တရုတ-် မြန်ြာ နယ်စပ်မြတ် သစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ော ြှ ပြာဏ
ေလဒ်ြျား ရလ့လာချက်
၂၀၁၅ စက်တင်ဘာလ ရတွေ ့ဆုံရဆွေးရ ွေးပွေဲအချက်အလက်ြျားအတွေက် စာကကြ်း

ရနာက်ခံအရကကာင်းအော
တရုတ-် မြန်ြာ သစ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ော အရနအထားြျားကို သိေှိနားလည် ိုင်ေန်အတွေက်
EFI EU FLEGT တို ့၏ အရထာက်အပံ့ြျားမြင့် ရဆာက်ဒ်ဝက်စ် သစ်ရတာ တက္က သိုလ်ြှ
ဉီးရဆာင်ရသာ သုရတသနပညာေှင်ြျား ှင့် တရုတ၊် မြန်ြာ ိုင်ငံြှပညာေှင်ြျား ပါဝင်ကာ
“သစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ော တရုတ်-မြန်ြာ ပူးရပါင်းရလ့လာြှု တစ်ေပ်” ကို ၂၀၁၄ ခု ှစ်၊
ိုဝင်ဘာလ ှင့် ၂၀၁၅ ခု ှစ် ဧပပီလ တွေင် မပုလုပ်ပပီး “တရုတ-် မြန်ြာ နယ်စပ် သစ်
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ော ရလ့လာချက်”ကို ၂၀၁၅ ခု ှစ်၊ ဧပပီလ ၂၂-၂၃ ေက်တင
ွေ ် ယူနန်မပည်နယ်၊
ကူြင်းတွေင်မပုလုပ်ကာ တက်ရောက်သူြျားက သစ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ှင့်ပက်သက်ရသာ
အရကကာင်းအောြျား၊ အလားအလာြျား ှင့် ရေှ ့ဆက်ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေက်မခင်းဆိုင်ော ကိစ္စေပ်ြျားကို
ရဆွေးရ ွေးခဲ့ကကပါသည်။
ပူးရပါင်းရလ့လာြှုတွေင် အချက်အလက်ြျားကို မပန်လှန်ရလ့လာမခင်း ှင့် ပိုင်းမခားရလ့လာမခင်းတို ့ကို
အဓိကလုပ်ရဆာင်ခဲ့ပပီး သစ်တင်သွေင်းမခင်းဆိုင်ော စီြံခန် ့ခွေဲြှုတွေင် ပါဝင်ရသာ သစ်ကုန်သည်ြျား၊
သစ်အရချာထည်စက်ရံြ
ု ျား၊ လုပ်ငန်းအြွေဲ ့အစည်းြျား၊ အရကာက်ခွေန်ဝန်ထြ်းြျား၊
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ှင့် သစ်ရတာဌာနြှ တာဝန်ေှိသူြျား ှင့် ရတွေ ့ဆုံရဆွေးရ ွေးမခင်းြျား
ပါဝင်ရသာ ရမြမပင်သုရတသနြျား လုပ်ရဆာင်ခဲ့ပါသည်။ ပူးရပါင်းရလ့လာြှုတင
ွေ ်
သစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ှစ်ြက်သရဘာတူညီြှုတင
ွေ ် အဓိကအရကကာင်းအောြျား ှင့်
စိန်ရခါ်ချက်ြျားကို ရဆွေးရ ွေးပပီး ဘက်ရပါင်းစုံြှ အမြင်ြျားကို ရထာက်မပမခင်းြျားပါဝင်ပါသည်။
အနာဂါတ်တင
ွေ ် တရုတ်-မြန်ြာ သစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးြျားကို ကကီးကကပ် ိုင်ေန်အတွေက်
ရြာင်ရဒးေှင်းတစ်ခု တည်ရထာင် ိုင်ေန် ေည်ေွေယ်ပပီး ဤသုရသတနစီြံကိန်း၏ ေလဒ်ြျားကို
အမပည်မပည်ဆင
ို ်ော ရတွေ ့ဆုံရဆွေးရ ွေးပွေဲတွေင် ပါဝင်ရသာ တရုတ် ှင့် မြန်ြာ ိုင် ိုင်ငံ
သစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ှစ်ြက်သရဘာတူညီြှု ှင့် ဆက်စပ်ရသာ အြွေဲ ့အစည်းြျား ှင့်
သက်ဆင
ို ်သူြျားကို ြျှရဝမြန် ့ချီသွေားြည်မြစ်ပါသည်။

၁ဒ. တရုတ်-မြန်ြာ ရမြမပင်နယ်စပ်မြတ် သစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ော အရထွေရထွေ ြိတ်ဆက်
ှစ်ြက်သရဘာတူ သစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကို တရုတမ် ပည် တံခါးြွေင့် ြူဝါဒကျင့်သုံးရသာ ၁၉၈၀
မပည့် ှစ်ြျားတွေင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၃ခု ှစ် ြတိုင်ြီက ယူနန် ှင့် အိြ်နီးချင်း ိုင်ငံြျားြှ
သစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကို တရုတ် ိုင်ငံပိုင် ကုြ္ပဏီြျား ြှ ကိုယ်စားလှယ်အမြစ် ရဆာင်ေွေက်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၃ ခု ှစ်ြှ စတင်ပပီး သစ် တင်သွေင်း၊ တင်ပို ့ လုပ်ငန်းြျားတွေင် ပုဂ္ဂလိကကုြ္ပဏီြျားလုပ်ရဆာင်လာကကပပီး
ိုင်ငံပိုင်ကုြ္ပဏီြျား၏ ရနောတွေင်အစားထိုး လုပ်ရဆာင်မခင်းကို ၁၉၉၅ ခု ှစ်ြှစတင်ကာ
လုပ်ရဆာင်ခဲ့ပါသည်။ တရုတ်-မြန်ြာ သစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတွေင် ပုံြှန် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး
(ပင်လယ်ဆပ
ိ ်ကြ်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး)၊ ှင့် ပိုြိုအဓိကကျရသာ အရသးစား နယ်စပ်မြတ်
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ှင့် နယ်စပ်ရစျးကွေက်တုိ ့ ပါဝင်ပါသည်။ သစ် အြျားစုကို မြန်ြာမပည်
ရမြာက်ပိုင်းြှ ထုတလ
် ုပ်ေေှိပါသည်။
ပို ့ရဆာင်ရေးအေခွေဲမခားြည်ဆိုပါက တရုတ-် မြန်ြာ သစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကို
ပင်လပ်ဆိပ်ကြ်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ှင့် နယ်စပ်မြတ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဟု ှစ်ပိုင်း
ခွေဲမခား ိုင်ပါသည်။ ၁၉၉၅ ှင့် ၂၀၀၃ ခု ှစ်အတွေင်း တရုတ် ိုင်ငံသည် မြန်ြာသစ်ကို
အြျားဆုံးတင်သွေင်းသူအမြစ် ေပ်တည်ခဲ့ပပီး ၁၉၉၅ ခု ှစ်တင
ွေ ် တင်သွေင်းြှုပြာဏြှာ တစ် ှစ်လျှင်
3
၇၀၀,၀၀၀ m ေှိခဲ့ပပီး မပည်တွေင်းထုတလ
် ုပ် ိုင်ြှု ှင့် ရုေှား၊ အာြေိက ှင့် အရေှ ့ရတာင်အာေှတို ့ြှ
တင်သွေင်းမခင်းတို ့ရကကာင့် ၁၉၉၇ ှင့် ၁၉၉၈ ခု ှစ်တုိ ့တွေင် တစ် ှစ်လျှင် ၃၀၀,၀၀၀ m3
သို ့ရလျာ့နည်းသွေားပါသည်။ ၁၉၉၈ ခု ှစ် ရနာက်ပိုင်းတွေင် စီးပွေားရေး ြွေံ ့ပြိုးတိုးတက်ြှု ှင့် မပည်တွေင်း
သဘာဝသစ်ရတာြျားြှ သစ်ထုတမ် ခင်းကို တားဆီးပိတ်ပင်ချက်တို ့ရကကာင့် မြန်ြာ ိုင်ငံြှ သစ်
တင်သွေင်းမခင်း တမြည်းမြည်းတိးု တက်လာပပီး ၂၀၀၃ ခု ှစ်တင
ွေ ် ၁.၃ သန်းm3 အထိ
တင်သွေင်းခဲ့ပါသည်။
ယူနန်မပည်နည်သည် မြန်ြာနယ်စပ် ှင့် နယ်စပ်အေှည် ၁,၉၉၇ ကီလိုြီတာ ထိစပ်ရနပပီး
နယ်စပ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း ၁၀ ခု တည်ေှိပါသည်။ ၁၉၉၇ ခု ှစ်တင
ွေ ်တရုတမ် ပည်သူ ့ သြ္မတ ိုင်ငံ၊
ကူြင်းပြို ့ ၊ ေှားပါးတိေိစ္ဆာန် တင်သွေင်း၊တင်ပို ့မခင်းဆိုင်ော စီြံခန် ့ခွေဲြှု ရုံးခန်းကို ြွေင့်လှစ်ခဲ့ပပီး
နယ်စပ်မြတ် သစ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကို ကကီးကကပ်မခင်း ှင့် ြျိုးသုဉ်းေန်အ ္တောယ်ေှိ
ြျိုးစိတြ
် ျားအား ိုင်ငံတကာကုန်သွေယ်ရေး ှင့်ပတ်သက်ရသာ ညီလာခံ ရနာက်ဆက်တွေဲ I၊
ရနာက်ဆက်တွေဲ II၊ ရနာက်ဆက်တွေဲ III တို ့တွေင်ြပါဝင်ရသာ တိေိစ္ဆာန်ြျိုးစိတြ
် ျား
တင်သွေင်းခွေင့်ထုတရ် ပးမခင်းြျားကို မပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၁။၁ နယ်စပ် သစ် ကူသန်းရောင်းဝယ်ရေး
၁၉၉၅ ြှစတင်ပပီး တရုတသ
် ည် မြန်ြာ့သစ် အြျားဆုံး တင်သွေင်းရသာ ိုင်ငံ မြစ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၅
ခု ှစ်တင
ွေ ် သစ်တင်သွေင်းြှုသည် ၇၀၀,၀၀၀ m3 အထိေှိခဲ့ပပီး မြန်ြာ့သစ်ကို အြျားဆုံးတင်သွေင်းရသာ
ထိုင်း ိုင်ငံထက် ပြာဏ ှစ်ဆ ပိုြျားခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၅ ခု ှစ် ှင့် ၁၉၉၈ ခု ှစ်တုိ ့တွေင် မြန်ြာ ိုင်ငံြှ
သစ်တင်သွေင်းြှုအတန်ငယ်ရလျာ့ကျခဲ့ရသာ်လည်း တစ် ှစ်လျှင် ၃၀၀,၀၀၀ m3 အထိတင်သွေင်းခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၈ ခု ှစ် ရနာက်ပိုင်းတွေင် သစ်ထွေက်ကုန်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်မြင့်ြားလာမခင်း ှင့် မပည်တွေင်း
သဘာဝသစ်ရတာြျားြှ သစ်ထုတမ် ခင်းကို တားဆီးပိတ်ပင်ချက်တို ့ရကကာင့် တရုတရ် စျးကွေက်တင
ွေ ် သစ်
ရစျးမြင့်တက်လာပပီး မြန်ြာ့သစ်ကို တင်သွေင်းမခင်းြှာလည်း တဟုန်ထိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၃
ခု ှစ်တင
ွေ ် စုစုရပါင်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ြှု ပြာဏြှ ၁.၃ သန်း m3 အထိေှိခဲ့ပပီး မြန်ြာ့သစ်တင်ပို ့ြှု၏
၆၀% ေှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၆ ခု ှစ် ြတိင
ု ်ြီတွေင် တင်သွေင်းရသာ သစ်ြျားကို ေန်ကုန်ြှ ေှန်ဟိုင်း ှင့်
ကွေြ်တန
ု ်းသို ့ သရဘောမြင့် ပို ့ရဆာင်ခဲ့ပပီး ပြာဏအနည်းငယ်ခန် ့သာ
နယ်စပ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းြျားြှပို ့ရဆာင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၀၆ ခု ှစ်တင
ွေ ် တရုတအ
် စိုးေြှ တရုတက
် ုန်သည်ြျားကို မြန်ြာမပည်တင
ွေ ်းဝင်ရောက်မခင်းကို
တားမြစ်ခဲ့ပပီး မြန်ြာ ိုင်ငံြှ သစ်တင်ပို ့ ိုင်ရသာ နယ်စပ်စစ်ရဆးပွေိုင့်ြျားကို ပိတ်ပစ်ခဲ့ပါသည်။
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနြှ သစ် တင်သွေင်းခွေင့် ေေှိေန်လည်း စတင်ခက်ခဲလာပါသည်။ ေလဒ်အားမြင့်
တရုတက
် ုန်သည်အြျားအမပားသည် မြန်ြာသစ်ကို ဝယ်ယူ ြသယ်ရဆာင် ိုင်ရတာ့သမြင့်
ဘဏ္ဍာရေးဆုံးရှုံးြှုြျားမြင့် ကကုံရတွေ ့ခဲ့ေပါသည်။ ယင်းြူဝါဒြျားရကကာင့် နယ်စပ် သစ်
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ရကာ်ပိုရေးေှင်းြျား ှင့် သစ်အရချာထည်စက်ရံြ
ု ျား စီးပွေားကျဆင်းခဲ့ပပီး
သစ်ကုန်သည်ြျား အမခားစီးပွေားရေးသို ့ ရမပာင်းလဲလုပ်ကိုင်ခဲ့ကကေသလို ၂၀၀၆ ခု ှစ် ြှ ၂၀၁၄ ခု ှစ်ထိ
နယ်စပ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းြျားြှ တရုတမ် ပည်တွေင်းသို ့ ဝင်ရောက်ရသာ သစ် ပြာဏ
ဆက်တုက
ိ ်ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ သစ်လုံးတင်းသွေင်းြှုပြာဏြှာ တစ် ှစ်လျှင် ၃၀၀,၀၀၀ ြှ ၄၀၀,၀၀၀ m3
ထိေှိရနရသးခဲ့ပပီး သစ်မြစ် ှင့်သစ်ငုတတ
် တ
ို င်သွေင်းြှုပြာဏြှာ ၁ သန်း m3 ဝန်းကျင်ခန် ့ ေှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၂ ခု ှစ် ြှ စတင်ပပီး စီးပွေားရေးြွေံ ့ပြိုးတိုးတက်ြှု ကျဆင်းလားမခင်း ှင့် ကြ္ဘာ့စီးပွေားရေး
ရ ှးရကွေးလာမခင်းတို ့ရကကာင့် တရုတ် ိုင်ငံ၏ သစ် သုံးစွေဲ ှုန်းြှာ ကျဆင်းလာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂
ခု ှစ်တင
ွေ ် သစ်တင်သွေင်းြှု ၈% ရလျာ့ကျခဲ့ပပီး လက်ကျန်ပစ္စည်းပြာဏ ရလျာ့နည်းခဲ့ကာ ၂၀၁၃
ခု ှစ်တင
ွေ ် လက်ကျန်ပစ္စည်းရလျာ့နည်းမခင်းရကကာင်း သစ်တင်သွေင်းြှု မြင့်ြားခဲ့ရသာ်လည်း
အရောင်းအဝယ် အသင့်အတင့်သာေှိခဲ့ပပီး သစ်အရချာထည်ပစ္စည်းြျား တင်ပို ့ြှုြှာလည်း
ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ ေလဒ်အားမြင့် မြန်ြာြှ ၂၀၁၃ ှင့် ၂၀၁၄ ခု ှစ်တင
ွေ ်း တင်သွေင်းထားရသာ
သစ်လုံးြျား ှင့် သစ်ရချာင်းြျားသည် လက်ကျန်ေှိရနရသးပါသည်။

၁။၂ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရသာ ြျိုးစိတြ
် ျား
မြန်ြာသည် အထူးသမြင့် အပူပိုင်းသစ်ရတာြျား၊ အပြဲစိြ်းသစ်ရတာြျား ှင့် ရမြာက်ဘက်တွေင်
ရတာင်ရပါ်သစ်ရတာြျားစသည်မြင့် သစ်ရတာထွေက် သယံဇာတရပါကကယ်ဝရသာ ိုင်ငံမြစ်ပါသည်။
ယူနန်သို ့တင်ပို ့ရသာ သစ်ြျားသည် မြန်ြာမပည်ရမြာက်ပိုင်းကချင်မပည်နယ်ေှိ ရတာင်ရပါ်
အပြဲစိြ်းသစ်ရတာြျား ှင့် ရတာင်ရပါ်ရတာြျားြှအြျားဆုံး ထုတလ
် ုပ်ပါသည်။
၂၀၀၂ ခု ှစ်တင
ွေ ် မြန်ြာ ိုင်ငံ နယ်စပ်ြှ ြျိုးြိသားစု ၂၄ စု ှင့် ြျိုးခွေဲ ၃၈ ြျိုးပါဝင်ရသာ ြျိုးစိတရ် ပါင်း
၄၇ ြျိုး သစ်အြျိုးအစား အြျားအမပားကို ယူနန်ြှ တင်သွေင်းခဲ့ပါသည်။ တင်သွေင်းြှု (ပြာဏ) ၏
၆၃% သည် ရစျးအသင့်အတင့်သာေှိသည့် Betula alnoides၊ Alnus nepalensis၊ Manglietia
spp၊ Tsuga dumosa၊ Pometia tomentosa၊ Schima wallichii ှင့် Pinus kesiya var.
langbianensis, စသည့် သစ်ြျိုးြျားပါဝင်ရသာ သစ်ြျားသာမြစ်ပပီး ၎င်းတို ့ကို
မပည်တွေင်းစက်ရံြ
ု ျားတွေင် သစ်သားအခင်း၊ တံခါး ှင့် မပတင်းရပါက်ြျားအရနမြင့်
အိြ်တင
ွေ ်းအလှဆင်ေန် ထုတလ
် ုပ်အသုံးမပုပါသည်။ တင်သွေင်းြှု၏ ၉% သည် ကျွန်းသစ်
တင်သွေင်းြှုမြစ်ပပီး အမခားပိရတာက်သစ်ကဲ့သို ့ရသာတန်ြိုးကကီး သစ်ြျား(Pterocarpus
macrocarpus、Dalbergia hupeana Hance 黄檀、Dalbergia melanaoxylon
Guill&perr.缅甸乌木) သည် တင်သွေင်းြှု၏ ၈% ခန် ့ေှိပါသည်။ အမခားသစ်အြျိုးအစားသည်
(Dipterocarpaceae၊ Acer spp၊ Larix potaninii၊ Meliaceae၊ Lagerstroemia spp၊
Sapindaceae စသည်မြင့်)ပြာဏနည်းပပီး တင်သွေင်းြှု၏ ၂၀% ခန် ့ေှိပါသည်။

၂၀၀၂ ခု ှစ် မြန်ြာ ြှ ယူနန်သို ့ နယ်စပ်မြတ် သစ်တင်သွေင်းြှု

西南桦 Betula alnoides
番龙眼 Pometia tomentosa
၁၈%

၂၀%

铁杉 Tsuga dumosa
柚木 Tectona grandis
红木类

၆%

၁၀%

၆%

桤木 Alnus nepalensis
木荷 Schima wallichii

၁၀%
၆%
၇%

木莲 Manglietia spp.
思茅松 Pinus kesiya
var. langbianensis
其它 အမခား

၉%
၈%

အရေှ ့ရတာင်အာေှသည် တရုတက
် ို တြလန်းသစ် အြျားဆုံး ရောင်းချရပးရနပါသည်။ ၂၀၀၆
ခု ှစ်ရနာက်ပိုင်းတွေင် တရုတ် ိုင်ငံတင
ွေ ် တြလန်းသစ်မြင့်မပုလုပ်ရသာ ပေိရဘာဂြျား
ရေပန်းစားလာမခင်းရကကာင့် Pterocarpus macrocarpus၊ Dalbergia oliveri၊ Dalbergia
fusca၊ Millettia leucantha၊ ှင့် Cassia siamea— စရသာ မြန်ြာ ိုင်ငံထွေက် တြလန်းသစ်
အြျိုးအစားြျားကို တင်သွေင်းြှု မြင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ အမခားတစ်ဘက်တွေင်
ကကြ်းခင်းမပားအရနမြင့်အသုံးမပုရသာ Betula alnoides၊ Tsuga dumosa၊ Pometia
tomentosa၊ Schima wallichii သစ်ြျားြှာ မပည်တွေင်းလိုအပ်ချက်နည်းမခင်းရကကာင့် တင်သွေင်းြှု
ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၀ ခု ှစ်ရနာက်ပိုင်းတွေင် မြန်ြာ ိုင်ငံြှ ကျွန်းသစ်တင်ပို ့မခင်းကို
တားမြစ်မခင်းရကကာင့် ကျွန်းသစ်တင်သွေင်းမခင်း ြေှိသရလာက်နည်းသွေားခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၃ခု ှစ်တင
ွေ ်မြန်ြာြှ ယူနန်သို ့ တင်သွေင်းရသာ သစ်အြျိုးအစားြှာ အဓိကအားမြင့် ရမခာက်ြျိုးသာ
ေှိပါသည်။ ။ Pterocarpus macrocarpus၊ Dalbergia oliveri၊ Taiwania flousiana ၊
Dalbergia fusca၊ Cassia siamea ှင့် Larix potaninii. Pterocarpus macrocarpus
ှင့် Dalbergia oliveri တို ့သည် တင်သွေင်းြှု စုစုရပါင်း၏ ၅၆% ှင့် ၃၆% တို ့စီ ေှိကကပပီး
Taiwania flousiana က တတိယလိုက်ကာ တင်သွေင်းြှု၏ ၄% ေှိပါသည်။
၂၀၁၃ ခု

ှစ် မြန်ြာ ြှ ယူနန်သို ့ နယ်စပ်မြတ် သစ်တင် သွေင်းြှု
၂%
၁%
၃%

၃၆%

၅၆%

奥氏黄檀 Dalbergia oliveri
铁刀木 Cassia siamea
黑黄檀 Dalbergia fusca
大果紫檀 Pterocarpus macrocarpus
秃杉 Taiwania flousiana
红杉 Larix potaninii
其它 အမခား

၁%
၁%

၂၀၁၄ ခု ှစ်၊ ဧပပီလ ၁ ေက်ရန ့ြတိင
ု ်ြီထိ မြန်ြာြှ ယူနန်သို ့ နယ်စပ်မြတ်တင်သွေင်းရသာ သစ်ြျားြှာ

တြလန်းသစ် မြစ်ပါသည်။ အဓိကြျိုးစိတြ
် ျားြှာ Dalbergia oliveri၊ Pterocarpus
macrocarpus၊ Millettia leucantha၊ Taiwania flousiana၊ Dalbergia fusca ှင့်
Cassia siamea တို ့မြစ်ပါသည်။ ပြာဏအားမြင့် အြျားဆုံး ြျိုးစိတ် သုံးြျိုးြှာ Dalbergia
oliveri၊ Pterocarpus macrocarpus ှင့် Cassia siamea တို ့မြစ်ကကပပီး ၅၄%၊ ၃၄% ှင့်
၆% အသီးသီးစီ ေှိကကပါသည်။
၂၀၁၄ ခု ှစ် မြန်ြာ ြှ ယူနန်သို ့ နယ်စပ်မြတ် သစ်တင်သွေင်းြှု
၁%
၃%

၆%

၂%

奥氏黄檀 Dalbergia oliveri
大果紫檀 Pterocarpus macrocarpus
白花崖豆木 Millettia leucantha
黑黄檀 Dalbergia fusca
铁刀木 Cassia siamea

၃၄%

秃杉 Taiwania flousiana

၅၄%

လတ်တရလာတွေင် မြန်ြာြှယူနန်သို ့ နယ်စပ်မြတ် တင်သွေင်းရသာသစ်အြျားစုြှာ Dalbergia oliveri
ှင့် Pterocarpus macrocarpus တို ့မြစ်ကကပပီး ှစ်စဉ် တင်သွေင်းြှု၏ ၉၀% ခန် ့ေှိပါသည်။

၁။၃ တရုတ်-မြန်ြာ နယ်စပ်မြတ် သစ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတွေင် ပါဝင်ရသာ ရနောြျား
ယူနန် မပည်နယ်သည် မြန်ြာ ှင့် ၁,၉၉၇ ကီလိုြီတာ နယ်စပ်ချင်းထိစပ်လျက်ေှိပပီး ုဂျင်းနယ်ရမြ၊
ဘိုးေှန်ပြို ့၊ ဒီဟုန်းနယ်ရမြ၊ လင်းကန်ပြို ့၊ စီြိုပြို ့ ှင့် ေှီေှဘန်နာနယ်ရမြ စရသာ မြန်ြာ ှင့် ကပ်လျက်
ရနော ရမခာက်ရနောတွေင် တို ့တွေင် နယ်စပ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း ၁၀ ခုခန် ့ေှိပါသည်။ အဆိုပါ
နယ်စပ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းြှ တစ်ဆင့် တရုတမ် ပည်တင
ွေ ်းသို ့ သစ်ြျားဝင်ရောက်ပါသည်။
၂၀၁၃ ခု ှစ် ှင့် ၂၀၁၄ ခု ှစ်ကကားတွေင် တရုတမ် ပည်တွေင်းသို ့ ဝင်ရောက်ခဲ့ရသာ သစ်ြျား၏ ၇၄% ကို
ရေွှေလီ၊ ဝြ်ဒင်း၊ ဇန်ြန်း ှင့် မြန်ြာ ိုင်ငံ၏ ကချင်မပည်နယ် ှင့် ထိစပ်လျှက်ေှိရသာ ဒီဟုန်းနယ်ရမြေှိ
ေင်ဂျင်းတို ့ြှ တစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ခဲ့မခင်းမြစ်ပါသည်။ တင်သွေင်းရသာ သစ်ြျား၏ ၁၇% သည်
မြန်ြာမပည် ြှ ကိုးကန် ့ ှင့် ဝမပည်နယ် ကပ်လျှက် ြန်ဒင်း၊ နန်ဆြ်၊ လင်းကန်ပြို ့ ေှိ ကန်ယန်းတို ့ကို
မြတ်ရကျာ်တင်သွေင်းခဲ့ပါသည်။ အမခား သစ် ၆% ကို ဘိုးေှန် ပြို ့ေှိ တန်ချုံးြှ တစ်ဆင့် တင်သွေင်းပပီး
၁% ကို ုဂျင်းနယ်ရမြကို မြတ်ရကျာ် တင်သွေင်းခဲ့ပါသည်။ ေှီေှဘန်နာနယ်ရမြကို
မြတ်ရကျာ်တင်သွေင်းခဲ့ရသာ သစ် ပြာဏအနည်းငယ်ေှိရသာ်လည်း ေှီေှဘန်နာသည်
လာအိုနယ်နိြိတလ
် ည်းမြစ်သမြင့် သစ်ထုတသ
် ည့်ရနောကို အတည်မပုေန် အခက်အခဲေှိပါသည်။

ယူနန်မပည်နယ်ေှိ သစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ော နယ်စပ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းြျား

၂။. တရုတ်-မြန်ြာ နယ်စပ်မြတ် သစ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၏ သွေင်မပင်လက္ခဏာြျား
တရုတမ် ပည်သို ့တင်ပို ့ရသာ သစ်အြျားစုကို ယူနန်မပည်နယ်၏ နယ်နိြိတက
် ပ်လျှက်ေှိရသာ
မြန်ြာမပည်ရမြာက်ပိုင်းတွေင် ထုတလ
် ုပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် မြန်ြာမပည်၏
သယံဇာတအြျားဆုံးတည်ေှိောရနောမြစ်ပပီး လူြျိုးစုြျား ှင့် လက်နက်ကိုင်တပ်ြွေဲ ့အုပ်စုြျား၏
နယ်ရမြလည်းမြစ်ပါသည်။ အုပ်စုတုင
ိ ်းသည် ရငွေေလွေယ်ရသာနည်းလြ်းအရနမြင့်
သစ်ထုတလ
် ုပ်ရောင်းချကကပါသည်။ ဤရဒသတွေင် မြန်ြာဗဟိုအစိုးေသည် သစ်ထုတလ
် ုပ်၊
ရောင်းဝယ်ရေးကို တားဆီးထိန်းချုပ် ိုင်စွေြ်းြေှိပါ။ ထို ့ရကကာင့် ၂၀၁၄ ခု ှစ် ဧပပီလ တွေင်
သစ်လုံးတင်ပို ့ရောင်းချမခင်းကို တားမြစ်ပပီးမြစ်ရသာ်လည်း သစ်လုံးထုတရ် ောင်းချမခင်း ှင့်
ရြှာင်ခိုရောင်းဝယ်မခင်းသည် ဆက်လက် ေှိရနရသးပါသည်။

၂။၁ မြန်ြာ ိုင်ငံတွေင် သစ် ထုတလ
် ုပ်မခင်း ှင့် သယ်ယူပို ့ရဆာင်မခင်း
မြန်ြာ ိုင်င်ငံတွေင် သတ်ြှတက
် ုြ္ပဏြ
ီ ျားသည် သတ်ြှတဧ
် ေိယာတွေင် တိင
ု ်းရဒသကကီး၊မပည်နယ်အစိုးေ၏
သစ်လုံးထုတခ
် ွေင့်ကို ြူလကန်ထရိုက်တာြျားအမြစ်အခွေင့်ေပပီး ယင်းကုြ္ပဏီြှ အမခား ကုြ္ပဏီြျားသို ့
တဆင့်ခံကန်ထရိုက်တာြျားအရနမြင့် ထုတလ
် ုပ်ခွေင့်ကို လက်လွှေဲရောင်းချကကပါသည်။ ယင်းကုြ္ပဏီြျားြှ
သစ်ရတာတွေင်းလြ်းရြာက်မခင်း၊ ဝန်ထြ်းခန် ့ထားမခင်း ှင့် သစ်ြျားကို နယ်စပ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းြျားသို ့
သယ်ယူပို ့ရဆာင်ရေးကို လုပ်ကိုင်ကကပါသည်။ အချို ့အချိန်ြျားတွေင် သစ်လုံးထုတမ် ခင်းသည်
ကုြ္ပဏီြျားကကား အဆင့်ဆင့်အရောင်းအဝယ်မြစ်ရလ့ေှိပါသည်။
အမြတ်အစွေန်းြျားမပားမခင်း၊ ရစာင့်ကကည့်ထိန်းချုပ်ြှုနည်းပါးမခင်း၊ အရမပာင်ေှင်းခုတလ
် ှဲမခင်း တို ့သည်
မြန်ြာမပည်ရမြာက်ပိုင်းတွေင် မြစ်ရလ့မြစ်ထေှိရသာ ကိစ္စေပ်ြျားမြစ်ပါသည်။ ြီးရသွေး ှင့် သစ်လုံးြျားအမပင်
သစ်မြစ်ြျားကိုလည်း ထုတလ
် ုပ်ကကပါသည်။ သစ်လုံးထုတန
် ည်းလြ်းသည် သစ်ရတာ၏ရဂဟစနစ်ကို
ဆိုေွေားစွောပျက်စီးထိခိုက်ရစ ိုင်ပါသည်။
မြန်ြာ ိုင်ငံတွေင် သစ် သယ်ယူပို ့ရဆာင်ောတွေင် တဆင့်ခံကန်ထရိုက်တာြျားြှ ြူလကန်ထရိုက်တာြျားကို
လိုအပ်ရသာ လုပ်ထုံးလုပ်စဉ်ြျားအတွေက် ရငွေရပးရချေပပီး သစ်အြျိုးအစား၊ အေွေယ်အစား၊
ပြာဏရပါ်ြူတည်ပပီးကွေဲမပားမခားနား ိုင်ပါသည်။ တချိန်တည်းြှာပင် တဆင့်ခံကန်ထရိုက်တာြျားသည်
မပည်တွေင်းအာဏာပိုင် စစ်ရဆးရေးဂိတြ
် ျားကို ရငွေရပးေန်လည်း လိုအပ်ပါရသးသည်။

၂။၂ နယ်စပ်မြတ် သစ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျား
နယ်စပ်မြတ် သစ် ကူသန်းရောင်းဝယ်ရေးကို အြျားအားမြင့် တဆင့်ခံကန်ထရိုက်တာြျား ှင့် တရုတ်
ရကာ်ပိုရေးေှင်းြျားကကား မပုလုပ်ရလ့ေှိသည်။ နယ်စပ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းြျားသို ့
သစ်ြျားရောက်ပါက ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာန၏ နယ်စပ်မြတ်သစ်တင်သွေင်းခွေင့်ေှိရသာ
တရုတရ် ကာ်ပိုရေးေှင်းြျားက မြန်ြာ ိုင်ငံ၏ တေားဝင်စာေွေက်စာတြ်းြျားမပုလုပ်မခင်းစသည်တုိ ့
ပါဝင်ရသာ တင်သွေင်းခွေင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားအတိင
ု ်းမပုလုပ်မခင်း၊ အခွေန်အခရပးရချမခင်း ှင့်
အမခားအခရကကးရငွေြျားရပးရချမခင်းြျား မပုလုပ်ကကပါသည်။ စစ်ရဆးပပီးပါက သစ်လုံးြျားကို ရဒသခံ
သစ်အရချာထည်ထုတလ
် ုပ်သည့် ကုြ္ပဏီြျားသို ့ မြန် ့ရဝမခင်း သို ့ြဟုတ် ယူနန်မပည်နယ် သို ့ြဟုတ်
အမခားမပည်နယ်ေှိ သစ်ရစျးကွေက်အတွေင်း သို ့ြဟုတ် စက်ြှုလုပ်ငန်းတွေင်းသို ့
သယ်ယူပို ့ရဆာင်ကကပါသည်။

၃။. တရုတ်-မြန်ြာ နယ်စပ်မြတ် သစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ော အဓိက ကိစ္စေပ်ြျား
၃။၁ ဥပရဒစိုးြိုးရေး
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်းရေး ှင့်သစ်ရတာရေးော ဝန်ကကီးဌာန (MOCAF) ၏ စစ်တြ်းြျားအေ
တရုတမ် ပည်သို ့ နယ်စပ်ြှ တစ်ဆင့် ှစ်စဉ် တင်ပို ့ရသာ သစ် ၈၀၀,၀၀၀ m3 (သို ့ြဟုတ် တရုတသ
် ို ့တင်ပို ့ရသာ
သစ် စုစုရပါင်း၏ ၆၂%) သည် တေားြဝင်ဟု ရြာ်မပထားပပီး ကျွန်းသစ်တင်ပို ့ြှုအားလုံးသည် တေားြဝင်
တင်ပို ့ြှုြျား မြစ်ပါသည်။ သို ့ောတွေင် တရုတက
် ုန်သည်ြျားအရနမြင့် နယ်စပ်မြတ်
သစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသည် တေားဝင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားအတိင
ု ်း နယ်စပ်မြတ် ှစ်ြက်သရဘာတူ
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးမြစ်ပပီး ဥပရဒအေလိုအပ်ချက်ြျားကိုလည်း မြည့်ဆးီ ပပီးမြစ်သမြင့် တေားဝင်မြစ်ပပီး
ရြှာင်ခိုရောင်းဝယ်မခင်းြဟုတဟ
် ု ထင်မြင်ကကသည်။
မြန်ြာ ိုင်ငံတွေင် အထူးသမြင့် မြန်ြာ ိုင်ငံရမြာက်ပိုင်းရဒသြျားတွေင် ကကီးကကပ်မခင်းြေှိရသာ
သစ်ထုတလ
် ုပ်မခင်းသည် တရုတ် မြန်ြာ ှစ် ိုင်ငံကကား သစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွေက်
အခက်အခဲြျားကို မြစ်ရစပါသည်။ မြန်ြာ ြှ တရုတသ
် ို ့ သစ် စီးဝင်မခင်းကို ရစာင့်ကကည့်ေန်
တရုတအ
် စိုးေအရနမြင့် ကုန်သည်ြျား ှင့် နယ်စပ်ရနမပည်သူြျားကို မြန်ြာ ိုင်ငံတွေင်းသို ့
ဝင်ရောက်မခင်းြမပုေန် သတိရပးခဲ့ပပီး နယ်စပ်စစ်ရဆးရေးဂိတြ
် ျားကို လည်း
ြကကာခဏပိတပ
် င်ခဲ့ပါသည်။ မြန်ြာ ိုင်ငံ၏ သစ်လုံးတင်ပို ့မခင်း တားမြစ်မခင်းခဲ့ပပီးရနာက်တွေင် တရုတ်
တြလန်းသစ် အြွေဲ ့အစည်း အြွေဲ ့ဝင် ရကာ်ပိုရေးေှင်းြျားသည် မြန်ြာမပည်သစ်ထုတလ
် ုပ်ရေးတွေင်
ပါဝင်မခင်းြေှိခဲ့ကကပါ။ သို ့ရသာ် ရစျးကွေက်လိုအပ်ချက် ှင့် စီးပွေားရေးအကျိုးအမြတ်တို ့ရကကာင့်
မြန်ြာမပည်တင
ွေ ် သစ်ထုတလ
် ုပ်မခင်း ဆက်လက်ေှိရနခဲ့ပပီး တရုတန
် ယ်စပ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းြျားတွေင်
သစ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးြျားလည်း ဆက်လက်ေှိရနခဲ့ပါသည်။
မြန်ြာမပည် ရမြာက်ပိုင်းတွေင် လွေန်ခဲ့ရသာ ဆယ်စု ှစ်အချို ့ခန် ့ကတည်းက ရေေှည်အကျိုးြမပုရသာ
သစ်ခုတမ် ခင်းရကကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မခင်းကို မြစ်ရစခဲ့ပပီး ဇီဝြျိုးစုံကွေဲြျိုးစိတြ
် ျား ကွေယ်ရပျာက်မခင်း
ှင့် သစ်ရတာရဂဟစနစ်ြျားအသုံးချ ိုင်မခင်းြျား ကို ပခိြ်းရမခာက်လျက်ေှိရနပါသည်။

၃။၂ တရုတသ
် စ်ထုတ်လုပ်သူြျား
ှစ်ေှည် တရုတသ
် စ်ကုန်သည်ြျား၏ အစီေင်ခံစာတစ်ခုအေ လူြျိုးစုလက်နက်ကိုင်အုပ်စုြျား၏
ထိန်းချုပ်ြှုရအာက်ေှိ မြန်ြာ ိုင်ငံရမြာက်ပိုင်းတွေင် သစ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မခင်းသည် အ ္တောယ်ြျားပပီး
လူနည်းစု (ရဒသခံ ိုင်ငံရေးရခါင်းရဆာင်ြျား၊ စစ်တပ် ှင့် ပတ်သက်အဆင်ရမပသူြျား၊
လူြျိုးစုရခါင်းရဆာင်ြျား ှင့် ြူလကန်ထရိုက်တာြျားစသည်မြင့်) သာ အကျိုးအမြတ်ေကကသည်။
ရဒသခံမပည်သူြျား ှင့် ထုတလ
် ုပ်ခွေင့်ေသူြျားြှ ငှားေြ်းထားရသာ တရုတသ
် စ်ထုတလ
် ုပ်သူြျား သည်
သစ်ထုတလ
် ုပ်မခင်း ှင့် သစ်သယ်ယူပို ့ရဆာင်မခင်းြျားအတွေက် အရတာ်အသင့် လခ၊
အခရကကးရငွေကိုသာေေှိကကပါသည်။
သစ်ထုတလ
် ုပ်ောတွေင် လုပ်သားအင်အား ှင့် နည်းပညာလိုအပ်ချက်ရကကာင့် ထုတလ
် ုပ်ခွေင့်ေသူြျားသည်
နယ်စပ်ရဒသေှိ ရဒသခံမပည်သူြျားသာြက တရုတအ
် လုပ်သြားြျားကိုပါ ငှားေြ်းအသုံးမပုကကပါသည်။
၎င်းတရုတအ
် လုပ်သြားြျားသည် တေားဝင်အလုပ်လုပ်ခွေင့်မြင့် မြန်ြာမပည်တင
ွေ ်းသို ့ ဝင်ရောက်ခဲ့ကကရသာ်လည်း
ရမြာက်ပိုင်းရဒသြျားတွေင် ဗဟိုအစိုးေ၏ စစ်တပ် ှင့် ရတွေ ့ပါက ြြ်းဆီးခံေရလ့ေှိပပီး လူြျိုးစုလက်နက်ကိုင်
အုပ်စုြျားကကားတွေင်လည်း ကကားညှပ်ရလ့ေှိပါသည်။ ထိုသူြျားအတွေက် လုံမခုံြှုြေှိသလို
ရချးရငွေမြင့်ဝယ်ထားရသာ သစ်ထုတေ
် ာတွေင်အသုံးမပုရသာ ကိေိယာ ှင့် ယာဉ်ြျား ဆုံးရှုံးလွေယ်မခင်းရကကာင့်
စီးပွေားရေးဆုံးရှုံးမခင်းြျားမြစ်တတ်ပါသည်။ ထို ့ရကကာင့် တရုတသ
် စ်ကုန်သည်ြျားသည်
အစိုးေထိန်းချုပ်ထားရသာ ဧေိယာြျားြှ သစ်ကိုသာပိုြိုလိုလားကကပါသည်။

၃။၃ တရုတ် သစ်ရတာဌာန၏ အခန်းကဏ္ဍ ှင့် တင်သွေင်းသစ်ြျား စီးဆင်းြှု
မြန်ြာ ိုင်ငံြှ တင်သွေင်းရသာ သစ်ြျား၏ အချို ့အစိတအ
် ပိုင်းကို နယ်စပ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းေှိ
ရဒသခံသစ်အရချာထည်ထုတလ
် ုပ်ရေးစက်ရုံြျားသို ့ အရကာက်ခွေန် ှင့် အခွေန်အခြျားရပးရဆာင်ရစပပီး
မြန် ့မြူးရပးပါသည်။ အမခားရနောြှ ပို ့ရဆာင်လာရသာ ပစ္စည်းြျားအတွေက် ရကာ်ပိုရေးေှင်းြျားသည်
ရဒသဆိုင်ော သစ်ရတာဌာနြှ သယ်ယူပို ့ရဆာင်ခွေင့်(အခရကကးရငွေရပးေန်ြလိုရသာ) လိုအပ်ပပီး
အရကာက်ခွေန်ရကကမငာမခင်း၊ အခွေန်ရပးမခင်း၊ တားမြစ်ကန် ့သတ်မခင်း လက်ြှတ် ှင့်
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနြှ ခွေင့်မပုစာေွေက်စာတြ်းြျားတင်မပေန် လိုအပ်ပါသည်။
ယူနန်မပည်နယ်တင
ွေ ်း အမခားဧေိယာြျားသို ့ တင်သွေင်းလာရသာ သစ်ြျားကို သယ်ယူပို ့ရဆာင်ေန်အတွေက်
ကုန်သည်ြျားသည် မပည်နယ်တွေင်းသယ်ယူပို ့ရဆာင်ခွေင့်ကိုလိုအပ်ပပီး အရကာက်ခွေန်ရကကမငာမခင်း၊
အခွေန်ရပးမခင်း၊ တားမြစ်ကန် ့သတ်မခင်း လက်ြှတ် ှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနြှ
ခွေင့်မပုစာေွေက်စာတြ်းြျားတင်မပေန် လိုအပ်ပါသည်။ ယူနန်မပည်နယ်မပင်ပသို ့ ရောင်းချေန်အတွေက်
မပည်နယ်တင
ွေ ်းသယ်ယူပို ့ရဆာင်ခွေင့် ှင့် တားမြစ်ကန် ့သတ်မခင်းလက်ြှတအ
် မပင် သစ်ကို ကူြင်းြှ တစ်ဆင့်
အမခားမပည်နယ်ြျားသို ့ သယ်ရဆာင် ိုင်ေန် ကုန်သည်ြျားသည် ိုင်ငံတွေင်းသစ်သယ်ယူပို ့ရဆာင်ခွေင့်ကို
ရဒသဆိုင်ောသစ်ရတာဌာနတွေင် ရလျှာက်ထားေန်လိုအပ်ပါသည်။ သို ့ရသာ်လည်း
အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားအတွေက် သစ်ရတာဌာနသည် ြည်သည့်အခရကကးရငွေကိုြျှ
ရကာက်ယူမခင်းြမပုပါ။
ဆိုလိုသည်ြှာ တရုတသ
် စ်ရတာဌာနသည် တရုတန
် ယ်စပ်ရပါက်တွေင်းသို ့ဝင်ရောက်လာရသာ
မြန်ြာသစ်ြျား၏ အရကာက်ခွေန် ှင့် ပတ်သက်ပပီး ပါဝင်ပတ်သက်မခင်း၊ ကကီးကကပ်မခင်းလုံးဝြေှိပါ။
သယ်ယူပို ့ရဆာင်ခွေင့်ကို တရုတအ
် ရကာက်ခွေန် ှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနတို ့ြှခွေင့်မပု ့သည့်
စာေွေက်စာတြ်းြျားမပည့်စုံပါက တပပိုင်တည်းထုတရ် ပးပါသည်။

၄။. ၂၀၁၂ ခု ှစ် ှင့် ၂၀၁၄ ခု ှစ်တင
ွေ ်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခဲ့ရသာ တန်ြိုးမြင့် သစ်အြျိုးအစားသုံးြျိုး
၂၀၀၆ ခု ှစ်ရနာက်ပိုင်းတွေင် တရုတအ
် စိုးေသည် တရုတသ
် စ်ကုန်သည်ြျား ှင့် သစ်ထုတလ
် ုပ်သူြျား
မြန်ြာမပည်တင
ွေ ်းဝင်ရောက်မခင်းကို မပင်းမပင်းထန်ထန်တားမြစ်ခဲ့ပပီး အထက်တင
ွေ ်ရြာ်မပထားရသာ
လိုအပ်ချက်ြျား ှင့်ကိုက်ညီရသာ သစ်ြျားကိုသာ နယ်စပ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းတွေင်းြှ ဝင်ခွေင့်မပုခဲ့သည်။
ထို ့အမပင် ၂၀၁၂ ခု ှစ် ှင့် ၂၀၁၃ ခု ှစ်တုိ ့တွေင် မြန်ြာ ိုင်ငံရမြာက်ပိုင်းတွေင် မြစ်ပွေားခဲ့ရသာ
ပဋိပက္ခြျားရကကာင့် တရုတသ
် စ်ရစျးကွေက်ကို ထိခိုက်ခဲ့ပပီး မြန်ြာြှ သစ်တင်သွေင်းမခင်းကိုလည်း
ရလျာ့ကျရစခဲ့သည်။
ရြးမြန်းခံေသူြျား၏အဆိုအေ ၂၀၁၂-၁၃ တွေင် တစ် ှစ်လျှင် ၃၀၀,၀၀၀ m3 ေှိသစ်ြျားကို တင်သွေင်းခဲ့ပပီး
အြျားဆုံးြှာ ေွေက်ရကက ြျိုးစိတြ
် ျားမြစ်သည့် Phoebe puwenensis W. C. Cheng၊ M.fordiana
(hensl) oliv တို ့မြစ်ပပီး အမခားြျိုးစိတြ
် ျားမြစ်သည့် ကျွန်း၊ တြလန်းသစ် တို ့သည် စုစုရပါင်းပြာဏ၏
၄၀% ခန် ့ေှိပါသည်။ သာြန်အေည်အရသွေး Phoebe puwenensis W. C. Cheng ကို တစ် m3
လျှင် ၂,၅၀၀-၃,၀၀၀ ယွေြ်ရငွေ၊ အေည်အရသွေးမြင့်ကို တစ် m3 လျှင် ၅,၀၀၀-၆,၀၀၀ ယွေြ်ရငွေ၊
သာြန်အေည်အရသွေး M.fordiana (hensl) oliv. ကို တစ် m3 လျှင် ၂,၅၀၀-၃,၀၀၀ ယွေြ်ရငွေ၊
အေည်အရသွေးမြင့်ကို တစ် m3 လျှင် ၅,၀၀၀-၆,၀၀၀ ယွေြ်ရငွေ ှင့် သာြန်အေည်အရသွေး
အမခားသစ်ြာအြျိုးအစားကို တစ် m3 လျှင် ၈၀၀-၉၀၀ ယွေြ်ရငွေ ှင့်၊ တြလန်းသစ်ကို တစ် m3 လျှင်
၆,၀၀၀ ယွေြ်ရငွေ ှင့်၊ ကျွန်းကို တစ် m3 လျှင် ၆,၀၀၀ ယွေြ်ရငွေတုိ ့မြင့် ရောင်းချကကပါသည်။
၂၀၁၄ ခု ှစ်တင
ွေ ် မြန်ြာသစ်တင်သွေင်းြှုသည် ၄၀၀,၀၀၀ m3 (၇၅% သည် ကျွန်းသစ် ှင့် တြလန်းသစ်)
သို ့ တိးု တက်လာခဲ့ပါသည်။ အဓိကအရကကာင်းေင်းြျားြှာ ကုန်လက်ကျန်နည်းမခင်း၊ မြန်ြာသစ်တင်ပို ့မခင်းကို
တားမြစ်မခင်း၊ တြလန်းသစ် ှင့် ကျွန်းသစ်ြျားကို မပည်တွေင်းလိုအပ်ချက်ြျားလာမခင်း ှင့်
သစ်ရစျးတက်လာမခင်းတို ့ရကကာင့်မြစ်ပါသည်။ အချို ့ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းြျားတွေင် အရောင်းအဝယ်ြျားဆုံး
တန်ြိုးမြင့်သစ်အြျိုးအစား သုံးြျိုးြှာ Dalbergia odorifere Burman၊ Dalbergia cochinchinensis
Pier ှင့် ကျွန်းသစ်တုိ ့မြစ်ကကသည်။ အချို ့ရနောြျားတွေင် Phoebe puwenensis W. C. Cheng ှင့်
M.fordiana (hensl) oliv တို ့သည် အရောင်းအဝယ်အြျားဆုံးသစ်အြျိုးအစားြျားမြစ်ကကပါသည်။
ြှတတ
် ြ်းအေ ပြာဏြှာ Dalbergia odorifere Burman ၁၅၀,၀၀၀ m3 ခန် ့၊ Dalbergia
cochinchinensis Pier ၅၀,၀၀၀ m3ခန် ့၊ ကျွန်းသစ် ၁၀၀,၀၀၀ m3ခန် ့ ှင့် Phoebe puwenensis
W. C. Cheng ှင့် M.fordiana (hensl) oliv ၁၀၀,၀၀၀ m3 ခန် ့တို ့မြစ်ကကပါသည်။ ရစျးအရနမြင့်
Dalbergia odorifere Burman ကို တစ်တန်လျှင် ၂၀,၀၀၀-၃၀,၀၀၀ ယွေြ်ရငွေ၊ Dalbergia
cochinchinensis Pier ကို တစ်တန်လျှင် ၃၀,၀၀၀-၄၀,၀၀၀ ယွေြ်ရငွေ၊ ကျွန်းသစ် တစ် m3 လျှင်
၁၀,၀၀၀-၁၅,၀၀၀ ယွေြ်ရငွေ၊ Phoebe puwenensis W. C. Cheng တစ် m3 လျှင် ၅,၀၀၀ ယွေြ်ရငွေ ှင့်၊
M.fordiana (hensl) oliv တစ် m3 လျှင် ၃,၀၀၀-၄,၀၀၀ ယွေြ်ရငွေတုိ ့မြစ်ကကပါသည်။
၂၀၁၄ ခု ှစ်ရနာက်ပိုင်းတွေင် သစ်ပစ္စည်းရစျးသည် တစ်ဝက်ခန် ့ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။
ဤအရမပာင်းအလဲြှာ မပည်တင
ွေ ်းရစျးကွေက်ကျဆင်းမခင်း၊ သစ်အြျားအမပားသိြ်းဆည်းထားမခင်း ှင့်
ဘဏ္ဍာရေးြရကာင်းမခင်းတို ့ရကကာင့်မြစ်ပါသည်။ ထို ့ရကကာင့် ၂၀၁၅ ခု ှစ် နယ်စပ်မြတ်
သစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကျဆင်းသွေားေပါသည်။
တရုတန
် ယ်စပ် ှင့် နယ်စပ်မြတ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းြျားသည် ေဲြျား ှင့် အရကာက်ခွေန်ြျား၏
တင်းကကပ်ရသာ ကကီးကကပ်ြှုရအာက်တွေင် ေှိရနပါသည်။ နယ်စပ်ြှ တင်သွေင်းလာရသာ မြန်ြာသစ်ြျားသည်
တရုတအ
် စိုးေ ှင့် မြန်ြာအစိုးေြှ ခွေင့်မပုရသာ တေားဝင် သွေင်းကုန်၊ထုတက
် ုန်စာေွေက်စာတြ်းြျား ေှိသမြင့်
တေားဝင် ကူးသန်းရောင်းဝယ်မခင်းမြစ်ပါသည်။ တရုတမ် ပည်သွေင်းသို ့ မြန်ြာသစ်ြျားကို တေားြဝင်
တင်သွေင်းမခင်းသည် လုံးဝမြစ် ိုင်ရချြေှိပါ။

၅။. မြန်ြာ ိုင်ငံ၏ သစ်တင်ပို ့ြှုတားမြစ်မခင်းရကကာင့် ှစ်ြက်သရဘာတူ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတွေင်
ထိခိုက်ြှုြျား
မြန်ြာမပည်၏ သစ်တင်ပို ့ြှုကို တားမြစ်ပပီးရနာက်ပိုင်းတွေင် နယ်စပ်မြတ်သစ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး
ရလျာ့နည်းသွေားပါသည်။ ကုန်သွေယ်ရေးကျဆင်းေမခင်းအရကကာင်းအောြျားေှိပါရသးသည်။
သစ်ထုတရ် ဒသတွေင်း သစ်ရစျးတက်လာမခင်း (တြလန်းသစ် တစ်တန်လျှင် ယွေြ်ရငွေ ၂,၀၀၀-၃,၀၀၀
မြင့် ရောင်းချရနပါသည်) အမခားအခွေန်အခ ှင့် ကုန်ကျစေိတ်ြျားလာမခင်း (သစ်တစ်တန်လျှင် ၃,၀၀၀
ယွေြ် ြှ ၇,၀၀၀-၇,၅၀၀ ယွေြ်သို ့) သယ်ယူပို ့ရဆာင်စေိတ်ကကီးမြင့်လာမခင်း (သစ် တန်၂၀ အတွေက်
ထေပ်ကားကို ယွေြ်ရငွေ ၂၀,၀၀၀ ခန် ့) တရုတမ် ပည်တင
ွေ ် သစ်ရစျးကျမခင်း(တြလန်းသစ် တစ်တန်လျှင်
၈,၀၀၀-၁၆,၀၀၀ ယွေြ်ရငွေမြင့် ရောင်းချရနပါသည်) ထို ့အမပင် အရောင်းကျမခင်း၊ တရုတ၏
်
တစ်ဝက်ြပပီးရသးရသာ တင်သွေင်းသစ်ြျားအရပါ် VAT မြတ်ရတာက်မခင်းြူဝါဒတို ့ရကကာင့်
သစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေသည် လက်ေှိတွေင် အမြတ်အစွေန်းနည်းပါးမခင်းတို ့ရကကာင့်မြစ်ပါသည်။
စုံစြ်းရြးမြန်းချက်ြျားအေ ၂၀၁၅ ခု ှစ်၊ ရြရြာ်ဝါေီလတွေင် ၁၅,၀၀၀ m3 ေှိ သစ်ြျား တြလန်းသစ်
၁,၀၀၀ m3 ၊ ကျွန်းသစ် ၄,၀၀၀ m3 ှင့် ၁၀,၀၀၀ m3 ေှိ Phoebe puwenensis W. C. Cheng
ှင့် M.fordiana (hensl) oliv.တို ့ကိုနယ်စပ်မြတ်တင်သွေင်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းသည် ပေိရဘာဂ
ထုတလ
် ုပ်မခင်းအရပါ်သက်ရောက်ြှြေှိပါ။ နယ်စပ်မြတ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းြှ နာြည်ကကီး
ပေိရဘာဂရကာ်ပိုရေးေှင်း ၏ အဆိုအေ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ အတွေင်း ရေွှေလီ သို ့ တင်သွေင်းခဲ့ပပီးလက်ကျန်ရနသာ
မြန်ြာနယ်စပ်တွေင် သိုရလှာင်ထားသည့် တြလန်းသစ်ြျားသည် ရနာင် ငါး ှစ်
ရမခာက် ှစ်ထိသုံးခံရသးသည်ဟု သိေပါသည်။ ရမြဆိုသူက မြန်ြာ ိုင်ငံ၏ သစ်တင်ပို ့ြှုပိတဆ
် ို ့ရလရလ
တြလန်းသစ်အတွေက် ပေိရဘာဂလုပ်ငန်းတွေင် အမြတ်ပိုေရလရလမြစ်ြည်ဟု ထပ်ြံရမြကကားပါသည်။
ရေွှေလီေှိ သစ်ကုန်သည်တစ်ဦးကလည်း မြန်ြာ ိုင်ငံ၏ သစ်တင်ပို ့ြှုပိတ်ဆို ့မခင်းသည် ပင်လယ်ရပါက်ြှ
ှစ်ြက်သရဘာတူကုန်သွေယ်မခင်းကိုသာ ထိခိုက်ရစ ိုင်ပပီး နယ်စပ်မြတ်
ကူသန်းရောင်းဝယ်ရေးအရပါ်ထိခိုက်ြှုသည် အခိုက်အတန် ့သာမြစ်သည်ဟု ရမပာကကားပါသည်။
မြန်ြာအစိုးေ၏ လူြျိုးစု ပဋိပက္ခဧေိယာြျားတွေင် ြထိန်းချုပ် ိုင်မခင်းရကကာင့် အကယ်၍တရုတအ
် စိုးေ၏
နယ်စပ်မြတ်သစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအရပါ်ကကီးကကပ်မခင်းြျား ရလျာ့ရပးလိုက်ြည်ဆိုပါက
လူြျိုးစုလက်နက်ကိုင်ြျားထိန်းချုပ်ထားရသာ ရဒသြျားြှသစ်ြျားသည် တရုတမ် ပည်တွေင်းသို ့
ဝင်ရငွေေေန်အလို ့ငှာ အလုံးအေင်းမြင့် ဝင်ရောက်လာြည်မြစ်ပါသည်။
မြန်ြာ ိုင်ငံ၏ သစ်တင်ပို ့မခင်း တားဆီးြှုသည် နယ်စပ်မြတ် ှစ်ြက်သရဘာတူကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကို
ထိခိုက်မခင်းြေှိရသးပါ။ တရုတန
် ယ်စပ်ပုဂ္ဂလိက ကုြ္ပဏီြျားကလည်း မြန်ြာ့စီးပွေားဘက်ြျား ှင့်
နည်းလြ်းရဟာင်းြျားအတိင
ု ်းအလုပ်ဆက်လုပ်ရနကကပါရသးသည်။ သစ်ရတာေင်းမြစ်ကို
စနစ်တကျအုပ်ချုပ်ေန် ှင့် ရေေှည်အကျိုးြေှိရသာ သစ်ခုတ်မခင်းကို ရလျှာ့ချေန်အတွေက်
မြန်ြာအစိုးေအရနမြင့် လူြျိုးစုပဋိပက္ခ ကို ရမြေှင်းေန် ှင့် ိုင်ငံ ှင့်ရဒသတွေင်း ိုင်ငံရေးတည်ပငိြ်ရအာင်
ရဆာင်ေွေက်ေန် လိုအပ်သည်ဟု သုံးသပ်ေပါသည်။

