အခ္ကးအလကး ်ခစာ့မႈ
်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ သစးထုတးလုပးမႈ အစစးအမြနးပမာဏအာ့ ေဖားထုတး်ခငး့

1

သဵု့သပးခ္ကး အက္ဥး့ခ္ဳပး


်မနးမာအစို့ရ၏ လတးတေလာ ပဵုႏြိပးထုတး်ပနးလိုကးေသာ လျနးခဲံေသာ ှ၂ႏြစးအတျငး့ သစးလဵု့ထုတးလုပးမႈႏြငံး
သစးတငးပ႕မႈ
ို

စာရငး့ဇယာ့မ္ာ့၏

ေဖား်ပခ္ကးမြာ

်မနးမာႏိုငးငဵသစးလဵု့ထုတးလုပးမႈႏြငံး

ပတးသကး၍မြတးတမး့တငးထာ့ေသာ ကမၻာက
ံ ုနးသျယးမႈမ္ာ့ထကး သိသိသာသာပငး ေလ္ာံနညး့ေနေၾကာငး့၇
်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့

ထိုသစးလဵု့ထုတးလုပးမႈႏြငံး

လႊမး့မို့ေနေၾကာငး့ကုိ

သဘာဝပတးဝနး့က္ငး

ပတးသကး၍

ဥပေဒခ္ိဳ့ေဖာကးမႈႏြငံး

စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့အဖျဲ႕(EIA)၏

်ခစာ့မႈမ္ာ့

သုေသသန်ပဳခ္ကးက

ထုတးေဖားလိုကးသညး၈


ဿွွွ-ှ၀ခုႏြစးအတျငး့

သစးလဵု့တငးပို႕မႈႏြငံး

်မနးမာႏိုငးငဵသစးလဵု့ထုတးလုပးမႈႏြငံး

ပတးသကးေသာ

တရာ့ဝငးထုတး်ပနးသညးံ ပမာဏသညး

ပတးသကး၍မြတးတမး့တငးထာ့ေသာ

ႏုိငးငဵတကာကုနးသျယးမႈမ္ာ့

အာ့လဵု့၏ ဿ၅ ရာခုိငးႏႈနး့သာလြ္ငးရြိ်ပီ့ ၄ဿ ရာခိုငးႏႈနး့ေသာ သစးတငးပို႕မႈမ္ာ့မြာ တရာ့မဝငး်ဖစးေၾကာငး့ကို
ေဖား်ပေနသညး၈


ဿွွှ-ှ၀ခုႏြစးအတျငး့

အစို့ရချငံး်ပဳေသာ တရာ့ဝငးသစးထုတးလုပးမႈ ပမာဏသညး

သစးလဵု့တငးသျငး့မႈႏြငံး

ပတးသကး၍

မြတးတမး့တငးထာ့ေသာ

ပမာဏ၏

်မနးမာႏိုငးငဵထဵမြ

၂၀ရာခိုငးႏႈနး့သာ

ရြိ်ပီ့

ႏိုငးငဵအတျငး့တျငး သစးလဵု့တငးပို႕ေရ့ဦ့တညး်ပဳလုပးေသာ တရာ့မဝငးသစးထုတးလုပးမႈသညး ၁၄ ရာခိုငးႏႈနး့
ရြိေၾကာငး့ေဖား်ပေနသညး၈


ဿွွှ-ှ၀ခုႏြစးအတျငး့ တရာ့ဝငးချငံး်ပဳမထာ့ေသာ၇ မြတးတမး့တငးမထာ့ေသာ သစးလဵု့တငးပို႕မႈပမာဏ
သညး ှ၃.၂သနး့ ကုဗမီတာရြိကာ အေမရိကနးေဒၚလာ ၂.၄ ဘီလီယဵတနးဖို့ရြိ၏၈



သဘာဝပတးဝနး့က္ငး
သစးထုတးလုပးမႈဆိုငးရာ
ေဖား်ပေန၏၈

စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့အဖျ(ဲ႕ EIA)၏
အခနး့က႑တျငး

စီမဵခနး႕ချဲမႈမ္ာ့

သစးေတာအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို

ေတျ႕ရြိခ္ကးမ္ာ့သညး
နကးနကးရိႈငး့ရိႈငး့

ထိနး့သိမး့ရနးႏြငံး

်မနးမာအစို့ရ၏

ပ္ကးကျကးေနသညးကို

ဥေရာပသမဂၢ၇

အေမရိကနး၇

ၾသစေၾတ့လ္ာ့ႏြငံး အ်ခာ့ေသာ ႏိုငးငဵမ္ာ့ပါဝငးေသာ ဥပေဒေရ့ရာမ္ာ့ႏြငံး ပတးသကး၍ အထိအခိုကးမခဵသညးံ
ပျာ့မ္ာ့လာေသာ တနးဖို့်မငးံေပ့မညးံ ေစ့္ကျကးမ္ာ့တျငး ်မနးမာသစးလဵု့တငးပို႕မႈမ္ာ့ ေရာကးရြိေရ့အတျကး
က္ယးက္ယး်ပနး႕်ပနး႕ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့လိုအပးေန၏၈

အစို့ရ၏ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့ သဵု့သပးခ္ကး
သဘာဝပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ႏြငံး သစးေတာေရ့ရာဝနးၾကီ့႒ာနဟု မၾကာေသ့ခငးကပငး အမညးေ်ပာငး့ထာ့ေသာ ႒ာနမြ
ှ၆၆၂ခုႏြစးမြစ ၍ ႏိုငးငဵ၏ သစးလဵု့ထုတးလုပမ
း ႈႏြငံး သစးလဵု့တငးပို႕မႈႏြငံး ပတးသကးေသာ တရာ့ဝငးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို
်မနးမာႏိုငးငဵ၏ အလဲဗနး့မီဒီယာအုပးစုက ဿွှ၁ခုႏြစး မတးလ ှွ ရကးေန႔တျငး ပဵုႏြိပးေဖား်ပခဲံသညး၈ 1
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Weekly Eleven အမြတးဿဿ၇ အတျဲ ၆၇ ဿွှ၁ခုႏြစး မတးလ ှွရကး
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အဆိုပါအခ္ကးအလကးမ္ာ့တျငး

ပါဝငးသညးမ္ာ့မြာ

ှ၆၆၂မြ

ဿွှ၀ခုႏြစးအတျငး့

ခုတးယူေသာ

သစးလဵု့

ေဟာံပတးစးတနးခ္ိနး(HT ်ဗိတိသြ္သစး႒ာနတျငး အသဵု့်ပဳခဲံေသာ မတးထရစးစနစးမေပၚခငး သဵု့သညးံ သမရို့က္ပမာဏ ှ.၅ကုဗမီတာႏြငံး
လျနးခဲံေသာ

ညီမြ္သညး) အေရအတျကး၇ ဿွွှ-ှ၀အတျငး့

ဆယးႏြစးအတျငး့

ကၽျနး့သစးးေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့၇

စီမဵခနး႕ချဲေရ့ေဒသအလုိကး

လျနးခဲံေသာ

သဵု့ႏြစးအတျငး့

သစးခုတးလုပးမႈပမာဏ၇

ထိပးဆဵု့သစးကမ
ု ၼဏီဆယးခုအာ့

ချဲတမး့ေပ့မႈမ္ာ့ႏြငံး ဿွွှခုႏြစးမြ ဿွှ၀ခုႏြစးအတျငး့ သစးတငးပို႕မႈ ပမာဏတို႕ ်ဖစးၾကသညး၈ အီ့အိုငးေအ(EIA)အဖျဲ႕သညး
အဆိုပါ အစီအရငးခဵစာမူရငး့အာ့ မၾကညးံရႈခဲံရေသားလညး့ အဆိုပါ အစီအရငးခဵစာအာ့ ယဵုၾကညးစိတးခ္ရေလာကးသညးဟု
ယူဆ၏၈
ယခုကဲံသို႕ေသာ

အခ္ကးအလကးမ္ိဳ့သညး

ယခငးက

ပဵုႏြိပးေဖား်ပခဲံဖူ့်ခငး့မရြိပဲ

ပျငံးလငး့်မငးသာမႈမရြိ်ခငး့သညး

်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ အဓိက အမႈထာ့စရာအေၾကာငး့တခု ်ဖစးေနဆဲ်ဖစးကာ ်မနးမာႏိုငးငဵသညး ကုလသမဂၢကဲံသို႕ေသာ
အဓိက ႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့သို႕ ၁ငး့၏ ကုနးသျယးမႈအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို အစီအရငးခဵမႈ မရြိေသ့ေခ္၈
အလဲဗနး့မီဒီယာတျငး

ေဖား်ပခဲံေသာ

အခ္ကးအလကးမ္ာ့တျငးပငး

ဿွွှ-ှ၀အတျငး့

သစးအၾကမး့

ကုဗမီတာ

ှှ

သနး့ခုတးယူမႈမြ ကုဗမီတာ ၃.၂သနး့အာ့ ်ပညးပတငးပို႕မႈ်ပဳသညး ႏိုငးငဵ၏ သစးေတာမ္ာ့အာ့ ေရရြညးတျငး တညး်မဲေအာငး
မထိနး့သိမး့ႏိုငးေသာ အသဵု့ခ္မႈမ္ိဳ့်ဖငံး ခုတးယူေနေၾကာငး့ ေပၚလျငးေန်ပီ့ အီ့အိုငးေအ(EIA)အဖျဲ႕၏ သဵု့သပးခ္ကးကလညး့
လကးေတျ႕အေ်ခအေနသညး ယခုမြတးတမး့မ္ာ့က ေဖား်ပေနသညးထကး မ္ာ့စျာဆို့ရျာ့မညးကို ်ပေန၏၈
ပဵုႏြိပးထုတး်ပနးလိုကးေသာ

သစးတငးပို႕မႈဆိုငးရာ

တရာ့ဝငးစာရငး့ဇယာ့မ္ာ့သညး

်မနးမာႏိုငးငဵ

ဆိပးကမး့မ္ာ့ႏြငံး

ကုနး့ေ်မနယးစပးမ္ာ့မြ တငးပို႕လိုကးေသာ သစးပမာဏအစစးအမြနးထကး သိသိသာသာ ေလြ္ာံ၍ ေဖား်ပထာ့သညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵသညး အမြနးတကယးတျငး

ဿွွွ-ဿွှ၁ အတျငး့ အစို့ရအခ္ကးအလကးမ္ာ့က မြတးတမး့တငးထာ့ေသာ

သစးတငးပို႕မႈပမာဏ၏ ဿ.ဿဆႏြငံး ၀.၂ဆၾကာ့ ပိုမိုတငးပို႕ခဲံေၾကာငး့၇ ယငး့ကာလအတျငး့ လစးဟာေနေသာ တရာ့မဝငး
တငးပို႕မႈပမာဏမြာ

ကုဗမီတာ

၅သနး့ႏြငံး

ှ၃သနး့ၾကာ့ရြိမညး်ဖစးသညးကို

အီ့အိုငးေအ(EIA)အဖျဲ႕၏

သဵု့သပးခ္ကးက

ေဖား်ပေနသညး၈ ထိုမြ္်ဖစးေနေသာ လစးဟာမႈသညး ်မနးမာႏိုငးငဵ သစးေတာက႑တျငး ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့ႏြငံး ်ခစာ့မႈမ္ာ့
က္ယးက္ယး်ပနး႕်ပနး႕်ဖစးေနေၾကာငး့ကို ေဖား်ပေန၏၈
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်မနးမာႏိုငးငဵထဵမြ သစးတငးသျငး့မႈအခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငႏိ
ံး ႈငး့ယြဥးခ္ကး

အစို့ရပဵုႏြိပးထုတး်ပနးေသာ သစးတငးပို႕မႈပမာဏႏြငံး ်မနးမာႏိုငးငဵႏြငံး သစးကုနးသျယးမႈ်ပဳသူမ္ာ့၏ မြတးတမး့တငးထာ့ေသာ
၁ငး့တို႕်မနးမာႏိုငးငဵထဵမြ တငးသျငး့ေသာ ပိုမိုမ္ာ့်ပာ့ေနသညံး ပမာဏတို႕အၾကာ့ ၾကီ့မာ့ေသာ ကျာဟမႈမ္ာ့ ရြိေနသညးကို
UNCOMTRADE2 မြရယူေသာ ႏိုငးငဵတကာ ကုနးသျယးမႈအခ္ကးအလကးမ္ာ့ သဵု့သပးခ္ကးႏြငံး ႏိုငးငဵတကာကုနးသျယးမႈ
အေ်ခ်ပေ်မပဵု (GTA)3 တို႕က ေဖား်ပေနသညး၈
ဿွွှ-ှ၀အတျငး့တျငး
အစီအရငးခဵၾက်ပီ့
သစးကုဗမီတာ

ကမၻာတလႊာ့ရြိႏိုငးငဵမ္ာ့က

၁ငး့ပမာဏမြာ

၃.၁သနး့ထကး

သစးပမာဏအာ့

်မနးမာႏိုငးငဵမြ

်မနးမာႏိုငး ငဵ၏

သစးကုဗမီတာ

သစးကုဗမီတာ

တရာ့ဝငးစာရငး့ဇယာ့မ္ာ့က
ှ၃.၁သနး့အထိ

ကုနးတငးကျနးတငးတာမ္ာ့်ဖငံးထညးံ်ပီ့

ၾကီ့စျာေသာ

အခ္ငး့ခ္ငး့

ဿဿ.၅သနး့

တငးသျငး့မႈ်ပဳေၾကာငး့

တငးပို႕သညးဟု

ေဖား်ပထာ့ေသာ

ကျာဟမႈ်ဖစးေနသညး၈

ခ္ိတးဆကးလိုကးမညးဆုိပါက

၁ငး့စုစုေပါငး့
ဧရာဝတီ်မစး၏

အလ္ာ့ထကး ဿ.၀ ဆရြိေသာ အလ္ာ့အထိ ရြညးမညး်ဖစးသညး၈
၁ငး့ကာလအတျငး့ ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ တရာ့ဝငးတငးပို႕မႈ အခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵသစးတငးပို႕မႈႏြငံး ပတးသကး၍
မြတးတမး့တငးထာ့ေသာ ႏိုငးငဵတကာကုနးသျယးမႈအခ္ကးအလကးမ္ာ့၏ ဿ၅ ရာခိုငးႏႈနး့သာရြိ၏၈ ၁ငး့ႏြငံး ဆကးစပးေနေသာ
၄ဿရာခိုငးႏႈနး့ေသာ ်မနးမာႏိုငးငဵသ စးေတာဆိုငးရာ ႏိုငးငဵတကာ ကုနးသျယးမႈမ္ာ့သညး အစို့ရ၏ စာရငး့ဇယာ့မ္ာ့အတျငး့
တရာ့ဝငးချငံး်ပဳခ္ကးေပ့ထာ့ေသာ

ကုနးသျယးမႈမ္ာ့အ်ဖစး

မြတးတမး့တငးထာ့်ခငး့မရြိေခ္၈

်မနးမာႏိုငးငဵ၏

သစးတငးပို႕မႈအာ့လဵု့သညး ဥပေဒအရ အစို့ရ႒ာန်ဖစးေသာ ်မနးမာႏုိငးငဵသစးလုပးငနး့စီမဵကိနး့ (MTE)မြတဆငံး ်ပဳလုပးရမညးဟု
သတးမြတးထာ့ေသားလညး့ အထကးပါကျာဟမႈမ္ာ့ ်ဖစးပျာ့ေန်ခငး့်ဖစးသညး၈
ဿွွှ-ှ၀မြစ်ပီ့

်မနးမာႏိုငးငဵသညး

တရာ့ဝငးချငံး်ပဳခဲံ်ပီ့

တႏြစးလြ္ငး

သစးခုတးလုပးမႈ

ှှ.ဿသနး့

ပ္မး့မြ္အာ့်ဖငံး

၅၂၂ွွွ

ကုဗမီတာ(ေဟာံပတးစးတနး
ကုဗမီတာ်ဖစးေၾကာငး့

သနး့ဿွ)ပမာဏအာ့
ပဵုႏြိပးထုတး်ပနးထာ့ေသာ

တရာ့ဝငးအခ္ကးအလကးမ္ာ့က ေဖား်ပေနသညး၈ ၁ငး့ပမာဏသညး တရာ့ဝငးမြတးတမး့တငးထာ့ေသာ တငးပို႕မႈပမာဏ
ကုဗမီတာ

၃.၁သနး့အာ့

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ထကး

ကာမိေသားလညး့

၁ငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး

မ္ာ့စျာယဵုၾကညးစိတးခ္ရေသာ

်မနးမာႏိုငးငဵ၏

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ေအာကး သိသာစျာ ေလ္ာံနညး့ေန၏၈

2

http://comtrade.un.org/

3

http://www.gtis.com/gta/

4

်မနးမာအစို့ရ၏

ကုနးသျယးဖကးမ္ာ့၏

သဵသယ်ဖစးဖျယး

သစးတငးသျငး့မႈဆုိငးရာ

ဿွွှခုႏြစးမြစ်ပီ့ ကုဗမီတာ ှွ.ဿသနး့ေသာ ႏိုငးငဵတကာေစ့္ကျကးသို႕တငးပို႕ေသာ သစးမ္ာ့သညး တရာ့ဝငးခုတးယူချငံး
မရပဲ တငးပို႕ခဲံ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ႏြငံး အဆိုပါကာလအတျငး့ ႏိုငးငဵအတျငး့တျငး ၁၄.၄ရာခုိငးႏႈနး့ ်ပညးပတငးပို႕မႈအတျကး
သာ်ဖစးေသာ တရာ့မဝငးသစးခုတး်ခငး့မ္ာ့ ်ဖစးပျာ့ေနခဲံေ ၾကာငး့ကို အီ့အိုငးေအ(EIA)၏ သုေသသန်ပဳခ္ကးက ေဖား်ပေန၏၈
်မနးမာအစို့ရက

တရာ့မဝငး

နယးေ်မမ္ာ့တျငး

်ဖစးေပၚေနသညးဟု

တရုတးယူနနးနယးႏြငံး

ခို့ထုတး်ခငး့အမ္ာ့စုသညး

အခုိငးအမာဆိုေန်ပီ့

ထိစပးေနေသာ

ထိုသို႕ေ်ပာဆိုေန်ခငး့အာ့်ဖငံး
ထညးံမတျကး်ခငး့ႏြငံး

သစးခုတး်ခငး့ႏြငံး

ကရငး်ပညးနယးတျငး

်မနးမာအစို့ရသညး

က္နးသညးံ

အထူ့သ်ဖငံး

အာ့လဵု့ေသာ

တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့

တရာ့မဝငးသစးမ္ာ့

အဓိကလကးခဵေနေသာ

အမ္ာ့ဆဵု့်ဖစးပျာ့ေနသညးဟု

တငးသျငး့မႈ်ဖစးစဥးမ္ာ့တျငး
သစးကုနးသျယးမႈမ္ာ့မြာ

ထိိနး့ခ္ဳပးေသာ

ေဖား်ပပါ

ဆိုသညး၈4

အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို

်မနးမာသစးလုပးငနး့စီမဵကိနး့မြတဆငံး

ထိနး့ခ္ဳပးေနေသာေၾကာငံးတရာ့မဝငး်ဖစးေန်ခငး့မ္ာ့အာ့ မေ်ပာပေလာကးေသာ အေ်ခအေန်ဖစးေစမညးဟု ယူဆပဵုရသညး၈

သို႕ရာတျငး အဆိုပါ တရုတး်မနးမာ သစးကုနးသျယးမႈ၏ ၄ွ-၅ွရာခိုငးႏႈနး့အထိရြိေသာ ပမာဏၾကီ့မာ့သညးံ တရုတးႏိုငးငဵႏြငံး
နယးစပးသစးကုနးသျယးမ5ႈ အာ့

ထညးံမတျကးလြ္ငးပငး

တရာ့ဝငးထုတး်ပနးေသာ

အခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး

သစးတငးပို႕မႈပမာဏအာ့ မ္ာ့စျာ ေလ္ာံေပါံေဖား်ပေန်ခငး့မြာ ဆကးလကးေပၚလျငးေနသညး၈

4

်မနးမာဝနးၾကီ့က တရုတးႏိုငးငဵအာ့ တရာ့မဝငးသစးႏြငံး တျငး့ထျကးပစၥညး့မ္ာ့တငးပို႕မႈအာ့ လကးခဵေန်ခငး့ကို ကနး႕ကျကး၇ မဇၨိမသတငး့စဥး၇ ဿွှ၁ခုႏြစး

ေဖေဖားဝါရီလ ဿ၄ရကး၈
5

ႏိုငးငတ
ဵ ကာကုနးသျယးမႈအေ်ခ်ပဳေ်မပဵု (GTA)တျငး

ေ်မေပၚလမး့ေၾကာငး့ႏြငံး

တငးသျငး့လာမႈပမာဏအာ့

မြတးတမး့တငးထာ့ေသာ
ႏုတးပယး်ခငး့အာ့်ဖငံး

စစးေဆ့ဖယးထုတး်ခငး့ကို ်ပဳလုပးသညး၈

5

တရုတးႏိုငးငဵ၏
်မနးမာႏိုငးငဵႏြငံး

်မနးမာႏိုငးငဵမြ
တရုတးႏိုငးငဵတို႕၏

သစးလဵု့တငးသျငး့မႈအာ့လဵု့ထဲမြ
နယးစပးသစးကုနးသျယးမႈအာ့

တရုတးႏိုငးငဵ၏

်မနးမာႏိုငးငဵကုနး့ေ်မမြတဆငံး

သစးတငးသျငး့မႈအာ့

ထညးံမတျကးလြ္ငးပငး

လျနးခဲံေသာ

ှ၁ႏြစးအတျငး့

တရာ့ဝငး တငးပို႕မႈအခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး ႏိုငးငဵတကာ၏ ်မနးမာသစးတငးသျငး့မႈအခ္ကးအလကးမ္ာ့၏ ၀၅ရာခိုငးႏႈနး့သာ
ရြိ၏၈

အမြနးတကယးတငးပို႕ခဲံေသာ

သစးမ္ာ့၏

၃ဿရာခိုငးႏႈနး့်ဖစးေသာ

သစးကုဗမီတာ

၅သနး့မြ္ေသာ

ပမာဏသညး

်မနးမာသစးလုပးငနး့စီမဵကိနး့ (MTE)၏ ချငံး်ပဳခ္ကးမရထာ့ေသာ ပမာဏ်ဖစးေနသညး၈
ဿွွှ-ှဿ

ကာလအတျငး့

ယူနနးႏြငံး

ကုနးသျယးမႈထညးံမတျကးေသာ

တရာ့ဝငးသစးခုတးချငံး်ပဳမႈပမာဏသညး

ႏြစး

၀ႏြစးတျငးသာ ်ပညးပ၏ တငးသျငး့မႈပမာဏကို ေက္ားလျနးခဲံ်ပီ့ ႏြစးအာ့လဵု့ေပါငး့အတျငး့ ႏိုငးငဵတကာတငးသျငး့မႈပမာဏသညး
တရာ့ဝငး

စာရငး့တငးထာ့ေသာ

ကုနးသျယးမႈပမာဏ၏

အစို့ရ၏

သစးခုတးချငံး်ပဳမႈထကး

ဿွရာခိုငးႏႈနး့ပငး်ဖစးသညး၈

၁ငး့အခ္ကးက

ကုဗမီတာ

ဿ.၃သနး့ပငး

်ပဆိုေနသညးမြာ

မ္ာ့်ပာ့ေနကာ

်မနးမာႏိုငးငဵ၏

သစးတငးပို႕မႈအာ့လဵု့တျငး ယူနနးႏြငံး သစးကုနးသျယးမႈထညးံမတျကးလြ္ငးပငး ဿွရာခိုငးႏႈနး့သညး

၁ငး့မြာ

အမြနးတကယး

ချငံး်ပဳခ္ကးရမထာ့ေသာ

သစးထုတးလုပးမႈ သို႕မဟုတး တရာ့မဝငး သစးခုတးမႈမ္ာ့မြလာေၾကာငး့ သိႏိုငး၏၈
တရုတးႏိုငးငဵႏြငံး နယးစပးကုနးသျယးမႈမ္ာ့ ထညးံမတျကးလြ္ငးပငး ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ အမြနးတကယးသစးတငးပို႕မႈသညး ဿွရာခုိငးႏႈနး့
တရာ့မဝငးသစးခုတးမႈႏြငံး ၃ဿရာခုိငးႏႈနး့ သစးခို့ထုတးမႈတို႕ ်ဖစးေစေၾကာငး့တို႕ကို ်မနးမာအစို့ရ၏ အခ္ကးအလကးမ္ာ့က
ေဖား်ပေနသညး၈

၁ငး့အရ

အသငံးအတငံးအဆငံးရြိေသာ

လိုငးစငးမဲံသစးခုတးမႈႏြငံး

တရာ့မဝငး

သစးခို့ထုတးမႈတို႕

်မနးမာႏိုငးငဵတေလြ္ာကး်ဖစးပျာ့ေန်ပီ့ ်မနးမာအစို့ရေ်ပာဆိုသကဲံသို႕ တိုငး့ရငး့သာ့နယးေ်မမ္ာ့တျငးသာ အဆိုပါ်ပႆနာမ္ာ့
်ဖစးေပၚေနသညး ဆို်ခငး့မြာ မဟုတးမြနးေၾကာငး့ သိႏိုငးသညး၈

ကျာဟမႈအာ့ တျကးခ္ကး်ခငး့
ပဵုႏြိပးထုတး်ပနးလိုကးေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့တျငး ယငး့ကာလအတျငး့ ကၽျနး့သစး၏ ႏြစးစဥးေစ့္ႏႈနး့ႏြငံး

ကၽျနး့သစးႏြငံး

အ်ခာ့သစးမာမ္ာ့၏

တငးပို႕သညးံ

ႏြစးစဥးတငးပို႕မႈအခ္ကးအလကးမ္ာ့ပါဝငး်ပီ့

၁ငး့တို႕မြတဆငးံ

အစို့ရ၏

ကၽျနး့သစးတနးဖို့အာ့ တျကးခ္ကးႏိုငးသညး၈ စုစုေပါငး့တငးပို႕သညးံ တနးဖို့အာ့ ေဖား်ပထာ့်ခငး့မရြိေခ္၈

6

်မနးမာႏိုငးငဵႏြငံး ကုနးသျယးဖကးမ္ာ့၏ ်မနးမာႏိုငးငဵမြ သစးတငးသျငး့မႈအခ္ကးအလကးမ္ာ့မြ ရရြိေသာ ပြ္မး့မြ္သစးေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့ႏြငံး
်မနးမာအစို့ရမြတးတမး့တငးထာ့ေသာ တငးပို႕မႈအခ္ကးအလကးမ္ာ့အၾကာ့ ်ခာ့နာ့ခ္ကးမ္ာ့အရ တရာ့ဝငးချငံး်ပဳမထာ့ေသာ
တငးပို႕မႈမ္ာ့ႏြငံး ခုတးယူမႈမ္ာ့၏ တနးဖို့အာ့ မြနး့ဆႏိုငးသညး၈
UNCOMTRADE

ႏြငံး

GTA

တို႕မြ

ရေသာ

အခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး

CIF(တနးဖို့၇အာမခဵ၇

သယးယူခ)ပဵုစဵ်ဖငံး

မြတးတမး့တငးထာ့်ပီ့ တငးပို႕သူ ်မနးမာသစးလုပးငနး့စီမဵကိနး့ (MTE)က ရရြိေသာ တနးဖို့အာ့ မသိရြိႏိုငးပဲ်ဖစးေနေသားလညး့
်ပညးပတငးသျငး့သူမ္ာ့အတျကး

တရာ့မဝငးေသာ

ႏြငံး

ချငံး်ပဳခ္ကးမရပဲ်ပဳေသာ

သစးကုနးသျယးမႈ၏

တနးဖို့အာ့

ခနး႕မြနး့ၾကညံးႏိုငးသညး၈
CIF ပ္မး့မြ္ေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့ကို အစုိ့ရ၏ တရာ့ဝငးတငးပို႕မႈ အခ္ကးအလကးပမာဏမ္ာ့တျငး ထညးံသျငး့တျကးခ္ကး်ခငး့အာ့်ဖငံး
ယငး့ကာလအတျငး့ အစို့ရ၏ တရာ့ဝငးသစးတငးပို႕မႈအတျကး ်ပညးပတငးသျငး့သူမ္ာ့ေပ့ေခ္ရေသာ စုစုေပါငး့ တနးဖို့မြာ
အေမရိကနးေဒၚလာ ဿ.၀ ဘီလီယဵ်ဖစးသညး၈(ပ္မး့မြ္ တႏြစးလြ္ငး အေမရိကနးေဒၚလာ ှ၃၂သနး့)
အဆိုပါေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့ကိုပငး အစို့ရအခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငံး တငးသျငး့သူမ္ာ့၏ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အၾကာ့ ကျာဟေနေသာ
ပမာဏတျငး ထညးံသျငး့တျကးခ္ကးၾကညးံသညးံအခါတျငး ၾကီ့စျာေသာ သိသာထငးရြာ့ေနသညးံ ေရြ႕ေနာကး မညီမႈမ္ာ့ကို
ေတျ႕ရသညး၈ ယူနနးနယးႏြငံး သစးကုနးသျယးမႈအပါအဝငး ဿွွွ-ှ၀ကာလအတျငး့ စုစုေပါငး့ တရာ့မဝငးသစးတငးပို႕မႈ၏
တနးဖို့သညး

အေမရိကနးေဒၚလာ

၂.၄ဘီလီယဵ(ပ္မး့မြ္တႏြစးလြ္ငး

အေမရိကနးေဒၚလာ

၁ှ၀သနး့)အထိရြိေနသညးကို

အီ့အိုငးေအ(EIA)၏ ရြာေဖျေတျ႕ရြိခ္ကးမ္ာ့က ေဖား်ပေနသညး၈

၁ငး့ပမာဏအာ့ အ်ခာ့ေနာကးခဵအေ်ခအေနတျငး ထညးံသျငး့ၾကညံးမညးဆိုလြ္ငး အေမရိကနးေဒၚလာ ၂.၄ဘီလီယဵသညး
ဿွှ၀-ဿွှ၁ ်မနးမာႏိုငးတႏိုငးငဵလဵု့ ၏ က္နး့မာေရ့ႏြငံး ပညာေရ့ ရနးပဵုေငျစုစုေပါငး့၏ ေလ့ဆႏြငံး ညီမညး်ဖစးသညး၈
်မနးမာအစို့ရက တရာ့မဝငးဟု ယူဆေသာ ယူနနးႏြငံး သစးကုနးသျယးမႈကို ထညးံမတျကးလြ္ငးလညး့ ယငး့ကာလအတျငး့
တရာ့မဝငးသစးတငးပို႕မႈ၏ တနးဖို့သညး အေမရိကနးေဒၚလာ ဿ.၅ဘီလီယဵရြိမညး်ဖစး်ပီ့ တရာ့ဝငးတငးပို႕မႈ၏ တနးဖို့ထကး
ေဒၚလာသနး့ဘီလီယဵဝကး ပိုမ္ာ့ေနဦ့မညး်ဖစးသညး၈
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ကျာဟမႈမ္ာ့အာ့ သေဘာေပါကး်ခငး့
ႏိုငးငဵတကာကုနးသျယးမႈအခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငံး ကျာဟေနမႈမ္ာ့သညး အစို့ရႏြငံး တိုငး့ရငး့သာ့အုပးစုမ္ာ့ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့အေထျေထျ
ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ေသာ
သစးခုတးမႈႏြငံး

ကုနးသျယးမႈေဒသႏြငံး

တငးပို႕မႈမ္ာ့တျငး

လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့တျငး

်ဖစးပျာ့ေနေသာ

အာ့လဵု့ေသာ

မညးံသညးံအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ကတာဝနးရြိသညးဆိုေသာ

ချငံး်ပဳမထာ့သညးံ

အေရ့ပါေသာ

ေမ့ချနး့မ္ာ့ကို

ထျကးေပၚလာေစသညး၈
တရာ့ဝငးတငးပို႕မႈပမာဏႏြငံး

မြတးတမး့တငးထာ့ေသာ

ႏိုငးငဵတကာတငးသျငး့မႈအခ္ကးအလကးမ္ာ့အၾကာ့

ကျာဟမႈ၏

အမ္ာ့စုမြာ တရာ့ဝငးချငံးမ်ပဳထာ့ေသာတရုတးႏြငံး နယးစပးကုနးသျယးမႈမ္ာ့မြလာသညးဆိုေသာအခ္ကးမြာ ထငးရြာ့ေသားလညး့
အဆိုပါအခ္ကးကို

ထညးံမတျကးလြ္ငးပငး

်မနးမာသစးလုပးငနး့စီမဵကိနး့ (MTE)၏
အစို့ရထိနး့ခ္ဳပးေသာ

သိသာေသာ

ပမာဏရြိသညးံ

သစးခုတး်ခငး့ႏြငံး

နယးေ်မမ္ာ့အတျငး့တျငး

တရာ့မဝငးသစးခုတးမႈႏြငံး

တငးပို႕်ခငး့

တငးပို႕မႈမ္ာ့သညး

ချငံး်ပဳခ္ကးစနစး်ဖငံး

ေပၚေပါကးေနေၾကာငး့

အလုပးလုပးေသာ

အခ္ကးအလကးမ္ာ့အၾကာ့

ကျာဟမႈမ္ာ့က

်ပဆိုေနသညး၈
အလာ့တူပငး အစို့ရ၏ တရာ့ဝငးအခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး အစို့ရမြ တရာ့ဝငးမထုတး်ပနးေသားလညး့ UNCOMTRADE
ကဲံသို႕ေသာ

ယဵုၾကညးစိတးခ္ရသညးံ

သတငး့အရငး့အ်မစးမ္ာ့မြရေသာ

ကျာဟေနေသာ

ေဒၚလာဘီလ္ဵသနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာတနးသညးံ

မေပ့ႏိုငးသလို၇

ထိုသို႕အေ်ခအေနမြ

သစးပို႕ကုနးမ္ာ့

တာဝနးခဵမႈမရြိေသာ

လူ႕မလိုငးလူတနး့စာ့၏

အဖို့တနးေသာ

သဲလျနးစမေပ့ႏိုငးေပ၈

သိသာေနေသာ

က္ယးက္ယး်ပနး႕်ပနး႕ရြိသညး်ဖစးေစ ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့

သစးေတာအရငး့်မစးေနရာေပ့မႈမ္ာ့ရြိေန်ခငး့က

အက္ိဳ့အတျကး

သကးေသ်ပေနသညးံ

မညးသို႕ လမး့ဆဵု့သျာ့သညးကို သဲလျနးစ

မညးသူအ်မတးထျကးသျာ့သညးကိုလညး့

စို့ရိမးဖျယးရာကိ စၥမြာ မညးမြ္ေသာ ႏိုငးငဵေရ့်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့
မရြိေသာ၇

အခ္ကးအလကးမ္ာ့က

်မနးမာႏိုငးငဵသညး

သဘာဝအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို

အနညး့ငယးေသာ

ဆကးလကး၍

အလဵု့အရငး့

ဆဵု့ရႈဵ့ရဖျယး ရြိေန်ခငး့ပငး်ဖစးသညး၈
ဿွှ၁

ဧ်ပီလမြစ၍

သစးလဵု့တငးပို႕မႈတာ့်မစး်ခငး့

သတးမြတးမႈသညး

အစို့ရ၏

ႏိုငးငဵအတျငး့မြ

သစးမ္ာ့

်ပငးပသို႕ထျကးရြိေနမႈကို တာ့ဆီ့လိုသညးဆိုေသာ အခ္ကးကို ေဖား်ပေန၏၈ ၁ငး့မြာ ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ သစးေတာမ္ာ့ လျနးခဲံေသာ
ှ၂ႏြစးအတျငး့ စနစးတက္ လုယကးခဵေနရမႈမ္ာ့အာ့ အလျနးေနာကးက္စျာ အသိအမြတး်ပဳ်ခငး့ပငး ်ဖစးေနသညး၈
အီ့အိုငးေအ(EIA)အဖျဲ႕၏
ပ္ဵ႕ႏြဵ႕ေန်ပီ့်ဖစးေသာ

ေတျ႕ရြိမႈမ္ာ့အရ

်ခစာ့မႈမ္ာ့ႏြငံး

သစးလဵု့တငးပို႕မႈ

မပျငံးလငး့မႈမ္ာ့က

တာ့ဆီ့်ခငး့တခုတညး့်ဖငံး

်မနးမာႏိုငးငဵ၏

လဵုေလာကးမႈမရြိေသ့ေခ္၈

တစတစေလ္ာံပါ့ေနေသာ

သစးေတာမ္ာ့ကို

်ခိမး့ေ်ခာကးေန်ပီ့ ၁ငး့တို႕ကို တနး်ပနးရနးအတျကး သစးေတာက႑ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ အေရ့တၾကီ့လိအ
ု ပးေနပါသညး၈
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အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့
်မနးမာအစို့ရ လုပးေဆာငးသငံသညး
း
မ္ာ့မြာ 

လုပးငနး့အစုစပးပါဝငးသူမ္ာ့ကို

ဥပေဒေရ့ရာ

ယုဵၾကညးစိတးခ္ေစမႈ

ေပ့ႏိုငးရနးအတျကး

်ပဳလုပးေတာံမညးံ

သစးလဵု့တငးပို႕်ခငး့ တာ့်မစး်ခငး့ႏြငးံပတးသကးေသာ စညး့ကမး့သတးမြတးခ္ကးႏြငံး အေ်ခခဵေသာ ဥပေဒတို႕အာ့
လူသိထငးရြာ့ ယြကးႏျယးဆကးစပးမႈ်ပဳရနး


အစို့ရထိနး့ခ္ဳပးေသာ ေဒသမ္ာ့တျငး သစးလဵု့တငးပို႕မႈကို အာ့သျနးချနးစိုကးတာ့်မစးရနး



ကုနးသျယးဖကးအာ့လဵု့တို႕အာ့ ၁ငး့တို႕၏ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး - အထူ့သ်ဖငံး တရုတး၇ အိႏိၵယ၇ မေလ့ရြာ့၇ ထိုငး့၇
ဗီယကးနမးႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး -

သစးလဵု့တငးပို႕်ခငး့တာ့်မစး်ခငး့ႏြငံး ပတးသကးေသာ ဥပေဒေရ့ရာတာ့်မစးခ္ကးမ္ာ့ကို

အ်ပနးအလြနးဟနးခ္ကးညီေစေရ့်ပဳလုပးေပ့ရနး ေမတၱာရပးခဵရနး


သစးေတာေရ့ရာ

အရငး့အ်မစးမ္ာ့

ချဲတမး့ခ္်ခငး့ႏြငံး

ပတးသကးေသာ

လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၇

အမြနးတကယးချဲတမး့ခ္ေပ့သညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငံး ပတးသကးေသာ တိက္သညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ပဵုမြနး
ပဵုႏြိပးထုတး်ပနး်ခငး့်ပဳ်ခငး့အာ့်ဖငံး သစးေတာေရ့ရာ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ စီမဵခနး႕ချဲမႈတျငး အေ်ခခဵပျငံးလငး့်မငးသာမႈအာ့
သိသိသာသာ်မြငံးတငးရနး


ႏြစးစဥးသစးခုတးချငံးပမာဏသတးမြတး်ခငး့အာ့

ဥပေဒအရ

လိုကးနာမႈရြိေစေရ့ႏြငံး

သကးေရာကးမႈရြိေစေရ့

ေသခ္ာေစရနး


သစးေတာႏြငံး သစးအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို လူအမ္ာ့၏ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ေရ့ရာ အဖို့တနးပစၥညး့အ်ဖစး ထိနး့သိမး့ေရ့တျငး
အေထာကးအကူ်ဖစးေစေရ့အတျကး
်ဖစးလာေစေသာ

ထိေရာကး်ပီ့

သကးဆိုငးရာပါဝငးသူမ္ာ့ဆဵု့်ဖတးချငံးရြိေသာ
စိတးခ္ရသညးံ

လုပးငနး့စဥး်ဖစးေပၚလာေရ့ ကူညီရနးႏြငံး ပါဝငးလုပးေဆာငးရနး
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အစုစပးပါဝငးသူအမ္ိဳ့မ္ိဳ့တို႕

်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့
ညြိႏိႈငး့ေဆျ့ေႏျ့သညးံ



အေ်ခခိုငးေန်ပီ့်ဖစးေသာ အစို့ရႏြငံး နီ့စပးရငး့ႏြီ့သူမ္ာ့ကိုသာ သစးေတာအရငး့အ်မစးမ္ာ့ ချဲတမး့ခ္ေပ့ေန်ခငး့ကို
ရပးတနး႕ရနး



စီစဥးထာ့်ပီ့်ဖစးေသာ သစးေတာဝနးၾကီ့႒ာန ်ပနးလညး်ပဳ်ပငးဖျဲ႕စညး့ေရ့ လုပးငနး့စဥးတျငး လူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့
ပါဝငးချငံးရြိေစေရ့ ေသခ္ာေစရနး



တရာ့မဝငး သစးထုတးလုပး်ခငး့ႏြငံး သစးခို့ထုတး်ခငး့တို႕တျငး ပတးသတးေနေသာ အစို့ရဝနးထမး့မ္ာ့၇ ကုမၼဏီမ္ာ့ကို
စဵုစမး့စစးေဆ့်ပီ့ အေရ့ယူမႈ်ပဳရနး

အိႏိၵယႏြငံး တရုတးႏိုငးငဵအစို့ရတို႕ လုပးေဆာငးသငံးသညးမ္ာ့မြာ

တငးသျငး့သူမ္ာ့ ဿွှ၁ခုႏြစး ဧ်ပီလ ှရကးေန႕ေနာကးပိုငး့တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့မြ သစးလဵု့မ္ာ့တငးပို႕မႈမရြိေစေရ့
ေသခ္ာေစရနး



တရာ့မဝငးေသာ သစးလဵု့မ္ာ့ တငးသျငး့လာ်ခငး့ကို တာ့်မစးရနး

ဥေရာပသမဂၢ၏ သစးကုနးဆိုငးရာ စညး့ကမး့သတးမြတးေသာ အာဏာပိုငးအဖျဲ႕အစညး့ လုပးေဆာငးသငံးသညးမ္ာ့မြာ

ဥေရာပသမဂၢဝငးႏိုငးငဵမ္ာ့၏

သစးလဵု့တငးသျငး့သူမ္ာ့သညး ၁ငး့တို႕်မနးမာႏိုငးငဵမြ

တငးသျငး့လာေသာ သစးမ္ာ့

တရာ့မဝငးတငးသျငး့လာ်ခငး့မဟုတးေၾကာငး့ သကးေသထငးရြာ့်ပႏိုငးေရ့ ေသခ္ာေစရနး၇ ၁ငး့တို႕ သကးေသထငးရြာ့
မ်ပႏိုငးပါက ဥေရာပသမဂၢေစ့္ကျကးတျငး ၁ငး့သစးမ္ာ့ကို ေရာငး့ခ္ချငံးမ်ပဳရနး


်မနးမာႏိုငးငဵမြ သစးလဵု့တငးသျငး့သူမ္ာ့သညး ်မနးမာႏုိငးငဵမြ သစးထုတးလုပးေရ့ လုပးပိုငးချငံးရေၾကာငး့ ်ပႏိုငးေရ့
ေသခ္ာေစရနး



အာဏာပိုငးအဖျဲ႕အစညး့၏ ယခုေဖား်ပခဲံေသာ အေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို မ်ဖညးံဆညး့ႏိုငးသညးံ ကုမဏ
ၼ ီမ္ာ့ကို
အေရ့ယူရနး

ဥေရာပေကားမရြငး လုပးေဆာငးသငံးသညးမ္ာ့


လူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့
သစးတာ့်မစး်ခငး့ဆိုငးရာ
လကးမြတးထို့ေစေရ့

ပါဝငးႏိုငးမႈႏြငံး

လႊမး့မို့မႈရြိေစေရ့

ဆႏၵအေလ္ာကး

ဥေရာပသမဂၢ၏

တရာ့မဝငး

ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့သေဘာတူညီခ္ကး (VPA)အာ့

်မနးမာအစို့ရ

ညြိႏႈိငး့ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့အာ့်ဖငံး

က႑်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့တျငး ေထာကးကူရနး
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ေသခ္ာေစေသာ

်မနးမာႏိုငးငဵ၏

သစးေတာႏြငံး

သစးကုနးသျယးမႈဆိုငးရာ

သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့အဖျဲ႕ (Environmental Investigation Agency)
62-63 Upper Street
London N1 0NY, UK
www.eia-international.org

ဖုနး့ - +၁၁ ဿွ၄ ၀၂၁ ၄၆၃ွ.
email: ukinfo@eia-international.org
www.eia-international.org
EIA US
email: info@eia-global.org
www.eia-global.org
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