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ဤစာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္အား ျဖည့္စြက္ေပးထားသည့္ အျခားမွတ္စုစာတမ္းမ်ားစာရင္း

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမူရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) သည္ Institute of Human Rights and Business ႏွင့္ Danish Institute for Human Rights တုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မူျဖင့္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုမွ အစုိးရရန္ပံုေငြႏွင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္
ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ရန္ကုန္တြင္ အေျခစိုက္ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း၌ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ေပးရန္

•

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈမ်ား - ေနာက္ဆက္တြဲဖတ္႐ႈရန္။

•

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကဲြမ်ားတည္ရွိရာ နယ္ေျမမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝ
မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား။

အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားၾကားတြင္ ပညာဗဟုသုတျဖစ္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ စြမ္း
ရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္လည္းေကာင္း၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္လည္းေကာင္း ဖန္တီးေပး၍ ယံုၾကည္အားထားရၿပီး ဘက္

•

လိုက္မႈကင္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ရပ္တည္ေပးႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဟူသည္ ႏိုင္ငံတကာ
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ လူမႈႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေပၚ အေျခခံထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေရရွည္တြင္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္ကို ဆိုလိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္
ျပည္တြင္းသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ လူအခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က႑အလိုက္ဆိုင္ရာ အႏွစ္
ခ်ဳပ္ မွတ္စုမ်ား။

ျမန္မာစီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန

(က)

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း

၆ (က) ရွင္ေစာပုလမ္း၊ ကရင္ၿခံရပ္ကြက္၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။

(ခ)

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း

(ဂ)

ခရီးသြားလုပ္ငန္း

(ဃ)

စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားလုပ္ငန္း

အီးေမးလ္ ၊ info@myanmar-responsiblebusiness.org
web: www.myanmar-responsiblebusiness.org and www.mcrb.org.mm
ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) မွထုတ္ေဝသည္။ မူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ MCRB သည္ ဤအစီရင္ခံစာ
တြင္ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား လြတ္လပ္စြာျပန္လည္ကူးယူ ထုတ္ေဝျခင္းကို ခြင့္ျပဳသည္။ ထုိသို႔ ျပန္လည္ကူးယူထုတ္ေဝမည္
ဆုိပါက MCRB ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ႏွင့္ အဆိုပါကူးယူထုတ္ေဝမည့္ စာမိတၱဴအား MCRB ႐ံုးသို႔ေပးပို႔ရန္ လိုအပ္သည္။ ထုိသို႔ ျပန္လည္
ကူးယူထုတ္ေဝမည့္ (သို႔) ဘာသာျပန္မည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္အားေတာင္းခံရန္ MCRB ႐ံုးလိပ္စာအတုိင္း ဆက္သြယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
စာတမ္းဒီဇိုင္းကို Ethical Sector မွေရးဆြဲသည္။

ဓာတ္ပံုမ်ား
အေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုးဓာတ္ပံု © Scott Biales | Dreamstime.com၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ သီေပါၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏွစ္ ၂ဝဝ သက္တမ္းရွိ
ေဗာဓိေညာင္ပင္။
p. 3: © Makusheva I., 2016; Zat Sar Aw Beach at sunset, Tanintharyi Region, Myanmar

ေက်းဇူးတင္လႊာ

p. 8: © Piman T., SEI Asia, 2018; Road construction in Kalewa, Sagaing Region, Myanmar

ဤစာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ ေရးသားျခင္းႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူအခြင့္ေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ MCRB ၏ အျခားေသာ

p. 11 © Makusheva I., 2010; Artisanal miner in Putao, Kachin State, Myanmar

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးပါေသာ the Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust (www.helmsley-

p. 27 © Makusheva I., 2017; Palm oil mill, Tanintharyi Region, Myanmar

trust) အား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ထို႔ေနာက္ MCRB အား ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိေသာ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၊ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၊
ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္ႏိုင္ငံတို႔၏ အစိုးရအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

p. 49 © Makusheva I., 2017; Offloading Fresh Fruit Bunches, Tanintharyi Region, Myanmar
p. 62 © Makusheva I., 2017; Oil palm concession, Tanintharyi Region, Myanmar

ဤစာတမ္းအား Fairfields Consulting ၏ Sally Johnson မွ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး MCRB မွ Vicky Bowman ႏွင့္ Inga Makusheva၊

p. 67 © Makusheva I., 2016; Lotus flowers in Nyaung Shwe, Shan State, Myanmar

IHRB မွ Margaret Wachefeld တို႔မွလည္း ျဖည့္စြက္ေရးသားေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဤစာတမ္းအား ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုေပးခဲ့သည့္

ေက်ာမ်က္ႏွာဖံုးဓာတ္ပံု © Makusheva I., 2017; Hpa An, Kayin State, Myanmar

မမိုးစံပယ္ႏွင့္ မအိေမခိုင္တို႔အားလည္း ေက်းဇူးတင္လိုပါသည္။
နယ္ပယ္စံုမွ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားပါဝင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ရန္ကုန္၌ မတ္လ၊ ၂ဝ၁၈ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤစာတမ္းႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ အထူးသျဖင့္ အခ်ိန္ယူကာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားေျဖၾကားေပးခဲ့သူမ်ားႏွင့္ စာတမ္းေရးသားရာတြင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးခဲ့သူမ်ား
အားလံုး၊ MCRB ၏ Helmsley Trust Advisory အဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ အပင္ႏွင့္ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္အဖြဲ႕ (FFI), သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရး
အဖြဲ႕ (WCS)၊ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (WWF)၊ One Map Myanmar (OMM), အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (IUCN)၊ Smithsonian၊ Spectrum၊ Forest Resource Environment Development and Conservation
Association (FREDA)၊ Karen Environmental and Social Action Network (KESAN)၊ Myanmar Environment Rehabilitation-Conservation Network (MERN)ႏွင့္ Biodiversity and Nature Conservation Association (BANCA) တို႔ကို ေက်းဇူး အထူးတင္
လိုပါသည္။
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+95 1 512613

အတိုေကာက္ စကားလံုးမ်ား စာရင္း

info@myanmar-responsiblebusiness.org

FDI

ႏိုင္ငံျခားမွ တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

FPIC

လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္အသိေပးတိုင္ပင္၍ ရယူသည့္ သေဘာတူညီမႈ

www.mcrb.org.mm

ADB

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္

GAD

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန

AHP

အာဆီယံ အေမြအႏွစ္ ဥယ်ာဥ္

HCV(A)

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ တန္ဖိုးျမင့္မားသည့္ ဧရိယာမ်ား

ARC

ဧရာဝတီျမစ္ ဆက္စပ္ဧရိယာ

HSE

က်န္းမာေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္

ASM

တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ႏွင့္ အေသးစား သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း

IHRB

လန္ဒန္အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း

BBOP

စီးပြားေရးႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းညႇိျခင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္

IFC

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း

BMP

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္

IEE

ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း

CBC

ေဒသခံလူထုအေျချပဳ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး

IIED

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ အင္စတီက်ဴ

CBD

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ ညီလာခံ

IUCN

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

CBO

ေဒသခံလူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္း

KBA

အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားတည္ရွိရာ နယ္ေျမ

CITES

မ်ိဳးသုန္းရန္ အႏၲရာယ္ရွိေနေသာ ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ အပင္မ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ ညီလာခံ

LMMA

ေဒသခံမ်ားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အဏၰဝါေရျပင္ဧရိယာ

CR

မ်ဳိးသုန္းလုနီးပါး အႏၲရာယ္ရွိေသာမ်ဳိးစိတ္မ်ား

MCRB

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန

CSO

အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း

MECAP

ျမန္မာ့ဆင္မ်ားထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္

DIHR

ဒိန္းမတ္အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္း

MIC

ျမန္မာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္

DOF

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

MOALI

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

DZGD

အပူပိုင္းေဒသ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး ဦးစီးဌာန

MOECAF

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (ယခု သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း

ECC

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္

ECD

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန

ECL

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ

ECR

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒမ်ား

EHS

ပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး

EIA

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း

EMP

ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္

EPFIs

အီေကြတာ စည္းမ်ဥ္းပါ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ESIA

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း

ESHIA

ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း

ESMP

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္

EU

ဥေရာပသမဂၢ

FAO

ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕

FFI

အပင္ႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္အဖြဲ႕

4

ေရးဝန္ႀကီးဌာန)
MOEE

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန

MOLIP

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

MONREC

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထန
ိ း္ သိမး္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန (ယခင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထန
ိ း္ သိမး္ ေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ
ဝန္ႀကီးဌာန)

MPA

အဏၰဝါ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ

MTE

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း

NBCC

ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ

NBSAPs

ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား

NCA

တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္

NEP

အမ်ဳိးသားပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာမူဝါဒ

NGO

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း

NLD

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

NLUP

အမ်ဳိးသား ေျမအသံုးခ်မႈမူဝါဒ
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+95 1 512613

NP

အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္

NWCD

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစာၦန္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန (သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး

info@myanmar-responsiblebusiness.org

www.mcrb.org.mm

မာတိကာ

ဝန္ႀကီးဌာန)

ဤစာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္အား ျဖည့္စြက္ေပးထားသည့္ အျခားမွတ္စုစာတမ္းမ်ားစာရင္း

၃

OECD

စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕

အတိုေကာက္ စကားလံုးမ်ားစာရင္း

၄

PA

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ

စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁၁

PES

ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြေပးေဆာင္ျခင္း

ကုမၸဏီမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁၅

PMP

ပုပၸါးေတာင္ဥယ်ာဥ္

၁။ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ လူအခြင့္အေရးမ်ားၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္

၁၈

PS

လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း)

လူအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း၏ စီးပြားေရးအရ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား။

SWIA

က႑အလိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

၁.၁။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူအခြင့္အေရးမ်ားၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈမ်ား

၁၈

TNRP

တနသၤာရီ သဘာဝႀကိဳးဝိုင္း စီမံကိန္း

၁.၂။

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား

၁၉

UMEHL

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္

၁.၃။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ

၂ဝ

UNGPs

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား

UNREDD

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးျခင္းတို႔မွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ

၁.၄။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဘယ္ေၾကာင့္အေလးေပးသင့္သနည္း။

၂၃

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္

၁.၅။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ေဝါဟာရမ်ား

၂၄

UNSDGs

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ား

၁.၆။

ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား

၂၅

VFV

ေျမလြတ္၊ ေျမလတ္၊ ေျမ႐ိုင္း

VPSHR

ဆႏၵအေလ်ာက္ ေလးစားလိုက္နာႏိုင္ေသာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား

၂.၁။

ျမန္မာ့ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေၾကာင္း ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္

၂၇

WB

ကမာၻ႕ဘဏ္

၂.၂။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား အဓိကၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ အခ်က္မ်ား

၂၉

WCS

သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

၂.၃။

သက္ရွိမ်ားေနထိုင္က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္ေျမေနရာရွင္းလင္းခံရျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးယိုယြင္းလာျခင္း

၃ဝ

WHS

ကမာၻ႕ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ေဒသမ်ား

၂.၄။

မ်ိဳးသုန္းရန္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအား တရားမဝင္ကုန္သြယ္ေရာင္းခ်မႈ

၃၁

WWF

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕

၂.၅။

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ အသံုးမျပဳျခင္း

၃၂

၂.၆။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားထိခိုက္လြယ္မႈ

၃၃

၂.၇။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚက်ေရာက္ေနသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးအား မည္သို႔ထိခိုက္ႏိုင္သနည္း။

၃၄

လမ္းညႊန္ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း

၂။ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား

၂၇

၃။ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊၄င္းတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၃၈
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၃.၁။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ မူဝါဒမူေဘာင္မ်ား

၃၉

၃.၂။

လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ မူဝါဒမူေဘာင္မ်ား

၃၉

၃.၃။

ေနာင္တြင္ ခ်မွတ္မည့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား

၄ဝ

၃.၄။

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း

၄၃

၃.၅။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္

၄၄

၃.၆။

ကုန္းတြင္းရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဥပေဒမ်ား

၄၇

၃.၇။

ေရေနႏွင့္ အဏၰဝါတြင္းေန ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား

၄၉
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၃.၈။

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ထားသည့္ ဥပေဒေဘာင္မ်ား

၄၉

အကန္႔ ၅။

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ အေရးပါေသာေနရာမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္မ်ား

၆၉

၃.၉။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ စီစဥ္တည္ေထာင္ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

၅၁

အကန္႔ ၆။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC)၏ လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၆) ၏ အဓိကအဂၤါရပ္မ်ား

၇၄

၃.၁ဝ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ား

၅၈

အကန္႔ ၇။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ထိန္းညွိေပးျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

၇၈

အကန္႔ ၈။

တနသၤာရီ သဘာဝႀကိဳးဝိုင္းစီမံကိန္း နမူနာေလ့လာခ်က္

၈၃

ဇယား ၁။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကာကြယ္ျခင္း၏ စီးပြားေရးျဖစ္ရပ္မ်ား

၂၃

ဇယား ၂။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားအား ထိခိုက္ေစေသာ သက္ေရာက္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္

၃၄

၄။ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ကို

၆၃

မည္သို႔အသံုးခ်ႏိုင္ သနည္း။
၄.၁။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာကြာဟခ်က္မ်ား

၆၄

၄.၂။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအက်ိဳးအတြက္ စဥ္းစားေပးျခင္း

၆၆

၄.၃။

စိစစ္ျခင္း

၆၈

၄.၄။

နယ္ပယ္အတိုင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္း

၆၈

၄.၅။

အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း

၇ဝ

၄.၆။

ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း

၇ဝ

၄.၇။

ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္

၇၁

၄.၈။

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း

၇၂

၅။ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား

၄င္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရး သက္ေရာက္မႈမ်ား
ဇယား ၃။

ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား

၄၈

ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၁၉၉၄)ေအာက္တြင္ ကာကြယ္ထားေသာ ျမန္မာ့မ်ိဳးစိတ္မ်ား
ဇယား ၄။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ား၊ နိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း

၆ဝ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းခ်က္မ်ား
ဇယား ၅။

ထိန္းညႇိေပးရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား

၈ဝ

၇၃

၅.၁။

ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC)၏ လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၇၃

၅.၂။

လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ (၆)ႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္မႈ

၇၅

၅.၃။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ထိခုိက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး

၇၆

အစဥ္လိုက္လုပ္ငန္းစဥ္အား အသံုးျပဳျခင္း
၅.၄။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ထိန္းညႇိေပးျခင္း

၇၈

၅.၅။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား

၈၂

၅.၆။

ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထပ္ေဆာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား

၈၄

၅.၇။

ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပရွိ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

၈၄

ပံု(၁)။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ား

၅၂

ပံု (၂)။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၏ အက်ဳိးအတြက္ပါ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ၆၇

ပံု (၃)။

ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစဥ္လိုက္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းညႇိျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊

၇၇

အသားတင္ မဆံုးရႈံးေစေရး။
အကန္႔ ၁။

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား

၂ဝ

အကန္႔ ၂။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆုိင္ရာ အဓိက ေဝါဟာရမ်ား

၂၅

အကန္႔ ၃။

ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားခံရမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈနမႈနာ

၃၁

အကန္႔ ၄ ။

ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(NBSAP)ပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

၆၁

သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား
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စာတမ္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ဤစာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၊လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားၾကားရွိ ဆက္
စပ္မႈမ်ား (အထူးသျဖင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းက႑၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍)
ကို ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား၏ အကာအကြယ္ေပးျခင္း-ေလးစားလိုက္နာမႈရွိ
ျခင္း၊ ျပန္လည္ကုစားေပးျခင္းမူေဘာင္ကို အသံုးျပဳကာ ေလ့လာထားပါသည္။
ဤစာတမ္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္မႈ
မ်ားရွိသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ႏွင့္ မည္သို႔ လူအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ကို သိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ထိအ
႔ု ျပင္ ဇီဝမ်ိဳးစံမ
ု ်ိဳးကြမ
ဲ ်ား ဆံုးရႈံးသည့္ အတြက္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ ဇီဝမ်ိဳးစံမ
ု ်ိဳးကြမ
ဲ ်ားညီလာခံ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္
လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးရမည့္တာဝန္အျပင္ အျခားစည္းမ်ဥ္းမ်ားပါတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုသည့္
အခ်က္ကို အေလးထားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ဤစာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္အား ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း ေရးသားထားပါသည္။
•

အပိုင္း (၁)တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ လူအခြင့္အေရးမ်ားၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈမ်ားကို ရွင္းျပထားၿပီး ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ
မ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အေလးေပးထိန္းသိမ္းျခင္း၏ စီးပြားေရးျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

•

အပိုင္း(၂)တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေၾကာင္းအား ၿခံဳငံုေဖာ္ျပထားၿပီး ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းက႑မ်ားေၾကာင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ
အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚက်ေရာက္လာႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အဓိကၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို အထူးအေလးေပး ေဖာ္ျပထား
သည္။

•

အပိုင္း(၃)တြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ မူဝါဒ၊ ဥပေဒမူေဘာင္အတြင္းရွိ နည္းနာမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ အစီ
အစဥ္မ်ားကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ေဖာ္ျပထားၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
ဥပေဒ၊ မူဝါဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုိက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

•

အပိုင္း(၄)တြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ ၄င္းႏွင့္အတူ ဆက္စပ္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ရလာဒ္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္
အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ငန္းစဥ္အား ကုမၸဏီမ်ားမွ မည္သို႔ အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး
ထားသည္။

•

အပိုင္း(၅)တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)အပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲမ်ားထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္
လိုက္နာက်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ စံနႈန္းမ်ား၊အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ၿခံဳငံုေဖာ္ျပထားသည္။

ဤစာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အျခားဆက္စပ္သည့္ စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ေပးထားပါသည္။
•

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈမ်ား -ေနာက္ဆက္တြဲဖတ္႐ႈရန္။

•

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကဲြမ်ားတည္ရွိရာ နယ္ေျမမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝ
မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္
ျပည္တြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား။
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•

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ လူအခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း က႑အလိုက္ဆိုင္ရာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ မွတ္စုမ်ား။

info@myanmar-responsiblebusiness.org

www.mcrb.org.mm

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္

(က)

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ေပါၾကြယ္ဝသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးနီးပါးသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား အမ်ားအျပားရွိရာ

(ခ)

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း

အင္ဒို-ဘားမား ဇုန္အတြင္း တည္ရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဂဟစနစ္အစီအစဥ္မွာ ထူးကဲမႈရွိၿပီး ေတာင္တန္းမ်ား၊ အၿမဲမျပတ္ ႏွင္းဖံုးလႊမ္း

(ဂ)

ခရီးသြားလုပ္ငန္း

ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ေရခဲေတာင္မ်ား၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သစ္ေတာမ်ား၊ ပင္မျမစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ က်ယ္ေျပာေသာ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေနရာ၊

(ဃ)

စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားလုပ္ငန္း

ေျခာက္ေသြ႔ကုန္းျပင္၊ ရွည္လ်ားေသာ ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ ပင္လယ္တြင္းရွိကြ်န္းစုမ်ား၊ အဖိုးတန္ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္အဏၰဝါေဒသတို႔ ပါဝင္သည္။

အထက္ပါ ျဖည့္စြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ/လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားၿပီး
ပိုမိုအေသးစိတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားပါရွိသည့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားသို႔ပါ ခ်ိတ္ဆက္ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ လူအခြင့္အေရးမ်ားၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈမ်ား
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ လူအခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ကုလသမဂၢ လူအခြင့္အေရးႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံသူ (John Knox) မွ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေဂဟ
စနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အေရးပါပံုကို အစီရင္ခံ ေဖာ္ျပထားသည္။ Knox အေနျဖင့္ လူသားတို႔အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရရွိျခင္းသည္
ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚတြင္ မွီတည္ေနသည္ဟု ေဆြးေႏြးထားသည္ (ေဂဟစနစ္မ်ားမွ လူသားတို႔ရွင္သန္ေရးႏွင့္ သာသာ
ယာယာေနႏုိင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာအေျခခံပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္)။ တစ္ဖန္ ဤေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားသည္လည္း ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚ မွီခိုေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားဆံုး႐ႈံးျခင္းသည္ မ်ားျပားလွသည့္
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား (အသက္ရွင္ေနထုိင္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အစားေသာက္၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိျခင္း)
အေပၚက်ေရာက္လာေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား
အရ အစိုးရမ်ားသည္ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္ အလို႔ငွာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ဤ
အခ်က္တြင္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရမည့္ တာဝန္မ်ားလည္း
ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိုဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း အေလးထားရမည့္ တာဝန္
ရွိသည္။ အေလးထားရမည္ဆိုသည္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေတြ႕တြင္၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီး
ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား၊ ေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို နားလည္ၿပီး ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ပါးေအာင္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဇီဝဘူမိေဒသ သံုးခုၾကားစံုရာတြင္တည္ရွိကာ ထင္ရွားၿပီး အမ်ိဳးအစားစံုလင္သည့္ အပင္ႏွင့္သတၱဝါမ်ား

အစုအေဝး

လိုက္ရွိရာ ေနရာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ မေတြ႕ရွိနိုင္ေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားလည္း ေနထိုင္က်က္စားလ်က္ရွိသည္။ သစ္ေတာမ်ားမွာ
အမ်ားစုအားျဖင့္ ေတြ႔ရွိရတတ္သည့္ သဘာဝေပါက္ပင္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ကုန္းေျမဧရိယာစုစုေပါင္း၏ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သစ္ေတာ
မ်ားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းေနသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါသစ္ေတာဧရိယာ၏ ထက္ဝက္ပမာဏသည္ ထိခိုက္ပ်က္စီးလ်က္ရွိၿပီး ကမာၻ႕သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ
ႏႈန္း အျမင့္ဆံုးနိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ထံုးေက်ာက္ေတာင္မ်ားသည္ က်က္စားနယ္ေျမ ကန္႔သတ္မႈရွိ
သည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ား ရွင္သန္ေနထိုင္ရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးသျဖင့္ ထံုးေက်ာက္ေတာင္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေနျခင္းသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား
အတြက္ အေရးပါေပသည္။ ေရခ်ိဳေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ စိမ့္ေတာမ်ားတြင္ ဧရာဝတီ ျမစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အင္းေလးကန္၊ အင္းေတာ္ႀကီးကန္တို႔
ကဲ့သို႔ေသာ ထူးျခားသည့္ အဓိကျမစ္ေၾကာင္းစနစ္မ်ား ပါဝင္သည္။ ကမ္း႐ိုးတန္း ေဂဟစနစ္မ်ားသည္လည္း ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအတြက္
အလြန္အေရးပါေသာ အခ်က္ျဖစ္ၿပီး ထိုကမ္း႐ိုးတန္း ေဂဟစနစ္မ်ားတြင္ အၿမဲစိမ္း သစ္ေတာမ်ား၊ ရႊံ႕ညြန္မ်ား၊ သဲျပင္မ်ား၊ သႏၲာေက်ာက္တန္း
မ်ား၊ ဒီေရေတာမ်ားႏွင့္ပင္လယ္ေရေမွာ္မ်ား ပါဝင္သည္။
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ ၄၂ ခု ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္
ဧရိယာမွာ စုစုေပါင္းဧရိယာ၏ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။ တစ္ကမာၻလံုး အတိုင္းအတာအရ ပ်မ္းမွ် ၁၅% ႏႈန္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ေသာ္လည္း
ေကာင္း ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားညီလာခံ၏ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္အရ (ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ) ၁၇% ႏႈန္းႏွင့္
ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း သိသိသာသာနည္းပါးေနသည္။ အထူးသျဖင့္ အဏၰဝါဧရိယာမ်ားသည္ ထိခုိက္ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးရန္
လြယ္ကူၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ အဏၰဝါဧရိယာမွာ လန္ပိအဏၰဝါ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္တစ္ခုသာ ရွိေသးသည္။ သဘာဝ
ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမဧရိယာမ်ားအတြက္ လံုေလာက္သည့္ ရန္ပံုေငြမရွိသလို ယင္းနယ္ေျမအမ်ားစုတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ လံု
ေလာက္ေသာ ဝန္ထမ္းအင္အားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား စသည္တို႔ မရွိေပ။

ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ရွိသည္ကို ဆိုလိုသည္။ Knox သည္ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎၏အျမင္အား ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၏ အႏၲရာယ္ရွိသည့္အေျခအေန ပိုမိုဆိုးရြားလာရျခင္းမွာ ေရရွည္မတည္တံ့သည့္ ေျမအသံုးခ်မႈ အေလ့

မတ္လတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ အက်ယ္ဖြဲ႕ေရးသားထားသည္။ ၎အစီရင္ခံစာတြင္ ပတ္ဝန္း

အက်င့္မ်ား၊ အစီအစဥ္ခ်ကာ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ား၊ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ား တရားမဝင္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ငါး

က်င္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကတိကဝတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ နားလည္သိရွိ၍ လိုက္နာက်င့္သံုးရန္အတြက္

အလြန္အကြ်ံဖမ္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ဆံုး႐ံႈးေနခ်ိန္တြင္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ ပင္ကိုယ္မူလတန္ဖိုးမ်ား အႏၲရာယ္က်

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူေဘာင္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

ေရာက္ေနသလို ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မွီခိုေနရသည့္ လူသားမ်ားအတြက္လည္း

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္မွစကာ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္အတြက္ အေျခအေနမ်ားတိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာလည္း တိုးတက္လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြား
လုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အတူ
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ လူအခြင့္အေရးမ်ားေပၚတြင္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ား က်ေရာက္လာမည္မွာ မလြဲ
မေသြျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး
မ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားၾကား ဆက္စပ္ေနမႈကို အေရးတႀကီး အခ်ိန္ကိုက္ေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။
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ပူပင္ေသာက မ်ားျပားေနရပါသည္။ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လူသားတို႔၏ ဘဝတန္ဖိုးရွိစြာ ေနထိုင္နိုင္ရန္
အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္း၏ ေခါင္းစဥ္ငယ္ျဖစ္ေသာ အရိပ္ေနေန အခက္ခ်ိဳးခ်ိဳးဆိုသည့္ စကားသည္ ျမန္မာ
စကားပံုတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူသားတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔မွီခိုေနရေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား တန္ဖိုးေလ်ာ့ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို
ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပ်က္စီးလာျခင္းႏွင့္ အေျခအေနဆိုးရြားလာျခင္းတို႔သည့္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကံဳေတြ႕
ေနရေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ ေရရွားပါးမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးထြက္ကုန္မ်ား က်ဆင္းလာမႈႏွင့္ စြမ္းအင္လံုၿခံဳမႈမရွိျခင္းစသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္
တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနသည္။
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ကုမၸဏီမ်ားသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဥပေဒမူဝါဒမ်ားမွာ ေယဘုယ်အေနျဖင့္သာရွိျပီး ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ
မ်ားထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကိုသာ အထူးျပဳထားသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္

အေျခခံလိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ား

ဆက္စပ္ေနသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္သာမက ႏိုင္ငံတကာႏွင့္လည္း လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး ျဖစ္သည္။

•

ထိုကြဲျပားေသာ ကတိကဝတ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား နည္းဗ်ဴဟာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအတြက္ အေရးေပးေဆာင္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ျမန္မာ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို သိရွိနားလည္
၍ အေလးထားလိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပူးတြဲလုပ္ကိုင္သူအားလံုးလည္း လိုက္နာေစရမည္ျဖစ္သည္။ (အပိုင္း ၃

ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားမွရရွိေသာ ကတိကဝတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ညီလာခံတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ လိုအပ္

တြင္ ၾကည့္ပါ)

သည့္ ကတိကဝတ္မ်ားလည္းျဖစ္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္း

•

ဗ်ဴဟာမ်ား၏အေသးစိတ္ ၿခံဳငံုခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာအားနည္းခ်က္မ်ားကိုလည္း အပိုင္း (၃) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအားနည္းခ်က္မ်ား

ကနဦးသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စစ္ေဆးမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား
သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအတြက္ စဥ္းစားေဆာင္

ထဲတြင္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ သစ္ေတာမ်ားကို ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေပးျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း(EIA)လုပ္ငန္းစဥ္

ရြက္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ (အပိုင္း၄)။

မ်ားတြင္လည္း ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိေပသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဤအားနည္း ခ်က္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းမ်ား
ကို အပိုင္း(၄)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

•

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အဆင့္တြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား႐ႈေထာင့္မွ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာ
တြင္ စီမံကိန္းသည္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမဧရိယာထဲတြင္ ရွိမရွိ၊ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအျဖစ္ တရားဝင္သတ္မွတ္
ထားေသာေနရာအား ထိခိုက္ႏိုင္ေျခ ရွိ၊ မရွိ (ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ျဖည့္စြက္ခ်က္တြင္ၾကည့္ပါ) အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၊ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္

တည္ရွိရာ နယ္ေျမမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ အေရးႀကီးေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားရွိရာ ေနရာ ဟုတ္မဟုတ္ စသည္ျဖင့္ စစ္ေဆးမႈ

ထိုကဲ့သို႔ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေလးထားသင့္သည့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားအား

ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းထားရမည္။

စီမံခန္႔ခြဲသည့္ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စံခ်ိန္စံနႈန္းမ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အက်င့္မ်ားဆိုင္ရာလမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွိပါသည္။

•

ဤနည္းစနစ္မ်ားတြင္ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚသက္ေရာက္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို မည္သို႔တားဆီးရမည္၊ ေလွ်ာ့ခ်ရမည္၊ စီမံခန္႔ခြဲရမည္၊

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (SEA)မွ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ လိုအပ္ခ်က္
မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။

ခုႏွိမ္ရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ ထိခုိက္
မႈမ်ားကို သက္သာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို အခန္း(၅)တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြးထားၿပီး ၎အခ်က္မ်ားသည္

•

ေအာက္ပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ား၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္လည္း ျဖစ္သည္။

ၿခံဳငံုေလ့လာမႈစစ္တမ္းတြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ၿပီးျပည့္
စံုစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၿပီး အျခားေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား1ကိုလည္း အကဲျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ မည္သည့္
ေနရာမဆို ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆင့္ဆင့္ သက္သာေလ်ာ့ပါး
ေစမည့္ နည္းမ်ားျဖစ္သည့္ (ေရွာင္ရွားျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ သက္သာေစျခင္း/ျပန္လည္ျဖည့္တင္းျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း/ထိန္း
ညႇိျခင္း) တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမည္ ျဖစ္သည္။ (အပိုင္း ၅)

•

ၿခံဳငံုေလ့လာျခင္းနည္းကိုအသံုးျပဳၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခံစားရႏိုင္ဖြယ္ရွိ
ေသာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ သို႔မွသာ ေဒသခံမ်ားသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္အေပၚ
မွီခိုေနထိုင္ရသည္ကို ကုမၸဏီအေနျဖင့္ နားလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ
ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိသည္ကို သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

•

လက္ရွိ ရွိရင္းစြဲ ေဒတာအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ားကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ရန္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစာၦန္
ထိန္းသိမ္းေရးဌာနရွိ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ အျခားပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာ
မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ လစ္ဟာေနေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

•

ထိခိုက္ပ်က္စီးေနသည့္ အပင္ႏွင့္သတၱဝါမ်ား ေနထိုင္က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားကို ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲတန္ဖိုးမ်ားမရွိဟု မယူဆ
သင့္ေပ။

1

ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ အပိုင္း(၂)အရ အျခားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ

နည္းလမ္းမ်ားဆိုသည္မွာ အဆိုျပဳထားသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယင္း၏

ေယဘုယ်ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ထိခိုက္မႈ ပိုမိုေလ်ာ့နည္းေစေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္

(၁)

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဆိုျပဳထားသည့္ တည္ေနရာ၊ (၂) အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းအမ်ဳိးအစား၊ (၃)စီမံကိန္း၏ ဒီဇိုင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ပံုစံ၊ (၄)စီမံကိန္းတြင္ အသံုးျပဳ
မည့္နည္းပညာ၊ (၅) စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အျမင္မ်ား၊ (၆)ဝန္ႀကီးဌာနက လိုအပ္သည္ သို႔မဟုတ္ တင္ျပရန္သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆသည့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အေရးႀကီးေသာ
အျခားအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ အျမင္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
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•

အကဲျဖတ္အဆင့္တြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးထိခိုက္ခံရမႈမ်ားကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။
ေဒသခံမ်ား၏ ဗဟုသုတ၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ပါဝင္ေအာင္ ထည့္သြင္းရမည္။

•

•

စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖည့္တင္းေပးျခင္း
•

EIA ႏွင့္ဆိုင္သည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား (ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပရွိ နမူနာေကာင္း
မ်ား) ကို သင္ၾကားရန္ အမိ်ဳးသားအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တို႔တြင္ ကနဦးသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ရန္ အေထာက္အပံ့

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ သက္သာမႈရွိေစရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ေလ့လာခ်က္အရ ျဖစ္ႏုိင္

ေပးရမည္။
•

ျမန္မာ့ အမ်ိဳးသားဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားနည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္နည္း

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ တရားမဝင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေရာင္းဝယ္မႈ

ပညာမ်ား အေထာက္အပ့ံေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း မရွိရန္လိုအပ္သည္။

တည္ရွိရာနယ္ေျမမ်ား(KBAs)ကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၏ တရားဝင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္
ျခင္း၏ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းမ်ားကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္သြင္းၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္
ၿပိဳင္နက္

ကုမၸဏီဝက္(ဘ္)ဆိုက္ေပၚတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္ ျဖစ္သည္။ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမႈ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္း
•

လိုက္နာသင့္သည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား
ျမန္မာ့အမ်ိဳးသား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မူဝါဒႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာက်သည့္ မူေဘာင္မ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ကုမၸဏီ၏ အျခားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ ရရွိသည့္ ဇီဝမ်ိဳးစံု
မ်ိဳးကြဲမ်ားဆုိင္ရာ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ေတာ္သည့္ ျပည္သူမ်ား ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မွ်ေဝေပးရ

ကုမၸဏီဝက္(ဘ္)ဆိုက္ေပၚတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္ ျဖစ္သည္။

•

www.mcrb.org.mm

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားအတြင္း ထိခုိက္နစ္နာမႈနည္းပါးသက္သာေစေရး နည္းစနစ္မ်ားပါဝင္ရမည္။
ေျခရွိသည့္ဆုိးက်ဳိးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ သက္သာေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

•

info@myanmar-responsiblebusiness.org

မည္ (အပိုင္း ၄ တြင္ ႀကည့္ပါ)။
•

ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားျပဳစုကာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအတြက္ပါ မွ်ေဝေပးရမည္။

•

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္
ေပးႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ကနဦးအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူႏုိင္ရန္အတြက္ ဤအခ်က္အလက္မ်ား လူတိုင္းရယူႏိုင္ေစရန္ လုပ္
ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ထားရမည္ျဖစ္သည္ (အပိုင္း ၃ တြင္ ၾကည့္ပါ)။ ဆိုလို
သည္မွာ လက္ရလ
ွိ ပ
ု ္ေဆာင္ေနေသာစီမက
ံ န
ိ ္းမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ ထပ္ဆင့္ေပၚထြကလ
္ ာႏိင
ု သ
္ ည့္ ကန္သ
႔ တ္ခ်က္မ်ားေအာက္
၌ ဆက္လက္ရပ္တည္၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ျဖစ္သည္။
•

ျမန္မာ့နည္းဥပေဒေဘာင္မ်ားတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ားရွိခဲ့ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာရွိ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း(IFC)၏ လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ ၆ (PS6) ကို အသံုးျပဳရမည္။

•

သဘာဝအရင္းအႏွီးမ်ား တန္ဖိုးထားျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းမႈ တန္ဖိုးျမင့္မားသည့္ အရာမ်ားအား အကဲျဖတ္ျခင္း(HCV)ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းေျမပံုထုတ္ယူမႈ အစရွိသည့္ နည္းပညာမ်ားသည္ အသံုးဝင္ မဝင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ (အပိုင္း ၅ တြင္ၾကည့္ပါ)

•

အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္အညီ ခုႏွိမ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အစီအစဥ္ဆြဲကာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ (အပိုင္း၅)။

မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း
•

ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္းဆုိင္ရာ ျမန္မာမူဝါဒေဘာင္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

•

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဳဟာမူဝါဒေဘာင္အသစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္
ပုဂၢလိကက႑အျမင္ပါဝင္ေစရန္ ျဖည့္စြက္ေပးရမည္။ သုိ႔မွသာ ျမန္မာ့မူဝါဒေဘာင္သည္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး
ထိေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

•

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ က႑အလိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔ငယ္မ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳး
ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား/လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
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ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ လူအခြင့္အေရးမ်ားၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္

info@myanmar-responsiblebusiness.org

www.mcrb.org.mm

•

သဘာဝအရ လည္ပတ္ေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္သည့္ ရာသီစက္ဝန္းလည္ပတ္ေနျခင္း၊ ဝတ္မႈန္ကူးျခင္းႏွင့္ ေရစီးဆင္းမႈ။

•

အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ အာဟာရစက္ဝန္း၊ ေရသံသရာႏွင့္ ကနဦး ကုန္ၾကမ္းထုတ္လုပ္ျခင္း။ ဥပမာသစ္ေတာမ်ားသည္ ေလထုထဲတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ပမာဏကုိ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းအျပင္ ျမစ္မ်ား

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ လူအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း၏ စီးပြားေရးအရအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား။

ေသာင္ထြန္းျခင္းကို ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ ေသာက္သံုးေရအတြက္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကို အားကိုးေနရသူမ်ားအတြက္ ေရကို သန္႔စင္
ေပးျခင္း စသည္တို႔တြင္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ သစ္ေတာမ်ားသည္ ေႏြရာသီတြင္ ေရခန္းေျခာက္သြားမႈ
မရွိေစရန္လည္း ကူညီထိန္းသိမ္းေပးသည္။ ဒီေရေတာမ်ားႏွင့္ အျခားကမ္း႐ိုးတန္းရွိ သက္ရွိမ်ားေနထုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား
သည္ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ေနထိုင္သည့္ လူသားမ်ားအား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ဆိုးရြားသည့္ မုန္တိုင္း

၁.၁။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူအခြင့္အေရးမ်ားၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈမ်ား။

၁.၂။

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား။

၁.၃။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း။

၁.၄။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဘယ္ေၾကာင့္ အေလးေပးသင့္သနည္း။

ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားအား ကုန္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ငါးမ်ား အလြန္အကြ်ံ ဖမ္းဆီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ဆံုး႐ႈံးေနရမႈသည္

၁.၅။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ေဝါဟာရမ်ား။

မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ ပင္ကိုယ္မူလတန္ဖိုးမ်ား အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသလို ၎ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား၏

၁.၆။

ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား။

၁.၁။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူအခြင့္အေရးမ်ားၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈမ်ား

ဒဏ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ အဓိက ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။4

ျဖစ္ေနပါသည္။ အဆိုပါ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အရည္အေသြးေလ်ာ့က်ျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေရရွားပါးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးထြက္ကုန္မ်ား နည္းပါးလာျခင္းႏွင့္ စြမ္းအင္ မလံုေလာက္ျခင္း စသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးစံုအား
ရင္ဆိုင္ေနရေပသည္။

ျခင္း၊ ေလာင္ဂ်ီက်ဴ႕ပမာဏ ၂၁ဝဝ ကီလိုမီတာအထိ က်ယ္ဝန္းျခင္း၊ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ အမ်ိဳးအစားအမ်ားအျပားႏွင့္ အပင္ႏွင့္သတၱဝါ
ေနရာမ်ားေၾကာင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာမ်ိဳးစိတ္မ်ား

ေျမအသံုးခ်မႈ အေလ့အက်င့္မ်ားမရွိျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစီအစဥ္တက်ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္း၊

အေထာက္အပံ့ျဖင့္ လည္ပတ္ေနေသာ ေဂဟစနစ္ႀကီးအေပၚ မွီခိုရပ္တည္ေနရေသာ လူသားမ်ားအတြက္လည္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေန

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမဧရိယာသည္ ၆၇၆၅၇၇ စတုရန္းကီလိုမီတာရွိၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ဤသို႔ အရြယ္အစားႀကီးမား
ရွင္သန္က်က္စားရာ

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားသည္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေနသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ

(ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား)

စံုလင္ၾကြယ္ဝသည့္

ႏိုင္ငံျဖစ္သည္2။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထင္ရွားျပီး အမ်ိဳးအစားစံုလင္သည့္ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ား ေနထုိင္က်က္စားလ်က္ရွိၿပီး ေဒသရင္းမ်ဳိးစိတ္မ်ား
(ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္ပတြင္ မေတြ႔ရွိႏုိင္သည့္ ရွားပါးသတၱဝါမ်ား) ကိုလည္း ပိုင္ဆုိင္ထားသည္။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားၾကားရွိ ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျငင္းခံု ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းမ်ားတြင္ အေရးပါသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္ကၾကည့္လွ်င္
လည္း အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အျခားေနရာေဒသမ်ားတြင္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ကာကြယ္ေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္
ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားၾကားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ဤသို႔ေသာ
ေဆြးေႏြး ျငင္းခံုမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ သဘာဝအရင္းအႏွီး ေပါၾကြယ္ဝေသာႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အၿမဲစိမ္းရြက္ျပတ္ေတာမ်ား၊ အဓိကက်ေသာ ျမစ္ေၾကာင္းစနစ္မ်ား၊
အႀကီးမားဆံုးေသာ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ၊ ေရကန္ႀကီးမ်ား၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာအတြင္း ရွင္သန္ေနထိုင္ေသာ သက္ရိွမ်ား၊ ေရခ်ဳိႏွင့္ ကုန္းေျမေန
မ်ိဳးစိတ္မ်ားစသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ႏွင့္ လူသားတို႔ ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ အေထာက္အပံ့စနစ္ေကာင္းမ်ား ရွိပါ
သည္။ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ သက္ရွိမဟုတ္ေသာ သဘာဝအရင္းအႏွီးမ်ားၾကား ဆက္စပ္ေနမႈသည္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ၿပီး လူသား
တို႔အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေပးေသာ အရာျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သစ္ေတာေဂဟစနစ္မွေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိသည္3။

၁.၂။

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား (UNGPs)

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား (UNGPs)5 သည္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အစိုးရက႑တို႔
အေနျဖင့္ လိုက္နာရမည့္ သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းအရေဖာ္ျပထားသည္
(အကန္႔ ၁ တြင္ ၾကည့္ပါ။)

ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။
•

ထြက္ကုန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ေဆးဝါးမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ သစ္မ်ား၊ ေရနံ၊ ငါးႏွင့္ ေတာေကာင္မ်ား။

•

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္သည့္ နတ္ကိုးကြယ္မႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ အပန္းေျဖျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
ႏွင့္ အႏုသုခုမလက္ရာမ်ား။

4

ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လူသားမ်ား က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔ၾကားရွိ ဆက္သြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ကနဦးတြင္ Millennium Ecosystem Assessment မွ ေရးသားျပဳစုခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ မူေဘာင္မွတစ္ဆင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအားျဖင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမ်ားသည္ လူသားမ်ား၏

2

သစ္ေတာဦးစီးဌာန (၂ဝ၁၅)၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန။

3

WWF, MONREC, Natural Capital Project, (2016) “Natural Connections: How Natural Capital Supports Myanmar’s people and economy,” and Emerton, L. and Min Aung,
Y. (2013). The Economic Value of Forest Ecosystem Services in Myanmar and Options for Sustainable Financing. 10.13140/2.1.1896.0968.

က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းအား မည္သို႔လႊမ္းမိုးမႈရွိေၾကာင္း နားလည္သတ္မွတ္ႏိုင္သလို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားသည္ အျခားလူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေႀကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ရန္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္။
5

A/HRC/17/31. UN Human Rights Council (2011). Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy”
Framework. Report of the Special Representative of the Secretary General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises,
John Ruggie. (Burmese translation)
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အကန္႔ ၁။ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား။
အကာအကြယ္ေပးျခင္း-ေလးစားလိုက္နာမႈရွိျခင္း-ျပန္လည္ကုစားေပးျခင္းတည္းဟူေသာ အေျခခံမူေဘာင္ကို ကုလသမဂၢ အတြင္းေရး
မွဴး၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ပေရာ္ဖက္ဆာ John Ruggie မွ ကမာၻအႏွံ႔ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔
အစည္းမ်ား၊ ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရသူမ်ားႏွင့္အတူ သံုးႏွစ္တိုင္တိုင္ ပူးေပါင္း၍ ေလ့လာေဆြးေႏြး
ၿပီးမွ ေရးသားျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဤမူေဘာင္တြင္ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လုိက္နာရမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးတာဝန္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္း
မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အသစ္ထုတ္ျပန္ေပးထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ရွိရင္းစြဲ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
ေအာက္တြင္ လုိက္နာရမည့္ တာဝန္မ်ားကို သတိေပးေဖာ္ျပထားျပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ လက္ခံက်င့္သံုးေသာ
လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ ကမာၻ႔ကလ
ု သမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိင
ု ္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား
တြင္ က႑ ၃ ခုရွိသည္။
•

က႑ ၁။ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ က်ဴးလြန္လာသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွ မိမိႏုိင္ငံသားမ်ားအား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ ကာကြယ္ေပးရမည့္
တာဝန္ရွိသည္။ ဤသို႔ ကာကြယ္ေပးရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား မွီခိုအားထားရသည့္ ေဂဟစနစ္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား အပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားကို
ကာကြယ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

info@myanmar-responsiblebusiness.org

www.mcrb.org.mm

Knox သည္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာတြင္ ၎၏ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို
အက်ယ္ဖြင့္ေရးသားခဲ့သည္။ ၎အစီရင္ခံစာတြင္ အစိုးရမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကတိကဝတ္မ်ားကို နားလည္သေဘာ
ေပါက္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မွီျငမ္းအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေျခခံ
မူေဘာင္ ၁၆ ခုကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အထူးအက်ံဳးဝင္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္မွာ အေျခခံမူအမွတ္ ၈ ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ “လူ႔အခြင့္အေရးအား
အျပည့္အဝ ရရွိခံစားရျခင္းကို ေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို
လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ” အဆုိျပဳစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ရယူခံစားျခင္းကို ခ်ဳိးေဖာက္
ႏိုင္ေျခရွိျခင္း အပါအဝင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းကို မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္
ရန္အတြက္ အစိုးရမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေပးရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ ထို႔အျပင္ အေျခခံမူ အမွတ္ ၁၂ သည္လည္း မ်ားစြာသက္ဆိုင္မႈရွိၿပီး
ျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိကကိုယ္စားျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ထိေရာက္မႈရွိစြာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ
ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူလုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရမ်ားအား တိုက္တြန္းအားေပးထားသည္။
ကုလသမဂၢ၏

စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားအရ

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမ်ားသည္

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား

ကာကြယ္ေပးၿပီး အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ဤအခ်က္တြင္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ
သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရမည့္တာဝန္လည္း ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထို
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား အေလးထားရမည့္ တာဝန္ရွိသည္။ အေလးထားရမည္ဆိုသည္မွာ စီးပြားေရး
လုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေတြ႕တြင္ သူတို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးႏိုင္ေျခရွိသည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား၊ ေဂဟစနစ္

က႑ ၂။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
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တစ္ခုအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားက်ေရာက္ေစျခင္းမ်ိဳး မျပဳသင့္ေပ။ ဤအခြင့္အေရးမ်ားတြင္

ဆိုလိုသည္။6 ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေလးစားလိုက္နာရမည့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား အပါအဝင္ အျခားလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း အျပည့္အဝ

က႑မ်ားအတိုင္း ျဖစ္သည္။

•

ေလးစားလိုက္နာရမည္။ လက္ေတြ႕တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ ေဂဟစနစ္ ဝန္
ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာႏိုင္ေျခရွိသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို နားလည္ၿပီး ကာကြယ္
ရမည္ျဖစ္သလို ေလ်ာ့နည္းေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
•

က႑ ၃။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးျပင္ပ

နစ္နာမႈေျဖရွင္းေရး ယႏၲရားမ်ားအရ ျပန္လည္ကုစားေပးသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိသင့္ပါသည္။

က႑ ၁။ လူသားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုနစ္နာေစသည့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဆိုးရြားစြာပ်က္စီး
ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု မူေဘာင္မ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးရန္ ျမန္မာအစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးရယူခံစားခြင့္ကို ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္
ေရာက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးရန္လည္း တာဝန္ရွိသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီသို႔ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္
Knox မွ အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည့္ အစိုးရ၏တာဝန္မ်ားမွာ အဆိုျပဳလႊာတစ္ခု၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္
မႈကို အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္

၁.၃။ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ေလးစားလိုက္နာမႈရွိျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားေပးျခင္း မူေဘာင္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏
စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။
သို႔ေသာ္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ John Knox မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္
ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားသည္
လူအခြင့္အေရးအတြက္ အေရးပါေၾကာင္းကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ Knox သည္ လူသားတို႔ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝ ရရွိခံစားရ
ျခင္းသည္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚတြင္ မွီတည္ေနသည္ဟု ဆိုသည္(ေဂဟစနစ္မ်ားသည္ လူသားတို႔ရွင္သန္ေရးႏွင့္ သာသာ
ယာယာေနႏုိင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္)။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္
ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆံုး႐ႈံးျခင္းသည္ မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား (အသက္ရွင္ေနထုိင္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အစား
အေသာက္၊ ေသာက္သံုးေရ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္းမခံရေရး) အေပၚက်ေရာက္လာေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ
ပင္ ျဖစ္သည္။
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မ်ား ခ်မွတ္သည့္အဆင့္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူ
မ်ားအား တရားစီရင္ေရးအရ ထိေရာက္သည့္ ကုစားမႈမ်ားေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ Knox မွ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိသည့္ အေျခခံမူ ၂ တြင္မူ လံုၿခံဳေသာ၊ သန္႔ရွင္းေသာ၊ က်န္းမာ၍ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို
ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေလးေပးရန္၊ အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ တိုက္တြန္းထားၿပီး
လူ႔အခြင့္အေရးအား အျပည့္အဝခံစားႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိဟူေသာအခ်က္သည္ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚ မွီတည္ေနသျဖင့္ ၎
ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့စြာ အသံုးျပဳျခင္းျပဳရန္အတြက္ ထိေရာက္သည့္
ေျခလွမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံမ်ားမွခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေပမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ
ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ထည့္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း တရားမွ်တမႈရရွိႏိုင္ရန္ လက္ေတြ႔
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနသည္။
6
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က႑ ၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူသားတို႔အားထားေနရ ေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္
ေနေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားအား ထိခိုက္ေစျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ျပီး၊ due
diligence ဟုေခၚတြင္သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကဳိတင္သိျမင္ရန္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိခုိက္ေစႏိုင္သည့္ သက္
ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကဳိတင္တားဆီးျခင္းလုပ္ငန္းကိုအသံုးျပဳကာ သက္ဆိုင္ရာဆုိးက်ဳိးမ်ားကို နားလည္အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ ဆုိးက်ဳိးမ်ား
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစေရးအျပင္ ေျဖရွင္းရန္လည္း လုိအပ္သည္။ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ေလးစားလိုက္နာမႈရွိျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္
ကုစားေပးျခင္းမူေဘာင္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ Knox ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္
“ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

တာဝန္ရွိသည္”ဟု

ဆိုထားသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဤတာဝန္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ယခုအႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပ

info@myanmar-responsiblebusiness.org

၁.၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဘယ့္ေၾကာင့္ အေလးေပးသင့္သနည္း။
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းသည္ ပင္ကိုယ္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရွိသည့္အျပင္ ကုမၸဏီမ်ား
အေနျဖင့္ ၎တို႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚတြင္ က်ေရာက္လာမည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ႀကိဳတင္၍ ေရွာင္ရွားျခင္း
ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ စီးပြားေရးအရလည္း အကိ်ဳးေက်းဇူးမ်ားရွိသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးသည္ ပင္မလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
အတြက္ျဖစ္ေစ ကုန္ပစၥည္းပံ့ပိုးေပးသည့္ ကြင္းဆက္အတြင္း၌ျဖစ္ေစ ေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ အနည္းႏွင့္
အမ်ား မွီခိုေနသလို ၎ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း က်ေရာက္ေစသည္။ ဇယား (၁) တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ဧရိယာ ၅ ခု သတ္မွတ္ေပးထားသည္။8

ထားသည့္ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Knox ၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ “ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္

ဇယား ၁။ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကာကြယ္ျခင္း၏ စီးပြားေရးျဖစ္ရပ္မ်ား

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားအတိုင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာရမည့္ တာဝန္မ်ားတြင္ ပတ္ဝန္း

အႏၲရာယ္မ်ား

က်င္ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္းႏွင့္ ထိုခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ တြန္းအားေပး
ျခင္းကို ေရွာင္ရွားျခင္း ပါဝင္သလို လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါကလည္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ

လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ • ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အခြင့္အလမ္းမ်ား

ပိုမိုရွားပါလာျခင္းႏွင့္ • လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား

ေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ တြဲဖက္စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား၏ ထြက္ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လူ႔

ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားလာျခင္း -

အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစရမည့္ တာဝန္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူ႔

ေပၚ

အခြင့္အေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ၎တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ကာကြယ္ရန္၊ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ႏွင့္

စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားသည္

တာဝန္ယူေျဖရွင္းရန္အျပင္ ၎တို႔မွ တြန္းအားေပးခဲ့သည့္ (သို႔မဟုတ္) ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္

မႈမ်ားအေပၚ အမ်ားဆံုးအားထားေနရသူမ်ား ျဖစ္

မႈမ်ားအား ျပန္လည္ကုစားေပးရန္အတြက္ သက္ဆိုင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအားလံုးကို ေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္သလို

ေနတတ္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာရမည့္တာဝန္ကို ေက်ပြန္ေစႏိုင္ရန္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း

ျခင္း၊ သီးႏွံအထြက္ေကာင္းသည့္ ေျမႀကီးအား ရယူ

သည့္မူဝါဒႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ားအား ရွင္းလင္းစြာခ်မွတ္ထားရမည့္အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ due diligence လုပ္ငန္းစဥ္ (လူ႔အခြင့္

အသံးု ခ်ျခင္း၊

အေရးထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္) မ်ားကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။”

တိရစာၦန္မ်ိဳးစိတ္မ်ားအား ရယူအသံုးခ်ျခင္း)

က႑ ၃။ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚမွီခိုေနရေသာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေနသူမ်ားသည္ အဆိုပါ

ဆိုးက်ိဳးအမ်ားဆံုး

ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားအ

က်ေရာက္ေစႏိုင္သည့္
ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္

(လုပ္ငန္းအတြက္

ေရအသံုးျပဳ

ကုနထ
္ တ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ အ
ႈ တြက္

• ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အပင္ႏွင့္

ရယူသံုးစြဲႏိုင္ရန္

အ

ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈ ထိခိုက္ခံခ့ဲရေသာ္ ဆံုး႐ႈံးမႈႏွင့္ အျခားေသာထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ အစားထိုး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

တြက္ ေဒသခံမ်ားၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားဖန္တီးျခင္း

ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၏ တူညီေသာ အဓိကဦးစားေပးအခ်က္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

ႏွင့္

အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္ဆီးမႈႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဆံုး႐ႈံးမႈဒဏ္ကို ခံစားရေသာသူမ်ားအတြက္

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ “လူထု သေဘာတူၾကည္

ကုစားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးျပင္ပ

ျဖဴခြင့္ျပဳမႈ” ကို ဆံုး႐ႈံးျခင္း။

နစ္နာမႈေျဖရွင္းေရး ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔

ျခင္းႏွင့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ

ပူးေပါင္း ပါဝင္ေပးရန္အတြက္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းရည္ရြယ္ထားသည္။ Knox ၏ ၂ဝ၁၇ အစီရင္ခံစာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား၏
အခက္အခဲဒုကၡမ်ားကိုလည္း အသားေပးေဖာ္ျပထားၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻတစ္ဝန္း၌ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေျမယာအေရးမ်ားအား

ဥပမာ-ေရအရင္းအျမစ္

သက္သာျခင္း။

ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္မႈ

မွတစ္ဆင့္။
• ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ အနာ
ဂတ္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း။
• စနစ္က်ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ မ်ား
အား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ဆိုင္ရာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္
ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ပတ္
သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္း
မြန္လာေစျခင္း။

ဥပေဒမ်ားအား

မွီျငမ္း၍ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို စီမံ

လက္ခံက်င့္သံုးျခင္း။
ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား၊

(ဥပမာတြင္းထြက္

ခန္႔ခြဲျခင္းအားျဖင့္
ႏိုင္သလို

အႏၲရာယ္မ်ား

ေလွ်ာ့ခ်

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ကာကြယ္ေရး

စစ္တမ္းေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အထက္ေဖာ္ျပပါေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားအား အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက

လိုက္နာ

က်င့္သံုးျခင္း - စနစ္က်သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ကို

တူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းျခင္း။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးၾကားဆက္စပ္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

လိုက္

ေလ်ာညီေထြ မျဖစ္သျဖင့္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းရ

ေနာက္ဆက္တြဲ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွတ္စုျဖစ္သည့္ “ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈမ်ား၊

မည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္း နည္းပါးေစသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ ဖတ္႐ႈရန္”ဟူေသာ စာတမ္းတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

• ေနာင္ေျပာင္းလဲသာြ းႏိင
ု သ
္ ည့္ ျမန္မာဥပေဒမ်ား
အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၿပီးသားျဖစ္ေနျခင္း။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ Global Witness မွ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ကမာၻေပၚရွိ ကာကြယ္ခုခံသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားေသာ အစီရင္ခံစာအား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္
ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအေရးမ်ားအား ခုခံေျပာဆိုသူ အေယာက္ (၂ဝဝ) ေက်ာ္ အသတ္ခံရျခင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ထိုသို႔ အသတ္ခံရသူမ်ားမွ ႏွစ္ေယာက္မွာ
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ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိျခင္းေၾကာင့္

ကုန္က်စရိတ္

တိုး

ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပည္သူ႔မူဝါဒႏွင့္
အခြန္အခမ်ား၊

ကာကြယ္ခုခံသူမ်ား အသတ္ခံရမႈ ၁၈၅ ဦးအထိရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၂ ဦးပါဝင္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။7

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျဖစ္သည္။ အသတ္ခံရမႈ အမ်ားဆံုးက႑မ်ားမွာ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေရနံ (၃၃ ေယာက္) ႏွင့္ သစ္ထုတ္ျခင္း (၂၃ ေယာက္) တို႔ ျဖစ္သည္။

ပ႗ိပကၡမ်ား

တက္လာၿပီး

ထိေရာက္မႈ

စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ • ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား • ဥပေဒအရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား

လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကို ကုစားေပးေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ (သို႔မဟုတ္)

7

www.mcrb.org.mm

8

See World Business Council for Sustainable Development, Business Ecosystems Training course, Module 1.
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အႏၲရာယ္မ်ား
ဂုဏ္သတင္း

• လက္ေတြ႕(သို႔မဟုတ္)

အခြင့္အလမ္းမ်ား

အကန္႔ ၂။ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆုိင္ရာ အဓိက ေဝါဟာရမ်ား

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အရ • ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ကုန္ပစၥည္း ဝယ္ယူ ျခင္း၊

•

ေဂဟေဗဒအရ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ အရင္းအျမစ္အားလံုး၌ ရွင္သန္ေနထိုင္ေနသည့္ သက္ရွိမ်ားၾကားရွိ ကြဲျပားမႈကိုဆိုလိုသည္။

သိရွိရပါက စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း

မႈ

ယင္းစကားရပ္တြင္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားအတြင္း ကြဲျပားမႈ၊ မ်ဳိးစိတ္မ်ားၾကား ကြဲျပားမႈႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားၾကား ကြဲျပားမႈလည္း ပါဝင္သည္။

အျခားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္း

ေဖာ္က်င့္သံုးျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းအား

ေကာင္း ဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားသြားေစႏိုင္သည္။

ျဖင့္ အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မိမိ

ကုန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ-အစားအစာႏွင့္ေရ)၊ သဘာဝအရ လည္ပတ္ေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ-ေရႀကီးျခင္း၊ မိုး

• ကုမၸဏီ၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၊ ပံုရိပ္၊ ေစတနာ

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ တမူထူးျခားေစရန္ ေဆာင္

ေခါင္ျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း၊ ေရာဂါမ်ားက်ေရာက္ျခင္း) အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ - ေျမဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ အာဟာရ

ရြက္ျခင္း။

စက္ဝန္း)၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (အပန္းေျဖျခင္းဆိုင္ရာ၊ နတ္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ အျခား

ျပည္သူ႔အျမင္တို႔ကို

ထိခိုက္ပ်က္စီးေစ

အေလ့အက်င့္မ်ားကို

အေကာင္အထည္
•

• ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ ျခင္းမ်ားသို႔ • သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအား
စားသံုးသူမ်ားႏွင့္

အျခား ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ား။

အ

ေလးထားသည့္ ေစ်းကြက္မ်ား ထြက္ေပၚလာ

မ်ားရွိျခင္း။
• ဘ႑ာေငြသံုးစြဲရယူမႈေလ်ာ့က်ျခင္း
သက္ဆိုင္ေသာ

ပုဂၢလိက

ဥပေဒအရ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဧရိယာမ်ား
•

-

သို႔မဟုတ္

အလား • အႏၲရာယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သျဖင့္ ပိုမိုေကာင္း
အမ်ားႏွင့္

ေငြေပးေခ်သူမ်ားသည္

ျမန္မာ

မြန္သည့္ ေငြေခ်းငွားမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရယူ
ႏိုင္ေျခရွိျခင္း။

ကို ဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ထိေရာက္သည့္နည္းမ်ားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳကာ စီမံခန္႔ခြဲ၍ ထိန္းသိမ္းထားသည္။
•

မ်ားမွ

အေနျဖင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္

ရန္ပံုေငြအသစ္မ်ား ရရွိႏိုင္ျခင္း။

ေဂဟစနစ္မ်ား

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

“အစိမ္းေရာင္”

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္၌ အေရးပါေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဧရိယာအမ်ိဳးအစားမ်ား
•

တြင္းအဆင့္၊ ကမာၻ႕အဆင့္မွ အေရးပါထင္ရွားသည့္ ေနရာဟု သတ္မွတ္သည္။
•

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ေဝါဟာရမ်ား

အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားတည္ရွိရာ နယ္ေျမမ်ား (KBA) - ဤဧရိယာမ်ားသည္ နယ္နိမိတ္အေသအခ်ာ သတ္
မွတ္ထားသည့္ တစ္ကမာၻလံုးအဆင့္၌ ထင္ရွားသည့္ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ႏိုင္ငံ
အလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ကမာၻတစ္ဝန္း၌ အေရးပါမႈအရွိဆံုး

၉

9

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈတန္ဖိုး ျမင့္မားေသာ ဧရိယာမ်ား (HCVA) - ဇီဝစနစ္ဆိုင္ရာ၊ ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရး သို႔မဟုတ္
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာတန္ဖိုးမ်ား အစရွိသည့္ ထိန္းသိမ္းမႈတန္ဖိုး မ်ား(HCVs) ျမင့္မားသည့္ ေနရာတစ္ခုကို ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ေဒသ

အေပၚ က်ေရာက္လာမည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား
သံုးသပ္ေျဖရွင္းေပးရမည့္ လိုအပ္ခ်က္ရွိသည္။

ရမ္ဆာထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား - ႏိုင္ငံတကာအရအေရးပါေသာ ကမ္းဦးေရတိမ္ပိုင္းမ်ားညီလာခံ (ေဘးမဲ့ေတာညီလာခံ)၏
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံတကာအစိုးရမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးထားသည့္ ကမ္းဦးေရတိမ္ပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား • အဆိုပါ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္
အား ေငြေခ်းေပးရန္အတြက္ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ား

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား - သဘာဝတရားကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းရန္၊ ဆက္စပ္ေနေသာ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ တိက်ေသခ်ာစြာ သတ္မွတ္ထားေသာ ပထဝီေျမေနရာျဖစ္သည္။ ဤေျမေနရာ

ခ်ိန္တြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ပါက အျမတ္အစြန္း
စီးဆင္းမႈအသစ္မ်ား ရရွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း

အလာရွိသည့္

ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား - ေဂဟစနစ္မ်ားမွ လူသားတို႔ရရွိသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ ၎တို႔အထဲတြင္ ထြက္

႐ုပ္ဝတၱဳမဟုတ္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား) တို႔ ပါဝင္သည္။

ဦးစားေပးေျပာင္းလဲေနသည့္

၁.၅။

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား - ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဟူသည္ ကုန္းေျမ၊ ပင္လယ္ႏွင့္ အျခားေရေဂဟစနစ္မ်ား၊ ၎တို႔ပါဝင္ေနေသာ

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ရင္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏံွ

သည္။

ဘ႑ာေရး

www.mcrb.org.mm

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည္ဟု

ေကာင္း၊

ေစ်းကြက္

info@myanmar-responsiblebusiness.org

ေနရာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။
•

အေရးႀကီးသည့္ ငွက္ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားတည္ရွိရာ နယ္ေျမမ်ား (IBAs) - ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ကမာၻ႔
အဆင့္၌ အေရးပါေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ဤေနရာမ်ားသည္ ကမာၻေပၚရွိ ငွက္မ်ဳိးစုအမ်ားအျပား ရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္ေစေရး

ဤစာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္ေသာ အဓိကက်သည့္ ေဝါဟာရႏွင့္ အယူအဆမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အကန္႔ ၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အတြက္ လိုအပ္ေသာေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။ IBA ကြန္ယက္တြင္ အျခားေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၏ ႀကီးမားသည့္ အခ်ိဳးအစား

အခ်ဳိ႕ေသာ ေဝါဟာရမ်ားအား ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈႏိုင္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားသို႔ပါ ခ်ိတ္

ပမာဏကိုလည္း ေထာက္ပံ့ထားသည္။ IBA ဧရိယာမ်ားသည္ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား တည္ရွိရာ နယ္ေျမ

ဆက္ေပးထားသည္။10

(KBA) ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။
•

မ်ိဳးသုန္းေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း ကင္းမဲ့ဇုန္ - ဤဇုန္မ်ားသည္ IUCN ၏ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားဆိုင္ရာ အနီေရာင္
စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားခံရသည့္ မ်ိဳးသုန္းရန္အႏၲရာယ္ရိွေသာ သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးသုန္းလုနီးပါး အႏၲရာယ္ရွိေနသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား
အေရအတြက္၏ ၉၅ % သို႔မဟုတ္ ၉၅ % ထက္ပို၍ ေနထုိငက
္ ်က္စားေနေသာ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ေနရာေဒသမ်ား ျဖစ္သည္။

၁.၆ ။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား
9

မ်ားျပားလွသည့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ေငြေခ်းသူမ်ား (အီေကြတာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား နံပါတ္ ၃ (၂ဝ၁၃) အား လိုက္နာက်င့္သံုးသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားအား
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာရန္လိုအပ္သည္။ ထိုစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ သက္ရွိ
သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျဖစ္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ (၆) ပါဝင္သလို ၄င္းစံသတ္မွတ္ခ်က္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္လည္း ပါဝင္သည္
(ေအာက္တြင္ အပိုင္း ၄ အား ႀကည့္ပါ)။

10

24

For details see UNEP-WCMC (2014). Biodiversity A-Z. UNEP-WCMC, Cambridge, UK (Accessed 27-09-2018)

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္ခံရႏိုင္ေျခ မ်ားျပားသည္။ လူသားတိုင္း
သည္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ မွီခိုေနရေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ အျခားသူမ်ားထက္ပို၍ ေဂဟစနစ္မ်ားအေပၚ နီးကပ္စြာ မွီခိုရွင္သန္
ေနထိုင္ေနရသည္။ ဥပမာ-သစ္ေတာတြင္း အၿမဲတမ္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ တံငါလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အစားအစာ၊
ေလာင္စာႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားအတြက္ သစ္ေတာမ်ား၊ ျမစ္မ်ား၊ ကန္မ်ားႏွင့္ သမုဒၵရာမ်ားမွရရွိေသာ အရင္းအျမစ္ ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ
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၂

တိုက္႐ိုက္မွီခိုေနၾကရသည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ေနထုိင္သံုးစြဲရာ ေျမျပင္၊ ေရထုတို႔အေပၚ ပို၍နက္႐ိႈင္းစြာ ခံစားဆက္သြယ္
တတ္သည့္ သေဘာရွိၿပီး သူတို႔၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းႏွင့္ စီးပြားေရးပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာစည္ပင္ဝေျပာမႈသည္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ေရရွည္တည္တံ့စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည့္
တန္ဖိုးရွိေသာ ႐ိုးရာဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဌာေနတုိင္းရင္းသားကဲ့သို႔ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးအစားသည္ အမ်ားစုအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး
မ်ား11ျဖစ္ၿပီး ၂ဝဝ၇ ကုလသမဂၢ၏ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UNDRIP)12 အရ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအား

၂.၁။

ျမန္မာ့ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေၾကာင္း ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္

ကို အတိအက် ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္

၂.၂။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား အဓိကၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ အခ်က္မ်ား

(အပိုင္း၄ ကို ၾကည့္ပါ)အရ “တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ ပင္မလူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူမႈေရး သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာလကၡဏာမ်ား

၂.၃။

သက္ရွိမ်ားေနထိုင္က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္ေျမေနရာ ရွင္းလင္းခံရျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးယိုယြင္းလာျခင္း

ကြဲျပားျခားနားမႈရွိၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွျဖစ္ေပၚေသာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္းတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္လြယ္

၂.၄။

မ်ိဳးသုန္းရန္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအား တရားမဝင္ကုန္သြယ္ေရာင္းခ်မႈ

၂.၅။

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ အသံုးမျပဳျခင္း

၂.၆။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ထိခိုက္လြယ္မႈ

၂.၇။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ေနသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးအား မည္သို႔ထိခိုက္ႏိုင္သနည္း။

၂.၁။

ျမန္မာ့ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေၾကာင္း ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္

ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေနတြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အဓိပၸာယ္

ေစသည္”ဟု အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။13 ဤအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ MCRB ၏ ၂ဝ၁၆ တြင္
ထြက္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။
သို႔ေသာ္ ကမာၻ႔၏ေနရာအမ်ားစုတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ သမိုင္းတစ္
ေလွ်ာက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားခံစားေနခဲ့ရၿပီး ယခုထက္တိုင္ပင္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ား၊ ျမင့္မားသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း၊ အျခားႏိုင္ငံေရးႏွင့္
လူမႈေရးအရ အခြင့္မသာမႈမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ေနရေသးသည္။ ဤသို႔ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားလည္း စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႐ုပ္ဝတၱဳဆိုင္ရာ
ဆုိးက်ိဳးမ်ားအျပင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆုိင္ရာ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေစသည္။ စီမံကိန္းတည္ေနရာတြင္
တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္လ်က္ရွိလွ်င္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း(EIA) လုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားစသည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။ ဤသို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ
ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း အပါအဝင္ ကမာၻ႕ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္
တို႔၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံတကာရွိ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအား လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ လုိအပ္သည္။14

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွကုန္းေျမတြင္ အႀကီးဆံုးတိုင္းျပည္ျဖစ္ၿပီး ေျမဧရိယာ ၆၇၆,၅၇၇ စတုရန္းကီလိုမီတာက်ယ္ဝန္းသည္။
ဤသို႔ က်ယ္ဝန္းသည့္အတြက္ ေလာင္ဒီက်ဴအက်ယ္မွာ ၂၁ဝဝ ကီလိုမီတာရွိသျဖင့္ ေျမာက္ဘက္စြန္းပိုင္းတြင္ ေဝးလံေသာ ဟိမဝႏၲာ
ေတာင္တန္းမ်ား၊ ေတာင္ဘက္စြန္းပိုင္း Sundaic သစ္ေတာမ်ား အစရွိသျဖင့္ ကြဲျပားေသာ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္ က်က္စားရာေနရာမ်ား
တည္ရွိသည္။15
ျမန္မာတစ္ႏင
ို င
္ လ
ံ ုံးနီးပါးသည္ အင္ဒဘ
ို ားမား ဇီဝမ်ိဳးစံမ
ု ်ိဳးကြမ
ဲ ်ား ေနထိင
ု က
္ ်က္စားရာ hotspot 16 ဟုေခၚတြငသ
္ ည့္ ေျမေနရာအတြင္းက်ေရာက္
ေနၿပီး ကမာၻမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ရွားပါးသတၱဝါမ်ား (ေဒသရင္းမ်ဳိးစိတ္မ်ား) ေပါၾကြယ္ဝသည့္ အဆိုပါ
hotspot ေျမေနရာ ၃၅ တြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ၎ အင္ဒိုဘားမား hotspot ေနရာသည္ စာရင္းပါ (၃၅) ေနရာအတြင္း၌
တစ္ကမာၻလံုးအဆင့္အရ အစားမထိုးႏိုင္ေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ေနထိုင္က်က္စားရာ ထိပ္တန္းစာရင္း (၁ဝ)ခု အတြင္းက်ေရာက္ေနၿပီး
ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ အဆင့္၌မူထိပ္တန္းစာရင္း (၅)ခု အတြင္း က်ေရာက္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သာမာန္ထက္ထူးျခားသည့္
ေဂဟစနစ္ အခင္းအက်င္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ရွိေနၿပီး ေတာင္တန္းမ်ား၊ ႏွင္းေတာင္ႏွင့္ ေရခဲျပင္မ်ား၊ က်ယ္ျပန္႔သည့္သစ္ေတာမ်ား၊ ပင္မ
ျမစ္ႀကီးမ်ား၊ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ၊ ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ကုန္းေျမျမင့္၊ အဖိုးတန္ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ အဏၰဝါတြင္းေန သက္ရွိမ်ား
ရွင္သန္က်က္စားရာ ရွည္လ်ားသည့္ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ ကြ်န္းမ်ား စသည္တို႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား အစံုအလင္ စုစည္းရာ ဇီဝပထဝီေဒသ သံုးခုဆံုစည္းရာေနရာတြင္ တည္ရွိေနသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာ
ေတြ႕ရွိႏိုင္ေသာ (အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မရွိေသာ) ထူးျခားသည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ေနထိုင္က်က္စားရာေနရာလည္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိက ေဂဟေဒသႀကီး ၁၄ ခုရွိၿပီး ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ ကုန္းေနရာႏွင့္ ေရေနရာအတြင္း၌ သြင္ျပင္လကၡဏာအရ၊
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ပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားတည္ရွိရာ နယ္ေျမမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား” ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ၾကည့္ပါ)။17 ႏိုင္ငံ၏

ေရွာက္ထားသည့္ သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအတြင္း က်ေရာက္ေနျခင္းမရွိပါက ဥပေဒအရ ေျမပိုင္ဆုိင္မႈပုံစံ တိတိက်က်မရွိေပ။

တစ္ဝက္ေက်ာ္သည္ ေဂဟေဒသ (၁၄)ခု အတြင္းရွိ (၃) ခုျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းေနၿပီး အဆိုပါေဒသ(၃)ခုမွာ ဧရာဝတီ စိုစြတ္ရြက္ျပတ္ေတာ ၂ဝ.၆%၊

၎အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားတည္ရွိရာ နယ္ေျမမ်ား (KBA) မ်ား (၃၅) ခုသည္ လက္ရွိ၌ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအတြင္း

ေျမာက္ပိုင္း အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား အပူေလ်ာ့ပိုင္းသစ္ေတာ ၂ဝ.၅ %၊ မီဇိုရမ္-မဏိပူရ္-ကခ်င္ မိုးသစ္ေတာ ၁ဝ.၅ % တို႔ ျဖစ္သည္။ သစ္ေတာ

က်ေရာက္ေနၿပီး ေနာက္ထပ္ ၆ ေနရာသည္ အဆိုျပဳထားသည့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအတြင္း တည္ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္

ေဂဟေဒသ ၈ ခု (ျမန္မာသစ္ေတာဧရိယာ၏ ၇၂ %) သည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားကတည္းကပင္ မ်ဳိးသုန္းရန္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ

အမ်ားစုသည္ ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရျခင္း မရွိေပ။ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား တည္ရွိရာနယ္ေျမမ်ား(KBA)သည္

သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးသုန္းလုနီးပါး အႏၲရာယ္ရွိေနေသာေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ မ်ဳိးသုန္းရန္ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္

အနာဂတ္တြင္ မည့္သည့္ေနရာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ရာ၌ အေထာက္အကူေပးသည္။

ေနသည္ဟု သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ ေဒသ (၄) ခု (၆၁ %)သည္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ရွင္သန္မႈအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည့္ အေျခအေနမ်ား

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ေျမေနရာဧရိယာ၏တန္ဖိုးကို ထင္ထင္ရွားရွား သိရွိေစျခင္းအားျဖင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ

တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာႏိုင္ဖြယ္မရွိပါက မ်ိဳးသုန္းရန္အႏၲရာယ္ရိွသည့္ ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ က်န္ေဂဟေဒသ (၄)ခု

ဆိုးက်ိဳးမ်ားက်ေရာက္ေစျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသလို ျပန္လည္ခုႏွိမ္ေပးရန္အတြက္ အလားအလာရွိ

(၁၁ %) ကို မ်ိဳးသုန္းလုနီးပါး အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ ေနရာအျဖစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး မ်ိဳးစိတ္မ်ား ရွင္သန္ေပါက္ေရာက္က်က္စားမႈ

သည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။ လက္ရွိတြင္ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား တည္ရွိရာနယ္ေျမမ်ား (KBA)

ရွားပါးက်ဲပါးလာျခင္းေၾကာင့္ မ်ိဳးသုန္းမည့္အေျခအေနဆိုးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ သို႔ေသာ္ ၎ေဂဟေဒသမ်ား၏ (၁%) ထက္ ေလ်ာ့နည္း

သည္ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၁၇ % သာ ျဖစ္သည္။

ေသာ ပမာဏသည္သာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမဧရိယာအတြင္း၌ တည္ရွိသည္။

ျမန္မာ့ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ထပ္မံ၍သိရွိသင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ ေျမပံုမ်ားကို ျဖည့္စြက္စာတမ္းျဖစ္သည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝေပါက္ပင္အမ်ိဳးအစားတြင္ သစ္ေတာအမ်ိဳးအစားကသာ စိုးမိုးထားၿပီး ေျမဧရိယာ၏ ၄၃ % ကို ဖံုးလႊမ္းထားသည္။

“သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား တည္ရွိရာနယ္ေျမမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ဳိးစံု

သို႔ေသာ္ သစ္ေတာဧရိယာမ်ား၏ တစ္ဝက္သည္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနျပီး သစ္ေတာဆံုးရႈံးမႈႏႈန္းထားမွာ တစ္ကမာၻလံုးအတုိင္းအတာအရ

မ်ဳိးကြဲမ်ား”ဟူသည့္ စာေစာင္တြင္ဖတ္႐ႈနိုင္ပါသည္။

အျမင့္မားဆံုးစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနသည္။ ေရခ်ိဳေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ ကမ္းဦးေရတိမ္ပိုင္းမ်ားတြင္ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းကဲ့သို႔ အဓိကက်ေသာ
ျမစ္ေၾကာင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အင္းေလးကန္၊ အင္းေတာ္ႀကီးကန္တို႔လည္း ပါဝင္သည္။ ကမ္း႐ိုးတန္းေဂဟစနစ္မ်ားတြင္ အၿမဲစိမ္းစိုစြတ္သစ္ေတာ
မ်ား၊ ရႊံ႕ညြန္ေတာမ်ားႏွင့္သဲျပင္မ်ား၊ သႏာၱေက်ာက္တန္းမ်ား၊ ဒီေရေတာမ်ားႏွင့္ ေရေမွာ္မ်ားပါဝင္ျပီး ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအတြက္ အထူး
အေရးပါသည္။

၂.၂။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား အဓိကၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ အခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားသည္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္မႈ အေျခအေနမ်ား ျမင့္မားရျခင္းမွာ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျမအသံုးခ်မႈ
အေလ့အက်င့္မ်ား မရွိျခင္း(အထူးသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာရွင္းလင္းမႈ)၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစီအစဥ္တက် မလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မ်ိဳးသုန္းရန္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ

ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္မ်ားကို လံုၿခံဳေအာင္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းအားျဖင့္ ကာကြယ္ေပးသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္

မ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ က်ားႏွင့္ဆင္ကဲ့သို႔ေသာ သတၱဝါမ်ားအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားမဝင္ကုန္သြယ္ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ား

စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ ၄၂ ခု ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ အမွန္တကယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထား

သည္လည္း အဓိက စိုးရိမ္စရာေကာင္းေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ဆံုးရႈံးေနရမႈသည္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ ပင္ကိုယ္မူလတန္ဖိုး

ေသာဧရိယာမွာ စုစုေပါင္းေျမဧရိ ယာ၏ ၈ % ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသည္။ တစ္ကမာၻလံုးအတိုင္းအတာအရ ပ်မ္းမွ် ၁၅% ႏႈန္းႏွင့္

မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသလို ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ ေဂဟစနစ္

ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားညီလာခံ၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာရည္မွန္းခ်က္အရ (ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္မွတ္ေရးထိုးထား

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ မွီခိုရပ္တည္ေနရေသာ လူသားမ်ားအတြက္လည္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေန ျဖစ္ေနပါသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ေသာ) ၁၇% ႏႈန္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း သိသိသာသာ နည္းပါးေနသည္။ အထူးသျဖင့္ အဏၰဝါဧရိယာမ်ားသည္ ထိခုိက္

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေရရွားပါးျခင္း၊ သီးႏွံထြက္ႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းျခင္းႏွင့္ စြမ္းအင္မလံုေလာက္ျခင္း အစရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးစံုအား

ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခံရရန္ လြယ္ကူၿပီး လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လန္ပိအဏၰဝါ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္တစ္ခုသာ ရွိေသးသည္။ ျမန္မာ့အဏၰဝါဆိုင္ရာ

ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုမွာ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အရည္အေသြးေလ်ာ့က်ျခင္းႏွင့္ ယိုယြင္းပ်က္စီးလာျခင္း

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ေျမပံု (Myanmar Marine Biodiversity Atlas) တြင္ ဒီေရေတာမ်ား၊ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာမ်ား အပါအဝင္

ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ (၆)ခုရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး
နယ္ေျမမ်ားအတြက္ လံုေလာက္သည့္ ရန္ပံုေငြမရွိသလို အမ်ားစုသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားမရွိျခင္း၊ ဝန္ထမ္းအလံုအေလာက္
မရွိျခင္းအျပင္ အေျခခံအေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္မ်ားလည္း မရွိေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမကြန္ယက္ကို
ခ်ဲ႕ထြင္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေဒသခံမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို လံုေလာက္စြာ ဆန္းစစ္တုိင္းတာရန္ႏွင့္ ေဒသ
ခံမ်ားမွ ဥယ်ာဥ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားဖန္တီးစီစဥ္ေပးရန္
အေရးႀကီးေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ စိန္ေခၚမႈအမ်ဳိးအစား ၄ မ်ိဳးရွိၿပီး (ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ) အဆိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ခံ
ရမႈမ်ားကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးေနေသာ အေျခခံက်သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ၎အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း၊
စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္လာျခင္း၊ ကုန္စည္ပစၥည္းသံုးစြဲမႈ ျမင့္မားလာျခင္း၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ သဘာဝ
အရင္းအျမစ္မ်ားအား အသံုးျပဳလိုအပ္မႈ မ်ားျပားလာျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ ရွင္းလင္း
ျပည့္စံုသည့္ ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒမရွိျခင္း၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစီအစဥ္တက် မလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္မႈ မရွိျခင္းအျပင္ ေဂဟစနစ္မ်ား၊ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲမ်ားအား တန္ဖိုးထားမႈနည္းပါးျခင္း (အထူးသျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားတည္ရွိရာ နယ္ေျမမ်ား (KBA) ၁၃၂ ခု တည္ရွိသည္။ ဤေနရာမ်ားသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံု

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္) ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားထံမွ

မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ကမာၻလံုးအဆင့္၌ ထင္ရွားသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံနႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ သတ္မွတ္

လံုေလာက္သည့္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးမႈ မရရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္း အရာမ်ားကို

ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကမာၻတစ္ဝန္းဝွမ္း ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ ကိုယ္စားျပဳတည္

လတ္တေလာတြင္ ထြက္ရိွလာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္တြင္လည္း

ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။18 ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
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Reproduced from IFC (2017). Strategic Environmental Assessment of the Hydro Sector in Myanmar: Baseline Assessment, Chapter 4, Biodiversity.
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See IUCN (2016). A Global Standard for the Identification of Key Biodiversity Areas, Version 1.0. First edition. Gland, Switzerland: IUCN.
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အကန္႔ ၃။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားခံရမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈ နမႈနာ

အျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ လူမႈဘဝေနထိုင္မႈအေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသားအမ်ားအျပား၏ ဘဝအေျခ

ဥပမာအေနျဖင့္ အထက္ေပါင္းေလာင္းဆည္တြင္ ေျမအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္မ်ားကို အေလးေပးျခင္းမရွိခဲ့သျဖင့္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈမ်ား

အေနသည္ အေျခခံစားဝတ္ေနေရးအတြက္ အနည္းဆံုးလိုအပ္ေသာ ဝင္ေငြ၏ အထက္တြင္ ရွိ႐ံုအေနအထားသာျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ၊

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။22 ဤသို႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ဖ်င္းျခင္းေသာ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အေရးႀကီးသည့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ဳိးကြဲ

ထိခိုက္လြယ္သူအျဖစ္သာ သတ္မွတ္ရမည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့လူဦးေရ၏ ၇ဝ % သည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး

မ်ား ရွင္သန္ေနထိုင္ရာေနရာမ်ားအေပၚ မေမွ်ာ္လင့္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္မီွအေလးေပးေဆာင္

အမ်ားစုသည္ တပိုင္တႏိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားထားလုပ္ကိုင္ေနရကာ ေလာင္စာ၊ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္မႈ၊ အစားအစာႏွင့္

ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ေရထိန္းဆည္မ်ားႏွင့္ ၾကားခံနယ္ေျမမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို စီမံကိန္းမစတင္ခင္အခ်ိန္၌ပင္ အေရးေပၚလိုအပ္လာျခင္း

ေဆးဝါးမ်ားအတြက္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ အမွီျပဳေနထိုင္ၾကရဆဲ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တံခါးဖြင့္ဝါဒကို စတင္က်င့္သံုး

ျဖစ္သည္။ ဤဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ၾကြယ္ဝသည့္ေနရာႏွင့္အတူ အျခားအလားတူ ဆိုးက်ိဳးမ်ားခံစားရသည့္ ေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ ကုစားမႈ

လိုက္၍ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပားလာၿပီး စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အထက္ပါ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမွာလည္း

မ်ားျပဳလုပ္၍ ကယ္ဆယ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားအတြက္မွာမူ ဤသို႔ကယ္ဆယ္လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ အလြန္ေနာက္က်သြား

ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အဓိကအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ဇယားကြက္ ၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး

ၿပီ ျဖစ္သည္။

တျဖည္းျဖည္းတိုးခ်ဲ႕လာေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ဆိုင္ရာ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွတ္စု
မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂.၃။

၂.၄။

သက္ရွိမ်ားေနထိုင္က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္ ေျမေနရာရွင္းလင္းခံရျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးယိုယြင္းလာျခင္း

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သစ္ေတာအမ်ဳိးအစားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝေပါက္ပင္ အမ်ိဳးအစားထဲတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာဆံုး႐ႈံးမႈပမာဏမွာ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း ၃ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္
ပါဝင္သည္(တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁.၈%)။ ဒီေရေတာမ်ားအား အဓိကဆံုး႐ႈံးခံေနရၿပီး ၂ဝဝ၁ မွ ၂ဝ၁ဝ အထိ ဒီေရေတာ ဧရိယာစုစုေပါင္း ၄၂ %
ေက်ာ္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ သစ္ေတာဆံုး႐ႈံးမႈ အျမင့္မားဆံုးနႈန္းအျဖစ္ ၄.၆၈ % တြင္ရွိသည္။20 ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တို႔တြင္
သစ္ေတာဆံုး႐ႈံးမႈႏႈန္းႏွင့္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈနႈန္း အျမင့္မားဆံုးျဖစ္သည္။ ဒီေရေတာမ်ား ဆံုး႐ႈံးရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ေရေပၚ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴျခင္း၊ သစ္ပင္မ်ား ခုတ္လွဲျခင္းႏွင့္ စက္႐ံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးရျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာျခင္း၊
ထင္းသံုးစြဲမႈႏႈန္း ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္ ဒီေရေတာမ်ားမွ တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းသည္ သစ္ေတာ
ဆံုးရႈံးမႈႏွင့္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ အျမင့္မားဆံုး တတိယေနရာတြင္ရွိေနျခင္းမွာ ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အဓိက
ျဖစ္သည္။
အႀကီးမားဆံုး ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုမွာ သစ္ေတာမ်ားရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ရာဘာ၊ ဆီအုန္း၊ ကြမ္းသီးႏွင့္
အျခားစိုက္ခင္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းအျပင္ အနည္းအက်ဥ္းအားျဖင့္ တပိုင္တႏိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ကိုင္လာ
ျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္သည္။21 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အားထားလုပ္ကိုင္ရသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၇ဝ% သည္
ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

22

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အမ်ားစုအားျဖင့္ အသံုးျပဳေသာ နည္းပညာမ်ားသည္ သက္ရွိမ်ား

ရွင္သန္က်က္စားရာေနရာမ်ားအား သိသာထင္ရွားစြာ ယိုယြင္းပ်က္စီးေစၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ကုန္းေဒသမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း
ေတာင္ယာမ်ားစိုက္ျခင္း၊ ေျမေအာက္ေရအား အလြန္အကြ်ံ ထုတ္ယူအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ား အထိန္း
အကြပ္မဲ့ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား က်ေရာက္ေစသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ
သစ္ေတာဧရိယာမ်ားတြင္ သစ္မ်ားထပ္တလဲလဲ အလြန္အကြ်ံခုတ္ယူမႈေၾကာင့္ ဆင့္ကဲပ်က္စီးယိုယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသျဖင့္ ႏွစ္ရွည္
သီးႏွံစိုက္ခင္း (သို႔မဟုတ္) စိုက္ပ်ဳိးခင္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္အတူ ပိုင္ဆိုင္လက္ဝယ္ထားရွိမႈ မေသခ်ာျခင္း စသည္တို႔အျပင္

မ်ဳိးသုန္းရန္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားအား တရားမဝင္ ကုန္သြယ္ေရာင္းခ်မႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားအား တရားမဝင္ ကုန္သြယ္ေရာင္းခ်မႈကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရဌာန
မ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားအား
တရားမဝင္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈကို တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႕ (National Wildlife Law Enforcement Taskforce) တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းထား
သည္။ သို႔ေသာ္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွင္သန္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ CITES ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို
လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည္ (အပိုင္း ၃ တြင္ၾကည့္ပါ)။ ဤတရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္း က်ယ္ျပန္႔ေနရျခင္း
မွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ထံမွ ဝယ္လိုအားမ်ားေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးအရ တန္ဖိုးရွိေသာ
ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ိဳးစိတ္မ်ား မရွိသေလာက္ ရွားပါးသြားသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ိဳးစိတ္မ်ား အဓိက
ထုတ္လုပ္ရာ ေစ်းကြက္အရင္းအျမစ္အျဖစ္ ႀကီးထြားလာသည္။ ထိုတရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈသည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲၿပီး
အထူးသျဖင့္ ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားဆဲ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲသည္။ အခ်ဳိ႕မ်ဳိးစိတ္မ်ားသည္ တန္ဖိုးႀကီးမားသျဖင့္ ၎ထြက္
ကုန္မ်ားကို ကုန္သြယ္ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ ေငြေၾကးအင္အား ေတာင့္သည္။ ျပည္တြင္း၌ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈသည္လည္း ျပႆနာ
တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းစားသံုးမႈအတြက္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးတြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ား၏အသားမ်ားကို ေရာင္းခ်မႈမ်ားလည္း မ်ားျပား
လ်က္ရွိသည္။
ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈကို ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ကုန္သြယ္မႈ
ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕အစည္း(TRAFFIC)မွ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မိုင္းလားၿမိဳ႕တြင္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သိသာမ်ားျပားစြာ ခိုးထုတ္ေနေသာ ဆင္မ်ား၊ ဝက္ဝံမ်ား၊ ေခြးဝံမ်ား၊ က်ားမ်ား၊ က်ားသစ္မ်ား၊ ႏွင္းေတာင္က်ားသစ္မ်ား၊
အင္းက်ားမ်ား၊ကုန္းလိပ္ ေရလိပ္မ်ားႏွင့္ သင္းေခြခ်ပ္မ်ား၏ စာရင္းမ်ား ျပဳစုရရွိထားသည္။23 ျမန္မာ့အာရွ ဆင္႐ိုင္းေကာင္ေရ ေလ်ာ့က်လာခဲ့
ရျခင္း၏ ပင္မအေၾကာင္းအရင္းမွာ ဆင္မ်ားအား ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ကုန္သြယ္မႈအတြက္ တရားမဝင္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္
သည္။24 သဘာဝေတာေၾကာင္မ်ား (က်ား၊ အင္းက်ား၊ ေတာေၾကာင္ႏွင့္ အာရွေရႊေရာင္ေၾကာင္မ်ား)၏ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ မပေပ်ာက္ဘဲ
ရွင္သန္ေနရျခင္းမွာ အစိုးရမွ ဖိဖိစီးစီးအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ဟု ယူဆရသည္။25 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည့္
ေဒသရင္းမ်ဳိးစိတ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ေရခ်ဳိလိပ္ႏွင့္ လိပ္ေက်ာက္မ်ား)သည္ ထိခိုက္လြယ္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရွိေနသည္။

အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္းမ်ားသည္သာ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိသည္။
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၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ TRAFFIC26 ၏စစ္တမ္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဆိုပါ တရားမဝင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈ ေစ်းကြက္

အား ၄င္းတို႔ေတာင္းဆုိသေလာက္ စီးပြားေရးအခြင့္အေရးမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ အလယ္ပိုင္းေလာက္မွ စတင္ကာ တာတမံမ်ား

၁၄ ခု ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္တြင္မူ ေစ်းကြက္ ၃ ခုရွိသည္။ ၎ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္အရ ေစ်းကြက္ေပၚတြင္ ေရာင္းရန္ရွိေသာ

တည္ေဆာက္ထားျခင္းမရွိေသာ ျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ သံလြင္ျမစ္၊ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ျမစ္လက္တက္မ်ားတြင္ပါ ေရအားလွ်ပ္စစ္

ဆင္စြယ္ပစၥည္းေပါင္း ၉ဝဝဝ ႏွင့္ ဆင္အစြယ္ ၁၆ ခု ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ အဆိုပါဆင္စြယ္ပစၥည္းတို႔သည္ ဆင္အထီး ၁၁၆ ေကာင္ကို

ထုတ္လုပ္ေရး

ကိုယ္စားျပဳေနသည္။ ဆင္စြယ္သာမက အေရခြံေရာင္းခ်မႈသည္လည္း ျမင့္မားလာခဲ့ၿပီး ဆင္အထီးမ်ားသာမက အမမ်ားႏွင့္ သားေပါက္မ်ား

သစ္ခုတ္ျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ထုတ္ယူျခင္းတို႔သည္ ေရရွည္တည္တံ့မႈ မရွိေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္လာခ်ိန္တြင္

ကိုပါ သတ္ျဖတ္၍ အေရခြံကိုရယူေနသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ဆင္အေရခြံေရာင္းဝယ္မႈသည္ ရန္ကုန္၌ပင္ ရွိသည္ဟုသိရၿပီး ျမန္မာ

လုပ္ငန္းဆိုင္းင့ံ ျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရမူဝါဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ျဖစ္လာေသာ္လည္း အေျခအေနမွာ အလြန္ေနာက္က်ေနျခင္း

ႏိုင္ငံတြင္၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ဆင္မ်ားအသတ္ခံရမႈႏႈန္း အဆမတန္ ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ထဲတြင္ပင္ ဆင္ ၃၆

(သို႔မဟုတ္) ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းမ်ဳိးသာ ျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔အစိုးရလက္ထက္သို႔

ေကာင္ အသတ္ခံရသည္ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တရားဝင္မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ေျပာင္းလဲၿပီး ေနာက္ပိုင္း၌ အခ်ိဳ႕ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအား ျပည္သူတို႔၏ တားျမစ္မႈေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္မ်ားရွိသလို လက္ရွိ
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ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ေဒသတြင္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသလို
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ အာဆီယံေဒသ ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ တရားမဝင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ
တားဆီးေရး ကြန္ယက္၊ ေျမြေဟာက္စစ္ဆင္ေရး၊ ေၾကာင္လက္သည္း စစ္ဆင္ေရး၊ အင္တာပို၏ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ

အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားအတြက္

တ႐ုတ္ႏွင့္

ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား

ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။29

တိုင္ေအာင္ဆိုင္းငံ့ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္းရွိသည္။30

၂.၆။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ား

ႏွိမ္ႏွင္းေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသလို သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားကို

အေရွ႕ေတာင္အာရွတိုက္တြင္ အႀကီးမားဆံုးေသာ သစ္ေတာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖန္လံုအိမ္

လွည့္လည္ စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္

ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္ေသာပမာဏႏႈန္းထက္ သစ္ပင္မ်ား၏ စုတ္ယူမႈ ပမာဏႏႈန္းသည္ ပိုမိုမ်ားျပားလ်က္ရွိသျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအား

ဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းတို႔သည္ ျပည္တြင္း၌

တကမာၻလံုးမွ ေျဖရွင္းရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရာ ေရာက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကမာၻ႕ရာသီဥတု အႏၲရာယ္ညႊန္းကိန္းျဖစ္သည့္

ဆင္အေကာင္ေရအမ်ားဆံုး ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဆင္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ၁ဝ ႏွစ္ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ဆင္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး

Germanwatch Global Climate Risk Index31 အရ ဟြန္ဒူရပ္စ္၊ ျမန္မာႏွင့္ ေဟတီႏုိင္ငံတို႔သည္ ၁၉၉၅ မွ ၂ဝ၁၄အတြင္း ရာသီဥတု

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။28 ၎လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တြင္ ဆင္မ်ားအား တရားမဝင္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဆင္ႏွင့္

ျပင္းထန္မႈဒဏ္ အဆိုးရြားဆံုးခံစားရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ ရာသီဥတုမူပံုစံမ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ဤသို႔ ဆိုးရြားေသာ ရာသီဥတု

ဆင္ထြက္ပစၥည္းမ်ားအား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ရန္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္

အေျခအေနမ်ားကို အနာဂတ္တြင္လည္း ဆက္လက္၍ ရင္ဆိုင္ေနရႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။32 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရရွားပါးခမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ေလျပင္း

ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

မုန္တိုင္းႀကီးမ်ား မၾကာခဏတိုက္ခတ္ျခင္း၊ မိုးရြာသြန္းမႈပမာဏ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ ကြာျခားခ်က္ႀကီးမားျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္းႏွင့္ မုန္တိုင္း

ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားသည္ သတၳဳတြင္း၊ လမ္းႏွင့္ ဆည္တာတမံမ်ား အစရွိသည့္ အရြယ္အစားႀကီးမားေသာ စီမံကိန္း

ထန္ျခင္းမ်ားအစရွိသည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

မ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုဆိုးရြားလာႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားမွ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အမဲလိုက္ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ေသာ္လည္း ၎စီမံကိန္းရွိရာ

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ေၾကာင့္ သိသာထင္ရွားေသာ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ နစ္နာမႈမ်ားအျပင္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားႏွင့္

ေဒသသို႔ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရွာေဖြ၍ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားေၾကာင့္ႏွင့္ အေရအတြက္အားျဖင့္ မ်ားျပားလွ

အဏၰဝါပတ္ဝန္းက်င္မ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးေစမည္ျဖစ္ၿပီး ငါးမ်ားရွင္သန္ ေနထိုင္ေပါက္ဖြားသည့္ ဒီေရေတာမ်ား၊ သႏၲာေက်ာက္တန္း

သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္းရွိ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားအား သတ္ျဖတ္သံုးစြဲမႈအေပၚ သိသာထင္ရွားစြာ

မ်ားႏွင့္ ေရေမွာ္ပင္မ်ား၏အေျခအေနမ်ား ဆိုးရြားလာမည္ ျဖစ္သည္။ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ ကူးေျပာင္းေနထိုင္မႈပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲႏုိင္ေျခရွိသလို

သက္ေရာက္မႈမ်ား က်ေရာက္လာႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခရီးသည္ဝင္ေရာက္မႈ မ်ားျပားလာျခင္းသည္လည္း ႐ိုးရာေဆးဝါးမ်ား၏

အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ အသီးအပြင့္မ်ား ဖူးပြင့္ခ်ိန္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားလည္း ရွိလာႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္

ေစ်းကြက္အေျခအေနဆိုင္ရာ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈအေျခအေနမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားလာေစႏိုင္သည္။

ေရခ်ိဳဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ သဘာဝေပါက္ပင္အမ်ိဳးအစားမ်ား ျပန္႔ႏွ႔ံေပါက္ပြားျခင္းေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္။

၂.၅။

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ အသံုးမျပဳျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္ အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။
၎တို႔ထဲတြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္မူဝါဒမ်ားမွာ ဒီေရေတာမ်ားအပါအဝင္ ကုန္းေျမႏွင့္ အဏၰဝါသယံဇာတမ်ားကို ထိန္း

၁၉၈၈ ၌ စစ္အစိုးရမွ အာဏာသိမ္းယူခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သယံဇာတမ်ားအေပၚ ဖိအားမ်ား ပိုမိုက်ေရာက္လာသည္။

သိမ္းကာကြယ္မည့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္၊ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနေသာ သစ္ေတာမ်ားအား ျပန္လည္ကုစားျခင္း၊ ရာသီဥတု

ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ သစ္ခုတ္ျခင္းႏွင့္ ငါးဖမ္းပိုင္ခြင့္လိုင္စင္မ်ားကို (ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားသို႔ အပါအဝင္) အလြန္အကြ်ံ ရယူလုပ္ေဆာင္

ျပင္းထန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ(လူတို႔အသံုးျပဳမွီတည္ေနေသာ) ေဂဟစနစ္မ်ားကို ျပန္လည္အစားထိုး စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေစျခင္း ႏွင့္

လာျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ သစ္ေတာမ်ားအား ေျပာင္စင္ေအာင္ခုတ္ျခင္းႏွင့္ ငါးအလြန္အကြ်ံ ဖမ္းျခင္းမ်ားအား

သစ္ေတာမ်ားမွ ထင္းအသံုးျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး

ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈ အားနည္းသည့္ အရင္းအျမစ္ အနည္းအက်ဥ္းသာရွိေသာ အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ သက္ဆိုင္ရာ

နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ထိန္းသိမ္းျခင္းအား အေရးပါေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး

ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားၾကား ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို သေဘာတူ

ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ေသာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရရွိႏိုင္သည္။

ညီလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္ျမတ္ရတနာမ်ားႏွင့္ ေရႊတြင္းမ်ား၊ တနသၤာရီတိုင္း၌ ဆီအုန္းအပါအဝင္ သစ္ေတာႏွင့္
သယံဇာတေပါၾကြယ္ဝေသာ ဧရိယာမ်ား၌ လုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းမ်ား ဖြင့္ေပးၿပီးသား ျဖစ္သြားသည္။ အစိုးရဘက္မွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
အေပၚ က်ေရာက္လာႏုိင္ေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ စစ္အစိုးရပိုင္
ကုမၸဏီမ်ား၊ စစ္အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအျပင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို သေဘာတူညီသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
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ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ေနသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရးအား မည္သို႔ ထိခိုက္ႏိုင္သနည္း။

info@myanmar-responsiblebusiness.org

ထို႔အျပင္ သြယ္ဝိုက္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ

•

www.mcrb.org.mm

ေဒသခံမ်ား၏ အဓိက

ေအာက္ပါ ဇယား ၂ တြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားေပၚက်ေရာက္ႏုိင္ေသာ ေယဘုယ်ထိခိုက္မႈမ်ား၊ ၄င္းထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ လူ႔အခြင့္အေရး

လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအမ်ိဳးေၾကာင့္

အစားအစာမ်ား (အစားအစာ

မ်ားအား မည္သို႔ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

ျဖစ္ေစ၊ စီမံကိန္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုနီးကပ္စြာ

အခြင့္အေရး)ကိုေပးစြမ္းသည့္၊

တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္

ေဂဟစနစ္ ဝန္ ေဆာင္မႈမ်ား။

ထို႔အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ေစသည့္ ဤသို႔ေသာ တိုက္ရိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ဒုတိယ

က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား က်ဲပါးသြားသည္အထိ

အဆင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္သည္။ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား

ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ အနီးအနားတြင္ ေနထိုင္ေသာ

ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း နဂိုရွိရင္းစြဲအခ်ိန္၌ပင္ ရွားပါးေနသည့္ သယံဇာတမ်ား

ေဒသခံမ်ားမွ ေလာင္စာအတြက္ ထင္းထုတ္လုပ္ျခင္း

ျဖစ္ေသာ ေျမႏွင့္ေရတို႔ကို ရယူသံုးစြဲႏိုင္ရန္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားျပားလာေစသည္။ ဆက္လက္၍လည္း အျခားသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာျခင္းတို႔

ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ရွားပါးသယံဇာတမ်ားအတြက္ ပိုမိုျပင္းထန္သည့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ျဖစ္လာေစႏိုင္သည္။ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ

ေၾကာင့္ က်န္ရွိေနေသးေသာ သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္

မ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈ နည္းပါးလာျခင္းသည္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး ျပင္းထန္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားအျဖစ္

က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္ ေျမေနရာမ်ားကို ေလ်ာ့နည္း

ဆင့္ကဲသြားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ရွိရင္းစြဲပ႗ိပကၡမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေခ် ရွိသည္။

ဇယား ၂။ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားအား ထိခိုက္ေစေသာ သက္ေရာက္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔
ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရး သက္ေရာက္မႈမ်ား
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္လာမည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား

၎ဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို
မည္သို႔ ထိခိုက္ေစႏိုင္သနည္း။

ေစသည္။
ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ

IUCN၏ အနီေရာင္ စာရင္းတြင္ပါဝင္ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ

မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ က်က္စား

ႏႈန္းျမင့္မားေနသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားသို႔မဟုတ္ ေသးငယ္သည့္

ေျမကန္႔သတ္မႈရွိေသာ

ဧရိယာ (ကန္႔သတ္ေနသည့္ က်က္စားေျမ)အတြင္း ေနထုိင္

မ်ိဳးစိတ္မ်ား ဆံုး႐ႈံးျခင္း။

က်က္စားသည့္ သက္ရွိသတၱဝါမ်ားဆံုး႐ႈံးျခင္းသည္

ကုန္းေန ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ား

•

ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ား ( ေရအခြင့္အေရး)။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္
နယ္ေျမမ်ားသည္ တိရိစာၦန္မ်ားအတြက္
အစာေရစာ ႏွင့္ စားက်က္ေျမမ်ား
ျဖစ္ေနႏိုင္ၿပီး ေျမယာ ရွင္းလင္းခံရသျဖင့္
ထိုစားက်က္ေျမႏွင့္ အစာေရစာ
ရယူႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို
ဆံုး႐ႈံးရသည္။ (အ စားအစာ အခြင့္အေရး
ထိခိုက္ျခင္း)

တိုက္႐ိုက္အေနျဖင့္ က်က္စားရာေျမေနရာ ေပ်ာက္

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္

ကြယ္သြားျခင္း၏ တုိက္႐ိုက္ဆိုးက်ဳိးတစ္ရပ္ ျဖစ္လာ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ အဆမတန္

ေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ သက္

ေဂဟစနစ္မ်ား၊ သက္ရွိပတ္ဝန္းက်င္မ်ား တိုက္႐ိုက္ ဆံုး႐ႈံးရ

သစ္ေတာမ်ားဆံုးရႈံးရျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးျခင္း

ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ က်က္စားရာ ေျမေနရာမ်ား က်ဲပါး

ဖိအားမ်ားျပားလာျခင္းသည္

ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ

ျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မွာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္

သည္ ေအာက္ပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ

သြားျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါမ်ဳိးစိတ္မ်ား အသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္

အစားအစာရေစသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား၏

ပတ္ ဝန္းက်င္မ်ား ဆံုး႐ႈံး

ဆက္စပ္ ေနေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္

မွီခို ေနရသည့္ ေဒသခံမ်ားအေပၚ

ခဲယဥ္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ပမာဏႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ား

ျခင္း (သို႔မဟုတ္) တန္ဖိုး

လုပ္ရန္ ေျမေနရာမ်ား ရွင္းလင္းခံရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္

ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား

ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္ေသာမ်ဳိး

ေလ်ာ့က်ျခင္း။

(ဥပမာ - လမ္း ေဖာက္ျခင္းႏွင့္ မီးသြယ္ျခင္း အစရွိသျဖင့္)။

ျဖစ္ေပၚေစသည္။

စိတ္မ်ား၊ထိ ခိုက္လြယ္

ေနရာမ်ဳိးတြင္ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ရန္မွာ အထူးခက္ခဲသည္။

သည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအေပၚ

ထို႔အျပင္ အေျခခံအေအာက္အအုံမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္

က်ေရာက္သည့္ ဆိုးက်ိဳး

အျခားေသာမ်ဳိးစိတ္မ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈပံုစံ အား

မ်ား။

အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္။( ဥပမာ -ျမစ္မ်ားအတြင္း

အခ်ိဳ႕ေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားအတြက္ လူသားမ်ားရွိေနသည့္

ေလ်ာ့က်ေစသည္။ (အစားအစာ
အခြင့္အေရး၊ လံုေလာက္သည့္
လူေနမႈအဆင့္အတန္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး
ထိခိုက္ျခင္း)။

ဆည္တာတမံမ်ား ေဆာက္ျခင္းသည္ ငါးမ်ားဥဥရာ
ေနရာရွာေဖြ၍ ျမစ္အဆန္တက္ျခင္းကို အဟန္႔အတား
ျဖစ္ေစသလုိ Sandpiper ကဲ့သို႔ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရာ
ငွက္မ်ား၏ စားက်က္ေျမမ်ားကိုလည္း ေနရာယူထားရာ
ေရာက္သည္)။
စီးဆင္းလမ္းေၾကာင္း

အခ်ိဳ႕သက္ရွိမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ စမ္းေရမ်ားကို သံုးစြဲ

ေျပာင္းလဲသြားေသာ

မွီတည္ေနၾကသည္။ ေျမေအာက္ေရ စီးဆင္းသည့္

ေျမေအာက္ေရ။

လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲသြားျခင္းသည္ အပင္မ်ား၏ ေရရရွိ
မႈ အေပၚသိသိသာသာ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး အက်ဳိးဆက္
အေနျဖင့္ အပင္မ်ားကို မွီခိုေနရေသာသက္ရွိမ်ား၏ ရွင္သန္
ေနထိုင္ႏိုင္မႈႏွင့္ အဆိုပါသက္ရွိမ်ား က်က္စားရာ ပတ္ဝန္း
က်င္အေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။
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လူသြားလာမႈ မရွိေသာ

ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္

ေသာင္တူးျခင္း သို႔မဟုတ္

ပင္လယ္၊ျမစ္ဝ သို႔မဟုတ္ ႏံုးျမစ္မ်ားေန မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊

သက္ရွိ ပတ္ဝန္းက်င္

အေဆာက္အအံုမ်ား (အထူးသျဖင့္ လမ္းမ်ား) ေဆာက္

ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္

သို႔မဟုတ္ အဆိုပါမ်ဳိးစိတ္မ်ားအား မွီဝဲသံုးစြဲသည့္

မ်ားထံသို႔ ေရာက္ေအာင္

လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အျခားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ပ်က္စီးျခင္း

ေဆာင္းခိုေရငွက္မ်ားအေပၚ တိုက္႐ိုက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားက်

လမ္းဖြင့္ေပးျခင္း။

လည္း လမ္းဖြင့္ေပးမိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္

ေရာက္ေစသည္။ ပင္လယ္ေရေမွာ္မ်ား၊ သႏၲေက်ာက္တန္း

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ

မ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ေစသည္။

www.mcrb.org.mm

ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား က်ေရာက္ေစႏုိင္သည္။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာေသာ ေလအရည္အေသြးႏွင့္ ဆူညံသံတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္း

ဖြံ႔ၿဖိဳးေနေသာ ေနရာမ်ားသို႔ လူသားတို႔အေနျဖင့္ အလုပ္

ဖုန္မႈန္႔မ်ား ပတ္ဝန္း

ေၾကာင့္အရင္းအျမစ္ မ်ား

အကိုင္ ရွာေဖြရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိရန္ ေရႊ႕

က်င္မ်ား မ်ားျပားလာ

အစာခ်က္နႈန္းကို ေႏွးေကြးေစျပီး အပင္မ်ိဳးပြားမႈကိုလည္း

မွီခိုေနရေသာ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္

အေပၚ က်ေရာက္လာ

ေျပာင္းေနထိုင္မႈမ်ား ရွိလာသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္

ျခင္း။

က်ဆင္းေစသည္ (အထူးသျဖင့္ ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ဧရိယာ

အစာေရ စာ၏ အရည္အေသြးႏွင့္

သည့္ ထပ္ေဆာင္း

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ထံမွရရွိေနေသာ ေဂဟစနစ္

မ်ားတြင္)။ အစာကြင္းဆက္တြင္ အေရးပါေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ အေရအတြက္ ေလ်ာ့က်ျခင္းကို

ဖိအားမ်ား။

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပၚတြင္ လက္ရွိထက္ပို၍ ဖိအားမ်ား

ေက်ာ႐ိုးမဲ့ သတၱဝါမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္ထူထပ္မႈ မ်ားျပားလာ

ခံစားရႏိုင္ၿပီး က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစ

ျဖစ္ေစသည္။

ျခင္းကို ေတာင့္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။

ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အရာမ်ားကို

ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္

SO2 ႏွင့္ NOx ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လြတ္မႈမ်ားသည္ ေရအရင္း

ထိေတြ႔ခံစားရႏိုင္သည္။ (အစားအစာႏွင့္
က်န္းမာေရးအခြင့္အေရး ထိခိုက္ခံရျခင္း)

ေရေန ဇီဝမ်ိဴးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား

အပင္ႏွင့္ စိုက္ခင္းမ်ားေပၚဖုန္မ်ားက်ျခင္းသည္ အပင္မ်ား

ေျပာင္းလဲသြားေသာ

သက္ရွိမ်ဳိးစိတ္မ်ားသည္ ေရစီးေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ လိုက္

ေရခ်ိဳႏွင့္ ေရငန္ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား ထိခိုက္ျခင္း

ဆိုဒ္ႏွင့္ ႏိုင္ထ႐ိုဂ်င္

အျမစ္မ်ားတြင္ ေပ်ာ္ဝင္ျခင္း၊ စိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ေျမႀကီးမ်ား

ေရသံသရာ (ေျမေအာက္

ေလ်ာညီေထြ ရွင္သန္ေနထိုင္ၾကၿပီး အဆိုပါ ျမစ္ေရစီး

သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား အေပၚ မွီခိုေန

ေအာက္ဆိုဒ္ဓာတ္မ်ား

ေပၚတြင္ အက္စစ္မိုးအျဖစ္ ရြာသြန္းျခင္းမ်ား ရွိလာၿပီး ထို

ေရ နည္းပါးလာျခင္း

ေၾကာင္းမ်ား ေရရွည္တြင္ ေျပာင္းလဲသြားပါက (ဥပမာ-

သည့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ဆိုးက်ဳိးသက္

ပတ္ဝန္းက်င္တြင္

အက္စစ္ဓာတ္ေၾကာင့္ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ားအေပၚ ဆိုးရြား

ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္)

ေျမေပၚေရ အလြန္အကြ်ံထုတ္ယူမႈ၊ ေအာက္ေျခေရစီး

ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။

မ်ားျပားလာျခင္း။

သည့္ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ အက္စစ္ဓာတ္

ေၾကာင္းကို ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ေျမေအာက္ေရကို
အလြန္အကြ်ံ ထုတ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္) အပင္ႏွင့္ တိရစာၦန္

•

သတၱဳဓာတ္မ်ားသည္ ေရေနေက်ာ႐ိုးမဲ့သတၱဝါမ်ားႏွင့္

ဓာတ္ႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈ

ငါးမ်ားအား အဆိပ္ျဖစ္ေစၿပီး အသားစားသတၱဝါမ်ားႏွင့္

မ်ားျပားလာျခင္း။

လူသားတို႔၏ တစ္သ်ဴးမ်ားတြင္ စုပံုလာႏိုင္သည္။ ေရေန
သတၱဝါ အမ်ားစုသည္ ေရ၏ pHဓာတ္ ေျပာင္းလဲမႈ အနည္း
အက်ဥ္းကိုသာ ခံႏိုင္ရည္ရွိၿပီး အက္စစ္ဓာတ္ႏွင့္ အျခား
ေသာ ညစ္ညမ္းမႈပံုစံမ်ားေၾကာင့္ ဆိုးရြားစြာထိခိုက္မႈ ခံစားရ
ႏိုင္သည္။

အနည္မ်ား စုလာျခင္း

ေျမယာရွင္းလင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ မၾကာခဏ

(စုပံုေနေသာေျမစိုင္ခဲမ်ား)

ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ စုပံုလာေသာ အစိုင္အခဲ အနည္မ်ား
သည္ ငါးမ်ား၏ ပါးဟပ္အတြင္းဝင္ႏိုင္ျခင္း၊ သြားလာ
လႈပ္ရွားမႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္း၊ အစား အစာအရင္းအျမစ္
မ်ား (ေက်ာ႐ိုးမဲ့သတၱဝါမ်ား)ကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္
ေစျခင္းႏွင့္ ငါးမ်ား ဥဥသည့္ ျမစ္ၾကမ္းျပင္အား ဆိုးက်ဳိး
သက္ေရာက္ေစသည္။
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ေသာ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ေစ

စားသံုးသူမ်ားအတြက္ အစားအစာ

မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံကို ေျပာင္းလဲေစသည္။
သတၱဳဓာတ္၊ အက္စစ္

ေၾကာင့္ အာဟာရစက္ဝန္း၊ ကာဗြန္သံသရာႏွင့္ ေရကဲ့သို႔

ငါးကို အဓိကအစားအစာအျဖစ္
အရင္းအျမစ္၏ ပမာဏႏွင့္ အရည္
အေသြးပါ က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္
(အစားအစာ အခြင့္အေရးဆံုး႐ႈံးျခင္း)။

•

ငါးေမြးျမဴျခင္း၊ ပင္လယ္ျပင္ ငါးဖမ္း

သည္။
ပတ္ဝန္းက်င္တြင္

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သတၱဳဓာတ္မ်ားသည္

သတၱဓာတ္မ်ား

ေရေနေက်ာ႐ိုးမဲ့သတၱဝါမ်ားႏွင့္ ငါးမ်ားကို ဆိုးရြားစြာ အဆိပ္

မ်ားျပားလာျခင္း။

ျဖစ္ေစၿပီး ၎အဆိပ္မ်ားသည္ အသားစား သတၱဝါမ်ိဳးစိတ္

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေနသူမ်ား
(လံုေလာက္သည့္ လူေနမႈ အဆင့္
အတန္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ထိခိုက္
ျခင္း)။

ေရသံသရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္
လံုေလာက္ၿပီး အရည္ေသြးျပည့္ဝသည့္
ေရရရွိသံုးစြဲႏိုင္မႈ က်ဆင္းလာျခင္း
(ေရရရွိမႈအခြင့္အေရး ထိခိုက္ျခင္း)

မ်ားႏွင့္ လူမ်ား၏ ကိုယ္တြင္းရွိ တစ္သ်ဴးမ်ား၌ စုပံုျခင္းမ်ား

ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပင္လယ္တြင္ ေပါက္
ေသာအပင္မ်ားကို ရယူျခင္းျပဳ၍

ေဒသတြင္း အစားအစာမ်ားကို

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။
ဆူညံသံမ်ားတိုး ျမင့္လာ

မ်ိဳးစိတ္အမ်ားစုသည္ ဆူညံသံမ်ားကို ခံစားေနရၿပီး ထိုသို႔

ျခင္း။

ဆူညံသံ မ်ားျပားသည့္ေနရာမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾက
သျဖင့္ အစားအစာရရွိႏိုင္မႈ နည္းလာၿပီး မ်ိဳးပြားမႈပံုစံမ်ားကို
လည္း အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ျဖစ္လာေစသည္။

ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ပင္လယ္စာ
စားသံုးသူမ်ားအေနျဖင့္ ပင္လယ္စာတြင္
ပါေသာ အဆိပ္ေၾကာင့္ ေနထိုင္မေကာင္း
ျဖစ္ရျခင္း (က်န္းမာေရး အခြင့္အေရး
ဆံုး႐ႈံးျခင္း)
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၃.၉.၃။ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား
၃.၉.၄။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာဗဟိုေကာ္မတီ (NECCCCC)
၃.၉.၅။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ (NBCC)

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊
၄င္းတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

၃.၉.၆။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းသယံဇာတမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ (NCCAMNRCA)
၃.၁ဝ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ား
၃.၁ဝ.၁။ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ ညီလာခံ(CBD)

၃.၁။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ မူဝါဒမူေဘာင္မ်ား

၃.၂။

လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ မူဝါဒမူေဘာင္မ်ား

၃.၃။

ေနာင္တြင္ ခ်မွတ္မည့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား
၃.၃.၁။ အမ်ိဳးသား ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ မူဝါဒမူၾကမ္း (NEP)
၃.၃.၂။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဳဟာေဘာင္မ်ား မူၾကမ္း
၃.၃.၃။ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာျခင္း

၃.၁ဝ.၂။ မ်ိဳးသုန္းရန္ အႏၲရာယ္ရွိေနေသာ ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ အပင္မ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈညီလာခံ (CITES)

၃.၁။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ မူဝါဒမူေဘာင္မ်ား

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားသည္ ခိုင္မာအားေကာင္းသည္။
ဤဥပေဒေဘာင္မ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္အတြင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်ိန္တြင္ စတင္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔
ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ အေလးထားကာ ဘက္ေပါင္းစံုသေဘာတူညီမႈ
အမ်ားအျပားေအာက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္

၃.၄။

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း

သည့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ကတိကဝတ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎ကတိကဝတ္မ်ားအား ေက်ပြန္ေအာင္

၃.၅။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒေဘာင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာညီလာခံတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း၏ တာဝန္အရ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံု

၃.၅.၁။ ျမန္မာဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ

မ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဳဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(NBSAP) ကို လက္ေတြ႔တြင္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားၿပီး ျဖစ္သြားသည္။ (၃.၉ တြင္ ၾကည့္ပါ)

၃.၅.၂။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ
၃.၅.၃။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒမ်ား
၃.၅.၄။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
၃.၅.၅။ အမ်ဳိးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
၃.၆။

၃.၂။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ျပဌာန္းထားသည့္ မူဝါဒမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
•

၃.၆.၂။ သစ္ေတာနည္းဥပေဒမ်ား

အမ်ိဳးသား ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ မူဝါဒ (၁၉၉၄)33 သည္ ျပည္သူအားလံုး၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း အရည္အေသြး ျမင့္မားေရးအတြက္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပတ္ဝန္း

ကုန္းတြင္းရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဥပေဒမ်ား
၃.၆.၁။ သစ္ေတာဥပေဒ

လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ မူဝါဒ မူေဘာင္မ်ား

က်င္ကာကြယ္ေရးသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပင္မရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္သင့္သည္။
•

သစ္ေတာမူဝါဒ (၁၉၉၅)34 သည္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရရွိေအာင္ ျမန္မာ့သစ္ေတာ သယံ
ဇာတမ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းမ်ဳိးျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားသည္။ ႏိုင္ငံရွိ

၃.၆.၃။ အစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာမ်ားအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

ေျမဧရိယာအားလံုး၏ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားႏွင့္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး သစ္ေတာမ်ားအျဖစ္ ထိန္းသိမ္း

၃.၆.၄။ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၅၈၃/၉၄

ထားရန္ႏွင့္ ေျမဧရိယာအားလံုး၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းရန္ရည္ရြယ္သည္။ ဤမူဝါဒတြင္

၃.၇။

ေရေနႏွင့္ အဏၰဝါတြင္းေန ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား

၃.၈။

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ထားသည့္ ဥပေဒေဘာင္မ်ား

ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းႏွင့္ ပ့ံပိုးေပးျခင္းအတြက္ အေရးပါသည့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
လည္း ေဖာ္ျပေပးထားသည္။35

၃.၈.၁။ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂ဝ၁၈)
၃.၈.၂။ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္သဘာဝအပင္မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒမ်ား
၃.၉။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ စီစဥ္တည္ေထာင္ထားသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
၃.၉.၁။ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန (MONREC)
၃.၉.၂။ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားဦးစီးဌာန
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33

(NCEA) (1994). National Environmental Policy of Myanmar. Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, The Republic of the Union of Myanmar,
National Commission for Environmental Affairs

34
35

Forest Department (1995). Myanmar Forest Policy 1995. The Republic of Union of Myanmar, Minister of Forestry
အပိုင္း (၃.၁) သည္ ေျမဆီ၊ ေရေဝေရလဲေဒသမ်ား၊ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ အပင္ႏွင့္သတၱဝါမ်ား၏ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ႐ႈခင္းလွသည့္ ႀကိဳးဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္
ေရွးေဟာင္းေနရာမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းတြင္ သစ္ေတာမ်ား၏ အေရးပါပံုကို ရည္ညႊန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အပိုင္း (၃.၃) သည္ သစ္ေတာမ်ားမွရရွိသည့္ ေလာင္စာ၊ ေရႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ားေမြးထားရန္
တဲအိမ္မ်ား၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ အေပ်ာ္အပါး အစရွိသည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။
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•

ျမန္မာ ၂၁ ရာစုအစီအစဥ္ (၁၉၉၇) သည္ သဘာဝသယံဇာတအားလံုး စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းအတြက္
အေသးစိတ္စီမံခ်က္ျဖစ္ၿပီး

ဤလုပ္ငန္းစဥ္ပါအတိုင္း

ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာအရ

•

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား

info@myanmar-responsiblebusiness.org

www.mcrb.org.mm

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းႏွင့္ အစုအဖြဲ႕တို႔၏ သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာပတ္ဝန္းက်င္ ရရွိေစေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား
အား ေၾကညာထားသည္ (ဥပေဒသ ၁၊ ၆)။37

ထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည္။
•

ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားကို ႏိုင္ငံ့ေျမဧရိယာအားလံုး၏ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးခ်ဲ႕ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။
•

၃.၃.၂။ ပတ္ဝန္းက်င္ နည္းဗ်ဴဟာေဘာင္ မူၾကမ္း

အမ်ိဳးသားအဆင့္ သစ္ေတာက႑ ပင္မစီမံကိန္း (၂ဝဝဝ) သည္ (၂ဝဝ၁-၂ဝ၃ဝ) ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ (၃ဝ) စီမံကိန္းေရးဆြဲထားၿပီး သဘာဝ

အမ်ိဳးသား ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနည္းဗ်ဴဟာ (၂ဝဝ၉) သည္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊
ဘက္ေပါင္းစံုအက်ဳိးရွိေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

ဤမူၾကမ္းကိုလည္း ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မကုန္ခင္၌ အတည္ျပဳနိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ဤမူၾကမ္းသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
မူဝါဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးကို လမ္းညႊန္ေပးမည္ျဖစ္သလို “သန္႔ရွင္းသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာစြာ ရွင္သန္လည္ပတ္ေနသည့္
ေဂဟစနစ္မ်ား၊ အားလံုးအတြက္ အက်ဳံးဝင္ေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ား” ဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
ဤမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္တြင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ မူၾကမ္းထဲတြင္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရထားသည့္

၃.၃။ ေနာင္တြင္ခ်မွတ္မည့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမူေဘာင္အသစ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒမူဝါဒမ်ား၏ လားရာကို
ညႊန္ျပေပးရာ ေရာက္သည္။

၃.၃.၁။ အမ်ိဳးသား ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ မူဝါဒမူၾကမ္း (NEP)
ဤမူၾကမ္းကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အကုန္ပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး တရားဝင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါက လက္ရွိ အမ်ိဳးသား ပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာ မူဝါဒ (၁၉၉၄) ကို အစားထိုးၿပီး ျဖစ္သြားမည္။ ဤမူဝါဒကို နည္းဗ်ဴဟာမူေဘာင္တစ္ခု၊ သက္ဆိုင္ရာ ပင္မစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း
အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤအမ်ဳိးသားပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာမူဝါဒ မူၾကမ္း36 သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့
သည့္ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒပါဝင္ေသာအခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳၿပီး အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးထား
သည္။ ဤမူၾကမ္းသည္ ကုလသမဂၢ၏ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs)ေအာက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကတိကဝတ္
မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြင္း ေပါင္းစည္း
ထည့္သြင္းထားသည္။ ဤမူၾကမ္းအရ ၂ဝ၃ဝ ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္ရွိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား တည္တံ့ေစျခင္း၊ အားလံုး
အတြက္အက်ဳံးဝင္သည့္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစား လိုက္နာျခင္း၊ လက္ရိွႏွင့္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္အတြက္
လူေနမႈ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားေစေရးတို႔အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးမည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို
ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ဤမူၾကမ္းတြင္ စည္းမ်ဥ္းမူဝါဒမ်ား ၂၃ ခုပါဝင္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ အပိုင္း ၃ ခုအျဖစ္

ေနရာသစ္မ်ားသည္ ေဂဟေဗဒအရ အေရးပါသည့္ ေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကို အသိမွတ္ျပဳရန္(သို႔မဟုတ္)
မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းရန္ (သို႔မဟုတ္) ကာကြယ္ရန္လိုေသးေသာေနရာမ်ား ျဖစ္ေနပါက တရားဝင္လုပ္ငန္းဆိုင္းငံ့ထားရန္ အဆိုတင္သြင္း
ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိက အေရးပါေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား တည္ရွိရာနယ္ေျမမ်ား (KBAs)သည္ တရားဝင္တည္ေထာင္ထားေသာ
သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအတြင္း က်ေရာက္ေနျခင္းမရွိပါက လက္ရွိအေျခအေနအရ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တရားဝင္ကာကြယ္ထားျခင္းမ်ဳိး
မရွိေပ။ စီမံကိန္းတည္ေနရာႏွင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ဧရိယာမ်ားသည္ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား
တည္ရွိရာနယ္ေျမမ်ား (KBAs) အတြင္း က်ေရာက္ေနျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေနာင္တြင္ခ်မွတ္လာမည့္ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒအေျပာင္းအလဲမ်ား၏
စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးသားျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးေသာအဆင့္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဤမူေဘာင္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္
ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစဥ္လိုက္ လုပ္ငန္းစဥ္(ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ)အား အသံုးခ်မႈ
လိုအပ္သည္ဟု ထည့္သြင္းရန္ ျပင္ဆင္သြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းကို ပထမဦးစားေပးအေနျဖင့္ မူၾကမ္းမူေဘာင္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ မူၾကမ္းမူေဘာင္38 သည္
အထူးသျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑39 အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးထားၿပီး အဓိကက်ေသာ စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ က႑အလိုက္
အေျချပဳ၍ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပင္မစီမံခ်က္မ်ား ေရးသားျပဳစုႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ အဓိကအေလးေပးထားသည့္ က႑မ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ငါးေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာ၊ သားစားသတၱဝါေမြးျမဴေရး၊ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတို႔ ျဖစ္သည္။ ၎တြင္
ေအာက္ပါတို႔ အပါအဝင္ ဦးစားေပးမူဝါဒ (၉) ခု ပါဝင္သည္။
•

ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲျခင္းဥပေဒမ်ားကို ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ နည္း

ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ အဆိုပါ အပုိင္း ၃ ခုမွာ (၁) သန္႔ရွင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာစြာ ရွင္သန္လ်က္ရွိသည့္ ေဂဟစနစ္မ်ား (၂)

ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္အတူ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရမည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ သယံဇာတ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအား

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား (၃) ပတ္ဝန္းက်င္အား ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအား ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းတစ္ခု

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအားလံုး ညီတူညီမွ်ရရွိေစရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္တို႔ ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားအား ကာကြယ္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး
စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူဝါဒၾကမ္းတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
•

ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ စီးပြားေရးအရ တန္ဖိုးမ်ားအပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ ကိုင္တြယ္၍ မေဖာ္ျပနိုင္ေသာ တန္ဖိုးမ်ားကို အသိ
အမွတ္ျပဳၿပီး ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အဆိုပါတန္ဖိုးမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္ (ဥပေဒသ ၂ ႏွင့္

•

တြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရမည္။
•

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္တြင္ သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္ျပန္႔က်ဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေစမည့္
အေကာင္းမြန္ဆံုး အေလ့အက်င့္မ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ လိုအပ္သည္။

၁၂)။
•

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား

သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့စြာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္ (ဥပေဒသ ၃၊ ၄ ႏွင့္
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၅)။
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From IFC, MOEE and MONREC, Strategic Environmental Assessment (SEA) of the Hydropower Sector: Baseline Assessment Report, Chapter 1, p. 42, Yangon and Nay
Pyi Taw, Myanmar, 2017.
The Government of the Republic of the Union of Myanmar Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation Environmental Conservation Department,
Strategic Framework for the National Environmental Policy of Myanmar, Draft for consultation, 2017.
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MONREC (2016). National Environmental Policy of Myanmar (draft for discussion). Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, The Republic of
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•

•

အတြက္ လိုအပ္သည့္စြမ္းရည္မ်ားအား UN-REDD အမ်ဳိးသားအစီအစဥ္မွ ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ စြမ္းရည္ျဖည့္ဆည္းေပး

ထိန္းသိမ္းရန္ ေဒသခံမ်ားအား အကူအညီေပးသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား ခ်မွတ္ေပးရမည္။

ျခင္းတြင္ အမ်ဳိးသား REDD+ နည္းဗ်ဳဟာ၊ NFMS ၊ FREL/FRL ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္တို႔အားလည္း ထူေထာင္

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားသည့္ ေနရာသစ္သည္ အေရးပါထင္ရွားသည့္ ေဂဟစနစ္မ်ားရွိႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ တရားဝင္
မ်ား ျဖစ္ေနပါက တရားဝင္လုပ္ငန္း ဆိုင္းငံ့ထားရန္ လိုအပ္သည္။
တန္ဖိုးေလ်ာ့က်သြားေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းျခင္းႏွင့္ ကုစားျခင္းအစီအစဥ္ကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

မူဝါဒမူၾကမ္းတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း သက္ဆိုင္ရာ ဦးစားေပးမူဝါဒမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
•

ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

၃.၄။

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဆန္းစစ္ျခင္းကို မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား ေလ့လာရာတြင္ျဖစ္ေစ လုပ္ငန္း
က႑တစ္ခုရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ရန္
အကဲျဖတ္သည့္ အဆင့္တြင္ျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (EIAs)ထက္ သာလြန္က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဆန္းစစ္မႈမ်ဳိး ျဖစ္သည္(ေအာက္တြင္ၾကည့္ရန္)။

ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကိုထိန္းသိမ္းရန္ ေျမေနရာ အစီအစဥ္ခ်

ျမစ္ဝွမ္းမ်ား၏ အေျခအေနအားအကဲျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ သီးျခားအကဲျဖတ္မႈ ပံုစံမ်ိဳးအျဖစ္လည္း

ျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္းသို႔ ကာကြယ္ရမည့္ေနရာမ်ားအား ထည့္သြင္းလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ အပါအဝင္ (သို႔မ

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ တည္ရွိေနႏိုင္သည္။44

ဟုတ္) စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ကတိကဝတ္) ဘက္ေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ ေျမအသံုးခ်အစီအစဥ္။
•

www.mcrb.org.mm

ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ား အပါအဝင္ သဘာဝေဂဟစနစ္မ်ားအား

ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကို အသိမွတ္ျပဳရန္(သို႔မဟုတ္) မွတ္ပံုတင္စာရင္းေပးသြင္းရန္ (သို႔မဟုတ္) ကာကြယ္ရန္လိုေနေသးေသာ ေနရာ

•

info@myanmar-responsiblebusiness.org

စီမံကိန္းအဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIAs) မ်ားသည္ က႑အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ လုပ္ေဆာင္ေသာ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအမ်ိဳးေၾကာင့္

ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဂဟစနစ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ႏွင့္ ပါမစ္ခ်ေပးရာတြင္ ျဖစ္ႏိုင္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ေဒသခံလူထုမ်ား သို႔မဟုတ္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ေစေသာ ဆိုးက်ိဳးအမ်ားအျပားကို ထိထိေရာက္

ေျခရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေစျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ေစျခင္းတို႔အျပင္ တံငါလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးေနေသာ ေဒသခံ

ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ဗ်ဴဟာစနစ္က်က် ပူးေပါင္း

မ်ားအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမႈမ်ားအတြက္ လံုေလာက္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု လူအမ်ားအျပားမွ လက္ခံလာၾကသည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္

ႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရမည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (SEA) သည္ လူမႈေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သံုးသပ္မႈမ်ားကို ေပါင္းစည္း
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကဲ့သို႔ ႀကီးမားေသာဧရိယာမ်ား၊ က႑ႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ

၃.၃.၃ ။ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အစြမ္းထက္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

အမ်ိဳးသား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာမူဝါဒ၏ မူၾကမ္း40 တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းကို အလိုက္သင့္ ေနထုိင္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ (၂ဝ၁၆)တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္အတုိင္း ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေသာ ေျမအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္မ်ားကို

ႏိုင္ေရး၊ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေစေရး အစရွိသည္ျဖင့္ ခံႏိုင္ရည္ပိုမိုရွိေစရန္အတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္

ေရးဆြဲအသံုးမျပဳရေသးေသာကာလတြင္ မဟာဗ်ဳဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း(SEA) အေနျဖင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္း

ဆက္စပ္ေနေသာ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းသည္ အေရးပါမႈရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ဤမူၾကမ္းကို

က႑မ်ားတြင္ ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုညီမွ်ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ ကူညီေပးသည္။ SEA သည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ

ျမန္မာ့ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၃ဝ 41 ဟုေခၚဆိုေသာ စာတမ္းမူၾကမ္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ျဖည့္စြက္ေပး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးသည့္အျပင္ ပတ္

မည္ျဖစ္သည္။ ဤမူၾကမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သယံဇာတမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ လူမႈစီပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ကာဗြန္ထိန္းသိမ္းေပးမႈကို

သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မ်ားကို ပိုမိုနားလည္ေစရန္ ေဖာ္ျပ

ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ခံနိုင္ရည္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ရည္ရြယ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထား

ေပးသည္။ ဤရွိရင္းစြဲ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္

သည္။ ၎မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွစ္ခုစလံုးကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မကုန္ခင္၌ ထုတ္ေဝႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

စီမံကိန္းအဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္(EIA)မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။45

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ REDD+ Readiness Roadmap ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံမွ ဘ႑ာေငြ အေထာက္အပံ့
ရရိွခဲ့ၿပီး နည္းပညာ အေထာက္အပံ့ကုိ UN-REDD (သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးျခင္းတို႔မွ ျဖစ္ေပၚလာေသာဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို

အနာဂတ္ပုဂၢလိကက႑ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (EIAs)သည္ မဟာဗ်ဴဟာ
ေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား (SEA)တြင္ ပါဝင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို သိရွိထားၿပီး သင့္ေလ်ာ္သလို လိုက္နာသင့္သည္။

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္) ႏွင့္ RECOFTC တို႔မွ ရရွိခဲ့သည္။42 တစ္ဆက္တည္းပင္ အဆိုပါ

ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒတြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဆန္းစစ္ျခင္း (SEA) ကို ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ

REDD+ လမ္းျပေျမပံုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ UN-REDD အစီအစဥ္သို႔ ရန္ပံုေငြအဆိုျပဳမႈ တစ္ခုတင္သြင္းခဲ့သည္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ အခန္း (၁ဝ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္(ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။ သို႔ေသာ္ ၎အား မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူ၍ လမ္း

ကနဦး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ ဘ႑ာေငြကို အသံုးျပဳ၍ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ စတင္ခဲ့

ညႊန္ထားျခင္းမ်ဳိးမရိွေသးေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဆန္းစစ္ျခင္း (SEA)ကို ေရအားလွ်ပ္စစ္

သည္။ ဆက္လက္၍ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ UN-REDD အမ်ဳိးသားအစီအစဥ္ကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎ႏွစ္အကုန္ပိုင္းတြင္ အေကာင္အထည္

က႑၌ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နုိင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး

ေဖာ္မႈ စတင္ခဲ့ၿပီး ၄ ႏွစ္ၾကာ အခ်ိန္ကာလအထိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။43 REDD+ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္

ေကာ္မတီ (IFC)တို႔မွ အဆင့္ေလးဆင့္ပါဝင္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း(SEA) ကို ၂ဝ၁၆ -၂ဝ၁၈

40

See MONREC (2017). Myanmar Climate Change Policy (Draft 1). The Republic of the Union of Myanmar, Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation

41

See MONREC (2017). Myanmar Climate Change Strategy and Action Plan (MCCSAP) 2016–2030. The Republic of the Union of Myanmar, Ministry of Natural Resources

ခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။46 ဤမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္စံုလင္ေသာ

42
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43
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၃.၅။

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္

၃.၅.၁။ ျမန္မာ့ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ48 တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ရွင္းလင္းသည့္
မူဝါဒလမ္းညႊန္မႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အေျခခံဥပေဒ၏ အပိုဒ္ ၄၅ တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း51 သည္ (ECL ႏွင့္ ECR တို႔ေအာက္ရွိ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္
သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာန၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာခ်က္ ၆၁၆/၂ဝ၁၅ ပါအတိုင္း) ၄င္း၏ေခါင္းစဥ္တြင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရည္ညႊန္း
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း စာတမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားဟူသည္မွာ ပတ္ဝန္း
က်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဆိုးက်ိဳးႏွစ္ခုစလံုးကို ဆိုလိုေၾကာင္း အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္•

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေပၚ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးဆက္ကို ဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္

တာဝန္ရွိသည္ – အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္

ဆိုင္ရာ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ လူမႈေရး၊ လူမႈစီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ က်န္းမာေရးႏွင့္

ေရွာက္ျခင္း” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆက္စပ္၍
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းက်ဳိးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆိုးက်ဳိးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္မ်ဳိးလံုးေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္

၃.၅.၂။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ

သက္ေရာက္မႈမ်ားအျပင္ ဆႏၵမပါေသာ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိကက်င့္သံုးေနေသာ မူေဘာင္မွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
ဥပေဒ

ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဒုတိယအဆင့္ႏွင့္ တတိယအဆင့္ တြဲဖက္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္

ေဂဟစနစ္မ်ားအေပၚ ပုဂၢလိကက႑မ်ားမွ ျဖစ္ေစေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားခ်မွတ္ေပးရန္အ

သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
•

ရပ္စဲျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အျခားလုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေပၚေပါက္သည့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ လက္ရွိႏွင့္အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္မ်ား၏အက်ဳိးအတြက္ သဘာဝႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို မေပ်ာက္ပ်က္

ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရး၊ လူမႈစီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္

ေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ တန္ဖိုးေလ်ာ့သြားေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းျခင္း၊ သယံဇာတမ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္

က်န္းမာေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္း

အသံုးျပဳျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

က်င္၊ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ား အပါအဝင္ လူပုဂၢိဳလ္၊ ေဂဟစနစ္ သို႔မဟုတ္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ တစ္ခုခုကို အတိုင္း

ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၇(ဍ)တြင္ ယခင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာ
လုပ္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္ရန္ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)

အတာတစ္ခုအထိ ထိခိုက္ေစမႈကို ဆိုသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
•

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း (SEA)အား အခန္း (၁ဝ) တြင္ေဖာ္ျပထားသည္ (အထက္တြင္ ၾကည့္ပါ)။

•

“ပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ” စီမံကိန္းမ်ားအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ အျပည့္အစံု သို႔မဟုတ္ ပိုမို႐ိုးရွင္း

၃.၅.၃ ။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒမ်ား

ေသာ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း အစရွိသျဖင့္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္
ေဖာ္ျပထားသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒမ်ား(ECR)50 သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအေပၚ
ထပ္မံျဖည့္စြက္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာန (ယခု သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဆိုသည္မွာ “စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ ျပဳလုပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈတစ္ခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ စီမံကိန္းကို ဒီဇိုင္း
ေရးဆြဲျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္

တြက္လည္း မူေဘာင္အေနျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ အမ်ဳိးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒကို

ဝန္ႀကီးဌာန (MOECAF) ယခု သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)

‘ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ’ဆိုသည္မွာ အဆိုျပဳထားသည့္ စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈ
သို႔မဟုတ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ တည္ေဆာက္ထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္

ေစာင့္ေရွာက္ရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး အပိုဒ္ ၃၉ဝ တြင္ - “ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အားကူညီရန္
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၃.၅.၄။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

ဇီဝ မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ အေျခခံဆန္းစစ္မႈမ်ားပါဝင္ၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္မ်ားတြင္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး
နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားတည္ရွိရာ နယ္ေျမမ်ား(KBAs)၏ စာရင္းအျပည့္အစံု ပါဝင္သည္။47
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•

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ျခင္း (ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္

ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီတို႔၏ တာဝန္မ်ားကို ရွင္းျပထားသည္။ အခန္း ၁၂ တြင္ “သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရည္

ျခင္း (IEE) အတြက္ မလိုအပ္ေပ) ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သလို အျခားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊

အေသြးအေပၚ ဆိုးက်ိဳးမ်ားက်ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္”ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္

ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ လူထုႏွင့္ ပူးေပါင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

“ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္”၏ အဓိပၸာယ္မွာ လက္ေတြ႕တြင္ မည္သည္ကိုဆိုလိုသနည္းဟူ၍ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ဳိး မရွိေသးေပ။ ပတ္ဝန္း

ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္ရမည္။

က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္(ECC) လိုအပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ိဳးတြင္မူ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း
သည္ အဆိုပါ သက္ေသခံ လက္မွတ္ရယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါဝင္ေနၿပီးသားျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။
47

•

က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား (EMP) ရွိရန္လိုအပ္ၿပီး ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
အေပၚ က်ေရာက္လာသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေရွာင္ရွား၍ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း နည္းစနစ္

From IFC, MOEE and MONREC, Strategic Environmental Assessment (SEA) of the Hydropower Sector: Baseline Assessment Report, Yangon and Nay Pyi Taw, Myan-

မ်ား ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

mar, 2017
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See the Constitution of the Republic of Union of Myanmar (2008). The Republic of Union of Myanmar, Ministry of Information (Accessed 26-09-2018)
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See MOECAF (2012). The Environmental Conservation Law. The Republic of Union of Myanmar, Ministry of Environmental Conservation and Forestry

50

See MOECAF (2014). The Environmental Conservation Rules. The Republic of Union of Myanmar, Ministry of Environmental Conservation and Forestry
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ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE) ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ေဆာင္ရမည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္း

51

For details see MCRB (2015). EIA Procedure (in English and Burmese), Myanmar Centre for Responsible Business. (Accessed 26-09-2018)
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•

ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ငါးႏွစ္သက္တမ္းရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ
သက္ေသခံလက္မွတ္ (ECC) အား ထုတ္ေပးသည္။ (၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလအထိ အဆိုပါသက္ေသခံ လက္မွတ္အနည္းငယ္
ကိုသာ ထုတ္ေပးထားျခင္း ရွိသည္ )။ ထိုလက္မွတ္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အပါအဝင္ အျခားအေျခအေနမ်ားကို ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပ
52

ထားသည္။
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၃.၆။ ကုန္းေန ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဥပေဒမ်ား
ကုန္းေနဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ကာကြယ္ေပးထားေသာ အဓိက ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္(၂)ခုမွာ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ သစ္ေတာ ဥပေဒ54 ႏွင့္ ၂ဝ၁၈
ခုႏွစ္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ55 (၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္
သဘာဝအပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအား အစားထိုး၍)56 တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ၄င္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ

အပိုဒ္ခြဲ ၉၁ (င) - သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (၁) လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္း
ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေထာင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ (၂)

info@myanmar-responsiblebusiness.org

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပဌာန္းထားသည့္ နည္းဥပေဒမ်ားလည္း ရွိသည္။

ေသခ်ာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအေပၚ ဆိုးက်ိဳး

သက္ေရာက္မႈမ်ားအား တားဆီးရန္၊ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ ထိေရာက္မႈ (၃)
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ထိန္းညႇိျခင္း။

၃.၆.၁။ သစ္ေတာဥပေဒ
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ သစ္ေတာ ဥပေဒကို အစားထိုးရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္
သစ္ေတာဥပေဒအား ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဥပေဒသည္ သစ္ေတာမ်ား အပါအဝင္ ၄င္းသစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံု

၃.၅.၅။ အမ်ဳိးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိလာေသာ ဤလမ္းညႊန္မႈမ်ား53 ကို ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအား ထုတ္ျပန္
သည့္အခ်ိန္၌ပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (MOECAF)၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
အဆိုပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ လူသားမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို မထိခိုက္ေစရန္ ညစ္ညမ္းမႈကာကြယ္ေရးအ

မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား၏ ေရရွည္စီမံခန္႔ခြဲမႈအား
ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပဌာန္းထားၿပီး အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာမ်ားအား ေရရွည္ တည္တံ့သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကို
ဦးစားေပးေဖာ္ျပေပးထားသည္။57 ၎ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္ လက္ရွိသစ္ေတာဥပေဒ၌ ပိုမိုတင္းက်ပ္သည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္
ထားၿပီး စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားသည္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္အထိ က်ခံရႏိုင္သည္။

တြက္ အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဆူညံသံမ်ား၊ တုန္ခါမႈမ်ား၊ ထုတ္လႊတ္အခိုးအေငြ႕မ်ားႏွင့္ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္

၃.၆.၂။ သစ္ေတာနည္းဥပေဒမ်ား

ရန္ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာလုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ အညစ္အေၾကးတိုင္းတာမႈပမာဏမ်ား သတ္မွတ္ရန္ အေျခခံလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ျပဌာန္း
ထားသည္။ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပမာဏမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း(EIA) ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ သစ္ေတာနည္းဥပေဒမ်ား58 သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ သစ္ေတာဥပေဒေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိန္းသိမ္း

(EMPs)လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ရည္ညႊန္းအသံုးျပဳရန္ ကုိယ္စားျပဳသည္။

ထားသည့္ သစ္ေတာမ်ား (ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ေဆာင္ရဟု တားျမစ္ထားေသာဧရိယာမ်ား)၊ ထိန္းသိမ္းထားေသာ အစုအဖြဲ႕ပိုင္

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လမ္းညႊန္ခ်က္
မ်ားအျပင္ အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန (MONREC)
ႏွင့္ အျခားဖြံၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္မ်ားမွ ျပဳစုေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။
•

ေယဘုယ် လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

•

ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းတို႔အတြက္ က႑အလိုက္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

•

အမ်ားျပည္သူ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

ဤစာတမ္း၏ အပိုင္း (၄.၁) တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ရွိေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္

သစ္ေတာမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာျခင္းမ်ား၊ သစ္ေတာေျမမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ သစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ သစ္ေတာထြက္
ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူခြင့္ရရွိေရးအစရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းထားသည္။ ဂ႐ုျပဳရမည့္ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုမွာ
သစ္ေတာမ်ားအား ေငြေၾကးအရတန္ဖိုးရွိေသာ ထုတ္ကုန္တစ္ခုအျဖစ္သာ သတ္မွတ္သည့္ အေျခအေနမွ သစ္ေတာမ်ားမွေပးေသာ ေဂဟ
စနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏တန္ဖိုးကို အေလးထားသည့္ အေျခအေနသို႔ ေျပာင္းလဲလာသည္။ အဆိုပါေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္
ဥပမာအားျဖင့္ အစားအစာ၊ အဝတ္အထည္၊ ေနရာထိုင္ခင္းစသည္ျဖင့္ လူသားတို႔၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ
ကုန္ပစၥည္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ သစ္ေတာမ်ားမွအစဥ္အၿမဲ ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ စိတ္ေက်နပ္ခ်မ္းသာမႈ အက်ဳိးအျမတ္တို႔လည္း ပါဝင္သည္။
ထို႔အျပင္ ေရေဝေရလဲေဒသမ်ား ကာကြယ္ေရး (လည္ပတ္ေနေသာ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ
မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္လည္း သစ္ေတာမ်ား၏ အေရးပါပံုကို ၎နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။

သည့္ ကြာဟခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး အပိုင္း(၄.၂) တြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား အေပၚ က်ေရာက္လာမည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေစရန္ အလို႔ငွာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)ကို မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပထားသည္။

၃.၆.၃။ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား
သစ္ေတာနည္းဥပေဒမ်ားတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း သိသာစြာ ေျပာင္းလဲသြားေသာ အေျခအေနကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အျပင္
သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားပါဝင္လာေစမႈကိုတိုးျမႇင့္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေဒသခံျပည္သူ
အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဤညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသည္
သစ္ေတာ လုပ္ငန္းကို ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ ဥပေဒအရ အက်ိဳးအေၾကာင္းခိုင္မာေစသလို ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းကို
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Conservation

52

Myanmar Times. Ministry issues first ECC but online database urged. 27-09-2017; for more details see also the Woodside's ECC (2018)
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အေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေစရန္အျပင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ပတ္

အမ်ိဳးအစား ၃

ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တက္ၾကြစြာပါဝင္ လုပ္ေဆာင္လာေစေရး ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔

ရာသီအလိုက္ ကာကြယ္ထားေသာေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ား

ရွိသျဖင့္ ၎တို႔ေနထုိင္ရာ ေက်းရြာမ်ားအနီးရွိ သစ္ေတာမ်ားအား မွ်တစြာ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳ
ေပးထားသည္။

သစ္ေတာ မ်ားအား စီးပြားေရးအရ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားကို အေလးေပးထားသည့္ အေျခအေနမွ စီးပြားေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္
ေဒသခံ လူထုမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအစရွိသည့္ အခ်က္သံုးခ်က္ကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ေအာင္
တြန္းပို႔ေပးရာ တြင္ အေရးပါသည္။ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ အသံုးျပဳသူအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ားကို တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ျခင္း

၃.၇။

•

နို႔တိုက္သတၱဝါမ်ား

၂

ငွက္မ်ား

၁၃

ေရေနႏွင့္ အဏၰဝါေဒသတြင္းေန ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား

ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒအား ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂ဝ၁၇)62 ။

၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအား ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္သူမ်ားသံုးစြဲႏိုင္ရန္အတြက္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္
ျမစ္မ်ားအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရယာဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒသခံမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္း

အၾကမ္းဖ်င္း အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္လ်င္ ဟက္တာ ၄ဝဝဝ သာ လုပ္ႏိုင္ေသးသည္) အကန္႔အသတ္ရွိေသာ အေထာက္အထားမ်ားအရ

ေစျခင္းႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားအား ပ်က္စီးေစျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္သည္။

၄င္းတို႔သည္ ေဂဟ စနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ေရရရွိမႈႏွင့္ ေျမဆီအေနအထား)ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ေနထိုင္က်က္စားရာ ေနရာမ်ားတြင္မူ
•

ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒ (၁၉၉၁)63 ။ ဤဥပေဒသည္ ေရခ်ိဳငါးအရင္းအျမစ္မ်ားအား အလြန္အကြ်ံဖမ္းယူျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီး ေရခ်ိဳ
ငါးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ ေရထု၏ညစ္ညမ္းမႈကို တားျမစ္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ သစ္ေတာမ်ားအား ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းတြင္ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေစျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိေပ(စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ေဒသခံ
မ်ားအား ပါဝင္ေစျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္သလို အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ဇီဝ

မ်ိဳးစိတ္မ်ား

ေအာက္ပါဥပေဒမ်ားသည္ အဏၰဝါေဒသတြင္းေန ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ သက္ဆုိင္သည္။

အပိုင္းမ်ား၏ တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနစဥ္59 တြင္ (တစ္ႏွစ္ဟက္တာ ၂၆ဝဝဝ လုပ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း

တိုးတက္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု အႀကံျပဳထားသည္။60

www.mcrb.org.mm

(ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွစက္တင္ဘာ ၃ဝ အထိ ကာကြယ္ေပးထားေသာ)

စြာ ေဆာင္ရြက္လာေစရန္ အားေပးေနသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ သစ္ေတာမ်ားသည္ အေရးပါမႈ

သစ္ေတာနည္းဥပေဒမ်ားအျပင္ ၄င္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္

info@myanmar-responsiblebusiness.org

•

ျမန္မာ့ပင္လယ္ ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ (၁၉၉ဝ၊64 ၁၉၉၃ တြင္ ဥပေဒအားျပင္ဆင္သည္)65 ။

ဤ ၁၉၉ဝ ဥပေဒတြင္ ငါးလုပ္ငန္းအား

မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ပိုမိုစိတ္အား ထက္သန္ေစသည္)။ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားမွ ရရွိေသာ ဘ႑ာဝင္ေငြမ်ားကို

ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ တားျမစ္ခ်က္မ်ား၊ အမိန္႔မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားဆိုင္ရာ ကြန္ယက္ကို စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ အသံုးျပဳရမည့္ေငြအျဖစ္ တိုက္႐ုိက္ေရာက္ရွိသြားေအာင္ လုပ္

လုပ္ေဆာင္ေပးထားသည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္တြင္မူ ၁၉၉ဝ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ေဆာင္ေပးထားျခင္းမ်ဳိး မရွိေသးေပ။

သက္ဆိုင္သည့္ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို အဓိကထား၍ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

၃.၈။

၃.၆.၄ ။ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၅၈၃/၉၄61
ဤအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ကာကြယ္ထားေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအား စာရင္းျပဳစုထားၿပီး အဆုိပါမ်ဳိးစိတ္မ်ားအား ေအာက္ပါဇယား ၃ တြင္

၃.၈.၁။ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂ဝ၁၈)67

ေဖာ္ျပထားသည္။
ဇယား ၃။ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၁၉၉၄) ေအာက္တြင္
ကာကြယ္ထားေသာ ျမန္မာ့မ်ိဳးစိတ္မ်ား။
အမ်ိဳးအစား ၁

အမ်ိဳးအစား ၂

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ထားသည့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား66

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္ တိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမွ
ဤဥပေဒပါအတိုင္း ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမစနစ္(ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)ကိုလည္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။
၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒကို ဤဥပေဒျဖင့္ အစား

အျပည့္အဝကာကြယ္ထားေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ား
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ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ား၊ အပင္မ်ား၊ ေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သည့္ သတၱဝါမ်ားအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ညီလာခံမ်ားႏွင့္
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အညီ ကာကြယ္ေပးျခင္း။

info@myanmar-responsiblebusiness.org

www.mcrb.org.mm

ထင္ရွားသည့္ သက္ရွိသက္မဲ့မ်ား၊ ဘူမိရုပ္သြင္မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားရွိရာ ကုန္းေျမႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ဧရိယာမ်ားတြင္ သိပၸံနည္းက် သုေတ
သနမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။

•

ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ား၊ အပင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ကုန္သြယ္ေရာင္းခ်ျခင္းကို စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေပးျခင္း။

•

•

ပထဝီသြင္ျပင္အရ ထူးကဲျခားနားသည့္ ဧရိယာမ်ား၊ မ်ဳိးသုန္းရန္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ား၊ ၎တို႔ရွင္သန္က်က္စားရာ

သဘာဝႀကိဳးဝိုင္း အမ်ိဳးအစားတြင္ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးမွ်ေဝျခင္းမ်ားအတြက္ သံုးစြဲရမည့္ ေငြေၾကးပမာဏ

ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအား ကာကြယ္ေပးျခင္း။

အတိအက်ကိုေဖာ္ျပထားၿပီး လိုက္နာရမည့္တာဝန္မ်ားတြင္ “သဘာဝခရီးသြားလုပ္ငန္းကို စီမံခ်က္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ၿပီး ဝင္ေငြတစ္စိတ္

•

သတၱေဗဒႏွင့္ ရုကၡေဗဒဆိုင္ရာဥယ်ာဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ အပင္မ်ားအား ကာကြယ္ေပးျခင္း။

ဤဥပေဒေအာက္တြင္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအား အမ်ဳိးအစား (၇) မ်ိဳး (သိပၸံႀကိဳးဝိုင္း၊ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ အဏၰဝါ အမ်ိဳးသား
ဥယ်ာဥ္၊ သဘာဝႀကိဳးဝိုင္း၊ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ ဘူမိ႐ုပ္သြင္ထူးျခားသည့္နယ္ေျမႏွင့္ ေဒသအစုအဖြဲ႕ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး
နယ္ေျမ)အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။
အခန္း(၃)တြင္ အစိုးရသည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီကို မည္သို႔
ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါေကာ္မတီသည္ ဤဥပေဒပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ လမ္း
ညႊန္ေပးသြားမည္ျဖစ္သလို သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ မ်ဳိးသုန္းရန္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ား
အား ကာကြယ္ရန္အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

သဘာဝဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း။

တစ္ပိုင္းကို သဘာဝနယ္ေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးသံုးစြဲျခင္း”ဟု ျပဌာန္းထားသည္ (ပုဒ္မ ၂၃ ဆ)။ သဘာဝ ထိန္း
သိမ္းေရး နယ္ေျမ တည္ေထာင္ျခင္းေၾကာင့္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ခံစားရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္ ဥပေဒ (ပုဒ္မ
၁၁)ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား (ပုဒ္မ ၇-၁၁)တို႔၌ “သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို ဝန္ႀကီး၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္”ဟု ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားအရ ေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ဳိးသာ ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအတြင္း ၾကားခံနယ္ေျမမ်ားသတ္မွတ္၍ နယ္ေျမပိုင္းျခား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဟု
ျပဌာန္းထားသလို (ပုဒ္မခြဲ ၂၂ က) “သဘာဝနယ္ေျမ၏ အမာခံထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမကို မထိခိုက္ေစဘဲ ၾကားခံနယ္ေျမအတြင္း ေဒသခံ
ျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုအေျခခံ၍ ထိေရာက္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္
(ပုဒ္မခြဲ ၂၅ င)။ ဥပေဒ၌တြင္မူ “သတ္မွတ္တည္ေထာင္မည့္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမေဒသရွိ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အခြင့္အေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈ
မ်ားကို သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ နယ္ေျမသတ္မွတ္ တည္ေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

အခန္း(၄) တြင္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ပဏာမစိစစ္ေဆးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း၍ တာဝန္ေပးရမည္”ဟု ေဖာ္ျပေပးထားသည္ (ပုဒ္မခြဲ ၈ င)။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အဆိုပါအဖြဲ႕ကို

ထို႔အျပင္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအျဖစ္ အဆိုျပဳထားေသာ ေနရာအတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး

ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

မ်ားႏွင့္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား လိုအပ္သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္ (ပုဒ္မ ၉)။ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး
နယ္ေျမမ်ားမွ ရရွိသည့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရသည့္ စနစ္ကို က်င့္သံုးႏိုင္သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားၿပီး
ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္ ဟုလည္း ျပဌာန္းထားသည္ (ပုဒ္မ ၁၃ င)။

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားမူၾကမ္း (၂ဝ၁၉ အတည္ျပဳရန္)

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဝင္ေၾကးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အျခားအခေၾကးေငြမ်ား သတ္မွတ္ေကာက္ခံႏိုင္သည့္အျပင္

ဤစာတမ္းအား ေရးသားခ်ိန္တြင္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ

ၾကားခံနယ္ေျမတြင္ အမာခံထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ထိခိုက္မႈမရွိေစဘဲ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း၊ ေဒသခံ အေျချပဳ

မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူဆဲ အဆင့္၌သာ ရွိေသးသည္။ ၎ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ “ေဒသခံလူထု” ၏

ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အဏၰဝါေရျပင္ဧရိယာအား စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္၍ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည္ဟု

လက္ရွိအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အား “ဌာေန တိုင္းရင္းသား”ဟု ေျပာင္းလဲေခၚဆိုရန္ အေလးေပးေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၊

ျပဌာန္းထားသည္ (ပုဒ္မခြဲ ၁၃ စ-ဆ) သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအတြင္း သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ

သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားမွ အက်ဳိးစီးပြားခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား၊ အေမြဆက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈ

လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအတြက္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက လုပ္ကိုင္လိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားလာျခင္းကို ခြင့္ျပဳ

အစရိွသည့္ စကားလံုးအေခၚအေဝၚမ်ားအတြက္ အဆိုျပဳ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္းျပဳႏိုင္သည္ (ပုဒ္မခြဲ ၁၃ ဇ)။ အခန္း(၆)တြင္မူ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေအာက္ အမဲလိုက္ခြင့္
လိုင္စင္မ်ားကို ထုတ္ေပးႏိုင္သည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။

၃.၈.၂။ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒမ်ား
ဤ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ နည္းဥပေဒမ်ား68သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား
ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ေပးထားသည္။ ဌာနအေနျဖင့္
သိပၸံသဘာဝ ႀကိဳးဝိုင္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ တာဝန္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ (ပုဒ္မခြဲ
၂၃ က)။

၃.၉။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အဖြဲ႔အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္
ရြက္ထားရွိမႈမ်ားအား လက္တေလာႏွစ္မ်ား၌ မြမ္းမံျပင္ဆင္လ်က္ရွိၿပီး ပံု (၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တည္ရွိေန
သည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ကာကြယ္ေရးအတြက္ အဓိကတာဝန္ရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမွာ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း
သိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္သည္။ ဒုသမၼတ (၁) သည္ နာယကျဖစ္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၏ နည္းဗ်ဴဟာလားရာကို ဆံုးျဖတ္
ေပးသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဌာနအခ်င္းခ်င္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျခားအဆင့္ျမင့္ ေကာ္မတီမ်ားလည္းရွိသည္။ အဆိုပါေကာ္မတီမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ မူဝါဒမ်ားအတြက္
နည္းဗ်ဴဟာလမ္းညႊန္မႈမ်ား ခ်မွတ္ေပးသည္။ အဆုိပါေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ရယူႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ရွားပါးၿပီး
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၃.၉.၁ ။ သယံဇာတနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန (MONREC)

တို႔မွသာ ရယူႏိုင္သည္။
ေကာ္မတီမ်ားအားလံုးသည္ အစိုးရမွဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ပတ္သက္မႈ မရွိၾကေပ။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ဤဝန္ႀကီးဌာနကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနဟု ေခၚတြင္ခဲ့ၿပီး

သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ တက္ေရာက္သည့္ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ား အားလံုးပါဝင္သည့္ အလုပ္ရံုအစည္းအေဝး

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနမွ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန(MON-

မ်ား၌ ပုဂၢလိကကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္သလို ထိုကဲ့သို႔အစည္းအေဝးမ်ားကို ပုဂၢလိကမွစီစဥ္ၿပီး အစိုးရေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို တက္

REC) သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္သည္။

ေရာက္ေပးပါရန္ ဖိတ္ၾကားႏိုင္သည္။

•

ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ ၎ဌာနသည္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္

ပံု (၁)။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ား

လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး ျပည္သူတို႔၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ သစ္၊ ထင္း၊ ဝါးႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားအား ထုတ္ယူသံုးစြဲ

သဘာဝသယံဇာတ၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား
ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

ရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမျဖစ္ေစသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႀကီးၾကပ္ေပးသည္။
သစ္ေတာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစာၦန္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ကာကြယ္

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္
လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈွဆိုင္ရာ
ဗဟိုေကာ္မတီ (NECCCCC1)

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

ျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိၿပီး ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ ညီလာခံ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ရန္ တာဝန္ရွိသည့္
အဓိကအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဳဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (NBSAP)ကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးထား

မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္
စံခ်ိန္စံညႊန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား (လန္ပိအဏၰဝါ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အပါအဝင္)အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္

အစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြ႔ံၿဖိဳး
တိးု တက္ေရး၊ ပညာေပးေရးႏွင့္ အသိပညာျပန္ပ
႔ ာြ းေရးလုပင
္ န္းေကာ္မတီ

မ်ားကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။
•

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနသည္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသား ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာမူဝါဒ၊ နည္းဗ်ဴဟာ၊ မူေဘာင္၊ အစီအစဥ္မ်ားကို
လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ

စက္မႈစီမံကိန္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

မ်ားအား ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း တာဝန္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္
ေရးႏွင့္ ေရရွည္အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ တာဝန္ရွိသလုိ ေရ၊ ေလႏွင့္ ေျမညစ္ညမ္းမႈမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအျပင္ ေရရွည္

အဆင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ ႀကီးၾကပ္ေရး

တန္ဖိုးရွိေသာ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ား ေရရွည္အသံုးျပဳႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒအရ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား

တည္တံ့ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးရန္လည္း တာဝန္ရွိသည္။ အျခားအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕

ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး႐ံုး

အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑မ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း
လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အဓိကဆံုခ်က္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ထို႔အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနသည္ ကုလ

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန

သမဂၢ၏ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ ညီလာခံပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ရန္ အဓိကထား
ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ငန္းစဥ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္

အပူပိုင္းေဒသ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး
ဦးစီးဌာန

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန

သစ္ေတာဦးစီးဌာန

(MONREC2)

ထိခိုက္မႈဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း/ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား (EIA/EMP)ကို သံုးသပ္အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း

ေျမတိုင္းဦးစီးဌာန

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး
နယ္ေျမမ်ား

၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ရန္ တာဝန္ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းလည္း ျဖစ္သည္။
•

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန (MONREC) ေအာက္ရွိ အျခားဌာနမ်ားမွာ ေျမတိုင္းဦးစီးဌာန (တစ္
ႏိုင္ငံလံုး၏ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ ေျမပံုမ်ားျပဳစုေရးဆြဲရန္ တာဝန္ရွိသည့္ဌာန)၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း (စီးပြားျဖစ္သစ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္

သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန

မွတ္စု ၁။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တိုင္ေအာင္ ဤအဖြဲ႔အစည္းအား အမ်ဳိးသားသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ေကာ္မရွင္ (NCEA) ဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ အမ်ဳိးသား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ (NECC)ဟု ေျပာင္းလဲေခၚတြင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ၌မူ အမ်ဳိးသား
အဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီ (NECCCCC) ဟု ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။
မွတ္စု ၂။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၌ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနအား ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနဟု ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး
၂ဝ၁၆ ခုႏစ
ွ ္တြင္မူ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနဟု ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
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အပူပိုင္းေဒသ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဦးစီးဌာန (DZGD) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းရွိ အပူပိုင္းေဒသ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးလုပ္ငန္းကို
အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ကုလသမဂၢ၏ သဲကႏၲာရမ်ားျဖစ္ထြန္းျခင္း တားဆီးေရးညီလာခံ (UNCCD)

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ
ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ

(ECCs)ကို ထုတ္ေပးရန္အတြက္လည္း တာဝန္ရွိသည့္ အစိုးရဌာန

ျဖစ္သည္။
•

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း

အမ်ဳိးသားအဆင့္

ေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
သားငွက္တိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာန

ပတ္သက္၍ တာဝန္ယူရသည့္ဌာန)ႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မ်ားျပားလာေစေရးကို အားေပးရန္ႏွင့္
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း
မ်ားအားလိုက္နာေစရန္ ထိန္းကြပ္ျခင္းတို႔ကို တာဝန္ယူရသည့္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန တုိ႔ျဖစ္သည္။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ေက်ာက္
မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ျမန္မာ့ပုလဲထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းတို႔သည္လည္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ ရွိသည္။
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ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိသည္

ျမန္မာ့သစ္ေတာ သယံဇာတမ်ားကို စီးပြားေရးအရ အလြန္အကြၽံအျမတ္ထုတ္ လုပ္ကိုင္ေနမႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ သစ္ေတာမ်ား၏

ဟု ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဳဟာႏွင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (NBSAP) မွ သတ္မွတ္ထားေသာ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွာ

ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးအရ တန္ဖိုးရွိမႈၾကား ညီညြတ္မွ်တေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ ဤသို႔ပင္ ပတ္ဝန္းက်င္

ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ားၾကား၌ တင္းမာမႈမ်ား ရွိေနသည္။

•

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန အပါအဝင္ (ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ)

ထိုနည္းတူ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတြင္လည္း အခက္အခဲတင္းမာမႈမ်ားရွိေနသည္။ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၏ တာဝန္မ်ားမွာ စီးပြားျဖစ္ ငါးထုတ္

•

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အလြန္အကြ်ံလုပ္ကိုင္မႈအား ႀကီးၾကပ္ရမည္ျဖစ္သလို ေဒသခံမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အဏၰဝါေရျပင္ ဧရိယာမ်ား (LM-

•

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

•

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန

MAs)အားလည္း သတ္မွတ္တည္ေထာင္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ခုအား ဦးစီးဌာနမွ ယွဥ္တြဲလုပ္ကိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု
မဆိုလိုေသာ္လည္း တာဝန္မ်ားအား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းခဲြေဝေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအဆင့္အသီးသီးရွိ လက္ေတြ႕(သို႔မဟုတ္) ထင္ျမင္
ယူဆသည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားမွ သတိျပဳကာကြယ္ရမည္။ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသည္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲဖူး
သည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမရွိေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အဏၰဝါေရျပင္ဧရိယာမ်ား (LMMAs) အား တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ေန

၃.၉.၂။ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

ရသည္။

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ရွိၿပီး ငါးအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ငါးထုတ္ကုန္၊

သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစာၦန္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနသည္ သဘာဝထိန္းသိမ္း

ေရေနသက္ရွိမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးသုန္းရန္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ေရေနမ်ိဳးစိတ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရသည့္ ဌာနျဖစ္သည္။ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး

ေရးနယ္ေျမမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး စီမံခန္႔ခြဲသည့္ အေတြ႕အႀကံဳ အမ်ားအျပားရွိေသာ္လည္း ပင္လယ္ျပင္ရွိ သဘာဝ

ဌာနသည္ ေရငန္ငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒပုဒ္မ (၂၃) အရ နယ္ပယ္ဆိုင္ရာ တားျမစ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ “ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ငါး

ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အေတြ႕အႀကံဳနည္းပါးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လန္ပိအဏၰဝါ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္သည္ ၄င္း၏

လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ငါးမ်ဳိးျပဳန္းတီးမႈ ကာကြယ္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊

စီရင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္ က်ေရာက္ေနသည္။

ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္”
ဟု ျပဌာန္းထားသည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံမ်ားတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေစၿပီး ျပည္နယ္
ႏွင့္ ေဒသတြင္းအစိုးရတို႔အား အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း လိုင္စင္မ်ားကို ခြဲေဝေပးျခင္းသည္ အယူအဆအားျဖင့္

ထိုပုဒ္မတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ တာဝန္မ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ္လည္း ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ရည္ညႊန္းထားျခင္းမ်ဳိး

ခိုင္လံုအားေကာင္းေသာ္လည္း လက္ေတြ႕၌ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ေဒသအစိုးရတို႔ၾကား မူဝါဒ (အေလ့အက်င့္) မတူညီမႈမ်ား ရွိေနႏိုင္သလို

မဟုတ္ဘဲ

အထူးသျဖင့္ ေဒသတြင္း/ျပည္တြင္းအဆင့္တြင္

ငါးလုပ္ငန္းကိုသာ အဓိကရည္ရြယ္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ငါးလုပ္ငန္းအား အဆိုပါဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၂ ဇ) တြင္

လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ မလံုေလာက္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားၿပီး “ငါးလုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ ငါးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲရန္၊ စီးပြားျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရန္၊

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီ (NECCCCC)အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

မ်ဳိးထိန္းသိမ္းရန္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ေမြးျမဴျခင္း၊ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း၊

ႀကီးၾကပ္မႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ အေထာက္အပ့ံျဖင့္ ၎အခ်ိတ္အဆက္မမိမႈမ်ားအား ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ္လည္း

သုေတသနျပဳျခင္း၊ မ်ဳိးစိုက္ထည့္ေပးျခင္း၊ ျပန္႔ပြားေစျခင္း၊ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း စသည့္

လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ရန္ခက္ခဲသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္ အထက္မွ

လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္”ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဒသဆိုင္ရာကာကြယ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္

ေအာက္သို႔သြားေသာ အာဏာစနစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ယႏၲရားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ

လန္ပိအဏၰဝါ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၏ ၾကားခံနယ္ေျမ (၂) မိုင္အတြင္း ငါးဖမ္းျခင္းကို တားျမစ္ရန္အတြက္ ဤဥပေဒပါ ပုဒ္မအား အသံုးျပဳထား

နည္းပါးေနၿပီး အမ်ဳိးသားအစိုးရမွ တစ္ဆင့္ေအာက္သို႔ အာဏာခြဲေဝေပးျခင္း၏ အက်ိဳးထိေရာက္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ ရွိေနေသးသည္။69

သည္။

၃.၉.၄။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီ (NECCCCC)

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသည္ ကမ္း႐ိုးတန္းတြင္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား အလြန္အကြ်ံ လုပ္ကိုင္ျခင္းကို တားဆီးရန္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္
ေဒသခံမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အဏၰဝါေရျပင္ဧရိယာမ်ား (LMMAs)အား ႀကီးၾကပ္ရန္ တာဝန္ရွိၿပီး ပင္လယ္ျပင္ရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာဗဟိုေကာ္မတီ (NECCCCC) သည္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္

နယ္ေျမမ်ားအား တက္ၾကြစြာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည့္အျပင္ FFI အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၿမိတ္ကြ်န္းစုရွိ ေဒသခံမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္

တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာေကာ္မရွင္ (NCEA)၏ ေနာက္ဆံုးအဖြဲ႕အစည္း ပံုသ႑ာန္အသစ္ျဖစ္သည္။

အဏၰဝါေရျပင္ဧရိယာ (LMMAs) အသစ္မ်ား သတ္မွတ္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတြင္ သဘာဝ

မူရင္းတာဝန္မွာ အစိုးရအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံေပးရန္ျဖစ္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာမ်ားကို ညႇိႏိႈင္း

ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား မရွိေပ။ ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအရ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔

လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ျမႇင့္တင္

သည့္ အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြင္း ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ငယ္ တစ္ခုထားရွိျခင္းမ်ဳိးကို အႀကံမျပဳလိုေပ။

ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေကာ္မရွင္(NCEA)ကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ (NECC)အျဖစ္
အသိအမွတ္ျပဳထားခဲ့ၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးမည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္

၃.၉.၃။ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန(MONREC) မွ တာဝန္ယူထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ နယ္ပယ္သည္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး
အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ တာဝန္မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုဆန္႔က်င္ေနႏိုင္သည္။ ထိုေၾကာင့္ က႑အသီးသီးရွိ တာဝန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို
ဝန္ႀကီးဌာနအတြင္း ဟန္ခ်က္ညီညီ လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္

ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္ရန္ တာဝန္ေပးခံခဲ့ရသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးရန္လည္း တာဝန္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္မူ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပတ္ဝန္း
က်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီ (NECCCCC) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၎ေကာ္မတီ
သည္ အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အလ်ဥ္းသင့္သလို တင္သြင္းသည္။
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ေကာ္မတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးတို႔အား လုပ္ငန္းက႑အသီးသီးတြင္ ဟန္ခ်က္ညီညီ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီအားတိုင္းျပည္၏ ဒုတိယသမၼတ (၁)(ဦးျမင့္ေဆြ)က နာယကအျဖစ္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲၿပီး
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းပံု
တြင္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဒု-ဝန္ႀကီးမ်ား (ျပည္ထဲေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စြမ္းအင္စသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား)ႏွင့္ ဆက္စပ္ေန
ေသာ ဌာနမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွစတင္၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း
ေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီ(NECCCCC)၏ တာဝန္မ်ားအား ပံု (၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၆)
ခုမွ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႀကီးၾကပ္
ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ တိုင္းေဒသအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ (ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္လည္း ပါဝင္)အထိ

ျဖန္႔

က်က္ထားသည္။
အမ်ဳိးသားအဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီ (NECCCCC) သည္ ၎၏ ေျခာက္ႀကိမ္
ေျမာက္ အစည္းအေဝးအား ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ဒုတိယသမၼတမွ
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၂။ ႏိုင္ငံ၏ ကမ္း႐ိုးတန္းသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အားေပးေထာက္ပ့ံရန္။
၃။ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ႏိုင္ငံ့အဆင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္အတြက္ ဦးစီးလုပ္ကိုင္ရန္။
ဆက္လက္၍ ၄င္းႏိုင္ငံ့အဆင့္ အစီအစဥ္အေပၚ အေျခခံထားသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသအဆင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို စီစဥ္ေရးဆြဲရန္။
၄။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား ရွိရင္းစြဲ ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး
နယ္ေျမစနစ္မ်ားအား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာ ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ပင္လယ္ျပင္
ေဂဟစနစ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး စနစ္မ်ားအားတိုးခ်ဲ႕ရန္။
၅။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္
သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာဖလွယ္ေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းမႈ မ်ားျပားလာေစရန္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဓိကဦးစားေပးတာဝန္ျဖစ္သည္ဟု အေလးေပး ေျပာၾကားခဲ့

၆။ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ ညီလာခံ၊ ကုလသမဂၢ၏ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ညီလာခံ၊ ကုလသမဂၢ ၂၁ ရာစု အစီ

သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစိုးရသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အားထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအား တုိက္ဖ်က္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္း

အစဥ္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

က႑အလိုက္ဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား အားေကာင္းလာေစရန္ အေလးေပး

ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ကမ္း႐ုိးတန္းႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ရွိ ေဂဟစနစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူ

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

မ်ားၾကား ညႇိႏႈိင္းေပးရန္။

၃.၉.၅။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ (NBCC)
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ (NBCC) ကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး သယံဇာတႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန (MONREC)၏ ဝန္ႀကီးမွ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ (NBCC) သည္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဳဟာႏွင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(NBSAP)
(၂ဝ၁၅-၂ဝ၂ဝ) အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ဌာနအသီးသီးမွ ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ဤေကာ္မတီ၌
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးရွိ ဌာနအမ်ားအျပားမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ သဘာဝသယံဇာတ ထိန္းသိမ္း
ေရးကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားၾကား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဤေကာ္မတီတြင္ တာဝန္ရွိသလို
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မႈမ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ေပးရန္တာဝန္ရွိသည္။

၇။ ကမ္း႐ိုးတန္းသုေတသနစင္တာမ်ား တည္ေထာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသရွိ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးက႑တို႔တြင္ လူသား
အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ ႀကီးၾကပ္ေပးရန္။
၈။ တရားမဝင္ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ေရယာဥ္မ်ားက်ဳးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာျခင္း၊ တားျမစ္ထားေသာ ငါးဖမ္းနည္းမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကမ္း႐ိုးတန္းပင္လယ္ျပင္ဧရိယာအတြင္းသို႔ ညစ္ညမ္းေစသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ရန္
အတြက္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္လာေစေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား က်င္းပရန္။
၉။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသအဆင့္မ်ားတြင္ ကမ္း႐ိုးတန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ေကာ္မတီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ား တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား သင့္ေတာ္သလို ထပ္မံဖြဲ႔စည္းရန္။
၁ဝ။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ပင္လယ္ျပင္ဧရိယာမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လိုအပ္သည့္နည္းပညာႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္
ေရး အေထာက္အပံ့မ်ားရရွိရန္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို

၃.၉.၆။ ႏိုင္ငံအဆင့္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းသယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီ (NCCAMNRCA)

တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၌ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ဤေကာ္မတီကို ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြမွ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး

ဤေကာ္မတီ၏ စတုတၳအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမ်ားရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအားလံုး

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း အပါအဝင္ ကမ္း႐ိုးတန္းတိုင္းေဒသႀကီး

သည္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ရိွရင္းစြဲမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေစရန္ႏွင့္ ကမ္း႐ိုး

မ်ားရွိ ဝန္ႀကီး (၆) ဦး၊ ႏိုင္ငံ့အဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရွိ အၿမဲတန္းအတြင္းဝန္(၇) ဦးႏွင့္ ေရတပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား

တန္းေဒသအားလံုးရွိ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အေလးေပးေဆြးေႏြးခဲ့ၾက

သည္။ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနရွိ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မွ အတြင္းဝန္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး

သည္။ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ သုေတသန၊ တရားမဝင္

သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

ငါးဖမ္းျခင္း၊ ဒီေရေတာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အပါအဝင္ ယခင္အစည္းအေဝးမ်ား၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့

ႏိုင္ငံအဆင့္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္း သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ

သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား မည္သို႔မည္ပံု ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အတိုင္း ျဖစ္သည္။
၁။ အမ်ိဳးသားကမ္း႐ိုးတန္း သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ မူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းမႈမူေဘာင္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစေရးအတြက္ အဓိက
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္။
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၃.၁ဝ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သေဘာတူလက္ခံထားသည့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ကတိကဝတ္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းမႈအမ်ားအျပားကို လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည္ (ဇယား ၄ တြင္ ၾကည့္ပါ)။ ထို
အထဲတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢမူဝါဒေဘာင္ ညီလာခံ (UNFCCC)၊ ကုလသမဂၢ၏ သဲကႏၲာရမ်ား ျဖစ္ထြန္းျခင္းကို
တားဆီးေရးညီလာခံ (UNCCD)၊ CITES၊ ရမ္ဆာကြန္ဗန္းရွင္း ၊ ကမာၻ႕ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သယံဇာတအေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ေရး ညီလာခံ
(WHC) ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အပင္မ်ိဳးဗီဇ အရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီမႈ (ITPGR) တို႔လည္း
ပါဝင္သည္။ ညႇိႏႈိင္းခ်က္မ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အမ်ဳိးသားဥပေဒမူဝါဒအတြင္းသို႔ ကနဦးေပါင္းစည္းထည့္သြင္း၍ ထိုမွတစ္ဆင့္
ပုဂၢလိကက႑လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ျခင္းအေပၚသို႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသည္။ ဤစာတမ္း၌ အဆိုပါ
ညႇိႏႈိင္းထားရွိသည့္ ညႇိႏိႈင္းခ်က္မ်ားမွ အေရးပါမႈအရွိဆံုး (၂) ခ်က္ကို ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

၃.၁ဝ.၁။ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ ညီလာခံ (CBD)
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ ညီလာခံသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ နယ္ပယ္စံုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သေဘာတူထား
သည့္ အဓိကစာခ်ဳပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး (အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွလြဲ၍) သည္ သေဘာတူညီခ်က္အား
အတည္ျပဳလိုက္နာမည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳထားၾကသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း အတည္
ျပဳလိုက္နာမည္ဟု ကတိျပဳထားျခင္း မရွိေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ ညီလာခံ၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး
၁၉၉၄ မွစတင္၍ အတည္ျပဳလိုက္နာခဲ့သည္။
အဆိုပါ ညီလာခံ၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၃ ခုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
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ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (NBSAP) (၂ဝ၁၅-၂ဝ၂ဝ)သည္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး
အဓိကေနရာမ်ား အားလံုးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို ယံုၾကည္မႈအျပည့္ႏွင့္ ခ်မွတ္ထားသည္။ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝ
မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (NBSAP)ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကတိကဝတ္ျပဳ
ထားသည့္ အျခားသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္အစျပဳ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားရာ ေရာက္ေၾကာင္း
လည္း ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ NBSAP ၏ အပိုင္း (၅.၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဓိကေတြ႕ရွိရေသာ စိန္ေခၚမႈမွာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား မလံုေလာက္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
အဆိုပါစာတမ္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ့အဆင့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားရွိ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းရည္
အင္အားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ နည္းပညာဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အကဲျဖတ္မႈတစ္ရပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ယူထားၿပီး စာတမ္းပါ
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို
လည္း ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား အားလံုးျဖစ္သည့္ ဗဟို
အစိုးရ၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသအစိုးရႏွင့္ ေဒသခံလူထုမ်ား အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ရန္
ရည္ရြယ္ထားသည္။
ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (NBSAP)တြင္ ကာလၾကာရွည္စြာ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ သဘာဝထိန္းသိမ္း
ေရးနယ္ေျမမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ရန္ပံုေငြမလံုေလာက္ျခင္း ျပႆနာကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာဝ
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအတြက္ ေပးကမ္းထားေသာ ဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ နည္းပါးလြန္းၿပီး ဘ႑ာေငြႏွင့္ လူအင္အား တိုးျမႇင့္
ေပးရန္လိုအပ္သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ကာလအတြင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ေဒၚလာ ၁.၉ သန္းသာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး
နယ္ေျမမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳထားရွိသည္။ အဆိုပါနယ္ေျမမ်ားမွ ကိုယ္ပိုင္ရရွိေသာ ဝင္ေငြမွာလည္း ေျပာပေလာက္သည့္ ပမာဏမရွိေပ
(၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ဝဝဝ ေအာက္သာ ရရွိသည္)။ အကယ္၍ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မူဝါဒႏွင့္

၁) ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။

နည္းဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွ အပိုဝင္ေငြရရွိလာပါက အခ်ဳိ႕ေသာဝင္ေငြမ်ားကို သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ

၂) ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ အသံုးျပဳျခင္း။

မ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ လ်ာထားသင့္သည္။

၃) မ်ိဳးဗီဇအရင္းအျမစ္မ်ားမွရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား မွ်တညီညြတ္စြာ ခြဲေဝျခင္း။

ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(NBSAP)တြင္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ ရည္ညႊန္းထားျခင္းမ်ား

အပိုဒ္(၆)အရ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားနည္း
ဗ်ဴဟာမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားကို စီစဥ္ေရးဆြဲရန္လိုအပ္သလို သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းက႑မ်ားဆိုင္ရာ (သို႔မဟုတ္) ဆက္
ႏြယ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းက႑မ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားတြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေရရွည္
အသံုးျပဳႏိုင္ေရးတို႔ကို ထည့္သြင္းလုပ္ကိုင္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ ညီလာခံ၌ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးသည္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဳဟာႏွင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား (NBSAP) ကို ေရးဆြဲျပဳစုရမည္ျဖစ္ၿပီး
အခါအားေလ်ာ္စြာ ေခတ္ႏွင့္အညီ မြမ္းမံျပင္ဆင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၄င္း၏ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံအဆင့္ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (NBSAP) ကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္
ခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(NBSAP)
(၂ဝ၁၅-၂ဝ၂ဝ) ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။70 အဆိုပါ စီမံခ်က္၌ ျမန္မာ့ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ
ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ နည္း
ဗ်ဴဟာေဘာင္တစ္ခုအျဖစ္ ျဖည့္ဆည္းေပးသလို အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာညီလာ
ခံ၏ နည္းဗ်ဴဟာအစီအစဥ္(၂ဝ၁၁-၂ဝ၂ဝ)ပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျပင္ Aichi ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (၂ဝ၁ဝ)ဟု ေခၚတြင္ေသာ
ဆက္စပ္ေနသည့္ ရည္မွန္းခ်က္အမ်ဳိးအစား (၂ဝ) တို႔ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ကူညီေပးသည္။71
70

ပါဝင္သည္။ ထိုသို႔ရည္ညႊန္းရာတြင္ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္း၍ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္
ေဆာင္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း အက်ဳိးရွိမည့္အျပင္ နားလည္မႈတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ ႀကီးမားသည့္ အခြင့္အလမ္း
တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုထားသလို ပုဂၢလိကက႑လုပ္ငန္းမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမို
ေကာင္းမြန္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းသင့္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ဳိးလည္း ပါဝင္သည္။ အကန္႔ ၄ တြင္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္
ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ အစိုးရ၏ ထိုလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ နည္းပါးလ်က္ ရွိေနေသးသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အဆိုပါသယံဇာတမ်ားအေပၚ အားကိုးေနသည့္ ကုမၸဏီ
မ်ား သို႔မဟုတ္ သယံဇာတရယူႏိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ဥပမာအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊
ငါးလုပ္ငန္း၊ သစ္ေတာထုတ္လုပ္မႈ၊ ေရနံ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း
အစရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ ကြန္ဗန္းရွင္း၏ သေဘာတူညီမႈမ်ားအေပၚ ၄င္းတို႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သလို သေဘာတူညီမႈ ကတိကဝတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ မဟာ
ဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(NBSAP)မွ ညႊန္ျပထားသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား
သင့္သည္။

For more information see The Convention on Biological Diversity (2018). National Biodiversity Strategies and Action Plans -Myanmar. UN Environmental. (Accessed
27-09-2018)
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ဇယား ၄။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ား၊ နိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းခ်က္မ်ား။
သေဘာတူညီမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ညႇိနႈိင္းခ်က္မ်ား

လက္မွတ္ထိုးသည့္ေန႔၊

•

အတည္ျပဳသည့္ေန႔၊ လက္ခံသည့္ေန႔

အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၊ MONREC ႏွင့္ အျခားသင့္ေတာ္သည့္ အမ်ဳိးသား အဖြဲ႔အစည္း
ႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တန္ဖိုးမ်ားကို အက်ိဳးအျမတ္ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္

၁၉၅၉ ႏိုဝင္ဘာ ၄

ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

၁၉၉၇ ေအာက္တိုဘာ ၁၆

•

မည့္ မူဝါဒနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။

၂ဝဝ၃ မတ္လ ၁၃

ႏိုင္ငံတကာ

•

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢမူေဘာင္ ညီလာခံ

၁၉၉၄ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ ကြန္ဗန္းရွင္း

၁၉၉၄ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အပူပိုင္းေဒသ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး သေဘာတူညီမႈ

၁၉၉၆ ဇန္နဝါရီ ၃၁

Vienna အိုဇုန္းလႊာ ကာကြယ္ေရးညီလာခံ

၁၉၉၃ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄

အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးေစေသာ ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ မြန္ထရီရယ္ပ႐ုိတိုေကာ

၁၉၉၃ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄

အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးေစေသာပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ မြန္ထရီရယ္ ပ႐ုိတိုေကာဆိုင္ရာ လန္ဒန္ ျပင္

၁၉၉၃ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄

ဆင္ခ်က္
ကမာၻ႕ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သယံဇာတ အေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ေရးညီလာခံ

အီေကြတာစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ သယံဇာတ အရင္းအႏွီး
မ်ားအား ေရတြက္ျခင္း အစရွိသျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ပို၍အက်ဳိးရွိထိေရာက္၍ ညီညြတ္မွ်တစြာ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ေထာက္ပံ့ေပး

တူညီမႈ
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ညစ္ညမ္းမႈဆိုင္ရာ အာဆီယံသေဘာတူညီမႈ

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအားကာကြယ္ေပးမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖစ္လာေစရန္ မက္လံုးမ်ားဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ မလိုအပ္သည့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစသည့္ အမ်ိဳးသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူေဘာင္မ်ားဖန္တီးေပးျခင္း။ ထို႔အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

တူညီခ်က္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အာဆီယံသေဘာ

www.mcrb.org.mm

အကန္႔ ၄။ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (NBSAP)ပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား။

ေဒသတြင္း
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြက္ အပင္မ်ားကာကြယ္ျခင္း သေဘာ

info@myanmar-responsiblebusiness.org

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံု
မ်ဳိးကြဲမ်ားအား ထိန္းညႇိျခင္း အစီအစဥ္ကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။

•

အႀကီးစား သယံဇာတထုတ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား လုပ္ငန္း
အစီအစဥ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ထားၿပီးသားျဖစ္ေစရန္ ဥပေဒလိုအပ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျပဌာန္းျခင္း။

•

ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လံုေလာက္သည့္ ကာကြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးနုိင္ရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ
ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္စိစစ္ျခင္း။

၃.၁ဝ.၂။ မ်ိဳးသုန္းရန္အႏၲရာယ္ရွိေသာ

ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္

သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား

ႏိုင္ငံတကာ

ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ

ကြန္ဗန္းရွင္း (CITES)
၁၉၉၄ ဧၿပီ ၂၉

မ်ိဳးသုန္းရန္အႏၲရာယ္ရွိေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ကြန္ဗန္းရွင္း(CITES)သည္ မ်ိဳး

ကုလသမဂၢ သဲကႏၲရမ်ားျဖစ္ထြန္းျခင္းကို တားဆီးေရးညီလာခံ

၁၉၉၇ ဇန္နဝါရီ ၂

သုန္းရန္အႏၲရာယ္ရွိေသာ အပင္ႏွင့္တိရိစာၦန္မ်ားကိုကာကြယ္ရန္ နယ္ပယ္စံုမွ သေဘာတူထားသည့္ ပင္မစာခ်ဳပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎၏

မ်ိဳးသုန္းရန္အႏၲရာယ္ရွိေနေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား ႏိုင္ငံတကာ

၁၉၉၇ ဇြန္လ ၁၃

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈေၾကာင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္ႏွင့္ အပင္မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ရွင္သန္က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္၌

ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ညီလာခံ
ဇီဝလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကာတားဂ်ီးနားပ႐ုိတိုေကာ

၂ဝဝ၁ ေမ ၁၁ ရက္

စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အပင္မ်ိဳးဗီဇ အရင္းအျမစ္မ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ

၂ဝဝ၂ ဒီဇင္ဘာ ၄

သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း က်ိဳတို သေဘာတူညီခ်က္
ေအာ္ဂဲနစ္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားဆိုင္ရာ စေတာ့ဟုမ္း ညီလာခံ
ႏိုင္ငံတကာအရ တန္ဖိုးရွိသည့္ ေရေပ်ာ္ငွက္မ်ားေနထိုင္ရာ ကမ္းဦးေရတိမ္ပိုင္း ေဘးမဲ့ေတာ

၂ဝဝ၃ ၾသဂုတ္ ၁၃
၂ဝဝ၄ ဧၿပီ ၁၈
၂ဝဝ၅ မတ္လ ၁၇

ထြက္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးအျမတ္ကို တရားမွ်တစြာ ေဝမွ်ေရးဆိုင္ရာ နာဂိုယာ ပ႐ိုတိုေကာ
မူရင္း - ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာနွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၂ဝ
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အရွင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း၊ တိရစာၦန္အေသေကာင္၏ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အေရခြံႏွင့္ အေမြးမ်ား၊ အ႐ိုးမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း
အစရွိသည္တို႔မွ ကာကြယ္ေပးသည္။ ညီလာခံတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စီမံခန္ခြဲေရးတာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး
သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာသူမ်ားကို ခန္႔အပ္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ညီလာခံမွေဖာ္ျပထားသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ား၏ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္၊ ျပန္
သြင္းကုန္၊ ပင္လယ္မွတစ္ဆင့္ တင္သြင္းျခင္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည့္ လိုင္စင္စနစ္အားအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အဆိုပါခန္႔အပ္ထားျခင္းခံရသည့္
အရာရွိမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဤညီလာခံကို ၁၉၉၉ ဇြန္လတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျပီး အဆိုပါႏွစ္အကုန္ပိုင္းတြင္
သေဘာတူညီမႈသည္ တရားဝင္ျဖစ္သြားသည္။
ဤညီလာခံပါ အခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။အေၾကာင္းရင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ်ိဳးသုန္းရန္အႏၲရာယ္ရွိ
ေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအား ကုန္သြယ္ျခင္းသည္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု

ညီလာခံ (ရမ္ဆာ ညီလာခံ)
မ်ိဳးဗီဇ အရင္းအျမစ္မ်ား ရယူျခင္းႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားညီလာခံပါအခ်က္မ်ားကို အသံုးခ်၍

ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈမ်ား မရွိေစရန္ ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္မႈနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၃၅ဝဝဝ ေက်ာ္ကို ကာကြယ္ေပးထားၿပီး မ်ိဳးစိတ္မ်ားအား

၂ဝ၁၄ ဇန္နဝါရီ ၉

ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(NBSAP)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေစ်းကြက္ဝင္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္
မ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာ အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ မ်ဳိးသုန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ထုတ္
ကုန္မ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္ (အပိုင္း ၂.၄ ကို ၾကည့္ပါ)။
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ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ အပင္မ်ားကို တရားမဝင္ကုန္သြယ္ျခင္းအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ
ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (NBSAP) (၂ဝ၁၅-၂ဝ၃ဝ)တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ ၎နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္
တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ အေရးယူႏိုင္ရန္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို တာဝန္ယူထားသည့္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၏
စြမ္းရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ပါဝင္ၿပီး အာဆီယံေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ဥပေဒေလးစားလိုက္နာျခင္း ကြန္ယက္တြင္ ပါဝင္ျခင္းသည္ စြမ္းရည္
ျမႇင့္တင္ေပးရာ ေရာက္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ တရားမဝင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ကုန္သြယ္မႈအေပၚ ေဒသခံမ်ား မွီခိုအသက္

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ပတ္ဝန္းက်င္

ေမြးရျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အျခားအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ အခ်က္လည္း

ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ကို မည္သို႔အသံုးခ်ႏိုင္သနည္း။

ပါဝင္သည္။ ညီလာခံပါ အပိုဒ္ (၁၂) အရ သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္သည့္
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၏ အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည့္ အစီရင္ခံစာကို ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ၍ သစ္ေတာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစာၦန္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ

၄.၁။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ ကြာဟခ်က္မ်ား

အစီရင္ခံစာ ၂ ေစာင္သာ တင္သြင္းခဲ့ဖူးသည္။ ပထမတင္သြင္းခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာသည္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ (ထိုအစီရင္ခံစာသည္ ၂ဝဝ၃ ႏွင့္

၄.၂။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား အက်ိဳးအတြက္ စဥ္းစားေပးျခင္း

၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္အတြက္ပါ အက်ဳံးဝင္သည္)၌ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၌ တင္သြင္းခဲ့သည္။

၄.၃။

စိစစ္ျခင္း

တရားမဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဤသို႔ေသာ တရားမဝင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ပန္းမန္မ်ား ကုန္သြယ္မႈ၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္း

၄.၄။

နယ္ပယ္အတိုင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္း

တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားဝင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ အရပ္ေဒသမ်ား၌ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား

၄.၅။

အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း

၄.၆။

ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း

၄.၇။

ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္

၄.၈။

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း

ျဖစ္ေသာ ကားလမ္းမ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ားအျပင္ သတၱဳတြင္းမ်ားႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ ဆည္တာတမံမ်ားသို႔ သြားလာ
ႏိုင္ရန္ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ လမ္းမ်ားရွိလာျခင္းသည္ မ်ိဳးသုန္းရန္အႏၲရာယ္ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ေတာေကာင္သားမ်ားအား တရားမဝင္
ကုန္သြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ဤအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ စခန္းခ်ေနထိုင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားလိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္
ျခင္းမ်ဳိးႏွင့္ အစားအစာ အလံုအေလာက္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာႏိုင္ရန္
အလားအလာရွိသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ပမာဏကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ခန္႔မွန္းျခင္း၊ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အရြယ္အစား
အား အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ မေရွာင္
လႊဲႏိုင္ေသာ (သို႔မဟုတ္) ေလွ်ာ့ခ်၍ မရႏိုင္ေသာထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ ထိန္းညႇိျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းလည္းျဖစ္သည္။
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (EIA) ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အေနျဖင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အေရးယူႏိုင္ရန္အတြက္ ထင္ရွားေသာ အခန္းက႑တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္
ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (၂ဝ၁၅) တြင္ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အကဲျဖတ္မႈအမ်ိဳးအစား (၂) မ်ဳိးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အမ်ဳိးအစား(၁)မွာ သိသာထင္ရွားစြာ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစ
ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း(EIA) လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး အမ်ဳိးအစား(၂)
သည္ ထိခိုက္မႈနည္းပါးသည္ (သို႔မဟုတ္) ထိခိုက္မႈမ်ားအား အလြယ္တကူေလွ်ာ့ခ်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္မူ
ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE) အမ်ိဳးအစား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း
ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ(၁)တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း
လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အရြယ္အစား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းေဒသရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၏ တန္ဖိုးသည္ အဆိုပါစီမံကိန္းအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း(EIA) လုပ္
ေဆာင္ရန္ သင့္၊ မသင့္ဟူေသာအခ်က္ကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အေရးပါသည္။ “စီမံကိန္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ
ႀကီးမားလွ်င္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းသည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ သတ္မွတ္ကာကြယ္ထားသည့္
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ေနရာေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရးအပါအဝင္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာ၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာသစ္ေတာ၊

(၃ဝ) အရ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရန္ပံုေငြတြင္ ထည့္ဝင္ျခင္း75 (၁) ညစ္ညမ္းမႈ (ထုတ္လႊတ္မႈ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း) အတြက္ ေပးသြင္းျခင္း၊

အဏၰဝါဥယ်ာဥ္ အပါအဝင္ ဥယ်ာဥ္၊ ဒီေရေတာ ေရဝပ္ဧရိယာ၊ အျခားအေရးပါေသာ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ား၊ သဘာဝေဘးမဲ့ေတာ၊ သိပၸံ

သဘာဝသယံဇာတမ်ား အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိမႈအတြက္ ေပးသြင္းျခင္း” ဟူ၍ေဖာ္ျပထားသည္။

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းထားေသာ နယ္ေျမ၊ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ၊ ဘူမိ႐ူပဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းထားေသာ အထင္ကရေနရာ၊
ဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ေၾကညာထားေသာ အျခားသဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား၊ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ

•

လည္း “မ်ဳိးသုန္းရန္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနသည့္ (သို႔မဟုတ္) တန္ဖိုးရွိေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ မ်ဳိးသုန္းရန္

အေမြအႏွစ္ေနရာႏွင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားေသာ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေနရာႏွင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားေသာ ေရွးေဟာင္းသုေတ

အႏၲရာယ္ရွိေသာ (သို႔မဟုတ္) က်က္စားနယ္ေျမ ကန္႔သတ္မႈရွိသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားအား အဘယ္ေၾကာင့္ ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိ

သနဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ သမိုင္းဆိုင္ရာ အထင္ကရေနရာမ်ားတြင္ တည္ရွိေနျခင္း သို႔မဟုတ္ အကန္႔အသတ္မရွိ ပါဝင္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္
ယင္းေနရာမ်ားအေပၚ ႀကိဳတင္သိျမင္ႏိုင္ေသာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္အားလံုးတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း
ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္”
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ဟု ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သေလာဟူသည့္အခ်က္မွာ မရွင္းလင္းေပ။
•

သည္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္ အခါမ်ဳိးမွလြဲ၍ အျခားအေျခအေနမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ ေျမ

အထက္ေဖာ္ျပပါ တည္ေနရာမ်ားအျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲ(၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အရြယ္အစားသတ္မွတ္ခ်က္

ပိုင္ဆိုင္မႈပံုစံ တိတိက်က်မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား တည္ရွိရာ နယ္ေျမမ်ား(KBA) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

မ်ားအျပင္ “ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး”ႏွင့္ “ထိခိုက္လြယ္ေသာ ေဂဟစနစ္မ်ား”73 အား အထူးအေလးေပးသည့္

(၁၇) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဖံုးလႊမ္းထားၿပီး တည္ေနရာေပါင္း (၁၃၂) ေနရာရွိသည္။ ထိုနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျမယာလက္ဝယ္ထားရွိမႈ ပံုစံမ်ိဳးစံု၊

အတြက္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ထိခိုက္ႏိုင္ေျခရွိပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ္လည္း

ပိုင္ရွင္မ်ိဳးစုံႏွင့္ အသံုးျပဳမႈမ်ိဳးစံု ပါဝင္ေနသျဖင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျမႇင့္တင္အားေပးႏိုင္ေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီး

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း(EIA) အျပည့္အဝလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဂဟစနစ္အမ်ားစုမွာ ၿခိမ္းေျခာက္
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေနႏိုင္ေျခမ်ားသည္။ ဥပမာေပးရေသာ္ ထိခိုက္လြယ္သည့္ ေဂဟစနစ္မ်ားတြင္ ကမ္းဦးေရတိမ္ပိုင္းမ်ား၊ ကႏၲာရမ်ား၊

သလို ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေနေပသည္။
•

လုပ္ငန္းစဥ္(အပိုင္း ၅ တြင္ ၾကည့္ပါ)ကို ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းရွိ အပိုဒ္ ၂ (ည) တြင္ အေကာင္း
ဆံုးရရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားေအာက္၌ ရည္ညႊန္းထားပံုရေသာ္လည္း ၄င္းကို ေနာက္ဆက္တြဲ ထပ္မံညႊန္းဆိုျခင္း မရွိသလို ပတ္ဝန္းက်င္

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ ကြာဟခ်က္မ်ား

ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း/ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ထိခုိက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစဥ္လိုက္လုပ္ငန္းစဥ္ကို

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ အေလ့အက်င့္ေကာင္း အမ်ားအျပား ပါဝင္ေသာ္လည္း
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ရမႈမ်ား ရွိ
ေနသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်ိန္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း

အသံုးခ် လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ဳိးလည္း မရွိေပ။
•

မ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းညႇိျခင္းကိုေဆာင္ရြက္ရန္ လို၊ မလို ရွင္းရွင္းရွင္းရွင္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဇီဝမ်ဳိးစံု

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ ဆိုးရြားသည့္ထိခိုက္မႈမ်ား က်ေရာက္ေစရန္ အလားအလာရွိသည့္ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္
မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) အား အျပည့္အဝ မလုပ္ေဆာင္ရျခင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ မည္သည့္စီမံကိန္းမ်ဳိးအတြက္ မည္သို႔ေသာ
ပတ္ဝန္းက်င္အကဲျဖတ္မႈ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ခြဲျခားသည့္စနစ္တြင္ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္းကိုသာ ေဆာင္ရြက္ရသည့္

မ်ဳိးကြဲမ်ားအား ထိန္းညႇိျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမရွိေသးပါ။
•

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား က်ေရာက္ေစသည့္ ပုဂၢလိက စီမံကိန္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္
သည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္ဆိုေသာ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိမူေဘာင္၌ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း

စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းကို အျပည့္အဝလုပ္ေဆာင္ရသည့္ စီမံကိန္းမ်ား74သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု နီးကပ္စြာ

ၾကပ္မတ္သူမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္မႈ အနည္းအက်ဥ္းသာ ေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္

တည္ရွိေနပါက ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားေနရသည့္ လူသားမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာသည့္

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းက႑အသီးသီးအတြက္ ထြက္ရွိလာမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ဆိုင္ရာ

ဆိုးက်ဳိးမ်ားသည္လည္း ထပ္ဆင့္ကဲ မ်ားျပားလာႏိုင္မည္ဟူေသာအခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပံု မရေပ။
•

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ ထိန္းညွိျခင္းကို ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း
ၾကြင္းက်န္သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ အေလ့က်င့္ေကာင္းမ်ား77ႏွင့္အညီ ဇီဝမ်ဳိးစံု

(EIA) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ျပဳစုေရးသားေသာ အခ်ိန္တြင္မူ အဆိုပါအားနည္းခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
•

ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစဥ္လုိက္လုပ္ငန္းစဥ္အား ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ အျခားသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစ
ေရးအတြက္ အေျခခံနည္းစနစ္အျဖစ္ က်င့္သံုးမႈပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ (CSBI ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္)။76 ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစဥ္လုိက္

ေတာင္တန္းမ်ား၊ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းဧရိယာမ်ားလည္း ပါဝင္သည္၊
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ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားပါ အပိုဒ္ (၂၅)တြင္ အဓိကအေရး ပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားတည္ရွိရာ
နယ္ေျမမ်ား(KBA)မ်ားအား ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ထို႔အျပင္ အဓိက အေရးပါေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား တည္ရွိရာနယ္ေျမမ်ား (KBA)

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) သို႔မဟုတ္ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE) လုပ္ေဆာင္ရန္ လို၊ မလို ဆုံးျဖတ္ရာတြင္

မႈအမ်ားအျပားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ ထိခိုက္လြယ္သည့္ အေနအထားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရၿပီး ဤအေျခအေနမ်ိဳးသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ထိခိုက္ပ်က္စီးလြယ္ေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားအား ထည့္သြင္းထားေသာ္

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ အဆိုပါအားနည္းခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ မည္သူမ်ားက မွီခိုေနသနည္း၊ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိုသို႔မွီခိုေနရသူမ်ား မည္သို႔ထိခိုက္နစ္နာၾက
သနည္း ဟူေသာအခ်က္မ်ားကို သိနားလည္ေအာင္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရည္ညႊန္းထား
ျခင္းမ်ား မရွိပါ။ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ အပိုဒ္
(၈၉ တ) တြင္ တစ္ႀကိမ္သာ ရည္ညႊန္းထားျခင္းရွိၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနမွထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ “နည္းဥပေဒ အပိုဒ္
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See MOECAF (2015). Environmental Impact Assessment Procedure (EIAP) Article 25. The Republic of the Union of Myanmar, Ministry of Environmental Conservation
and Forestry.
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အထက္ပါ footnote ၇၂ ကို ႐ႈပါ။ Article 28(j)
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See Annex I of the Environmental Impact Assessment Procedure.
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ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရံပံုေငြအတြက္ စီစဥ္ထားရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ ဤစာပိုဒ္တြင္ ရည္ညႊန္းထားပံုရသည့္ ဗဟိုရန္ပံုေငြသည္လည္း စီမံကိန္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပး
ေနသည့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
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CSBI (2015). A cross-sector guide for implementing the Mitigation Hierarchy. Cross Sector Biodiversity Initiative

77

ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ အေလ့အက်င့္ေကာင္းဆိုသည္မွာ ဤအေနအထားတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၆) ကို ဆိုလိုသည္။
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ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား အက်ိဳးအတြက္ စဥ္းစားေပးျခင္း

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း(EIA) လုပ္ငန္းစဥ္သည္ စိစစ္ျခင္း၊ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္
တင္ျပျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အကယ္၍ ပတ္

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည္ဟု ပတ္ဝန္း က်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ စိစစ္ျခင္း အဆင့္၌ ဤအခ်က္ကို ေစာလ်င္စြာ အေလးေပး၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ႀကိဳတင္အေလးထား ေဆာင္ရြက္
ျခင္းသည္ စီးပြားေရးအရ အက်ိဳးအျမတ္ရွိေပသည္။ ထိခုိက္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ အရာမ်ားကို လုပ္ငန္းအေစာပိုင္း အဆင့္တြင္ ႀကိဳတင္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး
ေရွာင္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ တတ္ႏိုင္သမွ် ထိခိုက္မႈနည္းေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ စရိတ္သက္သာၿပီး ထိေရာက္မႈလည္း ရွိသည္။ စီမံကိန္း

စစ္ေဆးျခင္း
•

ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား (IEE/EIA/EMP)တြင္ ဇီဝ

အေရးပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားတည္ရွိရာ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေနရာမ်ား)
ၿခံဳငံုေလ့လာျခင္း
•

ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ငန္းစဥ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ က်ေရာက္မည့္ ဆိုးက်ဳိး
မ်ားအား တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္သည္။78 ပံု(၂) တြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား

စီမံကိန္းေနရာသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ၿပီး အဓိကပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးကာ ျပႆနာမ်ား၊
အျခားေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကြာဟေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား သတ္မွတ္ရမည္။

အေျခခံေလ့လာမႈမ်ားကို ျပဳျခင္း
•

ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္
ထုတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြင္းဆင္းျခင္းႏွင့္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ (တိုက္႐ိုက္ေသာ္
လည္းေကာင္း သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္စပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း)

ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း
•

မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား မည္သို႔ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရမည္ ဟူေသာအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္
တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားမႈမ်ား မရွိေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ပတ္ဝန္းက်င္

ျပႆနာျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ အေျခေနမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ ဥပမာ - ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအတြက္
အေရးႀကီးသည့ေ
္ နရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည္တ
့ ည္ေနရာမ်ား (သဘာဝထိနး္ သိမး္ ေရးနယ္ေျမမ်ား၊ အဓိက

စတင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာ အခါမ်ဳိးမွ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ စီမံကိန္းဒီဇိုင္း ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္း၊ စီမံကိန္းတည္ေနရာ ေျပာင္း
လဲျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ထိန္းညႇိျခင္းတို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးကာ ကုန္က်စရိတ္လည္း ပိုမ်ားေစသည္။

www.mcrb.org.mm

ပံု (၂)။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၏ အက်ဳိးအတြက္ပါ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ရွိေသာ္ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ျခင္း အပါအဝင္ ပိုမိုေစ့စပ္
ေသခ်ာေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

info@myanmar-responsiblebusiness.org

သဘာဝတရား၊ အခ်ိန္သက္တမ္းႏွင့္ အကြာအေဝး၊ မူရင္းအတိုင္းျပန္ျဖစ္နိုင္ျခင္း၊ အတိုင္းအတာပမာဏ၊ ျဖစ္နိုင္
ေျခ၊ အတိုင္းအဆႏွင့္ သိသာထင္ရွားမႈမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရမည္။

ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း အစီအစဥ္
•

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ က်ေရာက္မည့္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေရွာင္ရွားရန္ (သို႔မဟုတ္) နည္းပါးေစရန္
ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစဥ္လိုက္လုပ္ငန္းစဥ္ကို အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သလို ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အစီအစဥ္မ်ား

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္၌ မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။79

တြင္လည္း ထည့္သြင္းရမည္။
တာဝန္ရသ
ိွ မ
ူ ်ားထံ ပတ္ဝန္းက်င္ထခ
ိ က
ုိ မ
္ ႈ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စမ
ီ ခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ ႈ အစီအစဥ္မ်ားအားတင္သင
ြ း္ ျခင္း

•

ဦးစားေပးထားသည့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ား၊ ဆက္စပ္ေနေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်
ေစမည့္နည္းလမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။

•

စီမံကိန္း ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာမ်ားကို ထုတ္ျပန္ရမည္။

သံုးသပ္ျခင္း
•

အစိုးရႏွင့္ အျခားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ မွတ္ခ်က္မ်ားအား တံု႔ျပန္ေျဖၾကားေပးရမည္။

•

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း/ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္အား လိုအပ္လွ်င္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္
ရမည္။

•

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ေဆြး
ေႏြးရမည္။

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း
•

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လိုက္
နာရမည္။

•
78

Hardner, J. et al. (2015). Good Practices for Biodiversity Inclusive Impact Assessment and Management Planning. Cross Sector Biodiversity Initiative

79

IPIECA/IOGP (2011) Ecosystem services guidance. Biodiversity and ecosystem services guide and checklists. IOGP Report Number 461. London, IPIECA and IOGP.;

ခန္႔မွန္းထားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၏ထိေရာက္မႈကို အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ
မ်ားအား ဆက္လက္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရမည္။

•

လိုအပ္သလို ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။

and Landsberg, F., Stickler, M., Henninger, N., Treweek, J. and Venn, O.(2013). Weaving Ecosystem Services into Impact Assessment: A Step-by-Step Method. World
Resources Institute. Washington, D.C.
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စိစစ္ျခင္း

ဤအဆင့္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား ရွိ၊ မရွိကုိ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်က္
အလက္မ်ား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အၾကမ္းဖ်င္း ရွာေဖြျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳလိုသည္။ ဤသို႔အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းရာတြင္
သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ရမ္ဆာေဘးမဲ့ေတာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ား၏ အခ်က္အလက္
ေဒတာမ်ားကို ရယူျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။

info@myanmar-responsiblebusiness.org

www.mcrb.org.mm

အကန္႔ ၅။ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ အေရးပါေသာေနရာမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ အရင္း
အျမစ္မ်ား
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစာၦန္
ထိန္းသိမ္းေရးဌာန (MONREC) nwcdfdmof@gmail.com
ႏိုင္ငံအဆင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာမဟာဗ်ဳဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(NBSAP)တြင္ အမ်ဳိးသား ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ ဦးစားေပးအခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးသား ျဖစ္ရန္ႏွင့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို

မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အစီအစဥ္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ညီလာခံႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံ

က်င့္သံုးျခင္းအေနျဖင့္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား တည္ရွိရာ

သည္ အခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအား တိုးခ်ဲ႕ျမႇင့္တင္ရန္လိုအပ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ခ်ိ

နယ္ေျမမ်ား(KBAs)၊ အေရးႀကီးေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားတည္ရွိရာနယ္ေျမမ်ား (IBA)ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈတန္ဖိုးျမင့္မားသည့္
နယ္ေျမမ်ား (HCVA)၊ မ်ဳိးသုန္းေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း ကင္းမဲ့ဇုန္မ်ားႏွင့္ ရြက္ပိတ္သစ္ေတာမ်ား80သည္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳေနရာႏွင့္ ထပ္တူက်ေန

ဖလွယ္ေရးစနစ္ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး(သားငွက္တိရစာၦန္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ)ကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ရန္လိုအပ္သည္။
http://www.myanmarchm.gov.mm/en_US/

ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္။ ဤအခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အကန္႔(၅)တြင္ ၾကည့္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားထင္ရွားသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ-

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား ခံစားရႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားကိုလည္း လုပ္ငန္းအေစာပိုင္းအဆင့္တြင္

•

ျမန္မာ့အဏၰဝါဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားေျမပံုစာအုပ္(သားငွက္တိရစာၦန္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕) http://marine.myanmarbiodiversity.org

ေစာလ်င္စြာ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ၿပီး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္လည္း ေဂဟစနစ္မ်ားအေပၚ မွီခုိေနရသူ

•

ျမန္မာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား https://myanmarbiodiversity.org/

မ်ားအား နားလည္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္ေခ် ရွိ၊ မရွိဟူေသာ

•

ျမန္မာ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မုခ္ဦး http://www.gms-eoc.org/resources/myanmar-environment-information-portal-2014-

•

ျမန္မာ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ https://programs.wcs.org/myanmar

•

One Map Myanmar https://www.facebook.com/OneMapMyanmar/

•

GEF/ဖန္တီးရာ (အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား) http://phandeeyar.org/

အခ်က္ကို သိရွိနားလည္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
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နယ္ပယ္အတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ျခင္း

ဤအဆင့္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သိသာထင္ရွားေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။ သို႔မွ

MyLAFF သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာ၊ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားေရး သစ္ေတာစသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝ
ေပးေသာ ဖိုရမ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ အလႈရွင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္

သာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကျပႆနာမ်ားအား အေလးေပးကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အခ်က္

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီမံကိန္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ ပညာေရးပုိင္းဆိုင္ရာမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ http://

အလက္မ်ားကြာဟမႈႏွင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈရွိေစမည့္ နယ္ေျမဧရိယာကို သတ္မွတ္ရန္၊ သင့္ေတာ္သည့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ

www.mylaff.org

နည္းစနစ္မ်ားအား အႀကံေပးႏိုင္ရန္ အစရွိသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားလည္း မထုတ္ျပန္ရေသးသည့္ သတင္းအခ်က္

ေယဘုယ်အားျဖင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈရွိေစမည့္ နယ္ေျမဧရိယာသည္ စီမံကိန္းဧရိယာထက္ လက္ေတြ႔တြင္ပိုမိုႀကီးမားၿပီး
စီမံကိန္းေၾကာင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲတို႔၏ တန္ဖိုးမ်ားအေပၚ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္စပ္၍ေသာ္
လည္းေကာင္း ထိခိုက္မႈမ်ားရွိလာႏိုင္သည့္ ေနရာလည္းပါဝင္သည္။ နယ္ပယ္တုိင္းတာ သတ္မွတ္ျခင္းတြင္ စီမံကိန္းတည္ေနရာသို႔ အနည္း

အလက္မ်ားကို သိမ္းထားႏိုင္သည္။ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား အခ်က္အလက္မ်ားမွာ •

Proteus Partners http://www.proteuspartners.org

•

Integrated Biodiversity Assessment Tool for Business (IBAT) (Birdlife International ၏ အေရးႀကီးေသာ ငွက္ဧရိယာမ်ား၊
ေဒသရင္း ငွက္ဧရိယာမ်ား၊ မ်ဳိးသုန္းေပ်ာက္ကြယ္မႈ ကင္းမဲ့ဇုန္မ်ား၊ တကမာၻလံုးရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားဆိုင္ရာ

ဆံုး တစ္ေခါက္သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္လိုအပ္ၿပီး ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္သလို စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခား

သတင္း အခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားတည္ရွိရာ နယ္ေျမမ်ား၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ အျခားေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားဟူသည္မွာ

hotspot ေနရာမ်ား၊ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ရွင္သန္က်က္စားမႈ ျမင့္မားသည့္ ေနရာမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္

စီမံကိန္း၏ ဒီဇိုင္းပံုစံ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ အခ်ိန္ကာလအား ေျပာင္းလဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္းတြင္ အသံုးျပဳမည့္
နည္းပညာအား ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းတည္ေနရာႏွင့္ အရြယ္အစားေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

အလက္မ်ား) http://www.ibatforbusiness.org
•

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) www.gbif.org

•

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ အေရးပါမႈရွိေသာ နယ္ေျမမ်ား www.biodiversitya-z.org

•

အျပည္ျပည္ဆင
ုိ ရ
္ ာ သဘာဝထိနး္ သိမး္ ေရးအဖြ႕ဲ (IUCN)၏ ၿခိမး္ ေျခာက္ခရ
ံ သည့္ ေဂဟစနစ္မ်ား၏ အနီေရာင္စာရင္း www.iucnrle.org

•

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕(IUCN)၏ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ား၏ အနီေရာင္စာရင္း www.iucnredlist.org

80
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http://www.intactforests.org/

•

Conservation gateway, Nature Conservancy http://www.conservationgateway.org/Pages/default.aspx

•

WWF ေဂဟေဒသမ်ား, wwf.panda.org/about_our_earth/ecoregions/about/

•

Intact Forest Landscapes, http://www.intactforests.org/index.html
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အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း

အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တန္ဖိုး (အနီးကပ္ဆံုး နယ္ေျမ
သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းဧရိယာပတ္ဝန္းက်င္ရွိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ နယ္ေျမ၊ ဥပမာအားျဖင့္ သက္ေရာက္မႈရွိေစမည့္ နယ္ေျမဧရိယာ)အား တိက်
ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္။ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားအား ေလ့လာမႈတြင္ ကြင္းဆင္းျခင္းျပဳလုပ္၍ သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္
က်က္စားရာေနရာမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို တိက်စြာ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားခံစားေနရေသာ ေဒသခံမ်ားသည္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ မည္သို႔မွီခိုရပ္တည္ေနေၾကာင္း အျပည့္အဝအကဲ
ျဖတ္ျခင္း ပါဝင္သင့္သလို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈရွိႏိုင္ေခ်ကိုလည္း အကဲျဖတ္ရာတြင္
ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။
•

စြန္႔ပစ္အညစ္အေၾကးမ်ား၊ ေျမေအာက္ ေရေၾကာင္းမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေဂဟစနစ္မ်ားမွရရွိသည့္
ကုန္ပစၥည္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆံုး႐ႈံးျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက သက္ေရာက္မႈရွိေစမည့္ နယ္ေျမဧရိယာအတြင္းရွိ ကြဲျပားျခားနားသည့္ သက္ရွိအမ်ဳိးမ်ဳိး ေနထုိင္က်က္စားရာ
•

•

•

သြယ္ဝိုက္ထိခိုက္မႈမ်ားတြင္ က်ဳးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို မေတာ္တဆ သယ္ယူပ်ံႏွံ႕ျခင္း၊ ျပည္တြင္း၌ ကူးေျပာင္း
ေရႊ႕လ်ားျခင္းအျပင္ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာသည့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။

ေရးဆြဲျခင္းလည္း ျပဳသင့္သည္။ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၄င္းကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ လူမႈအေျခခံေလ့လာမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္
အထူးအေလးေပးသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္မႈမ်ားတြင္ သက္ရွိမ်ားရွင္သန္က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္ေနရာမ်ား ဆံုး႐ႈံးျခင္းႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား (ဆူညံသံ၊
အလင္း၊ ကုန္းလမ္းေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ေရလမ္းေၾကာင္း၌ ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာမႈမ်ား လမ္းပိတ္မႈ)၊ အခိုးအေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္

မည္ျဖစ္သလို စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ေနထိုင္ေနေသာ အဓိကမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ အေျခအေနကိုလည္း ေလ့လာၾကည့္႐ႈရမည္

သြင္းၿပီးေသာအခါ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အက်ိဳးအျမတ္ကို ခံစားရသူမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ရမည္။

www.mcrb.org.mm

ထိခိုက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္ ကြ်မ္းက်င္ေသာပညာရွင္မ်ားမွ ခ်ိန္ဆေတြးေခၚေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီမံကိန္း

အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္းတြင္ ထိခုိက္မႈခံစားရမည့္ သက္ရွိမ်ားရွင္သန္က်က္စားရာ တည္ေနရာကို ေလ့လာရ

ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအားျပသသည့္ ေျမပံုအား ပထဝီေျမအေနအထားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ား (GIS) စနစ္ကို အသံုးျပဳ၍

info@myanmar-responsiblebusiness.org

•

ဆက္စပ္ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ထိခုိက္မႈမ်ား (ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္
ရွိေသာ)အားလံုးပါဝင္ၿပီး အျခားေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ ေဒသခံလူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရအပါအဝင္

မ်ဳိးသုန္းရန္ ျမင့္မားသည့္ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ ရွင္သန္ က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့အဆင့္

အျခားသူမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ)ႏွင့္ အျခားေနာက္ခံဖိအားမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ထိန္းကြပ္ထားျခင္း မရွိျခင္း

သို႔မဟုတ္ ကမာၻ႕အဆင့္၌ မ်ဳိးသုန္းရန္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ား၊ (ဥပမာ - အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး

ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ အျခားအခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ စီမံကိန္းတစ္ခုတည္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို သီးျခားထုတ္၍

အဖြဲ႕ (IUCN) ၏ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ား၏ အနီေရာင္စာရင္း)

အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ဳိးထက္ မိမိစီမံကိန္းအနီးရွိ အျခားစီမံကိန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္းအားျဖင့္ ထိခိုက္မႈ

က်က္စားနယ္ေျမ ကန္႔သတ္မႈရွိေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ား (ဥပမာ-က်က္စားနယ္ေျမ အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းကီလိုမီတာ ၅ဝဝဝဝ ေအာက္

မ်ား၏ ပိုမိုတိက်ေသာ အေျခအေနကို နားလည္သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။84

ရွိေသာ ကုန္းေနသတၱဝါမ်ား၊ က်ယ္စားနယ္ေျမ အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းကီလိုမီတာ ၁ဝဝဝဝဝ ေအာက္ရွိေသာ ပင္လယ္ျပင္ေန
သတၱဝါမ်ား၊ က်က္စားနယ္ေျမ ကန္႔သတ္မႈရွိေသာ အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ ပညာရွင္မ်ားထံ အႀကံဉာဏ္ေတာင္းသင့္

၄.၇။

သည္။

ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္သည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာမည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားအား ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား

•

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား

အား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ လက္ရွိႏွစ္မ်ားတြင္ ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစဥ္လိုက္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ

•

ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား81 အမ်ားအျပားေနထိုင္ရာ နယ္ေျမမ်ား

•

ဇီဝဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္မ်ားပါ82 အဓိကျဖစ္စဥ္မ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ နယ္ေျမမ်ား

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၏ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္ေကာင္းမ်ားကို“ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား၏ အေျခခံအခ်က္အလက္
မ်ား ေကာက္ယူျခင္းဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား”ဟူေသာ စာတမ္းထဲတြင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။83

၄.၆။ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း

ထိခုိက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္

က်ေရာက္လာသည့္ ထိခုိက္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ စတင္လက္ခံက်င့္သံုးေနၿပီ ျဖစ္သည္(အပိုင္း
၅ တြင္ၾကည့္ပါ)။ ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ၾကြင္းက်န္ေနေသးေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားကို အေလ်ာ္ေပးျခင္း၊
တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိန္းညႇိျခင္း လုပ္ေဆာင္၍ ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစဥ္လိုက္
လုပ္ငန္းစဥ္ကို အတိအလင္း ရည္ညႊန္းထားျခင္းမရွိ(ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ) ေသာ္လည္း အဆိုပါ ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစဥ္လိုက္လုပ္ငန္း
စဥ္ပါ အခ်ဳိ႕ေသာအဆင့္မ်ားအား ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားသည္။85 အထူးသျဖင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအတြက္ ထိန္းညႇိျခင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူ၍
လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ အေျခအေနေပးလွ်င္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ အေလ့

ထိခုိက္မႈျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ႏႈန္းႏွင့္ ၄င္း၏အေရးပါမႈကို အကဲျဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ ထိခိုက္မႈ(ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ)ကို ဆံုးျဖတ္သည္။ ထိခိုက္မႈ၏

အက်င့္ေကာင္းမ်ား86ႏွင့္အညီ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ေနလ်က္ရွိေသးသည့္ ထိခိုက္မႈမ်ားအားလံုးအတြက္ ယင္းသို႔ေသာ

အေရးပါမွာမူ သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္၏ တန္ဖိုးႏွင့္ ရွင္သန္က်က္စားေနသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအျပင္ ထိခိုက္မႈ၏ပမာဏ၊

ထိန္းညႇိျခင္းမ်ဳိး မလုပ္မေနရျဖစ္သေလာ သို႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသေလာ ဟူသည့္အခ်က္မွာ ရွင္းလင္းမႈ မရွိေပ။ ထိန္းညႇိေပးသည့္

သက္ေရာက္မႈအတိုင္းအတာ၊ ျပန္လည္ ကုစားႏိုင္ျခင္း ရွိ၊မရွိ စသည့္အခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္သည္။

အေလ့အထသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ သိရွိက်င့္သံုးမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရန္ လိုအပ္သလို
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိန္းညႇိျခင္းမူဝါဒကို ျပဌာန္းျခင္းအားျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပါ ၎အပိုင္းကို
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သတ္မွတ္ထားသည့္ တည္ေနရာတြင္သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္၌ မ်ားျပားလွသည့္အေရအတြက္ျဖင့္ စုေဝးၿပီး စားေသာက္ျခင္း၊ မ်ဳိးပြားျခင္း၊ အနားယူျခင္းမ်ား (ေရႊ႕ေျပာင္းခ်ိန္တြင္) ျပဳသည့္
မ်ဳိးစိတ္မ်ားျဖစ္သည္။ Biodiversity A to Z.
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အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တည္ေနရာ၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၊ အပူခ်ိန္၊ ဘူမိေဗဒတို႔သည္ ဇီဝဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္မ်ားအား လႊမ္းမိုးႏိုင္ျပီး

၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ သီးျခားကြဲထြက္ေနသည့္ ေတာင္ေပၚထိပ္ပိုင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ မ်ဳိးဗီဇထူးျခားသည့္ သတၱဝါအုပ္စုမ်ား ေပၚထြက္လာေစသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အဆိုပါေနရာ
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UNEP-WCMC (2014). Biodiversity A-Z. UNEP-WCMC, Cambridge, UK (Accessed 27-09-2018)

မ်ားတြင္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အရ တမူထူးျခားသည့္ တကမာၻလံုးအဆင့္တြင္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ား ရွင္သန္ေနထိုင္ေနတတ္သည္။
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See MOECAF (2015). Environmental Impact Assessment Procedure (EIA P), Article 91(e). The Republic of the Union of Myanmar, Ministry of Environmental Conservation and Forestry

Gullison, R.E., J. Hardner, S. Anstee, M. Meyer. 2015. Good Practices for the Collection of Biodiversity Baseline Data. Prepared for the Multilateral Financing Institutions
Biodiversity Working Group & Cross-Sector Biodiversity Initiative
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အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးရာေရာက္သည္။ ထိန္းညႇိျခင္းဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအေၾကာင္းကို ဤစာတမ္း၏အပိုင္း
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ဤအေျခအေနတြင္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းဆိုသည္မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၆ ကို ဆိုလိုသည္။
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၅

ထိခိုက္မႈအား ေရွာင္ရွားျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေစေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး အစီအစဥ္
(သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ခြဲမ်ားတြင္)မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား
ကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးအစီအစဥ္တြင္ ၿခံဳငံု၍ထည့္သြင္းႏိုင္သလို သီးျခားဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး အစီ
အစဥ္လည္း ေရးဆြဲႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ထည့္သြင္းရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သလို လုပ္ငန္း တစ္ခုခ်င္း

ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား

အတြက္ သက္ဆိုင္သည့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး သို႔မွ
သာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သိနားလည္ၿပီး ေျခရာခံႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
၅.၁။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) ၏လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။

၄.၈။ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း

၅.၂။

လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ (၆)ႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္မႈ။

စီမံကိန္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကိုင္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လို

၅.၃။

ဇီဝမ်ိဳးစံမ
ု ်ိဳးကြဆ
ဲ င
ုိ ရ
္ ာ သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားအား ကိင
ု တ
္ ယ
ြ ေ
္ ျဖရွငး္ ရန္ ထိခက
ို မ
္ ေ
ႈ လွ်ာ့ခ်ေရး အစဥ္လက
ုိ လ
္ ပ
ု င
္ န္းစဥ္အား အသံးု ျပဳျခင္း။

အပ္သည္။ သို႔မွသာ ထိခုိက္မႈအတိုင္းအတာသည္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္၊ မျဖစ္ႏွင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားအား ေရွာင္ရွားျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်

၅.၄။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ထိန္းညႇိေပးျခင္း။

၅.၅။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား။

၅.၆။

ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထပ္ေဆာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား။

၅.၇။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္ပရွိ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား။

ေစျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိတို႔ကို အတည္ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္သလို အေလွ်ာ့အတင္းမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား အခ်ိန္မီ ထိေရာက္မႈရွိစြာျဖင့္
ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိ၊ မရွိ ေျခရာခံ ေလ့လာသင့္သည္။

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ အေလ့
အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို သိရွိထားသင့္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ `ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိထားျခင္းျဖင့္ ဇီဝ
မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈကို မည္သို႔တားဆီးႏိုင္မည္။ ေလွ်ာ့ခ်ေစႏိုင္မည္၊ ခန္႔ခြဲရမည္ႏွင့္ ၾကြင္းက်န္ေနသည့္ ထိခိုက္မႈမ်ားအား
ထိန္းညႇိေပးရမည္ဆိုေသာ အခ်က္မ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးသည္။ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔အား အႀကံေပးသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေဂဟစနစ္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း
မရွိသည့္ လစ္ဟာခ်က္မ်ားရွိေသာ္ ၎အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ကိုးကားခ်က္အေနျဖင့္ စီမံကိန္းလည္ပတ္စဥ္
တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဤအပိုင္းတြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

၅.၁။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) ၏ လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း(IFC)မွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (၂ဝ၁၂
ခုႏွစ္တြင္ ျပဳျပင္ထားေသာ)87 အျဖစ္ အခ်က္ႀကီး (၈) ခ်က္ ခ်မွတ္ထားသည္။ ၎စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ IFC ၏ ေဖာက္သည္မ်ားအေနျဖင့္
ပုဂၢလိကက႑ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚလာေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ
တာဝန္မ်ားပါဝင္ၿပီး ေယဘုယ်ႏွင့္ က႑အလိုက္ဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးနည္းနာမ်ားကို ထည့္သြင္းထား
သည္။ အဆိုပါစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ ေစ်းကြက္ရွိ ပုဂၢလိကစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာအရ သင့္ေတာ္ေသာနည္းလမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။
ဤစံႏႈန္းမ်ားသည္ ဇီဝမ်ိဳစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။88 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ား
အတြက္ ဤစံႏႈန္းမ်ားသည္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သလို အီေကြတာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္
ဘဏ္ေပါင္း (၉၁)ဘဏ္ႏွင့္ အျခားဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ထားသည္။
87

ဤအေျခအေနတြင္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းဆိုသည္မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၆ ကို ဆိုလိုသည္။

88

ဥပမာအားျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အီေကြတာစည္းမ်ဥ္းပါ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၉၁ ခု အျပင္ အျခား ဖြံ႕ျဖိဳးေရး
ဘဏ္မ်ား၊ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕၏ ထုတ္ကုန္ေအဂ်င္စီမ်ားမွလည္း လိုက္နာက်င့္သံုးႀကသည္။
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အခ်ဳိ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ေငြေၾကးလက္ခံရယူထားသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရယူထားသည္
ျဖစ္ေစ ဤစံႏႈန္းမ်ားကို ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈတြင္ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကသည္။
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လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၆)ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မႈ

လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္(၆)သည္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မႈေပၚ အေျခခံေသာနည္းျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ

လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္(၆)ျဖစ္သည့္ “ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ သက္ရွိ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားကို ေရရွည္

သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထိန္းသိမ္းထားေသာေနရာ (modified)၊ သဘာဝအတုိင္း တည္ရွိေန

တည္တံ့ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ၎၏ ညႊန္ၾကားခ်က္စာစု”

ေသာေနရာ (natural)၊ သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနေသာေနရာ (critical) ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္ရိွမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ

89

တြင္ ပုဂၢလိက က႑ စီမံကိန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္(၃)

ခုႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ မူေဘာင္တစ္ခုကို ေဖာ္ျပထားသည္။
၁။ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား အကာအကြယ္ေပး၍ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္။
၂။ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရမည္။
၃။ ထိုက္သင့္ေလ်ာ္ကန္သည့္အခ်ိန္တြင္ သဘာဝသယံဇာတထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ နုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဟူေသာ အေျခအေနႏွစ္ရပ္လံုးကို မွ်တစြာ

ေနရာမ်ားအတြင္း က်ေရာက္ေနျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဟူသည့္အေပၚ မူတည္သည္။ စီမံကိန္းတစ္ခု၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းအား လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၆)ႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ
အတိုင္း ျဖစ္သည္။
•

စနစ္မ်ား၊ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား) ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားဆုိင္ရာ အေရးပါမႈအား တိုင္းတာဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အျခားေသာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို က်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ သက္ရွိ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္

ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား၊ သတၱဝါအေရအတြက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ မည္သို႔ကြာျခားေၾကာင္း အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေန

စီမံခန္႔ခြဲရမည္။
ေအာက္ပါ အကန္႔ ၆ သည္ လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၆) အား ၿခံဳငံုသံုးသပ္ထားသည္။90

အကန္႔ ၆။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC)၏ လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၆) ၏ အဓိက
အဂၤါရပ္မ်ား
•

အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မႈေပၚ အေျခခံေသာနည္းျဖင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သက္ရွိ

သည့္သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္အား ဆန္းစစ္ျခင္း (Critical Habitat Assessment)ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။
•

ကာကြယ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေနရာမ်ားတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါေနရာ အသီးသီးတြင္ မည္သို႔ေသာ
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္၊ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိခုိက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး
အစဥ္လိုက္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုပ္ကိုင္သင့္သည္။
•

•

ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းပံုစံ။ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနသည့္ သက္ရွိမ်ားရွင္သန္က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားႏွင့္ သဘာဝအတိုင္း တည္
ရွိေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းပံုစံကို ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

•

ထိန္းညႇိျခင္း။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရွာင္ရွားမႈမ်ား၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းျခင္းနည္းမ်ားအား အသံုးခ်ၿပီးမွသာ မလြဲေရွာင္
သာသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး၌ ထိန္းညွိျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။

တို႔ ရွင္သန္က်က္စားေနထိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ားကို အမ်ဳိးအစား ၄ မ်ဳိး ခြဲျခားထားသည္။ ၎တို႔မွာ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းထား
ေသာ (modified)၊ သဘာဝအတုိင္း တည္ရွိေနေသာ(natural)၊ သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ (critical) ႏွင့္ ဥပေဒအရ

တည္ေနရာတစ္ခု၏ (ဥပမာ-မ်ဳိးသုန္းမည့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ၊ က်က္စားနယ္ေျမ ကန္႔သတ္မႈရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ေဂဟ

•

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္းပံုစံ။ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္
အားအကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ အကိ်ဳးအျမတ္ကို ခ်င့္တြက္ရန္ လံုေလာက္သည့္ ေရရွည္အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

•

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ စီမံကိန္း၏ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိရမည္။

လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၆) အရ စီမံကိန္းေၾကာင့္ “ဦးစားေပး ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား” အေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိ
ေသာ္လည္းေကာင္း အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္စီမံကိန္းမွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအတြက္ မွီခိုေနသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ

ျပင္ဆင္မြမ္းမံထိန္းသိမ္းထားေသာ သက္ရွိမ်ားရွင္သန္က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား (modified habitats) သည္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မႈ

မ်ား (ဥပမာ-ေရ)အေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား က်ေရာက္လာႏိုင္ေျခရွိေသာ္လည္းေကာင္း ၎ဦးစားေပး ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္

နည္းပါးသည္ (ျခြင္းခ်က္အခ်ဳိ႕မွလြဲ၍)။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေနရာက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ကို မြမ္းမံထားၿပီး ေဒသရင္းမဟုတ္ေသာ မ်ိဳးစိတ္

မႈမ်ားကို စနစ္တက်သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ မည္သည့္ သက္ေရာက္မႈကိုမဆို ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အသံုးျပဳ၍

အမ်ားအျပား ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္ရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္။

သဘာဝအတိုင္း သက္ရွိမ်ားရွင္သန္က်က္စားရာ ေနရာမ်ားသည္ အမ်ားစုအားျဖင့္ ေဒသမ်ိဳးရင္း မ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ အေလးထားၿပီး သဘာဝႏွင့္ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးခင္းမ်ားဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းမ်ား၌ အရင္းအျမစ္မ်ားကို လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ သက္ဆိုင္သည့္
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးခ်၍ ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲသင့္သည္။

အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာေနရာမ်ားသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ တန္ဖိုးျမင့္မားၿပီး ေအာက္ပါ
အခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီသည္။
•

မ်ဳိးသုန္းလုနီးပါး အႏၲရာယ္ရွိေသာ (ႏွင့္/သို႔ ) မ်ဳိးသုန္းရန္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ားအတြက္ အေရးပါထင္ရွားသည္။

•

ေဒသရင္း မ်ိဳးစိတ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) က်က္စားနယ္ေျမ ကန္႔သတ္သည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားအတြက္ အေရးပါထင္ရွားသည္။

•

တစ္ကမာၻလံုးအဆင့္၌ ထင္ရွားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္တတ္သည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား (ႏွင့္/သို႔) မ်ိဳးစိတ္ အစုအေဝးမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပး
ထားသည္။
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•

ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈႏႈန္း ျမင့္မားေသာ (သို႔မဟုတ္) ထူးျခားကြဲျပားသည့္ ေဂဟစနစ္မ်ား ျဖစ္သည္။

•

ဇီဝဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္မ်ားပါ အဓိကျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဧရိယာမ်ားျဖစ္သည္။91
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လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္(၆) အရ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။
•

အသားတင္ မဆံုး႐ႈံးေစေရး။
ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား၏ လက္ရွိတန္ဖိုး

မျပဳရ။ (မြမ္းမံထားေသာ သက္ရွိမ်ားရွင္သန္က်က္စားရာေနရာမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့
ေသာ အေျခအေနမ်ားမွအပ)
အသားတင္ဆုံး႐ႈံးမႈ မရွိေစရန္ ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး အစဥ္လိုက္လုပ္ငန္းစဥ္ကို အသံုးျပဳရမည္။

•

စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္။

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚ

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚ

ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစျခင္း

ေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္ေစျခင္း

အလားအလာရွိသည့္ သက္ေရာက္မႈ

ထုိ႔အျပင္ လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္(၆)အရ စီမံကိန္းမ်ားသည္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနသည့္ သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ ေနရာ

ေရွာင္ရွားျခင္း

မ်ားကို ထိခိုက္ေစျခင္း မရွိေစရ။ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ သဘာဝအတုိင္းတည္ရွိေနေသာ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထိန္းသိမ္းထားေသာ

အလားအလာရွိသည့္ သက္ေရာက္မႈ

သက္ရွိပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အေျခအေန မေပးေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား တန္ဖုိး
အေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္ေျခ မရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကမာၻအဆင့္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ မ်ိဳးသုန္းလုနီးပါး အႏၲရာယ္

ေရွာင္ရွားျခင္း

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

ေရွာင္ရွားျခင္း

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္(သို႔မဟုတ္) မ်ိဳးသုန္းရန္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္တို႔အား အခ်ိန္အပိုင္းအျခားတစ္ခုအတြင္း သက္ရွိအေရအတြက္ နည္းပါး
ေစျခင္း မရွိေစလွ်င္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္သည္။ အသားတင္ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ေစျခင္းနည္းကိုလည္း စီစဥ္ေရး
ဆြဲရမည္။

အလားအလာရွိသည့္
သက္ေရာက္မႈ
ျပန္လည္

အလားအလာရွိသည့္

အစားထိုးျခင္း

သက္ေရာက္မႈ

လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္(၆)အရ ဦးစားေပး ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စနစ္တက် သံုးသပ္ေလ့လာခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္

ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း/

လိုအပ္သည္။ ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏုိင္ေျခရွိၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအတြက္

ထိန္းညႇိေပးျခင္း

မွီခိုအားထားေနရေသာ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ-ေရ)ကို ဆိုလိုသည္။
သဘာဝသီးႏွံႏွင့္ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံ စိုက္ခင္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရး၊ ေျမယာမဲ့ ေရေပၚစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ငါးလုပ္ငန္း အစ
ရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းက႑အသီးသီးရွိ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို

www.mcrb.org.mm

ပံု (၃)။ ထိခိုက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစဥ္လိုက္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းညႇိျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္။

စီမံကိန္းမ်ားသည္ သဘာဝအတုိင္းတည္ရွိေနေသာ သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ ေနရာမ်ား (natural habitat) ကို ေျပာင္းလဲျခင္း

•

info@myanmar-responsiblebusiness.org

အသားတင္ မဆံုး႐ႈံးျခင္း

အသားတင္ အျမတ္

အရင္းအျမစ္။ BPOP - Biodiversity Offsets Handbook မွ ရယူျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အသံုးခ်၍ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၆)

ေရွာင္ရွားျခင္းနည္းလမ္းသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို တစ္ပါတည္း

တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါအေျခခံ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိုက္နာက်င့္သံုးႏုိင္ရန္ ကမာၻအဆင့္ ေဒသတြင္းအဆင့္၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ရွိ

ဖယ္ရာွ းႏိင
ု သ
္ ျဖင့္ အထိေရာက္ဆးုံ အဆင္ျ့ ဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေရွာင္ရာွ းျခင္းနည္းလမ္းအျဖစ္ အသံးု ျပဳႏိင
ု သ
္ ည္။

အေလ့အက်င့္မ်ားကို တညီတညြတ္တည္း သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းရွိပါက ၎တို႔ကိုလည္း လိုက္နာက်င့္သံုးသင့္သည္။

•

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား၊ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တန္ဖိုးျမင့္မားသည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာတည္ေနရာမ်ားမွ ေဝးကြာသည့္ေနရာသို႔
စီမံကိန္းမ်ားကို ေရႊ႕ဆိုင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ဳိး လုပ္ႏုိင္သည္။ ဤသို႔ ေရွာင္ရွားျခင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက စီမံကိန္းအေစာပိုင္းကာလတြင္

၅.၃။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ထိခုိက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစဥ္လိုက္လုပ္ငန္းစဥ္အား

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ားကို စိစစ္ရမည္ျဖစ္သလို စီမံကိန္းတည္ေနရာ၏ အျခားအစားထိုးအျဖစ္

အသံုးျပဳျခင္း။

အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ားကို ဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေရွာင္ရွားျခင္းသည္ အႀကီးစားေရွာင္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းတည္ေနရာ၏
လ်ာထားခ်က္ပံုစံမ်ားကို ေျပာင္းလဲၿပီး စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း၌ အေျခခံလိုအပ္သည့္ အေသးစားအေဆာက္အဦမ်ားသာ ေဆာက္လုပ္

ထိခုိက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစဥ္လိုက္လုပ္ငန္းစဥ္ကို အသံုးျပဳ၍ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ား အေပၚက်ေရာက္ခဲ့သည့္ သက္ေရာက္မႈ

ျခင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

မ်ားအား ေျဖရွင္းျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ အေလ့က်င့္ေကာင္း92 တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္း
စဥ္တြင္လည္း ဤနည္းစနစ္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎သည္ ႐ိုးရွင္းေသာမူေဘာင္တစ္ခု (ေရွာင္ရွား-ေလွ်ာ့ခ်-ျပန္လည္ျဖည့္တင္း-အေလ်ာ္

•

မိုင္းခြဲျခင္း၊ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္း အသံုးျပဳသင့္သေလာ ပိုက္လိုင္းခ်သင့္သေလာ အစရွိသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျပဳျခင္း)

ေပး/ထိန္းညႇိျခင္း)ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ား နည္းပါးေအာင္ ျဖစ္ႏိုင္
ပါက အသားတင္ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိေအာင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ဇီဝမ်ဳိးစံု
မ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္သည္ (ပုံ ၃ တြင္ ၾကည့္ပါ)။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈလမ္းစဥ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း (ဥပမာ- ေဖာက္ခြဲေရးမ်ားလုပ္မည့္အစား အေပၚယံသာ

ထိခိုက္မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေစႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
•

လမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရဆိုးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ေျမေအာက္ ဥမင္လိႈဏ္ေခါင္းမ်ား ေဖာက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေရဆိုးထုတ္လုပ္မႈအတြက္
ေျမကို ထိန္းသိမ္းျခင္း အစရွိသည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား။

•

အခ်ိန္အခါေပၚမူတည္၍ ေရအသံုးခ်မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ား တရားမဝင္အမဲလိုက္မႈေလ်ာ့နည္းေအာင္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား
ခ်ျခင္း အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း။

92
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CSBI (2015). Mitigation Hierarchy Guide. Cross Sector Biodiversity Initiative

•

အခ်ိဳ႕ေသာ ရွားပါးသည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအား ေနရာျပန္လည္ခ်ထားရန္ လိုအပ္လာႏိုင္ျခင္း။
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ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးျခင္းသည္ ပ်က္စီးသြားေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားကို ျပဳျပင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) မူလအေျခအေနသို႔

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ ထိန္းညႇိေပးျခင္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ကုန္းေျမ သို႔မဟုတ္ ေရထုဧရိယာမ်ားအား ကာကြယ္

ေရာက္ေအာင္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးျခင္းကို ညႊန္းဆိုၿပီး စီမံကိန္းအေနျဖင့္ ထိခုိက္မႈမ်ားမျဖစ္ပြားေအာင္ မေရွာင္ရွားႏိုင္ (သို႔မဟုတ္)

ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဖယ္ခ်န္ထားျခင္း၊ မ်ဳိးစိတ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ ရွင္သန္က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္

ေလ်ာ့က်ေအာင္မလုပ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အသံုးျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းျခင္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စိန္ေခၚမႈ

ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာလုပ္ငန္းရပ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ၎ဧရိယာမ်ားအား အသံုးျပဳ၍ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားကို

မ်ားၿပီး ေရွာင္ရွားျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေလာက္ မေသခ်ာသလုိ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားၿပီး အခ်ိဳ႕သက္ရွိမ်ားေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္း

ဖန္တီးျခင္း၊ ရိွရင္းစြဲ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ၾကားခံနယ္ေျမအျဖစ္ထားရွိျခင္း၊ သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ

က်င္မ်ားသည္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းရန္ ခက္ခဲသည္။ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းအင္အား အမ်ားအျပား အသံုးျပဳရ

ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း

ေသာ္လည္း ဤနည္းအားျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရေစသည္။ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းျခင္းသည္ ေျမယာအခင္း

ရွိ (သို႔မဟုတ္) ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာနယ္ေျမအတြင္းရွိ ဦးစားေပးထိန္းသိမ္းေပးသင့္သည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္)

အက်င္းႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္းရွိ သက္ရွိမ်ားရွင္သန္က်က္စားရာေနရာမ်ားကို ဆက္သြယ္ေပးႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးလည္းျဖစ္သည္။

စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။

ထိန္းညႇိျခင္းသည္ စီမံကိန္းပေယာဂေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ ဆိုးရြားသည့္ ၾကြင္း က်န္ေနေသးေသာထိခုိက္မႈမ်ား၊

ထိန္းညႇိေပးျခင္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲႏိုင္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားသည္။ ထို႔အျပင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၏ တန္ဖိုးအလံုးစံုအား

ေရွာင္ရွားျခင္း-ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း-ျပန္လည္ျဖည့္တင္းျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ က်န္ရစ္ေနသည့္ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္အတြက္

ထိေရာက္စြာ ထိန္းညႇိေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိန္းညႇိေပးျခင္းသည္ အျခားေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္

စီမံထားသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ တုိင္းတာႏုိင္သည့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ရလာဒ္မ်ားျဖစ္သည္။93 အေသး

မျဖစ္မေနအသံးု ျပဳရမည္အ
့ ခါမ်ဳိးတြငသ
္ ာ အသံးု ျပဳသင္သ
့ ည္။ သိေ
႔ု သာ္ ထိနး္ ညႇေ
ိ ပးျခင္းသည္ ဘ႑ာေရးလိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ားရွေ
ိ နေသာ သဘာဝ

စိတ္ကို ေနာက္လာမည့္အပိုင္းတြင္ ဖတ္႐ႈပါ။

ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမစနစ္အတြက္ အေရးႀကီးလိုအပ္ေငြကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္။

၅.၄။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ထိန္းညႇိေပးျခင္း

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔သည္ ထိန္းညွိျခင္းအား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည္။
အခ်ိဳ႕တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ရန္ပံုေငြမ်ား ထိန္းသိမ္းထားေသာ ထားရွိၾကသည္။ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ ထိန္းညႇိျခင္းအတြက္

ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအရ94 ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ထိန္းညႇိျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အသားတင္ ဆုံး႐ႈံးမႈမရိွေစေရးျဖစ္ၿပီး

အၿမဲမျပတ္လိုအပ္ေသာ ကုန္က်ေငြမ်ားကို ဖြံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအရာရွိမ်ားမွ ေပးစြမ္းႏုိင္ရန္ ဤသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသးေသာ အေျခအေနႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ကုန္းေျမ (သို႔မဟုတ္) ေရထဲရွိ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား အသားတင္

ရန္ပံုေငြမ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ လံုေလာက္သည့္ေငြရရွိပါက ပေဒသာပင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး

တိုးပြားေစေရးျဖစ္သည္။ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားေသာဧရိယာႏွင့္ ၄င္းဧရိယာအတြင္းရိွ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ စုေဝးေနထိုင္မႈေပၚမူတည္၍

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ (မူေသမဟုတ္ေသာ) ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြအျဖစ္ ထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အသားတင္ဆးံု ႐ႈးံ မႈမရိျွ ခင္းႏွင့္ အသားတင္တးုိ ပြားျခင္းကို အကဲျဖတ္သည္။ ထိနး္ ညႇျိ ခင္းသည္ ေငြေၾကးအေလ်ာ္ေပးျခင္းကဲသ
့ ေ
႔ုိ သာ အျခား
နည္းလမ္းမ်ားထက္ယွဥ္လွ်င္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားဆံုး႐ႈံးမႈေလ်ာ့ပါးေစေရးအတြက္ ပိုမိုစနစ္က်၍ တည္တ့ံေကာင္းမြန္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္း
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။95

အကန္႔ ၇။ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ထိန္းညႇိေပးျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား95
•

ေနာက္ဆက္တြဲ ထိန္းသိမ္းမႈရလာဒ္မ်ား - ထိန္းညႇိျခင္းသည္ အျခားအေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ထိန္းသိမ္း
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားထက္သာလြန္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားေပးအပ္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ဘ႑ာေၾကးလံုေလာက္စြာရရွိၿပီး
ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္ရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမကို ရန္ပံုေငြထပ္မံခ်ေပးျခင္းသည္ အသားတင္အကိ်ဳးအျမတ္
ရရွိမည္မဟုတ္ေပ။

•

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈျပဳျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္သည့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းညႇိျခင္း ျဖစ္ေပၚလာေစေရး၏
အဓိကအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၊ အစိုးရ၊ နယ္ပယ္စံုအဖြဲ႕အစည္း
မ်ား၊ ပညာေရးသို႔မဟုတ္ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈရွိေသာ ပတ္သက္
ဆက္ႏြယ္သူမ်ား အမ်ားအျပားရွိသည္။ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိခိုက္မႈခံစားရႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ ေဒသခံမ်ား၊ အျခား
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားဆုိင္ရာ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစသည့္
အေျခခံက်ေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိန္းညႇိျခင္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားမွာ
အစိုးရႏွင့္အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဇယား (၅)၌ ထိန္းညႇိျခင္းအစီအစဥ္ လုပ္ေဆာင္ရာ
တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

တူညီမႈ - ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထိန္းညႇိေပးခံရသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား အသားတင္တိုးပြားျခင္းသည္ နဂိုရွိရင္းစြဲ
မ်ိဳးစိတ္ႏွင့္တူညီသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ား၊ တူညီသည့္ သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား၊ တူညီသည့္ ေဂဟစနစ္မ်ား၊
(သို႔မဟုတ္) ေဂဟလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ျဖစ္သင့္သည္။

•

ပတ္သက္ဆက္ႏယ
ြ သ
္ မ
ူ ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းႏွင့္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ - ပတ္သက္ဆက္ႏယ
ြ သ
္ မ
ူ ်ား ထိေရာက္စာြ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္
ရြကျ္ ခင္းသည္ အေရးႀကီးသလို ၄င္းတိ၏
႔ု ေဆြးေႏြးတုင
ိ ပ
္ င္မရ
ႈ လာဒ္မ်ားကို ျပည္သမ
ူ ်ားႏွငမ
့္ ်ွ ေဝေပးျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးသည္။

•

မွ်တမႈ - ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းညႇိေပးျခင္းကို မွ်တသည့္နည္းျဖင့္ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္
ေဒသခံမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း အထူးအေလးေပး ေလးစားလိုက္နာေပးသင့္သည္။

•

တည္ၿမဲမႈ - ထိန္းညႇိေပးျခင္းသည္ အၿမဲတမ္း သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္မႈမ်ားၾကြင္းက်န္သည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး တည္တံ့သင့္သည္။
စီမံကိန္းအမ်ားစုအတြက္မူ ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ အၿမဲတမ္း က်န္ရစ္ေနႏိုင္သည္။

93

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ သက္ရွိသဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏
၂၀၁၂ တြင္ ထြက္ရွိေသာ လုပ္ေဆာင္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္ (၆)။
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•

ဇယား ၅။ ထိန္းညႇိေပးရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
နည္းပညာႏွင့္

•

ေဂဟေဗဒ
႐ႈေထာင့္မ်ား

ထိန္းညႇိေပးမည့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမ်ားအား စာရင္းျပဳစု၍
ေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိပါသလား။

•

ထိခုိက္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း အစဥ္လိုက္လုပ္ငန္းစဥ္ (ကနဦး ေရွာင္ရွားျခင္း၊ ထို႔ေနာက္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္
ျဖည့္တင္းျခင္းႏွင့္ ထိန္းညႇိျခင္း)သည္ လံုေလာက္သည့္စာရြက္စာတမ္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကား၍
မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ထားပါသလား။

•

ေရရွည္

•

ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္
တရားဥပေဒ

•

႐ႈေထာင့္

•

အဆိုျပဳထားေသာ ထိန္းညႇိေပးရမည့္ ေနရာမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႔ထပ္ေဆာင္း အက်ဳိးရွိေစမည္နည္း။

•

ထိန္းညႇိေပးျခင္းေၾကာင့္ အသားတင္ဆံုး႐ႈံးမႈမရွိေစရန္ (သို႔မဟုတ္) ေအာင္ျမင္ေစရန္ မည္သို႔ေသာ ထိန္းသိမ္း

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်ျခင္း အစရွိသျဖင့္) ကို အသံုးျပဳမည္နည္း။
ဘ႑ာေရး

•

႐ႈေထာင့္

လား၊ လံုေလာက္ပါသလား၊ (ထိုစရိတ္မ်ားတြင္ ေျမေနရာရယူရျခင္း၊ နယ္နမိတ္ေဘာင္ခတ္ရျခင္း၊ သဘာဝ
မ်ား၊ ယာဥ္မ်ားဝယ္ရျခင္း၊ ႐ံုးခန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအားသင္တန္းေပးျခင္း၊ စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္အတြက္ ပညာရွင္မ်ားငွားရျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္သည္)
•

ေဒသမ်ားတြင္ နမူနာျပစရာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါသလား။

ေျမလက္ဝယ္ရွိမႈ၊

မည္သည့္ ရလာဒ္ညႊန္ျပခ်က္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမည္နည္း။

•

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းညႇိေပးရမည့္ အဆိုျပဳဧရိယာေျမမ်ား (ဆက္စပ္ေနသည့္ ေရရပိုင္ခြင့္မ်ား အပါအဝင္)

လူမေ
ႈ ရးႏွင့္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး

အား မည္သူက တရားဝင္ ပိုင္ဆိုင္သနည္း။ မည္သူက လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူ ျဖစ္သနည္းႏွင့္ မည္သူက ထိန္းခ်ဳပ္

႐ႈေထာင့္မ်ား

ထားသနည္း။
•
•
•

အတြက္ လံုေလာက္ပါသလား။ မည္သည့္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ ဤစရိတ္မ်ားရရွိမည္နည္း။
လူ႔အရင္း

•

အျမစ္မ်ား

လက္တြဲလုပ္ကိုင္

ညႇိေပးရမည့္ဧရိယာအား ပုိင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေနထုိင္ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား ရွိပါသလား။

ျခင္း

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းညႇိျခင္းကို ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္(ေရရွည္တည္တံ့ေသာ
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းမ်ား အပါအဝင္) မည္သည့္ လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္သနည္း။

•

မည္သည့္ သင္တန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကို မည္မွ်ေပးရန္ လိုအပ္သနည္း။

•

ထိန္းညႇိျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရန္ မည္သည့္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲခဲ့သနည္း သို႔မဟုတ္ လက္တြဲသင့္သနည္း။

•

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းညႇိျခင္းအစီအစဥ္တြင္ ေဒသခံမ်ားကို လံုေလာက္စြာပါဝင္ထည့္သြင္းထားျခင္း ရွိပါ

ေဒသခံမ်ား (လူႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားမ်ား)သည္ ထိန္းညႇိေပးသည့္ဧရိယာႏွင့္ ၎ဧရိယာရွိ ဇီဝ

သလား။

မိ်ဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခ်င္ပါ

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းညႇိျခင္းေအာင္ျမင္ရန္ မည္သည့္ကုန္းေျမ သို႔မဟုတ္ သယံဇာတ အေျပာင္းအလဲမ်ား

သလား၊ ပါဝင္ႏိုင္ပါသလား။

သယံဇာတအရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈမ်ားအား ယခုထက္ပို၍ တားျမစ္မည္ဆိုပါက ေဒသခံမ်ားအတြက္
အဆိုျပဳထားေသာ (သို႔မဟုတ္) ေဒသခံမ်ားမွ အဆိုျပဳထားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပန္လည္ျဖည့္

ပတ္သက္ ဆက္

•

ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုေစ့စပ္မႈ

စီစဥ္ခ်မွတ္ထားေသာ ထိန္းညႇိေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လံုေလာက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအေထာက္အပံ့ ရရွိပါ

ထိခိုက္မႈခံရရန္ အလားအလာရွိေသာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိေသာ ပတ္သက္ဆက္
ႏြယ္သူမ်ားကို လံုေလာက္စြာ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း ရွိပါသလား။

•

ေဒသခံလူထုမ်ား သို႔မဟုတ္ အဓိကပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မီဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳျခင္းအျပင္
ပံုမွန္ႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိပါသလား။

တင္းျခင္းနည္းစနစ္မ်ား (အျခားအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအပါအဝင္)သည္ လက္ေတြ႕က်ပါသလား။
•

ထပ္တလဲလဲလိုအပ္ေနသည့္ ကာကြယ္မႈမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားအတြက္ ကုန္
က်စရိတ္မ်ား (လစာမ်ား၊ ေလာင္စာ၊ အေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ား၊ ပစၥည္းအပိုေဆာင္းမ်ား)သည္ ေရရွည္

ေဒသတြင္းေနထိုင္သူမ်ား (တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား)သည္ အဆိုျပဳထားေသာ ထိန္း

လိုအပ္သနည္း။ ထိုေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား မည္သို႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္နည္း။
•

ႀကိဳတင္ရရွိထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစရိတ္သည္ သေဘာတူထားသည့္ ဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္မွ ျဖစ္ပါသ
ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္ရျခင္းႏွင့္ အျခားလူမႈေရး လုပ္ငန္း

ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးေသာ အဆိုျပဳထိန္းညႇိေပးျခင္းမ်ားအတြက္ သက္ရွိမ်ားရွင္သန္က်က္စားရာ ေနရာ

•

ထိန္းညႇိေပးမည့္ဧရိယာအား ပုဂၢလိကပိုင္ရွင္(တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း ေဒသခံ အစုအဖြဲ႔မွေသာ္လည္း
အဖြဲ႔အစည္းထံအပ္ႏွံမႈ၊ ဥပေဒစာခ်ဳပ္၊ ေဒသဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သေဘာတူညီမႈမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းလမ္းမ်ား လိုအပ္သနည္း။
•

ထိန္းညႇိေပးမည့္ ဧရိယာသည္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္မည္ေလာ သို႔မဟုတ္

ေကာင္း)မွ ပိုင္ဆိုင္သည္ဆိုပါက ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ မည္သည့္ထိန္းသိမ္းေရးနည္းလမ္း (ထိန္းသိမ္းေရး

အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ မတူညီပါက တန္ဖိုးပိုမိုျမင့္မားေသာ ေနရာမ်ဳိးႏွင့္ အလဲအလွယ္ျပဳႏိုင္ပါသလား။

•

အဆိုျပဳထားသည့္ ထိန္းညႇိေပးျခင္း ရရွိမည့္ဧရိယာအား အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာေအာင္ တရားဝင္ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊

သီးျခားစီမံခန္႔ခြဲမည့္ ဧရိယာတစ္ခုျဖစ္မည္ေလာ။

သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံအခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ထိန္းညႇိေပးရန္ အလားအလာရွိသည့္ ေနရာမ်ား

သိမ္းမႈေနရာမ်ားႏွင့္ မည္သို႔အံဝင္ခြင္က် ရွိပါသနည္း။

ထိန္းညႇိေပးျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ပံုစံေရးဆြဲရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ သီးျခားတရားဝင္

လံုၿခံဳေစျခင္း ျပဳမည္နည္း။
•

ထိန္းညႇိေပးရန္ အလားအလာရွိသည့္ စီမံကိန္းေနရာႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ား

အဆိုျပဳထားေသာ ထိန္းညွိေပးရမည့္ ေနရာမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ေဒသတြင္းအဆင့္ ဦးစားေပးထိန္း

ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးကို တားဆီးႏိုင္သည့္ အျခားေသာ လူမႈေရးႏွင့္ နိုင္ငံေရး

နည္းလမ္းတစ္ခု ခ်မွတ္ေပးထားျခင္းမ်ဳိး ရွိပါသလား။

အနီးအနားတြင္ ရွိပါသလား။ သို႔မဟုတ္ ပို၍ေဝးကြာေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ရွိပါသလား။ အကယ္၍ ေဂဟေဗဒ
•

www.mcrb.org.mm

ဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ား (လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ား) ရွိေနပါသလား။

(ေဂဟေဗဒႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္စြမ္း ရွိ၊ မရွိ)ႏွင့္အညီ စိစစ္ထားျခင္း ရွိပါသလား။
•

info@myanmar-responsiblebusiness.org

•
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•

မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား တိုင္ၾကားရန္၊ တု႔ံျပန္အႀကံျပဳမႈမ်ားျပဳႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၲရားတစ္ခုအား စနစ္
တက် သတ္မွတ္ထားျခင္း ရွိပါသလား (အက်ဳိးအေၾကာင္းခိုင္လံုေသာ ကာလမ်ားတြင္)။

•

ေဒသခံမ်ား သို႔မဟုတ္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုျပဳထားေသာ ထိန္းညႇိေပးျခင္း အစီအစဥ္၏
အဓိကက်ေသာအပိုင္းမ်ားကို သေဘာမတူ ျငင္းဆိုျခင္းမိ်ဳး ရွိပါသလား။ ျငင္းဆိုခံရပါက ထိုျငင္းဆိုမႈမ်ားအား
မည္သို႔ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းမည္နည္း။

၅.၅။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား

info@myanmar-responsiblebusiness.org

အကန္႔ ၈။ တနသၤာရီ သဘာဝႀကိဳးဝိုင္းစီမံကိန္း နမူနာေလ့လာခ်က္
တနသၤာရီ သဘာဝႀကိဳးဝိုင္း စီမံကိန္းသည္ဆန္းသစ္ေသာ အမ်ားပိုင္ပုဂၢလိကပိုင္က႑ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တနသၤာရီ
တိုင္းရွိ သယံဇာတႀကိဳးဝိုင္းကို တည္ေထာင္၍ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ရည္ရြယ္သည္။
ဤႀကိဳးဝိုင္း (ယခုအခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ အဆိုျပဳထားသည္)
တြင္ စိုစြတ္အၿမဲစိမ္းေတာမ်ားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းေနၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ ျမင့္မား
ေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ အာရွဆင္ႏွင့္ က်ားမ်ားေနထုိင္က်က္စား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ထိန္းညႇိျခင္းျပဳခဲ့သည့္ နမူနာယူစရာ ေကာင္း

လ်က္ရွိသည္။ တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ႏွင့္ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမဲ

ေလာက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ိဳး မရွိခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီအုပ္စု၏ အပါခ်ီဘိလပ္ေျမစက္႐ံုသည္ ၄င္းတို႔၏ ျပည္ေနာင္ဘိလပ္ေျမ

လိုက္ျခင္း၊ သစ္ထုတ္ျခင္း၊ လမ္းႏွင့္ ေတာမီးမ်ားေလာင္ကြ်မ္းျခင္း အစရွိ

စီမံကိန္းတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ားအဖြဲ႕(FFI)

သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကိုလည္း ခံေနရသည္။

တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

www.mcrb.org.mm

ေရနံကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ Total၊ Petronas ႏွင့္ PTTEP တို႔သည္

၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ Total၊Petronas ႏွင့္ PTTEP တို႔သည္ သစ္ေတာဌာန၊ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS) တို႔ႏွင့္ တြဲဖက္ပူးေပါင္း၍

ပိုက္လိုင္းသံုးခုအသီးသီး တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး (ပံု ၁ တြင္ ၾကည့္ပါ) ဤပိုက္

ကုမၸဏီမ်ားမွ တနသၤာရီ သဘာဝႀကိဳးဝိုင္းအတြက္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္ (အကန္႔ ၁ဝ ကိုၾကည့္ပါ)။ ဤသို႔ေသာ ေငြေၾကး

လိုင္းမ်ားသည္

ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းသည္ ထိန္းညႇိေပးျခင္းထက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမ်ဳိးႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္သည္။

ပင္လယ္ျပင္ရွိ ေရနံတြင္းမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေရနံသန္႔စင္ေရး စက္႐ုံႀကီး

၎နမူနာပံုစံသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းညႇိျခင္းအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ဤပံုစံသည္ ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေန

မ်ားကို ဆက္သြယ္ေပးထားသည္။ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္

သည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕အေလ့ အက်င့္မ်ားျဖစ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းမွ ထြက္ေပၚ

ေလ်ာ္ေၾကးအေနျဖင့္

လာသည့္ ရလာဒ္မ်ားအား ခြဲေဝျခင္းႏွင့္ မွ်တေစျခင္းတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ ထိန္းညႇိေပးျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံေပးမႈ

သိမ္းေရးအဖြဲ႕၏ အကူအညီျဖင့္) ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္း

မလံုေလာက္သည့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမကြနယ
္ က္အား ကူညပ
ီ ပ
ံ့ ိုးေပးႏိင
ု သ
္ ည့္ အလားအလာရွသ
ိ ျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ား

မ်ား လိုအပ္သလို အေျခအေနအရ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပး

ကိုတိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ဤပံုစံအား သက္ေရာက္မႈ အၾကြင္းအက်န္မ်ားရွိေသးသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ နမူနာ

ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ စီမံကိန္းအား ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ပိုက္လိုင္းသက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ (အနည္းဆံုး၂ဝ၂၈

အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ခုႏွစ္အထိ) အခ်ိန္အထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္အဆိုျပဳထားသည္။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဘတ္ဂ်က္ကို ေလးႏွစ္

•

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈ၏ပမာဏႏွင့္ အရည္အေသြးကိုပါ (ျဖစ္ႏိုင္ပါက) အကဲျဖတ္သင့္သည္။
သို႔မွသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားမွရရွိသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားသည္ ထိုဆံုးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေပးႏိုင္မည္
ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္သမွ် မွ်တသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ဳိးျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

•

ထိန္းညႇိေပးျခင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈကို ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ကြင္းဆင္း၍ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရမည္။

•

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကိုလည္း ျမႇင့္တင္ရမည္။

•

ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမည္ျဖစ္ၿပီးျဖစ္ႏိုင္လ်င္ ေဂါပကမ်ား(trustees)မွ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ရန္ပံုေငြမွတစ္ဆင့္
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဤသဘာဝႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း

ျဖတ္သန္း၍

ကမ္းလြန္

ကုမၸဏီမ်ားမွ သစ္ေတာဌာနသို႔ (သားငွက္ထိန္း

တစ္ႀကိမ္ေရးဆြဲၿပီး ဘတ္ဂ်က္ေငြမွာ ပထမ ၂ ဆင့္အတြက္(၂ဝဝ၅-၂ဝ၁၂) အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁.၂ သန္းျဖစ္ၿပီး တတိယအဆင့္
(၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၆) အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁.၈ သန္း ျဖစ္သည္။
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ထိေရာက္မႈရွိမရွိ ေျခရာခံသည့္ နည္းစနစ္ (METT)96 ၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း ရလာဒ္မ်ားအရ ရမွတ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိသျဖင့္
စီမံကိန္းသည္ ေက်နပ္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆရသည္။ သို႔ေသာ္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႀကိဳးဝိုင္းေနရာအမ်ားအျပား
အတြင္း ဝင္ထြက္သြားလာရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိၿပီး ကမိုးေသြးရြာရွိ ရြာသားမ်ားေျပာျပခ်က္အရ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ႀကိဳးဝိုင္းဧရိယာ
ရွိသည္ကို စီမံကိန္းစၿပီး ၅ ႏွစ္ အၾကာျဖစ္သည့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ97
္ အထိ မသိရွိၾကဟုဆိုသည္။ ႀကိဳးဝိုင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိလိုပါက “ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နမူနာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တနသၤာရီ သယံဇာတ ႀကိဳးဝိုင္း
စီမံကိန္းသံုးသပ္ခ်က္”တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။98
96 97 98

96

Stolton, S. and N. Dudley (2016). METT Handbook: A guide to using the Management Effectiveness Tracking Tool. WWF-UK, Woking

97

Pollard, E. H. et al (2014) Review of the Tanintharyi Nature Reserve Project as a conservation model in Myanmar. Unpublished report of The Biodiversity Consultancy,
Cambridge

98

82

Footnote 97 အား ၾကည့္ပါ။
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၅.၆။
•

ထိန္းညႇိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထပ္ေဆာင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား

Biodiversity Offset Implementation Handbook. Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP), Washington,
D.C. 2009

•

Technical conditions for positive outcomes from biodiversity offsets. An input paper for the IUCN Technical Study
Group on Biodiversity Offsets. Gland, Switzerland: IUCN. Pilgrim, J. D. and Ekstrom, J. M. M. (2014). 46 pp.

•

Marine and coastal biodiversity offsets. The Biodiversity Consultancy, Industry Briefing Note, July 2013.

•

Policy Development for Environmental Licensing and Biodiversity Offsets in Latin America (2014) Villaroya, A., Bar-

info@myanmar-responsiblebusiness.org

www.mcrb.org.mm

လိုအပ္သလို ေကာက္ယူျခင္းမ်ား အစရိွသည့္ နည္းလမ္းမ်ားပါဝင္ေသာ HCV ဆန္းစစ္ျခင္း101 မ်ားမွတစ္ဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ
တန္ဖိုးျမင့္မားေသာ နယ္ေျမမ်ား(HCV)မ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္သည္။ HCV မ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေစာင့္
ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းသည္ အဓိကသစ္ေတာႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးထြန္ကုန္ လက္မွတ္မ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိကေျခလွမ္း
တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အႀကီးစားဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘဏ္မ်ား၏ မူဝါဒမ်ား၊ ဝယ္ယူေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား
ႏွင့္ တစ္ကမာၻလံုးရွိ ပုဂၢလိကက႑ရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ကတိကဝတ္မ်ား၌လည္း HCV ဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ပါဝင္သည္။

ros, A.C., Kiesecker, J, (for lessons learned from other regions)

၅.၇။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပင္ပရွိ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ တန္ဖိုးျမင့္မားေသာေနရာမ်ားကို ဝင္ထြက္သြားလာျခင္း တားျမစ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္
အတြက္ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲေနဆဲ (သို႔မဟုတ္)ေရးဆြဲၿပီး အေျခအေနတြင္ ရွိသည္။ ဤသို႔ေသာ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္၌ သာမန္စံႏႈန္းတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ကတည္းက သတၱဳႏွင့္ ဓာတ္
သတၱဳတူးေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာေကာင္စီ(ICMM) ၏ အဖြဲ႕ဝင္ (၂၅) ဦးတို႔သည္ ကမာၻ႔အဆင့္ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းထား
သည့္ေနရာမ်ားတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရဟု တားျမစ္ထားျခင္းကို လိုက္နာရသည္။ ထိုနည္းတူ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ သတၱဳတူး
ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈ (IRMA) အေနျဖင့္ အခ်က္ (၆) ခ်က္ပါဝင္ေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ
တာဝန္ယူမႈရွိေစေရး အာမခံစနစ္တစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး ထိုအခ်က္မ်ားထဲတြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း
ပါဝင္သည္။ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ (၄-၆-၅-၃) အဆိုပါ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း
ဆိုင္ရာ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈ (IRMA) စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၁.ဝ (၂ဝ၁၈) အရ အထူးအေလးေပးကာကြယ္ထားသည့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး
နယ္ေျမမ်ား (HPAs)သည္ ဝင္ထြက္သြားလာျခင္းကို တားျမစ္ထားသည့္နယ္ေျမမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျခြင္းခ်က္ရွိ
သည့္ ကိစၥမ်ားအပ အေျခအေနအားလုံးတြင္ သတၱဳတြင္းအသစ္ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ သတၱဳတြင္းမ်ားသည္
ကမာၻ႕အဆင့္အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ IUCN အမ်ိဳးအစား(၁-၃)အပါအဝင္ အထူးအေလးေပး ကာကြယ္ထားသည့္
သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအတြင္း က်ေရာက္ေနသည္ဆိုပါက တာဝန္ယူမႈရွိေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေရွ႕ေျပးေဆာင္
ရြက္မႈ (IRMA) မွ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခံရမည္ မဟုတ္ေပ။ 99
Nature Capital Coalition ဟု ေခၚတြင္ေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕သည္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံကို
ဟန္ခ်က္ညီေစရန္အတြက္ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ထူးျခားေသာ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ နယ္ပယ္စံု
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားဟူသည္ လူသားမ်ားကို အက်ဳိးျပဳသည့္
ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား (ဥပမာ- အပင္မ်ား၊ သတၱဝါမ်ား၊ ေရ၊
ေလ၊ ေျမႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳမ်ား) ျဖစ္သည္။ ၎သဘာဝ အရင္းအျမစ္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ခ်မွတ္ရာတြင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးသည့္ ပ႐ိုတိုေကာ100 တစ္ခုအား စီစဥ္ေရးဆြဲထားသည္။
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ တန္ဖိုးျမင့္မားေသာ နယ္ေျမမ်ား (HCV) သည္ ႏိုင္ငံ့အဆင့္၊ ေဒသတြင္းအဆင့္ႏွင့္ တစ္ကမာၻလံုးအဆင့္၌
ဇီဝေဗဒ၊ ေဂဟေဗဒ၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးမ်ားအရ သိသာထင္ရွားသည္ (သို႔မဟုတ္) အေရးပါမႈရွိသည္။ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္
သူမ်ားမွ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ရွိရင္းစြဲ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း၊ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား
99

For details see Initiative For Responsible Business Mining Assurance. IRMA Standard. Washington DC.

100 See Natural Capital Coalition. Natural Capital Protocol. London, UK. (Accessed 27-09-2018)
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101 See HCV. The HCV Resource Network brings HCV users together. HCV Resource Network. Oxford, UK
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