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ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္မွတ္စုသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB)၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိသည့္ 
“ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္”အား ျဖည့္စြက္ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ 
ဤမွတ္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း၌ အမ်ားစုအားျဖင့္ ေတြ႔ရွိရသည့္ အေသးစားလယ္သမားမ်ားကို ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ စီးပြားျဖစ္ 
စိုက္ခင္းမ်ားအား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြားျဖစ္စိုက္ခင္းမ်ားသည္ ဇီဝမ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚ 
ပုိမိုသိသာထင္ရွားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသျဖင့္ အဆိုပါသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ 
စြမ္းရည္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွိသင့္သည္ (သို႔မဟုတ္) ရွိလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမွ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၏ စီးပြားေရးအရ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား 

စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑မွ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အႀကီးစားသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စာတမ္းအမ်ားအျပား 
ေလ့လာျပဳစုထားၿပီးျဖစ္သည္။ တစ္ကမာၻလံုး အတိုင္းအတာအရ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑သည္ အျခားက႑မ်ားထက္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ မ်ဳိးစိတ္မ်ား 
ရွင္သန္ႏိုင္ေရးအေပၚ ပိုမိုသိသာထင္ရွားသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ က်ေရာက္ေစသည္။1 ပင္မစာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေယဘူယ် အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအျပင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၎တို႔၏ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အျခားအေၾကာင္းအရင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ 

• စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ မ်ားေသာအားျဖင့္ မွီခိုေနၾကသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ သန္႔ရွင္းသည့္ေရ၊ 
ပန္းဝတ္မႈန္ကူးျခင္း၊ ဇီဝေဗဒနည္းလမ္းမ်ားအရ ပိုးမႊားႏွိမ္နင္းျခင္း၊ ေျမဆီႏွင့္ ေရထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အာဟာရစက္ဝန္း လည္ပတ္ျခင္း၊ 
ရာသီစက္ဝန္းလည္ပတ္ျခင္း၊ ေရစီးဆင္းျခင္းမ်ားအတြက္)

• ဇီဝေဗဒအားျဖင့္ စံုလင္သည့္ ေျမသားမ်ားသည္ ေယဘုယ်အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ပိုမိုအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ စိုက္ခင္း၌ 
သီးႏွံပင္မ်ဳိးဗီဇ စံုလင္ျခင္းသည္ ေရာဂါပိုးကို ခုခံႏိုင္စြမ္းအား၊ သီးႏွံထြက္ႏႈန္းႏွင့္ မေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား 
ေတာင့္ခံႏိုင္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အေရးပါသည့္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။ မ်ဳိးဗီဇစံုလင္သည့္ အပူပိုင္းေဒသရွိ 
သစ္ေတာမ်ားသည္ မ်ဳိးဗီဇအသစ္မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ရာတြင္ အလြန္ 
အေရးပါသည့္ ေနရာေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ 

• ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒမ်ားအရ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္ (အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ)

• အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ၾကြယ္ဝၿပီး အစိုးရမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္စြမ္း နည္းပါးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑အား ပိုမိုေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ 
လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစီရင္ခံစာအမ်ားအျပား ျပဳစုေရးသားထားၿပီးျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ေစႏိုင္သည့္ ၿခိမ္း 
ေျခာက္ခံရမႈမ်ား

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးနီးပါးသည္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ ေပါၾကြယ္ဝသည့္ အင္ဒို-ဘားမား ဇုန္အတြင္း တည္ရွိေနၿပီး အဆိုပါဇုန္သည္ တစ္ကမာၻလုံး 
အတိုင္းအတာအရ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲအေရအတြက္ ေျမာက္မ်ားစြာႏွင့္ ရွားပါးသတၱဝါမ်ား ေနထိုင္က်က္စားသည့္ ဇုန္ႀကီး သံုးဆယ့္ငါးခု 
အနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္ (ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ)။ လက္ရွိ အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေသာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ ၄၂ ခုႏွင့္ အဓိက 
အေရးပါသည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားတည္ရွိရာ နယ္ေျမမ်ား (KBAs) ၁၃၂ ခု တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
ေနာက္ဆက္တြဲ စာတမ္းျဖစ္သည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား။ ထပ္မံဖတ္႐ႈရန္ႏွင့္ ေျမပံုမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လက္ရွိႏွင့္ အဆိုျပဳထား 
သည့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား” တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ တန္ဖိုးျမင့္မားသည့္ေနရာမ်ား အနီးအနားဝန္းက်င္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ 
ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ဳိးေရးအား လက္ရွိလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္ (ပံု - ၁ ကိုၾကည့္ပါ)။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ စီးပြားျဖစ္စုိက္
ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအား ဆက္လက္အားေပး ျမႇင့္တင္သည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အျခားေဒသမ်ားသို႔ပါ စိုက္ခင္းမ်ား ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္ေရာက္ရွိသြား
မည္ျဖစ္ၿပီး ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား၏ တန္ဖိုးႀကီးေနရာမ်ား၊ အေရးႀကီးသည့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရွိသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ စိုက္ခင္းမ်ား 
တစ္ေနရာတည္း ထပ္တူက်ေရာက္သြားႏိုင္ေျခ ပိုမိုမ်ားျပားလာေလျဖစ္သည္။ အႀကီးစား စိုက္ခင္းအမ်ားစုအား ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ 
အာရွကုမၸဏီမ်ားမွ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာရွိ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လက္ေတြ႕က်င့္သုံး 
လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိပါသည္။

အကန္႔ ၁။ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑၏ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ား။

• စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ သက္ 
ေရာက္မႈမ်ားစာရင္းကို “အႀကီးစားစိုက္ပ်ဳိးေရး”ဟူသည့္ ဇယားကြက္ (၁) တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆီအုန္းက႑၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အေသးစိတ္ သံုးသပ္ခ်က္အတြက္မူ MCRB မွ မၾကာမီ 
ထြက္ရွိလာမည့္ ျမန္မာ့ဆီအုန္းက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၉) တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

• စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑၏ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အေသးစိတ္စာရင္းကို သိရွိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အႀကံျပဳခ်က္ 
မ်ားအပိုင္းရွိ အဝါေရာင္ျခယ္ထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈမ်ား၏ အေသးစိတ္ 
အေၾကာင္းအရာကို သိရွိလိုပါက အႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္း၏ အကန္႔ - ၄ ကို အထူးသျဖင့္ ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 
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ေျမပံု ၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား 

Source: WCS, Protected Areas, 2017.

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္မူေဘာင္ 

ဤအပိုင္းတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို အေလး 
ေပးေဖာ္ျပထားၿပီး စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ပါ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္ ၿခံဳငံုခ်က္ကုိ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားသည့္ အခန္း(၃) ျဖစ္သည့္ “ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ဆက္စပ္ေန 
သည့္ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား” ႏွင့္ တြဲဖက္၍ ဖတ္ရႈသင့္ပါသည္။

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၁၂/၂ဝ၁၈) သည္ အစိုးရ၏ ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲ 
မ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးသည္။ ၎ဥပေဒသည္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၏ အမ်ဳိးအစား (၇)ခုကို 
ခြဲျခားသတ္မွတ္၍ ကာကြယ္ေပးသလို အဆိုပါဧရိယာအသီးသီး၌ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးသည္။ 
ဤဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၃) အရ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားမွ ထုတ္ယူသံုးစြဲသည့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သယံဇာတႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အခေၾကးေငြ ေကာက္ယူႏိုင္သည့္စနစ္ကို က်င့္သံုးရန္ အခြင့္အာဏာေပးထားသျဖင့္ 
စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားမွ ေရႏွင့္ အျခားေသာေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူသုံးစြဲ 
ပါက တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၌ အခေၾကးေငြေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ 
ထိန္းသိမ္းထားသည့္ နယ္ေျမမ်ား အနီးပတ္ဝန္းက်င္၌ ျဖစ္ပြားသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းအားျဖင့္ ၾကားခံနယ္ေျမ 
မ်ားႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအနီးရွိ ဧရိယာမ်ားအား ကာကြယ္ေပး 
ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ တာဝန္ေပးရာေရာက္သည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး 
နယ္ေျမမ်ား၏စည္းဝိုင္း အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ဧရိယာမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါက သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အမိန္႔အာဏာ ခ်မွတ္ႏိုင္သျဖင့္ ၎ဧရိယာအနီးတစ္ဝိုက္တြင္ စိုက္ခင္းမ်ား စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွား 
သင့္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္သြားသျဖင့္ အဆိုပါနယ္ေျမမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈကို နည္းပါးေစသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၉/၂၀၁၂)၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒမ်ား (၂ဝ၁၄) ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ 
ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (၂ဝ၁၅) တို႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးထားသည္။ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)တြင္ စိုက္ခင္း/စက္မႈသီးႏွံ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း အမ်ဳိး 
အစား(ဥပမာ- ရာဘာ၊ ဆီအုန္း၊ ကိုကိုး၊ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္၊ ငွက္ေပ်ာ၊ ႀကံ)၊ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရး အမ်ဳိးအစား (ဥပမာ- ႏွံစားသီးႏွံ၊ ပဲ၊ 
သစ္ဥသစ္ဖုမ်ား၊ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား၊ ေလွ်ာ္ပင္မ်ား၊ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ႏွင့္ စားက်က္ပင္မ်ား)ႏွင့္ စိုက္ခင္း၏ အရြယ္အစားေပၚတြင္ မူတည္၍ 
ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပတ္ 
ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ထိခိုက္လြယ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဧရိယာမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ 
မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအေနျဖင့္ အေသးစားစီမံကိန္းျဖစ္ေစမူ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္သည္။2 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိသည့္ စီမံကိန္းအနည္းအက်ဥ္းသာရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူ သိရွိ 
ႏိုင္ေအာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားသည့္ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားမွာမူ မရွိေသးပါ။

အမ်ဳိးသား ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ 
ထံုးလုပ္နည္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဂဟစနစ္က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ စိုက္ခင္းမ်ား၊ 
စက္မႈသီးႏွံႏွင့္ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံ စိုက္ခင္းမ်ား၌ လိုက္နာရမည့္ စြန္႔ထုတ္အရည္ ပမာဏတန္ဖိုးမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIAs)၏ အေရးႀကီးသည့္ အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား (EMPs)၏ 
အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို လိုအပ္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔သည္ စာခ်ဳပ္သေဘာအရ လိုက္နာရမည့္ 
က်င့္ဝတ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အၿပီးတြင္ ထုတ္ေပးသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာ 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္သည္လည္း ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သင့္ေတာ္သလို 
အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္လာႏိုင္သည္။
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ဇယားကြက္ ၁။ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား - စီးပြားျဖစ္ စိုက္ခင္းမ်ား။

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ သက္ေရာက္မႈအား ျဖစ္ေပၚေစသည့္(သို႔မဟုတ္) ပံ့ပိုးေပးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ဆက္စပ္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား

သက္ရွိမ်ားရွင္သန္ က်က္စားရာေနရာ ထိခိုက္ 
ခံရျခင္း၊ က်ဲပါးလာျခင္းႏွင့္ ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္း၊ 
မ်ဳိးစိတ္မ်ား ေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈႏွင့္ မ်ဳိးစိတ္ 
အေရအတြက္ ေလ်ာ့ပါးလာမႈ

• စိုက္ခင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အဆက္မျပတ္ ေျမေနရာရွင္းလင္းျခင္း၊ အရည္အေသြး ေလ်ာ့က်ေစျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာ 
ျပဳန္းတီးျခင္းမ်ား။ ေဂဟေဗဒအားျဖင့္ အရည္အေသြးနိမ့္က်ေနသည့္ ဧရိယာမ်ားအား စိုက္ခင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းမရွိဘဲ ေျမေနရာ 
အသစ္အား ရွင္းလင္းအသံုးျပဳျခင္း။

• ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားခံရသည့္ ေဒသတြင္းလူထုမွ  စိုက္ခင္းေနရာအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမေနရာရွင္းလင္းျခင္း။ 

• ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ တန္ဖိုးျမင့္မားသည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဧရိယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ပင္မသစ္ေတာမ်ားအား 
ေျမေနရာ ရွင္းလင္းႏိုင္ေျခရွိျခင္း။

• တစ္ပိုင္းတစ္စ ေျခာက္ေသြ႕ေနသည့္ ေျမေနရာမ်ား၌ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ ရွိရင္းစြဲအပင္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းအားျဖင့္ ေျမသား 
ေအာက္ရွိ ဆားဓာတ္မ်ား ေျမသားမ်က္ႏွာျပင္ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း။ 

• လမ္းႏွင့္ အျခားအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း။ တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာေနရာမ်ား 
ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းႏွင့္ နည္းပါးျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သလို သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ မူရင္း၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိေသးသည့္ ေနရာမ်ားအား 
ဖြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ပိုမိုနက္နဲသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္။

• သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ ေရေဝေရလဲေဒသမ်ား ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္း။

အစားအစာႏွင့္ လုံေလာက္သည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းဆိုင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ား

• အစားအစာမ်ား၊ ေဆးႏွင့္ ေလာင္စာပစၥည္းမ်ား ကုန္ခမ္း 
သြားသျဖင့္ ထြက္ကုန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား နည္းပါးျခင္း (သို႔မ 
ဟုတ္) မရရွိျခင္း။

• အပင္၊ သတၱဝါႏွင့္ ၎တို႔၏ ေနထုိင္က်က္စားရာေနရာမ်ား 
ထိခိုက္ခံရျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) အရည္အေသြး ေလ်ာ့က်ျခင္း 
ေၾကာင့္ အစာေရစာရရွိမႈ  အကန္႔အသတ္ရွိျခင္း။

ေရရပိုင္ခြင့္

• ေရရယူႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းေၾကာင့္ 
အမွန္တကယ္ ေရသံုးစြဲႏိုင္မႈ နည္းပါးသြားျခင္း။

• ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းသည့္ေရ ရယူ 
ေသာက္သံုးႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္း။

• လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ သံုးစြဲရေသာေၾကာင့္ ေရ 
ပမာဏ နည္းပါးသြားျခင္း။

• ေရသံသရာႏွင့္ ေျမေအာက္ေရပိုင္းဆိုင္ရာလမ္းေၾကာင္း
မ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္းေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေရ နည္းပါး 
သြားျခင္း အပါအဝင္ သဘာဝအရ လည္ပတ္ေနေသာ ဝန္ 
ေဆာင္မႈမ်ား နည္းပါးသြားျခင္း။

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား

• ညစ္ညမ္းသည့္ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ားအား စားသံုးမိျခင္း 
ေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ ဆိုးက်ဳိးခံစားရျခင္း။

• က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ဳိးရွိသည့္ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ဳိး 
စိတ္မ်ားကိုရယူစားသံုးႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ သြယ္ဝိုက္ 
၍ ဆိုးက်ဳိးခံစားရျခင္း။

On-Going Operations  
ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား

သက္ရွိမ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ ေနရာမ်ား 
ထိခိုက္ပ်က္စီးခံရမႈ၊ က်ဲပါးလာမႈႏွင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈ

• အားနည္းညံ့ဖ်င္းသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမေနရာအရည္အေသြး နိမ့္က်ျခင္း၊ ေျမဆီလႊာ တိုက္စား 
ခံရျခင္း၊ ဆားေပါက္ေျမ ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေျမဆီလႊာ သိပ္သည္းမႈ ျမင့္မားျခင္း၊ ေျမသား အာဟာရ ကုန္ခမ္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာ 
အရည္ အေသြးႏွင့္ အပင္ျဖစ္ထြန္းမႈ နိမ့္က်လာသျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး အထြက္ႏႈန္းကိုပါ ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေတာင္ကုန္းေဒသမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ကိုင္ရာ၌ ေတာင္ေစာင္းအေျခအေနကို ထည့္သြင္း မစဥ္း 
စားပါက မိုးရာသီ၌ ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈ အလြန္ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ 

• သီးႏွံထြက္ႏႈန္း နည္းပါးေနပါက သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးမႈ နည္းစနစ္ (သို႔မဟုတ္) နည္းပညာသံုးစြဲမႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျမႇင့္တင္မည့္ 
အစား စိုက္ခင္းဧရိယာမ်ားအား ဆက္လက္ ခ်ဲ႕ထြင္ေနျခင္း။

• ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ေျမၾသဇာျဖင့္ ညစ္ညမ္းေနသည့္ ေရမ်ား လွ်ံဆီးျခင္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္းသုိ႔ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ႏွင့္ ေဖာ့စပရပ္ 
ဓာတ္မ်ား အလြန္အကြံ် ထုတ္လႊတ္မိျခင္း။

• ေျမဆီလႊာ သိပ္သည္းမႈ ျမင့္မားသျဖင့္ ေရစိမ့္ဝင္ေရာက္ႏိုင္မႈကို တားဆီးထား၍ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ ေရတင္က်န္မႈ မ်ားျပားေစၿပီး 
အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ လွ်ံထြက္သည့္ ေရမ်ားတြင္ ေျမသားႏုန္းမ်ား ေရာေထြးပါဝင္ေနကာ အဏၰဝါ ေဂဟစနစ္မ်ားအတြင္းသို႔ 
ေရာက္ရွိ၍ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း။ 

• ဇလေဗဒပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ေျမေအာက္ေရပိုင္းဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား အေႏွာင့္အယွက္ျပဳမႈေၾကာင့္ ကုန္းတြင္း (သို႔မဟုတ္) 
ေရေအာက္ရွိ ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား က်ေရာက္ေစျခင္း။

အရင္းအျမစ္မ်ားအား အလြန္အကြ်ံ သံုးစြဲျခင္း • ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း/ကုန္ခမ္းေစျခင္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေလ့လာစုေဆာင္းထားသည့္ လက္ရွိ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ 
ေရအရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈ၏ ၈၉% သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။3

• ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ စိမ့္ေျမမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္လာျခင္း။

• စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း အျပင္းအထန္လုပ္ေဆာင္လာျခင္းေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာအရည္အေသြး နိမ့္က်လာျခင္း။
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ဇယားကြက္ ၁။ အဆက္ ...

ေဂဟစနစ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား • ေျမၾသဇာသံုးစြဲမႈ မ်ားျပားလာျခင္း (ဥပမာ အင္းေလးကန္အနီးတစ္ဝိုက္တြင္) သည္ သဘာဝေဂဟစနစ္မ်ားအတြင္းသို႔ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ 
ဓာတ္ အမ်ားအျပား ေရာက္ရွိသြားေစသျဖင့္ အဆိုပါ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ဓာတ္အား လ်င္ျမန္စြာ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္ႏိုင္သည့္ 
ႀကီးထြားႏႈန္း ျမန္သည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးရာေရာက္သည္။ မ်ဳိးစိတ္မ်ားသည္ ကြဲျပားျခားနား သည့္ အာဟာရအေျခအေနတြင္ 
ရွင္သန္ေနထုိင္ၾကေသာေၾကာင့္ ေျမၾသဇာအလြန္အကြ်သုံံးစြမဲႈ၏ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ေဂဟစနစ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ 

• စိုက္ပ်ဳိးေရးဧရိယာမ်ားအတြင္းႏွင့္ ၾကားပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေဒသခံဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအတြက္  ေနရာေဒသတစ္ခု သတ္မွတ္ထိန္း 
သိမ္းေပးႏိုင္မႈ မရွိျခင္း။ 

• လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ဇုန္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေႏွာင့္ယွက္မႈ နည္းပါးသည့္ အျခားဇုန္မ်ား ထားရွိႏိုင္မႈ မရွိျခင္း (သို႔မဟုတ္) စိုက္ခင္း 
မ်ားတြင္ သား႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ စံုလင္ကြဲျပားသည့္ အပင္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈ မရွိျခင္း။

ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား

• ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းအရ သိသာထင္ရွားသည့္ သက္ရွိမ်ား ရွင္ 
သန္ေနထိုင္ရာေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) မရွိျခင္း။

ေနအိမ္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး 

• ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) အတင္းအဓမၼ ႏွင္ထုတ္ခံရ 
ျခင္းေၾကာင့္ ႐ိုးရာေျမေနရာႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေပးရျခင္း။

လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား

• ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ-ေရ) ေပၚက်ေရာက္ 
လာသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသတြင္း 
လူထုမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကုမၸဏီမ်ားၾကား၌ ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ပြားျခင္း။

• ယခင္က လူသူမေပါက္ေရာက္ေသာ ေနရာမ်ားအား လမ္း 
ဖြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တရားမဝင္ သစ္ပင္မ်ား ခုတ္လွဲျခင္းႏွင့္ 
ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားအား ေမွာင္ခုိကူးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပြားႏိုင္ 
သျဖင့္ လုံၿခံဳေရးပုိင္းဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း။

On-Going Operations  
ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား

မ်ဳိးစိတ္မ်ား ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးခံရျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
ဆံုးရံႈးျခင္း

• ႏွံစားသီးႏွံမ်ား၊ အရိပ္ရရန္ႏွင့္ ပိုးမႊားမ်ား ႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ရည္ရြယ္၍ ေဒသရင္း မ်ဳိးစိတ္မဟုတ္သည့္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ 
လာေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ားအား မိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ နဂိုရည္ရြယ္ထားသည္ထက္ ပိုမို၍ အဆိုပါမ်ဳိးစိတ္မ်ား ျပန္႔ပြား၍ က်ဴး 
ေက်ာ္မႈျပဳလာျခင္း။ 

• ဝတ္မႈန္ကူးသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ား ရွင္သန္က်က္စားရာေနရာမ်ား က်ဲပါးလာျခင္း၊ ၎မ်ဳိးစိတ္မ်ား၏ မ်ဳိးပြားမႈႏွင့္ အေရအတြက္ကို 
ေလ်ာ့က်ေစသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ကပ္ပါးေကာင္ႏွင့္ ေရာဂါမ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာ 
သည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားအား စတင္အသံုးျပဳျခင္း အစရွိသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ဝတ္မႈန္ကူးသည့္ မ်ဳိးစိတ္အေရအတြက္ 
နည္းပါးလာျခင္း။

• စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္မႈေၾကာင့္ လူဦးေရ အေရအတြက္ က်ဆင္းလာျခင္း။

• ဆူညံသံ၊ အလင္း၊ ဖုန္ အစရွိသည္တို႔ေၾကာင့္ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ား ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္း။

• သီးႏွံဖ်က္ပိုးမႊားမ်ားအား ႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္းသည္ သီးႏွံဖ်က္ ပိုးမႊားမ်ားကို ဖမ္းယူစားသံုးသည့္ 
အေကာင္မ်ား (ဥပမာ-ငွက္မ်ား၊ ပုတ္သင္ညိဳမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပိုးေကာင္မ်ား) အတြက္လည္း အႏၲရာယ္ရွိသျဖင့္ ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ 
၎တို႔ကို စားသံုးသည့္ သတၱဝါတို႔ၾကားရွိ ဆက္သြယ္မႈ ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္း။

ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ သက္ရွိမ်ား 
ရွင္သန္ေနထုိင္ရာေနရာမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း

• သစ္ေတာမ်ားအား စိုက္ခင္းအျဖစ္ ေရရွည္ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းသည္ ေျမယာသံုးစြဲမႈ ေျပာင္းလဲသြားသျဖင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ 
ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား တိုးပြားလာေစျခင္း။

• ေျမအရည္အေသြးနိမ့္က်ျခင္းသည္ ေျမႀကီးအေပၚႏွင့္ ေျမႀကီးေအာက္ရွိ အက်ဳိးျပဳဇီဝသက္ရွိမ်ား၏ အေရအတြက္အား ေလ်ာ့နည္း 
ေစသျဖင့္ ကာဗြန္ fixation ေခၚ ကာဗြန္စုစည္းျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။ 

• ထပ္ဆင့္ ေျမထြန္ျခင္းသည္ ေျမသားထဲရွိ ကာဗြန္ဓာတ္ကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစသည္။
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ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား (သို႔မဟုတ္) သက္ဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြလ်က္ရွိသည့္ 
ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ နယ္ေျမမ်ား၏စာရင္းမ်ား အမ်ားအျပား 
ရွိပါသည္။

• အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိလာသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ 
သည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ သက္ရွိ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၆)။ 

• ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဆီအုန္းဆိုင္ရာ စကားဝိုင္း (Round Table on Sustainable Palm Oil)4 ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ ပဲပိစပ္ဆိုင္ရာ 
စကားဝိုင္း (Round Table on Responsible Soy) အစရွိသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း နည္း 
လမ္းမ်ားပါဝင္သည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္ စိစစ္သတ္မွတ္ျခင္း နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အတုယူ 
ေလ့လာႏိုင္သလို မၾကာမီအခ်ိန္ကာလမ်ား၌ လက္ေတြ႔ပင္ က်င့္သံုးလာႏိုင္ပါသည္။

ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးအတြက္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေယဘုယ်အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ရွိ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ သီးျခား အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာမူ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

မျဖစ္မေန လိုက္နာသင့္ေသာ

• ဥပေဒအရ ကာကြယ္ထားသည့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား (သို႔မဟုတ္) ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ သဘာဝ ထိန္း 
သိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား (ကမာၻ႕ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ တည္ေနရာမ်ား အပါအဝင္)အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ဧရိယာမ်ား 
(သို႔မဟုတ္) အဓိကအေရးပါသည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား တည္ရွိရာနယ္ေျမမ်ား (KBAs) အတြင္း သို႔မဟုတ္ အနီးအနား၌ စိုက္ခင္းမ်ား 
လုပ္ကိုင္ျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈ တန္ဖိုးျမင့္မားသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ေျမေနရာမ်ား (HCVs)တြင္ 
စိုက္ခင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားပါ။

• ကုမၸဏီသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါက အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ (စစ္ေဆးျခင္း၊ နယ္ပယ္ 
အတိုင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း)၊ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီ 
အစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားသည့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အပါအဝင္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား 
ဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ားကို ပါဝင္ေအာင္ ထည့္သြင္းျခင္း။ 

• ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း 
မူၾကမ္းမ်ား (ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား)အား သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ 
တင္သြင္းၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကုမၸဏီ ဝက္(ဘ္)ဆိုက္မ်ားေပၚတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း။ ထို႔ျပင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္သြင္းသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း ထုတ္ 
ျပန္ေၾကျငာရမည္ျဖစ္သည္။

လုိက္နာသင့္ေသာ

• တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ ပဲပိစပ္ဆိုင္ရာ စကားဝိုင္းကဲ့သို႔ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ခြဲျခားသတ္မွတ္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါ။

 

• စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကဲ့သို႔ေသာ သက္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း အားျဖင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ ေၾကာင္းက်ဳိးသိရွိနားလည္ၿပီး ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံကို က်င့္ 
သံုးပါ။
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Organisation, Rome.
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• ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္နည္းပါးေနေသာေၾကာင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႀကိဳးစား လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သယံဇာတႏွင့္ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆိုင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ဥပမာအားျဖင့္ ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ မွ်ေဝေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္ ျဖစ္သည္။

 » Myanmar Biodiversity Clearing House Mechanism

 » Myanmar Alliance for Conservation

 » OneMapMyanmar(OMM) 
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