“ဒီဗြီဘီ စီးပြားေရးဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ
သတင္းဌာနက စေနေန႔တိုင္း ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗီြဘီရုပ္သံလိုင္းမွာ အထက္ပါ
အစီအစဥ္အတိုင္း ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကစီးပြားေရးကိုဘယ္ေလာက္ထိခိုက္ေနလဲ ?” ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံေပးလိုတာ၊ ေမးျမန္းလိုတာရွိပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းနွင့္ ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅၉၄၅၉၈၆၅၉၄၀ နဲ႕ debate@dvb.no
ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈက စီးပြားေရးကို ဘယ္လို ထိခိုက္ေနလဲ (ယမင္းျမတ္ေအး)
သယံဇာတနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၁၉၉၀
ခုနွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕သစ္ေတာဖံုးလြမ္းမႈ ဧရိယာ ၅၈ % ရွိခဲ့ရာကေန ၂၀၁၀ မွာေတာ့ ၄၇ % အထိက်
ဆင္းသြားပါတယ္။ ဒါထက္ပိုၿပီး ၂၀၁၀ နဲ႔ ၂၀၁၅ ၾကားကာလမွာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ သိသိသာသာျမင့္
တက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီကာလအတြင္း တစ္နွစ္ ပ်မ္းမွ် ဆံုးရႈံးမွႈက ၅၄၆၀၀၀ ဟက္တာေလာက္ရွိေနတဲ့
အတြက္အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာနုိင္ငံဟာ ကမၻာ့သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ တတိယအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာ
ပါၿပီ။
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သစ္အမယ္စံု ေပါက္ေရာက္တဲ့နုိင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ အၿမဲစိမ္းေတာေတြရွိသလို
ေတာင္ေပၚသမပိုင္းအၿမဲစိမ္းေတာ ၂၅%၊ မုတ္သုန္အၿမဲစိမ္းေတာက ၁၆%၊ ေျခာက္ေသြ႕ေတာက
၁၀% ၀န္းက်င္ေလာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ သစ္ေတာျပဳန္းတီးလာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာလူဦးေရတိုး
ပြားလာမွဳ၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမတိုးခ်ဲ႕လာမႈေတြ ပါ၀င္ေပမယ့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ တရားမ၀င္ေမွာင္ခို
ထုတ္လုပ္မႈေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုတရားမ၀င္ခိုးထုတ္မႈ ျမင့္တက္လာတာဟာ အိမ္နီးျခင္းနိုင္ငံ
အခ်ိဳ႕ရဲ႕သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တင္းၾကပ္တဲ့ ေပၚလစီေတြေၾကာင့္လည္းပါဝင္တယ္။
ဥပမာ တရုတ္နိုင္ငံနဲ႔ ထုိင္းနိုင္ငံေတြမွာ သစ္တစ္ပင္ခုတ္ရင္ ေသဒဏ္အထိ ခ်မွတ္နိုင္ပါတယ္။
ဒါေတြရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သစ္ခုိးထုတ္မႈဟာ ျမင့္တက္လာ
ခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ျမန္မာနယ္စက္တေလွ်ာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံသား ၁၅၅
ဦး တရားမ၀င္ သစ္ခုိး ထုတ္မႈနဲ႔ ပက္သက္ျပီးကခ်င္ျပည္နယ္မွာ အဖမ္းခံခဲ့တဲ့အမႈ ကိုၾကည့္မယ္ဆုိရင္
သိနုိင္ပါတယ္။ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတာ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိတာနဲ႔ လာဘ္ေပး
လာဘ္ယူမႈေတြေၾကာင့္ သစ္ေမွာင္ခို ခိုးထုတ္တာေတြလည္းျမင့္တက္ေနပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွာရွိတဲ့ ၀န္ထမ္း ၇၀၀ ေက်ာ္ကို သစ္ေမွာင္ခို ခိုးထုတ္မႈ
ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနတယ္လို႕လည္းသိရပါတယ္။
အလားတူပဲ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အဓိကကၽြန္းသစ္ေတြ ေပါက္ေရာက္ရာေဒသျဖစ္တဲ့ ပဲခူးရိုးမေဒသ
မွာဆိုရင္လည္းအလြန္အကြၽံသစ္ထုတ္ယူမႈေတြေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။
ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းကေတာ့ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္မွစၿပီး သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ၁၀ ႏွစ္ၾကာ ရပ္နားထား
မယ္လို႔ေျပာၾကားထားတာရွိပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံမွာစစ္အာဏာရွင္စနစ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးသစ္ထုတ္
လုပ္သူအမ်ားအျပားက တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ပမာနထက္ ေက်ာ္လြန္ထုတ္ယူခဲ့ၾကတာပါ။
အဲဒီအထဲမွာ စစ္ဘက္ တာဝန္ရွိသူ အခ်ိဳ႕ေတာင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံ တဝွမ္းလုံးမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဧၿပီလ ကေန ဇြန္လ ေႏွာင္းပိုင္းအထိ
တရားမဝင္ သစ္ ၁၂၈၄၄ တန္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တယ္လို႔ သယံဇာတနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး
ဝန္ႀကီးဌာရဲ႕ကိန္းဂဏန္းေတြအရ သိရပါတယ္။ အမ်ားဆုံးဖမ္းမိတာကေတာ့ ကြၽန္းသစ္ႏွင့္သစ္မာေတြ
ျဖစ္ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္း အတြင္း ဖမ္းဆီးရရွိမႈ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ တရားမဝင္သစ္
၃၄၅၀ တန္နီးပါး၊ ကယားျပည္နယ္မွာ ၂၁၇၈ တန္ ေက်ာ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းမွာ ၁၄၀၆ တန္ အမ်ားဆုံး
ဖမ္းမိထားခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။လက္ရွိ NLD အစိုးရရဲ႕
သယံဇာတနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္း က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ မွာ သစ္ထုတ္လုပ္တာကို
တနိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ တားျမစ္သြားမယ္လို႔ ကတိျပဳထား တာလည္း ရွိပါတယ္။

တေျဖးေျဖး အရွိန္ရလာတဲ့ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ
၂၀၁၇ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ ADB ရဲ႕အစီရင္ခံစာမွာေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ျပည္ပ
ပို႔ကုန္က်ဆင္းေနရတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ သစ္ေတာထြက္ပို႔ကုန္ေတြ က်ဆင္းေနတာဟာလည္း ျပည္ပပို႔ကုန္
က်ဆင္းရျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားတာေတြ႔ရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ EIA (The Environmental Investigation Agency) ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရဆုိရင္ ၂၀၀၀ ခုနွစ္ကေန ၂၀၁၄ ခုနွစ္အတြင္း ျမန္မာ့ ျပည္ပ
သစ္တင္ပို႔မႈရဲ႕ ၂၈ % ေလာက္သာ တရား၀င္ တင္ပို႔ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ၇၂ % ဟာ တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းက
သြားေနတဲ့ အေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနကို ကိုးကားၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
EIA ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၀၁ ကေန ၂၀၁၃ ခုနွစ္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံကေန တရားမ၀င္
တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ သစ္တန္ခ်ိန္ ကုဗမီတာ ၁၆ ဒႆမ ၃ သန္း ရွိေနၿပီးေတာ့ ဒီလို တရားမ၀င္တင္ပို႔ ခဲ့တဲ့
သစ္ေတြရဲ႕တန္ဖိုးဟာ အေမရီကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလ်ံ နီးပါး ေလာက္ရွိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဒီပမာဏဟာ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာနွစ္ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရး ဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ ၄ ဆေလာက္
ရွိတဲ့အေၾကာင္းလည္း ေထာက္ျပထားပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တို႔ၾကား
အပစ္အခတ္ျပန္လည္ စတင္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လက စၿပီး တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္
သစ္ခိုးထုတ္မႈေတြ ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ NLD အစိုးရလက္ထဲေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့
ျမန္မာနုိင္ငံက သစ္ေတာေတြကုန္သေလာက္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒီလိုတရားမ၀င္ေမွာင္ခို စီးထြက္ေနတာေတြ
ဟာ ျမန္မာစီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈ ပတ္၀န္းက်င္ အေပၚမွာ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္၀ိုက္ၿပီးေသာ္
လည္းေကာင္း ထိခိုက္မႈရွိေနတာ အမွန္ပါပဲ။

စီးပြားေရးအေပၚရိုက္ခတ္မႈ
ျမန္မာနို္င္ငံမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေတြေၾကာင့္ သစ္အလံုးလိုက္ျပည္ပတင္ပို႕မႈ
ကို ၂၀၁၄ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစကာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ပိတ္ပင္လိုက္ပါတယ္။
ျပည္ပကိုတင္ပို႔ မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ခြဲျခမ္းေတြသာ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ NLD အစိုးရလက္ထက္
မွာလည္း ဒီေပၚလစီကိုပဲစြဲကိုင္ဆဲပါပဲ။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ေမလမွာ အေမရီကန္အစိုးရက ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ( MTE) အပါအ၀င္
အင္တာပရိုက္ ခုနွစ္ခုကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကေန ရုပ္သိမ္းေပးလိုက္ပါတယ္။အီးယူရဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံအ
ေပၚထားတဲ့ပိတ္ဆို႔မႈကိုေတာ့ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ကတည္းက ဖယ္ရွားေပးခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕
သစ္ခြဲျခမ္းေတြ၊ သစ္ပါးလႊာေတြကို အီးယူေစ်းကြက္၊ အေမရီကန္ေစ်းကြက္ကို ျပန္လည္တင္ပို႔ဖို႔ အခြင့္
အလမ္းေတြ ျပန္ပြင့္လာတယ္လို႔ေျပာရမွာပါ။
ဒါေပမယ္လ
့ ည္း မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပ်က္ခတ
ဲ့ ဲ့ ဒိန္းမတ္န႔ဲ ဆြဒ
ီ င္နင
ို င
္ ံေတြရ႕ဲ ဥပမာေတြဟာက
လည္း ျမန္မာနိုင္ငံက သစ္ေတြကို အီးယူက ၀ယ္ယူဖို႔ လက္တြန္႔သြားေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြ
ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာ့သစ္ေတြကို တင္သြင္းေနတဲ့
ဒိန္းမတ္ သစ္ကုမၸဏီ Keflico ဟာ
ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ သစ္တင္သြင္း မႈစည္းမ်ဥ္း (European Union Timber Regulation-EUTR) ကို
ခ်ိဳးေဖာက္တယ္လို႔ EIA ကတင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒိန္းမတ္ အာဏာပိုင္ေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၁၅
ရက္ေန႕မွာ ပိတ္ပင္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ သစ္တင္သြင္းမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မႈကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္
ဒိန္းမတ္နိုင္ငံက ဒုတိယေျမာက္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က လည္း ဆြီဒင္ သစ္ကုမၸဏီ ျဖစ္တဲ့ Almtra Nordic ကို ဆြီဒင္ အာဏာ ပိုင္ေတြက ဥေရာပသမဂၢရဲ႕သစ္တင္သြင္းမႈ စည္းမ်ဥ္း (EUTR) ကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈနဲ႔
အေရးယူ ခဲ့ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ဒီအေျခအေနေတြဟာ လက္ရွိသစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈအေနအထားနဲ႔အစဥ္အ
လာမေကာင္းခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကို အေျခတည္ၿပီး ျဖစ္လာခဲ့တဲ့ အက်ိဳးရလာဒ္ဆိုရင္မွားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ သစ္ေတာေတြ အရွည္တည္တံ့နိုင္ဦးမလားဆိုတာနဲ႔ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေတြက
ျမန္မာစီးပြားေရးကို ဘယ္လို ရိုက္ခတ္မႈ ရွိေနလဲဆိုတာကို
ဒီတစ္ပတ္ DVB စီးပြားေရး
ဒီဘိတ္မွာေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ ပါတယ္။

