပပည်သူများ 
အတွက် ေုိးကျ ိုးများ ပဖစ်ဆပါ်ဆစလျက်ရှိပါ 
သည။် ၎င်းအပပင် REDD+ ၏ ထိဆရာက်မှုနှင့် 
တန်းတူညီမျှေမှုကုိ ထိခိုက်ဆစနိုင်ပါဆသးသည။် 

ထ့ုိဆကကာင့် CFI သည် သစ်ဆတာပပုန်းတီး 
ပခင်းနှင့် သစ်ဆတာအတန်းအစားကျေင်းပခင်းကုိ 
ဆလျှော့ချဆစသည့်  ဆဂဟဆဗဒစနစ် ဝန်ဆောင်မှု 
များကုိ ပမင့်မားဆစဆသာဆကကာင့် ဆဒသခံပပည်သူ 
များ၏ ဆပမယာပိုင်ေိုင်ခွင့်ကုိ ဆသချာဆစဆသာ 
မူဝါဒများ အလွန်အဆရးကကီးလှပါသည်။ CFI 
တွင် ဓဆလ့ထုံးတမး်ေိုင်ရာ ပိင်ုေိုင်ခွင့်နှင့် 
ဆဒသခံ ပပည်သူများ၏အသံုးပပုခွင့်များကုိ အသိ 
အမှတ်ပပုမှုများ ပါဝင်လာဆသာအခါ တရားဝင် 
ပိင်ုေိုင်မှု၊ ဥပဆဒဆရးရာဆသချာဆစမှုများနှင့် 
ဆဒသခံပပညသူ် ပူးဆပါင်းပါဝင်မှုများအတွက် 
တွန်းအားများ ပဖစ်ဆပါ်ဆစပါသည။် ထို့ဆကကာင့် 
ဆဒသခံပပညသူ် အစုအဖွဲ့ ပိင်ု သစ်ဆတာသည် 
REDD+ အစီအစဉ်၏ လူမှုဆရးေိုင်ရာ ကာကွယ် 
ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအစီအမံ ဖံွ ဖ့ဖိုးတုိးတက်မှု အတွက် 
အဆထာက်အပံဆ့ပးလျက်ရှိပါ သည။်  

အစိုးရမှလညး် ၂၀၃၀တွင် ၁၀၀%ဆသာ 
ပပည်သူလူထုများ လျှေပ်စစ်ဓာတ်အား သံုးစဲွနုိင်ဆရး 

ဆောင်ရွက်ပခင်းပဖင့် ဆဒသခံပပည်သူများ၏ သက်သာ 
ဆချာင်ချဆိရးကုိ ပမှင့်တင်ရန် ကကိုးစားဆနပါသည်။ 
၎င်းရည်မှန်းချက်ဆအာင်ပမင်ရန် အစုိးရမှ ဆရအား 
လျှေပ်စစ်အတွက် ေည်များ စတင်တည်ဆောက် 
လာခဲ့ပါသည။် သ့ုိဆသာ် ေညမ်ျား ကျယ်ကျယ် 
ပပန့်ပပန့်တည်ဆောက်လာပခင်းသည် REDD+ 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆောင်ရွကပ်ခင်းကုိ 
ဆနှာင့်ဆနှးဆစပါသည။် ေညတ်ညဆ်ောက်ရာ 
တွင် ဆနရာအဆတာ်များများအား ပျက်စီးဆစ 
သည့်အပပင် ၎င်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆနထိုင် 
ဆသာ ဆဒသခံပပညသူ်များကုိ ပပန်လညဆ်နရာချ 
ထားဆပးရန်လည်း လိုအပ်ပါသည။် သ့ုိဆသာ် 
ဆဒသခံပပညသူ်များ အဆနပဖင့် ၎င်းတို့၏ရပ်ရွာ 
ကုိ စွန့်ခွာရမည်ပဖစ်ဖပီး အစမှစ၍ ပပန်လည ်
စတင်ရမည ် ပဖစ်ဆသာဆကကာင့် အလွယ်တကူ 
သဆဘာတူညဖီို့ရန် မလွယ်ကူလှပါ။ အစုိးရမ ှ
သင့်ဆလျာ်ဆသာရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု အစီအစဉ် မရိှ 
ပါက ပဋပိက္ခများကုိ ပိမုိုပဖစ်ပာွးဆစနိုင်ပါသည။်  

အခန်း ၃ နှင့် ၄ တွင်ဆဖာ်ပပထားသည့် 
အတိင်ုး သစ်ထုတ်ပခင်း၊ စီးပွားဆရးေန်လာမှုနှင့် 
ေက်စပဆ်သာ အကျင့်ပျက်ပခစားမှုသည်  သစ် 
ထုတ်ပခင်း၊ သစ်ဆတာစီမံခန့်ခဲွပခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ 
အကျ ိုးအပမတ် ခဲွဆဝရာတွင် မမျှေတမှုများ ပဖစ်ဆပါ် 
ဆစသက့ဲသို့ ဆကျးလက်ဆဒသများတွင် ေင်းရဲ 
နွမး်ပါးမှုနှင့် အလုပ်အကိုင်ရှာပါးမှုသည် REDD+ 

၏ တန်းတူညီမျှေမှုရှိပခင်းကုိ ထိခိုက်ဆစနိုင်ပါ 
သည။် 

သစ်ဆတာအားလုံးသည် နိုင်ငံဆတာ်ပုိင် 
ပဖစ်ဆသာဆကကာင့် ဆဒသခံပပည်သူများအဆနပဖင့် 
အသံုးပပုခွင့် (သက်တမ်းတိးု ငှားရမ်းနိုင်သည့် 
စနစ)် ရိှဆသာ်လညး် မိရိုးဖလာေိုင်ရာ ဆပမယာ 
ပိင်ုေိုင်ခွင့်အား အသိအမှတ်ပပုရန် အခက်အခဲ 
ပဖစ်ဆနပါဆသးသည် (Ferguson 2014)။ ဆယဘုယျ 
အားပဖင့် ပမန်မာနိင်ုငံရှိ ဆပမယာမူဝါဒများသည် 
တန်းတူညီမျှေမှုကုိ ပမှင့်တင်မဆပးပါ။ CFIs သည် 
တန်းတူညီမျှေမှု၊ သစ်ဆတာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် သုခ 
ချမ်းသာတိုးပွားဆစရန် ကကိုးပမ်းမှု တစ်ခုပဖစ်ပါ 
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သည။် ဆဒသခံပပည်သူ အစုအဖွဲ့ ပုိင်သစ်ဆတာ၏ 
အဓိကအတားအေီးမှာ ဆကျးလက်ဆနပပည်သူ 
များမှ CFIs ၏ သဆဘာတရားများ၊ လမ်းညွှန် 
မှုများနှင့် ပပန်လညထ်ူဆထာင်ဆရး နည်းစနစ် 
များနှင့် ပတသ်က်သည့် ဆနာက်ေုံး သတင်း 
အချက်အလကမ်ျားကုိ လကလ်ှမ်းမမီှပဖစ်ပါ 
သည။် ဆဝးလံဆခါင်သီမှုဆကကာင့် ဆတာင်ဆပါ် 
ဆဒသများတွင် ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာ စိုက်ပျ ိုး 
ဆနဆသာ ဆဒသခံပပည်သူများသည် ဆခတ်သစ် 
နည်းပညာများနှင့် ကူညီဆထာက်ပ့ံမှုများကုိ ရရိှမှု 
အားနည်းလှပါသည် (Richards and Friess, 
2016)။ ထို့ဆကကာင့် REDD+ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် 
ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာစိက်ုပျ ိုးမှုကို ကုိင်တယွ် 
ဆပဖရှင်းနိုင်ဆရး အစုိးရ၏ လမ်းညွှန်မှုအပါအဝင် 
ေက်စပပ်တသ်က်သူများအကကား ပိမုို ဆေွးဆနွး 
ညိှနှိုင်းရန်လုိအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားပဖင့် REDD+ 

ကုိ အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆောင်ရွကရ်ာတွင် 
တိင်ုးရင်းသားလူနည်းစုကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစား 
ပခင်းသည် ဆရွှ့ဆပပာင်းဆတာင်ယာစိက်ုပျ ိုးပခင်းမှ 
ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ဆလျာ့ချနုိင်ဆရးတွင် ကကုံဆတွ  ့
ရဆသာ အခက်အခဲများကုိ ဆပဖဆလျာ့နိုင်မည် 
ပဖစ်ပါသည။် 

နိဂုံးချုပအ်ဆနပဖင့် ပမန်မာနိင်ုငံသည် 
စီးပွားဆရးဖံွ့ဖဖိုးတိးုတက်မှုနှင့်အတူ ပတဝ်န်း 
ကျင်းထိန်းသိမး်ဆရးကုိပါ ပူးတွစဲဉ်းစားရမည့် 
ကာလသ့ုိ ဆရာက်ရှိဆနပါသည။် သယံဇာတ 
အရင်းအပမစ်ဆပါကကယ်ဝဆသာ နိုင်ငံပဖစ်ဆသာ 
ဆကကာင့် အိမန်ီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် အဆနာက်နိုင်ငံ 
များမှ ရင်းနီှးပမှုပ်နံှလာကကပါသည်။ တချန်ိတည်း 
မှာပင် ပမန်မာနိင်ုငံသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ 
လှုပ်ရှားမှုပဖစ်ဆသာ ရာသီဥတု ဆပပာင်းလဲမှု 
ဆလျာ့ချဆရး အပါအဝင် စဉ်ေကမ်ပပတ် ဆရရှည် 
ဖွံ့ ဖဖိုးတိးုဆရးလုပ်ငန်းများကုိ လကခ်ံကျင့်သံုး 
ဆနပါသည်။ ထ့ုိဆကကာင့် ပမန်မာနုိင်ငံသည် စီးပွားဆရး 
ဖံွ ဖ့ဖိုးတုိးတက်ဆရးနှင့်အတူ ပတ်ဝန်းကျင် အတန်း 
အစားကျေင်းပခင်းကုိ ထိန်းချုပန်ိုင်ဆရး၊ ကာဗွန ်
ထုတ်လွှတ်မှု ဆလျာ့ချဆရး ကကိုးပမ်းမှုများကုိ 

တစ်ဖပိုင်နက်တည်း ဆောင်ရွကန်ိုင်ဆရးနှင့် 
ပတသ်က်၍                              
ပမန်မာနိင်ုငံသည် REDD+ ကုိ အဆကာင်အထည် 
ဆဖာ်ဆောင်ရန် အလားအလာများစွာရှိဖပီး နိုင်ငံ 
တကာ နယ်ပယ်များနှင့် ချတ်ိေက်ပခင်း၊ REDD+ 

မူဝါဒများနှင့် အဆလ့အကျင့်များကုိ မွမ်းမံပခင်း 
တို့ကုိ ဆောင်ရွကန်ိုင်ပါသည။် သ့ုိဆသာ် REDD+ 
အဆကာင်အထည်ဆဖာ် ဆောင်ရွကဆ်ရးသည် 
သစ်ဆတာ ပပုန်းတီးပခင်းကုိ တိက်ုရိုက်ဆသာ ်
လည်းဆကာင်း သွယ်ဝုိက်၍ ဆသာ်လည်းဆကာင်း 
တွန်းအား ဆပးမှုများကုိ ဆပဖရှင်းနိုင်ရန် နိုင်ငံဆရး 
ကတိကဝတ်များ၊ ကုန်ကျစရိတန်ှင့် အကျ ိုး 
အပမတမ်ျား ေန်းစစ်မှုကုိ အဆပခခံသည့် 
လုံဆလာက်ဆသာ ရန်ပုံဆငွယန္တရား၊ ပွင့်လင်း 
ပမင်သာဖပီး တန်းတူညီမျှေဆသာ အကျ ိုးအပမတခဲွ် 
ဆဝမှု ယန္တရားနှင့် REDD+ ေက်စပပ်တသ်က် 
သူများပါဝင်၍ ေံုးပဖတ်ချက်ချပခင်းတ့ုိ           
   လုိအပ်ပါသည။် 
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