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“ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ”္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို DVB
Multimedia Group ကေန အပတ္စဥ္ စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူးကာ ဒီဗီြဘီ
ရုပ္သံလုိင္းမွတဆင့္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

DVB DEBATE

DVB Debate ဟာ အေတြးျမင္အယူအဆမ်ား ဖလွယ္ကာ လြတ္လပ္စြာ
သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ရန္၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈမ်ား
ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္၊ ျမန္မာ့အနာဂတ္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္
လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကြဲျပားမႈေတြကို လက္ခံေပးႏိုင္တဲ့
အေျခအတင္ေဆြးေႏြးျခင္း ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစရန္
ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အဖြဲအ
႔ ေနျဖင့္ အျခား မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ယခုလို ပြင့္လင္းတဲ့
အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ပါ၀င္လာဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အပတ္စဥ္

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

Raw Timber Export Ban: Will it work?
ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ကာတြန္းမ်ားကို
ရုပ္သံရိုက္ကူးအၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္၏ ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာႏွင့္
၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းရွိ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲ
အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း DVB
Debate မွာ ရန္ပံုေငြမ်ားရွိပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါတယ္။

 မွတ္ခ်က္ျပဳလိုသည္မ်ား၊ အႀကံေပးလိုသည္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား
ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း ၀၁ ၂၉၂၇၄၃ သို႔ဆက္၍ျဖစ္ေစ၊
debate@dvb.no သို႔ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ၍
္ အဖြဲ၀
႔ င္တဦးဦးထံသို႔
ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

This week’s topic is RAW

သစ္တင္ပို႔မႈမ်ား၏ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တရားမတင္သြင္းျခင္းမ်ားသာျဖစ္သည္။ (EIA
အစီရင္ခံစာ

TIMBER EXPORT BAN

Historical context:
ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီအုပ္စိုးစဥ္ကာလမ်ားက တိုင္းျပည္ရဲ႕ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို
သစ္ေတာနဲ႔ဖုံးလႊမ္းထားခဲ့တယ္လို႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက
ခန္႔မွန္းထြက္ခ်က္ထားၾကပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္ကာလမ်ားတုန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၾကံ့ခိုင္မႈ၊
တာရွည္ခံမႈ နဲ႔ လွပမႈေၾကာင့္ တကမာၻလံုးက တန္ဖိုးထားတဲ့ကုန္စည္တမ်ိဳးျဖစ္တဲ့
ကမာၻ႔ကၽြန္းသစ္ထုတ္လုပ္မႈရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထုတ္လုပ္ေပးေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ကိုလိုနီကာလတုန္းက ေလွသေဘာၤမ်ား တည္ေဆာက္ရာမွာ အသံုးျပဳသည့္
ကုန္စည္အျဖစ္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ၁၉၆၀ ကာလခန္႔အေရာက္မွာေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕

• ကမာၻေပၚတြင္လက္ရွိက်န္ရွိေသာ
သဘာ၀
ကၽြန္းသစ္ေတာမ်ား၏
၅၀
ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တည္ရွိသည္။ (East by Southeast)
• ျမန္မာ့
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္
သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနသည္
၂၀၁၄

သစ္ခုတ္ယူခြင့္မ်ားေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔အုပ္စိုးမႈအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမယ့္
လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးရေစရန္ သစ္မ်ားကို အလံုးလိုက္ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။
အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားလည္း ကပ္ေရာဂါတခုအသြင္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး
သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားလည္း ျမင့္တက္လာခဲ့ကာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကာလ အေရာက္မွာေတာ့
တတိုင္းျပည္လံုးသစ္ေတာဧရိယာမွာ ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္သ
႔ ာ ရွိေတာ့သည္။
တရားမ၀င္သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကလည္း ျမန္မာ့နယ္စပ္တစ္ေလ်ာက္ေဒသမ်ားရွိ
လက္ႏွက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေပးသည့္အေျခအေနမ်ိဳး
ျဖစ္ေပၚခဲ့ရတယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ စတင္အသက္၀င္လာမယ့္
ဥပေဒသစ္ကေတာ့ သစ္မ်ားကို အလံုးလိုက္တင္ပို႔မမ
ႈ ်ားကို တားျမစ္ထားပါတယ္။
သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းဥပေဒက တိုင္းျပည္ရွိသစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
သစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားမွ တားျမစ္ႏိုင္မွာ

ႏွစ္တာအတြင္း နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား တရားမ၀င္ ထုတ္ယူမႈနဲ႔
ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ (သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန)
• ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္းတြင္ သစ္တန္ ၈၆၄,၀၀၀
မက္ထရစ္တန္တင္ပို႔ျခင္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္အား တရား၀င္
၀င္ေငြအျဖစ္ရရွိခဲ့သည္။ (ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ)႔
• တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တခုတည္းမွတဆင့္ တရားမ၀င္သစ္လံုးတင္ပို႔မႈသည္ တႏွစ္လ်င္
အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိေနသည္။
• ၂၀၀၀-၁၃ ခုႏွစ္အထိ တရား၀င္သစ္တင္ပို႔မႈစာရင္းဇယားမ်ားတြင္ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈအျဖစ္
စာရင္းျပဳစုထားၿပီး၊
သေဘာၤျဖင့္

၁

ရက္

ေန႔မွစ၍

သစ္အလံုးလိုက္တင္ပို႔မႈမ်ားကို

သစ္ေတာမ်ားျဖင့္
ဖုံုးလႊမ္းထားၿပီး၊
၂၀၁၃
ခုႏွစ္တြင္
တႏိုင္ငံလံုး၏
၇၄
ရာခိုင္းႏႈန္းရွိခဲ့သည္။
၃
ႏွစ္အတြင္းတြင္
၃.၈၁
ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔
ေလ်ာ့က်သြားျခင္းျဖစ္သည္။
Points of view:
• “ရလာဒ္ေကာင္းေတြရရွိလာဖို႔အတြက္ သစ္အလံုးလိုက္တင္ပို႔မႈကို တားျမစ္မႈေတြအျပင္
ေျမယာနဲ႔ သစ္ေတာေရးရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္းေကာင္းေတြ ရွိဖို႔လည္းလိုအပ္ပါတယ္”
ကယ္ဗင္၀ုဒ့္
ရန္ကုန္အေျခစိုက္ သစ္ေတာေရးရာ INGO မွာ ေလ့လာဆန္းစစ္သူ
• “သစ္ေတာနဲ႔ သစ္တင္ပို႔နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ အစိုးရရဲ႕ တရား၀င္အခ်က္အလက္က တရားမ၀င္
သစ္ထုတ္လုပ္ေနမႈနဲ႔ သစ္ေမွာင္ခိုလုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ ကပ္ေရာဂါတခုသဖြယ္
ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဒီလို ျပစ္မႈေတြဟာ အင္စတီက်ဴးရွင္းအလိုက္
ၾကီးမားတဲ့အတိုင္းအတာပမာဏနဲ႔ကို ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈေတြေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚေနတာပါ”
ဖိဒ္ဒိုဟာတီ
EIA သစ္ေတာေရးရာစည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ေရးဦးေဆာင္သူ
•

မဟုတ္သလို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ျခင္းမ်ားမွလည္း တားျမစ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ေပ။
Facts and Figures :
• ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၁၉၈ ဦးနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသား ၄၁၄ ဦးတို႔ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ၁၀

ဧၿပီလ

တားျမစ္ပိတ္ပင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
• MOECAF ၏ အဆိုအရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ တႏိုင္ငံလံုး၏ ၅၀.၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ

သစ္ေတာဖုံုးလႊမ္းမႈဧရိယာဟာ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို ေလ်ာ့က်လာခဲ့ပါတယ္။ တဖန္
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာျဖင့္အုပ္စိုးမႈ စတင္ခဲ့သည့္အခါတြင္ေတာ့ သစ္ေတာပမာဏ
ပိုမိုက်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ယိုင္းယိုင္ေနခဲ့ၿပီး၊
ကာလၾကာရွည္ မွားယြင္းညံ့ဖ်ဥ္းလွတဲ့ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားနဲ႔
ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားဟာ ခရိုနီစီးပြားေရးသမားမ်ားအား

ခုႏွစ္

“သစ္လံုးတင္ပုိ႔မႈ ရပ္တာကုိ ၁၀၀ ရာႏႈန္း ႀကိဳဆိုေထာက္ခံတယ္။ ဒါေပမယ့္
ျပည္ပပုိ႔တယ္ မပုိ႔ဘူးဆိုတာထက္ မခုတ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္ဆုိတာေျပာခ်င္တယ္။
”(သစ္ေတာသယံဇာတ၊ ပတ္၀န္းက်င္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ဒု-ဥကၠ႒ ဦးအုန္း)

•

“တင္ပုိ႔မႈရပ္တာ။ ထုတ္တာရပ္တာမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ထုတ္ဖုိ႔ေလာက္လည္း
ျမန္မာျပည္သစ္ေတာေတြမွာ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈေတြ မရွိေတာ့ဘူး။”
(ဦးထြန္းလြင(္ မုိးဇလ))

Information links:
www.moecaf.gov.mm
www.eia-international.org
www.myanmatimber.com.mm
www.myanmartimberproducts.com
www.mernmyanmar.org
www.banca-env.org

