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အချနိ်လည်းရပးကာ ကူညီခဲ့သည့် သစ်ရတာဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျ ိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ လယ်ယာရပမစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် 
စာေင်းအင်း ဦးစီးဌာနတို့အား ရကျးဇူးတင်ေှိပါသည်။ ထို့အပပင် ရလ့လာဆန်းစစ်မှုအတွင်း ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးထား 
ရသာ ရနောများအားရပပာကကားကာ စိုက်ခင်းရပမပုံရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ကကဖပီး ခွင့်ပပု
မိန့်ချရပးထားရသာရနောပပရပမပုံများနှင့် အပခားအရထာက်အထား စာေွက်စာတမ်းများကို ပံ့ပိုးရပးကာ 
ကူညီပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ခဲ့ကကသည့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအား ရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ 
အရနပဖင့် ရကျးဇူးတင်ေပါရကကာင်း ရပပာကကားလိုပါသည်။

ရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ ပိုမိုနားလည်သိေှိနိုင်ရေးအတွက် အဖိုးတန်လှသည့် ရှုပမင်ချက်များ၊ အရေးပါသည့် 
ပပန်လည်ဆန်းစစ်မှုများပံ့ပိုးရပးပခင်းပဖင့် ကူညီခဲ့ကကသည့် အေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ တနသသာေီ တိုင်းရေသ
ကကီးအတွင်းေှိရကျးေွာများမှ ကိုယ်စားလှယ်များအား ရလ့လာဆန်းစစ်ရေး အဖွဲ့က ရကျးဇူးတင်ေပါရကကာင်း 
ရပပာကကားအပ်ပါသည်။ 

ယခုအစီေင်ခံစာပပုစုရေးသားမှုအဆင့်ဆင့်တွင် အချနိ်ရပးကာ ပပန်လည်ဆန်းစစ်ရပးဖပီး မှတ်ချက် 
ရပးအကကံပပုခဲ့ကကရသာ ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံး၊ အထူးသပဖင့် ဦးရေှေသိန်း၊ Jack Jenkins-Hill, Vicky Bowman, 
Inga Makusheva, မနှင်းဝတ်ေည်၊ Sonia Leonard နှင့် Henri Rueff တို့အား အထူးတလည် 
ရကျးဇူးတင်ေှိပါသည်။ ထို့ပပင် အရသးစိတ်နားလည်ေမည့် အပိုင်းများပါဝင်သည့် ရပမယာ ဆိုင်ော ဥပရေများ၊ 
စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ော ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများအား ေှင်းလင်းသိပမင်ရစေန် ကူညီရပးခဲ့သည့် Ben Hardman 
အား ရကျးဇူးတင်သကဲ့သို့၊ အစီေင်ခံစာ ပပုစုရေးအဆင့်ဆင့်တွင် အစီေင်ခံစာမူကကမ်းများကို အကကိမ်ရပါင်းများစွာ 
စိစစ်ဖတ်ရှုရပးသည့်အပပင် အခုရနာက်ဆုံး အစီေင်ခံစာအား ရကာင်းမွန်သည့်အေည်အရသွးအဆင့်ပဖစ်လာ
ရအာင် တည်းပဖတ်ရပးခဲ့သည့်  Jessie Goldie ကိုလည်း အထူးရကျးဇူးတင်ပါရကကာင်း ရပပာကကားလိုပါသည်။
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OneMap Myanmar အဝြကာင်း

OneMap Myanmar စီမံကိန်းသည် ရပမယာဆိုင်ော၊ အပခား လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍများဆိုင်ော များနှင့်
ပတ်သက်သည့်  ရပမပပင်ဆိုင်ော အချက်အလက်များ(Spatial Data) ပိုမိုတိကျရစဖပီး အေည် အရသွးပိုပမင့်မား 
လာရစေန်၊ လက်လှမ်းမီမီေေှိနိုင်မှု တိုးတက်လာရစေန် စသည့် ေည်ေွယ်ချက်များပဖင့် ပပည်ရထာင်စု ပမန်မာနိုင်ငံ
အစိုးေက ရေးဆွဲအရကာင်အထည်ရဖာ် လုပ်ကိုင်ရနသည့် စီမံကိန်း ပဖစ်သည်။ လက်ေှိအချနိ်တွင် သက်ဆိုင်ော 
အစိုးေဌာနများ၌သာေှိသည့် ရပမပပင်ဆိုင်ောအချက် အလက်ရပါင်းစုများကို ယခုစီမံချက်ပဖင့် အစိုးေဌာန
အသီးသီးနှင့် ပပည်သူ လူထုအကကားတွင် အလွယ်တကူလက်လှမ်းမီမီ ေေှိသွားနိုင်ရပမည်။ ယခုစီမံကိန်းအရနပဖ
င့် ရပမပပင်ဆိုင်ော အချက်အလက်များအား စံသတ်မှတ်မှု တူညီလာရစရေး၊ ယင်းအချက်အလက်များ၏ အဆင့်
အတန်း ပမင့်မားလာရစရေး၊ ယင်းအချက်အလက်များအား သုံးသပ်၍ မူဝါေဆိုင်ော ရဆွးရနွးောတွင် ပဖစ်ရစ၊ မူ
ဝါေ ရဖာ်ရဆာင်ချမှတ်ောတွင် ပဖစ်ရစ အသုံးပပုနိုင်ရစရေး စသည်တို့အတွက် ေည်ေွယ်ဖပီး သက်ဆိုင်ော ဌာနများ
ပဖင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်သွားမည်။

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေွက်ောတွင် ရအာက်ပါ မဏ္ဍိုင် ၃ ခုကို အရပခခံ၍ လုပ်ရဆာင်သွားမည် 

• ဘက်ရပါင်းစုံ အချက်အလက်ရပါင်းစုံ ပါဝင်သည့် ရပမပုံပပုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် ဥပမာ - ရပမပပင်ဆိုင်ော
အချက်အလက်ရပါင်းစုများကို ပံ့ပိုးရပးသည့် အလုပ်မျ ိုးပဖင့် လူ၊ ရပမယာနှင့် သဘာဝအေင်းအပမစ်တို့
ဆိုင်ော အချက်အလက်များအား တစ်ရနောတည်းတွင် အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီစွာေေှိနိုင်ရအာင် 
လုပ်ရဆာင် ရပးပခင်း။

• ရေှ့ရပပးစီမံချက်များ၊ သင်တန်းများ စသည်တို့ကို လုပ်ရဆာင်ရပးပခင်းပဖင့် အစိုးေဌာနများ၊ 
အေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အပခားဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအရနပဖင့် ရပမပပင်ဆိုင်ော အချက်အလက် 
များ စုရဆာင်းပပုစုရေး၊ အသုံးချရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေး စသည်တို့ကိုရဆာင်ေွက် ောတွင် လိုအပ်သည့် 
စွမ်းရဆာင်နိုင်ေည်ကို ပမှင့်တင်ရပးပခင်း။

• ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ရဆာင်ောတွင် အဓိက စိန်ရခါ်ချက်များကို သိေှိရအာင်ပပုလုပ်ဖပီး ဆုံးပဖတ်ချက်များ 
ချမှတ်ော၌ သုရတသနပပုမှုများ၊ အချက်အလက်များကို ခွဲပခမ်းစိတ်ပဖာ သုံးသပ်ပခင်းများ ဥပမာ - 
အစီေင်ခံစာများ။ ေစ်ဂျစ်တယ်ရပမပုံဆိုင်ော အက်ပလီရကးေှင်း များ (map-based applications) 
စသည်တို့ကို အသုံးပပုပခင်းအားပဖင့် အသိပညာတိုးပွား နိုင်သလို အမျ ိုးမျ ိုးရသာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ 
ပဖင့် ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းအရပဖေှာနိုင်ရစပခင်း။
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အတိုဝကာက် စကားလုံးများ/ ဝေါဟာရများ

ALARM  Advancing Life And Regenerating Motherland
  စိမ်းလန်းအမိရပမ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့
CDE  Centre for Development and Environment 
  ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော ဗဟိုဌာန
DALMS  Department of Agriculture and Land Management Statistics
  လယ်ယာရပမစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာေင်းအင်း ဦးစီးဌာန
DoA  Department of Agriculture
  စိုက်ပျ ိုးရေး ဦးစီးဌာန
EIAs  Environmental Impact Assessment
  ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဘဝဆိုင်ောထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ချက်
FD  Forest Department
  သစ်ရတာ ဦးစီးဌာန
FSWG   Field Survey Working Group
   (ဖမို့နယ်အဆင့်) ကွင်းဆင်း တိုင်းတာရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ 
GIS   Geographic information systems 
Kha  Kilo-hectare or 1,000 hectares 
MAC  Myanmar Auto-Corporation
MIC  Myanmar Investment Commission
  ပမန်မာနိုင်ငံ ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုရကာ်မေှင်
MoAI  Ministry of Agriculture and Irrigation (pre 2016)
  စိုက်ပျ ိုးရေးနှင့် ဆည်ရပမာင်း ဝန်ကကီးဌာန (၂၀၁၆ မတိုင်မီ)
MoALI  Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation (2016 onward)
  စိုက်ပျ ိုးရေး၊ ရမွးပမူရေးနှင့် ဆည်ရပမာင်း ဝန်ကကီးဌာန (၂၀၁၆ ရနာက်ပိုင်း)
MRPP  Myanmar Royal Prestige Plantation
MSPP  Myanmar Stark Prestige Plantation
NLD  National League for Democracy
  အမျ ိုးသားေီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
NLUP  National Land Use Policy
  အမျ ိုးသား ရပမအသုံးချမှု မူဝါေ 
OMM  OneMap Myanmar 
  ပမန်မာအမျ ိုးသားရပမပုံစနစ် 
TLC  Technical Leading Committee 
  တိုင်းရေသကကီးအဆင့် နည်းပညာဆိုင်ော  ဦးရဆာင်မှုရကာ်မတီ
USDP  Union Solidarity and Development Party
  ပပည်ရထာင်စုကကံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးရေး ပါတီ
VFV  Vacant, Fallow and Virgin Land
  ရပမလွတ် ရပမလပ်နှင့် ရပမရိုင်း
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ဝေါဟာရများ

ဝလ့လာဆန်းစစ်ဝရးအဖေဲ့ OneMap Myanmar (OMM) စီမံကိန်းအား အရကာင် အထည်ရဖာ် ရဆာင်ေွက်
ရနကကဖပီး ယခု ရလ့လာ သုံးသပ်ဆန်းစစ်ရေးကိုလုပ်ရဆာင်ခဲ့သည့် Centre 
for Development and Environment (CDE) ထားဝယ် နှင့် ေန်ကုန်ရုံးများက 
ဝန်ထမ်းများပဖင့် ဖွဲ့စည်းထား သည့် အဖွဲ့

ဆီအုန်းလုေ်ကိုင်သူက
 ဝခောသည့်
စိုက်ြင်းဧရိယာ/ဧရိယာ
ခေဝခမေုံ
(Company sketch 
map)

ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများက ဆီအုန်းပင်များ 
စိုက်ထားဖပီးပဖစ်သည်ဟုဆိုသည့် ဧေိယာတစ်ခုအား ရဖာ်ပပသည့်ရပမပုံပဖစ်ဖပီး  
ဤအစီေင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပပုထားသည့် အချက်အလက်ရပါင်းစု  
(dataset)

ေုံစံ (၇) လယ်ယာရပမလုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ် ပုံစံ (၇) ဆိုသည်မှာ  လယ်သမားများ အရန
ပဖင့် ရပမယာအသုံးချခွင့် အဖမဲတမ်းေေှိရစေန်အတွက် ထိုရပမကို မှတ်ပုံတင်ဖပီး 
လျှင် ေေှိရသာလုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပဖစ်သည်။ 

ဝခမယာလုေ်ကိုင်ြေင့် ြေင့်
ခေုမိန့်

စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်သူများအား ဆီအုန်း စိုက်ပျ ိုးခွင့်ပပု ထားသည့်တေားဝင် 
ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် ခွင့်ပပုမိန့်

ြေင့်ခေုမိန့် စိုက်ခင်းလုပ်ခွင့်ရပးထားသည့် အစိုးေခွင့်ပပုမိန့် စာေွက်စာတမ်း 
အရထာက်အထား

ြေင့်ခေုမိန့်ရ ဧရိယာ သက်ဆိုင်ောအစိုးေဌာနက ရပးထားသည့် ခွင့်ပပုမိန့် တွင် ရဖာ်ြပထားရသာ
 ဆီအုန်း စိုက်ပျ ိုးခွင့်ေှိသည့် ဧေိယာများ။ ခွင့်ပပုမိန့် တစ်ရစာင်တွင် ခွင့်ပပုမိန့်ေ
 ဧေိယာများစွာ ပါဝင်နိုင်သည်။

ြေင့်ခေုမိန့် ေုံစံ အမျ ိုးအစား ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများအတွက် ထုတ်ရပးသည့် ခွင့်ပပုမိန့် ပုံစံအမျ ိုးအစား။ ဤ
အစီေင်ခံစာတွင် ပါဝင်သည့် ခွင့်ပပုမိန့် ပုံစံအမျ ိုးအစား ဥပမာ တချ ို့ကို ပပေလျှင်
 ရပမလွတ် ရပမလပ် ရပမရိုင်း ခွင့်ပပုမိန့်၊ သစ်ရတာဦးစီး ဌာနနှင့်ချုပ်ဆိုထားသည့်
 ကန်ထရိုက် စာချုပ်များ။ 



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု

ဆီအုန်းကဏ္ဍတွင် မြေအသုံးချေှုကို ကျယ်ြြန့်စွာ ခခုံငုံသုံးသြ်ြခင်း
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ဆီအုန်းစိုက်ြင်း လုေ်ကိုင်
သူများ/
ဆီအုန်းစိုက်ြင်း လုေ်ငန်း
များ

ဆီအုန်းစိုက်ခင်းကို အကျယ်အပပန့် (ဧက ၅၀၀ အထက်) စိုက်ပျ ိုးလုပ်ကိုင် ကက
သည့် လူ၊ အဖွဲ့ စသည့် စုစုရပါင်း ၅၀ ခန့်ကို ယခုအစီေင်ခံစာထဲတွင် ေည်ညွှန်း
သည့် ရယဘုယျ ရဝါဟာေ။ ယင်းသို့ေည်ညွှန်းောတွင် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများ၊ လူ
ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အစိုးေဌာနများ စသည်တို့ ပါဝင်သည်။

စိုက်ေျ ိုးပေီးဝြကာင်း 
အဝထာက်အထား
ရှိသည့်ဆီအုန်း စိုက်ြင်း
ဧရိယာ/ ဧရိယာခေဝခမေုံ 
(Strong evidence of oil 
palm)

ဆီအုန်းပင်များ စိုက်ထားဖပီးပဖစ်ရကကာင်း ဖဂိုလ်တု ဓာတ်ပုံများ သို့မဟုတ် 
အပခားခိုင်မာသည့် အရထာက် အထားများပဖင့် ပပဆိုသည့် ဧေိယာတစ်ခုအား 
ရဖာ်ပပ သည့် ရပမပုံပဖစ်ဖပီး  ဤအစီေင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်း အသုံးပပုထားသည့် 
အချက်အလက် ရပါင်းစု (dataset) 

ဝကာင်းမေန်စော စီမံထား
သည့်
ဆီအုန်းစိုက်ြင်း ဧရိယာ/ 
ဧရိယာခေဝခမေုံ
(Well managed 
plantations)

အစဉ်တစိုက် ရကာင်းမွန်စွာလည်း စီမံလုပ်ကိုင်ရနဖပီး စီးပွားပဖစ်ထုတ်လုပ်
နိုင်သည်အထိေည်မှန်းနိုင်သည့် ဆီအုန်းပင်များ ေှိသည့် ဧေိယာတစ်ခုအား
 ရဖာ်ပပ သည့်ရပမပုံ ပဖစ်ဖပီး  ဤအစီေင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်း အသုံးပပုထားသည့် 
အချက်အလက် ရပါင်းစု (dataset)

စီးေေားခဖစ်ထုတ်လုေ်
နိုင်မည့် စိုက်ြင်း

စီးပွားပဖစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ရသာအဆင့်အထိ လုပ်ကိုင် ရဆာင်ေွက်ထားဖပီး 
ပဖစ်သည့် စိုက်ခင်းကို ညွှန်းဆိုရသာ ရဝါဟာေ



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု

ဆီအုန်းကဏ္ဍတွင် မြေအသုံးချေှုကို ကျယ်ြြန့်စွာ ခခုံငုံသုံးသြ်ြခင်း
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ဆီအုန်းစိုက်ခင်းကဏ္ဍအတွင်း ပဖစ်ရပါ်ရနသည့် ရပမယာ ပဋိပက္ခများနှင့်ပတ်သက်ဖပီး အေပ်
ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ၊ အပခား ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများက တင်ပပလာသည့်အရပါ် 
အရလးထားတုံ့ပပန် ရဆာင်ေွက်ရပးသည့် တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးအစိုးေ၏ ပန်ကကားမှုပဖင့် 
ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှု တစ်ေပ်ကို လုပ်ရဆာင်ကာ ဤအစီေင်ခံစာတွင် ရေးသားရဖာ်ပပထားသည်။ 
ဤ အစီေင်ခံစာတွင် တနသသာေီတိုင်း တစ်ဝန်းေှိ ဆီအုန်း ဧကအများအပပား (ဧက ၅၀၀ ရကျာ်)
ပဖင့် စိုက်ပျ ိုးရနကကသည့် လုပ်ငန်းများကို ကျယ်ပပန့်စွာခခုံငုံသုံးသပ်ထားသည်များ ပါဝင်ဖပီး 
OneMap Myanmar (OMM) စီမံကိန်း၏ အစိတ် အပိုင်းတစ်ခုအပဖစ် Centre for Development 
and Environment (CDE)က ၂၀၁၈ /၁၉ ကာလ အတွင်းက ရဆာင်ေွက်ခဲ့သည့် 
ရလ့လာချက်များအရပါ် အရပခပပုရေးသားထားသည်။  

ဤသုံးသပ်အကဲပဖတ်မှုသည် တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးအတွင်းေှိ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများတွင် ရပမယာ 
အသုံးပပုမှုနဲ့ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းပမင်သာမှုတိုးတက်ရစရေးကို ေည်ေွယ်သည်။  ဆီအုန်း စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများ 
စုစုရပါင်းအရေအတွက်၊ ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများ၊ စိုက်ပျ ိုးထားဖပီးရသာ ဧေိယာများ စသည်တို့အား အစီေင်ခံစာ 
ပုံစံပဖင့် စုရဆာင်းပပုစုနိုင်ပခင်း၊ ရပမပပင်ဆိုင်ောအချက် အလက်များအား ေစ်ဂျစ်တယ် အွန်လိုင်းပလက်ရဖာင်းပဖင့် 
တင်ပပနိုင်ပခင်း စသည့်လုပ်ရဆာင်မှုများ အားပဖင့် ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှုကို ရအာင်ပမင်စွာ ပပုလုပ်နိုင်ခဲ့ရပသည်။ 
အချ ို့ရလ့လာရတွ့ေှိချက်များအား အချနိ်နှင့်တရပပးညီ ရနာက်ဆုံးအရပခအရနများကို ပပန်လည်စိစစ်ဖပီး မွမ်းမံ 
ပပင်ဆင်သွားေန် လိုအပ်ရသာ်လည်း ရတွ့ေှိချက်အများစုမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအထိ မှန်ကန်ရနသည့် 
အချက်အလက်များ ပဖစ်သည်။ 

ဤအစီေင်ခံစာသည် တနသသာေီတိုင်းအတွင်းေှိ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းကဏ္ဍ၏ အတိုင်းအတာအရပါ် ခခုံငုံသုံးသပ် 
ဆန်းစစခ်ျကမ်ျားအား ပထမဦးဆုံး စစုည်းရဖာပ်ပနိငုသ်ည် ့အစေီငခ်စံာလည်း ပဖစသ်ည။် တနသသာေတီိငု်းရေသကကီး 
အစိုးေ၏ ညွှန်ကကားမှုပဖင့် ယခုရလ့လာဆန်းစစ်ချက်ကို လုပ်ရဆာင်ောတွင် တိုင်းရေသကကီးအတွင်းေှိ ဆီအုန်း
စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများအားလုံးအတွက် ချရပးထားသည့် ရပမယာခွင့်ပပုမိန့်များကို စနစ်တကျ စုစည်းနိုင်ေန် 
ကကိုးပမ်းလုပ်ရဆာင်ထားသည်။ စိုက်ပျ ိုးထားရသာ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းဆိုင်ော အချက်အလက်များအား ဆီအုန်း 
စိုက်ခင်း လုပ်ကိုင်သူများထံမှ စုရဆာင်းယူ နိုင်ခဲ့ဖပီး ပပတ်သား ေှင်းလင်းစွာ ပမင်နိုင်သည့် ဖဂိုလ်တု ဓာတ်ပုံများကို 
အရပခပပုကာ စိုက်ပျ ိုးထားရသာ ဧေိယာများကို သတ်မှတ်ဆုံးပဖတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းသို့အားပဖင့် တနသသာေီတိုင်း 
အတွင်းေှိ ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးထားရသာ စိုက်ခင်းအရပခအရနများအား သုံးသပ်နိုင်ဖပီး ဆန်းစစ်ချက်များကို 
ဤအစီေင်ခံစာတွင် ရဖာ်ပပထားပါသည်။

ဆီအုန်းစိုက်ြင်းလုေ်ငန်းများနှင့် ြေင့်ခေုမိန့်များ

ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှုကို လုပ်ရဆာင်ေသည့် အဓိကေည်ေွယ်ချက်တစ်ခုမှာ ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးေန်  ခွင့်ပပုမိန့် ရပး
ထားသည့် စုစုရပါင်းရပမယာ ဧေိယာကို သတ်မှတ်ဆုံးပဖတ်နိုင်ေန် ပဖစ်သည်။ သုံးသပ်ဆန်းစစ်ောတွင် လက်ေှိ
တွင်လုပ်ကိုင်ရနကကရသာ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းအားလုံးအား သိေှိသတ်မှတ် နိုင်ရေးနှင့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းတစ်ခုချင်းစီ
နှင့်ပတ်သက်ရသာ ခွင့်ပပုမိန့်များအား စကဲန် (scan) ဖတ်ကူးယူကာ ေစ်ဂျစ်တယ် ရေတာရဘ့စ် စနစ် 
(database) တစ်ခုအတွင်းတွင် သိမ်းဆည်းနိုင်ရေးတို့အတွက် စနစ်တကျ ရဆာင်ေွက်ထားသည်။
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အဓိကဝတေ့ရှိြျက်များ

• တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးအတွင်းတွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းရပါင်း ၅၀ ခန့် ေှိသည်ကို သိေှိ သတ်မှတ်
 နိုင်ခဲ့သည်။

• တနသသာေီတိုင်းေှိ စုစုရပါင်း ပင်မကုန်းရပမဧေိယာ၏ ၆ ောခိုင်နှုန်းခန့်ကျယ်သည့် ရပမဧေိယာ ကို 
ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်ေန် ခွင့်ပပုမိန့်များချမှတ်ရပးထားသည်။ ဆီအုန်းစိုက်ခင်း တေားဝင် ခွင့်ပပုမိန့် 
၁၀၀ ရကျာ်ကို ရတွ့ေှိခဲ့ေဖပီး ယင်းတို့သည် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာရပါင်း ၁၈၄ ရနောကို လွှမ်းခခုံကာ 
ပင်မကုန်းရပမဧကရပါင်း ၅၅၆,၄၃၂ ဧကကို ခွင့်ပပုထားပခင်း ပဖစ်သည်။

• ခွင့်ပပုမိန့် အများစု (ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာရပါင်း ၁၀၃ ခု) သည် ပပည်ရထာင်စုကကံ့ခိုင်ဖွံ့ဖဖိုးရေး ပါတီ (USDP) 
အာဏာေသည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မတိုင်မီ စစ်အစိုးေလက်ထက်ကာလအတွင်းက ချရပးထားပခင်းပဖစ်သည်။

• တကေ ခွင့်ပပုမိန့်ပုံစံရဟာင်းများ (စစ်တိုင်းမှူးက အေင်ရခတ်က ထုတ်ရပးထားသည့်) ထဲမှ တစ်ခုကိုသာ 
ရတွ့ေှိခဲ့ဖပီး ယခင်ခွင့်ပပုမိန့်ရဟာင်းများအား ဖျက်သိမ်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပပုမိန့်ပုံစံ အသစ်တစ်ခုပဖင့် 
ပပန်လည်ထုတ်ရပးခဲ့သည်ဟု ယူဆဖွယ်ောေှိသည်။ 

• ဧကရပါင်း ၂၀၀,၀၀၀ ခန့်အတွက် ချရပးထားသည့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ခွင့်ပပုမိန့်များအား ဖျက်သိမ်းထား 
ရကကာင်း တေားဝင်အသိရပးအရကကာင်းကကားစာများအား ရတွ့ေှိခဲ့ေသည်။ ခွင့်ပပုမိန့်ဖျက်သိမ်းသည့် 
ပမာဏမှာ အဆိုပါပမာဏထက်များရကကာင်း ရပပာဆိုချက်များကို သုံးသပ်အကဲပဖတ်အဖွဲ့အရနပဖင့် 
ကကားခဲ့ေရသာ်လည်း ယင်းသို့ဖျက်သိမ်းထားသည်ဆိုသည့် တေားဝင်အသိရပးအရကကာင်းကကားစာများ
ကို မရတွ့ခဲ့ေပါ။

• ဧကရပါင်း ၁၈၉,၉၅၀ ဧကကို လွှမ်းခခုံသည့် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများကို ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ငန်း ၄ ခု 
သည် ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရပးသည့် တေားဝင် ခွင့်ပပုမိန့်များ မေှိဘဲ ပမန်မာနိုင်ငံ ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုရကာ်မေှင် 
(Myanmar Investment Commission - MIC) ၏ ခွင့်ပပုမိန့် ပဖင့်သာ လုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်ရနသည်ကို
ရတွ့ခဲ့ေသည်။ 

• ဆီအုန်းစိုက်ခင်းခွင့်ပပုမိန့် ချထားရပးောတွင် ဖမို့နယ်၏စုစုရပါင်းဧေိယာနှင့် နှိုင်းစာလျှင် ဆီအုန်း
စိုက်ခင်းဧေိယာအချ ိုးအစားအများဆုံး ချထားရပးသည်များကို ဘုတ်ပပင်း (၂၅၀,၀၄၁ ဧက)၊ ရကာ့
ရသာင်း (၁၆၅,၅၇၉ ဧက)၊ တနသသာေီ (၁၂၅,၈၁၆ ဧက) စသည့်ဖမို့နယ်များ တွင်ရတွ့ေသည်။ ယင်း 
ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ဧေိယာများ၏ အကျယ်အဝန်း အတိုင်းအတာ မည်မျှေှိရနသည်ကို ကကည့်ပါက ဘုတ်
ပပင်းတွင် ပင်မကုန်းရပမဧေိယာ စုစုရပါင်း၏ ၁၉ ောခိုင်နှုန်း၊ ရကာ့ရသာင်းတွင် ၂၁ ောခိုင်နှုန်းကို လွှမ်းခခုံ
ထားရကကာင်း ရတွ့ေသည်။

အကကံခေုြျက်များ

• ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာနယ်နမိတ်များ ပပုပပင်မွမ်းမံရပပာင်းလဲသည့် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ခွင့်ပပုမိန့်များ ထုတ်ရပး
ော တွင် ပဖစ်ရစ၊ ဖျက်သိမ်းောတွင်ပဖစ်ရစ လုပ်ရဆာင်ေသည့်လုပ်ငန်းစဉ် တို့အပါအဝင် စိုက်ပျ ိုးရေး 
လုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွင်း ပို၍ပွင့်လင်းပမင်သာရစပခင်း။

• ခွင့်ပပုမိန့်ချရပးပခင်း၊ ဖျက်သိမ်းပခင်း စသည်တို့ အပါအဝင်လုပ်ငန်းစဉ်အသီးသီးနှင့် ပတ်သက်ဖပီး 
ပွင့်လင်းပမင်သာမှု၊ တစ်သမတ်တည်းပဖစ်မှု၊ ေှင်းလင်းမှု စသည့်အပိုင်းများတွင် ပိုမိုရကာင်းမွန်လာရစရေး 
အတွက် ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရပးသည့် ခွင့်ပပုမိန့်များအား ပပင်ဆင်ပခင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းပခင်း 
တို့အတွက် လုပ်ရဆာင်ေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား စံသတ်မှတ်ပခင်း။ 
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• ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရပးသည့် ခွင့်ပပုမိန့်ပဖင့်သာ လုပ်ကိုင်ေမည့်ရနောတွင် ပမန်မာနိုင်ငံ ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု 
ရကာ်မေှင် (Myanmar Investment Commission – MIC) ခွင့်ပပုမိန့်ကို သာသုံး၍ လုပ်ခွင့်မေရစေန် 
ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုစစ်ရဆးပခင်း၊ စည်းမျဉ်းပဖင့် ထိန်းချုပ်ပခင်း။ စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ောေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု
များအား စီမံအုပ်ချုပ်သည့် ဥပရေများနှင့်အညီ အရေးယူရဆာင်ေွက်ပခင်း၊ ကျူးလွန်ရဖာက်ဖျက်သူများကို 
ဥပရေနှင့်အညီ အပပစ်ရပး အရေးယူပခင်း။

• တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးအတွင်းချရပးထားတဲ့ ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ခွင့်ပပုမိန့် အတိုင်းအတာသည် 
သင့်ရတာ်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ေှိ၊ မေှိ အရေးနှင့်ပတ်သက်ဖပီး တနသသာေီတိုင်းရေသကကီး အစိုးေ အရနပဖင့် 
ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ အားလုံးအား အသိရပးကာ ရဆွးရနွးညှိနှိုင်း အရပဖေှာပခင်း။

ြေင့်ခေုမိန့်ဆိုင်ရာ အြျက်အလက်များအား ရှာဝဖေရာတေင်ခဖစ်ဝစ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းခဖင့် 
သိမ်းဆည်းရာတေင်ခဖစ်ဝစ ကကုံဝတေ့ရသည့်စိန်ဝြါ်ြျက်

တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးအစိုးေက အင်တိုက်အားတိုက် ပံ့ပိုးရဆာင်ေွက်ရပးသည့်တိုင် ရလ့လာဆန်းစစ်ရေး 
အဖွဲ့အရနပဖင့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ခွင့်ပပုမိန့်များအား ေှာရဖွေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အကကီးအမား စိန်ရခါ်ချက်များ 
ကို ကကုံရတွ့ခဲ့ေသည်။ အချ ို့အရပခအရနများတွင် ကကိုးစားေှာရဖွ ရသာ်လည်း တေားဝင် ထုတ်ရပးထားသည့် 
ခွင့်ပပုမိန့်များ မရတွ့ေှိနိုင်ခဲ့သလို၊ အားအထားေဆုံး အပဖစ် သတ်မှတ်ေမည့် ရပမပုံများမှာ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်
ကိုင်သူများက ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများကို သတ်မှတ်ရေးအတွက်သုံးသည့် ရပမပုံများသာ ပဖစ်ရကကာင်းရတွ့ခဲ့ေ 
သည်။ ခွင့်ပပုမိန့်များ၊ စိုက်ပျ ိုး ထားရသာစိုက်ခင်းရပမပုံများအား ရတွ့ေှိနိုင်ခဲ့ဖပီး ရနာက်ပိုင်းတွင်လည်း 
ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာကို ရဖာ်ပပရသာ ရပမပုံများမှာ အများအားပဖင့် မည်ကာမတ္တ (rudimentary) ရပမပုံများ 
ပဖစ်ရနရသာရကကာင့် အဆိုပါရပမပုံများအား ေစ်ဂျစ်တယ်နည်းပဖင့် သိမ်းဆည်းရေး အခက်ကကုံခဲ့ေသပဖင့် 
ခွင့်ပပုမိန့်ေဧေိယာ နယ်နမိတ်များသတ်မှတ်ောတွင် အကကမ်းခန့်မှန်းချက်အပဖစ် သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့သည်ဟုသာ 
ဆိုနိုင်မည်။    

အဓိကဝတေ့ရှိြျက်များ

• ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ခွင့်ပပုမိန့်များအား အဓိအားပဖင့် ဌာန ၂ ခုက တာဝန်ယူထားကာ ဖမို့နယ်အဆင့် ဌာန
များတွင် သိမ်းဆည်းထားရသာ်လည်း ဆီအုန်းခွင့်ပပုမိန့်အားလုံး၊ ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများအားလုံးကို 
ဗဟိုဆုံေပ် တစ်ရနောတည်းတွင်စုရပါင်းေှိသည့် ရေတာရဘ့စ် စနစ်(database) ပဖင့် စုစည်းထားပခင်းမျ ိုး 
မေှိသပဖင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ သည် ဆီအုန်း ကဏ္ဍတစ်ခုလုံးအား ခခုံငုံသုံးသပ်ရေးတွင် 
အကန့်အသတ်အခက်အခဲ ကကီးမားစွာ ကကုံခဲ့ေသည်။   

• ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာရပမပုံများသည် ရေောမှု မေှိသည်ကိုရတွ့ေသလို၊ ရခတ်မမီရတာ့ သည့်နည်းများပဖင့် 
ဆွဲထားသည့် ၁ လက်မ တစ်မိုင်စရကး ရပမပုံများသာပဖစ်၍ တိတိ ကျကျမေှိသည်ကိုရတွ့ေသည်။

အကကံခေုြျက်များ

• အားလုံးရသာ ခွင့်ပပုမိန့်များအား ဗဟိုဆုံေပ်ရနောမှ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖပီး ရပပာင်းလဲမှုများအား အချနိ်နှင့်အမျှ 
ပပင်ဆင်မွမ်းမံသွားနိုင်သည့် တစ်ရနောတည်းတွင်အချက်အလက်များအား စုရဆာင်းထားရသာ 
ေစ်ဂျစ်တယ်ရေတာရဘ့စ်စနစ် (digital database) တစ်ခုကို တည်ရဆာက်ပခင်း။ သို့မှသာ အကျယ် 
အပပန့်လုပ်ကိုင်သည့် စီးပွားပဖစ်စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်း စိုက်ခင်းများ အားလုံးကို မှန်မှန်ကန်ကန် 
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တိတိကျကျ ခခုံငုံသုံးသပ်နိုင်မည်ပဖစ်သလို၊ သက်ဆိုင်ော ဆက်စပ်ပတ်သက် သူများ အသီးသီး 
အရနပဖင့်လည်း လက်လှမ်းမီကကည့်ရှု နိုင်ခွင့် ေနိုင်ရစပခင်း။

• ဆီအုန်းစိုက်ခင်းအတွက် ခွင့်ပပုမိန့်ရပးထားရသာ နယ်နမိတ်ကို ရပပာင်းလဲပပုပပင်ောတွင် ရေသခံေပ်ေွာ 
အသိုင်းအဝိုင်းများ၊ အေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ စသည်တို့နှင့် နီးနီးကပ်ကပ် တိုင်ပင် ရဆာင်ေွက်ပခင်း။ 
ထိုသို့ရပပာင်းလဲောတွင် ရေသခံေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်း၏ ဓရလ့ ထုံးတမ်းအေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ေရသာရပမများနှင့် 
ပတ်သက်ရနပခင်းေှိ၊ မေှိ ထည့်သွင်းစဉ်းစား ေန်လိုအပ်ပခင်း။ 

• ခွင့်ပပုမိန့်နှင့်ပတ်သက်ဖပီး တိကျရသာ အချက်အလက်များ ပံ့ပိုးရပးေန်အတွက် အစိုးေဌာန များအား 
တာဝန်ခံလုပ်ရဆာင်ရစပခင်းနှင့်၊ ယင်းဌာနများအား အဆိုပါလုပ်ငန်းလုပ်ရဆာင်နိုင် ရေးအတွက် 
အရထာက်အကူရပးမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို မိတ်ဆက်ရပးပခင်း။

စိုက်ေျ ိုးပေီးဧရိယာများအား ဆုံးခဖတ်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သုံးသေ်ခြင်း

ရလ့လာဆန်းစစ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများအား ေစ်ဂျယ်တယ်နည်းပညာပဖင့် မှတ်တမ်း 
တင် သိမ်းဆည်းဖပီးရနာက် ရနာက်တစ်ဆင့်အရနပဖင့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်း တစ်ခုချင်းစီ၏ စိုက်ပျ ိုးဖပီး 
ဧေိယာများအား ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်ရေးကို လုပ်ရဆာင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့လုပ်ရဆာင်ောတွင် ယုံကကည်စိတ်ချေသည့် 
အချက်အလက်များမေှိပခင်း၊ စိုက်ခင်းအများအပပားတွင် လိုအပ်ချက်များေှိရနပခင်းစသည့် အရကကာင်းများရကကာင့် 
လွယ်လွယ်ကူကူ ရဆာင်ေွက်နိုင်ခဲ့သည်ရတာ့ မဟုတ်ရပ။  စိုက်ပျ ိုးဖပီး စိုက်ခင်းများအား ရပမပုံဆွဲသည့်လုပ်ငန်းစဉ် 
ဖပီးစီးဖပီးသည့်အခါ စိုက်ခင်းဆိုင်ော အချက်အလက်များအား GIS (geographic information systems) 
စနစ်ပဖင့် ထပ်မံဆန်းစစ် သုံးသပ်ခဲ့သည်။ 

အဓိက ဝတေ့ရှိြျက်များ

• ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးထားသည့် ရပမဧကရပါင်း ၁၈၀,၀၀၀ ဧက အား ေှင်းလင်းပပတ်သားစွာ ပမင်ေသည့် ဖဂိုလ်
တုဓာတ်ပုံများကို အသုံးပပုကာ ရတွ့ေှိသတ်မှတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ပပင် စိုက်ခင်းဧကရပါင်း ၁၅၆,၀၀၀ ဧက
သည်  ‘ရကာင်းမွန်စွာစီမံထားသည့်’ စီးပွားပဖစ် ထုတ်လုပ်နိုင်ရသာ စိုက်ခင်းများအပဖစ် မှတ်ယူနိုင်
ရကကာင်း သုံးသပ်ရတွ့ေသည်။ 

• ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်သူများက စုစုရပါင်း စိုက်ပျ ိုးထားဖပီး စိုက်ခင်းဧကရပါင်း ၂၁၅, ၀၀၀ ဧကေှိသည် 
ဟု သတ်မှတ်ထားရသာရကကာင့် တနည်းအားပဖင့်ရပပာေလျှင် ဆီအုန်း စိုက်ခင်း လုပ်ကိုင်သူများက 
စိုက်ပျ ိုးဖပီးဧေိယာအပဖစ် သတ်မှတ်ထားရသာ ဧေိယာစုစုရပါင်း၏ ၁၇% မျှ ပမာဏေှိရသာ ဧေိယာတွင် 
ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများစိုက်ပျ ိုးထားဖပီး ပဖစ်ရကကာင်း ရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့အရနပဖင့် အတည်မပပုနိုင် 
ခဲ့ပါ။

• ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းရပါင်း ၇ ခုက စိုက်ပျ ိုးဖပီး ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ဧေိယာစုစုရပါင်း၏ ၈၅% (၁၅၄,၀၀၀ 
ဧက) ကို လုပ်ကိုင်ရနသည်။

• ရလ့လာဆန်းစစ်ရတွ့ေှိချက်များနှင့် အစိုးေဆိုင်ော တေားဝင်အချက်အလက်များအကကား သိသာထင်ေှား 
သည့် ကွာဟမှုများကို ရတွ့ေှိခဲ့ေသည်။ စိုက်ပျ ိုးရေးဦးစီးဌာနက စိုက်ပျ ိုးထားဖပီး ဆီအုန်းစိုက်ခင်း 
စုစုရပါင်း ၃၈၈,၄၉၆ ဧကေှိသည်ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

• ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာစုစုရပါင်း ၃၀,၀၀၀ ဧကအထက်လုပ်ကိုင်ရနကကသည့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ငန်းများ
တွင်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှလွဲ၍ ကျန်လုပ်ငန်းအားလုံးသည် သူတို့ခွင့်ပပုမိန့်ေထားသည့် ဧေိယာ၏ ၅၀% 
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ရအာက်တွင်သာ ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးထားသည်ကို ရတွ့ေှိခဲ့ေသည်။ 

• ဆီအုန်းစိုက်ခင်းအများစုသည် ဘုတ်ပပင်းနှင့် ရကာ့ရသာင်းဖမို့နယ်များတွင် ေှိကာ၊ ယင်း ဖမို့နယ်တိုင်းတွင် 
စိုက်ပျ ိုးထားရသာ ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ဧကရပါင်း ၆၇,၀၀၀ ဧကခန့်စီ ေှိကကသည်၊ ယင်းဧေိယာ ပမာဏသည် 
ဘုတ်ပပင်းဖမို့နယ် ပင်မကုန်းရပမ၏ ၅ % ၊ ရကာ့ရသာင်းဖမို့နယ် ပင်မကုန်းရပမ ၏ ၁၃ % ပဖစ်ရပသည်။

• ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းအများစု၏ စိုက်ပျ ိုးသည့်အတိုင်းအတာများကိုကကည့်လျှင် ပဖစ်သင့်သည့် 
အတိုင်းအတာတွင် ေှိမရနဘဲ ရအာက်သို့ကျရနသည်ကို ရတွ့ေဖပီး ၎င်းတို့အား ခွင့်ပပုမိန့်ရပးထားသည့် 
ဧေိယာအကျယ်အဝန်းအတိုင်း အကုန်အသုံးမပပုသည်ကို ရတွ့ေသည်။ ဖမို့နယ်များအလိုက် ောခိုင်နှုန်း 
ပမာဏ ကွဲပပားမှုေှိရသာ်လည်း ခွင့်ပပုမိန့် ရပးထားသည့် ဧေိယာစုစုရပါင်း၏ ၄၇% ကိုသာ ဆီအုန်းများ 
စိုက်ပျ ိုးထားသည်ကို ရတွ့ေသည်။1၁

• ခွင့်ပပုမိန့်ေ နယ်နမိတ်အပပင်ဘက်တွင်ေှိသည့် ဧေိယာအများအပပားတွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများ စိုက်ပျ ိုး 
ထားသည်ကို ရတွ့ေသည်။ တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးတစ်ဝန်းတွင် ဧကရပါင်း ၅၄,၀၀၀ ဧက သို့မဟုတ် 
စိုက်ပျ ိုးဖပီး ဆီအုန်းစိုက်ခင်းဧေိယာစုစုရပါင်း၏ ၃၃% သည် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာ၏ အပပင်ဘက်တွင် 
ေှိရနသည်။

အကကံခေုြျက်များ

• ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ဧေိယာစုစုရပါင်းကို အတိအကျ တိုင်းတာနိုင်ရေး၊ ဆုံးပဖတ်ချက်ချသူများနှင့် အများ
ပပည်သူတို့ ဆီအုန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်ဖပီး တိကျစွာ ခခုံငုံသုံးသပ်နိုင်ရေး စသည်တို့ အတွက် ဆီအုန်း 
စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်လျှင် လိုက်နာရဆာင်ေွက်ေမည့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများအား စံသတ်မှတ်
ပခင်း။ 

• ဤရလ့လာဆန်းစစ်ချက်တွင် ရဖာ်ပပထားသည့် စိုက်ခင်းစီမံအုပ်ချုပ်ဆိုင်ောပပဿနာ အသီးသီးကို ပဖစ်
ရပါ်လာရစသည့်အရကကာင်းေင်းများအား ေှာရဖွရဖာ်ထုတ်ပခင်း။

• စိုက်ခင်းများကို ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာပပင်ပတွင် မစိုက်ပျ ိုးရစရေးအတွက် ခွင့်ပပုမိန့်ေ စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင် 
သူများ၏ စိုက်ခင်းများအား ရစာင့်ကကည့်စစ်ရဆးသည့် စနစ်များအား အရကာင်အထည်ရဖာ် လုပ်ရဆာင် 
ပခင်း၊ ကျူးလွန်ချ ိုးရဖာက်မှုများအတွက် သင့်ရတာ်သည့် အပပစ်ရပးအရေးယူမှုများ သတ်မှတ်ပခင်း။  

• စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်သူများအရနပဖင့် ခွင့်ပပုမိန့်တွင် ပူးတွဲပါဝင်သည့် စိုက်ခင်း စီမံအုပ်ချုပ်မှု 
အစီအစဉ်များအတိုင်း လိုက်ပါရဆာင်ေွက်ရစပခင်း၊ ၎င်းတို့အရနပဖင့် မရဆာင်ေွက်နိုင်ပါက 
မစိုက်ပျ ိုးထားရသာ ဧေိယာများအတွက် ခွင့်ပပုမိန့် ပပန်လည်ရုပ်သိမ်းေန် စဉ်းစားပခင်း။ 

သစ်ဝတာခေုန်းတီးမှု သုံးသေ်ခြင်း

ရဘးပတ်ဝန်းကျင်ေှိ နိုင်ငံများတွင် သစ်ပင်များ အကကီးအကျယ်စိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်သည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ
ရကကာင့် သစ်ရတာများ အလျင်အပမန်နှင့် သိသိသာသာ ပပုန်းတီးလာသည်ကို ရတွ့ကကုံ ခဲ့ကကေသည်။ ဤရလ့လာ
ဆန်းစစ်မှုတွင် ဆီအုန်းလုပ်ကိုင်သူက ရပပာပပချက်အရပါ် အရပခခံကာ ဆွဲထားသည့် စိုက်ခင်းဧေိယာပပရပမပုံ 
(Company sketch map)၊ ဖဂိုလ်တုဓာတ်ပုံများစသည့် နှစ်မျ ိုးလုံးကို ဆန်းစစ်ကာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်
အကကား သစ်ရတာပပုန်းတီးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သိပ္ပံနည်းကျ ပပုစုထားသည့် အချက်အလက်များအား သုံးသပ်

၁   MIC ခွင့်ပပုမိန့် ဧေိယာများအတွင်း ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးထားရသာ ဧေိယာများကိုသာ ရေတွက်မည်ဆိုပါက ယင်းပမာဏ သည် ၃၂% အထိ 

      ကျဆင်းသွားသည်။ 
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ရဖာ်ပပထားသည်။ ယင်းသည် ပမန်မာနိုင်ငံေှိ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများက တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးအတွင်း
တွင် သစ်ရတာပပုန်းတီးမှုများ မည်သို့ပဖစ်လာရစနိုင်သည်ဆိုသည့်အရပါ် သိေှိနားလည်နိုင်ရပမည်။

အဓိကဝတေ့ရှိြျက်များ

• ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများသည် ပကတိအတိုင်းေှိရနသည့် သစ်ရတာဧေိယာ ဧကရပါင်း ၁၁၈,၀၀၀ ဧက မှ 
၁၅၂, ၅၀၀ ဧကအထိ ကျယ်ပပန့်သည့် သစ်ရတာပပုန်းတီးမှုကို ပဖစ်ရစခဲ့နိုင်သည်။ ယခုခန့်မှန်းချက်မှာ 
၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင်ေှိသည့် သစ်ရတာဖုံးလွှမ်း ဧေိယာပမာဏနှင့် ယခုရလ့လာဆန်းစစ်မှုတွင် စုရဆာင်းေေှိ 
သည့် အချက်အလက်များအား နှိုင်းယှဉ်ကာ ခန့်မှန်းထားပခင်း ပဖစ်သည်။ 

• ဆီအုန်းခွင့်ပပုမိန့်များသည် ပကတိအတိုင်းေှိရနသည့် သစ်ရတာ ဧေိယာအကျယ်အဝန်း ၂၄၁,၃၀၀ ဧက 
နှင့် လမုရတာ ၂၃,၁၉၁ ဧကတို့အား သစ်ရတာပပုန်းမည့် ရဘးအန္တောယ်ကို ရပးရနရကကာင်း ရတွ့ေှိေသည်။

အကကံခေုြျက်များ

• ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများအရနပဖင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပရေ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး နည်းဥပရေများ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ပခင်းဆိုင်ော 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စသည်တို့ထဲတွင် ရဖာ်ပပထားသည့် လိုက်နာ ရဆာင်ေွက်ေမည့် အချက်များနှင့်အညီ 
ရဆာင်ေွက်ေန် စီမံကွပ်ကဲပခင်း။

• ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများမပဖစ်ရစေန်အတွက် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများအား ရစာင့်ကကည့် စစ်ရဆးသွားပခင်း။

• ဇီဝမျ ိုးကွဲများ၊ ရဂဟစနစ်များမျ ိုးစုံေှိ၍ ပဖစ်ရစ၊ လူမှုရေးအေ၊ ယဉ်ရကျးမှုအေ များစွာ အရလးထားေ၍ 
ပဖစ်ရစ စသည်တို့အတွက်ရကကာင့် တန်ဖိုးပမင့်ပမင့်မားမားထားကာ ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက်ေသည့်ရနော 
ဧေိယာများ (high value conservation areas) အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရနသည့် ခွင့်ပပုမိန့်များအား 
ပပန်လည် ရုပ်သိမ်းေန် စဉ်းစားပခင်း။

ဝခမယာဆိုင်ရာ ေဋိေက္ခခဖစ်မှုများနှင့် စိုက်ြင်းဧရိယာများအတေင်းရှိ ဝခမအသုံးြျမှု

ဆီအုန်းကဏ္ဍအတွင်းတွင် ပဖစ်ရပါ်ရနသည့် ရပမယာပဋိပက္ခပဖစ်မှုများက ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှုကို လုပ်ရဆာင် 
ရစေန် အဓိကရမာင်းနှင်အားတစ်ခု ပဖစ်ခဲ့ဖပီး ရေသအတွင်းတွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများနှင့် 
ရေသခံေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းအကကား ရပမယာဆိုင်ော ပဋိပက္ခများ ေှိရနသည်ဆိုသည့် အစီေင်ခံစာများကို 
သိေှိထားေသည့်တိုင်  ယခုရလ့လာဆန်းစစ်မှု၏ လုပ်ငန်း နယ်ပယ် အကန့်အသတ်အေ အဆိုပါရပမယာ ပဋိပက္ခ 
များအား ပပည့်စုံစွာ ဆန်းစစ်သုံးသပ်နိုင်ပခင်း မေှိခဲ့ပါ။ OneMap Myanmar စီမံကိန်းက အရထာက်အကူရပးမှုပဖင့် 
ယခုရလ့လာဆန်းစစ်မှု၏ အစပျ ိုးအဆင့်များတွင် ပပုလုပ်ခဲ့သည့် စမ်းသပ်လုပ်ရဆာင်မှုအတွင်း ၆၁၁ ဧက 
ကျယ်သည့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ဘက်ရပါင်းစုံက ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပါဝင်သည့် 
အဖွဲ့တစ်ခုက ရပမယာအသုံးပပုမှုနှင့် ရပမယာပဋိပက္ခဆိုင်ော သုံးသပ်ဆန်းစစ်မှု တစ်ခုကို လုပ်ရဆာင်ခဲ့သည်။ 
ယင်းသို့အတူတကွ ကွင်းဆင်းရလ့လာမှုများမှရတွ့ေှိချက်များ၊  ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှု လုပ်ရဆာင်စဉ်အတွင်း 
စုရဆာင်းနိုင်ခဲ့သည့် သက်ဆိုင်ောပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အရတွ့အကကုံ ရပပာပပချက်များ၊ ရတွ့ပမင်ချက်များအား 
အရပခခံထားသည့် အစီေင်ခံစာများ (anecdotal reports)၊ ဆီအုန်းကဏ္ဍအတွင်း ပဖစ်ရပါ်ရနသည့် ရပမယာ 
အပငင်းပွားမှုဆိုင်ော အပခားအစီေင်ခံစာများ စသည်တို့ကိုပါ စုစည်းကာ ရအာက်ပါရတွ့ေှိချက်များနှင့် 
အကကံပပုချက်များအား ရေးသားပါသည်။ 
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• ဆီအုန်းစိုက်ခင်းဧေိယာအများအပပားတွင် ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းက အသုံးပပုရနသည့် ရပမဧေိယာများ 
ပါဝင်ရနသည်ကို ရတွ့ေသည်။ ယင်းအချက်ကို ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်သူများအကကား ရပမယာဆိုင်ော ပဋိပက္ခများေှိရနသည်ဆိုသည့် အစီေင်ခံစာများနှင့် တွဲဖက်
ဆန်းစစ် ပါက ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ခွင့်ပပုမိန့်များချရပးလျှင် ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းက အသုံးပပုရနသည့် ရပမ
ဧေိယာများ ပါဝင်သွားသည့် အပဖစ်များမှာ အဖမဲတမ်းပဖစ်ရနသည်ဟု မဆိုနိုင်ရသာ်လည်း ပဖစ်ရလ့ပဖစ်ထ
နည်းသည်ဟု မရပပာနိုင်သည့် အရပခအရနကို ရတွ့ေသည်။ 

• (ဖမို့နယ်အဆင့်) ကွင်းဆင်းတိုင်းတာရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (Field Survey Working Group – FSWG) က 
ရေးဆွဲထားသည့် စိုက်ခင်းခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများကိုရလ့လာပါက ဆီအုန်း စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင် သူများအရန 
ပဖင့် ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးသည်ထက် အပခားသီးနှံများ စိုက်ပျ ိုးထားသည်ကို ရတွ့ေသည်။ 

• လက်ေှိရပမယာ အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှု မူရဘာင်သည် ရိုးော ရပမလုပ်ပိုင်ခွင့်အေ ရပမယာကို အသုံးပပုရနသူ 
များ (Customary tenure users) ၊ သစ်ရတာကိုမှီခိုအသက်ရမွးေသည့် ပပည်သူများ၊ ဥပရေအေမဟုတ်ဘဲ 
အပခားနည်းလမ်းများပဖင့် ခံစားေေှိထားသည့် ရပမလုပ်ပိုင် ခွင့်အေ ရပမယာကိုအသုံးပပုရနသူများ 
(informal land users) စသူတို့အတွက် လုံရလာက် သည့် အကာအကွယ်ကိုမရပးထားပါ။

• ဆီအုန်းစိုက်ခင်းအတွက် ရပမများသိမ်းဆည်းခံေသည်ကို ကကုံရတွ့ေသည့်အခါ ရိုးော ရပမလုပ်ပိုင်ခွင့်အေ 
ရပမယာကို အသုံးပပုရနသူများသည် သူတို့ရေှးအစဉ်အဆက်ကတည်းက လုပ်ကိုင်ရနကကရသာရပမယာ 
များကို လက်လွတ်ဆုံးရှုံးကကေသည်။

အကကံခေုြျက်များ

• တစ်ပိုင်တစ်နိုင်စိုက်ပျ ိုးလုပ်ကိုင်ကာ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းေသည့် ရကျးလက်လူထု အသိုင်းအဝိုင်း 
များ၊ သစ်ရတာကိုမှီခို အသက်ရမွး ေသူများအတွက် ၂၀၁၆ ခုနှစ် အမျ ိုးသား ရပမအသုံးချမှု မူဝါေတွင် 
အရပခခံမူအပဖစ် ရဖာ်ပပထားသည့် “ဓရလ့ထုံးတမ်းစည်းမျဉ်းများ နှင့်အညီ ပပည်သူများ ေေှိထားသည့် 
ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်များအား ဥပရေရကကာင်းအေ အသိအမှတ်ပပုရပး၍ ကာကွယ်ရပးေမည် ……..”2၂  
ဟုဆိုသည့် ချမှတ်ချက်နှင့်အညီ ဓရလ့ထုံးတမ်း သို့မဟုတ် ရိုးော ရပမလုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဥပရေပပဋ္ဌာန်း၍ 
အကာအကွယ် ရပးပခင်း။ ဥပရေပပဋ္ဌာန်းဖပီး အကာအကွယ်မရပးနိုင်ရသးခင်ကာလတွင် ရပမယာများအား 
ကျယ်ပပန့်ရသာ အတိုင်းအတာပဖင့် သိမ်းဆည်းမှုရကကာင့် ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းအရနပဖင့် ဆိုးကျ ိုး 
သက်ရောက်မှုများ မခံစားေရစေန် ကကားပဖတ်အရေးယူရဆာင်ေွက်မှုများ ချမှတ် လုပ်ရဆာင်ရပးပခင်း။

• ဘက်ရပါင်းစုံသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ပခင်းများပပုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 
လူမှုဘဝဆိုင်ော ထိခိုက်သက်ရောက်မှုများကို သိေှိတိုင်းတာနိုင်ေန် သက်ဆိုင်ော စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများ 
မစတင်ခင်အချနိ်တွင် ေှိရနသည့်အချက်အလက်များ (baseline data) အားရကာက်ယူထားေှိပခင်း။ 
ဆိုးကျ ိုးသက်ရောက်မှုများ ရလျှာ့ချရေး အတွက် လုပ်ရဆာင်သည့် ရဆာင်ေွက်ချက်များ ရအာင်ပမင်မှု 
ေရစရေးအတွက် စဉ်ဆက် မပပတ်ရစာင့်ကကည့်စစ်ရဆးပခင်း။ 

• အကျယ်အပပန့်လုပ်ကိုင်သည့် စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဘဝများ အရပါ် ထိခိုက် 

၂   အမျ ိုးသားရပမအသုံးချမှုမူဝါေ၊ ပုေ်မ ၈ (က)တွင် အမျ ိုးသားရပမအသုံးချမှု မူဝါေ၏ အရပခခံမူ ပထမဆုံးအချက်အပဖစ် “ပပည်သူများ အထူးသပဖင့် 
    လုပ်ကွက်ငယ် ရတာင်သူလယ်သမားများ၊ ဆင်းေဲသားများ၊ တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးများနှင့် အမျ ိုးသမီးများ၏ ရပမလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ရေသခံအဖွဲ့အစည်း 
    များက အသိအမှတ်ပပုထားသည့်အရပါ် ဥပရေအေ အသိအမှတ်ပပုဖပီးအကာအကွယ်ရပးေန်”ဟု ရေးသားထားသည်။
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သက်ရောက်မှုများအား သုရတသနလုပ်ောတွင် ဇီဝမျ ိုးကွဲများ၊ ရဂဟစနစ်၏ ဝန်ရဆာင်ရပးမှုများစသည်
တို့နှင့်အတူ ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်း၏ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှု အရေးများအရပါ် ဂရုပပုအာရုံစိုက်ပခင်း။    

စည်းမျဉ်းေိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများ

အထက်ပါရတွ့ေှိချက်များအရပါ်အရပခပပုဖပီး ယခုအစီေင်ခံစာတွင် ရပမဧကများစွာပဖင့် အကျယ်အပပန့် လုပ်ကိုင်
 သည့် စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်း ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် အကကံပပုချက်များအား ထည့်သွင်းရဖာ်ပပ 
သွားမည်ပဖစ်ဖပီး အထူးသပဖင့် စည်းမျဉ်းထိန်းသိမ်း ကကီးကကပ်မှုအပိုင်းကို ပို၍ အရလးရပးထည့်သွင်းသွားမည်။ 

အဓိကဝတေ့ရှိြျက်များ

• ခခုံငုံကကည့်ေလျှင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများ စီမံအုပ်ချုပ်ောတွင်ပဖစ်ရစ၊ အရကာင် အထည်ရဖာ် 
ရဆာင်ေွက်ောတွင်ပဖစ်ရစ စနစ်တကျရဆာင်ေွက်နိုင်မှု လွန်စွာကင်းမဲ့ရနဖပီး စည်းမျဉ်းထိန်းချုပ်မှုလည်း 
မေှိသည်ကိုရတွ့ေကာ စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းအများအပပားအရနပဖင့် ဘဏ္ဍာရေးပိုင်းအေ အကျ ိုးေှိပါေဲ့လား 
ဆိုသည်ကို ရမးပမန်းရစာရကကာစောအထိ ေှိရနသည်။

• ရပမလွတ် ရပမလပ်နှင့် ရပမရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေး ဥပရေတွင်ပါေှိရနသည့် လစ်ဟာချက်များသည် 
စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီကကီးများအရနပဖင့် ဧကရပါင်းများစွာ ပါဝင်သည့် ရပမဧေိယာများအား 
အဖမဲတမ်း အသုံးပပုခွင့်ကို ေသွားရစသည်။

အကကံခေုြျက်များ

• ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှုကရပးသည့် အဓိကအကကံပပုချက်မှာ ဆီအုန်းကဏ္ဍအား ဗဟိုဆုံေပ်တစ်ရနောမှ 
စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုတိုးတက်လာရစရေးအတွက်လုပ်ရဆာင်ေန် ပဖစ်ရပသည်။ အထူးသပဖင့် ခွင့်ပပုမိန့်များ၊ 
ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးပခင်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များအား တစ်ရနောတည်းမှ စီမံခန့်ခွဲသွား
နိုင်ဖပီး ရပပာင်းလဲသွားသည့် အချက်အလက်များအား အချနိ်နဲ့တရပပးညီ ပပုပပင်မွမ်းမံရေးသွင်းနိုင်သည့် ေ
စ်ဂျစ်တယ် ရေတာရဘ့စ်စနစ် တစ်ခုကိုတည်ရထာင်ပခင်း။ ယင်းသို့ပပုလုပ်ပခင်းအားပဖင့် သက်ဆိုင်ော 
ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ အားလုံးအရနပဖင့် အကကီးအမား အကျယ်အပပန့်လုပ်ကိုင်ရနသည့် ဆီအုန်း 
စိုက်ခင်း လုပ်ငန်းများအားလုံးအား တိတိကျကျ ရစ့ငုသုံးသပ်နိုင်ရစပခင်း။

• ရပမဧကရပါင်းများစွာပဖင့် အကျယ်အပပန့်လုပ်ကိုင်ရနသည့် စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများက နိုင်ငံ့ဝင်ရငွ 
တိုးရေးအတွက် အထူးသပဖင့် အစိုးေဘဏ္ဍာရငွ ေေှိမှု၊ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးမှု၊ ရပမခွန်၊ ရေသတွင်း 
တိုးတက်ဖွံ့ဖဖိုးရေး စသည့် အပိုင်းများနှင့် စပ်လျဉ်းဖပီး စီးပွားရေးအေ မည်မျှအကျ ိုးပပုသည် ဆိုသည်ကို 
စုံစမ်းစစ်ရဆးပခင်း။ 

• ရေသခံေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်း၏ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တို့အား ပိုမိုကာကွယ် 
ရစာင့်ရေှာက်သည့် မူဝါေများချမှတ်နိုင်ရေးနှင့် အရကာင်အထည်ရဖာ် လုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်မှုများ 
ပဖစ်ရပါ်လာရစရေးအတွက် ရပမဧကရပါင်းများစွာ အသုံးပပုသည့် စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းကကီးများနှင့် 
ပတ်သက်ဖပီး အပခားနိုင်ငံများတွင် ချမှတ်ထားရသာ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များအား ရလ့လာပခင်း။ 

• ရပမဧေိယာဧကရပါင်းများစွာပဖင့် အကျယ်အပပန့်လုပ်ကိုင်သည့် ပုဂ္ဂိလကပိုင် သို့မဟုတ် နိုင်ငံပိုင် 
စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ောေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများအရပါ် ချမှတ်ထားသည့် ဥပရေဆိုင်ော၊ စည်းမျဉ်းဆိုင်ော 
မူရဘာင်များအား ဘက်ရပါင်းစုံမှပပည့်စုံစွာ ခခုံငုံသုံးသပ်ပခင်း။
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အဆုံးသတ် အကကံခေုြျက် 

တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးအတွင်း ပဖစ်ရပါ်ရနသည့် ရပမယာဆိုင်ော ပဋိပက္ခပဖစ်ရနမှုများနှင့် ဆီအုန်း စိုက်ပျ ိုးဖပီး 
စိုက်ခင်းဧေိယာများ ယခုထက် ၂ ဆ သို့မဟုတ် ၃ ဆ ပဖစ်လာမည့်အရေးများ စသည်တို့ကို ရထာက်ရှုဖပီး          
တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးအစိုးေအရနပဖင့် အထက်ပါ အကကံပပုချက်များအား ရပဖေှင်းလုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်ရပး 
ေန်အတွက် လုံရလာက်ရသာအချနိ်ကို ယူနိုင်ရေးအတွက် ရအာက်ပါအတိုင်း ရနာက်ဆုံးအကကံပပုအပ်ပါသည်။

အကကံခေုြျက်

• ဆီအုန်းစိုက်ြင်းများ ထေ်တိုး၍ စိုက်ေျ ိုးလာမည့် အဝရးကို ရေ်ဆိုင်းဝစသည့် တရားေင် ဆိုင်းငံ့မှု 
(moratorium) ကို လုေ်ဝဆာင်ပေီး ယခုရလ့လာဆန်းစစ်ချက်နှင့် အထက်တွင် တင်ပပထားသည့် 
အပခားရလ့လာဆန်းစစ်ချက်များထဲတွင် ရဖာ်ပပပါေှိသည့် စည်းမျဉ်းထိန်းသိမ်းမှုပိုင်း ချ ို့ယွင်းရနမှုများကို 
ရပဖေှင်းလုပ်ရဆာင်နိုင်ရေးအတွက် ရထာက်ကူရပးပခင်း။ ထိုသို့တေားဝင် ဆိုင်းငံ့မှုပဖင့် ေပ်ဆိုင်းလိုက်ပခင်း 
ပဖင့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်ဖပီး သူတို့၏ စိုးေိမ်ပူပန်ရနေသည့် အရေးကိစ္စများအား 
တင်ပပရနသည့် ရေသခံ ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းများ၊ အေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ စသည်တို့နှင့် ယုံကကည်မှု 
တည်ရဆာက်နိုင်ရစမည်။  ထိုသို့ ေပ်ဆိုင်းလိုက်ပခင်းသည် ဆိုးကျ ိုးပဖစ်နိုင်သည့် အရပခအရနများကို 
သိေှိနိုင်ရစရေးအတွက် ဘက်ရပါင်းစုံ ပပည့်စုံသည့်ရလ့လာဆန်းစစ်မှုတစ်ခုကို လုပ်ရဆာင်ေန် 
အခွင့်အလမ်းကို ရဖာ်ရဆာင်ရပးနိုင်သလို တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးအတွင်း ဆီအုန်းစိုက်ခင်း သို့မဟုတ် 
အပခား စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုအကကီးအမားများနှင့် ပတ်သက်ဖပီး မည်သို့ 
လုပ်ရဆာင်သင့်သည် ဆိုသည့်အရပါ် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအားလုံး ပွင့်လင်းစွာရဆွးရနွး ညှိနှိုင်း 
အရပဖေှာနိုင်ရပမည်။  
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1/ rdwfquf
၁. ၁ ဝလ့လာဆန်းစစ်မှု ဝနာက်ြံအကျဉ်း

ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ေပ်ေွာလူထုအသိုင်းအဝိုင်းများအကကား ပဖစ်ရပါ်ရနသည့် 
ရပမယာ ပဋိပက္ခဆိုင်ော အစီေင်ခံစာများအား အရလးထားတုံ့ပပန်ရဆာင်ေွက်ရပးသည့် 
တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးအစိုးေက ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်းတွင် OneMap Myanmar (OMM) 
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ရေး ဦးရဆာင်အဖွဲ့ပဖစ်သည့် 
Centre for Development and Environment (CDE) အရနပဖင့် တိုင်းရေသကကီးအတွင်းေှိ 
ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများအား ရလ့လာဆန်းစစ်သည့် အကူအညီရပးပါေန် ရပပာကကားလာခဲ့ 
သည်။ ထို့ရနာက်ပိုင်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း၌ပင် (တိုင်းရေသကကီး အဆင့်) နည်းပညာဆိုင်ော 
ဦးရဆာင်မှု ရကာ်မတီ (Technical Leading Committee – TLC) ကို တနသသာေီတိုင်းရေသကကီး 
အစိုးေ၏ ဦးရဆာင်မှုပဖင့် ဖွဲ့စည်းထူရထာင်ခဲ့ဖပီး ယင်းရကာ်မတီသည် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများက 
ရပမအသုံးပပုမှုကို ရလ့လာဆန်းစစ်ကာ ယင်းစိုက်ခင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပဖစ်ရပါ်ရန သည့် 
ရပမယာပဋိပက္ခများအား စီမံရပဖေှင်းရပးနိုင်ရေးအတွက် အကကံပပုချက်များ ပံ့ပိုးရပး ခဲ့သည်။ 
TLC တွင် တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးအစိုးေ၊ အေပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဆီအုန်းစိုက်ခင်း 
လုပ်ငန်းများ၊ ကေင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး (Karen National Union - KNU) စသည်တို့ 
အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သည်။  

TLC သည် အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်၏ ရေှ့ရပပး ရလ့လာမှု တစ်ခုအရနပဖင့် ရေပဖူဖမို့နယ်အတွင်းေှိ ဧကရပါင်း ၆၆၀ 
တွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ကိုင်ရနသည့် ရေါ်ေီေီဝင်း၏ ဆီအုန်းလုပ်ငန်းအား ဆန်းစစ်ရလ့လာခဲ့သည်။ ထို
ရေှ့ရပပးရလ့လာရေးဆန်းစစ်မှုပုံစံကို ရေးဆွဲော၌ ကျန်စိုက်ခင်း လုပ်ငန်းများအားလုံးကို ရလ့လာဆန်းစစ်ရေး 
လပုရ်ဆာငေ်ာတငွလ်ည်း အဝံငခ်ငွက်ျရစမည် ့ဆန်းစစမ်ှုပုစံ ံပဖစရ်စေန ်ရေးဆွခဲဲသ့ည။် အဆိပုါလပုင်န်းစဉအ်တငွ်း 
အစိုးေက ရေးဆွဲထားသည့် စိုက်ခင်း ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာပပ ရပမပုံများ၊ ဖဂိုလ်တုဓာတ်ပုံနှင့် ေရုန်းဓာတ်ပုံများ 
စသည်တို့ကို အသုံးပပုကာ CDE သည် အချက်အလက်အမျ ိုးအစား အမျ ိုးမျ ိုးကို ကိုယ်စားပပုတင်ပပထားသည့် 
အလွှာအမျ ိုးမျ ိုး ပါဝင်ရသာ ရပမပုံများ (different layers of maps) ကို ရေးဆွဲပပုစုနိုင်ခဲ့သည်။ ရပမပုံများ 
ေသည့်အခါ TLC ၏ ဦးရဆာင်မှုပဖင့် တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးအစိုးေ၊ အေပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဆီအုန်း 
စိုက်ခင်း လုပ်ငန်းများ၊ ကေင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး (Karen National Union - KNU) စသည်တို့ အသီးသီးက 
ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သည့် (ဖမို့နယ်အဆင့်) ကွင်းဆင်း တိုင်းတာရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (Field Survey Working 
Group – FSWG) ၊ ရေပဖူဖမို့နယ်ကို ဖွဲ့စည်း ခဲ့သည်။ FSWG သည် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ဝန်းကျင်ေှိ ရကျးေွာများမှ 
ရေသခံများနှင့်အတူ ကွင်းဆင်းရလ့လာဆန်းစစ်မှုတစ်ခုကို လုပ်ရဆာင်ခဲ့သည်။ အကျယ်အပပန့် လုပ်ရဆာင်ခဲ့ 
သည့် ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း စိုက်ခင်းဧေိယာနယ်နိမိတ်များ၊ ယင်းနယ်နိမိတ်များအကကားတွင်ေှိရသာ 
ရပမဧေိယာကို လက်ေှိကာလတွင် အသုံးပပုရနမှု စသည့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်၍ အားလုံးကလက်ခံသည့် 
သရဘာတူညီချမှတ်မှု တစ်ခုကို လုပ်ရဆာင်နိုင်ခဲ့သည်။ ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် အရေးကိစ္စများ၊ ယင်းတို့နှင့် 
ဆက်စပ်သည့် ပဋိပက္ခများကိုလည်း မှတ်တမ်းတင် နိုင်ခဲ့သည်။ ယခု အစီေင်ခံစာ တွင်ရဖာ်ပပထားသည့် ေလေ် 
များ၊ ရဆာင်ေွက်မှုများ၊ နည်းစနစ်များအား TLC က စုရဆာင်းမှတ်တမ်း တင်ောတွင် CDE အရနပဖင့် ရထာက်ကူ 
ရဆာင်ေွက်ရပးခဲ့ဖပီး ရနာက်ပိုင်းတွင် ယင်း အစီေင်ခံစာအား TLC က အစိုးေနှင့် အေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ 
ကုိယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူရပါင်းစံုပါဝင်သည့် အလုပ်ရံုရဆွးရနွးပဲွတစ်ခုတွင် တင်ပပခ့ဲသည်။ 
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ထိုအစီေင်ခံစာတွင် ရအာက်ပါ အကကံပပုချက်များ ပါဝင်သည်။ 

• စိုက်ခင်းရပမအား ဟိုးယခင်ကတည်းက အသုံးပပုရနသည့် လယ်သမားများအား လယ်ယာရပမ လုပ်ပိုင်ခွင့် 
လက်မှတ် ေေှိရစရေးအတွက် ေှိထားဖပီးပဖစ်သည့် ဥပရေများနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ော တာဝန်ေှိ အစိုးေဌာန 
များက ရဆာင်ေွက်ရပးပခင်း။

• ၂၀၁၂ ခုနှစ် ရပမလွတ် ရပမလပ်နှင့် ရပမရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေး ဥပရေ ပုေ်မ ၂၂ (ဂ) အေ အသုံးမပပုသည့် 
စိုက်ခင်းရပမများအား ပပန်လည် ရပးအပ်ပခင်း။

• ရပမယာအသုံးပပုမှု၊ ရပမယာဧေိယာ နယ်နမိတ်သတ်မှတ်မှုများနှင့် ပတ်သက်ဖပီး ပဋိပက္ခ ပဖစ်ရနမှုများ 
အရပါ်  အားလုံးက လက်ခံနိုင်သည့် သရဘာတူညီချက်များ ေေှိနိုင်ရေးအတွက် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ 
အားလုံးပါဝင်သည့် အလုပ်အဖွဲ့များပဖင့် ရဆာင်ေွက်ပခင်း၊ အားလုံး ပူးရပါင်းပါဝင်ခွင့်ရပးသည့် 
လက်ရတွ့ကွင်းဆင်း နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ပခင်းစသည့် နည်းလမ်းများအပါအဝင် တနသသာေီတိုင်း 
ရေသကကီးအတွင်း ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ငန်းများအား ရေှ့ရပပး ဆန်းစစ်ချက်ပပုလုပ်စဉ်ကေေှိထားသည့် 
အဓိကသင်ခန်းစာများအား ရလ့လာ အသုံးချပခင်း။

ရေပဖူ ရေှ့ရပပးဆန်းစစ်ချက်မှ ေခဲ့သည့် သင်ခန်းစာများအား အရပခပပု၍ CDE အရနပဖင့် တိုင်းရေသကကီးဆိုင်ော 
ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်း ရလ့လာဆန်းစစ်မှုကို အဆင့် ၂ ဆင့်ခွဲ၍ လုပ်ကိုင်သွားေန် အကကံပပုအပ်သည်။

အဆင့် ၁။ CDE အရနပဖင့် တနသသာေီတိုင်းအတွင်းေှိ ဆီအုန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်ဖပီး ရပမအသုံးပပုမှု ဆိုင်ော အကျ
ယ်အပပန့်ခခုံငုံသုံးသပ်ချက်ကို အစိုးေထံရပးအပ်နိုင်ရေးအတွက် ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှုကို ကူညီပံ့ပိုး လုပ်ရဆာင် 
သည်။ ယင်းရလ့လာဆန်းစစ်မှုတွင် ဖဂိုလ်တု ဓာတ်ပုံများနှင့် ခွင့်ပပုမိန့်များ၊ အစိုးေဌာနများနှင့် ကုမ္ပဏီ 
မှတ်တမ်းများမှတစ်ဆင့် ေေှိသည့် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာပပ ရပမပုံများ၊ သတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပပု 
သည်။

အဆင့် ၂။ TLC နှင့် ရေသဆိုင်ော ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအလုပ်အဖွဲ့တို့က ဦးရဆာင်ဖပီး macro-level 
ရပမပုံများအား အရပခပပုကာ စိုက်ခင်းဧေိယာများကို လက်ရတွ့ရပမပပင်တွင် ကွင်းဆင်းကာ နယ်နိမိတ် 
သတ်မှတ်ပခင်း (ground-truthing)၃3 ကို တာဝန်ယူလုပ်ရဆာင်သည်။ (အဆိုပါလုပ်ငန်း ရအာင်ပမင်ဖပီးစီးရစေန် 
TLC နှင့် တိုင်းရေသကကီးအစိုးေက ရဆာင်ေွက်ကကမည်)

ဤအစီေင်ခံစာသည် အထက်တွင်ရဖာ်ပပထားသည့် အဆင့် ၁ လုပ်ငန်းများရကကာင့် ထွက်ရပါ်လာသည့် ေလေ် 
ပဖစ်ဖပီး ဆီအုန်းကဏ္ဍတွင် ရပမယာအသုံးချမှုအရပါ် ကျယ်ပပန့်စွာ ခခုံငုံသုံးသပ် ပပထားသကဲ့သို့၊ ရတွ့ေှိချက်များ၊ 
အကကံပပုချက်များအား TLC နှင့် တနသသာေီတိုင်းရေသကကီး အစိုးေတို့ကို ရပးပခင်းအားပဖင့် အရထာက်အကူ 
ရပးနိုင်ရပသည်။ ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှုသည် ပမန်မာနိုင်ငံ ဆီအုန်းကဏ္ဍနှင့် ရပမဧေိယာရပါင်းများစွာ အသုံးပပု 
ကာ အကျယ်အပပန့်လုပ်ကိုင်သည့် စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများ အရပါ် ကကီးကကပ်မှုပိုင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းဆိုင်ောတို့
နှင့် ပတ်သက်ဖပီးဆုံးပဖတ်ချက်များ ချမှတ်လုပ်ရဆာင်ောတွင်ပဖစ်ရစ၊ ရဆွးရနွးမှုများရပါ်ထွန်းလာရစရေး 
အတွက်ပဖစ်ရစ အကျ ိုးပဖစ်မည်ဟု ရမျှာ်လင့်ပါသည်။ 

ဆီအုန်းစိုက်ခင်းဧေိယာအပဖစ် သတ်မှတ်ရပးသည့် အထဲတွင် အသုံးမချထားသည့် ရပမများအား စိုက်ပျ ိုးရေး 
လုပ်ကိုင်သည့် ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းထံသို့ ပပန်လည်ရပးအပ်ရေးတွင် ေှိရနသည့် စိန်ရခါ်ချက်များအရပါ် 
ယခုအစီေင်ခံစာကို ဖတ်ရှုပခင်းပဖင့် ပို၍ကျယ်ကျယ်ပပန့်ပပန့် နားလည်နိုင်ရစမည်။အထူးသပဖင့်  “အသုံးမချထား 
ရသာစိုက်ခင်းရပမ” ဆိုသည်ကို မည်သို့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုကကမည်ကို အရမးထုတ် ထားသလို၊ ယင်းအရပါ်ေှင်းလင်း 
မှသာ ရပမယာကို မည်သို့ရသာ အရပခခံပဖင့် ပပန်လည်ရပးအပ်မည်ဆိုသည့် အရေးကို ရပဖေှင်းနိုင်ရပမည်။ 

၃   လက်ရတွ့ရပမပပင်တွင် စိုက်ခင်းနယ်နမိတ် အတိအကျရနော ကို ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်ပခင်း။



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု

ဆီအုန်းကဏ္ဍတွင် မြေအသုံးချေှုကို ကျယ်ြြန့်စွာ ခခုံငုံသုံးသြ်ြခင်း
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ရပမအသုံးချမှုကို သိေှိ နားလည်ရစရေး၊ ဆုံးပဖတ်ချက်ချရေးတို့အတွက် ရဝးကွာလွန်းလှသည့် အပမင့်တစ်ရနောမှာ 
ကကည့်ရှု တိုင်းတာသည့်နည်းများ (remote sensing) ကို အရပခပပုရနေပခင်းရကကာင့် ကကုံရတွ့ေသည့် 
အားနည်းချက်များထဲမှ အချ ို့အားနည်းချက်များကိုလည်း ဤအစီေင်ခံစာတွင် အရလးရပး ရဖာ်ပပထားသည်။

ရပမအသုံးချမှု၊ အစိုးေ ခွင့်ပပုမိန့်များနှင့် စိုက်ခင်းများအား ကကီးကကပ်ရေးပိုင်း၊ ရစာင့်ကကည့် ရလ့လာရေးပိုင်းတို့တွင် 
ရပမပပင်ဆိုင်ောအချက်အလက်ဆိုင်ော နည်းပညာများပဖင့် မည်သို့ ရကာင်းမွန်ရအာင်လုပ်ရဆာင်နိုင်ရကကာင်း 
ဤအစီေင်ခံစာက ရနာက်ဆုံးအရနပဖင့် ရဖာ်ညွှန်းပပဆိုထားသည်။ တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးနှင့် ပမန်မာနိုင်ငံ 
တစ်ဝန်းတွင် ရပမအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေးပိုင်း၌ ပို၍တိုးတက်ရစရေးအတွက် ယခုအစီေင်ခံစာက အကျ ိုးပပုလိမ့် 
မည်ဟု ရမျှာ်လင့်ပါသည်။

၁.၂ ဝလ့လာဆန်းစစ်မှု၏ ရည်မှန်းြျက်များ

ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှု၏ အရပခခံေည်မှန်းချက်မှာ တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးအစိုးေနှင့် TLC တို့အရနပဖင့် ရေသ
အတွင်းေှိ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် ရပမအသုံးချမှုပုံစံများ၊ အလားအလာများကို ကျယ်ပပန့်စွာ 
နားလည်နိုင်ရစရေးအတွက် အရထာက်အကူပပုရပးေန်ပဖစ်သည်။ အရသးစိတ် ရပပာေလျှင် ရအာက်ပါတို့အား 
သိေှိနားလည်ရစေန်အတွက် ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှုက ေည်ေွယ်သည်။ 

• ရပမဧကများစွာပဖင့် အကျယ်အပပန့် လုပ်ကိုင်ရနသည့် (ဧက ၅၀၀ ရကျာ်)ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ငန်း 
အရေအတွက်များ (စစ်တပ်ပိုင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများ မပါဝင်ပါ)

• စိုက်ခင်းလုပ်ငန်း တစ်ခုချင်းစီအတွက် ခွင့်ပပုမိန့်ချရပးထားရသာ စိုက်ခင်းဧေိယာပမာဏ

• ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ချရပးထားသည့် အမျ ိုးမျ ိုးရသာ ခွင့်ပပုမိန့် ပုံစံအမျ ိုးအစားများနှင့် 
ခွင့်ပပုမိန့် အရေအတွက်၊ ခွင့်ပပုမိန့်ပုံစံတမျ ိုးစီက ချရပးသည့် ဧေိယာပမာဏ

• စိုက်ခင်းလုပ်ငန်း တစ်ခုချင်းစီ၏ ခန့်မှန်းတည်ရနောနှင့် စိုက်ခင်လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီတွင် စိုက်ပျ ိုးထားဖပီး 
စိုက်ခင်းဧကပမာဏ

ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှုအရနပဖင့် အစီေင်ခံစာတစ်ရစာင် ပပုစုထုတ်ပပန်ရပးပခင်းအပပင် ရအာက်ပါတို့ ပဖစ်ရပါ်လာ 
ရစရေးအတွက်လည်း ေည်ေွယ်သည်။ 

• အချက်အလက်များအား စီမံခန့်ခွဲောတွင် ပွင့်လင်းပမင်သာမှုေှိဖပီး တသမတ်တည်း စနစ်ကျသည့် 
လုပ်ငန်းယန္တေားတစ်ခုအပဖစ် ရဆာင်ေွက်နိုင်သည့် ဆီအုန်းဆိုင်ော ရေတာရဘ့စ်စနစ်တစ်ေပ်ရပါ်ထွန်း
ရေးသည် ရကာင်းမွန်သည့် စဉ်းစားရတွးပမင်မှုတစ်ခု ပဖစ်ရကကာင်း သက်ရသပပပခင်း။

• ဆုံးပဖတ်ချက်ချသူများနှင့် အများပပည်သူတို့ စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ရစာင့်ကကည့် 
စစ်ရဆးနိုင်ရေးအတွက် စံနမူနာစနစ်တစ်ခုအပဖစ် အလွယ်တကူအသုံးပပုနိုင်သည့် online data 
visualisation platform ကို တည်ရဆာက်ပခင်း။

၁.၃ ဝလ့လာဆန်းစစ်မှု ဝဆာင်ရွက်သည့် လုေ်ငန်းနယ်ေယ် 

ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှုသည် တနသသာေီတိုင်းအတွင်းေှိ ရပမဧကများစွာ (ဧက ၅၀၀ ရကျာ်) လုပ်ကိုင်သည့် ဆီအုန်း
စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများအားလုံးနှင့် ပတ်သက်သည့် ရပမအသုံးချမှုဆိုင်ော အချက်အလက်များကို ၂၀၁၈ခုနှစ် 
နိုဝင်ဘာလတွင် ေှိရနသည့်အတိုင်း စုံစမ်းရလ့လာခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင် ချခဲ့သည့် ေည်ေွယ်ချက်မှာ စိုက်ပျ ိုးရေး 
လုပ်ငန်းငယ်အပဖစ် နိုင်ငံတကာ သတ်မှတ်ချက် အတိုင်းအတာ ပဖစ်သည့် ဟက်တာ ၅၀ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း 
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(RSPO 2019, p.5) ရပမဧက ၁၂၄ ဧက သို့မဟုတ် ၅၀ ဟက်တာ ထက်ပိုကျယ်ပပန့်သည့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများ၏ 
အချက်အလက်များအား စုရဆာင်းမည်ဟု ေည်ေွယ်ခဲ့သည်။ သို့ရသာ် ဧက ၅၀၀ (၂၀၂ ဟက်တာ) 
ရအာက်စိုက်ခင်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များအား ခိုင်ခိုင်မာမာနှင့် များများစားစား ေနိုင်ရပခ 
နည်းပါးသည်ကို ရတွ့ခဲ့ေသည်။ သို့ပဖစ်၍ ဧက ၅၀၀ ခွင့်ပပုမိန့်ေ စိုက်ခင်းအကျယ်အား ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှု 
လုပ်ေန်အတွက် စိုက်ခင်း လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် အနည်းဆုံးေှိေမည့် ဧေိယာဧကပမာဏအပဖစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပခင်း 
ပဖစ်သည်။ ထို့အပပင် ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရပမသိမ်းဆည်းပခင်းနှင့် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများ အရပခအရနကို 
ရဖာ်ပပသည့် အစိုးေ နှစ်ပတ်လည် အစီေင်ခံစာတွင် ထိုသို့သတ်မှတ်ထားချက်အား စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများ 
နှင့်ကုမ္ပဏီများအား စာေင်းသွင်းောတွင် အသုံးပပုထားရပသည် (တနသသာေီတိုင်းရေသကကီး စိုက်ပျ ိုးရေး 
ဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၈)။ 

၁.၄ ဝလ့လာဆန်းစစ်ဝရး အဖေဲ့

ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှုအား Tanintharyi Field Office ၏ ဦးရဆာင်မှုပဖင့် Patrick Oswald က အဖွဲ့ကို ဦးရဆာင်
ကာ CDE စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများပဖင့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကို လုပ်ရဆာင် ခဲ့ကကသည်။

• Patrick Oswald (CDE, Regional GIS and Research Coordinator)

• ဦးထွန်းထွန်းသိန်း (AGS, field assessment leader)

• Joan Bastide (CDE, Country Representative {former})

• ဦးရအးကို (CDE/LCG, facilitator & land advisor– previous head of Myeik SLRD/DALMS)

• ရေါ်နှင်းဝတ်ေည်ရကျာ် (CDE, regional GIS and research officer)

• ဦးပိုင်ဖဖိုး (CDE, GIS officer)

• ဦးရကျာ်ရဇယျာလင်း (CDE, GIS officer)

• ဦးရအာင်ပမင့်ထွန်း (AGS, GIS staff)

• ဦးသီဟရဇာ် (CDE, GIS officer)

၁. ၅ ဝလ့လာဆန်းစစ်ရာတေင် ဝတေ့ရသည့် အကန့်အသတ်များ

ဤအစီေင်ခံစာကို ဖတ်ရှုသည့်အခါတွင် အချက်အလက်များ စုရဆာင်းောတွင်ပဖစ်ရစ၊ သုံးသပ် ရဆာင်ေွက်ော 
တွင်ပဖစ်ရစ အကန့်အသတ်အများအပပားေှိခဲ့သည်ဆိုသည့် အချက်အား ထည့်သွင်း စဉ်းစားရပးရစလိုပါသည်။ 
အဆိုပါ အကန့်အသတ်များအား ရအာက်တွင်ရဖာ်ပပရပးထားသည်။

၁။ သဘာဝရပါက်ပင်များ ကကီးထွားဖုံးလွှမ်းရနသည့်အခါတွင် ရဝးကွာလွန်းလှသည့် အပမင့် တစ်ရနောမှာ 
ကကည့်ရှုတိုင်းတာသည့် နည်းများကိုသုံး၍ စိုက်ပျ ိုးဖပီး စိုက်ခင်းဧေိယာများအား အတိအကျ ပိုင်းပခားသိနိုင်ရေး 
မှာ ခက်ခဲရပသည်။

၂။ အများအားပဖင့် ရပမယာခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာနယ်နိမိတ်များသည် မခိုင်လုံသည့် အရထာက် အထားများ၊ 
အေည်အရသွးနိမ့်သည့် ရပမပုံများ၊ မပပည့်စုံသည့်အချက်အလက်များအရပါ် အရပခပပု ထားေရသာရကကာင့် 
ေှင်းေှင်းလင်းလင်းလည်းမေှိသလို၊ တိကျမှုလည်း မေှိပါ။ 

၃။  စိုက်ခင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူအားလုံးအား သွားရောက်ရတွ့ဆုံေန်ပဖစ်ရစ၊ အင်တာဗျူး ရမးပမန်းေန် 



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု

ဆီအုန်းကဏ္ဍတွင် မြေအသုံးချေှုကို ကျယ်ြြန့်စွာ ခခုံငုံသုံးသြ်ြခင်း

24

ပဖစ်ရစ၊ ၂ မျ ိုးလုံး လုပ်ရဆာင်ဖို့အတွက်ပဖစ်ရစ လုပ်ရဆာင်နိုင်ဖို့အရေးသည် မပဖစ်နိုင် ရသာ ကိစ္စပဖစ်သည်။

၄။  ခွင့်ပပုမိန့်ပယ်ဖျက်ပခင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် အချက်အလက်များမှာ အများအားပဖင့် တစ်ခုနှင့် တစ်ခု 
မတူညီဘဲ တသမတ်တည်းမေှိပခင်း၊ အရသးစိတ်မပါဝင်ပခင်း စသည်တို့ကို ကကုံရတွ့ေသည်။

၅။  ရလ့လာဆန်းစစ်မှုလုပ်ရဆာင်ောတွင် အချနိ်နှင့် အေင်းအပမစ်အရနအထားများအေ ကကီးမားရသာ 
အကန့်အသတ်များကို ကကုံခဲ့ေသည်။

၆။  အစိုးေ၏ တေားဝင် အရထာက်အထားစာေွက်စာတမ်းများမှာ စံသတ်မှတ်မှု တစ်ပုံစံတည်း မေှိပခင်း၊ 
အချနိ်နှင့် တရပပးညီ ပပုစုထားပခင်းမေှိပခင်း၊ တစ်ရနောတည်းတွင် စုစည်းစွာေှိမရနပခင်း စသည့် အကန့်အသတ် 
များအား ကကုံခဲ့ေသည်။

၇။  စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ တချ ို့သည် သူတို့ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်း 
အချက်အလက်များအား ရသရသချာချာ မသိေှိထားပခင်း၊ အရထာက်အထား စာေွက်စာတမ်းများအား 
အပပည့်အစုံ ထုတ်မပပပခင်း စသည့်အကန့်အသတ်များ ေှိခဲ့သည်။

၈။  စိုက်ခင်းတိုင်းအတွက် စိတ်ချယုံကကည်နိုင်သည့် အချက်အလက်များ ေနိုင်ရေးတွက် စိန်ရခါ်မှုများ 
ကကုံခဲ့ေသလို၊ စိုက်ခင်းလုပ်ငန်း တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဆက်သွယ်ရမးပမန်းေန် သင့်ရတာ်ရသာ် ပုဂ္ဂိုလ်ကို 
ေှာရဖွောတွင်ပဖစ်ရစ၊ ဆက်သွယ်ောရတွပဖစ်ရစ အခက်အခဲများကို ကကုံခဲ့ေသည်။
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2/ jrefrmEdkifiH&Sd qDtkef;rsm;taMumif;
တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးသည် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ရတာင်ဘက်အကျဆုံးရေသ ပဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခု
နှစ် သန်းရခါင်စာေင်းရကာက်ယူမှုအေ ထိုရေသအတွင်းရနထိုင်ကကသူ လူဦးရေမှာ ၁.၅ သန်း 
ရအာက်တွင်သာေှိဖပီး ထိုလူဦးရေ၏ ၂၄% သာဖမို့ပပတွင်ရနထိုင် ကကသည် (Department of 
Population 2015)။ ထိုရေသအတွင်းတွင် လူနည်းစု တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုး အရတာ်များများ 
ရနထိုင်ကကဖပီး အများစုမှာ ကေင်လူမျ ိုးများ ပဖစ်သည်။ တနသသာေီရေသအား ဇီဝမျ ိုးကွဲ အမျ ိုးမျ ိုး 
နှင့် ရဂဟစနစ် များစွာေှိ၍ တန်ဖိုးပမင့်ပမင့် မားမားထားကာ ရကာင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်း 
ရစာင့်ရေှာက်သင့်သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် (High conservation value) ဟု စဉ်းစား 
ဆင်ပခင်သင့်သည်၊ အထူးသပဖင့် အရေှ့ဘက်ပခမ်း တွင်ေှိသည့် ရတာင်တန်း ရေသပဖစ်သည်။ 
Conservation Alliance for Tanintharyi (CAT) ၏ အဆိုအေ ဤရေသတွင် သိပ်မပမင့်မား

ရသာ ရတာင်တန်းများေှိဖပီး ယင်းရတာင်တန်းများတွင် 
အဖမဲစိမ်းသစ်ရတာများ ဖုံးလွှမ်းရနကာ ထိုသို့ရသာ 
သစ်ရတာများသည် ဇီဝမျ ိုးကွဲများ အလွန် သိပ်သည်းစွာ
ေှိရနနိုင်ရအာင် အားရပးရနသလို အဆိုပါသစ်ရတာ
များသည် အရေှ့ရတာင်အာေှ ရေသအတွင်းတွင် 
အရကာင်းအပတိ ကျန်ေှိရန သည့် အကကီးဆုံးအဖမဲစိမ်း 
သစ်ရတာဧေိယာများ ထဲက တစ်ခုပဖစ်သည်(CAT 2018)။

ဆီအုန်း (elaeis guineensis) သည် အရနာက်အာဖေိကတွင် စတင်
ရပါက်ပွားခဲ့ရသာ အပင်ပဖစ်ဖပီး ဥရောပ ကုန်သည်များ က 
အရေှ့ရတာင်အာေှသို့ ယူရဆာင်လာကာ စိုက်ပျ ိုးရစခဲ့ ပခင်း 
ပဖစ်သည်။ ၁၉၇၀ နှစ်များ၊ ၁၉၈၀ နှစ်များ ကာလပိုင်း တွင် 
ပမန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျ ိုးရေးနှင့် ဆည်ရပမာင်းဝန်ကကီးဌာနက 
မွန်ပပည်နယ်နှင့် တနသသာေီတိုင်းတို့တွင် ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးမှုကို 
အားရပးခဲ့သည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ပပည်တွင်းသုံးစွဲမှုအတွက် စား
သုံးဆီကိုလုံရလာက်ရအာင် ထုတ်လုပ်ေန် ေည်ေွယ်ဖပီးပမန်မာနုိင်ငံ
အစိုးေက ဆီအုန်း စိုက်ခင်းများကို အားရပး ပမှင့်တင်ခဲ့သည်။ 

ထိုမူဝါေရအာက်တွင် တနသသာေီတိုင်းအား “ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ဆီအိုး
ကကီး” အပဖစ် အားရပးလုပ်ကိုင်

(Woods 2019) ခဲ့ဖပီး နှစ် ၃၀ စီမံကိန်းချမှတ်ကာ ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် 
ဆီအုန်း ဧကပါင်း ၇၀၀,၀၀၀ အထိ စိုက်ပျ ိုးဖပီး ပဖစ်ရအာင် 
အရကာင်အထည်ရဖာ်ခဲ့သည် (Basket 2016)။ အဆိုပါနှစ် ၃၀ 
စီမံကိန်း ရအာင်ပမင်ရေးအတွက် ရပမဧကများစွာပါဝင်သည့် ဆီအုန်း
စိုက်ခင်း လုပ်ကွက်ခွင့်ပပုမိန့်များအား ၁၉၉၁ ရပမရိုင်းအသုံးပပုမှု
လမ်းညွှန် ချက် (ယင်းသည် ရနာက်ပိုင်း တွင် ၂၀၁၂ ရပမလွတ် 
ရပမလပ် ရပမရိုင်းများစီမံခန့်ခဲွရေး ဥပရေအပဖစ်မွမ်းမံခဲ့) အေ 

ပုံ - ၁။ 
တနသသာေီတိုင်းရေသကကီး
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ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းေှင်များအား ချရပးခဲ့သည်။ 

ယင်းဥပရေများသည်ရေသခံေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းများ၏ ရိုးော ရပမလုပ်ပိုင်ခွင့်များ (customary land tenure)
ကို အသိအမှတ်မပပုခဲ့သပဖင့် ရဝဖန်ခံရနေသည် (Oberndorf, 2012)။ 

ထိုအရကကာင်းတေားသည် ဆီအုန်း စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများနှင့် ရိုးောရပမအသုံးချမှု အရလ့အထအတိုင်း 
သို့မဟုတ် ဥပရေအေမဟုတ်ဘဲ အပခားနည်းလမ်းများပဖင့် ရပမအသုံးချမှု အရလ့အထအတိုင်း လက်ခံကျင့်သုံး 
လုပ်ကိုင်ရနကကသည့် ရေသခံများအကကား ပဖစ်ပွားရနသည့် ရပမာက်များစွာရသာ ရပမယာဆိုင်ော ပဋိပက္ခများကို 
ပဖစ်ရစသည့် အရကကာင်းတေား များစွာထဲမှ တစ်ခုပဖစ်ရပသည် (see, for example, Dunant et al. 2019; 
Lundsgard-Hansen et al. 2018; ALARM et.al. 2018)။

ရပမယာဆိုင်ော ပဋိပက္ခများအပပင် တနသသာေီတိုင်းအတွင်း သစ်ရတာပပုန်းတီးမှု ပဖစ်ရစသည့် အဓိက အရကကာင်း 
ေင်းမှာ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများရကကာင့် ပဖစ်သည်ဟု သုံးသပ်ရပပာဆိုသည်များလည်း ေှိရပသည် (Woods, 
2015; Baskett, 2016; ALARM et.al. 2018; Tarkapaw et.al. 2017)။ ဥပမာပပေလျှင် ရေသခံ အန်ဂျအီို အဖွဲ့ 
တစ်ခုပဖစ်သည့် ALARM က မကကာရသးခင်ကာလက ပပုစု ထုတ်ပပန်လိုက်သည့် အစီေင်ခံစာ တစ်ခုထဲတွင် 
ရေသခံများကို ကိုးကားဖပီး ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကပင် ပကတိ အတိုင်းေှိရနသည့် သစ်ရတာ 
ဧေိယာ ၁၃,၀၀၀ ဧကကို ေှင်းလင်းလိုက်သည်ကို ရဖာ်ပပထားသည်။   အလားတူစွာပင် Forest Trends အဖွဲ့ 
အတွက် ရေးသားသည့် Dr Woods (2015) ၏ အစီေင်ခံစာထဲတွင်လည်း ၂၀၁၀ -၂၀၁၁ ကာလ အတွင်းတွင် 
ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများအတွက် သစ်ရတာ ဧေိယာ ၇၀,၀၀၀ ဧက ကို ေှင်းလင်းပစ်လိုက်သည်ဟု အစိုးေ၏ 
တေားဝင်အချက်အလက်များကို အရပခပပု၍ ရဖာ်ပပထားသည်။

တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးတစ်ဝန်းတွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများ တိုးပွားလာရနစဉ်တွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ခွင့်ပပုမိန့်
ချရပးထားရသာ ဧေိယာများအတိုင်းအတာနှင့် ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးထားသည့် ဧေိယာ အတိုင်းအတာ အချ ိုးအစား
တို့ကို ရဖာ်ပပသည့် အစီေင်ခံစာများ၊ စာေွက်စာတမ်းများသည် တစ်ခုနှင့် တခုမတူကကဘဲ တသမတ်တည်းမ
ပဖစ်သည်ကို ရတွ့ေသည်။ 

တနသသာေီတိုင်းအတွင်း ဆီအုန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်ဖပီး စာအများအပပားရေးသားခဲ့သည့် Dr Woods က 
ပမန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျ ိုးရေးနှင့် ဆည်ရပမာင်းဝန်ကကီးဌာနက ၂၀၁၂ -၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ထုတ်ပပန်သည့် 
အချက်အလက်များတွင် ပါဝင်သည့် ၂၀၁၃ နှစ်ကုန်အထိ တနသသာေီတိုင်းအတွင်း ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်ေန်
အတွက် ဧကရပါင်း ၁.၉ သန်း နီးပါးအား ခွင့်ပပုမိန့်ချထားသည် ဆိုသည့် အချက်ကို ကိုးကားရေးသားထားသည် 
(Woods 2015, p. 31)။ သို့ရသာ် နိုင်ငံတကာ အန်ဂျအီို တစ်ခုပဖစ်သည့် Flora and Fauna International (FFI) 
က ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပပန်ရသာ အစီေင်ခံစာတစ်ခုထဲတွင် စက်မှုသီးနှံ ဖွံ့ဖဖိုးရေး ဦးစီးဌာနကထုတ်ပပန်သည့် 
အချက်အလက်များတွင် ပါဝင်သည့် တနသသာေီတိုင်းအတွင်း ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ခွင့်ပပုမိန့် ထုတ်ရပးထားရသာ 
စုစုရပါင်း ဧေိယာမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ဧကရပါင်း ၉၉၂,၉၀၂ ေှိသည် ဟူသည့်အချက်ကို ကိုးကား ရဖာ်ပပ ထားသည် 
(Basket 2016)။

ထိုသို့ ကိန်းဂဏန်း ၂ ခု ကွာပခားရနသည့် အရကကာင်းေင်းကို စဉ်းစားလျှင် FFI အစီေင်ခံစာထဲတွင် ရဖာ်ပပထားသည့် 
ပမာဏမှာ သစ်ရတာဦးစီးဌာနမှ ပယ်ဖျက်ထားသည့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ခွင့်ပပုမိန့် များရကကာင့် ပဖစ်မည်ဟု 
ထည့်သွင်း စဉ်းစားနိုင်သည်။ ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများကို နှိုင်းယှဉ် ကကည့်မည် ဆိုပါကမူ အစီေင်ခံစာ ၂ ခုတွင် 
စိုက်ပျ ိုးရနရသာ စိုက်ခင်းဧေိယာများအား သတ်မှတ်ရဖာ်ပပော၌ လုံးဝ တစ်သမတ်တည်း တူညီမှုမေှိရသာ်လည်း 
ရတာ်ရတာ်များများ ဆင်တူသည်ကိုရတွ့ေသည၄်4။

၄   စိုက်ပျ ိုးရေးနှင့် ဆည်ရပမာင်းဝန်ကကီးဌာန ၂၀၁၂-၁၃ အချက်အလက်များက ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧက ၃၅၀,၀၀၀ ပဖစ်ဖပီး၊ ၂၀၁၄ စက်မှုသီးနှံဖွံ့ဖဖိုးရေး
ဦးစီးဌာန အချက်အလက်များအေ ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧက ၃၄၆,၅၀၀ ပဖစ်သည်ကို ရတွ့ေသည် (Woods, 2015; Baskett, 2016).
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ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှုသည် ရအာက်ပါ ပုံ (၂) တွင်အကျဉ်းချုပ်ရဖာ်ပပထားသည့်အတိုင်း 
အဆင့် ၆ ဆင့်ပါဝင်သည့် သုရတသနနည်းနာ လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း လုပ်ရဆာင်ခဲ့သည်။ ပို၍ 
ပပည့်စုံစွာ နားလည်နိုင်ေန်အတွက် ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အရပခခံကျကျလုပ်ရဆာင်ခဲ့သည်
များမှာ ယခင်ေှိရနဖပီးပဖစ်သည့် အချက်အလက်များအား စုစည်းပခင်း၊ ကွာဟချက်များအား 
ေှာရဖွပခင်း (ဥပမာ စိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာအကျယ်အဝန်း)၊ အချက်လက်များအား ေှာရဖွစုရဆာင်း
ပခင်းတို့ပဖစ်သည်။ 

သတင်း
အြျက်များ
စုစည်းခြင်း

အြျက်
အလက်များ
အား ေုံဝဖာ်
ဝရးဆေဲခြင်း

အခေန်အလှန်
တိုက်ြကည့် 
စစ်ဝဆးခြင်း

အြျက်အလက်
များအား 

သုံးသေ်ခြင်း

အြျက်အလက်
စုဝဆာင်းခြင်း

အြျက်
အလက်များခဖင့်

 ဝဒတာဝေ့စ်စနစ်
လုေ်ဝဆာင် 

ခြင်း

ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများအား သိေှိ
သတ်မှတ်ပခင်း (ထုတ်ရဝဖပီး

အစီေင်ခံစာများ)

Online Data Visualisation 
Platform တည်ရဆာက်ပခင်း

DALMS စာေငး်ဇယားမ ျား

ခွင့်ပပုမိန့်များ၊ စိုက်ပျိုးဖပီးစိုက်ခင်းများ၊ စိုက်ခင်းလုပ်ငန်း
များ ဆိုင်ော အချက်အလက်များအား သုံးသပ်ပခင်း

ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်သူများအားရမးပမန်းပခင်း 
(လုပ်ငန်းေှင်များကရပပာသည့ ်

စိုက်ပျိုးဖပီးဧေိယာရပမပုံဆွဲပခင်း အပါအဝင်)

စိုက်ခင်းအချက်အလက်များ
အား ကုေ်သွင်းပခင်း၊ 
ဖိုင်သိမ်းဆည်းပခင်း

ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်
 ခွင့်ပပုမိန့်များအား 

စုရဆာင်းပခင်း

အစီေင်ခံစာ 
ရေးသားပပုစုပခင်း

သစ်ရတာဦးစီးဌာန

ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် 
ခွင့်ပပုမိန့်များအား 

ေစ်ဂျစ်တယပ်ုံစံသငွ်းပခင်း

ဖဂိုလ်တု 
ဓာတ်ပုံများ 
ရိုက်ကူးပခင်း

ရေသဆိုင်ော 
အစိုးေအား 

ရမးပမန်းပခင်း

စိုက်ပျိုးဖပီးစိုက်ခင်း
ဧေိယာများအား 

ဆုံးပဖတ်ပခင်း

ေုံ ၂ 
သုဝတသနနည်းနာ လုေ်ငန်းစဉ်
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ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ရေတာအချက်အလက်များအား စနစ်တကျ ကုေ် (code) သွင်းကာ ရေတာရဘ့စ်စနစ် တစ်ခု 
အတွင်းတွင် စုစည်းသိမ်းဆည်းသည်၊ ယင်းသို့လုပ်ရဆာင်ောတွင် သက်ဆိုင်ော အစိုးေဌာနများနှင့် အချက် 
အလက်များအား အပပန်အလှန် တိုက်ကကည့် စစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။ ရနာက်ဆုံး အဆင့်အရနပဖင့် အချက်အလက် 
များအား သုံးသပ်ဖပီး အလွယ်တကူအသုံးပပုနိုင်သည့် online data visualisation platform တည်ရဆာက်ရေး 
အတွက် အချက်အလက်များကို ပုံရဖာ်ရပးပခင်းများကို လုပ်ရဆာင်ခဲ့သည်။

ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် တနသသာေီတိုင်းအတွင်းေှိ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက် ရပါင်းစု 
(dataset) ၃ စုံအား အဓိကအရနပဖင့် ေေှိရအာင် ေည်မှန်းခဲ့သည်။ ယင်းတို့မှာ 

၁။ လက်ရှိကာလတေင် ရှိဝနသည့် ဆီအုန်းစိုက်ြင်းလုေ်ငန်းများ အားလုံးကို သိေှိသတ်မှတ်နိုင်ဖပီး 
    ယင်းစိုက်ခင်းများ မည်သည့်ရနောတွင် ေှိရနသည်ဆိုသည်ကို ေှာရဖွေန်

၂။ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းတိုင်း၏ ရပမယာ ြေင့်ခေုမိန့်အားလုံးကို ရရှိဝစရန်

၃။ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းတိုင်း၏ စိုက်ေျ ိုးပေီး ဧရိယာများအား သတ်မှတ်ရန်

၃.၁ ဆီအုန်းစိုက်ြင်းလုေ်ငန်းများအား သိရှိသတ်မှတ်ခြင်း 

ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှုအတွက် စတင်လုပ်ရဆာင်ေသည်မှာ တနသသာေီတိုင်းအတွင်းတွင် ရပမဧက များစွာ (ဧက 
၅၀၀ ရကျာ်) ပဖင့် လုပ်ကိုင်သည့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများအား သိေှိသတ်မှတ်ပခင်း ပဖစ်သည်။  ရလ့လာ
ဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့အရနပဖင့် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများ အစပျ ိုးစာေင်းအပဖစ် စိုက်ပျ ိုးရေး ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပပန်သည့်
နှစ်ပတ်လည်အစီေင်ခံစာအား အသုံးပပုသည်။ သို့ရသာ်လည်း ယင်းစာေင်းသည် ပပည့်စုံသည့် စာေင်းတစ်ခု
မဟုတ်သပဖင့် အစီေင်ခံစာများအား ပပန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ပခင်း၊ အစိုးေဌာနဆိုင်ော ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အန်ဂျအီို 
ဝန်ထမ်းများအား ရမးပမန်း ပခင်း စသည့်တို့ကိုပပုလုပ်ကာ  ကွာဟချက်များကို ေှာရဖွသလို၊ ရပမပုံများ မေှိရတာ့
သည့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများအား ေှာရဖွသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ယင်းသို့အားပဖင့် ပို၍ ပပည့်စုံသည့် စိုက်ခင်း 
လုပ်ငန်းများ စာေင်းကို ေနိုင်ခဲ့ဖပီး ယင်းစာေင်းကို သက်ဆိုင်ောရေသခံ ဖမို့နယ်အာဏာပိုင်များနှင့်လည်း 
အတည်ပပုချက်ေယူနိုင်ခဲ့သည်။

၃.၂ ဆီအုန်းစိုက်ြင်း ြေင့်ခေုမိန့်များနှင့် ြေင့်ခေုမိန့်ရ ဧရိယာများအား သိရှိသတ်မှတ်ခြင်း

ပမန်မာအစိုးေသည် ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် ခွင့်ပပုမိန့်များထုတ်ရပးပခင်းပဖင့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ငန်းများအတွက် 
ရပမများကို ခွဲရဝချမှတ်ရပးသည်။ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ကကီးကကပ်ရေးအပိုင်းမှာ ကကည့်လျှင် ထိုခွင့်ပပုမိန့်များနှင့် 
ထိုခွင့်ပပုမိန့်များတွင် ပါဝင်သည့် စိုက်ခင်းပပုလုပ်ေန် ခွင့်ပပုထားရသာ ဧေိယာ များ(ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများ)
စသည့်အရထာက်အထား စာေွက်စာတမ်းများသည် ခွင့်ပပုမိန့် ေထားသူအရနပဖင့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ငန်း 
လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ဥပရေရကကာင်းအေ  အာမခံထားသည့် စာေွက်စာတမ်းများပဖစ်ဖပီး ရလ့လာဆန်းစစ်ရေး 
အဖွဲ့အရနပဖင့် အရေးအကကီးဆုံးအပဖစ် ေှာရဖွရတွ့ေှိေမည့် စာေွက်စာတမ်းများ ပဖစ်သည်။ ရပမယာ ခွင့်ပပုမိန့်များ 
ထုတ်ရပးပခင်းသည် အလွန် အပငင်းပွားဖွယ်ောကိစ္စပဖစ်ဖပီး ရေသခံေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းများက မသင့်ရတာ် 
ရကကာင်း ကကိမ်ဖန်များစွာ ခုခံပငင်းဆိုကကသည့် အရေးလည်း ပဖစ်သည်။

ယင်းခွင့်ပပုမိန့်များမှာ ရပမအငှားချထားရပးပခင်းနှင့် ဆီအုန်းကဏ္ဍအား စီမံခန့်ခွဲရေးအတွက် အဓိကကျဖပီး 
ယင်းတို့ကိုကကည့်၍ အစိုးေဌာနများနှင့် အပခား ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအရနပဖင့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းခွင့် 
ပပုထားသည့် ဧေိယာများအား သိေှိနိုင်ရပသည်။ ထို့ပပင်ယင်းတို့သည် စိုက်ခင်းဆိုင်ော အချက်အလက်များအား 
သုံးသပ်နိုင်ဖပီး အလားအလာများ မည်သို့ေှိနိုင်မည်ကို သိေှိနိုင်ရပသည်။ 



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု

ဆီအုန်းကဏ္ဍတွင် မြေအသုံးချေှုကို ကျယ်ြြန့်စွာ ခခုံငုံသုံးသြ်ြခင်း

29

ပမန်မာအစိုးေအရနပဖင့် လက်ေှိချဖပီးထားသည့် စိုက်ခင်း ခွင့်ပပုမိန့်များနှင့် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများအား 
တစ်ရနောတည်းတွင် စုစည်းထားေှိသည့် ရေတာရဘ့စ်စနစ် တည်ရဆာက်ထားပခင်းမေှိပါ။ ရလ့လာ 
ဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့အရနပဖင့် ခွင့်ပပုမိန့်ဆိုင်ော အချက်အလက်များစုရဆာင်းနိုင်ရေးအတွက် ခွင့်ပပုမိန့်များအား 
စီမံအုပ်ချုပ်ရနသည့် အစိုးေဌာနများအား သွားရောက်ခဲ့ကာ၊ အထူးသပဖင့်  လယ်ယာရပမစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် 
စာေင်းအင်း ဦးစီးဌာန(Department of Agriculture Land Management and Statistics – DALMS) နှင့် 
သစ်ရတာဦးစီးဌာန (Forest Department – FD) သို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ ထို့ပပင်အစိုးေဌာနများတွင် မေှိသည့် 
ခွင့်ပပုမိန့်များေေှိနိုင်ရေးအတွက် ဆန်းစစ်ရလ့လာရေးအဖွဲ့သည် စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်သူများပဖင့် ရတွ့ဆုံကာ 
သူတို့ထံတွင်ေှိသည့် ခွင့်ပပုမိန့်များအား မိတ္တူကူးကာ စုရဆာင်းယူသည်။

၃.၃ စိုက်ေျ ိုးထားပေီး ဧရိယာများအား သိရှိသတ်မှတ်ခြင်း

ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှု၏ အရပခခံေည်မှန်းချက်တစ်ခုမှာ စုိက်ခင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုစီတွင် ဆီအုန်း စုိက်ပျ ိုးထားဖပီး 
ဧေိယာ မည်မျှေိှသည်ကုိ မှန်းဆေန် ပဖစ်သည်။ ေည်ေွယ်ချက်မှာ စုိက်ပျ ိုးထားရသာ ဆီအုန်းစုိက်ခင်း ဧေိယာများ
အား နယ်နမိတ်တေားဝင် သတ်မှတ်ခဲွပခားရပးရေးအတွက် မဟုတ်ဘဲ တနသသာေီတုိင်းတွင်း ဆီအုန်းကဏ္ဍက 
အသံုးချရနသည့်ရပမ အရေးကိစ္စအရပါ် ပုိဖပီး ကျယ်ကျယ် ပပန့်ပပန့် နားလည်နုိင်ရစေန် ေည်ေွယ်သည်။

စုိက်ပျ ိုးဖပီးဧေိယာများ၏ အကျယ်အဝန်း ဧက စုစုရပါင်းနှင့် ပတ်သက်ဖပီး အစုိးေ၏ တေားဝင် အချက်အလက် 
များအား  ဌာနဆုိင်ောအစီေင်ခံစာများတွင် ေေိှနုိင်ရသာ်လည်း ယင်းတ့ုိကုိ ကိန်းဂဏန်း အရေအတွက်ပဖင့်သာ 
ရတွ့ေိှနုိင်ကာ စုိက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာများ မည်သည့်ရနောတွင် ေိှသည်ဆုိသည့် အချက်များမပါဝင်ရပ။ ဤရလ့လာ 
ဆန်းစစ်မှုပဖင့် တနသသာေီတုိင်းအတွင်း ဆီအုန်းစုိက်ပျ ိုးထားဖပီးရသာ ဧေိယာများအားလံုး မည်သည့်ရနောတွင် 
တည်ေိှသည်ကုိ သိေိှသတ်မှတ်သွားနုိင်ေန် ေည်မှန်းထားခ့ဲရပသည်။ ရလ့လာဆန်းစစ်မှုလုပ်ောတွင် ေင်ဆုိင်ခ့ဲေ 
သည့် အချန်ိအကန့်အသတ်အခက်အခဲရကကာင့် ထုိေည်မှန်းချက်ရအာင်ပမင်ရစေန် ရအာက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်ကုိ 
လုပ်ရဆာင်ခ့ဲသည်။

၃.၃.၁ တိုင်းဝဒသကကီးဆိုင်ရာ အစိုးရအရာရှိများ၊ (ပမို့နယ်အဆင့်) ကေင်းဆင်းတိုင်းတာဝရး လုေ်ငန်း
အဖေဲ့ (Field Survey Working Group – FSWG) များနှင့် ဝမးခမန်းခြင်းများ

ပထမဦးစွာ စုိက်ပျ ိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ လယ်ယာရပမစီမံခန့်ခဲွရေးနှင့် စာေင်းအင်း ဦးစီးဌာန၊ အရထွရထွ အုပ်ချုပ်ရေး 
ဦးစီးဌာန၊ သစ်ရတာဦးစီးဌာန စသည့် အစုိးေဌာနများမှ အောေိှများနှင့် ရတွ့ဆံုရဆွးရနွး သည့်အစည်းအရဝးများ
အား ဖမိတ်၊ တနသသာေီ၊ ဘုတ်ပပင်း၊ ရကာ့ရသာင်း စသည့် ဖမို့နယ်များတွင် ကျင်းပခ့ဲသည်။ ရလ့လာဆန်းစစ်ရေး
အဖဲွ့သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်က ဆီအုန်းဆုိင်ော (တုိင်းရေသကကီး အဆင့်) နည်းပညာဆုိင်ော ဦးရဆာင်မှု ရကာ်မတီ 
(Technical Leading Committee – TLC)က ဖဲွ့စည်းထူရထာင်ရပးခ့ဲသည့် ဆီအုန်းဆုိင်ော (ဖမို့နယ်အဆင့်) ကွင်း
ဆင်း တုိင်းတာရေး လုပ်ငန်းအဖဲွ့ (Field Survey Working Group – FSWG) များနှင့်လည်း တနသသာေီနှင့် ဘုတ်
ပပင်းဖမို့နယ်များတွင် ရတွ့ဆံုခ့ဲသည်။ အဆုိပါ အစည်းအရဝးများတွင် မည်သည့် စုိက်ခင်းများက လုပ်ကုိင်ရနသည်
၊ မည်သည့်စုိက်ခင်းများက လုပ်ငန်းေပ်ဆုိင်းသွားဖပီ၊ မည်သည့် စုိက်ခင်းများက ရပါင်းထားဖပီး ပဖစ်သည်၊ မည်သည့်
စုိက်ခင်းက စုိက်ပျ ိုးထား၊ မထားစသည့် အချက်အလက်များအား သိေသပဖင့် ယင်းအစည်း အရဝးများသည် အရေး
ပါလှရပသည်။ ရေသခံအစုိးေအောေိှများက စုိက်ခင်းလုပ်ငန်း များမှ ကုိယ်စားလှယ်များပဖင့် မိတ်ဆက်ရပးပခင်းပဖ
င့်လည်း ရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖဲွ့အား အကူအညီ ရပးခ့ဲကကသည်။ 
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၃.၃.၂ စိုက်ြင်းလုေ်ငန်း လုေ်ကိုင်ဝနသူများခဖင့် ဝခမေုံဆေဲခြင်း

ရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖဲွ့သည် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာနယ်နမိတ်များအား လမ်းညွှန်တစ်ခုအပဖစ် အသံုးပပုဖပီး 
ဗီနုိင်းစကကီးများတွင် ပံုနိှပ်ထားသည့် (များရသာအားပဖင့် ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ရနွောသီ ကာလများတွင် ရုိက်ယူထားသည့်) 
ထင်ေှားပပတ်သားရသာ ဖဂိုလ်တု ဓာတ်ပံုများကုိ မီှပငမ်းကာ ရပမပံု ပံုကကမ်းများအား ပပုစုရေးဆဲွခ့ဲသည်။ အဆုိပါ 
ရပမပံုများအား အသံုးပပု၍ စုိက်ခင်းလုပ်ငန်း မန်ရနဂျာ များသည် သူတ့ုိစုိက်ခင်းလုပ်ငန်းအသီးသီးေိှ 
ဆီအုန်းစုိက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာများက မည်သည့်ရနောတွင် ေိှသည်ဆုိသည်ကုိ ပပသသတ်မှတ်ရပးခ့ဲကကသည်။ 
စုိက်ပျ ိုးဖပီးဧေိယာများ၊ စုိက်ခင်းအတွက် လုပ်ထားသည့် အရပခခံအရဆာက်အအံုများေိှောရနောများအား ရပမပံုတွင် 
အမှတ်အသားပပု သတ်မှတ်ကကဖပီး အပခားသက်ဆုိင်ောမှတ်စုများအား သီးပခားစာေွက်ရပါ်တွင် မှတ်တမ်းတင် 
ခ့ဲကကသည်။  ဆီအုန်းစုိက်ခင်းလုပ်ကုိင်သူများ၏ ရပပာကကားချက်ရပါ်တွင် အရပခပပု၍ ဆဲွထားသည့် ရပမပံုများအား 
ေစ်ဂျစ်တယ် GIS ဖုိင်ပံုစံပဖင့် ရပပာင်းလဲလုိက်ကာ GIS အလွှာအပဖစ် (ရအာက်တွင် ရဖာ်ပပထားသည့် အချက်အလက် 
အစံုလုိက် dataset A ကုိရှု)ပပုလုပ်ခ့ဲသည်။ ဆီအုန်းစုိက်ခင်း လုပ်ကုိင်သူများ၏ ရပပာကကားချက်ကုိ အရပခခံ၍ 
ရပမပံုဆဲွပခင်း ဥပမာတစ်ခုကုိ ရနာက်ဆက်တဲွ ၁ တွင် ရဖာ်ပပထားသည်။

၃.၃.၃ ပဂိုလ်တုဓာတ်ေုံများအား အသုံးခေုပေီး ဆီအုန်းစိုက်ြင်းများကို ေုံဝဖာ်သတ်မှတ်ခြင်း

စုိက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာများနှင့် ပတ်သက်ဖပီး ဆီအုန်းစုိက်ခင်းလုပ်ကုိင်သူများ ရပပာဆုိချက်ကုိ အရပခခံဖပီး ဆဲွထားရသာ
ရပမပံုများအား ရယဘုယျ လမ်းညွှန်မှုတစ်ခုအပဖစ်ယူကာ ရလ့လာဆန်းစစ်ရေး အဖဲွ့အရနပဖင့် ၀.၅ မီတာ အေွယ်
အထိ ပမင်နုိင်သည့် ဖဂိုလ်တုဓာတ်ပံု (high definition 0.5 metre resolution satellite imagery) များကုိ အသံုးပပု
ဖပီး စုိက်ပျ ိုးထားဖပီး ဧေိယာများအား သံုးသပ်ခ့ဲသည်။ စုိက်ခင်းလုပ်ကုိင်သူကရပပာပပသည့် စုိက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာပပ
ရပမပံုအတုိင်း နယ်နိမိတ်များအား ဖဂိုလ်တုဓာတ်ပံုများထဲတွင် ေှာရဖွကာ ဆီအုန်းစုိက်ခင်း များအား အရသအချာ
ရတွ့ေပခင်း ေိှ၊ မေိှကုိ အတည်ပပုနုိင်ေန်အတွက်  ယင်းနယ်နိမိတ်များ၏ အတွင်းနှင့် အပပင်တွင် ေိှရသာဧေိယာများ
အား ဆန်းစစ်ကကည့်ရှုခ့ဲသည်။ ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပဖင့် အတည်ပပုနုိင်ရသာဧေိယာများကုိ GIS data layer တစ်ခု
အပဖစ် မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းသည်။ (ရအာက်တွင်ရဖာ်ပပထားသည့် Dataset B ကုိကကည့် ပါ)။

ေုံ ၃ 
စိုက်ြင်းလုေ်ငန်းလုေ်ကိုင်သူ
များနှင့်စိုက်ြင်းဧရိယာခေဝခမ
ေုံဆေဲစဉ်
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၃.၃.၄ စိုက်ေျ ိုးထားဝသာ ဆီအုန်းစိုက်ြင်းများအြကားတေင် ဝကာင်းမေန်စောစီမံြန့်ြေဲထားသည့် 
စိုက်ြင်းများအား ထေ်ဆင့်သိရှိသတ်မှတ်ခြင်း 

စုိက်ခင်းများအား ရကာင်းမွန်စွာစီမံထားသည့် (သ့ုိမဟုတ်) ထိန်းသိမ်းထားသည့် ဧေိယာများကုိ သိေိှသတ်မှတ်နုိင်
ရေးအတွက် ရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖဲွ့သည် Dataset B ကုိ ပပန်လည် သံုးသပ်ခ့ဲသည်။ ဤအဆင့် သည် စုိက်ပျ ိုး
ထားသည့် စုိက်ခင်းများအားကကည့်၍ ရကာင်းမွန်စွာ စီမံထားသည့် (သ့ုိမဟုတ်)  စီးပွားပဖစ်ထုတ်လုပ်နုိင် မည့် 
အရပခအရနတွင်ေိှသည့် စုိက်ခင်းများနှင့် ရသချာစွာ စီမံစုိက်ပျ ိုး ထားပခင်းမေိှသည့် (သ့ုိမဟုတ်) စီးပွားပဖစ် 
ထုတ်လုပ်နုိင်စွမ်းမေိှသည့် စုိက်ခင်းများအား ခဲွထုတ်ကကည့်ရပးပါဆုိသည့် တနသသာေီတုိင်းအတွင်းေိှ အေပ်ဘက် 
အဖဲွ့အစည်းများ၏ အကကံပပုမှတ်ချက်များနှင့်အညီ လုပ်ရဆာင်ခ့ဲပခင်းပဖစ်သည်။ Dataset C တွင် ရကာင်းမွန်စွာ 
စီမံစုိက်ပျ ိုးထားသည့် ဧေိယာများအား ရကာင်းမွန်စွာစီမံစုိက်ပျ ိုးထားပံုမေိှသည့် စုိက်ခင်းဧေိယာများနှင့် ခဲွပခား
ထုတ်ကာ ကကည့်ရှုနုိင်ရပသည်။ ရကာင်းမွန်စွာစီမံထားသည့် စုိက်ခင်းတစ်ခုဟု သတ်မှတ်အဓိပ္ပါယ်ရဖာ်ောတွင် 
ရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖဲွ့အရနပဖင့် ယင်းစုိက်ခင်းသည် ညီညာဖပီး အတန်းလုိက်လည်း ပံုစံကျရနသည့် အပင်များ 
ကုိ ရတွ့ေဖပီး သဘာဝရပါင်းပင်များ မေိှသည့် သ့ုိမဟုတ် အပခားသစ်ပင်များ ပပန်ထွက်လာပခင်းမေိှသည့် စုိက်ခင်း
ကုိ ဆုိလုိရပသည်။ အဆုိပါ သံုးသပ်မှုသည် ယခင်က ကကိုတင်မစီစဉ်ပဲ ရလ့လာဆန်းစစ်မှုထဲတွင် ထည့်သွင်းခ့ဲေ
သည်က တစ်ရကကာင်း၊  အချန်ိအကန့်အသတ်ကကားမှ ရဆာင်ေွက်ခ့ဲေသည်က တစ်ရကကာင်းတ့ုိရကကာင့် ရတွ့ေိှချက်
များမှာ Dataset B ရလာက် မခုိင်မာသည်ကုိရတွ့ေသည်။

၃.၃.၅ တစ်ဝနရာတေင်စုစည်းထားသည့် အြျက်အလက်အမျ ိုးမျ ိုးကို ကိုယ်စားခေုဝဖာ်ခေ ထားဝသာ 
အလွှာများ (Consolidated data layers)

အချက်အလက်ရပါင်းစု ၃ စံု (Dataset A, B နှင့် C)ကုိ ရအာက်တွင်ရဖာ်ပပထားသည့်အတုိင်း ရပါင်းစုလုိက်ပခင်းပဖင့် 
စုိက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာများ၏ ကျယ်ပပန့်မှုအတုိင်းအတာကုိ နားလည်နုိင်သလုိ၊ ယင်းစုိက်ခင်းများ၏ စုိက်ပျ ိုးဖပီး 
အရပခအရနနှင့် စီးပွားရေးအေ အလုပ်ပဖစ်နုိင်သည့် အရပခအရနတွင် ေိှ၊ မေိှ ဆုိသည့်အချက်များကုိလည်း 
သိေိှနုိင်ရပသည်။  အချက်အလက်ရပါင်းစုများ ပပုစုပခင်းနှင့် ဤရလ့လာဆန်းစစ်ချက်ကုိ ပပုလုပ်ပခင်းသည် စုိက်ပျ ိုး
ဖပီးဧေိယာများဆုိသည်မှာ မည်သ့ုိရသာ ဧေိယာများပဖစ်သည်ဆုိသည့် ဥပရေရကကာင်းအေ ဆံုးပဖတ်ချက်ချရပး 
လုိက်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ရပးလုိက်ပခင်း မဟုတ်ပါ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် တနသသာေီတုိင်းအတွင်းေိှ 
ဆီအုန်းစုိက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာများအား ရယဘုယျခခုံငံုသံုးသပ်နုိင်ရေးအတွက်သာ ေည်ေွယ်ဖပီး သင့်ရတာ်ောနည်းပဖင့် 
လုပ်ရဆာင်ခ့ဲပခင်းပဖစ်သည်။၅5

ရအာက်ပါ ဇယား ၁ တွင် အချက်အလက်ရပါင်းစု တစ်စံုချင်းစီကုိ အကျဉ်းချုံးကာ သက်ဆုိင်ော အချက်အလက် 
ရပါင်းစံုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဧေိယာပံုစံ ဥပမာများအား ပံုများပဖင့်တကွ ပမင်ေရအာင် ပပုလုပ်ရပးထားသည်။

၅   Google Earth က ဖဂိုလ်တုမှ မကကာခင်ကရိုက်ထားသည့် ဓာတ်ပုံများအေ ဆီအုန်းများ ထပ်တိုးစိုက်ပျ ိုးထား ၍ကျယ်ပပန့်လာရသာ စိုက်ခင်းများ
ကိုရတွ့ေဖပီး ယခုအချက်အလက်များသည် ရနာက်ဆုံးအရပခအရနနှင့် မကိုက်ညီ နိုင်ရတာ့ပါ။ သို့ရသာ် စိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာ ရယဘုယျ အရပခအရနကို
သုံးသပ်ောတွင် ယခုအချက်အလက်များက အသုံးကျပါသည်။
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ဇယား ၁ - ဝလ့လာဆန်းစစ်ဝရးအဖေဲ့က ခေုစုထားသည့် စိုက်ေျ ိုးပေီးဧရိယာဆိုင်ရာ အြျက်အလက်ဝေါင်းစုများ (Datasets)

အြျက်အလက် ဝေါင်းစ ု
(Dataset) # A B C

အြျက်အလက်ဝေါင်းစု  
အမည်

ဆီအုန်းလုပ်ကိုင်သူက 
ရပပာသည့် စိုက်ခင်း 
ဧေိယာပပ ရပမပုံ

စိုက်ပျ ိုးဖပီးရကကာင်း 
အရထာက်အထား 
ေှိသည့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း 
ဧေိယာပပရပမပုံ 

ရကာင်းမွန်စွာ 
စီမံထားသည့် ဆီအုန်း 
စိုက်ခင်း ဧေိယာပပရပမပုံ 

အြျက်အလက် ဝေါင်းစု 
အသီးသီးအား ဖေင့်ဆို 
ရှင်းလင်းြျက်

စိုက်ခင်းဧေိယာ  
ရပမပုံဆွဲောတွင် 
ဆီအုန်းစိုက်ခင်း 
လုပ်ငန်းမန်ရနဂျာများ၏ 
ရပပာကကားချက် ကို အရပခ 
ပပုဖပီး ရဖာ်ပပထားသည့် 
စိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာများ 
(အဆင့် ၁။ 
အထက်တွင်ရှု)။

ဖဂိုလ်တုဓာတ်ပုံများ 
(အချ ို့ ရနောများတွင် 
ေရုန်းမှ ရိုက်ရသာ 
ဓာတ်ပုံများ)ပဖင့်ရတွ့ပမင် 
သိေှိသတ်မှတ်နိုင်ရသာ 
ဆီအုန်းစိုက်ခင်း 
ဧေိယာများ။ ယင်းတွင် 
စိုက်ခင်း၏ 
အေည်အရသွးကို 
ဆုံးပဖတ် နိုင်စွမ်းမေှိပါ။

ဖဂိုလ်တု သို့မဟုတ် ေရုန်း 
ဓာတ်ပုံများမှ တစ်ဆင့် 
အချက်အလက်အစုံလိုက်   
Dataset B တွင် ရဖာ်ပပ 
ထားသည့် ဆီအုန်း 
စိုက်ခင်းဧေိယာ များတွင် 
အပင်များ အတန်းလိုက် 
ေှိရနသည်ကို ေှင်းေှင်း 
လင်းလင်းပမင်ေသည့် 
ဧေိယာများ။

ဥေမာ

၃.၄ အြျက်အလက်များအား သုံးသေ်ခြင်း 

အထက်တွင် ရဖာ်ပပထားသည့်အတိုင်း ခွင့်ပပုမိန့်နှင့် စိုက်ပျ ိုးထားဖပီး စိုက်ခင်းဆိုင်ော အချက် အလက်များအား 
စုရဆာင်းေေှိဖပီးရနာက် ရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့သည် အဆိုပါ အရပခခံ အချက်အလက်များအား သုံးသပ်ဖပီး 
တနသသာေီတိုင်းအတွင်း ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများက အသုံးချရနသည့် ရပမများနှင့် ပတ်သက်၍ အရသးစိတ်လည်း 
ကျဖပီး အရထာက်အထားခိုင်လုံသည့် ရတွ့ေှိချက် များေေှိေန် ရဆာင်ေွက်ခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် 
ပပုစုခဲ့သည့် ရပမပုံများအား ေစ်ဂျစ်တယ်စီစဉ် ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံသို့ရပပာင်းကာ GIS ရဆာ့ဖ်ဝဲလ်အတွင်းသို့ သွင်းခဲ့သည်။ 
ထို့ရနာက် ရလ့လာဆန်းစစ်ရေး အဖွဲ့သည် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာအေွယ်အစား (ဧကပဖင့်)၊ ပယ်ဖျက်လိုက်ရသာ 
ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများ၊ အချက်အလက်ရပါင်းစု (Dataset) ၃ စုံ (အထက်ပါ ဇယား ၁ တွင်ရှု) စသည်တို့ကို 
တွက်ချက်ယူခဲ့သည်။  GIS ရဆာ့ဖ်ဝဲလ်ကိုအသုံးပပုဖပီး ရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့သည် ရပမပပင်ဆိုင်ော 
အချက်အလက်များအား သုံးသပ်ပခင်း (spatial analysis) ၊ အချက်အလက်ရပါင်းစု အမျ ိုးမျ ိုးအား ထပ်ကကည့်ပခင်း၊ 
နှိုင်းယှဉ်ပခင်းများကို ရဆာင်ေွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားပဖင့် ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာများနှင့် ခွင့်ပပုမိန့်ေ 
ဧေိယာများအား ထပ်ကကည့်ပခင်းအားပဖင့် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာအတွင်းထဲနှင့် အပပင်ဘက်တို့တွင် ဆီအုန်းစိုက်ထား 
သည့် ဧေိယာအတိုင်းအတာများကို ရတွ့ပမင်ေသကဲ့သို့၊ ခွင့်ပပုမိန့်ချထားရပးဖပီး ပဖစ်ရသာ်လည်း ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုး 
ထားပခင်း မေှိသည့် ဧေိယာများကိုလည်း ရတွ့ေှိနိုင်ရပသည်။
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ရပမပပင်ဆိုင်ော အချက်အလက်များသုံးသပ်ောတွင် ‘စိုက်ပျ ိုးဖပီးရကကာင်း အရထာက်အထားေှိသည့် ဆီအုန်း 
စိုက်ခင်းဧေိယာပပရပမပုံ’ (အထက်ပါ ဇယား ၁ ကိုရှု) ပဖင့် ဧေိယာများ ခွဲပခားသတ်မှတ် ဆုံးပဖတ်ောတွင် 
တိကျမှုေှိရစေန် အရလးထား ကကိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း ဖဂိုလ်တု ဓာတ်ပုံများကို သုံး၍ 
စိုက်ခင်းဧေိယာများကို ရလ့လာသုံးသပ်ောတွင် အတိမ်းအရစာင်း အမှားအယွင်း ေှိနိုင်ပါသည်။ ဤအစီေင်ခံစာ၏ 
ရဆွးရနွးချက်များဆိုသည့် အခန်းတွင် ထိုအရကကာင်းကို ရနာက်ထပ် ရဆွးရနွးတင်ပပထားသည်။

ရလ့လာဆန်းစစ်ရေး လုပ်ရဆာင်ဖပီးရနာက် ရနာက်ဆုံးအရနပဖင့် CDE သည် OneMap Myanmar စီမံကိန်း၏ 
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအရနပဖင့် အစိုးေဌာနများမှရပးသည့် သတင်းအချက်အလက် အသစ်များနှင့်အညီ 
ယခုအချက်အလက်များကို ထပ်ဆင့် မွမ်းမံရေးသွင်းခဲ့သည်။ သို့ရသာ် လက်ရတွ့ရပမပပင်တွင် အလျင်အပမန် 
ရပပာင်းလဲရနသည့် အရပခအရနများေှိရနဖပီး စဉ်ဆက်မပပတ် အရပပာင်းအလဲေှိရနသည့် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများ၊ 
စိုက်ပျ ိုးဖပီး စိုက်ခင်းဧေိယာများဆိုင်ော အချက်အလက်များအား မွမ်းမံရပပာင်းလဲရေးသွင်းရေးအတွက် 
တစ်ရနောတည်းက ချုပ်ကိုင်စီမံခန့်ခွဲရသာ လုပ်ငန်းစဉ် ကင်းမဲ့ရနသပဖင့် ရပမပုံများနှင့် ပုံများသည် ရနာက်ဆုံး 
အရပခအရနနှင့် တရပပးညီ မှန်ကန်ရနနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့ရသာ်ပငားလည်း ယခု အချက်အလက်များသည် 
ထိုအချနိ်တွင်ေှိရနသည့် ဆီအုန်းကဏ္ဍအရပါ် ခခုံငုံသုံးသပ်နိုင်ရေးအတွက် အကျ ိုးေှိဖပီး၊ ပဖစ်ရနသည့် 
အရေးကိစ္စများ၊ ပဖစ်လာနိုင်သည့် အလားအလာများအား သိေှိနိုင်သလို၊ ဆုံးပဖတ်ချက်ချသူများ၊ ရေသခံေပ်ေွာ
အသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် အေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အသုံးဝင်သည့် သတင်း အချက်အလက်များအား 
ပံ့ပိုးရပးနိုင်ရပသည်။

၃.၅ အြျက်အလက်များအား ေုံဝဖာ်ဝရးဆေဲခြင်း

ေုံ ၄ 
ဆီအုန်း data visualisation platform 
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တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးအစိုးေနှင့် အပခား TLC အဖွဲ့ဝင်များ အပါအဝင်သက်ဆိုင်ော အာဏာပိုင်များ 
အချက်အလက်များအား ကကည့်ရှုစစ်ရဆးဖပီး သုံးသပ်နိုင်ေန် အတွက် Data Visualisation Platform တစ်ခုကို 
ရဖာ်ရဆာင်ခဲ့ကကသည်။ ထိုသို့ပပုလုပ်ပခင်းပဖင့် အချက်အလက် များအား အလွယ်တကူ နားလည်နိုင်ရစသည့်
အပပင်၊ ဖဂိုလ်တု ဓာတ်ပုံ၊ သစ်ရတာ နယ်နိမိတ်များ၊ ရကကးတိုင်များ၊ အပခားရသာ ရပမအသုံးချမှု ဆိုင်ော
အချက်အလက်များအား နှိုင်းယှဉ်ကကည့်ရှုနိုင်သည်။

ဆီအုန်းစိုက်ခင်းဆိုင်ော အချက်အလက်များအား ရနာက်ဆုံးအရပခအရနနှင့်အညီ မွမ်းမံပပုပပင်ရနဖပီး ဗဟိုဆုံေပ်
 တစ်ရနောတည်းက စီမံခန့်ခွဲသည့် အွန်လိုင်း ရေတာရဘ့စ်စနစ်ကို ပပုလုပ်ထားပခင်းအားပဖင့် အစိုးေဌာနများ 
အရနပဖင့် အပခားဆက်စပ် ပတ်သက်သူများပဖစ်သည့် ဥပမာ - အေပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ရေသခံ 
ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းများ၊ ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ကိုင်သူများအား အချက်အလက်များကို ရဝမျှရပးနိုင်ရပ မည်။ 
ထို့အပပင် ခွင့်ပပုမိန့် အချက်အလက်၊ စိုက်ပျ ိုးဖပီးဧေိယာ အချက်အလက်၊ ဖဂိုလ်တု ဓာတ်ပုံ၊ ရကကးတိုင် စသည့် 
သတင်းအချက်အလက်များသည် အချနိ်နှင့်အမျှ ရပပာင်းလဲရနတတ်သပဖင့်၊ အဆိုပါ သတင်းအချက် 
အလက်များအား စာေွက်စာတမ်း အရထာက်အထားအရနပဖင့် ထိန်းသိမ်းထားသည်နှင့် တဖပိုင်နက် ေစ်ဂျစ်တယ် 
ရေတာရဘ့စ်တွင် ရနာက်ဆုံးအရပခအရနကို ပပုပပင်မွမ်းမံလိုက်ပါက ရပမယာ သိမ်းဆည်းမှုများ၊ ရပမယာအရေး 
ဆိုင်ော ရပပာင်းလဲပဖစ်ရပါ်မှုများကို အစိုးေအရနပဖင့် ဆန်းစစ်မှုများ၊ ရစာင့်ကကည့်စစ်ရဆးမှုများ လုပ်ရဆာင်ော 
တွင် အချနိ်နှင့် တရပပးညီ အချက်အလက်များကို အမှီပပု၍ လုပ်သွားနိုင်ရပမည်။ အချက်အလက်များစုစည်းကာ 
ဗဟိုဆုံေပ် တစ်ရနောတည်းက စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် ရေတာရဘ့စ်စနစ် တစ်ေပ်ရပါ်ထွန်းရေးသည် ရကာင်းမွန်သည့် 
စဉ်းစားရတွးပမင်မှု တစ်ခုပဖစ်ရကကာင်း ယခုရလ့လာဆန်းစစ်မှုက သက်ရသပပနိုင်သည်ဟု ရမျှာ်လင့်ေရပသည်။

ထိုလုပ်ငန်းယန္တေားသည် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအတွက် စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ စိုက်ခင်းများ (ဥပမာ 
ဆီအုန်း) ကို ရလ့လာရစာင့်ကကည့်ပခင်း၊ စီမံခန့်ခွဲပခင်းစသည်တို့ကို လုပ်ရဆာင်နိုင်ရစသလို၊ အဆိုပါ 
အကျယ်အပပန့်နှင့် အကကီးအမား လုပ်ကိုင်ကကသည့် စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖဖိုးရေး တိုးတက်ရေး ပုံစံများ၏ 
အကျ ိုးပဖစ်ထွန်းမှု မည်မျှေှိသလဲဆိုသည့်အရပါ် သုံးသပ်ဆုံးပဖတ်နိုင်ရေး အတွက် အရထာက်အထားအရပခပပု 
ဆန်းစစ်ရေးကိေိယာတစ်ခု အပဖစ်လည်း အသုံးပပုနိုင်ရပသည်။
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ဤအပိုင်းတွင် ရပမပုံများ၊ ဇယားများ၊ ဂေပ်များအား ခခုံငုံသုံးသပ်ောမှ ေေှိလာရသာ ရတွ့ေှိချက်များအား ရဖာ်ပပ
ထားသည်။ ခွင့်ပပုမိန့် အချက်အလက်များမှာ ဇူလုိင် ၂၀၁၉ အထိ မှန်ကန်ရနရသာ အချက်အလက်များပဖစ်သည်၊ 
သို့ရသာ် အစိုးေက ထိုအချနိ်ကာလတွင် လုပ်ရဆာင်ရနလျက်သည့် ခွင့်ပပုမိန့် ဖျက်သိမ်းမှုများနှင့်ပတ်သက်သ
ည့် သတင်းအချက်အလက်များအား အကုန်အစင် မေေှိခဲ့ပါ။ ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများက 
စုိက်ပျ ိုးဖပီးဟု ဆုိသည့် ဧေိယာများသည် ၂၀၁၈ ကသဂုတ်လအထိ တိကျမှန်ကန်မှုေိှဖပီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် 
တွင် ရိုက်ခဲ့သည့် ထင်ေှားပပတ်သားမှုရကာင်းရသာ ဖဂိုလ်တုဓာတ်ပုံများပဖင့် စစ်ရဆးအတည်ပပုဖပီး ပဖစ်သည်။  

၄.၁ စိုက်ြင်းလုေ်ငန်းများနှင့် စိုက်ေျ ိုးပေီးဧရိယာများဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ြျက်များကိ ု
ခြုံငုံသုံးသေ်ခြင်း

စုစုရပါင်းအားပဖင့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းရပါင်း ၅၀ ခန့်ေှိသည်ကို သိေှိနိုင်ခဲ့ဖပီး ယင်းတို့ထဲတွင် ပုဂ္ဂလိက ပိုင်
လည်း ပါဝင်သလို၊ အစိုးေဌာနပိုင်များလည်း ပါဝင်ဖပီး ယင်းလုပ်ငန်းများသည် တနသသာေီတိုင်း ရေသကကီးအတွင်း
တွင် ဧေိယာအကျယ်အပပန့်ကကီးမားရသာ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများကို လုပ်ကိုင်ရနကကသည်။ ရအာက်ပါ ဇယား ၂ 
တွင် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများ/ လုပ်ကိုင်သူများနှင့် ၎င်းတို့ စိုက်ခင်း ေှိော ခရိုင်၊ ဖမို့နယ်များအားယှဉ်တွဲရဖာ်ပပထား
ဖပီး၊ ပုံ ၅ တွင် ယင်းတို့၏ တည်ရနောများအား ရဖာ်ပပထားသည်။ 

ဇယား ၂  - (ဧက ၅၀၀ ဝကျာ်) လုေ်ကိုင်သည့် စိုက်ြင်းလုေ်ငန်းများ/လုေ်ကိုင်သူများ

ထားေယ် ြရိုင် ပမိတ် ြရိုင် ဝကာ့ဝသာင်း ြရိုင်

ဝရခဖူ ပမို့နယ် ပမိတ် ပမို့နယ် ေုတ်ခေင်း ပမို့နယ်

၁။ ဦးပိုင် လီမိတက်  ၁၃။ ရအးေှားရဝါလ် ၂၉။ ရတာ်ဝင် ရေှေပုလဲ

၂။ ရောင်နီဦး တနသသာရီ ပမို့နယ် ၃၀။ MRPP Co. Ltd.

၃။ ရေါ်ေီေီဝင်း
၁၄။ Myanmar Stark Prestige         
       Plantation (MSPP)  

၃၁။ Myanmar Auto Corporation (MAC)

၄။ ရေှေပေုမ္မာ ၁၅။ ရေှေသံလွင် ၃၂။ ကမ်းရိုးတန်း ဖွံ့ဖဖိုးရေး

၅။ စတီးစတုန်း  ၁၆။ ပမန်နိုင်ပမင့် ၃၃။ ယုဇန (၂ )

၆။ ဦးသိန်းစိန်  ၁၇။ ရမာင်ဝိတ် မိသားစု ၃၄။ ရတာင်ေဂုံ

၇။ နှစ်ေှည်ပင်များ စိုက်ပျ ိုးရေးခခံ (ဧကနိ) ၁၈။ စီရကဘီ ၃၅။ အမ်းစထရောင်း

၈။ နှစ်ေှည်ပင်များ စိုက်ပျ ိုးရေးခခ ံ
    (တလိုင်းယာ) 

၁၉။ နှစ်ေှည်ပင်များ စိုက်ပျ ိုးရေး ခခံ  
       (တနသသာေီ)*

၃၆။ ရေှေအဟုန်

၉။ စက်မှုဝန်ကကီးဌာန (ရေပဖူ) ၂၀။ တက်ရန ၃၇။ အဏ္ဏဝါထွန်း

၁၀။ ပိုရကာင်း(ရေပဖူ) ၂၁။ Srisuban Myanmar Co. Ltd. ၃၈။ ရေှေရပမေတနာ

ဝလာင်းလုံ ပမို့နယ် ၂၂။ ရေှေကရမောဇ ၃၉။ ရအာင်ဇင်မာ
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၁၁။ စက်မှုဝန်ကကီးဌာန (ရလာင်းလုံ) ၂၃။ ရကျာ်ရမာင် ၁၉ ၄၀။ ပိုရကာင်း (ရကာ့ရသာင်း)

သရက်ဝြျာင်း ပမို့နယ်    
၂၄။ Advance Seafood  Industries  
      Co. Ltd.

ဝကာ့ဝသာင်း ပမို့နယ်

၁၂။ အဏ္ဏဝါစိုးမိုး ၂၅။ ပပည့်ဖဖိုးထွန်း ၄၁။ ယုဇန (၁)

၂၆။ ဗင်းရတ့ချ် ၄၂။ ေဂုံ တင်းဘား

၂၇။ ထူး ထရေးေင်း ၄၃။ စူပါဝမ်း

၂၈။ အထရို အဂရို ၄၄။ စက်မှုဝန်ကကီးဌာန (၁)

၄၅။ ဦးရအာင်နိုင်နှင့်အရပါင်းအပါများ

၄၆။ နှစ်ေှည်ပင်များ စိုက်ပျ ိုးရေးခခ ံ
       (ဟက်စေင်း)

၄၇။ နှစ်ေှည်ပင်များ စိုက်ပျ ိုးရေးခခံ (ရအာ်ကကီး)

၄၈။ နှစ်ေှည်ပင်များ စိုက်ပျ ိုးရေးခခံ (ရေတံခွန်)

၄၉။ နှစ်ေှည်ပင်များ စိုက်ပျ ိုးရေးခခံ (မလိဝမ်း)

၅၀။ ရေှေဆီအုန်း

ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းရပါင်း ၅၀ ထဲတွင် ဧကရပါင်း ၆,၀၀၀ ရကျာ်ပဖင့် လုပ်ကိုင်ကကရသာ စိုက်ခင်း လုပ်ငန်း
ရပါင်း ၇ ခုမျှသာ ေှိသည်ကို ရတွ့ခဲ့ေသည်။ ယင်းလုပ်ငန်းများမှာ ယုဇန၊ ပိုရကာင်း၊ ရတာင်ေဂုံ၊ ပပည့်ဖဖိုးထွန်း၊ 
ကရမောဇ၊ ေဂုံတင်းဘားနှင့် ပမန်မာနိုင်ငံအစိုးေတို့ ပဖစ်သည်။ စိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာအားလုံးထဲတွင် ထို လုပ်ငန်း ၇ 
ခုက လုပ်ကိုင်ရနရသာ ဧေိယာစုစုရပါင်းက အများစုပဖစ်သည် (စုစုရပါင်း ဧက ၁၅၀,၀၀၀ ရကျာ်ေှိ)။၆ 

၆  ယင်း အဓိက ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းကကီး ၇ ခုအား ရပမပပင်ဆိုင်ော အချက်အလက် သုံးသပ်ချက်ကို ရနာက်ဆက်တွဲ ၅ တွင်ရှုနိုင်



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု
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ေုံ ၅ 
တနသသာရီတိုင်းဝဒသကကီးအတေင်းရှိ ဆီအုန်းစိုက်ြင်းများ 



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု

ဆီအုန်းကဏ္ဍတွင် မြေအသုံးချေှုကို ကျယ်ြြန့်စွာ ခခုံငုံသုံးသြ်ြခင်း
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၄.၂ ြေင့်ခေုမိန့်များအား သိရှိသတ်မှတ်ခြင်း

ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများသည် အမျ ိုးအစားအမျ ိုးမျ ိုးရသာ ခွင့်ပပုမိန့်ပုံစံ များကို အသုံးပပု၍ သူတို့၏ 
စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများအား ရဆာင်ေွက်သည်ကိုရတွ့ေသည်။ ရအာက်ရဖာ်ပပပါ ဇယား ၃ တွင် ယခုရလ့လာ
ဆန်းစစ်မှုတွင်ရတွ့ခဲ့ေသည့် ခွင့်ပပုမိန့်ပုံစံ အမျ ိုးအစားများကို စာေင်းပဖင့် ရဖာ်ပပထားသည်။ 

ဇယား ၃ - ဆီအုန်းစိုက်ြင်း ြေင့်ခေုမိန့် အမျ ိုးအစားများ

ခွင့်ပပုမိန့်  ပုံစံ 
အမျ ိုးအစားများ

ဖွင့်ဆိုေှင်းလင်းပခင်း ထုတ်ရပးသည့် ဌာန

သစ်ရတာဦးစီးဌာန 

ကန်ထရိုက်စာချုပ်နှင့် 

တင်ေါ

‘သစ်ရတာရပမ’ အပဖစ် သတ်မှတ်ထားရသာ ဧေိယာများတွင် 

ကန်ထရိုက်စာချုပ် သို့မဟုတ် တင်ေါများ ချရပးပခင်းအားပဖင့် 

ထုတ်ရပးထားသည့် ခွင့်ပပုမိန့်များ

သစ်ရတာ ဦးစီးဌာန

ရပမလွတ် ရပမလပ်နှင့် 

ရပမရိုင်း ခွင့်ပပုမိန့်    

VFV permit*

၂၀၁၂ ရပမလွတ်၊ ရပမလပ်နှင့် ရပမရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေး ဥပရေ သို့မဟုတ် 

၁၉၉၁ ရပမရိုင်း အသုံးပပုမှု လမ်းညွှန် ချက်တို့အေ ပမန်မာအစိုးေက 

ရပမလွတ် ရပမလပ်နှင့် ရပမရိုင်း အပဖစ် သတ်မှတ်ထားရသာ ရပမများတွင် 

ချရပးရသာ ခွင့်ပပုမိန့်များ

လယ်ယာရပမစီမံခန့်ခွဲ

ရေးနှင့် စာေင်းအင်း 

ဦးစီးဌာန

MIC ခွင့်ပပုမိန့် ယင်းခွင့်ပပုမိန့်များတွင် ရပမယာ လုပ်ပိုင်ခွင့်မပါဝင်ရပ။ ယင်းတို့ကို 

နိုင်ငံပခား ကုမ္ပဏီများ (နှင့် အရကာက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ေရေးအတွက် 

ရလျှာက်လိုရသာ ပပည်တွင်းကုမ္ပဏီများ) က ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုဆိုင်ော 

သရဘာတူ လက်ခံမှုေေှိရစေန် အစပျ ိုးရဆာင်ေွက် ေသည့် 

လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း MIC ကထုတ်ရပးသည်။ 

ပမန်မာနိုင်ငံ ေင်းနှီး 

ပမှုပ်နှံမှုရကာ်မေှင် 

(Myanmar 

Investment 

Commission - MIC)

တကေ ခွင့်ပပုမိန့် ၁၉၉၉ နှင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်များ အရစာပိုင်းကာလက ရေသဆိုင်ော 

စစ်တပ်အောေှိကကီးများက ချရပးရသာ ခွင့်ပပုမိန့် ။ ယင်းတို့သည် 

စာပဖင့်ရေးသားထားရသာ စာေွက်များသာပဖစ်ဖပီး ရပမပုံများ မပါဝင်ပါ။

တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်

ပုံစံ (၇) လယ်ယာရပမဥပရေက ရတာင်သူလယ်သမားများအား ယာရပမအပဖစ် 

သတ်မှတ်ထားရသာ ရပမများတွင် လယ်ယာရပမ လုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ် 

ေေှိနိုင်ရစရေးအတွက် မှတ်ပုံတင် စာေင်းသွင်းခွင့်ရပးထားသည်။ 

ရပမယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်မှာ အစိုးေဆီမှာသာေှိဖပီး ယင်း ပုံစံ (၇) ဟု အများက 

ရခါ်ကကသည့် လယ်ယာရပမ လုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ်သည် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ 

အသုံးချခွင့်၊ အကျ ိုးအပမတ်ခံစားခွင့်၊ ရောင်းချခွင့်၊ ရပါင်နှံခွင့်၊ 

ငှားေမ်းခွင့်၊ အလဲအလှယ်လုပ်ခွင့်၊ အရမွရပးခွင့်၊ လက်ရဆာင်ရပးခွင့် 

စသည့် အခွင့်အရေးများ အပါအဝင် ရပမယာဆိုင်ော အခွင့်အရေးများကို 

ရပးအပ်ထားသည်။ (Spectrum 2015)

လယ်ယာရပမစီမံ

ခန့်ခွဲရေးနှင့် 

စာေင်းအင်း ဦးစီးဌာန

အပခားနှင့် 

မေှင်းလင်းရသာ/ 

မသိေှိေရသးရသာ 

ခွင့်ပပုမိန့်များ

ဆီအုန်း စိုက်ခင်းဆိုင်ော အပခားခွင့်ပပုမိန့်များပဖစ်ဖပီး ရလ့လာဆန်းစစ် 

ရေးအဖွဲ့က မေေှိခဲ့ရသာ သို့မဟုတ် ခွင့်ပပုမိန့်  ပုံစံအမျ ိုးအစားကို 

ခွဲပခားမသတ်မှတ်နိုင် ရသာ ခွင့်ပပုမိန့်များ

သက်ဆိုင်မှုမေှိ

* VFV permits များတေင် ၁၉၉၁ ဝခမရိုင်းအသုံးခေုမှုလမ်းညွှန်ြျက်အရ ထုတ်ဝေးထားသည့်ြေင့်ခေုမိန့်များေါေင်သည်



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု

ဆီအုန်းကဏ္ဍတွင် မြေအသုံးချေှုကို ကျယ်ြြန့်စွာ ခခုံငုံသုံးသြ်ြခင်း
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ခွင့်ပပုမိန့်များအား ကွဲပပားရသာ ရနောအမျ ိုးမျ ိုးေှိ မတူညီရသာ ဌာနအမျ ိုးမျ ိုးမှထုတ်ရပးပခင်း၊ စီမံခန့်ခွဲပခင်း  
စသပဖင့် လုပ်ရဆာင်ရနသည့် အချက်သည် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းအားလုံးအား ခခုံငုံသုံးသပ်နိုင်ရေးအတွက် 
အခက်အခဲများစွာကို ပဖစ်ရစသည်။ ဆီအုန်းကဏ္ဍအား ရစာင့်ကကည့်စစ်ရဆးပခင်း၊ စီမံခန့်ခွဲပခင်း စသည်တို့ 
လုပ်ရဆာင်ေသည့် တနသသာေီတိုင်းရေသကကီး အစိုးေအရနပဖင့်လည်း အလားတူ စိန်ရခါ်မှုများအား 
ေင်ဆိုင်ရနေဖွယ် ေှိသည်။ ခွင့်ပပုမိန့်အများအပပားသည် ဖမို့နယ်အဆင့်ရုံးများတွင် ေှိရနဖပီး ယင်းသို့ရသာ 
အရပခအရနကလည်း တိုင်းရေသကကီး အစိုးေအရနပဖင့် ဆီအုန်း ခွင့်ပပုမိန့်များအားလုံးကို ဗဟိုရနောမှ 
ရစာင့်ကကည့် စစ်ရဆးရေးတွင် ရနာက်ထပ် အကန့်အသတ်များစွာနှင့် ကကုံရနေရစသည်။

အရေးကကီးကိစ္စတစ်ခုအပဖစ် တင်ပပေလျှင် ထိုဆီအုန်းလုပ်ငန်းတိုင်းတွင် ခိုင်မာရသာ ရပမအသုံးချခွင့် ခွင့်ပပုမိန့်  
ေှိရနကကသည် မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားပဖင့် အချ ို့လုပ်ငန်းများသည် ယခင် စစ်အစိုးေ နိုင်ငံရတာ် 
ရအးချမ်းသာယာရေး နဲ့ ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ရေးရကာင်စီ (နအဖ)လက်ထက်က ထုတ်ရပး ထားရသာ တေက 
ခွင့်ပပုမိန့်ရဟာင်းများပဖင့် လုပ်ကိုင်ရနကကပခင်းပဖစ်သည်။  သို့ရသာ် ယင်း တေက ခွင့်ပပုမိန့်များအား 
ရနာက်ပိုင်းတွင် ရခတ်နှင့် ပိုဆီရလျာ်သည့် ခွင့်ပပုမိန့်များပဖင့် အစားထိုးရပးခဲ့ဖပီး ယခုရလ့လာဆန်းစစ်မှု 
အဆုံးသတ်သည့် အချနိ်တွင် အစားထိုးလဲလှယ်ရပးေန် လိုအပ်ရနသည့် တေက ခွင့်ပပုမိန့်  တစ်ခုသာ 
ကျန်ေှိရတာ့သည်။ အပခားဥပမာများတွင်လည်း ဆိုင်းငံထားသည့် ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် ခွင့်ပပုမိန့် ပဖင့် ဆီအုန်း 
စိုက်ခင်းများကို လုပ်ကိုင်ရနကကသည်များကို ရတွ့ခဲ့ေသည်။

၄.၂.၁ ြေင့်ခေုမိန့်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ြေင့်ခေုမိန့်ရ ဧရိယာများ

ရအာက်ပါ ဇယား ၄ နှင့် ပုံ ၇ တို့တွင် ခွင့်ပပုမိန့်  စာေွက်စာတမ်းများကို ပုံစံအမျ ိုးအစား၊ ချရပးထားရသာ ဧေိယာ
ဧက အကျယ်အဝန်း၊ ထုတ်ရပးသည့်နှစ် စသည့်အချက်များရပါ် မူတည်ဖပီး ခွဲပခား ရဖာ်ပပထားသည်။ ရလ့လာ
ဆန်းစစ်မှုအတွင်း ခွင်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာစုစုရပါင်း ၁၈၄ ဧေိယာခန့် ချရပးထားသည်ကို ရတွ့ေဖပီး ခွင့်ပပုမိန့်  ၁၁၉ 
ခုတွင် ရပးထားသည့် ဧေိယာများပဖစ်သည်။ စိုက်ခင်း ခွင့်ပပုမိန့်အများစုမှာ တစ်ခုတည်းရသာ ဧေိယာအကွက်
ကကီး တစ်ခုအတွင်းချရပးထားသည်ကို ရတွ့ေဖပီး ယင်းအကွက် ကကီးအတွင်းတွင် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများ တစ်ခု
နှင့်တစ်ခု နယ်နိမိတ် ဆက်လျက် ေှိသည်ကိုလည်း ရတွ့ေသလို ကကားတွင်ရနောလပ်များပခားထားသည်များကို
လည်း ရတွ့ေသည်။ ရအာက်ပါ ပုံ ၆ တွင် VFV ခွင့်ပပုမိန့်  တစ်ခုတည်းအရနပဖင့် သီးပခားရနောများ၌ တည်ေှိ
သည့် (ခွင့်ပပုမိန့်ေ)ဧေိယာ ၄ ခု ကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပပုထားသည့် ဥပမာအား ရဖာ်ပပထားသည် (A, B, C နှင့် D)။ 
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ေုံ ၆ 
ြေင့်ခေုမိန့်  ဝခမေုံထဲတေင် ြေင့်ခေုမိန့်ရဧရိယာကေဲများ

ယင်း ဇယား ၄ နှင့် ပုံ ၇ ရအာက်ပိုင်းတွင် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာတိုင်းအား သီးပခားယူနစ် တစ်ခုအပဖစ် 
ခွဲရပးထားသည်ကို ရလ့လာရတွ့ေှိနိုင်ဖပီး စိုက်ခင်းဧေိယာ သီးပခား တစ်ခုအပဖစ် သတ်မှတ်နိုင်ရသာရကကာင့် 
ခွင့်ပပုမိန့်တစ်ခုမှ ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာတစ်ခုချင်းစီကို ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်ကို ရတွ့ေသည်။  data visualisation 
platform တွင် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများအား ခွင့်ပပုမိန့် ကကီး တစ်ခုအတွင်းတွင် ဧေိယာကွဲများအပဖစ် 
သတ်မှတ်ရဖာ်ပပထားသည်။  

အကကီးအမားလုပ်ကိုင်သည့် ဆီအုန်းလုပ်ငန်းကကီးတစ်ခုတွင် ခွင့်ပပုမိန့်  များစွာ ေထားသည်ကို အဖမဲ လိုလို 
ရတွ့ခဲ့ေသည်၊ အချ ို့ဆိုလျှင့် ခွင့်ပပုမိန့်  ၁၀ ခုရကျာ် ေထားဖပီး စိုက်ခင်း ဧေိယာများစွာကို လွှမ်းခခုံထားသည်ကို 
ရတွ့ေသည်။ ခခင်းချက်မှာ MIC ခွင့်ပပုမိန့် ပဖစ်ဖပီး ယင်းခွင့်ပပုမိန့်များမှာ ကျယ်ပပန့်ရသာ ရပမဧေိယာများအတွက် 
ေင်းနှီးပမှုပ်နှံပါက အခွန်လွတ်ဖငိမ်းခွင့်ရပးဖပီး ချရပးသည့် ခွင့်ပပုမိန့်များပဖစ်ဖပီး သီးနှံများစိုက်ပျ ိုးခွင့်မရပးထားပါ 
(ရအာက်တွင် ထပ်ဖပီးအကျယ်ချဲ့ ေှင်းလင်းထားသည်)။ 

ရအာက်တွင် ရဖာ်ပပထားသည့် ဇယား ၄ တွင် ရလ့လာဆန်းစစ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းရတွ့ခဲ့ေသည့် ခွင့်ပပုမိန့်ေ 
ဧေိယာအမျ ိုးအစားများအား ရဖာ်ပပထားဖပီး ယင်းခွင့်ပပုမိန့်များကို ချမှတ်ရပးသည့် သက်ဆိုင်ောကာလက 
အစိုးေများကိုလည်း ယှဉ်တွဲရဖာ်ပပထားသည်။ ယင်းတွင်ကကည့်ပါက ခွင့်ပပုမိန့်  အများစု (၅၅%) ကို ၂၀၁၀ 
ခုနှစ်မတိုင်မီ စစ်အစိုးေကာလတွင် ၁၉၉၁ ရပမရိုင်းအသုံးပပုမှုလမ်းညွှန်ချက်အေ ထုတ်ရပးထားသည်ကို 
ရတွ့ေသည်။ ခန့်မှန်းရပခ (၃၅%) ရသာ ခွင့်ပပုမိန့်များအား ပပည်ရထာင်စု ကကံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ရေးပါတီ 
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(USDP) အစိုးေ လက်ထက်တွင် ထုတ်ရပးထားသည်ကို ရတွ့ေသလို၊ (၆%) ခန့်ကို အမျ ိုးသားေီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် 
(NLD) အစိုးေ လက်ထက်တွင် ထုတ်ရပးထားသည်ကို ရတွ့ေသည်။ အဆိုပါ ခွင့်ပပုမိန့်များဟု ဆိုောတွင် 
ေှိနှင့်ရနဖပီး ခွင့်ပပုမိန့်များအား ရခတ်နှင့် ဆီရလျာ်ရသာ ခွင့်ပပုမိန့်များအပဖစ် အစားထိုး ရပပာင်းလဲရပးလိုက်သည့် 
ခွင့်ပပုမိန့်လား၊ သို့တည်းမဟုတ် ယခင်ကခွင့်ပပုမိန့်  မချရပးထားရသာ ရပမတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ချရပးလိုက်သည့် 
ခွင့်ပပုမိန့်  အသစ်များလား ဆိုသည့်အရပါ် ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှုအတွင်းတွင် ကွဲကွဲပပားပပား ခွဲပခား နိုင်စွမ်း 
မေှိခဲ့ရကကာင်း အရသအချာ အသိရပးအပ်ပါသည်။ 

ဇယား ၄ - သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရကာလအတေင်း ထုတ်ဝေးထားသည့် ြေင့်ခေုမိန့်များ (ြေင့်ခေုမိန့်ရ ဧရိယာခဖင့်ခေထား)

ခွင့်ပပုမိန့်  

ပုံစံအမျ ိုးအစား
ရန့စွဲ မသိေ

စစ်အစိုးေ 

(၁၊ ဧဖပီ၊ ၂၀၁၀ 

မတိုင်မီ)

USDP အစိုးေ 

(၁၊ ဧဖပီ၊ ၂၀၁၀ မှ ၃၁

၊ဇန်နဝါေီ၊ ၂၀၁၆)

NLD အစိုးေ 

(၁၊ ရဖရဖာ်ဝါေီ၊ 

၂၀၁၆ရနာက်ပိုင်း)

စုစုရပါင်း

သစ်ရတာဦးစီး

ဌာန ကန်ထရိုက်

စာချုပ်
၁၅ ၅၀ ၉ ၇၄

သစ်ရတာဦးစီး

ဌာန တင်ေါ
၁ ၃ ၄

ပုံစံ (၇)* (၁) (၄) (၅)

MIC ခွင့်ပပုမိန့် ၄ ၄

အပခား ၁ ၁

တကေ ခွင့်ပပုမိန့် ၁ ၁

VFV ခွင့်ပပုမိန့် ** ၆ ၈၇ ၇ ၁၀၀

စုစုရပါင်း ၇ ၁၀၃ ၆၂ ၁၂ ၁၈၄

* ပုစံ ံ၇ တွငရ်ဖာပ်ပထားရသာ အရေအတွကဂ်ဏနး်များမှာ အပခားရပမလုပပ်ိုငခ်ွင့် အရထာကအ်ထားများနှင့်အတူ ပုစံ ံ၇ ရပမယာ လုပပ်ိုငခ်ွင့် လကမ်ှတ်
ကို အသုးံပပုရနရသာ စိုကခ်ငး်လုပင်နး်များ၏ အရေအတွကက်ို ကိုယစ်ားပပုသည။်

** VFV ခွင့်ပပုမိန့်များထဲတွင ်၁၉၉၁ ရပမရိုငး်အသုးံပပုမှု လမး်ညွှနခ်ျကအ်ေ ထုတရ်ပးထားရသာ ခွင့်ပပုမိန့်များလညး် အကျုးံဝငသ်ည။်

Note: မှတခ်ျက ်- ဤဇယားတွင ်သကဆ်ိုင်ော စိုကခ်ငး်ဧေိယာအတွက ်ထုတရ်ပးထားသည့် ခွင့်ပပုမိန့်များထဲတွင ်ရနာက ်အကျဆုးံ ထုတရ်ပးထားသည့်
 ခွင့်ပပုမိန့်များသာ ထည့်သွငး်ထားသည။် ဥပမာအားပဖင့် စိုကခ်ငး်လုပင်နး်ကုမ္ပဏီ တစခ်ုသည ်USDP အစိုးေလကထ်ကတ်ွင ်MIC ခွင့်ပပုမိန့် သို့မဟုတ ်
တကေ ခွင့်ပပုမိန့် ေေှိခဲဖ့ပီး NLD အစိုးေလကထ်က ်တွင ်VFV ခွင့်ပပုမိန့် ေေှိထားသည့် အရပခအရနတွင ်ခွင့်ပပုမိန့်အရေအတွကက်ို ရေတွကေ်ာ၌ ထပမ်ရန
ရစေနအ်လို့ငှာ ရနာကဆ်ုးံ ထုတရ်ပးသည့် VFV ခွင့်ပပုမိန့်ကိုသာ ရေတွကသ်ည။် 

အချ ို့စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများမှာ MIC ခွင့်ပပုမိန့်  သက်သက်ပဖင့်သာ လုပ်ကိုင်ရနသည်ကို ရတွ့ေဖပီး ယင်းခွင့်ပပုမိန့်
မှာ ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ဥပရေအေ ရပးမထားရပ။  MIC ခွင့်ပပုမိန့်ဆိုသည်မှာ အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ကို ရမျှာ်မှန်း
ထားသည့် နိုင်ငံပခား ကုမ္ပဏီများ၊ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် ပမန်မာ ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် စီးပွားရေး 
လုပ်ငန်းကကီးများ စတင်လုပ်ကိုင်ခွင့် ခွင့်ပပုရစေန် မေှိမပဖစ် လိုအပ်သည့် ခွင့်ပပုမိန့်  ပဖစ်သည်။ ဤအစီေင်ခံစာ၏
ေည်မှန်းချက်များ ပပည့်မီရစေန်အတွက် သက်ဆိုင်ော ခွင့်ပပုမိန့်များ ရအာက်တွင် MIC ခွင့်ပပုမိန့် အသုံးပပုရန
သည့် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ရပမအသုံးချခွင့်ကို ဥပရေအေခွင့်ပပုထားရသာ ခွင့်ပပုမိန့် ပဖင့် လုပ်ကိုင်ရနသည့် 
စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများအား ရဖာ်ပပထားသည်။ ဇယား ၄ တွင် MIC ခွင့်ပပုမိန့်  ၄ ခုကို စာေင်းသွင်းရဖာ်ပပထားဖပီး 
ယင်း စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်သူများသည် ေီဇင်ဘာလ ၂၀၁၇တွင် ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် ခွင့်ပပုမိန့်များ မေှိသည် ကိုရတွ့
ခဲ့ေသည်။



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု

ဆီအုန်းကဏ္ဍတွင် မြေအသုံးချေှုကို ကျယ်ြြန့်စွာ ခခုံငုံသုံးသြ်ြခင်း
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၄.၂.၂ ြေင့်ခေုမိန့် ေုံစံအမျ ိုးအစားအလိုက် လုေ်ေိုင်ြေင့်ခေုထားသည့် ဝခမဧရိယာ စုစုဝေါင်း

ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှုတွင် ခွင့်ပပုမိန့်ရပါင်း ၁၁၉ ခု (ပုံစံ ၇ လယ်ယာရပမလုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ်များ မပါဝင်) ပဖင့်
သီးပခားရနောများတွင် ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် ချရပးထားရသာ ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာရပါင်း ၁၈၄ ဧေိယာေှိကာ ယင်း
ဧေိယာစုစုရပါင်းသည် ဧကရပါင်း ၅၆၆,၈၁၂ ဧကကို လွှမ်းခခုံထားရကကာင်း ရတွ့ေသည်။ ရအာက်ပါ ပုံ ၇ တွင် 
ပပသထားသည့်အတိုင်း VFV ခွင့်ပပုမိန့်များမှာ ခွင့်ပပုမိန့်  ပုံစံများအကကား အများဆုံးထုတ်ရပးထားသည့် 
ခွင့်ပပုမိန့်  ပုံစံအမျ ိုးအစားပဖစ်ဖပီး ထုတ်ရပးထားသည့် ခွင့်ပပုမိန့် အရေအတွက် အများဆုံးပဖစ်သကဲ့သို့၊ ခွင့်ပပုမိန့်
ဧေိယာ အများဆုံးကိုလည်း လွှမ်းခခုံသည်။ ခွင့်ပပုမိန့်  ဧေိယာ ပျမ်းမျှအကျယ်အဝန်းကို နှိုင်းယှဉ်ပါက MIC 
ခွင့်ပပုမိန့်က ချရပးရသာ ဧေိယာများက အကျယ်ဆုံး ပဖစ်သည်ကို ရတွ့ေဖပီး ခွင့်ပပုမိန့်  ၄ ခုသည် ဧေိယာ 
၁၈၉,၉၅၀ ဧကကို လွှမ်းခခုံထားရကကာင်း ရတွ့ေသည်။ ခွင့်ပပုမိန့်များထဲတွင် သစ်ရတာဦးစီးဌာနက ထုတ်ရပး
သည့် ကန်ထရိုက်စာချုပ် အရေအတွက်မှာ VFV ခွင့်ပပုမိန့်  အရေအတွက်ထက် နည်းဖပီး ယင်းတို့က ချရပးထား
သည့် ဧေိယာ ပမာဏ မကလည်း နည်းသည်ကို ရတွ့ေသည်။  

MIC ြေင့်ခေုမိန့်  ဆိုသည်မှာ

၂၀၁၆ ခုနှစ် ပမန်မာနိုင်ငံ ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ဥပရေ Myanmar Investment Law (MIL) အေ 
ေင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများအရနပဖင့် ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု တန်ဖိုး အရမေိကန် ရေါ်လာ သန်းရပါင်း ၂၀ ထက် 
ရကျာ်လွန်လျှင်ပဖစ်ရစ၊ စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်း ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုပဖစ်ပါက ဧက ၁၀၀၀ ထက်ရကျာ်လွန်လျှင် 
ပဖစ်ရစ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရေသခံေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းအား အကကီးအမား ထိခိုက်နိုင်သည့် အရပခအရန 
ေှိလျှင်ပဖစ်ရစ (လက်ရတွ့တွင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဘဝဆိုင်ော ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ချက် (EIA) လိုအပ် 
သည့် ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများ)၊၊ ရပမဧက ၁၀၀ ရကျာ်လိုအပ်သည့် ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုပဖစ်ရစ၊ လူရပါင်း ၁၀၀ ရကျာ် 
ရနေပ်ရပပာင်းရေှေ့ အရပခချေပခင်း သို့မဟုတ် စီးပွားရေးအေ ရပပာင်းရေှေ့ေပခင်းတို့ ပါဝင်သည့် ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု 
ပဖစ်ရစ ပမန်မာနိုင်ငံေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ရကာ်မေှင်ထံသို့ အဆိုပါ ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများအတွက် MIC ခွင့်ပပုမိန့်  (MIC 
Permit )ကို မပဖစ်မရန ရလျှာက်ထားေသည်။

အဆိုပါ ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများကိစ္စ ရေှ့ဆက်လုပ်နိုင်ရေးတွင် ဤ MIC ခွင့်ပပုမိန့်ကို လိုအပ်သည်၊ သို့ရသာ်  
MICခွင့်ပပုမိန့်သည် ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် ခွင့်ပပုမိန့်  မဟုတ်ပါ။ ကုမ္ပဏီများအရနပဖင့် MICခွင့်ပပုမိန့်ေဖပီးလျှင် 
ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုင်ော ခွင့်ပပုမိန့်ေေန်အတွက် သက်ဆိုင်ောအစိုးေဌာနများအား ရလျှာက်ထားေန် 
လိုအပ်သည်  (VFV အတွက် ခွင့်ပပုမိန့်ကို လယ်ယာရပမစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာေင်းအင်းဦးစီးဌာနထံ၊ သစ်ရတာ 
ဧေိယာများနှင့်ပတ်သက်ပါက သစ်ရတာဦးစီးဌာနထံ)။

နိုင်ငံပခားေင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများအရနပဖင့် အဆိုပါဌာနများမှ ချရပးသည့် ရပမအသုံးပပုခွင့်မှာ တစ်နှစ်ထက် 
ရကျာ်လွန်ရအာင် သုံးခွင့်မေှိသပဖင့် ရနာက်ထပ်သီးပခား ‘ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် ခွင့်ပပုချက်’ကို ေယူေသည့် 
ရနာက်ထပ် တင်းကျပ်မှုများကို ေင်ဆိုင်ေသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ဥပရေသည် နိုင်ငံပခား 
ေင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများ အရနပဖင့် MIC ခွင့်ပပုမိန့်ရလျှာက်ထားသည့် အချနိ်တွင် အဆိုပါသီးပခား ရပမယာ 
လုပ်ပိုင်ခွင့် ခွင့်ပပုချက်ကို ပူးတွဲရလျှာက်ခွင့်ပပုထားသည်။ MIC ခွင့်ပပုမိန့်ထုတ်ရပးောတွင် ‘Production 
Sharing Agreements’ (PSA) ကိုလည်း တစ်ခါတည်း ပူးတွဲထုတ်ရပးသည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအရနပဖင့် PSA 
တွင် ရဖာ်ပပထားရသာ စိုက်ပျ ိုးနိုင်ရသာ ဧေိယာအကျယ်အဝန်း ပမာဏသည် သူတို့၏ MIC ခွင့်ပပုမိန့်တွင် 
ရဖာ်ပပထားရသာ ဧေိယာ ပမာဏထက် ရလျာ့နည်းရနသည်ကို ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှုတွင် ရတွ့ခဲ့ေသည်။



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု
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VFV ခွင့်ြပမိန် 
226,562

MIC ခွင့်ြပမိန် 
189,950

FD ကန်ထရိုက်
116,012

တကရ ခွင့်ြပမိန် 
21,424

FD တင်ဒါ 
8,450

ပုံစံ ၇
1,965

မရှင်းလင်း
2,450

NO DATA

C=5

N=4

N=74

N=1

N=4

N=100

မှတ်ချက်: OMM က ေဆာင်ရွက်သည့် စိုက်ခင်းဧရိယာ GIS သုံးသပ်ချက်
အညန်း: စိတ်ဝိုင်းစိတ်အရွယ်အစားသည် ဧရိယာ ဧကပမာဏကို ကိုယ်စားြပသည် 

N: သီးြခားေနရာများတွင်ရှိေနသည့် ခွင့်ြပမိန်ရ ဧရိယာအေရအတွက်

C: ပ ကုမဏီအေရအတွက် (စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများအေရအတွက်)

ေုံ ၇ 
ြေင့်ခေုမိန့်ေုံစံ အလိုက် စုစုဝေါင်းဧရိယာ

ရအာက်ရဖာ်ပပပါ ပုံ ၇ တွင် ခွင့်ပပုမိန့်ပုံစံ အမျ ိုးအစားတစ်ခုစီက လုပ်ပိုင်ခွင့်ရပးထားရသာ ရပမဧေိယာ ဧက
စုစုရပါင်းနှင့် သီးပခားစီကွဲဖပီး ေှိရနသည့် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာအရေအတွက်များအား ကိုယ်စားပပုပုံ ပဖင့်ရဖာ်ရပး
ထားသည်။ ပုံစံ ၇ လယ်ယာရပမလုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်  အရေအတွက်နှင့် ပတ်သက်ဖပီး မရဖာ်ပပ ထားပါ၊ 
အဘယ်ရကကာင့်ဆိုရသာ် ယင်းတို့က ချထားရပးသည့် ဧေိယာများမှာ အလွန်ရသးငယ်ဖပီး ယခု ရလ့လာဆန်းစစ်
မှုတွင်လည်း အဆိုပါ ပုံစံ ၇ တိုင်းအား မှတ်တမ်းမတင် ခဲ့ရသာရကကာင့်ပဖစ်သည်။ ဂေပ်ပုံတွင် ရဖာ်ပပထားသည့်
အတိုင်း စိုက်ခင်းလုပ်ငန်း ၅ ခု (ယင်းတို့အားလုံးအား စိုက်ပျ ိုးရေး ဦးစီးဌာနက စီမံခန့်ခွဲ) တို့သည် သူတို့၏ 
စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းဧေိယာ အချ ို့ (သို့မဟုတ်/နှင့်) အကုန်လုံးကို ပုံစံ ၇ လယ်ယာရပမလုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ်များ
ပဖင့် စိုက်ပျ ိုး လုပ်ကိုင်ရနသည်။

ပုံစံ ၇ လယ်ယာရပမလုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ်များအား မည်သည့် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီကမျှ ကိုင်ရဆာင် ထားသည်ကို  
မရတွ့ေရသာ်လည်း ကုမ္ပဏီအများအပပားသည် VFV ခွင့်ပပုမိန့်များအား ပုံစံ ၇ များနှင့် အစားထိုး ရပပာင်းလဲေန် 
ကကိုးပမ်းရနကကသည်ကို ရတွ့ေသည်။ VFV စီမံခန့်ခွဲရေးဥပရေကို အမှီပပုဖပီး ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများက ထို
ရပပာင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား လုပ်ရဆာင်ရနကကသည့် အရေးကိစ္စသည် စိုးေိမ်စော အရကကာင်းတေား
တစ်ေပ် ပဖစ်သည်။ အဘယ့်ရကကာင့်ဆိုရသာ် ပုံစံ ၇ လယ်ယာရပမလုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ်ကို ပုဂ္ဂလိကေင်းနှီးပမှုပ်နှံ
သူများက ေယူသွားနိုင်ပါက ဧကများစွာ ကျယ်ဝန်းရသာ ရပမကို အဖမဲတမ်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ေသွားမည် ပဖစ်သလို၊ 
အစိုးေအား ရပးသည့် အခွန်ရငွ ပမာဏလည်းများစွာ ရလျာ့ကျသွားမည်ကို ရတွ့ေသည်။ အပခားရေသတွင်း 
နိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ် ကကည့်ပါက ကျယ်ပပန့်ရသာ ရပမဧေိယာများ လိုအပ်သည့် ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများတွင် ရပမယာ
လုပ်ပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ရပမငှားစာချုပ်များပဖင့်သာ ချမှတ်ရပးထားဖပီး အဖမဲတမ်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုပဖစ်ရစ၊ အဖမဲတမ်း
အသုံးချခွင့်ကို ပဖစ်ရစ ခွင့်မပပုထားရကကာင်း ရတွ့ေသည်။ 
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၄.၂.၃ ေယ်ဖျက်လိုက်သည့် ြေင့်ခေုမိန့်များ

ရလ့လာဆန်းစစ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ကိုင်ရနစဉ်အတွင်း သတိပပုမိစောပဖစ်သည့် အချက်တစ်ခုမှာ ဆီအုန်း
စိုက်ခင်း လုပ်ငန်းအများအပပားတွင် လုပ်ငန်းများအား ပယ်ဖျက် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းအေွယ် အစားအား ရလျှာ့ချ
ရနကကသည်ကို ရတွ့ခဲ့ေသည်။ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ခွင့်ပပုမိန့်များ စာေင်းကို ရကာက်ယူရေးကကိုးစား ောတွင် 
ခွင့်ပပုမိန့်များအား ပယ်ဖျက်ောတွင် ပဖစ်ရစ၊ ပပင်ဆင်ောတွင် ပဖစ်ရစ လုပ်ကိုင်ေသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များ စံ
သတ်မှတ်ထားမှု မေှိပခင်းရကကာင့် ရှုပ်ရထွးမှုများကို ရတွ့ကကုံခဲ့ေသည်။ ရလ့လာဆန်းစစ်မှုအရနပဖင့် အကကမ်း
ဖျဉ်းအားပဖင့် စုရဆာင်းသိေှိနိုင်သည်မှာ ပယ်ဖျက်ထားဖပီးသည့် ဧကရပါင်း ၂၀၀,၀၀၀ ခန့် အကျယ် ေှိရသာ 
ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများအား ရဖာ်ပပထားသည့် ရပမပုံများအား ေေှိခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း ပယ်ဖျက်ထားမှု 
အားလုံးနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား မေေှိနိုင်ခဲ့ပခင်းရကကာင့် ပယ်ဖျက်ထားရသာ 
ဧေိယာစုစုရပါင်းမှာ ယခု ပမာဏထက် ပိုများနိုင်ပါသည်။ ထို့အတူ ပယ်ဖျက်ထားဖပီးရသာ ခွင့်ပပုမိန့်များအနက်မှ 
မည်ရေွ့မည်မျှအား ပပန်လည်ထုတ်ရပးထားဖပီးဖပီလဲ သို့မဟုတ် အပခားခွင့်ပပုမိန့်ပုံစံ တစ်မျ ိုးပဖင့် အစားထိုး 
ရပပာင်းလဲ ဖပီးဖပီလဲ ဆိုသည့်အရပါ် ေှင်းလင်းစွာ မသိနိုင်ခဲ့ရပ၊ ဥပမာအားပဖင့် ရေှ့ပိုင်းတွင် တင်ပပခဲ့သလို တကေ 
ခွင့်ပပုမိန့်များအား VFV ခွင့်ပပုမိန့်များအပဖစ် ရပပာင်းလဲလိုက်ခဲ့ကကသည်များ ေှိခဲ့သည်ကို သတိပပုမိသည်။

၄.၃ ဆီအုန်းစိုက်ြင်းများ

ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှုလုပ်ရဆာင်ေသည့် အဓိကေည်မှန်းချက် တစ်ခုမှာ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်း တစ်ခုချင်းစီ
တွင် စိုက်ပျ ိုးဖပီးဧေိယာအကျယ်အဝန်း မည်မျှေှိသည်ကို သိေှိသတ်မှတ်နိုင်ဖပီး ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများ
အားလုံးတွင် စိုက်ပျ ိုးဖပီးအရပခအရနမည်သို့ေှိရနသည်ကို သိေှိနိုင် ရေးပဖစ်သည်။ အထက်တွင် ရဖာ်ပပခဲ့သည့် 
နည်းနာများအား အသုံးပပုကာရလ့လာဆန်းစစ် ရေးအဖွဲ့သည် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်း တစ်ခုချင်း၏ ခွင့်ပပုမိန့်များ၊ 
စိုက်ခင်းဆိုင်ောအချက်အလက်များ အား စုရဆာင်းခဲ့သည် (ဇယား ၂ တွင်ရဖာ်ပပထား)။ ယင်းဇယားသည် 
ရအာက်ပါသုံးသပ်ချက်အတွက် များစွာ အကျ ိုးပပုခဲ့ရပသည်။ စိုက်ခင်းလုပ်ငန်း တစ်ခုချင်းတွင်ေှိရသာ ခွင့်ပပုမိန့်
ေ ဧေိယာ စုစုရပါင်းနှင့်အတူ ရအာက်ပါ ဇယား ၅ တွင် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် သူများက စိုက်ပျ ိုးထားဖပီးဟု 
ရပပာကကားချက်ကို အရပခပပုဆွဲထားသည် စိုက်ခင်းဧေိယာများ၊ စိုက်ပျ ိုးထားရကကာင်း အရထာက် အထားခိုင်လုံ
စွာ ပပနိုင်သည့် စိုက်ခင်းဧေိယာများ၊ ရကာင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲထားသည့် စိုက်ခင်း ဧေိယာများကို ထည့်သွင်း
ထားသည် (ဇယား ၁ တွင်ရဖာ်ပပထားရသာ အချက်အလက်အစုံရပါင်းစုများ Datasets A, B နှင့် C ကိုကကည့်ပါ)။
ဇယား ၅ သည် စိုက်ပျ ိုးရေးဦးစီးဌာနက ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်း တစ်ခုချင်းစီအတွက် မှတ်တမ်းပပုထားသည့် 
စိုက်ပျ ိုးထားရသာ စိုက်ခင်းဆိုင်ောအချက်အလက်များအား ရဖာ်ပပထားသည်။ အချက်အလက်ဆိုင်ော အချ ို့
ကိစ္စများတွင် စိုက်ပျ ိုးရေးဦးစီးဌာန၏ အချက်အလက်စုစည်းပုံ နည်းလမ်း (ရအာက်တွင် ေှင်းပပထား) အေ 
အစိုးေဌာနပိုင် စိုက်ခင်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များအား ထည့်သွင်းပခင်း မေှိနိုင်သလို၊ 
အရပခအရနတစ်မျ ိုးစီရပါ် မူတည်ဖပီး တမျ ိုးစီရသာ အရပခခံပဖင့် သွားရနသည့်အတွက် အစိုးေ အချက်အလက်
များတွင် စိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာအရေအတွက်က ေှိရနသည်ထက် ပိုရနသည်ကို စိတ်ဝင် စားဖွယ် ရတွ့ေှိေသည်။ 
ထို့ရကကာင့် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများအား ရစာင့်ကကည့် စစ်ရဆးပခင်းဆိုင်ော၊ ကကီးကကပ်ပခင်း ဆိုင်ော အရေးကိစ္စများ
ပဖင့် ပတ်သက်၍ ပိုနားလည်ရအာင် လုပ်ေမည်ဆိုသည်ကို ရတွ့ေရပသည်။

ရအာက်ပါ ဇယား ၅ တွင် ရဖာ်ပပထားရသာ စိုက်ပျ ိုးထားဖပီး စိုက်ခင်းဧေိယာဆိုင်ော အချက်အလက် ရပါင်းစု
များ တွင် သိသာရသာ ရေှ့ရနာက်မညီ ကွဲလွဲမှုများအား ရတွ့ေသည်။ စိုက်ခင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများနှင့်အတူ
စိုက်ပျ ိုးဖပီးဧေိယာများ သတ်မှတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ထိုလုပ်ကိုင်သူ များက သတ်မှတ်ရဖာ်ပပရပးရသာ 
ဆီအုန်း စိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာ စုစုရပါင်း ၂၁၅,၀၀၀ ဧက ေှိခဲ့သည်။ သို့ရသာ် အရထာက်အထားများပဖင့် ပပနိုင်သည့်
စိုက်ခင်းဧေိယာများ သတ်မှတ်သည့်အဆင့်တွင် ဧကရပါင်း ၁၈၀,၀၀၀ ဧက၇  ကိုသာ သိေှိသတ်မှတ်နိုင်ဖပီး ယင်း
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သည် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ များနှင့်အတူ ရပမပုံရေးဆွဲသတ်မှတ်သည့် ဧေိယာ၏ ၈၄% နီးပါးခန့်သာ ေှိ
ရပသည်။ ထိုအထဲမှ ခန့်မှန်းရပခ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းဧက ၁၅၆,၀၀၀ အကျယ် ဧေိယာကိုသာ ရကာင်းမွန်စွာ စီမံ
ခန့်ခွဲ ထားသည့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ဧေိယာများအပဖစ် သတ်မှတ်နိုင်ရပသည်။

အပခားအရေးကကီးသည့် ရတွ့ေှိချက်တစ်ခုမှာ ဇယား ၅ တွင်ရဖာ်ပပထားသည့် စိုက်ပျ ိုးရေးဦးစီးဌာန၏ တေားဝင် 
စာေင်းဇယားများအေ စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများအားလုံးတွင် စိုက်ပျ ိုးသည့်နှုန်း ပမင့်မား သည့် အချက်ပဖစ်သည်။၈ 

စိုက်ပျ ိုးရေး ဦးစီးဌာနက အစိုးေဌာနအားလုံး (စိုက်ပျ ိုးရေးဦးစီးဌာနနှင့် စက်မှုဝန်ကကီးဌာန - DoA and MOI) 
တာဝန်ယူ စီမံခန့်ခွဲရနသည့် စိုက်ခင်းများအားလုံးမှ စိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာများအားလုံးကို နိုင်ငံရတာ်ပိုင် ‘national 
property’ ရခါင်းစဉ်ရအာက်တွင်  တစ်စုတည်း စုရပါင်းထားသည်ကို ရတွ့ေသည်။ စိုက်ပျ ိုးရေးဦးစီးဌာနက 
ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ဧက စုစုရပါင်း ၃၈၈,၄၉၆ ဧကေှိသည်ဟု စာေင်းပပုစုထားဖပီး ယင်းပမာဏ ကိန်းဂဏန်းသည် 
အပခား ရနောများတွင် မှတ်တမ်းပပုထားသည့် အချက်အလက်များနှင့် သိသိသာသာ ကွာပခားရနသည်။ 
စိုက်ပျ ိုးရေးဦးစီးဌာန၏ ထိုစိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာအရေအတွက်သည် ရကာင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲထားသည့် စိုက်ပျ ိုးဖပီး 
ဧေိယာထက် ၁.၈ ဆ (၂ ဆ နီးပါး) များရနသည်ကို ရတွ့ေသည်။ ယင်းအချက်သည် စိုက်ပျ ိုးရေးဦးစီးဌာနအရနပဖင့် 
အချက်အလက်ရကာက်ယူောတွင် အသုံးပပုရနသည့် လက်ေှိ နည်းလမ်း များကို ပပန်လည်သုံးသပ်ေန် 
ညွှန်းဆိုရနသည်။  

အစိုးေ၏ တေားဝင်စာေင်းဇယားများတွင် ေှိရနသည့် ပမာဏထက် ပိုများဖပီးေှိရနပခင်းမှာ တနသသာေီတိုင်း 
ရေသကကီးအတွင်းေှိ ဆီအုန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်သည့် စာေင်းများတွင်သာ ပဖစ်ရနသည်လား သို့တည်းမဟုတ် 
ထိုရေသတွင်း (သို့မဟုတ်) တစ်နိုင်ငံလုံးနှင့် ပတ်သက်သည့်  စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော စာေင်းများတွင်လည်း 
ထိုအတိုင်းပဖစ်ရနသည်လား ဆိုသည်ကို မသိေ နိုင်ရသးပါ။ အပခားသီးနှံများနှင့် အပခားစိုက်ပျ ိုးလုပ်ငန်းများနှင့် 
ပတ်သက်ဖပီး အစိုးေစာေင်း ဇယားများတွင် ပိုရနပခင်းေှိ၊ မေှိအရပါ် ရသချာရအာင်ဆန်းစစ်ရေးတွင် စိုက်ပျ ိုးရေး 
လုပ်ငန်း စိုက်ခင်းများနှင့်ပတ်သက်ဖပီး အပခား အလားတူ ရလ့လာ့ဆန်းစစ်မှုများနှင့် သုရတသနများက 
အရထာက်အကူရပးနိုင်ရပမည်။ စိုက်ပျ ိုးဖပီး ဆီအုန်းစိုက်ခင်း တေားဝင် အချက်အလက်များတွင် ရေှ့ရနာက်မညီ 
ကွာဟချက်များေှိရနသည်နှင့်အတူ စိုက်ခင်းများနှင့် ပတ်သက်ဖပီး လုံရလာက်ရသာ စီမံခန့်ခွဲမှုများ မေှိမှု 
အတိုင်းအတာအရပခအရနများက စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ရစာင့်ကကည့် စစ်ရဆးမှုဆိုင်ော လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
များအား စနစ်တကျ ပပန်လည်သုံးသပ်ေန် လိုအပ်ရနရကကာင်း ညွှန်ပပရနသည်။ အကကီးအမားလုပ်ကိုင်မည့် 
စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရနာက်ထပ်မတိုးချဲ့မီ အချနိ်တွင် တနသသာေီတိုင်းရေသကကီး အစိုးေအရနပဖင့် အဆိုပါ 
ပပန်လည်သုံးသပ်မှုများအား လုပ်ရဆာင်သွားေန် အကကံပပုအပ်ပါသည်။

၇ ဤကိနး်ဂဏနး်သည ်ယငး်ကာလအချနိတ်ွငပ်င ်Nomura က ဆီအုနး်ကဏ္ဍကို သိပ္ပနံညး်ကျသုးံသပထ်ားဖပီး သူ၏ ရခတဖ်ပိုင ်သုရတသီများကလညး် 

ပပနလ်ညဆ်နး်စစရ်ပးထားရသာ သူ၏ရဆာငး်ပါးတွင ်ထည့်သွငး်ထားသည့် ဆီအုနး်စိုက ်ဧေိယာနှင့်လညး် တူညီမှုေှိသည။် Nomura က ဖဂိုလတ်ု ဓာတ်ပုံ

များ၊ ရဝးကွာလှသည့်အပမင့်မှ ရိုကသ်ည့်ပု ံများသုးံကာ အေွယရ်ောကဖ်ပီး ဆီအုနး် (၄ နှစသ်ားရကျာ)် ခန့်မှနး်ရပခ ၁၈၅,၀၀၀ ဧက (၇၅,၀၀၀ ဟကတ်ာ) 

ခန့်ေှိနိုငသ်ညဟ်ု ခန့်မှနး်ဖပီး ၁၇၀,၀၀၀ ဧကနှင့် ၂၀၀,၀၀၀ ဧကကကား (၆၉,၀၀၀ - ၈၁,၀၀၀ ဟကတ်ာ) တွငေ်ှိမညဟ်ု အေွယရ်ောကပ်ငမ်ျားအတွက ်

သုးံသပထ်ားသပဖင့် ယငး်တို့သည ်ယခု ရလလ့ာဆနး်စစ်ချကမ်ှာ ရတွ့ေှိချကမ်ျားနှင့် ကိုကည်ီမှုေှိသည။် (Nomura et.al., 2019)။

၈  စိုကပ်ျ ိုးရေးဦးစီးဌာနမှေေှိသည့် မူေငး်အရထာကအ်ထားစာေွကအ်ား စကဲနဖ်တက်ာ ရနာကဆ်ကတ်ွဲ ၆ တွင ်ရဖာပ်ပထားသည။်
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ဇယား ၅ - စိုက်ြင်းလုေ်ငန်းအလိုက် ဆီအုန်းစိုက်ေျ ိုးပေီး ဧရိယာစာရင်း

ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ဆီအုန်းစိုက်ြင်း 
လုေ်ငန်းအမည်များ

ြေင့်ခေုမိန့်ရ 
ဧရိယာစုစုဝေါင်း

(ဧက)

စိုက်ြင်းလုေ်ငန်း

လုေ်ကိုင်သူ 

ဝခောြကားြျက်

အဝခြခေ စိုက်ေျ ိုး

ပေီးဧရိယာခေ ဝခမေုံ

အဝထာက်အထား

ြိုင်လုံသည့် 

စိုက်ေျ ိုးပေီး 

ဧရိယာ (ဧက)

ဝကာင်းမေန်စော

စီမံြန့်ြေဲထားဝသာ

စိုက်ြင်းဧရိယာ 

(ဧက)

စိုက်ေျ ိုးပေီး
 ဧရိယာ DOA 

၂၀၁၈/၁၉ (ဧက)

ထားေယ် ြရိုင် 16,380 223 15,183 14,943 17,001

ဝရခဖူ ပမို့နယ် 10,380 223 9,811 9,715 11,001

၁။ ဦးပိုင် လီမိတက် 6,791 အချက်အလက်မေှိ 5,133 5,072 6,539 

၂။ ရောင်နီဦး အချက်အလက်မေှိ အချက်အလက်မေှိ 161 161 အချက်အလက်မေှိ

၃။ ရေါ်ေီေီဝင်း 611 အချက်အလက်မေှိ 34 30 အချက်အလက်မေှိ

၄။ ရေှေပေုမ္မာ အချက်အလက်မေှိ အချက်အလက်မေှိ 6 6 213 

၅။ စတီးစတုန်း 1,407 အချက်အလက်မေှိ 58 48 2,247 

၆။ ဦးသိန်းစိန် အချက်အလက်မေှိ အချက်အလက်မေှိ 377 362 အချက်အလက်မေှိ

၇။ နှစ်ေှည်ပင်များ စိုက်ပျ ိုးရေးခခံ 
(ဧကနိ)

274 180 180 180 အချက်အလက်မေှိ

၈။ နှစ်ေှည်ပင်များ စိုက်ပျ ိုးရေးခခ ံ
(တလိုင်းယာ) 

260 44 44 42 အချက်အလက်မေှိ

၉။ စက်မှုဝန်ကကီးဌာန (ရေပဖူ) အချက်အလက်မေှိ အချက်အလက်မေှိ 2,227 2,222 အချက်အလက်မေှိ

၁၀။ ပိုရကာင်း(ရေပဖူ) 1,038 အချက်အလက်မေှိ 1,591 1,591 2,002

 ဝလာင်းလုံ ပမို့နယ် - -   1,607 1,607 -   

၁၁။စက်မှုဝန်ကကီးဌာန (ရလာင်းလုံ) အချက်အလက်မေှိ အချက်အလက်မေှိ 1,607 1,607 အချက်အလက်မေှိ

သရက်ဝြျာင်း ပမို့နယ်    6,000 -   3,764 3,621 6,000 

၁၂။ အဏ္ဏဝါစိုးမိုး 6,000  -   3,764 3,621 6,000 

ပမိတ် ြရိုင် 134,812 37,313 30,772 23,462 59,154 

ပမိတ် ပမို့နယ် 8,996 2,468 2,519  2,232 10,200 

၁၃။ ရအးေှားရဝါလ် 8,996 2,468 2,519 2,232 10,200 

တနသသာရီ ပမို့နယ် 125,816 34,844 28,253 21,230 46,504 

၁၄။ Myanmar Stark Prestige   
       Plantation (MSPP)  

25,000 4,092 3,939 2,830 4,288 

၁၅။ ရေှေသံလွင် 13,442 524 517 499 1,438 

၁၆။ ပမန်နိုင်ပမင့် 2,308 363 340 338 2,308 

၁၇။ ရမာင်ဝိတ် မိသားစု အချက်အလက်မေှိ 792 688 297 1,020 

၁၈။ စီရကဘီ 2,000 566 366 366 1,876 

၁၉။ နှစ်ေှည်ပင်များ စိုက်ပျ ိုးရေး ခခ ံ
       (တနသသာေီ)*

အချက်အလက်မေှိ 5,029 2,645 2,625 -   

၂၀။ တက်ရန 1,500 97 47 13 1,413 

၂၁။ Srisuban Myanmar Co. Ltd. 31,350 - -  -   -   

၂၂။ ရေှေကရမောဇ 27,682 9,222 6,481 3,976 9,005 
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၂၃။ ရကျာ်ရမာင် ၁၉  3,985  96  67  65  720 

၂၄။ Advance Seafood  Industries  
      Co. Ltd.

3,254  153  968  812  3,756 

၂၅။ ပပည့်ဖဖိုးထွန်း 10,525  10,500  10,533 8,633  16,985 

၂၆။ ဗင်းရတ့ချ် 720  186  91 59  1,120 

၂၇။ ထူး ထရေးေင်း 1,050  1,710  1,085 330  2,075 

၂၈။ အထရို အဂရို 3,000  515  486 388  500 

ဖမိတ်ခရိုင် ပယ်ဖျက် (သို့) ရပါင်းလိုက်ရသာစိုက်ခင်းများစာေင်း (DOA) 2,450

ဝကာ့ဝသာင်း ြရိုင် 415,620 178,019 134,082 117,584 295,001

ေုတ်ခေင်း ပမို့နယ် 250,041 92,642 67,014 54,894 87,090

၂၉။ ရတာ်ဝင် ရေှေပုလဲ အချက်အလက်မေှိ 81 24 21 593

၃၀။ MRPP Co. Ltd. 30.000 1,334 14 14 150

၃၁။ Myanmar Auto 
       Corporation (MAC)

103.600 5,344 373 331 6,591

၃၂။ ကမ်းရိုးတန်း ဖွံ့ဖဖိုးရေး အချက်အလက်မေှိ 1,984 1,255 1,114 2,247

၃၃။ ယုဇန (၂ ) 49,128 15,989 9,856 5,764 အချက်အလက်မေှိ

၃၄။ ရတာင်ေဂုံ 14,838 17,830 16,901 14,520 13,868

၃၅။ အမ်းစထရောင်း အချက်အလက်မေှိ 455 65 65 375

၃၆။ ရေှေအဟုန် အချက်အလက်မေှိ - 0 - 400

၃၇။ အဏ္ဏဝါထွန်း 32,655 17,057 9,206 7,158 23,127

၃၈။ ရေှေရပမေတနာ အချက်အလက်မေှိ - 0 - 8,100

၃၉။ ရအာင်ဇင်မာ အချက်အလက်မေှိ 4,573 2,261 1,597 5,690

၄၀။ ပိုရကာင်း (ရကာ့ရသာင်း) 19,820 27,994 27,059 24,311 25,949

ဝကာ့ဝသာင်း ပမို့နယ် 165,579 85,377 67,069 62,689 207,711

၄၁။ ယုဇန (၁) 125,124 66,444 51,952 49,774 191,348

၄၂။ ေဂုံ တင်းဘား 33,151 9,308 6,252 4,573 14,578

၄၃။ စူပါဝမ်း 700 700 287 287 750

၄၄။ စက်မှုဝန်ကကီးဌာန (၁) 850 407 407 366 အချက်အလက်မေှိ

၄၅။ ဦးရအာင်နိုင်နှင့်အရပါင်းအပါများ 1,153 1,055 1,055 1,055 အချက်အလက်မေှိ

၄၆။ နှစ်ေှည်ပင်များ စိုက်ပျ ိုးရေးခခ ံ
      (ဟက်စေင်း)

2,450 2,088 1,739 1,320 အချက်အလက်မေှိ

၄၇။ နှစ်ေှည်ပင်များ စိုက်ပျ ိုးရေးခခံ  
      (ရအာ်ကကီး)

အချက်အလက်မေှိ 1,511 1,511 1,511 အချက်အလက်မေှိ

၄၈။ နှစ်ေှည်ပင်များ စိုက်ပျ ိုးရေးခခံ  
      (ရေတံခွန်)

1,431 2,412 2,412 2,408 အချက်အလက်မေှိ

၄၉။ နှစ်ေှည်ပင်များ စိုက်ပျ ိုးရေးခခံ  
       (မလိဝမ်း)

အချက်အလက်မေှိ 1,032 1,032 973 အချက်အလက်မေှိ

၅၀။ ရေှေဆီအုန်း 720 422 422 422 1,035



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု
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DOA ကစာေင်းသွင်းထားသည့် ရကာ့ရသာင်းခရိုင်မှ ပယ်ဖျက်ဖပီး သို့မဟုတ် ရပါင်းစည်းလိုက်သည့် စိုက်ခင်းများ 200

DOA က စာေင်းပပုစုထားသည့် ဆီအုန်းကုမ္ပဏီ စုစုရပါင်း 371,156

*: National property နုိင်ငံရတာ်ပုိင် (DoA & MoI plantations aggregated for all Tanintharyi - OMM calculates 

14,153 ac.)
17,340

စုစုရပါင်း 566,812 215,555 180,037 155,988 388,496

လုပ်ကွက်ငယ် လုပ်ကုိင်သူ စုစုရပါင်း (မဆန်းစစ်ေရသး) 9,911

စစ်တပ်ပုိင် (မဆန်းစစ်ေရသး) 2,276

လုပ်ကွက်ငယ်လုပ်ကုိင်သူများ၊ စစ်တပ်ပုိင်စုိက်ခင်းများ အပါအဝင် DOA ၏ ဆီအုန်းစုိက်ခင်းစာေင်းရပါင်း 400,683

#ရေါ်ေီေီဝင်းနှင့်ရေှေပေုမ္မာ တို့ကိုလည်း DOA အချက်အလက်များတွင် ရပါင်းထား                                            မှတ်ချက် - CDE ၏ GIS သုံးသပ်ချက ်

၄.၃.၁ ြေင့်ခေုမိန့်များနှင့် စိုက်ြင်းများက ဝနရာယူထားသည့် ဝခမဧရိယာ ရာြိုင်နှုန်း

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် သီးနှံ သို့မဟုတ် အပင် တစ်မျ ိုးတည်းကို ရပမဧကများစွာ အသုံးပပုဖပီး အကကီးအကျယ် ထုတ်လုပ်
သည့် စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများဆီသို့ ရေွ့သည့် အရေွ့သည် ရပမာက်များစွာရသာ ရဂဟရဗေ ဆိုင်ော၊ လူမှုဘဝ
ဆိုင်ော၊ စီးပွားရေးဆိုင်ော အန္တောယ်များသည့်အရပခအရနများပဖင့် အတူတွဲ၍ လာရန သည်။ သီးနှံ သို့မဟုတ် 
အပင် တစ်မျ ိုးတည်းကိုသာ အလွန်မှီခိုပခင်းသည် ထိုရေသအတွက် ကကီးမားရသာ စီးပွားရေးဆိုင်ော အန္တောယ်
များကို ယူရဆာင်လာသည် (Murray-Li 2014)။ ကမောတစ်ဝန်းတွင် ပဖစ်ရစ၊ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံ
များတွင် ပဖစ်ရစ ရပမဧကရပါင်း များစွာပဖင့် အကကီးအကျယ်လုပ်ကိုင်သည့် စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများရကကာင့် 
ရေသခံတို့၏ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းအရေးကို ပစ်ပယ်ဖပီး ရပမယာ အရပမာက်အများ သိမ်းဆည်းရနပခင်း
အရပါ် အရဝဖန်ခံရနေသည် (Malkamäki, et.al., 2018)။ တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးတွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများ
ရကကာင့် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှုများအရပါ် ဆိုးကျ ိုးသက်ရောက်ရနဖပီဟု အေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ 
ရေသခံေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းများက ရပပာဆို တင်ပပရနကကဖပီပဖစ်သည် (ALARM et.al., 2018; Tarkapaw et.al., 
2016)။ တနသသာေီတိုင်းရေသကကီး အစိုးေက ယခု ရလ့လာဆန်းစစ်မှုပပုလုပ်ေန် တိုက်တွန်းရစသည့် အေင်းခံ
တွန်းအားရပးရနသည့် အရကကာင်း တေားများထဲတွင် အဆိုပါ စိုးေိမ်မှုများက အဓိက အရကကာင်းတေားတစ်ေပ် 
ပဖစ်ရပသည်။ 

ထိုအန္တောယ်များနှင့်အတူ တနသသာေီရေသအတွင်းေှိ ရတာရတာင်ရေရပမရှုခင်းကို မည်သည့်အတိုင်း အတာ
အထိ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများက လွှမ်းမိုးသွားမည်ကို နားလည်နိုင်ရေးအတွက် ဖမို့နယ်တိုင်းတွင် ေှိသည့် ရပမ
ဧေိယာ၏ မည်မျှရသာ ောခိုင်နှုန်းပမာဏတွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများက ရနောယူသွားမည်ကို ဤရလ့လာ 
ဆန်းစစ်ရေးက တွက်ချက်ခဲ့သည်။ ရအာက်တွင် ရဖာ်ပပထားရသာ ဇယား ၆ တွင် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများအား 
ရဖာ်ပပထားသလို၊ ‘စိုက်ပျ ိုးဖပီးရကကာင်း အရထာက်အထားေှိသည့် ဧေိယာများ’က တနသသာေီတိုင်း အတွင်းေှိ 
ပင်မကုန်းရပမ၏ ောခိုင်နှုန်း မည်မျှရပါ် လွှမ်းမိုးရနဖပီ ဆိုသည်ကိုလည်း တွက်ချက်ပပထားသည်။ ယင်းကို 
ကကည့်ရှုရလ့လာပါက ပင်မကုန်းရပမ၏ ၆% ခန့်ကို အကကီးအကျယ် လုပ်ကိုင်သည့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ငန်းများ
အား ရပးထားသည်ကို ရတွ့ေမည်။ ‘ဆီအုန်း စိုက်ပျ ိုးဖပီးရကကာင်း အရထာက်အထားေှိသည့် ဧေိယာ’ 
အချက်အလက်ရပါင်းစုကို အသုံးပပု၍ကကည့်ပါက ယင်း ပင်မကုန်းရပမဧေိယာ၏ ၂% တွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများ 
စိုက်ပျ ိုးဖပီးပဖစ်သည်ကို ရတွ့ေှိနိုင်ရပမည်။ ယင်းစိုက်ခင်းဧေိယာများသည် တနသသာေီတိုင်းရေသကကီး၏ 
အနှံ့အပပားတွင် ေှိရနဖပီး ဖမို့နယ်များအထဲတွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းဧေိယာနှင့် ဖမို့နယ်ေှိပင်မကုန်းရပမဧေိယာ 
အချ ိုးအစား ောခိုင်နှုန်း အများဆုံးကို ရတာင်ဘက်ကျသည့် ဖမို့နယ် ၂ ခုပဖစ်သည့် ဘုတ်ပပင်းနှင့် ရကာ့ရသာင်း
ဖမို့နယ်တို့တွင် ရတွ့ေှိေသည်။
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ဇယား ၆ - ဆီအုန်းကဝနရာယူထားသည့်ဝခမ- ေင်မကုန်းဝခမ ဧရိယာရာြိုင်နှုန်း

ပမို့နယ်

ပမို့နယ်ဝခမ 
ဧရိယာ 

စုစုဝေါင်း(ဧက) 
(ေင်မကုန်းဝခမသာ)

ဆီအုန်း
ြေင့်ခေုမိန့်ရ 

ဧရိယာစုစုဝေါင်း 
(ဧက)

ဝခမဧရိယာတေင်
ြေင့်ခေုမိန့်ရ 
ဧရိယာ %

(ေင်မကုန်းဝခမ)

စိုက်ေျ ိုးပေီး 
ဆီအုန်း

စိုက်ြင်း (ဧက)

ဝခမဧရိယာတေင် 
ဆီအုန်းစိုက်ပေီး 

ဧရိယာ %
(ေင်မကုန်းဝခမ)

ဝရခဖူ ၁,၀၀၁,၅၈၇ ၁၀,၃၈၀ ၁% ၉,၈၁၁ ၁%

ထားေယ် ၁,၆၈၆,၂၆၄ ၀ ၀% - ၀%

ဝလာင်းလုံ ၁၈၀,၀၈၇ - ၀% ၁,၆၀၇ ၁%

သရက်ဝြျာင်း ၅၁၆,၉၂၆ ၆,၀၀၀ ၁% ၃,၇၆၄ ၁%

ေုဝလာ ၅၄၉,၇၃၁ - ၀% - ၀%

ပမိတ် 300,441 8,996 3% 2,519 1%

တနသသာရီ 2,805,701 125,816 4% 28,253 1%

ကျွန်းစု 407,799 - 0% - 0%

ေုတ်ခေင်း 1,292,695 250,041 19% 67,014 5%

ဝကာ့ဝသာင်း 518,434 165,579 32% 67,069 13%

စုစုဝေါင်း ၉,၂၅၉,၆၆၅ ၅၆၆,၈၁၂ ၆% ၁၈၀,၀၃၇ ၂%

မှတ်ချက် - စိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာအချက်အလက်များအား ဇယား ၅ တွင်ရဖာ်ပပထားသည့် စိုက်ပျ ိုးဖပီးရကကာင်း အရထာက်အထားေှိသည့် စိုက်ခင်း
ဧေိယာDataset မှ ယူသည်။

ရပမဧေိယာကို OneMap Myanmar က GIS သုံးသပ်ချက်ပဖင့် တွက်ချက်သည်။

ဇယား ၆ ကို ကကည့်ပါက ဘုတ်ပပင်းဖမို့နယ်အတွင်း ရပမဧေိယာ ၂၅၀,၀၀၀ ဧက သို့မဟုတ် ပင်မကုန်းရပမ ဧေိယာ
၏ ၁၉% ကို ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုး ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် ရနောရပးထားသည်ကို ရတွ့ေသည်။ အဆိုပါ ဧေိယာတစ်
ခုလုံး၏ တစ်ဝက်ရကျာ်ဧေိယာကို MIC ခွင့်ပပုမိန့်ကိုသာ ကိုင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ ၂ ခု (MRPP Co.Ltd. 
နှင့် Myanmar Auto Cooporation - MAC)တို့ကို ချထားရပးထားဖပီး အခုအစီေင်ခံစာ ရေးသားရနချနိ်အထိ 
ယင်းကုမ္ပဏီများသည် ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် တေားဝင် ခွင့်ပပုမိန့်များ တစ်စုံတစ်ောမေှိဘဲ  ဆီအုန်းစိုက်ခင်း
လုပ်ငန်းများအား လုပ်ကိုင်ရနကကသည်။  အကယ်၍ MIC ခွင့်ပပုမိန့်များအား ရပမယာလုပ်ပိုင် ခွင့်ေှိသည်ဟု 
အတည်ပပုရပးလိုပါက အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ ၂ ခုနှင့်ပင် ရပမဧကရပါင်း ၁၃၃,၆၀၀ ဧကတွင် ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးလုပ်ကိုင်
ခွင့်ကို အာမခံရပးလိုက်သလို ပဖစ်သွား ရပလိမ့်မည်။

ထို့ထက်ရတာင်ဘက်ပိုကျသည့် ရကာ့ရသာင်းဖမို့နယ်တွင် ရပမဧေိယာ ၁၆၅,၀၀၀ ဧက သို့မဟုတ် ပင်မကုန်းရပမ
၏ ၃၂% ခန့်ကို ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးထုတ်လုပ်ရေးအတွက် ရနောရပးထားသည်ကို ရတွ့ေသည်။ ရပမဧေိယာ 
၆၇,၀၀၀ ဧက သို့မဟုတ် ဖမို့နယ်၏ ပင်မကုန်းရပမဧေိယာ၏ ၁၃% ခန့်တွင် ဆီအုန်းများ စိုက်ပျ ိုးထားဖပီး 
ပဖစ်သည်ကို ရတွ့ေသည်။

ရအာက်ပါ ပုံ ၈ တွင် ဘုတ်ပပင်းနှင့် ရကာ့ရသာင်းဖမို့နယ်များတွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ခွင့်ပပုမိန့်များနှင့် ယင်း
ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများ၏ ကျယ်ပပန့်မှုအတိုင်းအတာကို ရဖာ်ပပထားသည်။ အညွှန်းတွင်ေှင်းပပထား သည့်
အတိုင်း ပန်းရောင်ချယ်ထားသည့် ရနောများသည် စိုက်ပျ ိုးထားရကကာင်း အရထာက်အထားေှိသည့်  ဆီအုန်း
စိုက်ခင်းဧေိယာများကို ညွှန်းဆိုရဖာ်ပပသလို၊ အနီရောင်ဧေိယာများသည် စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်သူများ က စိုက်ပျ ိုး



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု
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ဖပီးပဖစ်သည်ဟု ရပပာဆိုသည့် ဧေိယာများပဖစ်ဖပီး ယင်းအတိုင်းမှန်ကန်မှုေှိ၊ မေှိ အတည်ပပုနိုင်ပခင်း မေှိရသးသည့်
ဧေိယာများလည်း ပဖစ်သည်။ သို့ပဖစ်၍ အမှန်တကယ် စိုက်ပျ ိုးထားဖပီး ဧေိယာသည် ပန်းရောင်ချယ်ထားရသာ 
ဧေိယာထက်ပင် ပိုကျယ်ပပန့်နိုင်သည်။  အဝါရောင်ချယ်ထားသည့် ရနောများသည် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်း
များအား ခွင့်ပပုမိန့်ချရပးထားသည့် စုစုရပါင်း ဧေိယာကို ကိုယ်စားပပုသည်။ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများ အခုစိုက်ပျ ိုး
ဖပီး ဧေိယာများထက် ၃ ဆ ခန့်ကျယ်ပပန့်လာမည် ဆိုသည့်အရေးနှင့် ရကာ့ရသာင်းဖမို့နယ် ပင်မကုန်းရပမ 
ဧေိယာ ၃ ပံု ၁ ပံု အား ဆီအုန်းပင်များ ဖံုးလွှမ်းသွားမည့် အရေးကုိ ဤရပမပံုက အရေးတကကီး ညွှန်းဆုိပပရနသည်။ ထို
ကဲ့သို့ရသာ ဆီအုန်း စိုက်ခင်းများ ကျယ်ပပန့်လာမှုသည် စိုက်ပျ ိုးရေးဆိုင်ော၊ ရဂဟစနစ်ဆိုင်ော၊ 
အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း ဆိုင်ော ကဏ္ဍများတွင် အန္တောယ် ကကီးကကီးမားမားရပးနိုင်သပဖင့် ဆီအုန်းများ မစိုက်ပျ ိုး
ခင် ယင်းစိုက်ခင်းများက လူမှုဘဝနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အရပါ်ထိခိုက်မှုများရပါ် ဆန်းစစ်ပါေန် အရလးအနက် 
အကကံပပုအပ်ပါသည်။ 



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု
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ေုံ ၈  
ေုတ်ခေင်းနှင့် ဝကာ့ဝသာင်း ပမို့နယ်များတေင်ြျဝေးထားဝသာ 
ဆီအုန်းစိုက်ြင်း ြေင့်ခေုမိန့်ရဧရိယာများနှင့် ဆီအုန်းစိုက်ြင်း 
ဧရိယာများ



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု
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၄.၃.၂ ြေင့်ခေုမိန့်ရ ဧရိယာများထဲတေင် ဆီအုန်းစိုက်ေျ ိုးပေီး ဧရိယာ ရာြိုင်နှုန်း

ယခုရလ့လာဆန်းစစ်ရေး၏ အရေးပါရသာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ချရပးထားရသာ ခွင့်ပပုမိန့်ေ 
ဧေိယာ အားလုံးထဲတွင် ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာပမာဏ စုစုရပါင်းမည်မျှေှိရနဖပီကို နှိုင်းယှဉ် သုံးသပ်ေန် 
ပဖစ်သည်။ ပျှမ်းမျှလစာဝင်ရငွ နည်းပါး သို့မဟုတ် အလယ်အလတ်သာေှိရသာ နိုင်ငံအများအပပားတွင် 
ရပမဧေိယာ အကျယ်အပပန့်ကို အသုံးချသည့် စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများသည် ချမ်းသာသည့် လူတန်းစားက 
ရပမများသိမ်းဆည်းေန် သို့မဟုတ် အဖိုးတန်သစ်များထုတ်ယူေန်အတွက် အခွင့်အလမ်းရပးသည့် နည်းလမ်း 
ပဖစ်သည်ဟု ရဝဖန်ရနကကသည်။ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းခွင့်ပပုမိန့်များနှင့် စိုက်ပျ ိုးသည့် အချ ိုးအစားကို ယှဉ်ကကည့် 
ဆန်းစစ်ဖပီး တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးတွင် အလားတူပဖစ်ရနဖပီလား ဆိုသည်ကို သိေှိဆန်းစစ် နိုင်ရပမည်။ 
ရအာက်ပါ ဇယား ၇ တွင် ပဖစ်လာနိုင်သည့် ဖမို့နယ်အလိုက် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ဧေိယာအလားအလာများကို 
ရဖာ်ပပထားသည်။

ဇယား ၇ - ပမို့နယ်အလိုက် ြေင်ခေုမိန့်များ နှင့် စိုက်ေျ ိုးထားဝသာ ဧရိယာ (ဧက) အြျက်အလက်များ 

ဖမို့နယ်
ခွင့်ပပုမိန့်ေ

ဧေိယာများ (ဧက)

ဆီအုန်းလုပ်ငန်းေှင်

ရပပာသည့် စိုက်ပျ ိုးဖပီး 

ဧေိယာ*

အရထာက်အထား

ေှိသည့် ဆီအုန်း

စိုက်ခင်း ဧေိယာ   

ရကာင်းမွန်စွာ

စီမံထားသည့် ဆီအုန်း

စိုက်ခင်းဧေိယာ

ရေပဖူ 10,380 223 9,811 9,715

ရလာင်းလုံ အချက်အလက်မေှိပါ 0 1,607 1,607

သေက်ရချာင်း 6,000 0 3,764 3,621

ဖမိတ် 8,996 2,468 2,519 2,232

တနသသာေီ 125,816 34,844 28,253 21,230

ဘုတ်ပပင်း 250,041 92,642 67,014 54,894

ရကာ့ရသာင်း 165,579 85,377 67,069 62,689

စုစုရပါင်း 566,812 215,555 180,037 155,988

မှတ်ချက် - ဇယား ၅ မှ အချက်အလက်များ

* ဆီအုနး်လုပင်နး်ေှငရ်ပပာသည့် အရပါ်အရပခခထံားသည့် စိုကပ်ျ ိုးဖပီး ဧေိယာ အားလုးံ မေေှိနိုငခ်ဲပ့ါ၊ အထူးသပဖင့် ရေပဖူဖမို့နယမ်ှ ဆီအုနး်လုပင်နး်များ
ထမံှ မေခဲပ့ါ။

ဤအချက်အလက်များအား မသုံးသပ်ခင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားေန် လိုအပ်သည့် အရေးကကီးရသာ အချက်တစ်ခုမှာ
တနသသာေီနှင့် ဘုတ်ပပင်းဖမို့နယ်များတွင် ဆီအုန်း ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာနှင့် စိုက်ပျ ိုးထားဖပီး ဧေိယာများအား 
နှိုင်းယှဉ်ကကည့်ောတွင် အလှည့်အရပပာင်းများ လုပ်ထားသည့်အချက် ပဖစ်သည်။ အဆိုပါ ဧေိယာများတွင် 
ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်း ၄ ခုသည် MIC ခွင့်ပပုမိန့်  ပဖင့်သာ လုပ်ကိုင်ရနဖပီး ခွင့်ပပုမိန့်  ယူထားသည့် ဧေိယာ 
၁၈၉,၉၅၀ ဧေိယာတွင် ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးထားသည့် ဧေိယာအချ ိုးအစားမှာ အလွန်နည်းပါးသည်ကို ရတွ့ေသည်။ 
ယခုရလ့လာဆန်းစစ်မှုလုပ်ခဲ့သည့် အချနိ်တွင် အဆိုပါ စိုက်ခင်း လုပ်ငန်းများမှာ MIC ခွင့်ပပုမိန့်များပဖင့်သာ 
လုပ်ကိုင်ရနဖပီး တေားဝင် ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် ခွင့်ပပုမိန့်  မေှိဘဲ လုပ်ကိုင်ရနကကသည်။ ရအာက်ပါ ဇယား ၈ တွင် 
ယခုရလ့လာဆန်းစစ်မှုတွင် ရတွ့ေရသာ MIC ခွင့်ပပုမိန့်  ပဖင့်သာ လုပ်ကိုင်ရနသည့် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်း ၄ ခု နှင့် 
၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ခွင့်ပပုမိန့်များ၊ စိုက်ပျ ိုး ထားရသာ စိုက်ခင်းဧေိယာ အချက်အလက်များကို ရဖာ်ပပ
ထားသည်။



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု
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ဇယား ၈  - MIC ြေင့်ခေုမိန့်ခဖင့်သာ လုေ်ကိုင်ဝနသည့် စိုက်ြင်းလုေ်ငန်းများ 

MIC ြေင့်ခေုမိန့်  

ခဖင့သ်ာလုေက်ိုင်

ဝနသည့်စိုကြ်ငး်

လုေင်န်းများ

ြေင့်ခေုမိန့်

ဝေးထားသည့်

ဧရိယာ

(ဧက)

ဆီအုန်းလုေင်န်းရှင်

ကဝခောသည့်

စိုကေ်ျ ိုးပေီး 

ဧရိယာ

OMM အဝထာက်

အထားရှိ

ဆီအုန်းစိုကြ်ငး်

ဧရိယာ

ဝကာငး်မေနစ်ော

စီမထံားသည့်

စိုကြ်ငး် ဧရိယာ

တနသသာေီ

MSPP 25,000 4,092 3,939 2,830

Sri Suban 31,350 0 0 0

စုစုရပါငး် 56,350 4,092 3,939 2,830

ဘုတပ်ပငး်

MRPP 30,000 1,334 14 14

MAC 103,600 5,344 373 331

စုစုရပါငး် 133,600 6,678 387 345

မှတ်ချက် - ဇယား ၅ မှ အချက်အလက်များ

MIC ခွင့်ပပုမိန့် ၄ ခုသည် အလွန်ကျယ်ပပန့်ရသာ ဧေိယာပဖစ်သည့် ဧကရပါင်း ၂၅,၀၀၀ နှင့် အထက် ကျယ်ပပန့်ရသာ
ဧေိယာများကို ချရပးထားရကကာင်းရတွ့ေသည်။ ထိုဧေိယာများထဲတွင် တေားဝင် ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် ခွင့်ပပုမိန့်
ေထားသည့် ဧေိယာများ ပါဝင်နိုင်ရပခေှိရသာ်လည်း MIC သရဘာတူ စာချုပ်ထဲတွင်ပါသည့် ရပမဧေိယာ အားလုံး
အတွက် လွှမ်းခခုံမှုမေှိနိုင်ရပ။ ဥပမာရပးနိုင်သည့် အရေးကိစ္စတစ်ခုအပဖစ် ကကည့်လျှင် ဧကရပါင်း ၂၇,၆၈၂ ဧက
အတွက် MIC ခွင့်ပပုမိန့်ေထားသည့် ကုမ္ပဏီ တစ်ခုပဖစ်သည့် ရေှေကရမောဇသည် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာကို ဧက 
၁၀,၀၀၀ ရအာက်ကို ရလျှာ့ချရပးေန် ညှိနှိုင်းရနသည်ဆိုသည့် သတင်းများ ထွက်ရပါ်လာခဲ့သည်။ ထို့အတူ Sri 
Suban Myanmar Co. Ltd ဆိုလျှင်လည်း ကုမ္ပဏီသည် အရဆာက်အအုံအမျ ိုးမျ ိုး တည်ရဆာက်ထားဖပီး ပဖစ်
ရသာ်လည်း ဆီအုန်း စိုက်ပျ ိုးပခင်းမေှိရသးဟု သိထားေသည်။ Sri Suban ကုမ္ပဏီက သူတို့သည် ဆီအုန်းစတင် 
စိုက်ေန်အတွက် ရနာက်ဆုံးအတည်ပပု တေားဝင် ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် ခွင့်ပပုမိန့်ေေန် ရစာင့်ဆိုင်းရနသည်ဟု 
ထုတ်ပပန် ထားသည်။ ထို့ရကကာင့် ဤကိစ္စတွင် ဆီအုန်း စိုက်ခင်းမေှိသည်မှာ စိုက်ပျ ိုးထားပခင်း မေှိရသာရကကာင့်
ဟု ဆိုပခင်းထက် တေားဝင် ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် ခွင့်ပပုမိန့်ကို မေနိုင်၍ စိုက်ခင်း မေှိသည့် အရပခအရန ပဖစ်
ရနသည်ကို ရဖာ်ညွှန်းရနသည်။ ရနာက်ဆုံးအရနနှင့် ရပပာေလျှင် ဧကရပါင်း ၁၀၃,၀၀၀ဧကအတွက် Myanmar 
Auto Cooporation - MACကို ချရပးထားသည့် MIC ခွင့်ပပုမိန့်သည်  ဥပရေ ၉ ရကကာင်းအေ  VFV ဥပရေ  အေ
ခွင့်ပပုမိန့်ချရပးမှသာ တေားဝင်ပဖစ်နိုင်မည်ပဖစ်ကာ ယင်း ဧေိယာ ပမာဏကိုလည်း ယခုထက် နည်းသွားရအာင်
လုပ်နိုင်မည့် အရပခအရနတွင်ေှိသည်။ 

MIC ခွင့်ပပုမိန့်များနှင့် ပတ်သက်ဖပီး ယင်းသို့ ရပပာင်းလဲနိုင်သည့် အရပခအရနရအာက်တွင် ကကိုတင်အသိရပး 
ရဆွးရနွးတိုင်ပင်ပခင်းကို အားရပးသည့်အရနပဖင့် ဖမို့နယ်အလိုက် ဆီအုန်း စိုက်ပျ ိုးထားရသာ ဧေိယာ 
အချ ိုးအစားများစာေင်းနှင့် MIC ခွင့်ပပုမိန့်များ ထည့်သွင်းထားလျှင်ေှိမည့် ဧေိယာကိန်းဂဏန်း၊ ထုတ်နှုတ် 
ထားသည့်အခါတွင်ေှိမည့် ဧေိယာကိန်းဂဏန်းများအား ပပုစုရပးထားသည်။ လွယ်ကူေှင်းလင်းရစေန်အလို့ငှာ 
ယခုသုံးသပ်ချက်မှ ‘ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးဖပီးရကကာင်း ခိုင်မာရသာ အရထာက်အထားေှိသည့် စိုက်ခင်း ဧေိယာ’ 
အချက်အလက်ကို အသုံးပပုထားသည်။ 

၉ VFV စီမခံန့်ခွဲရေးဥပရေ ပုေမ် ၁၀ (က) အေ VFV စီမခံန့်ခွဲရေး ဗဟိုရကာမ်တီအရနပဖင့် နှစေ်ှညသ်ီးနှနံှင့် စကမ်ှုသီးနှစံိုကပ်ျ ိုးရေး အပါအဝင ်စိုကပ်ျ ိုးရေး

လုပင်နး်များအား စုစုရပါငး် ဧက ၃၀,၀၀၀ အထိ ကျယဝ်နး်သည့်ရပမကို လုပပ်ိုငခ်ွင့်ချရပးထားနိုငသ်ည်။
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ဇယား ၉ - ြေင့်ခေုမိန့်ရ ဧရိယာစုစုဝေါင်းတေင် ဆီအုန်းစိုက် ဧရိယာ ရာြိုင်နှုန်း

ပမို့နယ် 

ြေင့်ခေုမိန့်ရ

ဧရိယာ

(MIC ေါေင်)

စိုက်ေျ ိုးပေီး

ဧရိယာ 

(MIC ေါေင်)

စိုက်ေျ ိုး

သည့်

အြျ ိုး

အစား

ြေင့်ခေုမိန့်ရ

ဧရိယာ

(MIC ထုတ်နှုတ်)

စိုက်ေျ ိုးပေီး

ဧရိယာ 

(MIC ထုတ်နှုတ်)

စိုက်ေျ ိုးသည့်

အြျ ိုးအစား

ရေပဖူ 10,380 9,811 94.5% 10,380 9,811 94.5%

ရလာငး်လုံ အချက်အလက်မေှိ 1,607 မေှင်းလင်းပါ အချက်အလက်မေှိ 1,607 မေှင်းလင်းပါ

သေကရ်ချာငး် 6,000 3,764 62.7% 6,000 3,764 62.7%

ဖမိတ် 8,996 2,519 28.0% 8,996 2,519 28.0%

တနသသာေီ 125,816 28,253 22.5% 69,466 24,314 35.0%

ဘုတပ်ပငး် 250,041 67,014 26.8% 116,441 66,627 57.2%

ရကာရ့သာငး် 165,579 67,069 40.5% 165,579 67,069 40.5%

စုစုရပါငး် 566,812 180,037 31.8% 376,862 175,711 46.6%

မှတ်ချက် - ဇယား ၅ မှ အချက်အလက်များ

ခခုံငုံကကည့်လျှင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်း ခွင့်ပပုမိန့်ချရပးထားသည့် ဧေိယာ ၃၂% တွင်သာ ဆီအုန်းများ 
စိုက်ပျ ိုးထားသည်ကို ရတွ့ေသည်။ MIC ခွင့်ပပုမိန့်များကို ထုတ်နှုတ်လိုက်ပါက ယင်း ပမာဏကိန်းဂဏန်း သည် 
၄၇%အထိ ကျဆင်းသွားသည်ကိုရတွ့ေသည်၊ ယခုရလ့လာဆန်းစစ်မှု မလုပ်ခင် အေင် ၄ နှစ် ကတည်း ကပင် 
အဆိုပါ ခွင့်ပပုမိန့် အများစုကို ချထားဖပီးပဖစ်သည့်တိုင် ထိုစိုက်ပျ ိုးထားသည့်ပမာဏသည် စုစုရပါင်း ခွင့်ပပုမိန့်ေ 
ဧေိယာ၏ တစ်ဝက်ရအာက်တွင်သာ ေှိသည်ကိုရတွ့ေသည်။၁၀ ယင်းအချက်များသည် အကယ်၍ တနသသာေီတိုင်း
 ရေသကကီးအတွင်း ခွင့်ပပုမိန့်ချရပးထားသည့် ဧေိယာအကုန်လုံးတွင် ဆီအုန်းများ စိုက်ပျ ိုးလိုက်လျှင် ဆီအုန်း 
စိုက်ခင်း ဧေိယာမှာ ယခုေှိရနသည်ထက် ၂ ဆ သို့မဟုတ် ၃ ဆတိုးသွားမည် ဆိုသည်ကို ညွှန်းဆိုပပရနသည်။ ရပမ
ဧကရပမာက်များစွာ သုံးသည့် စိုက်ပျ ိုးရေး လုပ်ငန်းကကီးများနှင့် ပတ်သက်ဖပီး အေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် 
ရေသခံေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းတို့က စိုးေိမ်ပူပန်ရနကကသည် ဆိုသည့် အစီေင်ခံစာများ ထွက်ရပါ်ရနဖပီးပဖစ်သပဖင့် 
(ALARM et.al., 2018; Tarkapaw et.al., 2016) ဆုံးပဖတ်ချက် ချမှတ်သူများအရနပဖင့် ရဂဟစနစ်ဆိုင်ော၊ 
အသက်ရမွး ဝမ်းရကျာင်းမှုဆိုင်ောတို့အား ထင်ေှားလှသည့် အန္တောယ်များ တိုးလာရနသည့်အရပါ် စဉ်းစား 
သုံးသပ်ရေးသည် အရေးကကီးလှရပသည်။ 

ဖမို့နယ်များအလိုက် ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးသည့် အချ ိုးအစားနှုန်းမှာ တညီတည်းမေှိသည်ကို အထက်ပါ ဇယား ၉ 
တွင် ရဖာ်ပပထားသည့် ဖမို့နယ်အလိုက် ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးဖပီးဧေိယာ အချက်အလက်များက ပပဆိုရနသည်။ 
ရယဘုယျအားပဖင့် ဆီအုန်းခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာ နှိုင်းယှဉ်မှုအေ နည်းပါးရသာ ဖမို့နယ်များတွင် စိုက်ပျ ိုးဖပီး 
ဧေိယာအချ ိုးအစား ပိုများနိုင်မည်ကို မှန်းဆနိုင်သည်။ ရေပဖူဖမို့နယ်တွင် ထိုမှန်းဆချက်အတိုင်း ပဖစ်ရန 
ရသာ်လည်း ဖမိတ်ဖမို့နယ်တွင်မူ ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာ ၂၈% တွင်သာ ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးထားရပသည်။ နှိုင်းယှဉ်မှု
အေ တနသသာေီဖမို့နယ်တွင် ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးဖပီးနှုန်း နည်းပါးသည်ကိုရတွ့ေဖပီး၊ ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာ၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံ မျှ
သာ ေှိရသာ ဧေိယာကိုသာ ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးထားသည်ကိုရတွ့ေသည်။ ဘုတ်ပပင်း ဖမို့နယ်တွင် MIC ခွင့်ပပုမိန့်
များကို ဖယ်ထုတ်ကကည့်လိုက်ပါက ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးသည့် ဧေိယာ အချ ိုး အစားနှုန်း ၂၇% မှ ၅၇% ထိတက်သွား 
သည်ကိုရတွ့ေရပမည်။ အဘယ်ရကကာင့်ဆိုရသာ် MIC ခွင့်ပပု မိန့်သည် MAC အား ဘုတ်ပပင်းဖမို့နယ်တွင် 

ကျယ်ပပန့်ရသာဧေိယာလုပ်ကွက်ကို ခွင့်ပပုရပးထားသည့် အချက်ရကကာင့် ပဖစ်သည်။

10 VFV စီမခံန့်ခွဲရေးဥပရေ ပုေမ် ၁၆ (ခ) တွင ်စိုကပ်ျ ိုးရေး လုပင်နး်အရနပဖင့် ခွင့်ပပုမိန့်ေသည့်ရန့ မှ ၄ နှစအ်တွငး်ဖပီးစီးရအာင ်စိုကပ်ျ ိုးလုပက်ိုငေ်မည။် 
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၄.၃.၃ ဆီအုန်းစိုက်ြင်းလုေ်ငန်းအလိုက် ဆီအုန်းစိုက်ေျ ိုးပေီးသည့် အဝခြအဝနဆိုင်ရာအြျက်အလက်
များ

ဖမို့နယ်အလိုက် ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးထားရသာအရပခအရန အချက်အလက်များအား သုံးသပ်ဖပီး ပဖစ်လာ နိုင်သည့် 
အလားအလာများအား သိေှိေသည်နှင့်အတူ ဆီအုန်းကဏ္ဍအား ပို၍ ရသချာပပည့်စုံစွာ နားလည် နိုင်ေန်အလို့ငှာ 
စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီကို ရလ့လာဆန်းစစ်ရေးသည် အရေးကကီးရပသည်။ ရအာက်ပါ ပုံ ၉ နှင့် ၁၀ တွင် 
စုစုရပါင်း ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာ ၆၀၀၀ ဧကရကျာ်ပဖင့် လုပ်ကိုင်ရနသည့် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်း တစ်ခုချင်းစီကို 
ရဖာ်ပပထားသည်။ စိုက်ခင်းဆိုင်ော အချက်အလက်များအား ရဖာ်ပပောတွင် အလယ်အလတ် အေွယ်အစားေှိသည့် 
ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာ (စုစုရပါင်း ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာ ၆,၀၀၀ ဧက မှ ၃၀,၀၀၀ ဧက)ကို လုပ်ကိုင်ရနသည့် ဆီအုန်း 
စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများ နှင့် ကျယ်ပပန့်ရသာ အေွယ်အစားေှိသည့် အကကီးစား ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာ (စုစုရပါင်း 
ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာ ၃၀,၀၀၀ ဧက အထက်) ကို လုပ်ကိုင်ရနသည့် ဆီအုန်း စိုက်ခင်း လုပ်ငန်းများကို 
ခွဲပခားရဖာ်ပပထားသည်။ အငယ်စား ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာ(၆,၀၀၀ ဧကထက် နည်းရသာ) ကို လုပ်ကိုင်ရနသည့် 
စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများအား ထည့်သွင်း ထားပခင်းမေှိပါ၊ မထည့်ေပခင်း အရကကာင်းမှာ ထိုဧေိယာအေွယ်အစားပဖင့် 
လုပ်ကိုင်ရနရသာ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများ များပပားစွာ ေှိရနဖပီး ယင်းလုပ်ငန်းများနှင့်ဆိုင်ရသာ 
အချက်အလက်များ အပပည့်အစုံမေှိရသာရကကာင့် ပဖစ်သည်။ အလားတူပင် စိုက်ပျ ိုးရေးဦးစီးဌာန၏ မှတ်တမ်း 
အချက်အလက်များသည် ပပည့်စုံမှုမေှိရသာရကကာင့် ယခု ဆန်းစစ်ချက်တွင် ထည့်သွင်းထားပခင်းမေှိပါ။ သို့ရသာ် 
အငယ်စား၊ အလယ်အလတ်နှင့် အကကီးစား ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများ၏ အချက်အလက်များ၁၁နှင့် 
ဆွဲထားရသာ ဂေပ်ပုံများအား စိုက်ပျ ိုးရေး ဦးစီးဌာန၏ အချက်အလက်မျာနှင့် ရပါင်းကာရဖာ်ပပထားသည့် 
ဂေပ်ပုံများကို ရနာက်ဆက်တွဲ ၃ တွင် ရတွ့ေနိုင်သည်။ 

၁၁စိုကခ်ငး်များအား အရသးစား၊ အလတစ်ား၊ အကကီးစား ခွဲပခားသတမ်ှတပ်ခငး်သည ် အချကအ်လကမ်ျားအား �ဟပုပံဖင့်ရဖာ ် ရဆာင်ပခငး် data 

visualisation အတွကသ်ာပဖစသ်ည၊်  ထိုသို့ရသာ ခွဲပခားသတမ်ှတခ်ျက်အား အပခားရနောများတွငလ်ညး် သုးံမည့် ရယဘုယျ သတမ်ှတခ်ျကအ်ပဖစ ် မ

မှတယ်ူသင့်ပါ။
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ေုံ ၁၀ 
စိုက်ြင်းဧရိယာအလိုက် 
ြေဲခြားခေထားဝသာ ဆီအုန်း 
စိုက်ြင်းလုေ်ငန်းများ (ကျယ်ခေန့်  
ဝသာအကကီးစားြေင့်ခေုဧရိယာ 
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စိုက်ပျိးြပီးအေထာက်အထားရှိ စိုက်ခင်းဧရိယာ (OMM)
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ေကာင်းမွန်စွာစီမံထားသည့်စိုက်ခင်းဧရိယာ (OMM)

စိုက်ပျိးြပီးအေထာက်အထားရှိ စိုက်ခင်းဧရိယာ (OMM)

စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းရှင်ကေြပာသည့်စိုက်ပျိးြပီးဧရိယာ

စုစုေပါင်းခွင့်ြပမိန�်ရ ဧရိယာ

အထက်တွငပ်ပထားသည့် ပု ံ၉ နှင့် ပု ံ၁၀ တို့တွင ်ကျယပ်ပန့်ရသာ အကကီးစား စိုကခ်ငး်ဧေိယာများပဖင့် လုပ်ကိုင ်
ရနရသာ ဆီအုန်းစိုကခ်ငး်လုပင်န်းများနှင့ ် အချ ို့ အလယအ်လတ ် ဧေိယာအေွယအ်စားပဖင့ ် လုပ်ကိုငရ်နရသာ 
ဆီအုနး်စုိကခ်ငး်လုပင်နး်များအတွငး် ဆီအုနး်စုိကပ်ျ ိုးသည့် အတုိငး်အတာနှုနး် နညး်ရနရကကာငး်ကုိ ရတွ့ေသည်။ 
ထုိသ့ုိ စုိကပ်ျ ိုးမှုနညး်သည့် အတုိငး်အတာက ထုိမျှရလာက် ကျယ်ပပန့်သည့် ဧေိယာတွင် ခွင့်ပပုမိန့်ေထားသည့် 
ဆီအုန်းစိုကခ်ငး်လုပင်န်းများအရနပဖင့် အရကာငအ်ထည ် လုပ်ကိုငန်ိုငစ်ွမး်ေှိနိုငပ်ါမ့လား ဆိုသည့်အရပါ်လညး် 
ရမးခွနး်ထုတစ်ော ပဖစလ်ာရနသည။် ထိုအရေးကိစ္စကို ပို၍နားလညန်ိုငရ်စေန ် စိုကပ်ျ ိုးနှုန်းနညး်ရနသည့် 
စိုကခ်ငး်လုပင်န်းများ မညသ်ည့်အတွကရ်ကကာင့် ထိုသို့နညး်ရနသနညး် ဆိုသည့်အရပါ် ရနာကထ်ပ ်သုတရသန 
ပပုလုပေ်နလ်ိုအပရ်ပသည။် အခုလိုအပဖစန်ှင့် ကွဲပပားပခားနားရနသည့ ်အပဖစက်ို ပိုရကာငး်နှင့် ရတာငေ်ဂု ံကုမ္ပဏီ
များတွငရ်တွ့ေသည၊် ယငး်တို့၏ စိုကပ်ျ ိုးသည့် အချ ိုးအစားနှုနး်မှာ ပမင့ရ်နဖပီး အဆိုပါကုမ္ပဏီများက ဆီအုန်း
စိုကပ်ျ ိုးထားရသာ ဧေိယာများမှာ ခွငပ်ပုမိန့်ေ ဧေိယာများထက်ပင ်ရကျာလ်ွန်ရနသညက်ို ရတွ့ေသည။် ဤသို့
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ကွဲပပားသည့ ် အရပခအရနများက ဆီအုန်းကဏ္ဍစီမခံန့်ခွဲမှု တိုးတကရ်စရေးအတွက ် ဆီအုန်းစိုကခ်ငး် လုပင်န်း
များအား ရစာင့်ကကည့် စစရ်ဆးမှုကုိ ပုိဖပီးထိရောက်ရအာင ် လုပရ်ဆာငသွ်ားေန ် လုိအပရ်နသညကုိ် ပပဆုိရနသည။် 
ရနာကဆ်ုံးအရနပဖင့် ရပပာေလျှင ်အထကပ်ါ သုးံသပခ်ျကအ်ေ ‘စိုကခ်ငး် လုပင်နး် လုပက်ိုငသ်ူ များက ရပပာသည့်
ဆီအုနး်စုိကပ်ျ ိုးဖပီး ဧေိယာများ’ အချက်အလကနှ်င့် ‘စုိကပ်ျ ိုးဖပီးရကကာငး် အရထာက်အထားေိှ သည့် ဧေိယာများ’ 
အချကအ်လကတ်ို့အကကား ကွာဟချကမ်ျားမှာ အချ ို့ ခွင်းချက ် အရပခအရနများကလွဲ၍ အကကီးအမားကွာဟ
ရနသည်ကို ရတွ့ေှိေသည။် ရအာကပ်ါ ဇယား ၁၀ က ထိုကွာပခားချက ် အလားအလာနှင့် ‘စိုကခ်ငး် လုပင်န်း
လုပက်ိုငသ်ူများက ရပပာသည့် ဆီအုန်းစိုကပ်ျ ိုးဖပီး ဧေိယာများ’ ကလွှမး်ခခုံသည့် ဧက စုစုရပါငး်အရေအတွကန်ှင့်
ယခုရလလ့ာဆန်းစစမ်ှုက စစရ်ဆး အတညပ်ပုထားသည့် ‘စိုကပ်ျ ိုးဖပီးရကကာငး် အရထာကအ်ထားေှိသည့် 
ဧေိယာများ’က လွှမး်ခခုံသည့် ဧကစုစုရပါငး် အရေအတွကတ်ို့ကကား ကွဲပပား ပခားနားမှု(ကွာဟမှု) ကိုတွကခ်ျကပ်ပ
ထားသည ်(ဇယား ၁ ကို datasets အတွကက်ကည့ပ်ါ)။ အဆိုပါ ပမာဏ ကိနး်ဂဏနး် ၂ ခုအကကား ကွဲပပားပခားနား
မှုအား “စစရ်ဆးအတညပ်ပုနိုငပ်ခငး်မေှိသည့ ်ကွာဟမှု” သို့မဟုတ ်စိုကခ်ငလ်ုပင်နး်လုပက်ိုငသ်ူများက ထိုဧေိယာ
များတွင ် သူတို့ဆီအုန်းစိုကပ်ျ ိုးထားဖပီးပဖစသ်ညဟ်ု ဆိုသည့်တိုင ် ရအာင ် ထိုသို့ စိုကပ်ျ ိုးထားရကကာငး် 
အရထာကအ်ထားပုမံျားပဖင့ ် ရလလ့ာဆန်းစစရ်ေးအဖွဲ့က အတညပ်ပု မသတမ်ှတ်နိုငရ်သးသည့် ဧကများ 
စုစုရပါငး် ဟုရဖာပ်ပထားသည။် အဆိုပါ ကွာဟမှုသည ် စိုကခ်ငး်လုပင်နး် လုပ်ကိုငသ်ူများအရနပဖင့် ဆီအုန်း
စိုကခ်ငး်များအား မညမ်ျှရကာင်းမွန်စွာ စီမလံုပ်ကိုင ်ရနသနည်း ဟူသညက်ို ပပသရနသည့် အရေးကကီးညွှနး်ကိနး်
တစ်ခုပဖစသ်ည။် ရအာကပ်ါ ဇယား ၁၀ သည ်အဆိုပါ “စစရ်ဆး အတညပ်ပုနိုငပ်ခငး် မေှိသည့ ်ကွာဟမှု” ကို ဧက
အရေအတွကပ်ဖင့ ် ရဖာပ်ပထားသလို၊  ယငး်သည ် ‘စိုကခ်ငး် လုပင်နး်လုပက်ိုငသ်ူများက ရပပာသည့် ဆီအုန်း
စုိကပ်ျ ိုးဖပီး ဧေိယာများ’ နှင့်နှိုငး်စာလျှင ်အချ ိုးအစား ောခုိငန်ှုနး် မညမ်ျှေိှသညဆုိ်သညကုိ် တွကခ်ျကပ်ပထားသည်။ 
ထို့ရကကာင့် အဆိုပါ ောခိုငန်ှုန်း ပမာဏများရလရလ ပိုပပဿနာေှိရလရလ ဟူ၍ ညွှန်းဆိုရနဖပီး စိုကခ်ငး်စီမခံန့်ခွဲ
ရေးပိုငး်တွင ်ချ ို့ယွငး်ချက ်များေှိရနသညက်ို ပပဆိုရနရပသည။်

ဇယား ၁၀ - ‘စိုက်ြင်းလုေ်ငန်းရှင်များဝခောသည့်စိုက်ေျ ိုးပေီးဧရိယာ’ နှင့်  ‘စိုက်ေျ ိုးထားဝြကာင်း အဝထာက်အထားရှိသည့်ဧရိယာ’နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

ကုမ္ပဏီ အမညမ်ျား

စိုက်ြငး်လုေင်န်း 
ရှငမ်ျားဝခော

သည့် 
စိုက်ေျ ိုးပေီး

ဧရိယာ 
(ဧကများ)

စိုကေ်ျ ိုးထားဝြကာငး်  
အဝထာကအ်ထား 

ရှိသည့ဧ်ရိယာ  
(ဧကများ)

အတညခ်ေု
နိုငခ်ြငး်မရှိ

သည့်ကောဟမှု
(ဧကများ)

စိုကြ်ငး်လုေင်န်း
ရှငမ်ျားဝခော

သည့်
စိုကေ်ျ ိုးပေီး

ဧရိယာ
နှင့် ကောဟမှု %

ယုဇန ၁ 66,444 51,952 14,492 21.8%

အဏ္ဏဝါထွန်း / ရေှေရပမေတနာ 17,057 9,206 7,850 46.0%

ယုဇန ၂ 15,989 9,856 6,134 38.4%

MAC 5,344 373 4,971 93.0%

ေဂုံ တင်းဘား 9,308 6,252 3,056 32.8%

ရေှေကရမောဇ 9,222 6,481 2,740 29.7%

နှစ်ေှည်ပင်များ 
စိုက်ပျ ိုးရေးခခံ(တနသသာေီ)

5,029 2,645 2,383 47.4%

ရအာင်ဇင်မာ 4,573 2,261 2,313 50.6%

MRPP 1,334 14 1,320 98.9%

ပိုရကာင်း (ရကာ့ရသာင်း) 27,994 27,059 935 3.3%
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ရတာင်ေဂုံ 17,830 16,901 929 5.2%

ကမ်းရိုးတန်း ဖွံ့ဖဖိုးရေး 1,984 1,255 729 36.8%

ထူးထရေေင်း 1,710 1,085 625 36.5%

စူပါဝမ်း 700 287 413 58.9%

အမ်းစထရောင်း 455 65 390 85.8%

နှစ်ေှည်ပင်များ စိုက်ပျ ိုးရေးခခ ံ
(ဟက်စေင်း)

2,088 1,739 348 16.7%

စီရကဘီ 566 366 200 35.3%

Advance Seafood Industries 1,153 968 185 16.0%

MSPP 4,092 3,939 153 3.7%

ရမာင်ဝိတ် မိသားစု 792 688 104 13.1%

ဗင်းရတ့ချ် 186 91 96 51.3%

ရတာ်ဝင်ရေှေပုလဲ 81 24 57 70.1%

တက်ရန 97 47 51 52.1%

ရကျာ်ရမာင် ၁၉ 96 67 29 30.1%

အထရိုအဂရို 515 486 29 5.6%

ပမန်နိုင်ပမင့် 363 340 23 6.2%

ရေှေသံလွင် 524 517 7 1.4%

နှစ်ေှည်ပင်များ 
စိုက်ပျ ိုးရေးခခံ(မလိဝမ်း)

1,032 1,032 0 0.0%

ရေှေဆီအုန်း 422 422 0 0.0%

နှစ်ေှည်ပင်များ 
စိုက်ပျ ိုးရေးခခံ(ဧကနိ)

180 180 0 0.0%

နှစ်ေှည်ပင်များ 
စိုက်ပျ ိုးရေးခခံ(ရေတံခွန်)

2,412 2,412 0 0.0%

စက်မှုဝန်ကကီးဌာန (၁) 407 407 0 0.0%

ဦးရအာင်နိုင်နှင့် အရပါင်းအပါများ 1,055 1,055 0 0.0%

နှစ်ေှည်ပင်များ 
စိုက်ပျ ိုးရေးခခံ(ရအာ်ကကီး)

1,511 1,511 0 0.0%

နှစ်ေှည်ပင်များ 
စိုက်ပျ ိုးရေးခခံ(တလိုင်းယာ)

44 44 0 0.0%

ပပည့်ဖဖိုးထွန်း 10,500 10,533 -33 -0.3%

ရအးေှားရဝါလ် 2,468 2,519 -51 -2.1%

မှတ်ြျက် - ဇယား ၅ မှ အြျက်အလက်များ
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အရပါ်ေှိ ဇယား ၁၀ တွင် ရဖာ်ပပထားသည့်အတိုင်း ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်း ၃၇ ခုတွင် ၉ ခုသည် ဆီအုန်း 
စိုက်ပျ ိုးထားရကကာင်း ခိုင်မာသည့်အရထာက်အထားမေှိသည့် ရပမဧေိယာ ၁,၃၀၀ ဧက ထက်များရနရသာ 
ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများပဖစ်ဖပီး ယင်းအထဲမှာ လုပ်ငန်း ၄ ခု သည် ထိုသို့စိုက်ပျ ိုးထားရကကာင်း ခိုင်မာ သည့် 
အရထာက်အထားမေှိသည့် ရပမဧေိယာ ၄,၉၀၀ ဧကထက် များရနရသာ လုပ်ငန်းများ ပဖစ်သည်ကို ရတွ့ေသည်။ 
ရနာက်ထပ်အရေးကကီးအချက်တစ်ခုမှာ စိုက်ခင်းလုပ်ငန်း ၈ ခုတွင် စိုက်ပျ ိုးထားဖပီး ဟုဆိုသည့် ဧေိယာ၏ ၅၀% 
ရကျာ်ကို ခိုင်မာသည့်အရထာက်အထားပုံများပဖင့် ရလ့လာ စစ်ရဆးအတည်ပပုနိုင်ပခင်း မေှိခဲ့ပါ။ စိုက်ပျ ိုးထား 
ဖပီးဖပီဟု လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများက ရပပာသည့် ဧေိယာများထဲတွင် စစ်ရဆးအတည်ပပု နိုင်ပခင်းမေှိဘဲ ကွာဟမှု 
အပမင့်ဆုံးပဖစ်ရနသည့် ဆီအုန်း စိုက်ခင်းလုပ်ငန်း ၂ ခုေှိကာ ယင်းတို့မှာ MRPP (၉၉%) နှင့် MAC (၉၃%) 
တို့ပဖစ်ဖပီး ယင်းလုပ်ငန်း ၂ ခုလုံးသည် MIC ခွင့်ပပုမိန့် ပဖင့်သာ ဆီအုန်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ရနကကပခင်းပဖစ်သည်။

‘စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများက ရပပာသည့် ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာများ’ က လွှမ်းခခုံသည့် ဧက 
စုစုရပါင်းအရေအတွက်နှင့် ယခုရလ့လာဆန်းစစ်မှုက စစ်ရဆး အတည်ပပုထားသည့် ‘စိုက်ပျ ိုးဖပီးရကကာင်း 
အရထာက်အထားေှိသည့် ဧေိယာများ’ က လွှမ်းခခုံသည့် ဧကစုစုရပါင်း အရေအတွက် တို့ကကား ကွာဟမှု 
များသည် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများအရနပဖင့်  ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးမှု စီမံခန့်ခွဲရေးဘက်တွင် အားရကာင်းမှုေှိ 
ပါေဲ့လား ဆိုသည့်အရပါ်စိုးေိမ်မှုများကို ထွက်ရပါ်ရစသည်။ ယင်းကွာဟမှုများပဖစ်ေပခင်း အရကကာင်းတေား 
များအား နားလည်သိေှိရစေန် ရနာက်ထပ် သုရတသန လုပ်သင့်သည်။ ယင်းသည် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ငန်း 
များအတွက် ချရပးထားရသာ ရပမများတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအရနပဖင့် ရသချာစွာ ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုး 
ထုတ်လုပ်ပခင်းေှိ၊ မေှိ၊ သူတို့ကတိပပုထားသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များအတိုင်း လုပ်ရဆာင်ပခင်း ေှိ၊ မေှိ 
စသည်တို့ကို ဆန်းစစ်ရပးနိုင်ရပမည်။

၄.၃.၄ ြေင့်ခေုမိန့်ရ ဧရိယာနယ်နိမိတ် ခေင်ေတေင်ရှိဝနဝသာ ဆီအုန်းစိုက်ြင်းများ အတိုင်းအတာ

ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာနယ်နိမိတ်ပပင်ပတွင် စိုက်ပျ ိုးထားရသာ ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ပမာဏအတိုင်းအတာမှာ မ
ရမျှာ်လင့်ထားသည့် ရတွ့ေှိချက်တစ်ခုပဖစ်သည်။ ဤအရေးကိစ္စ၏ အတိုင်းအတာကို နားလည်သိေှိနိုင်ရေး 
အတွက် ရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့သည် ‘စိုက်ပျ ိုးဖပီးရကကာင်း အရထာက်အထားေှိသည့် ဧေိယာပပရပမပုံ’ နှင့် 
စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်သူများက ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးထားရကကာင်းရပပာသည့် ဧေိယာရပမပုံတို့ကို ဆွဲကာ နယ်နိမိတ် 
များကို ရဖာ်ခဲ့သလို ယင်းတို့ကို ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများပဖင့် တိုက်ကာ ဆန်းစစ်ခဲ့ကကသည်။ ရပမယာ လုပ်ပိုင်ခွင့် 
ခွင့်ပပုမိန့်များ၏ မတိကျမှုများရကကာင့် တိကျသည့် နယ်နိမိတ်ကိုဆုံးပဖတ် သတ်မှတ်ရေးတွင် စိန်ရခါ်မှုများနှင့် 
အကကိမ်ကကိမ်ရတွ့ကကုံခဲ့ေသည်။ သို့ရသာ်ပငားလည်း အချက်အလက်များ ေေှိနိုင်သရလာက် ကကည့်မည်ဆိုလျှင် 
ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာပပင်ပတွင်စုိက်ပျ ိုးထားသည့် အချ ိုးအစားမှာ ပမင့်မားသည်ကိုရတွ့ေဖပီး စိုက်ခင်းလုပ်ငန်း 
အများအပပားသည် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာပပင်ပတွင် ဆီအုန်း စိုက်ပျ ိုးထားကကသည်ကို ရနောများစွာတွင် 
ရတွ့ခဲ့ေသည်။ 

ရအာက်တွင် ရဖာ်ပပထားသည့် ဇယား ၁၁ တွင် ‘စိုက်ပျ ိုးဖပီးရကကာင်း အရထာက်အထားေှိသည့် ဧေိယာများ’ 
အချက်အလက်ကို အရပခခံဖပီး ခွင့်ပပုမိန့်ေ နယ်နိမိတ်ပပင်ပတွင် စိုက်ပျ ိုးထားရသာ ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ဧက 
အရေအတွက်နှင့် ထိုသို့စိုက်ပျ ိုးထားသည့် အတိုင်းအတာ အချ ိုးအစားကို ရဖာ်ပပထားသည်။ ခွင့်ပပုမိန့်များ 
ေှာရဖွမရတွ့နိုင်ခဲ့သည့် စိုက်ခင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ယင်းစိုက်ပျ ိုးထားသည့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများမှာ ခွင့်ပပုမိန့်ေ 
နယ်နိမတ်အတွင်းတွင် ေှိသလား၊ ပပင်ပတွင် ေှိသလားဆိုသည်ကို ဆုံးပဖတ်သိေှိနိုင်စွမ်းမေှိရသာ ရကကာင့် 
အဆိုပါစိုက်ခင်းများအား တွက်ချက်မှုမှ ဖယ်ထုတ်ထားသည်။ ရအာက်ပါ ဇယား ၁၁ တွင် ရဖာ်ပပ ထားရသာ 
အချက်အလက်များသည် ခွင့်ပပုမိန့်များနှင့် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာနယ်နိမိတ်များအား သိေှိနိုင်ခဲ့သည့် 
ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်း ၃၄ ခု မှအချက်အလက်များပဖစ်သည်။ 
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ဇယား - ၁၁ ြေင့်ခေုမိန့်ရ နယ်နိမိတ်ခေင်ေတေင် စိုက်ထားဝသာ ဆီအုန်းစိုက်ြင်းများ(ဧကခဖင့်)

ပမို့နယ်

စိုက်ေျ ိုးထားဝြကာငး်

အဝထာကအ်ထား

ရှိသည့ဆ်ီအုန်း ဧရိယာ*

ြေင့်ခေုမိန့်ရ နယန်ိမိတ်

ခေငေ်တေငစ်ိုကေ်ျ ိုးထားဝသာ 

ဆီအုန်း 

ြေင့်ခေုမိန့်ရခေငေ်တေင်

စိုကထ်ားသည့ ်ဆီအုန်း

 ဧရိယာ%

ရေပဖူ 7,045 3,882 55%

ရလာငး်လုံ 0 0 0

သေကရ်ချာငး် 3,764 284 8%

ဖမိတ် 2,519 1,224 49%

တနသသာေီ 24,920 10,976 44%

ဘုတပ်ပငး် 63,409 24,921 39%

ရကာရ့သာငး် 64,526 11,234 17%

စုစုရပါငး် 166,183 54,128 33%

*မှတ်ြျက် - ြေင့်ခေုမိန့်  အြျက်အလက်များ မရရှိနိုင်ြဲ့သည့် စိုက်ြင်းလုေ်ငန်းများ အား ထုတ်နှုတ်ပေီး ဇယား ၅ မှ အြျက်အလက်များကို သုံးထား 
CDE ၏ GIS သုံးသေ်ြျက် 

ဇယား ၁၁ တွင် ရဖာ်ပပထားရသာ အချက်အလက်များမှာ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ အထိ မှန်ကန်ရနဖပီး ထို့ရနာက်ပိုင်းတွင် 
ခွင့်ပပုမိန့်  အသစ်များ ထုတ်ရပးထားနိုင်သည် ဆိုသည်ကို သတိပပုသင့်သည်။ ထို့ပပင် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်
သူများနှင့် အစိုးေဌာနများထံမှ  ခွင့်ပပုမိန့်ဆိုင်ော အချက်အလက်များကို စုရဆာင်းယူေန် ကကိုးစားရသာ်လည်း 
အချ ို့ ခွင့်ပပုမိန့်များအား စုရဆာင်းနိုင်ပခင်း မေှိခဲ့ပါ။ လက်ေှိအချနိ်တွင် ေှိရနသည့် တေားဝင်ခွင့်ပပုမိန့်  
အချက်အလက်များ အားလုံးကို ဗဟိုဆုံေပ်တစ်ရနောတည်းက စီမံခန့်ခွဲ နိုင်ကာ အဖမဲတမ်းလည်း အချနိ်နှင့် 
တရပပးညီ မွမ်းမံပပုပပင်နိုင်သည့် ရေတာရဘ့စ် စနစ်တစ်ခု ေှိမှသာ ခွင့်ပပုမိန့်ချရပးထားရသာ ရနောများကို 
ပိုေှင်းလင်းစွာ သိနိုင်မည်ပဖစ်သကဲ့သို့၊ အချနိ်နှင့်အမျှ ရစာင့်ကကည့် စစ်ရဆးနိုင်မည် ပဖစ်သည်။ သို့ရသာ် 
စုရဆာင်းေနိုင်သမျှ ခွင့်ပပုမိန့်  အချက်အလက်များကိုသာ မူတည်ဖပီး ရပပာေလျှင်ပင် ခွင့်ပပုမိန့်ေ 
နယ်နိမိတ်ပပင်ပရနောများစွာတွင် ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးထားသည့် စိုက်ခင်း ဧက များစွာ ေှိသည်ကို ရတွ့ေှိေသည်။ 

တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးအတွင်း ‘စိုက်ပျ ိုးဖပီးရကကာင်း အရထာက်အထားေှိသည့် ဧေိယာများ’ အချက် 
အလက်ကို အရပခခံဖပီးကကည့်ပါက ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးဖပီး စိုက်ခင်းများ၏ ခန့်မှန်းရပခ ၃ ပုံ ၁ ပုံ (၅၄,၀၀၀ ဧက ခန့်) 
သည် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာနယ်နိမိတ်၏ ပပင်ပရနောများတွင် ေှိရနသည်ကို ရတွ့ေသည်။ ရတာင်ဘက် ကျသည့် 
ဖမို့နယ်များပဖစ်သည့် တနသသာေီ၊ ဘုတ်ပပင်း၊ ရကာ့ရသာင်း စသည့် ဖမို့နယ် ၃ ခုတွင် ခွင့်ပပုမိန့်ေ 
နယ်နိမိတ်ပပင်ပတွင် စိုက်ပျ ိုးမှု အချ ိုးအစား အများဆုံးနှုန်း (၁၀,၀၀၀ ဧကရကျာ်) တို့ကို ရတွ့ေသည်။ ရေပဖူ၊ 
ဖမိတ်၊ တနသသာေီ၊ ဘုတ်ပပင်း စသည့်ဖမို့နယ်များတွင် စုစုရပါင်း ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာ၏ ၃၉% ရကျာ်သည် 
ခွင့်ပပုမိန့်ေ နယ်နိမိတ်၏ ပပင်ပတွင် ေှိသည်။ ရအာက်ပါ ပုံ ၁၁ တွင် ဘုတ်ပပင်းနှင့် ရကာ့ရသာင်း ဖမို့နယ်များအတွင်း 
ခွင့်ပပုမိန့်ေ နယ်နိမိတ် ပပင်ပတွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းဧကများ အကျယ်အပပန့်ေှိရနသည့် ဥပမာကို ရဖာ်ပပထားသည်။ 

ေွာသူ/သားများအရနပဖင့် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာနယ်နိမိတ်များ မည်သည့်ရနောတွင် ေှိသည်ဆိုသည့်အရပါ် 
နားလည်နိုင်မှု နည်းပါးနိုင်သလို၊ သက်ဆိုင်ော သတင်းအချက်အလက်များကို လက်လှမ်းမီနိုင်ရေးတွင် 
အကန့်အသတ်ေှိနိုင်ပါသည်။ သို့ရသာ် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများအရနနှင့် ၎င်းတို့၏ 
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စိုက်ခင်းများသည် ခွင့်ပပုမိန့်ေ နယ်နမိတ်ကို ရကျာ်လွန်ရနသလားဆိုသည့်အရပါ် ရစာင့်ကကည့်စစ်ရဆး နိုင်သည့် 
စွမ်းရဆာင်နိုင်ေည် ေှိထားသင့်ရပသည်။ တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးအတွင်း စိုက်ပျ ိုးထားရသာ 
ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများ၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံ သည် စိုက်ပျ ိုးခွင့် ခွင့်ပပုမိန့်ေ နယ်နိမိတ်များကို ရကျာ်လွန်ရနသည့် အပဖစ်သည် 
အံ့အားသင့်စောရကာင်းသလို၊ ပဖစ်လာနိုင်သည့် အလားအလာများမှာ စိုးေိမ်စော ပဖစ်သပဖင့် ရနာက်ထပ် 
စုံစမ်းစစ်ရဆးမှုများ လုပ်ရဆာင်သွားသင့်ရပသည်။ ခွင့်ပပုမိန့်များနှင့် သက်ဆိုင်ော ဥပရေများ အတိုင်း ပိုမို 
လိုက်နာရဆာင်ေွက်ရစရေးအတွက် အစိုးေအာဏာပိုင်များအရနပဖင့် ကျူးလွန်သူများအား ပပစ်ေဏ်ခတ်ပခင်း 
သို့မဟုတ် ခွင့်ပပုမိန့်ေ နယ်နိမိတ် ပပင်ပတွင် စိုက်ပျ ိုးထားရသာ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများကို ဖယ်ေှားပခင်း၊ 
ထိုရပမယာများတွင် ယခင်ဆီအုန်း မစိုက်ပျ ိုးခင်က အရပခအရနပဖစ်ရအာင် ပပန်လည်ပပုစု ပျ ိုးရထာင်ပခင်း 
စသည်တို့ အပါအဝင် သင့်ရလျာ်သည့် လုပ်ရဆာင်ချက်များကို ရဆာင်ေွက်သင့်သည်။ 

ရအာက်ပါ ပုံ ၁၁ တွင် တနသသာေီတိုင်း ရတာင်ပိုင်းရေသများေှိ ဆီအုန်း ခွင့်ပပုမိန့်ေဧေိယာ အတွင်းနှင့် အပပင်တွင် 
ေှိရနသည့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများနှင့် ပတ်သက်ဖပီး ရပမပပင်ဆိုင်ော အချက်အလက်များအား ရဖာ်ပပထားသည်။ 
ရပမပုံအတွင်း တင်ပပထားသည့် သုံးသပ်ချက်မှာ ‘စိုက်ပျ ိုးထားရကကာင်း အရထာက် အထားေှိသည့် ဆီအုန်း
စိုက်ခင်း ဧေိယာ’ အချက်အလက်ကို အရပခပပုထားဖပီး၊ ခွင့်ပပုမိန့်ေဧေိယာ ပပင်ပတွင် စိုက်ပျ ိုးထားရသာ ဆီအုန်း
စိုက်ခင်းဧေိယာများအား အနီရောင်ပဖင့် ရဖာ်ပပထားကာ၊ ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာ အတွင်း စိုက်ပျ ိုးထားရသာ ဆီအုန်း
စိုက်ခင်း ဧေိယာများအား အစိမ်းရောင်ပဖင့် ရဖာ်ပပထားသည်။  အရေးကကီးအချက်တစ်ချက်အပဖစ် ဤရနောတွင်

၁၂   ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာနယန်ိမိတအ်တွငး် ‘စိုက်ပျ ိုးထားရကကာငး် အရထာကအ်ထားေှိသည့် ဆီအုနး်စိုကခ်ငး် ဧေိယာ’ ကိုပပထားသည့် တနသသာေီတိုငး်

ရပမပုကံို ရနာကဆ်ကတ်ွဲ ၄ တွင ်ကကည့်နိုငသ်ည်
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ေုံ ၁၁
တနသသာရီတိုင်းဝတာင်ေိုင်းရှိ 
စိုက်ေျ ိုးပေီးစိုက်ြင်းဧရိယာ /ြေင့်ခေုမိန့်ရ 
ဧရိယာ အဝခြအဝန
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ေုံ ၁၃
ြေင့်ခေုမိန့်ရ 
ဧရိယာနယ်နိမိတ်အတေင်းနှင့် 
အခေင်တေင်စိုက်ထားသာဆီအု
န်းစိုက်ြင်းများ (ဧက ၆,၀၀၀
 အထက်) 

ေုံ ၁၂ 
ြေင့်ခေုမိန့်ရ ဧရိယာနယ်နိမိတ် 
အတေင်းနှင့် အခေင်တေင်စိုက်ထား
ဝသာဆီအုန်းစိုက်ြင်းများ (ဧက 
၆,၀၀၀ဝအာက်)  

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

ဦး
ပိုင

် လ
ီမိတ

က
်

M
SP

P

ေအ
းရ

ှား
ေဝ

ါလ
်

စိုက
်ပျ

ိးေ
ရး

ဉီး
စီး

ဌာ
န 

(ေ
ရတ

ံခွန
်)

စိုက
်ပျ

ိးေ
ရး

ဉီး
စီး

ဌာ
န 

(ဟ
က

်စဒ
င်း

)

စိုက
်ပျ

ိးေ
ရး

ဉီး
စီး

ဌာ
န 

(ဧ
က

နိ)

စိုက
်ပျ

ိးေ
ရး

ဉီး
စီး

ဌာ
န 

(တ
လ

ိုင်း
ယ

ာ)

ပိုေ
က

ာင
်း(ေ

ရြ
ဖ

)

ထ
ူး ထ

ေရ
းဒ

င်း

ဦး
ေအ

ာင
်နိုင

်

Ad
va

nc
e 

Se
af

oo
d 

In
du

st
rie

s

ေရ
သ

ံလ
ွင်

အ
ထ

ရို 
အ

ဂရ
ို

ေရ
ဆ

ီအ
ုန်း

စက
်မဝ

န်
က

ီးဌ
ာန

 (၁
)

M
AC

စီေ
က

ဘ
ီ

ြမ
န်

ိုင်ြ
မင

့်

စူပ
ါဝ

မ်း

ဗင
်းေ

တ
့ချ

်

ေက
ျာ်ေ

မာ
င် 

၁၉

စတ
ီးစ

တ
ုန်း

 

တ
က

်ေန

M
RP

P

16% 3% 29% 4% 4% 5% 30%50% 26%21% 4% 5%

49% 7% 69%

58%
9%

60%49%

8%

3%

ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ငန်း

ဧက

ခွင့်ြပမိန်ရ ဧရိယာအတွင်းရှိ စိုက်ခင်း
ခွင့်ြပမိန်ရ ဧရိယာြပင်ပရှိ စိုက်ခင်း                

အ
ဏ

ဝါ
စိုး

မိုး
ဏေဒ

ါရ
ီရီဝ

င်း

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

ယုဇန ၁ 

ပိုေကာင်း 

(ေကာ့ေသာင်း)
ေတာင်ဒဂုံ

 ြပည့်ြဖိးထွန်း 

ယုဇန (၂ )
ဒဂုံ တင်းဘား

18% 19%
8% 7% 46%

41%

46%

9%

ခွင့်ြပမိန်ရ ဧရိယာအတွင်းရှိ စိုက်ခင်း
ခွင့်ြပမိန်ရ ဧရိယာြပင်ပရှိ စိုက်ခင်း                

ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ငန်း

ဧက

အဏဝါထွန်း 

ဏ
ေရကေမာဇ

ဘ

မှတ်သား ထားစောတစ်ခုမှာ အကယ်၍ ‘ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုး ထားရကကာင်း စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်သူများက ရပပာသည့် 
ဧေိယာ’ အချက်အလက်ကို အရပခပပု၍ ဆီအုန်း စိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာကိုသုံးသပ်မည် ဆိုပါက၊ ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာ
နယ်နိမတ် ပပင်ပတွင် ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုး ထားရသာဧေိယာမှာ ယခုထက်ပို၍များရပမည်။

ပုံ ၁၁ သည် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာနယ်နိမိတ်ပပင်ပတွင်ေှိရနသည့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း အားလုံးကို ခခုံငုံဖပီး ပထဝီ
ရပမပပင်ရနောများကို ရဖာ်ပပထားဖပီး၊ ယင်းပုံထဲတွင် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာအတိုင်း လိုက်နာကာ စိုက်ပျ ိုးထားသည့်
ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်း ရတွ့ေနိုင်ရပသည်။ ရအာက်တွင် ရဖာ်ပပထားသည့် ပုံ ၁၂ နှင့် ပုံ ၁၃ တို့
တွင် ဆီအုန်း စိုက်ခင်းလုပ်ငန်း ၃၄ ခု၏ လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီတွင် သူတို့ခွင့်ပပုမိန့်  ဧေိယာနယ်နမိတ် အတွင်းနှင့်
အပပင်တို့တွင် စိုက်ပျ ိုးထားသည့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ဧေိယာအချ ိုးအစား ောခိုင်နှုန်းများအား ရဖာ်ပပထားသည်။ 
ထိုောခိုင်နှုန်းပမာဏသည် စိုက်ပျ ိုးထားသည့် စိုက်ခင်းဧေိယာ စုစုရပါင်းအနက် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာနယ်နိမိတ်
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ပပင်ပတွင် စိုက်ပျ ိုးထားရသာ စိုက်ခင်းဧေိယာ၏ ောခိုင်နှုန်းကို ရဖာ်ညွှန်းသည်။ ပို၍ေှင်းလင်းရစေန်၊ ယင်း ဂေပ်
ပုံများတွင် ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧက ၆၀၀၀ အထက်နှင့် ဧက ၆၀၀၀ ရအာက် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများအား ခွဲပခားရပး
ထားသည်။

ထိုပုံ ၁၂ နှင့် ၁၃ တွင်ပင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ငန်းအများအပပားသည် သူတို့စုစုရပါင်းစိုက်ပျ ိုးထားသည့် ဆီအုန်း
စိုက်ခင်း ဧေိယာ တစ်ဝက်နီးပါးခန့်ကို ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာ ပပင်ပတွင် စိုက်ပျ ိုးထားသကဲ့သို့၊ အချ ို့တွင် စိုက်ခင်း 
တစ်ဝက်ရကျာ်မှာ ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာပပင်ပတွင် ရောက်ရနသည်ကို ရတွ့ေှိေသည်။ ယင်းတို့သည် ခွင့်ပပုမိန့်ကို 
ချ ိုးရဖာက်ထားနိုင်ရကကာင်း ညွှန်းဆိုရနသည်ကို ရတွ့ေသည်နှင့်အတူ တဖပိုင်နက်ထဲမှာပင် ပိုကကီးရသာ စိုက်ခင်း
လုပ်ငန်းများက လုပ်ထားသည့် ပိုအရလးထားစော အရပခအရနကိုလည်း ပုံ ၁၂ တွင် ရတွ့ေသည်။ ယင်းမှာ 
ရဖာ်ပပပါ ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ၃ ခုကို ကကည့်ပါက သူတို့ စိုက်ပျ ိုးထားဖပီးရသာ စိုက်ခင်းများ၏ ၄၀%သည် သူတို့
ေထားသည့် ခွင့်ပပုမိန့်က ရပးထားသည် ဧေိယာနယ်နိမိတ်ပပင်ပတွင် ရောက်ရနသည်ကို ရတွ့ေရပမည်။ ထို့ပပင်
နယ်နိမိတ် ပပင်ပရောက်ရနသည့် စိုက်ခင်း ဧေိယာ ဧက အရေအတွက်ကို ကကည့်လျှင်လည်း ဧေိယာမှာ ကျယ်ပပန့်
လှသည့် ဧေိယာများ ပဖစ်ရနသည်ကို ရတွ့ေရပမည်(စိုက်ခင်းလုပ်ငန်း ၃ ခု တွင် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာနယ်နိမိတ် 
ပပင်ပ စိုက်ခင်းဧကရပါင်း ၄,၈၀၀၊ ၆,၉၀၀ နှင့် ၁၂,၄၀၀ ဧက အသီးသီးေှိသည်)။  ထို့ပပင် ယုဇန ဆီအုန်းစိုက်ခင်း
လုပ်ငန်းကို ကကည့်ပါက စိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာ၏ ၉% သာ ခွင့်ပပုမိန့်ေဧေိယာ ပပင်ပတွင်သာေှိသည် ဆိုရသာ်လည်း 
ယင်းဧေိယာ အကျယ်အဝန်း မှာ ၄,၈၀၀ ဧကနီးပါးခန့်ေှိသည်။  အထက်တွင် ရေးသားထားသကဲ့သို့၊ စိုက်ခင်း
လုပ်ကိုင်သူများအရနပဖင့် မည်သည့် အရကကာင်းများရကကာင့် စိုက်ခင်းခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာပပင်ပတွင် ဆီအုန်းများ 
စိုက်ပျ ိုးရနသနည်း ဆိုသည်ကို ပိုမိုနားလည်လာနိုင်ေန်အတွက် ရနာက်ထပ် ရလ့လာစစ်ရဆးမှုများ ပပုလုပ်
ေန်လိုအပ်ရနရကကာင်း အကကံပပုအပ်သည်၊ သို့မှသာ ထိုအရေးကိစ္စကို ရပဖေှင်းနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်ရသာ
ရပခလှမ်းများကို အစပပုနိုင်ရပမည်။ 

၄.၄ ြေင့်ခေုမိန့်ရ ဧရိယာများအတေင်းတေင် ရေ်ရွာအသိုင်းအေိုင်းက ရိုးရာဝခမလုေ်ေိုင်ြေင့်ခဖင့်
ခဖစ်ဝစ၊ အခြားနည်းလမ်းများအရ အသိအမှတ်ခေုထားဝသာ ဝခမလုေ်ေိုင်ြေင့်ရခဖစ်ဝစ ဝခမယာ
အသုံးြျခြင်း

ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်း၏ ရပမယာအသုံးချပခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နားလည်ရအာင်ရလ့လာဖပီး မှတ်တမ်းပပုစု နိုင်ရေး
မှာ အချနိ်များစွာသုံးေရသာ အလုပ်တစ်ခုပဖစ်သလို ရကျးလက်အသိုင်းအဝိုင်း၏ အသက်ရမွး ဝမ်းရကျာင်းမှုကို 
ကျယ်ကျယ်ပပန့် ပပန့်  ကွင်းဆင်း ရလ့လာေရသာ အလုပ်လည်း ပါဝင်သပဖင့် လူအင်အား များစွာ လိုအပ်ရသာ 
လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ပဖစ်သည်။ ထိုသို့ရသာ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ငန်း ၅၀ အတွက် လုပ်ရဆာင်နိုင်
ရေးမှာ ယခု ရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့က စွမ်းရဆာင်နိုင်သည့် အတိုင်းအတာထက် ရကျာ်လွန်ရနပါသည်။ 
သို့ရသာ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်က ပပုလုပ်ခဲ့သည့် ယခုရလ့လာဆန်းစစ်မှု၏ ရေှ့ရပပးစီမံချက် အတွင်းတွင် OneMap 
Myanmar စီမံကိန်းအရနပဖင့် ရေပဖူဖမို့နယ်အတွင်းေှိ ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ငန်း တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်ဖပီး ေပ်ေွာ
အသိုင်းအဝိုင်း၏ ရပမအသုံးချမှု၊ စိုက်ခင်းနှင့် ဆက်စပ်ကာ ပဖစ်ရပါ်လာသည့် ရပမယာပဋိပက္ခများ စသည်တို့ကို 
အရသးစိတ် ရလ့လာတိုင်းတာရေးအတွက် ေွာသူေွာသားများ၊ ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ပိုင်ေှင်များ၊ အေပ်ဘက်အဖွဲ့
အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရေသဆိုင်ော အစိုးေဌာန ကိုယ်စားလှယ်များ စသည့် ဆက်စပ်ပတ်သက်
သူများ အားလုံးပါဝင်သည့် အဖွဲ့ပဖင့် ကွင်းဆင်းရဆာင်ေွက် ရေးကို ရထာက်ကူ ပံ့ပိုးရပးခဲ့သည်။ ထိုကွင်းဆင်း
ရလ့လာရေးသည် ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းအရနပဖင့် ရပမယာများကို မည်သို့မည်ပုံ အသုံးပပုရနကကသည်ကို ရလ့လာ
ရတွ့ေှိနိုင်ခဲ့ဖပီး ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများအတွက် ရပမရနောချထားရပးမှုများက ထိုသို့ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်း၏ ရပမယာ
အသုံးချမှုအရပါ် ထိခိုက်နိုင်သည်ကို ရတွ့ေှိခဲ့ေသည်။ ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းက ရပမယာအသုံးပပုမှုများသည် 
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များရသာအားပဖင့် ရိုးော ရပမလုပ်ပိုင်ခွင့် နည်းလမ်းအေ အသုံးပပုရနကကပခင်းပဖစ်ဖပီး ဆီအုန်း ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာ
အတွင်းေှိ ဆီအုန်း မစိုက်ပျ ိုးထားသည့် ဧေိယာများအတွင်းတွင် ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းက ထိုနည်းလမ်းပဖင့် 
ရပမယာများကို အသုံးချထားသည်ကိုလည်း ရတွ့ေသည်။ 

၂၀၁၇ မတ်လ အတွင်းက ပပုလုပ်ခဲ့သည့် ကွင်းဆင်းတိုင်းတာရေးတွင် ရေပဖူဖမို့နယ်အတွင်းေှိ ရေါ်ေီေီဝင်း၏ 
ဆီအုန်းစိုက်ခင်းခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာနယ်နိမိတ်အတွင်းတွင် ေွာသူေွာသားများက ရပမယာကို 
မည်သို့အသုံးပပုရနသည်ကို ရလ့လာဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ခွင့်ပပုမိန့်ေ 
ဧေိယာနယ်နိမိတ်များ အတွင်းတွင် ေွာသူေွာသားများနှင့် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းမှ အသုံးပပုထားရသာ ရပမများအား 
ရပမပုံဆွဲသတ်မှတ်ကာ ယင်းတို့အတွင်းေှိ ရပမဧေိယာ အကျယ်အဝန်းကို တွက်ချက်ယူခဲ့ပါသည်။ ရေါ်ေီေီဝင်း 
ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ငန်းသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ရပးခဲ့သည့် VFV ခွင့်ပပုမိန့်အေ လုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်ရန
ပခင်းပဖစ်ဖပီး ၂၀၁၇ မတ်လတွင် ယင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရနသည်မှာ ၁၇ နှစ် ေှိရနဖပီပဖစ်သည်။ သို့ရသာ်ပငားလည်း
ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာအတွင်းတွင် ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးထားသည့် ဧေိယာမှာ အနည်းငယ်သာေှိသည်ကို ကွင်းဆင်း 
ရလ့လာတိုင်းတာရေးအဖွဲ့က ရတွ့ေှိခဲ့ေသည်။ ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးထားရသာ ဧကရပါင်း ၃၇ ဧက သို့မဟုတ် 
ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာစုစုရပါင်း၏ ၇% တွင်သာ ဆီအုန်းစိုက်ထားသည်ကို ကွင်းဆင်းတိုင်းတာရေးအဖွဲ့ အရနပဖင့် 
ရတွ့ခဲ့ေဖပီး အပခား ၂၃ ဧကသည် အေင်တစ်ချနိ်က ဆီအုန်း “စိုက်ပျ ိုးထားနိုင်ဖွယ်ော” ေှိနိုင်ရသာ် လည်း 
ယခုအချနိ်တွင် ရပါင်းပင်များ ဖုံးလွှမ်းရနပခင်း သို့မဟုတ် ရသရနသည့် ဆီအုန်းပင်များကိုသာ ရတွ့ခဲ့ေသည်။  
စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းပိုင်ေှင်အရနပဖင့် ဆီအုန်းခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာအတွင်းတွင် ောဘာ၊ ကွမ်းသီး၊ ငှက်ရပျာ၊ ကကံ စ
သည့် သီးနှံများအပါအဝင် အပခားသီးနှံပင်များအား စိုက်ပျ ိုးထားသည်ကို ကွင်းဆင်း ရလ့လာရေးက ရတွ့ေှိခဲ့ေ
သည် (FSWG, 2017)။ စုစုရပါင်းအားပဖင့် စိုက်ခင်း လုပ်ငန်းေှင်သည် ရပမဧက ၃၁၉ ဧကခန့် သို့မဟုတ် ခွင့်ပပုမိန့်
ေ ဧေိယာစုစုရပါင်း၏ ၆၃% မျှကိုသာ အသုံးချထားဖပီး ယင်းတွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းအတွက် အနည်းငယ်မျှရသာ 
ရပမဧေိယာကိုသာ အသုံးပပုထားရကကာင်းရတွ့ေသည်။

ကွင်းဆင်းတိုင်းတာရေးအဖွဲ့သည် ယင်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာထဲတွင် အနီးအနားေွာ ၄ ေွာမှ 
ရတာင်သူလယ်သမား ၂၂ ရယာက်တို့က သီးနှံမျ ိုးစုံ အထူးသပဖင့် သီဟိုဋ္ဌ်ပင်ကို စိုက်ပျ ိုးထားကကသည်ကို ၎င်း၊ 
ကွမ်းသီး၊ ောဘာ၊ ငှက်ရပျာ၊ ကကံ စသည်တို့ကို လုပ်ကွက်ငယ်များအပဖစ် စိုက်ပျ ိုးထားကကသည်ကို ၎င်း 
ရတွ့ခဲ့ေသည်။ ထို့ပပင် စိုက်ပျ ိုးထားသည့် ရပမဧေိယာများကို တိုင်းတာကာ ရပမပုံများရေးဆွဲခဲ့သည်။ 
စုစုရပါင်းအားပဖင့် ယင်းလုပ်ကွက်ငယ် ရတာင်သူလယ်သမားများက ယူထားသည့် ရပမဧေိယာမှာ ၁၂၅ ဧကခန့် 
သို့မဟုတ် စိုက်ခွင်းခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာစုစုရပါင်း၏ ၂၅% ခန့်ေှိဖပီး ယင်းတို့အား ဥပရေအေ မဟုတ်ဘဲ လူမှုရေးနှင့် 
အပခားနည်းလမ်းများအေ အသိအမှတ်ပပုထားရသာ ရပမလုပ်ပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ရိုးော ရပမလုပ်ပိုင်ခွင့် တို့အေ 
လုပ်ကိုင်ရနကကပခင်း ပဖစ်သည်။ ရအာက်ပါ ပုံ ၁၄ တွင် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းေှင်နှင့် ေွာသူေွာသားများက အသုံးပပု
ထားသည့် ရပမဧေိယာများကို ကွင်ဆင်းတိုင်းတာရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့က ရပမပပင်ဆိုင်ောအချက်အလက်များ 
ထည့်သွင်းကာ ဆွဲထားသည့် ရပမပုံကို ရဖာ်ပပထားသည်။

ကွင်းဆင်းတိုင်းတာရေးရဆာင်ေွက်စဉ် စိုက်ခင်းခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများအတွင်း ရပမအသုံးပပုမှုများကို မှတ်သား
ထားနိုင်ရုံမျှသာမကဘဲ စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းေှင်များက ရပမများကို သိမ်းဆည်းသွားသပဖင့် သူတို့အစဉ်အဆက် 
လုပ်ကိုင်ခဲ့ကကသည့် ရပမယာများ ဆုံးရှုံးခဲ့ေသည်ဟု ေွာသူေွာသားများ၏ ရပပာကကားချက်များကိုလည်း မှတ်တမ်း
တင်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုကွင်းဆင်း တိုင်းတာရေးအတွင်းပပုစုခဲ့သည့် အနီးအနားရကျးေွာများ၏ သမိုင်းအကျဉ်းတွင် 
ရဖာ်ပပထားချက်အေ အဆိုပါဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းသည် ရကျးဇူးရတာ်ေွာက ေွာသူေွာသားများ အစဉ်အဆက်
 လုပ်ကိုင်ရနကကသည့် ရပမများကို သိမ်းဆည်းခဲ့သပဖင့် နဂိုကတည်းက စစ်ေဏ်ရကကာင့် ထိခိုက်ခံရနေသည့် ေွာ
မှာ ပို၍ထိခိုက်ခံခဲ့ေဖပီး သူတို့အဆိုအေ ထိုစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းမှ သိမ်းဆည်းသွားရသာ သူတို့၏ ရိုးော ရပမများအား
 လုပ်ပိုင်ခွင့်ေလိုသည့် ဆန္ဒေှိကကသည်(Ibid: Section 9.10)။ 
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ယင်း ကွင်းဆင်းရလ့လာမှုသည် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းရပါင်း ၅၀ ခုမှ တစ်ခုထဲရသာ စိုက်ခင်းအား 
အရသးစိတ်ရလ့လာပခင်း ပဖစ်ရသာ်လည်း အပခားဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အလားတူပင် 
ေွာသူေွာသားများက အသုံးချရနသည့် ရပမယာများအား ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာနယ်နိမိတ်များအတွင်းတွင် ရတွ့ေ

ေုံ ၁၄ 
ဝဒါ်ရီရီေင်း ဆီအုန်းစိုက်ြ
င်းြေင့်ခေုမိန့်ရဧရိယာအတေ
င်းတေင် ရွာသူရွာသားများက 
အသုံးခေုဝနသည့်ဝခမဧရိယာများ

နိုင်ရပသည်။ ထိုသို့ေှိရနကကရကကာင်းကို ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများဆိုင်ော ရပမယာပဋိပက္ခများအား တင်ပပသည့် 
အပခားအစီေင်ခံစာများတွင်လည်းရတွ့ေသည် (ALARM et.al., 2018; Tarkapaw et.al., 2016; Lundsgaard-
Hansen, 2018; Naw Betty Han, 2017).

နှိုင်းယှဉ်ချက်အေ ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာပမာဏ နည်းပါးရသာ ရေါ်ေီေီဝင်း စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းအတွင်း အချ ိုး 
အစားအေ ကျယ်ရပပာသည့် ဧေိယာတွင် ေွာသူေွာသားများက ရပမအသုံးချမှုများေှိရနသည့်အရေးသည် မူဝါေ 
ချမှတ်သူများ၊ ေင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများ၊ ရေသခံ ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းတို့အတွက် အဓိကပပဿနာ တစ်ခုဟု ညွှန်းဆို
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ရနရပသည်။ သို့ပဖစ်၍ အကျယ်အပပန့်လုပ်ကိုင်သည့် စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ရပမယာသိမ်းဆည်းမှုနှင့် 
ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းက ရပမယာနှင့် သဘာဝအေင်းအပမစ်များအား အသုံးပပု နိုင်ရေးအတွက် ဓရလ့ထုံးတမ်းအေ
သတ်မှတ်ထားချက်များ မည်ကဲ့သို့ အံဝင်ဆီရလျာ် လိုက်ဖက်ညီရအာင် ပပုလုပ်ေမည်နည်း ဆိုသည့် အရမးကို 
ရပဖဆိုနိုင်ေန် လိုအပ်ရနရပသည်။ ရိုးော ရပမအသုံးချမှုနှင့် ဘုံရပမအပဖစ် အသုံးချမှုများကို အသိအမှတ်မပပုထား
သည့် ဥပရေ မူရဘာင်ဆိုင်ော လစ်ဟာကွက်များ လက်ေှိအချနိ်တွင် ေှိရနပခင်းရကကာင့် ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းက 
အသုံးပပုရနရသာ ရပမဧေိယာများအား တေားဝင် အသိအမှတ်ပပု ထားပခင်းမေှိသပဖင့် ရပမယာအရပမာက်အများ
ကို သိမ်းဆည်းမှုများက ပတ်ဝန်းကျင်အနီးအနားေှိ ေပ်ေွာ အသိုင်းအဝိုင်းအားထိခိုက်သွားမည့် အန္တောယ်မှာ 
ကကီးမားလှသည်။  ၂၀၁၆ ခုနှစ် အမျ ိုးသားရပမအသုံးချမှု မူဝါေ (National Land Use Policy -NLUP) နှင့် ၂၀၁၈ခု
နှစ်တွင် မွမ်းမံပပင်ဆင် လိုက်သည့် ရပမလွတ် ရပမလပ်နှင့် ရပမရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေး ဥပရေ (VFV Law) (အဆိုပါ 
၂ခုလုံးသည် ရပမယာနှင့် သစ်ရတာများအား ဓရလ့ထုံးတမ်း လုပ်ပိုင်ခွင့်များအေ လုပ်ကိုင်ရနကကသည်များ ေှိ
ရနသည် ဆိုသည်ကို လက်ခံအသိအမှတ်ပပု ထားသည်) တို့အေ ရပမဧကများစွာပဖင့် အကျယ်အပပန့်လုပ်ကိုင်
သည့် စိုက်ပျ ိုးရေး လုပ်ငန်းများသည် ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းက မျ ိုးရိုးအစဉ်အဆက်နှင့်ချကီာ မှီခိုရနေသည့် 
ရပမယာနှင့် အေင်းအပမစ်များအား ထိခိုက်မှု မပဖစ်ရစေန် အရလးဂရုပပုထားေရပမည်။ ထိုအရေးအား ဤ
အစီေင်ခံစာရနာက်ပိုင်း ရဆွးရနွး တင်ပပသည့် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုတွင် ထပ်မံ အကျယ်ချဲ့တင်ပပထားသည 
်(အခန်း ၅ (၆) တွင်)။

၄.၅ ဆီအုန်းသည် သစ်ဝတာခေုန်းတီးမှုကို ခဖစ်ဝစသည့် တေန်းအားတစ်ြု

အရေှ့ရတာင်အာေှနှင့် ကမောတစ်ဝန်းတွင် ရပမဧကများစွာအသုံးပပုဖပီး အကျယ်အပပန့်  အတိုင်းအတာပဖင့် 
လုပ်ကိုင်သည့် သစ်ပင်စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများအား သစ်ရတာပပုန်းတီးမှုကို ပဖစ်ရစသည့် အဓိက 
အရကကာင်းတေား တေပ်အပဖစ် သတ်မှတ်ရလ့ေှိကကသည်။ ဥပမာ ဆိုေရသာ် အင်ေိုနီးေှားနှင့် မရလးေှား တို့တွင် 
သစ်ရတာပပုန်းတီးမှုကို ပဖစ်ရစသည့်အဓိက တွန်းအားတစ်ခုမှာ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများရကကာင့်ဟု ဆိုကကသည်
(Schrier-Uijl, 2013; Guardian, 2020)။ ပမန်မာနိုင်ငံတွင်းေှိ ဆီအုန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အလားတူ 
စိုးေိမ်ပူပန်မှုများ ထွက်ရပါ်ရနပါသည်။ ALARM နှင့် တနသသာေီရေသဆိုင်ော အေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများက 

ေုံ ၁၅ 
ယြင် နှင့် ယင်းဝနာက်ေိုင်းကာလ သစ်ဝတာဖုံးလွှမ်းမှုကိုဝဖာ်ခေသည့် ပဂိုလ်တု ဓာတ်ေုံ
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ထုတ်ရဝသည့် အစီေင်ခံစာတစ်ခုတွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ငန်းတစ်ခု တည်းရကကာင့် ဘုတ်ပပင်းဖမို့နယ်အတွင်း
တွင် ဧကရပါင်း  ၁၆,၀၀၀ အကျယ်အဝန်းေှိသည့် သစ်ရတာကို ဆုံးရှုံးသွားရစခဲ့သည်ဟု ရေးသားထားသည် 
(ALARM et.al., 2018, pp. 15-17)။ 

ထိုစိုးေိမ်မှုများရကကာင့် ရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့အရနပဖင့် အေင်အချနိ်ကာလများက ရဝးကွာလွန်းလှသည့် 
အပမင့်တစ်ရနောမှ ကကည့်ရှုတိုင်းတာသည့်နည်းများ (remote sensing) သုံး၍ ေယူထားသည့် သစ်ရတာ ဖုံးလွှမ်း
 ဧေိယာအချက်အလက်များအားအရပခပပုကာ သစ်ရတာပပုန်းတီးမှု အရပါ် ရိုးစင်းေှင်းလင်းသည့် သုံးသပ်မှုတစ်
ခုကို ရဆာင်ေွက်ခဲ့သည်။ 

အကျယ်အပပန့်စိုက်ပျ ိုးသည့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများရကကာင့် သစ်ရတာပပုန်းတီးမှု ပဖစ်ရစသည် ဆိုသည့်
အရပါ် ပို၍နားလည်လာရစေန် ‘စိုက်ပျ ိုးထားဖပီးရကကာင်း အရထာက်အထားေှိသည့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ဧေိယာ’ 
နှင့် ‘ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းေှင်များက ရပပာရသာ စိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာ’ ဆိုင်ော အချက်အလက်များကို 
သစ်ရတာဖုံးလွှမ်းဧေိယာပဖင့် နှိုင်းယှဉ်ဖပီး ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ (Leimgruber et.al., 2015) စတင်၍ ကကည့်ရှုခဲ့သည်။ 
ရအာက်ပါ ပုံ ၁၆ တွင် ရတွ့ေှိချက်များအား ပုံရဖာ်ပပသထားသည်။ ဆီအုန်း စိုက်ပျ ိုးဖပီး ရကကာင်းအရထာက်အထား
ေှိသည့် စိုက်ခင်းဧေိယာနှင့် ဆိုပါက ပဖစ်သွားသည့် သစ်ရတာဆုံးရှုံးမှုကို အနီရောင်ပဖင့် ပပသထားဖပီး၊ စိုက်ခင်း
လုပ်ငန်းေှင်များက ရပပာသည့် ဆီအုန်း စိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာပဖင့်ဆိုပါက ပဖစ်သွားသည့် သစ်ရတာဆုံးရှုံးမှုအား 
အဝါရောင်ပဖင့် ရဖာ်ပပထားသည်။ 

သစ်ရတာများမှာ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများက ရပမကိုမေေှိစဉ် အချနိ်ကတည်းကပင် ခုတ်ထား
ဖပီးနှင့်ရသာ အရပခအရနများလည်း ေှိနိုင်ပခင်းရကကာင့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများရကကာင့် သစ်ရတာ ပပုန်းတီးမှု ပဖစ်ေ
သည်ဟု ကျနိ်းရသရပါက်သတ်မှတ်ေန်မှာ မပဖစ်နိုင်ရပ။ သို့ရသာ် ပုံ ၁၆ ကို ကကည့်ပါက တနသသာေီတိုင်းအတွင်း 
ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများနှင့် သစ်ရတာပပုန်းတီးမှုများ ဆက်စပ်သည်ဆိုသည့် သီအိုေီ မှန်ကန်ရကကာင်းကို 
အခိုင်အမာပပဆိုရနရပသည်။ ပုံတွင်ပပဆိုရနသည့်အတိုင်း သစ်ရတာပပုန်းတီးမှု သည် ရတာင်ပိုင်းကျသည့် 
ဆီအုန်းစိုက်ခင်းဇုန်များေှိော ဘုတ်ပပင်းနှင့် ရကာ့ရသာင်း တစ်ဝိုက်တွင် သိသာစွာ ေှိရနရပသည်။ ဤသုံးသပ်
ရလ့လာမှုသည် ၂၀၀၀ ခုနှစ်က စကကည့်မည်ဆိုက သစ်ရတာ ဧေိယာ ၁၁၈,၀၀၀ မှ ၁၅၂,၅၀၀ ဧကအကကား 
ပပုန်းတီးဆုံးရှုံးခဲ့ရကကာင်း ပပဆိုရနသည်။ ထို့ပပင် ၂၀၀၀ ခုနှစ်မတိုင်မီတွင် ရကာ့ရသာင်း ဖမို့နယ်အတွင်း 
သစ်ရတာဧေိယာအများအပပား ေှင်းလင်းထားခဲ့ရသာရကကာင့် သစ်ရတာ ပပုန်းတီးသည့် အတိုင်းအတာပမာဏ 
အချ ိုးအစားမှာ ယခု သုံးသပ်ချက်ထက်ပင် ပို၍ပမင့်မားနိုင်သည်ကို သတိချပ်သင့်သည်။ 

ဇယား ၁၂ -၂၀၀၀ ြုနှစ်ဝနာက်ေိုင်း ဆီအုန်းဝြကာင့် ခေုန်းတီးသေားနိုင်သည့် သစ်ဝတာ ဧရိယာ 

အြျက်အလက် Dataset သစ်ဝတာခေုန်းတီးသည့်ဧရိယာ (ဧက)

Dataset A – စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းေှင်များက ဆီအုန်း 
စိုက်ပျ ိုးဖပီးဟု ရပပာသည့်ဧေိယာများ

152,500

Dataset B – စိုက်ပျ ိုးဖပီးရကကာင်း 
အရထာက်အထားေှိသည့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ဧေိယာ 

118,000

မှတ်ြျက် - OneMap Myanmar ၏ GIS သုံးသေ်ြျက်



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု
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ေုံ ၁၆ 
၂၀၀၀ ြုနှစ်ဝနာက်ေိုင်း 
ဆီအုန်းဝြကာင့်ခဖစ်လာသည့် 
သစ်ဝတာခေုန်းတီးမှု



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု
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၄.၅.၁ ေကတိအတိုင်းရှိဝနဝသာ သစ်ဝတာများအား လက်ရှိ ြေင့်ခေုမိန့်များမှ ဝေးလာနိုင် သည့်
အန္တရာယ် 

၂၀၀၀ ခုနှစ်ရနာက်ပိုင်း သစ်ရတာပပုန်းတီးမှု သုံးသပ်ချက်အပပင် ရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့သည် အရကာင်း 
ပကတိအတိုင်းေှိရနသည့် သစ်ရတာများအရပါ် လက်ေှိထုတ်ထားရပးဖပီးသား ခွင့်ပပုမိန့်များက မည်သို့ ထိခိုက် 
လာနိုင်ရပခေှိသည်ကို ရလ့လာခဲ့ရပသည်။ ရအာက်ပါ ပုံ ၁၇ သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ေှိရနသည့် သစ်ရတာဖုံးလွှမ်း 
ဧေိယာအချက်အလက် (Connette et.al. 2018) နှင့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းအတွက် ချရပး ထားသည့် ခွင့်ပပုမိန့်ေ 
ဧေိယာများအတွင်း အရကာင်းပကတိအတိုင်းေှိရနသည့် သစ်ရတာ ဧေိယာများအား သတ်မှတ်ရဖာ်ပပထားသည်။ 
ထိုရပမပုံတွင် လက်ေှိ ထုတ်ရပးထားသည့် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများ အတွင်း (MIC ခွင့်ပပုမိန့်များအပါအဝင်) ဇူလိုင် 
၂၀၁၉ ခုနှစ်ကာလတွင် ေှိရနရသာ ပကတိ သစ်ရတာဧေိယာများကို (အနီရောင်) ပဖင့် ညွှန်းဆိုပပထားသကဲ့သို့၊ 
လမုရတာ ဧေိယာများကို (ခေမ်းရောင်) ပဖင့် ပပသထားသည်။ ရအာက်ပါ ဇယား ၁၃ တွင် ယခု ရလ့လာဆန်းစစ်
ချက်အေ ရတွ့ေသည့် လက်ေှိ ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများ အတွင်းေှိရနရသာ ပကတိ သစ်ရတာဧေိယာများနှင့် လမု
ရတာဧေိယာများအား ရဖာ်ပပထားသည်။  

ဇယား ၁၃ - လက်ရှိြေင့်ခေုမိန့်များအတေင်းရှိဝခမဧရိယာများတေင် ဖုံးလွှမ်းဝနဝသာ သစ်ဝတာများ

ြေင့်ခေုမိန့်ရ ဧရိယာများအတေင်းဖုံးလွှမ်းဝနသည့် သစ်ဝတာ ဧရိယာ (ဧက)

ပကတိအတိုင်း ေှိရနသည့် သစ်ရတာ 241,300

လမုရတာ 23,191

မှတ်ချက် - OneMap Myanmar ၏ GIS သုံးသပ်ချက်

ဤရတွ့ေှိချက်များအရပါ်တွင် မူတည်ဖပီး အရကာင်းပကတိအတိုင်းေှိရနသည့် သစ်ရတာဧေိယာ များအတွင်း
တွင် ချရပးထားသည့် ဆီအုန်းခွင့်ပပုမိန့်များ အားလုံးကို ပမန်မာနိုင်ငံအစိုးေအရနပဖင့် ပပန်လည် သုံးသပ်စစ်ရဆး
ေန် အကကံပပုအပ်ပါသည်။ သို့မှာသာ သစ်ရတာဧေိယာတစ်ခုကို အသုံးပပုေန် ခုတ်ထွင်မည် ဆိုပါက အလားတူ 
သစ်ရတာ ဧေိယာကို ပပန်လည်စိုက်မည်ဆိုသည့် Zero Net Deforestation ေည်မှန်းချက် ရအာင်ပမင်ရေး
အတွက်ချမှတ်ထားရသာ Aichi Targets of the Convention on Biological Diversity နှင့်  ောသီဥတုရပပာင်းလဲ
မှုဆိုင်ော ကုလသမဂ္ဂမူရဘာင် သရဘာတူညီချက်( United Nations Framework Convention on Climate 
Change - UNFCCC) တို့အား ပပည့်မီရအာင် ရဆာင်ေွက်မည် ဆိုသည့် ပမန်မာ အစိုးေ၏ သန္နိဌာန်ချမှတ်ချက်နှင့်
ကိုက်ညီရပမည်။ ထိုသန္နိဌာန်ချက်များ ပပည့်မီရစရေး အတွက် လက်ေှိအချနိ်တွင် ေှိရနရသးသည့် အရကာင်း
ပကတိသစ်ရတာများအား ထိန်းသိမ်းရေးကို လုပ်ရဆာင် ေရပမည်။ ရအာက်ပါပုံ ၁၇ တွင် ရဖာ်ပပထားသကဲ့သို့ 
အနည်းငယ်မျှရသာ ခွင့်ပပုမိန့်များ (အထူးသပဖင့် ဘုတ်ပပင်းဖမို့နယ် ရပမာက်ပိုင်းမှ MIC ခွင့်ပပုမိန့်များ) အား 
ပပန်လည်သုံးသပ်မည်ဆိုပါက အရကာင်းပကတိ သစ်ရတာများအား ထိခိုက်သွားမည့်  ဖခိမ်းရပခာက်မှုအများ
အပပားကို ရလျှာ့ချ သွားနိုင်ရပမည်။ 



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု
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ေုံ ၁၇
ဆီအုန်းြေင့်ခေုမိန့်များ အတေင်းရှိ 
အဝကာင်းေကတိသစ်ဝတာဧရိယာများ



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု
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5/ aqG;aEG;csufrsm;
ဤအပိုင်းတွင် ယခုရလ့လာဆန်းစစ်မှုမှ ထွက်ရပါ်လာသည့် အဓိကကျရသာ အရေးကိစ္စ ၆ ခုနှင့် ပတ်သက်ဖပီး 
ဖွင့်ဆိုတင်ပပထားသည်။ အချ ို့အရေးကိစ္စများမှာ သုရတသနနည်းနာနှင့် ပတ်သက်ဖပီး၊ အချ ို့မှာ ယခုရလ့လာ
ဆန်းစစ်မှုတွင် ကကုံခဲ့ေသည့် စိန်ရခါ်မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် စိန်ရခါ်မှုများဟု ဆိုောတွင် အထူးသပဖင့် ခွင့်ပပုမိန့်
ဆိုင်ောအချက်အလက်များအား ေစ်ဂျစ်တယ် ပုံစံများအပဖစ် ရပပာင်းလဲ ပခင်း၊ စိုက်ပျ ိုးဖပီးဧေိယာများအား 
ရဝးကွာလွန်းလှသည့် အပမင့်တစ်ရနောမှ ကကည့်ရှုတိုင်းတာသည့် နည်းများ (remote sensing) ကို သုံးကာ
ဆန်းစစ်ပခင်း စသည့် အရပခအရနများတွင် ရတွ့ေသည့် စိန်ရခါ်မှုများပဖစ် သည်။ 

ဤအခန်းတွင်ပဖစ်ရစ၊ အစီေင်ခံစာ အပခားရနောများတွင်ပဖစ်ရစ ရထာက်ပပရဖာ်ပပထားသည့်အမျ ိုးမျ ိုးရသာ 
သုရတသနနည်းနာဆိုင်ော အကန့်အသတ်များေှိခဲ့သပဖင့် ရေးသားတင်ပပထားသည့် ဧက အရေအတွက် 
ကိန်းဂဏန်းများကို စာဖတ်သူအရနပဖင့် အတိအကျဟု မမှတ်ယူဘဲ ထိုကိန်းဂဏန်း တစ်ဝိုက်အရေအတွက် ေှိ
သည်ဟုသာ မှတ်ယူရစချင်ပါသည်။

ယခုရလ့လာဆန်းစစ်မှု ပပုလုပ်ောတွင် ပဖစ်ရစ၊ လိုအပ်ရသာ အရထာက်အထားများအား စုရဆာင်းောတွင် ပဖစ်
ရစရတွ့ခဲ့ေသည့် စိန်ရခါ်မှုများအား အရလးထားကကည့်ဖပီး ဆီအုန်းကဏ္ဍနှင့် အပခား စိုက်ပျ ိုးရေး လုပ်ငန်း
အတွက် ရပမအငှားချပခင်း၊ ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် ရပးပခင်းများအား စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ကကီးကကပ် ထိန်းသိမ်းရေးအပိုင်း
များတွင် တိုးတက်လာရစရေးအတွက် အကကံပပုချက်များအား ရဖာ်ထုတ်ခဲ့ရပသည်။ ထိုအကကံပပုချက်များမှတ
ဆင့် တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးအတွက်နှင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးအတွက် ရနာက်ထပ် ရဆွးရနွးမှုများ ပဖစ်ရပါ်လာ
လိမ့်မည်ဟု ရမျှာ်လင့်ပါသည်။ ထိုရဆွးရနွးမှုများသည် ၂၀၁၆ အမျ ိုးသားရပမ အသုံးချမှု မူဝါေက အကကံပပုထား
သည့်အတိုင်း အမျ ိုးသား ရပမအသုံးချမှု ဥပရေတစ်ခုကို ပပဋ္ဌာန်းနိုင်ရေး အတွက် ဦးတည်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ 
ပဖစ်လာနိုင်သပဖင့် အရေးကကီးလှရပမည်။ 

၅.၁ ဝခမယာြေင့်ခေုမိန့်ရ ဧရိယာနယ်နိမိတ်များအား ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ခဖင့် မှတ်တမ်းတင်
ရာတေင် ဝတေ့ရဝသာ စိန်ဝြါ်ြျက်များနှင့် အကန့်အသတ်များ

ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှုသည် ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ဆီအုန်း စိုက်ခင်းစိုက်ပျ ိုးခွင့်တို့အတွက် တေားဝင်ခွင့်ပပု
သည့် ခွင့်ပပုမိန့်  ပုံစံအမျ ိုးအစား ၆ မျ ိုးေှိသည်ကို ရတွ့ေှိခဲ့ေသည်။ ခွင့်ပပုမိန့်  ပုံစံအမျ ိုးအစား အရေအတွက်များ
ရနသည့် အချက်သည် ဖပီးခဲ့ရသာ နှစ်ရပါင်း ၂၀၊ ၃၀ အတွင်းတွင် စည်းမျဉ်းချမှတ်ရသာ အာဏာပိုင်များအရနပဖင့်
ယင်းတို့ကို မည်မျှ ရပပာင်းလဲခဲ့ကကသနည်း ဆိုသည်ကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားပဖင့် ေည်ညွှန်းရနသည်။ သို့ရသာ် 
ဖပီးခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ငန်းကဲ့သို့ရသာ စိုက်ပျ ိုးရေး လုပ်ငန်းများအား 
ခွင့်ပပုမိန့်ရပးောတွင် အရပခခံအားပဖင့် အစိုးေဌာန ၂ ခုကသာ ထုတ်ရပးရလ့ေှိဖပီး၊ ယင်းဌာနများမှာ လယ်ယာ
ရပမစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာေင်းအင်းဦးစီးဌာနနှင့်၊ သစ်ရတာဦးစီးဌာနတို့ပဖစ်သည်။ 

အဆိုပါခွင့်ပပုမိန့်များအား စာေွက်စာတမ်း အရထာက်အထား အပဖစ်ပဖင့်သာ ထုတ်ရပးကကဖပီး ေစ်ဂျစ်တယ် စနစ်
ပဖင့် သ့ုိမဟုတ် ကွန်ပျူတာအတွင်းတွင် ရေတာရဘ့စ် စနစ်ပဖင့် သိမ်းဆည်း မှတ်တမ်းတင်ထားပခင်း မေိှရပ။ 
အထက်တွင် ရဖာ်ပပထားသလို ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှုတွင် စိုက်ခင်းများပဖင့် ပတ်သက်သည့် ရပမပပင်ဆိုင်ော 
အချက်အလက်များအား သုံးသပ်နိုင်ရေးအတွက် GIS software သုံးကာ ခွင့်ပပုမိန့်များအား ေစ်ဂျစ်တယ် စနစ်
ပဖင့် စုရဆာင်းမှတ်တမ်း ပပုစုနိုင်ခဲ့သည်။ 
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၂၀% မျှရလာက်ေှိရသာ ခွင့်ပပုမိန့်များတွင် 
တေားဝင် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာရပမပုံများ မပါဝင်ပါ၊ 
ယင်းအစား ‘အရကာင်းဆုံးအပဖစ် အစားထိုး
အသုံးပပုေသည့် အပခားရပမပုံ’  များကိုသာ ကိုးကား
စော အရထာက် အထားအပဖစ် အသုံးပပုရနကက
သည်။ ထိုသို့ရသာ ခွင့်ပပုမိန့်များတွင် ခွင့်ပပုမိန့်ေ 
ဧေိယာ နယ်နိမိတ်များ သတ်မှတ်ော၌ အမှားအ
ယွင်းပဖစ်နိုင်သည့် ရဘာင်ပို၍ ကျယ်ဝန်းနိုင်သည်။ 
အပခားရသာ ခွင့်ပပုမိန့်များတွင် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာ
အတွက် ကိုးကားစော ရပမပုံများ မပါဝင်သည်များ
လည်း ေှိ၍ ယင်းခွင့်ပပုမိန့်  ချရပးထားသည့် ရပမ
အကျယ်အဝန်းနှင့် ရနောကို သတ်မှတ်ေန် မပဖစ်
နိုင်ပါ။ စုရပါင်းကကည့်လျှင် စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀ 
ပပည့်နှစ် အချနိ်ကာလအထိ ရလ့လာဆန်းစစ်ရေး
အဖွဲ့အရနပဖင့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ငန်းရပါင်း ၅၀ 
ခု အနက် လုပ်ငန်း ၇ ခုထံမှ ခွင့်ပပုမိန့်  ဆိုင်ော 
မည်  အဆိုပါ အချက်အလက်များအား ေစ်ဂျစ်
တယ် ရေတာရဘ့စ်တွင် သိမ်းဆည်း နိုင်ရေး
အတွက် ယင်းတို့ကို ေေှိေန် ကကိုးပမ်းရနဆဲ
ပဖစ်သည်။ 

ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်း တစ်ခုချင်းစီနှင့် ဆိုင်
ရသာ ခွင့်ပပုမိန့် စာေွက်စာတမ်းများအား ရသချာ
စွာ ကကည့်ရှု စစ်ရဆးကာ၊ မှန်ကန်ရကကာင်း 
အသိအမှတ်ပပုနိုင်သည့် ခွင့်ပပုမိန့်  စာေွက်စာတမ်း
များအား စကဲန် (Scan) ဖတ်ကာ geo-referenced 

ေုံ ၁၈ 
တိကျစောဝဖာ်ခေထားခြင်းမရှိသည့် 
ြေင့်ခေုမိန့်ရဧရိယာခေဝခမေုံနယ်နိမိတ်များ 

ရပမပုံများအပဖစ် အရထာက်အထားသိမ်းယူသည်။ ထိုစကဲန်ဖတ်ထားသည့် geo-referenced ရပမပုံများအား
အရပခပပုကာ ရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့သည် ခွင့်ပပုမိန့်  ဧေိယာပပ ရပမပုံ ၁၈၄ ခုအား ေစ်ဂျစ်တယ်နည်းပဖင့် 
နယ်နိမိတ်များ သတ်မှတ်ကာ ဆီအုန်း ရေတာရဘ့စ်တွင် သိမ်းဆည်းသည်။ 

သို့ရသာ်လည်း ခွင့်ပပုမိန့်ေဧေိယာနယ်နိမိတ်များ၏ ရနောအတိအကျကို သတ်မှတ်ောတွင် များစွာရသာ စိန်ရခါ်
မှုများကိုရတွ့ကကုံခဲ့ေသည်။ ဥပမာအားပဖင့် တင်ပပေလျှင် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာရပမပုံများမှာ အေည်အရသွးနိမ့်
သည့် ရပမပုံများသာ ပဖစ်သည်။ ပုံ ၁၈ တွင် ရဖာ်ပပထားသည့်အတိုင်း ရပမပုံသည် စရကး အရသးစားပဖင့် ဆွဲထား
ရသာ ရပမပုံပဖစ်ဖပီး ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာနယ်နိမိတ်လိုင်းအတွက် ဆွဲထားရသာ လိုင်းသည် ထူလှသပဖင့် နယ်နိမိတ်
ကို ရပမပပင်တွင် အတိအကျရနောသတ်မှတ်ရေးမှာ မပဖစ်နိုင်ရပ။ ထို့ပပင် ခွင့်ပပုမိန့်အများအပပားတွင် ပါဝင်ရသာ
ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာပပရပမပုံမှာ ရခတ်နှင့် မဆီရလျာ်ရတာ့သည့် ကိုလိုနီရခတ်ကာလသုံး ၁ လက်မ တစ်မိုင်စရကး
ရပမပုံများရပါ်တွင် ဆွဲထားရသာရပမပုံများ သာပဖစ်သည်။ ယင်း ၁ လက်မ တစ်မိုင် စရကးရပမပုံ အများစုမှာ 
၁၉၄၀ နှစ်များအတွင်းက သုံးစွဲခဲ့သည့် ရေှးကျရသာ ရပမတိုင်းတာရေးနည်းနာများကို သုံးကာ ရေးဆွဲသည့် ရပမပုံ
များပဖစ်၍ မတိကျမှုများ များစွာေှိရပသည် (Oswald et.al. 2019)။ ယခုရလ့လာဆန်းစစ်မှုတွင် လုပ်ငန်း
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အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအရနပဖင့် ၁ လက်မ တစ်မိုင်စရကး ရပမပုံများကို အရပခပပုထားသည့် ခွင့်ပပုမိန့်များအား ေစ်
ဂျစ်တယ်နည်းနာပဖင့် သိမ်းဆည်းေသပဖင့် အဆိုပါ မတိကျမှုများသည် ယခုအစီေင်ခံစာတွင်လည်း ပါဝင်
ရနသည်။ ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာ နယ်နိမိတ်ရပမပုံများအတွက် လက်ေှိအသုံးပပုရနသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
ထက် ပို၍ များစွာ တိကျသည့် နည်းလမ်းများ အသုံးပပုေန် အရေးတကကီး လိုအပ်ရနသည်။  ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာ
နယ်နိမိတ်များ တိကျ ေှင်းလင်းရသချာမှု မေှိရသာ်လည်း ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာရပမပုံများအား ေစ်ဂျစ်တယ်ရပမပုံ
များအပဖစ် ရပပာင်းလဲ နိုင်ပခင်းရကကာင့် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများအား ခခုံငုံသုံးသပ်နိုင်ဖပီး ဆီအုန်းကဏ္ဍအား 
အကျယ်အပပန့်  သုံးသပ် နိုင်ရပသည်။ အထက်တွင် ရဖာ်ပပထားသည့်အတိုင်း အစီေင်ခံစာတွင် ပါဝင်သည့် 
ဧေိယာနယ်နိမိတ်များနှင့် ရပမပုံများသည် ရပမယာဆိုင်ောပဋိပက္ခများတွင် ဥပရေရကကာင်းအေ စိုက်ခင်းဧေိယာ 
နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးအတွက် အသုံးချေန် မဟုတ်ပါ။ 

၅.၂ ပဂိုလ်တုဓာတ်ေုံများသုံးပေီး စိုက်ေျ ိုးပေီး ဆီအုန်းစိုက်ြင်းများအား သတ်မှတ်ရာတေင ်
ဝတေ့ရသည့် စိန်ဝြါ်မှုများ 

ရလ့လာဆန်းစစ်မှု၏ အပိုင်းတစ်ခုအရနပဖင့် ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာများအား ေှာရဖွသတ်မှတ်ပခင်းပဖင့် 
တနသသာေီတိုင်းအတွင်း ဆီအုန်းကဏ္ဍကို ကျယ်ပပန့်သည့် သုံးသပ်မှုလုပ်ရဆာင်နိုင်ရေးကို ရထာက်ကူ ရပးခဲ့
သည်။ ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာနယ်နိမိတ်များကို သတ်မှတ်ပခင်းသည် သက်ဆိုင်ော ဧေိယာများအား တေားဝင် 
ပိုင်းပခားသတ်မှတ်ရပးေန်အတွက် မေည်ေွယ်သကဲ့သို့၊ ဥပရေရကကာင်းအေ အပငင်းပွားမှုများတွင် အဆိုပါ 
အချက်အလက်များအား ယူ၍ တေားဝင်အရထာက်အထားအပဖစ် အသုံးချေန်လည်း မဟုတ်ရပ။ နိုင်ငံများစွာ
တွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းအတွင်း စိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာများအား ရဖာ်ပပသည့် ရပမပုံလုပ်ရဆာင်ောတွင် ဖဂိုလ်
တု သို့မဟုတ် ေရုန်းမှ လက်ေှိအချနိ်ကာလတွင် ရိုက်ကူးထားသည့် ေှင်းလင်းပပတ်သားစွာ ပမင်ေရသာ ပုံများ
အား အသုံးပပုကကသည်။ ဥပမာအားပဖင့် အင်ေိုနီးေှားနှင့် မရလးေှား တို့တွင် ဆီအုန်း စိုက်ခင်း ကုမ္ပဏီများ
အရနပဖင့် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲရေးပိုင်းတွင် ထိုသို့ရသာ နည်းများကိုသာသုံးဖပီး ရေးဆွဲသည့် ရပမပုံများကို
အသုံးပပုကကသည်။ တနသသာေီတိုင်းတွင်မူ ထိုသို့ရသာ အရပခအရနကို မရတွ့ေရသာရကကာင့် ယခု ရလ့လာ
ဆန်းစစ်မှု အရနပဖင့် စိုက်ပျ ိုးဖပီးဧေိယာများအား သိေှိသတ်မှတ်နိုင်ရေးသည် လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုလုံးတွင် စိန်ရခါ်
မှုအကကီးမားဆုံး ပဖစ်ခဲ့သည်။ ဆီအုန်းများအား မည်သည့်ရနောတွင် မည်မျှ စိုက်ပျ ိုးထားသည် ဆိုသည့်အချက်
များေေှိောတွင် တစ်ခုနှင့် တစ်ခု တူညီမှု မေှိသပဖင့် ယင်းသို့ရသာ အခက်အခဲအကကီးအမားကို ကကုံခဲ့ေပခင်း ပဖစ်
ရပသည်။ ထိုသို့ရသာ ကွဲလွဲရနမှုများအား အသိအမှတ်ပပုကာ ရလ့လာဆန်းစစ်ရေးလုပ်သူများက စိုက်ပျ ိုးရေး 
ဦးစီးဌာန၏ စိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာဆိုင်ော အချက်အလက် အပပင် ဇယား ၁ တွင် ရဖာ်ပပထားသည့်အတိုင်း ကွဲပပား
ရသာ အချက်အလက်ရပါင်းစု dataset ၄ မျ ိုး လုပ်ရဆာင်ကာ ဤအစီေင်ခံစာတွင် ေည်ညွှန်းကိုးကား ရဖာ်ပပ
ထားသည်။  

စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများက ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးထားဖပီးရကကာင်း ရပပာသည့် ဧေိယာပပရပမပုံများအား ေစ်
ဂျစ်တယ်နည်းပဖင့် သိမ်းဆည်းကာ ထိုစိုက်ခင်းဧေိယာတိုင်းအား ပမင်ေဖပီး သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် ယင်းရပမပုံ
များအား လမ်းညွှန်အသုံးပပုခဲ့သည်။ ၀.၅ မီတာ အေွယ်ထိပမင်နိုင်သည့် ဖဂိုလ်တု ဓာတ်ပုံများ အားသုံး၍ စိုက်ခင်း
လုပ်ကိုင်သူများက ရပပာသည့် စိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာပပရပမပုံနယ်နိမိတ် အတွင်းနှင့် အပပင်တွင် ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုး 
ထားပခင်း ေှိ၊ မေှိကို ရလ့လာဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ယင်းသို့ဖဂိုလ်တု ဓာတ်ပုံများသုံး၍ ဆန်းစစ်ောတွင် ဆီအုန်း
လုပ်ငန်းေှင်များက ရပပာကကားချက်ကို အရပခခံဆွဲထားသည့် စိုက်ပျ ိုးဖပီးစိုက်ခင်း ဧေိယာ စုစုရပါင်း၏ ၈၄% 
ရသာ ဧေိယာ(၁၈၀,၀၀၀ ဧက မှ ၂၁၅,၅၀၀ ဧကကကား) တွင်သာ ဆီအုန်းများ စိုက်ပျ ိုးထားရကကာင်း မျက်ပမင်
အရထာက်အထားပဖင့် ရတွ့ေရပသည်။ ထိုသို့ပဖစ်ေသည့် အရကကာင်းတေား များထဲတွင် ရအာက်ပါ 
အရကကာင်းတေားများ ပါဝင်နိုင်သည်။
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• ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများအား ရသချာစွာ ထိန်းသိမ်းစီမံထားပခင်း ကင်းမဲ့ရသာရကကာင့် ဝါးပင် သို့မဟုတ် 
အပခားအပင်များ ပပန်ရပါက်လာပခင်း သို့မဟုတ် ဖုံးလွှမ်းသွားပခင်း  

• သစ်ရတာကို ေှင်းလင်းထားရံုကလွဲဖပီး ဆီအုန်းပင် စိုက်ပျ ိုးထားပခင်းမေှိပခင်း 

• သစ်ရတာကို ရလာရလာလတ်လတ် ခုတ်ထွင်ေှင်းလင်းထားဖပီး ဆီအုန်း စတင်စိုက်ပျ ိုးထားရသာ ဧေိယာ
ပဖစ်၍ ဖဂိုလ်တု ဓာတ်ပုံတွင် စိုက်ခင်းကို မပမင်နိုင်ပခင်း

• ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးထားဖပီးရနာက် ပပန်ခုတ်ပစ်ထားပခင်း၊ ရပမယာကို အပခားနည်းပဖင့် အသုံးပပုရနပခင်း

• ဆီအုန်း မစိုက်ပျ ိုးထားေရသးရသာ ဧေိယာများအား စိုက်ပျ ိုးဖပီးဖပီဟု စိုက်ခင်းမန်ရနဂျာများက မှားယွင်း
ရပပာမိနိုင်ပခင်း

ရဆာင်ေွက်ေမည့် စိုက်ခင်းဧေိယာအနည်းအပါးဆိုပါက အချ ို့အရေးကိစ္စများ၊ ဥပမာ ေရုန်း ဓာတ်ပုံများနှင့် 
လက်ရတွ့ရပမပပင်တွင် စိုက်ခင်းနယ်နမိတ် အတိအကျရနောကို ေှာရဖွသတ်မှတ်ပခင်းကို ပပုလုပ်ကာ ရပဖေှင်း
ရဆာင်ေွက်နိုင်မည်ပဖစ်ရသာ်လည်း ကျယ်ပပန့်လှသည့် ယခုလိုဧေိယာများအတွက် လက်ရတွ့ ရပမပပင်တွင် 
စိုက်ခင်းနယ်နမိတ် အတိအကျရနောကို ေှာရဖွသတ်မှတ်နိုင်ရေးမှာ ဤရလ့လာ ဆန်းစစ်ရေး အဖွဲ့က လုပ်နိုင်
သည့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတိုင်းအတာထက် များစွာ ရကျာ်လွန်ရနရပသည်။ ရအာက်ပါ ပုံ ၁၉ သည် စိုက်ပျ ိုးဖပီး
ကာစ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းဧေိယာများအား ဖဂိုလ်တု ဓာတ်ပုံပဖင့် ကကည့်ရှုသတ်မှတ်ောတွင် အကန့်အသတ်များစွာေှိ
ရကကာင်း ေှင်းလင်းစွာပပသသည့် ဥပမာပဖစ်ရပသည်။ 

ေုံ ၁၉ 
ဆီအုန်းစိုက်ြင်းများအား ဒရုန်းဓာတ်ေုံ၊ ပဂိုလ်တု ဓာတ်ေုံတို့ခဖင့် ြကည့်ရှုခြင်း

မှတ်ြျက် - ဤေုံများမှာ ဧရိယာတစ်ြုထဲကိုရိုက်ထားဝသာေုံများခဖစ်
ပေီး၊ ေယ်ေက်ေုံမှာ ပဂိုလ်တုမှရိုက်ဝသာေုံခဖစ်၍ ညာေက်ေုံမှာ ဒရုမ်း
မှ ရိုက်ဝသာေုံ ခဖစ်သည်။ ပဂိုလ်တုဓာတ်ေုံတေင် ဆီအုန်းေင်များကို မ
ဝတေ့ရဝသာ်လည်း ဒရုမ်း ဓာတ်ေုံတေင် ဆီအုန်းအေင်ငယ်များရှိဝနသည့် 
စိုက်ြင်းများကို ရှင်းလင်းစော ခမင်နိုင်ဝေသည်။
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ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများအား ေှာရဖွသတ်မှတ်ောတွင် ရတွ့ေသည့် ရနာက်ထပ် စိန်ရခါ်မှုတစ်ခုမှာ စိုက်ခင်းအား 
ရသချာစွာစီမံ မရစာင့်ရေှာက်ထား၍ပဖစ်ရစ၊ ပပန်ထွက်လာရသာ သစ်ပင်များအား မဖယ်ေှင်းထားနိုင်၍ ပဖစ်ရစ 
စိုက်ပျ ိုးထားရသာ စိုက်ခင်းအား အပခားအပင်များက ဖုံးလွှမ်းသွားသည့် အရပခအရနပဖစ်သည်။ ရအာက်တွင်ပပ
ထားသည့် ပုံ ၂၀ တွင် ယင်းဥပမာကို ပပက်ပပက်ထင်ထင် ရတွ့ေနိုင်သည်။ ဆီအုန်းပင်ရပါက် များအား ရတွ့ေ
ရသာ်လည်း သစ်ပင်များ ပပန်ရပါက်လာသည့် အတိုင်းအတာက ဆီအုန်းပင်ရပါက်များအား ပမင်နိုင်ေန် ခက်ခဲ
ရစသည်။  အပခားအပင်များရအာက်တွင် ကွယ်ရနသည့်အတွက် ဖဂိုလ်တုဓာတ်ပုံများတွင် ဆီအုန်းပင်ရပါက်များ
ကို မပမင်နိုင်သလို အပင်ရပါက်များသည် ထိုအရပခအရနများရအာက်တွင် ရသသွား နိုင်ရပသည်။ ပုံ ၂၀ တွင် 
ဆီအုန်းပင်အရပခအရနကို အရထာက်အထားအပဖစ်ရတွ့ေသကဲ့သို့၊ ဝါးပင်များ အကကားနှင့် ပပန်ရပါက်လာရသာ 
အပင်များအကကားတွင် ဆီအုန်းပင်ရပါက်များ ညပ်ရနသည်ကို ရတွ့ေ ရပမည်။ သို့ပဖစ်၍ ဤသို့ရသာအရပခအရန
တွင် ထိုဧေိယာကို ရိုက်ယူထားသည့် ဖဂိုလ်တု ဓာတ်ပုံများကို ကကည့်ပါက ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးထားသည်ဆိုသည့် 
အရထာက်အထားကိုရတွ့ေမည်မဟုတ်ရပ။

ယခုအစီေင်ခံစာအား ပုံနှိပ်ထုတ်ရဝသည့် အချနိ်တွင် တနသသာေီတိုင်းအတွင်းတွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းအားလုံး၏ 
ရနောများအား သိေှိသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များ လုပ်ရဆာင်ရနကကဖပီး၊ ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် 
အေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးေဌာနများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်ရဆာင်ေွက်ရနသည်ဆိုသည့် သတင်းကို
လည်း သိေသည်။ အချ ို့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် OneMap Myanmar စီမံကိန်းအား ပါဝင်ပူးရပါင်း ရဆာင်ေွက်ရပး
ေန် ပန်ကကားထားသည်။ ရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့အရနပဖင့် နားလည်ထားေသည့် အတိုင်း ရပပာေလျှင် ယင်း
လုပ်ငန်းစဉ်များသည် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ဖပီး လက်ရတွ့ရပမပပင်တွင် ထိုလုပ်ငန်းက ထိုစိုက်ပျ ိုး
ထားသည့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများ အမှန်တကယ်ေှိမှုကို မူတည်ဖပီး အဆိုပါ ဆီအုန်း စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းသည် တေား
နည်းလမ်းကျစွာပဖင့် အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်ရနသည့် ဆီအုန်း စိုက်ခင်းလုပ်ငန်း ပဖစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ဆုံးပဖတ်
ရေးအတွက် ေည်ေွယ်လုပ်ရဆာင်ရနပခင်း ပဖစ်ရပသည်။ 

သို့ရသာ်ပငားလည်း အပခားအပင်များဖုံးလွှမ်းရနရသာ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများကို မည်သို့ဆုံးပဖတ်ကကမည်နည်း ဟူ
သည့် အရမးများက ကျန်ေှိရနပါအုန်းမည် ပဖစ်သည်။ ယင်းသို့ရသာ အပခားအပင်များ ဖုံးလွှမ်းရနသည့် ဧေိယာ
များအား “ဆီအုန်းပင်များ စိုက်ထားဖပီး” ဟု သတ်မှတ်ဖပီး ‘တေားနည်းလမ်းကျကျ တကယ်လုပ်ကိုင်’ ရနသည့် 
ဆီအုန်းစိုက်ခင်းဧေိယာဟု အဆိုပါ လုပ်ငန်းစဉ်များက သတ်မှတ်မည်ရလာ၊ သို့မဟုတ် ယင်းဧေိယာများအား 
စီမံခန့်ခွဲမှု မေှိရသာ သို့မဟုတ် စွန့်ပစ်ထားရသာ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများဟု သတ်မှတ်မည်ရလာ။ ထိုသို့ရသာ 
စိုက်ခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု ကင်းမဲ့ပခင်းသည် ခွင့်ပပုမိန့်တွင်ပါဝင်သည့် စည်းမျဉ်းများအား သက်ဆိုင်ော ဆီအုန်း စိုက်ခင်း

ေုံ ၂၀
ဝတာခေန်ထူဝနသည့်ဝအာက်တေင် ရှိဝနသည့် ဆီအုန်းေင်ဝလးများ

မူရင်း - Oswald, 2019
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လုပ်ကိုင်သူများက ချ ိုးရဖာက်သည်ဟု သတ်မှတ်မည်ရလာ၊ ယင်းဧေိယာများအား ေပ်ေွာအသိုင်း အဝိုင်း 
သို့မဟုတ် နိုင်ငံရတာ်ထံသို့ ပပန်လွှဲအပ်မည်ရလာ။ ထိုရမးခွန်းများအား ဆီအုန်းကဏ္ဍတွင် ေှိရနရသာ  စိန်ရခါ်
ချက်အမျ ိုးမျ ိုးကို ရပဖေှင်းေန် ကကိုးစားရနကကသည့် တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးဆိုင်ော အစိုးေ၊ အေပ်ဘက်အဖွဲ့
အစည်းများ၊ ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းများအရနပဖင့် အရပဖေှာကာ ရေှ့သို့တိုးဖပီးရဆာင်ေွက် သွားေရပမည်။ 

ဖဂိုလ်တုဓာတ်ပုံများ အသုံးပပု၍ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများ ဆန်းစစ်သတ်မှတ်ပခင်းတွင် ရတွ့ေသည့် အကန့်အသတ် 
ရနာက်ဆုံးတစ်ခုမှာ လုပ်ကွက်ငယ် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများအား မေှာရဖွနိုင်ပခင်း ပဖစ်သည်။ လုပ်ကွက်ငယ် ဆီအုန်း
စိုက်ခင်းများမှာ ဆီအုန်း စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာ နယ်နိမိတ်များအတွင်းတွင် ရောက်ေှိ
ရနသည်လည်း ပဖစ်နိုင်ဖပီး ယခုရလ့လာဆန်းစစ်မှုတွင် ပါဝင်ရသာ စိုက်ခင်းများ အချက်အလက်ထဲတွင် ရပါင်း
ထည့်လိုက်မိကာ ဆီအုန်းလုပ်ငန်းများမှ စိုက်ခင်းဧေိယာ အရေအတွက်များတွင် ပိုတိုးများသွားသည့်အပဖစ်
လည်း ပဖစ်နိုင်ရပသည်။ ဥပမာ တစ်ခုမှာ ေွာသူေွာသား တစ်ဦးက ရေှေကရမောဇ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်း၏ 
စိုက်ခင်းဧေိယာထဲတွင် သူ့၏ လုပ်ကွက်ငယ် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း တစ်ခုေှိရကကာင်းနှင့် ယင်းစိုက်ခင်း ဧေိယာ ဧက
ပမာဏအား ရေှေကရမောဇ စိုက်ခင်း ဧေိယာထဲတွင် မှားယွင်းစွာ ရပါင်းထည့်မိစော အရေးတစ်ခုအား ရလ့လာ
ဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ထံ အသိရပး ခဲ့ရပသည်။ အဆိုပါလုပ်ကွက်ငယ် စိုက်ခင်းဧေိယာများမှာ နှိုင်းယှဉ်ချက်အေ 
နည်းပါးလှဖပီး လက်ရတွ့ ရပမပပင်တွင် စိုက်ခင်းနယ်နမိတ် အတိအကျရနောကို ေှာရဖွသတ်မှတ်ပခင်းကို ကျယ်
ကျယ်ပပန့် ပပန့်  လုပ်နိုင်မှသာ အရသအချာသိေှိသတ်မှတ်နိုင်မည်ပဖစ်ကာ၊ ထိုမျှရလာက်ကျယ်ပပန့်ရသာ လုပ်ငန်း
အတိုင်းအတာအား ယခုရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့မှ မစွမ်းသာနိုင်ခဲ့ပါ။ 

၅.၃ ဆီအုန်းြေင့်ခေုမိန့်များအား အစိုးရေိုင်းမှ ဝစာင့်ြကည့်စစ်ဝဆးခြင်းနှင့် ကကီးြကေ်ခြင်းတို့
အား ခမှင့်တင်ခြင်း 

ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှု လုပ်ရဆာင်ောတွင် အကကီးမားဆုံးရတွ့ခဲ့ေသည့် စိန်ရခါ်ချက်များထဲမှ တစ်ခုမှာ 
စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်း ခွင့်ပပုမိန့်များနှင့် ပတ်သက်ဖပီး ပပည်ရထာင်စုအဆင့်တွင် ပဖစ်ရစ၊ တနသသာေီတိုင်း ရေသ
ကကီး အဆင့်တွင် ပဖစ်ရစ ဗဟိုဆုံေပ် တစ်ရနောတည်းမှ စီမံခန့်ခွဲသည့်စနစ် မေှိသည့် အရပခအရန ပဖစ်သည်။ ထို့
အတွက်ရကကာင့် တိုင်းရေသကကီးအစိုးေအရနပဖင့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် 
ခွင့်ပပုမိန့်များအားလုံးအား ရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့မှ ေယူနိုင်ရေးအတွက် အခွင့် အာဏာလွှဲသည့် 
ညွှန်ကကားချက်ကို ထုတ်ပပန်ရပးခဲ့သည်။ ထိုညွှန်ကကားချက်ထုတ်ပပန်ဖပီး ရနာက်ပိုင်းတွင် ရလ့လာဆန်းစစ်ရေး
အဖွဲ့အရနပဖင့် ဖမို့နယ်ရုံးများကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် ရဆာင်ေွက်နိုင်ခဲ့ရပသည်။ ရနောအများစုတွင် ဖမို့နယ်ရုံး
များမှ ခွင့်ပပုမိန့်  မိတ္တူများကို ရပးအပ်ေန် ဆန္ဒေှိသည်ကို ရတွ့ေရသာ်လည်း ရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့အရနပဖင့်
သက်ဆိုင်ော ခွင်ပပုမိန့်အားလုံးကို ေေှိနိုင်စွမ်းမေှိခဲ့ပါ။ ထိုသို့မေနိုင်ခဲ့ သည့် အရကကာင်းေင်းများမှာ 

• ခွင့်ပပုမိန့်များအား ထိန်းသိမ်းထားသည်မှာ တိုင်းရေသကကီးအဆင့်က လား၊ ဖမို့နယ်အဆင့်က လား ဆို
သည့်အရပါ် ရှုပ်ရထွးရနပခင်း

• ခွင့်ပပုမိန့်များ ရပျာက်ဆုံးရနပခင်း (အထူးသပဖင့် ယခင်ရခတ်ကာလက ချရပးထားသည့် ခွင့်ပပုမိန့်များ)

• ခွင့်ပပုမိန့်များ၊ လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်ဖပီး ဖမို့နယ်အောေှိများမှ ေေှိရသာ သတင်းအချက် အလက်
များသည် ယခုအချနိ်တွင် မှန်ကန်မှု မေှိရတာ့ပခင်း (ယင်းအချက်အလက်များအား ယခုရလ့လာဆန်းစစ်
မှုတွင် အသုံးမပပုထားပါ)

• ခွင့်ပပုမိန့်ပယ်ဖျက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်ဖပီး ေှင်းေှင်းလင်းလင်း မေှိပခင်း 
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• အထိအေှမခံသည့် အရေးကိစ္စများရကကာင့် အချ ို့ ရုံးများက ခွင့်ပပုမိန့်  မိတ္တူများအားရပးေန် ဆန္ဒ မေှိပခင်

ဗဟိုဆုံေပ် တစ်ရနောတည်းမှ စီမံခန့်ခွဲသည့်စနစ် ကင်းမဲ့ရနပခင်းရကကာင့် ရနာက်ထပ်ရှုပ်ရထွးစောအရပခ အရန
များလည်း ပဖစ်ရပါ်လာခဲ့သည်။ ယင်းတို့မှာ လယ်ယာရပမစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာေင်းအင်းဦးစီးဌာနနှင့် သစ်ရတာ
ဦးစီးဌာနတို့အကကား ကကီးကကပ်စီေင်မှုအပိုင်းတွင် သူနှင့်ဆိုင်သည်၊ ကိုယ်နှင့်ဆိုင်သည်ဟု ခွဲပခား ရဝမျှရနေသည့် 
အရပခအရနနှင့် အရထာက်အထားစာေွက်စာတမ်းများအား ရေသခံ ဖမို့နယ်ရုံးများမှ စီမံခန့်ခွဲရနကကသည့် 
အရပခအရနတို့ ပဖစ်သည်။ ဤအစီေင်ခံစာရေးသားရနသည့် အချနိ်ကာလအထိ ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် ခွင့်ပပုမိန့်
များအား ေစ်ဂျစ်တယ်စနစ်သို့ သွင်းရေး သို့မဟုတ် ဗဟိုဆုံေပ် တစ်ရနော တည်းမှ စီမံခန့်ခွဲရေးအတွက် ကကိုးပမ်း
အားထုတ်မှုများ မေှိရသးပါ။ လယ်ယာရပမ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာေင်းအင်းဦးစီးဌာနက အားတက်စော ကကိုးပမ်းမှု
များ မကကာရသးခင် ကာလအတွင်းတွင် လုပ်ရဆာင် ရနရသာ်လည်း အချက်အလက်များအား ပပည်သူအများ 
ေယူနိုင်ေန် မပဖစ်နိုင်ရသးသလို၊ ရလ့လာ ဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့အရနပဖင့်လည်း ထိုအချက်အလက်များအား မေနိုင်
ရသးပါ။ ထိုသို့ တစ်ရနောစီကွဲရနဖပီး ဗဟိုဆုံချက်ကင်းမဲ့ရနသည့် ချဉ်းကပ်ရဆာင်ေွက်မှုရကကာင့် မူဝါေချမှတ်
သူများ၊ သုရတသီများ၊ အများ ပပည်သူတို့အရနပဖင့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ခွင့်ပပုမိန့်များအား မည်သည့်အတိုင်းအတာ
အထိ ချမှတ်ထားရပး သည်ကို မသိနိုင်သကဲ့သို့ မည်သူ့အတွက်၊ မည်သည့်ရနောကို ချရပးထားသည်ဆိုသည်
ကိုလည်း မသိနိုင်ရပ။ 

ဗဟိုဆုံေပ် တစ်ရနောတည်းတွင် စုစည်းထားသည့် ေစ်ဂျစ်တယ် ရေတာရဘ့စ်စနစ်ပဖင့် ဆိုပါက အချက် အလက်
များအား အများက လက်လှမ်းမီရစကာ အကျယ်အပပန့်လုပ်ကိုင်သည့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်း များနှင့် 
ပတ်သက်ဖပီး ပွင့်လင်းပမင်သာရစမှုကို သိသာစွာ တိုးပမှင့်ရပးနိုင်ရပမည်။ ထိုရေတာရဘ့စ် စနစ် တည်ရဆာက်
သည့်အပပင် ခွင့်ပပုမိန့်နှင့် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများအား ရပါင်းထည့်ပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်း၊ ထုတ်ပယ်ပခင်းတို့နှင့် 
ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းယန္တေားများနှင့် တွဲဖက်ပူးရပါင်းပါေန် အကကံပပုအပ်ရပသည်။ လက်ေှိအချနိ်တွင် 
သက်ဆိုင်ော ခွင့်ပပုမိန့်သည် ပယ်ဖျက်ထားဖပီး ဟုတ်မဟုတ် ဆိုသည်ကို ခွဲပခားသိေှိနိုင်သည့် စနစ်တကျနည်း
လမ်းများ မေှိရသးပါ။ 

၅.၄ ြေင့်ခေုမိန့်များ ခေင်ဆင်ဝခောင်းလဲခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ြျက်များနှင့်
လုေ်ထုံးလုေ်နည်းများ

ရေှ့တွင် တင်ပပခဲ့ဖပီးသည့်အတိုင်း ရပမယာခွင့်ပပုမိန့်များအား မည်သို့ ပပင်ဆင်ရပပာင်းလဲသည် သို့မဟုတ် မည်သို့
ပယ်ဖျက်လိုက်သည် ဆိုသည်မှာ ေှင်းေှင်းလင်းလင်းမေှိလှရပ။ ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ခွင့်ပပုမိန့်နှင့် ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာ
အား ဖျက်သိမ်းပခင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် တေားဝင် ဌာနဆိုင်ော အရထာက်အထား စာေွက်စာတမ်းများ ေေှိနိုင်
ရေးသည် ရလ့လာဆန်းစစ်ရေး အဖွဲ့အရနပဖင့် အလွန်ခက်ခဲလှရသာ အလုပ်ပဖစ်ခဲ့သည်။ ကိစ္စအရတာ်များများ
တွင် ဖမို့နယ် သို့မဟုတ် ခရိုင်အဆင့် အောေှိများက ထိုသို့ရသာ ခွင်ပပုမိန့်များသည် ဆက်လက် အသက်မဝင်
ရတာ့ဖပီဟု နုတ်ပဖင့် အာမခံရပပာကကားချက်များကိုသာ အားကိုး အားထားပပုခဲ့ေဖပီး၊ ထိုအရပခခံအရကကာင်းအချက်
ရကကာင့် အဆိုပါ ခွင့်ပပုမိန့်များအား ယခုရလ့လာဆန်းစစ်မှု တွင် မထည့်သွင်းခဲ့ပါ။ ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် ခွင့်ပပုမိန့်
များအား ပပင်ဆင်ရပပာင်းလဲပခင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ရလ့လာ
ဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့အရနပဖင့် အခက်အခဲပဖစ်ခဲ့ေသကဲ့သို့၊ ထိုခွင့်ပပုမိန့်များ ထုတ်ရပးောတွင် မည်သည့်အစိုးေ ဌာန
က တာဝန်ေှိသနည်း ဆိုသည်မှာလည်း ေှင်းေှင်း လင်းလင်းမေှိသည်ကို ရတွ့ေှိခဲ့ေသည်။ 

ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် ခွင့်ပပုမိန့်များအား ပပင်ဆင်ရပပာင်းလဲောတွင် ပဖစ်ရစ၊ ပယ်ဖျက်ောတွင် ပဖစ်ရစ စံထား ေမည့်
လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအား အရကာင်အထည်ရဖာ်ေန် လိုအပ်ရနဖပီး၊ ထိုစံသတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်း
ကသာ သက်ဆိုင်ော အရထာက်အထား စာေွက်စာတမ်းသည်  အေင်ကာလကထုတ်ရပးသည့် ရပမယာ



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု

ဆီအုန်းကဏ္ဍတွင် မြေအသုံးချေှုကို ကျယ်ြြန့်စွာ ခခုံငုံသုံးသြ်ြခင်း
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လုပ်ပိုင်ခွင့် အရထာက်အထားများပဖစ်၍ တေားဝင်ရကကာင်း အာမခံချက်ရပးနိုင်ရပမည်။ ထိုသို့ တေားဝင်အာမခံ
ချက်ရပးထားဖပီးရကကာင်း သတင်းအချက်အလက်ကိုလည်း အများပပည်သူ သိရစေန် လုပ်ရဆာင်သင့်သည်။

၅. ၅ VFV ြေင့်ခေုမိန့်များကို ေုံစံ ၇ ဝခမယာလုေ်ေိုင်ြေင့် လက်မှတ်များအခဖစ် ဝခောင်းလဲခြင်း

ဤရလ့လာဆန်းစစ်ရေး လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ဥပရေရကကာင်းဆိုင်ော လုပ်ငန်းယန္တေားများကို ပပန်လည် 
သုံးသပ်ပခင်းများ မပါဝင်ရသာ်ပငားလည်း ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများအတွက် ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် ခွင့်ပပုမိန့်များ မည်သို့
ထုတ်ရပးကကသည်ဆိုသည့် အရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ဖပီး အချ ို့စိုးေိမ်စော အလားအလာများအား ရတွ့ေှိခဲ့ေ
ရသာရကကာင့် ပပုပပင်ရပပာင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ယင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ရပသည်။ လက်ေှိကာလ
တွင် ရပမလွတ်၊ ရပမလပ်နှင့် ရပမရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေး ဥပရေသည် လယ်ယာရပမ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာေင်းအင်း
ဦးစီးဌာနက အဖမဲတမ်း သစ်ရတာနယ်ရပမများ/ဧေိယာများ(Permanent forest estate) ၏ ပပင်ပတွင် လုပ်ကိုင်
သည့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းနှင့် အပခားစိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ရပမယာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ခွင့်ပပုမိန့်
ထုတ်ရပးောတွင် အသုံးပပုရနသည့် ဥပရေရကကာင်းဆိုင်ော လုပ်ငန်းယန္တေား ပဖစ်သည်။ သို့ရသာ် ၂၀၁၂ ခုနှစ် 
လယ်ယာရပမဥပရေ၏ လယ်ယာရပမနည်းဥပရေများ ပုေ်မ ၄၆ အေ ရပမယာရပါ်တွင် “စိုက်ပျ ိုး ထုတ်လုပ်မှု
တည်ဖငိမ်” သည့်အခါ ေင်းနှီးပမှုပ်နှံသူများအရနပဖင့် ‘ရပမလွတ် ရပမလပ်နှင့် ရပမရိုင်း’ အမျ ိုးအစားဝင် ရပမများ
အား လယ်ယာရပမအပဖစ် ရပပာင်းလဲလိုက်နိုင်ရပသည်။ ယင်း နည်းဥပရေ ပုေ်မ ၄၃ မှ ၄၅ တွင် ဖမို့နယ်လယ်ယာ
ရပမစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အရနပဖင့် “ရပမလွတ် ရပမလပ်နှင့် ရပမရိုင်း အမျ ိုးအစား ရပမမှ လယ်ယာရပမအပဖစ်ရပပာင်းလဲ
ေန် ရလျှာက်ထားသူအား လယ်ယာရပမ လုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ် ပုံစံ ၇ ကို ထုတ်ရပးနိုင်သည်” ဟုညွှန်းဆိုထာ
သည်။ 

ယခုအချနိ်ကာလတွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်း ၅ ခုက ပုံစံ ၇ လယ်ယာရပမ လုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ်များအား 
စိုက်ခင်းများအတွက် အသုံးပပုရနဖပီး ယင်းဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ငန်းအားလုံးမှာလည်း နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများသာ
ပဖစ်သည်ကို ရတွ့ေရသာ်လည်း အင်တာဗျူးရမးပမန်းမှုများမှတဆင့် သိေသည်မှာ အပခား ဆီအုန်း စိုက်ခင်း
လုပ်ငန်းများကလည်း VFV ခွင့်ပပုမိန့်ကို ပုံစံ ၇ လယ်ယာရပမလုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ်အပဖစ် ရပပာင်းလဲဖပီး ရပမယာ
ကို အဖမဲတမ်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ေရေးအတွက် ကကိုးပမ်းရနကကသည် ဆိုသည့်အရေးကိစ္စ ပဖစ်သည်။ VFV ခွင့်ပပုမိန့်ကို 
အဖမဲတမ်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ေရေးအတွက် ပုံစံ ၇ သို့ ရပပာင်းလဲသည့် လုပ်ငန်းယန္တေားသည် VFV ဥပရေအေ သူတို့၏ 
လယ်ယာရပမများကို မှတ်ပုံတင်ေန်လိုအပ်သည့် လုပ်ကွက်ငယ် ရတာင်သူ လယ်သမားများအတွက်သာ 
ဆီရလျာ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ရပမည်။ သို့ရသာ် ယင်းသည် ရပမဧကများစွာပဖင့် အကျယ်အပပန့်လုပ်ကိုင်သည့် 
စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများအား များပပားလှရသာ ဧေိယာများစွာကို ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့် အဖမဲတမ်းရပးလိုက်သလို 
ပဖစ်ရနဖပီး (ရပမခွန်ရဆာင်ောတွင်လည်း အလွန်ရလျာ့ရပါ့ရသာနှုန်းထားပဖင့်သာ ရဆာင်ေန် လိုအပ်ရတာ့သည်) 
အဆိုပါ ဥပရေလစ်ဟာချက်အား ပပုပပင်ေန် လိုအပ်ရနကာ အကျယ် အပပန့်လုပ်ကိုင်သည့် စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်း
များအတွက် သီးပခားဥပရေတစ်ခုကို ပပဋ္ဌာန်းပခင်းအားပဖင့် ထိုဥပရေ လစ်ဟာချက်ကို ပပုပပင်၍ ေရကာင်းေနိုင်ရပ
သည်။ ဤအစီေင်ခံစာရေးသားရနသည့် အချနိ်တွင် မွမ်းမံပပုပပင်ထားသည့် လယ်ယာရပမဥပရေဆိုင်ော 
နည်းဥပရေများအား အစိုးေက မူကကမ်း ရေးဆွဲရနဖပီး အဆိုပါ ပပုပပင်လိုက်မည့် နည်းဥပရေများထဲတွင် အထက်ပါ
နည်းဥပရေများအား အေင်က အတိုင်း ဆက်လက်ထားေှိသွားပခင်း ေှိ၊ မေှိကို ရသချာေှင်းလင်းစွာမသိေရသးပါ။ 

၅.၆ ရိုးရာဝခမလုေ်ေိုင်ြေင့်များ၊ ရေ်ရွာအသိုင်းအေိုင်းက ကျင့်သုံးဝနသည့် ဝခမလုေ်ေိုင်ြေင့်များ
အရ ဆီအုန်း ြေင့်ခေုမိန့်ရ ဧရိယာများအတေင်း ဝခမအသုံးြျမှုများ

အကျယ်အပပန့်လုပ်ကိုင်သည့် စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများက ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်း၏ ရပမအသုံးပပုမှု၊ အထူးသပဖင့် 
ရိုးော ရပမလုပ်ပိုင်ခွင့်များအေ ရပမအသုံးပပုမှုများအရပါ် ထိခိုက်မှုများသည် နိုင်ငံအများအပပားတွင် အကကီးအမား
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ပဖစ်ရနသည့် အရေးကိစ္စတစ်ခု ပဖစ်သည်။ ဖွံ့ဖဖိုးမှု အနည်းဆုံးနိုင်ငံများ (Least Developed Countries - LDC)၊ 
အလယ်အလတ်ဝင်ရငွေှိသည့်နိုင်ငံများစသည့်နိုင်ငံအများအပပားတွင် ရိုးောဓရလ့ ထုံးတမ်းအေ လုပ်ကိုင်ရနကက
သည့် ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်း သို့မဟုတ် တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးစု သို့မဟုတ် ဌာရန တိုင်းေင်းသားတို့၏ ရပမ
လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် သစ်ရတာစီမံခန့်ခွဲခွင့်တို့အား ဥပရေအေ အသိအမှတ်မပပုထားပခင်းရကကာင့် ရပမဧေိယာများစွာ
ပဖင့် အကျယ်အပပန့်လုပ်ကိုင်သည့် စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများသည် ရေသခံများပဖင့် ရပမယာပဋိပက္ခပဖစ်ရစသည့် 
အရကကာင်းတေားတစ်ခုအပဖစ် သတ်မှတ်ရဖာ်ပပရနကကသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်း ေင်နှီးပမှုပ်နှံ
မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် စည်းမျဉ်းများတွင် ပဖစ်ရစ၊ ဥပရေများတွင် ပဖစ်ရစ ရိုးောဓရလ့အေ ရပမလုပ်ပိုင်ခွင့်များ
အား ပပည့်စုံလုံရလာက်ရအာင် အသိအမှတ်မပပုထားသကဲ့သို့၊ အကာအကွယ်လည်း ရပးမထားရပ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်
 အမျ ိုးသားရပမအသုံးချမှု မူဝါေတွင် ရိုးောဓရလ့အေ ရပမလုပ်ပိုင်ခွင့်များအား အသိအမှတ်ပပုဖပီး အကာအကွယ်
ရပးေမည်ဟု လမ်းညွှန်ထားရသာ်ပငားလည်း အဆိုပါ အကာအကွယ်ကင်းမဲ့သည့် အရပခအရနမှာ ဆက်လက်ေှိ
ရနဆဲ ပဖစ်သည်။ သို့ပဖစ်၍ ယင်းအရပခအရနသည် ရကျးလက် ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် တိုင်းေင်းသား လူနည်းစု
များက အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းအပဖစ် မှီခိုရနေသည့် ရပမယာနှင့် သစ်ရတာဧေိယာများအား စိုက်ပျ ိုးရေး
လုပ်ငန်း ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများက သိမ်းယူသွားနိုင်သည့် အန္တောယ်ကို ဖန်တီးရပးရနသည်။ ရပမယာဆုံးရှုံးပခင်းနှင့် 
ယင်းနှင့်ဆက်စပ်ကာ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှုများ ရပျာက်ဆုံးသွားပခင်းသည် ပပည်သူအများ၏ ကျန်းမာရပျာ်
ေှေင် စိတ်ချမ်းသာေမှုကို အကကီးအမား ထိခိုက်ရစသည်။ တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးအတွင်းေှိ ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်း
တို့တွင် ထိုသို့ရသာ ထိခိုက်မှုများ ခံစားရနကကေရကကာင်း အရထာက်အထားများစွာ ေှိနှင့်ရနဖပီး ပဖစ်သည်။ 

ဤအစီေင်ခံစာ ရေှ့ပိုင်းတွင်ရဖာ်ပပခဲ့သလို တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးအတွင်းတွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ကိုင် 
သူများနှင့် ေွာသူေွာသားများအကကား ရပမယာပဋိပက္ခများအား မှတ်တမ်းပပုဖပီး ထုတ်ပပန်ထားသည့် အစီေင် ခံ
စာများ ထွက်ရပါ်ရနဖပီး ပဖစ်သည် (Tarkapaw et.al., 2016; FSWG, 2017; ALARM et.al., 2018; Lundsgaard-
Hansen, 2018)။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဖမိတ်ဖမို့နယ်မှ အေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ေပ်ေွာ အသိုင်းအဝိုင်းရခါင်းရဆာင်
များက တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးအတွင်း မရလးေှားပိုင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ငန်း တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်ဖပီး မ
ရကျနပ်ရကကာင်း တိုင်တန်းစာကို မရလးေှားနိုင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ရကာင်စီ (Malaysian National 
Human Rights Council) ထံ ရပးပို့ခဲ့သည်။ အဆိုပါ တိုင်တန်းစာတွင် ထို မရလးေှား ဆီအုန်းကုမ္ပဏီက သူတို့
၏ ရပမယာ ဧကရပါင်း ၆,၀၀၀ ကို သိမ်းဆည်းသွားသပဖင့် ရေသခံေွာသူေွာသား ၄,၄၈၀ ခန့် အခက်အခဲများပဖင့် 
ေင်ဆိုင်ရနေရကကာင်း ရေးသားရဖာ်ပပထားသည် (MNHRC, 2017 p.13)။ အဆိုပါ အစီေင်ခံစာများကို ကကည့်ပါက
တနသသာေီတိုင်းတစ်ဝန်းေှိ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းတို့၏ ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများအတွင်းတွင် ေပ်ေွာ 
အသိုင်းအဝိုင်းက ရပမများကို ထည့်သွင်းအသုံးပပုရနသည်ကို ရတွ့ေှိေသည်။ ရပမယာများဆုံးရှုံးပုံကို ကကည့်လျှင် 
ရိုးောဓရလ့ထုံးတမ်း ရပမလုပ်ပိုင်ခွင့်အေ အဖမဲတမ်းအသုံးပပုရနသည့် လယ်ယာရပမများ ဆုံးရှုံးသလို၊  ရိုးောဓရလ့
ထုံးတမ်း ရပမယာစီမံခန့်ခွဲသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုအေ ရပမလပ်အပဖစ် ထားကာ အလှည့်ကျ စိုက်ပျ ိုးအသုံးပပုရန
သည့် ရပမယာများလည်း ဆုံးရှုံးကကေသည်။ သစ်ရတာရပမများ ဆုံးရှုံးေပခင်းသည် မျှစ်ချ ိုးပခင်း၊ မှိုေှာပခင်း၊ အပခား 
သစ်မဟုတ်သည့် အရေးပါရသာ သစ်ရတာထွက်ကုန်များ ေှာရဖွပခင်း စသည့် သစ်ရတာအေင်းအပမစ်များအား 
ရေေှည်တည်တံ့ရစသည့် အသုံးပပုပုံနည်းများပဖင့် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းပပုေသည့် သစ်ရတာ အမှီပပုရေသခံ
များအား ထိခိုက်ရစသည် (TRIPNET, 2018)။ 

ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာများအတွင်းေှိ ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်း၏ ရပမယာနှင့် သစ်ရတာများ အသုံးပပုခွင့်ဆိုင်ော အရေး
ကိစ္စအား မရပဖေှင်းနိုင်ပါက ရပမယာပဋိပက္ခများ ဆက်လက်ပဖစ်ရပါ်ရနနိုင်သကဲ့သို့၊ ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ကိုင်
သူများ၊ ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းများ၊ အစိုးေနှင့် အေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတို့ အကကားတွင် ယုံကကည်မှု ဆက်လက်
ပျက်ပပားရနရပမည်။ လက်ေှိ ေှိရနသည့် ခွင့်ပပုမိန့်ဧေိယာများအတွင်း ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးပခင်း မေှိရသးသည့် 
ဧေိယာအတိုင်းအတာကို ကကည့်ဖပီး တနသသာေီတိုင်းအတွင်း ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးသည့် စိုက်ခင်း ဧေိယာအတိုင်းအတာ
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သည် ယခုထက် ၂ ဆ သို့မဟုတ် ၃ ဆ အထိ ပဖစ်လာနိုင်ရကကာင်း ရတွ့ေသည်။ သို့ပဖစ်၍ ခွင့်ပပုမိန့်ေ နယ်နိမိတ်
ဧေိယာများအတွင်းတွင် ရကျးေွာသူေွာသားများက အသုံးပပုရနသည့် ရိုးောဓရလ့ထုံးတမ်းများအေ ရပမယာနှင့် 
သစ်ရတာများအားအသုံးပပုသည့် စနစ်များအား အသိအမှတ်ပပု အကာအကွယ်ရပးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု 
အရေးတကကီး လိုအပ်ရနရပသည်။ ဤအရပခအရနအား ကုစားနိုင်ရေးအတွက် ပမန်မာနိုင်ငံ ရပမယာနှင့်သစ်ရတာ
စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်ဖပီး ဥပရေပိုင်းအေ ရပပာင်းလဲေန် အရသအချာ လိုအပ်ရနရပသည်။ အမျ ိုးသား
ရပမဥပရေရပါ်ထွန်းရေးအတွက် အမျ ိုးသားရပမ အသုံးချမှု ရကာင်စီက ထူရထာင်ချမှတ်ထားသည့် လက်ေှိ
လုပ်ငန်းယန္တေားများက အဆိုပါ ပပုပပင်ရပပာင်းလဲရေးများကုိ လုပ်ရဆာင်ရနသည်ဟု ညွှန်းဆိုပပရနသည်။ 
သို့ရသာ် အဆိုပါ ပပုပပင်ရပပာင်းလဲရေးများ ပဖစ်ရပါ်လာေန် မည်မျှကကာေှည်မည်နည်း ဆိုသည့်အရမးနှင့် 
တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးမှ ပပည်သူများက မည်မျှကကာကကာ ရစာင့်ဆိုင်းရနေမည်နည်း ဆိုသည့် အရမးများက 
ဆက်လက်ေှိရနဆဲပင် ပဖစ်သည်။ ဤအစီေင်ခံစာ အခန်း ၄ (၄) တွင် တင်ပပထားသည့် FSWG မှ ရတွ့ေှိချက်များ
နှင့် ဤအစီေင်ခံစာထဲ တင်ပပထားသည့် ဆီအုန်း စိုက်ခင်းအတွက် ရပမယာသိမ်းဆည်းမှုများရကကာင့် ေပ်ေွာ
အသိုင်းအဝိုင်း ပပည်သူများအရနပဖင့် ထိခိုက် ရနေသည်များကိုကကည့်ကာ ရပမနဲ့ သစ်ရတာကို ရိုးော ဓရလ့
ထုံးတမ်းများအေ ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းက အသုံးပပုမှုများကို အသိအမှတ်ပပုရပးမည့် ရပဖေှင်းရဆာင်ေွက်ချက်
များ အပမန်လိုအပ်ရနရပသည်။ 

ပဖစ်နိုင်ရပခေှိရသာ ရပဖေှင်းနည်းတစ်ခုမှာ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်း ၅၀ တွင် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွင်းေှိ 
ရိုးောဓရလ့အေ ရပမအသုံးချမှုပုံစံပဖင့် အသုံးပပုရနသည့် ရပမဧေိယာများအား တိုင်းတာဖပီး အရသးစိတ် ရပမပုံ
ရေးဆွဲသည့် လုပ်ငန်းကို ရဆာင်ေွက်ရေး ပဖစ်သည်။ ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် အရစာပိုင်းကာလက 
ရေပဖူ ဖမို့နယ်အတွင်း FSWG က အသုံးပပုခဲ့သည့် နည်းနာပဖင့် အလားတူနိုင်ဖပီး အရသးစိတ်ကို အခန်း ၄ (၄) 
တွင် တင်ပပထားသည်။ ထိုနည်းနာ၏ အကန့်အသတ်အခက်အခဲမှာ အချနိ်များစွာ ရပးေကာ လူအား၊ နည်း
ပညာအား များစွာလိုအပ်ပခင်း ပဖစ်သည်။ ကကားပဖတ်ရဆာင်ေွက်ချက်များအရနပဖင့် ဆီအုန်း စိုက်ပျ ိုးရေးကို တိုး
ပမှင့်လုပ်ရဆာင်မည် ဆိုပါက အနီးအနားေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်း၏ သရဘာတူညီမှုကို ေယူနိုင်ရေးအတွက် 
လွတ်လပ်စွာ တင်ကကိုအသိရပးတိုင်ပင်၍  ေယူသည့် သရဘာတူညီမှု ( Free Prior Informed Consent FPIC) 
ကဲ့သို့ရသာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ထည့်သွင်းေန် စဉ်းစားသင့်ရပသည်။ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းသစ်များ စိုက်ပျ ိုးမည့် ရပမ
ဧေိယာများနှင့် ပတ်သက်ဖပီး ပပည်သူတို့ပါဝင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ပခင်းများ (EIAs) ပဖင့် ေပ်ေွာ
အသိုင်းအဝိုင်းအား ထိခိုက်လာနိုင်မှုများအား သိေှိေကာ ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးရေး မလုပ်ခင် ကကိုတင် ကာကွယ်နိုင်
ရပမည်။ 

ဤသို့ များစွာ ရှုပ်ရထွးလှသည့် ပပဿနာအား ရပဖေှင်းနိုင်ဖွယ် ရနာက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ခွင့်ပပုမိန့်အသစ်
ထုတ်ရပးပခင်းကို ပဖစ်ရစ၊ လက်ေှိခွင့်ပပုမိန့်များရအာက်တွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများအား တိုးချဲ့ပခင်းကို ပဖစ်ရစ 
တေားဝင်ဆိုင်းငံ့သည့် စည်းမျဉ်းချမှတ်ပခင်း ပဖစ်သည်။ ဆီအုန်းများ ထပ်တိုး စိုက်ပျ ိုးပခင်းအား ထိုကဲ့သို့ဆို င်းငံ့
လိုက်ပခင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော၊ လူမှုဘဝဆိုင်ော ထိခိုက်မှုများအား ဆန်းစစ်နိုင်ခွင့်ေမည် ပဖစ်သကဲ့သို့၊ 
ဆီအုန်း ကဏ္ဍတစ်ခုလုံးအား ဆန်းစစ်နိုင်မည် ပဖစ်ဖပီး ဧကများစွာပဖင့် အကျယ်အပပန့်လုပ်ကိုင်သည့် စိုက်ပျ ိုးရေး
လုပ်ငန်းများသည် တိုးတက်မှုကို ပဖစ်ရစသည့်  စီးပွားရေး ပုံစံတစ်ခုအပဖစ် သတ်မှတ်ရနပခင်းက သင့်ရတာ်ပခင်း 
ေှိ၊မေှိ အရပါ် သက်ဆိုင်ော ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ အားလုံးအကကားတွင် ပွင့်လင်းစွာ ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းအရပဖ
ေှာသည့် လုပ်ငန်းစဉ်အား အစပပုနိုင်ရပမည်။  ထို့အပပင် ယင်းဆိုင်းငံ့မှုသည် ပမန်မာနိုင်ငံေှိ ရိုးောဓရလ့အေ ရပမ
လုပ်ပိုင်ခွင့်အရပခအရနများအား ရသချာစွာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် ရပမယာစီမံခန့်ခွဲမှု မူရဘာင်တစ်ခုရပါ်ထွန်း
နိုင်ရေးအတွက် လုံရလာက်သည့် အချနိ်ကို ရပးနိုင်ရပမည်။ 



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု

ဆီအုန်းကဏ္ဍတွင် မြေအသုံးချေှုကို ကျယ်ြြန့်စွာ ခခုံငုံသုံးသြ်ြခင်း

82

6/ ed*Hk;csKyfESihf t"du tBuHjyKcsufrsm;
၆.၁ နိဂုံးြျုေ်

တိုင်းရေသကကီးအတွင်းေှိ ဆီအုန်းခွင့်ပပုမိန့်များ၊ ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးမှုများဆိုင်ော ရပမယာအသုံးပပုမှုများ၊ အကျယ်
အပပန့်လုပ်ကိုင်ရနကကသည့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများအား စီမံခန့်ခွဲမှုစသည်တို့နှင့် ပတ်သက်ဖပီး အကျယ်
အပပန့်ရလ့လာသုံးသပ်ချက်ကို တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးအစိုးေနှင့် အပခား ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား 
ရပးအပ်နိုင်ရေးအတွက် ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှုကို လုပ်ရဆာင်ခဲ့ပခင်း ပဖစ်သည်။ တိုင်းရေသကကီး တစ်ဝန်းတွင် 
ဆီအုန်းများ တိုးချဲ့စိုက်ပျ ိုးရနသည့် အရေးနှင့် ယင်းနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်ရနသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော၊ လူမှု
ဘဝဆိုင်ော ထိခိုက်မှုများအရေး စသည်တို့အရပါ် ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်း၊ အေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း၊ အစိုးေတို့၏ 
စိုးေိမ်မှုအရပခအရနများနှင့်အတူ ဤရလ့လာဆန်းစစ်ချက်ကို စဉ်းစားဆင်ပခင်သင့်သည်။  ဤအစီေင်ခံစာ မိတ်
ဆက်တွင် ေှင်းလင်းတင်ပပထားသည့်အတိုင်း ယခု ရလ့လာဆန်းစစ်မှုလုပ်ေန်အတွက် တနသသာေီတိုင်းရေသကကီး
အစုိးေက စီမံလုပ်ရဆာင်ပခင်းသည် ထုိသ့ုိရသာ စုိးေိမ်ချက်များက တွန်းအားရပးခ့ဲပခင်းရကကာင့် ပဖစ်ရပသည်။ 

ဤရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့သည် တေားဝင် အစိုးေ ခွင့်ပပုမိန့်  အချက်အလက်များ၊ ၂၀၁၇/၂၀၁၈ ရပခာက်ရသွ့
ောသီတွင် ရိုက်ယူထားသည့် ပုံေိပ်ပပတ်သားမှုရကာင်းရသာ ဖဂိုလ်တုဓာတ်ပုံများအား အသုံးပပုကာ ဆီအုန်း
ကဏ္ဍအတွက် ကျယ်ပပန့်သည့် ရလ့လာသုံးသပ်မှုကို လုပ်ရဆာင်ခဲ့သည်။ အစီေင်ခံစာ တစ်ရလျှာက်လုံးတွင် 
ေှင်းပပထားသည့်အတိုင်း အချက်အလက်များ တင်ပပနိုင်ရေးအတွက် ရပမာက်ပမား စွာရသာ အခက်အခဲများကို 
ရတွ့ခဲ့ေသည်။ ဤဆန်းစစ်ချက်သည် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများက ရပမအသုံးပပုမှု အရေးကို ခခုံငုံနားလည်နိုင်
ရသာ်လည်း ကိန်းဂဏန်း ေလေ်များမှာ မတိမကျပဖစ်ရနသည်များ ေှိရနသည်။ ဤအချက်အလက်များပဖင့် 
တနသသာေီတိုင်းအတွင်း ဆီအုန်းကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်သည့် ရယဘုယျ အလားအလာများ၊ ဥပမာ ခွင့်ပပုမိန့်ချရပး
ထားသည့် အတိုင်းအတာ၊ ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးကကသည့် အရနအထားနှင့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများနှင့် ပတ်သက်ဖပီး စီမံ
ခန့်ခွဲထားကကပုံများ စသည်တို့အား အရလးဂရုပပုရစေန် ေည်ေွယ်ဖပီး ရေးသားရဖာ်ပပထားသည်။ ရတွ့ေှိချက်များ
 ခိုင်ခိုင်မာမာေှိရေးအတွက် ပဖစ်နိုင်သမျှအားစိုက် ကကိုးပမ်းထားရစကာမူ အချ ို့ဧေိယာများတွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း
စိုက်ပျ ိုးထားလိုက်၍ ပဖစ်ရစ၊ ဆီအုန်းပင်များ အကကားတွင် ရတာပပန်ထ ဖုံးအုပ်ရနသည်များကို ေှင်းလင်းလိုက်၍
ပဖစ်ရစ အဆိုပါစိုက်ခင်းများကို မကကာရသးခင်က ရိုက်ထားသည့် ဖဂိုလ်တု ဓာတ်ပုံများတွင် ယခုထက်ပို၍ ထင်
ထင်ေှားေှား ရတွ့ေနိုင်ရပမည်။ ထို့အတူ ဤအစီေင်ခံစာပါ ဖဂိုလ်တု ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ယူဖပီးရနာက်ပိုင်းတွင် 
အချ ို့ဧေိယာများ၌ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများ ခုတ်ပစ်ပခင်း၊ ရသဆုံးသွားပခင်း၊ ရတာဖုံးလွှမ်းသွားပခင်းတို့လည်း ပဖစ်
နိုင်ရပသည်။ ရတွ့ေှိသတ်မှတ်နိုင်ရသာ စိုက်ပျ ိုးဖပီး ဧေိယာများမှာ ပဖစ်နိုင်ရပခခန့်မှန်းချက်များပဖစ်ဖပီး ဆီအုန်း
စိုက်ခင်းများ ထိုရနောတွင် အတိအကျ မှန်ကန်စွာ ေှိမည်ဟု မမှတ်ယူနိုင်သလို၊ ရပမပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ော ဥပရေ
ရကကာင်း အပငင်းပွားမှုများအတွက် အကိုးအကားအပဖစ်လည်း အသုံးမပပုသင့်ပါ။ 

ဆီအုန်းကဏ္ဍသည် အစဉ်အဆက်ရပပာင်းလဲရနဖပီး ယခုရလ့လာဆန်းစစ်မှုသည် ပဖတ်ကနဲ ဓာတ်ပုံရိုက်သလို 
အဲေီအချနိ်က ပဖစ်ပျက်ရနပခင်းကကည့်ကာ ရလ့လာသုံးသပ်မှု လုပ်ထားပခင်း ပဖစ်သည်။ အချက်အလက်များအား 
နှစ်စဉ်စုစည်း၍ ဆီအုန်း ခွင့်ပပုမိန့်များ၊ ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးမှုများ၏ ရနာက်ဆုံးအရပခအရနနှင့်အတူ တနသသာေီတိုင်း
ရေသကကီး အစိုးေနှင့် အပခား ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား ပံ့ပိုးရပးပခင်းပဖင့် ယင်းကဏ္ဍအား အချနိ်နှင့်တရပပး
ညီ ရလ့လာစစ်ရဆးရနနိုင်မည် ပဖစ်သည်။ ထိုသို့ရသာစနစ်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် အပခား စိုက်ပျ ိုးရေး
လုပ်ငန်းကဏ္ဍများအား ရစာင့်ကကည့်စစ်ရဆးရေးအတွက်လည်း အသုံးဝင်သည့် ပုံစံတစ်ခု ပဖစ်လာနိုင်ရပမည်။ 
ထိုသို့ရသာ စနစ် တည်ရဆာက်ရေးနှင့် အရကာင်အထည်ရဖာ်နိုင်ရေး တို့အတွက် အရကာင်းဆုံးနည်းလမ်းများ 
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ထွက်ရပါ်လာေန် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများက စိတ်ဝင်တစားေှိပါက ရနာက်ထပ် ရဆွးရနွးမှုများကို OMM 
စီမံကိန်းအရနပဖင့် ကကိုဆိုပါသည်။ 

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် လူမှုရေးဆိုင်ော၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ော အရပခအရနများ၊ ဥပရေရကကာင်းဆိုင်ော  ရပပာင်းလဲ ပဖစ်ရပါ်
ရနသည့် အရပခအရနများ စသည်တို့နှင့် တွဲဖက်ဖပီး ယခုအစီေင်ခံစာကို ဖတ်ရှုသင့်သည်။ ဆီအုန်းထုတ်လုပ်ဖပီး 
ပပည်တွင်းစားသုံးဆီ လုံရလာက်နိုင်ရေးအတွက် ေည်မှန်းချက်ထားခဲ့ဖပီး ရေသခံေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်း၏ 
အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှု အရေးများအား ေုတိယရနောသို့ ပို့ခဲ့ရသာ နအဖ စစ်အစိုးေ ရခတ်အတွင်းတွင် ဤ
ဆီအုန်း ခွင့်ပပုမိန့်အများအပပားကို ထုတ်ရပးခဲ့ပခင်း ပဖစ်သည်။ သို့ရသာ်လည်း ပမန်မာနိုင်ငံတွင် အစိုးေက ဥပရေ
ဆိုင်ော မူရဘာင်များ ပပုပပင်ရပပာင်းလဲရေးကို မကကာခင် နှစ်ပိုင်းကာလအတွင်းက စတင်ကာ သိသာထင်ေှားစွာ 
လုပ်ရဆာင်လျက်ေှိဖပီး၊ အထူးသပဖင့် ရိုးော ဓရလ့ထုံးတမ်းအေ ရပမယာနှင့် သစ်ရတာအသုံးချမှုများအား 
အသိအမှတ်ပပု၊ အကာအကွယ်ရပးမည့် ဆီသို့ ဦးတည်ရပပာင်းလဲရနရပသည်။ ယခုအစီေင်ခံစာ ရဆွးရနွးချက်
များ အခန်းတွင် အရလးရပးရဖာ်ပပထားသည့် အတိုင်း ၂၀၁၆ ခုနှစ် အမျ ိုးသားရပမအသုံးချမှု မူဝါေတွင် ပုဂ္ဂလိက
ပိုင်နှင့် ဘုံပိုင်ဆိုင်သည့် ရပမယာများအပါအဝင် ရိုးောဓရလ့အေ ရပမလုပ်ပိုင်ခွင့်များအား အသိအမှတ်ပပု 
အကာအကွယ်ရပးေန် ေှင်းလင်းစွာ ရတာင်းဆိုထားသည်။ ထိုသို့ရသာ ကာလတွင် မွမ်းမံပပင်ဆင်ထားသည့် 
၂၀၁၈ ရပမလွတ် ရပမလပ်နှင့် ရပမရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေး ဥပရေ ပုေ်မ ၃၀-က (ခ) သည် ရိုးောဓရလ့အေ ရပမ
လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ဥပရေအေ အသိအမှတ်ပပုထားဖပီး၊ ရိုးောဓရလ့ ရပမလုပ်ပိုင်ခွင့်အေ လုပ်ကိုင်ရနသည့် ရပမယာများ
ကို ရပမလွတ်၊ ရပမလပ်နှင့် ရပမရိုင်း အမျ ိုးအစားဝင်ရပမ အပဖစ် မသတ်မှတ်ေ ဟူ၍ ပါေှိသည်။ ထို့အတူ မွမ်းမံ
ပပုပပင်ထားသည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် သစ်ရတာ ဥပရေ ပုေ်မ ၇ (ဃ) တွင် ရေသခံပပည်သူများက အစဉ်အလာအေ 
ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက်ထားဖပီး ဓရလ့ထုံးတမ်းနဲ့အညီ အသုံးပပုရနရသာ သစ်ရတာများကို အသိအမှတ်ပပု
ထားသည်။ အကျယ်အပပန့်လုပ်ကိုင်သည့် စိုက်ပျ ိုးရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်ဖပီး ပဖစ်ရပါ်ရနသည့် ပဋိပက္ခ
များအား ရပဖေှင်းရဆာင်ေွက်ရေးတွင် ထိုမူဝါေဆိုင်ော၊ ဥပရေရကကာင်းဆိုင်ော မူရဘာင်များအား ထည့်သွင်း 
စဉ်းစားသင့်သည်။ 

ယခု အစီေင်ခံစာသည် ရနာက်ထပ် ဆက်လက်စဉ်းစားေမည့် အမျ ိုးမျ ိုးရသာ အရလးရပး သတိထားစောများ
အား ရထာက်ပပထားသည်။ ခခုံကကည့်ပါက တနသသာေီတိုင်းအတွင်းေှိ ဆီအုန်းကဏ္ဍသည် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ပခင်း
အပိုင်း၊ စီမံခန့်ခွဲပခင်းအပိုင်းများအား စနစ်တကျ ရစာင့်ကကည့်စစ်ရဆးမှု ကင်းမဲ့ရနသည်ကို ရတွ့ေဖပီး 
အထူးသပဖင့် ခွင့်ပပုမိန့်များအပိုင်းတွင် ပွင့်လင်းပမင်သာမှု၊ ေှင်းလင်းမှုများ ကင်းမဲ့ရနသည်ကို ရတွ့ေသည်။ 
အမျ ိုးမျ ိုးရသာ ခွင့်ပပုမိန့်များအား ဌာနအမျ ိုးမျ ိုးမှ တာဝန်ယူ ထုတ်ရပးသည့်အတွက် တိကျရသာ သတင်း
အချက်အလက် ေနိုင်ရေးမှာ အလွန်ခက်ခဲလှသည်။ ထို့အပပင် ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးဖပီး စိုက်ခင်းဧေိယာ အချက်အလက်
များနှင့် ပတ်သက်ဖပီး အစိုးေက တေားဝင် ထုတ်ပပန်ထားချက်များသည် ဆီအုန်းအမှန်တကယ်စိုက်ပျ ိုးထား
ရသာ ဧေိယာထက် ပိုများရနသည်ကို အများအားပဖင့် ရတွ့ေသည်။  အစိုးေ တေားဝင် စာေင်းဇယားများအား 
ပပန်လည်စိစစ်အတည်ပပုေန် အကကံပပုအပ်သကဲ့သို့၊ ရပမပပင်တွင် စိုက်ပျ ိုးထားရသာ အတိုင်းအတာနှုန်းထား 
ပမာဏအတိုင်း ရဖာ်ညွှန်း ပပသနိုင်ရစရေးအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို စံသတ်မှတ်ေန် လိုအပ်ရနရကကာင်း
ကိုလည်း အကကံပပုအပ်ပါသည်။ ထို့ပပင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း လုပ်ငန်း အများအပပားတွင် စိုက်ပျ ိုးသည့် နှုန်း၊ 
ခွင့်ပပုမိန့်စည်းမျဉ်းများအား လိုက်နာရဆာင်ေွက်မှု စသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းတွင် အားနည်းလှရကကာင်း ရတွ့ေဖပီး 
ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများအား ကကပ်မတ်သည့် ရလ့လာစစ်ရဆးမှုများ လုပ်သွားေန်လည်း အကကံပပုပါသည်။ 

ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးထားရသာ စိုက်ခင်းတစ်ခု၏ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်ကို မည်သို့သတ်မှတ်မည်နည်း ဆိုသည့် 
ရမးခွန်းသည် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအကကား အရပဖေှာေမည့် အဓိကရမးခွန်းတစ်ခု ပဖစ်ရနသည်။ အဆိုပါ
အရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ဖပီး ရလ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့အရနပဖင့် အချက်အလက်ရပါင်းစု ၃ စုံ ပပုလုပ်ကာ 
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ဇယား၁ တွင် ရဖာ်ပပထားသည်။  ထို အမျ ိုးအစား ခွဲပခားသတ်မှတ်မှုများသည် အသုံးပပုမထားရသာ ရပမများအား
ပပန်လည်လွှဲရပပာင်းရပးရေးဆိုင်ော အရပခအရနများကို အစိုးေက သတ်မှတ် ဆုံးပဖတ်ောတွင် အရထာက်အကူ
ပဖစ်ရစလိမ့်မည်။  ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများနှင့် ပတ်သက်ဖပီး မည်သို့ရသာ စိုက်ပျ ိုးမှုအရပခအရနအဆင့်၊ မည်သို့
ရသာ စီမံခန့်ခွဲမှု အရပခအရနတွင်ေှိေမည် ဆိုသည့် အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များအား ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ
အကကားတွင် အားလုံးက သရဘာတူညီနိုင်မှုေေန် အလွန်အရေးကကီးဖပီး၊ သို့မှသာ စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်
သူက စိုက်ခင်းရပမများအား အကျ ိုးေှိေှိ အသုံးပပုရနသည်ဟု ဆိုသည့်အခါ မည်သည့် စိုက်ခင်းက သတ်မှတ်ချက်
များပဖင့် တကယ်ကိုက်ညီသည်၊ မည်သည့်စိုက်ခင်းက စီးပွားပဖစ်ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် အရပခအရနတွင် ေှိနိုင်၊ မေှိ
နိုင် စသပဖင့် ဆုံးပဖတ်နိုင်ရပလိမ့်မည်။  အကယ်၍ စိုက်ခင်းများသည် စီးပွားပဖစ်ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် အရပခအရန
တွင် မေှိသည့်ကိစ္စများတွင် ခွင့်ပပုမိန့်ကို ပပန်လည်ရုပ်သိမ်းဖပီး ရပမယာကို ပပန်လည် ရပးအပ်ရေး သို့မဟုတ် 
ရပမယာအား ပပန်လည်ပပုစုပျ ိုးရထာင်ရေး တို့ကိုလုပ်ရဆာင်ေန် အကကံပပုအပ်ပါသည်။ ရပမယာများအား ပပန်လည်
ရနောချထားမည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အထက်တွင် တင်ပပခဲ့သကဲ့သို့ ရိုးောဓရလ့အေ ရပမလုပ်ပိုင်ခွင့်များအား 
အသိအမှတ်ပပုသည့် ဥပရေပိုင်း ပပုပပင်ရပပာင်းလဲမှု အရပခအရနများနှင့် ရလျာ်ညီစွာ လုပ်ကိုင်သင့်ဖပီး လွတ်လပ်
စွာ တင်ကကို အသိရပးတိုင်ပင်၍ သရဘာတူညီမှု ေယူသည့် အရပခခံမူများကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့်
သည်။ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းအများအပပားမှာ သူတို့၏ ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာ နယ်နိမိတ် ပပင်ပများတွင်လည်း စိုက်ပျ ိုး
ထားသည်ကို ရတွ့ေသည် သို့မဟုတ် စိုက်ပျ ိုးခွင့် မေှိဘဲ စိုက်ပျ ိုးထားသည်ကို ရတွ့ေရပသည်။ တေားဥပရေစိုး
မိုးရေးကို ထိန်းသိမ်းဖပီး ထိုသို့ရသာ ကျူးလွန် ရဆာင်ေွက်သူများအား သင့်ရတာ်သည့် အပပစ်ရပးအရေးယူ
ရဆာင်ေွက်ပခင်းများ လုပ်ရဆာင်သင့်သည်။ 

အချ ို့ဖမို့နယ်များတွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းအတွက်ရပးထားသည့် ရပမဧေိယာမှာ ဖမို့နယ်တွင်းေှိ ရပမဧေိယာနှင့် နှိုင်း
စာလျှင် အတိုင်းအတာအချ ိုးအစား ပမင့်မားလှသည့်အတွက် တနသသာေီတိုင်း၏ ရတာရတာင်ရေရပမရှုခင်းကို 
လုံးဝရပပာင်းလဲပစ်လိုက်နိုင်သည့် အန္တောယ်ကကီးကကီးမားမား ေှိရနရပသည်။  အစီေင်ခံစာထဲတွင် အရေးအကကီး
ဆုံး ရတွ့ေှိချက်များထဲမှ တစ်ခုအရနပဖင့် ရတွ့ေသည်မှာ အကယ်၍ ယခုသိေှိသတ်မှတ်နိုင်သည့် ခွင့်ပပုမိန့်
အားလုံးသာ ဆီအုန်းများ စိုက်ပျ ိုးဖပီးပါက ဆီအုန်းစိုက်ခင်း ဧေိယာကျယ်ပပန့်မှု အတိုင်းအတာသည် ယခု
အရပခအရနထက် ၃ ဆ ခန့်တက်သွားနိုင်ရပသည်။ ထို့အတွက်ရကကာင့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း၊ ရပမယာ ပဋိပက္ခ၊ 
သစ်ရတာပပုန်းတီးမှု စသည်တို့သည် ဆက်နွယ်ရနသည်မှာ ထင်ေှားရနဖပီး၊ ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးပခင်းကို ေပ်တန့်  
ထားေန်တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးအစိုးေအရနပဖင့် တေားဝင်ဆိုင်းငံ့မှု ပပုလုပ်ရေးကို စဉ်းစားသင့် ရပသည်။ 
ယင်းသို့လုပ်ရဆာင်ပခင်းသည် ဆီအုန်း၏ ထိခိုက်မှုများအား ပပည့်စုံစွာနားလည်နိုင်ရစရေး ကကိူးပမ်းမှုအတွက် 
အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကို ေမည်ပဖစ်ဖပီး၊ အေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ေပ်ေွာအသိုင်း အဝိုင်းများ၊ တိုင်းေင်းသား
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ အရနပဖင့် ထိုသို့ရသာ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများက ရပမယာ အသုံးပပုမှုအရပါ် 
ရဆွးရနွးတိုင်ပင် အရပဖေှာနိုင်ကကရပမည်။ ထို့ပပင် ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလွန်အမင်း
ထိခိုက်နိုင်သည့် ဖခိမ်းရပခာက်မှုများ ေှိရနသပဖင့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများက ပဖစ်လာနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်
ဆိုင်ော၊ လူမှုဘဝဆိုင်ော ထိခိုက်မှုအား ဆန်းစစ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ပွင့်လင်းစွာနှင့် ေှင်းလင်းပမင်သာစွာ
လုပ်ရဆာင်သွားသင့်သည်။ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ရေသခံ ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းတို့အကကား ပဋိပက္ခ
ပဖစ်ပွားရနသည့် ရနောများတွင် ယင်းပဋိပက္ခများ၏ အေင်းခံ အရကကာင်းတေားများအား နားလည်ေန် ကကိုးစား
ကာ ယင်းတို့ကို ရပဖေှင်းရဆာင်ေွက်ေမည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်များအား ၂၀၁၆ ခုနှစ် အမျ ိုးသား ရပမအသုံးချမှု မူဝါေ
နှင့်အညီ၊ အထူးသပဖင့် ရေသခံ ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်း၏ ရိုးောဓရလ့အေ ရပမယာလုပ်ပိုင်ခွင့်များအား 
အသိအမှတ်ပပုကာ ရဆာင်ေွက်သင့်ရပသည်။ 

 

 



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု

ဆီအုန်းကဏ္ဍတွင် မြေအသုံးချေှုကို ကျယ်ြြန့်စွာ ခခုံငုံသုံးသြ်ြခင်း
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ခခုံငုံကကည့်ေလျှင် ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှုတွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းစိုက်ပျ ိုးပခင်းများနှင့် ပတ်သက်ဖပီး အရေးကကီးသည့်
 အမျ ိုးမျ ိုးရသာ အရေးကိစ္စများအား ရတွ့ေှိခဲ့ေဖပီး ဆီအုန်းကဏ္ဍ စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းနှင့် ရစာင့်ကကည့်စစ်ရဆးရေးပိုင်း
တို့တွင် အားနည်းရနသည်ကိုလည်း ရတွ့ေှိခဲ့ေသည်။ သို့ပဖစ်၍ ဤအစီေင်ခံစာမှ အဓိကအကကံပပုချက်မှာ 
တနသသာရီတိုင်းဝဒသကကီးအစိုးရအဝနခဖင့် ဆီအုန်းကဏ္ဍအား အစိုးရဌာနများမှ စီမံြန့်ြေဲမှုအေိုင်းအား တိုးတက်
ဝအာင် လုေ်ဝဆာင်သေားခြင်း၊ ဆီအုန်းကဏ္ဍအား ေိုမို နားလည်ဝစဝရးအတေက် လုေ်ဝဆာင်သေားခြင်း တို့
ပဖစ်သည်။ ထိုလုပ်ရဆာင်မှုများသည် အကျယ် အပပန့်လုပ်ကိုင်သည့် စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်း ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများက 
ရေသခံေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်း၏ အသက်ရမွး ဝမ်းရကျာင်းမှုများအား ဆိုးကျ ိုးထိခိုက်မှုပဖစ်ပခင်းကို ရလျှာ့ချနိုင်
ရေးအတွက် အရေးကကီးရသာ ရပခလှမ်းကို လှမ်းလိုက်ပခင်း ပဖစ်ရပသည်။ ယင်းကို အားရပးသည့် အပခားအကကံပပု
ချက်များကိုလည်း ရအာက်တွင်ရဖာ်ပပထားသည်။ 

ထိဝရာက်ဝသာ ဝစာင့်ြကည့်စစ်ဝဆးဝရးဆိုင်ရာ၊ စီမံြန့်ြေဲဝရးဆိုင်ရာ စနစ်များအား
အဝကာင်အထည်ဝဖာ်ခြင်း

အကျယ်အပပန့်လုပ်ကိုင်သည့် စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ရစာင့်ကကည့်စစ်ရဆးရေးသည်  ထိုလုပ်ငန်းများ 
အရနပဖင့် တာဝန်ခံမှုေှိရစရေးကို ကကီးကကပ်ပခင်းပဖစ်ဖပီး ရေသခံေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပဋိပက္ခပဖစ်ပွားမှု များကို
ရလျှာ့ချနိုင်ရေးအတွက် အက္ခောကျသည်။ ဆီအုန်းလုပ်ငန်းများအား ရစာင့်ကကည့်စစ်ရဆးောတွင် ပိုမိုထိရောက်
စွာရဆာင်ေွက်နိုင်မည့် စနစ်တစ်ခု တည်ရဆာက်ရေးအတွက် ရအာက်ပါတို့ကို အကကံပပု အပ်သည်။ 

• ရေသခံေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းက အသုံးပပုရနသည့် ရိုးောဓရလ့အေ ရပမလုပ်ပိုင်ခွင့်များအား ထည့်သွင်း
စဉ်းစားကာ ရေသခံေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်း၊ အေပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများ စသည်တို့နှင့် နီးနီးကပ်ကပ်
တိုင်ပင်၍ ဆီအုန်းစိုက်ြင်းများအတေက်ဝေးထားသည့် ြေင့်ခေုမိန့်ဧရိယာ နယ်နိမိတ်များအား ခေုခေင်မေမ်းမံ
ခြင်း 

• အကျယ်အပပန့်လုပ်ကိုင်သည့် စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်း အားလုံးကို တိကျစွာ ခခုံငုံရလ့လာနိုင်ဖပီး သက်ဆိုင်ော
 ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ အားလုံးကိုလည်း  လက်လှမ်းမီ သိေှိနိုင်ရစရေးအတွက် ဗဟိုဆုံရေ်တစ်ဝနရာ
တည်းမှ စီမံြန့်ြေဲနိုင်ပေီး ဝနာက်ဆုံးအဝခြအဝန အြျက်အလက်များကို အြျနိ်မှန်မှန် ခေုခေင်မေမ်းမံ
ဝခောင်းလဲနိုင်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဝဒတာဝေ့စ်စနစ် တစ်ြုကို တည်ဝထာင်ခြင်း

• သက်ဆိုင်ော အစိုးေအာဏာပိုင်များအရနပဖင့် ဆီအုန်းစိုက်ပျ ိုးပခင်းဆိုင်ော၊ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်း စီမံ
ခန့်ခွဲမှုများဆိုင်ော အချက်အလက်များ တိတိကျကျေေှိနိုင်ရေးအတွက် ဆီအုန်းစိုက်ေျ ိုးပေီးဧရိယာ 
စုစုဝေါင်းကို ဝဖာ်ခေသည့် တရားေင် စာရင်းများအားစုဝဆာင်းခြင်း၊ ဝနာက်ဆုံးအဝခြအဝနနှင့်အညီ 
ခေုခေင်မေမ်းမံခြင်း စသည်တို့ကို လုေ်ဝဆာင်သည့် လုေ်ငန်းစဉ်အား ခေုခေင်ဝခောင်းလဲခြင်း

• သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများအဝနခဖင့် ြေင့်ခေုမိန့်များနှင့် ေတ်သက်သည့် တိကျဝသာ အြျက် အလက်
များ ေံ့ေိုးဝရးအတေက် တာေန်ယူဝစခြင်းနှင့် ထိုသို့ရအာင်ပမင် ပဖစ်ရပမာက်နိုင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များ
အား မိတ်ဆက်ရပးပခင်း

• ပယ်ဖျက်ဖပီးရသာ ခွင့်ပပုမိန့်များ အပါအဝင် ခွင့်ပပုမိန့်တစ်ခုချင်းစီနှင့် ပတ်သက်ဖပီး ပုိမုိ ပွင်းလင်းပမင်သာ၊ 
ေှင်းလင်းကာ ပို၍ တစ်သမတ်တည်းကျရေးအတွက် ဝခမယာြေင့်ခေုမိန့်များအား ခေင်ဆင်ရာတေင် ခဖစ်ဝစ၊ 



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု

ဆီအုန်းကဏ္ဍတွင် မြေအသုံးချေှုကို ကျယ်ြြန့်စွာ ခခုံငုံသုံးသြ်ြခင်း

86

ေယ်ဖျက်ရာတေင် ခဖစ်ဝစ ဝဆာင်ရွက်ဝသာ လုေ်ထုံးလုေ်နည်းများအား စံသတ်မှတ်ခြင်း

• ဆီအုန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်ဖပီး ဆုံးပဖတ်ချက် ချမှတ်သူများ၊ အများပပည်သူတို့အရနပဖင့် တိတိကျကျ ခခုံ
ငုံသုံးသပ်နိုင်ရစရေးအတွက် ဆီအုန်းစိုက်ြင်းများ၏ စုစုဝေါင်း ဧရိယာကို တိကျစော တိုင်းတာ သတ်မှတ်
နိုင်ဝရးဆိုင်ရာ လုေ်ငန်းဝဆာင်ရွက်ေုံ လုေ်ထုံးလုေ်နည်းများအား စံသတ်မှတ်ခြင်း 

• ဆီအုန်းစိုက်ြင်းလုေ်ငန်း ြေင့်ခေုမိန့်ရသူများသည် စိုက်ြင်းများအား ြေင်ခေုမိန့်ရ ဧရိယာ နယ်နိမိတ် ခေင်ေ
တေင် စိုက်ေျ ိုးခြင်း မရှိဝစရန် ဝစာင့်ြကည့်စစ်ဝဆးသည့် စနစ်များအား အဝကာင်အထည်ဝဖာ်ခြင်းနှင့် ချ ိုး
ရဖာက်သူများအား သင့်ရတာ်သည့် အပပစ်ရပးမှုများအား စတင်သတ်မှတ်ပခင်း

• ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာနယ်နိမိတ်များအား ရနာက်ဆုံးအရပခအရနနှင့် ကိုက်ညီရအာင် ပပုပပင်မွမ်းမံသည့် 
လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ခွင့်ပပုမိန့်များ ထုတ်ရပးပခင်း၊ ပယ်ဖျက်ပခင်းဆိုင်ော လုပ်ငန်းတို့အပါအဝင် ဆီအုန်း ကဏ္ဍ
အတေင်း လုေ်ဝဆာင်မှုများနှင့်ေတ်သက်ပေီး ေေင့်လင်းခမင်သာမှုကို ေိုမိုတိုးခမှင့်သေားခြင်း။ ထိုသို့ ပို၍ပွင့်လင်း
ပမင်သာရစပခင်းအားပဖင့် ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်သူများ၊ ရေွးရကာက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ေပ်ေွာ
အသိုင်းအဝိုင်းများ စသူတို့အရနပဖင့် ခွင့်ပပုမိန့်နှင့် ပတ်သက်သည့် အရပခအရနရပပာင်းလဲပဖစ်ရပါ်ရနမှု
များအား ခခုံငုံသုံးသပ်နိုင်ဖပီး ဆုံးပဖတ်ချက်များ မချမှတ်မီ သိထားစော အချက်အလက်များအား ကကိုတင်
သိထားကာ ဆုံးပဖတ်ချက်ကို ချမှတ်နိုင်သလို၊  ရေသအတွင်း ဆီအုန်းရကကာင့် ထိခိုက်မှုအရေးများအား 
ရပဖေှင်းရဆာင်ေွက်နိုင်ရပမည်။

သုဝတသနများ ဝနာက်ထေ် လုေ်ဝဆာင်ခြင်း

ဤရလ့လာဆန်းစစ်မှုသည် တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးအတွင်းတွင် ဆီအုန်းနှင့် ပတ်သက်ဖပီး ရပမအသုံးပပုများ
အား ကျယ်ကျယ်ပပန့် ပပန့်  ခခုံငုံသုံးသပ်ရပးထားဖပီး အဆိုပါ ဆီအုန်းစိုက်ခင်းလုပ်ငန်း ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများနှင့် 
ပတ်သက်ဖပီး ရနာက်ထပ် သုရတသနပပုမှုများနှင့် သုံးသပ်မှုများက ဆက်စပ် ပတ်သက်သူအားလုံးအတွက် 
အကျ ိုးေှိရပလိမ့်မည်။ ဤဆီအုန်းကဏ္ဍအတွင်း ေင်ဆိုင်ရနေသည့် အမျ ိုးမျ ိုးရသာ စိန်ရခါ်ချက်များနှင့် အရေး
ကိစ္စများအား ပို၍ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း နားလည်ရစေန်အလို့ငှာ လုပ်ရဆာင်သင့်သည့် သုရတသနများအား 
အကကံပပုထားဖပီး ယင်းသို့ရသာ လုပ်ရဆာင်မှုများသည် ယခုအစီေင်ခံစာမှ ရပးစွမ်းနိုင်ခဲ့သည်များအား ပို၍
အားပဖည့်ရပးရစမည်။

• ဝခမဧကဝေါင်းများစောခဖင့် အကျယ်အခေန့်လုေ်ကိုင်သည့် ေုဂ္ဂလိကေိုင်ခဖစ်ဝစ၊ အစိုးရေိုင်ခဖစ်ဝစ 
စိုက်ေျ ိုးဝရးလုေ်ငန်း ရင်းနှီးခမှုေ်နှံမှုများအား စီမံအုေ်ြျုေ်သည့် ဥေဝဒေိုင်းဆိုင်ရာ၊ စည်းမျဉ်းေိုင်း ဆိုင်ရာ 
မူဝောင်များအား ေက်ဝေါင်းစုံမှ ခေန်လည်သုံးသေ်ခြင်း။ ထိုသို့ရသာ ပပန်လည်သုံးသပ်ပခင်းသည် ဆီအုန်း
စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းအပါအဝင် အကျယ်အပပန့်လုပ်ကိုင်သည့် စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများအား စီမံအုပ်ချုပ်မှု
နှင့်ပတ်သက်ဖပီး စည်းမျဉ်းချမှတ်ကကီးကကပ်မှုအပိုင်း၊ ဥပရေရကကာင်းဆိုင်ော ပပုပပင်ရပပာင်းလဲမှုအပိုင်းတို့
အတွက် ခိုင်မာတိကျသည့် အကကံပပုချက်များကို ရပးစွမ်းနိုင်ရပမည်။ 

• အကျယ်အခေန့်လုေ်ကိုင်သည့် စိုက်ေျ ိုးဝရးလုေ်ငန်းများက စီးေေားဝရးအရ နိုင်ငံ့ေတ်ဂျက်ကိုမည်မျှ 
အကျ ိုးခေုသည်၊ အထူးသပဖင့် အစိုးေဝင်ရငွ၊ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးနိုင်မှု၊ ရပမခွန်၊ ရေသဖွံ့ဖဖိုးရေး လုပ်ငန်း
များ စသပဖင့်တို့အား မည်မျှအကျ ိုးပပုသည်ကို စုံစမ်းစစ်ရဆးပခင်း။ ထို့အတူ ၄င်းေင်းနှီး ပမှုပ်နှံမှုများ
ရကကာင့် အသက်ရမွးမှုများ၊ အစားအစာလုံရလာက်စွာေေှိပခင်းများ စသည်တို့အရပါ် လူမှုရေးဆိုင်ော၊ 
စီးပွားရေးဆိုင်ော ထိခိုက်မှုများအား ရလ့လာစစ်ရဆးပခင်းတို့သည်လည်း အရေး ကကီးရပသည်။
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• အကျယ်အခေန့်လုေ်ကိုင်သည့် စိုက်ေျ ိုးဝရးလုေ်ငန်း ရင်းနှီးခမှုေ်နှံမှုများ၏ ေတ်ေန်းကျင်အဝေါ်၊ လူမှုေေ
များအဝေါ် ထိြိုက်မှုများအား သုဝတသနခေုခြင်း။ ထိုသို့ သုရတသနပပုောတွင် ဇီဝမျ ိုးကွဲများ၊ ရဂဟစနစ်
ဝန်ရဆာင်မှုများကရပးသည့် အကျ ိုးရကျးဇူးများနှင့် ေပ်ေွာ အသိုင်းအဝိုင်း၏ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှု
များ စသည့် နှစ်ခုလုံးအား အရလးရပး ရလ့လာေမည်။ 

• ယြု ဝလ့လာဆန်းစစ်မှုတေင် ဝဖာ်ခေထားဝသာ စီမံြန့်ြေဲမှုလုေ်ငန်းများတေင် မည်သည့်အတေက်ဝြကာင့် 
ခေဿနာများခဖစ်ဝေါ်ဝနရသည် ဆိုသည့် အဝြကာင်းရင်းများအား စုံစမ်းစစ်ဝဆးခြင်း။ အထူးသပဖင့် 
စိုက်ပျ ိုးသည့် အတိုင်းအတာ နည်းပါးလှပခင်း၊ စိုက်ခင်းဧေိယာအများအပပားတွင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်း
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရနပခင်းေှိ၊ မေှိကို မဆန်းစစ်ထားပခင်း၊ ခွင့်ပပုမိန့်ေ ဧေိယာ နယ်နိမိတ် ပပင်ပဧေိယာ 
အများအပပားတွင် ဆီအုန်းများစိုက်ထားပခင်း စသည့် ပပဿနာများ၏ အေင်းခံအရကကာင်းေင်းများကို 
စုံစမ်းစစ်ရဆးသင့်သည်။ 

စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာအဝရးများအား ဝခဖရှင်းခြင်း

ရလ့လာဆန်းစစ်မှုအတွင်း ရတွ့ေှိခဲ့ေသည့် စည်းမျဉ်းပိုင်းဆိုင်ောအရေးကိစ္စများထဲမှာ ထူးပခားသည့် အရေးကိစ္စ
အချ ို့အား ရပဖေှင်းနိုင်ရေးအတွက် ရအာက်ပါ အကကံပပုချက်များအား တင်ပပအပ်ပါသည်။ 

• MIC ြေင့်ခေုမိန့်အသုံးခေုရာတေင် ဝခမယာလုေ်ေိုင်ြေင့် ြေင့်ခေုမိန့်အခဖစ် အသုံးမခေုဝစရန် ဝစာင့်ြကည့်
စစ်ဝဆးခြင်းနှင့် စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခြင်း။ အကျယ်အပပန့်လုပ်ကိုင်သည့် စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းများ
အတွက် ဥပရေများပပဋ္ဌာန်းဖပီး ချ ိုးရဖာက်သူများအား ဥပရေအေ အပပစ်ရပးပခင်း။

• ဆီအုန်းစိုက်ြင်းလုေ်ငန်းအားလုံးအား ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဥပရေ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး နည်းဥပရေများ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ပခင်းဆိုင်ော 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (EIAs) စသည်တို့တွင် ရဖာ်ပပထားသည့် ပပည့်မီရအာင် လုပ်ရဆာင်ေမည့် အချက်များ
အတိုင်း လိုက်နာဝစဝအာင် ဝဆာင်ရွက်ခြင်း

• ဆီအုန်းစိုက်ြင်းလုေ်ငန်းများ မစတင်ြင်အြျနိ်တေင် ရှိဝနသည့် ေတ်ေန်းကျင်ဆိုင်ရာ၊ လူမှုေေဆိုင်ရာ 
အြျက်အလက်များအား ဝကာက်ယူရာတေင် EIAs နှင့်အညီ ခဖစ်ဝစခြင်း။ ဆိုးကျ ိုးထိခိုက်မှုများ နည်းပါး
ရအာင်ရလျှာ့ချရေးအတွက် လုပ်ရဆာင်သည့် ရဆာင်ေွက်ချက်များ ထိရောက်မှုေှိရစရေး ရသချာရစေန် 
စဉ်ဆက်မပပတ် ရစာင့်ကကည့်စစ်ရဆးပခင်း 

• ဇီေမျ ိုးကေဲများ ဝဂဟစနစ်များမျ ိုးစုံရှိ၍ ခဖစ်ဝစ၊ လူမှုဝရးအရ ယဉ်ဝကျးမှုအရ ခဖစ်ဝစ များစော အဝလးထား
ရခြင်းဝြကာင့် တန်ဖိုးခမင့်ခမင့်မားမားထားကာ ထိန်းသိမ်းဝစာင့်ဝရှာက်ရသည့် ဝနရာ ဧရိယာများ (high 
value conservation areas) နှင့် ထေ်ဝနသည့် ြေင့်ခေုမိန့်များအား ခေန်လည် ရုေ်သိမ်းရန် စဉ်းစားခြင်း 

• တစ်ေိုင်တစ်နိုင်စိုက်ေျ ိုးလုေ်ကိုင်ကာ အသက်ဝမေးေမ်းဝကျာင်းရသည့် ဝကျးလက်လူထု အသိုင်း အေိုင်း
များ၊ သစ်ဝတာကို မှီြိုကာအသက်ဝမေးေမ်းဝကျာင်းရသူများအတေက် အလျင်အခမန်လိုအေ် ဝနသည့် 
ရိုးရာဓဝလ့အရ ဝခမလုေ်ေိုင်ြေင့်ကို ဥေဝဒဝြကာင်းအရ အသိအမှတ်ခေု အကာအကေယ်ဝေးခြင်း။ ဥပရေ
ပဖင့် အကာအကွယ်မရပးနိုင်ရသးသည့်အချနိ်တွင် ရပမယာများအကျယ်အပပန့်  သိမ်းဆည်းပခင်းရကကာင့် 
ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းများတွင် ဆိုးကျ ိုးထိခိုက်မှုများ မခံစားေေန်အတွက် ကကားပဖတ် ရဆာင်ေွက်ချက်များ
အား ချမှတ်လုပ်ရဆာင်ပခင်း။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အမျ ိုးသား ရပမအသုံးချမှု မူဝါေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် တိုင်းေင်းသား
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လူမျ ိုးများ၏ အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်သည့် ဥပရေတို့တွင် အထူးပပုဖပီး ထည့်သွင်းထားသည့်
  လွတ်လပ်စွာတင်ကကို အသိရပးတိုင်ပင်၍ သရဘာတူညီမှု ေယူပခင်းဆိုင်ော အရပခခံမူများထဲတွင် 
တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးများ၏ ဧေိယာများအတွင်း လုပ်ကိုင်မည့် စီမံကိန်းကကီးများနှင့် ပတ်သက်၍ ရေသခံ
တိုင်းေင်းသားများအား ယင်းစီမံကိန်းကို အသိရပးတိုင်ပင် ကာ ပူးရပါင်းညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်ေမည်ဟု 
အတိအလင်း ရဖာ်ပပထားသည်။ ယင်းအရပခခံမူများအား အရကာင်အထည်ရဖာ်ပခင်းသည် အကျယ်
အပပန့်လုပ်ကိုင်သည့် စိုက်ပျ ိုးရေး လုပ်ငန်းကကီးများရကကာင့် ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းအရပါ် သက်ရောက်လာ
နိုင်သည့် ဆိုးကျ ိုးထိခိုက်မှုများအား အကာအကွယ် ရပးရေးအတွက် ရဆာင်ေွက်ပခင်းပဖစ်သည်။

• သူတို့၏ ြေင့်ခေုမိန့်တေင်ေါေင်သည့် စီမံြန့်ြေဲဝရး အစီအစဉ်များအတိုင်း ဆီအုန်းစိုက်ြင်းလုေ်ငန်း လုေ်ကိုင်
သူများအား တာေန်ယူဝဆာင်ရွက်ဝစခြင်းနှင့ ် ထိုသို့ လိုက်နာရဆာင်ေွက်ပခင်း မပပုနိုင်သူ များအား 
ခွင့်ပပုမိန့်အား ပပန်လည်ရုပ်သိမ်းေန်အတွက် စဉ်းစားပခင်း။

• ေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်း၏ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းမှုများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ် ရပးနိုင်ေန်
အတွက် အကျယ်အခေန့်လုေ်ကိုင်သည့် စိုက်ေျ ိုးဝရးလုေ်ငန်းများအား စည်းမျဉ်း သတ်မှတ်ဝရးနှင့်
ေတ်သက်ပေီး အခြားနိုင်ငံများ၏ အဝတေ့အကကုံများကိုယူခြင်း။

တနသသာရီတိုင်းဝဒသကကီးအတေင်းတေင် ဆီအုန်းစိုက်ေျ ိုးမှု တိုးြျဲ့ခြင်းကို တရားေင်ဆိုင်းငံ့ခြင်း

• ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအားလုံးက ဆီအုန်းကဏ္ဍအား အပပည့်အဝနားလည်နိုင်ရေးအတွက် အချနိ်
လည်း ရပးနိုင်သကဲ့သို့၊ ယခုရလ့လာဆန်းစစ်မှုနှင့် အထက်တွင် ရဖာ်ပပထားသည့် အပခား ဆန်းစစ်မှုများ
တွင် ရတွ့ေှိေသည့် စည်းမျဉ်းကန့်သတ်မှုဆိုင်ော အားနည်းချက်များအရေးကို ရပဖေှင်းနိုင်ေန်အတွက် 
ဆီအုန်းများ ထေ်တိုးစိုက်ေျ ိုးမှုကို ရေ်ဆိုင်းထားခြင်း။ ထိုသို့ရသာ ေပ်ဆိုင်းထားပခင်းသည် ဆီအုန်း
စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်ဖပီး စိုးေိမ်ပူပန်မှုများအား တင်ပပခဲ့သည့် ရေသခံေပ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်း
များနှင့် အေပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ စသည်တို့၏ ယုံကကည်မှုကို များစွာ ေေှိနိုင်ရပသည်။ ထို့ပပင် ယင်းသို့
ေပ်ဆိုင်းထားပခင်းသည် တနသသာေီတိုင်း ရေသကကီးအတွင်း ဆီအုန်းနှင့် အပခားစိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်း 
ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများနှင့် ပတ်သက်ဖပီး ဘက်ရပါင်းစုံရလ့လာဆန်းစစ်မှုကို လုပ်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းကို 
ရပးသကဲ့သို့၊ ယင်းေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများနှင့် ပတ်သက်ဖပီး မည်သို့ရဆာင်ေွက်သင့်သည် ဆိုသည့်အရပါ် 
ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအကကား ပွင့်လင်းသည့် ရဆွးရနွးညှိနှိုင်းအရပဖေှာနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းကို
လည်း ရပးရပသည်။ 
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Appendix 1 - ပဂိုလ်တု ဓာတ်ေုံဝေါ်တေင် ဆီအုန်းလုေ်ငန်းရှင်ကဝခောသည့်စိုက်ေျ ိုးထားပေီး
စိုက်ြင်း ဧရိယာခေ ဝခမေုံများအားဝရးဆေဲသည့် ဥေမာ
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Appendix 2 - ြေင့်ခေုမိန့်များနှင့် ‘အဝထာက်အထားခေနိုင်ဝသာ စိုက်ြင်းဧရိယာ’ များ၊ 
စိုက်ြင်းလုေ်ငန်းရှင်ကဝခောသည့် စိုက်ြင်းဧရိယာများ

*မှတ်ချက် - MIC ခွင့်ပပုမိန့်များတွင် ထိုဧေိယာအား ေှင်းလင်းနိုင်သည်ဟု မရဖာ်ပပထားပါ၊ လုပ်ငန်းလုပ်နိုင်
သည့် အကျယ်ဆုံးဧေိယာ ပမာဏကိုသာ စာချုပ်တွင် သတ်မှတ်ရဖာ်ပပပခင်းပဖစ်သည်။



တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္ကြီးအတွင်းရှိ ဆီအုန်းစိုြ်ခင်းများအား ဒေ့ောဆန်းစစ်မှု

ဆီအုန်းကဏ္ဍတွင် မြေအသုံးချေှုကို ကျယ်ြြန့်စွာ ခခုံငုံသုံးသြ်ြခင်း

93

Appendix 3 ကုမ္ပဏီများ၏ြေင့်ခေုမိန့်ရနှင့် စိုက်ေျ ိုးထားသည့်ဧရိယာခေ ဂရေ်ေုံ
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Appendix 4 - ဆီအုန်းစိုက်ေျ ိုးြေင့်ခေုမိန့်များ – တနသသာရီတိုင်းဝဒသကကီး
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Appendix 5 - ဆီအုန်းစိုက်ြင်းလုေ်ငန်းကကီး ၇ ြုက စိုက်ေျ ိုးထားဝသာ စုစုဝေါင်းစိုက်ြင်း 
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Appendix 6 - DoA ၏ ၂၀၁၈/၁၉ ေဏ္ဍာနှစ်အတေက် ခေုခေင်မေမ်းမံထားဝသာ စိုက်ေျ ိုးပေီး
 စိုက်ြင်းဧရိယာ
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မူရင်း: DoA., (၂၀၁၈), ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ေဏ္ဍာနှစ်အတေင်း တနသသာရီဝဒသအတေင်း ဝခမယာသိမ်းဆည်းမှုနှင့် ဆီအုန်းကုမ္ပဏီ များက ဆီအုန်းစိုက်ြင်း

စိုက်ေျ ိုးမှုအဝခြအဝန
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	စိုက်ခင်းဧရိယာအလိုက် ခွဲခြားပြထားသော ဆီအုန်း စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများ (ကျယ်ပြန့် သောအကြီးစားခွင့်ပြုဧရိယာ ၃၀,၀၀၀ ဧက အထက်)
	ပုံ ၁၁
	တနင်္သာရီတိုင်းတောင်ပိုင်းရှိ စိုက်ပျိုးပြီးစိုက်ခင်းဧရိယာ /ခွင့်ပြုမိန့်ရ ဧရိယာ အခြေအနေ
	ပုံ ၁၂ 
	ခွင့်ပြုမိန့်ရ ဧရိယာနယ်နိမိတ် အတွင်းနှင့် အပြင်တွင်စိုက်ထားသောဆီအုန်းစိုက်ခင်းများ (ဧက ၆,၀၀၀အောက်)  
	ပုံ ၁၃
	ခွင့်ပြုမိန့်ရ ဧရိယာနယ်နိမိတ်အတွင်းနှင့် အပြင်တွင်စိုက်ထားသာဆီအုန်းစိုက်ခင်းများ (ဧက ၆,၀၀၀ အထက်) 
	ပုံ ၁၄ 
	ဒေါ်ရီရီဝင်း ဆီအုန်းစိုက်ခင်းခွင့်ပြုမိန့်ရဧရိယာအတွင်းတွင် ရွာသူရွာသားများက အသုံးပြုနေသည့်မြေဧရိယာများ
	ပုံ ၁၅ 
	ယခင် နှင့် ယင်းနောက်ပိုင်းကာလ သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှုကိုဖော်ပြသည့် ဂြိုလ်တု ဓာတ်ပုံ
	ပုံ ၁၆ 
	၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ဆီအုန်းကြောင့်ဖြစ်လာသည့် သစ်တောပြုန်းတီးမှု
	ပုံ ၁၇
	ဆီအုန်းခွင့်ပြုမိန့်များ အတွင်းရှိ အကောင်းပကတိသစ်တောဧရိယာများ
	ပုံ ၁၈ 
	တိကျစွာဖော်ပြထားခြင်းမရှိသည့် ခွင့်ပြုမိန့်ရဧရိယာပြမြေပုံနယ်နိမိတ်များ 
	ပုံ ၁၉ 
	ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများအား ဒရုန်းဓာတ်ပုံ၊ ဂြိုလ်တု ဓာတ်ပုံတို့ဖြင့် ကြည့်ရှုခြင်း
	ပုံ ၂၀
	တောပြန်ထူနေသည့်အောက်တွင် ရှိနေသည့် ဆီအုန်းပင်လေးများ

